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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ιδιαίτερα δύσκολη ιστορική περίοδος της κατοχής και η δυσκολότερη ακόμη του
εμφυλίου πολέμου που ακολούθησε, άφησαν έντονο το στίγμα τους στο επίπεδο της
καταγραφής των ιστορικών γεγονότων. Με συνέπεια η δράση, οι θυσίες και τα
οράματα μιας γενιάς φοιτητών, που έζησαν σε μια εποχή φτώχειας, στέρησης,
κυρίαρχου κοινωνικού συντηρητισμού, αλλά ταυτόχρονα και πνευματικής
εγρήγορσης, ελπίδας, προσδοκίας και αγώνα για ένα καλύτερο μέλλον, να μείνουν
στο σκοτάδι για αρκετά χρόνια. Ενώ, όταν μετά την πάροδο δεκαετιών ξεκίνησε η
παρουσίαση των γεγονότων, αυτή έγινε με αποσπασματικό τρόπο. Όλοι οι παραπάνω
λόγοι, συντέλεσαν στην επιλογή ανάμεσα σε άλλα του θέματος της παρούσας
διδακτορικής διατριβής, με τίτλο: «Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και φοιτητική δράση
κατά τα έτη 1940-44». Στην τελική επιλογή, καθοριστικός ήταν ο ρόλος της
επιβλέπουσας καθηγήτριας μου, αείμνηστης Ρένας Πατρικίου. Ενώ οι εύστοχες
παρατηρήσεις και οι σωστές κατευθύνσεις του επόπτη καθηγητή κ. Άλκη Ρήγου, ο
οποίος παρακολούθησε όλα τα στάδια της συγγραφής, υπήρξαν πολύτιμες.
Η πληθώρα των βιβλίων και των άρθρων που έχουν γραφεί και αναφέρονται στη
φοιτητική ζωή και δράση, έχουν καθαρά βιωματικό χαρακτήρα, ενώ παρέχουν
διάσπαρτες πληροφορίες που δεν είχαν αξιοποιηθεί. Επιπλέον, η συγγραφή τους
βασίζεται κυρίως σε σημειώσεις, ημερολόγια και τη μνήμη των πρωταγωνιστών. Ο
εμφύλιος πόλεμος επιδείνωσε ακόμη περισσότερο την κατάσταση, καθώς πολλά από
αυτά καταστράφηκαν, ενώ οι διώξεις του πιο δυναμικού μέρους της φοιτητικής
νεολαίας, είχαν ως αποτέλεσμα την πάροδο αρκετών χρόνων μέχρι την έκδοση των
πρώτων βιβλίων. Παρόλα αυτά σημαντικές πηγές πληροφοριών, που είναι
αποτέλεσμα έρευνας και αφορούν στη δράση του φοιτητικού σώματος, αποτελούν τα
βιβλία των Πέτρου Ανταίου, «Συμβολή στην ιστορία της ΕΠΟΝ», που κυκλοφόρησε
το 1977, Γιώργου Καφταντζή, «Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στον καιρό της
κατοχής», που εκδόθηκε το 1987 και Οντέτ Βαρών-Βασάρ, «Η ενηλικίωση μιας
γενιάς. Νέοι και νέες στην κατοχή και την αντίσταση», που εκδόθηκε το 2009. Ενώ πιο
βιωματικά θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν τα βιβλία και τα άρθρα των, Ελευθερίου Λευτέρη, Πεπονή Αναστάσιου, Αργυρίου Αλέξανδρου, Μαγκάκη Γ.Α., Φαράκου Γρηγόρη, Μιχαηλίδη Παναγιώτη, Ζαούση Αλέξανδρου, Κασιμάτη Σταύρου,
Κύρκου Λεωνίδα, Λιναρδάτου Σπύρου, Μαχαίρα Ευάγγελου, Μπενά Τάκη, Ξηραδάκη Κούλας, Οικονομίδη Γιώργου, Σακελλάρη Βαγγέλη, Φωτιάδη Θανάση κ.α.
Ουσιαστικά η πρώτη προσπάθεια για την καταγραφή των στάσεων του φοιτητικού
σώματος, όχι όμως αποκλειστικά στην περίοδο της κατοχής, γίνεται το 1962 με το
βιβλίο του Δημήτρη Ραφτόπουλου: «Η νεολαία στις εθνικές και δημοκρατικές
επάλξεις», η δεύτερη το 1975 με την «Ιστορία του φοιτητικού μας κινήματος», των
Σύλλα Ζήλια, Αλέκου Ιερεμία και Χρήστου Καρατζά, η τρίτη με το εκτενές άρθρο
του Άλκη Ρήγου στην Εγκυκλοπαίδεια «Μαλιάρης-Παιδεία»: «Ελλάδα: Ιστορία και
Πολιτισμός», τόμος 7ος, 1982, σελ. 304-321. Ακολουθεί το 1987 το «Ελληνικό
Φοιτητικό Κίνημα 1821-1973», από το Χρήστο Λάζο, ενώ το 1993, γίνεται μία πιο
λεπτομερής παρουσίαση των γεγονότων από το Γιώργο Γιάνναρη, στο δίτομο
«Φοιτητικά κινήματα και ελληνική παιδεία». Επιπρόσθετα όσον αφορά στη
βιβλιογραφία, πληροφορίες για τη φοιτητική ζωή μέσα στα Πανεπιστήμια,
περιέχονται και στο βιβλίο του Στάικου-Μακρή Πέτρου, «Κίτσος Μαλτέζος, Ο
αγαπημένος των θεών», που εκδόθηκε το 2000. Στην κατεύθυνση της αντιστασιακής
δράσης της ΠΕΑΝ, αλλά και της παρουσίασης του κλίματος της κατοχής και των
επεισοδίων στα Πανεπιστήμια, σημαντικά στοιχεία παραθέτει το βιβλίο του Ευάνθη
Χατζηβασιλείου, «ΠΕΑΝ (1941-1945)», που εκδόθηκε το 2004. Τέλος, τα άρθρα
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φοιτητών κυρίως στα περιοδικά «ΕΑΜ-Αντίσταση» και «Εθνική Αντίσταση», αλλά και
σε άλλα, φωτίζουν μεμονωμένες πτυχές της φοιτητικής δράσης.
Στην κατηγορία των βιωματικών πληροφοριών, εντάσσονται και οι συνεντεύξεις
φοιτητών που εντοπίστηκαν στο Αρχείο της ΕΡΤ και στο Αρχείο της ΠΕΑΝ, τα οποία
βρίσκονται στο Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο (ΕΛΙΑ) και στα Ιστορικά
Αρχεία Μουσείου Μπενάκη (ΙΑΜΜ), αντίστοιχα. Ιδιαίτερη δε δυσκολία, υπήρξε
στον εντοπισμό και την επικοινωνία με φοιτητές της εποχής, καθώς το πέρασμα του
χρόνου δυσχέραινε την προσπάθεια. Ενώ όταν κατέστη δυνατή η επικοινωνία, στις
περισσότερες συνεντεύξεις στη γράφουσα, ήταν έκδηλα τα σημάδια του χρόνου που
είχαν αφήσει έντονα τα ίχνη τους, άλλες φορές στην υγεία και άλλες φορές στη
μνήμη τους. Παρόλα αυτά η επιθυμία τους να μιλήσουν, η υπομονή τους να
εξηγήσουν και το πάθος να μεταδώσουν στο ακέραιο όλα όσα γνώριζαν και πίστευαν,
κάποιες φορές υπερκερνούσε τις όποιες δυσκολίες. Μάλιστα, σε ορισμένες
περιπτώσεις όπου δεν ήταν δυνατή η προσωπική επικοινωνία, ανταποκρίθηκαν θετικά
αποστέλλοντας επιστολή, με την οποία απαντούσαν στο ερωτηματολόγιο που είχαν
λάβει. Είναι χρήσιμο να αναφερθεί τέλος, πως ιδιαίτερα σημαντικά κρίνονται τα
στοιχεία, που έχουν συγκεντρωθεί από τα προσωπικά αρχεία των τότε φοιτητών.
Μια ακόμη αξιόλογη πηγή δεδομένων, είναι ο παράνομος τύπος που κυκλοφορούσε
επί κατοχής. Ουσιαστικό οδηγό στον τομέα αυτό της έρευνας, αποτέλεσε το βιβλίο
της Οντέτ Βαρών, «Ελληνικός Νεανικός Τύπος (1941-1945)», που εκδόθηκε το 1987.
Η πληθώρα των εντύπων και η διασπορά τους στις αρχειακές πηγές της Αθήνας,
κατέστησε τη συστηματική έρευνα χρονοβόρα. Ο μεγαλύτερος και πιο πλήρης
κατάλογος παράνομων εντύπων, διατηρείται στο ΕΛΙΑ. Τη συλλογή συμπληρώνουν
τα έντυπα που εντοπίστηκαν στα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ),
στα Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ), στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη και στο ΙΑΜΜ.
Επιπλέον, ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τη μορφή της φοιτητικής δράσης, αλλά
και για τα γεγονότα, παρέχουν και οι διάφορες προκηρύξεις και τρυκ, που
μελετήθηκαν στα προαναφερθέντα αρχεία. Το Αρχείο της ΕΠΟΝ, που βρίσκεται στα
ΑΣΚΙ, αποτελεί βασική πηγή δεδομένων στον τομέα αυτό. Η έρευνα για τη
συγκέντρωση αυτών των στοιχείων επικεντρώθηκε στην Αθήνα, καθώς στη
Θεσσαλονίκη δεν υπάρχουν μεγάλες αρχειακές δομές. Γεγονός που είχε ως
αποτέλεσμα να παρατηρείται μία σχετική ανισομέρεια, στον εντοπισμό και τη μελέτη
παρόμοιων στοιχείων. Μικρό αντιστάθμισμα αποτελεί το βιβλίο του Κουζινόπουλου
Σπύρου, «Ελευθερία. Η άγνωστη ιστορία της πρώτης παράνομης οργάνωσης και
εφημερίδας της Κατοχής», που εκδόθηκε το 1986. Στην αξιοποίηση αυτών των
πληροφοριών χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς στα γεγονότα που
παρουσιάζονται μέσω του παράνομου τύπου, προστίθενται τα σχόλια και οι
αναλύσεις, που διαφέρουν ανάλογα με την πολιτική τοποθέτηση του εντύπου. Σε
ορισμένα μάλιστα έντυπα, αλλοιώνονται ή παραποιούνται τα ίδια τα γεγονότα.
Γεγονός που προσδίδει ξεχωριστή βαρύτητα στις επίσημες πηγές πληροφόρησης.
Επίσημα κρατικά έγγραφα, όπως του υπουργείου Παιδείας, του υπουργείου
Εσωτερικών, της Αστυνομίας Πόλεων και της Ειδικής Ασφάλειας, βρίσκονται στο
ΓΑΚ χωρίς όμως να έχουν ταξινομηθεί, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η
πρόσβαση σε αυτά. Για το λόγο αυτό, εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν
απόρρητα έγγραφα της Ειδικής Ασφάλειας, που βρίσκονται στη συλλογή Ηρακλή
Πετιμεζά στο ΓΑΚ. Οι επίσημες εφημερίδες που κυκλοφορούσαν και ελέγχονταν
από τις αρχές κατοχής, είναι αρχειοθετημένες στη βιβλιοθήκη της Βουλής των
Ελλήνων. Το είδος και η ποιότητα των πληροφοριών που παρέχουν όμως,
περιορίζεται κυρίως στο επίπεδο της προπαγάνδας.

10

Το θέμα της φοιτητικής δράσης και κατ’ επέκταση του φοιτητικού κινήματος, δε
μπορούσε να μελετηθεί έξω από το ευρύτερο πλαίσιο της λειτουργίας των
πανεπιστημίων. Η συμπεριφορά των φοιτητών μέσα και έξω από το πανεπιστήμιο,
επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τις ιδεολογικές αναζητήσεις και τις αντιθέσεις που
εκτρέφονται στο εσωτερικό του. Μια μελέτη λοιπόν που θα απομόνωνε τους φοιτητές
από το ευρύτερο πανεπιστημιακό πλαίσιο θα ήταν ελλιπής. Για το λόγο αυτό η
έρευνα επεκτάθηκε στα ιστορικά αρχεία των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Η
βασικότερη πηγή άντλησης στοιχείων, είναι το οργανωμένο αρχείο του Εθνικού και
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σε αυτό, το κενό των επίσημων
πηγών, καλύπτεται μέσα από την αλληλογραφία του ιδρύματος με τις διάφορες αρχές,
ενώ τα Πρακτικά της Συγκλήτου, εκτός από τη λειτουργία του Πανεπιστημίου,
φωτίζουν με αποκαλυπτικό τρόπο βασικά γεγονότα και αποτυπώνουν ανάγλυφα τη
σταδιακή ανάπτυξη του φοιτητικού κινήματος.
Αντίστοιχα αποκαλυπτικά επίσημα στοιχεία, υπάρχουν και στο αρχείο του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Με τη διαφορά ότι αυτά περιορίζονται στα
διάφορα βιβλία Πρακτικών του ιδρύματος, όπως είναι αυτά της Συγκλήτου, των
Συνεδριάσεων Διαφόρων Επιτροπών 1940-54, της Συνελεύσεως 1941-43 και του
Συλλόγου Τακτικών Καθηγητών 1942-44. Όσον αφορά στην αλληλογραφία, το μόνο
που έχει σωθεί είναι το Βιβλίο Πρωτοκόλλου. Παρόλα αυτά, η μελέτη του είχε ως
αποτέλεσμα την κατάρτιση ενός πίνακα, που παρατίθεται στο τέλος της εργασίας ως
Παράρτημα. Στον πίνακα αυτό, μέσα από τη στήλη «Περίληψη εγγράφου»,
αποτυπώνεται συνοπτικά η ζωή και η δράση του ιδρύματος και των σπουδαστών του.
Τα στοιχεία που παρέχει, λειτουργούν συμπληρωματικά. Αξίζει να σημειωθεί ότι το
αρχείο του εντοπίστηκε στο υπόγειο της βιβλιοθήκης του, αλλά η πρόσβαση σε αυτό
έγινε δυνατή μετά από χρονοβόρες διαδικασίες που είχαν σχέση με γραφειοκρατικούς
λόγους. Από την άλλη πλευρά, το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων του Πολυτεχνείου, ήταν
αρωγός στην προσπάθεια μου. Καθώς μέσω των επετηρίδων και των στοιχείων που
διατηρεί, κατάφερα να έρθω σε επαφή με σπουδαστές του ιδρύματος επί κατοχής.
Στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΠΠΑ), το ιστορικό του αρχείο για τη
συγκεκριμένη περίοδο, περιορίζεται σε δύο τόμους Πρακτικών της Συγκλήτου, που
είναι ότι έχει διασωθεί από την πυρκαγιά που έχει πλήξει τη Σχολή στο παρελθόν. Τα
Πρακτικά είναι χειρόγραφα και πολλές φορές για το λόγο αυτό δυσανάγνωστα. Όσον
αφορά στο περιεχόμενο τους, ενώ υπάρχουν πληροφορίες για τη λειτουργία της
Σχολής, δεν μπορούν να αντληθούν επαρκή στοιχεία για τη φοιτητική ζωή και δράση.
Ακόμη χειρότερη είναι η κατάσταση στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς
όπως απαντά εγγράφως σε σχετική μου αίτηση, το αρχειακό υλικό του έχει
καταστραφεί πλήρως. Στο έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 3378/11-09-2006, ο
προϊστάμενος της γραμματείας του ιδρύματος, Γεώργιος Κακούρος, απαντά στο
αίτημα για την έρευνα των αρχείων του Πανεπιστημίου για την περίοδο 1941-44, ως
εξής: «Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν μπορεί να διαθέσει στοιχεία που
αφορούν δεδομένα σπουδών για την περίοδο 1941-44 και τα οποία ζητά η κα Λυγούρα
Αναστασία για να τα χρησιμοποιήσει στη διδακτορική της διατριβή, διότι τα αρχεία της
συγκεκριμένης περιόδου είναι κατεστραμμένα».
Τέλος, το ιστορικό αρχείο του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
(ΑΠΘ), συνοψίζεται στα εφτά βιβλία των Πρακτικών της Συγκλήτου. Και εδώ τα
πρακτικά δεν είναι δακτυλογραφημένα, αλλά η συγγραφή τους είναι χειρόγραφη, με
αποτέλεσμα σε αρκετά σημεία, ιδιαίτερα στο ακαδημαϊκό έτος 1940-41, να είναι
δυσανάγνωστα. Τα στοιχεία που παρέχουν είναι σημαντικά, καθώς εκτός από τη
λειτουργία του Πανεπιστημίου, προσφέρουν και πολύτιμες πληροφορίες για τη δράση
του φοιτητικού σώματος. Στο σημείο αυτό αξίζει να τονιστεί, πως η πρόσβαση σε
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αυτά επιτεύχθηκε μετά από αναμονή ενός έτους περίπου, καθώς η απάντηση στην
αίτηση που κατέθεσα το 2006, δόθηκε μόλις το 2007.
Η μελέτη των αρχείων των Πανεπιστημίων, που διεξάγεται για πρώτη φορά για τη
συγκεκριμένη χρονική περίοδο, παρέχει ουσιαστικές πληροφορίες για τα γεγονότα
που εκτυλίχτηκαν στους φοιτητικούς χώρους την ταραχώδη αυτή περίοδο. Τα
στοιχεία που εντοπίστηκαν, ανατρέπουν πολλές φορές τα όσα έχουν γραφεί μέχρι
σήμερα, κυρίως όσον αφορά τις ημερομηνίες που έλαβαν χώρα, ορισμένα σημαντικά
γεγονότα. Παρουσιάζουν με σαφήνεια, πότε ανοίγουν αλλά και πότε και για ποιο
λόγο, κλείνουν τα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Ουσιαστικά αποτελούν τη χρονολογική
βάση, πάνω στην οποία έρχονται και συμπληρώνονται οι υπόλοιπες πληροφορίες.
Επίσης, διευρύνουν την οπτική γωνία του μελετητή, καθώς οι προσωπικές
τοποθετήσεις των Συγκλητικών χαρακτηρίζονται κυρίως από πολιτική ουδετερότητα,
χωρίς να αποκλείονται βέβαια και εξαιρέσεις.
Στο σημείο αυτό είναι χρήσιμο να ειπωθεί πως οι πανεπιστημιακές αρχές των ΑΕΙ,
σε διαφορετικό επίπεδο για το καθένα ανάλογα με την παράδοση του, αλλά και με
διαφορετικό τρόπο η κάθε Σύγκλητος συγκρινόμενη με την προηγούμενη,
διαχειριζόταν τις λεπτές ισορροπίες που έπρεπε να τηρηθούν, ανάμεσα σε μία
ξενόδουλη «κυβέρνηση» και το νεανικό ενθουσιασμό και την αντιστασιακή
δραστηριότητα των φοιτητών. Πρωταρχική τους μέριμνα, ήταν να διατηρήσουν τα
ιδρύματα ανοιχτά, αλλά και να προστατέψουν τους φοιτητές τους. Όλα τα παραπάνω
είχαν ως αποτέλεσμα, στα πρακτικά της Συγκλήτου και των διαφόρων επιτροπών να
απουσιάζει ο φανατισμός των αντιμαχόμενων μερών. Βέβαια σε αυτά θα πρέπει να
συνυπολογιστεί και η ατομική κοινωνικοπολιτική αφετηρία του κάθε Συγκλητικού, η
οποία διαμόρφωνε και την τελική του τοποθέτηση. Συνολικά, όλη η έρευνα είχε ως
σκοπό τη μεγαλύτερη δυνατή συλλογή των διάσπαρτων δεδομένων, τη σύνθεση τους
και την παράθεση των γεγονότων, τα οποία θα μπορούσαν να φωτίσουν αν όχι όλες,
αλλά τις περισσότερες παραμέτρους της φοιτητικής και πανεπιστημιακής ζωής στην
περίοδο που μελετάται.
Έχοντας όλα τα παραπάνω ως εφόδια, επιχειρείται η με απόλυτη χρονολογική
σειρά, μελέτη της πορείας του φοιτητικού σώματος. Στη μέχρι σήμερα βιβλιογραφία,
η φοιτητική ζωή και δράση παρουσιάζεται αποσπασματικά, καθώς επίκεντρο των
μελετών είναι η αντίσταση. Ενώ σε μερίδα της βιβλιογραφίας, υπερτονίζεται πολλές
φορές ο ρόλος του εργατικού κινήματος έναντι του φοιτητικού, με αποτέλεσμα να
μην αναδεικνύεται η δυναμική που εξέπεμπε το δεύτερο σε ευρύτερες κοινωνικές
ομάδες. Μια άλλη σημαντική υστέρηση, είναι η χρονολογική ασάφεια όσον αφορά
στις ενδιάμεσες εξελίξεις ή ακόμη και η παντελής απουσία αναφορών σε αυτές. Η
έλλειψη αυτή εμποδίζει την ασφαλή εξαγωγή συμπερασμάτων, καθώς οι διεργασίες
που προηγούνται, προσδιορίζουν πολλές φορές τα γεγονότα που ακολουθούν. Το
ιστορικό αυτό έλλειμμα, εξηγείται μερικώς από το γεγονός, πως οι πρωταγωνιστές
έχουν καταχωρήσει στη μνήμη και τη συνείδηση τους και κατ’ επέκταση στις γραπτές
μαρτυρίες τους, την περίοδο της κατοχής, ως ένα ενιαίο κεφάλαιο της ζωής τους, στο
οποίο τα γεγονότα και οι εξελίξεις συγχέονται και συμπλέκονται. Έτσι οι μέχρι
σήμερα αναφορές, εστιάζουν στα κεντρικά σημεία της δραστηριότητας των φοιτητών
π.χ. διαδηλώσεις, απεργίες, επεισόδια, ενώ οι αιτίες που τα προκάλεσαν δεν
αναδεικνύονται ή παρουσιάζονται μονομερώς και με ελλείψεις. Σε όλα τα παραπάνω
προστίθενται και οι πολιτικές καταβολές του εκάστοτε συγγραφέα, οι οποίες
επηρεάζουν σε διάφορο βαθμό την ιστορική προσέγγιση των γεγονότων.
Η παρούσα διατριβή προχωρά στην εξιστόρηση όλων των γεγονότων που έλαβαν
χώρα επί κατοχής, έχοντας ως επίκεντρο τους φοιτητές, αλλά και τα πανεπιστημιακά
ιδρύματα. Βασικός στόχος της είναι να απαντήσει στα ερωτήματα: ποιες φοιτητικές

12

οργανώσεις πρωταγωνίστησαν, ποιος ο ρόλος της καθεμίας στην ανάπτυξη του
φοιτητικού κινήματος και εάν αυτό ενώθηκε με το ευρύτερο αντιστασιακό κίνημα.
Αποτέλεσε το φοιτητικό κίνημα την καταλυτική δύναμη για την ανάπτυξη του
αντιστασιακού, ποιες συνθήκες το επηρέασαν και ποια η κοινή ιδεολογία πάνω στην
οποία διαμορφώθηκε. Επιθυμία μου είναι μέσα από την απάντηση αυτών των
ερωτημάτων, να αναδυθούν τα οράματα, οι ελπίδες, ο αγώνας και οι θυσίες,
μεμονωμένες και συλλογικές, αυτών των νέων που πάλεψαν για τα δικά τους ιδανικά.
Επίσης, εξίσου σημαντική είναι και η παρουσίαση του πλαισίου, μέσα στο οποίο
εκτυλίχθηκε η πορεία τους. Πλαίσιο στο οποίο εντάσσονται και οι στάσεις, οι θέσεις,
οι απόψεις, αλλά και οι δράσεις των συγκλητικών αρχών των ΑΕΙ, έναντι των
φοιτητών, των αντιστασιακών οργανώσεων, της «κυβέρνησης» και των αρχών
κατοχής. Αναδεικνύοντας ένα πλέγμα ισορροπιών, όπου συμπλέκονταν όλα τα
προαναφερόμενα μέρη. Μέσα σε αυτό το διαδραστικό πλέγμα σχέσεων, θα πρέπει να
μελετηθούν συστηματικά, ποιες είναι οι αιτίες που οδήγησαν τους φοιτητές, οι οποίοι
διακατέχονταν με τα υψηλότερα ιδανικά, να διαφωνήσουν και να συγκρουστούν. Πως
οι άνθρωποι αυτοί που τοποθετούσαν τον αγώνα για την ελευθερία και τη
δικαιοσύνη, πάνω από την ίδια τους της ζωή, κατέληξαν στην υπεράσπιση με
οποιοδήποτε τρόπο, της ορθότητας της δικής τους αλήθειας. Ακολουθώντας μία
διαιρεμένη κοινωνία και μη κατορθώνοντας να αρθούν πάνω από τα διχαστικά
διλήμματα που τίθονταν ένθεν και εκείθεν.
Το φοιτητικό σώμα, ως μέρος του κοινωνικού συνόλου, είναι αναπόσπαστα
συνδεδεμένο με αυτό, ενώ δραστηριοποιείται και το επηρεάζει ή όχι, μέσα από μια
σχέση αλληλεπίδρασης, ανάλογα με τα μηνύματα που προσλαμβάνει από όλα όσα
εκτυλίσσονται γύρω του. Επομένως, η μελέτη της δράσης του σε μια συγκεκριμένη
εποχή, προϋποθέτει τη λεπτομερή γνώση και περιγραφή των συνισταμένων, που
συνθέτουν το περιβάλλον μέσα στο οποίο αναπτύσσεται. Επίσης, παράλληλα με την
γνώση των ιδιαίτερων ιστορικών λόγων που διαμορφώνουν τα γεγονότα μιας
περιόδου, απαιτείται, για την όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση, η
καταγραφή και κατανόηση της ιστορικής πορείας του φοιτητικού σώματος, καθώς
αποτελεί προσδιοριστικό παράγοντα της εξέλιξης του. Μια πορεία όμως, που δεν
είναι αποκομμένη από το ειδικότερο ιστορικό πανεπιστημιακό γίγνεσθαι, του κάθε
ιδρύματος. Μία άλλη σημαντική παράμετρος, που βοηθά στην ορθότερη κατανόηση
των επιλογών του, είναι η ανάλυση της σύνθεσης του. Δηλαδή, οι φοιτητές δεν
παύουν να αποτελούν ένα «διαταξικό και όχι μη ταξικό, κοινωνικό σύνολο», 1 όπου το
σημείο σύνδεσης μεταξύ τους, μπορεί να είναι το κοινό παρόν και μέλλον στα
ανώτερα στρώματα της κοινωνίας, παρόλα αυτά όμως οι ταξικές καταβολές τους,
προσδιορίζουν ως ένα σημείο και τον ιδεολογικό χώρο της δράσης τους.
Η μελέτη της στάσης του φοιτητικού σώματος στην παρούσα διδακτορική διατριβή,
ανάγεται σε μία ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο της ελληνικής ιστορίας, που
χαρακτηρίζεται από μεγάλες αντιθέσεις. Πράξεις ηρωισμού και ανιδιοτέλειας,
συγκρούονται με πράξεις υποταγής και δοσιλογισμού. Απαιτείται προσεκτική μελέτη
της σχέσης αιτίου – αποτελέσματος, καθώς και απόλυτος σεβασμός σε όλα τα
εμπλεκόμενα μέρη. Επιπλέον, το φοιτητικό κίνημα αναπτύχθηκε μέσα σε ένα
κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον, που είχε σωρεύσει αντιθέσεις και μίση από το
παρελθόν. Ένα περιβάλλον που σε μεγάλο βαθμό καθόρισε το μέλλον του. Με την
πολυτέλεια που εξασφαλίζει η χρονική απόσταση από τα γεγονότα και η γνώση της
συνολικής εικόνας των εξελίξεων, μακριά από κάθε πολιτική ή συναισθηματική
1
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(επιμέλεια). Η δικτατορία 1967-1974. Πολιτικές πρακτικές-Ιδεολογικός λόγος-Αντίσταση. Ελληνική
Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης. Αθήνα, «Καστανιώτη», 1999, σ. 225,
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εμπλοκή, επιχειρείται η καταγραφή και ως ένα βαθμό η αιτιολόγηση, των πράξεων
που έλαβαν χώρα την ταραχώδη αυτή περίοδο. Βασικός κίνδυνος, είναι η αναγωγή
των εκτυλισσόμενων γεγονότων με όρους σημερινούς, καθώς η χρονική απόσταση
μπορεί να βοηθά στην αποστασιοποίηση, καθιστά όμως πιο δύσκολη την
ενσυναίσθηση, την ικανότητα δηλαδή της αντίληψης των πράξεων από την οπτική
γωνία των εμπλεκόμενων μερών.
Όσον αφορά στη δομή της διατριβής, αυτή αποτελείται από πέντε μέρη. Στο πρώτο
μέρος γίνεται μία ιστορική αναδρομή των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και του
φοιτητικού κινήματος, από την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους μέχρι την περίοδο
που μελετάται. Τα υπόλοιπα τέσσερα, που αποτελούν τον κύριο κορμό του υπό
μελέτη θέματος, ξεκινούν με την έναρξη του ελληνοϊταλικού πολέμου και εκτείνονται
μέχρι την αποχώρηση των γερμανικών στρατευμάτων κατοχής από την Ελλάδα. Πιο
αναλυτικά, περιλαμβάνουν τα ακαδημαϊκά έτη, 1940-41, 1941-42, 1942-43 και 194344. Στο δε τελευταίο μέρος, εντάσσονται και οι μήνες Σεπτέμβριος και Οκτώβριος
του 1944. Η χρονική διαίρεση σε ακαδημαϊκά έτη κρίθηκε η ορθότερη, καθώς το
αντικείμενο της έρευνας είναι η ανάπτυξη του φοιτητικού κινήματος, όπως αυτή
καταγράφεται μέσα από τη ζωή και τη δράση των φοιτητών στους πανεπιστημιακούς
χώρους. Σε κάθε ακαδημαϊκό έτος υπάρχουν δύο υποενότητες. Η πρώτη αφορά στα
πανεπιστημιακά ιδρύματα, ενώ η δεύτερη εστιάζει στη φοιτητική δράση. Στα
πανεπιστημιακά ιδρύματα, για την πληρέστερη και με όσο το δυνατό μεγαλύτερη
συνοχή παρουσίαση της πορείας τους, υιοθετείται η ξεχωριστή για το κάθε ένα
θεματική αναφορά ανά ακαδημαϊκό έτος. Στη φοιτητική δράση, παρουσιάζεται με
απόλυτη χρονολογική συνέπεια η ανάπτυξη του φοιτητικού κινήματος στην Αθήνα
και τη Θεσσαλονίκη.
Όπως συμβαίνει με κάθε έρευνα, τα στοιχεία που μελετά και οι απαντήσεις που
δίνει, ανοίγουν νέους δρόμους και δημιουργούν νέα ερωτήματα. Το χρονικό σημείο
μέχρι το οποίο εκτείνεται η παρούσα μελέτη, είναι η αποχώρηση των γερμανικών
στρατευμάτων κατοχής από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Την εποχή αυτή όμως
το φοιτητικό κίνημα είχε διολισθήσει σε εμφυλιοπολεμικές πρακτικές, ακολουθώντας
τις κομματικές έριδες για την κατάληψη της εξουσίας. Υποτάσσοντας στην
κομματική καθοδήγηση την πρόταση του για ένα δίκαιο μεταπελευθερωτικό
καθεστώς, που θα έθετε σε αμφισβήτηση πολλά από τα μέχρι τότε συστήματα αξιών,
επιλέγοντας τι θα κρατούσε αλλά και διαμορφώνοντας νέα. Επομένως αντιφατικά
επέλεξε ένα πολεμικό μετερίζι, για να χτίσει μια νέα ειρηνική κοινωνία. Ο Οκτώβριος
του 1944 λοιπόν, το βρίσκει σε αυτή ακριβώς τη φάση. Εύλογα δημιουργούνται τα
επόμενα ερωτήματα, που καλείται να απαντήσει μία νέα μελέτη. Ποια πορεία
ακολούθησε μετά την απελευθέρωση, ποια η συμμετοχή του στα Δεκεμβριανά και
στη συνέχεια στον εμφύλιο πόλεμο, ποια η κατάσταση μέσα στα πανεπιστημιακά
ιδρύματα την ίδια περίοδο και ποια η κατάληξη του. Υπάρχει σύνδεση αυτής της
γενιάς, με τη νέα που κάνει τα πρώτα της βήματα, μέσα από τη Διοικούσα Επιτροπή
Σπουδαστών Πανεπιστημίου Αθηνών (ΔΕΣΠΑ), το 1949;
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
(1837-1940)
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Α. ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Η ιστορία του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, φανερώνει σε
κάθε της λεπτομέρεια, ότι είναι συνδεμένη με την πορεία και εξέλιξη του νεότερου
ελληνικού κράτους. Μια πορεία που χαρακτηρίζεται από σχέσεις αλληλοεπιρροής
μεταξύ του Πανεπιστημίου και του κοινωνικού και πολιτικού γίγνεσθαι. Όπου μέσα
από τις προσδοκίες, για τον επαναπροσδιορισμό της ταυτότητας του ελληνικού
έθνους, του νέου ρόλου που αυτό καλείται να παίξει, καθώς και των ορίων που πρέπει
να έχει, δημιουργούνται κοινωνικές ζυμώσεις και ανακατατάξεις, που το καθιστούν
πομπό και δέκτη αυτών ταυτόχρονα.
Η υπόθεση της παιδείας και της εκπαίδευσης, ήταν από τις μόνιμες φροντίδες των
επαναστατικών κυβερνήσεων από το 1822. 1 Στόχος ήταν μέσω της παιδείας το
ελληνικό έθνος, που έκανε τα πρώτα βήματα προς την πολιτική ανεξαρτησία του, να
καταπολεμήσει την αμάθεια που του είχε επιβάλει η πολύχρονη δουλεία, να
κατοχυρώσει την ανεξαρτησία του και να καταστεί αντάξιο των προγόνων του, αλλά
και των προσδοκιών της Ευρώπης. 2 Με τη σύσταση λοιπόν του νέου Ελληνικού
κράτους, στις άμεσες προτεραιότητες προστίθεται η ανάγκη για την ίδρυση
Πανεπιστημίου. Τόση ήταν η ανυπομονησία του κόσμου, που κατηγορεί τον Ιωάννη
Καποδίστρια ως «φωτοσβέστη». 3 Καθώς στο ενδιαφέρον του για την αναγέννηση και
την αναμόρφωση της ελληνικής εκπαίδευσης, φροντίζει μόνο για τη στοιχειώδη και
τη μέση, ενώ παραπέμπει στο μέλλον, όταν δημιουργηθούν οι απαραίτητες
προϋποθέσεις που απαιτούνται, την ίδρυση ενός Πανεπιστημίου. 4
Οι πολιτικές εξελίξεις που ακολούθησαν τη δολοφονία του Καποδίστρια
(27/9/1831) και η έλευση του ανήλικου βασιλιά Όθωνα (25/1/1832) με το συμβούλιο
της αντιβασιλείας, καθώς και οι ανάγκες επάνδρωσης της διοίκησης του νέου
κράτους, οδήγησαν σε διαφορετική προσέγγιση στο θέμα της εκπαίδευσης, δίνοντας
προτεραιότητα στην ανώτατη, έστω και αν για πολλούς δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις.
Παρέχοντας έτσι μια εκπαίδευση που απευθύνεται στα ανώτερα κοινωνικά
στρώματα, καθώς παραμελήθηκε η στοιχειώδης και η μέση. 5 Η πρώτη επίσημη
1

2

3

4

5

Η πρώτη αναφορά για την ίδρυση Πανεπιστημίου γίνεται στην Εθνοσυνέλευση της Κορίνθου, στις
27 Φεβρουαρίου του 1822. Αντωνίου Δ. (Έρευνα-παρουσίαση), Η Εκπαίδευση κατά την Ελληνική
Επανάσταση 1821-1827. Τεκμηριωτικά κείμενα, τ. Α΄, Αθήνα, «Βουλή των Ελλήνων», 2002, σ. 41,
209, Ευαγγελόπουλος Σ., Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης. Οργάνωση και Διοίκηση της
εκπαίδευσης, Έκδοση 2η, τχ. Α, Αθήνα, «Δανιά», 1989, σ. 68, 129, Χατζηστεφανίδης Θ., Ιστορία της
Νεοελληνικής Εκπαίδευσης (1821-1986), Αθήνα, «Παπαδήμα», 1986, σ. 17, Γιάνναρης Γ.,
Φοιτητικά κινήματα και ελληνική παιδεία, τ. Α΄, Αθήνα, «Το Ποντίκι», 1993, σ. 111, Δημαράς Α.
(επιμέλεια), Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε (τεκμήρια ιστορίας), τ. Α΄, Αθήνα, «Βιβλιοπωλείο της
Εστίας», 2003, σ. κγ΄- κε΄, 10-11,
Τζάνη Μ. – Παμουκτσόγλου Τ., Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα «Ταυτόν και αλλοτριομορφοδίαιτον», έκδοση 3η, Θεσσαλονίκη, «Ερωδιός», 2002, σ. 19-22, Λάππας Κ., Πανεπιστήμιο και
φοιτητές στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα, Αθήνα, Διδακτορική διατριβή, 1997, σ. 18,
Κούκου Ε., Ο Καποδίστριας και η Παιδεία 1827-1832. Τα εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Αιγήνης,
Αθήνα, (χ.ε.), 1972, σ.165-166,
Παπαπάνος Κ., Χρονικό-Ιστορία της ανώτατης μας εκπαιδεύσεως, Αθήνα, «Αμερικανικού
Κολλεγίου Θηλέων», 1970, σ. 34, Καλογεροπούλου Γ. Α., Κατάλογος Έκθεσης Ενθυμημάτων για τα
Εκατόν Πενήντα χρόνια 1837-1987, Αθήνα, «Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο», 1987, σ.
30, Τζάνη Μ. – Παμουκτσόγλου Τ., Το Ελληνικό…, σ. 33, Παπαδάκη Λ., Η αλληλοδιδακτική
μέθοδος διδασκαλίας στην Ελλάδα του 19ου αιώνα, Αθήνα, «Δωδώνη», 1992, σ. 92, Δημαράς Α.
(επιμέλεια), Η μεταρρύθμιση…, τ. Α΄, σ. 24-25,
Οι αναλφάβητοι το 1830 αποτελούν το 90% του ελληνικού λαού, ενώ το 1870 το ποσοστό αυτό θα
μειωθεί ελάχιστα στο 71%. Τζάνη Μ. – Παμουκτσόγλου Τ., ο.π., σ. 45, 48,
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εκδήλωση για τη σύσταση Ελληνικού Πανεπιστημίου, λαμβάνει χώρα το 1833. Η
επόμενη προσπάθεια γίνεται μετά από τρία χρόνια, από τον Αρσμανμπέργκ, μέλος
της αντιβασιλείας, (Β.Δ.31-12-1836/φεκ.86, «Περί συστάσεως Πανεπιστημίου»).
Όμως αυτό το Β.Δ. εκδόθηκε κατά την απουσία του Όθωνα, με αποτέλεσμα με την
επιστροφή του να μην το υπογράψει. 6 Τον επόμενο χρόνο τελικά, η ίδρυση του
Πανεπιστημίου είναι πλέον γεγονός. Στις 14 Απριλίου, καθορίζονται οι λεπτομέρειες
οργανώσεως και λειτουργίας του, καθώς και το όνομα του που είναι «Ελληνικόν
Πανεπιστήμιον Όθωνος» (Β.Δ.14-4-1837/φεκ.16). Ενώ στις 22, ορίζεται η έναρξη
λειτουργίας του για τις 3 Μαΐου 1837 και διορίζονται οι πρώτοι 34 καθηγητές
(Β.Δ.22-4-1837). Κατ’ αυτόν τον τρόπο ιδρύεται το πρώτο Πανεπιστήμιο, όχι μόνο
του ελληνικού κράτους, αλλά και ολόκληρης της Βαλκανικής Χερσονήσου και της
ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου. 7
Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις και μέσα στο προαναφερόμενο θεσμικό πλαίσιο,
ξεκίνησε το πρώτο Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Εισάγεται λοιπόν ένας καινούριος
θεσμός στην Ελλάδα, ο οποίος από τη διαχρονική πορεία του στην Ευρώπη, έχει
αποκτήσει ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά. Αυτά πηγάζουν από το γεγονός ότι ο
θεσμός του Πανεπιστημίου, από την περίοδο της γέννησης του, δεν ήταν
σχεδιασμένος εκ των προτέρων από κάποιο κέντρο εξουσίας για την επίτευξη των
ιδαίτερων σκοπών του, αλλά αποτέλεσε καρπό της ελεύθερης βούλησης και των
αναγκών των νέων κοινωνικών στρωμάτων, που δημιουργήθηκαν στις μεσαιωνικές
πόλεις. Το ιστορικό αυτό δεδομένο, τον καθιστά ως ένα αυτοφυές πόλο του
κοινωνικού και πολιτικού γίγνεσθαι. Ο οποίος εξελίσσεται έχοντας ένα επιπρόσθετο
στοιχείο ανεξαρτησίας, καθώς συγκρούεται με τις κυρίαρχες αντιλήψεις και
επιδιώξεις της εποχής και της πόλης. Παράλληλα η αντίφαση, της προστασίας από
τον αυτοκράτορα, το βασιλιά ή τον πάπα, με τη διαλεκτική ένταση, που αντανακλά το
δημιουργικό, κριτικό και αμφισβητησιακό χαρακτήρα του κόσμου της επιστήμης, του
προσδίδει επιπλέον αίγλη. Έτσι, με το πέρασμα του χρόνου ο θεσμός του
Πανεπιστημίου, ως φορέας μιας καθαρά πολιτικής σκέψης, που γεννήθηκε από τη
σύγκρουση με την εξουσία και αργότερα διατηρήθηκε με τη σύμπλευση μαζί της,
μάχεται για την κατάργηση του ιερού και της αυθεντίας, ενώ παράλληλα αντιφατικά,
αναπαράγει τα κυρίαρχα πλέγματα εξουσίας στο εσωτερικό του. 8
Την εποχή που ιδρύεται το Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, στην Ευρώπη επικρατεί
σταδιακά, ιδίως στα πανεπιστημιακά ιδρύματα του γερμανόφωνου χώρου, ένα
ουμανιστικό και φιλελεύθερο πνεύμα, που στηρίζεται στην ανάπτυξη των κλασικών
6

7

8

Το διάταγμα αυτό ήταν ένας ολοκληρωμένος οργανισμός του Πανεπιστημίου, όπως και ένας
εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του, με 118 άρθρα. Πανταζίδης Ι., Χρονικόν της πρώτης
πεντηκονταετίας του Ελληνικού Πανεπιστημίου κατ’ εντολήν της Ακαδημαϊκής Συγκλήτου και
δαπάνης του Εθνικού Πανεπιστημίου, Αθήνα, «Παλιγγενεσία», 1889, σ. 2-6, Σκαρπαλέζος Α., Από
την ιστορίαν του Πανεπιστημίου Αθηνών, -ιστορικά κείμενα και ιστορικά στοιχεία- Αθήνα, «Χαρ.
Συνοδινού», 1964, σ. 5-6, Μπαλάνος Δ., Ιστορία της Θεολογικής Σχολής, στο Εθνικόν και
Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών, Εκατονταετηρίς 1837-1937, Αθήνα, «Πυρσός», 1937, σ. 4,
Χατζηστεφανίδης Θ., Ιστορία…, σ. 18, Δημαράς Α. (επιμέλεια), Η μεταρρύθμιση…, τ. Α΄, σ. 69,
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανόραμα του Πανεπιστημίου Αθηνών. ΔομήΛειτουργία-Εκπαιδευτικό έργο, Αθήνα, «Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών», 2002,
σ. 15, Κουζής Α., Ιστορία της Ιατρικής Σχολής. Στο Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον
Αθηνών, Εκατονταετηρίς 1837-1937, τχ. Α΄, Αθήνα «Πυρσός», 1939, σ. 5, Σφυρόερας Β., Εκατόν
πενήντα χρόνια του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στον Κατάλογο Έκθεσης Ενθυμημάτων για το Εκατόν
Πενήντα χρόνια 1837-1987, Αθήνα, «Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο», 1987, σ. 12,
Λάππας Κ., Πανεπιστήμιο…, (Διδακτορική διατριβή), σ. 82, Χατζηστεφανίδης Θ., ο.π., σ. 18,
Δημαράς Α. (επιμέλεια), ο.π., σ. 73-87,
Ρήγος Α., Πανεπιστήμιο. Ιδεολογικός ρόλος και λόγος. (από το Μεσαίωνα στη Νεωτερικότητα).
Αθήνα, «Παπαζήση», 2000, σ. 62, 75-76, 84, 93, 121, 125, 127,
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σπουδών. Γεγονός που τα μετατρέπει σε κέντρα ελεύθερης διδασκαλίας, έρευνας και
αμφισβήτησης. Όπως έχει ειπωθεί, η λειτουργία του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς
και η σύνταξη του προσωρινού κανονισμού, στηρίχθηκαν σχεδόν εξολοκλήρου στα
Γερμανικά πρότυπα. Ο βαυαρικός νεοκλασικισμός λοιπόν, έρχεται να ενισχύσει το
σταθερό και μόνιμο πλαίσιο αναφοράς από την προεπαναστατική ακόμη περίοδο των
Ελλήνων λογίων, που υπογράμμιζε την ανάγκη της σύνδεσης του νέου ελληνικού
κράτους με την ένδοξη ελληνική αρχαιότητα. Επομένως το Πανεπιστήμιο Αθηνών,
εκτός από το γεγονός ότι όφειλε να διαμορφώσει το απαραίτητο για τις ανάγκες του
κράτους και της κοινωνίας, επιστημονικό και υπαλληλικό προσωπικό, αναλάμβανε
την υποχρέωση να μεταλαμπαδεύσει τις αξίες του αρχαιοελληνικού πολιτισμού στη
νεότερη Ελλάδα, συμβάλλοντας παράλληλα στην ανάπτυξη των γραμμάτων και των
επιστημών.
Επιπλέον, το Πανεπιστήμιο ως θεσμός που επενδύει στη μόρφωση, θεωρείται
κέντρο διακρατικής και διαεθνικής διάδοσης των γραμμάτων και του πολιτισμού,
μέσα από τη μελέτη των έργων της παγκόσμιας κουλτούρας. Γεγονός που ανάγει το
Ελληνικό Πανεπιστήμιο σε όργανο πνευματικής και εθνικής πολιτικής, με στόχο να
αποτελέσει τη γέφυρα ανάμεσα στη φωτισμένη Δύση και την Ανατολή,
δημιουργώντας έτσι τις προϋποθέσεις για μια ευρύτερη πολιτιστική ηγεμονία της
Ελλάδας στο χώρο αυτό. Επιπροσθέτως, ακολουθώντας το παράδειγμα των
γερμανικών πανεπιστημίων, που πρωτοστάτησαν στους αγώνες για την ένωση των
γερμανικών κρατιδίων, αναδεικνύεται σε εθνικό θεσμό, που καλείται να συντελέσει
στην ενότητα του ελεύθερου και αλύτρωτου ελληνισμού, καλλιεργώντας μια νέα
εθνική ταυτότητα. Μία ταυτότητα που θα δημιουργούσε τη βάση πάνω στην οποία θα
στηριζόταν το νέο ελληνικό έθνος. Ο συνδυασμός αυτών των δύο δημιουργεί το
ιδεολογικό πρόταγμα, μέσα από το οποίο ζυμώνεται και αναδεικνύεται σταδιακά η
έννοια της Μεγάλης Ιδέας. Όλα τα παραπάνω δημιουργούν το πλαίσιο λειτουργίας,
που αποτέλεσε τον κορμό της πανεπιστημιακής ιδεολογίας για όλο το 19ο αιώνα. 9
Με τη δημοσίευση του προσωρινού κανονισμού και το διορισμό του διδακτικού
προσωπικού, ολοκληρώθηκαν οι τυπικές διαδικασίες ίδρυσης του Πανεπιστημίου. 10
Δεν απέμενε παρά η έναρξη του, που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στις 3 Μαΐου
1837, όταν οργανώθηκε με κάθε επισημότητα η τελετή εγκαινίων. 11 Το νέο
Πανεπιστήμιο στεγάζεται στην κατοικία του Ιερολοχίτη αρχιτέκτονα Σταματίου
Λάππας Κ., Πανεπιστήμιο και φοιτητές στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα. Αθήνα, «Κέντρο
Νεοελληνικών Ερευνών Ε.Ι.Ε.», 2004, σ. 102-131, Ρήγος Α., Ιδεολογικός…, σ. 116, 119, 137,
10
Σύμφωνα μ’ αυτόν, το Πανεπιστήμιο έχει τέσσερις σχολές, τη Θεολογική, την Ιατρική, τη Νομική
και τη Φιλοσοφική, η οποία διαιρείται σε τρία τμήματα: α) το φιλοσοφικό, β) το μαθηματικό και γ)
το φυσικό. Η αρχική υπαγωγή των φυσικομαθηματικών σπουδών στη Φιλοσοφική Σχολή, ήταν το
φυσιολογικό αποτέλεσμα της οργάνωσης του Πανεπιστημίου στα γερμανικά πρότυπα, σύμφωνα με
τα οποία οι νεοσύστατες φυσικές επιστήμες και η διδασκαλία τους, όφειλαν να αποτελούν μέρος των
γενικότερων φιλοσοφικών σπουδών. Η φοίτηση στο Πανεπιστήμιο διαρκεί τρία χρόνια και η
διάρκεια του διδακτικού έτους εκτείνεται από 1 Οκτωβρίου ως 15 Ιουλίου. Παπαπάνος Κ.,
Χρονικό…, σ.. 41-42, 44, Κιντής Α., Η Ανώτατη Παιδεία στην Ελλάδα – ανατομία, σκέψεις για την
αναδόμηση της-., Αθήνα, «Gutenberg», (χ.χ.), σ. 38, Κιντής Α., Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Ιστορική ανασκόπηση και προοπτικές – 70 χρόνια, Αθήνα, «Παπαζήση», 1990, σ. 31, Anderson L.,
Προσωπικότητα και στάσεις των φοιτητών των Ελληνικών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων,
μετάφραση: Πάνυ Αδάμη. Αθήνα, «Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών», 1980, σ. 55, Ρήγος Α.,
Ειδικά θέματα Νεοελληνικής Κοινωνίας (σημειώσεις). Πανεπιστήμιο και Φοιτητικό Κίνημα, Αθήνα,
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, τμήμα Πολιτικής ΕπιστήμηςΙστορίας, 2001, σ. 304,
11
Δημαράς Κ.Θ., Ιδεολογήματα στην αφετηρία του ελληνικού Πανεπιστημίου, στο, Πρακτικά του
Διεθνούς Συμποσίου, Πανεπιστήμιο: Ιδεολογία και Παιδεία. Ιστορική διάσταση και προοπτικές.
Αθήνα, 21-25 Σεπτεμβρίου 1987, τ. Α΄. Αθήνα, Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, «Γενική
Γραμματεία Νέας Γενιάς», 1989, σ. 46, Καλογεροπούλου Γ. Α., Κατάλογος…, σ. 36,
9
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Κλεάνθους, που ήταν χτισμένη στη βορειοανατολική πλευρά της Ακρόπολης. Οι
πρώτοι φοιτητές που εγγραφήκαν ήταν 52. 12 Μολονότι ο αριθμός των φοιτητών, οι
οποίοι προσήλθαν για εγγραφή τα δύο επόμενα χρόνια ήταν μικρότερος από τον
αρχικό, το σπίτι του Κλεάνθους δε διέθετε πια τους απαραίτητους για τη διδασκαλία
χώρους, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν συντονισμένες ενέργειες για την ανέγερση
νέου κτιρίου. 13 Η πρώτη πτέρυγα του δόθηκε προς χρήση το Νοέμβριο του 1841,
οπότε και άρχισαν τα μαθήματα του ακαδημαϊκού έτους 1841-42. 14
Από τα πρώτα ακόμη χρόνια, η Πανεπιστημιακή κοινότητα έχει καταστεί πυρήνας
ιδεολογικών ζυμώσεων και αναζητήσεων. Η αναγκαιότητα της ενεργούς συμμετοχής
της στην πολιτική ζωή, αναγνωρίστηκε μετά την επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου
1843. Από τότε και ως το 1862 διαρκεί η συνταγματική περίοδος της βασιλείας του
Όθωνα. Στο διάστημα αυτό έγιναν ορισμένες μεταβολές στο Πανεπιστήμιο. Πριν και
μετά την επανάσταση απολύθηκαν ορισμένοι καθηγητές για πολιτικούς λόγους. Για
άλλους λόγους απολύθηκαν και όλοι οι ξένοι καθηγητές, ορισμένοι από τους οποίους
προσελήφθηκαν και πάλι σε λίγο. Ενώ στην εθνική συνέλευση του 1844, που
συνεδρίασε για την ψήφιση του συντάγματος, 24 καθηγητές του Πανεπιστημίου
ζήτησαν να τους χορηγηθεί το δικαίωμα να αντιπροσωπεύονται στη Βουλή. Αίτημα
που έγινε δεκτό (22-2-1844), με αποτέλεσμα το Πανεπιστήμιο να αντιπροσωπεύεται
στη Βουλή, με δικό του βουλευτή. Έκτοτε, οι φιλελεύθερες τάσεις που
κυοφορήθηκαν στον πανεπιστημιακό χώρο, εκδηλώθηκαν επανειλημμένα κατά τα
επόμενα χρόνια. Αποκορύφωμα του αυξανόμενου αντιδυναστικού ρεύματος, ήταν η
εξέγερση που κατέληξε στην έξωση του Όθωνα. Τότε η προσωρινή κυβέρνηση
μετονομάζει το ίδρυμα σε «Εθνικό Πανεπιστήμιο» (θέσπισμα 20-10-1862).15
Παράλληλα, οι βίαιες πολιτικές εξελίξεις επηρέασαν και πάλι το διδακτικό
προσωπικό του, καθώς οι καθηγητές που θεωρήθηκαν φίλοι και υποστηρικτές του
οθωνικού καθεστώτος απολύθηκαν, ενώ διορίστηκαν νέοι και επανήλθαν στις θέσεις
τους όσοι είχαν απολυθεί πριν για διάφορους λόγους. 16
Στην πεντηκονταετία που ακολούθησε έως τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η
πανεπιστημιακή ζωή οργανώθηκε συστηματικότερα. Έτσι, το ίδρυμα αποκτά νέα
εργαστήρια, μεγάλα νοσοκομεία και οργανώνει τα σπουδαστήρια των σχολών.
Επίσης, την περίοδο αυτή παρατηρείται μια ραγδαία αύξηση του αριθμού των
Λάππας Κ., Πανεπιστήμιο…, (Διδακτορική διατριβή), σ. 273, Γιάνναρης Γ., Φοιτητικά…, τ. Α΄, σ.
134-135,
13
Στις 2 Ιουλίου του 1839, σε πανηγυρική τελετή ο Όθωνας έθετε τον θεμέλιο λίθο του κτιρίου, τα
σχέδια του οποίου έκανε ο Δανός αρχιτέκτονας Χριστιανός Χάνσεν. Το 1841 οικοδομήθηκε η πρώτη
πτέρυγα του. Το 1846, ξεκίνησαν η κατασκευή της οπίσθιας πτέρυγας και της Αίθουσας Τελετών και
περατώθηκαν το 1851. Χρειάστηκαν ακόμη δώδεκα χρόνια για τη διακόσμηση -εσωτερική και
εξωτερική- του Πανεπιστημίου, για να ολοκληρωθούν το σύνολο των εργασιών το 1864. Παπαπάνος
Κ., Χρονικό…, σ. 46, 69-70, 97, Σφυρόερας Β., Εκατόν…, σ. 12-13, Αδάμη-Καρδαμίτση Μ., Το
σπίτι του Κλεάνθη στο Ριζόκαστρο. Στον Κατάλογο…, σ. 21-22,
14
Τη χρονιά αυτή η ονομασία των διοικητικών του αρχών αλλάζει και ο πρώην Πρύτανης ονομάζεται
Αντιπρύτανης, η Σχολαρχία, Κοσμητεία, οι Σχολάρχες, Κοσμήτορες και το Συμβούλιο του
Πανεπιστημίου, Ακαδημαϊκή Σύγκλητος (Β.Δ.10-10-1841). Παράλληλα ξεκινά να λειτουργεί με
απόφαση της Συγκλήτου και το Φαρμακευτικό Σχολείο. Η λειτουργία του επισημοποιείται το 1843
και η διάρκεια φοίτησης είναι δύο χρόνια (Β.Δ14-5-1843). Πανταζίδης Ι., Χρονικόν…, σ., 29-31, 35,
Παπαπάνος Κ., ο.π., σ. 59-61, 65, 67-68, Καλογεροπούλου Γ. Α., Κατάλογος…, σ. 63, Στεφανίδης
Κ.Μ., Ιστορία της Φυσικομαθηματικής Σχολής. Στο Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον
Αθηνών, Εκατονταετηρίς 1837-1937, τχ. Β΄, Αθήνα, «Εθνικό Τυπογραφείο», 1952, σ. 88,
15
Δημαράς Α. (επιμέλεια), Η μεταρρύθμιση…, τ. Α΄, σ. 104-106, 111, σ. 167, Χατζηστεφανίδης Θ.,
Ιστορία…, σ. 19, Σφυρόερας Β., Εκατόν…, σ. 15-16, , Καλογεροπούλου Γ. Αθηνά, ο.π., σ. 56, 60,
16
Πανταζίδης Ι., Χρονικόν…, σ., 163, Παπαπάνος Κ., Χρονικό…, σ. 97, Anderson L.,
Προσωπικότητα…, σ. 55, , Κιντής Α., Ιστορική…, σ. 31, Σφυρόερας Β., ο.π, σ. 16, Δημαράς Α.
(επιμέλεια), ο.π., σ. 169-170,
12

25

φοιτητών του. Στις νέες εγγραφές προστίθενται συνεχώς φοιτητές από τις εκτός
Ελληνικού Κράτους ελληνικές κοινότητες και από τις περιοχές που σταδιακά
ενσωματώνονται στην επικράτεια, όπως η προσθήκη των Ιονίων νησιών το 1864 και
της Άρτας και της Θεσσαλίας το 1881, αλλά και φοιτητές από Βαλκανικές χώρες. Η
αύξηση αυτή, ενώ τα πρώτα χρόνια ήταν επιθυμητή, αρχίζει πλέον να γίνεται
ανησυχητική. 17 Την ίδια περίοδο η εξέλιξη των επιστημών και της τεχνολογίας στην
Ευρώπη, καθιστά επιτακτική την ανάγκη για τον αποχωρισμό του Φυσικού και
Μαθηματικού τμήματος από τη Φιλοσοφική Σχολή. Γεγονός που επισημαίνεται και
από τον πρύτανη Π. Κυριακό το ακαδημαϊκό έτος 1882-83. 18 Το 1895 ένας άλλος
πρύτανης, ο καθηγητής της Πειραματικής Χημείας Α. Χρηστομάνος, διακηρύσσει
δημόσια ότι η ίδρυση της Φυσικομαθηματικής Σχολής είναι ανάγκη που δεν
επιδέχεται αναβολή. Όμως ο ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897 και κυρίως η
αντίδραση των καθηγητών της Φιλοσοφικής Σχολής, ουσιαστικά μεταθέτει αυτή την
εξέλιξη για το 1904 (Β.Δ.3-6-1904/φεκ. 116). 19
Περνώντας από τους Βαλκανικούς Πολέμους και μέχρι την έναρξη του Β΄
Παγκοσμίου Πολέμου, η Ελλάδα συγκλονίζεται και παρασύρεται από τις
κοσμογονικές εξελίξεις που συμβαίνουν στην περιοχή της. Την ταραχώδη αυτή
περίοδο, περνά διαδοχικά από τη μέγιστη εθνική ανάταση, με την πραγματοποίηση
της Μεγάλης Ιδέας (Συνθήκη των Σεβρών το 1920), στην εθνική ταπείνωση με τη
Μικρασιατική καταστροφή (Συνθήκη της Λωζάνης το 1923) και την ανάγκη για
ενσωμάτωση του προσφυγικού πληθυσμού. Το ελληνικό κράτος διπλασιάζεται με την
προσάρτηση των Νέων Χωρών και η ελληνική κοινωνία καλείται να αφομοιώσει όλες
αυτές τις αλλαγές.
Ο χώρος της Παιδείας και ιδιαίτερα της Ανώτατης, με κύριο εκπρόσωπο το
Πανεπιστήμιο, που αποτελεί το δυναμικότερο κομμάτι του κοινωνικού ιστού, γίνεται
συχνά αντικείμενο κρατικών παρεμβάσεων. Οι παρεμβάσεις αυτές, παίρνουν τη
μορφή δίωξης των καθηγητών και ιδιαίτερα σε απότομες πολιτικές μεταβολές, όπως
συνέβη παλαιότερα το 1843 και το 1863. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η
εκκαθάριση του 1910, όπου απολύονται είκοσι καθηγητές, σε σύνολο πενήντα εφτά,
με αποτέλεσμα να αποδυναμώσει αρκετά το ανώτερο διδακτικό προσωπικό (ν.
ΓΨΛΑ΄/3-3-1910). 20 Την επόμενη χρονιά, η αλλαγή στην επωνυμία του ιδρύματος
και στη νομική του υπόσταση κρίνεται αναγκαία, καθώς δημοσιεύεται η διαθήκη του
Το 1861 ήταν 675, το 1867 σχεδόν διπλασιάστηκαν και έφτασαν στους 1217, και την περίοδο 18881889 φτάνουν τις 3000. Η μεγάλη αύξηση του φοιτητικού πληθυσμού του Πανεπιστημίου,
δημιούργησε σοβαρότατο πρόβλημα αιθουσών διδασκαλίας. Το 1871 αγοράστηκε σε πλειοδοτική
δημοπρασία το κτίριο της γωνίας των οδών Ακαδημίας-Σινά. Σε αυτό στεγάστηκαν τμήματα και
εργαστήρια θετικών επιστημών, κυρίως της Ιατρικής, μέχρι τα πρώτα μετά το Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο
χρόνια. Σφυρόερας Β., Εκατόν…, σ. 17, Καλογεροπούλου Γ. Α., Κατάλογος…, σ. 60, Λάππας Κ.,
Πανεπιστήμιο…, (Διδακτορική διατριβή), σ. 273-274, Πανταζίδης Ι., Χρονικόν…, σ. 174, 176,
Παπαπάνος Κ., Χρονικό…, σ. 118,
18
Την ίδια χρονιά η διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, διαιρείται σε δύο εξάμηνα, το χειμερινό και το
θερινό. Το πρώτο αρχίζει από 1 Σεπτεμβρίου μέχρι 28 Φεβρουαρίου και το δεύτερο από 1 Μαρτίου
μέχρι τέλους του έτους (Β.Δ. 18-11-1882). Παπαπάνος, ο.π., σ. 116,
19
Η νέα πλέον Φυσικομαθηματική Σχολή αποχωρίζεται από τη Φιλοσοφική και αποτελείται από δύο
τμήματα, το Φυσικό και το Μαθηματικό. Με το διάταγμα αυτό, προσαρτάται και το Φαρμακευτικό
Σχολείο, ως παράρτημα των δύο τμημάτων της. Στεφανίδης Κ.Μ., Ιστορία…, τχ. Α΄, σ. 3-6, 23-26,
Λάππας Κ., Πανεπιστήμιο…, (Διδακτορική διατριβή), σ. 112, Παπαπάνος Κ., ο.π., σ. 124-126,
Καλογεροπούλου Γ. Αθηνά, ο.π., σ. 144, Σφυρόερας Β., Εκατόν…, σ. 18,
20
Πατρικίου-Σταυρίδη Ρ., Οι ενδοπανεπιστημιακές ισορροπίες και η ανατροπή τους (1910-1926), Στο,
Πρακτικά του Διεθνούς…, τ. Α΄, σ. 215-216, Βρυχέα Α., Γαβρόγλου Κ., Απόπειρες της ανώτατης
εκπαίδευσης, 1911-1981, Θεσσαλονίκη, «Σύγχρονα Θέματα», 1982, σ. 17, Παπαπάνος Κ., ο.π., σ.
161,
17

26

Ηπειρώτη ευεργέτη Ιωάννη Δομπόλη. 21 Ο όρος της διαθήκης, για τη μετονομασία του
Πανεπιστημίου σε Καποδιστριακό, καθιστούσε αναπότρεπτη την ανάγκη χωρισμού
του ή ίδρυση ενός νέου. Προτιμήθηκε τελικά η λύση της διχοτόμησης του ιδρύματος
σε δύο νομικά πρόσωπα, με ξεχωριστή το καθένα νομική προσωπικότητα και
ξεχωριστή
περιουσία,
που
τελούσαν
όμως
υπό
κοινή
διοίκηση
(ν.ΓΩΚΓ/1911/φεκ.178 και ν.ΓΩΚΕ/1911/ φεκ.185). Σε εφαρμογή των παραπάνω
νόμων, το ίδρυμα διαιρείται στο «Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο», αποτελούμενο από
τις θεωρητικές σχολές (Θεολογική, Φιλοσοφική, Νομική) και στο «Εθνικό
Πανεπιστήμιο», αποτελούμενο από τις πρακτικές (Ιατρική, Φυσικομαθηματική). 22
Η κυριότερη κατάκτηση του ιδρύματος αυτή τη χρονιά, είναι ο πρώτος
ολοκληρωμένος οργανισμός λειτουργίας του, που γίνεται πράξη με τους δύο
προαναφερθέντες νόμους. 23 Χρειάστηκαν εβδομήντα τέσσερα χρόνια και αρκετές
αποτυχημένες προσπάθειες για να αντικατασταθεί ο προσωρινός κανονισμός. Αυτή η
χαρακτηριστική ολιγωρία, αποτελεί το κύριο γνώρισμα της εκπαιδευτικής πολιτικής,
που ακολουθείται από την ίδρυση του ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα. Η
σημαντικότερη καινοτομία που εισάγεται με τους νόμους αυτούς και οδηγεί στην
αυτονομία του Πανεπιστημίου, είναι ο διορισμός όλου του προσωπικού του από αυτό,
χωρίς την παρέμβαση της Πολιτείας. Με αυτή τη ρύθμιση, το Πανεπιστήμιο αποκτά
τη δυνατότητα της αναπαραγωγής του διδακτικού του προσωπικού. 24
Η τυπική διαίρεση σε δύο Πανεπιστήμια καταργείται το 1922 και το ίδρυμα
ονομάζεται, «Το Αθήνησιν Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον» (ν.2905/237-1922/φεκ.127). Με τον οργανισμό αυτό, κάνει την εμφάνιση του και ο θεσμός των
εισιτηρίων εξετάσεων. Η έναρξη τους ορίζεται από το έτος 1924-1925 για το Χημικό
Ο Δομπόλης ζούσε στη Ρωσία όταν γνώρισε τον Ιωάννη Καποδίστρια το 1809. Όπως αναφέρει στη
διαθήκη του που είχε συνταχθεί το 1849, είχαν συναποφασίσει να μεταχειριστούν «παν μέσον προς
διάδοσιν της εκπαιδεύσεως εν Ελλάδι». Για την πραγματοποίηση του σκοπού αυτού διέθεσε την
κολοσσιαία περιουσία του «προς ανίδρυσιν εν Αθήναις ή εν οιαδήποτε άλλη πόλει, ήτις έσται
πρωτεύουσα της Ελλάδος τω 1906, Πανεπιστήμιον ονομασθησόμενον Καποδιστριακόν.», Σφυρόερας
Β., Εκατόν…, σ. 18, Γιάνναρης Γ., Φοιτητικά…, τ. Α΄, σ. 161-162,
22
Η διαίρεση αυτή δεν αφορά στις διοικητικές του αρχές, καθώς έχουν τον ίδιο Πρύτανη, την ίδια
σύγκλητο και γενικά όλα τα διοικητικά όργανα κοινά, εκτός από τους Κοσμήτορες των σχολών τους.
Επίσης διέπονται από τις ίδιες νομικές διατάξεις σε όλα σχεδόν τα θέματα οργάνωσης και
λειτουργίας τους. Βρυχέα Α., Γαβρόγλου Κ., Απόπειρες…, σ. 21, Λάππας Κ., Πανεπιστήμιο…,
(Διδακτορική διατριβή), σ. 112, Παπαπάνος Κ., Χρονικό…, σ. 161-162, Σφυρόερας Β., ο.π., σ. 18,
23
Η διάρκεια της φοιτήσεως ορίζεται σε 4 χρόνια για όλες τις σχολές και το Φαρμακευτικό Σχολείο,
εκτός από την Ιατρική όπου η φοίτηση αυξάνεται στα 5 χρόνια και το Οδοντιατρικό Σχολείο στο
οποίο διαρκεί 3 χρόνια. Επίσης, η Νομική Σχολή διαιρείται σε δύο τμήματα α) Νομικών Επιστημών
και β) Πολιτικών Επιστημών. Τέλος, οι νόμοι αυτοί καταργούν τη δωρεάν παροχή ανώτατης
εκπαίδευσης. Παπαπάνος, ο.π., σ. 162, 170, 172, 210-211, Παπάζογλου Μ., Ανώτατη ΠαιδείαΦοιτητικό Κίνημα, Αθήνα, «Υδροχόος», 1973, σ. 17, Τομαρά-Σιδέρη Μ., Ανώτατη εκπαίδευση και
κοινωνική επιλογή-εξέλιξη του φοιτητικού σώματος στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 1932-1988, Αθήνα,
«Παπαζήση», 1991, σ. 21,
24
Ο νέος Πρωθυπουργός Ε. Βενιζέλος καλεί τον Κωνσταντίνο Καραθεοδωρή, έναν από τους
μεγαλύτερους μαθηματικούς της εποχής, που δίδασκε στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου και τον
τοποθετεί στην επιτροπή διορισμού των καθηγητών του Πανεπιστημίου. Στη συνέχεια
επαναδιορίζονται οι παλιοί καθηγητές και δημιουργούνται νέες δυνατότητες για τους νεότερους,
καθώς οι τακτικοί καθηγητές πλέον, εκλέγουν οι ίδιοι τους νέους τακτικούς καθηγητές. Επιπλέον η
λειτουργία του εκσυγχρονίζεται, με τη θέσπιση ορίου ηλικίας στα 70 χρόνια και τη σημαντική
αύξηση του αριθμού των εδρών του. Πατρικίου-Σταυρίδη Ρ., Οι ενδοπανεπιστημιακές…, σ. 219220, Λέτσας Α., Επιτροπή Εορτασμού πεντηκονταετηρίδος απελευθερώσεως της Θεσσαλονίκης υπό
την προεδρίαν του Υπουργού Βορείου Ελλάδος κ. Διονυσίου Μανέντη, Θεσσαλονίκη, 1912-1962,
«Τυπογραφείο Εμμ. Σφακιανάκη», (χ.χ.), σ. 226, Στάμου Θ. Γ., Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή-Ένας
πολυτάλαντος επιστήμονας, στο Βαρέλλα Α. Ε., Μπουντίδου Α., (επιμέλεια), 75 χρόνια
Φυσικομαθηματικής Σχολής Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, «University Studio Press», 2003, σ. 23-26,
21
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τμήμα, και από το 1926-1927 για όλες τις άλλες σχολές. 25 Η πληρότητα του
οργανισμού του 1922, δεν του εξασφαλίζει και μακροβιότητα. Η ικανοποίηση
ατομικών και ομαδικών συμφερόντων υποψηφίων, για θέση ανώτερου και κατώτερου
διδακτικού προσωπικού, αλλά και οι ιδιαίτερες πολιτικές και κατ’ επέκταση
κοινωνικές εξελίξεις της περιόδου, μετά τη Μικρασιατική καταστροφή,
(αποστρατευμένοι και πρόσφυγες με εγγραφή χωρίς εξετάσεις και χωρίς απολυτήριο,
κ.α.), οδηγούν σε μεταβολές και τροποποιήσεις του οργανισμού με αποτέλεσμα την
πολυνομία και τη σύγχυση. Κατάληξη όλων των παραπάνω είναι η τροποποίηση του
το 1926 (ν.δ.12-6-1926/φεκ.196). 26
Το 1930 για πρώτη φορά, μετά την εφαρμογή των εισιτηρίων εξετάσεων,
καθιερώνεται ο κλειστός αριθμός εισακτέων (ν.4620/1930/φεκ.143). 27 Την ίδια
χρονιά η Κυβέρνηση αναθέτει στον Κ. Καραθεοδωρή, τη μελέτη των
πανεπιστημιακών προβλημάτων και την υπόδειξη κατάλληλων λύσεων. Ένα από τα
μέτρα που προτείνει, είναι η ίδρυση της θέσεως του κυβερνητικού επιτρόπου, για την
εποπτεία των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης. Τα πορίσματα του
Καραθεοδωρή γίνονται η βάση για την κατάρτιση του νέου οργανισμού (ν.5343/
1932/φεκ.86). Ο οργανισμός αυτός είναι ο πιο ολοκληρωμένος και εκσυγχρονισμένος
απ’ όλους, όπως φαίνεται και από την πολύχρονη ζωή του, καθώς διαρκεί έως το
1982. Παράλληλα ορίζει και το νέο τίτλο του ιδρύματος που διατηρεί μέχρι σήμερα,
«Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών». 28 Η τελευταία εξέλιξη που
οριστικοποιεί τα τμήματα και τις σχολές που λειτουργούν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών,
την περίοδο του ελληνοϊταλικού πολέμου και της κατοχής, πραγματοποιείται το 1934.
Τότε ιδρύεται το πέμπτο τμήμα της Φυσικομαθηματικής Σχολής, το Φυσιογνωστικό
και αρχίζει να λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1934-1935 (ν.δ. 9-1-1934). 29
Η ταραχώδης πολιτική περίοδος της δεκαετίας του ΄30, δεν αφήνει ανεπηρέαστο το
ίδρυμα. Έτσι μετά το αποτυχημένο βενιζελικό κίνημα του 1935, όπως και κατά τη
διάρκεια της δικτατορίας του Μεταξά, γίνονται απολύσεις καθηγητών αλλά και
πολλές διώξεις φοιτητών, κυρίως για την ανάμειξη τους στο αντιδικτατορικό
κίνημα. 30 Μέσα σε όλα αυτά, τον Απρίλιο του 1937 το Πανεπιστήμιο Αθηνών,
γιορτάζει τα εκατό χρόνια λειτουργίας του. 31 Ο «Γ΄ Ελληνικός Πολιτισμός» του
Με τον ολοκληρωμένο αυτό οργανισμό, το Πανεπιστήμιο έχει 5 σχολές: α) τη Θεολογική, β) τη
Φιλοσοφική, γ) την Ιατρική, δ) τη Νομική με τα τμήματα Νομικών Επιστημών και Πολιτικών
Επιστημών και, ε) τη Φυσικομαθηματική με τα τμήματα Φυσικό, Μαθηματικό και Χημικό. Επίσης
επιμηκύνεται η φοίτηση στην Ιατρική Σχολή από πέντε σε έξι χρόνια. Το Οδοντιατρικό Σχολείο
αποχωρίζεται από την Ιατρική Σχολή, γίνεται ανεξάρτητο και η φοίτηση σε αυτό αυξάνεται από τρία
σε τέσσερα χρόνια. Τέλος το Φαρμακευτικό Σχολείο, αποχωρίζεται και αυτό από την Ιατρική Σχολή
και μετατρέπεται σε τμήμα, το τέταρτο της Φυσικομαθηματικής Σχολής, ισότιμο με τα άλλα
τμήματα της. Παπαπάνος Κ., Χρονικό…, σ. 170, 202, 205-209, Παπάζογλου Μ., Ανώτατη
Παιδεία…, σ. 17, Καλογεροπούλου Γ. Α., Κατάλογος…, σ. 71,
26
Βρυχέα Α., Γαβρόγλου Κ., Απόπειρες…, σ. 27-30, Σιπητάνου Α., Μηχανισμοί επιλογής στο
ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα (1834-1985), Διδακτορική διατριβή. Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης-Φιλοσοφική Σχολή, 1992, σ. 64,72,73,
27
Η αρχή γίνεται στις εξετάσεις του ακαδημαϊκού έτους 1930-1931, για τις σχολές, Ιατρική, Νομική
και το Οδοντιατρικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Αθηνών και τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης. Σιπητάνου Α., ο.π., σ. 67,76, Καλογεροπούλου Γ. Α., Κατάλογος…, σ. 71,
28
Κιντής Α., Η Ανώτατη Παιδεία…, σ. 39, Παπαπάνος Κ., Χρονικό…, σ. 216-218, 268-270,
Σφυρόερας Β., Εκατόν…, σ. 18, Καλογεροπούλου Γ. Α., ο.π., σ. 71, Δημαράς Α. (επιμέλεια), Η
μεταρρύθμιση…, τ. Α΄, σ. 174,
29
Παπαπάνος, Κώστας,, ο.π., σ. 272,
30
Καλογεροπούλου Γ. Α., Κατάλογος…, σ. 71,
31
Στις 17 Απριλίου λοιπόν, συγκεντρώνονται αντιπρόσωποι ξένων Πανεπιστημίων και εκλέγονται
ομιλητές, ενώ μετά ακολουθεί φοιτητική λαμπαδηφορία. Η έναρξη του εορτασμού γίνεται την
25

28

Μεταξά, ο οποίος το Νοέμβριο του 1938 γίνεται και υπουργός Παιδείας, δεν μπορεί
να ανεχθεί την αυτοτέλεια του Πανεπιστημίου, όπως αυτή κατοχυρώνεται από τον
οργανισμό του 1932. Για το λόγο αυτό τον καταργεί και επιβάλλει τον αναγκαστικό
νόμο (α.ν.) 1430/1938, ενώ ταυτόχρονα απαγορεύει κάθε συνάθροιση φοιτητών και
ξεκινά τη συστηματική επιστράτευση στην ΕΟΝ. Με αποτέλεσμα η παρουσία και η
παρέμβαση του καθεστώτος, όσον αφορά διοικητικά, πανεπιστημιακά και φοιτητικά
ζητήματα, να είναι έντονη και να επηρεάζει, αλλά και να χαρακτηρίζει τη λειτουργία
του ιδρύματος. 32
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Η πρώτη εμφάνιση τεχνικών σπουδών στην Ελλάδα, είναι στο Ορφανοτροφείο της
Αίγινας που ίδρυσε ο Καποδίστριας. Παράλληλα, το Στρατιωτικό Σχολείο Ευελπιδων
που ιδρύεται και αυτό στην Αίγινα το 1829, παρείχε εκτός της στρατιωτικής
μόρφωσης και μέσες τεχνικές σπουδές. Οι καλύτεροι μαθητές είχαν το δικαίωμα να
ακολουθήσουν το πολιτικό στάδιο ως μηχανικοί γεφυρών, οδών, κτιρίων κλπ. Το
1834, με την αναδιοργάνωση της Σχολής, σε ανώτερη Στρατιωτική οχταετούς
φοιτήσεως, οι τρόφιμοι της κατά τη δεύτερη τετραετία, αποκτούσαν όχι μόνο
ανώτερη τεχνική μόρφωση, αλλά και αξιόλογη κοινωνική. Έτσι την πρώτη περίοδο
της οικοδομήσεως της Ελλάδας, μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα, εξάσκησαν το
επάγγελμα του μηχανικού, αποκλειστικά αξιωματικοί του Μηχανικού της Σχολής
Ευελπιδων, ενώ του αρχιτέκτονα απόφοιτοι των Ακαδημιών Καλών Τεχνών. 33
Στη βάση των παραπάνω δεδομένων για τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας,
εξηγείται το γεγονός ότι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) στα πρώτα του
βήματα, ιδρύεται όχι ως Πανεπιστήμιο, αλλά ως δημοτικό σχολείο τεχνικής
εκπαίδευσης. Καθιστώντας το, μοναδικό παράδειγμα ανώτατου εκπαιδευτικού
ιδρύματος που δεν ιδρύεται ως τέτοιο, αλλά εξελίσσεται και αναβαθμίζεται
παράλληλα με τις ανάγκες της κοινωνίας. Η έναρξη λοιπόν της εξελικτικής του
πορείας χρονολογείται στα 1834, στην «Πολυτεχνική Συλλογή» (Β.Δ. 10-5-1834).
Αυτή γίνεται ο πυρήνας του πρώτου κατώτερου τεχνικού σχολείου της χώρας, του
«Κυριακάτικου Δημοτικού Σχολείου Τεχνικής Εκπαίδευσης», το οποίο ιδρύεται δύο
χρόνια μετά (Β.Δ. 31-12-1836). Το Κυριακάτικο Σχολείο αποτελεί τον καθαυτό
πρόδρομο του ΕΜΠ. 34
επόμενη μέρα στην αίθουσα τελετών. Οι εορταστικές εκδηλώσεις λήγουν στις 24 Απριλίου.
Σκαρπαλέζος Α., Από την ιστορίαν…, σ. 67,73
32
Βρυχέα Α., Γαβρόγλου Κ., Απόπειρες…, σ. 40, Παπαπάνος Κ., Χρονικό…, σ. 275
33
Μπίρης Κ., Ιστορία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Αθήνα, «Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο», 1957, σ. 11-16, Φωτόπουλος Χ., 1828-1998. Στρατιωτική Σχολή Ευελπιδων.
Αφιέρωμα για τα 170 χρόνια από την ίδρυση της, τ. Α΄, Αθήνα, «7ου ΕΓ/ΓΕΣ», 1998, σ. 70,
Στασινόπουλος Ε., Η Ιστορία της Σχολής των Ευελπιδων, Τα 125 χρόνια της Σχολής (1828-1953),
(χ.ε.), ( χ.χ.), σ. 112,
34
Το Σχολείο ξεκινά στις 17 Οκτωβρίου του 1837 και το Φεβρουάριο του 1838, αποκτά τον πρώτο
εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του. Στεγάζεται στην οδό Πειραιώς, στην ιδιωτική κατοικία του
άρχοντα της Βλαχίας Γ. Βλαχούτση. Λειτουργεί μόνο τις Κυριακές και τις γιορτές και δέχεται όλους
όσοι θέλουν να γίνουν αρχιτεχνίτες στην αρχιτεκτονική, ανεξάρτητα από την ηλικία, τις γνώσεις και
την καταγωγή. Το Σχολείο υπάγεται στη Βασιλική Γραμματεία της Επικράτειας επί των
Εσωτερικών. Η φοίτηση διαρκεί ένα χρόνο και οι απόφοιτοι αποκτούν το πτυχίο με την ονομασία
«Αποδεικτικό». Εθνικόν Μετσόβιον Πολυτεχνείον, έτος 104ον, Αι σπουδαί εις τας σχολάς
εργοδηγών, Αθήνα, (χ.ε.), 1940, σ. 3, Η εκατονταετηρίς του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
1837-1937, Τεχνικά χρονικά, Αθήνα, «Γραφικαί Τέχναι», 1939, σ. 48, Μπίρης Μ., Τα πρώτα εκατό
χρόνια, Στο, Τσαμασφύρος Γ.-Μπασαντής Δ., Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 1837-1997, Εκατόν
εξήντα χρόνια, Αθήνα, «Πανεπιστημιακές εκδόσεις Ε.Μ.Π.», 1997, σ. 13, Μπίρης Κ., ο.π., σ. 21-23,
Δημαράς Α. (επιμέλεια), Η μεταρρύθμιση…, τ. Α΄, σ. 68-69, Παπάζογλου Μ., Φοιτητικό Κίνημα και
Δικτατορία, Αθήνα, «Επικαιρότητα», 1977, σ. 18, Παπαπάνος Κ., Χρονικό…, σ. 131-133,
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Το 1837 εγκαινιάζεται και το πρώτο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα, όμως οι
τεχνολογικές και οικονομικές επιστήμες δεν συμπεριλαμβάνονται στους γνωστικούς
χώρους που κάλυπτε. Αυτό δημιούργησε διαχρονικά, ένα σημαντικό πρόβλημα
έλλειψης από τεχνικά και οικονομικά στελέχη υψηλού επιπέδου, τα οποία είχε
ανάγκη η αναπτυσσόμενη ελληνική οικονομία. Την ανάγκη αυτή δε μπόρεσαν να
αναπληρώσουν οι απόφοιτοι της Σχολής Ευελπιδων. Γεγονός που έδωσε τη
δυνατότητα στο «Κυριακάτικο Σχολείο» να αναπτυχθεί, καλύπτοντας τα
προαναφερόμενα κενά.
Από τα πρώτα έτη της ιδρύσεως του, το Σχολείο επικράτησε να καλείται από το
ευρύ κοινό, «Πολυτεχνείο», παρόλο που δεν αναφέρεται σε κανένα από τα ιδρυτικά
του διατάγματα με αυτή την ονομασία. 35 Το 1840 πλάι στο Κυριακάτικο, αρχίζει να
λειτουργεί ανεπίσημα και καθημερινό, η λειτουργία του οποίου υπέρβαινε τις
διατάξεις του ιδρυτικού του διατάγματος. Την ίδια χρονιά, χάρη σε μια γενναιόδωρη
προσφορά της Δούκισσας της Πλακεντίας, αρχίζει να λειτουργεί και η «Καλλιτεχνική
Σχολή», ενώ παράλληλα το 1841 ιδρύεται και η Πινακοθήκη. Με την εγκαθίδρυση
του πρώτου ελληνικού Συντάγματος το 1843, έφυγαν οι Βαυαροί καθηγητές και τη
σκυτάλη ανέλαβαν πλέον οι Έλληνες επιστήμονες, που είχαν σπουδάσει σε Σχολές
της Ευρώπης, καθώς επίσης και οι στρατιωτικοί μηχανικοί της Σχολής Ευελπίδων.
Διευθυντής ορίζεται ο διαπρεπής Έλληνας αρχιτέκτονας, Λύσανδρος Καυτατζόγλου,
που διεύθυνε το Πολυτεχνείο από το 1844 έως το 1862. Την περίοδο αυτή,
επιτυγχάνεται η περιπόθητη αναδιοργάνωση του σε καθημερινό σχολείο και
κυριαρχεί ο καλλιτεχνικός προσανατολισμός. 36
Η αρχή γίνεται το 1843, όταν ονομάζεται «Σχολείο των Τεχνών» και προάγεται σε
ίδρυμα μέσης τεχνικής εκπαίδευσης, που λειτουργεί και τις καθημερινές (Β.Δ. 22-101843). 37 Με το διάταγμα αυτό δημιουργούνται ουσιαστικά δύο κύκλοι σπουδών, ο
ένας καλύπτεται από το «Καθημερινό Σχολείο», που ασχολείται με τη μεθοδική
διδασκαλία των βιομηχανικών τεχνών και ο άλλος από το «Ανώτερο Σχολείο», που
είναι ο πρόδρομος της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ). Η εξέλιξη και η
ανάπτυξη του Σχολείου χρόνο με το χρόνο, καθιστά τη στέγαση του σε αυτό
προβληματική. Η αναζήτηση του κατάλληλου χώρου, για την ανέγερση κτιρίου που
να καλύπτει τις νέες ανάγκες, καθώς και των απαραίτητων χρημάτων που
απαιτούνται για μια τέτοια δράση, γίνεται το κύριο μέλημα το οποίο καλύπτεται χάρις
στη γενναιοδωρία των Ελλήνων. Μια σειρά Ελλήνων του εξωτερικού που κατάγονται
από το Μέτσοβο ενεργοποιούνται, με πρώτο το Νικόλαο Στουρνάρη και στη συνέχεια
το Μιχαήλ Τοσίτσα, την Ελένη Τοσίτσα και το Γεώργιο Αβέρωφ, οι οποίοι
χρηματοδοτούν την αγορά οικοπέδου για την ανέγερση του μεγάρου του ΕΜΠ. Η
θεμελίωση του πρώτου κτιρίου γίνεται τον Οκτώβριο του 1862. 38
Όταν εξερράγη η αντιοθωνική επανάσταση το 1862, η κατάσταση που ακολούθησε
με τη στράτευση των μαθητών, την παραίτηση του διευθυντή και τη γενική
αναστάτωση που επικράτησε, δεν επέτρεψε να αρχίσουν τα μαθήματα εγκαίρως. Στα
πλαίσια των ανακατάξεων που έφερε η νέα κυβερνητική πολιτική, το Πολυτεχνείο
προάγεται σε σχολείο ανώτερης στάθμης, αφού του αναγνωρίζεται η αποστολή
Η εκατονταετηρίς του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 1837-1937, σ. 50,
Η εκατονταετηρίς του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 1837-1937, σ. 50, Μπίρης Μ., Τα πρώτα…, σ. 15, Τσαμασφύρος Γ. - Μπασαντής Δ., Εθνικό…, σ. 109, Μπίρης Κ., Ιστορία…, σ. 70,
37
Διαιρείται σε τρία τμήματα: α) στο «Σχολείον των Κυριακών και εορτών», τμήμα που είναι το ίδιο με
το Κυριακάτικο Σχολείο, β) το «Σχολείον Καθημερινόν», γ) το «Σχολείον Ανώτερον». Μπίρης Κ.,
ο.π., σ. 70-71, Ευαγγελόπουλος Σ., Ιστορία…, σ. 129-130, Παπαπάνος Κ., Χρονικό..., σ. 151-152,
38
Παπαπάνος Κ., ο.π., σ. 147-148, Η εκατονταετηρίς του Εθνικού Μετσόβιου Πολύτεχνείου 18371937, σ. 50, 56-57, Μπίρης Κ., ο.π., σ. 47-48, 153-157, 200, Μπίρης Μ., Τα πρώτα…, σελ. 12,14,
35
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θεωρητικής μόρφωσης και διευρύνεται περισσότερο η εκπαιδευτική του αρμοδιότητα
και για άλλα τεχνικά επαγγέλματα (θέσπισμα 26-8-1863). Ο καλλιτεχνικός
προσανατολισμός της περιόδου Καυτατζόγλου περιορίζεται στο καλλιτεχνικό τμήμα,
καθώς το «Σχολείον Ανώτερον» μετονομάζεται σε «Καλλιτεχνικόν Σχολείον», ενώ
προτάσσεται η διδασκαλία των τεχνικών μαθημάτων. Παράλληλα υιοθετούνται και οι
ημιστρατιωτικές αρχές οργάνωσης και λειτουργίας, που διατηρούνται μέχρι και την
πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα. 39 Η τεχνική δομή του ιδρύματος ενισχύεται το 1867,
όταν το Καθημερινό τμήμα μετονομάζεται σε «Βιοτεχνική Σχολή» και καλείται να
εκπαιδεύσει «τεχνίτες» και «εργοστασιάρχες». 40 Το 1872 μεταφέρεται στα νέα
μισοτελειωμένα κτίρια επί της οδού Πατησίων και τον επόμενο χρόνο μετονομάζεται
σε «Μετσόβιο Πολυτεχνείο», προς τιμήν των μεγάλων ευεργετών του. Παράλληλα,
σημειώνεται το πρώτο βήμα για την ανεξαρτητοποίηση της ΑΣΚΤ (Β.Δ.23-4-1873). 41
Την εποχή αυτή, νέες τάσεις γεννιούνται και καινούρια δεδομένα καταγράφονται
στον επιστημονικό τομέα, που επηρεάζουν το κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι, τόσο
στην Ελλάδα όσο και διεθνώς. Η ανάδυση των εννοιών «εφαρμοσμένες τέχνες» και
«τεχνολογία», σε μια βάση που συνέδεε την επιστήμη με τις πρακτικές τέχνες,
διακηρύσσοντας ότι η τεχνολογία αποτελεί εφαρμογή της επιστήμης, οι εξελίξεις στα
πεδία της πολιτικής με την είσοδο στην τρικουπική περίοδο και της οικονομίας, με τα
μεγάλα δημόσια έργα, το σιδηροδρομικό δίκτυο και τα πρώτα βήματα της ελληνικής
εκβιομηχάνισης, αλλά και η υιοθέτηση νέων προσανατολισμών στην πανεπιστημιακή
εκπαίδευση, με την ίδρυση μιας σειράς τεχνολογικών πανεπιστημίων στην Ευρώπη
και την Αμερική, οδηγούν στη σταδιακή αναβάθμιση του Πολυτεχνείου ως
εκπαιδευτικού θεσμού, τα τελευταία τριάντα χρόνια του 19ου αιώνα. 42
Την πλήρωση των αυξημένων αναγκών σε εξειδικευμένο επιστημονικό τεχνικό
προσωπικό, το οποίο ήταν απαραίτητο ώστε να ανταποκριθεί η χώρα στις απαιτήσεις
των νέων συγκυριών, καλείται να καλύψει το Πολυτεχνείο. Στη βάση λοιπόν των
νέων δεδομένων, αποκτά τη μορφή ανώτερου εκπαιδευτικού ιδρύματος, και το
Βιοτεχνικό Σχολείο μετονομάζεται σε «Σχολείο Βιομηχάνων Τεχνών» (ν. ΑΦΜΑ/275-1887). Από τότε δημιουργήθηκε ο ελληνικός τεχνικός κόσμος, με τους πρώτους 13
πτυχιούχους Πολιτικούς Μηχανικούς να αποφοιτούν το 1890, αντικαθιστώντας τους
ξένους τεχνικούς και ενισχύοντας την νεοϊδρυόμενη ελληνική βιομηχανία.

Η φοίτηση ορίζεται σε ένα χρόνο για το Κυριακάτικο Σχολείο, σε τρία για το Καθημερινό και σε
πέντε για το Σχολείο των Τεχνών. Διοικείται από το Διευθυντή, το Συμβούλιο Διδασκόντων και την
Εφορεία. Μετσόβιον Πολυτεχνείον, Επιμέλεια: Διεύθυνση του σχολείου τούτου, Τα του Σχολείου
των Βιομηχανικών Τεχνών, Αθήνα, «Εκ του Τυπογραφείου Π.Α. Πετράκου», 1912, σ. 5, Αντωνίου
Γ., Οι Έλληνες Μηχανικοί, Θεσμοί και Ιδέες 1900-1940, Αθήνα, «Βιβλιόραμα», 2006, σ. 104-105,
Παπαπάνος Κ., Χρονικό…, σ. 133-135, Μπίρης Κ., Ιστορία…, σ. 166,
40
Αποκτά τρία τμήματα: α) το Αρχιτεκτονικό, με τετραετή φοίτηση, β) της Χωρομετρίας και γ) της
Μηχανουργίας, με πενταετή φοίτηση. Επίσης το 1881, δημιουργείται ένα νέο τμήμα μονοετούς
φοιτήσεως, αυτό της Τηλεγραφίας. Αντωνίου Γ., ο.π., σ. 106-107,
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Το σπουδαστικό συμβούλιο του Πολυτεχνείου διαιρείται σε δύο χωριστά συμβούλια, ένα για το
«καθημερινό σχολείο» και ένα για το «καλλιτεχνικό». Παπαπάνος Κ., Χρονικό..., σ. 136-137, 153,
Μπίρης Κ., Ιστορία…, σ. 198-199,
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Τα πρώτα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση γίνονται το 1878, όταν με το νόμο ΧΠΗ, συστήνεται
στο Ελληνικό Δημόσιο (Υπουργείο Εσωτερικών) το Σώμα των (ιδιωτών) Πολιτικών Μηχανικών, το
οποίο και ανέλαβε πλέον όλες τις αρμοδιότητες για τα δημόσια έργα και τα Σχέδια Πόλεων, που
είχαν μέχρι τότε οι Στρατιωτικές Διευθύνσεις Μηχανικού. Τότε οι μηχανικοί κάνουν την εμφάνιση
τους, ως μία νέα κοινωνικοεπαγγελματική κατηγορία. Φωτόπουλος Χ., 1828-1998. Στρατιωτική…,
τ. Α΄, σ. 70, Αντωνίου Γ., Οι Έλληνες…, σ. 94, 96,
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Δημιουργώντας παράλληλα τον πρώτο θεσμό συλλογικής εκπροσώπησης των
μηχανικών, με την ίδρυση του Ελληνικού Πολυτεχνικού Συλλόγου το 1899. 43
Η ενίσχυση του επιστημονικού προφίλ των τεχνικών μαθημάτων, με τη
μεταρρύθμιση του 1887, καθώς και το κύρος των καθηγητών του Πολυτεχνείου, που
στην πλειοψηφία είχαν σπουδάσει σε ευρωπαϊκά πολυτεχνεία και πανεπιστήμια,
συνεισέφεραν αποφασιστικά στην άνοδο του επιστημονικού γοήτρου του ιδρύματος.
Νομιμοποιώντας ταυτόχρονα, στο όνομα της επιστημονικής επάρκειας, τους υψηλούς
δείκτες δυσκολίας των σπουδών, αλλά και τις διεκδικήσεις για τη μετάβαση στην
ανώτατη βαθμίδα την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα. Είναι η περίοδος που το ΕΜΠ
παίρνει τη σκυτάλη από τη Σχολή Ευελπίδων και εξελίσσεται στο βασικότερο
τροφοδότη του κράτους, καθώς το δημόσιο είναι ο κύριος εργοδότης των αποφοίτων
του. Στο σημείο αυτό είναι χρήσιμο να επισημανθεί, πως το Πολυτεχνείο ως
εκπαιδευτικός θεσμός, θέτει τις βάσεις την εποχή αυτή και γίνεται μέχρι και την
περίοδο του μεσοπολέμου, ο κύριος φορέας που εκφράζει ένα τεχνοκρατικό ιδεώδες.
Το οποίο ευαγγελίζεται την πρόοδο και στηρίζεται στον εκμοντερνισμό και τον
εκδυτικισμό της χώρας με όρους επιστήμης, τεχνικότητας και οικονομικής
ανάπτυξης. Υπερβαίνοντας τις συντεταγμένες της επίσημης εθνικιστικής ιδεολογίας
και των κλασικιστικών συμφραζόμενων της, κύριος φορέας των οποίων όπως έχει
αναλυθεί προηγουμένως ήταν το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ένα ιδεώδες, που αναδύεται
μεν σε όλο τον κόσμο μαζί με το βιομηχανικό καπιταλισμό και τα μεγάλα τεχνικά
συστήματα, συναντά δε, τις οικονομικές εξελίξεις και τις πολιτικές αλλαγές που
πυκνώνουν και συντονίζονται στην Ελλάδα την ίδια περίοδο, με τέτοιο τρόπο ώστε
να γεννιέται μία νέα αστική καπιταλιστική κοινωνία, που προσβλέπει στον
εκσυγχρονισμό και την εκβιομηχάνιση, ως μέσα για την πρόοδο και την ευημερία. 44
Παράλληλα σε όλο το 19ο αιώνα η καλλιτεχνική παιδεία στην Ελλάδα παρέχονταν
από το Καλλιτεχνικό Σχολείο. Η αύξηση του κύρους και των αρμοδιοτήτων των
τεχνικών σπουδών, ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, δημιουργεί την ανάγκη
διαχωρισμού του καλλιτεχνικού τμήματος από το «Σχολείο Βιομηχάνων Τεχνών».
Εξέλιξη που δρομολογείται το 1910, όταν το καλλιτεχνικό τμήμα αποκτά την
ανεξαρτησία του και υπάγεται στο Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημόσιας
Εκπαιδεύσεως (ν. ΓΧΙΑ/1910/φεκ.95 και ν.δ. 28-7-1910 «περί εκτελέσεως του ΓΧΙΑ
νόμου»). 45 Τα χρόνια που ακολουθούν, σηματοδοτούν την έναρξη μιας περιόδου με
σημαντικές εξελίξεις για τη νέα πορεία του ΕΜΠ. Το 1913 υπάγεται στο Υπουργείο
Διαιρείται σε τρεις Σχολές (όχι πλέον σχολεία): α) Πολιτικών Μηχανικών και β) Μηχανουργών, οι
οποίες είναι ανώτερες με τετραετή φοίτηση γ) Γεωμετρών και Εργοδηγών, που είναι κατώτερη με
διετή φοίτηση, η οποία λειτούργησε ελλιπώς και αργότερα προσαρτήθηκε στη Σχολή Πολιτικών
Μηχανικών. Παράλληλα, το καλλιτεχνικό σχολείο αποτελείται από τέσσερις σχολές ή κατευθύνσεις
σπουδών: 1) της Ζωγραφικής, 2) της Πλαστικής, 3) της Χαρακτικής και 4) της Κοσμηματογραφίας.
Στις τρεις πρώτες σχολές η φοίτηση είναι επταετής και στην τέταρτη τριετής. Με αυτή την
οργάνωση λειτουργεί το καλλιτεχνικό σχολείο, σαν τμήμα του Πολυτεχνείου έως το 1910.
Τσαμασφύρος Γ. - Μπασαντής Δ., Εθνικό…, σ. 10,102, Αντωνίου Γ., Οι Έλληνες…, σ. 108-113,
181, Παπαπάνος Κ., Χρονικό…, σ. 138-145, 154, Εθνικόν Μετσόβιον Πολυτεχνείον, έτος 104ον.…,
σ. 3, Η εκατονταετηρίς του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 1837-1937, σ. 59-60, 104, Μετσόβιον
Πολυτεχνείον, Επιμέλεια: Διεύθυνση του σχολείου τούτου, Τα του Σχολείου των Βιομηχανικών
Τεχνών. Αθήνα, «Εκ του Τυπογραφείου Π.Α. Πετράκου», 1912, σ. 3,
44
Αντωνίου Γ., ο.π., σ. 17-25, 94, 114-115, 410,
45
Αποσκοπεί στη θεωρητική και πρακτική μόρφωση καλλιτεχνών και διαιρείται σε δύο ειδικές σχολές,
τη Γραφική με τμήμα προπαρασκευαστικό διετούς φοιτήσεως και ειδικό εξαετούς φοιτήσεως, και
την Πλαστική με προπαιδευτικό τμήμα τριετούς φοιτήσεως και ειδικό πενταετούς φοιτήσεως.
Ακόμη έχει δύο τμήματα, το τμήμα της Χαρακτικής, επταετούς φοιτήσεως και το τμήμα
κοσμηματογραφίας πενταετούς φοιτήσεως. Κιντής Α., Η Ανώτατη Παιδεία…, σ. 40, Μπίρης Κ.,
Ιστορία…, σ. 420, Μετσόβιον Πολυτεχνείον, Επιμέλεια…, σ.3-4,
43
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Δημοσίων Έργων (ν.276/1913). Ενώ το 1914 θα μπορούσε να χαρακτηριστεί έτοςτομή, καθώς αποκτά τη σημερινή του ονομασία, «Εθνικόν Μετσόβιον Πολυτεχνείον»,
αναγνωρίζεται ισότιμο προς το Πανεπιστήμιο Αθηνών και κατατάσσεται ιεραρχικά
αμέσως μετά από αυτό (ν.388/11-1914/φεκ.307). 46 Την ίδια χρονιά το καλλιτεχνικό
τμήμα κάνει ακόμη ένα βήμα προς την πλήρη αυτονόμηση του με το νέο οργανισμό
που αποκτά (ν.521/124/φεκ.399). 47
Η σύγκρουση του Πρωθυπουργού Βενιζέλου με το βασιλιά Κωνσταντίνο, η
παραίτηση του Βενιζέλου, ο Εθνικός Διχασμός, το κίνημα της Θεσσαλονίκης τον
Αύγουστο του 1916 και ο αποκλεισμός των συμμάχων που επιβλήθηκε στη Ν.
Ελλάδα το Νοέμβριο, επέδρασαν όπως ήταν φυσικό και στη λειτουργία του
Πολυτεχνείου. Η εφαρμογή της μεταρρύθμισης εκ των πραγμάτων ανεστάλη. Στη
συνέχεια η εκδίωξη του Κωνσταντίνου και η αντικατάσταση του στο θρόνο από τον
δευτερότοκο γιo του Αλέξανδρο, η επιστροφή του Βενιζέλου και η τοποθέτηση του
Αλ. Παπαναστασίου στο υπουργείο Συγκοινωνίας, θα επιταχύνουν τις εξελίξεις. Οι
πολιτικές εντάσεις της περιόδου, έχουν ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση υπό τη
μορφή εκκαθαρίσεως, των αντιβενιζελικών καθηγητών από το ίδρυμα. 48 Ενώ, οι
αλλαγές του 1914 ουσιαστικά επισημοποιούνται, αλλά και ολοκληρώνονται το 1917
(ν.980/24-101917/φεκ.242). 49 Ο ν.980 έδωσε στο ΕΜΠ τη σημερινή του μορφή,
απαλλάσσοντας το από την επικυριαρχία της Διευθύνσεως Δημοσίων έργων και
παρέχοντας του την προσήκουσα σε ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα αυτοτέλεια. Έτσι
στη διοίκηση, το σπουδαστικό συμβούλιο μετονομάζεται σε Σύγκλητο και οι
υποδιευθυντές σε Κοσμήτορες. 50
Αποτελείται από δύο ανώτατες σχολές: α) των Πολιτικών Μηχανικών και β) των Μηχανολόγων
(όπως μετονομάσθηκε η Σχολή Μηχανουργών). Επίσης, προβλέπεται η ίδρυση α) Σχολής
Αρχιτεκτόνων και β) Ηλεκτρολόγων – Τηλεγραφομηχανικών που θα ιδρυθούν με διατάγματα. Στη
νέα δομή του προστίθεται και η αρμοδιότητα της οργάνωσης και εποπτείας της κατώτερης τεχνικής
εκπαίδευσης με διετή φοίτηση. Σε αυτή τη βάση ιδρύονται και προσαρτώνται: α) στη Σχολή
Πολιτικών Μηχανικών, το Σχολείο Εργοδηγών, β) στη Σχολή Μηχανολόγων, το Σχολείο Εργοδηγών
και γεωμετρών, και γ) στην υπό ίδρυση Σχολή Ηλεκτρολόγων – Τηλεγραφομηχανικών, τα Σχολεία
Εργοδηγών Μηχανουργών, Εργοδηγών Χημικής και Μεταλλευτικής βιομηχανίας και
Τηλεγραφητών. Από τις δύο υπό ίδρυση ανώτατες σχολές, ιδρύεται τον ίδιο χρόνο η σχολή
Αρχιτεκτόνων. Η έναρξη της λειτουργίας της ορίζεται για την 1η Ιανουαρίου του 1915, αλλά με το δ.
της 15ης Ιουλίου του ίδιου έτους, αναβάλλεται επ’ αόριστο. Η φοίτηση σε όλες τις σχολές είναι
τέσσερα χρόνια, εκτός από τη σχολή των Αρχιτεκτόνων που είναι τρία. Παπαπάνος Κ., Χρονικό…,
σ. 180-181, 183, Μπίρης Κ., Ιστορία…, σ. 471, Αντωνίου Γ., Οι Έλληνες…, σ. 126-127,
47
Βάσει αυτού του οργανισμού έχει μόνο τρία τμήματα. Το Ιχνογραφίας και Κοσμηματογραφίας που
ταυτόχρονα είναι και προπαρασκευαστικό για τα άλλα δύο, με τριετή φοίτηση. Τα άλλα είναι το
τμήμα Γραφικής και το τμήμα Πλαστικής με τετραετή φοίτηση. Δηλαδή η φοίτηση συνολικά είναι
επτά χρόνια. Διοικείται από το Διευθυντή που διορίζεται καλλιτέχνης (ζωγράφος ή γλύπτης), με
διδακτικό προσωπικό 11 καθηγητές. Τσαμασφύρος Γ. - Μπασαντής Δ., Εθνικό…, σ. 102,
48
Αντωνίου Γ., Οι Έλληνες…, σ. 133-135,
49
Η Σχολή Πολιτικών Μηχανικών μένει ως έχει, η Σχολή Μηχανολόγων ολοκληρώνεται με την
προσθήκη του τμήματος των Ηλεκτρολόγων και ονομάζεται Ανώτατη Σχολή Μηχανολόγων –
Ηλεκτρολόγων, ενώ τέλος, προβλέπεται η ίδρυση των Ανώτατων Σχολών Αρχιτεκτόνων,
Τοπογράφων Μηχανικών και Χημικών Μηχανικών. Όμως μόνο οι Σχολές Αρχιτεκτόνων και
Τοπογράφων Μηχανικών, αρχίζουν να λειτουργούν αμέσως από το διδακτικό έτος 1917-1918. Η
σχολή Χημικών Μηχανικών ορίζεται να αρχίσει από το 1918-1919, γιατί πρέπει να εξασφαλιστούν
χώροι και άλλα μέσα διδασκαλίας. Εθνικόν Μετσόβιον Πολυτεχνείον, Οδηγός σπουδών κατά το
εκατοστόν δέκατον πέμπτον ακαδημαϊκόν έτος 1950-1951, επί πρυτανείας Γεωργίου Ν. Κορωναίου,
Αθήνα, (χ.ε.), 1950, σ. 3, Η εκατονταετηρίς του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 1837-1937, σ.
65, Τσαμασφύρος Γ. - Μπασαντής Δ., Εθνικό…, σ. 103, Μπίρης Μ., Τα πρώτα…, σ. 17, Παπαπάνος
Κ., Χρονικό..., σ. 185,
50
Ο Διευθυντής εκλέγεται από το Σύλλογο των τακτικών καθηγητών και διορίζεται με βαθμό
Πρυτάνεως και θητεία πέντε χρόνια. Με τον ίδιο τρόπο εκλέγονται και οι Κοσμήτορες με θητεία δύο
46

33

Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή και την επιστροφή του βασιλιά, λαμβάνει
χώρα η αποκατάσταση των διωχθέντων καθηγητών της περιόδου 1917-1920. Από το
σημείο αυτό και μέχρι και τα χρόνια της κατοχής, το ΕΜΠ θα διατηρήσει την
αυτοτέλεια του από την πολιτική εξουσία. Στο ζήτημα αυτό υπάρχει σύμπνοια των
καθηγητών του, οι οποίοι προτάσσουν την αυτοτέλεια του ιδρύματος, ανεξαρτήτως
των πολιτικών τους προσανατολισμών. Πιστεύοντας στην υπεροχή της επιστήμης και
του τεχνοκρατικού ιδεώδους. Επιπλέον, τα γενικότερα προβλήματα της χώρας και
ειδικότερα το προσφυγικό, δεν έχουν επιπτώσεις στο Πολυτεχνείο, όπως συμβαίνει με
το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έτσι, δεν παρατηρείται εγγραφή χιλιάδων σπουδαστών με
πολύ ελλιπή κατάρτιση, αλλά ούτε και ανώμαλοι διορισμοί καθηγητών ή άλλες
γενικές παρόμοιες παρεμβάσεις της Πολιτείας. Κατά την περίοδο αυτή το ίδρυμα έχει
να παρουσιάσει μεταβολές και αναδιαρθρώσεις, ειδικά ως προς τα προγράμματα
διδασκομένων μαθημάτων, ασκήσεων των φοιτητών, αυξήσεως των εδρών του και
οργανώσεως κατά το όσο το δυνατόν αποδοτικότερο τρόπο, των εισιτηρίων,
προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων. Οι εξαιρετικά υψηλές γνωστικές
απαιτήσεις κατά την εισαγωγή και κατά τη διάρκεια σπουδών, τα ιδιαίτερα υψηλά
δίδακτρα, ο περιορισμένος αριθμός και η κοινωνική προέλευση των σπουδαστών από
τη μία και το κοινωνικό και επιστημονικό προφίλ των καθηγητών από την άλλη, που
ταυτόχρονα ενίσχυε και περιφρουρούσε την αυτοτέλεια του ιδρύματος, προβάλλοντας
ως εγγυήτρια αρχή της πρωτοκαθεδρίας της επιστήμης έναντι της πολιτικής, του
έδωσαν τα συστατικά εκείνα στοιχεία, που παγίωσαν τη φυσιογνωμία ενός
ιδρύματος-ελίτ στα χρόνια του μεσοπολέμου. 51
Παράλληλα με την κατάρρευση του ιδεολογήματος της Μεγάλης Ιδέας, η ανάπτυξη
της βιομηχανίας, της γεωργίας και του εμπορίου, προβαλλόταν ως η μοναδική έξοδος
από το μεταπολεμικό χάος και τις επαπειλούμενες καταστροφές. Στη βάση αυτή
στους κόλπους του ΕΜΠ, αλλά και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), που
ιδρύεται το 1923, αναπτύσσονται διάφοροι προβληματισμοί. Τα κυρίαρχα θέματα που
συζητούνταν ήταν, ο απογαλακτισμός του Πολυτεχνείου από το κράτος, το αίτημα
της σύσφιγξης των σχέσεων του ιδρύματος με τη βιομηχανία και η σύνδεση των
σπουδών με την αναδυόμενη, στο μεσοπόλεμο, επιστήμη του μάνατζμεντ. Τελικά
παρά τις διεργασίες που λαμβάνουν χώρα τα επόμενα χρόνια, τα τεχνικά έργα και η
οικιστική δράση του κράτους, είναι τα πεδία που διαμορφώνουν τις δεξιότητες των
αποφοίτων του ιδρύματος. 52
Όπως έχει καταστεί εμφανές το Πολυτεχνείο αποτελεί το κύτταρο της τεχνολογικής
και παραγωγικής εξέλιξης του τόπου και είναι αναγκασμένο να ακολουθεί τις νέες
τάσεις και επιστήμες που εμφανίζονται στον υπόλοιπο κόσμο. Για να μπορέσει
λοιπόν να ανταποκριθεί στις νέες απαιτήσεις, θεωρείται επιβεβλημένη η
μεταρρύθμιση του θεσμικού του πλαισίου. Ώστε να διευρύνει τη διοικητική του
αυτοτέλεια, αλλά και να ενισχύσει τον ακαδημαϊκό του χαρακτήρα. Προς αυτή την
κατεύθυνση κινείται η μεταρρύθμιση που επιχειρείται το 1929 (ν.3940/1929/
φεκ.57). 53 Ακολούθως, αναπροσαρμόζει και μετονομάζει τα τμήματα που το
αποτελούν και γίνεται η ατμομηχανή της προόδου στην Ελληνική κοινωνία. Πιστό
χρόνια. Παπαπάνος Κ., Χρονικό..., σ. 186, Μπίρης Κ., Ιστορία …, σ. 477, Αντωνίου Γ., Οι
Έλληνες…, σ. 136-137,
51
Παπαπάνος Κ., ο.π., σ. 219, Αντωνίου Γ., ο.π., σ. 138-140, 209-210,
52
Αντωνίου Γ., ο.π., σ. 138, 181, 228-230, 301, 315-317, 322-323, 350,
53
Διοικητικά, ο Διευθυντής μετονομάζεται σε Πρύτανη και εισάγεται ο θεσμός του Αντιπρύτανη. Έτσι
τώρα η Σύγκλητος αποτελείται από τον Πρύτανη, τον Αντιπρύτανη, τους Κοσμήτορες των σχολών
και ένα τακτικό καθηγητή από κάθε σχολή, με θητεία δύο χρόνων. Τέλος η διάρκεια σπουδών στη
Σχολή Αρχιτεκτόνων ορίζεται στα τέσσερα χρόνια. Παπαπάνος Κ., Χρονικό…, σ. 220-221,
Αντωνίου Γ., ο.π., σ. 211-215,
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στο παραπάνω αξίωμα, προσθέτει στη δομή του νέα τμήματα, που φανερώνουν
ταυτόχρονα και την άνοδο της πολεμικής βιομηχανίας που συντελείται παγκοσμίως
(ν. 4785/1930/φεκ. 212). 54 Όλα αυτά οδηγούν στην αύξηση της φήμης του, ενώ το
πτυχίο του δίνει στους αποφοίτους του άμεση επαγγελματική αποκατάσταση και τους
εξασφαλίζει κοινωνική άνοδο. Με αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των
υποψηφίων σπουδαστών και τη νομοθέτηση κλειστού αριθμού εισακτέων, για τις
σχολές του (ν.5334/1932/φεκ.78). 55 Επιπρόσθετα, η μεγάλη αναγνώριση και το
επιστημονικό του κύρος ενισχύεται το 1935, όταν καθορίστηκε η ονομασία του στα
αγγλικά να είναι «National Technical University». 56 Την ίδια περίοδο η καλλιτεχνική
σχολή αποκτά νέο ολοκληρωμένο οργανισμό, με τον οποίο γίνεται ανεξάρτητο
ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, με νομική προσωπικότητα όπως και τα άλλα. Το
όνομα της είναι «Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών» και κατατάσσεται ως ισότιμη με το
ΕΜΠ (ν.4791/1930/φεκ.225). 57
Παράλληλα η αμφισβήτηση του κοινοβουλευτισμού, την οποία συμπαρέσυρε η
κατάρρευση του οικονομικού φιλελευθερισμού, είχε ανοίξει το δρόμο για την
αυταρχική εκτροπή του μεταξικού καθεστώτος. Την ίδια περίοδο η ακαδημαϊκή του
αυτοτέλεια κλυδωνίζεται. Η επικράτηση των Λαϊκών το 1933 και το αποτυχημένο
πραξικόπημα των βενιζελικών που ακολούθησε, όξυνε πολύ τις πολιτικές
αντιπαραθέσεις. Με αποτέλεσμα ο πρύτανης του, βενιζελικός Δ. Λαμπαδάριος, να
παραιτηθεί τον επόμενο χρόνο διαμαρτυρόμενος για πολιτικές παρεμβάσεις της
κυβέρνησης των Λαϊκών. Ο διάδοχος του, φιλοβασιλικός Δ. Πρωτοπαπαδάκης,
βρέθηκε αντιμέτωπος αυτών των παρεμβάσεων, που η ενιαία αντιμετώπιση τους από
το σύνολο των καθηγητών, σκιαγραφεί με επάρκεια και τα όρια της αυτοτέλειας του
ιδρύματος. 58 Όρια που στα χρόνια της δικτατορίας που ακολουθούν στενεύουν. Ενώ
αντιφατικά οι φορείς του τεχνοκρατικού ιδεώδους, βλέποντας πως το επιστημονικό
και τεχνολογικό φαινόμενο, υιοθετείται ως το ιδεολογικό ένδυμα της Μεταξικής
δικτατορίας, θα αποδεχτούν αυτό που ο Αντωνίου αποκαλεί «νέα ιδεολογική
σύνθεση»: θα αναγνωρίσουν δηλαδή την πρωτοκαθεδρία των παραδοσιακών αξιών
της εθνικιστικής συντηρητικής ιδεολογίας, όπως τις κωδικοποιεί ο «Γ΄ Ελληνικός
Το ένα ιδρύεται στη Σχολή Μηχανολόγων–Ηλεκτρολόγων, έχει διάρκεια φοιτήσεως τέσσερα χρόνια
και αφορά την κατάρτιση μηχανολόγων αεροπορίας και το άλλο στη Σχολή Χημικών-Μηχανικών,
με την ίδια διάρκεια φοίτησης και έχει ως στόχο την κατάρτιση μηχανικών χημικού πολέμου. Τέλος
η Ανώτατη Σχολή Τοπογράφων Μηχανικών, διευρύνοντας την εκπαιδευτική της αποστολή και
αυξάνοντας τη διάρκεια φοίτησης σε τέσσερα χρόνια, μετονομάζεται σε Ανώτατη Σχολή
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών (δ. 24ης Δεκ. 1930). Τσαμασφύρος Γ. - Μπασαντής Δ.,
Εθνικό…, σ. 115, Παπαπάνος Κ., Χρονικό..., σ. 222, Αντωνίου Γ., Οι Έλληνες…, σ. 225-226,
55
Αριθμός που ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου. Παπαπάνος Κ., ο.π., σ. 278,
56
Anderson L., Προσωπικότητα…, σ. 163, Ελευθερίου Λ., Το Πολυτεχνείο και η ΕΠΟΝ
Θεσσαλονίκης στην εθνική αντίσταση – αναμνήσεις- , Αθήνα, «Θεμέλιο», 1992, σ. 11,
57
Εισάγεται κλειστός αριθμός εισακτέων και η φοίτηση δεν μπορεί να παρατείνεται μετά τα 8 χρόνια
με όριο ηλικίας τα 28. Το 1934 ψηφίζεται νέος πλήρης εσωτερικός κανονισμός, που ρυθμίζει όλα τα
θέματα σε όλες τους τις λεπτομέρειες (Ν.Δ. 7-5-1934). Καθιερώνεται το 15ο έτος της ηλικίας, ως
κατώτατο όριο εισαγωγής στη σχολή και μειώνεται ο χρόνος φοιτήσεως σε έξι χρόνια με όριο
ηλικίας τα 30. Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, Επετηρίδα ακαδημαϊκού έτους 1991-1992, Αθήνα,
1992, σ. 11, Παπαπάνος Κ., Χρονικό…, σ. 151, 154-158, 189, 225-226, 283, 286,
58
Αμέσως μετά το στρατιωτικό κίνημα του 1935, η κυβέρνηση Τσαλδάρη προχωρά το πρώτο
δεκαήμερο του Απριλίου, στην απόλυση εφτά καθηγητών του ιδρύματος Η αντίδραση του
Πρωτοπαπαδάκη, των καθηγητών και των σπουδαστών είναι έντονη και διαρκής. Οι πιέσεις του
Πολυτεχνείου προς την πολιτική ηγεσία για την επιστροφή των απολυθέντων, γίνονται εντονότερες
με την έναρξη της πρυτανικής θητείας του Αλ. Σίνου, το Σεπτέμβριο του ίδιου έτους. Τελικά οι
απολυμένοι θα επανεκλεγούν από το Σύλλογο των καθηγητών με συνοπτικές διαδικασίες, στις 13
Ιανουαρίου 1936, σε επτά διαδοχικές συνεδριάσεις διάρκειας 5 λεπτών η καθεμία. Αντωνίου Γ., Οι
Έλληνες…, σ. 217-224,
54
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Πολιτισμός», δηλαδή «την υπαγωγή της επιστήμης και της τεχνικής στα ιδανικά και τις
αξίες του Νέου Κράτους: την πατρίδα, τη θρησκεία, την οικογένεια». Προσχωρώντας
έτσι στην «τεχνοφιλία» του Μεταξά, που θυμίζει την αντίστοιχη του ιταλικού
φασισμού. 59
Εμβληματικό περιστατικό της εποχής αυτής, θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ο
εορτασμός της εκατονταετηρίδας του Πολυτεχνείου, που πραγματοποιείται το 1938
παράλληλα με την αναδιοργάνωση του ιδρύματος (α.ν.1477/1938). 60 Τις ημέρες του
εορτασμού, επισκέφτηκαν το Πολυτεχνείο, ο βασιλιάς Γεώργιος, ο πρωθυπουργός Ι.
Μεταξάς, οι πρεσβευτές της Γερμανίας, της Τουρκίας, της Πολωνίας κ.α. Μέσα από
τους λόγους που εκφωνήθηκαν, αναδυόταν εμφαντικά το νέο ιδεολογικό πλαίσιο, που
θα επιτύγχανε την ένωση των «πνευμάτων» και των «ψυχών», με τις «μηχανές». Έτσι
το τεχνοκρατικό ιδεώδες έμπαινε στην υπηρεσία του ένθους και της φυλής και οι
σπουδαστές του Πολυτεχνείου χρίζονταν συνεχιστές της αρχαιοελληνικής τεχνικής
και πνευματικής παράδοσης, όπου ο λόγος και η σμίλη αποτέλεσαν τα συστατικά
στοιχεία της αιωνιότητας της ελληνικής ψυχής. 61 Μέσα σε όλα και πάνω απ’ όλα
όμως, ο αντικομουνισμός είναι μία από τις καταστατικές αρχές που είναι
αδιαπραγμάτευτη και το ακολουθεί στα χρόνια της κατοχής. Ενώ χαρακτηριστικό της
περιόδου που ακολουθεί, είναι πως οι συνθήκες του πολέμου, της κατοχής και του
εμφυλίου στη δεκαετία του 1940, επέβαλαν την υπολειτουργία της ΑΣΚΤ. 62
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Με την είσοδο του 20ου αιώνα η διεύρυνση και η ανάπτυξη του εμπορίου και της
βιομηχανίας στην Ελλάδα, κάνουν επιτακτική την ανάγκη για κατάρτιση ειδικών
στελεχών τα οποία θα επανδρώσουν τους βασικούς αυτούς τομείς. Η Εμπορική και
Βιομηχανική Ακαδημία που ιδρύθηκε το 1894 από τον Όθωνα Ρουσόπουλο και ήταν
ιδιωτική, αποτελεί τον πρόδρομο των εξελίξεων προς αυτή την κατεύθυνση. Το 1903
συντελούνται δύο σημαντικά γεγονότα, ιδρύονται οι Εμπορικές Σχολές Μέσης
Παιδείας και ο εθνικός ευεργέτης Γρηγόριος Μαρασλής αφήνει κληροδότημα για την
ίδρυση στην Αθήνα Εμπορικής Ακαδημίας, δωρίζοντας το σημαντικό για την εποχή
εκείνη ποσό των 250.000 χρυσών δραχμών. Αμέσως μετά, δρομολογούνται οι
εξελίξεις που προορίζουν για τη στέγαση της σχολής το Μαράσλειο Μέγαρο, που
ξεκίνησε να οικοδομήται επί της λεωφόρου Κηφισίας. 63
Ακολουθεί μια ταραχώδης περίοδος, όπου η Ελλάδα εμπλέκεται στους Βαλκανικούς πολέμους και στον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο. Παράλληλα η περίοδος 1917-1920
μπορεί να ορισθεί ως η εποχή που γεννήθηκε η Ελληνική Βιομηχανία και άρχισαν να
πολλαπλασιάζονται οι εμπορικές συναλλαγές, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο
εξωτερικό. 64 Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, το 1919 ο Ελευθέριος Βενιζέλος να καλέσει
Αντωνίου Γ., Οι Έλληνες…, σ. 329, 361-367, 372, 375, 408, 419-420,
Η νέα αυτή μεταβολή ρυθμίζει κυρίως διοικητικά θέματα, αλλά και θέματα που αφορούν τους
κύκλους εξειδίκευσης. Ενώ παράλληλα, ανακοινώνονται αρκετές σπουδαστικές διευκολύνσεις
(αναγνωστήριο, εστιατόριο, οίκος σπουδαστού, λουτρά, τυπογραφείο, πρατήριο υλικών, απαλλαγή
αριστούχων απόρων σπουδαστών από την καταβολή διδάκτρων και τελών, χορήγηση υποτροφιών).
Επίσης το ίδρυμα αναλαμβάνει νέες αρμοδιότητες, με την τεχνική εκπαίδευση των αξιωματικών του
στρατού (α.ν. 1341/1938). Παπαπάνος Κ., Χρονικό…, σ. 279,
61
Οι τελετές πραγματοποιήθηκαν στις 23, 24 και 25 Οκτωβρίου, στην είσοδο και στο ειδικά
διαμορφωμένο αίθριο του κτιρίου Αβέρωφ. Αντωνίου Γ., Οι Έλληνες…, σ. 405-408,
62
Παπαπάνος Κ., Χρονικό..., σ. 286-287,
63
Κιντής Α., Ιστορική…, σ. 27, 32, 47, Παπαπάνος Κ., ο.π., σ. 197, Κιντής Α., Οικονομικό
Πανεπιστήμιο Αθηνών, 70 χρόνια 1920-1990. Επετηρίδα και επετειακές εκδηλώσεις 1990-1991,
Πρυτανεία Ανδρέα Κιντή, σ. 15, 213,
64
Κιντής Α., Επετηρίδα…, σ. 213, Τομαρά-Σιδέρη Μ., Ανώτατη…, σ. 22,
59
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στην Αθήνα τον καθηγητή του Πανεπιστημίου της Λωζάνης, Γεώργιο Παγιάρ. Η
εντολή προς αυτόν ήταν η σύνταξη οργανισμού για την ίδρυση Ανώτατης Εμπορικής
Σχολής, κατά το πρότυπο της αντίστοιχης του Πανεπιστημίου της Λωζάνης. Τον
επόμενο χρόνο με βάση την πρόταση του Παγιάρ, ιδρύεται η Ανώτατη Σχολή
Εμπορικών Σπουδών, με έδρα την Αθήνα (ν.2191/18-6-1920/φεκ.133). Υπάγεται στο
Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και είναι ισότιμη με τα άλλα Πανεπιστήμια, καθώς
κατατάσσεται ιεραρχικά στην τρίτη θέση. 65 Στο πρώτο έτος λειτουργίας της (19201921), η Σχολή στεγάζεται προσωρινά στο κτίριο της πλατείας Κάνιγγος, στο οποίο
μέχρι το 1919 στεγαζόταν η σχολή του Ρουσόπουλου, όταν και έκλεισε. Η λύση αυτή
δόθηκε γιατί το αρχικό κτίριο επί της λεωφόρου Κηφισίας, του οποίου η
αποπεράτωση των εργασιών συνέπεσε με τη Μικρασιατική καταστροφή,
χρησιμοποιήθηκε ως νοσοκομείο προσφύγων και παρέμεινε έκτοτε νοσοκομείο (το
σημερινό Ιπποκράτειο Νοσοκομείο). 66
Μετά την Μικρασιατική καταστροφή, ο πληθυσμός της χώρας αυξάνει με την
εισροή των προσφύγων, πάνω 1.300.000 χιλιάδες. Το γεγονός αυτό ωθεί την
οικονομία σε νέα τροχιά ανάπτυξης. Στις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας
προστίθενται και οι εξελίξεις της επιστήμης, που οδηγούν στην αναθεώρηση του
περιεχομένου των σπουδών προς την κατεύθυνση της θεωρητικής και της
εφαρμοσμένης οικονομολογικής μόρφωσης. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι και η
μετονομασία της σχολής το 1926, σε Ανώτατη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών
Επιστημών (ΑΣΟΕΕ), (ν.δ.17-5-1926/φεκ.156). 67 Η λύση του προβλήματος της
στέγασης της Σχολής δίνεται το 1930, όταν το κράτος σε αντάλλαγμα του μη
εκχωρηθέντος κτιρίου, παραχώρησε έκταση στην οδό Πατησίων, για την ανέγερση
ιδιόκτητου οικήματος. Με κατάληξη το 1935, η Σχολή να εγκατασταθεί στο κτίριο
της οδού Πατησίων 76. 68
Την ίδια χρονιά αποκτά τις ακαδημαϊκές αρχές που είχε το Πανεπιστήμιο Αθηνών
(α.ν.19/11/1935/φεκ572). Έκτοτε, η όλη οργάνωση και λειτουργία του ιδρύματος
διέπεται από το ν.5343/1932, ο οποίος ίσχυσε για όλα τα ΑΕΙ. Ο επόμενος σταθμός
στην πορεία της είναι το 1939, όταν υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας
(α.ν.1622/1939) και λίγο αργότερα, αναγνωρίζεται ως ισότιμη με το Πανεπιστήμιο
Αθηνών και το ΕΜΠ (Ν.Δ.2007/1939). 69 Στο σημείο αυτό πρέπει να διευκρινιστεί,
πως η λεπτομερής παρουσίαση της λειτουργίας της Σχολής για την περίοδο της
κατοχής, δεν είναι δυνατή, καθώς τα αρχεία της, που αφορούν δεδομένα σπουδών για
την περίοδο 1941-44 είναι κατεστραμμένα.

Λειτουργεί προσωρινά με έδρα την Αθήνα, ενώ η οριστική έδρα θα ορισθεί αργότερα σε άλλη πόλη
μετά από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Έχει σκοπό την παροχή ανώτατης θεωρητικής και
εφαρμοσμένης οικονομικής - εμπορικής μόρφωσης και λειτουργεί ως Σχολή τριετούς φοίτησης
μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 1954-55. Η διοίκηση ασκείται από το Διευθυντή, τον υποδιευθυντή και το
Συμβούλιο της Σχολής. Την πρώτη χρονιά εγγράφονται 170 φοιτητές, όλοι άνδρες. Την επόμενη,
εγγράφονται και οι πρώτες τέσσερις γυναίκες. Σε αυτή την περίοδο (1920-1926) η σχολή χορηγεί
ενιαίο πτυχίο στις Εμπορικές Επιστήμες. Κιντής Α., Ιστορική…, σ. 13, 21, 27, 32, 37, 39, Anderson
L., Προσωπικότητα…, σ.185, Παπάζογλου Μ., Ανώτατη Παιδεία…, σ. 19, Παπαπάνος Κ.,
Χρονικό…, σ. 197-198, Κιντής Α., Η Ανώτατη Παιδεία…, σ. 41, Κιντής Α., Επετηρίδα…, σ. 8,
66
Κιντής Α., Ιστορική…, σ. 14-15, 28, 36, 40, 49, Κιντής Α., Επετηρίδα…, σ. 217,
67
Κιντής Α., Ιστορική…, σ.27, 32, 33, 40, Παπαπάνος Κ., Χρονικό…, σ. 231, Κιντής Α.,
Επετηρίδα…, σ. 8,
68
Κιντής Α., Ιστορική…, σ. 14-15, 28, 36, Κιντής Α., Επετηρίδα…, σ. 217,
69
Η από κάθε πλευρά ακαδημαϊκή αναγνώριση και η ένταξη της στο χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης,
ως αυτοδιοικούμενου εκπαιδευτικού ιδρύματος, ολοκληρώνεται το 1942 (ν.δ.954/1942/φεκ.18).
Κιντής Α., Ιστορική…, σ. 28, 34, 37, Παπαπάνος Κ., Χρονικό…, σ. 291-293, «Η Ανώτατη Εμπορική
Σχολή», εφ. Ελεύθερο Βήμα, 12 Αυγούστου 1940, σ. 2,
65
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ΑΝΩΤΑΤΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ
Οι ανάγκες του τόπου σε εξειδικευμένα στελέχη για την οικονομική πρόοδο,
κάνουν αναγκαία την ίδρυση και λειτουργία της Ανώτατης Γεωπονικής Σχολής
Αθηνών. Ιδρύεται από την Κυβέρνηση του Ε. Βενιζέλου, ως Ανωτέρα Γεωπονική
Σχολή με έδρα την Αθήνα και υπάγεται στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Γεωργίας
(ν.1844/14-1-1920/φεκ.17). 70 Στην ιδιοκτησία της περιέρχεται ο Βοτανικός κήπος (95
στρέμματα), που από το 1915 έχει μετατραπεί σε γεωργική σχολή. Στο χώρο αυτό
βρίσκονται οι κτιριακές και οι λοιπές εγκαταστάσεις της σχολής. 71
Το 1929 γίνονται τα πρώτα βήματα για τη μετατροπή της σε Ανώτατο Ίδρυμα,
καθώς μετονομάζεται από «Ανωτέρα» σε «Ανώτατη» και το «σχολικό έτος»
αντικαθίσταται με το «ακαδημαϊκό έτος» (ν.3812/1929/φεκ.29 και ν.3894/1929/φεκ.
55). 72 Μετατροπή που πραγματοποιείται το 1934, οπότε και κατατάσσεται ισότιμη με
το Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Πολυτεχνείο (ν.6263/1934/φεκ.282). 73 Ενώ όμως η
σχολή συνεχίζει την ανοδική της πορεία, το 1937 αποφασίζεται η μεταφορά της στη
Θεσσαλονίκη και η ένταξη της στις Σχολές του ΑΠΘ. Όλοι οι καθηγητές και το λοιπό
προσωπικό της παραιτούνται ή απολύονται. Έτσι διακόπτεται η λειτουργία της ως
ανεξάρτητης σχολής και ο πόλεμος και η κατοχή τη βρίσκουν ως τμήμα της
Γεωπονοδασολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 74
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Μετά το τέλος των Βαλκανικών πολέμων και στη χαρούμενη μεταπολεμική
ατμόσφαιρα, του γενικού ενθουσιασμού και της δικαιολογημένης αισιοδοξίας, δύο
πνευματικές μορφές της νεότερης Ελλάδας, ανεξάρτητα η μία από την άλλη,
συνέλαβαν την ιδέα της δημιουργίας ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος έξω από την
Αττική. Οι δύο αυτοί, ο Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή και ο Γεώργιος Στρέιτ,
εισηγήθηκαν στην κυβέρνηση τη σύσταση σύγχρονου Πανεπιστημίου στη
Θεσσαλονίκη. 75 Στη συνέχεια όμως, ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, ο Εθνικός Διχασμός,
η εγκατάσταση του Βαλκανικού πολεμικού μετώπου στη Μακεδονία για τρία χρόνια
και η καταστρεπτική πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης το 1917, απέτρεψαν κάθε σοβαρή
σκέψη προς αυτή την κατεύθυνση. Το 1920, αναζωπυρώνονται οι συζητήσεις για τη
δημιουργία νέου Πανεπιστημίου εκτός Αθηνών. Για την κάλυψη των νέων αναγκών η
τότε Κυβέρνηση αποφάσισε την ίδρυση δύο νέων Πανεπιστημίων, ένα στη Σμύρνη
και ένα στη Θεσσαλονίκη. Εξαιτίας της ρευστής πολιτικής κατάστασης, λήφθηκε η
Έχει σκοπό την παροχή ανώτερης γεωργικής εκπαιδεύσεως. Όργανα της διοικήσεως της σχολής
είναι ο Διευθυντής, ο Υποδιευθυντής και το Διδακτικό Συμβούλιο. Η φοίτηση που περιλάμβανε
θεωρητική εκπαίδευση και πρακτική εξάσκηση, διαρκεί τριάμισι χρόνια που υποδιαιρούνται σε εφτά
εξάμηνα. Παπαπάνος Κ., Χρονικό..., σ. 192,195,
71
Λέτσας Α., Επιτροπή…, σ. 226, Παπαπάνος Κ., ο.π., σ. 191-192, Κιντής Α., Ιστορική…, σ. 32,
Παπάζογλου Μ., Ανώτατη Παιδεία…, σ. 19, Τομαρά-Σιδέρη Μ., Ανώτατη…, σ. 21, Κυριαζόπουλος
Β., Τα πενήντα χρόνια του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 1926-1976. Θεσσαλονίκη, «Φ. Βερβερίδη
– Π. Πολυχρονίδη», 1976, σ. 44,
72
Παπαπάνος Κ., ο.π., σ. 229,
73
Οι καθηγητές της εξομοιώνονται και αυτοί με τους καθηγητές του Πανεπιστημίου. Η διάρκεια
σπουδών των φοιτητών γίνεται πέντε χρόνια και παρέχεται πανεπιστημιακού επιπέδου τεχνική
γεωργική εκπαίδευση. Παράλληλα καλύπτονται και τομείς γενικότερου ενδιαφέροντος στο χώρο
των γεωργικών επιστημών. Παρέχεται επίσης, το δικαίωμα της απονομής διδακτορικού διπλώματος
στους πτυχιούχους της. Κιντής Α., Η Ανώτατη Παιδεία…, σ. 40, Παπαπάνος Κ., ο.π., σ. 288-289,
74
Παπαπάνος Κ., ο.π., σ. 289,
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Αναστασιάδης Γ., Ανεξάντλητη πόλη – Θεσσαλονίκη 1917-1974, Θεσσαλονίκη, «University Studio
Press», 1996, σ. 33 Κεχαγιόγλου Γ., Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και πνευματική ζωή. Συναγωγή
κειμένων, Αθήνα, «Πολύτυπο», 1988, σ. 16, Καστάνης Ν., 70χρονη πορεία του τμήματος
Μαθηματικών του Α.Π.Θ. 1928-1998, Θεσσαλονίκη, «Ζήτη», 1999, σ. 12,
70

38

απόφαση να προηγηθεί η σύσταση του δεύτερου Ανώτατου Ιδρύματος της χώρας στη
Σμύρνη. Η Μικρασιατική καταστροφή όμως, πέραν των άλλων δεινών, δεν επέτρεψε
τη λειτουργία αυτού του Πανεπιστημίου, ενώ οι πολιτικές και κοινωνικές ανωμαλίες
που ακολούθησαν στην Ελλάδα, δεν άφηναν περιθώριο για άλλες σκέψεις. 76
Το 1924, παρόλο που οι συνθήκες παρέμεναν εξαιρετικά δύσκολες και η ελληνική
κοινωνία προσπαθούσε να απορροφήσει τους κραδασμούς από τη Μικρασιατική
καταστροφή, η πρώτη κυβέρνηση του Αλέξανδρου Παπαναστασίου, αποφασίζει την
ίδρυση Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη. Απόφαση που περιλαμβάνει στις
προγραμματικές του δηλώσεις, ενώπιον της Δ΄ Συντακτικής Συνέλευσης στη
συνεδρίαση της 24ης Μαρτίου. 77
Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να αναφερθούν οι συνθήκες μέσα στις οποίες
προωθείται η ίδρυση του νέου Πανεπιστημίου, καθώς και τα κίνητρα και οι
προτεραιότητες των πρωταγωνιστών. Ξεκινώντας με τους εμπνευστές και
πρωτεργάτες του, οι οποίοι προέρχονταν από το βενιζελικό χώρο και συνδεόταν με το
λεγόμενο εκπαιδευτικό δημοτικισμό. Κυρίαρχη σκέψη τους ήταν να δημιουργήσουν
ένα πανεπιστήμιο πρότυπο και πλήρες, που θα έπαιρνε επιθετικές πρωτοβουλίες και
θα οδηγούσε στην προσαρμογή της ανώτατης εκπαίδευσης στις νέες δημογραφικές
και κοινωνικές συνθήκες, ενώ μακροπρόθεσμα θα εξανάγκαζε και αυτό των Αθηνών
να εκσυγχρονιστεί. Το Πανεπιστήμιο αυτό θα επιχειρηθεί να δεχτεί όλες τις
φιλελεύθερες δυνάμεις, που είχαν συσπειρωθεί κυρίως γύρω από την ιδέα της
εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του 1917 και είχαν επί χρόνια αποκλειστεί από τη
Φιλοσοφική Σχολή της Αθήνας. Πρώτος πυρήνας και κύριοι εκφραστές αυτών των
δυνάμεων στο ΑΠΘ ήταν οι Μανόλης Τριανταφυλλίδης, Γιάννης Αποστολάκης,
Χαράλαμπος Θεοδωρίδης και αργότερα ο Αλέξανδρος Δελμούζος. Από την άλλη
πλευρά, πολέμιος της ίδρυσης του Α.Π.Θ. ήταν η Φιλοσοφική Σχολή του
Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία επηρέαζε το σύνολο σχεδόν του αντιβενιζελικού
χώρου, μαζί με ένα τμήμα των συντηρητικών βενιζελικών της Παλιάς Ελλάδας. 78 Τα
δύο αυτά στρατόπεδα, που εκφραζόταν από διαφορετικούς πολιτικούς σχηματισμούς,
θα βρίσκονται σε μια συνεχή σύγκρουση, με στόχο να επιβάλουν τη δική του
φιλοσοφία το καθένα, στο υπό σύσταση Πανεπιστήμιο. Η πολιτική αστάθεια της
εποχής θα κάνει εντονότερες αυτές τις διαφορές. Συνεπώς, η διαμορφωμένη αυτή
κατάσταση, δικαιολογεί και εξηγεί την περιπετειώδη πορεία της ψήφισης του
ιδρυτικού νόμου.
Στις 8 Ιουλίου 1924, κατατίθεται στη Βουλή το πρώτο νομοσχέδιο για το νέο
πανεπιστήμιο, του οποίου συντάκτης ήταν ο Δημήτριος Γληνός, ενώ στις 17 Ιουλίου
συζητείται στην ολομέλεια. Όμως δεν ψηφίζεται και αμέσως μετά η κυβέρνηση
Παπαναστασίου χάνει τη δεδηλωμένη. Το ζήτημα όμως είχε τεθεί και δεν ήταν
δυνατό να παραμεριστεί χωρίς μεγάλο κόστος. Στο εξής, οι συζητήσεις δεν θα
αφορούσαν στη δημιουργία νέου Πανεπιστημίου, αλλά τη δομή και το πνεύμα του.
Πέρασε ένας ολόκληρος χρόνος και η διαδοχή τριών κυβερνήσεων, για να
αναγνωστεί για δεύτερη φορά ο νόμος στη Βουλή και να ψηφιστεί (ν.3341/5-6Κεχαγιόγλου Γ., Πανεπιστήμιο…, σ. 17, Κυριαζόπουλος Β., Τα πενήντα…, σ. 42-43,
Λέτσας Α., ο.π., σ. 226-227, Μαρκέτος Σ., Η ίδρυση του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: Κριτική
στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Στο, Πρακτικά του Διεθνούς…, τ. Β΄, σ. 403, Χρηστίδης Κ.
(επιμέλεια), Τα πενήντα χρόνια του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1926-1976), Θεσσαλονίκη,
(χ.ε.), 1979, σ. 9, 21, Χασιώτης Ι.Κ. – Αραβαντινός Δ., Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στην αυγή
του νέου αιώνα, διαχρονική πορεία εβδομήντα πέντε χρόνων, Θεσσαλονίκη, «Αριστοτέλειο
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης», 2002, σ. 563,
78
Πατρικίου-Σταυρίδη Ρ., Οι ενδοπανεπιστημιακές…, σ. 222, Μαρκέτος Σ., ο.π., σ. 417-420, Χασιώτης
Ι.Κ. – Αραβαντινός Δ., ο.π., σ. 20,
76
77
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1925). 79 Ο σχεδιασμός του νέου Πανεπιστημίου έγινε στα πρότυπα των ευρωπαϊκών
πανεπιστημίων, με τις πέντε σχολές εκ των οποίων η πρώτη ήταν η Θεολογική. Η
καινοτομία του όμως συνίσταται στο γεγονός ότι χορηγούσε 24 διαφορετικά πτυχία,
απέναντι στα 9 του Πανεπιστημίου Αθηνών. Το μεγάλο φάσμα των επιστημών που
κάλυπταν αυτά τα πτυχία και η εξειδίκευση τους, δημιουργούσαν πολύ καλές
προϋποθέσεις για τη δημιουργία νέων επιστημόνων, που θα ανταποκρίνονταν στις
καινούριες απαιτήσεις της ελληνικής κοινωνίας. 80
Η πορεία εφαρμογής του νόμου δε διαφέρει από αυτήν της ψήφισης του, και
ακολουθεί την πολιτική αστάθεια της εποχής, όπου κάθε κυβέρνηση αλλά ακόμη και
κάθε Υπουργός Παιδείας, θεωρούσε ότι μπορεί να τον τροποποιεί, ανάλογα με τη
δυναμική των προαναφερόμενων ομάδων που υπερίσχυαν. Αξίζει να αναφερθεί ότι
στα ημερολογιακά έτη 1925 και 1926, πέρασαν από το Υπουργείο Παιδείας δεκατρείς
υπουργοί. Οι οποίοι συνεπείς στην ασυνέπεια τους, ψηφίζουν μια σειρά
αντικρουόμενων νομοθετημάτων που αφορούν στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 81
Τελικά το ακαδημαϊκό έτος 1926-27 αρχίζει τη λειτουργία του το Πανεπιστήμιο
Η περιπετειώδης διαδρομή αυτού του νόμου έχει ως εξής: στις 14 Ιουνίου 1925 παραιτείται ο
Υπουργός Δημόσιας Εκπαίδευσης, Ι Μανέτας. Την ίδια ημέρα ο νέος Υπουργός, Κ. Σπυρίδης, τον
υπογράφει. Πριν τη δημοσίευση του όμως, στις 26 Ιουνίου ανατρέπεται η Κυβέρνηση
Μιχαλακόπουλου από τον Θ. Πάγκαλο. Ορίζεται νέος Υπουργός Παιδείας ο Γ. Χατζηκυριάκος, που
ήταν από τη Θεσσαλονίκη, και ο οποίος βλέποντας το νόμο αδημοσίευτο, έσπευσε να το
δημοσιεύσει με την υπογραφή του προκατόχου του, και σε Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως
με ημερομηνία 20 Ιουνίου 1925. Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, Συλλογή Πανεπιστημιακών Νόμων
και διαταγμάτων, Θεσσαλονίκη, (χ.ε.), 1930, σ. 12, Λέτσας Α., Επιτροπή…, σ. 228-234, Μαρκέτος
Σ., Η ίδρυση…, σ. 405-407, 410-412, Τερζής Ν., Εκπαιδευτική πολιτική και Εκπαιδευτική
μεταρρύθμιση: Πρόγραμμα και πραγματικότητα-πράγματα και πρόσωπα, Θεσσαλονίκη, «Αφοί
Κυριακίδη», 1993, σ. 154, Κεχαγιόγλου Γ., Πανεπιστήμιο…, σ. 20, Χασιώτης Ι.Κ. – Αραβαντινός
Δ., Το Πανεπιστήμιο…, σ. 96-98, 563,
80
Συγκεκριμένα η Θεολογική Σχολή θα χορηγούσε το πτυχίο της Θεολογίας. Η Φιλοσοφική Σχολή,
εκτός από τα πέντε πτυχία του σχεδίου Γληνού που ήταν, α) Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, β)
Κλασικής Φιλολογίας, γ) Μεσαιωνικής και Νεότερης Ελληνικής Φιλολογίας, δ) Ιστορίας και
ε)Αρχαιολογίας, θα έδινε και έξι πτυχία ξένων γλωσσών και φιλολογιών: α) Γαλλικής, β) Αγγλικής,
γ) Γερμανικής, δ) Ιταλικής, ε) Βαλκανικών γλωσσών και στ) Ανατολικών Γλωσσών. Η Νομική θα
χορηγούσε πτυχίο α) Νομικής και β) Οικονομικών και Πολιτικών επιστημών. Η Φυσικομαθηματική
θα χορηγούσε πτυχία α) Μαθηματικών, β) Φυσικής, γ) Γεωργικών επιστημών, δ) Βιομηχανικής
Χημείας, ε) Φαρμακευτικής, στ) Ηλεκτρολογίας και ζ) Δασολογίας. Τέλος, η Ιατρική Σχολή θα
χορηγούσε πτυχία α) Ιατρικής, β) Υγειονολογίας και Μικροβιολογίας, γ) Οδοντιατρικής και δ)
Κτηνιατρικής. Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, Συλλογή…, σ. 4-5, Τερζής Ν., ο.π., σ. 157, Κρικώνης
Χ., Σύντομη Ιστορία της Θεολογικής Σχολής. Στο Καιρός, τόμος τιμητικός στην ομότιμο καθηγητή
Δαμιανό Αθ. Δόικο, ΑΠΘ-Θεολογική Σχολή-Τμήμα Θεολογίας, τ. Β΄, Θεσσαλονίκη, «Επιστημονική
Επετηρίδα», 1995, σ. 113, Ανώνυμο, Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 1926-1936, Θεσσαλονίκη,
1937, σ. 9, Κυριαζόπουλος Β., Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 1926-1960,
Θεσσαλονίκη, (χ.ε), 1960, σ. 22,
81
Η πρώτη τροποποίηση του νόμου γίνεται κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του Πάγκαλου (ν.δ.13-21926). Στη συνέχεια και πάλι ο Πάγκαλος, αναιρεί ουσιαστικά το νόμο 3341 και το Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης τίθεται υπό την κηδεμονία της νεοσυσταθείσας Ακαδημίας Αθηνών (ν.δ.12-61926/φεκ.201). Στις αρχές του Αυγούστου του 1926, το Πανεπιστήμιο εγκαθίσταται στην ανατολική
πλευρά της πόλης στην έπαυλη Αλλατίνι και αρχίζουν οι εγγραφές φοιτητών. Η ανατροπή όμως της
δικτατορίας στις 27 Αυγούστου 1926 επιφέρει νέες αλλαγές. Έτσι στις 3 Σεπτεμβρίου η δικτατορία
του Γ. Κονδύλη καταργεί τον ιδρυτικό νόμο 3341/1925 και απολύει όλους τους καθηγητές, που
είχαν διοριστεί επί Πάγκαλου. Ακολούθως, στις 21 Σεπτεμβρίου κάτω από πιέσεις, ψηφίζει το Ν.Δ.
«περί επαναφοράς εν ισχύν του Νόμου 3341» και θέτει εσπευσμένα σε λειτουργία το νέο
Πανεπιστήμιο. Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, Συλλογή…, σ. 12-21, Μαρκέτος Σ., Η ίδρυση…, σ.
412-416, Τερζής Ν., ο.π., σ. 155-156, Κυριαζόπουλος Β., Τα πενήντα…, σ. 46-47, 99, Καφταντζής
Γ., Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στον καιρό της κατοχής, 1η εκδ., Θεσσαλονίκη, «Ν.
Μαυρογένη- Π. Γαλανόπουλου, 1987, σ. 7,
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Θεσσαλονίκης. Τη χρονιά αυτή και συγκεκριμένα στις 14 Νοεμβρίου, ξεκίνησαν οι
παραδόσεις στην πρώτη του Σχολή, τη Φιλοσοφική. 82
Τον Οκτώβριο της επόμενης χρονιάς, το νεοσυσταθέν Πανεπιστήμιο μεταφέρθηκε
στο Β΄ Στρατιωτικό Νοσοκομείο, πρώην τούρκικο «Ινταντιέ-Μεχτεμπή», επί της οδού
Εθνικής Αμύνης. 83 Το δεύτερο εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 1927-28,
λειτούργησε η Σχολή Φυσικών και Μαθηματικών Επιστημών με το τμήμα
Δασολογίας, καθώς μεταφέρθηκε στη Θεσσαλονίκη η Ανώτερη Δασολογική Σχολή
Αθηνών. 84 Τα τμήματα Φυσικό, Μαθηματικό και Γεωπονικό της Σχολής, μαζί με το
τμήμα Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών της Σχολής Νομικών και
Οικονομικών Επιστημών, τέθηκαν σε λειτουργία στη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, 19281929. 85 Το τμήμα της Γεωπονίας συγκεκριμένα, αποτέλεσε το πρώτο πανεπιστημιακό
τμήμα γεωπονικών σπουδών της χώρας, δεδομένου ότι η Ανώτατη Γεωπονική Σχολή
Αθηνών που είχε ιδρυθεί το 1920, ήταν μέχρι το 1934, εξωπανεπιστημιακή σχολή.
Για να λειτουργήσει το τμήμα της Νομικής χρειάστηκε να ξεπεραστούν δυσκολίες
και αντιδράσεις, γιατί υπήρχε πρόβλημα με το μεγάλο αριθμό των πτυχιούχων του
αντίστοιχου τμήματος της Αθήνας, ο οποίος ήταν δυσανάλογος με τις πραγματικές
ανάγκες της εποχής. Για να ξεπεραστεί αυτό το εμπόδιο, καθιερώνεται ο κλειστός
αριθμός εισακτέων, που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στη Νομική το 1930. 86 Μετά
από αυτό το ακαδημαϊκό έτος 1930-31, αρχίζει να λειτουργεί και το τμήμα της
Νομικής. 87
Από την πολιτική των διώξεων, που ακολουθείται σε περιόδους ανώμαλης
κοινοβουλευτικής λειτουργίας, δεν γλίτωσε ούτε το ΑΠΘ. Έτσι το Δεκέμβριο του
1935, μετά τη βασιλική επανόρθωση, έγιναν παύσεις έξι καθηγητών για πολιτικούς
λόγους. Ακολουθεί η δικτατορία της 4ης Αυγούστου, και τα δύσκολα χρόνια της
πρώτης σχετικά μακρόχρονης πολιτικής εκτροπής. Την περίοδο αυτή η Ιατρική
Σχολή, που μέχρι τότε δεν είχε λειτουργήσει, αντικαθίσταται από την Κτηνιατρική
(α.ν.835/2-9-1937/φεκ.362). Ενώ τον επόμενο χρόνο η Σχολή Φυσικών και

Χασιώτης Ι.Κ. – Αραβαντινός Δ., Το Πανεπιστήμιο…, σ. 99-100, Τομανάς Κ., Χρονικό της
Θεσσαλονίκης 1921-1944, Θεσσαλονίκη, «Νησίδες», 1996, σ. 74, 82, Πασπαλιάρης Π. – Σαρρής Κ.,
Τομές στα 75 χρόνια της φοιτητικής παρουσίας στη φιλοσοφική Σχολή του ΑΠΘ, στο, Επετειακός
τόμος 2000 για τη Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ, σ. 211,
83
Ανώνυμο, Το Πανεπιστήμιο…, σ. 5, Χασιώτης Ι.Κ. – Αραβαντινός Δ., ο.π., σ. 34, 142, Βαρέλλα Α.
Ε., Η Σχολή Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ, στο Βαρέλλα…, σ. 30,
84
Η Ανώτερη Δασολογική Σχολή Αθηνών συστήθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 1917. Λέτσας Α.,
Επιτροπή…, σ. 226, Κυριαζόπουλος Β., Τα πενήντα…, σ. 44,
85
Καστάνης Ν., Ένα περίγραμμα της ιστορίας του τμήματος Μαθηματικών, στο Βαρέλλα…, σ. 51,
Καστάνης Ν., 70χρονη…, σ. 21, Χασιώτης Ι.Κ. – Αραβαντινός Δ., Το Πανεπιστήμιο…, σ. 145,
86
Παπαπάνος Κ., Χρονικό…, σ. 244, Χασιώτης Ι.Κ. – Αραβαντινός Δ., ο.π., σ. 173-175, 565,
87
Η σημαντική αύξηση του αριθμού των φοιτητών με την ταυτόχρονη αύξηση των αριθμών των
Σχολών του, οδήγησε στο να καταστεί φανερή η ανεπάρκεια του μεγάρου. Για το λόγο αυτό, το1930
τα υπόγεια του κτιρίου μετατράπηκαν σε εργαστήρια Χημείας, παρόλο που ήταν ανθυγιεινά,
ακατάλληλα και διέτρεχαν σοβαρό κίνδυνο πυρκαγιάς. Επίσης στον κήπο ανεγέρθηκαν μικρές
οικοδομές για την κάλυψη των αναγκών των εργαστηρίων. Το 1939 ξεκινά η ανέγερση δύο
εργαστηριακών μεγάρων, της Φυσικομαθηματικής και της Γεωπονοδασολογικής Σχολής. Η πορεία
των έργων όμως σταμάτησε, εξαιτίας του ελληνοϊταλικού πολέμου. Στη συνέχεια, η κατοχή και ο
εμφύλιος που ακολούθησαν, άφησαν τα δύο κτίρια ημιτελή. Λέτσας Α., Επιτροπή…, σ. 234, 245246, 262, Μαρκέτος Σ., Η ίδρυση…, σ. 416, Παπαπάνος Κ., ο.π., σ. 242-243, 249, Κυριαζόπουλος
Β., Αριστοτέλειο…, σ. 22, Τομανάς Κ., Χρονικό…, 1996, σ. 81, 193, 204 Χασιώτης Ι.Κ. –
Αραβαντινός Δ., ο.π., σ. 36, 212-213, Κυριαζόπουλος Β., Τα πενήντα…, σ. 100, Οικονόμου Α. Ν.,
Σκόρπια ακούσματα και αναμνήσεις για το Φυσικό τμήμα του ΑΠΘ, στο Βαρέλλα…, σ. 61,
82
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Μαθηματικών Επιστημών διχοτομείται και δημιουργείται νέα Σχολή η Γεωπονική και
Δασολογική. 88
Σημείο αναφοράς του νέου πανεπιστημίου αποτέλεσε η Φιλοσοφική Σχολή, η οποία
όρισε από πολύ νωρίς τις νέες συντεταγμένες και εισήγαγε νέους προοδευτικούς
τρόπους διδασκαλίας, ενώ στάθηκε το προπύργιο του εκπαιδευτικού και φιλολογικού
δημοτικισμού. Για το λόγο αυτό, το ακαδημαϊκό έτος 1938-39 το Υπουργικό
Συμβούλιο της δικτατορίας αποφάσισε να μην εισαχθούν πρωτοετείς κατά το έτος
αυτό, λόγω αδυναμίας διορισμού των ήδη πτυχιούχων. Η υπουργική ανακοίνωση
χαρακτήρισε το μέτρο παροδικό, διατύπωσε όμως τη σκέψη να συγχωνευτούν οι δύο
Φιλοσοφικές Σχολές της χώρας σε μία, με έδρα την Αθήνα. Η ανακοίνωση αυτή
πλέον αφορούσε την ίδια την υπόσταση της Σχολής και πήγαζε, από την καχυποψία
της δικτατορίας για τον ιδεολογικό και πολιτικό προσανατολισμό μερίδας των
διδασκόντων της. Η Φιλοσοφική Σχολή του ΑΠΘ και η ευρύτερη πανεπιστημιακή
κοινότητα αντέδρασαν με αποτέλεσμα να μην υλοποιηθεί ποτέ αυτή η σκέψη. 89
ΠΑΝΤΕΙΟΣ ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Η στελέχωση της ανώτερης διοίκησης με διπλωμάτες, διοικητικούς λειτουργούς,
δικηγόρους, δικαστές και μέλλοντες νομοθέτες από άτομα καταρτισμένα, απασχόλησε το νεοσύστατο Ελληνικό κράτος από την ίδρυση του. Ο Καποδίστριας
επιδιώκοντας να αναπληρώσει αυτό το κενό, απετάνθη στο σύμβουλο της
Επικρατείας της Ρωσίας, Αλέξανδρο Στούρτζα, λόγιο και φίλο του και ζήτησε τις
συμβουλές του. Ο Στούρτζα μεταξύ άλλων, εισηγήθηκε την ίδρυση Ανώτερης Σχολής
Πολιτικών Επιστημών. Έτσι, η παλαιότερη αναφορά για την συγκρότηση της Σχολής
ανάγεται στο 1829. 90 Το θέμα της ίδρυσης Σχολής Πολιτικών Επιστημών,
απασχόλησε πολύ αργότερα το Χαρίλαο Τρικούπη, ο οποίος ονειρευόμενος την
ανασύνταξη του Ελληνικού κράτους, πίστευε ότι μια σχολή που θα παρείχε πολιτική
μόρφωση, θα μπορούσε να πραγματοποιήσει αυτό το σκοπό. Η ίδια ιδέα θα
απασχολήσει και τον Ελευθέριο Βενιζέλο, που στα πλαίσια ενός γενικότερου
οικονομικού, κοινωνικού, ιδεολογικού, πολιτικού και διοικητικού εκσυγχρονισμού
της Ελλάδας, έφερε στη Βουλή το 1911 νομοσχέδιο για την ίδρυση Σχολής
Πολιτικών Επιστημών. Όμως οι βαλκανικοί πόλεμοι που ακολούθησαν, ανέστειλαν
τις προσπάθειες αυτές. Προς την κατεύθυνση αυτή τελικά, θα υπάρξει μόνο η
διαίρεση της Νομικής Σχολής σε τμήμα Νομικών και τμήμα Πολιτικών Επιστημών
(ν. ΓΗΞΓ΄/1912). 91
Τελικά παρά τις προθέσεις των τριών αυτών μεγάλων ανδρών, η εφαρμογή των
σχεδίων τους παρέμεινε στα χαρτιά. Η ιδιωτική πρωτοβουλία έμελλε να
υποκαταστήσει την κρατική αναβλητικότητα. Το 1924 ο Κύπριος Γεώργιος Σ.
Σε αυτή συγχωνεύτηκε η Ανώτατη Γεωπονική Σχολή Αθηνών, αφού προηγουμένως είχε καταργηθεί.
Λέτσας Α., Επιτροπή…, σ. 241, Παπαπάνος Κ., Χρονικό…, σ. 295, Anderson L.,
Προσωπικότητα…, σ. 98, Ανώνυμο, Το Πανεπιστήμιο…, σ. 9, Κεχαγιόγλου Γ., Πανεπιστήμιο…, σ.
22, Κυριαζόπουλος Β., Τα πενήντα…, σ. 47,
89
Σακελλαρίδου-Σωτηρούδη Α., Οι κλασικές σπουδές. Στο, Επετειακός…, σ. 4, Χασιώτης Ι.Κ.,
Αναζητώντας τομές και βασικά χαρακτηριστικά στην ιστορία της Φιλοσοφικής Σχολής, στο
Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Tα πρώτα 75 χρόνια. Θεσσαλονίκη, «University
Studio Press», 2000, σ.21, Χασιώτης Ι.Κ. – Αραβαντινός Δ., Το Πανεπιστήμιο…, σ. 107,
90
Πάντειος Ανώτατη Σχολή των Πολιτικών Επιστημών. Η τριακονταετηρίς της Παντείου Σχολής
1937-1967 ως ιδρύματος Δημοσίου Δικαίου. Επετηρίς Ακαδημαϊκού Έτους 1966-1967, Πρυτανεία
Γεωργίου κ. Τενεκίδου, Αθήνα, 1967, σ. 21-22,
91
Εικοσιπενταετηρίς της Παντείου Ανώτατης Σχολής Πολιτικών Επιστημών, Αθήνα, Επιτροπή δημοσιευμάτων της Σχολής, «Ελληνική Εκδοτική Εταιρεία», 1957, σ. 11-12, Τομαρά-Σιδέρη Μ.,
Ανώτατη…, σ. 20-21, Πάντειος Ανώτατη Σχολή των Πολιτικών Επιστημών. Η τριακονταετηρίς…,
σ. 22, Κιντής Α., Η Ανώτατη Παιδεία…, σ., 41, Παπαπάνος Κ., Χρονικό…, σ. 250,
88
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Φραγκούδης, παλιός φοιτητής της Σχολής Πολιτικών Επιστημών του Παρισιού,
βουλευτής τότε Αθηνών, ίδρυσε το σωματείο «Εκπαιδευτική Αναγέννηση», που είχε
ως σκοπό τη δια της εκπαιδεύσεως αναγέννηση του Ελληνικού κράτους. Μεταξύ των
στόχων του σωματείου, ήταν η ίδρυση «Ελεύθερης Σχολής Πολιτικών, Κοινωνικών
και Οικονομικών Επιστημών», για τη μόρφωση των πολιτικών στελεχών. Ο
Φραγκούδης ξεκινώντας πέτυχε τη στήριξη του Ελευθερίου Βενιζέλου, που την εποχή
εκείνη έμενε στο Παρίσι. Επιστρέφοντας από το Παρίσι, έφερε μαζί του μια επιταγή
200 λιρών Αγγλίας και τη δήλωση του Βενιζέλου, ότι με χαρά δέχεται να διδάξει
στην εν λόγω σχολή ένα μάθημα. Έτσι ο Ελευθέριος Βενιζέλος υπήρξε συμβολικά, ο
πρώτος δωρητής και ο πρώτος καθηγητής της σχολής. Έχοντας αυτά ως εφόδια, ο
Φραγκούδης ξεκίνησε ένα σκληρό αγώνα για την επίτευξη του σκοπού του. Θερμός
συμπαραστάτης του υπήρξε ο πρεσβευτής της Ελλάδας στο Παρίσι, ο Νικόλαος
Πολίτης και ακολούθησαν οι Έλληνες του εξωτερικού. 92
Μετά από τρία χρόνια, στις 2 Ιανουαρίου του 1927, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας,
Παύλος Κουντουριώτης, βάζει το θεμέλιο λίθο του μεγάρου της Σχολής στη
Λεωφόρο Α. Συγγρού. 93 Ενώ τρία χρόνια μετά, στις 9 Νοεμβρίου 1930, ξεκινάνε τα
μαθήματα της Σχολής και στις 18 του ίδιου μήνα γίνονται τα επίσημα εγκαίνια της. Η
Σχολή ξεκινά σαν ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα με τον τίτλο «Ελευθέρα Σχολή των
Πολιτικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών» και λειτουργεί υπό την αιγίδα
της «Εκπαιδευτικής Αναγέννησης», με διευθυντή τον ιδρυτή της Γ. Φραγκούδη. 94
Η εξέλιξη μιας παράλληλης ιστορίας στο Παρίσι, με πρωταγωνιστή τον Αλέξανδρο
Πάντο, που είχε κοινό όραμα με το Γ. Φραγκούδη, θα δώσει στη Σχολή το σημερινό
της όνομα, καθώς και νέα οικονομική ώθηση. Ο Αλέξανδρος Πάντος σε ηλικία 27
ετών, το 1915, συνέταξε στο Βόλο ιδιόγραφη διαθήκη στην οποία διάθεσε όλη την
περιουσία του, για την ίδρυση στην Ελλάδα Σχολής Πολιτικών Επιστημών. Με τον
όρο ή μάλλον την ευχή να ονομασθεί «Πάντειος». Στις 24 Ιουνίου του 1930, αμέσως
μετά το θάνατο του, δημοσιεύθηκε η διαθήκη του. Εκτελεστή της όρισε τον Πρόεδρο
της Ελληνικής Κυβερνήσεως, που ήταν ο Ελευθέριος Βενιζέλος. 95
Έτσι πραγματοποιώντας διάφορα ταξίδια (Γαλλία, Αγγλία, Αίγυπτο, Αμερική), συγκέντρωσε από τις
εισφορές των Ελλήνων του εσωτερικού και του εξωτερικού, 1.583.000δρχ. και αγόρασε το οικόπεδο
όπου χτίσθηκε το πρώτο κτίριο. Εικοσιπενταετηρίς της Παντείου…, σ. 12, Βαβούρας Ι., Ομιλία, στο
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Πανηγυρική εκδήλωση για τα 75
χρόνια, Αθήνα, Εκδ. Πανεπιστημίου, 2002, σ. 8-9, Τομαρά-Σιδέρη Μ., Ανώτατη…, σ. 16,
Παπαπάνος Κ., Χρονικό…, σ. 251-252, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών
Επιστημών, Οδηγός Σπουδών Ακαδημαϊκού έτους 2002-2003, Αθήνα, επιμ. «Χ. Αθανασίου», 2002,
σ. 6-7, Πάντειος Ανώτατη Σχολή των Πολιτικών Επιστημών. Η τριακονταετηρίς…, σ. 22-23,
93
Παρόλα αυτά το χρηματικό ποσό που είχε συγκεντρωθεί δεν έφτανε. Για το λόγο αυτό ο
Φραγκούδης συνέχισε πηγαίνοντας στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, όπου κατόρθωσε να
συλλέξει ενάμισι εκατομμύριο δραχμές. Το ποσό αυτό αυξήθηκε σε δύο εκατομμύρια με δάνειο από
την Κτηματική Τράπεζα και τέλος το 1930, έφτασε τα τρία εκατομμύρια ύστερα από μια γενναία
εισφορά του κράτους, με υπουργό Παιδείας το Γεώργιο Παπανδρέου. Εικοσιπενταετηρίς της
Παντείου…, σ. 12-13,
94
Στο πρώτο έτος λειτουργίας της (1930-31) εγγράφηκαν 205 σπουδαστές, εκ των οποίων οι 100 ήταν
δημόσιοι υπάλληλοι.. Έκτοτε καθιέρωσε το πρόγραμμα απογευματινών μόνο μαθημάτων για να
διευκολύνει τους εργαζόμενους σπουδαστές. Βαβούρας Ι., ομιλία…, σ. 9, Κουτσούκης Κ.
(επιμέλεια), Πανηγυρικός τόμος για την επέτειο των εξήντα χρόνων της Παντείου Ανωτάτης Σχολής
Πολιτικών Επιστημών, (ΠΑΣΠΕ) 1927-1987 -κείμενα διαλέξεων Απρίλιος – Δεκέμβριος 1987-,
Αθήνα, «Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών Πολιτικών Επιστημών», 1992, σ. 165, Πάντειος
Ανώτατη Σχολή των Πολιτικών Επιστημών. Η τριακονταετηρίς…, σ. 23, Κουτσούκης Σ. Κ., Ομιλία,
στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Πανηγυρική…, σ. 32,
95
Ο Αλέξανδρος Πάντος είχε γεννηθεί στο Πήλιο, σπούδασε Νομικά στην Αθήνα και μετά εγγράφηκε
στην Ελεύθερη Σχολή Πολιτικών Επιστημών στο Παρίσι. Η ενασχόληση και η αφοσίωση του στις
σπουδές των Πολιτικών Επιστημών, του δημιούργησαν την έντονη επιθυμία της διάδοσης αυτών και
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Η δημοσίευση της διαθήκης βρίσκει το Γ. Φραγκούδη και την «Εκπαιδευτική
Αναγέννηση», στο τέλος της επίπονης αλλά επιτυχημένης προσπάθειας, με την έναρξη
της λειτουργίας της Σχολής. Επομένως η εκπλήρωση της επιθυμίας του Πάντου
συναντά δύο εμπόδια, με πρώτο την ύπαρξη μιας Σχολής παρόμοιας και δεύτερο την
αδυναμία να καλύψει η κληροδοτούμενη περιουσία τις απαιτούμενες ανάγκες για την
ίδρυση μιας νέας Σχολής. Έχοντας αυτά τα δεδομένα η «Εκπαιδευτική Αναγέννηση»
ελισσόμενη, καταθέτει μια ρεαλιστική όσο και προοδευτική πρόταση στον Πρόεδρο
της Κυβερνήσεως. Προτείνει τη συγχώνευση της ιδρυθείσας Σχολής με το Πάντειο
κληροδότημα, με σκοπό τη δημιουργία μιας νέας Σχολής ενιαίας και οικονομικά
ισχυρής. Η πρόταση γίνεται δεκτή από την Κυβέρνηση και η νέα Σχολή ονομάζεται
«Πάντειος Σχολή Πολιτικών Επιστημών». 96
Με τη νέα μορφή η Πάντειος άρχισε να λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό έτος 193233, όμως τα επίσημα εγκαίνια έγιναν το Μάρτιο του 1934. 97 Κατά τα πρώτα χρόνια
της, παρόλο που ήταν κοινωφελές εκπαιδευτικό ίδρυμα δεν ήταν κρατική, αλλά
Ν.Π.Ι.Δ, στα πρότυπα της λειτουργίας της Ελεύθερης Σχολής Πολιτικών Επιστημών
του Παρισιού. 98 Το 1936 η λειτουργία της Σχολής ουσιαστικά ετέθη υπό την αιγίδα
των νόμων του κράτους (α.ν.205-30-9-1936/φεκ.441), και θεωρείται πλέον αυτοτελές
ελεύθερο ίδρυμα Ανώτατης Εκπαιδεύσεως, ενώ το πτυχίο της αναγνωρίζεται κατά το
διορισμό ή την προαγωγή στις δημόσιες υπηρεσίες. Το 1937 τελικά, η Σχολή
αναγορεύεται σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαιδεύσεως και ονομάζεται «Πάντειος
Ανώτατη Σχολή Πολιτικών Επιστημών» (α.ν.886/2-10-1937). Ενώ την επόμενη χρονιά
μετονομάζεται σε «Πάντειος Ανώτατη Σχολή Πολιτικών Επιστημών και Δημοσίων
Υπαλλήλων» (α.ν.2026/12-10-1939/φεκ.449). Την ίδια χρονιά πεθαίνει και ο
εμπνευστής της Γ. Φραγκούδης, προλαβαίνοντας να δει ολοκληρωμένο το έργο του.
Ενώ ο πόλεμος τη βρίσκει να διοικείται από τον Πρωθυπουργό και Υπουργό
Παιδείας, Ι. Μεταξά. 99

στην Ελλάδα. Εικοσιπενταετηρίς της Παντείου…, σ. 13-14, Κουτσούκης Κ., (επιμέλεια),
Πανηγυρικός…, σ. 165, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Οδηγός…,
σ. 6,
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Εικοσιπενταετηρίς της Παντείου…, σ. 14, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών
Επιστημών, Οδηγός…, σ. 7-8, Βαβούρας Ι., ομιλία…, σ. 9-10, Κουτσούκης Κ., (επιμέλεια),
Πανηγυρικός…, σ. 165, Τομαρά-Σιδέρη Μ., Ανώτατη…, σ. 17, Πάντειος Ανώτατη Σχολή των
Πολιτικών Επιστημών. Η τριακονταετηρίς…, σ. 24, Παπαπάνος Κ., Χρονικό…, σ. 256-257,
97
Η διοίκηση ασκούνταν από εξαμελή επιτροπή με τριετή θητεία, αποτελούμενη από τον εκάστοτε
Υπουργό Παιδείας ως Πρόεδρο, ένα καθηγητή από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών,
ένα αντιπρόσωπο από το Συμβούλιο της Επικρατείας, τον Πρόεδρο και δύο μέλη του διοικητικού
Συμβουλίου της «Εκπαιδευτικής Αναγέννησης». Διευθυντής της Σχολής ήταν πάντοτε ο Γ.
Φραγκούδης. Τις σπουδές διεύθυνε βάσει του πρώτου Κανονισμού, που ψηφίστηκε στις 20 Ιουνίου
του 1933, εντεκαμελές Συμβούλιο Σπουδών. Εικοσιπενταετηρίς της Παντείου…, σ.14-15,
98
Ο Κανονισμός τέθηκε σε εφαρμογή από το ακαδημαϊκό έτος 1934-35 και σύμφωνα με αυτόν
δημιουργούνται δύο τμήματα: 1) Πολιτικό – Ιστορικό, που είχε δέκα τακτικές και έξι έκτακτες έδρες
και 2) Κοινωνικό – Οικονομικό, που είχε εννέα τακτικές και πέντε έκτακτες έδρες. Η διάρκεια των
σπουδών ορίζεται τριετής και εκτός από το πτυχίο προβλέπεται η απονομή διδακτορικού
διπλώματος. Οι σπουδαστές διακρίνονται σε τακτικούς, έκτακτους, ακροατές και κατ’ ανταπόκριση.
Κουτσούκης Κ., (επιμέλεια), Πανηγυρικός…, σ. 166, Παπαπάνος Κ., Χρονικό…, σ. 255, Πάντειο
Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Οδηγός…, σ. 8,
99
Εικοσιπενταετηρίς της Παντείου…, σ.16-17, Κουτσούκης Κ., (επιμέλεια), Πανηγυρικός…, σ. 166,
Τομαρά-Σιδέρη Μ., Ανώτατη…, σ. 23-24, Παπαπάνος Κ., ο.π., σ. 301-303, Πάντειο Πανεπιστήμιο
Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Οδηγός…, σ. 9,
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Β. ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1837-1863
Η ιστορική πορεία της Ελλάδας με τα εθνικά, κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά
προβλήματα, καθόρισε το χαρακτήρα του φοιτητικού κινήματος, το οποίο υπήρξε
συνδεμένο με την πολιτική δράση και τις εξελίξεις της κάθε εποχής. Ο Κορνήλιος
Καστοριάδης σε μια συνέντευξη του, αναφέρει για την εκπαίδευση και την παιδεία:
«Δεν μπορούμε να χωρίσουμε την εκπαίδευση από τη συνολική κοινωνική κατάσταση.
[…] Η εκπαίδευση ενός ανθρώπου, η παιδεία ενός ανθρώπου, αρχίζει από την ηλικία
μηδέν και φτάνει στην ηλικία ωμέγα, δηλαδή τη στιγμή που θα πεθάνεις. Συνεχώς
διαμορφώνεται αυτός ο άνθρωπος, διαμορφώνεται από τι, διαμορφώνεται από όλα όσα
προσλαμβάνει, από όλα όσα είναι γύρω του». 100 Κάτω από αυτή την οπτική, η
εκπαίδευση και κατ’ επέκταση η παιδεία, που προσλαμβάνουν οι φοιτητές του
πρώτου Ελληνικού Πανεπιστημίου, είναι αποτέλεσμα του συνόλου των ιδεολογικών,
κοινωνικών, πολιτικών αλλά και εκπαιδευτικών εξελίξεων που συντελούνται, όχι
μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. Δηλαδή, δεν έρχονται σε επαφή μόνο με
το επίσημο πρόγραμμα σπουδών, αλλά επηρεάζονται και διαμορφώνουν στάσεις και
συμπεριφορές, μέσα στο μεταεπαναστατικό κλίμα της εποχής. Έτσι, το φοιτητικό
κίνημα στην Ελλάδα, γεννιέται μέσα στους φιλελεύθερους στίχους του Ρήγα, τις
δημοκρατικές παραινέσεις του Κοραή, τα καυστικά στιχουργήματα του Παράσχου,
ενάντια στη βαυαροκρατία, στη λογοκρισία και στην καταπίεση, αλλά και τα
επαναστατικά εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα που εκδηλώνονται στην Ευρώπη. 101
Επιπλέον ο χαρακτήρας που αποδίδεται στο Πανεπιστήμιο, όπως καθορίζεται από
τον Κ.Θ. Δημαρά: «Διαπιστώσαμε τον διπλό, επαγγελματικό συνάμα και ιδεολογικό,
πολιτικό, άμεσα εθνικό, χαρακτήρα ο οποίος εδόθηκε στο Πανεπιστήμιο αμέσως, με την
ίδρυση του», προσδιορίζει και τη στάση του φοιτητικού σώματος. 102 Είναι
αναπόφευκτο λοιπόν, οι φοιτητές που κινούνται μέσα σε αυτό το χώρο, να
σκέφτονται και να δρουν προσλαμβάνοντας τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Έτσι, οι
κινητοποιήσεις τους μπορούν να διακριθούν γενικευτικά σε τρεις κατηγορίες, οι
οποίες πολλές φορές αλληλεπικαλύπτονται. Σε εκείνες που έχουν ως αφετηρία
ορισμένα πανεπιστημιακά αιτήματα, σε εκείνες που έχουν σαφή ιδεολογικό και
πολιτικό χαρακτήρα και σε εκείνες που έχουν ως επίκεντρο εθνικά ζητήματα.
Στην πρώτη περίπτωση, οι διαμαρτυρίες απευθύνονται στο πανεπιστήμιο, το
υπουργείο Παιδείας ή σε συγκεκριμένους καθηγητές, ενώ εστιάζουν στις οργανωτικές
ανεπάρκειες του, καθώς και τον τρόπο διδασκαλίας αλλά και συμπεριφοράς
ορισμένων καθηγητών. Εκδηλώνονται με δυναμικές ταραχές στις αίθουσες
διδασκαλίας, αποχή από τα μαθήματα και διαδηλώσεις στα προπύλαια. 103 Βασικός
λόγος όλων αυτών των κινητοποιήσεων είναι η απόκτηση του διπλώματος, το οποίο
θα ανέβαζε κοινωνικά τους κατόχους του. Κάθε τι που παρεμπόδιζε αυτήν την
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Κορνήλιος Καστοριάδης, Ο Κορνήλιος Καστοριάδης μιλά για την εκπαίδευση, Ηχητικό ντοκουμέντο από: http://www.ellopos.net, το οποίο προβάλλεται στην ιστοσελίδα http://www.youtube.com
Την εποχή που ιδρύεται το Πανεπιστήμιο, η Ευρώπη συγκλονίζεται από διάφορα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα και φιλελεύθερες επαναστατικές διεργασίες, με τα πανεπιστήμια της να
αποτελούν χώρο επεξεργασίας και διάχυσης όλων αυτών, μέσα από τη λειτουργία φοιτητικών
συλλόγων. Οπότε γίνεται αντιληπτό γιατί στον Κανονισμό του πανεπιστημίου του 1837, δεν
περιέχεται καμία αναφορά σε ίδρυση συλλόγων, παρά το γεγονός ότι σε αυτόν του 1836, που
καταργήθηκε, υπήρχε το άρθρο 105 που μιλά για «Εταιρείαι μαθητών». Λάππας Κ.,
Πανεπιστήμιο…, (Διδακτορική διατριβή), σ. 407, Δημαράς Α. (επιμέλεια), Η μεταρρύθμιση…, τ.
Α΄, σ. 70, Ρήγος Α., Ειδικά θέματα…, (σημειώσεις), σ. 305,
Δημαράς Κ.Θ., Ιδεολογήματα…, σ. 50,
Λάππας Κ., Πανεπιστήμιο…, (Διδακτορική διατριβή), σ. 407,
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εξέλιξη, αντιμετωπιζόταν με εχθρότητα. Έτσι, τα πολύ πρώιμα προβλήματα της
εκπαίδευσης, προβλήματα που επηρέαζαν το κύρος σπουδών, άρα και του
διπλώματος, φέρνουν σε σύγκρουση καθηγητές και μαθητές. 104
Στη δεύτερη περίπτωση, οι διεκδικήσεις των φοιτητών έρχονται σε άμεση ρήξη με
την εκάστοτε κυβερνητική πολιτική, ενώ έχουν ισχυρή απήχηση στο σύνολο των
κοινωνικών δυνάμεων, που θεωρούν το πανεπιστήμιο, ως τον κατεξοχήν χώρο
ζύμωσης και παραγωγής νέων ιδεών, καθώς η αίγλη και το κύρος που το
περιβάλλουν, του προσδίδουν έναν αναγεννητικό ρόλο, που θα οδηγήσει σε ένα
καλύτερο μέλλον. 105 Επίσης, στον κατάλογο αξιών της εποχής, ο ελληνικός λαός
αναγνωρίζει τη γνώση ως την ύψιστη αξία, ενώ θεωρεί το φοιτητή φορέα αυτής,
πιστεύοντας ταυτόχρονα, ότι είναι το υποκείμενο που θα οδηγήσει στην εθνική
ανόρθωση. Για το λόγο αυτό, η δυναμική που παράγεται είναι πολύ ισχυρή και
παρασύρει ευρύτερες κοινωνικές ομάδες, σε μαζικές και έντονες κινητοποιήσεις. Υπό
την έννοια αυτή, οι κινητοποιήσεις λειτουργούν καταλυτικά σε μεγάλα κοινωνικά
στρώματα και δεν είναι σχεδόν ποτέ καθαρά φοιτητικές, καθώς συμμετέχουν και
πτυχιούχοι του πανεπιστημίου, μαθητές γυμνασίων, διανοούμενοι και άλλα πρόσωπα.
Η τρίτη παράμετρος των φοιτητικών διεκδικήσεων, που κάνει την εμφάνιση της
από τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του πανεπιστημίου και κυριαρχεί σε όλο το 19ο
αιώνα, είναι ο εθνικός αλυτρωτισμός και η Μεγάλη Ιδέα. Έτσι, με την έναρξη της
λειτουργίας του Πανεπιστημίου, «ο φοιτητής καλείται να μετάσχει σε μια μεγάλη
πολιτική, εθνική, επεκτατική προσπάθεια». 106 Ένας ρόλος που ανατίθεται στους
φοιτητές, ο οποίος είναι βαλμένος μέσα στο ίδιο το ιδρυτικό του Πανεπιστημίου. Η
πολιτικοποίηση για το ζήτημα αυτό δεν είναι απλά επιτρεπτή, αλλά κατά μια έννοια
επιβάλλεται ως σιωπηρή συμφωνία, για την πραγμάτωση του εθνικού σκοπού. Η
τάση αυτή ενισχύεται και από το γεγονός, ότι το μεγαλύτερο σχεδόν ποσοστό των
φοιτητών, στη διάρκεια της βασιλείας του Όθωνα, αλλά και αργότερα, προερχόταν
από τις αλύτρωτες περιοχές και ζούσε κάτω από τον τουρκικό ζυγό. 107 Ο Όθωνας ο
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Η πρώτη διαμαρτυρία σημειώθηκε στις αρχές Μαΐου του 1839, στην Ιατρική σχολή, εναντίον του
καθηγητή της ανατομίας και φυσιολογίας, Δ. Μαυροκορδάτου. Παρόμοιες διαμαρτυρίες έχουμε και
το αμέσως επόμενο διάστημα. Έτσι το Μάρτιο του 1842, οι φοιτητές θα αντιδράσουν επειδή ο
καθηγητής της ιστορίας Εδουάρδος Μάσσων, δε διδάσκει το μάθημα για το οποίο διορίστηκε.
Επίσης το Δεκέμβριο του 1843, αναφέρουν στο υπουργείο Παιδείας, ότι ο νεοδιόριστος καθηγητής
Χημείας Αλεξ. Βενιζέλος, δεν είναι επαρκής για τη διδασκαλία του μαθήματος και ζητούν να δοθεί
η άδεια να διδάσκει το μάθημα αυτό ο Ξ. Λάνδερερ. Το Φεβρουάριο του 1844, οι φοιτητές της
Ιατρικής διαμαρτυρήθηκαν κατά του καθηγητή Μαυρογιάννη, επειδή δίδασκε με το γαλλικό
σύστημα. Μέσα στον ίδιο χρόνο, το Μάιο του 1844, άλλοι φοιτητές της Χημείας, προβαίνουν σε
φασαρίες διαμαρτυρόμενοι για την επαναφορά του καθηγητή της χημείας Ξ. Λάνδερερ.
Πεντόγαλος Γ., Ιδεολογία καθηγητών και φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Οθωνικού
Πανεπιστημίου (1837-1862), στο, Πρακτικά του Διεθνούς…, τ. Α΄, σ. 194-196, Λάζος Χ.,
Ελληνικό Φοιτητικό Κίνημα 1821-1973, Αθήνα, «Γνώση», 1987, σ. 64-67, Γιάνναρης Γ.,
Φοιτητικά…, τ. Α΄, σ. 139-140, 150, 152, Ρήγος Α., Ειδικά θέματα…, (σημειώσεις), σ. 304-305,
Πανταζίδης Ι., Χρονικόν…, σ. 36-37, 87-88, Λάππας Κ., Πανεπιστήμιο…, (Διδακτορική διατριβή),
σ. 411-413, Ζήλιας Σ., Ιερεμίας Α., Καρατζάς Χ., Ιστορία του φοιτητικού μας κινήματος, Αθήνα,
«Νέο Φοιτητικό Κίνημα», 1975, σ. 17,
Ο Κολοκοτρώνης λέγεται ότι βρισκόμενος με φίλους και βλέποντας πότε το κτίριο του
Πανεπιστημίου και πότε τα ανάκτορα, είπε: «τούτο το σπίτι θα φάγη εκείνο το σπίτι». Πανταζίδης Ι.,
ο.π., σ. 5, Καλογεροπούλου Γ. Α., Κατάλογος…, σ. 30,
Δημαράς Κ.Θ., Ιδεολογήματα…, σ. 48,
Το 1878, από τους 1645 φοιτητές, μόνο οι 1192 προέρχονταν από τις περιοχές του ελληνικού
κράτους, οι υπόλοιποι 453, δηλαδή πάνω από το ένα τέταρτο, προέρχονταν από
τουρκοκρατούμενες περιοχές. Ενώ την περίοδο 1890-1910, ανέρχονταν στο 40% του συνολικού
πληθυσμού των φοιτητών. Ευαγγελόπουλος Σ., Ιστορία…, σ. 131, Τρωιανός Σ., Το Πανεπιστήμιο
Αθηνών το 1879-1880. Όπως το είδε ένας Γερμανός επισκέπτης, στο, Πρακτικά του Διεθνούς…, τ.
Α΄, σ. 109.
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οποίος είχε ενστερνιστεί αυτή την πολιτική, επιχείρησε να χειραγωγήσει το φοιτητικό
σώμα, προτάσσοντας την εθνική ολοκλήρωση και προσδοκώντας να το
παραπλανήσει, ώστε να κάμψει τις δημοκρατικές πεποιθήσεις, που αρχίζουν να
καλλιεργούνται μέσα στο χώρο του πανεπιστημίου.
Την πρώτη αυτή περίοδο και μέχρι το 1843, κυρίαρχο ζήτημα των πολιτικών
συζητήσεων, ήταν το αίτημα για την παραχώρηση Συντάγματος. Μέσα σε αυτό το
κλίμα, το φοιτητικό κίνημα που βρίσκεται στα πρώτα του βήματα, μυείται σταδιακά
σε διεκδικήσεις που έχουν αφετηρία ιδεολογικά ζητήματα. Πρώτη μορφή έκφρασης
αυτών ήταν τα συμπόσια. Μια μορφή διαμαρτυρίας, που εφαρμοζόταν ήδη στη
Γαλλία, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. 108 Ενώ οι φιλελεύθερες πολιτικές
εκδηλώσεις των φοιτητών ξεκινάνε το 1839, συνεχίζονται το 1841, όταν
καταγράφονται και οι δύο πρώτοι νεκροί του φοιτητικού κινήματος, Μιχαήλ
Ανδρονίδης και Μανούσος Φέρμος, και κορυφώνονται στις μεγάλες διεκδικήσεις για
την παραχώρηση του Συντάγματος του 1843. 109
Μετά την επαναστατική κίνηση της 3ης Σεπτεμβρίου του 1843, παρατηρείται
σταδιακά η όλο και πιο έντονη απασχόληση με την πολιτική από μέρους των
φοιτητών. Το κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούνται, χαρακτηρίζεται
από την πατριωτική ρητορεία, την αντιπολιτευτική διάθεση και τη σάτιρα, που
εκφράζονται κυρίως μέσα από την ποίηση των Σούτσων και του Θ. Ορφανίδη. Οι
φοιτητές έλκονται και γοητεύονται από αυτό το λόγο των ποιητών και των ρητόρων,
αποκτώντας πλέον κοινωνική και πολιτική συνείδηση του εαυτού τους. Προσθετικά
προς αυτή την κατεύθυνση λειτούργησε το συγκεντρωτικό σύστημα διοίκησης που
είχε ως κύριο χαρακτηριστικό τη λογοκρισία και την καταπίεση και πήγαζε από το
παλάτι. Ενώ αποτελεί κοινή πεποίθηση, ότι οι καθηγητές διαιρούνταν σε ομάδες,
ανάλογα με τις επιστημονικές τους θέσεις και τα πολιτικά τους φρονήματα, τα οποία
έβρισκαν διέξοδο και τροφοδοτούνταν από τα υπάρχοντα πολιτικά κόμματα,
επηρεάζοντας σε μεγάλο βαθμό το φοιτητικό σώμα. Τέλος, παράλληλα με την
ελληνική πραγματικότητα, τα σημαντικά γεγονότα που εκτυλίσσονται στην Ευρώπη
καθορίζουν την εξέλιξη του φοιτητικού κινήματος. Επιστέγασμα όλων αυτών είναι η
ιδεολογικοποίηση των φοιτητικών διεκδικήσεων. Έτσι, την εποχή αυτή και ως την
έξωση του Όθωνα από την Ελλάδα, η φοιτητική νεολαία ταυτίζεται με τις ανάγκες
και τις προσδοκίες του λαού, και αυτός της αποδίδει ως τίτλο τιμής, αλλά και
αναγνώρισης του ρόλου της, το χαρακτηρισμό «Χρυσή Νεολαία». 110
Αποτέλεσμα των ιδεολογικών διαφορών, που αρχίζουν να επηρεάζουν και το
φοιτητικό σώμα και να δίνουν το στίγμα των μελλοντικών εξελίξεων, είναι τα
Ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου ως εθνικής γιορτής, που είχε καθιερωθεί το 1838, αποτέλεσε
αφορμή για τη διενέργεια φοιτητικών συγκεντρώσεων, με τη μορφή πανηγυρικών συμποσίων σε
αίθουσες κεντρικών ξενοδοχείων. Έτσι το 1839, οι φοιτητές αντιδρούν στον υποτονικό εορτασμό
του επίσημου κράτους και προχωρούν σε ιδιωτικό πανηγυρισμό, παρά τις απαγορεύσεις που
υπάρχουν. Αντίδραση που επαναλαμβάνουν και το 1840 και το 1841. Καθιερώνοντας την 25η
Μαρτίου, ως σύμβολο του συνολικού τους αγώνα και έκφρασης των αντιμοναρχικών τους
αισθημάτων. Ρήγος Α., Ειδικά θέματα…, (σημειώσεις), σ. 304, Τζάνη Μ. – Παμουκτσόγλου Τ., Το
Ελληνικό…, σ. 83, Γιάνναρης Γ., Φοιτητικά…, τ. Α΄, σ. 142-144, Λάζος Χ., Ελληνικό…, σ. 56-63,
109
Το 1839 ομάδα φοιτητών παρακινούμενη από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, άναψε φωτιές έξω
από σπίτι του Γεωργίου Γλαράκη, γραμματέα Εσωτερικών και Δημόσιας Εκπαίδευσης. Δύο χρόνια
μετά τον Αύγουστο του 1841, η παραίτηση του Μαυροκορδάτου οδηγεί σε φοιτητικές
κινητοποιήσεις με αποτέλεσμα τη δολοφονία δύο φοιτητών. Ενώ τέλος στις 25 Μαρτίου 1843,
φοιτητές και μαθητές διαδηλώνουν στην πόλη, ψάλλοντας τραγούδια υπέρ του Συντάγματος, και το
βράδυ της 3ης Σεπτεμβρίου, με το λάβαρο του Πανεπιστημίου, είναι με τους πολιορκητές των
ανακτόρων. Τζάνη Μ. – Παμουκτσόγλου Τ., ο.π., σ. 83, Γιάνναρης Γ., ο.π., σ. 141-142, 145-146,
Λάππας Κ., Πανεπιστήμιο…, (Διδακτορική διατριβή), σ. 409-410,
110
Τζάνη Μ. – Παμουκτσόγλου Τ., ο.π., σ. 82, Γιάνναρης Γ., ο.π., σ. 169, Λάππας Κ., ο.π., σ. 408,
108
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«Πυλαρινά», το Φεβρουάριο του 1845. Για τον ίδιο λόγο το 1848 ξεσπούν τα
«Μανούσεια». 111 Την ίδια χρονιά, η γαλλική επανάσταση κατέλυσε τη μοναρχία στη
Γαλλία, ενώ ένα κύμα φιλελεύθερων κινημάτων ξεσπά στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες,
με χαρακτηριστικότερο αυτό της Ιταλίας εναντίον των Αυστριακών. Οι φοιτητές που
στο πρόσωπο των Αυστριακών βλέπουν την απολυταρχική διακυβέρνηση του Όθωνα,
ταυτίζονται με τους Ιταλούς συναδέλφους τους και διαμαρτύρονται καθημερινά με
διαδηλώσεις, άρθρα στις εφημερίδες, εκτύπωση, διανομή φυλλαδίων και
συμπόσια. 112 Παράλληλα μέσα από την ιταλική απελευθερωτική προσπάθεια,
εκδηλώνουν την επιθυμία τους για την ολοκλήρωση της απελευθέρωσης της
Ελλάδας. Ο φοιτητικός κόσμος είναι τώρα έντονα πολιτικοποιημένος και ελπίζει ότι η
νέου τύπου επαναστατική διαδικασία, θα αγκαλιάσει και την Ελλάδα και θα οδηγήσει
στον εκδημοκρατισμό της. 113
Με το τέλος του Κριμαϊκού πολέμου, το αντιδυναστικό κίνημα που βρισκόταν σε
ύφεση, εξαιτίας της στρατολόγησης φοιτητών και της στάσης του Όθωνα, αρχίζει και
πάλι να φουντώνει. Οι φοιτητές έχοντας αποκτήσει από την περίοδο που προηγήθηκε
πολιτική συνείδηση, αλλά και ιδεολογικό περιεχόμενο στις διεκδικήσεις τους, με
πρώτη αυτή της ελευθερίας της έκφρασης και της δημοκρατίας, αντιδρούν με την
παραμικρή αφορμή εναντίον του παλατιού και ξεσπούν σε δυναμικές
κινητοποιήσεις. 114 Κατάληξη όλων αυτών είναι τα «Σκιαδικά», που σημειώθηκαν το
Μάιο του 1859 και χαρακτηρίζονται ως ορόσημο για την έναρξη των διεργασιών, που

Ο Φραγκίσκος Πυλαρινός, αναμείχθηκε στην πολιτική διαμάχη κατά του Όθωνα, με αποτέλεσμα να
κλειστεί στις φυλακές του Παλαμιδίου. Μετά την μεταπολίτευση του 1843, ελευθερώθηκε και
διορίστηκε τακτικός καθηγητής της ιστορίας της φιλοσοφίας, στο Πανεπιστήμιο Στις 15
Φεβρουαρίου του 1845, σημειώθηκαν ταραχές και ξυλοκοπήματα την ώρα της παράδοσης. Στην
περίπτωση αυτή δεν έχουμε μια απλή διαμαρτυρία, αλλά μια σειρά επεισοδίων, που δεν ξεκινούν
από τους φοιτητές, αλλά από διάφορους κύκλους που έχουν σχέση με τις πολιτικές και ιδεολογικές
επιλογές του συγκεκριμένου καθηγητή. Ο Φεβρουάριος του 1848, σημαδεύτηκε από επιθέσεις κατά
του καθηγητή της Φιλοσοφικής Θ. Μανούση, όπου κατηγορήθηκε για ασέβεια προς την εκκλησία.
Ο Μανούσης εξαιτίας των ουμανιστικών και αντι-οθωνικών πολιτικών του θέσεων, ήταν
αντικείμενο επιθέσεων και επιβουλών των αντιπάλων του. Πανταζίδης Ι., Χρονικόν…, σ. 89-91,
Ρήγος Α., Ειδικά θέματα…, (σημειώσεις), σ. 305-306, Παπαπάνος Κ., Χρονικό…, σ. 416-418,
Λάζος Χ., Ελληνικό…, σ. 68-72, Γιάνναρης Γ., Φοιτητικά…, τ. Α΄, σ. 152-153, 156-158, Λάππας
Κ., Πανεπιστήμιο…, (Διδακτορική διατριβή), σ. 414
112
Το Φεβρουάριο του 1848 οι φοιτητές αποφασίζουν να οργανώσουν συμπόσιο για να τιμήσουν τους
Ιταλούς. Η εκδήλωση στρέφεται κατά των Αυστριακών, οι οποίοι θεωρούνται σύμμαχοι και
υποστηρικτές της πολιτικής του Όθωνα. Η επαναστατική ατμόσφαιρα, εντείνεται μέσα στο δεύτερο
δεκαήμερο του Μαρτίου, καθώς ο τύπος δημοσιεύει τις αλλεπάλληλες νίκες των λαών κατά των
αντιδραστικών κυβερνήσεων. Φοιτητικές διαδηλώσεις ξεσπούν εναντίον της Αυστρίας και
συνθήματα υπέρ της Ιταλίας και της δημοκρατίας, συγκλονίζουν την Αθήνα όλο το Μάρτιο. Η
φοιτητική επαναστατική αναταραχή συνεχίζεται όλη την άνοιξη. Γιάνναρης Γ., ο.π., σ. 170-172,
Λάζος Χ., ο.π., σ. 72-73,
113
Χώρος συγκέντρωσης, προβληματισμού και συζητήσεων των φοιτητών, αποτελεί το καφενείο «Η
Ωραία Ελλάς». Ρήγος Ά., Ειδικά θέματα…, (σημειώσεις), σ. 305-307, Λάζος Χ., ο.π., σ. 89-91,
114
Μεταξύ της 18ης και της 25ης Μαρτίου του 1857, σημειώνονται επεισόδια στο πανεπιστήμιο.
Επίκεντρο των επεισοδίων είναι μια συνέντευξη του υπουργού Εξωτερικών και καθηγητή του
Όθωνα, Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή. Στις 6 Νοεμβρίου του 1858, η κυβερνητική εφημερίδα
«Αιών», δημοσιεύει μια υποτιμητική νεκρολογία για τον καθηγητή Θ. Μανούση. Με αποτέλεσμα
να ξεσπάσουν φοιτητικές ταραχές και να καούν δημόσια τα φύλλα της εφημερίδας. Μετά από τρεις
μήνες, το Φεβρουάριο του 1859, καταδικάζεται ο αγαπημένος των φοιτητών φιλελεύθερος ποιητής,
Αλ. Σούτσος, γιατί καυτηρίασε σε πρόλογο ποιητικής του συλλογής, το καθεστώς για την έλλειψη
συνταγματικών ελευθεριών. Οι φοιτητές οργανώνουν νέες αντιτυραννικές εκδηλώσεις, που
ταράζουν για μεγάλο διάστημα την Αθήνα. Πεντόγαλος Γ., Ιδεολογία…, σ. 197-198, Γιάνναρης Γ.,
Φοιτητικά…, τ. Α΄, σ. 177-182, Λάζος Χ., ο.π., σ. 75, Παπαπάνος Κ., Χρονικό…, σ. 420-421,
111
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οδήγησαν στην έξωση του Όθωνα. 115 Η ασταθής πολιτική κατάσταση, με απανωτές
εκλογικές αναμετρήσεις τον Αύγουστο του 1859 και τον Οκτώβριο του 1860,
εκτρέπουν το οθωνικό καθεστώς και το μετατρέπουν σε απροκάλυπτη δικτατορία, με
διώξεις, φυλακίσεις, ξυλοδαρμούς και εξορίες φοιτητών και αντιπολιτευόμενων
πολιτών. Στις 4 Νοεμβρίου του 1859, το αντιδυναστικό φοιτητικό κίνημα, ως
απάντηση στην απολυταρχική διακυβέρνηση, ιδρύει το μέσο που θα εκφράζει για την
επόμενη διετία τις απόψεις του. Καθώς τυπώνεται η πρώτη επαναστατικού
χαρακτήρα φοιτητική εφημερίδα, με την επωνυμία το «Μέλλον της Πατρίδας». 116 Η
επαναστατική φοιτητική έξαρση, που κλιμακώνεται μετά τις ταραχές και τα επεισόδια
του φθινοπώρου του 1860 και της άνοιξης του 1861, οδηγεί στην οργάνωση
απόπειρας δολοφονίας της βασίλισσας Αμαλίας. 117
Κατάληξη όλων είναι τα γεγονότα της 10ης Οκτωβρίου 1862, ημερομηνία όπου
ανατράπηκε η βασιλεία του Όθωνα. Ο ρόλος της φοιτητικής νεολαίας ήταν
καταλυτικός και η αναγνώριση της συμμετοχής της υπήρξε καθολική. 118 Αξίζει να
σημειωθεί ότι, ο Μητροπολίτης Αθηνών όρκισε την Προσωρινή Κυβέρνηση στο
χώρο του Πανεπιστημίου, το οποίο άνοιξε τις πύλες του και πλήθος κόσμου
παραβρέθηκε στην τελετή. 119 Το πρωί της επόμενης ημέρας της εκθρόνισης, η νέα
αστυνομία παρέλαβε όπλα από τις στρατιωτικές αποθήκες και τα διένειμε σε πολίτες,
σε φοιτητές του Πανεπιστημίου και σε μαθητές των Γυμνασίων και του
Πολυτεχνείου. 120 Τότε συγκροτείται και η Πανεπιστημιακή Φάλαγγα (Π.Φ). 121 Η
Η αφορμή και όχι η αιτία, δόθηκε όταν γυμνασιόπαιδα και φοιτητές, θέλοντας να διακωμωδήσουν
συνήθειες της Αθηναϊκής κοινωνίας και του καθεστώτος, την Κυριακή 10 Μαΐου, «σκίαζαν» το
κεφάλι τους, στην παραδοσιακή βόλτα στο Πεδίο του Άρεως, όχι με μοντέρνα παριζιάνικα
ψαθάκια, αλλά με σιφνέικες ψάθες. Τα «σκιάδια», τα οποία στόλισαν με γαλανόλευκες κορδέλες.
Τα επεισόδια που ακολούθησαν γενικεύτηκαν στην πρωτεύουσα, η οποία είχε επί δύο ημέρες την
όψη πολιορκημένης πόλης. Ακολούθως, το Πανεπιστήμιο καταλήφθηκε από τους φοιτητές στις 11
Μαΐου. Την πρώτη κατάληψη του πανεπιστημιακού κτιρίου, ακολουθεί και η πρώτη εισβολή
στρατού και χωροφυλακής, καθώς και το κλείσιμο του για μια βδομάδα. Παπαπάνος Κ.,
Χρονικό…, σ. 421-422, Ζήλιας Σ., Ιερεμίας Α., Καρατζάς Χ., Ιστορία…, σ. 18-19, Γιάνναρης Γ.,
Φοιτητικά…, τ. Α΄, σ. 182-194, Λάζος Χ., Ελληνικό…, σ. 78-80, Δημαράς Α. (επιμέλεια), Η
μεταρρύθμιση…, σ. 160-166,
116
Λάζος Χ., ο.π., σ. 83-84, Πανταζίδης Ι., Χρονικόν…, σ. 95, Γιάνναρης Γ., ο.π., σ. 197,
117
Την εκτέλεση ανέλαβε ο φοιτητής Αριστείδης Δόσιος. Τελικά η απόπειρα απέτυχε και ο φοιτητής
συνελήφθει. Του επιβλήθηκε η ποινή του θανάτου, αλλά την ημέρα της εκτέλεσης η Αμαλία
μετέτρεψε την ποινή του σε ισόβια. Λάζος Χ., ο.π., σ. 84-88, 97-102, 111-136, Γιάνναρης Γ., ο.π.,
σ. 200-204, 207-211, Ρήγος Α., Ειδικά θέματα…, (σημειώσεις), σ. 307-309,
118
Ο Υπουργός Δημόσιας Εκπαίδευσης, Επαμεινώνδας Δεληγιώργης, αναφέρει για τη δράση των
φοιτητών: «Η νεολαία του Πανεπιστημίου ευαίσθητος εις τας δυστυχίας της πατρίδος και ανήσυχος
δια το μέλλον αυτής από τεσσάρων ετών είχεν αρχίσει να εγκαταλείπει τα ήρεμα δώματα των
Μουσών και κατέρχηται εις την πολυτάραχον παλαίστραν των πολιτικών αγώνων». Δεληγιώργης Ε.,
Έκθεσις του Υπουργού της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως, Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 1863, σ. 15, ενώ σε
επιστολή του προς τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου εκφράζει την ευγνωμοσύνη της πατρίδας προς
το Πανεπιστήμιο, αναφέροντας: «Μετά εικοσιπενταετηρίδα δε το Πανεπιστήμιον, την ανατροφήν του
Έθνους επιμελούμενον, παρήγαγε την Επανάστασιν». Τζάνη Μ.-Παμουκτσόγλου Τ., Το Ελληνικό…,
σελ. 84, Δημαράς Α. (επιμέλεια), Η μεταρρύθμιση…, τ. Α΄, σελ. 168,
119
Βώκος Γ., Η κατοχή. Ιστορικόν μυθιστόρημα, Αθήνα, «Τσαγγάρης», 1905, σ. 615,
120
Μια κινητικότητα παρόμοια με αυτή της Πανεπιστημιακής Φάλαγγας παρατηρήθηκε και από τους
μαθητές του Πολυτεχνείου, οι οποίοι διαιρέθηκαν σε δεκαρχίες, με δέκαρχους τους καθηγητές
τους. Μπίρης Κ., Ιστορία…, σ. 145-151, Παπαπάνος Κ., Χρονικό…, σ. 423,
121
Στην αρχή απαρτίσθηκε από 600 φοιτητές, που αποτέλεσαν πέντε λόχους, με Διοικητή το λοχαγό
του τακτικού στρατού Ιωάννη Ζουμπούλη και αργότερα τον υπολοχαγό Πυροβολικού Αλέξανδρο
Πραΐδη. Οι λοχαγοί του κάθε λόχου, εκλεχθήκαν με ψηφοφορία και ήταν καθηγητές. Με το τέλος
του σπουδαστικού έτους, το σώμα διαλύθηκε. Η εκ νέου ανασύσταση της τον επόμενο χρόνο, ήταν
πολύ καλύτερη της πρώτης. Συστήθηκαν έξη λόχοι με 18 αξιωματικούς, 72 υπαξιωματικούς και
720 στρατιώτες, δύναμη που ισοδυναμούσε με σώμα ίσο προς τάγμα πεζικού. Λάζος Χ., Ένοπλα
115
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σύσταση και δράση της αποτελεί μια ξεχωριστή σελίδα για το φοιτητικό κίνημα. Ενώ
η ίδρυση της δεν είναι ένα αυτοφυές και αυθύπαρκτο γεγονός, αλλά έχει τις ρίζες του
στο παρελθόν και τις προεκτάσεις του στο μέλλον. Έτσι, οι φοιτητές εμποτισμένοι με
τα ιδεώδη του Ιερού Λόχου 122 και έχοντας την ιστορική ευθύνη αυτής της
κληρονομιάς, ανέλαβαν τη φρούρηση της πόλης. Όλος ο τύπος της εποχής, δέχτηκε
με ενθουσιώδη και εγκωμιαστικά σχόλια, την παρουσία του σώματος στους
αθηναϊκούς δρόμους. Ενώ η συμβολή της στην τήρηση της τάξης, σε όλη τη διάρκεια
της μεσοβασιλείας είναι καθοριστική. 123 Μέσα από τη δράση και την απήχηση που
είχε, είναι πολύ εύκολο να διαπιστώσει κάποιος την κοινή αποδοχή της, σαν φορέα
πνευματικής ανάτασης, ηθικής ακεραιότητας και πολιτικής ανιδιοτέλειας. Η αίγλη
και το κύρος του πανεπιστημιακού αυτού σώματος, οδήγησε πολλούς πολιτικούς
αλλά και τους κομματικούς φορείς που εκπροσωπούσαν, να θέλουν να το
προσεγγίσουν και να καρπωθούν πολιτικά οφέλη. Έτσι, μόλις το 1864, ο Πρύτανης
Κ. Φρεαρίτης, που ήταν ένας εκ των πρωτεργατών της έξωσης του Όθωνα, ζήτησε τη
διάλυση της με πρόσχημα την δι’ αυτής είσοδο της πολιτικής στο Πανεπιστήμιο.
Αίτημα που ενισχυόταν από τις σταθεροποιητικές τάσεις που επικράτησαν στη
μεταπολίτευση και οι οποίες περιόριζαν τα όρια των δράσεων της. Μετά από αυτές
τις εξελίξεις οι φοιτητές κατέθεσαν τα όπλα, διατήρησαν όμως, τα εμβλήματα και τη
σημαία της. 124
ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1863-1911
Η επανάσταση του 1862, αποτελεί σταθμό στην πορεία του φοιτητικού κινήματος,
καθώς σηματοδοτεί την ένταξη σε ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς, των διεκδικήσεων
που έχουν ως αφετηρία τα πανεπιστημιακά ζητήματα, τα κοινωνικά και πολιτικά
αιτήματα και τα μεγάλα εθνικά ζητήματα. Με αποτέλεσμα να αποτελούν πλέον ένα
ενιαίο, αδιάσπαστο και ταυτόχρονα πολυδιάστατο σύνολο, όπου οι αιτίες αυτές
εναλλάσσονται μεταξύ τους και προτάσσεται η μία έναντι της άλλης, ανάλογα με την
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Φοιτητικά Σώματα (1862-1897). Η περίπτωση της «Πανεπιστημιακής Φάλαγγας». Στο, Πρακτικά
του Διεθνούς…, τ. Α΄, σ. 251-252, Γιάνναρης Γ., Φοιτητικά…, τ. Α΄, σ. 230, 235, Πανταζίδης Ι.,
Χρονικόν…, σ. 155, 157, Παπαπάνος Κ., Χρονικό…, σ. 425, Λάζος Χ., Ελληνικό…, σ. 147-148,
Ο Ιερός Λόχος υπήρξε παράγωγο της πνευματικής ανάπτυξης του Ελληνισμού, στην πριν το 1821
περίοδο. Στο Βουκουρέστι, ο φλογερός πατριώτης καθηγητής, Γεώργιος Γεννάδιος, είναι ο πρώτος
που συνδέει άμεσα τον Ιερό Λόχο των Θηβών, παροτρύνοντας τους μαθητές του να συμμετέχουν
στην επανάσταση που είχε κηρύξει η Φιλική Εταιρεία με επικεφαλής τον Πρίγκιπα Υψηλάντη, στη
Μολδαβία. Ο Υψηλάντης βλέποντας τους ομογενείς πατριώτες και του Έλληνες σπουδαστές της
Ευρώπης να προσέρχονται αυθόρμητα, αποφάσισε να συγκροτήσει ένα επίλεκτο στρατιωτικό σώμα
από τους πιο μορφωμένους, το οποίο θα το ονόμαζε «Ιερό Λόχο». Ο νέος Ιερός Λόχος, είχε
ομοιόμορφη ευρωπαϊκή στολή μαύρου χρώματος και πάνω στο καπέλο, είχε μια ασημένια
πλακέττα με την επιγραφή: «Ελευθερία ή θάνατος». Στις 7 Ιουνίου του 1821, έλαβε μέρος στη μάχη
του Δραγατσανίου, πολεμώντας ηρωικά απέναντι στους Τούρκους. Στη μάχη αυτή σκοτώθηκαν
200 Ιερολοχίτες, πληγώθηκαν και αιχμαλωτίστηκαν 37, ενώ σώθηκαν περίπου 136. Η θυσία του
Ιερού Λόχου, συγκίνησε την πολιτισμένη Ευρώπη, αναβιώνοντας το θαυμασμό της για την
Ελλάδα. Σακκάς Γ., Ο Ιερός Λόχος, Αθήνα, «Κουκλάκη-Λυκάκη», 1973, σ. 59-64, 86-90, 183-191,
215, Βακαλόπουλος Α., Οι Έλληνες σπουδαστές στα 1821, Θεσσαλονίκη, «Δημοσιεύματα της
Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών», 1978, σ. 20-22, 35, 43-44, Ράδος Κ., Ο Ιερός Λόχος και η εν
Δραγατσανίω μάχη, (έκδοσις «Πανεπιστημιακής Επιθεωρήσεως»). Αθήνα, βιβλ. Ελευθερουδάκη
και Μπάρτ, 1919, σ. 2-16, Λάζος Χ., ο.π., σ. 32-34, Γιάνναρης Γ., ο.π., σ. 62-74,
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα «Ιουνιακά» του 1864. Η Πανεπιστημιακή Φάλαγγγα
στήνοντας οδοφράγματα, ματαίωσε τα δικτατορικά σχέδια του Βούλγαρη. Γιάνναρης Γ., ο.π., σ.
235,
Λάζος Χ., Ένοπλα…, σ. 251, 253-254, Λάζος Χ., Ελληνικό…, σ. 150-152, Γιάνναρης Γ., ο.π., σ.
225-227, 229, 234-236, 241, Λουκάτος Σ., Η φοιτητική Κοινότητα στο Β΄ μισό του 19ου αιώνα,
στο, Πρακτικά του Διεθνούς…, τ. Α΄, σ. 302, Πανταζίδης Ι., Χρονικόν…, σ. 154, Καλογεροπούλου
Γ. Α., Κατάλογος…, σ. 60, Τζάνη Μ. – Παμουκτσόγλου Τ., Το Ελληνικό…, σ. 84,
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ιστορική, κοινωνική και πολιτική εξέλιξη του τόπου. Η έντονη πολιτικοποίηση των
φοιτητών, η συμμετοχή στις εκδηλώσεις κατά του Όθωνα, ο ενεργός ρόλος που
πήραν στην ανατροπή του και τέλος, η σύσταση της Πανεπιστημιακής Φάλαγγας,
δημιούργησε ένα αίσθημα ισχύος, μια υποθήκη πετυχημένων διεκδικήσεων του
φοιτητικού κινήματος και μια καταξίωση της δράσης του στην ελληνική κοινωνία.
Μια παρακαταθήκη που το ακολουθεί και εμπλουτίζεται συνέχεια.
Τα επόμενα 35 χρόνια, έρχεται σε πρώτο επίπεδο στις διεκδικήσεις του φοιτητικού
σώματος, η ιδέα της εθνικής ολοκλήρωσης, η οποία και κυριαρχεί σε όλο το 19ο
αιώνα, ενώ ταυτόχρονα εμφανίζονται και οι πρώτες «κοινωνιστικές» ιδέες ενός θολού
αναρχο-σοσιαλισμού, που έρχονται από την Ευρώπη. Όλα αυτά εκτυλίσσονται εντός
μιας σημαντικής σύγκρουσης παραδοσιακών προ-αστικών αντιλήψεων και ενός
ρεύματος που επέφερε η ανάγκη ανανέωσης, εκσυγχρονισμού και εκδημοκρατισμού
της χώρας. Προσθετικά λειτουργεί και ένα μορφωτικό και πολιτιστικό κύμα, με τη
δημιουργία ανεξάρτητων εκπαιδευτικών φορέων και συλλόγων. Με τη δράση τους, οι
νέοι και οι διανοούμενοι, εγκαινιάζουν μια νέα μορφή κοινής συλλογικής εμφάνισης,
συμβαδίζοντας με παρόμοιες κινήσεις των Γάλλων φοιτητών και συγγραφέων –
ποιητών. 125
Η πολιτειακή ρύθμιση, με τη μορφή που πήρε το 1864, δεν ανταποκρινόταν στους
στόχους και τις επιδιώξεις των ριζοσπαστικοποιημένων φοιτητών, που ονειρεύονταν
και πάλευαν για ένα μέλλον δημοκρατικό, μακριά από καθεστωτικές νοοτροπίες και
ίντριγκες, που πήγαζαν από το παλάτι. Η εξέλιξη αυτή αποτέλεσε την κύρια αιτία της
συνέχισης των φοιτητικών αναταραχών, που κλιμακώνονταν με αφορμή ζητήματα,
όπως η διάλυση της ένοπλης Πανεπιστημιακής Φάλαγγας, 126 το θέμα της εκλογής
αντιπροσώπων των φοιτητών στην εθνοσυνέλευση, 127 η αντίδραση ενάντια στον
πολιτικό σύμβουλο του Γεωργίου, κόμη Σπόνεκ, αλλά και η Κρητική Επανάσταση. 128
Ενδιαφέρουσα και αποκαλυπτική, όσον αφορά τους ιδεολογικοπολιτικούς
προσανατολισμούς της φοιτητικής κοινότητας της εποχής, είναι και η αρθρογραφία
Όπως ο «Σύλλογος προς διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων» το 1868, ο «Φιλολογικός Σύλλογος
Παρνασσός» το 1865, ο «Φιλολογικός Σύλλογος Κωνσταντινουπόλεως» το 1861, η «Εταιρεία των
Φίλων του Λαού» το 1865 και ο «Βύρωνας» το 1868. Γιάνναρης Γ., Φοιτητικά…, τ. Α΄, σ. 257-258,
Τζάνη Μ. – Παμουκτσόγλου Τ., Το Ελληνικό…, σ. 67, Ρήγος Α., Ειδικά θέματα…, (σημειώσεις),
σ. 309,
126
Οι φοιτητές προς το τέλος του Απριλίου του 1866, με αναφορά τους ζητούν την αναδιοργάνωση της
Πανεπιστημιακής Φάλαγγας. Η Σύγκλητος αρχικά είναι αδιάφορη, μετά από πιέσεις όμως που
ασκούν οι φοιτητές, πετυχαίνουν να αρχίσουν προσωρινά τα γυμνάσια και οι στρατιωτικές
ασκήσεις. Έκτοτε, σταματά να γίνεται λόγος γι’ αυτήν. Το 1874 οι φοιτητές ζητούν και πάλι την
επανασύσταση της η κυβέρνηση αντιδρά χρησιμοποιώντας κατασταλτικά μέτρα και
δημιουργούνται επεισόδια. Το Σεπτέμβριο του 1875 συγκροτείται ξανά. Η νέα ζωή της όμως δεν
κράτησε πολύ, γιατί μετά τρία χρόνια ψηφίστηκε ο νόμος περί γενικής επιστρατεύσεως, με
αποτέλεσμα να καταργηθεί. Λάζος Χ., Ένοπλα…, σ. 248, Γιάνναρης Γ., ο.π., σ. 252-256,
127
Με αφορμή το θέμα αυτό, ξεκινά και εκτυλίσσεται μία αντιπαράθεση ανάμεσα στον καθηγητή
Σαρίπολο και τους φοιτητές, που αναστατώνει κατά καιρούς την πανεπιστημιακή ζωή και κρατά
δεκατρία χρόνια. Ο δύσκολος χαρακτήρας του Σαρίπολου, το ανυποχώρητο των φοιτητών και το
γεγονός ότι και οι δύο δεν ήταν αμέτοχοι στις πολιτικές εξελίξεις, οδηγούν σε μια μακροχρόνια
διαμάχη με υφέσεις και εντάσεις, που ξεκινούν το 1862 και έχουν ως κατάληξη την απόλυση του
καθηγητή, τον Ιούνιο του 1875. Άλλοι καθηγητές εναντίον των οποίων δημιουργήθηκαν επεισόδια
την περίοδο αυτή, ήταν ο Χρηστομάνος, το Σεπτέμβριο του 1866, ο Στρούμπος, το Δεκέμβριο του
1867 και ο Βερναρδάκης τον Οκτώβριο του 1869. Πανταζίδης Ι., Χρονικόν…, σ. 185-191, 193195, Παπαπάνος Κ., Χρονικό…, σ. 427-429, Γιάνναρης Γ., ο.π., σ. 232, 245-248, 254-255, 262,
Δημαράς Α. (επιμέλεια), Η μεταρρύθμιση…, τ. Α΄, σ. 173-174,
128
Στην Κρητική επανάσταση πολέμησαν φοιτητές μαζί με γαριβαλδινούς εθελοντές, συγκροτημένοι
σε σώμα 130 ανδρών, κάτω από τις διαταγές του ανθυπολοχαγού Λεονταρίδη. Λουκάτος Σ., Η
φοιτητική…, σ. 302-303, 310, 314, Ρήγος Α., Ειδικά θέματα…, (σημειώσεις), σ. 309-310,
Μπαλάνος Δ., Εθνικόν…, σ. 194, Γιάνναρης Γ., ο.π., σ. 249-250,
125
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της εφημερίδας «Φοιτητής», που εκδιδόταν στην Αθήνα το 1869. Η εφημερίδα
μάχεται υπέρ του Συντάγματος και κατά των κύκλων που διέδιδαν, ότι μόνο με
πολίτευμα μοναρχικό θα μπορέσει η Ελλάδα να ευημερήσει. Οι συνεχείς επεμβάσεις
του παλατιού στην κυβέρνηση και οι πολιτικές σκευωρίες που είχαν ως αρχικό και
αποκλειστικό στόχο την πολιτική ζωή, οδηγούν σε μια περίοδο με αυθαιρεσίες,
νοθείες και σκάνδαλα. Η πολιτική αυτή κατάσταση, σε συνδυασμό με τον περιορισμό
των ελευθεριών και την παραμελημένη παιδεία, οδηγούν στην κλιμάκωση των
ταραχών. 129
Η συσσώρευση των εσωτερικών πολιτικών και κοινωνικών προβλημάτων, οδηγεί
την ελληνική κοινωνία σε μια έξαρση του πολιτικού μύθου της Μεγάλης Ιδέας, όπου
η υιοθέτηση και η προώθηση του εθνικού αλυτρωτισμού, αλλά και η επίτευξη του
στόχου της εθνικής ολοκλήρωσης, προβάλλεται ως η διέξοδος όλων των
προβλημάτων της καθημερινότητας, η λύση των οποίων μετατίθεται σε ένα
αναμενόμενο και καλύτερο εθνικό αύριο. Λειτουργώντας προσθετικά προς αυτή την
κατεύθυνση, η διενέργεια του Ρωσοτουρκικού πολέμου το 1877-1878, ξυπνάει στους
Έλληνες πόθους ανεκπλήρωτους. Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι φοιτητές ζητούν σε
μεγάλα συλλαλητήρια την ίδρυση «Πολεμικού Κομιτάτου». Επίσης, το μεγαλύτερο
μέρος τους, εμφορούμενο από τον αγνό πόθο για την απελευθέρωση των αδούλωτων
αδελφών, εντάσσεται μαζικά στην «Εθνική Άμυνα» και στην «Αδελφότητα», τις
οργανώσεις που δουλεύουν για την εξέγερση στη Θεσσαλία και στην Ήπειρο. Η
προσάρτηση τρία χρόνια αργότερα (10-2-1881), της Θεσσαλίας και τμήματος της
Ηπείρου, ενίσχυσε το πνεύμα της Μεγάλης Ιδέας στις καρδιές των Ελλήνων και ιδίως
των φοιτητών. 130 Την ίδια περίοδο, ένα μικρότερο τμήμα της φοιτητικής νεολαίας
ριζοσπαστικοποιείται, καθώς έρχεται σε επαφή με τις σοσιαλιστικές ιδέες και
οργανώνει μαζί με το δημοκράτη Ρόκκο Χοϊδά, το σύλλογο «Ρήγας» στα 1876. 131
Στην τελευταία δεκαετία του 19ου αιώνα, κάνουν την εμφάνιση τους και οι πρώτοι
φοιτητικοί σύλλογοι. Οι λόγοι συγκρότησης, η μορφή και η σύνθεση του κάθε
συλλόγου, διαφέρουν ανάλογα με τους σκοπούς του. Έτσι, από αυτούς άλλοι
συγκροτούνται με κοινά επιστημονικά ή διδακτικά προβλήματα και επιδιώξεις των
μελών, άλλοι είναι τοπικοί, που τους ενώνει η κοινή καταγωγή των μελών από το ίδιο
επαρχιακό κέντρο, άλλοι έχουν κοινωνικο-συνδικαλιστικούς σκοπούς, με ορισμένη ή
όχι ταξική κατεύθυνση, άλλοι πάλι έχουν καθαρά μορφωτικό, καλλιτεχνικό ή
πολιτιστικό χαρακτήρα. 132 Την περίοδο αυτή, σημειώνονται επεισόδια όταν η
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Το Μάιο και τον Οκτώβριο του 1870, οι φοιτητές αντιδρώντας στις σκευωρίες και τις μεθοδεύσεις
του Δεληγιώργη και του Βούλγαρη, ο οποίος με αυθαιρεσίες και νοθείες κέρδισε τις εκλογές,
διαμαρτύρονται καταλαμβάνοντας το Πανεπιστήμιο και ζητώντας κάθαρση από την καμαρίλα και
την κυβέρνηση. Τρία χρόνια μετά με αφορμή τη μεγάλη απάτη του Λαυρίου, επεισόδια και ταραχές
συγκλονίζουν την Αθήνα από το Νοέμβριο του 1873 έως το Φεβρουάριο του 1874. Λουκάτος Σ., Η
φοιτητική…, σ. 308, 315, 318, Γιάνναρης Γ., Φοιτητικά…, τ. Α΄, σ. 250-251, 256, Πανταζίδης Ι.,
Χρονικόν…, σ. 161-163, Ρήγος Α., Ειδικά θέματα…, (σημειώσεις), σ. 310,
Γιάνναρης Γ., ο.π., σ. 257-258, 260-261, Λάζος Χ., Ελληνικό…, σ. 158-163,
Λουκάτος Σ., Η φοιτητική…, σ. 307, Ρήγος Α., Ειδικά θέματα…, (σημειώσεις), σ. 310,
Στο «Σύνδεσμο Ελλήνων Σπουδαστών», το 1893 λειτουργούσαν φροντιστήρια για τα μέλη του, από
καθηγητές και υφηγητές του πανεπιστημίου. Ο «Φιλολογικός Φοιτητικός Σύλλογος», διοργάνωσε
φιλολογικό αγώνα το 1892. Ο «Φοιτητικός Σύλλογος Χαλκίδας», ιδρύθηκε στις 16 Μαΐου του 1893.
Ο «Αρχαϊκός Φοιτητικός Σύλλογος», ιδρύθηκε στις 2 Μαρτίου του 1891, και ήταν συντηρητικών
αρχών και κατευθύνσεων. Ενώ τέλος, ο «Κεντρικός Σοσιαλιστικός Σύλλογος», οργανώθηκε το 1890
με πρωτοβουλία του Σταύρου Καλλέργη, σπουδαστή της αρχιτεκτονικής σχολής του Πολυτεχνείου.
Δημαράς Α. (επιμέλεια), Η μεταρρύθμιση…, τ. Α΄, σ. 300-301, Σοφιανός Κ., Το Νομικό καθεστώς
της Παιδικής Ηλικίας και της Νεότητας 1833-1900. Συναγωγή Νόμων-Διαταγμάτων-ΕγκυκλίωνΚαταστατικών, τ. Β΄. Αθήνα, Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, «Γενική Γραμματεία Νέας

52

κυβέρνηση Τρικούπη το 1892, επιβάλει στους φοιτητές μια σειρά εκπαιδευτικών
τελών. 133 Ενώ στο πλαίσιο του γενικότερου εθνικιστικού πνεύματος και της
κυριαρχίας της Μεγάλης Ιδέας, δημιουργείται το 1894 η «Εθνική Εταιρεία». Είναι η
πρώτη προσπάθεια δημιουργίας δικτυωμένου παρακράτους στην Ελλάδα. Στην
αόρατη αυτή εταιρεία συμμετείχαν στρατιωτικοί, πολιτικοί και πανεπιστημιακοί
καθηγητές, οι οποίοι έλεγχαν σε ένα βαθμό τον κρατικό μηχανισμό και προετοίμασαν
το έδαφος για τον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897. Λίγο πριν από την έναρξη του,
οι φοιτητές προχωρούν στην πρώτη στην ιστορία του Πανεπιστημίου ένοπλη
κατάληψη του και καλούν το λαό σε συγκέντρωση στα Προπύλαια. Τα γεγονότα
γνωστά ως «Γαλβανικά», έλαβαν χώρα το τρίμηνο Νοεμβρίου 1896 - Ιανουαρίου
1897. 134
Η κυριαρχία της Μεγάλης Ιδέας και το όλο κλίμα της εποχής, εξηγεί το γεγονός
πως αρκετοί φοιτητές της εποχής είναι ένοπλοι. Η συμμετοχή των οποίων σε ένοπλα
σώματα, αλλά και οι θάνατοι τους στα πεδία των μαχών, εγκαινίασαν ένα νέο τρόπο
επίδοσης τιμής και δόξας. Έτσι, στον εορτασμό της 25ης Μαρτίου του 1901, έγιναν
από το βασιλιά Γεώργιο Α΄, τα αποκαλυπτήρια της πρώτης τιμητικής αναθηματικής
στήλης των πεσόντων στον πόλεμο του 1897 φοιτητών, που βρίσκεται στα αριστερά
των πανεπιστημιακών Προπυλαίων. Επρόκειτο για ένα από τα πρώτα μνημεία της
χώρας με παρόμοια λειτουργία και συμβολισμό. Έκτοτε, τιμητικές αναθηματικές
στήλες για τους φοιτητές που έπεσαν στους απελευθερωτικούς πολέμους,
τοποθετήθηκαν στην πλατεία και στο εσωτερικό της κυρίας εισόδου του
Πανεπιστημίου. 135
Ταυτόχρονα, εντείνονται οι διαμάχες με επίκεντρο το γλωσσικό ζήτημα. Ένα
πρόβλημα που θα ταλανίσει τη χώρα, με ανυπολόγιστες συνέπειες, για τα επόμενα
εκατό χρόνια. 136 Ορισμένοι διανοούμενοι, θέλοντας να μιλήσουν και να γράψουν στη
γλώσσα με την οποία επικοινωνεί ο ελληνικός λαός, δηλαδή τη δημοτική, συναντούν
έντονη αντίδραση από τις δυνάμεις της συντήρησης, που προβάλουν ένα στείρο
Γενιάς», 1988, σ. 541, 614, Γιάνναρης Γ., Φοιτητικά…, τ. Α΄, σ. 321, Λουκάτος Σ., Η φοιτητική…,
σ. 305-306,
133
Τα επεισόδια ξεκινούν τον Ιούλιο για να φτάσουν στην ακμή τους το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο
του 1892. Συνοδεύονται από συνεχείς ταραχές και συμπλοκές με τις κυβερνητικές δυνάμεις και από
φοιτητική απεργία με κλείσιμο για ορισμένο διάστημα του Πανεπιστημίου. Δημαράς Α.
(επιμέλεια), ο.π., σ. 282-289, Λάππας Κ., Πανεπιστήμιο…, (Διδακτορική διατριβή), σ. 182-183,
Λουκάτος Σ., ο.π., σ. 305-311, 315,
134
Αφορμή ήταν η προσβολή των μελών μιας φοιτητικής επιτροπής, από τον καθηγητή της Ιατρικής
Σχολής, Ιουλ. Γαλβάνη. Η κυβέρνηση μπροστά στην έκταση που έλαβαν τα γεγονότα, αποφάσισε
να καταλάβει το Πανεπιστήμιο με τη βία. Οι φοιτητές τότε οργανώνονται μέσα στο Πανεπιστήμιο,
συγκεντρώνοντας πολεμοφόδια και τρόφιμα, έχοντας τη συμπαράσταση του λαού. Από το σημείο
αυτό και μετά, τα γεγονότα παύουν να αποτελούν εσωτερική ακαδημαϊκή σύγκρουση. Η πολιορκία
τελικά λύθηκε και αμέσως μετά η κυβέρνηση αποφάσισε να στείλει στόλο στην Κρήτη και να
βοηθήσει τον Κρητικό λαό που είχε ξεσηκωθεί. Έτσι, οι φοιτητές επανασυστήνουν την
Πανεπιστημιακή Φάλαγγα και πολεμούν στην Κρήτη. Λάζος Χ., Ελληνικό…, σ. 164-178, Τζάνη
Μ. – Παμουκτσόγλου Τ., Το Ελληνικό…, σ. 88-89, Ζήλιας Σ., Ιερεμίας Α., Καρατζάς Χ.,
Ιστορία…, σ. 24, Γιάνναρης Γ., Φοιτητικά…, τ. Α΄, σ. 268, 271-276,
135
Παρόμοιες στήλες τοποθετηθήκαν με τη λήξη των βαλκανικών πολέμων και του Α΄ Παγκοσμίου
Πολέμου. Μαργαρίτης Γ., Πανεπιστήμιο και Ηρωικός θάνατος (1897-1919). Ιδεολογία,
Συμβολισμοί, Τελετουργίες, στο, Πρακτικά του Διεθνούς…, τ. Α΄, σ. 280, Γιάνναρης Γ., ο.π., σ.
278, Λάζος Χ., ο.π., σ. 214-217, Σφυρόερας Β., Εκατόν…, σ. 14,
136
Η πρώτη φάση της γλωσσικής διαμάχης (1789-1821), έληξε με την επικράτηση της καθαρεύουσας,
και συνέπεσε με την κήρυξη της επανάστασης. Έτσι το νεοσύστατο ελληνικό κράτος,
χρησιμοποίησε ως γλωσσικό όργανο την καθαρεύουσα και με βάση αυτήν οργανώθηκε από την
αρχή η διδασκαλία. Η διαμάχη αναζωπυρώνεται στη δεκαετία του 1880, με την κυκλοφορία του
μανιφέστου των δημοτικιστών, «Το Ταξίδι μου», του Ψυχάρη το 1888. Ευαγγελόπουλος Σ.,
Ιστορία…, σ. 70-71, Γιάνναρης Γ., ο.π., σ. 265,
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λογιοτατισμό. Η έντονη αυτή προγονοπληξία, που εκπορεύεται κατά κύριο λόγο από
τη Θεολογική αλλά και τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου, βρίσκει
συμμάχους και υπέρμαχους τους φοιτητές. Οι οποίοι στα πλαίσια της εθνικιστικής
έξαρσης και της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτικής κατάστασης, που επέφερε η
θλιβερή κατάληξη του πολέμου του 1897 και η πτώχευση της χώρας, ανάγουν ως
απτή συνέχεια της ελληνικής ιστορίας τη γλώσσα και θεωρούν την υπεράσπιση της
καθαρότητας της ως το μοναδικό συνδετικό κρίκο με αυτή, καθώς δε μπορούν να
στηριχθούν σε τίποτα άλλο, ώστε να νιώσουν περήφανοι και αντάξιοι συνεχιστές της.
Αφορμή για να ξεσπάσουν τα πρώτα επεισόδια, αποτέλεσε η μετάφραση του
Ευαγγελίου από τον Αλ. Πάλλη στη δημοτική, σε συνέχειες στην εφημερίδα
«Ακρόπολη». Τα επεισόδια αυτά έμειναν στην ιστορία ως «Ευαγγελιακά» και έλαβαν
χώρα την περίοδο Οκτώβριος-Νοέμβριος 1901. 137 Μια άλλη στιγμή, που η φοιτητική
νεολαία συντάχθηκε και υπερασπίστηκε συντηρητικές απόψεις, ήταν και πάλι με
αφορμή το γλωσσικό ζήτημα, στα «Ορεστιακά», το Νοέμβριο του 1903. 138
Την ίδια περίοδο, η διεύρυνση και η ανάπτυξη του εμπορίου και της βιομηχανίας
στην Ελλάδα, η ίδρυση των Εμπορικών Σχολών Μέσης Παιδείας, ως αποτέλεσμα των
νέων αναγκών και οι ιδέες του αστικού εκσυγχρονισμού που αναπτύσσονται, οδηγούν
τα πιο ανήσυχα αστικά πνεύματα, να ψάχνουν να βρουν χώρο πολιτικής έκφρασης,
υπερκερνώντας το παλαιό πολιτικό προσωπικό, τα λεγόμενα «τζάκια». Ταυτόχρονα, η
αναξιοπιστία των πολιτικών μετά την ήττα στον ελληνοτουρκικό πόλεμο και η
κρατική αποσύνθεση, που είχε εξαπλωθεί σε όλο το φάσμα του δημόσιου βίου,
αποτελούν τα συστατικά στοιχεία των εξελίξεων που έλαβαν χώρα το 1909. Το
καλοκαίρι λοιπόν αυτού του έτους, οι φοιτητές προσλαμβάνοντας τα μηνύματα των
καιρών, προχωρούν στη σύσταση του σωματείου «Πανεπιστημιακή Ένωσις». Η
Ένωση, συνεργάστηκε με τη «Δημοκρατική Άμυνα» και το «Στρατιωτικό Σύνδεσμο»,
συμμετέχοντας στο στρατιωτικό κίνημα στο Γουδί. Η προσπάθεια της για τη
δημιουργία ενός μαζικού φοιτητικού κινήματος μένει εφήμερη, καθώς σβήνει σχεδόν
ταυτόχρονα με την επικράτηση του κινήματος. 139
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Οι φοιτητές ακολουθώντας το γενικό κλίμα τάχθηκαν κατά των μεταφραστών. Το διάστημα μεταξύ
Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου του 1901, σημαδεύτηκε από συλλαλητήρια, επιθέσεις στις εφημερίδες
«Ακρόπολις» και «Άστυ», που υποστήριζαν τη μετάφραση, αλλά και συγκρούσεις με στρατιωτικές
και αστυνομικές δυνάμεις. Αποκορύφωμα της έντονης αντίδρασης, ήταν οι ταραχές που ξέσπασαν
στις 8 Νοεμβρίου, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οχτώ πολίτες και τρεις φοιτητές και να
τραυματιστούν εβδομήντα. Η κατάσταση εκτονώθηκε ύστερα από τη παραίτηση του μητροπολίτη
Προκοπίου, του επικεφαλής της χωροφυλακής της Αττικής και του Αστυνομικού Διευθυντή
Αθηνών, αλλά και της ίδιας της κυβέρνησης. Τζάνη Μ. – Παμουκτσόγλου Τ., Το Ελληνικό…, σ.
89-90, Λάζος Χ., Ελληνικό…, σ. 192-199, Γιάνναρης Γ., Φοιτητικά…, τ. Α΄, σ. 280-295, Χαραλάμπους Δ., Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος: η ίδρυση, η δράση του για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση
και η διάσπαση του, Θεσσαλονίκη, «Αφοί Κυριακίδη», 1987, σ. 32, Ζήλιας Σ., Ιερεμίας Α.,
Καρατζάς Χ., Ιστορία…, σ. 27, Δημαράς Α. (επιμέλεια), Η μεταρρύθμιση…, τ. Β΄, 23-32,
Αιτία ήταν η απόφαση του «Βασιλικού Θεάτρου», να παιχτεί η «Ορέστεια» του Αισχύλου,
μεταφρασμένη στη δημοτική από τον καθηγητή αργότερα του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ.
Σωτηριάδη. Στην παράσταση της «Ορέστειας», στις 16 Νοεμβρίου του 1903, η Αθήνα έγινε
πραγματικό πεδίο μάχης, καθώς συγκρούστηκαν φοιτητές και πλήθος κόσμου με τα σώματα του
στρατού και της χωροφυλακής. Η απειλή νέων επεισοδίων, καθώς ήδη είχε υπάρξει ένας νεκρός,
οδήγησε το βασιλιά στην απόφαση να διακόψει τις παραστάσεις της «Ορέστειας». Στίγμα στην
πορεία του φοιτητικού κινήματος αποτελεί και η προσωπική επίθεση των φοιτητών, εναντίον του
εθνικού ποιητή Κωστή Παλαμά. Ενώ ένα γεγονός που αποδεικνύει το μέγεθος της έντασης τους,
είναι ότι στον αγώνα κατά του δημοτικισμού, στην πρώτη φάση των «Ευαγγελιακών», συμμετείχαν
και οι τότε φοιτητές της Φιλοσοφικής, Δ. Γληνός και Μ. Τριανταφυλλίδης. Γιάνναρης Γ., ο.π., σ.
297-304, Λάζος Χ., ο.π., σ. 199-201, Δημαράς Α. (επιμέλεια), ο.π., 35-37,
Στις 6 Ιουλίου 1909, συγκεντρώθηκαν τριάντα φοιτητές και διδάκτορες του Πανεπιστημίου
Αθηνών, ιδρύοντας σύνδεσμο φοιτητών, με την επωνυμία «Πανεπιστημιακή Ένωσις». Το σύνθημα
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ΠΕΡΙΟΔΟΣ 1911-1940
Την περίοδο αυτή, οι νέες κοινωνικές δυνάμεις ενός αστικού εκσυγχρονισμού,
μπαίνουν δυναμικά και παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στο κοινωνικοπολιτικό
γίγνεσθαι του τόπου. Το κίνημα στο Γουδί, σφραγίζει το τέλος μιας εποχής και η
είσοδος του Ελευθερίου Βενιζέλου στην πολιτική ζωή του τόπου, σηματοδοτεί την
άμεση είσοδο των αστών της διασποράς σ’ αυτόν. Θα μπορούσε να ειπωθεί, ότι οι
τρεις παράμετροι που προσδιόρισαν την πορεία του τόπου αυτή την περίοδο, είναι
πρώτα το γλωσσικό και ο διαχωρισμός της συντήρησης, που πρότασσε την
καθαρεύουσα, με την πρόοδο, που μάχονταν για τη χρήση της δημοτικής. Στη
συνέχεια, ο εθνικός διχασμός και ο διαχωρισμός του λαού σε βενιζελικούς και
αντιβενιζελικούς. Ενώ τέλος την περίοδο του μεσοπολέμου, εισέρχονται στην
κεντρική σκηνή δύο αντίρροπες ιδεολογίες, ο κομμουνισμός, που πίστευε στην
κυριαρχία της εργατικής τάξης μέσα από την ανατροπή της αστικής και αργότερα ο
φασισμός, που χαρακτηρίστηκε από ακραίες εθνικιστικές εκδηλώσεις και έναν
άκρατο αντικομουνισμό, χωρίς όμως σημαντικό αντίκτυπο.
Στην αρχή της περιόδου, εισέρχεται στην πρώτη γραμμή των ιδεολογικών
αντιπαραθέσεων το γλωσσικό ζήτημα. Το οποίο αντιμετωπίζεται πλέον με την οπτική
της μόνης εναλλακτικής λύσης, για την έξοδο από την κρίση της νεοελληνικής
κοινωνίας. Επομένως, ο γλωσσικός δημοτικισμός μετατρέπεται σε εκπαιδευτικό
δημοτικισμό, όπου η ριζική μεταρρύθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος, θα
μπορούσε να οδηγήσει στην καθολική κοινωνική ανάπλαση. Επιπλέον, τα γεγονότα
που προηγήθηκαν σημάδεψαν το φοιτητικό κίνημα και στάθηκαν αφορμή για νέες
ζυμώσεις και προβληματισμό, όσον αφορά τη συντηρητική στάση που εξέφρασαν οι
φοιτητές στο γλωσσικό ζήτημα. Σε όλα αυτά προστίθενται οι οικονομικές, κοινωνικές
και πολιτικές εξελίξεις που προαναφέρονται και οδηγούν στη σύσταση του πρώτου
δημοτικιστικού φοιτητικού σωματείου, με την επωνυμία «Φοιτητική Συντροφιά»
(Φ.Σ). Ιδρύθηκε τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 1910 140 και προηγήθηκε της
δημιουργίας του «Εκπαιδευτικού Ομίλου» (Ε.Ο), που ιδρύθηκε το Μάιο. 141
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του συνδέσμου ήταν οι λέξεις «Μεγάλη Πατρίς», ενώ η σφραγίδα του είχε στην μέση το σύμβολο
του Ιερού Λόχου, και γύρω τα γράμματα «Πανεπιστημιακή Ένωσις 1909». Πέρα της επαναστατικής
δράσης, σκοπός της Ενώσεως ήταν η ίδρυση φοιτητικής λέσχης, η δημιουργία στρατιωτικού
φοιτητικού σώματος και η βελτίωση των συνθηκών ζωής των φοιτητών. Τον Αύγουστο η Ένωση
αριθμούσε 450 μέλη, ενώ στις 24 του ίδιου μηνός, σε συνεδρίαση της διοικούσας επιτροπής,
σχηματίστηκε και η Φάλαγγα της με σκοπό την ένοπλη δράση, αποτελούμενη από 62 φοιτητές.
Τσιτσίλιας Π., Η Επανάστασις του 1909 και η «Πανεπιστημιακή Ένωσις», Αθήνα, τυπ. Γ.
Γερομεριάτη, 1964, σ. 15-27, 49-61, 86-87, Λάζος Χ., Ελληνικό…, σ. 202-214, Ζήλιας Σ., Ιερεμίας
Α., Καρατζάς Χ., Ιστορία…, σ. 28-29, Γιάνναρης Γ., Φοιτητικά…, τ. Α΄, σ. 308-315, Ρήγος Α.,
Ειδικά θέματα…, (σημειώσεις), σ. 311,
Το καταστατικό της υπογράφηκε στις 17 Φεβρουαρίου και ιδρυτές της υπήρξαν οι Φίλιππος
Δραγούμης, Μάνος Βατάλας, Μίλτος Κουντουράς, Κωστής Χαριτάκης, Βασίλης Ρώτας, Τίμος
Ιωαννίδης, Λέανδρος Παλαμάς (γιος του ποιητή), Μιχ. Γκίνης, Γιάννης Παπαδόπουλος, Γεράσιμος
Σπαταλάς, Κώστας Κόντος, Σταύρος Στάγκος, Γιάννης Κορδάτος και Ορέστης Σχινάς. Νομικά
αναγνωρίστηκε με την απόφαση αρ. 487 του Πρωτοδικείου Αθηνών το 1921. Βουρνάς Τ., Ιστορία
της σύγχρονης Ελλάδας, Αθήνα, «αφοί Τολίδη», 1980, σ. 101, Λάζος Χ., ο.π., σ. 228, Γιάνναρης
Γ., ο.π., σ. 351, 354-355,
Το καταστατικό του υπογράφεται από 36 προσωπικότητες της πολιτικής, της επιστήμης, της
παιδείας και της τέχνης. Σκοπός του είναι, να ιδρύσει ένα Πρότυπο Δημοτικό Σχολείο στην Αθήνα,
για να βοηθήσει να αναμορφωθεί η ελληνική εκπαίδευση. Μέσα στις γραμμές του ξεχώρισαν από
την αρχή το προοδευτικό ρεύμα, στο οποίο ανήκαν και άνθρωποι που προσχώρησαν στο μαρξισμό,
όπως οι, Δ. Γληνός, Κ. Σωτηρίου, και οι νεότεροι Γιάννης και Ρόζα Ιμβριώτη, οι γλωσσικοί
μεταρρυθμιστές όπως οι Α. Δελμούζος και Μ. Τριανταφυλλίδης, καθώς και οι συντηρητικοί Μ.
Τσιριμώκος, Ιών Δραγούμης, Δ. Πετροκόκκινος. Χαραλάμπους Δ., Ο Εκπαιδευτικός…, σ. 52-53,
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Τα δύο αυτά σωματεία, θα ενώσουν τους αγώνες τους για την εκπαίδευση και τη
γλώσσα. Ιδιαίτερα η «Φοιτητική Συντροφιά», παρουσίασε μια νέα μορφή
διεκδικήσεων μερίδας του φοιτητικού σώματος, που ξέφευγε από τα πλαίσια των
κινητοποιήσεων που είχαν συνδικαλιστική, εθνική και ιδεολογικοπολιτική αφετηρία,
εναρμονιζόμενο με την καινούρια πνευματική αλλά και κατ’ επέκταση κοινωνική και
πολιτική επιταγή, για την είσοδο της δημοτικής γλώσσας στην εκπαίδευση. Αντίθετα
την εποχή αυτή το Πανεπιστήμιο, τροφοδοτούμενο από τις γλωσσολογικές απόψεις
των καθηγητών της Φιλοσοφικής Σχολής, καλλιεργεί ένα κλίμα φανατικής
περιφρούρησης της καθαρεύουσας, ως συμβόλου της γνησιότητας και της συνέχειας
της ελληνικής φυλής. Ως συνέπεια αυτής της αντίδρασης, μπορεί να καταγραφεί η
ίδρυση ενός άλλου φοιτητικού σωματείου, της «Εθνικής Σωτηρίας», με σκοπό
ακριβώς τον αντίθετο από αυτόν της «Φοιτητικής Συντροφιάς». Επομένως η
«Φοιτητική Συντροφιά» ως σωματείο δημοτικιστών, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τις
κυρίαρχες αντιλήψεις του Πανεπιστημίου και την ιδεολογία που παρήγαγαν, καθώς
και γενικότερα με το συντηρητισμό, που κατά παράδοση είναι επιφυλακτικός σε νέες
ιδέες και αλλαγές. Έτσι η πρώτη περίοδος της δράσης της, σημαδεύεται από τη
σοβαρή αναμέτρηση με το μεγαλύτερο μέρος της κοινής γνώμης, καθώς και με τις
παραδοσιακές δυνάμεις του Πανεπιστημίου. 142
Παράλληλα η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1911, οδηγεί στη σύνταξη του
πρώτου ολοκληρωμένου οργανισμού του Πανεπιστημίου, μετά από εβδομήντα
τέσσερα χρόνια λειτουργίας του. Ο οργανισμός αυτός επιτέλους, προβλέπει τη
δυνατότητα ίδρυσης φοιτητικών σωματείων. 143 Παρόλα αυτά, οι φοιτητές όλη τη
δεκαετία μέχρι το 1921, δραστηριοποιούνται σε διεργασίες ανεξάρτητες από το χώρο
του πανεπιστημίου και εξαιτίας των συνεχών πολέμων δεν καταγράφουν ιδιαίτερη
παρουσία. Εκτός της «Φοιτητικής Συντροφιάς» και της «Εθνικής Σωτηρίας», ένα
σωματείο που ιδρύεται το 1916 και εμφορείται από σοσιαλιστικές τάσεις, είναι η
«Σοσιαλιστική Νεολαία Αθηνών». 144 Η ίδρυση αυτών των σωματείων, είναι γεγονότα
με σημαντικές μεν πολιτικές και κοινωνικές επιπτώσεις, γεννιούνται όμως, δρουν και
αναπτύσσονται, έξω από την πανεπιστημιακή κοινότητα. 145
Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, την ανταλλαγή των πληθυσμών και την
εθνική ενσωμάτωση των νέων περιοχών, της σχεδόν διπλασιασμένης εδαφικά
Ελλάδας, στο Πανεπιστήμιο προστέθηκαν, στα ήδη υπάρχοντα προβλήματα, οι
στρατευμένοι φοιτητές του 1922 και αργότερα, οι πρόσφυγες φοιτητές από τη Μικρά
Ασία. Η διεύρυνση της σύνθεσης του φοιτητικού σώματος, με δυνάμεις που είχαν
βιώσει τη φρίκη του πολέμου και καταλόγιζαν την ήττα, στο βασιλιά και την
συντήρηση, οδήγησαν στην εκδήλωση αναζητήσεων για μια εναλλακτική της
Μεγάλης Ιδέας αντίληψη, μέσα από τη σύγκρουση των ιδεολογικών ρευμάτων, από
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140-143, Βουρνάς Τ., Ιστορία…, σ. 99-100, Χατζηστεφανίδης Θ., Ιστορία…, σ. 180, 182, 185-189,
Δημαράς Α. (επιμέλεια), Η μεταρρύθμιση…, τ. Β΄, σ. με΄, 69-70, 151-155,
Πατρικίου Ρ., Φοιτητική Συντροφιά. Στον Κατάλογο…, σ. 164, Γιάνναρης Γ., Φοιτητικά…, τ. Α΄,
σ. 354, 357-358, 361-363, Λάζος Χ., Ελληνικό…, σ. 232-233, Χαραλάμπους Δ., ο.π., σ. 144-145,
Παπαπάνος Κ., Χρονικό…, σ. 436,
Σύμφωνα με αυτόν, οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να συνέρχονται σε συνελεύσεις, ύστερα από
άδεια του Πρύτανη. Η άδεια αυτή πρέπει να ζητείται εγγράφως πριν από 24 τουλάχιστον ώρες.
Παράλληλα με τα δικαιώματα που δίνει ο νέος οργανισμός στους φοιτητές, πιστός στην αυταρχική
άποψη διοίκησης, απαγορεύει τις συγκεντρώσεις τους στα προπύλαια και στον περίβολο του
Πανεπιστημίου. Παπαπάνος Κ., ο.π., σ. 172,
Γιάνναρης Γ., Φοιτητικά…, τ. Α΄, σ. 382-385,
Η «Ελληνική Φοιτητική Κίνηση», που κηδεμονεύεται από τη «Χριστιανική Αδελφότητα Νέων»
(ΧΑΝ), ίσως αποτελεί το μόνο καθαρά φοιτητικό σωματείο γι’ αυτή την εποχή. Ρήγος Α., Ειδικά
θέματα…, (σημειώσεις), σ. 311,
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τον εξωστρεφή φιλελευθερισμό, έως τις διάφορες σοσιαλιστικές τάσεις και τον
κομμουνισμό. Έτσι, από εδώ και μπρος, η φοιτητική νεολαία θα στραφεί στην
ελληνική εσωτερική πραγματικότητα και παράλληλα με τα ενδοπανεπιστημιακά της
αιτήματα, θα συμμετάσχει σε αγώνες για τη δημοκρατία και την κοινωνική ισότητα,
συμπαραστεκόμενη σε κοινωνικές δυνάμεις όπως οι εργάτες και οι αγρότες, που
διεκδικούν πλέον μαχητικά να αποκτήσουν ένα νέο πιο ενεργό ρόλο.
Την περίοδο αυτή στην Ευρώπη, τα φοιτητικά σωματεία στην πλειοψηφία τους,
κυριαρχούνται από αντισοσιαλιστικές ιδέες και στρέφονται μαχητικά προς την άκρα
δεξιά. Είναι χαρακτηριστικό, ότι δεν υπήρξε σχεδόν καμιά μεγάλη απεργία στη
δυτική Ευρώπη, που οι οργανώσεις των φοιτητών να μην προσπάθησαν να τη
διασπάσουν. 146 Σε αντίθετη κατεύθυνση στην Ελλάδα, το Νοέμβριο του 1922,
ιδρύεται η Ομοσπονδία Κομμουνιστικών Νεολαιών Ελλάδος (ΟΚΝΕ). Η οργάνωση
αυτή, υποδήλωνε τη θέληση για μια πιο οργανωμένη πάλη για τα δικαιώματα της
νεολαίας. Η ΟΚΝΕ αποκτά ένα μερίδιο επιρροής στο φοιτητικό χώρο και συμβάλλει
στις διεργασίες για τη ριζοσπαστικοποίηση του. Προκαλώντας δομικές αλλαγές στις
ιδεολογικές και πολιτικές συντεταγμένες της εποχής. 147 Στο διάστημα αυτό μπαίνουν
οι βάσεις για την ανάπτυξη ενός νέου φοιτητικού κινήματος, με σαφή αντιφασιστική
ιδεολογική κατεύθυνση.
Στο Πανεπιστήμιο, ο βενιζελικός χώρος εκπροσωπούνταν από την «Παμφοιτητική
Δημοκρατική Νεολαία», 148 που αργότερα πήρε την ονομασία «Παμφοιτητική Ένωση»,
ενώ στο χώρο της αριστεράς δρούσαν: Η «Φοιτητική Ομάδα», η «Οργάνωση
Κομουνιστών Σπουδαστών» και η «Φοιτητική Αχτίδα» της Κομμουνιστικής Νεολαίας
Αθηνών. 149 Στον αντίποδα ήταν οι μοναρχικοί και όσοι διέπονταν από συντηρητική
ιδεολογία, οι οποίοι εκπροσωπούνταν από την οργάνωση, «Συνταγματική Νεολαία».
Αυτοί συμμετείχαν συστηματικά στη φοιτητική συνδικαλιστική κίνηση και παρά τη
μικρή τους δύναμη, κατάφεραν ως οργανωμένη μειοψηφία, να πάρουν την ηγεσία
των περισσότερων φοιτητικών συλλόγων, καθώς και της «Ομοσπονδίας Ελλήνων
Φοιτητών» (ΟΕΦ). 150 Εκτός από τους συλλόγους που είχαν συγκεκριμένη πολιτική ή
ταξική κατεύθυνση, συγκροτούνται και φοιτητικοί σχηματισμοί με βάση την
καταγωγή των μελών τους. Έτσι, τον Ιούνιο του 1923, συγκεντρώνονται για πρώτη
φορά γύρω στους σαράντα πρόσφυγες φοιτητές από τη Μικρά Ασία, κυρίως τη
Σμύρνη, και αποφασίζουν να σχηματίσουν την «Ένωση Προσφύγων Φοιτητών». 151
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Ρήγος Α., Πανεπιστήμιο…, σ. 221,
Λάζος Χ., Ελληνικό…, σ. 246, Τζάνη Μ. – Παμουκτσόγλου Τ., Το Ελληνικό…, σ. 93, Γιάνναρης
Γ., Φοιτητικά…, τ. Α΄, σ. 388,
Κορυφαία στιγμή της πορείας της, ήταν όταν στις 21 Οκτωβρίου του 1923, με την εκδήλωση του
πραξικοπήματος από τους υποστράτηγους Γεώργιο Λεοναρδόπουλο και Παναγιώτη Γαργαλίδη,
κλήθηκαν τα μέλη της από τον αρχηγό της «Επαναστατικής Επιτροπής», Νικόλαο Πλαστήρα, να
συμβάλουν στη διατήρηση της ομαλότητας. Η συμμετοχή των φοιτητών, ήταν καταλυτική για την
αποτυχία του πραξικοπήματος. Λάζος Χ., ο.π., σ. 218-222, Γιάνναρης Γ., ο.π., σ. 437-439,
Γιάνναρης Γ., ο.π., τ. Α΄, σ. 394,
Την ΟΕΦ αποτέλεσαν οι 7 οργανωμένοι σύλλογοι του Πανεπιστημίου Αθηνών, οι σύλλογοι των
σπουδαστών της ΑΣΟΕΕ, της Δασολογικής, της Γεωπονικής και οι οργανώσεις των μηχανικών,
των χημικών και των αρχιτεκτόνων του Πολυτεχνείου, Γιάνναρης Γ., ο.π., σ. 391-392, 467,
Μέχρι τα τέλη του 1924, ιδρύονται και άλλοι τοπικοί φοιτητικοί σύλλογοι: «Ένωση Ποντίων
Φοιτητών», «Σύλλογος Στρατευμένων Προσφύγων Φοιτητών», «Ένωση Καυκάσιων Φοιτητών»
«Ένωση Θρακών και Κωνσταντινουπολιτών Φοιτητών». Αυτά τα πρωτοβάθμια σωματεία
συγκροτήθηκαν και συνενώθηκαν τα επόμενα χρόνια, σχηματίζοντας την «Ομοσπονδία Προσφύγων
Φοιτητών» (ΟΠΦ). Η καθαρά συντεχνιακή δράση της δημιούργησε εντάσεις, ενώ ακουστήκανε και
κατηγορίες από τους κομμουνιστές, που είχαν διαφορετική αντίληψη για τη μορφή του αγώνα που
έπρεπε να ακολουθηθεί. Γιάνναρης Γ., Φοιτητικά…, τ. Α΄, σ. 432-436,
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Το 1924, οι μεγάλες ελλείψεις που παρουσίαζε η εκπαίδευση, γινόταν η αιτία
συνεχών διαμαρτυριών όλων των φοιτητών και ιδίως των φτωχότερων. 152
Διαμαρτυρίες και διεκδικήσεις, που θα αποτυπωθούν στις αποφάσεις του Α΄
Παμφοιτητικού Συνεδρίου, που οργανώθηκε από την ΟΕΦ, στις 31 Νοεμβρίου. Είναι
η πρώτη φορά που εμφανίζεται στην ιστορία της ελληνικής ανώτατης παιδείας, η
έννοια του φοιτητικού συνεδρίου. 153 Ακολούθησε ένα διάστημα δύο μηνών
(Δεκέμβριος-Ιανουάριος), με απεργίες και κινητοποιήσεις που αναστάτωσαν το
Πανεπιστήμιο. 154
Τρεις μήνες αργότερα, τον Απρίλιο του 1925, η «Παμφοιτητική Ομοσπονδία» μαζί
με άλλα 23-30 σωματεία, που ούτε ένα δεν ήταν φοιτητικό, και με υπεύθυνο το
δημοσιογράφο Γιώργο Πώπ, οργανώνει ένα Εθνικό Παμφοιτητικό Συνέδριο. 155
Φιλοσοφία και στόχος του, ήταν να καταπολεμήσει τους διαφθορείς της θρησκείας,
της γλώσσας, της οικογένειας, της ιδιοκτησίας, της ηθικής, της εθνικής συνείδησης
και της πατρίδας. Ενώ βασική του επιδίωξη τίθεται η διάλυση της «Φοιτητικής
Συντροφιάς» και του «Εκπαιδευτικού Ομίλου». Απότοκο του συνεδρίου είναι η
δημιουργία του «Φοιτητικού Συνδέσμου Εθνικής Σωτηρίας». Σε απάντηση στο τέλος
του έτους, η «Φοιτητική Συντροφιά» οργανώνει δύο εκδηλώσεις προς τιμή του
Ψυχάρη, αρχηγού του δημοτικισμού, που ήρθε στην Ελλάδα για να δώσει μια σειρά
διαλέξεων. 156 Ενώ, τα συνδικαλιστικά αιτήματα των φοιτητών συζητήθηκαν σε μια
μεγάλη συγκέντρωση στο θέατρο «Αλάμπρα», που οργανώθηκε με πρωτοβουλία της
«Παμφοιτητικής Ένωσης», στις 13 Δεκεμβρίου 1925. 157
Τον επόμενο χρόνο, οι φοιτητές συμμετέχουν στην απεργία των επαγγελματικών
σωματείων. Σε αυτή συλλαμβάνονται μερικοί απεργοί φοιτητές, οι οποίοι στη
συνέχεια κηρύσσουν απεργία πείνας. Υποστηρίζεται ότι είναι και η πρώτη απεργία
πείνας που κηρύσσεται στην Ελλάδα. 158 Την περίοδο αυτή και συγκεκριμένα από το
1925 και μετά, η ελληνική πολιτεία ενστερνίζεται την ιδεολογία του
«αντικομουνισμού», ενώ εμφανίζονται τα πρώτα σπέρματα φασισμού στην Ελλάδα. 159
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Γιάνναρης Γ., ο.π., σ. 395-396,
Οι εργασίες του Συνεδρίου έγιναν στο Εθνικό Θέατρο και κράτησαν συνολικά οχτώ ημέρες.
Γιάνναρης Γ., ο.π., σ. 441-443, Τζάνη Μ. – Παμουκτσόγλου Τ., Το Ελληνικό…, σ. 93,
Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν με την απεργία των στρατευθέντων φοιτητών, στις 17 του μήνα,
συνεχίστηκαν στο Πολυτεχνείο στις 20 Ιανουαρίου 1925 και τελείωσαν, με την απεργία των
φοιτητών της Ιατρικής Σχολής, στις 27 του ίδιου μήνα. Δύο χρόνια μετά ξεκινά ένα νέο κύμα
διαμαρτυριών, υπό την καθοδήγηση της «Φοιτητικής Αχτίδας». Αρχίζει στις 24 Νοεμβρίου 1926
στη Φιλοσοφική Σχολή, συνεχίζεται με την απεργία στο Πολυτεχνείο στις 26 του ίδιου μήνα και
καταλήγει, στις κινητοποιήσεις στην Ιατρική Σχολή στις 18 Φεβρουαρίου του 1927. Γιάνναρης Γ.,
ο.π., σ. 397, 402-404,
Δημαράς Α. (επιμέλεια), Η μεταρρύθμιση…, τ. Β΄, σ. 143,
Η «Φοιτητική Συντροφιά» ιδρύεται για τρίτη φορά το 1920. Τα δύο πρώτα χρόνια το σωματείο
μπήκε δυνατά στον αγώνα, καθώς ήταν η εποχή που η δημοτική γλώσσα δεχόταν μεγάλα
χτυπήματα, παύονταν από τις θέσεις τους όλοι οι δημοτικιστές παιδαγωγοί και τα αναγνωστικά της
δημοτικής, στέλνονταν στην πυρά. Από το 1922 έως το 1925, με τις συγκεντρώσεις, τις ομιλίες και
τις επιστημονικές μελέτες, στερεώνεται το γόητρο της «Φοιτητικής Συντροφιάς» και αποκτά φίλους
μέσα και έξω από το Πανεπιστήμιο. Λάζος Χ., Ελληνικό…, σ. 234-238, Τζάνη Μ. –
Παμουκτσόγλου Τ., Το Ελληνικό…, σ. 93, Γιάνναρης Γ., Φοιτητικά…, τ. Α΄, σ. 364-365, 368-369,
444-446,
Γιάνναρης Γ., ο.π., σ. 401,
Παπαπάνος Κ., Χρονικό…, σ. 434,
Η άνοδος στην εξουσία, του Θεόδωρου Πάγκαλου στις 25 Ιουνίου 1925, εισάγει στην πολιτική ζωή
του τόπου, τις βάσεις για την ανάπτυξη συντηρητικών, αυταρχικών και στρατιωτικών εκτροπών.
Μιλά για «νέα τάξη πραγμάτων» και ποινικοποιεί το φρόνημα, θέτοντας εκτός νόμου το ΚΚΕ. Ενώ
δημιουργεί την Υπηρεσία Γενικής Ασφάλειας, η οποία θα είναι το φόβητρο και η αιχμή του
δόρατος, εναντίον κάθε αντιφρονούντα, για τα επόμενα πενήντα χρόνια. Βερέμης Θ., «Η
εγκαθίδρυση της αβασίλευτης Δημοκρατίας» και Λούβη Λ., «Η εύθραυστη δημοκρατία και η
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Τότε ακριβώς, οι συντηρητικοί προσθέτουν ένα ακόμη όπλο στην αντιδημοτικιστική
φαρέτρα τους, ταυτίζοντας το δημοτικισμό με τον κομμουνισμό, αλλάζοντας την
προσφώνηση από «μαλλιαροί» και «χυδαϊστές» σε «μαλλιαροκομουνιστές». 160 Τα
επιχειρήματα βέβαια της συντήρησης στερούνται φαντασίας και επαναλαμβάνονται.
Έτσι στα «Ευαγγελιακά» και τα «Ορεστιακά», οι δημοτικιστές χαρακτηρίζονται ως
άθεοι και προδότες, ενώ ο κίνδυνος του εκσλαβισμού και της αλλοίωσης της εθνικής
συνείδησης, της οποίας είναι οι μοναδικοί και αυτεπάγγελτοι συνεχιστές, πηγάζει από
τα ρούβλια της Ρωσίας. Το μόνο που αλλάζει, μέχρι ακόμη και τη δικτατορία των
συνταγματαρχών, είναι το όνομα του εσωτερικού εχθρού, που είναι ο κομμουνισμός.
Η κλιμάκωση του αυταρχισμού που προωθείται στο Πανεπιστήμιο, επισφραγίζεται
με την απαγόρευση σύστασης φοιτητικών σωματείων, οποιασδήποτε μορφής και την
αυστηρή τιμωρία των παραβατών (ν.δ.12-6-1926/φεκ.196). 161 Κινούμενη στο ίδιο
κλίμα η Σύγκλητος, κινεί το Μάιο πειθαρχική διαδικασία εναντίον της «Φοιτητικής
Συντροφιάς». Τότε ξεσηκώθηκαν όλες οι προοδευτικές δυνάμεις και προσωπικότητες
της εποχής για να την υποστηρίξουν. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα την αναβολή της
δίκης, η οποία δεν έγινε ποτέ και που ουσιαστικά σήμαινε την αθώωση του
σωματείου. 162 Ο ρόλος του οποίου στην ανάπτυξη και εδραίωση του δημοτικισμού
ήταν καθοριστικός, καθώς μέλη της υπήρξαν πολλά φωτισμένα άτομα, που αύξησαν
το κύρος της δημοτικής μέσα από τις επιστημονικές τους μελέτες, ενώ διέπλασαν με
τα έργα τους τη φιλολογική ιστορία, και με όπλο αυτή τη δημιουργική επιστημονική
και καλλιτεχνική όσμωση, έσπειραν το λόγο της νέας ελληνικής γλώσσας, στη
συνείδηση της ελληνικής κοινωνίας.
Η φοίτηση στο Πανεπιστήμιο το ακαδημαϊκό έτος 1927-28, έγινε ακόμη πιο
δυσχερής, καθώς τα δίδακτρα και τα εξέταστρα διπλασιάστηκαν. Για το θέμα αυτό η
ΟΕΦ οργάνωσε δύο εκδηλώσεις, μία για τις 4 Σεπτεμβρίου και μια δεύτερη για την 1η
Οκτωβρίου του 1927. Οι κινητοποιήσεις ανέδειξαν για πρώτη φορά τις εσωτερικές
αντιθέσεις στο φοιτητικό χώρο, μεταξύ ΟΕΦ και «Φοιτητικής Αχτίδας». Αυτές
εκδηλώθηκαν με επεισόδια αλλά και προκηρύξεις, όπου οι μεν κατήγγειλαν τους
κομμουνιστές ως υποκινητές φασαριών, ενώ οι δε κατηγορούσαν την ΟΕΦ, ως
υπονομευτές της απεργίας και συνοδοιπόρους της κυβέρνησης και της Συγκλήτου. 163
Η πολιτική αυτή περίοδος τερματίζεται με την εκλογική νίκη του Βενιζέλου το
1928. 164 Στη συνέχεια, αρχίζει μια περίοδος ανασυγκρότησης με σημείο αναφοράς
την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Το 1929, καταργείται το διάταγμα του Πάγκαλου
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ευπρόσδεκτη δικτατορία», ένθετο «Επτά ημέρες» στην εφ. Καθημερινή, 21 Μαρτίου 2004,
Γιάνναρης Γ., Φοιτητικά…, τ. Α΄, σ. 399-400,
Λάζος Χ., Ελληνικό…, σ. 239-240, Πατρικίου Ρ., Φοιτητική Συντροφιά…, σ. 164,
Παπαπάνος, Χρονικό…, σ. 210-211
Την περίοδο αυτή τα μέλη της συνδέθηκαν στενά με το Δ. Γληνό, ακολουθώντας την αριστερή
στροφή του «Εκπαιδευτικού Ομίλου», δίχως να ταυτίζονται απόλυτα μαζί του. Το ακαδημαϊκό έτος
1928-29, το σωματείο υφίσταται εξωτερικές πιέσεις από δύο ομάδες. Η πρώτη από το Δ. Γληνό που
πίεζε να ενσωματωθεί στον «Εκπαιδευτικό Όμιλο», ως νεολαία του. Η δεύτερη, από την Οργάνωση
των Κομουνιστών Σπουδαστών, η οποία απαιτούσε να πάρει ανοιχτή πολιτική θέση και να
ενεργοποιηθεί στις πολιτικές εκδηλώσεις και κινητοποιήσεις. Αποτέλεσμα αυτών των πιέσεων ήταν
να διαλυθεί το 1929. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Λίνος Πολίτης, «Η εσωτερική όμως κρίση
ήταν εντονότερη από την εξωτερική δράση…». Λάζος Χ., Ελληνικό…, σ. 240-241, Πατρικίου Ρ.,
Φοιτητική Συντροφιά…, σ. 164, Γιάνναρης Γ., Φοιτητικά…, τ. Α΄, σ. 369-371, 374-375,
Χαραλάμπους Δ., Ο Εκπαιδευτικός…, σ. 145,
Γιάνναρης Γ., ο.π., σ. 406-408, 411-415, Φλουντζής Α., Χαϊδάρι. Κάστρο και Βωμός της Εθνικής
Αντίστασης, Αθήνα, «Παπαζήση», 1976, σ. 7,
Στις εκλογές της 19ης Αυγούστου 1928, η βενιζελική παράταξη συγκέντρωσε το 61% και 223 από
τις 250 έδρες της Βουλής. Καλαφάτης Θ., «Τα κρίσιμα χρόνια 1928-1932», ένθετο «Επτά ημέρες»
στην εφ. Καθημερινή, 21 Μαρτίου 2004,
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και ρυθμίζονται με το διάταγμα της 23ης Μαρτίου, τα σχετικά με την οργάνωση των
φοιτητών σε σωματεία και συλλόγους. Τον επόμενο χρόνο, επιτρέπεται επιτέλους και
στους σπουδαστές του Πολυτεχνείου να ιδρύσουν συλλόγους, ενώσεις και άλλα
παρόμοια σωματεία (4785/1930). 165 Παράλληλα, το παγκόσμιο οικονομικό κραχ του
1929-1932, οδηγεί σε νέες κοινωνικές αναταράξεις, αναδεικνύοντας όλο και
περισσότερο το ρόλο του συνδικαλιστικού, εργατικού αλλά και φοιτητικού
κινήματος. Η απήχηση του οποίου στο φοιτητικό χώρο μεγαλώνει και οδηγεί σε
συχνές και βίαιες κινητοποιήσεις, που αντιμετωπίζονται με όπλο την καταστολή.
Μέσα σε αυτό το καθεστώς η αστική τάξη, όπως εκφραζόταν από την κυβέρνηση
Βενιζέλου, προχωρά σε ακραίες δράσεις, με την καθιέρωση του «Ιδιώνυμου» και τη
δημιουργία χώρων «σωφρονισμού». 166
Την εποχή αυτή, η φασιστική ιδεολογία που εξαπλώνεται στην Ευρώπη, βρίσκει
εκφραστές και στην Ελλάδα. Στο νεοϊδρυόμενο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, κάνει
το 1929 την πρώτη εμφάνιση της, η φασιστική «Εθνική Παμφοιτητική Ένωση»
(ΕΠΕ). Η ΕΠΕ ήρθε να συμπληρώσει τη φασιστική «Ένωσιν Ελλήνων Εθνικιστών»
(ΕΕΕ), η οποία δρούσε κυρίως κατά των Εβραίων της πόλης. Παράλληλα, το
Δεκέμβριο σημειώνονται οι πρώτες φοιτητικές κινητοποιήσεις με πρωτοβουλία του
συντηρητικού «Πανμακεδονικού Φοιτητικού Συλλόγου», που έχουν ως αίτημα την
«ολοκλήρωση» του ΑΠΘ και την κάλυψη των κενών εδρών των Σχολών. 167 Μεγάλες
φοιτητικές αναταραχές εξελίσσονται και το 1931, με αφορμή για πρώτη φορά ύστερα
από πολλά χρόνια, μόνο εθνικούς λόγους και συγκεκριμένα την ένωση της Κύπρου
με την Ελλάδα. 168 Ενώ τον επόμενο χρόνο η ψήφιση του νέου οργανισμού του
Πανεπιστημίου Αθηνών (ν.5343/1932), συνάντησε την αντίδραση τόσο της
συντηρητικής παράταξης, όσο και της αριστερής. Η αριστερή εκφράζεται από την
20μελή Επιτροπή Αγώνα, ενώ οι εθνικόφρονες είναι συσπειρωμένοι στους Εθνικούς
Φοιτητικούς Συλλόγους. Το φοιτητικό σώμα διεκδικεί και πάλι διασπασμένο. 169
Στην κρίσιμη τριετία 1932-1935, με έξι εναλλασσόμενες κυβερνήσεις, 170 οι
ιδεολογικές και πολιτικές αντεγκλήσεις, συνδεμένες και επηρεαζόμενες από την
κοινοβουλευτική αστάθεια, κορυφώνονται και στο φοιτητικό χώρο. Στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών, εμφανίζεται η «Βασιλική Φοιτητική Ένωσις». Ενώ το Μάρτιο
του 1933, ο «Εθνικός Παμφοιτητικός Σύλλογος», συνυπογράφει «Υπόμνημα προς το
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Παπαπάνος Κ., Χρονικό…, σ. 223, 245,
Μπάλτα Ν., «Τόποι εξορίας στον μεσοπόλεμο», εφ. Καθημερινή, 16 Νοεμβρίου 2003, Γιάνναρης
Γ., Φοιτητικά…, τ. Α΄, σ. 425-426, Λάζος Χ., Ελληνικό…, σ. 247-248,
Στις κινητοποιήσεις, πήραν μέρος όλες οι παρατάξεις και σχεδόν όλες οι Σχολές, ενώ καταλήγουν
με την εισβολή της έφιππης αστυνομίας στο χώρο του πανεπιστημίου. Έτσι παραβιάζεται για
πρώτη φορά το άσυλο του ιδρύματος και συλλαμβάνονται 125 φοιτητές. Χασιώτης Ι.Κ. –
Αραβαντινός Δ., Το Πανεπιστήμιο…, σ. 435-436, 565, Λάζος Χ., ο.π., σ. 249, Κυριαζόπουλος Β.,
Τα πενήντα…, σ. 193, Πασπαλιάρης Π. – Σαρρής Κ., Τομές…, σ. 211, Γιάνναρης Γ., ο.π., σ. 418,
Τομανάς Κ., Χρονικό…, σ. 83,
Τον Οκτώβριο ο «Εθνικός Παμφοιτητικός Σύλλογος», καλεί την «εθνική νεολαία» και το λαό, να
διαδηλώσουν υπέρ της ενώσεως στα Προπύλαια. Από τις 20 μέχρι τις 24 Οκτωβρίου, λαμβάνουν
χώρα ταραχές, με πρωταγωνιστές κυρίως Κύπριους φοιτητές. Στη συνέχεια τη σκυτάλη παίρνει η
Θεσσαλονίκη, όπου τον ίδιο μήνα πραγματοποιείται φοιτητική διαδήλωση με πρωτοβουλία της
ΕΠΕ, για συμπαράσταση στο ενωτικό κίνημα στην Κύπρο. Βαρέλλα Α. Ε., Η Σχολή…, σ. 32,
Χασιώτης Ι.Κ. – Αραβαντινός Δ., ο.π. σ. 145, 436, 566, Γιάνναρης Γ., ο.π., σ. 418-420,
Στις 2 Μαρτίου ξεκινά η απεργία, η οποία επεκτείνεται και απειλούνται επεισόδια στο
πανεπιστήμιο. Παρόλα αυτά ούτε η κυβέρνηση, ούτε οι πανεπιστημιακές αρχές δείχνουν διάθεση
να υποχωρήσουν. Τελικά η απεργία εκφυλίζεται αφού στο μεταξύ μεσολαβούν οι διακοπές των
αποκριών. Βρυχέα Α., Γαβρόγλου Κ., Απόπειρες…, σ. 36-37, Λάζος Χ., Ελληνικό…, σ. 250,
Γιάνναρης Γ., ο.π., τ. Α΄, σ. 420-421,
Μοσχόπουλος Ν. Γ., «Το κύκνειον άσμα της πρώτης Δημοκρατίας», ένθετο «Επτά ημέρες» στην
εφ. Καθημερινή, 21 Μαρτίου 2004,

60

Κοινοβούλιον» με διάφορους άλλους οργανισμούς και ζητάει να απομακρυνθούν από
τα ΑΕΙ, οι αριστερίζοντες καθηγητές, να αποβληθούν όλοι οι φοιτητές με αριστερές
ιδέες, καθώς και να διαλυθούν όλοι οι φοιτητικοί σύλλογοι με παρόμοιες τάσεις. 171
Οι κινητοποιήσεις που χαρακτηρίζουν την περίοδο, σφυρηλατούν το φοιτητικό
κίνημα και δημιουργούν αγωνιστικούς πυρήνες, που αργότερα θα αποτελέσουν τη
βάση εξάπλωσης του. 172 Την εποχή αυτή, οι φοιτητές της Θεσσαλονίκης
συγκεντρώνονται στο καφενείο του Μήττα στο Σιντριβάνι, το οποίο λειτουργεί όπως
έναν αιώνα πριν στην Αθήνα, η «Ωραία Ελλάς». 173
Την περίοδο της δικτατορίας του Κονδύλη, αναστέλλονται οι συνταγματικές
ελευθερίες. Από τις πρώτες κινήσεις του, είναι να απολύσει από το Πανεπιστήμιο
Αθηνών, τους δημοκράτες καθηγητές Αλέξανδρο Σβώλο, Νίκο Βέη και Παναγή
Λορεντζάτο. 174 Μπροστά στις νέες προκλήσεις οι κομουνιστές φοιτητές οργανώνονται και ιδρύουν την «Ένωση Προοδευτικών Οργανώσεων Φοιτητών-Σπουδαστών»
(ΕΠΟΦΣ), που αποτέλεσε ένα πλατύτερο συνασπισμό των προοδευτικών σωματείων
και συλλόγων κατά Σχολή. Ο συνασπισμός αυτός, είχε σα βασικό πυρήνα και
καθοδηγητή του, την οργάνωση σπουδαστών της ΟΚΝΕ. 175 Παράλληλα έξω από το
φοιτητικό χώρο, η ΟΚΝΕ δίνει εντολή στο δημοσιογράφο Νίκο Καρβούνη, να
δημιουργήσει την αντιφασιστική-αντιδικτατορική οργάνωση νέων, με την ονομασία
«Ένωση Νέων Ελλάδας» (ΕΝΕ). 176 Ενώ τέλος στις αρχές του 1936, κάτω από το
κλίμα του επερχόμενου πολέμου που έχει σκεπάσει την Ευρώπη, κάνει την εμφάνιση
της και η «Φιλειρηνική Ένωση Οργάνωση Νέων» (ΦΕΟΝ), που έχει ως κύριο θέμα
και στόχο την προστασία της ειρήνης. 177 Η γέννηση μέσα σε ένα χρόνο των τριών
αυτών οργανώσεων (ΕΠΟΦΣ, ΕΝΕ, ΦΕΟΝ), οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι φοιτητές,
προσπαθώντας να συντονίσουν και να οργανώσουν τις δράσεις τους, αρχίζουν να λειτουργούν και πάλι με όρους ενός ενωτικού κινήματος. Έτσι, μαζί με τα συνδικαλιστικά τους δικαιώματα, διεκδικούν πολιτικές ελευθερίες, αντιτιθέμενοι στο κύμα
φασισμού που σαρώνει την Ευρώπη, ενώ οργανώνονται και μάχονται για την ειρήνη.
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Δημαράς Α. (επιμέλεια), Η μεταρρύθμιση…, τ. Β΄, σ. 178-179, Γιάνναρης Γ., Φοιτητικά…, τ. Α΄,
σ. 422, 469,
Στο ΑΠΘ, το Δεκέμβριο του 1933, πραγματοποιούνται φοιτητικές απεργιακές κινητοποιήσεις, με
αποτέλεσμα την αποβολή 20 φοιτητών για ένα χρόνο, μετά από απόφαση της Συγκλήτου. Την
άνοιξη του 1935, ξεσπούν φοιτητικές απεργίες στην Αθήνα, για το πανεπιστημιακό άσυλο. Οι
απεργίες του Μαρτίου-Απριλίου κράτησαν γύρω στις σαράντα ημέρες. Παράλληλα στη
συμπρωτεύουσα το Μάρτιο, η αστυνομία τραυματίζει και συλλαμβάνει απεργούς φοιτητές που
κατέβηκαν σε διαδήλωση. Αναστασιάδης Γ., Ανεξάντλητη πόλη…, σ. 39-40, Χασιώτης Ι.Κ. –
Αραβαντινός Δ., Το Πανεπιστήμιο…, σ. 437, 566, Τομανάς Κ., Χρονικό…, σ. 84-85, Τσιντζιλώνης
Χ., ΟΚΝΕ 1922-1943. Λενινιστικό μαχητικό σχολείο των νέων. Αθήνα, «Σύγχρονη Εποχή –
Οδηγητής», 1989, σ. 211,
Χαρακτηριστικό είναι το σύνθημα που τραγουδούσαν οι φοιτητές: «Αντί στης Λέσχης το κυλικείο/
στου Μήττα πάμε στο καφενείο/ κι εκεί σκεφτόμαστε/ κι εκεί τα λέμε/ τα αιτήματα μας/ πως θα πάνε
εμπρός». Αναστασιάδης Γ., ο.π.., σ. 40,
Οι φοιτητές τους αντιδρούν, σηκώνοντας τους στους ώμους και αναστατώνοντας την Αθήνα με τις
διαμαρτυρίες τους. Ζορμπαλάς Σ., ΕΠΟΝ. Τραγουδούσαν και πολεμούσαν για τη λευτεριά, Αθήνα,
«Δελφίνι», 1993, σ. 15, Λάζος Χ., Ελληνικό…, σ. 254, Μαχαιρά Ε., Η Νεολαία της 4ης Αυγούστου.
Φωτογραφίες, Αθήνα, Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, «Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς»,
1987, σ. 23,
Ζορμπαλάς Σ., ΕΠΟΝ…, σ. 17,
Γιάνναρης Γ., Φοιτητικά…, τ. Α΄, σ. 427,
Η ΦΕΟΝ ήταν μια πλατιά κίνηση νεολαίων όλων των παρατάξεων. Σε αυτήν μετείχαν η ΕΠΟΦΣ,
η «Φιλελεύθερα Νεολαία», οι «Φίλοι της Ειρήνης», η «Δημοκρατική Νεολαία», ο «Σύνδεσμος Νέων
για την Ελευθερία και την Ειρήνη», σχηματισμοί δηλαδή φοιτητικοί και πολιτικοί, με πρόεδρο τη
Λουκία Κουντουριώτη. Γιάνναρης Γ., ο.π., σ. 31, Τσιντζιλώνης Χ., ΟΚΝΕ…, σ. 218, ΒαρώνΒασάρ Ο., Η ενηλικίωση μιας γενιάς. Νέοι και νέες στην κατοχή και την αντίσταση, Αθήνα,
«Εστία», 2009, σ. 240-243,
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Παράλληλα, μέσα στο εύθραυστο πολιτικό τοπίο κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις
τους, που όσο πλησιάζει η δικτατορία, το περιεχόμενο τους γίνεται καθαρά
πολιτικό. 178 Στα πλαίσια αυτά εντάσσεται και η πραγματοποίηση του Α΄
Πανελλήνιου Παμφοιτητικού Συνεδρίου, που πραγματοποιήθηκε στις 24 Μαΐου και
οργανώθηκε με πρωτοβουλία της ΕΠΟΦΣ. 179 Αυτή ήταν και η τελευταία μαζική
συγκέντρωση φοιτητών και νεολαίας, πριν από την επιβολή της δικτατορίας της 4ης
Αυγούστου. Στα χρόνια της δικτατορίας, τα προαύλια και οι αίθουσες των ανώτατων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, θα αναδειχθούν σε χώρους ζυμώσεων και διαμαρτυριών.
Η απαγόρευση των συνδικαλιστικών δραστηριοτήτων με την απειλή του «ιδιώνυμου»
και η κλιμακούμενη βία του καθεστώτος, οδήγησαν τη φοιτητική νεολαία σε
διεκδικήσεις με καθαρά αντιδικτατορικό περιεχόμενο. Έτσι το Μάρτιο του 1937,
σημειώνονται ζωηρές αντιδικτατορικές εκδηλώσεις στο πανεπιστήμιο της Αθήνας, με
αφορμή την απόλυση και τις διώξεις των προοδευτικών καθηγητών. 180 Για τον ίδιο
λόγο το Δεκέμβριο του 1937, οι φοιτητές στο ΑΠΘ, θα εξεγερθούν, θα
κυκλοφορήσουν προκηρύξεις και θα αξιώσουν την επαναφορά του αποπεμφθέντα
πρύτανη, Αβροτέλη Ελευθερόπουλου, και την αποκατάσταση των ακαδημαϊκών και
συνδικαλιστικών ελευθεριών. 181
Το αποκορύφωμα των αντιφασιστικών εκδηλώσεων, ήταν την άνοιξη του 1937, με
την επίσκεψη στις 15 Απριλίου, του 33χρονου Γάλλου υπουργού Παιδείας του
Λαϊκού Μετώπου Jean Zay, στα πλαίσια του εορτασμού του πανεπιστημίου για τα
εκατό χρόνια λειτουργίας του. 182 Το ίδιο απόγευμα, μια μεγάλη διαδήλωση φοιτητών
σχηματίστηκε έξω από το ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρετανία», όπου κατέλυσε η γαλλική
αντιπροσωπεία. Ήταν μια καθαρά αντιφασιστική ενέργεια, που επαναλήφθηκε όσες
φορές ό Γάλλος υπουργός παρουσιαζόταν δημόσια. 183 Όπως κατά τη διάρκεια της

Οι φοιτητές της Θεσσαλονίκης ξεκινούν κινητοποιήσεις στις 8 Μαρτίου του 1936 που διαρκούν
μέχρι τις 24 του ίδιου μήνα. Τη μέρα αυτή συγκεντρώνονται μπροστά στο Πανεπιστήμιο, όπου οι
χωροφύλακες τους πυροβολούν και τραυματίζουν πάνω από 20. Επακολουθούν συλλήψεις. Οι
φυλακισμένοι φοιτητές κηρύσσουν απεργία πείνας και κάτω από την πίεση της κοινής γνώμης, οι
αρχές αναγκάζονται να τους αφήσουν ελεύθερους, Στην Αθήνα, την ίδια περίοδο, οι φοιτητές
κινούνται με μια μεγάλη, εικοσιπενταήμερη απεργία, από την 1η έως την 25η Μαρτίου. Η
συμπαράσταση μεγάλης μερίδας του πληθυσμού της πρωτεύουσας, ανάγκασε την κυβέρνηση να
υποχωρήσει και να υποσχεθεί πως θα λύνονταν τα φοιτητικά προβλήματα. Τσιντζιλώνης Χ.,
ΟΚΝΕ…, σ. 211-212, Χασιώτης Ι.Κ. – Αραβαντινός Δ., Το Πανεπιστήμιο…, σ. 438, 567,
Γιάνναρης Γ., Φοιτητικά…, τ. Α΄, σ. 428-429, Τομανάς Κ., Χρονικό…, σ. 86-87,
179
Στο συνέδριο αυτό, πήραν μέρος 200 εκπρόσωποι των φοιτητών, από το Πανεπιστήμιο της Αθήνας
και της Θεσσαλονίκης, από την ΑΣΟΕΕ, τη Γεωπονική, το Πολυτεχνείο, τη Σχολή καλών Τεχνών
και την Πάντειο, ενώ μίλησαν προοδευτικοί καθηγητές σαν τον Αλ. Σβώλο, το Χ. Θεοδωρίδη και
το Δ. Γληνό. Ο «Εθνικός Παμφοιτητικός Σύλλογος» και η «Φιλελεύθερη Νέα», αρνήθηκαν να
πάρουν μέρος. Κατά το τετραήμερο του συνεδρίου, οι εργασίες του πολεμήθηκαν με κάθε τρόπο.
Ζορμπαλάς Σ., ΕΠΟΝ…, σ. 17, Γιάνναρης Γ., ο.π, σ. 432, 447-450, Βρυχέα Α., Γαβρόγλου Κ.,
Απόπειρες…, σ. 39-40, Τζάνη Μ. – Παμουκτσόγλου Τ., Το Ελληνικό…, σ. 93, Λάζος Χ.,
Ελληνικό…, σ. 256, Τσιντζιλώνης Χ., ο.π., σ. 213-214,
180
Ο Α. Δελμούζος παραιτείται στις 25 Σεπτεμβρίου του 1937, από το ΑΠΘ. Μπουζάκης Σ.,
Νεοελληνική εκπαίδευση (1821-1985), έκδοση 2η. Αθήνα, «Gutenberg», 1991, σ. 90,
181
Αναστασιάδης Γ., Ανεξάντλητη πόλη…, σ. 42, Ζήλιας Σ., Ιερεμίας Α., Καρατζάς Χ., Ιστορία…, σ.
39, Λάζος Χ., Ελληνικό…, σ. 260, Χασιώτης Ι.Κ. – Αραβαντινός Δ., Το Πανεπιστήμιο…, σ. 438,
182
Γιάνναρης Γ., Φοιτητικά…, τ. Α΄, σ. 495, Λάζος Χ., ο.π., σ. 259,
183
Στις 26 Απριλίου, ο Jean Zay επισκέφτηκε το ΑΠΘ και οι φοιτητές οργάνωσαν μια πρόχειρη
υποδοχή στην είσοδο του Πανεπιστημίου. Ο φοιτητής της Νομικής, Αποστόλης Κρυωνάς ανέβηκε
σε ένα παγκάκι του θυρωρείου και ετοιμάστηκε να προσφωνήσει τον Γάλλο υπουργό. Όμως τα
όργανα της Ασφάλειας τον συνέλαβαν μαζί με άλλους δέκα φοιτητές, αγνοώντας τελείως τον
υπουργό από τη «σύμμαχο Γαλλία». Τομανάς Κ., Χρονικό…, σ. 91,
178
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επίσκεψης του στους Δελφούς ή την είσοδο του στο Πανεπιστήμιο, ή κατά τη
διάρκεια της γιορτής που γινόταν στην Ακρόπολη. 184
Ως φυσική συνέπεια των παραπάνω αντιδικτατορικών εκδηλώσεων και των
ζυμώσεων που διενεργούνταν στο φοιτητικό χώρο, ήταν η ίδρυση στις αρχές του
1938, από εκπροσώπους πολιτικών οργανώσεων νεολαίας, του «Αντιδικτατορικού
Μετώπου Νέων», (ΑΜΝ). Το ΑΜΝ ήταν μια καθαρά πολιτική κίνηση των νέων, που
όμως δεν ήταν αποκλειστικά φοιτητική, 185 ενώ είχε ως σκοπό μια πλατύτερη
ενιαιομετωπική εμφάνιση και δράση της νεολαίας, όπως εκφραζόταν στους
προγραμματικούς στόχους του κομμουνιστικού κόμματος. Το ΑΜΝ, κυκλοφόρησε
παράνομα την πολυγραφημένη εφημερίδα «Ελευθερία» και αργότερα την έντυπη
«Φλόγα», που τυπωνότανε στα παράνομα τυπογραφεία του ΚΚΕ. Έτσι, προκηρύξεις
και παράνομες εφημερίδες κυκλοφορούν στον πανεπιστημιακό και γυμνασιακό χώρο.
Η πρώτη συγκροτημένη εκδήλωση του, ήταν το συλλαλητήριο στην πλατεία Κοτζιά
και Αιόλου, την 1η Μαρτίου του 1938. Δυστυχώς το συλλαλητήριο είχε προδοθεί,
έτσι η αστραπιαία επέμβαση και οι συλλήψεις από την αστυνομία, δεν επέτρεψαν την
πραγμάτωση του. Πάνω από 500 μαθητές και φοιτητές συλλαμβάνονται. 186
Οι συλλήψεις αυτές επέφεραν καίριο πλήγμα στην οργάνωση. Ταυτόχρονα
εντείνεται η δραστηριότητα της Ασφάλειας, που ρίχνει ιδιαίτερο βάρος για την
εξόντωση της οργανωμένης νεολαίας. Αρχικά προσπαθεί να προσεταιρίσει τους
φοιτητές με την ίδρυση το 1938, της «Φοιτητικής Χιλιαρχίας» 187 στη Θεσσαλονίκη
και της «Διοίκησης Ανώτατων Σχολών» 188 στην Αθήνα, που ήταν παραρτήματα της
«Εθνικής Οργάνωσης Νέων» (ΕΟΝ). 189 Οι φοιτητές όμως είναι απρόθυμοι να
184
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Κορυφαία στιγμή των εκδηλώσεων ήταν, όταν φοιτητές και μαθητές των μεγάλων τάξεων,
συγκεντρώθηκαν στις αίθουσες του «Παρνασσού», στις 20 Απριλίου. Εκεί οι φοιτητές εκφράσανε
με ζωηρό τρόπο τα αισθήματα τους υπέρ της Δημοκρατίας και κατά του φασισμού. Ιδιαιτέρως δε,
οι ζητωκραυγές και τα συνθήματα: «Δημοκρατία-Κάτω ο φασισμός», δόνησαν την αίθουσα, όταν
εισήλθε ο απολυμένος καθηγητής του συνταγματικού δικαίου Αλ. Σβώλος. Επενέβη τότε η
Αστυνομία και υπήρξαν συμπλοκές και συλλήψεις. Λιναρδάτος Σ., Αντίσταση στη δικτατορία του
Μεταξά. Στο Φλάισερ Χ.-Σβορώνος Ν. (επιμέλεια), Ελλάδα 1936-1944. Δικτατορία-ΚατοχήΑντίσταση. Πρακτικά Α΄ Διεθνούς Συνεδρίου Σύγχρονης Ιστορίας. Αθήνα, «Μορφωτικό
Ινστιτούτο ΑΤΕ», 1989, Σκαρπαλέζος Α., Από την ιστορίαν…, σ. 67, 73, Λάζος Χ., Ελληνικό…,
σ. 259-260, Γιάνναρης Γ., Φοιτητικά…, τ. Α΄, σ. 495-497, Ρήγος Α., Τα κρίσιμα χρόνια 1935-1941,
τ. Β΄, Αθήνα, «Παπαζήση», 1995, σ. 86-87,
Στη Συντονιστική Επιτροπή του ΑΜΝ αντιπροσωπεύονταν, η «Ένωση Νέων Ελλάδας», η
«Πανελλήνια Φιλελεύθερη Νεολαία», του Κόμματος των Φιλελευθέρων, η ΟΚΝΕ, η Εθνική
Νεολαία του Παναγιώτη Κανελλόπουλου, η Δημοκρατική Νεολαία του Γεωργίου Παπανδρέου, η
Προοδευτική Νεολαία του Γ. Καφαντάρη και οι Νεολαίες των Εθνικού Λαϊκού Κόμματος,
Σοσιαλιστικού Κόμματος, του Κόμματος των Προοδευτικών, του Εργατοαγροτικού Κόμματος και
του Αγροτικού Κόμματος. Ζορμπαλάς Σ., ΕΠΟΝ…, σ. 18,
Γιάνναρης Γ., Φοιτητικά…, τ. Α΄, σ. 497-498, Ρήγος Α., Ειδικά θέματα…, (σημειώσεις), σ. 313,
Στις 16 Ιανουαρίου του 1939, ανοίγει η Φοιτητική Λέσχη στη Θεσσαλονίκη, που είχε κλείσει από
το 1933 και λειτουργούσε μόνο το εστιατόριο, με ταυτόχρονη εγκατάσταση των γραφείων της
«Φοιτητικής Χιλιαρχίας» της ΕΟΝ στο κτίριο της. Η «Χιλιαρχία» δεν ξεπέρασε ποτέ τα τριακόσια
μέλη, γιατί οι φοιτητές κατάφερναν και απέφευγαν τη δημόσια εμφάνιση τους με τη φασιστική
αυτή οργάνωση. Διοικητής ήταν ο καθηγητής της Γαλλικής, Φρίξος Μανδαμαδιώτης. Τομανάς Κ.,
Χρονικό…, σ. 87, 197, Κυριαζόπουλος Β., Τα πενήντα…, σ. 193, Χασιώτης Ι.Κ. – Αραβαντινός Δ.,
Το Πανεπιστήμιο…, σ. 439, 567, Πασπαλιάρης Π. – Σαρρής Κ., Τομές…, σ. 211-212,
Ο Ιωάννης Μουνδρέας, επιτελάρχης της ΕΟΝ, συγκρότησε στις 31/12/1937 την Α΄ Φάλαγγα
Διοίκησης Ανώτατων Σχολών, που αποτελούνταν από μέλη του Εθνικού Παμφοιτητικού Συλλόγου.
Γιάνναρης Γ., Φοιτητικά…, τ. Α΄, σ. 480,484,
Η ΕΟΝ ιδρύθηκε με το Ν.Δ. 334/7-10-1936, με Κυβερνητικό Επίτροπο Νεολαίας (ΚΕΝ) τον
πρώην φοιτητή και μέλος του Εθνικού Παμφοιτητικού Συλλόγου, Αλέξανδρο Κανελλόπουλο. Οι
κύριοι άξονες της εθνικής αγωγής στους κόλπους της ΕΟΝ ήταν, η πίστη στο θεσμό της βασιλείας,
η καλλιέργεια εθνικισμού και πίστη στην ανωτερότητα του ελληνικού πολιτισμού με αναγωγή του
στην αρχαιότητα, η προσωπολατρία, ο αντικοινοβουλευτισμός, το μιλιταριστικό πνεύμα και ο
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εγγραφούν, παρά το γεγονός ότι η εγγραφή ήταν υποχρεωτική και τα ελάχιστα μέλη
τους, είναι συνήθως πρώην μέλη του «Παμφοιτητικού». Στη συνέχεια, από το Μάρτιο
του 1938 έως το τέλος του χρόνου, η Ασφάλεια του Μανιαδάκη θα εφαρμόσει
εκκαθαριστικές επιχειρήσεις, που θα αποδιοργανώσουν τον αριστερό, προοδευτικό
χώρο γενικά και τη φοιτητική νεολαία ιδιαίτερα. Σημειώνονται διώξεις
αντιφρονούντων, με συλλήψεις, βασανιστήρια, ακόμη και δολοφονίες. 190
Η επίθεση αυτή συστηματοποιείται από το Νοέμβριο του 1938, όταν και
αναλαμβάνει το υπουργείο Παιδείας ο ίδιος ο Μεταξάς. Μοναδικός του στόχος ήταν
να συντρίψει κάθε αντίδραση, μέσα στα πανεπιστήμια και γενικά σε όλα τα σχολεία
της χώρας. Απαγορεύονται λοιπόν «εν τοις Πανεπιστημιακοίς χώροις συναθροίσεις
φοιτητών επιδιωκόντων την διάδοσιν και εφαρμογήν των ανατρεπτικών του κρατούντος
κοινωνικού συστήματος ιδεών» (Α.Ν. 1430/1938). Στη συνέχεια το 1939, αρχίζει η
συστηματική επιστράτευση στην ΕΟΝ, καθώς διαλύεται κάθε άλλος νεολαιίστικος
σχηματισμός, ενώ υπάγονται σε αυτήν ατομικά πλέον όλοι οι νέοι μέχρι 40 ετών
(Α.Ν. 1798/1939). Γενικός αρχηγός της γίνεται ο διάδοχος Παύλος και αρχηγός των
φαλαγγιτισσών, η κόρη του δικτάτορα, Λουκία Μαντζουφά. Στο πλαίσιο της
προπαγανδιστικής δράσης της η ΕΟΝ εκδίδει το περιοδικό «Νεολαία», το οποίο
επιβάλλεται με εγκύκλιο σε όλους τους νέους και στα σχολεία. Ξεκινά τη λειτουργία
του ραδιοφωνικού σταθμού της, και ιδρύει Σχολή Εκπαιδευτών της ΕΟΝ. Η απόδοση
αυτών των μέτρων είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή, καθώς τον Ιανουάριο του 1938, η
ΕΟΝ διέθετε 15000 μέλη σε όλη τη χώρα, τον Σεπτέμβριο του 1939 είχε 750.000
μέλη, ενώ τον Αύγουστο του 1940 έφτασε στα 1.201.450 μέλη. Τελικά, τα
κατασταλτικά μέτρα της Ασφάλειας του Μανιαδάκη συνεπικουρούμενα από την
προπαγανδιστική δουλειά της ΕΟΝ, πραγματοποίησαν καίριο χτύπημα σε όλες τις
υπόλοιπες νεολαίες, καθώς ο Οκτώβριος του 1940 θα τις βρει διαλυμένες, ασύνδετες,
με τα περισσότερα στελέχη τους στις φυλακές, στα κρατητήρια και στις εξορίες. 191
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από βασανιστήρια, στις φυλακές της Κέρκυρας, ο Χρήστος Μαλτέζος, ξεχωριστή μορφή του ΑΜΝ
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Γ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΟΥ
ΜΕΣΟΠΟΛΕΜΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΈΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ
Στις δύο πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα, οι οικονομικές εξελίξεις και οι πολιτικές
αλλαγές, που εκτυλίσσονταν ήδη με διαφορετικές χρονικότητες και λογικές σε όλη τη
διάρκεια του 19ου αιώνα, πυκνώνουν και συντονίζονται με τέτοιο τρόπο, που τελικά
αναδύεται μια νέα κοινωνία, παράγοντας συγχρόνως αντιδράσεις και αντιστάσεις σ’
αυτήν. Η Μικρασιατική Καταστροφή αποτελεί το κομβικό σημείο, που επιταχύνει τις
προαναφερόμενες εξελίξεις και λειτουργεί ως καταλύτης για τη γέννηση του
σύγχρονου ελληνικού κράτους. Ενώ, σηματοδοτεί παράλληλα την έναρξη της
περιόδου του μεσοπολέμου, που λήγει με την κήρυξη του πολέμου από την Ιταλία.
Στο διάστημα αυτό, η αναδυόμενη αστική καπιταλιστική κοινωνία, προσβλέπει στον
εκσυγχρονισμό και την εκβιομηχάνιση της χώρας, ως μέσα για την πρόοδο και την
ευημερία. 192 Καθώς με την κατάρρευση του ιδεολογήματος της Μεγάλης Ιδέας, η
ανάπτυξη της βιομηχανίας, της γεωργίας και του εμπορίου, προβαλλόταν ως η μοναδική έξοδος από το μεταπολεμικό χάος και τις επαπειλούμενες καταστροφές. Το
γεγονός αυτό ωθεί την οικονομία σε νέα τροχιά ανάπτυξης. 193 Ως άμεσο αποτέλεσμα
έχουμε την εμφάνιση στον κοινωνικό ιστό της χώρας, κοινωνικών ομάδων όπως οι
εργάτες και οι αγρότες, που διεκδικούν πλέον μαχητικά να αποκτήσουν ένα νέο πιο
ενεργό ρόλο, στο υπό διαμόρφωση κοινωνικό πολιτικό γίγνεσθαι. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσονται οι πρόσφυγες, ως μία διαταξική κοινωνική ομάδα και καλούνται να ενσωματωθούν τόσο σε αγροτικούς όσο και σε αστικούς χώρους, λειτουργώντας «ως επιταχυντής οικονομικό-κοινωνικών και πολιτικό-ιδεολογικών αποκρυσταλλώσεων». 194
Μέσα στα νέα κοινωνικά υποσύνολα, που δεν έχουν αποκτήσει ακόμη ταξική
συλλογική συνείδηση, έχουν όμως προοδευτική ή συντηρητική προσέγγιση των
τεκτενομένων, κινείται η πολιτική ζωή του τόπου. Οι δύο κυρίαρχοι αστικοί
σχηματισμοί, όπως έχουν διαμορφωθεί και προσδιοριστεί από το Διχασμό τη
δεκαετία του 1910, ακολουθώντας τη ρευστότητα της περιόδου, δεν έχουν συμπαγή
και καθορισμένη ομοιογένεια. Γεγονός που αποτυπώνεται στις συχνές μεταπηδήσεις
των πολιτευτών τους, από τον ένα στον άλλο χώρο, χωρίς κανένα πολιτικό κόστος και
στις δημιουργίες βραχύβιων ή και μόνο εκλογικών κομμάτων και συνασπισμών, με
την εμφάνιση και συμμετοχή πάνω από εξήντα πολιτικών σχημάτων, στις έξι
εκλογικές αναμετρήσεις της περιόδου. 195 Καθιστώντας την εξουσία και την
κατάληψη αυτής, ως κυρίαρχο και πολλές φορές μοναδικό ζητούμενο. Η πολιτική, η
οικονομική και κοινωνική ρευστότητα που παρατηρείται, καταδεικνύει πως δεν
υπάρχουν οικονομικές διαδικασίες, ούτε πολιτικές εξελίξεις ως ανεξάρτητες
μεταβλητές, δεν υπάρχουν σταθερές κοινωνικές ταυτότητες και αυτοτελώς
σχεδιασμένες επιδιώξεις κοινωνικών ομάδων. Υπάρχει συνδιαμόρφωση και
σύμπλευση όλων αυτών σε μια αξεδιάλυτη ενότητα μεταξύ τους. Ταυτόχρονα όμως,
το οικονομικό-κοινωνικό γίγνεσθαι, τοποθετείται στο φόντο της εικόνας του
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Η περίοδος 1917-1920 μπορεί να ορισθεί ως η εποχή που γεννήθηκε η Ελληνική Βιομηχανία και
άρχισαν να πολλαπλασιάζονται οι εμπορικές συναλλαγές, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο
εξωτερικό. Ρήγος Α., Η Β΄ Ελληνική Δημοκρατία 1924-1935. Κοινωνικές διαστάσεις της πολιτικής
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μεσοπολέμου, με τις πολιτικές διαμάχες για την άνευ όρων κατάληψη της εξουσίας,
να βρίσκονται στο πρώτο πλάνο.
Έτσι από το 1922, οι πολιτικές εξελίξεις που ακολουθούν την εθνική περιπέτεια,
στιγματίζουν και διχάζουν την ελληνική κοινωνία. Με την έκπτωση της δυναστείας
των Γλύξμπουργκ στις 25 Μαρτίου του 1924, από την κυβέρνηση του Αλέξανδρου
Παπαναστασίου, αρχίζει η περίοδος της δημοκρατίας στην Ελλάδα. Η εξέλιξη αυτή
δίνει μεν διέξοδο στην οργή του κόσμου, εισάγει και νομιμοποιεί δε, «την ανάγκη της
δικτατορικής διαχείρισης και επέμβασης του στρατού στην πολιτική ζωή». Μια
επέμβαση που διαρκεί όλη την περίοδο του μεσοπολέμου, επιδρώντας άμεσα τόσο
στη λειτουργία των πολιτειακών θεσμών, όσο και στην πίστη των πολιτών σε αυτούς.
Χρωματίζοντας τη νέα ελληνική δημοκρατία και προσδίδοντας της μία ιδιότυπη
μορφή, καθώς ενώ καταργεί το μοναρχικό κοινοβούλιο, δεν αποκλείει τη στρατιωτική
επέμβαση για την κομματική επικράτηση της βενιζελικής ή της αντιβενιζελικής
παράταξης. Υιοθετώντας ένα ιδιαίτερο μοντέλο κομματικής και στρατιωτικήςδικτατορικής σύμπλευσης, που εξαιτίας της ίδιας του της υπόστασης, ενίσχυε το
διχασμό ανάμεσα στις αντιμαχόμενες παρατάξεις. Επομένως μέχρι και το 1935, τα
βιώματα των Ελλήνων πολιτών, αλλά και τα μηνύματα που εισέπρατταν από την
καθημερινή πολιτική διαμάχη, ήταν ανάμεσα στα δύο στρατόπεδα που βρίσκονταν
στην κεντρική σκηνή και έδιναν μάχη επικράτησης, χρησιμοποιώντας κάθε θεμιτό
και αθέμιτο μέσο. Ο στρατός ήταν ο ρυθμιστικός παράγοντας των εξελίξεων και
όποιος τον έλεγχε απολάμβανε την εξουσία. 196
Μέσα στο ίδιο φόντο σε δεύτερο πλάνο όμως, αναπτύσσεται στην περίοδο του
μεσοπολέμου μια άλλη κρίση, καθώς την εποχή αυτή κάνει αισθητή την παρουσία
του το Κομουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ). Η εμφάνιση του ΚΚΕ μέσα στο
ευμετάβλητο κλίμα των οικονομικών και κοινωνικών ανακατατάξεων και η στόχευση
του στην εργατική και αγροτική τάξη, δεν έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
Καθώς η αδιαμόρφωτη ακόμη ταυτότητα των τάξεων αυτών, αλλά και το μη
ξεκάθαρο πολιτικό στίγμα και οι λάθος στρατηγικές του κόμματος, δεν το αφήνουν
να ξεπεράσει τα όρια μιας μεγάλης ομάδας αμφισβήτησης. Παρόλα αυτά, αποτελεί
«μια νέα υπαρκτή συνιστώσα της πολιτικής σκηνής που τα συμφέροντα τα οποία θέλει
και προσπαθεί να εκφράσει είναι θεμελιακά αντίθετα από τα αστικά, δημιουργώντας για
πρώτη φορά ένα νέο και κοινό αντίπαλο των αστικών πολιτικών εκφράσεων». 197
Πρώτη αντίδραση σημειώθηκε με τη δικτατορία του Πάγκαλου, ο οποίος
ποινικοποίησε το φρόνημα, θέτοντας εκτός νόμου το ΚΚΕ και προχώρησε σε
συλλήψεις όλων των αριστερών και μη, που θεωρούσε εχθρούς. Η επίσημη όμως
έναρξη των διωγμών γίνεται από την κυβέρνηση Βενιζέλου, με το νόμο 4229/1929
«Περί μέτρων ασφάλειας του κοινωνικού καθεστώτος και προστασίας των ελευθεριών
των πολιτών», γνωστό ως «Ιδιώνυμο». Ταυτόχρονα, η αυξανόμενη ανεργία και οι
οικονομικές δυσχέρειες ως αποτέλεσμα του οικονομικού κραχ, οδήγησαν σε
αποσκιρτήσεις από το Κόμμα των Φιλελευθέρων, ενώ παράλληλα παρατηρήθηκε και
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αύξηση της απήχησης του ΚΚΕ στα λαϊκά στρώματα, η οποία και εκδηλώθηκε με
εργατικές κινητοποιήσεις κυρίως στη βόρεια Ελλάδα. 198
Στο οικονομικό πεδίο παρά την προσπάθεια για τον εξορθολογισμό της βιομηχανίας
και την επιστημονική οργάνωση της εργασίας, η βιομηχανία δε θα αποτελέσει τον
κύριο τομέα οικονομικής ανάπτυξης. Τα τεχνικά έργα και η οικιστική δράση του
κράτους, είναι τα πεδία που στηρίζεται η οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Γεγονός
που πολιτικοποιεί τις σχέσεις παραγωγής. Στο πεδίο αυτό συμπλέουν νέα
βιομηχανικά και εμπορικά συμφέροντα, μαζί με παλιούς εφοπλιστικούς παράγοντες.
Συμφέροντα στα οποία εμπλέκονται ενεργά οι βρετανικές και γερμανικές οικονομικές
διεκδικήσεις στην περιοχή, με όλο και αυξανόμενη την επιρροή των δεύτερων, ως
αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης. Ενώ παράλληλα αποκτούν μία ιδιαίτερη
δυναμική, καθώς τα σύννεφα του επερχόμενου νέου πολέμου πληθαίνουν και η
στρατηγική θέση της Ελλάδας, επανέρχεται στο διεθνές προσκήνιο. Όλες οι
παραπάνω οικονομικές, πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις, συνηγορούν ώστε ο ρόλος
της εξάρτησης, που τα προηγούμενα χρόνια είχαν διαφανεί δυνατότητες υπέρβασης
της για πρώτη φορά, να επανέλθει δυναμικά στην εσωτερική κοινωνική και πολιτική
πραγματικότητα. Έτσι μετά το 1932, ο ρόλος της σταθερής δύναμης προστασίας, της
Μεγάλης Βρετανίας, αυξάνει θεαματικά στις εσωτερικές πολιτικές εξελίξεις. Κύριος
εκφραστής των συμφερόντων της, μετά την αποτυχημένη απόπειρα των βενιζελικών
να καταλάβουν την εξουσία το 1933 και κυρίως μετά το κίνημα της 1ης Μαρτίου του
1935, 199 απομένει ο αντιβενιζελικός πολιτικός κόσμος. 200
Επομένως μετά την κρίση του 1929, η αμφισβήτηση του κοινοβουλευτισμού, την
οποία συμπαρέσυρε η κατάρρευση του οικονομικού φιλελευθερισμού, αλλά και η
αυξανόμενη εξάρτηση της Ελλάδας σε οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα, που
ήθελαν πολιτική σταθερότητα στην περιοχή, ανοίγουν το δρόμο για την αυταρχική
εκτροπή του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου. Προσθετικά λειτουργεί και το διεθνές
περιβάλλον, ιδίως μάλιστα η άνοδος του φασισμού στην Ιταλία και του Ναζισμού στη
Γερμανία. Το Κίνημα της 1ης Μαρτίου του 1935 είναι η τελευταία ένοπλη
αναμέτρηση του βενιζελισμού και του αντιβενιζελισμού. Την εύκολη κατάπνιξη του
Κινήματος εκμεταλλευτήκαν στο έπακρο οι αντιβενιζελικοί, για να εκκαθαρίσουν
πλήρως τις ένοπλες δυνάμεις και ολόκληρο τον κρατικό μηχανισμό, από τους
φιλελεύθερους και τους δημοκρατικούς και τελικά να επανεγκαθιδρύσουν τη
μοναρχία. 201 Επιβεβαιώνοντας την άποψη, πως ο βασιλιάς από το 1915 μέχρι και το
1935, ήταν ο φυσικός αρχηγός του αντιβενιζελικού συντηρητικού πολιτικού κόσμου.
Με τον τρόπο αυτό, η Μεγάλη Βρετανία επιχειρούσε να ελέγξει τις εξελίξεις στον
ιδιαίτερα κρίσιμο γι’ αυτήν χώρο της Μεσογείου, τοποθετώντας το βασιλιά Γεώργιο,
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που ήταν απόλυτα αφοσιωμένος και ελεγχόμενος από αυτήν. Τακτική που επανέλαβε
και αμέσως μετά την απελευθέρωση της Ελλάδας από τους Γερμανούς,
χρησιμοποιώντας τις ίδιες δυνάμεις. 202
Το 1935 χαρακτηρίζεται ως η κομβική χρονιά, οι εξελίξεις της οποίας θα
σημαδέψουν τη μετέπειτα πορεία της Ελλάδας. Μετά την παλινόρθωση της
μοναρχίας, προκηρύσσονται γενικές εκλογές για τον Ιανουάριο του 1936, με το
σύστημα της απλής αναλογικής. Ήταν η τελευταία φορά που καταγραφόταν η δύναμη
των πολιτικών κομμάτων, γιατί μετά ακολούθησε η δικτατορία της 4ης Αυγούστου και
η κατοχή. Στις εκλογές αυτές, το «Παλλαϊκό Μέτωπο» αναδείχθηκε σε ρυθμιστικό
πολιτικό παράγοντα. 203 Η αδυναμία εξεύρεσης λύσης μεταξύ του Λαϊκού κόμματος
του Τσαλδάρη και των Φιλελευθέρων του Σοφούλη, επέτεινε το αδιέξοδο. Οι επαφές
στη συνέχεια του Σοφούλη με το ΚΚΕ και η εξασφάλιση στήριξης για το σχηματισμό
κυβέρνησης, ενεργοποίησαν τα αντικομουνιστικά και αντιβενιζελικά αντανακλαστικά
του στρατού και του βασιλιά. Ο στρατός φοβόταν ότι η άνοδος στην εξουσία των
Φιλελευθέρων, θα άνοιγε το δρόμο για την επιστροφή των βενιζελικών αξιωματικών
στις ένοπλες δυνάμεις, ενώ εξαιτίας αυτού ο βασιλιάς φοβόταν ότι θα έχανε τον
έλεγχο τους. Μπροστά σε αυτό το αδιέξοδο, τα κόμματα δίνουν στη βουλή ψήφο
εμπιστοσύνης ή ανοχής στη μεταβατική κυβέρνηση Μεταξά, στα τέλη του Απριλίου.
Ακολουθεί η δικτατορία της 4ης Αυγούστου για λογαριασμό του βασιλιά. Έτσι,
εγκαθιδρύεται ένα αντικομουνιστικό-αστυνομικό καθεστώς. 204
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Την περίοδο του μεσοπολέμου, οι διεργασίες που συντελούνται στο φοιτητικό
σώμα και η ανάπτυξη του φοιτητικού κινήματος, που κορυφώνεται στα μέσα της
δεκαετίας του ΄30, δεν προκαλούν προσδιοριστικές μεταβολές στο κοινωνικό
γίγνεσθαι, καθώς πρόκειται για μικρές μειοψηφίες. Ωστόσο, η συμβολή τους είναι
πολύ σημαντική, στις ζυμώσεις που αναπλάθουν τον κοινωνικό ιστό την εποχή αυτή.
Επιπλέον, οι ίδιοι οι φοιτητές διαμορφώνουν στάσεις και συμπεριφορές, που τους
ακολουθούν ως την περίοδο της κατοχής. Έτσι, η διεύρυνση της σύνθεσης του
φοιτητικού σώματος, με δυνάμεις που είχαν βιώσει τη φρίκη της Μικρασιατικής
Καταστροφής και καταλόγιζαν την ήττα στο βασιλιά και τη συντήρηση, οι
αναζητήσεις για μια εναλλακτική της Μεγάλης Ιδέας αντίληψη, οι συγκρούσεις των
ιδεολογικών ρευμάτων, που κινούνταν από τον εξωστρεφή φιλελευθερισμό, έως τις
διάφορες σοσιαλιστικές τάσεις και τον κομμουνισμό και η στροφή του φοιτητικού
σώματος στην ελληνική εσωτερική πραγματικότητα, το αναζωογονεί, αλλά και δίνει
στην κοινωνία νέα πιο ριζοσπαστικοποιημένα στελέχη.
Σημαντικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση, θα παίξει και η δημιουργία της ΟΚΝΕ.
Η οποία αποκτά ένα μερίδιο επιρροής στο φοιτητικό χώρο και συμβάλλει στις
διεργασίες για τη ριζοσπαστικοποίηση του. Προκαλώντας δομικές αλλαγές στις
ιδεολογικές και πολιτικές συντεταγμένες της εποχής. Μέσα σε αυτό το σύνολο των
διεργασιών που αναπτύσσονται στο φοιτητικό χώρο, οι αυταρχικές μορφές
διακυβέρνησης, η φασιστική ιδεολογία και οι ακραίες εθνικιστικές κορώνες, που
202

203

204

Λιναρδάτος Σ., Πως εφτάσαμε…, σ. 10, Μαθιόπουλος Β., Εικόνες Κατοχής. Φωτογραφικές
μαρτυρίες από τα γερμανικά αρχεία για την ηρωική αντίσταση του Ελληνικού λαού. Αθήνα,
«Ερμής», (χ.χ.), σ. 43,
Στις εκλογές έλαβαν μέρος 15 κόμματα και συνασπισμοί κομμάτων, με νικητή το κόμμα
Φιλελευθέρων του Σοφούλη, το οποίο είχε μόλις μία έδρα διαφορά από το Λαϊκό κόμμα και δεν
κατάφερε να αποκτήσει κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Ενώ το «Παλλαϊκό Μέτωπο» έλαβε
δεκαπέντε έδρες στη νέα βουλή. Κλόουζ Ν., Ο Ελληνικός…, σ. 62,
Κλόουζ Ν., ο.π., σ. 62-64, Στάικος – Μακρής Π., Κίτσος Μαλτέζος…, σ. 26, Λιναρδάτος Σ.,
Αντίσταση…, σ. 92,
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εμφανίζονται σταδιακά, σφυρηλατούν τις δημοκρατικές διεργασίες και οδηγούν τους
φοιτητές σε κινητοποιήσεις και διεκδικήσεις που φτάνουν σε ρήξεις. Οι διεργασίες
αυτές κορυφώνονται με την αναστολή των συνταγματικών ελευθεριών, που ξεκινά το
1935 από τη δικτατορία του Κονδύλη. Τότε η ίδρυση μέσα σε ένα χρόνο, της
«Ένωσης Προοδευτικών Οοργανώσεων Φοιτητών Σπουσταστών» (ΕΠΟΦΣ), της
«Ένωσης Νέων Έλλαδας» (ΕΝΕ) και της «Φιλειρηνικής Ένωσης Οργάνωσης Νέων»
(ΦΕΟΝ), καταδεικνύει ότι οι φοιτητές αρχίζουν να λειτουργούν με όρους κινήματος,
προσπαθώντας να συντονίσουν και να οργανώσουν τις δράσεις τους. Έτσι, μαζί με τα
συνδικαλιστικά τους δικαιώματα, διεκδικούν πολιτικές ελευθερίες, αντιτιθέμενοι στο
κύμα φασισμού που σαρώνει την Ευρώπη, ενώ παράλληλα οργανώνονται και
μάχονται για την ειρήνη.
Ακολούθως, η κλιμακούμενη βία του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου και η
απαγόρευση των συνδικαλιστικών δραστηριοτήτων με την απειλή του «ιδιώνυμου»,
οδήγησαν τη φοιτητική νεολαία σε διεκδικήσεις με καθαρά αντιδικτατορικό
περιεχόμενο. Ως φυσική συνέπεια των παραπάνω, ήταν η ίδρυση στις αρχές του 1938,
του «Αντιδικτατορικό Μέτωπο Νέων» (ΑΜΝ), που δεν ήταν αποκλειστικά φοιτητική
οργάνωση, αλλά είχε ως σκοπό μια πλατύτερη ενιαιομετωπική εμφάνιση και δράση
της νεολαίας. Η αυξανόμενη δράση των φοιτητών εντείνει την αντίδραση της
Ασφάλειας του Μανιαδάκη, που θα εφαρμόσει εκκαθαριστικές επιχειρήσεις, με
διώξεις αντιφρονούντων, συλλήψεις, βασανιστήρια, ακόμη και δολοφονίες. Η
επίθεση συνεπικουρείται από την προπαγανδιστική δουλειά της «Εθνικής Οργάνωσης
Νέων» (ΕΟΝ), με αποτέλεσμα να πραγματοποιηθεί καίριο χτύπημα στο αντιδικτατορικό φοιτητικό κίνημα. Τα περισσότερα στελέχη του οποίου, καταλήγουν στις
φυλακές, στα κρατητήρια και στις εξορίες.
Τα χρόνια της δικτατορίας, εδραιώνουν ένα νέο διχασμό απέναντι στο ΚΚΕ. Αυτό
βέβαια δε σημαίνει ότι ο παλιός, ανάμεσα στους βενιζελικούς και τους
αντιβενιζελικούς έχει εκλείψει, καθώς τα πρόσωπα που είχαν πρωταγωνιστήσει,
κουβαλάνε μέχρι την εποχή που μελετάται την πρότερη πολιτική τους πορεία, η οποία
είχε χαρακτηριστεί αναλόγως. Όμως ο διχασμός αυτός τώρα, έχει περάσει σε δεύτερο
πλάνο. Μια άλλη σημαντική παράμετρος που αναδεικνύεται, είναι η απουσία των
κομμάτων εξαιτίας της πολιτειακής εκτροπής, καθώς δημιούργησε ένα τεράστιο κενό
αντιπροσώπευσης του λαού, που κορυφώνεται επί κατοχής. Όπως καταδεικνύεται, τα
γεγονότα που προηγήθηκαν καθόρισαν και φανάτισαν την ελληνική κοινωνία,
δημιουργώντας κοινωνικά υποσύνολα με εκ βάθρου αντίθετες αντιλήψεις. Η επίθεση
όμως της Ιταλίας και η έναρξη του πολέμου, ξυπνά στον ελληνικό λαό τις παραδόσεις
των αγωνιστών του 1821, με αποτέλεσμα να συνδέσει άμεσα τον πόλεμο με την
εθνική απελευθέρωση, ενώ ταυτόχρονα μπροστά σε αυτό το εθνικό γεγονός,
υπερκερνά και θέτει σε δεύτερη μοίρα, ότι τον χωρίζει από το παρελθόν.
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ
1940-41
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ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΣΤΗ ΔΙΝΗ ΤΟΥ
ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ
(1940-1941)

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Η Ιταλική επίθεση στην Ελλάδα και η εμπλοκή της χώρας στο Β΄ Παγκόσμιο
πόλεμο, βρίσκει τα πανεπιστημιακά ιδρύματα να έχουν ολοκληρώσει τις εισιτήριες
εξετάσεις, να έχουν πραγματοποιήσει τις εγγραφές και να ετοιμάζονται να ανοίξουν
τις πύλες τους, ώστε να υποδεχτούν τους φοιτητές. Η θεσμική λειτουργία και η
αυτοτέλεια τους βέβαια, τα προηγούμενα χρόνια και ιδιαίτερα μετά τον αναγκαστικό
νόμο 1430/1938, είχε υπονομευτεί. Οι διορισμοί καθηγητών με πολιτικά κριτήρια, οι
διώξεις των κομουνιστών και η στήριξη με κάθε μέσο της ΕΟΝ, προσδιορίζουν το
μέτρο της δικτατορικής πολιτικής έναντι της πανεπιστημιακής κοινότητας. Μιας
πολιτικής που δεν άφηνε κανένα περιθώριο αμφιβολίας, πως η ανώτατη αρχή που
καθορίζει και πολλές φορές υποκαθιστά τη λειτουργία των θεσμών, ήταν το
καθεστώς και ο Αρχηγός. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, που αποτυπώνει το βαθμό
παρέμβασης του καθεστώτος στη λειτουργία των ΑΕΙ, είναι το κάτωθι έγγραφο του
υπουργείου Παιδείας. Σύμφωνα με αυτό, ο Μεταξάς ζητούσε τη συμπαράσταση όλων
των ΑΕΙ της χώρας, ώστε «αι ελεύθεραι μαθημάτων, φροντιστηρίων και ασκήσεων
ώραι του απογεύματος του Σαββάτου θα διατίθενται εις την Εθνικήν Οργάνωσιν
Νεολαίας δια την κατά την κρίσιν αυτής εθνικήν διαπαιδαγώγησιν των φοιτητών». Ενώ
με νέο έγγραφο δίνει εντολή και επεμβαίνει, ακόμη και στην κατάρτιση του
ωρολογίου προγράμματος τους, ώστε κάθε «Τετάρτην τα μαθήματα, φροντιστήρια και
αι ασκήσεις να περατούνται την 5μ.μ. ίνα οι φοιτηταί παρακολουθούν κύκλον
διαλέξεων και συμμετέχουν εις συγκεντρώσεις, καθοριζομένας υπό της Εθνικής
Οργανώσεως Νεολαίας». 1
Επιπροσθέτως, όπως παρατηρείται από τη σχετική αλληλογραφία και τα βιβλία
πρακτικών της Συγκλήτου του κάθε ιδρύματος, τα ΑΕΙ είχαν αποδεχτεί τον πόλεμο
που είχε κηρύξει κατά του κομουνισμού, η Διεύθυνση Εθνικής Ασφάλειας του
Μανιαδάκη και συνεργαζόταν στενά μαζί της. Η στενή συνεργασία των
πανεπιστημιακών αρχών με την αστυνομία, επεκτάθηκε σε τέτοιο σημείο, ώστε οι
μόνες αρχές που να μπορούν να πιστοποιούν ασθένεια φοιτητών στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών, να είναι η Υγειονομική Υπηρεσία της Πανεπιστημιακής Λέσχης και τα κατά
τόπους αστυνομικά τμήματα! Στο έγγραφο με αρ. πρ. 285/31-5-40, ο γιατρός της
Λέσχης, Σ. Γριβογιάννης, καταθέτει τις υποδείξεις του, για τον τρόπο με τον οποίο θα
δικαιολογούν τις απουσίες ασθενείας τους οι φοιτητές. Σε αυτό ζητά, κανένα
δικαιολογητικό ασθενείας να μη λαμβάνεται υπόψη, παρά μόνο αυτά που θα
πιστοποιεί η Υγειονομική Υπηρεσία της Λέσχης, ενώ οι «Φοιτητές, διαμένοντες εις
τας ιδιαιτέρας των πατρίδας, ασθενούντες, θα αναφέρωσι τούτο αμελιτί εις την
Διοίκησιν της Λέσχης (Υγειονομικήν Υπηρεσίαν) ήτις καταλλήλας ενεργούσα δια των
κατά τόπους αστυνομικών αρχών θα εξακριβώνη την αλήθειαν των αναφερομένων». 2
Κάτω από αυτό το πρίσμα, είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η μελέτη της μετάβασης,
από ένα ανελεύθερο δικτατορικό καθεστώς, σε ένα καθεστώς ξενικής κατοχής, όπως
αυτή αποτυπώνεται μέσα από τα βιβλία πρακτικών της Συγκλήτου του κάθε
ιδρύματος το ακαδημαϊκό έτος 1940-41.
1

2

Φάκελος: Φοιτητικά προς Στρατολογικά Γραφεία-Γυμνάσια-Υπουργεία-Ιδιώτες κλπ, αρ. πρωτ.
99811/18-9-40 και αρ. πρωτ. 105563/1-10-40, Αρχείο Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
Αθηνών (ΕΚΠΑ),
Φάκελος 252, αρ. πρωτ. 285/31-5-40, Αρχείο ΕΚΠΑ,
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Αυτό το ακαδημαϊκό έτος η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Αθηνών απαρτίζεται
από τους: Γ. Φωτεινό (Πρύτανη), Γρ. Παπαμιχαήλ (Προπρύτανη) και Γ. Μπαλή
(Αντιπρύτανη), τους Κοσμήτορες των Σχολών, Γ. Σωτηρίου (Θεολογικής), Ι.
Σπυρόπουλο (Νομικής), Α. Αραβαντινό (Ιατρικής), Γ. Οικονόμου (Φιλοσοφικής) και
Γ. Γεωργαλά (Φυσικομαθηματικής), καθώς και τους εκλεγμένους συγκλητικούς Ε.
Σκάσση και Ι. Τρικαλινό. Στις συνεδρίες παρίσταται και ο Πρόεδρος του
Οικονομικού Συμβουλίου, Β. Αιγινήτης. Με τη σύνθεση αυτή συνεδριάζει για πρώτη
φορά, στις 26 Σεπτεμβρίου 1940. 3
Το μήνα αυτό στις εφημερίδες, δίπλα από τα νέα του πολέμου που μαίνεται στην
Ευρώπη, βρίσκονται ανακοινώσεις των Σχολών των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων,
που ενημερώνουν τους φοιτητές και τους υποψήφιους για τις εισιτήριες, τις
τμηματικές και τις πτυχιακές εξετάσεις. 4 Ενώ η διοίκηση της Πανεπιστημιακής
Λέσχης, παραθέτει γεύμα σύσφιξης των σχέσεων στο εστιατόριο «Αβέρωφ», σε 65
φαλαγγίτες φοιτητές και φοιτήτριες της Υποδιοίκησης του Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης της ΕΟΝ. Σε αυτό μεταξύ άλλων παρέστησαν «ο ακαδημαϊκός και
συνεργάτης του χρυσού σήματος της Νεολαίας της ΕΟΝ, κ. Μελάς», ο Πρόεδρος της
Εφορίας της Λέσχης, Σπ. Γαλανός και ο Γενικός Διευθυντής της Λέσχης, κ.
Λάμπρος. 5 Τις πρώτες μέρες του Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκαν οι εισαγωγικές
εξετάσεις για το Πανεπιστήμιο και στις 17 του μήνα οι εφημερίδες κυκλοφορούν με
έκτακτα παραρτήματα, τα ονόματα των επιτυχόντων. 6 Στη Νομική Σχολή εισάγονται
250 φοιτητές. Συνολικά στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
εγγράφηκαν 3526 φοιτητές. Αναλυτικά:
ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ

ΝΟΜΙΚΗ

ΙΑΤΡΙΚΗ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ

ΕΓ.

ΠΤ.

ΕΓ.

ΠΤ

ΕΓ.

ΠΤ.

ΕΓ.

ΠΤ

ΕΓ.

ΠΤ.

101

27

1788

319

656

149

336

65

32

47

ΦΥΣΙΚΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ

ΧΗΜΙΚΟ

ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΟ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ

ΕΓ.

ΠΤ

ΕΓ.

ΠΤ

ΕΓ.

ΠΤ

ΕΓ.

ΠΤ

ΕΓ.

ΠΤ

80

9

112

9

228

31

16

1

177

102

7

Όλοι τους περιμένουν το εναρκτήριο μάθημα που έχει οριστεί για τις 29
Οκτωβρίου, ημέρα Τρίτη. Όμως στις 28 του μήνα τα χαράματα οι σειρήνες χτυπάνε
στην Αθήνα. Στη συνεδρίαση της 29ης Οκτωβρίου, η Σύγκλητος αποστέλλει ψήφισμα
στον Ι. Μεταξά, υποβάλλοντας «προς την Υμετέραν Εξοχώτητα τα θερμά αυτής
συγχαρητήρια δια την Ελληνοπρεπεστάτην απόκρουσιν των ανηκούστων αξιώσεων»
της Ιταλίας. Επίσης αποφασίζει να απευθυνθεί σε όλα τα πανεπιστήμια της Ευρώπης,
αποστέλλοντας επιστολή διαμαρτυρίας. 8 Την ίδια μέρα ο Πρύτανης Γ.Θ. Φωτεινός,
εξέδωσε την ακόλουθη εγκύκλιο: «Προς άπαντας τους κ.κ. καθηγητάς του
Πανεπιστημίου, τακτικούς εκτάκτους και επικουρικούς και ειδικούς ως και τους κ.κ.
υφηγητάς. Έχομεν την τιμήν να γνωρίσωμεν υμίν, ότι κατόπιν διαταγής του κ. επί των
3

4

5
6

7
8

Πρακτικά της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, Ακαδημαϊκό έτος 1940-41, Συνεδρία πρώτη της 26ης
Σεπτεμβρίου 1940, σ. 1, Αρχείο ΕΚΠΑ,
Από το 1939 ο κλειστός αριθμός εισακτέων, εφαρμόζεται πλέον σε όλα τα ιδρύματα της Ανώτατης
εκπαίδευσης. Παπαπάνος Κ., Χρονικό…, σ. 267,
«Εις την Φοιτητικήν Λέσχην», εφ. Ελεύθερο Βήμα, 13 Σεπτεμβρίου 1940, σ. 2,
Στην ΑΣΟΕΕ το τρέχον ακαδημαϊκό έτος προκηρύσσονται 300 θέσεις για τις εισιτήριες εξετάσεις, οι
οποίες διενεργούνται στις 6 Οκτωβρίου, ενώ οι Β΄ τμηματικές εξετάσεις της περιόδου Οκτωβρίου,
ξεκινούν στη 1 του μηνός. «Ανώτατη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών», εφ.
Ελεύθερο Βήμα, 24 Ιουλίου και 17 Σεπτεμβρίου 1940, σ. 3 αντίστοιχα,
Σκαρπαλέζος Α., Από την ιστορίαν….., Πίνακες εγγραφέντων φοιτητών,
Πρακτικά…, Συνεδρία δεύτερη της 29ης Οκτωβρίου 1940, σ. 1-2, Αρχείο ΕΚΠΑ,
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Θρησκευμάτων και της Εθνικής Παιδείας Υπουργού τα μαθήματα του Πανεπιστημίου
διακόπτονται μέχρι νεωτέρας εντολής. Αι εξετάσεις και αι συνεδρίαι των Σχολών θα
εξακολουθήσωσιν». 9 Το Πανεπιστήμιο τελικά δεν ανοίγει τις πύλες του για τους
φοιτητές αυτό το ακαδημαϊκό έτος. 10
Όπως φαίνεται από την ίδια εγκύκλιο οι εξετάσεις θα διενεργούνταν κανονικά. Έτσι
το ίδρυμα την πρώτη Νοεμβρίου κηρύσσει την έναρξη των πτυχιακών εξετάσεων,
όπου παρατηρήθηκε μεγάλη μείωση των υποψηφίων, οι περισσότεροι εκ των οποίων
εξαιτίας της επιστράτευσης υπηρετούσαν στο στρατό. Τότε δημιουργείται μια ειδική
κατηγορία, οι «στρατευμένοι φοιτητές», στους οποίους και θα παρέχονται κατά
καιρούς διευκολύνσεις. Από την επόμενη μέρα της κήρυξης του πολέμου, το
Πανεπιστήμιο εκδίδει έγγραφο σύμφωνα με το οποίο παρέχει «…εις τους
στρατευμένους φοιτητάς πάσα ευχέρεια προσελεύσεως εις πτυχιακάς εξετάσεις». 11
Όπως φαίνεται και στην απαντητική επιστολή του Πανεπιστημίου, προς τη διεύθυνση
της εφημερίδας «Νέα Ελλάς», που είχε δημοσιεύσει σχετικό άρθρο, κάθε υποψήφιος
που μπορεί και επιθυμεί να εξετασθεί λαμβάνει αμέσως σειρά και παραπέμπεται
στους υπεύθυνους καθηγητές. Είναι τέτοια η διευκόλυνση που παρέχει το
Πανεπιστήμιο, ώστε οι στρατευμένοι φοιτητές γίνονται δεκτοί σε εξετάσεις «…καθ’
όλας τας ημέρας των εξεταστών καθηγητών καλουμένων πολλάκις και τηλεφωνικώς
παρά του γραφείου, ακόμη δε και κατά την διάρκειαν των διακοπών λόγο των εορτών
εγένοντο εξετάσεις προφορικαί (30 Δ/μβρίου) υποψηφίων, οίτινες εκαλούντο εις τον
στρατό». 12
Παράλληλα με τις πτυχιακές λαμβάνεται μέριμνα και για τις εγγραφές. Έτσι, με
έγγραφο του υπουργείου Παιδείας, παρατείνεται η προθεσμία εγγραφών των
φοιτητών στο Πανεπιστήμιο την ΑΣΟΕΕ και την Πάντειο, αρχικά μέχρι τέλος
Δεκεμβρίου 1940 και στη συνέχεια μέχρι τέλος Φεβρουαρίου του 1941.
Επιπροσθέτως, επιτρέπεται η εγγραφή τους «έστω και εάν δεν εμφανισθώσιν ούτοι
αυτοπροσώπως, εφ’ όσον αποστείλωσιν τα απαιτούμενα πιστοποιητικά». 13 Όταν
επανέλθουν οι φοιτητές τη Φιλολογίας στις αίθουσες, θα έχουν να διδαχτούν ένα
μάθημα λιγότερο, καθώς στις 23 Ιανουαρίου καταργείται η έδρα της Ιταλικής
Φιλολογίας. 14
Στις αρχές Νοεμβρίου, ο Μεταξάς απευθύνει έκκληση για συμμετοχή στον
πανελλήνιο έρανο Κοινωνικής Πρόνοιας, «υπέρ των πολεμικών αναγκών της
αγωνιζόμενης Πατρίδος». Ανταποκρινόμενη στο αίτημα αυτό η Σύγκλητος, σε
έκτακτη συνεδρία στις 9 Νοεμβρίου, αποφασίζει να αφεθούν μεν ελεύθεροι οι
καθηγητές να προσφέρουν ότι κρίνει ο καθένας, αλλά οι προσφορές να γίνουν δια
μέσου του Πανεπιστημίου. 15 Η Πανεπιστημιακή Λέσχη για τον ίδιο σκοπό κατέβαλε
Φάκελος 3/8, αρ. πρωτ. 1963/29-10-40, Αρχείο ΕΚΠΑ,
Στάικος – Μακρής Π., Κίτσος Μαλτέζος…, σ. 59-60, Λιναρδάτος Σ., Πολιτικοί και Πολιτική, 70
χρόνια Αναμνήσεις-Αγώνες-Ντοκουμέντα, Αθήνα, «Προσκήνιο», 1999, σ. 54,
11
Φάκελος 3/8, αρ. πρωτ. 2227/13-11-40, Αρχείο ΕΚΠΑ,
12
Φάκελος 3/8, αρ. πρωτ. -, 13-1-41, Αρχείο ΕΚΠΑ,
13
Φάκελος 3/8, αρ. πρωτ. 3674/4-1-41, και Φάκελος: Φοιτητικά προς…, αρ. πρωτ. 124170/21-11-40,
Αρχείο ΕΚΠΑ,
14
Πρακτικά…, Συνεδρία έβδομη της 23ης Ιανουαρίου 1941, σ. 5, Αρχείο ΕΚΠΑ,
15
Ο καθηγητής Α. Σβώλος παρότι συμμετείχε στον έρανο με το ποσό των 12000 δρχ., πρόσφερε
επιπλέον 10000 δρχ., στην Πανεπιστημιακή Επιτροπή υπέρ των απόρων στρατευμένων φοιτητών
του ιδρύματος και υπέρ των οικογενειών τους. Πρότεινε δε στον Πρύτανη να διενεργηθεί και
δεύτερος έρανος για τους άπορους φοιτητές, πρόταση που δεν έγινε δεκτή από τη Σύγκλητο γιατί
«επί του παρόντος θα ήτο δυσχερές και ότι εάν εγίνετο δεύτερος έρανος ούτος θα απέφερε ελάχιστα».
Πρακτικά…, Συνεδρία τρίτη της 9ης Νοεμβρίου 1940, σ. 1-6, Συνεδρία έκτη της 17ης Δεκεμβρίου
1940, σ. 17, Αρχείο ΕΚΠΑ,
9

10
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το ποσό των 100.000 δρχ. 16 Το ποσό που συγκεντρώθηκε τελικά έφτασε στα
3.402.755 δρχ., από αυτά το ένα εκατομμύριο προήλθε από προσφορά του
Πανεπιστημίου και τα υπόλοιπα από εισφορές του προσωπικού του. Ο Μεταξάς
ακολούθως έστειλε επιστολή, με την οποία εξέφραζε τα συγχαρητήρια του στους
καθηγητές και το προσωπικό του Πανεπιστημίου, για την προθυμία με την οποία
ανταποκρίθηκαν στην έκκληση του. 17
Οι καθηγητές δε του Πανεπιστημίου και των άλλων Ανώτατων Ιδρυμάτων της
Αθήνας, προσέφεραν τις υπηρεσίες τους και στο, κατά το καθεστώς, σημαντικό για
την ασφάλεια της χώρας έργο, της λογοκρισίας της αλληλογραφίας των
στρατευμένων. Ειδοποιηθέντες από το υπουργείο Παιδείας στις 5 Νοεμβρίου μέσω
ονομαστικής κατάστασης, κλήθηκαν να μεταβούν στην αστυνομική διεύθυνση
λογοκρισίας, όπου εργαζόμενοι για τρεις ημέρες επί εξάωρο, παρακολουθούσαν την
αλληλογραφία των Ελλήνων πολιτών. Εκφράζοντας μάλιστα το θαυμασμό τους για
τις εντυπώσεις που αποκόμισαν, «εκ της εισδύσεως των εις αυτήν την ψυχήν του
ελληνικού λαού». Με νεότερο έγγραφο, ειδοποιήθηκαν όλοι να παραβρίσκονται στις
11 του μηνός στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου, όπου θα τους μιλούσε ο
Μεταξάς. Εκεί τους ανακοίνωσε την πρόθεση του να κηρύξει «πνευματική
επιστράτευση», με την οργάνωση διαλέξεων σε διάφορες επαρχιακές πόλεις,
«αποσκοπούσας εις την διαφώτισιν της κοινής γνώμης», ζητώντας τους να λάβουν
μέρος στις περιοδείες. Για τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών προς αυτή την
κατεύθυνση, το Γραφείο Πνευματικής Επιστρατεύσεως του Υφυπουργείου Τύπου,
εξέδωσε την απόφαση 41882/9-12-40. Σύμφωνα με αυτή, συγκροτούνταν Ανώτατο
Γνωμοδοτικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τους πρυτάνεις όλων των
πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, δύο διευθυντές υπουργείων, δύο διευθυντές
εφημερίδων, τον Πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών και τον Πρόεδρο της εταιρείας
λογοτεχνών. Η επιστράτευση αυτή όμως του Μεταξά δεν απέδωσε τα αναμενόμενα,
καθώς όπως αναφέρει ο υφυπουργός Τύπου στην ευχετήρια εγκύκλιο για το νέο έτος,
το Συμβούλιο δεν είχε ασκήσει ακόμη τα καθήκοντα του. 18
Ενώ τελικά δεν έμελλε να τα ασκήσει ποτέ, γιατί στις 29 Ιανουαρίου στις 6:20 το
πρωί πέθανε ο Μεταξάς. Την ίδια μέρα, ο υπουργός Παιδείας συναντά τους πρυτάνεις
του Πανεπιστημίου Γ. Φωτεινό και του Πολυτεχνείου, Ν. Κιτσίκη και τους συστήνει
τα ψηφίσματα των ιδρυμάτων τους, να περικλείουν και ένα μήνυμα συνέχισης του
αγώνα. Άμεσα η Σύγκλητος συνεδριάζει εκτάκτως και εκδίδει ψήφισμα, αποτίνοντας
«φόρο απείρου σεβασμού προς την μνήμην του πρώτου στρατιώτου της Πατρίδος
ενδόξως πεσόντος επί τω πεδίω της εθνικής τιμής». Επίσης αποφασίζει αντί
κατάθεσης στεφάνου, να διαθέσει 50000 δρχ. υπέρ του πολεμικού εράνου και να
τοποθετήσει σε κατάλληλο χώρο του Πανεπιστημίου, προτομή του Μεταξά. 19
Παράλληλα, με την ανάληψη της προεδρίας της κυβερνήσεως από τον Αλέξανδρο
Κοριζή, η Σύγκλητος του αποστέλλει συγχαρητήριο χαιρετισμό, με την ευχή να
συνεχίσει το τεράστιο έργο του προκατόχου του. 20 Η συμμετοχή των ΑΕΙ στη
Φάκελος 252, αρ. πρωτ. 111/12-11-40, Αρχείο ΕΚΠΑ,
Συμμετέχοντας και η ΑΣΟΕΕ στον έρανο, προσέφερε από την περιουσία της 1.400.000 δρχ., ενώ
από το προσωπικό της συγκεντρώθηκε το ποσό των 150.000 δρχ. Πρακτικά…, Συνεδρία έβδομη της
23ης Ιανουαρίου 1941, σ. 6-9, Αρχείο ΕΚΠΑ, «Η εισφορά του Πανεπιστημίου εις τον έρανον», εφ.
Ελεύθερο Βήμα, 1 Ιανουαρίου 1941, σ. 3,
18
Πρακτικά…, Συνεδρία έβδομη της 23ης Ιανουαρίου 1941, σ. 9-22, Αρχείο ΕΚΠΑ,
19
Πρακτικά…, Συνεδρία όγδοη της 29ης Ιανουαρίου 1941, σ. 1-3, Αρχείο ΕΚΠΑ,
20
Στο ίδιο πνεύμα κινείται και η επιστολή του πρύτανη της ΑΣΟΕΕ, Ι. Δαλιέτου, όπου μεταξύ άλλων
σημειώνει: «Η Ανωτάτη Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών έχει την τιμήν να υποβάλη
υμίν τα εγκάρδια συγχαρητήρια αυτής επί τη αναλήψει της προεδρίας της Εθνικής Κυβερνήσεως φ’
υμών, ανταξίου συνεχιστού του ενδόξου έργου του αειμνήστου αρχηγού». «Η Ανωτάτη Σχολή των
16
17
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λογοκρισία της αλληλογραφίας των στρατευμένων, οι ανακοινώσεις και τα
ψηφίσματα τους, όπως παρουσιάζεται και παρακάτω, όταν πέθανε ο Μεταξάς, καθώς
και η προηγούμενη συνεργασία τους την περίοδο της δικτατορίας με την ασφάλεια
του Μανιαδάκη, δίνουν το μέγεθος της εξάρτησης τους από την πολιτική εξουσία.
Η γερμανική επίθεση εναντίον της Ελλάδας στις 6 Απριλίου, βγάζει ξανά τον
κόσμο στους δρόμους, που εκδηλώνει τη θέληση του για αγώνα. Η Πανεπιστημιακή
Σύγκλητος συνεδριάζει εκτάκτως αυθημερόν και αποστέλλει επιστολή στον
πρωθυπουργό, όπου εκφράζει το «βαθύτατον αποτροπιασμόν» της για την απρόκλητη
γερμανική επίθεση και δηλώνει «ομόθυμος παραστάτης της Α.Μ. του Βασιλέως και
του Εθνικού Κυβερνήτου και των συνεργατών του». Παράλληλα, αποφασίζει να
στείλει επιστολή διαμαρτυρίας σε όλα τα πανεπιστήμια «ανά την Υφήλλιον»,
καταγγέλλοντας τη Γερμανία ότι «κατεδέχθη να μιμηθή την ταπεινωτικήν ιταλικήν
στάσιν», παρά το γεγονός ότι ως κράτος διακηρύσσει «τον πνευματικόν αυτού
πολιτισμόν». 21
Μετά από 21 ημέρες σκληρών μαχών του ελληνικού στρατού, η γερμανική σημαία
κυματίζει στην Ακρόπολη. Είχε προηγηθεί η προδοσία του στρατηγού Τσολάκογλου,
ο οποίος ενώ οι μάχες στα οχυρά της Μακεδονίας συνεχίζονταν, παραβαίνοντας την
εντολή του Γενικού Επιτελείου Στρατού, προχώρησε σε συνθηκολόγηση με
αποτέλεσμα να διαλυθεί το μέτωπο. Ως ανταμοιβή στις 29 Απριλίου, σχηματίζει την
πρώτη «κυβέρνηση» συνεργασίας με τους κατακτητές. Σε αυτή μετέχει και ο γνωστός
γερμανόφιλος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Κ. Λογοθετόπουλος,
αναλαμβάνοντας το Υπουργείο Παιδείας. 22 Οι Γερμανοί παρελαύνουν στις 3 Μαΐου
στους άδειους δρόμους της Αθήνας και δύο μέρες μετά, η Σύγκλητος σε έκτακτη
συνεδρία της αποστέλλει συγχαρητήριο τηλεγράφημα στο στρατηγό Τσολάκογλου,
το οποίο έλεγε: « Η Σύγκλητος του Εθνικού Πανεπιστημίου, χαίρουσα επί τη
συγκροτήσει της Εθνικής Κυβερνήσεως, υποβάλλει τα θερμά αυτής συγχαρητήρια δια
την εις τας στιβαράς χείρας της Υμετέρας Εξοχότητος ανάθεσιν της Προεδρίας αυτής».
Στη συνέχεια τάσσεται στο πλευρό της κατοχικής Κυβέρνησης εκφράζοντας τη
διάθεση να βοηθήσει «εις το εξόχως μέγα πατριωτικόν αυτής έργον». Η επιστολή
δημοσιεύεται στις 6 Μαΐου στις εφημερίδες. 23
Στις 7 του μηνός ο «υπουργός» Παιδείας Κ. Λογοθετόπουλος, αποστέλλει το υπ’
αριθ. 29785/7-5-41 έγγραφο και ζητά από τη Σύγκλητο να του γνωστοποιήσει,
Εμπορικών Επιστημών», εφ. Ελεύθερο Βήμα, 13 Φεβρουαρίου 1941, σ. 2, Πρακτικά…, Συνεδρία
δέκατη της 6ης Μαρτίου 1941, σ. 11, Αρχείο ΕΚΠΑ,
21
Πρακτικά…, Συνεδρία δωδέκατη της 6ης Απριλίου 1941, σ. 1-2, Αρχείο ΕΚΠΑ,
22
Τα υπόλοιπα μέλη της «κυβέρνησης» ήταν οι στρατηγοί Π. Δεμέστιχας στο Υπουργείο Εσωτερικών,
Κ. Μπάκος στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Σ. Μουτούσης στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και ΤΤΤ,
Ν. Μάρκου στο Υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας, Χ. Κατσιμήτρος στο Υπουργείο Γεωργίας και
Εργασίας, ο πλοίαρχος Ια. Παπαδόπουλος στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, ο Αντ. Λιβιεράτος
στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Επισιτισμού και ο αντιπρόσωπος ξένων εργοστασίων, ιδίως
γερμανικών, Πλάτων Χατζημιχάλης στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.
Μπενετάτος Δ., Το Χρονικό της Κατοχής 1941-1944. Αθήνα, (χ.ε.), 1963, σ. 26, Ρήγος Α., Τα
κρίσιμα…, τ. Β΄, σ. 263, Τομανάς Κ., Χρονικό…, σ. 221, Χρηστίδης Χ., Χρόνια Κατοχής 19411944. Μαρτυρίες Ημερολογίου. Πρόλογος-συμπληρώματα-σημειώσεις. Αθήνα, «Π. Κλεισιούνης»,
1971, σ. 4, Γιάνναρης Γ., Φοιτητικά…, τ. Α΄, σ. 502, Αρώνης Π., «Η πρώτη "κυβέρνηση" στην
κατοχή», περ. «ΕΑΜ-Αντίσταση», τχ. 51, Οκτώβριος-Δεκέμβριος, 1999, σ. 18,
23
Πρακτικά…, Συνεδρία δέκατη έβδομη (έκτακτος) της 5ης Μαΐου 1941, σ. 1, Αρχείο ΕΚΠΑ, Βουρνάς
Τ., Ιστορία…, σ. 50, Ψυρούκης Ν., Ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας (1940-1967), τ. 4ος, Αθήνα,
«Επικαιρότητα», 1976, σ. 95, Ρήγος Α., ο.π., σ. 263, Στάικος – Μακρής Π., Κίτσος Μαλτέζος…, σ.
81, Γασπαρινάτος Σ., Η κατοχή. -η κατοχική περίοδος μέχρι τον Οκτώβριο 1943-, τ. Α΄, Αθήνα,
«Σιδέρης», 1998, σ. 208, Γεωργιάδης Σ., Θεσσαλονίκη, η ανυπότακτη πόλη. Μαρτυρίες και έρευνα
για τον αγώνα 1941-1945, Θεσσαλονίκη, «Πολυχρονίδης Α.Ε.», 1995, σ. 25,
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εφόσον συνεννοηθεί με τους κοσμήτορες των Σχολών, εάν υπάρχει η δυνατότητα να
διενεργηθούν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι πρακτικές και τεχνικές ασκήσεις
στους φοιτητές. 24 Άμεσα η Σύγκλητος συνεδριάζει και αποστέλλει απαντητική
επιστολή, που ζητά από το υπουργείο να κινήσει τις διαδικασίες για να της
αποδοθούν τα εργαστήρια, οι κλινικές και σχεδόν όλες οι αίθουσες παραδόσεων, που
είναι επιταγμένες από τους Γερμανούς. Ενώ παρακαλεί να εξαιρεθούν οι κατοικίες
των καθηγητών από το μέτρο της «εν αυταίς εγκαταστάσεως στρατιωτικών ή
υπαλλήλων της κατοχής». 25 Οι εισηγήσεις των κοσμητόρων κινούμενες προς την ίδια
κατεύθυνση, κρίνουν θετικά την εν λόγω πρόταση, παραθέτουν όμως τις
αντικειμενικές δυσκολίες για την εφαρμογή της, οι οποίες συνοψίζονται ως εξής: α)
χορήγηση πιστώσεων για τα εργαστήρια, β) η διάθεση των πιστώσεων να γίνεται από
τους οικείους διευθυντές και γ) η λύση της επιτάξεως όσων εργαστηρίων και
αιθουσών διδασκαλίας είχαν επιταχθεί, από άλλες δημόσιες υπηρεσίες και το
γερμανικό στρατό (εργαστήρια Φυσικομαθηματικής, εργαστήρια και κλινικές
Ιατρικής και Οδοντιατρικής, εργαστήρια και αίθουσες διδασκαλίας Φιλοσοφικής). 26
Η Νομική και η Θεολογική Σχολή δε, απαντούν ότι δεν έχουν τεχνικές και πρακτικές
ασκήσεις. 27
Ενώ οι σχολές συνεδριάζουν, οι τελειόφοιτοι καταθέτουν υπομνήματα και
διεκδικούν: Οι τελειόφοιτοι του ακαδημαϊκού έτους 1940-41, οι οποίοι εξαιτίας του
πολέμου δεν ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους, ζητούσαν να τους επιτραπεί να
προσέλθουν σε πτυχιακές εξετάσεις. Μια επιτροπή τους, η οποία εκπροσωπούσε
πολλούς συναδέλφους τους των θεωρητικών σχολών, αποτελούμενη από τους
Ελευθέριο Πρεβελάκη και Γεράσιμο Μαμαλίγκα της Φιλοσοφικής και τους Κύρκο
Κύρκου και Κορνήλιο Καστοριάδη της Νομικής, κατέθεσε αίτηση στις 12 Μαΐου
1941 στην Πρυτανεία. Με αυτή ζητούσε να επιτραπεί στους τελειόφοιτους της
Φιλοσοφικής και σε αυτούς του τμήματος Πολιτικών Επιστημών της Νομικής, να
προσέλθουν σε πτυχιακές εξετάσεις τον Ιούνιο του 1941, ενώ στους υπόλοιπους
τελειόφοιτους των θεωρητικών σχολών, τον Οκτώβριο του ίδιου έτους. Βασικό
στοιχείο της επιχειρηματολογίας τους ήταν, ότι αντίστοιχο αίτημα των τελειόφοιτων
του Πολυτεχνείου είχε γίνει δεκτό, παρότι από τη φύση της σχολής τους βρισκόταν
σε χειρότερη θέση από άποψη προπαρασκευής. 28 Ομοίως, μια επιτροπή εφέδρων
πολεμιστών του αλβανικού μετώπου, οι οποίοι ήταν τελειόφοιτοι παρελθόντων ετών
της Νομικής, καταθέτουν συμπληρωματικό υπόμνημα στο υπουργείο Παιδείας,
ζητώντας να αποκτήσουν το πτυχίο τους άνευ εξετάσεων. 29
Το υπουργείο βλέποντας αυτή τη δραστηριότητα, επανέρχεται με το 35233/31-5-41
έγγραφο του, «προκειμένου να διαταχθή η κατά την διάρκειαν του θέρους διεξαγωγή
μαθημάτων ή ασκήσεων ειδικώς δια τους τελειοφοίτους όλων των σχολών του ακαδ.
έτους 1940-41 επί τω τέλει όπως καταστώσιν ούτοι ικανοί να προσέλθωσιν εις
πτυχιακάς εξετάσεις μετά το πρώτον 10/ήμερον του μηνός Οκτωβρίου 1941». Ενώ
καταλήγοντας επισημαίνει ότι «προέβημεν ήδη εις καταλλήλους ενεργείας δια την
εκκένωσιν των Παν/κων κτιρίων υπό των κατεχουσών αυτάς κατόπιν επιτάξεως
ελληνικών Αρχών ή Γερμανικών Αρχών κατοχής». Τελικά στη συνεδρίαση της 4ης
Φάκελος 3/8, αρ. πρωτ. 29785/7-5-41, Αρχείο ΕΚΠΑ,
Πρακτικά…, Συνεδρία δέκατη όγδοη της 7ης Μαΐου 1941, σ. 1, Αρχείο ΕΚΠΑ,
26
Στις 5 Μαΐου επιτάσσονται όλα τα ακίνητα από τους Γερμανούς. Δεν έχει μείνει σχολείο, δημόσιο
ίδρυμα, νοσοκομείο, χωρίς να έχει πέσει στα χέρια τους. Δούνιας Μ., Έπειτα από 120 χρόνια
ελεύθερης ζωής είμεθα πάλι σκλάβοι. Το ημερολόγιο κατοχής. Αθήνα, «Εστία», 1987, σ. 29,
27
Φάκελος 3/8, αρ. πρωτ. 135/27/14-5-41, αρ. πρωτ. 159/54/14-5-41, αρ. πρωτ. 182/97/15-5-41, αρ.
πρωτ. 120/67/16-5-41, αρ. πρωτ. 317/108/17-5-41, αρ. πρωτ. 105/28-5-41, Αρχείο ΕΚΠΑ,
28
Φάκελος: Φοιτητικά προς…, αρ. πρωτ. 6228/12-5-41, Αρχείο ΕΚΠΑ,
29
Φάκελος: ο.π., αρ. πρωτ. 1201/7-6-41, Αρχείο ΕΚΠΑ,
24
25
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Ιουνίου, η Σύγκλητος αποφασίζει «…να διαβιβάση προς το Σον Υπουργείον την
παράκλησιν, όπως αποστή της σκέψεως της διεξαγωγής μαθημάτων ή ασκήσεων κατά
τους δύο θερινούς μήνας…», στοιχειοθετώντας την με το επιχείρημα, ότι τα
περισσότερα μαθήματα είναι θεωρητικά και εργαστηριακά ταυτόχρονα. Επομένως η
αναπλήρωση μόνο του εργαστηριακού μέρους τους δεν είναι αρκετή. Επιπλέον
προτείνει για την αναπλήρωση της απολεσθείσας διδασκαλίας κατά το
πανεπιστημιακό έτος 1940-41, τη διαίρεση του επόμενου πανεπιστημιακού έτους σε
δύο τμήματα, διάρκειας από 1 Σεπτεμβρίου 1941 έως 31 Μαΐου 1942. 30
Το μήνα αυτό το υπουργείο Παιδείας, δέχεται προτάσεις για το παραπάνω θέμα και
προβαίνει σε μια σημαντική απόφαση, όπου σύμφωνα με το Ν.Δ. 215/25-6-1941,
«περί συμπτύξεως των Πανεπιστημιακών ετών 1940/41 και 1941/42 και παροχής
ευεργετημάτων εις τους σπουδαστάς των ανώτατων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων»,
καθορίζει τον τρόπο αναπλήρωσης του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους για όλα τα
ΑΕΙ. Επίσης με το άρθρο 8 του παρόντος, ζητά από όλες τις Σχολές και τα Τμήματα
των ΑΕΙ να προβούν σε περιορισμό της ύλης. Ενώ τέλος απαλλάσσει τους
στρατευμένους φοιτητές από την πληρωμή των διδάκτρων και λοιπών καταβολών,
καθώς τα χρήματα αυτά θα δίδονται στα πανεπιστήμια από το Δημόσιο Ταμείο. 31
Ένα ακόμη θέμα που αφορούσε τους στρατευμένους φοιτητές ρυθμίζεται ευνοϊκά.
Με το υπ’ αριθμ. 48018/1941 έγγραφο του το υπουργείο Παιδείας, καθορίζει για όλα
τα ΑΕΙ, νέα περίοδο πτυχιακών εξετάσεων από 20 Ιουλίου μέχρι 10 Αυγούστου,
ειδικά για τους στρατευμένους. Επίσης, επεκτείνει τη ρύθμιση και για όσους φοιτητές
είχαν λάβει μέρος στις πτυχιακές του Ιουνίου. Τέλος, σε όλα τα ΑΕΙ θα διεξαχθούν
συμπληρωματικές εισιτήριες εξετάσεις για το ακαδημαϊκό έτος 1940-41, που θα
πραγματοποιηθούν από 1 έως 6 Σεπτεμβρίου 1941. 32
Τελικά το πανεπιστημιακό έτος 1940-1941, μετατίθεται οριστικά για τον επόμενο
χρόνο. Όλοι οι φοιτητές που είχαν πετύχει στις εξετάσεις το φθινόπωρο του 1940,
περιμένουν πλέον τη νέα περίοδο που θα αρχίσει το Σεπτέμβριο. 33 Σε αυτούς
προστίθενται και οι επιλαχόντες όλων των σχολών. 34 Εκτός από τους επιλαχόντες της
Χημείας. Αυτοί, μπορούσαν να εγγραφούν σε οποιοδήποτε άλλο τμήμα της
Φυσικομαθηματικής ήθελαν, εφόσον δεν είχαν συμπληρωθεί οι ορισθείσες θέσεις. Ο
λόγος ήταν ότι στο Χημικό τμήμα, δεν υπήρχαν εργαστηριακές θέσεις. Ο χρόνος
εγγραφής τους καθορίζεται από τις 6 Ιουλίου μέχρι τις 10 Αυγούστου. 35
Μέσα σε όλη αυτή τη δραστηριότητα του Πανεπιστημίου, που προσπαθούσε να
αναπληρώσει τα μεγάλα προβλήματα που είχε δημιουργήσει η προηγούμενη
εμπόλεμη περίοδος, ήρθε στην τελευταία συνεδρία της Συγκλήτου, στις 23
Αυγούστου, η εμπιστευτική εγκύκλιος-διαταγή υπ’ αριθ. 63 του «πρωθυπουργού», να
της υπενθυμίσει το καθεστώς κάτω από το οποίο θα λειτουργεί για τα επόμενα τρία
χρόνια. Η διαταγή απευθυνόταν προς όλα τα γενικά Υπουργεία και τις γενικές
Διοικήσεις και ανέφερε: «Εντέλλομαι, όπως δώσητε τας δέουσας διαταγάς προς
απάσας τας υφ’ υμών εξαρτωμένας υπηρεσίας […] όπως υποσχεθώσιν ενώπιον του
Πρακτικά…, Συνεδρία δέκατη ένατη (έκτακτος) της 4ης Ιουνίου 1941, σ. 1-2, και Φάκελος 3/8,
«Απόσπασμα Πρακτικών της Παν/κης Συγκλήτου, 5-6-41», Αρχείο ΕΚΠΑ,
31
Φάκελος: Φοιτητικά προς…, «Απόσπασμα των πρακτικών του Υπουργικού Συμβουλίου, 19-7-41»,
αρ. πρωτ. 7653/3630/21-7-41, αρ. πρωτ. 124/22-7-41, αρ. πρωτ. 410/131/26-7-41 και αρ. πρωτ.
144/84/28-7-41, Αρχείο ΕΚΠΑ,
32
Φάκελος: ο.π., αρ. πρωτ. 7708/21-7-41 και αρ. πρωτ. 49322/23-7-41, Αρχείο ΕΚΠΑ,
33
Στάικος – Μακρής Π., Κίτσος Μαλτέζος…, σ. 81,
34
«Οι επιλαχόντες νέοι φοιτηταί του Πανεπιστημίου», εφ. Ελεύθερο Βήμα, 4 Ιουνίου 1941, σ. 2,
35
Φάκελος: Φοιτητικά προς…, αρ. πρωτ. 2183/726/11-11-40 και αρ. πρωτ. 6845/3416/21-6-41, Αρχείο
ΕΚΠΑ, Μιχαηλίδης Π.Μ., «Αγαθουπόλεως 7» - μικρές ιστορίες από την μεγάλη κατοχή. Αθήνα,
«Εστία», 1991, σ. 38-39,
30
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Θεού και της Πατρίδος, ότι θα εκπληρώσωσι τα καθήκοντα αυτών τιμίως και
ευσυνειδήτως και ότι παρέχωσι πάσαν νόμιμον συνεργασίαν εις τας Στρατιωτικάς και
Πολιτικάς Ιταλικάς Αρχάς…». Καταλήγοντας διέταζε, να του υποβληθούν
ονομαστικές καταστάσεις όσων υπαλλήλων δε συμμορφώνονται με τα προηγούμενα,
ώστε να απολυθούν άμεσα από την υπηρεσία τους. Στην απάντηση της η Σύγκλητος,
εφόσον ανακοινώνει ότι έλαβαν γνώση όλες οι υπηρεσίες και το προσωπικό που
υπάγονται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, διαβεβαιώνει ότι «άπαν το εν λόγω
προσωπικόν, ακολουθούν πιστώς τον όρκον του θα εκτελή εντίμως και ευσυνειδήτως τα
καθήκοντα του εν των συμφέροντι του Έθνους και του Λαού». 36 Σχετικά με τη στάση
των καθηγητών έναντι των φοιτητών, στη μεγάλη πλειοψηφία τους οι καθηγητές
δείχνουν διάθεση να τους συμπαρασταθούν, χωρίς όμως να εκτεθούν. Θα μπορούσε
να ειπωθεί πως ο συνδυασμός όλων των παραπάνω, αποτυπώνουν την εικόνα μιας
κυρίαρχης συμβιβαστικής νοοτροπίας, που διακατέχει ένα μεγάλο μέρος των
καθηγητών και τέμνει οριζόντια την πανεπιστημιακή κοινότητα σε όλα τα ΑΕΙ, και η
οποία έρχεται σε αντίθεση με το νεανικό πάθος και τη θέληση για δράση και
αντίσταση των φοιτητών.

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Το Μάιο του 1940, το ΕΜΠ που μέχρι τότε ανήκε στο Υπουργείο Δημοσίων
Έργων, υπάγεται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Θρησκευμάτων και Εθνικής
Παιδείας (Α.Ν. 2334/1940 – φεκ. 153), όπου υπάγονται και τα άλλα ανώτατα
εκπαιδευτικά ιδρύματα, 37 ενώ αποκτά το δικαίωμα (Α.Ν. 2162/1940 – φεκ. 3) της
απονομής του επιστημονικού τίτλου του διδάκτορα μηχανικού. Ακόμη, με τον
αναγκαστικό νόμο 2450/1940, «περί τεχνικής εκπαιδεύσεως αξιωματικών Βασιλικής
Αεροπορίας», διευρύνει τις αρμοδιότητες του, αναλαμβάνοντας παράλληλα με την
τεχνική εκπαίδευση των αξιωματικών του στρατού, που είχε από το 1938, και την
εκπαίδευση των αξιωματικών της αεροπορίας. Τέλος, εκδίδει και τον πρώτο Οδηγό
Σπουδών. 38
Με την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους, στις 15 Σεπτεμβρίου του 1940,
καθιερώνεται με Βασιλικό Διάταγμα ο θεσμός των εισαγωγικών εξετάσεων, για τη
Σχολή Χημικών Μηχανικών. Δύο μέρες μετά, ψηφίζεται διάταγμα με το οποίο
καθορίζονται δικαιότεροι όροι επιτυχίας στις εισαγωγικές εξετάσεις για το ΕΜΠ,
«προβλεπομένης και της περιπτώσεως αποτυχίας μεν εις εν ή περισσότερα μαθήματα,
αλλ’ εξαιρετικής επιδόσεως εις τα λοιπά και εν γένει εξαιρομένης της αξίας του γενικού
μέσου βαθμού». 39 Σύμφωνα με αυτό το διάταγμα, διενεργήθηκαν και οι εξετάσεις τον
ίδιο μήνα. Ο αριθμός των επιτυχόντων κυμάνθηκε στα ίδια επίπεδα με τις
προηγούμενες χρονιές και εγγράφηκαν 162 σπουδαστές. Τα μαθήματα για όλες τα
έτη πλην το πρώτο, ξεκινούν τον Οκτώβριο. Οι σπουδαστές αυτού του έτους, θα
πήγαιναν για πρώτη φορά στο Πολυτεχνείο τη Δευτέρα 28 Οκτωβρίου. Τους
πρόλαβαν οι σειρήνες που προμηνούσαν την έναρξη του πολέμου. Η κανονική ροή
Ο κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής, Βλ. Μπένσης, τονίζει ότι ψηφίζει υπέρ αυτής της απαντήσεως
εφόσον δεν υπάρξει κάποιος συνάδελφος του που να διαφωνεί, σε μια τέτοια περίπτωση
επιφυλάσσεται να υποβάλει δικό του σχέδιο απαντήσεως. Πρακτικά…, Συνεδρία εικοστή όγδοη της
23ης Αυγούστου 1941, σ. 2-3, Αρχείο ΕΚΠΑ,
37
«Το Πολυτεχνείον», εφ. Ελεύθερο Βήμα, 24 Μαΐου 1940, σ. 2,
38
Παπαπάνος Κ., Χρονικό…, σ.279-280, Τσαμασφύρος Γ.-Μπασαντής Δ., Εθνικό…, σ. 103,
Πρακτικά Συνελεύσεως 1941-43, 62η Συνεδρία της 8ης Σεπτεμβρίου 1941, σ. 32, Αρχείο Ε.Μ.Π.,
39
Πρακτικά Συνελεύσεως 1941-43, ο.π., σ. 25, Αρχείο Ε.Μ.Π., Εθνικόν Μετσόβιον Πολυτεχνείον,
Λογοδοσία του τέως Πρυτάνεως του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, καθηγητού κ. Νικολάου
Κιτσίκη. Ενώπιον της Συνελεύσεως των Καθηγητών γενομένη την 8ην Σεπτεμβρίου 1941 επί τη
λήξει της πρυτανικής του θητείας 1939-1941, Αθήνα, «Πολυτεχνείο», 1941, σ. 12,
36
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της λειτουργίας του ιδρύματος διαταράσσεται σοβαρά, καθώς ο πόλεμος ανάγκασε το
Πολυτεχνείο, όπως και όλα τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, να διακόψει τα
μαθήματα του, ενώ πολλοί καθηγητές και σπουδαστές του στρατεύθηκαν. Παρόλα
αυτά τη χρονιά αυτή αποφοίτησαν 123 σπουδαστές. 40
Δύο μέρες μετά, συνεδριάζει έκτακτα η Σύγκλητος του. Αποτελείται από τους: Ν.
Κιτσίκη (Πρύτανη) και Ι. Θεοφανόπουλο (Αντιπρύτανη), τους Κοσμήτορες των
Σχολών, Σ. Νομικό (Πολιτικών Μηχανικών), Κ. Γουναράκη (ΜηχανολόγωνΗλεκτρολόγων), Ι. Χατσόπουλο, (Αρχιτεκτόνων), Σ. Χόρς (Χημικών Μηχανικών),
Δ. Λαμπαδάριο (Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών), τους καθηγητές Α. Σίνο, Κ.
Στάμο, Π. Ζαχαρία, Ν. Κριτικό, Κ. Γεωργικόπουλο και τον Διευθυντή της
Γραμματείας Π. Θεοτοκάτο. Εμφορούμενη από το πνεύμα των ημερών ανακοινώνει:
«Η Σύγκλητος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κατάπληκτος δια την ανήκουστον
Ιταλικήν ιταμότητα εκδηλώνει την απόλυτον πίστιν και την απεριόριστον αυτής
αφοσίωσιν προς τους ηγέτας του Ελληνικού Έθνους την Α.Μ. τον σεπτόν Βασιλέα και
τον υπέροχον Εθνικόν Κυβερνήτην κ. Ιωάννην Μεταξάν, οίτινες, δειχθέντες άξιοι της
Πατρίδος, ηκολούθησαν την μόνην οδόν, ην επέβαλεν η αξιοπρέπεια του Έθνους». 41
Το Νοέμβριο, το ίδρυμα συμμετέχει και αυτό στον πανελλήνιο έρανο Κοινωνικής
Πρόνοιας, καταβάλλοντας 1.602.000 δρχ. Από αυτά η χρηματική εισφορά του ενός
εκατομμυρίου δραχμών, προέρχεται από το Πολυτεχνείο, ενώ τα υπόλοιπα χρήματα,
από τους καθηγητές και το προσωπικό του. Για τη συγκέντρωση του ποσού αυτού,
είχαν οριστεί κατώτατα όρια εισφοράς, για τον πρύτανη 5.000δρχ, τους τακτικούς
καθηγητές 4.000 δρχ., τους έκτακτους 3.000 δρχ. και τους Διευθυντές 2.000 δρχ. Από
την υποχρέωση της συμμετοχής στον έρανο εξαιρούνταν οι στρατευμένοι
καθηγητές. 42
Ο πόλεμος συνεχιζόταν και οι ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις κατέγραφαν τη μία
νίκη μετά την άλλη, όταν στις 29 Ιανουαρίου 1941 πεθαίνει ο Μεταξάς. Την ίδια
μέρα, ο υπουργός Παιδείας συναντιέται με τους πρυτάνεις, Ν. Κιτσίκη και Γ. Φωτεινό
και τους συστήνει τα ψηφίσματα των ιδρυμάτων τους, να περικλείουν και ένα μήνυμα
συνέχισης του αγώνα. Έτσι στη συνεδρία της επόμενης μέρας, η Σύγκλητος στο
ψήφισμα της μεταξύ άλλων αναφέρει, «Ο νικηφόρος αγών δεν ετερματίσθη. Περί τον
Βασιλέα και την Εθνικήν Κυβέρνησιν συνησπισμένοι οι Έλληνες όλοι συνενούσιν εις
ακατάβλητον δύναμιν μόχθους σκληρούς, τόλμην και καρτερίαν», καταλήγοντας «από
τας δάφνας που θα καλύψουν τα Ελληνικά όπλα, στέφανος θα πλεχθή τότε αμάραντος
ίνα κοσμήση το μνήμα του πρωτεργάτου της νίκης μεγάλου Έλληνος Ιωάννου Μεταξά».
Παράλληλα στην ίδια συνεδρία, συντάσσει και μία επιστολή προς τον νέο Πρόεδρο
της κυβέρνησης, θέτοντας στη διάθεση του το ποσό των 239.000δρχ., υπέρ του
πανελλήνιου εράνου σε μνήμη του Ι. Μεταξά. Ενώ, όλοι οι καθηγητές του ιδρύματος
τίθενται στο πλευρό της κυβέρνησης, «έτοιμοι δια παν έργον και θυσίαν πιστεύοντες
ακραδάντως εις την Νίκην μιας ηνωμένης ισχυράς Ελλάδος». 43
Στις αρχές Απριλίου, ο πρύτανης ανακοινώνει ότι το υπουργείο Στρατιωτικών μετά
από συνεννόηση μαζί του, προέβη στην επίταξη των κτιρίων της Πολυτεχνικής
Λέσχης, της Μηχανολογικής Σχολής, της Αρχιτεκτονικής Σχολής, καθώς επίσης και
του υπόλοιπου άνω ορόφου του Κεντρικού κτιρίου, στο οποίο στεγάζονταν η Εθνική
Πρακτικά Συλλόγου Τακτικών Καθηγητών 1942-1944, 2α Συνεδρία, 1 Οκτωβρίου 1942, σ. 3-4,
Αρχείο Ε.Μ.Π., Εθνικόν Μετσόβιον Πολυτεχνείον, Διπλωματούχοι Ανώτατων Σχολών Ε.Μ.Π.
1890-1949. Αθήνα, (χ.ε.), 1950, σ. 165-166,
41
Πρακτικά Συγκλήτου 1940, 25η Συνεδρία της 30ης Οκτωβρίου 1940, σ. 1, Αρχείο Ε.Μ.Π.,
42
Πρακτικά Συγκλήτου 1940, 27η Συνεδρία της 11ης Νοεμβρίου 1940, σ. 1-2, Αρχείο Ε.Μ.Π., Πρακτικά …, Συνεδρία έβδομη της 23ης Ιανουαρίου 1941, σ. 9, Αρχείο ΕΚΠΑ,
43
Πρακτικά Συγκλήτου 1941, 2α Συνεδρία της 30ης Ιανουαρίου 1941, σ. 1-4, Αρχείο Ε.Μ.Π.,
40
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Πινακοθήκη και το Εθνολογικό Μουσείο. Εκεί στεγάστηκε το 13ο Ελληνικό
Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Όλες οι μετατροπές που έγιναν για το σκοπό αυτό στους εν
λόγω χώρους, είχαν στόχο να μη βλάψουν τη μελλοντική χρησιμοποίηση τους από το
ίδρυμα. Έτσι τα εργαστήρια που ήταν εγκαταστημένα σε αυτούς, θα μεταφέρονταν
στις αίθουσες του ισογείου ορόφου του κεντρικού κτιρίου, που χρησιμοποιούνταν
προσωρινά από την ΑΣΚΤ, η οποία μετακομίζει στην αριστερή πτέρυγα επί της οδού
Τοσίτσα. Η δε μετατροπή τους, εγκρίθηκε από το υπουργείο Στρατιωτικών, που
διέθεσε γι’ αυτό το χρηματικό ποσό του 1.000.000δρχ. 44
Με την είσοδο των δυνάμεων κατοχής στην Αθήνα, οι Γερμανοί συνέχισαν την
επίταξη, χρησιμοποιώντας το νοσοκομείο και ως φυλακή Άγγλων αιχμαλώτων. 45
Ακολούθως τη χρήση ανέλαβαν οι Ιταλοί, ζητώντας παράλληλα την επέκταση του
νοσοκομείου και την κατάληψη της δεξιάς πτέρυγας του ιδρύματος, στην οποία ήταν
εγκατεστημένα τα γραφεία της Πρυτανείας. Τελικά, μετά από πιέσεις των
Πρυτανικών αρχών και των διευθυντών σχολών, προς τις ιταλικές αρχές κατοχής και
την «ελληνική κυβέρνηση», απέτρεψαν τις διεκδικήσεις των Ιταλών. Ταυτόχρονα
κατάφεραν στο νόμο 438/30-8-41, που αφορούσε στην εγγραφή των ευελπιδων στα
ΑΕΙ και ιδίως το Πολυτεχνείο, να εντάξουν το άρθρο 7, το οποίο καθόριζε το θέμα
της χρήσεως των κτιρίων του ιδρύματος. Σύμφωνα με αυτό, οι χρησιμοποιούμενοι
χώροι της αριστερής πτέρυγας από το Εθνολογικό Μουσείο και την Εθνική
Πινακοθήκη, έπρεπε να εκκενωθούν και να παραδοθούν σε ένα μήνα. Οι κατεχόμενες
αίθουσες στην αριστερή πτέρυγα από την ΑΣΚΤ, θα εκκενωθούν μετά από δύο
χρόνια, ενώ ενεργοποιείται η επιτροπή «προς εκκαθάρισιν και διαχωρισμόν των
περιουσιακών στοιχείων» του Ε.Μ.Π. και της ΑΣΚΤ. Τέλος τον επόμενο μήνα το
Ιταλικό Νοσοκομείο θα μεταφερθεί στο κτίριο του Ζάππειου και στο Νοσοκομείο
Παίδων, αποδίδοντας στο ίδρυμα όλους τους επιταγμένους χώρους. Για όλες τις
εργασίες που απαιτούνταν ώστε να πραγματοποιηθούν οι παραπάνω μετατροπές,
εγγράφονται σύμφωνα με το άρθρο 8 του παραπάνω νόμου, 10.000.000δρχ. στον
προϋπολογισμό του ιδρύματος. 46
Με θέμα το έγγραφο του υπουργείου Παιδείας, το οποίο εισηγούνταν να δοθεί η
δυνατότητα να διενεργηθούν κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι πρακτικές και
τεχνικές ασκήσεις στους τελειόφοιτους σπουδαστές, συνέρχεται η Σύγκλητος στις 12
Μαΐου. Η απόφαση της, σε αντίθεση με αυτή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ήταν
θετική. Έτσι μετά από εισήγηση της Πρυτανείας, εγκρίθηκε και επιτράπηκε στους
τελειόφοιτους να αποπερατώσουν τη φοίτηση τους στις 31 Ιουλίου 1941, έχοντας
ξεκινήσει μαθήματα την 1η Ιουνίου του ίδιου έτους. Τα μαθήματα θα διεξάγονταν
στις αίθουσες του κεντρικού κτιρίου, που δεν ήταν επιταγμένες. Η κατάθεση από τους
τελειόφοιτους των μελετών και των σχεδίων, θα γινόταν μέχρι τις 10 Οκτωβρίου και
οι διπλωματικές εξετάσεις τους, θα διεξάγονταν στις 20 του μήνα. Όσον αφορά στην
ύλη, αυτή θα έπρεπε να συμπτυχθεί, ενώ επειδή ο χρόνος ήταν λίγος θα έπρεπε να μη
γίνουν κάποια μαθήματα. Τα θέματα της ύλης και των μαθημάτων, θα τα καθόριζαν
οι Σχολές. Επίσης, όλοι οι υπόλοιποι σπουδαστές του Ε.Μ.Π., οι οποίοι στρατευμένοι
και μη, είχαν απορριφθεί το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος 1939-40, αποκτούσαν

Πρακτικά Συγκλήτου 1941, 8η Συνεδρία της 2ας Απριλίου 1941, σ. 1-2, Πρακτικά Συνελεύσεως
1941-43, 62η…, σ. 9, Αρχείο Ε.Μ.Π., Εθνικόν Μετσόβιον Πολυτεχνείον, Λογοδοσία…, σ. 6,
45
Κύρου Α., Σκλαβωμένοι Νικηταί. Αθήνα, «Αετός», 1945, σ. 26,
46
Πρακτικά Συγκλήτου 1941, 17η Συνεδρία της 7ης Αυγούστου 1941, σ. 1-2, Πρακτικά Συνελεύσεως
1941-43, 62η…, σ. 11-14, Αρχείο Ε.Μ.Π., Εθνικόν Μετσόβιον Πολυτεχνείον, Λογοδοσία…, σ. 6-7,
44
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τώρα το δικαίωμα να μετέχουν σε επαναληπτικές προαγωγικές εξετάσεις,
εξεταζόμενοι σε όλα τα μαθήματα της τάξης τους. 47
Όταν συζητούνταν η σύμπτυξη των ακαδημαϊκών ετών από την «κυβέρνηση», οι
συνεδριάσεις του Συλλόγου των καθηγητών ήταν τακτικές και η πλειοψηφία αυτών
αντίθετη με το υπό κατάθεση νομοσχέδιο. Οι καθηγητές του εμφορούμενοι από την
παράδοση του ιδρύματος, παρά τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες της κατοχής,
επέμεναν να διατηρήσουν τους υψηλούς δείκτες δυσκολίας των σπουδών. Κυρίαρχο
επιχείρημα τους ήταν, ότι μία τέτοια απόφαση θα σήμαινε σοβαρή μείωση του
συνολικού χρόνου σπουδών, που θα έφτανε μέχρι και στο 25%. Τις σκέψεις τους
αυτές, τις διατύπωσαν σε αντίστοιχο υπόμνημα που κατέθεσαν στο υπουργείο.
Παρόλα αυτά ψηφίζεται ο νόμος 215/1941 και τα μαθήματα του ξεκινούν από την 1η
Σεπτεμβρίου. Ταυτόχρονα με νέο διάταγμα ορίζεται ότι θα διεξαχθούν στο
Πολυτεχνείο επαναληπτικές εισιτήριες εξετάσεις από 1 έως 6 Σεπτεμβρίου, οι οποίες
θα αφορούν το ακαδημαϊκό έτος 1940-41. 48
Το τρέχον ακαδημαϊκό έτος τελειώνει με την τροποποίηση και συμπλήρωση του
ήδη υπάρχοντος οργανισμού του (Ν.Δ 357/1941) και την προσθήκη μιας νέας έδρας,
αυτής της γερμανικής γλώσσας και γερμανικής φιλολογίας (Ν.Δ. 64/1941). 49

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Το ακαδημαϊκό έτος 1940-41, στο ΑΠΘ λειτουργούσαν τέσσερις Σχολές, δίδασκαν
59 καθηγητές και το φοιτητικό του δυναμικό αποτελούνταν από 1852 φοιτητές.
Αναλυτικά: 50
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

ΦΥΣΙΚΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ

ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΗ

ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ
214

ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ
204

ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ
894

ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ
540

Με την έναρξη του πολέμου τα μαθήματα είχαν σταματήσει και πολλοί καθηγητές
και φοιτητές στρατεύθηκαν. Η Σύγκλητος του απαρτιζόταν από τους: Α.
Οικονομόπουλο (Πρύτανη), Δ. Καββάδα (Αντιπρύτανη), Π. Βιζουκίδη (που
αναπλήρωνε τον ελλείποντα Προπρύτανη), τους Κοσμήτορες των Σχολών, Ε.
Πελεκίδη (Φιλοσοφικής), Χ. Φραγκίστα (Νομικής και Οικονομικών Επιστημών) Θ.
Βαρόπουλο (Φυσικομαθηματικής), Ι. Δημακόπουλο (Γεωπονικής και Δασολογικής)
και το συγκλητικό Ι. Βογιατζίδη. Ο Θ. Βαρόπουλος, ενώ παρίσταται στη Συνεδρία
της 28ης Δεκεμβρίου, από το νέο έτος αναχωρεί εσπευσμένα για την Αθήνα, όπου και
παρέμεινε μέχρι τον Απρίλιο του 1944. Βέβαια η απουσία του Βαρόπουλου δεν είναι
η μόνη, καθώς τη χρονιά αυτή η σύνθεση της Συγκλήτου σχεδόν ποτέ δεν είναι η ίδια.
Η «πρώτη πολεμική συνεδρία» της, όπως εύστοχα επισημαίνει ο πρύτανης,
πραγματοποιείται στις 9 Νοεμβρίου, διακόπτεται εξαιτίας συναγερμού για
Πρακτικά Συγκλήτου 1941, 10η Συνεδρία της 12ης Μαΐου 1941, σ. 1-3, 14η Συνεδρία της 14ης
Ιουλίου 1941, σ. 4-5, Αρχείο Ε.Μ.Π., Εθνικόν Μετσόβιον Πολυτεχνείον, Λογοδοσία…, σ. 13,
48
Πρακτικά Συγκλήτου 1941, 17η Συνεδρία της 7ης Αυγούστου 1941, σ. 2, 18η Συνεδρία της 27ης
Αυγούστου 1941, σ. 2, Πρακτικά Συλλόγου Τακτικών Καθηγητών 1942-1944, 2α Συνεδρία, 1
Οκτωβρίου 1942, σ. 4, Αρχείο Ε.Μ.Π.,
49
Πρακτικά Συνελεύσεως 1941-43, 62η…, σ. 32, Αρχείο Ε.Μ.Π., Εθνικόν Μετσόβιον Πολυτεχνείον,
Λογοδοσία…, σ. 14,
50
Κυριαζόπουλος Β., Τα πενήντα…, σ. 97, 251-252, 263, Χασιώτης Ι.Κ. – Αραβαντινός Δ., Το
Πανεπιστήμιο…, σ. 32, Καφταντζής Γ., Το Πανεπιστήμιο…, 2η έκδ., σ. 34, Καφταντζής Γ., Θέατρο
στα βουνά της Δ. Μακεδονίας τον καιρό της κατοχής, Θεσσαλονίκη, «Περιοδικό "Γιατί"», 1990, σ.
15,
47
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βομβαρδισμό και συνεχίζεται με τη λήξη του. Στη συνεδρία αυτή κυριάρχησε το
ζήτημα πέντε καθηγητών του Ιδρύματος, που σε αντίθεση με την εντολή του
υπουργού Παιδείας Ι. Μεταξά, «όπως ουδείς καθηγητής απομακρυνθή εκ της θέσεως
του», το εγκατέλειψαν και επέστρεψαν στην Αθήνα. Μετά από αυτό οι καθηγητές
κληθήκαν να απολογηθούν ενώπιον του υπουργού. Αυτοί ήταν ο Γρ. Κασιμάτης (που
αργότερα διορίζεται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και την Πάντειο), οι Π.
Χριστοδουλόπουλος και Κ. Σπηλιώπουλος (που αργότερα διορίζονται στην ΑΣΟΕΕ),
ο Ι. Κοκκώνης και ο Κ. Σούρλας. Αναφορικά με τον πόλεμο, ο πρύτανης ανακοινώνει
ότι το ΑΠΘ, ακολουθώντας το παράδειγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, απηύθυνε
επιστολή διαμαρτυρίας για την κήρυξη του πολέμου εναντίον της Ελλάδας. 51
Ο εναγκαλισμός της νεολαίας του Μεταξά στο Ίδρυμα ήταν τέτοιος, που όταν η
υποδιοίκηση της ΕΟΝ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, απηύθυνε πρόσκληση στους
φοιτητές να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε αυτή, όσοι δεν ανταποκρίθηκαν
απειλήθηκαν με κυρώσεις. Συγκεκριμένα, την περίοδο του Νοεμβρίου οι φοιτητές
που δε στρατεύθηκαν, προετοιμάζονταν για τις εξετάσεις. Όσοι από αυτούς
ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση της ΕΟΝ, προτάθηκε από τον υπουργό Παιδείας να
ευνοηθούν στις εξετάσεις. Ο πρύτανης, βασιλικότερος του βασιλέως, προσθέτει πως
«κατόπιν τούτου να αποκλεισθούν εκείνοι οι οποίοι δεν ειργάσθησαν», ενώ ο Ι.
Βογιατζίδης επαυξάνει, λέγοντας να «κληθούν εις απολογίαν». Το παράδοξο είναι ότι
αυτός που διαφωνεί με επιχειρήματα, είναι ο Περικλής Βιζουκίδης. 52 Τελικά, η
Σύγκλητος αποφασίζει να διενεργηθούν κανονικά οι τμηματικές και πτυχιακές
εξετάσεις και όσοι από τους εργαζόμενους στην ΕΟΝ δεν επιτύχουν, να τους
παρασχεθεί μία δεύτερη ευκαιρία ώστε να επανεξεταστούν. 53 Το Πανεπιστήμιο
συμμετείχε και αυτό στον Πανελλήνιο Έρανο Κοινωνικής Πρόνοιας, προσφέροντας
100.000 δρχ. Το ποσό αυτό προήλθε εξ’ ολοκλήρου από εισφορές του προσωπικού
του. 54 Ταυτόχρονα χορηγεί ποσό 36.000δρχ., για το σωματείο «Φανέλα του
Στρατιώτη», ενώ εγκρίνει πίστωση 5.000δρχ., για την αγορά διαφόρων ειδών με
σκοπό την περίθαλψη των τραυματιών φοιτητών. 55
Πριν από την επίθεση των Γερμανών, όταν και φημολογούνταν η συμμετοχή τους
στον πόλεμο, ο πρύτανης μετά από παραίνεση του Βιζουκίδη και άλλων καθηγητών,
αποστέλλει επιστολή στον υπουργό Παιδείας. Σε αυτή εξέφραζε τους φόβους του και
Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 4ον (Συνεδριάσεις από 479/20-3-40 έως 527/29-8-41), Συνεδρία 502
της 9ης Νοεμβρίου 1940, σ. 195-196, Αρχείο Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ),
52
Ο Περικλής Βιζουκίδης ήταν καθηγητής του αστικού δικαίου στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, από
τα πρώτα χρόνια λειτουργίας του. Χαρακτηριζόταν από συντηρητικός έως φασίστας, ενώ ο
ιδιόρρυθμος χαρακτήρας του τον έκανε αντιπαθή στους φοιτητές και στους συναδέλφους του,
ιδιαίτερα τους προοδευτικούς. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη φοιτητική απεργία του 1931, όντας
πρύτανης, απαγόρευσε στους φοιτητές να περνούν την κεντρική πύλη του Πανεπιστημίου και να
κάνουν περιπάτους στον κήπο μετά τις έξι το απόγευμα. Στην περίοδο της κατοχής, μετά από την
υποδοχή των Γερμανών με λουλούδια, οι φοιτητές τον αποκαλούσαν περιφρονητικά «φον
Βιζουκίδη». Παρόλα αυτά δε συνεργάστηκε με τους Γερμανούς, ενώ χαρακτηριστικό του
ιδιόρρυθμου χαρακτήρα του, ήταν ότι θεωρούσε τον εαυτό του αντιστασιακό επειδή καθ’ όλη τη
διάρκεια της κατοχής φορούσε μαύρη γραβάτα. Μετά την απελευθέρωση πρωτοστάτησε στα
επεισόδια στο ΑΠΘ, με τα οποία διώχτηκαν όλοι οι δημοκρατικοί καθηγητές από τη Γενική
Συνέλευση. Το μένος του εναντίον των προοδευτικών ήταν τέτοιο που χειροδίκησε εναντίον του
καθηγητή Καββάδα. Καφταντζής Γ., Θέατρο…, σ. 17-18, Τομανάς Κ., Χρονικό…, σ. 83, 95,
Καφταντζής Γ., Το Πανεπιστήμιο…, 1η εκδ., σ. 11,
53
Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 4ον…, Συνεδρία 502 της 9ης Νοεμβρίου 1940, σ. 196-197, Αρχείο
ΑΠΘ,
54
Πρακτικά…, Συνεδρία έβδομη της 23ης Ιανουαρίου 1941, σ. 9, Αρχείο ΕΚΠΑ, Πρακτικά
Συγκλήτου, Βιβλίο 4ον…, Συνεδρία 507 της 15ης Ιανουαρίου 1941, Αρχείο ΑΠΘ,
55
Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 4ον…, Πράξις Συγκλήτου 503 της 16ης Νοεμβρίου και Πράξις 504 της
21ης Νοεμβρίου 1940, σ. 199, Αρχείο ΑΠΘ,
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ζητούσε οδηγίες για το τι θα πράξουν. Η απάντηση του υπουργού ήταν να
παραμείνουν στη θέση τους, μάλιστα κοινοποίησε και σχετική εγκύκλιο. Παρόλα
αυτά στις 8 Απριλίου, πολλοί καθηγητές ήταν ανάστατοι. Οι Δ. Καββάδας και Χ.
Θεοδωρίδης, ζητούν και εξασφαλίζουν άδεια για δύο αυτοκίνητα από το Στρατιωτικό
Διοικητή Ν. Ραγκαβή, για όσους καθηγητές θέλουν να φύγουν. Εντωμεταξύ κάποιοι
άλλοι καθηγητές, συνεννοήθηκαν με το λιμεναρχείο και έφυγαν δια θαλάσσης.
Έχοντας στη διάθεση του τα δύο αυτοκίνητα, ο πρύτανης, περνούσε από τα σπίτια και
τα διαμερίσματα που διέμεναν καθηγητές και τους ενημέρωνε ότι φεύγουν. Τελικά τα
αυτοκίνητα δεν κατόρθωσαν να κατέλθουν στην Αθήνα, καθώς στο 20ο χιλιόμετρο
της Εθνικής οδού συνάντησαν τα γερμανικά στρατεύματα και ακινητοποιήθηκαν.
Εκεί, μετά από διήμερη παραμονή σε ένα χωριό της Θεσσαλονίκης, επέστρεψαν στην
πόλη. 56
Με την επιστροφή τους στο Πανεπιστήμιο, βρίσκουν μέσα στο ίδρυμα Γερμανούς
στρατιώτες. Συγκαλούν συνέλευση καθηγητών και ορίζουν μία επιτροπή τεσσάρων
ατόμων, αποτελούμενη από τους Α. Οικονομόπουλο (πρύτανη), Δ. Καββάδα
(αντιπρύτανη) Π. Βιζουκίδη και Σ. Κυριακίδη (πρώην πρυτάνεις), η οποία
επισκέφτηκε το Γερμανό Φρούραρχο και του ζήτησε να θέσει το Πανεπιστήμιο υπό
την προστασία των στρατιωτικών αρχών. 57 Την επίσκεψη αυτή παρουσιάζει με πολύ
γλαφυρότητα στο βιβλίο του ο Χ. Θεοδωρίδης: «…Μια επιτροπή από τον Πρύτανι και
το κοσμήτορα κάποιας σχολής με το Σύνδεσμο επικεφαλής, έφθασε από φρουρό, σε
φρουρό κι απ’ αξιωματικό σε αξιωματικό, ως τον προθάλαμο του OrtsKommandant,
περίμενε 3/4 κι είχε ακρόαση τρία λεπτά.
− Μπα! Υπάρχει Πανεπιστήμιο εδώ; είπε ο γερμανός γαλονοφόρος.
Και ξανά δε χρειάστηκε Σύνδεσμος.
Την άλλη μέρα οι Γερμανοί μας έδιωξαν από το Πανεπιστήμιο και επίταξαν το
χτίριο…». 58
Στη συνέχεια η επιτροπή επισκέφτηκε και το Γερμανό Πρόξενο, Δρ. Fr. Lihonberg,
ο οποίος με πολύ πιο διπλωματικό τρόπο, τους διαβεβαίωσε ότι θα επιμεληθεί του
θέματος τους. Μετά από αυτό, για λίγες μόνο ημέρες η λειτουργία των υπηρεσιών του
Πανεπιστημίου εξακολούθησε σχεδόν κανονικά. Αργότερα, ο Δήμος Θεσσαλονίκης
όταν του ζητήθηκε από τους Γερμανούς, να προτείνει κτίρια στα οποία θα
στεγάζονταν οι υπηρεσίες τους, συμπεριέλαβε στο σχετικό πίνακα το Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης και τη Φοιτητική Λέσχη. Έτσι τη Μεγάλη Παρασκευή του 1941, ένα
τμήμα των γερμανικών στρατευμάτων κατέλαβε εξ’ ολοκλήρου το Πανεπιστήμιο,
διέρρηξε τα γραφεία και απαγόρευσε την είσοδο σε όλο το πανεπιστημιακό
προσωπικό. Ο φρούραρχος του Πανεπιστημίου, λοχαγός Keyl, στον οποίο
απευθύνθηκε ο πρύτανης, τη μία τον διαβεβαίωνε ότι θα εκκενωθεί το κτίριο και την
άλλη του έλεγε να επισκεφτεί τη Γερμανική Διοίκηση (Feldcommandant) για την
επίλυση του θέματος. Τελικά μετά από πολλές παλινωδίες όταν έφυγε το στρατιωτικό
τμήμα, το κτίριο του ιδρύματος μετατράπηκε σε Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Οι
πανεπιστημιακές αρχές τότε αναγκάστηκαν να εκκενώσουν όλες τις αίθουσες και να
συγκεντρώσουν τα γραφεία, τις βιβλιοθήκες και τις αρχειοθήκες στην Αίθουσα
Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 4ον…, Συνεδρία 518 της 30ης Ιουνίου 1941, σ. 234, Αρχείο ΑΠΘ,
Πρακτικά Συγκλήτου, ο.π., σ. 235, Αρχείο ΑΠΘ,
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Θεοδωρίδης Χ., Ο χειμώνας του 1941 – 1942. Χρονικό της κατοχής. Αθήνα, «Κέδρος», 1980, σ. 70,
Αναστασιάδης Γ., Το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και η Αντίσταση (1941-1944). Στο Διεθνές
Συνέδριο Θεσσαλονίκη 1994, Μακεδονία και Θράκη 1941-1944. Κατοχή-ΑντίστασηΑπελευθέρωση. Θεσσαλονίκη, «Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου», 1998, σ. 262,
Γούναρης Β. – Παπαπολυβίου Π., Ο φόρος του αίματος στην κατοχική Θεσσαλονίκη. Ξένη
κυριαρχία – Αντίσταση και επιβίωση. Θεσσαλονίκη, «Παρατηρητής», 2001, σ. 199, Αναστασιάδης
Γ., Ανεξάντλητη πόλη…, σ. 44-45,
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Τελετών. 59 Οι Γερμανοί όμως άνοιξαν την αίθουσα και καταστρέψανε μεγάλο μέρος
από τον εξοπλισμό που βρισκόταν εκεί, ενώ τα βιβλία των σπουδαστηρίων
πετάχτηκαν στους δρόμους. 60 Το παράδοξο ήταν, ότι ένας μεγάλος αριθμός αυτών
των βιβλίων ήταν γερμανόγλωσσα, γεγονός που οφείλεται στο ότι αρκετοί από τους
καθηγητές του είχαν σπουδάσει στη Γερμανία. Από τότε και σε όλη τη περίοδο της
κατοχής το ΑΠΘ έχασε τις εγκαταστάσεις του, καθώς όλοι οι όροφοι του κτιρίου
επιτάχθηκαν. Τα μόνα που έμειναν ελεύθερα ήταν το υπόγειο, με τα εργαστήρια της
Χημείας και της Ζωολογίας, το μεγάλο αμφιθέατρο, στο πίσω μέρος του κτιρίου, το
σχεδιαστήριο, η βιβλιοθήκη και τα γραφεία. 61
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το Πανεπιστήμιο είναι μεγάλα. Οι αίθουσες
διδασκαλίας έχουν μετατραπεί σε θαλάμους νοσοκομείου, ενώ πολλοί καθηγητές του
που δεν έμεναν μόνιμα στη Θεσσαλονίκη, έχουν φύγει και πήγαν στην Αθήνα. Όμως
αυτοί που έμειναν πίσω, πάσχιζαν και να βελτιώσουν την εικόνα του και με χίλιους
κόπους και προσωπικές θυσίες, να διατηρηθεί η λειτουργία του. Η Σύγκλητος αρχικά
ζητά από τον «πρωθυπουργό» και πετυχαίνει, την εκκένωση του Πειραματικού
Σχολείου από την υπηρεσία παθητικής αεράμυνας. Έτσι εξασφαλίζονται οι αίθουσες
του, αλλά μόνο για τις απογευματινές ώρες. Οι καθηγητές Ι. Βογιατζίδης, Ι.
Δημακόπουλος και Χ. Φραγκίστας, έρχονται σε επαφή με τον αρχίατρο του γερμανικού νοσοκομείου και εξασφαλίζουν τη χρησιμοποίηση καθ’ όλη τη διάρκεια της
ημέρας, του αμφιθεάτρου και του σχεδιαστηρίου, που βρίσκονται στο κεντρικό κτίριο. Κατά τον ίδιο τρόπο, διατίθενται για τις ανάγκες διδασκαλίας του ιδρύματος και
οι αίθουσες του οικήματος του ψυχολογικού εργαστηρίου. Έχοντας αυτά ως δεδομένα, ανατίθεται στους κοσμήτορες των Σχολών να συντάξουν πρόγραμμα διδασκαλίας, για τα ακαδημαϊκά έτη 1940-41 και 1941-42, ώστε να είναι έτοιμοι για την
έναρξη των μαθημάτων την 1η Σεπτεμβρίου, σύμφωνα και με το νόμο 215/1941. 62
Αναφορικά με τις εισιτήριες εξετάσεις, στις διατάξεις του εν λόγω νόμου για τους
περσινούς επιλαχόντες, η Σύγκλητος προβαίνει σε κάποιους περιορισμούς.
Αναλυτικά, οι επιλαχόντες του Γεωπονικού τμήματος δεν έχουν τη δυνατότητα να
εγγραφούν σε αυτό. Καλούνται να επιλέξουν ανάμεσα στο Δασολογικό και το
Φυσικό τμήμα. Ακόμη και σε αυτή την περίπτωση, οι ενδιαφερόμενες Σχολές
(Γεωπονοδασολογική και Φυσικομαθηματική), διατηρούν το δικαίωμα να καθορίΤο Φεβρουάριο του 1942, οι Γερμανοί επιτάσσουν και την Αίθουσα Τελετών. Η Σύγκλητος
αναγκάζεται να μεταφέρει όλο το υλικό που είχε αποθηκεύσει εκεί σε άλλο χώρο. Πρακτικά
Συγκλήτου, Βιβλίο 5ον, (Συνεδριάσεις από 528/1-9-41 έως 562/6-5-42), Συνεδρία 552 της 18ης
Φεβρουαρίου 1942, σ. 132, Αρχείο ΑΠΘ,
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Ο μόνος συγκλητικός ο οποίος θεωρεί ότι η συμπεριφορά των Γερμανών έναντι του Πανεπιστημίου,
είναι αποτέλεσμα της ελλιπούς πληροφόρησης αλλά και της αδράνειας του πρύτανη, είναι ο Π.
Βιζουκίδης. Έτσι, μετά από επιμονή του, του ανατίθεται η διερεύνηση των προθέσεων των
Γερμανών, με στόχο μέσα από τις επαφές με τον Πρόξενο να επιτευχθεί η εκκένωση του κτιρίου. Ο
Πρόξενος δέχεται τις επισκέψεις του Βιζουκίδη όλο το καλοκαίρι και απαντά με συνεχείς
διαβεβαιώσεις ότι θα αρθεί η επίταξη του κτιρίου. Ζητά μάλιστα να του σταλεί έγγραφο από το
Πανεπιστήμιο και να του προταθεί άλλο κτίριο, στο οποίο θα μεταφερθεί το Νοσοκομείο. Όμως
στην πράξη δεν γίνεται τίποτα από όσα λέει, καθώς η απόφαση του αναβάλλεται από εβδομάδα σε
εβδομάδα. Παρόλα αυτά ο Βιζουκίδης, αρνούμενος να δει την πραγματικότητα, συνεχίζει να
κατηγορεί τον πρύτανη για την επίταξη του κτιρίου, απαλλάσσοντας τους Γερμανούς από κάθε
ευθύνη. Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 4ον…, Συνεδρία 518 της 30ης Ιουνίου 1941, σ. 232-239,
Συνεδρία 520 της 10ης Ιουλίου 1941, σ. 244, Συνεδρία 522 της 16ης Ιουλίου 1941, σ. 246, Συνεδρία
523 της 28ης Ιουλίου 1941, σ. 252, Συνεδρία 525 της 25ης Αυγούστου 1941, σ. 259, Αρχείο ΑΠΘ,
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σουν ανώτατο αριθμό εισακτέων. 63 Επίσης, οι διατάξεις του σχετικά με τις πτυχιακές
εξετάσεις, δεν έχουν επεκταθεί για το ΑΠΘ. Με αυτό το δεδομένο, η Σύγκλητος
αποφασίζει τη διενέργεια πτυχιακών εξετάσεων την περίοδο από 16 μέχρι 25 Ιουλίου,
στηριζόμενη σε διατάξεις που ίσχυαν πριν τη δημοσίευση του. Αργότερα βέβαια
έφτασε εγκύκλιος του υπουργείου που όριζε νέα περίοδο πτυχιακών από 20 Ιουλίου
μέχρι 10 Αυγούστου, για τους οπωσδήποτε στρατευθέντες. Τέλος, για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου, ορίζεται και η διενέργεια των τμηματικών εξετάσεων, καθώς τότε αναμένονταν να επιστρέψουν οι καθηγητές που είχαν φύγει στην Αθήνα. 64
Η στάση αυτών των καθηγητών, είχε δημιουργήσει ένα πολύ άσχημο κλίμα μέσα
στο υπουργείο Παιδείας, εναντίον ολόκληρου του Πανεπιστημίου. Ακόμη και οι
υπάλληλοι του υπουργείου μιλούσαν με περιφρονητικά λόγια για το ίδρυμα.
Αντιμέτωπος αυτού του κλίματος βρέθηκε ο αντιπρύτανης Δ. Καββάδας, όταν
κατέβηκε στην Αθήνα μαζί με τον κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής, Ε. Πελεκίδη,
με σκοπό να προωθήσει λύσεις στα μεγάλα προβλήματα του ιδρύματος. Έφτασε
μέχρι του σημείου να υποβάλει την παραίτηση του στον «υπουργό», εάν ο Γενικός
Διευθυντής του υπουργείου δεν ανακαλούσε τα όσα προσβλητικά του είπε για το
ΑΠΘ. Επίσης, όταν ο Καββάδας ζήτησε τη δημοσίευση διατάγματος, που θα
αφορούσε την κανονική λειτουργία του λογιστηρίου, της Βιβλιοθήκης, της Λέσχης
και του συσσιτίου των φοιτητών, του προτείνανε την απόλυση των υπαλλήλων της
Βιβλιοθήκης και του λογιστηρίου, αλλά και την κατάργηση της Φοιτητικής Λέσχης
και του συσσιτίου. Μέσα σε αυτές τις δυσμενείς γι’ αυτόν και το ίδρυμα συνθήκες,
κατάφερε να εξασφαλίσει από τον υπουργό Οικονομικών, ενίσχυση ύψους
40.000.000δρχ. Τα χρήματα αυτά ήταν απαραίτητα για τη συνέχιση της λειτουργίας
του, καθώς όπως αναφέρει ο Καββάδας, από το Μάιο «το Πανεπιστήμιον είχε
περιπέσει εις οικονομικήν αθλιότητα και κατά συνέπειαν εις παντελή λειτουργικήν
ανικανότητα λόγω της εξαντλήσεως αφ’ ενός όλου του αποθεματικού, δια την ανέγερσιν
τη επιμονή του κ. Πρυτάνεως των Πανεπιστημιακών κτιρίων». 65
Ένα νέο εργασιακό πλαίσιο του προσωπικού του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
καθορίστηκε στις 3 Ιουλίου του 1941, όταν ενώπιον του πρύτανη έδωσε όρκο
υποταγής στις δυνάμεις κατοχής. Ακολούθως, η εγκύκλιος της «κυβέρνησης», που
κοινοποιήθηκε σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, καλούσε όλους τους υπαλλήλους να
παρέχουν κάθε νόμιμη συνεργασία, στις Στρατιωτικές και Πολιτικές αρχές κατοχής,
προς το συμφέρον του έθνους. Όσοι δεν υπάκουαν θα απολύονταν. 66 Πέραν της
κοινοποίησης της εγκυκλίου σε όλο το προσωπικό του Πανεπιστημίου, δεν
εντοπίστηκε απάντηση του ιδρύματος. Παρόλα αυτά η στάση πολλών καθηγητών
του, αποτέλεσε την έμπρακτη απάντηση σε αυτό το κλίμα τρομοκρατίας. Έτσι
αρκετοί από αυτούς όχι μόνο δεν ανέστειλαν τις ακαδημαϊκές και κοινωνικές τους
δραστηριότητες, αλλά αντίθετα έκαναν πιο έντονη την παρουσία τους, με πρωτοβουλίες που τόνωναν και το εθνικό και το φιλελεύθερο φρόνημα των φοιτητών τους. 67
Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 4ον…, Συνεδρία 520 της 10ης Ιουλίου 1941, σ. 245, Αρχείο ΑΠΘ,
Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 4ον…, Συνεδρία 519 της 5ης Ιουλίου 1941, σ. 243, Συνεδρία 523 της
28ης Ιουλίου 1941, Αρχείο ΑΠΘ,
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Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 4ον…, Συνεδρία 526 της 27ης Αυγούστου 1941, σ. 263-266, Αρχείο
ΑΠΘ, Πρακτικά…, Συνεδρία πρώτη της 7ης Οκτωβρίου 1941, σ. 3, Αρχείο ΕΚΠΑ,
66
Καστάνης Ν., 70χρονη …, σ. 65
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Κορυφαία παραδείγματα καθηγητών, οι οποίοι με τη στάση που κράτησαν και τις διώξεις που
υπέστησαν, ενίσχυσαν το δημοκρατικό χαρακτήρα και το ηθικό κύρος του ΑΠΘ, ήταν οι Γιάννης
Ιμβριώτης, Χαράλαμπος Θεοδωρίδης, Ι. Σταματάκος και Αντώνιος Σιγάλας της Φιλοσοφικής,
Γεώργιος Τενεκίδης της Νομικής, Κωνσταντίνος Τζώνης της Φυσικομαθηματικής, Νικόλαος
Ρουσόπουλος και Δημήτριος Καββάδας της Γεοπωνοδασολογικής. Μετά την απελευθέρωση και
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Πάντειος Ανώτατη Σχολή Πολιτικών Επιστημών

Η Πάντειος ήταν το νεότερο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, καθώς άρχισε να
λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 1932-1933. Το γεγονός αυτό αιτιολογεί ορισμένα
οργανωτικά προβλήματα που παρατηρούνται τόσο ως προς τα διοικητικά, όσο και ως
προς τα σπουδαστικά ζητήματα. Είναι χαρακτηριστικό πως το Διοικητικό Συμβούλιο,
συνεδρίασε μόλις δεκαεφτά φορές το ακαδημαϊκό έτος 1939-40 και άλλες τόσες το
1940-41. Οι συζητήσεις των μελών του περιορίζονται μόνο στα άμεσα προβλήματα
λειτουργίας του ιδρύματος, χωρίς να υπάρχουν γενικότερες τοποθετήσεις. Επιπλέον
τα πρακτικά των συνεδριάσεων του, που είναι και η μόνη αρχειακή πηγή που
εντοπίστηκε, δεν είναι δακτυλογραφημένα αλλά χειρόγραφα, με αποτέλεσμα πολλές
φορές να είναι δυσανάγνωστα. Για το λόγο αυτό η καταγραφή των γεγονότων
περιορίζεται στα όσα περιεκτικά αναφέρονται εκεί.
Ιστορικά η Πάντειος αναγορεύεται σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαιδεύσεως και
ονομάζεται «Πάντειος Ανώτατη Σχολή Πολιτικών Επιστημών», το 1937. Επίσης
αποτελεί πλέον Ν.Π.Δ.Δ. και λειτουργεί υπό την άμεση εποπτεία του κράτους. Στη
συνέχεια το 1939 μετονομάζεται σε «Πάντειος Ανώτατη Σχολή Πολιτικών Επιστημών
και Δημοσίων Υπαλλήλων». Η διοίκηση ασκούνταν από το εξαμελές Διοικητικό
Συμβούλιο, που αποτελούνταν από τον εκάστοτε Υπουργό Παιδείας ως Πρόεδρο, το
Διευθυντή της Σχολής, τον Κυβερνητικό Επίτροπο, ένα καθηγητή από τη Νομική
Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και δύο μέλη. Ο Υπουργός Παιδείας είναι αυτός
που ελέγχει τη Σχολή, διορίζει το Διευθυντή της, προεδρεύει του Διοικητικού
Συμβουλίου και τέλος με αποφάσεις του, ρυθμίζει τις λεπτομέρειες της διοικήσεως
και οργανώσεως της. 68
Από το Νοέμβριο του 1938, όταν αναλαμβάνει υπουργός Παιδείας ο ίδιος ο
Μεταξάς, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής δεν είναι ο υπουργός
Παιδείας, αλλά άλλο πρόσωπο που ορίζεται από αυτόν. Το ακαδημαϊκό έτος 19401941 το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους: Β. Παπαδάκη (Πρόεδρο), Δ.
Σταύρου (Διευθυντή της Σχολής), Γ. Κρεστενίτη (Κυβερνητικό Επίτροπο), Ν.
Κούμαρο (καθηγητή Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών), Γ. Μαντζούφα και Δ.
Πιπέρο (καθηγητές της Παντείου). Η πρώτη Συνεδρίαση του έτους, γίνεται στις 23
Σεπτεμβρίου και το Συμβούλιο απασχολείται με προβλήματα οικονομικής
διαχείρισης και εργασιών στο κτίριο της Σχολής. Το νέο έτος ξεκινά κανονικά, οι
τμηματικές εξετάσεις αρχίζουν στις 2 Οκτωβρίου και στις 14 του μήνα,
πραγματοποιούνται οι εισιτήριες εξετάσεις για τις 250 θέσεις που προκηρύσσει η
Σχολή. Αυτές διενεργήθηκαν στο Μέγαρο της, επί της λεωφόρου Συγγρού. 69 Μέγαρο,
που από τις 28 Οκτωβρίου επιτάσσεται για τις ανάγκες του πολέμου. Σε αυτό
στρατωνίζονται τώρα τρεις λόχοι του Γενικού Στρατηγείου. 70 Η Σχολή τότε,
αναγκάζεται στις 20 Νοεμβρίου να μεταφέρει τα γραφεία της στο κτίριο της
αντίστασης βάσει του ψηφίσματος για την «εξυγίανση» του Πανεπιστημίου, απολύθηκαν ομαδικά
από τις θέσεις τους, στις 10 Οκτωβρίου του 1946. Καφταντζής Γ., Το Πανεπιστήμιο…, 1η εκδ., σ.
10, Κεχαγιόγλου Γ., Πανεπιστήμιο…, σ. 36, Αναστασιάδης Γ., Το Πανεπιστήμιο…, σ. 264,
Ελευθερίου Λ., Το Πολυτεχνείο…, σ. 57-58, Δημητρίου Π., Εκ βαθέων. Χρονικό μιας ζωής και μιας
εποχής. Αθήνα, «Θεμέλιο», 1997, σ. 108, Κατσαντώνης Γ., Εκπαιδευτικοί και Εθνική Αντίσταση.
Αθήνα, «Καρανάση», 1984, σ. 34, 107, Θεοδωρίδης Χ., Ο χειμώνας…, σ. 282,
68
Εικοσιπενταετηρίς της Παντείου…, σ.14-17,
69
«Πάντειος Ανωτάτη Σχολή Πολιτικών Επιστημών και Δημοσίων υπαλλήλων», εφ. Ελεύθερο Βήμα,
21 Σεπτεμβρίου 1940, σ. 2,
70
Ο Διευθυντής της Σχολής είχε συντάξει λεπτομερές πρακτικό παράδοσης του κτιρίου και των
επίπλων, το οποίο υπέγραψε και ο Διοικητής της Στρατιωτικής Υπηρεσίας, συνταγματάρχης Σ. Μουτούσης. Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου 1939-1941, Συνεδρίαση τριακοστή της 11ης
Ιουνίου 1941, Αρχείο Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (ΠΠΚΠΕ),
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Πανεπιστημιακής Λέσχης. Ταυτόχρονα, έχει ξεκινήσει ο Πανελλήνιος Έρανος
Κοινωνικής Πρόνοιας και το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει να συμμετάσχει η
Πάντειος, με το ποσό των 500.000δρχ. Όσον αφορά τις πτυχιακές εξετάσεις, ο
οργανισμός της καθιερώνει δύο περιόδους, μία τον Οκτώβριο και μία το Μάρτιο.
Όμως, λόγω των έκτακτων συνθηκών του πολέμου, διενεργήθηκαν πτυχιακές και το
Νοέμβριο. Οι σπουδαστές που απέτυχαν σε αυτές, αιτούνται από το Συμβούλιο να
εκφράσει ευχή προς το υπουργείο Παιδείας, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να
εξεταστούν ξανά τον Ιανουάριο του 1941. 71
Όταν πεθαίνει ο Μεταξάς, το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει στις 30
Ιανουαρίου και εγκρίνει ψήφισμα σύμφωνα με το οποίο, η Πάντειος «κλίνουσα
ευλαβές γόνυ προ της ιεράς σορού, διαδηλώνει την απόλυτον πεποίθησιν ότι σύμπαν το
στρατευόμενον Έθνος, ηγουμένης της ακαδημαϊκής νεολαίας, […] θέλει υπερβάλλει
εαυτό εις αποφασιστικότητα και αυτοθυσίαν δια τον τελικόν θρίαμβον του Εθνικού
Αγώνος». Αναρτά μεσίστια τη σημαία της Σχολής για δύο ημέρες, αποφασίζει να
παρακολουθήσουν την κηδεία όλοι οι καθηγητές και οι σπουδαστές και καταθέτει
αντί για στεφάνι το ποσό των 200.000δρχ., υπέρ του εράνου Κοινωνικής Πρόνοιας. 72
Οι εξετάσεις το Μάρτιο διεξάγονται κανονικά και ορισμένοι φοιτητές που δεν
πρόλαβαν τις προθεσμίες, ζητούν να τους επιτραπεί να εξεταστούν εκπρόθεσμα. Το
Διοικητικό Συμβούλιο, εξουσιοδοτεί το Διευθυντή να συνεννοηθεί με τους
καθηγητές, ώστε να οριστεί μία νέα ημέρα εξέτασης εντός του Μαρτίου. Καθιστά
σαφές όμως, ότι όσοι σπουδαστές στο μέλλον δεν προσέρχονται την καθορισμένη
μέρα και ώρα θα αποκλείονται. Ενώ το Μάιο, ζητά από το υπουργείο να παραταθεί η
προθεσμία εγγραφών για τους σπουδαστές, ώστε να διευκολυνθούν όσοι επιστρέφουν
από το μέτωπο του πολέμου. Επίσης, ζητά να καθιερωθεί και τρίτη εξεταστική
περίοδος τον Ιούνιο, όπως ισχύει και στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Από τη συνεδρίαση
του Μαΐου και μετά, ο Β. Παπαδάκης δεν παρίσταται στο Συμβούλιο και στη θέση
του προεδρεύει ο Δ. Σταύρου. 73 Αξίζει να σημειωθεί πως στις συνεδριάσεις του
Διοικητικού Συμβουλίου την περίοδο του Απριλίου και Μαΐου, δεν υπάρχει καμία
αναφορά και δεν παρατηρείται καμία επίσημη αντίδραση του ιδρύματος, στις
γενικότερες εξελίξεις που αφορούν στην επίθεση των Γερμανών, την είσοδο τους
στην Ελλάδα, την κατοχή και την «κυβέρνηση» Τσολάκογλου.
Εντωμεταξύ, η Στρατιωτική Υπηρεσία που στεγαζόταν στο Μέγαρο της Παντείου,
ενώ είχε διαταγές για συσκότιση, τη νύχτα της 7ης Απριλίου 1941 και ώρα 3:30π.μ., η
Σχολή ήταν φωταγωγημένη. Τότε το κτίριο σείστηκε, καθώς ακούστηκε ένας
τρομερός κρότος και τα τζάμια του έγιναν συντρίμμια. Την επόμενη μέρα μαθεύτηκε
ότι οι Γερμανοί βομβάρδισαν τον Πειραιά. Μια βόμβα βρήκε ένα αγγλικό πλοίο που
ήταν στο λιμάνι και είχε στο αμπάρι του τετρακόσιους τόνους τορτύλη. 74 Μετά την
καταστροφή, οι Έλληνες αξιωματικοί αποθηκεύουν στις αίθουσες της Σχολής
πολεμοφόδια, όπλα, είδη ιματισμού και τρόφιμα. Με την πτώση του μετώπου οι
Έλληνες εγκαταλείπουν το κτίριο και οι Γερμανοί που έρχονται το επιτάσσουν,
εγκαθιστώντας μια Ναυτική Γερμανική Υπηρεσία. Προβαίνουν σε κατάσχεση όλων
των υλικών που βρίσκουν, ενώ οι ναύτες που στρατωνίζονται εκεί καίνε τα έπιπλα

Βιβλίο…, Συνεδρίαση δέκατη όγδοη της 23ης Σεπτεμβρίου 1940, Συνεδρίαση εικοστή της 20ης
Νοεμβρίου 1940 και Συνεδρίαση εικοστή δεύτερη της 3ης Δεκεμβρίου 1940, Αρχείο ΠΠΚΠΕ,
72
Βιβλίο…, Συνεδρίαση εικοστή τρίτη της 30ης Ιανουαρίου 1941, Αρχείο ΠΠΚΠΕ,
73
Βιβλίο…, Συνεδρίαση εικοστή έκτη της 18ης Μαρτίου 1941, Συνεδρίαση εικοστή ένατη της 14ης
Μαΐου 1941, Αρχείο ΠΠΚΠΕ,
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Παπανικολάου Ν., 1941-1944 μεταξύ μας. Εικόνες από την αντίσταση, επιμέλεια Ν. Μάργαρης.
Αθήνα, «Μαυρογεώργης-Πουρνατζής», 1985, σ. 13,
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και καταστρέφουν την περιουσία της Σχολής. 75 Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Δ.
Σταύρου, τα «κατώτερα όργανα δεν συμπεριφέρονται μετά της προσηκούσης φειδούς
προς την υπολειφθείσαν περιουσίαν της Σχολής, χρησιμοποιούντες τα έπιπλα και ως
καύσιμον ύλην». Για το λόγο αυτό, το Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον καθηγητή Πιπέρο
να συνεννοηθεί με το υπουργείο Παιδείας, ώστε να επιτευχθεί η εκκένωση του
κτιρίου. Στα τέλη Ιουλίου τελικά, εκκενώνονται οι αίθουσες του από τα έπιπλα και τα
βιβλία, τα οποία μεταφέρονται και φυλάσσονται σε μια αποθήκη που νοικιάζει η
Σχολή για το σκοπό αυτό. 76
Σχετικά με τα σπουδαστικά ζητήματα, το Συμβούλιο εγκρίνει την επιστροφή των
διδάκτρων στους άπορους στρατευμένους σπουδαστές της και προτείνει στο
υπουργείο, την επέκταση και στην Πάντειο ορισμένων διατάξεων των νόμων
215/1941 και 395/1941. Συγκεκριμένα ζητά να ισχύσουν τα ευεργετήματα αυτά που
αφορούν τις πτυχιακές εξετάσεις των στρατευμένων φοιτητών. Επίσης, να οριστεί και
για τους στρατευμένους τελειόφοιτους της Σχολής, η περίοδος των πτυχιακών
εξετάσεων του καλοκαιριού (20 Ιουλίου μέχρι και 10 Αυγούστου). Να επιτρέπεται σε
αυτούς που έχασαν το έτος, να συμμετάσχουν στις τμηματικές εξετάσεις που θα
διενεργηθούν εφ’ άπαξ, από 10 μέχρι 25 Οκτωβρίου. Οι επιτυχόντες στις περσινές
εισιτήριες εξετάσεις, να εγγράφονται στη Σχολή άνευ περιορισμού αριθμού
εισακτέων και τέλος, οι εγγραφές για το ακαδημαϊκό έτος 1940-41, να λάβουν
παράταση μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου του 1941. Οι προτάσεις αυτές γίνονται δεκτές
από το υπουργείο και το τρέχον ακαδημαϊκό έτος από τη Σχολή αποφοιτούν 184
σπουδαστές. 77

Τα έπιπλα ήταν καινούρια, καθώς είχαν παραγγελθεί από την αρχή του ακαδημαϊκού έτους και είχαν
φτάσει στο επιταγμένο κτίριο της Σχολής μόλις το Μάρτιο. Βιβλίο…, Συνεδρίαση εικοστή έκτη της
18ης Μαρτίου 1941, Αρχείο ΠΠΚΠΕ,
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Βιβλίο…, Συνεδρίαση τριακοστή της 11ης Ιουνίου 1941, Συνεδρίαση τριακοστή δεύτερη της 26ης
Ιουλίου 1941, Συνεδρίαση τριακοστή τέταρτη της 30ης Αυγούστου 1941, Αρχείο ΠΠΚΠΕ,
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Βιβλίο…, Συνεδρίαση τριακοστή πρώτη της 30ης Ιουνίου 1941, Συνεδρίαση τριακοστή τρίτη της 29ης
Αυγούστου 1941, Συνεδρίαση τριακοστή τέταρτη της 30ης Αυγούστου 1941, Αρχείο ΠΠΚΠΕ,
Πάντειος Ανώτατη Σχολή των Πολιτικών Επιστημών. Η τριακονταετηρίς…, σ. 182,
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ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΕΠΑΝΑΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ
ΣΩΜΑΤΟΣ
Όταν οι σειρήνες ηχούν.

Στην Αθήνα ο πρεσβευτής της Ιταλίας, κόμης Γκράτσι, τα ξημερώματα της 28ης
Οκτωβρίου του 1940, επιδίδει το τελεσίγραφο στον Έλληνα πρωθυπουργό. Το πρωί
εκείνης της Δευτέρας, οι πρωτοετείς φοιτητές του Πολυτεχνείου και της ΑΣΟΕΕ,
ξεκινούσαν για το πρώτο τους μάθημα. Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τα μαθήματα θα
άρχιζαν την επόμενη μέρα. Οι σειρήνες του πολέμου όμως τους πρόλαβαν, όλα τα
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας θα έμεναν κλειστά. Οι σπουδαστές των
μεγαλύτερων τάξεων θα έτρεχαν στο μέτωπο, ενώ αυτοί που δεν είχαν κληθεί,
λάβαιναν μέρος στις ενθουσιώδεις διαδηλώσεις που συγκλόνιζαν την Αθήνα. 78
Στις 9 το πρωί δεν υπάρχουν αντίπαλοι του καθεστώτος, καθώς βρίσκει τους
δρόμους γεμάτους από πλήθη νέων με στολές της ΕΟΝ ή με πολιτικά, με λάβαρα,
σημαίες, δάφνες και μουσικές. 79 Συνεργεία κολλάνε στους τοίχους, μεγάλες
φρεσκοτυπωμένες κόλλες με τους καταλόγους των επιστρατευμένων κλάσεων.
Φυλακισμένοι και εξορισμένοι, αστοί και κομουνιστές, επώνυμοι πολιτικοί και
ανώνυμοι πολίτες, ζητούν να καταταγούν εθελοντικά στο στρατό. 80 Τα ελληνικά
προξενεία στην Κύπρο, την Αίγυπτο, την Κωνσταντινούπολη, κατακλύζονται από
ομογενείς που ζητούν να έρθουν να πολεμήσουν. Όπως χαρακτηριστικά περιγράφει ο
Ασημάκης Πανσέληνος, «Τα τραμ πηγαινοερχότανε φορτωμένα ένα πλήθος
κρεμασμένο από τις πόρτες και τα παράθυρα. Κι έμοιαζαν όλοι να τρέχουν προς όλες
τις κατευθύνσεις για να βρουν τον εχτρό». 81
Τη μέρα αυτή, το Πανεπιστήμιο είναι ο πόλος συγκέντρωσης των φοιτητών. Το
προαύλιο του έχει πλημμυρίσει από νέους και παλιούς φοιτητές. Επικρατεί μεγάλος
ενθουσιασμός, καθόλου φόβος και ανησυχία. 82 Από εκεί ξεκίνησε αυθόρμητα μια
φοιτητική διαδήλωση, ενώθηκε με το πλήθος του κόσμου που βγήκε στους δρόμους
της Αθήνας, ανέβηκε στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, κατέβηκε στην οδό
Φαράκος Γ., Μαρτυρίες και Στοχασμοί 1941-1991. 50 χρόνια πολιτικής δράσης. Αθήνα,
«Προσκήνιο», 1993, σ. 13,
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Όπως γράφει ο Στ. Σαράφης, εκείνη τη μέρα συνέβη κάτι που κανένας δεν το περίμενε,
αιφνιδιάστηκαν όλοι, και Ιταλοί και Γερμανοί και κυβέρνηση και γενικό επιτελείο στρατού και οι
σύμμαχοι. Ζωίδης Γ., Καΐλας Μ., Μαματζής Τ., Αθανασίου Φ., Ασούρας Γ., Ιστορία της εθνικής
αντίστασης 1940-1945 (δοκίμιο). Εκδ. 6η, Αθήνα, «Σύγχρονη Εποχή», 1983, σ. 25, Ψυρούκης Ν.,
Ιστορία…, σ. 84,
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Στο επίμονο αίτημα των απότακτων δημοκρατικών αξιωματικών, να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους
στην πατρίδα, ο Μεταξάς και το παλάτι αρνούνται. Την ίδια στάση κρατούν και στις εκκλήσεις και
τα υπομνήματα των φυλακισμένων κομουνιστών για να πολεμήσουν, πνίγοντας τες στη σιωπή της
λογοκρισίας και συνεχίζοντας την κράτηση τους στις φυλακές και στα ξερονήσια. Μόνη εξαίρεση
είναι το γράμμα του γενικού γραμματέα του παράνομου ΚΚΕ, Νίκου Ζαχαριάδη, που είναι
φυλακισμένος από το 1936 στην Κέρκυρα, το οποίο ακούν οι πολίτες έκπληκτοι από το ραδιόφωνο
και διαβάζουν από τον τύπο, στις 2 Νοεμβρίου. Έτσι, με την επιστολή αυτή που συντάχθηκε στις 31
Οκτωβρίου στα κρατητήρια της Γενικής Ασφάλειας, το ΚΚΕ με τον πλέον επίσημο τρόπο, τάσσεται
υπέρ του ενθικοαπελευθερωτικού αγώνα και ενάντια στο γερμανο-σοβιετικό σύμφωνο. Στάικος –
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Καΐλας Μ., Μαματζής Τ., Αθανασίου Φ., Ασούρας Γ., ο.π., σ. 28, Δημητρίου Π., Εκ βαθέων…, σ.
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Στις 9.30΄ π.μ. λαμβάνει χώρα η πρώτη ιταλική αεροπορική επιδρομή, κανείς δεν πάει στα
καταφύγια, οι διαδηλώσεις, οι παρελάσεις και τα τραγούδια συνεχίζονται. Ζαούσης Α., Αναμνήσεις
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Σταδίου, έφτασε στην Ομόνοια και το Πολυτεχνείο. 83 Απέναντι από αυτό βρισκόταν
το πνευματικό ίδρυμα της Ιταλίας, η Casa d’ Italia. Εκεί ενώθηκαν και οι σπουδαστές
του Πολυτεχνείου και όλοι μαζί εισήλθαν στο κτίριο, αρχίζοντας να καταστρέφουν
τις τζαμαρίες και τις γραφομηχανές, που υπήρχαν. 84 Στη συνέχεια ανέβηκαν την
Πανεπιστημίου, έφτασαν στο ιταλικό βιβλιοπωλείο στην οδό Ιπποκράτους και
κατέληξαν στα γραφεία της αεροπορικής εταιρείας Alitalia. Οι διαδηλωτές
τραγουδούσαν τον εθνικό ύμνο, πετούσαν πέτρες, έσπαζαν τζάμια, έβριζαν τους
Ιταλούς εισβολείς, ενώ το σύνθημα που κυριαρχούσε ήταν: «Όπλα θέλουμε». 85 Μια
άλλη διαδήλωση που διερχόταν τη λεωφόρο Κηφισίας, όπως περιγράφει ο Γιώργος
Θεοτοκάς, «…αποδοκίμασε την ιταλική πρεσβεία και ύστερα πήγε να φωνάξει ζήτω
έξω από την αγγλική, όταν πέρασε από τη γερμανική πρεσβεία κράτησε απόλυτη σιγή.
Είδα τη διαδήλωση με τα μάτια μου, την αποτελούσαν κατά το μέγα μέρος
φοιτητές…». 86
Τα μέλη της ΕΟΝ ξεκίνησαν από το Κολωνάκι. Όπως περιγράφει ο Ζαούσης
Αλέξανδρος, μέλος της την εποχή εκείνη: «Ο Υποτομέας μου, όπως τον λέγανε, έχει
την έδρα του στο Κολωνάκι, στη γωνία Κανάρη και Πλατείας[…] Όπως θυμάμαι,
συγκεντρωθήκαμε πολλοί με άσπρες γκέτες, μερικοί που είχαν βαθμό και με τελαμώνα
και ύφος μισοστρατιωτικό, στο προαύλιο ή το γυμναστήριο του Μαρασλείου. Μπάντα
δεν υπήρχε, και κατά τις δέκα ή έντεκα το πρωί αρχίζουμε μια παρέλαση ˝τραγουδιστή˝,
διάφορα θούρια δηλαδή, στο μήκος της Πατριάρχου Ιωακείμ». 87 Στη Θεσσαλονίκη οι
φοιτητές της ΕΟΝ συγκεντρώθηκαν και διαδήλωσαν, βγάζοντας μάλιστα και ένα
ψήφισμα που δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες. Το ψήφισμα αφού έκανε τις αναφορές
του στα παλιά, από το Μέγα Αλέξανδρο μέχρι το «στρατηλάτη Βασιλέα
Κωνσταντίνο», καλούσε το λαό να σηκωθεί σαν ένας άνθρωπος, «με καθαρά Ελληνική
αγωνιστική διάθεση» και να πολεμήσει υπέρ βωμών και εστιών. 88
Από τις πρώτες μέρες του πολέμου η ξενοιασιά της φοιτητικής ζωής χάθηκε. Μετά
τις διαδηλώσεις των πρώτων ημερών, οι φοιτητές βρέθηκαν αντιμέτωποι με τη φρίκη
του πολέμου. Άρχισε ο προβληματισμός, με ποιο τρόπο θα μπορούσαν να
αντιδράσουν, να βοηθήσουν, να συμμετέχουν. Αναλογιζόμενοι τις ευθύνες τους
έτρεξαν στα στρατολογικά γραφεία και συμπλήρωσαν αιτήσεις για να πολεμήσουν.
Κληρωτούς έπαιρναν από 21 χρονών και πάνω. Έτσι, αρκετοί λόγω ηλικίας, αλλά και
εξαιτίας της απουσίας στρατιωτικής εκπαιδεύσεως, δεν κατάφεραν να πάνε στο
μέτωπο. 89 Η διάθεση τους για προσφορά τους οδήγησε στα γραφεία του δημοσίου,

«…ξεχυθήκαμε, ιδίως απ’ τα προαύλια του Πανεπιστημίου και οργώναμε τους δρόμους της Αθήνας,
τραγουδώντας τον Εθνικό Ύμνο, εγκαρδιωμένοι απ’ το θάρρος του κόσμου, που δεν εννοούσε να
χωθεί στα καταφύγια, αλλά περίμενε τ’ αεροπλάνα θαρρετά, να φανούν στον ουρανό της Αττικής, σαν
να θέλαν έτσι να αντικρύσουν με το πρόσωπο τους τον εχθρό και να βρίσουν τον Μουσολίνι, να
μουτζώσουν τον Ιταλικό φασισμό». Βρανούσης Λ., Συνεντεύξεις από το αρχείο της ΕΡΤ, Φάκελος ΑΒ, 28, σ. 1, Ε.Λ.Ι.Α.,
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Ιστορικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη (ΙΑΜΜ), Γλέζος Μ. Σπουδαστής της ΑΣΟΕΕ. Προσωπική
συνέντευξη στη γράφουσα στις 4-7-2007, Μανωλκίδου-Βέττα Φ., Θα σε λέμε Ισμήνη -Οι
αναμνήσεις είναι μεγαλύτερες απ’ τη ζωή-. Αθήνα, «Φιλίστωρ», 1997, σ. 25-26, Γλέζος Μ., Εθνική
Αντίσταση 1940-1945, τ. Β΄. Αθήνα, «Στοχαστής», 2006, σ. 903,
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όπου αντικατέστησαν εθελοντικά τους δημόσιους υπάλληλους που στρατεύθηκαν. 90
Επίσης, οι σπουδαστές της Σχολής των Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων του Ε.Μ.Π.,
πήραν έγκριση από τη σχολή τους και εργάστηκαν στα διάφορα μηχανουργικά
εργοστάσια, που είχαν επιταχθεί για τις ανάγκες του πολέμου. 91
Στην ΑΣΚΤ, ο καθηγητής της Γιάννης Κεφαλληνός, πήγε ο ίδιος στο Υπουργείο
και πρότεινε να αναλάβουν αυτός και οι μαθητές του την κατασκευή αφισών με θέμα
τον πόλεμο. Όταν οι μακέτες για τις αφίσες τελείωσαν, επισκέφθηκε το εργαστήριο
της Σχολής ο ίδιος ο Μεταξάς και τις ενέκρινε. Τότε η τελειόφοιτος της Σχολής,
Βάσω Κατράκη, έκανε τη γνωστή αφίσα που παριστάνει τη χωριατοπούλα που πλέκει
για τους στρατιώτες και ο Α. Τάσσος, την αφίσα με τον ένοπλο φουστανελά, που
δείχνει με το δάχτυλο το διαβάτη και τον ρωτά, «έδωσες εσύ;». 92 Ο Δήμου χάραξε
ένα αγροτικό ζευγάρι, ο Μέμος Μακρής μιαν άλλη φιγούρα κ.α. 93
Ακολουθώντας το πνεύμα της εποχής η ΟΚΝΕ Πολυτεχνείου, κάλεσε τα μέλη της,
τους φίλους και τους οπαδούς της, καθώς και όλους τους δημοκράτες νέους, να
πολεμήσουν στο μέτωπο ως εθελοντές, για την υπεράσπιση της ανεξαρτησίας της
πατρίδας. 94 Αντίθετα, το περιούσιο τέκνο της δικτατορίας, η ΕΟΝ, που απαρτίζεται
τώρα κυρίως από αξιωματούχους και γιους πλουσίων που δε στρατεύθηκαν, αλλά και
φαλαγγίτες α΄ κατηγορίας (14-18 ετών), 95 γιορτάζει με παρελάσεις και άλλες
εκδηλώσεις. 96 Παράλληλα με απόφαση του Μεταξά, ορίζεται ότι τα μέλη της
«επιστρατεύονται πολιτικώς προς εκτέλεσιν των εν τω Α.Ν. 1984 έργων», χωρίς όμως
να αναφέρεται σε ποια συγκεκριμένη εργασία θα απασχοληθούν. Το μέτρο αυτό
έλαβε καθολικό χαρακτήρα για όλα τα μέλη της ΕΟΝ. 97 Μία από τις δράσεις της,
ήταν να αναλάβει από την αρχή τη συγκρότηση μεικτών περιπόλων, οι οποίες μαζί με
την Αστυνομία Πόλεων, θα επιλαμβάνονταν την τήρηση της νυχτερινής συσκότισης.
Μέσω της Κεντρικής Υπηρεσίας Αλληλεγγύης Μετώπου (ΚΥΑΜ), συγκεντρώνει με
μονοπωλιακό τρόπο, ώστε να προβάλλεται μόνο αυτή, μάλλινα είδη για να
Ο Μανώλης Γλέζος, μαζί με δύο συμφοιτητές του εργάστηκαν εθελοντικά και χωρίς πληρωμή, στο
3ο ταμείο εισπράξεων του υπουργείου Οικονομικών, που ήταν στο Μεταξουργείο. Με την είσοδο
των Γερμανών σταμάτησαν. Γλέζος Μ. Προσωπική συνέντευξη…, Γλέζος Μ., Εθνική…, τ. Β΄, σ.
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93
Ανταίος Π., Μπαχαριάν Α., Εικαστικές μαρτυρίες. Ζωγραφική-Χαρακτική. Στον πόλεμο, στην
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Εκδηλώσεων», 1985, σ. 10,
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σκαπανείς (α΄ κατηγορίας: 7-10 ετών β΄ κατηγορίας: 10-13 ετών) και σε φαλαγγίτες (α΄ κατηγορίας:
14-18 ετών και β΄ κατηγορίας: 19-25 ετών). Η οργάνωση ήταν δομημένη σύμφωνα με τα πρότυπα
των ευρωπαϊκών φασιστικών νεολαιών. Ομοιόμορφη στολή με δίκοχο και ντοκ, φασιστικός
χαιρετισμός, απαραίτητο το δελτίο ταυτότητας με τα στοιχεία εγγραφής στην ΕΟΝ, χαφιεδισμός και
όλα τα συνακόλουθα χαρακτηριστικά των φασιστικών καθεστώτων. Γιάνναρης Γ., ο.π, σ. 485-490,
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«Κι όσοι είχαμε απομείνει διστακτικοί ή κρυπτοαντίθετοι, βάζαμε τώρα κάπως πρόθυμα τη στολή του
φαλαγγίτη και τρέχαμε στη Φάλαγγα. Θαρρούσαμε πως έτσι κάτι κάναμε. Αλλά μόνο πανηγυρίζαμε και
χειροκροτούσαμε». Πεπονής Α., Προσωπική μαρτυρία. 2η έκδοση, Αθήνα, «Προσκήνιο», 2001 και 1η
έκδοση 1970, σ. 18,
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αποσταλούν στο μέτωπο. Τα είδη αυτά συγκεντρώνονταν στις στρατιωτικές αποθήκες
του Πειραιά, όμως παρά τον ιδιαίτερο ζήλο που έδειξε η οργάνωση για τη
συγκέντρωση τους, τα ανώτερα κλιμάκια της επέδειξαν μια αδικαιολόγητη έως
ύποπτη ανεπάρκεια, ως προς την προώθηση τους στο αλβανικό μέτωπο. Στην
ΚΥΑΜ, εκτός από τους φαλαγγίτες, υπηρετούσε και ένα ετερόκλητο πλήθος
ανθρώπων, με αντιπροσώπους από το θέατρο, τον αθλητισμό και αρκετούς
σπουδαστές, ιδιαίτερα από το Πολυτεχνείο. 98
Όταν μαθεύτηκε η κατάληψη της Κλεισούρας από τα ελληνικά στρατεύματα τον
Ιανουάριο, η ΕΟΝ Πανεπιστημίου διαδήλωσε στους κεντρικούς δρόμους της
Θεσσαλονίκης, καταλήγοντας στα γραφεία της όπου και αναγνώστηκαν
τηλεγραφήματα προς το Γενικό Επιθεωρητή της. 99 Τον ίδιο μήνα, καλούνται οι
απόφοιτοι γυμνασίου και πάνω, να καταταγούν ως εθελοντές στην αεροπορία και να
εκπαιδευτούν ως ιπτάμενοι. Δίνεται προτεραιότητα στα μέλη της ΕΟΝ. 100 Μέσα στη
δίνη των πολεμικών εξελίξεων και των επιτυχιών, η είδηση του θανάτου του Μεταξά
επιφέρει σύγχυση και προβληματισμό στο καθεστώς και το παλάτι. 101 Ο βασιλιάς
συγκαλεί την ίδια μέρα υπουργικό συμβούλιο, στο οποίο ανακοινώνει το διορισμό
του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, Αλέξανδρου Κοριζή στη θέση του
πρωθυπουργού. 102
Οι αυξανόμενες ανάγκες του πολέμου οδήγησαν στις 20 Φεβρουαρίου, στη
στράτευση 5000 φοιτητών από όλα τα ΑΕΙ της κλάσης του ΄40, ΄41 και παλαιότερων,
που μέχρι τότε είχαν αναβολή λόγω σπουδών. Οι φοιτητές αυτοί τοποθετήθηκαν στο
γενικό έμπεδο Θεσσαλονίκης. Λίγες μέρες αργότερα τους μοιράσανε σε δύο έμπεδα
της Αθήνας (Ρουφ, Χαϊδάρι), και ένα του Ναυπλίου. Στο Ρουφ κατατάγηκαν κυρίως
οι φοιτητές από τις θετικές σχολές του Πανεπιστημίου της Αθήνας, της
Θεσσαλονίκης, τις εμπορικές σχολές και τις πολυτεχνικές σχολές. 103 Μέσα στο
έμπεδο λοιπόν ακούνε το πρωί της Κυριακής της 6ης Απριλίου, το Ραδιοφωνικό
Σταθμό να αναγγέλλει τα νέα για τη γερμανική επίθεση και την πρόθεση της χώρας
μας να αντισταθεί. Ακολουθεί το διάγγελμα του βασιλιά Γεωργίου και η αντίδραση
του κόσμου, που υποδέχεται τα έκτακτα παραρτήματα με διαδηλώσεις. Η Αθήνα και
πάλι θυμίζει την 28η Οκτώβρη. Μπορεί ο λαός να εκδηλώνει τη θέληση του για
αγώνα στους δρόμους, όμως στους διαδρόμους των επιτελείων οι συνωμοσίες για την
αμαχητί παράδοση της Ελλάδας και την υπαγωγή της στην «προστασία» της
Γερμανίας, πυκνώνουν. Η δράση της 5ης φάλαγγας που άρχισε από το 1940 και
εντάθηκε κατά τον ελληνοϊταλικό πόλεμο, βρίσκεται τώρα στο αποκορύφωμα της. 104
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Στο Ρουφ, η ατμόσφαιρα του χαφιεδισμού και της χαφιεδοφοβίας που είχε
δημιουργηθεί την περίοδο του Μεταξά, είχε κυριαρχήσει και μέσα στο στρατόπεδο.
Έτσι μέσα στο έμπεδο οι συζητήσεις γύρω από την κατάσταση που διαμορφωνόταν,
γίνονταν κρυφά σε μικρές ομαδούλες και παρέες. Εκεί βρέθηκαν ξεκομμένοι
κομουνιστές, μέλη του αντιδικτατορικού μετώπου νέων και των φοιτητών μέχρι και
φαλαγγίτες της ΕΟΝ. Κάτω από την ανάγκη να απαντηθεί το ερώτημα «Τι κάνουμε
αυτή τη στιγμή», άρχισαν τρεις εβδομάδες πριν παραδοθεί το έμπεδο στους
Γερμανούς, να γίνονται συσπειρώσεις με βάση την προσωπική εμπιστοσύνη. Μια
ομάδα που δημιουργήθηκε αποτελούνταν από τους: Γιώργο Λιανόπουλο
(Πολυτεχνείο), Ευάγγελο Καραμιχάλη (Πολυτεχνείο), Χρήστο Ανταχόπουλο
(Πολυτεχνείο), Σπύρο Μονδάνο (Πανεπιστήμιο Αθηνών), Παρίση Κατσαρό
(Φιλοσοφική του ΑΠΘ) Ανδρέα Κομνηνό (Γεωπονίας του ΑΠΘ), Κοτσαμπόπουλο,
Γιώργο Βενέτη, Ερρίκο Μποτόν (Χημείας), Άρη Γιαννουλόπουλο, ένα φοιτητή
Γεωπονίας (ΑΠΘ) από τη Δράμα που τον έλεγαν Θεόφιλο και έναν της Νομικής
(ΑΠΘ) από το Κιλκίς. 105 Οι φοιτητές αυτοί έδρασαν με τη μορφή ομάδας
κομουνιστών που ήταν ξεκομμένοι από την κεντρική κομματική καθοδήγηση,
εξαιτίας της διάβρωσης που είχε προκαλέσει στον κομματικό μηχανισμό του ΚΚΕ ο
Μανιαδάκης, αλλά και της όλης κατάστασης. 106
Μετά την κατάρρευση του μετώπου, τα στρατεύματα του φασιστικού άξονα
περνάνε στην πεδιάδα της Θεσσαλίας και προελαύνουν στη Νότια Ελλάδα. Τις
επόμενες μέρες η εγκατάλειψη του λαού από την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία
είναι πλήρης. 107 Τα νέα προκαλούν πανικό στην Αθήνα, και οι πολίτες ξεχύνονται σε
Πιτσίκα και Ηλία Πολίτη, οι οποίοι συνεργάστηκαν ανοιχτά με τους Γερμανούς. Η κίνηση των
τελευταίων ενισχύθηκε με την προσχώρηση οπαδών του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου, που
βρίσκονταν ιδεολογικά κοντά στο γερμανικό εθνικοσοσιαλισμό, καθώς και καιροσκόπων που
πίστεψαν ότι η Γερμανία θα κέρδιζε τον πόλεμο. Ενώ παράλληλα είχαν την υποστήριξη εμπορικών
και οικονομικών συμφερόντων που συνδέονταν με τη Γερμανία. Η συμμαχία αυτή άρχισε να
μορφοποιείται αμέσως μετά το θάνατο του Μεταξά, οπότε η δικτατορία άρχισε να αποσυντίθεται
ηθικά και πολιτικά. Έγινε κυρίαρχη μετά την κήρυξη του πολέμου από τη Γερμανία, καθώς η
βρετανική επιρροή αντικαταστάθηκε από τη γερμανική και το στρατιωτικό μέτωπο κατέρρευσε.
Ενώ τέλος επικράτησε, καθώς εκφράστηκε απόλυτα από το γερμανόφιλο πραξικόπημα που έκανε ο
στρατηγός Τσολάκογλου, στις 20 Απριλίου, με το οποίο έθεσε την Ελλάδα υπό την «προστασία»
της Γερμανίας. Οι στρατοκράτες και οι βασιλικοί, οι γερμανόφιλοι και οι αγγλόφιλοι τα
ξανάφτιαξαν όταν η Αθήνα απελευθερώθηκε από την κατοχή των δυνάμεων του Άξονα, τον
Οκτώβριο του 1944. Κλόουζ Ν., Ο Ελληνικός…, σ. 65, Ανδρικόπουλος Γ., Η πολιτική της…, σ.
185-187, 197,
105
Καραμιχάλης Β., Συνεντεύξεις…, σ. 4-5, Ε.Λ.Ι.Α., Κατσαρός Π., «Αφήγηση του Παρίση
Κατσαρού», περ. «ΕΑΜ-Αντίσταση», τχ. 7, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1988, σ. 31,
106
Το τελευταίο κλιμάκιο της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ που έμενε ελεύθερο, με το Γιώργη
Σιάντο επικεφαλής, εξουδετερώνεται και αυτό στα τέλη του 1939. Την ίδια εποχή, ορισμένα
στελέχη του ΚΚΕ δημιουργούν την «Παλιά Κεντρική Επιτροπή» (ΠΚΕ). Στις αρχές του 1940
ωστόσο, εμφανίζεται και μια δεύτερη Κεντρική Επιτροπή, που θα ονομαστεί «Προσωρινή
Διοίκηση» (ΠΔ). Η επιτροπή αυτή είναι δημιούργημα του Μανιαδάκη που έχει καταφέρει να
διαβρώσει τον κομματικό μηχανισμό του ΚΚΕ, φτάνοντας στο σημείο να βγάζει στην Ασφάλεια
έναν πολυγραφημένο παράνομο «Ριζοσπάστη». Η ύπαρξη δύο Κεντρικών Επιτροπών του ΚΚΕ,
επιφέρει σύγχυση στα μέλη και τα στελέχη του. Παρόλα αυτά την περίοδο του πολέμου
δημιουργείται η Ανεξάρτητη Κομουνιστική Οργάνωση της Αθήνας (ΑΚΟΑ), η οποία κράτησε
αποστάσεις και από την ΠΚΕ και την ΠΔ. Την ΑΚΟΑ αποτελούσαν κυρίως εργάτες και φοιτητές,
αλλά και ορισμένοι διανοούμενοι. Επικεφαλής της ήταν ο Σπύρος Καλοδίκης, και υπεύθυνοι ο Σπ.
Αντύπας, η Αφροδίτη Νοδάρα και ο Βαγ. Παπαδάκης. Πάνω στην ΑΚΟΑ και στους εξόριστους
στηρίχτηκε η Νέα Κεντρική επιτροπή για την ανασυγκρότηση του ΚΚΕ στην Αθήνα. Στάικος –
Μακρής Π., Κίτσος Μαλτέζος…, σ. 27-28, Ρήγος Α., Τα κρίσιμα…, τ. Β΄, σ. 152, Τσιντζιλώνης
Χ., ΟΚΝΕ…, σ. 253-255, Γλέζος Μ., Εθνική…, τ. Α΄, σ. 454-455,
107
Στις 18 Απριλίου, ο πρωθυπουργός της χώρας Κοριζής συναντιέται με το βασιλιά και το βράδυ της
ίδιας μέρας αυτοκτονεί. Οι διπλωματικοί και στρατιωτικοί εκπρόσωποι της Αγγλίας στην Αθήνα,

93

ένα κυνήγι ξέφρενων αγορών. Όχι μόνο φαγώσιμα, μα κάθε είδος σχεδόν
εξαφανίζεται από τα μαγαζιά. Στα ζαχαροπλαστεία δεν απομένει ούτε καραμέλα. Οι
Άγγλοι ανοίγουν τις αποθήκες τους και μοιράζουν ότι δε μπορούν να πάρουν μαζί
τους. 108 Για τέσσερις μέρες, μόνη ορατή αρχή στους δρόμους της Αθήνας είναι οι
αστυφύλακες, που παρακολουθούν άβουλοι και άφωνοι τα γεγονότα. Στις μονάδες
γύρω από την πόλη, ξεσπούν συγκρούσεις ανάμεσα σε όσους θέλουν να φύγουν με
τον οπλισμό τους για την Πελοπόννησο και σε όσους, πιστοί στις διαταγές του
στρατιωτικού διοικητή, προσμένουν παθητικά την παράδοση. 109 Το ίδιο κλίμα
επικρατεί και στο έμπεδο στο Ρουφ. Οι φήμες που έρχονταν από το Ναύπλιο όπου
γυμναζόταν η κλάση του ΄41, έλεγαν ότι οι φοιτητές αυτοί επιβιβάζονταν στα
καράβια και έφευγαν για την Κρήτη ή για τη Μέση Ανατολή. Τότε ακριβώς, η
προαναφερόμενη ομάδα φοιτητών προχώρησε στις πρώτες αντιστασιακές δράσεις. 110
Μια μορφή δράσης, ήταν η συγγραφή και διανομή χειρόγραφων και
πολυγραφημένων προκηρύξεων, που κυκλοφόρησαν ανάμεσα στους στρατευμένους
και έλεγαν: «Φύγε από τα έμπεδα. Πάρε το όπλο σου: θα σου χρειαστεί όπου βρεθείς»,
και «Κανένας έξω από την πατρίδα, δίπλα στις μάνες μας, δίπλα στις αδελφές μας, εδώ
θα αγωνιστούμε…». Τις προκηρύξεις τις υπογράφανε ως «αντιφασίστες φοιτητές».
Όπως φαίνεται και από τις προκηρύξεις, ιδιαίτερη σημασία έδωσαν στην απόκρυψη
των όπλων. Έβγαιναν σα στρατιωτική περίπολος, πότε τρεις, πότε πέντε και πότε
περισσότεροι με τα όπλα, την ώρα που υπήρχε στην πύλη μιλημένος σκοπός.
Ακολούθως έφταναν σε μια ταβέρνα στο Μοναστηράκι, επί της οδού Θέμιδος 3, όπου
κάθονταν και έπιναν. Έφευγαν όταν δεν υπήρχαν άλλοι πελάτες, αφήνοντας τα όπλα.
Τότε ο γιος του ιδιοκτήτη τα έπαιρνε, τα πήγαινε στη λάντζα και τα συσκεύαζε
πρόχειρα για να τα κρύψει. Μια άλλη κρυψώνα ήταν το σπίτι ενός τσαγκάρη στο
Λυκαβητό, με τον οποίο ήρθαν σε επαφή μέσω του Μονδάνου. 111
Όσο προχωρούσαν οι μέρες και πλησίαζε η ώρα της παράδοσης στους Γερμανούς,
οι πρωινές αναφορές παρουσίαζαν την εικόνα διάλυσης και λιποταξίας, καθώς κάθε
βράδυ πηδούσαν τη μάντρα του στρατοπέδου πότε 50 και πότε 100 στρατευμένοι. Ο
Καραμιχάλης και ο Λιανόπουλος, μετά από προκήρυξη που κυκλοφόρησε η
Προσωρινή Διοίκηση του ΚΚΕ και η οποία τους ονομάτιζε ως υπαίτιους των
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πιέζουν το βασιλιά να σχηματίσει μια στρατιωτική κυβέρνηση εθνικής ενότητας στην οποία θα
συμμετείχαν και βενιζελικοί. Ο αστικός πολιτικός κόσμος αρνείται τη συμμετοχή του. Τελικά ο
βασιλιάς στις 21 Απριλίου, από τα κατάλοιπα της προηγούμενης κυβέρνησης, σχημάτισε μια
καινούρια με πρωθυπουργό το βενιζελικό, επίσης τραπεζίτη, Εμμανουήλ Τσουδερό. Μια μέρα
πριν, οι διοικητές του Α΄ και του Β΄ Σώματος Στρατού, στρατηγοί Δεμέστιχας και Μπάκος και ο
διοικητής του στρατού Δυτικής Μακεδονίας, Γεώργιος Τσολάκογλου, αντικαθιστούν
πραξικοπηματικά το στρατηγό Πιτσίκα στη διοίκηση στρατού Ηπείρου και συνθηκολογούν με τους
Γερμανούς. Το μέτωπο παύει να υπάρχει. Τη νύχτα της 22 προς 23, υπουργοί και άλλοι επίσημοι
επιβιβάστηκαν σε τρία αντιτορπιλικά. Ενώ τέλος, ο βασιλιάς, ο Τσουδερός και ο Άγγλος πρέσβης
Palairet, φεύγουν από την Αθήνα για τα Χανιά, τα χαράματα της 23ης του μήνα με αγγλικό
υδροπλάνο. Κλόουζ Ν., Ο Ελληνικός…, σ. 68, Τσουδερός Ε., Ιστορικό αρχείο 1941-1944, τ. Α΄,
Αθήνα, «Φυτράκη», 1990. σ. 1, Μπενετάτος Δ., Το Χρονικό…, σ. 25, Γασπαρινάτος Σ., Η
κατοχή..., τ. Α, σ. 210-211, Καρδάρας Χ., Η βουλγαρική Προπαγάνδα στη Γερμανοκρατούμενη
Μακεδονία. Βουλγαρική Λέσχη Θεσσαλονίκης (1941-1944). Αθήνα, «Επικαιρότητα», 1997, σ. 1516, Ζαούσης Α., Οι δύο Όχθες… τ. Α΄, σ. 299, 309, 316-317, Πούδας Β., «Οι χιτλερικοί μπαίνουν
στην Αθήνα», περιοδικό «Εθνική Αντίσταση», συλλογή 30η, Ιανουάριος-Μάρτιος 1982, σ. 76,
Οι Έλληνες πεμπτοφαλαγγίτες, αντί να ανοίξουν τις αποθήκες τροφίμων και να διανείμουν τα
τρόφιμα στον πληθυσμό τις παραδίδουν άθικτες στον κατακτητή. Το ίδιο κάνουν και με τις
αποθήκες επιστράτευσης που είχαν πολεμικό υλικό, ιματισμό κ.α. Ζωίδης Γ., Καΐλας Μ.,
Μαματζής Τ., Αθανασίου Φ., Ασούρας Γ., Ιστορία…, σ. 47,
Ρήγος Α., Τα κρίσιμα…, τ. Β΄, σ. 257,
Καραμιχάλης Β., Συνεντεύξεις…, σ. 2, Ε.Λ.Ι.Α.,
Καραμιχάλης Β., ο.π., σ. 2, Ε.Λ.Ι.Α.,
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λιποταξιών, συλλαμβάνονται και κλείνονται στο πειθαρχείο του εμπέδου. Κατά τη
διάρκεια ενός βομβαρδισμού του Πειραιά και μέσα στη σύγχυση που αυτός
προκάλεσε, βρήκαν την ευκαιρία οι σύντροφοι των συλληφθέντων και πήγαν στο
πειθαρχείο και τους ελευθέρωσαν. Η φυγάδευση όπλων και η λιποταξία από το
έμπεδο συνεχίστηκαν μέχρι την είσοδο των Γερμανών στην Αθήνα. Η Κυριακή
εκείνη, βρήκε τον Καραμιχάλη, το Μονδάνο και τον Ερίκο Μποτόν, στο σπίτι του
τσαγκάρη ντυμένους στα χακί με μια στοίβα όπλα δίπλα τους. Ο Μονδάνος βρήκε
ένα καροτσάκι, από ένα σπίτι μια γνωστής συμφοιτήτριας του, που έμενε εκεί κοντά,
φόρτωσε τα όπλα και τα κουβάλησε δύο δρόμους πιο κάτω. Μετά από αυτό η ομάδα
σκόρπισε και οι Καραμιχάλης, Μονδάνος, Κομνηνός, Γιαννουλόπουλος και Μποτόν,
ανέβηκαν στη Θεσσαλονίκη στο πατρικό σπίτι του πρώτου. Ήταν η πρώτη παράνομη
δραστηριότητα φοιτητών πριν την κατοχή, η οποία κράτησε μέχρι την πρώτη μέρα
της κατοχής. Έτσι πολλοί στρατευμένοι φοιτητές, μη υπακούοντας στις διαταγές των
ανωτέρων τους, διέσωσαν αρκετά όπλα, τα οποία χρησιμοποίησαν αργότερα στην
πόλη και στο βουνό. 112
Την περίοδο αυτή του πολέμου, όσοι από τους φοιτητές πήγαν στο μέτωπο,
διακατέχονταν από το γενικότερο ενθουσιασμό υπέρ του δίκαιου αγώνα. Μέσα σε
αυτό το κλίμα εντάσσεται και μια επιστολή των φοιτητών του Πανεπιστημίου
Αθηνών, με τίτλο: «Από τα Αλβανικά Βουνά». Σε αυτή αναφέρουν χαρακτηριστικά:
«όλοι μας θα πολεμήσωμεν σκληρά, με τόλμη, με δύναμι ανεξάντλητη, ως νέοι
ιερολοχίτες, αντάξιοι των προμάχων τούτων της ελευθερίας […] προσφέροντες την
ελάχιστη ύπαρξι μας, μικρόν ολοκαύτωμα στον βωμόν του Ιερού μας Αγώνα ˝τοις
κείνων ρήμασι πειθόμενοι˝». Υπογράφουν οι φοιτητές: Παναγιώτης Κυρανάκος,
(Ιατρικής), Γεώργιος Μπιλιαράς (Ιατρικής), Βασίλειος Αρβανίτης (Φαρμακευτικής)
και Εμμανουήλ Κοκκινάκης (Μαθηματικών). Στα πρακτικά της Συγκλήτου όπου
βρίσκεται και η επιστολή, ο πρύτανης αναφέρει ότι έχουν συγκεντρωθεί μέχρι εκείνη
τη στιγμή, 897 διευθύνσεις στρατευμένων φοιτητών και 23 τραυματιών. 113
Στα πρακτικά της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου, σε εφαρμογή της διάταξης του
άρθρου 1 (παρ.4) του Ν.Δ. 215/1941, «περί επιστροφής των καταβληθέντων τελών του
Ακαδημαϊκού έτους 1940-41 εις τους οπωσδήποτε στρατευθέντας και αποδεδειγμένους
απόρους σπουδαστάς», υπάρχει ένας κατάλογος με 134 ονόματα σπουδαστών. Αυτοί
οι σπουδαστές είχαν πληρώσει το τέλος εγγραφής του έτους σπουδών τους και όταν
ξεκίνησε ο πόλεμος στρατεύθηκαν. Ανάμεσα τους υπάρχουν και κάποιοι που δε
στρατεύθηκαν, απλά έκαναν χρήση των ευεργετημάτων του νόμου και εντάχθηκαν
στην κατηγορία των απόρων. 114 Βέβαια εάν συνυπολογιστεί η παράμετρος, ότι οι
σπουδαστές του Πολυτεχνείου ανήκαν σε σχετικά εύπορες κοινωνικές κατηγορίες, ο
αριθμός αυτών που ήταν άποροι είναι μικρός. 115 Μεταξύ των στρατευμένων και των
δύο ιδρυμάτων, ήταν ο φοιτητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Λευτέρης Ιερόπαις και
ο σπουδαστής του Πολυτεχνείου, Νείλος Μαστραντώνης (Πολιτικών Μηχανικών). Οι
δύο αυτοί νέοι, πολέμησαν στα βουνά της Αλβανίας με τη μικρή επίλεκτη μονάδα
Καραμιχάλης Β., Συνεντεύξεις…, σ. 3-6, Ε.Λ.Ι.Α., Κατσαρός Π., «Αφήγηση…», σ. 31-32,
Γιάνναρης Γ., Φοιτητικά…, τ. Α΄, σ. 503, 505,
113
Την επιστολή αυτή την είχαν συντάξει και αποστείλει στην Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Αθηνών
στις 22 Φεβρουαρίου του 1941, με αφορμή μία δημοσίευση του ιδρύματος που ζητούσε τις
διευθύνσεις των στρατευμένων φοιτητών, για να τους προσφερθούν δώρα. Πρακτικά…, Συνεδρία
δέκατη της 6ης Μαρτίου 1941, σ. 11-12, Αρχείο ΕΚΠΑ,
114
Πρακτικά Συγκλήτου 1941, 23η Συνεδρία της 7ης Νοεμβρίου 1941, σ. 12-15, 24η Συνεδρία της 21ης
Νοεμβρίου 1941, σ. 7, 25η Συνεδρία της 12ης Δεκεμβρίου 1941, σ. 10-11, 27η Συνεδρία της 30ης
Δεκεμβρίου 1941, σ. 6, Αρχείο Ε.Μ.Π.,
115
Σε όλη τη δεκαετία του 1930 το ποσοστό των σπουδαστών που δικαιούταν ατέλειας δεν υφίσταται.
Αντωνίου Γ., Οι Έλληνες…, σ. 253-254,
112
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των εθελοντών αλπινιστών. 116 Στην Πάντειο, ο σπουδαστής της Σχολής Κ.
Πηγαδιώτης, έλαβε μέρος στον πόλεμο ως δεκανέας και τραυματίστηκε, με
αποτέλεσμα να υποστεί ακρωτηριασμό και στα δύο του πόδια. 117 Στο ΑΠΘ, ο
φοιτητής Ασλανίδης ή Λεοντίδης Γρηγόριος, που είχε τιμωρηθεί το ακαδημαϊκό έτος
1939-1940, με ποινή αποβολής ενός έτους, πολεμά στο αλβανικό μέτωπο και
τραυματίζεται. Το πανεπιστήμιο ως ελάχιστη ένδειξη αναγνώρισης του, άρει την
τιμωρία. 118 Ενώ ένας άλλος φοιτητής του ιδρύματος, ο έφεδρος ανθυπολοχαγός
Τσιγκούνης, πέφτει νεκρός στην πρώτη γραμμή της μάχης. 119
Οι έξι μήνες του πολέμου, μέσα από τη συμμετοχή στην πρώτη γραμμή των μαχών
και την κοινή συλλογική δράση στα μετόπισθεν, επαναδραστηριοποίησαν το
φοιτητικό σώμα. Ήταν το σημείο αφετηρίας, όπου κάθε φοιτητής απ’ όπου και αν
συμμετείχε στον αγώνα, ένιωσε ενεργός πομπός της ιστορίας, ενώ η συνθηκολόγηση
και η κατοχή, θεώρησε ότι είναι όχι το τέλος, άλλα η αρχή της δικής του συμβολής.
Ιεραρχώντας στην πρώτη κλίμακα των προτεραιοτήτων του, τη συμμετοχή και την
αντίσταση στον κατακτητή και τοποθετώντας τις ιδεολογικές αναζητήσεις στη
δεύτερη.

Η πανεπιστημιακή ζωή υπό κατοχή

Ξημερώματα της Κυριακής 27 Απριλίου, οι Γερμανοί μπαίνουν στην Αθήνα 120 και
στις 8.45΄ το πρωί, υψώνουν τον αγκυλωτό σταυρό στην Ακρόπολη. 121
Εγκαθίστανται στο πελώριο κτίριο του Μετοχικού Ταμείου, επί της οδού Σταδίου 4,
και στο τελευταίο πάτωμα της Λέσχης Αθηνών. Η Κομαντατούρα στεγάζεται στο
κτίριο της Εθνικής Τράπεζας, επί των οδών Κοραή και Σταδίου. 122 Η «κυβέρνηση»
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Στο γράμμα του Μαστραντώνη προς το φίλο του Κώστα Φιλίνη, φαίνεται η ακατάβλητη διάθεση
αυτού του νέου για ζωή. Μέσα στις κακουχίες του πολέμου γράφει ότι έχει αγαπήσει πολύ το
βουνό, και πως συζητάνε «διάφορα φιλοσοφικά ζητήματα». Ζητά να μάθει όλα τα νέα από την
Αθήνα και ρωτά ακόμη αν παίζουν μπάσκετ και να του γράψουν τα αποτελέσματα αυτών των
αγώνων. Προσωπικό Αρχείο Φιλίνη Κ. «Γράμμα του φοιτητή Νείλου Μαστραντώνη από το
μέτωπο», Στάικος – Μακρής Π., Κίτσος Μαλτέζος…, σ. 332, Τσέκερης Φ., «Νείλος
Μαστραντώνης (Κλέαρχος)», περ. «Εθνική Αντίσταση», συλλογή 62η, 1989, σ. 53,
Βιβλίο…, Συνεδρίαση εικοστή έκτη της 18ης Μαρτίου 1941, Αρχείο ΠΠΚΠΕ,
Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 4ον, Συνεδρία 506 της 28ης Δεκεμβρίου 1940, σ. 205, Αρχείο ΑΠΘ,
Λάζος Χ., Ελληνικό…, 299,
Η επίσημη παράδοση της πόλης πραγματοποιήθηκε στις 10.30΄ στο τέρμα Αμπελοκήπων, απέναντι
από την έπαυλη του Θων, έξω από το καφενείο «Παρθενών». Εκεί, επιτροπή αποτελούμενη από το
στρατιωτικό διοικητή του λεκανοπεδίου Αττικής, υποστράτηγο Χρ. Καβράκο, το δήμαρχο
Αθηναίων Αμβρόσιο Πλυτά, το δήμαρχο Πειραιά Μιχαήλ Μανούσκο, το νομάρχη Αττικοβοιωτίας
ναύαρχο Κων. Πεζόπουλο και το συνταγματάρχη Κανελλόπουλο ως διερμηνέα, παραδίδει στον
συνταγματάρχη φον Σέφεν, την Αθήνα ως ανοχύρωτη πόλη. Ανδρικόπουλος Γ., Η πολιτική της…,
σ. 196, Μαθιόπουλος Β., Εικόνες…, σ. 61, 71, Αναστασιάδης Σ., Αναδρομές και μαρτυρίες (19411981). Από την Κατοχή στην Αλλαγή, Αθήνα, «Παπαζήση», 2002, σ. 24, Γασπαρινάτος Σ., Η
κατοχή..., τ. Α, σ. 37-38,
Κατά μια ανεπιβεβαίωτη πληροφορία, που ως φήμη έκτοτε όμως κυκλοφορεί, ο στρατιώτης
Κωνσταντίνος Κουκίδης, που φρουρούσε την ελληνική σημαία στην Ακρόπολη, βλέποντας τους
Γερμανούς να κατευθύνονται προς τον ιερό βράχο, την τυλίγει στο σώμα του και πέφτει,
αρνούμενος να την παραδώσει στους κατακτητές. Σκοτώνεται ως ο τελευταίος μαχητής στο βωμό
της ελευθερίας και αναγεννάται, ως ο πρώτος αντιστασιακός στη μάχη εναντίον της σκλαβιάς.
Δυστυχώς η ηρωική αυτή πράξη, αποκρύφτηκε σκόπιμα καθ’ όλη τη διάρκεια της κατοχής, από
τους Γερμανούς και τους συνεργάτες τους. Κυριαζής Δ., 1940-1950…, σ. 85-86,
Διοικητής της Αθήνας ορίζεται ο στρατηγός φον Στούμμε και φρούραρχος ο συνταγματάρχης φον
Σέφεν. Μια δεύτερη γερμανική αρχή κατοχής είναι ο πληρεξούσιος υπουργός Γκίντερ
Άλτενμπουργκ, που θεωρητικά είναι υπεύθυνος για τις πολιτικές και μορφωτικές υποθέσεις από το
Μάιο του 1941 έως τις 12 Οκτωβρίου 1942. Είναι γεγονός πάντως ότι όποτε διαφωνούσε με τις
στρατιωτικές αρχές, έπρεπε να υποχωρεί. Μια τρίτη αρχή που είχε απόλυτη αυτονομία, είναι ο
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Τσολάκογλου ορκίζεται στις 30 Απριλίου. 123 Το μυστικό πρωτόκολλο που
υπογράφει, την υποχρεώνει να διασφαλίσει ότι δεν θα προβληθεί αντίσταση στον
Άξονα. Ποια είναι όμως η δυνατότητα λήψης αποφάσεων αυτής της «κυβέρνησης»;
Το νομικό καθεστώς, διέπεται από τις διατάξεις της γερμανικής στρατιωτικής
νομοθεσίας, που ίσχυε κατά τον πόλεμο για όλες τις κατεχόμενες από το Γ΄ Ράιχ
χώρες. Σχετικά με τη νομική ισχύ των γερμανικών διαταγών, μια ανακοίνωση του
Γερμανού Ανώτατου Διοικητή Στρατιάς, που δημοσιεύεται στις 27 Απριλίου 1941,
αναφέρει: «Αι υπό των γερμανικών Στρατιωτικών διοικητών εκδιδόμεναι νομοθετικαί
διατάξεις θα προεξάρχουν των εντοπίων τοιούτων». Σε συνδυασμό με την αρ. 90
διαταγή του γερμανικού Γενικού Επιτελείου: «Ο στρατιωτικός διοικητής σαν φορέας
των συμφερόντων κατοχής, ασκεί ανώτατη εξουσία τα όρια της οποίας προσκρούουν
μόνο στη θέληση του Φύρερ». 124 Καθίσταται λοιπόν σαφές με τον πλέον
κατηγορηματικό τρόπο, ποιος λαμβάνει τις αποφάσεις, ενώ η άποψη ότι η κατοχική
κυβέρνηση μπορεί να εφαρμόσει εθνική πολιτική, αποδεικνύεται εκ των γεγονότων,
τουλάχιστον εξωπραγματική.
Από τις πρώτες κιόλας διαταγές τους οι Γερμανοί, δημιουργούν ένα ασφυκτικό
πλαίσιο επιβολής και τιμωρίας. Τα μέτρα που παίρνουν καθορίζονται από σχέσεις
υποτέλειας και υποταγής. Οι Έλληνες πολίτες τιμωρούνται με θάνατο για
οποιαδήποτε δολιοφθορά προκαλούν σε δημόσια κτίρια, γέφυρες, δρόμους και γενικά
σε ότι ήταν χρήσιμο στο στρατό κατοχής. Η ποινή του θανάτου επιβάλλεται και στους
αρχηγούς των χωριών, στην περιοχή των οποίων γινόταν τέτοια καταστροφή.
Απαγορεύεται η παροχή ασύλου σε στρατιώτες εχθρικού στρατού, με απειλή
προσαγωγής στο στρατοδικείο. Επίσης απαγορεύονται, οι συγκεντρώσεις, η πορεία
και συζήτηση στους δρόμους σε παραπάνω από τρία άτομα, η λήψη ραδιοφωνικών
σταθμών ουδέτερων ή εχθρικών κρατών, η κυκλοφορία πολιτών από τις 10μ.μ. έως
τις 5π.μ. Τα καταστήματα υποχρεώνονται να κλείνουν στις 7μ.μ. Γίνονται επιτάξεις
σπιτιών για τη στέγαση των στρατευμάτων κατοχής. Επιβάλλεται λογοκρισία στην
αλληλογραφία και στις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, ενώ τέλος παρακινούνται οι
Έλληνες να καταδίδουν όσους θεωρούν ύποπτους για κατασκοπευτική δράση. 125
Η μεγάλη αποστολή της οργάνωσης, συγκρότησης και καθοδήγησης του ελληνικού
λαού στην αντίσταση, αποτελούσε καθήκον αλλά και προνόμιο, κατά κύριο λόγο της
πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας. Δυστυχώς όμως, όταν ο βασιλιάς και η νόμιμη
κυβέρνηση υποχώρησαν στην Κρήτη και στη συνέχεια στο Κάιρο, δεν άφησαν πίσω
τους καμιά υποδομή για εξακολούθηση του αγώνα στην ηπειρωτική χώρα. Μάλιστα,
οι αξιωματικοί του στρατού πήραν εντολή να παραμείνουν μακριά από την
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124
125

αρχηγός της Αστυνομίας των Ες Ες για την Ελλάδα, ο οποίος παίρνει διαταγές κατευθείαν από τον
αρχηγό των Ες Ες, Χάινριχ Χίμλερ. Δημητριάδου Μ., Από όσα είδα και ξέρω δια την Ελλάδα
(1940-1945). Αντίστασις. Κατοχή. Δεκέμβρης. Νέα Υόρκη, (χ.ε.), 1950, σ. 103, Χρηστίδης Χ.,
Χρόνια…, σ. 1, Κλόουζ Ν., Ο Ελληνικός…, σ. 69, Μαθιόπουλος Β., Εικόνες…, σ. 72,
Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος αρνήθηκε να πραγματοποιήσει την τελετή ορκωμοσίας,
κρατώντας αξιοπρεπή στάση λέγοντας ότι αυτός αναγνωρίζει μόνο μία ελληνική κυβέρνηση, αυτή
του Τσουδερού. Έτσι στις 6 Ιουλίου παύεται και διορίζεται στη θέση του ο Δαμασκηνός. Ο
Δαμασκηνός είχε εκλεγεί από την Ιερά Σύνοδο το 1938, όμως με παρέμβαση του καθεστώτος, η
εκλογή επαναλήφθηκε και εξελέγη αρχιεπίσκοπος ο συνδιεκδικητής του θρόνου, Χρύσανθος
Φιλιππίδης. Μετά την εθνική στάση του τελευταίου έναντι των Γερμανών, ο Τσολάκογλου
συγκάλεσε τη Μείζονα Ιερά Σύνοδο, που αποφάσισε ότι η εκλογή του 1938 ήταν σύννομη και
αποκατάστησε στο θρόνο το Δαμασκηνό. Γασπαρινάτος Σ., Η κατοχή..., τ. Α, σ. 214, Μαθιόπουλος
Β., ο.π., σ. 73, Τομανάς Κ., Χρονικό …, σ. 222, Ζαούσης Α., Οι δύο Όχθες…, τ. ΒΙ΄, σ. 16-18,
Καφταντζής Γ., Το Πανεπιστήμιο…, 1η εκδ., σ. 43-44, Δούνιας Μ., Έπειτα…, σ. 30-31,
Καφταντζής Γ., ο.π., σ. 44,
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πολιτική. 126 Παράλληλα, τα κόμματα που ήταν διαλυμένα από την περίοδο του
Μεταξά, είχαν έναν υποτυπώδη κομματικό οργανισμό που απλά υπενθύμιζε την
ύπαρξη τους. 127 Ενώ, η πολιτική τους ηγεσία που είχε συνηθίσει στην πρακτική της
αναμονής, που ακολούθησε την περίοδο της δικτατορίας, αδράνησε χαρακτηριστικά
διαφωνώντας απλώς για το πολιτειακό και περιμένοντας το αποτέλεσμα του πολέμου.
Παρέλειψε λοιπόν να πάρει οποιαδήποτε πρωτοβουλία κατά της κατοχής και των
δυνάμεων του Άξονα, μη μπορώντας ή μη θέλοντας να αρθεί πάνω από τις παλιές
διαφορές και διαμάχες. Όταν τελικά κινητοποιήθηκε ήταν πλέον αργά, καθώς το κενό
της αντίστασης κατά του κατακτητή το ανέλαβαν οι αντιστασιακές οργανώσεις, με
κυρίαρχη το ΕΑΜ που ελεγχόταν από το ΚΚΕ. Έτσι, τα κόμματα ακολούθησαν
απλώς τις εξελίξεις, χωρίς όμως να αποποιηθούν του δικαιώματος να παίξουν ενεργό
ρόλο στην μετά κατοχική περίοδο. Τότε όμως, οι νέες δυνάμεις που αναδύθηκαν μέσα
από την αντιστασιακή τους δράση, διεκδικούσαν εύλογα το μερίδιο που θεωρούσαν
ότι τους αναλογούσε από την πίτα της εξουσίας. 128
Η κατοχή λοιπόν για τον ελληνικό λαό, αρχίζει κάτω από τις εξής συνθήκες: α)
παντελής απουσία της Ελεύθερης Ελληνικής Κυβέρνησης, β) πλήρης αποστροφή
προς την κατοχική «κυβέρνηση» και γ) πλήρης αδράνεια, αφάνεια και ανυπαρξία των
αστικών πολιτικών κομμάτων. 129
Τις πρώτες μέρες μετά την είσοδο των Γερμανών, ξανάνοιξε το Πανεπιστήμιο και η
Σύγκλητος στις 7 Μαΐου, έστειλε συγχαρητήριο τηλεγράφημα στον Τσολάκογλου.
Παράλληλα όμως ξεκίνησαν να διακρίνονται και τα πρώτα σκιρτήματα αντίστασης ή
έστω αδημονίας να εκφραστεί με κάποιο τρόπο η άρνηση της υποταγής. Το κλίμα στο
χώρο των ΑΕΙ, καθώς και όσα αποτυπωνόταν κάθε μέρα στις γειτονιές της Αθήνας,
αντανακλούσε αυτή την ανάγκη. Παρατηρώντας τις συνθήκες της καθημερινότητας,
μπορούν να εντοπιστούν ορισμένα από τα κίνητρα, τις αντιλήψεις και τις
δραστηριότητες που προσδιόρισαν τη στάση των φοιτητών.
Οι φαντάροι, οι χθεσινοί ήρωες, που γύριζαν από το μέτωπο εγκαταλελειμμένοι και
ζητιάνευαν στους δρόμους ήταν μια εικόνα που τόνιζε μία μεγάλη αντίθεση. Από τη
μια πλευρά, ο Τσολάκογλου και οι άλλοι στρατηγοί υπογράφουν την παράδοση και
σχηματίζουν κυβέρνηση, ενώ από την άλλη οι στρατιώτες τους, που πολεμούσαν έξι
μήνες χωρίς ξεκούραση, χωρίς τροφή, χωρίς ρουχισμό, νιώθοντας προδομένοι,
Τους αξιωματικούς μπορούμε να τους χωρίσουμε σε τρεις κατηγορίες, τους εν ενεργεία επί Μεταξά
(4500), τους απότακτους που πολέμησαν (3000) και τους απότακτους που χαρακτηρίστηκαν
επικίνδυνοι και δεν πολέμησαν (1500). Από αυτούς, ένα τμήμα πρώην βενιζελικών και
αντιβενιζελικών αξιωματικών, ακολούθησε το βασιλιά στην εξορία και πήρε μέρος στην εξόριστη
κυβέρνηση Τσουδερού ή κατατάχθηκε, στο μικρό ελληνικό στρατιωτικό σώμα της Μέσης
Ανατολής, που οργανώθηκε το 1942. Από όσους έμειναν στην Ελλάδα, μερικοί υπό την ηγεσία του
στρατηγού Παπάγου δεν ανέλαβαν καμιά πρωτοβουλία για την οργάνωση κανονικής αντίστασης
κατά του Άξονα, άλλοι συνεργάστηκαν κρυφά ή φανερά με τους Γερμανούς, ενώ τέλος η μεγάλη
τους πλειοψηφία οργανώθηκε στην αντίσταση και πολέμησε τον κατακτητή. Κλόουζ Ν., Ο
Ελληνικός…, σ. 84, Ζαούσης Α., Οι δύο Όχθες…, τ. ΒΙ΄, σ. 92-93,
127
Πάντως προσπάθησαν να επανεμφανιστούν με χαρακτηριστικότερα από την πλευρά των
βενιζελικών: το Κόμμα των Φιλελευθέρων, που είχε περισσότερη συγκρότηση και αρχηγό τον
γηραιό Θεμιστοκλή Σοφούλη και υπαρχηγό το Στυλιανό Γονατά, το προσωπικό Κόμμα του
Γεωργίου Καφαντάρη και το προσωπικό Κόμμα του Γεωργίου Παπανδρέου. Από την πλευρά των
αντιβενιζελικών, το Λαϊκό Κόμμα ήταν διασπασμένο και αυτό σε τέσσερις ομάδες με τέσσερις
αρχηγούς, το Στεφανόπουλο, το Μαυρομιχάλη, το Θεοτόκη και τον Τσαλδάρη. Δυναμική εμφάνιση
έκανε και το Ενωτικό Κόμμα του Παναγιώτη Κανελλόπουλου. Μπενετάτος Δ., Το Χρονικό…, σ.
38,
128
Κλόουζ Ν., Ο Ελληνικός…, σ. 69, Χούτας Σ., Η Εθνική Αντίσταση των Ελλήνων (1941-1945).
Αθήνα, (χ.ε.), 1961, σ. 19-20,
129
Πυρομάγλος Κ., Ο Δούρειος Ίππος – η εθνική και πολιτική κρίσις κατά την κατοχή, Αθήνα,
«Δωδώνη», 1978, σ. 37,
126
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προσπαθούν να επιστρέψουν με τα πόδια στους τόπους τους. Οι νησιώτες δεν
μπορούν ούτε καν αυτό, καθώς δεν υπάρχει ούτε πλοίο, ούτε καράβι. 130 Τα πάντα
βρίσκονται σε διάλυση. Στις 30 Απριλίου έχουν αρχίσει να καταφθάνουν στην Αθήνα
πεζοί, με φορτηγά ή επιβατηγά οι πρώτοι στρατιώτες, όμως απαγορεύεται η είσοδος
τους εντός της πόλης με στρατιωτική περιβολή. Τριγυρνούν στα έμπεδα και στους
δρόμους της πόλης, πεινασμένοι και κουρελιασμένοι αναζητώντας τροφή και στέγη.
Τρέχουν από σπίτι σε σπίτι, χτυπώντας τις πόρτες και ζητώντας, σαν να ήταν η
μεγαλύτερη ευεργεσία, ένα παντελόνι, ένα σακάκι, για να μπορέσουν να κινηθούν και
να μη πέσουν εξαιτίας της στολής τους, σύμφωνα με μια φήμη που κυκλοφορούσε,
στα χέρια των Γερμανών. 131 Ένα γραφείο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού άνοιξε
στην αρχή της οδού Ακαδημίας, για να προμηθεύει στους στρατιώτες πρόχειρα
πολιτικά κοστούμια, που έραβαν νύχτα και μέρα οι γυναίκες. Επίσης, μετέτρεψε
επειγόντως τη Μαράσλειο Ακαδημία σε αναρρωτήριο, για να χωρέσει εκατοντάδες
Ελλήνων αναπήρων, καθώς εξαιτίας της επίταξης των ελληνικών νοσοκομείων από
τους κατακτητές, οι Έλληνες τραυματίες και ανάπηροι πολέμου κείτονταν πεταμένοι
σε αληθινά αξιοθρήνητη κατάσταση στα πεζοδρόμια. 132
Η εικόνα των χιτλερικών αεροπλάνων, που απογειωνόταν από τα ελληνικά
αεροδρόμια για να πραγματοποιήσουν τις επιδρομές τους στην Κρήτη. Οι εφημερίδες
που ανήγγειλαν με μεγάλα γράμματα, τις επιτυχίες των Γερμανών εναντίον των
Ελλήνων, όπως έκαναν όταν οι Έλληνες πολεμούσαν τους Ιταλούς. Οι αρπαγές
τροφίμων από τις αρχές κατοχής και οι πρώτες στερήσεις που είχαν αρχίσει. 133 Οι
πρώτες φοιτητικές μεμονωμένες αντιστασιακές πράξεις. 134 Οι εκδηλώσεις υπέρ των
130
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Οι στρατιώτες από την Κρήτη που συγκεντρώθηκαν στην Αθήνα, μη μπορώντας να βρουν καράβι
για να μεταβούν στο νησί τους και βλέποντας την αδιαφορία του Τσολάκογλου, προβαίνουν τον
Ιούλιο σε συλλαλητήριο στο Στάδιο, μαζί με τους ανάπηρους και ζητούν να τους στείλουν στα
σπίτια τους. Αποτέλεσμα αυτού, ήταν η σύλληψη 1100 Κρητικών διαδηλωτών από τους
κατακτητές και η αποστολή τους, στο νεοϊδρυόμενο από τους Ιταλούς στρατόπεδο συγκέντρωσης
της Λάρισας, όπου αργότερα οι 350 από αυτούς απέδρασαν, οι 500 πέθαναν από την πείνα, ενώ
πολλοί εκτελέστηκαν και λίγοι έζησαν ως το τέλος του πολέμου. Δροσάκη Ε., Εν Θεσσαλονίκη…
Από τον πόλεμο την κατοχή και την αντίσταση. Αθήνα, «Οδυσσέας», 1985, σ. 40, Ζωίδης Γ.,
Καΐλας Μ., Μαματζής Τ., Αθανασίου Φ., Ασούρας Γ., Ιστορία…, σ. 81, Γλέζος Μ., Εθνική…, τ.
Α΄, σ. 611, Συλλογικό, Η Μαύρη Βίβλος της Κατοχής, 2η έκδοση, Αθήνα, Εθνικό Συμβούλιο για
τη διεκδίκηση των οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα, 2006, σ. 95, Κέδρος Α., Η ελληνική
Αντίσταση (1940-1944), μετάφραση: Αντώνης Μοσχοβάκης, τ.1ος, Αθήνα, «Θεμέλιο», 1983, σ.
102,
Είναι χαρακτηριστική η περιγραφή του Εύελπη Παπαγιάννη Στέφανου: «Με την άφιξη μας στην
Αθήνα, μας περίμενε ακόμη ένα εμπόδιο. Μερικοί επιτήδειοι μαυραγορίτες […] είχαν μαζί τους
διάφορα παλιόρουχα και διαδίδοντας ότι οι Γερμανοί στην Αθήνα συλλαμβάνουν όσους είναι
ντυμένοι με στρατιωτικά, άλλαζαν τις στρατιωτικές στολές, ιδιαιτέρα τις χλαίνες, με παλιά σακάκια
και παντελόνια». Παπαγιάννης Σ., Από Εύελπις αντάρτης, αναμνήσεις ενός κομμουνιστή
αξιωματικού. Αθήνα, «Σύγχρονη Εποχή», 1991, σ. 46,
Δούνιας Μ., Έπειτα…, σ. 27, Δημητριάδου Μ., Από όσα…, σ. 101, Λιναρδάτος Σ., Πολιτικοί…, σ.
63, Δροσάκη Ε., Εν Θεσσαλονίκη…, σ. 38, Κύρου Α., Σκλαβωμένοι…, σ. 12-13, Ζαούσης Α., Οι
δύο Όχθες…, τ. ΒΙ΄, σ. 21,
Από τις πρώτες μέρες η αξία του κατοχικού μάρκου ορίστηκε σε 50 δραχμές. Ήταν η αρχή του
τέλους, καθώς το κατοχικό μάρκο δεν είχε αντίκρισμα και απλώς τυπωνόταν στις κατεχόμενες
χώρες. Με όχημα αυτό το εικονικό νόμισμα που τύπωναν ανεξέλεγκτα οι Γερμανοί, έκλεψαν όλο
τον παραγόμενο πλούτο της Ελλάδας που οδήγησε στον καταστροφικό χειμώνα του 1941-42. Ήδη
στις 29 Απριλίου τα ράφια στα καταστήματα τροφίμων είναι κενά και ο κόσμος συνωστίζεται
μήπως και βρει κάτι φαγώσιμο. Μάλιστα το Μάιο καταγράφονται και οι πρώτοι τρεις θάνατοι
φοιτητών από πνευμονική φυματίωση. Μία εξέλιξη που αποτυπώνει ανάγλυφα τι θα ακολουθήσει.
Φάκελος 252, αρ. πρωτ. 365/3-6-41, Αρχείο ΕΚΠΑ, Τομανάς Κ., Χρονικό …, σ. 222, 224, Δούνιας
Μ., ο.π., σ. 26, Μαθιόπουλος Β., Εικόνες…, σ. 72, Γλέζος Μ., Εθνική…, τ. Α΄, σ. 264-265,
Το βράδυ της 27ης Απριλίου, οι φοιτητές Παναγιώτης Μιχαηλίδης και Πλάτωνας Παντελούρης
τοποθετούν τάκους με καρφιά, σε μια μονάδα γερμανικού πεζικού με πολλά μεταγωγικά
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Άγγλων αιχμαλώτων. 135 Τα αυτοσχέδια αντιφασιστικά και αντιχιτλερικά συνθήματα
στους τοίχους, με πίστη για την τελική νίκη. Και τέλος, η αηδία για την «κυβέρνηση»
Τσολάκογλου που έμενε αδιάφορη και ανεχόταν όλα αυτά, ερχόταν να
συμπληρώσουν τα πρώτα ακούσματα και νύξεις για οργανώσεις αντίστασης. Μα
πάνω απ’ όλα, κυριαρχούσε η διάχυτη αίσθηση ότι δεν δόθηκε η τελική μάχη για τη
νίκη ή την ήττα. Έμεναν έντονα χαραγμένες οι μνήμες της ανάτασης του 1940-41, ο
αγώνας στα βουνά της Ηπείρου και μετά στην Αλβανία, η ιδεολογία του νικητή. Όλα
αυτά υπαγόρευαν τη στάση και την πορεία που θα ακολουθούσαν οι φοιτητές, καθώς
το πνεύμα της Αλβανίας κυριάρχησε στην αντίληψη αυτής της γενιάς. Το στίγμα για
όλα όσα έμελλε να ακολουθήσουν, το έδωσαν τα ξημερώματα της 31ης Μαΐου δύο
φοιτητές. 136
•
Μια ηρωική πράξη φοιτητών - σύμβολο αγώνα
Υπάρχουν ορισμένες πράξεις που αποτελούν το σημείο αναφοράς μιας εποχής και
περικλείουν το σύνολο των γεγονότων που ακολουθούν. Λειτουργούν δηλαδή ως
σύμβολα που προσδιορίζουν με τη δυναμική τους το παρόν, αλλά και καθορίζουν το
μέλλον. Ξεχωριστή θέση σε αυτή την κατηγορία, καταλαμβάνει η αυθόρμητη
ενέργεια δύο δεκαεννιάχρονων φοιτητών, του Μανώλη Γλέζου της Α.Σ.Ο.Ε.Ε. και
του Απόστολου Σάντα της Νομικής, να κατεβάσουν το χιτλερικό σύμβολο του
φασισμού από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης.
Από την πρώτη μέρα της κατοχής οι δύο νέοι, που ήταν μέλη της «Πατριωτικής
Αντιφασιστικής Ομάδας», 137 συζητούσαν όλες τις ιδέες για αντιστασιακή δράση που
περνούσαν από το μυαλό τους. Μια μέρα καθισμένοι στα σκαλοπάτια του Ζαππείου,
κοιτώντας την Ακρόπολη, βλέπουν τη γερμανική πολεμική σημαία να κυματίζει και
δίπλα της σ’ ένα πιο χαμηλό ιστό την ελληνική. Τις επόμενες μέρες παρατήρησαν ότι
δεν γινότανε υποστολή της όταν νύχτωνε και τότε γεννήθηκε η ιδέα του
κατεβάσματος της σβάστικας από τον ιερό βράχο. Στην αρχική παρέα ήταν και ένας
τρίτος φίλος, ο οποίος όμως αποφάσισε να μην ακολουθήσει τους παράτολμους
συντρόφους του. 138 Οι Γλέζος και Σάντας άρχισαν να κάνουν βόλτες στην περιοχή
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αυτοκίνητα, που είχε στρατωνιστεί στο 30ο Δημοτικό σχολείο, στη Φωκίωνος Νέγρη και Αγίας
Ζώνης. Το ίδιο βράδυ ο φοιτητής Μανώλης Γλέζος, καταστρέφει ή αλλάζει κατεύθυνση στους
οδοδείκτες, στις διασταυρώσεις των οδών Κωνσταντινουπόλεως-Ιεράς Οδού και ΑχιλλέωςΚωνσταντινουπόλεως, με στόχο να αποπροσανατολίσει τα γερμανικά οχήματα. Γλέζος Μ.,
Εθνική…, τ. Α΄, σ. 338, 426-427, τ. Β΄, σ. 854, 912,
Είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις δύο εβδομάδες μετά την είσοδο των Γερμανών, η κατοχική
κυβέρνηση δήλωνε: «Η κυβέρνησις λαβούσα γνώσιν μετά λύπης ότι ανόητοι τίνες εξεδήλωσαν
συμπάθειαν προς του Άγγλους αιχμαλώτους αποδοκιμάζει την πράξιν ταύτην». Ακολουθεί στο ίδιο
πνεύμα ανακοίνωση του φον Σέφεν με την οποία διαμαρτυρόταν γιατί «υπέρ των Άγγλων
αιχμαλώτων παρετηρήθησαν, παρά την σχετικήν απαγόρευσιν, επανειλημμένως εκδηλώσεις
συμπάθειας: προσφορά δώρων, ανθέων, καρτών, σιγαρέτων κλπ.». Μαθιόπουλος Β., Εικόνες…, σ.
72,
Φαράκος Γ., Μαρτυρίες…, σ. 15, Χατζηβασιλείου Ε., ΠΕΑΝ (1941-1945), Πανελλήνιος Ένωσις
Αγωνιζομένων Νέων. Αθήνα, «Σύλλογος προς Διάδοσιν ωφέλιμων βιβλίων» 2004, σ. 79,
Από το 1938 στο Δ΄ Γυμνασίο Αρένων Αθηνών, οι φίλοι και συμμαθητές, Μανώλης Γλέζος,
Αντώνης Μοσχοβάκης, Θόδωρος Ρεμουντάκης, Απόστολος Σάντας και Λευτέρης Σελάς, είχαν
δημιουργήσει πατριωτική οργάνωση για την Απελευθέρωση της Δωδεκανήσου, η οποία εξελίχθηκε
και σε αντιφασιστική. Κατά την περίοδο του πολέμου η ομάδα συναντιόταν τακτικά και
συζητούσαν τις εξελίξεις. Από την πρώτη μέρα της κατοχής, οι πέντε φοιτητές άρχισαν να
πυκνώνουν τις συναντήσεις τους. Στην πορεία εντάχθηκαν όλοι τους στην ΟΚΝΕ, στο ΕΑΜ Νέων
και στην ΕΠΟΝ. Γλέζος Μ., Εθνική…, τ. Α΄, σ. 426-427, τ. Β΄, σ. 903, 1028, Χατζηπατέρας Κ. –
Φαφαλιού Μ., Μαρτυρίες 40-41. Αθήνα, «Κέδρος», 1982, σ. 394,
Ήταν ο Αντώνης Μοσχοβάκης, ο οποίος δε συμμετείχε γιατί είχε διαφορετική άποψη. Γλέζος Μ.,
ο.π., σ. 427,
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της Ακρόπολης, παρατηρώντας το χώρο. Τότε είδαν στη βόρεια πλευρά του
Μυκηναϊκού τείχους της Ακρόπολης, μια ξύλινη πόρτα. Την επόμενη μέρα, έδωσαν
ραντεβού στη Μπενάκειο Βιβλιοθήκη, εκεί στον τόμο «Ελλάς» μιας εγκυκλοπαίδειας
και στο άρθρο «Ακρόπολις», υπήρχαν όλες οι λεπτομέρειες με την περιγραφή του
ιερού βράχου. Αφού μελέτησαν όλες τις διόδους, είδαν ότι στην εξωτερική ρίζα της
βόρειας πλευράς της, υπάρχει μια μεγάλη τρύπα που οδηγεί στο εσωτερικό και
βγαίνει ακριβώς ανατολικά από το Ερεχθείο. Στην αρχαιότητα από την τρύπα αυτή
κατά τη μυθολογία, έβγαινε ο Ιερός Όφις της Αθηνάς. Επέλεξαν λοιπόν την είσοδο
από το πέρασμα της Σπηλιάς της Αγραύλου και το βράδυ της 9ης Μαΐου, επιχείρησαν
να ανέβουνε με στόχο να κατεβάσουν τη σημαία τότε. Μόλις ανέβηκαν και έφτασαν
στην έξοδο, στα ερείπια του Ναού των Αρρηφόρων, είδαν ότι ο χώρος ήταν
κατειλημμένος από γερμανικά αντιαεροπορικά πολυβόλα. Είχε στρατοπεδεύσει εκεί
μια αντιαεροπορική πυροβολαρχία. Οποιαδήποτε ενέργεια εκείνη τη στιγμή, ήταν
καταδικασμένη σε αποτυχία. Έκτοτε πηγαίνανε κάθε μέρα στο Μνημείο του
Φιλοπάππου και παρακολουθούσανε πότε θα έφευγε η αντιαεροπορική μονάδα. Την
περίοδο της αναμονής, είχε αρχίσει και η Μάχη της Κρήτης, οπότε μετά από
συζήτηση κατέληξαν, ότι εάν ήταν εφικτό θα συνδύαζαν το εγχείρημα τους με τη
διαφαινόμενη κατάληψη του νησιού, έτσι ώστε να δώσουν το μήνυμα ότι ο αγώνας
συνεχίζεται. 139
Στις 30 Μαΐου, όταν και δημοσιεύτηκε ένα θριαμβευτικό γερμανικό ανακοινωθέν,
αναγγέλλοντας ότι η μάχη στη μεγαλόνησο έληξε με πλήρη νίκη, οι δύο νέοι φοιτητές
συναντήθηκαν στις 8μ.μ. στην πλατεία Κουμουνδούρου. Προχώρησαν αμίλητοι μέσα
στα στενά της Πλάκας και έκαναν μια βόλτα γύρω από το δασάκι που περικλείει την
Ακρόπολη. Ακούσανε αντρικά και γυναικεία γέλια από τα Προπύλαια, ήταν οι
φρουροί που γλεντούσαν. Κάποια στιγμή που δε φαινόταν κανένας γύρω, πηδήξανε
το συρματόπλεγμα που ήταν γύρω από το δασάκι των πεύκων και έφτασαν στην
ξύλινη πόρτα του σπηλαίου. Σκαρφάλωσαν στη σκαλωσιά που είχαν φτιάξει οι
αρχαιολόγοι και ανέβηκαν τη σήραγγα με κίνδυνο της ζωής τους, καθώς ήταν τόσο
απότομη που αν στραβοπατούσαν ή γλιστρούσαν θα σκοτώνονταν. Η σπηλιά
κατέβαινε 40 μέτρα κάτω και κατόπιν ανοιγότανε το χείλος ενός ξεροπήγαδου, άλλα
δέκα μέτρα περίπου. Όταν ανέβηκαν κοιτάξανε γύρω τους, στα δεξιά είχαν τα
Προπύλαια, απέναντι τον Παρθενώνα και αριστερά το Ερεχθείο. Έμειναν εκεί για
αρκετή ώρα, μέχρι να βεβαιωθούν ότι δεν υπήρχαν Γερμανοί. Στη συνέχεια
χωριστήκανε, ο Σάντας πήγε κατευθείαν προς τη σημαία και ο Γλέζος έκανε τον
κύκλο γύρω από τον Παρθενώνα με την ίδια τελική κατεύθυνση. Για να
εξακριβώσουνε που βρίσκονταν οι Γερμανοί σκοποί, έριχναν πέτρες μπροστά. Με τον
τρόπο αυτό, έφτασαν στο σημείο όπου έβλεπαν το κυκλικό τειχάκι γύρω από τη βάση
της σημαίας. Εκεί είδαν την ξύλινη σκοπιά των Γερμανών. Δεν γνώριζαν εάν υπήρχε
σκοπός μέσα. Περίμεναν κρυμμένοι στη σκιά του τείχους, μέχρι να σιγουρευτούν.
Πέταξαν πάλι κάνα δυο πέτρες και όταν είδαν ότι ήταν ησυχία, με ένα πήδημα
βρέθηκαν κοντά στο κοντάρι. Φτάνοντας στο βάθρο λύσανε το συρματόσχοινο που
κατέβαζε τη σημαία, όμως ήταν επίτηδες μπερδεμένο με τα άλλα συρματόσχοινα που
κρατούσαν το κοντάρι, γεγονός που δεν το είχαν προσέξει, με αποτέλεσμα η σημαία
139

Φάτσης Γ., «Σάντας: Έτσι αποφασίσαμε να κατεβάσουμε τη σημαία», εφ. Το Βήμα, 30 Μαΐου
1976, σ. 8, Χατζηπατέρας Κ. – Φαφαλιού Μ., Μαρτυρίες…, σ. 395, Γλέζος Μ., Εθνική…, τ. Β΄, σ.
913, Χατζηπατέρας Κ. – Φαφαλιού-Δραγώνα Μ., Μαρτυρίες ΄41-΄44. Η Αθήνα της Κατοχής, τ. Α΄,
Αθήνα, «Κέδρος», 2002, σ. 75, Ανταίος Π., Συμβολή στην ιστορία της ΕΠΟΝ, τόμος, ΑΙ, Αθήνα,
«Καστανιώτη», 1977, σ. 120-121, Μπίρκας Κ., Η Εποποιΐα της Εθνικής Αντίστασης (1941-1944).
Αθήνα, «Άκμων», 1960, σ. 515, Γρηγοριάδης Σ., Συνοπτική ιστορία της εθνικής αντίστασης (19411945). Έκδοση 2η, Αθήνα, «Καπόπουλος», 1982, σ. 31,
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να μην κατεβαίνει. Τότε ο Γλέζος ανεβαίνει αποφασιστικά πάνω στο κοντάρι, πιάνει
τη σημαία και την τραβάει. Μετά από δύο αποτυχημένες απόπειρες τη θέση του
παίρνει ο Σάντας. Όμως ούτε αυτός τα καταφέρνει. Εκείνη την ώρα είχαν ξεχάσει
τους Γερμανούς, προείχε η επίτευξη του στόχου. Καθώς ήταν καθισμένοι στα γύρω
μάρμαρα, πρόσεξαν τα τρία συρματόσχοινα που υποβάσταζαν το κοντάρι. Με
υπομονή και ψυχραιμία έσπασαν τις τρεις σιδερένιες στρόφιγγες, που συγκρατούσαν
στο έδαφος τα συρματόσχοινα υποστηρίξεως του ιστού. Τα ελευθέρωσαν, τα
ξεμπέρδεψαν και τότε το σύμβολο του φασισμού έπεσε πάνω τους κουκουλώνοντας
τους. Ήταν μια τεράστια σημαία 4 μέτρα μήκος και 2 μέτρα πλάτος, στη μέση είχε
τον αγκυλωτό σταυρό και στην επάνω άκρη, τον πολεμικό σταυρό του Κάιζερ. Με τη
χαρά ζωγραφισμένη στο πρόσωπο τους, σκίζουν από ένα κομμάτι κοντά στον
αγκυλωτό σταυρό και την υπόλοιπη σημαία την πετάνε φεύγοντας, στο ξεροπήγαδο
μέσα στο σπήλαιο και ρίχνουν χώμα και πέτρες για να τη θάψουν. Πριν φύγουν όμως,
άφησαν επίτηδες τα δαχτυλικά τους αποτυπώματα στον κόντο, για να μην
ενοχοποιηθούν οι κάτοικοι της Πλάκας. 140
Στις 12.10΄ μετά τα μεσάνυχτα, ξεκίνησαν για τα σπίτια τους. Η ώρα της
κυκλοφορίας όμως είχε περάσει και στην Καπνικαρέα έξω από το Κρατικό Ταμείο
(Ερμού), τους σταμάτησε ένας σκοπός. Του δικαιολογηθήκανε ότι ήταν σε γλέντι και
ότι για το λόγο αυτό άργησαν. Ο αστυφύλακας ήταν ο Παναγιώτης Βουτόπουλος, 141
ο οποίος κοίταξε τις ταυτότητες τους και τους άφησε να περάσουν, κρατώντας τα
ονόματα τους. Ταυτόχρονα όμως κράτησε και το μυστικό για τη σημαία, καθώς την
άλλη μέρα κατάλαβε ποιοι ήταν οι δράστες. Ο αστυφύλακας αυτός, όπως και όλοι
όσοι είχαν υπηρεσία στην περιοχή, μαζί με τους διοικητές και διευθυντές των
τμημάτων τους, απολύθηκαν στις 2 Ιουνίου με απόφαση του Τσολάκογλου. 142
Το πρωινό της 31ης Μαΐου, στο γερμανικό στρατηγείο επικράτησε μεγάλη ταραχή
και σύγχυση, η αντίδραση όμως ήταν άμεση, αν και όπως αποδείχτηκε όχι η
ορθότερη. Την ίδια κιόλας μέρα ο Γερμανός φρούραρχος της Αθήνας, έβγαλε
ανακοίνωση στις ελεγχόμενες από τις αρχές κατοχής εφημερίδες, σύμφωνα με την
οποία επιβαλλόταν άμεσα η απαγόρευση της κυκλοφορίας μετά τις 10 το βράδυ. Στην
ανακοίνωση αυτή ξεχωρίζει μια είδηση: «Κατά την νύκτα της 30ης προς την 31ην
Μαΐου υπεξηρέθη η επί της Ακροπόλεως κυματίζουσα γερμανική πολεμική σημαία παρ’
αγνώστων δραστών. Διενεργούνται αυστηραί ανακρίσεις. Οι ένοχοι και οι συνεργοί
αυτών θα τιμωρηθούν διά της ποινής του θανάτου». Παράλληλα στην ίδια
ανακοίνωση, αναφέρονταν και άλλοι πέντε λόγοι που οδήγησαν στην απαγόρευση
140
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Φάτσης Γ., «Σάντας…», σ. 8, Χατζηπατέρας Κ. – Φαφαλιού-Δραγώνα Μ., Μαρτυρίες…, τ. Α΄, σ.
75-76, Γλέζος Μ., Εθνική…, τ. Β΄, σ. 914-915, Μπαρτζιώτας Β., Η Εθνική αντίσταση στην
Αδούλωτη Αθήνα, Μερικοί βασικοί σταθμοί στην ιστορία της ΚΟΑ του ΚΚΕ. Αθήνα, «Σύγχρονη
Εποχή», 1984, σ. 47-48, Χατζηπατέρας Κ. – Φαφαλιού Μ., Μαρτυρίες…, σ. 396, Ανταίος Π.,
Συμβολή…, τ.ΑΙ, σ. 121-122, Ρήγος Α., Τα κρίσιμα…, τ. Β΄, σ. 275-277, Κέδρος Α., Η
ελληνική…, τ.1ος, σ. 99-100, Μπίρκας Κ., Η Εποποιΐα…, σ. 516-518, Ζαούσης Α., Οι δύο Όχθες…,
τ. ΒΙ΄, σ. 25-27, Γρηγοριάδης Σ., Συνοπτική…, σ. 30-32,
Ο Γρηγοριάδης Σόλωνας αναφέρει ότι ο αστυφύλακας λεγόταν Δούκας. Γρηγοριάδης Σ., ο.π., σ. 32
Η ανακοίνωση έλεγε τα εξής: «Μετά τα λυπηρά ταύτα γεγονότα η κυβέρνησις προέβη εις την
απόλυσιν του αρχηγού της Αστυνομίας Πόλεων, την αποστράτευσιν του αρχηγού της Χωροφυλακής
και εις την εκ του σώματος απόλυσιν, άνευ συντάξεως, των διοικητών των αστυνομικών τμημάτων
των περιφερειών Ακροπόλεως και Αθηναϊκής Λέσχης, όπου εσημειώθησαν τα τελευταία γεγονότα, ως
και των αξιωματικών της υπηρεσίας, των αρχιφυλάκων και αστυφυλάκων, οι οποίοι εξετέλουν
υπηρεσίαν κατά την ώραν των επεισοδίων». Νέοι διοικητές της αστυνομίας και της χωροφυλακής,
διορίζονται ο συνταγματάρχης Π. Σπηλιωτόπουλος και Σ. Δημαράτος. Μαθιόπουλος Β., Εικόνες…,
σ. 72, , Γλέζος Μ., Εθνική…, τ. Α΄, σ. 243, τ. Β΄, σ. 915, Χρηστίδης Χ., Χρόνια…, σ. 57,
Χατζηπατέρας Κ. – Φαφαλιού-Δραγώνα Μ., Μαρτυρίες…, τ. Α΄, σ. 76, Ζαούσης Α., Οι δύο
Όχθες…, τ. ΒΙ΄, σ. 27-28, Φάτσης Γ., «Σάντας…», σ. 8,
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της κυκλοφορίας. Αυτοί ήταν: Οι εκδηλώσεις συμπάθειας των Ελλήνων προς τους
Άγγλους αιχμαλώτους. Η «ευαρέσκεια» με την οποία συζητιόντουσαν οι
«κακοποιήσεις» των Κρητικών εναντίον των Γερμανών αιχμαλώτων. Η μη φιλική
συμπεριφορά «ευρύτερων κύκλων της πόλεως των Αθηνών» έναντι του γερμανικού
στρατού. Η αισχροκέρδεια των εμπόρων, οι οποίοι πουλούσαν διάφορα είδη
ακριβότερα στους Γερμανούς στρατιωτικούς. Ενώ τέλος επικρινόταν και η Ελληνική
Αστυνομία για ανοχή και αδράνεια. 143
Όσοι κοίταξαν πάνω στην Ακρόπολη το πρωί εκείνης της μέρας, είχαν την τύχη να
δουν τον ιερό αυτό βράχο απαλλαγμένο από το σύμβολο του φασισμού, εικόνα που
θα επαναλαμβανόταν μόλις μετά από τρία χρόνια και 134 ημέρες. Πάνω στην
Ακρόπολη τώρα, κυμάτιζε για λίγο μόνη της η ελληνική σημαία, ενώ λίγες ώρες
αργότερα, έγινε η αντικατάσταση της γερμανικής σημαίας με μια άλλη μικρότερη. Η
είδηση ότι στη διάρκεια της νύχτας, άγνωστοι Έλληνες πατριώτες την κατέβασαν από
τον ιστό της, την έσκισαν και την πέταξαν, κυκλοφόρησε και με τη βοήθεια των
Γερμανών, ταχύτατα. Γεγονός που καταδεικνύει και τη σύγχυση τους, όσον αφορά
την επικοινωνιακή διαχείριση του συμβάντος. 144 Καθώς με την έκδοση της
ανακοίνωσης στις εφημερίδες και την αναμετάδοση της, ανά τακτά χρονικά
διαστήματα από το ραδιοσταθμό της Αθήνας, έκαναν ευρύτερα γνωστό το συμβάν.
Βέβαια με τις απειλές προσπάθησαν να τρομάξουν τον ελληνικό λαό, υποτίμησαν
όμως τον ισχυρό συμβολισμό της πράξης και προκάλεσαν ακριβώς το αντίθετο από
αυτό που προσδοκούσαν.
Η ενέργεια αυτή εκτός από εθνική είχε και παγκόσμια απήχηση, καθώς οι δύο
φοιτητές με το κατόρθωμα τους, ντρόπιασαν το εθνικό σύμβολο των κατακτητών. Οι
συμμαχικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί, όπως και ο παγκόσμιος τύπος μετέδωσαν την
είδηση σε όλη την υφήλιο. Με τον τρόπο αυτό όλος ο κόσμος πληροφορήθηκε το
γεγονός, που προσέλαβε μορφή συμβολικής αντιστασιακής ενέργειας τεραστίων
διεθνών διαστάσεων, με ισχυρή απήχηση σε όλους τους υποδουλωμένους από τους
Γερμανούς και Ιταλούς λαούς. Έτσι οι δύο νέοι φοιτητές, ο Μανώλης Γλέζος και ο
Απόστολος Σάντας, έγιναν οι «πρώτοι παρτιζάνοι της Ευρώπης». 145
Όσον αφορά το επιχειρησιακό σκέλος, μόλις οι είκοσι οχτώ άντρες της φρουράς της
Ακρόπολης, καθώς και ο επικεφαλής υπολοχαγός τους, κατάπληκτοι αλλά και
πανικοβλημένοι, αντιλαμβάνονται ότι η σημαία δεν βρισκόταν στη θέση της,
ενημερώνουν το γερμανικό στρατηγείο. Τότε άμεσα πάνω στον ιερό βράχο
διενεργείται στρατοδικείο, το οποίο και τους επέβαλε την ποινή του θανάτου δύο
φορές. Μόλις τους ανακοίνωσαν την απόφαση, τους τουφέκισαν όλους την ίδια
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144

145

Χρηστίδης Χ., Χρόνια…., σ. 56, Βουρνάς Τ., Ιστορία…, σ. 61-62, Γλέζος Μ., Εθνική…, τ. Α΄, σ.
345, 347, Αρώνης Π., «Ομολογίες εχθρών και φίλων για την Εαμική αντίσταση», περ. «ΕΑΜΑντίσταση», τχ. 13, Απρίλιος-Ιούνιος 1990, σ. 34, Ζαούσης Α., Οι δύο Όχθες…, τ. (ΒΙ΄), σ. 27,
Ψυρούκης Ν., Ιστορία…, σ. 98, Ζωίδης Γ., Καΐλας Μ., Μαματζής Τ., Αθανασίου Φ., Ασούρας Γ.,
Ιστορία…, σ. 77, Κέδρος Α., Η ελληνική…, τ.1ος, σ. 97, Γασπαρινάτος Σ., Η κατοχή..., τ. Α, σ. 83,
Δροσάκη Ε., Εν Θεσσαλονίκη…, σ. 40-41,
Στο γεγονός της αφαίρεσης της χιτλερικής σημαίας από την Αρχαία Ολυμπία, οι γερμανικές αρχές
δεν έδωσαν δημοσιότητα, για ευνόητους λόγους. Συγκεκριμένα, στη 1 Αυγούστου του 1941 και
ώρα δώδεκα και μισή με μία το μεσημέρι, σημειώθηκε κλοπή της γερμανικής σημαίας, που ήταν
αναρτημένη στο κτίριο που στεγαζόταν η Γερμανική Αρχαιολογική Υπηρεσία. Όμως ο
Άλτενμπουργκ, καταγγέλλοντας την πράξη στον Τσολάκογλου, του ζητούσε «όπως εξετάσητε την
περίπτωσιν ταύτην με την επιβαλλόμενην αυστηρότητα προς ανάλογον τιμωρίαν της εγκληματικής
ταύτης πράξεως». Φαράκος Γ., Η μάχη των συμβόλων. Το κατέβασμα της Χιτλερικής σημαίας από
την Αρχαία Ολυμπία. Αθήνα, «Φιλίστωρ», 1996, σ. 15, 28, 30, Γλέζος Μ., ο.π., τ. Α΄, σ. 347,
Ανταίος Π., Συμβολή…, τ.ΑΙ, σ. 120, Γιάνναρης Γ., Φοιτητικά…, τ. Α΄, σ. 511, Χατζηπατέρας Κ. –
Φαφαλιού-Δραγώνα Μ., Μαρτυρίες…, τ. Α΄, σ. 74, Γρηγοριάδης Σ., Συνοπτική…, σ. 31,
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στιγμή στο χώρο εκείνο. 146 Παράλληλα, ο διοικητής της Γκεστάπο Τόυμπελ,
απειλούσε ότι εάν δεν βρεθούν οι ένοχοι, θα πληρώσει ακριβά την ενέργεια αυτή ο
αθηναϊκός λαός. Οι αστυνομικές αρχές μέσα σε μια ατμόσφαιρα εκνευρισμού,
άρχισαν προσχηματικά τις ανακρίσεις. Ταυτόχρονα, ανατέθηκε στην τότε ελληνική
δικαιοσύνη η έρευνα για την ανακάλυψη των δραστών. Οι Έλληνες δικαστικοί όμως,
οδήγησαν σε λάθος δρόμο την έρευνα, έως τη στιγμή που το γεγονός αυτό
υπερκεράστηκε από άλλα. 147
Το κατέβασμα της χιτλερικής σημαίας, συζητιόταν με ενθουσιασμό στο
Πολυτεχνείο και στα άλλα Ανώτατα Ιδρύματα. 148 Η ανωνυμία των δύο φοιτητών
κράτησε έως την εθνική γιορτή της 25ης Μαρτίου του 1945, όταν ο «Ριζοσπάστης»
και η «Ελευθερία» αποκαλύπτουν ταυτόχρονα τα ονόματα τους, εξυμνώντας την
αντιστασιακή τους πράξη. 149 Ενώ λίγο αργότερα κάνουν το ίδιο και οι εφημερίδες
«Ελεύθερη Ελλάδα» και «Εστία». 150 Το γεγονός ότι οι εφημερίδες είτε της αριστεράς,
είτε του κέντρου, είτε της δεξιάς, περιγράψανε το επεισόδιο σαν υπέροχη πατριωτική
πράξη, μέσα στην οξυμμένη εμφυλιοπολεμική περίοδο, αναδεικνύει ακόμη
περισσότερο την αξία του.

Συγκρότηση των πρώτων αντιστασιακών πυρήνων.

Σε όλο το διάστημα από την κατάληψη της χώρας από τους Γερμανούς, μέχρι και το
τέλος του καλοκαιριού, ιδρύονται παντού μικρές ή μεγαλύτερες ομάδες νέων, όχι
απαραίτητα φοιτητικές, στις οποίες ανήκαν όμως πολλοί σπουδαστές ή φοιτητές.
Παρέες της γειτονιάς, του σχολείου ή του πανεπιστημίου, βασισμένες σε κοινές
πολιτικές επιλογές, συσπειρώνονται και συντονίζουν τη δράση τους. Λίγο – λίγο
αναφαίνονται τα πρώτα σχήματα, οι πρώτες «οργανώσεις», αν μπορούν να
ονομαστούν οργανώσεις οι μικρές συσπειρώσεις νέων, που αναζητούσαν τρόπους να
αντιταχθούν στην ασφυκτική πραγματικότητα. Η δημιουργία τους καταδεικνύει τη
βούληση μεγάλου τμήματος της νεολαίας, για αντίσταση στο καθεστώς της κατοχής.
Γεγονός που αποτελεί τον κοινό παρονομαστή τους και από μόνο του προσδίδει το
μέγεθος της αξίας της ίδιας της ύπαρξης τους. Μια ύπαρξη που υποδηλώνει με τον
πλέον κατηγορηματικό τρόπο, την ενεργητική στάση απέναντι στους κατακτητές και
η οποία διαχέει στον υπόλοιπο κόσμο, τη συνείδηση του ελεύθερου ανθρώπου που
επιλέγει να εναντιωθεί και όχι να υποταχθεί. Οι μικρές αυτές οργανώσεις λοιπόν,
Χατζηπατέρας Κ. – Φαφαλιού-Δραγώνα Μ., Μαρτυρίες…, τ. Α΄, σ. 77, Μαγκριώτης Δ., Θυσίαι
της Ελλάδος και εγκλήματα Κατοχής κατά τα έτη 1941-1944. Αθήνα, (χ.ε.), (χ.χ.), σ. 273,
147
Οι φύλακες της Ακρόπολης και άλλοι διαβάτες, στις μαρτυρίες τους καταθέσανε ότι είδαν γύρω
στις 11 το βράδυ, μια άσπρη κούρσα να ανεβαίνει το δρόμο προς την Ακρόπολη. Οδηγός ήταν ένας
άντρας, με στολή Γερμανού αξιωματικού και συνοδηγός μια νέα γυναίκα. Το ζευγάρι όταν
κατέβηκε από την κούρσα, ανέβηκε τις σκάλες προς τον Παρθενώνα και χάθηκε. Μετά από αυτές
τις μαρτυρίες, η έρευνα των δικαστικών στράφηκε σε λάθος κατεύθυνση, με αποτέλεσμα και οι
Γερμανοί να ικανοποιηθούν από την πρόθεση των ελληνικών αρχών να συνεργαστούν και να μην
βρεθούν ποτέ οι ένοχοι. Γατόπουλος Δ., Ιστορία της κατοχής. Μετά συλλογής ιστορικών και
λαογραφικών ανεκδότων των ετών 1940-1944. Συμπληρωμένη με την ιστορία του παράνομου
τύπου της Εθνικής Αντίστασης, Έκδοση 2η. Αθήνα, «Μέλισσα», 1965, σ. 144-148, Γρηγοριάδης Σ.,
Συνοπτική…, σ. 32, Λάζος Χ., Ελληνικό…., σ. 268-269, Μαγκριώτης Δ., ο.π., σ. 273,
148
Φαράκος Γ., Μαρτυρίες…, σ. 15,
149
Ο Λιναρδάτος Σπύρος αναφέρει ότι, όταν το 1943 πήγε στο σπίτι του Γλέζου, αυτός έβγαλε από
την κρύπτη και του έδειξε το κομμάτι της γερμανικής σημαίας που είχε κρατήσει για ενθύμιο.
Πρωτύτερα του είχε αφηγηθεί ολόκληρη την ιστορία του κατεβάσματος της σημαίας από την
Ακρόπολη και έτσι, έγινε ένας από τους λίγους που ήξεραν το μυστικό για τους «δράστες» πριν από
την απελευθέρωση της χώρας. Λιναρδάτος Σ., Πολιτικοί…, σ. 83,
150
Κέδρος Α., Η ελληνική…, τ.1ος, σ. 98, Χατζηπατέρας Κ. – Φαφαλιού-Δραγώνα Μ., Μαρτυρίες…, τ.
Α΄, σ. 76, Μπίρκας Κ., Η Εποποιΐα…, σ. 519, Γρηγοριάδης Σ., Συνοπτική…, σ. 31,
146
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αποτέλεσαν το στήριγμα των Ελλήνων πολιτών, καθώς μέσα στις δύσκολες ώρες της
κατοχής, όταν η έκβαση του πολέμου έγερνε υπέρ του άξονα, με τον παράνομο τύπο
που έριχναν κάτω από τις πόρτες των σπιτιών, τα συνθήματα στους τοίχους, τα χωνιά
και όλες τις άλλες δράσεις τους, ήταν μια νότα αισιοδοξίας και αγωνιστικότητας, που
ενίσχυε το φρόνιμα του λαού. 151
Παράλληλα, υπήρξαν ο χώρος όπου ένα σημαντικό κομμάτι της φοιτώσας νεολαίας,
απέκτησε συνείδηση του πολιτικού και κοινωνικού του ρόλου και δυναμισμού.
Βέβαια σε πολλές από αυτές, το ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα ήταν ξεκάθαρο.
Ιδιαίτερα σε αυτές που ήταν ιδεολογικά προσανατολισμένες, προς τον πολιτικό χώρο
της αριστεράς και με διάφορους τρόπους συνδέονταν μαζί της. Κύριο χαρακτηριστικό
των οργανώσεων αυτών, ήταν η τάση που έδειξαν από την αρχή, να συμπλέουν, να
συγχωνεύονται και να ενώνονται σε όλο και πλατύτερα σχήματα. Ήταν δηλαδή
οργανώσεις μαζικού χαρακτήρα, που προσπάθησαν και κατάφεραν να
υπερφαλαγγίσουν τον κατακερματισμό τους, καταλήγοντας να συγχωνευτούν στη
μοναδική ενιαία οργάνωση της νεολαίας, που υπήρξε πραγματικά πανελλαδική, την
ΕΠΟΝ. Κατάληξη μιας πολιτικής επιλογής, όπου έδινε προτεραιότητα στη συλλογική
δράση και όχι στις μεμονωμένες ηρωικές πράξεις.
Από την άλλη, υπήρξαν οι οργανώσεις που είχαν τις πολιτικές και ιδεολογικές τους
αφετηρίες, στο χώρο που κάλυπταν πριν την κατοχή τα κόμματα του φιλελεύθερου
κέντρου και της δεξιάς. Υπήρξαν όμως και οργανώσεις που αναδείχθηκαν μέσα από
την ειδική συγκυρία. Όλες αυτές οι διεργασίες εκτυλίχτηκαν μέσα σε ένα πλαίσιο,
στο οποίο είχαν καταργηθεί τα προπολεμικά πολιτικά στεγανά και η πολιτική
τοποθέτηση του καθένα στην κατοχή επαναπροσδιοριζόταν με άλλους όρους.
Προσδίδοντας στην περίοδο αυτή, το χαρακτηριστικό της έντονης κινητικότητας από
την άποψη της πολιτικής συνειδητοποίησης και τοποθέτησης, καθώς οι ζυμώσεις της
εποχής, έπλαθαν τη φυσιογνωμία του αντιστασιακού νέου και τη
ριζοσπαστικοποιούσαν. 152
Επιπλέον, η ίδρυση πολλών αυτόνομων φορέων αντίστασης, είναι αποτέλεσμα των
νεανικών ανησυχιών, της ανώτερης μόρφωσης και της προθυμίας για εθνικούς
αγώνες και κοινωνικές αλλαγές των φοιτητών, σε συνδυασμό με μια διάχυτη
δυσπιστία προς τα παλιά κόμματα, που αδρανούσαν την ώρα της αλήθειας. Όλα τα
παραπάνω αναδεικνύουν ένα ξεκίνημα ασυντόνιστο, ανοργάνωτο και ακέφαλο, όπου
τα πάντα έπρεπε να καθοριστούν. Με ποιο τρόπο θα έπαιρνε σάρκα και οστά η
αντίσταση; Η δράση θα επικεντρωνόταν μόνο κατά του κατακτητή ή θα κάλυπτε και
τις ιδεολογικές, πολιτικές και κοινωνικές εκφάνσεις ενός μετακατοχικού ελληνικού
κράτους; Μέσα σε ποιο ιδεολογικό πλαίσιο θα κινούνταν το εκ παραδόσεως
πολιτικοποιημένο κοινωνικό υποσύνολο των φοιτητών; Ποιες θα ήταν οι
προτεραιότητες και ποιοι οι στόχοι; Πως μέσα σε ένα καθεστώς τρομοκρατίας, όπου
η παραμικρή διαμαρτυρία θα μπορούσε να σημαίνει εκτελεστικό απόσπασμα, θα
επιτυγχανόταν η ενεργοποίηση όλο και περισσότερων φοιτητών; Κάτω από αυτές τις
προϋποθέσεις λοιπόν, οι φοιτητές συγκροτούν τους πρώτους πυρήνες αντίστασης έξω
από τα πανεπιστήμια, καθώς το μόνο ίδρυμα που άνοιξε το πρώτο καλοκαίρι της
κατοχής για να γίνουν μαθήματα, ήταν το Πολυτεχνείο.
151
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Βαρών Ο., «Αντιστασιακές οργανώσεις νέων (1941-1944). Από το ατομικό στο συλλογικό», περ.
«Μνήμων», τ.14ος, «Εταιρεία μελέτης νέου ελληνισμού», Αθήνα 1992, σ. 115, 119, 120, ΒαρώνΒασάρ Ο., Η ενηλικίωση…, σ. 72-73, Φλάισερ Χ., Στέμμα και Σβάστικα. Η Ελλάδα της Κατοχής
και της Αντίστασης 1941-1944, τ. 2ος. Αθήνα, «Παπαζήση», 1995, σ. 51,
Βαρών Ο., Ελληνικός Νεανικός Τύπος (1941-1945) -καταγραφή-, τ. Α΄, Αθήνα, Εκδ. Ιστορικό
Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, «Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς», 1987, σ. κη΄, Βαρών Ο.,
«Αντιστασιακές…», σ. 120-121,
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Οι κατοχικές δυνάμεις, από την αρχή έριξαν το βάρος της προσοχής τους, στη
δράση της ιδιαίτερης κοινωνικής ομάδας των φοιτητών, ενώ δεν είναι τυχαίο ότι το
Φρουραρχείο Αθηνών με το κάτεργο των κρατητηρίων της Κομμαντατούρ,
βρισκόταν στο υπόγειο του κτιρίου επί της οδού Κοραή 4, ακριβώς δίπλα από το
Πανεπιστήμιο και φυσικά μέσα στο κέντρο της πόλης. 153 Ενώ η έδρα της Γενικής
Ασφάλειας, που λειτουργούσε ως υπηρεσία δίωξης του κομουνισμού και ήταν
κατάλοιπο της δικτατορίας του Μεταξά, βρισκόταν απέναντι από το Πολυτεχνείο,
στην οδό Στουρνάρη. Επιπλέον, είναι ενδεικτικός ο τρόπος με τον οποίο περνά η
εξουσία, από την προηγούμενη φασιστική κυβέρνηση στις αρχές κατοχής, καθώς
ολόκληρο το σύστημα της Ασφάλειας του Μανιαδάκη, που διέθετε ειδικούς
βασανιστές, μεταβιβάζεται αυτούσιο στην υπηρεσία των κατακτητών. Αυτό σημαίνει
ότι σε όλη τη διάρκεια της κατοχικής περιόδου, οι κομουνιστές αποτελούν τον κύριο
στόχο των διωκτικών αρχών. Κάτι που διαφαίνεται άμεσα, καθώς η Ασφάλεια μαζί
με τις ιταλικές αστυνομικές υπηρεσίες, καταρτίζουν κατάλογο φοιτητών και
σπουδαστών, που πρωτοστατούσαν στο φοιτητικό κίνημα και θα έπρεπε να
συλληφθούν. 154
Μία ενέργεια εύστοχη, γιατί οι ρίζες της δημιουργίας των οργανώσεων του
αριστερού πολιτικού φάσματος, βρίσκονται στο προπολεμικό, αντιφασιστικόδημοκρατικό φοιτητικό κίνημα, που αναπτύχθηκε στη δικτατορία του Μεταξά. Το
εγχείρημα αυτό όμως, δε στέφθηκε με επιτυχία. Έτσι οι πρώτοι ηγέτες της αντίστασης
των σπουδαστών, που είχαν παίξει ρόλο στον αντιδικτατορικό αγώνα, συνέβαλλαν
ουσιαστικά στην αναδιοργάνωση και δραστηριοποίηση, των περισσότερων
οργανώσεων της ΟΚΝΕ στο χώρο των ΑΕΙ (Πολυτεχνείο, Πανεπιστήμιο, ΑΣΟΕΕ,
Πάντειο κτλ). Ανασυγκρότηση που επιτυγχάνεται, μακριά από την «Παλιά ΚΕ» και
την «Προσωρινή Διοίκηση» του ΚΚΕ, κυρίως γιατί τις θεωρούσαν ύποπτες, αλλά και
γιατί δεν συμφωνούσαν με τη γραμμή τους. 155 Προς την κατεύθυνση αυτή, σημαντικό
ρόλο διαδραμάτισαν και οι εξόριστοι κομουνιστές, οι οποίοι επιχείρησαν μια νέα
οργάνωση του κόμματος. 156 Οι κομουνιστές αυτοί με την έναρξη της κατοχής,
Στο υπόγειο του μεγάρου σε βάθος περίπου 6 μέτρων υπάρχουν τρεις συνεχόμενοι θάλαμοι που οι
Γερμανοί χρησιμοποιούσαν σαν κρατητήρια Ελλήνων. Στον ένα θάλαμο κρατούνταν γυναίκες και
στους άλλους δύο άνδρες. Υπήρχανε επίσης μερικά κελιά, περίπου 1,5Χ2 το καθένα, που ήταν η
απομόνωση. Μετά τις ανακρίσεις στο κρατητήριο, οι πιο πολλοί κρατούμενοι οδηγούνταν στις
φυλακές Αβέρωφ, ώσπου να περάσουνε στρατοδικείο. Τσέκερης Φ., «Αναμνήσεις από την κατοχή.
Η Γερμανική Κομαντατούρα στην Αθήνα (οδός Κοραή 4)», περ. «Εθνική Αντίσταση», συλλογή
58η, Μάιος-Ιούνιος 1988, σ. 70-71,
154
Λιναρδάτος Σ., Πολιτικοί…, σ. 78, Στάικος – Μακρής Π., Κίτσος Μαλτέζος…, σ. 108, Συλλογικό,
Η Μαύρη…, σ. 92,
155
Γιάνναρης Γ., Φοιτητικά…, τ. Α΄, σ. 502, 505, Λάζος Χ., Ελληνικό…, σ. 272, Γλέζος Μ., Εθνική…,
τ. Α΄, σ. 372,
156
Την 1η Ιουλίου, δέκα ημέρες μετά την επίθεση του Χίτλερ κατά της Σοβιετικής Ένωσης, οι
εξόριστοι κομουνιστές συγκρότησαν τη Νέα Κεντρική Επιτροπή, η οποία κάλεσε τις δύο
προϋπάρχουσες κεντρικές επιτροπές, να αυτοδιαλυθούν και τα μέλη τους να τεθούν στη διάθεση
της νέας καθοδήγησης του ΚΚΕ, ενώ ταυτόχρονα αποφάσισε να βγει στην αντίσταση. Παράλληλα
η νέα διοίκηση του ΚΚΕ απέκτησε επαφή με τον πολιτικό κόσμο της χώρας. Οι συζητήσεις για την
οργάνωση της αντίστασης, άρχισαν από τις πρώτες ημέρες του Ιουλίου. Βολιδοσκόπησε τις
προθέσεις των παλιών κομμάτων και πρότεινε συνεργασία για την οργάνωση του
εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα. Ο παλιός δημοκρατικός κόσμος όμως αντέδρασε αρνητικά, γιατί
δεν ήταν ψυχολογικά προετοιμασμένος, έτρεφε μια σχετική δυσπιστία προς το ΚΚΕ και ήταν
προσκολλημένος στο κλισέ να μην ξαναγυρίσει ο βασιλιάς Γεώργιος. Γεγονός που επιβεβαιώνεται
από τη στάση του Σοφούλη, του Καφαντάρη και του Γονατά, στις μεταξύ τους συζητήσεις με τους
Αποστόλου, Χατζή και Γληνό. Αναστασιάδης Σ., Αναδρομές…, σ. 43, Ζαούσης Α., Οι δύο
Όχθες…, τ. ΒΙ΄, σ. 22-23, 34, Μπενετάτος Δ., Το Χρονικό…, σ. 39, Ζέκεντορφ Μ. (έρευναπαρουσίαση), Η Ελλάδα κάτω από τον αγκυλωτό Σταυρό -Ντοκουμέντα από τα γερμανικά αρχεία153
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παραδόθηκαν από το μεταξικό καθεστώς στους Γερμανούς. Στο σύνολο τους ήταν
2000, από αυτούς 580 κρατούνταν στην Ακροναυπλία, 157 230 στον Άγιο Ευστράτιο,
220 στην Ανάφη, 170 στην Αίγινα, 130 στη Φολέγανδρο, ενώ οι υπόλοιποι
βρίσκονταν στα Τρίκαλα στο Ασβεστοχώρι και αλλού. Πολλά από τα στελέχη αυτά
τους μήνες Απρίλιο και Μάιο δραπέτευσαν, ενώ άλλα απολύθηκαν. 158
Πριν ακόμη φτάσουν και οργανωθούν τον Ιούνιο στην Αθήνα, ανασυγκροτήθηκε η
«Κομματική Οργάνωση Πολυτεχνείου». 159 Η ομάδα αυτή υπήρξε η πρώτη έκφραση
του αντικατοχικού φρονήματος των σπουδαστών του Πολυτεχνείου, από τις πρώτες
μέρες της κατοχής. Με 60 περίπου μέλη, είχε δυνάμεις και επιρροή επιπλέον, στις
συνοικίες της Αθήνας, ανάμεσα σε εργάτες και υπαλλήλους, ιδιαίτερα στο
συνοικισμό του Περιστερίου. Ήταν η πιο μαζική και καλά οργανωμένη ομάδα και
ήταν σύμφωνη με τη γραμμή του κόμματος, όπως αυτή εκφράστηκε από το πρώτο
γράμμα του Ζαχαριάδη. Η ανασυγκρότηση της άρχισε πριν από την είσοδο των
Γερμανών στην Αθήνα, στις 21 Απριλίου, με την πρωτοβουλία τεσσάρων
σπουδαστών που υπηρετούσαν στα έμπεδα του Ρουφ, των Σταύρου Κασιμάτη,
Γιώργου Τσαούση και Νίκου Γαβριηλίδη, που ήταν μέλη της παλιάς ομάδας και του
Λευτέρη Ελευθερίου (Θαλασσινός). 160 Ο Κασιμάτης άμεσα έρχεται σε επαφή με τους
εξόριστους στη Φολέγανδρο, οι οποίοι μετά από λίγο καιρό δραπετεύουν. Από τις
πρώτες μέρες, χωρίς καμιά επιφύλαξη, έβαλαν την οργάνωση τους στη διάθεση της
Νέας Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος και βοήθησαν πρόθυμα στην
ανασυγκρότηση των δυνάμεων της ΟΚΝΕ. 161 Ταυτόχρονα, η «Κομματική Οργάνωση
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μετάφραση: Θανάσης Γεωργίου. Αθήνα, «Σύγχρονη Εποχή», 1991, σ. 33, Δημητρίου Π., Εκ
βαθέων…, σ. 86,
Ιδρύθηκε στις 16 Φεβρουαρίου του 1937, σε αυτό η μεταξική δικτατορία έστελνε όσους
κομουνιστές θεωρούσε περισσότερο επικίνδυνους, καθώς και πολλούς που είχαν εκτίσει την ποινή
τους στις φυλακές. Έτσι είχε συγκεντρωθεί εκεί το πιο σημαντικό στελεχικό δυναμικό του ΚΚΕ.
Ανάμεσα τους ήταν οι Γιάννης Ιωαννίδης, Γιάννης Ζεύγος, Δημήτρης Γληνός, Βασίλης
Μπαρτζιώτας, Κώστας Θέος, Ναπολέων Σουκατζίδης κ.α. Δημητρίου Π., Εκ βαθέων…, σ. 95,
Στις 8 Απριλίου αποδράσανε από το Σανατόριο Ασβεστοχωρίου 12 στελέχη και μέλη του ΚΚΕ.
Από τις 10 έως τις 18 Μαΐου αποδράσανε τμηματικά όλοι οι εξόριστοι κομουνιστές από το νησί
Φολέγανδρος, περίπου 130. Στις 20 Μαΐου κατόρθωσαν να αποδράσουν οι 36 εξόριστοι του νησιού
Κίμωλος και στις 30 του μήνα μια ομάδα 7 εξόριστων από το νησί Γαύδος. Εκτός από μια ομάδα
που επιβιβάστηκε στην Κρήτη, όλοι οι άλλοι εξόριστοι κομουνιστές (200 περίπου), ανάμεσα στους
οποίους και 6 μέλη της ΚΕ του ΚΚΕ, έφθασαν στην ηπειρωτική Ελλάδα, κυρίως στην Αθήνα και
τον Πειραιά. Έτσι, τα μέλη της ΚΕ και τα άλλα καθοδηγητικά στελέχη που έφθασαν στην Αθήνα,
ανέλαβαν το έργο της ανασυγκρότησης του κόμματος. Ζωίδης Γ., Καΐλας Μ., Μαματζής Τ.,
Αθανασίου Φ., Ασούρας Γ., Ιστορία…, σ. 68,
Την περίοδο πριν την κατοχή, στο Ε.Μ.Π. είχε αναπτυχθεί έντονη αντιδικτατορική δράση με
πρωτοπόρους το σπουδαστή Καλλέργη, που αναπτύσσει τις ιδέες του σοσιαλισμού και τον Γεώργιο
Δρακόπουλο. Στην ΟΚΝΕ επίσης ανήκε «η ανεξάρτητη ομάδα-οργάνωση σπουδαστών
Πολυτεχνείου, που δρούσε στα χρόνια 1937-1940 υποτυπωδώς». Η ομάδα αυτή δημιούργησε το
Ταμείο Απόρων Σπουδαστών, με πρόεδρο τον Πρύτανη του Πολυτεχνείου το 1938, Νικόλαο
Κιτσίκη, ενώ παράλληλα η Λέσχη πρόσφερε δωρεάν φαγητό στους άπορους. Μέλη της ομάδας
ήταν οι Σταύρος Κασιμάτης (Ορέστης), Νίκος Γαβριηλίδης, Γιώργος Τσαούσης, Θεόδωρος
Παπαδόπουλος, Στέφανος Καυκαλίδης, Ηλίας Βελεσσαρίδης, Δημήτρης Σακατιάς. Βέβαια, αυτή η
οργάνωση είχε ενταχθεί στην ΕΟΝ του Μεταξά, με σκοπό την απρόσκοπτη δράση της από το
εσωτερικό της. Κίνηση που έκανε αρκετούς σπουδαστές που ανέπτυξαν αντιδικτατορικό αγώνα να
δυσανασχετήσουν. Ελευθερίου Λ., Το Πολυτεχνείο…, σ. 11-15,
«Ήμασταν φαντάροι στο Ρουφ, 4-5 κομμουνιστές νέοι τότε, το σκάσαμε απ’ του Ρουφ. Η πρώτη μας
σκέψη ήταν να γίνει μια ανασυγκρότηση της ΟΚΝΕ Σπουδάζουσας. Επικεφαλής ήταν ο Σταύρος
Κασιμάτης». Ελευθερίου Λ., Συνεντεύξεις από το αρχείο της ΕΡΤ, Φάκελος Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Ι, 61, σ. 1,
Ε.Λ.Ι.Α.,
Γιάνναρης Γ., Φοιτητικά…, τ. Α΄, σ. 506, Τρικαλινός Γ., Δρόμος μακρύς και δύσκολος Αναμνήσεις
(ΟΚΝΕ-Μεταξική δικτατορία-ΕΠΟΝ-Εθνική Αντίσταση-φυλακές και εξορίες). Αθήνα, «Σύγχρονη
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Πολυτεχνείου» συνεργάζεται στενά με την «Τεχνοκρατία», που είχε επικεφαλής της
τον καθηγητή του ιδρύματος, Αθανάσιο Ρουσόπουλο. Η «Τεχνοκρατία»
δημιουργήθηκε αμέσως μετά την κατάληψη της χώρας από τους Γερμανούς και ήταν
μια πολιτική κίνηση μιας ομάδας τεχνοκρατών. Ως στόχους της είχε τη συμμετοχή
στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα και την παράλληλη μελέτη των προβλημάτων
ανάπτυξης της χώρας, μετά την απελευθέρωση. Όταν ιδρύθηκε το ΕΑΜ, τα μέλη της
συμφώνησαν με τους σκοπούς του και προσχώρησαν σε αυτό. 162
Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών δρούσε η «Φοιτητική Κομουνιστική Οργάνωση» (ΦΚΟ).
Δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της δικτατορίας του Μεταξά, από τον αριστούχο
φοιτητή του Πολυτεχνείου, Γιώργο Λιανόπουλο (Δήμο). Από το 1939, στα μέλη της
ανήκουν οι, Άρης Αλεξάνδρου, Ιάσων Μολφέσης, Ανδρέας Φραγκιάς, Λεωνίδας
Τζεφρώνης κ.α. Αριθμούσε κατά τα λεγόμενα της στα 15 με 20 μέλη. Τον
καθοδηγητικό της πυρήνα αποτελούσαν, εκτός από το Λιανόπουλο, οι Στάθης
Μεγαλοοικονόμου (Φάνης) και ο Χρήστος Θεοδωρόπουλος (Μάξιμος). Στελέχη της,
μεταξύ άλλων, ήταν οι φοιτητές Σπύρος Μονδάνος, και Γ. Καραμιχάλης που μαζί με
τον Λιανόπουλο έδρασαν τον Απρίλιο στο έμπεδο του Ρουφ. Με την απόδραση των
εξόριστων, ο Λιανόπουλος έρχεται άμεσα σε επαφή και εντάσσει την ομάδα και
εργάζεται για την ανασυγκρότηση των δυνάμεων της ΟΚΝΕ. 163
Μια άλλη προοδευτική-αντιφασιστική παρέα φοιτητών, που είχε δημιουργηθεί από
το 1939, δραστηριοποιείται στις αρχές Μαΐου. Απαρτιζόταν από τους Πάνο Λαγδά,
Αλέκο Μητρόπουλο (Άρη), Έκτορα Οικονομίδη (Κοσμά), Τάκη Παπαγεωργόπουλο,
Θεόφιλο (Φύλη) Γεωργίου, Γεράσιμο Σταύρου και Άρη Βασιλειάδη και στην οποία
συμμετείχαν και οι Λεωνίδας Τζεφρώνης, Ανδρέας Φραγκιάς, Ιάσων Μολφέσης και
Χρήστος Θεοδωρόπουλος, της ΦΚΟ. Ο Λεωνίδας Τζεφρώνης αναφέρει, πως τα μέλη
της ομάδας-παρέας αυτής είχαν φιλικές και όχι οργανωτικές σχέσεις μεταξύ τους. Με
την είσοδο λοιπόν των Γερμανών και πριν ακόμη έρθουν σε επαφή με την ΟΚΝΕ,
ενεργοποιήθηκαν και αποφάσισαν να οργανώσουν ένα τυπογραφείο για να
τυπώνουνε προκηρύξεις. Το οργανωτικό και τεχνικό μέρος του τυπογραφείου
ανατέθηκε στον Πάνο Λαγδά. Ακολούθως, με την ανασύνταξη της ΟΚΝΕ, η
οργανωτικά ανοιχτή φιλική ομάδα, εντάχθηκε σε αυτή και μπήκε αμέσως σε
δράση. 164
Τα ιδρυτικά μέλη μιας άλλης ομάδας, που είχε αρχίσει και αυτή τη δράση της στα
χρόνια της δικτατορίας, έρχονται με την έναρξη της χιτλερικής κατοχής σε επαφή. Ο
φοιτητής λοιπόν της ΑΣΟΕΕ Σταύρος Γιαννακόπουλος (ή Σταμάτης ή Πέτρος
Ανταίος), ο Πέτρος Πατρέλης και ο Λευτέρης Παυλίδης, που ήταν ιδρυτικά μέλη της
οργάνωσης «Ξύπνημα», 165 άρχισαν να ζωντανεύουν τις παλιές επαφές.
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Εποχή», 1981, σ. 26, 30, Βερβενιώτη Τ., Η γυναίκα …, σ. 335, Ανταίος Π., Συμβολή…, τ.ΑΙ , σ.
110-111,
Γλέζος Μ., Εθνική…, τ. Α΄, σ. 443,
Στάικος – Μακρής Π., Κίτσος Μαλτέζος…, σ. 99-100, 331, Τρικαλινός Γ., Δρόμος…, σ. 27,
Ανταίος Π., Συμβολή…, τ.ΑΙ, σ. 113, ΑΙΙ, σ. 493-494, Γιάνναρης Γ., Φοιτητικά…, τ. Α΄, σ. 510,
Προσωπικό Αρχείο Λαζάρου Φ., «Αλέκος Μητρόπουλος (Άρης)», σ. 1, Γλέζος Μ., Εθνική…, τ.
Α΄, σ. 452 και τ. Β΄, σ. 1089, Λιναρδάτος Σ., Πολιτικοί…, σ. 76,
Η ομάδα «Ξύπνημα», πήρε το όνομα της από το ομώνυμο έντυπο που κυκλοφόρησε το 1939. Ήταν
μια οργάνωση με κομουνιστικούς και αντιφασιστικούς προσανατολισμούς, που σχηματίστηκε τον
Ιανουάριο ή το Φεβρουάριο του 1940. Κέντρο δράσης της ήταν η Νέα Σμύρνη και στόχοι της ο
αντιπολεμικός-αντιφασιστικός αγώνας και η κινητοποίηση όσο πιο πολλών νέων, που θα
ενστερνιζότανε τις μαρξιστικές ιδέες της εποχής. Πριν από την επιστράτευση του Σεπτεμβρίου
1940, τα μέλη της οργάνωσης ανέρχονταν στα εξήντα. Τις πρώτες μέρες της κατοχής αριθμούσε
περίπου στα 10 με 15 μέλη και δρούσε κι αυτή βασικά στο Πανεπιστήμιο. Η δραστηριότητα της
σταμάτησε κατά τον Ιούνιο του 1941, όταν τα μέλη της χάθηκαν σε άλλους σχηματισμούς, όπως η
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Συγκεντρώθηκαν για πρώτη φορά, τη δεύτερη Κυριακή της κατοχής, στις 4 Μαΐου,
στο καμαράκι του Λευτέρη Παυλίδη στην Καλλιθέα, επί της οδού Ανακρέοντος 95.
Εκεί ο Γιαννακόπουλος έφερε το καταστατικό της πρώτης εθνικοαπελευθερωτικής
οργάνωσης νέων, της «Φιλικής Εταιρείας Νέων» (ΦΕΝ), κρατώντας μυστικό από
τους υπόλοιπους ότι η πρωτοβουλία ξεκινούσε από τον ίδιο. Το καταστατικό της
ΦΕΝ, καλούσε στις γραμμές της κάθε πατριώτη που ήθελε να αγωνιστεί για την
απελευθέρωση της Ελλάδας, ανεξάρτητα από κοινωνική προέλευση, ιδεολογική και
πολιτική τοποθέτηση. Η οργανωτική δομή της ήταν η τριαδική, με την καθοδηγητική
τριάδα του Γιαννακόπουλου, να δημιουργεί τις πρώτες τριάδες της ΦΕΝ στους
φοιτητές από την πρώτη κιόλας εβδομάδα. 166 Από αυτή την ιδρυτική τριάδα, ο
Πατρέλης συνδέθηκε με τη δουλειά των εμποροϋπαλλήλων, 167 ο Λευτέρης Παυλίδης
ασχολήθηκε με την ανασυγκρότηση της αχτίδας στην Καλλιθέα και ο
Γιαννακόπουλος, πέρασε στη δουλειά της ΟΚΝΕ. 168
Η πρώτη προκήρυξη της ΦΕΝ, κυκλοφόρησε την επόμενη μέρα της κατάληψης της
Κρήτης. Ο Σταύρος Γιαννακόπουλος την τύπωσε με χειροκίνητο πολυγράφο, στα
γραφεία Αθηνών-Μοσχάτου-Πειραιώς, επί της οδού Σωκράτους 73. Η προκήρυξη
που διανεμήθηκε στην Ομόνοια και στην Πανεπιστημίου, έλεγε: «Οι Χιτλερικοί
καταχτητές υπόταξαν με τη φωτιά και το σίδερο το τελευταίο κομμάτι ελεύθερης
ελληνικής γης. Αλλά δεν θα μπορέσουν να υποτάξουν ποτέ (αυτό θα τους δώσουμε να
το καταλάβουν) μια περιοχή πολύ μεγαλύτερη και απόρθητη – την ψυχή του λαού και
της νεολαίας μας». Έτσι, τα πρώτα έντυπα φύλλα της ΦΕΝ 169 και τα πρώτα
συνθήματα, εμφανίστηκαν στο Σύνταγμα, στη Σόλωνος, στο κτίριο του Χημείου, στο
Πανεπιστήμιο. 170 Το ίδιο πρωί γινόταν γνωστό ότι δύο φοιτητές είχαν κατεβάσει τη
χιτλερική σημαία από την Ακρόπολη.
Με την άφιξη των εξόριστων κομουνιστών, συγκροτήθηκε το 3μελές Καθοδηγητικό
γραφείο της Νεολαίας, με υπεύθυνους τον Αδάμ Μολυβδά, το Γιώργο Τρικαλινό και
το Χαράλαμπο Δρακόπουλο. Από τις πρώτες μέρες είχαν να αντιμετωπίσουν ένα χάος
που επικρατούσε γύρω από το κομματικό ζήτημα. Υπήρχαν η «Προσωρινή Διοίκηση»
και η «Παλιά ΚΕ», που η μία κατηγορούσε την άλλη ότι είναι χαφιέδικη. Από
πλευράς νεολαίας υπήρχαν οι αντίστοιχες οργανώσεις τους και διάφορες άλλες
ανεξάρτητες ομάδες και οργανώσεις. Στις 22 Ιουνίου το καθοδηγητικό γραφείο
δέχτηκε ένα επιπλέον σοβαρό πλήγμα, καθώς συνελήφθη ο Δρακόπουλος. 171 Ύστερα
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ΟΚΝΕ και η ΦΕΝ. Γιάνναρης Γ., Φοιτητικά…, τ. Α΄, σ. 507-508, Ανταίος Π., Συμβολή…, τ.ΑΙ, σ.
80, 281-284, Τρικαλινός Γ., Δρόμος…, σ. 27-28, Γλέζος Μ., Εθνική…, τ. Α΄, σ. 424-425,
Γιάνναρης Γ., ο.π., σ. 508, Ανταίος Πέτρος, ο.π. σ. 106-107, Γλέζος Μ., ο.π., σ. 424, 438-439,
Βαρών Ο., Ελληνικός…, τ. Α΄, σ. 24,
Τον Φεβρουάριο του 1942 συλλαμβάνεται και οδηγείται στις φυλακές της Λάρισας, αργότερα
μεταφέρεται στις φυλακές Αβέρωφ. Πατρέλης Π., Συνεντεύξεις από το αρχείο της ΕΡΤ, Φάκελος
Ν-Π, 233, σ. 1-5, Ε.Λ.Ι.Α.,
Ανταίος Π., Συμβολή…, τ. ΑΙ, σ. 109, 138, Γιάνναρης Γ., Φοιτητικά…, τ. Α΄, σ. 508-509,
Αργότερα πρωτοστάτησε στην ίδρυση του ΕΑΜ Νέων και ένα χρόνο μετά υπήρξε συνιδρύτρια της
ΕΠΟΝ. Γιάνναρης Γ., ο.π., σ. 508, 510-511, Ανταίος Π., ο.π., σ. 107, Γλέζος Μ., Εθνική…, τ. Α΄,
σ. 345,
Το κτίριο του Χημείου θεμελιώνεται στο οικόπεδο της οδού Σόλωνος το 1887, σε σχέδιο που έκανε
ο Ε. Τσίλλερ σε συνεργασία με τους καθηγητές της Χημείας. Το νέο κτίριο τελείωσε μέσα σε δύο
χρόνια. Αργότερα και συγκεκριμένα το 1911, καίγεται ολοσχερώς στην πυρκαγιά που ξεσπά στο
Πανεπιστήμιο. Χτίσθηκε ξανά το 1918 με χρήματα που κατέβαλε το κράτος. Παπαπάνος,
Χρονικό…, σ. 124, 161, Καλογεροπούλου Γ. Α., Κατάλογος…, σ. 144, 147, 150, 155,
Ο Δρακόπουλος είχε νοικιάσει ένα δωματιάκι στο λόφο Σκουζέ. Μια μέρα η σπιτονοικοκυρά του
έχασε κάποια πράγματα, και κάλεσε την αστυνομία. Μόλις αντιλήφθηκε την αστυνομία ο
Δρακόπουλος, προσπαθεί να διαφύγει. Γεγονός που τον καθιστά ύποπτο της κλοπής. Τελικά μετά
από άγριο ξύλο αναγκάζεται να τους πει ότι δεν είναι κλέφτης αλλά κομουνιστής και τότε τον
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από αυτό το περιστατικό, αποφασίστηκε να διευρυνθεί το Γραφείο της ΟΚΝΕ με τη
συμμετοχή των φοιτητών, Σταύρου Γιαννακόπουλου της ΦΕΝ και του Γιώργου
Λιανόπουλου της ΦΚΟ, ενώ μετονομάζεται σε «Προσωρινό Γραφείο της Νεολαίας
για την Ανασυγκρότηση των Δυνάμεων της ΟΚΝΕ». 172 Το προσωρινό γραφείο,
ανέθεσε την ευθύνη για την ανασυγκρότηση των οργανώσεων της κομουνιστικής
νεολαίας στο χώρο των ΑΕΙ, στο Γιώργο Τρικαλινό, ορίζοντας τον γραμματέα του
Γραφείου της Σπουδάζουσας. 173 Παράλληλα, τίθεται το θέμα της εγκατάστασης
τυπογραφείου, για την επανακυκλοφορία του κεντρικού καθοδηγητικού της οργάνου,
της «Νεολαίας». 174 Την ευθύνη για την πραγματοποίηση αυτής της δράσης, ανέλαβαν
τα μέλη της προοδευτικής-αντιφασιστικής παρέας φοιτητών, Πάνος Λαγδάς και
Λεωνίδας Τζεφρώνης. Ο Λαγδάς που ήδη είχε δραστηριοποιηθεί σε αυτό τον τομέα
και διέθετε ορισμένες τυπογραφικές γνώσεις, εξασφάλισε το πρώτο παράνομο
τυπογραφείο της ΟΚΝΕ και συνεργάστηκε με το Λεωνίδα Τζεφρώνη, ο οποίος
διέθεσε το σπίτι του. 175
Τα μέλη του προσωρινού γραφείου και οι συνεργαζόμενοι με αυτό φοιτητές,
εξακτινώνονται στις συνοικίες και το κέντρο της Αθήνας, προσπαθώντας να
δημιουργήσουν νέους πυρήνες. Πάνω στο λόφο Σκουζέ σε ένα μικρό καφενεδάκι,
συχνάζουν νέοι και νέες της περιοχής. Έρχονται σε επαφή με τους εξόριστους
κομουνιστές Αδάμ Μολυβδά και Μαρία Καραγιώργη και ξεκινούν συζητήσεις για
την πολιτική και την κατοχή. Στις συζητήσεις συμμετείχαν οι Λεωνίδας Τζεφρώνης,
Αντρέας Φραγκιάς, καθώς και οι δημοσιογράφοι Όθωνας και Φάνης Καμπάνης. Στην
παρέα των νέων ανήκαν οι φοιτητές, Κούλα Ξηραδάκη, Λούλα Νομικού, Απόστολος
Μισαηλίδης, Μαντώ Αναστασιάδου-Σταματιάδου, Κώστας Αρώνης, Μιχάλης
Σκορδίλης, Λεωνίδας Κάβουρας, Παναγιώτης Δούνιας ή Δούνας. Επικεφαλής των
παιδιών του λόφου, όπως ονομάστηκαν, ήταν ο φοιτητής της φιλολογίας και παλιό
άφησαν ελεύθερο! Ξηραδάκη Κ., «Τα παιδιά του λόφου», περ. «ΕΑΜ-Αντίσταση», τχ. 14, ΙούλιοςΣεπτέμβριος 1990, σ. 39,
172
Γιάνναρης Γ., Φοιτητικά…, τ. Α΄, σ. 505, Γρηγοριάδης Σ., Συνοπτική…, σ. 98, Ζορμπαλάς Σ.,
ΕΠΟΝ…, σ. 25, Στάικος – Μακρής Π., Κίτσος Μαλτέζος…, σ. 99,
173
Ο Πέτρος Δίβερης ήταν υπεύθυνος για τον Πειραιά και ο Πάνος Δημητρίου για την Αθήνα.
Δημητρίου Π., Εκ βαθέων…, σ. 86, Γλέζος Μ., Εθνική…, τ. Α΄, σ. 471, Τσιντζιλώνης Χ.,
ΟΚΝΕ…, σ. 258-259, Τρικαλινός Γ., Δρόμος…, σ. 24,
174
Η εφημερίδα «Νεολαία», κυκλοφόρησε για πρώτη φορά στη 1-8-1922 και στη συνέχεια, ύστερα
από το ιδρυτικό συνέδριο της ΟΚΝΕ στη Θεσσαλονίκη (28-11/4-12-1922), έγινε όργανο της, για
να κλείσει το 1936. Θα ξαναβγεί το 1941. Γιάνναρης Γ., Φοιτητικά…, τ. Α΄, σ. 388, Βαρών Ο.,
Ελληνικός Νεανικός…, τ. Α΄, σ. λβ΄,
175
Το κόμμα χρηματοδότησε το Λαγδά για να αγοράσει το τυπογραφείο και στις αρχές Αυγούστου του
1941, το παραχώρησε στην ΟΚΝΕ, γιατί το ίδιο είχε βρει άλλο. Η οργάνωση όμως, μέσω του
Μολυβδά ξεκαθάρισε ότι δεν είχε χρήματα για την ενοικίαση κάποιου σπιτιού. Έτσι, ο Λαγδάς σε
συνεννόηση με τον Τζεφρώνη, εγκαταστήσανε το τυπογραφείο στο δωματιάκι που διέμενε ο
πρώτος, το οποίο ήταν χτισμένο στην αυλή του σπιτιού του δεύτερου, επί της οδού Ζίτσης 10, στα
Σεπόλια. Το πρώτο κατοχικό φύλλο της «Νεολαίας» τυπώθηκε εκεί. Στη συνέχεια το τυπογραφείο
μεταφέρθηκε στο Παγκράτι, όπου τυπώθηκε το δεύτερο φύλλο που κυκλοφόρησε στις 20
Οκτωβρίου, καθώς και προκηρύξεις για την 28η Οκτωβρίου. Επειδή όμως η δράση αυτή των
φοιτητών έγινε αντιληπτή από την ελληνική Ασφάλεια στο Παγκράτι, το τυπογραφείο
μεταφέρθηκε ξανά και ο Λαγδάς έφυγε από την Αθήνα για τη Λαμία, όπου ανέλαβε γραμματέας
της περιφερειακής της ΟΚΝΕ, ενώ ο σύνδεσμος του με την ΟΚΝΕ, φοιτητής Καλών Τεχνών
Κώστας Τσακίρης (Θεσσαλός), έφυγε στη Θεσσαλία όπου ανέλαβε γραμματέας και ίδρυσε
αργότερα το Θεσσαλικό Ιερό Λόχο (ΘΙΛ). Το επόμενο φύλλο της «Νεολαίας» κυκλοφόρησε μετά
από πέντε μήνες, στις 25 Μαρτίου του 1942. Συνολικά κυκλοφόρησαν 17 τεύχη, από τον Αύγουστο
του 1941 μέχρι το Φεβρουάριο του 1943, όταν και ανακοινώθηκε η αυτοδιάλυση της ΟΚΝΕ και η
συγχώνευση της στην ΕΠΟΝ. Ανταίος Π., Συμβολή…, τ. ΑΙ, σ. 114, ΑΙΙ, σ. 492-497, Προσωπικό
Αρχείο Λαζάρου Φ., «Αλέκος…», σ. 1, Ζορμπαλάς Σ., ΕΠΟΝ…, σ. 173, Βαρών Ο., ο.π., σ.16-19,
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στέλεχος της ΟΚΝΕ, Θανάσης Δούνιας ή Δούνας (Λυκούργος). 176 Ο Δούνας ήταν
επίσης επικεφαλής και μιας άλλης ομάδας περίπου 10 φοιτητών, που υπήρχε στο
χώρο του Πανεπιστημίου. 177 Η παρέα οργανώνεται και μέσα από τις διεκδικήσεις για
τα συσσίτια, που λειτουργούσαν στην εστία του Αγίου Γεωργίου, που βρισκόταν
στην Ακαδημίας Πλάτωνος, περνούν αργότερα στις γραμμές του ΕΑΜ. 178
Παράλληλα το διάστημα αυτό δραστηριοποιήθηκε και η ομάδα του Νίκου
Καρβούνη, 179 που και αυτή είχε τις ρίζες της στα χρόνια της δικτατορίας. 180 Το
καλοκαίρι του 1941 ονομάζεται «Αλήθεια». 181 Γραμματέας της ήταν ο βιοχημικός
Βαγγέλης Μπρίκας και χαρακτηρίστηκε ως μια οργάνωση διανοούμενων, κυρίως
φοιτητών, η οποία κατάφερε να διακλαδωθεί στο Πολυτεχνείο, στη Νομική, την
Ιατρική και τη Φυσικομαθηματική του Πανεπιστημίου. Ηγετικά της στελέχη εκτός
από τον Μπρίκα και τον Καρβούνη ήταν οι σπουδαστές του Πολυτεχνείου Χρήστος
Ανταχόπουλος, Άγγελος Διαμαντόπουλος και Κώστας Φιλίνης, οι φοιτητές του
Πανεπιστημίου Νίκος Κυριαζίδης, της Φυσικομαθηματικής και Σπύρος Σπέγγος της
Ιατρικής. Στον πόλεμο και τους πρώτους μήνες της κατοχής η ομάδα διευρύνθηκε και
προστέθηκαν δραστήρια στελέχη 182 όπως οι, Σπύρος Λιναρδάτος και Κώστας
Λιναρδάτος της Νομικής, Νείλος Μαστραντώνης, Γιάννης Λιάπης, Νικίας
Σταυρουλάκης του Πολυτεχνείου, ο Νάνος Βαλαωρίτης, ο Αλέξανδρος Αργυρίου, η
αδελφή του Ανταχόπουλου, Μαρία και η γυναίκα του Γλύκα, οι αδελφές Λιάπη, οι
Σε κατάλογο πτυχιούχων του Πανεπιστημίου, φαίνεται κάποιος Δούνας Ι. Αθανάσιος, φοιτητής
Ιστορικού Αρχαιολογικού της Φιλοσοφικής Σχολής που αποφοίτησε στις 12-2-41. Φάκελος 3/8,
«Ονομαστικός κατάλογος των επιτυχώς υποστάντων την επί πτυχίω εξέτασιν κατά το Παν. Έτος
1940-41 εν τω ιστορικώ και Αρχαιολογικό τμήματι». Αρχείο ΕΚΠΑ,
177
Τρικαλινός Γ., Δρόμος…, σ. 27-28,
178
Ξηραδάκη Κ., «Τα παιδιά…», σ. 39, Γλέζος Μ., Εθνική…, τ. Α΄, σ. 452-453, Γιάνναρης Γ.,
Φοιτητικά…, τ. Α΄, σ. 504,
179
Ο Νίκος Καρβούνης φοιτητής την περίοδο του κινήματος του 1909, ήταν αντιπρόσωπος και
σύνδεσμος των φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών στο Γουδί κοντά στον αντισυνταγματάρχη
Ζορμπά. Πολέμησε στους Βαλκανικούς και στον Πρώτο Παγκόσμιο πόλεμο. Μέλος του ΚΚΕ από
το 1931, αναπτύσσει πλούσια πολιτική και κοινωνική δράση, παράλληλα με την εργασία του στις
εφημερίδες Εστία και Πρωία. Το 1944 αναλαμβάνει το Γραφείο Τύπου της ΠΕΕΑ και μετά τη
Συμφωνία της Βάρκιζας το Γραφείο Τύπου του ΕΑΜ. είναι ο στιχουργός του «Στ’ Άρματα, στ’
Άρματα». Στάικος – Μακρής Π., Κίτσος Μαλτέζος…, σ. 333, Λάζος Χ., Ελληνικό...,
φωτογραφικό ένθετο,
180
Το 1938 ο Νώντας Παναγόπουλος, βοηθός καθηγητής της Ιστορίας στο Αμερικάνικο Κολλέγιο
Αθηνών, σχηματίζει μια αριστερή ομάδα από μαθητές του. Μετά την αποφοίτηση τους, τους φέρνει
σε επαφή με το δημοσιογράφο Νίκο Καρβούνη. Με αυτόν καθοδηγητή αλλά και το βιοχημικό
Βαγγέλη Μπρίκα, δημιουργούνται το ακαδημαϊκό έτος 1938-39 οι πρώτοι πυρήνες μιας
κομουνιστικής φοιτητικής οργάνωσης. Τα περισσότερα μέλη της ανήκουν σε μεγαλοαστικές
αθηναϊκές οικογένειες. Η οργάνωση σχηματίζει μια πλούσια δική της μαρξιστική βιβλιοθήκη. Ο
Καρβούνης έχει καταφέρει να κρατήσει την ομάδα μακριά από τη διαμάχη των δύο ΚΚΕ. Έχει
όμως ακολουθήσει και διαφορετική γραμμή από αυτό, χαρακτηρίζοντας την πρώτη επιστολή του
Ζαχαριάδη πλαστή και υποστηρίζοντας τη θέση, ότι ο πόλεμος ανάμεσα στις αστικές δημοκρατίες
και τις δυνάμεις του Άξονα ήταν ιμπεριαλιστικός και άδικος και από τις δύο πλευρές και ότι θα
έπρεπε η Ελλάδα να ζητήσει συμβιβασμό με την Ιταλία με σοβιετική μεσολάβηση. Ο χαρακτήρας
του πολέμου άλλαξε, κατά την άποψη αυτή, με την επίθεση της Γερμανίας κατά της Σοβιετικής
Ένωσης. Στάικος – Μακρής Π., ο.π., σ. 101-102, Κυριαζίδης Ν., Συνεντεύξεις από το αρχείο της
ΕΡΤ, Φάκελος Κ, 123, σ. 1, Ε.Λ.Ι.Α., Λιναρδάτος Σ., Πολιτικοί…, σ. 64,
181
Το όνομα της το πήρε επηρεασμένη από το επίσημο όργανο των κομμουνιστών της Ρωσίας, την
εφημερίδα Pravda, που σημαίνει «αλήθεια». Φιλίνης Κ. Σπουδαστής στη Σχολή Μηχανολόγων του
ΕΜΠ. Προσωπική συνέντευξη στη γράφουσα στις 13-7-2006, Κυριαζίδης Ν., Συνεντεύξεις…, σ. 1,
Ε.Λ.Ι.Α.,
182
«Εκείνη την εποχή ήταν πολύ εύκολο να ξαπλωθεί η δουλειά. Δεν ήταν όπως πριν, που σου ‘βγαινε η
Παναγία. Σε κυνηγούσαν οι άνθρωποι, ο κόσμος διψούσε για έντυπο, διψούσε για πληροφορία».
Κυριαζίδης Ν., ο.π., σ. 2, Ε.Λ.Ι.Α.,
176
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Αλέκος και Ανδρέας Καμπάς, ο Γ. Ιωάννου, οι Γιώργος και Βασίλης Γόντικας, ο
Γιώργος Μυλωνάς, ο Δημήτρης Μπάτσης, ο Γιάννης Σπράος κ.α. 183
Με την είσοδο των Γερμανών τα μέλη της «Αλήθειας» πουλάνε τα βιβλία στα τότε
υπαίθρια βιβλιοπωλεία της οδού Ιπποκράτους. Ο ομάδα όμως διαθέτει πολύγραφο,
γραφομηχανή και πλούσιο εκτυπωτικό υλικό. Έτσι, στη διάρκεια του πρώτου
καλοκαιριού της κατοχής, η δράση της «Αλήθειας» επικεντρώθηκε στην έκδοση της
ομώνυμης πολυγραφημένης εφημερίδας, 184 και του θεωρητικού περιοδικού «Νέα
Σκοπιά». Επίσης εξέδωσε προκηρύξεις και μέλη της έγραψαν συνθήματα στους
τοίχους. Με την ανασυγκρότηση της ΟΚΝΕ το καλοκαίρι του 1941, ο Καρβούνης
τοποθετεί σε αυτή δύο στελέχη της «Αλήθειας», επιχειρώντας να χρησιμοποιήσει την
ομάδα του ως διαπραγματευτικό μέσο για την επάνοδο του στο ΚΚΕ. 185
Μία άλλη παρέα νέων από το Παγκράτι οργανώνεται. Ο πυρήνας της παρέας αυτής
ξεκινάει από τους προσκόπους της περιοχής. Τα μέλη της ήταν νέοι δημοκρατικών
φρονημάτων, φοιτητές ή εργαζόμενοι, ενώ συνδέονταν με στενή φιλία. Στο τέλος του
Μάη του 1941, με αφορμή το τραγικό γεγονός της απώλειας ενός μέλους της παρέας,
συγκεντρώθηκαν στην κηδεία περίπου πενήντα φίλοι, όλοι σχεδόν πρώην πρόσκοποι,
και εκεί τέθηκαν οι βάσεις για την αντίσταση κατά των κατακτητών. Τον πρώτο
πυρήνα αυτής της κίνησης αποτέλεσαν οι: Κώστας Υφαντής (σπουδαστής του
Πολυτεχνείου), Φώτης Κουραβέλας, Τορναζάκης, Σώτος Τζανουλίνος, Γεράσιμος
Μικέλης και Γιώργος Σίτος. Οι νέοι αυτοί αποφάσισαν να βλέπονται συχνά, με σκοπό
να οργανώσουν και να ξεκινήσουν άμεσα αντιστασιακές εκδηλώσεις, μη έχοντας
καμία επαφή με άλλες οργανώσεις. Το καλοκαίρι η δράση τους επικεντρώθηκε
αρχικά, στην αντιγραφή σε μικρά χαρτάκια των σημαντικότερων ειδήσεων που
άκουγαν από το ραδιοσταθμό του Λονδίνου, τα οποία έριχναν κάτω από τις πόρτες
των σπιτιών. Ενώ στη συνέχεια με τη βοήθεια του Υφαντή, βρήκαν πολύγραφο με
στένσιλ και άρχισαν να τυπώνουν προκηρύξεις, με αντιστασιακό περιεχόμενο και
ειδήσεις. 186
Μια ομάδα φοιτητών με την επωνυμία «Λευτεριά», η οποία είχε ιδρυθεί την περίοδο
της δικτατορίας με επικεφαλής το γιο ενός εισαγγελέα, του Φραγκίστα, με την είσοδο
των Γερμανών ενεργοποιείται και μετατρέπεται σε καθαρά επαναστατική. 187 Ενώ μια
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Στάικος – Μακρής Π., Κίτσος Μαλτέζος…, σ. 102-103, Αργυρίου Α. Σπουδαστής του
Πολυτεχνείου. Προσωπική συνέντευξη στη γράφουσα 25-6-2007, Λιναρδάτος Κ., Συνεντεύξεις
από το αρχείο της ΕΡΤ, Φάκελος Λ, 133, σ. 4, Ε.Λ.Ι.Α., Γλέζος Μ., Εθνική…, τ. Α΄, σ. 440-441,
Λιναρδάτος Σ., Πολιτικοί…, σ. 63-64, Ανταίος Π., Συμβολή…, τ.ΑΙ, σ. 112, Ελευθερίου Λ., Το
Πολυτεχνείο…, σ. 22,
Κυκλοφορεί με υπότιτλο: «Δελτίον πληροφοριών και ειδήσεων». Για την έκδοση της έπρεπε να
εξασφαλιστούν τα κατάλληλα μηχανήματα, χαρτί, μελάνι στένσιλ κ.τ.λ.. Αρχικά
χρησιμοποιήθηκαν τα σπίτια του Νίκου Κυριαζίδη, που βρισκόταν στην οδό Πλουτάρχου 6 και του
Χρήστου Ανταχόπουλου, στην οδό Αχαιού 12. Ο Κυριαζίδης την περίοδο του πολέμου ήταν
βοηθός ξένου ανταποκριτή, από τότε έμεινε στην κατοχή του μια γραφομηχανή, η οποία και
χρησιμοποιήθηκε. Βασικός προμηθευτής των υλικών που απαιτούνταν ήταν ο Παύλος Δόβας,
αδερφός του στρατηγού Δόβα, που είχε κατάστημα με πολυγράφους. Η «Αλήθεια» ήταν
τετρασέλιδη. Τα φύλλα που εντοπίστηκαν είναι τα εξής: Αρ. φύλλου 3, 05-07-1941, Αρ. φύλλου 4,
12-07-1941, Αρ. φύλλου 5, χ.χ., Αρ. φύλλου 6, 27-07-1941, Αρ. φύλλου 7, 02-08-1941, Αρ.
φύλλου 8, 09-08-1941, Αρ. φύλλου 9, 16-08-1941, Αρ. φύλλου 10, 24-08-1941, Αρ. φύλλου 11,
31-08-1941. Παράνομος Τύπος, Φάκελος 1, εφ. «Αλήθεια», Δελτίον Πληροφοριών και Ειδήσεων,
Κυριαζίδης Ν., Συνεντεύξεις…, σ. 2, Ε.Λ.Ι.Α.,
Λιναρδάτος Σ., Πολιτικοί…, σ. 64-65, Λιναρδάτος Κ. Φοιτητής της Νομικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών. Προσωπική συνέντευξη στη γράφουσα στις 29-3-2006, Στάικος –
Μακρής Π., Κίτσος Μαλτέζος…, σ. 102,
Γλέζος Μ., Εθνική…, τ. Α΄, σ. 500-501,
Σε μεταγενέστερη ανακοίνωση της, όταν λειτουργούσε ως οργανωμένη ομάδα μέσα στους κόλπους
του ΕΑΜ.Ν, αναφέρει ότι σκοπός της ήταν η μελέτη των κοινωνικών προβλημάτων και η

112

παρέα από φοιτητές της ΑΣΟΕΕ, την οποία αποτελούσαν οι: Ν. Κοκοβλής, Γιάννης
Παπασπύρου και Ντίνος (αγνώστου επιθέτου), συγκρότησαν αντιστασιακό πυρήνα με
στόχο αντιστασιακές εκδηλώσεις, δολιοφθορές και δημιουργία και άλλων
αντιστασιακών πυρήνων. 188
Το ίδιο χρονικό διάστημα αναζητούν αντιστασιακές διεξόδους και οι φοιτητές που
το ιδεολογικό τους στίγμα, ξεκινά από το κέντρο και καταλήγει στην άκρα δεξιά και
το φασισμό. Οι φοιτητές αυτοί κυρίως για πολιτικούς λόγους, αλλά και άλλους, δεν
θέλουν να ενταχθούν στην αριστερά, ενώ υπάρχουν και κάποιοι που θέλουν απλά
αντιστασιακή δράση, επιθυμώντας μεν να εντάξουν τον αγώνα τους σε ένα
ιδεολογικό πλαίσιο, αποποιούμενοι δε, κάθε πολιτική προέκταση και εξάρτηση. Η
ανυπαρξία κάθε λειτουργίας των αστικών κομμάτων και των κομματικών νεολαιών,
αλλά και γραμμής για την αντιστασιακή προοπτική της κατεχόμενης χώρας, τους
οδηγεί να προσπαθούν να βρουν φορέα να ενταχθούν ή να δημιουργούν οι ίδιοι
μικρές ομάδες ή να σχηματίζουν ακόμη και κύκλους συζητήσεων και
προβληματισμού. Έτσι ενώ για τους φοιτητές της αριστεράς υπήρχε το σημείο
αναφοράς ενός κόμματος, διαλυμένου μεν, που όμως ανασυγκροτούνταν με ταχείς
ρυθμούς, για τους μη αριστερούς φοιτητές οι επιλογές δεν ήταν ξεκάθαρες.
Μέσα στην ιδεολογικοπολιτική ρευστότητα της εποχής και την απουσία επίσημης
καθοδηγητικής γραμμής, μια ομάδα φοιτητών στην Αθήνα, αμέσως μετά την
κατάληψη της, ασχολήθηκε με τους τρόπους αντίστασης εναντίον των κατακτητών.
Την αποτελούσαν οι: Γιώργος Καλογερόπουλος (Νομική), Πάρις Κόκκας
(Πολυτεχνείο), Δημήτρης Λόης (Νομική), Γ.Α. Μαγκάκης (Νομική), και Κυριάκος
Μαλώσης (Νομική). Αρχικά επισκέφτηκαν τους πολιτικούς αρχηγούς, όμως οι
απαντήσεις τους δεν ικανοποίησαν το αίσθημα τους για δράση, καθώς οι μεν
Σοφούλης και Παπανδρέου τους πρότειναν να περιμένουν, ο δε Κανελλόπουλος να
ξεκαθαρίσουν το ιδεολογικό τους στίγμα. Για το λόγο αυτό δέχτηκαν και πήραν
μέρος σε σχετικές συζητήσεις, όπου υπήρξε σύμπτωση απόψεων ότι, η υπό ίδρυση
αντιστασιακή οργάνωση έπρεπε να είναι σύνθεση δημοκρατικού πολιτεύματος και
σοσιαλιστικής κοινωνικής οργάνωσης. Οι συζητήσεις αυτές ήταν τα γνωστά
«Ενωτικά Φροντιστήρια», 189 τα οποία αποτέλεσαν σε μεγάλο βαθμό, φυτώρια για την
«Πανελλήνια Ένωση Αγωνιζόμενων Νέων» (ΠΕΑΝ) 190 και αργότερα την «Ιερή
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δημιουργία μιας προπαρασκευαστικής ατμόσφαιρας, μέσα στην οποία θα μπορούσε να αναπτυχθεί
επαναστατική κίνηση ενάντια στο φασισμό και την πλουτοκρατία. Λευτεριά, «Ανακοίνωση της
Οργάνωσης Λευτεριά», Ε385, Φάκελος Ε, Αρχείο ΕΠΟΝ, ΑΣΚΙ, Ανταίος Π., Συμβολή…, τ.ΑΙ, σ.
144,
Γλέζος Μ., Εθνική…, τ. Β΄, σ. 1028,
Διοργανώνονταν από τα παλιά στελέχη του «Ενωτικού Κόμματος», Θεόδωρο Χρηστίδη και
Βασίλειο Λαούρδα, στο σπίτι του Παναγιώτη Κανελλόπουλου, στη συνοικία του Μετς.. Ο
Κανελλόπουλος εκτός από πρόεδρος του «Ενωτικού Κόμματος», ήταν και καθηγητής του
Πανεπιστημίου Αθηνών. Την περίοδο της δικτατορίας εξορίστηκε από το Μεταξά ενώ πολέμησε
εθελοντικά ως απλός στρατιώτης στα βουνά της Αλβανίας. Το σπίτι του ήταν πόλος έλξης όλο και
περισσότερων φοιτητών του Πανεπιστημίου, μέχρι το Μάρτιο του 1942 που έφυγε για τη Μέση
Ανατολή. Πολύ αργότερα θα γράψει: «Πολλοί – παλαιοί μαθητές μου, φίλοι μου, ακόμα και
άγνωστοι μου – ήρθαν, τότε, να με βρουν για να μου πουν, ότι ήθελαν με κάθε τρόπο να κάνουν κάτι,
να αγωνισθούν, να αντισταθούν». Στάικος – Μακρής Π., Κίτσος Μαλτέζος…, σ. 110,
Η ΠΕΑΝ συγκαταλέγεται ανάμεσα στους σημαντικότερους εκπροσώπους του ενός από τα κύρια
ρεύματα της αστικής αντίστασης, με φιλελεύθερη δημοκρατική κατεύθυνση, όπου οι σοσιαλιστικές
τάσεις εκφραζόταν με σαφήνεια και συνέπεια. Ιδρυτής της οργάνωσης ήταν ο αξιωματικός της
αεροπορίας Κωνσταντίνος Περρίκος. Αρχικά υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Στρατιάς Σκλαβωμένων
Νικητών (ΣΣΝ), που ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1941. Τον Οκτώβριο του 1941, τα μέλη της
δημοκρατικής της πτέρυγας γύρω από τον Κώστα Περρίκο, αποσκίρτησαν και ίδρυσαν την ΠΕΑΝ.
Η οργάνωση προέτρεπε σε αντίσταση με κάθε μέσο, για να ενισχυθούν η μεταπολεμική θέση της
Ελλάδας και οι εθνικές διεκδικήσεις. Στους πρώτους μήνες της λειτουργίας της επικεντρώθηκε
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Ταξιαρχία» (ΙΤ). Σε αυτά πήραν μέρος και τα στελέχη της ΙΤ, Κώστας Καζολέας,
Ρόδης Ρούφος, Χριστόφορος Στράτος και Χαράλαμπος Πρωτοπαπάς. 191 Τα Ενωτικά
Φροντιστήρια όμως αναλώνονταν σε θεωρητικές συζητήσεις, γεγονός που
απογοήτευσε τους νέους που φλέγονταν να αγωνιστούν. 192
Τις συζητήσεις αυτές τις παρακολουθούσε ο ιδρυτής της ΠΕΑΝ, Κωνσταντίνος
Περρίκος, που ήταν φίλος του Κανελλόπουλου. Στα μέσα του καλοκαιριού, μετά την
τρίτη ή τέταρτη συνάντηση, οι φοιτητές έφυγαν από το σπίτι του Κανελλόπουλου
μαζί με τον Περρίκο και σταμάτησαν στο καφενείο «Αίγλη». Τότε τους πρότεινε να
τον συναντήσουν σε ένα σπίτι της οδού 3ης Σεπτεμβρίου προς την Αγίου Μελετίου.
Ήταν το σπίτι του φοιτητή Γιώργου Σπορίδη. Εκεί οι Μαγκάκης, Κόκκας,
Καλογερόπουλος και Λόης, συνάντησαν το Σπορίδη και άλλους νέους. Ο Περρίκος
τότε τους οργάνωσε σε μια ομάδα και έτσι αναπτύχθηκε ο πρώτος πυρήνας της
ΠΕΑΝ στα ΑΕΙ. Έκτοτε, ο Δημήτρης Λόης και ο Γεώργιος Μαγκάκης, ανάλαβαν την
προώθηση της οργάνωσης και την ανάπτυξη της δράσης της στη Νομική Σχολή,
καθώς επίσης και να δίνουν υλικό για τη «Δόξα». 193 Ο Σπορίδης φέρνει σε επαφή το
Σεπτέμβριο και τον Παναγιώτη Μιχαηλίδη (Χημείας), ο οποίος με τη σειρά του
εντάσσει στην οργάνωση το Θέμη Χαλικιά της ΑΣΟΕΕ και τον Ιουλιανό Καρακώστα
της Ιατρικής. Ο Περρίκος μέσα στο καλοκαίρι ήρθε σε επαφή και με άλλους
φοιτητές. Ο Γενναίος (Τζένος) Ιωαννίδης, σπουδαστής της ΑΣΟΕΕ συνάντησε τον
Περρίκο τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο στο σπίτι του. Εντάχθηκε αμέσως στη ΣΣΝ και
μύησε με τη σειρά του τους Μιχάλη Δεσύλλα, Στάθη Μπαλιτσάρη, Νίκο Στατήρη και
Στάθη Ασημακόπουλο, σχηματίζοντας τον πρώτο αντιστασιακό πυρήνα στην
ΑΣΟΕΕ. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο εντάχθηκε και ο Μικές Χούλης. Τον Οκτώβριο
όλοι μεταπηδούν στη νεοϊδρυόμενη ΠΕΑΝ. 194 Η μεγάλη πλειοψηφία των μελών της
ΠΕΑΝ στην ΑΣΟΕΕ, έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί ένα ισχυρότατο τμήμα
μέσα στη Σχολή, που υπερτερούσε ακόμη και αυτού της ΕΠΟΝ. 195 Βέβαια η
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στην αναγραφή συνθημάτων, τη διανομή προκηρύξεων και τη σύσταση και κυκλοφορία της
εφημερίδας της, της «Δόξας». Γενικό Επιτελείο Στρατού, Αρχεία εθνικής Αντίστασης (1941-1944),
τ. 7ος. Αθήνα, «Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού» (ΔΙΣ), 1998, αρ. εγγρ. 5, σ. 58, Ιστορία του
Ελληνικού Έθνους, Σύγχρονος Ελληνισμός από το 1941 έως το τέλος του αιώνα, τ. ιστ΄. Αθήνα,
Εκδοτική Αθηνών Α.Ε., «Εταιρεία Ιστορικών Εκδόσεων», (χ.χ.), σ. 18-19, Φλάισερ Χ., Στέμμα…,
τ. 2ος, σ. 15,
Συνέντευξη Κ. Καζολέα στο Σ. Τουρνάκη στις 27 Νοεμβρίου 2000, σ. 17, Φάκελος 3-4, Αρχείο
ΠΕΑΝ, ΙΑΜΜ,
Συνέντευξη Γ.Α. Μαγκάκη στο Σ. Τουρνάκη…, σ. 3-4, Γλέζος Μ., Εθνική…, τ. Α΄, σ. 432-433, τ.
Β΄, σ. 1029, Χατζηβασιλείου Ε., ΠΕΑΝ…, σ. 74-75, Στάικος – Μακρής Π., Κίτσος Μαλτέζος…, σ.
111,
Η εφημερίδα κυκλοφόρησε ανελλιπώς, από τον Απρίλιο του 1942 μέχρι το Φεβρουάριο του 1945.
Με εξαίρεση τον Φεβρουάριο του 1943, (εκτέλεση του Περρίκου) και τον Αύγουστο του ίδιου
έτους, (σύλληψη του υπεύθυνου εκτύπωσης). Αρχικά η εκτύπωση γινόταν σε ένα υπόγειο
τυπογραφείο στην οδό Αναξαγόρα, αργότερα με χρηματοδότηση του Σκούρα, μεταφέρθηκε σε ένα
κτίριο κοντά στο Γ΄ Νεκροταφείο. Η μεταφορά των δεμάτων που περιείχαν εφημερίδες γινόταν από
τους φοιτητές Π. Μιχαηλίδη και Θέμη Χαλικιά με προορισμό το φαρμακείο του Μπακάκου ή ένα
γραφείο επί της οδού Κολοκοτρώνη 20, που ήταν τα σημεία διανομής της. Ανάμεσα στους
βασικούς συντάκτες της ήταν και ο φοιτητής Δ. Λόης. Χατζηβασιλείου Ε., ΠΕΑΝ…, σ. 89-90,
156,181, Βαρών Ο., Ελληνικός…, τ. Α΄, σ. 36-48, Μυτιληναίος Α., Μαρτύρων πορεία. Αθήνα,
«Επικαιρότητα», 1997, σ. 22-25, Μιχαηλίδης Τ., Συνεντεύξεις από το αρχείο της ΕΡΤ, Φάκελος Μ,
165, σ. 2, Ε.Λ.Ι.Α., Γενικό Επιτελείο Στρατού, Αρχεία…, τ. 7ος, αρ. εγγρ. 35, σ. 181,
Συνεντεύξεις στο Σ. Τουρνάκη των: Μ. Χούλη (1 Ιουνίου 2000), σ. 4-5, Γ. Ιωαννίδη σ. 3, Ι.
Καρακώστα και Τ. Καρακώστα (11 Μαΐου 1999), σ. 17 και Θ. Χαλικιά, σ. 7-8, Φάκελος 3-4,
Αρχείο ΠΕΑΝ, ΙΑΜΜ, Μιχαηλίδης Τ., Συνεντεύξεις…, σ. 1, Ε.Λ.Ι.Α.,
Το 1943 ο Τζένος Ιωαννίδης ήταν υπεύθυνος όλων των εθνικών οργανώσεων της ΑΣΟΕΕ. Ενώ οι
Στάθης Γουρδομιχάλης και Ηλίας Ηλιάδης, ήταν υπεύθυνοι της Α΄ και Β΄ μαχητικής ομάδας της

114

συνολική δύναμη της ΠΕΑΝ στα ΑΕΙ δε μπορούσε να προσεγγίσει τον αριθμό των
μελών της ΕΠΟΝ. 196
Μια άλλη παρέα που ήταν ακόμη μαθητές, είχε δημιουργήσει από τα χρόνια του
Μεταξά την «Αργώ». Πρωτεργάτες της κίνησης ήταν οι Τάκης Καπράλος, Γιώργος
Κουμάντος, Στάθης Μητσόπουλος, Ηλίας Ρουσσόπουλος και Αναστάσιος Πεπονής,
όλοι τους φοιτητές της Νομικής από το 1942. Με την είσοδο των Γερμανών,
συγκεντρώνονται ένα απόγευμα στο σπίτι του Κουμάντου. Ήταν η πρώτη κατοχική
τους συνάντηση. Δημιουργούν ένα κύκλο συζητήσεων και προβληματισμού, που
συνεχώς διευρύνεται και αποτελεί φυτώριο στελεχών, που πρωτοστατούν αργότερα
στις φοιτητικές αστικές οργανώσεις. 197
Τέλος, όσον αφορά την ΕΟΝ, με την κατάληψη της Ελλάδας και την κατάρρευση
του δικτατορικού καθεστώτος, διαλύεται, καθώς η υποχρεωτική συμμετοχή σε αυτή
εκλείπει. Μαζί της κλείνει και το δημοσιογραφικό της όργανο η «Νεολαία». Γεγονός
που αποδεικνύει, ότι ο μεγάλος αριθμός των μελών της οργάνωσης προπολεμικά, δεν
οφειλόταν σε κάποια κοινή ιδεολογική βάση. Έτσι, την άνοιξη και το καλοκαίρι του
1941 λίγα μόνο στελέχη της εξακολουθούν να αποτελούν άτυπη ομάδα, φορέα τώρα
μιας προσπάθειας, προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανή η μνήμη του Μεταξά και η
προσφορά της 4ης Αυγούστου στην πολεμική προπαρασκευή της χώρας, όσο και στη
διεξαγωγή του πολέμου. Στις συνθήκες των ημερών εκείνων ο Μεταξάς και η 4η
Αυγούστου προκαλούν αρνητικά συναισθήματα. Έτσι πολλά μέλη που ανήκαν στις
τάξεις της, ιδρύουν νέες οργανώσεις που κρατούν τον ιδεολογικό της
προσανατολισμό ή προσχωρούν σε άλλες που κινούνται στο φιλελεύθερο,
σοσιαλιστικό ακόμη και κομουνιστικό χώρο. 198 Απόρροια αυτών των διεργασιών
ήταν και η δημιουργία του «Εθνικού Κομιτάτου Νέων» (ΕΚΝ). Πρωτοεμφανίστηκε
τον Ιούλιο του 1941, όταν μια ομάδα νέων που ήταν στελέχη της ΕΟΝ,
κυκλοφόρησαν στην Αθήνα αντιναζιστικές προκηρύξεις. Η ομάδα αυτή
αποτελούνταν από τους: Α. Απέργη, Γ. Αναγνωστόπουλο, Γ. Κάρτερ, Κ. Μπαλζτάκη,
Ε. Προδρόμου, και Ν. Σεκούρη. 199
Όπως έχει αναφερθεί, όλες αυτές οι ομάδες, παρέες και οργανώσεις, λειτουργούν
έξω από τους πανεπιστημιακούς χώρους, καθώς το καλοκαίρι του 1941 το μόνο
ίδρυμα στο οποίο γινόταν μαθήματα, ήταν το Πολυτεχνείο. Τα μαθήματα ξεκίνησαν
στη 1 Ιουνίου τελείωσαν στις 31 Ιουλίου και αφορούσαν τους τελειόφοιτους του
Πολυτεχνείου. Στόχος ήταν να κερδίσουν οι σπουδαστές αυτοί, το χρόνο που χάθηκε
με τον πόλεμο. Έτσι, το Πολυτεχνείο «ζωντανεύει», καθώς μέσα στο καλοκαίρι,
αρχίζει να λειτουργεί ο τέταρτος και ο πέμπτος χρόνος. Η πέμπτη τάξη της Σχολής
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Σχολής αντίστοιχα. Κανονισμός Οργανωτικής και Διοικητικής Διάρθρωσης της ΠΕΑΝ και
Ονομαστικές καταστάσεις της ΠΕΑΝ, σ. 6-7, Φάκελος 1-2, Αρχείο ΠΕΑΝ, ΙΑΜΜ,
Σύμφωνα με το βιβλίο «Μητρώο ΠΕΑΝ» τα μέλη της οργάνωσης αριθμούνταν στα 876. Η
αρίθμηση στο βιβλίο είναι κανονική μέχρι τον αύξοντα αριθμό 398, από το σημείο αυτό και μέχρι
τον αύξοντα αριθμό 876 υπάρχουν σκισμένα φύλλα. Επιπλέον, ενδιάμεσα έχουν διασωθεί τα φύλα
με αύξοντα αριθμό μελών 636-676 και 873-876. Ουσιαστικά μελετήθηκαν τα ονόματα 443 μελών,
ενώ σε πολλά από αυτά δεν καταγράφεται η ιδιότητα. Η πλειοψηφία των εγγεγραμμένων είναι
γεννημένοι τη δεκαετία του 1920. Από αυτό, παρά τις ελλείψεις, αντλούνται τα στοιχεία ότι η
δύναμη της οργάνωσης στα ΑΕΙ ανερχόταν στους 72 φοιτητές, ενώ ήταν εγγεγραμμένοι και 100
μαθητές. Το κύριο μέρος των φοιτητών ήταν στη Νομική και την ΑΣΟΕΕ. Είναι χαρακτηριστικό
βέβαια ότι πολλά ονόματα πρωτοκλασάτων στελεχών της όπως οι Πεπονής, Μιχαηλίδης,
Μαγκάκης κ.α. δεν είναι εγγεγραμμένα. Η επεξεργασία των στοιχείων έγινε μέσα από το Βιβλίο
Μητρώο ΠΕΑΝ, Φάκελος 1-2, Αρχείο ΠΕΑΝ, ΙΑΜΜ,
Πεπονής Α., Προσωπική…, σ. 21, 28-29,
Στάικος – Μακρής Π., Κίτσος Μαλτέζος…, σ. 82, Βαρών Ο., Ελληνικός…, τ. Α΄, σ. μγ,
Μαγκριώτης Δ, Θυσίαι…, σ. 274, Γατόπουλος Δ., Ιστορία…, σ. 233, Φλάισερ Χ., Στέμμα…, τ. 2ος,
σ. 35,
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των Πολιτικών Μηχανικών, λειτούργησε στα υπόγεια των εργαστηρίων αντοχής
υλικών, καθώς τα υπόλοιπα κτίρια τα είχαν επιτάξει αρχικά οι Γερμανοί και τα
χρησιμοποιούσαν, ως φυλακή και νοσοκομείο για τους Άγγλους ασθενείς. Τότε ο
πυρήνας της σπουδάζουσας των Κασιμάτη, Γαβριηλίδη, Τσαούση και Ελευθερίου, με
τη συνεργασία εξόριστων κομουνιστών που είχαν διαφύγει, αρχίζει να λειτουργεί
μέσα στο ίδρυμα. 200 Ο συνδυασμός της λειτουργίας της «Κομματικής Οργάνωσης
Πολυτεχνείου» 201 και του ανοίγματος του ιδρύματος, λειτούργησε συμπληρωματικά
με αποτέλεσμα να αναδιοργανωθεί η κομματική νεολαία. Παράλληλα, το καλοκαίρι
αυτό το προαύλιο του ιδρύματος, που ως πανεπιστημιακός χώρος περιβάλλεται από
την ίδια του τη φύση από σχετική ελευθερία, έγινε ο χώρος ζύμωσης του μετέπειτα
αντιστασιακού αγώνα των σπουδαστών. Εκεί εκτυλισσόταν η καθημερινότητα τους,
όπου οι σπουδαστές είχαν την πολυτέλεια της άνετης διαχείρισης του ελεύθερου
χρόνου τους, χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις και άλλες δεσμεύσεις και
περιορισμούς, με αποτέλεσμα να κυριαρχούν οι συζητήσεις για τις συνθήκες της
κατοχής και τη δημιουργία των πρώτων ομάδων αντίστασης. Τότε έρχονται για
πρώτη φορά σε επαφή με τα μέλη και τα στελέχη της «Κομματικής Οργάνωσης
Πολυτεχνείου» και εμποτίζονται με την ιδέα του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα. Μια
ιδέα που αρχικά περνούσε μέσα από αιτήματα που είχαν αφετηρία τα σπουδαστικά
προβλήματα. 202
Ο μαζικότερος χώρος βέβαια συγκέντρωσης των φοιτητών αυτό το καλοκαίρι, ήταν
ο χώρος όπου σιτίζονταν. Οι ανάγκες σίτισης τους, καλύπτονταν αρχικά από την
Πανεπιστημιακή εστία, που λειτουργούσε από την αρχή του καλοκαιριού, σε ένα
μισοερειπωμένο κτίσμα, που παλιά ήταν τοπική εφορία προσκόπων. Αυτό βρισκόταν
στα Πευκάκια του Αγίου Νικολάου, στο τέρμα της οδού Σίνα στο Λυκαβητό. Εκεί
διανέμονταν το φοιτητικό συσσίτιο, ενώ υπεύθυνη για τη λειτουργία του ήταν η
Κεντρική Επιτροπή Συσσιτίων (ΚΕΣ), που είχε τα γραφεία της στην πλατεία
Μητροπόλεως. Την περίοδο αυτή η Λέσχη του Πολυτεχνείου ήταν επιταγμένη από
τους Ιταλούς, ενώ στην Πανεπιστημιακή Λέσχη στεγαζόταν το ΙΕ΄ στρατιωτικό
νοσοκομείο και το υπόγειο της ήταν ακόμη ένα αχρησιμοποίητο καταφύγιο γεμάτο
αράχνες. Το συσσίτιο στα Πευκάκια είχε ξεκινήσει για τους φοιτητές από την Κύπρο,
την Αίγυπτο, 203 την Κωνσταντινούπολη και ιδίως των επαρχιών και εξελίχθηκε, όχι
μόνο σε σωτήρα της βιολογικής ύπαρξης εκατοντάδων φοιτητών, αλλά αποτέλεσε και
κέντρο του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα του φοιτητικού κινήματος. Εκεί
καταργούνται οι ταξικές διακρίσεις, παιδιά φτωχών οικογενειών, από την επαρχία και
την Αθήνα, περιμένουν στην ίδια ουρά για το συσσίτιο, μαζί με παιδιά
μεγαλοαστικών οικογενειών. Αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα επιβίωσης, έχουν
τις ίδιες ανησυχίες και την ίδια δίψα να βρουν τρόπο να αντιδράσουν στη σκλαβιά,
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Τα στελέχη αυτά πρωτοστάτησαν στις εξελίξεις. Ο Σταύρος Κασιμάτης, ως γραμματέας του
Γραφείου της Σπουδάζουσας Νεολαίας της ΟΚΝΕ, ο Νίκος Γαβριηλίδης, ως καθοδηγητής των
Κάτω Σχολών και μέλος του Γραφείου της Σπουδάζουσας, ο Λευτέρης Ελευθερίου, ως γραμματέας
της ΟΚΝΕ Πολυτεχνείου και μέλος του Γραφείου της Σπουδάζουσας και ο Γιώργος Τσαούσης, ως
γραμματέας του Πολυτεχνείου. Ελευθερίου Λ., Το Πολυτεχνείο…, σ. 31, Ανταίος Πέτρος,
Συμβολή…, τ. ΑΙ , σ.112,
Στην οργάνωση αυτή πιστώνεται και η πρώτη εθνικοαπελευθερωτική ενεργητική εκδήλωση, με τη
διοργάνωση της απελευθέρωσης, απόκρυψης και διαφυγής στην Αίγυπτο, Βρετανών αιχμαλώτων
που κρατούνταν στο Πολυτεχνείο. Γλέζος Μ., Εθνική…, τ. Α΄, σ. 443,
Εθνικόν Μετσόβιον Πολυτεχνείον, Λογοδοσία…, σ. 13, Φαράκος Γ., Μαρτυρίες…, σ. 17,
Ελευθερίου Λ., Το Πολυτεχνείο…,, σ. 16, Κύρου Α., Σκλαβωμένοι…, σ. 26, Γιάνναρης Γ.,
Φοιτητικά…, τ. Α΄, σ. 506, Ανταίος Π., Συμβολή…, τ. ΑΙ, σ. 111, 144,
Επί της οδού Σίνα 33, στεγάστηκε ο «Σύλλογος των εξ Αιγύπτου Σπουδαστών», που αναγνωρίστηκε
επισήμως από τις αρχές, στις 28 Οκτωβρίου του 1943. Φάκελος: Φοιτητικά προς…, αρ. πρωτ.
1598/1-11-43, Αρχείο ΕΚΠΑ,
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στον αφανισμό και την εξαθλίωση από την πείνα. Η αντίσταση λοιπόν ήταν ο μόνος
τρόπος ζωής, ως ενεργητική στάση απέναντι στην απόλυτη παθητικοποίηση μέχρι
εξουδετερώσεως του ατόμου. Παράλληλα, επειδή με τον πόλεμο και την κατοχή είχε
καταλυθεί κάθε προηγούμενη έννοια τάξης, άνοιγε ο δρόμος για να ονειρευτεί ο νέος
όχι μόνο την απελευθέρωση, αλλά και μια καινούρια τάξη πραγμάτων, απαλλαγμένη
από τα δεινά του παρελθόντος. Αυτές τις δύο ανάγκες, κάλυψε από την αρχή το
Γραφείο της Σπουδάζουσας, προβαίνοντας στα πρώτα βήματα διεκδικήσεων. 204
Αρχικά πρόεδρος στο συσσίτιο ήταν ο απόστρατος υποστράτηγος Γεώργιος
Φεσόπουλος. 205 Σε αυτόν παρουσιάζεται μια επιτροπή φοιτητών της ΟΚΝΕ, με
επικεφαλείς τους Σπύρο Μονδάνο (Πανεπιστήμιο Αθηνών), Λευτέρη Ελευθερίου
(Πολυτεχνείο) και Πάνο Τριανταφυλλίδη (ΑΣΟΕΕ), οι οποίοι προσφέρονται να
βοηθήσουν στη λειτουργία του συσσιτίου. Στόχος ήταν να αναλάβουν τη διαχείριση
του συσσιτίου οι φοιτητές. 206 Επόμενο βήμα ήταν να απαλλαγούν από το Φεσόπουλο.
Το πετυχαίνουν, όταν τον κατηγορούν ότι η επιτροπή δίνει στους φοιτητές σάπιες
ντομάτες, οπότε και δηλώνει την παραίτηση του για λόγους ευθιξίας. Τον
αντικαθιστά η Άννα Γαλανού, σύζυγος του Σπύρου Γαλανού, καθηγητή της Χημείας
στο Πανεπιστήμιο. 207 Το πρώτο βήμα είχε γίνει, το ξεκίνημα της επόμενης
ακαδημαϊκής χρονιάς, θα βρει τους πρώτους αντιστασιακούς πυρήνες μέσα στους
χώρους των ιδρυμάτων τους, να πρωτοστατούν στις συνδικαλιστικές διεκδικήσεις.
Διεκδικήσεις που θα είναι και το πρόταγμα, για την ενεργοποίηση και συσπείρωση
των συναδέλφων τους στον κοινό αντιστασιακό αγώνα.

Αριστερές συσσωματώσεις φοιτητών στο ΑΠΘ

Η δημοκρατική παράδοση που ακολουθεί το ΑΠΘ από την εποχή της ίδρυσης του,
αντανακλάται αλλά και χαρακτηρίζει και το φοιτητικό του κόσμο. Η παράδοση αυτή
περιλαμβάνει τις μεγάλες κινητοποιήσεις κατά του φασισμού, τις φοιτητικές και
μαθητικές απεργίες του 1935-36, αλλά και τους βασανισμούς, τις κακοποιήσεις και
τους εκτοπισμούς, καθηγητών και φοιτητών στην περίοδο της δικτατορίας του
Μεταξά. Εξάλλου δεν ήταν μακριά, οι θυελλώδεις συζητήσεις φοιτητών στα
μαθήματα-διαλέξεις του Ελευθερόπουλου και του Θεοδωρίδη, πάνω σε καίρια τότε
θέματα του διαλεκτικού υλισμού, του φασισμού, της Ισπανικής Αντιστάσεως και των
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Εκεί οι φοιτητές, μέχρι το άνοιγμα των Λεσχών τους, το Νοέμβριο του 1941 για το Πολυτεχνείο
και την άνοιξη του 1942 για το Πανεπιστήμιο, περίμεναν υπομονετικά με το κατσαρολάκι στο χέρι,
σχηματίζοντας τεράστιες ουρές για λίγο μπομποτάλευρο ή μπλιγούρι. Οι ουρές πολλές φορές
έφταναν μέχρι την οδό Σόλωνος. Γλέζος Μ., Εθνική…, τ. Α΄, σ. 374, Μιχαηλίδης Π.Μ.,
«Αγαθουπόλεως 7»…, σ. 28-29, 56, Ανταίος Π., Συμβολή…, τ. ΑΙ, σ. 144-145, Γιάνναρης Γ.,
Φοιτητικά…., τ. Α΄, σ. 512, Παπανδρέου Γ., «Η πρώτη αντιστασιακή φοιτητική εκδήλωση στην
Αθήνα», περ. «ΕΑΜ-Αντίσταση», τχ. 43, Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1997, σ. 25,
Το καλοκαίρι είχε καταρτιστεί από το Διεθνή Ερυθρό Σταυρό μια τετραμελής Επιτροπή
αποτελούμενη από τον Brunel, ως αντιπρόσωπο του ΔΕΣ, τον Ιωάννη Αθανασάκη, ως Πρόεδρο
του ΕΕΣ και από τους αντιπροσώπους της Ιταλίας και Γερμανίας Arno και Dziodek. Η Επιτροπή
των Τεσσάρων κατέληξε στη διανομή τροφίμων δια συσσιτίων και αποφάσισε ότι καλύτεροι για
την οργάνωση τους ήταν αξιωματικοί. Έτσι διορίστηκαν αρκετοί αξιωματικοί, οι οποίοι ανέλαβαν
τον έλεγχο των συσσιτίων. Η Επιτροπή αυτή έδινε τις γενικές κατευθύνσεις και είχε την επίβλεψη
και τον έλεγχο της Επιτροπής Διανομών, πρόεδρος της οποία ήταν ο Αλέξανδρος Ζάννας. Στις 22
Απριλίου του 1942 ο Ζάννας συνελήφθη, ενώ από το Σεπτέμβριο την Επιτροπή Διανομών
ανέλαβαν αντιπρόσωποι του Σουηδικού και Ελβετικού Ερυθρού Σταυρού. Ζάννας Α., Η Κατοχή.
Αναμνήσεις – Επιστολές. Αθήνα, «Εστία», 1964, σ. 16-18, 33,
Ελευθερίου Λ., Συνεντεύξεις…, σ. 1, Ε.Λ.Ι.Α.,
Στάικος – Μακρής Π., Κίτσος Μαλτέζος…, σ. 138-139, Ανταίος Π., Συμβολή…, τ. ΑΙ , σ. 147-148,
Ελευθερίου Λ., Το Πολυτεχνείο…, σ. 16, Γιάνναρης Γ., Φοιτητικά…, τ. Α΄, σ. 519, Φαράκος Γ.,
Μαρτυρίες…, σ. 22, Τσαμαδού Τ. Φοιτήτρια της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Αθηνών. Προσωπική συνέντευξη στη γράφουσα στις 28-4-2006,
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λαϊκών μετώπων. Επιπλέον, η αναγκαστική για αρκετά χρόνια συγκατοίκηση των
περισσότερων σχολών στο παλαιό κτίριο της Φιλοσοφικής, ευνόησε και την
προσέγγιση φοιτητών, αλλά και καθηγητών διαφορετικών σχολών, σε ποικίλα
εκπαιδευτικά, κοινωνικά και ιδεολογικά ζητήματα. Το σημαντικότερο δείγμα της
ιδεολογικής αυτής σύγκλισης, αποτελεί η αντιστασιακή συνεργασία των φοιτητών
της Φιλοσοφικής, της Φυσικομαθηματικής και της Γεωπονικής Σχολής στην κατοχή.
Ως αποτέλεσμα όλων των παραγόντων που αναφέρθηκαν, η παρουσία των
φοιτητών του ιδρύματος και γενικά η ενεργός συμμετοχή τους σε ποικίλες
αντιστασιακές πρωτοβουλίες, τόσο στην παράνομη δράση (αντικατοχικές
οργανώσεις, εκτύπωση και διανομή εντύπων και προκηρύξεων, αντιγερμανικές και
αντιβουλγαρικές διαδηλώσεις, απεργιακές κινητοποιήσεις), όσο και στη νόμιμη
μορφή τους (ελεύθερες φιλολογικές και καλλιτεχνικές κινήσεις, σύνταξη περιοδικού
κ.α.), ήταν μεγάλη όχι μόνο σε σύγκριση με το Πανεπιστήμιο της Αθήνας, αλλά και
με πολλά ανώτατα ιδρύματα της κατεχόμενης Ευρώπης. 208
Η επίθεση των Γερμανών βρίσκει το φοιτητικό κόσμο της Θεσσαλονίκης, για τους
λόγους που αναφέρονται παραπάνω, με ξεκάθαρες θέσεις και έτοιμο για έναν αγώνα
κατά του φασισμού. Με την έναρξη της, οι σειρήνες άρχισαν να ηχούν στην πόλη
ασταμάτητα. Οι ελληνικές διοικητικές αρχές εγκατέλειπαν τα πόστα τους, μαζί με
αρκετό κόσμο, που έλπιζε ότι οι Γερμανοί δε θα καταφέρουν να περάσουν κάτω από
τον Όλυμπο. Η πόλη άρχισε να γεμίζει από στρατιώτες από το Μακεδονικό μέτωπο,
που ζητούσαν ν’ αλλάξουν τη στρατιωτική στολή με πολιτικά. Αρκετοί πετούσαν τα
όπλα τους, φοιτητές και απλοί πολίτες, μεμονωμένα και όχι οργανωμένα,
παρακινημένοι ο καθένας από το ένστικτο του, τα μάζευαν και τα έκρυβαν. Ίσως
κάποια στιγμή τους ήταν χρήσιμα. Αυτοσχέδιες επιτροπές σχηματίζονταν, που
μαζεύανε ρούχα και βοηθούσαν στα τρόφιμα. Στις 7 Απριλίου ο κόσμος παραβίασε
τις αποθήκες του τελωνείου, που ήταν οι μεγαλύτερες της χώρας και τις άδειασε, δεν
άφησε ούτε κιλό απ’ ότι βρισκόταν εκεί. Ενώ γυναίκες της γειτονιάς του εργοστασίου
Αλατίνι, εισβάλλανε μέσα σε αυτό και δεν πήρανε μόνο τα ψωμιά, αλλά και το
ζυμάρι από τις σκάφες. Αυτά τα εφόδια ήταν που βοήθησαν ως ένα σημείο στην
αντιμετώπιση της μεγάλης πείνας του 1941-42. 209 Το απόγευμα της ίδιας μέρας, όταν
η πόλη βρισκόταν υπό τη σκιά των γερμανικών στούκας, η αστράτευτη
πανεπιστημιακή νεολαία, ανάμεικτη με στρατευμένους και με τραυματίες,
συγκρότησε διαδήλωση κατά των χιτλερικών που προέλαυναν, καθώς έβλεπαν την
ολιγωρία της κεντρικής διοίκησης να αντιμετωπίσει οργανωμένα και με σχέδιο τη
γερμανική επίθεση. Από την ώρα αυτή, ξεκίνησε ο αντιστασιακός αγώνας της
Θεσσαλονίκης κατά των ξένων κατακτητών, με πρωτοπόρους τους φοιτητές. 210
Τετάρτη 9 Απριλίου η πόλη είναι άδεια, περιμένει βουβή την είσοδο των Γερμανών.
Οι μοτοσικλέτες μπροστά, ακολουθούν τα μηχανοκίνητα, ύστερα το πεζικό και άλλες
μονάδες. Από πάνω πετάνε αεροπλάνα. Με απίστευτη ακρίβεια, τάξη και ταχύτητα οι
χιτλερικές μονάδες και υπηρεσίες πηγαίνουν στους καθορισμένους χώρους: σχολεία,
δημόσια κτίρια, πλατείες. 211 Ο αγκυλωτός σταυρός υψώνεται στις 8 το πρωί στο
Λευκό Πύργο, ενώ στην πλατεία Βαρδαρίου, ο Μητροπολίτης Γεννάδιος, ο
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Χασιώτης Ι.Κ. – Αραβαντινός Δ., Το Πανεπιστήμιο…, σ. 39,
Κυριαζής Δ., 1940-1950…, σ. 64,
Φωτιάδης Θ., «Η πνευματική αντίσταση στη Θεσσαλονίκη, 1941-1944», περ. «Επιθεώρηση
Τέχνης», αρ. τεύχους 87-88, Μάρτιος-Απρίλιος 1962, σ. 435, Γιάνναρης Γ., Φοιτητικά…, τ. Α΄, σ.
504, Λάζος Χ., Ελληνικό…, 299, Πασπαλιάρης Π. – Σαρρής Κ., Τομές…, σ. 2, 212, Γλέζος Μ.,
Εθνική…, τ. Α΄, σ. 370,
Κωτσάκης Σ. (Νέστορας), Εισφορά στο Χρονικό της Κατοχής και της Εθνικής Αντίστασης στην
Αθήνα. Αθήνα, «Σύγχρονη Εποχή», 1986, σ. 13,
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Στρατιωτικός Διοικητής Νικόλαος Ραγκαβής και ο δήμαρχος Κωνσταντίνος
Μερκουρίου, παραδίδουν τα κλειδιά της πόλης στον εκπρόσωπο του στρατάρχη Λιστ,
ταξίαρχο Βερστ, έχοντας ως διερμηνέα τον καθηγητή του Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης, Περικλή Βιζουκίδη. Ο Βιζουκίδης προσφώνησε τους κατακτητές
προσφέροντας τους λουλούδια. 212
Το Γενικό Στρατηγείο των Γερμανών, εγκαθίσταται προσωρινά στο ξενοδοχείο Ριτς
και εκδίδει τις πρώτες του διαταγές. 213 Κατάσχονται τα ραδιόφωνα, γίνεται απογραφή
των καταλυμάτων, που είναι κατάλληλα για τη στέγαση στρατιωτικών και παύονται
όλες οι εφημερίδες, πλην της «Απογευματινής», των Αλέκου Ωρολογά και Δημήτρη
Τσούρκα, ενώ εκδίδεται στο μεταξύ η φιλοναζιστική «Νέα Ευρώπη» του
Παπαστρατηγάκη. 214 Παράλληλα, αρχίζει και η λειτουργία του γερμανικού
στρατιωτικού ραδιοπομπού Θεσσαλονίκης. 215 Σε διάστημα μιας μόνο εβδομάδας από
την κατάληψη της πόλης, η αντίσταση είχε αρχίσει, καθώς «αντιγερμανικά στοιχεία»
έσκιζαν τις τοιχοκολλημένες προκηρύξεις των αρχών κατοχής. Οι Έλληνες ένστολοι
αξιωματικοί και οπλίτες απέφευγαν να χαιρετίσουν στρατιωτικά τους αντιστοίχους
Γερμανούς. Νεαροί δημιούργησαν επεισόδια εναντίον Ιταλών στρατιωτών τον Ιούνιο
στην παραλιακή. 216 Οι πολίτες εκδήλωναν με κάθε τρόπο τη συμπάθεια τους προς
τους αιχμαλώτους των συμμαχικών στρατευμάτων, ενώ δημιούργησαν και δίκτυα
απόκρυψης και διαφυγής τους. Με τον τρόπο αυτό ο λαός της Θεσσαλονίκης, στην
αρχή αυθόρμητα και μεμονωμένα, έδειχνε με κάθε τρόπο την απέχθεια του προς τους
κατακτητές. 217
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Στο επίσημο βιβλίο των Γερμανικών Στρατιωτικών Αρχών, με πρόλογο του στρατάρχη List και με
τον τίτλο «Von Serbien his Kreta Athen» στη σελίδα 47, είναι δημοσιευμένη η φωτογραφία του
Βιζουκίδη που υποδέχεται τους Γερμανούς. Στην επόμενη σελίδα υπάρχουν τα λόγια της θερμής
υποδοχής: «Γνωρίζω πολύ καλά το Βερολίνον, επειδή ήμιν εκεί εις το Πανεπιστήμιον καθηγητής των
Ελληνικών και των Τουρκικών. Ονομάζομαι καθηγητής Βιζουκίδης. Τώρα θα έλθουν πάλιν δια την
Ελλάδα καλύτεροι χρόνοι, επειδή αυτή επανακτά δεσμόν μετά της Γερμανίας. Χαιρετήσατε μου την
χώραν σας και το Βερολίνον». Λαμπρινός Γ., «Η ηθική κρίση στο Πανεπιστήμιο», περ. «Ελεύθερα
Γράμματα», αρ. φύλλου 9, 7 Ιουλίου 1945, σ. 3,
Πρώτος Γενικός Διοικητής Μακεδονίας, διορίζεται από το Γερμανό στρατιωτικό Διοικητή
Θεσσαλονίκης-Αιγαίου, υποστράτηγο Φον Κρένσκι, ο στρατηγός Ν. Ραγκαβής. Ένα μήνα
αργότερα ο Τσολάκογλου αντικαθιστά τις διοικητικές αρχές, έτσι νέος Γενικός Διοικητής
Μακεδονίας διορίζεται ο Σερραίος δικηγόρος Βασίλειος Σιμωνίδης, Αστυνομικός Διευθυντής
Θεσσαλονίκης ο Μιχαήλ Μαντούβαλος, Διοικητής Ασφαλείας ο μοίραρχος Καζάνας και Γενικός
Επιθεωρητής Νομαρχιών Μακεδονίας, ο Α.Θ. Χρυσοχόου. Δήμαρχος παρέμεινε ο Κ. Μερκουρίου.
Γεωργιάδης Σ., Θεσσαλονίκη…, σ. 17, Τομανάς Κ., Χρονικό …, σ. 223, Καφταντζής Γ., Το
Πανεπιστήμιο…, 1η εκδ., σ. 45, Κουζινόπουλος Σπ., Ελευθερία. Η άγνωστη ιστορία της πρώτης
παράνομης οργάνωσης και εφημερίδας της Κατοχής, Έκδοση 2η, Θεσσαλονίκη, (χ.ε.), 1986, σ. 9,
Δασκαλάκης Α., Ιστορία Ελληνικής Χωροφυλακής 1936-1950, τ. Α΄, Αθήνα, «Τσιβεριώτης»,
1973, σ. 247,
Κουζινόπουλος Σπ., ο.π., σ. 96,
Γούναρης Β. – Παπαπολυβίου Π., Ο φόρος…, σ. 200,
Τον Ιούνιο σύμφωνα με την εφημερίδα «Νέα Ευρώπη» (3,4,6,7 και 12 Ιουνίου), έλαβαν χώρα
αποδοκιμασίες Ιταλών στρατιωτών στην παραλιακή Λεωφόρο Νίκης, όπου όπως γράφει
πρωτοστάτησαν «ολίγα αγυιόπαιδα». Μάλιστα η αστυνομία έλαβε διαταγές να προβεί σε
συλλήψεις. Δορδανάς Σ., Αντίποινα των Γερμανικών Αρχών Κατοχής στη Μακεδονία (1941-1944).
Διδακτορική διατριβή στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του ΑΠΘ. Θεσσαλονίκη, «ΑΠΘ»,
2002, σ. 21,
Ανδρικόπουλος Γ., Η πολιτική της…, σ. 195, Τομανάς Κ., Χρονικό…, σ. 216, 218, Δορδανάς Σ.,
ο.π., σ. 29, Τομανάς Κ., Το θέατρο…, σ. 182, Παπαπολυβίου Π., Οι πρώτες προσπάθειες
αντιστασιακής δράσης στη Θεσσαλονίκη πριν από την ίδρυση του ΕΑΜ. Στο Συμπόσιο: Η
Θεσσαλονίκη μετά το 1912 (1-3 Νοεμβρίου 1985), Πρακτικά πρ. 2. Θεσσαλονίκη, «Κέντρο
Ιστορίας Θεσσαλονίκης», 1986, σ. 212,
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Το παζλ του πλαισίου, μέσα στο οποίο θα κινηθεί το φοιτητικό αντιστασιακό
κίνημα, συμπληρώνεται στις 24 Μαΐου 1941, όταν ιδρύεται η Βουλγαρική Λέσχη.
Στεγάζεται στην οδό Κομνηνών 4 και πρόεδρος της είναι ο Ντούσαν Γκέτσκου,
υποψήφιος δήμαρχος της Θεσσαλονίκης στις εκλογές του 1935. 218 Άμεσα αρχίζει να
μοιράζει ταυτότητες σε όλη την περιοχή. Οι κάτοχοι αυτών των ταυτοτήτων, σαν
«Βούλγαροι», αρνούνταν να υπακούσουν στις ελληνικές αρχές, ενώ τα τρόφιμα και τα
είδη ιματισμού που στέλνονταν από τη Βουλγαρία, μοιράζονταν μόνο σε αυτούς. Με
τον τρόπο αυτό η Λέσχη, προσπαθούσε να προσηλυτίσει οπαδούς. Οι αντιδράσεις
όμως του ελληνικού πληθυσμού αναγκάζουν το φον Κρένσκι, να επιμείνει να υπαχθεί
η Λέσχη σε γερμανικό έλεγχο, να κάνει μέλη μόνο άτομα «βουλγαρικής» καταγωγής
και τα μέλη αυτά να μην έχουν επιπλέον προνόμια. 219 Παράλληλα, ορισμένοι
σλαβόφωνοι παρουσιάστηκαν στις γερμανικές αρχές και ζητήσανε την παράδοση της
εκκλησίας του Αγίου Χρυσόστομου, για να γίνεται εκεί η λειτουργία στα βουλγαρικά.
Η Ιερά Σύνοδος και η Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, διαμαρτυρηθήκανε έντονα και με
κύριο επιχείρημα την έλλειψη βουλγαρικής κοινότητας στην περιοχή, καταφέρανε να
ματαιώσουν προσωρινά τα σχέδια αυτά. 220
Ο κίνδυνος εκ βορρά και η σύνδεση του με μια παλαιότερη θέση που είχε πάρει το
ΚΚΕ, για το θέμα της ανεξαρτησίας της Μακεδονίας και της Θράκης, ήταν ένας
βασικός παράγοντας που καθόρισε τη στάση των ελληνικών αρχών στη
Θεσσαλονίκη. Γεγονός που αποτυπώνεται ανάγλυφα, στο υπ. αριθ. 2964/2 Ιουνίου
1941 έγγραφο, που αποστέλλει η Γενική Διεύθυνση Μακεδονίας προς το Υπουργείο
Δημόσιας Ασφαλείας. Σε αυτό απευθύνει έκκληση για άμεση αποστολή δυνάμεων,
προς «…την ενίσχυσιν της δυνάμεως Χωροφυλακής, άνευ της οποίας είναι αδύνατον να
υπάρξη ασφάλεια και ιδία εις την ύπαιθρον χώραν, όπου διάφορα στοιχεία
κομμουνιστικά ή άλλα, πρεσβεύοντα την αυτονομίαν της Χώρας εξηγέρθησαν και
προεκάλεσαν συγκρούσεις και καταπιέσεις αρχών…». 221 Στο έγγραφο αυτό, φαίνεται
ξεκάθαρα το μίσος που υπήρχε κατά των κομουνιστών σε μία μερίδα Ελλήνων, που
ακόμη και η αντιστασιακή δράση τους παρερμηνεύεται και στηλιτεύεται. Μίσος που
αυτή τη στιγμή οι Γερμανοί το καταγράφουν και αργότερα θα το χρησιμοποιήσουν.
Μία άλλη σημαντική παράμετρος που επηρέασε τις εξελίξεις, ήταν και η επίταξη
του Πανεπιστημίου. Δύο μέρες μετά την είσοδο τους στην πόλη οι Γερμανοί, το
καταλαμβάνουν, εγκαθιστούν φρουρά στην είσοδο του και αργότερα το μετατρέπουν
σε Γερμανικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Από τότε και σε όλη τη περίοδο της κατοχής
το Πανεπιστήμιο έχασε τις εγκαταστάσεις του. Τα μόνα που έμειναν ελεύθερα ήταν
το υπόγειο, με τα εργαστήρια της Χημείας και της Ζωολογίας, το μεγάλο αμφιθέατρο,
στο πίσω μέρος του κτιρίου, η βιβλιοθήκη και τα γραφεία. Τα βιβλία της βιβλιοθήκης
μετατράπηκαν σε υποπόδιο των ασθενών και μόλις μετά βίας σώθηκε η πολύ καλή
Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου. Τα εργαστηριακά είδη και τα μικροσκόπια έγιναν
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Τομανάς Κ., Χρονικό…, σ. 224, Δασκαλάκης Α., Ιστορία…, τ. Α΄, σ. 256,
Κύριος στόχος της Λέσχης ήταν η διενέργεια προπαγάνδας στους σλαβόφωνους κατοίκους της
Μακεδονίας, που σύμφωνα με στατιστικές του 1940 ανέρχονταν στους 94.509. Ο προσηλυτισμός
όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού κατοίκων στη βουλγαρική ιδέα, θα βοηθούσε τη Βουλγαρία
την κατάλληλη στιγμή να διεκδικήσει τη Μακεδονία. Επιπλέον όργανα της βουλγαρικής
προπαγάνδας ήταν και οι Βούλγαροι αξιωματικοί που είχαν τοποθετηθεί ως σύνδεσμοι στα
γερμανικά φρουραρχεία της Δυτικής Μακεδονίας. Καρδάρας Χ., Η βουλγαρική…, σ. 20-21,
Κουπαράνης Π., Η Θεσσαλονίκη στην Κατοχή. Ορισμένα ζητήματα μέσα από γερμανικά αρχεία.
Στο Συμπόσιο: Η Θεσσαλονίκη…, σ. 190-191,
Βενέζης Η., Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός-Οι χρόνοι της δουλείας-, Αθήνα, «Εστία», 1981, σ. 34-35
Δασκαλάκης Α., Ιστορία…, τ. Α΄, σ. 247,
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λάφυρα των κατακτητών και οι φοιτητές γυρνούσαν μέσα στην πόλη, για να βρουν
αίθουσα να παραδώσει ο καθηγητής. 222
Η πρώτη προσπάθεια να θεμελιωθεί αντιστασιακή οργάνωση στο Πανεπιστήμιο,
έγινε τον Απρίλιο, αμέσως μετά την κατάληψη της πόλης από τους Γερμανούς.
Οργανωτές ήταν ο Γιάννης Σκουλίδης, ο Τουρουντζάς, ο Παξινός καθώς και άλλα
μέλη της Προσωρινής Διοίκησης του ΚΚΕ, που παλαιότερα ελεγχόταν από το
Μανιαδάκη. Κατά τη διάρκεια του πολέμου η ομάδα αυτή, δημιούργησε στο στρατό
την οργάνωση «Ειρήνη-Λευτεριά», όπου υποστήριζε ότι ο πόλεμος δεν ήταν
απελευθερωτικός, αλλά εκπροσωπούσε τα βρετανικά συμφέροντα. Άποψη που
συμφωνούσε με την τροτσκιστική θέση, γεγονός που δημιούργησε μια σύγχυση ως
προς το χαρακτηρισμό της εν λόγω ομάδας. Με την ομάδα αυτή αρχικά
συνεργάστηκαν οι φοιτητές της Νομικής, Αριστείδης Παρτσαλίδης και Σωτήρης
Τζήμας, οι οποίοι προσπάθησαν να οργανώσουν τη σπουδάζουσα νεολαία,
ανυποψίαστοι για τη δράση των προηγούμενων. Εξέδωσαν και μια εφημερίδα με
τίτλο «Ειρήνη-Λευτεριά». Το Μακεδονικό Γραφείο (ΜΓ) του ΚΚΕ, 223 αντέδρασε
δυναμικά και με τη βοήθεια των δύο φοιτητών, εντόπισε το κρησφύγετο τους και
έστειλε μια οπλισμένη ομάδα, η οποία τους ανάγκασε να εγκαταλείψουν την πόλη.
Με τον τρόπο αυτό διαλύθηκε η αντιστασιακή προσπάθεια των μελών του ΚΚΕ, που
είχαν συνεργαστεί με το δικτατορικό καθεστώς. 224
Στη συνέχεια στις 15 Μαΐου με πρωτοβουλία του ΜΓ, ιδρύεται η πρώτη
εθνικοαπελευθερωτική οργάνωση στην Ελλάδα, με την επωνυμία «Ελευθερία». Τη
μέρα αυτή υπογράφηκε το πρωτόκολλο και συντάχθηκε η επίσημη διακήρυξη της. Το
πρωτόκολλο υπογράφουν: α) Τζανής Απόστολος, από μέρους του ΚΚΕ, β)
Κερασίδης Σίμος, με το ψευδώνυμο Χρυσαφίδης, εκ μέρους της ΟΚΝΕ, γ)
Πασαλίδης Γιάννης, γιατρός, εκ μέρους του Σοσιαλιστικού κόμματος, δ) Από το
Αγροτικό κόμμα, ο Θανάσης Φειδάς, ε) Από τη Δημοκρατική Ένωση, ο Γ.
Ευθυμιάδης, και στ) Ο συνταγματάρχης Δημήτρης Ψαρρός, ο οποίος βρισκόταν στη
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Weber J., Πρόσωπα από την Αντίσταση. Μνήμη θανάτου. Μνήμη Ζωής. Αθήνα, « Άγρα», 1996, σ.
128, Μαγκριώτης Δ., Θυσίαι…, σ. 278, Καφταντζής Γ., Το Πανεπιστήμιο…, 1η εκδ., σ. 14,
Το 1939, μετά την προδοσία του επικεφαλής του Γραφείου Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, για τη
Μακεδονία – Θράκη, Γιάννη Μιχαηλίδη, οι οργανώσεις Θεσσαλονίκης και περιοχής Κεντρικής
Μακεδονίας διαλύθηκαν. Διέφυγε όμως τη σύλληψη η Κομματική Οργάνωση Σερρών του ΚΚΕ.
Τα στελέχη αυτά μαζί με άλλα μεμονωμένα, δημιούργησαν με τον καιρό το Μακεδονικό Γραφείο
(ΜΓ) του ΚΚΕ. Το ΜΓ αναγκάζεται τελικά να μεταφερθεί στην Ανατολική Μακεδονία, έχοντας ως
έδρα τη Δράμα και εκδίδοντας την εφημερίδα «Λαϊκή Φωνή». Εντελώς αποκομμένο από τον
υπόλοιπο κορμό του κόμματος, αποφεύγει τη διάβρωση από το μηχανισμό του Μανιαδάκη. Πριν
την εισβολή των Γερμανών στην Ελλάδα, κλιμάκιο του, αποτελούμενο από τους Παρασκευά
Δράκο (Μπάρμπα), και Παντελή Τσεγά (Θανασάκη) βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και αναπτύσσει
δραστήρια οργανωτική δουλειά. Το ΜΓ διοργανώνει και εκτελεί την πρώτη απόδραση
κρατουμένων κομουνιστών στην Ελλάδα αμέσως μετά την εισβολή των Γερμανών. Στην
επιχείρηση, που έγινε τα μεσάνυχτα της 8ης προς 9η Απριλίου 1941, απελευθερώθηκαν από το
σανατόριο του Ασβεστοχωρίου 12 κομουνιστές, μεταξύ αυτών ήταν οι: Τζανής, Πασχαλίδης,
Σπύρος Κωτσάκης, Βασβανάς, Αναγνωστόπουλος Αναστάσης κ.α. Η σύνθεση του ΜΓ ήταν: 1.
Παρασκευάς Δράκος (Μπάρμπας), 2. Τζανής Απόστολος, (Κωστάκης), 3. Κερασίδης Σίμος,
(Μήτσος), 4. Παντελής Τσέγας, (Θανασάκης), 5. Γρηγόρης Πασχαλίδης, (Γρηγοράκης), 6.
Χουρμούζης Χατζηθωμάς, 7. Βασβανάς Βαγγέλης κ.α. Σύνδεσμοι του γραφείου ήταν οι: Γιάννης
Γεωργιάδης, Βάρκα Κατερίνα (γυναίκα του Βασβανά) και Χρυσούλα Συνοδινού. Γεωργιάδης Σ.,
Θεσσαλονίκη…, σ. 18-22, Γεωργιάδης Έ., Συνεντεύξεις από το αρχείο της ΕΡΤ, Φάκελος Γ, 32, σ.
1, Ε.Λ.Ι.Α., Γλέζος Μ., Εθνική…, τ. Α΄, σ. 457-459, Δορδανάς Σ., Αντίποινα…, σ. 32,
Καφταντζής Γ., Το Πανεπιστήμιο…, 1η εκδ., σ. 15, Παπαπολυβίου Π., Οι πρώτες…, σ. 215-216,
Σακελλάρης Β., «Το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης», περ. «ΕΑΜ-Αντίσταση», τχ. 2, ΑπρίλιοςΙούνιος 1987, σ. 28,
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Θεσσαλονίκη στο διάστημα αυτό. 225 Μέσα στις άμεσες προτεραιότητες του νέου
αυτού φορέα αντίστασης, ήταν η συγκρότηση ημιστρατιωτικών ομάδων στη
Θεσσαλονίκη και την επαρχία. Οι πρώτες ανταρτοομάδες που συγκροτούνται στην
Ελλάδα, ήταν ο «Αθανάσιος Διάκος» και ο «Οδυσσέας Ανδρούτσος». Οι προκηρύξεις
και τα τρυκ της οργάνωσης, γράφονταν στα Γερμανικά, διανέμονταν από τον
Κερασίδη και τυπώνονταν σε πολύγραφο, που τοποθετήθηκε σε ένα σπίτι επί της
οδού Φιλελλήνων και 25ης Μαρτίου. 226 Λίγο αργότερα η οργάνωση κυκλοφόρησε την
ομώνυμη εφημερίδα «Ελευθερία», 227 που εκδιδόταν σε όλο το διάστημα της
κατοχής. 228
Παράλληλα από τις πρώτες ημέρες, μία από τις πολλές επιτροπές βοήθειας των
στρατιωτών, αποτελούνταν από φοιτητές του Πανεπιστημίου. Όπως έχει ειπωθεί, η
Θεσσαλονίκη τους πρώτους μήνες, ήταν το κέντρο υποδοχής των στρατιωτών που
κατάγονταν από τη Νότια Ελλάδα και τα νησιά, οι οποίοι γυρνούσανε από το μέτωπο
ή τα στρατόπεδα των Γερμανών. Η επιτροπή αυτή πρόβαλε ως η πρώτη αυτοσχέδια
οργάνωση, χωρίς καν όνομα, αλλά με στελέχωση από το Αντιδικτατορικό Μέτωπο
Νέων. Είχαν σκοπό να βοηθούν τους στρατιώτες με κάθε μέσο: ρουχισμό, εισιτήρια,
στέγη, τροφή. Αυτή η δράση ήταν το κύτταρο, που δημιούργησε αργότερα τη
θαυμάσια αντιστασιακή εστία του Πανεπιστημίου. 229 Επίσης, σε αυτή στηρίχθηκε και
η πρωτοβουλία των κομουνιστών φοιτητών, που άρχισαν να δημιουργούν τους
πρώτους πυρήνες της «Ελευθερίας» στο ίδρυμα. Σα σύνδεσμος της οργάνωσης
τοποθετείται η Κατίνα Βάρκα, που είχε γυρίσει στη Θεσσαλονίκη στις αρχές του Μάη
από την Κίμωλο, όπου ήταν εξόριστη. Η Βάρκα εκτός από υπεύθυνη της
«Ελευθερίας» για τους φοιτητές, ήταν την ίδια περίοδο και μέλος του Γραφείου της
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Η σύλληψη των στενών συνεργατών του Ψαρρού τον Οκτώβριο του 1941, προκάλεσε την
εσπευσμένη αναχώρηση του στην Αθήνα, όπου και παρέμεινε εγκαταλείποντας την οργάνωση, η
οποία τελικά στις 16 Απριλίου του 1942 θα προσχωρήσει στο ΕΑΜ. Έτσι στις 11 Μαΐου 1942, το
4ο φύλλο της «Ελευθερίας» κυκλοφορεί με την ένδειξη «όργανον Εθνικού Απελευθερωτικού
Μετώπου». Παπαπολυβίου Π., Οι πρώτες…, σ. 224-225, Γούναρης Β. – Παπαπολυβίου Π., Ο
φόρος…, σ. 73, Κουζινόπουλος Σπ., Ελευθερία…, σ. 40
Βενέτης Α., Συνεντεύξεις από το αρχείο της ΕΡΤ, Φάκελος Α-Β, 20, σ. 1, Ε.Λ.Ι.Α.,
Η «Ελευθερία» κυκλοφόρησε το πρώτο φύλλο της τον Ιούνιο του 1941. Κομματικός υπεύθυνος,
αλλά και οργανωτής του παράνομου μηχανισμού της εφημερίδας και αργότερα και συντάκτης της
«Λαϊκής Φωνής», ήταν ο φοιτητής Γιάννης Κανάκης. Από το 1940, όντας φοιτητής ακόμη είχε την
εταιρεία «Κανάκης-Παπαδόπουλος», που στεγαζόταν σε ένα γραφείο στην οδό Ερμού 19, και
αναλάμβανε την έκδοση πολυγραφημένων συγγραμμάτων του ΑΠΘ. Στις αρχές του καλοκαιριού
του 1941, η οργάνωση αποφάσισε να μεταφέρει τον πολύγραφο στην Ξηροκρίνη, σε ένα ανθόκηπο
4 στρεμμάτων που είχε ένα οίκημα τριών δωματίων. Το καλοκαίρι του 1942, έσκαψαν και
δημιούργησαν ένα υπόγειο χώρο, όπου στεγάστηκε πλέον και το νέο τυπογραφείο. Ο Κανάκης, που
έμενε ήδη ένα χρόνο σε ένα δωμάτιο του ανθόκηπου, τυπώνοντας την εφημερίδα και όχι μόνο,
παρέμεινε εθελοντικά μέσα στο υγρό και γεμάτο μούχλα υπόγειο, μέχρι το τέλος της κατοχής,
υπηρετώντας με συνέπεια τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα. Κουζινόπουλος Σπ., Ελευθερία…, σ.
46-60,
Γεωργιάδης Σ., Θεσσαλονίκη…, σ. 23, Χατζής Θ., Η Νικηφόρα Επανάσταση που χάθηκε
(εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας 41-45), έκδ. β΄, τ. 1ος. Αθήνα, «Δωρικός», 1982, σ. 7, Δορδανάς
Σ., Αντίποινα…, σ. 33, Γούναρης Β. – Παπαπολυβίου Π., Ο φόρος…, σ. 200, Δημητρίου Π., Εκ
βαθέων…, σ. 90, Γλέζος Μ., Εθνική…, τ. Β΄, σ. 1022, 1060-1061, Τομανάς Κ., Χρονικό…, σ. 223,
Δημητρίου Π., Εκτιμήσεις σχετικά με την αυθόρμητη και την οργανωμένη αντίσταση. Στο Διεθνές
Συνέδριο…, σ. 244, Μαχαίρας Ε., Η Τέχνη της Αντίστασης. Ποίηση, Πεζογραφία, Θέατρο,
Μουσική, Τραγούδια, Ζωγραφική, Χαρακτική, Γλυπτική, Φωτογραφία. Αθήνα, «Καστανιώτης»,
1999, σ. 41, Παπαπολυβίου Π., Οι πρώτες…, σ. 216-217, Κουζινόπουλος Σπ., ο.π., σ. 25,
Φωτιάδης Θ., «Η πνευματική…», σ. 435, Μαχαίρας Ε., ο.π., σ. 36, Γλέζος Μ., ο.π., τ. Α΄, σ. 426427, Γούναρης Β. – Παπαπολυβίου Π., ο.π., σ. 38,
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Σπουδάζουσας Θεσσαλονίκης της ΟΚΝΕ. 230 Οι πρώτοι που δούλεψαν για την
οργάνωση στο Πανεπιστήμιο, ήταν ο Βασίλης Μελλίδης -αργότερα καπετάνιος του
16ου συντάγματος του ΕΛΑΣ, με το ψευδώνυμο Κώστας Βερμιώτης- ο Μαρίνος
Μαρινέλης, ο Γιώργος Βενέτης και ένας φοιτητής από τη Χαλκίδα. 231
Γρήγορα, οι σχολές του Πανεπιστημίου γεμίζουν από προκηρύξεις, συνθήματα και
τρυκ, ενώ ακόμα κυκλοφορούν χειρόγραφες ανακοινώσεις, που επιχειρούν να
κινητοποιήσουν το φοιτητόκοσμο. Η «Ελευθερία» γίνεται με ενθουσιασμό δεκτή από
τα ανήσυχα φοιτητικά νιάτα, που αρχίζουν να πυκνώνουν τις γραμμές της. Ήδη από
το καλοκαίρι κιόλας του 1941, άρχισαν να λειτουργούν οι πρώτες τρεις
αντιστασιακές φοιτητικές ομάδες. Αυτές συγκροτήθηκαν από μερικούς Αθηναίους
και Θεσσαλονικείς φοιτητές. Η πρώτη αποτελούνταν από τους φοιτητές της Νομικής
Σχολής, Σωκράτη Διορινό, Γιάννη Παντελίδη, Τάκη Τσιπινιά και της
Φυσικομαθηματικής, Ηλία Καπέση. Η δεύτερη από το Θεσσαλονικιό Θώμη
Χατζηθωμά, φοιτητή του Πολυτεχνείου Αθηνών, τον Παρίση Κατσαρό φοιτητή
Φιλοσοφικής, το Δραμινό Ιωσήφ Μιχαήλογλου, φοιτητή Γεωπονίας κ.α. Τέλος στην
τρίτη ομάδα, που ήταν εντοπισμένη στο Διοικητήριο, ήταν οι φοιτητές της Νομικής,
Βασίλης Τρωιάνος, Αποστόλης Βαλιούλης και της Εμπορικής Σχολής των Αθηνών,
Χρήστος Ευστρατιάδης. Η ομάδα αυτή οργανώθηκε από τον Ευστρατιάδη και οι
συναντήσεις τους γινόταν στην οδό Ίωνος Δραγούμη, στο εμποροραφείο
Ανανιάδη. 232
Αυτές οι πρώτες ομάδες, εκτός των άλλων σκορπούσαν σε γερμανικές μονάδες,
χειρόγραφες ή πολυγραφημένες προκηρύξεις στη γερμανική γλώσσα, έγραφαν
συνθήματα στους τοίχους, μοίραζαν δελτία ειδήσεων κ.α. Ανάμεσα τους ξεχώρισε η
ζωηρή προσωπικότητα του Θώμη Χατζηθωμά, ο οποίος έγινε η ψυχή της αντίστασης
τους πρώτους αυτούς μήνες. Επίσης, υπήρξε και ο βασικός συντελεστής για την
κυκλοφορία της μικρής τους εφημερίδας, της «Ελεύθερης Νιότης». 233 Δίπλα σε αυτές
τις ομάδες, λειτούργησε και μια ανεξάρτητη φοιτητική παρέα, αποτελούμενη από
τους Άνθιμο Χατζηανθίμου, Πέτρο Χατζή, Παναγιώτη Τζίτζιφα και Γιαβούδη. Ο
Χατζηανθίμου μάλιστα, είχε γράψει και δύο ποιήματα μικρά με αντικατοχικό
περιεχόμενο, τα οποία πετούσε στους δρόμους. Μια φορά που βρισκόταν στα
Κάστρα, τον είδαν οι Γερμανοί και τον κυνήγησαν, χωρίς όμως να κατορθώσουν να
τον συλλάβουν. 234
Μια άλλη ομάδα «αντιστασιακής πρωτοβουλίας» σχηματίστηκε στο ΙΚΑ, με
συμμετοχή φοιτητών που εργάζονταν εκεί. Αποτελούνταν από τον Κυριαζή Δημήτρη
τον Κα(τ)σά και την Ελένη Περιστέρη της Νομικής. Οι φοιτητές αυτοί με εντολή του
διευθυντή τους Β. Βογιατζή, τοποθετήθηκαν στον έλεγχο επιχειρήσεων, με ελεύθερο
ωράριο εργασίας, έχοντας ως μόνη υποχρέωση να παρακολουθούν τα μαθήματα τους
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Η Κατίνα Βάρκα, φοιτήτρια της Φιλολογίας, συμμετείχε στην απεργία που πραγματοποιήθηκε το
1932, με αίτημα τη διανομή συγγραμμάτων από τους διδάσκοντες. Κλίθηκε σε απολογία από την
πρυτανεία και αποβλήθηκε για ένα χρόνο. Το 1939 εξορίστηκε στην Κίμωλο. Τομανάς Κ.,
Χρονικό…, σ. 84, Γεωργιάδης Σ., Θεσσαλονίκη…, σ. 351-352,
Κουζινόπουλος Σπ., Ελευθερία…, σ. 14-15, Καφταντζής Γ., Το Πανεπιστήμιο…, 1η εκδ., σ. 16,
Σακελλάρης Β., «Το Πανεπιστήμιο…», σ. 28,
Τρωιάνος Β. Φοιτητής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Προσωπική συνέντευξη στη γράφουσα στις
27-5-2005, Κουζινόπουλος Σπ., ο.π., σ. 15, Καφταντζής Γ., ο.π., σ. 16, Καφταντζής Γ.,
Συνεντεύξεις από το αρχείο της ΕΡΤ, Φάκελος Κ, 101, σ. 1, Ε.Λ.Ι.Α., Σακελλαρίου Χ., Η
παιδεία…., σ. 221, Σακελλάρης Β., ο.π., σ. 28,
Τα τρία πρώτα της φύλλα ήταν χειρόγραφα και το τέταρτο πολυγραφημένο. Κεχαγιόγλου Γ.,
Πανεπιστήμιο…, σ. 36, Φωτιάδης Θ., «Η πνευματική…», σ. 435, Γιάνναρης Γ., Φοιτητικά…, τ.
Α΄, σ. 510, , Λάζος Χ., Ελληνικό…, σ. 273, 299, Γούναρης Β. – Παπαπολυβίου Π., Ο φόρος…, σ.
80, Βαρών Ο., Ελληνικός…, τ. Α΄, σ. 9, Μαχαίρας Ε., Η Τέχνη…, σ. 36,
Χατζηανθίμου Ά., Συνεντεύξεις από το αρχείο της ΕΡΤ, Φάκελος Υ,Φ,Χ,Ψ,Ω, 342, σ. 1, Ε.Λ.Ι.Α.,
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στο Πανεπιστήμιο. Αυτό σε συνδυασμό με τη γερμανική ταυτότητα που είχαν
εφοδιαστεί από το ΙΚΑ, τους έδινε μεγάλη ευχέρεια κινήσεων. Αργότερα εντάχθηκαν
και αυτοί στο ΕΑΜ. 235
Τέλος, οι φοιτητές Καραμιχάλης Βαγγέλης, Κομνηνός Αντρέας, Άρης
Γιαννουλόπουλος, που ήταν στον κεντρικό πυρήνα των φοιτητών που έδρασαν στο
έμπεδο του Ρουφ και ένας ακόμη νέος που εργαζόταν ως σερβιτόρος, βλέποντας τη
συνεργασία της προδοτικής οργάνωσης, Εθνική Ένωσις Ελλάδος (ΕΕΕ) 236 με τους
Γερμανούς, αποφασίζουν να ανατινάξουν το κτίριο στο οποίο στεγαζόταν. Επιπλέον
είχαν ως στόχο να πάρουν από τα αρχεία της, τους καταλόγους με τα ονόματα προς
σύλληψη, που είχε στη διάθεση της. Τα γραφεία της βρισκόταν επί της οδού Καρόλου
Ντην και Τσιμισκή γωνία. Η επίθεση σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε την τελευταία
Κυριακή του Ιουλίου του 1941, εξαιτίας όμως της εμφάνισης του φρουρού Θάνου
Αναστασιάδη, ο οποίος κατά τη διάρκεια της συμπλοκής σκοτώθηκε, η επιχείρηση δε
στέφθηκε με επιτυχία. 237
• Φοιτητική Λέσχη Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Το καλοκαίρι αυτό θα αρχίσει να λειτουργεί και πάλι η Πανεπιστημιακή Φοιτητική
Λέσχη. 238 Η Λέσχη ήταν ένα ιδιόρρυθμο νομικό πρόσωπο, που ξεκίνησε με
διευθυντή και υπαλλήλους και κατάληξε αυτοδιοικούμενο όργανο των σπουδαστών.
Η επανέναρξη της λειτουργίας της και του συσσιτίου της, έγινε στις 5 Ιουλίου 1941,
με ευθύνη της Συγκλήτου. Τις πρώτες μέρες της λειτουργίας της, οι λίγοι φοιτητές της
ΕΟΝ, που την περίοδο της δικτατορίας είχαν εγκαταστήσει τα γραφεία τους εκεί,
συγκρούστηκαν με τους υπόλοιπους και πετάχτηκαν έξω. Από τότε δεν αναφέρεται
ξανά οργανωμένη παρουσία τους. 239 Η Φοιτητική Λέσχη αρχικά στεγάστηκε στο
κτίριο της, στην οδό Εθνικής Αμύνης 24, 240 στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο υπόγειο
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Κυριαζής Δ., 1940-1950…, σ. 67-68, Γλέζος Μ., Εθνική…, τ. Α΄, σ. 425,
Στη διάρκεια της βενιζελικής τετραετίας δημιουργούνται πολλές παραστρατιωτικές οργανώσεις,
όπως η «Ένωσις Ελλήνων Εθνικιστών» ή Τριεψιλίτες (ΕΕΕ), στη βόρεια Ελλάδα. Γενικός
διοικητής ήταν ο Στυλιανός Γονατάς. Η ΕΕΕ επιτέθηκε και έκαψε την εβραϊκή συνοικία Κάμπελ το
1931. Γιάνναρης Γ., Φοιτητικά…, σ. 468,
Καραμιχάλης Β., Συνεντεύξεις…, σ. 6-8, Ε.Λ.Ι.Α., Μαχαίρας Ε., 50 Χρόνια μετά…, Έκδοση 3η.
Αθήνα, «Σύγχρονη Εποχή», 2001, σ. 33, Κυριαζής Δ., 1940-1950…, σ. 65,
Η Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1929. Εγκαινιάσθηκε στις 12
Ιανουαρίου του 1930, ενώ στις 2 Φεβρουαρίου αρχίζει δοκιμαστικά η λειτουργία της, σε ένα μικρό
ιδιωτικό κτίριο στην οδό Εθνικής Αμύνης 24, με αναγνωστήριο, εστιατόριο και τμήματα
ψυχαγωγίας και παιδιών και λίγο αργότερα με κυλικείο, τμήματα διαλέξεων, εκδρομών και
χορωδίας. Όλα όμως ήταν πρωτόγονα και περιορισμένα. Κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους
1932-33, σιτίζονταν 280 φοιτητές. Το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, εξαιτίας των φοιτητικών
ταραχών το Πανεπιστήμιο κλείνει τη Λέσχη, η οποία λειτουργούσε επί εφτά χρόνια μόνο ως
εστιατόριο και αναγνωστήριο. Το 1937, επί δικτατορίας του Μεταξά, οι πιστώσεις για τη
λειτουργία της μειώνονται, με αποτέλεσμα εμπρός στον κίνδυνο να κλείσει η λέσχη, να μειώνονται
και οι λιγοστές ήδη παροχές στους φοιτητές. Στις 16 Ιανουαρίου του 1939, η Φοιτητική Λέσχη
ανοίγει, με ταυτόχρονη εγκατάσταση των γραφείων της «Φοιτητικής Χιλιαρχίας» της ΕΟΝ στο
κτίριο της. Αναστασιάδης Γ., Ανεξάντλητη…, σ. 39, Λέτσας Α., Επιτροπή…, σ. 243, Παπαπάνος
Κ., Χρονικό…, σ. 295-296, 246, Χασιώτης Ι.Κ. – Αραβαντινός Δ., Το Πανεπιστήμιο…, σ. 565,
Τομανάς Κ., Χρονικό…, σ. 81-82,87,197, Ξανθόπουλος Ι., Κοινωνικά και Εκπαιδευτικά
χαρακτηριστικά των Φοιτητών της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. την περίοδο 1942-1982, Διδακτορική
διατριβή. Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Επιστημονική Επετηρίδα του
τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, 1991, σ. 37, Κυριαζόπουλος Β., Τα πενήντα…,
σ. 193,
Κυριαζής Δ., 1940-1950…, σ. 64,
Ούτε το κτίριο της Φοιτητικής Λέσχης δεν γλίτωσε την επίταξη των Γερμανών. Το μετέτρεψαν σε
στρατιωτικό εντευκτήριο, με έπιπλα σε στιλ βαυαρικό, τα οποία και εγκατέλειψαν όταν έφυγαν.

124

της Λέσχης Κυνηγών, ενώ τέλος κατέληξε στην οδό Στρατηγού Καλλάρη 3. Το
φτωχικό συσσίτιο παρασκευαζόταν από τρόφιμα, που προμήθευαν κατά κύριο λόγο η
Νομαρχιακή Επιτροπή συσσιτίων Θεσσαλονίκης και αργότερα, ο διεθνής και ο
ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. 241 Επιμελητής της αρχικά ήταν ο Δημήτρης
Τσελεμέγκας, με επόπτη τον καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής, Ι. Παπασταύρου. 242
• Οίκος Φοιτητή
Η δεύτερη εστία της φοιτητικής δραστηριότητας αυτό το καλοκαίρι, ήταν ο Οίκος
Φοιτητή. 243 Ήταν ένα ακόμη ίδρυμα για τους φτωχούς φοιτητές, που στεγαζόταν σε
ένα τριώροφο κτίριο στην οδό Αρριανού 5, με διευθυντή το Γιάννη Τσουμάνη. Οι
οικότροφοι ήταν περίπου 80, στην πλειοψηφία τους πρόσφυγες της Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης. Οι φτωχικές συνθήκες διαβίωσης μακριά από την
οικογένεια τους και η διαμονή στον ίδιο χώρο, δημιούργησαν τις προϋποθέσεις για να
λειτουργούν ως μια ομάδα με κοινές επιδιώξεις και διεκδικήσεις, που στόχο είχαν όχι
μόνο τον κατακτητή, αλλά και την αλλαγή της μέχρι τότε κοινωνικοπολιτικής
κατάστασης. Για το λόγο αυτό ήταν και οι μαχητικότεροι στις διεκδικήσεις. 244
Εκτός από τη σίτιση και τη στέγαση, ο χώρος προσέφερε τις δυνατότητες για τη
διοργάνωση διαλέξεων, παραστάσεων, συναυλιών και χοροεσπερίδων. Η συμμετοχή
σε όλες αυτές τις κοινές εκδηλώσεις, τόνωνε το φρόνιμα των ταλαιπωρημένων από
τις κακουχίες φοιτητών, ενώ ενίσχυε την ομαδικότητα και την αλληλεγγύη. Ιδιαίτερη
έμφαση έδωσαν οι φοιτητές στη σάτιρα, καθώς κατάλαβαν εγκαίρως ότι το χιούμορ,
ο σαρκασμός και η παρωδία είναι σημαντικά όπλα όχι μόνο για την ψυχολογική
στήριξη, αλλά και για την ιδεολογική αντίσταση. Έτσι, πολλές φορές οι φοιτητές που
βρίσκονταν αντιμέτωποι καθημερινά με το φάσμα της πείνας, έβρισκαν το θάρρος να
διακωμωδούν την οικτρή αυτή κατάσταση. Διακοσμούσαν λοιπόν το σαλόνι με
επίκαιρες γελοιογραφίες και κωμικά επιγράμματα, ενώ επινόησαν και οργάνωσαν με
ιδιαίτερη επιτυχία στον Οίκο Φοιτητή, βραδιές σατυρικού λόγου. 245

241

242
243
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Καφταντζής Γ., Το Πανεπιστήμιο…, 1η εκδ., σ. 33, Χασιώτης Ι.Κ. – Αραβαντινός Δ., Το
Πανεπιστήμιο…, σ. 440, Πασπαλιάρης Π. – Σαρρής Κ., Τομές…, σ. 3, 213,
Το συσσίτιο συνήθως αποτελούνταν από νερόβραστο σπανάκι, λαθούρι, λαχανίδες, χαρούπια,
σταφίδες, κουρκούτι, μπουλγούρι και πότε-πότε από «κρέας όνου». Προς το τέλος της κατοχής
βελτιώθηκε καθώς προστέθηκαν μακαρόνια, ελιές και αυγά. Πασπαλιάρης Π. – Σαρρής Κ., ο.π., σ.
3, 14, 213, Καφταντζής Γ., Το Ναζιστικό Στρατόπεδο Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης 1941-1944.
Όπως το έζησε και το περιγράφει στο ημερολόγιο του ένας όμηρος ο Λεωνίδας Γιασημακόπουλος
(αριθμός μητρώου φυλακής 4436). Θεσσαλονίκη, «Παρατηρητής», 1999, σ. 302-304, Χασιώτης
Ι.Κ. – Αραβαντινός Δ., ο.π., σ. 440, Καφταντζής Γ., ο.π.., σ. 33,
Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 5ον…, Συνεδρία 532 της 17ης Σεπτεμβρίου 1941, σ. 18, Αρχείο ΑΠΘ,
Από το ακαδημαϊκό έτος 1936-1937, αρχίζει να λειτουργεί ένας πολύ μικρός οίκος φοιτητή, σε ένα
ιδιωτικό σπίτι στην οδό Αρριανού 5, για τη στέγαση των πολύ φτωχών φοιτητών. Κατά το έτος
αυτό στον οίκο στεγάζονται 50 άποροι φοιτητές. Στο υπόγειο δε της τριώροφης κατοικίας
λειτούργησε συσσίτιο, σιτίζοντας περίπου 150 άπορους και επιμελείς φοιτητές. Παπαπάνος Κ.,
Χρονικό…, σ. 296, Χασιώτης Ι.Κ. – Αραβαντινός Δ., Το Πανεπιστήμιο…, σ. 438, Ανώνυμο, Το
Πανεπιστήμιο…, σ. 43,
Ενδεικτικό παράδειγμα της ανέχειας των φοιτητών αυτών, είναι ότι ελάχιστοι είχαν κάπως
εμφανίσιμα κοστούμια. Γι’ αυτό όταν δανειζόταν κάποιος ένα κοστούμι για μια επίσημη εμφάνιση,
ο δανειστής έμενε αναγκαστικά κλεισμένος στο δωμάτιο του με τα εσώρουχα. Καφταντζής Γ., Το
Πανεπιστήμιο…, 1η εκδ., σ. 45, 47, Πασπαλιάρης Π. – Σαρρής Κ., Τομές…, σ. 3, 213, Χασιώτης
Ι.Κ. – Αραβαντινός Δ., ο.π., σ. 440,
Σε μία από αυτές, στα τέλη του 1942 ή αρχές του 1943, έπαιξαν ένα σκετς με τίτλο «Ο
Ασύλληπτος», στο οποίο κάποιος φοιτητής που σιτίζεται στη Λέσχη δεν καταφέρνει να βγάλει
φωτογραφία ταυτότητας, γιατί δεν τον συλλαμβάνει ο φακός λόγω της αδυναμίας του. Σε ένα άλλο
σκετς που το τιτλοφόρησαν «Αριστερή απόκλιση», ένας φοιτητής πάει στο γιατρό γιατί γέρνει σαν
τον πύργο της Πίζας προς τα αριστερά, εξαιτίας ενός ρεβιθιού που έπεσε στο στομάχι του
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Οι φοιτητές οργάνωναν συχνά και χοροεσπερίδες, όχι μόνο στον Οίκο Φοιτητή,
αλλά και σε φιλικά σπίτια. Σε αυτές τις βραδινές τους συγκεντρώσεις συν των άλλων,
απαγγέλλονταν διάφορα ποιήματα που είχαν γράψει οι ίδιοι και που συνήθως ήταν
σατυρικά. 246 Μια άλλη μορφή έκφρασης, εκτός από τους χορούς ήταν και οι
διαλέξεις που γινόταν σχεδόν κάθε βδομάδα. Μέχρι τα τέλη του 1943 υπολογίζεται
ότι είχαν γίνει περίπου 30 διαλέξεις. Όλες αυτές οι νόμιμες δραστηριότητες των
φοιτητών, συνδυάζονταν με εκπληκτικό τρόπο με παράνομες, καθώς κυκλοφορούσαν
αντιστασιακά έντυπα που ανέβαζαν την αγωνιστική διάθεση τους και μετέτρεπαν τον
Οίκο Φοιτητή σε αντιστασιακό κέντρο. Αποτέλεσαν όμως συχνά και αφορμή για τις
αρχές κατοχής και αργότερα τους ταγματασφαλίτες, για συχνές επεμβάσεις και
συλλήψεις. 247
Η Φοιτητική Λέσχη και ο Οίκος Φοιτητού, θα αναδειχθούν οι πιο ελεύθερες γωνιές
της Θεσσαλονίκης επί κατοχής και θα αποτελέσουν τα δύο βασικά κέντρα, γύρω από
τα οποία αναπτύσσεται όλη η δραστηριότητα των φοιτητών. Μια δραστηριότητα
όμως, που βρίσκεται κάτω υπό την αυστηρή παρακολούθηση των Γερμανών, αλλά
και των Ελλήνων που συνεργάστηκαν μαζί τους, προβάλλοντας ως κύριο επιχείρημα
τον «κομουνιστικό κίνδυνο». Οι Γερμανοί λοιπόν σε συνεργασία με την Ελληνική
Ασφάλεια, όλη την περίοδο του καλοκαιριού, παρακολουθούν και καταγράφουν
συστηματικά κάθε οργάνωση, ομάδα ή παρέα, που ενδεχομένως αργότερα θα
εξαπλωθεί και θα θέσει υπό αμφισβήτηση την απόλυτη κυριαρχία τους. Οργανώνουν
με μεθοδικό τρόπο την αντίδραση τους και το Σεπτέμβριο εξαπολύουν την επίθεση
τους, η οποία θα διαλύσει τους πρώτους πυρήνες αντίστασης της «Ελευθερίας» μέσα
στο Πανεπιστήμιο και θα αποτρέψει αρχικά τους φοιτητές, από οποιαδήποτε σκέψη
αντίδρασης στο καθεστώς της κατοχής. Δημιουργώντας στη φοιτητική κοινότητα μια
κατάσταση παθητικής ανοχής, που όμως διαρκεί ελάχιστα, καθώς όπως θα αναλυθεί
παρακάτω, από τις αρχές του 1942 το φοιτητικό κίνημα οργανώνεται ξανά σε πιο
στέρεες βάσεις.
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μονόπαντα. Συλλαμβάνεται όμως ως αριστερός. Καφταντζής Γ., Το Πανεπιστήμιο…, 1η εκδ., σ.
47-48, Πασπαλιάρης Π. – Σαρρής Κ., Τομές…, σ. 13,
Τέτοια ποιήματα γράφηκαν με στόχο, να σατιρίσουν την άσχημη επισιτιστική κατάσταση πολλών
συμφοιτητών τους. Για το φοιτητή Μήτσο Μπαμπαλίτη, τον ψιλόλιγνο τενόρο της χορωδίας, ένα
ποίημα έλεγε ότι κοιμόταν σε μια θήκη από κλαρίνο και πως σε ένα ρεσιτάλ κατάπιε τη φωνή του
από την πείνα. Για το φοιτητή της Νομικής Στράτο Ευστρατιάδη, είχε γραφεί πως ίδρυσε την
περιβόητη Φοιτητική Αντιαλκοολική Παρέα, ενώ για το διευθυντή της Φοιτητικής Λέσχης, Α.
Λύτη έλεγε: «Α-λήτη, Λύτη, λύτη όλων των σιτιστικών μας προβλημάτων…». Τέλος, ένα ποίημα
μιλούσε για μια επιτροπή πεινασμένων φοιτητών, που έκανε τρωικό πόλεμο με κάποιο Γερμανό
αρμόδιο ονόματι Μόρτεν, παράφραση του ονόματος του Μέρτεν. Καφταντζής Γ., ο.π., σ. 48-50,
Οι έφοδοι άρχισαν το 1944 και συνήθως γινόταν τη νύχτα. Καφταντζής Γ., ο.π., σ. 46-47, 65,
Πασπαλιάρης Π. – Σαρρής Κ., Τομές…, σ. 3, 213,
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
(1837-1940)
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ΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ
(1941-1942)
Δύο πανεπιστημιακά έτη σε ένα

Με την είσοδο τους στην Ελλάδα, οι γερμανοϊταλοί κατακτητές επιτάξανε 8.345
σχολεία και τα περισσότερα τα μετατρέψανε σε στρατώνες ή αποθήκες, ενώ
καταστρέψανε και τον εξοπλισμό που διέθεταν. Σε όλα τα χρόνια της κατοχής, τα
μαθήματα στην Αθήνα και τις άλλες μεγάλες πόλεις έγιναν σε μεγάλο βαθμό σε
υπόστεγα, αποθήκες, εκκλησίες, ακόμη και στην ύπαιθρο. 1 Στα σχολεία της Μέσης
Εκπαίδευσης, τα μαθήματα για το σχολικό έτος 1940-41, σταμάτησαν με την έναρξη
του πολέμου. Την περίοδο Μάιος-μέσα Ιουνίου 1941, τα Γυμνάσια λειτούργησαν και
πάλι. Συνολικά η σχολική χρονιά διήρκησε 4 μήνες. 2 Οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης,
συμμετείχαν στις απολυτήριες εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν στις 20 Οκτωβρίου,
ώστε να αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής στις εισιτήριες εξετάσεις για τα ΑΕΙ. 3
Όσον αφορά στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, σε αυτό το ακαδημαϊκό έτος
συμπτύχθηκε και ο προηγούμενος χρόνος, ο οποίος είχε χαθεί εξαιτίας του πολέμου.
Ο τρόπος με τον οποίο ρυθμίζεται η αναπλήρωση, καθορίζεται με το Ν.Δ. 215/1941,
«περί συμπτύξεως των ακαδημαϊκών ετών 1940-41 και 1941-42, και παροχής
ευεργετημάτων εις τους σπουδαστάς των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων».
Σύμφωνα με αυτό, η διδασκαλία των μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 1940-41, θα
διεξαχθεί από την 1η Σεπτεμβρίου έως την 31η Δεκεμβρίου 1941 και του
ακαδημαϊκού έτους 1941-42, από την 1η Φεβρουαρίου έως την 31η Μαΐου 1942. Άρα
οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης του Γυμνασίου, θα μπορούσαν να συμμετάσχουν στις
εισιτήριες εξετάσεις του Δεκεμβρίου-Ιανουαρίου. Κάτι τέτοιο όμως δε συνέβη, γιατί
οι εξετάσεις του έτους 1941-42 αναβλήθηκαν και οι υποψήφιοι εγγράφηκαν στα
ιδρύματα και τις σχολές που επιθυμούσαν χωρίς εξετάσεις. Στο μόνο ίδρυμα που δεν
ίσχυσε η ελεύθερη εγγραφή ήταν το Πολυτεχνείο. Με το Ν.Δ. 215, παρέχονται
1

2

3

Τα Νηπιαγωγεία έμειναν κλειστά σε όλο το διάστημα της κατοχής. Το ίδιο συνέβη με τις κατώτερες
και μέσες επαγγελματικές σχολές, ένα μέρος από αυτές καταργήθηκε, ενώ σε πολλές άλλες τα
εργαστήρια και ο εξοπλισμός τους είχε κατασχεθεί και λεηλατηθεί. Χαρίτος Χ., Η Ελληνική…, σ. 34, Σιπητάνου Α., Μηχανισμοί…, σ. 68, Ζορμπαλάς Σ., ΕΠΟΝ…, σ. 75,
Στην ημερολογιακή αναγραφή του χρόνου κατά τον οποίο λειτούργησε το Βαρβάκειο, την περίοδο
της κατοχής, καταγράφονται τα εξής: Σχολικό έτος 1940-41: μαθήματα έγιναν από 1-27 Οκτωβρίου
1940, 10 Ιουνίου-15 Ιουλίου 1941 και 1 Σεπτεμβρίου-15 Νοεμβρίου 1941. Σχολικό έτος 1941-42:
μαθήματα έγιναν από 13-21 Απριλίου 1942 και από 10 Σεπτεμβρίου-5 Δεκεμβρίου. Σχολικό έτος
1942-43: μαθήματα έγιναν από 8 Φεβρουαρίου-31 Μαΐου 1943. Σχολικό έτος 1943-44: μαθήματα
έγιναν από 22 Μαΐου-25 Ιουνίου 1944 και από 10 Ιανουαρίου-31 Ιανουαρίου 1945. Δημαράς Α.
(επιμέλεια), Η μεταρρύθμιση…, τ. Β΄, ν΄-να΄,
Τα στοιχεία που αφορούν στη Μέση Εκπαίδευση, προέρχονται από ανώτατους εκπαιδευτικούς του
υπουργείου Παιδείας και δόθηκαν στις 2 Ιουνίου του 1944, στον πρύτανη του Πολυτεχνείου, Ν.
Κιτσίκη, όταν τους ζήτησε να ενημερωθεί για το μορφωτικό επίπεδο των υποψήφιων σπουδαστών
του ιδρύματος. Σύμφωνα με αυτά:. Το σχολικό έτος 1941-42, διήρκησε 4 ½ μήνες. Τα μαθήματα
ξεκίνησαν στις 10 Ιανουαρίου του 1942 σταμάτησαν όμως εξαιτίας της επιδημίας τύφου και της
πείνας και ξανάρχισαν το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου μέχρι το Μάιο. Το Σεπτέμβριο άνοιξαν
πάλι τα σχολεία και το Νοέμβριο έγιναν οι εξετάσεις της ΣΤ΄ τάξης, ενώ το Δεκέμβριο των άλλων
τάξεων. Το σχολικό έτος 1942-43, διήρκησε και αυτό 4 ½ μήνες. Ξεκίνησε από τα τέλη Ιανουαρίου
και έληξε στα μέσα Ιουνίου 1943. Το σχολικό έτος 1943-44, δεν έγιναν μαθήματα γιατί πολλά
σχολικά κτίρια ήταν επιταγμένα και γιατί ξέσπασε ο εμφύλιος. Στις πόλεις δόθηκε η άδεια στους
εκπαιδευτικούς των δημόσιων σχολείων, να κάνουν ιδιαίτερα μαθήματα και οργανώθηκαν σε μερικά
Γυμνάσια ομαδικά «φροντιστήρια» και «ομάδες διδασκαλίας». Στα χωριά και σε ορισμένες
επαρχιακές πόλεις εξαιτίας του πολέμου δεν έγιναν καθόλου μαθήματα. Πρακτικά Συγκλήτου 1944,
13η Συνεδρία της 2ης Ιουνίου 1944, σ. 21-23, Αρχείο Ε.Μ.Π.,
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επιπλέον πολλές ευκολίες και ευεργετήματα στους στρατευμένους και απόρους
φοιτητές. Έτσι, τους χαρίζονται τα δίδακτρα, τα εξέταστρα και το αντίτιμο του
πτυχίου, τα οποία καταβάλλονται από το κράτος, ως δάνειο τιμής. Σε όσους τα έχουν
πληρώσει, τα χρήματα επιστρέφονται. 4

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ο Σεπτέμβριος βρίσκει το Πανεπιστήμιο Αθηνών, να προσπαθεί να αναπληρώσει
τα κενά του και να συντονίσει τα βήματα του, μετά από μια περίοδο ενός έτους που
παρέμεινε κλειστό. Μια προσπάθεια που εκτυλίσσεται μέσα σε ένα ασφυκτικό
πλαίσιο λειτουργίας, όπως διαμορφωνόταν από την «κυβέρνηση» και τους
κατακτητές. Τα μαθήματα της ακαδημαϊκής χρονιάς 1940-41, ξεκινούν στις 4
Σεπτεμβρίου, ενώ από τις 2 μέχρι τις 6 του μήνα, διενεργούνται οι επαναληπτικές
εισιτήριες εξετάσεις. 5 Σε αυτές η βαθμολογική βάση είναι το έξι, όμως μετά από ένα
μήνα η Σύγκλητος αποφάσισε να μειώσει τη βάση σε πέντε, επεκτείνοντας το μέτρο
και στους κατά τα παρελθόντα έτη επιτυχόντες φοιτητές. Γεγονός που οδηγεί στις
πύλες του ιδρύματος, εκτός από τους επιλαχόντες της περσινής χρονιάς, όσους είχαν
επιτύχει να συγκεντρώσουν το όριο του πέντε τα τελευταία χρόνια, αυξάνοντας
σημαντικά τον αριθμό των εγγραφέντων φοιτητών. 6 Σε αυτούς προστίθενται, οι
ευέλπιδες Ιης και ΙΙης τάξης, οι οποίοι κάνοντας χρήση των Ν.Δ. 437/41 και 438/41,
δηλώνουν σε ποια ανώτατη σχολή επιθυμούν να εγγραφούν. Το υπουργείο Εθνικής
Άμυνας εγκρίνει τις δηλώσεις και προχωρά στην κατάρτιση πινάκων, τους οποίους
αποστέλλει στο αντίστοιχο ίδρυμα και εντέλλεται «την εγγραφήν των […] εις την
πρώτην τάξιν». Σύμφωνα λοιπόν με τις καταστάσεις που κοινοποιήθηκαν στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών, την περίοδο 10 Οκτωβρίου 1941 έως 21 Απριλίου 1942, οι
οποίες έφεραν την υπογραφή του «υπουργού» Άμυνας, Γ. Μπάκου, εγγράφονται στη
Νομική Σχολή 15 ευέλπιδες Ιης τάξης και 58 ΙΙης, στη Φιλοσοφική 12 ΙΙης τάξης, στο
Μαθηματικό τμήμα 6 Ιης και 4 ΙΙης τάξης, στο Φυσικό τμήμα 6 ΙΙης τάξης, στο
Χημικό τμήμα 3 Ιης και 16 ΙΙης τάξης και τέλος στην Ιατρική Σχολή 2 Ιης τάξης. 7
Τη χρονιά αυτή η Σύγκλητος του ιδρύματος απαρτίζεται από τους: Ν. Μπαλή
(Πρύτανη), Γ. Φωτεινό (Προπρύτανη) και Ε. Σκάσση (Αντιπρύτανη), τους
Κοσμήτορες των Σχολών, Ν. Λούβαρη (Θεολογικής), Μ. Δένδια (Νομικής), Μ
Γεωργόπουλο (Ιατρικής), Φ. Κουκουλέ (Φιλοσοφικής) και Δ. Γαλανό
(Φυσικομαθηματικής), καθώς και τους εκλεγμένους Π. Μπρατσιώτη και Ε.
Εμμανουήλ. Στις συνεδρίες παρίσταται και ο Πρόεδρος του Οικονομικού
Συμβουλίου, Β. Αιγινήτης. Με τη σύνθεση αυτή συνεδριάζει για πρώτη φορά, στις 7
Οκτωβρίου. Στην πρώτη συνεδρία, συμμετέχει και ο «υπουργός» Παιδείας και πρώην
καθηγητής του Πανεπιστημίου, Κ. Λογοθετόπουλος. Το θέμα που κυριαρχεί είναι η
«Ευεργετήματα για τους φοιτητάς-Ο εγκριθείς νέος νόμος» και «Πως ρυθμίζονται τα ζητήματα των
φοιτητών», εφ. Πρωινός Τύπος, αρ. φύλλου 64 και 73, 15 και 25 Ιουνίου 1941, σ. 2 και 1 αντίστοιχα,
Φάκελος Κ52, Β2, Αρχείο Ηρακλή Πετιμεζά, ΓΑΚ,
5
«Αι εισιτήριοι εξετάσεις εις το Πανεπιστήμιον Αθηνών», εφ. Ελεύθερο Βήμα, 31 Αυγούστου 1941, σ.
2, «Την 1ην Σεπτεμβρίου θ’ αρχίσουν τα μαθήματα εις τα Πανεπιστήμια και αι εξετάσεις» και
«Αρχίζουν σήμερον τα μαθήματα εις το Πανεπιστήμιον», εφ. Βραδυνή, 27 Αυγούστου και 4
Σεπτεμβρίου 1941, σ. 2 αντίστοιχα,
6
Φάκελος 3/8, αρ. πρωτ. 1246/321/11-10-41, Αρχείο ΕΚΠΑ,
7
Αντίστοιχα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης εγγράφηκαν στη Νομική 8 ευέλπιδες ΙΙης τάξης, στη
Γεωπονία 2 Ιης τάξης και 8 ΙΙης, ενώ τέλος στη Δασολογία 1 Ιης και 8 ΙΙης τάξης. Στην ΑΣΟΕΕ
εγγράφηκαν 29 ευέλπιδες ΙΙης τάξης και στην Πάντειο 2 Ιης τάξης. Φάκελος 3/8, αρ. πρωτ.
142123/10-10-41, 142217/23-10-41, 142245/25-10-41, 142257/28-10-41, 142290/4-11-41,
142314/5-11-41, 226197/1278/19-3-42, 173281/1688/11-4-42 και 173307/1808/21-4-42, Αρχείο
ΕΚΠΑ,
4
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οικονομική δυσπραγία του ιδρύματος, καθώς όλα τα είδη έχουν αυξηθεί ως συνέπεια
της γενικής οικονομικής κρίσης, ενώ τα έσοδα έχουν μειωθεί μετά τα διατάγματα του
καλοκαιριού υπέρ των στρατευθέντων φοιτητών. Ο συνδυασμός αυτών των δύο είχε
ως αποτέλεσμα να ανατραπεί ο προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου και να
καθίσταται η λειτουργία του υπό τις παρούσες συνθήκες, από δύσκολη έως ανέφικτη.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Πρόεδρος του Οικονομικού Συμβουλίου, Β.
Αιγινήτης, «τα έσοδα του Πανεπιστημίου είναι κυρίως αι καταβολαί των φοιτητών και
η χορηγία του Κράτους». Για το λόγο αυτό οι συγκλητικοί ζητούν από το
Λογοθετόπουλο την έγκριση πιστώσεων, την κατάργηση της δωρεάν χορήγησης του
πτυχίου και την αύξηση των διδάκτρων. Είναι επιφυλακτικοί δε, ως προς την πρόθεση
του υπουργείου να επεκτείνει το μέτρο της ατελούς εγγραφής και σε άλλες
κατηγορίες φοιτητών, γιατί θα μειωθούν περισσότερο τα έσοδα. Έτσι, τονίζουν ότι
εάν το υπουργείο προβεί σε επιπλέον οικονομικές διευκολύνσεις, θα πρέπει να
καταβάλει και το αντίστοιχο ποσό στο Πανεπιστήμιο. Επίσης στηλιτεύουν τους
διορισμούς καθηγητών άνευ έδρας και την αύξηση των εξόδων που αυτοί
προκαλούν. 8
Στο σημείο αυτό είναι χρήσιμο να σημειωθεί, πως η «κυβέρνηση» στην προσπάθεια
της να διαχωρίσει τη θέση της από τις ανώμαλες πράξεις της δικτατορίας του 1936,
κυρίως δε για επίδειξη της αντιδιαστολής της προς την εξόριστη κυβέρνηση που είχε
καταφύγει στην Αίγυπτο, προέβη σε μια σειρά επανορθώσεων των εμφανών αδικιών
του πρόσφατου αυταρχικού παρελθόντος. 9 Το καλοκαίρι του 1941, η Σύγκλητος είχε
στείλει υπόμνημα στην «κυβέρνηση», ζητώντας να ακυρωθεί ο παράνομος διορισμός
πολλών καθηγητών από το καθεστώς της 4ης Αυγούστου. 10 Ενώ είχαν δημοσιευτεί
και επιστολές καθηγητών των ΑΕΙ, που στηλίτευαν την προηγούμενη δικτατορική
περίοδο και τον τρόπο που εκδιώχθηκαν αλλά και προσελήφθηκαν καθηγητές σε
αυτά. 11 Επομένως, προχωρώντας προς αυτή την κατεύθυνση η «κυβέρνηση», τον
Οκτώβριο επιχειρεί να αποκαταστήσει μια κάποια τάξη και ηθική, μέσω μιας νέας
εκκαθάρισης, που στοχεύει τις επιλογές της προηγούμενης δικτατορικής περιόδου.
Έτσι με το Ν.Δ. 575/1941 – φεκ. 339, που δημοσιεύεται τον Οκτώβριο,
συγκροτούνται ειδικές επιτροπές από 11-15 μέλη για τα Πανεπιστήμια και από 4-10
για το Πολυτεχνείο και τα άλλα ιδρύματα. 12 Ο ρόλος των επιτροπών αυτών ήταν να
αποφανθούν για τη διατήρηση ή την απόλυση α) όσων διορίσθηκαν χωρίς τη
Πρακτικά…, Συνεδρία πρώτη της 7ης Οκτωβρίου 1941, σ. 2-6, Αρχείο ΕΚΠΑ,
Με το διάταγμα της 26ης Ιουνίου, η Ελλάδα ονομάζεται «Ελληνική Πολιτεία» και η «κυβέρνηση»
καταργεί το δικτατορικό καθεστώς της 4ης Αυγούστου και την ΕΟΝ, ενώ επιχειρεί ένα
προπαγανδιστικό παιχνίδι αποπροσανατολισμού. Τα στελέχη και οι υπουργοί της, κάνουν μια σειρά
από διαλέξεις αλλά και δημοσιεύματα στον ελεγχόμενο τύπο, όπου κατηγορούν τα έργα και τις
ημέρες της τεταρτοαυγουστιανής πολιτείας. Παρατηρείται δηλαδή το εξής παράδοξο, οι συνεργάτες
της φασιστοναζιστικής κατοχής, να καταγγέλλουν την προηγούμενη φασιστική δικτατορία του
Μεταξά. Στις 10 Οκτωβρίου 1941, ακολουθεί κάνοντας το ίδιο και η ελληνική κυβέρνηση του
Καΐρου. Τομανάς Κ., Χρονικό…, σ. 222, Τζάνη Μ. – Παμουκτσόγλου Τ., Το Ελληνικό…, σ. 137,
Λιναρδάτος Σ., Πολιτικοί…, σ. 64, Ζαούσης Α., Οι δύο Όχθες…, τ. ΒΙ΄, σ. 20, Γασπαρινάτος Σ., Η
κατοχή..., τ. Α, σ. 213,
10
«Το Πανεπιστήμιο», εφ. Αλήθεια, αρ. φύλλου 8, 9 Αυγούστου 1941, σ. 6, Φάκελος 1, Παράνομος
Τύπος, Ε.Λ.Ι.Α.,
11
Οι καθηγητές που υπέγραψαν στα δύο άρθρα ήταν οι: Κ. Τριανταφυλλόπουλος, Ν. Βέης, Α.
Αλεβιζάτος, Ν. Λούβαρης, Γ. Μαριδάκης, Ξ. Ζολώτας, Α. Αγγελόπουλος, Π. Ζερβός, Α. Σβώλος, Ν.
Χωραφάς και Γ. Ράμμος. «Οι καθηγηταί του Πανεπιστημίου δια την δικτατορίαν», εφ. Ελεύθερο
Βήμα, 10 Αυγούστου 1941, σ. 2,
12
Στο Πολυτεχνείο, την προηγούμενη περίοδο του Μεταξά, το σώμα των εκλεκτόρων αδρανούσε.
Αργυρίου Α., Εστίες αντιστάσεως. Δράσεις και αντιδράσεις στο Πολυτεχνείο στα μαύρα χρόνια της
κατοχής. Στο, Τσαμασφύρος Γ.-Μπασαντής Δ., Εθνικό…, σ. 25, «Πως θα ενεργηθή η εκκαθάρισις
του Πανεπιστημίου Αθηνών», εφ. Ελεύθερο Βήμα, 16 Οκτωβρίου 1941, σ. 2,
8
9
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σύμφωνη γνώμη των οικείων Σχολών, β) όσων κατά την ψηφοφορία δεν
συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των καθηγητών της Σχολής, και
γ) όσων κατά την κρίση της επιτροπής στην προαναφερθείσα ψηφοφορία,
συγκέντρωσαν την απόλυτη πλειοψηφία, αλλά αυτή ήταν αποτέλεσμα πίεσης που
ασκήθηκε στα μέλη που ψήφισαν. Η συμμετοχή στις εκκαθαριστικές επιτροπές είναι
υποχρεωτική και η άρνηση συμμετοχής και υποβολής γνώμης, είχε σα συνέπεια την
επιβολή ποινών, μέχρι και την απόλυση. 13
Η ίδια «κυβέρνηση» που θέλει να εμφανίζεται ιδιαίτερα ευαίσθητη για τις αδικίες
του παρελθόντος, παρουσιάζεται υπέρμετρα ανεκτική μπροστά στα εγκλήματα των
κατακτητών. Το κενό αναπλήρωσε επάξια μια επιτροπή από επιστήμονες που
κατάγονταν από τη Μακεδονία και τη Θράκη, με πρόεδρο τον επανελθόντα στη θέση
του, καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου, Αλ. Σβώλο. Η επιτροπή αυτή συνέλλεξε
στοιχεία για τις φρικαλεότητες των Βουλγάρων, στα κατεχόμενα από αυτούς
ελληνικά εδάφη. 14 Συνέταξε ένα υπόμνημα που το απηύθυνε προς τη Γερμανική και
Ιταλική κυβέρνηση. Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση στην Ακαδημία και το
Πανεπιστήμιο να συνδράμουν. Ανταποκρινόμενη η Ακαδημία, αφού μετέφρασε το εν
λόγω υπόμνημα στα γερμανικά και τα ιταλικά, το απέστειλε τηλεγραφικώς στις
Ακαδημίες της Ευρώπης, καταδεικνύοντας και καταγγέλλοντας τις ωμότητες των
Βουλγάρων. Παρόμοιο διάβημα αποφασίστηκε να κάνει και το Πανεπιστήμιο, στη
δεύτερη συνεδρία της Συγκλήτου του, στις 21 Οκτωβρίου. Το υπόμνημα θα το
μετέφραζε ο Ν. Λούβαρης και στη συνέχεια το ίδρυμα, θα διαβίβαζε αντίγραφα του
στα γερμανικά και ιταλικά πανεπιστήμια. 15
Όσον αφορά τα σπουδαστικά ζητήματα, στη συνεδρία της 7ης Οκτωβρίου η
Σύγκλητος με αφορμή αιτήματα φοιτητών, συζητά το θέμα της σύμπτυξης των ωρών
και αποφασίζει να γίνει σύσταση στους καθηγητές, να περιορίσουν τη διδασκαλία
μόνο κατά τις πρωινές ώρες (8π.μ.- μέχρι 1μ.μ.) και να την ελαττώσουν στο ημίωρο.
Γιατί το απόγευμα δεν υπάρχει ούτε συγκοινωνία, ούτε φωτισμός. 16 Όπως
αναδεικνύεται, οι διεκδικήσεις των φοιτητών εστιάζονται στην αντιμετώπιση των
δύσκολων συνθηκών διαβίωσης, που ήταν απόρροια της κατοχής και στον τρόπο που
αυτές επηρεάζουν τις σπουδές τους. Ο συνδυασμός αυτών των δύο θα αποτελέσει και
την κύρια θεματολογία των υπομνημάτων των φοιτητικών επιτροπών, με τα οποία
έρχονταν συχνά αντιμέτωπες οι πανεπιστημιακές αρχές, ανταποκρινόμενες άλλες
φορές αρνητικά και άλλες θετικά. 17 Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, κινείται και το
υπόμνημα που υπογράφουν εβδομήντα πρωτοετείς φοιτητές της Νομικής, το οποίο
Παπαπάνος Κ., Χρονικό…, σ. 265,
Στις 28-29 Σεπτεμβρίου γίνεται η πρώτη μαζική εξέγερση Ελλήνων στη βουλγαροκρατούμενη
περιοχή της Δράμας. Ακολουθεί το ολοκαύτωμα της Δράμας-Δοξάτου και γύρω περιοχής.
Υπολογίζεται ότι σφαγιάστηκαν από τους Βούλγαρους 5.016 άνθρωποι. Χούτας Σ., Η Εθνική…, σ.
17, Weber J., Πρόσωπα…, σ. 163, Χατζής Θ., Η Νικηφόρα…, τ. 1ος, σ. 8, Συλλογικό, Η Μαύρη…,
σ. 62, Ζαούσης Α., Οι δύο Όχθες…, τ. ΒΙ΄, σ. 37,
15
Πρακτικά…, Ακαδημαϊκό έτος 1941-42, Συνεδρία δεύτερη της 21ης Οκτωβρίου 1941, σ. 10, Αρχείο
ΕΚΠΑ,
16
Οι συζητήσεις αυτές προκάλεσαν την αντίδραση των εργαζόμενων φοιτητών, οι οποίοι με υπόμνημα
τους στην πρυτανεία, υπογεγραμμένο από 83 συναδέλφους τους, τόνιζαν ότι η εφαρμογή μιας
τέτοιας απόφασης θα τους στερούσε το δικαίωμα στις παρακολουθήσεις των μαθημάτων, με κίνδυνο
την εγκατάλειψη των σπουδών τους. Φάκελος 3/8, «Υπόμνημα πάντων των εργαζομένων φοιτητών
Περί των ωρών διδασκαλίας», 9-10-41 και Πρακτικά…, Συνεδρία πρώτη της 7ης Οκτωβρίου 1941, σ.
6-8, Αρχείο ΕΚΠΑ,
17
Στις 21 Οκτωβρίου, ο πρύτανης ζητά από την Ηλεκτρική Εταιρεία Μεταφορών, να βοηθήσει τους
φοιτητές στις δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζουν, καθορίζοντας ένα ενιαίο εκπτωτικό εισιτήριο,
που θα ισχύει σε όλες τις τροχιοδρομικές γραμμές της πόλης. Φάκελος 3/8, αρ. πρωτ. 1616/401/2110-41, Αρχείο ΕΚΠΑ,
13
14
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καταθέτουν στις 6 Οκτωβρίου στην πρυτανεία. Σε αυτό επικαλούνται τα προβλήματα
υποσιτισμού, έλλειψης φωτισμού, καθώς και τη σύμπτυξη του ακαδημαϊκού έτους,
ζητώντας τη μείωση των μαθημάτων από πέντε υποχρεωτικά και ένα προαιρετικό σε
τρία, όπως ίσχυε στο παρελθόν. 18 Στη συνέχεια η Νομική Σχολή, σε συνεδρίαση της
για το θέμα αυτό στις 16 του μήνα, αποφάσισε «ότι ουδείς λόγος συντρέχει μειώσεως
των υποχρεωτικών μαθημάτων των πρωτοετών». 19
Το «υπουργείο Παιδείας» αποδέκτης πολλών υπομνημάτων και αυτό, μη
μπορώντας να δώσει λύση σε θέματα που άπτονταν στη βελτίωση των συνθηκών της
ζωής των φοιτητών, ήταν πιο δεκτικό στο να παρέχει διευκολύνσεις στη φοίτηση
τους, φοβούμενο ότι τυχόν άρνηση του θα οδηγήσει σε απεργίες. 20 Κινούμενο με
αυτό το σκεπτικό εκδίδει το νόμο 612/29-10-41, σύμφωνα με τον οποίο οι
στρατευμένοι φοιτητές ακόμη και αυτοί που δεν έχουν συμμετάσχει ποτέ σε
τμηματικές εξετάσεις, επιτρέπεται να προσέλθουν στις πτυχιακές και να εξεταστούν
μόλις στο 1/20 της κανονικής ύλης. Στην ομάδα αυτή ανήκουν και όσοι φοιτητές
είχαν στρατευθεί πριν την έναρξη του πολέμου, δημιουργώντας την κατηγορία
«στρατευθέντες φοιτητές παρελθόντων ετών». Η νέα νομοθετική ρύθμιση βρίσκει
αντίθετο το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ο πρύτανης με επιστολή του στις 6 Νοεμβρίου,
καθιστά σαφές ότι «το μέτρον τούτο ισοδυναμεί προς παροχήν πτυχίου άνευ
εξετάσεων», μειώνει το ρόλο και την αποστολή του πανεπιστημίου, να προετοιμάζει
επαρκώς τους νέους επιστήμονες που θα στελεχώσουν την κοινωνία και ζητά «την
άμεσον κατάργησιν του νόμου. Διότι ο νόμος ούτος οφείλεται, ασφαλώς, είτε εις
παραδρομήν τινά είτε εις πεπλανημένην εισήγησιν, χωρίς να υπολογισθώσιν αι εξ αυτού
οδυνηραί κοινωνικαί συνέπειαι». Τον εν λόγω νόμο η πρυτανεία αρνήθηκε να τον
εφαρμόσει τελικά.21 Από το σημείο αυτό και μετά, το Πανεπιστήμιο θεωρώντας ότι
οποιαδήποτε άλλη βοήθεια στη φοίτηση, θα αποβεί εις βάρος της απαιτούμενης
επιστημονικής κατάρτισης των αποφοίτων του, γεγονός που θα μειώσει και το κύρος
του, απορρίπτει τα αιτήματα των φοιτητών. 22
Μέσα σε αυτό το κλίμα διεξάγονται τα μαθήματα το φθινόπωρο του 1941. Στη
Νομική Σχολή, οι φοιτητές παρακολουθούν τα μαθήματα στο αμφιθέατρο της οδού
Σόλωνος, στο κεντρικό αμφιθέατρο και στην αίθουσα της οδού Σινά. 23 Οι καθηγητές
Μόλις το 1940, είχαν αυξηθεί τα μαθήματα στα οποία εξετάζονταν οι φοιτητές για τις τμηματικές
εξετάσεις σε πέντε, καθώς και για τις πτυχιακές σε οχτώ. Παπαπάνος Κ., Χρονικό…, σ. 275,
19
Φάκελος 3/8, αρ. πρωτ. 1134/6-10-41, αρ. πρωτ. 252/84/25-10-41 και Υπόμνημα πρωτοετών
φοιτητών Νομικής Σχολής, «Περί μειώσεως του αριθμού των υποχρεωτικών μαθημάτων»,
Οκτώβριος 1941, Αρχείο ΕΚΠΑ,
20
«Έχομεν την τιμήν να διαβιβάσωμεν υμίν συνημμένως, […] έγγραφα του Υπουργείου Θρησκευμάτων
και Εθν. Παιδείας, δι’ ων διαβιβάζονται ημίν αιτήσεις διαφόρων φοιτητών περί λήψεως ευεργετικών
νομοθετικών μέτρων υπέρ αυτών…». Φάκελος 3/8, αρ. πρωτ. 1608/457/27-10-41 και αρ. πρωτ.
79125/5/11/41, Αρχείο ΕΚΠΑ,
21
Όπως φαίνεται στα υπομνήματα φοιτητών της Νομικής, της Φυσικομαθηματικής και των
τραυματιών φοιτητών του Πανεπιστημίου, που ανήκουν σε αυτή τη νέα κατηγορία. Σε αυτό δε της
Φυσικομαθηματικής, οι φοιτητές ζητούν από το Πανεπιστήμιο να εφαρμόσει τους νόμους του
κράτους, τονίζοντας ότι πολέμησαν στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ενώ είναι χαρακτηριστική μια
αναφορά σε άλλους συναδέλφους τους της ΕΟΝ οι οποίοι «κληθέντες κατά τον πόλεμον υπό τα όπλα,
εξ ων πολλοί υπηρέτουν εις τα εν Αθήναις Στρατηγεία και ποικιλώνυμους οργανώσεις ευεργετηθέντες
κατέστησαν από μηνών πτυχιούχοι». Φάκελος 3/8, αρ. πρωτ. 2130/506/6-11-41, Υπόμνημα φοιτητών
Φυσικομαθηματικής Σχολής, 28-1-42, Υπόμνημα Τραυματιών φοιτητών του Πανεπιστημίου και των
Ανώτατων Σχολών παρελθόντων ετών, 15-4-42, Υπόμνημα φοιτητών της Νομικής Σχολής, χχ,
Αρχείο ΕΚΠΑ,
22
Φάκελος 3/8, αρ. πρωτ. 284/174/1-12-41, αρ. πρωτ.. 2912/805/5-12-41, Αρχείο ΕΚΠΑ,
23
Το Μάιο του 1933, στο τετράγωνο μεταξύ των οδών Μασσαλίας-Σόλωνος-Σινά-Ακαδημίας, θεμελιώθηκε το μέγαρο θεωρητικών επιστημών. Από το 1936 στέγασε τις σχολές Νομική, Φιλοσοφική,
Θεολογική και ορισμένα εργαστήρια. Η Νομική εγκαταστάθηκε στα κτίρια των οδών Σίνα (αίθουσα
18
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που συγκεντρώνουν το πολυπληθέστερο ακροατήριο είναι ο Ξενοφών Ζολώτας που
διδάσκει Πολιτική Οικονομία, ο Κωνσταντίνος Τσάτσος με τη Φιλοσοφία του
Δικαίου και περισσότερο απ’ όλους, ο Αλέξανδρος Σβώλος με το Συνταγματικό
Δίκαιο. Στο μάθημα αυτό υπάρχει κοσμοσυρροή. Φοιτητές, άνθρωποι των
γραμμάτων, ακόμη και κοσμικές κυρίες κατακλύζουν το αμφιθέατρο για να τον
ακούσουν να διδάσκει το δημοκρατικό Σύνταγμα του 1927. 24 Το μάθημα του
Τσάτσου θα κρατήσει μέχρι τις 27 Οκτωβρίου, όταν το απόγευμα εκείνης της ημέρας,
σε ένα κατάμεστο αμφιθέατρο, στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου, θα ακουστεί
από το στόμα του η λέξη «Ελευθερία». 25
Οι παραδόσεις στη Θεολογική Σχολή γίνονται στο αναγνωστήριο και στην Α΄ και
Β΄ αίθουσα. 26 Το τμήμα της Φυσικής, παρακολουθούσε τα μαθήματα στο μεγάλο
αμφιθέατρο του Χημείου, στην οδό Σόλωνος. Καθηγητής φυσικής ήταν ο Δημήτριος
Χόνδρος. «Γέμιζε το αμφιθέατρο από φοιτητές όλων των σχολών. Ήταν άρχοντας ο
Χόνδρος. Του λόγου, της γνώσης, της επιστήμης, της ανθρωπιάς». Καθηγητής στην
ανόργανη χημεία ήταν ο Τρύφων Καραντάσης, «Αγέλαστος, αυστηρός,
απροσπέλαστος. Έτσι νομίζαμε στην αρχή. Και όμως, ο πιο ανθρώπινος. Στάθηκε για
μας ο καλύτερος φίλος. Μας νοιάστηκε, μας βοήθησε αθόρυβα, όλους και για πάντα». 27
Καθηγητής στη ζωολογία ήταν ο Γεώργιος Πανταζής, «ψηλός, αδύνατος,
αριστοκρατικός». 28
Στη Φιλοσοφική Σχολή κάποιοι καθηγητές προσπαθούσαν μέσα από το μάθημα
τους να περάσουν μηνύματα υπέρ του αγώνα εναντίον των κατακτητών. Ο καθηγητής
Βέης στο μάθημα της Μεσαιωνικής και Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, είχε επιλέξει να
διδάξει το «Σχολείο Ντελικάτων Εραστών». Έτσι, με την έγκριση των Γερμανών ο
άγνωστος γι’ αυτούς Ρήγας Βελιστινλής, περνούσε στο χώρο της αίθουσας και ο Βέης
μιλούσε για «ελευθερία», ενθουσιάζοντας τους φοιτητές. 29 Ο καθηγητής της
φιλοσοφίας Γιάννης Θεοδωρακόπουλος, επιλέγει ως θέμα για το μάθημα του την
ηθική ελευθερία του ανθρώπου και λέει: «Η υπέρτατη ελευθερία του ανθρώπου, η
απόλυτη ελευθερία του είναι η υπερνίκηση του βιολογικού ενστίκτου της ζωής, ο
θάνατος για την ελευθερία». 30
Το φιλελεύθερο πνεύμα, η διδασκαλία, αλλά και η στάση ζωής ορισμένων
καθηγητών, συνεπικουρούμενο από το εκρηκτικό μείγμα των φοιτητικών
διεκδικήσεων υπό το πρίσμα της πείνας και της κατοχής, οδηγεί τους φοιτητές σε
κινητοποιήσεις και τελικά σε απεργία. Γεγονός που αναγκάζει την κατοχική
«κυβέρνηση» να κλείσει το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πολυτεχνείο και την ΑΣΟΕΕ
Οικονομίδη) και Σόλωνος (Μέγαρο Θεωρητικών επιστημών). Η Φιλοσοφική στεγάστηκε στα κτίρια
των οδών Σόλωνος (κτίριο Νομικής) και Ιπποκράτους και Αραχώβης. Σφυρόερας Β., Εκατόν…, σ.
17, Καλογεροπούλου Γ. Α., Κατάλογος…, σ. 85, 89,
24
Ο Σπύρος Λιναρδάτος περιγράφει: «Η πρώτη εμφάνιση του Σβώλου στο αμφιθέατρο της Νομικής
μετατράπηκε σε πολιτική, πατριωτική και αντιφασιστική εκδήλωση. Το αμφιθέατρο γέμισε από
φοιτητές όχι μονο της Νομικής. Ο Σβώλος που ξαναγύρισε, τέσσερα χρόνια μετά την εκδίωξη του από
τη δικτατορία από τη έδρα του Συνταγματικού Δικαίου και από το Πανεπιστήμιο, έγινε αντικείμενο
θερμών εκδηλώσεων. Το μάθημα μετατράπηκε σε λόγο υπέρ του Έθνους και της Δημοκρατίας».
Λιναρδάτος Σ., Πολιτικοί…, σ. 66,
25
Φάκελος 3/8, Νομική Σχολή, Πρόγραμμα διδασκαλίας δια το Παν/κον έτος 1940-41, Αρχείο ΕΚΠΑ,
Στάικος – Μακρής Π., Κίτσος Μαλτέζος…, σ. 125-126,
26
Φάκελος 3/8, Πρόγραμμα παραδόσεων Θεολογικής Σχολής, 10-10-41, Αρχείο ΕΚΠΑ,
27
Μιχαηλίδης Π.Μ., «Αγαθουπόλεως 7»…, σ. 39,
28
Μιχαηλίδης Π.Μ., ο.π., σ. 46,
29
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Σάσα Τσακίρη: «Στους φοιτητές φάνταζε Κρυφό Σχολειό ή και
Δείπνος Μυστικός. Λάβετε, φάγετε από τις ιδέες του Ρήγα και πιείτε από το κρασί των αγώνων του».
Τσακίρη Σ., Κλειστή Στροφή, (Μυθιστόρημα), Αθήνα, «Καστανιώτη», 1985. σ. 20-21,
30
Τσακίρη Σ., ο.π., σ. 23-24,
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στις 13 Νοεμβρίου. Δύο μέρες αργότερα, οι Γερμανοί επιτάσσουν και τους
υπόλοιπους χώρους του Ανατομείου, ενώ το Δεκέμβριο επιτάσσουν το εργαστήριο
της Φαρμακολογίας. 31 Στις 12 αυτού του μήνα, η Σύγκλητος σε έκτακτη συνεδρίαση
της με την παρουσία του Λογοθετόπουλου, αποφασίζει: α) να δοθεί μία πλήρης τρίτη
εξεταστική περίοδος, 32 β) οι εξετάσεις να γίνονται μόνο επί της διδασκόμενης ύλης
και οι καθηγητές να μην εισέρχονται σε λεπτομέρειες, γ) να καταργηθούν οι
εισιτήριες εξετάσεις για το νέο πανεπιστημιακό έτος και δ) να διατεθεί η Εθνική
Βιβλιοθήκη στους φοιτητές κατά τις απογευματινές ώρες. Η απόφαση για την
κατάργηση των εισαγωγικών εξετάσεων είχε προσωρινό χαρακτήρα, καθώς είχε
κριθεί ότι τον Ιανουάριο με το λιμό και τους θανάτους και μέσα σε συνθήκες ψύχους,
δεν ήταν εφικτό αυτές να πραγματοποιηθούν. 33
Ο χειμώνας ήταν ιδιαίτερα δύσκολος και για την πανεπιστημιακή κοινότητα, καθώς
από τις 23 Δεκεμβρίου 1941, μέχρι τις 28 Ιανουαρίου 1942, απεβίωσαν τέσσερις
ομότιμοι καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών, οι Κωνσταντίνος Μέρμηγκας,
Γεώργιος Σωτηριάδης, Νικόλαος Χατζηδάκης και Ιωάννης Μεσολωράς. Στις
τέσσερις έκτακτες συνεδρίες της Συγκλήτου, μεταξύ άλλων αποφασίζεται αντί
στεφάνου να κατατεθούν 5000 δρχ., υπέρ του συσσιτίου των απόρων φοιτητών και
5000 δρχ., υπέρ του συσσιτίου των υπαλλήλων του ιδρύματος. 34
• Δίκη των τόνων
Τα πάθη με επίκεντρο το γλωσσικό ζήτημα, που είχαν ταλαιπωρήσει τον ελληνικό
πνευματικό κόσμο τις τελευταίες δεκαετίες, δεν είχαν εξαλειφθεί σε ορισμένους
πανεπιστημιακούς κύκλους, ζωντανεύοντας και στοιχειώνοντας και την εποχή αυτή
της εθνικής δοκιμασίας. Έτσι, μέσα στη δυστυχία του χειμώνα του 1941-42, ο
καθηγητής Ιωάννης Θ. Κακριδής 35 διώκεται από τους συναδέλφους του της
Φιλοσοφικής Σχολής. Ο επίσημος λόγος που προβαλλόταν, ήταν η χρήση του
μονοτονικού συστήματος στην έκδοση μιας διάλεξης του, αλλά και η γενικότερη
θέση του στο θέμα της διδασκαλίας των αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων. Ακόμη όμως
και να έλειπαν οι προαναφερόμενοι λόγοι, η φράση πως ο Κακριδής ήταν «γνωστός
δια τας αριστεράς αυτού γλωσσικάς θεωρίας», ήταν αρκετή για να επιβεβαίωσει τα
πραγματικά κίνητρα της επίθεσης, καθώς ορισμένοι πανεπιστημιακοί είχαν φτάσει
στο σημείο, να χαρακτηρίζουν κάθε τι προοδευτικό ή αριστερό ως αντεθνικό. 36
Η επιστημονική αυτή διένεξη, που οι συντηρητικοί κύκλοι της Φιλοσοφικής Σχολής
Αθηνών μετέτρεψαν σε ιδεολογική, κοινοποιήθηκε από τον κοσμήτορα της με το
έγγραφο υπ’ αρ. 92 της 27ης Νοεμβρίου 1941, στην πρυτανεία του Πανεπιστημίου. Το
περιεχόμενο του εγγράφου, είναι αποτέλεσμα των συμπερασμάτων τριών συνεδριών
της σχολής (14, 17 και 19 Νοεμβρίου). Οι κατηγορίες επικεντρώνονται στη β΄ έκδοση
της μελέτης του Κακριδή με τίτλο, «Ελληνική Κλασική Παιδεία», κατά την οποία
χρησιμοποίησε το μονοτονικό σύστημα και στο γεγονός ότι, το φυλλάδιο αυτό
Πρακτικά…, Συνεδρία έκτη της 9ης Δεκεμβρίου 1941, σ. 6, Αρχείο ΕΚΠΑ,
Ρυθμίστηκε με το Ν.Δ. 938/1942. Παπαπάνος Κ., Χρονικό…, σ. 275,
33
Η έλλειψη βιβλιοθήκης ήταν ένα από τα σημεία που θεωρούσαν σημαντικά στα υπομνήματα τους οι
φοιτητές. Πρακτικά…, Συνεδρία έβδομη (έκτακτος) της 12ης Δεκεμβρίου 1941, σ. 1, Αρχείο ΕΚΠΑ,
34
Πρακτικά…, Συνεδρία ένατη, ενδέκατη, δωδέκατη και δέκατη τρίτη (έκτακτες) της 23ης Δεκεμβρίου
1941, 26ης (δύο) και 28ης Ιανουαρίου 1942, σ. 1, Αρχείο ΕΚΠΑ,
35
Ο Ιωάννης Κακριδής εκλέχτηκε υφηγητής της Κλασικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1930), έκτακτος (1933) και στη συνέχεια τακτικός καθηγητής της Α΄ έδρας της Αρχαίας
Ελληνικής Φιλολογίας. Εκτός από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης δίδαξε και στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών (1939-1945) καθώς και σε Πανεπιστήμια του εξωτερικού. Σακελλαρίδου-Σωτηρούδη Α.,
(χ.τ), στο Φιλοσοφική…, σ. 34, Σακελλαρίδου-Σωτηρούδη Α., Οι κλασικές…, σ. 4,
36
Δημαράς Α. (επιμέλεια), Η μεταρρύθμιση …, τ. Β΄, να΄-νβ΄, Χαρίτος Χ., Η Ελληνική…, σ. 6,
31
32
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αποτελούσε τμήμα της εξεταστέας ύλης των φοιτητών. Έχοντας αυτά ως δεδομένα οι
κατήγοροι του, συνάγουν δύο αυθαίρετα και παράλληλα κλασικά επιχειρήματα των
συντηρητικών. Το πρώτο είναι γλωσσικό και αναφέρει ότι «Αποκόπτεται εις επί πλέον
δεσμός εκ των ενούντων τον αρχαίων ελληνικόν κόσμον με τον νεώτερον και
διανοίγεται χάσμα βαθύ μεταξύ της αρχαίας ελληνικής γλώσσης και της νεωτέρας…».
Επομένως, εφόσον κάποιος χρησιμοποιεί νέες επιστημονικές προσεγγίσεις, που δεν
ακολουθούν το στείρο προγονικό μιμητισμό, είναι εχθρός της συνέχειας του έθνους,
άρα αριστερός, άρα ανθέλληνας. Το δεύτερο αυτό επιχείρημα προσπαθούν να το
στηρίξουν, δανειζόμενοι επιλεκτικά κάποια αποσπάσματα από το επίμαχο φυλλάδιο
και αλλοιώνοντας την ερμηνεία τους. Τέλος, το τρίτο επιχείρημα είχε σχέση με τη
διάθεση του φυλλαδίου, καθώς «επιβαλλόταν προς αγοράν εις τους φοιτητάς μετά της
δηλώσεως, ότι εξ αυτών θα εξετάζη ο κ. Καθηγητής τους φοιτητές…». 37
Για το τρίτο αυτό επιχείρημα, αξίζει να τονιστεί πως το 1941 (ν. 799/1941 – φεκ.
429) και το 1942 (ν. 1396/1942 - φεκ.145), θεσπίζεται η υποχρέωση των καθηγητών
για την έκδοση των παραδόσεων τους σε συγγράμματα, παράλληλα με την
υποχρέωση των φοιτητών για την αγορά τους. Επίσης, υποχρεώνεται και το
Πανεπιστήμιο να τα πουλάει και το Κράτος να τα εκδίδει. Παρατηρείται δηλαδή το
οξύμωρο, να κατηγορείται ο Κακριδής γιατί εφαρμόζει τους νόμους του κράτους, ενώ
αναδεικνύεται η μέγιστη υποκρισία των συντηρητικών. 38
Παρ’ όλες τις ανακρίβειες και τις διαστρεβλώσεις, η Σύγκλητος υιοθετεί αυτές τις
απόψεις, χαρακτηρίζοντας την υπόθεση δια στόματος Β. Αιγινήτη, σοβαρή «τόσον
δια το διδακτικόν μέρος όσον και δια το Έθνος ολόκληρον», καθώς όπως ομολογεί,
«επί 35/ετίαν τακτικός καθηγητής εις το Παν/μιον ουδέποτε παρέστην εις σοβαρωτέραν
συζήτησιν από την σημερινήν». Ενώ ο Ν. Λούβαρης, μετέπειτα «υπουργός» Παιδείας
της κατοχικής κυβέρνησης, αναφέρει ότι ο Κακριδής «είναι ανάξιος να είναι
καθηγητής της ερμηνείας». Τελικά με την απόφαση της στις 9 Δεκεμβρίου,
παραπέμπει τον Κακριδή στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Παράλληλα διαβιβάζει το
έγγραφο της καταγγελίας της Φιλοσοφικής Σχολής, στο υπουργείο Παιδείας «με την
ευχήν της απολύσεως...». 39 Η δίκη ορίστηκε στις 19 Ιουνίου του 1942 και άρχισε στις
10 το πρωί. Στη σύνθεση του πενταμελούς Πειθαρχικού Συμβουλίου, βρίσκονταν οι
δύο από του πιο εκτεθειμένους κατήγορους του Κακριδή. 40 Δηλαδή οι ίδιοι οι
κατήγοροι και αντίμαχοι του, επέβαλαν την παρουσία τους στο Πειθαρχικό
Συμβούλιο, καταπατώντας την παράδοση της ευθιξίας στο ζήτημα της εξαιρέσεως.
Το γεγονός αυτό ηθικά από μόνο του, θεωρήθηκε ότι ήταν από τα πιο θλιβερά σημεία
αυτής της θλιβερής δίκης. 41
Στο διάστημα που μεσολάβησε από την παραπομπή μέχρι τη δίκη, άνοιξε ένας
πόλεμος δημοσιευμάτων, όπου ο πνευματικός κόσμος της Ελλάδας, εν μέσω των
χιλιάδων προβλημάτων της κατοχής, έριζε για την επιστημονική ορθότητα της μιας ή
της άλλης άποψης. Μια διαμάχη που συνεχίστηκε και μετά την έκδοση της

Δημαράς Α. (επιμέλεια), Η μεταρρύθμιση …, τ. Β΄, σ. 193-197,
Παπαπάνος Κ., Χρονικό…, σ. 267
39
Πρακτικά…, Συνεδρία έκτη της 9ης Δεκεμβρίου 1941, σ.9-13, Αρχείο ΕΚΠΑ, Η Δίκη των Τόνων (η
πειθαρχική δίωξις του καθηγητή Ι.Θ.Κακριδή), Αθήνα, «Εστία Ι.Δ. Κολλάρου και Σία Α.Ε.», (χ.χ.),
σ. 40-44, Δημαράς Α. (επιμέλεια), Η μεταρρύθμιση …, τ. Β΄, σ. 197,
40
Ο φανατικότερος όλων ήταν ο Νικόλαος Εξαρχόπουλος, ο οποίος χαρακτήρισε «απαιδαγώγητον»
τον Κακριδή και «εγκληματικές» τις γνώμες του για την κατάργηση των τόνων. Ο ίδιος το 1920
θεώρησε αντεθνικά τα «Ψηλά Βουνά» του Ζ. Παπαντωνίου και το «Αλφαβητάρι με τον ήλιο».
Σακελλαρίου Χ., Η παιδεία…, σ. 43, Χαρίτος Χ., Η Ελληνική…, σ. 31,
41
Η Δίκη των Τόνων, Η πειθαρχική…, σ. 277,
37
38
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απόφασης. 42 Οι πολέμιοι δε του Κακριδή στερούμενοι επιχειρημάτων, ανατύπωναν
τις ίδιες στείρες και συντηρητικές απόψεις, που είχαν διαμορφωθεί από την εποχή του
Μιστριώτη. Στη διαμάχη αυτή ο Κακριδής υποστηρίχθηκε από κορυφαίους λόγιους
και πολιτικούς. 43 Μέσα σε αυτό το κλίμα οι φοιτητές δεν έμειναν αμέτοχοι,
καταθέτοντας υπομνήματα υπέρ του Κακριδή, προς το Πειθαρχικό Συμβούλιο του
Πανεπιστημίου Αθηνών. 44
Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο Κακριδής περιορίστηκε σε έγγραφη απολογία, με την
οποία κατέρριψε όλες τις κατηγορίες, απαντώντας για το μεν πρώτο επιχείρημα «ότι
οι αρχαίοι δεν εχρησιμοποίουν πνεύματα και τόνους, σημεία τα οποία πολύ αργότερα
εισήχθησαν εις την γλώσσαν μας (από του 9-12 αιώνος μ.Χ.)…». Ενώ για το δεύτερο
υπενθύμισε ότι «την διάλεξιν μου αυτήν εξετύπωσα κατά το αυτό έτος (1936),
υπέβαλον δε εις την κρίσιν της Σχολής το 1939, ότε ήμην υποψήφιος δια την υπό
πλήρωσιν τετάρτην τακτικήν έδραν της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας. Και όμως
κανείς λόγος δεν έγινε τότε, ούτε κατά την εκλογήν μου, ούτε ποτέ άλλοτε δια το
περιεχόμενον αυτής, το οποίο τώρα χαρακτηρίζεται ως αντεθνικόν, τερατώδες,
εγκληματικόν…». Όσον αφορά την τρίτη κατηγορία, ο Κακριδής τόνισε ότι έπραξε
«ακριβώς όπως και άλλοι καθηγηταί της Φιλοσοφικής Σχολής». Χαρακτηριστικός του
ήθους και της αξιοπρέπειας του είναι και ο επίλογος της απολογίας του όπου
αναφέρει: «Δεν ζητώ επιείκειαν και εάν νομίσετε ότι έσφαλα, να με τιμωρήσετε
αυστηρώς, αυστηρότατα […] Επιθυμώ να δηλώσω μετά πάσης παρρησίας, ότι
οποιαδήποτε και αν είναι η έκβασις της παρούσης πειθαρχικής διώξεως θα παραμείνω
πιστός εις τας αρχάς μου…». 45
Το Πειθαρχικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Αθηνών, με την απόφαση της 11ης
Ιουλίου 1942, τον καταδίκασε επιβάλλοντας του την πειθαρχική ποινή της
«προσωρινής απόλυσης δύο μηνών». 46 Η απόφαση δημοσιεύτηκε με το Διάταγμα της
«Εφημερίδας της Κυβερνήσεως», στις 28 Αυγούστου, και στο σκεπτικό της
αναφέρεται ότι, επιβλήθηκε η προαναφερθείσα ποινή «διότι δια δημοσιευμάτων αυτού
κατά τα έτη 1939-1941 προοριζομένων δια τους φοιτητάς της Φιλοσοφικής Σχολής
μετεχειρίσθη ορθογραφικόν και τονικόν σύστημα καινοφανές και τελείως απάδον εις
την παραδεδεγμένην ορθήν γραφήν της ελληνικής γλώσσης, προς δε και γλωσσικόν
ιδίωμα μη επιτρεπόμενον δια πανεπιστημιακήν διδασκαλίαν». 47 Ο Κακριδής
Ήταν τέτοιο το κλίμα που είχε δημιουργηθεί εναντίον του Πανεπιστημίου, που σε επιστολή του
ενάμιση χρόνο μετά στην εφημερίδα «Βραδυνή», ο Πρύτανης Ε. Σκάσσης γράφει: «Το
Πανεπιστήμιον δεν είνε υπεύθυνον αν εις στιγμάς εθνικάς τόσον αγωνιώδεις η προκειμένη υπόθεσις
αρχίσασα προ ενός και ημίσεος περίπου έτους συνεχίζεται ακόμη σήμερον […] δεν εσκέφθη ποτέ όπως
ταχθή πολέμιον της δημοτικής γλώσσης». Ε. Σκάσσης, «Το Πανεπιστήμιον για το γλωσσικόν
ζήτημα», εφ. Βραδυνή, 27 Μαΐου 1943, σ. 2, «Είνε το Πανεπιστήμιο μας ελεύθερο επιστημονικό
εργαστήριο;», εφ. Βραδυνή, 2 Δεκεμβρίου 1942, σ. 1,
43
Υπήρξαν διαμαρτυρίες και σχετικά άρθρα και ψηφίσματα υπέρ του Κακριδή, όπως: 1) Κριτική του
Δημ. Μπαλάνου, καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 2) Διαμαρτυρία
του Αλ. Σβώλου, καθηγητή της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, 3) Ψήφισμα της
Επιστημονικής Εταιρείας Αθηνών, 4) Επιστολή του Θεμιστοκλή Τσάτσου στην «Εφημερίδα των
Ελλήνων Νομικών», 5)Διαμαρτυρία Γ. Καραπάνου, 6) Άρθρο του Γρ. Ξενόπουλου, 7)Επιστολή
φοιτητών της Φιλοσοφικής Σχολής και 8) Διαμαρτυρία λογίων και λογοτεχνών. Η Δίκη των Τόνων,
Η πειθαρχική…, σ. 210-224,
44
Υπομνήματα κατέθεσαν οι: 1) Πρωτοετείς της Φιλοσοφικής Σχολής, 2) Φοιτητές της Φιλοσοφικής
Σχολής, 3) Φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών, 4) Πτυχιούχοι της Φιλοσοφικής Σχολής και 5)
Φιλόλογοι, μαθητές του καθηγητή Ι. Κακριδή. Η Δίκη των Τόνων, ο.π., σ. 203-210,
45
Δημαράς Α. (επιμέλεια), Η μεταρρύθμιση …, τ. Β΄, σ. 197-201,
46
Σακελλαρίδου-Σωτηρούδη Α., Οι κλασικές…, σ. 4, Η Δίκη των Τόνων, Η πειθαρχική…, σ. 277,
Χασιώτης Ι.Κ. – Αραβαντινός Δ., Το Πανεπιστήμιο…, σ. 119, Σακελλαρίδου-Σωτηρούδη Α., (χ.τ.),
στο Φιλοσοφική…, σ. 34, Δημαράς Α. (επιμέλεια), ο.π., τ. Β΄, σ. 202,
47
Η Δίκη των Τόνων, ο.π., σ. 285,
42
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προσέφυγε στο Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο στις 28 Σεπτεμβρίου του 1943
καταλήγει στην απόφαση του: «Όθεν οι προτεινόμενοι λόγοι ακυρότητος, οι
ερειδόμενοι επί του εσφαλμένου δήθεν χαρακτηρισμού των ανωτέρων πραγματικών
περί στικτών, ως συνιστώντων πειθαρχικήν παράβασιν, ίνα απορριπτέοι ως μη
βάσιμοι». 48
Η δίκη αυτή, που χαρακτηρίστηκε «Δίκη του πνευματικού μας πολιτισμού», έδωσε
το μέτρο της αξίας και του περιεχομένου ορισμένων καθηγητών του Πανεπιστημίου
Αθηνών. Έδειξε το φανατισμό και παράλληλα την αποκοπή τους από τα προβλήματα
των φοιτητών και του λαού, του οποίου υποτίθεται ότι είναι οι πνευματικοί ταγοί.
Την περίοδο αυτή οι φοιτητές τους υπέφεραν από την πείνα, διεκδικούσαν συσσίτια
από τις αρχές κατοχής και πάλευαν για την ίδια την επιβίωση τους, όμως οι αρχές του
Πανεπιστημίου, ήταν απασχολημένες για τον τρόπο διδασκαλίας του Κακριδή και
«δια τας αριστεράς αυτού γλωσσικάς θεωρίας». Δυστυχώς η ιστορική και μόνο
καταγραφή αυτού του γεγονότος, προκαλεί δυσφορία για τον τρόπο λειτουργίας και
σκέψης ορισμένων μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας. Αποτελεί όμως και ένα
μεγάλο δίδαγμα για όσους με στείρο και δογματικό τρόπο προσεγγίζουν την ιστορία.
• Γερμανικές βαρβαρότητες την πρωτοχρονιά του 1941
Το Δεκέμβριο του 1941, ένα άλλο γεγονός έπληξε την εικόνα και το κύρος του
Πανεπιστημίου. Η ειδική υπηρεσία της επιμελητείας της Ανώτατης Γερμανικής
Διοικήσεως, κατέληξε στην απόφαση να επιτάξει τη μεγάλη αίθουσα τελετών του
Πανεπιστημίου Αθηνών, για να τη χρησιμοποιήσει στους εορτασμούς της τις ημέρες
των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Χωρίς καμία ειδοποίηση λοιπόν, στις 14
του μήνα δύο Γερμανοί αξιωματικοί και δύο στρατιώτες, μετέβησαν στο
Πανεπιστήμιο και προς μεγάλη έκπληξη της Πρυτανείας, κόλλησαν στην κεντρική
είσοδο της μεγάλης αίθουσας των τελετών ένα έντυπο που έγραφε: «Ο παρών χώρος
επιτάσσεται δια τας ανάγκας των ενόπλων Γερμανικών στρατιωτικών δυνάμεων της
Κατοχής!». Κατόπιν ενημέρωσαν τον πρύτανη κ. Μπαλή, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε
και τόνισε ότι δεν μπορεί να δώσει τη συγκατάθεση του, προτού αναφέρει το γεγονός
στον «υπουργό» Παιδείας. Σε επικοινωνία όμως μαζί του, ο «Αντιπρόεδρος» και
«υπουργός» Παιδείας, κ. Λογοθετόπουλος, του απάντησε ότι «φρονών ότι πάσα κατά
της επιτάξεως αντίρρησις ουδέν θα έφερεν αποτέλεσμα». Έτσι, ο πρύτανης
αναγκάστηκε να δώσει τη συγκατάθεση του. 49
Ο «Γενικός Διευθυντής» του «υπουργού» Παιδείας κ. Πολυγένης, προσπάθησε να
αποτρέψει το γεγονός ενημερώνοντας τη γερμανική Πρεσβεία. Οι προσπάθειες του
βεβαίως δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα, ενώ είναι χαρακτηριστική η απάντηση του
αντισυνταγματάρχη Πάουλ: «Η εορτή θα γίνη εις το Πανεπιστήμιον σας, διότι έτσι
απεφασίσαμεν. Τα σύμβολα σας και τα Πανεπιστήμια σας μας είναι αδιάφορα. Ο
στρατός θέλει να διασκεδάση και θα διασκεδάση!». 50
Κάτω από αυτές τις συνθήκες, οι Γερμανοί αξιωματικοί άρχισαν να μεταφέρουν
τραπέζια και να διασκευάζουν την αίθουσα. Παρατηρώντας τις παρεμβάσεις αυτές ο
πρύτανης ενημέρωσε τον «υπουργό», επισημαίνοντας ότι «η αίθουσα θα μεταβάλλετο
εις ταβέρναν». Μετά από ενημέρωση και της Γερμανικής Στρατιωτικής Διοίκησης
από το Λογοθετόπουλο, οι Γερμανοί σταμάτησαν και διαβεβαίωσαν τον πρύτανη ότι
το βράδυ της 23ης Δεκεμβρίου θα συγκεντρωθούν μόνο για να πιούνε ένα ποτό και να
ανταλλάξουν προπόσεις. Όπως και πράγματι έγινε. Δε συνέβη όμως το ίδιο και το
«Η απόφασις του Συμβουλίου Επικρατείας δια την Δίκην των Τόνων», εφ. Καθημερινή, 28 Σεπτεμβρίου 1943, σ. 2,
49
Γατόπουλος Δ., Ιστορία…, σ. 195-196,
50
Γατόπουλος Δ., ο.π., σ. 196-198,
48
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βράδυ της 31ης του μήνα. Στην Aula είχε κληθεί και χόρεψε μπαλέτο από το Εθνικό
Θέατρο, ενώ στα τραπέζια κυκλοφορούσαν «γυναίκες τίνες του ελαφρού κόσμου».
Αποκαλυπτική των όσων συνέβησαν είναι η περιγραφή του πρύτανη σε σχετικό
έγγραφο διαμαρτυρίας προς το υπουργείο Παιδείας (αρ.πρωτ. 3541/3-1-42). Εκεί
μεταξύ άλλων αναφέρει: «…κατά την εσπέραν της 31ης λήξαντος μηνός και έτους
έλαβον χώραν γεγονότα άτινα απετέλεσαν ύβριν προς το Πανεπιστήμιον. Διότι όχι
μόνον η αίθουσα μετετράπη εις ταβέρναν φαγητού και ακρατήτου οινοποσίας, όχι
μόνον χοροί εξετελέσθησαν από ορχηστρίδας επί τούτω προσκληθείσας και άσματα
απηγγέλθησαν, όχι μόνον διάφοροι άλλοι ασχημίαι συνέβησαν και άσεμνοι λόγοι
απηγγέλθησαν…». Η απαξία των Γερμανών έναντι του Πανεπιστημίου, έφτασε στο
αποκορύφωμα της μετά τα μεσάνυχτα, όταν μεθυσμένοι άρχισαν να πυροβολούν τους
πίνακες με τις προσωπογραφίες των παλιών καθηγητών του ιδρύματος, ενώ μετά
βγήκαν στο δυτικό εξώστη του α΄ ορόφου του, -που βλέπει στην εσωτερική αυλήόπου υπήρχαν στημένες στο παραπέτο, μαρμάρινες προτομές σπουδαίων ανδρών της
κλασικής και της νεότερης ιστορίας του ελληνικού έθνους, τις οποίες πέταξαν στην
αυλή θρυμματίζοντας τες. 51 Για την πρωτοφανή αυτή πράξη το έγγραφο
διαμαρτυρίας καταλήγει: «Το Πανεπιστήμιον Αθηνών, κατάπληκτον εκ των γεγονότων
τούτων, εξαιτείται παρά της Ελληνικής Κυβερνήσεως να διαβιβασθή η έντονος αυτού
διαμαρτυρία προς τας Ανωτάτας κορυφάς της Γερμανικής Αυτοκρατορίας. Το
Πανεπιστήμιον συναισθανόμενον το μέγεθος της προσβολής εκ των διαπραχθέντων δεν
είναι δυνατόν να λησμονήση εν τω μέλλοντι μίαν τόσω βαρείαν ύβριν». 52
Στις 3 Ιανουαρίου πήγαν Γερμανοί στρατιώτες στο Πανεπιστήμιο, συνέλλεξαν τα
κατεστραμμένα μάρμαρα και προσπάθησαν και να τα στήσουν όσο ήταν δυνατόν.
Επίσης φρόντισαν να καθαρίσουν και να τακτοποιήσουν την αίθουσα, ενώ είχε
φτάσει και ένας ανώτερος αξιωματικός για να κάνει μια πρόχειρη ανάκριση, στην
οποία ήταν παρόν και ο πρύτανης. Λίγες μέρες αργότερα, ο «υπουργός» Παιδείας
τηλεφώνησε στον πρύτανη και τον ενημέρωσε ότι συνελήφθησαν και φυλακίστηκαν
2-3 Γερμανοί, που θεωρήθηκαν ένοχοι για τα όσα συνέβησαν. Ενώ στις 15 του μήνα
κοινοποιήθηκε έγγραφο στην πρυτανεία, όπου ο στρατιωτικός ακόλουθος
αντισυνταγματάρχης Κλεμ φον Χόχεμπεργκ, εξέφραζε τη λύπη του Ανώτερου
Στρατιωτικού Διοικητή Νοτιοανατολικής Ελλάδας για τα έκτροπα. 53
Όσον αφορά τις ελληνικές ενέργειες, λαμβάνοντας το προαναφερόμενο έγγραφο
διαμαρτυρίας του πρύτανη ο Λογοθετόπουλος, έκρινε ότι έπρεπε και πάλι να
αποφύγει κάθε ενέργεια ή διαμαρτυρία προς τις Γερμανικές Αρχές. Παρά το γεγονός
ότι σύσσωμη η Ιατρική Σχολή παρουσιάστηκε μπροστά του και του ζήτησε να
παραιτηθεί σε ένδειξη διαμαρτυρίας. 54 Η Γενική Διεύθυνση του υπουργείου Παιδείας
όμως, μεταβίβασε το έγγραφο διαμαρτυρίας στους Γερμανούς. Ακολούθως οι
Την επόμενη μέρα του βανδαλισμού, βρέθηκε τυχαία έξω από το Πανεπιστήμιο ο δημοσιογράφος
Κώστας Παράσχος, που τράβηξε βιαστικά μερικές φωτογραφίες με τις θρυμματισμένες προτομές και
τις άδειες θέσεις τους στο παραπέτο του εξώστη. Στις έρευνες που ακολούθησαν, έκρυψε τις
φωτογραφίες κάτω από τα κεραμίδια μιας στέγης στα Εξάρχεια μέχρι το τέλος της κατοχής.
Καλογεροπούλου Γ. Α., Κατάλογος…, σ. 169,
52
Πρακτικά…, Συνεδρία δέκατη της 8ης Ιανουαρίου 1942, σ. 7-9, Αρχείο ΕΚΠΑ, «Καννιβαλισμοί»,
εφ. Ο Δημοκράτης, αρ. φύλλου 2, 19 Ιανουαρίου 1942, σ. 2, Φάκελος 2, Παράνομος Τύπος, και
«Βανδάλων πολιτισμός», εφ. Ελεύθερη Σκέψη, αρ. φύλλου 2, 15 Ιανουαρίου 1942, σ. 2, Φάκελος 4,
Παράνομος Τύπος, Ε.Λ.Ι.Α., Γατόπουλος Δ., Ιστορία…, σ. 197, 199-200, Σκαρπαλέζος Α., Από την
ιστορίαν…, σ. 75, Μαγκριώτης Δ., Θυσίαι…, σ. 297-298, Καλογεροπούλου Γ. Α., ο.π., σ. 169,
Δούνιας Μ., Έπειτα…, σ. 115,
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Πρακτικά…, Συνεδρία δέκατη της 8ης Ιανουαρίου 1942, σ. 9, Συνεδρία δέκατη τέταρτη της 10ης
Φεβρουαρίου 1942, σ. 14, Αρχείο ΕΚΠΑ, Παράσχος Κ., Η κατοχή – Φωτογραφικά τεκμήρια 19411944, έκδοση 2η. Αθήνα, «Ερμής», 1974, σ. 101,
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Σκαρπαλέζος Α., Από την ιστορίαν…, σ. 74,
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Γερμανοί, παρά την αρχική «ευαισθησία» που έδειξαν για το συμβάν, κάλεσαν στις 2
Μαρτίου στο γραφείο του Γερμανού Δικαστικού Συμβούλου Φρόβαϊν, τον Ιωάννη
Πολυγένη μαζί με το Γεώργιο Μπαλή, για να δώσουν εξηγήσεις. Εκεί τους
υποδείχθηκε να ανακαλέσουν όσα εγγράφως είχαν αναφέρει εντός 24 ωρών και να
ζητήσουν συγνώμη, ειδάλλως θα παραπέμπονταν στο Γερμανικό Στρατοδικείο. Όπως
και τελικά έγινε. Όμως ο κυνισμός των Γερμανών δεν σταματά εκεί. Με διαταγή του
Γερμανού στρατιωτικού διοικητή Αθηνών, καλούνται όλοι οι καθηγητές και
υφηγητές, «να προσέλθουν επί απειλή ποινής» στο Πανεπιστήμιο, για να ακούσουν τις
αιτιάσεις της γερμανικής στρατιωτικής διοίκησης. Όπως παραστατικά περιγράφεται
στην παράνομη εφημερίδα «Ο Δημοκράτης», στις 10 Μαρτίου του 1942, ο Γερμανός
δικαστικός σύμβουλος της Αεροπορίας Φρόβαϊν, αφού αναγνωρίζει με απέραντο
κυνισμό ότι τα γεγονότα εξελίχθηκαν όπως περιγράφονταν στο έγγραφο της
Συγκλήτου, συγχωρεί για πρώτη και τελευταία φορά το Πανεπιστήμιο και τη
Σύγκλητο, «για το μεγάλο έγκλημα που διέπραξε να μη θεωρήση μεγάλη του τιμή το
γεγονός ότι μέσα στη Μεγάλη Αίθουσα τελετών του, οι πολιτισμένοι και ευγενείς
γερμανοί στρατιώτες έκαναν το γούστο τους βρωμίζοντας και καταστρέφοντας», ενώ
συνέστησε στους παρισταμένους «να μη γίνονται όργανα της Αγγλικής προπαγάνδας».
Μετά τη λήξη της συνεδρίασης… «οι πνευματικοί ηγέτες του τόπου μας ….. "απήλθον
εν σιγή"…..». 55
• Έναρξη εγγραφών και μαθημάτων του ακαδημαϊκού έτους 1941-42
Ενώ εκτυλίσσονταν αυτά το γεγονότα στο Πανεπιστήμιο, το διάστημα ΙανουάριοςΦεβρουάριος 1942, διεξάχθηκαν οι τμηματικές εξετάσεις. Ο λιμός του χειμώνα σε
συνδυασμό με το πολικό ψύχος που επικράτησε, οδήγησε στην αναβολή της έναρξης
του ακαδημαϊκού έτους 1941-42 και στην απόφαση της εγγραφής των νέων φοιτητών
στο ίδρυμα χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις. Με αποτέλεσμα, ο μέγιστος αριθμός
εγγραφών στις Σχολές του από την περίοδο της ίδρυσης του, να σημειωθεί αυτή τη
χρονιά. Έτσι στο νέο ακαδημαϊκό έτος που ξεκίνησε στη 1 Μαρτίου του 1942,
εγγράφηκαν συνολικά 11930 φοιτητές. Αναλυτικά:
ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ

ΙΑΤΡΙΚΗ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

ΕΓ.

ΠΤ.

ΕΓ.

ΠΤ

ΕΓ.

ΠΤ.

ΕΓ.

ΠΤ

ΕΓ.

ΠΤ.

114

27

8590

721

1860

306

142

55

40

34

ΦΥΣΙΚΟ

ΝΟΜΙΚΗ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ

ΧΗΜΙΚΟ

ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΟ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ

ΕΓ.

ΠΤ

ΕΓ.

ΠΤ

ΕΓ.

ΠΤ

ΕΓ.

ΠΤ

ΕΓ.

ΠΤ

60

12

173

12

786

16

57

-

108

34

56

Η άνευ εισαγωγικών εξετάσεων εγγραφή στο Πανεπιστήμιο, δημιούργησε πολλά
και μεγάλα προβλήματα. Οι εγγραφές έγιναν με κάθε τρόπο, κάποιοι εγγράφονταν δια
Σε ένα άλλο άρθρο της στο ίδιο φύλλο, περιγράφει τη στάση ορισμένων καθηγητών του Πανεπιστημίου, έναντι των αρχών κατοχής. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει: «Ξέραμε από καιρό πως ο
Καθηγητής και Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κ. Λογοθετόπουλος είχε γράψει στα Λαϊκά Συσσίτια
τους υπηρέτες του και τη μαγείρησα του ακόμα. Δεν ξέραμε όμως πως άλλος Καθηγητής της Ιατρικής ο
Γεωργιάδης θα κατάφερνε να εξασφαλίση τρεις μερίδες την ημέρα από τα συσσίτια για το … σκυλί του.
Οι Καθηγηταί της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου, εκτός από λίγες εξαιρέσεις τιμίων Πατριωτών,
συναγωνίζονται ποιος θα δειχθή ποιο ποταπός, ποιο γλοιώδης. Ο Καθηγητής Σπύρος Λιβιεράτος κάνει
δεξιώσεις σε Ιταλούς αξιωματικούς, ο Καθηγητής Χρυσικός διασκεδάζει με Ιταλούς και χρησιμοποιεί
τ’ αυτοκίνητα τους». «Κυνισμοί» και «Εσωτερικά Νέα», εφ. Ο Δημοκράτης, αρ. φύλλου 6, 10
Απριλίου 1942, σ. 2 και 4 αντίστοιχα, Φάκελος 2, Παράνομος Τύπος, Ε.Λ.Ι.Α., Γατόπουλος Δ.,
Ιστορία…, σ. 200-202,
56
Σκαρπαλέζος Α., Από την ιστορίαν…, Πίνακες εγγραφέντων φοιτητών,
55
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αντιπροσώπων, ενώ έφτασαν στο σημείο να γίνονται εγγραφές και με επιστολές. Τα
προαύλια των γραφείων των Σχολών, ήταν ασφυκτικά γεμάτα από ανθρώπους κάθε
ηλικίας και επαγγέλματος που επιθυμούσαν να εγγραφούν, όπως δάσκαλοι,
αγρονόμοι και άλλοι υπάλληλοι του δημοσίου. Σε αυτούς προστίθενται και οι
απόφοιτοι των Γερμανικών και Ιταλικών σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης. Καθώς
σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Παιδείας, τα πτυχία των προαναφερόμενων
σχολείων εξομοιώνονται με αυτά των γυμνασίων. 57 Οι εγγραφές έληγαν σε όλα τα
πανεπιστημιακά ιδρύματα στις 13 Απριλίου, εκτός του Πολυτεχνείου. 58 Το Μάρτιο
όταν άρχισαν τα μαθήματα, τα αμφιθέατρα δεν μπορούσαν να χωρέσουν όλο αυτό το
ακροατήριο, ενώ τα εργαστήρια ήταν αδύνατο να εκπαιδεύσουν στις πρακτικές
ασκήσεις τους φοιτητές τους. Η πρώτη επίσημη αντίδραση ήρθε από την Ένωση
Ελλήνων Χημικών, όπου με έγγραφο της προς τη Σύγκλητο, επισημαίνει ότι η
ελεύθερη εισαγωγή φοιτητών στο Χημικό τμήμα θα προκαλέσει πληθωρισμό
εργαζομένων, τον οποίο «και αυταί αι πλέον μεγάλαι και προηγμέναι Βιομηχανικαί
Χώραι δεν είναι δυνατόν να απασχολήσωσιν». Στο ίδιο πνεύμα κινούνταν και το
υπόμνημα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. 59
Είχε προηγηθεί επιστολή στην πρυτανεία, του κοσμήτορα της Φυσικομαθηματικής
Σχολής, Δ. Γαλανού, ο οποίος ήταν αντίθετος με την ελεύθερη εγγραφή φοιτητών.
Μια τέτοια απόφαση όπως ανέφερε, θα δημιουργούσε μεγάλα προβλήματα στη
Σχολή, ιδίως στο Χημικό τμήμα, καθώς δεν υπήρχε ο αντίστοιχος αριθμός θέσεων
στα εργαστήρια (30 με 50 θέσεις), αλλά και εξοπλισμός για να καλύψει τις αυξημένες
ανάγκες. Εάν ίσχυε το μέτρο αυτό, θα είχε ως αποτέλεσμα να μην επιτύχει η Σχολή
ούτε τη στοιχειώδη επιστημονική κατάρτιση των νέων φοιτητών. Για το λόγο αυτό
εξέφραζε την ευχή να μην εισαχθούν στη Φυσικομαθηματική νέοι φοιτητές, ιδίως στο
Χημικό τμήμα. Εάν πάλι αυτό δεν ήταν εφικτό, πρότεινε να εισαχθούν μόνο εκείνοι
οι απόφοιτοι Γυμνασίου των οποίων οι οικογένειες είχαν θύματα πολέμου. 60
Δεν πρόλαβε να ξεκινήσει το έτος και ο Λογοθετόπουλος, αποστέλλει στις 25
Απριλίου στην πρυτανεία, την εξής χαρακτηριστική του κλίματος και της δράσης των
φοιτητών επιστολή: «Έχομεν την τιμήν να γνωρίσωμεν υμίν ότι κατόπιν
επανειλημμένων απεργιακών κινήσεων των φοιτητών του καθ’ υμάς Πανεπιστημίου
απεφασίσαμεν συμφώνως […] όπως διακοπή η διδασκαλία των μαθημάτων πασών των
Σχολών του καθ’ υμάς Παν/μίου μέχρι πέρατος του τρέχοντος ακαδημ. Έτους 194142». 61 Έτσι προτού προλάβουν να αρχίσουν τα μαθήματα σταματούν. Μετά από
αυτό, παρατείνεται η περίοδος εγγραφών και ορίζεται ως τελευταία προθεσμία για
την ανανέωση της εγγραφής για το έτος 1941-42, η 31η Αυγούστου. Σε αντίθετη
περίπτωση οι φοιτητές θα χάσουν το έτος. 62 Ενώ, μόλις τον Οκτώβριο του 1942,
γίνεται γνωστό ότι το ακαδημαϊκό έτος 1941-42, που ξεκίνησε στη 1 Μαρτίου και
τελείωσε στις 25 Απριλίου, «θεωρείται ως κανονικώς διανυθέν», με τις τμηματικές
του εξετάσεις να διεξάγονται το φθινόπωρο του 1942. 63
Το διάστημα από το Μάιο μέχρι το τέλος Αυγούστου, η επιδεινούμενη οικονομική
κατάσταση του ιδρύματος και η επαναφορά του θεσμού των εισιτηρίων εξετάσεων,
είναι τα κυρίαρχα ζητήματα που απασχολούν τη Σύγκλητο. Η πολιτική της κατοχικής
Φάκελος 3/8, αρ. πρωτ. 5808/7-2-42, Αρχείο ΕΚΠΑ,
Φάκελος 3/8, αρ. πρωτ. 17738/30-3-42, Αρχείο ΕΚΠΑ,
59
Πρακτικά…, Συνεδρία εικοστή δεύτερη της 2 Ιουνίου 1942, σ. 5-6, Φάκελος 3/8, αρ. πρωτ. 354/202-42, Αρχείο ΕΚΠΑ,
60
Φάκελος 3/8, αρ. πρωτ. 126/22/16-1-42, Αρχείο ΕΚΠΑ,
61
Φάκελος 3/8, αρ. πρωτ. 6458/1657/25-4-42, Αρχείο ΕΚΠΑ,
62
Φάκελος 3/8, Πανεπιστήμιον Αθηνών, 22-7-42, Αρχείο ΕΚΠΑ,
63
Φάκελος: Φοιτητικά προς…, αρ. πρωτ. 49241/12-10-42, Αρχείο ΕΚΠΑ,
57
58
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κυβέρνησης, στο θέμα των προσλήψεων νέων καθηγητών συνεχίζεται και αυτό
αποτελεί δυσβάσταχτο φορτίο. Οι μισθοί έχουν διπλασιαστεί, τα τέλη χαρτοσήμου
υπερδιπλασιάστηκαν, το ίδιο και τα έξοδα για τη χρήση των εργαστηρίων. Η μόνη
λύση που προτείνεται είναι η αύξηση των διδάκτρων. Τη φορά αυτή δε συζητείται
καθόλου η κρατική συμμετοχή, με τη μορφή έγκρισης πιστώσεων για τις λειτουργικές
ανάγκες του ιδρύματος, παρά το γεγονός ότι για την κατάσταση που διαμορφώθηκε
φέρει μεγάλη ευθύνη η κατοχική κυβέρνηση. Έτσι στη συνεδρίαση της 28ης Ιουλίου,
η Σύγκλητος αποφασίζει να αυξήσει τα δίδακτρα της επόμενης ακαδημαϊκής χρονιάς.
Για τους νεοεισερχόμενους φοιτητές σε 20.000 δρχ. και για την ανανέωση της
εγγραφής στους ήδη εγγεγραμμένους φοιτητές, σε 13.500 δρχ. Όσον αφορά στις
εισαγωγικές εξετάσεις, συμπεραίνει ότι η προσωρινή ισχύς του μέτρου, όπως
αναφέρει ρητά ο νόμος, υποδηλώνει και την επαναφορά της προϋπάρχουσας
κατάστασης. 64 Την ίδια περίοδο τέλος, η «κυβέρνηση» κινούμενη σταθερά στο
πνεύμα του εξοβελισμού της προηγούμενης πολιτειακής εκτροπής, με το νομοθετικό
διάταγμα 917/42 – φεκ. 3, καταργεί τον αναγκαστικό νόμο 1430/1938 και επαναφέρει
τον οργανισμό του 1932. 65

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Η επανάληψη της εκπαιδευτικής διαδικασίας το έτος 1941-42, θα πραγματοποιηθεί
σε ένα πλαίσιο το οποίο σε πολλά σημεία του ήταν τελείως διαφορετικό από τα
ισχύοντα προπολεμικά. Τα καινούρια δεδομένα της περιόδου, είναι δυνατόν να
χαρακτηρισθούν ως ρωγμές στο οικοδόμημα της φυσιογνωμίας του ιδρύματος-ελίτ.
Ένα οικοδόμημα όπου τα χρόνια του μεσοπολέμου, οι υψηλοί δείκτες δυσκολίας
κατά την εισαγωγή και κατά τη διάρκεια των σπουδών και οι μειωμένες κυβερνητικές
παρεμβάσεις στα εκπαιδευτικά ζητήματα του ιδρύματος, αποτελούσαν τα εχέγγυα
που διατράνωναν το υψηλό επιστημονικό του γόητρο. Ο Σεπτέμβριος λοιπόν του
1941, βρίσκει το Πολυτεχνείο αντιμέτωπο με πολλά προβλήματα. Με το Ν.Δ.
215/1941, το οποίο ψηφίστηκε παρά την καθολική αντίδραση των καθηγητών του, τα
ακαδημαϊκά έτη μετατράπηκαν σε ακαδημαϊκά εξάμηνα. Οι Ιταλοί παρά τις περί του
αντιθέτου διαβεβαιώσεις, δεν έχουν εκκενώσει ακόμη τους καταλυμένους χώρους.
Ενώ τέλος τον Οκτώβριο και το Δεκέμβριο, με κυβερνητική παρέμβαση υπήρξε
σημαντική αύξηση των εισακτέων σπουδαστών, πρωτοφανής για τα μέχρι τότε
ισχύοντα.
Η επίταξη των κτιρίων του Πολυτεχνείου που συνεχίστηκε και το Σεπτέμβριο,
απέτρεψε την προγραμματισμένη έναρξη των μαθημάτων που είχε οριστεί στη 1 του
μηνός. Ενώ η Σύγκλητος του ιδρύματος, συνεδριάζει για πρώτη φορά στις 12
Σεπτεμβρίου 1941. Η σύνθεση της αποτελείται από τους: Ι. Θεοφανόπουλο
(πρύτανη), Ν. Κιτσίκη (αντιπρύτανη) και τους Κοσμήτορες των Σχολών, Σ. Νομικό
(Πολιτικών Μηχανικών), Κ. Γουναράκη (Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων), Ι.
Χατσόπουλο, (Αρχιτεκτόνων), Σ. Χόρς (Χημικών Μηχανικών), Δ. Λαμπαδάριο
(Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών), και τους καθηγητές Σ. Κορώνη, Κ. Στάμο,
Πρακτικά…, Συνεδρία εικοστή της 28ης Απριλίου 1942, σ. 3-5, Συνεδρία εικοστή δεύτερη της 2
Ιουνίου 1942, σ. 8, Συνεδρία εικοστή πέμπτη της 28ης Ιουλίου 1942, σ. 8, Αρχείο ΕΚΠΑ,
65
Η συζήτηση αυτή είχε ξεκινήσει στο υπουργείο Παιδείας από τον Ιούλιο του 1941. Το Πανεπιστήμιο
μάλιστα έχοντας ενημερωθεί, είχε συντάξει και αποστείλει επιστολή στον «πρωθυπουργό», όπου τον
ενημέρωνε για τα προβλήματα του τρόπου εκλογής των καθηγητών και του ορίου ηλικίας
αποχώρησης αυτών. Καταλήγοντας η επιστολή, ως ενδεικνυόμενη λύση πρότεινε την «επαναφορά
εις ισχύν των δι’ αυτού (1430/1938) τροοποποιηθεισών και συμπληρωθεισών διατάξεων του Ν.
5343». Πρακτικά…, Ακαδημαϊκό έτος 1940-41, Συνεδρία εικοστή πέμπτη (έκτακτος) της 12ης
Ιουλίου 1941, σ. 2-5, Αρχείο ΕΚΠΑ, Παπαπάνος Κ., Χρονικό…, σ. 275, Καλογεροπούλου Γ. Α.,
Κατάλογος…, σ. 168,
64
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Π. Ζαχαρία και Κ. Βέη. 66 Στη συνεδρία αυτή η Σύγκλητος προσπαθεί να δώσει λύσεις
στα διογκωμένα προβλήματα, με στόχο να καταφέρει την επανέναρξη της λειτουργίας
του ιδρύματος. Επιπλέον, καθορίζει τα θέματα που αφορούσαν τις εξετάσεις των
τελειόφοιτων, που το καλοκαίρι αναπλήρωσαν τις σπουδές τους. Αυτές έλαβαν χώρα
τον Οκτώβριο, με αποτέλεσμα 157 από τους τελειόφοιτους να αποφοιτήσουν.
Αναλυτικά απόκτησαν πτυχίο οι εξής:
ΣΧΟΛΗ

ΠΤΥΧ.

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

66

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

55

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

10

ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

26

ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

67

-

Αυτό το χρονικό διάστημα, ένα επιπλέον πρόβλημα που αντιμετωπίζει η
Σύγκλητος, είναι η απόφαση της «κυβέρνησης», σύμφωνα με την οποία δόθηκε το
δικαίωμα στους ευέλπιδες Ιης και ΙΙης Τάξης, αλλά και στους απασχολούμενους σε
όλες τις στρατιωτικές Σχολές (Ν.Δ. 438/30-8-1941), να εγγραφούν χωρίς εξετάσεις
στο πρώτο έτος οποιουδήποτε ΑΕΙ της χώρας ή στο πρώτο και δεύτερο έτος των
Σχολών του Πολυτεχνείου. 68 Μια απόφαση που παίρνει τη μορφή διαταγής τον
Οκτώβριο από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας και γίνεται υποχρεωτική για όλους τους
ευέλπιδες. 69 Έτσι, το φθινόπωρο σε σύνολο 648 ευελπιδων Ιης και ΙΙης Τάξης, οι 450
καταλήγουν στο Πολυτεχνείο και μοιράζονται στο Α΄ και Β΄ έτος. 70
Μέσα σε ένα κλίμα λοιπόν, που απείχε παρασάγγας από τα προπολεμικά δεδομένα
λειτουργίας του, το Πολυτεχνείο ξεκινά τα μαθήματα του στις 16 Οκτωβρίου. Η
εγγραφή των ευέλπιδων και η καθυστερημένη έναρξη των μαθημάτων, δημιούργησαν
ένα επιπρόσθετο πρόβλημα σπουδών, ιδίως για το Α΄ και Β΄ έτος. Τότε ακριβώς η
Σύγκλητος στη συνεδρία της 24ης Οκτωβρίου, συνυπολογίζοντας όλα τα
προαναφερόμενα προβλήματα, που ήταν αποτέλεσμα του πολέμου και της κατοχής,
οριοθετεί το μέγεθος των υποχωρήσεων που θα κάνει σε θέματα σπουδών. Έτσι,
εισηγείται στο υπουργείο Παιδείας να μην ισχύσουν για τις δύο εν λόγω τάξεις, οι
διατάξεις περί σύμπτυξης των ακαδημαϊκών ετών. Σε όλα τα παραπάνω, έρχεται να
προστεθεί και να επιδεινώσει το ήδη βεβαρημένο εκπαιδευτικό πλαίσιο, το πρόωρο
κλείσιμο όλων των ΑΕΙ στις 13 Νοεμβρίου. Επομένως η βασική προϋπόθεση του
Ν.Δ. 215/1941, περί εκμεταλλεύσεως όλης της χρονικής περιόδου ΣεπτεμβρίουΔεκεμβρίου, δεν ίσχυσε. Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις, το υπουργείο Παιδείας
κάνει δεκτή την πρόταση της Συγκλήτου στις αρχές του 1942. Επισημαίνοντας
Πρακτικά Συγκλήτου 1941, 19η Συνεδρία της 12ης Σεπτεμβρίου 1941, σ. 1, Αρχείο Ε.Μ.Π.,
Εθνικόν Μετσόβιον Πολυτεχνείον, Διπλωματούχοι …, σ. 167-168,
68
Οι ευέλπιδες της Ιης Τάξης και όσοι ορκίστηκαν ανθυπολοχαγοί τον Αύγουστο και τον Οκτώβριο
του 1940, εγγράφονταν στο Πολυτεχνείο χωρίς εξετάσεις, οι μεν ως μαθητές στην Α΄ τάξη και οι δε
ως απόφοιτοι στη Β΄ τάξη. Η παρακολούθηση της φοίτησης τους γινόταν από την «Ανώτατη
Εποπτεία Σπουδών». Πρακτικά Συγκλήτου 1941, 25η Συνεδρία της 12ης Δεκεμβρίου 1941, σ. 2,
Αρχείο Ε.Μ.Π., «Οι Ευέλπιδες και Δόκιμοι εγγράφονται εις Ανώτατας Σχολάς-Ίδρυσις εδρών και
εργαστηρίων», εφ. Βραδυνή, 3 Σεπτεμβρίου 1941, σ. 2, Εθνικόν Μετσόβιον Πολυτεχνείον,
Λογοδοσία…, σ. 15,
69
Οι πρώτες μαζικές εγγραφές τους παρατηρούνται στα πρακτικά της Συγκλήτου της 3ης Οκτωβρίου
του 1941. Πρακτικά Συγκλήτου 1941, 20η Συνεδρία της 3ης Οκτωβρίου 1941, σ. 5-18, Αρχείο
Ε.Μ.Π.,
70
Φωτόπουλος Χ., 1828-1998. Στρατιωτική…, τ. Β΄, σ. 534-536, Στάικος – Μακρής Π., Κίτσος
Μαλτέζος…, σ. 97, 331,
66
67
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παράλληλα, ότι η σύμπτυξη των σπουδών αυτών των σπουδαστών, μπορεί να
μετατεθεί στο τρίτο έτος σπουδών τους, με ρύθμιση που θα προτείνει η Σύγκλητος.
Έτσι οι εγγεγραμμένοι του Α΄ και Β΄ έτους, καλούνταν να χάσουν ουσιαστικά τον
προηγούμενο χρόνο, παίρνοντας όμως την υπόσχεση ότι στο μέλλον θα τον
αναπληρώσουν. 71
Στο σημείο αυτό είναι χρήσιμο να διευκρινιστεί, ότι οι σπουδές στο Πολυτεχνείο,
ως τεχνικές σπουδές, είχαν το εξής χαρακτηριστικό. Τα δύο πρώτα χρόνια
περιλάμβαναν θεωρητικά μαθήματα και τα τρία υπόλοιπα, ασχολούνταν με την
τεχνική μόρφωση των ειδικών κλάδων. Επιπλέον διέπονταν και από δύο διατάγματα.
Το πρώτο αφορούσε τους σπουδαστές του Γ΄, Δ΄ και Ε΄ έτους και είχε τροποποιηθεί
το Δεκέμβριο του 1938. 72 Το δεύτερο αφορούσε τους σπουδαστές Α΄ και Β΄ έτους
του ακαδημαϊκού έτους 1940-41 και είχε δημοσιευτεί στις 27 Φεβρουαρίου του
1940. 73 Στα δύο πρώτα έτη λοιπόν, είχε δημιουργηθεί σημαντικό πρόβλημα στη
θεωρητική κατάρτιση, ενώ στα τρία τελευταία, μπορούσαν να εφαρμοστούν κάποια
μέτρα επιείκειας, ώστε οι σπουδαστές αυτοί να τελειώσουν τις σπουδές τους χωρίς
σημαντική βλάβη της μορφώσεως τους. 74 Διακατέχοντες από αυτό το πνεύμα οι
καθηγητές της Συγκλήτου προτείνουν στο υπουργείο, για όσους την επόμενη χρονιά
θα είναι τελειόφοιτοι, να μην υποστούν στο τρέχον έτος προαγωγικές εξετάσεις, σε
μαθήματα η διδασκαλία των οποίων συνεχίζεται και στο επόμενο έτος. Η πρόταση
γίνεται δεκτή και όλοι οι σπουδαστές, εκτός των δύο πρώτων ετών, εγγράφονται στο
επόμενο έτος σπουδών. 75
Το Δεκέμβριο, το έντονο επισιτιστικό πρόβλημα και το ζήτημα της θέρμανσης,
επισκίασαν όλα τα άλλα προβλήματα. Σε συναντήσεις που είχαν με το
Λογοθετόπουλο οι πρυτανικές αρχές, συμφωνούν ότι υπό τις παρούσες συνθήκες δεν
ήταν δυνατή η διενέργεια εισιτηρίων εξετάσεων, ενώ μεταθέτουν για το Μάρτιο το
άνοιγμα των ιδρυμάτων τους. Όμως ενώ για όλα τα ΑΕΙ ίσχυσε η ελεύθερη εγγραφή
σπουδαστών χωρίς εισιτήριες εξετάσεις, το Πολυτεχνείο κατάφερε να πετύχει να μην
εφαρμοστεί η εν λόγω ρύθμιση σε αυτό. Παρόλα αυτά, δεν απέφυγε την εγγραφή
νέων σπουδαστών. Έτσι με κυβερνητική παρέμβαση το Δεκέμβριο του 1941, οι 172
διαγωνιζόμενοι που είχαν απορριφθεί στις εισιτήριες εξετάσεις του 1940-41, διότι
είχαν μέσο όρο βαθμολογίας μικρότερο του 5, αποκτούσαν δικαίωμα εγγραφής.
Συνοψίζοντας επομένως για το Α΄ έτος, στους περσινούς 162 επιτυχόντες
προστίθενται οι φετινοί 172, οι περισσότεροι από τους 450 ευέλπιδες και σχεδόν 50
μετεγγραφές, σύνολο 709 σπουδαστές. Στο Β΄ έτος στους ήδη υπάρχοντες περίπου
Πρακτικά Συγκλήτου 1941, 22η Συνεδρία της 24ης Οκτωβρίου 1941, σ. 14, Πρακτικά Συγκλήτου
1942, 1η Συνεδρία της 22ης Ιανουαρίου 1942, σ. 2-3, Αρχείο Ε.Μ.Π.,
72
Όσον αφορά τα χρόνια φοίτησης στο ίδρυμα, αυτά ήταν πέντε για τη Σχολή των Πολιτικών
Μηχανικών και Μηχανολόγων–Ηλεκτρολόγων, ενώ ήταν τέσσερα για όλες τις υπόλοιπες. Τη χρονιά
αυτή ψηφίζεται το Ν.Δ. 522/1941, σύμφωνα με το οποίο η φοίτηση στη Σχολή Αρχιτεκτόνων
αυξάνεται σε πέντε χρόνια και ορίζεται ότι οι εισιτήριες εξετάσεις στις σχολές του θα γίνονται σε
δύο περιόδους. Η πρώτη για τις σχολές πενταετούς φοιτήσεως και η δεύτερη για τις άλλες σχολές
τετραετούς φοιτήσεως. Ο νόμος εφαρμόζεται από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος που ξεκινά το
Μάρτιο του 1942. Παπαπάνος Κ., Χρονικό…, σ. 280,
73
Σε αυτούς τους σπουδαστές ο νόμος διαχώριζε τις διπλωματικές εξετάσεις σε πρώτες και τελικές. Οι
πρώτες που ονομάζονταν προδιπλωματικές, διεξάγονταν όταν τελείωνε ο σπουδαστής τα δύο πρώτα
έτη. Όσον αφόρα τις τελικές διπλωματικές εξετάσεις, ο σπουδαστής δεν δικαιούνταν να προσέλθει
σε αυτές εάν δεν είχε περάσει ένας χρόνος από την επιτυχή συμμετοχή του στις πρώτες. Πρακτικά
Συλλόγου Τακτικών Καθηγητών, 2α Συνεδρία, 1 Οκτωβρίου 1942, σ. 20, Αρχείο Ε.Μ.Π.,
74
Πρακτικά Συνελεύσεως 1941-43, 62η Συνεδρία της 8ης Σεπτεμβρίου 1941, σ. 26, 63η Συνεδρία της
17ης Δεκεμβρίου 1941, σ. 6-7, Αρχείο Ε.Μ.Π.,
75
Πρακτικά Συγκλήτου 1941, 24η Συνεδρία της 21ης Νοεμβρίου 1941, σ. 8, Αρχείο Ε.Μ.Π.,
Πρακτικά…, Συνεδρία πρώτη της 7ης Οκτωβρίου 1941, σ. 3, Αρχείο ΕΚΠΑ,
71
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170 σπουδαστές, προστίθενται οι ευέλπιδες και οι μετεγγραφές, σύνολο 361
σπουδαστές. Σε σύνολο λοιπόν 1440 σπουδαστών του Πολυτεχνείου, οι 1070 ήταν
εγγεγραμμένοι στο Α΄ και Β΄ έτος και μόνο οι 370 στα τρία υπόλοιπα. Γεγονός που
συνεπικουρούμενο από τα προβλήματα της κατοχής, δημιουργούσε σημαντικότατα
προβλήματα στο επίπεδο σπουδών των δύο πρώτων ετών. 76
Με αυτά τα δεδομένα, τα μαθήματα του νέου ακαδημαϊκού έτους, ξεκίνησαν στις 9
Μαρτίου για τα τελευταία έτη και στις 11 Μαρτίου για τα δύο πρώτα. Οι σπουδαστές
αλλά και αρκετοί καθηγητές του ιδρύματος, ήταν αντίθετοι με την έναρξη των μαθημάτων, καθώς οι συνθήκες ήταν ιδιαίτερα δυσμενείς. Τελικά μετά από την τετραήμερη απεργία των σπουδαστών και την επέμβαση της Ειδικής Ασφάλειας, τα μαθήματα ξεκίνησαν στις 15 Μαρτίου. Η παρακολούθηση όμως ήταν μειωμένη ιδίως για
το πρώτο και δεύτερο έτος, καθώς από τους 709 νέους εγγεγραμμένους, μόνο οι 200
παρακολουθούσαν, αριθμός που όσο πλησίαζε το καλοκαίρι όλο και μειωνόταν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα των δυσκολιών που αντιμετώπιζε το ίδρυμα, είναι πως μετά τις διακοπές του Πάσχα, τα μαθήματα διαρκούσαν τέσσερις ώρες την ημέρα. Παρά
το γεγονός ότι η διάρκεια του έτους παρατάθηκε μέχρι στις 5 Ιουλίου, 77 το υπουργείο Παιδείας (αρ. πρωτ. 34298/2-7-42), μετά από πρόταση της Συγκλήτου, απόφάσισε να αναβληθούν οι προαγωγικές εξετάσεις για τα δύο πρώτα έτη του ιδρύματος,
διότι οι σπουδαστές δεν είχαν προετοιμαστεί επαρκώς. Οι νέες εξετάσεις μεταφέρθηκαν για μετά τις 15 Οκτωβρίου. Με τον τρόπο αυτό, δινόταν το περιθώριο σε όσους
σπουδαστές δεν είχαν ασκηθεί στα εργαστήρια και το μηχανουργείο, να ασκηθούν
στο διάστημα από τις 6 Ιουλίου μέχρι και τις 15 Οκτωβρίου, ώστε να αποκτήσουν δικαίωμα συμμετοχής στις προαγωγικές. Σε αντίθετη περίπτωση θα έχαναν τη χρονιά. 78
Η συζήτηση για την καλύτερη οργάνωση των σπουδών την επόμενη χρονιά,
επικεντρώθηκε και πάλι στο κυρίαρχο πρόβλημα του ιδρύματος, που δεν ήταν άλλο
από το μεγάλο αριθμό σπουδαστών που έχει εγγραφεί. Η προοπτική μάλιστα να
διεξαχθούν εισιτήριες εξετάσεις και να εγγραφούν νέοι σπουδαστές, αποτελεί το
σημείο τριβής τόσο με την «κυβέρνηση», όσο και μεταξύ των μελών της Συγκλήτου.
Αφορμή για τη συζήτηση αποτέλεσε η επιστολή που συντάξανε τα τέσσερα μέλη της
εξεταστικής επιτροπής, Ν. Κριτικός, Ι. Χατσόπουλος, Φ. Βασιλείου και Α.
Παπαπέτρου, με την οποία ζητούσαν από τη Σύγκλητο να αποφασίσει, να μη
διεξαχθούν εισιτήριες εξετάσεις για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος. Όπως
επισημαίνουν, τη χρονιά αυτή από τους εφτακόσιους σπουδαστές της Α΄ τάξης,
φοιτήσανε λιγότεροι από τους διακόσιους. Επομένως από τους υπόλοιπους,
τουλάχιστον οι τριακόσιοι, πιθανώς να παρακολουθήσουν στο προσεχές έτος τα
μαθήματα του Α΄ έτους. Με δεδομένο ότι το Πολυτεχνείο, δε μπορεί να ανταποκριθεί
ούτε σε αυτό τον αριθμό, ακόμη και σε κανονικές συνθήκες, η είσοδος επιπλέον
σπουδαστών μέσω εισιτηρίων εξετάσεων «θα είχε καταστρεπτικά αποτελέσματα για το
Ίδρυμα». Η Σύγκλητος μετά από διεξοδική συζήτηση, αποφασίζει για λόγους
σκοπιμότητας και «περισώσεως του γοήτρου του από ξένων επεμβάσεων», τη
διενέργεια εισαγωγικών εξετάσεων, καθώς ένα νέο αίτημα προς τον «υπουργό» για το
θέμα αυτό, ο οποίος σημειωτέων είχε αποδεχτεί τον περασμένο Ιανουάριο παρόμοιο
αίτημα, θα έβλαπτε πολλαπλά το ίδρυμα. Στην απόφαση μειοψήφησε ο Ν. Κριτικός. 79
Πρακτικά Συλλόγου Τακτικών Καθηγητών, 2α Συνεδρία, 1 Οκτωβρίου 1942, σελ. 4-5, 8, Πρακτικά
Συνελεύσεως 1941-43, 63η…, σελ. 2-5, Αρχείο Ε.Μ.Π.,
77
«Η διαρρύθμισης των σπουδών εις το Πολτεχνείον», εφ. Ελεύθερο Βήμα, 5 Ιουνίου 1942, σ. 2,
78
Πρακτικά Συλλόγου Τακτικών Καθηγητών, 2α Συνεδρία…, σ. 5-6, Πρακτικά Συγκλήτου 1942, 15η
Συνεδρία της 10ης Ιουλίου 1942, σ. 1-2, Αρχείο Ε.Μ.Π.,
79
Χαρακτηριστική του ήθους του Ν. Κριτικού, είναι η απάντηση του στην πρόταση του πρύτανη για
αύξηση του μισθού των εξεταστών, όπου δηλώνει ότι «αντιτίθεμαι προσωπικώς προς αυτήν, φρονών
76
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Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η προηγούμενη χρονιά κληροδότησε πολλά προβλήματα στο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, παρόλα αυτά το ίδρυμα κατάφερε να λειτουργήσει χωρίς διακοπή. Η
εγκατάλειψη του από ένα σημαντικό αριθμό καθηγητών και η μετακόμιση τους στην
Αθήνα, τα οικονομικά προβλήματα και το κυριότερο η επίταξη του κεντρικού κτιρίου
από τους Γερμανούς, ήταν τα κυριότερα προβλήματα. Οι λύσεις που δόθηκαν σχετικά
με την εύρεση αιθουσών διδασκαλίας, αναδεικνύουν το μεράκι των καθηγητών που
παρέμειναν στη Θεσσαλονίκη. Η διδασκαλία των μαθημάτων λοιπόν, μεταφέρθηκε
στα υπόγεια του κτιρίου της Φιλοσοφικής, στο αμφιθέατρο και το σχεδιαστήριο, στο
Πειραματικό Σχολείο, στο ψυχολογικό εργαστήριο, στη Σχολή Βαλαγιάννη και σε
ποικίλα κτίρια της πόλης, όπως στους κινηματογράφους Ορφέα (Αγ. Δημητρίου),
Εθνικόν (παραλία) και Πατέ, στο Άσυλο του Παιδιού, στη Χάβρα, στην αίθουσα της
Ευξείνου Λέσχης (Βενιζέλου 20-22), αλλά και σε θέατρα, ιδιωτικά σχολεία,
Συναγωγές και άλλους απίθανους χώρους, διασκορπισμένους σε όλα τα σημεία της
Θεσσαλονίκης. 80 Τα γραφεία του δε, μεταστεγάζονται σε κτίριο της οδού Φιλικής
Εταιρείας, πίσω από τη Στρατιωτική Λέσχη. 81
Το Πανεπιστήμιο ανοίγει στη 1 Σεπτεμβρίου και δύο μέρες μετά, συνεδριάζει για
πρώτη φορά η Σύγκλητος. Σε αυτή τη συνεδρία οι μόνοι που είναι νόνιμα εκλεγμένα
μέλη, είναι ο νέος πρύτανης Δ. Καββάδας και ο κοσμήτορας της Φυσικομαθηματικής
Σχολής, Ο. Πυλαρινός. Οι υπόλοιποι κοσμήτορες των άλλων Σχολών είναι
προσωρινοί και αλλάζουν ανά συνεδρία, ενώ δεν εξελέγησαν αντιπρύτανης και ένα
μέλος ως συγκλητικός. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, η σύνθεση της Συγκλήτου σε όλη
τη διάρκεια της χρονιάς να είναι ελλιπής. Μόλις το Νοέμβριο, καλύπτονται οι θέσεις
των κοσμητόρων των Σχολών, από μόνιμα εκλεγμένα μέλη. Έτσι, κοσμήτορας της
Φιλοσοφικής είναι ο Σ. Κυριακίδης, της Νομικής και Οικονομικών Επιστημών ο Π.
Βιζουκίδης και της Γεωπονικής και Δασολογικής, ο Χ. Μουλόπουλος. 82 Όσον αφορά
τον προπρύτανη Α. Οικονομόπουλο, αποστέλλει επιστολή με την οποία δηλώνει ότι
αποσύρεται των διοικητικών Συμβουλίων. 83 Πρωτύτερα είχε διανείμει στους
καθηγητές του Πανεπιστημίου, χωρίς να ενημερώσει τη Σύγκλητο, αντίτυπο
δημοσιεύματος του ιδρύματος που είχε γραφεί την περίοδο της δικτατορίας, με τίτλο:
«Ιωάννης Μεταξάς, ιδρυτής του νέου μείζονος Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης»,

ανέκαθεν ότι τα εξέταστρα πρέπει να καταργηθούν παντάπασιν δια να αναλαμβάνουν οι έχοντες την
αρμοδιότητα καθηγηταί όλον τον κόπον της εξετάσεως με την συναίσθησιν ότι εκτελούν ένα καθήκον
προς το ίδρυμα και όχι προς τον σκοπόν της αυξήσεως των αποδοχών των». Σημειωτέων πως η
τοποθέτηση αυτή, γίνεται την περίοδο της κατοχής όπου οι αποδοχές δεν βελτίωναν το επίπεδο
ζωής, αλλά καθόριζαν σε σημαντικό βαθμό ακόμη και τη συνέχιση της. Πρακτικά Συγκλήτου 1942,
16η Συνεδρία της 16ης Ιουλίου 1942, σ. 1-8, Αρχείο Ε.Μ.Π.,
80
Λέτσας Α., Επιτροπή…, σ. 241, 246, 254, Κυριαζόπουλος Β., Τα πενήντα…, σ. 100, Χρηστίδης Κ.,
Τα πενήντα χρόνια…, σ. 29, Χασιώτης Ι.Κ. – Αραβαντινός Δ., Το Πανεπιστήμιο…, σ. 39, 439, 567,
Πασπαλιάρης Π. – Σαρρής Κ., Τομές…, σ. 2, 213, Αναστασιάδης Γ., Το Πανεπιστήμιο…, σ. 263,
Γούναρης Β. – Παπαπολυβίου Π., Ο φόρος…, σ. 38, Καφταντζής Γ., Το Πανεπιστήμιο…, 1η εκδ., σ.
14,
81
Καστάνης Ν., Ένα περίγραμμα…, σ. 52, Καστάνης Ν., 70χρονη…, σ. 65, Γούλης Γ. – Πεντογάλος
Γ, Α.Π.Θ. Ιατρική Σχολή 50 χρόνια 1942-1992, Θεσσαλονίκη, «University Studio Press», (χ.χ.), σ.
95,
82
Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 5ον…, Συνεδρία 529 της 3ης Σεπτεμβρίου 1941, σ. 2, Συνεδρία 540 της
12ης Νοεμβρίου 1941, σ. 66, Αρχείο ΑΠΘ,
83
Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 5ον…, Συνεδρία 534 της 24ης Σεπτεμβρίου 1941, σ. 29, Αρχείο ΑΠΘ,
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γνωρίζοντας την αποδοκιμασία όλης της Συγκλήτου. 84 Τελικά η πρώτη παρουσία του
σε αυτή, γίνεται στη συνεδρία της 22ας Απριλίου του 1942 85
Τα μαθήματα του ακαδημαϊκού έτους 1940-41, αρχίζουν το Σεπτέμβριο και οι
παραδόσεις στη Φυσικομαθηματική Σχολή, γίνονται σε διάφορους ιδιωτικούς χώρους
με αμφιθέατρο τον κινηματογράφο Ορφέα, ενώ τα εργαστήρια της στεγάζονται στο
παράπλευρο φιλανθρωπικό ίδρυμα, Άσυλο του Παιδιού. 86 Το εργαστήριο της
Ζωολογίας με τον καθηγητή Γ. Αθανασόπουλο και το εργαστήριο της ορυκτολογίας
και πετρολογίας, με τον καθηγητή Χρ. Γαρδίκα, που το χρησιμοποιούσε και για
γραφείο, βρίσκονταν στα υπόγεια του κτιρίου, τα οποία οι φοιτητές σκωπτικά
αποκαλούσαν «η ζωή εν τάφω». Στον κινηματογράφο «Αίγλη», οι φοιτητές της
Γεωπονίας παρακολουθούσαν τα θεωρητικά μαθήματα της Ζωολογίας, από τον
καθηγητή Γ. Αθανασόπουλο. Τα εργαστήρια μικροσκοπίας τους, γίνονταν κάτω από
αντίξοες συνθήκες, από τον καθηγητή της συστηματικής βοτανικής και φυτογεωγραφίας Κ. Γκανιάτσα, στην ταράτσα ενός μεγάρου, επί της Λεωφόρου Νίκης, κοντά
στο παλιό Ινστιτούτο Γκαίτε. 87 Ενώ τέλος, τα μαθήματα της Φιλοσοφικής Σχολής,
γινόταν σε ένα όροφο του Ψυχολογικού εργαστηρίου, επί της οδού Ικτίνου. 88
Στην πρώτη συνεδρία της η Σύγκλητος, καθορίζει ότι «αι διευκολύνσεις εις τους
φοιτητάς πρέπει να παύσουν διότι αποβαίνουν προς ζημίαν της εκπαιδεύσεως». Με την
άποψη αυτή διαφωνεί μειοψηφώντας ο πρύτανης, ο οποίος πιστεύει πως λόγω των
εξαιρετικά δύσκολων συνθηκών της κατοχής, οι φοιτητές πρέπει να συναντούν τη
συμπαράσταση των καθηγητών τους. Άποψη που τελικά, όπως φαίνεται και από τις
μεταγενέστερες αποφάσεις της Συγκλήτου, επικρατεί. Τα δίδακτρα ορίζεται να
καταβληθούν σε δύο δόσεις, μέχρι το τέλος του χρόνου, ενώ εγγράφονται ατελώς οι
στρατευθέντες και άποροι φοιτητές. Στους πρώτους μάλιστα, όπως συνέβη και στα
υπόλοιπα ανώτατα ιδρύματα, εφόσον είχαν πληρώσει την εγγραφή τους το 1940, τους
επιστρέφονται τα χρήματα. Στις Σχολές του ιδρύματος, εγγράφονται χωρίς εξετάσεις
όσοι απόφοιτοι Γυμνασίου κατάγονται από τα Ιόνια νησιά, τις βουλγαροκρατούμενες
περιοχές της Μακεδονίας και Θράκης, το νομό Φλώρινας, την Ήπειρο, την Κρήτη,
την Αίγυπτο, αλλά και οι ευέλπιδες. Η προθεσμία εγγραφών παρατείνεται μέχρι τις 15
Δεκεμβρίου και το ακαδημαϊκό έτος 1940-41, λήγει στις 31 του μήνα. Αμέσως μετά
ξεκινούν οι τμηματικές εξετάσεις, στις οποίες έχουν δικαίωμα συμμετοχής και όσοι
φοιτητές δεν κατάφεραν να παρακολουθήσουν τις φροντιστηριακές ή εργαστηριακές
ασκήσεις. 89
Κύριο μέλημα της Συγκλήτου αυτή τη χρονιά, ήταν η στέγαση της Φοιτητικής
Λέσχης και η δημιουργία ενός βασικού και σταθερού φοιτητικού συσσιτίου. Ενός
συσσιτίου που θα παρείχε την αναγκαία και απαραίτητη διατροφή, στους
δοκιμαζόμενους από την κατοχική πείνα του 1941-42, φοιτητές. Μία από τις πρώτες
Ο πρύτανης Δ. Καββάδας αναφέρει χαρακτηριστικά: «Το Πανεπιστήμιον δεν πρέπει να παρουσιάζεται
ότι λιβανίζει τους δικτάτορας». Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 5ον…, Συνεδρία 533 της 20ης
Σεπτεμβρίου 1941, σ. 21, Αρχείο ΑΠΘ,
85
Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 5ον…, Συνεδρία 560 της 22ας Απριλίου 1942, σ. 184, Αρχείο ΑΠΘ,
86
Βαρέλλα Α. Ε., Η Σχολή…, σ. 32, Οικονόμου Α. Ν., Σκόρπια…, σε. 61, Χασιώτης Ι.Κ. – Αραβαντινός Δ., Το Πανεπιστήμιο…, σ. 146,
87
Λαυρεντιάδη Γ., Το Φυσιογνωστικό τμήμα του ΑΠΘ, στο Βαρέλλα..., σ. 97, Αναγνώστου Κ.
Φοιτητής του Γεωπονικού τμήματος του ΑΠΘ. Προσωπική συνέντευξη στη γράφουσα στη 1-62005,
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Τσοχατζή Α. Φοιτήτρια της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ. Προσωπική συνέντευξη στη γράφουσα
στη 1-6-2005,
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Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 5ον…, Συνεδρία 529 της 3ης Σεπτεμβρίου 1941, σ. 2, Συνεδρία 536 της
15ης Οκτωβρίου 1941, σ. 40, Συνεδρία 537 της 22ας Οκτωβρίου 1941, σ. 42, Συνεδρία 542 της 19ης
Νοεμβρίου 1941, σ. 75, Συνεδρία 543 της 26ης Νοεμβρίου 1941, σ. 82-83, Αρχείο ΑΠΘ,
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αποφάσεις της, ήταν να καθορίσει ότι το 10% των φοιτητών κάθε Σχολής θα
σιτίζονταν δωρεάν. Σε αυτό δεν περιλαμβάνονται οι φοιτητές που κατάγονται από τα
Ιόνια νησιά, τις βουλγαροκρατούμενες περιοχές της Μακεδονίας και Θράκης, το νομό
Φλώρινας, την Ήπειρο, την Κρήτη, την Αίγυπτο και τα Δωδεκάνησα, οι οποίοι
τυγχάνουν όλοι δωρεάν σίτιση. Επιπλέον και για τους υπόλοιπους φοιτητές, η τιμή
του συσσιτίου, ειδικά το χρόνο αυτό, είναι αισθητά μειωμένη. Την προσπάθεια της
Συγκλήτου, συνεπικουρεί η Νομαρχιακή Επιτροπή συσσιτίων Θεσσαλονίκης, προτείνοντας τη δημιουργία εστίας για το Πανεπιστήμιο, την οποία θα εφοδιάζει με τρόφιμα
και υλικά από την αποθήκη της. Πρόταση που γίνεται αποδεκτή με θετικά σχόλια. 90
Το Πανεπιστήμιο δε μπορούσε να διαθέσει χρήματα για τη Λέσχη και το συσσίτιο,
επειδή λειτουργούσαν χωρίς νομοθετική ρύθμιση. Για το λόγο αυτό ο πρύτανης, μετά
από συνεννόηση με τον Πάρεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, προτείνει στη Σύγκλητο
την ίδρυση φοιτητικού συσσιτίου, βάσει κανονισμού ο οποίος θα εγκριθεί από αυτή.
Την αμέσως επόμενη συνεδρία, κατατίθεται ο προσωρινός Οργανισμός του φοιτητικού συσσιτίου. Σύμφωνα με αυτόν, συνεχίζεται η λειτουργία «του φοιτητικού συσσιτίου, οργανουμένου εφεξής υπό τον τύπον προσωρινού αυτοτελούς παραρτήματος του
Πανεπιστημίου», μέχρι την έκδοση νομοθετικού διατάγματος για τη λειτουργία της
Πανεπιστημιακής Λέσχης. Το συσσίτιο αφορά μόνο φοιτητές, διαρκεί μέχρι 15
Ιουνίου και παρέχεται σε ειδικό κτίριο που λειτουργεί μόνο γι’ αυτό το σκοπό.
Διοικείται από πενταμελή επιτροπή καθηγητών, με Πρόεδρο τον πρύτανη και μέλη
τέσσερις καθηγητές, έναν από κάθε Σχολή. Αυτοί ελέγχουν τους υπαλλήλους του
συσσιτίου, ενώ ο Πρόεδρος έχει το δικαίωμα να τοποθετήσει φοιτητές ως βοηθούς
του επιμελητή και του αποθηκάριου. Στις 30 Μαρτίου ο Οργανισμός τροποποιείται
και θεσμοθετείται θέση Διευθυντή, γιατί «με την έκτασιν την οποίαν έλαβε το φοιτητικόν συσσίτιον ήτο αδύνατον να ασκηθή αυστηρός έλεγχος επί της όλης λειτουργίας».
Πρώτος διευθυντής ορίζεται ο βοηθός του εργαστηρίου Μετεωρολογίας, Α. Λύτης. 91
Η ευαισθησία και το ενδιαφέρον των πανεπιστημιακών αρχών για τους φοιτητές
τους, συναντά την αναλγησία και τον κυνισμό της «κυβέρνησης». Από το γραφείο
του «πρωθυπουργού», κοινοποιείται έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης του Δημόσιου
λογιστικού, σύμφωνα με το οποίο το υπουργείο Οικονομικών ενημερώνει, «ότι υπό
τας παρούσας συνθήκας δεν ευρίσκει δεδικαιολογημένην την ανάπτυξιν του
Οργανισμού του Πανεπιστημίου δια της δημιουργίας νέων θέσεων τακτικού
προσωπικού ούτε και την ίδρυσιν Πανεπιστημιακής Λέσχης». Η κρατική αδιαφορία
από τη μία και οι αυξημένες ανάγκες σίτισης από την άλλη, οδηγούν σε αδιέξοδο τη
Σύγκλητο. Τα χρήματα που είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του
Πανεπιστημίου, για τις ανάγκες του συσσιτίου εξανεμίστηκαν. Η Σύγκλητος για να
καλύψει τις άμεσες ανάγκες, αναγκάζεται να λάβει απόφαση για επιπλέον πίστωση
προερχόμενη από το αποθεματικό του ιδρύματος. Ενώ καταλήγει πως στη 1 Μαρτίου,
με την έναρξη δηλαδή του νέου ακαδημαϊκού έτους 1941-42, η δωρεάν και η επί
μειωμένη τιμή σίτιση, παύουν να ισχύουν. Για τη συνέχιση αυτών θα πρέπει να
υποβληθούν από τους φοιτητές νέες αιτήσεις, ενώ θα συνυπολογιστεί και η επίδοση
τους στα μαθήματα κατά τις τμηματικές εξετάσεις. Η λειτουργία του συσσιτίου είχε
φτάσει στο σημείο να είναι τόσο σημαντική, ώστε το Μάιο του 1942 ο πρύτανης

Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 5ον…, Συνεδρία 532 της 17ης Σεπτεμβρίου 1941, σ. 18-19, Συνεδρία
534 της 24ης Σεπτεμβρίου 1941, σ. 29, Αρχείο ΑΠΘ,
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Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 5ον…, Συνεδρία 536 της 15ης Οκτωβρίου 1941, σ. 40, Συνεδρία 537
της 22ας Οκτωβρίου 1941, σ. 48-52, Συνεδρία 558 της 30ης Μαρτίου 1942, σ. 170, Αρχείο ΑΠΘ,
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αναφέρει: «υπό τας σημερινάς συνθήκας η λειτουργία του Πανεπιστημίου εξαρτάται
από την λειτουργίαν του συσσιτίου». 92
Το ακαδημαϊκό έτος 1941-42, ξεκινά στη 1 Μαρτίου και στις Σχολές του
Πανεπιστημίου, οι νέοι φοιτητές εγγράφονται χωρίς εξετάσεις μέχρι τις 31 Μαρτίου,
ημερομηνία λήξης των εγγραφών (Ν.Δ. 938/1942). 93 Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, ο
φοιτητικός πληθυσμός του ΑΠΘ, σχεδόν να διπλασιαστεί σε σχέση με αυτόν του
1940. Έτσι, το φοιτητικό δυναμικό του έφτασε στους 3441 φοιτητές, ενώ δίδασκαν
57 καθηγητές. Αναλυτικά: 94
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

ΦΥΣΙΚΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ 95

ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΗ

ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ

ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ
275

ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ
465

ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ
1693

ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ
936

ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ
72

Στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος, καθορίζονται τρεις εξεταστικές περίοδοι για τους
φοιτητές, από 20 μέχρι 30 Μαρτίου η πρώτη, από 15 μέχρι 25 Απριλίου η δεύτερη και
από 15 μέχρι 30 Μαΐου η τρίτη. 96 Τα μαθήματα ξεκινούν το Μάρτιο κανονικά και
λήγουν στις 31 Μαΐου, παρά το γεγονός ότι το υπουργείο Παιδείας ζητά να
παραταθούν μέχρι τις 31 Ιουνίου. Οι τμηματικές εξετάσεις αρχίζουν στις 15 Ιουνίου,
ενώ μετά από έντονα αιτήματα των φοιτητών που κατέληξαν σε απεργία, δίδεται η
υπόσχεση από το υπουργείο Παιδείας, ότι θα προστεθεί και τρίτη εξεταστική
περίοδος. Όσον αφορά τα διοικητικά, στις 10 Ιουνίου διορίζεται αντιπρύτανης ο
κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής, Στ. Κυριακίδης και λαμβάνεται η απόφαση για
την εκλογή των Συγκλητικών της επόμενης ακαδημαϊκής περιόδου. 97
Η πρώτη σύλληψη καθηγητή του ιδρύματος από τις γερμανικές αρχές κατοχής,
λαμβάνει χώρα τον Ιούνιο. Ήταν ο καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής Ι.
Σταματάκος, που είναι από τους νεότερους καθηγητές, καθώς διδάσκει στο ΑΠΘ από
το 1940. Ο πρύτανης τότε ζητά από τον καθηγητή Π. Βιζουκίδη, να μεσολαβήσει στο
Γερμανό πρόξενο με τον οποίο είχε φιλικές σχέσεις, ώστε να επιτευχθεί κατ’ αρχήν
επικοινωνία με τον καθηγητή και να γίνουν γνωστοί οι λόγοι της σύλληψης του. Οι
ενέργειες όμως του Βιζουκίδη απέβησαν άκαρπες. 98
Την αδιαφορία της «κυβέρνησης» ευτυχώς αναπλήρωσε ο Γενικός Διοικητής Μακεδονίας, ο οποίος
το Μάιο του 1942 υποσχέθηκε ότι θα χορηγήσει το ποσό των 4.000.000δρχ.. Ποσό που βοήθησε την
εύρυθμη λειτουργία της. Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 5ον…, Συνεδρία 543 της 26ης Νοεμβρίου
1941, σ. 84, Συνεδρία 544 της 10ης Δεκεμβρίου 1941, σ. 90, Συνεδρία 547 της 14ης Ιανουαρίου 1942,
σ. 103, Συνεδρία 562 της 6ης Μαΐου 1942, σ. 195, Αρχείο ΑΠΘ,
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Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 5ον…, Συνεδρία 552 της 18ης Φεβρουαρίου 1942, σ. 134-135, Αρχείο
ΑΠΘ, Καφταντζής Γ., Το Πανεπιστήμιο…, 2η έκδ., σ. 34, Καφταντζής Γ., Θέατρο…, σ. 15,
94
Κυριαζόπουλος Β., Τα πενήντα…, σ. 251-252, 263, Χασιώτης Ι.Κ., Αναζητώντας…, σ. 17,
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Στη Φυσικομαθηματική Σχολή ο αριθμός των φοιτητών αυξάνεται ανάλογα, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι στο Μαθηματικό τμήμα οι νέες εγγραφές είναι 104, από τις οποίες οι 101 είναι χωρίς
εξετάσεις και οι 3 από μεταγραφή. Την προηγούμενη χρονιά οι εγγραφές ήταν μόλις 56. Η αύξηση
αυτή σε συνδυασμό με την επίταξη των πανεπιστημιακών αιθουσών διδασκαλίας και την ύπαρξη
μόνο ενός αρμοδίου στα Μαθηματικά, του Ο. Πυλαρινού, οδήγησαν το Μαθηματικό τμήμα σε πολύ
δυσχερή θέση. Παρόλα αυτά το σθένος του Ο. Πυλαρινού συνεπικουρούμενο με τη συνδρομή των
καθηγητών Ι. Ξανθάκη και Ι. Γρατσιάτου, του διδασκάλου Μ. Φλωρά και του υφηγητή Ι.
Αναστασιάδη, έδωσαν τις λύσεις που απαιτούνταν. Καστάνης Ν., 70χρονη…, σ. 67-69, Βαρέλλα Α.
Ε., Η Σχολή…, σ. 32, Χασιώτης Ι.Κ. – Αραβαντινός Δ., Το Πανεπιστήμιο…, σ. 146,
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Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 5ον…, Συνεδρία 552 της 18ης Φεβρουαρίου 1942, σ. 135, Αρχείο ΑΠΘ,
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20ης Μαΐου 1942, σ. 19, Συνεδρία 569 της 10ης Ιουνίου 1942, σ. 38-39, Αρχείο ΑΠΘ,
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Τη χρονιά αυτή, ο κίνδυνος της Βουλγαρικής επέκτασης αρχίζει να γίνεται
περισσότερο ορατός, καθώς δόθηκε η άδεια από τους Γερμανούς, να ιδρυθούν στη
Θεσσαλονίκη δύο Βουλγαρικά Γυμνάσια, των οποίων οι τρόφιμοι μεταφέρθηκαν από
βορειότερες σλαβόφωνες περιοχές. Ενώ υπήρχαν και έντονες πιέσεις για την παροχή
άδειας, για την ίδρυση Βουλγαρικού Πανεπιστημίου στη Θεσσαλονίκη. Η αντίδραση
όμως των ελληνικών τοπικών αρχών, καθώς και του Πανεπιστημίου ήταν σθεναρή,
ενώ αποφασίστηκε και η ενίσχυση και συμπλήρωση του με την προσθήκη νέων
Σχολών. Κάτω από αυτά τα δεδομένα, η Αθήνα αποφάσισε το 1942 να ενισχύσει το
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με την προσθήκη της Θεολογικής, για το ακαδημαϊκό
έτος 1941-42 και της Ιατρικής για το 1942-43. 99
• Θεολογική Σχολή ΑΠΘ
Ο ιδρυτικός νόμος του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αναγράφει ως πρώτη σχολή
του υπό σύσταση ιδρύματος, τη Θεολογική. Παρά τις ενέργειες όμως των τοπικών
φορέων, η σχολή δε μπόρεσε να λειτουργήσει, καθώς συνάντησε μια σειρά εμποδίων
που αποτέλεσαν ανασταλτικό παράγοντα. Στα δεκαπέντε χρόνια που μεσολάβησαν
έγιναν αρκετές ενέργειες, κυρίως από το μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Γεννάδιο, που
όμως δεν απέδωσαν. Η αναβολή αυτή οφείλεται εν μέρει, στην επιφύλαξη που
υπήρχε απέναντι στο αντικείμενο της Θεολογίας, αλλά και στην αντίδραση που
εκδηλώθηκε από την αντίστοιχη Σχολή της Αθήνας. Είχαν γίνει τότε συζητήσεις, αν
ταιριάζει τέτοιο αντικείμενο μέσα στο πανεπιστήμιο ή πρέπει να αποκλεισθεί τελείως.
Οι συνθήκες της κατοχής όμως που προαναφέρονται, διέλυσαν αντιρρήσεις και
δισταγμούς ως προς το θέμα αυτό. 100
Ο Γεννάδιος, που ποτέ δεν είχε εγκαταλείψει τις προσπάθειες, επανήλθε και ως
πρόεδρος της Ανωτέρας Ενοριακής Αντιπροσωπείας, υπέβαλε στις 16 Σεπτεμβρίου
του 1941, ακόμη ένα υπόμνημα στον «πρωθυπουργό». Στο υπόμνημα αυτό, εξέθεσε
τους λόγους για την αναγκαιότητα της λειτουργίας της Θεολογικής Σχολής. Τελικά, η
«κυβέρνηση» οδηγήθηκε στην έκδοση σχετικών διαταγμάτων, με την αιτιολογία ότι
για λόγους εθνικούς, έπρεπε να ενισχυθεί η ελληνική επιστημονική παρουσία στο
βορειοελλαδικό χώρο. Έτσι, με βάση το Ν.Δ. 964/6-2-1942 –φεκ.21, «περί
λειτουργίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», ορίζεται ως
χρόνος έναρξης της λειτουργίας της το ακαδημαϊκό έτος 1941- 42. Σε αυτό επίσης,
ορίζονται οι δέκα τακτικές έδρες και τον ίδιο μήνα δημοσιεύεται προκήρυξη για την
πλήρωση τους. Το Μάρτιο εκλέγονται οι πρώτοι καθηγητές. 101 Αυτοί ήταν οι:
Αβέρκιος Παπαδόπουλος, αρχιμανδρίτης, Βασίλειος Ιωαννίδης, Δημήτριος Πετρακάκος, Δημήτριος Μωραΐτης, Βασίλειος Έξαρχος, Κωνσταντίνος Μπόνης, Δημήτριος
Κουϊμουτσόπουλος, Ιωάννης Τράκας και Γεράσιμος Κονιδάρης. 102 Η πρώτη παρουσία καθηγητή της Σχολής, που παρίσταται στη Σύγκλητο ως κοσμητεύων της Θεολογικής, είναι αυτή του Δημήτρη Μωραϊτη και καταγράφεται στις 22 Απριλίου 1942. 103
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100
Κρικώνης Χ., Σύντομη…, τ. Β΄, σ. 116, 122, Χασιώτης Ι.Κ. – Αραβαντινός Δ., Το Πανεπιστήμιο…,
σ. 235-236,
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«Οι καθηγητές για τη νέα Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης», εφ. Βραδυνή, 23 Φεβρουαρίου 1942,
σ. 4,
102
Κρικώνης Χ., Σύντομη…, τ. Β΄, σ. 114, Γούναρης Β. – Παπαπολυβίου Π., Ο φόρος…, σ. 204,
Κυριαζόπουλος Β., Τα πενήντα…, σ. 75, 239, Χασιώτης Ι.Κ. – Αραβαντινός Δ., Το
Πανεπιστήμιο…, σ. 236-237, 568,
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Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 5ον…, Συνεδρία 560 της 22ας Απριλίου 1942, σ. 184, Αρχείο ΑΠΘ,
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150

Η Θεολογική Σχολή αρχικά αποτέλεσε ενιαίο σύνολο, που χορηγούσε ενιαίο πτυχίο
της θεολογίας και διδακτορικό δίπλωμα της Θεολογίας. Επικεφαλής της ήταν ο
κοσμήτορας, που εκλεγόταν από το σύλλογο των τακτικών καθηγητών σε ετήσια
βάση. Για τη λειτουργία της παραχωρήθηκε ένα μικρό δωμάτιο (το υπ’ αριθ. 7) στο
παλιό κτίριο. Σε αυτό το δωμάτιο συγκεντρώνονταν οι καθηγητές και οι υφηγητές για
να συνεδριάσουν, να εξετάσουν τους τελειόφοιτους και να ανταλλάξουν απόψεις. 104
Τα εγκαίνια της έγιναν στις 19 Απριλίου 1942 στο Σάντειο Οίκημα. 105 Κατά το
πρώτο έτος λειτουργίας της εγγράφηκαν σχετικά αρκετοί φοιτητές, συνολικά 72. Τα
μαθήματα τους γίνονταν σε ένα διαμέρισμα με ενοίκιο στην οδό Ρωμανού 2. Σε αυτά
τα πρώτα έτη ο αριθμός των φοιτητών επέτρεπε, τα μαθήματα και οι εξετάσεις να
διεξάγονται στα τρία στενόχωρα δωμάτια αυτού του διαμερίσματος. Ήταν γεγονός
πάντως, ότι οι φοιτητές ήταν αποκομμένοι από το υπόλοιπο φοιτητικό σώμα. 106

Πάντειος Ανώτατη Σχολή Πολιτικών Επιστημών

Η έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, είναι ιδιαίτερα δύσκολη για τη Σχολή. Το
Διοικητικό Συμβούλιο μέχρι το τέλος του έτους συνεδριάζει μόνο τέσσερις φορές,
ενώ στα πρακτικά δεν αναφέρεται η σύνθεση του. Ο Διευθυντής Δ. Σταύρου
υπογράφει ως «Πρόεδρος α.α.» και ως μέλη, οι Ν. Κούμαρος, Α. Καμπάνης, και Δ.
Πιπέρος. Κυβερνητικός Επίτροπος παραμένει ο Γ. Κρεστενίτης. 107 Το επιταγμένο
κτίριο, η έλλειψη αιθουσών διδασκαλίας και η αναμονή νέου οργανισμού, είναι τα
βασικά προβλήματα της Σχολής. Όλα αυτά δημιούργησαν έντονο προβληματισμό ως
προς τη λειτουργία της και οδήγησαν το «γενικό γραμματέα» του υπουργείου Παιδείας, κ. Πολυγένη, να διαβεβαιώσει ότι η Πάντειος θα λειτουργήσει οπωσδήποτε και
τα μαθήματα της θα ξεκινήσουν μόλις τελειώσει ο νέος οργανισμός της. Τελικά στο
διάστημα Σεπτέμβριος-Δεκέμβριος, δεν πραγματοποιήθηκαν μαθήματα στη Σχολή,
καθώς τα προαναφερόμενα προβλήματα δεν κατέστη δυνατό να ξεπεραστούν. 108
Μέσα σε αυτό το κλίμα γίνονται κανονικά οι εγγραφές, ενώ δεν προκηρύσσονται
εισαγωγικές εξετάσεις, γιατί στο τρέχον ακαδημαϊκό έτος εγγράφηκαν στη Σχολή οι
επιλαχόντες των τριών προηγούμενων ετών. 109 Τον Οκτώβριο διεξάγονται κανονικά
οι τμηματικές εξετάσεις και στις 27 του μήνα, με το Ν.Δ. 696 -φεκ.391-, η Σχολή
αναγνωρίζεται ισότιμη προς το Πανεπιστήμιο και τις άλλες Ανώτατες Σχολές, τασσόμενη ιεραρχικά μετά την ΑΣΟΕΕ. Μια εξέλιξη που της δίνει νέα δυναμική. 110 Από
το σημείο αυτό αρχίζει μια συντονισμένη προσπάθεια, ώστε να ξεπεραστούν τα διοικητικά θέματα αρχικά και εν συνεχεία να βρεθούν οι χώροι διδασκαλίας. Το μεσοδιάστημα λοιπόν από το Νοέμβριο του 1941, μέχρι το Μάρτιο του 1942, είναι εξαιρετικά
σημαντικό για τη διευθέτηση των ζητημάτων και των εκκρεμοτήτων της Σχολής.
Με την έναρξη του επόμενου έτους, συγκροτείται το Διοικητικό Συμβούλιο και
συνεδριάζει με τη νέα του σύνθεση για πρώτη φορά, στις 28 Ιανουαρίου. Πρόεδρος
είναι ο καθηγητής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ν. Λούβαρης
και μέλη, ο Ν. Βλάχος (καθηγητής της Φιλοσοφικής του Πανεπιστημίου Αθηνών), ο
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Κρικώνης Χ., Σύντομη…, τ. Β΄, σ. 114-115,
Καφταντζής Γ., Το Πανεπιστήμιο…, 1η εκδ., σ. 8,
Κρικώνης Χ., Σύντομη…, τ. Β΄, σ. 114,
Βιβλίο…, 1939-1941, Συνεδρίαση τριακοστή πέμπτη της 10ης Σεπτεμβρίου 1941, Αρχείο ΠΠΚΠΕ,
«Η λειτουργία της Παντείου Σχολής», εφ. Βραδυνή, 16 Σεπτεμβρίου 1941, σ. 2,
Όσοι ενδιαφέρονταν να λάβουν μέρος σε εισαγωγικές εξετάσεις, θα έπρεπε να περιμένουν αυτές
που θα διενεργούνταν τον Ιανουάριο και θα αφορούσαν το νέο ακαδημαϊκό έτος 1941-42. «Η
Πάντειος» και «Αι εισιτήριοι της Παντείου Σχολής», εφ. Βραδυνή, 2 και 24 Σεπτεμβρίου 1941, σ. 1
αντίστοιχα,
Πάντειος Ανώτατη Σχολή των Πολιτικών Επιστημών. Η τριακονταετηρίς…, σ. 26-27, Βιβλίο…,
1939-1941, Συνεδρίαση τριακοστή έβδομη της 25ης Οκτωβρίου 1941, Αρχείο ΠΠΚΠΕ,
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Αγγ. Αγγελόπουλος, ο Γ. Κασιμάτης και ο Δ. Καλιτσουνάκης (καθηγητές της
Νομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών) και ο Χρ. Ευελπίδης. Διευθυντής της Σχολής
παραμένει ο Δ. Σταύρου, όπως και Κυβερνητικός Επίτροπος ο Γ. Κρεστενίτης. Στην
πρώτη αυτή συνεδρίαση, αποφασίζεται η διενέργεια των τμηματικών και πτυχιακών
εξετάσεων, από 5 μέχρι 20 Φεβρουαρίου, ενώ τίθεται το ζήτημα της έλλειψης
αιθουσών διδασκαλίας. Ένα πρόβλημα που ξεκίνησε με την επίταξη του κτιρίου της,
στις 28 Οκτωβρίου 1940 και που επί ενάμιση χρόνο ταλανίζει τη Σχολή. Μια πρώτη
ενέργεια που δρομολογείται από το Λούβαρη, είναι η αποστολή αιτήματος προς το
Πανεπιστήμιο Αθηνών, για την παραχώρηση αιθουσών της Θεολογικής Σχολής, όπου
θα διεξάγονται τα μαθήματα της Παντείου. Το Φεβρουάριο, η Σύγκλητος του
Πανεπιστημίου συζητά το αίτημα και αποδέχεται την πρόταση, με την προϋπόθεση
ότι δεν «θέλει παρακωλυθεί εκ τούτου η πανεπιστημιακή διδασκαλία». 111 Η
αναμφίβολα θετική εξέλιξη του θέματος, δε λύνει το στεγαστικό πρόβλημα της
Σχολής, για το λόγο αυτό συνεχίζεται η προσπάθεια για εξεύρεση και άλλων
αιθουσών. Η δεύτερη ενέργεια λαμβάνει χώρα το Μάρτιο, όταν ο Λούβαρης έρχεται
σε συνεννόηση με τον πρόεδρο του συλλόγου «Παρνασσού», με στόχο την
παραχώρηση των αιθουσών του, που βρισκόταν στην οδό Κατακουζηνού πίσω από
την πλατεία Κάνιγγος. Με το συμφωνητικό μίσθωσης που υπογράφεται δύο μήνες
μετά (12 Μαΐου), καλύπτονται πλέον, κατά ένα μεγάλο ποσοστό, οι στεγαστικές της
ανάγκες. Επιπλέον στο διάστημα αυτό, τα γραφεία της Παντείου που στεγάζονταν
στην Πανεπιστημιακή Λέσχη, μεταφέρονται στο κτίριο του αρχαιολογικού μουσείου.
Εκεί στεγάζονται και άλλες υπηρεσίες του δημοσίου. Τότε ξεκινά και η τρίτη δράση,
που έρχεται να προστεθεί συμπληρωματικά στις άλλες δύο. Στόχος ήταν οι προαναφερόμενες υπηρεσίες να απομακρυνθούν, ώστε οι κενές αίθουσες που θα προκύψουν
όπως και το αμφιθέατρο του κτιρίου, να χρησιμοποιηθούν από τη Σχολή. 112
Σε παράλληλους χρόνους, κινούνται οι διαδικασίες για την επίλυση των καθηγητικών κενών και των θεμάτων που άπτονται με τα ζητήματα σπουδών, με σκοπό η
έναρξη των μαθημάτων να γίνει μαζί με τα άλλα ανώτατα ιδρύματα. Έτσι, το
Φεβρουάριο καταρτίζεται πρόγραμμα διδασκαλίας, ενώ το Μάρτιο αναπληρώνονται
και τα καθηγητικά κενά. Οι καθηγητές που διορίζονται είναι οι, Αρ. Καλλιαβάς, Γ.
Δασκαλάκης, Ι. Σόντης, Π. Δερτιλής και Β. Λαμπρινάκης. Όσον αφορά στο διορισμό
των δύο πρώτων, το Συμβούλιο το χαρακτηρίζει «αντικανονικό» και αποστέλλει
έγγραφο διαμαρτυρίας στον «υπουργό», καθώς δεν είχαν προταθεί από την επιτροπή
που είχε ορίσει η Σχολή και η οποία ήταν και η αποκλειστικά υπεύθυνη για να κάνει
τις εισηγήσεις για διορισμό. 113
Οι συντονισμένες προσπάθειες, που όπως έχει αναφερθεί ξεκίνησαν από το
Νοέμβριο και εντάθηκαν από τα τέλη Ιανουαρίου και μετά, έχουν ως κατάληξη την
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Πρακτικά…, (Ημερήσια Διάταξη), Συνεδρία δέκατη τέταρτη της 10ης Φεβρουαρίου 1942, σ. 15,
Αρχείο ΕΚΠΑ,
Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου Ιανουάριος 1942 – Δεκέμβριος 1945, Συνεδρίαση της
28ης Ιανουαρίου 1942, σ. 1, Συνεδρίαση της 19ης Μαΐου 1942, σ. 10-12, Συνεδρίαση της 6ης Ιουλίου
1942, σ. 22-23, Αρχείο ΠΠΚΠΕ,
Η πορεία των εξελίξεων έδειξε τελικά πως υπερίσχυσε η παρέμβαση και οι νέοι καθηγητές
εκτέλεσαν κανονικά τα καθήκοντα τους. Ενάμιση χρόνο μετά μάλιστα, τον Οκτώβριο του 1943, η
Σχολή λαμβάνει έγγραφο της Γερμανικής Πρεσβείας, το οποίο την ενημερώνει για ένα συνέδριο
που πραγματοποιείται στη Γερμανία «δια το έργον της ευρωπαϊκής συνεργασίας» και προσκαλεί
τρεις καθηγητές της Παντείου να λάβουν μέρος. Σε αυτό υποδεικνύονται οι Ι. Πίντος, Γ.
Δασκαλάκης και Αρ. Καλλιαβάς. Ο Πίντος που ήταν και μέλος του Συμβουλίου απαντά πως «…δεν
έχω χρόνον διαθέσιμον για να συμμετάσχω εις το συνέδριον», ενώ τους άλλους δύο η Σχολή
αναλαμβάνει να τους ενημερώσει. Βιβλίο…, 1942-1945, Συνεδρίαση της 23ης Φεβρουαρίου 1942,
σ. 2-3, Συνεδρίαση της 12ης Μαρτίου 1942, σ. 5, Συνεδρίαση της 30ης Οκτωβρίου 1943, σ. 128-129,
Αρχείο ΠΠΚΠΕ,
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έγκαιρη έναρξη των μαθημάτων στη 1 Μαρτίου. Όσον αφορά την ημερομηνία λήξης
τους, που από το νόμο οριζόταν για τις 31 Μαΐου, γίνεται αντικείμενο διαφωνίας
μεταξύ του Συμβουλίου και του «υπουργού». Ο «υπουργός» προτείνει την παράταση
τους μέχρι τις 30 Ιουνίου, ενώ το Συμβούλιο συνεδριάζει και αποστέλλει έγγραφο στο
οποίο επισημαίνει, πως εξαιτίας: α) των εκτάκτων περιστάσεων, β) της ζέστης, γ) της
θέσεως του κτιρίου στο οποίο γίνονται οι παραδόσεις, δ) του συνωστισμού κατά τις
παραδόσεις, ε) του γεγονότος ότι οι περισσότεροι σπουδαστές είναι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι εργάζονται και τέλος στ) του γράμματος του νόμου όπου ορίζει ρητά
την ημερομηνία λήξης των μαθημάτων, είναι αντίθετο με την παράταση τους και
επιθυμεί την εμπρόθεσμη λήξη αυτών, όπως και τελικά γίνεται. Μετά από αυτό, οι
τμηματικές εξετάσεις διενεργούνται την περίοδο 10 με 25 Ιουνίου, ενώ οι βαθμολογίες κατατίθενται μέχρι το τέλος του μήνα. Μια δεύτερη διαφωνία με τον «υπουργό»,
λαμβάνει χώρα όταν το Συμβούλιο αποφασίζει μόνο για το έτος αυτό, να διενεργηθούν μαζί με τις τμηματικές και οι πτυχιακές εξετάσεις για τους τελειόφοιτους του
1941-42. Η κατάληξη αυτή τη φορά είναι να υπερισχύσει η γνώμη του «υπουργού»
και οι πτυχιακές να διεξαχθούν τον Οκτώβριο, όπως προβλέπει ο οργανισμός της
Σχολής. Έτσι το ακαδημαϊκό έτος 1941-42, έλαβαν πτυχίο 403 σπουδαστές. 114
Η «κυβέρνηση» εφαρμόζοντας την τακτική των εύκολων παροχών σε διάφορες
κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίες αφορούσαν κυρίως θεσμικά ζητήματα,
προσπαθούσε ανεπιτυχώς να αποκτήσει ένα ελάχιστο κοινωνικό έρεισμα. Στο πλαίσιο
αυτό κινείται και το Ν.Δ. 1130/1942, «περί προαγωγής διοικητικών υπαλλήλων του
υπουργείου Εσωτερικών». Σύμφωνα με αυτό, οι υπάλληλοι του υπουργείου Εσωτερικών που επιθυμούν να μετεκπαιδευτούν, αποκτούν τη δυνατότητα άνευ τίτλου
σπουδών, με απλή βεβαίωση της υπηρεσίας, να εγγράφονται από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος και εφεξής, ως τακτικοί σπουδαστές στην Πάντειο. 115 Το Διοικητικό
Συμβούλιο αντιδρά έντονα και τονίζει ότι με το νόμο αυτό καταρρακώνεται το κύρος
της Σχολής, ενώ δηλώνει ξεκάθαρα πως δε θα τον εφαρμόσει, γιατί «ούτος δεν είναι
θέλησης της πολιτείας αλλ’ ωρισμένων ατόμων εχόντων ιδία συμφέροντα». Ο
Λούβαρης προσθέτει ότι ανάλογο μέτρο, επιχειρήθηκε να εφαρμοστεί και στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, αλλά μετά την αντίδραση της αποσύρθηκε.
Ένα δεύτερο διάταγμα (Ν.Δ. 1430/1942) που κινείται προς την ίδια κατεύθυνση
ψηφίζεται τον Ιούλιο, δίνοντας το δικαίωμα εγγραφής και στους απόφοιτους της
Αστυνομικής Σχολής, του τμήματος αξιωματικών. Το Συμβούλιο για να προστατεύσει το κύρος της Σχολής, αποφασίζει οι σπουδαστές αυτοί να υποστούν κατά σειρά
τις τμηματικές εξετάσεις των δύο πρώτων χρόνων, προσερχόμενοι κανονικά σε κάθε
περίοδο χωριστά και μόνο εφόσον επιτύχουν σε αυτές, θα αποκτήσουν το δικαίωμα
συμμετοχής στις πτυχιακές. Επιπλέον, οι αντίστοιχοι απόφοιτοι της Σχολής Υπαστυνόμων, θα εγγράφονται από το νέο ακαδημαϊκό έτος, μόνο σε περίπτωση που είναι
κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου. Ενώ θα υπόκεινται και αυτοί στο ίδιο καθεστώς με
τους αξιωματικούς. 116
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Βιβλίο…, 1942-1945, Συνεδρίαση της 19ης Μαΐου 1942, σ. 10-12, Συνεδρίαση της 30ης Μαΐου
1942, σ. 13-15, Συνεδρίαση της 15ης Ιουνίου 1942, σ. 17-18, Αρχείο ΠΠΚΠΕ, Πάντειος Ανώτατη
Σχολή των Πολιτικών Επιστημών. Η τριακονταετηρίς…, σ. 182,
Με τον αναγκαστικό νόμο 1488 της 22 Νοεμβρίου 1938, περί αναδιοργανώσεως των υπηρεσιών
του Υπουργείου Εσωτερικών συστήθηκαν, το Σχολείο Διοικητικών Υπαλλήλων και το Ανώτερο
Σχολείο Διοικητικών Υπαλλήλων, για την μετεκπαίδευση των κατώτερων και ανώτερων
υπαλλήλων του εν λόγω Υπουργείου. Τα Σχολεία αυτά σε εφαρμογή της σχετικής διάταξης του
886/1937 και του 696/1941 προσαρτήθηκαν και λειτούργησαν στην Πάντειο μέχρι το 1943.
Πάντειος Ανώτατη Σχολή των Πολιτικών Επιστημών. Η τριακονταετηρίς…, σ. 26-27,
Βιβλίο…, 1942-1945, Συνεδρίαση της 20ης Ιουνίου 1942, σ. 19-20, Συνεδρίαση της 6ης Ιουλίου
1942, σ. 24-25, Αρχείο ΠΠΚΠΕ,
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ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΟΡΓΑΝΩΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ
Η γέννηση του Φοιτητικού Κινήματος

Το ακαδημαϊκό έτος 1941-42, το φοιτητικό κίνημα θέτει τα θεμέλια της μετέπειτα
ραγδαίας ανάπτυξης του. Είναι η χρονιά της ζύμωσης, όπου φοιτητές, παιδιά από
διαφορετικά σχολεία, από διαφορετικές πόλεις ή χωριά, όλων των κοινωνικών
τάξεων και νοοτροπιών, άρχισαν να πλησιάζουν σιγά-σιγά ο ένας τον άλλον.
Έρχονται σε επαφή μέσα στα ιδρύματα τους, με τις οργανωμένες μειοψηφίες των
πρώιμων αντιστασιακών πυρήνων, οι οποίες σχηματίστηκαν τις πρώτες μέρες της
κατοχής. Σφυρηλατούν μαζί την ανάγκη για αντίσταση, μέσα σε ένα καθεστώς
ανελευθερίας και κατοχής. Μια ανάγκη που εκφράζεται αρχικά μέσα από τις παρέες,
συνεχίζει στο προαύλιο της σχολής και καταλήγει στη συμμετοχή στις πρώτες
φοιτητικές διεκδικήσεις. Συμβαδίζοντας με τις πρώτες αντιστασιακές κινήσεις που
λαμβάνουν χώρα το Σεπτέμβριο, με την ίδρυση των δύο βασικών αντιστασιακών
οργανώσεων που πρωταγωνιστούν επί κατοχής, του Εθνικού Απελευθερωτικού
Μετώπου (ΕΑΜ) 117 και του Εθνικού Δημοκρατικού Ελληνικού Συνδέσμου
(ΕΔΕΣ) 118.
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Στις 27 Σεπτεμβρίου του 1941, σε ένα μικρό σπίτι της οδού Ιπποκράτους στην Αθήνα, ιδρύεται το
ΕΑΜ. Την πρωτοβουλία για την ίδρυση του την είχε το ΚΚΕ, με συζητήσεις που ξεκίνησαν στις
αρχές Ιουλίου του 1941, ανάμεσα στα ιδρυτικά μέλη και τον πολιτικό κόσμο της χώρας.
Συζητήσεις που απέβησαν άκαρπες. Έτσι στο ΕΑΜ εκτός από το ΚΚΕ που εκπροσωπήθηκε από το
Λευτέρη Αποστόλου, πήραν από την αρχή μέρος το Αγροτικό Κόμμα Ελλάδας (ΑΚΕ) του Απ.
Βογιατζή και οι αριστερές πολιτικές ομάδες: το Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΣΚΕ) που το
εκπροσωπούσε ο Χρήστος Χωμενίδης, και η Ένωση Λαϊκής Δημοκρατίας (ΕΛΔ) με επικεφαλής
τον Ηλία Τσιριμώκο. Στο ιδρυτικό πρακτικό του, το ΕΑΜ έλεγε ότι σκοπός του ήταν, α) «Η
απελευθέρωσις του έθνους μας από το σημερινόν ξένον ζυγόν και η απόκτησις της πλήρους
ανεξαρτησίας της χώρας μας», β) «ο σχηματισμός προσωρινής κυβερνήσεως του ΕΑΜ αμέσως μετά
την εκδίωξιν των ξένων κατακτητών, μοναδικός σκοπός της οποίας θα είναι η προκήρυξις εκλογών
δια συντακτικήν εθνοσυνέλευσιν με βάσιν την αναλογικήν ίνα ο λαός αποφανθή κυριαρχικώς επί του
τρόπου διακυβερνήσεως του», και γ) «η κατοχύρωσις του κυριαρχικού τούτου δικαιώματος του
Ελληνικού Λαού…από πάσαν αντιδραστικήν απόπειραν, ήτις θα τείνη να επιβάλη εις τον λαόν λύσεις
αντιθέτους προς τας επιθυμίας του…». Το ΕΑΜ κατάφερε να οργανώσει μηχανισμούς στήριξης του
ένοπλου αγώνα σε πόλεις και χωριά και να προχωρήσει στην ίδρυση του ΕΛΑΣ. Χατζής Θ., Η
Νικηφόρα…, τ. 1ος, σ. 8, Γλέζος Μ., Εθνική…, τ. Α΄, σ. 510-511, Μιλλιέξ Ροζέ, Ημερολόγιο και
μαρτυρίες του πολέμου και της κατοχής. Αθήνα, «Θεμέλιο», 1982, σ. 130, Ψυρούκης Ν.,
Ιστορία…, σ. 110-111, Κέδρος Α., Η ελληνική…, τ. 1ος, σ. 138-140, Μπαρτζιώτας Β., Η Εθνική…,
σ. 52, Μαχαίρας Ε., 50 Χρόνια…, σ. 52, Ζαούσης Α., Οι δύο Όχθες…, τ. ΒΙ΄, σ. 35,
Το καταστατικό του ΕΔΕΣ συντάχθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 1941, ενώ η 23η Σεπτεμβρίου θεωρείται
η μέρα ίδρυσης του. Είχε προηγηθεί τον ίδιο μήνα η έλευση του Κομνηνού Πυρομάγλου από την
Γαλλία, ο οποίος φερόταν ως εντολοδόχος του στρατηγού Πλαστήρα, για να συγκροτήσει
οργάνωση αντίστασης. Ο Πυρομάγλου σε συνάντηση με το συνταγματάρχη Ναπολέων Ζέρβα,
συμφώνησαν στην ίδρυση του ΕΔΕΣ με αρχηγό του Συνδέσμου το δεύτερο και υπαρχηγό τον
πρώτο. Το πρόγραμμα του ΕΔΕΣ είναι αρκετά ριζοσπαστικό και οι σκοποί του, συγκρινόμενοι με
εκείνους του ΕΑΜ, είναι τολμηρότεροι και δημοκρατικότεροι. Όπως φαίνεται και από ορισμένα
χαρακτηριστικά αποσπάσματα: «Οι φλόγες του πολέμου καταστρέφουν το παλιό καθεστώς.
Ολόκληρο το ολιγαρχικό οικοδόμημα, με τις υλικές και πνευματικές δυνάμεις του καταρρέει. Να
σταθούμε στο παρελθόν σημαίνει να γυρίσουμε πίσω», ενώ συνεχίζει και θέτει ως σκοπό του αγώνα
την εθνική, οικονομική, πνευματική και κοινωνική απελευθέρωση του λαού. Παρόλα αυτά στην
πορεία της κατοχής άλλαξε πολιτικό προσανατολισμό και πέρασε στο «δεξιό» στρατόπεδο. Ο
ΕΔΕΣ εξελίχθηκε κυρίως σε στρατιωτική αντιστασιακή οργάνωση, με επιχειρησιακό έλεγχο στην
περιοχή της Ηπείρου και της Αιτωλοακαρνανίας. Το πολιτικό του σκέλος υποβαθμίζεται και
καταλήγει στη διάσπαση, με μερικά κορυφαία ηγετικά του στελέχη να συνεργάζονται με τους
Γερμανούς. Φάκελος 286, υποφάκελος 1, Αρχείο Ηρ. Πετιμεζά, ΙΑΜΜ, Ψυρούκης Ν., ο.π., σ. 111,
Αναστασιάδης Σ., Αναδρομές…, σ. 45-46, Κυριαζής Δ., 1940-1950…, σ. 89-90, Weber J.,
Πρόσωπα…, σ. 163, Μαχαίρας Ε., ο.π., σ. 52,
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Στον αγώνα που αρχίζει, η φοιτητική νεολαία αναλαμβάνει και διατηρεί μια
πρωτοποριακή θέση ανάμεσα στις κοινωνικές ομάδες, τόσο στην Αθήνα όσο και στη
Θεσσαλονίκη. Κύριο χαρακτηριστικό της πάλης της, είναι η καθημερινή και σκληρή
μάχη κατά της πείνας, μια μάχη για την επιβίωση. Στη διάχυτη αίσθηση λοιπόν, ότι δε
δόθηκε ο ύστατος αγώνας για τη νίκη ή την ήττα, προστίθεται και η φρίκη του λιμού
του χειμώνα του 1941-42. Η πείνα για τους φοιτητές της εποχής, δεν ήταν ένα απλό
στατιστικό στοιχείο, ήταν η καθημερινή εμπειρία της αθλιότητας του βασανιστικού
και ταπεινωτικού θανάτου ενός λαού, που εξακολουθούσε να αισθάνεται νικητής.
Μέσο έκφρασης αλλά και κινητήριος μοχλός του αγώνα τους, είναι οι
κινητοποιήσεις, τόσο οι απεργιακές που είχαν φόντο τις καθημερινές τους ανάγκες,
όσο και οι επετειακές, που είχαν στόχο την ενίσχυση του εθνικού φρονήματος
εναντίον των κατακτητών. Κινητοποιήσεις που γίνονται όλο και πιο μαχητικές και
λειτουργούν παρακινητικά, εντάσσοντας όλο και περισσότερους φοιτητές στις
οργανώσεις και οδηγώντας στη μαζικοποίηση του κινήματος.
Η ανάπτυξη του αντιστασιακού κινήματος των φοιτητών, οι οποίοι σε επίπεδο
συμβολισμού, αποτελούν το υποκείμενο που θα αλλάξει τον παλιό κόσμο με όχημα
τη γνώση, σε συνδυασμό με τους ανάπηρους του πολέμου, οι οποίοι συμβολίζουν τον
αγώνα που δε χάθηκε, παράγουν μια πολύ ισχυρή δυναμική που παρασύρει από την
άνοιξη του 1942 και μετά, το σύνολο των κοινωνικών ομάδων σε μαζικές και έντονες
κινητοποιήσεις. Δεν είναι τυχαίο, ότι σε όλες τις εθνικοαπελευθερωτικές εκδηλώσεις,
στην πρώτη γραμμή των διεκδικήσεων ήταν οι φοιτητές και οι ανάπηροι. 119 Είναι
χαρακτηριστικό επίσης, ότι εκείνη την εποχή, όποια καινούρια οργάνωση ιδρυόταν
στην Αθήνα, έκανε την αρχική της εμφάνιση στα ΑΕΙ, μοιράζοντας προκηρύξεις. 120
Έτσι από την πρώτη κιόλας χρονιά της κατοχής, οι φοιτητές αρχικά δημιουργούν
τις βάσεις και στη συνέχεια προχωρούν με όρους κινήματος, στον εθνικοαπελευθερωτικό τους αγώνα. Έναν αγώνα που πιστώνεται σε ψυχολογικό επίπεδο με μεγάλη
προστιθέμενη αξία, εάν συνυπολογιστεί πως γινόταν μέσα στην πόλη, κάτω από
ιδιότυπες συνθήκες, με τα μέλη των μυστικών οργανώσεων να δρουν κάτω από τη
συνεχή παρακολούθηση του κατακτητή και να μη γνωρίζουν ανάπαυλα, καθώς ανά
πάσα στιγμή μπορούσαν να αποκαλυφθούν και να συλληφθούν. Σύλληψη που
συνεπαγόταν την εσχάτη δοκιμασία, με βασανισμούς και ίσως και το θάνατο. 121 Η
δράση αυτή κυρίως εκφράστηκε με το τύπωμα και την διακίνηση παράνομων
εφημερίδων, προκηρύξεων και τρικ, με διαδηλώσεις, με την αναγραφή συνθημάτων
στους τοίχους, με αφίσες τοίχου, με συγκεντρώσεις σε σπίτια, με παράτολμες
ανακοινώσεις που γίνονταν με τον τηλεβόα (χωνί), αλλά και με άλλες νόμιμες
εκδηλώσεις που μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως αντίσταση δια του πολιτισμού.
Πρωταρχικός στόχος ήταν να καταπολεμηθεί η μοιρολατρία και η υποταγή της
119

120

121

Στις 4 Ιανουαρίου του 1941 συστήθηκε ο «Εθνικός Σύνδεσμος Αναπήρων Πολέμου 40-41»,
αποκτώντας περίπου 3000 μέλη. Γασπαρινάτος Σ., Η κατοχή..., τ. Α, σ. 338,
Η Φώφη Λαζάρου αναφέρει: «Τα πρωινά μπαίνοντας στο προαύλιο, στ’ αμφιθέατρα, στη Λέσχη,
έβλεπες πλήθος προκηρύξεις σκορπισμένες». Ανταίος Π., Συμβολή…, ΑΙ, σ. 295,
Όταν ανέβηκε στο βουνό ως αντάρτης ο φοιτητής Φαίδωνας Μαηδώνης, κάποιος παλιός αντάρτης
καταφέρεται εναντίον εκείνων «που ως χτες κάθονταν στην Αθήνα» και ήρθαν την τελευταία στιγμή
στο βουνό. Μετά από αυτό γράφει στο ημερολόγιο του: «Δεν ξέρει κανένας απ’ αφτούς τι θα πει να
γυρνάς με το πιστόλι στην τσέπη μες στην Αθήνα, τι θα πει κατοχή, Γκεστάπο, Φελτ-ζενταμερί, SS,
καραμπινερία, πεζοδρόμιο, διαδήλωση, μοίρασμα προκηρύξεων, βάψιμο, νυχτερινές επιχειρήσεις.
Δεν έτυχε να πέσει στο κρεββάτι του για ύπνο και να συλλογιστεί πως υπάρχουν πολλές, πολύ
περισσότερες πιθανότητες να μην ξυπνήσεις πια, να μη ξανασηκωθείς. Δεν ξέρει αφτός τι θα πει
σκλαβιά, νυχτερινή έφοδος, Χαϊδάρι, τριτοβάθμια ανάκριση SS, γερμανική περίπολος με πολιτικά
κ.τ.λ.». Fleischer H. – Στεργέλλης Αρ., «Ημερολόγιο Φαίδωνα Μαηδώνη (24.6-10.9.1944)», περ.
«Μνήμων», τ. 9ος, «Εταιρία Μελέτης Νέου Ελληνισμού», Αθήνα 1984, σ. 120, Φλάισερ Χ.,
Στέμμα…, τ. 2ος, σ. 51, Χατζηβασιλείου Ε., ΠΕΑΝ…, σ. 18,
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συνεργασίας και να αντικρουστεί η άποψη ότι οι Έλληνες έκαναν το χρέος τους στον
πόλεμο. Επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα να ενισχυθεί το πνεύμα της αντίστασης σε όλη
την κοινωνία, ελαττώνοντας ή και μηδενίζοντας σταδιακά, το αίσθημα της υποτέλειας
που επικρατούσε στους μήνες του λιμού.
Η άνθιση που γνωρίζει ο τύπος, η οποία εκδηλώνεται αμέσως μετά την είσοδο των
Γερμανών, είναι χωρίς ανάλογο προηγούμενο. Ο αντιστασιακός τύπος μέσα από τις
στήλες των εφημερίδων του, εμψυχώνει, προσπαθώντας να καταπολεμήσει το πνεύμα
υποταγής και συνθηκολόγησης, πληροφορεί, διαλύοντας τα ψέματα της εχθρικής
προπαγάνδας και οργανώνει, πλαισιώνει και στηρίζει τις εκδηλώσεις και τις απεργίες,
προάγοντας την εθνική ανάγκη της ανυπακοής και της αντίστασης. Εξαντλώντας τα
όρια της νομιμότητας και περνώντας παράλληλα στους μηχανισμούς της παρανομίας,
παρέες, ομάδες και κυρίως αντιστασιακές οργανώσεις νέων, ιδίως φοιτητών, εκδίδουν
ένα πλήθος εντύπων. Σε κάθε συνοικία και χώρο εργασίας κυκλοφορεί και το έντυπο
της συνοικίας και της δουλειάς, δακτυλογραφημένο ή πολυγραφημένο ή ακόμη και
χειρόγραφο. Τα νέα γράφονται πάνω σε μαθητικά τετράδια, σε τραπεζικές καταστάσεις κ.α. Το συντριπτικό όγκο των εντύπων αυτών, εξέδωσαν οι οργανώσεις που
πολιτικά κατάγονταν από την αριστερά και ιδίως το ΚΚΕ (το 79% στο σύνολο των
αντιστασιακών εντύπων). Γεγονός που οφείλεται στην πείρα της παράνομης δουλειάς
που αναπτύχθηκε την περίοδο της δικτατορίας, εξοπλίζοντας την κομματική οργάνωση με ένα δίκτυο ανταποκριτών και πληροφοριών, καθώς και με τεχνικό μηχανισμό,
ικανό να εξασφαλίζει όχι μόνο την εκτύπωση κατά καθορισμένα χρονικά διαστήματα,
αλλά και να διασφαλίζει την έγκαιρη διανομή στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα. 122
Ένα άλλο σημαντικό μέσο διάδοσης των αντιστασιακών μηνυμάτων, που είχε
μεγάλη απήχηση, ήταν τα γνωστά τρικ και οι προκηρύξεις. Τυπώνονταν στον
παράνομο μηχανισμό-πιεστήριο, σε πολυγράφους, γραφομηχανές ή ακόμη και στο
χέρι με μολύβι και καρμπόν. Τα τρικ ήταν λιγόλογα και με μικρό σχήμα (στο μέγεθος
ενός πακέτου τσιγάρων), είχαν σκοπό να τονώσουν ψυχολογικά τον κόσμο, να
ενημερώσουν για την τεχνική διεξαγωγής της επικείμενης εκδήλωσης, να
διαφωτίσουν πάνω στα αποτελέσματα μετά την πραγματοποίηση της, να ασκήσουν
κριτική στα λάθη, να αποδώσουν τιμή, αλλά και να προετοιμάσουν για τη συνέχεια.
Μοιράζονταν κάτω από τις πόρτες και κυρίως στις διαδηλώσεις και σε χώρους
μαζικής εστίαση. Οι προκηρύξεις είχαν την έννοια των εκτάκτων δελτίων τύπου των
οργανώσεων, όπου ενημέρωναν αναλυτικά για τα τελευταία γεγονότα και
επιχειρηματολογώντας παρότρυναν τους αναγνώστες τους, να ακολουθήσουν τη μία
ή την άλλη οργάνωση. Αρχικά δακτυλογραφούνταν σε γραφομηχανή ή ήταν
χειρόγραφες. 123 Η ανάγκη για την κωδικοποίηση και τη μορφοποίηση, των πιο
ζωτικών αιτημάτων-συνθημάτων των φοιτητών, εκφράστηκε και μέσα από τα
τραγούδια. Όλοι οι «στιχουργοί» των πρώτων τραγουδιών της αντίστασης, καθώς δε
μπορούσαν να συνθέσουν καινούρια μουσική, γιατί οι μουσουργοί δεν είχαν κάνει
ακόμη την εμφάνιση τους, έγραφαν τους στίχους με τέτοιο τρόπο ώστε να τραγουδιούνται εύκολα, προσαρμόζοντας τους σε γνωστά μουσικά άσματα της εποχής. 124
Από το Σεπτέμβριο του 1941 και μετά, οι πρώτοι οργανωμένοι φοιτητές δίνουν
χρώμα και φωνή στους τοίχους. Για να είχε επιτυχία ένα σύνθημα έπρεπε να
ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, να αγγίζει την ψυχή του λαού και να
αγκαλιάζει τη λαχτάρα του ελευθερία. Αρκετές φορές για να προβληθεί ένα σύνθημα
Βαρών Ο., Ελληνικός…, τ. Α΄, σ. ζ΄, μζ΄, Γατόπουλος Δ., Ιστορία…, σ. 718-719, Αξιώτη Μ.,
Άπαντα – Χρονικά, Τόμος Γ΄. Αθήνα, «Κέδρος», 1980, σ. 294-296,
123
Αξιώτη Μ., ο.π, σ. 296, Ξηραδάκη Κ., «Τα τρυκ της ΕΠΟΝ», περ. «ΕΑΜ-Αντίσταση», τχ. 12,
Ιανουάριος -Μάρτιος 1990, σ. 5,
124
Ανταίος Π., Συμβολή…, τ. ΑΙΙ, σ. 367,
122
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έπρεπε να γραφεί σε καλά φυλασσόμενο ή εκτεθειμένο σημείο, γεγονός που
απαιτούσε τόλμη, αποφασιστικότητα και ευρηματικότητα. 125 Αρχικά όλοι μαζί οι
φοιτητές που ανήκουν σε μια οργάνωση, αποτελούν ένα συνεργείο. Αργότερα όταν η
συμμετοχή αυξάνεται, χωρίζονται σε ομάδες και αποκτούν το δικό τους χώρο
ευθύνης. Την πρώτη χρονιά της κατοχής, ο χώρος δράσης όλων των φοιτητών στην
Αθήνα ήταν τα Εξάρχεια, η Νεάπολη, το Γκύζη και το Κολωνάκι. Όσον αφορά στον
τρόπο δράσης, τα συνεργεία ήταν πολύ καλά συγκροτημένα και κάλυπταν όλους τους
τομείς. 126 Καθόριζαν εκτός από τις λεπτομέρειες κίνησης τους, δρομολόγια, τοίχους
που θα έγραφαν τα συνθήματα και άλλα στοιχεία της πορείας τους. Έκαναν καταμερισμό των αρμοδιοτήτων μέσα στην ομάδα, βαφιάδες, τσιλιαδόροι και περιφρούρηση. Φρόντιζαν για τις μπογιές τους κουβάδες και τα πινέλα. 127 Προσδιόριζαν τα
συνθήματα ειδοποίησης, το σύνθημα-κίνδυνος και το σύνθημα-πέρασε ο κίνδυνος.
Επίσης, όσο ήταν δυνατό όριζαν σημεία και τρόπο υποχώρησης, σε περίπτωση που
κάτι πήγαινε στραβά. Όλα ήταν προσχεδιασμένα. 128 Ξεκινούσανε γύρω στα μεσάνυχτα, όταν οι δρόμοι ήταν εντελώς έρημοι. Όλη νύχτα οργώνανε κυριολεκτικά την
περιοχή που είχε οριστεί. Γράφανε τα συνθήματα, πετούσαν τρυκ και προκηρύξεις.
Αμέσως μετά, όταν τελείωνε η δουλειά τους ξανασμίγανε σε ένα ορισμένο από πριν
μέρος, για να ανταλλάξουν τις εμπειρίες τους και να μιλήσουν για τα επόμενα σχέδια.
Αν έβλεπαν πως κάποιος από τα συνεργεία δεν εμφανιζόταν, καταλάβαιναν πως ή
σκοτώθηκε ή συνελήφθη και φρόντιζαν να ειδοποιήσουν αμέσως τους δικούς του.
Στη συνέχεια ανάλογα με την περίπτωση καθόριζαν τις δράσεις τους. 129
• Ευέλπιδες, μια ιδιαίτερη κατηγορία σπουδαστών
Πριν την έναρξη της καταγραφής και παρουσίασης της ανάπτυξης του φοιτητικού
κινήματος, κρίνεται απαραίτητη η μελέτη μιας ιδιαίτερης κατηγορίας σπουδαστών
των Ανώτατων Ιδρυμάτων της χώρας, των ευελπιδων. Καθώς η παρουσία και η
Το φθινόπωρο του 1941, το συνεργείο σπουδαστών της ΠΕΑΝ στην ΑΣΟΕΕ έγραφε συνθήματα
στα Πατήσια. Στο εργοστάσιο ΦΙΞ απ’ έξω ήταν ένα ιταλικό φυλάκιο με πολυβόλο. Όταν το βλέπει
ο Νίκος Λάζαρης, σταματά τους υπόλοιπους και τους προτείνει να γράψουν εκεί. Ο Θέμης
Χαλικιάς και τα άλλα μέλη του συνεργείου, το θεωρούν σκέτη τρέλα και αποφασίζουν να γυρίσουν
γιατί είχαν τελειώσει τη «δουλειά». Ο Λάζαρης τότε, με το τενεκεδάκι στο χέρι τους αφήνει με το
πρόσχημα ότι έμενε εκεί κοντά. Την επόμενη μέρα το πρωί, ο Χαλικιάς ενημερώνεται ότι στο
φυλάκιο αυτό ήταν γραμμένο «ΠΕΑΝ, Ζήτω η Ελευθερία». Οι Ιταλοί με τις βούρτσες
προσπαθούσαν να σβήσουν το σύνθημα και ο κόσμος περνούσε και γελούσε. Συνέντευξη Θ.
Χαλικιά στο Σ. Τουρνάκη…, σ. 20-21,
126
Οι φοιτητές, μπροστά στον κίνδυνο να συλληφθούνε, χρησιμοποιούσαν και κάποια τεχνάσματα
επιθετικής άμυνας. Έτσι όλοι όσοι έπαιρναν μέρος στα συνεργεία, είχανε πάντα στη μια τσέπη ψιλή
άμμο ανακατεμένη με καυτερό πιπέρι. Στην περίπτωση που πέφτανε πάνω σε κάποιο σκοπό,
χωροφύλακα ή ακόμα και περίπολο αποτελούμενη από δύο τρία άτομα, με αιφνιδιαστικό τρόπο
πετούσαν στα μάτια τους την άμμο με το πιπέρι και το έβαζαν στα πόδια. Ένας άλλος τρόπος
άμυνας ήταν να πετάνε τη μπογιά που είχαν στα χέρια στα μούτρα των αντιπάλων και να τρέχουν.
Οικονομίδης Γ., Τώρα που όλα κόπασαν, θυμάμαι…, Θεσσαλονίκη, «Εκδοτική Ομάδα», 1988, σ.
40-41,
127
Εκτός από τις μπογιές με τους κουβάδες, είχαν κατασκευάσει χοντρά κόκκινα μολύβια με κερί
μέσα, όπου μπορούσες να γράψεις σε άσπρες ή ανοιχτόχρωμες επιφάνειες, χωρίς να σβήνουν
εύκολα. Στο υπόγειο του Πέτρου Πατρέλη στη Νέα Σμύρνη η ομάδα της ΦΕΝ κατασκεύασε αυτά
τα κραγιόνια. Λιώσανε σε ένα καζάνι μικρό, μίγμα από παραφίνη, κερί και μίνιο και το χύνανε σε
κυλινδρικά χαρτονένια καλούπια 15-20 εκατοστά μήκος και 3-4 πλάτος. Όταν έπηζε, αφήνανε το
χαρτόνι του καλουπιού μόνο κάτω στη βάση, σα λαβή. Ανταίος Π., Συμβολή…, τ. ΑΙ, σ. 137-138,
Κωτσάκης Σ. (Νέστορας), Εισφορά…, σ. 63,
128
Ένα από τα συνθήματα προειδοποίησης ήταν στο σκοπό του Λιλί Μαρλέν. Μπενάς Τ., Της κατοχής
Μνήμες μικρές σαν χρέος. Αθήνα, «Θεμέλιο», 1990, σ. 31-32, Νικολοπούλου Π., Μια επονίτισσα
θυμάται… (χρονικό της αντίστασης). Αθήνα, (χ.ε.), 1984, σ. 44-45,
129
Σακελλαρίου Χ., Η παιδεία…, σ. 213, Φαράκος Γ., Μαρτυρίες…, σ. 39,
125
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δράση τους, επηρέασε σε μεγάλο βαθμό την εξέλιξη του φοιτητικού κινήματος. Οι
ευέλπιδες, μετά την ηρωική τους στάση τον Απρίλιο του 1941, όταν αρνήθηκαν να
παραδοθούν στους Γερμανούς και συμμετείχαν ομαδικά στη μάχη της Κρήτης,
επιστρέφοντας στην Αθήνα βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια ιδιάζουσα πραγματικότητα.
Η Σχολή τους δεν λειτουργούσε και η «κυβέρνηση», στης οποίας τις διαταγές
όφειλαν να υπακούν, ήταν διορισμένη από τις δυνάμεις κατοχής.
Η πρώτη διαταγή με την οποία ήρθαν αντιμέτωποι, ήταν το ΝΔ 437/30-8-41, που
τους καλούσε να τεθούν στην διάθεση του ΥΕΘΑ και να αναλάβουν υπηρεσία. Το
Ν.Δ. αυτό, τους εξομοίωνε ως προς την δικαιοδοσία και τις αποδοχές, με Εφ.
Ανθυπασπιστές που διανύουν θητεία, ενώ τους επέβαλε να φέρουν πολιτική
περιβολή. Επίσης, τους θεώρησε όλους επιτυχόντες για το σχολικό έτος 1940-41.
Ταυτόχρονα, το κράτος θέλοντας να μη διαλυθεί το έμψυχο δυναμικό της σχολής,
προβαίνει σε μια ευεργετική γι’ αυτούς ρύθμιση. 130 Με το Ν.Δ. 438/30-8-1941, «περί
φοιτήσεως μαθητών τέως στρατιωτικών και ναυτικών σχολών εις ανώτατας σχολάς του
κράτους», παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής -χωρίς εξετάσεις- των 322
Ανθυπασπιστών τέως Ευέλπιδων ΙΙης Τάξης, των 326 Ευέλπιδων Ιης Τάξης και των
Δοκίμων του τότε Βασιλικού Ναυτικού, στο πρώτο έτος οποιουδήποτε Ανώτατου
Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της χώρας ή στο δεύτερο έτος των προσαρτημένων στο
Πολυτεχνείο Σχολών. 131 Η διαταγή αυτή αφορούσε το Ακαδημαϊκό Έτος 1941-42.
Τον Οκτώβριο του 1941, το ΥΕΘΑ με σχετική διαταγή του, μετατρέπει σε
υποχρεωτική για όλους τους ευέλπιδες (Ιης και ΙΙης Τάξης), τη φοίτηση σε
οποιοδήποτε ΑΕΙ της Αθήνας ή της Θεσσαλονίκης της εκλογής τους. Έτσι, το
φθινόπωρο εκείνο, πολλοί ευέλπιδες καταλήγουν πρωτοετείς σπουδαστές στο
Πολυτεχνείο, ενώ στο δεύτερο έτος των Σχολών του, θα εγγραφούν χωρίς εξετάσεις
όσοι ορκίστηκαν ανθυπολοχαγοί τον Αύγουστο και τον Οκτώβριο του 1940. Παρόλα
αυτά κατά το χειμώνα του 1941-42, το μεγαλύτερο μέρος των ευελπιδων εξαιτίας της
δεινής επισιτιστικής κατάστασης, αναγκάζεται να αναχωρήσει στις ιδιαίτερες
πατρίδες του, όπου και οι περισσότεροι παρέμειναν έως το τέλος της κατοχής. Πολύ
λίγοι ήταν αυτοί που σε όλη τη διάρκεια της κατοχής, κατάφεραν να παρακολουθήσουν ανελλιπώς τα μαθήματα τους και να προαχθούν σε ανώτερες τάξεις των ΑΕΙ. 132
Η διοίκηση των ευελπιδων, αλλά και η παρακολούθηση της φοίτησης τους στα ΑΕΙ
των Αθηνών, είχε ανατεθεί στην «Ανώτατη Εποπτεία Εκπαιδεύσεως Αξιωματικών».
Διοικητής της ήταν Υποστράτηγος που είχε αρμοδιότητες Διοικητή Μεραρχίας, με
130

131

132

Όσον αφορά τη ρητορική που έχει αναπτυχθεί σχετικά με το σκοπό αυτής της απόφασης,
τουλάχιστον αρχικά η πρόθεση ήταν να μη διαλυθεί το έμψυχο δυναμικό της Σχολής. Γεγονός που
μαρτυρά και ο πρύτανης του Πολυτεχνείου την περίοδο ψήφισης του σχετικού νόμου Ν. Κιτσίκης.
«Δια του τοιούτου νόμου υιοθετείται η γενομένη αποδεκτή παρά της Συγκλήτου εν ανεπισήμω αυτής
συνεδριάσει, διατυπωθείσα δε εις σχέδιον Νόμου υπό της ορισθείσης επιτροπής εκ των κ.κ. Σίνου,
Κριτικού και Ρουσόπουλου άποψις, καθ’ ην, λόγω των θλιβερών συνθηκών υφ’ ας διατελούν μετά
την κατάργησιν των στρατιωτικών σχολών οι μαθηταί αυτών, θα ήτο δίκαιον και εθνικώς
επιβεβλημένον να γίνουν ούτοι δεκτοί εις την πρώτην τάξιν του Πολυτεχνείου άνευ εξετάσεων».
Πρακτικά Συνελεύσεως 1941-43, 62η…, σ. 33, Αρχείο Ε.Μ.Π.,
Τα άρθρα 1-6 και 18 αναφέρονται στην εισαγωγή αυτών των μαθητών. Στο άρθρο 3 αναφέρει ότι ο
Υπουργός Εθνικής Άμυνας της κατοχικής κυβέρνησης, θα καθορίσει τον αριθμό των εισακτέων και
θα τους κατανείμει στις ανώτατες σχολές του ιδρύματος. Οι μαθητές αυτοί θεωρούνται υπότροφοι
του Ελληνικού κράτους, θα τους χορηγούνται ικανοποιητικές αποδοχές και όλες οι δαπάνες για τις
σπουδές τους θα βαρύνουν το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Σε αντάλλαγμα όλων αυτών, οι
Ευέλπιδες είναι υποχρεωμένοι όταν αποφοιτήσουν, να υπηρετήσουν για είκοσι χρόνια σε όποια
υπηρεσία τους διαθέσει η Ελληνική Κυβέρνηση. Εθνικόν Μετσόβιον Πολυτεχνείον, Λογοδοσία…,
σ. 15, Φάκελος 3/8, αρ. πρωτ. 142123/10-10-41, Αρχείο ΕΚΠΑ,
Εθνικόν Μετσόβιον Πολυτεχνείον, ο.π., σ. 15, Στάικος – Μακρής Π., Κίτσος Μαλτέζος…, σ. 97,
331,
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δικαιοδοσία την εφαρμογή του Οργανισμού της Σχολής (Πειθαρχικά Συμβούλια,
ποινές, κλπ), που ίσχυε το 1940. Η έδρα της Εποπτείας το Μάρτιο του 1942, για την
καλύτερη επίβλεψη των σπουδαστών ευελπιδων, μεταφέρθηκε στο κτίριο του
ΕΜΠ. 133 Μέσα σε αυτό το ασφυκτικό ιδεολογικοπολιτικό πλαίσιο λειτουργίας, οι
ευέλπιδες χρίστηκαν σπουδαστές του Πολυτεχνείου. Μια ιδιαίτερη κατηγορία
σπουδαστών, με χαρακτηριστικά όμως που εμπόδιζαν την ενσωμάτωση τους στο
υπόλοιπο σώμα. Σε αυτές τις συνθήκες, ο κάθε εύελπις κινήθηκε έχοντας ως γνώμονα
το συμφέρον της πατρίδας, όπως αυτός το αντιλαμβανόταν και βάσει των ιδεολογικοπολιτικών του πεποιθήσεων. Σε όλη την πορεία της κατοχής, οι ευέλπιδες με
δεδομένο το συντηρητικό ιδεολογικό πλαίσιο το οποίο τους οδήγησε στη Σχολή,
πήραν πρώτοι ενεργό μέρος στην εθνική αντίσταση και άφησαν τους δικούς τους
νεκρούς.. Ενώ ιδιαίτερος ήταν ο ρόλος τους στην εξοντωτική εμφύλια διαμάχη που
ξέσπασε στα ΑΕΙ, όπου η δράση τους λειτούργησε ανασταλτικά στην ανάπτυξη του
αντιστασιακού φοιτητικού κινήματος, ιδίως του Πολυτεχνείου. 134
Σεπτέμβριος 1941. Τα πανεπιστημιακά ιδρύματα υποδέχονται τους
φοιτητές
Με το άνοιγμα των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων οι πρώιμες αντιστασιακές
οργανώσεις αρχίζουν να δείχνουν τα πρώτα δείγματα γραφής. Το «Προσωρινό
Γραφείο της Νεολαίας για την Ανασυγκρότηση των Δυνάμεων της ΟΚΝΕ», στηρίζει
την ανάπτυξη του στα πανεπιστήμια, πάνω στις σοσιαλιστικές και κομουνιστικές
ομάδες που ήδη λειτουργούσαν και όπως έχει αναφερθεί, είχαν κοινό σημείο
αναφοράς την κομουνιστική κυρίως ιδεολογία, παρόλο που δεν είχε εκφραστεί ακόμη
με μια ενιαία φωνή. Καθοριστικό ρόλο στην πορεία ανασυγκρότησης έχει το γραφείο
της Σπουδάζουσας. Ένα από τα πρώτα καθήκοντα που αναλαμβάνει, είναι να έρθει σε
επαφή με όλες τις ανεξάρτητες οργανώσεις και ομάδες της νεολαίας και με τα
μεμονωμένα άτομα. 135 Με σκοπό να ενταχθούν όλες αυτές οι δυνάμεις, κάτω από την
καθοδήγηση της Νέας ΚΕ του ΚΚΕ και του Προσωρινού Γραφείου. Στο ίδιο πνεύμα
κινούνται και οι αποφάσεις της 7ης ολομέλειας της ΚΕ του ΚΚΕ, που έγινε στις 24
•

133
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Φάκελος 3/8, αρ. πρωτ. 5526/17-3-42, Αρχείο ΕΚΠΑ, Φωτόπουλος Χ., 1828-1998. Στρατιωτική…,
τ. Β΄, σ. 536,
Ακολούθησαν μια πορεία, όπου στην αρχή απείχαν από κάθε πολιτική δράση, ενώ μετά τα μέσα
του 1943, ανέλαβαν την περιφρούρηση των αστικών οργανώσεων, εντασσόμενοι στην πλειοψηφία
τους σε αυτές. Υπήρξαν όμως ανάμεσα τους αρκετά ακραία στοιχεία, που παρόλο που ήταν στις
οργανώσεις, συνεργάζονταν με την κατοχική κυβέρνηση και προσπαθούσαν να διαδώσουν την ιδέα
του «κομουνιστικού κινδύνου». Με δεδομένο ότι ήταν αναγκασμένοι να υπακούν στις διαταγές της
κατοχικής κυβέρνησης, αρκετοί υπηρέτησαν στα Τάγματα Ασφαλείας. Οι περισσότεροι όμως (145
της Ιης Τάξης και 123 της ΙΙης Τάξης) βρέθηκαν στην αντίσταση. Έτσι στην Αθήνα επάνδρωσαν
οργανώσεις όπως η ΡΑΝ, η Ε.Σ., η ΕΕ και η αμφιλεγόμενη οργάνωση Χ, ενώ λίγο πριν την
απελευθέρωση ίδρυσαν την οργάνωση «Τάγμα Ευελπιδων», στην οποία συμμετείχαν σχεδόν όλοι.
Στο βουνό εντάχθηκαν στον ΕΔΕΣ, τον ΕΛΑΣ, το 5/42, αλλά και σε αντάρτικες ομάδες που
κατηγορήθηκαν ότι έμμεσα ή άμεσα συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς. Επίσης, ένας μεγάλος
αριθμός (66 της Ιης και 88 της ΙΙης Τάξης), κατάφεραν να διαφύγουν στη Μέση Ανατολή και να
επανδρώσουν τα εκεί τμήματα του ελληνικού στρατού. Τέλος, ορισμένοι υπηρέτησαν στις μυστικές
Αγγλικές Υπηρεσίες, με αποστολές κατασκοπείας και δολιοφθορών, σε βάρος των Ιταλών και των
Γερμανών κατακτητών. Την περίοδο 1941-1944, -από τη Μάχη της Κρήτης έως και την
απελευθέρωση- έχασαν τη ζωή τους 45 ευέλπιδες Ιης και ΙΙης Τάξης, ενώ επηρεάστηκε
αποφασιστικά η μετέπειτα σταδιοδρομία άλλων 57, που είχαν ενταχθεί στον ΕΛΑΣ. Γενικό
Επιτελείο Στρατού, Αρχεία…, τ. 6ος, σ. 319-321, Φωτόπουλος Χ., 1828-1998. Στρατιωτική…, τ.
Α΄, Πίνακας Β, τ. Β΄, σ. 318-322, 534-535, 537,
Στην ΑΣΟΕΕ, ο Μανώλης Γλέζος και ο Λάκης Σάντας, εντάσσονται μέχρι το τέλος του χρόνου και
ύστερα από πολλές συζητήσεις, στο ΕΑΜ και το ΚΚΕ. Γλέζος Μ., Εθνική…, τ. Β΄, σ. 916,
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Σεπτεμβρίου, όπου συμφώνησαν να προχωρήσουν στην ανασυγκρότηση, με
οργανωτική δομή τις επιτροπές πόλης, τις αχτίδες, τις υπαχτίδες και τους πυρήνες. 136
Σύμφωνα με την οργανωτική δομή της ΟΚΝΕ, ολόκληρο το Πανεπιστήμιο Αθηνών
εκτός από την Ιατρική Σχολή, αποτελεί μία αχτίδα, που χωρίζεται σε δύο υπαχτίδες,
μία των Θεωρητικών Επιστημών (Νομική-Φιλοσοφική Σχολή) και μία των Θετικών
(Τμήμα Φυσικής-Χημείας-Μαθηματικών). Η κάθε υπαχτίδα έχει πενταμελές όργανο.
Η Ιατρική Σχολή αποτελεί αυτοτελή αχτίδα. 137 Μέλη της υπαχτίδας των Θεωρητικών
Επιστημών το φθινόπωρο του 1941, ήταν οι φοιτητές της Νομικής Σχολής, Αλέκος
Μητρόπουλος (καθοδηγητής στο Πανεπιστήμιο και αργότερα στη Σπουδάζουσα),
Κίτσος Μαλτέζος, Κωστάκης Αξελός, Βίκτωρ Μελάς, Άρης Νικολετόπουλος, Νίκος
Καμβίσης, Θανάσης Κανελλόπουλος, Αρίστος Υφαντής, Γιάννης Ζησιμάτος, Σπύρος
Λιναρδάτος (ήταν παράλληλα και μέλος της «Αλήθειας»). 138 Την ίδια περίοδο
γραμματέας της ΟΚΝΕ Πανεπιστημίου ήταν ο Σπύρος Μονδάνος και της ΟΚΝΕ
Πολυτεχνείου ο Λευτέρης Ελευθερίου. 139 Όλες οι οργανώσεις της ΟΚΝΕ στα ΑΕΙ
(δύο αχτίδες στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και από μία στο Πολυτεχνείο, την ΑΣΟΕΕ
και την Πάντειο), υπάγονται στο Γραφείο της Σπουδάζουσας Νεολαίας. 140
Γραμματέας της ήταν ο σπουδαστής του Πολυτεχνείου, Σταύρος Κασιμάτης, που
συνδεόταν με το Γιώργο Τρικαλινό, υπεύθυνο του Προσωρινού Γραφείου για τις
οργανώσεις της κομουνιστικής νεολαίας στο χώρο των ΑΕΙ. 141
Η κοινή βάση κάτω από την οποία συναντήθηκαν τα μέλη των πρώτων
αντιστασιακών πυρήνων, είναι οι συνδικαλιστικές διεκδικήσεις των φοιτητών που
εστίαζαν κυρίως στην αντιμετώπιση των δύσκολων συνθηκών διαβίωσης, οι οποίες
ήταν αποτέλεσμα της κατοχής. Την πρωτοβουλία των κινήσεων πάνω στο
διεκδικητικό δίπολο διαβίωση-κατοχή, ανέλαβε το γραφείο της Σπουδάζουσας. Η
στάση που ακολούθησε το γραφείο, δεν περιόριζε το πεδίο δράσης στα στενά
κομματικά όρια, αλλά διεύρυνε τον κύκλο των συμμετεχόντων προσκαλώντας και
εντάσσοντας όλα τα ενεργά αριστερά και μη φοιτητικά στελέχη. Στη βάση αυτή όταν
άνοιξαν το Πανεπιστήμιο και το Πολυτεχνείο, ορισμένα μέλη και στελέχη της
«Αλήθειας» άρχισαν να συνεργάζονται με συμφοιτητές της ΟΚΝΕ σε εκδηλώσεις,
όπως ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου, η πρώτη παμφοιτητική απεργία στις 6
Νοεμβρίου, οι διεκδικήσεις για χορήγηση συσσιτίων στο Χημείο αλλά και σε
παρεμβολές σε θεωρητικές συζητήσεις στα αμφιθέατρα που έκαναν ορισμένοι
καθηγητές. Σοβαρότερη προσπάθεια τέτοιων συζητήσεων γινόταν στο Πολυτεχνείο,
όπου μέλη της «Αλήθειας» συνεργαζόταν και με τον καθηγητή Αθανάσιο
Ρουσόπουλο και την «Τεχνοκρατία». Η «Τεχνοκρατία» ανέπτυξε δράση στους
κύκλους των μηχανικών, των αξιωματικών του ναυτικού και των αξιωματικών των
136
137
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Γιάνναρης Γ., Φοιτητικά…, τ. Α΄, σ. 512,
«Οι πρώτοι που εμφανίστηκαν στα παιδιά -γιατί στα παρασκήνια δρούσαν κι άλλοι, που ήταν
παράνομοι ή και μισοπαράνομοι- ήτανε στη Φιλολογία και στη Νομική, με παλιότερους φοιτητές. Από
τη Φιλολογία ήτανε η Κική Ρέππα, η οποία ήρθε σε επαφή με εμάς, που ήμασταν Φυσικομαθηματική,
και είχανε κάνει μια οργάνωση των «Καθηγητικών Σχολών», όπως τις λέγανε, ή «Μικρών Σχολών».
Εκεί πρωτοπήραμε επαφή, σαν ΟΚΝΕ […] Έτσι ενώθηκε η Φυσική με τη Μαθηματική και τη Χημεία
και το είπανε "Υπαχτίδα" τότε. Η Ιατρική γινόταν μια άλλη "Υπαχτίδα"». Καθοδηγητής της
Φυσικομαθηματικής αρχικά ανέλαβε ο Θανάσης Δούνας. Φίλης Κ., Συνεντεύξεις από το αρχείο της
ΕΡΤ, Φάκελος Υ,Φ,Χ,Ψ,Ω, 330, σ. 1, Ε.Λ.Ι.Α.,
Λιναρδάτος Σ., Πολιτικοί…, σ. 67, Λιναρδάτος Κ. Προσωπική συνέντευξη…,
Ανταίος Π., Συμβολή…, τ.ΑΙ , σ. 112, 168,
Στάικος – Μακρής Π., Κίτσος Μαλτέζος…, σ. 346,
Όταν ο Κασιμάτης έφυγε για τη Θεσσαλία, γραμματέας της Σπουδάζουσας τοποθετήθηκε ο
Φιλίνης. Σε όλο το διάστημα μέχρι τη δημιουργία της ΕΠΟΝ το 1943, το Γραφείο της
Σπουδάζουσας κρατάει την επαφή και τη συνεργασία με την ΚΕ της ΟΚΝΕ. Ελευθερίου Λ., Το
Πολυτεχνείο…, σ. 17, Τρικαλινός Γ., Δρόμος…, σ. 38, Στάικος – Μακρής Π., ο.π., σ. 96,
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άλλων όπλων, που είχαν εγγραφεί σα σπουδαστές στο Πολυτεχνείο και διατηρούσε
δεσμούς μέσω των κύκλων «μαρξιστικής σκέψης» και με την «Κομματική Οργάνωση
του Πολυτεχνείου». 142 Παράλληλα ορισμένα μέλη της «Αλήθειας», αποκτούν διπλή
ιδιότητα. Έτσι ο Σπύρος Λιναρδάτος, από το 1941 συμμετείχε στο καθοδηγητικό
όργανο της ΟΚΝΕ Νομικής, όπου μαζί με τον Θανάση Κανελλόπουλο, τον Τάκη
Υφαντή και τον Α. Ζησιμάτο συνεδρίαζαν στο σπίτι του πρώτου στην οδό Φυλής. 143
Στο ίδιο διεκδικητικό πλαίσιο εντάσσονται Σεπτέμβριο με Οκτώβριο και τα μέλη
της «Λευτεριάς». Έρχονται σε επαφή κυρίως με τη «Φιλική Εταιρεία Νέων» (ΦΕΝ)
και ενσωματώνονται σε αυτή, βοηθώντας την έτσι να αποκτήσει μια ευρύτερη βάση
στο φοιτητικό χώρο. 144 Ενώ στη «Φοιτητική Κομουνιστική Οργάνωση» (ΦΚΟ) θα
ενταχθεί το φθινόπωρο του 1941, μια άλλη ομάδα από φοιτητές, κυρίως απόφοιτους
του «Κολλεγίου Αθηνών». Ανάμεσα τους είναι οι Κώστας Ισιδωρίδης, Λευτέρης Κωνστανταράκης και Γιάννης Βάκης. 145 Έτσι, η ΟΚΝΕ ξεκινά τον αγώνα της έχοντας
βάσεις σε όλα τα ΑΕΙ. Γεγονός που τη βοηθά να αποκτήσει ένα ευρύ πλαίσιο δράσης,
διάχυσης των ιδεών της και ανάπτυξης, που δεν περιοριζόταν σε μια μόνο σχολή ή σε
ένα μόνο ίδρυμα. Η ανάπτυξη της βέβαια οφείλεται και στο γεγονός ότι εστίασε στα
πραγματικά προβλήματα των φοιτητών, με πρώτο το πρόβλημα της επιβίωσης. 146
Ένα πρόβλημα που μέρα με τη μέρα επιδεινωνόταν και οδήγησε στην τρομακτική
έξαρση ασθενείων, όπως η αδενοπάθεια και η πνευμονική φυματίωση. Σύμφωνα με
τις μηνιαίες και ετήσιες νοσολογικές καταστάσεις φοιτητών, της Υγειονομικής Υπηρεσίας της Πανεπιστημιακής Λέσχης, τα κρούσματα πνευμονικής φυματίωσης αυξήθηκαν το ακαδημαϊκό έτος 1941-42, κατά 298% και της αδενοπάθειας κατά 151%,
σε σύγκριση με το ακαδημαϊκό έτος 1939-40. Είναι σημαντικό να επισημανθεί, ότι τα
στοιχεία αφορούν όσους φοιτητές προσέρχονταν για εξέταση στην Υπηρεσία και όχι
το σύνολο των φοιτητών. Επομένως θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και μια άλλη παράμετρος. Διαφορετική ήταν η προσέλευση φοιτητών σε μια ειρηνική περίοδο (193940) και διαφορετική σε περιόδους πολέμου και κατοχής. Έτσι, το ακαδημαϊκό έτος
1940-41, που το Πανεπιστήμιο ήταν κλειστό εξαιτίας του πολέμου, η προσέλευση
των φοιτητών ήταν μειωμένη, επομένως δε μπορεί να γίνει με ασφάλεια συγκριτική
αντιπαράθεση των στοιχείων. Μπορεί όμως να υπολογιστεί για τα έτη 1939-40 και
1940-41, τι ποσοστό καλύπτουν αυτές οι δύο ασθένειες στο σύνολο των εξεταζόμενων φοιτητών. Έτσι το 1939-40 όσοι είχαν πνευμονική φυματίωση και αδενοπάθεια
κάλυπταν το 4,4% του συνόλου, ενώ το 1940-41 το ποσοστό αυτό ανέβηκε στο
14,5%. 147
Έχοντας ως επίκεντρο των διεκδικήσεων τους τα προβλήματα διαβίωσης, οι
οργανωμένοι σπουδαστές στην Κομματική Οργάνωση του Πολυτεχνείου, με
ενέργειες τους καταφέρνουν να επαναλειτουργήσει από τις 12 Σεπτεμβρίου, το
Ταμείο Απόρων Σπουδαστών (ΤΑΣ). Το ΤΑΣ εποπτευόταν από τους καθηγητές,
Νικόλαο Κριτικό και Αθανάσιο Ρουσόπουλο. Παράλληλα, οι σπουδαστές αυτοί
142
143
144
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Γλέζος Μ., Εθνική…, τ. Α΄, σ. 443,
Λιναρδάτος Σ., Πολιτικοί…, σ. 65-66,
Λευτεριά, «Ανακοίνωση της…», Ε385, Ανταίος Π., Συμβολή…, τ.ΑΙ, σ. 144,
Κωνστανταράκης Ε. Φοιτητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Προσωπική
συνέντευξη στη γράφουσα στις 13-4-2006, Στάικος–Μακρής Π., Κίτσος Μαλτέζος…, σ. 100-101,
Ήταν τόσο ευδιάκριτη η επιλογή του αυτή ώστε όταν η Καίτη Δεσύλλα, φοιτήτρια Νομικής, πήγε
να βοηθήσει στη φοιτητική λέσχη μετά από πρόσκληση της παρέας της, ο μεγάλος αδερφός της
Μιχάλης που ήταν στην ΠΕΑΝ της είπε: «τι έγινε εσύ είσαι κομμουνίστρια και ανακατεύεσαι με
αυτά;». Συνέντευξη Κ. Χαλικιάς-Δεσύλλα στο Σ. Τουρνάκη στις 19 Οκτωβρίου 2000, σ. 1,
Φάκελος 5-6, Αρχείο ΠΕΑΝ, ΙΑΜΜ,
Φάκελος 252, (Πανεπιστημιακή…), Νοσολογικές Καταστάσεις Φοιτητών από Αύγουστο 1940 έως
Νοέμβριο 1942, Αρχείο ΕΚΠΑ,
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κατορθώνουν να αναλάβουν τη διεύθυνση του, καθώς η Διοικούσα Επιτροπή
αποτελούνταν από τους τεταρτοετείς της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, Σταύρο
Κασιμάτη, Ν. Γαβριηλίδη και Δ. Μαρκέτο, τον τριτοετή Ε. Ψιλόπουλο και το
δευτεροετή της Σχολή Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων, Λ. Βρέντζα. Οι σπουδαστές
αυτοί με τη συνεργασία των καθηγητών τους, κατάφεραν να συντάξουν το
καταστατικό του ΤΑΣ. Ένα καταστατικό 15 άρθρων, που έδινε απεριόριστη δύναμη
στη διοικούσα επιτροπή. Αποφάσιζε ποιος ήταν και ποιος δεν ήταν άπορος, έχοντας
το δικαίωμα να απορρίψει τα πιστοποιητικά που οριζόταν να φέρουν οι σπουδαστές,
καθώς αυτά «δεν δημιουργούν δια το Ταμείον υποχρέωσιν παροχής ενισχύσεως, εφ’
όσον η διοικούσα το Ταμείον Επιτροπή εκ της ιδίας της αντιλήψεως πείθεται ότι δεν
καθίσταται απαραίτητος η τοιαύτη ενίσχυσις». Καθόριζε επίσης τις ανάγκες των
άπορων σπουδαστών, καθώς αυτές «ικανοποιούνται υπό του Ταμείου εφ’ όσον
κρίνονται εύλογοι υπό της εν λόγω Επιτροπής εντός ορίων των πόρων αυτών». Ενώ
κατέτασσε κατά την κρίση της, τους σπουδαστές σε διαφόρους βαθμούς απορίας και
τέλος, δικαιούταν να ελέγχει για να διαπιστώνει την καλή διάθεση της παρεχόμενης
χρηματικής ή υλικής βοήθειας στους άπορους. 148
Στο Πανεπιστήμιο, σε μία από τις αρχικές παρεμβάσεις τους το Σεπτέμβριο, οι
φοιτητές συγκροτούν επιτροπή που εκπροσωπεί όλες τις Σχολές του ιδρύματος και
καταθέτουν υπόμνημα στην Πρυτανεία και το υπουργείο Παιδείας. 149 Το υπόμνημα
υπογράφουν οι φοιτητές, Δημήτριος Ζωίδης, Νικόλαος Νικολαΐδης, Άρης Γιαννουλόπουλος, Νικηφόρος Κυριακίδης, Ελευθέριος Πλατής, Γεώργιος Καραμηνάς,
Αλέκος Μητρόπουλος και Θεόφιλος (Φύλης) Γεωργίου. 150 Οι δύο τελευταίοι όπως
έχει ειπωθεί ανήκαν στην αντιφασιστική «παρέα» φοιτητών και την ΟΚΝΕ. Σε αυτό
παρουσιάζουν τη δύσκολη κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει, προβάλλοντας τα
προβλήματα ενώ παράλληλα καταθέτουν και προτάσεις για τη λύση τους. Τα
κυριότερα θέματα που θίγουν είναι: α) το ζήτημα του συσσιτίου και της διαχείρισης
του, καθώς επισημαίνουν ότι «το ποσόν των διατιθεμένων 30 δρχ. είναι τελείως
ανεπαρκές λόγω της επελθούσης αυξήσεως των τιμών. Εξ’ άλλου έχομεν λόγους να
πιστεύωμεν ότι ούτε το ποσόν τούτο διατίθεται εξ ολοκλήρου προς τον σκοπόν δι’ ον
προώρισται». β) Η επίταξη της Πανεπιστημιακής Λέσχης για τις ανάγκες των
τραυματιών του πολέμου και η σίτιση τους στα Πευκάκια, όπου περιμένουν
συνωστισμένοι στην ουρά. γ) Η επίταξη της Βιβλιοθήκης και η αντ’ αυτής χρήση
ενός μικρού υπογείου στην οδό Σόλωνος, που περιέχει πολύ λίγα συγγράμματα. 151 δ)
Ο περιορισμός κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και η μη κάλυψη όλων των
συναδέλφων τους, από το ευεργέτημα της αναβολής πληρωμής των διδάκτρων. Στη
συνέχεια προτείνουν να αυξηθεί το διατιθέμενο ποσό για σίτιση στις 50 δρχ. και να
διοικείται το συσσίτιο με καλύτερο τρόπο. Να αποδοθεί στους φοιτητές το κτίριο της
Πανεπιστημιακής Λέσχης. Να συζητηθεί το ζήτημα της δημιουργίας Ταμείου
Απόρων Φοιτητών και να επεκταθεί σε όλους τους φοιτητές η αναβολή πληρωμής

Πρακτικά Συγκλήτου 1941, 19η Συνεδρία της 12ης Σεπτεμβρίου 1941, σ. 15, Πρακτικά Συγκλήτου
1943, 13η Συνεδρία της 26ης Μαΐου 1943, σ. 6-11, Αρχείο Ε.Μ.Π.,
149
Στην αίθουσα της οδού Σίνα, οι πρωτοετείς της Νομικής συγκεντρώνονται για να εκλέξουν την
Επιτροπή Έτους. Μια διαδικασία που είχε καταργηθεί στα χρόνια του Μεταξά και αναβίωνε με
πρωτοβουλία των αριστερών φοιτητών. Λαζάρου Φ., «Οι Επονίτισες», περ. «Θούριος», τχ. 169, 24
Φεβρουαρίου 1983, σ. 32-33,
150
«Οι φοιτηταί», εφ. Βραδυνή, 16 Οκτωβρίου 1941, σ. 1,
151
Για την επίλυση του προβλήματος, η Σύγκλητος αποφασίζει το Δεκέμβριο να διατεθεί η Εθνική
Βιβλιοθήκη στους φοιτητές κατά τις απογευματινές ώρες. Πρακτικά…, Συνεδρία έβδομη
(έκτακτος) της 12ης Δεκεμβρίου 1941, σ. 1, Αρχείο ΕΚΠΑ,
148
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των διδάκτρων. 152 Όσον αφορά την έλλειψη ρεύματος, επειδή θεωρούν ότι δεν είναι
δυνατό να επιτραπεί σε κάθε φοιτητή να καταναλώνει ένα ή δύο κιλοβάτ επί πλέον,
να ρυθμιστεί έτσι το πρόγραμμα μαθημάτων στο Πανεπιστήμιο, ώστε να μην υπάρχουν ενδιάμεσα κενά, με αποτέλεσμα να τελειώνουν γρηγορότερα τα μαθήματα και
να προλαβαίνουν να διαβάζουν στο σπίτι. Τέλος ζητούν φοιτητικές εκλογές, γιατί θεωρούν ότι έτσι θα επιτευχθεί καλύτερη συνεργασία με τις πανεπιστημιακές αρχές. 153
Στη συνέχεια η ίδια επιτροπή, αποστέλλει επιστολή στην εφημερίδα «Βραδυνή» και
ζητά να συνηγορήσει προς το υπουργείο Επισιτισμού, ώστε να χορηγηθεί στους
φοιτητές φωτιστικό πετρέλαιο. 154 Όμως και στην ΑΣΟΕΕ, οι πρωτοετείς οργανώνονται, συγκροτούν επιτροπή και με υπεύθυνο το σπουδαστή Γεώργιο Χατζηνικολάου,
δημοσιοποιούν στις 10 Οκτωβρίου υπόμνημα τους στην ίδια εφημερίδα. Ζητούν τη
μείωση των ωρών διδασκαλίας, τη μείωση της εξεταστέας ύλης και τη διάθεση των
συγγραμμάτων των καθηγητών στην τιμή του κόστους. 155 Ενώ οι τελειόφοιτοι της
Σχολής, ζητούν την απαλλαγή τους από τα τέλη εγγραφής και τα εξέταστρα, για να
μπορέσουν να προσέλθουν στις εξετάσεις. 156 Παράλληλα στην Πάντειο, οι φοιτητές
από την επαρχία συντάσσουν επιστολή προς το υπουργείο Παιδείας, με την οποία
διαμαρτύρονται για την καθυστέρηση της δημοσίευσης του νέου οργανισμού και κατ’
επέκταση την αναβολή της έναρξης των μαθημάτων. Τους εκπροσωπούν οι φοιτητές
Δ. Γεωργιάδης και Α. Παντελίδης. 157
Βλέποντας την κινητικότητα των φοιτητών ο «υπουργός» Παιδείας και γνωρίζοντας
τη δυναμική που εκπέμπουν στην κοινωνία, στις 18 Σεπτεμβρίου αποστέλλει έγγραφο
στην πρυτανεία του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σε αυτό συστήνει στις πανεπιστημιακές
αρχές να συντονίσουν τις προσπάθειες τους, ώστε να αποτρέψουν «τους φοιτητάς από
εκδηλώσεις αντικειμένας εις την τάξιν και την πειθαρχίαν». Προειδοποιώντας ότι μια
τέτοια εξέλιξη «θα ήτο δυνατόν να παρεξηγηθή υπό των αρχών κατοχής με λυπηρά
αποτελέσματα εις βάρος της περαιτέρω συνεχίσεως των μαθημάτων». 158
Σε αυτό το χρονικό διάστημα ένα σημαντικό πεδίο αντιπαραθέσεων των φοιτητών,
ήταν με τα εναπομείναντα στοιχεία της δικτατορίας της 4ης Αυγούστου. Το
πανεπιστήμιο όπως έχει ειπωθεί, ως ένας αυτοφυής πόλος του κοινωνικού και
πολιτικού γίγνεσθαι, είναι το πεδίο όπου συνεχώς συγκρούεται το νέο με το παλιό, η
πρόοδος με την οπισθοδρόμηση. Κύριοι φορείς και εκφραστές αυτής της σύγκρουσης
είναι οι φοιτητές. Έτσι, με το άνοιγμα του Πανεπιστημίου Αθηνών, οι Εονίτες και
στελέχη της μεταξικής Διοικήσεως Ανωτάτων Σχολών (ΔΑΣ), επιδιώκουν να
διατηρήσουν ζωντανή την ανάμνηση του Ιωάννη Μεταξά και του «ΟΧΙ» του στους
Ιταλούς. Δε λαμβάνουν όμως υπόψη τους το γεγονός, ότι οι φοιτητές δεν έχουν
λησμονήσει τις απειλές και τους εκβιασμούς, για την ένταξη τους στη μεταξική
Νεολαία. Οι παλιοί φαλαγγίτες λοιπόν, αποτολμούν να τιμήσουν τη μνήμη του
Λαμβάνοντας το υπόμνημα ο πρύτανης, συντάσσει επιστολή απευθυνόμενος στον πρόεδρο της
Κεντρικής Επιτροπής Συσσιτίων, Σπ. Γαλανό. Με αυτό του ζητά, να δοθεί παράταση στην υποβολή
αιτήσεων για την εγγραφή των φοιτητών στο συσσίτιο, καθώς και την αύξηση του διατιθέμενου
ποσού για τη σίτιση από 30 σε 50 δρχ. Στην απάντηση του ο Γαλανός αναφέρει ότι δεν υφίσταται
πλέον χρονικό όριο για την υποβολή αιτήσεων εγγραφής, ενώ η Εκτελεστική Επιτροπή Συσσιτίων
αύξησε από τις 7 Οκτωβρίου, το διατιθέμενο ποσό ανά φοιτητή σε 40 δρχ. Φάκελος 252, αρ. πρωτ.
1018/228/30-9-41 και αρ. πρωτ. 21578/21-10-41, Αρχείο ΕΚΠΑ,
153
Φάκελος 3/8, Υπόμνημα «Προς Την Σεβαστήν Πρυτανείαν του Πανεπιστημίου Αθηνών», Σεπτέμβριος 1941, Αρχείο ΕΚΠΑ,
154
«Η μελέτη των φοιτητών», εφ. Βραδυνή, 23 Οκτωβρίου 1941, σ. 1,
155
«Οι σπουδασταί της Εμπορικής», εφ. Βραδυνή, 10 Οκτωβρίου 1941, σ. 1,
156
«Οι άποροι σπουδασταί», εφ. Βραδυνή, 22 Οκτωβρίου 1941, σ. 1,
157
«Η Πάντειος», εφ. Βραδυνή, 23 Οκτωβρίου 1941, σ. 1,
158
Φάκελος 3/8, αρ. πρωτ. 64883/18-9-41, Αρχείο ΕΚΠΑ,
152

163

Μεταξά στο αμφιθέατρο της Νομικής Σχολής. Αντιμετωπίζουν όμως την κατακραυγή
των άλλων φοιτητών και εγκαταλείπουν την αίθουσα σχεδόν κυνηγημένοι. 159
Την ίδια τύχη θα έχει και ο Νικόλαος Κούμαρος στο εναρκτήριο του μάθημα, στο
κεντρικό αμφιθέατρο της Νομικής. Ο Κούμαρος είχε διοριστεί την περίοδο του
καθεστώτος της 4ης Αυγούστου, στη νεοσύστατη έδρα της «Γενικής θεωρίας περί
Κράτους και των θεμελιωδών βάσεων της εξελίξεως των συγχρόνων πολιτευμάτων».
Εν συντομία «έδρα της 4ης Αυγούστου» ή «Lex Coumariana», όπως την ονόμασαν οι
φοιτητές και μερικοί συνάδελφοι του. 160 Είχε προηγηθεί η απόλυση και εκτόπιση του
καθηγητή του Συνταγματικού Δικαίου, Αλέξανδρου Σβώλου. Στις 2 Οκτωβρίου
λοιπόν, στο μάθημα των τεταρτοετών φοιτητών της Νομικής και ώρα 10 το πρωί,
είχαν συγκεντρωθεί φοιτητές όλων των ετών, οι οποίοι εκφράζοντας τα αντιφασιστικά τους αισθήματα, προέβησαν καθ’ όλη τη διάρκεια του σε αποδοκιμασίες. Ο
κλητήρας Π. Παναγάκης στην αναφορά του περιγράφει την εξής εικόνα: «ο κ. Κούμαρος εν τη έδρα όρθιος και περί τους 300 φοιτητάς γύρω από αυτήν, απιλούντας αυτόν
και ζητούντες να απολογιθεί…». 161 Στη συνέχεια ο Παναγάκης με βίαιο τρόπο απομάκρυνε τους φοιτητές από την αίθουσα, ενώ καθώς την τακτοποιούσε επέστρεψε ο Γ.
Ζησιμάτος, τον οποίο όπως αναφέρει αναγκάστηκε να χτυπήσει. Τα ονόματα που
δηλώνει ότι πρωτοστάτησαν στα επεισόδια είναι τα εξής: Υφαντίδης, Χρονόπουλος,
Παπαδάτου και Ζησιμάτος. 162
Για την αταξία αυτή, ο πρύτανης Γ. Μπαλής κάλεσε στις 7 Οκτωβρίου στο γραφείο
του, τους φοιτητές της Νομικής, Αριστείδη Υφαντίδη, Ιωάννη Ζησιμάτο
(εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς το 1944), Πανδώρα Παπαδάτου, Γιώργο Κώστα
Λιναρδάτο, Σπύρο Γεροντόπουλο, Αναστάσιο Κόλια, Μπιζάνη, Παυλίδη,
Πανουτσόπουλο και Παπαπαναγιώτου, που θεωρήθηκαν πρωταίτιοι. 163 Τους έβρισε
και τους απείλησε με οριστική αποβολή από το Πανεπιστήμιο, ενώ οι Ιταλικές αρχές
ζήτησαν τα ονόματα τους. Τελικά με ενέργειες των δικών τους σε υπουργούς και
άλλους παράγοντες, η υπόθεση περιορίστηκε σε παραπομπή τους στο αρμόδιο
πειθαρχικό όργανο της πρυτανείας, το οποίο θα συνεδρίαζε στις 15 του μηνός. 164 Την
υπεράσπιση τους ανέλαβαν ως δικηγόροι, οι Θεμιστοκλής Τσάτσος και Ηλίας
Τσιριμώκος, ενώ τους συμπαραστάθηκε και ο Αλέξανδρος Σβώλος. 165
Στο μεταξύ, με επιστολή που υπογράφουν 58 φοιτητές προς τον πρόεδρο του
Πειθαρχικού Συμβουλίου, Γ. Οικονόμου, του ζητούν να προσέλθουν και αυτοί να
απολογηθούν, γιατί όπως γράφουν η στάση έναντι του κ. Κούμαρου: «υπήρξε κοινή
δι’ όλον το ακροατήριον εις ο ανίκομεν οι πλείστοι ημείν, ουδέν δε πλέον ημών
έπραξαν οι συνάδελφοι μας…». Όσον αφορά δε τις κατηγορίες περί εξύβρισης του
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Στάικος – Μακρής Π., Κίτσος Μαλτέζος…, σ. 93,
Λαμπρινός Γ., «Η ηθική…», σ. 3,
Η Τούλα Τσαμαδού συμπληρώνει: «[…] του πετάξαμε όλοι τις τσάντες μας». Τσαμαδού Τ.
Προσωπική συνέντευξη…,
«Αναφορά Π. Παναγάκη, κλητήρα Κ.Υ. Νομικού Σπουδαστηρίου, 3-10-41», Φάκελος 5-6, Αρχείο
ΕΚΠΑ,
Φάκελος 5-6, αρ. πρωτ.-/7-10-41, Αρχείο ΕΚΠΑ,
Ο πρύτανης κ. Μπαλής, αναφέρει στη δεύτερη συνεδρία της Συγκλήτου, στις 21 Οκτωβρίου, ότι
την ώρα που συνεδρίαζε το πειθαρχικό συμβούλιο, δέχθηκε την αιφνιδιαστική επίσκεψη του
«υπουργού» Δικαιοσύνης κ. Λιβιεράτου. Ο οποίος, όπως λέει ο πρύτανης, με επιτακτικό τρόπο
απαίτησε να μην τιμωρηθούν οι φοιτητές. Τελικά η συνάντηση έληξε μέσα σε κλίμα έντασης με
τον πρύτανη να υπεραμύνεται την ανεξαρτησία του πειθαρχικού συμβουλίου. Πρακτικά…,
Ακαδημαϊκό έτος 1941-42, Συνεδρία δεύτερη της 21ης Οκτωβρίου 1941, σ.10-12, Αρχείο ΕΚΠΑ,
Λιναρδάτος Σ., Πολιτικοί…, σ. 61-62, Λιναρδάτος Κ. Προσωπική συνέντευξη…, Στάικος –
Μακρής Π., Κίτσος Μαλτέζος…, σ. 93-94,
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κλητήρα, αναφέρουν ότι συνέβη ακριβώς το αντίθετο. 166 Τελικά στις 22 Οκτωβρίου
οι φοιτητές, Υφαντίδης, Λιναρδάτος, Κόλιας, Γεροντόπουλος και Παπαδάτου θα
τιμωρηθούν μόνο με επίπληξη «διότι παρέβησαν τον οφειλόμενον τοις διδασκούσι
σεβασμόν». 167 Ανάλογη αντιμετώπιση από τους φοιτητές της ΑΣΟΕΕ, είχαν και οι
καθηγητές Ανδρεάδης και Λούφας, που είχαν διοριστεί την περίοδο της δικτατορίας,
χωρίς να έχουν τα απαιτούμενα προσόντα. Ιδίως ο δεύτερος που ήταν και γαμπρός
του Μεταξά. Οι φοιτητές, τιμωρώντας τους για το παρελθόν τους, δεν τους άφησαν
ποτέ να κάνουν μάθημα. 168
Παρά τις αντιδράσεις εναντίον των παλιών υποστηρικτών του Μεταξά, η νοοτροπία
των διώξεων των κομουνιστών φοιτητών που κυριάρχησε την περίοδο της
δικτατορίας, ακολουθούσε ένα κομμάτι της πανεπιστημιακών καθηγητών και
προσδιόριζε τη στάση και τη συμπεριφορά τους. Όπως παρατηρείται από τη σχετική
αλληλογραφία, τα προηγούμενα χρόνια το Πανεπιστήμιο Αθηνών συνεργαζόταν
στενά με τη Διεύθυνση Εθνικής Ασφάλειας του Μανιαδάκη. Από το ακαδημαϊκό έτος
1939-40, εκκρεμούσαν υποθέσεις φοιτητών, όπου σύμφωνα με τα εμπιστευτικά
έγγραφα του Μανιαδάκη προς τη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου, είχαν συλληφθεί ή
εκτοπιστεί στον Άγιο Ευστράτιο, «…ένεκα βεβαιωθείσης Κομμουνιστικής δράσεως».
Σε αυτά αφού αναλυόταν η δράση έκαστου φοιτητή και επισυναπτόταν η «…υπ’
αυτού δήλωσιν μετανοίας και αποκηρύξεως του Κομμουνισμού», ζητούνταν από τη
Σύγκλητο «όπως ευαρεστούμενοι μεριμνήσετε δια την ελαφράν πειθαρχικήν τιμωρίαν
του», ή αναλόγως τη δράση του «δια την πειθαρχικήν τιμωρίαν του γνωρίζοντες και
ημίν τα τελικάς αποφάσεις σας», με την επισήμανση «ότι προς επαλήθευσιν της
μετανοίας του δέον να μη παραλείπη να συμμετάσχη εις πάσαν Εθνικιστικήν εκδήλωσιν
και δράσιν». 169 Οι υποθέσεις αυτές εξαιτίας του πολέμου δεν συζητήθηκαν από το
Πειθαρχικό Συμβούλιο. Το οποίο δύο βδομάδες πριν από τη λήξη της θητείας του,
στις 20 Μαΐου 1941, αποστέλλει έγγραφο προς την Πρυτανεία όπου επιστρέφει
συνημμένα τους φακέλους των φοιτητών, με την επισήμανση ότι οι υποθέσεις «λόγω
της παρόδου τόσου χρόνου και λόγω των σημερινών περιστάσεων θα έδει να
θεωρηθώσιν αυταί ως παραγραφείσαι και να τεθώσιν εις το αρχείον του Παν/μίου».
Στο εν λόγο έγγραφο παρατίθεται μια κατάσταση με δεκαέξι ονόματα φοιτητών, οι
δεκατέσσερις από τους οποίους είναι της Νομικής Σχολής, ένας της Φιλοσοφικής και
ένας της Φαρμακευτικής. 170
Παρόλα αυτά, στις 4 Οκτωβρίου 1941 συνεδριάζει το νέο Πειθαρχικό Συμβούλιο,
επαναφέροντας τις υποθέσεις «των κάτωθι φοιτητών κατηγορυμένων διότι κατά
διαφόρους εποχάς έδρασαν υπέρ της διαδόσεως κομμουνιστικών ιδεών κλπ». Οι
φοιτητές που κατηγορούνται είναι ο Δημήτριος Παναγιωτακάκης της Φιλοσοφικής
και οι, Μιλτιάδης Θεοδωρίδης, Χαράλαμπος Δαούτης, Λεωνίδας Δημητρόπουλος,
Στυλιανός Γεώργας, Μερκούριος Γούναρης, Απόστολος Χαρέμης, Ανδρέας
Κωνστανταρόπουλος, Αθανάσιος Παπαδόπουλος, Ελευθέριος Δέπος, Δημήτριος
Φάκελος 5-6, Επιστολή «Προς το Πειθαρχικόν Συμβούλιον δια του Προέδρου καθηγητού κυρίου Γ.
Οικονόμου», Αρχείο ΕΚΠΑ,
167
Φάκελος 5-6, αρ. πρωτ. 1771/27-10-41, Αρχείο ΕΚΠΑ, Λιναρδάτος Κ., Συνεντεύξεις…, σ. 5,
Ε.Λ.Ι.Α.
168
Κάθε φορά που έμπαιναν στην τάξη χτυπούσαν τα πόδια στο πάτωμα. Τον Ανδρεάδη μάλιστα τον
αποκαλούσαν «βαρκάρη». Μόλις γύριζε το κεφάλι του οι σπουδαστές του φωνάζανε «έξω
βαρκάρη, που είναι το δίπλωμα σου;». Γλέζος Μ.. Προσωπική συνέντευξη…, Γλέζος Μ.,
Εθνική…, τ. Β΄, σ. 917,
169
Φάκελος 5-6 (Πειθαρχικά – Φοιτητικά), αρ. πρωτ. 1/17254/3/13-6-40, αρ. πρωτ. 1/17963/2/11-7-40,
αρ. πρωτ. 1/14142/3/11-7-40, αρ. πρωτ. 15/24943/2/13-7-40, αρ. πρωτ. 1/20847/2/29-8-40, αρ.
πρωτ. 15/153195/3/29-8-40 και αρ. πρωτ. /10/627/2/10-9-40, Αρχείο ΕΚΠΑ,
170
Φάκελος 3/8, αρ. πρωτ. -, 20 Μαΐου 1941, Αρχείο ΕΚΠΑ,
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Νικολόπουλος και Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, όλοι τους της Νομικής. Τελικά, οι
φοιτητές που επί Μεταξά είχαν υπογράψει δήλωση μετανοίας και η υπόθεση τους
στην αρχή της κατοχής τέθηκε στο αρχείο, τώρα κρίνονταν ένοχοι και τιμωρούνταν
ερήμην με ποινή αποβολής «δια το ενεστώς παν/κόν έτος». 171
Ταυτόχρονα, το μήνα αυτό αρχίζει ο λιμός στην Αθήνα, ο οποίος είναι αποτέλεσμα
της πολιτικής που εφαρμόζουν οι Γερμανοί, στα κατεχόμενα από αυτούς εδάφη.
«Αναγνωρίζεται», «απογράφεται», «διασφαλίζεται», «κατάσχεται», «μεταφέρεται». Οι
ορολογίες αυτές χρησιμοποιούνται στις εκθέσεις της Βέρμαχτ, κατά τη διαδικασία
της κλοπής η οποία αφορούσε καθετί που φαινόταν χρήσιμο και μπορούσε να
μεταφερθεί. 172 Από τον Οκτώβριο του 1941 λοιπόν, ψωμί δεν υπάρχει, μοιράζουν
μόνο με δελτίο 30 δράμια το άτομο την ημέρα, ποσότητα που αργότερα ελαττώθηκε,
ενώ μερικές μέρες δε γίνεται καν διανομή. Από το καλοκαίρι το κρέας έχει
εξαφανιστεί, τα κατοικίδια επίσης. Τα λαχανικά έλειψαν παντελώς, επειδή δεν
υπήρχαν συγκοινωνίες. Τα ψάρια το ίδιο, εξαιτίας της καταστροφής των αλιευτικών
και των λέμβων. Τα χιλιάρικα αντικαθιστούν τα κατοστάρικα, έχοντας την ίδια
αγοραστική αξία. 173 Στους δρόμους το μόνο φαγώσιμο που πουλιέται είναι παστέλια
από σουσάμι. Ειδικά εστιατόρια άνοιξαν για τους Γερμανούς και τους Ιταλούς, που
πουλούσανε παντός είδους τρόφιμα. 174 Στις 18 Οκτωβρίου φθάνει από την Τουρκία
το πρώτο δρομολόγιο του ατμόπλοιου «Κουρτουλούς», 175 με 1100 τόνους τροφίμων

Φάκελος 5-6 (Πειθαρχικά – Φοιτητικά), αρ. πρωτ.-/6-10-41, Αρχείο ΕΚΠΑ,
Η ζημιά που έγινε από αυτή τη λεηλασία, ωχριά μπροστά στις συνέπειες που προκάλεσε η
επιβάρυνση του κόστους της κατοχής, στους Έλληνες. Η απαίτηση αυτή των Γερμανών, σε
συνδυασμό με τη στέρηση από τις φυσιολογικές πηγές εισοδημάτων του κρατικού προϋπολογισμού, ανάγκασαν τις κατοχικές κυβερνήσεις, στην έκδοση χαρτονομίσματος για να καλύψουν τις
ανάγκες τους. Για να καλυφθούν αυτά τα έξοδα τυπώθηκαν δισεκατομμύρια δραχμές, προκαλώντας έναν υπερπληθωρισμό που πήρε αστρονομικές διαστάσεις. Έτσι, ο μέσος μηνιαίος μισθός δεν
έφτανε ούτε για την αγορά μιας οκάς ελαιόλαδου. Η κατάσταση αυτή γέννησε μια μαύρη αγορά
που απλωνόταν στα πάντα, καθώς η οικονομία της χώρας ξέπεφτε σε ανταλλακτικό επίπεδο. Στα
παραπάνω προβλήματα, προστίθεται η διαίρεση της χώρας σε τρεις ζώνες κατοχής, η εξάρθρωση
του κρατικού μηχανισμού εφοδιασμού και περίθαλψης, η δυσχέρεια επικοινωνίας και μεταφοράς
αγαθών από τις αγροτικές στις αστικές περιοχές, η σώρευση πληθυσμών από την ύπαιθρο στα
μεγάλα αστικά κέντρα και τέλος ο ναυτικός αποκλεισμός από τις συμμαχικές χώρες, ο οποίος
χρησιμοποιήθηκε ως πολεμικό μέσο για την επικράτηση τους. Αλλά ο αποκλεισμός και των
συμμαχικών χωρών που είχαν πέσει στην κατοχή του Άξονα, έθιγε δικαίους και αδίκους. Κυριαζής
Γ., «Ερήμωση της οικονομίας, θυσίες του λαού στον καιρό της φασιστικής κατοχής», περ. «Εθνική
Αντίσταση», συλλογή 8η, Δεκέμβριος 1965, σ. 815, Κλόουζ Ν., Ο Ελληνικός…, σ. 71-72,
Κουπαράνης Π., Η Θεσσαλονίκη…, σ. 200, Μαγκριώτης Δ., Θυσίαι…, σ. 37, 39, 47, Γρηγοριάδης
Σ., Συνοπτική…, σ. 86, 88-89, Τσουδερός Ε., Ο Επισιτισμός 1941-1944. Αθήνα, «Παπαζήση»,
1946, σ. 5, Γασπαρινάτος Σ., Η κατοχή..., τ. Α, σ. 46, Σκουριώτη Ι.Δ., «Το οικονομικό καθεστώς
της κατοχής στην Ελλάδα», περ. «Εθνική Αντίσταση», συλλογή 7η, Αύγουστος 1964, σ. 695-699,
Ζάννας Α., Η Κατοχή…, σ. 13,
173
Από τους πρώτους μήνες της κατοχής, εμφανίζεται μία δυσαναλογία ανάμεσα στους μισθούς και
τις τιμές, που παίρνει με την πάροδο του χρόνου δυσθεώρητες διαστάσεις. Τις σκληρότερες
επιπτώσεις υπέστησαν οι μισθωτοί, καθώς από τις 8 Απριλίου έως τις 10 Νοεμβρίου του 1941,
είχαν ανέβει οι τιμές κατά μέσο όρο 11 φορές, ενώ οι μισθοί των δημοσίων υπαλλήλων κατά 30%
και κάπως περισσότερο αυτοί των ιδιωτικών υπαλλήλων. Ζωίδης Γ., Καΐλας Μ., Μαματζής Τ.,
Αθανασίου Φ., Ασούρας Γ., Ιστορία…, σ. 60,
174
«Περιγραφή της εν Ελλάδι εσωτερικής καταστάσεως από της εχθρικής εισβολής έως σήμερον, κατά
δημοσιογραφικάς ή άλλας πληροφορίας». 25 Αυγούστου 1941, Αποστολή Γ, φακ. 12, φυλ. 2, Κ51,
Αρχείο Εμμανουήλ Τσουδερού, ΓΑΚ,
175
Το «Κουρτουλούς» (ελευθερία) ήταν ένα από τα πλοία της εμπορικής εταιρείας «Ελλατούρκ», με
πρόεδρο τον Αναστάσιο Μπακάλμπαση, βουλευτή και στενό συνεργάτη του Αλέξανδρου
Παπαναστασίου. Στη διάρκεια της κατοχής η εταιρεία χάρις στο Μπακάλμπαση, εγκατέλειψε τον
κερδοσκοπικό της χαρακτήρα και με τη βοήθεια του Ερυθρού Σταυρού, επικέντρωσε τη
171
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από τους Έλληνες της Αμερικής και το Διεθνή Ερυθρό Σταυρό. 176 Όμως τα τρόφιμα
είναι ελάχιστα και δίνονται με δελτίο, ο κόσμος ξεπουλάει ότι υπάρχει στο σπίτι του,
τα παιδιά παθαίνουν αβιταμίνωση. 177
Γύρω στα τέλη Οκτωβρίου μεταφέρονται στο Σταθμό Πρώτων Βοηθειών,
καθημερινά περίπου 15-20 άνθρωποι από την ασιτία. Τα νοσοκομεία δεν έχουν τροφή
να θρέψουν τους ασθενείς τους. Τρόφιμα υπάρχουν μόνο στη μαύρη αγορά. Οι
άνθρωποι συνωστίζονται έξω από μαγαζιά, από γραφεία του Ερυθρού Σταυρού, από
κοινωφελή ιδρύματα, από συσσίτια. Οι μετακινήσεις τους γίνονται με τα πόδια.
Αυτοκίνητα, λεωφορεία, φορτηγά, ακόμη και ποδήλατα έχουν επιταχθεί. Τα τραμ
πότε λειτουργούν και πότε όχι. Οι σιδηρόδρομοι έχουν διατεθεί για τις στρατιωτικές
κινήσεις και μεταφορές, ελάχιστοι συρμοί κυκλοφορούν καμιά φορά τη βδομάδα για
τους πολίτες. Πολλοί φοιτητές αντιμέτωποι με την πείνα, επιστρέφουν στις επαρχίες
απ’ όπου κατάγονται. 178 Για να φτάσουν στον προορισμό τους, πρέπει να υποστούν
ατέλειωτες διατυπώσεις, εξευτελισμούς και εκβιασμούς ακόμη. Για να φτάσει ο
φοιτητής Νομικής του ΑΠΘ, Δ. Κυριαζής από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη, μέσα
στο χειμώνα, χρειάστηκαν δέκα μέρες. 179
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δραστηριότητα της στην εξασφάλιση τροφίμων για την Αθήνα. Στάικος – Μακρής Π., Κίτσος
Μαλτέζος…, σ. 342,
Από τον Ιούνιο η κυβέρνηση Τσουδερού, ζητά από τη Βρετανία να φροντίσει για το επισιτισμό της
Ελλάδας, ενώ τον Ιούλιο, ο Ήντεν αναγγέλλει τη διοχέτευση στη χώρα ορισμένης ποσότητας
τροφίμων από την Τουρκία. Αυτή θα γινόταν υπό τον αυστηρό έλεγχο της Ερυθράς Ημισελήνου,
γεγονός που αποδέχονται και οι αρχές κατοχής. Για το λόγο αυτό ναυλώθηκε το τουρκικό πλοίο
«Κουρτουλούς», που από τον Οκτώβριο άρχισε δρομολόγια προς τον Πειραιά. Σε κάθε ταξίδι
μετέφερε 1500-1800 τόνους όσπρια. Τα έξοδα τα πλήρωνε το «Σωματείο Ελληνικής Πολεμικής
Περιθάλψεως», που ιδρύθηκε στις ΗΠΑ το Νοέμβριο του 1940, με επίτιμο πρόεδρο τον
Βάντερμπιλντ και ουσιαστικό χρηματοδότη τον ελληνοαμερικάνο μεγιστάνα του αμερικάνικου
κινηματογράφου, Σπύρο Σκούρα. Στο έκτο του ταξίδι στις αρχές Φεβρουαρίου, βυθίστηκε στη
θάλασσα του Μαρμαρά με 1800 τόνους τρόφιμα. Αντικαταστάθηκε από το «Τουμπλού Μπουνάρ»,
που πραγματοποίησε δύο ταξίδια έως τις 27 Μαρτίου του 1942. Τον Απρίλιο έφτασε στην Ελλάδα
το πρώτο Σουηδικό ατμόπλοιο «Χάλαρεν», 5000 τόνων, που έφερνε σιτάρι και αλεύρι. Τσουδερός
Ε., Ιστορικό…, τ. Α΄, σ. 114, 146-147, Κουπαράνης Π., Η Θεσσαλονίκη…, σ. 192-193, Τσουδερός
Ε., Ο Επισιτισμός…, σ. 14, Ζάννας Α., Η Κατοχή…, σ. 32, Καφταντζής Γ., Το Πανεπιστήμιο…, 1η
εκδ., σ. 39-40, «Ο επισιτισμός μας», εφ. Ελεύθερη Σκέψη, αρ. φύλλου 3, Αύγουστος 1942, σ. 4,
Φάκελος 4, Παράνομος Τύπος, Ε.Λ.Ι.Α., Στίνας Α., ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-ΟΠΛΑ. Η «ειδική αποστολή» της
Εθνικής Αντίστασης στο Δεύτερο Παγκόσμιο ιμπεριαλιστικό πόλεμο και η συμβολή της στη
βιβλική καταστροφή που εν ψυχρώ προετοιμάζουν οι δήμιοι που κυβερνούν τους λαούς. Αθήνα,
«Διεθνή Βιβλιοθήκη», 1984, σ. 20-21, Γρηγοριάδης Σ., Συνοπτική…, σ. 91-92,
Σε έκθεση που υπέβαλε το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο στο υπουργείο Πρόνοιας, αναφέρεται
ότι τα τρόφιμα του δελτίου αντιπροσώπευαν τον Οκτώβριο του 1941 μόλις 327 θερμίδες, το
Νοέμβριο 183, το Δεκέμβριο 410, τον Ιανουάριο του 1942, 355, το Φεβρουάριο 204, το Μάρτιο
357 και τον Απρίλιο 439. Αργότερα με την άρση του αποκλεισμού, περίπου διπλασιάστηκε για να
φτάσει στις 707 θερμίδες το Δεκέμβριο του 1942. Ανταίος Π., Μπαχαριάν Α., Εικαστικές…, σ. 92,
Μαρουδής Γ., Το ημερολόγιο της πείνας. Αθήνα, «Κέδρος», 1976, σ. 9, Κέδρος Α., Η ελληνική…,
τ.1ος, σ. 103, Γρηγοριάδης Σ., ο.π., σ. 89,
Ο Διευθυντής της Παντείου, Δ. Σταύρου, σε αναφορά του τον Οκτώβριο του 1941 επισημαίνει:
«πολλοί φοιτηταί, λόγω των δυσμενών συνθηκών διατροφής, είναι υποχρεωμένοι ν’ αναχωρήσωσιν
εις τας επαρχίας των». Βιβλίο…, 1939-1941, Συνεδρίαση τριακοστή έβδομη της 25 Οκτωβρίου
1941, Αρχείο ΠΠΚΠΕ,
Κυριαζής Δ., 1940-1950…, σ. 70, Παράσχος Κ., Η κατοχή…, σ. 14, Χρηστίδης Χ., Χρόνια…, σ.
140, 151, Ζαούσης Α., Οι δύο Όχθες…, τ. ΒΙ΄, σ. 41-42, 48, Ζαλοκώστας Χ., Το χρονικό της
σκλαβιάς. Αθήνα, «Εστία», (χ.χ), σ. 43-44, Μαμαλάκη Ζ., Κατοχή-Αντίσταση. Αθήνα,
«Βιβλιοπωλείον της Εστίας», 1976, σ. 88-89, Δούνιας Μ., Έπειτα…, σ. 87-89, Καλογιάννης Στ.,
Ημερολόγιον ενός στρατιώτου. Αθήνα, «Αετός», 1945, σ. 59, Κοσσένα Υ., Σκηνές από τας Αθήνας
κατά τον πόλεμο και την Κατοχή 1940-1944. Αλεξάνδρεια, «Ανατολή», 1946, σ. 19-20,
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Μέσα σε αυτό το κλίμα, η Πανεπιστημιακή Σύγκλητος με έκτακτη ημερήσια
διάταξη στις 25 Οκτωβρίου, ανακοινώνει το διπλασιασμό των διδάκτρων,
εξέταστρων, επανεξέταστρων και όλων των υπόλοιπων τελών, σε όλες τις Σχολές
του. 180 Οι διεκδικήσεις των φοιτητών που στο μεγάλο μέρος τους δεν εισακούονται,
οι διώξεις, τα επεισόδια, η πείνα και ο λιμός που εξαπλώνεται, οι θάνατοι και οι
ασθένειες, ο διπλασιασμός των διδάκτρων και τέλος η κατοχή, δημιουργούν ένα
εκρηκτικό μείγμα που ψάχνει αφορμή για να εκδηλωθεί. Μια πρώτη ευκαιρία είναι ο
εορτασμός, από όλους οργανωμένους και μη, της επετείου της κήρυξης του πολέμου
από την Ιταλία.
• 28 Οκτωβρίου 1941
Ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου ως εθνικής εορτής από το 1838, καθιερώθηκε ως
σύμβολο του συνολικού φοιτητικού αγώνα και αποτέλεσε συχνά αφορμή για τη
διενέργεια έντονων φοιτητικών εκδηλώσεων. Την περίοδο αυτή προστίθεται μια
δεύτερη επέτειος, η 28η Οκτωβρίου. Από το 1941 και μετά, οι εθνικές εκδηλώσεις θα
είναι η αφορμή, για ένα ξέσπασμα των φοιτητών εναντίον των κατακτητών. Ένα
ξέσπασμα, που είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής δουλειάς, που γίνεται από τις
οργανώσεις και τους φοιτητές μέσα στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Το πρώτο
δείγμα γραφής, που προσδιορίζει την πορεία που θα ακολουθηθεί, δίδεται στις 28
Οκτωβρίου του 1941. 181
Όσο περνούσαν οι μέρες του Οκτωβρίου και πλησίαζε η ιστορική επέτειος της 28ης,
η προσμονή από την πλευρά του κόσμου μεγάλωνε. Η επιθυμία για αντίσταση
βρισκόταν σε όλους, βρισκόταν στους οργανωμένους φοιτητές, σε αυτούς που ήταν
ακόμη ανένταχτοι και αποτελούσαν τη μεγάλη μάζα, αλλά και στην πλειοψηφία των
καθηγητών. Άλλωστε, τα ΑΕΙ είχαν ανοίξει μόλις πριν από λίγες μέρες. Οι καινούριοι
φοιτητές δεν είχαν καλά-καλά γνωριστεί μεταξύ τους. Τα αρχικά σκιρτήματα
αντίστασης βέβαια είχαν ξεκινήσει από την άνοιξη και το καλοκαίρι, με τη
δημιουργία των πρώτων ομάδων. Μα αυτές οι ομάδες ήταν πολύ μικρές, δεν είχαν
προλάβει να δουλέψουν και να απλωθούν στους σπουδαστικούς χώρους. 182 Έτσι, οι
προετοιμασίες για τη γιορτή της πρώτης επετείου του «ΟΧΙ», πήραν διάφορες
μορφές, από την οργανωμένη έως την αυθόρμητη. Οργανωμένα προσπάθησαν να
κινηθούν οι κομουνιστικές και σοσιαλιστικές ομάδες μέσω της ΟΚΝΕ, το «Εθνικό
Κομιτάτο Νέων» (ΕΚΝ) με την έκδοση και διανομή προκήρυξης, οι φοιτητές που
εντάχθηκαν στην οργάνωση του Περρίκου [αμέσως μετά την 28η Οκτωβρίου τον
ακολούθησαν όταν αποσκίρτησε από τη «Στρατιά Σκλαβωμένων Νικητών» (ΣΣΝ) και
ίδρυσε την «Πανελλήνια Ένωση Αγωνιζόμενων Νέων» (ΠΕΑΝ)] και μια ομάδα
ανένταχτων ακόμη φοιτητών, που αργότερα αποτέλεσε τον πυρήνα της «Ιερής
Ταξιαρχίας» (ΙΤ), με πρωτοστάτες δύο από τα ιδρυτικά της μέλη, το Γιώργο Καζολέα
και τον Τάσο Παναγιωτόπουλο. 183
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Πρακτικά…, Συνεδρία τρίτη (έκτακτος) της 25ης Οκτωβρίου 1941, σ.1-2, Αρχείο ΕΚΠΑ,
Ο Γάλλος Ροζέ Μιλλιέξ αναφερόμενος στους φοιτητές σημειώνει με γλαφυρόττητα: «Τους έβλεπες
να τρέχουν προς το θάνατο, για να φτάσουν εκεί που ήταν η πυκνότερη μάζα των διαδηλωτών, με την
ίδια βιασύνη που συνήθως δείχνει κανείς για ν’ αποφύγει τον κίνδυνο, ή μάλλον που δείχνει όταν
σπεύδει να πάρει μέρος σ’ ένα πανηγύρι… ». Μιλλιέξ Ρ., «Οι διανοούμενοι της Ελλάδας στην
υπηρεσία της αντίστασης», περ. «Επιθεώρηση Τέχνης», αρ. τεύχους 87-88, Μάρτιος-Απρίλιος
1962, σ. 419-420, Κέδρος Α., Η ελληνική…, τ. 1ος, σ. 151,
Λιναρδάτος Σ., «Οι φοιτητές στην αντίσταση», περ. «Επιθεώρηση Τέχνης», αρ. τεύχους 87-88,
Μάρτιος-Απρίλιος 1962, σ. 463, Γλέζος Μ., Εθνική…, τ. Α΄, σ. 372,
Ο Περρίκος τους είχε δώσει την προκήρυξη της ΣΣΝ για την 28η Οκτωβρίου και ήταν υπεύθυνοι
για τη διανομή της στο Πανεπιστήμιο. Συνέντευξη Κ. Καζολέα στο Σ. Τουρνάκη…, σ. 18,
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Την παραμονή της νέας επετείου, μέσα στις αίθουσες των πανεπιστημιακών
ιδρυμάτων η κινητοποίηση και ο αναβρασμός είναι έντονος. Οι αρχές κατοχής
βρίσκονται σε επιφυλακή, με σκοπό να αποτρέψουν οποιαδήποτε εκδήλωση. Έξω
από το Πανεπιστήμιο Αθηνών λαμβάνει χώρα μία παρέλαση των Ιταλικών και
Γερμανικών στρατευμάτων. 184 Η κατοχική «κυβέρνηση εκδίδει» Ν.Δ., απειλώντας με
οριστική αποβολή τους μαθητές που θα λείπουνε από το σχολείο. 185 Η Σύγκλητος του
Πανεπιστημίου Αθηνών, ακολουθώντας την ίδια στάση εκδίδει ανακοίνωση την
παραμονή της επετείου, με την οποία γνωστοποιεί, ότι στις 28 Οκτωβρίου τα
μαθήματα θα γίνουν κανονικά. Δεν υπάρχει αργία. Η αγανάκτηση μεγαλώνει, όλοι
θέλουν να τιμήσουν τη μεγάλη επέτειο. Η πρώτη αντίδραση έρχεται από ένα
καθηγητή, τον Κωνσταντίνο Τσάτσο, ο οποίος αναρτά ανακοίνωση πως το μάθημα
του, που σύμφωνα με το πρόγραμμα ήταν προγραμματισμένο να γίνει στις 28 του
μήνα, μεταφέρεται για τις 27 το απόγευμα, ημέρα Δευτέρα. 186
Η είδηση κυκλοφόρησε από στόμα σε στόμα και η αίθουσα του παλιού
αμφιθεάτρου του κεντρικού κτιρίου, -το μάθημα δεν έγινε στη Νομική Σχολή- γέμισε
ασφυκτικά από φοιτητές όλων των τάξεων και όλων των Σχολών. Ο καθηγητής
εισήλθε στην αίθουσα και άρχισε να διδάσκει μιλώντας για τις θεμελιακές αρχές του
Δικαίου και φθάνοντας σε ένα σημείο, είπε: «Και τώρα θα σας μιλήσω για μια τελική
αρχή, που αυτή πια δεν μπορώ να σας την αποδείξω. Αυτή πρέπει κανείς να την
πιστεύει. Την αρχή της Ελευθερίας». Τη λέξη «Ελευθερία», όπως λέει ο Γ.Α.
Μαγκάκης, την τόνισε και έτσι το ακροατήριο ξέσπασε σε ζητωκραυγές. Ο Α.
Ζαούσης συνεχίζει λέγοντας: «Στριμωγμένος, όρθιος σε μια γωνιά του αμφιθέατρου
θυμάμαι μια μόνο στιγμή μέσα στον ορυμαγδό των επευφημιών. Όταν ο μικροσκοπικός
αυτός άνθρωπος ξεστόμισε με όλη τη δύναμη των πνευμόνων του, τη λέξη
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ! Έγινε πανζουρλισμός […]. Η θρυαλλίδα είχε ανάψει για την επόμενη
μέρα». 187
Όντως η θρυαλλίδα είχε ανάψει, μια ομάδα φοιτητών μετά το μάθημα του Τσάτσου,
κάθονται σε ένα καφενείο στην οδό Σόλωνος και Μασσαλίας, απέναντι από τη
Νομική Σχολή. Εκεί αποφασίζουν να συγκεντρώσουν χρήματα για να αγοράσουνε
ένα στεφάνι, το οποίο θα καταθέσουν την άλλη μέρα στο Μνημείο του Άγνωστου
Στρατιώτη. Την ώρα εκείνη όμως κάνουν έφοδο Ιταλοί και συλλαμβάνουν τέσσερις
φοιτητές, ανάμεσα στους οποίους είναι ο Γ.Α. Μαγκάκης και ο Ηρακλής Παπαδάτος
της ΠΕΑΝ. Οι συλληφθέντες τελικά αφέθηκαν ελεύθεροι και την άλλη μέρα πήραν
μέρος στις εκδηλώσεις εορτασμού. 188
Εντωμεταξύ, στα αμφιθέατρα και στις αίθουσες των σχολών οι συζητήσεις είναι
έντονες, γνώμες επιδοκιμάζονται ενώ άλλες απορρίπτονται. Στο Πανεπιστήμιο
εμφανίζονται τα πρώτα συνθήματα στους τοίχους. Το νεοϊδρυόμενο ΕΑΜ, το ΕΚΝ
και η ΣΣΝ, με προκηρύξεις τους καλούν όλους τους Έλληνες να εκδηλώσουν την
αντίθεση τους στο κατοχικό καθεστώς. 189 Το απόγευμα οι πέντε αχτιδικές οργανώσεις
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Τρικαλινός Γ., Δρόμος…, σ. 32-33, Ανταίος Π., Συμβολή…, ΑΙ, σ. 151, Γιάνναρης Γ.,
Φοιτητικά…, τ. Α΄, σ. 514, 516, Γλέζος Μ., ο.π., σ. 372, Παπανδρέου Γ., «Η πρώτη…», σ. 25,
Γατόπουλος Δ., Ιστορία…, σ. 234,
Χρηστίδης Χ., Χρόνια…, σ. 162,
Παπαντωνίου Ν., Συνεντεύξεις από το αρχείο της ΕΡΤ, Φάκελος Π, 226, σ. 1, Ε.Λ.Ι.Α.,
Μαγκάκης Γ.Α., Ίχνη του χθες με το βλέμμα στο αύριο. Αθήνα, «Παπαζήση», 1977, σ. 42-43,
Ζαούσης Α., Οι δύο Όχθες…, τ. ΒΙ΄, σ. 45-46, Χατζηπατέρας Κ. – Φαφαλιού Μ., Μαρτυρίες…., σ.
397-398, Τσάτσου Ι., Φύλλα Κατοχής, έκδοση δ΄. Αθήνα, «Εστία», 1981, σ. 18, 23-24,
Μαγκάκης Γ.Α., Ίχνη…., σ. 43, Συνέντευξη Γ.Α. Μαγκάκη στο Σ. Τουρνάκη…, σ. 8, Γιάνναρης
Γ., Φοιτητικά…, τ. Α΄, σ. 514,
Στις 10 Οκτωβρίου κυκλοφορεί η πρώτη προκήρυξη του ΕΑΜ, όπου με την ευκαιρία της πρώτης
επετείου της 28ης Οκτωβρίου, καλεί όλο το λαό σε εθνική κινητοποίηση αναφέροντας: «Στις 28
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του γραφείου της Σπουδάζουσας στα ΑΕΙ, κινούνται σε κάθε δυνατό χώρο και σημείο
όπου ζουν, συχνάζουν και σιτίζονται οι φοιτητές. Ομιλητές πηγαίνουν στις αίθουσες
διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο, στο Πολυτεχνείο, στην ΑΣΟΕΕ, στη Νομική, στο
Χημείο, στη Φοιτητική Λέσχη, στην οδό Σόλωνος, στην οδό Σινά, στο χώρο
συσσιτίου στα Πευκάκια. Προτρέπουν τους φοιτητές να συμμετάσχουν στην
εκδήλωση της επόμενης μέρας στην πλατεία Συντάγματος και εν συνεχεία στην
πορεία στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. 190 Παράλληλα, τους μιλούν για το
νόημα της αυριανής ημέρας, συνδέοντας την με τον αντιφασιστικό αγώνα που έπρεπε
να ακολουθηθεί. Το γεγονός ότι η επέτειος αυτή έβρισκε την Ελλάδα κάτω από τον
ξένο ζυγό, αύξανε την προσμονή και την αδημονία για το τι θα ακολουθήσει την
επόμενη μέρα, τόσο στους φοιτητές όσο και στις αρχές κατοχής.
Το βράδυ οι ιταλικοί περίπολοι στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας
πολλαπλασιάστηκαν, λίγο πριν τα μεσάνυχτα όμως σήμαναν οι σειρήνες του
αντιαεροπορικού συναγερμού, γεγονός που ανάγκασε τους Ιταλούς να τρέξουν στα
καταφύγια. Οι δρόμοι ήταν ελεύθεροι, συνεργεία φοιτητών ξεχύθηκαν και γέμισαν
τους τοίχους της Αθήνας. Κυριαρχούσε το ΟΧΙ και ανάμεσα τα πρώτα συνθήματα
του ΕΑΜ, που έκανε τα αρχικά του βήματα δίπλα στη Σπουδάζουσα. 191 Πρωί-πρωί,
συνεργεία του δήμου με τη συνοδεία ενός αστυφύλακα, έσβηναν από τους τοίχους
της πόλης τα φρεσκοβαμμένα συνθήματα. 192
Την ημέρα αυτή το συσσίτιο στα Πευκάκια διανεμήθηκε νωρίς, γύρω στις δέκα το
πρωί. 193 Στο Πανεπιστήμιο, το Πολυτεχνείο, και την ΑΣΟΕΕ, όλες οι αίθουσες ήταν
κατειλημμένες από φοιτητές που μιλούσαν για τη σπουδαιότητα της ημέρας. Η Φώφη
Λαζάρου αναφέρει: «Ήταν στο αμφιθέατρο της Φιλοσοφικής. Ένας φοιτητής ανεβαίνει
στην έδρα. Μιλάει για τη σκλαβιά και τη ταπείνωση, μιλάει για λευτεριά, γι’
αγώνα…Ένας άλλος φοιτητής ξεδιπλώνει μια παλιά εφημερίδα. Είναι της 28ης
Οκτώβρη 1940. Διαβάζει το πρώτο πολεμικό ανακοινωθέν κείνης της μέρας […] Ένα
ρίγος διαπερνά την αίθουσα[…] Τα πατριωτικά συνθήματα δονούν το αμφιθέατρο». 194
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Οκτωβρίου με κάθε είδους εκδήλωση αγωνιστείτε για το εθνικό ξεκίνημα», ενώ στη συνέχεια τονίζει
την ανάγκη να ενωθεί ανεξαρτήτου κοινωνικής τάξης, ιδεολογίας, επαγγέλματος και ιδιότητας,
στον κοινό αγώνα κατά του κατακτητή. Στις 26 του μήνα κυκλοφορεί προκήρυξη του ΕΚΝ, με
έντονες αναφορές στο ένδοξο παρελθόν αλλά και παρόν της Ελλάδας και με φρασεολογία που
παρέπεμπε στην περίοδο του Μεταξά. Είναι χαρακτηριστικό το απόσπασμα της προκήρυξης που
αναφέρει: «[…] Έλληνες, Αναπολήστε. Όχι τους Προγόνους, αλλά τους Εαυτούς σας. Όχι την
τρισχιλιόχρονη Παράδοση κι’ Ιστορία, αλλά τα δικά σας τα Έργα». Τέλος μία μέρα αργότερα
κυκλοφόρησε η πρώτη προκήρυξη της ΣΣΝ με τίτλο «Εγερτήριον σάλπισμα», στην οποία τονιζόταν
ο διαχρονικός ηρωισμός της ελληνικής φυλής και κατέληγε: «Έλληνες, Ελληνίδες, Ελληνόπουλα,
Ελληνοπούλες να είμαστε πάντα έτοιμοι και να μη ξεχνάμε ότι είμαστε: ΟΙ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΟΙ
ΝΙΚΗΤΑΙ». ΣΣΝ. Προκήρυξη 28-10-1941, Φάκελος 19, Αρχείο ΠΕΑΝ, ΙΑΜΜ, Γατόπουλος Δ.,
ο.π., σ. 233-234, Γασπαρινάτος Σ., Η κατοχή..., τ. Α, σ. 89, Μαγκριώτης Δ., Θυσίαι…, σ. 274,
Χατζηβασιλείου Ε., ΠΕΑΝ…, σ. 42, Στάικος – Μακρής Π., Κίτσος Μαλτέζος…, σ. 127-128,
Τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου, σε ένα σπίτι της Κυψέλης, συγκεντρώθηκαν τα μέλη του
Προσωρινού Γραφείου της ΟΚΝΕ, για να συζητήσουνε για το πώς θα γιορτάσουνε την πρώτη
επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Εκεί αποφασίζουν να γίνει μια εκδήλωση στην πλατεία Συντάγματος,
στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Η ευθύνη για την οργάνωση της ανατέθηκε στο γραφείο
της Σπουδάζουσας. Τρικαλινός Γ., Δρόμος…, σ. 31-32, Ανταίος Π., Συμβολή…, ΑΙ, σ. 151,
Ζαούσης Α., Οι δύο Όχθες…, τ. ΒΙ΄, σ. 44, Ζορμπαλάς Σ., ΕΠΟΝ…, σ. 27, Μπαρτζιώτας Β., Η
Εθνική…, σ. 54,
Κύρου Α., Σκλαβωμένοι…, σ. 128,
Ζαούσης Α., Οι δύο Όχθες…, τ. ΒΙ΄, σ. 46,
Το συσσίτιο ήταν… εορταστικό, αποτελούνταν από κίτρινο χυλό με μαύρες σταφίδες. Μιχαηλίδης
Π.Μ., «Αγαθουπόλεως 7»…, σ. 32,
Λαζάρου Φ., Συνεντεύξεις από το αρχείο της ΕΡΤ, Φάκελος Λ, 127, σ. 1, Ε.Λ.Ι.Α., Ανταίος Π.,
Συμβολή…, ΑΙ, σ. 152, 294,
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Ένας άλλος φοιτητής, ο Δημήτρης Κυριαζής, 4ετής της Νομικής του ΑΠΘ, ο οποίος
παρέμενε εγκλωβισμένος στην Αθήνα και παρακολουθούσε μαθήματα στη Νομική
του Πανεπιστημίου Αθηνών, αναφέρει για τη σχολή: «Εκείνη τη μέρα, στο Αμφιθέατρο, άρχισε να παραδίδει ο καθηγητής του ˝οικογενειακού δικαίου˝ ο Γ. Πράτσικας. Σε
κάποια στιγμή μπήκε μια ομάδα από φοιτητές του Πολυτεχνείου και της Ανώτατης
Εμπορικής […] χωρίς να χάνουν καιρό για εισαγωγές, ανεβήκανε στην έδρα και είπαν
πως σήμερα, επέτειο της 28 Οκτωβρίου, δεν πρέπει να κάνουμε μάθημα, αλλά να την
αφιερώσουμε στο γιορτασμό της. Απαντήσαμε με επευφημίες και χειροκροτήματα. […]
˝Και τώρα στο μάθημα μας˝, έκλεισε ο καθηγητής. ˝Όχι!...όχι!...όλοι έξω! Θα
γιορτάσουμε στους δρόμους!˝ ανταπαντήσαμε κι αρχίσαμε να βγαίνουμε. Κάποιοι
κλητήρες προσπάθησαν να μας εμποδίσουν, ζητούσαν τις φοιτητικές ταυτότητες…Ποιος
τους χαμπάριζε, βγήκαμε όλοι. Εγώ, μη έχοντας κανένα γνωστό ούτε καμιά σύνδεση με
οργανώσεις, προσκολλήθηκα στα ˝τυφλά˝ σε μια ομάδα που ανέβηκε στην οδό
Σόλωνος, καταλήξαμε στο Κολωνάκι, στην πλατεία, και στεφανώσαμε το άγαλμα του
Ξάνθου». 195 Στο Πολυτεχνείο οι σπουδαστές που παρακολουθούσαν τα μαθήματα
στον τέταρτο και πέμπτο χρόνο, βγήκαν από τις τάξεις λέγοντας: «γράψαμε στους
πίνακες ˝28 Οκτώβρη ’40 – 28 Οκτώβρη ’41 - Αποχή˝. 196
Η Σπουδάζουσα είχε ορίσει χώρους προσυγκέντρωσης, την πλατεία Σκουφά στο
Κολωνάκι, το άγαλμα του Κολοκοτρώνη στη Σταδίου, τα Προπύλαια του Πανεπιστημίου και την πλατεία Μητροπόλεως. 197 Τελικά οι φοιτητές, οργανωμένοι και μη,
συνοδευμένοι από πλήθος κόσμου, πορεύθηκαν από το Πανεπιστήμιο προς το Σύνταγμα. Η Ρίτσα Παπαθεοφίλου, φοιτήτρια Ιατρικής, σε προφορική μαρτυρία αναφέρει:
«Ήταν χαρακτηριστικό ότι ό,τι ήθελε έλεγε ο καθένας. Παλάβρα. Τραγουδούσαν απ’
τον ύμνο του Μεταξά, τον ύμνο της Νεολαίας, τον Εθνικό Ύμνο, την Τρίτη Διεθνή ό,τι
πίστευε ο καθένας». 198 Φτάνοντας στο Σύνταγμα γύρω στις έντεκα, είδαν ότι στο
μνημείο υπήρχε φρουρά αποτελούμενη από Έλληνες αστυνομικούς και Ιταλούς
καραμπινιέρους, οι οποίοι δεν άφηναν να πλησιάσει κανείς. Εκεί είδαν επίσης, πολλές
γυναίκες να κρατάνε λουλούδια και να προσπαθούν να τα αποθέσουν στο Μνημείο
του Άγνωστου Στρατιώτη. 199 Η αστυνομία εμπόδισε τους φοιτητές να πλησιάσουν
όλοι, όμως άφησε μερικούς που πήγαν και στόλισαν το Μνημείο και γονάτισαν. 200
195

196
197
198
199

200

Κυριαζής Δ., «28 Οκτωβρίου 1941. Ένα επεισόδιο στη Νομική», περ. «ΕΑΜ-Αντίσταση», τχ. 44,
Ιανουάριος-Μάρτιος 1998, σ. 30, Κυριαζής Δ., 1940-1950…, σ. 71,
Φαράκος Γ., Μαρτυρίες…, σ. 17, 373,
Τρικαλινός Γ., Δρόμος…, σ. 34,
Χατζηπατέρας Κ. – Φαφαλιού-Δραγώνα Μ., Μαρτυρίες…, τ. Α΄, σ. 148,
Μια άλλη μορφή εορτασμού και τιμής της επετείου, αποτελούσε και η επιστολή που διακινήθηκε
μέσω του ταχυδρομείου, από το Χρ. Χρηστίδη. Η επιστολή έγραφε στο φάκελο «Προμηθευτικός
συνεταιρισμός ουκ επ’ άρτω μόνον…» και έτσι δεν ενέπνευσε καμία υπόνοια στους Ιταλούς
λογοκριτές του ταχυδρομείου. Απευθυνόταν στις Ελληνίδες και τις καλούσε να αποθέσουν λίγα
λουλούδια ή μια πρασινάδα στον Άγνωστο Στρατιώτη. Σε περίπτωση που αυτό απαγορευόταν τότε
να κατευθύνονταν και να στόλιζαν τις προτομές του Βαλαωρίτη και του Σολωμού. Η απήχηση που
είχε η επιστολή ήταν πολύ μεγάλη, όλη την ημέρα προσέρχονταν ελληνίδες στο μνημείο και
κατέθεταν λουλούδια. Αρχικά οι Ιταλοί φρουροί δεν τις άφηναν. Χρηστίδης Χ., Χρόνια…, σ. 161,
Γλέζος Μ., Εθνική…, τ. Α΄, σ. 616, Κύρου Α., Σκλαβωμένοι…, σ. 128, Ζαούσης Α., Οι δύο
Όχθες…, τ. ΒΙ΄, σ. 44, Γατόπουλος Δ., Ιστορία…, σ. 234-235,
Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας από πλευράς των Ιταλών κατακτητών και της κατοχικής
κυβέρνησης υπήρξε πλήρης αμηχανία. Οι διαταγές για τη φύλαξη του Μνημείου ήταν διαδοχικές.
Στην αρχή εμπόδιζαν και συλλαμβάνανε όσους κατέθεταν λουλούδια και στεφάνια, αργότερα κατά
τις 11, όταν κατέφθασε η πορεία των φοιτητών και συνάντησε τις γυναίκες που περίμεναν να
αποθέσουν τα λουλούδια τους, οι Ιταλοί βλέποντας όλο αυτό το συγκεντρωμένο πλήθος, επέτρεψαν μια αντιπροσωπεία τους να πλησιάσει και στολίσει στο Μνημείο. Τέλος όταν εκτονώθηκε η
κατάσταση πάλι απαγόρεψαν την κατάθεση λουλουδιών. Προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να
αποτρέψουν εντάσεις και επεισόδια. Χρηστίδης Χ., ο.π., σ. 162, Κύρου Αχιλλέα, ο.π., σ. 129,
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Τότε σα συνεννοημένοι γονάτισαν και οι υπόλοιποι, έψαλλαν τον Εθνικό Ύμνο και
φώναξαν «ζήτω η ελευθερία». Στη συνέχεια όπως γράφει ο Γιώργος Θεοτοκάς: «[…]
πήγανε λουλούδια και στο άγαλμα του Ρήγα Φεραίου και βλέποντας το Λούβαρι που
στεκότανε στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου τον προγκάρανε. Κατατέθηκαν λουλούδια
και στεφάνια και σε άλλα αγάλματα και προτομές στο Σολωμό, το Βαλαωρίτη, το λόρδο
Βύρωνα, τον Παύλο Μελά. Επίσης και στον Κολοκοτρώνη έξω από το Comando
Tappa. Το Πανεπιστήμιο δείχτηκε πολύ ζωντανό τον τελευταίο καιρό. Είναι άξιοι
επαίνου για τη στάση που κράτησαν στην έδρα ο Θεοδωρακόπουλος, ο Κακριδής και ο
Κώστας Τσάτσος. Ο τελευταίος απολύθηκε σήμερα». 201
Ένα μέρος των φοιτητών, αφού καταθέτουνε λουλούδια στον Άγνωστο Στρατιώτη,
κατευθύνονται οργανωμένα προς την οδό Κυδαθηναίων, στο σπίτι του Κωνσταντίνου
Τσάτσου. Θέλουν να συμπαρασταθούν στον καθηγητή τους, που απολύθηκε για την
χθεσινή του πράξη και διώκεται από την κατοχική κυβέρνηση. Φωνάζουν συνθήματα
υπέρ του, αλλά ο καθηγητής δεν ήταν εκεί, είχε αναγκαστεί να φυγαδευτεί την
προηγούμενη ημέρα, όταν ένας φίλος του από την Ασφάλεια τον ειδοποίησε ότι θα
τον συλλάβουν. Τους επιτίθενται οι Ιταλοί και συλλαμβάνουν εφτά από αυτούς. Εν
συνεχεία αφού τους ξυλοκόπησαν για να τους αποσπάσουν ομολογίες εις βάρος του
καθηγητή τους, τους άφησαν ελεύθερους μετά από τρεις ημέρες. 202
Το απόγευμα είναι η ώρα των αναπήρων πολέμου. 203 Το Μνημείο γίνεται και πάλι
«μαγνήτης», εκεί χτυπάει η καρδιά της πρωτεύουσας. Κατά τις τρεις και μισή,
έφτασαν περίπου είκοσι ανάπηροι, με επικεφαλής στο αμαξάκι του έναν που είχε και
τα δύο πόδια κομμένα. Μετά από πιέσεις του πλήθους, ο Ιταλός αξιωματικός
επέτρεψε στον επικεφαλής να καταθέσει στεφάνι και στη συνέχεια να πει: «Νεκροί
ήρωες, αδέλφια μας. Έχουμε πολλά να σας πούμε. Αλλά καταλαβαίνετε, ότι, με τις
σημερινές συνθήκες, αυτά που θέλουμε να σας πούμε δεν μπορούμε να τα πούμε
δυνατά. Εσείς όμως, δεν έχετε ανάγκη από φωνές και λόγια για να μας καταλάβετε…
Ακούστε τι έχουμε να σας πούμε!». Στη συνέχεια σιώπησε για δύο λεπτά. Μια νεκρική
σιγή απλώθηκε. Έτσι απλά, έτσι συγκινητικά, οι συμπολεμιστές και συνάδελφοι των
νεκρών τίμησαν τη μνήμη τους. 204
Αργά το απόγευμα η «κυβέρνηση», έχοντας βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση,
αποφασίζει να καταθέσει στεφάνι και αυτή στο Μνημείο. Η ενέργεια αυτή,
σημειολογικά και μόνο βεβήλωνε τον Άγνωστο Στρατιώτη, που σκοτώθηκε στο
201
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204

Θεοτοκάς Γ., Τετράδια…, σ. 310-311, Ζαούσης Α., Οι δύο Όχθες…, τ. ΒΙ΄, σ. 46, Γασπαρινάτος Σ.,
Η κατοχή..., τ. Α, σ. 89, Γιάνναρης Γ., Φοιτητικά…, τ. Α΄, σ. 516, Τρικαλινός Γ., Δρόμος…, σ. 3435, Βλάχου Ε., Δημοσιογραφικά χρόνια. Πενήντα και κάτι…Α΄ Ο κόσμος της οδού Σωκράτους
(1935-1951), Αθήνα, «Ζήδρος», 1991, σ. 132, Μαγκάκης Γ.Α., Ίχνη…, σ. 43, Ζωίδης Γ., Καΐλας
Μ., Μαματζής Τ., Αθανασίου Φ., Ασούρας Γ., Ιστορία…., σ. 25, Ψυρούκης Ν., Ιστορία…, σ. 102,
Παπανδρέου Γ., «Η πρώτη…», σ. 26,
Την προηγούμενη μέρα αμέσως μετά το μάθημα τον Τσάτσο τον είχαν φυγαδεύσει μέχρι το σπίτι
του οι φοιτητές. Στις 28 Οκτωβρίου το πρωί, στα ψιλά των λογοκριμένων εφημερίδων, αναφερόταν
ότι ο καθηγητής Κωνσταντίνος Τσάτσος, απολύεται και στερείται της συντάξεως του. Ο καθηγητής
επέστρεψε στο σπίτι του τελικά, στις 18 Νοεμβρίου 1941, μετά από επικοινωνία που είχε η σύζυγος
του με τον αρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό. Γιάνναρης Γ., ο.π., σ. 514, Χατζηπατέρας Κ. – ΦαφαλιούΔραγώνα Μ., Μαρτυρίες…, τ. Α΄, σ. 148-149, Ζαούσης Α., ο.π., τ. ΒΙ΄, σ. 46-47, Τσάτσου Ι.,
Φύλλα…, σ. 20-21,
Από τη μελέτη της βιβλιογραφίας προκύπτει ότι αρκετοί συγγραφείς αναφέρουν ως ημερομηνία
διεξαγωγής της εκδήλωσης των αναπήρων πολέμου την 29η Οκτωβρίου. Κύρου Α.,
Σκλαβωμένοι…, σ. 129, Ανταίος Π., Συμβολή…, ΑΙ, σ. 152, Κωτσάκης Σ. (Νέστορας), Εισφορά…,
σ. 64, Ζωίδης Γ., Καΐλας Μ., Μαματζής Τ., Αθανασίου Φ., Ασούρας Γ., Ιστορία…, σ. 25,
Ψυρούκης Ν., Ιστορία…, σ. 102, Γλέζος Μ., Εθνική…, τ. Α΄, σ. 619,
Χρηστίδης Χ., Χρόνια…, σ. 162, Γιάνναρης Γ., Φοιτητικά…., τ. Α΄, σ. 514-515, Ζαούσης Α., Οι
δύο Όχθες…, τ. ΒΙ΄, σ. 47, Μαγκάκης Γ.Α., Ίχνη…, σ. 43,
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μέτωπο. Έτσι, ο Τσολάκογλου συνοδευόμενος από «τιμητική» Ιταλική φρουρά, αφού
προηγουμένως είχε καταθέσει άλλα στεφάνια στους τάφους των Γερμανών και
Ιταλών στρατιωτών που σκοτώθηκαν στην Ελλάδα, κατέθεσε στεφάνι και στο
Μνημείο. Όπως πολύ εύστοχα αναφέρει ο Χ. Χρηστίδης, «Μετά τους συγκινητικούς
[εννοεί τους ανάπηρους πολέμου], ήλθε η σειρά των αστείων». 205
Όλη η ημέρα αυτή κύλησε διαφορετικά, καθώς διάφορα άτομα και παρέες, όπως
λέει ο Θεοτοκάς, προσπαθούσαν, έστω και κρυφά, να πλησιάσουν τον Άγνωστο
Στρατιώτη κατά τη διάρκεια της ημέρας με λουλούδια, αλλά μόνο οι φοιτητές
τόλμησαν να το πράξουν δυναμικά και μαζικά. Οι λογοκριμένες ελληνικές
εφημερίδες, δημοσιεύουν την επόμενη ότι απόλυτη τάξη επικράτησε στην Αθήνα.
Γράφουν επίσης για την επέτειο της πορείας των φασιστών στη Ρώμη. 206
• Η πρώτη παμφοιτητική απεργία
Όλα τα προβλήματα που είχαν σωρευτεί πριν την 28η Οκτωβρίου, βρίσκονται πάλι
μπροστά στους φοιτητές. Τώρα όμως έχουν ως παρακαταθήκη, την επιτυχημένη
παρουσία τους στη νέα εθνική γιορτή και εντείνουν τις διεκδικήσεις τους. Η
«κυβέρνηση» βλέποντας όλο αυτό τον αναβρασμό, προσπαθεί να προλάβει τις
εξελίξεις. Δημοσιεύει στις 30 Οκτωβρίου το Ν.Δ., «περί οριστικής αποβολής
απεργούντων φοιτητών και σπουδαστών και εκτοπίσεως των πρωταιτίων». 207
Προσπαθεί να τρομάξει τους πρωτεργάτες του φοιτητικού κινήματος, αλλά
καταφέρνει το αντίθετο, προετοιμάζοντας με τον τρόπο της την πρώτη παμφοιτητική
απεργία.
Οι αχτιδικές οργανώσεις της Σπουδάζουσας στο Πανεπιστήμιο, το Πολυτεχνείο,
την ΑΣΟΕΕ και την Πάντειο, μετά την πρώτη τους συνεργασία για τον εορτασμό της
28ης Οκτωβρίου και την απήχηση που αυτή είχε στο φοιτητικό κόσμο, καθορίζουν
άμεσα τους επόμενους στόχους. Παράλληλα, στα τέλη Οκτωβρίου με αρχές
Νοεμβρίου του 1941, άρχισαν να φθάνουν στην Αθήνα μια σειρά από παλιά στελέχη
της νεολαίας, που δραπέτευσαν από τους τόπους εξορίας τους. Μετά από αυτό το
γεγονός, το Προσωρινό Γραφείο της ΟΚΝΕ θεωρείται ότι εκπλήρωσε το στόχο του
και διαλύεται, για να συγκροτηθεί το κανονικό καθοδηγητικό όργανο της ΟΚΝΕ, το
Γραφείο της ΚΕ. Αυτό αποτελείται από τους Δημήτρη Βλαντά, 208 Αδάμ Μολυβδά,
Γιώργο Τρικαλινό και Αχιλλέα Μπλάνα. Η σύνθεση αυτή παρέμεινε μέχρι τη 2η
πανελλαδική συνδιάσκεψη της ΟΚΝΕ, όπου έγινε το Μάρτιο του 1942. 209 Το ίδιο
χρονικό διάστημα, διεξάγεται η τακτική συνεδρίαση του γραφείου της Σπουδάζουσας
σε ένα σπίτι στο Παγκράτι. Εκεί αποφασίστηκε όλες οι αχτιδικές οργανώσεις της,
αλλά και οι συνεργαζόμενες αριστερές ομάδες, να εντείνουν τις διεκδικήσεις στα
ανώτατα ιδρύματα, με βάση τα προβλήματα επιβίωσης και μόρφωσης των φοιτητών.
Προβλήματα που διογκώθηκαν την περίοδο του μεγάλου λιμού αυτού του χειμώνα.
Κύριος στόχος ήταν, μέσω των καθημερινών αγώνων, να στρατολογηθούν νέα μέλη

Κύρου Α., Σκλαβωμένοι…, σ. 129, Χρηστίδης Χ., ο.π., σ. 162,
Παράσχος Κ., Η κατοχή…, σ. 14,
207
«Θ’ αποβάλλεται πας απεργών σπουδαστής-Και εκτοπισμοί δια τους πρωταιτίους-Το εγκριθέν
διάταγμα». εφ. Βραδυνή, 30 Οκτωβρίου 1941, Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 5ον…, Συνεδρία 543
της 26ης Νοεμβρίου 1941, σ. 84, Αρχείο ΑΠΘ,
208
Γραμματέας εκλέχτηκε ο Βλαντάς. Επέβλεπε την οργάνωση του Πειραιά, την εφημερίδα της
ΟΚΝΕ, «Νεολαία» και είχε στενή επαφή και συνεργασία με τον Γιαννακόπουλο, που εκλέχτηκε ως
εκπρόσωπος της ΟΚΝΕ, γραμματέας στην ΚΕ του ΕΑΜ Νέων. Τρικαλινός Γ., Δρόμος…, σ. 38,
209
Τσιντζιλώνης Χ., ΟΚΝΕ…, σ. 260, Γλέζος Μ., Εθνική…, τ. Α΄, σ. 471, τ. Β΄, σ. 1085, Τρικαλινός
Γ., ο.π., σ. 37,
205
206
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στην ΟΚΝΕ και να επιτευχτεί η μαζικοποίηση των οργανώσεων της
Σπουδάζουσας. 210
Το επόμενο βήμα ήταν η οργάνωση της κινητοποίησης. Για το λόγο αυτό, το
γραφείο της Σπουδάζουσας συνέταξε διακήρυξη που απευθυνόταν προς όλους τους
φοιτητές, ενώ κυκλοφόρησαν τρικ των αχτιδικών οργανώσεων, όπου προβαλλόταν τα
φοιτητικά αιτήματα. Γράφτηκαν συνθήματα στους τοίχους των Εξαρχείων, της
Νεάπολης και στους χώρους γύρω από τα ανώτατα ιδρύματα. Στελέχη της ΟΚΝΕ,
κυρίως από τη Νομική και το Πολυτεχνείο, διασπείρονταν στις σχολές και
ξεκινούσαν συζητήσεις εξηγώντας τα φοιτητικά αιτήματα, ενώ καλούσαν τους
συναδέλφους τους να αγωνιστούν για τη λύση τους. 211 Μέσα από αυτές τις ζυμώσεις
προήλθε και η Κεντρική Παμφοιτητική Επιτροπή Αγώνα. 212 Στο σημείο αυτό είναι
χρήσιμο να επισημανθεί πως η ΑΣΟΕΕ και η Πάντειος, έπαιρναν κατευθύνσεις από
το Πανεπιστήμιο και το Πολυτεχνείο, χωρίς όμως να καταργούν και τη δική τους
αυτοτέλεια. 213 Το γεγονός αυτό εστιάζεται στο αριθμητικό δεδομένο, πως οι
σπουδαστές της ΑΣΟΕΕ και της Παντείου ήταν λιγότεροι και τα ιδρύματα που
σπούδαζαν ήταν σχετικά νέα. Με αποτέλεσμα να μην έχουν μεγάλη παράδοση σε
φοιτητικές διεκδικήσεις και κατ’ επέκταση, να υποσκιάζονται από την οργανωτική
εμπειρία και τις πρωτοβουλίες των πρώτων.
Σύμφωνα με τη γνωστή σε μας βιβλιογραφία, η πρώτη σε πανευρωπαϊκό επίπεδο
παμφοιτητική απεργία την περίοδο της Γερμανικής κατοχής, πραγματοποιήθηκε στις
17 Νοεμβρίου 1941 και κράτησε μια ολόκληρη εβδομάδα. Η κινητοποίηση απλώθηκε
και συμπεριέλαβε όλα τα ΑΕΙ, ενώ πήραν μέρος γύρω στους 4.000 φοιτητές και
σπουδαστές. 214 Σχετικά με τη συμμετοχή όλων των ΑΕΙ στην απεργία, μετά από
μελέτη των πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Παντείου, εξάγεται
συμπέρασμα πως την εποχή της απεργίας, διεξάγονταν μόνο οι τμηματικές και
πτυχιακές εξετάσεις, καθώς το επιταγμένο κτίριο, η έλλειψη αιθουσών διδασκαλίας
και η αναμονή νέου οργανισμού, δεν επέτρεψαν την έναρξη των μαθημάτων της

210

211

212

213

214

Είναι χαρακτηριστικό πως οι ακτιδικές οργανώσεις της ΟΚΝΕ στα ΑΕΙ έδιναν στο γραφείο της
Σπουδάζουσας «Δελτίο Δράσης» κάθε μέρα: τόσες επιτροπές στάλθηκαν, αυτά πέτυχαν, τόσοι
πήραν μέρος στη διαδήλωση, στην εκδρομή κλπ. Στα «Δελτία Δράσης» υπήρχε και μια στήλη με
τον τίτλο «Οργανωτικά αποκρυσταλλώματα», εκεί γραφόταν οι καινούριες στρατολογίες φοιτητών
στην κομουνιστική νεολαία. Όπως αποτυπώνεται στα «οργανωτικά αποκρυσταλλώματα», πριν την
απεργία του Νοεμβρίου του 1941 η οργάνωση της ΟΚΝΕ Πολυτεχνείου, είχε 17 μέλη ενώ μετά 77.
Ανταίος Π., Συμβολή…, τ. ΑΙ, σ. 168, 298, Τρικαλινός Γ., Δρόμος…, σ. 41,
Ο Λευτέρης Ελευθερίου, γραμματέας της ΟΚΝΕ Πολυτεχνείου, αναφέρει ότι είχε γίνει μια
συγκέντρωση και ομιλία στο αμφιθέατρο Γκίνη του Πολυτεχνείου, όπου αναλύθηκαν τα
οικονομικά και εκπαιδευτικά αιτήματα των σπουδαστών. Ενώ μετά την κήρυξη της απεργίας
ακολούθησε νέα συγκέντρωση στο αμφιθέατρο όπου διευρύνθηκε η απεργιακή επιτροπή με τη
συμμετοχή πολλών μη οργανωμένων ακόμη σπουδαστών. Ελευθερίου Λ., Το Πολυτεχνείο…, σ.
22, Ελευθερίου Λ., Συνεντεύξεις…, σ. 2, Ε.Λ.Ι.Α., Ανταίος Πέτρος, ο.π., τ. ΑΙ, σ. 168,
Φαράκος Γ., Μαρτυρίες…, σ. 20-21, Τρικαλινός Γ., Δρόμος…, σ. 42-43, Γιάνναρης Γ., Φοιτητικά…, τ. Α΄, σ. 517, Τσιντζιλώνης Χ., ΟΚΝΕ…, σ. 261, Γασπαρινάτος Σ., Η κατοχή..., τ. Α, σ. 338,
Γαβαλάς Π. Φοιτητής Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, και Στανωτάς Σ. Σπουδαστής
της ΑΣΟΕΕ. Προσωπική συνέντευξη στη γράφουσα στις 14-4-2006 και 9-8-2006 αντίστοιχα,
Γλέζος Μ., Εθνική…, τ. Α΄, σ. 621, Weber J., Πρόσωπα…, σ. 164, Γιάνναρης Γ., Φοιτητικά…, τ.
Α΄, σ. 517, Κωτσάκης Σ. (Νέστορας), Εισφορά…, σ. 69, Ζωίδης Γ., Καΐλας Μ., Μαματζής Τ.,
Αθανασίου Φ., Ασούρας Γ., Ιστορία…, σ. 102, Γρηγοριάδης Σ., Συνοπτική…, σ. 99, Λάζος Χ.,
Ελληνικό…, σ. 271, Μπαρτζιώτας Β., Η Εθνική…, σ. 56, Χατζής Θ., Η Νικηφόρα…, τ. 1ος, σ. 246,
Συλλελόγλου Κρυσταλλία, ομιλία στην Πανηγυρική εκδήλωση για τα 75 χρόνια του Παντείου
Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, στο Πανηγυρική…, σ. 23,
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Σχολής. 215 Όσον αφορά την ημερομηνία, παρά τα όσα αναφέρονται στη
βιβλιογραφία, σύμφωνα με τα αρχεία του Πανεπιστημίου Αθηνών η πρώτη
παμφοιτητική απεργία κηρύχθηκε στις 5 ή 6 Νοεμβρίου. Καθώς την Πέμπτη 6
Νοεμβρίου, υπάρχει υπόμνημα των τελειόφοιτων της Ιατρικής Σχολής που ζητά τη
λήξη της απεργίας, την Τρίτη 11 Νοεμβρίου δημιουργήθηκαν επεισόδια στο
Πανεπιστήμιο μεταξύ απεργών φοιτητών και αστυνομίας και έγιναν συλλήψεις, ενώ
τέλος εξαιτίας αυτών, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πολυτεχνείο και η ΑΣΟΕΕ,
έκλεισαν με απόφαση του Τσολάκογλου την Πέμπτη 13 του μηνός.
Μελετώντας τα πρακτικά της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου της Τρίτης 11
Νοεμβρίου, προκύπτει βάσει της ανακοίνωσης του πρύτανη κ. Μπαλή, ότι αμέσως
μετά την 28η Οκτωβρίου τον επισκέπτονταν συνεχώς φοιτητικές επιτροπές ζητώντας
τη βελτίωση του συσσιτίου, διευκολύνσεις στο φωτισμό, τη συγκοινωνία και το
φοιτητικό αναγνωστήριο. Την τελευταία φορά που τον επισκέφθηκε η Κεντρική
Παμφοιτητική Επιτροπή Αγώνα, ζήτησε από τα μέλη της να του επιδείξουν την
φοιτητική τους ταυτότητα, ώστε να βεβαιωθεί ότι όντως είναι φοιτητές. Εκείνοι
έκπληκτοι αρνήθηκαν, λέγοντας ότι δεν τις είχαν μαζί τους, με αποτέλεσμα να τους
υποδείξει να επανέλθουν με αυτές εάν θέλουν να τους ακούσει. Στο υπό κατάθεση
υπόμνημα, η Επιτροπή Αγώνα μέσα στον επαναστατικό της ενθουσιασμό ζητούσε,
όπως αποδείχθηκε αργότερα λανθασμένα, «να σταματήσουν αι τακτικαί
Πανεπιστημιακαί παραδόσεις, τουλάχιστον κατά το χειμερινόν τρίμηνον», λόγω των
δύσκολων συνθηκών που επικρατούσαν στο συσσίτιο, το οποίο «ιδιαίτερα λόγω της
ελλείψεως άρτου, έχει τοσούτον προωσθή επί ταχείρω, ώστε κρίνομεν αδύνατον δια την
πλειονότητα των φοιτητών την από τας σημερινάς συνθήκας παρακολούθησιν των
Πανεπιστημιακών παραδόσεων». Επιπλέον τόνισε ότι «και το Πολυτεχνείον άλλωστε
και η Ανωτάτη Εμπορική Σχολή προς αυτήν την λύσιν κατευθύνονται». Παράλληλα
ζητούσε εξαιτίας της αύξησης των διδάκτρων, να υπάρξει κατανόηση από το
Πανεπιστήμιο και να μετατεθεί η ημερομηνία καταβολής αυτών. 216
Η Κεντρική Παμφοιτητική Επιτροπή Αγώνα φεύγοντας από την πρυτανεία, καλεί
σε συνεδρίαση το φοιτητικό σώμα την ίδια μέρα το απόγευμα, όπου έλαβαν την
απόφαση να κηρύξουν απεργία. Άμεσα ο πρύτανης σε επικοινωνία που είχε με τον
«υπουργό» Παιδείας, πρότεινε το κλείσιμο του Πανεπιστημίου. Πρόταση που δεν
έγινε τελικά δεκτή. Την ίδια μέρα δέχθηκε την επίσκεψη του Ιταλού Φρουράρχου, ο
οποίος ζήτησε να μάθει τους λόγους της απεργίας. Στο τέλος τη συζήτησης, ο Ιταλός
ανέφερε ότι το μόνο που ενδιαφέρει το στρατό κατοχής, είναι να μη γίνονται
συγκρούσεις στους δρόμους. Έτσι πρότεινε να ανοίξουν οι αίθουσες του ιδρύματος,
ώστε να εισέρχονται οι φοιτητές μέσα και να συζητούν. Ταυτόχρονα, κατέφθασαν
επιτροπές φοιτητών οι οποίες έλεγαν ότι αυτοί είναι εναντίον της απεργίας. Το
215

216

«Η λειτουργία της Παντείου Σχολής», εφ. Βραδυνή, 16 Σεπτεμβρίου 1941, σ. 2, Βιβλίο…, 19391941, Συνεδρίαση της 28ης Ιανουαρίου 1942, Συνεδρίαση της 19ης Μαΐου 1942, Συνεδρίαση της 6ης
Ιουλίου 1942, Αρχείο ΠΠΚΠΕ,
Είναι προφανώς η ίδια επιτροπή που είχε συντάξει και το υπόμνημα του Σεπτεμβρίου, καθώς
αναφέρει «από διμήνου και πλέον η κεντρική Πανεπιστημιακή Επιτροπή προέβη εις πλείστας
ενεργείας δια τη βελτίωσιν του συσσιτίου…», ενώ στις δύο υπογραφές που υπάρχουν στο τέλος της,
η μία είναι δυσανάγνωστη και η άλλη είναι του Ελευθέριου Πλατή, που είχε υπογράψει και στο
προαναφερόμενο υπόμνημα. Συντάχθηκε μετά την αύξηση των διδάκτρων που είχε γίνει στις 25
Οκτωβρίου και πριν την έναρξη της απεργίας και το κλείσιμο του Πανεπιστημίου από τον
Τσολάκογλου, ενώ είχε μεσολαβήσει και ο εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου. Δεδομένου ότι στον
αντίστοιχο φάκελο του αρχείου, για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, δεν υπάρχει άλλο
υπόμνημα σε συνδυασμό με το γεγονός, ότι ζητά το κλείσιμο του Πανεπιστημίου, εξάγεται το
συμπέρασμα ότι είναι το υπόμνημα στο οποίο αναφέρεται ο πρύτανης στη Σύγκλητο. Φάκελος 3/8,
«Υπόμνημα των φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών», χ.χ., Αρχείο ΕΚΠΑ,
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υπόμνημα μιας τέτοιας επιτροπής, υπογεγραμμένο από 130 τελειόφοιτους της
Ιατρικής Σχολής, συντάχθηκε στις 6 Νοεμβρίου και αναφέρει «Επληροφορήθησεν, ότι
ένιοι ταραξίαι, οκνηροί και αμελείς φοιτηταί ιδία άλλων Σχολών απήργησαν επειδή δεν
έγιναν δήθεν δεκτά τα αιτήματα των». 217 Ακολούθως, ο πρύτανης ζήτησε τη συνδρομή
της αστυνομίας, ώστε να παραμείνουν οι πανεπιστημιακές αίθουσες ανοιχτές και οι
φοιτητές να επανέλθουν στα μαθήματα. Σε παρέμβαση του ο κοσμήτορας της
Φυσικομαθηματικής Σχολής, Σ. Γαλανός, αναφέρει ότι τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου,
έγιναν μαθήματα και ασκήσεις στο Χημείο από φοιτητές παλαιότερων ετών, ενώ απ’
ότι έμαθε λίγο πριν είχαν γίνει συμπλοκές και επεισόδια. 218
Όντως στις 9:30 το πρωί της 11ης Νοεμβρίου, οι κλητήρες του Ανατομείου κάλεσαν
την αστυνομική δύναμη που της είχε ανατεθεί η φρούρηση των Παραρτημάτων του
Πανεπιστημίου. Προηγουμένως η Επιτροπή Αγώνα που καθόταν σε ένα καφενεδάκι
στην οδό Βαλτετσίου στα Εξάρχεια, είχε ειδοποιηθεί ότι στην Ιατρική Σχολή συνεχίζονταν τα μαθήματα. Αμέσως έφτασε στο Ανατομείο που βρισκόταν στην οδό Μασσαλίας, εκεί δίδασκε ο καθηγητής Φαρμακολογίας, Ιωακείμογλου. Ο Σπύρος Μονδάνος, μέλος της Επιτροπής και γραμματέας της ΟΚΝΕ Πανεπιστημίου, μπήκε στην
αίθουσα, διέκοψε τον καθηγητή και απευθυνόμενος στους φοιτητές, τους ζήτησε να
συμμετάσχουν στην απεργία. 219 Οι φοιτητές που εισήλθαν στην αίθουσα και προκάλεσαν τη διακοπή τους μαθήματος, είχαν φύγει όταν επενέβη η αστυνομία. Στον
περίβολο του Ανατομείου όμως, είχε συγκεντρωθεί μια ομάδα από εξήντα απεργούς
φοιτητές, η οποία με την επέμβαση της αστυνομίας διαλύθηκε. Στα επεισόδια αυτά
έγιναν συλλήψεις. Οι περισσότεροι αφέθηκαν ελεύθεροι αμέσως μετά, καθώς δεν
προέκυψαν εναντίον τους στοιχεία. 220 Για τα επεισόδια κατηγορήθηκαν τελικά εφτά
φοιτητές, όπου και αυτοί μετά από δύο με τρεις ημέρες, αφέθηκαν ελεύθεροι. Είχαν
μεσολαβήσει έντονες παραστάσεις των φοιτητικών επιτροπών, καθώς και έρευνες της
αστυνομίας, όπου διαπιστώθηκε ότι «πάντες ανήκουσιν εις καλάς οικογενείας». 221
Κάθε δράση όμως ακολουθείται και από μια αντίδραση. Έτσι δύο μέρες μετά, στις
13 Νοεμβρίου, συνεδριάζει το «Υπουργικό Συμβούλιο» της κατοχικής κυβέρνησης
και διατάζει, «από σήμερον και μέχρι νεωτέρας αποφάσεως μας», το προσωρινό
κλείσιμο του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πολυτεχνείου και της ΑΣΟΕΕ.
Επισημαίνει δε ότι εξαιτίας αυτού, οι σχετικές διατάξεις που αφορούσαν τη σύμπτυξη
των ακαδημαϊκών ετών, θα ρυθμιστούν για τα ιδρύματα αυτά με νεότερη διαταγή. 222
Φάκελος 3/8, Υπόμνημα των κανονικών τελειοφοίτων της Ιατρικής Σχολής/ έτος 1941-42, «Περί
συνεχίσεως των μαθημάτων της Σχολής ημών», 6-11-1941, Αρχείο ΕΚΠΑ,
218
Πρακτικά…, Συνεδρία τέταρτη της 11 Νοεμβρίου 1941, σ. 4-6, Αρχείο ΕΚΠΑ,
219
Σύμφωνα με τη μαρτυρία του Μονδάνου το γεγονός έλαβε χώρα στις 17 Νοεμβρίου και ο ίδιος
συνελήφθη. Προφανώς ήταν στους συλληφθέντες που τους είχαν αφήσει ελεύθερους την ίδια μέρα,
χωρίς να τους απαγγελθούν κατηγορίες. Είναι χαρακτηριστικός ο διάλογος του με τον καθηγητή
όπως τον αφηγείται: «Αστυφύλακες προχωρούν απ’ το διάδρομο για να με πιάσουν. Μπαίνει στη
μέση ο καθηγητής και τους απομακρύνει. –Εδώ μέσα δε θα συλλάβετε κανέναν, τους λέει. Μετά
στρέφεται σε μένα και χαμηλώνοντας τη φωνή με ρωτάει: -Παιδί μου, έχεις απάνω σου τίποτα…
κομμουνιστικά; -Όχι, δεν έχω απάνω μου, του απαντάω… -Πάντως, αυτοί, βγαίνοντας θα σε
πιάσουν, αλλά θα σε βγάλω… -Να τους βγάλετε όλους όσους κρατούν στην Ασφάλεια… […] Ο
καθηγητής Ιωακείμογλου που γνωρίζαμε ότι είχε ορισμένες δυνατότητες, πραγματικά ενέργησε για την
απόλυση όλων μας…». Ανταίος Π., Συμβολή…, τ. ΑΙ, σ. 167-168, Γλέζος Μ., Εθνική…, τ. Α΄, σ.
620, Γιάνναρης Γ., Φοιτητικά…, τ. Α΄, σ. 517,
220
«Θυμάμαι έναν αστυνόμο Παπαϊωάννου, ο οποίος συγκρούστηκε μαζί μου, τον είπα "Μαυραγορίτη",
και αυτό μου κόστισε την σύλληψη μου. Με πιάσαν έξω απ’ τα Προπύλαια του Πανεπιστημίου, με
πήγαν στην Ασφάλεια, με ανέκρινε ο Παρίσης, εγώ αρνήθηκα οποιαδήποτε ανάμιξη με οργανώσεις
και εκεί μου πρωτοφτιάξανε και τον φάκελο. Πιάσανε και άλλους τους οποίους άφησαν. Μας
φοβέρισαν και μετά μας άφησαν». Λιναρδάτος Κ., Συνεντεύξεις…, σ. 5, Ε.Λ.Ι.Α.
221
Πρακτικά…, Συνεδρία πέμπτη (έκτακτος) της 22ας Νοεμβρίου 1941, σ. 2, Αρχείο ΕΚΠΑ,
222
Φάκελος 3/8, αρ. πρωτ. 16203Α/Χ/13-10-41, Αρχείο ΕΚΠΑ,
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Ακολούθως, στις 22 Νοεμβρίου συνεδριάζει εκτάκτως η Σύγκλητος του
Πανεπιστημίου, με μόνο θέμα την πειθαρχική δίωξη των εφτά φοιτητών που είχαν
συλληφθεί στα επεισόδια. Η κατηγορία ήταν «περί οριστικής αποβολής απεργούντων
φοιτητών κλπ» και στρεφόταν κατά των, Δημητρίου Υφαντή της Ιατρικής, Ευάγγελου
Βελισσαρίου της Φιλοσοφικής και των Ιωάννου Βάκη, Νικόλαου Καμβίση, Νικόλαου
Γιαννακά, Σταύρου Δρόσου και Αριστείδη Βασιλειάδη της Νομικής. Όλοι τους μέλη
της Σπουδάζουσας και των συνεργαζόμενων με αυτή αριστερών ομάδων. Ενώπιον
της Συγκλήτου, κλήθηκε και κατέθεσε ως μάρτυρας ο υπαστυνόμος Α΄, Δημήτριος
Παπαϊωάννου, που ήταν υπεύθυνος των αστυνομικών δυνάμεων εκείνη τη μέρα και
οι κατηγορούμενοι φοιτητές. Τελικά η Σύγκλητος αποφάσισε κατά πλειοψηφία, να
αθωώσει τους φοιτητές λόγω αμφιβολιών. Μειοψήφησαν ο πρόεδρος του
Οικονομικού Συμβουλίου, Β Αιγινήτης, και ο Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής,
Φ. Κουκουλές. 223 Μετά τη λήξη των γεγονότων, το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το
Πολυτεχνείο και η ΑΣΟΕΕ παρέμειναν κλειστά. Σε αυτό είχε συνηγορήσει και το
αίτημα προς την πρυτανεία του Πανεπιστημίου, που υπήρχε στο υπόμνημα της
Κεντρικής Παμφοιτητικής Επιτροπής Αγώνα. 224
Μέσα από τη δραστηριοποίηση πάνω στο διεκδικητικό δίπολο, επιβίωση-αντίσταση
στην κατοχή, που υλοποιήθηκε με τις εκδηλώσεις στις 28 Οκτωβρίου και την απεργία
της 6ης Νοεμβρίου, το φοιτητικό σώμα όλων των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων,
συντονίζει τις δράσεις του δημιουργώντας παμφοιτητικό μέτωπο, έχοντας ως νόμιμο
φορέα την Κεντρική Παμφοιτητικη Επιτροπή και παράνομο καθοδηγητικό φορέα τη
Σπουδάζουσα της ΟΚΝΕ. Στο μέτωπο αυτό πρωτοστατούν εκτός από τους
οργανωμένους στην ΟΚΝΕ, τα μέλη άλλων αριστερών αντιστασιακών ομάδων αλλά
και ενεργοί φοιτητές που επιθυμούν να δράσουν εναντίον των κατακτητών. Στο
σημείο αυτό δημιουργούνται και οι πρώτες διαφωνίες, καθώς κάνουν την εμφάνιση
τους δύο τάσεις. Η πρώτη, που εκφραζόταν από τους Γιώργο Λιανόπουλο και Στάθη
Μεγαλοοικονόμου της ΦΚΟ, πρέσβευε πως έπρεπε να χτυπήσουν τον εχθρό άμεσα
με σαμποτάζ και ένοπλη αντίσταση. Η δεύτερη, η οποία ήταν και η επίσημη θέση του
κόμματος και εκπροσωπούνταν από τους Αδάμ Μολυβδά, Γιώργο Τρικαλινό και
Μήτσο Βλαντά, πίστευε πως έπρεπε πρώτα να προσανατολίσουν τη μαζική πάλη στη
λύση των βασικών προβλημάτων επιβίωσης και μόρφωσης που απασχολούσαν τους
φοιτητές, με απώτερο στόχο να ανασυγκροτηθούν οι οργανώσεις της ΟΚΝΕ. 225
Η μη συμμετοχή του Λιανόπουλου στο νέο Γραφείο της ΚΕ της ΟΚΝΕ, ήταν
αποτέλεσμα αυτής της διαφωνίας. Γεγονός που απομάκρυνε κάπως την καθοδηγητική
τριάδα της ΦΚΟ, η οποία στα τέλη του 1941 εκδίδει με τη σύμπραξη των Κορνήλιου
Καστοριάδη, Σπύρου Κονοφάγου και Κώστα Βλασσόπουλου, την εφημερίδα «Νέα
Εποχή». 226 Η εφημερίδα τυπώνεται στο γραφείο του Ηλία Τσιριμώκου. Μετά από
διαφωνία ο Λιανόπουλος αποχωρεί από την εφημερίδα, η οποία εξακολουθεί να
εκδίδεται από τους Καστοριάδη, Δέδε, και Ιερόπαις. Όλοι τους τροτσκιστές και
υπέρμαχοι της άποψης πως έπρεπε να υπάρξει άμεση ένοπλη αντίσταση εναντίον των
κατάκτητών. Υποστηρικτής της ίδιας άποψης ήταν και η ΠΕΑΝ, που μόλις είχε
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Πρακτικά…, Συνεδρία πέμπτη (έκτακτος) της 22ας Νοεμβρίου 1941, σ. 1-4, Αρχείο ΕΚΠΑ,
Φαράκος Γ., Μαρτυρίες…, σ. 21,
Γιάνναρης Γ., Φοιτητικά…., τ. Α΄, σ. 505-506,
Ο Καστοριάδης είχε δημιουργήσει στα τέλη του 1941, ένα κύκλο που τον αποκαλούσε «Νέα
Εποχή». Αρχικά στον κύκλο αυτό προσχώρησε και ο Λεωνίδας Κύρκος, πρωτοετής του 1942.
Αργότερα όμως, όταν διαπίστωσε ότι η κύρια πολιτική σκέψη των μελών του ήταν τροτσκιστική,
αποχώρησε και εντάχθηκε στο ΕΑΜ. Κύρκος Λ. Φοιτητής της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών. Προσωπική συνέντευξη στη γράφουσα στις 26-7-2007,
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ιδρυθεί χαράσσοντας διαφορετική πορεία από τη ΣΣΝ. 227 Η ΠΕΑΝ τώρα
ενσωματώνει τους φοιτητικούς πυρήνες της Στρατιάς μέσα στα ΑΕΙ, από τους
οποίους ο πιο καλά οργανωμένος ήταν αυτός της ΑΣΟΕΕ. Ενώ το ίδιο διάστημα
ιδρύεται και μια άλλη οργάνωση, που αργότερα θα επηρεάσει τις φοιτητικές εξελίξεις, η «Εθνική Δράση» (ΕΔ). 228 Όλα όσα εξελίσσονται μέσα και έξω από τους φοιτητικούς χώρους, καταδεικνύουν πως οι διεργασίες για την πλήρη δραστηριοποίηση
όλων των φοιτητών, βρίσκονται σε διαρκή ανάπτυξη. Το επόμενο βήμα που επιταχύνει τις εξελίξεις και βοηθάει στον καλύτερο συντονισμό της δράσης, είναι το άνοιγμα
της Πολυτεχνικής Λέσχης. 229
• Πολυτεχνική Λέσχη
Από το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος 1940-41, το ημιτελές κτίριο στη δεξιά
πτέρυγα του Πολυτεχνείου, στη γωνία Μπουμπουλίνας και Στουρνάρη, κρίθηκε το
καταλληλότερο για να στεγάσει την Πολυτεχνική Λέσχη. Οι εργασίες του ορόφου
τελείωσαν, χωρίς όμως να ανεγερθεί δεύτερος ή τρίτος όροφος, όπου θα μπορούσαν
να στεγαστούν αίθουσα διαλέξεων, συναυλιών και δωμάτια προσωρινής στέγασης
σπουδαστών. Παρά ταύτα, μπορούσε να εξυπηρετήσει του κύριους σκοπούς του
εστιατορίου και του εντευκτηρίου. Οι αίθουσες του εστιατορίου ήταν μεγάλες,
φωτεινές και παρείχαν θέσεις για 400 σιτιζόμενους, ενώ στη μικρότερη από αυτές
σιτίζονταν το διδακτικό και διοικητικό προσωπικό. Δεν πρόλαβε όμως να
λειτουργήσει, καθώς όταν τελείωσαν οι εργασίες, επιτάχτηκε μαζί με τους άλλους
χώρους του Πολυτεχνείου και μετατράπηκε σε νοσοκομειακούς θαλάμους του 13ου
Στρατιωτικού Νοσοκομείου. Τα μαγειρεία της τότε, μεταφέρθηκαν παράπλευρα της
Λέσχης και είχαν τη δυνατότητα να παρασκευάζουν 1000 μερίδες φαγητού. Η
επίταξη της συνεχίστηκε, από τις γερμανικές και ακολούθως ιταλικές στρατιωτικές
αρχές, μέχρι το Νοέμβριο του 1941, οπότε και επιδόθηκε στο Πολυτεχνείο. 230
Έτσι το Πολυτεχνείο, που το ακαδημαϊκό έτος 1941-42 είχε 1440 φοιτητές, διέθετε
Λέσχη σε πλήρη λειτουργία. Από τότε οι σπουδαστές σιτίζονται στη Λέσχη τους,
καθώς τα τρόφιμα που παρασκευάζονται στα Πευκάκια, μεταφέρονται εκεί με δοχεία
που παραχώρησε ο Δήμος Αθηναίων. 231 Μέχρι να μεταφερθεί και η παρασκευή των
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Στις 22 Νοεμβρίου 1941 η ΣΣΝ κυκλοφορεί προκήρυξη με αφορμή την πρώτη επέτειο από την
κατάληψη της Κορυτσάς. «Κρατάτε ψηλά τον Πυρσό της Ελευθερίας», Φάκελος: ΠΕΑΝ,
Μυστικός Τύπος της Κατοχής. Ιστορικά Τεκμήρια. Διογένης. Αθήνα, Ε.Λ.Ι.Α.,
Ιδρύθηκε στις 8 Νοεμβρίου του 1941 από το δικηγόρο Παναγιώτη Σιφναίο, το Γεώργιο Παππά και
τον Ιωάννη Καλούση. Το Δεκέμβριο θα προστεθεί στη Διοικούσα Επιτροπή και ο Τρύφων
Τριανταφυλλάκος, μετά την αποχώρηση του από το ΕΑΜ. Η Επιτροπή αυτή συμπληρώνεται
αργότερα με τους Αχιλ. Παπαδάκο και Γεώργιο Δρόσο, με τομεάρχες τους Χρ. Πρωτοπαπά και Στ.
Κυριαζή. Στάικος – Μακρής Π., Κίτσος Μαλτέζος…, σ. 120-121, Γλέζος Μ., Εθνική…, τ. Α΄, σ.
543-545, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Σύγχρονος…, τ. ιστ΄, σ. 19, Πανελλήνια Συνομοσπονδία
Εθνικών Αντιστασιακών Οργανώσεων, Η Εθνική Αντίσταση των Ελλήνων 1941-1945. Αθήνα,
(χ.ε.), 2001, σ. 229-230, Φλάισερ Χ., Στέμμα…, τ. 2ος, σ. 32-35, Γενικό Επιτελείο Στρατού,
Αρχεία…, τ. 7ος, αρ. εγγρ. 57, σ. 395-398, Σούτζου Δ., Η Αθήνα στην Εθνική Αντίσταση (ανάτυπο
από το περιοδικό «Αθηναϊκά»). Αθήνα, Τυπογρ. Τσέβδου, 1959, σ. 6, Μπενετάτος Δ., Το
Χρονικό…, σ. 96-97, Ζαλοκώστας Χ., Το χρονικό…, σ. 13,
«Μέτρα υπέρ των σπουδαστών του Πολυτεχνείου», εφ. Βραδυνή, 12 Νοεμβρίου 1941, σ. 2,
Βογιατζόγλου Η. Σπουδαστής της Σχολή Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων του ΕΜΠ. Επιστολή στη
γράφουσα στις 10-5-2006,
Ο πολιτικός μηχανικός Χρήστος Παπαδόπουλος ήταν υπεύθυνος για τη μελέτη και την εκτέλεση
του έργου, χωρίς να αμειφθεί για τις υπηρεσίες του. Πρακτικά Συνελεύσεως 1941-43, 62η…, σ. 6-8,
Αρχείο Ε.Μ.Π.,
Τον Οκτώβριο σιτίζονταν 86 σπουδαστές, ενώ μέσα σε ένα τρίμηνο οι σιτιζόμενοι στη Λέσχη
έφτασαν τους 350. Πρακτικά Συγκλήτου 1943, 10η Συνεδρία της 30ης Απριλίου 1943, σ. 19-20,
Αρχείο Ε.Μ.Π.,
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συσσιτίων στο ίδρυμα, επιτροπές σπουδαστών πλαισιωμένες από ομάδες συναδέλφων
τους, που ήταν υπεύθυνες για την προστασία των καζανιών από τυχόν διαρπαγή,
παραλάμβαναν το συσσίτιο που τους αναλογούσε, το μετέφεραν στη Λέσχη και
επιμελούνταν τη διανομή του. 232 Οι σπουδαστές αυτοί που ήταν εκλεγμένα μέλη,
αποτέλεσαν παράρτημα της Κεντρικής Επιτροπής Συσσιτίων, που λειτουργούσε στα
Πευκάκια. Ενώ μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων την ίδια περίοδο, σίτιζαν και πενήντα
δύο παράνομα στελέχη του ΚΚΕ. 233 Γεγονός που αναδεικνύει τη σπουδαιότητα του έργου τους, αλλά και την τεράστια δύναμη που αποκτούσαν, καθώς οι συνθήκες σπουδών και διαβίωσης, με την είσοδο στον περιβόητο χειμώνα και λιμό του ’41, ήταν
οικτρές. Όπως αποτυπώνεται και από τη μικρή προσέλευση σπουδαστών μέσα στις
τάξεις του ιδρύματος, μέχρι τις 13 Νοεμβρίου που διεξάγονταν τα μαθήματα. Μια
πραγματικότητα που ερχόταν σε αντίθεση με την παράδοση του Πολυτεχνείου. 234
Αμέσως μετά το άνοιγμα της Λέσχης, οι σπουδαστές της ΟΚΝΕ του Πολυτεχνείου
και της «Αλήθειας», διαμορφώνουν και εγκρίνουν ένα κανονισμό λειτουργίας της.
Ένα «συνταγματικό χάρτη», που καθόριζε πρώτα από όλα ότι αυτή αποτελεί ένα
αυτοδιοικούμενο οργανισμό σπουδαστών, όπου τα μέλη της επιτροπής της εκλέγονται από τη γενική συνέλευση των σπουδαστών και λογοδοτούν σε αυτή. «Οι σπουδαστές που συνέταξαν τον κανονισμό, ήταν γεμάτοι ανησυχίες αλλά και με αρκετά γερή
κατάρτιση. Μελέτησαν τους κανονισμούς των Λεσχών της Γαλλικής Επανάστασης και
ενός γαλλικού βιβλίου που αφορούσε την Οκτωβριανή Επανάσταση, στηρίζοντας τη
λειτουργία της Λέσχης στις αρχές της άμεσης δημοκρατίας». 235 Με αυτό τον τρόπο
προωθείται η αυτοδιοίκηση των σπουδαστών, μέσω της εξασφάλισης της υπεύθυνης
γνώμης τους, για τα προβλήματα του εκπαιδευτικού προγράμματος και της άμεσης
συνεργασίας, με τη διοίκηση του Πολυτεχνείου και τους καθηγητές. 236
Αποτέλεσμα του κανονισμού αυτού, ήταν να εγκαινιασθεί ένας νέος πρωτόγνωρος
τρόπος επικοινωνίας και συνεργασίας, των σπουδαστών με τους καθηγητές. Ένας
τρόπος, που ερχόταν σε αντίθεση με τη στρατιωτική παράδοση του ιδρύματος και τα
αυταρχικά χαρακτηριστικά που υιοθετήθηκαν από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα,
όταν την ευθύνη της διεύθυνσης του Πολυτεχνείου είχαν αναλάβει μια σειρά από
στρατιωτικούς μηχανικούς. Ένα αυστηρό σύστημα τάξης και πειθαρχίας, που αφήσε
ισχυρές παρακαταθήκες και λειτούργησε και σε όλη τη διάρκεια του μεσοπολέμου. 237
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Αντωνίου Κ. Σπουδαστής της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ. Επιστολή στη γράφουσα
στις 27-8-2006,
Στις 14 Μαρτίου 1942, ο ένας εκ των υπεύθυνων καθηγητών του ΤΑΣ, Ν. Κριτικός, αναφέρει ότι
κάποιοι πήραν διπλά δελτία συμμετοχής στο συσσίτιο και ο πρύτανης, Ι. Θεοφανόπουλος
συμπληρώνει, «52 ενεγράφησαν μη ανήκοντες εις την δύναμιν». Πρακτικά Συνελεύσεως 1941-43,
64η Συνεδρία της 14ης Μαρτίου 1942, σ. 17-18, Αρχείο Ε.Μ.Π., Γιάνναρης Γ., Φοιτητικά…, τ. Α΄,
σ. 519,
Γενικά το Πολυτεχνείο, ήταν το μοναδικό Ανώτατο Τεχνικό Επιστημονικό Ίδρυμα, με μεγάλη
αναγνώριση του επιστημονικού κύρους που διέθετε. Οι εισαγωγικές του εξετάσεις ήταν δύσκολες
και οι σπουδαστές ήταν στην πλειοψηφία τους παιδιά πλούσιων οικογενειών. Υπήρχε καθημερινό
8ωρο πρόγραμμα φοίτησης, υποχρεωτικές παρουσίες, σημειώσεις των παραδόσεων των καθηγητών
(δεν υπήρχαν βιβλία στα περισσότερα μαθήματα) και ανάγκη για διαρκή μελέτη· στοιχεία που
έκαναν τη φοίτηση δύσκολη. Ελευθερίου Λ., Το Πολυτεχνείο…, σ. 11-12, Βουδούρης Γ.Ο., Ομιλία
του Πρύτανη, αίθουσα τελετών Ε.Μ.Π., 16-11-1984. Στο, Ανώνυμο, Το Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο στην Εθνική Αντίσταση 1941-1944. Αθήνα, «Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων Ε.Μ.Π.»,
1985, σ. 29,
Ελευθερίου Λ., ο.π., σ. 18,
Ανταίος Π., Συμβολή…, τ.. ΑΙ, σ. 149-150, Γιάνναρης Γ., Φοιτητικά…, τ. Α΄, σ. 506, 513,
Για παράδειγμα υπήρχε εντεταλμένος επόπτης τάξεως, με αρμοδιότητα να παρακολουθεί τη
συμπεριφορά των σπουδαστών και να κοινοποιεί τα αποτελέσματα σε τακτά χρονικά διαστήματα
με εκθέσεις του στην πρυτανεία. Αντικείμενο αυτής της επιτήρησης και της σχετικής
συγκέντρωσης πληροφοριών αποτελούσαν οι πάσης φύσεως παρεκβάσεις από τους ισχύοντες
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Επομένως η ραγδαία πολιτικοποίηση των σπουδαστών, μέσα από εξαιρετικά
διευρυμένες συμμετοχικές διαδικασίες, που εγκαινιάζονται με τον κανονισμό της
Λέσχης και αφορούν τα καθημερινά ζητήματα της λειτουργίας του ιδρύματος,
σηματοδοτούν μία νέα περίοδο που κινείται στα όρια του αδιανόητου για τα
μεσοπολεμικά ισχύοντα και προσδιορίζουν το μεταπολεμικό προφίλ του ιδρύματος.
Τα μέλη λοιπόν της αυτοδιοικούμενης Λέσχης, ανάλογα με τον τομέα δουλειάς που
εκπροσωπούν, έρχονται σε επαφή και συζητούν με την Πρυτανεία και τη Σύγκλητο
του Πολυτεχνείου, με τους κοσμήτορες και με τους καθηγητές. Μέσα από αυτή τη
διαδικασία, ο αντιπρύτανης του Πολυτεχνείου την εποχή εκείνη, Νικόλαος Κιτσίκης,
ο Αθανάσιος Ρουσόπουλος, ο Νικόλαος Κρητικός, ο Αχιλλέας Παπαπέτρου, ο
Γιάννης Δεσποτόπουλος, ο Δημήτρης Πικιώνης 238 και μια ομάδα βοηθών και
επιμελητών, γίνονται θερμοί συμπαραστάτες των σπουδαστών. Με τον Α.
Ρουσόπουλο, να βοηθάει στις δημόσιες σχέσεις των σπουδαστών, με την Κεντρική
Επιτροπή Συσσιτίων και τον αρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό. 239
Στη Λέσχη επίσης στεγάστηκε, ο μόνος φοιτητικός σύλλογος που υπήρχε πριν την
κατοχή, το Ταμείο Απόρων Σπουδαστών (ΤΑΣ), που επανασυστήθηκε το Σεπτέμβριο
και λειτουργούσε χωρίς ιδιαίτερη οικονομική ενίσχυση και υποδομή. 240 Εκεί στεγάστηκαν και άλλα τμήματα του Πολυτεχνείου, όπως το Οικονομικό, το Εκπαιδευτικό, το Πολιτιστικό και το Δημοσίων Σχέσεων. 241 Η συγκέντρωση όλων αυτών των
συλλόγων, όπου παράλληλα με τη νόμιμη δράση συνδύαζαν επιτελικά και την παράνομη, δημιούργησε ένα κέντρο, όπου γινόταν έντονη αντιστασιακή προπαγάνδα και
συνεχής πάλη για τη γενικότερη μόρφωση, ψυχαγωγία και εκπολιτισμό των σπουδαστών. Η λειτουργία της Λέσχης λοιπόν, αποτέλεσε μια τονωτική ενίσχυση στο ηθικό των φοιτητών, απέναντι στην οικτρή καθημερινότητα της πείνας και της κατοχής.
Μέχρι την απεργία της 6ης Νοεμβρίου του 1941, στα αμφιθέατρα κατά τη διάρκεια
των διαλλειμάτων, διαδέχονταν οι ομιλητές ο ένας τον άλλο, αναπτύσσοντας τα
άμεσα αιτήματα που είχαν σχέση με τις ανάγκες σπουδών και επιβίωσης, που ήταν
επιτακτικές. Από το Νοέμβριο η ζωή και η δράση των σπουδαστών συγκεντρώνεται
στη Λέσχη. Εκεί οι σπουδαστές πηγαίνουν κάθε μέρα, ενώ για τους μήνες που είναι
κλειστό το ίδρυμα, ο Εκπολιτιστικός Όμιλος Πολυτεχνείου (ΕΟΠ), οργανώνει
διάφορες συζητήσεις και διαλέξεις, οι οποίες γίνοναι από καθηγητές και αφορούν
ευρύτερα κοινωνικά και φιλοσοφικά θέματα, που εκτείνονται μέχρι τις ανθρώπινες
και διαπροσωπικές σχέσεις. Ακολούθως δημιουργούνται «Ομάδες Συνεργασίας», στις
οποίες οι σπουδαστές αλληλοβοηθούνται, με τη συγγραφή κοινών σημειώσεων των
διαλέξεων αυτών. Ενώ τέλος, τυπώνουν τις σημειώσεις των καλύτερων σπουδαστών
στους πολυγράφους της ΟΚΝΕ, ώστε να έχουν βοήθεια όσοι για οικονομικούς
λόγους δεν μπορούν να παρακολουθήσουν τις διαλέξεις. 242 Επιπλέον, από τα μέσα
κανόνες συμπεριφοράς, από τις απλές αταξίες μέχρι την παρακολούθηση των πολιτικών
φρονημάτων των σπουδαστών. Αντωνίου Γ., Οι Έλληνες…, σ. 256,
238
Ο καθηγητής Δ. Πικιώνης συμβούλευε τους φοιτητές να σέβονται τον πολιτισμό της Ιταλίας. Μιας
χώρας που στο παρελθόν έδωσε τα φώτα της με την αναγέννηση. Όταν λοιπόν τους άκουγε να
τραγουδούν το «Κοροΐδο Μουσολίνι», διαφωνούσε με τους στίχους «εσύ και η Ιταλία ή πατρίδα σου
η γελοία», και τους αντικαθιστούσε με «εσύ και η Ιταλία που την έκανες γελοία». ΒασιλειάδουΑποστολίδου Β. Προσωπική συνέντευξη…,
239
Ελευθερίου Λ., Το Πολυτεχνείο…, σ. 19-20, Ελευθερίου Λ., Συνεντεύξεις…, σ. 2-3, Ε.Λ.Ι.Α.,
Βουδούρης Γ.Ο., Ομιλία…, σ. 31, Κασιμάτης Σ., Οι παράνομοι – Άνθρωποι και ντοκουμέντα.
Αθήνα, «Φιλίστωρ», 1997, σ. 5, Αργυρίου Α., Εστίες…, σ. 25,
240
Φαράκος Γ., Μαρτυρίες…, σ. 20, Αργυρίου Α., Εστίες…, σ. 25,
241
Ελευθερίου Λ., Το Πολυτεχνείο…, σ. 18, Ελευθερίου Λ., Συνεντεύξεις…, σ. 2, Ε.Λ.Ι.Α., Γιάνναρης Γ., Φοιτητικά…, τ. Α΄, σ. 506, 513, Λάζος Χ., Ελληνικό…, σ. 274,
242
Ελευθερίου Λ., ο.π., σ. 18, Βουδούρης Γ.Ο., Ομιλία…, σ. 29, Ελευθερίου Λ., Συνεντεύξεις…, σ. 2,
Ε.Λ.Ι.Α.,
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του Νοεμβρίου του 1941, κάθε Πέμπτη ή Παρασκευή οργανώνονται σεμινάρια πάνω
σε προβλήματα θεωρητικά, ιστορικά, οικονομικά και ανοικοδόμησης της Ελλάδας,
στα οποία παίρνουν μέρος όχι μόνο σπουδαστές και καθηγητές του Πολυτεχνείου,
αλλά και φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών και της ΑΣΟΕΕ, καθώς και εκτός
Πολυτεχνείου διανοούμενοι. 243.
Μέσα από αυτή τη διαδικασία, μπαίνουν οι βάσεις των ομάδων Μελετών
Ανοικοδόμησης της Ελλάδας, οι οποίες αργότερα θα αναρτήσουν στους τοίχους της
Λέσχης, στατικούς πίνακες και σχεδιαγράμματα, που δείχνουν πως φαντάζονται και
θέλουν οι σπουδαστές την ανοικοδόμηση της ελεύθερης Ελλάδας. 244 Επιπλέον ο
ΕΟΠ, διαμορφώνει ένα χώρο για αγώνες πιγκ-πογκ και άλλων δραστηριοτήτων, ενώ
το Δεκέμβριο του 1941, σχηματίζει από συνεισφορές των σπουδαστών, μια μικρή
βιβλιοθήκη με ανταλλαγές βιβλίων και με έργα προοδευτικών συγγραφέων, όπως
Ρομαίν Ρολάν, Ανρύ Μπαρμπύς, Μ. Γκόρκυ, Λ. Τολστόι, Κ. Βάρναλη, Δ. Γληνού και
άλλων. 245 Υπεύθυνος της βιβλιοθήκης είναι ο Αλέξανδρος Αργυρίου. 246
Οι σπουδαστές της αυτοδιοικούμενης Λέσχης του Πολυτεχνείου στα πλαίσια ενός
παμφοιτητικού μετώπου, συνεργάζονται με τις νόμιμες επιτροπές του Πανεπιστημίου,
διευρύνοντας τις δράσεις για την αλληλοβοήθεια και την αλληλεγγύη όλου του
φοιτητικού κόσμου. 247 Μετά την απεργία και ως τις 9 Μαρτίου του 1942, αναπτύσσεται έντονη μαζική δουλειά σε όλους τους τομείς, με χώρο εξόρμησης τη Λέσχη. 248
Κάθε μέρα ομιλητές σπουδαστές, αλλά και φοιτητές της ΟΚΝΕ των άλλων
ιδρυμάτων, μεταφέρουν τις εξελίξεις και περιγράφουν τις κακουχίες και τους διωγμούς που οφείλονται στους κατακτητές και τους συνεργάτες τους, ενώ παράλληλα
ενημερώνουν για την εξέλιξη του αντιστασιακού αγώνα και του πολέμου. 249 Με αυτό
τον τρόπο αναδεικνύονται αρκετοί φλογεροί ομιλητές που ξεσηκώνουν τους
Ένας από τους πρωτεργάτες των «Σεμιναρίων για την Ανάπτυξη» (γεωργική, βιομηχανική, ορυκτού
πλούτου κλπ) ήταν ο τακτικός καθηγητής της Θεωρητικής και Γενικής Ηλεκτροτεχνίας και
Ηλεκτρικής Τηλεπικοινωνίας, Κωνσταντίνος Γουναράκης, με προσκεκλημένους εξωπολυτεχνειακούς οικονομολόγους. Τάσιος Θ.Π., Ο κομβικός ρόλος που έπαιξε το ‘Ίδρυμα και οι
άνθρωποι του στη μεταπολεμική πορεία της χώρας. Στο, Τσαμασφύρος Γ.-Μπασαντής Δ.,
Εθνικό…, σ. 33-34, Ελευθερίου Λ., Συνεντεύξεις…, σ. 2, Ε.Λ.Ι.Α.,
244
Ελευθερίου Λ., Το Πολυτεχνείο…, σ. 20, Βουδούρης Γ.Ο., Ομιλία…, σ. 30,
245
«Τότε ακόμα δεν είχαμε παράνομο τύπο, είχαμε κάτι άλλα βιβλία, τα οποία τα δακτυλογραφούσαμε
και τα μοιράζαμε και κάναμε συζητήσεις πάνω σ’ αυτά, στη Λέσχη και σε παρέες. Ήταν ένα στοιχείο
ζύμωσης». Βουδούρη Κ., Συνεντεύξεις από το αρχείο της ΕΡΤ, Φάκελος Α-Β, 28, σ. 1, Ε.Λ.Ι.Α.,
246
Η βιβλιοθήκη ήταν μια μεγάλη αίθουσα χωρητικότητας 100 ατόμων. Οι σπουδαστές που συγκεντρώνονταν εκεί έφτιαξαν ένα κατάλογο βιβλίων και προσπάθησαν να μαζέψουν αυτό το υλικό. Σε
αυτό βοήθησε η εμφάνιση ενός εκδοτικού οργασμού τα πρώτα χρόνια της κατοχής, απόρροια του
ταχύτατου πληθωρισμού, που οδήγησε στην υποτίμηση της αξίας του χρήματος, με αποτέλεσμα τη
μείωση του κόστους των βιβλίων. Αργυρίου Α. Προσωπική συνέντευξη…, Φαράκος Γ.,
Μαρτυρίες…, σ. 21, 23, Ελευθερίου Λ., Το Πολυτεχνείο…, σ. 23, Αργυρίου Α., Εστίες…, σ. 25,
247
Κοινή επιτροπή σπουδαστών – φοιτητών ζητάει από τον καθηγητή της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Β. Μπένση την άδεια για τη διαρρύθμιση μέσα σε 15 μέρες με χειρωνακτική δουλειά
του υπογείου της Φοιτητικής Λέσχης, που χρησιμοποιούνταν για καταφύγιο, σε λέσχη φοιτητών.
Ελευθερίου Λ., ο.π., σ. 20-21, Ανταίος Π., Συμβολή…, τ.. ΑΙ, σ. 151, Βουδούρης Γ.Ο., Ομιλία…,
σ. 30,
248
«Μέσα στη Λέσχη κύρια, και στον περίβολο του κτιρίου Αβέρωφ, αλλά και στα δύο μεγάλα
αμφιθέατρα, (διδασκαλίας των κοινών για όλες τις Σχολές μαθημάτων των 2 πρώτων σπουδαστικών
ετών) κατά τα μικρά διαλείμματα μεταξύ δύο μαθημάτων, αναπτυσσόταν και διαδραματίζονταν η ζωή
και η δράση των σπουδαστών του ΕΜΠ, για την επιβίωση και τις σπουδές στην αρχή και μετά το
χειμώνα της πείνας του 1941-42 για τα κοινωνικό-πολιτικά οράματα μας, για τον κόσμο του αύριο
μετά τον πόλεμο». Βογιατζόγλου Η. Επιστολή στη γράφουσα…,
249
Από τις πρώτες μέρες της κατοχής τοποθετήθηκε ένας τεράστιος γεωγραφικός χάρτης της Ευρώπης,
όπου σημειώνονταν με κόκκινες και μαύρες σημαιούλες τα κρίσιμα πολεμικά μέτωπα και οι θέσεις
των αντιπάλων. Ελευθερίου Λ., Το Πολυτεχνείο…, σ. 18, Ανταίος Π., Συμβολή…, ΑΙ, σ. 149,
243
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σπουδαστές, όπως ο Αθανάσιος Κανελλόπουλος. 250 Στη συνέχεια οργανώνονται
επιτροπές, μικρές ή μεγάλες, οι οποίες κινούνται προς τα υπουργεία και τις αρχές
κατοχής. Άλλες κινούνται προς παράγοντες της κοινωνικής ζωής και σε συλλόγους,
καλώντας τους είτε σε συμπαράσταση, είτε σε ανάλογες κινήσεις. Η Λέσχη
λειτουργεί δηλαδή ως εστία μαζικής επαφής, σύσφιξης και ενότητας της
σπουδάζουσας νεολαίας, ενώ σταδιακά μετατρέπεται σε κέντρο όλων των
εκδηλώσεων και κινητοποιήσεων. 251
Αντιστασιακός και οργανωτικός πυρετός - απάντηση των φοιτητών
στην πείνα και το λιμό του 1941-42.
Παρά το γεγονός ότι το δεύτερο φορτίο του «Κουρτουλούς», είχε φτάσει στις 11
Νοεμβρίου και ότι ο κοσμήτορας της Φυσικομαθηματικής Σχολής, Σ. Γαλανός,
σύζυγος της Προέδρου της Φοιτητικής Εστίας, διαβεβαίωνε ότι «ζήτημα διατροφής,
που απασχολεί όλον τον πληθυσμόν δεν υφίσταται για τους φοιτητάς», καθώς η Εστία
τους στην οποία σιτίζονται 3500 φοιτητές, «έχει ταχθή από την Κυβέρνησιν και από τα
ξένα στρατεύματα εις πρώτην μοίραν», η κατάσταση έχει γίνει πλέον τραγική. 252 Ο
Νάνος Βαλαωρίτης φοιτητής της Νομικής, θυμάται για τον τρομερό αυτό χειμώνα:
«Στα τέλη Νοεμβρίου η θερμοκρασία στην Αθήνα πέφτει υπό το μηδέν και για να
φτάσεις στη Νομική από την οδό Μασσαλίας πρέπει να περάσεις πάνω από πτώματα
νεκρών από την πείνα, στοιβαγμένα μπροστά στο νεκροτομείο». 253
Ο Αντιπρόσωπος του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, Ελβετός Brunel, σε μια επίσημη
έκθεση του στη Γενεύη, περιγράφει: «Γέροι, άρρωστοι, ασθενικά παιδιά πέθαιναν
σιωπηρά. […] Το πεινασμένο πλήθος έτρεχε στους δρόμους, αρπάζοντας και
καταβροχθίζοντας ο,τιδήποτε απορρίμματα. Γύρω απ’ τις εργατικές παράγκες έβλεπε
κανείς παιδιά ξυπόλητα, σκελετωμένα με ωχρό και κοκκαλιάρικο πρόσωπο, καθισμένα
στον ήλιο για να απολαύσουν λίγες ακτίνες του. Ξύνονταν για να μετριάσουν τη
φαγούρα που τους προκαλούσαν η βρώμα και οι ψείρες. Η επιδερμίδα τους
αιμορροούσε […] Είδαμε τότε γονείς να σκέπτωνται ποιο παιδί θα κρατήσουν και ποιο
παιδί θ’ αφήσουν να πεθάνη». 254 Η εξαθλίωση είναι τέτοια που οι ίδιοι οι συγγενείς
αφήνουν τους νεκρούς στους δρόμους ή τους θάβουν κρυφά για να μη χάσουν τα
δελτία τροφίμων. 255 Σε όλα αυτά προστίθεται και η γερμανική θηριωδία. 256
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Φαράκος Γ., Μαρτυρίες…, σ. 21,
Γιάνναρης Γ., Φοιτητικά…, τ. Α΄, σ. 513, Λάζος Χ., Ελληνικό…, σ. 274-275, Φαράκος Γ., ο.π., σ.
21, Μπελαβίλας Γ., «Η εθνική αντίσταση στο Πολυτεχνείο», περ. «ΕΑΜ-Αντίσταση», τχ. 3,
Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1987, σ. 16-17,
Πρακτικά…, Συνεδρία τέταρτη της 11 Νοεμβρίου 1941, σ. 5, Αρχείο ΕΚΠΑ,
Στάικος – Μακρής Π., Κίτσος Μαλτέζος…, σ. 130, Κυριαζίδης Ν., Συνεντεύξεις…, σ. 2, Ε.Λ.Ι.Α.,
Χρηστίδης Χ., Χρόνια…, σ. 185, Ζαούσης Α., Οι δύο Όχθες…, τ. ΒΙ΄, σ. 50,
Ζάννας Α., Η Κατοχή…, σ. 19-20, Μπίρκας Κ., Η Εποποιΐα…, σ. 384-385, Λιναρδάτος Σ.,
Πολιτικοί…, σ. 68,
Η τραγική κατάσταση της κατοχικής πείνας και μιζέριας των περισσότερων ελληνικών οικογενειών, οδήγησε χιλιάδες παιδιά στον θάνατο από την πείνα. Συνολικά τα δύο δύσκολα έτη 1941 και
1942, καταγράφηκαν στην περιοχή διοικήσεως της Αθήνας 74.100 θάνατοι, ενώ για πρώτη φορά η
σύγκριση των θανάτων με τις γεννήσεις για την ίδια περίοδο, έχει αρνητικό πρόσημο με
αποτέλεσμα να σημειωθούν 48.634 λιγότερες γεννήσεις. Μαργαρίτης Γ., «Η περίοδος της κρίσιμης
καμπής 1942-1943», περ. «Μνήμων», τ. 14ος, «Εταιρεία μελέτης νέου ελληνισμού», Αθήνα 1992,
σ. 138-139, Κλόουζ Ν., Ο Ελληνικός…, σ. 73, Φλάισερ Χ., Στέμμα…, τ. 2ος, σ. 195, Χαρίτος Χ., Η
Ελληνική…, σ. 4, Παράσχος Κ., Η κατοχή…, σ. 77,
Ο φοιτητής της Νομικής Γ.Α. Μαγκάκης, ηγετικό μέλος της ΠΕΑΝ στο φοιτητικό χώρο, που
αρθρογραφούσε στην παράνομη εφημερίδα της οργάνωσης, «Δόξα», σε ένα άρθρο του που έγραψε
την άνοιξη και μεταδόθηκε και από τις εκπομπές του BBC, κατέγραψε μια σκηνή που εκτυλίχθηκε
μπροστά στα μάτια του. Το χειμώνα του 41, περνώντας από την οδό Πειραιώς, είδε σταματημένο
ένα γερμανικό καμιόνι που ήταν φορτωμένο με κουραμάνες. Σε αυτό είχε ανέβει ένας σαλταδόρος
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Το διάστημα αυτό εμφανίστηκε και ένα μικρό ρεύμα μετανάστευσης εργατών προς
τη Γερμανία. Δύο φοιτητές της ΟΚΝΕ, η Φώφη Λαζάρου και ο Ρένος Συμεωνίδης,
αντιδρούν άμεσα. Βγαίνουν το βράδυ και γεμίζουν τον τοίχο του υπουργείου
Εργασίας με το σύνθημα: «Εργάτες, μην πηγαίνετε στη Γερμανία. Σας περιμένει πείνα
και θάνατος-ΕΑΜ». 257 Μέσα σε αυτό το κλίμα, ο Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός ίδρυσε
στις 5 Δεκεμβρίου, τον «Εθνικό Οργανισμό Χριστιανικής Αλληλεγγύης» (ΕΟΧΑ), που
φρόντιζε για τα παιδιά μεταξύ 2 και 7 ετών. Ο ΕΟΧΑ στηρίχθηκε στους επανεμφανισθέντες προσκόπους, αλλά και σε λίγους φοιτητές και ενδιαφέρθηκε κυρίως για τη
σίτιση προσφέροντας παράλληλα εκδρομές, ψυχαγωγία και κατασκηνώσεις, για τα
μέλη του και τα παιδιά γενικά. 258
Το Πανεπιστήμιο και αυτό, θέλοντας να συντονιστούν περισσότερο οι προσπάθειες,
για την πιο εύρυθμη λειτουργία του φοιτητικού συσσιτίου, συγκροτεί επιτροπή
καθηγητών. Αυτή την αποτελούν οι, Α. Αλιβιζάτος, Λ. Φιλιππίδης, Γ. Ράμμος, Γ.
Κασσιμάτης, Ν. Λούρος, Ν. Μιχαηλίδης. Κ. Μουτούσης, Β. Βλασσόπουλος, Γ.
Αποστολάκης, Ε. Λαμπαδάριος, Ν. Βλάχος, Ι. Κακριδής, Δ. Ζακυθηνός, Δ. Χόνδρος,
Γ. Γεωργαλάς, Λ. Ζέρβας, Τ. Καράντασης, Γ. Καραγκούνης, Γ. Πανταζής, Μ.
Μητσόπουλος και Κ. Παπαϊωάννου. Η επιτροπή αναλαμβάνει να προχωρά σε
οποιοδήποτε μέτρο ή διάβημα, προς την αρμόδια Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού και
τη διοίκηση του Πατριωτικού Ιδρύματος. Επίσης είναι υπεύθυνη και για την
επέκταση του συσσιτίου, ώστε αυτό να συμπεριλάβει από εδώ και στο εξής και το
κατώτερο προσωπικό του Πανεπιστημίου. 259 Στο Πολυτεχνείο το Ταμείο Απόρων
Σπουδαστών, με τη συνεργασία των εποπτών καθηγητών του, καταφέρνει να έρθει σε
συνεννόηση με το Ίδρυμα, «Η Φανέλλα του Στρατιώτη», που του χορηγεί μάλλινα
εσώρουχα για 200 σπουδαστές. Αμέσως μετά, με νέα αίτηση παραλαμβάνει 50
μάλλινες κουβέρτες. Στη συνέχεια επιτροπή σπουδαστών τις μοιράζει στους άπορους
συναδέλφους της. 260
Αντίθετα, την περίοδο αυτή του λιμού, ο πρόεδρος της Εφορίας της
Πανεπιστημιακής Λέσχης, Ν. Λούβαρης, αφού ζήτησε χρήματα από αυτούς που «δεν
είναι εις θέσιν να παράσχη […] οικονομικήν τίνα επικουρίαν προς την Λέσχην»,
δηλαδή από το κράτος και το Πανεπιστήμιο, απευθύνθηκε σε αυτούς που έχουν,
δηλαδή τους φοιτητές. Έτσι, στις 13 Ιανουαρίου αυξάνει τη φοιτητική συνδρομή υπέρ
της Λέσχης, από 100 σε 300 δρχ., κρίνοντας ότι το ποσό που έδιναν μέχρι τότε ήταν
«υπό τας σημερινάς συνθήκας δυσαναλόγως μικρόν έναντι των υπηρεσιών τας οποίας
παρέχει προς τους φοιτητάς η Λέσχη». Σε αυτό το ποσό πρόσθεσε και 100 επιπλέον
δραχμές υπέρ της Υγειονομικής Υπηρεσίας. Θυμίζουμε ότι όλο το οίκημα της
Λέσχης, όπου στεγαζόταν εστιατόριο, αναγνωστήριο, κυλικείο, κουρείο,
κινηματογράφος, λουτρά, διδασκαλείο ξένων γλωσσών και υπηρεσία υγειονομικής
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και πετούσε κάτω τις κουραμάνες για να τις μαζέψουν οι συνάδελφοι του. Ξαφνικά πετάγονται
Γερμανοί στρατιώτες και ενώ οι υπόλοιποι έφυγαν, ο σαλταδόρος που ήταν μέσα στο καμιόνι δεν
κατάφερε να ξεφύγει. Τότε ένας Γερμανός, πήρε το αδύνατο από τον υποσιτισμό χέρι του, το έβαλε
στο μηρό του σαν ξύλο και το έσπασε. Ήταν μια μαρτυρία για τη ναζιστική αγριότητα, που έπληττε
όλους τους λαούς της Ευρώπης. Συνέντευξη Γ.Α. Μαγκάκη στο Σ. Τουρνάκη…, σ. 5-6, 11-12,
Λαζάρου Φ., Συνεντεύξεις…, σ. 1, Ε.Λ.Ι.Α.,
Γασπαρινάτος Σ., Η κατοχή..., τ. Α, σ. 53, Στάικος – Μακρής Π., Κίτσος Μαλτέζος…, σ. 133,
Γιάνναρης Γ., Φοιτητικά…, τ. Α΄, σ. 512,
Το κατώτερο προσωπικό του Πανεπιστημίου με υπόμνημα του ζητούσε να σιτίζεται και αυτό στη
Φοιτητική Λέσχη. Φάκελος 3/8, αρ. πρωτ. 2989/9-12-41, Πρακτικά…, Συνεδρία όγδοη της 15ης
Δεκεμβρίου 1941, σ. 1, Αρχείο ΕΚΠΑ,
Πρακτικά Συγκλήτου 1943, 10η Συνεδρία της 30ης Απριλίου 1943, σ. 20, Αρχείο Ε.Μ.Π.,
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περιθάλψεως και νοσηλείας, ήταν επιταγμένο, ενώ το υπόγειο λειτούργησε την
άνοιξη και αυτό μετά από πρωτοβουλία των φοιτητών. 261
Ο καινούριος χρόνος που έρχεται δεν προμηνύει τίποτα καλό. Είναι η πρώτη
πρωτοχρονιά της κατοχής και ο κόσμος είναι κλεισμένος στα σπίτια του. Στον αντίποδα αυτοί που γιορτάζουν είναι οι κατακτητές. Την παραμονή της πρωτοχρονιάς,
Ιταλοί και Γερμανοί στρατιώτες αρχίζουν τις ομοβροντίες από άκρο σε άκρο της
πόλης. Στη συνέχεια σε κατάσταση κραιπάλης, ξεχύνονται πυροβολώντας στους
κεντρικούς δρόμους των Αθηνών και αρχίζουν να σπάνε τις προθήκες καταστημάτων
και να αρπάζουν πλιατσικολογώντας ότι υπήρχε, για να το στείλουν ως πρωτοχρονιάτικο δώρο στους δικούς τους. Το ίδιο βράδυ, οι Γερμανοί όπως είδαμε, προχωρούν
σε βανδαλισμούς στη μεγάλη αίθουσα των τελετών του Πανεπιστημίου Αθηνών,
ρίχνοντας και σπάζοντας τις προτομές των ηρώων. 262 Την 1η Ιανουαρίου 1942, η
Αθήνα ξυπνάει με χιόνια και φοβερή παγωνιά, που γίνεται πιο αισθητή εξαιτίας της
έλλειψης κάθε είδους θέρμανσης. Η συγκοινωνία διακόπτεται, τα τραμ δεν κυκλοφορούν. Ο συνδυασμός της τρομερής παγωνιάς και της έλλειψης τροφίμων, οδηγεί στην
έξαρση των θανάτων. Η αστυνομία συγκεντρώνει από τους δρόμους όσα πεινασμένα
παιδιά μπορεί, τα οποία δεν έχουν στέγη και τα στέλνει στην επαρχία, για να
επιζήσουν φιλοξενούμενα σε μοναστήρια. 263
Με την έναρξη του νέου έτους, οι αστικές αντιστασιακές οργανώσεις προσπαθούν
να διευρύνουν τον κύκλο των δραστηριοτήτων τους. Το Εθνικό Κομιτάτο Νέων από
τον Ιανουάριο του 1942 με την κυκλοφορία του επίσημου εντύπου του, της
εφημερίδας «Ελεύθερης Σκέψης», ξεκινά μια προσπάθεια εξάπλωσης της οργάνωσης,
αλλά και διεύρυνσης της ιδεολογικής της ταυτότητας. Στα πρώτα φύλλα το λογότυπο
της εφημερίδας ήταν: «κυκλοφορεί κάθε δεκαπενθήμερο σαν όργανον εκφράσεως της
ελεύθερης φοιτητικής φωνής και όργανο ενότητος των εθνικών μας πόθων». 264
Γεγονός που υποδηλώνει την έντονη φοιτητική συμμετοχή στα αρχικά βήματα της
οργάνωσης. Τώρα ταυτόχρονα με τον αγώνα ενάντια στα προβλήματα και τους
κατακτητές, οξύνεται μέσα στους φοιτητικούς χώρους η ιδεολογική πάλη. 265
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Φάκελος 3/8, αρ. πρωτ. 142/13-1-42, Αρχείο ΕΚΠΑ,
Γατόπουλος Δ., Ιστορία…, σ. 195, Μαγκριώτης Δ., Θυσίαι…, σ. 295, Δούνιας Μ., Έπειτα…, σ.
114,
Παράσχος Κ., Η κατοχή…, σ. 15,
Με αυτό τον υπότιτλο εντοπίστηκαν τα εξής φύλλα: Αρ. φύλλου 1, 01-01-1942, Αρ. φύλλου 2, 1501-1942, Αρ. φύλλου 3, 01-02-1942, Αρ. φύλλου 4, 15-02-1942, Αρ. φύλλου 5, 01-03-1942, Αρ.
φύλλου 6, χ.χ, Αρ. φύλλου 7, 01-04-1942, Αρ. φύλλου 8, 15-04-1942. Παρά τον υπότιτλο, στα
φύλλα 3, 4, 5 και 6, δεν υπάρχει καμία αναφορά στη φοιτητική ζωή και δράση. Από το 2ο
δεκαπενθήμερο του Ιουνίου του 1942, ξεκινά με νέα αρίθμηση ως «Όργανο του Εθνικού Κομιτάτου
Νέων». Έκτοτε, μέχρι το τέλος της κατοχής εκδόθηκαν 29 φύλλα. Αρχικά ο πολυγράφος που
τυπωνόταν βρισκόταν σε μία γκαρσονιέρα στην οδό Γκιλφόρδου. Αργότερα όταν άλλαξε υπότιτλο,
η τύπωση της εφημερίδας γινόταν σε ένα σπίτι στη Νέα Σμύρνη που λειτουργούσε ημιπαράνομα.
Σε όλα τα φύλλα του προτάσσει τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα και διακηρύσσει πως δεν
συνδέεται με πολιτικά κόμματα και προγράμματα. Παράνομος Τύπος, Φάκελος 4, εφ. «Ελεύθερη
Σκέψη», Ε.Λ.Ι.Α., Βήχος Γ., Συνεντεύξεις από το αρχείο της ΕΡΤ, Φάκελος Α-Β, 22, σ. 3, 8-10,
Ε.Λ.Ι.Α.,
Το ΕΚΝ, γράφει στο πρώτο φύλλο της εφημερίδας του: «Για την φοιτητικήν απεργία, μας δόθηκε
ευκαιρία να κάνουμε μερικές λυπηρές διαπιστώσεις. Τα ζητήματα μας ήταν καθαρά φοιτητικά κι
όμως κατάφεραν μερικοί να τα εκμεταλλευτούν για να εξυπηρετήσουν κομματικούς σκοπούς. […]
Μην εξαντλούμεθα σε άσκοπες πολιτικές συζητήσεις. Εμάς ένα μας ενδιαφέρει: Να λευτερωθούμε απ’
τους κατακτητές κι απ’ τους σημερινούς μας δυνάστες». Ενώ στην τρίτη σελίδα επανέρχεται και
παροτρύνει: «Έλληνες φοιτηταί! Μακρυά από πολιτικές συζητήσεις που μας χωρίζουν και μειώνουν
τη δύναμη μας. Ενωμένοι, σαν ένας άνθρωπος με μια ψυχή θα αποκτήσουμε το πολύτιμο δώρο: Τη
λευτεριά μας». «Με λίγα λόγια», εφ. Ελεύθερη Σκέψη, αρ. φύλλου 1, 1 Ιανουαρίου 1942, σ. 1,
ΣΤ33, Φάκελος ΣΤ, Αρχείο ΕΠΟΝ, ΑΣΚΙ,
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Το ίδιο χρονικό διάστημα το γραφείο της Σπουδάζουσας της ΟΚΝΕ, με απόφαση
του θέτει το πλαίσιο των άμεσων στόχων και δράσεων, οι οποίες θα στεφθούν με
επιτυχία μέχρι τις 9 Μαρτίου. Αρχική επιδίωξη είναι ο έλεγχος των συσσιτίων, καθώς
θεωρείται ως ο καταλληλότερος χώρος για τη στρατολόγηση νέων μελών, αλλά και
συνεννόησης για τον καθορισμό των επόμενων δράσεων. 266 Παράλληλα τονίζεται
πως ο αγώνας προς αυτή την κατεύθυνση είναι πιο ευνοϊκός, συγκρινόμενος με αυτόν
της παμφοιτητικής απεργίας. Κύριο χαρακτηριστικό του, που έπρεπε να
εκμεταλλευτούν, ήταν ότι δε στρεφόταν ενάντια στην «κυβέρνηση» και στις αρχές
κατοχής. Οπότε τους δινόταν η δυνατότητα να πιέσουν τον κούισλιγκ «πρωθυπουργό» Τσολάκογλου, που βρισκόταν σε δύσκολη θέση, γιατί και ο ίδιος από την
πλευρά του ήθελε να δείξει ότι ενδιαφέρεται για τα προβλήματα τους. Για την
επίτευξη αυτού του στόχου, θεωρήθηκε ότι έπρεπε να εστιάσουν στις «φανερές και
αποδειγμένες κλεψιές της Γαλανού και της παρέας της». Ενώ προχωρούν στη
διαπίστωση, ότι οι «καθηγητές είναι διατεθημένοι να μας βοηθήσουνε περισσότερο απ’
ότι στην τελευταία απεργία». Ιδιαίτερη προσοχή θα έπρεπε να δοθεί στη διατήρηση
της νομιμότητας της επιτροπής, ώστε να μη χαθεί το προηγούμενο πλεονέκτημα.
Επόμενος στόχος είναι η σεχταριστική ιδεολογική καθαρότητα, καθώς επισημαίνεται
ότι «η ύπαρξη των οργανωμένων τροτσκιστών μέσα στην παμφοιτητική επιτροπή
αποτελεί κίνδυνο». Έτσι αποφασίζουν στο άμεσο μέλλον να φέρουν «μπροστά στη
φοιτητική συνέλευση σε δοσμένη στιγμή τη δράση των τροτσκιστών» και να τους
διώξουνε από την επιτροπή. Τέλος, συνειδητοποιούν ότι η αρχική τους επιδίωξη για
το κλείσιμο των ΑΕΙ ήταν λανθασμένη, καθώς «η διακοπή των μαθημάτων και
συνέπεια αυτής, το σκόρπισμα των σπουδαστών, δημιουργεί τον κίνδυνο να περιοριστή
ο αγώνας μέσα σε μια μερίδα των σπουδαστών». 267
Από το Σεπτέμβριο, οι φοιτητές της Σπουδάζουσας της ΟΚΝΕ με παρεμβάσεις και
υπομνήματα, καταφέρονταν αρχικά με υπόνοιες κατά της διαχείρισης των συσσιτίων.
Αργότερα, μετά το κλείσιμο του Πανεπιστημίου και βάση της απόφασης της
Σπουδάζουσας, επιδίδονται σε ένα αγώνα επιβίωσης, με κύριο μέλημα τη βελτίωση
του συσσιτίου μέσω της χρηστότερης διοίκησης. Με συνεχείς παρεμβάσεις λοιπόν
επιδιώκουν να εισέλθουν στη διοίκηση, με σκοπό να την ελέγξουν. Σε αυτές τους τις
προσπάθειες δε λείπουν οι εντάσεις και τα επεισόδια. Στις 8 Ιανουαρίου η Πρόεδρος
της Φοιτητικής Εστίας, Α. Γαλανού, αποστέλλει στην πρυτανεία έγγραφη διαμαρτυρία-καταγγελία, όπου κατονομάζει τους φοιτητές της Νομικής, Σπανέα Ευστράτιο,
Γιαννακουρέα Νικόλαο, Τσαμπουνιάρη Ιωάννη και Καμβίση Νικόλαο, ως κατ’
επανάληψη υποκινητές επεισοδίων. Τους κατηγορεί ότι καθύβριζαν το προσωπικό,
ενώ συκοφαντούσαν την ίδια ότι κλέβει το συσσίτιο τους, προτρέποντας τους
συναδέλφους τους να εξεγερθούν. Για την καταστολή των επεισοδίων που ακολουθούσαν, αναγκάστηκε πολλές φορές να καλέσει την αστυνομία. Τους καταγγελλόμενους φοιτητές, η Εφορεία της Εστίας τους διέγραψε από το συσσίτιο και με το εν λόγω έγγραφο, ζητά την παραδειγματική τιμωρία τους από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. 268
Ένα μήνα αργότερα στις 4 Φεβρουαρίου, ο διευθυντής του γραφείου του
«υπουργού» Πρόνοιας, Π. Πεταλάς, αποστέλλει στην Πρυτανεία έγγραφο, όπου
Ο καθηγητής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Γ. Αλιβιζάτος αναφέρει: «το συσσίτιον
ειμπορούσε να ετελείωνε μέχρι της 12:30 μεσημβρινής και ότι παν άλλο ήτο εκεί παρά συσσίτιον,
διότι οι φοιτηταί δεν ήρχοντο εκεί δια να φάγουν αλλά δια να συζητήσουν και να συνεννοηθούν. […]
Αυταί οι συνεννοήσεις ήσαν διαρκείς μέχρι της 2:30μ.μ. και κάθε φορά έπρεπε να τους παρακαλώ
μετ’ επιμονής να φύγουν». Πρακτικά…, Ακαδ. έτος 1943-44, Συνεδρία δέκατη πέμπτη της 8ης
Φεβρουαρίου 1944, σ. 13, Αρχείο ΕΚΠΑ,
267
«Απόφαση του Γραφείου της Κ.Ν. στη Σπουδάζουσα Νεολαία, 3-2-1942», Γ30, Φάκελος Γ, Αρχείο
ΕΠΟΝ, ΑΣΚΙ και Προσωπικό Αρχείο Στάικου-Μακρή Π.,
268
Φάκελος 3/8, αρ. πρωτ. 3760/13-1-42, Αρχείο ΕΚΠΑ,
266
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επισυνάπτει ένα κατάλογο με ονόματα 12 φοιτητών. Σε αυτό παρακαλεί να
«παραπεμφθούν το ταχύτερον εις Πειθαρχικόν Συμβούλιον και απολυθώσι». Ο λόγος
ήταν ότι δημιούργησαν επεισόδια και εκδήλωσαν τάσεις αναρχικές, κατά τη διανομή
του φοιτητικού συσσιτίου. Στον κατάλογο αυτό αναφέρονται οι εξής φοιτητές,
Γιαννακουρέας Νικόλαος, Τσαμπουνιάρης Ιωάννης, Καμβίσης Νικόλαος, Μαλτέζος
Ιωάννης, Νικολόπουλος Σταύρος, Καλλιανίδης Δημήτριος και Κασαπίδης Παναγιώτης της Νομικής Σχολής, Τριανταφυλλίδης Παναγιώτης της ΑΣΟΕΕ, 269 Ψιλόπουλος
Ελευθέριος του Πολυτεχνείου, Απαλίδου Σοφία της Παντείου και οι Παπαγιάννης
Πολύβιος και Ποζός Κωνσταντίνος, οι οποίοι δε φαίνεται σε ποιο ίδρυμα σπουδάζουν. Για αυτούς τους δύο υπάρχει επιπλέον χειρόγραφη σημείωση στο έγγραφο, που
αναφέρει ότι δεν ανήκουν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. 270 Η παρουσία στο έγγραφο
ονομάτων φοιτητών που ανήκουν σε όλα τα ΑΕΙ της Αθήνας, υποδηλώνει και
επιβεβαιώνει την ύπαρξη και δράση της Κεντρικής Παμφοιτητικής Επιτροπής.
Άμεση ήταν η αντίδραση των φοιτητών, καθώς υπήρξε έντονη κινητοποίηση στη
Νομική, Ιατρική και Φυσικομαθηματική Σχολή. Αποτέλεσμα αυτής ήταν να
συνταχθούν και να αποσταλούν στο Πειθαρχικό Συμβούλιο τρία υπομνήματα, στα
οποία υπέγραψαν συνολικά 193 φοιτητές από τις προαναφερόμενες σχολές. Σε αυτά
ισχυρίζονται ότι οι δηλώσεις της Γαλανού είναι ψευδείς, καθώς έχουν αδιάσειστα
στοιχεία για πράξεις λαθροχειρίας εις βάρος του συσσιτίου από μέρους της, τα οποία
κατέθεσαν αρμοδίως και έχει επιληφθεί του θέματος αυτού η δικαιοσύνη. Αναφέρουν
ότι ο αγώνας τους ήταν καθ’ όλα νόμιμος και δίκαιος, όπως αποδεικνύεται και από το
γεγονός της απομάκρυνσης της Εφόρου Γαλανού. 271 Καταγγέλλουν ότι το προσωπικό
της πρώην πλέον Εφορίας, ήταν οπλισμένο με ρόπαλα και επιτέθηκε εναντίον των
σπουδαστών. Άρα οι συμφοιτητές τους, μέλη της Παμφοιτητικής Επιτροπής, δεν
ευθύνονται για τα επεισόδια. Ενώ καταλήγουν δε, αιτούμενοι την απαλλαγή των
συμφοιτητών τους. 272 Η ίδια η Παμφοιτητική Επιτροπή, αποστέλλει επτασέλιδο
δακτυλογραφημένο υπόμνημα στη Διεύθυνση της Εφορίας της Φοιτητικής Εστίας,
στο οποίο καταθέτει όλα τα στοιχεία που είχε συλλέξει και αποδείκνυαν το αληθές
των καταγγελιών τους. 273 Την ίδια περίοδο ο Κώστας Παπαγιάννης αντιπρόεδρος της
ΚΕΣ, που ήταν υπεύθυνη και για το συσσίτιο στα Πευκάκια, παραιτήθηκε γιατί είχαν
διοριστεί «καμιά 80ριά υπάλληλοι από τον πρόεδρο των Συσσιτίων, τον Γαλανό, όχι
βέβαια οι λιγότερο κακοί», ενώ όπως αναφέρει χαρακτηριστικά «κλεπτομανία έχει
καταλάβει τους πάντες […] δημοσίους υπαλλήλους, προϊσταμένους των συσσιτίων,
εθελοντές ιδιώτες». 274
Σε ένα από τα επεισόδια ο Τριανταφυλλίδης, έριξε το σύνθημα, «κάτω η Τσαρίνα Γαλανού! Το
συσσίτιο στους φοιτητές». Ενώ το διάστημα αυτό είχε κυκλοφορήσει και κάποιο λογοπαίγνιο:
«Συννέφιασε το γαλανό στερέωμα της Γαλανού, γιατί όπως φαίνεται σαφώς η βασιλεία της σβήνει».
Στάικος – Μακρής Π., Κίτσος Μαλτέζος…, σ. 139, 343,
270
Φάκελος 3/8, αρ. πρωτ. 1764/4-2-42, Αρχείο ΕΚΠΑ,
271
Από την 1η Ιανουαρίου αντικαθίσταται η Εφορία της Φοιτητικής Εστίας. Πρόεδρος της αναλαμβάνει ο καθηγητής της Φυσικομαθηματικής Σχολής Γ. Γεωργαλάς. Ενώ λαμβάνεται το μέτρο των
εφημερευόντων καθηγητών κατά τη διανομή του φοιτητικού συσσιτίου. Σχετικά με την εφαρμογή
του μέτρου, ο Γεωργαλάς με έγγραφο του πληροφορεί τις πανεπιστημιακές αρχές, πως οι
περισσότεροι από τους ορισθέντες καθηγητές δεν προσέρχονται, με αποτέλεσμα η διανομή να
γίνεται χωρίς την εποπτεία κανενός. Επιπλέον αναφέρει ότι οι καθηγητές που δεν παρέστησαν ούτε
μία φορά είναι οι, Γ. Ιωακείμογλου, Δ. Μπαλάνος, Σ. Κοσμετάτος, Ν. Λούβαρης και Κ.
Γεωργόπουλος. Φάκελος 252, αρ. πρωτ. 109/5-3-42, Αρχείο ΕΚΠΑ,
272
Φάκελος 3/8, Ψήφισμα φοιτητών της Νομικής Σχολής, Ψήφισμα φοιτητών της Φυσικομαθηματικής
Σχολής και Ψήφισμα φοιτητών της Ιατρικής Σχολής, Αρχείο ΕΚΠΑ,
273
«Υπόμνημα της Παμφοιτητικής Επιτροπής προς τη Διεύθυνση της Εφορίας της Φοιτητικής
Εστίας», Δ55, Φάκελος Δ, Αρχείο ΕΠΟΝ, ΑΣΚΙ,
274
Χρηστίδης Χ., Χρόνια…, σ. 188,
269
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Η διαμάχη παίρνει δημοσιότητα, η εφημερίδα «Πρωινός Τύπος» με άρθρο της, μιλά
με εγκωμιαστικά λόγια για τη Γαλανού και κατηγορεί τους φοιτητές. Τότε με κοινή
επιστολή διαμαρτυρίας, που αποστέλλουν οι φοιτητές του Πανεπιστημίου, του
Πολυτεχνείου, της Ανωτάτης Εμπορικής και της Παντείου προς τον Διευθυντή κ.
Κρανιωτάκη, ψέγουν την εφημερίδα, για τον «άκρως θεαματικόν τρόπον» με τον
οποίο έπλεξε το εγκώμιο της Γαλανού και προς «αποκατάστασιν της αλήθειας», για να
μην υπάρξει μονόπλευρη ενημέρωση, παραθέτουν τα στοιχεία που έχουν για την
υπόθεση και ζητούν να τα δημοσιοποιήσει. 275 Παράλληλα το όργανο της ΟΚΝΕ, η
«Νεολαία», προτρέπει τους φοιτητές να συνεχίσουν το δίκαιο αγώνα τους, ενώ
εξαπολύει τα βέλη του εναντίον της Γαλανού. 276 Τελικά όσον αφορά τους φοιτητές
του Πανεπιστημίου, το Πειθαρχικό Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση όπου τους κηρύσσει
μεν ενόχους, αλλά έχοντας «υπ’ όψει τας ενεργείας εις τας οποίας αποτελεσματικώς
προέβησαν υπέρ της κανονικής λειτουργίας του φοιτητικού συσσιτίου επέβαλεν εις
αυτούς την ποινήν της επιπλήξεως». 277 Από τότε τον έλεγχο των συσσιτίων τον
αναλαμβάνουν φοιτητικές επιτροπές, αλλά και από καθηγητές που τους ελέγχουν. 278
Η Κεντρική Παμφοιτητική Επιτροπή με τη δράση της, εδραιώνεται στη συνείδηση
των φοιτητών ως ένα όργανο που διεκδικεί και δίνει λύσεις στα τρέχοντα
προβλήματα τους. Η πορεία της ξεκινά το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο με την
κατάθεση υπομνημάτων, συνεχίζει μέσα από τη ζύμωση και την πάλη κατά την
περίοδο της νέας επετείου της 28ης Οκτωβρίου, την πρώτη παμφοιτητική απεργία της
6ης Νοεμβρίου και το άνοιγμα της Πολυτεχνικής Λέσχης και καταλήγει στην τωρινή
απόφαση και τελικά την επικράτηση στο χώρο των φοιτητικών συσσιτίων. Εξέλιξη
που ξεκάθαρα δικαιώνει τους αγώνες της. Οι επιτυχίες αυτές εμπλουτίζουν τη δράση
της και τη δυναμώνουν, καθιερώνοντας τη ως το νόμιμο φορέα που διεκδικεί λύσεις
για το σύνολο του φοιτητικού σώματος της Αθήνας.
Το επόμενο βήμα είναι να συνενωθούν όλες οι δυνάμεις που το αποτελούν, κάτω
από ένα ενιαίο σχηματισμό. Ένα σχηματισμό που δε θα παραπέμπει στη νεολαία μιας
κομματικής οργάνωσης, αλλά θα δημιουργεί ένα ευρύ πλαίσιο, μέσα στο οποίο θα
ενταχθούν όλοι οι νέοι που επιθυμούν να αγωνιστούν ενάντια στον κατακτητή. Αυτό
πραγματοποιήθηκε όταν η Σπουδάζουσα της ΟΚΝΕ, κινούμενη στη γραμμή που
χάραξε το ΕΑΜ στις αρχές Ιανουαρίου, προχωρά στην ίδρυση του ΕΑΜ Νέων. 279
«Φοιτητές Πανεπιστημίου-Πολυτεχνείου-Ανωτάτης Εμπορικής-Παντείου προς τον Διευθυντή του
˝Πρωινού Τύπου˝». Δ54, Φάκελος Δ, Αρχείο ΕΠΟΝ, ΑΣΚΙ,
276
«Ας ριχτούμε ενωμένοι στη μάχη», εφ. Νεολαία, αρ. φύλλου 4, 1 Φεβρουαρίου 1942, σ. 1, ΣΤ144,
Φάκελος ΣΤ, Αρχείο ΕΠΟΝ, ΑΣΚΙ, Στο επόμενο φύλλο της ανακοινώνει την απαλλαγή των
φοιτητών. «Εσωτερικές Ειδήσεις», εφ. Νεολαία, αρ. φύλλου 5, 25 Μαρτίου 1942, σ. 1, Φάκελος 8,
Παράνομος Τύπος, Ε.Λ.Ι.Α.,
277
Στην απόφαση αυτή, στα εφτά ονόματα του καταλόγου του υπουργείου Πρόνοιας, προστίθενται ο
Ευστράτιος Σπανέας που είχε καταγγελθεί στην επιστολή της κ. Γαλανού και εμφανίζεται για
πρώτη φορά, το όνομα του Γεώργιου Σηφάκη φοιτητή της Ιατρικής. Φάκελος 3/8, αρ. πρωτ.
5346/10-3-42, Αρχείο ΕΚΠΑ,
278
Τα καθήκοντα των φοιτητικών επιτροπών συσσιτίου, ξεκινούσανε από την παραλαβή των
τροφίμων, τη φύλαξη τους σε ιδιαίτερες αποθήκες ασφαλισμένες με διπλά κλειδιά, μέχρι και την
παρακολούθηση κατά την παρασκευή του φαγητού. Όταν αυτό μεταφέρθηκε στα ιδρύματα
φρόντιζαν και για τη σωστή διανομή του. Η Δανάη Αντωνοπούλου, μέλος της επιτροπής συσσιτίου
του Πολυτεχνείου, ξεκινούσε από το σπίτι της στις 5 το πρωί και τελείωνε το μεσημέρι. Έπρεπε να
είναι παρούσα όταν ζύγιζαν τα τρόφιμα, όταν τα μετέφεραν, όταν έμπαιναν στο καζάνι και την ώρα
της διανομής, ώστε να ελέγχει τις κάρτες των φοιτητών και την ποσότητα που τους χορηγούσαν.
Μαζί της ήταν η Κατίνα Καρρά και ο Θωμάς Παχνής. Αντωνίου Κ. Επιστολή στη γράφουσα…,
Ανταίος Π., Συμβολή…, ΑΙΙ, σ. 444, Βερβενιώτη Τ., Η γυναίκα…, σ. 264,
279
Το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου, συνέρχεται η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή του ΕΑΜ.
Εκλέγει την Κεντρική του Επιτροπή, με Γραμματέα το Θ. Χατζή και αποφασίζει: τη συγκρότηση
ένοπλων δυνάμεων του ΕΑΜ, τη συγκρότηση του ΕΑΜ Νέων, την οργανωτική δουλειά στις
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Στις 5 Φεβρουαρίου σε ένα φοιτητικό δωμάτιο στη Νεάπολη, συγκεντρώθηκαν οι
αντιπρόσωποι της ΟΚΝΕ, της Σοσιαλιστικής Επαναστατικής Πρωτοπορίας Ελλάδας
(ΣΕΠΕ), 280 της Φιλικής Εταιρείας Νέων (ΦΕΝ), της «Ελευθερίας» και της
Δημοκρατικής Ένωσης Νέων (ΔΕΝ), για να συζητήσουν το πρόβλημα της
στενότερης συνεργασίας. Η συζήτηση κατέληξε στη δημιουργία του ΕΑΜ Νέων. 281
Εκπρόσωπος της ΟΚΝΕ στην ΚΕ του ΕΑΜ Νέων, όπου εκλέγεται και γραμματέας
του, είναι ο Σταύρος Γιαννακόπουλος της ΦΕΝ. 282 Εκτός από τις προαναφερόμενες
οργανωμένες νεολαίες, στο ΕΑΜ Νέων εντάσσονται και μεμονωμένες ομάδες. Μια
τέτοια είναι και η ομάδα νέων από το Παγκράτι. Σύνδεσμος είναι ο Υφαντής που
σπούδαζε στο Πολυτεχνείο. Από το φθινόπωρο έρχεται σε επαφή με το Μίμη
Δεσποτίδη του ΕΑΜ, του μιλά για την ομάδα τους και αρχίζει μια περίοδος επαφών,
που έχει ως κατάληξη τη συγκρότηση του ΕΑΜ Νέων του Παγκρατίου. 283 Ενώ η
«Αλήθεια», παρά την κοινή πλεύση των μελών της με την ΟΚΝΕ και τις πιέσεις που
της ασκούνται, δεν προσχωρεί ακόμη. Τέλος η καθοδηγητική τριάδα της Φοιτητικής
Κομουνιστικής Οργάνωσης (Λιανόπουλος, Μεγαλοοικονόμου και Θεοδωρόπουλος),
που το προηγούμενο διάστημα είχε διαφοροποιηθεί από την ΟΚΝΕ, προσχωρεί
αρχικά στο ΕΑΜ Νέων.
Στην πρώτη αυτή φάση, όταν ο πατριωτικός χαρακτήρας του ΕΑΜ, τελεί υπό
διερεύνηση, εντάχθηκαν στις εαμικές οργανώσεις τόσο στελέχη των ομάδων νεολαίας
των παλαιών αστικών κομμάτων, όσο και μερικοί ευέλπιδες. Έτσι, μερικοί από τους
φοιτητές του κεντροδεξιού χώρου του Πολυτεχνείου, προσχωρούν αρχικά στο ΕΑΜ.
Σε λίγο καιρό όμως ο ατελής αυτός δεσμός διερράγη και όλοι αυτοί οι προσχωρήσαντες αποσύρθηκαν ομαδικά. Στο χώρο αυτό μεταξύ άλλων είναι οι Κώστας
Παναγιωτάκης, Κώστας Φάκας, Μανώλης Φθενάκης, Τάσος Σούλης. 284 Παρόλα αυτά
το ΕΑΜ Νέων σε πρώτη φάση δεν κατάφερε να αποκτήσει μεγάλη δύναμη μέσα στα
ΑΕΙ, καθώς οι φοιτητές που εγγράφονται στο γραφείο της Σπουδάζουσας της ΟΚΝΕ
είναι περισσότεροι.
Στα πλαίσια της ιδεολογικής του καθαρότητας, το Γραφείο της Κ.Ε. της ΟΚΝΕ,
κυκλοφορεί το Φεβρουάριο μια μπροσούρα ενάντια στους «αρχειομαρξιστές και
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επαρχίες και την έκδοση εφημερίδας με τίτλο «Ελεύθερη Ελλάδα». Ταυτόχρονα λαμβάνει χώρα και
η 8η ολομέλεια του ΚΚΕ. Σε εφαρμογή των προαναφερθέντων αποφάσεων, κυκλοφορεί στις 16
Φεβρουαρίου η ιδρυτική προκήρυξη του ΕΛΑΣ και ο Άρης Βελουχιώτης αναχωρεί για τη Ρούμελη.
Στις 25 Μαρτίου κυκλοφορεί προκήρυξη αξιωματικών που αναγγέλλει την ίδρυση του ΕΛΑΣ και
το Μάιο, ο Βελουχιώτης δημιουργεί στα βουνά της Ρούμελης τις πρώτες αντάρτικες βάσεις. Weber
J., Πρόσωπα…, σ. 164, Γούναρης Β. – Παπαπολυβίου Π., Ο φόρος…, σ. 204, Χατζής Θ., Η
Νικηφόρα…, τ. 1ος, σ. 10, Αξιώτη Μ., Άπαντα…, σ. 275, Στάικος – Μακρής Π., Κίτσος
Μαλτέζος…, σ. 151, Ανταίος Π., Συμβολή…, τ. ΑΙ, σ. 173-174, Γλέζος Μ., Εθνική…, τ. Α΄, σ.
517, Γρηγοριάδης Φ., Γερμανοί, Κατοχή, Αντίστασις. Αθήνα, «Νεοκόσμος», 1973, σ. 235,
Η Σοσιαλιστική Επαναστατική Πρωτοπορία Ελλάδας (ΣΕΠΕ), ιδρύθηκε από το Σοσιαλιστικό
κόμμα Ελλάδας (ΣΚΕ) το 1941 και υπήρξε η νεολαία του. Γλέζος Μ., ο.π., τ. Β΄, σ. 1095,
Το Φεβρουάριο κυκλοφορεί η διακήρυξη της Προσωρινής Κεντρικής Επιτροπής του. Η
Φιλελεύθερη Δημοκρατική Νεολαία (ΦΔΝ), του κόμματος των Φιλελευθέρων του Σοφούλη, μετά
από πολλές συζητήσεις, τις οποίες διεξάγει ο Γιαννακόπουλος και αμφιταλαντεύσεις για την
σκοπιμότητα μιας τέτοιας κίνησης, συμφωνεί τελικά και συνεργάζεται με το ΕΑΜ.Ν. Αμέσως το
ΕΑΜ.Ν κυκλοφορεί προκήρυξη στους σπουδαστικούς χώρους που ανακοινώνει τη συνεργασία
αυτή. Παρόλα αυτά όμως η ΦΔΝ δε συμφώνησε να αποτελέσει ιδρυτικό μέλος της ΕΠΟΝ και
αποχώρησε. Ανταίος Π., Συμβολή…, τ. ΑΙ, σ. 178-181 και τ. ΑΙΙ , σ. 332, Βαρών Ο., Ελληνικός…,
τ. Α΄, σ. νβ, Γλέζος Μ., ο.π, τ. Α΄, σ. 521-522, Συλλογικό, Κείμενα της Εθνικής Αντίστασης, τ. Α΄,
Αθήνα, «Σύγχρονη Εποχή», 1981, σ. 505,
Weber J., Πρόσωπα…, σ. 164, Χατζής Θ., Η Νικηφόρα…, τ. 1ος, σ. 10, 243, Στάικος – Μακρής Π.,
Κίτσος Μαλτέζος…, σ. 138, Χατζηβασιλείου Ε., ΠΕΑΝ…, σ. 145,
Γλέζος Μ., Εθνική…, τ. Α΄, σ. 501,
Στάικος – Μακρής Π., Κίτσος Μαλτέζος…, σ. 98, Αργυρίου Α., Εστίες…, σ. 26-27,
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τροτσκιστές». Ταυτόχρονα, θέτει ως καθήκον των μελών της, να απομονώσουν και να
διώξουν από την Επιτροπή Συσσιτίων 2-3 φοιτητές, που με «υπερεπαναστατικά
συνθήματα αποπροσανατόλιζαν το φοιτητικό κίνημα». Η Επιτροπή Συσσιτίων καλεί
όλους τους φοιτητές στο αμφιθέατρο της οδού Σίνα σε γενική συνέλευση. Τα μέλη
της ΟΚΝΕ, θεωρούν ότι το κτίριο είναι περικυκλωμένο από χαφιέδες και ρίχνουν το
σύνθημα: «όλοι στη Λέσχη του Πολυτεχνείου». Στην κατάμεστη Λέσχη εκλέγεται το
προεδρείο της Συνέλευσης «δια ανατάσεως της χειρός», ανακοινώνεται το θέμα και
αρχίζουν οι λόγοι και από τις δύο πλευρές. Τα πνεύματα είναι οξυμμένα και οι
ομιλητές ηλεκτρίζουν ακόμη περισσότερο την ατμόσφαιρα. Είναι τέτοιο το κλίμα
μέσα στην αίθουσα, ώστε όταν ένας φοιτητής «αρχειομαρξιστής» ζήτησε να πάει
τουαλέτα, πήγε με συνοδεία δύο σπουδαστών του Πολυτεχνείου. 285 Τελικά γίνεται
ανοιχτή ψηφοφορία και αποκλείονται από την Επιτροπή Συσσιτίων οι 2-3 φοιτητές
του Πανεπιστημίου, που θεωρούσε η ΟΚΝΕ ως «υπερεπαναστάτες». Οι φοιτητές
αυτοί ήταν τα μέλη της ΦΚΟ, Κωνστανταράκης, Ισιδωρίδης και Βάκης, οι οποίοι
χαρακτηρίστηκαν από την ΟΚΝΕ, μικρό χαφιέδικο τρίο. Ενώ οι Λιανόπουλος,
Μεγαλοοικονόμου και Θεοδωρόπουλος, αποκαλούνταν μεγάλο χαφιέδικο τρίο. 286 Οι
τρεις τελευταίοι μετά από λίγο αποχωρούν και από το ΕΑΜ.Ν, διαφωνώντας και
ζητώντας την άμεση ένοπλη αντίσταση εναντίον των κατακτητών. 287 Ενισχύοντας τη
δράση του το γραφείο της Σπουδάζουσας της ΟΚΝΕ, προχωρά τον ίδιο μήνα στην
έκδοση της παράνομης εφημερίδας του με τίτλο «Μαχητής». 288
Σε μια γενική συνέλευση της Λέσχης του Πολυτεχνείου, που γίνεται πάλι το
Φεβρουάριο, στην οποία συμμετέχουν σχεδόν όλοι οι σπουδαστές, εξετάζεται το
ζήτημα των «αλεξιπτωτιστών» ευελπιδων. 289 Το θέμα της συζήτησης ήταν οι
ανωμαλίες που προκαλούσαν στη λειτουργία του Πολυτεχνείου, όπως υποστήριζαν οι
σπουδαστές της ΟΚΝΕ. Η συγκέντρωση ήταν ιδιαίτερα μαχητική και υπήρχαν
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Η Τούλα Τσαμαδού αναφέρει ότι είδε με τα μάτια της τον Κορνήλιο Καστοριάδη να τον
τραυματίζουν. Ο Κώστας Λιναρδάτος συμπληρώνει: «εκεί σπάσαμε το κεφάλι του φιλόσοφου, του
Κορνήλιου του Καστοριάδη, του το ‘σπασε ο Αξελός. Έβγαλε ένα τραπέζι αυτός κι ένας Μπάμπης, και
του δώσαν μια στο κεφάλι…». Τσαμαδού Τ. Προσωπική συνέντευξη…, Λιναρδάτος Κ.,
Συνεντεύξεις…, σ. 7, Ε.Λ.Ι.Α.,
Ο Κωνστανταράκης αναφέρει: «Δεν υπήρξαν ποτέ ούτε κατά διάνοια τροτσκιστές, ποτέ. Μας
ανάγκασε το ΚΚΕ». Κωνστανταράκης Ε. Προσωπική συνέντευξη…, Ελευθερίου Λ., Το
Πολυτεχνείο…, σ. 24-25, Ανταίος Π., Συμβολή…, ΑΙ, σ. 184-185,
Τέλος η καθοδηγητική τριάδα της ΦΚΟ διαγράφεται το Μάιο του 1942, χαρακτηριζόμενη ως
«γκεσταπίτες». Στάικος – Μακρής Π., Κίτσος Μαλτέζος…, σ. 100-101, Κωνστανταράκης Ε.
Προσωπική συνέντευξη…, Τρικαλινός Γ., Δρόμος…, σ. 27,
Στον υπότιτλο έγραφε: «Όργανο του Γραφείου της Κομμουνιστικής Νεολαίας στη Σπουδάζουσα
Νεολαία». Κυκλοφόρησαν 8 τεύχη από το Φεβρουάριο μέχρι το Σεπτέμβριο του 1942. Το
«Μαχητή» διαδέχτηκε η «Φλόγα» της ΕΠΟΝ Σπουδάζουσας. Αριθμός φύλλων που εντοπίστηκαν:
αρ. φύλλου 1, 13-2-1942, αρ. φύλλου 2, Μάρτιος του 1942, αρ. φύλλου 3, 25-3-1942, αρ. φύλλου
4, 25-4-1942, αρ. φύλλου 7, Σεπτέμβριος 1942 (έκτακτη έκδοση), αρ. φύλλου 8, Σεπτέμβριος 1942.
Βαρών Ο., Ελληνικός…, τ. Α΄, σ. 84,
Εξαιτίας του τρόπου εισαγωγής τους -χωρίς εξετάσεις- οι υπόλοιποι σπουδαστές, κυρίως οι
αριστεροί, τους φώναζαν «αλεξιπτωτιστές». Αποτέλεσμα της εγγραφής τους, ήταν να μεταβληθεί η
σύσταση του φοιτητικού σώματος στο ίδρυμα, καθώς στην πλειοψηφία τους οι ευέλπιδες ήταν
αντίθετοι προς την κομουνιστική ιδεολογία. Έτσι, παρά τις προσπάθειες της ΟΚΝΕ, ελάχιστοι θα
προσχωρήσουν σε αυτή. Κύριο χαρακτηριστικό των σπουδών τους, που τους έκανε να διαφέρουν
από τους άλλους φοιτητές, ήταν ότι ενεργούσαν με βάση τις εντολές των ανώτερων τους και ότι
υπόκεινταν στον Οργανισμό Λειτουργίας της Σχολής Ευελπιδων που ίσχυε το 1940 (Πειθαρχικά
Συμβούλια, ποινές, κλπ). Ενώ είναι γεγονός ότι στην αρχή απείχαν από οποιαδήποτε πολιτική
ενέργεια. Κασιμάτης Σ., Οι παράνομοι…, σ. 58, Ελευθερίου Λ., Το Πολυτεχνείο…, σ. 23, Ανταίος
Π., Συμβολή…, ΑΙ, σ. 168, Στάικος – Μακρής Π., Κίτσος Μαλτέζος…, σ. 97, Φλουντζής Α.,
Χαϊδάρι…, σ. 517, Αργυρίου Α., Εστίες…, σ. 25, Φωτόπουλος Χ., 1828-1998. Στρατιωτική…, τ.
Β΄, σ. 536,
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έντονες λεκτικές αντεγκλήσεις, καθώς αναφέρθηκαν ορισμένες περιπτώσεις όπου
σύμφωνα με την ΟΚΝΕ, υπήρχε ανοιχτή ή καλυμμένη συνεργασία ηγετικών στελεχών των ευελπιδων με όργανα των κατακτητών. 290 Ήταν το πρώτο στάδιο της απομόνωσης των ευελπιδων, ως μιας ξεχωριστής, όχι φοιτητικής ομάδας, με συγκεκριμένο
όμως ιδεολογικό αντικομουνιστικό προσανατολισμό, μέσα στο Πολυτεχνείο. 291
Ταυτόχρονα οι φοιτητές προσπαθούν να βρουν διεξόδους, ώστε να ξορκίσουν την
πείνα και το λιμό του πρώτου κατοχικού χειμώνα. Η αβεβαιότητα για την επόμενη
μέρα και οι εικόνες θανάτου που αντικρίζουν σε όλες του τις μορφές καθημερινά,
τους οδηγεί σε μια αντανακλαστική αντίδραση. Η νεανική θέληση για ζωή,
υποσυνείδητα κοντράρει τη θλίψη που δημιουργεί ο θάνατος και γεννά τρόπους
απόδρασης αλλά και ανάτασης του ηθικού. Κατά αυτό τον τρόπο τα πάρτυ
λειτουργούν ως «οάσεις ζωής», όπου με το κλείσιμο της πόρτας και το κατέβασμα
των κουρτινών συσκότισης, διαχέουν το αίσθημα πως κλείνουν μαζί «για λίγες ώρες
το θάνατο και τη σκλαβιά απ’ έξω». 292 Παράλληλα καλλιεργούνται οι πρώτες φιλίες,
δημιουργούνται τα πρώτα ζευγάρια και σφυρηλατούνται ισχυροί δεσμοί συντροφικότητας, που τους ακολουθούν σε όλα τα χρόνια της κατοχής, αλλά και αργότερα.
Σιγά σιγά σε επίπεδο Σχολής και γειτονιάς δημιουργούνται παρέες που τα βράδια
συγκεντρώνονται σε κάποιο σπίτι. Στην Αθήνα, με τον καιρό οι παρέες από την
Κυψέλη, τα Πατήσια, το Κολωνάκι, το Παγκράτι, με συνδετικό ιστό τα συσσίτια και
τις αίθουσες του Πανεπιστημίου, του Πολυτεχνείου, της ΑΣΟΕΕ και της Παντείου,
διασταυρώνονται. Οι ζυμώσεις που γίνονται στους πανεπιστημιακούς χώρους για τον
εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα, μεταφέρονται στα πάρτυ. Η συγκέντρωση σε φιλικά
σπίτια ήταν μια αυτονόητη επιλογή. Αλλά στην κατοχική Αθήνα, στην οποία υπήρχε
το βράδυ απαγόρευση της κυκλοφορίας, μια παρόμοια συγκέντρωση ήταν πιθανό να
κρατήσει έως το πρωί, γιατί δεν ήταν δυνατό να επιστρέψει κανείς στο σπίτι του.
Αυτός ο αναγκαστικός περιορισμός της κυκλοφορίας, έδωσε σε πολλά κατοχικά
πάρτυ τον ιδιαίτερο χαρακτήρα τους, δηλαδή τον ολονύκτιο. 293
Σε αυτά που συμμετέχουν οι αριστεροί φοιτητές, πέρα από το χορό κυριαρχούν οι
συζητήσεις για τους «Μοιραίους» και τον «Οδηγητή», απαγγέλλονται τα πρώτα
αντιστασιακά ποιήματα, όπως το «Μιλάει η Μόσχα» του Μενέλαου Λουντέμη,
τραγουδιούνται τα παλιά επαναστατικά τραγούδια, όπως το «παντιέρα ρόσα» και
λέγονται ανέκδοτα για το Μουσολίνι και το Χίτλερ. Γίνονται στρατολογήσεις νέων
290

291

292
293

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Π. Ανταίος: «Φαίνεται πως στο χειρισμό των ευέλπιδων
σημειώθηκαν ορισμένοι εξτρεμισμοί. Συνέβαλε κι αυτό στο ν’ αποτελέσουν οι ˝αλεξιπτωτιστές˝ τη
ραχοκοκαλιά των αντιδραστικών οργανώσεων στο Πολυτεχνείο…». Ενώ ο Ελευθερίου
συμπληρώνει: «Μ’ αυτούς κάναμε, νομίζω, μερικά λάθη τότε, αριστερού χαρακτήρα. Τους θεωρούμε
παρείσακτους στο Πολυτεχνείο. Δεν βλέπαμε ότι ήταν νέοι άνθρωποι». Ανταίος Π., Συμβολή…, ΑΙ,
σ. 169, 184, Ελευθερίου Λ., Το Πολυτεχνείο…, σ. 24, Ελευθερίου Λ., Συνεντεύξεις…, σ. 4,
Ε.Λ.Ι.Α.,
Η σπουδάστρια της Αρχιτεκτονικής Βασιλειάδου-Αποστολίδου Βασιλική αναφέρει: «Δεν τους
νιώθαμε συμφοιτητές μας. Ήταν και λίγο πιο μεγάλοι ηλικιακά… Ενώ εμείς βοηθούσαμε ο ένας τον
άλλο, αυτοί έκρυβαν τα χαρτιά τους στις εξετάσεις, ήταν πιο φειδωλοί, πιο ξεκομμένοι από μας. Είχαν
προσχωρήσει στη μη αριστερή πλευρά. Τους φοβόμασταν γενικά τους ευέλπιδες». Ενώ ο εύελπις της
Σχολής Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων, Κόντος Κωνσταντίνος σημειώνει από την πλευρά του: «Στο
Πολυτεχνείο έλεγαν: "Μη μιλάτε με τους πρώην ευέλπιδες". Τόσο η ηλικία όσο και η ιδιότητα δε μας
άφησε να μας ενσωματώσουν. Μας φοβόντουσαν ως δεξιούς». Βασιλειάδου-Αποστολίδου Β.
Προσωπική συνέντευξη…, Κόντος Κ. Σπουδαστής της Σχολής Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων
(Εύελπις). Προσωπική συνέντευξη στη γράφουσα στις 8-8-2006,
Ανταίος Π., Συμβολή……, ΑΙ, σ. 169,
Η οργάνωση του πάρτυ βασιζόταν στην προσωπική συμβολή των συμμετεχόντων, που έφερναν
τους μεζέδες της κατοχικής Αθήνας, ρεβυθοκεφτέδες, σκουπόψωμο και χόρτα, ενώ ψωμί φυσικά
δεν υπήρχε. Αντίθετα, σχεδόν ποτέ δεν έλειπε το ποτό: ούζο, κρασί, λικέρ. Στάικος – Μακρής Π.,
Κίτσος Μαλτέζος…, σ. 113-114, Χατζηβασιλείου Ε., ΠΕΑΝ…, σ. 169-170,
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μελών και αργότερα έρανοι για τους φυλακισμένους και για αγορά υλικών για τα
συνθήματα. 294 Μετά το τέλος τους υπάρχουν πάντα τα «οργανωτικά
αποκρυσταλλώματα», με τις νέες στρατολογίες στο ΕΑΜ.Ν και την ΟΚΝΕ. Οι
συντροφιές αυτές διαμόρφωσαν τις συνθήκες και συντέλεσαν στο να ακολουθήσουν
με μεγάλη επιτυχία από την άνοιξη οι εκδρομές. 295
Στους φοιτητές των αστικών οργανώσεων, τα πάρτυ συχνά γίνονται με αφορμή
συντρόφων τους που φεύγουν για το αντάρτικο ή τη Μέση Ανατολή. Άλλες
συγκεντρώσεις ξεκινούν ως συνωμοτικές συσκέψεις, όπου συζητούν για τον
προγραμματισμό των επόμενων δράσεων τους. Όμως, πέρα από τις αφορμές και τις
αιτίες, το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι ο χορός: Ταγκό, βαλς, φοξ τροτ και η
ευκαιρία της πρώτης επαφής με το άλλο φύλο. 296 Το χειμώνα αυτό, το κλίμα μεταξύ
των οργανώσεων δεν έχει πολωθεί ακόμη, έτσι τα πάρτυ πολλές φορές είναι κοινά. Σε
αυτά κυριαρχεί η οργανωτική υποδομή της ΟΚΝΕ, η οποία με όχημα το ΕΑΜ Νέων
και το ισχυρό ιδεολογικό υπόβαθρο της αλλαγής και της δημιουργίας ενός νέου
κόσμου, συγκινεί τους νέους και της αστικής τάξης. Με αποτέλεσμα το ΕΑΜ Νέων
να εξαπλωθεί στο Κολωνάκι, το Ψυχικό και τις άλλες πλούσιες συνοικίες. 297
• Απεργία της 9ης Μαρτίου
Το κίνημα της σπουδάζουσας νεολαίας, ένα μήνα μετά τη δημιουργία του ΕΑΜ
Νέων, ακολουθεί ανοδική πορεία, ενώ το γενικότερο κίνημα του λαού της Αθήνας, αν
εξαιρεθούν οι ανάπηροι πολέμου, βρίσκεται μεν σε φάση ανάπτυξης, αλλά
υπολείπεται αρκετά. Με επίκεντρο τη Λέσχη του Πολυτεχνείου, τους μήνες που
προηγούνται το γραφείο της Σπουδάζουσας της ΟΚΝΕ ξεκαθάρισε τις θέσεις και την
πορεία προσανατολισμού του, επιτυγχάνοντας την ιδεολογική του καθαρότητα. Έτσι
απαλλαγμένο πλέον από διχογνωμίες και διαφορετικές απόψεις, οργανώνει στις 9
Μαρτίου μέσω της ΟΚΝΕ Πολυτεχνείου, τη δεύτερη μεγάλη απεργία στο ίδρυμα που
κράτησε τέσσερις μέρες. 298
Από το Φεβρουάριο ακόμη οι σπουδαστές του Πολυτεχνείου κινητοποιηθήκαν,
προσπαθώντας να πετύχουν ευνοϊκότερους όρους για την επαναλειτουργία του
ιδρύματος, θεωρώντας ότι για να επιτευχθεί αυτό ήταν απαραίτητη η αναβολή της
έναρξης των μαθημάτων. Μια επιτροπή που αποτελούνταν από 10 έως 12
σπουδαστές, υποβάλει υπόμνημα στον πρύτανη του Πολυτεχνείου, Ι. Θεοφανόπουλο,
όπου ζητούν: α) βελτιωμένο φαγητό, μεσημβρινό και βραδυνό, β) παροχή βοήθειας
στους σπουδαστές που βρίσκονται στην επαρχία, γ) τα δίδακτρα να πληρωθούν με
δάνειο τιμής, δ) να δημιουργηθεί οίκος σπουδαστή, ε) να παρασχεθούν ευκολίες για
το φως, τη γραφική ύλη και τα βιβλία, στ) να δοθεί σπουδαστικός μισθός στους
άπορους, ζ) να εξασφαλιστούν ιατρική περίθαλψη και φάρμακα και η) να βοηθηθεί ο
Ένας άλλος τρόπος στρατολογίας νέων μελών, ήταν και η παρακολούθηση παραστάσεων στο
Θέατρο Ηρώδου του Αττικού. Οι οργανωμένοι φοιτητές καλούσαν εκεί τους νέους που γνώριζαν
και στη συνέχεια τους προέτρεπαν να πάρουν μέρος στη νυχτερινή εξόρμηση και να γράψουν
συνθήματα στους τοίχους. Μαχαίρας Ε., Η Τέχνη…, σ. 339,
295
Ανταίος Π., Συμβολή…, τ. ΑΙ, σ. 169-170,
296
Στάικος – Μακρής Π., Κίτσος Μαλτέζος…, σ. 114, Χατζηβασιλείου Ε., ΠΕΑΝ…, σ. 171,
297
Ένα τέτοιο πάρτυ έγινε σε ένα τεράστιο σπίτι στο Κολωνάκι, στη γωνία της Λεωφόρου Κηφισίας με
την οδό Μαρασλή. Οργανώθηκε με τη φροντίδα της Νιόβης Ζωίδου και ήταν το πρώτο μεγάλο
πάρτυ για τους σκοπούς του ΕΑΜ. Η ιδιοκτήτρια του σπιτιού ήταν μια από τις κόρες της
οικογένειας Παπαστράτου, ανοιχτή σε κάθε ιδεολογικό ρεύμα που ήταν προοδευτικό. Στο πάρτυ
εκείνο θα μαζευτούν όλα τα παιδιά των δεξιών μεγαλοαστικών οικογενειών της Αθήνας. Στάικος –
Μακρής Π., ο.π., σ. 133-134, Κωνστανταράκης Ε. Προσωπική συνέντευξη…,
298
Φαράκος Γ., Μαρτυρίες…, σ. 373, Γλέζος Μ., Εθνική…, τ. Α΄, σ. 623, Λάζος Χ., Ελληνικό…, σ.
271, Ανταίος Π., Συμβολή…, ΑΙ, σ. 169, Γασπαρινάτος Σ., Η κατοχή..., τ. Α, σ. 338,
294
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συνεταιρισμός των σπουδαστών. Ενώ τέλος, επιμένουν στο να παραμείνει το ίδρυμα
κλειστό, καθώς θεωρούν πως, «δεν είναι μόνο αι τραγικαί βιωτικαί μας συνθήκαι που
καθιστούν παράλογον κάθε σκέψιν δια λειτουργία του Ε.Μ.Π.». 299
Την επόμενη μέρα της κατάθεσης του υπομνήματος, η Επιτροπή Σπουδαστών
παρουσιάζεται στον πρύτανη, αναλύοντας τα αιτήματα τους. Ο πρύτανης αναγνωρίζει
το δίκαιο των διεκδικήσεων τους, αλλά τους ενημερώνει ότι όλα όσα ζητούν
«εξέρχονται της αρμοδιότητος και δυναμικότητος» της Πρυτανείας. Στη συζήτηση
αυτή οι σπουδαστές υπερασπιζόμενοι με δυναμικό τρόπο το δίκιο τους, αναφέρουν
ότι εάν ξεκινήσουν τα μαθήματα αυτοί θα προσπαθήσουν να τα εμποδίσουν. Ο
πρύτανης μάλιστα αναφέρει χαρακτηριστικά, ότι μερικοί από αυτούς μιλούσαν «εις
γλώσσαν κομμουνίζουσαν». Ακολούθως η Επιτροπή πήγε στο υπουργείο Παιδείας,
ενημερώνοντας τους για τις θέσεις των σπουδαστών και επιστρέφοντας ζήτησαν να
δουν ξανά τον πρύτανη. Τη φορά αυτή όμως δεν τους δέχτηκε, έτσι έστειλαν ένα
αντιπρόσωπο τους που τον ενημέρωσε για την επίσκεψη στο υπουργείο και
επανέλαβε το ανυποχώρητο των θέσεων τους. 300
Εντωμεταξύ τα μαθήματα βάσει του Ν.Δ. 215/1941 ήταν να ξεκινήσουν για όλα τα
ΑΕΙ στη 1 Φεβρουαρίου. Εξαιτίας του τρομερού ψύχους του χειμώνα, της οικτρής
επισιτιστικής κατάστασης, της έλλειψης φωτισμού και της ανεπάρκειας της
συγκοινωνίας, αναβάλλεται η έναρξη τους. Στη συνέχεια ο «υπουργός» Παιδείας
Λογοθετόπουλος καλεί τους πρυτάνεις όλων των ΑΕΙ και αποφασίζουν να ανοίξουν
τα πανεπιστήμια στη 1 Μαρτίου. Ειδικότερα στο Πολυτεχνείο, τα μαθήματα είχαν
οριστεί να ξεκινήσουν τη Δευτέρα 9 Μαρτίου για τις ανώτερες τάξεις και την
Τέταρτη 11 για τις δύο πρώτες. Τη Δευτέρα, σε μια γενική συνέλευση των
σπουδαστών στη Λέσχη, στην οποία κυριαρχούσε μια θυελλώδη ατμόσφαιρα
ενθουσιασμού, αποφασίζουν να κατέβουν σε απεργία. Η απεργία ήταν απόφαση της
εκλεγμένης από αυτή τη συνέλευση, 80μελούς επιτροπής. 301
Εκεί οι ομιλητές διαδέχονται ο ένας τον άλλο, αναλύοντας τα αιτήματα τους που
ήταν οικονομικού, εκπαιδευτικού και εθνικού χαρακτήρα. Κυριαρχεί το σύνθημα «Το
Πολυτεχνείο να είναι πραγματικά Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο». Έχοντας αυτό ως
σύνθημα οι σπουδαστές, βγαίνουν όλοι μαζί από τη Λέσχη και κατευθύνονται στις
αίθουσες διδασκαλίας, όπου διακόπτουν τα μαθήματα των Σ. Νομικού και Κ. Πανταζή. Στη συνέχεια πηγαίνουν στην Πρυτανεία ζητώντας να μιλήσουν οι επιτροπές τους
με το πρύτανη. Ο πρύτανης δεν τους δέχεται, ενώ αναφέρει ότι «εφωνάσκουν κατά
τρόπον ασυνήθη εις το Πολυτεχνείον, το οποίον είναι συνηθισμένον εις την πειθαρχίαν,
την ευλάβειαν και την καλήν συμπεριφοράν». 302 Την Τρίτη με επικεφαλής τη
διοικούσα επιτροπή του Ταμείου Απόρων Σπουδαστών, διέκοψαν και πάλι τις
παραδόσεις, ενώ υπήρξαν και μικρές συμπλοκές με σπουδαστές που επιθυμούσαν να
Πρακτικά Συγκλήτου 1942, 4η Συνεδρία της 13ης Μαρτίου 1942, σ. 1-3, Πρακτικά Συνελεύσεως
1941-43, 64η…, σ. 4-7, Αρχείο Ε.Μ.Π.,
300
Πρακτικά Συνελεύσεως 1941-43, 64η…, σ. 7-8, Αρχείο Ε.Μ.Π.,
301
Η επιτροπή αυτή κυκλοφορεί ανάμεσα στους καθηγητές νέο υπόμνημα και σε προκήρυξη της
αναφέρει: «Μετά την ομόφωνη απόφαση που πήραμε στην ιστορική μας Γεν. Συνέλευση της Δευτέρας
όλοι οι συνάδελφοι με ηρεμία, σοβαρότητα, πεποίθηση και αποφασιστικότητα που ήταν η έκφρασις
της δυνάμεως μας ριχτήκαμε με ενθουσιασμό στη δουλειά για να πετύχουμε ότι ζητάμε […]
Παράλληλα η 80μελής επιτροπή των σπουδαστών δραστήρια κινήθηκε προς τους καθηγητάς και τους
έδωσε το υπόμνημα μας. Μέχρι τώρα επισκεφθήκαμε τους κ.κ. Κιτσίκη, Νομικό, Πρωτοπαπαδάκη,
Χατσόπουλον, Βασιλείου, Χορς, Παπαπέτρου, Ρουσόπουλον, Γουναράκη, Σοφιανόπουλον,
Θεοδωρίδην. Όλοι ανεξαιρέτως συνεφώνησαν με τις σκέψεις μας». Πρακτικά Συνελεύσεως 1941-43,
64η…, σ. 9, 11, Αρχείο Ε.Μ.Π.,
302
Ο Ελευθερίου αναφέρει ότι έσπασαν την πόρτα και ο πρύτανης φώναζε: «Αυτό είναι ίδρυμα Εθνικόν
και όχι Λαϊκόν». Ελευθερίου Λ., Συνεντεύξεις…, σ. 3, Ε.Λ.Ι.Α.,
299
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παρακολουθήσουν τα μαθήματα. Την Τετάρτη ο πρύτανης ειδοποιεί την Ασφάλεια
που βρισκόταν στην οδό Στουρνάρη. 303 Στο δρόμο προς την Πρυτανεία, οι
σπουδαστές βλέπουν τους αστυνομικούς από την Ασφάλεια να έχουν κυκλώσει το
κτίριο. Τότε ο Κώστας Φιλίνης σκαρφαλωμένος πάνω σε ένα ανδριάντα φωνάζει:
«Έξω οι Γερμανοί και οι Ιταλοί κατακτητές από την Ελλάδα». Το σύνθημα
επαναλαμβάνεται από όλους τους σπουδαστές. Η απεργία από τη στιγμή αυτή
μετατρέπεται σε εθνικοαπελευθερωτική εκδήλωση. 304
Στη συνέχεια έξι με εφτά αστυνομικοί με πολιτικά, μπήκαν μέσα στον περίβολο του
Πολυτεχνείου. Τότε μια ομάδα από φοιτητές τρέξανε στον αντιπρύτανη Ν. Κιτσίκη
και κατήγγειλαν την παραβίαση του ασύλου, ζητώντας την βοήθεια του. Ο Κιτσίκης
αφού τους άκουσε προσεκτικά, πήγε στο προαύλιο και ο ίδιος έπιανε έναν-έναν τους
αστυνομικούς και τους απωθούσε έξω, ενώ ακουγόταν από τους σπουδαστές το
σύνθημα «ασυλία, ασυλία». 305 Όμως μετά από μια ώρα επανέρχεται ισχυρή δύναμη
Ασφαλιτών και αστυνομικών, με επικεφαλής το Διευθυντή της Αστυνομίας Α. Έβερτ
και κατευθύνονται στη Λέσχη. Εκεί συλλαμβάνουν τα περισσότερα μέλη της
επιτροπής. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται και αρκετοί σπουδαστές που ως
τότε δεν είχαν οργανωθεί. Ο Κασιμάτης και ο Ελευθερίου μαζί με δέκα άλλους
συμφοιτητές τους, κρατήθηκαν μέχρι το βράδυ στο κτίριο της οδού Στουρνάρη. Στη
συνέχεια τους πήγαν στην αστυνομική διεύθυνση που ήταν στη γωνία Καποδιστρίου
και Πατησίων, κοντά στην Ομόνοια, όπου ανακρίθηκαν από τον Έβερτ. 306
Αμέσως μετά τη σύλληψη των συναδέλφων τους, επιτροπή σπουδαστών
επισκέπτεται τον πρύτανη και παραπονιούνται για τις συλλήψεις. Ο πρύτανης
τηλεφωνεί στον Έβερτ, ο οποίος του λέει ότι «οι αστυνομικοί είναι πολύ δυσμενώς
διατεθειμένοι έναντι των ταραξιών σπουδαστών σκέπτονται δε να λάβουν εκτάκτως
αυστηρά μέτρα». Δύο από τους συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ οι υπόλοιποι
αντιμετώπιζαν τον κίνδυνο της εκτόπισης. Όμως η έντονη κινητοποίηση σπουδαστών
και καθηγητών για την απελευθέρωση τους, έφερε τελικά αποτελέσματα, καθώς
αφέθηκαν όλοι ελεύθεροι μετά από κράτηση 24 ωρών. Για όλα όσα συνέβησαν τη
μέρα αυτή ο πρύτανης αναφέρει στη Συνέλευση των καθηγητών των Ανωτάτων
Σχολών του Πολυτεχνείου: «Την Τετάρτην ειδοποίησα την αστυνομίαν η οποία
επέβαλε την τάξιν και δεν έλαβον χώραν παρά ελάχισται σκηναί διαμαρτυρίας τίνων εξ
αυτών, αίτινες μετέβησαν εις το μάθημα και εδημιούργησαν κάποιον θόρυβον». Είναι ο
ίδιος όμως που πήγε το βράδυ της Τετάρτης στην Αστυνομική Διεύθυνση και
παρακάλεσε να μη λάβουν αυστηρά μέτρα και να μην προβούν σε εκτοπίσεις έναντι
των συλληφθέντων, εκτός και αν επαναλάβουν τα επεισόδια. 307
Την Πέμπτη τέλος 12 Μαρτίου, τελευταία μέρα της απεργίας, σπουδαστές με
επικεφαλής τον Νείλο Μαστραντώνη και Σ. Κωνοφάγο, διέκοψαν τη διδασκαλία του
303

304

305
306

307

Ήταν η έδρα της Γενικής Ασφάλειας, μιας υπηρεσίας δίωξης του κομουνισμού, κατάλοιπο της
δικτατορίας του Μεταξά, με προϊστάμενο αξιωματικό τον Κώστα Παπαϊωάννου και υφισταμένους
του τους Λεωνίδα Παρίση κα Γιάννη Καραχάλιο. Στάικος – Μακρής Π., Κίτσος Μαλτέζος…, σ.
145,
Πρακτικά Συγκλήτου 1942, 4η Συνεδρία της 13ης Μαρτίου 1942, σ. 3, Πρακτικά Συνελεύσεως
1941-43, 64η…, σ. 9-10, Αρχείο Ε.Μ.Π., Ελευθερίου Λ., Το Πολυτεχνείο…, σ. 26,
Βουδούρης Γ.Ο., Ομιλία…, σ. 31,
Ο Έβερτ κατηγόρησε τους φοιτητές ότι η δράση τους θα μπορούσε να προκαλέσει την οργή των
Ιταλών, οι οποίοι σε αντίποινα θα έφταναν στο σημείο να κόψουν την υδροδότηση της Αθήνας.
Ενώ τους απείλησε ότι εάν δεν κάθονταν ήσυχα θα τους παρέδιδε στους Ιταλούς. Οι φοιτητές του
απάντησαν πως η δράση τους είχε πατριωτικούς σκοπούς. Κασιμάτης Σ., Οι παράνομοι…, σ. 55,
Ελευθερίου Λ., Το Πολυτεχνείο…, σ. 26-27, Ελευθερίου Λ., Συνεντεύξεις…, σ. 3, Ε.Λ.Ι.Α,
Φαράκος Γ., Μαρτυρίες…, σ. 22, Γλέζος Μ., Εθνική…, τ. Α΄, σ. 622, Ζορμπαλάς Σ., ΕΠΟΝ…, σ.
28-29, Ανταίος Π., Συμβολή…, τ. ΑΙ, σ. 185-187,
Πρακτικά Συνελεύσεως 1941-43, 64η…, σ. 10-14, Αρχείο Ε.Μ.Π.,

193

καθηγητή Α. Σίνου, που δίδασκε το μάθημα της Υδραυλικής. Για την ενέργεια τους
αυτή, οι δύο σπουδαστές τιμωρούνται με την ποινή της μηνιαίας αποβολής από το
ίδρυμα, με την κατηγορία της ανάρμοστης συμπεριφοράς έναντι του καθηγητή. Την
επόμενη κιόλας μέρα συνέρχεται η Σύγκλητος του Πολυτεχνείου, αποφασίζει να
συνεχισθούν τα μαθήματα, καθαιρεί τη διοικούσα επιτροπή του ΤΑΣ και διορίζει
άλλη. Η νέα επιτροπή αποτελούνταν από τον τεταρτοετή Πέτρο Ευσταθόπουλο
(Πολιτικών Μηχανικών) και τους τριτοετείς, Γεώργιο Δεπάστα (Πολιτικών
Μηχανικών), Μιχάλη Θεολογίτη (Πολιτικών Μηχανικών), Άγγελο Τρεπεκλή
(Αρχιτεκτόνων) και Θεόδωρο Τζανετάκη (Χημικών Μηχανικών). Ο Μ. Θεολογίτης
δήλωσε κώλυμα, με αποτέλεσμα να προταθεί από τον πρύτανη ως αντικαταστάτης
του, ο Δημήτριος Ζαφειρόπουλος. 308
Ο ρόλος της Λέσχης του Πολυτεχνείου στην οργάνωση και εξέλιξη της
κινητοποίησης ήταν κεντρικός. Αξιοσημείωτο είναι ότι η αστυνομία παρακολουθούσε
τη Λέσχη, από το Σάββατο 7 Μαρτίου μέχρι και την Παρασκευή και είχε γνώση ποιοι
βρίσκονταν σε αυτή και ποιοι πρωτοστάτησαν στα γεγονότα. Ο Γ. Σαρρόπουλος
μάλιστα αναφέρει, «φρονώ ότι αυτή αποτελεί κέντρον διαφθοράς και παραλυσίας». Τις
μέρες αυτές ήταν τόση η δυσφορία ορισμένων καθηγητών, που έφτασαν στο σημείο
να σχολιάζουν το γεγονός ότι την παρασκευή 6 Μαρτίου, οι σπουδαστές διασκέδαζαν
και τραγουδούσαν με τέτοιο τρόπο, που όπως λέει ο πρύτανης «μέσα εις το γενικό
πένθος του Έθνους εδημιουργήθη μια κακή εντύπωσις». Για το λόγο αυτό ξεκίνησε μία
συζήτηση εάν έπρεπε να κλείσει η Λέσχη. Έφτασε μέχρι το σημείο, κατά τη διάρκεια
της απεργίας ο πρύτανης να συμφωνήσει με το Διευθυντή της Αστυνομίας, Α. Έβερτ,
να την κλείσουν. Τελικά, όταν επισκέφθηκε το Πολυτεχνείο ένας Ιταλός αστυνομικός
και ρωτούσε να μάθει τι συμβαίνει, ο πρύτανης μπροστά στο φόβο της ανάμειξης των
Ιταλικών Αρχών, δεν προέβη σε μια τέτοια ενέργεια. Παράλληλα μετά την αλλαγή
της Διοικούσας επιτροπή του ΤΑΣ, ξεκίνησαν και έρευνες για τον τρόπο διανομής
του συσσιτίου. Ο ένας εκ των υπευθύνων καθηγητών Ν. Κριτικός, αναφέρει ότι ο
έλεγχος μέχρι τότε διεξαγόταν από τους σπουδαστές, οι οποίοι υπέβαλλαν απλά προς
επικύρωση ένα ονομαστικό κατάλογο. Το σύστημα αυτό θα αλλάξει και θα γίνεται
πλέον ουσιαστικός έλεγχος του καταλόγου. 309
• Οι πρώτες αντιδράσεις της «κυβέρνησης»
Παρακολουθώντας η κατοχική κυβέρνηση την έντονη δράση των φοιτητών ιδίως
του Πολυτεχνείου και του Πανεπιστημίου Αθηνών, προχωρά με συντονισμό στη
δημιουργία ενός αντίπαλου πόλου μέσα στο σπουδαστικό σώμα. Θα επενδύσει στις
διαφορετικές ιδεολογικές προσεγγίσεις των φοιτητών, θα καλλιεργήσει το κλίμα του
«κομουνιστικού κινδύνου» και θα επιχειρήσει να τους διαιρέσει. Μια πρώτη ενέργεια,
ήταν να οργανώσει τους ευέλπιδες που είχαν εγγραφεί στο Πολυτεχνείο, σε μια ενιαία
και αρραγή ομάδα. Για το λόγο αυτό εκδίδει τα 173197/1164 και 173198/1165/13-342 έγγραφα του υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Σύμφωνα με αυτά προχωρά στη
μεταφορά των γραφείων της Ανώτατης Εποπτείας Σχολών στο κτίριο του
Πολυτεχνείου. Διατάζει τον ορισμό ανά σχολή ενός αξιωματικού εύελπη, που θα
κρατά κατάλογο απουσιών και θα είναι υπεύθυνος για την τήρηση του κανονισμού

Ο Τζανετάκης σε 5 μήνες στρατολογήθηκε και αυτός στην ΟΚΝΕ. Κασιμάτης Σ., Οι παράνομοι…,
σ. 55, Πρακτικά Συγκλήτου 1942, 4η Συνεδρία της 13ης Μαρτίου 1942, σ. 4, 5η Συνεδρία της 28ης
Μαρτίου 1942, σ. 2-3, Αρχείο Ε.Μ.Π.,
309
Πρακτικά Συνελεύσεως 1941-43, 64η…, σ. 13-17, Αρχείο Ε.Μ.Π.,
308
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του 1940. 310 Ενώ τέλος, βλέποντας ότι ο χώρος των συσσιτίων είναι μία εστία που
μπορεί να πυροδοτήσει την έκρηξη του φοιτητικού κινήματος, διατάζει τους
ευέλπιδες να συνεννοηθούν με την Κεντρική Επιτροπή Συσσιτίων, τον Ερυθρό
Σταυρό και τις πρυτανικές αρχές, ώστε να συμμετέχουν και αυτοί στα συσσίτια των
ιδρυμάτων τους. Είναι τόση η σημασία που αποδίδει στο θέμα αυτό που τονίζει, «το
ζήτημα της παροχής συσσιτίου ν’ αποτελέση εν εκ των κυρίως μελημάτων σας». 311
Η δεύτερη ενέργεια έχει στόχο το έτερο ανώτατο ίδρυμα, με την κατάθεση σχεδίου
Ν.Δ. «περί οργανώσεως των φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών». Από τις αρχές
Φεβρουαρίου ο «πρωθυπουργός» Τσολάκογλου συναντήθηκε με τους καθηγητές του
Πανεπιστημίου Θ. Βλησίδη, Γ. Γεωργαλά, Ν. Μιχαηλίδη και Γ. Σακελλαρίου, για την
επίλυση των επισιτιστικών προβλημάτων των φοιτητών. Εκεί τους συστήνει να
επιδείξουν ιδιαίτερο ζήλο, ώστε να σταματήσουν οι εκδηλώσεις των φοιτητών που
εκθέτουν το Πανεπιστήμιο. Ιδιαίτερα απευθύνεται στο Σακελλαρίου και του ζητά να
αναλάβει πρωτοβουλίες για την οργάνωση των φοιτητών, όπως έκανε και στο
παρελθόν με τη φοιτητική Λέσχη του Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης. 312 Του ζητά να
του ετοιμάσει ένα σχέδιο νόμου και τον διαβεβαιώνει ότι «και σεις και το
Πανεπιστήμιον θα έχετε πάσαν υποστήριξην εκ μέρους της Κυβερνήσεως». Ακολούθως
ο Σακελλαρίου, μέσα σε δέκα μόλις ημέρες, ετοίμασε το σχέδιο νόμου και το
κατέθεσε στον Τσολάκογλου. Μετά από συμπληρωματικές παρεμβάσεις στο
υπουργείο Παιδείας, εγκρίθηκε προς δημοσίευση. Με παρέμβαση του «υπουργού»
Παιδείας Λογοθετόπουλου όμως, αποφασίστηκε να σχηματιστεί επιτροπή από οχτώ
καθηγητές του Πανεπιστημίου για να το μελετήσει. Στην επιτροπή συμμετείχαν οι
Βλησίδης, Μουτούσης, Μιχαηλίδης, Μπρατσιώτης, Τσουκαλάς, Κασιμάτης,
Αραβαντινός, Σακελλαρίου και Χόνδρος, ο οποίος αρνήθηκε να εκφέρει γνώμη. Το
επαναεπεξεργασμένο νομοσχέδιο, τέθηκε στην κρίση της Συγκλήτου στις 17
Μαρτίου, όπου κλήθηκε και ο Σακελλαρίου να κάνει εισήγηση σχετικά με αυτό. Σε
παρέμβαση του το μέλος της επιτροπής Π. Μπρατσιώτης, αναφέρει ότι «όπως τίθεται
σήμερον υπό την κρίσιν της Συγκλήτου το νομοσχέδιον, δεν είναι αυτό, το οποίον
υπεδείξαμεν ημείς», καταλήγοντας ότι «δεν είναι καιρός δια τοιαύτα πράγματα
σήμερον». Τελικά η Σύγκλητος αποφάσισε να οριστεί μια εξαμελής επιτροπή,
αποτελούμενη από τους κοσμήτορες των Σχολών και το Γενικό Γραμματέα, ώστε να
το μελετήσει και να υποβάλει πόρισμα. 313
Οι ευέλπιδες τιμωρούνταν σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας από τα ΑΕΙ, εκτός από τις
πειθαρχικές ποινές, με στέρηση ανάλογου ποσού από τις αποδοχές τους και του επιδόματος (ή
δελτίου) τροφής. Διοικητής της, με το με αρ. πρωτ. 142457/30-11-41 έγγραφο του υπουργείου
Άμυνας, αναλαμβάνει ο Αντ/ρχης Πυρ/κου Γ. Αναγνωστόπουλος. Πρακτικά Συγκλήτου 1941, 25η
Συνεδρία της 12ης Δεκεμβρίου 1941, σ. 2, Αρχείο Ε.Μ.Π., Φωτόπουλος Χ., 1828-1998.
Στρατιωτική…, τ. Β΄, σ. 536,
311
Φάκελος 3/8, αρ. πρωτ. 173198/1165/13-2-3-42, Αρχείο ΕΚΠΑ,
312
Ο Σακελλαρίου διορίστηκε την περίοδο της δικτατορίας καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ενώ κατά τη διάρκεια της τετραετίας ήταν και πρόεδρος της «Μεγάλης Λαϊκής Επιτροπής
εορτασμού της 4ης Αυγούστου». Με την είσοδο των κατακτητών στην Ελλάδα, στις 24 Μαΐου 1941,
υποβάλει αίτηση για να διοριστεί στην Αθήνα. Στο περιθώριο της αίτησης του υπάρχει γραμμένο
με μπλε μολύβι: «Υπουργείον Παιδείας. Ευνοϊκώς. Γ. Τ.». (ιδιόχειρη μονογραφή του
Τσολάκογλου). Λαμπρινός Γ., «Η ηθική κρίση στο Πανεπιστήμιο», περ. «Ελεύθερα Γράμματα»,
αρ. φύλλου 12, 27 Ιουλίου 1945, σ. 3, και «Σημ. Σύνταξ.- ΕΣΠΟ», εφ. Μεγάλη Ελλάς, αρ. φύλλου
12, Οκτώβριος 1942, σ. 1-2, Φάκελος: ΠΕΑΝ…, Ε.Λ.Ι.Α.,
313
Όπως φαίνεται και στην εισήγηση του Σακελλαρίου, ουσιαστικός στόχος είναι τα «άτακτα στοιχεία
[…] τα οποία ήσαν υποκινηταί των γνωστών αταξιών και ασχημιών εν τω Πανεπιστημίω», καθώς
πιστεύει πως «μόνον δια της οργανώσεως ταύτης […] είναι δυνατό να επαναταχθώσιν εις την ορθήν
οδόν». Για το σκοπό αυτό κρίνει ως αποτελεσματικότερο μέτρο την απειλή της διακοπής του
συσσιτίου, ενώ θεωρεί σημαντική τη συνεργασία και βοήθεια των ευελπιδων που φοιτούσαν στο
310
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• 25 Μαρτίου 1942
Την περίοδο αυτή το Γραφείο της Σπουδάζουσας, στο οποίο υπάγονται όλες οι
οργανώσεις της ΟΚΝΕ στα ΑΕΙ, βρίσκεται σε πλήρη οργανωτική ανάπτυξη. Επίσης,
με την ίδρυση του ΕΑΜ Νέων το Φεβρουάριο, προσπαθεί να διευρύνει ακόμη
περισσότερο τον κύκλο των φοιτητών που δραστηριοποιούνται σε άλλους πολιτικούς
χώρους, αλλά και να απευθυνθεί στους ανένταχτους ακόμη φοιτητές, που είναι η
μεγάλη μάζα. Η δραστηριότητα των αριστερών φοιτητών όμως, είναι πολυμέτωπη,
καθώς δεν επαναπαύονται στο κύρος που έχουν αποκτήσει από τις νόμιμες διεκδικήσεις, ούτε και περιορίζονται σε καταστατικά και θεωρίες. Προχωρούν σε πράξεις, που
θα προσδώσουν ακόμη μεγαλύτερη αίγλη στην αντιστασιακή τους δράση. Ως τέτοια,
χαρακτηρίζεται η οργάνωση του εορτασμού της εθνικής γιορτής της 25ης Μαρτίου.
Είναι γεγονός πάντως πως οι οργανωτικές δυνατότητες της ΟΚΝΕ, αλλά και η
περιορισμένη αριθμητική δύναμη των ενταγμένων σε αυτή μελών, δε μπορούν να
δικαιολογήσουν την προετοιμασία μεγάλων εκδηλώσεων. Όμως οι συντονισμένες
δράσεις της, αναδεικνύουν πως και στα δύο προαναφερόμενα πεδία βρισκόταν σε πιο
αναπτυγμένο στάδιο και είχε αναλάβει τις πρωτοβουλίες των κινήσεων, σε σύγκριση
με τις πρώτες αστικές οργανώσεις που είχαν κάνει την εμφάνιση τους στα ΑΕΙ
Οργανώσεις που δεν είχαν αναπτύξει ακόμη τους μηχανισμούς διάδοσης τους, με την
εφημερίδα «Δόξα» της ΠΕΑΝ, να κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της τον Απρίλιο του
1942 και την Εθνική Δράση να μην έχει αποκτήσει ακόμη ερείσματα στο φοιτητικό
χώρο. Η μόνη οργάνωση που εξέδιδε την εφημερίδα «Ελεύθερη Σκέψη» την περίοδο
αυτή, ήταν το Εθνικό Κομιτάτο Νέων. Όμως στο 6ο φύλλο της που κυκλοφόρησε στα
μέσα Μαρτίου, δεν έκανε αναφορά για διοργάνωση εκδηλώσεων με αφορμή την
εθνική επέτειο. Αντίθετα, δύο μέρες πριν την επέτειο κυκλοφόρησε προκήρυξη του
Γραφείου της ΟΚΝΕ, που καλούσε ανοιχτά τη νεολαία στις εθνικοαπελευθερωτικές
εκδηλώσεις που οργανώνονταν. 314 Επίσης, με ανάλογες εκκλήσεις κυκλοφόρησαν οι
εφημερίδες «Νεολαία», 315 που ήταν όργανο του Γραφείου της ΟΚΝΕ, αλλά και ο
«Μαχητής», όργανο της Σπουδάζουσας της ΟΚΝΕ.
Στο σημείο βέβαια όπου οι αστικές οργανώσεις δεν υστερούν, είναι τα νυχτερινά
συνεργεία. Συνεργεία όλων των οργανώσεων και όλων των χρωμάτων, τα οποία
γέμισαν με πυκνά συνθήματα τους τοίχους της Αθήνας. 316 Επιπλέον, η εθνική αλλά
και η αντιστασιακή σημασία που προσδιδόταν στη μέρα αυτή, δε χρωμάτισε τις
εκδηλώσεις. Καθώς μπορεί οι φοιτητές της ΟΚΝΕ να μετέφεραν καλύτερα το μήνυμα
Πανεπιστήμιο. Πρακτικά…, Συνεδρία δέκατη έβδομη της 17ης Μαρτίου 1942, σ. 1-3, Αρχείο
ΕΚΠΑ,
314
«Προκήρυξη ΟΚΝΕ, 25-3-1942», Ε390, Φάκελος Ε, Αρχείο ΕΠΟΝ, ΑΣΚΙ,
315
«Στη φετεινή 121η επέτειο απ’ την εθνική μας επανάσταση η νέα μας γενειά θα δώση το μαχητικό
παρών στο προσκλητήριο, εθνικό σάλπισμα μάχη. Σε συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις ας αντηχήσει η
εθνική κραυγή της νεότητας». «Μέρα Εθνικού Συναγερμού», εφ. Νεολαία, αρ. φύλλου 5…, σ. 1,
316
Ο Κ. Λιναρδάτος αναφέρει ένα χαρακτηριστικό περιστατικό: «…Μια νύχτα στις 23 προς 24 του
Μάρτη, ένα συνεργείο από φοιτητές έγραφε συνθήματα στη γωνιά Ζωοδόχου Πηγής και Μεθώνης. Το
γράψιμο πλησίαζε στο τέλος όταν, εντελώς ξαφνικά, ξεπρόβαλε ένας καραμπινιέρος. Επικεφαλής του
συνεργείου ήταν ο ηρωικός κομμουνιστής νεολαίος Αρίστος Υφαντίδης, φοιτητής της Νομικής
Σχολής, που το 1944 δολοφονήθηκε από την ειδική Ασφάλεια στην Αθήνα Ο καραμπινιέρος,
προτείνοντας το όπλο του φώναξε στους νεολαίους να μείνουν ακίνητοι και πλησίασε. Άναψε το φακό
του και έριξε το φως στο πρόσωπο του φοιτητή που ήταν πιο κοντά του. Αυτή τη στιγμή
εκμεταλλεύτηκε ο Υφαντίδης για ν’ αδειάσει όλη την κόκκινη μπογιά που κρατούσε στα μούτρα του
καραμπινιέρου. Οι φοιτητές στρίψαν τη γωνία και χάθηκαν. Το συνεργείο του Υφαντίδη γλίτωσε για
μια ακόμα φορά…». Λιναρδάτος Κ., «Ο λαός της πρωτεύουσας γιορτάζει την εθνική μας επέτειο»,
περ. «Εθνική Αντίσταση», συλλογή 1η, Απρίλιος 1962, σ. 42, Ανταίος Π., Συμβολή…, τ. ΑΙ, σ.
191-193, Ελευθερίου Λ., Το Πολυτεχνείο…, σ. 27, Μπαρτζιώτας Β., Η Εθνική…, σ. 59,
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της ημέρας, οι φοιτητές των αστικών οργανώσεων, αλλά και πολλοί που θα
ενταχθούν αργότερα σε αυτές, όρισαν το δικό τους χώρο δράσης και ενώθηκαν με
τους πρώτους, διαδηλώνοντας στους δρόμους της Αθήνας την εναντίωση τους στους
κατακτητές και την «κυβέρνηση» τους.
Στις 24 Μαρτίου το πρωί, από διαφορετικούς χώρους προσυγκέντρωσης, κατευθύνονται προς το Πεδίο του Άρεως οι σπουδαστές του Πολυτεχνείου και η ΑΣΟΕΕ.
Τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής που φτάνουν πρώτα, παρατηρούν ότι ο χώρος
μπροστά στο άγαλμα του Κωνσταντίνου, είναι κατειλημμένος από σειρές αστυφυλάκων και πηγαινοέρχεται ένα τεθωρακισμένο αυτοκίνητο. Διαβιβάζουν το σύνθημα
αμέσως να κατευθυνθούν όλοι στην πλατεία Εξαρχείων. Προχωρούν συντεταγμένοι
την Πατησίων και περνούν μπροστά από το Πολυτεχνείο. Τότε ενώνονται στην
πορεία και οι τελευταίοι ανένταχτοι σπουδαστές, που δεν είχαν ειδοποιηθεί αλλά που
κάτι περίμεναν ότι θα γίνει. Οι Γιώργος Καλός και Γιώργος Μακρής τρέχουν και
καταφέρνουν να φτιάξουν ένα στεφάνι, εντάσσονται στην πορεία στις πρώτες σειρές.
Η διαδήλωση στρίβει αριστερά στην πλατεία Κάνιγγος, όπου συναντούν ομάδα
φοιτητών του Πανεπιστημίου και μπαίνουν στα στενά με προορισμό τα Εξάρχεια. 317
Εκεί είχε συγκεντρωθεί ο κύριος όγκος των φοιτητών του Πανεπιστημίου.
Ακολουθούν ομιλίες, με ομιλητές το Κώστα Λιναρδάτο και το Σπύρο Μονδάνο.
Ανεβαίνουν πάνω σε μια καρέκλα και μιλάνε για τις θυσίες των προγόνων του 1821,
«…που μας δείχνουν και σήμερα το δρόμο για να λευτερωθούμε από τους καινούριους
τυράννους». Κόσμος πολύς έχει συγκεντρωθεί, χτυπούν παλαμάκια από τα γύρω
παράθυρα. Σε ένα άλλο σημείο, έξω από το Χημείο, συγκεντρώθηκαν περίπου
πενήντα φοιτητές διαφόρων οργανώσεων όπως η ΠΕΑΝ αλλά και ανένταχτοι. 318
Ξεκινούν και τους πλαισιώνει μια ομάδα φοιτητών της Παντείου, με υπεύθυνο το
Νίκο Μαυράκη. Συναντούν τους φοιτητές που ανεβαίνουν από τα Εξάρχεια και όλοι
μαζί, περίπου διακόσιοι φοιτητές πηγαίνουν για την πλατεία Κολωνακίου να
στεφανώσουν το άγαλμα του Ξάνθου. Στην οδό Ασκληπιού μια γυναίκα συγκινημένη
κατεβαίνει και δίνει μια σημαία πάνω σε ένα κοντάρι. Την παίρνει στα χέρια του ο
Διονύσης Παπαδόπουλος της ΠΕΑΝ και τίθεται επικεφαλής της διαδήλωσης. 319 Στην
πρώτη γραμμή δίπλα του είναι ο Τάσος Παναγιωτόπουλος (μέλος της Διοικούσας

317

318
319

Όσον αφορά στην πορεία που ακολούθησαν, ο Σπουδαστής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του
Πολυτεχνείου, Μακρής Γεώργιος αναφέρει: «Το που πηγαίναμε και ποιο ρυθμό ακολουθούσαμε
ρυθμιζότανε από κάποιους που όπως κατάλαβα είχανε έλθει από το Πανεπιστήμιο». Προσωπικό
Αρχείο Μακρή Γ., Επιστολή προς τον Πρόεδρο της Ένωσης Αποφοίτων ΕΜΠ με τίτλο: «Ο
Εορτασμός της πρώτης κατοχικής 25ης Μαρτίου», Μάρτιος 2002, σ. 1-2,
Μιχαηλίδης Τ., Συνεντεύξεις…, σ. 2, Ε.Λ.Ι.Α.,
Ο Στάικος αναφέρει πως μετά από μελέτη του αρχείου της ΠΕΑΝ, αλλά και συνομιλίες που είχε με
παλαίμαχους της οργάνωσης, ο Παπαδόπουλος την περίοδο αυτή δεν ανήκε στην οργάνωση αλλά
σε κάποια άλλη, ίσως στο ΕΑΜ Νέων. Στη διαδήλωση, τραβήχτηκαν φωτογραφίες οι οποίες
έφτασαν στο Λονδίνο και δημοσιεύτηκαν στους «Times». Σε μία από αυτές φαίνεται ξεκάθαρα ο
Διονύσης Παπαδόπουλος, επικεφαλής της πορείας με την ελληνική σημαία στο χέρι. Στις 28
Σεπτεμβρίου του 1942, ο ραδιοφωνικός σταθμός του Λονδίνου περιέγραφε με πολλή συγκίνηση
την εντύπωση που έκανε αυτή η μικρή φωτογραφία. Οι «Times» όμως έφτασαν στα χέρια των
Γερμανών και επιλήφθηκε το θέμα η Γκεστάπο της Αθήνας, με αποτέλεσμα ο φοιτητής να
καταζητείται. Ο Παπαδόπουλος στην προσπάθεια του να αποφύγει τη σύλληψη, διέμενε στο
κρησφύγετο της ΠΕΑΝ στην οδό Θησέως. Παρά τους κινδύνους που διέτρεχε σχεδίαζε μαζί με τον
Κώστα Καζολέα της Ιερής Ταξιαρχίας, μια δολοφονική επίθεση κατά του Γαβαλά, αρχηγού της
ΕΣΠΟ Καλλιθέας. Δεν πρόλαβε όμως να πραγματοποιήσει το εγχείρημα αυτό, καθώς συνελήφθη
μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της οργάνωσης στις 11 Νοεμβρίου του 1942. Χατζηβασιλείου Ε.,
ΠΕΑΝ…, σ. 126-127, Μυτιληναίος Α., Μαρτύρων…, σ. 48-49, Στάικος – Μακρής Π., Κίτσος
Μαλτέζος…, σ. 344, Κύρου Α., Σκλαβωμένοι…, σ. 131, Γαλάτης Γ., «Για το Βαρβάκειο του ΄30»,
εφ. Καθημερινή, 23 Φεβρουαρίου 1997, σελ. 1,
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Επιτροπής της Ιερής Ταξιαρχίας αργότερα), 320 πιο εκεί ο Λευτέρης Κωνστανταράκης
(της ομάδας Λιανόπουλου). Στην άκρη οι φοιτήτριες του ΕΑΜ Νέων, Νιόβη Ζωίδου,
Μαρία Αναγνωστοπούλου, Ρωξάνη Φωτιάδη και Λέλια Καναβαριώτη. 321 Όλοι μαζί
ανεβαίνουν την οδό Σόλωνος και κοντά στη Νομική Σχολή, τους φράζουν το δρόμο
δύο ζώνες αστυφυλάκων, που παρασύρονται όμως από την ορμή της πορείας. Η
διαδήλωση φτάνει τελικά στην πλατεία Κολωνακίου, οι φοιτητές κυκλώνουν το
άγαλμα του Ξάνθου, σηκώνουν ψηλά τη σημαία, μια φοιτήτρια το στεφανώνει και
όλοι μαζί τραγουδούν τον εθνικό ύμνο. Τότε πέφτουν πάνω τους με ορμή οι
καραμπινιέροι, με ιππικό, με πεζικό και με αυτοκίνητα, χτυπούν με τα κοντάκια των
όπλων και τα σπαθιά. 322 Προσπαθούν να τους πάρουν τη σημαία χωρίς όμως να τα
καταφέρουν. 323 Το μόνο που καταφέρνουν είναι να διαλύσουν τη συγκέντρωση, που
στο μεταξύ είχε πετύχει το στόχο της. 324
320

321
322

323
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Ο Τάσος Παναγιωτόπουλος το καλοκαίρι του 1944, είχε αναλάβει την τύπωση της εφημερίδας της
Ιερής Ταξιαρχίας. Για το λόγο αυτό είχε μετακομίσει στο Δουργούτι, όπου δεν τον γνώριζε
κανένας. Τα ξημερώματα της Τετάρτης 9 Αυγούστου, η γειτονιά ξύπνησε από τα χωνιά, που
καλούσαν όλους τους άντρες από 18 ετών και πάνω να βγουν και να συγκεντρωθούν στην πλατεία.
Τη μέρα αυτή έγινε το μπλόκο στο Δουργούτι, τότε συνελήφθη από τα γερμανικά SS και κατέληξε
στο Χαϊδάρι. Από εκεί οι συλληφθέντες εφόσον φορτώθηκαν μέσα σε βαγόνια φτιαγμένα να
μεταφέρουν άλογα, διακομίστηκαν στο Geislingen της Γερμανίας. Εκεί ο Παναγιωτόπουλος έμεινε
στο στρατόπεδο αναγκαστικής δουλειάς, μέχρι το 1945. Για την επιστροφή του από το στρατόπεδο
συγκέντρωσης, ο Πεπονής γράφει: «Θυμάμαι, ύστερ’ απ’ την απελευθέρωση, μια φωτογραφία του
στην "Ελευθερία" έδειχνε ίδιος σκελετός πάνω σε φορείο κι’ αναρωτιόμασταν τότε πως είχε
επιζήσει». Κατά το χρονικό διάστημα της παραμονής του στο στρατόπεδο κατάφερε να κρατήσει
ημερολόγιο, το οποίο παραχώρησε στη γράφουσα κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Ένα
ημερολόγιο που προσφέρεται για περαιτέρω μελέτη. Πεπονής Α., Προσωπική…, σ. 74-75,
Παναγιωτόπουλος Τ. Φοιτητής στο Χημικό τμήμα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Προσωπική
συνέντευξη στη γράφουσα στις 13-4-2006. Παναγιωτόπουλος Τ., «Ότι μένει στη μνήμη».
Εκδήλωση Ινστιτούτο Goethe, 6-10-1998, σ. 3-7, Φάκελος 5-6, Αρχείο ΠΕΑΝ, ΙΑΜΜ,
Παναγιωτόπουλος Τ., Συνεντεύξεις από το αρχείο της ΕΡΤ, Φάκελος Π, 201, σ. 1-6, Ε.Λ.Ι.Α.,
Πανελλήνια Συνομοσπονδία Εθνικών Αντιστασιακών Οργανώσεων, Η Εθνική…, σ. 215-216,
Κωνστανταράκης Ε. Προσωπική συνέντευξη…,
Τότε συλλαμβάνεται από τους Ιταλούς ο Κώστας Καζολέας, έχοντας στην τσέπη του προκηρύξεις
της Στρατιάς Σκλαβωμένων Νικητών. Έμεινε δύο μέρες στο ιταλικό τμήμα καραμπινιερίας της
οδού Νεοφύτου Δούκα. Στη συνέχεια κρατείται στις φυλακές Αβέρωφ μέχρι τον Ιούνιο οπότε και
οδηγείται στο στρατόπεδο της Λάρισας. Εκεί παρέμεινε μέχρι τις 6 Αυγούστου του 1942. Καζολέας
Κ. Φοιτητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Προσωπική συνέντευξη στη
γράφουσα στις 12-4-2006, Συνέντευξη Κ. Καζολέα στο Σ. Τουρνάκη…, σ. 19, Προσωπικό Αρχείο
Καζολέα Κ. Ιστορικό, σ. 1,
Ο Γ. Α. Μαγκάκης και ο Δημήτρης Λόης, συνέταξαν ένα σημείωμα στο οποίο εξιστορούσαν τα
γεγονότα και το έδωσαν στον Περρίκο. Βάση αυτού του σημειώματος στο πρώτο φύλλο της
εφημερίδας της ΠΕΑΝ, «Δόξα», που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 1942, υπάρχει η εξής
περιγραφή: «…Η ελληνική σημαία στήθηκε στο Κολωνάκι κι όταν ένας Ιταλός θέλησε να την μολύνει
αρπάζοντας την, κάποια άγνωστη φοιτήτρια την απέσπασε από τα χέρια του, με αποτέλεσμα να
τσαλαπατηθεί κυριολεκτικά απ’ τις ορδές των φασιστών….». Μαγκάκης Γ.Α., Ίχνη…., σ. 42, «Η
εθνική εορτή στη σκλαβωμένη Ελλάδα», εφ. Δόξα, αρ. φύλλου 1, Απρίλιος 1942, σ. 9, Φάκελος 3,
Παράνομος Τύπος, Ε.Λ.Ι.Α.,
Λιναρδάτος Σ., Πολιτικοί…, σ. 68, Λιναρδάτος Σ., «Οι φοιτητές…», σ. 463-464, Λιναρδάτος Κ.,
«Ο λαός…», σ. 42-43, Ανταίος Π., Συμβολή…, τ. ΑΙ, σ. 193-196, Μιχαηλίδης Π.Μ.,
«Αγαθουπόλεως…, σ. 42-43, Χατζηπατέρας Κ. – Φαφαλιού-Δραγώνα Μ., Μαρτυρίες…, τ. Α΄, σ.
245-246, Ελευθερίου Λ., Το Πολυτεχνείο…, σ. 27-28, Στάικος – Μακρής Π., Κίτσος Μαλτέζος…,
σ. 140, Λάζος Χ., Ελληνικό…, σ. 270, Παπανδρέου Γ., «Η πρώτη…», σ. 26-27, Παναγιωτόπουλος
Τ., Συνεντεύξεις… σ. 8, Ε.Λ.Ι.Α., Παναγιωτόπουλος Τ. Προσωπική συνέντευξη…, Φλουντζής Α.,
Χαϊδάρι…, σ. 479, Μπίρκας Κ., Η Εποποιΐα…, σ. 392, Χατζηιωάννου Ι., Η Ελλάς υπό κατοχήν,
Απρίλιος 1941-Οκτώβριος 1944. Αθήνα, «Χρ. Γ. Σταυρινίδη», 1945, σ. 28, Βουρνάς Τ., Ιστορία…,
σ. 154-156, Κύρου Α., Σκλαβωμένοι…, σ. 131-132, Χατζηβασιλείου Ε., ΠΕΑΝ…, σ. 89,
Μπαρτζιώτας Β., Η Εθνική…, σ.59-60, Ζαούσης Α., Οι δύο Όχθες…, τ. ΒΙ΄, σ. 63, ΜανωλκίδουΒέττα Φ., Θα…, σ. 35-36,
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Κάποιοι διαδηλωτές ανασυγκροτούνται στη Δεξαμενή, αρχίζουν νέες ομιλίες, όταν
ξεσπά μεγάλος θόρυβος. Οι Ιταλοί από το Λυκαβηττό τους χτυπάνε με χειροβομβίδες
και πυροβολισμούς. Τότε οι φοιτητές από διάφορους δρόμους κατευθύνονται προς το
Πανεπιστήμιο. Συγκεντρώνονται ανά ομάδες στα Προπύλαια. Τη στιγμή εκείνη μόλις
έχει τελειώσει μια ιταλική παρέλαση. Οι φοιτητές που έχουν συγκεντρωθεί πλέον
στον περίβολο του Πανεπιστημίου, ζητωκραυγάζουν συνθήματα υπέρ της Ελλάδας
φωνάζοντας «ελευθερία ή θάνατος», ενώ έχουν υψώσει και την ελληνική σημαία. Στη
συνέχεια όταν οι Ιταλοί εφορμούν μέσα, πλήθος φοιτητών βγαίνουν από τις παρόδους
του Πανεπιστημίου προς τη λεωφόρο Πανεπιστημίου, καταδιωκόμενοι από τους καραμπινιέρους. Παρά την καταδίωξη, οι Αθηναίοι περαστικοί βλέπουν τους φοιτητές
να τρέχουν να προστατευτούν και να φωνάζουν «Αέρα! Αέρααα!», προκαλώντας
ακόμη περισσότερο τους διώκτες τους. Το θάρρος και η ψυχική δύναμη με την οποία
αντιμετώπιζαν οι φοιτητές τους κατακτητές, στην δυσκολότερη περίοδο της κατοχής,
δίνοντας το έμπρακτο παράδειγμα αντίστασης, το καταγράφει ανάγλυφα ένας
αυτόπτης μάρτυρας λέγοντας: «Οι καραμπινιέροι συνέλαβον μερικούς εξ αυτών τους
οποίους εφόρτωσαν εις ταξί δια να τους οδηγήσουν εις την αστυνομίαν των. Εις εκ των
συλληφθέντων φοιτητών μας εκύτταζε μέσα από το παράθυρον του αυτοκινήτου και μας
εμειδία». Οι εκδηλώσεις μνήμης για την παραμονή της επετείου έχουν τελειώσει. 325
Την επόμενη μέρα οι επίσημες αρχές γιορτάζουν την απελευθέρωση, έχοντας τους
κατακτητές να τους προστατεύουν από τις εκδηλώσεις των φοιτητών. Μια γιορτή
ύμνος στην ελευθερία, υπό κατοχή. 326 Μια ελευθερία υπό αναστολή. Το πρωί στο
ραδιόφωνο του Λονδίνου, ο βασιλιάς μιλάει για τη σημασία της ημέρας και τις
δύσκολες συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτή βρίσκει το έθνος. 327 Στην Ελλάδα την
ίδια ώρα, ο «πρωθυπουργός» απευθύνει ραδιοφωνικό προσκλητήριο στους νέους, 328
ενώ όλες οι εφημερίδες δημοσιεύουν υποχρεωτικά στην πρώτη τους σελίδα, ψηλά και
με χτυπητά στοιχεία, το «Διάγγελμα» του προς τον ελληνικό λαό. 329 Η επίσημη
δοξολογία από την κατοχική κυβέρνηση τελείται στο Μητροπολιτικό ναό και στις 12
το μεσημέρι, ο Τσολάκογλου καταθέτει στεφάνι στο Μνημείο του Άγνωστου
Στρατιώτη. Την ίδια ώρα ο Λογοθετόπουλος και ο Γκοτζαμάνης, καταθέτουν
στεφάνια στα νεκροταφεία των Γερμανών και των Ιταλών στρατιωτών αντίστοιχα. 330
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Καλογιάννης Στ., Ημερολόγιον…, σ. 80, Καραντηνός Ν., «Τρεις ματωμένοι σταθμοί προς τη
λευτεριά», περ. «Νέα Γενιά», αρ. φύλλου 47, 25 Μαρτίου 1945, σ. 12-13, Ανταίος Π., Συμβολή…,
τ. ΑΙ, σ. 196-197, Φλουντζής Α., Χαϊδάρι…, σ. 479, Γλέζος Μ., Εθνική…, τ. Α΄, σ. 624-625,
Βουρνάς Τ., Ιστορία…, σ. 156, Παπανδρέου Γ., «Η πρώτη…», σ. 27,
Όσον αφορά στις πολιτικές διεργασίες, ανήμερα της εθνικής επετείου πραγματοποιείται
«κυβερνητικός» ανασχηματισμός, όπου έφυγαν από την κυβέρνηση οι Καραμάνος, Χατζημιχάλης
και Τσιριγώτης. Το κενό τους καλύπτει ο γνωστός ακροδεξιός Γκοτζαμάνης, ο οποίος
ανακηρύσσεται σε υπερυπουργό, καθώς αναλαμβάνει πέντε υπουργεία (Οικονομικών, Εθνικής
Οικονομίας, επισιτισμού, Εργασίας και Γεωργίας). Τα υπουργεία Εσωτερικών και Ασφάλειας
ενώνονται σε ένα υπό τον Τσολάκογλου. Έτσι, στην «κυβέρνηση» μένουν, ο «πρωθυπουργός»
Τσολάκογλου και οι «υπουργοί», Μπάκος, Μουτούσης, Λιβιεράτος, Γκοτζαμάνης,
Λογοθετόπουλος. Χρηστίδης Χ., Χρόνια…, σ. 228,
Πανσέληνος Α., Φύλλα Ημερολογίου (1941-1943), επιμέλεια: Αλέξης Πανσέληνος. Αθήνα,
«Κέδρος», 1993, σ. 146,
«Βαρυσήμαντος ραδιοφωνικός λόγος του Προέδρου της Κυβερνήσεως κ. Τσολάκογλου προς τους
νέους», εφ. Ελεύθερο Βήμα, 26 Μαρτίου 1942, σ. 1,
Στο διάγγελμα ο Τσολάκογλου, χαρακτήριζε «άφρονα» και «ατυχή» την εποποιία του 1940 στα
βουνά της Πίνδου και διακήρυσσε ότι στον πόλεμο εκείνο «εσύρθημεν» χωρίς να το θέλουμε. Ενώ
κατέληγε λέγοντας «Υπό τας τοιαύτας συνθήκας συνεχίζομεν την παράδοσιν του 1821
σφυρηλατούντες ακατάλυτον κοινωνικήν αλληλεγγύην, εσωτερικήν πειθαρχίαν, νομιμόφρονα
αξιοπρέπειαν…». Σακελλαρίου Χ., Η παιδεία…, σ. 127-130,
Για την κατάθεση στεφανιών η «Ελεύθερη Ελληνική Ψυχή» που διανέμονταν από το Εθνικό
Κομιτάτο Νέων και τρεις μήνες μετά θα γίνει όργανο της «Σπίθας», γράφει: «Δεν μπορούμε να
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Μέσα σε αυτό το κλίμα, με την πρωινή εφημερίδα «Ελεύθερο Βήμα» στο χέρι ο
Αλέξανδρος Μυριαλλής, φοιτητής τότε της Αρχιτεκτονικής Σχολής του
Πολυτεχνείου, μαζί με το Σταύρο Ζορμπαλά και μια παρέα συμφοιτητών τους,
ανηφορίζουν προς τη Δεξαμενή, στα κράσπεδα του Λυκαβηττού. Σε λίγο κατά τις 10
η ώρα, είχαν μαζευτεί εκεί πολλοί φοιτητές, οι οποίοι συζητούσαν με έκδηλη
αγανάκτηση το διάγγελμα του Τσολάκογλου. Κάποια στιγμή, ο Μυριαλλής ανεβαίνει
πάνω σε ένα παλιό μάρμαρο ενός αυλόγυρου και αρχίζει να μιλά στους συναδέλφους
του για το κατάντημα του «πρωθυπουργού» και το προδοτικό του διάγγελμα. Σκίζει
μπροστά σε όλους την εφημερίδα και δίνει το σύνθημα να πάνε να στεφανώσουν το
Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Ξεκινούν αμέσως με ορμή και με τραγούδια προς
το Σύνταγμα. 331 Στην πορεία, όπως αναφέρει ο φοιτητής Γιώργος Α. Κατεμής, οι
Ιταλοί μπλοκάρουν όλες τις παρόδους. Τους επιτίθενται, συλλαμβάνουν πολλούς και
τους μεταφέρουν σε διάφορα τμήματα καραμπινιέρων. Εκεί τους έχουν ως τις 5:00 το
απόγευμα, στη συνέχεια κρατάνε 20 φοιτητές και τους υπόλοιπους τους αφήνουν. 332
Στον Πειραιά, ο κόσμος το πρωί πηγαίνει στην εκκλησία της Αγίας Τριάδας.
Ομάδες φοιτητών και σπουδαστών κάθονται στα σκαλοπάτια της Τράπεζας της
Ελλάδας, ενώ άλλες μικρές ομάδες πηγαινοέρχονται αδιάφορα κατά μήκος της
λεωφόρου Γεωργίου. Από τη γερμανική κομμαντατούρα παρακολουθούν την
ασυνήθιστη κίνηση και ειδοποιούν τους καραμπινιέρους. Ακριβώς στις 9:00π.μ.
δόθηκε το σύνθημα: «όλοι στο προαύλιο της Αγίας Τριάδας». Η ομάδα των φοιτητών
κρατώντας στα χέρια τους ένα δάφνινο στεφάνι, ξεκινά από την Τράπεζα και
προχωρά με γρήγορα βήματα προς το ναό. Όταν φτάνουν εκεί, η λειτουργία τελειώνει
και ο κόσμος αρχίζει να βγαίνει. Τότε ένας φοιτητής ανεβαίνει στο αριστερό βάθρο
της σκάλας και με βροντερή φωνή αρχίζει να μιλά. Δεν προλαβαίνει να τελειώσει,
όταν ακούγονται οι πρώτοι πυροβολισμοί, με τους Ιταλούς να επιτίθενται, να χτυπάνε
με τους υποκόπανους τους συγκεντρωμένους και να τους διαλύουν. 333
Στις 5:00 το απόγευμα, γίνεται η επίσημη τελετή εορτασμού της επετείου στο
Πανεπιστήμιο Αθηνών. 334 Έξω από το Πανεπιστήμιο, Ιταλοί καραμπινιέροι
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συγχωρήσουμε στον Γκοτζαμάνωφ που κατασκοτώνεται να ετοιμάση την επιστράτευση για χάρη των
αφεντάδων του και στον άλλο το γυναικοκρατούμενο μαιευτήρα, να μολύνουν την Εθνική μας γιορτή
πηγαίνοντας στεφάνια στα νεκροταφεία των εχθρών μας, την ώρα που απαγόρευαν να καταθέσουμε
εμείς στεφάνια στους δικούς μας νεκρούς. Δεν μπορούμε να συγχωρήσουμε στον αρχηπροδότη
Τσολάκογλου να γονατίζη θεατρικά μπροστά στο τιμημένο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, εκεί
που προδότες δεν έχουν δικαίωμα να πατήσουν το πόδι τους». «Σχόλια:25 Μαρτίου του 1942», εφ.
Ελεύθερη Ελληνική Ψυχή, αρ. φύλλου 9, 1 Απριλίου 1942, σ. 1-2, Φάκελος 4, Παράνομος Τύπος,
Ε.Λ.Ι.Α., «Ο χθεσινός εορτασμός της επετείου της 25ης Μαρτίου-Η δοξολογία και η κατάθεσις
στεφάνων», εφ. Ελεύθερο Βήμα, 26 Μαρτίου 1942, σ. 1, Παράσχος Κ., Η κατοχή…, σ. 163,
Σακελλαρίου Χ., Η παιδεία…, σ. 131,
Κατεμής Α. Γ., «Από τη δράση του ΕΛΑΣ», περ. «Εθνική Αντίσταση», συλλογή 30η, ΙανουάριοςΜάρτιος 1982, σ. 65, Μπαρτζιώτας Β., Η Εθνική…, σ. 61,
Κωνσταντίνου Ρ., «Αναμνήσεις από την εθνική αντίσταση», περ. «Εθνική Αντίσταση», συλλογή
11η, Μάιος 1973, σ. 69-70,
Η Σύγκλητος αρχικά ήταν αντίθετη με τον εορτασμό. Ο πρύτανης κ. Μπαλής, επισκέφτηκε τον
«υπουργό» Παιδείας το Φεβρουάριο και του μετέφερε την απόφαση της Συγκλήτου,
επισημαίνοντας μεταξύ άλλων «αι περιστάσεις δεν είναι τοιαύται ώστε να μας επιτρέπουν να
κάμωμεν εορτασμόν […] δεν ειμπορούμεν να υψώσωμεν ούτε την σημαίαν μας». Ο Λογοθετόπουλος
όμως ήταν ανένδοτος επιμένοντας να γιορτάσει το Πανεπιστήμιο όπως κάθε χρόνο. Τον
πληροφόρησε μάλιστα ότι θα γίνει γενικός εορτασμός και από την Ακαδημία Αθηνών και από το
Πολυτεχνείο. Μετά από αυτό ορίστηκε ομιλητής ο Δ. Ζακυθηνός και αποφασίστηκε να διεξαχθεί η
τελετή στις 5 το απόγευμα της 25ης Μαρτίου. Η πρόσκληση έγραφε: «Αξιότιμε κύριε, / Έχομεν την
τιμήν να παρακαλέσωμεν υμάς, όπως ευαρεστηθήτε να παραστήτε την προσεχή Τετάρτην 25 Μαρτίου
ε.ε. και ώραν 5μ.μ. ακριβώς εις τη μεγάλη αιθούση του Πανεπιστημίου καθιερωμένην επίσημον
τελετήν της εθνικής ημών εορτής, κατά την οποίαν θα ομιλήση ο τακτικός καθηγητής του
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φρουρούν το χώρο και παρακολουθούν τις κινήσεις των φοιτητών και των
καθηγητών, προσπαθώντας να τους τρομοκρατήσουν. 335 Οι περισσότεροι φοιτητές
είχαν συμφωνήσει να μην πάει κανένας μέσα και σα σιωπηρή διαμαρτυρία να
κυκλοφορούν πάνω-κάτω στην οδό Πανεπιστημίου. 336 Μέσα στην κεντρική Αίθουσα
Τελετών του ιδρύματος, συγκεντρώνονται οι προσκεκλημένοι όταν κάνει την
εμφάνιση του ο «πρωθυπουργός», με ύφος επίσημο και φορώντας τη στολή του
στρατηγού. Η είσοδος του συνοδεύεται από απόλυτη ησυχία. Κανένα χειροκρότημα.
Έξω από το Πανεπιστήμιο, κάποιοι από τους συγκεντρωμένους φοιτητές προσπαθούν
να εισέλθουν στην αίθουσα, φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της Ελλάδας. Τότε οι
Ιταλοί καραμπινιέροι τους επιτίθενται με σκοπό να τους εμποδίσουν, οι φοιτητές
όμως αντιστέκονται με αποτέλεσμα τα επεισόδια να ακουστούν μέχρι μέσα. Τη
στιγμή εκείνη, ο καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής, Απόστολος Δασκαλάκης,
αντιδρά φωνάζοντας προς τους Ιταλούς: «Αίσχος! Αίσχος!». Αμέσως τότε ο
Τσολάκογλου, απευθύνεται στον καθηγητή λέγοντας του: «Παρεκτρέπεσθε!
Απολύεσθε της υπηρεσίας!». Πράγματι, μετά από λίγες ημέρες ο καθηγητής
απομακρύνθηκε από το Πανεπιστήμιο. 337
Μέσα σε αυτό το κλίμα τρομοκρατίας, φοιτητές και καθηγητές δίνουν ηχηρή
απάντηση. Ο πρύτανης Γεώργιος Μπαλής, μπροστά στους επίσημους της αξονικής
πλευράς, αναφέρει στο λόγο του: «…Η μοίρα ηθέλησεν η σημερινή επέτειος της
ανεσπέρου εκείνης ημέρας να εύρη την Πατρίδα υπό θλιβεράς περιστάσεις. Παρά την
αγωνίαν η οποία συνέχει όλους μας, το Έθνος ούτε την παραμικράν αποκαρδίωσιν
δοκιμάζει, διότι γνωρίζει ότι η ιδέα της ελευθερίας δεν εσβέσθη και ότι, αν εσκοτίσθη
προς στιγμήν, όμως ταχέως θ’ ανατείλη δι’ όλους τους λαούς!». Στη συνέχεια
ακολουθεί η ομιλία του καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής, Διονύσιου Ζακυθηνού,
που είχε κληθεί να εκφωνήσει τον «Πανηγυρικό» για την 25η Μαρτίου. 338 Μια ομιλία
διανθισμένη με πολλά πατριωτικά μηνύματα. 339 Το τέλος του πατριωτικού λόγου του
καθηγητή καλύπτεται από τις ενθουσιώδεις ζητωκραυγές των φοιτητών, οι οποίοι
βγαίνοντας από την αίθουσα φωνάζουν αυτοσχέδια συνθήματα και κατευθύνονται
προς τα Προπύλαια. 340 Η αστυνομία κρατώντας στάση ουδέτερη και αμυντική,
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Πανεπιστημίου κος Δ.Α. Ζακυθηνός με θέμα: ˝Η Βυζαντινή ιδέα κατά την Ελληνικήν Επανάστασιν˝ /
Ένδυμα Περιπάτου / Η παρούσα πρόσκλησις είναι προσωπική και δέον απαραιτήτως να
επιδεικνύεται εις την είσοδον». Πρακτικά…, Συνεδρία δέκατη πέμπτη της 24ης Φεβρουαρίου 1942,
σ. 1-5, Φάκελος: Φοιτητικά…, Πρόσκληση, 23 Μαρτίου 1943, Αρχείο ΕΚΠΑ,
Πανσέληνος Α., Φύλλα…, σ. 148,
Ζαούσης Α., Αναμνήσεις…, σ. 52,
Στις 28 Μαρτίου 1942 οι εφημερίδες έγραψαν ότι με απόφαση του «υπουργού» Παιδείας «απελύθη
δι’ ανάρμοστον συμπεριφοράν». Καφταντζής Γ., Το Πανεπιστήμιο…, 1η εκδ., σ. 70, Γατόπουλος Δ.,
Ιστορία…, σ. 238, Χατζηπατέρας Κ. – Φαφαλιού-Δραγώνα Μ., Μαρτυρίες…, τ. Α΄, σ. 150,
Ο καθηγητής βρέθηκε σε μεγάλο δίλλημα για το εάν έπρεπε να εκφωνήσει τον πανηγυρικό στην
Aula. Τελικά πήρε την απόφαση να το κάνει. Πεπονής Α., Προσωπική…, σ. 35,
Η οποία καταλήγει ως εξής: «…Είπεν ο σοφός: "το πνεύμα των λαών υποχωρεί εις την ξένην
επίδρασιν, αλλά και πάλιν ανορθώνεται˙ διότι η βία του κατακτητού είναι πρόσκαιρος και το πνεύμα
αΐδιον" (H. Taine). […] Είναι του ποιητού η φωνή, ειν’ ο χρησμός ο ιερός, βγαλμένος απ’ τα
τρίσβαθα του Έθνους. Είναι μαζί και προσευχή και προφητεία: Κι αν πέσαμε σε πέσιμο πρωτάκουστο
/ και σε γκρεμό κατρακυλίσαμε, / που πιο βαθύ καμμιά φυλή δεν είδ’ ως τώρα, / είναι γιατί με των
καιρών το πλήρωμα / όμοια βαθύ εν’ ανέβασμα μας μέλλεται / προς ύψη ουρανοφόρα».
Χατζηπατέρας Κ. – Φαφαλιού-Δραγώνα Μ., Μαρτυρίες…, τ. Α΄, σ. 149, Μαγκριώτης Δ.,
Θυσίαι…, σ. 275, Καλογιάννης Στ., Ημερολόγιον…, σ. 81,
Ο Δ. Ζακυθηνός αμέσως μετά το τέλος της ομιλίας του τέθηκε σε τρίμηνη διαθεσιμότητα ως
«εκφραστείς ανεβλαβώς προς τον Πρόεδρο της κυβερνήσεως» γιατί του είπε «εγώ εννοώ να μιλήσω
παρουσία φοιτητών. Στους άλλους αν θέλετε μπορείτε να μιλήσετε εσείς». «Εσωτερικά Νέα», εφ.
Ελεύθερη Σκέψη, αρ. φύλλου 8, 15 Απριλίου 1942, σ. 2, Φάκελος 4, Παράνομος Τύπος, Ε.Λ.Ι.Α.,
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προσπαθεί ανεπιτυχώς να συγκρατήσει τους φοιτητές. Όταν πλέον ο χώρος των
Προπυλαίων έχει σχεδόν γεμίσει, όλοι μαζί αρχίζουν να τραγουδούν γονατιστοί τον
εθνικό ύμνο, αλλά προτού τελειώσει η πρώτη στροφή, επιτίθενται οι καραμπινιέροι
και σε λίγο η οδός Πανεπιστημίου γεμίζει από κυνηγημένους φοιτητές, ενώ πολλοί
συλλαμβάνονται και οδηγούνται στο ιταλικό τμήμα καραμπινιερίας της οδού
Νεοφύτου Δούκα, όπου βασανίζονται. 341
Στο διήμερο αυτό των εκδηλώσεων, οι φοιτητές ανάγκασαν τους Ιταλούς να θέσουν
όλη τους τη δύναμη σ’ επιφυλακή και να κινητοποιήσουν τα μηχανοκίνητα, τις
πυροβολαρχίες και τους λόχους των καραμπινιέρων. Παρόλα αυτά κατόρθωσαν, να
φτάσουν στους αντικειμενικούς τους σκοπούς, να στεφανώσουν τον Ξάνθο, να
γονατίσουν μπροστά στον ανδριάντα του Φεραίου και του Γρηγορίου του Ε και να
διακηρύξουν τον όρκο τους στην Ελλάδα. Όπως αναφέρει ο Θεοτοκάς: «Οι φοιτητές
κινήθηκαν πολύ, έκαναν πολλές διαδηλώσεις και καταθέσεις στεφάνων και
τραγούδησαν τον Ύμνο όσο μπόρεσαν περισσότερο». 342 Μαζί με τον εθνικό ύμνο,
στους δρόμους της υπό κατοχή πρωτεύουσας αντηχούσαν, το «Μαύρη είναι η νύχτα
στα βουνά», το «Περνά ο στρατός της Ελλάδας φρουρός» και το «Κοροΐδο
Μουσολίνι», συνοδευμένο με την ιαχή της νίκης του αλβανικού έπους, «Αέρα». 343
Οι μέρες αυτές ανέδειξαν ακόμη περισσότερο τη διάθεση των φοιτητών, να
αντιδράσουν δυναμικά απέναντι στους κατακτητές. Όλοι μαζί χωρίς διαχωρισμούς
και εξαιρέσεις, αντιστάθηκαν στη συμβιβαστική και παθητική στάση των
«λογικότερων» και των «ψυχραιμότερων». 344 Τα νέα που εξαπλώθηκαν στις γειτονιές
της Αθήνας, από την απλή διάδοση του γεγονότος ότι άοπλοι φοιτητές αντιστάθηκαν
στους πάνοπλους κατακτητές, κατορθώνοντας να στεφανώσουν τις προτομές των
ηρώων, έως την υπερβολική περιγραφή κάποιων περιστατικών, 345 λειτουργούσαν ως
παρακινητική δύναμη για τον κόσμο. 346 Το φοιτητικό σώμα κινητοποιήθηκε ενιαία.
Γατόπουλος Δ., Ιστορία…, σ. 235-238, Κουμάντος Γ. Φοιτητής της Νομικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών. Προσωπική συνέντευξη στη γράφουσα στις 11-7-2006.
341
«Κάπου 150 φοιτητές φυλακίστηκαν για τις σκηνές της 25ης. Ακούω ότι δύο παραπέμπονται σε
στρατοδικείο και ότι όλοι δαρθήκανε πολύ άσκημα με σαδιστική διάθεση». Θεοτοκάς Γ., Τετράδια…,
σ. 350, Προσωπικό Αρχείο Κωνσταντίνου Καζολέα. Ιστορικό, σ. 1, Λιναρδάτος Σ., «Οι
φοιτητές…», σ. 464, Βουρνάς Τ., Ιστορία…, σ. 156-157, Πεπονής Α., Προσωπική…, σ. 36-37,
Σούτζου Δ., Η Αθήνα…, σ. 8, Λεονταρίτης Γ.Α., «Η 25η Μαρτίου στα χρόνια της κατοχής», εφ.
Καθημερινή, 24 Μαρτίου 1996,
342
Θεοτοκάς Γεώργιος, ο.π., σ. 349,
343
«Η εθνική εορτή στη σκλαβωμένη Ελλάδα», εφ. Δόξα, αρ. φύλλου 1, Απρίλιος 1942, σ. 9, Φάκελος
3, Παράνομος Τύπος, Ε.Λ.Ι.Α., Μαγκάκης Γ.Α., Ίχνη…, σ. 40-41,
344
Όπως αποτιμούν οι φοιτητές που αρθρογραφούν στην Ελεύθερη Σκέψη: «καταφέραμε να
παρουσιάσουμε όχι μόνο μια αξιόλογα δυνατή εθνική εκδήλωση, αλλά να δείξουμε σύγχρονα μια
ενότητα πνοής, σκέψης και εμφάνισης, που τόσο μας είχαν λείψει ως τώρα. Οι αντιθέσεις και
διαφορές, που δυστυχώς παρουσιάστηκαν τις προηγούμενες ημέρες, διαλυθήκανε ευτυχώς την
παραμονή και την επέτειο της Εθνικής Ημέρας και άφησαν να φανεί καθάρια, ολόπλευρη, μαχητική
και ενθουσιώδης η ψυχή μας». «Οι φοιτητικές εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου και η γενικότερη
απήχηση τους», εφ. Ελεύθερη Σκέψη, αρ. φύλλου 7, 1 Απριλίου 1942, σ. 1-2, Φάκελος 4,
Παράνομος Τύπος, Ε.Λ.Ι.Α.,
345
«…Μα η μάζα ορμά, σπάζει τη γραμμή των καραμπινιέρων και μια φοιτήτρια αγκαλιάζει το άγαλμα,
για να του βάλει στεφάνι. Ένας καραμπινιέρος τραβά το πιστόλι του και το βάζει με την κάννη στο
στήθος της. Και τότε η φοιτήτρια ξεκουμπώνοντας το στήθος της, του φωνάζει: ˝Βάρα, βρε άτιμε!˝
Και αμέσως μετά, αφήνοντας κατάπληκτο τον Ιταλό, στεφανώνει τον Ξάνθο». Όπως περιγράφεται η
σκηνή του στεφανώματος του αγάλματος του Ξάνθου στις εκδηλώσεις της 24ης Μαρτίου 1942, στο
αναγνωστικό «Ελεύθερη Ελλάδα», έκδοση της ΠΕΕΑ το 1944. Βερβενιώτη Τ., Η γυναίκα…, σ.
273,
346
Μετά τις δύο μεγάλες αντιστασιακές κινητοποιήσεις (απεργία στις 9 Μαρτίου στο Πολυτεχνείο και
εκδηλώσεις μνήμης για την επέτειο της 25ης Μαρτίου), η ΟΚΝΕ από 77 μέλη που είχε ξεπερνά τα
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Γεγονός είναι ότι η ΟΚΝΕ και το ΕΑΜ Νέων, δεν είναι ακόμη σε θέση να οργανώσει
και να ελέγξει πλήρως τέτοιες εκδηλώσεις και ότι αυτές είναι αποτέλεσμα
αυθορμητισμού και συνεργασίας με φοιτητές άλλων οργανώσεων. 347 Όμως ο
μηχανισμός διάδοσης των αριστερών ήταν πολύ ανεπτυγμένος, με αποτέλεσμα να
υποβαθμίζεται ο ρόλος των υπόλοιπων και να μη γίνεται ευρύτερα γνωστός. Αυτό θα
δημιουργήσει και τα πρώτα ψήγματα και ανταγωνισμούς στις σχέσεις του μαζί τους.
• Πανεπιστημιακή Λέσχη
Αυτό το χρονικό διάστημα, ενεργοποιείται και μια άλλη εστία συγκέντρωσης των
φοιτητών και οργάνωσης του αγώνα τους. Αυτή ήταν η Φοιτητική Λέσχη του
Πανεπιστημίου Αθηνών στην οδό Ιπποκράτους. 348 Από τον Ιανουάριο του 1941,
ολόκληρη η Λέσχη είχε επιταχθεί και μετατραπεί στο ΙΕ στρατιωτικό νοσοκομείο.
Επίταξη που συνεχίστηκε από την κατοχική κυβέρνηση, καθώς ο χώρος παρέμεινε
νοσοκομείο στο οποίο στεγάζονταν οι ανάπηροι πολέμου. 349 Με το άνοιγμα της Πολύτεχνικής Λέσχης, οι φοιτητές σε συνεργασία με τους σπουδαστές του Πολυτεχνείου, κάτω από το νόμιμο εκπρόσωπο τους την Κεντρική Παμφοιτητική Επιτροπή, με
παραστάσεις, διαμαρτυρίες, ομαδικές παρουσιάσεις στους αρμόδιους και με τη
μεσολάβηση ορισμένων καθηγητών τους, κατάφεραν να τους παραχωρηθεί την άνοιξη του 1942 το υπόγειο της Πανεπιστημιακής Λέσχης. Το εγκαταλελειμμένο αυτό
αντιαεροπορικό καταφύγιο, γεμάτο μπάζα και πέτρες, έγινε μέσα σε δέκα μόλις
μέρες, ύστερα από υπεράνθρωπη εθελοντική δουλειά των φοιτητών, η δεύτερη εστία
συγκεντρώσεως του φοιτητόκοσμου. 350 Τώρα στη Λέσχη, οι φοιτητές ξεκουράζονται
ανάμεσα σε δύο παραδόσεις και κάθονται και κουβεντιάζουν τα ζητήματα τους.
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170 και το ΕΑΜ Νέων μαζικοποιείται ακόμη περισσότερο. Ελευθερίου Λ., Το Πολυτεχνείο…, σ.
28, Ανταίος Π., Συμβολή…, ΑΙ, σ. 187,
Ο Γ. Α. Μαγκάκης και ο Δημήτρης Λόης, μέλη της ΠΕΑΝ, είχαν πάρει ενεργό μέρος στην
οργάνωση αυτής της φοιτητικής κινητοποίησης. Όπως αναφέρει ο Μαγκάκης, «οι οργανώσεις μας
έβγαζαν κάθε φορά εκείνους που ήταν υπεύθυνοι ας πούμε της καθοδήγησης. Εγώ θυμάμαι ότι
τουλάχιστον δύο φορές, […] κατεβήκαμε συνεργαζόμενοι με το ΕΑΜ, παρά τις όποιες αντιπαλότητες
είχαν δημιουργηθεί». Συνέντευξη Γ.Α. Μαγκάκη στο Σ. Τουρνάκη…, σ. 12-13, Μαγκάκης Γ.Α.,
Ίχνη…, σ. 40,
Η Πανεπιστημιακή Λέσχη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ιδρύθηκε με
τον τίτλο «Ακαδημαϊκή Λέσχη» το 1909 (ν. ΓΥΙΓ 3413/1909). Ωστόσο η έναρξη της λειτουργίας
της δε γίνεται αμέσως, αλλά το Μάρτιο του 1923. Αρχικά στεγάστηκε στην κατοικία του καθηγητή
της Ιατρικής Σπ. Μαγγίνα, επί της οδού Πειραιώς αριθ. 29, που δωρήθηκε στο Πανεπιστήμιο.
Σημαντικό ρόλο στην έναρξη της λειτουργίας της, έπαιξε ο αμερικάνος Χόμπατ, που ήταν
διευθυντής της ΧΑΝ. Το 1931 μεταφέρεται στο νεοανεγερθέν κτίριο της οδού Ιπποκράτους 15 και
Ακαδημίας, το οποίο είχε θεμελιωθεί τον Ιούλιο του 1927. Κατασκευάστηκε με δαπάνες του
Ιδρύματος, σε οικόπεδο που περιήλθε στο Πανεπιστήμιο από κληρονομιά του Κρητικού Αντ.
Παπαδάκη. Στη νέα αυτή εγκατάσταση η λέσχη λειτουργεί όλα τα αναγκαία τμήματα: Εστιατόριο,
αναγνωστήριο, κυλικείο, κουρείο, κινηματογράφο, λουτρά, διδασκαλείο ξένων γλωσσών και
υπηρεσία υγειονομικής περιθάλψεως και νοσηλείας. Στην περίοδο της κατοχής η λειτουργία της
καθοριζόταν από τους νόμους: 5147/1931, 921/1937, 626/1943 και 1682/1944. Σκαρπαλέζος Α.,
Από την ιστορίαν…, σ. 58, Παπαπάνος Κ., Χρονικό…, σ. 123,209,215, Σφυρόερας Β., Εκατόν…,
σ. 14, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανόραμα…, σ. 381, Καλογεροπούλου
Γ. Α., Κατάλογος…, σ. 157,
Φάκελος 252, (Πανεπιστημιακή…), αρ. πρωτ. 3969/2332/15-1-41, Αρχείο ΕΚΠΑ,
Η επιτροπή που επισκέφθηκε τον καθηγητή της Ιατρικής Β. Μπένση υποσχέθηκε ότι σε 15 μέρες
όλα θα ήταν έτοιμα. Μετά από 10 μόλις ημέρες, η επιτροπή φοιτητών παρουσιάζεται και του λέει:
«Η λέσχη είναι έτοιμη». Ο Μπένσης βλέποντας τη συνέπεια και τη ζωντάνια των φοιτητών, τους
απαντά γεμάτος συγκίνηση: «Σημάδια των καιρών που έρχονται…». Ελευθερίου Λ., Το
Πολυτεχνείο…, σ. 20-21, Ελευθερίου Λ., Συνεντεύξεις…, σ. 4-5, Ε.Λ.Ι.Α., Ανταίος Π.,
Συμβολή…, ΑΙ, σ. 151,
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Γεγονός που την καθιστά πλέον το επίκεντρο των φοιτητικών κινητοποιήσεων του
Πανεπιστημίου. 351
Η διοίκηση της Πανεπιστημιακής Λέσχης ασκούνταν από την Εφορία, που
απαρτιζόταν από πέντε τακτικούς καθηγητές των Σχολών του Πανεπιστημίου και είχε
τριετή θητεία. Για την περίοδο από το Μάιο του 1941 μέχρι το Μάιο του 1944, η
Εφορία αποτελούνταν από τους καθηγητές, Νικόλαο Λούβαρη της Θεολογικής,
Αλέξανδρο Τσιριντάνη της Νομικής, Κωνσταντίνο Μουτούση της Ιατρικής, Διονύσιο
Ζακυθηνό της Φιλοσοφικής και Τρύφωνα Καραντάση της Φυσικομαθηματικής. 352
Πρόεδρος της μέχρι το Μάιο του 1941, ήταν ο Δ. Ζακυθηνός και μετά αναλαμβάνει ο
Ν. Λούβαρης. 353 Εκτός από τη Λέσχη, λειτουργούσαν ο Οίκος του Φοιτητή, στην οδό
Πατησίων 97 (στάση Αγγελοπούλου) και ο Οίκος της Φοιτήτριας, επί της οδού
Καπλανών 11. 354
Η Λέσχη ελεγχόταν από τους φοιτητές της ΟΚΝΕ και του ΕΑΜ Νέων.
Καθοριστικό ρόλο στην ενεργοποίηση των ανένταχτων φοιτητών, διαδραμάτισαν ο
Σύλλογος Επαρχιωτών Φοιτητών (ΣΕΦ), που ασχολήθηκε με τα ιδιαίτερα τους
ζητήματα, το Ταμείο Απόρων Φοιτητών (ΤΑΦ), που ιδρύθηκε το Μάιο του 1942, και
ο Εκπολιτιστικός Όμιλος Φοιτητών (ΕΟΦ). Όλοι αυτοί οι σύλλογοι, είχαν την έδρα
τους στη Λέσχη. Η συστέγαση με τους ανάπηρους πολέμου, που διέμεναν στους
επιταγμένους επάνω ορόφους του κτιρίου, βοήθησε πολύ στην οργάνωση και την
κάθοδο από κοινού, στις επόμενες εθνικοαπελευθερωτικές εκδηλώσεις των εθνικών
επετείων. Όλα τα παραπάνω, συνηγόρησαν στο να καταστεί μέσα σε λίγο χρονικό
διάστημα, σε πραγματικό κέντρο ειδήσεων, πληροφοριών, αλληλοβοήθειας, ακόμα
και εράνων ή στρατολογίας για το αντάρτικο. Από το υπόγειο αυτό, ξεκινούσαν οι
φοιτητικές επιτροπές που έτρεχαν σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, για να
διεκδικήσουν τα φοιτητικά αιτήματα. Εκεί γραφόταν η εφημερίδα τοίχου, με

Βουρνάς Τ., Ιστορία…, σ. 162-163, Λιναρδάτος Σ., «Οι φοιτητές…», σ. 467, Μιχαηλίδης Π.Μ.,
«Αγαθουπόλεως…, σ. 56, Ανταίος Π., Συμβολή…, ΑΙ, σ. 294, Λιναρδάτος Σ., Πολιτικοί…, σ. 69,
352
Η προηγούμενη Εφορία δεν πρόλαβε να τελειώσει τη θητεία της, καθώς είχε οριστεί μόλις το
Νοέμβριο του 1940. Η αλλαγή της ήταν από τις πρώτες αποφάσεις του «υπουργού» Παιδείας Κ.
Λογοθετόπουλου. Η αποχωρούσα Εφορία αποτελούνταν από τους καθηγητές, Παναγιώτη
Τρεμπέλα της Θεολογικής, Νικόλαο Κουμάρο της Νομικής, Ευγένιο Φωκά της Ιατρικής, και
Αναστάσιο Τζώρτζη της Φυσικομαθηματικής. Ο μόνος που είχε διατηρήσει τη θέση του ήταν ο
Διονύσιος Ζακυθηνός της Φιλοσοφικής. Φάκελος 252, (Πανεπιστημιακή…), αρ. πρωτ.
121756/13/11/40 και αρ. πρωτ. 34009/27-5-41, Αρχείο ΕΚΠΑ,
353
Στις 15 Μαρτίου του 1943, προτού τελειώσει τη θητεία της, με απόφαση του υπουργείου Παιδείας
αντικαθίστανται δύο μέλη της. Ο Ν. Λούβαρης και ο Δ. Ζακυθηνός αποχωρούν και παίρνουν τη
θέση τους οι Παναγιώτης Μπρατσιώτης και Νικόλαος Βλάχος αντίστοιχα. Πρόεδρος αναλαμβάνει
ο Κ. Μουτούσης. Στις 12 Ιουλίου του ίδιου έτους πάλι με απόφαση του υπουργείου, διορίζεται νέα
Εφορία. Ο μόνος που διατηρεί τη θέση του είναι ο Π. Μπρατσιώτης. Τα νέα μέλη είναι οι, Ηλίας
Αναστασιάδης της Νομικής, Γεράσιμος Αλιβιζάτος της Ιατρικής, Γεώργιος Οικονόμου της
Φιλοσοφικής και Γεώργιος Πανταζής της Φυσικομαθηματικής που ορίζεται και πρόεδρος.
Φάκελος: Φοιτητικά…, αρ. πρωτ. 251/26/2/41, Φάκελος 252, αρ. πρωτ. 401/7-7-41, αρ. πρωτ
14598/15-3-43, αρ. πρωτ. 36404/12-7-43, Αρχείο ΕΚΠΑ,
354
Ο Οίκος της Φοιτήτριας παρείχε στέγη στις φοιτήτριες όλων των ανώτατων ιδρυμάτων της Αθήνας,
αλλά και στις σπουδάστριες της Γυμναστικής Ακαδημίας και του Ωδείου. Στη διάρκεια της
κατοχής στεγάζονταν 93 φοιτήτριες από την επαρχία. Όταν το Σεπτέμβριο του 1941 άρχισαν να
επισκέπτονται τον Οίκο Γερμανοί αξιωματικοί, οι φοιτητές αντέδρασαν και συνεννοήθηκαν με τις
συμφοιτήτριες τους που έμεναν εκεί να τους αποφεύγουν. «Μία επίσκεψη μας στον "Οίκο της
Φοιτήτριας"», εφ. Η Φοιτητική, αρ. φύλλου 2, 18 Νοεμβρίου 1943, σ. 1-2, Φάκελος 11, Παράνομος
Τύπος, Φίλης Κ., Συνεντεύξεις…, σ. 1, Ε.Λ.Ι.Α., Φάκελος 252, αρ. πρωτ. 26151/29-5-42, Αρχείο
ΕΚΠΑ, Λιναρδάτος Σ., «Οι φοιτητές…», σ. 467, Γιάνναρης Γ., Φοιτητικά…, τ. Α΄, σ. 513-514,
Λάζος Χ., Ελληνικό…, σ. 276, Ανταίος Π., Συμβολή…, ΑΙ, σ. 296, Ζορμπαλάς Σ., ΕΠΟΝ…, σ. 27,
351
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καθαρούς υπαινιγμούς εναντίον των κατακτητών. 355 Ο ΕΟΦ διοργάνωνε
εκπολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, με στόχο τη δημιουργική πνευματική
ενασχόληση. Σε αυτές οι συγκεντρωμένοι φοιτητές, αυτοσχεδίαζαν στιχάκια και τα
τραγουδούσανε σε γνωστούς σκοπούς. 356 Ενώ ενισχυτικά λειτούργησε και η
Φοιτητική χορωδία που διέμενε σε ένα διπλανό καμαράκι. 357
Τα δύο κέντρα συνεύρεσης φοιτητών και σπουδαστών, Πανεπιστημιακή και
Πολυτεχνική Λέσχη, λειτουργούν τώρα και ως ορμητήρια για την προετοιμασία των
φοιτητικών εκδρομών. Η οργάνωση και διεξαγωγή εκδρομών, προστίθεται κοντά στις
άλλες νόμιμες δραστηριότητες των φοιτητών, που αναπτύσσουν το συλλογικό
πνεύμα. Το διάστημα άνοιξη – καλοκαίρι – φθινόπωρο του 1942, αναπτύσσεται ένας
κυριολεκτικά εκδρομικός πυρετός, που οργανώνεται και καθοδηγείται κυρίως από τη
Σπουδάζουσα. Οι φοιτητές της ΟΚΝΕ, κατανοούν ότι κανείς νέος δεν είναι έτοιμος
από τη μια στιγμή στην άλλη, να γίνει πολιτικά ενεργός αγωνιστής και με τον τρόπο
αυτό καλλιεργούν την ομαδικότητα, με τη δημιουργία κοινών συντροφικών
αναμνήσεων, που εντάσσουν το άτομο στο σύνολο. 358 Εμπνευστής της ιδέας ήταν ο
Λευτέρης Ελευθερίου. Οι εκδρομές αυτές ενισχύουν το εθνικό φρόνιμα, καθώς οι
φοιτητές στην εξοχή, μακριά από τους τοίχους της πόλης, τα αδιάκριτα αυτιά και το
βλέμμα του κατακτητή, ψάλλουν τον εθνικό ύμνο και μιλούν για λευτεριά.
Παράλληλα τους δίνεται η ευκαιρία να ονειρευτούν και να σχεδιάσουν μια νέα
καλύτερη κοινωνία. Όλα αυτά βέβαια εντάσσονται στο πλαίσιο της ανάπτυξης της
οργανωτικής βάσης της Σπουδάζουσας της ΟΚΝΕ, καθώς οι υπεύθυνοι συντάσσουν
εκθέσεις «πεπραγμένων», που υποβάλουν στην οργάνωση. 359 Οι πιο συνηθισμένοι
προορισμοί ήταν στη βίλα Γκρόμαν στο Έντεν, τον Αι Γιάννη στον Καρέα, στο
Φάληρο, στην Καισαριανή, στο Καλαμάκι, 360 στον Κόκκινο Μύλο και στον Άλιμο. 361
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Ο Αρχέλαος -μετέπειτα σκιτσογράφος και γελοιογράφος- έδινε με τα εκπληκτικά σκίτσα του την
εικόνα της εποχής, γελοιογραφίες για τον κατακτητή και νότα υπερβολής για τον αγώνα. Ανταίος
Πέτρος, Συμβολή…, τ. ΑΙ, σ. 252,
Τραγουδήθηκαν στη Φοιτητική Λέσχη, στις φοιτητικές απεργίες και διαδηλώσεις: «Αδέλφια που
μας ρίξανε/ μεσ’ στην πείνα και την πιο πικρή σκλαβιά/ θ’ αγωνιστούμε όλοι με καρδιά/ για τη ζωή
και για τη λευτεριά/ για του λαού μας το ψωμί.». Τραγουδήθηκε στο σκοπό του τραγουδιού «Εκεί
στο βάθος τα’ ουρανού». Επίσης οι φοιτητές τραγούδησαν, «Πρώτοι εμείς οι σπουδαστές/ με
φλογισμένο βλέμμα/ βάψαμε το πλακόστρωτο, Ελλάδα μας,/ με το δικό μας αίμα./ Κωνσταντινίδης
και Τορρόν,/ Χατζηθωμάς και άλλοι,/ είναι για μας τους σπουδαστές, Ελλάδα μας,/ οι τίτλοι οι πιο
μεγάλοι/ […] Ελλάδα μας, Ελλάδα μας ως πότε σκλάβα θα ’σαι, τον μαύρον ύπνο της σκλαβιάς,
Ελλάδα μας, ως πότε θα κοιμάσαι». Τραγουδήθηκε στο σκοπό του γνωστού δημοτικού τραγουδιού
«Σαμιώτισσα, Σαμιώτισσα…». Ανταίος Πέτρος, ο.π., σ. 252-253, Χατζηπατέρας Κ. – ΦαφαλιούΔραγώνα Μ., Μαρτυρίες…, τ. Α΄, σ. 140, Φλουντζής Α., Χαϊδάρι…, σ. 519,
Το 1923 άρχισαν οι πρώτες προσπάθειες για τη συγκρότηση Χορωδίας, με αποτέλεσμα τη
δημιουργία του Μουσικού Τμήματος της Πανεπιστημιακής Λέσχης, στο οποίο έκτοτε εντάχθηκε
και λειτουργεί η Χορωδία. Στην περίοδο της κατοχής το Μουσικό Τμήμα της Πανεπιστημιακής
Λέσχης δεν είχε διευθυντή. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανόραμα…, σ.
389,
«Η οργάνωση τους και η συμμετοχή μας σε όλη την περίοδο της κατοχής, μας έδιναν κουράγιο,
δημιουργούσαν ποικιλία στη μονότονη ζωή μας και πέραν τούτων πλήθαιναν οι ευκαιρίες για νέες
γνωριμίες και ανάπτυξη καινούριων δραστηριοτήτων στην αντίσταση». Ροντήρης Λ. Επιστολή στη
γράφουσα...,
Σε αυτές καταγράφονται οτιδήποτε συνέβη στην εκδρομή, τι είπε ακόμη και τι έφαγε ο καθένας. Ο
Σπύρος Ιακωβίδης, που δεν είχε ακόμη αποχωρήσει από την ΟΚΝΕ, αναφέρει σε συνέντευξη του
στο Στάικο-Μακρή, ότι διάβασε μια τέτοια έκθεση και είδε να γράφει τι φαγητό είχε φέρει μαζί του
και πως θέλησε να φάει μόνος του ένα αυγό. Στάικος – Μακρής Π., Κίτσος Μαλτέζος…, σ. 350,
Σε μια από τις πρώτες εκδρομές, το Μάιο του 1942 στο Καλαμάκι, οι φοιτητές αφού έφαγαν,
έπαιξαν, τραγούδησαν και χόρεψαν, το απόγευμα πριν δύσει ο ήλιος άρχισαν τη μαζική επιστροφή.
Ήταν τόσο ευχάριστη η διάθεση και τόσο ανεβασμένο το ηθικό τους, ώστε όταν έφθασαν στο ύψος
των στηλών του Ολυμπίου Διός, μια ομάδα σπουδαστών στην οποία συμμετείχε και ο Νείλος
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Κομματικές διεργασίες στην ΟΚΝΕ και οργανωτική ανάπτυξη του
ΕΑΜ Νέων
Η επαναδραστηριοποίηση της ΟΚΝΕ στην Αθήνα, τον Πειραιά και τη
Σπουδάζουσα και η οργανωτική ανάπτυξη που παρατηρήθηκε στη βάση της, μέσω
των πρωτοβουλιών των προηγούμενων μηνών, την οδηγεί στη στοχοθέτηση των
επόμενων βημάτων. 362 Κυρίαρχη επιδίωξη της είναι, η ένταξη της νεολαίας μέσα σε
μια ενιαία οργάνωση της νέας γενιάς, όπου θα υποχωρεί η κομματική ταυτότητα και
θα προτάσσεται η ιδεολογική πλατφόρμα, παράλληλα με την αντιστασιακή
πρωτοπορία. Μια πρώτη κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση, είναι η δημιουργία του
ΕΑΜ Νέων το Φεβρουάριο. Ο επόμενος στόχος καθορίζεται στις 30 Μαρτίου, όταν
πραγματοποιείται η 2η πανελλαδική συνδιάσκεψη της ΟΚΝΕ. Εκεί αποφασίζεται: α)
να δυναμώσει η οργάνωση, β) όπου δυναμώσει, να δημιουργηθούν ενιαίες
οργανώσεις της νεολαίας, γ) να επεκταθεί η συνεργασία με τις οργανώσεις του ΕΑΜ
Νέων και δ) να δημιουργηθούν νόμιμες οργανώσεις της νεολαίας, εκπολιτιστικές,
εκδρομικές, αθλητικές, μορφωτικές και ψυχαγωγικές. Το Γραφείο της ΚΕ της ΟΚΝΕ,
απαρτίστηκε από τους Δημήτρη Βλαντά, Αδάμ Μολυβδά, Γιώργο Τρικαλινό,
Αχιλλέα Μπλάνα. Στο Γραφείο επίσης τοποθετείται τον Αύγουστο του 1942, μετά
την απόδραση της από την εξορία, η Ηλέκτρα Αποστόλου. 363 Καίριοι τομείς
δουλειάς που καθοδηγεί άμεσα είναι: Οι τρεις βασικές οργανώσεις Αθήνας – Πειραιά
–Σπουδάζουσας και η επαφή και συνεργασία με τις άλλες αντιστασιακές οργανώσεις,
η οποία γίνεται μέσω του Σταύρου Γιαννακόπουλου. Ενώ στα πλαίσια της
συμμετοχής στην ομοσπονδιακή διάρθρωση του ΕΑΜ Νέων, επιλαμβάνεται την
ανάπτυξη του μαθητικού τμήματος στις τάξεις του και τη δημιουργία του «Εθνικού
Συμβουλίου του ΕΑΜ.Νεών», με τη συμμετοχή διακεκριμένων προσωπικοτήτων.
Στη βάση της δημιουργίας νέων οργανώσεων της νεολαίας, η ΟΚΝΕ προχωρά
άμεσα στην αυτονόμηση του κοριτσίστικου τμήματος και την ίδρυση της «Λεύτερης
Νέας» (ΛΝ), που είναι η πρώτη ενιαία γυναικεία οργάνωση. 364 Ακολουθεί στα τέλη
Σεπτέμβρη ο Θεσσαλικός Ιερός Λόχος (ΘΙΛ) και στη συνέχεια η Ενιαία
Εθνικοαπελευθερωτική Εργατοϋπαλληλική Νεολαία (ΕΕΕΝ) και η Ένωση Νέων
Αγωνιστών Ρούμελης στη Λαμία (ΕΝΑΡ). Οργανώσεις που αργότερα συγχωνεύονται
•
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Μαστραντώνης, μέλος του ορειβατικού συνδέσμου, άρχισε να τραγουδά τον ύμνο του συνδέσμου:
«Πάνω στα βουνά, πάνω στα βουνά/ στενοχώρια δεν κρατά». Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες γεμάτοι
πάθος και ξαναμμένοι από τον ελεύθερο αέρα της εξοχής, χορεύουν και επαναλαμβάνουν μαζικά
τα λόγια του τραγουδιού, ενθουσιάζοντας τον κόσμο που τους παρακολουθούσε. Ελευθερίου Λ.,
Το Πολυτεχνείο…, σ. 29-30,
Ανταίος Π., Συμβολή…, τ. ΑΙΙ, σ.336, 339-340, Λιναρδάτος Σ., «Οι φοιτητές…», σ. 467,
Μανωλκίδου-Βέττα Φ., Θα…, σ. 34, Αντωνίου Κ. Επιστολή στη γράφουσα…, Λάζος Χ.,
Ελληνικό…, σ. 277, Βουρνάς Τ., Ιστορία…, σ. 163-164, Λιναρδάτος Σ., Πολιτικοί…, σ. 75,
Από το χειμώνα με πρωτοβουλία μερικών προοδευτικών υπαλλήλων του υπουργείου Επισιτισμού,
δημιουργήθηκε ο πρώτος προμηθευτικός συνεταιρισμός των δημοσίων υπαλλήλων. Κάτω από την
καθοδήγηση της ΟΚΝΕ, εκτύπωνε και κυκλοφορούσε προκηρύξεις στις γειτονιές της Αθήνας. Το
πιο σημαντικό στοιχείο όμως, ήταν ότι έδωσε τη βάση για τη δημιουργία μιας πλατιάς (100μελούς)
Κεντρικής Οικονομικής Επιτροπής, αρχικά της ΟΚΝΕ και στη συνέχεια της ΕΠΟΝ. Η Επιτροπή
αυτή εξασφάλιζε τα απαραίτητα οικονομικά μέσα στην ΚΕ της ΟΚΝΕ. Ζορμπαλάς Σ., ΕΠΟΝ…, σ.
25,
Τσιντζιλώνης Χ., ΟΚΝΕ…, σ. 262-265, Γλέζος Μ., Εθνική…, τ. Α΄, σ. 471, Κασιμάτης Σ., Οι
παράνομοι…, σ. 55, Ανταίος Π., Συμβολή…, τ. ΑΙ , σ. 175, 286-287, τ. ΑΙΙ, σ. 306-308, Τρικαλινός
Γ., Δρόμος…, σ. 47-49,
Το όνομα στην οργάνωση το έδωσε σε μια συνάντηση της επιτροπής των κοριτσιών της ΟΚΝΕ, η
Καίτη Ζεύγου. Με το όνομα συμφώνησαν αμέσως, παρόλο που σκέφτηκαν ότι η λέξη «λεύτερη»
μπορούσε να παρεξηγηθεί. Βερβενιώτη Τ., Η γυναίκα..., σ. 168, 202,
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και δημιουργούν την ΕΠΟΝ, εκπληρώνοντας τους προγραμματικούς στόχους της 30ης
Μαρτίου. 365
Μια ακόμη ισχυρή προωθητική εξέλιξη στην πορεία της ΟΚΝΕ πραγματοποιείται
τον Απρίλιο, όταν η ανεξάρτητη «Αλήθεια» θα διαλυθεί και τα περισσότερα μέλη της
θα προσχωρήσουν στην ΟΚΝΕ. Η ζύμωση της βάσης των δύο οργανώσεων στο
Πανεπιστήμιο και το Πολυτεχνείο μέσω της Κεντρικής Παμφοιτητικής Επιτροπής, σε
συνδυασμό με την πίεση από την ΟΚΝΕ να προσχωρήσουν τα μέλη της «Αλήθειας»
στην Κομουνιστική Νεολαία, οδήγησε τους ηγέτες της στην απόφαση να επιτρέψουν
την κίνηση αυτή, με τον όρο να μη διαλύσουν την οργάνωση, αλλά να μπουν στις
γραμμές της ως οργανωμένη φράξια. Η απόφαση αυτή όμως δε μπόρεσε να
λειτουργήσει για πολύ. Με πρωτεργάτη το Σταύρο Κασιμάτη, πείθεται το σύνολο
σχεδόν των μελών της «Αλήθειας» να εγκαταλείψει τον Καρβούνη. Έτσι, τον Απρίλιο
του 1942, τα μέλη του Πολυτεχνείου έπεισαν και αυτά του Πανεπιστημίου, ότι θα
έπρεπε να πάψουν να διατηρούν τη διπλή αυτή ιδιότητα και να τελειώνουν με την
«Αλήθεια». Συγκάλεσαν ευρεία σύσκεψη για να εισηγηθούν τη διάλυση. Τα μέλη της
Εκτελεστικής Επιτροπής της και άλλα στελέχη, άρχισαν να συγκεντρώνονται στο
σπίτι του Σπύρου Λιναρδάτου, στην οδό Μεθώνης 32. Όμως επειδή παρατηρήθηκε
αυξημένη κίνηση των Ιταλών στην περιοχή, αποφασίστηκε η συγκέντρωση να
μεταφερθεί στο σπίτι του Ανταχόπουλου στο Κολωνάκι. Η εισήγηση για τη διάλυση
της «Αλήθειας» έγινε από τον Κώστα Φιλίνη. Αντίθετοι για αρκετό καιρό ήταν ο
Νίκος Κυριαζίδης και ο Σπύρος Σπέγγος, οι οποίοι όμως αργότερα προσχώρησαν και
αυτοί. Έτσι, η διάλυση της «Αλήθειας», που αριθμούσε περίπου στα 70-75 μέλη,
οδηγεί την πλειοψηφία των πυρήνων της στην ΟΚΝΕ. Με την εξέλιξη αυτή η ΟΚΝΕ
αποκτά μέλη με σημαντική μαρξιστική-λενινιστική παιδεία. 366 Αποκτά επίσης τη
βιβλιοθήκη και τον εκτυπωτικό εξοπλισμό της οργάνωσης. 367
Η ίδρυση της «Λεύτερης Νέας» το ίδιο χρονικό διάστημα, δεν είναι αποτέλεσμα
μιας απόφασης που απλά υλοποιήθηκε, αλλά είναι η κατάληξη μιας πορείας που
ξεκίνησε με την έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς το 1941. Η δυναμική που εξέπεμπε
η ομάδα των φοιτητριών και σπουδαστριών μέσα στους χώρους των ΑΕΙ,
παρατηρήθηκε από τα στελέχη που είχαν επιφορτιστεί με την ανασυγκρότηση της
ΟΚΝΕ, με αποτέλεσμα να γίνει μια συστηματική προσπάθεια για την ένταξη τους
στην οργάνωση. Το πρώτο βήμα έγινε όταν με τη συγκρότηση του Γραφείου της ΚΕ
της ΟΚΝΕ, στα τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου, ο Αδάμ Μολυβδάς
αναλαμβάνει να επιβλέπει τις Νέες Κοπέλες, που καταγράφονται ως «Κορίτσια. Κ.Ν.
Ενιαία». 368 Υπεύθυνη γι’ αυτές στο χώρο των ΑΕΙ, ήταν η φοιτήτρια Ιατρικής,
Παπαθεοφίλου Ρίτσα. Η ορθότητα αυτής της κίνησης αποτυπώνεται και από τη
ραγδαία αύξηση των μελών, καθώς στο πρώτο τρίμηνο του 1942, υπάρχουν 50
Ανταίος Πέτρος, Συμβολή…, τ. ΑΙ , σ. 287, τ. ΑΙΙ, σ. 310, Τρικαλινός Γ., ο.π., σ.50, Βερβενιώτη Τ.,
Η γυναίκα…, σ. 169,
366
«Οι αγωνιστές της ˝Αλήθειας˝ ήταν από τους καλύτερους στις επιδόσεις τους σπουδαστές, ήξεραν
επιπλέον να ζυμώνουν τις ιδέες τους με δεξιότητα και επάρκεια». Φαράκος Γ., Μαρτυρίες…, σ. 17,
367
Αργυρίου Α και Λιναρδάτος Κ. Προσωπική συνέντευξη…, Κυριαζίδης Ν., Συνεντεύξεις…, σ. 2, 4,
Ε.Λ.Ι.Α., Στάικος – Μακρής Π., Κίτσος Μαλτέζος…, σ. 102-103, 152, Λιναρδάτος Σ., Πολιτικοί…,
σ. 67, 70-71, Γλέζος Μ., Εθνική…, τ. Α΄, σ. 439, 471, Τσιντζιλώνης Χ., ΟΚΝΕ…, σ. 263,
368
Η ύπαρξη αυτής της οργάνωσης κοριτσιών μέσα στην ΟΚΝΕ, οδηγεί και σε μια σύγχυση όπως
αυτή καταγράφεται στα διάφορα μεταγενέστερα κείμενα, ως προς την ακριβή ημερομηνία ίδρυσης
της ΛΝ. Είναι γεγονός όμως, ότι η οργάνωση ιδρύθηκε σε εφαρμογή των αποφάσεων της 2ης
πανελλαδικής συνδιάσκεψης της ΟΚΝΕ, που έγινε στις 30 Μαρτίου του 1942 και πριν τις 11
Ιουνίου του 1942, οπότε και τυπώθηκε το πρώτο φύλλο της παράνομης εφημερίδας της. Με
πιθανότερη ημερομηνία ίδρυσης το Μάιο του 1942. Βερβενιώτη Τ., Η γυναίκα…, σ. 203, Ανταίος
Π., Συμβολή…, τ. ΑΙΙ , σ. 383,
365
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οργανωμένες νέες στην Αθήνα, τον Πειραιά και τη Σπουδάζουσα και το δεύτερο 380.
Από το σημείο αυτό, ως την ίδρυση μιας επώνυμης κοριτσίστικης οργάνωσης, η
απόσταση είναι μικρή. 369
Το Μάιο του 1942 λοιπόν μετά τη συνδιάσκεψη της ΟΚΝΕ, δημιουργείται η ενιαία
οργάνωση των νέων κοριτσιών Λεύτερη Νέα. Υπεύθυνη στα πανεπιστήμια είναι η
Ρίτσα Παπαθεοφίλου και γραμματέας για την καθοδήγηση, στην αρχή η Μαρία
Καραγιώργη και έπειτα από τον Αύγουστο του 1942, η Ηλέκτρα Αποστόλου. 370 Η
νέα οργάνωση εντάσσεται άμεσα στο ΕΑΜ Νέων και υιοθετεί πλήρως την ιδεολογική
του πλατφόρμα, ενώ διακυρύσσει πως ενδιαφέρεται για τις πολιτικές και ιδεολογικές
τοποθετήσεις των κοριτσιών. Για να τονίσει τη διαφοροποίηση της από αυτό,
αποφασίζει να χρησιμοποιήσει το πράσινο χρώμα για το γράψιμο συνθημάτων στους
τοίχους. Χρώμα που υιοθετεί αργότερα και η ΕΠΟΝ για τους ίδιους λόγους. 371 Τον
Ιούνιο, η καθοδήγηση του ΕΑΜ Νέων κοινοποιεί σε όλα τα γυναικεία μέλη του, την
ίδρυση της νέας οργάνωσης και στις 11 του μηνός, κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο του
παράνομου πολυγραφημένου τετρασέλιδου εντύπου της, με τίτλο: «Η Φωνή της
Νέας». 372
Η «Λεύτερη Νέα» λειτούργησε σαν πόλος συσπείρωσης των νέων κοριτσιών που
επιθυμούσαν να συμμετέχουν στην αντίσταση. Μέχρι τότε η επιθυμία τους, ιδίως των
φοιτητριών, συναντούσε τις ισχυρές κοινωνικές προκαταλήψεις της εποχής. Η
συμμετοχή των γυναικών στην κοινωνική και ιδίως την πολιτική ζωή του τόπου,
καθώς και η συναναστροφή τους, που εκ των πραγμάτων προέκυπτε, με το αντίθετο
φύλο, εντασσόταν στα όρια της αποκλίνουσας συμπεριφοράς. Η ισχυρή όμως θέληση
των νέων γυναικών, που εκφραζόταν κυρίως μέσα από τη Σπουδάζουσα, διαμόρφωσε
τις συνθήκες για τη δημιουργία μιας αποκλειστικά γυναικείας οργάνωσης, η οποία
διευκόλυνε τη συμμετοχή τους στην αντίσταση και παράκαμπτε τα όποια εμπόδια
υπήρχαν. 373 Όλη την ιεραρχία την αποτελούσαν αποκλειστικά γυναίκες, ενώ η
οργανωτική δομή της ήταν η τριαδική, με μία υπεύθυνη την οποία όριζε η οργάνωση.
Τα πρώτα βήματα της έγιναν μέσα στα ΑΕΙ, με πρωταγωνίστριες την Κική Βουδούρη
(Φαίδρα, Πολυτεχνείο)), την Κατίνα Καρρά, (Πολυτεχνείο) τη Φώφη Λαζάρου
(Νομική) και τη Ρίτσα Παπαθεοφίλου (Ιατρική). Οι κοπέλες αυτές είχαν ανατραφεί
με το όραμα μιας ανεξάρτητης δικής τους κοινωνικής και επαγγελματικής πορείας,
που περνούσε μέσα από τις σπουδές τους. Βασικός στόχος όλων των μελών της, ήταν
η συμμετοχή στον αγώνα κατά του κατακτητή, παράλληλα με την επιδίωξη της
ισότητας και του σεβασμού της προσωπικότητας τους. Στόχος που αντικατοπτρίζεται
369
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Τρικαλινός Γ., Δρόμος…, σ. 38, Βερβενιώτη Τ., Η γυναίκα..., σ. 168,
«Εγώ ήμουνα στο ΕΑΜ Νέων και, κάποια ώρα ενταχθήκαμε στη "Λεύτερη Νέα". Αυτό πρέπει να
ήτανε το Μάη του ΄42. Εμείς είμαστε δύο πυρήνες της Νομικής, δύο τριάδες». Λαζάρου Φ.,
Συνεντεύξεις…, σ. 6, Ε.Λ.Ι.Α.,
Λαζάρου Φ., «Από τη Λεύτερη Νέα στην ΕΠΟΝ», περ. «ΕΑΜ-Αντίσταση», τχ. 64-65, ΙανουάριοςΜάρτιος 2003, σ. 11, Λαζάρου Φ., «Οι νέες πρωτοπόρες στον αγώνα», στο Αφιέρωμα, «ΕΠΟΝ 32
χρόνια», περ. «Θούριος», περίοδος Δ΄, αρ. φύλλου 12, 21 Φεβρουαρίου 1975, σ. 12,
Η εφημερίδα κυκλοφόρησε για μικρό χρονικό διάστημα, μέχρι την ίδρυση της ΕΠΟΝ και
τυπωνόταν στον πολύγραφο της οργάνωσης. Τα άρθρα τα έγραφαν οι κοπέλες της Σπουδάζουσας,
τα «χτυπούσαν» στη γραφομηχανή και έφτιαχναν το λογότυπο της εφημερίδας με την «καρφίτσα».
Η Μαντώ Σταματιάδου έστελνε τις συνεργασίες στην εφημερίδα, τις οποίες ετοίμαζε με τη βοήθεια
του Χρίστου Βορτσέλα. Ξηραδάκη Κ., «Αναμνήσεις από τη Λεύτερη Νέα», περ. «ΕΑΜΑντίσταση», τχ. 16, Ιανουάριος-Μάρτιος 1991, σ. 21, Ανταίος Π., Συμβολή…, τ. ΑΙΙ , σ. 340,
Βερβενιώτη Τ., Η γυναίκα…, σ. 168, 262, Βαρών Ο., Ελληνικός…, τ. Α΄, σ. νγ, 99, Γλέζος Μ.,
Εθνική…, τ. Β΄, σ. 1076, Τρικαλινός Γ., Δρόμος…, σ. 38,
«…μια κοπέλα θα εύρισκε πολύ πιο εύκολο τι να πει και πώς να φέρει κοντά μια άλλη κοπέλα. Θα
μπορούσε δηλαδή ο κύκλος της οργάνωσης ν’ ανοίξει από κοπέλα σε κοπέλα». Βουδούρη Κ.,
Συνεντεύξεις από το αρχείο της ΕΡΤ, Φάκελος Α-Β, 28, σ. 1, Ε.Λ.Ι.Α.,
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ξεκάθαρα μέσα στους στίχους του ύμνου της οργάνωσης, που φτιάχτηκε πάνω στο
σκοπό ενός εμβατηρίου του Μακεδονικού Αγώνα: «Να λυτρωθούμε από την τριπλή
σκλαβιά/ καταχτητή, προϊσταμένου και άντρα…». 374 Οι στίχοι αυτοί αναπαριστούν με
γλαφυρό τρόπο το πνεύμα της εποχής, καθώς ακόμη και οι άντρες σύντροφοι δεν
αναγνώριζαν το ρόλο και τη σπουδαιότητα της γυναικείας συμμετοχής. 375 Με την
ίδρυση της ΛΝ όμως τα πράγματα αλλάζουν. Η υποτίμηση και η προκατάληψη
εξακολουθούν να υπάρχουν, αλλά τώρα οι λεύτερες νέες έχουν τη δική τους
οργάνωση, μέσω της οποίας αποκτούν οντότητα. 376 Συμμετέχουν στα καθοδηγητικά
όργανα, αναλαμβάνουν ευθύνες που πριν δεν μπορούσαν ούτε να τις διανοηθούν,
οργανώνουν γιορτές και διεκδικούν ενεργά την ισοτιμία τους. 377
Στην οργάνωση και εξάπλωση του μαθητικού τμήματος του ΕΑΜ Νέων, που
αργότερα αυτονομήθηκε ως Ενιαία Μαθητική Νεολαία (ΕΜΝ) και υπήρξε ιδρυτικό
μέλος της ΕΠΟΝ, καθοριστικό ρόλο διαδραμάτισαν οι σπουδαστές του
Πολυτεχνείου. Μέχρι τότε οι οργανωμένοι μαθητές που ήταν εγγεγραμμένοι στο
ΕΑΜ Νέων, δεν είχαν δικό τους χωριστό τμήμα. Μετά τη συνδιάσκεψη της ΟΚΝΕ, η
οργάνωση του μαθητικού τομέα ανατίθεται στους μαθητές Μανωλκίδη Κώστα,
Πετρόγιαννη Ντίνο και Ελένη Μάρδα. Ο πρώτος είχε σύνδεση με το Πολυτεχνείο και
ο δεύτερος με τη Νομική. Επειδή τα σχολεία ήταν κλειστά και η εξάπλωση του
μαθητικού τμήματος συναντούσε σημαντικές δυσκολίες, αποφασίστηκε να οργανωθεί
φροντιστήριο μέσα στη Λέσχη του Πολυτεχνείου. Σε αυτό διδάσκουν οι,
Μαστραντώνης, Ελευθερίου, Βουδούρης, αλλά και άλλοι αριστούχοι σπουδαστές του
ιδρύματος. 378 Συγκεντρώνονται με αυτό τον τρόπο 50-60 μαθητές, που αποτελούν τον
πυρήνα του μαθητικού κινήματος και μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα η μαθητική
οργάνωση του ΕΑΜ Νέων γίνεται η πιο μαζική. Ο αρχικός και πιο δυναμικός
Όλος ο ύμνος της οργάνωσης, που μάλλον έγραψε η Ηλέκτρα Αποστόλου, ήταν: «Εμπάτε νέες μεσ’
στη Λ.Ν./ ο αγώνας μας νάναι σφιχτοδεμένος/ για λευτεριά τιμή και για ζωή/ να πέσουμε μεσ’ στη
φωτιά με μένος./ Να πολεμήσουμε το φασισμό/ τη μπότα που αφανίζει το λαό μας/ και με ανδρεία και
ηρωισμό/ εμπρός και μεις για τον ξεσκλαβωμό μας./ Να λυτρωθούμε απ’ την τριπλή σκλαβιά/
κατακτητή, προϊσταμένου και άνδρα/ να κατακτήσουμε τη λευτεριά/ να γίνουμε άξιες γι’ αυτή, για
πάντα./ Το ΕΑΜ των Νέων με την Λ.Ν./ με τους αντάρτες φόβος των τυράννων/ θα δώσουν λεύτερη
πιο τη ζωή/ στα χέρια των λαών των σκλάβων». Λαζάρου Φ., «Από τη Λεύτερη…», σ. 12, Η Κική
Βουδούρη αναφέρει ότι τους στίχους του ύμνου τους έγραψε αυτή μαζί με τη Ρίτσα Παπαθεοφίλου.
Βουδούρη Κ., Συνεντεύξεις…, σ. 1, Ε.Λ.Ι.Α.,
375
Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η Φώφη Λαζάρου, όταν οργανώθηκε στην ΟΚΝΕ το φθινόπωρο
του 1941, ήταν η πρώτη και η μόνη κοπέλα στη Νομική Σχολή, γι’ αυτό δεν την είχαν εντάξει σε
τριάδα, ούτε της ανέθεταν κάποια συγκεκριμένη δουλειά, παρόλο που συμμετείχε στις διαδηλώσεις
και τις άλλες δράσεις της οργάνωσης. Στην πρώτη συγκέντρωση μάλιστα των πρωτοετών της
Νομικής, που έγινε το φθινόπωρο του 1941 για την εκλογή Επιτροπής Έτους, προτάθηκαν η
Λαζάρου μαζί με μία συμφοιτήτρια της. Όταν ακουστήκαν τα ονόματα των δύο φοιτητριών, τα
χειροκροτήματα και οι επιδοκιμασίες καλύφθηκαν από το γνωστό σύρσιμο των ποδιών. Από τότε
μόνιμη επωδός των φοιτητριών ήταν η φράση: «Να μη μας υποτιμάτε». Λαζάρου Φ., «Οι
Επονίτισες…», σ. 32-33,
376
Όταν συγκρότησαν γυναικεία συνεργεία για το γράψιμο συνθημάτων στους τοίχους, οι συμφοιτητές
τους έλεγαν με κοροϊδευτική διάθεση: «Άμα δείτε τον εχθρό να προτάξετε τα στήθια σας». Λαζάρου
Φ., Συνεντεύξεις…, σ. 6, Ε.Λ.Ι.Α.,
377
Μανωλκίδου-Βέττα Φ., Θα…, σ. 34, Χατζηπατέρας Κ. - Φαφαλιού-Δραγώνα Μ., Μαρτυρίες…, τ.
Α΄, σ. 141, 253, Βερβενιώτη Τ., Η γυναίκα…, σ. 202, 261, 266, 268-269, 335, Ξηραδάκη Κ.,
«Αναμνήσεις…», σ. 21, Βαρών-Βασάρ Ο., Η ενηλικίωση…, σ. 78, 99-102,
378
«Αν πάρουμε το Πολυτεχνείο, αυτό το κάστρο της Αντίστασης, όλοι οι πρώτοι μαθητές, όλοι οι
αριστούχοι, όλα τα καλύτερα παιδιά, που ένα-ένα τα θυμάμαι, να μαζεύονται στη Λέσχη εκείνη που
πρωτοφτιάξαμε, και να γίνονται οι περίφημες διαλέξεις, με συμμετοχή καθηγητών, με τον
Παπαπέτρου.[…] γινόντουσαν θαυμάσιες συζητήσεις πάνω σε διάφορα θέματα. Εκεί έλαμπε ο
Φιλίνης και ο Ανταχόπουλος, ο Ελευθερίου, ο νεαρός Ξενάκης…». Μανωλκίδης Κ., Συνεντεύξεις
από το αρχείο της ΕΡΤ, Φάκελος Μ, 147, σ. 4, Ε.Λ.Ι.Α.,
374
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πυρήνας των μαθητών, βρισκόταν στο Ε’ Γυμνάσιο. Η γραμματεία του μαθητικού
τομέα αποτελούνταν από 8-9 μαθητές, ενώ γραμματέας ήταν πάντα φοιτητής. Στη
θέση αυτή υπηρέτησαν κατά σειρά οι, Άγγελος Διαμαντόπουλος, Κώστας Φιλίνης,
που ήταν και το μεγαλύτερο διάστημα, ο Νίκος Καράς και τελευταίος ο Τζωρτζάτος,
που σκοτώθηκε από τους Γερμανούς στο Χαϊδάρι. Υπεύθυνος αντιπρόσωπος για τη
συμμετοχή και οργάνωση των μαθητών στις διαδηλώσεις, ήταν ο Μαστραντώνης. 379
Παράλληλα, το ΕΑΜ Νέων οργανώνεται στελεχιακά και στις 29 Μαΐου εκδίδει το
πρώτο φύλλο της εφημερίδας «Λευτεριά», που ήταν όργανο της Κ.Ε. του. 380 Σε αυτό
δημοσιεύονται τα τέσσερα από τα έξι άρθρα, του «Συμφωνητικού» των οργανώσεων
που το ίδρυσαν. 381 Ενώ στα πλαίσια της κλιμάκωσης του αγώνα, δημιουργείται το
«Εθνικό Συμβούλιο του ΕΑΜ Νέων». Σε αυτό συμμετέχουν, εκτός από τους
εκπροσώπους των οργανώσεων οι οποίες το συγκροτούν και εξέχουσες
προσωπικότητες της εποχής, όπως ο καθηγητής του Πολυτεχνείου Αθ. Ρουσόπουλος,
οι καθηγητές του Πανεπιστημίου Γ. Γεωργαλάς (κατοπινός πρόεδρος της ΕΠΟΝ),
Διον. Ζακυθηνός και Φαίδωνας Βεγλερής, καθώς και η Μαρία Σβώλου. Το Εθνικό
Συμβούλιο κρατούσε επαφή με καθηγητές όπως οι Ν. Κρητικός, Α. Παπαπέτρου, Π.
Κόκκαλης κ.α., που συμπαραστέκονταν στους αγώνες των φοιτητών, αλλά και με
κορυφαίους παιδαγωγούς όπως ο Κ. Σωτηρίου, ο Γ. Ιμβριώτης, η Ρόζα Ιμβριώτη κ.α.
Συνεδρίαζε κάθε Σάββατο στο σπίτι του καθηγητή Δ. Ζακυθινού ή σε άλλα σπίτια
προσωπικοτήτων. Ήταν ένα όργανο συμπαράστασης προς τη μαχόμενη νεολαία και
μελέτης των προβλημάτων της. Λειτούργησε δίπλα στο γραφείο της Σπουδάζουσας,
βοηθώντας στο να μελετηθούν καλύτερα και να προωθηθούν τα προβλήματα των
σπουδαστών, αλλά και να καρποφορήσει πιο γρήγορα η ιδέα της δημιουργίας της
ενιαίας οργάνωσης της νεολαίας, καθώς με το κύρος των μελών του προωθούσε την
ενότητα της μέσα από το ΕΑΜ Νέων. 382
Το μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων που αποκτά η Σπουδάζουσα, η οποία τίθεται
στην πρωτοπορία για την επίτευξη των στόχων της συνδιάσκεψης, μαζί με τα
Γραφεία της ΟΚΝΕ στην Αθήνα και τον Πειραιά, προκαλεί την αντίδραση των αρχών
κατοχής, που αρχίζουν την καταδίωξη των καθοδηγητικών στελεχών της και τα
υποχρεώνουν να περάσουν στην παρανομία. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, να
πραγματοποιηθεί και μια ανανέωση των στελεχών της. Στην ΟΚΝΕ Πολυτεχνείου
στη θέση των τελειόφοιτων Κασιμάτη, Ελευθερίου, Γαβριηλίδη, Τσαούση κ.α. που
καθυστέρησαν τις σπουδές τους ή τις διέκοψαν για να πλαισιώσουν τη Σπουδάζουσα,
έρχονται έτοιμα από τους αγώνες που έχουν προηγηθεί, νέα στελέχη όπως οι Νείλος
Μαστραντώνης, Ι. Ψιλόπουλος, Δ. Αυγερινός, Κώστας Φιλίνης, Νίκος Καράς,
Λεωνίδας Τζεφρώνης, Άγγελος Διαμαντόπουλος, Νικίας Σταυρουλάκης, Αχιλλέας
379

380

381

382

Οι μαθητές κυκλοφόρησαν το έντυπο «Μαθητική Φωνή». Πρώτος αρχισυντάκτης της ήταν ο
Χρήστος Πασαλάρης, στη συνέχεια ο Αλέξης Κοτζιάς, ενώ συνεργάτης της ήταν ο μικρός τότε
Τίτος Πατρίκιος. Στην εφημερίδα συνεργάστηκαν επίσης οι, Φιλίνης, Μανωλκίδης, Πετρόγιαννης,
Γαΐτη, Σκιαδάς, Μάνος Χατζηδάκης και η Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ που αρχικά είχε οργανωθεί
στη «Σπίθα». Για το λόγο αυτό την αποκαλούσαν πειραχτικά «Σπιθίτσα». Μανωλκίδης Κ.,
Συνεντεύξεις…, σ. 1-4, Ε.Λ.Ι.Α.,
Από το Μάιο του 1942 έως το Φεβρουάριο του 1943, οπότε και ιδρύθηκε η ΕΠΟΝ, κυκλοφόρησαν
τα εξής πέντε τεύχη: αρ. φύλλου 1, 29 Μαΐου 1942, αρ. φύλλου 2, 24 Σεπτεμβρίου 1942, αρ.
φύλλου 4, 10 Δεκεμβρίου 1942 και αρ. φύλλου 5, 5 Φεβρουαρίου 1943. Ζορμπαλάς Σ., ΕΠΟΝ…,
σ. 174, Βαρών Ο., Ελληνικός…, τ. Α΄, σ. 75
Στο κεντρικό του άρθρο αναγγέλλει την λειτουργία του και απευθύνει πρόσκληση σε όλες τις
«Εθνικές οργανώσεις νέων κι όλους τους νέους Έλληνες», να πυκνώσουν τις γραμμές του. «Ανοιχτό
γράμμα της Κ.Ε. του Εθνικοαπελευθερωτικού Μετώπου Νέων», εφ. Λευτεριά, αρ. φύλλου 1, 25
Μαΐου 1942, σ. 1, Κ52, Β2, Αρχείο Ηρακλή Πετιμεζά, ΓΑΚ, Βαρών Ο., ο.π., σ. νβ, Γλέζος Μ.,
Εθνική…, τ. Α΄, σ. 521-522, Συλλογικό, Κείμενα…, τ. Α΄, σ. 505,
Ανταίος Π., Συμβολή…, τ. ΑΙΙ, σ. 389-391, Ζορμπαλάς Σ., ΕΠΟΝ…, σ. 35, Γλέζος Μ., ο.π., σ. 523,
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Μπακάλμπασης, Γρηγόρης Φαράκος, Κική Βουδούρη, Κατίνα Καρά, Δανάη
Αντωνοπούλου και άλλοι. Τα νέα αυτά στελέχη πλαισιώνουν το γενικότερο κίνημα
της σπουδάζουσας, ενώ αργότερα μετά τη δημιουργία της ΕΠΟΝ, πολλοί από αυτούς
γίνονται καθοδηγητές οργανώσεων περιοχών των μεγάλων πόλεων. 383
• Επέκταση του φοιτητικού κινήματος
Την άνοιξη η δράση των φοιτητών, η οποία εντείνεται εξαιτίας της οργανωτικής
ανάπτυξης και της μεθοδικότητας με την οποία προβάλλουν τα καθημερινά τους
προβλήματα, αποκτά επιπλέον αντιστασιακό περιεχόμενο και οδηγεί σε ένα γενικό
αναβρασμό μέσα στα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Κάθε διεκδίκηση τους αποτελεί και
μία πράξη αμφισβήτησης, όχι μόνο της «κυβέρνησης» αλλά και των κατακτητών. Η
κινητικότητα που παρατηρείται στο φοιτητικό κόσμο, διαχέεται στην κλειστή
αθηναϊκή κοινωνία και αποκτά ευρύτερα κοινωνικά ερείσματα, επηρεάζοντας και
παρακινώντας σε κινητοποιήσεις και άλλες κοινωνικές ομάδες, λειτουργώντας ως
επιταχυντής για την εμφάνιση νέων κοινωνικών κινημάτων. Ενώ η σύνδεση του
φοιτητικού κινήματος με αυτά, εγκαινιάζεται με την πρώτη γενική απεργία των
δημοσίων υπαλλήλων, που ξεκινά στις 12 Απριλίου και διαρκεί εννέα μέρες. Στην
απεργία παίρνουν μέρος οι εργαζόμενοι στα υπουργεία Εργασίας, Παιδείας,
Εσωτερικών, Πρόνοιας, Εθνικής Οικονομίας, στο Γενικό Λογιστήριο και στο
Μετοχικό Ταμείο. 384 Κύριο αίτημα τους είναι η αντιμετώπιση της πείνας και η
αναπροσαρμογή των μισθών. 385 Από τότε το φοιτητικό κίνημα συνενώνεται με το
αναδυόμενο γενικότερο λαϊκό και συνεχίζει σε μια κοινή πορεία, που χαρακτηρίζεται
από αλληλοεπιδρώμενες δράσεις, που λειτουργούν πολλαπλασιαστικά και
επιταχύνουν την ανάπτυξη του συνολικού αντιστασιακού κινήματος.
Μετά τη λήξη της απεργίας, οι Ιταλικές και Γερμανικές αρχές δημοσιεύουν
προκήρυξη, με την οποία ποινικοποιούν τις απεργιακές κινητοποιήσεις και τιμωρούν
τους υποκινητές ακόμη και με την ποινή του θανάτου. 386 Ενώ η «κυβέρνηση» μη
μπορώντας να αντιδράσει με άλλο τρόπο, προσπαθεί να περιορίσει την ανάπτυξη του
φοιτητικού κινήματος κλείνοντας το Πανεπιστήμιο Αθηνών στις 25 Απριλίου. Στην
απόφαση αυτή ο Λογοθετόπουλος αναφέρει χαρακτηριστικά, ότι «κατόπιν
επανειλημμένων απεργιακών κινήσεων των φοιτητών […] απεφασίσαμεν […] όπως
διακοπή η διδασκαλία των μαθημάτων πασών των Σχολών του καθ’ υμάς Παν/μίου
μέχρι πέρατος του τρέχοντος ακαδημ. Έτους 1941-42». 387 Οι φοιτητές αντιδρούν και
με υπόμνημα τους προς τον Πρύτανη ζητούν την έναρξη των μαθημάτων. 388 Το
Ελευθερίου Λ., Το Πολυτεχνείο…., σ. 31, Ανταίος Πέτρος, Συμβολή…, ΑΙ, σ. 187,
Η απεργία ξεκίνησε όταν στο Κεντρικό Ταχυδρομείο της Αθήνας, ένας υπάλληλος έχασε τις
αισθήσεις του την ώρα που μετέδιδε τηλεγράφημα. Αμέσως μια επιτροπή υπαλλήλων ζητάει από το
διευθυντή να εξασφαλίσει ένα ελάχιστο όριο διατροφής. Ο διευθυντής απειλεί και διατάζει την
απόλυση 12 υπαλλήλων. Η είδηση προκαλεί αναστάτωση και άμεση απάντηση. Όλοι οι υπάλληλοι
χωρίς προετοιμασία κατεβαίνουν σε απεργία, που το απόγευμα της ίδιας ημέρας γενικεύεται.
Χατζής Θ., Η Νικηφόρα…, τ. 1ος,, σ. 249,
385
Ελευθερίου Λ., Το Πολυτεχνείο…, σ. 30, Αξιώτη Μ., Αθήνα 1941-1945. Ξυλογραφίες της ομάδας
«Χαράχτες Εθνικής Αντίστασης», Αθήνα, «Καραβία», 1945, σ. 12, Μιλλιέξ Ροζέ, Ημερολόγιο…,
σ. 134, Ζωίδης Γ., Καΐλας Μ., Μαματζής Τ., Αθανασίου Φ., Ασούρας Γ., Ιστορία…, σ. 104-105,
Μπαρτζιώτας Β., Η Εθνική…, σ. 61, Κατσαντώνης Γ., Εκπαιδευτικοί…, σ. 25, Ανταίος Π.,
Συμβολή…, τ. ΑΙΙ, σ. 319, Weber J., Πρόσωπα…, σ. 164,
386
«Αι στρατιωτικαί Ιταλικαί και Γερμανικαί Αρχαί έναντι των ενδεχόμενων απεργιών», εφ. Ελεύθερο
Βήμα, 28 Απριλίου 1942, σ. 2,
387
Φάκελος 3/8, αρ. πρωτ. 6458/1657/25-4-42, Αρχείο ΕΚΠΑ,
388
Στο υπόμνημα μεταξύ άλλων αναφέρουν: «…Το Υπουργείον Παιδείας αποφασίζον την λήξιν του
Πανεπιστημιακού έτους διαρκέσαντος ολιγότερον του μηνός […] δεν λαμβάνει ίσως υπ’ όψιν του ότι
είναι αδύνατον διά τους φοιτητάς […] ν’ αρχίσωσιν μαθήματα νέου έτους αφιεμένης κατά μέρος
383
384
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φοιτητικό κίνημα έχει εξαπλωθεί και η δράση του προκαλεί τριγμούς στην
προσπάθεια της «κυβέρνησης» να τηρήσει την έννομη τάξη. Η μόνη λύση είναι η
απομάκρυνση των φοιτητών από τους χώρους μαζικής εστίασης και συγκέντρωσης,
μια πρακτική που θα ακολουθηθεί χωρίς επιτυχία μέχρι το καλοκαίρι.
Δύο μέρες μετά, στην πρώτη επέτειο της εισόδου των Γερμανών στην Αθήνα, η
«κυβέρνηση» γιορτάζει τη δική της επέτειο. Οι φοιτητές της ΑΣΟΕΕ με επικεφαλής
το Μανώλη Γλέζο, κηρύσσουν σε ένδειξη διαμαρτυρίας ολοήμερη απεργία, με αποχή
από τα μαθήματα και σταμάτημα της λειτουργίας των γραφείων της Σχολής. 389 Το
επόμενο βήμα μετά το κλείσιμο των Σχολών του Πανεπιστημίου, είναι η κατάργηση
του φοιτητικού συσσιτίου. Απόφαση που ανακοινώνει η «κυβέρνηση» στις 5
Μαΐου. 390 Είχε προηγηθεί αίτημα στη Σύγκλητο από το συνεταιρισμό των φοιτητών,
ώστε να του χορηγηθεί χρηματική επιχορήγηση από το κράτος. Παρόμοιο αίτημα του
συνεταιρισμού των σπουδαστών του Πολυτεχνείου, είχε γίνει δεκτό. Η Σύγκλητος το
Μάιο παραπέμπει το υπόμνημα στο υπουργείο Παιδείας, με τη σύσταση να γίνει το
ίδιο και για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου. 391 Το μήνα αυτό, 735 φοιτητές του
Πανεπιστημίου, προσέρχονται στην Υγειονομική Υπηρεσία της Πανεπιστημιακής
Λέσχης, για να εμβολιαστούν με το αντιτυφικό εμβόλιο. Ενώ για πρώτη φορά
εμφανίζεται σε νοσολογική κατάσταση μια νέα ασθένεια· ο υποσιτισμός. 392 Μέσα σε
αυτό το κλίμα και μετά την «κυβερνητική» επίθεση, οι φοιτητές της Σπουδάζουσας
που εκφράζονται τώρα μέσω της ΟΚΝΕ και του ΕΑΜ Νέων, αναλαμβάνουν
πρωτοβουλίες, ώστε να πετύχουν ανάκληση της απόφασης για την κατάργηση των
συσσιτίων. Σχηματίζουν επιτροπές που επισκέπτονται την Εφορία της
Πανεπιστημιακής Λέσχης, τον πρύτανη και τα υπουργεία Παιδείας και Επισιτισμού.
Ενώ παράλληλα, ενημερώνουν τους συναδέλφους τους με προκηρύξεις που
κυκλοφορούν στους πανεπιστημιακούς χώρους. 393 Τελικά μετά από έντονες παραστάσεις και υπομνήματα, επιτυγχάνουν το στόχο τους και ταυτόχρονα μέσω των παράνοολοκλήρου της ύλης, […] άτινα εδιδάσκοντο εις εν ολόκληρον Πανεπιστημιακόν έτος […] οι φοιτηταί
[…] είναι αποφασισμένοι σταθερώς και έν απολύτω συμφωνία να αγωνισθώσι διά την έναρξιν της
λειτουργίας και την παράτασιν του Πανεπιστημιακού έτους…». Ανταίος Π., Συμβολή…, ΑΙΙ, σ. 360361,
389
Ο Γλέζος με τη συνοδεία μιας ομάδας συμφοιτητών του, απευθύνθηκαν στους πρωτοετείς της
ΑΣΟΕΕ και κατάφεραν να κλείσουν τη Σχολή για μία ημέρα. Μετά από αυτή την εκδήλωση, ο
Γλέζος προσβλήθηκε από κεχροειδή φυματίωση, με αποτέλεσμα να απέχει εντελώς για ένα
εξάμηνο. Στους επόμενους μήνες, κατορθώνει μέσω του αδερφού του Νίκου, να συνδεθεί με την
ΟΚΝΕ και να διακινεί το έντυπο υλικό του 4ου Τομέα του ΕΑΜ Νέων. Ο Τομέας αυτός
αποτελούνταν από τις συνοικίες: Πετράλωνα, Θησείο, Ρουφ, Βοτανικό, Μεταξουργείο, Ακαδημία
Πλάτωνος, Κολωνό, Σεπόλια, Θυμαράκια, Περιστέρι, Αγία Βαρβάρα, Μπαρουτάδικο. Γλέζος Μ.,
Εθνική…, τ. Β΄, σ. 918, Γλέζος Μ. Προσωπική συνέντευξη…,
390
«Έκλεισε λοιπόν ο ΛΟΓΟΘΕΤΟΠΟΥΛΟΣ το Πανεπιστήμιο Αθηνών […] Για να ολοκληρωθή το
έγκλημα […] εσκέφθη να εκβιάσει τους φοιτητάς να φύγουν από την Αθήνα και να γυρίσουνε σπίτια
τους. Σταμάτησε τα φοιτητικά συσσίτια και κατεδίκασε στην ΠΕΙΝΑ την πλειονότητα των φοιτητών.
[…] Οι φοιτηταί δεν παρατούν στη μέση τον Αγώνα. Δεν είναι Λιποτάκται. Είναι Αγωνισταί και
ξέρουν ότι μάχονται για τα υπέρτατα Ιδανικά του Έθνους». «Το κλείσιμο του Πανεπιστημίου»,
εφ. Εφημερίς της Ελλάδος, αρ. φυλ. 21, χ.χ., σ. 2, Κ52, Α1, Αρχείο Ηρακλή Πετιμεζά, ΓΑΚ, βλ.
επίσης «Καταργείται το φοιτητικό συσσίτιο», εφ. Ελεύθερο Βήμα, 7 Μαΐου 1942, σ. 2,
391
Πρακτικά…, (Ημερήσια Διάταξη), Συνεδρία εικοστή πρώτη της 19ης Μαΐου 1942, σ. 4, Αρχείο
ΕΚΠΑ,
392
Φάκελος 252, (Πανεπιστημιακή…), αρ. πρωτ. -/18-6-42, Αρχείο ΕΚΠΑ,
393
Παρατίθενται αποσπάσματα από τρεις προκηρύξεις της περιόδου, τα δύο πρώτα είναι από το
ΕΑΜ.Ν. και το τρίτο από την ΟΚΝΕ Πειραιώς: 1. «Πως θα ζήσουμε το χειμώνα χωρίς συσσίτια και
τρόφιμα;», 2. «Συνάδελφοι. Η λακεδοκυβέρνηση της πείνας βοηθώντας το έργο του κατακτητή στην
απαθλίωση του Ελληνικού λαού και της νέας γενιάς αρνιέται να τροφοδοτήση τα συσσίτια», 3.
«Κίνδυνος να καταργηθούν τα συσσίτια». Ε344, Ε350 και Ε406 αντίστοιχα, Φάκελος Ε, Αρχείο
ΕΠΟΝ, ΑΣΚΙ,
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μων εφημερίδων τους, παροτρύνουν τους επαρχιώτες φοιτητές, να παραμείνουν στο
Πανεπιστήμιο και να αγωνιστούν για τη βελτίωση των συσσιτίων. 394
Παράλληλα δραστηριοποιούνται και οι φοιτητές, Κώστας Ισιδωρίδης, Γιάννης
Βάκης, Λευτέρης Κωνστανταράκης, Μαριέττα Ράδοβιτς, Νταίζη Μπενβενίστε,
Στάμω Τσαρούχη, Σταύρος Δρόσος, Κώστας Βλασσόπουλος και άλλοι. Όλοι τους
είναι προσκείμενοι στην ομάδα των Λιανόπουλου, Θεοδωρόπουλου και
Μεγαλοοικονόμου. Οι τρεις πρώτοι μάλιστα όπως έχει ειπωθεί, είχαν διαγραφεί από
την επιτροπή συσσιτίων στη συνέλευση στην Πολυτεχνική Λέσχη το Φεβρουάριο,
χαρακτηρισμένοι από την ΟΚΝΕ ως τροτσκιστές. Στις 19 Μαΐου λοιπόν, ιδρύουν το
αλληλοβοηθητικό σωματείο με την επωνυμία Ταμείο Απόρων Φοιτητών (ΤΑΦ). Το
γραφείο του σωματείου στεγάζεται σε μια γωνία της Λέσχης της οδού Ιπποκράτους.
Όλοι αυτοί οι φοιτητές, όπως αναφέρει ο Στάικος Μακρής, είναι από εύπορες
αθηναϊκές οικογένειες, με πολλές γνωριμίες και στον επιχειρηματικό κόσμο. Έτσι
καταφέρνουν να εξασφαλίσουν δωρεάν για τα συσσίτια του Πανεπιστημίου, μεγάλες
ποσότητες τροφίμων, ιδίως οσπρίων, από δύο μεγαλέμπορους προμηθευτές του
ιταλικού στρατού, το Σαλούστρο και τον Πετυχάκη. Την εποπτεία του Ταμείου την
έχει ένας καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, που ορίζεται από τη Σύγκλητο.
Ενώ η Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών του, καθορίζεται να συγκαλείται κάθε
Νοέμβριο. Σκοπός του σωματείου, είναι η ενίσχυση των απόρων φοιτητών του
Πανεπιστημίου Αθηνών για τις ανάγκες των σπουδών τους, όπως η καταβολή όλου
του ποσού ή μέρους των διδάκτρων τους, η αγορά των συγγραμμάτων που τους ήταν
απαραίτητα κλπ. Αξίζει να υπογραμμιστεί πως ο Οργανισμός του ΤΑΦ, όπως και το
Καταστατικό του ΤΑΣ του Πολυτεχνείου, δίνει μεγάλη δύναμη στη Διοικούσα
Επιτροπή. 395 Γεγονός που δικαιολογεί και τις μετέπειτα διαμάχες για τον έλεγχο τους
από τις διάφορες παρατάξεις. 396
Η «Λευτεριά» γράφει: «Δημοσιεύτηκε το κόψιμο του συσσιτίου, όμως οι φοιτητές μ’ επιτροπές κλπ.
πέτυχαν να συνεχιστεί κι ακόμα,, διπλή μερίδα για τους αρρώστους και υπόσχεση για βραδυνό
συσσίτιο, σαπούνι κλπ. Φοιτητές συνεχίστε ασταμάτητα τον αγώνα σας για τη ζωή σας, μη φεύγετε απ’
τις Σχολές σας για τα χωριά σας, όπου εναγώνια αγωνίζονται να σας διώξουν οι προδότες. Μείνετε κι
αγωνιστείτε! Αυτό είναι το σύνθημα του ΕΑΜ.Ν.». Ενώ η «Νεολαία», με κύριο άρθρο της στην
πρώτη σελίδα, αφού κάνει μια ανασκόπηση των επιτυχιών των φοιτητών από τον Οκτώβριο μέχρι
τον Ιούνιο, συνεχίζει «Το φούντωμα αφτό της πάλης των σπουδαστών έγινε εφιάλτης στους
καταχτητές και τους λακέδες τους. Με λύσσα οι ραδιοσταθμοί του Μπάρι και του Βερολίνου
καταφέρθηκαν ενάντια στους σπουδαστές μας, […] Και οι Έλληνες Κούισλιγκ τράβηξαν το δρόμο της
υποταγής. Έκλεισαν το Πανεπιστήμιο. Αφού πήραν απ’ τους σπουδαστές τα λεφτά των εγγραφών, των
διδάκτρων, αφού τους υπέβαλαν σε τεράστια έξοδα για νάρθουν απ’ τις πατρίδες τους, τους πέταξαν
στους δρόμους. Επιχειρούν να κλείσουν το φοιτητικό συσσίτιο και μονάχα ο κίνδυνος ενός
πανσπουδαστικού ξεσηκώματος τους ανάγκασε ν’ αναστείλουν το μέτρο αφτό για να καλμάρουν την
αγανάκτηση των φοιτητών». «Οι φοιτητές μας πρωτοπόροι», εφ. Λευτεριά, αρ. φύλλου 1…, και
«Όλοι στο πλευρό των σπουδαστών», εφ. Νεολαία, αρ. φύλλου 7, Ιούνιος 1942, ΣΤ144, Φάκελος
ΣΤ, Αρχείο ΕΠΟΝ, ΑΣΚΙ αντίστοιχα,
395
Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Οργανισμού: «Οι άποροι φοιτηταί προτείνονται εκ των αντιπροσώπων
εκάστης Σχολής και τάξεως εις την επιτροπήν ήτις κατόπιν επιλογής καταρτίζει πίνακα εις ον τα
ονόματα γράφονται κατά βαθμόν απορίας. Εάν ο φοιτητής θεωρεί τον αυτόν αδικούμενον κατά την
επιλογή του αντιπροσώπου δύναται να προσφύγη απ’ ευθείας εις την Δ.Ε. Η επιτροπή ορίζει τον
αριθμόν φοιτητών ους οι πόροι του ΤΑΦ επιτρέπουσι να βοηθήση λαμβάνουσα αυτούς κατά σειράν
εγγραφής εις τον πίνακαν. Η Επιτροπή καθορίζει τα χρηματικόν βοήθημα ο δύναται να διαθέση δι’
έκαστον λαμβάνουσα υπ’ όψιν τον βαθμόν απορίας. Η Επιτροπή δύναται να παράσχη εξαιρετικώς
βοήθημα και δι’ εκτός του Παν/μίου ανάγκας των φοιτητών και δι’ ατομικάς μόνον ανάγκας απόρων
εφ’ όσον αυταί ήθελον επαρκώς δικαιολογηθή». Προσωπικό Αρχείο Κωνστανταράκη Ε.,
«Οργανισμός Ταμείου Απόρων Σπουδαστών (ΤΑΦ), αρ. πρωτ. 2816/19-5-1942»,
396
Στάικος – Μακρής Π., Κίτσος Μαλτέζος…, σ. 101, 163-164, Κωνστανταράκης Ε. Προσωπική
συνέντευξη…,
394
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Η αυξανόμενη αμφισβήτηση της απόλυτης κυριαρχίας των Γερμανών και η
σταδιακή ανάπτυξη του αντιστασιακού κινήματος στην πόλη και το βουνό, οδηγεί
τους κατακτητές να επιτείνουν τα κατασταλτικά μέτρα. Σε μια από τις εξορμήσεις
τους, συλλαμβάνουν τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ελευθέριο Κιοσσέ
και Νικόλαο Μοσχόπουλο να μοιράζουν προκηρύξεις. Τους καταδικάζουν στο
γερμανικό στρατοδικείο σε τέσσερα χρόνια φυλάκιση, όμως εγκαινιάζοντας την
τακτική της εκτέλεσης ομήρων, τους σκοτώνουν στις 5 Ιουνίου μαζί με άλλους 6
φυλακισμένους. 397 Ταυτόχρονα η «κυβέρνηση» μετά την αποτυχία της να κλείσει το
φοιτητικό συσσίτιο, εντείνει τις προσπάθειες της που αποσκοπούν, να κατευθύνουν
τους επαρχιώτες φοιτητές στους τόπους καταγωγής τους. Έτσι το υπουργείο
Παιδείας, τους ζητά τον Ιούνιο να καταρτήσουν ονομαστικούς καταλόγους και να
προσέλθουν σε αυτό, ώστε να εκδώσει άδεια αναχώρησης και να τους χορηγήσει
δωρεάν μέσο μετάβασης στις επαρχίες τους. 398 Οι φοιτητές αντιδρούν, επιτροπές τους
επισκέπτονται τους πρυτάνεις και το υπουργείο και ζητούν την αναίρεση της
απόφασης. 399 Στην οργάνωση των διεκδικήσεων πρωτοστατούν και πάλι η ΟΚΝΕ και
το ΕΑΜ Νέων. Μετά την πρόσφατη επιτυχία τους για την επαναλειτουργία των
συσσιτίων, συνδυάζουν τη δράση τους με το αίτημα για τη βελτίωση και την
επέκταση τους, καθώς η αδενίτιδα και η φυματίωση είχαν αυξηθεί τον τελευταίο
χρόνο τρομακτικά. 400 Ο αγώνας τους πλαισιώνεται και από άλλες κοινωνικές ομάδες.
Στα διαβήματα και τις συγκεντρώσεις τους στο Διεθνή Ερυθρό Σταυρό, στην
Αρχιεπισκοπή, στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό και αλλού, μετέχουν κυρίως φοιτητές
και σπουδαστές, αλλά και ανάπηροι, ηθοποιοί κ.α. Σε ένα από αυτά στις 3 Ιουλίου, ο
«υπουργός» Γκοτζαμάνης δηλώνει χαρακτηριστικά στην επιτροπή φοιτητών:
«Πηγαίνετε να γίνετε εργάτες. Τρόφιμα δεν υπάρχουν». 401
Η προετοιμασία που έχει προηγηθεί, τόσο σε οργανωτικό επίπεδο στην ΟΚΝΕ και
το ΕΑΜ Νέων, όσο και σε διεκδικητικό επίπεδο στους φοιτητικούς χώρους με φόντο
κυρίως τα συσσίτια, οδηγεί στην πρώτη μαζική παμφοιτητική κινητοποίηση, που δεν
οφείλεται σε εορτασμό εθνικής επετείου, αλλά σε αιτήματα που αφορούν την
397
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Στις 4 Ιουνίου του 1942, στις φυλακές της οδού Βουλιαγμένης όπου κρατούνται, τους επισκέπτεται
ο Γερμανός διοικητής και τους ενημερώνει ότι την επόμενη μέρα θα εκτελεστούν μαζί με άλλους
έξι αιχμαλώτους πολέμου, τέσσερις αξιωματικούς και δύο ναύτες. Η εκτέλεση τους δρομολογείται,
παρά το γεγονός ότι η ποινή της «γερμανικής δικαιοσύνης» δεν ήταν αυτή. Έτσι στις 5 το πρωί της
5ης Ιουνίου, οδηγούνται στο σκοπευτήριο της Καισαριανής. Δεν δέχονται να τους δέσουν τα μάτια
και λίγο πριν την εκτέλεση τραγουδούν τον εθνικό ύμνο. «Το αίμα των Οκτώ Εθνομαρτύρων βοά
ζητώντας Εκδίκησιν», εφ. Ελληνικόν Αίμα, αρ. φύλλου 2, 15 Ιουνίου 1942, σ. 1-2, Αρχείο Ε. Ι.
Τσουδερού, Φάκελος 27, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, «Οι Μάρτυρες», εφ. Μεγάλη Ελλάς, αρ. φύλλου
10α, Ιούλιος 1942, σ. 1, Φάκελος 19, Αρχείο ΠΕΑΝ, ΙΑΜΜ, Αργυριάδης Α., «Εκδηλώσεις για τη
συμμετοχή του Πανεπιστημίου της Αθήνας στην Εθνική Αντίσταση», περ. «Εθνική Αντίσταση»,
συλλογή 43η, Δεκέμβριος 1984, σ. 71,
«Οι φοιτηταί και μαθηταί των επαρχιών και των νήσων», και «Δια τους φοιτητάς του Μετσοβίου
Πολυτεχνείου και της Ανωτάτης Εμπορικής», εφ. Βραδυνή, 2 και 5 Ιουνίου 1942, σ. 2 αντίστοιχα,
Επιτροπές επαρχιωτών σπουδαστών του Πολυτεχνείου επισκέφτηκαν τον πρύτανη, Ι. Θεοφανόπουλο και του ζήτησαν να μεσολαβήσει στην «κυβέρνηση» για να μην τους διώξει. Πρακτικά
Συλλόγου Τακτικών Καθηγητών, 2α Συνεδρία, 1 Οκτωβρίου 1942, σ. 7, Αρχείο Ε.Μ.Π.,
Στο σύνολο των εξεταζόμενων φοιτητών, όσοι είχαν πνευμονική φυματίωση και αδενοπάθεια
κάλυπταν το ακαδημαϊκό έτος 1939-40, το 4,4%. Το ποσοστό αυτό, για τους μήνες Μάρτιο μέχρι
και Οκτώβριο του 1942, αυξήθηκε και κυμαινόταν από 15% έως 35% ανάλογα το μήνα. Φάκελος
252, (Πανεπιστημιακή…), Μηνιαίες Νοσολογικές Καταστάσεις Φοιτητών, Μαρτίου-Οκτωβρίου
1942, Αρχείο ΕΚΠΑ,
«Τα φαιδρά του κ. Κοτζαμάνη», εφ. Γροθιά, αρ. φύλλου 4, 5 Αυγούστου 1942, σ. 2, Φάκελος 2,
Παράνομος Τύπος, Ε.Λ.Ι.Α., βλ. επίσης, «Οι πρώτες κατακτήσεις», εφ. Ο Επαναστάτης, αρ.
φύλλου 8, 1 Αυγούστου 1942, σ. 2, Φάκελος 5, Παράνομος Τύπος, Ε.Λ.Ι.Α., Ανταίος Π.,
Συμβολή…, τ. ΑΙΙ , σ. 344, Λιναρδάτος Σ., Πολιτικοί…, σ. 71,
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επιβίωση. Ένας στόχος που η επίτευξη του διεκδικείται για πρώτη φορά με αυτή τη
μορφή πάλης, πραγματοποιείται από τη διαταξική κοινωνική ομάδα των φοιτητών και
αποτελεί το προοίμιο για τις διαδηλώσεις που θα ακολουθήσουν. Υπεύθυνο για την
οργάνωση και την καθοδήγηση της εκδήλωσης που λαμβάνει χώρα στις 6 Ιουλίου,
είναι το ΕΑΜ Νέων, που την περίοδο αυτή βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη (ίδρυση της
ΛΝ και εξάπλωση του μαθητικού τμήματος). Είναι η πρώτη εκδήλωση που
διοργανώνει εξ’ ολοκλήρου, καταθέτοντας τα αγωνιστικά διαπιστευτήρια του και
θέτοντας τις βάσεις για την ευρεία αποδοχή του από τη φοιτητική κοινότητα.
Τη μέρα αυτή 500 με 600 φοιτητές, που δεν ανήκουν αποκλειστικά στην ΟΚΝΕ και
το ΕΑΜ Νέων, αλλά και μαθητές και μαθήτριες με την μπλε τους ποδιά, βρίσκονται
έξω από το υπουργείο Οικονομικών, που ήταν στην οδό Καραγεώργη Σερβίας και
πλατείας Συντάγματος. 402 Η ομαδική τους παρουσία είναι μαχητική, καθώς
παραβιάζουν την πόρτα του υπουργείου και εισέρχονται σ’ αυτό. Κατακλύζουν τις
σκάλες, τους διαδρόμους και τα γραφεία ζητώντας να παρουσιαστεί ο «υπουργός».
Όμως αντί αυτού, παρουσιάζονται η Αστυνομία και Ιταλοί αξιωματικοί της Μιλίτσια,
ζητώντας τους να εκκενώσουν το κτίριο. Οι διαδηλωτές απαντούν με τα συνθήματα
«πεινάμε», «μη μας παίρνετε τα τρόφιμα». Τη στιγμή αυτή εμφανίζεται ο διευθυντής
της Αστυνομίας Αθηνών, Α. Έβερτ και ζητάει να αδειάσει το κτίριο, υποσχόμενος ότι
δεν θα συλληφθεί κανένας. Σε λίγο, μπροστά στην επιμονή των φοιτητών να
παραμείνουν, δίνει την εντολή στους αστυνομικούς για βίαιη εκκένωση. Ως
απάντηση στη βία, ο Σπύρος Λιναρδάτος και η Φώφη Λαζάρου δίνουνε το σύνθημα
να πιαστούνε από το χέρι και να τραγουδήσουνε τον εθνικό ύμνο. Ένας άλλος
φοιτητής, ο Έκτορας Οικονομίδης της Νομικής, σκαρφαλώνει στα κάγκελα της
σκάλας μιλάει με θερμά και συγκινητικά λόγια στους αστυνομικούς, τους καλεί σαν
γνήσιους Έλληνες να μην ξεχνούν ποιος είναι ο κοινός εχθρός. Η αστυνομία τους
διαλύει και στην έξοδο κάνει την επιλογή συλλαμβάνοντας τους «επικίνδυνους». 403
Οι Ιταλοί θεωρώντας την υπόθεση εσωτερικό ελληνικό ζήτημα, αφήνουν ελεύθερες
τις κοπέλες που συλλαμβάνουν, ενώ οι φοιτητές πηδάνε από τα καμιόνια όπου τους
φορτώνουν και εξαφανίζονται. Όσοι συλλαμβάνονται από την ελληνική αστυνομία
οδηγούνται στη Γενική Ασφάλεια στην οδό Στουρνάρη. Ανάμεσα στους
συλληφθέντες είναι οι Χρήστος Ανταχόπουλος, Γιώργος Μπουκουβάλας, Γιάννης
Ξενάκης, Άδωνις Κύρου, Κώστας Αξελός, Σπύρος Λιναρδάτος και Αλέξανδρος
Αργυρίου. Κρατούνται για μερικές μέρες στη Γενική Ασφάλεια, όπου τους κάνουν
«διαφώτιση» και μετά μεταφέρονται στο Μεταγωγών, στην οδό Νικοδήμου στην
Πλάκα. Εκεί ο Ανταχόπουλος κατορθώνει να αποδράσει. 404
Αυτό που ακολουθεί τις επόμενες μέρες στην υπόγεια Λέσχη του Πανεπιστημίου,
είναι μια ανεπανάληπτη εκδήλωση αλληλεγγύης και αγάπης στα πρόσωπα των
συλληφθέντων. Ομιλητές ανεβοκατεβαίνουν στο βήμα και προτείνουν κινητοποιήσεις
για την απελευθέρωση των συναδέλφων τους, στήνεται ένα τραπεζάκι για
«Οι 500-600 φοιτητές που συγκεντρωθήκαμε εκεί, δεν είμασταν αποκλειστικά της ΟΚΝΕ και του
ΕΑΜ.Ν. Ήταν φοιτητές από πολλές οργανώσεις». Αργυρίου Α. Προσωπική συνέντευξη…,
403
Λιναρδάτος Σ., «Οι φοιτητές…», σ. 465, Λιναρδάτος Σ., Πολιτικοί…, σ. 72, Στάικος – Μακρής Π.,
Κίτσος Μαλτέζος…, σ. 144-145, Βουρνάς Τ., Ιστορία…, σ. 160-161, Ζορμπαλάς Σ., ΕΠΟΝ…, σ.
29-30, Καρά Μ., "Επονίτισα"- στους δρόμους και στις γειτονιές της Αθήνας - . Αθήνα, «Δωρικός»,
1982, σ. 58, Μανωλκίδης Κ., Συνεντεύξεις…, σ. 8, Ε.Λ.Ι.Α.,
404
Στην απόδραση συμμετείχε και ο Σπύρος Λιναρδάτος, που όμως δεν τα κατάφερε. Στις ανακρίσεις
που ακολούθησαν όλη τη νύχτα («φάλαγγα» και άγριο ξύλο), για να μαρτυρήσει σε ποιο σπίτι θα
πήγαινε να κρυφτεί, δεν υπέκυψε. Ο Ανταχόπουλος κρύφτηκε στη γκαρσονιέρα στην οδό Χάριτος
στο Κολωνάκι, όπου έμενε ο Νάνος Βαλαωρίτης, συμφοιτητής και συναγωνιστής τους. Λιναρδάτος
Σ., Πολιτικοί…, σ. 73, Λιναρδάτος Σ., «Οι φοιτητές…», σ. 466, Λιναρδάτος Κ., Συνεντεύξεις…, σ.
6, Ε.Λ.Ι.Α.,
402
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συγκέντρωση χρημάτων, επιτροπές φοιτητών κάνουν παραστάσεις σε καθηγητές για
συμπαράσταση, άλλες επισκέπτονται τους συλληφθέντες στην Ασφάλεια και στο
τμήμα Μεταγωγών. 405 Το Πανεπιστήμιο και το Πολυτεχνείο κινητοποιείται, όμως
τελικά οι 11 φοιτητές θα υποστούν το μέτρο της διοικητικής εκτόπισης, για δυόμισι
μήνες ο καθένας. 406 Η εφημερίδα «Σοσιαλιστικό Πανεπιστήμιο» της Σοσιαλιστικής
Επαναστατικής Πρωτοπορίας Ελλάδας, στο πρώτο της φύλλο σημειώνει: «Σύντροφοι
οι έντεκα συνάδελφοι μας βρίσκονται τώρα εξορισμένοι σε διάφορες επαρχίες και άλλοι
κρατούνται στην Ασφάλεια. Η προσοχή μας, η αγάπη και οι φροντίδες μας δεν πρέπει
να τους λείψουν ούτε ώρα». 407
Τις μέρες αυτές και συγκεκριμένα στις 10 του μήνα, καταλήγει και η συνεργασία
του Τσολάκογλου με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Γ. Σακελλαρίου, που είχε
ξεκινήσει στις αρχές Φεβρουαρίου. Με αποτέλεσμα τη δημοσίευση του ειδικού
νόμου «Περί οργανώσεως των φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών». 408 Με τον
τρόπο αυτό η «κυβέρνηση» επιχειρεί να δημιουργήσει μέσα στο Πανεπιστήμιο μια
φασιστική οργάνωση φοιτητών που θα την ελέγχει αυτή. Οι ενέργειες της, σε
συνδυασμό με τα επεισόδια και τις συλλήψεις φοιτητών στις 6 Ιουλίου, οδηγούν το
φοιτητικό σώμα σε κινητοποιήσεις, που κορυφώθηκαν στη μεγάλη διαδήλωση της
16ης Ιουλίου. Στη διαδήλωση αυτή μαζί με τους φοιτητές και τους μαθητές παίρνουν
μέρος οι ανάπηροι πολέμου, στην πρώτη τους κοινή κάθοδο μετά το άνοιγμα της
Πανεπιστημιακής Λέσχης, που όπως έχει ειπωθεί συστεγάζεται με το νοσοκομείο
όπου νοσηλεύονται, διανοούμενοι, εργάτες και υπάλληλοι. Βασικό τους αίτημα η
συνέχιση των συσσιτίων. Διαδηλώνουν από την πλατεία Συντάγματος, στο υπουργείο
Οικονομικών, μέχρι τα γραφεία της ΚΕΣ. Εκεί φωνάζουν το σύνθημα «συσσίτιο»,
ψάλουν τον εθνικό ύμνο και ύστερα διαλύονται. 409 Την επόμενη κιόλας μέρα, ο
Γκοτζαμάνης αναγκάζεται να δηλώσει: «Αι ανησυχίαι περί δήθεν διακοπής των
συσσιτίων και αδικαιολόγητοι είναι και ουδόλως ανταποκρίνονται προς την
πραγματικότητα». 410 Ο συνδυασμός του κλεισίματος του Πανεπιστημίου, της
κατάργησης των συσσιτίων, της επιχείρησης απομάκρυνσης των επαρχιωτών
φοιτητών και σπουδαστών και τέλος της ψήφισης του νόμου του Σακελλαρίου μέσα
στο καλοκαίρι, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι βασική επιδίωξη της κατοχικής
κυβέρνησης, ήταν να απομακρύνει τους φοιτητές από το χώρο δράσης τους και να
αναλάβει τον έλεγχο των συσσιτίων μέσω της νεοϊδρυθείσας οργάνωσης. Η πρώτη
της αποτυχία δεν υποδηλώνει και τη διάθεση της να υποχωρήσει, αντίθετα με την
έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους, θα επιτείνει τις προσπάθειες της για τη
χειραγώγηση του φοιτητικού σώματος μέσω του νόμου του Σακελλαρίου.

405

406
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408
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410

Προσωπικό Αρχείο Λαζάρου Φ., «Σπύρος Λιναρδάτος, εκδήλωση μνήμης και τιμής», Ομιλία στην
Ένωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθήνας, 8 Δεκεμβρίου 2005, σ. 4,
Ο Αργυρίου θα εκτοπιστεί στη Λειβαδιά. Ο Λιναρδάτος στη Χαλκίδα. Αργυρίου Α. Προσωπική
συνέντευξη…, Στάικος – Μακρής Π., Κίτσος Μαλτέζος…, σ. 145, Βουρνάς Τ., Ιστορία…, σ. 161,
«Οι πρώτες κατακτήσεις», εφ. Ο Επαναστάτης, αρ. φύλλου 8…,
«Ποιοι οι εξόριστοι συμφοιτητές και συναγωνιστές», εφ. Σοσιαλιστικό Πανεπιστήμιο, αρ. φύλλου
1, Ιούλιος 1942, σ. 4, Φάκελος 10, Παράνομος Τύπος, Ε.Λ.Ι.Α.,
Ανταίος Π., Συμβολή…, τ. ΑΙΙ , σ. 322,
«Οι πρώτες κατακτήσεις», εφ. Ο Επαναστάτης, αρ. φύλλου 8…,
«Η Νέα Γενιά και τα συσσίτια» και «Τα φαιδρά του κ. Κοτζαμάνη», εφ. Γροθιά, αρ. φύλλου 4…,
σ. 1 και 2 αντίστοιχα, Ανταίος Π., Συμβολή…, τ. ΑΙΙ , σ. 320-322, 344, Ζορμπαλάς Σ., ΕΠΟΝ…,
σ. 23, εφ. Ελευθερία, αρ. φύλλου. 6, 10 Σεπτεμβρίου 1942, σ. 2, στο Κουζινόπουλος Σπ.,
Ελευθερία…, Μιλλιέξ Ροζέ, Ημερολόγιο…, σ. 134, Αξιώτη Μ., Άπαντα…, σ. 279,
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• Οργανωτική δικτύωση των πρώτων αστικών οργανώσεων μέσα στα ΑΕΙ
και εμφάνιση νέων
Το χρονικό διάστημα από την άνοιξη μέχρι το καλοκαίρι του 1942, θα μπορούσε να
χαρακτηριστεί το κομβικό σημείο, όπου οι φοιτητές που για διάφορους λόγους δεν
εντάχθηκαν στις οργανώσεις του αριστερού πολιτικού φάσματος ή εντάχθηκαν και
από κάποιο σημείο και μετά διαφοροποίησαν τη στάση τους, προχωρούν στη
δημιουργία των δικών τους οργανώσεων, αλλά και ενισχύουν τις ήδη υπάρχουσες.
Κύριο χαρακτηριστικό αυτών των οργανώσεων και ως ένα βαθμό κεντρικό σημείο
της μετέπειτα χαλαρής συνεργασίας τους, είναι ότι δεν εντάχθηκαν στο ΕΑΜ και την
ΕΠΟΝ, αποτελώντας το δεύτερο πόλο που αναπτύχθηκε στους πανεπιστημιακούς
χώρους την περίοδο της κατοχής. Ο χαρακτηρισμός τους ως «αστικές» οφείλεται στο
γεγονός, ότι κοινή συνισταμένη τους ήταν η διατήρηση του ισχύοντος αστικού
πολιτικού συστήματος, σε αντίθεση με το ΕΑΜ που πρέσβευε την ανατροπή του και
τη γέννηση ενός νέου κόσμου. Επιπροσθέτως, η δεύτερη επωνυμία που τους
αποδόθηκε είναι «εθνικές», καθώς το κεντρικό τους σημείο σε επίπεδο συνθημάτων,
το οποίο θα αποτελέσει και πεδίο ιδεολογικής σύγκλησης, είναι το σύνθημα «Μεγάλη
Ελλάδα». 411
Όπως έχει ειπωθεί, οι πρώτες αστικές οργανώσεις που κάνουν την εμφάνιση τους
στα ΑΕΙ είναι το Εθνικό Κομιτάτο Νέων (ΕΚΝ) και η Στρατιά Σκλαβωμένων
Νικητών (ΣΣΝ). Στο τέλος του Οκτωβρίου του 1941 μετά την αποχώρηση του
Περρίκου από τη ΣΣΝ, το φοιτητικό της τμήμα τον ακολουθεί και εντάσσεται στη νέα
οργάνωση που ιδρύει, την ΠΕΑΝ. Τον επόμενο μήνα ιδρύεται η Εθνική Δράση, η
οποία ουσιαστικά αναπτύσσει δραστηριότητες και κάνει αισθητή την παρουσία της
στα ΑΕΙ, από το δεύτερο εξάμηνο του 1942 και μετά. Η οργάνωση δίνει εξαρχής
μεγάλη έμφαση στην προσέλκυση εκείνων των νέων φοιτητών, που δεν είναι
πρόθυμοι να ενταχθούν στο ΕΑΜ και καταφέρνει να δημιουργήσει ξεχωριστό τμήμα
μέσα στα Πανεπιστήμια. Τα μέλη της ιδεολογικά είναι συντηρητικών φρονημάτων,
ενώ αρκετά στελέχη της είναι βασιλόφρονες. Παρόλα αυτά δεν εκδηλώνονται υπέρ
της βασιλείας, προσπαθώντας να κρατήσουν μια απολιτική στάση. 412
Την ίδια περίοδο εμφανίζεται και η «Σπίθα», που είναι γυναικεία οργάνωση, η
οποία προήλθε από την ΕΟΝ και ιδρύεται με πρωτοβουλία της κόρης του Μεταξά,
Λουκίας Μαντζούφα. Η «Σπίθα» και το ΕΚΝ είχαν στενές σχέσεις μεταξύ τους,
καθώς και οι δύο προέρχονταν από την ΕΟΝ. Ουσιαστικά μέχρι την αυτοτελή
εμφάνιση της, τα μέλη της λειτουργούσαν από κοινού με το ΕΚΝ, είτε στην τύπωση
και διακίνηση της προκήρυξης της 28ης Οκτωβρίου του 1941, είτε στην έκδοση και
κυκλοφορία της «Ελεύθερης Σκέψης». Όμως ενώ από τα μέσα του 1942 και μετά, το
ΕΚΝ υιοθετεί προοδευτικές και κοινωνικές αρχές, η «Σπίθα» μένει προσηλωμένη
στην αρχική ιδεολογική της τοποθέτηση. Έτσι η δράση της εστιάζεται στην
ενημέρωση και την κοινωνική πρόνοια, ενώ ιδεολογικά δεν ξεφεύγει από τα όρια της
μεταξικής ρητορείας. Είναι χαρακτηριστικό πως η εφημερίδα της οργάνωσης με τίτλο
«Ελεύθερη Ελληνική Ψυχή», είχε προηγηθεί της ίδρυσης της, καθώς στα πλαίσια της
συνεργασίας με το ΕΚΝ, κυκλοφορούσε από το Νοέμβριο του 1941, χωρίς να
αναφέρεται ποιος την εκδίδει. Έτσι μόλις την 1η Ιουνίου του 1942, στο 13ο φύλλο της
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«Και μεις, έτσι σπρωγμένοι, αρπαχτήκαμε απ’ αυτή τη Μεγάλη Ελλάδα για να την κρατήσομε σαν το
κοινό συγκολλητικό σύνθημα. Στεγάστηκαν κάτω από κείνο τον όψιμο μεγαλοϊδεατισμό, καθώς
περνούσαν οι μήνες, πιο πολύ καθώς πλησιάζαμε και μπαίναμε στο ΄44, τα πιο ανόμοια στοιχεία».
Πεπονής Α., Προσωπική…, σ. 43,
Γενικό Επιτελείο Στρατού, ο.π., Τόμος 7ος, αρ. εγγρ. 57, σ. 398, Ζαούσης Α., Οι δύο Όχθες…, τ.
ΒΙ΄, σ. 64,
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προσδιορίζεται ότι εκδίδεται από τη «Σπίθα». 413 Κυκλοφορεί μέχρι το Νοέμβριο του
1943, ενώ η αρθογραφία της δεν ασχολείται με νεανικά και φοιτητικά ζητήματα,
παρά μόνο με θέματα που είναι σχετικά με τον ανταρτοπόλεμο και έχουν ως στόχο
την αντικομουνιστική προπαγάνδα. 414 Από την αρχή χωρίζεται σε τομείς δράσης
κατά συνοικίες και ασχολίες (υπαλλήλων, εργατριών, μαθητριών, 415 φοιτητριών κ.α.),
ενώ είναι οργανωμένη με το τριαδικό σύστημα. Υπεύθυνες για την ανάπτυξη του
φοιτητικού τμήματος είναι οι Λούλα Γιαννακάτου, Ελένη Γιαννίρη και Ερασμία
Σταυροπούλου. 416
Η ομάδα μαθητών της ΣΤ΄ τάξης Γυμνασίου της «Αργώ», το χειμώνα του 1941-42
έχει δημιουργήσει έναν «όμιλο συζητήσεων», όπου κάθε Κυριακή πρωί ένας από
αυτούς, καταθέτει μια εισήγηση για κάποιο πνευματικό θέμα και μετά ακολουθεί
συζήτηση. Η δράση αυτή γίνεται ευρύτερα γνωστή με αποτέλεσμα ο «όμιλος
συζητήσεων», να εξελιχθεί σε πόλο έλξης των νέων. Γενικά οι νέοι αυτοί κυνηγούν με
πάθος, κάθε ευκαιρία πνευματικής καλλιέργειας απ’ όπου μπορούσε να αντληθεί, από
περιοδικά, διαλέξεις, συναυλίες, τη δίκη των τόνων κ.α. Θεωρούν πως το κοινωνικό
πρόβλημα και η λύση του είναι θέμα υπερεθνικό, αρκετά τεχνικό και πολύ επίκαιρο,
άρα η σύγχρονη πραγμάτωση του «δεν μπορούσε να νοηθεί χωρίς γνώσεις
οικονομικής, κοινωνιολογίας, ψυχολογίας». 417
Οι πρώτες κρούσεις για να μυηθούν τα μέλη της σε οργανωμένες πολιτικές ή
αντιστασιακές προσπάθειες, ξεκίνησαν από το Γιάννη Κωστόπουλο, που τους μίλησε
για το Γεώργιο Παπανδρέου. Η πρόταση αυτή όμως βρήκε την αντίδραση τους, γιατί
θεωρήθηκε ότι με αυτό τον τρόπο θα γινόταν ο όμιλος τους παράρτημα κόμματος.
Στη συνέχεια ο Ανδρέας Μιχαηλίδης-Νουάρος, με το ψευδώνυμο Μικές Ανδρεάδης
(φοιτητής της Φιλοσοφικής Σχολής), πλησίασε τον Ηλία Ρουσσόπουλο και έπειτα τον
Αναστάσιο Πεπονή και τους μίλησε για την Κομουνιστική Νεολαία. Τους είπε ότι
δέχονται μέλη και νέους με διάφορες ιδέες και από διαφορετικούς κομματικούς
σχηματισμούς. Το σχήμα αυτό τους φάνηκε παράξενο και τελικά δεν τους έπεισε. 418
Από το καλοκαίρι του 1942, υποψήφιοι φοιτητές πλέον, τα μέλη της ομάδας
αρχίζουν έντονες ιδεολογικές διεργασίες. Συγκεντρώνονται στο υπόγειο μιας
μονοκατοικίας στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, όπου συζητούν, συμφωνούν ακόμη και
διαφωνούν και καυγαδίζουν, καταθέτοντας τις απόψεις τους. Η ουσία της κουβέντας
τους είναι πολιτική. Ανάμεσα τους ο Κωνσταντίνος Τσάλογλου, μέλος του ΕΑΜ
αργότερα, που αναπτύσσει τη θεωρία του μαρξισμού. Οι έντονες ιδεολογικές
διαφορές οδηγούν στη διάλυση της ομάδας. Παράλληλα την περίοδο αυτή το ΕΑΜ
Νέων βρίσκεται σε πλήρη οργανωτική ανάπτυξη. Ο Ανδρεάδης επανέρχεται τότε και
στα πλαίσια της επιχείρησης διάδοσης των σκοπών του, τους μιλάει για μια καθαρά
πατριωτική οργάνωση, χωρίς κομματικό χαρακτήρα που καλεί όλους τους νέους να
ενταχθούν και να παλέψουν κατά των κατακτητών. Η νέα οργάνωση είναι έτοιμη να
δεχτεί ακόμη και βασιλόφρονες. Τα επιχειρήματα αυτά πείθουν ορισμένα μέλη της

Στο Φάκελο ΣΤ του Αρχείου της ΕΠΟΝ στα ΑΣΚΙ, εντοπίστηκαν μεταξύ άλλων το 3ο φύλλο της
δεκαπενθήμερης εφημερίδας με ημερομηνία έκδοσης 1 Ιανουαρίου 1942. Στα επόμενα τεύχη μέχρι
και το 13ο δεν αναφέρεται ποιος την εκδίδει.
414
Βαρών Ο., Ελληνικός…, τ. Α΄, σ. 131-132,
415
Στο 4ο Γυμνάσιο θηλέων είχαν οργανωθεί στη «Σπίθα» 50 κορίτσια, τα οποία όμως με την ίδρυση
της ΕΠΟΝ προσχώρησαν σε αυτή. Μανωλκίδης Κ., Συνεντεύξεις…, σ. 4, Ε.Λ.Ι.Α.,
416
Γενικό Επιτελείο Στρατού, Αρχεία…, τ. 7ος, αρ. εγγρ. 74, σ. 569-572, Στάικος – Μακρής Π., Κίτσος
Μαλτέζος…, σ. 122,
417
Προσωπικό Αρχείο Κουμάντου Γ., «Η μαρτυρία ενός νέου», 17-11-1954,
418
Πεπονής Α., Προσωπική…, σ. 38,
413
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«Αργώ», που εντάσσονται στο ΕΑΜ Νέων, ανάμεσα τους είναι οι Πεπονής και
Ρουσσόπουλος, οι οποίοι έχουν ως επικεφαλής τον Ανδρεάδη. 419
Το ίδιο χρονικό διάστημα ιδρύεται μια νέα αποκλειστικά φοιτητική οργάνωση, που
θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο χώρο των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, η «Ιερή
Ταξιαρχία» (ΙΤ). Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια «εξειδικευμένη» οργάνωση,
που σχετιζόταν με το φοιτητικό και μαθητικό χώρο και δεν απέκτησε ποτέ τη
δικτύωση της ΕΠΟΝ στην κατεχόμενη πόλη. Είχε στενές σχέσεις με την ΠΕΑΝ, για
«συγκοινωνούντες χώρους» μιλάει σχετικά ο Γ.Α Μαγκάκης. Εξαιτίας των δεσμών
αυτών παρατηρήθηκε κοινή συμμετοχή μελών και στις δύο οργανώσεις ή και
μετακίνηση τους από τη μία στην άλλη, τουλάχιστον στην αρχική φάση της δράσης
της έως το καλοκαίρι του 1942. Ουσιαστικά το κύτταρο από το οποίο «γεννήθηκε» η
οργάνωση, δημιουργήθηκε τον Οκτώβριο του 1941 από μία ομάδα φοιτητών, που
συμμετείχαν στα «Ενωτικά Φροντιστήρια», ήρθαν σε επαφή με τη ΣΣΝ,
επιμελήθηκαν τη διανομή της προκήρυξης και την οργάνωση των εκδηλώσεων στην
επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και συνεργάστηκαν με την ΠΕΑΝ από τις πρώτες μέρες
του 1942. 420 Όπως αναφέρει ο Βασίλης Φίλιας που εντάσσεται στην ΠΕΑΝ το
Μάρτιο του 1942, και αναλαμβάνει την οργάνωση των πυρήνων στο 5ο Γυμνάσιο
Αρένων Αθηνών, συνεργάζεται με τους πυρήνες της οργάνωσης στους
Αμπελόκηπους, τη Νεάπολη, τα Εξάρχεια και την Κυψέλη. Το τμήμα αυτό της
ΠΕΑΝ το καλοκαίρι αυτονομείται οργανωτικά και ονομάζεται «Ιερή Ταξιαρχία».421
Ιδεολογικά συγκλίνει όπως και η ΠΕΑΝ, προς το Εθνικό Ενωτικό Κόμμα και τον
Παναγιώτη Κανελλόπουλο, χωρίς όμως να έχει οργανική σύνδεση μαζί του. 422
Ιδρύεται επίσημα τον Ιούνιο του 1942, με υπόδειξη του Αγησίλαου Βλάχου του
«Ομήρου» και μετά από σχετική εντολή της εξόριστης κυβέρνησης. 423 Οι πρώτες
επαφές είχαν ξεκινήσει από το Φεβρουάριο του 1942. Η γέννηση της δηλαδή, είναι
αποτέλεσμα της θέλησης της κυβέρνησης του Καΐρου, να δημιουργηθεί μια
οργάνωση εσωτερικής αντιστάσεως. Χρηματοδοτείται από τον «Όμηρο», ενώ
στελέχη της αρθρογραφούν στα έντυπα του. 424 Με την ίδρυση της θέτει ως στόχους
την τόνωση του εθνικού φρονήματος των Ελλήνων και ιδίως των φοιτητών, τη
μείωση του ηθικού των στρατιωτικών τμημάτων των κατακτητών μέσω της
προπαγάνδας, τη δια επίλεκτων στελεχών συλλογή και παροχή πληροφοριών στον

Πεπονής Α., Προσωπική…, σ. 22,
Προσωπικό Αρχείο Καζολέα Κ., «Σύντομο ιστορικό για την ίδρυση και δράση της ΙΕΡΗΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ, 25-11-1984,» σ. 1,
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Φίλιας Β., Τα αξέχαστα και τα λησμονημένα. Πορεία προς τη δικτατορία (1963-1967). ΔικτατορίαΑντίσταση (1967-1974). Μεταπολίτευση (1974-1993), έκδοση β΄. Αθήνα, «Παπαζήση», 1997, σ.
16,
422
Χατζηβασιλείου Ε., ΠΕΑΝ…, σ. 67-68, Ζαούσης Α., Αναμνήσεις…, σ. 58, Πανελλήνια
Συνομοσπονδία Εθνικών Αντιστασιακών Οργανώσεων, Η Εθνική…, σ. 211,
423
Η οργάνωση αυτή βρισκόταν υπό την καθοδήγηση της εξόριστης κυβέρνησης, ειδικευόταν σε
συλλογή πληροφοριών και διευθυνόταν, αρχικά από τον Επαμεινώνδα Τσέλο, πρώην ηγετικό
στέλεχος του Εθνικού Ενωτικού Κόμματος. Μετά τη φυγή του Τσέλου στη Μέση Ανατολή, ο
«Όμηρος» διοικήθηκε από τον συνταγματάρχη Στυλιανό Κιτριλάκη και τον αντισυνταγματάρχη
Κωνσταντίνο Δόβα, που ήταν γνωστοί ως συνεργάτες του Αλέξανδρου Παπάγου. Σύνδεσμος της
Ιερής Ταξιαρχίας με τον «Όμηρο» και οργανωτικός καθοδηγητής ήταν ο Βλάχος, ο οποίος στη
δεκαετία του ‘20 ήταν γενικός γραμματέας της ΟΚΝΕ. Όταν τον Ιούνιο του 1943 σε κάποιο έντυπο
της ΕΠΟΝ έγινε αναφορά στο πραγματικό του όνομα και στη δράση του, αναγκάστηκε να φύγει
για τη Μέση Ανατολή. Από το Σεπτέμβριο του 1943, τα καθήκοντα του ανέλαβε ο Βασίλειος
Λαμπίρης. Συνέντευξη Κ. Καζολέα στο Σ. Τουρνάκη…, σ. 20-21, Χατζηβασιλείου Ε., ο.π., σ. 65,
Στάικος – Μακρής Π., Κίτσος Μαλτέζος…, σ. 120,
424
Καζολέας Κωνσταντίνος. Σύντομο ιστορικό…, σ. 2,
419
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«Όμηρο» και την οργάνωση και προετοιμασία ενόπλων ομάδων, που θα υπόκεινται
στο συμμαχικό στρατηγείο και θα είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμα για δράση. 425
Η Διοικούσα Επιτροπή της απαρτίζεται από δέκα μέλη. Αυτά είναι: οι φοιτητές της
Νομικής Σχολής Αθηνών, Βασίλης Λαμπίρης, Κώστας Καζολέας, Χριστόδουλος
Κουρούκλης, Αλίκη Μπίρη και Λουκάς Πάτρας, οι φοιτητές του Χημικού Τμήματος
του Πανεπιστημίου Αθηνών Τάσος Παναγιωτόπουλος και Δημήτρης Μαρινόπουλος,
ο σπουδαστής του Πολυτεχνείου Νίκος Λέρτας, ο φοιτητής της ΑΣΟΕΕ Σόλων
Σπυράτος και η σπουδάστρια χορού Μαρία Παναγιωτοπούλου μετέπειτα Χορς. 426 Για
την καλύτερη διοίκηση δημιουργούνται εφτά γραφεία με διαφορετικές αρμοδιότητες
και αντικείμενο. Κάθε γραφείο διοικείται από ένα μέλος της Επιτροπής, εκτός από το
Οργανωτικό που διευθύνεται από τέσσερα. Αυτό είναι υπεύθυνο για την επιλογή και
το συντονισμό των τομεαρχών, καθώς η Αθήνα, ο Πειραιάς και τα περίχωρα είχαν
χωριστεί σε τομείς. Επόπτης τομέων πόλης είναι ο Καζολέας. 427 Τα άλλα γραφεία
είναι τα εξής: α) Τύπου, β) Διανομών (Καζολέας), γ) Ανώτατων Σχολών, δ)
Μαχητικής Εκπαίδευσης (Φίλιας), ε) Πληροφοριών (Λέρτας) και στ) Γυναικείου
Τμήματος. 428
Πολιτικά καθοδηγείται από την οργάνωση «Δημοκρατική Ομάδα», που εμφανίζεται
από τις αρχές του 1942 και αποτελείται από τον καθηγητή της Φιλοσοφικής Σχολής,
Ιωάννη Θεοδωρακόπουλο, τον απολυμένο καθηγητή του ΑΠΘ, Αλέξανδρο
Δελμούζο, τον κοινωνιολόγο και συγγραφέα Κωνσταντίνο Καραβίδα, τον πλοίαρχο
Γιάννη Καραβίδα, το φιλόσοφο και εκπαιδευτικό Κωνσταντίνο Γεωργούλη, τον
εφοπλιστή Θεόδωρο Παπαδημητρίου και τη σύζυγο του παιδαγωγό Μυρσίνη
Παπαδημητρίου. Η «Δημοκρατική Ομάδα» στα πλαίσια της δράσης της εκδίδει άμεσα
την εφημερίδα «Δημοκράτης» η οποία διακινείται από τα μέλη της Ιερής
Ταξιαρχίας. 429
Παράλληλα η ΠΕΑΝ οργάνωσε από τις αρχές του 1942 το γυναικείο της τμήμα,
στο οποίο ήταν υπεύθυνη η απόφοιτος της Νομικής Σχολής, Ελένη Γκίκα. Για τον
καλύτερο συντονισμό, η Αθήνα χωρίστηκε σε τμήματα και σε κάθε τμήμα
τοποθετήθηκε μία υπεύθυνη. Ξεχωριστές υπεύθυνες τοποθετήθηκαν στις διάφορες
Σχολές του Πανεπιστημίου Αθηνών και σε κάθε σχολείο. Στη Νομική Σχολή
υπεύθυνη ήταν η Μπαλιτσάρη. Οι κοπέλες της ΠΕΑΝ εκτός από την καθημερινή
δράση τους, που ήταν το γράψιμο συνθημάτων στους τοίχους, η διανομή του παράνομου τύπου και η διοργάνωση εράνων, συμμετείχαν μαζικά σε όλες τις διαδηλώσεις
και εορτασμούς των εθνικών επετείων. 430 Με τις οργανωτικές κινήσεις να συνεχίζονται, η ΠΕΑΝ καταφέρνει τον Ιούλιο του 1942 να αποκτήσει γερές συντονιστικές
βάσεις. Η κυκλοφορία του παράνομου τύπου λειτουργεί ομαλά και οι συγκεντρώσεις
425
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Γενικό Επιτελείο Στρατού, Αρχεία…, τ. 7ος, αρ. εγγρ. 43, σ. 258, Χατζηβασιλείου Ε., ΠΕΑΝ…, σ.
67, Παναγιωτόπουλος Τ., Συνεντεύξεις…, σ. 7, Ε.Λ.Ι.Α.,
Γενικό Επιτελείο Στρατού, ο.π., αρ. εγγρ. 34, σ. 178-179, Πανελλήνια Συνομοσπονδία Εθνικών
Αντιστασιακών Οργανώσεων, Η Εθνική…, σ. 211, Σούτζου Δ., Η Αθήνα…, σ. 7, Γλέζος Μ.,
Εθνική…, τ. Α΄, σ. 553, τ. Β΄, σ. 1072, Στάικος – Μακρής Π., Κίτσος Μαλτέζος…, σ. 119,
Ζαούσης Α., Οι δύο Όχθες…, τ. ΒΙ΄, σ. 131-133, Βαρών-Βασάρ Ο., Η ενηλικίωση…, σ. 171-173,
Προσωπικό Αρχείο Κωνσταντίνου Καζολέα. Ιστορικό, 24-10-1984, σ. 2,
Γενικό Επιτελείο Στρατού, Αρχεία…, τ. 7ος, αρ. εγγρ. 43, σ. 261-262,
εφ. «Δημοκράτης», Όργανο της Δημοκρατικής Ομάδος, Φάκελος 2, Παράνομος Τύπος, Ε.Λ.Ι.Α.,
Πανελλήνια Συνομοσπονδία Εθνικών Αντιστασιακών Οργανώσεων, Η Εθνική…, σ. 214, Στάικος –
Μακρής Π., Κίτσος Μαλτέζος…, σ. 119-120,
Μετά τη σύλληψη της Μπέση το 1943, υπεύθυνοι του γυναικείου τμήματος ανέλαβαν οι
σπουδαστές της ΑΣΟΕΕ, Τζένος Ιωαννίδης και Θέμης Χαλικιάς. Έγγραφο Αικατερίνη Μπέση,
Ελένη Γκίκα, Ιουλία Μπίμπα (βιογραφικά), Έγγραφο «Γυναικείο Τμήμα ΠΕΑΝ», Φάκελος 3-4,
Αρχείο ΠΕΑΝ, ΙΑΜΜ,
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ομαδαρχών γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. 431 Τότε, έχοντας πλέον αποκτήσει
μια σημαντική παρουσία στην Αθήνα και θέλοντας να δώσει το ιδεολογικό της
στίγμα, κυκλοφορεί το φυλλάδιο «Τι πιστεύουμε». 432 Αμέσως μετά κυκλοφορεί το
«περιοδικό» της ΠΕΑΝ με τίτλο «Κοινωνική Ενότης» και υπότιτλο «όργανον
πολιτικής διαπαιδαγωγήσεως των νέων». Ένα έντυπο που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως το βήμα του πολιτικού προβληματισμού της οργάνωσης. Οι εκκλήσεις της
μέσα από τα παραπάνω έντυπα για διενέργεια δολιοφθορών, τη βοηθά να αποκτήσει
δημοτικότητα, ιδιαίτερα στη μορφωμένη νεολαία των αστικών συνοικιών. 433
Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι η Ιερή Ταξιαρχία και η ΠΕΑΝ, να προσθέσουν
τον Αύγουστο του 1942 τα αντιστασιακά τους διαπιστευτήρια, στο σύνολο των
αντικατοχικών διεργασιών αυτής της περιόδου. Έτσι το μήνα αυτό ο «Όμηρος»
τυπώνει προκήρυξη στα ιταλικά με την ψευδεπίγραφη υπογραφή, «Centro di
Propaganda nationale», που καταλήγει: «Ελευθερωθείτε από το φασιστικό ζυγό.
Καθαρίστε την Ιταλία από αυτό το όνειδος. Ζητείστε μιαν έντιμη ειρήνη, που θα σας
παραχωρηθεί πρόθυμα. Δεν έχετε να χάσετε τίποτε και θα κερδίσετε την ελευθερία
σας». Η προκήρυξη αυτή διανέμεται στους ιταλικούς στρατώνες στο Γουδί και σε
καταυλισμούς στους Αμπελόκηπους, από τα μέλη της Ιερής Ταξιαρχίας, Ειρήνη
Λύτρα, Βέρνα Χαρδαλούπη, Βασίλη Λαμπίρη, Αντώνη Σαούλη, Χρ. Αθανίτη και Αλ.
Αυγουστάτο. Είναι η πρώτη εκδήλωση της οργάνωσης. 434 Ακολουθεί το
Δεκαπενταύγουστο, η διανομή της δεκαπενθήμερης αντιστασιακής εφημερίδας «Η
Μαχόμενη Ελλάς», που εξέδιδε έκτοτε συνεχώς και ως το δεύτερο δεκαπενθήμερο του
Σεπτεμβρίου του 1943, η οργάνωση «Όμηρος». Η παραλαβή της εφημερίδας αυτής
από το τυπογραφείο, που λειτουργεί στο Χαλάνδρι και η διανομή της σε όλα τα
σημεία της Αθήνας και του Πειραιά γίνεται από τα μέλη της Ιερής Ταξιαρχίας. 435 Ενώ
όπως θα αναλυθεί στην επόμενη ενότητα, η ΠΕΑΝ δρομολογεί την ενεργοποίηση του
Ουλαμού Καταστροφών και εφτά μέρες μετά, στις 22 Αυγούστου, επεκτείνει τη
δράση της στον τομέα των σαμποτάζ, πραγματοποιώντας την ανατίναξη της
φασιστικής Οργάνωσις Εθνικών Δυνάμεων Ελλάδος (ΟΕΔΕ), που είχε την έδρα της
στην οδό Πατησίων.
Το τέλος του ακαδημαϊκού έτους, βρίσκει όλες τις οργανώσεις που θα
διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, να έχουν καθορίσει το
ιδεολογικοπολιτικό τους στίγμα και να είναι έτοιμες να διεκδικήσουν τη διεύρυνση
τους στο χώρο των ανένταχτων ακόμη φοιτητών. Η πρώτη περίοδος της συνύπαρξης
τους, χαρακτηρίζεται από τη μάχη των συνθημάτων, καθώς οι βραδινές εξορμήσεις
γίνονται καθημερινές. Τα βράδια συνεργεία της ΟΚΝΕ, του ΕΑΜ Νέων και των
συνεργαζόμενων οργανώσεων, έχοντας μοιράσει την Αθήνα και τον Πειραιά σε
ζώνες, γεμίζουν τους τοίχους με συνθήματα. Το χρώμα που χρησιμοποιούν είναι το
κόκκινο. Ακολουθούν οι αστικές οργανώσεις, οι οποίες χρησιμοποιούν το μπλε.
Ετοιμάζονται για την ιδεολογική μάχη που θα ακολουθήσει την επόμενη χρονιά, μια
μάχη που θα δοθεί παράλληλα με την αντιστασιακή δράση εναντίον των κατακτητών.
Μυτιληναίος Α., Μαρτύρων…, σ. 29,
Συντάχθηκε από τους Σκούρα και Αλεξιάδη με τη συνεργασία του Ι. Κατεβάτη. Χατζηβασιλείου
Ε., ΠΕΑΝ…, σ. 50, Μπενετάτος Δ., Το Χρονικό…, σ. 70,
433
Φλάισερ Χ., Στέμμα…, τ. 2ος, σ. 16-17, Χατζηβασιλείου Ε., ΠΕΑΝ…, σ. 98,
434
Την ίδια ενέργεια θα επαναλάβει τον αμέσως επόμενο μήνα. Έτσι τον Σεπτέμβριο του 1942, μια
προκήρυξη συνταγμένη στα γερμανικά και υπογραμμένη «ZNP», διανεμήθηκε σε γερμανικούς
καταυλισμούς. Η διανομή έγινε από τα μέλη της ΙΤ, Κ. Δημητριάδη, Ζ. Στάλιο, Ειρήνη Λύτρα και
Βέρνα Χαρδαλούπη. Πανελλήνια Συνομοσπονδία Εθνικών Αντιστασιακών Οργανώσεων, Η
Εθνική….., σ. 211-213, Γενικό Επιτελείο Στρατού, Αρχεία…, τ. 7ος, αρ. εγγρ. 43, σ. 260,
435
Βαρών Ο., Ελληνικός…, τ. Α΄, σ. 63, Χατζηβασιλείου Ε., ΠΕΑΝ…, σ. 66, Ζαούσης Α., Οι δύο
Όχθες…, τ. ΒΙ΄, σ. 133,
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Εξάρθρωση των πρώτων φοιτητικών συσσωματώσεων και ανασύνταξη δυνάμεων στο ΑΠΘ

Τη χρονιά αυτή και στη Θεσσαλονίκη, κυριαρχεί η κρίσιμη προσπάθεια της
επιβίωσης και προσαρμογής στις νέες συνθήκες της κατοχής. Βέβαια η δράση των
φοιτητών είναι άμεσα συνδεμένη και εξαρτώμενη από την αντίστοιχη της Αθήνας.
Για το λόγο αυτό η οργάνωση του φοιτητικού κινήματος στη Θεσσαλονίκη,
ακολουθεί χρονικά. Σε αυτό σημαντικό ρόλο έπαιξε και η άμεση εξάρθρωση από τους
Γερμανούς, του πρώτου αντιστασιακού πυρήνα της «Ελευθερίας». Εδώ είναι χρήσιμο
να υπογραμμισθούν και κάποιες σημαντικές αντικειμενικές διαφορές ανάμεσα στις
δύο πόλεις, οι οποίες καθόρισαν το είδος αλλά και τη μορφή της δράσης των
φοιτητών. Μια πρώτη και σημαντική διαφορά είναι, ότι η Θεσσαλονίκη βρισκόταν
υπό γερμανική διοίκηση, ενώ η Αθήνα υπό ιταλική. Με το Γ` Ράιχ να χρηματοδοτεί
από την περίοδο του μεσοπολέμου, τη δράση εθνικιστικών ναζιστικών ομάδων, όπως
η «Ένωση Ελλήνων Εθνικιστών» (ΕΕΕ). Επιπλέον επί κατοχής, οι Γερμανοί
επεδίωκαν να έχουν τον απόλυτο έλεγχο της πόλης και δεν ήταν διατεθειμένοι να
αφήσουν την παραμικρή δράση, που θα έθετε σε αμφισβήτηση την κυριαρχία τους.
Επίσης υπήρχε έντονη η παρουσία της βουλγαρικής προπαγάνδας, άρα και ο φόβος
μιας επικείμενης βουλγαρικής κατοχής. Αυτό έκανε τους Θεσσαλονικείς
επιφυλακτικούς έναντι της ΟΚΝΕ και του ΕΑΜ Νέων, εξαιτίας της παλαιότερης
θέσης του ΚΚΕ για τη δημιουργία Μακεδονικού κράτους. Μια παράμετρος που
εκμεταλλευόταν η γερμανική προπαγάνδα, για να συκοφαντήσει τη δράση της
κομουνιστικής νεολαίας. Τέλος, η πόλη δε μπορούσε να προσφέρει ασφαλή κάλυψη,
καθώς ο μικρός πληθυσμός της και το ένα μόνο Πανεπιστήμιο, όπου όλοι ήταν
γνωστοί, ήταν ανασταλτικοί παράγοντες για την εκδήλωση μαζικών αντιστασιακών
δράσεων. Οι κινητοποιήσεις λοιπόν και οι μεγάλες μαζικές διαδηλώσεις, εξαιτίας
όλων των παραπάνω λόγων ήταν συγκριτικά λιγότερες.
Οι φοιτητές της Θεσσαλονίκης όμως, κατάφεραν να λειτουργήσουν σε μια
θαυμαστή ισορροπία της νόμιμης εμφάνισης και της οργάνωσης που δρούσε υπό
παράνομες συνθήκες. Με αυτό τον τρόπο η σωρευμένη αντιφασιστική και
αντικατοχική ενέργεια τους, διοχετεύθηκε πρωτίστως σε δράσεις που ήταν μεν
νόμιμες, αλλά στην ουσία ήταν μια «αντίσταση δια του πολιτισμού, δια της τέχνης και
των γραμμάτων». 436 Για να καταφέρουν να συντονίσουν τη δράση τους, έπρεπε να
υπερκεράσουν μία ακόμη δυσκολία. Εξαιτίας της επίταξης του Πανεπιστημίου, ήταν
αναγκασμένοι να διασκορπιστούν στα διάφορα μέρη της πόλης για να
παρακολουθήσουν τα μαθήματα τους. Επομένως τις ώρες της διδασκαλίας δεν είχαν
επαφή μεταξύ τους, όπως γινόταν με τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών και
του Πολυτεχνείου, που συγκεντρώνονταν στο προαύλιο των ιδρυμάτων τους. Την
έλλειψη αυτή ήρθε να καλύψει στο μέγιστο βαθμό η Φοιτητική Λέσχη, όπου
αναδείχθηκε ως το σημείο των ζυμώσεων και του συντονισμού του αγώνα τους. Έτσι,
υπερνικώντας όλα αυτά τα εμπόδια και παρά το γεγονός ότι διέτρεχαν μεγαλύτερο
κίνδυνο από τους συναδέλφους τους της Αθήνας, δεν υστέρησαν καθόλου στις
καθιερωμένες μορφές αντιστασιακής δράσης, όπως η αναγραφή συνθημάτων στους
τοίχους, η ρίψη προκηρύξεων, οι συγκεντρώσεις σε σπίτια και η στρατολόγηση νέων
μελών, οι παράτολμες ανακοινώσεις που γίνονταν με τον τηλεβόα (χωνί) και βέβαια η
436

Τα σωματεία και τα ιδρύματα που βοήθησαν την πολιτιστική αντίσταση στη Θεσσαλονίκη ήταν: το
Άσυλο του Παιδιού, το Λύκειο Ελληνίδων Θεσσαλονίκης, η Εύξεινος Λέσχη των Ποντίων που
διέθεσε τα γραφεία της για τη νόμιμη πολιτιστική δουλειά της αντίστασης, ο Ορειβατικός Όμιλος,
η ΕΟΧΑ με τις ενοριακές επιτροπές γυναικών σε όλη την πόλη, η Μέριμνα Ποντίων Γυναικών, η
Μέριμνα του Παιδιού κ.α. Φωτιάδης Θ., «Η πολιτιστική αντίσταση στη Θεσσαλονίκη, 1941-1944»,
περ. «Διαβάζω», αρ. τεύχους 58, 15 Δεκεμβρίου 1982, σ. 69,
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ένοπλη αντάρτικη αντίσταση, κυρίως στην ύπαιθρο στην αρχή, ενώ αργότερα προς το
τέλος της κατοχής, στις συνοικίες της πόλης.
Γενικότερα η αντιστασιακή δράση στο Πανεπιστήμιο εκδηλώθηκε με δύο μορφές,
την παράνομη και τη νόμιμη. Τη χρονιά αυτή, γύρω από τα δύο είδη πάλης που
αναφέρθηκαν, σπονδυλώθηκε μια πολυσύνθετη οργάνωση, με κύριο γνώρισμα τη
συλλογικότητα. Στην παράνομη μορφή του αγώνα περιλαμβάνονταν αρχικά απλές
αγωνιστικές πράξεις, όπως στρατολογία μελών, είσπραξη συνδρομών, διενέργεια
εράνων, και αργότερα σύνταξη και διανομή διαφωτιστικού υλικού, γράψιμο
συνθημάτων στους τοίχους, κ.α. Οι παράνομες συγκεντρώσεις των φοιτητικών
ομάδων γίνονταν κάθε φορά και σε άλλο μέρος, που δεν προκαλούσε υποψίες. Ένα
ορατό από μακριά σημάδι, συνήθως ρούχο ή ύφασμα σε ορισμένο μέρος του σπιτιού,
πληροφορούσε το μυημένο επισκέπτη αν ήταν ελεύθερο ή μπλοκαρισμένο το σπίτι.
Οι οργανωτικές επαφές στο δρόμο για διαβίβαση της τακτικής γραμμής γίνονταν με
ορισμένα ραντεβού, στα οποία η ακρίβεια τηρούνταν αυστηρά. 437 Στη νόμιμη μορφή
ανήκαν κάθε είδους κινητοποιήσεις με κατάρτιση επιτροπών για διάφορες
διεκδικήσεις, ιδιαίτερα τροφίμων, ρούχων, φαρμάκων και βιβλίων. Επίσης, ήταν όλες
οι εκπολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, με διαλέξεις, εκδόσεις, εκθέσεις,
παραστάσεις, εκδρομές, χορούς, γιορτές και αθλητικούς αγώνες. Οι δράσεις αυτές
αρχίζουν να ξετυλίγονται από το Μάρτιο, όταν με την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους
1941-42 εισέρχονται οι καινούριοι φοιτητές και συγκροτούν νέους οργανωμένους
πυρήνες. 438
Η δράση της «Ελευθερίας» στο ΑΠΘ, από την άνοιξη και όλο το καλοκαίρι,
αναγκάζει τους Γερμανούς να επιστρατεύσουν όλες τους τις δυνάμεις, για τον
εντοπισμό αυτών που τόλμησαν να αμφισβητήσουν την απόλυτη κυριαρχία τους.
Παρόλα αυτά για να πετύχουν το σκοπό τους, χρειάστηκαν και τη συνεργασία της
Ελληνικής Ασφάλειας. Η οποία στις αρχές του Σεπτεμβρίου, ύστερα από προδοσία
άγνωστου καταδότη, έκανε έρευνα στο σπίτι του Καπέση που βρισκόταν στον οδό
Εξαδακτύλου 6. Εκεί ανακάλυψε προκηρύξεις, καθώς και φύλλα της παράνομης
εφημερίδας «Ελευθερία». Μετά τοποθέτησαν στο σπίτι δύο χωροφύλακες με
πολιτικά, με αποτέλεσμα να συλληφθούν οχτώ φοιτητές, οι οποίοι πέρασαν όλοι
στρατοδικείο με την κατηγορία της αντίστασης στις δυνάμεις κατοχής. 439 Οι φοιτητές
αυτοί ήταν οι πρώτες ηρωικές μορφές των φοιτητικών αγώνων της Θεσσαλονίκης
ενάντια στους Γερμανούς. Ανάμεσα τους ξεχώρισαν ο Θεσσαλονικιός Ηλίας
Καπέσης ή Κάπης, φοιτητής του Μαθηματικού τμήματος και ο Σωκράτης Διορινός,
φοιτητής της Νομικής Σχολής, οι οποίοι οδηγούνται στις 13 Νοεμβρίου στην
εκτέλεση. Είναι οι πρώτοι νεκροί φοιτητές στην κατεχόμενη Ελλάδα. 440 Μετά τη
σύλληψη και εκτέλεση τους, εξαπολύεται ένα κύμα διώξεων. Ανάμεσα στους
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«Στην κατοχή στα παράνομα ραντεβού έπρεπε ο ένας να κινήται από τη μία μεριά με κατεύθυνση
δυτική, ο άλλος ανατολική, για να φαίνεται σα να είναι τυχαία συνάντηση». Δαμιανίδης Α. Φοιτητής
του Δασολογικού τμήματος του ΑΠΘ. Προσωπική συνέντευξη στη γράφουσα στις 3-6-2005,
Καφταντζής Γ., Το Πανεπιστήμιο…, 1η εκδ., σ. 29,
Ο Βασίλης Τρωιάνος, από τα πρώτα μέλη των αρχικών πυρήνων αντίστασης στο Πανεπιστήμιο,
αναφέρει ότι ο Διορινός συνελήφθη στην οδό Ίωνος Δραγούμη, στο εμποροραφείο Ανανιάδη, όπου
ήταν ο χώρος συνάντησης των μελών της οργάνωσης. Τρωιάνος Β. Προσωπική συνέντευξη…,
Κουζινόπουλος Σπ., Ελευθερία…, σ. 15, Καστάνης Ν., 70χρονη…, σ. 70, Λάζος Χ., Ελληνικό…,
299, Καφταντζής Γ., Το Πανεπιστήμιο…, 1η εκδ., σ. 17, Γεωργιάδης Σ., Θεσσαλονίκη…, σ. 34,
Χασιώτης Ι.Κ. – Αραβαντινός Δ., Το Πανεπιστήμιο…, σ. 440, 568, Πασπαλιάρης Π. – Σαρρής Κ.,
Τομές…, σ. 2, 212, Σακελλάρης Β., «Το Πανεπιστήμιο…», σ. 28,
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συλληφθέντες είναι και ο Θώμης Χατζηθωμάς, που συνελήφθη ένα βράδυ
μοιράζοντας την εφημερίδα «Ελεύθερη Νιότη». 441
Την ίδια περίοδο η στασιμότητα της οικονομίας οδηγεί στην αύξηση της ανεργίας.
Μπροστά σε αυτή την εξέλιξη ο Γενικός Επιθεωρητής Μακεδονίας, μετά από
υπόδειξη του Γερμανού διοικητή, διατάζει το Νοέμβριο την κλάση του ’41 να
καταταγεί, με σκοπό τη συγκέντρωση των ανέργων σε φάλαγγες εργασίας που θα
εκτελούν δημόσια έργα. Η αμοιβή τους περιορίζεται σε ένα ζεστό φαγητό και ένα
μέτριο μισθό. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται να μην πολιτικοποιηθούν οι πολίτες και
«σπρωχθούν στην αγκαλιά της κομμουνιστικής και της εχθρικής προς τους Γερμανούς
προπαγάνδας». Αυτοκίνητα ειδικά εξοπλισμένα με δυνατά μεγάφωνα, μεταδίδουν τα
νέα και τις ανακοινώσεις τους, πλαισιωμένες με εύθυμη μουσική. Όσοι πηγαίνουν
τους βάζουν να φρουρούν τη σιδηροδρομική γραμμή Θεσσαλονίκη-Γευγελή, γιατί
είχαν σημειωθεί κάποια σαμποτάζ εκεί. Αυτοί που δεν παρουσιάζονται ζούνε σε
καθεστώς ημιπαρανομίας. 442
Παράλληλα το Γραφείο Προπαγάνδας Θεσσαλονίκης-Αιγαίου, προσπαθεί με
καλλιτεχνικές εκδηλώσεις να αποπροσανατολίσει τον κόσμο. Ενώ το παράρτημα της
Γερμανικής Ακαδημίας Μονάχου, που από τις 27 Σεπτεμβρίου επαναλειτουργεί, δίνει
διαλέξεις και βραβεύει λογοτεχνικά βιβλία. 443 Στη ΧΑΝ, στο Πάρκο, στην παραλία,
στην Τσιμισκή και σε άλλα κεντρικά σημεία της πόλης, τοποθετούνται μεγάφωνα για
τη μετάδοση μουσικών προγραμμάτων της γερμανικής συμφωνικής ορχήστρας. Το
απόγευμα κάθε Κυριακής, παίζει η φιλαρμονική του Δήμου στην πλατεία του Λευκού
Πύργου. Οι Γερμανοί με αυτό τον τρόπο προσπαθούν να καλλιεργήσουν ένα κλίμα
εύθυμης πολιτείας. 444
Το δύσκολο πρώτο χρόνο της κατοχής, η ανάγκη επιβίωσης πήρε διάφορες μορφές.
Οργανώθηκαν συσσίτια και ανταλλάχτηκαν προϊόντα στη μαύρη αγορά, η οποία
κατέληξε καθημερινή πραγματικότητα για όλους. Το φαινόμενο των ελλείψεων,
μοιάζει και στη Θεσσαλονίκη όπως και στην Αθήνα, να οφείλεται στο συνδυασμό της
πολιτικής της οικειοποίησης των αγαθών από τις αρχές κατοχής, των επιτάξεων και
του συμμαχικού ναυτικού αποκλεισμού. Παρόλα αυτά η έλλειψη τροφίμων στη
συμπρωτεύουσα, δεν έφτασε στα επίπεδα του λιμού που εκδηλώθηκε στην Αθήνα. 445
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Φωτιάδης Θ., «Η πνευματική…», σ. 435, Γιάνναρης Γ., Φοιτητικά…, τ. Α΄, σ. 510, , Λάζος Χ.,
Ελληνικό…, σ. 273, 299, Καφταντζής Γ., Το Πανεπιστήμιο…, 1η εκδ., σ. 18,
Κουπαράνης Π., Η Θεσσαλονίκη…, σ. 196, Κυριαζής Δ., 1940-1950…, σ., 68,
Τον Οκτώβριο αρχίζουν οι εγγραφές στη Γερμανική Ακαδημία για το νέο έτος. Πολλοί υποψήφιοι
απορρίπτονται, αφού οι χώροι και οι διαθέσιμοι λέκτορες δεν αρκούν. Εγγράφονται τελικά 853
Θεσσαλονικείς, οι οποίοι στη διάρκεια της χρονιάς ανεβαίνουν σε 1200. Δηλαδή σχεδόν διπλάσιοι
της δύναμης του Οκτωβρίου του 1940. Από το σύνολο, ένα 27% είναι μαθητές ανώτερων τάξεων
και φοιτητές. Το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, διπλασιάζεται ακόμη μια φορά το μαθητικό δυναμικό
της Γερμανικής Ακαδημίας, φτάνοντας τους 2400, με αυξητική τάση τους επόμενους μήνες. Το
ποσοστό των μαθητών και φοιτητών ανέρχεται τώρα στο 40% του συνόλου. Πολλοί από αυτούς
είχαν εγγραφεί για να αποκτήσουν την ταυτότητα της Ακαδημίας, που αποδεικνυόταν χρήσιμη
ποικιλοτρόπως π.χ. σε μπλόκα. Φλάισερ Χ., Η Γερμανόφωνη παιδεία και «Kuelturpolitik» στη
Μακεδονία, 1940-1944. Στο Διεθνές Συνέδριο…, σ. 183-186, Γούναρης Β. – Παπαπολυβίου Π., Ο
φόρος…, σ. 202,
Καφταντζής Γ., Το Πανεπιστήμιο…, 1η εκδ., σ. 60-63,
Ο φοιτητής Δημήτρης Κυριαζής που αναγκάστηκε να περάσει μέρος του χειμώνα του 1941 στην
Αθήνα, επιστρέφοντας στη Θεσσαλονίκη περιγράφει: «με το που έφτασα και κατέβηκα στο σταθμό,
να τη η αποζημίωση! Ένας πιτσιρίκος πουλούσε ψωμί!... Αγοράζω δύο καρβέλια. Στην πλατεία
Κολόμβου κατεβαίνω από το τραμ και μπαίνω στο εστιατόριο «Αμερικάνικο» - είχα φίλους εκεί.
˝Πόσο πήρες το ψωμί;˝ με ρώτησε ο μαγαζάτορας· του είπα, ˝Α, τον κατεργάρη, σε γέλασε˝.
Γούρλωσα τα μάτια. […] πεταχτήκανε τα μάτια μου από τις κόχες, όταν είδα τον κατάλογο που
έγραφε, θυμάμαι, ˝νεφρά μόσχου με πουρέ˝ και τέτοια! ˝Μα τα έχεις;˝ Και εις απάντηση, μου σέρβιρε
ένα λουκούλειο γεύμα!...». Κυριαζής Δ., 1940-1950…, σ. 70-71,
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Οι πρώτες ελλείψεις παρουσιάστηκαν στο λάδι, τη ζάχαρη και στη συνέχεια στο
αλεύρι, τα ψάρια, τα τσιγάρα και το αλάτι. Τα αποθηκευμένα προϊόντα είτε
προωθούνταν στη Νότια Ελλάδα με στόχο το κέρδος, είτε πωλούνταν επιτόπια σε
αγοραστές που έφταναν από το νότο. Για την αντιμετώπιση της πείνας οργανώθηκαν
από την πολιτεία, από συλλογικούς κοινωνικούς φορείς αλλά και από ιδιώτες
συσσίτια. Κοινό χαρακτηριστικό τους τα νερόβραστα εδέσματα, οι λαχανίδες, τα
χαρούπια, οι σταφίδες, το πλιγούρι και τα μακριά τραπέζια. Το Δεκέμβριο για τον
καλύτερο συντονισμό συστήθηκε η Διεύθυνση Επισιτισμού, ενώ τον Ιούνιο του 1942
ιδρύθηκε η Αυτόνομη Υπηρεσία Επισιτισμού Μακεδονίας (ΑΥΕΜ). 446 Οι δύο κύριοι
τομείς δραστηριότητας της ήταν ο τομέας του εφοδιασμού και αυτός των διανομών.
Τα δύο πρώτα χρόνια υπήρξε ο κύριος προμηθευτής σε τρόφιμα. 447
Το συσσίτιο των φοιτητών ήταν στην οδό Στρατηγού Καλλάρη 3, λίγα βήματα από
τη θάλασσα, σε ένα μικρό αλλά καθαρό χώρο με τέσσερα δωμάτια και κουζίνα.
Βρισκόταν στο ισόγειο κάτω από μια μεγάλη και καλοφτιαγμένη πολυκατοικία και
προοριζότανε για νυχτερινό κέντρο. Αρχικά μετά την επίταξη της Φοιτητικής Λέσχης
από τους Γερμανούς, παραχωρήθηκε στους φοιτητές ένα μπουντρούμι κάτω από τη
Λέσχη Κυνηγών. Ήταν ένας υπόγειος χώρος που φωτιζότανε από φεγγίτες και μύριζε
μούχλα. Το υπόγειο αυτό απορρίφθηκε γιατί δεν είχε αποχέτευση, οπότε δε μπορούσε
να δουλέψει η κουζίνα. Στο συσσίτιο της οδού Καλλάρη λοιπόν, από τις 11 το πρωί
και από τις 4 το απόγευμα, γινόταν συνωστισμός στην πόρτα. Οι φοιτητές περίμεναν
στη σειρά και περνούσαν από μια στενή γραμμή, δήλωναν το όνομα τους και
έπαιρναν το πήλινο πιάτο με τα όσπρια. Αργότερα όταν προχώρησε ο χειμώνας και
επιδεινώθηκε η στέρηση, έπαιρναν μόνο μεσημεριανό και 25 ελιές το βράδυ. 448 Το
ψωμί το είχαν από το δελτίο, είτε από ζύμωμα δικό τους, είτε σταλμένο από το χωριό.
Στην αίθουσα το ηλεκτρικό ήταν ελλιπές και ο χώρος θαμπός. Το βράδυ, την ώρα που
πήγαινε να γεμίσει η αίθουσα, το φως τρεμούλιαζε και ύστερα έσβηνε. Τότε έβγαζαν
τα καντηλάκια του λαδιού και τα άναβαν. 449
Στο «Ψυχολογικό» εργαστήριο, που ήταν δίπλα από το φοιτητικό συσσίτιο,
εγκαταστάθηκε από τις πρώτες μέρες του χειμώνα, το συσσίτιο για τους καθηγητές
που δεν είχαν οικογένεια. Πήραν ένα στενόμακρο δωμάτιο του εργαστηρίου,
μισοφωτισμένο από ένα παράθυρο που έβλεπε στο φωταγωγό και τοποθέτησαν ένα
τραπέζι, που περίσσεψε από τη Φοιτητική Λέσχη. Τη βάση της τροφή τους την
έπαιρναν από το συσσίτιο των φοιτητών και την ενίσχυαν με μερικά είδη που
προμηθεύονταν από την αγορά. 450
Πολλοί φοιτητές επειδή το βραδινό συσσίτιο ήταν ελλιπέστατο, είχαν εγγραφεί στα
κατηχητικά που χορηγούσαν δύο γεύματα. Μια από τις τραπεζαρίες των κατηχητικών
που πήγαιναν φοιτητές για να φάνε αλλά και να βοηθήσουν, λειτουργούσε στη γωνία
Η ίδρυση της υπηρεσίας αυτής κρίθηκε αναγκαία εξαιτίας του ιδιαίτερου κατοχικού καθεστώτος,
καθώς η λειτουργία και η εμβέλεια του υπουργείου Επισιτισμού που υπήρχε στην Αθήνα,
περιοριζόταν ουσιαστικά μέχρι τα βόρεια σύνορα της Θεσσαλίας. Το καθεστώς αυτό είχε ως
συνέπεια την απεξάρτηση των επισιτιστικών προσπαθειών στη Μακεδονία από την κεντρική
πολιτική της Αθήνας. Παπαδοπούλου Κ., Η Επισιτιστική πολιτική και επισιτισμός της
Θεσσαλονίκης κατά την περίοδο της Κατοχής. Στο Διεθνές Συνέδριο …σ. 158,
447
Γούναρης Β. – Παπαπολυβίου Π., Ο φόρος…, σ. 15-16, 20,
448
Ήταν τέτοια η ανέχεια των φοιτητών, ώστε ο Πανεπιστημιακός γιατρός κ. Κρητικός, απέστειλε στις
8 Νοεμβρίου 1941 έγγραφο στη Σύγκλητο, με το οποίο γνωματεύει «όπως λόγω εξαιρετικών
περιστάσεων απαλλαγούν οι κ.κ. φοιτηταί των γυμναστικών ασκήσεων». Η Σύγκλητος
ανταποκρινόμενη απευθύνεται στο Διευθυντή του Γυμναστηρίου και του ζητά να «εφαρμόση
σύστημα γυμναστικής, ανάλογον προς τας περιστάσεις, όπερ να μη καταπονή τους φοιτητάς».
Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 5ον…, Συνεδρία 540 της 12ης Νοεμβρίου 1941, σ. 67, Αρχείο ΑΠΘ,
449
Θεοδωρίδης Χ., Ο χειμώνας…, σ. 95-96,
450
Θεοδωρίδης Χ., ο.π., σ. 174-175,
446
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Αγίας Σοφίας και Κεραμοπούλου, στην αίθουσα που ήταν το πρώην καφενείο
«Βυζάντιο» και όλο το κτίριο ανήκε στη «Φιλόπτωχο Αδελφότητα». 451 Υπεύθυνος
στον τομέα των συσσιτίων των αγοριών και των κοριτσιών του κατηχητικού ήταν ο
Αθανάσιος Φραγκόπουλος. Εκεί οι μαθητές σχημάτιζαν μια μεγάλη σειρά με το πιάτο
και το κουτάλι στο χέρι. Τέσσερις νεαροί φοιτητές, ο Νικήτας, ο Χρήστος, ο Νίκος
Αναδολής της Γεωπονίας και ο Γ. Αμπόνης της Νομικής, γέμιζαν το κουτάλι με
μουρουνόλαδο και τους υποχρέωναν να το πιούνε. Επικρατούσε απόλυτη τάξη ως
προς τη διαδικασία και έτσι το σερβίρισμα τελείωνε γρήγορα. Όταν τελείωνε το
σερβίρισμα σηκώνονταν όρθιοι και έκαναν προσευχή. 452 Τα παιδιά που υπηρετούσαν
εθελοντικά ήταν φοιτητές. Κουβαλούσαν τσουβάλια, έσκιζαν ξύλα, έτριβαν το καζάνι
και καθάριζαν πατάτες, όσπρια και λαχανικά και σκούπιζαν τις αίθουσες. Την ώρα
του φαγητού οι φοιτητές αυτοί ήταν όρθιοι στο διάδρομο και επιτηρούσαν. 453
Όταν το φλέγον πρόβλημα για τον περισσότερο κόσμο είναι η πείνα, υπάρχουν
πολλοί φοιτητές που δεν αρκούνται στην εξασφάλιση του πενιχρού άλλωστε
συσσιτίου τους. Επινοούν και οργανώνουν με ιδιαίτερη επιτυχία βραδιές ποίησης
αλλά και σατιρικού λόγου. Είναι τα πρώτα βήματα όπου συνδέεται η πολιτιστική
δράση με την αντίσταση. Όλο το φθινόπωρο και το χειμώνα οι ομάδες των φοιτητών
πολλαπλασιάζονται και μάλιστα δημιουργούν δυναμικούς πυρήνες, που
εξακτινώνονται και πέρα από το Πανεπιστήμιο. Οι πρώτοι δημιουργούνται στους δύο
Ναυτικούς Ομίλους της πόλης, τον Ναυτικό Όμιλο Θεσσαλονίκης (ΝΟΘ) και τον
Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Θεσσαλονίκης (ΙΟΘ). 454 Στο ΝΟΘ και συγκεκριμένα από 9 έως
23 Νοεμβρίου, οι φοιτητές οργανώνουν καλλιτεχνική έκθεση υπέρ του συσσιτίου των
απόρων ναυτικών. Ο κόσμος προσέρχεται και αντικρίζει τους νέους φοιτητές, που
στις δύσκολες συνθήκες της κατοχής, ζωγραφίζουν τοπία ελληνικά, ελληνικές
φορεσιές και ότι προκαλεί εθνική υπερηφάνεια. Στα εγκαίνια της έκθεσης
εκφωνούνται λόγοι. Την ίδια εκδήλωση θα επαναλάβουν οι φοιτητές ένα χρόνο μετά,
από 18 έως 30 Οκτωβρίου 1942. Από την άλλη στον ΙΟΘ γίνονται συγκεντρώσεις
κάθε Κυριακή και διαβάζονται πατριωτικά κείμενα. Επιπλέον οι δύο Ναυτικοί Όμιλοι
το Φεβρουάριο του 1942, ίδρυσαν παιδικά συσσίτια. 455
Η δράση της Βουλγαρικής Λέσχης στη Θεσσαλονίκη είχε πολλούς αποδέκτες,
γεγονός που την καθιστούσε πόλο που μπορούσε να επηρεάσει αλλά και να
δρομολογήσει εξελίξεις, που κάλυπταν το σύνολο της κοινωνικής και πολιτικής ζωής
της πόλης. Λειτουργώντας ως προπαγανδιστικό όργανο, αναπτύσσει έντονη
δραστηριότητα για τον προσηλυτισμό των Γερμανών αξιωματικών στις βουλγαρικές
ιδέες περί Μακεδονίας. Για το λόγο αυτό εκδίδει στο Ινστιτούτο Μακεδονικών
σπουδών της Σόφιας, έντυπα γραμμένα στη γερμανική γλώσσα, που αναφέρονται στα
δήθεν δίκαια της Βουλγαρίας στην περιοχή. Εκμεταλλεύεται το ζήτημα του
επισιτισμού της πόλης και διανέμει στα εγγραφόμενα μέλη της Λέσχης, τρόφιμα
πρώτης ανάγκης και άλλα είδη ρουχισμού, τα οποία η Γενική Διεύθυνση Επισιτισμού
451
452

453

454
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Καφταντζής Γ., Το Πανεπιστήμιο…, 1η εκδ., σ. 41,
Μερικοί φοιτητές που σιτίζονταν εκεί το βράδυ, αργούσαν επίτηδες για να μην προσευχηθούν.
Όταν βέβαια έφταναν, ο πάτερ Παρασκευόπουλος που επέβλεπε τη διαδικασία, τους έβαζε χωριστά
να προσευχηθούν και μετά τους έδινε φαγητό. Καζαντζίδης Γ. Φοιτητής της Ιατρικής Σχολής του
ΑΠΘ. Προσωπική συνέντευξη στη γράφουσα στις 3-6-2005,
Ιωάννου Γ., Η πρωτεύουσα των προσφύγων -πεζογραφήματα-, έκδοση 7η. Αθήνα, «Κέδρος», 1996,
σ. 124-129,
Οι δύο αυτοί όμιλοι φιλοξενούσαν βασικά το κατεστημένο της Θεσσαλονίκης και θα μπορούσαν
να γίνουν εστίες βουβής συνεργασίας με τους κατακτητές. Έγινε όμως το αντίθετο. Φωτιάδης Θ.,
«Η πολιτιστική…», σ. 69,
Μαχαίρας Ε., Η Τέχνη…, σ. 37-38, Φωτιάδης Θ., «Η πνευματική…», σ. 436, Λάζος Χ.,
Ελληνικό…, σ. 300,
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Μακεδονίας δεν ήταν σε θέση να προμηθεύσει. Μετά την αρχική άρνηση,
καταλαμβάνει τελικά την εκκλησία του Αγίου Χρυσοστόμου και μεταφέρει ακόμη
και με κάρα, χωρικούς τις Κυριακές και τις γιορτές, για να εμφανίσει βουλγαρικό
όγκο στις αρχές κατοχής. 456 Προσπαθεί να καταλάβει και άλλα δημόσια κτίρια, ως
πρώην βουλγαρικά, ενώ ταυτόχρονα αποβλέπει στο βαθμιαίο άνοιγμα σχολείων και
εκκλησιών. Φέρνει από τη Σόφια βουλγαρικούς θιάσους για σειρά παραστάσεων στο
«Παλλάς». Τέλος πετυχαίνει να εκδώσει βουλγαρική εφημερίδα στη Θεσσαλονίκη. 457
Στο Πανεπιστήμιο οι πιστώσεις για το φοιτητικό συσσίτιο έχουν τελειώσει και το
Δεκέμβριο συνεδριάζει η Σύγκλητος, για τους όρους και τις προϋποθέσεις συνέχισης
του. 458 Τότε όπως αναφέρει ο Χ. Θεοδωρίδης, οι άποροι φοιτητές μαζί με τους απόκλεισμένους στη Θεσσαλονίκη Αιγύπτιους φοιτητές, συντάσσουν ένα υπόμνημα προς
τον πρύτανη και τους καθηγητές, ζητώντας να πάρουν αποτελεσματικότερα μέτρα για
να τους σώσουν από το μαρασμό. Οι ανάγκες τους είναι τόσο επιτακτικές, που τονίζουν ότι «ακόμα και αν χρειαστεί να πωλήσετε τα πανεπιστημιακά χτίρια για να συντηρήσετε τη νεολαία. Γιατί αν σωθεί η νεολαία μπορεί να χτίσει νέα και καλύτερα, ενώ αν
εξοντωθεί η νεολαία, τα χτίρια σε τίποτε δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν». Το χειρόγραφο αυτό το έδωσαν σε μια υπάλληλο του Πανεπιστημίου να το δακτυλογραφήσει, όταν το είδε ο Γενικός Γραμματέας κ. Κάρκας, το πήρε και άρχισε να διαδίδει ότι
οι κομουνιστές συνωμοτούν, για να πουλήσουν τα πανεπιστημιακά κτίρια στους
Βούλγαρους. Ένας τεταρταυγουστιανός καθηγητής, όπως τον χαρακτηρίζει ο Θεοδωρίδης, μπαίνει στο συσσίτιο των καθηγητών και επιτίθεται λεκτικά στους φοιτητές,
ενώ ένας άλλος λέει: «Έπρεπε, κύριε συνάδελφε, να σημειώσετε αυτούς τους φοιτητάς
να τους παραδώσωμε στην Γκεστάπο για να ησυχάσωμε και εμείς και οι άλλοι
φοιτηταί». 459
Τα νέα προφανώς διαδόθηκαν υπό τη μορφή φημών και όπως αναφέρει ο Απόστολος Δασκαλάκης στο ιστορικό της Χωροφυλακής, το οποίο σημειωτέων γράφτηκε το
1973: «Η Βουλγαρική Λέσχη επεδίωξε να κλείση το Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης,
χαρακτηρίζουσα αυτό ως εστίαν κομμουνισμού και προσεπάθησε να καταλάβη το κτίριον του Πανεπιστημίου δια να εγκαθιδρυθή εις τούτο. Η Χωροφυλακή αντέδρασεν εντόνως και επλαισίωσε τούτο με όργανα της, νυχθημερόν φρουρούντα και κατευθύνοντα την αντίδρασιν των φοιτητών». Το πρόσχημα είχε βρεθεί, το Πανεπιστήμιο ευρισκόμενο υπό κομουνιστικού κλοιού, κινδύνευε να πέσει στα χέρια των Βουλγάρων. 460
Παρόλα αυτά, τα μαθήματα διεξάγονταν κανονικά καθ’ όλη τη διάρκεια του
φθινοπώρου μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου, οπότε και έληξε το ακαδημαϊκό έτος
1940-41. Αναφερόμενος στη συμμετοχή των φοιτητών, ο καθηγητής της Σχολής
Νομικών και Οικονομικών Επιστημών, Παναγιώτης Ζέπος, καταθέτει: «Στην κατοχή
456
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459
460

Τον Ιανουάριο του 1942, ο Βούλγαρος σύνδεσμος-αξιωματικός στη Θεσσαλονίκη, κ. Μίτκωφ,
ζήτησε εκ νέου από τον Στρατιωτικό Διοικητή Θεσσαλονίκης-Αιγαίου, την παράδοση της
εκκλησίας. Τη φορά αυτή το αίτημα του έγινε δεκτό, παρά τις διαμαρτυρίες του Μητροπολίτη
Θεσσαλονίκης και του Αρχιεπισκόπου. Τελικά οι Βούλγαροι κρατούν την ελληνική εκκλησία του
Αγ. Χρυσοστόμου, που καταλάβανε με τη βία, αλλάζουν το όνομα της και εντοιχίζουν πλάκα που
έγραφε: «Βουλγαρική Κοινότης Θεσσαλονίκης. Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου». Βενέζης Η.,
Αρχιεπίσκοπος…, σ. 36-37,
Βοβολίνης Κ., Μυστικές εκδόσεις. Ηθικός καθαρμός, βαρβάρων εγκλήματα, το Βουλγαρικόν
κτήνος, το Ιταλικόν κτήνος, το Γερμανικόν κτήνος, τα θαλασσοπούλια μας, ο πόλεμος της
Ελλάδος, Αθήνα, «Οικ. Ν. Αλικιώτη», 1945, σ. 86-87, Καφταντζής Γ., Το Πανεπιστήμιο…, 1η
εκδ., σ. 66,
Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 5ον…, Συνεδρία 544 της 10ης Δεκεμβρίου 1941, σ. 90, Αρχείο ΑΠΘ,
Θεοδωρίδης Χ., Ο χειμώνας…, σ. 175-176,
Δασκαλάκης Α., Ιστορία…, τ. Α΄, σ. 248, 257,
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το πανεπιστημιακό κτίριο είχε καταλειφθεί και εμείς διδάσκαμε σε κινηματογράφους ή
σε λέσχες ή σ’ άλλες πρόχειρες αίθουσες. Με διάθεση βαριά και με πίκρα επιτελούσαμε
το έργο μας. Και μόνη παρηγοριά μας τα ζωηρά μάτια των φοιτητών μας, αλλά και η
πίστη όλων, δασκάλων κα φοιτητών, στον λυτρωμό και στην απελευθέρωση του τόπου
και του πανεπιστημίου μας». 461 Στο ίδιο ακριβώς ύφος κινείται και η μαρτυρία του
καθηγητή της Φυσικομαθηματικής Σχολής, Βασιλείου Κυριαζόπουλου: «…Θυμάμαι
τότε, είχα μάθημα 7 με 8 το πρωί και έπρεπε να διατρέξω με 1-2 χάρτες του μαθήματος
υπό μάλης, νύχτα ακόμη τον χειμώνα το 1,5 χλμ. λασπωμένων δρόμων για να φτάσω
στην Εύξεινο Λέσχη […] και όμως σ’ όλη την ακαδημαϊκή διαδρομή 42 χρόνων ποτέ
δεν είχα τόσο πυκνό, τόσο προσεκτικό ακροατήριο όσο εκείνο της χειμωνιάτικης
κατοχικής αυγής που συνωθείτο όρθιο, στο μεγαλύτερο του μέρος, μέσα και έξω από
την παγωμένη αίθουσα…». 462
Ο χειμώνας του 1941-42 ήταν ασυνήθιστα βαρύς, καθώς η θερμοκρασία στη
Θεσσαλονίκη έφτασε μέχρι και τους 22 βαθμούς υπό το μηδέν. Τις ημέρες αυτές του
Ιανουαρίου διεξάγονταν οι τμηματικές εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο και η παραμονή
στις αίθουσες ήταν αδύνατη. Για το λόγο αυτό η Σύγκλητος αποφασίζει να
θερμαίνονται επιπλέον. 463 Ο συνδυασμός της πείνας, των άθλιων βιοτικών συνθηκών
και του κρύου, οδήγησε στην αύξηση των ασθενειών, ιδιαίτερα της φυματίωσης. 464
Μία είδηση από τον τύπο της Θεσσαλονίκης στις 13 Ιανουαρίου του 1942,
αποτυπώνει το αδιέξοδο πολλών φοιτητών την δύσκολη εκείνη εποχή: «Ο Στ.
Βλάχος, φοιτητής, πάσχων εκ φυματιώσεως, έπεσεν εκ του τετάρτου πατώματος της επί
της οδού Αγίας Σοφίας 37 οικίας και εφονεύθη». 465
Στις 20 Ιανουαρίου, γίνεται στη Θεσσαλονίκη πολιτική επιστράτευση των κλάσεων
1938, 1939 και 1940. Παράλληλα, τρεις ημέρες μετά αποφασίζεται η εγκατάσταση
ενός γραφείου του υπουργείου εργασίας του Ράιχ, το οποίο αρχίζει να στρατολογεί
άντρες και γυναίκες, ανοίγοντας καταλόγους για όσους επιθυμούν να εργασθούν ως
εργάτες στη Γερμανία. 466 Ένα μήνα μετά, καταγράφεται ότι η θνησιμότητα στην πόλη
αυξήθηκε πάνω από τρεις φορές από τον ανάλογο μήνα του 1941. Από τους 260.000
κατοίκους της πόλης συνωστίζονται σε δημόσια συσσίτια το Δεκέμβριο του 1941,
80.000 άτομα, τον Ιανουάριο του 1942, 110.000 και το Φεβρουάριο 130.000, μόνο
τρεις φορές την εβδομάδα. 467
Στο Πανεπιστήμιο οι φοιτητές περίμεναν τις πτυχιακές εξετάσεις, όταν στις 2
Φεβρουαρίου πραγματοποιείται δολιοφθορά στο Ντεπό. Ανατινάχτηκαν οχτώ
γερμανικά αυτοκίνητα στον περίβολο του σπιτιού του συνταγματάρχη Γ. Πούλου,
φιλοναζιστή και ηγέτη της φασιστικής οργάνωσης ΕΕΕ, που είχε τα γραφεία της στην
οδό Παύλου Μελά 32. 468 Ανάμεσα στα μέρη που ψάξανε ήταν και το εστιατόριο στη
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Χασιώτης Ι.Κ. – Αραβαντινός Δ., Το Πανεπιστήμιο…, σ. 215,
Αναστασιάδης Γ., Το Πανεπιστήμιο…, σ. 263,
Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 5ον…, Συνεδρία 547 της 14ης Ιανουαρίου 1942, σ. 104, Αρχείο ΑΠΘ,
Το 1942 σημειώθηκαν 462 θάνατοι από φυματίωση. Γούναρης Β. – Παπαπολυβίου Π., Ο φόρος…,
σ. 17,
Καφταντζής Γ., Το Πανεπιστήμιο…, 1η εκδ., σ. 33,
Τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του γραφείου μεταφέρθηκαν από τη Θεσσαλονίκη στη Γερμανία
6.609 εργάτες. Με την εξάπλωση όμως του αντιστασιακού αγώνα και την καλυτέρευση των
συνθηκών ζωής, με την εισαγωγή σιτηρών από το Διεθνή Ερυθρό Σταυρό, το 1943 και 1944,
παρατηρείται σημαντική μείωση του αριθμού των εργατών που μεταφέρονται στη Γερμανία. Έτσι,
το δεύτερο χρόνο μεταφέρθηκαν 1772 εργάτες, ενώ τον τρίτο 1975 εργάτες. Κουπαράνης Π., Η
Θεσσαλονίκη…, σ. 196-197, Τομανάς Κ., Χρονικό…, σ. 226, Τομανάς Κ., Το θέατρο…, σ. 186187,
Παπαδοπούλου Κ., Η Επισιτιστική…, σ. 161, Κουπαράνης Παναγιώτης, ο.π., σ. 198, Γούναρης Β.
– Παπαπολυβίου Π., Ο φόρος…, σ. 204,
Καφταντζής Γ., Το Πανεπιστήμιο…, 1η εκδ., σ. 118,
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Φοιτητική Λέσχη. 469 Πέντε ημέρες μετά εκτελέστηκαν δέκα πολίτες σε αντίποινα.
Στις 11 του μηνός ο Μητροπολίτης Γεννάδιος κάνει έκκληση για την αποκάλυψη των
δραστών της δολιοφθοράς, ενώ στις 14 εκτελέστηκαν για τον ίδιο λόγο άλλοι δέκα
πολίτες. 470
Το Μάρτιο, με την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους (1941-42) αρχίζουν και οι
εγγραφές. Με την κατάργηση των εισαγωγικών εξετάσεων και την ελεύθερη
εγγραφή, ο φοιτητικός πληθυσμός του ΑΠΘ πλησίασε το διπλάσιο, σε σχέση με
αυτόν του 1940. Ένα μεγάλο ποσοστό φοιτητών που εγγράφονταν ελεύθερα,
προέρχονταν από τους πρόσφυγες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οι οποίοι
κατέφευγαν κατά χιλιάδες στη Θεσσαλονίκη. 471 Μια άλλη κατηγορία φοιτητών, ήταν
τα παιδιά των προσφύγων της Μικρασιατικής καταστροφής, που είχαν μεγαλώσει και
επεδίωκαν να μορφωθούν. Εφόσον μάλιστα δεν είχαν και περιουσίες, θεωρούσαν ότι
οι σπουδές θα τους οδηγούσαν σε ένα καλύτερο μέλλον, ανάλογο με αυτό που είχαν
στην Πατρίδα οι γονείς τους. 472 Ένας επιπλέον λόγος που οδήγησε στην αύξηση του
αριθμού των εγγραφών, είναι ότι το χρήμα είχε χάσει την αξία του και τα δίδακτρα
ήταν πια μηδαμινά, οπότε και οι οικονομικά αδύναμοι μπορούσαν να δοκιμάσουν την
τύχη τους στις σπουδές. Επιπροσθέτως, το φοιτητικό συσσίτιο ήταν ένα πολύ ισχυρό
κίνητρο για την εγγραφή στο Πανεπιστήμιο. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε και στην
αλλοίωση της κοινωνικής σύνθεσης του φοιτητικού σώματος, που μεταλλάσσεται
πλέον προς μια προοδευτικότερη κατεύθυνση, με ανατρεπτικές συνιστώσες, καθώς
έχει μέσα του κοινωνικές ομάδες που διεκδικούν ένα καλύτερο μέλλον.
Χαρακτηριστικό του κλίματος μέσα στο οποίο ανδρώνεται το φοιτητικό κίνημα στη
Θεσσαλονίκη, είναι ότι οι πρωτοετείς φοιτητές για να μπουν στο κτίριο έπρεπε να
πουν στο Γερμανό σκοπό, «ich bin Student im ersten Jahre und habe keine
Bescheinigung», δηλαδή «είμαι πρωτοετής φοιτητής και δεν έχω κανένα
πιστοποιητικό». 473 Έτσι, οι πρώτοι πυρήνες οργανωμένων φοιτητών, βοηθούμενοι και
από την αλλαγή της σύνθεσης του φοιτητικού σώματος, ως αποτέλεσμα της
κατάργησης των εισαγωγικών εξετάσεων, προσπαθούν να πυκνώσουν τις τάξεις τους.
Στην προσπάθεια τους αυτή καταλυτικό ρόλο έπαιξε και η ίδρυση του ΕΑΜ Νέων
στις 5 Φεβρουαρίου. Τον ίδιο μήνα στη Θεσσαλονίκη, στο σπίτι της οικογένειας
Αλεξιάδου που βρισκόταν στην Καλαμαριά, πραγματοποιείται συνάντηση των
στελεχών του Πανεπιστημίου. Εκπρόσωπος της νεολαίας ήταν ο φοιτητής της
Νομικής Τρωιάνος Βασίλης και συμμετείχαν ο Πάνος Δημητρίου, ο Βαγγέλης
Βασβανάς και η Κατίνα Βαρκά, η οποία αναλύει τους σκοπούς του ΕΑΜ Νέων. 474
Ταυτόχρονα, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης εγγράφεται μια ομάδα αριστερών
μαθητών γυμνασίου από την βουλγαροκρατούμενη Καβάλα, αποτελούμενη από τους
Γιώργο Οικονομίδη, Τάκη Βαφείδη, Τάκη Χασίρ, Λευτέρη Βελισσαρίου, Νίκο
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Κυριαζής Δ., 1940-1950…, σ., 68,
Γούναρης Β. – Παπαπολυβίου Π., Ο φόρος…, σ. 204, Παπαπολυβίου Π., Οι πρώτες…, σ. 225,
Ο πολεμιστής του αλβανικού μετώπου, που καταγόταν από τις βουλγαροκρατούμενες περιοχές,
Σταύρος Καλογιάννης, το φθινόπωρο του 1941 που βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη αναφέρει: «Εις
την Πρωτεύουσαν της Μακεδονίας καθ’ όλον το δίμηνον διάστημα της αυτόθι διαμονής μου διαρκώς
κατέφθανον νέα πλήθη προσφύγων εκ των Βουλγαροκρατούμενων ελληνικών περιοχών […] Μίαν
Κυριακήν περιπατών με μερικούς συγχωριανούς μου εις την προκυμαίαν της Θεσσαλονίκης δεν
επροφτάνομεν να χαιρετώμεν γνωρίμους των ιδιαιτέρων πατρίδων μας απευθύνοντες αντί
χαιρετισμού την φράσιν ˝Κι’ εσείς! Κι’ εσείς!˝». Καλογιάννης Στ., Ημερολόγιον…, σ. 48,
Ιωάννου Γ., Το δικό…, Έκδοση 10η, σ. 116,
Λαυρεντιάδη Γ., Το Φυσιογνωστικό…, σ. 97,
Τρωιάνος Β. Προσωπική συνέντευξη…, Καφταντζής Γ., Το Πανεπιστήμιο…., 2η έκδ., σ. 34,
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Νικολαϊδη, Αργύρη Κητή, Νίκο Παγγουσίδη και Απόστολο Νικολαϊδη. 475 Μια ακόμη
συμπαγής ομάδα αριστερών ήταν αυτή των Σερραίων φοιτητών αποτελούμενη από
τους: Λεόντιο Τριανταφυλλίδη, Γεώργιο Καφταντζή, Α. Αλεξανδρίδη, Στράτο
Ευστρατίου, Σάκη Νάσιουτζικ κ.α. Επίσης δυναμική ήταν και η παρουσία των
φοιτητών Α. Παπαλεξίου, Κ. Βέργου, Τ. Παπαλεξίου, Θ. Γιαννούση, Νίκου Βασδάρη
κ.α, που κατάγονταν από τα Γρεβενά. Πολλοί από τους Γρεβενιώτες φοιτητές ήταν
από μαθητές οργανωμένοι στην ΟΚΝΕ και δύο μάλιστα όπως ο Α. Παπαλεξίου και ο
Κ. Βέργος είχαν εξοριστεί από τον Μεταξά στον Αι-Στράτη. 476
Οι φοιτητές αυτοί συγκροτούν το δεύτερο χρονολογικά αντιστασιακό μηχανισμό
του Πανεπιστημίου, ο οποίος είναι περισσότερο οργανωμένος από αυτόν της
«Ελευθερίας» και το κυριότερο, απαλλαγμένος από την παρακολούθηση της
Ασφάλειας. Ο τομέας της ΟΚΝΕ του Πανεπιστημίου τώρα, είναι χωρισμένος σε 4
Αχτίδες κατά σχολές: Νομική-Φιλοσοφική-Γεωπονοδασολογική-Φυσικομαθηματική.
Καθοδηγείται από Γραμματεία, αποτελούμενη από τον πρώτο και το δεύτερο
Γραμματέα και μέλη τους Γραμματείς των τμηματικών συμβουλίων των Σχολών.
Κάθε Αχτίδα διαιρείται σε υποαχτίδες, πυρήνες και ομάδες, με βάση το έτος
σπουδών, τη φιλία, τη γειτονιά κ.α. Ο αριθμός των μελών μιας ομάδας, που ήταν το
μικροκύτταρο της οργάνωσης, δεν είναι καθορισμένος αυστηρά. 477
Έτσι με την ένταξη και των νέων φοιτητών, η αχτίδα της Φιλοσοφικής Σχολής
απαρτίζεται από τους: Νίκο Βασδάρη, Γιώργο Μέρτζιο, Καίτη Βακαρέλη, Ευδοξία
Βουτσαδάκη, Παρίση Κατσαρό, Νίκο Μπαλή, Θανάση Παπαδόπουλο και Ζωή
Σταυράκβεη. Η αχτίδα της Νομικής Σχολής από τους: Κυριάκο Κιουρκτσόγλου,
Θανάση Γιαννούση, Γιώργο Οικονομίδη, Τάκη Βαφείδη, Τάκη Χασίρ, Λευτέρη
Βελισσαρίου, Νίκο Νικολαϊδη, Αργύρη Κητή, Νίκο Παγγουσίδη Χρήστο Ραχιώτη,
Βαγγέλη Σακελλάρη, Γιάννη Δερμετζόγλου, Γιώργο Καφταντζή, Στράτο
Ευστρατιάδη, Πάνο Θασίτη, Νίκο Χαραλαμπίδη, Αλέκο Αλεξανδρίδη, Χαράλαμπο
Κατσιμίγα, Βασίλη Μωραϊτόπουλο, Κώστα Πατσά, Λεόντιο Τριανταφυλλίδη και
Άνθιμο Χατζηανθίμου. Η αχτίδα της Γεωπονοδασολογικής από τους: Γιώργο
Γιαννούση, Αντρέα Κομνηνό, Γιάννη Αμπατζίδη, Νεόφυτο Παναγή και Γεράσιμο
Πετράτο. Ενώ τέλος η αχτίδα της Φυσικομαθηματικής από τους: Σάκη Νάσιουτζικ,
Βαγγέλη Τζίτζιφα, Απόστολο Νικολαϊδη κ.α. 478
Πρώτος γραμματέας της πανεπιστημιακής αυτής οργάνωσης ανέλαβε ο Σερραίος
φοιτητής της Φυσικομαθηματικής Σχολής, Σάκης Νάσιουτζικ και καθοδηγήτρια από
την ΟΚΝΕ, η Κατίνα Βαρκά, μέλος του γραφείου της Σπουδάζουσας. Αργότερα την
άνοιξη του 1942, την καθοδήγηση της νεολαίας στη Μακεδονία ανέλαβαν δύο
ακροναυπλιώτες, ο Βαγγέλης Βασβανάς, γραμματέας του γραφείου της ΟΚΝΕ
Μακεδονίας και ο Χρήστος Ράπτης, ενώ γραμματέας του ΕΑΜ Νέων που
λειτουργούσε ταυτόχρονα στο Πανεπιστήμιο αναλαμβάνει ο Νίκος Βασδάρης.
Παράλληλα το ΕΑΜ Νέων λειτουργεί και το τμήμα προσφύγων από τα
βουλγαροκρατούμενα μέρη. Εκεί καθοδηγητής είναι ο Γραμματέας της ΟΚΝΕ της
Νομικής Σχολής, Γιώργος Καφταντζής (Μαλέας). 479 Η φοιτητική νεολαία τώρα
Οικονομίδης Γ., Τώρα…, σ. 34-35, Ελευθερίου Λ., Το Πολυτεχνείο…, σ. 58, Καφταντζής Γ., Το
Πανεπιστήμιο…., 2η έκδ., σ. 31-33,
476
Σακελλάρης Β., «Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στην Αντίσταση», περ. «ΕΑΜ-Αντίσταση», τχ.
4, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1987, σ. 37,
477
Καφταντζής Γ., Το Πανεπιστήμιο…, 1η εκδ., σ. 20,
478
Καφταντζής Γ., ο.π., 2η έκδοση, σ. 31, Πασπαλιάρης Π. – Σαρρής Κ., Τομές…, σ. 2, 212, Χασιώτης
Ι.Κ. – Αραβαντινός Δ., Το Πανεπιστήμιο…, σ. 440, 568, Καστάνης Ν., 70χρονη…, σ. 71,
479
Καφταντζής Γ., ο.π., 1η εκδ., σ. 20, Ανταίος Π., Συμβολή…, τ. ΑΙ , σ. 175, Ελευθερίου Λ., Το
Πολυτεχνείο…, σ. 58, Λάζος Χ., Ελληνικό…, σ. 302, Σακελλάρης Β., «Το Πανεπιστήμιο…», σ.
28,
475
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παραδειγματισμένη από τις πρώτες αντιστασιακές προσπάθειες, αλλά και καλά
οργανωμένη, ξετυλίγει ένα πλέγμα δράσεων που βρίσκεται σε διαρκή ανάπτυξη. Τα
έντυπα και οι οδηγίες από την Αθήνα φτάνουν στην πόλη με τον καθηγητή του ΑΠΘ
Χαράλαμπο Θεοδωρίδη. Οι φοιτητές αρχίζουν να ξεχωρίζουν τους στόχους,
συνυπολογίζοντας τον πρόσθετο κίνδυνο της βουλγαρικής κατοχής, με τις διάφορες
φασιστικές προπαγάνδες. Οι δράσεις στοχεύουν στο να μείνει ο κόσμος αυτός
ανέπαφος, από την απογοήτευση και εξαχρείωση που διέδιδαν τα κατοχικά
στρατεύματα, αλλά παράλληλα να καλλιεργούν και ένα πνεύμα αντιστασιακό. 480
Η ΟΚΝΕ και το ΕΑΜ Νέων έχουν από την πρώτη στιγμή μαζικό προσανατολισμό
που στηρίζονται στα δύο βασικά φοιτητικά κέντρα, τον Οίκο Φοιτητή και τη
Φοιτητική Λέσχη. Στη βάση αυτή, αναπτύσσουν ένα μαζικό κίνημα με διάφορες
επιτροπές που διεκδικούν τη διενέργεια φοιτητικών εκλογών και τη βελτίωση του
συσσιτίου, έχοντας ως κύριο αίτημα την επιβίωση των φοιτητών. Έτσι, η ΟΚΝΕ
Πανεπιστημίου κρίνει ότι η διαχείριση του φοιτητικού συσσιτίου πρέπει να περάσει
στα χέρια των φοιτητών. Τα μέλη της οργάνωσης αρχίζουν στη Λέσχη σε μικρές
συγκεντρώσεις και ομάδες να μιλάνε στους φοιτητές γι’ αυτό το θέμα. Τότε
σχηματίζονται οι πρώτες επιτροπές, οι οποίες κάνουν παραστάσεις στις
πανεπιστημιακές αρχές και ζητούν τη βελτίωση του συσσιτίου, 481 να σταματήσουν οι
διαγραφές φοιτητών από αυτό, αλλά και την προκήρυξη φοιτητικών εκλογών για
ανάδειξη φοιτητικής επιτροπής. Τελικά πετυχαίνουν και διενεργούνται εκλογές το
Μάρτιο, οι οποίες διεξάγονται με μεγάλη προσοχή στη Φοιτητική Λέσχη. Εκεί οι
φοιτητές περνούσαν και τοποθετούσαν μέσα στη ρεπούμπλικα του καθηγητή
Θεοδωρίδη -που είχε οριστεί πρόεδρος της εφορευτικής επιτροπής- το ψηφοδέλτιο
τους. Έτσι οι φοιτητές εκλέγουν οι ίδιοι τις επιτροπές τους και για τον Οίκο Φοιτητή
και για τη Φοιτητική Λέσχη. Η Φοιτητική Επιτροπή Λέσχης (ΦΕΛ) με πρώτο
πρόεδρο της το Θανάση Γιαννούση, αναπτύσσει έντονη δράση αυξάνοντας την
εγγραφή νέων φοιτητών στο συσσίτιο. Ο Γιαννούσης συμμετείχε στην πενταμελή
επιτροπή καθηγητών, στην οποία προέδρευε ο πρύτανης Δ. Καββάδας και δύο από τα
μέλη της ήταν οι καθηγητές, Χ. Θεοδωρίδης και Κ. Καββασιάδης. Ενώ για τον
καλύτερο έλεγχο του συσσιτίου Διευθυντής της Λέσχης αναλαμβάνει στις 30
Μαρτίου, ο βοηθός του εργαστηρίου Μετεωρολογίας, Α. Λύτης. 482 Η πρώτη κίνηση
της επιτροπής, ήταν να ζητήσει και να επιτύχει την οικονομική συνδρομή του
Ερυθρού Σταυρού και του Συλλόγου Καπνεμπόρων Θεσσαλονίκης. 483.
Στον Οίκο του Φοιτητή τώρα, θα αρχίσουν και οι πρώτες συγκεντρώσεις και
αναγνώσεις πολυγραφημένων αντιστασιακών κειμένων. Εκεί διαβάστηκε και η
παράνομη ποιητική συλλογή του Θανάση Φωτιάδη, «Ελεύθερες Φωνές», που
κυκλοφόρησε από τον Αύγουστο μέσα στο Πανεπιστήμιο. 484 Επίσης πολλά
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Μαχαίρας Ε., Η Τέχνη…, σ. 37-38,
Μία τέτοια επιτροπή επισκέπτεται τον καθηγητή Μαθηματικών Όθωνα Πυλαρινό, που αγαπούσε
τους μαθητές του και έβλεπε με συμπάθεια τον αγώνα τους. Αφού του διεκτραγωδεί την άθλια
επισιτιστική κατάσταση των φοιτητών, ζητά τη συμπαράσταση του. Μέλος της επιτροπής ήταν ο
ευτραφής φοιτητής της Γεωπονίας Σάββας Αθανασιάδης. Ο Πυλαρινός τότε τους είπε: «Παιδιά, θα
έχετε την ολόψυχη συμπαράσταση μου, γιατί ξέρω πόσο υποφέρετε από τις στερήσεις. Το ίδιο,
άλλωστε υποφέρω και εγώ. Σας συνιστώ, όμως, άλλη φορά να μη βάζετε σε τέτοιες επιτροπές τόσο
ευτραφείς πεινασμένους». Τομανάς Κ., Χρονικό…, σ. 100-101, Θεοδωρίδης Χ., Ο χειμώνας…, σ.
176,
Σακελλάρης Β., «Το Πανεπιστήμιο…», σ. 28-42, Ελευθερίου Λ., Το Πολυτεχνείο…, σ. 58-59,
Γιαννούσης Θ. Φοιτητής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Προσωπική συνέντευξη στη γράφουσα
στις 6-6-2005,
Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 5ον…, Συνεδρία 562 της 6ης Μαΐου 1942, σ. 195, Αρχείο ΑΠΘ,
Σε μια γιορτή στον Οίκο Φοιτητή ο Γιώργος Οικονομίδης εξιστορεί ότι έγινε πανηγύρι. Υπήρχε
άφθονο κέφι, χορός, τραγούδι, απαγγελία ποιημάτων και κάθε τόσο ακουγόταν συνθήματα που
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μαθήματα, κυρίως των καθηγητών Θεοδωρίδη και Ιμβριώτη, μετατρέπονται σε
εθνικές εκδηλώσεις. Παράλληλα ξεκινά και μια προσπάθεια να γίνουν μαρξιστικά
μαθήματα. Ο Βαγγέλης Σακελλάρης αναφέρει ότι πήρε μέρος τρεις φορές, σε ομάδα
στην οποία ερχόταν και μιλούσε για προβλήματα φιλοσοφίας και διαλεκτικού
υλισμού, ο καθηγητής της Φιλοσοφίας Γιάννης Ιμβριώτης. 485 Στις 8 Μαρτίου, δίνεται
με πρωτοβουλία των φοιτητών, συναυλία ορχήστρας τζαζ, υπέρ του απόρου παιδιού
του ΠΙΚΠΑ. Εκεί οι φοιτητές, αλλάζουν σε πολλά συμμαχικά τραγούδια τον τίτλο
για να περάσουν από τη λογοκρισία. 486 Στην οδό Αγίου Δημητρίου που σφύζει από
κόσμο, καθώς ήταν το «νυφοπάζαρο» για τους φοιτητές, οι συζητήσεις
πολιτικοποιούνται και περιστρέφονται γύρω από την αντίσταση. 487 Ενώ δειλά-δειλά
ξεκινούν και οι πρώτοι εκδρομικοί έφοδοι στην εξοχή. 488
Η «κυβέρνηση» από την άλλη, επιχειρώντας να εντείνει την αστυνόμευση της
πόλης, προχωρά στις 2 Μαρτίου στην προκήρυξη 2200 θέσεων χωροφυλάκων στη
Μακεδονία. Όσοι εκδηλώνουν ενδιαφέρον τους παρέχεται διετής σύμβαση. Έκτοτε,
στο μέγαρο της ΧΑΝΘ, όπου μέχρι τότε στεγαζόταν η Δημοτική Βιβλιοθήκη,
στρατωνίζεται η Εκατονταρχία της χωροφυλακής, με διοικητή κάποιον Μαρινάκη και
με όπλα των Γερμανών. 489 Ενώ μετά τις πρώτες δράσεις του ΕΑΜ Νέων και της
ΟΚΝΕ στη Θεσσαλονίκη, ο Μητροπολίτης Γεννάδιος δημοσιοποιεί στις 31 Μαΐου
εγκύκλιο εναντίον του κομουνισμού. Ο κύκλος της προπαγάνδας κλείνει με την
επίσκεψη του «πρωθυπουργού» στις 3 Ιουνίου και την ανάγνωση διαγγέλματος του
προς το λαό της Βόρειας Ελλάδας στις 7 του μήνα. 490
Την ίδια περίοδο ο Θώμης Χατζηθωμάς, ο οποίος τον Ιανουάριο αφέθηκε
ελεύθερος με προσωπική παρέμβαση του τότε εισαγγελέα Θεσσαλονίκης,
Κωνσταντινίδη, προτείνει τη δημιουργία ενός «Οργανισμού Υγείας», με έδρα τον
Οίκο του Φοιτητή. Σκοπός ήταν να συγκεντρωθούν γιατροί και επιστήμονες όλων
των κλάδων που θα μεριμνούσαν για την αντιμετώπιση των πολλαπλών
προβλημάτων της κατοχής. Επιτροπή φοιτητών στην οποία συμμετείχαν ο
Χατζηθωμάς και ο Φωτιάδης, ήρθαν σε επαφή με το Υγειονομικό Κέντρο και ως
πρώτο στόχο υπέδειξαν τον Οίκο του Φοιτητή που λειτουργούσε κάτω από
πρωτόγονες συνθήκες. Δόθηκαν διάφορες ενισχύσεις από τρόφιμα, ενδύματα και
φάρμακα, με την κινητοποίηση της Υπηρεσίας Πρόνοιας. Η ιδρυτική συνέλευση ήταν
να γίνει στο Σταθμό Πρώτων Βοηθειών. Εκεί είχαν κληθεί καθηγητές του
Πανεπιστημίου, γιατροί, δικηγόροι, δημοσιογράφοι, πρόεδροι επαγγελματικών
σωματείων κ.α. Όμως οι Γερμανικές αρχές, ειδοποιημένες από τους πληροφοριοδότες
τους, ματαίωσαν το εγχείρημα αυτό. 491
Οι φοιτητές ταυτόχρονα οργανώνουν καλύτερα την παράνομη δράση τους και με
προκηρύξεις από πόρτα σε πόρτα και φέιγ βολάν, καλούν το λαό σε αντίσταση κατά
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ξεσήκωναν ακόμη περισσότερο τους φοιτητές. Εκεί απήγγειλε ένα ποίημα του Πάνου Θασίτη:
«…ω μη σβύσετε τα μάτια τα μεγάλα/μη σας καθηλωσ’ η φθίση των άχρωμων δύσεων/ και πεθαμένα
τραγούδια ας μη ζήσουν στ’ αυτιά σας./Περιμένετε,/η δύση λίγο ακόμη θα ζήσει/ και η αυγή γερή,
δροσάτη, κελαϊδούσα όπου νάναι θάρθει/ νέα πουλιά θα φτερώσουν/ οι άρρωστοι θα πεθάνουν/ και η
αγάπη, αν την κρατήσετε/ θα σας ξαναδώσει πάλι τα κόκκινα χείλη». Οικονομίδης Γ., Τώρα…, σ. 41,
Σακελλάρης Β., «Το Πανεπιστήμιο …», σ. 37,
Φωτιάδης Θ., «Η πνευματική…», σ. 436, Μαχαίρας Ε., Η Τέχνη…, σ. 38, Γούναρης Β. –
Παπαπολυβίου Π., Ο φόρος…, σ. 38-39, Σακελλαρίου Χ., Η παιδεία…, σ. 221, Λάζος Χ.,
Ελληνικό…, σ. 300,
Κυριαζής Δ., 1940-1950…, σ., 69,
Σακελλάρης Β., «Το Πανεπιστήμιο …», σ. 37,
Τομανάς Κ., Χρονικό…, σ. 52,
Γούναρης Β. – Παπαπολυβίου Π., Ο φόρος…, σ. 204-206,
Φωτιάδης Θ., «Η πνευματική…», σ. 435-436,
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των κατακτητών με οποιονδήποτε τρόπο. Με συνθήματα στους τοίχους, φέρνουν σε
επαφή τον κόσμο της Θεσσαλονίκης με την εφημερίδα τοίχου. Έτσι, οι τοίχοι δίνουν
το δικό τους χρώμα στον αγώνα, συνθήματα κόκκινα, γαλάζια, μαύρα, πράσινα
δίνουν τον τόνο της αντίστασης. Τα χρώματα στη Θεσσαλονίκη δεν παίζουν κανένα
ρόλο. Το ΕΑΜ και αργότερα η ΕΠΟΝ, είναι οι μόνες οργανώσεις που διατηρούν το
αντιστασιακό φρόνιμα στην πόλη υψηλό. Οι τοίχοι των επάνω συνοικιών της πόλης
είναι γεμάτοι συνθήματα, ενώ προς το κέντρο της αραιώνουν. 492 Δε λείπουν όμως και
οι παράτολμοι φοιτητές. Ένα βράδυ ένα τέτοιο συνεργείο βγήκε για βάψιμο στο
τετράγωνο Αγ. Σοφίας, Βενιζέλου, Εγνατίας και παραλίας. Εφοδιασμένοι με ένα
κουτί μπλε μπογιά κρεμασμένο με ένα σύρμα στο χέρι, το πινέλο στο άλλο και δύο
τσιλιαδόρους, οι φοιτητές στοιχηματίζουν ποιος από αυτούς θα γράψει σύνθημα στον
τοίχο του κτιρίου της γερμανικής αστυνομίας (Εφελτζενταρμαρύ) που βρισκόταν
προς την πλευρά της οδού Παπαδοπούλου. Ήταν το τελευταίο κτίριο προς τη
θάλασσα, δεξιά της Αγ. Σοφίας. Ο σκοπός περπατούσε πάνω-κάτω από την πλευρά
της Αγ. Σοφίας. Έπρεπε δηλαδή στο γύρισμα της πλάτης του και μέχρι να διανύσει τη
διαδρομή προς τη θάλασσα, να προλάβει να γραφεί το σύνθημα. Το εγχείρημα το
ανέλαβε ο Γιώργος Οικονομίδης. Έτρεξαν δύο, ο ένας έσκυψε και ο Οικονομίδης
πάτησε πάνω του και έγραψε το σύνθημα. Όμως πάνω στην ταραχή του για να
προλάβει τον φρουρό, έγραψε «Ζήτω η λευριά», με αποτέλεσμα από τότε οι υπόλοιποι
να του φωνάζουν όποτε τον έβλεπαν «Έρχεται η αθάνατη λευριά». 493
Η αναζωπύρωση της φοιτητικής δράσης, μετά τη διάλυση των πρώτων πυρήνων
αντίστασης της «Ελευθερίας», που παρατηρείται το Μάρτιο του 1942, βρίσκει
ανέτοιμους τους φοιτητές να οργανώσουν εκδηλώσεις για την πρώτη κατοχική
επέτειο της 25ης Μαρτίου. Έτσι τη μέρα αυτή μεγάλες μαζικές εκδηλώσεις δεν
υπάρχουν. Η επέτειος γιορτάζεται με μικρή συμμετοχή. Από το προηγούμενο βράδυ
πολλά συνεργεία φοιτητών γράφουν συνθήματα στους τοίχους και καταθέτουν
λουλούδια σε προτομές ηρώων της Θεσσαλονίκης. Την άλλη μέρα το πρωί
συγκεντρώνονται στην Αγία Σοφία. Στη δοξολογία που χοροστατεί ο Μητροπολίτης
Θεσσαλονίκης, Γεννάδιος δεν αναφέρεται τίποτα για μεγάλη εθνική εορτή. Μόλις
όμως, ακούγεται το «δι’ ευχών» που σημαίνει και το τέλος της, ένας φοιτητής
φωνάζει δυνατά μέσα από το πλήθος: «Ζήτω η Ελλάδα». Αμέσως μετά μια δεύτερη
φοιτητική φωνή ακούγεται να λέει: «Ζήτω η ελεύθερη Ελλάδα» και τότε όλο το
εκκλησίασμα επαναλαμβάνει με μια φωνή «Ζήτω». 494
Την επόμενη μέρα, ο καθηγητής Ιωάννης Δημητριάδης παραδίδει το μάθημα του σε
μια αίθουσα του Πειραματικού Σχολείου. Εκεί οι πρωτοετείς φοιτητές της Γεωπονίας,
Εμμανουήλ Παπαδουράκης, Πάτροκλος Παπαπέτρου, Θ. Μαντζαρλής, Α. Ξανθάκης,
και Ν. Μανώλας, προσερχόμενοι στο μάθημα και εμφανώς επηρεασμένοι από την
επέτειο της προηγούμενης ημέρας, διαταράσσουν την τάξη τραγουδώντας πατριωτικά
τραγούδια. Ο καθηγητής ενοχλημένος όταν μετά από παραινέσεις του δε σταματούν,
τους αποκαλεί «γαϊδούρια» και δημιουργούνται επεισόδια. 495 Το θέμα φτάνει στη
Σύγκλητο και αποφασίζεται να κληθούν σε απολογία. Στη συνέχεια οι φοιτητές
παρουσιάζονται στον πρύτανη και στις 20 Μαΐου τελικά, τους επιβάλλεται η ποινή
της τρίμηνης αποβολής από το ίδρυμα. 496
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Καφταντζής Γ., Θέατρο…, σ. 29,
Οικονομίδης Γ., Τώρα…, σ. 35-36,
Καφταντζής Γ., Το Πανεπιστήμιο…, 1η εκδ., σ. 72, Ελευθερίου Λ., Το Πολυτεχνείο…, σ. 59,
Σακελλάρης Β., «Το Πανεπιστήμιο …», σ. 37,
Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 5ον…, Συνεδρία 562 της 6ης Μαΐου 1942, σ. 198, Αρχείο ΑΠΘ,
Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 6ον…, Συνεδρία 562 της 6ης Μαΐου 1942, σ. 1, Συνεδρία 565 της 20ης
Μαΐου 1942, σ. 23, Αρχείο ΑΠΘ,
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Ένα άλλο επεισόδιο που δείχνει ότι πλέον οι φοιτητές έχουν ενεργοποιηθεί και
διεκδικούν τα δικαιώματα τους, συνέβη ανάμεσα στους δευτεροετείς της Σχολής
Νομικών και Οικονομικών Επιστημών και τον καθηγητή Ηλ. Κυριακόπουλο. Ο
καθηγητής την ώρα της παράδοσης, επιπλήττει ένα φοιτητή για τη συμπεριφορά του.
Ο φοιτητής όμως δε συμμορφώνεται και ο Κυριακόπουλος εκνευρισμένος, το
χαστουκίζει. Οι υπόλοιποι φοιτητές αντιδρούν, συστήνουν επιτροπή και συναντούν
τον πρύτανη, από τον οποίο ζητούν την ικανοποίηση του συναδέλφου τους ειδάλλως
θα απεργήσουν. Πράγματι όταν το θέμα φτάνει στη Σύγκλητο στις 6 Μαΐου, οι
δευτεροετείς φοιτητές απέχουν από το μάθημα του Κυριακόπουλου. Ο καθηγητής
δίνει εξηγήσεις στον πρύτανη και δεσμεύεται να παράσχει ικανοποίηση στους
φοιτητές, εξηγώντας τους λόγους για τους οποίους παραφέρθηκε. Τέλος, ο
κοσμήτορας της Σχολής, Π. Βιζουκίδης, αναλαμβάνει να ενημερώσει τους φοιτητές
για την απόφαση του Κυριακόπουλου και να τους ζητήσει να σταματήσουν την
απεργία. 497
Ο οργανωτικός πυρετός και οι εκλογές του Μαρτίου συντονίζουν τους φοιτητές,
που με επίκεντρο την επιβίωση, επεκτείνουν τις διεκδικήσεις τους και σε
σπουδαστικά ζητήματα. Το Μάιο εμφανίζονται διάφορες επιτροπές πρωτοετών και
δευτεροετών φοιτητών από όλες τις σχολές, όπου καταθέτουν υπομνήματα
διεκδικώντας σπουδαστικές διευκολύνσεις. Το κυριότερο αίτημα που αποτελεί το
σημείο αιχμής αλλά και σύγκλισης όλων, είναι η αναστολή των τμηματικών
εξετάσεων του Ιουνίου ή η παροχή τρίτης εξεταστικής περιόδου. Ο λόγος είναι ότι οι
περισσότεροι φοιτητές που κατάγονται από την επαρχία, επιθυμούν να επιστρέψουν
στα σπίτια τους, ώστε να βοηθήσουν τους γονείς τους στις αγροτικές εργασίες της
εποχής. Είναι τόσο επιτακτικές οι ανάγκες τους, που όταν το αίτημα τους αυτό δεν
γίνεται άμεσα δεκτό, επιχειρούν και πραγματοποιούν στα τέλη Μαΐου την πρώτη
απεργία τους στην περίοδο της κατοχής. Μπροστά στον κίνδυνο γενικού ξεσηκωμού,
ο πρύτανης επικοινωνεί τηλεφωνικά με το υπουργείο, το οποίο διαβεβαιώνει ότι θα
ικανοποιήσει το αίτημα τους. Μετά από αυτό οι φοιτητές λήγουν την απεργία και
αναχωρούν δικαιωμένοι στα σπίτια τους. Είναι η πρώτη τους νίκη. 498 Έτσι, η πρώτη
κατοχική χρονιά λήγει με τον καλύτερο τρόπο για τους φοιτητές, οι οποίοι μέσα στο
ασφυκτικό και μικρό περιβάλλον της γερμανοκρατούμενης Θεσσαλονίκης,
προσπαθούν ξανά να συντονίσουν τα βήματα τους και να αντιδράσουν στη νοοτροπία
του υποταγμένου και της ελεγχόμενης ελευθερίας, που τείνει να επιβληθεί σε όλη την
πόλη. Η πρώτη μάχη είχε δοθεί και είχε κερδιθεί, ακολουθούν οι επόμενες.
Στο σημείο αυτό είναι χρήσιμο να ειπωθεί, πως όσον αφορά στη φοιτητική
αντιστασιακή δράση στη Θεσσαλονίκη, δεν έχει εντοπιστεί σε κανένα στάδιο της
έρευνας, συντονισμένη παρουσία φοιτητικών ομάδων ή οργανώσεων, πέραν της
ΟΚΝΕ, του ΕΑΜ Νέων και αργότερα της ΕΠΟΝ. Επιπλέον, επειδή η δράση της
ΟΚΝΕ και του ΕΑΜ Νέων στο Πανεπιστήμιο ήταν ουσιαστικά ενιαία και αδιαίρετη,
για την οποιαδήποτε αναφορά σε φοιτητικές επιτροπές και εκδηλώσεις μέχρι την
ίδρυση της ΕΠΟΝ, θα χρησιμοποιείται η επωνυμία του ευρύτερου σχηματισμού του
ΕΑΜ Νέων.
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Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 6ον…, Συνεδρία 562 της 6ης Μαΐου 1942, σ. 1-2, Αρχείο ΑΠΘ,
Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 6ον…, Συνεδρία 565 της 20ης Μαΐου 1942, σ. 21, Συνεδρία 566 της
27ης Μαΐου 1942, σ. 27, Συνεδρία 569 της 10ης Ιουνίου 1942, σ. 39, Αρχείο ΑΠΘ,
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ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ
ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΕΠΙ ΚΑΤΟΧΗΣ
(1942-1943)

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η δεύτερη χρονιά της παρουσίας του καθηγητή της Ιατρικής Σχολής, Κ.
Λογοθετόπουλου, στο υπουργείο Παιδείας, σημαδεύτηκε από μία παρατεταμένη
προσπάθεια υπονόμευσης των πανεπιστημιακών θεσμών. Μια προσπάθεια που εν
μέρει υπαγορευόταν από τη στρατιωτική νοοτροπία που είχε κυριαρχήσει στην
«κυβέρνηση», αλλά και σε ένα βαθμό αποτελούσε συνέχεια της παράδοσης των
παρεμβάσεων στο ίδρυμα, που παρατηρούνται σε ανώμαλες πολιτικές περιόδους. Σε
αυτά προστίθονταν η στάση της Συγκλήτου το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος. Η
συμμετοχή της τον Οκτώβριο του 1941, στη διακίνηση του υπομνήματος που περιείχε
στοιχεία για τις φρικαλεότητες των Βουλγάρων, η έστω και περιορισμένη αντίδραση
της στις ακρότητες των Γερμανών την Πρωτοχρονιά του 1942 και η ολοένα
αυξανόμενη αντικατοχική φοιτητική δραστηριότητα, για την οποία μέρος της ευθύνης
σύμφωνα με την «κυβέρνηση» είχε το Πανεπιστήμιο, είχε δημιουργήσει τριβές και
ερχόταν σε αντίθεση με το στρατιωτικό έλεγχο που ήθελε να επιβάλει ο
Τσολάκογλου. Οι πρώτες αντιδράσεις είχαν διαφανεί με την απόλυση των καθηγητών
Κ. Τσάτσου, Α. Δασκαλάκη και την τρίμηνη διαθεσιμότητα του Δ. Ζακυθηνού.
Ακολούθησε η επιχείρηση χειραγώγησης του φοιτητικού σώματος με την οργάνωση
του Σακελλαρίου, η οποία ξεκίνησε από το Μάρτιο του 1942 και συνάντησε την
επιφυλακτικότητα της πανεπιστημιακής κοινότητας. Μετά τη χειραγώγηση του
φοιτητικού σώματος επιχειρείται και αυτή του πανεπιστημιακού, με αυθαίρετες
προσλήψεις νέων καθηγητών. Αποκορύφωμα της παρεμβατικής πολιτικής του
Λογοθετόπουλου, ήταν η δημοσίευση του νόμου ο οποίος όριζε ότι κατά το παρόν
έτος 1942-43, δε θα γίνει εκλογή των πανεπιστημιακών αρχών αλλά διορισμός.
Οι μόνοι εκλεγμένοι ήταν ο πρύτανης Ε. Σκάσσης και ο προπρύτανης Γ. Μπαλής. Ο
καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής Ν. Εξαρχόπουλος, που την ίδια περίοδο έδινε…
τον νυν υπέρ πάντων αγώνα για τη σωτηρία του έθνους (!), στη «Δίκη των Τόνων»,
ανταμείφθηκε με την ιδιότητα του αντιπρύτανη. Ο Ν. Λούβαρης, ο μετέπειτα
«υπουργός» Παιδείας, παρέμεινε κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής. Κοσμήτορας
της Νομικής Σχολής διορίστηκε ο Κ. Πετρόπουλος, ο οποίος από την αρχή δεν
αποδέχθηκε το διορισμό του και παραιτήθηκε. Τον αντικατέστησε ο προκοσμήτωρ
της σχολής, Ν. Δένδιας. 1 Ο Γ. Σακελλαρίου, που ανέλαβε την ευθύνη να φέρει εις
πέρας το δύσκολο έργο της οργάνωσης των φοιτητών, επιβραβεύτηκε με τη θέση του
κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Σχολής. 2 Ο Σπ. Γαλανός, ο οποίος συνδεόταν στενά με
την ΕΟΝ επί Μεταξά και είχε καλές σχέσεις και με την τωρινή εξουσία, διορίστηκε
κοσμήτορας της Φυσικομαθηματικής. Τέλος κοσμήτορας της Ιατρικής διορίστηκε ο
Γ. Παμπούκης και μέλη της Συγκλήτου οι Γ. Ιωακείμογλου και Ι. Τρικαλινός, ενώ
στις συνεδρίες ήταν παρών και ο Πρόεδρος του Οικονομικού Συμβουλίου, Β.
Αιγινήτης. Είναι γεγονός πάντως, πως στην πρώτη συνεδρία της Συγκλήτου στις 16
Σεπτεμβρίου, συζητείται ο νόμος περί διορισμού των πανεπιστημιακών αρχών και
1

2

Ο Ν. Δένδιας διορίστηκε την περίοδο της δικτατορίας και ήταν υποστηρικτής της 4ης Αυγούστου.
Επί κατοχής κυκλοφορούσαν συνεχώς οι φήμες πως ήταν υποψήφιος υπουργός. Μαζί με τον Ηλία
Αναστασιάδη ήταν καθηγητές της Νομικής Σχολής και παράλληλα διορίστηκαν το Μάρτιο του 1943
στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας. «Δένδιας -Αναστασιάδης», εφ. Ελληνικά Νειάτα,
αρ. φύλλου 6, Μάρτιος 1943, σ. 2, Φάκελος 4, Παράνομος Τύπος, Ε.Λ.Ι.Α.,
Περισσότερες λεπτομέρειες για την «οργάνωση Σακελλαρίου» στο ομώνυμο κεφάλαιο στην ενότητα: «Το φοιτητικό κίνημα σε πλήρη ανάπτυξη».
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όλοι οι συμμετέχοντες εκτός του Σακελλαρίου, παρότι διορισμένοι εκφράζουν την
αντίθεση τους.
Η πρώτη έντονη διαμάχη των πανεπιστημιακών αρχών με τον «υπουργό» Παιδείας,
είχε ως φόντο την οργάνωση του Σακελλαρίου, η ίδρυση της οποίας τίθονταν ως
προαπαιτούμενο για την έναρξη των μαθημάτων στο ίδρυμα. Έτσι το Σεπτέμβριο το
Πανεπιστήμιο παραμένει κλειστό και η Σύγκλητος διαπραγματεύεται το άνοιγμα του,
αντιτιθέμενη παράλληλα στις προθέσεις της «κυβέρνησης» και εναρμονιζόμενη με τη
θέληση των φοιτητών. Η κορύφωση των διαφωνιών, επήλθε στη δεύτερη συνεδρία
της Συγκλήτου στις 28 Σεπτεμβρίου, παρουσία του «υπουργού». Εκεί ο
Λογοθετόπουλος για πρώτη φορά ξεκάθαρα, συνδέει άμεσα την έναρξη των
μαθημάτων με την εφαρμογή του νόμου του Σακελλαρίου και μέμφεται τους
καθηγητές ότι δεν τον στηρίζουν, επισημαίνοντας ότι «αυτό η Κυβέρνησις το
εκλαμβάνει ως σαμποτάζ». Στη διαμαρτυρία του πρύτανη, για την κατάργηση της
αυτονομίας των πανεπιστημιακών αρχών με το διορισμό των μελών της Συγκλήτου, ο
«υπουργός» τονίζει ότι ενήργησε έτσι για να προλάβει τυχόν προστριβές με τις αρχές
κατοχής, φέροντας ως παράδειγμα παρόμοιες περιπτώσεις του παρελθόντος. Δηλαδή
τους λέει ευθαρσώς, ότι τους επέλεξε γιατί πιστεύει ότι δε θα φέρουν αντίρρηση στην
«κυβέρνηση» και τις αρχές κατοχής.
Όσον αφορά στο οικονομικό πρόβλημα που αντιμετώπιζε το ίδρυμα, ο
Λογοθετόπουλος το παρέπεμψε σε μια άλλη μελλοντική συζήτηση. Στη συνέχεια οι
συνομιλίες εστιάστηκαν γύρω από τα βασικά λειτουργικά προβλήματα της φοίτησης,
όπως αυτό της μη απώλειας του προηγούμενου έτους, των εισιτηρίων εξετάσεων, των
τμηματικών εξετάσεων και των επιταγμένων εργαστηρίων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε
στο θέμα που είχε σχέση με την επάρκεια του συσσιτίου, καθώς θα χρειαζόταν για
διπλή μερίδα 20.000 συσσίτια ημερησίως. Ένα δεύτερο πρόβλημα ήταν η στέγαση
των φοιτητών, όπου θα απαιτούνταν να καταβάλουν 15.000 δρχ. μηνιαίως, για να
στεγασθούν δύο και τρεις μαζί. Όμως το θέμα που επανερχόταν συνέχεια, ως
απαράβατος όρος για την έναρξη των μαθημάτων, ήταν η εφαρμογή ή όχι του νόμου
του Σακελλαρίου. Όταν αποφασίστηκε, μετά από την επίμονη στάση των
συγκλητικών, να αναβληθεί η εφαρμογή του, τότε έληξε και η συνεδρία με τη
δέσμευση του «υπουργού» να ανοίξει το Πανεπιστήμιο. Μία δέσμευση που
προσέκρουσε στην επίμονη άρνηση του Τσολάκογλου, ο οποίος σε αντίποινα για την
απόσυρση του νόμου, κράτησε το ίδρυμα κλειστό μέχρι το Δεκέμβριο. 3
Το επόμενο μέτωπο του Λογοθετόπουλου με τη Σύγκλητο, άνοιξε όταν ο
«υπουργός» θέλησε να προσδώσει νομιμοφάνεια σε ορισμένες επιλογές του, όσον
αφορά στο διορισμό καθηγητών και υφηγητών στο Πανεπιστήμιο. Μετά την επίμονη
άρνηση των Σχολών και της Συγκλήτου, να εγκρίνουν τις νέες περιττές έδρες, αλλά
και τους προτεινόμενους από αυτόν καθηγητές, προωθεί τη διαδικασία δημιουργίας
πανεπιστημιακών επιτροπών. Στις επιτροπές αυτές που αποτελούνταν από καθηγητές
που επηρέαζε άμεσα, καθίσταται σαφές πως το αποτέλεσμα ήταν προκαθορισμένο.
Μέλη τους ήταν ο Ιωάννης Χρυσικός της Ιατρικής, ο Σπυρίδων Γαλανός της
Φυσικομαθηματικής και ο Γεώργιος Σακελλαρίου της Φιλοσοφικής. 4 Για την
3

4

Πρακτικά…, Ακαδημαϊκό έτος 1942-43, Συνεδρία πρώτη της 16ης Σεπτεμβρίου 1942, σ. 1-3,
Συνεδρία τρίτη της 28ης Σεπτεμβρίου 1942, σ. 2-10, Αρχείο ΕΚΠΑ,
Η Ιερή Ταξιαρχία με ανοιχτή επιστολή αναφέρεται στους καθηγητές που συνεργάζονται με το
Λογοθετόπουλο: «Σας ξαίραμε από καιρό. Μ’ αληθινά ποτέ δε σας είχαμε γνωρίσει. Ποτέ δε
νοιώσαμε τους ανθρωπάκους που κρύβονταν πίσω απ’ τις μεγάλες σας λέξεις. […] Μας μιλούσατε για
την απέραντη ομορφιά της ελεύθερης σκέψης, για τον άνθρωπο που πιστεύει, για τη δύναμη της θυσίας.
[…] Αυτά μας τα λέγατε πάνω απ’ τις έδρες σας στους καιρούς της ειρήνης. Μα ήρθε ο πόλεμος. Κι’
όταν […] σας γυρέψαμε κοντά μας, σεις είχατε χαθεί. […] Εκτός από λίγες εξαιρέσεις […] Περιμέναμε
να μας δείξετε το δρόμο της θυσίας, τον τρόπο που κερδίζεται η ελευθερία. Μα σεις σωπάσατε. […] Η
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επιτροπή της Ιατρικής Σχολής, διορίστηκαν ως συμπληρωματικά μέλη οι καθηγητές
της, Γεώργιος Καραγιαννόπουλος και Πέτρος Κόκκαλης. Ο Κόκκαλης όμως
αρνήθηκε να λάβει μέρος σε μια τέτοια επιτροπή, λέγοντας πως η άρνηση του είναι
σύμφωνη όχι μόνο με τις ατομικές του πεποιθήσεις, αλλά και προς τις
επανειλημμένες αρνητικές απόψεις όλων των Σχολών και της Συγκλήτου. Παρά την
προειδοποίηση του Λογοθετόπουλου πως θα ληφθούν σκληρά μέτρα εναντίον του, ο
Κόκκαλης επέμεινε, με αποτέλεσμα το Δεκέμβριο του 1942 να απολυθεί. Άμεση ήταν
η αντίδραση της Νομικής Σχολής, που συνεδρίασε και διαμαρτυρήθηκε για την
απόλυση. Αντίθετα η Ιατρική Σχολή, που ήταν η άμεσα θιγόμενη από την επέμβαση
της «πολιτείας», δεν αντέδρασε καθόλου. Λαμπρές εξαιρέσεις αποτέλεσαν ο
καθηγητής Γυναικολογίας, Κ. Δούρος και ο υφηγητής Παιδιατρικής, Ν. Σπυρόπουλος
που κατέθεσαν τις παραιτήσεις τους. 5
Την τεταμένη σχέση του Πανεπιστημίου με την «κυβέρνηση», επιδείνωσε
περαιτέρω η συμμετοχή του πρύτανη στη διαμαρτυρία θεσμικών φορέων, εναντίον
της συνεχιζόμενης και εντεινόμενης θηριωδίας των Βουλγάρων. Τη διαμαρτυρία –
έκκληση, υπογράφουν οι πρυτάνεις του Πανεπιστημίου Αθηνών και του
Πολυτεχνείου, ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, ο αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός, οι
πρόεδροι των Βιομηχανικών, Εμπορικών και Επαγγελματικών Επιμελητηρίων, η
Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδας και η Επιτροπή Μακεδόνων και Θρακών
Επιστημόνων. Σε αυτή καταγγέλλουν τη στάση των Βουλγάρων και ζητούν λήψη
μέτρων, για την αποφυγή της εξάλειψης του ελληνικού στοιχείου στις
βουλγαροκρατούμενες περιοχές. Στη συνέχεια στις 15 Οκτωβρίου του 1942, την
επιδίδουν στους πληρεξούσιους του Γ΄ Ράιχ και της Ιταλίας, στο Διεθνή Ερυθρό
Σταυρό και τους Ερυθρούς Σταυρούς της Γερμανίας, Ιταλίας, Ελβετίας και
Σουηδίας. 6 Άμεσα οι αρχές κατοχής, κινούν διαδικασία έκτακτου Γερμανικού
Στρατοδικείου, για όλους όσους υπέγραψαν το εν λόγω υπόμνημα. Ακολουθεί ένα
διάστημα όπου μετά από έντονες πιέσεις ανακαλείται η διαδικασία, αλλά και
απαγορεύεται στις πανεπιστημιακές αρχές, να υποβάλουν παρόμοια υπομνήματα. 7
Όλα όσα προαναφέρονται, οδηγούν σε παραιτήσεις Συγκλητικών για διαφορετικούς
για τον καθένα λόγους. Ο Ν. Λούβαρης μετά από μια προσωπική κόντρα με το
Λογοθετόπουλο, αποχωρεί το Νοέμβριο από τη Σύγκλητο και αναλαμβάνει
κοσμήτορας της Θεολογικής, ο Β. Βέλλας. Ένα μήνα μετά, ο προκοσμήτορας της
Φιλοσοφικής Φ. Κουκουλές αντικαθιστά το Γ. Σακελλαρίου, που παραιτείται εξαιτίας
των επεισοδίων για τον οργανισμό των φοιτητών. Ενώ τον ίδιο μήνα παραιτούνται
επίσης και οι συγκλητικοί Γ. Ιωακείμογλου και Ι. Τρικαλινός, στη θέση τους
διορίζονται οι Γ. Μπρατσιώτης και Ν. Σακελλαρίου. Τέλος από τον καινούριο χρόνο
παραιτείται και ο Αιγινήτης και στη θέση του προεδρεύει στο Οικονομικό Συμβούλιο
ο Π. Ζερβός. 8 Σε παράλληλο χρόνο εξελίσσονται και οι έντονες πολιτικές διεργασίες,
οι οποίες έχουν ως κατάληξη την παραίτηση της πρώτης κατοχικής κυβέρνησης.
Άμεσα οι αρχές κατοχής διορίζουν νέα και στη θέση του Τσολάκογλου επιλέγουν το
Λογοθετόπουλο, ο οποίος παραμένει και «υπουργός» Παιδείας.

5

6

7
8

μικρή ψυχή σας έπνιξε την ιδέα. […] Αν δεν είστε προδότες, είστε δειλοί» «Ανοιχτή επιστολή προς
τους κ.κ. καθηγητάς», εφ. Ελληνικά Νειάτα, αρ. φύλλου 2-3, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1942, σ. 2,
Φάκελος 4, «Οι κούισλγκ στα Πανεπιστήμια», εφ. Η Μαχόμενη Ελλάς, αρ. φύλλου 8, 1 Δεκεμβρίου
1942, σ. 4, Φάκελος 7, Παράνομος Τύπος, Ε.Λ.Ι.Α.,
«Προς την ηθική εξυγίανση», εφ. Δόξα, αρ. φύλλου 13, Δεκέμβριος 1942, σ. 8, Φάκελος: ΠΕΑΝ…,
Ε.Λ.Ι.Α.,
Όλη η διαμαρτυρία στο Βοβολίνης Κ., Μυστικές…, σ. 90-93, Γασπαρινάτος Σ., Η κατοχή..., τ. Α, σ.
88,
Πρακτικά…, Συνεδρία ενδέκατη (έκτακτη) της 23ης Δεκεμβρίου 1943, σ. 4-5, Αρχείο ΕΚΠΑ,
Πρακτικά…, Ακαδημαϊκό έτος 1942-43, σ. 1, Αρχείο ΕΚΠΑ,
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Σχετικά με τα ζητήματα σπουδών, το «υπουργείο» σε συνέχεια της κόντρας του με
το Πανεπιστήμιο και αδιαφορώντας για τη θέση του, επεκτείνει και για το τρέχον έτος
(αρ. πρωτ. 49241/12-10-42), την εφαρμογή του μέτρου της άνευ εισαγωγικών
εξετάσεων εισόδου στα πανεπιστήμια. 9 Η Σύγκλητος συζητά το θέμα στις 3
Νοεμβρίου. Οι κοσμήτορες των σχολών, ιδίως της Νομικής, της Ιατρικής και
Φυσικομαθηματικής, εκδήλωσαν την έντονη διαμαρτυρία τους, καθώς ο μεγάλος
αριθμός των εγγραφέντων φοιτητών επέτεινε τα προβλήματα του Πανεπιστημίου, ενώ
το θέμα της εργαστηριακής άσκησης τους, παρέμενε ακόμη άλυτο. Ιδιαιτέρως ο Ν.
Δένδιας, τόνισε το σημείο του εγγράφου του υπουργείου που ανέφερε ότι, οι
παραπάνω αποφάσεις θα κυρωθούν με νέο νόμο. Ο νόμος αυτός εξαιτίας της
κυβερνητικής κρίσης δεν είχε εκδοθεί ακόμη, άρα δεν έπρεπε να γίνουν εγγραφές
στηριζόμενες σε μία απλή απόφαση. Τελικά με εισήγηση του πρύτανη που γίνεται
δεκτή, αποφασίζεται η άμεση εφαρμογή της απόφασης όπως είχε συμβεί και κατά το
παρελθόν σε ανάλογες περιπτώσεις. Εφόσον, κοινή διαπίστωση ήταν πως η
διενέργεια εισιτηρίων εξετάσεων την παρούσα χρονική περίοδο, ήταν αντικειμενικά
δύσκολη. 10 Είναι γεγονός πάντως, ότι το μέτρο αυτό βοήθησε να σωθούν από την
πείνα νέοι άνθρωποι, καθώς πλήθος εγγραφών έγιναν μόνο και μόνο για το
συσσίτιο. 11 Έτσι, σε αυτό το ακαδημαϊκό έτος, στο Πανεπιστήμιο εγγράφηκαν 5308
φοιτητές. Συνολικά τα δύο τελευταία χρόνια εγγράφηκαν 17238 φοιτητές, τρεις
χιλιάδες περισσότεροι από όσους είχαν εγγραφεί σε όλη την πρώτη πεντηκονταετία
του. 12 Αναλυτικά:
ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ

ΝΟΜΙΚΗ

ΙΑΤΡΙΚΗ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ

ΕΓ.

ΠΤ.

ΕΓ.

ΠΤ

ΕΓ.

ΠΤ.

ΕΓ.

ΠΤ

ΕΓ.

ΠΤ.

77

13

2446

451

1141

150

396

43

35

22

ΦΥΣΙΚΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ

ΧΗΜΙΚΟ

ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΟ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ

ΕΓ.

ΠΤ

ΕΓ.

ΠΤ

ΕΓ.

ΠΤ

ΕΓ.

ΠΤ

ΕΓ.

ΠΤ

33

6

154

6

665

17

12

2

349

30

13

Ακολούθως συζητήθηκαν τα προβλήματα με τις τμηματικές εξετάσεις, που είχαν
σωρευτεί από το παρελθόν. Σύμφωνα με την προαναφερθείσα απόφαση, το
προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος 1941-42, θεωρούνταν «ως κανονικώς διανυθέν», υπό
τον όρο ότι τα μαθήματα αυτού του έτους θα εξετασθούν ή κατά τις πτυχιακές
εξετάσεις ή σε άλλο χρόνο πριν από τις πτυχιακές, ο οποίος θα ορισθεί από τις οικείες
σχολές. Έτσι, οι φοιτητές αποκτούσαν τη δυνατότητα να ανανεώσουν την εγγραφή
τους για το επόμενο έτος σπουδών και η Σύγκλητος συζητούσε για τον τρόπο
αναπλήρωσης των τμηματικών εξετάσεων. Οι οποίες είχαν χαθεί επειδή την περίοδο
από το Μάιο μέχρι τον Οκτώβριο, δεν είχε λειτουργήσει το Πανεπιστήμιο.
Ειδικότερα η εγγραφή χωρίς εξετάσεις ίσχυε μόνο για όσους αποφοιτούσαν από το γυμνάσιο στις
απολυτήριες εξετάσεις του Οκτωβρίου ή του Δεκεμβρίου. Οι απόφοιτοι του Γυμνασίου
παρελθόντων ετών που για διάφορους λόγους δεν είχαν εγγραφεί το περασμένο πανεπιστημιακό
έτος, με επιστολές τους στις εφημερίδες προσπαθούσαν να πιέσουν για ευνοϊκή ρύθμιση του θέματος
τους. Τελικά πέτυχαν να εγγραφούν και οι απόφοιτοι του 1941. «Φοιτητικά», «Εις το
Πανεπιστήμιο», «Οι φοιτηταί» και «Η εγγραφή στο Πανεπιστήμιο», εφ. Βραδυνή, 17, 23, 26 και 30
Οκτωβρίου 1942, σ. 1 αντίστοιχα, Φάκελος: Φοιτητικά προς…, αρ. πρωτ. 49241/12-10-42, Αρχείο
ΕΚΠΑ,
10
Πρακτικά…, Συνεδρία έβδομη της 3ης Νοεμβρίου 1942, σ. 10-11, Αρχείο ΕΚΠΑ,
11
Μιχαηλίδης Π.Μ., «Αγαθουπόλεως 7»…, σ. 48,
12
Σφυρόερας Β., Εκατόν…, σ. 17,
13
Σκαρπαλέζος Α., Από την ιστορίαν…, Πίνακες εγγραφέντων φοιτητών,
9
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Ουσιαστικά είχαν χαθεί οι τμηματικές εξετάσεις του Μαΐου για το έτος 1940-41 και
του Ιουνίου και Οκτωβρίου για το έτος 1941-42. Για το λόγο αυτό αποφασίστηκε, να
οριστεί η διενέργεια της 3ης περιόδου των τμηματικών εξετάσεων του έτους 1940-41,
στο διάστημα από 15 έως 30 Ιανουαρίου 1943. Ομοίως εγκρίθηκε η διενέργεια
εξετάσεων, βάσει του Α.Ν. 1371/38, στο διάστημα 10 με 20 Δεκεμβρίου 1942. Στο
ίδιο διάστημα θα διενεργούνταν εξετάσεις και για όσους φοιτητές δεν είχαν
συμπληρώσει την τμηματική εξέταση του πανεπιστημιακού έτους 1940-41. 14
Εξίσου σημαντική για τα οικονομικά του Πανεπιστημίου, ήταν η χορήγηση στα
ταμεία του από το κράτος και για το τρέχον έτος, του ποσού που αντιστοιχούσε στο
δάνειο τιμής στις διάφορες κατηγορίες φοιτητών, όπως στρατευμένοι, ανάπηροι και
τέκνα θυμάτων πολέμου, καταγόμενοι από νησιά και βουλγαροκρατούμενες περιοχές.
Η Σύγκλητος αποφασίζει σχετικά και ζητά με έγγραφο της προς το υπουργείο, να
εφαρμοστεί και για το πανεπιστημιακό έτος 1942-43 η απόφαση 24318/9-5-42,
σύμφωνα με την οποία χορηγήθηκε δάνειο τιμής στις προαναφερόμενες κατηγορίες
φοιτητών. Τέλος καθορίζεται ότι η προθεσμία εγγραφών έλαβε παράταση μέχρι τις 15
Νοεμβρίου, ενώ τα μαθήματα ξεκινούν την 1η Δεκεμβρίου. 15
Πριν την έναρξη των μαθημάτων, με εντολή των Ιταλικών αρχών και τη σύμφωνη
γνώμη του «υπουργού» Παιδείας και «πρωθυπουργού», το ίδρυμα παρέμεινε
κλειστό. 16 Η περίοδος εγγραφών παρατάθηκε εκ νέου και ο Δεκέμβριος ήταν ο μήνας
που η προσέλευση των φοιτητών ήταν πολύ μεγάλη. Ταυτόχρονα οι τμηματικές
εξετάσεις αυτού του μήνα ξεκίνησαν και οι αίθουσες του ιδρύματος γέμισαν και πάλι,
παράλληλα όμως εντάθηκαν οι διεκδικήσεις των φοιτητών, ενώ έκαναν την εμφάνιση
τους και οι πρώτες συμπλοκές μεταξύ τους. Η Φοιτητική Λέσχη ήταν το σημείο
αναφοράς τους, με το Λογοθετόπουλο να την επισκέπτεται προσπαθώντας να τους
κατευνάσει και να κερδίσει την εύνοια τους. Μέσα σε όλα αυτά η Σύγκλητος
αποφασίζει να συνεχισθεί η διεξαγωγή των εξετάσεων: «λόγω των εξαιρετικών
περιστάσεων σιωπηρώς και καθ’ όλο τον μήνα Ιανουάριον 1943, αι δε σχετικαί
αιτήσεις γίνωνται δεκταί, μέχρι της 12-1-1943». Όπως θα δούμε αναλυτικά στη
συνέχεια, αποκορύφωμα των εντάσεων ήταν η διαδήλωση στις 22 Δεκεμβρίου έξω
από το υπουργείο Εργασίας, όπου σκοτώθηκε και ο φοιτητής της Νομικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών, ο Δημήτριος Κωνσταντινίδης. Ήταν ο πρώτος φοιτητής των
ΑΕΙ, που έπεφτε θύμα των εχθρικών πυρών σε διαδήλωση. Ο Λογοθετόπουλος
φοβούμενος ένα γενικό ξεσηκωμό των φοιτητών, υπαναχωρεί σε αρκετές
διεκδικήσεις τους και υπόσχεται να ξεκινήσουν τα μαθήματα στις 25 Ιανουαρίου. 17
Αντίθετα οι αρχές κατοχής εντείνουν τα κατασταλτικά τους μέτρα και στις 18
Ιανουαρίου συλλαμβάνουν και κρατούν στις φυλακές, τον καθηγητή της
Φυσικομαθηματικής Σχολής που δίδασκε το μάθημα της Οργανικής Χημείας,
Επιπλέον για τους φοιτητές από τα Εφτάνησα, τη Θεσπρωτία και τις Κυκλάδες, που ήταν τελείως
αποκλεισμένοι από την Αθήνα, προτείνεται από τη Σύγκλητο να θεωρηθούν τα υπό συζήτηση έτη
διανυθέντα και να απαλλαχθούν από τις αντίστοιχες εξετάσεις. Υποχρεώνονται όμως να εξετασθούν
στα μαθήματα αυτά πριν από τις πτυχιακές, εκτός και αν πρόκειται για μαθήματα που εξετάζονται σε
αυτές. Αντίθετα αρνητική ήταν η απάντηση της Συγκλήτου στο αίτημα των φοιτητών τραυματιών
του πολέμου, οι οποίοι δεν είχαν συμμετάσχει στις τμηματικές εξετάσεις και αιτούνταν να
προσέλθουν κατευθείαν στις πτυχιακές. Φάκελος: Φοιτητικά προς…, αρ. πρωτ. 60190/9-12-42, αρ.
πρωτ. 1372/664/4-11-42, αρ. πρωτ. 1129/865/2-12-42, αρ. πρωτ. 2429/1000/23-12-42, Αρχείο
ΕΚΠΑ,
15
Πρακτικά…, Συνεδρία έβδομη της 3ης Νοεμβρίου 1942, σ. 11-13, Συνεδρία όγδοη της 17ης
Νοεμβρίου 1942, σ. 6-7 και Συνεδρία δέκατη της 1ης Δεκεμβρίου 1942, σ. 3-12, Αρχείο ΕΚΠΑ,
16
Πρακτικά…, Συνεδρία δέκατη της 1ης Δεκεμβρίου 1942, σ. 3, Αρχείο ΕΚΠΑ,
17
Πρακτικά…, Συνεδρία ενδέκατη της 15ης Δεκεμβρίου 1942, σ. 12, Συνεδρία δωδέκατη της 22ης
Δεκεμβρίου 1942, σ. 5, Αρχείο ΕΚΠΑ,
14
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Λεωνίδα Ζέρβα. Αφορμή φαίνεται πως ήταν η συνωνυμία του με το Ναπολέοντα
Ζέρβα. 18 Εντωμεταξύ στις 7 Ιανουαρίου, είχαν εκτελέσει τέσσερις ομήρους ως
αντίποινα για ένα σαμποτάζ στον Πειραιά. Οι εκτελεσθέντες ήταν ηγετικά στελέχη
της ΠΕΑΝ, για τα οποία είχε προηγουμένως εκδοθεί μάλιστα και απαλλακτικό
βούλευμα. Ανάμεσα τους ήταν και δύο φοιτητές του ιδρύματος. Ο Δημήτρης Λόης
(Νομικής) και ο Διονύσης Παπαδόπουλος (Νομικής).
Οι αντιδράσεις ήταν μεγάλες. Τριάντα τρεις θεσμικοί εκπρόσωποι της Ελλάδας,
από την Εκκλησία, τα Ανώτατα Δικαστήρια και Πνευματικά Ιδρύματα ως και τις
οργανωμένες επαγγελματικές, παραγωγικές και εργατικές ενώσεις και συλλόγους,
συντάσσουν και υπογράφουν στις 23 Ιανουαρίου, υπόμνημα διαμαρτυρίας και το
αποστέλλουν στο νεοδιόριστο «πρωθυπουργό», Κ. Λογοθετόπουλο. Σε αυτό
στηλιτεύουν το «ηθικώς απαράδεκτον μέτρο της Ομηρείας» βάσει του οποίου «τα
θύματα εξετελέσθησαν άνευ ουδεμίας, ουδέ της πλέον συνοπτικής, διαδικασίας, πλείστα
μάλιστα και παρά την απαλλαγήν των από οιασδήποτε αιτιάσεως δι’ απαλλακτικών
βουλευμάτων της Στρατιωτικής αυτών Δικαιοσύνης». Καταλήγοντας του ζητάνε να
παρέμβει στις αρχές κατοχής και να καταστήσει σαφές, ότι ο ελληνικός λαός αξιώνει
από εδώ και στο εξής να εκτιμάται με σεβασμό η προσωπική του ελευθερία, όπως
υπαγορεύει ο πολιτισμός και οι αρετές του. Προειδοποιώντας μάλιστα ότι τέτοιες
πράξεις θα φέρουν τα αντίθετα αποτελέσματα, τονίζοντας ότι «η μέχρι τούδε πείρα,
εγγύς και απωτέρα, δεν καταλείπει ουδεμίαν περί αυτού αμφιβολίαν». Αξίζει να
σημειωθεί πως μετά την αντίδραση των Γερμανών τον Οκτώβριο του 1942, τα
υπομνήματα των φορέων δεν κοινοποιούνται στις γερμανικές αρχές, ούτε σε διεθνείς
φορείς, παρά μόνο στην «κυβέρνηση». 19
Όλα τα παραπάνω εκτυλίσσονται μέσα σε ένα κλίμα, όπου το αντιστασιακό κίνημα
στο βουνό και την πόλη εντείνεται, ενώ οι Γερμανοί έχουν τις πρώτες σοβαρές ήττες
τους στο μέτωπο του πολέμου, με τις ανάγκες τους σε ανθρώπινο δυναμικό συνεχώς
να αυξάνονται, μαζί με το ενδεχόμενο της γενικής πολιτικής επιστράτευσης. Κάτω
από αυτή την οπτική, αποκτά ξεχωριστή σημασία η πρόσκληση του Λογοθετόπουλου
σε όσους υπέγραψαν το εν λόγω υπόμνημα, να μετάσχουν σε σύσκεψη που
πραγματοποιήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου στο πολιτικό του γραφείο. Σε αυτή ο
«πρωθυπουργός» προσπαθεί να εκμαιεύσει, δήλωση των θεσμικών φορέων κατά των
ανταρτών, χωρίς όμως να το καταφέρει.
Παρόλα αυτά, το κατάλληλο χρονικό διάστημα εκμεταλλεύτηκε τη σύσκεψη και
στις 24 του μήνα, όταν ξέσπασε και το απεργιακό κύμα εναντίον της πολιτικής
επιστράτευσης, εξήγγειλε διάγγελμα χαρακτηρίζοντας την ως Εθνική Συνέλευση, η
οποία συζήτησε «ολόκληρον το πρόβλημα της Ελλάδος» και επιδοκίμασε τις
προσπάθειες αυτού προσωπικά, αλλά και της «κυβέρνησης» του, συστήνοντας την
παραμονή του σε αυτή για να συνεχίσει «τον καλόν υπέρ της Πατρίδος αγώνα». 20 Δύο
μέρες μετά οι θεσμικοί φορείς φανερά ενοχλημένοι από το διάγγελμα του
Λογοθετόπουλου, που τους χρησιμοποιούσε για να καταφέρει να κρατηθεί στην
εξουσία, συντάσσουν απαντητικό υπόμνημα, καθώς «η απόδοσις των κατά την
σύσκεψιν της 13ης Φεβρουαρίου διατυπωθέντων […] απέχει της ιστορικής ακρίβειας».
Σε αυτό εφόσον εκθέτουν όλα τα σημεία που έχουν παρουσιαστεί με υποκειμενικό,
«Εσωτερικά Νέα», εφ. Μαχητής, αρ. φύλλου 1, Φεβρουάριος 1943, σ. 2, Φάκελος 7, Παράνομος
Τύπος, Ε.Λ.Ι.Α.,
19
Φάκελος: Φοιτητικά προς…, Υπόμνημα «Προς την Αυτού Εξοχότητα Τον Κύριον Πρόεδρον της
Κυβερνήσεως», 23-1-43, Αρχείο ΕΚΠΑ,
20
«Τώρα προ πάντων ενωμένοι στον αγώνα», εφ. Ριζοσπάστης, αρ. φύλλου 39, 3 Μαρτίου 1943, σ. 1,
Ανώνυμο, Ριζοσπάστης, 1918-2002. Εφημερίδα του λαού, Αθήνα, 2η έκδοση, «Σύγχρονη Εποχή,
2003, σ. 65,
18
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μη ανταποκρινόμενο στην αλήθεια τρόπο, του τονίζουν ότι έχει την ηθική υποχρέωση
«προς δημόσιαν αποκατάστασιν της ακριβούς εννοίας των πράγματι λεχθέντων». 21
Μετά από τη δημόσια διάψευση του ο Λογοθετόπουλος, κατηγορεί τους
«συσκευθέντες ότι άλλα είπαν σ’ αυτόν και άλλα λένε στους οπαδούς τους από
δειλία». 22 Αμέσως μετά τυπώνει ένα έντυπο με τα πρακτικά της σύσκεψης, όπου
εσκεμμένα παραλείπει λέξεις και φράσεις, έτσι που το νόημα των λεχθέντων να
αλλοιώνεται βασικά. Το έντυπο αυτό τελικά δεν κυκλοφόρησε, γιατί σε μια
αποστροφή του λόγου μιλούσε για γερμανικές βαρβαρότητες, με αποτέλεσμα να
απαγορέψουν την κυκλοφορία του οι Γερμανοί. 23 Η κόντρα του Λογοθετόπουλου με
τους θεσμικούς φορείς έφτασε στο αποκορύφωμα λίγο πριν τον εορτασμό της 25ης
Μαρτίου. Με κατάληξη την «πειθαρχική ποινή της τριμήνου απολύσεως» όλων των
πρυτάνεων, ανήμερα της εθνικής επετείου. 24 Παράλληλα, οι συνεχείς παραιτήσεις και
αποχωρήσεις συγκλητικών που είχαν προηγηθεί στο Πανεπιστήμιο, οδήγησαν την
«κυβέρνηση» να ανακαλέσει το νόμο περί ορισμού από αυτήν των μελών της
Συγκλήτου και να συντάξει το Ν.Δ 2177/43. Βάσει του οποίου στις 26 Μαρτίου,
διενεργήθηκαν εκλογές για την ανάδειξη νέας Συγκλήτου. Σε αυτές οι καθηγητές του
Πανεπιστημίου επανεξέλεξαν για πρύτανη τον Ε. Σκάσση με 72 ψήφους υπέρ και 6
κατά. Η νέα σύνθεση της που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις
31 Μαΐου είναι: Πρύτανης και Αντιπρύτανης ο Ε. Σκάσσης, προπρύτανης ο Γ.
Μπαλής, Κοσμήτορες των σχολών οι: Β. Βέλλας (Θεολογικής), Ν. Δένδιας
(Νομικής), Γ. Παμπούκης (Ιατρικής), Γ. Οικονόμου (Φιλοσοφικής) και Γ. Πανταζής
(Φυσικομαθηματικής), συγκλητικοί οι Ν. Βέης και Π. Μπρατσιώτης. Στη θέση του
Πρόεδρου του Οικονομικού Συμβουλίου επανέρχεται ο Β. Αιγινήτης. 25
Το πολεμικό κλίμα μεταξύ Πανεπιστημίου και «κυβέρνησης» συνεχίστηκε και μετά
την πτώση της. Καθώς στις 7 Απριλίου που ο Ι. Ράλλης αναλαμβάνει τα καθήκοντα
του ως τρίτος κατοχικός πρωθυπουργός και ο Ν. Λούβαρης τοποθετείται «υπουργός»
Παιδείας, 26 οι Γερμανοί συλλαμβάνουν τον πρύτανη του Πανεπιστημίου, Ε. Σκάσση.
Ο Ράλλης θέλοντας να μη στιγματιστεί η νέα «κυβέρνηση» από μια τέτοια ενέργεια
και απειλούμενος με παραίτηση από το Λούβαρη, ζητά την άμεση αποφυλάκιση του
πρύτανη. Ο Άλτενμπουργκ προειδοποιεί πως θα σχηματίσει κυβέρνηση από
Γερμανούς αξιωματικούς, όταν όμως αντιλαμβάνεται πως δε μπορεί να μεταβάλει τη
γνώμη του Ράλλη, αναγκάζεται να υποχωρήσει και να τον ελευθερώσει. 27 Μετά από
όλα αυτά μερικοί καθηγητές του Πανεπιστημίου υπέγραψαν διαμαρτυρία, όπου
Πρακτικά Συγκλήτου 1943, 5η Συνεδρία της 4ης Μαρτίου 1943, 1-5, Αρχείο Ε.Μ.Π., Ολόκληρη η
απάντηση και στην εφ. Δόξα, αρ. φύλλου 16, 10 Μαρτίου 1943, σ. 7-8, Φάκελος Κ52, Α1, Αρχείο
Ηρακλή Πετιμεζά, ΓΑΚ,
22
«Οι ατιμίες του Λογοθετόπουλου», εφ. Δημοκρατική Δράση, αρ. φύλλου 1, 2 Απριλίου 1943, σ. 3,
Φάκελος 3, Παράνομος Τύπος, Ε.Λ.Ι.Α.
23
«Εσωτερικά Νέα», εφ. Μαχητής, αρ. φύλλου 3, Απρίλιος 1943, σ. 2, Φάκελος 7, Παράνομος Τύπος,
Ε.Λ.Ι.Α.,
24
«Ο πρώην Λογοθετόπουλος απέλυσε τους Πρυτάνεις των ιδρυμάτων, επειδή τον διέψευσαν και τον
απόδειξαν απατεώνα. Να τι γράφει ξετσίπωτα στο υπ. αριθ. 17090 έγγραφον του προς τους πρυτάνεις».
«Πλαστογράφος & Απατεώνας», εφ. Λεύτερα Νιάτα, αρ. φύλλου 1, 15 Απριλίου 1943, σ. 4, «25 του
Μάρτη», εφ. Φλόγα, αρ. φύλλου 2, 1 Απριλίου 1943, σ. 1, Φάκελος: Τύπος, ΑΣΚΙ, «Προδότου
έργα», εφ. Δόξα, αρ. φύλλου 18, 6 Απριλίου 1943, σ. 3, Φάκελος 3, Παράνομος Τύπος, Ε.Λ.Ι.Α. και
Πρακτικά…, Συνεδρία εικοστή πρώτη της 21ης Μαρτίου 1944, σ. 2, Αρχείο ΕΚΠΑ,
25
Πρακτικά…, Ακαδημαϊκό έτος 1942-43, σ. 1, Αρχείο ΕΚΠΑ,
26
Οι φοιτητές της ΙΤ γράφουν: «Σαν νάταν απαραίτητο σε κάθε προδοτική κυβέρνηση να δίνει το πρώτο
ίδρυμα της πατρίδας μας ένα του λειτουργό». «Αποκηρύχτε τους», εφ. Ελληνικά Νειάτα, αρ. φύλλου
7, Απρίλιος 1943, σ. 2, Φάκελος 4, Παράνομος Τύπος, Ε.Λ.Ι.Α.
27
«Σύντομες ειδήσεις- Εσωτερικού», εφ. Δόξα, αρ. φύλλου 19, 18 Απριλίου 1943, σ. 1, Φάκελος 3,
Παράνομος Τύπος, Ε.Λ.Ι.Α.
21
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μεταξύ άλλων έγραφαν: «αποκρούομεν δι’ όλων ημών των δυνάμεων τοιαύτην
μεταχείρισιν καθ’ ην οιονεί λαϊκοί αντιπρόσωποι κληθέντες να είπουν ελευθέρως ως
εικός, γνώμην επί του εθνικού ζητήματος, διώκονται είτα πειθαρχικώς ή φυλακίζονται
επειδή δεν ηνέχθησαν να αλλοιωθεί η εκφρασθείσα υπ’ αυτών γνώμη». 28 Ενώ οι
φοιτητές μετά τη στάση των πρυτάνεων έναντι του Λογοθετόπουλου και τη σύλληψη
του Σκάσση, πήραν ενεργά το μέρος τους τονίζοντας πως: «όταν κάνουν το χρέος
τους, πέρνοντας τον πρωτοποριακό καθοδηγητικό ρόλο τους, έχουν πάντα άμεση την
εκτίμηση και τη βοήθεια των φοιτητών που θ’ αγωνιστούν μαζί τους, ως την τελευταία
πνοή». 29
Όλα όσα προηγήθηκαν, είχαν ως αποτέλεσμα η Σύγκλητος να συνεδριάσει για
τελευταία φορά την Κυριακή 28 Φεβρουαρίου, με αφορμή το θάνατο του εθνικού
ποιητή Κωστή Παλαμά. Σε αυτή την έκτακτη συνεδρία εξέδωσε ψήφισμα, στο οποίο
αποφάσισε να αναρτηθεί μεσίστια η σημαία του Πανεπιστημίου για τρεις ημέρες, να
ακολουθήσει την εκφορά του Παλαμά, ο πρύτανης, η σύγκλητος, οι καθηγητές και οι
φοιτητές, να αναρτηθεί εικόνα του στο Πανεπιστήμιο, ενώ αντί για στεφάνι να
δοθούν 40.000 δρχ. στα μαθητικά συσσίτια. 30 Η ανταπόκριση της Συγκλήτου στο
γεγονός του θανάτου του Παλαμά, υστερεί αισθητά έναντι αυτής που είχε στο θάνατο
του Μεταξά, (στο ψήφισμα της τότε μιλούσε με υμνητικά λόγια για το Μεταξά, ενώ
έκανε λόγο για την τοποθέτηση σε κατάλληλο χώρο του Πανεπιστημίου της προτομής
του), δίνοντας το μέτρο της εξάρτησης και μερικές φορές υποτέλειας, των
πανεπιστημιακών αρχών στην εκάστοτε πολιτική εξουσία. 31
Όσον αφορά στα ζητήματα σπουδών, το χρονικό διάστημα από την αρχή του
χρόνου μέχρι και το κλείσιμο του Πανεπιστημίου στις αρχές Μαΐου, το ίδρυμα
ξεκινούσε ή σταματούσε τα μαθήματα ανάλογα με τη δράση των φοιτητών στις
κινητοποιήσεις της 24ης Φεβρουαρίου, της 5ης και της 25ης Μαρτίου και τις ανάλογες
διαταγές της «κυβέρνησης». Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το ζήτημα της διενέργειας
των πτυχιακών και των τμηματικών εξετάσεων είχε εξαιρετική σημασία για το
ίδρυμα, πολύ περισσότερο από άλλοτε, καθώς η μη σταθερή διενέργεια των
παραδόσεων και των φροντιστηρίων, είχε ως αποτέλεσμα η λειτουργία του να
εκδηλώνεται πρωτίστως μέσω αυτών. Με αυτό το πνεύμα, οι Σχολές συνεδριάζουν
και προβαίνουν στον ορισμό εξεταστικών περιόδων για το ακαδημαϊκό έτος 1941-42
που εκκρεμούσε, αλλά και για όσους φοιτητές του έτους 1940-41 δεν είχαν προσέλθει
στις τρεις εξεταστικές περιόδους (Ιανουαρίου-Μαρτίου 1942 και Ιανουαρίου 1943).
Οι αποφάσεις των Σχολών στηρίχθηκαν στις ιδιαιτέρες διδακτικές ανάγκες της
καθεμίας, με αποτέλεσμα οι εξεταστικοί περίοδοι να διαφέρουν χρονικά ανάλογα με
αυτές. 32 Για τους παραπάνω λόγους, οι εγγραφές καθώς και οι ανανεώσεις τους για το
«Εσωτερικά Νέα», εφ. Μαχητής, αρ. φύλλου 3, Απρίλιος 1943…, σ. 2, και «Νίκη των φοιτητών»,
εφ. Νέα Γενιά, αρ. φύλλου 3, 22 Απριλίου 1943, σ. 4, Φάκελος 8, Παράνομος Τύπος, Ε.Λ.Ι.Α.,
29
«Όταν πρέπει μαζί τους», εφ. Ελληνικά Νειάτα, αρ. φύλλου 7…, σ. 2,
30
Πρακτικά…, Συνεδρία δέκατη ένατη της 28ης Φεβρουαρίου 1943, σ. 1, Αρχείο ΕΚΠΑ,
31
Σε άρθρο της παράνομης φοιτητικής εφημερίδας Νέοι Δημοκράτες, οι φοιτητές σαρκάζουν με ισοπεδωτικό τρόπο τη σχέση των καθηγητών με την εξουσία: «Βέβαια δεν μπορώ να πω πως κι’ αυτοί δεν
έχουν προτερήματα. Δεν είν’ εύκολο να μπαίνης στη σχολή απ’ το παράθυρο, όταν χρόνια άλλοι
προσπαθούν να μπουν απ’ την πόρτα χωρίς να καταφέρουν τίποτα. Ούτε πάλι είναι ίδιον του καθενός
το "εμπορεύεσθαι την συνείδησιν". Αλλ’ ας μη ξεχνάμε και το άλλο. Ποιος ανθρώπινος εγκέφαλος
εργάζεται τόσο καλά, όπως οι εγκέφαλοι των περισσότερων καθηγητών μας, ώστε να μπορή μέσα σε
λίγα χρόνια, από Δημοκράτης να γίνεται φασίστας της 4ης Αυγούστου, κι από Φασίστας, Δημοκράτης».
«Κύριοι Καθηγητές. Βιασθήτε…», εφ. Νέοι Δημοκράτες, αρ. φύλλου 3, 15 Μαΐου 1943, σ. 3,
Φάκελος Κ52, Β2, Αρχείο Ηρακλή Πετιμεζά, ΓΑΚ,
32
Σε αυτό συνηγόρησε και η κοινοποίηση του υπ’ αριθ. 8166/6-2-43 εγγράφου του υπουργείου Παιδείας, σύμφωνα με το οποίο «καθορίζεται όπως αι τμηματικαί, πτυχιακαί εξετάσεις πασών των σχολών
του καθ’ υμάς Παν/μίου διενεργώνται καθ’ έκαστον μήνα των εις εξέτασιν δικαιουμένων φοιτητών
28
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τρέχον έτος, παρατάθηκαν μέχρι τις 31 Αυγούστου 1943. Έτσι το Πανεπιστήμιο
μετατράπηκε σε εξεταστικό κέντρο, προσπαθώντας με αυτό τον τρόπο να κρατηθεί
ανοιχτό, να μη χάνονται οι χρονιές, να επιλύει όσα προβλήματα σπουδών
αθροίζονταν εξαιτίας της κατοχής, αλλά και να διατηρήσει στο μέτρο του δυνατού το
επιστημονικό του επίπεδο. 33
Το ίδιο χρονικό διάστημα ο καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής, Ν. Βέης,
διοργάνωνε στο μικρό αμφιθέατρο που βρισκόταν στο Ιστορικό Σπουδαστήριο, επί
της οδού Μασσαλίας, διαλέξεις και συζητήσεις με καλεσμένους ανθρώπους τους
πνεύματος, της τέχνης και των γραμμάτων. Τις συζητήσεις αυτές οι φοιτητές τις
χαρακτήριζαν «κρυφό σχολείο» και το αμφιθέατρο ήταν πάντα ασφυκτικά γεμάτο.
Ανάμεσα στους ομιλητές ήταν οι Άγγελος Σικελιανός, Κωνσταντίνος Τσάτσος,
Διονύσιος Ζακυθηνός, Βασίλης Ρώτας κ.α. 34 Για τις διαλέξεις αυτές ο Οδυσσέας
Ελύτης γράφει στα «Ανοιχτά χαρτιά»: «Στο Πανεπιστήμιο, προσκαλεσμένοι, ο Αντρέας
Καραντώνης, ο Νίκος Γκάτσος κι εγώ, παρακολουθούσαμε ατέλειωτες συζητήσεις των
φοιτητών γύρω από τον Αντρέα Κάλβο […] Τα μικρό αμφιθέατρο, σα να το βλέπω
ακόμα, έλαμπε από τα φωτισμένα πρόσωπα, οι διάδρομοι, τα σκαλοπάτια ήταν
ασφυκτικά γεμάτα. Μια νεολαία χωρίς πικάπ, χωρίς τρανζίστορς, χωρίς ντίβες του
κινηματογράφου, ανακάλυψε ξαφνικά πως δεν είναι η στέρηση της ευμάρειας που κάνει
τη δυστυχία μας τόσο αποτρόπαιη…». 35
Οι συναντήσεις αυτές στάθηκαν αφορμή για τη δημιουργία ενός ακαδημαϊκού
ομίλου νέων, όπου κάθε Σάββατο πραγματοποιούσε συγκεντρώσεις τις οποίες
ονόμαζε «εντευκτήρια». Ανάμεσα στη θεματολογία ήταν και συζητήσεις για την
ψυχανάλυση, την παιδαγωγική, τη σαφήνεια και ασάφεια στην τέχνη κ.α. 36 Η Τούλα
Δρακοπούλου θυμάται το ζωηρό πνεύμα στις συζητήσεις, όπου ξεχώριζαν οι φοιτητές
Κώστας Αξελός και Άδωνις Κύρου. Μέσα από αυτές, οι φοιτητές τόνωναν τις
πνευματικές τους ανάγκες, εκφράζοντας τις φιλοσοφικές τους ανησυχίες και
αναζητήσεις, ενώ παράλληλα ενισχυόταν ο πόθος τους για ελευθερία, μέσα από την
προσδοκία να μετουσιώσουν σε πράξη, όλα τα θέματα που προσέγγιζαν και ανέλυαν
σε θεωρητικό επίπεδο. 37 Ταυτόχρονα, οι καλλιτεχνικές τους αναζητήσεις
εμπλουτίζονταν από τη δράση του «Θεατρικού Εργαστηρίου», του Βασίλη Ρώτα. 38
πάσης κατηγορίας δυναμένων να προσέρχονται ανά δίμηνον. Κατόπιν των ανωτέρω δύνανται αι
οικείαι σχολαί να προβώσιν εις τον καθορισμόν του χρόνου της διενέργειας των τμηματ. και πτυχιακών
εξετάσεων». Φάκελος: Φοιτητικά…, αρ. πρωτ. 8166/6-2-43, Αρχείο ΕΚΠΑ,
33
Φάκελος: Φοιτητικά…, αρ. πρωτ. 267/65/17-2-43, αρ. πρωτ. 58/16-1-43, αρ. πρωτ. 83/11-3-43, αρ.
πρωτ. 142/24/30-3-43, αρ. πρωτ. 192/51/18-3-43, αρ. πρωτ. 181/19-4-43, αρ. πρωτ. 190/49/18-3-43,
αρ. πρωτ. 6818/3057/7-7-43, Αρχείο ΕΚΠΑ,
34
«Κυριακή στις 10π.μ. έγινε διάλεξη του Βασίλη Ρώτα με θέμα "Θέατρο και η εποχή μας". Πολυπληθές
ακροατήριο φοιτητικό, στη συνέχεια εισήγηση του καθηγητή Ζακυνθινού για το εκπαιδευτικό ζήτημα η
οποία θα συνεχισθεί την Τετάρτη στις 4μ.μ». «Πολιτιστικές εκδηλώσεις», Δ58γ, Φάκελος Δ, Αρχείο
ΕΠΟΝ, ΑΣΚΙ,
35
Ο Οδυσσέας Ελύτης, στη διάρκεια της κατοχής υπήρξε ένα από τα ιδρυτικά μέλη του «Κύκλου
Παλαμά», που ιδρύθηκε στις 30 Μαΐου του 1943. Ο Αντρέας Καραντώνης επί κατοχής ήταν
διευθυντής του λογοτεχνικού περιοδικού «Νέα Γράμματα». Χατζηπατέρας Κ. – Φαφαλιού-Δραγώνα
Μ., Μαρτυρίες…, τ. Α΄, σ. 297,
36
«Πολιτιστικές εκδηλώσεις», Δ58γ, Φάκελος Δ, Αρχείο ΕΠΟΝ, ΑΣΚΙ,
37
Δρακοπούλου Τ., Συνεντεύξεις από το αρχείο της ΕΡΤ, Φάκελος Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Ι, 57, σ. 2, Ε.Λ.Ι.Α.,
38
Το «Θεατρικό Εργαστήρι» βρισκόταν στην οδό Πραξιτέλους και ιδρύθηκε από το Βασίλη Ρώτα. Σε
αυτό διδάσκανε οι Μ. Αυγέρης, Γ. Σιδέρης, Γ. Τσαρούχης, Γ. Σαραντίδης, Α. Φωκάς, Χ.
Σακελλαρίου, Σ. Καρράς και άλλοι. Το 1943 με διευθυντή τον Κ. Ζαΐμη είχε πάνω από 500 μαθητές.
Ήταν όργανο της ΕΠΟΝ και με προσπάθειες της ΕΠΟΝ Αθηνών, έκανε ομιλίες και έδινε
παραστάσεις. Οι εκδηλώσεις αυτές ήταν άλλες δωρεάν, όπως στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο
Πολυτεχνείο αλλά και σε σχολεία, ενώ άλλες γίνονταν σε κοινούς θεατρικούς χώρους με εισιτήριο.
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Την περίοδο αυτή ο Ρώτας «ανέβασε» μία παράσταση με δημοτικά και λαϊκά
τραγούδια και χορούς, συνοδεία λαϊκής ορχήστρας, που παιζόταν στο θέατρο
«Βρετάνια». Η παράσταση είχε τόση επιτυχία που συνεχίστηκε για καιρό, ενώ
«ανέβηκε» και τρεις φορές στο Πανεπιστήμιο και το Πολυτεχνείο. 39
Με την ανάληψη των καθηκόντων του ο Λούβαρης, επιχείρησε να επαναφέρει την
τρωθείσα αυτοτέλεια στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έτσι στις αρχές Μαΐου μια από τις
πρώτες του πράξεις, ήταν να ακυρώσει τις απολύσεις των καθηγητών του ιδρύματος,
Κωνσταντίνου Τσάτσου και Απόστολου Δασκαλάκη. 40 Ενώ η Σύγκλητος μετά τη
συνεδρίαση της 28ης Φεβρουαρίου, συνεδριάζει για πρώτη φορά με τη νέα νόμιμη
σύνθεση της στις 8 Ιουνίου. Η συνεδρία ξεκινά με το ίδιο θέμα με το οποίο είχε
κλείσει, τις εκδηλώσεις μνήμης για το θάνατο του Παλαμά. Ο καθηγητής της
Φιλοσοφικής Σχολής, Ν. Βέης, προτείνει τη διενέργεια φιλολογικού μνημόσυνου. Ο
πρύτανης διαφωνεί, θεωρώντας ότι «υπό τας σημερινάς συνθήκας νομίζω ότι δεν
επιτρέπονται εορταί και πρέπει να αναβληθούν δι’ ευθετώτερων χρόνον», καθώς το
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα έλαβαν χώρα οι εκτελέσεις 104 ομήρων από τους
Γερμανούς στη Λάρισα. Την άποψη του τελικά υιοθετεί και η Σύγκλητος.
Ακολούθως, συζητήθηκαν και δεκατέσσερα υπομνήματα φοιτητών που τους
απεστάλησαν από το υπουργείο, καθώς και άλλα που είχαν καταθέσει φοιτητικές
επιτροπές στην πρυτανεία. Όλα τους ζητούσαν διευκολύνσεις για τις εξετάσεις. 41 Με
αφορμή τα φοιτητικά υπομνήματα, ο Λούβαρης, προσπαθεί να κάνει αισθητή τη
διάκριση εξουσιών, καθώς είναι πλέον «υπουργός». Αποστέλλει λοιπόν έγγραφο
στους πρώην συναδέλφους του, με το οποίο διαμαρτύρεται ότι υπάρχει «καθημερινή
ενόχληση του Υπουργού» για τα ζητήματα των φοιτητών. Καταλήγοντας, «όπως
προέλθητε εις πάσαν σχετικήν ενέργειαν προς αποφυγήν παραιτέρω εξακολουθήσεως
της τοιαύτης τακτικής, ήτις ήθελεν προκαλέσει τον αυστηρόν έλεγχον των
υπευθύνων». 42
Την άνοιξη και το καλοκαίρι του 1943, οι Γερμανοί ξεκινούν ένα νέο κύκλο
αίματος με ομαδικές εκτελέσεις ομήρων, ως αντίποινα για το αυξανόμενο και μη
ελεγχόμενο πλέον αντιστασιακό κίνημα. Τις Πρυτανείες των ΑΕΙ, επισκέπτονται
διάφορες επιτροπές δημοσίων υπαλλήλων, υπαλλήλων νομικών προσώπων και άλλων
οργανώσεων, όπου ζητούν από τα Ανώτατα Ιδρύματα να λάβουν στάση
διαμαρτυρίας. Το Σάββατο 19 Ιουνίου, οι πρυτάνεις του Πανεπιστημίου Αθηνών, του
Πολυτεχνείου, της ΑΣΟΕΕ και ο Πρόεδρος της Ακαδημίας συζητούν το θέμα. Την
Κυριακή, συγκεντρώνονται στην Αρχιεπισκοπή και αποφασίζουν να υποβάλουν
υπόμνημα στην «κυβέρνηση». Ο Αρχιεπίσκοπος αναλαμβάνει να συντάξει έγγραφο,
το οποίο θα υπέγραφαν όλοι και ακολούθως θα το επέδιδε στις Πολιτικές Αρχές της
κατοχής. Τη Δευτέρα οι πρυτάνεις Ε. Σκάσσης, Ι. Θεοφανόπουλος, Α. Νέζος και ο
Πρόεδρος της Ακαδημίας Σ. Δοντάς, επισκέπτονται το Λούβαρη και ζητούν την
παραίτηση της «κυβέρνησης». Αμέσως μετά πηγαίνουν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών,
όπου διαβάζουν το ψήφισμα διαμαρτυρίας. Μετά την ανάγνωση του, αποφασίζουν το
κάθε Ίδρυμα να συντάξει δικό του υπόμνημα, το οποίο θα κινείται στο ίδιο πνεύμα
και να το επιδώσει στο Ράλλη. Σε εφαρμογή αυτής της απόφασης, την επόμενη μέρα
Οι εισπράξεις και τα έσοδα από αυτές τις παραστάσεις, πήγαιναν όλες στα ταμεία της ΕΠΟΝ για τον
αγώνα. Ρώτας Β., Ο αγώνας στα ελληνικά βουνά. Αθήνα, «Τσιβεριώτης», 1982, σ. 36-37,
39
Μαχαίρας Ε., Η Τέχνη…, σ. 147,
40
«Δεν θα μας ξεγελάσουν», εφ. Ελληνικά Νειάτα, αρ. φύλλου 8-9, Μάιος-Ιούνιος 1943, σ. 2,
Φάκελος 4, Παράνομος Τύπος, Ε.Λ.Ι.Α.,
41
Πρακτικά…, Συνεδρία εικοστή της 8ης Ιουνίου 1943, σ. 10-11 και 21-22, Φάκελος: Φοιτητικά…,
Υπόμνημα πρωτοετών φοιτητών της Ιατρικής Σχολής 1941-42, 1942-43 προς την Σην Πρυτανείαν, 16-43, Αρχείο ΕΚΠΑ,
42
Φάκελος: Φοιτητικά…, αρ. πρωτ. 29173/29-5-43, Αρχείο ΕΚΠΑ,
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η Σύγκλητος συνεδριάζει, αποδέχεται το ψήφισμα και αποφασίζει να παρουσιαστεί
άμεσα στο Ράλλη για του το επιδώσει. Την ίδια απόφαση έλαβαν και υλοποίησαν και
τα υπόλοιπα Ανώτατα Ιδρύματα. 43
Ενώ δεν έχει προλάβει να κοπάσει ο θόρυβος από τις εκτελέσεις των Γερμανών, μία
νέα απόφαση τους με την οποία επιτρέπουν την επέκταση των βουλγαρικών
στρατευμάτων στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, ξεσηκώνει καινούριο κύμα
διαμαρτυριών. Ως αποτέλεσμα αυτής συνέρχεται εκτάκτως η Γενική Συνέλευση των
καθηγητών του Πανεπιστημίου, ύστερα από πρόταση της Νομικής Σχολής και εκδίδει
ψήφισμα διαμαρτυρίας. Η Συνέλευση πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιουλίου του 1943,
υπό την προεδρία του καθηγητή της Φυσικομαθηματικής Σχολής, Δ. Χόνδρου. Στο
ψήφισμα της περιγράφεται η κατάσταση που διαμορφώθηκε στις κατεχόμενες από
τους Βούλγαρους ελληνικές περιοχές και γίνεται αναφορά στους διωγμούς και τις
ομαδικές σφαγές των Ελλήνων. Υπολογίζεται δε ότι οι σφαγές ανέρχονται στις
12000, ενώ οι εξαναγκασθέντες να καταφύγουν στην υπόλοιπη Ελλάδα
υπολογίζονται περίπου στους 150.000. Αποφασίζεται για πρώτη φορά μετά τον
Οκτώβριο του 1942, η συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής, η οποία θα το επιδώσει
στους πληρεξούσιους της Γερμανίας και της Ιταλίας, με την παράκληση να επιτραπεί
η ραδιοφωνική μετάδοση του από το σταθμό Αθηνών στη Γερμανική, Ιταλική και
Γαλλική γλώσσα. Τέλος να ενημερώσει την αντιπροσωπεία του Διεθνούς Ερυθρού
Σταυρού, με την έκκληση να το μεταβιβάσει σε όλα τα κέντρα των ουδέτερων και
εμπόλεμων κρατών. Στη συνέχεια, ο Δ. Χόνδρος συντάσσει στις 26 Ιουλίου έκθεση
που αποστέλλει στον Πρύτανη, στην οποία παρουσιάζει τις ενέργειες της
συσταθείσας επιτροπής. Στην έκθεση αυτή περιγράφονται οι συναντήσεις της με τον
πληρεξούσιο της Γερμανίας, κ. Άλτεμπουργκ και της Ιταλίας κ. Γκίζι. Κοινή
απάντηση και των δύο ήταν ότι η Γερμανία είχε ανάγκη της στρατιωτικής βοήθειας
της Βουλγαρίας. Τελευταία συνάντηση αναφέρεται αυτή με τον κ. ντε Φίσερ, αρχηγό
της Ελβετικής αποστολής του Ερυθρού Σταυρού. 44
Η εικόνα του καλοκαιριού, με την εντεινόμενη χρήση βίας από τις αρχές κατοχής
και τις εκτελέσεις ομήρων, με τις θηριωδίες των Βουλγάρων και την επερχόμενη
επέκταση των στρατευμάτων τους στην κεντρική και δυτική Μακεδονία,
συμπληρωνόταν από τις φιγούρες των πεινασμένων φυματικών και προφυματικών
φοιτητών που διαδήλωναν. Στο Πανεπιστήμιο υπολογίζονταν περίπου 600 φυματικοί
φοιτητές και 2000 προφυματικοί. 45 Τότε ο πρύτανης και η Σύγκλητος του
Στο ψήφισμα γίνονται εκτενείς αναφορές στις συμβάσεις της Χάγης, της Γενεύης αλλά και στο
Εσωτερικό Ιταλικό Δίκαιο. Σύμφωνα με αυτές απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτέ ποινή «όπως
επιβληθή συλλήβδην εις τον πληθυσμόν κατειλημμένου εδάφους ένεκα πράξεων ατομικών, δια τας
οποίας ούτος δεν είναι δυνατόν να θεωρηθή αλληλεγγύως υπεύθυνος». Ενώ παράλληλα προστατεύουν
τη ζωή των ομήρων και των αιχμαλώτων πολέμου, των οποίων το πρόσωπο «τυγχάνει σεβαστόν».
Πρακτικά Συνελεύσεως 1941-43, 67η Συνεδρία της 21ης Ιουνίου 1943, σ. 1-10, Αρχείο Ε.Μ.Π.,
Πρακτικά…, Συνεδρία εικοστή πρώτη της 22ης Ιουνίου 1943, σ. 5-6, Αρχείο ΕΚΠΑ,
44
Έκθεσις των καθηγητών Πανεπιστημίων Αθηνών-Θεσσαλονίκης, Η Μαύρη Βίβλος των Βουλγαρικών εγκλημάτων εις την Ανατολικήν Μακεδονίαν και Δυτικήν Θράκην 1941-1944, Αθήναι, (χ.ε.),
1945, σ. 103-106, Πρακτικά…, Συνεδρία εικοστή έκτη της 10ης Αυγούστου 1943, σ. 11, Αρχείο
ΕΚΠΑ, Χρυσοχόου Α., Η Κατοχή εν Μακεδονία. Οι Βούλγαροι εν Ανατολική Μακεδονία και
Θράκη 1941-1942, τ. Α΄, και 1943-1944, τ. Β΄. Θεσσαλονίκη, «Δημοσιεύματα της Εταιρείας
Μακεδονικών Σπουδών», 1951, τ. Α΄, σ. 16, 18 και τ. Β΄ σ. 100, Φαρμακίδη Γ.Α., Πεπραγμένα της
παρά τω Πρωθυπουργώ υπηρεσίας ανταποκρίσεων μετά των Γερμανικών Αρχών κατά την Κατοχήν.
Αθήνα, (χ.ε.), 1957, σ. 19,
45
Οι φυματικοί συγκροτούν επιτροπές ανά Σχολή και το ακαδημαϊκό έτος 1943-44, ζητούν εκτός από
καλύτερες συνθήκες διαβίωσης και διατροφής, κάποιες φοιτητικές διευκολύνσεις στις σπουδές τους.
Οι Σχολές απαντούν αρνητικά. Φάκελος: Φοιτητικά προς…, αρ. πρωτ. 74/41/22-10-43, αρ. πρωτ.
18/11/9-11-43, αρ. πρωτ. 34/27-10-43, Αρχείο ΕΚΠΑ,
43
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Πανεπιστημίου ξεκινούν μια συντονισμένη προσπάθεια, ώστε να αντιμετωπίσουν τα
έντονα φοιτητικά προβλήματα που σωρεύτηκαν, εξαιτίας των πανεπιστημιακών και
πολιτικών ανακατατάξεων του χειμώνα και της άνοιξης. Σε προτεραιότητα τίθεται το
θέμα των φυματικών φοιτητών. Σε εφαρμογή των παραπάνω ο πρύτανης αποστέλλει
έγγραφο στις 5 Ιουνίου, όπου απευθύνεται στο υπουργείο Πρόνοιας. Σε αυτό αφού
επισημαίνει την ιδιαίτερα δύσκολη κατάσταση των φυματικών, ζητά να
αντιμετωπιστεί για τους θερινούς μήνες το θέμα με αυτούς που βρίσκονται εκτός
σανατορίου. Προτείνει μάλιστα την παραχώρηση των οικημάτων της Νέας Πεντέλης
και για όσους δε χωρέσουν σε αυτά, την επίταξη ιδιωτικών οικημάτων και κλινικών.
Επιπλέον γνωστοποιεί πως το Λοβέρδειο περίπτερο του σανατορίου της «Σωτηρίας»,
κατά ρητή επιθυμία του δωρητή του, ιδρύθηκε ειδικά για την περίθαλψη ασθενών
φοιτητών. Παρά ταύτα η διοίκηση του δεν το χρησιμοποιεί κατά αυτόν τον τρόπο. 46
Τέλος κάνει ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα του συσσιτίου τους και ζητά να εξομοιωθεί
σε ποιότητα και ποσότητα με αυτό των σανατορίων. 47
Το υπουργείο Πρόνοιας ανταποκρίνεται και εκδηλώνει την πρόθεση του να δοθεί
χώρος δίπλα στο κρατικό σανατόριο της Νταού Πεντέλης, ώστε να κατασκηνώσουν
τουλάχιστον 100 φοιτητές στην εξοχή. 48 Όμως η λύση αυτή είναι ανεπαρκής, καθώς
δεν αντιμετωπίζει το πρόβλημα στο σύνολο του. Για το λόγο αυτό με νέο έγγραφο
του στις 28 Ιουνίου, παρακαλεί να επανεξετάσουν το θέμα «μετά της προσηκούσης
προσοχής». 49 Μετά από αυτό, το υπουργείο αντί να αυξήσει τις θέσεις τις μειώνει και
από τις εκατό παραχωρεί μόλις είκοσι. Απόφαση που δεν ανταποκρίνεται ούτε στο
ελάχιστο στις πραγματικές ανάγκες του ιδρύματος. 50 Στη συνέχεια ο πρύτανης
απευθύνεται στις Ιταλικές αρχές και ζητά την έγκριση τους, ώστε το πανεπιστήμιο να
εγκαταστήσει κατασκήνωση στην Πεντέλη για τους 600 φυματικούς φοιτητές του.
Την επίβλεψη και την ευθύνη αυτής θα είχε το ίδιο. Η Ιταλική Διοίκηση,
συνυπολογίζοντας τι σημαίνει μέσα σε ένα εκρηκτικό κλίμα αντιστασιακής έξαρσης,
να εγκαταστήσεις 600 φοιτητές μαζί, απαγορεύει την κατασκήνωση. Οι εξελίξεις
αυτές συζητούνται στη Σύγκλητο, όπου προτείνεται για τη μονιμότερη αντιμετώπιση
του θέματος, η ίδρυση σανατορίου από το ίδιο το ίδρυμα και ανατίθεται στον
κοσμήτορα της Νομικής Σχολής Μ. Δένδια, να διατυπώσει σχετικό σχέδιο νόμου. Η
απόφαση αυτή μένει τελικά σε αυτό το επίπεδο, καθώς δε συντάσσεται καν σχέδιο.
Σχετικά με τα προβλήματα του συσσιτίου των φυματικών, ο πρύτανης επανέρχεται
στις 4 Ιουλίου και αιτείται τη χορήγηση μηνιαίου χρηματικού επιδόματος.
Απαντώντας ο «υπουργός» Πρόνοιας υπόσχεται ότι θα δώσει μηνιαία ενίσχυση σε
Σύμφωνα με κατάσταση που αποστέλλει το Πανεπιστήμιο στο υπουργείο Πρόνοιας, το Σεπτέμβριο
στο σανατόριο «Σωτηρία» νοσηλεύονται μόνο 53 φοιτητές του ιδρύματος, 2 φοιτητές από το ΑΠΘ,
18 από την ΑΣΟΕΕ, 8 από το Πολυτεχνείο και 5 από την Πάντειο. Φάκελος: 252, αρ. πρωτ.
308/106/9-9-43, Αρχείο ΕΚΠΑ,
47
Φάκελος: 252, αρ. πρωτ. 5950/2690/5-6-43, αρ. πρωτ. 38544/10-6-43,
48
Το Σεπτέμβριο, μετά από εισήγηση του προέδρου της Εφορίας της Λέσχης, Γ Πανταζή, επανέρχεται
με νέο έγγραφο του και ζητά από τον Τσιρονίκο, την περίθαλψη και νοσηλεία τουλάχιστον 200
φυματικών φοιτητών στο σανατόριο του Διονύσου. Φάκελος: 252, αρ. πρωτ. 785/279/25-9-43,
Αρχείο ΕΚΠΑ,
49
Φάκελος: 252, αρ. πρωτ. 2931/28-6-43, Αρχείο ΕΚΠΑ,
50
Οι είκοσι φυματικοί φοιτητές που πήγαν εκεί, άρχισαν να διαμαρτύρονται για την άσχημη
κατάσταση που επικρατούσε σε αυτό, επικρίνοντας τη διεύθυνση και παρακινώντας τους υπόλοιπους
ασθενείς. Ο διευθυντής του σανατορίου έστειλε και σχετικό έγγραφο διαμαρτυρίας, ενώ ο Γ.
Αλιβιζάτος σχολιάζει «οι φοιτηταί μας δυστυχώς κατά την εν τω Νοσ/μειο παραμονήν των ως και
κατά την προ ταύτης εποχήν δεν φαίνεται να μανθάνουν ποτέ ότι έχουν υποχρεώσεις και καθήκοντα,
αλλά φαντάζονται ότι έχουν μόνον δικαιώματα, άτινα κατά τον ιταμώτατον τρόπον διεκδικούσι».
Πρακτικά…, Ακαδημαϊκό έτος 1943-44, Συνεδρία δεύτερη της 1ης Οκτωβρίου 1943, σ. 12, Αρχείο
ΕΚΠΑ,
46
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κάθε φοιτητή 50.000 δρχ. Με τη γνωστοποίηση της απόφασης, οι φοιτητές ζητούν να
εισπράττουν τα χρήματα, καθώς αρκετοί φυματικοί βρίσκονται μακριά από την
Αθήνα, οπότε δε μπορούν να επωφεληθούν της βελτίωσης του συσσιτίου, ενώ επίσης
αρκετοί, θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το ποσό για κάλυψη των
φαρμακευτικών και νοσηλευτικών τους αναγκών που προηγούνταν. Η Σύγκλητος
θέλοντας να καλύψει όλα τα ενδεχόμενα, αποφάσισε τελικά να συγκροτήσει μία
επιτροπή καθηγητών, η οποία θα αναλάμβανε τη διαχείριση της κατάστασης, ακόμη
και σε περίπτωση που το υπουργείο αποφάσιζε να χορηγήσει την ενίσχυση σε
τρόφιμα. 51 Στην επιτροπή προέδρευε ο πρύτανης και αποτελούνταν από τους
καθηγητές Α. Αραβαντινό, Μ. Γεωργόπουλο, Γερ. Αλιβιζάτο, Γ. Πανταζη, το
Διευθυντή του υπουργείου Πρόνοιας, Δ. Τζαννίδη, τον γενικό διευθυντή της
πανεπιστημιακής Λέσχης Μ. Λάμπρου και τον διευθυντή της Υγειονομικής
Υπηρεσίας της Λέσχης Θ. Βαλάσση. 52
Το επόμενο μέλημα των πανεπιστημιακών αρχών, ήταν η σίτιση των υπόλοιπων
φοιτητών, οι οποίοι με τα ισχύοντα διατροφικά δεδομένα ήταν υποψήφιοι φυματικοί.
Την κατάσταση επιδείνωνε η άσχημη υγιεινή των χώρων του υπογείου της
Πανεπιστημιακής Λέσχης. Η σκάλα δεν καθαριζόταν, οι αίθουσες και οι τοίχοι ήταν
μαυρισμένοι, από τον καπνό του μαγειρείου του νοσοκομείου που στεγαζόταν σε
αυτή, ενώ οι ανεμιστήρες του δρόμου ήταν κλειστοί και βρώμικοι και δεν επέτρεπαν
να εισέλθει καθαρός αέρας στην αίθουσα. Όσον αφορά τα φαγητά του συσσιτίου,
αυτά ήταν χωρίς λάδι. Στις 5 Ιουλίου, μια επιτροπή καθηγητών του Πανεπιστημίου,
αποτελούμενη από το Γ. Γεωργαλά, τον Α. Αγγελόπουλο και τον πρύτανη,
επισκέφτηκαν τον «υπουργό» Πρόνοιας Ε. Τσιρονίκο, χωρίς όμως να κατορθώσουν
να τον δουν. Στη συνέχεια όταν ο «υπουργός» αρρώστησε, ο θεράπων ιατρός του και
καθηγητής της Ιατρικής Σχολής, Θ. Δημητριάδης, του ανέφερε ότι στη Λέσχη η
κατάσταση ήταν οικτρή και το φαγητό των φοιτητών χωρίς λάδι. Την επόμενη μέρα
επισκέφτηκαν τη Λέσχη και εκεί ο «υπουργός» διέταξε, να διανέμονται 20 οκάδες
λάδι για κάθε συσσίτιο. Έκτοτε σε κάθε φοιτητή αναλογούσε 10 δράμια λάδι.
Ταυτόχρονα, μετά από συστάσεις του Γ. Γεωργαλά και του Μ. Δένδια προς το
διαχειριστή της Λέσχης, ο χώρος καθαρίστηκε και βελτιώθηκε. 53
Τέλος μια ομάδα φοιτητών που αντιμετώπιζαν και αυτοί ιδιαίτερα προβλήματα,
ήταν οι άνεργοι άποροι φοιτητές και φοιτήτριες που διέμεναν στον Οίκο Φοιτητή και
Φοιτήτριας. Μια επιτροπή τους επισκέφτηκε τον πρύτανη και του ζήτησε να
μεσολαβήσει για να βρουν δουλειά, έτσι ώστε να εξασφαλίσουν ένα αξιοπρεπή τρόπο
ζωής. Του επέδωσε μάλιστα δύο καταστάσεις με τα ονόματα των ενδιαφερόμενων,
μία με 15 ονόματα φοιτητών και μία με 17 ονόματα φοιτητριών. Εκείνος συντάσσει
επιστολή προς το πολιτικό γραφείο του «πρωθυπουργού» και του ζητά να βοηθήσει.
Στη συνέχεια καθορίζεται ραντεβού με το Ράλλη, τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου

Το Σεπτέμβριο η Πανεπιστημιακή Λέσχη αναγράφει στον προϋπολογισμό τους έτους 1942-43, το
ποσό των 20.000.000 δρχ. που της χορήγησε το υπουργείο Πρόνοιας. Ενώ το Οκτώβριο γράφει άλλα
30.000.000 δρχ. Τα ποσά αυτά τα διαχειρίζεται τελικά η συσταθείσα από τον πρύτανη επιτροπή, η
οποία μαζί με την Εφορία της Λέσχης τα διανέμει βάσει καταλόγου στους φυματικούς. Πρακτικά…,
σ. 13, Συνεδρία δεύτερη της 1ης Οκτωβρίου 1943, σ. 10, Αρχείο ΕΚΠΑ, «Στην αλληλεγγύη το
ΤΑΦ», εφ. Φλόγα, αρ. φύλλου 9, 15 Αυγούστου 1943, σ. 3, Φάκελος Κ52, Β2, Αρχείο Ηρακλή
Πετιμεζά, ΓΑΚ,
52
Φάκελος: 252, αρ. πρωτ. 307/4-7-43, αρ. πρωτ. 6941/3096/12-7-43, αρ. πρωτ. 7234/3174/23-7-43,
αρ. πρωτ. 7474/3265/28-7-43, Πρακτικά…, Συνεδρία εικοστή τέταρτη της 20ης Ιουλίου 1943, σ. 1316, Αρχείο ΕΚΠΑ,
53
Πρακτικά…, Συνεδρία εικοστή τέταρτη της 20ης Ιουλίου 1943, σ. 16, Αρχείο ΕΚΠΑ,
51
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9:00π.μ., ενώ όπως γράφει σε σημείωση κάτω από τις καταστάσεις «Όλα είναι
τελειωμένα και έτοιμα. Δεν πρέπει να λείπει κανείς». 54
Στις δύο τελευταίες συνεδρίες η Σύγκλητος επανέρχεται στα ζητήματα σπουδών και
ρυθμίζει τις ουσιαστικές εκκρεμότητες, ώστε ο νέος ακαδημαϊκός χρόνος να
ξεκινήσει με καλύτερες προϋποθέσεις. Σε αυτές συζητούνται τα θέματα του τρόπου
εγγραφής για το επόμενο έτος, του καθορισμού των τμηματικών εξετάσεων και της
διενέργειας εισαγωγικών εξετάσεων. Όσον αφορά στις εγγραφές, ορίζεται να
ξεκινήσουν την 1η Οκτωβρίου και να λήξουν στις 31 Δεκεμβρίου, με τη Σύγκλητο να
διατηρεί το δικαίωμα χορήγησης παράτασης. Οι περίοδοι των τμηματικών εξετάσεων
θα είναι τρεις και θα διεξάγονται από 1-15 Ιουνίου, από 1-15 Οκτωβρίου και 1-15
Δεκεμβρίου για κάθε πανεπιστημιακό έτος. Επιτυχών θεωρείται ο διαγωνιζόμενος
που λαμβάνει σε όλα τα μαθήματα τουλάχιστον βαθμό 5, ενώ δεν έχει το δικαίωμα
συμψηφισμού. Οι ανεξεταστέοι και όσοι δεν προσήλθαν, εξετάζονται στην επόμενη
περίοδο μέχρι να εξαντλήσουν και τις τρεις. Για να συμμετάσχουν οι τελειόφοιτοι
στις πτυχιακές θα πρέπει να περάσουν έξι μήνες από τις τελευταίες τμηματικές που
έλαβαν μέρος. Οι αποφάσεις αυτές εφαρμόζονται σε όλους τους εγγεγραμμένους
φοιτητές του Πανεπιστημίου, εκτός από τους πρωτοετείς της Ιατρικής Σχολής και του
Χημικού τμήματος των ετών 1941-42 και 1942-43. 55 Διατηρείται το καθεστώς του
δανείου τιμής για τις ειδικές κατηγορίες φοιτητών, όπως αυτές είχαν οριστεί τα δύο
προηγούμενα έτη. Τέλος όσον αφορά τη διενέργεια εισιτηρίων εξετάσεων, η
Σύγκλητος κατέθεσε σχέδιο διατάγματος δεκαέξι άρθρων, τα οποία καθόριζαν όλες
τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο διεξαγωγής τους. 56
Επιπρόσθετα αξίζει να σημειωθεί, πως μέχρι το τέλος του ακαδημαϊκού έτους η
Σύγκλητος δε λαμβάνει υπόψη της, ή δεν αποδίδει την πρέπουσα βαρύτητα, στο
γεγονός των αυξανόμενων διενέξεων μέσα στο χώρο του ιδρύματος, μεταξύ των
φοιτητικών παρατάξεων. Έτσι δεν επιχειρεί να λάβει κανένα μέτρο, που θα
αποσκοπούσε στην εξομάλυνση της κατάστασης. Μία κατάσταση που το επόμενο
ακαδημαϊκό έτος θα εκτροχιαστεί και θα οδηγηθεί στα άκρα, έχοντας άμεση
επίπτωση στη ίδια τη λειτουργία του ιδρύματος.

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Το χρόνο που πέρασε, το Πολυτεχνείο έδωσε τη δική του μάχη για να διατηρήσει τη
φυσιογνωμία του και κατάφερε τηρουμένων των αναλογιών να διαφυλάξει την
ακαδημαϊκή του αυτοτέλεια, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα ΑΕΙ, όπου οι παρεμβάσεις
Φάκελος: 252, αρ. πρωτ. 358/108/16-8-43, Αρχείο ΕΚΠΑ,
Από το Χημικό τμήμα όπου το πρόβλημα των εργαστηρίων ήταν μεγάλο, καθώς τα τελευταία δύο
χρόνια εγγράφηκαν πάνω από 1300 φοιτητές, ενώ τους αναλογούσαν 32 θέσεις εργαστηρίων,
ζητήθηκε να ετοιμάσει ειδικό σχέδιο διατάγματος. Σύμφωνα με αυτό, το πανεπιστημιακό έτος 194243 δε θεωρείται ως κανονικώς διανυθέν, ώστε οι πρωτοετείς του 1941-42 επιτυγχάνοντας στην
πρώτη περίοδο των τμηματικών εξετάσεων, να εγγραφούν δευτεροετείς στο 1943-44. Οι δε
πρωτοετείς του 1942-43, χάνουν το έτος και εγγράφονται, χωρίς να καταβάλουν δίδακτρα, πάλι
πρωτοετείς στο 1943-44. Ενώ στις εισιτήριες εξετάσεις για το 1943-44, προτείνεται να ορισθεί ως
μέγιστος αριθμός εισαχθέντων στο τμήμα οι 25 με 50 φοιτητές, όπως και προπολεμικά. Πρακτικά…,
Συνεδρία εικοστή έκτη της 10ης Αυγούστου 1943, σ. 12, Φάκελος: Φοιτητικά προς…, αρ. πρωτ.
4066/2862/22-2-44, Αρχείο ΕΚΠΑ,
56
Με το που γνωστοποιείται η απόφαση αντιδρούν άμεσα οι φοιτητές της ΕΠΟΝ. Στην εφημερίδα
τους τη «Νέα Γενιά», ζητάνε επιτακτικά «να μη γίνουν ούτε φέτος εισαγωγικές εξετάσεις στο
Πανεπιστήμιο». Ενώ συμφωνούνε με την προοπτική να μην εισαχθούν νέοι φοιτητές στην Ιατρική
Σχολή και το Χημικό τμήμα, καθώς όπως γράφουν, «η εισαγωγή νέων φοιτητών στις δύο αυτές
σχολές δε θα είτανε μόνο καθαρή κοροϊδία είναι και καταστρεπτική για όσους ήθελαν να μπούνε».
Πρακτικά…, Συνεδρία εικοστή πέμπτη της 27ης Ιουλίου 1943, σ. 6-7, και 10-13, Αρχείο ΕΚΠΑ,
«Με δυο λόγια», εφ. Νέα Γενιά, αρ. φύλλου 10, 31 Αυγούστου 1943, σ. 4, Φάκελος: Τύπος, ΑΣΚΙ,
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της «κυβέρνησης» ήταν συνεχείς. Επιπλέον πέτυχε μετά τις αρχικές υποχωρήσεις στο
θέμα των ευέλπιδων και των επιλαχόντων των εισαγωγικών εξετάσεων του 1940-41,
να προασπιστεί το επίπεδο των σπουδαστών που εγγράφονται σε αυτό. Καθώς είναι
το μόνο ίδρυμα στο οποίο όχι μόνο δεν εγγράφηκαν σπουδαστές άνευ εισιτηρίων
εξετάσεων, αλλά δεν έγινε ούτε μία νέα εγγραφή. Επίσης όσον αφορά στο επίπεδο
σπουδών, λαμβάνοντας υπόψη τις αντικειμενικές διδακτικές δυσκολίες που
αντιμετώπισε εξαιτίας της κατοχής, διασφάλισε την παράδοση του με την απόφαση
να χαθεί το ακαδημαϊκό έτος 1940-41, για τους σπουδαστές του πρώτου και δεύτερου
έτους. Ενώ τέλος με συντονισμένες ενέργειες του πρύτανη και της Συγκλήτου,
κατάφερε να άρει όλες τις επιτάξεις των κτιρίων του και να τα θέσει στη διάθεση των
σπουδαστών του. Τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά διανύει τη δεύτερη πρυτανική του
θητεία, ο Ι. Θεοφανόπουλος. Η υπόλοιπη Σύγκλητος αποτελείται από τον
αντιπρύτανη Ν. Κιτσίκη, τους Κοσμήτορες των Σχολών, Π. Παρασκευόπουλο
(Πολιτικών Μηχανικών), Φ. Θεοδωρίδη (Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων), Κ. Κιτσίκη,
(Αρχιτεκτόνων), Σ. Χόρς (Χημικών Μηχανικών), Δ. Λαμπαδάριο (ΑγρονόμωνΤοπογράφων Μηχανικών) και τους καθηγητές Σ. Κορώνη, Κ. Στάμο, Π. Ζαχαρία και
Κ. Βέη. 57
Το πρώτο ζήτημα που πρέπει να επιλύσει, είναι ο καθορισμός του αριθμού των
επιτυχόντων για τις εισιτήριες εξετάσεις. Η απόφαση της «κυβέρνησης» να επιτραπεί
για δεύτερη χρονιά η εισαγωγή των υποψηφίων στα ΑΕΙ χωρίς εξετάσεις, δίνει στο
Πολυτεχνείο ένα δυνατό επιχείρημα για να διεκδικήσει την εκ νέου εξαίρεση του,
καθώς παρά τους όποιους συμβιβασμούς που έκανε σε σύγκριση με τα προπολεμικά
δεδομένα, μια τέτοια υποχώρηση ήταν αδιανόητη για τις πολυτεχνικές αρχές. Μετά
από αυτή την εξέλιξη υπερισχύει η πρόταση που είχε καταθέσει τον Αύγουστο ο Ν.
Κρητικός και είχε μειοψηφήσει. Σύμφωνα με αυτή δε γίνονται νέες εγγραφές στο
ίδρυμα. Ένα νέο πρόβλημα που καλείται να αντιμετωπίσει, είναι οι προαγωγικές και
διπλωματικές εξετάσεις του Οκτωβρίου, καθώς οι σπουδαστές δεν είχαν προλάβει να
προετοιμαστούν αρκετά. Οι τελευταίες αντί να διεξαχθούν στις 15 Οκτωβρίου,
μεταφέρθηκαν για τις 15 Νοεμβρίου 1942. Σε αυτές αποφοίτησαν 86 σπουδαστές.
Αναλυτικά: 58
ΣΧΟΛΗ

ΠΤΥΧ.

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

60

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

22

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

1

ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

3

ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

-

Οι υπόλοιποι σπουδαστές και ιδίως αυτοί των δύο πρώτων ετών, παρά το γεγονός
ότι είχαν στη διάθεση τους την περίοδο του καλοκαιριού, για να αναπληρώσουν τα
μαθήματα τους, αυτή, εξαιτίας των επισιτιστικών προβλημάτων και της ανάγκης τους
να εργαστούν, πέρασε χωρίς να καταφέρουν να την εκμεταλλευτούν. Με αποτέλεσμα
από την αρχή του έτους να συγκροτηθούν πολλές επιτροπές, οι οποίες ζητούσαν από
την πρυτανεία τη μετάθεση της ημερομηνίας των εξετάσεων. Μέσα από αυτή τη
δράση αναδεικνύεται και το κλίμα αλληλεγγύης που είχε αναπτυχθεί ανάμεσα τους,
ως απόρροια των κοινών αντικατοχικών εκδηλώσεων. Το κλίμα αυτό επισήμανε με
ικανοποίηση ο πρύτανης: «μεγίστη μερίς της πρώτης τάξεως είναι ετοίμη προς εξέτασιν
57
58

Πρακτικά Συγκλήτου 1942, 22η Συνεδρία της 2ης Οκτωβρίου 1942, σ. 1, Αρχείο Ε.Μ.Π.,
Εθνικόν Μετσόβιον Πολυτεχνείον, Διπλωματούχοι…, σ. 168-169,
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και εξ αλληλεγγύης προς τους άλλους τάσσονται προς τας απόψεις των». Κάτω από
αυτές τις συνθήκες, ο Σύλλογος των τακτικών καθηγητών και κατόπιν η Σύγκλητος,
αποφασίζουν να αφιερώσουν το χρονικό διάστημα από 2 Νοεμβρίου μέχρι τον
Ιανουάριο, για να αναπληρώσουν τις ελλείψεις του προηγούμενου έτους. Έτσι οι
προαγωγικές εξετάσεις αναβάλλονταν για τον Ιανουάριο, όπου θα συμμετείχαν οι
σπουδαστές του πρώτου και του δεύτερου έτους. Οι οποίοι σημειωτέων είχαν χάσει
την προηγούμενη χρονιά, με αποτέλεσμα στο τρέχον έτος να μην υπάρχουν
τριτοετείς. Οι δευτεροετείς εφόσον πετύχαιναν στις εξετάσεις θα θεωρούνταν ότι
πέτυχαν στις προδιπλωματικές που όριζε ο νέος νόμος. Όσον αφορά στους
σπουδαστές του τέταρτου έτους, τα μαθήματα των οποίων θα συνεχιζόταν μέχρι τις
20 Ιανουαρίου του 1943, θα παρέδιδαν τα σχέδια μέχρι το τέλος του μήνα και θα
προσέρχονταν σε διπλωματικές εξετάσεις το δεύτερο δεκαπενθήμερο του
Φεβρουαρίου. 59 Μετά από αυτό, η έναρξη του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους 194243, μεταφέρθηκε για τη 1 Μαρτίου 1943. 60
Με την έναρξη των μαθημάτων τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, ο πρύτανης του
ιδρύματος, ο αντιπρύτανης και πολλοί καθηγητές, γίνονται αποδέκτες πολλών
παραστάσεων ιδίως της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΑΣ. 61 Μέσα από αυτές
διαπιστώνουν πως η τραγική επισιτιστική κατάσταση και κατ’ επέκταση η επιδείνωση
των βιοτικών συνθηκών των σπουδαστών, σε συνδυασμό με τις αυξημένες
απαιτήσεις των τεχνικών σπουδών, αποτελούν προεξάρχοντα θέματα που απαιτούν
λύση και αποφασίζουν πως δεν επιδέχονται αναβολής. Καθώς τα προβλήματα αυτά
έχουν επιφέρει την καθημερινή αύξηση του αριθμού των νοσούντων σπουδαστών.
Έτσι με εισήγηση του πρύτανη και του αντιπρύτανη συγκροτείται στις 11 Νοεμβρίου
η «Επιτροπή Πολυτεχνικής Πρόνοιας». 62 Πρόεδρος της ήταν ο αντιπρύτανης, Ν.
Κιτσίκης και μέλη της, οι καθηγητές, Ι. Χατσόπουλος, Ν. Κριτικός, Α.
Δημητρακόπουλος, Κ. Κιτσίκης, Δ. Πίππας, Π. Μιχελής, Α. Σοφιανόπουλος και Ν.
Χατζηκυριάκος, ο γενικός γραμματέας του ιδρύματος, Π. Σϊμος, ο καθηγητής των
Σχολών Υπομηχανικών του Πολυτεχνείου (ΣΥΠ), Κ. Κεφαλάς, οι απόφοιτοι
Πολιτικοί Μηχανικοί και εκπρόσωποι του εργαζόμενου τεχνικού κόσμου, Δ.
Γαρουφαλιάς, Χ. Παπαγιαννόπουλος και οι σπουδαστές της Διοικούσας Επιτροπής
του ΤΑΣ, Τ. Κουράβελος, Μ. Θεολογίτης, Κ. Δάρας, Ν. Σκουρολιάκος, Χ.
Θειόπουλος, Ε. Τσιλένη και Ε. Γιαννοπούλου.
Σκοπός της Επιτροπής ήταν να αναλάβει όλες τις απαραίτητες πρωτοβουλίες και
μέτρα, για τη βελτίωση της δεινής θέσεως των σπουδαστών. Μια πρώτη ενέργεια της,
ήταν να συντάξει και να διακινήσει στις 16 Νοεμβρίου επιστολή, όπου απευθύνεται
προς «το κράτος, τους τραπεζικούς οργανισμούς, τας Τεχνικάς και Βιομηχανικάς
επιχειρήσεις, πλούσιους και πτωχούς» και επικαλείται την αρωγή τους, ώστε να
Πρακτικά Συλλόγου Τακτικών Καθηγητών, 2α Συνεδρία, 1 Οκτωβρίου 1942, σ. 6-7 και 21-22,
Αρχείο Ε.Μ.Π.,
60
Πρακτικά Συγκλήτου 1942, 22η Συνεδρία…, σ. 11, Αρχείο Ε.Μ.Π.,
61
Παρόμοια κινητικότητα παρατηρήθηκε και από σπουδαστές της ΑΣΚΤ χωρίς όμως να επιφέρει τα
αντίστοιχα αποτελέσματα. Σε υπόμνημα τους μάλιστα οι αντιπρόσωποι των σπουδαστών της ΑΣΚΤ,
εφόσον εκθέτουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, επικαλούνται την Επιτροπή Πολυτεχνικής
Πρόνοιας ως παράδειγμα προς μίμηση. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν: «παρακαλούμεν όπως η
προσπάθεια μας ενισχυθή παρά της Σχολής δια του σχηματισμού μιας μικτής Επιτροπής εκ καθηγητών
και σπουδαστών (κατά το υπόδειγμα του ΕΜΠ), η οποία θα αναλάβη αυτή πλέον την ενεργόν
αντιμετώπισιν της τραγικής αυτής καταστάσεως». «Προς την Διεύθυνσιν της Ανωτάτης Σχολής
Καλών Τεχνών, 22-12-1942. Οι αντιπρόσωποι των σπουδαστών της ΑΣΚΤ», Δ57, Φάκελος Δ,
Αρχείο ΕΠΟΝ, ΑΣΚΙ,
62
Έγγραφο του πρύτανη του ΕΜΠ, Ι. Θεοφανόπουλου προς την υπό σύσταση Επιτροπή, με
ημερομηνία 6 Νοεμβρίου 1942, Δ44, Φάκελος Δ, Αρχείο ΕΠΟΝ, ΑΣΚΙ,
59
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βοηθηθούν οι σπουδαστές του Πολυτεχνείου. Για να μη χαθεί το «πολύτιμον
κεφάλαιον που θ’ αποτελέση την βάσιν της αναδημιουργίας της πατρίδος μας. Το
κεφάλαιον αυτό είναι οι αυριανοί τεχνικοί οι οποίοι θα κληθούν να ανοικοδομήσουν
μίαν νέαν Ελλάδα, να κατασκευάσουν οδούς, σιδηροδρόμους, λιμένας, πόλεις, να
ιδρύσουν τας βιομηχανίας της, να εγκαταστήσουν εργοστάσια…». Η επιστολή όπως
είναι εμφανές, διακατέχεται από το πνεύμα του τεχνοκρατικού ιδεώδους, το οποίο
είχε κυριαρχήσει τα χρόνια του μεσοπολέμου στο ίδρυμα και είχε ως κύριο
αντιπρόσωπο τον Πρόεδρο της το Ν. Κιτσίκη. 63
Στην πρώτη συνεδρίαση για την ορθότερη και αποδοτικότερη λειτουργία της,
σχηματίστηκαν εννέα υποεπιτροπές, οι οποίες αντίθετα από τις προσδοκίες
δημιούργησαν σύγχυση και επέφεραν αλληλοεπικαλύψεις. Οι δυσλειτουργίες αυτές
παρατηρήθηκαν στην επόμενη συνεδρίαση της 15ης Δεκεμβρίου, όπου αποφασίστηκε
και η συγχώνευση όλων στις εξής υποεπιτροπές: α) Επισιτιστικού: με Πρόεδρο τον Α.
Σοφιανόπουλο και μέλη τους Δ. Πίππα, Κ. Κεφαλά και Π. Σίμο, β) Γραφείο
Πολυτεχνικής Πρόνοιας και γ) Οικονομική Επιτροπή. Στις δύο τελευταίες το
συμβούλιο ήταν κοινό, με Πρόεδρο το Δ. Γαρουφαλιά και μέλη τους Κ. Κιτσίκη, Α.
Σοφιανόπουλο και Π. Σίμο. 64
Παράλληλα στις συνεδριάσεις παρατηρήθηκε και μια διάσταση απόψεων, μεταξύ
των καθηγητών και των σπουδαστών, η πλειοψηφία των οποίων ανήκε στo ΕAM
Νέων. Οι σπουδαστές μέσω της Επιτροπής επεδίωκαν τη δημιουργία κοινού
παμφοιτητικού μετώπου με επικεφαλής όλους τους καθηγητές τους, όπως φαίνεται σε
υπόμνημα που καταθέτουν για υπογραφή. Η διαφορά στόχων αναδεικνύεται μέσα
από την τοποθέτηση του μέλους του Ταμείου Απόρων Σπουδαστών (ΤΑΣ), Τ.
Κουράβελου, όπου σε ένα σημείο αναφέρει: «Αποτεινόμενοι οι σπουδασταί προς σας,
κύριοι Καθηγηταί, για τη δημιουργία της Ε.Π.Π. επεδίωκαν βεβαίως όχι την ίδρυσιν
ενός φιλανθρωπικού συλλόγου αλλά τον σχηματισμόν ενός οργανισμού καταλλήλου να
εξετάση και αναλύση όλα εκείνα τα προβλήματα που θα στέκονταν σαν εμπόδια στη
΄θέλησι των σπουδαστών να σπουδάσουν».
Από την άλλη πλευρά το σύνολο των καθηγητών της Επιτροπής, προσήλθαν με
σκοπό να βοηθήσουν συγκεντρώνοντας χρήματα, κινητοποιώντας τους
επαγγελματικούς φορείς να προσφέρουν είδη και τρόφιμα, με στόχο να βελτιώσουν
το συσσίτιο και τις συνθήκες διαβίωσης των σπουδαστών τους και μόνον των
σπουδαστών τους. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Ν. Κιτσίκης, «η λήψις μέτρων
γενικής πρόνοιας του σπουδαστικού κόσμου, νομίζω ότι δεν είναι συμφέρον εις τους
σπουδαστάς του Πολυτεχνείου […] δεδομένου ότι είμαι βέβαιος ότι δια το
Πολυτεχνείον είναι ευκολώτερον να επιτύχουν αι προσπάθειαι μας». Ενώ ο αδερφός
του, επίσης καθηγητής Κ. Κιτσίκης, λέει τα πράγματα με το όνομα τους «Αν ενδιαφέρεστε να δημιουργήσετε ένα κοινόν μέτωπον σπουδαστών με επί κεφαλής όλους του
Καθηγητάς, τότε θα έπρεπε να έλθετε και να τους είπετε καθαρά τους σκοπούς σας και
να ίδητε κατά πόσον θα ήσαν σύμφωνοι. Συνετάξατε εν υπόμνημα. Φαντάζεσθε σεις ότι

Πρακτικά Συνεδριάσεων Διαφόρων Επιτροπών, 1η Συνεδρία Επιτροπής συσταθείσης προς λήψιν
μέτρων υπέρ των σπουδαστών του Ε.Μ.Π. υπό τον τίτλον «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΝΟΙΑΣ» της 11ης Νοεμβρίου 1942, σ. 1-2, Πρακτικά Συγκλήτου 1943, 10η Συνεδρία της 30ης
Απριλίου 1943, σ. 21-22, Αρχείο Ε.Μ.Π., Ανταίος Π., Συμβολή…, ΑΙΙ, σ. 360, «Επιτροπή
Πολυτεχνικής Πρόνοιας, 16 Νοεμβρίου 1943», Ε451, Φάκελος Ε, Αρχείο ΕΠΟΝ, ΑΣΚΙ,
64
Η Επιτροπή κατόρθωσε σε σύντομο χρονικό διάστημα να συγκεντρώσει το ποσό των
10.000.000δρχ., πολλά είδη διατροφής και ένδυσης. Πρακτικά Συνεδριάσεων Διαφόρων Επιτροπών,
2η Συνεδρία Επιτροπής…, της 15ης Δεκεμβρίου 1942, σ. 1-2, 36-37, Αρχείο Ε.Μ.Π.,
63
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θα πρέπει να αρχίση [ο αγώνας] από ζητήματα επισιτιστικά και περιθάλψεως δια να
συγκινήσετε, έχοντες υπόψη σας άλλους σκοπούς». 65
Παρά τις όποιες διαφωνίες, για πρώτη φορά στην Ελλάδα καθηγητές και
σπουδαστές, καθισμένοι στο ίδιο τραπέζι συνεργάζονται για τα σπουδαστικά
ζητήματα. Οι καθηγητές αυτοί, εκτός από επιστήμονες που μεταδίδουν τις ειδικότερες
γνώσεις τους στα θέματα του αντικειμένου τους, γίνονται οι πρωτοπόροι δάσκαλοι
που κατεβαίνουν από την έδρα της διδασκαλίας, διευρύνοντας τα μέχρι τότε πλαίσια
του ρόλου του καθηγητή. Προσεγγίζουν τους σπουδαστές τους σε διαπροσωπικό
επίπεδο, αντιμετωπίζοντας τους ως μελλοντικούς συνεργάτες, ισότιμα. Τους φέρνουν
σε επαφή με καταξιωμένους απόφοιτους του ιδρύματος και τους διδάσκουν πως σε
επίπεδο επαγγελματικό συνεργάζονται και διεκδικούν. Επομένως οι συνεδριάσεις της
Επιτροπής, αποκτούν εξαιρετική σημασία, καθώς αποτελούν το σταθμό μιας
αμοιβαίας σχέσης συνεργασίας μεταξύ καθηγητών-σπουδαστών.
Μόλις σαράντα μέρες είχαν περάσει από την επιστροφή των σπουδαστών στις
αίθουσες διδασκαλίας, όταν η πρυτανεία λαμβάνει έγγραφο του υπουργείου Παιδείας,
που της γνωστοποιεί πως μετά από παρέμβαση της Ιταλικής Διοίκησης, πρέπει να
διακόψει τα μαθήματα. Ο πρύτανης εξουσιοδοτείται από τη Σύγκλητο, να προβεί στις
δέουσες ενέργειες προς την Ιταλική Βασιλική Αντιπροσωπεία, με στόχο τη συνέχιση
των μαθημάτων και οι σπουδαστές κινούμενοι μέσα στη γενική αντιστασιακή
ατμόσφαιρα της περιόδου, με υπομνήματα και διαδηλώσεις καταφέρονται εναντίον
της «κυβέρνησης» και των αρχών κατοχής. Οι παραδόσεις ξεκινούν πάλι στις 25
Ιανουαρίου του 1943 και οι προαγωγικές εξετάσεις διεξάγονται το Φεβρουάριο. Οι
αποτυχόντες και όσοι δεν παρουσιάστηκαν καλούνται σε επαναληπτικές εξετάσεις,
που θα γίνουν το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου. Όσοι δεν προσέρχονται ή
αποτυγχάνουν, απορρίπτονται και επαναλαμβάνουν την τάξη. 66
Τον Ιανουάριο ο πρύτανης, συμμετέχει μαζί με τους άλλους τριάντα δύο θεσμικούς
εκπροσώπους της Ελλάδας, στη διαμάχη με το Λογοθετόπουλο. Ενώ το Μάρτιο η
Σύγκλητος αποστέλλει ψήφισμα στον Αρχιεπίσκοπο και τον «πρωθυπουργό», με το
οποίο στηλιτεύει τον εκτοπισμό των Εβραίων σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, που
είχαν ξεκινήσει οι Γερμανοί στη Θεσσαλονίκη και ζητά να προβούν «εις πάσαν
δυνατήν ενέργειαν ίνα αποσοβήσωσι τα μέτρα ταύτα κατά τέκνων της Ελλάδος άτινα
υπήρξαν πάντοτε πατριώται και πιστοί τηρηταί των νόμων της Χώρας». 67
Παράλληλα οι σπουδαστές του ΕΑΜ Νέων μαζί με τον αγώνα τους για το άνοιγμα
του Πολυτεχνείου, προσπαθούν μέσω του ΤΑΣ να περάσουν τις απόψεις τους στην
Επιτροπή Πολυτεχνικής Πρόνοιας. Η στάση τους αυτή δημιουργεί εντάσεις και
οδηγεί το Δ. Γαρουφαλιά, που είχε επιφορτιστεί με μεγάλο όγκο δουλειάς όντας
πρόεδρος σε δύο υποεπιτροπές, να υποβάλει την παραίτηση του τον Ιανουάριο.
Ακολουθεί η διάλυση της Επιτροπής Πολυτεχνικής Πρόνοιας και η αναβίωση της
Εφορίας της Πολυτεχνικής Λέσχης. Σε αυτή υπεύθυνοι ορίστηκαν οι καθηγητές Ι.
Χατσόπουλος, Ν. Χατζηκυριάκος και ο Γενικός Γραμματέας Π. Σίμος. Οι
σπουδαστές αντιδρούν και πάλι, καθώς δεν αποδέχονται τη σύνθεση της Εφορίας και
προβαίνουν σε παραστάσεις στην πρυτανεία για να επιτύχουν τη διεύρυνση της.
Προτείνουν πέντε καθηγητές τους οποίους αισθάνονται πιο κοντά τους. Αυτοί ήταν οι
Α. Δημητρακόπουλος, Κ. Γουναράκης, Α, Παππάς, Π. Παρασκευόπουλος και Α.
Ρουσόπουλος. Οι εντονότερες αντιδράσεις επικεντρώνονται στο πρόσωπο του
Πρακτικά Συνεδριάσεων Διαφόρων Επιτροπών, 2η Συνεδρία Επιτροπής…, σ. 18-27, Αρχείο Ε.Μ.Π.,
Πρακτικά Συγκλήτου 1942, 30η Συνεδρία της 9ης Δεκεμβρίου 1942, σ. 1-2, Πρακτικά Συγκλήτου
1943, 7η Συνεδρία της 23ης Μαρτίου 1943, σ. 1, Αρχείο Ε.Μ.Π.,
67
Πρακτικά Συγκλήτου 1943, 3η Συνεδρία της 19ης Φεβρουαρίου 1943, σ. 1-5α, 6η Συνεδρία της 19ης
Μαρτίου 1943, σ. 1-2, Αρχείο Ε.Μ.Π.,
65
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Γενικού Γραμματέα του Πολυτεχνείου, Π. Σίμου, ο οποίος ήταν και ο ταμίας της
Επιτροπής. 68
Στις αρχές Μαρτίου έφτασαν στο σημείο να ζητούν την απομάκρυνση του, να
γράφουν συνθήματα στους τοίχους εναντίον του και να δημιουργούν επεισόδια
εισβάλλοντας στα γραφεία του ιδρύματος, όπου του επιτέθηκαν και τον οδήγησαν με
βίαιο τρόπο έξω από το κτίριο. 69 Τελικά στις 19 Μαρτίου η Σύγκλητος αντικαθιστά
τον Π. Σίμο, αλλά και τους καθηγητές Ι. Χατσόπουλο και Ν. Χατζηκυριάκο. Στη
θέση τους αναλαμβάνουν οι Ν. Κριτικός και Α. Ρουσόπουλος, η θητεία των οποίων
ορίζεται μέχρι τη 1 Σεπτεμβρίου. Στη συνέχεια αποφασίζει, η διαχείριση των
χρημάτων που εισρέουν στο ταμείο από εισφορές του δημοσίου και τα τέλη των
σπουδαστών, να αφαιρεθεί από τη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΑΣ, η οποία θα ελέγχει
πλέον μόνο τα χρήματα που προέρχονται από τις δωρεές. 70
Το Μάρτιο όμως άρχισαν και τα μαθήματα στο ίδρυμα, τα οποία διήρκησαν μέχρι
τις 15 Ιουλίου. Αλλά οι σπουδές παρουσίασαν πρόβλημα, καθώς πολύ μεγάλος
αριθμός σπουδαστών δε φοιτούσε. Ενώ στο τέλος της άνοιξης και όλο το καλοκαίρι,
με αφορμή τις εκλογές για την ανάδειξη νέας διοικούσας επιτροπής στο ΤΑΣ,
ξεσπούν επεισόδια που καλύπτουν κάθε άλλη σπουδαστική δράση. Το κλίμα
ομοψυχίας και αλληλεγγύης που επαινούσε ο πρύτανης στην αρχή του έτους, δεν
υπάρχει πλέον. Το έχουν αντικαταστήσει τα πολιτικά πάθη, που αρχίζουν να
κυριαρχούν ανάμεσα στις φοιτητικές οργανώσεις. 71 Όλα τα παραπάνω πέραν των
άλλων επιπτώσεων, επηρέασαν και το επίπεδο σπουδών στο ίδρυμα. Ένα επίπεδο που
η Σύγκλητος επιχειρεί να διασφαλίσει στο μέτρο του δυνατού, ανακοινώνοντας ότι τα
μαθήματα του έτους 1942-43, θα συνεχιστούν και κατά τους μήνες Οκτώβριο και
Νοέμβριο, ενώ οι προαγωγικές εξετάσεις θα διενεργηθούν το Δεκέμβριο. 72 Το έτερο
ζήτημα που επηρέαζε τη φυσιογνωμία του ιδρύματος, ήταν η εισαγωγή νέων
σπουδαστών σε αυτό. Μετά από δύο χρόνια όπου δεν έγιναν νέες εγγραφές, η
κατάσταση στον τομέα αυτό είχε ομαλοποιηθεί και η Σύγκλητος αποφάσισε τη
διενέργεια εισιτηρίων εξετάσεων, για το δεύτερο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. 73
Σε επίπεδο αντιδράσεων στις δυνάμεις κατοχής, μετά τη συμμετοχή του ιδρύματος
στην κοινή δράση όλων των ΑΕΙ εναντίον των εκτελέσεων, συνέρχεται η Συνέλευση
των Καθηγητών των Σχολών του ιδρύματος, στις 24 Ιουλίου. Θέμα συζήτησης η
επέκταση της βουλγαρικής κατοχής στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία. Σε αυτή
οι καθηγητές αναθέτουν τη σύνταξη υπομνήματος στο Φ. Θεοδωρίδη, όπου μαζί με
Ο Π. Σίμος, ο οποίος όπως αναφέρουν τα «Ελληνικά Νειάτα», είχε πριν την έναρξη του πολέμου
«προϋπηρεσία στη γερμανική Πρεσβεία», με την είσοδο των Γερμανών στην Ελλάδα διορίστηκε Γενικός Γραμματέας στο Πολυτεχνείο. «Η τιμωρία τους», εφ. Ελληνικά Νειάτα, αρ. φύλλου 6…, σ. 2,
69
Για τα επεισόδια εναντίον του Σίμου, συγκροτήθηκε ανακριτική επιτροπή από τους Κ. Βέη, Α.
Σοφιανόπουλο και Α. Ρουσόπουλο, η οποία κατηγόρησε τη διοικούσα επιτροπή του ΤΑΣ ως
υποκινητή αυτών, γιατί όπως αναφέρει «Την εχθρικήν ταύτην ατμόσφαιραν νομίζομεν ότι η επιτροπή
του Ταμείου ώφειλε να διασκεδάση». Για το λόγο αυτό πρότεινε την τιμωρία των μελών της με απλή
επίπληξη. Πρόταση που έγινε δεκτή από τη Σύγκλητο. Με αυτό το πόρισμα διαφώνησαν οι
Ρουσόπουλος και Σοφιανόπουλος, χωρίς όμως να καταθέσουν δικό τους. Πρακτικά Συγκλήτου 1943,
10η Συνεδρία της 30ης Απριλίου 1943, σ. 9-10, 22-28, Αρχείο Ε.Μ.Π.,
70
Πρακτικά Συγκλήτου 1943, 6η Συνεδρία της 19ης Μαρτίου 1943, σ. 5-6, Αρχείο Ε.Μ.Π.,
71
Αναλυτική παρουσίαση των επεισοδίων και του τρόπου με τον οποίο τα αντιμετώπισε η Σύγκλητος,
στο κεφάλαιο «Ο "διμέτωπος" αγώνας των φοιτητών μετά τις εκλογές στα ΑΕΙ» της ενότητας «Το
φοιτητικό κίνημα σε πλήρη ανάπτυξη». Πρακτικά Συγκλήτου 1943, 7η Συνεδρία της 23ης Μαρτίου
1943, σ. 1, Αρχείο Ε.Μ.Π., «Το Πολυτεχνείον», εφ. Ελεύθερο βήμα, 2 Ιουνίου 1943, σ. 2, «Εις το
Πολυτεχνείον», εφ. Βραδυνή, 8 Φεβρουαρίου 1943, σ. 2,
72
«Τα μαθήματα του Πολυτεχνείου», εφ. Ελεύθερο Βήμα, 4 Ιουλίου 1943, σ. 2,
73
«Αι εισαγωγικαί εξετάσεις του Πολυτεχνείου», εφ. Ελεύθερο Βήμα, 6 Αυγούστου και 12 Αυγούστου
1943, σ. 2 αντίστοιχα,
68
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τους Ν. Κριτικό και Δ. Ευαγγελίδη σχηματίζουν επιτροπή αρμόδια να το καταθέσει
στην «κυβέρνηση», στους πληρεξούσιους των αρχών κατοχής και στο Διεθνή Ερυθρό
Σταυρό. Το σημείο της συζήτησης με τη μεγαλύτερη συναισθηματική φόρτιση, που
καταδεικνύει παράλληλα και το βαθμό που επηρέαζε τη στάση και τις συμπεριφορές
των καθηγητών η κατοχική πραγματικότητα, είναι η αναφορά του Κ. Γουναράκη
στους τρεις σπουδαστές οι οποίοι σκοτώθηκαν αντιστεκόμενοι στους κατακτητές:
«θα επεθύμουν όπως η Συνέλευσις των Καθηγητών, λαμβάνουσα υπόψη ότι τρεις
Έλληνες ακμαίοι, ζωντανοί δροσεροί, τρία παιδιά του Πολυτεχνείου έπεσαν προχθές εις
τον υπέρ Πατρίδος αγώνα, αποτίση προ πάσης άλλης πράξεως φόρον σεβασμού εις την
μνήμην των τριών ούτων παιδιών και επιφυλαχθή, όταν ανατείλουν αι ημέραι της
Ελευθερίας, να λάβη τα μέτρα εκείνα δια των οποίων θα καταστήση τα ονόματα των
αλησμόνητα». Καταλήγοντας, προτείνει την τήρηση ενός λεπτού σιγής και η
Συνέλευση αποτίνει τον ελάχιστο φόρο τιμής. 74 Ο επόμενος χρόνος θα κινηθεί σε
αυτά τα δύο επίπεδα, στη σφοδρή αντίσταση εναντίον των κατακτητών και την ακόμη
σφοδρότερη σύγκρουση μεταξύ των «αντίπαλων» φοιτητικών οργανώσεων.

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους 1942-43, κληροδοτεί στο Πανεπιστήμιο τα
βασικά προβλήματα της στέγασης, τα οποία δεν κατάφερε να αντιμετωπίσει η
Σύγκλητος, παρά τις εργώδεις προσπάθειες της. Στο θέμα της σίτισης αντίθετα,
κατάφερε να θέσει τις βάσεις ενός καλού και αξιοπρεπούς συσσιτίου, σε ένα χώρο
φιλόξενο, όπου έγινε μάλιστα και το επίκεντρο προσέλκυσης νέων φοιτητών στο
ίδρυμα, αλλά και της παραμονής των υπαρχόντων στη Θεσσαλονίκη. Πέτυχε να
αναπληρώσει τις απουσίες ορισμένων καθηγητών που κατέφυγαν στην Αθήνα, με την
ανάληψη μεγαλύτερης δραστηριότητας από τους παραμένοντες και κατάφερε να
λειτουργήσει κανονικά. 75 Καθώς είναι το μόνο ΑΕΙ που εφάρμοσε το Ν. 215/1941,
στο σημείο που αφορούσε τα χρονικά διαστήματα των σπουδών. Επομένως τη νέα
χρονιά δεν τίθονταν σημαντικά θέματα σπουδών. Τέλος, μέσα στην περίοδο της
κατοχής πέτυχε να υλοποιήσει μέρος του ιδρυτικού του νόμου, συστήνοντας τη
Θεολογική Σχολή και δρομολογώντας τις εξελίξεις για την ίδρυση της Ιατρικής
Σχολής.
Στο έτος αυτό, πρύτανης ανέλαβε ο τακτικός καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής,
Στίλπωνας Κυριακίδης. Η πρώτη συνεδρία της Συγκλήτου πραγματοποιείται στις 16
Σεπτεμβρίου 1942 και η σύνθεση της έχει ως εξής: προπρύτανης είναι ο Δ.
Καββάδας, αντιπρύτανης ο Χ. Φραγκίστας, κοσμήτορας της νεοϊδρυθείσας
Θεολογικής ο Αβ. Παπαδόπουλος, 76 της Φιλοσοφικής ο Ι. Παπασταύρου, της
Νομικής και Οικονομικών Επιστημών ο Κ. Καραβάς, της Φυσικομαθηματικής ο Ι.
Ξανθάκης, της Γεωπονικής και Δασολογικής, ο Ν. Ρουσσόπουλος, ενώ τέλος

Πρακτικά Συνελεύσεως 1941-43, 68η Συνεδρία της 24ης Ιουλίου 1943, σ. 1-13, Πρακτικά Συγκλήτου
1943, 22η Συνεδρία της 26ης Ιουλίου 1943, σ. 1-4, Αρχείο Ε.Μ.Π.,
75
Στο θέμα επανέρχεται ο πρύτανης στις 7 Απριλίου του 1943, όταν στηλιτεύει τη στάση δέκα περίπου
καθηγητών, που δεν ασκούν κανονικά τα καθήκοντα τους, «τελούντες επ’ αναρρωτική αδεία ή εν
αποσπάσει». Τονίζοντας το πρόβλημα της νοοτροπίας ορισμένων καθηγητών του, οι οποίοι δεν
επιθυμούσαν να εγκατασταθούν στη Θεσσαλονίκη για να ασκήσουν τα διδακτικά τους καθήκοντα,
αλλά έβλεπαν το Πανεπιστήμιο ως σταθμό της ακαδημαϊκής τους καριέρας της οποίας κατάληξη θα
ήταν η Αθήνα. Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 7ον Συνεδριάσεις από 591/9-12-42 έως 638/10-11-43,
Συνεδρία 605 της 7ης Απριλίου 1943, σ. 1-2, Αρχείο ΑΠΘ,
76
Στις 27 Φεβρουαρίου 1943 ο «υπουργός» Παιδείας και «πρωθυπουργός», Κ. Λογοθετόπουλος
διορίζει κοσμήτορα της Θεολογικής Σχολής το Β. Ιωαννίδη Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 7ον…,
Συνεδρία 599 της 27ης Φεβρουαρίου 1943, σ. 2, Αρχείο ΑΠΘ,
74
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εκλεγμένος συγκλητικός είναι ο Κ. Καββασιάδης. 77 Τη χρονιά αυτή, ο φοιτητικός
πληθυσμός του ανέρχεται στους 3033 φοιτητές, ενώ οι καθηγητές που καλούνται να
διδάξουν είναι μόλις 57. Πρέπει να υπογραμμιστεί πως παρά το γεγονός ότι και τη
χρονιά αυτή η εγγραφή είναι ελεύθερη, παρατηρείται ελαφρά μείωση των εγγραφών
σε σχέση με την προηγούμενη. Αναλυτικά ο αριθμός των φοιτητών που εγγράφηκαν
ανά Σχολή είναι: 78
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

ΦΥΣΙΚΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ

ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ
ΚΑΙ
ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΗ

ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ

ΙΑΤΡΙΚΗ

ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ
336

ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ
580 79

ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ
1074

ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ
570

ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ
88

ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ
385

Τα προβλήματα στα οποία καλείται να δώσει λύση η Σύγκλητος από τις πρώτες
συνεδριάσεις, είναι η έντονη φοιτητική δράση που εστιάζεται στο συσσίτιο και την
Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη, 80 η αμφισβήτηση της ακεραιότητας των καθηγητών,
όσον αφορά τη δίκαιη κατανομή των τροφίμων, οι κτιριακές ελλείψεις, αλλά και ο
καθορισμός των εξεταστικών περιόδων και η έναρξη των μαθημάτων. Από την αρχή
λοιπόν η Σύγκλητος προβαίνει στην κατάρτιση ενός κανονισμού ακροάσεων του
πρυτανικού γραφείου, ώστε να αποφεύγονται τα φαινόμενα της ανεξέλεγκτης
εμφάνισης επιτροπών και υποεπιτροπών, που ζητούσαν άμεση ακρόαση από τον
πρύτανη. Στη συνέχεια προχωρά στην κατάρτιση οργανισμού του Λογιστηρίου, αλλά
και στην αλλαγή κάποιων άρθρων, που αφορούν τη λειτουργία του φοιτητικού
συσσιτίου. Πιο συγκεκριμένα, η επιτροπή που διοικεί το συσσίτιο αποτελείται πλέον
από τον πρύτανη ως Πρόεδρο και από πέντε καθηγητές, που εκπροσωπούν τις Σχολές
του ιδρύματος, ως μέλη. Ο επόπτης του συσσιτίου, που είναι υπεύθυνος για τη
λειτουργία του, έχει ως βοηθούς τους φοιτητές της φοιτητικής επιτροπής, ενώ τα μέλη
της ορίζονται από τον πρύτανη. Η φοιτητική επιτροπή επιπλέον, λειτουργεί και
συμβουλευτικά παρέχοντας οποιαδήποτε πληροφορία, για την κατάρτιση από την
κάθε κοσμητεία των καταλόγων των απόρων φοιτητών. 81
Ισχυρό πλήγμα στην αξιοπρέπεια των καθηγητών, προκάλεσε η αναφορά του
«διοικητικού και υπηρετικού προσωπικού του Πανεπιστημίου», την οποία κατέθεσε
στο γενικό γραμματέα του. Σε αυτή, το προσωπικό ζητά από τη Γενική Συνέλευση
του Συνεταιρισμού του ιδρύματος, να προβεί σε ενέργειες, ώστε να του παρασχεθούν
τρόφιμα, τα οποία έλαβαν αποκλειστικά οι καθηγητές από τη Διεύθυνση Επισιτισμού.
Η κίνηση αυτή αποτελεί μομφή κατά των καθηγητών, που κατηγορούνται εμμέσως
πως σφετερίζονται τα τρόφιμα του υπόλοιπου προσωπικού, διανέμοντας τα μεταξύ
τους. Η ίδια εντύπωση μάλιστα, έχει σχηματιστεί και μεταξύ των φοιτητών, καθώς
διαδόθηκε το περιεχόμενο της αναφοράς. 82 Είναι χρήσιμο να διευκρινιστεί πως ο
Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 6ον..., Συνεδρία 579 της 16ης Σεπτεμβρίου 1942, σ. 122, Αρχείο ΑΠΘ,
Κυριαζόπουλος Β., Τα πενήντα…, σ. 251-252, 263, Χασιώτης Ι.Κ. – Αραβαντινός Δ., Το
Πανεπιστήμιο…, σ. 20, Χασιώτης Ι.Κ., Αναζητώντας…, σ. 17,
79
Στο Μαθηματικό τμήμα εγγράφηκαν 84 νέοι φοιτητές. Καστάνης Ν., 70χρονη…, σ. 69,
80
Αναλυτική παρουσίαση των γεγονότων στην ίδια ενότητα στο κεφάλαιο, «Οι φοιτητές στο ΑΠΘ»
81
Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 6ον..., Συνεδρία 580 της 23ης Σεπτεμβρίου 1942, σ. 127-130, Συνεδρία
582 της 30ης Σεπτεμβρίου 1942, σ. 137-139, 142, Αρχείο ΑΠΘ,
82
Το θέμα ανέδειξε ο καθηγητής της Γεωπονίας Μάνθος Κωτσιόπουλος, ο οποίος μάλιστα όταν είδε
ότι η πρακτική αυτή συνεχίστηκε να εφαρμόζεται παραιτήθηκε του δικαιώματος αυτού το
Δεκέμβριο του 1943. Στο έγγραφο με το οποίο κοινοποιούσε την απόφαση του, η Σύγκλητος
«εξέφρασε την λύπην αυτής όχι διότι ο κ. Κωτσιόπουλος παρητήθη της ανωτέρω παροχής τροφίμων,
αλλά διότι ο κ. Κωτσιόπουλος έφερε εις την δημοσιότητα το ζήτημα τούτο». Πρακτικά Συγκλήτου,
Βιβλίο 7ον…, Συνεδρία 593 της 13ης Ιανουαρίου 1943, σ. 1-2, Αρχείο ΑΠΘ,
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Συνεταιρισμός του Πανεπιστημίου, συγκέντρωνε τρόφιμα από διάφορους
οργανισμούς και ήταν υπεύθυνος για τη διατροφή όλου του προσωπικού του. Το θέμα
δημιουργήθηκε όταν, όπως αναφέρει ο πρύτανης «ο επισιτισμός εν τη επιθυμία του να
έλθη αρωγός εις τους ανωτάτους κρατικούς λειτουργούς, χορηγεί διάφορα τρόφιμα
αποκλειστικώς στους καθηγητάς». Μέχρι εκείνη τι στιγμή, τα τρόφιμα του επισιτισμού
ήταν αρκετά και διανέμονταν σε όλο το προσωπικό. Στην τελευταία παρτίδα όμως, η
ποσότητα ήταν μικρή, με αποτέλεσμα αυτή να διατεθεί ανάμεσα στους καθηγητές.
Όταν η αναφορά συζητήθηκε από τη Σύγκλητο, ο πρύτανης εξεδήλωσε τη
δυσαρέσκεια του, λέγοντας ότι «δεν υπάρχει ο απαιτούμενος σεβασμός του κατώτερου
προσωπικού προς τους καθηγητάς». Το περιστατικό αυτό, αναδεικνύει μία παράμετρο
που διέπει τις σχέσεις μεταξύ του κατώτερου διοικητικού και λοιπού προσωπικού και
των καθηγητών, η οποίες χαρακτηρίζονται από κανόνες κοινωνικής υπεροχής που
εντάσσονται στην ταξική διαφορά των εν λόγω ομάδων. Όπως φαίνεται και σε μία
αποστροφή του λόγου του πρύτανη: «δεν ημπορεί να διασύρεται το όνομα των
καθηγητών και ν’ αναγκάζονται ν’ απολογούνται ενώπιον κλητήρων και
καθαριστριών». 83
Το θέμα το οποίο σχετιζόταν με τις κτιριακές ελλείψεις, προσπάθησε να
αντιμετωπίσει ο πρύτανης, εκμεταλλευόμενος την απόφαση της «κυβέρνησης», με
την οποία ιδρυόταν έδρα Γερμανικής Λογοτεχνίας στη Φιλοσοφική Σχολή του
Πανεπιστημίου. Τη θέση κάλυψε ο Διευθυντής του παραρτήματος της Γερμανικής
Ακαδημίας Μονάχου, Δρ. Kiel Meyer. 84 Με αφορμή αυτή την απόφαση ο πρύτανης
χρησιμοποίησε τον Kiel Meyer, ως διαμεσολαβητή μεταξύ του Πανεπιστημίου και
των γερμανικών αρχών κατοχής, με στόχο να περιορίσει τις κτιριακές ελλείψεις που
υπήρχαν. Οι δύο άντρες επισκέφτηκαν όλους τους υπό κατάληψη χώρους, αλλά και
αυτούς που λειτουργούσαν για τη διδασκαλία των μαθημάτων. Ο Kiel Meyer παρά το
γεγονός ότι πείσθηκε για τις μεγάλες ελλείψεις, δεν μπόρεσε να κάμψει τη
στρατιωτική ιεραρχία. Έτσι η διδασκαλία των μαθημάτων και των εργαστηρίων,
πραγματοποιήθηκε στους ίδιους χώρους με την προηγούμενη χρονιά. 85
Στα ζητήματα σπουδών, καταρτίζεται πρόγραμμα διδασκαλίας και η έναρξη των
μαθημάτων γίνεται τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου. Για τους φοιτητές του ακαδημαϊκού
έτους 1940-41, από 10 μέχρι 25 Οκτωβρίου διεξάγονται οι τμηματικές τους
εξετάσεις. Παράλληλα, το ίδρυμα αποστέλλει έγγραφο στο υπουργείο Παιδείας, με το
οποίο του υπενθυμίζει την υπόσχεση του Μαΐου, να τους παραχωρήσει και τρίτη
εξεταστική περίοδο, ενώ αρνείται το ενδεχόμενο παροχής τέταρτης. Όσον αφορά τους
φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 1941-42, η Σύγκλητος καθορίζει τη διενέργεια των
πρώτων τμηματικών τους εξετάσεων, για την περίοδο μεταξύ 10 και 20 Δεκεμβρίου
1942. 86 Οι δευτεροετείς φοιτητές όμως αντιδρούν, με αποτέλεσμα η περίοδος αυτή να
διαιρεθεί σε δύο σειρές. Η πρώτη διεξάχθηκε κανονικά στις προαναφερόμενες
ημερομηνίες και η δεύτερη, ορίστηκε για τις ημερομηνίες από 8 μέχρι 15 Ιανουαρίου
1943. Παράλληλα, η Φυσικομαθηματική Σχολή με έγγραφο της προς το υπουργείο
Παιδείας, ζητά να νομοθετήσει ώστε από εδώ και στο εξής, να εισάγεται μειωμένος
Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 6ον..., Συνεδρία 580 της 23ης Σεπτεμβρίου 1942, σ. 130-132, Αρχείο
ΑΠΘ,
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Τον Αύγουστο του 1943 οι Γερμανοί επιτάσσουν και το Πειραματικό Σχολείο, επιτείνοντας το
πρόβλημα των αιθουσών διδασκαλίας για το Πανεπιστήμιο. Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 6ον...,
Συνεδρία 582 της 30ης Σεπτεμβρίου 1942, σ. 136-137, Συνεδρία 583 της 7ης Οκτωβρίου 1942, σ. 144,
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της 16ης Οκτωβρίου 1942, σ. 159-160, Αρχείο ΑΠΘ,
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αριθμός φοιτητών στη σχολή και να περιοριστούν οι τμηματικές εξετάσεις σε δύο
μόνο περιόδους. 87
Το ίδιο χρονικό διάστημα η Φυσικομαθηματική εντείνει τις προσπάθειες της για την
ίδρυση χημικού τμήματος. Με έγγραφο της απευθύνεται στο υπουργείο Παιδείας και
εκφράζει «την ευχήν όπως από του τρέχοντος Πανεπιστημιακού έτους 1942-43
λειτουργήση τμήμα χημείας». Η εξέλιξη αυτή σημειώνει πως δεν θα επιφέρει επιπλέον
κόστος στο ΑΠΘ, καθώς το διδακτικό προσωπικό της Σχολής μπορεί να καλύψει τις
ανάγκες του υπό ίδρυση τμήματος, ενώ ήδη υπάρχουν εργαστηριακές εγκαταστάσεις
που μπορούν να καλύψουν πλήρως την πρακτική άσκηση 40 φοιτητών. Το έγγραφο
αποστέλλεται με την ομόφωνη έγκριση της Συγκλήτου. Με την παρατήρηση η
λειτουργία του τμήματος να αρχίσει από το προσεχές ακαδημαϊκό έτος 1943-44. 88
Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημανθεί, πως το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης δε
συμμετέχει στα υπομνήματα και τις δράσεις των άλλων ΑΕΙ, τα οποία καταφέρονται
ενάντια στη βουλγαρική βαρβαρότητα, ενάντια στην πολιτική επιστράτευση, αλλά
και στιγματίζουν τις συνθήκες της κατοχής. Ενδεχομένως η απόσταση, η οποία
δυσχέραινε την επικοινωνία και το συντονισμό με τα άλλα ΑΕΙ, η αποκεντρωμένη
διοίκηση με την «κυβέρνηση» να εκπροσωπείται από το Γενικό Διοικητή
Μακεδονίας, αλλά και το ασφυκτικό κατοχικό περιβάλλον που δημιούργησαν οι
γερμανικές αρχές κατοχής, να αποτέλεσαν ισχυρούς ανασταλτικούς παράγοντες για
τη διενέργεια παρόμοιων δράσεων. Τέλος δεν πρέπει να υποτιμηθεί το γεγονός, πως
το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ήταν το μόνο ανώτατο ίδρυμα της πόλης και η
οποιαδήποτε δράση του δεν επιμεριζόταν αλλά χρεωνόταν αποκλειστικά σε αυτό.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα των όσων προαναφέρονται, αποτελεί ο τρόπος με τον
οποίο αντιμετώπισαν οι Γερμανοί τον πρύτανη και τους καθηγητές του ιδρύματος,
στα επεισόδια που έγιναν στη Φοιτητική Λέσχη τον Απρίλιο. Το μήνα αυτό η γενική
αναταραχή που επικρατεί στη Θεσσαλονίκη, εξαιτίας του κινδύνου της πολιτικής
επιστράτευσης, οδηγεί τους φοιτητές σε εκδηλώσεις. Από τις 9 Απριλίου επικρατεί
αναβρασμός στη Φοιτητική Λέσχη. Τη μέρα αυτή, με αφορμή και την επέτειο από
την κατάληψη της πόλης από τους Γερμανούς, οι φοιτητές κηρύσσουν αποχή από τα
μαθήματα τους. Το αποκορύφωμα των εκδηλώσεων τους ήταν στις 16 Απριλίου, όταν
έχοντας ως χώρο εξόρμησης τη Λέσχη τους, προγραμμάτιζαν να συμμετάσχουν στη
διαδήλωση κατά της επιστράτευσης που θα γινόταν στην πλατεία Διοικητηρίου. Οι
Γερμανοί καλά πληροφορημένοι κάνουν μπλόκο στη Λέσχη και συλλαμβάνουν
πολλούς φοιτητές και φοιτήτριες. Ανάμεσα στους συλληφθέντες ήταν και ο πρύτανης
του ιδρύματος μαζί με εφτά καθηγητές, οι οποίοι είχαν πάει στη Λέσχη, μετά από
εντολή του Γενικού Διοικητή Μακεδονίας, Β. Σιμωνίδη, για να ηρεμήσουν τους
φοιτητές. Ο πρύτανης και οι καθηγητές οδηγήθηκαν με φορτηγό στη γερμανική
αστυνομία, όπου αντιμετωπίστηκαν με τρόπο που δεν ταίριαζε με την ιδιότητα τους.
Εκεί κρατήθηκαν μέχρι το βράδυ, οπότε και ανακρίθηκαν. Στη συνέχεια αφέθηκαν
ελεύθεροι. Μετά από τα γεγονότα αυτά, ο πρύτανης στη συνεδρίαση της Συγκλήτου,
προσβεβλημένος από τη στάση των αρχών κατοχής και την αδιαφορία που επέδειξε ο
Σιμωνίδης, ο οποίος μάλιστα του είχε δώσει και την εντολή να πάει στη Λέσχη,
υπέβαλε την παραίτηση του. Η αντίδραση των συγκλητικών, που εκδηλώσανε τη
στήριξη τους στο πρόσωπο του πρύτανη, τονίζοντας πως εάν παραιτηθεί θα τον
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ακολουθήσουν και ο κίνδυνος να μείνει το Πανεπιστήμιο αδιοίκητο, τον οδήγησαν να
αναιρέσει την απόφαση του. 89
Το θέμα της προσβολής του πρυτανικού θεσμού που ήταν αρκετά σοβαρό, σε
συνδυασμό με την αυξανόμενη δράση αμφισβήτησης των αρχών κατοχής από τους
φοιτητές, συζητήθηκε στην επόμενη συνεδρία της Συγκλήτου, παρουσία του Β.
Σιμωνίδη. Όσον αφορά στο δεύτερο ζήτημα, ο πρύτανης, εφόσον επισημαίνει πως η
τακτική που ακολουθείται από τις αστυνομικές αρχές, είναι να επιδιώκεται η
παραμονή των φοιτητών εντός των πανεπιστημιακών χώρων, δηλώνει πως αυτό
επιφορτίζει το Πανεπιστήμιο, με την τεράστια ευθύνη της τήρησης της τάξης. Μία
ευθύνη που δε μπορεί πλέον να έχει και ζητά να δοθεί η εντολή στην αστυνομία να
αναλάβει το έργο αυτό, «διότι τα πράγματα έφθασαν εις το μη περαιτέρω». Ο
Σιμωνίδης απαντά πως για λόγους σκοπιμοτήτων ακολουθήθηκε αυτή την τακτική,
καθώς δεν ήθελε να φτάσουν τα πράγματα στα άκρα. Όμως εάν η Σύγκλητος θεωρεί
πως δεν είναι επαρκής η συνεργασία στον τομέα αυτό, τότε θα διατάξει την
αστυνομία να αναλάβει την τήρηση της τάξης. Ως επιπλέον μέτρο πίεσης και
μεγαλύτερου ελέγχου των φοιτητών, μετά από πρόταση του πρύτανη, προωθείται και
η ανάθεση του έργου της φροντίδας των απόρων και τις «εν γένει κοινωνικής
πρόνοιας των φοιτητών αναληφθή απ’ ευθείας υπό της Γενικής Διοικήσεως». 90
Σε συνέχεια των προηγούμενων, η Σύγκλητος αποφασίζει από τις 3 Μαΐου, οι
φοιτητές να παραλαμβάνουν το συσσίτιο τους το οποίο θα αυξηθεί, «εντός δοχείων
και γευματίζουν κατ’ οίκον». Στόχος είναι η απομάκρυνση τους από τη Φοιτητική
Λέσχη, καθώς όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο αντιπρύτανης, Χ. Φραγκίστας,
πρέπει «ν’ αποφευχθούν αι εστίαι συγκεντρώσεων και διενέξεων». 91 Επίσης διακόπτει
τα μαθήματα στις αρχές Μαΐου, δεκαπέντε μέρες πριν την κανονική λήξη του έτους,
με το πρόσχημα της καλύτερης προετοιμασίας των φοιτητών για τις επικείμενες
εξετάσεις. Ενώ τέλος απαγορεύει τις φοιτητικές συγκεντρώσεις στους
πανεπιστημιακούς χώρους και τις ομιλίες φοιτητών «προς ομάδας συναδέλφων
των». 92
Σε εφαρμογή της συμφωνίας με το Γενικό Διοικητή Μακεδονίας, η Σύγκλητος
καταθέτει στις 9 Ιουνίου σχέδιο καταρτισμού ειδικής Επιτροπής Φοιτητικής
Πρόνοιας. Η Επιτροπή αποτελείται από έξι μέλη. Τα τρία είναι στελέχη της Γενικής
Διοίκησης Μακεδονίας, τα δύο καθηγητές του Πανεπιστημίου που ορίζονται από τη
Σύγκλητο και ο διευθυντής των λαϊκών συσσιτίων. Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος
της εκλέγονται από τα μέλη. Το έργο της είναι να φροντίζει για τη συντήρηση του
φοιτητικού συσσιτίου, τη στέγαση, την υπόδηση, την ενδυμασία και τη νοσηλεία των
απόρων φοιτητών. Χρηματοδοτείται από τη Γενική Διοίκηση και το Πανεπιστήμιο,
αλλά και από δωρεές. Μετά από αυτό το φοιτητικό συσσίτιο και το προσωπικό που
δουλεύει εκεί, υπάγεται στη μέριμνα και την πειθαρχική δικαιοδοσία της Επιτροπής.
Η δε Επιτροπή των Καθηγητών καταργείται. 93 Η απόφαση αυτή, συναντά τις έντονες
διαμαρτυρίες των φοιτητών. Διαμαρτυρίες που μεταφέρονται στη Σύγκλητο από τον
Προπρύτανη, Δ. Καββάδα και τυγχάνουν της υποστήριξης του κοσμήτορα της
Γεωπονικής και Δασολογικής, ο Ν. Ρουσσόπουλου. Σε αντίθετο μήκος κύματος ο
πρύτανης επιμένει πως η πρόνοια των φοιτητών «είναι έργον του κράτους». 94
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Με τις ενέργειες της αυτές η Σύγκλητος, θέτει ως προτεραιότητα τη λειτουργία του
ιδρύματος, εκχωρώντας βασικές της αρμοδιότητες και έρχεται σε αντίθεση με τους
φοιτητές, αλλά και με μερίδα καθηγητών που είχαν διαφορετικές αντιλήψεις, για
ορισμένα απαράβατα όρια των πανεπιστημιακού θεσμών, που δεν έπρεπε να
απεμποληθούν έναντι οποιουδήποτε τιμήματος.
Σε αυτό το ακαδημαϊκό έτος ξεκινούν και τα μαθήματα στην Ιατρική Σχολή, η
οποία μολονότι προβλεπόταν από τον ιδρυτικό νόμο, δεν είχε λειτουργήσει εξαιτίας
ποικίλων αντιδράσεων και αρνητικών μεθοδεύσεων, κατά κύριο λόγο εκ μέρους της
αντίστοιχης σχολής της Αθήνας, αλλά και συντεχνιακών ομάδων της Θεσσαλονίκης. 95 Κάτω από την πίεση των γεγονότων της κατοχής όμως, όπως έχουν αναλυθεί
σε προηγούμενη ενότητα, η «κυβέρνηση» προχώρησε από το ακαδημαϊκό έτος 194142 στην επανίδρυση της Ιατρικής Σχολής, (Ν.Δ. 1021/10-1-42). 96 Έτσι ξεκινούν οι
διαδικασίες για την έναρξη της λειτουργίας της Σχολής και από το Σεπτέμβριο του
1942 (Ν.Δ. 1877/15-9-1942) αποφασίζεται, να μπορούν, δημόσια και δημοτικά
νοσοκομεία ή πολυϊατρεία ή άλλα υγειονομικά ιδρύματα, να χρησιμοποιηθούν για τις
πανεπιστημιακές ανάγκες και φυσικά για την εγκατάσταση και λειτουργία των
Πανεπιστημιακών κλινικών, ιατρείων και εργαστηρίων. Με την απόφαση αυτή
δίνεται στέγη στις μέλλουσες να συγκροτηθούν πανεπιστημιακές κλινικές. 97
Ακολουθούν δύο διατάγματα το πρώτο στις 15 Δεκεμβρίου του 1942 και το
δεύτερο στις 17, με τα οποία θα διοριστούν οι πρώτοι καθηγητές της Σχολής. 98 Έτσι,
τακτικοί διορίστηκαν οι: Νικόλαος Μιχαλακέας, Ανδρέας Κοτσαύτης, Στυλιανός
Σαμαράς, Νικόλαος Κλεισιούνης, Κωνσταντίνος Ηλιάκης, Γεώργιος Δεληγιάννης,
Κάρολος Αλεξανδρίδης, Νικόλαος Καβαζαράκης, Αναστάσιος
Μισιρλόγου,
Γεώργιος Μαρουδής, Θεόδωρος Τζανίδης, Σόλων Βέρας, Δημήτριος Κουρέτας,
Παναγιώτης Φωτεινός, Γεώργιος Γιαννούλης, Γρηγόριος Χατζηβασιλείου, και
Γεώργιος Πάγκαλος, ενώ έκτακτοι εξελέγησαν οι, Ιωάννης Ριβουάρ, Κωνσταντίνος
Χαριτάκης, Γεράσιμος Πατρονικόλας, Γεώργιος Τσουτσουλόπουλος, Λάμπρος
Κατσιλάμπρος και Γεώργιος Βλαβιανός. Ακολουθούν δύο ακόμη διορισμοί του
Μιχαήλ Πετζετάκη και του Μαρίνου Σιγάλα και δύο απολύσεις του Γεωργίου
Μαρουδή και του Γεώργιου Πάγκαλου. Πρώτος κοσμήτορας διορίστηκε από το
Υπουργείο Παιδείας, για το πανεπιστημιακό έτος 1942-43, ο Κάρολος Αλεξανδρίδης,
ο οποίος θα επανεκλεγεί από τους καθηγητές της Σχολής πλέον, και για το επόμενο

Ο Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης το 1926, δημοσιοποίησε την αντίθεση του στην Ίδρυση της
Ιατρικής Σχολής. Στην παραπάνω αιτία πρέπει να αποδοθεί η κατάργηση της Σχολής και η
αντικατάσταση της από την Κτηνιατρική, όπως προβλεπόταν στο ν.835/2-9-1937. Ξανθόπουλος Ι.,
Κοινωνικά…, σ. 29,
96
Σύμφωνα με αυτό η Ιατρική Σχολή «ιδρύεται» από το «ακαδημαϊκόν έτος 1941-1942». Ένα μήνα
μετά, στις 21 Φεβρουαρίου 1942, αναχωρούν για τη Θεσσαλονίκη τέσσερις καθηγητές της Ιατρικής
Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, μαζί με τον τμηματάρχη της Ανώτατης Εκπαίδευσης, με σκοπό
να εξετάσουν «επιτοπίως τας συνθήκας δια την λειτουργίαν» της νεοϊδρυθείσας Σχολής. Κύριος
εμπνευστής και εισηγητής του ιδρυτικού νόμου, ήταν ο «υπουργός» Παιδείας Κ. Λογοθετόπουλος.
Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 5ον…, Συνεδρία 552 της 18ης Φεβρουαρίου 1942, σ. 132, Αρχείο ΑΠΘ,
97
Γούλης Γ. – Πεντογάλος Γ, Α.Π.Θ…, σ. 13,
98
Σε διάταγμα που εκδόθηκε στις 30 Μαρτίου 1942 στο πρώτο άρθρο του, ορίζονται οι τακτικές και οι
έκτακτες αυτοτελείς έδρες της σχολής. Ενώ σύμφωνα με το δεύτερο άρθρο του, ορίζεται ότι οι
πρώτοι καθηγητές διορίζονται με διατάγματα που εκδίδονται από τον «υπουργό» Παιδείας, ύστερα
από «γνώμην» επιτροπής καθηγητών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έτσι, τον
Απρίλιο του ίδιου χρόνου αρχίζει η διαδικασία επιλογής των πρώτων καθηγητών της Σχολής.
Κυριαζόπουλος Β., Τα πενήντα…, σ. 47, 79, 239, Κυριαζόπουλος Β., Αριστοτέλειο…, σ. 22,
Χασιώτης Ι.Κ. – Αραβαντινός Δ., Το Πανεπιστήμιο…, σ. 31, 250, 568, Γούλης Γ. – Πεντογάλος Γ,
ο.π., σ. 11-13,
95
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έτος. 99 Πολλοί από τους καθηγητές καθυστερούν έξι μήνες την προσέλευση τους στη
Θεσσαλονίκη, για λόγους ανασφάλειας αλλά και για οικονομικούς λόγους. 100
Παράλληλα με τις ενέργειες για τη λειτουργία της Σχολής και την επίσημη
προπαγάνδα της «κυβέρνησης» μέσω του τύπου,. όπου επεδίωκε να προβάλει το
«έργο» της, 101 υπήρξαν πάλι αντιδράσεις τόσο από την Ιατρική Σχολή Αθηνών, όσο
και από τον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. 102 Γεγονός που προκαλεί νέα
καθυστέρηση στην έναρξη της λειτουργίας της. Τελικά, η Ιατρική Σχολή του
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αρχίζει να λειτουργεί στις 7 Απριλίου του 1943, οπότε
και έκανε τα επίσημα εγκαίνια της, σε ένα εβραϊκό σπίτι της οδού Κατσιμίδη, το
οποίο χρησιμοποιήθηκε ως Ανατομείο. 103 Η πρώτη Συνεδρία της Σχολής
πραγματοποιήθηκε στις 28 Απριλίου. Όπως αναφέρεται στην εφημερίδα
«Απογευματινή» της Θεσσαλονίκης, η έναρξη των παραδόσεων έγινε στην αίθουσα
του Πειραματικού Σχολείου του ΑΠΘ. 104 Τα γραφεία της σχολής εγκαταστάθηκαν σε
ένα τριώροφο κτίριο της οδού Ρωμανού. Τα μαθήματα που απαιτούσαν την ύπαρξη
εργαστηρίου (Φυσική, Χημεία, Ζωολογία), γίνονταν στο αμφιθέατρο του
Πανεπιστημίου. Η Φαρμακολογία γινόταν σε ένα κτίριο της οδού Παρασκευοπούλου,
απέναντι από το κινηματοθέατρο Πατέ. Η Βοτανική γινόταν στο Μανδαλίδειο κτίριο
της παραλίας, στην γωνία με την οδό Βογατσικού. Οι παραδόσεις θεωρητικών
μαθημάτων γίνονταν στο Άσυλο του Παιδιού, στο σινεμά Ορφέα της οδού Αγίου
Δημητρίου και σε αίθουσες άλλων κινηματογράφων. 105
Οι πρώτοι φοιτητές της -που εγγραφήκαν χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις- ήταν
φοιτητές των θετικών επιστημών, που προτίμησαν την Ιατρική εγκαταλείποντας την
σχολή στην οποία φοιτούσαν ως τότε. Ο αρχικός αριθμός αυτών που μετεγγραφήκαν
ήταν 385. Από αυτούς οι 167 προέρχονταν από το Φυσικό τμήμα και οι 18 από το
Μαθηματικό τμήμα της Φυσικομαθηματικής Σχολής, 106 οι 101 από τη Γεωπονική, οι
13 από τη Δασολογική, οι 84 από την Ιατρική Σχολή Αθηνών και οι 2 από την
Κτηνιατρική. 107 Η ημερομηνία διεξαγωγής των εξετάσεων των πρωτοετών συζητείται
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Η εκλογή Κοσμήτορα θα πραγματοποιηθεί στην ενδέκατη Συνεδρία της Σχολής στις 22 Μαΐου.
Γούλης Γ. – Πεντογάλος Γ, Α.Π.Θ…, σ. 14-15, 22, Χασιώτης Ι.Κ. – Αραβαντινός Δ., Το
Πανεπιστήμιο…, σ. 250-251, Τομανάς Κ., Χρονικό…, σ. 106, Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 7ον…,
Συνεδρία 599 της 27ης Φεβρουαρίου 1943, σ. 2, Αρχείο ΑΠΘ,
Στην τέταρτη Συνεδρία της Σχολής στις 8 Μαΐου, πολλοί καθηγητές από την Αθήνα εκφράζουν την
πρόθεση τους να φύγουν για την Αθήνα, θεωρώντας ως σημαντικότερο θέμα τη στέγαση τους.
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο καθηγητής Μ. Σιγάλας: «Πρέπει να ενδιαφερθή η Σχολή και δια
την εγκατάστασιν των καθηγητών και των οικογενειών των γνωστού όντος ότι διαβιούν σήμερον υπό
αθλιεστάτας συνθήκας». Γούλης Γ. – Πεντογάλος Γ, ο.π., σ. 19, Ξανθόπουλος Ι., Κοινωνικά…, σ.
37,
Το «Ελεύθερο Βήμα» γράφει σχετικά: «Η νέα Ιατρική Σχολή δεν θα εξυπηρετήση μόνον τους
Μακεδόνας σπουδαστάς, οι οποίοι δε θα αναγκάζονται να κατέρχονται εις την πρωτεύουσαν […]
αλλά θα βοηθήση πολύ επιστημονικώς τους Ιατρούς και της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας». Κ.
Δημάδης, «Η Ιατρική του Πανεπιστημίου», εφ. Ελεύθερο Βήμα, 29 Ιανουαρίου 1943, σ. 1,
Ξανθόπουλος Ι., Κοινωνικά…, σ. 29,
Τομανάς Κ., Το θέατρο…, σ. 193, Τομανάς Κ., Χρονικό…, σ. 105,
Το πρώτο μάθημα της Σχολής, το έκανε ο καθηγητής της Παθολογικής Ανατομικής και
Κοσμήτορας της. Κάρολος Αλεξανδρίδης. Γούλης Γ. – Πεντογάλος Γ, Α.Π.Θ…, σ. 15, 17,
Ξανθόπουλος Ι., Κοινωνικά…, σ. 30,
Τομανάς Κ., Χρονικό…, σ. 105, Γούλης Γ. – Πεντογάλος Γ, ο.π., σ. 95,
Κατά την έναρξη της Ιατρικής Σχολής οι φοιτητές που εγγράφηκαν ήταν ελάχιστοι, για το λόγο
αυτό σε μία συνεδρίαση της Συγκλήτου, ο καθηγητής της Χημείας κ. Καββασιάδης πρότεινε να
εγγραφούν σ’ αυτή, όσοι φοιτητές θέλουν από τη Φυσικομαθηματική Σχολή. Όμως ήταν τόσοι
αυτοί που δήλωσαν, ώστε κινδύνεψε η Φυσικομαθηματική να μείνει χωρίς φοιτητές. Γούλης Γ. –
Πεντογάλος Γ, ο.π., σ. 15, Τομανάς Κ., ο.π., σ. 106,
Ξανθόπουλος Ι., Κοινωνικά…, σ. 30-31,
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στις 11 Μαΐου, στην πέμπτη Συνεδρία της Σχολής και ορίζονται για τον Ιούνιο.
Επίσης, προτείνεται στην Πρυτανεία να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα, ώστε οι
φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Αθηνών που ζήτησαν μεταγραφή στη Σχολή να
μπορέσουν να πάρουν μέρος στις τμηματικές εξετάσεις του Ιουνίου. 108
Για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος κατατίθεται πρόταση πρόσληψης βοηθητικού
προσωπικού, όπου προτείνεται ονομαστικά κατά κλινική και εργαστήριο ποιοι θα
διοριστούν. Ενώ λαμβάνεται η σημαντική απόφαση, να λειτουργήσει η Σχολή από
τον Οκτώβριο για όλα τα έτη σπουδών. 109 Με τη νέα Σχολή του εν λειτουργία λοιπόν,
το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ζητά την επαναφορά του θεσμού των εισιτηρίων
εξετάσεων και αποστέλλει στο υπουργείο Παιδείας τις προτάσεις των Σχολών για τον
αριθμό των εισακτέων που επιθυμούν. Στην πρόταση της Φυσικομαθηματικής Σχολής
συμπεριλαμβάνονται και δύο νέα τμήματα που είναι να λειτουργήσουν την επόμενη
χρονιά. Το Χημικό και το Φυσιογνωστικό. 110 Ενώ όσον αφορά τον αριθμό των
εξεταστικών περιόδων, ζητά τον περιορισμό τους για όλες τις Σχολές σε μόνο δύο
(τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο). 111

Πάντειος Ανώτατη Σχολή Πολιτικών Επιστημών

Το νέο ακαδημαϊκό έτος ξεκινά για τη Σχολή με πολύ καλύτερες προϋποθέσεις
συγκρινόμενο με το προηγούμενο. Το πρώτο εξάμηνο του 1942 είχαν βρεθεί
αίθουσες διδασκαλίας και τα μαθήματα και οι εξετάσεις διεξήχθησαν κανονικά. Στο
Διοικητικό Συμβούλιο που συνεδριάζει για πρώτη φορά στις 24 Σεπτεμβρίου
παραμένει Πρόεδρος ο Ν. Λούβαρης και αντιπρόεδρος ο Ν. Βλάχος. Μέλη είναι οι, Ι,
Πίντος, Π. Πέρδικας, Ι. Γεωργάκης και Ε. Φωτάκης (αντιπρόσωπος της
Εκπαιδευτικής Αναγέννησης). Στις συνεδριάσεις παρίσταται ο Διευθυντής της
Σχολής Δ. Σταύρου, όπως και ο Κυβερνητικός Επίτροπος Γ. Κρεστενίτης. Τον
Οκτώβριο οι αίθουσες του κτιρίου του «Παρνασσού», γεμίζουν από σπουδαστές που
συμμετέχουν στις τμηματικές τους εξετάσεις (5-20 Οκτωβρίου), οι οποίες διεξάγονται
χωρίς κανένα πρόβλημα. Στις 25 Οκτωβρίου ξεκινούν και οι πτυχιακές και διαρκούν
μέχρι τις 20 Νοεμβρίου. Σε αυτές αποφοιτούν και λαμβάνουν πτυχίο 135
σπουδαστές. 112 Το ίδιο χρονικό διάστημα ήταν να διεξαχθούν και οι εισιτήριες
εξετάσεις, όμως μετά την απόφαση του «υπουργού» Παιδείας, αυτές αναβάλλονται
για όλα τα ΑΕΙ. Με αποτέλεσμα οι υποψήφιοι σπουδαστές της Παντείου, να
εγγραφούν κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος άνευ εξετάσεων. 113
Ο Νοέμβριος είναι ο μήνας που ξεκινούν τα μαθήματα για όλα τα πανεπιστημιακά
ιδρύματα, εκτός του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα μαθήματα της Σχολής που
διεξάγονται το απόγευμα μετά τις 3μ.μ., ξεκινάνε τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου και οι
εγγραφές της στις 4 του μηνός. Όπως είναι φυσικό η ταραχώδης περίοδος δε μπορεί
να αφήσει ανεπηρέαστη τη λειτουργία της Παντείου, που εντάσσεται στα ιδρύματα
που πρέπει να σταματήσουν τα μαθήματα τους στις 7 Δεκεμβρίου. Με την ανάγνωση
της εν λόγω διαταγής ο πρόεδρος της Ν. Λούβαρης, την κρίνει άδικη, γιατί στη Σχολή
«φοιτούν παιδιά σοβαρότερα των φοιτητών των άλλων ανώτατων εκπαιδευτηρίων,
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Γούλης Γ. – Πεντογάλος Γ, Α.Π.Θ…, σ. 20, Θεοφυλάκτου Α. Φοιτήτρια της Ιατρικής Σχολής του
ΑΠΘ. Προσωπική συνέντευξη στη γράφουσα. στη 1-6-2005,
Γούλης Γ. – Πεντογάλος Γ, ο.π., σ. 21, 23,
Στις 3 Αυγούστου με το Ν.Δ. 430/1943, ιδρύονται τα τμήματα της Χημείας και του Φυσιογνωστικού. Χασιώτης Ι.Κ. – Αραβαντινός Δ., Το Πανεπιστήμιο…, σ. 568,
Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 7ον…, Συνεδρία 620 της 23ης Ιουνίου 1943, σ. 3-4, Αρχείο ΑΠΘ,
Πάντειος Ανώτατη Σχολή των Πολιτικών Επιστημών. Η τριακονταετηρίς…, σ. 182,
Βιβλίο…, 1942-1945, Συνεδρίαση της 24ης Σεπτεμβρίου 1942, σ. 29-30, Αρχείο ΠΠΚΠΕ,
«Εγγραφαί εις την Πάντειο Σχολή», εφ. Βραδυνή, 30 Οκτωβρίου 1942, σ. 2,
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καθ’ ο οι πλείστοι ταύτων τυγχάνουν δημόσιοι υπάλληλοι», για το λόγο αυτό πιστεύει
πως θα μπορούσαν να γίνουν μαθήματα «άνευ επεισοδίων εκ μέρους των
σπουδαστών». Την άποψη του βέβαια δε συμμερίζεται η «κυβέρνηση», που εμμένει
στην απόφαση της. Τον ίδιο μήνα εν μέσω γενικού σπουδαστικού ξεσηκωμού, το
Συμβούλιο και μόνο «δι’ εφέτος λόγω των εξαιρετικών περιστάσεων», παρέχει στους
σπουδαστές μία τρίτη πλήρη εξεταστική περίοδο. Η περίοδος αυτή χωρίζεται σε τρεις
φάσεις. Στην πρώτη που ξεκινά στις 5 Δεκεμβρίου, στη δεύτερη που ξεκινά στις 10
Ιανουαρίου και στην τρίτη που ξεκινά στις 20 Ιανουαρίου. Στις δύο τελευταίες
συμμετέχουν όσοι σπουδαστές δεν κατάφεραν να λάβουν μέρος στην πρώτη. 114
Η Πάντειος ως νέα σχολή, δεν είχε επιλύσει ορισμένα βασικά θέματα που
αφορούσαν εκπαιδευτικές πολιτικές πρόνοιας και παροχών στους σπουδαστές της.
Έτσι το Δεκέμβριο καταρτίζει επιτροπή Υγειονομικής Υπηρεσίας, αποτελούμενη από
τους καθηγητές, Π. Πέρδικα, Ι. Πίντο και Ι. Γεωργάκη. Παράλληλα και ο σύλλογος
σπουδαστών της Σχολής δραστηριοποιείται και ανακοινώνει στις 12 Ιανουαρίου, την
ίδρυση του Ταμείου Αλληλεγγύης Σπουδαστών της Παντείου. Στο ίδιο πλαίσιο
εντάσσεται και η παραχώρηση από το Συμβούλιο στις 19 Ιανουαρίου, μιας αίθουσας
των κτιρίων του «Παρνασσού», που θα χρησιμοποιούσαν οι σπουδαστές ως
αναγνωστήριο. Ενώ ανταποκρίνεται άμεσα στη δημιουργία του Ταμείου και ορίζει
εφόρους του, τους καθηγητές, Ι. Πίντο και Ι. Γεωργάκη. Κατόπιν εξουσιοδοτεί τον Ι.
Πίντο να έρθει σε επαφή με το Γενικό Γραμματέα του υπουργείου Πρόνοιας και να
συνεννοηθεί μαζί του, με ποιο τρόπο θα γίνονται δεκτοί στα νοσοκομεία οι ασθενείς
σπουδαστές της Σχολής. Οι διεκδικήσεις των σπουδαστών που διαπνέονταν από το
γενικότερο αντικατοχικό κλίμα, οδηγούν τους καθηγητές να υποβάλλουν την
παραίτηση τους στο Συμβούλιο στις 26 Ιανουαρίου. Πριν από αυτή όμως, ο Ι. Πίντος
είχε επισκεφτεί το Γενικό Γραμματέα του υπουργείου Πρόνοιας, ο οποίος του
υποσχέθηκε ότι θα φροντίσει να γίνονται δεκτοί από τα νοσοκομεία οι ασθενείς
σπουδαστές της Παντείου. 115 Τον ίδιο μήνα, ξαναρχίζουν και τα μαθήματα της
Σχολής. Με μία διαφοροποίηση σε σχέση με πριν, κατά τη διάρκεια τους το
απόγευμα, παρίσταται πάντα ένας υπάλληλος που ορίζεται από το Διευθυντή. Με τον
τρόπο αυτό επιχειρείται να διασφαλιστεί η τάξη στις αίθουσες. 116
Με την έναρξη των μαθημάτων, παρουσιάζεται στο Συμβούλιο και ο νεοϊδρυόμενος
Σύλλογος πτυχιούχων της Παντείου με πρόεδρο κάποιον Κακάνη. Ο Κακάνης
αναφέρει πως ο σκοπός που ιδρύθηκε ο Σύλλογος είναι να παρέχει οποιαδήποτε
βοήθεια δύναται για τα αναξιοπαθούντα μέλη του και η δράση του είναι μόνο
επιστημονική. Τα σχόλια του Συμβουλίου για το Σύλλογο είναι εγκωμιαστικά, ενώ ο
Λούβαρης συμπληρώνει πως τα μέλη του Συλλόγου θεωρούνται συνεργάτες και πως
θα έχουν την αμέριστη συμπαράσταση τους. 117 Ο Σύλλογος αυτός προσπάθησε να
λειτουργήσει διασπαστικά στη δράση των σπουδαστών της Παντείου, η ενεργή μάζα
των οποίων ήταν οργανωμένη στο ΕΑΜ Νέων και αργότερα στην ΕΠΟΝ.
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Βιβλίο…, 1942-1945, Συνεδρίαση της 14ης Νοεμβρίου 1942, σ. 40-41, Συνεδρίαση της 28ης
Νοεμβρίου 1942, σ. 43, 45, Συνεδρίαση της 15ης Δεκεμβρίου 1942, σ. 48-49, Αρχείο ΠΠΚΠΕ,
Οι οποίοι τελικά νοσηλεύονται όπως και οι συνάδελφοι τους των άλλων ιδρυμάτων στη
«Σωτηρία». Βιβλίο…, 1942-1945, Συνεδρίαση της 28ης Νοεμβρίου 1942, σ. 43, 45, Συνεδρίαση της
12ης Ιανουαρίου 1943, σ. 50-51, Συνεδρίαση της 19ης Ιανουαρίου 1943, σ. 52, Συνεδρίαση της 26ης
Ιανουαρίου 1943, σ. 53, Συνεδρίαση της 4ης Μαΐου 1943, σ. 72, Αρχείο ΠΠΚΠΕ,
Βιβλίο…, 1942-1945, Συνεδρίαση της 26ης Ιανουαρίου 1943, σ. 53, Συνεδρίαση της 4ης Φεβρουαρίου 1943, σ. 55, Αρχείο ΠΠΚΠΕ,
Σε αίτηση τους τον Ιούλιο για την παραχώρηση αίθουσας για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης του συλλόγου, το Συμβούλιο συναινεί. Η τοποθέτηση του Λούβαρη ήταν: «Πρόκειται περί
σοβαρών προσώπων και πρέπει η Σχολή να τους διευκολύνη». Βιβλίο…, 1942-1945, Συνεδρίαση
της 4ης Φεβρουαρίου 1943, σ. 55-56, Συνεδρίαση της 19ης Ιουλίου 1943, σ. 92, Αρχείο ΠΠΚΠΕ,
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Η δράση του Συμβουλίου, όπως καταγράφεται μέσα από τα πρακτικά της περιόδου,
περιορίζεται μόνο στα θέματα της λειτουργίας της Σχολής και δεν επεκτείνεται σε
γενικότερα θέματα που αφορούν την κατοχή και την «κυβερνητική»
παρεμβατικότητα. Έτσι το Συμβούλιο και ο πρόεδρος του δε συμμετέχουν στα
υπομνήματα που συντάσσουν τα άλλα ΑΕΙ, ούτε και στην κόντρα που ξεσπά μεταξύ
των πρυτάνεων και του Λογοθετόπουλου. Σημαντικό ρόλο για τη στάση αυτή έπαιξε
η παράδοση που είχε δημιουργηθεί στην Πάντειο, καθώς από την έναρξη της
λειτουργίας της υπήρχε ισχυρή κυβερνητική παρουσία στη διοίκηση της. Προσθετικά
λειτούργησε και η παρουσία του Ν. Λούβαρη στη θέση του προέδρου του
Συμβουλίου της, ο οποίος από την πρώτη μέρα της κατοχής παρουσιαζόταν ως
υποψήφιος «υπουργός». Τελικά χρειάστηκε να περάσουν δύο χρόνια για να αναλάβει
το υπουργείο Παιδείας στη νέα κυβέρνηση της 7ης Απριλίου. Στις συνεδρίες τον
αντικαθιστά ο αντιπρόεδρος Ν. Βλάχος, ενώ στη σύνθεση του Συμβουλίου
προστίθεται ο Γρ. Κασιμάτης. 118 Μετά από πρόταση του οποίου αποφασίζεται το
Συμβούλιο να εκφράσει στο νέο «υπουργό» Παιδείας, «τας ευχάς του για την
επιτυχίαν του έργου του». 119
Μία ακόμη οργανωτική έλλειψη της Παντείου καλύπτεται την 1η Απριλίου, με την
πρόταση του Ι. Γεωργάκη για τη σύσταση πειθαρχικού συμβουλίου, για τους
υπαλλήλους και τους σπουδαστές της Σχολής. Υπεύθυνος για την υλοποίηση της
αναλαμβάνει ο ίδιος και υποβάλει σχέδιο για την οργάνωση και τη σύνθεση του.
Κινούμενο στο ίδιο πνεύμα το Συμβούλιο αναθέτει στον Ι. Πίντο την ευθύνη για την
πρόσληψη ιατρού της Σχολής, ώστε να εξεταστούν οι υπάλληλοι και οι σπουδαστές
της. 120 Παράλληλα αποφασίζει να τιμήσει τη μνήμη του Κωστή Παλαμά,
πραγματοποιώντας τον Απρίλιο του 1943 φιλολογικό μνημόσυνο. Σε αυτό μίλησαν ο
Πρόεδρος της και «υπουργός» Παιδείας, Ν. Λούβαρης και οι καθηγητές Γρ.
Κασιμάτης, Γ. Δασκαλάκης και Χ. Ευελπίδης, ενώ απαγγέλθηκαν ποιήματα του από
φοιτητές και φοιτήτριες της Σχολής. 121
Τα μαθήματα με απόφαση της «κυβέρνησης» σταματούν πρόωρα για τις διακοπές
του καλοκαιριού στις 4 Μαΐου, αμέσως μετά το Πάσχα. Το μεσοδιάστημα μέχρι την
έναρξη των τμηματικών εξετάσεων, που θα διεξαχθούν από 1 μέχρι 15 Ιουνίου,
προγραμματίζονται και πραγματοποιούνται σειρά διαλέξεων των καθηγητών Γ.
Κιλίμη και Δ. Δεσποτόπουλου στην αίθουσα της αρχαιολογικής σχολής. Η
προσπάθεια για εξεύρεση αίθουσας για τις διαλέξεις, επανέφερε το πρόβλημα των
αιθουσών διδασκαλίας. Ως λύση για την αντιμετώπιση του προβάλλεται η
παραχώρηση ορισμένων αιθουσών της ΑΣΟΕΕ για τις απογευματινές ώρες. Την
πρόταση αυτή την καταθέτει το Συμβούλιο στο υπουργείο, με την ελπίδα πως ο
«υπουργός», θυμούμενος και την άλλη ιδιότητα του θα ανταποκριθεί θετικά. 122
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Ο Γρ. Κασιμάτης που ξεκίνησε ως μέλος του Συμβουλίου, υπέβαλε στις 10 Οκτωβρίου την
παραίτηση του, διαμαρτυρόμενος για τις πρακτικές παρέμβασης που ακολουθούσε ο
Λογοθετόπουλος στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο οποίο ήταν καθηγητής. Ο «υπουργός» δεν κάνει
δεκτή την παραίτηση του, αλλά ο Κασιμάτης συνεχίζει να απουσιάζει από τις συνεδριάσεις. Τελικά
επιστρέφει μετά την ανάληψη του υπουργείου Παιδείας από το Ν. Λούβαρη, αναφέροντας:
«επήλθεν η κυβερνητική μεταβολή και εγένετο υπουργός της παιδείας ο πρόεδρος του Δ. Συμβουλίου
της Σχολής και αγαπητός μου φίλος κ. Λούβαρις». Βιβλίο…, 1942-1945, Συνεδρίαση της 28ης
Νοεμβρίου 1942, σ. 46, Συνεδρίαση της 15ης Απριλίου 1943, σ. 66, Συνεδρίαση της 4ης Μαΐου
1943, σ. 67, Αρχείο ΠΠΚΠΕ,
Βιβλίο…, 1942-1945, Συνεδρίαση της 4ης Μαΐου 1943, σ. 67, Αρχείο ΠΠΚΠΕ,
Βιβλίο…, 1942-1945, Συνεδρίαση της 1ης Απριλίου 1943, σ. 63-64, Αρχείο ΠΠΚΠΕ,
«Η Πάντειος Σχολή δια τον Κωστή Παλαμά», εφ. Ελεύθερο Βήμα, 21 Απριλίου 1943, σ. 2,
Βιβλίο…, 1942-1945, Συνεδρίαση της 4ης Μαρτίου 1943, σ. 60-61, Αρχείο ΠΠΚΠΕ,
Βιβλίο…, 1942-1945, Συνεδρίαση της 4ης Μαΐου 1943, σ. 68, 75, Συνεδρίαση της 5ης Ιουνίου 1943,
σ. 85, Αρχείο ΠΠΚΠΕ,
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Σε παράλληλο χρόνο οι σπουδαστές συντάσσουν και αποστέλλουν υπόμνημα στο
Συμβούλιο, με το οποίο ζητούν να μεσολαβήσει στο προεδρείο του «Παρνασσού»,
ώστε να τους παραχωρηθεί κτίριο για τη στέγαση του συλλόγου τους και τη διανομή
των συσσιτίων τους. Αυτό ανταποκρίνεται άμεσα και ζητά με έγγραφο του την
υλοποίηση του αιτήματος των σπουδαστών. Επιπλέον αιτούνται τη συγκρότηση
Εφορίας καθηγητών, ώστε να επιβλέπουν τη διανομή αλλά και τα διάφορα
ευεργετήματα που λαμβάνει ο σύλλογος τους. Ο Π. Πέρδικας αναφέρει: «δια την
παρακολούθησιν της διανομής θα πρέπη κανονικώς όλοι οι καθηγηταί να αναλάβουν το
έργον αυτό. Είναι ένα βάρος το οποίον πρέπη να υποστούν». Ακολούθως εμφανίζεται
το προεδρείο των σπουδαστών ενώπιον του προέδρου του Συμβουλίου Ν. Λούβαρη.
Ο οποίος τους ανακοινώνει πως συγκροτεί Εφορία, που θα αποτελείται από τρεις
καθηγητές που θα εναλλάσσονται κάθε μήνα. Στη συνέχεια τους τονίζει πως η
χρησιμοποίηση των αιθουσών της Σχολής θα γίνεται υπό την αποκλειστική ευθύνη
των σπουδαστών έναντι των αρχών κατοχής και η χρήση αυτών δεν πρέπει να γίνεται
μετά τις 9 μ.μ. Μετά τα επεισόδια μεταξύ των σπουδαστών που έλαβαν χώρα τον
Ιούλιο, το Συμβούλιο λαμβάνει γνώση πως ο εν λόγω σύλλογος των σπουδαστών
είναι «αυτοχειροτόνητος». Οπότε ανακαλεί την απόφαση σύστασης Εφορίας, με την
αιτιολογία πως «δεν δύνανται να ορισθούν καθηγηταί εφ’ όσον δεν έχουν γίνει τακτικαί
αρχαιρεσίαι». 123
Στην τελευταία συνεδρία του καθορίζονται ορισμένες βασικές παράμετροι για την
ομαλή έναρξη του επόμενου έτους. Έτσι, οι εισιτήριες εξετάσεις ορίζονται να
διεξαχθούν στις 28, 29 και 30 Οκτωβρίου και την ευθύνη για τη διενέργεια τους,
αναλαμβάνουν δύο τριμελείς εξεταστικές επιτροπές. Η πρώτη αποτελείται από τους
Ν. Βλάχο, Ι. Πίντο, και Π. Πέρδικα, ενώ η δεύτερη που θα αναλάβει καθήκοντα μόνο
εάν υπάρχει μεγάλος αριθμός εξεταζόμενων, αποτελείται από τους Ν. Λούβαρη, Γρ.
Κασιμάτη και Ι. Γεωργάκη. 124
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Βιβλίο…, 1942-1945, Συνεδρίαση της 5ης Ιουνίου 1943, σ. 83-86, Συνεδρίαση της 19ης Ιουλίου
1943, σ. 89-90, Αρχείο ΠΠΚΠΕ,
Βιβλίο…, 1942-1945, Συνεδρίαση της 9ης Αυγούστου 1943, σ. 110, Αρχείο ΠΠΚΠΕ
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ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Εμφάνιση των αστικών οργανώσεων στα ΑΕΙ – Οι πρώτες τριβές

Το καλοκαίρι του 1942 παρά το γεγονός ότι τα ΑΕΙ ήταν κλειστά, οι φοιτητές που
παρέμειναν στην Αθήνα δεν ανέστειλαν τη δραστηριότητα τους. Αντίθετα έχοντας ως
βάση τις οργανώσεις τους, οι φοιτητές του ΕΑΜ Νέων εργάζονται μαζί με άλλες
κοινωνικές ομάδες, με στόχο τη δημιουργία ενός διευρυμένου διεκδικητικού
μετώπου, που θα περικλείει το σύνολο των κοινωνικών συνιστωσών. Παράλληλα
πραγματοποιώντας την πολιτική βούληση του κόμματος, όπως εκφράστηκε στις 30
Μαρτίου του 1942, προχωρούν στην ίδρυση και εξάπλωση αντιστασιακών
οργανώσεων αντιφασιστικού χαρακτήρα. Την ίδια περίοδο οι φοιτητές των αστικών
οργανώσεων, δημιουργούν τους μηχανισμούς εκείνους (εφημερίδες, ιδεολογικό
μανιφέστο κ.α.) που θα υποστηρίξουν την οργανωτική εμφάνιση τους μέσα στα ΑΕΙ.
Έτσι η νέα ακαδημαϊκή περίοδος που ξεκινά, σε αντίθεση με την προηγούμενη,
βρίσκει το σχηματισμένο δυναμικό πυρήνα του ΕΑΜ Νέων να διεκδικεί τη διεύρυνση
του και τις νέες αστικής κατεύθυνσης οργανωμένες ομάδες φοιτητών, να προσπαθούν
να δημιουργήσουν τα δικά τους ερείσματα στο φοιτητικό κόσμο. Στην προσπάθεια
αυτή πρωτοστατεί η ΠΕΑΝ και ακολουθεί η Ιερή Ταξιαρχία, με το Εθνικό Κομιτάτο
Νέων, την Εθνική Δράση και λιγότερο η Σπίθα. Τα νέα δεδομένα επιφέρουν και την
πρώτη αντίδραση από την πλευρά του ΕΑΜ Νέων, ιδιαίτερα έναντι της ΠΕΑΝ. Μια
αντίδραση που εξελίσσεται σε διαμάχη, η οποία σταδιακά θα συμπεριλάβει και τους
φοιτητές των υπόλοιπων αστικών οργανώσεων, θέτοντας ουσιαστικά τις βάσεις των
διαφορετικών δρόμων που θα ακολουθήσουν.
Ταυτόχρονα με την προσπάθεια της οργανωτικής δικτύωσης των αντιστασιακών
οργανώσεων, συμβαδίζει και μια οργανωμένη απόπειρα της γερμανικής
προπαγάνδας, σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, για τη στελέχωση και εξάπλωση
φασιστικών οργανώσεων. Έτσι μέσα στο Πανεπιστήμιο καταγράφεται η προσπάθεια
της «κυβέρνησης», που ξεκίνησε τον Ιούλιο με το νόμο «Περί οργανώσεως των
φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών», να συσταθεί μια ελεγχόμενη φασιστική
οργάνωση υπό του καθηγητή Γ. Σακελλαρίου. Σε παράλληλο χρόνο, κάνουν έντονη
την παρουσία τους οι φασιστικές οργανώσεις, Οργάνωση Εθνικών Δυνάμεων
Ελλάδος (ΟΕΔΕ) και κυρίως η Εθνική Σοσιαλιστική Πολιτική Οργάνωση (ΕΣΠΟ).
Κύριος στόχος όλων αυτών των οργανώσεων, ήταν να «απαντήσουν» διασπαστικά
στη διευρυνόμενη κοινωνική αναταραχή και να λειτουργήσουν ως πυλώνες που θα
προπαγάνδιζαν την αποδοχή της αξονικής κατοχής.
Ο Σεπτέμβριος λοιπόν ξεκινά με την «κυβέρνηση» να απειλεί, πως εάν δεν
εφαρμοστεί ο νόμος Σακελλαρίου το Πανεπιστήμιο θα παραμείνει κλειστό, την
ΟΚΝΕ και το ΕΑΜ Νέων να αντιμετωπίζει ολομέτωπα το ζήτημα, την ΠΕΑΝ να
ανατινάζει τα γραφεία της Εθνικής Σοσιαλιστικής Πολιτικής Οργάνωσης (ΕΣΠΟ) και
όλα αυτά να εξελίσσονται παράλληλα με ένα κύμα απεργιακών κινητοποιήσεων στο
οποίο ηγείται το ΕΑΜ. Η πρώτη φοιτητική εκδήλωση που καταγράφεται
πραγματοποιείται στις 3 Σεπτεμβρίου, στην επέτειο της Διεθνούς Ημέρας Νέων. Τη
μέρα αυτή η Σπουδάζουσα της ΟΚΝΕ, οργανώνει τη διακίνηση προκηρύξεων με
αντιστασιακό και φιλειρηνικό περιεχόμενο, απευθυνόμενη σε όλους του νέους, καθώς
και σε Γερμανούς και Ιταλούς αντιφασίστες. 125 Μια ομάδα οχτώ φοιτητών, μεταξύ
των οποίων ήταν οι Αριστείδης Υφαντίδης, Φώφη Λαζάρου και Νίκος Καμβίσης,
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Οι προκηρύξεις υπογράφονται ως Κ.Ν. της Σπουδάζουσας και καταλήγουν: «Δίχως φασισμό,
πολέμους και πείνα. […] Να συντρίψουμε για πάντα το φασισμό και τη σκλαβιά […] Διεθνής Ημέρα
Νέων», Ε347 και Ε348 αντίστοιχα, Φάκελος Ε, Αρχείο ΕΠΟΝ, ΑΣΚΙ,
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είχαν ως περιοχή ευθύνης τους την οδό Πανεπιστημίου, όπου τα περισσότερα
ξενοδοχεία χρησιμοποιούνταν από τους Γερμανούς ως καταλύματα. Επίσης ήταν
μερικά εστιατόρια επιταγμένα, ενώ τέλος στην Πανεπιστημίου ήταν εγκατεστημένη η
Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση και διάφορες άλλες γερμανικές υπηρεσίες. Σε αυτή
την περιοχή λοιπόν, την ώρα της συσκότισης οι φοιτητές χωρίστηκαν σε ζευγαράκια
και ξεκίνησαν με πολλές προφυλάξεις την τοιχοκόλληση των προκηρύξεων. Σε αυτή
την εξόρμηση, η ομάδα των σπουδαστών της ΑΣΟΕΕ που αποτελούνταν από τους
Μανωλκίδου Φανή, Αργυριάδη Κώστα, Μεϊντάνη Μιχάλη και Τσεκουρίδη Δημήτρη,
ήταν επιφορτισμένη να πάει στη Σχολή Ευελπίδων όπου διέμεναν οι Ιταλοί. Οι
κατακτητές όμως τους είδαν και τους κυνήγησαν. Η Μανωλκίδου κατάφερε να τους
ξεφύγει, όμως οι τρεις σπουδαστές συλλαμβάνονται και οδηγούνται στα άντρα της
Καραμπινιερίας, όπου βασανίζονται στα υπόγεια κρατητήρια της. 126
Οι απεργιακές κινητοποιήσεις που οργανώνει το ΕΑΜ ξεκινούν στις 7 του μήνα.
Τότε αρχίζει ένας νέος κύκλος αγώνων, ο οποίος συγκρινόμενος με την τελευταία
εκδήλωση της 16ης Ιουλίου, χαρακτηρίζεται από μεγαλύτερη, ως προς το εύρος των
κοινωνικών ομάδων που εκπροσωπούνται, αλλά και μαζικότερη συμμετοχή. Στο
Γυμναστήριο του Πανεπιστημίου, ομιλητές του ΕΑΜ Νέων ανακοινώνουν στους
φοιτητές τα αιτήματα τους για το συσσίτιο. Λίγο αργότερα απεργοί εργάτες και
υπάλληλοι, περνούν απ’ έξω και καλούν τους φοιτητές σε διαδήλωση. Αυτοί
ανταποκρίνονται και διασχίζουν τις οδούς Μαυρομιχάλη, Σόλωνος και Ακαδημίας.
Μπροστά στο υπουργείο Στρατιωτικών τους επιτίθενται Ιταλοί καραμπινιέροι και
συλλαμβάνουν δύο φοιτητές. Μια άλλη ομάδα με 150 φοιτητές, διαδηλώνει στη
λεωφόρο Πανεπιστημίου. Τους επιτίθενται Γερμανοί στρατιώτες και τους διαλύει.
Επιστρέφουν στο Γυμναστήριο όπου κάνουν έρανο για τους συλληφθέντες. Τη μέρα
αυτή, αρχίζει η 8ήμερη απεργία των εργαζομένων στην Αθήνα και τον Πειραιά.
Βασικό αίτημα της απεργίας ήταν η οργάνωση των λαϊκών συσσιτίων, καθώς με την
άρση του συμμαχικού αποκλεισμού, το επισιτιστικό πρόβλημα τείνει να περιοριστεί
συγκρινόμενο με την προηγούμενη χρονιά. Ουσιαστικά τώρα η κυριότερη δυσκολία
εντοπίζεται στη σωστή διάθεση των αγαθών στους πολίτες. 127 Στην απεργία
συμμετέχουν οι τροχιοδρομικοί, οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι τραπεζικοί, οι
σιδηροδρομικοί, οι εργάτες ηλεκτρικού κ.α. Η κατοχική κυβέρνηση αντιδρά με
απειλές, απολύσεις υπαλλήλων και εκτόπιση 112 υπαλλήλων και εργατών.
Την Τρίτη 8 του μήνα, το Γυμναστήριο είναι μπλοκαρισμένο από δύναμη
αστυφυλάκων. Την ώρα του συσσιτίου φοιτητές του ΕΑΜ Νέων, χτυπούν
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Λαζάρου Φ., Συνεντεύξεις…, σ. 2, Ε.Λ.Ι.Α., Μανωλκίδου-Βέττα Φ., Θα…, σ. 35,
Από το καλοκαίρι του 1942 και μετά, ο κίνδυνος από το λιμό μειώθηκε αισθητά, καθώς επιτεύχθηκε η άρση του συμμαχικού αποκλεισμού. Για το σκοπό αυτό, έγιναν συνεχείς παράλληλες και
συντονισμένες προσπάθειες, προς κάθε κατεύθυνση εκ μέρους του βασιλιά Γεωργίου, της
εξόριστης κυβέρνησης Τσουδερού, της «κυβέρνησης» Τσολάκογλου, του αρχιεπισκόπου
Δαμασκηνού και του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Το ελληνικό αίτημα στήριξαν ενεργά οι
Ερυθροί Σταυροί Αμερικής, Βρετανίας, Καναδά, Σουηδίας, Ελβετίας, το Βατικανό, η Τουρκική
Ερυθρά Ημισέληνος και ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός. Τελικά τον Ιούνιο του 1942 έγινε ρητή
συμφωνία των εμπολέμων για τον εφοδιασμό της Ελλάδας. Ο Καναδάς ανέλαβε να παρέχει 15
χιλιάδες τόνους τρόφιμα το μήνα και οι ΗΠΑ 5000 τόνους σιτηρά, όσπρια, γάλα και φάρμακα. Τα
τρία πρώτα πλοία, απέπλευσαν από το Μόντρεαλ για την Ελλάδα στις 7 Αυγούστου και μετά από
τρεις βδομάδες έφτασαν στον Πειραιά. Από τον Αύγουστο του 1942 και μέχρι το Μάρτιο του 1945
οι αποστολές αυτές συνεχίσθηκαν. Για το σκοπό αυτό ναυλώθηκαν 9 Σουηδικά πλοία. Παρόλα
αυτά, εξαιτίας των ειδικών κατοχικών συνθηκών, η έλλειψη αγαθών και η πείνα εξακολούθησαν
καθ’ όλη την κατοχική περίοδο. Τσουδερός Ε., Ο Επισιτισμός…, σ. 8, 14-15, Ζάννας Α., Η
Κατοχή…, σ. 14-15, Γασπαρινάτος Σ., Η κατοχή..., τ. Α, σ. 50-53, Φλάισερ Χ., Στέμμα…, τ. 2ος, σ.
202-210, Στίνας Α., ΕΑΜ…, σ. 21, Βουρνάς Τ., Ιστορία…, σ. 146, Κλόουζ Ν., Ο Ελληνικός…, σ.
73, Μαργαρίτης Γ., «Η περίοδος…», σ. 140,
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υπαλλήλους της Λέσχης χαρακτηρίζοντας τους φασίστες. Όταν επιχειρούν να
εισέλθουν στην αίθουσα δύο αστυνόμοι και τρεις αστυφύλακες εμποδίζονται. Οι
φοιτητές στη συνέχεια ξεσπούν σε αποδοκιμασίες εναντίον του «υπουργού»
Γκοτζαμάνη και του Σακελλαρίου. Το μεσημέρι μία ομάδα από δύο φοιτητές και μία
φοιτήτρια, πηγαίνουν στην Ασφάλεια τρόφιμα και χρήματα, για τους συναδέλφους
τους που συνελήφθησαν την προηγούμενη μέρα. Τελικά συλλαμβάνονται και αυτοί.
Την επόμενη μέρα στο συσσίτιο, υπάρχει αναβρασμός. Εξαιτίας της απεργίας το
συσσίτιο παρασκευάζεται από την Παμφοιτητική Επιτροπή και εθελοντές. Φήμες
κυκλοφορούν για εξορία των συλληφθέντων, ενώ η φοιτήτρια είναι φυλακισμένη στο
ίδιο κελί με κοινές γυναίκες. Συγκεντρώνονται εκ νέου χρήματα. Στις 10 Σεπτεμβρίου
η ίδια έξαψη επικρατεί στο Γυμναστήριο. Σχηματίζονται νέες επιτροπές, μερικές από
τις οποίες αποτελούνται αποκλειστικά από φοιτήτριες της «Λεύτερης Νέας», 128 όπου
θα απευθυνθούν στους φορείς για την απελευθέρωση των φυλακισμένων. 129
Την Παρασκευή 11 του μηνός, γίνεται μαχητική διαδήλωση στο κέντρο της
Αθήνας, με τη συμμετοχή όλων των απεργών. Το πρωί πηγαίνουν στο Πανεπιστήμιο
τραυματίες πολέμου, μοιράζουν προκηρύξεις και καλούνε τους φοιτητές στον κοινό
αγώνα. Το μεσημέρι, ομάδες φοιτητών και σπουδαστών του Πολυτεχνείου και της
ΑΣΟΕΕ, συγκεντρώνονται στην πλατεία Κάνιγγος. Ομιλητές εξηγούν τη σημασία του
αγώνα και ξεσηκώνουν το πλήθος, κατευθύνοντας το στην Ομόνοια. Από εκεί, η
διαδήλωση χωρίζεται σε τρία μέρη. Η μάζα της σπουδάζουσας νεολαίας,
πλαισιωμένη από μαθητές, ανάπηρους πολέμου, καλλιτέχνες και δικηγόρους
διαδηλώνει στην οδό Σταδίου και κατευθύνεται στο Σύνταγμα. Στη διασταύρωση
Πεσματζόγλου-Πανεπιστημίου ενώνεται με τα άλλα μέρη. Οι Ιταλοί επιτίθενται
στους διαδηλωτές, οι οποίοι όμως δεν κάμπτονται. Διαλύονται και συγκεντρώνονται
ξανά. Για ώρα το κέντρο της Αθήνας μετατρέπεται σε πολεμικό θέρετρο, με
αποτέλεσμα να υπάρξουν πολλοί τραυματισμοί, ενώ συνελήφθησαν φοιτητές και
φοιτήτριες, όλων των ιδρυμάτων. 130 Η απεργία τελικά έληξε τη Δευτέρα 14
Σεπτεμβρίου. 131
128

129

130

Από το Σεπτέμβριο του 1942 η «Λεύτερη Νέα» παρουσίασε ραγδαία ανάπτυξη. Καταλυτικό ρόλο
στην εξελικτική πορεία της, έπαιξε η προσωπικότητα της Ηλέκτρας Αποστόλου (Στάσα), η οποία
προέτρεπε τα κορίτσια να δείξουν με πράξεις, πως είναι ικανές να τα καταφέρουν σε όλες τις
μορφές του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα. Αυτή η δράση είχε ως αποτέλεσμα, η συμμετοχή των
κοριτσιών να πυκνώσει στις επιτροπές φοιτητών και στις παραστάσεις για την επιβίωση, την
απελευθέρωση των φυλακισμένων, στην οργάνωση παιδικών και μαθητικών συσσιτίων, στους
φοιτητικούς συλλόγους, στις ψυχαγωγικές εκδηλώσεις και στις διαδηλώσεις. Η επίδραση όμως της
«Λεύτερης Νέας» δεν ξεπέρασε τον κύκλο των γυναικών-στελεχών της Σπουδάζουσας, καθώς
έδρασε κυρίως μέσα στα ΑΕΙ, με εκπροσώπηση στα καθοδηγητικά όργανα του Πανεπιστημίου στο
πλαίσιο του ΕΑΜ Νέων, με συμμετοχή στις συνεδριάσεις του, ενώ υπέγραφε και τις διακηρύξεις
του. Βερβενιώτη Τ., Η γυναίκα…, σ. 263-266, Ανταίος Π., Συμβολή…, τ. ΑΙΙ, σ. 432-435,
«Απ’ την πάλη των σπουδαστών μας», εφ. Νεολαία, αρ. φύλλου -, Σεπτέμβριος 1942, σ. 2,
Φάκελος 8, Παράνομος Τύπος, Ε.Λ.Ι.Α.,
Στη διαδήλωση αυτή οι Γερμανοί συλλαμβάνουν τη σπουδάστρια του Πολυτεχνείου Κατίνα Καρά,
η οποία κρατούσε ένα πανό με το σύνθημα: «συσσίτια». Η Καρά δικάζεται, καταδικάζεται και
μεταφέρεται στις φυλακές Αβέρωφ. Όσον αφορά την αποφυλάκιση της, ο Γενικός Γραμματέας του
Πολυτεχνείου Π. Σίμος, αναφέρει ότι η επιτυχία να αφεθεί ελεύθερη μετά από δύο μήνες, ενώ είχε
καταδικαστεί σε 18 μήνες φυλάκιση, ήταν δικό του έργο. Καθώς έχει αντίγραφο του εγγράφου του,
που έστειλε προς το Γερμανικό Στρατοδικείο, όπως και την απάντηση των Γερμανών. Σύμφωνα με
τον Ανταίο και τον Ελευθερίου, η αποφυλάκιση της ήταν αποτέλεσμα της συντονισμένης δράσης
των φοιτητριών, καθώς μετά από προτροπή του Μαστραντώνη, η Αντωνοπούλου Δανάη εκ μέρους
της «Λεύτερης Νέας», αναλαμβάνει να συντονίσει τις ενέργειες για την απελευθέρωση της. Αυτό
σήμαινε σχηματισμό επιτροπών, επισκέψεις στον αρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό, σε «υπουργούς», στον
«πρωθυπουργό» ακόμη και στη γερμανική Κομαντατούρ. Πρακτικά Συγκλήτου 1943, 10η Συνεδρία
της 30ης Απριλίου 1943, σ. 21, Πρακτικά Συνεδριάσεων Διαφόρων Επιτροπών, 2η Συνεδρία
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Το ίδιο βράδυ η διοίκηση του Ταμείου Απόρων Σπουδαστών (ΤΑΦ), που δεν
ελέγχεται ακόμη από το ΕΑΜ Νέων, οργανώνει, υπέρ των σκοπών του σωματείου,
συναυλία κλασικής μουσικής στο θέατρο «Κοτοπούλη», υπό την αιγίδα του
αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού και με εκτελεστές τους Μαρία Χωραφά (πιάνο),
Δημήτρη Χωραφά (βιολί) και Άννα Καραγιαννοπούλου (τραγούδι). Η συναυλία
σημειώνει επιτυχία και εξασφαλίζει ένα σεβαστό ποσό στο ΤΑΦ. 132
• Οργάνωση του Πανεπιστημίου Αθηνών («Οργάνωση Σακελλαρίου»)
Εντωμεταξύ η κυβέρνηση, προχωρά από τις 21 Αυγούστου στην εφαρμογή του
Ν.Δ. 1503/10-7-1942 (ΦΕΚ 174), «Περί οργανώσεως των φοιτητών του
Πανεπιστημίου Αθηνών». Μέσω αυτού προσπαθεί να δημιουργήσει μέσα στο
Πανεπιστήμιο, μια φασιστική οργάνωση φοιτητών που θα την ελέγχει, επιχειρώντας
με αυτό τον τρόπο να χειραγωγήσει το φοιτητικό κίνημα. Σύμφωνα με το διάταγμα
αυτό, η οργάνωση θα παρείχε την ευκαιρία στους φοιτητές «εις κτήσιν έξεων, αρετών,
αρχών και διαθέσεων, απαρτισμάτων ανεπτυγμένης προσωπικότητος […] εις κτήσιν
ιδανικών πίστεων και πεποιθήσεων […] εις άσκησιν αυτής προς ορθήν χρήσιν
υπευθύνου ελευθερίας» (η υπογράμμιση δική μου). Για να επιτευχθούν οι
προαναφερόμενοι στόχοι και κυρίως η «υπεύθυνη ελευθερία», καταργείται κάθε
εκλογική διαδικασία. Η Εφορία της Πανεπιστημιακής Λέσχης, μετονομάζεται σε
Εποπτικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου, τα μέλη του οποίου για την πρώτη τριετία,
ορίζονται απευθείας από τον «υπουργό» Παιδείας. Πρώτος πρόεδρος ήταν ο αρχικός
συντάκτης του νόμου και υπεύθυνος για την υλοποίηση του, Γ. Σακελαρίου. Τα
φοιτητικά όργανα με τα οποία θα συνεργαζόταν ήταν η Διευθύνουσα Επιτροπή της
Πανεπιστημιακής Λέσχης και τα Διοικητικά Συμβούλια των Σχολών. Τα μέλη αυτών
των Διοικητικών Συμβουλίων, «εκλέγονται ή ορίζονται μόνον εκ των φοιτητών
εκείνων, οίτινες έχουσιν επίδοσιν εις τα μαθήματα του παρελθόντος έτους 7 και άνω
κατά μέσον όρον». Ένα από τα καθήκοντα των οριζόμενων Διοικητικών Συμβουλίων,
που αποκτούσαν απίστευτη δύναμη, ήταν να «Εποπτεύει την εντός του Πανεπιστημίου
τάξιν κατά τε τας παραδόσεις και την εν των πανεπιστημιακώ περιβόλω διαβίωσιν».
Επίσης νομιμοποιείται η λογοκρισία καθώς, «Ουδέν δημοσίευμα αφορών εις τον
εσωτερικόν βίον του Πανεπιστημίου δημοσιεύεται, άνευ προηγούμενης εγκρίσεως του
εποπτεύοντος καθηγητού». Όλη αυτή η χειραγώγηση ονομάστηκε «αυτοδιοίκηση των
φοιτητών», υπεύθυνη και αυτή όπως η ελευθερία. 133
Η δημοσίευση και η επιχείρηση εφαρμογής αυτού του νόμου, βρίσκει την καθολική
αντίδραση των φοιτητών, όπως φαίνεται και σε δημοσιεύματα της «Ελεύθερης
Ελληνικής Ψυχής» ακόμη και της μεταξικής «Σπίθας», καθώς και της «Δόξας» της
Επιτροπής…, σ. 23, Αρχείο Ε.Μ.Π., Ανταίος Π., Συμβολή…, ΑΙΙ, σ. 445, Ελευθερίου Λ., Το
Πολυτεχνείο…, σ. 35-36,
131
«Απ’ τις μέρες του αγώνα μας», εφ. Νεολαία, αρ. φύλλου -, Σεπτέμβριος 1942…, σ. 3-4, βλ. επίσης,
«Απάντηση. Η μεγαλειώδης διαδήλωση», εφ. Λεφτεριά, αρ. φύλλου -, Σεπτέμβριος 1942, σ. 1-2,
Φάκελος 7, Παράνομος Τύπος, Ε.Λ.Ι.Α., Χατζής Θ., Η Νικηφόρα…, τ. 1ος, σ. 346-347, Ανταίος Π.,
Συμβολή…, ΑΙΙ, σ. 361, Αξιώτη Μ., Αθήνα…, σ. 15-16, Μιλλιέξ Ροζέ, Ημερολόγιο…, σ. 134,
Γούναρης Β. – Παπαπολυβίου Π., Ο φόρος…, σ. 207, Παράσχος Κ., Η κατοχή…, σ. 15,
Μπαρτζιώτας Β., Η Εθνική…, σ. 66, Μπράτσος Θ. «Αναμνήσεις, η κατοχή στην Αθήνα», περ.
«ΕΑΜ-Αντίσταση», τχ. 10, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1989, σ. 22,
132
Προσωπικό Αρχείο Κωνστανταράκη Ε., «Πρόγραμμα της Συναυλίας στο Θέατρο "Κοτοπούλη"»,
Στάικος – Μακρής Π., Κίτσος Μαλτέζος…, σ. 164, Κωνστανταράκης Ε. Προσωπική
συνέντευξη…,
133
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αρ. φύλλου 174, τχ. Α΄, 10 Ιουλίου 1942, Φάκελος 2035, Βιβλιοθήκη
της Βουλής των Ελλήνων, σ. 993-996, «Η οργάνωση των φοιτητών», εφ. Δημοκρατική Σημαία, αρ.
φύλλου 2, 5 Σεπτεμβρίου 1942, σ. 2, Φάκελος 3, Παράνομος Τύπος, ΕΛΙΑ,
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ΠΕΑΝ. 134 Πρωταγωνιστής όμως στις προσπάθειες για την απόσυρση του νόμου είναι
το ΕΑΜ και οι οργανώσεις που το απαρτίζουν. 135 Αιχμή του δόρατος για τη
διαφώτιση των φοιτητών είναι η ΚΕ του ΕΑΜ Νέων και ο σπουδαστικός τομέας της
ΟΚΝΕ. Έτσι, με τα παράνομα έντυπα, τις προκηρύξεις, τα συνθήματα στους τοίχους,
τις συγκεντρώσεις και την προφορική ζύμωση, γίνεται μία μεθοδική, βήμα προς
βήμα, αποκάλυψη των σχεδίων της κυβέρνησης. Από την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου,
διακινείται στο Γυμναστήριο του Πανεπιστημίου, η προκήρυξη του ΕΑΜ Νέων όπου
αποκαλύπτεται η εντολή του Τσολάκογλου, για τη χρησιμοποίηση των ευέλπιδων
φοιτητών από την οργάνωση Σακελλαρίου. Προκήρυξη που γίνεται δεκτή με
αποδοκιμασίες εναντίον της «κυβέρνησης» και του Σακελλαρίου. 136
Δύο μέρες μετά, ο διορισμένος ως κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής και ως
Πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, Γ. Σακελλαρίου, εντείνει
την προσπάθεια του. Με τρία άρθρα του στην εφημερίδα «Ακρόπολη», που
δημοσιεύτηκαν στις 11, 12 και 13 Σεπτεμβρίου, επιχειρεί να προβάλει την ανάγκη της
δημιουργίας της νέας οργάνωσης, καθιστώντας μάλιστα τη λειτουργία της ως
απαραίτητη προϋπόθεση για το άνοιγμα του Πανεπιστημίου. Ενώ χαρακτηρίζει το
νόμο ως «Συνταγματικό Χάρτη της αυτοδιοικήσεως του Σώματος των φοιτητών». Στο
πρώτο άρθρο αποκαλύπτονται πλήρως οι πραγματικές του προθέσεις, καθώς
αναφέρει «είνε ανάγκη επείγουσα και επιτακτική το Πανεπιστήμιον να απαλλαγεί των
επικίνδυνων δια τη λειτουργίαν του στοιχείων αίτινα δρώντας εκτός του Πανεπιστημίου
δρώσαι με τας γνωστάς μεθόδους των δηλητηριάζουν και παραπλανούν από του έργου
της την αγνήν μας νεότηταν». 137
Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, με την απεργία να μην έχει λήξει ακόμη και τους
συλληφθέντες να βρίσκονται στη φυλακή, οι φοιτητές διαβάζουν τα άρθρα του
Σακελλαρίου. Πάνω από 150 συγκεντρώνονται και ψηφίζουν 20μελής επιτροπή, που
απευθύνεται στον πρύτανη και τους καθηγητές. Τότε πολλοί καθηγητές δηλώνουν τη
συμπαράσταση τους και τη δυσφορία τους για την οργάνωση του Σακελλαρίου.
Η «Ελεύθερη Ελληνική Ψυχή» δημοσιεύει «Επιστολή Φοιτητών Πανεπιστημίου Αθηνών για την
οργάνωση του Σακελλαρίου», στο κείμενο της οποίας προτρέπονται όλοι οι φοιτητές να απέχουν
από την υπό δημιουργία οργάνωση, γιατί είναι όργανο των Γερμανών. Ενώ η «Δόξα» γράφει: «Για
τους φοιτητές μας είμαστε βέβαιοι πως όχι μόνο θα αρνηθούν τη συμμετοχή τους στην οργάνωση
αυτή αλλά και θα δώσουν ένα καλό μάθημα σ’ όποιον τυχόν καταταχθή εκεί από συμφέρον ή
βλακεία, αρχίζοντας από τον Σακελλαρίου». «Στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών», εφ.
Ελεύθερη Ελληνική Ψυχή, αρ. φύλλου 18, 15 Αυγούστου 1942, σ. 2, ΣΤ30, Φάκελος ΣΤ, Αρχείο
ΕΠΟΝ, ΑΣΚΙ, «Εγκλημάτων συνέχεια», εφ. Δόξα, αρ. φύλλου 9, Αύγουστος 1942, σ. 3, Φάκελος
3, Παράνομος Τύπος, ΕΛΙΑ,
135
«Στο Πανεπιστήμιο εξαναγκάζουν τους καθηγητές να πάρουν μέρος στη φασιστική οργάνωση του
Σακελλαρίου με απειλή πως θα τους απολύσουν…». «Στους μαθητάς όλων των σχολείων του
Πειραιά, ΕΑΜΝ Πειραιά», Ε372 και «Καμία στις φασιστικές οργανώσεις 5ος Τομέας της Λ.Ν»,
Ε382, Φάκελος Ε, Αρχείο ΕΠΟΝ, ΑΣΚΙ,
136
Σε προκήρυξη της Κ.Ε. του ΕΑΜΝ, εφόσον προηγείται φραστική επίθεση στο Σακελλαρίου και την
υπό ίδρυση οργάνωση και επιχειρείται μία προσέγγιση «των φοιτητώνς αξιωματικών, των
τιμημένων παιδιών που αγωνίστηκαν για τη λευτεριά μας και θυσιάστηκαν γι’ αυτήν», επισυνάπτεται
εμπιστευτικό έγγραφο του Τσολάκογλου προς το υπουργείο Εθνικής Άμυνας που κοινοποιείται στο
Σακελλαρίου. Στο έγγραφο αυτό με Εμπιστευτικό Πρωτόκολλο 808/4-9-1942, μεταξύ άλλων
αναφέρει: «Παρίσταται ανάγκη […] διατεθώσιν εις την υπηρεσίαν του Εποπτικού Συμβουλίου του
Πανεπιστημίου, τελούντος υπό την προεδρείαν του κ. Γ. Σακελλαρίου. Έχομεν την τιμήν όθεν να
παρακαλέσομεν να εκδώσητε αθορύβως σχετικάς διαταγάς ίνα αξ/κοι ούτοι, κατάστασιν
επισυνάπτωμεν, τεθώσιν εις την διάθεσιν του». Η Κ.Ε. του ΕΑΜΝ, «Εμπιστευτική επιστολή
Προέδρου Κυβέρνησης προς το Υπουργείο Εθν. Άμυνας, αρ. πρωτ. 808/4-9-42», Ε346, Φάκελος Ε,
Αρχείο ΕΠΟΝ, ΑΣΚΙ,
137
Σακελλαρίου Γ., «Η λειτουργία του Πανεπιστημίου και η οργάνωσις των φοιτητών», εφ.
Ακρόπολις, 11 Σεπτεμβρίου 1942, σ. 1-2 και 12 και 13 Σεπτεμβρίου, σ. 1,
134
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Παράλληλα, οι φοιτητές τους επιδίδουν και προκήρυξη του ΕΑΜ Νέων του
Πανεπιστημίου, με την οποία τους καλούν μαζί με τους λογοτέχνες, τους
δημοσιογράφους και όλο το διανοούμενο κόσμο, να κινηθούν και να υποστηρίξουν
τον αγώνα τους για την απελευθέρωση των συναδέλφων τους, αλλά και την
επιστροφή των εκτοπισμένων. 138 Την Κυριακή σε νέα συγκέντρωση των φοιτητών,
μιλούν τρεις καθηγητές και καταφέρονται ενάντια στην οργάνωση του Σακελλαρίου.
Αμέσως μετά ακολουθούν στο βήμα δύο φοιτητές, που μόλις είχαν απελευθερωθεί
και ευχαριστούν γι’ αυτό τους καθηγητές και τους συναδέλφους τους. Δύο μέρες
μετά, φοιτητές και καθηγητές επέδωσαν στον πρύτανη υπόμνημα εναντίον της
οργάνωσης του Σακελλαρίου. Την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε νέα συγκέντρωση,
διαβάστηκε γράμμα των φυλακισμένων φοιτητών, στο οποίο περιγραφόταν η
κατάσταση τους μέσα στα κελιά. 139 Άμεσα οι καθηγητές Ν. Λούβαρης και Δ.
Ζακυθηνός, που ορίστηκαν από τη Σύγκλητο που συνεδρίαζε για πρώτη φορά τη
μέρα εκείνη, κατευθύνονται στις φυλακές για επιλαμβάνονται του θέματος. Εκεί
συνεννοούνται με το διευθυντή της Αστυνομίας Αθηνών, Α. Έβερτ, με αποτέλεσμα
να αφεθούν ελεύθεροι όλοι οι συλληφθέντες φοιτητές εκτός από δύο. 140
Το μεσημέρι της ίδιας μέρας, η κλιμάκωση της δράσης των φοιτητών, καταλήγει
στο γιουχάισμα του Σακελλαρίου έξω από τη φοιτητική λέσχη και την εκδήλωση της
πρώτης «δολοφονικής επίθεσης […] υπό φοιτητών του Πανεπιστημίου». 141 Δύο μέρες
μετά ο «πρωθυπουργός», με έγγραφο του προς τους καθηγητές και τη Σύγκλητο του
Πανεπιστημίου Αθηνών, ζητά να του αναφέρουν ποιοι καθηγητές επηρέασαν τους
φοιτητές, δυσφημώντας το νόμο και τους καλεί όλους να ξεκινήσουν μια εκστρατεία
«διαφώτισης» για τα ευεργετήματα αυτού. Τέλος τους απειλεί ότι δε θα ανεχθεί
παρόμοια επεισόδια, καθώς «η διατήρησις των καθηγητών εις τας θέσεις των
εξαρτάται εκ της θέσεως ην θα λάβουν προς πραγματοποίησιν των ανωτέρω»,
καθιστώντας σαφές ότι «η λειτουργία του Παν/μίου κρίνεται εκ τούτων». 142 Άμεσα οι
φοιτητές του ΕΑΜ Νέων πληροφορούνται το περιεχόμενο του εγγράφου του
Τσολάκογλου και συντάσσουν προκήρυξη όπου τάσσονται υπέρ των καθηγητών
Σε αυτή αναφέρουν χαρακτηριστικά για τις συλλήψεις: «Πιάνουν καθημερινά, φυλακίζουν,
εκτοπίζουν φοιτητές. Πιάσανε τις επιτροπές που πήγαιναν τρόφιμα στους συναδέλφους μας. Ρίξανε
μια φοιτήτρια στα κρατητήρια μαζί με τις πόρνες. Ένα συνάδελφο φυματικό τον έχουνε στα βρωμερά
τους μπουντρούμια. Δύο συναδέλφους, αφού τους κακοποιήσανε, τους έστειλαν αμέσως εξορία στον
Όλυμπο». «Το ΕΑΜΝ του Πανεπιστημίου Αθηνών», Ε365, Φάκελος Ε, Αρχείο ΕΠΟΝ, ΑΣΚΙ,
139
«Απ’ την πάλη των σπουδαστών μας», εφ. Νεολαία, αρ. φύλλου -, Σεπτέμβριος 1942…, σ. 2,
140
Η αντίδραση του πρύτανη όταν έλαβε μία αίτηση εξόριστων στον Άγιο Ευστράτιο φοιτητών,
επιστημόνων και άλλων πολιτικών, ήταν τελείως διαφορετική, ενδεικτική του αντικομουνιστικού
κλίματος που είχε καλλιεργηθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια. Με την αίτηση τους οι εξόριστοι,
ζητούσαν από το Πανεπιστήμιο να μεσολαβήσει στις αρμόδιες αρχές, ώστε να μεταφερθούν στην
ηπειρωτική Ελλάδα. Μετά την ανάγνωση της αίτησης στη Σύγκλητο, αποφασίζεται απλά να
διαβιβαστεί στο υπουργείο Εσωτερικών, χωρίς καν να εκφράσουν κάποια ευχή για το δίκαιο του
αιτήματος, καθώς όπως χαρακτηριστικά αναφέρει «νομίζω δεν δυνάμεθα να επέμβωμεν επί τοιούτου
ζητήματος». Πρακτικά…, Συνεδρία δεύτερη της 22ας Σεπτεμβρίου 1942, σ. 7, 9, Αρχείο ΕΚΠΑ,
141
Η δεύτερη φορά που έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από φοιτητές ήταν στις 8 Νοεμβρίου. Το μεσημέρι
της μέρας αυτής καθώς έβγαινε από το Πανεπιστήμιο, οι φοιτητές προέβησαν σε ομαδική
αποδοκιμασία προς το πρόσωπο του. Όταν μάλιστα αντέδρασε στις αποδοκιμασίες, οι φοιτητές του
επιτέθηκαν και τον χτύπησαν στο κεφάλι. Τότε ο καθηγητής κατέφυγε σε μια πολυκατοικία για να
προστατευθεί. Αμέσως σε βοήθεια του έτρεξαν Ιταλοί καραμπινιέροι, οι οποίοι συνέλαβαν ένα
φοιτητή. «Εξυλοκοπήθη ο προδότης Σακελλαρίου», εφ. Η Μαχόμενη Ελλάς, αρ. φύλλου 9, 15
Δεκεμβρίου 1942, σ. 5, Φάκελος 7, Παράνομος Τύπος, Ε.Λ.Ι.Α.,
142
«Απόφαση-Εντολή, 18/9/1942, Γ. Τσολάκογλου προς τον Αρχηγό της Αστυνομίας και το Εποπτικό
Συμβούλιο του Πανεπιστημίου», Δ41 και «Επείγον. Προέδρου Κυβερνήσεως προς τον κ. Πρύτανη
του Πανεπιστημίου, Αρ. Πρ. 167/18-9-42», Δ42, Φάκελος Δ, Αρχείο ΕΠΟΝ, ΑΣΚΙ, «Τα αίσχη των
προδοτών. Ένα ελεεινό έγγραφο», εφ. Λεφτεριά, αρ. φύλλου -, Σεπτέμβριος 1942…, σ. 4,
138
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τους, ζητώντας τους να αντιταχθούν «με ανδρισμό στον κτηνώδη αυτόν εκβιασμό». 143
Ενώ η δικτύωση τους είναι τόσο καλή, ώστε αποκαλύπτεται και δημοσιεύεται το
απόρρητο έγγραφο του Τσολάκογλου για τη δημιουργία Αστυνομικού Σταθμού μέσα
στο Πανεπιστήμιο. 144
Παράλληλα σε πλήρη αντιστοιχία με το έγγραφο του Τσολάκογλου, κινήθηκε και ο
Διευθυντής της Ειδικής Ασφάλειας, Ραπτοδήμος, καλώντας τους καθηγητές Α.
Σβώλο, Δ. Ζακυθηνό και Ν. Δένδια, με την κατηγορία της αντίδρασης στον εν λόγω
νόμο, κατηγορώντας τους ότι θα θεωρηθούν προσωπικά υπεύθυνοι για οτιδήποτε
πάθει ο Σακελλαρίου στο μέλλον. Επιπλέον τους γίνεται σύσταση να προπαγανδίζουν
την οργάνωση του. Η άρνηση του Σβώλου και του Ζακυθηνού να ακολουθήσουν τις
συστάσεις, είχε ως επίπτωση να τους επιβληθεί η ποινή του περιορισμού κατ’
οίκον. 145 Είναι γεγονός πάντως, ότι από την αρχή των συζητήσεων η πλειοψηφία των
καθηγητών ήταν αρνητικά προσκείμενη, ενώ όπως επισημαίνει ο πρύτανης Ε.
Σκάσσης, «ο νόμος ούτος γεννηθείς εν αμαρτίαις παρεξηγήθη υπό των φοιτητών εις
τρόπον ώστε θα ήτο λίαν επικίνδυνος η δια βιαίων μέσων επιβολή αυτού». Έτσι την
Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, η Σύγκλητος αναθέτει στον πρύτανη να επισκεφτεί τον
Τσολάκογλου και να του εκφράσει την έντονη διαμαρτυρία της, γιατί τα τελευταία
χρόνια οι καθηγητές με την απειλή της παύσης είναι αναγκασμένοι να υποτάσσονται
στις ιδιαίτερες επιθυμίες της «κυβέρνησης», ενώ επιπλέον επωμίζονται ευθύνες χωρίς
να τους αναλογούν. 146 Την ίδια μέρα ο Σακελλαρίου τοιχοκόλλησε ανακοίνωση, με
την οποία δήλωνε την παραίτηση του από τη σύσταση της οργάνωσης και παράλληλα
ζητούσε να μιλήσει στους φοιτητές. Αίτημα που οι φοιτητές δεν αποδέχτηκαν. 147
Η τελική απόφαση για την αναστολή της εφαρμογής του νόμου, λήφθηκε στην
τρίτη συνεδρία της Συγκλήτου στις 28 Σεπτεμβρίου, παρουσία του Λογοθετόπουλου.
Η στάση του Σακελλαρίου σε αυτή τη συνεδρία ερχόταν σε αντίθεση με την
ανακοίνωση που είχε τοιχοκολλήσει πριν έξι μέρες. Καθώς πρότεινε να αναβληθεί η
έναρξη των μαθημάτων μέχρι τον Ιανουάριο, ώστε με την κατάλληλη «διαφώτιση»
143

144
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«Η Αξονόδουλη κυβέρνηση και ο Αρχιπροδότης Τσολάκογλου ενάντια στους καθηγητές μας – Η
συνομωσία καταχτητών και λακέδων κατά του Πανεπιστημίου και των φοιτητών ολοκληρώνεται,
ΕΑΜΝ Πανεπιστημίου, 18-9-1943», Γ10, και «Απόφασις πάνω στη φασιστική επίθεση και τα
καθήκοντα των στελεχών και μελών της Κ.Ν. μέσα στη σπουδάζουσα νεολαία, 23-9-1942, Γραφείο
της Κ.Ν. στη Σπουδάζουσα Νεολαία», Γ31, Φάκελος Γ, Αρχείο ΕΠΟΝ, ΑΣΚΙ,
Σε άλλη προκήρυξη της ΚΕ του ΕΑΜ.Ν, που απευθύνεται κυρίως προς όλους τους φοιτητές,
σπουδαστές και καθηγητές του Πανεπιστημίου και εκδόθηκε το Σεπτέμβριο του 1942, και
δημοσιεύτηκε και στην εφημερίδα της ΟΚΝΕ τη «Νεολαία», αναφέρει μεταξύ άλλων: «Ο
Αρχιπροδότης Τσολάκογλου μ’ έγγραφο του στο Αρχηγείο της Αστυν. Πόλεων ˝Περί ιδρύσεως
Αστυνομικού Σταθμού εν τω εθνικώ Πανεπιστημίω˝ και με εντολή να ˝τεθεί εις την διάθεσιν του
Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου καθηγητού Γ. Σακελλαρίου˝ δύναμη της αστυνομίας καταπατεί
με κυνικότητα Γερμανόσκυλου κάθε παράδοση του Πανεπιστημίου μας, και πάει να σιδεροδέσει τους
φοιτητές μας στη Φασ. Οργ. του Γκεσταπίτη Γ. Σακελλαρίου με τη φωτιά και το σίδερο. Είναι το τρίτο
έγγραφο προδοσίας […] Με το πρώτο διέταξε τη χρησιμοποίηση για το σκοπό αυτό των φοιτητών
αξιωματικών. Με το δεύτερο, προς τον Πρύτανι, δήλωνε πως θα απολυθούν και θα καταδιωχθούν οι
καθηγητές που αντιδρούσαν στη Φασιστική Οργάνωση. Και με το τρίτο που δημοσιεύουμε παρακάτω,
ρίχνει τις ˝κατάλληλες˝ χαφιέδικες δυνάμεις μέσα στον ιερό χώρο του Πανεπιστημίου». εφ. Νεολαία,
αρ. φύλλου -, Σεπτέμβριος 1942…, σ. 1-2, βλ. επίσης «Προστατεύσετε το Πανεπιστήμιο», εφ. Η
Μαχόμενη Ελλάς, αρ. φύλλου 7, 15 Νοεμβρίου 1942, σ. 4, Φάκελος 7, Παράνομος Τύπος,
Ε.Λ.Ι.Α., Συλλογικό, Κείμενα…, τ. Α΄, σ. 507-508, Ανταίος Π., Συμβολή…, τ. ΑΙΙ , σ. 345-346,
«Το άγιο ξύλο», εφ. Ελληνικόν Αίμα, αρ. φύλλου 8, 10 Οκτωβρίου 1942, σ. 3, Αρχείο Ε. Ι.
Τσουδερού, Φάκελος 27, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, «Απ’ την πάλη των σπουδαστών μας», εφ.
Νεολαία, αρ. φύλλου -, Σεπτέμβριος 1942…, σ. 2, «Ο φασισμός στο Πανεπιστήμιο», εφ. Ελληνικά
Νειάτα, αρ. φύλλου 1, Οκτώβριος 1942, σ. 2, Φάκελος 4, Παράνομος Τύπος, Ε.Λ.Ι.Α.,
Πρακτικά…, Συνεδρία δεύτερη της 22ας Σεπτεμβρίου 1942, σ. 7-9, Αρχείο ΕΚΠΑ,
«Απ’ την πάλη των σπουδαστών μας», εφ. Νεολαία, αρ. φύλλου -, Σεπτέμβριος 1942…, σ. 2,
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από τους συναδέλφους του να πειστούν οι φοιτητές για τα ευεργετήματα του νόμου.
Παράλληλα απολογούμενος ανέφερε πως «ο δε νόμος περί οργανώσεως των φοιτητών
διήγειρε τοιούτον σάλον εις τον κόσμον των καθηγητών και των φοιτητών μη
διαφωτισθέντων καθόλου περί του σκοπού του νόμου, ώστε διαρκώς και πάντοτε
γεμίζουν οι τοίχοι με επιγραφάς εναντίον μου, ως εάν εγώ ήμην Υπουργός ή
Πρωθυπουργός εισηγούμενος νόμους και δημοσιεύων νόμους…». Με την τοποθέτηση
του αυτή παραλείπει έντεχνα να αναφέρει, ότι το αρχικό σχέδιο νόμου το συνέταξε
αυτός μετά από εντολή του Τσολάκογλου, το Φεβρουάριο του 1942. Αρχικά ο
«υπουργός» ήταν κάθετα αντίθετος με την πρόταση απόσυρσης του νόμου,
τονίζοντας ότι «όπως είναι οργανωμένοι οι κομμουνισταί φοιτηταί, έτσι πρέπει να
οργανωθούν και οι νομοταγείς, οι οποίοι ως περισσότεροι θα επικρατήσουν» και
απειλώντας «άλλως δεν θα λειτουργήση το Παν/μιον». Τελικά η επιμονή του συνόλου
των συγκλητικών και η εναλλακτική πρόταση του αντιπρύτανη, Ν. Εξαρχόπουλου, να
αδρανήσει ο νόμος για 2-3 μήνες με την παράλληλη έναρξη των μαθημάτων,
έκαμψαν την αδιαλλαξία του Λογοθετόπουλου. Έτσι αποφασίστηκε να ενημερώσει ο
πρύτανης τους φοιτητές ότι ο νόμος θα αδρανήσει, ώστε να αποφευχθούν επεισόδια
και ταραχές. 148 Ήταν μεν μια νίκη του φοιτητικού κινήματος, η οποία όμως είχε και
το αντίτιμο της, καθώς ο Τσολάκογλου απέρριψε την πρόταση της Συγκλήτου και
υιοθέτησε αυτή του Σακελλαρίου, με αποτέλεσμα το Πανεπιστήμιο να παραμείνει
κλειστό μέχρι το Δεκέμβριο. 149
• Ανατίναξη της Εθνικής Σοσιαλιστικής Πολιτικής Οργάνωσης (ΕΣΠΟ)
Τις ημέρες που εντεινόταν η αντίδραση των φοιτητών του ΕΑΜ Νέων, εναντίον της
οργάνωσης Σακελλαρίου, κάποιοι άλλοι φοιτητές που συμμετείχαν στην ΠΕΑΝ
πρωτοστάτησαν στην ανατίναξη της Εθνικής Σοσιαλιστικής Πολιτικής Οργάνωσης
(ΕΣΠΟ). Η ΕΣΠΟ μαζί με την Οργάνωση Εθνικών Δυνάμεων Ελλάδος (ΟΕΔΕ)
ενεργοποιήθηκαν και λειτούργησαν έξω από το σπουδαστικό χώρο, είχαν όμως στόχο
τον εκμαυλισμό των συνειδήσεων ιδίως των νέων. Σκοπός τους ήταν η διάδοση των
εθνικοσοσιαλιστικών ιδεών στον ελληνικό χώρο και το «πάντρεμα» τους με τα
ελληνοχριστιανικά ιδεώδη. Πιο οργανωμένη ήταν η ΕΣΠΟ, η οποία είχε ξεκινήσει
την προσπάθεια να δημιουργήσει ένα ελληνικό δωσιλογικό κίνημα, να μεταφέρει
εργάτες στη Γερμανία και να συστήσει ελληνικά μαχητικά τμήματα για το ναζιστικό
αγώνα. Όπλο της, η δυνατότητα να προσφέρει τα στοιχειώδη μέσα επιβίωσης, που η
148
149

Πρακτικά…, Συνεδρία τρίτη της 28ης Σεπτεμβρίου 1942, σ. 2-10, Αρχείο ΕΚΠΑ,
Το μήνα αυτό, ο Σακελλαρίου βλέποντας πως μετά την παραίτηση του Τσολάκογλου, ναυαγεί
οριστικά η εφαρμογή του νόμου, κυκλοφορεί ενυπόγραφη επιστολή όπου επιχειρεί να αποποιηθεί
των ευθυνών του, «εις την ανάμειξιν μου αυτήν επλανήθην» και να παρουσιαστεί ως θύμα, «λόγω
των παρεξηγήσεων τούτων εδημιουργήθη κοινή γνώμη δυσμενεστάτη κατ’ εμού, αποτέλεσμα της
οποίας υπήρξαν δύο κατ’ εμού δολοφονικαί απόπειραι». Παρόλα αυτά όντας μεγαλόψυχος «εις την
παρά τω Γ΄ Αστυν. Τμήματι υπάρχουσαν κατάθεσιν μου, ευχηθείς ίνα "το τόσον αδίκως και τόσον
αφθόνως χυθέν αίμα μου αποβή προς όφελος του Παν/μίου και των φοιτητών μου"». Μετά λοιπόν
τις τόσες δοκιμασίες, που όπως υποστηρίζει αδίκως υπέστει, δηλώνει «κατηγορηματικότατα ότι […]
από της 5 Σεπτεμβρίου εγκατέλειψα παντελώς πάσαν σκέψιν προς ανάμειξιν εις αυτήν, ως εγγράφως
τούτο εδήλωσα και προς τους φοιτητάς και προς την Σύγκλητον…». Δήλωση που έρχεται σε
αντίθεση με την τοποθέτηση του, όπως αυτή καταγράφεται στα πρακτικά της Συγκλήτου της 28ης
Σεπτεμβρίου, όπου είχε υπερασπιστεί την εφαρμογή του νόμου. Η δημοσίευση της δήλωσης του
Σακελλαρίου, έχει ως αποτέλεσμα την απάντηση του ΕΑΜΝ του Πανεπιστημίου. Με προκήρυξη
που συντάσσει και διακινεί, χρησιμοποιεί πολύ σκληρές εκφράσεις εναντίον του, καταλήγοντας:
«Οι φοιτητές ξέρουν και σένα και τους αφέντες σου κι η οργάνωση σου θα συντριβή όπου κι αν
φανεί». «Δήλωσις του καθηγητού κ. Γ. Σακελλαρίου», Δεκέμβριος 1942, Δ45, Φάκελος Δ και
«Απάντηση στη δήλωση Σακελλαρίου για τη φασιστική οργάνωση του», ΕΑΜΝ του
Πανεπιστημίου Αθηνών, Ε366, Φάκελος Ε, Αρχείο ΕΠΟΝ, ΑΣΚΙ,
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έλλειψη τους οδήγησαν στον λιμό του προηγούμενου χειμώνα. 150 Μέλη των
οργανώσεων αυτών, ήταν κυρίως άνθρωποι του υποκόσμου των Αθηνών, που
επιζητούσαν την προστασία των Γερμανών. 151
Η ΠΕΑΝ την ίδια εποχή επεδείκνυε έντονη κινητικότητα στον ιδεολογικό τομέα, με
τη δραστηριοποίηση της στο χώρο του παράνομου τύπου, δρομολογεί παράλληλα την
ενεργοποίηση του Ουλαμού Καταστροφών. Ο Ουλαμός Καταστροφών ήταν ένα
ιδιότυπο κλιμάκιο, του οποίου όπλο θα ήταν ο δυναμίτης και σκοπός του τα
σαμποτάζ. Για το λόγο αυτό ο Περρίκος κατάφερε να προμηθευτεί δύο κιβώτια με
φυσίγγια δυναμίτιδας, φυτίλι και άλλες ανάλογες ουσίες. Η πηγή της προμήθειας
ήταν τα έργα οδοποιίας που είχαν ξεκινήσει οι Γερμανοί στο Πέραμα. Το επόμενο
βήμα ήταν η εκπαίδευση των μελών του Ουλαμού στη χρήση αυτού του υλικού. Το
επιτυχημένο σαμποτάζ που έγινε το βράδυ της 15ης Αυγούστου του 1942, από τους
Μυτιληναίο, Νικολόπουλο και Παπαγιάννη, στη Λέσχη των Αξιωματικών του
Υγειονομικού του γερμανικού στρατού, η οποία στεγαζόταν στη γωνία των οδών
Πατησίων και Βασιλέως Ηρακλείου, λειτούργησε ως τεστ. Έχοντας πλέον την
εμπειρία οργάνωσης ενός σαμποτάζ και με μεγαλύτερη τεχνογνωσία, προχωρούν στο
επόμενο βήμα. Αυτή τη φορά η ΠΕΑΝ επιλέγει ως στόχο τους εκπροσώπους του
ελληνικού δοσιλογισμού. Πρώτος στόχος τα γραφεία της ΟΕΔΕ που στεγαζόταν σε
διώροφο οίκημα στην οδό Κατακουζηνού 7, μεταξύ Θεμιστοκλέους και Κάνιγγος,
κοντά στην Ομόνοια. Στις 22 Αυγούστου οι Μιχαηλίδης, Μούρτος και Μυτιληναίος
ανατινάζουν το κτίριο της ΟΕΔΕ. 152
Η σπουδαιότερη και εντυπωσιακότερη αντιστασιακή ενέργεια όμως έπονταν. Ένα
μήνα μετά η ΠΕΑΝ βάζει ως στόχο τη μεγαλύτερη φασιστική οργάνωση στην
Ελλάδα, την ΕΣΠΟ. 153 Η ΕΣΠΟ διατηρούσε τα γραφεία της σε μια τριώροφη
οικοδομή, στη γωνία Γλάδστωνος και Πατησίων. Από έξω ήταν αναρτημένες οι
σημαίες της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας και της Ελλάδας, καθώς και
πινακίδα με την οποία προέτρεπε τους Έλληνες νέους, να εγγραφούν «εις τους
πρωτοπόρους της Νέας Τάξεως». Στο ισόγειο του κτιρίου στεγαζόταν καταστήματα,
150

151

152

153

Χατζηβασιλείου Ε., ΠΕΑΝ…, σ. 110, Αρώνης Π., «Η ανατίναξη της ΕΣΠΟ», περ. «ΕΑΜΑντίσταση», τχ. 9, Απρίλιος-Ιούνιος 1989, σ. 21, Εφραιμίδης Β., «Το πολιτικό σύστημα κατοχής
των χιτλεροφασιστών στην Ελλάδα», περ. «Εθνική Αντίσταση», συλλογή 7η, Αύγουστος 1964, σ.
689,
Σε κατάλογο μελών της ΕΣΠΟ μεταξύ άλλων καταγράφονται και δύο φοιτητές, οι Κύπριος Ιωάννης (Νομικής) και Μπαφάλης Θεόδωρος (Χημείας). Επίσης εμφανίζονται και οχτώ ονόματα
σπουδαστών, που όμως δεν προσδιορίζεται η σχολή αλλά και η βαθμίδα φοίτησης. «Κατάλογος
μελών της ΕΣΠΟ (χ.χ.), Εθνική Αλληλεγγύη», Γ12, Φάκελος Γ, Αρχείο ΕΠΟΝ, ΑΣΚΙ,
Μυτιληναίος Α., Μαρτύρων…, σ. 32-33, 36-37, Μιχαηλίδης Τ., Συνεντεύξεις…, σ. 4-5, Ε.Λ.Ι.Α.,
Γρηγοριάδης Σ., Συνοπτική…, σ. 157, Γενικό Επιτελείο Στρατού, Αρχεία…, τ. 7ος, αρ. εγγρ. 35, σ.
183, Χατζηβασιλείου Ε., ΠΕΑΝ…, σ. 102-103, 108, Γλέζος Μ., Εθνική…, τ. Α΄, σ. 671,
Μπενετάτος Δ., Το Χρονικό…, σ. 116, Αποστολάτος Γ., Ομιλία στην εκδήλωση στο Πολεμικό
Μουσείο: «Για τα 50 χρόνια από το ιστορικό εγχείρημα της ανατινάξεως του κτιρίου της
φιλοναζιστικής οργάνωσης ΕΣΠΟ υπό της αντιστασιακής οργάνωσης ΠΕΑΝ», περ. «ΕΑΜΑντίσταση», τχ. 22, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1992, σ. 25,
Η οργάνωση χρηματοδοτούνταν από τον Γκοτζαμάνη και την Γκεστάπο. Ως πρώτη δόση έλαβε το
ποσό των δύο εκατομμυρίων. Ήταν υπό την προστασία του Υπουργείου Παιδείας και ίδρυσε τη
«Διεύθυνση Πρωτοπόρων Νέων». Η σφραγίδα της είχε την ελληνική σημαία και τον αγκυλωτό
σταυρό. Στόχος της ήταν να στέλνει εργάτες στα εργοστάσια της Γερμανίας και να οργανώσει
ελληνική λεγεώνα για να πολεμήσει στο πλευρό των ναζί στο μέτωπο της Ρωσίας, κατά το
παράδειγμα της Τσεχοσλοβακίας της Ρουμανίας και άλλων κατεχόμενων χωρών. Γενικό Επιτελείο
Στρατού, Αρχεία…, τ. 7ος, αρ. εγγρ. 5, σ. 60-61, «ΕΣΠΟ», εφ. Ελληνικόν Αίμα, αρ. φύλλου 6, 1
Σεπτεμβρίου 1942, σ. 1-2, Αρχείο Ε. Ι. Τσουδερού, Φάκελος 27, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, «Έκρηξη
στα γραφεία της ΕΣΠΟ», εφ. Η Μαχόμενη Ελλάς, αρ. φύλλου 5, 15 Οκτωβρίου 1942, σ. 1,
Φάκελος 7, Παράνομος Τύπος, Ε.Λ.Ι.Α.,
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στον ημιώροφο δικηγορικά και επαγγελματικά γραφεία, στον πρώτο και δεύτερο
όροφο τα γραφεία της ΕΣΠΟ και στον τρίτο όροφο υπήρχε αποθήκη μηχανημάτων
και όπλων μονάδας πληροφοριών του γερμανικού στρατού. Ήταν ένας στόχος με
πολλές παγίδες που γινόταν δυσκολότερος, καθώς η ΕΣΠΟ μετά την ανατίναξη της
ΟΕΔΕ, δημιούργησε ένα σύστημα περιφρούρησης των γραφείων της. 154
Το κτίριο έγινε αντικείμενο λεπτομερών αναγνωρίσεων από τους Σπύρο Γαλάτη,
και Αντώνη Μυτιληναίο. Κατόπιν αποφασίστηκε να επιχειρηθεί η ανατίναξη το πρωί
της Κυριακής της 20ης Σεπτεμβρίου, την ώρα που συνεδρίαζαν τα μέλη της
οργάνωσης. Η επιλογή της Κυριακής έγινε για να αποφευχθεί ο θάνατος
επαγγελματιών από τον ημιώροφο. Η επιχείρηση θα εκτελούνταν από τον Ουλαμό
Καταστροφών της ΠΕΑΝ. Από τα οχτώ μέλη του Ουλαμού, περιλαμβανομένου και
του Περρίκου, που πήραν μέρος στην ανατίναξη οι τέσσερις ήταν φοιτητές (Σπύρος
Γαλάτης 155 και Νίκος Λάζαρης 156 της Νομικής, Παναγιώτης Μιχαηλίδης της Χημείας
και Σπύρος Στανωτάς της ΑΣΟΕΕ). 157
Η επιχείρηση ξεκίνησε στις οχτώ το πρωί, όταν ο Μυτιληναίος και η Μπίμπα
ξεκίνησαν από το Κουκάκι, με τη βόμβα των δέκα οκάδων μέσα σε μια πάνινη
τσάντα για ψώνια, σκεπασμένη με χόρτα. Στις εννέα, συγκεντρώθηκαν στην πλατεία
Κάνιγγος οι Μιχαηλίδης, Μούρτος, Λάζαρης και Στανωτάς, οπλισμένοι με
περίστροφα, με εντολή να καλύπτουν τους υπόλοιπους και να επιτηρούν την είσοδο
του μεσοπατώματος, καθώς η κεντρική είσοδος φρουρούνταν από μέλη της ΕΣΠΟ. Ο
Γαλάτης και ο Μυτιληναίος έκαναν μια πρώτη αναγνώριση του χώρου στις 9:30,
όπου εντόπισαν τέσσερα άτομα σε ένα δικηγορικό γραφείο στο μεσοπάτωμα. Ο
Χατζηβασιλείου Ε., ΠΕΑΝ…, σ. 110-111, Μυτιληναίος Α., Μαρτύρων…, σ. 34-35, 39-40, Ανταίος
Π., Συμβολή…, τ. ΑΙΙ , σ. 446-447, Φλάισερ Χ., Στέμμα…, τ. 2ος, σ. 17, Γλέζος Μ., Εθνική…, τ.
Α΄, σ. 518, Μαχαίρας Ε., 50 Χρόνια μετά…, σ. 55,
155
Ο Γαλάτης το 1940 ήταν δευτεροετής της Νομικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όταν κατατάγηκε
εθελοντής και πολέμησε στα αλβανικά βουνά. Μετά πρωτοστάτησε στις φοιτητικές διαδηλώσεις
και δράσεις μέχρι ένταξη του στην ΠΕΑΝ. Αμέσως έγινε Αρχηγός της ομάδας «Λ» της ΠΕΑΝ και
μέλος του Ουλαμού Καταστροφών. Μετά τη σύλληψη του στις 28 Νοεμβρίου, δικάστηκε και
καταδικάστηκε σε θάνατο σε δίκη που έγινε στις 31 Δεκεμβρίου στο γερμανικό στρατοδικείο στον
«Παρνασσό». Η θανατική του ποινή δεν εκτελέστηκε γιατί οι δικοί του κατάφεραν μέσω του
αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού να δωροδοκήσουν με 1000 χρυσές λίρες Γερμανούς αξιωματούχους.
Ακολούθως, μεταφέρθηκε στις φυλακές της Αίγινας και κατόπιν στο στρατόπεδο συγκέντρωσης
του Bernau στη Γερμανία. Στα καταναγκαστικά έργα ήταν που κλονίστηκε ανεπανόρθωτα η υγεία
του. Ο Γαλάτης ελευθερώθηκε με την άφιξη των Αμερικάνων, επέστρεψε στην Ελλάδα με
κλονισμένη υγεία και πέθανε νέος το 1963. Περρίκου-Πάγκα Ανθή. «Σπύρος Γαλάτης», 6 Απριλίου
1997, Πιστοποιητικό για τη δράση του Γαλάτη, Φάκελος 3-4, Αρχείο ΠΕΑΝ, ΙΑΜΜ,
Χατζηβασιλείου Ε., ΠΕΑΝ…, σ. 135-136,
156
Μετά την προδοσία και τις συλλήψεις που ακολούθησαν της ανατίναξης, ο Λάζαρης αποφάσισε να
ανέβει στο βουνό. Ακολούθησαν και οι φίλοι του Φαίδωνας Βασιλειάδης (Νομικής) και Μάκης
Αμανατίδης (εργάτης). Σε μια ενέδρα σε γερμανική φάλαγγα πλαγιοκοπήθηκαν από αντάρτες του
ΕΛΑΣ, που όπως είπαν αργότερα τους πέρασαν για Γερμανούς. Στη συμπλοκή αυτή σκοτώθηκε ο
Βασιλειάδης και τραυματίστηκε με διαμπερές τραύμα στο στήθος ο Αμανατίδης. Ο Λάζαρης τον
μετέφερε στον ώμο μέχρι το Αντίριο, πέρασε στην Πάτρα και από εκεί στην Αθήνα, όπου
νοσηλεύτηκε σε κάποιο νοσοκομείο στους Αμπελόκηπους. Στην συνέχεια ανέβηκε ξανά στο βουνό,
όπου και προήθχη σε έφεδρο Ανθυπολοχαγό. Με την απελευθέρωση κατέβηκε στην Αθήνα
ακολουθώντας πορεία μέσα από την περιοχή που ήλεγχε το ΕΑΜ. Τόση ήταν η εμπιστοσύνη του
στις υπογραφείσες συμφωνίες. Την ταραχώδη και αδερφοκτόνα περίοδο των Δεκεμβριανών, πήγαν
μέλη της Ομάδας Προστασίας Λαϊκών Αγωνιστών (ΟΠΛΑ) στο σπίτι του και έκτοτε χάθηκαν τα
ίχνη του. Βιογραφικό Νίκου Λάζαρη, Φάκελος 3-4, Αρχείο ΠΕΑΝ, ΙΑΜΜ,
157
Μυτιληναίος Α., Μαρτύρων…, σ. 39-41, Χατζηβασιλείου Ε., ΠΕΑΝ…, σ. 111-113, Πανελλήνια
Συνομοσπονδία Εθνικών Αντιστασιακών Οργανώσεων, Η Εθνική…, σ. 186, Γρηγοριάδης Σ.,
Συνοπτική…, σ. 157, Σούτζου Δ., Η Αθήνα…, σ. 3, Γλέζος Μ., Εθνική…, τ. Α΄, σ. 673, Ανταίος
Π., Συμβολή…, τ. ΑΙΙ , σ. 448, Ζαούσης Α., Οι δύο Όχθες…, τ. ΒΙ΄, σ. 139,
154
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Γαλάτης ανέφερε τα σχετικά στον Περρίκο, ο οποίος αποφάσισε να περιμένουν ώστε
να μη χυθεί αίμα αθώων, παρόλο που τα γραφεία της ΕΣΠΟ ήταν γεμάτα από μέλη
της. Τελικά πέρασαν περίπου δύο ώρες αναμονής, με την Μπίμπα να είναι καθισμένη
στη στάση λεωφορείων στην Κάνιγγος, με μια βόμβα τοποθετημένη σε τσάντα, και
τους υπόλοιπους να περιφέρονται στο κέντρο της Αθήνας με περίστροφα κρυμμένα
στη μέση. 158
Στις 11:30 τα μέλη της ΕΣΠΟ άρχισαν να αποχωρούν. Μπροστά στον κίνδυνο να
διαφύγουν, ο Περρίκος διέταξε την πραγματοποίηση του σαμποτάζ. Οι Μούρτος,
Λάζαρης, Μιχαηλίδης και Στανωτάς έλαβαν θέση στην είσοδο του μεσοπατώματος,
ενώ η Μπίμπα έφερε τη βόμβα εκεί και την παρέδωσε στον Μυτιληναίο και στον
Γαλάτη, που άρχισαν να ανεβαίνουν. Τότε ακριβώς έφευγαν οι ευρισκόμενοι στο
δικηγορικό γραφείο, διευκολύνοντας τους να τοποθετήσουν τη βόμβα στο
μεσοπάτωμα. Στη συνέχεια κατέβηκαν στην είσοδο και ο Μούρτος έδωσε το σύνθημα
στους υπόλοιπους να φύγουν ανάβοντας ένα τσιγάρο. Ο Μυτιληναίος, ο Γαλάτης και
η Μπίμπα αποχώρησαν για να ξανασυναντηθούν στο ζαχαροπλαστείο «Αστόρια», στη
γωνία Πατησίων και Πανεπιστημίου. Ήταν 12 παρά 3 λεπτά, όταν η μεγάλη έκρηξη
συγκλόνισε την Αθήνα. 159 Το κτίριο καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς, και αμέσως
μετά πήρε φωτιά. Οι συνέπειες της ανατίναξης μεγιστοποιήθηκαν από την έκρηξη και
του πολεμικού υλικού που υπήρχε στον τρίτο όροφο του κτιρίου. Στα ερείπια
θάφτηκαν 29 μέλη της ΕΣΠΟ, 27 άλλα τραυματίστηκαν και ο αρχηγός της
αφροδισιολόγος Στεροδήμος, τυφλωμένος και με βαρύτατα εγκαύματα, υπέκυψε
λίγες ημέρες αργότερα. Τα ηλεκτρικά και τηλεφωνικά καλώδια καταστράφηκαν και η
διέλευση των τροχοφόρων και των πεζών διακόπηκε επί πολλές ημέρες. 160
Η ανατίναξη καταγράφηκε στον ευρωπαϊκό και τον παράνομο ελληνικό τύπο. 161
Στις 2 Οκτωβρίου και τις επόμενες μέρες οι ραδιοφωνικοί σταθμοί του Λονδίνου, του
Καΐρου, του Σενεκτάντυ της Αμερικής και της Μόσχας το χαρακτήρισαν ως το
μεγαλύτερο σαμποτάζ που έλαβε χώρα σε όλη την κατεχόμενη Ευρώπη. 162 Οι
γερμανικές αρχές αρχικά θεώρησαν ότι υπεύθυνο για το σαμποτάζ ήταν το ΕΑΜ. 163
Ταυτόχρονα με τις έρευνες για τη σύλληψη τω υπαιτίων, οι Γερμανοί αξίωσαν από
την «κυβέρνηση» χρηματική αποζημίωση 810 εκατομμυρίων δραχμών. Ο
Τσολάκογλου συμφώνησε πειθήνια, όμως ευτυχώς μετά από προσπάθειες
υπηρεσιακών παραγόντων, οι Γερμανοί πειστήκαν και απέσυραν τις απαιτήσεις
Στανωτάς Σ. Προσωπική συνέντευξη…, Χατζηβασιλείου Ε., ΠΕΑΝ…, σ. 113, Μυτιληναίος Α.,
Μαρτύρων…, σ. 41-42, Ανταίος Π., Συμβολή…, τ. ΑΙΙ , σ. 448-450,
159
Τα μέλη της «Αργώ» εκείνη την ώρα συνεδρίαζαν στο σπίτι των Γρηγορίου στην οδό Πατησίων.
Με την έκρηξη πετάχτηκαν στην πόρτα και τα μπαλκόνια. «Οι καπνοί ανέβαιναν πυκνοί, άσπροι,
κατά την αρχή της οδού προς την Ομόνοια. Διαβάτες και γείτονες κοίταζαν προς τα εκεί και
σιγοκουβέντιαζαν». Πεπονής Α., Προσωπική…, σ. 24-25,
160
Μυτιληναίος Α., Μαρτύρων…, σ. 42-44, Μιχαηλίδης Τ., Συνεντεύξεις…, σ. 6, Ε.Λ.Ι.Α.,
Χατζηβασιλείου Ε., ΠΕΑΝ…, σ. 114, Στανωτάς Σ. Προσωπική συνέντευξη…, Γενικό Επιτελείο
Στρατού, Αρχεία…, τ. 7ος, αρ. εγγρ. 35, σ. 183, Γρηγοριάδης Σ., Συνοπτική…, σ. 157-158,
Γρηγοριάδης Φ., Γερμανοί…, σ. 408-410, , Γλέζος Μ., Εθνική…, τ. Α΄, σ. 519, 673-675, Ανταίος
Π., Συμβολή…, τ. ΑΙΙ , σ. 450-453, Ζαλοκώστας Χ., Το χρονικό…, σ. 34-38, Μαχαίρας Ε., 50
Χρόνια μετά…, σ. 55-56, Ζαούσης Α., Οι δύο Όχθες…., τ. ΒΙ΄, σ. 139-140,
161
«Η Βόμβα», εφ. Μεγάλη Ελλάς, αρ. φύλλου 12…, σ. 1-2, και «Η ανατίναξις της Ε.Σ.Π.Ο.», εφ.
Ριζοσπαστική Ηχώ, αρ. φύλλου 5, 23 Σεπτεμβρίου 1942, σ. 2, Φάκελος 9, Παράνομος Τύπος,
Ε.Λ.Ι.Α.,
162
Κύρου Α., Σκλαβωμένοι…, σ. 132, Πανελλήνια Συνομοσπονδία Εθνικών Αντιστασιακών Οργανώσεων, Η Εθνική…, σ. 186, Χατζηβασιλείου Ε., ΠΕΑΝ…, σ. 116,
163
Στη διοικητική του έκθεση στις 10 Νοεμβρίου, ο Στρατιωτικός Διοικητής Νότιας Ελλάδας, Βίλχελμ
Σπάιντελ αναφέρει: «…είναι βέβαιο, ότι η έκρηξη έγινε από μέλη του ˝Εθνικού Απελευθερωτικού
Μετώπου˝…». Ζέκεντορφ Μ., Η Ελλάδα…, σ. 152,
158

277

τους. 164 Δεν απέσυραν όμως τις προσπάθειες να εντοπίσουν τους υπεύθυνους της
ανατίναξης, αντίθετα τις πολλαπλασίασαν και τελικά η Γκεστάπο Πειραιά, κατάφερε
στις 11 Νοεμβρίου μετά από προδοσία, να συλλάβει σχεδόν όλη την ηγετική ομάδα
της οργάνωσης και τα περισσότερα μέλη του Ουλαμού Καταστροφών. 165
• Οι πρώτες διαφορές μεταξύ του ΕΑΜ Νέων και της ΠΕΑΝ
Ούτε η ΕΣΠΟ, ούτε η ΟΕΔΕ επιβίωσαν μετά από τα χτυπήματα αυτά. 166 Ο
συνδυασμός της αποτροπής της δημιουργίας φασιστικής οργάνωσης του Σακελλαρίου
και της διάλυσης της ΕΣΠΟ και της ΟΕΔΕ, δεν τόνωσε μόνο το αγωνιστικό φρόνημα
του δοκιμαζόμενου λαού, αλλά παρήγαγε και μείζονος σημασίας πολιτικά
αποτελέσματα. Καθώς εξαλείφθηκε το φαινόμενο παρόμοιων κινήσεων και
σταμάτησε κάθε προσπάθεια να συγκροτηθούν φασιστικές οργανώσεις. Η εξέλιξη
αυτή, αποτελεί την κοινή συνισταμένη, της διαφορετικής αντιστασιακής δράσης δύο
δυναμικών οργανώσεων, του ΕΑΜ Νέων και της ΠΕΑΝ. Δείγμα της δυναμικής που
θα μπορούσε να δημιουργηθεί, μέσα από μια κοινή αντιστασιακή πορεία. Αντίθετα
όμως, τους επόμενους μήνες κυριάρχησε η στενή καθοδηγητική γραμμή ιδίως του
ΕΑΜ Νέων, με αποτέλεσμα οι ιδεολογικές διαφορές να σκιάσουν το φόντο της
κατοχής και να περάσουν σε πρώτο πλάνο.
Την περίοδο που ανατινάζεται η ΕΣΠΟ, το ΕΑΜ Νέων και η ΟΚΝΕ βρίσκονται σε
οργανωτική και ιδεολογική εξάπλωση, καθώς κλιμακώνουν τις επιθέσεις τους
εναντίον της «κυβέρνησης», συμμετέχοντας επιτυχώς στην απεργία του Σεπτεμβρίου
και προκαλώντας την απόσυρση του ν.δ. για την οργάνωση του Σακελλαρίου. 167 Η
164
165

166
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Φαρμακίδη Γ.Α., Πεπραγμένα…, σ. 47,
Η αναμενόμενη αντίδραση των κατακτητών ώθησε τον Περρίκο, τον Οκτώβριο να νοικιάσει ένα
σπίτι στην οδό Θησέως, όπου θα χρησίμευε ως κρησφύγετο. Εκεί διέμεναν οι Περρίκος, Μπίμπα,
Μυτιληναίος, ο γιατρός Κ. Γιαννάτος και ο φοιτητής Διονύσιος Παπαδόπουλος (σημαιοφόρος των
εκδηλώσεων των φοιτητών για την 25η Μαρτίου 1942, που καταζητούνταν από τους Γερμανούς).
Στις 11 Νοεμβρίου συνελήφθη όλη η ηγετική ομάδα της ΠΕΑΝ, που ήταν οι Αθανάσιος Σκούρας,
Ιωάννης Κατεβάτης μαζί με τα αδέρφια του, Γεράσιμο και Διονύσιο, Διονύσιος Παπαβασιλόπουλος, Νικόλαος Αιλιανός, Δημήτριος και Πέτρος Λόης και Αικατερίνη Μπέσση. Από αυτούς οι
αδερφοί Κατεβάτη, οι αδερφοί Λόη, ο Σκούρας, ο Παπαβασιλόπουλος και ο Αιλιανός, απαλλάχθηκαν των κατηγοριών τους με βούλευμα που εκδόθηκε στα τέλη του μήνα, χωρίς όμως να αφεθούν
ελεύθεροι. Στις 7 Ιανουαρίου του 1943 οι Γερμανοί σε αντίποινα για ένα σαμποτάζ στο Πειραιά,
παρά το απαλλακτικό βούλευμα, εκτέλεσαν τους Ιωάννη Κατεβάτη, Αθανάσιο Σκούρα και τους
φοιτητές, Δημήτριο Λόη και Διονύσιο Παπαδόπουλο. Από τους υπόλοιπους συλληφθέντες, ο
Μυτιληναίος κατάφερε να δραπετεύσει από τα κρατητήρια της Γκεστάπο και να διαφύγει στη
Μέση Ανατολή. Οι Κ. Περρίκος και Ι. Μπίμπα, σε δίκη που έγινε στις 31 Δεκεμβρίου στο
γερμανικό στρατοδικείο στον «Παρνασσό», καταδικάστηκαν σε θάνατο. Η Μπίμπα εκτελέστηκε
δια αποκεφαλισμού στη Βουλγαρία και ο Περρίκος εκτελέστηκε στις 4 Φεβρουαρίου 1943.
Χατζηβασιλείου Ε., ΠΕΑΝ…, σ. 126-127, 130, Μυτιληναίος Α., Μαρτύρων…, σ. 47-51, 78-79,
Συνέντευξη Δ. Παπαβασιλόπουλου στο Σ. Τουρνάκη, σελ. 19, Φάκελος 3-4, Αρχείο ΠΕΑΝ,
ΙΑΜΜ, Στοιχεία ληφθέντα από τα Αρχεία της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, Εκτελεσθέντες επί κατοχής.
Αθήνα, «Αετός Α.Ε.», 1947, σ. 8, Φλάισερ Χ., Στέμμα…, τ. 2ος, σ. 17, Στάικος – Μακρής Π.,
Κίτσος Μαλτέζος…, σ. 115-116, Ανταίος Π., Συμβολή…, τ. ΑΙΙ, σ. 453-455, Ζαούσης Α., Οι δύο
Όχθες…, τ. ΒΙ΄, σ. 142-144, Μιχαηλίδης Π., Ομιλία στην εκδήλωση στο Πολεμικό Μουσείο: «Για
τα 50 χρόνια από το ιστορικό εγχείρημα της ανατινάξεως του κτιρίου της φιλοναζιστικής
οργάνωσης ΕΣΠΟ υπό της αντιστασιακής οργάνωσης ΠΕΑΝ», περ. «ΕΑΜ-Αντίσταση», τχ. 22,
Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1992, σ. 23-24, Βαρών-Βασάρ Ο., Η ενηλικίωση…, σ. 159-163,
Η ΕΣΠΟ μέχρι το τέλος της κατοχής λειτούργησε υποτονικά, με πολύ λίγα μέλη. Το Φεβρουάριο
του 1943 δημοσιεύει ότι τα νέα γραφεία της μεταφέρθηκαν στην οδό Ακαδημίας 68. «Τα γραφεία
της ΕΣΠΟ», εφ. Ελεύθερο Βήμα, 11 Φεβρουαρίου 1943, σ. 2,
Το φθινόπωρο του 1942 γραμματέας της ΟΚΝΕ Πανεπιστημίου αναλαμβάνει ο Σπυρος
Λιναρδάτος. Ενώ β` γραμματέας της σπουδαστικής οργάνωσης ήταν ο φοιτητής της Ιατρικής,
Φύλης Γεωργίου. Λιναρδάτος Σ., Πολιτικοί…, σ. 76,
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ανατίναξη όμως, έρχεται να αναδείξει μία νέα οργάνωση στο χώρο των
πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, μια οργάνωση που το καλοκαίρι καταθέτει το
ιδεολογικό της προφίλ και κάνει δυναμικά την εμφάνιση της, απειλώντας την
πρωτοκαθεδρία τους, την ΠΕΑΝ. Επιπλέον η ΠΕΑΝ, με τη διενέργεια σαμποτάζ
κινείται στο πεδίο του αντάρτικου πόλεων, όπου τα μέλη του ΕΑΜ Νέων δεν έχουν
δραστηριοποιηθεί. Άμεσο αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, είναι η δραματική
αύξηση του κύρους της, καθώς με τη δράση της επηρεάζει μια μεγάλη μερίδα
φοιτητών, που επιζητά την αντίσταση και αδιαφορεί ή δε συνειδητοποιεί την αξία της
ανάπτυξης του μαζικού κινήματος. Έτσι το ΕΑΜ Νέων και η ΟΚΝΕ, μπροστά στον
κίνδυνο να χάσουν την πρωτοκαθεδρία των κινήσεων, στρέφονται κατά των
«αντιφρονούντων». Αφ’ ενός χαρακτηρίζουν τις ανατινάξεις πρόωρες και επικίνδυνες
και αφ’ ετέρου καταγγέλλουν την ΠΕΑΝ.
Ενδεικτική του κλίματος αυτού, είναι η απόφαση της ΟΚΝΕ Σπουδάζουσας που
χαρακτηρίζει το σαμποτάζ της ΕΣΠΟ, ως «προβοκάτσια της γκεστάπο στην οδό
Πατησίων που είχε σαν αποτέλεσμα μαζικές συλλήψεις πατριωτών με κίνδυνο να τους
στήσουν στον τοίχο». Η απόφαση αυτή προκάλεσε ένα καταιγισμό προκηρύξεων που
καταφέρονταν εναντίον των δραστών της ανατίναξης. 168 Σε προκήρυξη της επίσης
γινόταν λόγος για «σκηνοθετημένες δυναμιτιστικές απόπειρες», «τύπου Ραϊχστάγ», που
αποσκοπούσαν να προσφέρουν το πρόσχημα για να χτυπηθεί το ογκούμενο λαϊκό
κίνημα. Παράλληλα ξεκίνησε και ένας καταγγελτικός λόγος, όπου ονομαστικά πλέον
οι οργανώσεις ΠΕΑΝ και Ι.Τ, χαρακτηρίζονταν από την ΚΕ της ΟΚΝΕ ως
«σκεπασμένες αντεθνικές οργανώσεις». Ήδη από τον Σεπτέμβριο, δηλαδή μετά το
σαμποτάζ στην ΟΕΔΕ, η «Δόξα» είχε στηλιτεύσει έντονα, συνθήματα που είχαν
αναγραφεί στους τοίχους και που κατήγγειλαν την ΠΕΑΝ ως φασιστική οργάνωση,
που «ναρκώνει τους νέους για να τους παραδώσει στους κατακτητές». Το σπουδαστικό
τμήμα της «Λεύτερης Νέας» μάλιστα, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Νέων που
γιορτάστηκε στις 3 Σεπτεμβρίου, κυκλοφορεί προκήρυξη που αναφέρει: «Ενάντια
στις φασιστικές οργανώσεις ΕΣΠΟ/ΠΕΑΝ/Σακελλαρίου, που θέλουν να μας
εξουθενώσουν…». 169 Την ίδια περίοδο ο Πεπονής, που σχετιζόταν τότε με το ΕΑΜ,
αναφέρει ότι η ΠΕΑΝ χαρακτηριζόταν ως «φασιστική» ή «κρυπτοφασιστική». 170
Χαρακτηριστικό παράδειγμα της στροφής που συντελείται στη ρητορική της
αριστερής παράταξης, αποτελούν δύο άρθρα που είχαν γραφτεί σε ένα από τα
παράνομα έντυπα της, τη «Γροθιά». Στις 4 Σεπτεμβρίου, μετά την ανατίναξη της
ΟΕΔΕ γράφει: «Οι πατριώτες της Αθήνας έκαναν την πρέπουσα υποδοχή στη κόρη της
Γκεστάπο, την προδοτοχαφιεδική οργάνωση ΕΣΠΟ. Στην Καλλιθέα η τζαμαρία της
φασιστικής καμόρας έγινε κόσκινο. Στο κέντρο της ΟΕΔΕ (Τμήμα της ΕΣΠΟ), στην
οδό Κατακουζηνού, εξερράγη μια χειροβομβίδα. Οι νέοι όλοι της Αθήνας δεν πρέπει να
ξεχάσουν πως έχουν καθήκον να χαιρετίσουν με τον ίδιο ενθουσιασμό κάθε εμφάνιση,
της χαφιεδοργάνωσης αυτής». 171 Αντίθετα στις 9 Οκτωβρίου μετά την ανατίναξη της
ΕΣΠΟ, ο αρθρογράφος της «Γροθιάς» αναφέρει: «Μακρυά από το να είναι πράξη
168

169
170

171

«Το ΕΑΜΝ ξεσκεπάζει μπρος σ’ όλους τους Νέους του Πειραιά την ανατίναξι της ΕΣΠΟ σαν
αποκλειστικώς δουλειά των Γερμανών καταχτητών που θέλησαν να καλυφθούν για να πνίξουν τον
ηρωικό αγώνα μας σ’ ένα καινούριο κύμα τρομοκρατίας». Η Ε.Π. του ΕΑΜΝ Πειραιά, Ε373, «Η
Γκεστάπο Ανατίναξε τα γραφεία της ΕΣΠΟ. Οι εμπρηστές του Ράιχ βρίσκονται στο έργο και
προσπαθούν να κολήσουν στις επαναστατικές οργανώσεις τη ρετσινιά της Ανατίναξης». ΟΚΝΕ
Πειραιώς, Ε408, Φάκελος Ε, Αρχείο ΕΠΟΝ, ΑΣΚΙ.
«Η Λ.Ν. στη Σπουδάζουσα Νεολαία», Ε380, Φάκελος Ε, Αρχείο ΕΠΟΝ, ΑΣΚΙ,
Πεπονής Α., Προσωπική…, σ. 22, 38-40, Χατζηβασιλείου Ε., ΠΕΑΝ…, σ. 145-147, Αρώνης Π.,
«Η ανατίναξη…», σ. 21,
«Ενωμένοι θα σαρώσουμε τις φασιστικές συμμορίες», εφ. Γροθιά, αρ. φύλλου 5, 4 Σεπτεμβρίου
1942, σ. 1, Φάκελος 2, Παράνομος Τύπος, ΕΛΙΑ,
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πατριωτική η ανατίναξη των γραφείων της φασιστικής οργάνωσης ΕΣΠΟ είναι πράξη
εγκληματική κι οι εχτελεστές της ξεκάθαρα εχθροί του λαού». Όπως αναδεικνύεται από
τη συντονισμένη αντίδραση των εντύπων της αριστερής παράταξης, η επίθεση
εναντίον της ΠΕΑΝ δεν είναι μεμονωμένο φαινόμενο, αλλά κεντρική κομματική
επιλογή. Μια επιλογή που η αιτία της αποκαλύπτεται στη συνέχεια του άρθρου: «Έτσι
τον νοιώθουμε εμείς τον αγώνα, που τρανό παράδειγμα του αποτελούνε οι ηρωικοί
αγώνες των φοιτητών μας που ενωμένοι κι οργανωμένοι αντιμετωπίσανε τη φασιστική
συμμορία του προδότη Σακελλαρίου στο Πανεπιστήμιο και τον αναγκάσανε να
παραιτηθεί». 172
Η διαμάχη αυτή βρίσκει τους φοιτητές του ΕΑΜ Νέων, να είναι οι περισσότεροι, με
μεγαλύτερη οργάνωση, εργατικοί και διεκδικητικοί. Έχουν καταφέρει να ενώσουν τις
αριστερές δυνάμεις κάτω από το ομοσπονδιακό σχήμα του ΕΑΜ και να συμπλεύσουν
σε κοινές διεκδικήσεις μαζί με άλλες κοινωνικές ομάδες, διευρύνοντας την επιρροή
τους στον κοινωνικό ιστό της χώρας. Πάντα τονίζουν το διπλό χαρακτήρα του
αντιφασιστικού αγώνα τους, που είναι κοινωνικός και εθνικοαπελευθερωτικός.
Δίνοντας στον κόσμο ένα όραμα μιας άλλης κοινωνίας, δίκαιης, ειρηνικής και
δημοκρατικής. Είναι φορείς του νέου και του άφθαρτου, αυτού που δεν έχει ακόμη
δοκιμαστεί. Έρχονται σε αντίθεση με το παλιό και το σάπιο, που έχει βιώσει μέχρι
εκείνη τη στιγμή η ελληνική κοινωνία. Παράλληλα όμως, έχουν αποκλείσει την
πολυφωνία, καθώς αποκλειστικός φορέας όλων αυτών των απόψεων είναι το κόμμα.
Ένα κόμμα αυθεντία, με αυστηρή καθοδηγητική γραμμή, που ξεκινά με μια επίμονη
ανάπτυξη και ανάλυση μαρξιστικών ιδεολογικών θέσεων, συνεχίζει με θεωρητικά
θεμελιωμένους προγραμματικούς στόχους και καταλήγει σε αποτελεσματικές
οργανωτικές μεθόδους, όπως αυτές επιβεβαιώνονται από την ανάπτυξη του κινήματος
και τη μαζική εξάπλωση του στο λαό. Κυρίαρχη και αδιαπραγμάτευτη δέσμευση των
μελών του για την επιτυχία όλων των παραπάνω, είναι η πλήρης υποταγή τους στην
κεντρική γραμμή του κόμματος. 173
Από την άλλη πλευρά, οι φοιτητές που ανήκουν στην ΠΕΑΝ και έρχονται να
δώσουν τα αντιστασιακά τους διαπιστευτήρια, αντιμετωπίζουν μια διαμορφωμένη
κατάσταση. Ενώ αποτελούν μόνο ένα κομμάτι του ιδεολογικού φάσματος, που
καλύπτουν συνολικά οι αστικές οργανώσεις, των οποίων το ιδεολογικό στίγμα ξενικά
από το σοσιαλισμό και καταλήγει στη διατήρηση της βασιλείας και το φασισμό.
Κοινή συνισταμένη όλων αυτών, είναι η συντήρηση του ισχύοντος αστικού status
quo. Κεντρικό σημείο σύγκλισης κάτω από το οποίο θα συνταχθούν όλες οι αστικές
οργανώσεις, το οποίο όμως παράλληλα θα αποτελέσει και πεδίο ιδεολογικής
αντιπαράθεσης τους επόμενους μήνες με τους φοιτητές του ΕΑΜ Νέων, είναι το
σύνθημα «Μεγάλη Ελλάδα». Δυο λέξεις που θα χρησιμοποιηθούν πολύ στα έντυπα,
στα συνθήματα και τη ρητορεία των οργανώσεων και θα αποτελέσουν τη θεμέλια
ουσία πάνω στην οποία θα οικοδομηθεί το τείχος που θα χωρίσει τους φοιτητές σε
δύο παρατάξεις.
Αρχικά το πεδίο του ιδεολογικού τους ανταγωνισμού, επικεντρώνεται όσον αφορά
τις αστικές οργανώσεις, στην προσπάθεια να αποσαφηνίσουν τι εννοούν όταν μιλάνε
για «Μεγάλη Ελλάδα», με μερικές από αυτές όπως η ΠΕΑΝ, να προσπαθούν να
αποποιηθούν τις ιμπεριαλιστικές προεκτάσεις του συνθήματος. Ενώ παράλληλα
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«Ανατίναξη της ΕΣΠΟ», εφ. Γροθιά, αρ. φύλλου 6, 9 Οκτωβρίου 1942, σ. 5, Φάκελος 2,
Παράνομος Τύπος, ΕΛΙΑ,
Όσοι εντάσσονταν στην ΟΚΝΕ ή το ΕΑΜ.Ν καλούνταν να μυήσουν και άλλους για να
σχηματίσουν μια αγωνιστική πεντάδα. Δουλειά τους ήταν να συνεχίσουν τη μύηση και από την
πεντάδα να ξεπηδήσουν και άλλες. Επίσης έπρεπε να μαζεύουν λεφτά για ενίσχυση του αγώνα, να
οργανώνουνε πάρτυ με λαχνούς κ.α. Πεπονής Α., Προσωπική…, σ. 33, 39,
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επιτίθενται στην ΟΚΝΕ και το ΕΑΜ Νέων, υπερτονίζοντας την έννοια «αυτοδιάθεση
των λαών» και συνδέοντας τη με το διαχωρισμό που κάνουν ανάμεσα στο
βουλγαρικό λαό και τη φασιστική κυβέρνηση του, υπονοώντας πως είναι ενδοτικοί σε
μελλοντικές βουλγαρικές απαιτήσεις. Από την πλευρά τους η ΟΚΝΕ και το ΕΑΜ
Νέων, υπερτονίζουν το εθνικιστικό περιεχόμενο της «Μεγάλης Ελλάδας» και
προσπαθούν να αποδείξουν, πως η αντιστασιακή τους πορεία δε συμβαδίζει με την
κατηγορία περί εθνικής μειοδοσίας.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα των όσων αναφέρονται παραπάνω, είναι πως όταν η
ΠΕΑΝ μέσω της εφημερίδας της, προσπαθεί να αποδείξει πως το σύνθημα «Μεγάλη
Ελλάδα» δεν είναι κατ’ ανάγκη ιμπεριαλιστικό, άμεσα δέχεται την απάντηση της
«Νεολαίας», εφημερίδας της ΟΚΝΕ, που την κατηγορεί ότι δεν ξεκαθαρίζει τη θέση
της. Ενώ η ΟΚΝΕ στο ίδιο άρθρο, προχωρά ένα βήμα περισσότερο διατυπώνοντας
την άποψη, πως «ο βουλγαρικός λαός και η νεολαία του δεν είνε εχτροί αλλά αδέλφια
μας, που ουσιαστικά καταχτήθηκαν απ’ τον άξονα. Γι’ αυτό αγωνίζονται όπως και
μεις». 174 Μια γραμμή που θα διατηρηθεί σε όλη την περίοδο του πολέμου. Δίνοντας
λαβή για παρερμηνείες και στρεβλώσεις, καθώς οι πολίτες δεν είναι εύκολο να
διαχωρίσουν από το λαό της τη βουλγαρική κυβέρνηση, η οποία κατέχει και
καταδυναστεύει με διωγμούς και δολοφονίες ένα μέρος της Ελλάδας, αλλά και να
δεχτούν πως ο βουλγαρικός λαός που δεν πολέμησε στα πεδία των μαχών τους
Γερμανούς, αγωνίστηκε ή αγωνίζεται όπως ο ελληνικός.
Μέσα σε αυτό το πλαίσιο τον Οκτώβριο η Ιερή Ταξιαρχία εκδίδει τη δική της
μηνιαία εφημερίδα με τίτλο «Ελληνικά Νειάτα» και κάνει αισθητή την παρουσία της
μέσα στα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Η παραλαβή του έντυπου υλικού και η
παράδοση του στα μέλη της, γινόταν από τον Κώστα Καζολέα. 175 Στο Εθνικό
Κομιτάτο Νέων τον ίδιο μήνα συλλαμβάνεται και καταδικάζεται μια ομάδα βασικών
στελεχών του και τη διοίκηση αναλαμβάνει μια συλλογική ηγεσία, που δίνει στην
οργάνωση ευρύτερες προοδευτικές και κοινωνικές παραμέτρους, καθώς και την
174
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«Για την ΠΕΑΝ», εφ. Νεολαία, αρ. φύλλου 18, Οκτώβριος 1942, σ. 3, Φάκελος 8, Παράνομος
Τύπος, Ε.Λ.Ι.Α.,
Εκδιδόταν κάθε μήνα συνήθως σε 3000 αντίτυπα, τα οποία διανέμονταν στις συνοικίες της Αθήνας
και του Πειραιά. Συνολικά, μέχρι τον Οκτώβριο του 1944 εκδόθηκαν 26 φύλλα. Τα φύλλα που
εντοπίστηκαν στο ΓΑΚ και κυρίως στο Ε.Λ.Ι.Α. είναι τα εξής: αρ. φύλλου 1, Οκτώβριος 1942, αρ.
φύλλου 2-3, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1942, αρ. φύλλου 4, Ιανουάριος 1943, αρ. φύλλου 5,
Φεβρουάριος 1943, αρ. φύλλου 6, Μάρτιος 1943, αρ. φύλλου 7, Απρίλιος 1943, αρ. φύλλου 8-9,
Μάιος-Ιούνιος 1943, αρ. φύλλου 10, Ιούνιος 1943, αρ. φύλλου 11, Ιούλιος 1943, αρ. φύλλου 12,
Αύγουστος 1943, αρ. φύλλου 13, Σεπτέμβριος 1943, αρ. φύλλου 14, Οκτώβριος 1943, αρ. φύλλου
16, Δεκέμβριος 1943, αρ. φύλλου 18, Φεβρουάριος 1944, αρ. φύλλου 20, Μάιος 1944, αρ. φύλλου
22-23, Αύγουστος 1944 Αρχικά η εφημερίδα τυπωνόταν από τον τυπογράφο Γ. Κοντογιάννη και τη
γυναίκα του, στο τυπογραφείο στο Χαλάνδρι, σε ένα χειροκίνητο πιεστήριο. Αργότερα με χρήματα
του Παπαδημητρίου της «Δημοκρατικής Ομάδας», θα αγοραστεί ένα καινούριο. Στο Χαλάνδρι
τυπωνόταν επίσης οι εφημερίδες «Μαχομένη Ελλάς» και «Δημοκράτης» που εξέδιδε κατά τα έτη
1943 και 1944 η «Δημοκρατική Ομάδα», καθώς και οι προκηρύξεις όλων αυτών των οργανώσεων.
Στις αρχές του 1944 το τυπογραφείο αυτό κινδύνευε να αποκαλυφθεί, για το λόγο αυτό ο «Όμηρος»
το παραχώρησε στην ΙΤ. Τότε οι φοιτητές Ίων και Δημήτρης Μαρινόπουλος, προσφέρθηκαν να το
στεγάσουν στο υπόγειο του τριώροφου σπιτιού τους, στην οδό Σολωμού, στο κέντρο της Αθήνας.
Η μεταφορά οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε από τους Β. Λαμπίρη, Κ. Καζολέα, Ν. Λέρτα και
Λ. Κουρούκλη. Οι τρεις πρώτοι στη συνέχεια έγιναν στοιχειοθέτες και τυπογράφοι. Το
τυπογραφείο λειτούργησε εκεί ως την απελευθέρωση, με την ονομασία «Αράπης». Καζολέας Κ.
Προσωπική συνέντευξη…, Παναγιωτόπουλος Τ., «Ότι…», σ. 2, Φάκελος 5-6, Αρχείο ΠΕΑΝ,
ΙΑΜΜ, Παναγιωτόπουλος Τ., Συνεντεύξεις…, σ. 9-11, Ε.Λ.Ι.Α., Στάικος – Μακρής Π., Κίτσος
Μαλτέζος…, σ. 120, Πανελλήνια Συνομοσπονδία Εθνικών Αντιστασιακών Οργανώσεων, Η
Εθνική…, σ. 212-214, 216, Βαρών Ο., Ελληνικός…, τ. Α΄, σ. σ. λθ΄, 58-62, Καζολέας Κ. Σύντομο
ιστορικό…, σ. 3,
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τελική της επωνυμία, Εθνικό Κομιτάτο (ΕΚ). 176 Το ΕΚ, όπως όλες οι παράνομες
οργανώσεις της εποχής, προσπάθησε να εισχωρήσει και να αποκτήσει οργανωτικούς
πυρήνες μέσα στο μαθητικό και φοιτητικό κόσμο. Υπεύθυνος για τη δουλειά αυτή
ήταν ο Βέρροιος, που μαζί με δύο ακόμη έφεδρους αξιωματικούς, ήταν ο σύνδεσμος
με την ηγεσία της οργάνωσης. Βέβαια όπως παρατηρείται σε όλες τις αστικές
οργανώσεις, η ένταξη νέων μελών στην οργάνωση δεν γινόταν μέσα από κάποιο
συγκεκριμένο και στοχευμένο πλάνο δράσης, αλλά ήταν τυχαία, αυθόρμητη και
καθοριζόταν τις περισσότερες φορές από τις συναναστροφές της κάθε παρέας. 177
Συμπερασματικά, η ανατίναξη της ΕΣΠΟ αποτελεί σταθμό για τη μετέπειτα πορεία
του φοιτητικού και νεολαιίστικου κινήματος. Σε μια φάση του αγώνα όπου
παγιώνεται η επιρροή του ΕΑΜ Νέων, η δυναμική εμφάνιση της ΠΕΑΝ προκαλεί
την έντονη ενόχληση του, γιατί αναδεικνύεται ένας ανταγωνιστικός πόλος στο πεδίο
της νεολαίας. Η δυναμική που εξέπεμψε η ενέργεια αυτή, φαίνεται ότι είχε απήχηση
και στα δικά του στελέχη και δημιούργησε το φόβο μιας εσωτερικής
αποσταθεροποίησης. 178 Ο συνδυασμός αυτών των δύο δεδομένων, δικαιολογεί και
την αρχική του σπασμωδική αντίδραση. Μία αντίδραση που έχει αρνητική απήχηση
και επηρεάζει τη στάση και των άλλων αστικών οργανώσεων, πυροδοτώντας μια
σειρά εξελίξεων, σε μια κατεύθυνση που συνεχώς διολισθαίνει σε ολοένα και πιο
βίαιες αντεγκλήσεις. Με την πρακτική αυτή της αριστερής παράταξης να δρα
οριοθετικά, σχηματοποιώντας το δεύτερο πόλο και να καταδεικνύει ένα αναδυόμενο
ρήγμα ανάμεσα στους δύο χώρους.

• 28 Οκτωβρίου 1942
Ο Οκτώβριος περνάει με τα ΑΕΙ να μην έχουν ξεκινήσει ακόμη μαθήματα και τους
οργανωμένους φοιτητές να διαγκωνίζονται στα προαύλια και τις λέσχες των
ιδρυμάτων τους για την προβολή της οργάνωσης τους. Ταυτόχρονα το ΕΑΜ Νέων
176
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Στην πρώτη Διοικούσα Επιτροπή συμμετείχαν οι: Γεώργιος Βήχος δικηγόρος, Νικόλαος
Γρηγοριάδης δικηγόρος, Γεώργιος Ζαρκάδας, Ιωάννης Ζαχαράκης αξιωματικός του πολεμικού
ναυτικού, Ανδρέας Καββαδίας δικηγόρος, Κυριάκος Καραμάνος καθηγητής, Δημήτριος Καψάλης,
Ιωάννης Νικολόπουλος, Γεώργιος Νταουντάκης. Η παραπάνω Διοικούσα Επιτροπή
μετασχηματίστηκε πολλές φορές στη διάρκεια της κατοχής. Γενικός Γραμματέας της οργάνωσης,
με εκτελεστικά και συντονιστικά καθήκοντα, ήταν στην αρχή ο Γρηγοριάδης και αργότερα όταν
έφυγε για τη Μέση Ανατολή, τον αντικατέστησε μέχρι το τέλος ο Γεώργιος Βήχος. Πολιτικός
σύμβουλος της οργάνωσης διετέλεσε, ο εκ των διευθυντών της εφημερίδας «Εστία», Αχ. Κύρου.
Πανελλήνια Συνομοσπονδία Εθνικών Αντιστασιακών Οργανώσεων, Η Εθνική…, σ. 231-232,
Βήχος Γ., Συνεντεύξεις…, σ. 4, Ε.Λ.Ι.Α., Στάικος – Μακρής Π., Κίτσος Μαλτέζος…, σ. 122,
Ζαούσης Α., Οι δύο Όχθες…, τ. ΒΙ΄, σ. 63-64, Μπενετάτος Δ., Το Χρονικό…, σ. 97, Σούτζου Δ., Η
Αθήνα…, σ. 6,
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο μαθητής τότε και αργότερα φοιτητής Τσαμπήρας Σωτήρης: «Στα
μέσα του σαρανταδύο είχε ενταχθεί ο καθένας μας σε κάποια αντιστασιακή οργάνωση. Τυχαία και
αυθόρμητα τις πιο πολλές φορές, επειδή έτυχε να μας μυήσει κάποιος φίλος, ή γιατί ακολουθούσαμε
την παρέα, τους συμμαθητές, τα παιδιά της γειτονιάς, τα μεγαλύτερα αδέλφια». Τσαμπήρας Σ., Ας μη
βρέξει ποτέ… Το Οδοιπορικό του Ιερού Λόχου των εθνικών Ομάδων Ελλήνων Ανταρτών. Αθήνα,
«Ελληνική Ευρωεκδοτική», 1985, σ. 20,
Ο Π. Αρώνης αναφέρει: «Η παρέα μου, στο Βύρωνα, αγόρια και κορίτσια, όλοι δεκαοχτάρηδες και
κάτω, είμαστε τότε οργανωμένοι στο ΕΑΜ Νέων. Συζητάγαμε μεταξύ μας το γεγονός και χαιρόμαστε
για το φιάσκο των Γερμανών. Ρωτάγαμε ο ένας τον άλλο ποια είναι αυτή η οργάνωση, η ΠΕΑΝ, που
πραγματοποίησε αυτό τον άθλο. Όλοι πιστεύαμε πως ήταν δική μας οργάνωση, δηλαδή κάποιο ειδικό
τμήμα του ΕΑΜ επιφορτισμένο με το έργο των ανατινάξεων […] Ήθελα να συνεργασθώ στην πράξη
με έναν ΠΕΑΝίτη,να διαπιστώσω το θάρρος του, την ψυχραιμία του». Αρώνης Π., «Η ανατίναξη…»,
σ. 22,
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αναπτύσσει και πολιτιστική δραστηριότητα, με τους σπουδαστές της ΑΣΚΤ να
διοργανώνουν στο Πολυτεχνείο μια καλλιτεχνική έκθεση με έργα τους, στην οποία
επενέβησαν οι Ιταλοί και την έκλεισαν. Ενώ άλλοι φοιτητές ανεβάζουν θεατρική
παράσταση στο θέατρο Αργυροπούλου. 179 Μέσα σε αυτό το φόντο πλησιάζει η
ημερομηνία για το δεύτερο εορτασμό της 28ης Οκτωβρίου. Συνδικαλιστικές,
καλλιτεχνικές και φοιτητικές επιτροπές που ελέγχονται από το ΕΑΜ, συγκροτούνται
και προβαίνουν σε διαβήματα και παραστάσεις στην «κυβέρνηση», ζητώντας την
πραγματοποίηση επίσημης τελετής. Το αίτημα φυσικά δε γίνεται δεκτό, αλλά και οι
πολίτες δεν περιμένουν την έγκριση της για να γιορτάσουν. 180
Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημανθεί, πως η οργάνωση και ο προγραμματισμός
μιας διαδήλωσης, βοηθούσε να αναδειχθεί η δυναμική των πολιτών που συμμετείχαν
αυθόρμητα σε αυτή. Καθώς μία τεχνική προετοιμασία μπορούσε να ελέγξει κάποια
σημεία της διαδήλωσης, αλλά σε καμία περίπτωση δε μπορούσε να πατρονάρει τη
συμμετοχή του κόσμου. Επομένως ξεκινώντας από αυτή τη διαδήλωση και
καταλήγοντας στις τρεις μεγάλες διαδηλώσεις του 1943, το ΕΑΜ και αργότερα και η
ΕΠΟΝ, προγραμματίζουν, συντονίζουν και κατευθύνουν την πορεία τους. Σε αυτές
όμως συμμετέχουν ενεργά και υποστηρικτικά, με προκηρύξεις, τρικ και τις
εφημερίδες τους, όλες οι αστικές οργανώσεις. Δίνοντας τον τόνο της ενιαίας και
ολομέτωπης αντίδρασης, κατά των κατακτητών και της «κυβέρνησης». Έτσι πριν τη
διαδήλωση, παρουσιάζονται τα στάδια προετοιμασίας της και ποια οργάνωση
πρωτοστατεί, ενώ όταν ξεκινά δε γίνεται διάκριση των συμμετεχόντων, καθώς η
συμμετοχή είναι καθολική. Επιπλέον, οι διαδηλώσεις για τον εορτασμό των εθνικών
επετείων και κατά της πολιτικής επιστράτευσης, ήταν διαλείμματα ομοψυχίας μέσα
σε ένα γενικό κλίμα καχυποψίας και αντιπαράθεσης.
Κάτω από αυτή την οπτική, αν η 25η Μαρτίου καταγράφηκε ως η πρώτη επίσημη
εμφάνιση του ΕΑΜ, η 28η Οκτωβρίου οροθετήθηκε ως η επέτειος που θα δινόταν η
μάχη για τη μαζική συμμετοχή ενός άοπλου και ανοργάνωτου πληθυσμού. Το
δίλλημα αλλά και το στοίχημα ήταν μεγάλο. Η στάση και η προετοιμασία των
κατακτητών για τη μέρα αυτή, προμήνυε ότι ήταν αποφασισμένοι να
χρησιμοποιήσουν ακόμη και όπλα. Κάτω από αυτές τις συνθήκες θα μπορούσε να
οργανωθεί η διαδήλωση; Θα ακολουθούσαν οι μη οργανωμένοι; Θα άντεχαν οι
διαδηλωτές; Τα κεντρικά καθοδηγητικά στελέχη των οργανώσεων θα συμμετείχαν;
Εάν έπεφταν νεκροί και αποκεφαλιζόταν το νεοσύστατο αντιστασιακό κίνημα; Όλα
αυτά τα ερωτήματα τέθηκαν και απαντήθηκαν στη συνάντηση της Επιτροπής Πόλης
της Αθήνας, με τον αντιπρόσωπο της Κεντρικής Επιτροπής του ΕΑΜ. Στη
διαδήλωση θα συμμετείχαν όλοι. 181
Τις τελευταίες δέκα ημέρες πολλά συνεργεία νέων, ιδίως φοιτητών, γέμισαν τους
δρόμους με συνθήματα. Τα παράνομα τυπογραφεία, οι πολύγραφοι, οι γραφομηχανές
ετοίμαζαν χιλιάδες προκηρύξεις και τρικ. 182 Όλες οι οργανώσεις που ανήκαν στο
ΕΑΜ και το ΕΑΜ Νέων, όλες οι αστικές οργανώσεις, παρακινούσαν τον κόσμο να
λάβει μέρος στις εκδηλώσεις. Προσπαθούσαν να ζωντανέψουν στη μνήμη του λαού
την Πίνδο και την Αλβανία. Η «Λεύτερη Νέα», που την εποχή αυτή εμφανίζει μια
εντυπωσιακή έξαρση, με την κυκλοφορία δεκάδων προκηρύξεων που καλούν τις νέες
να πυκνώσουν τις γραμμές της οργάνωσης. 183, με προκήρυξη της τον Οκτώβριο
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«Εσωτερικές ειδήσεις» και «Ο αγώνας των σπουδαστών μας»εφ. Νεολαία, αρ. φύλλου 18…, σ. 3,
Ξηραδάκη Κ., Κατοχικά-Κατάλογοι εκτελεσθέντων- φωτογραφίες, ντοκουμέντα- ενθύμιο από τον
εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα 1941-1944, τ. Α΄, Αθήνα, «Προμηθεύς», 1975, σ. 17-18,
Αξιώτη Μ., Άπαντα…, σ. 68-69, Μιλλιέξ Ροζέ, Ημερολόγιο…, σ. 137,
Ανταίος Π., Συμβολή…, τ. ΑΙΙ , σ.365-366,
«Ο Γ΄ τομέας της Λ.Ν», Ε378, Φάκελος Ε, Αρχείο ΕΠΟΝ, ΑΣΚΙ,
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απευθύνεται στις νέες, οι οποίες κάτω από την πίεση του τεράστιου προβλήματος
επιβίωσης που αντιμετωπίζουν αυτές και οι οικογένειες τους, υποκύπτουν στις
διαθέσεις των κατακτητών. Τις καλεί να θυμηθούν τον ηρωικό αγώνα της 28ης
Οκτωβρίου και να αγωνιστούν το πλευρό της. 184 Με επόμενη προκήρυξη της καλεί
όλες τις νέες στις εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου του 1942. 185 Ενώ ανήμερα της νέας
εθνικής επετείου, κυκλοφορεί νέα προκήρυξη που περιγράφει τους σκοπούς της
οργάνωσης και αναλύει τα καθήκοντα των μελών της. 186
Στο φοιτητικό χώρο το δεύτερο βήμα προετοιμασίας ήταν οι συγκεντρώσεις στις
σχολές. Οι φοιτητές του ΕΑΜ Νέων άρχισαν από την Κυριακή 25 Οκτωβρίου τις
εκδηλώσεις, με κεντρικό σημείο την υπόγεια Φοιτητική Λέσχη του Πανεπιστημίου. Η
είσοδος της ελεγχόταν αυστηρά από δύο φοιτητές σκοπούς, που εξέταζαν προσεκτικά
την ταυτότητα όσων κατέβαιναν κάτω. Απέκλειαν όσους φοιτητές ήταν οργανωμένοι
σε άλλες μη συνεργαζόμενες οργανώσεις. Μια πρακτική που είχαν εφαρμόσει και δύο
μέρες πριν, όταν φοιτητές της Ιερής Ταξιαρχίας διένειμαν στη Λέσχη προκηρύξεις
της οργάνωσης τους, αλλά και άλλων εθνικών οργανώσεων. Τότε επενέβησαν
φοιτητές του ΕΑΜ Νέων και με την αιτιολογία πως είναι ιδεολογικά αντίθετοι με
αυτά που κήρυτταν, τις έσκισαν. 187 Στη Λέσχη λοιπόν επιτρέπεται να μπουν οι
ανάπηροι που μένουν στα πάνω πατώματα του νοσοκομείου, μιλάει ένας τραυματίας
πολέμου, οι φοιτητές ξεσηκώνονται, αρχίζουν πατριωτικές ομιλίες και συνεχίζουν με
εθνικούς χορούς και τραγούδια. Η ημέρα τελειώνει μέσα σε ένα γενικό κλίμα εθνικής
έξαρσης.
Τη Δευτέρα ο πατριωτικός ενθουσιασμός ανεβαίνει, καθώς μοιραζόταν συσσίτιο
τριών ημερών και η Λέσχη ήταν γεμάτη από φοιτητές. Μέσα σε ένα κλίμα σχεδόν
εορταστικό, οι ομιλητές διαδέχονταν ο ένας τον άλλο και ακούγονταν επευφημίες και
τραγούδια. Εκεί ακούστηκε για πρώτη φορά ο «Ύμνος του ΕΑΜ Νέων», που έγραψε ο
Πέτρος Ανταίος. 188 Η υπόγεια Λέσχη του Πανεπιστημίου, αντηχούσε επί δύο ημέρες
από τα πατριωτικά τραγούδια και τους χορούς των φοιτητών. Παράλληλα,
αντιπροσωπεία των φοιτητών του ΕΑΜ Νέων ανεβαίνει και παίρνει μέρος σε
πατριωτική γιορτή που οργανώνουν οι ανάπηροι της Αλβανίας. 189 Ακολουθεί το
στάδιο της οργανωτικής και τεχνικής προετοιμασίας για τον εορτασμό της επετείου.
Έτσι, στηριζόμενοι στο πρότυπο των εκδηλώσεων της 25ης Μαρτίου που είχε
προηγηθεί, προχωρούν στην πραγματοποίηση φοιτητικής διαδήλωσης την παραμονή
της επετείου. Η διαδήλωση αυτή θα είχε ως στόχο την άνοδο της μαχητικής διάθεσης
των φοιτητών, αλλά και την ανίχνευση των προθέσεων των κατακτητών. Ταυτόχρονα
καθορίζονται οι ομιλητές για τους τόπους συγκεντρώσεων και προσυγκεντρώσεων,
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«Λεύτερη Νέα», Ε379, Φάκελος Ε, Αρχείο ΕΠΟΝ, ΑΣΚΙ,
«Καμιά δεν πρέπει να λείψει απ’ το μνημόσυνο των ηρώων του πολέμου ενάντια στους φασίστες
επιδρομείς». «Η Κ.Ε. της Λ.Ν.», Ε381, Φάκελος Ε, Αρχείο ΕΠΟΝ, ΑΣΚΙ,
Εφόσον καλούνταν να συμμετάσχουν, οριοθετούνταν «συγκεκριμένα τι πρέπει να κάνει και τι μπορεί να κάνει κάθε λεύτερη νέα: 1) Να συμμετέχει σε κάθε ενθικοαπελευθερωτική κίνηση του λαού
μας, 2) Να αγωνίζεται δραστήρια και να δουλεύει θετικά όπου είναι δυνατόν ν’ αποσπαστεί κάτι για
το λαό […] 3) Να φροντίζει ώστε κάθε τι που αποσπά ο λαός με τη δύναμη του ή του δίνει η Διεθνής
Αλληλεγγύη να φτάνει πραγματικά στα χέρια του […] 4) Να βοηθά θετικά σε κάθε κίνηση που έχει για
σκοπό να ανακουφίσει τις νέες και τα παιδάκια δίνοντας τους λίγη ψυχαγωγία και χαρά».
Προκήρυξη, «Καθήκοντα της Λεύτερης Νέας, 28-10-1942», Ε375, Φάκελος Ε, Αρχείο ΕΠΟΝ,
ΑΣΚΙ,
«Με ποιο δικαίωμα», εφ. Ελληνικά Νειάτα, αρ. φύλλου 2-3…, σ. 2,
Τραγουδήθηκε στο μοτίβο του γνωστού τραγουδιού της εποχής «Εκεί στο βάθος τ’ ουρανού».
Ανταίος Π., Συμβολή…, τ. ΑΙΙ, σ. 367,
Λαζάρου Φ. Φοιτήτρια της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Προσωπική συνέντευξη
στη γράφουσα στις 30-3-2006.
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τα δρομολόγια της πορείας, καθώς και τα εφεδρικά δρομολόγια, τόσο για την
παραμονή όσο και για τη μεγάλη διαδήλωση της 28ης Οκτωβρίου. 190
Την Τρίτη 27 Οκτωβρίου, από τις 10 το πρωί συγκεντρώνονται στο Πεδίο του
Άρεως κατά μικρές ομάδες φοιτητές και μαθητές. Τα μνημεία των ηρώων του
εικοσιένα είναι μπλοκαρισμένα από καραμπινιέρους. Μπροστά στο άγαλμα του
Κωνσταντίνου, που ήταν και σημείο συνάντησης των μαθητών, όπως αναφέρει ο Τ.
Πατρίκιος, βρίσκονται δύο θωρακισμένα. Κατά τις 11, διασχίζοντας με τραγούδια και
συνθήματα τον οδό Μπουμπουλίνας, έρχονται συνταγμένοι οι σπουδαστές του
Πολυτεχνείου. Περνάνε μέσα από το πάρκο και συγκεντρώνουν και άλλο κόσμο. Με
στεφάνια στα χέρια κατεβαίνουν από το πίσω μέρος του πάρκου προς την οδό
Μαυρομματαίων. Εκεί τους επιτίθενται αστυφύλακες, όμως οι σπουδαστές ρίχνονται
καταπάνω τους περιφρονώντας τον κίνδυνο και τους πετροβολούν. Τότε επεμβαίνει
ένα ιταλικό θωρακισμένο που πυροβολεί εναντίον τους, τραυματίζοντας τέσσερις από
αυτούς. 191 Οι φοιτητές διαλύονται και συγκεντρώνονται στα Εξάρχεια. Ένας
ομιλητής δίνει το σύνθημα να προχωρήσουν από την οδό Σόλωνος για να
στεφανώσουν το Ρήγα. Χωρίζονται σε δύο ομάδες, η μία προχωρά στο Κολωνάκι,
συγκρούεται με Ιταλούς καραμπινιέρους και κατορθώνει τελικά να στεφανώσει το
άγαλμα του Ξάνθου. Υπήρξαν πολλές συλλήψεις και ανάμεσα στους συλληφθέντες
ήταν ο σημαιοφόρος της πορείας. Η άλλη ομάδα προχωρά να στεφανώσει το άγαλμα
του Ρήγα. Με το που εισέρχεται όμως στην οδό Ακαδημίας έρχεται αντιμέτωπη με
Ιταλούς καραμπινιέρους, που τους επιτίθενται και τελικά τους διαλύουν. Ένα μέρος
από αυτή την ομάδα συγκεντρώθηκε ξανά στα Πευκάκια. 192
Από τις 27 Οκτωβρίου οι αρχές κατοχής προχώρησαν σε αρκετές συλλήψεις
υπόπτων και διέταξαν γενική επιφυλακή των στρατιωτικών τους δυνάμεων.
Ενισχυμένες φρουρές φύλαγαν τα κτίρια των πρώην πρεσβειών της Γερμανίας και της
Ιταλίας, τα στρατηγεία και τα φρουραρχεία τους. Στην πλατεία Ρηγίλλης, πριν από το
μέγαρο της Στρατιωτικής Λέσχης, είχαν σταθμεύσει δεκάδες τανκς, έτοιμα να
χρησιμοποιηθούν ανά πάσα στιγμή.
Από το πρωί της 28ης η πρωτεύουσα ήταν ανάστατη. Τα τραμ απαγορευόταν να
κάνουν στάση στο Σύνταγμα και στην οδό Βουκουρεστίου. 193 Μεγάλες περιπολίες με
αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και πολυβόλα διέτρεχαν συνεχώς τους κεντρικούς
δρόμους. Πίσω από το Πανεπιστήμιο είχαν σταθμεύσει καμιά σαρανταριά φορτηγά
αυτοκίνητα, με Ιταλούς στρατιώτες πανέτοιμους για δράση. Οι κατακτητές
ετοιμάζονταν για τον εορτασμό της δεύτερης επετείου του «ΟΧΙ». Μέσα σε αυτή την
ατμόσφαιρα της εντεινόμενης τρομοκρατίας οι Έλληνες ήταν έτοιμοι, οι τοίχοι των
αθηναϊκών σπιτιών είναι γεμάτοι από συνθήματα. Σε πολλά μέρη είχαν υψωθεί
ελληνικές σημαίες και είχαν τοιχοκολληθεί προκηρύξεις. 194 Κατά τις 10 το πρωί, οι
Ανταίος Π., Συμβολή…, ΑΙ, σ. 298-299, ΑΙΙ, σ. 366-367,
Ο Χ. Ζαλοκώστας αναφέρει ότι το περιστατικό συνέβη στις 28 Οκτωβρίου, όμως τα γεγονότα όπως
τα περιγράφει συνδέονται με αυτά που έλαβαν χώρα την προηγούμενη μέρα. Ζαλοκώστας Χ., Το
χρονικό…, σ. 59,
192
Ανταίος Π., Συμβολή…, ΑΙΙ, σ. 368-369, Πατρίκιος Τ. «Δύο Επέτειοι», περ. «ΕΑΜ-Αντίσταση», τχ.
64-65, Ιανουάριος-Μάρτιος 2003, σ. 18-19, Γλέζος Μ., Εθνική…, τ. Α΄, σ. 376, Γατόπουλος Δ.,
Ιστορία…, σ. 318-319, Ζαλοκώστας Χ., ο.π., σ. 58, Λάζος Χ., Ελληνικό…, σ. 277, Θεοτοκάς Γ.,
Τετράδια…, σ. 373, Κωτσάκης Σ. (Νέστορας), Εισφορά…, σ. 98,
193
«Ο πανηγυρισμός της 28ης Οκτωβρίου εις τας Αθήνας», εφ. Ελληνικόν Αίμα, αρ. φύλλου 10, 15
Νοεμβρίου 1942, σ. 2, Αρχείο Ε. Ι. Τσουδερού, Φάκελος 27, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Χρηστίδης
Χ., Χρόνια…, σ. 309,
194
Στα ψηλότερα σημεία των δέντρων της πλατείας Κολωνακίου και της πλατείας Εξαρχείων, το
βράδυ οι φοιτητές είχαν υψώσει ελληνικές σημαίες, ενώ κόλλησαν προκηρύξεις σε τοίχους
κεντρικών και πολυσύχναστων δρόμων. Γατόπουλος Δ., Ιστορία…, σ. 318-319, Κύρου Α.,
190
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προκαθορισμένοι τόποι προσυγκέντρωσης στις πλατείες Αϊ Γιώργη του Καρύτση,
Κάνιγγος, Κλαυθμώνος, Αγίου Κωνσταντίνου, Χρυσοσπηλιώτισσας, Ξυλοθραύστη,
Μητροπόλεως, Μοναστηρίου, Καπνικαρέας, Παλαιού Δημοπρατηρίου και ο χώρος
μπροστά από την Πανεπιστημιακή Λέσχη και τη Νομική Σχολή, γεμίζουν από
κόσμο. 195 Πιο πριν ο καθηγητής Φυσικής του Πανεπιστημίου, Δ. Χόνδρος, είχε
βγάλει ένα πύρινο λόγο παροτρύνοντας τους φοιτητές να περάσουν από τη Λέσχη. 196
Στις 10:30 οι διαδηλωτές βρίσκονται στα προαναφερθέντα σημεία. Ξαφνικά σα να
άκουσαν κάποιο σύνθημα, ξεκινούν όλοι μαζί. Πολλές διαδηλώσεις μαζί, που στην
ουσία είναι μία. Ένα πλήθος που κινείται μέσα από διάφορες οδούς, έχοντας ένα
προορισμό∙ το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα. Οι διαδηλωτές
έχουν στην κεφαλή της κάθε πορείας ελληνικές σημαίες. Οι αρχές κατοχής
αντιδρούν. Διατάζουν τον αποκλεισμό ενός ολόκληρου τμήματος της πόλης γύρω από
το Μνημείο. Από την πλατεία Ζαππείου και Συντάγματος μέχρι τη Λεωφόρο
Βασιλίσσης Σοφίας και Πανεπιστημίου. Ταυτόχρονα στρατιωτικά τμήματα, με
θωρακισμένα αυτοκίνητα, ίλες ιππικού και μοτοσικλέτες, καθώς και πυροσβεστικές
αντλίες εφορμούν εναντίον των διαδηλώσεων. Επιτίθενται στην οδό Μητροπόλεως,
στην οδό Φιλελλήνων, 197 στην οδό Σόλωνος, στην οδό Πανεπιστημίου. Όμως οι
διαδηλωτές είναι καλά οργανωμένοι, με το που δέχονται επίθεση διαλύονται και
κατόπιν συγκεντρώνονται ξανά σε προκαθορισμένα σημεία, προχωρώντας προς τον
αρχικό τους προορισμό. Κατ’ αυτό τον τρόπο διάφορα τμήματα των διαδηλωτών
κατάφεραν να προσεγγίσουν το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, γύρω στις
12:30΄. Τότε οι κατακτητές έστρεψαν τα όπλα κατά των διαδηλωτών και
ακολούθησαν αιματηρές συγκρούσεις. Οι διαδηλωτές τελικά δεν κατάφεραν να
στεφανώσουν το Μνημείο, όμως συγκεντρωθήκανε ξανά στη μία το μεσημέρι έξω
από τη Μητρόπολη, όπου ένας φοιτητής μιλάει στο πλήθος. Οι επιθέσεις των Ιταλών
συνεχίζονται, όπως και η επιμονή των διαδηλωτών να συγκροτούν νέες πορείες, στις
οδούς Απόλλωνος, Αθηνάς, Ιπποκράτους, Κοραή, Ακαδημίας, στο Μοναστηράκι, στο
Δημαρχείο. Μέχρι τις δύο το μεσημέρι οι Ιταλοί επιτίθενται και οι Έλληνες
διαλύονται και σχηματίζουν νέες πορείες. 198
Την ημέρα αυτή αρκετοί διαδηλωτές τραυματίστηκαν και πολύ περισσότεροι
συνελήφθησαν από τις αρχές κατοχής. 199 Τα όρια ανάμεσα στους διαδηλωτές και τον
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Σκλαβωμένοι…, σ. 133, Ζαλοκώστας Χ., Το χρονικό…, σ. 58, Βλάχου Ε., Δημοσιογραφικά…, σ.
147,
Λάζος Χ., Ελληνικό…, σ. 277-278, Γατόπουλος Δ., ο.π., σ. 319, Αξιώτη Μ., Άπαντα…, σ. 69,
Σακελλαρίου Γ. Φοιτητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών αρχικά και Θεσσαλονίκης αργότερα. Προσωπική συνέντευξη στη γράφουσα στις 8-10-2005,
Στη διαδήλωση της οδού Φιλελλήνων με πορεία προς το Σύνταγμα, νεαρή φοιτήτρια που ηγούταν
επιτέθηκε εναντίον ενός απομονωμένου Ιταλού στρατιώτη. Η απροσδόκητη αυτή ενέργεια της
αιφνιδίασε τον Ιταλό, που βρέθηκε πεσμένος κάτω και αφοπλισμένος. Η σκηνή αυτή όμως έπεσε
στην αντίληψη μιας ομάδας καραμπινιέρων, που άρχισαν να καταδιώκουν τη φοιτήτρια. Αυτή στην
προσπάθεια της να κρυφτεί μπήκε σε ένα μέγαρο επί της οδού Όθωνος 8, στο οποίο όμως
στεγαζόταν μια γερμανική στρατιωτική υπηρεσία, με αποτέλεσμα να συλληφθεί. «Ο πανηγυρισμός
της...», εφ. Ελληνικόν Αίμα, αρ. φύλλου 10, 15 Νοεμβρίου 1942, σ. 3, Γατόπουλος Δ., Ιστορία…,
σ. 321, Βερβενιώτη Τ., Η γυναίκα…, σ. 275,
Γατόπουλος Δ., ο.π., σ. 320-321, Κύρου Α., Σκλαβωμένοι…, σ. 133, Αξιώτη Μ., Άπαντα…, σ. 70,
301, Ανταίος Π., Συμβολή…, ΑΙΙ, σ. 369-372, Ζαλοκώστας Χ., Το χρονικό…, σ. 58-59,
Μαγκριώτης Δ., Θυσίαι…, σ. 276, Γλέζος Μ., Εθνική…, τ. Α΄, σ. 633-635, Ξηραδάκη Κ.,
Κατοχικά…, τ. Α΄, σ. 18-20, Χατζηβασιλείου Ε., ΠΕΑΝ…, σ. 100, «Μπράβο στους νέους», εφ.
Ελεύθερη Σκέψη, αρ. φύλλου 6, Νοέμβριος 1942, σ. 3, Φάκελος 4, Παράνομος Τύπος, Ε.Λ.Ι.Α.,
Η φοιτήτρια Ευθυμιάτου τραυματίστηκε στο πόδι από μια σφαίρα Ιταλού και νοσηλεύτηκε στον
«Ευαγγελισμό». Ο θάλαμος της ήταν συνέχεια γεμάτος από φοιτητές που της συμπαραστέκονταν.
«Σύντομες Ειδήσεις», εφ. Δόξα, αρ. φύλλου 12, Νοέμβριος 1942, σ. 7, Φάκελος 3, Παράνομος
Τύπος, ΕΛΙΑ,
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κόσμο άρχισαν να μην είναι πια σαφή. Μερικοί από τους συλληφθέντες αφέθηκαν
ελεύθεροι το απόγευμα, άλλοι την επομένη και άλλοι κρατήθηκαν για πολύ καιρό.
Ενώ συνέβαιναν αυτά στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, σε διάφορους
κλειστούς χώρους λάβαιναν χώρα σεμνές πατριωτικές εκδηλώσεις για τον εορτασμό
της ημέρας. Σε δημόσια κτίρια και ιδιωτικούς χώρους, διέκοπταν για λίγο τη δουλειά,
ρήτορες μιλούσαν για τη σημασία της ημέρας, κρατούσαν ενός λεπτού σιγή και η
τελετή τελείωνε με τον εθνικό ύμνο. 200 Στις εκδηλώσεις έδωσαν δημοσιότητα και τα
συμμαχικά μέσα ενημέρωσης. Από το βράδυ της επετείου και τις επόμενες ημέρες, οι
ραδιοφωνικοί σταθμοί του Λονδίνου και του Καΐρου, μετέδιδαν στις εκπομπές τους
τη σχετική ειδησεογραφία και εκδήλωναν το θαυμασμό τους στον ελληνικό λαό, για
τον υπέροχο αγώνα του και για τη συνεργασία του με τους συμμάχους. 201 Τις
επόμενες μέρες το ΕΑΜ Νέων κινούμενο στη γραμμή που είχε χαράξει έναντι των
άλλων οργανώσεων από το Σεπτέμβριο, διανέμει προκήρυξη όπου προσπαθεί να
περιχαρακώσει τις γραμμές του, εξυμνώντας τους μέχρι τώρα αγώνες της νεολαίας
του και τονίζοντας τη σημασία της ενότητας, για την περαιτέρω ανάπτυξη του
κινήματος. 202
Επιθετική πολιτική του ΕΑΜ Νέων και συμπλοκές για τον έλεγχο του
Ταμείου Απόρων Φοιτητών (ΤΑΦ).
Το Νοέμβριο η εξάπλωση του αντιστασιακού κινήματος ολοένα και μεγαλώνει,
όπως φαίνεται και στη διοικητική έκθεση που συνέταξε στις 10 του μήνα, ο
Στρατιωτικός Διοικητής Νότιας Ελλάδας, Βίλχελμ Σπάιντελ. Σε αυτή μεταξύ άλλων
αναφέρει: «όλες τις νύχτες τα σπίτια σ’ όλα τα μέρη της Αθήνας και του Πειραιά
βάφονται με αγωνιστικά συνθήματα κατά των δυνάμεων του Άξονα, μοιράζονται
προκηρύξεις και τοιχοκολλούνται αφίσες με φανατικό περιεχόμενο. Προκηρύξεις και
εφημερίδες, που μέχρι λίγο πριν έβγαιναν μόνο με πολύγραφο, τώρα εκδίδονται σε
τυπογραφεία…». 203 Για να μπορέσει να περιορίσει το φαινόμενο του τύπου, το
Ιταλικό Φρουραρχείο διατάζει να απογραφούν όλα τα πιεστήρια, για να μπορεί να τα
ελέγξει. Με την ενέργεια αυτή όσοι τυπογράφοι και συντάκτες δε δήλωναν το
τυπογραφείο τους και ανακαλύπτονταν θα συλλαμβάνονταν. Όσοι το δήλωναν, θα
ήταν εκτεθειμένοι οποιαδήποτε στιγμή σε κάποιο αιφνιδιαστικό έλεγχο. Το μέτρο
αυτό αναγκάζει πολλές ομάδες να δουλεύουν με χειροπιεστήρια κρυμμένα σε
υπόγεια. 204
Στο μέτωπο του πολέμου, με τη νίκη των Άγγλων στο Ελ Αλαμέιν στις 4
Νοεμβρίου επί της Στρατιάς του Ρόμμελ, αρχίζει η στροφή του πολέμου στη
Μεσόγειο υπέρ των συμμάχων. Το γεγονός γίνεται γνωστό και επικρατεί αισιοδοξία
για το ενδεχόμενο μιας άμεσης νίκης. Μπροστά σε αυτή την εξέλιξη έχει μείνει
ιστορική η φράση των μαυραγοριτών: «βάστα Ρόμμελ», καθώς έβλεπαν να
•
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Γατόπουλος Δ., Ιστορία…, σ. 321-322, Κύρου Α., Σκλαβωμένοι…, σ. 133
Γλέζος Μ., Εθνική…, τ. Α΄, σ. 635, Μαγκριώτης Δ., Θυσίαι…, σ. 276-277,
«…κατορθώσαμε ν’ αναπτύξουμε τόσο το κίνημα μας χάρη στην ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΣ, γιατί
αγωνιστήκαμε ασταμάτητα για κάθε πρόβλημα της νεολαίας μας, για τον επισιτισμό, την αλληλεγγύη
και την περίθαλψη, τον εκπολιτισμό και την ψυχαγωγία…». Ανταίος Π., Συμβολή…, τ. ΑΙΙ, σ. 374,
Την περίοδο αυτή συνελήφθη ο σπουδαστής του Πολυτεχνείου Παπαδόπουλος. Την ώρα που
έγραφε μαζί με άλλους σπουδαστές συνθήματα στον τοίχο, ένας Γερμανός αξιωματικός που τους
είδε κατέβηκε από το αυτοκίνητο και πυροβόλησε. Οι υπόλοιποι κατάφεραν να ξεφύγουν, αυτός
όμως οδηγήθηκε στη φυλακή και καταδικάστηκε σε εφτά χρόνια φυλάκιση. Πρακτικά
Συνεδριάσεων Διαφόρων Επιτροπών, 2η Συνεδρία Επιτροπής…, σ. 23, Αρχείο Ε.Μ.Π., Ζέκεντορφ
Μ., Η Ελλάδα…, σ. 152,
Τα περισσότερα τυπογραφεία βρισκόταν στην οδό Σόλωνος, σε φτωχά σπίτια και σε υπόγεια.
Γαβαλάς Π. Προσωπική συνέντευξη…, Ζαλοκώστας Χ., Το χρονικό…., σ. 301-302,
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διατίθενται τα αγαθά που ήταν κρυμμένα και τις τιμές των τροφίμων να πέφτουν. 205
Παράλληλα η αντίσταση στο βουνό μεγαλώνει, με το Βελουχιώτη να απελευθερώνει
από τον Οκτώβριο χωριά της Ευρυτανίας και να αρχίζει να δημιουργεί την ελεύθερη
Ελλάδα. Η εντεινόμενη αντιστασιακή δράση κορυφώνεται στις 25 Νοεμβρίου, με την
ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου, μετά από κοινή επιχείρηση Άγγλων
σαμποτέρ και ανταρτών του ΕΛΑΣ και του ΕΔΕΣ. 206 Τέλος στο πολιτικό επίπεδο,
έχοντας συνειδητοποιήσει την αποτυχία του ο Τσολάκογλου, υποβάλει την
παραίτηση του στις 19 Νοεμβρίου. 207 Νέος «πρωθυπουργός» διορίζεται ο
γερμανόφιλος εκ πεποιθήσεως, καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας του
Πανεπιστημίου Αθηνών, Κ. Λογοθετόπουλος. 208
Μέσα σε αυτό το κλίμα, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών συνεχίζουν να μη γίνονται
μαθήματα. Στο Πολυτεχνείο και την Πάντειο τα μαθήματα ξεκινούν τη Δευτέρα 2
Νοεμβρίου, ενώ στην ΑΣΟΕΕ στα μέσα του μηνός. Οι φοιτητές και οι σπουδαστές
μετά την κοινή κάθοδο τους στον εορτασμό για την 28η Οκτωβρίου, επιστρέφουν
στην εσωστρέφεια κλιμακώνοντας τις αντεγκλήσεις. Το κλίμα άρχισε να
επιδεινώνεται, όταν στα τέλη Οκτωβρίου μέλη της Ενωτικής Νεολαίας, που δεν είχαν
ερείσματα στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, πλησίασαν το Τζένο Ιωαννίδη της ΠΕΑΝ
και του ζήτησαν να μοιράσει την ώρα του συσσιτίου το λόγο του Π. Κανελλόπουλου.
Την ώρα λοιπόν του συσσιτίου, καθώς οι Πεανίτες διένειμαν το λόγο, ο Γιάννης
Παπασπύρου του ΕΑΜ Νέων αρχίζει να φωνάζει: «Συνάδελφοι εδώ μας μοιράζουνε
φασιστικές προκηρύξεις», εννοώντας ότι ο λόγος ήταν του Αλέκου Κανελλόπουλου
του πρώην αρχηγού της ΕΟΝ. Ο Ιωαννίδης προσπάθησε να αποκαταστήσει την
αλήθεια, όμως η παρεξήγηση είχε ήδη κάνει τη δουλειά της. Ακούγεται «Βαράτε τους,
φασίστας κι αυτός». Τότε οι Εαμίτες ξεσπούν πάνω στον Ιωαννίδη. Ο Δεσύλλας για
να ηρεμήσουν τα πνεύματα, παίρνει τον Ιωαννίδη και πηγαίνουν στο Πολυτεχνείο.
Όμως τους ακολουθήσανε και εκεί. Έτσι σε κάποια στιγμή ο Ιωαννίδης ακούει:

205

206

207

208

Πέραν των συσσιτίων, η διακίνηση των αγαθών κατά τη διάρκεια της κατοχής γινόταν κυρίως με
δύο παράλληλους τρόπους. Με τη μαύρη αγορά και με το δελτίο άρτου και τροφίμων που είχε
επιβάλει η «κυβέρνηση». Το Νοέμβριο του 1942 λοιπόν, οι κερδοσκόποι άνοιξαν τα αποθέματα
τους στην αγορά, με αποτέλεσμά να μειωθούν οι τιμές μέσα σε λίγες μέρες μέχρι και 50%.
Παράσχος Κ., Η κατοχή…, σ. 16, Γασπαρινάτος Σ., Η κατοχή..., τ. Α, σ. 54-59, Μαγκριώτης Δ.,
Θυσίαι…, σ. 34, 61-62,
Παρόλα αυτά οι προστριβές μεταξύ ΕΛΑΣ και ΕΔΕΣ δε σταματούν, για το λόγο αυτό στις 31
Δεκεμβρίου, συναντιούνται ο Βελουχιώτης με το Ζέρβα, στη Ρουβελίτσα Άρτας. Συζητούν για
ενοποίηση των τμημάτων τους με κοινή διοίκηση από τον Ζέρβα (Στρατιωτικό) και τον
Βελουχιώτη (Καπετάνιο). Τελικά η πρόταση ναυαγεί. Weber J., Πρόσωπα…, σ. 164, Γούναρης Β.
– Παπαπολυβίου Π., Ο φόρος…, σ. 207, Χατζής Θ., Η Νικηφόρα…, τ. 1ος, σ.12,
Η παραίτηση του Τσολάκογλου προκάλεσε μια σύντομη διαμάχη μεταξύ Γερμανών και Ιταλών για
τη διαδοχή του. Οι Ιταλοί προωθούσαν τον προστατευόμενο τους, το Γκοτζαμάνη, όμως οι
Γερμανοί αντιτάχθηκαν στο διορισμό του. Έτσι, δόθηκε μια συμβιβαστική λύση, με την οποία ο
Γκοτζαμάνης παρέμεινε ο «πανυπουργός» των πέντε υπουργείων του οικονομικού τομέα. Η
καινούρια κυβέρνηση ορκίστηκε στις 2 Δεκεμβρίου. Νέοι υπουργοί διορίζονται, ο Αν. Ταβουλάρης
στο υπουργείο Εσωτερικών, ο Έκτωρ Τσιρονίκος στο Γεωργίας και ο Ν. Καλύβας στο
υφυπουργείο Εργασίας. Γρηγοριάδης Φ., Γερμανοί…, σ. 421,
Ο Λογοθετόπουλος είχε σπουδάσει στη Γερμανία, ενώ η αδερφή του ήταν σύζυγος του φον Λιστ.
Με την απελευθέρωση έφυγε μαζί με τους Γερμανούς από την Ελλάδα. Καταδικάστηκε ερήμην σε
θάνατο, αλλά αμνηστεύθηκε το 1951. Κλόουζ Ν., Ο Ελληνικός…, σ. 75, Τομανάς Κ., Χρονικό…,
σ. 218, Ζαούσης Α., Οι δύο Όχθες…, τ. ΒΙ΄, σ. 239, Παράσχος Κ., Η κατοχή…, σ. 16,
Μαθιόπουλος Β., Το νομικό καθεστώς των κυβερνήσεων της Κατοχής. Στο Φλάισερ Χ.-Σβορώνος
Ν…, σ. 252,
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«Βαράτε του γκεσταπίτης». Προσπάθησε να δώσει διευκρινήσεις, όμως δεν πρόλαβε,
με αποτέλεσμα να τον χτυπήσουν αρκετά. 209
Αυτό ήταν το πρώτο επεισόδιο το οποίο αποδόθηκε σε παρεξήγηση. Όμως μετά από
πέντε μέρες, όταν έγινε η απόβαση των συμμάχων στη Βόρεια Αφρική, ο Περρίκος
συντάσσει μία προκήρυξη. Υπεύθυνοι για τη διανομή της ήταν η ομάδα της ΠΕΑΝ
στην ΑΣΟΕΕ. Όταν λοιπόν μοιράζανε την προκήρυξη, έρχεται η ομάδα του ΕΑΜ
Νέων με τον Παπασπύρο και πάλι επικεφαλής και τους επιτέθηκε σχίζοντας τις
προκηρύξεις. 210 Το ίδιο χρονικό διάστημα στο Χημείο, οι φοιτητές Βασίλης
Ταρλατζής της Ιεράς Ταξιαρχίας, και Μπακόπουλος, εκδηλώθηκαν φανερά υπέρ του
ΕΔΕΣ και του Ζέρβα. Αμέσως βρέθηκαν αντιμέτωποι με τους Εαμίτες, οι οποίοι τους
πέταξαν έξω από το Χημείο, σέρνοντας τους από τα ρούχα. Ο Μιχαηλίδης αναφέρει:
«Φαίνεται πως ήρθε "γραμμή" από την καθοδήγηση να τους τσακίσουν». Ευτυχώς
τελικά η σύγκρουση αποφεύχθηκε, με παρέμβαση του στελέχους του ΕΑΜ Νέων,
Νίκου Μουρατίδη, που προστάτευσε τους φοιτητές της «αντίπαλης» οργάνωσης.
Ήταν μια στάση που στο Χημικό τηρήθηκε και από τις δύο πλευρές μέχρι το τέλος
της κατοχής. 211
Σχετικά με τα επεισόδια αυτά η Φώφη Λαζάρου αφηγήθηκε στο Στάικο-Μακρή:
«Είχαμε λοιπόν την πληροφορία από τον Κύρου ότι σήμερα θα κατέβουν στη Λέσχη,
στην Ιπποκράτους, ή στο Χημείο, οι ˝Κανελλοπουλικοί˝. Και υπήρχε γενικός
συναγερμός. Και όταν κατέβαιναν, προφανώς για να μοιράσουν έντυπα ή κάτι τέτοιο,
έπεφτε ξύλο. Ήμουν και εγώ τότε ˝οργισμένη˝ εναντίον τους. Υπήρχε κάτι το αδιόρατο,
ότι οι άνθρωποι αυτοί συνεργάζονται με τον εχθρό. Αλλά και η εντύπωση ότι βλάπτουν
την υπόθεση της ΟΚΝΕ και τον αγώνα που έκανε». 212 Ενώ ο Κώστας Φιλίνης με
έντονη διάθεση αυτοκριτικής προσθέτει: «Εμείς οι αριστεροί τα ξεκινήσαμε αυτά με το
ξύλο. Πόδια από καρέκλες, τενεκεδάκια από τα συσσίτια…». 213 Και η Φώφη Λαζάρου
συνεχίζει: «Πιστεύαμε πως ήμασταν οι μόνοι γνήσιοι αγωνιστές. Οι μόνοι που θα
έσωζαν τον τόπο. Δυστυχώς έτσι πιστεύαμε». 214
Στο Πολυτεχνείο με αφορμή την 25η επέτειο της Οκτωβριανής επανάστασης,
διενεργείται στις 17 Νοεμβρίου από τη Σπουδάζουσα της ΟΚΝΕ, μια εορταστική
εκδήλωση. Οι τάξεις και η Λέσχη του ιδρύματος, γεμίζουν από συνθήματα για τη
Σοβιετική Ένωση και το σοσιαλισμό. Επιπλέον, τα πλάνα ανάπτυξης που ήταν
αναρτημένα στη Λέσχη, εμπλουτίζονται με διαγράμματα τα οποία είχε αναλάβει να
φτιάξει ο Νείλος Μαστραντώνης. Ενώ ο ίδιος ως επικεφαλής μιας ομάδας
ποδηλατιστών, ανεβαίνει την οδό Στουρνάρα, κατευθύνεται στη Μπουμπουλίνας και
την κατάλληλη ώρα, όταν οι συνάδελφοι τους μέσα από το Πολυτεχνείο ανοίγουν τα
παράθυρα, αυτοί πετούν στις τάξεις σημαιάκια κόκκινα και τρικ με σφυροδρέπανα. 215
Τα επεισόδια και οι φραστικές αντεγκλήσεις, κορυφώνονται στις εκλογές για την
ανάδειξη του διοικητικού συμβουλίου, του Ταμείου Απόρων Φοιτητών (ΤΑΦ) στο
209
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Την επόμενη μέρα ο Ιωαννίδης συνάντησε τον Περρίκο ο οποίος του είπε: «Ωραία πράγματα γίνανε
εχτές στο Πολυτεχνείο. Εμφανίστηκε ένας γκεσταπίτης, τον αναγνωρίσανε, τον σακατέψανε στο ξύλο
και πρωτοστάτησαν οι δικοί μας». Συνέντευξη Γ. Ιωαννίδη στο Σ. Τουρνάκη…, σ. 4,
Συνέντευξη Γ. Ιωαννίδη ο.π., σ. 5,
Μιχαηλίδης Π.Μ., «Αγαθουπόλεως…, σ. 60, Μιχαηλίδης Τ., Συνεντεύξεις…, σ. 3-4, Ε.Λ.Ι.Α.,
Στάικος – Μακρής Π., Κίτσος Μαλτέζος…, σ. 162, Χατζηβασιλείου Ε., ΠΕΑΝ…, σ. 151,
Φιλίνης Κ. Προσωπική συνέντευξη…,
Λαζάρου Φ. Προσωπική συνέντευξη…,
Η σπουδάστρια του Πολυτεχνείου Μήλια Ροζίδη δακτυλογραφούσε στο σπίτι της, στην πλατεία
Βαρνάβα, τα κείμενα των τρικ και το μεσημέρι με την τσάντα γεμάτη υλικό πήγαινε στο ραντεβού.
Σε κάποια πάροδο συναντούσε το σύνδεσμο και έδινε το υλικό. Τη γραφομηχανή τη μετέφερε στο
σπίτι της ο Νείλος Μαστραντώνης. Ανταίος Π., Συμβολή…, τ. ΑΙΙ , σ. 437-439, Ελευθερίου Λ.,
Συνεντεύξεις…, σ. 4, Ε.Λ.Ι.Α.,
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Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αυτές όπως προέβλεπε και το καταστατικό του, ήταν να
διεξαχθούν το Νοέμβριο. Η δράση, η προσφορά, η καλή οργάνωση του ΤΑΦ, αλλά
και η εξουσία που δίνει στα μέλη του, οδηγεί τις παρατάξεις να ερίζουν για το ποια θα
ελέγξει το προεδρείο του. Τα εκτεταμένα επεισόδια που σημειώθηκαν, είχαν ως
αποτέλεσμα την επικράτηση του ΕΑΜ Νέων. Σύμφωνα με το Στάικο-Μακρή, ο
πρόεδρος του ΤΑΦ Κώστας Ισιδωρίδης, 216 ανεβαίνει στο βήμα για τον απολογισμό
της δράσης των έξι μηνών της ζωής του σωματείου. Με το που αρχίζει να διαβάζει το
χαρτί που είχε μπροστά του, ακούγεται από τους συγκεντρωμένους φοιτητές μια
φωνή που τον καταγγέλλει ως χαφιέ και ότι το σημείωμα που διαβάζει είναι της
Ασφάλειας. Αμέσως μετά ξεσπά μια άγρια συμπλοκή και η ταμίας του ΤΑΦ,
Μαριέττα Ράδοβιτς, έρχεται αντιμέτωπη με τον Άρη Νικολετόπουλο, που είχε ως
στόχο να της αποσπάσει τον κατάλογο των μελών του σωματείου και τα κουπόνια
εγγραφής που είχε μέσα στην τσάντα της. Τελικά όμως η τσάντα μένει στην κατοχή
της και αυτή διαφεύγει από τη Λέσχη. Μετά τη βίαιη αυτή παρέμβαση της
Σπουδάζουσας της ΟΚΝΕ, ανεστάλει η διενέργεια των αρχαιρεσιών για το νέο
Διοικητικό Συμβούλιο και ορίστηκε νέα ημερομηνία. 217
Τη νέα μέρα που ορίστηκαν οι εκλογές, φοιτητές μέλη της Ιεράς Ταξιαρχίας και της
ΠΕΑΝ, αποφάσισαν να διεκδικήσουν την προεδρία. Κατεβαίνουν στη Λέσχη με
υποψήφιο πρόεδρο το Σπύρο Ιακωβίδη της ΠΕΑΝ. Εκεί όμως δε βρίσκουν
ψηφοδέλτια και μια ομάδα τεσσάρων φοιτητών, αποτελούμενη από τους Πάρη
Κόκκα, Άδωνη Κύρου, Δημήτρη Μαρινόπουλο και Χρήστο Αθανίτη, ξεκινά για το
γραφείο του καθηγητή της Φυσικομαθηματικής Σχολής Γ. Γεωργαλά, που ήταν
επόπτης των συσσιτίων, ώστε να τα πάρει. Όμως μόλις φτάνει εκεί αντιλαμβάνεται
πως έπεσε σε παγίδα, καθώς ο Μικές Κουρουνιώτης και άλλοι της Σπουδάζουσας της
ΟΚΝΕ τους περίμεναν. Τελικά διαφεύγουν και επιστρέφουν στη Λέσχη, εκεί ο
Γεώργιος Αλ. Μαγκάκης έξαλλος παίρνει το λόγο και ζητάει έντιμες εκλογές. Στην
αίθουσα όμως επικρατεί φασαρία και τα αίματα έχουν ανάψει. Τα επεισόδια δεν
αργούν να ξεκινήσουν, με αποτέλεσμα οι Μαγκάκης, Ρούφος, Φραγκόπουλος,
Μονάς, Μεσολωράς, Κόκκας, Κύρου, Αθανίτης, Παναγιωτόπουλος και οι άλλοι
φοιτητές της Ιερής Ταξιαρχίας και της ΠΕΑΝ, όντας λιγότεροι να τραπούν σε φυγή
μετά από ξυλοδαρμό. Πάντως δεν έλειψαν και οι μετριοπαθείς, που προσπαθούσαν να
περιορίσουν τα επεισόδια όπως ο Σπύρος Λιναρδάτος. 218 Εκλογές τελικά για την
ανάδειξη νέου προεδρείου στο ΤΑΦ δε θα γίνουν. Ο Γεωργαλάς, που ήταν
παράλληλα και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου του ΕΑΜ Νέων, θεωρεί ότι η
διαδικασία εξελίχθηκε ομαλά και νέος πρόεδρος τοποθετείται ο Ιάσων Μολφέσης,
ενώ νέος Γενικός Γραμματέας είναι ο Άρης Νικολετόπουλος. Επόπτες του ΤΑΦ
ορίστηκαν οι καθηγητές Γ. Πανταζής και Α. Αγγελόπουλος. 219
216

217
218

219

Μετά τα γεγονότα, οι Κώστας Ισιδωρίδης, Γιάννης Βάκης και αργότερα ο Λευτέρης Κωνστανταράκης, φεύγουν για το βουνό και γίνονται διερμηνείς – σύνδεσμοι της Βρετανικής Στρατιωτικής
Αποστολής (ΒΣΑ) με τις αντάρτικες ομάδες. Αργότερα ο Βάκης θα συλληφθεί από τους Γερμανούς
και τα ίχνη του θα χαθούν σε κάποιο στρατόπεδο συγκεντρώσεως. Στάικος – Μακρής Π., Κίτσος
Μαλτέζος…, σ. 355,
Χατζηβασιλείου Ε., ΠΕΑΝ…, σ. 151, 168, Στάικος – Μακρής Π., ο.π., σ. 164-166,
Στάικος – Μακρής Π., ο.π., σ. 166-167, «Με ποιο δικαίωμα», εφ. Ελληνικά Νειάτα, αρ. φύλλου 23…, σ. 2, Φάκελος 4, Παράνομος Τύπος, Ε.Λ.Ι.Α.,
Μετά τις πρώτες εθνικοαπελευθερωτικές διαδηλώσεις της άνοιξης, πρόεδρος του ταμείου
αναλαμβάνει ο Νικολετόπουλος. Το ήθος του οποίου είχαν αναγνωρίσει οι πανεπιστημιακές αρχές.
Όταν μάλιστα τον Αύγουστο του 1943 συνελήφθη από την Ασφάλεια ως κομμουνιστής, ο
πρύτανης επισκέφτηκε τον «υπουργό» Εσωτερικών και ζήτησε την απόλυση του. Ενώ σε έγγραφο
της Συγκλήτου προς τον «υπουργό» Παιδείας αναφέρεται ότι «ο εν λόγω φοιτητής είναι
συμπαθέστατα γνωστόν εις τας Πανεπιστημιακάς αρχάς, λόγω της επιμέλειας και του ανεπιλήπτου
ήθους του» και καταλήγει ζητώντας την απελευθέρωση του γιατί έτσι «αποδίδεται δικαιοσύνην εις
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Μετά τα επεισόδια ο πρύτανης του Πανεπιστημίου, με την αρ. πρωτ. 2470/18-12-42
επιστολή του προς τους καθηγητές, αναφέρει: «επειδή κατά το τελευταίον δεκαήμερον
συνέβησαν εις τη Φοιτητ. Λέσχην διενέξεις μεταξύ των φοιτητών, καταλήξασαι εις
συμπλοκάς αναμεταξύ των και τραυματισμούς ενίων εξ αυτών, παρίσταται ανάγκη
μεγαλυτέρας εποπτείας και παρακολουθήσεως των». 220 Επιπλέον, για την αποφυγή
νέων επεισοδίων ζητά τη συνεργασία τους και να του δηλώσουν ποια ημέρα της
εβδομάδας μπορούν να διαθέσουν, ώστε να παρίστανται μία φορά στις δεκαπέντε
ημέρες στη Λέσχη, τις ώρες 10-12 π.μ. ή 12-2 μ.μ. 221 Με την επιστολή αυτή
συνάγεται το συμπέρασμα, πως η νέα ημερομηνία των εκλογών στο ΤΑΦ ορίστηκε
για το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου, ή πως οι φοιτητές συνέχισαν τα επεισόδια
μεταξύ τους και μετά τις εκλογές.
• Ο πρώτος νεκρός διαδηλωτής στην Αθήνα είναι φοιτητής
Στη 1 Δεκεμβρίου, σε παράλληλο χρόνο με τις διαδικασίες εκλογής του ΤΑΦ, είχε
οριστεί να ξεκινήσουν και τα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο. Οι φοιτητές από την
επαρχία επέστρεψαν με χίλιες δυσκολίες στην Αθήνα και περίμεναν να μπουν στις
αίθουσες διδασκαλίας. Τη μέρα αυτή όμως, επισκέφθηκε τον πρύτανη ένας Ιταλός
στρατιωτικός. Στην ερώτηση του Ιταλού ποιος αποφασίζει για την έναρξη των
μαθημάτων, ο πρύτανης του απάντησε ότι είναι ζήτημα του Πανεπιστημίου. Όμως
εάν το υπουργείο έχει αντίθετη γνώμη, θα πρέπει να την κοινοποιήσει και η απόφαση
του αυτή θα γίνει σεβαστή. Στη συνέχεια, ο ίδιος Ιταλός πήγε στο υπουργείο Παιδείας
μαζί με ένα πολιτικό υπάλληλο και ζήτησε να μην ανοίξει το Πανεπιστήμιο. Εφτά
μόλις μέρες μετά, στην Πρυτανεία λαμβάνουν το με αρ. πρωτ. 60744/7-12-1942,
έγγραφο του υπουργείου, το οποίο αναφέρει: «Κατόπιν επεμβάσεως της Ιταλικής
Βασιλικής Αντιπροσωπείας παραγγέλομεν όπως άμα τη λήψει της παρούσης διακόψητε
μόνον τα μαθήματα και λοιπάς φροντιστηριακάς ασκήσεις των φοιτητών του καθ’ υμάς
Πανεπιστημίου μέχρι νεωτέρας ημών διαταγής». 222 Έτσι με επέμβαση των Ιταλών και
τη σύμφωνη γνώμη του υπουργείου, το Πανεπιστήμιο παρέμεινε κλειστό «λόγω
φόβου δια ταραχάς, τα οποίας θεωρούν πιθανάς». 223 Με το ίδιο έγγραφο δίνεται
εντολή να σταματήσουνε τα μαθήματα, που είχαν ξεκινήσει μόλις το Νοέμβριο, το
Πολυτεχνείο, η ΑΣΟΕΕ και η Πάντειος. Οι φήμες που κυκλοφορούσαν, έλεγαν πως
τα μέτρα αυτά είναι αντίποινα για την ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου. 224
Παρόλα αυτά, το Δεκέμβριο η προσέλευση των φοιτητών ήταν πολύ μεγάλη. Οι
αίθουσες και το προαύλιο ιδίως του Πανεπιστημίου, που ήταν και το ίδρυμα με τους
περισσότερους φοιτητές, είχαν γεμίσει. Καθώς ξεκίνησαν από τις 10 του μηνός και
παρατάθηκαν μέχρι και τον Ιανουάριο του 1943, οι τμηματικές εξετάσεις στο ίδρυμα.
Η είδηση ότι σταματούν τα μαθήματα σε όλα τα ΑΕΙ, σηκώνει θύελλα διαμαρτυριών.
Την πρωτοβουλία των κινήσεων αναλαμβάνουν οι Εαμίτες φοιτητές, οι οποίοι είναι
περισσότεροι και πιο καλά οργανωμένοι, ενώ έχουν βγει ενισχυμένοι μετά την
επικράτηση στο ΤΑΦ. Την ίδια περίοδο η ΠΕΑΝ συγκλονίζεται από τις συλλήψεις
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223
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ένα σπουδαστήν, ο οποίος εκ της μέχρι τούδε διαγωγής του εις το ΤΑΦ κατέκτησεν την συμπάθειαν
των Πανεπιστημιακών αρχών πλην των άλλων και δια της απολύτου πάντοτε νομιμοφροσύνης
αυτού». Φάκελος: Φοιτητικά…, αρ. πρωτ. 8078/3621/18-8-43, Αρχείο ΕΚΠΑ,
Το πειθαρχικό συμβούλιο του Πανεπιστημίου Αθηνών, επέβαλε στις 16 Δεκεμβρίου την ποινή της
επιπλήξεως στο φοιτητή της Νομικής, Γεώργιο Μπουκουβάλα, γιατί διένεμε προκηρύξεις του
ΕΑΜ Νέων στην Πανεπιστημιακή Λέσχη. Φάκελος: 252, αρ. πρωτ. -/16-12-42, Αρχείο ΕΚΠΑ,
Φάκελος: 252, αρ. πρωτ. 2470/18-12-42, Αρχείο ΕΚΠΑ,
Πρακτικά Συγκλήτου 1942, 30η Συνεδρία της 9ης Δεκεμβρίου 1942, σ. 1, Αρχείο Ε.Μ.Π.,
Πρακτικά…, Συνεδρία δέκατη της 1ης Δεκεμβρίου 1942, σ. 3, Αρχείο ΕΚΠΑ,
«Έκλεισαν τις Σχολές.», εφ. Η Σοσιαλιστική Φλόγα, αρ. φύλλου 3, Ιανουάριος 1943, σ. 3, Φάκελος
10, Παράνομος Τύπος, Ε.Λ.Ι.Α.,
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της ηγετικής της ομάδας, 225 ενώ οι υπόλοιπες αστικές οργανώσεις δεν κινούνται
ακόμη ενιαία. Οι Εαμίτες λοιπόν συγκροτούν επιτροπές και συντάσσουν υπομνήματα,
με τα οποία ζητούν το άνοιγμα όλων των ιδρυμάτων, τη βελτίωση του συσσιτίου και
ειδική μέριμνα για τους επαρχιώτες φοιτητές που είχαν και το μεγαλύτερο πρόβλημα.
Τα υπομνήματα απευθύνονται στο Λογοθετόπουλο, ο οποίος αναλαμβάνοντας την
«πρωθυπουργία», διατήρησε και το υπουργείο Παιδείας.
Έτσι στις 8 Δεκεμβρίου οι σπουδαστές της ΑΣΟΕΕ του επιδίδουν υπόμνημα όπου
στηλιτεύουν το κλείσιμο της Σχολής τους. 226 Αμέσως μετά συγκροτείται Κεντρική
Πανσπουδαστική Επιτροπή που επισκέπτεται το Λογοθετόπουλο, όπου του επιδίδει
και νέο υπόμνημα. Σε αυτό εστιάζουν στην οικτρή επισιτιστική κατάσταση, καθώς
τους τελευταίους οχτώ μήνες τρέφονται «άνευ σταγόνος ελαίου». Τονίζουν ότι όλα τα
ΑΕΙ υπολειτουργούν ή δε λειτουργούν καθόλου, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα
το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο όπως ισχυρίζονται «παραμένει από 10μήνου κλειστόν» και ζητούν να ανοίξουν όλα τα ιδρύματα άμεσα. Καταλήγοντας αιτούνται να
χορηγηθεί βραδινό συσσίτιο με λάδι. Χρηματική επιχορήγηση στους σπουδαστικούς
Συνεταιρισμούς. Να επιλυθούν τα ζητήματα των επαρχιωτών φοιτητών. Να πραγματοποιηθεί η επέκταση του οίκου του Φοιτητή και να εξευρεθεί οίκημα για τους Μακεδονοθράκες. 227 Στο ίδιο πνεύμα κινείται και το πρώτο μέρος υπομνήματος των σπουδαστών του Πολυτεχνείου. Στο δεύτερο μέρος του εξειδικεύει και αναφέρεται στις
ιδιαίτερες ανάγκες τους, όπως αυτές προκύπτουν από τη φύση των σπουδών τους. 228
Παρά το γεγονός πως ο αγώνας των φοιτητών για καλύτερες συνθήκες διαβίωσης
εντεινόταν, η πείνα και η εξαθλίωση είχαν οδηγήσει σε τρομακτική αύξηση των
ασθενειών και ιδίως της φυματίωσης. Για το λόγο αυτό συγκρότησαν «Επιτροπή
ασθενών Φοιτητών» και υπέβαλαν υπόμνημα στην πρυτανεία του Πανεπιστημίου. 229
Με αυτό ζητούσαν: α) να ισχύσει και γι’ αυτούς η διάταξη του υπουργείου Πρόνοιας,
Στις αρχές του 1943, πληροφοριακό δελτίο της ΟΚΝΕ στο Πανεπιστήμιο αμφισβητούσε ακόμη και
τη σύλληψη του Περρίκου και της ηγεσίας της οργάνωσης, «πιάστηκαν δήθεν», ενώ θεωρούσε ότι
επρόκειτο σύντομα να αφεθούν ελεύθεροι και τόνιζε ότι «αυτό δείχνουν τις σχέσεις ΠΕΑΝ και
Γκεστάπο». Χατζηβασιλείου Ε., ΠΕΑΝ…, σ. 149,
226
Στο υπόμνημα αναφέρουν: «Από ημερών εκυκλοφόρουν βάσιμαι φήμαι δια την διακοπήν της
λειτουργίας των Ιδρυμάτων της Ανωτέρας Εκπαιδεύσεως. Χθες αι παραδόσεις της Σχολής μας
διεκόπησαν. Δια του γεγονότος αυτού η σπουδάζουσα νεολαία δέχεται ένα άδικο πλήγμα επί του
δικαιώματος της να μορφωθή. Ειδικώτερον η Σχολή μας, λειτουργούσα κανονικώς από τα μέσα του
παρελθόντος μηνός, έχει δημιουργήση δια τους σπουδαστάς προσθέτους συνθήκας, αίτινες, δεν θα
ήτο ορθόν να παραβλεφθώσιν. […] έχουν συγκεντρωθεί εδώ πολλοί […] οι οποίοι εγκατέλειψαν τας
εστίας […]». Συνεχίζοντας ζητούν τη βελτίωση του συσσιτίου, την ενίσχυση του Συνεταιρισμού
και της περιθάλψεως τους. «Υπόμνημα των Σπουδαστών της Ανώτατης Σχολής Οικονομικών και
Εμπορικών Επιστημών προς την Αυτού Εξοχότητα τον Πρόεδρο της Κυβερνήσεως, Αθήνα, 8-1242», Δ48, Φάκελος Δ, Αρχείο ΕΠΟΝ, ΑΣΚΙ,
227
Αναλυτικότερα αναφέρουν: «Ήδη το Παν/μιον παραμένει από 10μήνου κλειστόν χωρίς ουδεμία
σχετική πνευματική κίνησις να αναπληροί την έλλειψιν της μη λειτουργίας. Το Πολυτεχνείο
λειτουργήσαν επ’ ολίγον έπαυσε ήδη λειτουργούν. Το αυτό δια την Ανωτάτην σχολήν των Νομικών
και Εμπορικών Επιστημών και την Πάντειον». Επίσης μιλάνε για παντελή έλλειψη
ιατοφαρμακευτικής περίθαλψης, «δια το σύνολον του Σπουδαστικού κόσμου, δια τους επαρχιώτας,
τους πρόσφυγας ιδίως τους Μακεδονοθράκας και Αιγυπτίους και δια τους ένοικους των Οίκων
Φοιτητού και Φοιτητρίας». Φάκελος: 252, αρ. πρωτ. 1972/26-11-42, αρ. πρωτ. 1972/808/26-11-42,
Αρχείο ΕΚΠΑ, «Επιστολή φοιτητών προς τον Πρόεδρο Κυβερνήσεως 1942», Δ47, και «Υπόμνημα
φοιτητών προς τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Λογοθετόπουλο 12-1942», Δ53, Φάκελος Δ,
Αρχείο ΕΠΟΝ, ΑΣΚΙ,
228
«Έκθεση φοιτητών Πολυτεχνείου προς τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης», Δ52, Φακελος Δ, Αρχείο
ΕΠΟΝ, ΑΣΚΙ,
229
«Οι φυματικοί φοιτητές συγκεντρώθηκαν και βγάλανε επιτροπή για την καλυτέρευση της θέσης τους».
«Φοιτητικά», εφ. Ο αγώνας των φυματικών, αρ. φύλλου 3, 15 Φεβρουαρίου 1943, σ. 2, Φάκελος 1,
Παράνομος Τύπος, ΕΛΙΑ,
225
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που ανέφερε ότι «οι φυματικοί να λαμβάνουν ηυξημένην μερίδα άρτου κατά το ήμισυ»,
β) το ίδιο υπουργείο να εκδώσει διατακτική τροφίμων, όπως κρέατος, ψαριών, αυγών
κ.α., γ) να χορηγήσει η Φοιτητική Εστία, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο της Γ.
Γεωργαλά, βραδινό συσσίτιο και να γίνουν ενέργειες προς τον Ερυθρό Σταυρό, για να
στείλει τρόφιμα και φάρμακα, όπως κάνει για όλους τους ασθενείς, 230 δ) τα
περισσεύματα της ξηράς τροφής της Φοιτητικής Εστίας, να διατίθενται σε αυτούς, ε)
να αποσταλεί από το Υγειονομικό Κέντρο Αττικοβοιωτίας μουρουνέλαιο και στ) να
ληφθεί μέριμνα για την υγιεινή της κατοικίας των φοιτητών, κυρίως όσων εξ αυτών
εξέρχονται από το σανατόριο. Την ίδια μέρα που παρέλαβε το υπόμνημα η πρυτανεία,
υιοθετεί τις θέσεις των φοιτητών και αποστέλλει έγγραφο στο υπουργείο
Επισιτισμού, επισυνάπτοντας και ονομαστικό κατάλογο των φυματικών φοιτητών. 231
Η «κυβέρνηση» παρά ταύτα παραμένει αδρανής. Οι φοιτητές όμως δεν έχουν το
περιθώριο να περιμένουν, όπως και το σύνολο της κοινωνίας, που πλήττονταν από τα
μεγάλα προβλήματα διαβίωσης και επισιτισμού. Σε αυτά προστίθεται τώρα και η
τρομοκρατία. Από τα μέσα του Δεκεμβρίου, οι πολίτες της Αθήνας και του Πειραιά,
έχουν ξεσηκωθεί ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του ΕΑΜ. Είναι η τρίτη φορά που
τους καλεί σε παρόμοια διαδήλωση. Η πρώτη ήταν στις 16 Ιουλίου και η δεύτερη στις
11 Σεπτεμβρίου. Στις 20 και 21 Δεκεμβρίου, το κέντρο και οι συνοικίες της Αθήνας,
γέμισαν από προκηρύξεις και συνθήματα του ΚΚΕ, του ΕΑΜ, του ΕΑΜ Νέων και
του Εργατικού ΕΑΜ, που προέτρεπαν τους πολίτες να συμμετέχουν στη
διαδήλωση. 232
Την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου, αρχίζει η μεγάλη γενική απεργία – διαδήλωση, των
φοιτητών, μαθητών, εργατών και υπαλλήλων, έξω από το υφυπουργείο Εργασίας. Στη
διαδήλωση που ξεκίνησε στις 10π.μ. από την οδό Πατησίων, οι πολυάριθμοι
διαδηλωτές φώναζαν κατά του νέου «υπουργού» Εργασίας, Ν. Καλύβα, έχοντας ως
κύριο αίτημα τα συσσίτια. Τώρα όμως ακούγεται και ένα άλλο σύνθημα: «Κάτω η
τρομοκρατία». Ο κόσμος ζητά να σταματήσουν οι συλλήψεις, τα βασανιστήρια και οι
εκτελέσεις από τις αρχές κατοχής. Ήταν μια διαδήλωση καλά οργανωμένη, όπου
συμμετείχε μεγάλος αριθμός πολιτών. Στην πρώτη γραμμή της πορείας ήταν οι
φοιτητές Χρήστος Ανταχόπουλος, Μήτσος Κωνσταντινίδης, Κώστας Φίλης, Νίκος
Καρράς, Πλούταρχος Παναγιώτου και Γρηγόρης Φαράκος. 233 Είχαν αναρτήσει πανώ
με την επιγραφή «Ανώτατες Σχολές». Έξω από το υφυπουργείο, που βρισκόταν στη
γωνία Τοσίτσα και Μπουμπουλίνας πίσω από το Αρχαιολογικό Μουσείο, μία
επιτροπή διαδηλωτών ζητά να παρουσιαστεί στον «υπουργό» και να του παραδώσει
τα αιτήματα της. Ο Καλύβας αρνείται να τους δεχθεί και οι τολμηρότεροι διαδηλωτές
ορμούν προς το υφυπουργείο. Οι αστυφύλακες που φυλάσσουν το κτίριο, επιτίθενται
με τα γκλόπ και ξεκινούν οι συγκρούσεις. Βλέποντας τα επεισόδια ο Καλύβας
τηλεφωνεί στους Ιταλούς και τότε μέσα σε λίγη ώρα, με αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες
επιτίθενται οι κατακτητές. Ο κύριος όγκος των διαδηλωτών υποχωρεί προς τις οδούς
Νοταρά, Τοσίτσα και Ζαΐμη. 234
230

231
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Το Πανεπιστήμιο κινούμενο προς αυτή την κατεύθυνση, απευθύνθηκε στον Ερυθρό Σταυρό και
πέτυχε να παραλάβει στις αρχές Ιανουαρίου, έξι δέματα με φαρμακευτικά είδη. Φάκελος: 252, αρ.
πρωτ. 2870/1083/14-1-43, Αρχείο ΕΚΠΑ,
Το Φεβρουάριο του 1943 οι καταγεγραμμένοι φυματικοί φοιτητές είναι 156, 70 από τους οποίους
νοσηλεύονταν στη «Σωτηρία». Τον Ιούνιο οι φυματικοί φτάνουν στους 600. Φάκελος: 252, αρ.
πρωτ. 9086/10-2-43, αρ. πρωτ. 2931/28-6-43, Αρχείο ΕΚΠΑ,
«Νέοι-Αδέλφια. Συντρίψτε με τον αγώνα σας την τρομοκρατία […]», «ΕΑΜΝ», Ε353, Φάκελος Ε,
Αρχείο ΕΠΟΝ, ΑΣΚΙ, Ανταίος Π., Συμβολή…, ΑΙΙ, σ. 378-379,
Κωτσάκης Σ. (Νέστορας), Εισφορά…, σ. 98,
Ανταίος Π., Συμβολή…, ΑΙΙ, σ. 378-380, Λάζος Χ., Ελληνικό…, σ. 278, ., Ο Μυστικός Τύπος στην
Ελλάδα, Επιθεώρηση του Ελεύθερου Ελληνικού Τύπου. Κάιρο, 1943, σ. 49, Ζωίδης Γ., Καΐλας Μ.,
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Λίγο πιο πάνω, στο σημείο που διασταυρώνεται η οδός Στουρνάρα με την οδό
Νοταρά, οι μελανοχίτωνες του Μουσολίνι, είχαν στήσει τα πολυβόλα τους. Ένα
μεγάλο κομμάτι της διαδήλωσης, με επικεφαλείς τους φοιτητές, μπαίνει στην οδό
Νοταρά και έρχονται αντιμέτωποι με τους Ιταλούς πολυβολητές. Δεν υπάρχει άλλη
διέξοδος παρά τα σπίτια της οδού Νοταρά, οι πόρτες ανοίγουν και οι φοιτητές
αρχίζουν να κρύβονται μέσα. Τη στιγμή εκείνη οι Ιταλοί ανοίγουν πυρ, ένας φοιτητής
την ώρα που μπαίνει στο σπίτι του κ. Σαπουνάκη (Νοταρά 10), τραυματίζεται στο
λαιμό και πέφτει αναίσθητος στην είσοδο του. Οι ένοικοι του σπιτιού και οι
συμφοιτητές του καλούν από το τηλέφωνο ένα γιατρό, πριν να φτάσει όμως η
βοήθεια ο φοιτητής λέει «Ζήτω η Πατρίδα» και εκπνέει. Ήταν ο φοιτητής της
Νομικής, Μήτσος Κωνσταντινίδης. 235 Ο πρώτος νεκρός διαδηλωτής στην Αθήνα
ήταν φοιτητής. Γεγονός που αποκτά από μόνο του ιδιαίτερη σημειολογική βαρύτητα.
Οι άλλοι φοιτητές που είχαν καταφύγει στα σπίτια της οδού Νοταρά, ανεβαίνουν στις
ταράτσες και από εκεί αρχίζουν να φωνάζουν συνθήματα και να ψάλλουν τον εθνικό
ύμνο. Όταν οι Ιταλοί έφυγαν, οι φίλοι του Κωνσταντινίδη, οι κάτοικοι της οδού και
πολλοί διαδηλωτές, συγκεντρώθηκαν στο σπίτι όπου κείτονταν νεκρός και με ένα
φορείο τον μετέφεραν στο σπίτι του. Την επόμενη το πρωί, έξω από το σπίτι της οδού
Νοταρά 10, βρέθηκε με τεράστια γράμματα το σύνθημα: ««Διαβάτες εδώ
δολοφονήθηκε στην διαδήλωση της 22/12/1942 ο φοιτητής Μ. Κωνσταντινίδης –
Μισήστε – Εκδικηθήτε – τους Φασίστες», ενώ το σημείο που βρέθηκε νεκρός ήταν
γεμάτο λουλούδια. Ταυτόχρονα το ίδιο βράδυ, συνεργεία της νεολαίας είχαν
αφαιρέσει τις πινακίδες της οδού Καλλιδρομίου και στη θέση τους έγραψαν: «Οδός
Μήτσου Κωνσταντινίδη». 236 Στις συμπλοκές αυτές τραυματίστηκε η φοιτήτρια
Γεωργιάδου Φωφώ και ο φοιτητής της Ιατρικής Φύλης Γεωργίου, ο οποίος αργότερα
πέθανε. 237
Η δολοφονία του Μήτσου Κωνσταντινίδη συγκλονίζει τα ΑΕΙ. Το πρωί της
επόμενης μέρας στη Φοιτητική Λέσχη, ο φοιτητής της Φυσικομαθηματικής και
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Μαματζής Τ., Αθανασίου Φ., Ασούρας Γ., Ιστορία…, σ. 108-109, Κύρου Α., Σκλαβωμένοι…, σ.
135, Λιναρδάτος Κ., «Η μεγάλη διαδήλωση του λαού της Αθήνας στις 22 Δεκεμβρίου 1942», περ.
«Εθνική Αντίσταση», συλλογή 3η, Δεκέμβριος 1962, σ. 250-251, Ζωίδης Γ., «Η γενική απεργία της
22 Δεκέμβρη 1942 και το σταμάτημα του φοβερού θανατικού», περ. «Εθνική Αντίσταση»,
συλλογή 65η, 1990, σ. 11,
Ο Κωνσταντινίδης ήταν από τα βασικά στελέχη της ΟΚΝΕ και μόλις είχε εκλεγεί δεκανέας στο
λόχο των θεωρητικών επιστημών, του υπό ίδρυση ΕΛΑΣ Σπουδαστών. Ο Κώστας Φίλης αναφέρει:
«Είδα και τον Κωνσταντινίδη τότε και πήρε τη θέση που έπρεπε για περιφρούρηση, κάπου Νοταρά, δε
θυμάμαι που ακριβώς όμως. […] Με τον πυροβολισμό, μου φέραν την αναφορά ότι χτυπήσανε τον
Κωνσταντινίδη». Φίλης Κ., Συνεντεύξεις…, σ. 5-6, Ε.Λ.Ι.Α.,
«Ημέρες μαύρης σκλαβιάς», εφ. Εθνικός Παλμός, αρ. φύλλου 4, 28 Δεκεμβρίου 1942, σ. 2, «Ο
μάρτυρας μας Δημήτρης Κωνσταντινίδης», εφ. Λευτεριά, αρ. φύλλου 7, 23 Δεκεμβρίου 1942, σ. 14, «Η προχθεσινή διαδήλωση στους δρόμους της Αθήνας», εφ. Ελεύθερη Ελλάδα, αρ. φύλλου 9, 24
Δεκεμβρίου 1942, σ. 2, Αρχείο Ε. Ι. Τσουδερού, Φάκελος Δ (Α,Β), Γεννάδειος Βιβλιοθήκη,
«Εξακριβωμένες ειδήσεις», εφ. Δόξα, αρ. φύλλου 15, Ιανουάριος 1943, σ. 6, Φάκελος 3, «Στον
Ηρωικό φοιτητή Μήτσο Κωνσταντινίδη», εφ. Φωνή της Νέας, αρ. φύλλου 6, 26 Δεκεμβρίου 1942,
σ. 1, Φάκελος 11, Παράνομος Τύπος, Δρακοπούλου Τ., Συνεντεύξεις…, σ. 2, Ε.Λ.Ι.Α.,
Ο Γεωργίου την εποχή αυτή ήταν β` γραμματέας της ΟΚΝΕ Πανεπιστημίου, τραυματίζεται από
κλωτσιά Γερμανού στο υπογάστριο. Το χτύπημα στην αρχή φαίνεται επιπόλαιο, όμως αργότερα
εξελίσσεται σε επιδιδυμίτιδα, φυματίωση στο αίμα και σηψαιμία. Μετά από λίγους μήνες πεθαίνει.
Λιναρδάτος Σ., «Οι φοιτητές…», σ. 468, Λιναρδάτος Σ., Πολιτικοί…, σ. 77, Παρτσαλίδης Μ.,
«Διπλή αποκατάσταση της Εθνικής Αντίστασης. 50 χρόνια από την ίδρυση του ΕΑΜ. Μια ένδοξη
επέτειος», περ. «Εθνική Αντίσταση», τχ. 18, Ιούλιος-Σεπτέμβριος, 1991, σ. 7, Λιναρδάτος Κ., «Η
μεγάλη…», σ. 251-252, Λαζάρου Φ., «Οι νέες…», σ. 12, «Αίμα ελληνικό στους δρόμους», εφ. Η
Μαχόμενη Ελλάς, αρ. φύλλου 10, 1 Ιανουαρίου 1943, σ. 3, Φάκελος 7, Παράνομος Τύπος,
Ε.Λ.Ι.Α.,
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στέλεχος της ΟΚΝΕ, Γιάννης Δούκας, αναγγέλλει στους συμφοιτητές του που έχουν
συγκεντρωθεί για το συσσίτιο, το θλιβερό νέο και τους καλεί να εκδικηθούν το
θάνατο του Κωνσταντινίδη. 238 Ακολουθούν και άλλοι ομιλητές που προτείνουν
δράσεις για να τιμήσουν τη μνήμη του και παρακινούν τους υπόλοιπους να
σχηματίσουν επιτροπές και να διαμαρτυρηθούν. Ανάμεσα στους ομιλητές ήταν η
Φώφη Λαζάζου και ο φοιτητής του Χημικού τμήματος Αντρέας Παπαγεωργίου. 239
Μετά τις παραινέσεις αυτές, στις 11 π.μ. συγκεντρώθηκαν μπροστά στο
Πανεπιστήμιο 300 περίπου φοιτητές, συγκροτούν πολυμελείς επιτροπές που
αξιώνουν να γίνει επίσημη διαμαρτυρία στις αρχές κατοχής και ζητούν το πτώμα του
συμφοιτητή τους. Η ένταση είναι τέτοια που οι φοιτητές σπάζουν τα τζάμια των
γραφείων της πρυτανείας. 240 Παράλληλα προκηρύξεις και τρικ κυκλοφορούν και
καλούν όλους τους φοιτητές να αντισταθούν. 241
Το εκρηκτικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί προσπαθεί να κατευνάσει ο
«πρωθυπουργός». Ανακοινώνει πως θα επισκεφτεί το κεντρικό σημείο δράσης των
φοιτητών: τη Φοιτητική Λέσχη του Πανεπιστημίου Αθηνών, θέλοντας να δείξει ότι
είναι διαλλακτικός μαζί τους. Η ημερομηνία της επίσκεψης αυτής δεν
αποσαφηνίζεται ούτε στη βιβλιογραφία, ούτε στον παράνομο τύπο της εποχής. Το
μόνο στοιχείο που μπορεί να οδηγήσει στο συμπέρασμα, πως η επίσκεψη
πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου, είναι το άρθρο της νόμιμης
εφημερίδας «Ελεύθερο Βήμα», που γράφτηκε στις 31 Δεκεμβρίου και είχε τίτλο: «Ο
κ. Πρωθυπουργός προς τον φοιτητικόν κόσμον». Στο σημείο αυτό αξίζει να
καταγραφεί πως παρουσιάζει την επίσκεψη ο νόμιμος τύπος: «Ο κ. Κ.
Λογοθετόπουλος […] μετέβη όλως απροόπτως, μόνος του και άνευ συνοδείας, εις την
Πανεπιστημιακήν Λέσχην […] οι φοιτηταί προέβησαν εις εκδηλώσεις ενθουσιασμού
[…] Ομιλήσας κατόπιν προς τους φοιτητάς για τα γενικώτερα εθνικά ζητήματα
επεκαλέσθη τον αγνόν παρτιωτισμόν του φοιτητικού κόσμου […] Ο φοιτητικός κόσμος
ήκουσε μετά μεγάλης προσοχής τον κ. πρόεδρον της κυβερνήσεως και εξερράγη εις
ζητωκραυγάς και ζωηρά χειροκροτήματα». 242
Τα γεγονότα όμως εξελίχθηκαν κάπως διαφορετικά. Η είδηση της επίσκεψης του
Λογοθετόπουλου διαδίδεται και οι φοιτητές κατά κύματα κατεβαίνουν στη Λέσχη,
που όσο πλησιάζει η ώρα γεμίζει ασφυκτικά από κόσμο. Ο Λογοθετόπουλος φτάνει
συνοδευμένος από αστυνομικούς. Οι φοιτητές συγκεντρώνονται αμέσως στην είσοδο
και η Επιτροπή της Λέσχης ζητά από τον «πρωθυπουργό», να περάσει χωρίς τη
συνοδεία αστυνομικών. Υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις αλλά τελικά ο
Λογοθετόπουλος, εφόσον οι φοιτητές τον διαβεβαίωσαν ότι εγγυώνται την ασφάλεια
του, εισέρχεται στο υπόγειο της Λέσχης. Προχωρώντας μέσα αρχίζει να ρωτά τους
φοιτητές πως περνούν. Εκείνοι τότε του προτείνουν να δοκιμάσει το συσσίτιο τους,
ώστε να έχει ιδία άποψη. Μετά από μια στιγμή αμηχανίας, δέχεται την πρόσκληση238
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Περίπου ένα χρόνο μετά το Νοέμβριο του 1943, ένα πρωινό ένας άλλος φοιτητής μιλούσε για το
Δούκα, που είχε εκτελεστεί στο Γουδί από τους κατακτητές. Τα τελευταία του λόγια ήταν: «Με
λένε Γιάννη Δούκα, είμαι από το Παγκράτι, πεθαίνω για τη λευτεριά». Λιναρδάτος Κ., «Η
μεγάλη…», σ. 252, Φαράκος Γ., Μαρτυρίες…, σ. 22-23, Ζορμπαλάς Σ., ΕΠΟΝ…, σ. 198-199,
Κούβαρης Μ., «Σύντομη αναφορά στη συμβολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου
στην εθνική αντίσταση και στους δημοκρατικούς αγώνες ευρύτερα», περ. «Εθνική Αντίσταση»,
συλλογή 54η, Απρίλιος-Ιούνιος 1987, σ. 28,
Λαζάρου Φ., Συνεντεύξεις…, σ. 3, Ε.Λ.Ι.Α.,
«Αίμα ελληνικό στους δρόμους», εφ. Η Μαχόμενη Ελλάς, αρ. φύλλου 10…, σ. 3,
«Ο ήρωας μας Μ. Κωνσταντινίδης έπεσε για τη ζωή μας […]», «ΕΑΜΝ», Ε354, Φάκελος Ε,
Αρχείο ΕΠΟΝ, ΑΣΚΙ,
«Ο κ. Πρωθυπουργός προς τον φοιτητικόν κόσμον», εφ. Ελεύθερο Βήμα, 31 Δεκεμβρίου 1942, σ.
2,
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πρόκληση. Η γκριμάτσα που έκανε ήταν τόσο χαρακτηριστική που την άλλη μέρα ο
αναρτημένος πίνακας είχε γεμίσει με σκίτσα του Αρχέλαου, που απαθανάτισε τη
σκηνή. Ακολούθως ο φοιτητής της Νομικής Θανάσης Κανελλόπουλος, ανεβαίνει σε
ένα τραπέζι και αναπτύσσει ένα-ένα τα φοιτητικά ζητήματα. 243 Ο Λογοθετόπουλος,
απαντά πως αναγνωρίζει τα προβλήματα των φοιτητών και υπόσχεται ότι θα
προσπαθήσει να δώσει λύσεις. Στη συνέχεια τους μιλά για την ανατίναξη της γέφυρας
του Γοργοποτάμου και τους συστήνει «Να μην πάτε μ’ αυτούς τους αλήτες που έχουν
βγεί στο βουνό», η αίθουσα δονείται από μια βοή αποδοκιμασίας και από πόδια που
σέρνονται στο πάτωμα. Ο Κανελλόπουλος του απαντά: «Σου απαγορεύουμε να κάνεις
συζήτηση για πολιτικά θέματα μέσα στη Λέσχη μας. Εμείς μελετούμε την ιστορία και
ξέρουμε να κρίνουμε ποιο είναι το καλύτερο» και ο Αρίστος Υφαντίδης αρχίζει να
τραγουδά: «Αντάρτες βγήκαν στα βουνά για να μη ζούνε σκλάβοι…», αμέσως όλοι οι
φοιτητές ακολουθούν. Ο Λογοθετόπουλος τότε, βλέποντας πως η κατάσταση αρχίζει
να γίνεται ανεξέλεγκτη, αποχωρεί και πηγαίνει στο πολιτικό του γραφείο. 244
Σε μερίδα του παράνομου τύπου αναφέρεται, πως στην επίσκεψη στη Λέσχη ο
«πρωθυπουργός», εκτός από τις υποσχέσεις για τη βελτίωση των συσσιτίων και των
συνθηκών διαβίωσης προς τους φοιτητές, μίλησε και για την πολιτική επιστράτευση,
λέγοντας ότι εάν αυτή γίνει, θα φροντίσει ο ίδιος οι φοιτητές να εξαιρεθούν. Τότε
κάποιος φοιτητής του απάντησε: «Κι αν εξαιρεθούμε εμείς, θα επιστρατευθούν οι
πατέρες μας και τ’ αδέλφια μας. Για τον λόγο αυτό θα κάνουμε το παν για να μην
πραγματοποιηθή το αντιλαϊκό αυτό μέτρο». 245 Ο ίδιος διάλογος, σύμφωνα με το
Ριζοσπάστη της 12ης Ιανουαρίου 1943, παρουσιάζεται να εκτυλίσσεται ανάμεσα στο
Λογοθετόπουλο και σε μια επιτροπή φοιτητών, που τον επισκέφτηκε και του έδωσε
υπόμνημα. 246 Στο ίδιο θέμα επανέρχεται και η «Νεολαία» της ΟΚΝΕ γράφοντας: «Ο
Λογοθετόπουλος το δήλωσε κυνικά στους φοιτητές "επιστράτευση θα γίνει
οπωσδήποτε"». 247 Το ζήτημα της πολιτικής επιστράτευσης πάντως, με τον ένα ή τον
άλλο τρόπο φαίνεται πως έχει τεθεί, καθώς οι καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών
συντάσσουν το Δεκέμβριο του 1942, τετρασέλιδο υπόμνημα προς το Λογοθετόπουλο,
όπου αφού επαινούν τους αγώνες των φοιτητών τους, οι οποίοι «δεν ήτο δυνατόν ν’
αφήσουν ασυγκίνητους τους πνευματικούς αυτών οδηγούς και διδασκάλους», ζητούν
«την υμετέραν ευμενή και στοργικήν επέμβασιν» του. Καθώς θεωρούν πως εάν
Ο Θανάσης Κανελλόπουλος που μιλάει είναι ο μετέπειτα βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν
από τους πρωτεργάτες των φοιτητικών συσσιτίων και του «Συλλόγου Εργαζομένων Φοιτητών».
Την εποχή εκείνη δηλώνει «συνεργαζόμενος με την ΕΠΟΝ». Μάλλον θα εννοεί το ΕΑΜ Νέων. Ενώ
ο Κώστας Λιναρδάτος αναφέρει πως ήταν μέλος της ΟΚΝΕ. Φάτσης Γ. (Επιμέλεια), «Παιδιά τότε,
πολιτικοί σήμερα», εφ. Τα Νέα, αφιέρωμα «Ήμουν Επονίτης», 12 Ιανουαρίου 1983, σ. 7,
244
Λιναρδάτος Κ., Συνεντεύξεις…, σ. 7-8, Ε.Λ.Ι.Α., Λιναρδάτος Κ. Προσωπική συνέντευξη…,
Στάικος – Μακρής Π., Κίτσος Μαλτέζος…, σ. 353, Ανταίος Π., Συμβολή…, ΑΙ, σ. 299-300,
Λιναρδάτος Σ., Πολιτικοί…, σ. 77, Αργυριάδης Α., «Εκδηλώσεις…», σ. 72,
245
«Ο Λογοθετόπουλος αποδοκιμάζεται από φοιτητές», εφ. Η Μαχόμενη Ελλάς, αρ. φύλλου 10…, σ.
4, «Οι φοιτηταί αποδοκιμάζουν τον Έλληνα κούισλιγκ.», εφ. Σάλπισμα Λευτεριάς, αρ. φύλλου 2,
11 Ιανουαρίου 1943, σ. 4, Φάκελος 10, Παράνομος Τύπος, Ε.Λ.Ι.Α., Ο Μυστικός Τύπος στην
Ελλάδα, Επιθεώρηση…, σ. 45-46, Φαράκος Γ., Μαρτυρίες…, σ. 21,
246
Σε αυτή τη συνάντηση ο «πρωθυπουργός», εφόσον υπογράμμισε ότι θα γίνει οπωσδήποτε πολιτική
επιστράτευση, συνέχισε λέγοντας: «Θα φροντίσω να μην επιστρατεύσουν εσάς με τη δικαιολογία, ότι
με το άνοιγμα του Πανεπιστημίου, του Πολυτεχνείου και των άλλων Σχολών πρέπει να συνεχίσετε τις
σπουδές σας». Οι φοιτητές τότε αντέδρασαν θιγόμενοι για τη συναλλαγή που τους πρότεινε και
φεύγοντας με θάρρος του ζητήσανε να παραιτηθεί. «Ματαιώστε την. Ο Λογοθετόπουλος δηλώνει:
"Η πολιτική επιστράτευση θα γίνει"», εφ. Ριζοσπάστης, αρ. φύλλου 34, 12 Γενάρη 1943, σ. 2,
Ανώνυμο, Ριζοσπάστης, 1918-2002…, σ. 58,
247
«Κάτω η επιστράτευση», εφ. Νεολαία, αρ. φύλλου 15, Ιανουάριος 1943, σ. 1, ΣΤ144, Φάκελος ΣΤ,
Αρχείο ΕΠΟΝ, ΑΣΚΙ,
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εφαρμοσθεί το μέτρο της επιστράτευσης, η νεολαία και ιδίως η φοιτώσα, «θα κληθεί
να παράσχη τον επαχθέστατον φόρον του αίματος». 248
Μετά την επίσκεψη του Λογοθετόπουλου, οργανώνεται την παραμονή της
πρωτοχρονιάς του 1943 από το ΕΑΜ Νέων στη Λέσχη, πολιτικό μνημόσυνο για τον
Κωνσταντινίδη. Στη γιορτή πήραν μέρος πλήθος φοιτητών και καθηγητών. Η
αίθουσα ήταν στολισμένη με πολύ φροντίδα, υπήρχαν καλλιτεχνικές αφίσες
φιλοτεχνημένες από σπουδαστές της Σχολής Καλών Τεχνών, τον Αρχέλαο και
ερασιτέχνες ζωγράφους. Οι καθηγητές ανεβήκαν στο βήμα για να χαιρετήσουν και να
συγχαρούν τους φοιτητές. Τελευταίος ανέβηκε ο αγαπημένος και σεβαστός από
όλους τους φοιτητές Αλέξανδρος Σβώλος. Εκείνο το βράδυ, ανάμεσα από τα
τραγούδια, 249 τα σκετς, τους χορούς και τους λόγους, οι φοιτητές έστελναν ένα
μήνυμα: πως θα αντιστέκονταν απέναντι στον ξένο κατακτητή, ακόμη και με τίμημα
την ίδια τους τη ζωή. 250
Εντωμεταξύ στην άλλη Λέσχη αυτή του Πολυτεχνείου, πραγματοποιείται στις 29
Δεκεμβρίου, η χριστουγεννιάτικη γιορτή των σπουδαστών. Την εκδήλωση
οργάνωσαν οι κοπέλες της «Λεύτερης Νέας», με επικεφαλής την Αντωνοπούλου
Δανάη και την Αλίκη Γεωργιάδου της Σχολής Καλών Τεχνών. 251 Στη γιορτή αυτή,
που είχε μεγάλη επιτυχία, είχε στηθεί φάτνη, ακουστήκανε απαγγελίες και τραγούδια.
Τότε ακούστηκε για πρώτη φορά το πολύ γνωστό στην κατοχή τραγούδι, «Πάντα
μπροστά μας, με τη θερμή πνοή, στον ίδιο δρόμο, για μια καινούρια ζωή». Τους
στίχους, σε σκοπό αμερικάνικου τραγουδιού, είχαν γράψει οι σπουδαστές Μανώλης
Φθενάκης και Κώστας Φάκας, οι οποίοι τότε ήταν μέλη της ΟΚΝΕ. 252 Μετά το
Μάρτιο θα πρωτοστατήσουν στις διεργασίες για την ενοποίηση των αστικών
οργανώσεων.
Τα Χριστούγεννα αυτά οργάνωσαν γιορτή και οι σπουδαστές της ΑΣΟΕΕ.
Πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 27 Δεκεμβρίου στις 3μ.μ., στην αίθουσα της παλιάς
Λέσχης της Σχολής, όπου παρευρέθηκαν και οι καθηγητές της. Σε αυτή τραγούδησε η
νεοσύστατη χορωδία της Σχολής, ακουστήκανε κάλαντα από διάφορες περιοχές της
Ελλάδας, έγιναν απαγγελίες ποιημάτων και οι σπουδαστές έπαιξαν ένα μικρό σκετς
με τίτλο: «Απ’ τη σπουδαστική ζωή μας». Στο διάλλειμα οργανώθηκε μια
φιλανθρωπική εκδήλωση με την ονομασία το «παζάρι της περίθαλψης», όπου
συγκεντρώθηκαν είδη πρώτης ανάγκης για τους άπορους σπουδαστές. 253
•

Αντιδράσεις των αρχών κατοχής και της «κυβέρνησης»

«Υπόμνημα των καθηγητών του Πανεπιστημίου προς τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης (1942)», Δ50,
Φάκελος Δ, Αρχείο ΕΠΟΝ, ΑΣΚΙ,
249
Ένα από τα τραγούδια που ακούστηκε ήταν ο ύμνος της Σπουδάζουσας της ΟΚΝΕ, όπου φοιτητές
και σπουδαστές τραγουδούσαν σε κάθε εκδήλωση: «Ελλάδα μας, Ελλάδα μας, ως πότε σκλάβα θα’
σαι. / Τον μαύρο ύπνο της σκλαβιάς ως πότε θα κοιμάσαι. / Ζωή, χαρά και μόρφωση, να το ιδανικό
μας / και μες στον τόπο θέλουμε αφέντη το λαό μας. / Πανεπιστήμιο ανοιχτό, λεύτερη Ανωτάτη / και
το Πολυτεχνείο μας σπουδαστικό παλάτι». Τσέκερης Φ., «Τα πενηντάχρονα της ΕΠΟΝ», περ.
«Εθνική Αντίσταση», συλλογή 78η, 1993, σ. 5,
250
Ανταίος Π., Συμβολή…, τ. ΑΙ, σ. 300-301, Λιναρδάτος Σ., «Οι φοιτητές…», σ. 468, Βουρνάς Τ.,
Ιστορία…, σ. 164-165, Λιναρδάτος Κ., «Η μεγάλη…», σ. 252, Λαζάρου Φ., Συνεντεύξεις…, σ. 1,
Ε.Λ.Ι.Α.,
251
Η Αντωνοπούλου Δανάη αναφέρει: «Το 1942 είχε γίνει η "Λεύτερη Νέα". Θυμάμαι τ’ αγόρια που μας
κορόιδευαν και μας πείραζαν "Ελεύθερες νέες, για να δούμε τι δουλειά μπορείτε να κάνετε μόνες
σας;" "Μπορούμε. Θα οργανώσουμε τις γιορτές μας". "Άντε", μου λέει ο Νείλος (Μαστραντώνης) "να
οργανώσετε τη Χριστουγεννιάτικη γιορτή του Πολυτεχνείου"…». Ανταίος Π., ο.π., τ. ΑΙΙ, σ. 444,
252
Φαράκος Γ., Μαρτυρίες…, σ. 23, 388,
253
«Πρόγραμμα της Χριστουγεννιάτικης Σπουδαστικής γιορτής ΑΣΟΕΕ», Δ60, Φάκελος Δ, Αρχείο
ΕΠΟΝ, ΑΣΚΙ,
248
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Η αναταραχή που επήλθε στους φοιτητές ως απόρροια της δολοφονίας του
Κωνσταντινίδη, καθώς και οι εκδηλώσεις τους στις Λέσχες τους, είχαν μετατρέψει τα
ΑΕΙ σε ένα καζάνι που έβραζε. 254 Σε όλα αυτά προστίθενται και οι εκτελέσεις των
φοιτητών Δημήτρη Λόη και Διονύση Παπαδόπουλου. Οι δύο φοιτητές μέλη της
ΠΕΑΝ, που συνελήφθηκαν για την ανατίναξη της ΕΣΠΟ, παρά το απαλλακτικό
βούλευμα που είχε εκδοθεί, εκτελούνται στις 7 Ιανουαρίου μαζί με τους Αθανάσιο
Σκούρα και Ιωάννη Κατεβάτη. Ακολουθεί η εκτέλεση του αρχηγού της ΠΕΑΝ, Κ.
Περρίκου στις 4 Φεβρουαρίου. 255 Η είδηση ανακοινώνεται μετά από πέντε μέρες
στην εφημερίδα «Ελεύθερο Βήμα» ως εξής: «Καταδίκαι εις θάνατον δια ληστείας και
σαμποτάζ». 256 Ενώ ο παράνομος τύπος των αστικών οργανώσεων συντάσσει
διθυραμβικά αφιερώματα για τον αρχηγό και τα μέλη της οργάνωσης που ανατίναξε
την ΕΣΠΟ. 257 Για τις εκτελέσεις αυτές σύσσωμη η κοινή γνώμη και οι επίσημοι
φορείς του κράτους, όπως εκφραζόταν από τους πρυτάνεις των ΑΕΙ, τον
Αρχιεπίσκοπο, τον πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών και άλλους, αντιδρούν
συντάσσοντας υπόμνημα και επιδίδοντας το στον «πρωθυπουργό». Μοναδική
εξαίρεση, όπως ήδη αναπτύξαμε, αποτέλεσαν το ΕΑΜ Νέων και η ΟΚΝΕ.
Η κατάσταση αναταραχής που δημιουργείται, τροφοδοτεί την αντίδραση των
κατακτητών. Οι οποίοι βλέπουν πως η συμβολή της Πανεπιστημιακής Λέσχης, στην
άνοδο του αντιστασιακού αγώνα των φοιτητών είναι σημαντική. Καθώς εκεί
συγκεντρώνονται οι οργανωμένοι φοιτητές του ΕΑΜ Νέων και καθορίζουν τις
επόμενες κινήσεις τους. Έτσι, στα μέσα Ιανουαρίου Ιταλοί καραμπινιέροι κάνουν
έφοδο στη Λέσχη, σχίζουν με μανία τα συνθήματα, την εφημερίδα του τοίχου και τον
πίνακα ανακοινώσεων. Η οργή τους ξεσπάει σε μια φωτογραφία κρεμασμένη ψηλά
στον τοίχο. Ήταν η φωτογραφία του Μήτσου Κωνσταντινίδη, όπου από κάτω της
έκαιγε μια δάδα που φώτιζε τον όρκο των φοιτητών: «Αξέχαστο αδέλφι, ορκιζόμαστε
να συνεχίσουμε τον αγώνα που αρχίσαμε μαζί». Ύστερα από συστηματική έρευνα
όσων βρίσκονται εκεί, συλλαμβάνονται δύο φοιτητές. Ένας της Επιτροπής Συσσιτίου
και ένας της Επιτροπής τάξης. Ακόμη συνελήφθησαν και δύο φοιτητές που διέμεναν
στον Οίκο του Φοιτητή. Ενώ μερικοί άλλοι συνάδελφοι τους κατόρθωσαν να το
254

255

256
257

Στις 7 Φεβρουαρίου, τελείται επιμνημόσυνη δέηση για τον Κωνσταντινίδη στην εκκλησία του
Αγίου Παντελεήμονα. Συγκεντρώνονται 500 φοιτητές. Mazower M., Στην Ελλάδα του Χίτλερ. Η
εμπειρία της Κατοχής, μετάφραση: Κώστας Κουρεμένος. Αθήνα, «Αλεξάνδρεια», 1994, σ. 141,
Ο Περρίκος γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια το 1905 και υπηρέτησε ως σμηναγός της Βασιλικής
Αεροπορίας. Αποτάχθηκε το 1935, ύστερα από άρθρο του στην εφημερίδα «Εστία», σχετικά με την
ένδεια της Αεροπορίας. Στο διάστημα μέχρι την έναρξη του πολέμου παντρεύτηκε και απέκτησε 3
παιδιά. Με την κήρυξη του πολέμου επανήλθε στο Σώμα με αίτηση του, ως έφεδρος υποσμηναγός.
Αμέσως με την είσοδο των Γερμανών, σχημάτισε την αντιστασιακή οργάνωση ΣΣΝ και μετά την
απόσχιση του ίδρυσε την ΠΕΑΝ. Στην επιστολή που έστειλε στο σπίτι του, πηγαίνοντας για το
εκτελεστικό απόσπασμα τελειώνοντας αναφέρει: «Μου μένουν ακόμη λίγα λεπτά ζωής. Αφήνω τον
κόσμο αυτό χωρίς κανένα μίσος και χωρίς καμία πικρία. Αγωνίστηκα για την πατρίδα μου. Για την
δική τους πατρίδα αγωνίστηκαν κι αυτοί που με κατεδίκασαν. Και θάθελα το αίμα μου, το αίμα αυτό
που θα χυθεί σε λίγες στιγμές να μη μας χωρίσει, αλλά να μας ΕΝΩΣΕΙ κάποτε, με τους σημερινούς
μας αντιπάλους. Δουλέψτε παιδιά μου για την ανθρωπότητα. Δουλέψτε για να ΕΝΩΘΟΥΝ μία μέρα οι
λαοί της Ευρώπης». Πριν από την εκτέλεση είπε περίπου τα εξής στους παριστάμενους Γερμανούς:
«Δεν αισθάνομαι εναντίον σας τίποτε. Εσείς εκάματε το καθήκον σας. Ομοίως και εγώ έκαμα το
καθήκον μου. Είμαι Έλλην αξιωματικός της Αεροπορίας, υποσμηναγός. Σας ευχαριστώ πολύ». Οι
Γερμανοί αξιωματικοί τότε χαιρέτησαν στρατιωτικά. Λίγο πριν την εκτέλεση φώναξε «Ζήτω η
Ελλάς». Βιογραφικό Κώστα Περρίκου, σελ. 1-2, και Έκθεσις του Ιερέως Νικοδήμου Γραικού,
Φάκελος 3-4, Αρχείο ΠΕΑΝ, ΙΑΜΜ, «Κώστας Περρίκος», εφ. Δόξα, αρ. φύλλου 16…,
«Καταδίκαι εις θάνατον δια ληστείας και σαμποτάζ», εφ. Ελεύθερο Βήμα, 9 Φεβρουαρίου 1943, σ. 2,
«Δημήτριος Λόης - Διονύσιος Παπαδόπουλος», εφ. Ελληνικά Νειάτα, αρ. φύλλου 4, Ιανουάριος
1943, σ. 2, Φάκελος 4, Παράνομος Τύπος, «Ήρωες, Κώστας Περρίκος», εφ. Μεγάλη Ελλάς, αρ.
φύλλου 15-16, Φεβρουάριος 1943, σ. 3, Φάκελος: ΠΕΑΝ…, Ε.Λ.Ι.Α.,
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σκάσουν από την πίσω πόρτα. Η έφοδος αυτή είχε ως αποτέλεσμα, ορισμένοι από
τους γνωστούς ηγέτες των σπουδαστών να περάσουν στην παρανομία. 258
Εκτός όμως από την αντίδραση των αρχών κατοχής, η έντονη δραστηριότητα των
φοιτητών με τα συνεχή υπομνήματα και τις παραστάσεις της Κεντρικής
Πανσπουδαστικής Επιτροπής στο Λογοθετόπουλο, η διαδήλωση του Δεκεμβρίου και
η αντίδραση των φοιτητών στην επίσκεψη του στη Λέσχη, κλόνισαν την
«κυβέρνηση» και την έκαναν να αρχίσει από τις πρώτες μέρες του 1943, μια
προσπάθεια ικανοποίησης των βασικών φοιτητικών αιτημάτων. 259 Τα κυριότερα από
αυτά καταγράφονται σε υπόμνημα της Πανσπουδαστικής Επιτροπής, που συνέταξε
στις 28 Δεκεμβρίου του 1942 και αποτελεί το συμπερασματικό κείμενο όλων των
προηγούμενων υπομνημάτων. Με αυτό ζητούν την επανέναρξη των μαθημάτων στο
Πανεπιστήμιο και τα άλλα ιδρύματα αμέσως μετά τις γιορτές. Να παρασχεθούν
τρόφιμα για τη δημιουργία και βραδινού συσσιτίου «μετά ελαίου». Να χορηγηθεί
μηνιαία χρηματική επιχορήγηση, για την καλύτερη παρασκευή του συσσιτίου. Να
προσφερθεί ο δεύτερος όροφος της φοιτητικής Λέσχης «προς χρήσιν των φοιτητών»,
και να επιταχθούν οικήματα για να στεγαστούν οι επαρχιώτες φοιτητές. 260
Εφαρμόζοντας μια πολιτική προσέγγισης προς τους φοιτητές, ο Λογοθετόπουλος
προχωρά στην επίταξη δύο πολυκατοικιών, που θα χρησίμευαν στη στέγαση των
απόρων και αστέγων φοιτητών. 261 Δίνει για την προσωρινή ενίσχυση της Φοιτητικής
Εστίας το ποσό των 3.000.000 δρχ., 262 δίνει δάνειο τιμής υπέρ των Κύπριων
φοιτητών, χορηγεί διατακτικές τροφίμων, κρέατος, ψαριών κ.α., εγκρίνει τη μηνιαία
καταβολή ποσού 1.000.000 δρχ. για το ΤΑΦ 263 και χορηγεί επιπλέον τρόφιμα για
τους φυματικούς φοιτητές. Επίσης διαμεσολαβεί στο Διεθνές Κομιτάτο του Ερυθρού
Σταυρού, για να εξασφαλίσει διπλή μερίδα συσσιτίου και διενεργεί εράνους για την
ένδυση και υπόδηση των Κυπρίων φοιτητών. Ταυτόχρονα, τον ίδιο μήνα το
Πανεπιστήμιο προχωρά στη μετατροπή του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου, που
λειτουργούσε από το 1930 στο Παλαιό Χημείο στην οδό Σόλωνος, σε φοιτητική
εστία. 264 Τέλος, το πιο σημαντικό, με προσωπική του ευθύνη δίνει διαταγή να
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«Εσωτερικά Νέα», εφ. Μαχητής, αρ. φύλλου 1, Φεβρουάριος 1943…, σ. 2, Λιναρδάτος Σ., «Οι
φοιτητές…», σ. 468, Ανταίος Π., Συμβολή…, ΑΙ, σ. 300, Λάζος Χ., Ελληνικό…., σ. 278,
Το ΤΑΣ του Πολυτεχνείου σε προκήρυξη του στις 3 Ιανουαρίου 1943, μεταξύ άλλων αναφέρει:
«…Θα παλαίψουμε μαζί για την εκπλήρωση των υποσχέσεων του Πρωθυπουργού, (βραδυνό σισσίτιο,
άνοιγμα ιδρυμάτων), για την ενίσχυση του συσσιτίου μας με ξηρά τροφή…». Ε452, Φάκελος Ε,
Αρχείο ΕΠΟΝ, ΑΣΚΙ,
«Υπόμνημα φοιτητών Πανεπιστημίου, Πολυτεχνείου και Ανώτατης Εμπορικής, προς τον Πρόεδρο
της Κυβερνήσεως, 28-12-42», Δ49, Φάκελος Δ, Αρχείο ΕΠΟΝ, ΑΣΚΙ,
Φάκελος: 252, αρ. πρωτ. 66/29-1-43, Αρχείο ΕΚΠΑ,
Τα χρήματα αυτά προορίζονταν για την ενίσχυση του συσσιτίου των φοιτητών την πρωτοχρονιά,
με την αγορά κρέατος. Μέχρι τη 1 Μαρτίου 1943 όμως δεν είχαν εισπραχθεί ακόμη. Ευτυχώς ο Γ.
Γεωργαλάς, όταν μετά από αλλεπάλληλες προσπάθειες προσέκρουσε στη γραφειοκρατία, διέθεσε
το εν λόγω ποσό από ένα άλλο ταμείο της Φοιτητικής Εστίας. Τελικά τα χρήματα δόθηκαν στην
Κεντρική Επιτροπή Συσσιτίων τέλη Φεβρουαρίου και από εκεί περίμεναν να καταβληθούν στη
Φοιτητική Εστία. Φάκελος: 252, αρ. πρωτ. 3759/2003/1-3-43, Αρχείο ΕΚΠΑ,
Το ποσό αυτό χορηγήθηκε μία φορά μετά τη διαδήλωση το Δεκέμβριο, έκτοτε μέχρι και τον Ιούνιο
το κράτος όφειλε 5.000.000 δρχ., καθώς είχε να καταβάλει χρήματα στο ΤΑΦ από τον Ιανουάριο
του 1943. Όταν το Μάιο του 1943 καθυστερούσαν αυτές οι επιχορηγήσεις, το ΤΑΦ με αίτημα του
προς την πρυτανεία και το υπουργείο Παιδείας, διεκδίκησε τα οφειλόμενα προς αυτό χρήματα. Το
ίδιο έκανε και η πρυτανεία τον Ιούνιο. Φάκελος: Φοιτητικά…, αρ. πρωτ. 5605/2565/17-5-43,
Φάκελος: 252, αρ. πρωτ. 6218/2824/15-6-43, Αρχείο ΕΚΠΑ,
Φάκελος: 252, «Έκθεσις του διευθυντού της Σωματικής Αγωγής», 25-1-43, Αρχείο ΕΚΠΑ, Εθνικό
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανόραμα…, σ. 384,
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επαναληφθούν τα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο και τα άλλα ιδρύματα από τη Δευτέρα
25 Ιανουαρίου. 265
Παράλληλα ξεκινά και μια επικοινωνιακή εκστρατεία, με στόχο να αμβλύνει το
κλίμα ρήξης που υπάρχει μέσα στα ΑΕΙ. Στην προσπάθεια που καταβάλει για να
αυξήσει το κύρος του, επιστρατεύεται και μια μικρή μερίδα φοιτητών της ιατρικής
που τον επισκέπτονται και του εκφράζουν «προφορικώς και εγγράφως τας θερμάς
ευχαριστίας και την βαθύτατην ευγνωμοσύνην του φοιτητικού κόσμου δια το προς
αυτούς επιδειχθέν στοργικόν ενδιαφέρον του». 266 Η κίνηση αυτή των φοιτητών δεν
έμεινε αναπάντητη από την Ιερή Ταξιαρχία, η οποία γράφει στα «Ελληνικά Νειάτα»:
«μια μικρή ομάς από 20-30 φοιτητές της ιατρικής, που θέλοντας να σπηλώσει το αγνό
φοιτητικό όνομα, επεδοκίμασε σε ενυπόγραφο υπόμνημα το έργο του προδότη
Λογοθετόπουλου», ενώ χαρακτηρίζει την ενέργεια τους «προδοτική» και τους ίδιους
«στιγματισμένους». 267
Το ένα σκέλος των πρωτοβουλιών του Λογοθετόπουλου εστιάζεται στις παροχές,
ενώ το δεύτερο σε μια συγκαλυμμένη επιχείρηση ελέγχου του φοιτητικού σώματος,
τύπου Σακελλαρίου. Έτσι «ενδιαφερόμενος ζωηρώς δια την σπουδάζουσαν νεολαίαν»,
συστήνει στο υπουργείο Παιδείας την ιδιαίτερη υπηρεσία «Προστασίας Ελλήνων
Φοιτητών». Η υπηρεσία στεγαζόταν στο υπουργείο Παιδείας στον 3ο όροφο, γραφείο
52 και 53. Διευθυντής της ορίσθηκε ο φοιτητής Τσαμούρας, έχοντας ως επόπτη τον
καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, Κορίλλα. Ο Κορίλλας είχε διορισθεί από το
Λογοθετόπουλο, στην έδρα της Μακεδονικής Ιστορίας που ιδρύθηκε ειδικά γι’ αυτόν.
Την υπηρεσία αυτή για ευνόητους λόγους ήθελαν να την ενισχύσουν. Έτσι
επιχείρησαν να της παραχωρήσουν τον έλεγχο του πιο ευαίσθητου τομέα της
φοιτητικής ζωής επί κατοχής, αυτού των συσσιτίων. 268 Επίσης μέσω της υπηρεσίας
αυτής, θέλησαν να ορίσουν ποιοι άποροι και άστεγοι φοιτητές θα διαμένουν στις δύο
επιταχθείσες πολυκατοικίες. Στις προθέσεις τους αυτές βέβαια συνάντησαν τη
σθεναρή αντίσταση των πανεπιστημιακών αρχών και των φοιτητών, με αποτέλεσμα
τα σχέδια τους να ναυαγήσουν. 269 Τέλος μετά την ανακοίνωση για το άνοιγμα του
Πανεπιστήμιου, οι αρχές κατοχής και η «κυβέρνηση», λαμβάνουν δρακόντεια μέτρα
για την τήρηση της τάξης μέσα στις Σχολές. Με αποτέλεσμα την ενεργοποίηση της
διαταγής του Τσολάκογλου για λειτουργία αστυνομικού σταθμού μέσα στο ίδρυμα. 270

265

266
267

268

269

270

Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρει: «παρά ταις Αρχαίς Κατοχής, επέτυχον παρ’ αυτών την έγκρισιν
ενάρξεως της λειτουργίας του Πανεπιστημίου, αφού προηγουμένως διεβεβαίωσα αυτάς υπό την
ιδιότητα μου και προσωπικήν μου εγγύησιν ότι ουδέν έκτροπον θέλει λάβει χώραν από μέρους των
φοιτητών». Η ανακοίνωση κλείνει με την απειλή ότι εάν γίνουν επεισόδια, θα κλείσει οριστικά το
Πανεπιστήμιο, θα διακοπούν τα συσσίτια και θα τιμωρηθούν αυστηρά οι υπεύθυνοι. «Από της
προσεχούς Δευτέρας επαναλαμβάνονται τα μαθήματα των Σχολών του Πανεπιστημίου», εφ.
Ελεύθερο Βήμα, 19 Ιανουαρίου 1943, σ. 1, Φάκελος: 252, αρ. πρωτ. 65/29-1-43, αρ. πρωτ.
9086/12-2-43, Αρχείο ΕΚΠΑ,
«Οι φοιτηταί προς τον κ. Πρωθυπουργόν», εφ. Ελεύθερο Βήμα, 13 Φεβρουαρίου 1943, σ. 2,
«Στιγματισμένοι», εφ. Ελληνικά Νειάτα, αρ. φύλλου 5, Φεβρουάριος 1943, σ. 2, Φάκελος 4,
Παράνομος Τύπος, Ε.Λ.Ι.Α.,
«Δια την προστασίαν των φοιτητών τα συσσίτια και η ενίσχυσις των ιδρύθη ειδική υπηρεσία», εφ.
Ελεύθερο Βήμα, 14 Φεβρουαρίου 1943, σ. 2,
Οι φοιτητές που έμεναν στις πολυκατοικίες αυτές, αποτέλεσαν τον «Οίκο Μακεδόνων και Θρακών
Φοιτητών», ο οποίος μετά από έντονες ζυμώσεις μεταξύ πρυτανείας και υπουργείου, υπάχθηκε
τελικά ένα χρόνο μετά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Φάκελος: 252, αρ. πρωτ. 81/3-2-43, αρ. πρωτ.
111/12-2-43, αρ. πρωτ. 21860/8-5-43, Φάκελος: 253, αρ. πρωτ. 23255/7-6-44, Αρχείο ΕΚΠΑ,
«Ευεργετικά Μέτρα» και «Κορίλλας – Τσαμουράς», εφ. Ελληνικά Νειάτα, αρ. φύλλου 5…, σ. 2,
«Έλληνες φοιτητές», εφ. Μαχητής, αρ. φύλλου 1, Φεβρουάριος 1943…, σ. 2,
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Ίδρυση και εξάπλωση της Ενιαίας Πανελλαδικής Οργάνωσης Νέων
(ΕΠΟΝ)
Το διάστημα Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1943, οι φοιτητές του ΕΑΜ Νέων μαζί με τη
μάχη που δίνουν για να παραμείνουν τα ΑΕΙ ανοιχτά, τη μάχη για τη βελτίωση των
βιοτικών συνθηκών της σπουδάζουσας νεολαίας και τη μάχη για την ενημέρωση για
την πολιτική επιστράτευση, προχωρούν σε συνεργασία με το ΚΚΕ, την ΟΚΝΕ και το
ΕΑΜ, στην υλοποίηση του στόχου της ενοποίησης της δράσης της νέας γενιάς κάτω
από μια νέα οργάνωση. 271 Για να καταλήξουν βέβαια σε αυτό το σημείο χρειάστηκε
μέσα σε λιγότερο από ένα χρόνο, να καταφέρουν να πετύχουν όλους τους στόχους
που είχε θέσει η ΟΚΝΕ στη 2η πανελλαδική συνδιάσκεψη της. Από τον Ιούνιο του
1942, γινόταν μετακινήσεις στελεχών της σπουδάζουσας σε όλους τους τομείς
οργάνωσης της ΟΚΝΕ, με στόχο την προετοιμασία και δημιουργία της ΕΠΟΝ. Οι
αρχικοί της πυρήνες μέσα στα ΑΕΙ, κατόρθωσαν με την καθοδήγηση του ΚΚΕ, αλλά
το κυριότερο με τη δράση του ΕΑΜ και του ΕΑΜ Νέων, να διεισδύσουν και να
κινητοποιήσουν ευρύτερα τμήματα της κοινωνίας. Η δράση αυτή όμως συνδυάστηκε
και με μια απίστευτη οργανωτικότητα, που υλοποίησε μέχρι κεραίας το στόχο για τη
δημιουργία ενιαίων οργανώσεων της νεολαίας, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη
κοινωνική αντιπροσώπευση. 272
Με την είσοδο στο 1943 λοιπόν, είχαν δημιουργηθεί όλες οι προϋποθέσεις και είχαν
τεθεί οι βάσεις, για ένα ενοποιημένο μαζικό κίνημα της νεολαίας όλης της χώρας.
Την πρωτοβουλία για την προετοιμασία και τη σύγκληση συσκέψεων, την ανέλαβε η
Κεντρική Επιτροπή (ΚΕ) του ΕΑΜ Νέων. Στις 14 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε η
σύγκληση της ολομέλειας της, όπου έγινε ομόφωνα αποδεκτή η απόφαση, για την
ίδρυση της καινούριας οργάνωσης της νέας γενιάς. Ακολούθησε την 1η Φεβρουαρίου,
προκαταρκτική σύσκεψη των αντιπροσώπων, από όλες τις εθνικοαπελευθερωτικές
οργανώσεις της νεολαίας της αριστεράς. Σε αυτή οι αντιπρόσωποι των οργανώσεων
έλαβαν απόφαση, που δεχόταν τα πορίσματα της προηγούμενης σύσκεψης και
δήλωσαν πως οι οργανώσεις τους διαλύονται και όλες οι δυνάμεις τους θα μπουν στη
νέα οργάνωση. 273
•

Η πρωτοβουλία για την ίδρυση μιας τέτοιας οργάνωσης δεν ήταν μια συγκυριακή απόφαση ή μια
έμπνευση της στιγμής. Ήταν ένας προβληματισμός που αναπτυσσόταν αρκετά χρόνια πριν, και
στηριζόταν σε μια απόφαση του 6ου συνεδρίου του ΚΚΕ, το 1935, που έλεγε: «Στις συνθήκες της
Ελλάδας […] επιβάλλεται η δημιουργία μιας πλατιάς αντιφασιστικής οργάνωσης των νέων που θα
περιλαβαίνει όχι μόνο τους νέους κομμουνιστές, αλλά όλους τους νέους που μισούν την αντίδραση, το
φασισμό, θέλουν την πρόοδο, τη λευτεριά, την ειρήνη…». Το Αντιδικτατορικό Μέτωπο Νέων
(ΑΜΝ) που είχε ιδρυθεί στις αρχές του 1938 θα μπορούσε να χαρακτηριστεί μια πρώτη προσπάθεια, προς αυτή την κατεύθυνση. Η διάλυση του από τη δικτατορία και η κατοχική περίοδος που ακολούθησε στην Ελλάδα, δεν εξάλειψαν την ιδέα. Φαράκος Γ., Μαρτυρίες…, σ. 27, Μπαρτζιώτας Β.,
Η Εθνική…, σ. 176-177, Τζεφρώνης Λ., «Η ΕΠΟΝ μπαίνει στα 50 της», περ. «ΕΑΜ-Αντίσταση»,
τχ. 20, Ιανουάριος-Μάρτιος, 1992, σ. 17, Βαρών-Βασάρ Ο., Η ενηλικίωση…, σ. 237-239,
272
Χατζηπατέρας Κ. – Φαφαλιού-Δραγώνα Μ., Μαρτυρίες…, τ. Α΄, σ. 141-143, Γλέζος Μ., Εθνική…,
τ. Β΄, σ. 1027, 1056, 1063, Ανταίος Π., Συμβολή…, τ. ΑΙΙ , σ. 383, Ελευθερίου Λ., Το
Πολυτεχνείο…, σ. 35,
273
Μια απόφαση που τη χαιρετίζει η επιτροπή της Σπουδάζουσας της ΟΚΝΕ, καθώς στην προκήρυξη
που εκδίδει, με αφορμή την επέτειο ίδρυσης του ΕΑΜ Νέων, αναφέρει: «…η επιτροπή του ΕΑΜΝ
της Σπουδάζουσας Νεολαίας, ΧΑΙΡΕΤΙΖΕΙ μ’ ενθουσιασμό την ευχή που στέλνει η ΚΕ του ΕΑΜΝ
στις οργανώσεις της Νεολαίας, να διαθέσουν όλες τους τις δυνάμεις για την πραγματοποίηση της
ενότητας της νέας γενιάς της χώρας μας…». Ανταίος Π., Συμβολή…, τ. Β΄, σ. 398, Weber J.,
Πρόσωπα…, σ. 164, Χατζής Θ., Η Νικηφόρα…, τ. 1ος, σ. 31-33, Καΐλας Μ., «Στα εικοσάχρονα της
ΕΠΟΝ», περ. «Εθνική Αντίσταση», συλλογή 3η, Δεκέμβριος 1962, σ. 233,
271
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Τέλος στις 23 Φεβρουαρίου, 274 στο σπίτι του δασκάλου Παναγή Δημητράτου στην
οδό Δουκίσσης Πλακεντίας 3 στους Αμπελόκηπους, πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη
που κατέληξε στην απόφαση της ίδρυσης της ΕΠΟΝ. Στη σύσκεψη που ξεκίνησε στις
9 το πρωί, συμμετείχαν αντιπροσωπείες των νεανικών οργανώσεων που
αυτοδιαλύθηκαν και συγχωνεύτηκαν σε αυτή, αντιπροσωπείες του ΕΑΜ Νέων της
Μακεδονίας και της Πελοποννήσου, τα μέλη της ΚΕ του ΕΑΜ Νέων, καθώς και
αντιπροσωπεία του Εθνικού Συμβουλίου των φίλων της νέας γενιάς. Ύστερα από την
εισήγηση που έκανε ο Σταύρος Γιαννακόπουλος, ακολούθησε συζήτηση για τις
γενικές κατευθύνσεις και την ονομασία της νέας οργάνωσης. 275 Εκλέχτηκε
προσωρινό Κεντρικό Συμβούλιο, χαράχτηκαν οι γενικές γραμμές του Καταστατικού
της νέας οργάνωσης και ψηφίστηκαν ομόφωνα το Ιδρυτικό της ΕΠΟΝ 276 και η
Ιδρυτική της Διακήρυξη. Η νέα οργάνωση σύμφωνα με το Ιδρυτικό της, θα πρέπει να
είναι
«εθνικοαπελευθερωτική,
αντιφασιστική,
προοδευτική,
αντιπολεμική,
φιλειρηνική». 277
Στη σύσκεψη, εκτός από τους αντιπροσώπους των οργανώσεων που αναφέρονται
παρακάτω, συμμετείχαν ο καθηγητής του Πολυτεχνείου, Α. Ρουσσόπουλος, οι
παιδαγωγοί, Κ. Σωτηρίου, Ρ. Ιμβριώτη, η Μαρία Σβώλου, οι φοιτητές Σταύρος
Κασιμάτης, Κώστας Λιναρδάτος και οι Ηλέκτρα Αποστόλου, Θόδωρος Λιακόπουλος,
Ριρή Βενιεράτου, Νίκος Ακριτίδης, Μανούσος Πλουμίδης, Γιώργης Οικονόμου, Β.
Καββαθάς, Μπάμπης Δρακόπουλος, Γιώργος Τρικαλινός, Μήτσος Βλαντάς και
Βαγγέλης Βασβανάς. 278
Οι οργανώσεις και οι εκπρόσωποι τους που υπέγραψαν την ίδρυση της ΕΠΟΝ
ήταν: 1) Αγροτική Νεολαία Ελλάδας (ΑΝΕ), με εκπρόσωπο το Στεργιόπουλο 2)
Ενιαία Μαθητική Νεολαία (ΕΜΝ), με εκπρόσωπο το φοιτητή Κώστα Φιλίνη
(Κίμωνας Αποστόλου). 3) Ενιαία Εθνικοαπελευθερωτική Εργατοϋπαλληλική
Νεολαία (ΕΕΕΝ), με εκπρόσωπο τον Πέτρο Δίβερη (Κ. Παντελής), 4) Λεύτερη Νέα
(ΛΝ) με εκπρόσωπο τη σπουδάστρια Κική Βουδούρη (Φαίδρα), 279 5) Λαϊκή
274

275
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277
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Η ημερομηνία αυτή επελέγη συμβολικά, καθώς η 23η Φεβρουαρίου ήταν η ημέρα εορτασμού των
25 χρόνων από την ίδρυση του «Κόκκινου Στρατού». Με αφορμή αυτή την επέτειο σπουδαστές του
Πολυτεχνείου, της ΑΣΟΕΕ και φοιτητές του Πανεπιστημίου, οι περισσότεροι μέλη της ΟΚΝΕ, το
βράδυ γράφανε συνθήματα στους τοίχους υπέρ του Κόκκινου Στρατού. Μη γνωρίζοντας πως την
ίδια ώρα ιδρυόταν η ΕΠΟΝ. Τσέκερης Φ., «Τα πενηντάχρονα …», σ. 4,
Το θέμα της εισήγησης ήταν: «Πρόταση της Κ.Ε. του ΕΑΜΝ για την πραγματοποίηση της Εθνικής
Ενότητας με τη συγκρότηση Ενιαίας Οργάνωσης της Ελληνικής Νεολαίας». Καραντηνός Ν., «23
Φλεβάρη 1943-23 Φλεβάρη 1946», περ. «Νέα Γενιά», αρ. φύλλου 66, 23 Φεβρουαρίου 1946, σ. 12,
Σύμφωνα με πληροφορία του Κώστα Φίλη το ιδρυτικό της οργάνωσης το δακτυλογράφησε η
Μαριέττα Ράδοβιτς. Η Ράδοβιτς ανήκε στην ομάδα των τροτσκιστών, από τα ιδρυτικά μέλη του
ΤΑΦ, που είχε διαγραφεί από το ΕΑΜ Νέων, μετά τα επεισόδια στις εκλογές του Νοεμβρίου του
1942. Στάικος – Μακρής Π., Κίτσος Μαλτέζος…, σ. 355,
Τον Απρίλιο του 1943, κυκλοφόρησε ένα παράνομο φυλλάδιο που περιείχε το καταστατικό της
ΕΠΟΝ. Η Ιδρυτική Διακήρυξη, το Ιδρυτικό και το Καταστατικό της ΕΠΟΝ στο Ανταίος Π.,
Συμβολή…, τ. ΑΙΙ, σ. 210-220, βλ. επίσης στο «Αφιέρωμα στην ΕΠΟΝ, 32 χρόνια από την ίδρυση
της», περ. «Αντί», περίοδος Β΄, τχ. 13, τ. Β΄, 22 Φεβρουαρίου 1975, σ. 14-16, Αφιέρωμα, «ΕΠΟΝ
32 χρόνια», περ. «Θούριος», περίοδος Δ΄, αρ. φύλλου 12, 21 Φεβρουαρίου 1975, σ. 8, «Ιδρυτικό»,
εφ. Νέα Γενιά, αρ. φύλλου 1, 22 Μαρτίου 1943, σ. 2, Φάκελος: Τύπος, ΑΣΚΙ,
Καββαθάς Β., «Τραγουδούσαμε και πολεμούσαμε», εφ. Τα Νέα, αφιέρωμα «Ήμουν Επονίτης», 11
Ιανουαρίου 1983, σ. 7, Ανταίος Π., ο.π., τ. ΑΙ, σ. 3-4, Ζορμπαλάς Σ., ΕΠΟΝ…, σ. 40-41, Φαράκος
Γ., Μαρτυρίες…, σ. 27, Γλέζος Μ., Εθνική…, τ. Α΄, σ. 527-531, Ζωίδης Γ., Καΐλας Μ., Μαματζής
Τ., Αθανασίου Φ., Ασούρας Γ., Ιστορία…., σ. 134, Συλλογικό, Κείμενα…, τ. Α΄, σ. 514-515,
Η Ρίτσα Παπαθεοφίλου αναφέρει ότι την οργάνωση την εκπροσώπησε αυτή. Η Λεύτερη Νέα
αμέσως μετά κυκλοφορεί προκήρυξη όπου μεταξύ άλλων αναφέρει: «Μέσα στην ΕΠΟΝ εμείς οι
νέες θα διατηρήσουμε τις ξεχωριστές κοριτσίστικες ομάδες μας, θα έχωμε όμως κοινά καθοδηγητικά
όργανα μαζί με τους νέους και ίσια ακριβώς δικαιώματα μ’ αυτούς». «Λ.Ν.», Ε384, Φάκελος Ε,
Αρχείο ΕΠΟΝ, ΑΣΚΙ, Χατζηπατέρας Κ. – Φαφαλιού-Δραγώνα Μ., Μαρτυρίες…, τ. Α΄, σ. 253,
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Επαναστατική Νεολαία (ΛΕΝ), με εκπρόσωπο το Γιώργο Σταύρα (Σταύρος), 6)
Ομοσπονδία Κομουνιστών Νεολαιών Ελλάδας (ΟΚΝΕ), με εκπρόσωπο το φοιτητή
Σταύρο Γιαννακόπουλο (Σταμάτης Διαμαντίδης), 7) Σοσιαλιστική Επαναστατική
Πρωτοπορία Ελλάδας (ΣΕΠΕ), με εκπρόσωπο το Γιάννη Παπαθεοδώρου (Νάκος), 8)
Φιλική Εταιρεία Νέων (ΦΕΝ), με εκπρόσωπο το Βενιζέλο Προδρόμου (Λ.
Αναγνωστόπουλος). 280 9) Ένωση Νέων Αγωνιστών Ρούμελης (ΕΝΑΡ), με
εκπρόσωπο τον Αδάμ Μολυβδά, 10) Θεσσαλικός Ιερός Λόχος (ΘΙΛ), με εκπρόσωπο
το σπουδαστή Κώστα Τσακίρη (Κώστας Θεσσαλός). 281 Υπέγραψαν ακόμη ο
αντιπρόσωπος της ΚΕ του ΕΑΜ (υπογραφή δυσανάγνωστη) και ο αντιπρόσωπος του
Εθνικού Συμβουλίου του ΕΑΜ Νέων καθηγητής του Πανεπιστημίου Γ. Γεωργαλάς.
Στο σημείο αυτό αξίζει να επισημανθεί πως όλες αυτές οι οργανώσεις, πλην της
ΟΚΝΕ, είχαν μηδαμινές δυνάμεις στη νεολαία. 282
Στο Προεδρείο της ΕΠΟΝ εκλέγονται, ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Γ.
Γεωργαλάς (Πρόεδρος) και οι Δ. Βλαντάς (Γραμματέας), Ηλέκτρα Αποστόλου
(υπεύθυνη διαφώτισης), Αδάμ Μολυβδάς (υπεύθυνος για τις επαρχίες) και Γ.
Τρικαλινός (γραμματέας Αθήνας). 283 Το σήμα της το έφτιαξε ο σπουδαστής της
Σχολής Καλών Τεχνών, Γιάννης Στεφανίδης. 284 Ενώ ο ύμνος της γράφτηκε σε
στίχους Σοφίας Μαυροειδή-Παπαδάκη και μουσική του Αλέκου Ξένου. 285 Στα ΑΕΙ
δημιουργούνται τμήματα σε όλες τις Σχολές, τα οποία καθοδηγούνταν από τη 10η
Την περίοδο αυτή πρόεδρος της ΦΕΝ ήταν ο Βενιζέλος Προδρόμου και γραμματέας ο Κώστας
Λιναρδάτος. Λιναρδάτος Κ. Προσωπική συνέντευξη…, Γλέζος Μ., Εθνική…, τ. Α΄, σ. 439,
Καββαθάς Β., «Τραγουδούσαμε…, σ. 7,
281
Η ίδρυση του ΘΙΛ λειτούργησε δοκιμαστικά, ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα από την αντίδραση
των παλιών στελεχών της ΟΚΝΕ στην επαρχία στο ενδεχόμενο διάλυσης της. Έτσι, το Σεπτέμβριο
του 1942, μετά από πολλές συζητήσεις και αντιδράσεις, πραγματοποιείται νομαρχιακή σύσκεψη
στη Λάρισα, όπου μεταξύ άλλων συμμετείχε η φοιτήτρια της Χημείας Τούλα Τελειονοπούλου ως
αντιπρόσωπος των φοιτητών και η φοιτήτρια Νίτσα Μπόκοτα. Στη σύσκεψη αποφασίστηκε να
αυτοδιαλυθεί η ΟΚΝΕ και να δοθεί στην καινούρια οργάνωση των νέων το όνομα Θεσσαλικός
Ιερός Λόχος (ΘΙΛ). Στα τοπικά συμβούλια του ΘΙΛ συμμετείχαν και πολλοί φοιτητές που είχαν
επιστρέψει στις ιδιαίτερες πατρίδες τους. Στα Τρίκαλα ήταν οι Λάκης Μπέλλας και Ντίνος
Μπόμπορας της Νομικής και Χρίστος Κοντοβουνήσιος του Πολυτεχνείου. Με την ίδρυση της
ΕΠΟΝ η σπουδάζουσα νεολαία της Λάρισας κυκλοφόρησε τη χειρόγραφη τετρασέλιδη εφημερίδα
«Νίκη». Εφ. Νίκη, Όργανο της Σπουδ. Νεολαίας ΕΠΟΝ Λάρισας, αρ. φύλλου 2, 1 Οκτωβρίου
1943, ΣΤ157, Φάκελος ΣΤ, Αρχείο ΕΠΟΝ, ΑΣΚΙ, Αρσενίου Λ., Η Θεσσαλία στην Αντίσταση.
Επικοί αγώνες του Θεσσαλικού λαού με σύνθημα: Λευτεριά ή θάνατος, τ. Α΄, Β΄. Έκδοση γ΄,
Λάρισα, «Έλλα», (χ.χ.), ενότητα 1.11, Χατζηπατέρας Κ. – Φαφαλιού-Δραγώνα Μ., Μαρτυρίες…,
τ. Α΄, σ. 141-143, Κηπουρός Μ., «Η Θεσσαλική νεολαία στην αντίσταση», περ. «Εθνική
Αντίσταση», συλλογή 11η, Μάιος 1973, σ. 15-16,
282
Ανταίος Π., Συμβολή…, τ. Β΄, σ. 231, 403-404, Μαχαίρας Ε., 50 Χρόνια μετά…, σ. 164, Μολυβδάς
Α., «Η έκθεση του Αδάμ Μολυβδά», περ. «Αντί», τχ. 782, 21 Φεβρουαρίου 2003, σ. 22,
Τσιντζιλώνης Χ., ΟΚΝΕ…., σ. 265-266, Μπαρτζιώτας Β., Η Εθνική…, σ. 108-109, Συλλογικό,
Κείμενα…, τ. Α΄, σ. 512, Λιναρδάτος Κ., «1943-2003. Εξήντα χρόνια πριν… …Όταν ιδρύθηκε η
ΕΠΟΝ», περ. «ΕΑΜ-Αντίσταση», τχ. 64-65, Ιανουάριος-Μάρτιος 2003, Βαρών Ο., Ελληνικός…,
τ. Α΄, σ. νγ-νε, Τζεφρώνης Λ., «Η ΕΠΟΝ…», σ. 18-19,
283
Τρικαλινός Γ., Δρόμος…, σ. 51-52, Ζορμπαλάς Σ., ΕΠΟΝ…, σ. 43-45,
284
Ζορμπαλάς Σ., ο.π., σ. 99,
285
«Με τη χρυσή της νιότης πανοπλία, / το θάρρος, την ορμή, τη λεβεντιά, / πετάμε στον αγώνα, στη
θυσία, / για την Ελλάδα, για τη λευτεριά. / Για μια ζωή ελεύθερη κι ωραία / απλώνουμε της νιότης τα
φτερά / μια πλάση ονειρευτή, μια πλάση νέα, / τα μπράτσα μας να χτίσουν τα γερά. / Καμαρωτά,
χαρούμενα τα νιάτα / σαν σε χορό βαδίζουν πάντα μπρος, / φλόγα, ζωή και θέληση γεμάτα / κι είναι
το πέρασμα τους όλο φως. / Τα νιάτα είμαστε μεις της γης η ελπίδα, / αλί του π’ αντικρύ μας θα
σταθεί, / μελίσι απ’ την κάθε μια πατρίδα / κινάμε να λυτρώσουμε τη γη. / Στο φράχτη της σκλαβιάς
το πέρασμα μας / μια καταλύτρα θαν’ νεροσυρμή. / Το δίκιο, η λευτεριά για σύνθημα μας / Ποιος θα
μας αντικόψει την ορμή;». Χατζηπατέρας Κ. – Φαφαλιού-Δραγώνα Μ., Μαρτυρίες…, τ. Α΄, σ. 252,
Μαχαίρας Ε., Η Τέχνη…, σ. 213,
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αχτίδα Σπουδαστών της ΕΠΟΝ. Στις 2 Μαρτίου συνήλθε η ολομέλεια των
σπουδαστών, όπου έλαβαν μέρος αντιπρόσωποι από όλους τους σπουδαστικούς
τομείς. Η ολομέλεια αποφάσισε την πραγματοποίηση της ενότητας των σπουδαστών
και εξέλεξε προεδρείο. 286
Επικεφαλής ήταν ο φοιτητής της Νομικής Αλέκος Μητρόπουλος. Γύρω από αυτόν
ήταν ο Λεωνίδας Τζεφρώνης, β΄ γραμματέας της αχτίδας Σπουδαστών, ο Γρηγόρης
Φαράκος, γραμματέας του Πολυτεχνείου, 287 ο Λεωνίδας Κύρκος, γραμματέας της
Ιατρικής Σχολής, Γιώργος Βουδούρης, Κώστας Φιλίνης, Αλίκη Γεωργιάδου, Κώστας
Αξελός, Γιώργος Βακιρτζής και άλλοι. Η ομάδα αυτή συνεδρίαζε και αποφάσιζε τις
δραστηριότητες των φοιτητών, συνθήματα, διαδηλώσεις, διεκδικήσεις μαθημάτων,
καλύτεροι εκπαιδευτικοί όροι, καλύτερα συσσίτια, να παραμείνει το Πανεπιστήμιο
ανοιχτό. Καθοδηγήτρια της 10ης αχτίδας ήταν η Καίτη Ζεύγου. Ο Μητρόπουλος ως
γραμματέας ήταν υπεύθυνος και για τη φοιτητική εφημερίδα τη «Φλόγα», η οποία
διαδέχτηκε το «Μαχητή». 288 Η εφημερίδα είχε υπότιτλο: «Όργανο του Συμβουλίου
των Σπουδαστών της Ενιαίας Πανελλαδικής Οργάνωσης Νέων (ΕΠΟΝ)». Το πρώτο
της φύλλο κυκλοφόρησε στις 25 Μαρτίου 1943. 289
Ξεχωριστό ρόλο στην ανάπτυξη της ΕΠΟΝ, διαδραμάτισαν οι οργανώσεις της
Σπουδάζουσας της ΟΚΝΕ στην Αθήνα και αργότερα στη Θεσσαλονίκη. Η συμβολή
τους φάνηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της πλαισίωσης της με στελέχη, που ξεκίνησαν
από τα ΑΕΙ και στάλθηκαν στις διάφορες συνοικίες της Αθήνας και σε όλη την
Ελλάδα, για να τεθούν επικεφαλείς των οργανώσεων των μεγάλων πόλεων, των
επαρχιών και των επονίτικων αντάρτικων σχηματισμών. Οι φοιτητές αυτοί, έχοντας
την εμπειρία της οργάνωσης της αντιστασιακής πάλης, μέσω των αγώνων για τα
φοιτητικά προβλήματα, τον έλεγχο των συσσιτίων, της πολιτιστικής δράσης και των
μεγάλων εθνικοαπελευθερωτικών εκδηλώσεων, ήταν έτοιμοι να εξαπλώσουν
μεθοδικά το αντιστασιακό κίνημα σε όλη την Ελλάδα. Για την αποστολή τους πέρα
από την πείρα, είχαν και ένα μεγάλο θεσμικό όπλο. Το καταστατικό της ΕΠΟΝ.
Η νέα οργάνωση δεν ήταν η νεολαία του ΕΑΜ, ήταν κάτι άλλο, ήταν ένα βήμα
προς την κατεύθυνση της αυτονομίας και της ενότητας της νεολαίας. Η συμβολική
σημασία αυτού του γεγονότος είναι τεράστια και δημιουργεί μια δυναμική που
«Ανακοίνωση», εφ. Λεύτερα Νιάτα, αρ. φύλλου 1…, σ. 4, «Ανακοίνωση», εφ. Φλόγα, αρ. φύλλου
2…, σ. 1,
287
Ανέλαβε μετά τη μεγάλη διαδήλωση της 5ης Μαρτίου και κληρονόμησε αρκετά προβλήματα, καθώς
ως αποτέλεσμα των διαδηλώσεων, ήταν να φύγουν αρκετά στελέχη της ΕΠΟΝ στην παρανομία.
Συμπαραστάτη στη δύσκολη προσπάθεια του είχε το Σταμάτη Χρυσολούρη. Φαράκος Γ.,
Μαρτυρίες…, σ. 28-29,
288
Κύρκος Λ. Προσωπική συνέντευξη…, Προσωπικό Αρχείο Λαζάρου Φ., «Αλέκος …», σ. 2,
289
Στην ιδρυτική σύσκεψη της ΕΠΟΝ είχαν προταθεί διάφορες ονομασίες για τον τίτλο της
εφημερίδας του Κεντρικού της Οργάνου. Οι δύο τίτλοι που ισοψήφισαν ήταν «Φλόγα» και «Νέα
Γενιά». Τελικά υπερίσχυσε ο δεύτερος και έτσι η «Φλόγα» έγινε η εφημερίδα των σπουδαστών.
Από το Μάρτιο του 1943 μέχρι το Νοέμβριο του 1944, κυκλοφόρησαν 32 φύλλα. Το ακαδημαϊκό
έτος 1943-44, συμμετείχε ενεργά στη Συντακτική της Επιτροπή ο Γρήγορης Φαράκος,
αντιπροσωπεύοντας το Πολυτεχνείο. Εντοπίστηκαν στα ΑΣΚΙ, τα ΓΑΚ και το ΕΛΙΑ τα εξής
φύλλα: αρ. φύλλου 1, 25 Μαρτίου 1943, αρ. φύλλου 2, 1 Απριλίου 1943, αρ. φύλλου 9, 15
Αυγούστου 1943, αρ. φύλλου 10, 26 Αυγούστου 1943 (έκτακτη έκδοση), αρ. φύλλου 11, 1
Σεπτεμβρίου 1943, αρ. φύλλου 12, 30 Σεπτεμβρίου 1943 (έκτακτη έκδοση), αρ. φύλλου 13, 1
Οκτωβρίου 1943, αρ. φύλλου 15, 15 Οκτωβρίου 1943, αρ. φύλλου 20, 29 Νοεμβρίου 1943, αρ.
φύλλου 21, 13 Δεκεμβρίου 1943, αρ. φύλλου 24, 23 Φεβρουαρίου 1944, αρ. φύλλου 26, 3 Ιουλίου
1944, αρ. φύλλου 28, 6 Σεπτεμβρίου 1944, αρ. φύλλου 31, ή 1, 23 Οκτωβρίου 1944 και αρ. φύλλου
32 ή 2, 23 Νοεμβρίου 1944. Φάκελος: Τύπος, ΑΣΚΙ, Φάκελος Κ52, Β2, Αρχείο Ηρακλη Πετιμεζά,
ΓΑΚ, Φάκελος 11, Παράνομος Τύπος, Ε.Λ.Ι.Α., Βαρών Ο., Ελληνικός…, τ. Α΄, σ. 347, Ζορμπαλάς
Σ., «Το χρονικό της Νέας Γενιάς», περ. «Εθνική Αντίσταση», συλλογή 3η, Δεκέμβριος 1962, σ.
301, Καραντηνός Ν., «23 Φλεβάρη 1943…», σ. 12,
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καταγράφεται εμφανέστατα. Νέα τοπικά στελέχη αναδεικνύονται σε κάθε περιοχή,
που δεν κουβαλάνε τις προκαταλήψεις και το ιδεολογικό φορτίο των παλιών μελών
της ΟΚΝΕ και αυτοί είναι που δίνουν το χαρακτήρα και τον τόνο στη νέα οργάνωση.
Ενώ μέσα από την κοινή πορεία, την κοινή δράση, τα κοινά ιδανικά, υπήρξε και μια
όσμωση, που έφτανε στο σημείο να μην ξεχωρίζει ο παλιός Οκνίτης. Μία ακόμη
παράμετρος που πιστωνόταν στην ΕΠΟΝ, είναι ότι ο ορίζοντας της δε σταματούσε
στην απελευθέρωση από τις κατοχικές δυνάμεις. Έθετε σε αμφισβήτηση πολλά από
τα μέχρι τότε συστήματα αξιών, επέλεγε τι θα κρατούσε και διαμόρφωνε νέα. Στο
πλαίσιο αυτό η ΕΠΟΝ επεξεργάστηκε μια ολοκληρωμένη μεταπολεμική πρόταση,
δίνοντας προτεραιότητα στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων της νέας γενιάς. Κατ’
αυτόν τον τρόπο δικαιολογείται και η μεγάλη εκτίναξη σε αριθμούς, που
παρατηρήθηκε μετά την ίδρυση της, καθώς μια πραγματική έκρηξη σημειώθηκε στα
επίπεδα συμμετοχής. 290
Αμέσως λοιπόν μετά την ίδρυση της, στελέχη της Σπουδάζουσας της ΟΚΝΕ
ξεκίνησαν δύσκολα και μακρινά ταξίδια και έστησαν οργανώσεις της ΕΠΟΝ σε όλη
την Ελλάδα, πραγματοποιώντας μια πρωτοφανής εξόρμηση προς την επαρχία. Όπου
υπήρχαν τοπικές αντιστασιακές οργανώσεις νέων, αυτές συχνά προσχώρησαν στην
ΕΠΟΝ, δημιουργώντας τον πρώτο τοπικό πυρήνα. Έτσι το Μάρτιο του 1943,
στάλθηκαν στη Μακεδονία ο Λευτέρης Ελευθερίου, η Κατίνα Καρά και ο Κώστας
Λιναρδάτος (έγινε γραμματέας της ΕΠΟΝ Πιερίας). 291 Αργότερα πήγε και ο Άγγελος
Διαμαντόπουλος. Στη Θεσσαλία στάλθηκε ο Κυριάκος Τσακίρης. 292 Στην Ήπειρο
από την άνοιξη του 1943, βρέθηκε ο Γιώργος Τσαούσης και ο Σπύρος Μονδάνος. Στη
Στερεά Ελλάδα ο Νείλος Μαστραντώνης 293, η Ρίτσα Παπαθεοφίλου και ο Αλέκος
Μυριαλής. Στην Πελοπόννησο ο Θόδωρος Λιακόπουλος. 294
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Βαρών Ο., «Αντιστασιακές…», σ. 126-129,
Όταν ανέλαβε στα τέλη Μαρτίου του 1943, στην Κατερίνη δεν υπήρχε παρά μόνο η ΟΚΝΕ με
περίπου 80 μέλη. Συνεργάστηκε με το φοιτητή της Νομικής Δημήτρη Δόμπαση. Τα τοπικά στελέχη
αρχικά τους αντιμετώπισαν με καχυποψία, όταν είπαν πως έπρεπε να διαλυθεί η ΟΚΝΕ και να
ενταχθεί στην ΕΠΟΝ. Παρόλα αυτά δημιουργήθηκε η ΕΠΟΝ Κατερίνης και στο τέλος του 1943
αριθμούσε περίπου 8.000-10.000 μέλη. Επίσης κυκλοφόρησαν το πολυγραφημένο έντυπο της
Νομαρχιακής Επιτροπής ΕΠΟΝ Πιερίας με τίτλο «Νέος Μαχητής». Λιναρδάτος Κ.,
Συνεντεύξεις…, σ. 1, 3, Ε.Λ.Ι.Α., Λιναρδάτος Κ. Προσωπική συνέντευξη…,
Στη συνέχεια το Μάρτιο του 1944 τον αντικατέστησαν ο Σταύρος Κασιμάτης και η Κική
Βουδούρη. Ο Κασιμάτης μαζί με τη Βουδούρη έμεναν σε ένα σπίτι στην Κοκκινιά, περιμένοντας
να αναχωρήσουν για τη Θεσσαλία, όταν στις 4 Μαρτίου του 1944 έλαβε χώρα το μπλόκο στην
περιοχή αυτή. Τότε συνελήφθη ο Κασιμάτης. Όμως χρησιμοποιώντας την πλαστή του ταυτότητα,
κατάφερε να ξεγελάσει τον Πλυτζανόπουλο και να αφεθεί ελεύθερος. Κατευθύνθηκε στο σπίτι του
Ζορμπαλά στην Κυψέλη και μαζί με την Κική Βουδούρη ξεκίνησαν μετά από τρεις ημέρες για τη
Θεσσαλία. Κασιμάτης Σ., Οι παράνομοι…, σ. 56-59,
Ο Μαστραντώνης εγκατέλειψε την Αθήνα τον Ιούλιο του 1943. Έγινε γραμματέας του
Νομαρχιακού Συμβουλίου Φθιώτιδας-Φωκίδας-Ευρυτανίας της ΕΠΟΝ και αργότερα δεύτερος
γραμματέας του Συμβουλίου Περιοχής της ΕΠΟΝ στην Ανατολική Στερεά-Εύβοια. Με την
καθοδήγηση του και τη συνεργασία του με τον τελειόφοιτο της Γεωπονίας Αντωνίου Βασίλη,
συνέβαλε ουσιαστικά στην έναρξη της λειτουργίας της Γεωργικής Σχολής της ΕΠΟΝ στη δυτική
Φθιώτιδα, που λειτούργησε επί κατοχής. Τον Αύγουστο του 1944 ο Μαστραντώνης βρέθηκε στη
Λαμία, όπου ένα μήνα μετά στις 2 Σεπτεμβρίου σκοτώνεται σε μια τυχαία σύγκρουση με Ιταλούς
που παρέμειναν στο γερμανικό στρατό. Δ.Κ., «Νείλος Μαστραντώνης (Κλέαρχος)», περ. «Εθνική
Αντίσταση», συλλογή 10η, Οκτώβριος 1971, σ. 131-132, Αργυρίου Α., «Η γενιά που σπατάλησε
την αγαθή της μερίδα», εφ. Το Βήμα, 16 Απριλίου 1982, σελ. 4, Αντωνίου Β., «Η λειτουργία των
Γεωργικών Σχολών της ΕΠΟΝ στη Δυτική Φθιώτιδα τον καιρό της κατοχής», περ. «Εθνική
Αντίσταση», συλλογή 37η και 38η, Αύγουστος-Οκτώβριος 1983 και Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1983,
σ. 10-14 και 33-37 αντίστοιχα, «Οι ήρωες μας. Νείλος Μαστραντώνης», εφ. Νέα Γενιά, αρ. φύλλου
37, 28 Σεπτεμβρίου 1944, σ. 2, Φάκελος: Τύπος, ΑΣΚΙ ,
Ζορμπαλάς Σ., ΕΠΟΝ…, σ. 237, 243, Ανταίος Π., Συμβολή…, τ. Β΄, σ. 278-279,
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Στις 13 Μαρτίου ξεκίνησε και η πρώτη αποστολή της ΕΠΟΝ για το βουνό. Η
ομάδα αποτελούνταν από έξι άτομα, οι τέσσερις από τους οποίους ήταν φοιτητές.
Είχε ως επικεφαλής το Σταύρο Γιαννακόπουλο. Σκοπός η συνάντηση του με τον Άρη
Βελουχιώτη και στόχος, να πειστεί για να σχηματίσει υποδειγματικούς σχηματισμούς
της ΕΠΟΝ, δίπλα στις μονάδες του ΕΛΑΣ. 295 Στις αρχές Απριλίου, ο Σπύρος
Λιναρδάτος πήρε εντολή να φύγει από το σπουδαστικό κίνημα και να πάει να
βοηθήσει στη συγκρότηση της νέας οργάνωσης νεολαίας της ΕΠΟΝ, στις γειτονιές
του Κολωνού και το Περιστέρι. Το Σεπτέμβριο η Μαρία Ανταχοπούλου αναλαμβάνει
γραμματέας στη Νέα Φιλαδέλφεια. 296 Η Κική Βουδούρη και η Φώφη Λαζάρου
έφυγαν στην Επιτροπή Πόλης του Πειραιά, όπου δούλευαν στις συνοικίες. 297 Στις
συνοικίες και τις γειτονιές πήγε και η Μανωλκίδου Φανή. 298 Ο Μανώλης Γλέζος
ανέλαβε γραμματέας της ΕΠΟΝ Μεταξουργείου και αργότερα του Βοτανικού. Εκεί
συνεργάστηκε με τους φοιτητές Αντώνη Μοσχοβάκη και Γιώργο Καραβίδα. 299 Ο
Τάκης Μπενάς ανέλαβε γραμματέας στον τομέα Κερατσίνι-Δραπετσώνα-Αμφιάλη. 300
Μία ακόμη σημαντική παράμετρος της ραγδαίας ανάπτυξης και απήχησης της
ΕΠΟΝ, ήταν και η ιδιαίτερη βαρύτητα που έδωσε στον τομέα του τύπου. Καθώς τον
ανήγαγε σε ένα από τα σημαντικότερα κανάλια, μέσα από τα οποία προσέγγισε τη
νεολαία και ταυτόχρονα της έδωσε βήμα έκφρασης. Κάθε όργανο της, Συμβούλιο
Νομού, Επαρχιακό Συμβούλιο κτλ, σε όλη την κλίμακα της οργάνωσης, όφειλε να
εκδίδει το δικό του έντυπο. Πρώτη φορά οι τόποι εκδόσεως, εμφάνισαν μια τέτοια
πληθώρα επαρχιακών πόλεων και χωριών, που είχαν πολλές φορές δύο και τρεις
εκδόσεις ο καθένας. Στην περιοχή της Αθήνας και του Πειραιά, εκδίδονται πολλά
επονίτικα έντυπα, τόσο φοιτητικά, όσο και στους τομείς των εργαζομένων. Το
κεντρικό όργανο της ΕΠΟΝ είναι η «Νέα Γενιά». 301
Η πρώτη περίοδος της οργανωτικής εξόρμησης, που άρχισε με την αποστολή
οργανωτών από το Κεντρικό Συμβούλιο σε όλη τη χώρα, ολοκληρώνεται με την
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Όπως γράφει στο βιβλίο του: «Ο Άρης μ’ όλο το κοφτερό του μυαλό, αιχμάλωτος αντιλήψεων που
αντιστοιχούσαν σε μιαν άλλη ιστορική περίοδο του νεολαιίστικου κινήματος δεν είδε με καλό μάτι την
ΕΠΟΝ». Ανταίος Π., ο.π., σ. 158-161, Λιναρδάτος Σ., Πολιτικοί…, σ. 82,
Λιναρδάτος Σ., ο.π., σ. 82, 91
Εκεί στις γειτονιές Αγιά Σοφία και Ταμπούρια, δημιουργούν το Σεπτέμβριο του 1943 Λέσχες
Νεότητας, μεταφέροντας την οργανωτική τους πείρα από τη συμμετοχή τους στους φοιτητικούς
αγώνες. Οι Λέσχες αυτές λειτούργησαν περίπου 4 μήνες, καθώς έκλεισαν στις αρχές του 1944.
Λαζάρου Φ., Συνεντεύξεις…, σ. 4 και Βουδούρη Κ., Συνεντεύξεις…, σ. 2, Ε.Λ.Ι.Α.,
«Μ’ έστειλαν στην οργάνωση της ΕΠΟΝ Αθήνας στις γειτονιές. Η δουλειά ήταν τρομερά δύσκολη.
Έπρεπε να ξαναφτιάξουμε οργανώσεις εκεί που είχαν διαλυθεί από τις συλλήψεις. Μπλόκα συνέχεια».
Μανωλκίδου-Βέττα Φ., Θα…, σ. 39,
Γλέζος Μ., Εθνική…, τ. Β΄, σ. 919-921,
Μαυροειδής Λ., Αγωνιστές, Η Ελληνική Αριστερά χθες, σήμερα, αύριο. Αθήνα, «Προσκήνιο»,
2002, σ. 100,
Ήταν όργανο του Κ.Σ. της ΕΠΟΝ. Το πρώτο φύλλο της κυκλοφόρησε στις 22 Μαρτίου του 1943.
Συνολικά κυκλοφόρησαν 82 τεύχη, από το Μάρτιο του 1943 μέχρι και το Μάιο του 1947. Σε αυτή
αρθρογραφούσαν οι φοιτητές Αντρέας Φραγκιάς, Σταύρος Ζορμπαλάς και ο απόφοιτος της
Φιλολογίας, Νίκος Καραντινός. Οι δύο τελευταίοι ήταν μέλη και της Συντακτικής της Επιτροπής,
που αποτελούνταν από τους Κώστα Σωτηρίου, Ρόζα Ιμβριώτη και Μαρία Σβώλου. Από το 30ο της
φύλλο, η εφημερίδα άρχισε να εκδίδεται στην ελεύθερη Ελλάδα, δίπλα στο Προεδρείο του ΚΣ της
ΕΠΟΝ, με αρχισυντάκτη το Νίκο Γιανναρά, ενώ το 39ο φύλλο της κυκλοφόρησε στις 20
Νοεμβρίου του 1944, στην ελεύθερη πλέον Ελλάδα και ταυτόχρονα μετατρέπεται σε περιοδικό. Με
τη σύγκρουση του Δεκέμβρη κυκλοφόρησε και πάλι σαν εφημερίδα μερικές φορές στα Τρίκαλα.
Μετά τη συμφωνία της Βάρκιζας επανακυκλοφόρησε σα 15νθήμερο περιοδικό από τις 15 Μαρτίου
1945 (αρ. φύλλου 45), μέχρι τον Οκτώβριο του 1947, οπότε και έκλεισε οριστικά μέσα στο βαρύ
κλίμα του εμφυλίου. Ζορμπαλάς Σ., «Το χρονικό…», σ. 301-304, Ζορμπαλάς Σ., ΕΠΟΝ…, σ. 175,
177-178, Βαρών Ο., Ελληνικός…, τ. Α΄, σ. σ. νζ-νθ, 249, Φραγκιάς Α., Συνεντεύξεις από το
αρχείο της ΕΡΤ, Φάκελος Υ,Φ,Χ,Ψ,Ω, 331, σ. 1, Ε.Λ.Ι.Α., Ανταίος Π., Συμβολή…, τ. ΑΙΙ , σ. 485,
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πραγματοποίηση των Συνδιασκέψεων Περιοχών των βασικών οργανώσεων, το
καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 1943. 302 Με τις συνδιασκέψεις αυτές, η ΕΠΟΝ
μετατρέπεται πραγματικά σε Ενιαία και Πανελλαδική οργάνωση των νέων
αντιστασιακών, με δεκάδες χιλιάδες μέλη από τη μια έως την άλλη άκρη της χώρας.
Ως το Νοέμβριο του 1943, ολοκληρώνεται ο πρώτος κύκλος των συνδιασκέψεων των
οργανώσεων της ΕΠΟΝ, αρχίζοντας από τις οργανώσεις της Αθήνας και του Πειραιά
και τελειώνοντας με τη συνδιάσκεψη της Μακεδονίας. Οι συνδιασκέψεις αυτές
σφραγίζουν όχι μόνο οργανωτικά, αλλά και ιδεολογικά-πολιτικά την πρώτη περίοδο
της ζωής της ΕΠΟΝ. 303
• Οι πρώτες ζυμώσεις για την ενοποίηση των αστικών οργανώσεων
Το ίδιο χρονικό διάστημα παρατηρείται μια έντονη κινητικότητα και από την
πλευρά των φοιτητών των αστικών οργανώσεων. Οι φοιτητές αυτοί βλέπουν τους
αριστερούς συναδέλφους τους, να προχωρούν με συντονισμένα και μελετημένα
βήματα, προς την ενοποίηση και την επέκταση της επιρροής τους όχι μόνο στο
φοιτητικό χώρο, αλλά και στον κοινωνικό ιστό όλης της χώρας. Νιώθουν μέσα στα
ιδρύματα τους την ασφυκτική πίεση πλέον μιας ισχυρής δύναμης, που επιδιώκει να
εντάξει κάθε προοδευτική φωνή μέσα σε ένα ευρύ ιδεολογικό φάσμα. 304 Ένα φάσμα
που χωρίς να αποκλείει τις προγενέστερες πολιτικές καταβολές των μελών του, τις
εντάσσει σε ένα καινούριο οραματικό προσανατολισμό, όπου κυριαρχεί η κοινωνική
δικαιοσύνη και η πνευματική αναγέννηση. Στο πλαίσιο αυτό η νίκη επί των
κατακτητών είναι η πρώτη μάχη, σε ένα πόλεμο ιδεών για την πραγματοποίηση του
τελικού οράματος. Ενώ όποιος δε συστρατεύεται σε αυτό τον αγώνα, θεωρείται σε
πρώτη φάση διασπαστής του νεολαιίστικου κινήματος.
Όπως γίνεται εύκολα κατανοητό, οι οργανωμένοι και ταυτόχρονα διασπασμένοι
φοιτητές των αστικών οργανώσεων, δε μπορούν να αντιπαρατεθούν στην ιδεολογική
συνοχή και υπεροπλία της ΕΠΟΝ. Η αδυναμία τους αυτή, σε συνδυασμό με την
ισχυρή πεποίθηση τους, πως όλη αυτή η δράση ελέγχεται και καθοδηγείται από το
ΚΚΕ, αλλά και η πίεση που υφίστανται να προσχωρήσουν στην ΕΠΟΝ, καθώς σε
διαφορετική περίπτωση θα χαρακτηριστούν διασπαστές, τους οδηγεί σε μια
προσπάθεια δημιουργίας μεταξύ τους διαύλων επικοινωνίας και συντονισμού.
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Αμέσως μετά την ίδρυση της ΕΠΟΝ, έγινε ενιαία συνδιάσκεψη της ΕΠΟΝ μαθητών και φοιτητών
στην Κυψέλη. Συγκεντρώθηκαν 30 στελέχη υπό την καθοδήγηση του Βλαντά. Η συνδιάσκεψη
διήρκησε 3 ημέρες. Μανωλκίδης Κ., Συνεντεύξεις…, σ. 14-15, Ε.Λ.Ι.Α.,
Στις 20 Φεβρουαρίου 1947, το Πρωτοδικείο Αθηνών έβγαλε απόφαση για τη διάλυση της ΕΠΟΝ.
Το φθινόπωρο του ίδιου χρόνου, εκδίδεται ο νόμος 509 που διαλύει οριστικά την οργάνωση. Από
τότε και μέχρι το 1958 μπαίνει στην παρανομία. Το χρόνο αυτό στην 8η ολομέλεια του ΚΚΕ, ο
Παρτσαλίδης πρότεινε τη διάλυση της. Τότε ο υπεύθυνος της ΕΠΟΝ, Αντώνης Συγγελάκης, θέτει
στα στελέχη της το θέμα. Παρά τις αντιδράσεις των στελεχών, η ΕΠΟΝ διαλύεται στις αρχές του
1958 και τα 1000 περίπου μέλη της περνούν πλέον σε νόμιμους σχηματισμούς, όπως της νεολαίας
της ΕΔΑ. Έτσι έκλεισε μια ταραχώδης, δημιουργική και τραγική δεκαπενταετία για την ΕΠΟΝ, το
μεγαλύτερο νεολαιίστικο κίνημα στην Ελλάδα, όπου πρωτοστάτησαν φοιτητές. Ανταίος Π., Χίλια
σκοτωμένα παιδιά της ΕΠΟΝ, Αθήνα, «ΕΠΟΝ», 1986, σ. 15, Γιάνναρης Γ., Φοιτητικά…, τ. Β΄, σ.
192, 231, Ανταίος Π., Συμβολή…, τ. Β΄, σ.283-301, Χατζής Θ., Η Νικηφόρα…, τ. 1ος, σ. 15,
Σε μια εκδήλωση που έγινε στο μεγάλο αμφιθέατρο του Χημείου, το οποίο ήταν γεμάτο, ο Νίκος
Μουρατίδης ανήγγειλε την ίδρυση της ΕΠΟΝ. Δίπλα του βρίσκονταν η Δέσπω Συμεώνογλου, η
Νίτσα Κουλουκουπάνη, η Πόπη Χαρβάτη, ο Αντρέας Παύλου, ο Παπαηλίας, ο Λάμπρος
Μαυρομάτης, ο Σαλβατόρ Μπακόλας και ο Ανδρέας Αναγνωστόπουλος. Στην άλλη πλευρά, στους
«μπλε», ο Μανώλης Γιάκος από τη Θεσσαλονίκη, ο Τάσος Παναγιωτόπουλος, ο Παύλος Βηλαράς
και η Μαίρη Αλιβιζάτου, ακούνε την είδηση φανερά προβληματισμένοι, καθώς κατανοούν την
υπεροχή των εαμιτών φοιτητών. Νιώθουν ότι τους στρίμωχναν για τα καλά. Οι φοιτητές αυτοί
είχαν πολιτική γραμμή, γνώση της κατάστασης και προσδοκίες συγκεκριμένες. Μιχαηλίδης Π.Μ.,
«Αγαθουπόλεως…, σ. 57-59,
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Επιχειρούν λοιπόν μέσα από κοινές δράσεις, να καλλιεργήσουν εκείνες τις συνθήκες
που θα άμβλυναν τις ιδεολογικές διαφορές, θα υποσκίαζαν τις προσωπικές
στρατηγικές και θα υπερκερνούσαν την έλλειψη κεντρικού καθοδηγητικού οργάνου,
ώστε να κατορθώσουν να δημιουργήσουν έναν ενιαίο φορέα που θα λειτουργούσε ως
αντίπαλο δέος στην ΕΠΟΝ. Για το λόγο αυτό προβάλλονται ως καθαρά
αντιστασιακές οργανώσεις, χρησιμοποιώντας μία έντονη αντιστασιακή απολιτική
ρητορεία, που λειτουργεί ως ομπρέλα κάτω από την οποία επιχειρείται να
συμπλεύσουν εκ διαμέτρου αντίθετες πολιτικές θεωρήσεις. Έτσι πρώτος και
μοναδικός στόχος καθίσταται η εκδίωξη των κατακτητών, ενώ μετά την επίτευξη του
θεωρούν πως το αστικό πολιτικό καθεστώς, είναι αποκλειστικά υπεύθυνο να βρει τις
λύσεις που απαιτεί η κοινωνία.
Κάτω από αυτό το πρίσμα, τη χρονική περίοδο που δημιουργείται η ΕΠΟΝ και
εξελίσσεται ο αγώνας ενάντια στην πολιτική επιστράτευση, λαμβάνουν χώρα και οι
πρώτες προσπάθειες προσέγγισης των φοιτητών των αστικών οργανώσεων. Έτσι στις
αρχές του 1943, η ΠΕΑΝ εν μέσω εκτελέσεων του αρχηγού της και μελών της
ηγετικής της ομάδας, διευρύνεται στο φοιτητικό χώρο με την επέκταση της
συνεργασίας της με την Ιερή Ταξιαρχία. Επιπλέον στην ΠΕΑΝ προσχωρούν τα μέλη
της «Αργώ», Κώστας Χατζηπατέρας, Γιάννης Κωστόπουλος, Τάκης Καπράλος,
Αναστάσιος Πεπονής, Γιώργος Κουμάντος, Νίκος Βλασσόπουλος, Λευτέρης
Γρηγορίου, Γρηγόρης Γρηγορίου, Γιώργος Παπαλεονάρδου, Τέρπος Πηλείδης,
Κώστας Δεσποτόπουλος, Αλέκος Δεσποτόπουλος, Πέτρος Κολακλίδης, Μάριος
Βολανάκης, Μίνως Βολανάκης και άλλοι. 305 Οι δύο αυτές κινήσεις ισχυροποιούν την
ΠΕΑΝ μέσα στα ΑΕΙ και της δίνουν νέα δυναμική. Είναι η εποχή που η πλατεία
Θάσου στην Κυψέλη, γίνεται κέντρο της οργάνωσης εξαιτίας κυρίως του
Καπράλου. 306 Την ίδια εποχή ο φοιτητής της Νομικής Βλάσης Παπαδόπουλος, ήταν
μέλος της Επιτροπής Φοιτητικού Αγώνα της ΠΕΑΝ, αλλά και αρχισυντάκτης της
«Δόξας». 307
Πριν προσχωρήσουν στην ΠΕΑΝ τα μέλη της «Αργώ», είχαν συζητήσει και με δύο
άλλες αστικές οργανώσεις. Την Εθνική Δράση, με συνομιλητές τον Τρύφωνα
Τριανταφυλλάκο και το φοιτητή Σπύρο Μελισσηνό και το Εθνικό Κομιτάτο, μέσω
του Γιώργου Κουμάντου που ήταν ξάδερφος του Γιώργου Βήχου. Στο πλαίσιο αυτών
Οι φοιτητές αυτοί μετά από μια περίοδο συζητήσεων το φθινόπωρο του 1942 με το ΕΑΜ Νέων,
απομακρύνονται και αποφασίζουν να ξανασυστήσουν την «Αργώ». Έκτοτε συνεδριάζουν κάθε
Κυριακή από σπίτι σε σπίτι, εκλέγουν Πρόεδρο και αντιπρόεδρο και ξαναστήνουν την ακαδημία
ελεύθερων συζητήσεων. Εκτός από την Κυριακάτικη συνάντηση, δημιουργούν και επιμέρους
κύκλους συζητήσεων, με ανταλλαγή βιβλίων, σχολίων και κρίσεων. Πεπονής Α., Προσωπική…, σ.
23-24, 56,
306
Την περίοδο αυτή οι φοιτητές ομαδάρχες και τμηματάρχες της ΠΕΑΝ ήταν οι: Ιωαννίδης Γενναίος,
Χούλης Μιχαήλ, Παπαδόπουλος Βλάσης, Δεσύλλας Μιχάλης, Αργυρόπουλος Τάκης, Κραλίδης
Θανάσης, Γουρδομιχάλης Βασίλης Κανελλόπουλος, Στάθης, Χαλικιάς Θέμης, Σπηλιωτόπουλος
Επαμεινώνδας, Μπαλίτσαρης Μιχάλης, Τουρνάκης Στάθης, Καπράλος Δημήτρης. Κατάλογος
Διοικητικών μελών της ΠΕΑΝ με την ιδιότητα τους, Σύντομο βιογραφικό της ΠΕΑΝ, και
Συνεντεύξεις στο Σ. Τουρνάκη των: Ν. Στατήρη (27 Νοεμβρίου 2002), σ. 11 και Γ. Αλβέρτη, σ. 2,
Φάκελος 1-2 και 3-4 αντίστοιχα, Αρχείο ΠΕΑΝ, ΙΑΜΜ, Χατζηβασιλείου Ε., ΠΕΑΝ…, σ. 155159, 166-167, 174, Πεπονής Α., ο.π., σ. 56-57,
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Ο Βλάσης Παπαδόπουλος ήταν επίσης υπεύθυνος της διανομής δικτύου της «Δόξας», συντάκτης
και υπεύθυνος των παράνομων εκδόσεων (προκηρύξεων, καθοδηγήσεων, δελτίων πληροφοριών)
και συντάκτης και εκδότης μαζί με τον Αλεξιάδη του τεύχους «Η Θράκη μας κάτω από το
Βουλγαρικό ζυγό», που κυκλοφόρησε το Δεκέμβριο του 1943. Συνελήφθη στις 23 Μαρτίου 1943
από τους Ιταλούς. Αποφυλακίστηκε το Πάσχα του ίδιου έτους όταν δόθηκε χάρη σε κρατούμενους
φοιτητές και εξακολούθησε τη δράση του. Βιογραφικό Βλάση Παπαδόπουλου και Δελτίον περί της
δράσεως του μέλους της οργανώσεως ΠΕΑΝ Παπαδόπουλου Βλάση, 10 Οκτωβρίου 1969,
Φάκελος 3-4, Αρχείο ΠΕΑΝ, ΙΑΜΜ,
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των συζητήσεων, γεννήθηκε και η ιδέα από το Γιώργο Βήχο της δημιουργίας μιας
κοινής φοιτητικής εφημερίδας. Η ιδέα υλοποιείται στις 21 Φεβρουαρίου, με τη
συνεργασία του Εθνικού Κομιτάτου, της Εθνικής Δράσης, της ΠΕΑΝ και της
Στρατιάς Σκλαβωμένων Νικητών. Προϊόν της απόφασης αυτής είναι η παράνομη
φοιτητική εφημερίδα με τίτλο: «Μαχητής» και υπότιτλο «Ελεύθερο φοιτητικό
φύλλο». 308
Ο κύριος στόχος ήταν να αποκτήσουν οι φοιτητές των αστικών οργανώσεων, ένα
ενιαίο δημοσιογραφικό αντιστασιακό όργανο. 309 Ένα κοινό σημείο αναφοράς, στο
οποίο θα συνθέτουν τις διαφορετικότητες τους και θα απαντούν ενιαία σε «κάθε
είδους πολιτικές και κομματικές κινήσεις». Καθώς η νέα γενιά πρέπει να μην εμπλακεί
στους «αδικαιολόγητους διχασμούς», που τους κληροδότησε «ένα κακό πολιτικό
παρελθόν». Για το λόγο αυτό, από το πρώτο φύλλο οριοθετείται ξεκάθαρα το πλαίσιο
της συνεργασίας, όπου τίθενται «κατά μέρος όλες οι διαφορές» και προβάλλεται ο
μοναδικός σκοπός, «που είναι κοινός σ’ όλους τους πραγματικούς Έλληνες: Αγώνας
ενάντια στον κατακτητή. Αγώνας και μόνον Αγώνας». 310 Έτσι καθορίζεται η γραμμή
πλεύσης των αστικών οργανώσεων, η οποία ταυτόχρονα τις διαφοροποιεί από την
ΕΠΟΝ. Παράλληλα ξεκινά και η στήλη «Επιθεώρηση Ελεύθερου Τύπου», μέσα από
την οποία διαφαίνεται η εξέλιξη των σχέσεων των δύο υπό διαμόρφωση παρατάξεων.
Το ίδιο χρονικό διάστημα λαμβάνουν χώρα στο Πολυτεχνείο ορισμένες εξελίξεις,
που θα δράσουν προωθητικά προς την κατεύθυνση της ενοποίησης του αστικού
φοιτητικού χώρου. Από την ίδρυση της «Επιτροπής Πολυτεχνικής Πρόνοιας» το
Νοέμβριο του 1942, ξεκίνησε μια διαφορά στο σπουδαστικό τμήμα του ΕΑΜ Νέων
του Πολυτεχνείου. Αφορμή αποτέλεσε η στάση μερίδας σπουδαστών του, οι οποίοι
ακολουθώντας πιστά την κομματική καθοδήγηση της ΟΚΝΕ και του ΚΚΕ,
διαφώνησαν με τους καθηγητές του ιδρύματος, ως προς τους στόχους και τους
σκοπούς της Επιτροπής. Οι διαφωνίες αυτές κορυφώθηκαν τον Ιανουάριο του 1943
και είχαν ως αποτέλεσμα τη διάλυση της Επιτροπής και την έναρξη της σπουδαστικής
διαμάχης, η οποία το Φεβρουάριο μετατράπηκε σε ρήξη. Με αποτέλεσμα ορισμένα
ηγετικά στελέχη του ΕΑΜ Νέων να αποχωρήσουν σχηματίζοντας μία ομάδα 80
308

309

310

Πρόκειται για ένα καθαρά φοιτητικό φύλλο. Ο «Μαχητής» τυπωνόταν σε ένα πολύγραφο, που
βρισκόταν στο καμπαναριό του Αγίου Γεωργίου στην Κυψέλη. Το κρησφύγετο το είχε εξασφαλίσει
ο φοιτητής της ΑΣΟΕΕ και μέλος της ΠΕΑΝ, Γιάννης Αλβέρτης, που ήταν γιος του καντηλανάφτη.
Κυκλοφόρησαν μόνο τρία τεύχη του, το Φεβρουάριο, το Μάρτιο και τον Απρίλιο του 1943. Η
απότομη διακοπή της έκδοσης του, φαίνεται να συνδέεται με την έρευνα που διεξήγαγε η Μυστική
Στρατιωτική Αστυνομία (GFP), στα σπίτια των Γιώργου Κουμάντου και Αναστάσιου Πεπονή,
μελών της εκδοτικής της ομάδας. Η έρευνα ξεκίνησε από το σπίτι του Κώστα Χατζηπατέρα, όπου
βρήκαν κάποια χαρτιά με κείμενα και ονόματα, από την εποχή της «Αργώ». Ακολούθως εντόπισαν
το σπίτι του Κουμάντου και σε αιφνιδιαστική έρευνα ανακάλυψαν ένα φύλλο του «Μαχητή».
Αντίστοιχα στον Πεπονή δε βρήκαν τίποτα. Ένας ελιγμός του Κουμάντου, ο οποίος έριξε όλη την
ευθύνη στο Γιώργο Βήχο, που του έδινε να διαβάζει τα έντυπα του «Μαχητή», έσωσε την εκδοτική
ομάδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Βήχος είχε ήδη διαφύγει στη Μέση Ανατολή, γεγονός που ήξερε
ο Κουμάντος. Στην έκδοση του «Μαχητή», εκτός από τους προαναφερθέντες, συμμετείχαν οι
φοιτητές Νίκος Παπαντωνίου της Στρατιάς Σκλαβωμένων Νικητών, Σπύρος Μελισσηνός, Μικές
Χούλης, Ι. Πεσματζόγλου, Γ. Κανελλάκης και Γιώργος Μαζαράκης. Πεπονής Α., Προσωπική…, σ.
45-46, 64-67, 95-96, Παπαντωνίου Ν., Συνεντεύξεις…, σ. 2, Ε.Λ.Ι.Α., Βαρών Ο., Ελληνικός…, τ.
Α΄, σ. 241-243, τ. Β΄, σ. 513, Ζαλοκώστας Χ., Το χρονικό…, σ. 302,
Στο «Πρακτικόν συνεργασίας για την έκδοσιν του Μαχητή» αναφέρεται ότι: «Οι αντιπρόσωποι δια
τας Ανωτ. Σχολάς των Εθνικών Οργανώσεων, Ε.Δ., Ε.Κ., ΠΕΑΝ, και ΣΣΝ, συγκεντρωθέντες
σήμερον 21 Φεβρουαρίου 1943 προς συζήτησιν δια την έκδοσιν κοινού φύλλου αποβλέποντος εις την
εξυπηρέτησιν του εν ταις Ανωτ. Σχολαίς συντονισμού της δράσεως των και όντες πλήρως προς τούτο
εξουσιοδοτημένοι υπό των οργανώσεων των, προτείνουσι αποδέχονται και αποφασίζουσι τα
κάτωθι…». Βαρών Ο., Ελληνικός…, τ. Α΄, σ. 241-243, Πεπονής Α., ο.π., σ.45-46,
«Η θέση μας στον Αγώνα», εφ. Μαχητής, αρ. φύλλου 1, Φεβρουάριος 1943…, σ. 1,
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περίπου σπουδαστών. Στην ομάδα αυτή ανήκαν οι Μανώλης Φθενάκης, Κώστας
Φάκας, Κώστας Παναγιωτάκης, Τάσος Σούλης, Γιάννης Κομπατής κ.α. Ενώ γύρω της
συσπειρώθηκαν οι διάφορες ποικιλώνυμες αστικές οργανώσεις που δρούσαν
μεμονωμένα στο χώρο του Πολυτεχνείου, όπως η «Αγωνιζόμενη Ελλάς» και το
«Εθνικό Επαναστατικό Κομιτάτο», σχηματίζοντας τον «Εθνικό Συνασπισμό», ο οποίος
αποτελεί το αρχικό κύτταρο απ’ όπου θα προέλθει ο Εθνικός Σύνδεσμος Ανώτατων
Σχολών (ΕΣΑΣ). 311
Στα πλαίσια λοιπόν της αρχόμενης προσέγγισης των φοιτητικών τμημάτων των
αστικών δυνάμεων, οι οργανώσεις Εθνική Δράση, Εθνικό Κομιτάτο, ΠΕΑΝ, Στρατιά
Σκλαβωμένων Νικητών, Ιερή Ταξιαρχία, Σπίθα, Αγωνιζόμενη Ελλάς και Εθνικό
Επαναστατικό Κομιτάτο, εκδίδουν κοινή προκήρυξη εναντίον της πολιτικής
επιστράτευσης. 312 Ακολουθεί νέα προκήρυξη τους στις 6 Απριλίου, για την επέτειο
της κήρυξης του πολέμου από τη Γερμανία. 313 Κατ’ αυτό τον τρόπο συγκροτείται μια
αρχική ομάδα εργασίας, που συν το χρόνο διευρύνεται με νέα στελέχη, φτάνοντας
στο επόμενο βήμα που ήταν η κοινή κάθοδος των αστικών οργανώσεων, στις εκλογές
που διεξάχθηκαν στα ΑΕΙ τους μήνες Απρίλιο-Μάιο.
• Επιστράτευση των Ελλήνων
Έτσι οι μήνες Φεβρουάριος-Μάρτιος, θα κυλίσουν με τα ΑΕΙ πότε να ανοίγουν και
πότε να κλείνουν και τους φοιτητές όλων των οργανώσεων, να σχηματίζουν ενιαίο
μέτωπο εναντίον της πολιτικής επιστράτευσης. Σε δεύτερο πλάνο όμως, κυριάρχησε η
προσπάθεια τους να εντάξουν όσα περισσότερα νέα μέλη μπορούσαν. Καθώς μέχρι
εκείνη την εποχή, όσοι είχαν δραστηριοποιηθεί στις διάφορες οργανώσεις ήταν
γνωστοί στο φοιτητόκοσμο. Ήταν όμως η ζωηρή μειοψηφία, που τίθονταν πλέον
επικεφαλής και καλούσαν τη σιωπηλή έως πολύ σιωπηλή πλειοψηφία στις γραμμές
του αγώνα, έχοντας ο καθένας για την πλευρά της οργάνωσης του καταγεγραμμένες
δράσεις. Γεγονός που καταδεικνύεται σαφέστατα, μέσα από την παρατήρηση μίας
συνηθισμένης πρακτικής της περιόδου αυτής. Λίγα λεπτά πριν την εμφάνιση των
καθηγητών στην έδρα, το λόγο έπαιρναν ανεβαίνοντας στο βήμα οι «φοιτητέςρήτορες». 314 Πόλος έλξης ήταν τα γεμάτα αμφιθέατρα και τέτοιο ήταν αυτό της
Νομικής στην οδό Σίνα, όπου παρέδιδαν οι καθηγητές Αλέξανδρος Σβώλος και
Ξενοφών Ζολώτας. Επίσης, το μεγάλο αμφιθέατρο του Χημείου, ήταν πάντα
311

312

313
314

«Ενδιαφέρουσα είναι η περίπτωσις μιας ανεξαρτήτου ομάδας του Πολυτεχνείου, η οποία ούτε καν
ονομασίαν διαθέτει και η οποία με τα 80 περίπου μέλη της, συνεργαζόμενη με τους Ευέλπιδες που
φοιτούν εις το Ε.Μ.Πολυτεχνείον, κατώρθωσε να ηγείται σχεδόν των κινήσεων εις το Πολυτεχνείον».
Για τις οργανώσεις Αγωνιζόμενη Ελλάς και Εθνικό Επαναστατικό Κομιτάτο αναφέρει πως
αποτελούν μέλη ενός «Εθνικού Συνασπισμού», ο οποίος είναι «αχρωμάτιστη ενθικήν ομάδα», που
διατηρεί καλές σχέσεις με την Εθνική Δράση και την Ιερή Ταξιαρχία. Ιδιαίτερα η Αγωνιζόμενη
Ελλάς διαθέτει την κυριότερη δύναμη της «εντός του Πολυτεχνείου». Προσωπικό Αρχείο ΣτάικουΜακρή Π., «Αναφορά του σπουδαστή του Πολυτεχνείου, Αντωνίου Γ. Σαούλη, Κάιρον, Νοέμβριος
1943», Λιβιεράτος Α. Σπουδαστής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ. Προσωπική
συνέντευξη στη γράφουσα στις 28-8-2006,
«Προκήρυξη των τμημάτων των Ανώτερων Σχολών οχτώ Εθνικών Οργανώσεων», Φάκελος 103Ε,
054, Συλλογή Ηρακλή Πετιμεζά, ΓΑΚ,
«Επιθεώρηση Ελεύθερου Τύπου», εφ. Μαχητής, αρ. φύλλου 3, Απρίλιος 1943…, σ. 2,
Ένα τέτοιο περιστατικό περιγράφει ο Λεωνίδας Κύρκος: «Τα Πανεπιστήμιο το φρουρούσαν απέξω
Ιταλοί καραμπινιέροι, αλλά από μέσα, απ’ την αίθουσα της Φιλοσοφικής, ακούγονταν φωνές και
τραγούδια, συνθήματα κατά της Κατοχής και τρανταχτά χειροκροτήματα. Ήταν η ώρα που οι φοιτητές
μετέδιδαν τα νέα που είχαν ακούσει από το απαγορευμένο BBC. Στη βήμα, ένας φλογερός ομιλητής, ο
φοιτητής της Νομικής, ο Στράτος Δημόπουλος ή ˝Κινέζος˝ […] ανέλυε τις εξελίξεις, διάβαζε τα
ανακοινωθέντα και έδινε πληροφορίες σχετικά με τον αγώνα των φοιτητών για τα συσσίτια, εναντία
στο κλείσιμο των σχολών, για τη στήριξη του ΤΑΦ…». Κύρκος Λ., Στιγμές από την προσωπική μου
διαδρομή, Αθήνα, «Εστία», 2007, σ. 16-17,
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ασφυκτικά γεμάτο όταν παρέδιδε ο καθηγητής της Φυσικομαθηματικής, Δημήτριος
Χόνδρος. 315 Τον προηγούμενο χρόνο οι λόγοι και τα συνθήματα των φοιτητών είχαν
καθαρά αντιστασιακό χαρακτήρα. Από το Φεβρουάριο του 1943 όμως, όταν και
άρχισε να εντείνεται ο ανταγωνισμός, άλλαξε και η ρητορική. Οι ομιλητές
αποσκοπούσαν κατά κύριο λόγο πλέον, στον προσηλυτισμό των ανένταχτων. 316
Στο πεδίο αυτό βέβαια η ΕΠΟΝ Σπουδαστών κυριαρχούσε, καθώς μετά τις πολλές
πρωτοβουλίες στον κοινωνικό και συνδικαλιστικό τομέα, που είχε πάρει νωρίτερα το
ΕΑΜ Νέων στο χώρο των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, η μεγάλη αυτή μάζα των
φοιτητών αρχίζει να ακολουθεί και να πυκνώνει τις τάξεις της. Παράλληλα,
στηριζόμενη και στο Ιδρυτικό της οργάνωσης, απευθύνει πρόσκληση να ενταχθούν
σε αυτή όλες οι αστικές οργανώσεις των ΑΕΙ και παρουσιάζει την πρόσκληση της ως
κάλεσμα ενότητας. Σε πρώτη φάση η ΠΕΑΝ ανταποκρίνεται και αποφασίζουν να
οργανώσουν κοινά συνεργεία τα οποία θα γράψουν συνθήματα. 317 Στην πορεία όμως
η ΕΠΟΝ δε λαμβάνει υπόψιν της μια ουσιαστική παράμετρο που εμποδίζει την
ενότητα, καθώς θεωρεί ότι αυτή είναι η μόνη οργάνωση που εκπροσωπεί την
αντίσταση. 318 Χαρακτηριστικό είναι ένα απόσπασμα, με το οποίο καλεί τις άλλες
οργανώσεις να συγχωνευτούν σε αυτή: «Θερμά χαιρετάμε τη φιλική εθνική οργάνωση
που μαζί συνεργαστήκαμε για το γιορτασμό της 25ης Μάρτη στα Ιδρύματα. Η
συνεργασία αυτή ας αποτελέσει πρώτο βήμα για τη συγχώνεψη της στην ΕΠΟΝ. Αυτό
θάναι απόδειξη ότι νιώθει και μένει συνεπής στις λαχτάρες της νέας γενιάς. Της δίνουμε
εγκάρδια το χέρι για τη συγχώνεψη και περιμένουμε να σταθεί στο ύψος των στιγμών. Η
ελληνική νεότητα θα κρίνει τη στάση της». 319
Με το κλίμα αυτό να υποβόσκει στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, εξελίσσεται η
πρώτη μεγάλη μάχη του αντιστασιακού κινήματος, εναντίον των κατακτητών και της
«κυβέρνησης». Καθοριστικό ρόλο στην οργάνωση και την προετοιμασία των
εκδηλώσεων για την πολιτική επιστράτευση, έχει το ΚΚΕ και το ΕΑΜ. Η
οργανωτική τους «υπεροπλία», είναι εμφανής πλέον μετά τη διαδήλωση της 22ας

Ο Δημήτριος Χόνδρος χαρακτηριζόταν για την ουδετερότητα του, καθώς δε συνεργαζόταν με την
κατοχική κυβέρνηση, δεν ανήκε σε καμιά οργάνωση, αλλά και δεν ήταν ουδέτερος. Είχε άποψη και
δε φοβόταν να την πει. Ήταν πάντα γεμάτος ενθουσιασμό και προθυμία να βοηθήσει και να
συμπαρασταθεί στους φοιτητές του. Πάθος του η ελληνικότητα της Μακεδονίας και χόμπι του η
αεροπορία. Μιλούσε συχνά με καμάρι για το γιο του που ήταν αεροπόρος στη Μέση Ανατολή. Ο
Λεωνίδας Κύρκος αναφέρει: «Ο Χόνδρος ήταν διακεκριμένος και σε διεθνές επίπεδο καθηγητής της
πυρηνικής φυσικής. Φλογερός πατριώτης, Μακεδόνας. Προσπαθούσε να βρει ευκαιρία για να
μετατρέψει τη διδασκαλία του σε φλογερή αντιστασιακή ομιλία. Ιδιαίτερα αγαπητός με τους μαθητές
του». Κύρκος Λ. Προσωπική συνέντευξη…, Μιχαηλίδης Π.Μ., «Αγαθουπόλεως…, σ. 146,
Πεπονής Α., Προσωπική…, σ. 86-87,
316
Πεπονής Α., ο.π., σ. 68,
317
Ο Π. Αρώνης της ΕΠΟΝ, περιγράφει πως αμέσως μετά την ίδρυση της σχηματίστηκαν κοινά
συνεργεία με την ΠΕΑΝ και βγήκαν να γράψουν συνθήματα στους τοίχους: «Θυμάμαι πως μια
μέρα μας ειδοποίησε ο καθοδηγητής μας ότι θα βγούμε μαζί με τους ΠΕΑΝίτες σε μικτά συνεργεία
γραψίματος στους τοίχους στην περιοχή του Παγκρατίου». Ο Τάκης Μιχαηλίδης της ΠΕΑΝ
συνεχίζει: «έγιναν προσπάθειες να κάνουμε κάποιες διακομματικές ενωτικές ενέργειες. Βγήκαμε 2-3
βράδια με τα παιδιά του ΕΑΜ […] Γράψαμε στα Πευκάκια κοινά συνθήματα». Αρώνης Π., «Η
ανατίναξη…», σ. 22, Μιχαηλίδης Τ., Συνεντεύξεις…, σ. 2, Ε.Λ.Ι.Α.,
318
Ο Ανταίος σημειώνει: «Είχε καλλιεργηθεί το γνωστό εκείνο πνεύμα που θα μπορούσε να διατυπωθεί
με το –όποιος δεν είναι μαζί μας (με την έννοια μάλιστα μέσα στις γραμμές μας) αυτός είναι ενάντια
μας και τον αντιμετωπίζουμε σαν αντίπαλο [..] Και, δυστυχώς, η τάση αυτή συχνά κατάληγε στη
"δυναμική αντιμετώπιση" – πιο απλά, στο ξύλο και το πέταγμα έξω απ’ τους σπουδαστικούς
χώρους».Ανταίος Π., Συμβολή…, τ. Β΄, σ. 239,
319
«Όλοι ενωμένοι στην ΕΠΟΝ», εφ. Φλόγα, αρ. φύλλου 2…, σ. 2,
315
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Δεκεμβρίου. 320 Ενώ η κυριαρχία τους καθίσταται αδιαμφισβήτητη, όταν το τελευταίο
δεκαήμερο του Φεβρουαρίου συγκροτούν την Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή
(ΚΟΕ), που αναλαμβάνει την ευθύνη της προετοιμασίας των διαδηλώσεων. Η
οργάνωση πλέον καθορίζει τις προσυγκεντρώσεις, τις συγκεντρώσεις, το χρόνο, τους
υπεύθυνους, ακόμη και τα νοσοκομεία ή τις ιδιωτικές κλινικές, όπου θα εισαχθούν οι
τραυματισμένοι με ψευδώνυμα, για να τους περιθάλψουν ή να τους κρύψουν. 321
Οι Γερμανοί από την πλευρά τους, εφόσον η εθελοντική επιστράτευση που είχαν
επιχειρήσει απέτυχε, προχωρούν στο επόμενο στάδιο. Τη γενική υποχρεωτική
πολιτική επιστράτευση. Η έλλειψη εργατικού δυναμικού και οι μεγάλες απώλειες
τους στο ανατολικό μέτωπο, καθιστούσαν την ανάγκη αυτή επιτακτική. Βέβαια μέχρι
εκείνη τη στιγμή, από καιρό σε καιρό και από περιφέρεια σε περιφέρεια, γινόντουσαν
δοκιμαστικές κρούσεις επιστράτευσης δημοσίων υπαλλήλων, εργατών και αγροτών,
για διάφορα έργα. 322 Αυτό όμως που πήγε να γίνει στις αρχές του 1943, ήταν κάτι
πολύ διαφορετικό. Ξέφευγε από το μεμονωμένο, το τοπικό, είχε τη μορφή και την
ουσία της γενικής πια πολιτικής επιστράτευσης. Το υπουργείο Εργασίας, είχε αρχίσει
να συντάσσει καταλόγους επιστράτων σε όλο τον ελληνικό χώρο.
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Τότε το Γραφείο της 5ης Γκρούπας της Κομματικής Οργάνωσης Αθήνας (ΚΟΑ) του ΚΚΕ,
κυκλοφόρησε φυλλάδιο με τίτλο: «Πρακτικές υποδείξεις για την καλύτερη οργάνωση και διεξαγωγή
των κινητοποιήσεων». Είναι το πρώτο φυλλάδιο με τέτοιο περιεχόμενο, όπου παρέχονται
λεπτομερείς οδηγίες για τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν πριν, κατά τη διάρκεια και μετά
τη διαδήλωση. Ενώ εξάγονται συμπεράσματα και δίνονται ορισμένες πρακτικές υποδείξεις για τις
μελλοντικές κινητοποιήσεις. Σε αυτό τέλος γίνεται για πρώτη φορά λόγος για ομάδες αυτοάμυνας,
από τις οποίες θα προέλθει τελικά και ο ΕΛΑΣ της Σπουδάζουσας. Παρόμοια φυλλάδια με
«Υποδείξεις για την καλύτερη οργάνωση και διεξαγωγή των μαζικών λαϊκών εκδηλώσεων»,
κυκλοφορούν από την Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή και μετά τις κινητοποιήσεις της 24ης
Φεβρουαρίου, της 5ης και 25ης Μαρτίου. Εξέλιξη του φυλλαδίου αποτελεί το «Εσωκομματικό
Δελτίο» της ΚΟΑ, το πρώτο φύλλο του οποίου κυκλοφορεί το Φεβρουάριο του 1943. Σε αυτό
καταγράφονται οι πολιτικοκοινωνικές συνθήκες που διαμορφώνονται, τα συμπεράσματα από τις
διαδηλώσεις, τις ελλείψεις, τις υστερήσεις και παρατίθεται αναλυτική περιγραφή της στρατηγικής
που πρέπει να ακολουθηθεί βάσει της προηγούμενης ανάλυσης. «Συμπεράσματα και διδάγματα απ’
την Παναθηναϊκή κινητοποίησι της 25 Ιούνη», Εσωκομματικό Δελτίο της ΚΟΑ του ΚΚΕ, αρ.
φύλλου 6, 1 Ιουλίου 43, σ.1-3, «Εμπρός για το καινούριο ολοκληρωμένο 1821», Εσωκομματικό
Δελτίο, 17 Μαρτίου 1944, Φάκελος 5, Παράνομος Τύπος, Ε.Λ.Ι.Α., «Ερανιστής», «Μια διαδήλωση
"γεννιέται"», περ. «Αντί», περίοδος Β΄, τχ. 54, τ. Ε΄, 18 Σεπτεμβρίου 1976, σ. 18-21,
Στην ΚΟΕ συμμετέχουν γραμματείς των Αχτίδων της ΚΟΑ, εκπρόσωποι του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ,
της ΕΠΟΝ, με εκπρόσωπο το φοιτητή Στέλιο Μαυρομάτη, της Εθνικής Αλληλεγγύης και
αντιπροσωπεία από τις Επονίτικες οργανώσεις του Πειραιά. Η επιτροπή αυτή χώρισε τις δυνάμεις
σε τρεις μεγάλες ενότητες (Γκρούπες) και καθόρισε τρεις τόπους εξορμήσεων για τις διαδηλώσεις.
Ο πρώτος ήταν η πλατεία Ομόνοιας, όπου συγκεντρώνονταν οι εργάτες της Αθήνας και του
Πειραιά. Ο δεύτερος ήταν η πλατεία Εξαρχείων, με τους φοιτητές της ΕΠΟΝ να πρωτοστατούν και
ο τρίτος ήταν το Ζάππειο, όπου συγκεντρώνονταν οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι υπάλληλοι ΝΠΔΔ.
Σε κάθε γκρούπα ο υπεύθυνος αυτής όριζε και ένα εφεδρικό. Τελικοί αποδέκτες ήταν τα απλά
μέλη. Ο αρχηγός της αχτίδας των 5 ατόμων τους κινητοποιούσε, ανακοίνωνε τον τόπο και την ώρα
συνάντησης, την κατεύθυνση της πορείας, καθώς και τα σημεία επανένωσης σε περίπτωση
αναγκαστικής διάλυσης. Κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης και σε όλο το μήκος της, υπήρχαν ανά
τριάντα μέτρα σύνδεσμοι, οι οποίοι σε περίπτωση που κάτι συνέβαινε, πληροφορούσαν αμέσως τον
επικεφαλής της γκρούπας ή τον εφεδρικό. Μπαρτζιώτας Β., Η Εθνική…, σ. 307, Σταυρίδης Μ., «Η
τεχνική των μεγάλων διαδηλώσεων της Αθήνας του 1943», περ. «ΕΑΜ-Αντίσταση», τχ. 10,
Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1989, σ. 23-25, Χατζηπατέρας Κ. – Φαφαλιού-Δραγώνα Μ., Μαρτυρίες…, τ.
Α΄, σ. 258-259, Μελά Ν. Σπουδάστρια της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών. Προσωπική
συνέντευξη στη γράφουσα στις 12-4-2006,
Το Νοέμβριο του 1942 επιστρατεύονται με διαταγή του γενικού Επιθεωρητή Μακεδονίας, όλοι οι
άνδρες που γεννήθηκαν τα έτη 1912-1921, και το Δεκέμβριο οι πολίτες των στρατιωτικών κλάσεων
1925-1932 και 1943-1944. Η Κομμαντατούρα, για τη συστηματικότερη εκμετάλλευση των
εργατών στη βάση της γενικής υποχρεωτικής εργασίας, δημιουργεί το «Γραφείο Κατανομής της
Εργασίας» (Arbeitseinsatzreferat) Κουπαράνης Π., Η Θεσσαλονίκη…, σ. 199,
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Έτσι παρά τις διαψεύσεις του Λογοθετόπουλου, στους φοιτητές και τους καθηγητές
το Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο, τα βήματα των Γερμανών υπό τη συνεργασία του,
ήταν συγκεκριμένα και μεθοδικά. Από τις 13 Φεβρουαρίου, το διάταγμα της
πολιτικής επιστράτευσης είχε δημοσιευτεί στις μακεδονικές εφημερίδες, με τίτλο
«Περί γενικής υποχρεωτικής εργασίας του ελληνικού πληθυσμού». 323 Στις 19 του μήνα,
ο ίδιος ο Γκαίμπελς δήλωσε: «Ο γερμανικός λαός δίνει το αίμα του. Η υπόλοιπη
Ευρώπη ας δόσει την εργασία». 324 Μια μέρα μετά, οι Έλληνες πληροφορούνται
εμμέσως από τη ραδιοφωνική εκπομπή του ημιεπίσημου γερμανικού πρακτορείου
ειδήσεων, πως: «Ο αρχηγός του τρίτου ράιχ Αδόλφος Χίτλερ, εκτιμών την ανδρείαν που
επέδειξεν ο ελληνικός λαός […] επιθυμεί να τον καταστήσει μέτοχον […] και απαιτεί
παρ’ αυτού συνδρομήν ήτις οφείλει να εκφραστεί κατά τον πλέον ενεργόν και θετικόν
τρόπον». Ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Αθήνα το πρωί της 21ης Φεβρουαρίου,
στην εφημερίδα «Γερμανικά Νέα δια την Ελλάδα». 325
Το βράδυ της 22ας Φεβρουαρίου, αποστέλλεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως,
το διάταγμα του Ανώτερου Στρατιωτικού Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης,
στρατηγού Αλεξάντερ Λερ, για την πολιτική επιστράτευση. Σύμφωνα με αυτό
«έκαστος κάτοικος της Ελλάδας ηλικίας 16 μέχρι 45 ετών είναι υποχρεωμένος», να
εργάζεται «και εκτός του τόπου της μονίμου κατοικίας του, εις συμβατικάς ομάδας
στρατοπέδων». 326 Οι εργάτες του εθνικού τυπογραφείου ειδοποιούν το ΕΑΜ και στις
23 του μηνός, ημέρα που συγκεντρώνονται οι νεολαιΐστικες οργανώσεις και ιδρύουν
την ΕΠΟΝ, αρχίζουν οι κινητοποιήσεις και τα υπομνήματα. 327 Από την επόμενη μέρα
θα ξεκινήσει η μάχη εναντίον της πολιτικής επιστράτευσης. Μια μάχη που θα
κρατήσει δύο βδομάδες. Κορυφαίες στιγμές της είναι η έναρξη της, με την απεργία
και τις κινητοποιήσεις στις 24 Φεβρουαρίου και η κατάληξη της, με τη μεγαλύτερη
και μαχητικότερη διαδήλωση, που είχε γνωρίσει μέχρι τότε η κατεχόμενη Αθήνα. Τη
διαδήλωση της 5ης Μαρτίου.
Για να υπάρξει τόσο άμεση ανταπόκριση, σημαίνει ότι οι οργανώσεις προετοίμαζαν
από καιρό τους πολίτες, για το τι επρόκειτο να συμβεί. Είχαν καλλιεργήσει μέσα στην
κοινωνία, την απαραίτητη ψυχολογία και την αναγκαία γνώση, ώστε με το πρώτο
κάλεσμα, να βγει ο κόσμος στους δρόμους. Η επιστράτευση εξάλλου ήταν μία
υπόθεση που ένωνε τον κόσμο και έτσι παρουσιάστηκε από το σύνολο των
οργανώσεων. 328 Στη φάση λοιπόν της προεργασίας, τους μήνες Ιανουάριο και
323
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εφ. Λευτεριά, αρ. φύλλου 10, 7 Μαρτίου 1943. σ. 2, Κ52, Β2, Αρχείο Ηρακλή Πετιμεζά, ΓΑΚ,
Λάζος Χ., Ελληνικό…, σ. 280,
Αργυριάδης Α., «Εκδηλώσεις…», σ. 72, Χατζής Θ., Η Νικηφόρα…, τ. 1ος, σ. 34, Κωτσάκης Σ.
(Νέστορας), Εισφορά…, σ. 105,
Ανταίος Π., Συμβολή…, τ. Β΄, σ. 16, 20-23, Ζωίδης Γ., Καΐλας Μ., Μαματζής Τ., Αθανασίου Φ.,
Ασούρας Γ., Ιστορία…., σ. 135, Ζωίδης Γ., «Η γενική…», σ. 12, Δέπος Ν.Ε., «Η νίκη του
ελληνικού λαού στη μάχη για την ματαίωση της πολιτικής επιστράτευσης», περ. «Ιστορικόν
Αρχείον Εθνικής Αντιστάσεως», τ. 1960-1962, Σεπτέμβριος-Οκτώβριος 1960, Ε.Λ.Ι.Α. σ. 23,
Η διαταγή του Λερ είχε εκδοθεί από τις 30 Ιανουαρίου 1943. Ζέκεντορφ Μ., Η Ελλάδα…, σ. 165,
Γασπαρινάτος Σ., Η κατοχή..., τ. Α, σ. 342-343, Παπαδάκης Μ., Η κηδεία του Παλαμά και ο
Σικελιανός. Αθήνα, (χ.ε.), 1981, σ. 19, Εφραιμίδης Β., «Το πολιτικό…», σ. 693, Δέπος Ν.Ε., ο.π.,
σ. 24, «Αι…Ανόητοι φήμαι!!!...Περί Πολιτικής Επιστρατεύεως», εφ. Δόξα, αρ. φύλλου 16…,
«Επιστράτευσις», εφ. Αγωνιζόμενη Ελλάς, αρ. φύλλου -, Φεβρουάριος 1943, σ. 3, Φάκελος 1,
Παράνομος Τύπος, ΕΛΙΑ,
Τη μέρα αυτή συνέρχεται η Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή, με επικεφαλής το Σπύρο Καλοδίκη,.
Από αυτή απουσιάζει ο Γιώργης Τρικαλινός, ο οποίος παρίσταται σε μια άλλη συγκέντρωση, μέσα
από την οποία γεννήθηκε η ΕΠΟΝ. Κωτσάκης Σ. (Νέστορας), Εισφορά…, σ. 105-106, Αργυριάδης
Α., «Εκδηλώσεις…», σ. 72,
Η Συνδικαλιστική Επιτροπή του ΕΔΕΣ, κυκλοφορεί προκήρυξη στις 24 Φεβρουαρίου με τίτλο:
«Προκήρυξις για Πανεθνικό Συναγερμό».Δέπος Ν.Ε., «Η νίκη…», σ. 25,
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Φεβρουάριο, ο ρόλος των παράνομων εφημερίδων, των προκηρύξεων, 329 των τρικ,
των συνθημάτων στους τοίχους και των χωνιών, 330 ήταν καταλυτικός.
Στους χώρους των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, που από τις 25 Ιανουαρίου είχαν
αρχίσει τα μαθήματα, οι φοιτητές όλων των οργανώσεων ενημέρωναν και
προετοίμαζαν τους συμφοιτητές τους. Τα προαύλια μετατρέπονταν σε χώρους
ζύμωσης και ξεσηκωμού. Στη συνέχεια οι οργανωμένοι γύριζαν μέρα και νύχτα, με το
χωνί, τις προκηρύξεις και τα τρικ, τα πινέλα και τις μπογιές. Τις τελευταίες μέρες πριν
τη διαδήλωση, τα στελέχη της Σπουδάζουσας της ΟΚΝΕ, όρισαν τους υπεύθυνους
και έδωσαν τα συνθήματα και το υλικό που έπρεπε να διανεμηθεί. Για την επίτευξη
όσο το δυνατό μεγαλύτερης μυστικότητας, ενημέρωσαν για τον αρχικό τόπο
συγκέντρωσης, καθώς και για το δεύτερο και τρίτο τόπο συγκέντρωσης, μόλις το
βράδυ της παραμονής. 331 Και ενώ οι φοιτητές προετοιμάζονται, η Ιταλική Διοίκηση
γνωρίζοντας τη δράση τους, αποστέλλει σαφή προειδοποίηση στη Σύγκλητο του
Πανεπιστημίου. Όπου με το υπ’ αριθ. 1175/20-2-43 έγγραφο της, καθιστά σαφές «ότι
εις το μέλλον εν περιπτώσει και παραμικράς φοιτητικής εκδηλώσεως η Ανωτέρα Στρατ.
Ιταλική Διοίκησις θα προβή εις το οριστικόν κλείσιμον του Παν/μίου». 332
Την Τετάρτη το πρωί 24 Φεβρουαρίου, ο κόσμος κατεβαίνει στους δρόμους. Από το
στάδιο των υπομνημάτων, των παρουσιάσεων στις αρχές, των συγκεντρώσεων και
των διαμαρτυριών, φτάνουν στη γενική απεργία και τη διαδήλωση. Αυτή έχει ως
στόχο το Πολιτικό Γραφείο στο Σύνταγμα, το Εργατικό Κέντρο στην οδό Αγησιλάου
και το Υπουργείο Εργασίας στην Τοσίτσα. Οι φοιτητές ξεκινούν από τα ιδρύματα
τους και μαζί με τους μαθητές συγκεντρώνονται στο Μοναστηράκι. Η μαζική
διαδήλωση ξεκινά στις 10π.μ. και κατευθύνεται στο Πολιτικό Γραφείο του
«πρωθυπουργού». Εισβάλει μέσα. 333 Ακούγονται πυροβολισμοί, ενώ μοτοσικλέτες
και μηχανοκίνητα τμήματα των Ιταλών καταφθάνουν και διαλύουν τους
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Η Λεύτερη Νέα με προκηρύξεις της ενημερώνει: «Ο Λογοθετόπουλος δήλωσε πως η επιστράτευση
θα γίνει οπωσδήποτε» και καλεί σε αγώνα για την αποτροπή της. «Λ.Ν., 5 Φεβρουαρίου 1943»,
Ε376 και Ε383, Φάκελος Ε, Αρχείο ΕΠΟΝ, ΑΣΚΙ,
Τα χωνιά χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στις εκδηλώσεις για την επιστράτευση. Κατασκευάζονταν από τενεκέ ή χαρτόνι όπως ο τηλεβόας. Έκτοτε προσέφεραν μεγάλη βοήθεια στην
ενημέρωση του κόσμου και λειτουργούσαν, ως ένα συμπληρωματικό μέσο άμεσης ανακοίνωσης
των τελευταίων εξελίξεων. Τα υψώματα του λόφου του Στρέφη, του Λυκαβηττού και του Υμηττού,
οι βράχοι των Ταμπουριών, της Κοκκινιάς και της Καστέλλας είχαν μετατραπεί σε εξέδρες για την
εκφώνηση των μηνυμάτων. Άλλες φορές ο εκφωνητής ανέβαινε σε μια ταράτσα, ενώ το τετράγωνο
το περιφρουρούσαν Ελασίτες. Συνήθως τα μηνύματα τα μετέδιδαν κοπέλες γιατί θεωρούνταν ότι οι
γυναικείες φωνές αντηχούσαν καλύτερα από τις ανδρικές. Ενώ ξεκινούσαν με τη φράση «Προσοχή,
προσοχή, σας μιλάει το ΕΑΜ ή η ΕΠΟΝ» και στη συνέχεια ακουγότανε κάποιο έκτακτο σημαντικό
γεγονός. Τα χωνιά χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά από το ΕΑΜ και την ΕΠΟΝ. Παράσχος Κ., Η
κατοχή…, σ. 147, Ζαούσης Α., Οι δύο Όχθες…, τ. ΒΙΙ΄, σ. 669, Νικολοπούλου Π., Μια
επονίτισσα…, σ. 44, Σακελλαρίου Χ., Η παιδεία…, σ. 213, Mazower M., Στην Ελλάδα…, σ. 141,
Μανωλκίδου-Βέττα Φ., Θα…, σ. 37,
Πρακτικά…, Συνεδρία δέκατη όγδοη της 24ης Φεβρουαρίου 1942, σ. 12, Αρχείο ΕΚΠΑ,
Μπροστά από τα σκαλοπάτια της εισόδου των Ανακτόρων έχουν παραταχθεί 15 ένοπλοι της
χωροφυλακής, όλοι τους υπαξιωματικοί. Δίπλα τους ένας Ιταλός συνταγματάρχης των
καραμπινιέρων, μαζί με τον Ταβουλάρη. Μόλις ο Ιταλός βλέπει το πλήθος να πλησιάζει, δίνει
εντολή στους χωροφύλακες να πυροβολήσουν. Ένας νωματάρχης άτονα πειθαρχεί, ακολουθούν και
οι άλλοι. Τη στιγμή εκείνη βγαίνει από το κτίριο ο λοχαγός του στρατού, Γ. Κατεμής, πλησιάζει το
νωματάρχη και του λέει χαμηλόφωνα: "Θα σκοτώσεις λοιπόν Έλληνες;". Αμέσως, σαν να ξυπνά
από λήθαργο, απογεμίζει το όπλο και το κατεβάζει παρά πόδα. Οι διαδηλωτές βλέποντας τη σκηνή,
αναθαρρούν και κινούνται προς τα μπρος. Ο Ιταλός έχει εξαφανιστεί. Ο Ταβουλάρης εναγωνίως
προσπαθεί να φύγει. Χτυπάει πανικόβλητος τις πόρτες να του ανοίξουν. Τελικά ξεφεύγει και οι
διαδηλωτές μπαίνουν στο Πολιτικό Γραφείο. Γρηγοριάδης Φ., Γερμανοί…, σ. 536-537,
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διαδηλωτές. 334 Αυτοί σκορπίζουν στους γύρω δρόμους και συγκεντρώνονται ξανά
στην Ομόνοια. Στη συνέχεια κατευθύνονται στο υπουργείο Εργασίας. Εκεί αντί της
μόνιμης περιπόλου της αστυνομίας, υπάρχει μια ολόκληρη διλοχία Ιταλών
καραμπινιέρων, ενισχυμένη με μια διμοιρία αυτόματων όπλων και ελαφρών
τεθωρακισμένων. Οι Ιταλοί ακροβολισμένοι βλέποντας το πλήθος να πλησιάζει,
πυροβολούν στην αρχή στον αέρα και στη συνέχεια, όταν βλέπουν πως ο κόσμος
συνεχίζει να προχωρά, πυροβολούν μέσα στο πλήθος. Οι διαδηλωτές δεν πτοούνται
και τελικά πετυχαίνουν να καταλάβουν το υπουργείο Εργασίας και να κάψουν πολλά
έγγραφα. 335
Ο Λογοθετόπουλος και οι αρχές κατοχής, θορυβημένοι από τις αντιδράσεις τις
οποίες δεν περίμεναν να εκδηλωθούν σε τέτοιο βαθμό, προχωράνε σε ένα
παραπλανητικό ελιγμό. Δίνουν αυξήσεις, ικανοποιώντας οικονομικά αιτήματα των
απεργών, ενώ διαδίδουν πως θέμα επιστράτευσης δεν υπάρχει. Ταυτόχρονα αμέσως
μετά τη διαδήλωση ο «πρωθυπουργός» ανακοινώνει, πως στη συνάντηση που είχε
προ δεκαημέρου με τους επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς, εξασφάλισε την εκ
μέρους τους αποδοχή των ενεργειών του για το καλό της πατρίδας. Μια ανακοίνωση
που θορυβεί προς το παρόν τους πολίτες και επιφέρει την άμεση διάψευση των
φορέων την Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου, η οποία εκθέτει ακόμη περισσότερο το
Λογοθετόπουλο. Παράλληλα την ίδια μέρα στην ΑΣΟΕΕ και τη Δευτέρα στο
Πανεπιστήμιο, οι πρυτάνεις μιλούν στους φοιτητές τους και διαψεύδουν το διάγγελμα
του Λογοθετόπουλου. 336
Εντωμεταξύ, από τις 22 Φεβρουαρίου οι μαθητές απεργούσαν, με αίτημα να μην
επιστρατευτούν οι γονείς και τ’ αδέρφια τους. 337 Το υπουργείο Παιδείας,
ευρισκόμενο σε δυσχερή θέση, διατάζει το κλείσιμο των σχολείων «επ’ αόριστο».
Την Πέμπτη 25 του μήνα συνεχίζονται οι συγκεντρώσεις κατά ομάδες σχολείων. Το
απόγευμα, μετά από συγκέντρωση 6-7 σχολείων στο λόφο του Παγκρατίου, οι
μαθητές ξεκινούν πορεία με συνθήματα κατά της επιστράτευσης. Στο τέρμα
Παγκρατίου σκοτώνεται ο μαθητής της Ε΄ τάξης, του 7ου Γυμνασίου, Γιάννης
Δρακόπουλος. 338 Την επόμενη μέρα, η περιοχή γύρω από τη Νομική και το Χημείο
γίνεται επίκεντρο εκδηλώσεων. 339 Μαθητές του 7ου Γυμνασίου φτάνουν στη Νομική
Έξω από μέγαρο της Βουλής, στην οδό Βασιλίσσης Σοφίας, τραυματίστηκε βαριά ο ανάπηρος
πολέμου Δημήτριος Δημακόπουλος και δύο μέρες μετά πέθανε. «Για να παραληφθή το πτώμα του
Δημακόπουλου οι Ιταλοί έστειλαν ένα κάρρο. Οι φοιτητές όμως ενωμένοι με τους τραυματίες μας δεν
άφησαν να γίνη η ιεροσυλία αυτή στο νεκρό σύντροφο μας και έθαψαν το σώμα του στο προαύλιο του
Γ΄ Στρατιωτικού Νοσοκομείου όπου ο κόσμος καταθέτει τεράστιους σωρούς από λουλούδια παρά τα
μέτρα που έχουν ληφθή για να εμποδιστή κάθε τέτοια εκδήλωση». «Αίμα αναπήρου» και
«Δολοφονία μαθητού», εφ. Λευτεριά, αρ. φύλλου 10…, σ. 2, Ανταίος Π., Συμβολή…, τ. Β΄, σ. 23,
335
Δέπος Ν.Ε., «Η νίκη…», σ. 26-28, «Ογκώδεις παλλαϊκές διαδηλώσεις στους δρόμους της Αθήνας»,
εφ. Ελληνικά Νειάτα, αρ. φύλλου 5…, σ. 4, Μπαρτζιώτας Β., Η Εθνική…, σ. 122, Γατόπουλος Δ.,
Ιστορία…, σ. 388, Αξιώτη Μ., Αθήνα…, σ. 39, Γασπαρινάτος Σ., Η κατοχή..., τ. Α, σ. 343, Χατζής
Θ., Η Νικηφόρα…, τ. 1ος, σ. 34, Κωτσάκης Σ. (Νέστορας), Εισφορά…, σ. 107, Κύρου Α.,
Σκλαβωμένοι…, σ. 136,
336
«Το διάγγελμα κι’ η αλήθεια», και «Η φοιτητική αντίδραση», εφ. Μαχητής, αρ. φύλλου 2, Μάρτιος
1943, σ. 2, Φάκελος 7, Παράνομος Τύπος, Ε.Λ.Ι.Α.,
337
«Προκήρυξη της Παμμαθητικής Απεργιακής Επιτροπής, 27 Φεβρουαρίου 1943», Ε456, Φάκελος
Ε, Αρχείο ΕΠΟΝ, ΑΣΚΙ,
338
Η Ενιαία Μαθητική Νεολαία κυκλοφορεί προκήρυξη που αναφέρεται στο θάνατο του
Δρακόπουλου. Ε371, Φάκελος Ε, Αρχείο ΕΠΟΝ, ΑΣΚΙ,
339
«Το Πανεπιστήμιο δεν ελειτούργησε και πολλές διαδηλώσεις οργανώθηκαν. Ιδιαίτερα την Παρασκευή
και το Σάββατο 26 και 27 Φεβρουαρίου οι περιοχές γύρω απ’ το Πανεπιστήμιο δρόμων παρουσίασαν
θέαμα επαναστατικό με τις μεγάλες φοιτητικές ομάδες, που βρισκόντουσαν συνεχώς συγκεντρωμένες,
άφοβες και έτοιμες να χτυπήσουν και να χτυπηθούν. Πολλές συμπλοκές έγιναν μεταξύ φοιτητών και
334
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Σχολή. Οι φοιτητές τους βλέπουν και ξεκινούν από τις πανεπιστημιακές αίθουσες,
κατευθυνόμενοι προς την ανηφόρα της οδού Σινά, γύρω από τη Γερμανική Σχολή,
μέχρι κάτω στην οδό Ακαδημίας, φωνάζοντας αντιστασιακά συνθήματα. Οι μαθητές
τρέχουνε να ενωθούν μαζί τους. 340
Φοιτήτριες και μαθήτριες της «Λεύτερης Νέας», με λουλούδια στα χέρια
κατευθύνονται από το σπίτι του Δρακόπουλου, στο Πολιτικό Νοσοκομείο όπου είχε
διακομιστεί ο νεκρός μαθητής. Στις 11 το πρωί ενώνονται όλοι, φοιτητές, φοιτήτριες,
μαθητές έξω από το νοσοκομείο. Κρατούν πλακάτ με μαύρο περίγυρο και μαύρα
γράμματα, μοιράζουν προκηρύξεις. Εκεί τους επιτίθενται Ιταλοί και τους διαλύουν.
Τότε πολλοί φοιτητές και μαθητές, επιστρέφουν και κλείνονται στο προαύλιο του
Πανεπιστημίου. Αμύνονται στις επιθέσεις των αστυνομικών και των καραμπινιέρων,
πετώντας πέτρες. Στις συμπλοκές αυτές τραυματίστηκε ένας φοιτητής από Ιταλό
λοχία. 341 Η συνεχής αναταραχή και τα επεισόδια που έγιναν στο Πανεπιστήμιο,
αποτέλεσαν αφορμή για το κλείσιμο όλων των ιδρυμάτων. Τα φοιτητικά τμήματα των
αστικών οργανώσεων, Εθνική Δράση, Εθνικό Κομιτάτο, ΠΕΑΝ, Στρατιά
Σκλαβωμένων Νικητών, Ιερή Ταξιαρχία, Σπίθα, Αγωνιζόμενη Ελλάς και Εθνικό
Επαναστατικό Κομιτάτο, σε κοινή προκήρυξη καταφέρονται εναντίον της πολιτικής
επιστράτευσης και αναφέρονται στο κλείσιμο των ιδρυμάτων, τονίζοντας πως: «δεν
μπορούμε και ούτε πρέπει να ακούμε ειρηνικά τα μαθήματα μας όταν πρόκειται οι
Έλληνες να γίνουν σκλάβοι κάτω από το σκέπασμα της επιστράτευσης». 342
Και ενώ την Παρασκευή συμβαίνουν αυτά στο Πανεπιστήμιο, το Σάββατο 27
Φεβρουαρίου μια είδηση συγκλονίζει τον κόσμο. Ο εθνικός ποιητής, ο ποιητής της
ρωμιοσύνης και της ολυμπιακής ιδέας, ο Κωστής Παλαμάς είναι νεκρός. Ο
σπουδαστής της Παιδαγωγικής Ακαδημίας, Δημήτριος Μπουρούνης, περνώντας το
Σάββατο το πρωί έξω από βιβλιοπωλείο του Ελευθερουδάκη, βλέπει στην προθήκη
του μια μεγάλη φωτογραφία του Παλαμά, κάτω από την οποία έκαιγε ένα κερί. Στο
τζάμι της προθήκης ήταν κολλημένο ένα χαρτί, που έγραφε ότι την αυγή πέθανε ο
Κωστής Παλαμάς. 343 Η κηδεία του θα γίνει την Κυριακή στις 11π.μ. στο Α΄
Νεκροταφείο. Στη Φοιτητική Λέσχη του Πανεπιστημίου, ο φοιτητής Ιάσων
Δεπούντης, ακούει από το στόμα μιας συμφοιτήτριας του το νέο. Οι φοιτητές που
βρίσκονται εκεί μαζεύουν χρήματα από το υστέρημα τους και αγοράζουν λουλούδια,
για να τα αποθέσουν στην κηδεία. 344 Το απόγευμα κυκλοφορούν τα «Αθηναϊκά Νέα»,
που αναγγέλλουν το θάνατο του Παλαμά. Ο Πεπονής μαζί με τον Κουμάντο

"γενναίων" ιταλών καραμπινιέρων». «Η φοιτητική αντίδραση», εφ. Μαχητής, αρ. φύλλου 2,
Μάρτιος 1943…, σ. 2, Παράσχος Κ., Η κατοχή…, σ. 16,
340
Ο μαθητής της Ε΄ τάξης Μανωλκίδης Κώστας αναφέρει: «Όταν σκοτώθηκε ο Δρακόπουλος, κάναμε
την άλλη μέρα διαδήλωση σ’ όλη την οδό Ασκληπιού και κατεβήκαμε και ενωθήκαμε με τους
φοιτητές, κάτω στο Πανεπιστήμιο που μας υποδέχτηκε ο φοιτητής της Νομικής, Στράτος
Δημόπουλος». Μανωλκίδης Κ., Συνεντεύξεις…, σ. 9-10, Ε.Λ.Ι.Α.,
341
«Εσκότωσαν ένα μαθητή», εφ. Μαχόμενη Ελλάς, αρ. φύλλου 15, 15 Μαρτίου 1943, σ. 5, Φάκελος
Κ52, Β2, Αρχείο Ηρακλή Πετιμεζά, ΓΑΚ, «Ο παλλαϊκός συναγερμός κατά της πολιτικής
επιστράτευσης», εφ. Ριζοσπάστης, αρ. φύλλου 39, 3 Μαρτίου 1943, σ. 1, Ανώνυμο, Ριζοσπάστης,
1918-2002…, σ. 65, Ανταίος Π., Συμβολή…, τ. Β΄, σ. 27-29, 31, Σούτζου Δ., Η Αθήνα…, σ. 8-9,
Αξιώτη Μ., Αθήνα…, σ. 40, Μιλλιέξ Ροζέ, Ημερολόγιο…, σ. 140, Δέπος Ν.Ε., «Η νίκη…», σ. 29,
Mazower M., Στην Ελλάδα…, σ. 142, Πεπονής Α., Προσωπική…, σ. 48,
342
«Προκήρυξη των…», Φάκελος 103Ε, 054, Συλλογή Ηρακλή Πετιμεζά, ΓΑΚ,
343
Ο Κωστής Παλαμάς πέθανε στο σπίτι του, στις 3 και 20΄ το πρωί του Σαββάτου. Το σώμα του ήταν
εκτεθειμένο στον καναπέ της βιβλιοθήκης του. Μια ατέλειωτη σειρά από επισκέπτες διέσχιζε το
κεροφώτιστο δωμάτιο, για να αποτίσει φόρο τιμής στο νεκρό. Mazower M., Στην Ελλάδα…, σ.
143, Λάζος Χ., Ελληνικό…, σ. 283,
344
Παπαδάκης Μ., Η κηδεία…, σ. 24, 56-57,
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ανηφορίζοντας την Ακαδημίας, ακούνε τον εφημεριδοπώλη να φωνάζει την είδηση.
Την επόμενη μέρα μαζί με τον Ηλία Ρουσσόπουλο ήταν μέσα στην εκκλησία. 345
Η κηδεία του Παλαμά γίνεται στο ναό των Αγίων Θεοδώρων στο Α` Νεκροταφείο
και χοροστατεί ο Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός. Ο κόσμος είναι χιλιάδες και
προπαντός οι φοιτητές. Η προσέλευση τους είναι κυρίως αυθόρμητη αλλά και
οργανωμένη. 346 Είναι όλοι εκεί, συνθέτουν το τεράστιο παζλ της εποχής των
αντιθέσεων. Μπροστά βρίσκονται οι συγγενείς, ο πνευματικός κόσμος με το
Σικελιανό, το Σκίπη, το Μελά, την Κοτοπούλη και τους φοιτητές, αλλά και οι
εκπρόσωποι των αρχών κατοχής μαζί με τους Έλληνες συνεργάτες τους. Με το τέλος
της νεκρώσιμης ακολουθίας, ο Δαμασκηνός εκφωνεί ένα σύντομο πατριωτικό
αποχαιρετιστήριο λόγο. Ύστερα έρχεται η σειρά του Σικελιανού, ο οποίος απαγγέλει
με τη βροντερή φωνή του το θαυμάσιο ποίημα του, «Ηχήστε οι σάλπιγγες!». 347 Τη
σκυτάλη παίρνει ο Σκίπης που απαγγέλει: «μεσ’ από τα κάγκελα τα’ αόρατα / της
απέραντης μας φυλακής». Όταν τελειώνει ο Σικελιανός απευθύνεται στους φοιτητές:
«Ελάτε εδώ σεις οι νέοι, οι φοιτητές, φωνάζει. Σε σας ανήκει, εσείς να τον πάτε». Και
όπως παραστατικά αναφέρει ο Π. Ανταίος, «…το λείψανο του υψώθηκε φλάμπουρο
λευτεριάς στα χέρια των φοιτητών», ως ύστατη τιμή στον ποιητή. 348 Την ώρα της
ταφής το συγκεντρωμένο πλήθος, τραγουδά μπροστά στους κατακτητές τον εθνικό
ύμνο, νιώθοντας για λίγο ελεύθερο. Ήταν μια στιγμή όπου ο κόσμος αποχαιρετά το
μεγάλο ποιητή, μα ταυτόχρονα και μια στιγμή εθνικής ανάτασης, που οι μεγάλοι
άνδρες προσφέρουν απλόχερα, όχι μόνο με τη ζωή τους, αλλά και με το θάνατο
τους. 349
Μετά την κηδεία του Παλαμά ο αθηναϊκός λαός κράτησε σιωπηρά ένα τριήμερο
πένθους. Η μάχη του όμως εναντίον της πολιτικής επιστράτευσης δεν τελείωσε και
αμέσως μετά ενέτεινε την αντιστασιακή δραστηριότητα του. Στις 3 Μαρτίου, οι
χιτλερικοί πραγματοποιούν επιχείρηση εκφοβισμού, με την παρέλαση στο κέντρο της
Αθήνας μιας ταξιαρχίας θωρακισμένων που κατέβηκε από τη Μακεδονία,. Ο
345
346

347

348

349

Πεπονής Α., Προσωπική…, σ. 53,
Από τις πρώτες εκδηλώσεις της ΕΠΟΝ Πολυτεχνείου, όπως και άλλων τμημάτων της, ήταν η
συμμετοχή στην κηδεία του Κωστή Παλαμά. Φαράκος Γ., Μαρτυρίες…, σ. 27-28,
Η αίσθηση που δημιουργείται περιγράφεται ανάγλυφα από το φοιτητή Γ.Μ.: «Η βροντώδης φωνή
ραγίζει θαρρείς τους τοίχους. Και τις καρδιές. Φλάμπουρα, νομίζω, ξεπετάγονται από παντού. Οι
ανάσες κρατιούνται…οι ‘προσκυνημένοι’ κάνουν σύσταση να μη συνεχιστεί το κακό. Μα ο κόσμος
έχει κιόλας υπακούσει στον Παλαμά». Ενώ ο Πεπονής συμπληρώνει στο ίδιο ύφος: «Γέμισε η
εκκλησία απ’ τη φωνή του ποιητή, κύλησαν οι λέξεις γύρω μας και μέσα μας, ίδια βροντή. Γίνηκαν
όλα κείνη την ώρα με τη μιλιά του, όπως τα πρόσταζε με το στίχο του. Ακούστηκε σα σάλπιγγα που
ήχησε, σαν παιάνας που βόγγηξε, σαν καμπάνα που δόνησε όλους σύγκορμα». Γ.Μ., «Την ημέρα που
σήκωσα τον Παλαμά νεκρό», περ. «Εθνική Αντίσταση», συλλογή 10η, Οκτώβριος 1971, σ. 87-88,
Πεπονής Α., Προσωπική…, σ. 53-54,
Θεοτοκάς Γ., Τετράδια…, σ. 403-404, Λάζος Χ., Ελληνικό…, σ. 283-284, Weber J., Πρόσωπα…,
σ. 164, Παράσχος Κ., Η κατοχή…, σ.16, Γούναρης Β. – Παπαπολυβίου Π., Ο φόρος…, σ. 209,
Πανσέληνος Α., Φύλλα…, σ. 163, Mazower M., Στην Ελλάδα…, σ. 143, Γατόπουλος Δ.,
Ιστορία…, σ. 609-611, Μαχαίρας Ε., Η Τέχνη…, σ. 26-27,
Ο φοιτητής Γ.Μ., που κουβάλησε τον Παλαμά, περιγράφει με ποιητικό τρόπο την ώρα της ταφής:
«Κατεβάζουν το φέρετρο. Ο λαός γονατίζει…Μια φοιτήτρια και ένας γέροντας λιποθυμούν. Να ’ ναι
απ’ τη συγκίνηση; Ή απ’ την πείνα; Θυμήθηκα τους στίχους του Παλαμά: "Η μεγαλοσύνη στα έθνη /
δε μετριέται με το στρέμμα / με της καρδιάς το πύρωμα μετριέται / και με το αίμα". Δεν ξέρω αν ο κ.
Άλτενμπουργκ είχε υπόψη του αυτούς τους στίχους. Εμείς πάντως το πεινασμένο και σκλάβο έθνος
είχαμε κάτι άλλο να του πούμε: Τον Εθνικό μας Ύμνο. Τον αρχίζει πρώτος ο Γεώργιος Κατσίμπαλης
και σε λίγο τον παίρνει το ξελευτερωμένο πλήθος και τον σκορπάει στους ανέμους. Αντιβουΐζει ο
τόπος λευτεριά. Και τρέμουν οι άσπροι σταυροί… Η κηδεία γίνεται Ανάσταση και Καθαρή
Δευτέρα…». Γ.Μ., «Την ημέρα…», σ. 88, Λάζος Χ., ο.π., σ. 285, Τσάτσου Ι., Φύλλα…, σ. 78-79,
Ανταίος Π., Συμβολή…, τ. Β΄, σ.55-58,
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«υπουργός» Εσωτερικών Ταβουλάρης ανακοινώνει δια του τύπου: «πάσα
συγκέντρωσις πολιτών θα διαλύηται δια των όπλων», ενώ ο Λογοθετόπουλος
απαγορεύει επί ποινή θανάτου, την προσέγγιση πολιτών στο πολιτικό του γραφείο σε
απόσταση 200 μέτρων. 350
Παρόλα αυτά την Πέμπτη, οι δημόσιοι υπάλληλοι κηρύσσουν νέα απεργία.
Ταυτόχρονα, η ΚΕ του ΕΑΜ μαθαίνει από έγκυρες πηγές, πως το διάταγμα της
πολιτικής επιστράτευσης, είχε υπογραφεί από το Λογοθετόπουλο και την Παρασκευή
θα το ανακοίνωνε από το ραδιόφωνο. Το μεσημέρι συγκεντρώνεται η Κεντρική
Οργανωτική Επιτροπή, με επικεφαλής το Νίκο Πλουμπίδη και αποφασίζει οι
υπεύθυνοι των τομέων να κινηθούν ταχύτατα, ώστε να γίνει η απεργία την
Παρασκευή. 351 Η πολιτική επιστράτευση έπρεπε να ματαιωθεί, πριν καν ανακοινωθεί.
Ορίζουν χώρους, ώρες προσυγκεντρώσεων, έναρξη της πορείας και των διαδηλώσεων
και κατευθύνονται ο καθένας στον τομέα του, για τη διάχυση των αποφάσεων. 352 Το
απόγευμα, στις Λέσχες και τις αίθουσες διδασκαλίας του Πανεπιστημίου, του
Πολυτεχνείου, της ΑΣΟΕΕ και της Παντείου, γίνονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις.
Στην ΑΣΚΤ καλείται γενική συνέλευση με τη συμμετοχή σπουδαστών και
καθηγητών. Μιλούν ο Γιάννης Στεφανίδης και ο Γιώργος Βακιρτζής. Ζητούν από
τους καθηγητές να κλείσει η Σχολή για την επόμενη μέρα, ώστε να κατέβουν όλοι
στη διαδήλωση. Όμως ο Διευθυντής της Σχολής Μιχάλης Τόμπρος αρνείται. 353 Την
ίδια μέρα ανακοινώνεται πως τα ΑΕΙ κλείνουν από την Παρασκευή 5 Μαρτίου, μέχρι
και την Τρίτη 9 Μαρτίου, λόγω της αποκριάς που μεσολαβεί το Σαββατοκύριακο. 354
Όλο το βράδυ το σύνολο των αντιστασιακών οργανώσεων βρίσκονται σε κατάσταση
συναγερμού. Εκατοντάδες συνεργεία, πραγματοποιούν τη μεγαλύτερη ως τότε
εξόρμηση τους, γράφοντας χιλιάδες συνθήματα στους τοίχους ενάντια στην
επιστράτευση. 355 Η ΕΠΟΝ Σπουδαστών έχει αναλάβει ως χώρο δράσης της τα
Εξάρχεια και τη Νεάπολη. Τα πράσινα γράμματα των συνθημάτων της γέμισαν
κυριολεκτικά τους τοίχους. 356
Στις 5 Μαρτίου κηρύσσεται γενική πολιτική απεργία, για όλους τους
εργατοϋπαλλήλους της Αθήνας και του Πειραιά και παλλαϊκή διαδήλωση για όλους
τους πολίτες. Η μέρα αυτή έκρινε τη μάχη κατά της επιστράτευσης. Την Παρασκευή,
από το πρωί πυκνές περιπολίες διέσχιζαν τους δρόμους. Ο κόσμος άρχισε να
συγκεντρώνεται στα καθορισμένα σημεία, από τις 9:30 το πρωί. Τα προαύλια του
Πανεπιστημίου, του Πολυτεχνείου και της ΑΣΟΕΕ ήταν κατάμεστα από σπουδαστές,
λες και ήταν η ώρα του συσσιτίου. Οι τσέπες τους ήταν γεμάτες με τρικ. 357 Μετά τους
λόγους των ομιλητών τους, κατευθύνονται στην Ομόνοια για να πάρουν μέρος στην
350

351

352

353

354
355

356
357

«Ολόκληρη η Αθήνα Επαναστατημένη κατά της Επιστρατεύσεως», εφ. Ελληνικόν Αίμα, αρ.
φύλλου 16, 15 Μαρτίου 1943, σ. 2, Αρχείο Ε. Ι. Τσουδερού, Φάκελος 27, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη,
Ζαλοκώστας Χ., Το χρονικό…, σ. 86, Γατόπουλος Δ., Ιστορία…, σ. 389, Δέπος Ν.Ε., «Η νίκη…»,
σ. 29,
Πλουμπίδης Ν., «5 Μάρτη 1943», περ. «Εθνική Αντίσταση», συλλογή 34η, Μάρτιος 1983, σ. 7-9,
Ζαφειρόπουλος Θ., «5 Μάρτη 1943: Όχι στην επιστράτευση», περ. «Εθνική Αντίσταση», συλλογή
82η, Ιανουάριος-Μάρτιος 1994, σ. 32,
Κωτσάκης Σ. (Νέστορας), Εισφορά…, σ. 108, Μπαρτζιώτας Β., Η Εθνική…, σ. 123-125, Χατζής
Θ., Η Νικηφόρα…, τ. 1ος, σ. 36,
Στεφανίδης Γ., «Η ΕΠΟΝ και η Σχολή Καλών Τεχνών στο χρόνια της Κατοχής», εφ. Ριζοσπάστης,
ένθετο «23 Φλεβάρη 1943-60 χρόνια ΕΠΟΝ», 23 Φεβρουαρίου 2003, σ. 5,
Βιβλίο…, 1942-1945, Συνεδρίαση της 18ης Μαρτίου 1943, σ. 62, Αρχείο ΠΠΚΠΕ,
Ανταίος Π., Συμβολή…, τ. Β΄, σ. 33, Σταμάτης Σ., Απ’ την Αλβανία στην κατοχή και την
αντίσταση 1940-1946, Αθήνα, (χ.ε.), 1991, σ. 221,
Φαράκος Γ., Μαρτυρίες…, σ. 28,
Διλιντάς Σ., «Μια μεγάλη και δοξασμένη επέτειος της εθνικής μας αντίστασης», περ. «Εθνική
Αντίσταση», συλλογή 44η, Μάρτιος 1985, σ. 44,
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κεντρική διαδήλωση. Στο δρόμο συγκρούονται με γερμανική περίπολο, διαλύονται
και συγκεντρώνονται ξανά στον τελικό προορισμό τους. Την ίδια ώρα διαδηλωτές
από τις οδούς Πειραιώς, Αγ. Κωνσταντίνου και άλλες παρόδους προχωρούν προς την
Ομόνοια. Στις 11 ξεκινά η κεντρική διαδήλωση από την Ομόνοια με κατεύθυνση το
Σύνταγμα. Σταματούν στη Δημαρχία όπου σπάζουν τα τζάμια του κτιρίου. Δέχονται
επίθεση από τους Ιταλούς και διαλύονται προσωρινά. Συνεχίζουν από το
Μοναστηράκι, τη Μητρόπολη, τα Εξάρχεια και την πλατεία Κάνιγγος. 358 Η κύρια
δύναμη των φοιτητών βρίσκεται τώρα στο Μοναστηράκι, όπου δέχεται την επίθεση
έφιππων καραμπινιέρων. Η πορεία για λίγο οπισθοχωρεί, όμως αμέσως εμφανίζεται
ξανά από άλλους δρόμους και φτάνει στο Σύνταγμα. Συγκρούσεις γίνονται σε πολλά
σημεία του κέντρου της Αθήνας, όπου υπάρχουν διαδηλωτές. Ιδιαίτερα σφοδρές είναι
μπροστά στη Βιβλιοθήκη, και στη Στοά Πεσμαζόγλου. 359 Στο Σύνταγμα, ένα μεγάλο
μέρος των διαδηλωτών καταφέρνει να φτάσει στο Πολιτικό Γραφείο του
Λογοθετόπουλου. 360 Χωροφύλακες με κράνη και πυροσβεστικές αντλίες είχανε ζώσει
τα Παλιά Ανάκτορα, φρουρώντας τον κατοχικό Πρωθυπουργό. Ο Λογοθετόπουλος
και η «κυβέρνηση» του φεύγουνε και κρύβονται στην Κομαντατούρα. Τους
καλύπτουνε τα τανκ και τα πολυβόλα των κατακτητών, που είναι παραταγμένα έξω
από το Πολιτικό Γραφείο, το Σύνταγμα και την Ομόνοια. 361
Κύριος στόχος της διαδήλωσης όμως, όπως τον καθορίζει η Κεντρική Οργανωτική
Επιτροπή, είναι το υπουργείο Εργασίας. Εκεί φυλάσσονται οι καταστάσεις των
πρώτων 80 χιλιάδων επίστρατων. 362 Από το Πολιτικό Γραφείο, ένα τμήμα
διαδηλωτών, μετά από μάχες σώμα με σώμα, καταφέρνει να φτάσει στο Εργατικό
Κέντρο και ένα άλλο στο υπουργείο Εργασίας, στη γωνία Μπουμπουλίνας και
Τοσίτσα. Εκεί δίνεται η σφοδρότερη μάχη της ημέρας. Παρά τη μεγάλη αντίσταση οι
διαδηλωτές κατορθώνουν να εκπορθήσουν το κτίριο, να ορμίσουν στους διαδρόμους
και τα γραφεία και με τη βοήθεια των υπαλλήλων του υπουργείου, να βρουν τους
καταλόγους της επιστράτευσης και να τους κάψουν στο δρόμο. 363 Λίγο μετά το
μεσημέρι οι Γερμανοί, βλέποντας ότι οι Ιταλοί και οι χωροφύλακες δεν κατάφεραν να
ανακόψουν την ορμή των διαδηλωτών, καταφθάνουν με καμιόνια και ορμάνε μέσα
στο πλήθος με τους υποκόπανους, σπάζοντας πόρτες και χτυπώντας του διαδηλωτές.
Αρχίζουν να πυροβολούν και οι διαδηλωτές σκορπίζουν, ενώ οι κλούβες τους
γεμίζουν με συλληφθέντες. 364 Οι φοιτητές της ΕΠΟΝ και των αστικών οργανώσεων,
«Εξιστόρηση των γεγονότων της αιματηρής 5ης Μαρτίου», εφ. Μαχόμενη Ελλάς, αρ. φύλλου 15…,
σ. 3,
359
Κωτσάκης Σ. (Νέστορας), Εισφορά…, σ. 109,
360
Λιναρδάτος Σ., «Οι φοιτητές…», σ. 468-469, Λιναρδάτος Σ., Πολιτικοί…, σ. 80, Παράσχος Κ., Η
κατοχή…, σ. 16, Λάζος Χ., Ελληνικό…, σ. 280, Χρηστίδης Χ., Χρόνια…, σ. 357,
361
Ανταίος Π., Συμβολή…, τ. Β΄, σ. 41, Ζαφειρόπουλος Θ., «5 Μάρτη…», σ. 32-33,
362
Ανταίος Π., ο.π., σ. 35,
363
Ο Νικηφόρος Βρεττάκος, υπάλληλος του υπουργείου Εργασίας τότε, περιγράφει: «Χρειάστηκε να
περάσουνε αρκετά δευτερόλεφτα, όσο για να καταλάβω ότι το πράγμα αυτό που ακουγότανε δεν ήτανε
καταιγίδα. Ότι το πράγμα αυτό που φυσούσε και βρόνταγε και συγκλόνιζε το τετράγωνο χτίριο από τα
θεμέλια του ήτανε ο λαός […] Τρέχουνε από κοντά οι υπάλληλοι. Τους αγκαλιάζουν. Πάρτε. Πάρτε κι
αυτά. Καταστάσεις. Διαταγές της Κομαντατούρας. Φωτιά! και καίγουνται κατά σωρούς τα χαρτιά
απόξω στο δρόμο. […] Καμιόνια γερμανικά που σταματάνε απόξω. Υποκόπανοι που σπάζουν τις
πόρτες. […] Βλέπουμε τους υποκόπανους να πέφτουνε σ’ ένα τσούρμο κεφάλια.». Βρεττάκος Ν., «5
του Μάρτη 1943», περ. «Ελεύθερα Γράμματα», αρ. φύλλου. 4, 2 Ιουνίου 1945, σ. 16, Ανταίος Π.,
ο.π., σ. 41-42,
364
«Η αντίδρασις κατά της επιστρατεύσεως», εφ. Η Μάχη, Έκδοσις της «Εθνικής Δράσεως», αρ.
φύλλου -, 19 Μαρτίου 1943, σ. 2, «Χρονικά της μάχης», εφ. Η Μάχη, όργανο της ΚΕ της ΕΛΔ, αρ.
φύλλου -, 25 Μαρτίου 1943, σ. 5-6, Φάκελος 7, Παράνομος Τύπος, Ε.Λ.Ι.Α., Μπαρτζιώτας Β., Η
Εθνική…, σ. 123-125, Κύρου Α., Σκλαβωμένοι…, σ. 136, Λιναρδάτος Σ., «Οι φοιτητές…», σ. 469,
Λάζος Χ., Ελληνικό…, σ. 281-282, Γατόπουλος Δ., Ιστορία…, σ. 390, Ζορμπαλάς Σ., ΕΠΟΝ…, σ.
358
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αντιμετωπίζουν τον κοινό εχθρό όλοι μαζί ενωμένοι. Κατευθύνονται στα Εξάρχεια,
όπου επί δύο ώρες βγαίνουν από τα στενά φωνάζοντας συνθήματα, προκαλώντας
τους Γερμανούς. 365 Μια ομάδα από 7 σπουδαστές καταφεύγει σε ένα υπόγειο της
οδού Ζαΐμη. Εκεί τους ανακαλύπτουν οι Γερμανοί και τους οδηγούν σε ένα άλλο
υπόγειο, της Κομαντατούρ στην οδό Κοραή. 366 Στις συγκρούσεις αυτές σκοτώθηκε ο
σπουδαστής του Πολυτεχνείου Εδμόνδος Τορόν. 367
Το βράδυ της Παρασκευής ο Λογοθετόπουλος ανακοινώνει: «Η κομμουνιστική
οργάνωσις ΕΑΜ παρασύρουσα δυστυχώς και πολλούς δημοσίους υπαλλήλους και
φοιτητάς, μη εισακούσαντας τα θερμάς μου συστάσεις προεκάλεσαν αναρχικάς
συγκεντρώσεις ανά την πόλιν […] Το αποτέλεσμα της άφρονος αυτής ενεργείας των
υπήρξεν η σύγκρουσις των τρομοκρατικών ομάδων με τα όργανα της τάξεως». 368
Βέβαια από το πρωί είχε ξεκινήσει μία προσπάθεια περιορισμού των εκδηλώσεων,
καθώς οι αρχές κατοχής είχαν απαιτήσει από τον Αρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό να
καταδικάσει τη διαδήλωση. Αυτός όμως ζήτησε να συναντήσει τον Άλτενμπουργκ,
για να τον προειδοποιήσει ότι αν δε ματαιωθεί η επιστράτευση, η κατάσταση θα
επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο. Παράλληλα ο Αρχιεπίσκοπος, βρίσκεται σε επαφή
με τις οργανώσεις και τις ειδοποιεί, ότι θα κάνει ο ίδιος μια τελευταία προσπάθεια να
πετύχει μια ρητή δέσμευση των Αρχών κατοχής, για την αναστολή της
επιστράτευσης. Εάν μέχρι το πρωί της 7ης Μαρτίου δε λάβει ικανοποιητική απάντηση,
θα βάλει τις καμπάνες των εκκλησιών να χτυπήσουν πένθιμα. Θα είναι το σύνθημα
για μια τελική εξόρμηση του λαού στους δρόμους. Στη συνέχεια, πηγαίνει και
βρίσκει τον Άλτενμπουργκ και η συνομιλία τους παίρνει δραματική μορφή, όταν ο
Δαμασκηνός απειλεί με εξέγερση. Ο Άλτενμπουργκ τελικά αντιλαμβανόμενος τι
σημαίνει λαός και εκκλησία στους δρόμους της Αθήνας, ζητά προθεσμία για να
επικοινωνήσει με τον ανώτερο του στρατιωτικό διοικητή στη Θεσσαλονίκη και εν
ανάγκη και με το Βερολίνο. Αργά τη νύχτα της 6ης Μαρτίου, ο Αρχιεπίσκοπος
λαμβάνει το θετικό μήνυμα και το πρωί της άλλης ημέρας δημοσιεύεται η
ανακοίνωση του στις εφημερίδες, όπου μιλά για «ανυπόστατες» φήμες περί της
πολιτικής επιστράτευσης και συνιστά στα «αγαπητά πνευματικά του τέκνα» να
επανέλθουν ήσυχα στις εργασίες τους. 369
Καθ’ όλη τη διάρκεια των εκδηλώσεων εναντίον της επιστράτευσης, η
«κυβέρνηση» εγκαινίασε μία νέα τακτική έναντι των φοιτητών, με συνεχείς
επεμβάσεις στη λειτουργία των ανώτατων ιδρυμάτων. Ιδρύματα που διέταζε το
50, Πεπονής Α., Προσωπική…, σ. 49, Δέπος Ν.Ε., «Η νίκη…», σ. 31-32, «Μεγαλειώδεις
διαδηλώσεις στην Αθήνα», εφ. Ελευθερία, αρ. φύλλου 12, 25 Μαρτίου 1943, σ. 3, στο
Κουζινόπουλος Σπ., Ελευθερία…, Λιναρδάτος Σ., Πολιτικοί…, σ. 80, Ζωίδης Γ., Καΐλας Μ.,
Μαματζής Τ., Αθανασίου Φ., Ασούρας Γ., Ιστορία…, σ. 136-137,
365
«Οι νέοι πρώτοι στον αγώνα κατά της επιστράτευσης», εφ. Ελληνικά Νειάτα, αρ. φύλλου 6…, σ. 3,
Μανωλκίδης Κ., Συνεντεύξεις…, σ. 13, Ε.Λ.Ι.Α., «Πως έγιναν τα γεγονότα», εφ. Νέα Γενιά, αρ.
φύλλου 1…, σ. 3,
366
Διλιντάς Σ., «Μια μεγάλη…», σ. 45,
367
Ο Αριστείδης Μούχαλος γράφει πως την επόμενη μέρα στο Γενικό Νοσοκομείο, που βρισκόταν
έναντι της μονής Πετράκη ήταν αρκετοί ανάπηροι πολέμου. Μέσα στο ιερό της μικρής εκκλησίας
του νοσοκομείου είχανε κρύψει όσους νεκρούς κατόρθωσαν να μαζέψουν από τις συγκρούσεις της
προηγούμενης ημέρας. Εκεί ήταν και μια φοιτήτρια νεκρή, την οποία πήγαν και πήραν οι
συνάδελφοι της. Μούχαλος Α., «Οι ανάπηροι πολέμου χαλάν τα σχέδια των Γερμανών», περ.
«Εθνική Αντίσταση», συλλογή 45η, Μάιος 1985, σ. 95-96, Ανταίος Π., Συμβολή…, τ. Β΄, σ. 36,
368
Γρηγοριάδης Φ., Γερμανοί…, σ. 538, Γασπαρινάτος Σ., Η κατοχή..., τ. Α, σ. 344,
369
Όλη η ανακοίνωση του Αρχιεπισκόπου στο «Εξιστόρηση των γεγονότων της αιματηρής 5ης
Μαρτίου», εφ. Μαχόμενη Ελλάς, αρ. φύλλου 15…, σ. 4, «Η αντίδραση κατά της επιστράτευσης»,
εφ. Δημοκρατική Δράση, αρ. φύλλου 1…, σ. 2, Ζαούσης Α., Οι δύο Όχθες…, τ. ΒΙ΄, σ. 241-242,
Γρηγοριάδης Φ., ο.π., σ. 537-538, Τσάτσου Ι., Φύλλα…, σ. 80-81,
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κλείσιμο τους, είτε γιατί ήθελε να αποτρέψει τη συγκέντρωση των φοιτητών πριν τις
εκδηλώσεις, είτε ως αντίποινα για την παμφοιτητική συμμετοχή στις διαδηλώσεις της
24ης Φεβρουαρίου και 5ης Μαρτίου. Έτσι τα ΑΕΙ έκλεισαν δύο φορές επ’ αόριστο και
άνοιξαν λίγες μέρες αργότερα. Ειδικότερα μετά τις 5 Μαρτίου, ο Λογοθετόπουλος
έκλεισε για μερικές μέρες και τα φοιτητικά συσσίτια, θέλοντας να τιμωρήσει τους
φοιτητές για τη στάση που είχαν τηρήσει όλη την τελευταία περίοδο. 370
• Ένα συνεργείο σπουδαστών της ΑΣΚΤ
Μετά τη διαδήλωση της 5ης Μαρτίου, ο Γιάννης Στεφανίδης (Στάθης) σπουδαστής
της Σχολής Καλών Τεχνών, τραυματίστηκε από σφαίρα στο πόδι και έπρεπε να μείνει
κλεισμένος στο σπίτι του. Ήταν ένα δωμάτιο που βρισκόταν στα Πευκάκια, ψηλά
στον Άγιο Νικόλα, στην οδό Καπλανών 4. Το γεγονός αυτό στάθηκε η αφετηρία, για
να οργανωθεί ένα συνεργείο από σπουδαστές που στεγάστηκε εκεί. Μέλη αυτού του
συνεργείου ήταν οι σπουδαστές της ΑΣΚΤ, Γιώργος Βακιρτζής, Κώστας Βαρλάμος,
Βασίλης Αρμάος, Απόστολος Μπάρμπογλου, 371 ο ηθοποιός Βασίλης Ανδρεόπουλος,
η αδελφή του Στεφανίδη και μερικές φίλες της Επονίτισες. 372 Τις παραγγελίες από
την ΕΠΟΝ και τις αντιστασιακές οργανώσεις διαβίβαζε ο Νίκος Καραντηνός
(Διονύσης). 373 Μια από τις κυριότερες ασχολίες τους ήταν να επιμελούνται το
παράνομο έντυπο της νεολαίας, που τυπωνόταν στον πολύγραφο. Στην αρχή γίνονταν
μικρά προγράμματα, έφτιαχναν σχέδια που τυπώνονταν στον πολύγραφο και
χρωματίζονταν από τις κοπέλες της ΕΠΟΝ. Η ταχύτητα όμως που έβγαιναν τα τρικ,
οι προκηρύξεις και οι αφίσες ήταν μικρή, αντίθετα οι ανάγκες του αγώνα μεγάλες.
Για το λόγο αυτό αποφάσισαν να φτιάξουν δικό τους «ταχυπιεστήριο», το οποίο
βοήθησε τα μέγιστα στην ανάπτυξη της δουλειάς τους, η οποία έφτασε ως τις άκρες
της Ελλάδας. 374
Η πιο μεγάλη τους επίδοση ήταν η αφίσα τοίχου. Οι αφίσες που βγήκαν απ’ αυτό το
συνεργείο ήταν πολλές χιλιάδες. Τα σχέδια ήταν κατά κύριο λόγο του Στεφανίδη, ενώ
ο Βακιρτζής τα ζωγράφιζε. Παράλληλα όμως έκανε και δικά του σχέδια. Πολύ
αργότερα, δημιουργήθηκαν άλλα συνεργεία για το τύπωμα και άλλα για το κόλλημα
στους τοίχους. 375 Η δουλειά του συνεργείου δεν περιοριζόταν μόνο στις αφίσες, τα
370
371

372

373
374
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«Ο αγώνας στα πνευματικά μας ιδρύματα», εφ. Ελληνικά Νειάτα, αρ. φύλλου 6…, σ. 2,
Ο Μπάρμπογλου, όταν συγκροτήθηκε η ΕΠΟΝ συμμετείχε στο Κεντρικό Συμβούλιο της, αρχικά
στον οικονομικό τομέα και αργότερα στον τομέα διαφώτισης. Κατά κύριο λόγο πρόσφερε τις
υπηρεσίες του σε ένα συνεργείο παραγωγής και διανομής αντιστασιακού υλικού που λειτουργούσε
στου Γκύζη, μαζί με το σπουδαστή της σχολής Νικήτα Παπαδόπουλο. Ενώ μαζί με τον γλύπτη
Άγγελο Αγγέλου έφτιαξαν σε ένα υπόγειο της οδού Σόλωνος, την αφίσα κατά της επιστράτευσης.
Μαχαίρας Ε., Η Τέχνη…, σ. 339,
Εκτός από το συνεργείο των σπουδαστών υπήρχαν και άλλα συνεργεία, όπως των Μέμου Μακρή
και Μάνθου Τέτση, του Γ. Σικελιώτη (στην Καισαριανή) και του Άγγελου Αγγέλου (γλύπτη), που
βρισκόταν σε ένα υπόγειο της οδού Σόλωνος. Μαχαίρας Ε., ο.π., σ. 339,
Μαχαίρας Ε., ο.π., σ. 318, Ζορμπαλάς Σ., ΕΠΟΝ…, σ. 99,
Το «ταχυπιεστήριο» αυτό το σχεδίασε ο Γ. Στεφανίδης και το κατασκεύασε ο Στάθης Ζυμαρίδης,
με τη συνεργασία του Απόστολου Μπάρμπογλου. Αρχικά μεταφέρθηκε σε ένα υπόγειο των
Εξαρχείων, αργότερα το πήγαν για ένα διάστημα στου Γκύζη και τέλος κατέληξε στα Σεπόλια,
όπου υπήρχε συνεργείο εκτύπωσης με επικεφαλής τον Ανδρεόπουλο. Μαχαίρας Ε., ο.π., σ. 286,
289, 316-317, 338-339, Πετρής Γ., «Οι καλλιτέχνες…», σ. 391-393, Πετρής Γ., «Η Εικαστική
Αντίσταση στην Ελλάδα», περ. «ΕΑΜ-Αντίσταση», τχ. 13, Απρίλιος-Ιούνιος 1990, σ. 24-25,
Στεφανίδης Γ., «Η ΕΠΟΝ…», σ. 5,
Ειδικά συνεργεία που έβγαιναν τη νύχτα, υπό την επίβλεψη των ομάδων προστασίας, έκαναν αυτή
τη δουλειά. Δύο άτομα δούλευαν συνδυασμένα, το ένα με τον τενεκέ με την κόλλα να την απλώνει
στην κατάλληλη μεριά και το άλλο με το ρολό τις αφίσες να τις κολλάει μία-μία. Πατρίκιος Τ.,
«Ένα συνεργείο αφισοκόλλησης στο κέντρο της Αθήνας το 1944», περ. «ΕΑΜ-Αντίσταση», τχ. 8,
Ιανουάριος-Μάρτιος 1989, σ. 28-30,
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τρικ και τις προκηρύξεις, καθώς κατάφερε, χρησιμοποιώντας διάφορες μεθόδους, να
τυπώνει και τα ένσημα για τους εράνους και τις συνδρομές στις αντιστασιακές
οργανώσεις. 376 Επίσης, κατασκεύαζε μεγάλα πανώ, που οι σπουδαστές τα κρεμούσαν
με γάντζους πάνω στα σύρματα που ένωναν τα ηλεκτροφόρα καλώδια των τραμ. 377
Τέλος από το συνεργείο αυτό βγήκε και το πρώτο παράνομο λεύκωμα του ΕΑΜΕΛΑΣ, που χάραξαν οι καλλιτέχνες Α. Τάσσος, Β. Κατράκη, Λ. Μαγγιώρου και Γ.
Βελλισαρίδης. Οχτώ καλλιτέχνες φιλοτέχνησαν ειδικά για το σκοπό αυτό από ένα
σχέδιο. 378
• 25 Μαρτίου 1943
Με το τέλος των διαδηλώσεων για την πολιτική επιστράτευση, ξεκίνησαν
παράλληλα και οι προετοιμασίες για τον εορτασμό της εθνικής επετείου. Μεσολαβεί
την Κυριακή 14 Μαρτίου, το μνημόσυνο για τα σαρανταήμερα της εκτέλεσης του
Περρίκου. Το προηγούμενο βράδυ, συνεργεία της Ιερής Ταξιαρχίας έγραψαν σε όλο
το μήκος της οδού Μιχαήλ Βόδα, όπου κατοικούσε η οικογένεια του, το σύνθημα «ο
ήρωας Περρίκος». Επίσης, έσβησαν το όνομα της οδού και έγραψαν «οδός Κώστα
Περρίκου». Στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στην οδό Πατησίων την οποία
μετονόμασαν σε «οδό Ι. Τσιγάντε», προς τιμή του ταγματάρχη Ιωάννη Τσιγάντε, που
σκοτώθηκε από Ιταλούς καραμπινιέρους στις 14 Ιανουαρίου μετά από μάχη στο σπίτι
του. 379 Τα συνθήματα αυτά οι αρχές κατοχής δεν κατάφεραν να τα σβήσουν πριν από
την τέλεση του μνημόσυνου. 380
Την επόμενη Κυριακή 21 Μαρτίου, η ΕΠΟΝ Σπουδαστών τελεί στον Άγιο Παύλο
το μνημόσυνο του σπουδαστή του Πολυτεχνείου, Εδμόνδου Τορόν. Στο μνημόσυνο
ακούγονται πατριωτικοί λόγοι και παροτρύνονται οι παραβρισκόμενοι να συνεχίσουν
τον αγώνα. Οργανωτής της εκδήλωσης ήταν ο Σπύρος Λιναρδάτος. Όταν τελειώνει
το μνημόσυνο, Ιταλοί καραμπινιέροι που βρίσκονταν έξω από την εκκλησία, τους
χτυπάνε. Μερικοί φοιτητές τραυματίζονται, ενώ άλλοι κρύβονται στα γύρω στενά,
αρχίζοντας ένα καταιγιστικό πετροπόλεμο. 381 Μετά το μνημόσυνο, οι σπουδαστές
πέρασαν από το σπίτι του φοιτητή διευθυντή της υπηρεσίας «Προστασίας Ελλήνων
Φοιτητών», Τσαμούρα στην οδό Ζαΐμη και προκάλεσαν καταστροφές, φωνάζοντας
«κάτω τα δολοφονικά τάγματα Μουτούση». 382 Την ίδια μέρα στο μεγάλο αμφιθέατρο
του Πανεπιστημίου, οργανώθηκε από φοιτητές, φιλολογικό μνημόσυνο στον Παλαμά.
Τα σχέδια των κουπονιών για την οικονομική ενίσχυση της ΕΠΟΝ, όπως και το έμβλημα της
οργάνωσης, τα έφτιαξε επίσης ο Στεφανίδης. Μαχαίρας Ε., Η Τέχνη…, σ. 317-318, 335-336,
377
Μαχαίρας Ε., ο.π., σ. 317, Πετρής Γ., «Οι καλλιτέχνες…», σ. 391, 394,
378
Ανταίος Π., Μπαχαριάν Α., Εικαστικές…, σ. 14-16, Μαχαίρας Ε., ο.π., σ. 292,
379
Ο Γιάννης Τσιγάντες υπήρξε από τους κυριότερους οργανωτές του αποτυχημένου βενιζελικού
κινήματος της 1ης Μαρτίου του 1935. Το 1942 τον στέλνει η Κυβέρνηση του Καΐρου με σκοπό να
δώσει νέα δραστηριότητα και οργανωτική ώθηση στην εθνική αντίσταση, συμβάλλοντας στην
οργάνωση νέων καταστάσεων κάτω από τη δική του εποπτεία, χωρίς να παραλείψει όμως να
ελέγξει τις ήδη υπαρκτές οργανωμένες καταστάσεις. Η έξοδος του Σαράφη στο βουνό, για να
οργανώσει αντάρτικο σαν τρίτη κατάσταση ανάμεσα στον ΕΛΑΣ και τις ΕΟΕΑ, οφειλότανε στις
ενέργειες του Τσιγάντε. Επίσης, πάλι σε ενέργειες του Τσιγάντε πρέπει να αναζητήσουμε την έξοδο
του Ψαρρού στο βουνό. Μπενετάτος Δ., Το Χρονικό….., σ. 104-106,
380
Συνέντευξη Κ. Καζολέα στο Σ. Τουρνάκη…, σ. 26, «Οδός Ιωάννου Τσιγάντε. Οδός Κώστα
Περρίκου», εφ. Ελληνικά Νειάτα, αρ. φύλλου 6…, σ. 3, Χατζηβασιλείου Ε., ΠΕΑΝ…, σ. 143,
381
Λιναρδάτος Σ., «Οι φοιτητές…», σ. 469, Λιναρδάτος Σ., Πολιτικοί…, σ. 80, Λάζος Χ., Ελληνικό…,
σ. 282, Γιάνναρης Γ., Φοιτητικά…, τ. Β΄, σ. 153-154, Γλέζος Μ., Εθνική…, τ. Α΄, σ. 645,
382
«Τσαμούρα Μέλαθρον», εφ. Φλόγα, αρ. φύλλου 2…, σ. 2, «Ας τρέμουν οι εχθροί του έθνους», εφ.
Νέα Γενιά, αρ. φύλλου 2, 27 Μαρτίου 1943, σ. 1, Φάκελος: Τύπος, ΑΣΚΙ, «Η γυναίκα της
συνοικίας στην πάλη για τη ζωή», και «Οι γενίτσαροι δολοφονούν», εφ. Γυναικεία Δράση, αρ.
φύλλου 16, 25 Μαρτίου 1943, σ. 1, Φάκελος 2, Παράνομος Τύπος, ΕΛΙΑ,
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Εκεί, «σύσσωμο το ακροατήριο τραγούδησε τον Εθνικό Ύμνο και ζητωκραύγασε για
την Ελλάδα». 383
Εντωμεταξύ οι φοιτητές έχοντας δει την καινούρια τακτική που ακολουθεί ο
Λογοθετόπουλος έναντι των ΑΕΙ, προβλέπουν πως τη Δευτέρα 22 Μαρτίου θα τα
κλείσει, όπως και γίνεται. Για να τον προλάβουν φοιτητές της Ιερής Ταξιαρχίας,
πραγματοποιούν την Παρασκευή και το Σάββατο 19 και 20 Μαρτίου, παρεμβάσεις
κατά τη διάρκεια των μαθημάτων, όπου ομιλητές τους ενημέρωναν τους φοιτητές για
την αναγκαιότητα της ακόμη πιο μαχητικής συνέχισης του αγώνα, προβάλλοντας
ταυτόχρονα την οργάνωση στην οποία ανήκαν. Τα βράδια συνεργεία τους γεμίζουν
τους τοίχους με συνθήματα και χιλιάδες προκηρύξεις τυπώνονται και αρχίζουν να
διακινούνται. 384
Από την άλλη πλευρά η εθνική επέτειος βρίσκει το ΕΑΜ και την ΕΠΟΝ στην
ορμητική τους άνοδο. Από τη Δευτέρα στην Αθήνα και τον Πειραιά προετοιμάζουν
εντατικά τη μεγάλη γιορτή της Πέμπτης. Η μεγάλη, μαχητική και σχεδιασμένη από
την ΕΠΟΝ Σπουδαστών, διαδήλωση της 24ης Μαρτίου, άνοιξε το δρόμο για την
παναθηναϊκή εκδήλωση της άλλης μέρας. Στα πλαίσια της γενικής ετοιμασίας οι
φοιτητές της, ρίχνουν προκηρύξεις, τρικ, βάφουν τους τοίχους, ετοιμάζουν και
κρεμούν πλακάτ με πατριωτικά συνθήματα. Τα Εξάρχεια και η Νεάπολη είναι ο
χώρος δράσης τους. Ταυτόχρονα σε παράνομο τυπογραφείο ετοιμάζουν την
εφημερίδα τους, τη «Φλόγα». 385
Στις 24 Μαρτίου η πρώτη συγκέντρωση γίνεται μπροστά στα προπύλαια του
Πανεπιστημίου, όπου οι φοιτητές των αστικών οργανώσεων στεφανώνουν το άγαλμα
του Ρήγα και ψάλλουν τον εθνικό ύμνο. Επόμενο σημείο συγκέντρωσης είναι τα
Εξάρχεια, όπου ενώνονται οι φοιτητές όλων των οργανώσεων. Εκεί διάφοροι
ομιλητές μιλάνε για το νόημα της ημέρας. Κατόπιν σχηματίζουν διαδήλωση, που
περνάει από την οδό Σπυρίδωνος Τρικούπη και φτάνει στο Πεδίο του Άρεως. Η
συνάντηση είχε οριστεί για τις 11 το πρωί. Μία ώρα αργότερα από αυτή της 27ης
Οκτωβρίου του 1942, ώστε να δημιουργηθεί σύγχυση στους κατακτητές. Οι
καραμπινιέροι είναι εκεί από το πρωί και περιμένουν κρυμμένοι πίσω από θάμνους.
Όσο περνάει η ώρα όμως η επαγρύπνηση τους χαλαρώνει. Τότε αρχίζουν να
καταφθάνουν οι πρώτες συντροφιές των φοιτητών, που φέτος είναι πιο πυκνές και πιο
μαχητικές. Στόχος τους είναι να στεφανώσουν τα αγάλματα των ηρώων του ΄21, που
βρίσκονται στη δυτική πλευρά του πάρκου. Κάποια στιγμή ακούγεται το σύνθημα και
όλες οι παρέες ενώνονται, σχηματίζοντας τη διαδήλωση. Τα στεφάνια και οι σημαίες
προβάλουν στα χέρια τους. Παράλληλα με τον εθνικό ύμνο στεφανώνονται τα
αγάλματα των ηρώων. Οι Ιταλοί αιφνιδιασμένοι από την ταχύτητα που εξελίχθηκαν
τα πράγματα, ορμάνε και χτυπάνε τους φοιτητές με τους υποκόπανους και όταν
βλέπουν αντίσταση πυροβολούν. Για τους φοιτητές των αστικών οργανώσεων στο
σημείο αυτό τελειώνουν οι εκδηλώσεις. 386
Οι φοιτητές της ΕΠΟΝ μπροστά στην ιταλική επίθεση υποχωρούν και τρέχουν στο
σημείο ανασύνταξης, την πλατεία Εξαρχείων. Αυτοσχέδιοι ομιλητές εκφωνούν
λόγους και δίνουν το σύνθημα. Από Διδότου και Σκουφά στο Κολωνάκι, στο άγαλμα
του Ξάνθου. Οι καραμπινιέροι ενεδρεύουν κρυμμένοι στις παρόδους και όταν οι
φοιτητές διέρχονται τη Σκουφά και τη Σόλωνος, ορμάνε πεζοί από τη γωνία της οδού
Μασσαλίας με μακριά κοντάρια, ενώ τους ακολουθούν μεγάλα φορτηγά αυτοκίνητα
Θεοτοκάς Γ., Τετράδια…, σ. 406-407,
«Πρώτες κινήσεις», εφ. Ελληνικά Νειάτα, αρ. φύλλου 6…, σ. 4,
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«25 του Μάρτη», εφ. Φλόγα, αρ. φύλλου 1, 25 Μαρτίου 1943, σ. 1, Φάκελος 11, Παράνομος Τύπος,
Ε.Λ.Ι.Α., Λιναρδάτος Σ., «Οι φοιτητές…», σ. 469, Λάζος Χ., Ελληνικό…, σ. 285-286,
386
«Εκδηλώσεις την παραμονή», εφ. Ελληνικά Νειάτα, αρ. φύλλου 6…, σ. 4,
383
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άδεια, για να γεμίσουν με φοιτητές. Όσοι αιφνιδιάζονται και μπαίνουν στις
πολυκατοικίες να κρυφτούν συλλαμβάνονται, οι υπόλοιποι τρέχουν προς το
Λυκαβηττό. Εκεί νέα ανασυγκρότηση και νέα πορεία προς το Κολωνάκι. Ο σκοπός
δεν έχει επιτευχτεί ακόμη. Γύρω στις δύο το μεσημέρι το άγαλμα του Ξάνθου έχει
στεφανωθεί. Την ίδια ώρα άλλοι φοιτητές κατεβαίνουν την οδό Ακαδημίας και
φτάνουν στο Πανεπιστήμιο, όπου στεφανώνουν το άγαλμα του Ρήγα Φεραίου,
ψάλλουν τον εθνικό ύμνο και κατευθύνονται στην οδό Πανεπιστημίου φωνάζοντας
ρυθμικά «ΕΠΟΝ, ΕΠΟΝ». Σύμφωνα με την επίσημη γραμμή οι εκδηλώσεις έχουν
τελειώσει. 387 Μια ομάδα φοιτητών δεν αρκούνται, θέλουν να συνεχίσουν. Θυμούνται
το σκοτωμένο μαθητή Γιάννη Δρακόπουλο. Περίπου πριν από ένα μήνα
δολοφονήθηκε (25 Φεβρουαρίου). Δίνεται το σύνθημα «Ερεσσού», όπου βρίσκεται το
σπίτι του. Ξεκινάνε και το απομεσήμερο φτάνουν και αποθέτουν λουλούδια. 388
Το βράδυ οι διαδόσεις μιλούσαν για σκληρά έκτακτα μέτρα των κατακτητών. Από
τη μία οι τοιχοκολλημένες αυστηρές προειδοποιήσεις, να μείνουν όλοι στα σπίτια
τους. Και από την άλλη ακριβώς δίπλα, τα συνθήματα με κόκκινα, πράσινα και μπλε
χρώματα στους τοίχους. 389 Από τη μία, το γνωστό σύνθημα της «τάξης και της
ησυχίας», που επαναλάμβανε συνεχώς το ράδιο, οι ελεγχόμενες από τις αρχές
εφημερίδες και η ελεγχόμενη από τους κατακτητές «κυβέρνηση». Από την άλλη οι
αντιστασιακές εφημερίδες που καλούσαν σε αγωνιστική συμμετοχή. 390 Ο δε
ελεγχόμενος «πρωθυπουργός» όρισε την Πέμπτη 25 Μαρτίου ως εργάσιμη, ενώ με
ανακοίνωση του απαγόρευσε κάθε μορφής εορτασμό και εκδήλωση. 391
Την Πέμπτη πυκνά γερμανοϊταλικά περίπολα και φάλαγγες του ιταλικού ιππικού
διέσχιζαν την πόλη, ενώ σε διάφορα σημεία είχαν σταθμεύσει θωρακισμένα
αυτοκίνητα και δυνάμεις Ιταλών. Ιταλοί μοτοσικλετιστές περιέτρεχαν συνεχώς τους
δρόμους, για να ειδοποιήσουν για τυχόν σχηματιζόμενη διαδήλωση πολιτών. Στον
αντίποδα το σχέδιο των εκδηλώσεων είχε καταρτιστεί. Η διαδήλωση πλην του
ορισμένου τόπου προσυγκέντρωσης που ήταν διαφορετικός για τον κάθε κλάδο, είχε
«24 του Μάρτη», εφ. Φλόγα, αρ. φύλλου 2…, σ. 1-2, Ανταίος Π., Συμβολή…, τ. Β, σ. 63-64, 68,
Λάζος Χ., Ελληνικό…, σ. 286, Χατζηπατέρας Κ. – Φαφαλιού-Δραγώνα Μ., Μαρτυρίες, τ. Α΄, σ.
264, Λιναρδάτος Σ., «Οι φοιτητές…», σ. 469, Λιναρδάτος Σ., Πολιτικοί…, σ. 81, Νικολοπούλου
Π., Μια επονίτισσα…, σ. 39-41,
388
Μπενάς Τ., Της κατοχής…, σ. 46, Μπενάς Τ., «Πλατεία Εξαρχείων», περ. «Αντί», τχ. 782, 21
Φεβρουαρίου 2003, σ. 55, Χατζηπατέρας Κ. – Φαφαλιού-Δραγώνα Μ., ο.π., σ. 264,
389
Ένα συνεργείο φοιτητών στον Πειραιά, αποτελούμενο από το φοιτητή Τάκη Μπενά, την αδελφή
του, το Νίκο Λεβέντη και άλλους εφτά, αποφασίζει κάτι παράτολμο. Αφού γράψουνε στις
γειτονιές, να πάνε στο τέλος στη μεγάλη πλατεία, στο Δημοτικό Θέατρο, να γράψουνε ένα μεγάλο
άσπρο τοίχο που έζωνε τη Ράλλειο Ακαδημία. Εκεί στην πλατεία έδρευε και η γερμανική
κομαντατούρα. Ο τοίχος αυτός δεν είχε ξαναβαφτεί. Γεγονός που έκανε την επιχείρηση αρκετά
παράτολμη. Ακόμη πιο παράτολμη ήταν η απόφαση τους να γράψουν το γνωστό στίχο του
Φεραίου: «Καλύτερα μιας ώρας ελεύθερη ζωή παρά σαράντα χρόνια σκλαβιά και φυλακή», και από
κάτω ΕΑΜ. Σύνθημα με δώδεκα λέξεις και μάλιστα σε μια κεντρικότατη γερμανοκρατούμενη
περιοχή. Ο Λεβέντης με την αδελφή του Μπενά θα προσποιούνταν το ζευγαράκι και παράλληλα θα
έγραφαν. Χρειάστηκε τέσσερις φορές να φύγουν και να ξαναγυρίσουν για να τελειώσουν το
σύνθημα. Την τρίτη φορά μάλιστα έφυγαν γιατί τους είχαν επισημάνει οι Γερμανοί πεταλάδες της
Γκεστάπο και τους κυνήγησαν. Δεν είχαν τελειώσει το σύνθημα όμως, έλλειπε η τελευταία λέξη
και το ΕΑΜ. Έτσι μετά από επίμονες πιέσεις του Λεβέντη επέστρεψαν οι πέντε και ολοκλήρωσαν
τη δουλειά τους. Μπενάς Τ., ο.π., σ. 31-34,
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Πανηγυρική έκδοση της εφημερίδας Ελεύθερη Ελλάδα, με τρεις σελίδες αφιερωμένες στη εθνική
επέτειο. εφ. Ελεύθερη Ελλάδα, αρ. φύλλου 15, 25 Μαρτίου 1943, σ. 1-4, «Ζήτω η 25η Μαρτίου!
Έλληνες στον αγώνα», εφ. Απελευθερωτής, αρ. φύλλου 18, 25 Μαρτίου 1943, σ. 1, Φάκελος Κ52,
Α1, Αρχείο Ηρακλή Πετιμεζά, ΓΑΚ, «Ξαναζεί το 1821», εφ. Λεφτεριά, αρ. φύλλου 11, 25 Μαρτίου
1943, σ. 1, Φάκελος 7, «25η Μαρτίου», εφ. Ο Αγώνας του Υπαλλήλου, αρ. φύλλου 1, 25 Μαρτίου
1943, σ. 1, Φάκελος 1, Παράνομος Τύπος, ΕΛΙΑ,
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«Ο παλαϊκός εορτασμός της 25 Μαρτίου», εφ. Δόξα, αρ. φύλλου 18…, σ. 3,
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τρεις στόχους κοινούς: Στις 9 στον ορισμένο τόπο συγκέντρωσης. Στις 10:30 στο
Σύνταγμα προς το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Εάν διαλυόταν η πορεία,
επόμενη συγκέντρωση στις 11:30 στο Πανεπιστήμιο, στο άγαλμα του Ρήγα Φεραίου.
Εάν και πάλι διαλυόταν, νέα συγκέντρωση στις 12:30 στο Πάρκο, με καθορισμένο
δρομολόγιο. Η ακρίβεια τήρησης των ραντεβού ήταν προαπαιτούμενο για την
επιτυχία της. 392
Πράγματι στις 9 το πρωί ξεκινούν από την οδό Πανεπιστημίου και Σταδίου, οι
επιστήμονες, οι καλλιτέχνες, οι υπάλληλοι και οι εργάτες των βορείων συνοικιών.
Στη μέση της πορείας ένα μεγάλο μέρος καταλαμβάνουν οι ανάπηροι του αλβανικού
πολέμου. 393 Μια ομάδα φοιτητών ξεκινά με σημαιοφόρο το Μανώλη Κορνήλιο από
το χώρο του φοιτητικού συσσιτίου στο Χημείο, βγαίνει στην Ακαδημίας, κατεβαίνει
τη Βουκουρεστίου και κατευθύνεται στο Σύνταγμα. 394 Παράλληλα, ένα μέρος της
ΕΠΟΝ ξεκινά από το Ζάππειο και ενώνεται στη λεωφόρο Αμαλίας με τις ανατολικές
συνοικίες, τους εργάτες και τους υπαλλήλους. Την ίδια ώρα από την οδό
Μητροπόλεως καταφθάνουν οι εργάτες του γκαζιού της Ούλεν και οι δυτικές
συνοικίες. Όλοι φτάνουν στην ώρα τους στο Σύνταγμα. Στην οδό Φιλελλήνων οι
Ιταλοί καραμπινιέροι επιτίθενται με μια ίλη ιππικού. Πίσω τους ακολουθούν κλούβες
που γεμίζουν με διαδηλωτές. Πιο πίσω τα αυτοκίνητα του Ερυθρού Σταυρού,
γεμίζουν με τραυματίες. 395 Η πορεία φάνηκε να διαλύεται. Μετά από μισή ώρα όμως
μπροστά στο άγαλμα του Ρήγα Φεραίου, ξεπροβάλουν και πάλι οι διαδηλωτές,
τραγουδώντας τον εθνικό ύμνο. 396 Αυτή τη φορά οι κατακτητές αρχίζουν να
πυροβολούν το συγκεντρωμένο πλήθος. Οι διαδηλωτές διαλύονται ξανά, αφήνοντας
πίσω τους νεκρούς, τραυματίες και συλληφθέντες.
Στις 11:30 ακριβώς, από όλα τα σημεία των δρόμων, αραιά ένας-ένας στην αρχή,
περισσότεροι έπειτα, εμφανίζονται οι διαδηλωτές με κατεύθυνση την αρχή της
Χαριλάου Τρικούπη. Ταυτόχρονα από τις πλαϊνές παρόδους της οδού βγαίνουν οι
φοιτητές, περιστοιχισμένοι και από άλλους διαδηλωτές και σχηματίζουν μια μεγάλη
πορεία. Οι διώκτες τους δεν μπορούσαν να είχαν προβλέψει αυτή την εξέλιξη,
γεγονός που αφήνει την πορεία να προχωρήσει χωρίς διακοπή όλη τη Χ. Τρικούπη με
κατεύθυνση το Πεδίο του Άρεως. Όταν η πορεία φτάνει στη λεωφόρο Αλεξάνδρας,
στην αρχή της Χ. Τρικούπη εξακολουθούν να μαζεύονται όλο και περισσότεροι
διαδηλωτές. Στις 12:30 ακριβώς βρίσκονται όλοι γύρω από το Πάρκο.
Διασκορπίζονται στο εσωτερικό του για να καλύψουνε το δρόμο που έχουν στηθεί τα
αγάλματα. Μετά τους εορταστικούς λόγους και τον εθνικό ύμνο, οι φοιτητές
σκεπάζουν κάθε άγαλμα και με μια σημαία. Την ώρα αυτή το Πάρκο μπλοκάρεται
392
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Χατζηπατέρας Κ. – Φαφαλιού-Δραγώνα Μ., Μαρτυρίες…, τ. Α΄, σ. 265,
Για τις επιθέσεις των Ιταλών καραμπινιέρων εναντίον τους, καταθέτουν υπόμνημα διαμαρτυρίας
στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πρακτικά…, Συνεδρία εικοστή της 8ης Ιουνίου 1943,
σ. 20, Αρχείο ΕΚΠΑ,
Οι φοιτητές αυτοί δέχονται επίθεση από τους Ιταλούς της καβαλαρίας στο Σύνταγμα. Μια κοπέλα
προλαβαίνει και στεφανώνει το άγαλμα του Κολοκοτρώνη, ο Κορνήλιος προσπαθεί να αποθέσει
και αυτός τη σημαία. Δέχεται επίθεση, συλλαμβάνεται και καταδικάζεται σε ένα χρόνο φυλάκιση.
Κορνήλιος Μ., «Ένας φοιτητής θυμάται (25 Μάρτη 1943)», περ. «Εθνική Αντίσταση», συλλογή
29η, 1981, σ. 36-37,
Χατζηπατέρας Κ. – Φαφαλιού-Δραγώνα Μ., Μαρτυρίες…, τ. Α΄, σ. 266, Λιναρδάτος Σ., «Οι
φοιτητές…», σ. 470, Γλέζος Μ., Εθνική…, τ. Α΄, σ. 644-645, Λάζος Χ., Ελληνικό…, σ. 286,
Καμενίδης Γ., «Η 25η Μάρτη 1943», περ. «Εθνική Αντίσταση», συλλογή 44η, Μάρτιος 1985, σ. 4647,
Ο Ασημάκης Πανσέληνος γράφει: «Βρεθήκαμε με την Έφη μπροστά στο Πανεπιστήμιο σε μια
διαδήλωση φοιτητών. Γονατίσαμε όλοι. Ψάλαμε τον εθνικό ύμνο και στεφανώσαμε το άγαλμα του
Ρήγα του Φερραίου [..] Οι φοιτητές παντού πρώτοι κι ορμητικοί όσο παίρνει». Πανσέληνος Α.,
Φύλλα…, σ. 167,
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από Ιταλούς, Γερμανούς και Έλληνες χωροφύλακες. Ξεκινούν εκκαθαριστικές
επιχειρήσεις στους γύρω δρόμους και μετά εισβάλουν στο Πάρκο και διαλύουν τους
συγκεντρωθέντες. Μετά από μία ώρα όλα έχουν τελειώσει. 397
Οι φοιτητές της ΕΠΟΝ όμως συνεχίζουν και πάλι. Κατευθύνονται στη Λεωφόρο
Αλεξάνδρας, στο 3ο Στρατιωτικό Νοσοκομείο των αναπήρων πολέμου. Εκεί
βρίσκεται ο τάφος του ανάπηρου πολέμου Δημήτρη Δημακόπουλου που είχε
σκοτωθεί στη διαδήλωση της 24ης Φεβρουαρίου. Ο χώρος του νοσοκομείου γεμίζει
και οι ανάπηροι από τα παράθυρα τους χαιρετούν. Ξαφνικά η κυκλική πλατεία που
είχε γεμίσει από κόσμο, αδειάζει γρήγορα. Καθώς οι φοιτητές ειδοποιήθηκαν
έγκαιρα, πως ένας λόχος από μηχανοκίνητες γερμανικές μοτοσικλέτες κατευθύνεται
στο νοσοκομείο. 398
Στον Πειραιά, μόλις τελείωσε η λειτουργία και πριν φύγει ο κόσμος από την
εκκλησία της Αγίας Τριάδας, ανέβηκε σε μια καρέκλα ένας φοιτητής και άρχισε να
μιλά για τη σκλαβιά, τον αγώνα και την ελευθερία. Με το που ξεκίνησε να βγαίνει ο
κόσμος συγκινημένος, οι φοιτητές της ΕΠΟΝ ξεδιπλώσανε τα πανό τους, σηκώσανε
πλακάτ και πετάξανε τρικ. Εντωμεταξύ είχανε ετοιμάσει πολλές μικρές φωτογραφίες
με τις μορφές των ηρώων του Εικοσιένα, οι οποίες ήταν κολλημένες σε χαρτόνια που
ήταν καρφωμένα σε ένα ξύλινο πήχη. Η πιο μεγάλη φωτογραφία ήταν του
Κολοκοτρώνη και αυτός που την κρατούσε ήταν αρκετά ψηλός, με αποτέλεσμα να
ξεχωρίζει από μακριά και να γίνει το σημείο αναφοράς της διαδήλωσης. Η πορεία
προχώρησε τραγουδώντας και φωνάζοντας συνθήματα, από το λιμάνι στα
παλιατζίδικα. Μπήκε στην οδό Ρετσίνα και κατηφόρισε για τη Λεύκα και από εκεί για
την Κοκκινιά. Κοντά στον Καραβά, της επιτέθηκαν οι καραμπινιέροι και τη
διέλυσαν, σκορπίζοντας τους διαδηλωτές στα γύρω στενά. Λίγο πιο κάτω οι
διαδηλωτές ξανάσμιξαν, δημιουργώντας δύο ή τρεις ξεχωριστές διαδηλώσεις που
προχώρησαν σε διαφορετικές γειτονιές της Κοκκινιάς. 399
Οι εκδηλώσεις για την 25η Μαρτίου, έκλεισαν με τον καλύτερο τρόπο έναν
αντιστασιακό κύκλο που ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου. Έναν κύκλο όπου ο ενεργός
ρόλος των φοιτητών ήταν κάτι παραπάνω από εμφανής, όπως καταγράφει ανάγλυφα
ο Θεοτοκάς: «αγόρια και κορίτσια ανάκατα [που έδειχναν] ένα θάρρος καταπληκτικό.
Ενώ τον καιρό της ειρήνης μερικοί πυροβολισμοί στον αέρα έφταναν για να διαλύσουν
μια διαδήλωση […] τώρα τα παιδιά αυτά δε διαλύονται ούτε από ομοβροντίες ούτε από
πυροβολισμούς στο ψαχνό ούτε από άρματα και επελάσεις ιππικού». 400 Μετά την
επέτειο αρχίζουν και πάλι να γίνονται τα μαθήματα σε όλα τα ΑΕΙ.
•

Τρίτη κατοχική κυβέρνηση

Χατζηπατέρας Κ. – Φαφαλιού-Δραγώνα Μ., Μαρτυρίες…, τ. Α΄, σ. 267-268, Γλέζος Μ., Εθνική…,
τ. Α΄, σ. 644, Λάζος Χ., Ελληνικό…, σ. 286-287, Κωτσάκης Σ. (Νέστορας), Εισφορά…, σ. 112,
Χατζής Θ., Η Νικηφόρα…, τ. 2ος, σ. 37, Ανταίος Π., Συμβολή…, τ. Β , σ. 66-67, Ζαούσης Α., Οι
δύο Όχθες…, τ. ΒΙ΄, σ. 244, Ρήγος Α., Ειδικά θέματα…, σ. 313, Μπαρτζιώτας Β., Η Εθνική…, σ.
127, «Η εθνική μας επέτειος στην Αθήνα», εφ. Η Μαχόμενη Ελλάς, αρ. φύλλου 16, 1 Απριλίου
1943, σ. 5, Φάκελος Κ103Ε, Συλλογή Ηρακλή Πετιμεζά, ΓΑΚ, «Πρωτοφανή μέτρα της κατοχής»,
εφ. Ελληνικά Νειάτα, αρ. φύλλου 6…, σ. 4, Τσέλιος Κ. Σπουδαστής της ΑΣΟΕΕ. Προσωπική
συνέντευξη στη γράφουσα στις 30-5-2005
398
«Ας τρέμουν οι εχθροί του έθνους», εφ. Νέα Γενιά, αρ. φύλλου 2…, σ. 1, «Ο λαός μας γιόρτασε με
διαδηλώσεις την 25η Μαρτίου», εφ. Ελεύθερη Ελλάδα, αρ. φύλλου 16, 30 Μαρτίου 1943, σ. 4,
Φάκελος Κ103Ε, Συλλογή Ηρακλή Πετιμεζά, ΓΑΚ, Χατζηπατέρας Κ. – Φαφαλιού-Δραγώνα Μ.,
ο.π., σ. 268,
399
Μπενάς Τ., Της κατοχής…, σ. 35-37,
400
Mazower M., Στην Ελλάδα…, σ. 141,
397
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Με την άνοδο της τρίτης κατοχικής κυβέρνησης υπό τον Ιωάννη Ράλλη, 401 αρχίζει
να αποκτά ιδεολογικό υπόβαθρο μια παλιά, που όμως διατρέχει ακόμη την ελληνική
κοινωνία, διαχωριστική γραμμή. Αυτή είναι ο αντικομουνισμός, που ως κυρίαρχη
πολιτική θέση και πρακτική του μεσοπολέμου, κατάφερε να παραμείνει αναλλοίωτη,
ιδίως στα ψηλά και μεσαία στρώματα τόσο της αντιβενιζελικής παράταξης, όσο και
της βενιζελικής. Οι Γερμανοί είδαν στο πρόσωπο του Ράλλη τον ιδανικό υποψήφιο.
Ήταν ένας μοναρχικός με δεσμούς και στη συντηρητική μερίδα των βενιζελικών. Με
την επιλογή τους αυτή πετύχαιναν την «πολιτικοποίηση» της δωσίλογης κυβέρνησης,
ώστε με τους δικούς της χειρισμούς, να τροφοδοτηθεί η σοβούσα εμφύλια διαμάχη
μεταξύ των Ελλήνων, στα βουνά και στις πόλεις. Από την πλευρά του ο Ράλλης,
εμποτισμένος και ο ίδιος με αντικομουνιστικό μένος από την περίοδο του
μεσοπολέμου, θέλησε να περάσει το μήνυμα ότι η κυβέρνηση του δεν ήταν
«γερμανόφιλη», αλλά «αντικομουνιστική». Προωθώντας το ιδεολόγημα ότι ο «εκ
βορράν κίνδυνος» είναι σπουδαιότερος από τον κατακτητή, προσπαθώντας με αυτό
τον τρόπο να αποενοχοποιήσει τη συνεργασία με τους Γερμανούς, παίζοντας
ουσιαστικά όμως το παιχνίδι τους. 402
Η πολιτική των Γερμανών είχε αρχίσει να διαφαίνεται από τις αρχές του 1943, όταν
προτείνανε στο στρατηγό Στυλιανό Γονατά να σχηματίσει κυβέρνηση συνεργασίας με
τις δυνάμεις κατοχής. Ο Γονατάς αφού μελέτησε σοβαρά την ιδέα, τελικά την
απέρριψε. Παράλληλα όμως, μαζί με τον Πάγκαλο είχε συζητήσει το ενδεχόμενο να
σχηματίσουν ένοπλες μονάδες, από άντρες του τακτικού στρατού και των δυνάμεων
ασφαλείας, με πρώτο στόχο να εμποδίσουν την εξάπλωση του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ και
αργότερα με το τέλος της κατοχής, να αποτρέψουν την επιστροφή του βασιλιά.
Παρόλο που κανένας τους δεν ήταν πρόθυμος να κάνει το επόμενο βήμα, έριξαν νερό
στο μύλο του διμέτωπου αγώνα. 403 Οι εξελίξεις προς αυτή την κατεύθυνση
δρομολογούνται, όταν μια ομάδα στελεχών του ΕΔΕΣ στην Αθήνα, κινούμενη σε
σύμπνοια με τους προαναφερθέντες πολιτευόμενους στρατηγούς, δηλώνει έτοιμη να
συμπράξει εν ανάγκη και με τους Γερμανούς. Έτσι όταν το Φεβρουάριο
συλλαμβάνονται τρία διακεκριμένα στελέχη του ΕΔΕΣ, ο δικηγόρος ΜπέηςΑντωνόπουλος και οι συνταγματάρχες, Απόστολος Παπαγεωργίου και Χαράλαμπος
Παπαθανασόπουλος, γίνεται το επόμενο βήμα. Οι συνταγματάρχες, που ήταν από τα
πιο δυναμικά στελέχη του ΕΔΕΣ και ανήκαν σε ένα είδος Διοικούσας Επιτροπής, που
κατείχε ακόμη και τη σφραγίδα της οργανώσεως, αφέθηκαν ελεύθεροι γιατί κάπου οι
ανακρίσεις, με τη συμμετοχή του Ταβουλάρη, διολίσθησαν σε διαπραγματεύσεις. Η
δράση τους έκτοτε καταδεικνύει τον προδοτικό ΕΔΕΣ και δημιουργεί σύγχυση και
διχασμό στην ευρύτερη βάση του. 404
401
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Στις 7 Απριλίου, με την παραίτηση της «κυβέρνησης» Λογοθετόπουλου, ορκίζεται ο τρίτος
κατοχικός πρωθυπουργός. Με την αλλαγή του πρωθυπουργού άλλαξε συνάμα και ολόκληρη η
κυβέρνηση, εκτός από τον Ταβουλάρη και τον Τσιρονίκο, όλοι οι άλλοι έφυγαν. Ο Ράλλης ανέλαβε
προσωρινά τα υπουργεία Άμυνας, Γεωργίας και Επισιτισμού. Υπουργός Παιδείας και προσωρινά
Πρόνοιας ανέλαβε ο Ν. Λούβαρης, Οικονομικών ο Ε. Τσιρονίκος, Δικαιοσύνης και προσωρινά
Οικονομίας και Εργασίας ο Κ. Πουρνάρας, Εσωτερικών και προσωρινά Συγκοινωνίας και
Εμπορικής Ναυτιλίας ο Α. Ταβουλάρης. «Τα ονόματα των νέων υπουργών», εφ. Ελεύθερο Βήμα, 8
Απριλίου 1943, σ. 1, Χρηστίδης Χ., Χρόνια…, σ. 396-370,
Κλόουζ Ν., Ο Ελληνικός…, σ. 76-78, Ζαούσης Α., Οι δύο Όχθες…, τ. ΒΙ΄, σ. 244, 290,
Γασπαρινάτος Σ., Η κατοχή..., τ. Α, σ. 216-219, Mazower M., Στην Ελλάδα…, σ. 146,
Κλόουζ Ν., ο.π., σ. 76, Μπενετάτος Δ., Το Χρονικό…, σ. 129, Γασπαρινάτος Σ., ο.π., σ. 223,
Ψυρούκης Ν., Ιστορία…, σ. 179, Στάικος – Μακρής Π., Κίτσος Μαλτέζος…, σ. 186-187,
Ο Παπαγεωργίου ανέλαβε αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος και ο Παπαθανασόπουλος έγινε
διοικητής ενός Τάγματος Ασφαλείας στην Εύβοια. Φλάισερ Χ., Στέμμα…, τ. 2ος, σ. 25-26, 30-31,
Ζαούσης Α., Οι δύο Όχθες…, τ. ΒΙ΄, σ. 266-267, 295-298, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους,
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Το ίδιο χρονικό διάστημα στο μέτωπο του πολέμου, έχει αρχίσει η αντίστροφη
μέτρηση για τη Γερμανία. Τον Ιανουάριο στο Λένινγκραντ σπάζει η δεκαπεντάμηνη
πολιορκία και στις 2 Φεβρουαρίου στο Στάλινγκραντ, παραδίδεται η στρατιά του φον
Πάουλους. Τέλος το Μάιο, τα στρατεύματα του Άξονα συνθηκολογούν στη Βόρεια
Αφρική. 405 Ο πόλεμος δείχνει να κλίνει προς την πλευρά των συμμαχικών δυνάμεων.
Τότε ο ΕΛΑΣ εντείνει την αντιστασιακή του δράση, αλλά και αποτρέπει κάθε άλλη
ελληνική απόπειρα οργάνωσης μαχητικών τμημάτων, στις περιοχές που ελέγχει. Έτσι
όταν το Μάρτιο ο Σαράφης και ο Κωστόπουλος, επιχειρούν να δημιουργήσουν δικό
τους αντάρτικο σώμα στη Θεσσαλία, αιχμαλωτίζονται από τον ΕΛΑΣ με την
κατηγορία της συνεργασίας με τους Ιταλούς και στη συνέχεια συμμετέχουν σε αυτόν,
ο δε Σαράφης αναλαμβάνει Στρατιωτικός Αρχηγός του. Ενώ το Μάιο και τον Ιούνιο,
ο ΕΛΑΣ διαλύει το 5/42 Σύνταγμα Ευζώνων του Ψαρρού. Παράλληλα στην Αθήνα
συγκροτούνται τα πρώτα ένοπλα τμήματα του ΕΛΑΣ Αθηνών. Όλες αυτές οι κινήσεις
και οι ενέργειες μπορούσαν να ερμηνευτούν, ως μια τάση μονοπώλησης του
αντιστασιακού αγώνα. 406
Με την άνοδο του λοιπόν ο Ράλλης, διαφοροποιεί την κατάσταση, καθώς ξεκινά τη
θητεία του αποφασισμένος να σταματήσει την «αναρχία». Αλλάζει τους διευθυντές
στην Αστυνομία Πόλεων και την Αστυνομία Αθηνών και επιχειρεί μία μεταστροφή
των δυνάμεων τους, με κύριο χαρακτηριστικό τη μεγαλύτερη συνεργασία με τις αρχές
κατοχής. Εντείνει τα μέτρα κατά των διαδηλώσεων, δημοσιεύοντας στις 7 Μαΐου το
νόμο 62, «περί Συστάσεως Έκτακτων Στρατοδικείων Ασφαλείας», βάσει του οποίου
συστήνονταν ειδικά πενταμελή στρατοδικεία, που επέβαλλαν μέχρι και την ποινή του
θανάτου για όσους προκαλούσαν «συναθροίσεις δι’ εγγράφων ή προφορικών
παραινέσεων». Στις 29 του μήνα, επεκτείνει το νόμο από τους δημόσιους υπάλληλους
και στους υπαλλήλους των τραπεζών. Ενώ τον Ιούνιο προχωρά στη συγκρότηση των
Ταγμάτων Ασφαλείας. 407 Με τις ενέργειες του αυτές ουσιαστικά εφαρμόζει την
πολιτική που είχαν χαράξει οι Γερμανοί. 408 Οι οποίοι ενισχύοντας την πολιτική του,
δημοσιεύουν στις 5 Μαΐου μέτρα που καλούσανε τους αντάρτες όλων των
οργανώσεων να καταθέσουν τα όπλα μέσα σε 15 μέρες. Μέχρι τη λήξη της
προθεσμίας ούτε ένας αντάρτης του ΕΛΑΣ και του ΕΔΕΣ δεν είχε παρουσιαστεί. 409
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Σύγχρονος…, τ. ιστ΄, σ. 18, Παπαγιαννάκης Κ., Συνεντεύξεις από το αρχείο της ΕΡΤ, Φάκελος Π,
207, σ. 20, Ε.Λ.Ι.Α.,
Τομανάς Κ., Χρονικό…, σ. 230-231, 242, Κυριαζής Δ., 1940-1950…, σ. 23,
Ζαούσης Α., Οι δύο Όχθες…, τ. ΒΙ΄, σ. 263, Πανελλήνια Συνομοσπονδία Εθνικών Αντιστασιακών
Οργανώσεων, Η Εθνική…, σ. 100-101, Μαχαίρας Ε., 50 Χρόνια μετά…, σ. 54, Μπενετάτος Δ., Το
Χρονικό…, σ. 142, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Σύγχρονος…, τ. ιστ΄, σ. 19, Γλέζος Μ.,
Εθνική…, τ. Α΄, σ. 541, Χατζής Θ., Η Νικηφόρα…, τ. 1ος, σ. 13-14, Στάικος – Μακρής Π., Κίτσος
Μαλτέζος…, σ. 185,
Νόμος 260/18-6-1943, ΦΕΚ.180 «περί συγκροτήσεως τεσσάρων ευζωνικών Ταγμάτων». Στις 30
Μαΐου συγκροτήθηκε το πρώτο τάγμα στην Αθήνα, όπως αναφέρει στα απομνημονεύματα του ο
υπουργός της κατοχικής κυβέρνησης Λούβαρης. Μέχρι το τέλος του 1943 είχαν συγκροτηθεί άλλα
δύο τάγματα στην Αθήνα, που αποτέλεσαν σύνταγμα με επικεφαλής τον Πλυτζανόπουλο. Ζωίδης
Γ., Καΐλας Μ., Μαματζής Τ., Αθανασίου Φ., Ασούρας Γ., Ιστορία…, σ. 143, Χατζής Θ., Η ο.π., σ.
13, Εφραιμίδης Β., «Το πολιτικό…», σ. 691, Χρηστίδης Χ., Χρόνια…, σ. 370, Ανταίος Π.,
Συμβολή…, τ. Β΄, σ. 134,
Ο Άλτενμπουργκ αναφέρει χαρακτηριστικά σε τηλεγράφημα του στις 22 Μαρτίου 1943, προς το
υπουργείο Εξωτερικών: «Οι στόχοι μας αυτοί, όπως είναι η κατάσταση, είναι: α) Εκκαθάριση του
κρατικού μηχανισμού, της Χωροφυλακής και της Αστυνομίας από αναξιόπιστα στοιχεία. β) Χωρίς
διάκριση καταπολέμηση των κομμουνιστικών οργανώσεων και του ΕΑΜ. γ) Προσανατολισμός της
εξωτερικής πολιτικής της χώρας κατά της επιστροφής του βασιλιά κι έτσι κατά των Άγγλων…».
Ζέκεντορφ Μ., Η Ελλάδα……., σ. 169-171,
Ζαούσης Α., Οι δύο Όχθες…, τ. ΒΙ΄, σ. 270,
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• Ο «διμέτωπος» αγώνας των φοιτητών μετά τις εκλογές στα ΑΕΙ
Ο αναβιώσας αντικομουνισμός, σε συνδυασμό με την τάση για μονοπώληση του
αγώνα και στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, από την κυρίαρχη νέα δύναμη του χώρου,
την ΕΠΟΝ, συγκροτούν ένα εκρηκτικό ιδεολογικοπολιτικό μείγμα, που δε μπορεί να
αφήσει τους φοιτητές ανεπηρέαστους. Δημιουργείται έτσι, όχι πάντως χωρίς την
ευθύνη του ΚΚΕ, το πρώτο ρεύμα ψυχώσεως εναντίον του «κομουνιστικού
κινδύνου». 410 Το οποίο ενισχύεται από την οργανωμένη πλέον αντικομουνιστική
προπαγάνδα. Στις εφημερίδες «Βραδυνή» και «Ελεύθερο Βήμα», ξεκινά να
αρθρογραφεί ο πρώην βουλευτής του ΚΚΕ, Μανώλης Μανωλέας. Όλο το 1943 τα
άρθρα του με τίτλο: «Το αληθινό πρόσωπο του κομμουνισμού», δημοσιεύονται και
στις δύο εφημερίδες. Ενώ διάφορα άρθρα για απάνθρωπους βασανισμούς από
κομουνιστές, βρίσκουν το φως της δημοσιότητας. 411
Όλα αυτά συνδυάστηκαν με την πυροδότηση ενός κύματος τρομοκρατίας από τις
αρχές κατοχής, με συλλήψεις και εκτελέσεις ομήρων. Παράλληλα επιχειρείται να
μεταφερθεί αυτό το κλίμα ανάμεσα στους φοιτητές, με στόχο να περιορίσουν τη
δυναμική του κινήματος τους. Έτσι οι αρχές κατοχής σε συνεργασία με την Ειδική
Ασφάλεια, επιδίδονται σε ένα ανηλεές κυνήγι των φοιτητών. Στις 4 Μαΐου ο φοιτητής
της Νομικής Παν. Χρονόπουλος, καταδικάζεται από το Γερμανικό Στρατοδικείο σε
πενταετή φυλάκιση. Ο φοιτητής της Ιατρικής Δ. Κυριακίδης, συντάσσει αίτηση και
παρακαλεί την πρυτανεία του Πανεπιστημίου να μεσολαβήσει υπέρ του. 412 Στις αρχές
Μαΐου οι Ιταλοί συλλαμβάνουν 6 σπουδαστές και τους αφήνουν ελεύθερους
αυθημερόν. Τα ξημερώματα της Κυριακής 23 Μαΐου, αστυνομικοί της Ειδικής
Ασφάλειας κάνουν έφοδο στα σπίτια οχτώ σπουδαστών του Πολυτεχνείου και τους
συλλαμβάνουν. Τους οδηγούν στο κτίριο της οδού Ελπίδος. Ανάμεσα στους
συλληφθέντες είναι ο Άγγελος Διαμαντόπουλος και η Τσάκωνα. Οι συνάδελφοι τους
κινητοποιούνται, επιτροπές επισκέπτονται τον πρύτανη και την Ασφάλεια. Καθηγητές
επισκέπτονται τον Ταβουλάρη. 413 Τελικά μετά από τρεις ημέρες κράτησης, κατά τις
οποίες όπως αναφέρει ο πρύτανης Ι. Θεοφανόπουλος, «έδειραν τους συλληφθέντας
σπουδαστάς […] και ότι εις σπουδαστής έπτυσεν αίμα», τους αφήνουν ελεύθερους. 414
Ο φοιτητής Τσαμπήρας Σωτήρης περιγράφει: «Ακούγαμε ότι τα πρώτα αντάρτικα σώματα που είχανε
βγει στη Θεσσαλία με το Βλάχο και τον Κωστόπουλο, αφοπλιστήκανε από τον ΕΛΑΣ· ανάλογες
ενέργειες για μονοπώληση της αντίστασης είχανε καρποφορήσει στην Πελοπόννησο». Τσαμπήρας Σ.,
Ας…, σ. 27,
411
Σε ένα τέτοιο προπαγανδιστικό άρθρο, ο τελειόφοιτος φοιτητής της Νομικής Θεσσαλονίκης Ν.
Γόρδιος, αφηγείται τον ανατριχιαστικό τρόπο με τον οποίο οι κομουνιστές βασάνισαν και
σκότωσαν την αδερφή του Μαρία. Το πιο σκληρό απόσπασμα ανέφερε: «Η οσμή τω καιομένων
σαρκών της αδερφής μου, τους ηρέθιζε περισσότερον. Και τα μαρτύρια της συνεχίζονται. Της
απέκοψαν τους μαστούς τη μύτη, τα αυτιά, τα δάκτυλα των ποδών, το αριστερό χέρι, την γλώσσα και
της εξώρυξαν τα μάτια». «Η αφήγησις», εφ. Βραδυνή, 15 Ιουνίου 1943, σ. 1,
412
Αυτή αποφασίζει να διαβιβάσει την αίτηση στο υπουργείο Παιδείας, με την παράκληση να
ενεργήσει ότι είναι δυνατό υπέρ του καταδικασθέντος φοιτητή. Πρακτικά…, Συνεδρία εικοστή της
8ης Ιουνίου 1943, σ. 20, Αρχείο ΕΚΠΑ,
413
Ο καθηγητής του Πολυτεχνείου Κ. Κιτσίκης μαζί με τον πατέρα του Διαμαντόπουλου συνάντησαν
τον Ταβουλάρη. Μετά τη συνάντηση ο Κιτσίκης μεταφέρει την άποψη του για τον «υπουργό» στη
Σύγκλητο: «έχει πάθει ένα είδος φόβου από την ΕΑΜ και παντού δεν βλέπει τίποτε άλλο παρά μόνον
ΕΑΜ και κομμουνισμόν». Παρατήρηση που ξεδιπλώνει ανάγλυφα την εικόνα της εποχής και δείχνει
το κλίμα μέσα στο οποίο κινούνταν οι φοιτητές. Πρακτικά Συγκλήτου 1943, 13η Συνεδρία της 26ης
Μαΐου 1943, σ. 5, Αρχείο Ε.Μ.Π.,
414
Οι φοιτητές της ΙΤ γράφουν στην εφημερίδα τους: «Η προδοτική κυβέρνηση […] παίρνει τελευταία
διάφορα τρομοκρατικά μέτρα στα ανώτερα ιδρύματα μας και τα γυμνάσια. Τελευταία τα πειράματα
έγιναν στο Πολυτεχνείο, όπου αδικαιολόγητα συνέλαβαν δεκάδα και πλέον σπουδαστών και
σπουδαστριών κρατώντας τους δύο μέρες μέσα, για να τους απολύσουν όταν είδαν σχηματιζόμενη
αντίδραση». «Τρομοκρατία στις Σχολές», εφ. Ελληνικά Νειάτα, αρ. φύλλου 8-9…, σ. 2,
410
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Ο Διαμαντόπουλος αμέσως μετά την απελευθέρωση του, με εντολή της οργάνωσης
ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη και αναλαμβάνει γραμματέας της ΕΠΟΝ Θεσσαλονίκης.
Τρεις ακόμη σπουδαστές βρίσκονται στις φυλακές Αβέρωφ με την κατηγορία ότι
έγραφαν συνθήματα στους τοίχους. Εκεί συναντούν το Λευτέρη Ψιλόπουλο,
σπουδαστή του Πολυτεχνείου, που τον είχαν συλλάβει περίπου την ίδια εποχή. Λίγο
αργότερα, προστέθηκαν στη συντροφιά ο Ντίνος Νικηταράκος φοιτητής και αυτός
της ΑΣΟΕΕ, όπως και οι φοιτητές Μικές Κουρουνιώτης της Νομικής, Ν. Χλιόβας και
Φαίδωνας Αντωνόπουλος του Πολυτεχνείου, στελέχη και οι τρεις του ΕΛΑΣ. Οι
οποίοι συνελήφθηκαν σε συμπλοκή με άντρες της Γκεστάπο κοντά στο άγαλμα του
Βύρωνα. 415
Σε απάντηση στην τρομοκρατία και φοβούμενη τις διαρροές και τις μαρτυρίες των
συλληφθέντων, η συντακτική επιτροπή της ΕΠΟΝ των ανώτερων ιδρυμάτων,
συντάσσει και δημοσιεύει ένα άρθρο στη «Νέα Γενιά», με τίτλο: «Η ταχτική της
ασφάλειας σε πιασμένους και ποια πρέπει να είναι η στάση μας σε περίπτωση
σύλληψης». Σε αυτό περιγράφονται με κάθε λεπτομέρεια όλες τις φάσεις μιας
ανάκρισης, όσον αφορά στις μεθόδους ψυχολογικής πίεσης που μετέρχονται οι
άνδρες της ασφάλειας. Των οποίων ο αρχικός στόχος, όπως αναφέρει το άρθρο, είναι
να πετύχουν μία ομολογία συμμετοχής στην ΕΠΟΝ, ακολούθως επιδιώκουν την
υπογραφή δήλωσης μετανοίας και τέλος την κατάδοση συνεργατών και συναδέλφων.
Επίσης εφόσον ο Επονίτης γνωρίζει πλέον τι έχει να αντιμετωπίσει, κατατίθενται
στάσεις και συμπεριφορές που πρέπει να επιδείξει, ώστε να μην υποκύψει. Είναι ένας
ολοκληρωμένος λεπτομερής οδηγός, που αναδεικνύει την οργάνωση και τη
μεθοδικότητα της ΕΠΟΝ. 416
Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις οι φοιτητές ξεκινούν το δικό τους «διμέτωπο»
αγώνα, ενάντια στους κατακτητές και ενάντια στην «αντίπαλη» παράταξη. Οι αστικές
οργανώσεις όμως βρίσκονται ακόμη στο στάδιο των ζυμώσεων. Έτσι τον Απρίλιο οι
φοιτητές που είναι οργανωμένοι σε αυτές, συνεχίζουν τις κοινές δράσεις με στόχο τη
σύμπραξη. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η διοργάνωση της εκδήλωσης για τον
εορτασμό της επετείου της κήρυξης του πολέμου από τη Γερμανία. Μερικές μέρες
πριν, μέλη της Ιερής Ταξιαρχίας και της ΠΕΑΝ που πρωτοστάτησαν, γράφουν
συνθήματα στους τοίχους με τα ονόματα των οχυρών της Μακεδονίας και
κυκλοφορούν προκηρύξεις. Σε αυτές υπογράφουν, όπως και στην προκήρυξη για την
πολιτική επιστράτευση, οι οργανώσεις Εθνική Δράση, Εθνικό Κομιτάτο, ΠΕΑΝ,
Στρατιά Σκλαβωμένων Νικητών, Ιερή Ταξιαρχία, Σπίθα, Αγωνιζόμενη Ελλάς και
Εθνικό Επαναστατικό Κομιτάτο. Στις 6 Απριλίου από νωρίς το πρωί, εισήλθαν στις
αίθουσες διδασκαλίας και μίλησαν για το νόημα της ημέρας αυτής, τονίζοντας τη
σημασία της αντίστασης. Στη συνέχεια προέτρεψαν τους συναδέλφους τους να
κατέβουν στο προαύλιο και τα προπύλαια του Πανεπιστημίου. Πράγματι, στις
11:30π.μ. γίνεται γενική συγκέντρωση στο προαύλιο, εκφωνούνται νέοι λόγοι και εν
συνεχεία κατατίθεται στεφάνι της ΠΕΑΝ και της Ιερής Ταξιαρχίας, στην
αναθηματική στήλη των πεσόντων φοιτητών, που βρίσκεται στα προπύλαια. 417 Τέλος,

415

416

417

Πρακτικά Συγκλήτου 1943, 13η Συνεδρία της 26ης Μαΐου 1943, σ. 1-2, Αρχείο Ε.Μ.Π., Φλουντζής
Α., Χαϊδάρι…, σ. 520,
«Η ταχτική της ασφάλειας σε πιασμένους και ποια πρέπει να είναι η στάση μας σε περίπτωση
σύλληψης», εφ. «Νέα Γενιά», αρ. φύλλου 3, 22 Απριλίου 1943, σ. 1, Φάκελος 8, Παράνομος Τύπος,
Ε.Λ.Ι.Α.,
«Η επέτειος της βάρβαρης γερμανικής επίθεσης», εφ. Ελληνικά Νειάτα, αρ. φύλλου 7…, σ. 5, «Η
Επέτειος» και «Επιθεώρηση Ελεύθερου Τύπου», εφ. Μαχητής, αρ. φύλλου 3, Απρίλιος 1943…, σ.
2,
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την Κυριακή 25 Απριλίου ανήμερα του Πάσχα, οι φοιτητές των αστικών οργανώσεων
της ΑΣΟΕΕ, οργάνωσαν γιορτή στη Λέσχη της σχολής. 418
Τον Απρίλιο με Μάιο εγκαινιάζονται και οι πρώτες προσπάθειες για τη δημιουργία
του σπουδαστικού τμήματος του ΕΔΕΣ στα πανεπιστημιακά ιδρύματα. 419 Καθώς
κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της παράνομης σπουδαστικής εφημερίδας της
οργάνωσης με τίτλο: «Δημοκρατική Ελευθερία» και υπότιτλο «Όργανο της
Σπουδαζούσης Δημοκρατικής Νεολαίας». 420 Ένα άλλο φοιτητικό έντυπο του αστικού
χώρου, κυκλοφορεί το πρώτο του φύλλο τον Απρίλιο με τίτλο: «Δημοκρατική
Φλόγα». Στον υπότιτλο εμφανίζεται ως «Όργανο πολέμου της Επαναστατικής
Δημοκρατικής Φοιτητικής Νεολαίας». Αποτελεί τη νεολαία της Πανδημοκρατικής
Οργάνωσης (ΠΑΝΔΟ). Στο σημείωμα της έκδοσης αναφέρει πως η «Δημοκρατική
Φλόγα» έρχεται να συμπληρώσει την εφημερίδα «Νέοι Δημοκράτες», που ήδη είχε
κυκλοφορήσει το πρώτο της φύλλο και η οποία ουσιαστικά τώρα μεταβάλλεται σε
όργανο πολιτικού προβληματισμού. 421 Είναι η μόνη αναφορά που γίνεται για την
ύπαρξη σπουδαστικής νεολαίας της ΠΑΝΔΟ, καθώς από το σημείο αυτό και μετά δεν
εντοπίστηκε η δράση ή η παρουσία της σε κανένα άλλο στάδιο της έρευνας.
Προφανώς ανήκει στην κατηγορία των πολλών μικρο-οργανώσεων, των οποίων η
δράση ολοκληρώνεται σχεδόν γύρω από την έκδοση κάποιας εφημερίδας.
Το γεγονός που πυροδότησε τις εξελίξεις στα πανεπιστημιακά ιδρύματα και ήταν η
αφορμή για να εκδηλωθούν με μεγάλη ένταση, οι διαφορετικές πολιτικοκοινωνικές
προσεγγίσεις των φοιτητικών παρατάξεων, που μέχρι εκείνη την εποχή βρίσκονταν
σε δεύτερο πλάνο, ήταν οι φοιτητικές εκλογές για την ανάδειξη διαφόρων επιτροπών,
που θα διαχειρίζονταν τα ζητήματα τους και για την Πανσπουδαστική Επιτροπή. Σε
όλες τις σχολές του Πανεπιστημίου Αθηνών και την ΑΣΟΕΕ, οι εκλογές
πραγματοποιήθηκαν πριν τις διακοπές του Πάσχα που έπεφτε στις 25 Απριλίου, ενώ
στο Πολυτεχνείο στις αρχές Μαΐου. Σύμφωνα με τον Ευάνθη Χατζηβασιλείου, οι
αστικές οργανώσεις που κατέβηκαν για πρώτη φορά ενιαία, σημείωσαν σημαντική
άνοδο και επικράτησαν στο Πανεπιστήμιο και στο Πολυτεχνείο, ενώ στην ΑΣΟΕΕ
νίκησε η ΕΠΟΝ με μικρή διαφορά ψήφων (300 έναντι 260). 422
Οι οργανώσεις αυτές όπως έχει ειπωθεί, βρισκόταν σε μια περίοδο διεργασιών για
τη δημιουργία ενός αντιεπονίτικου μπλοκ, έτσι βλέπουν τις εκλογές ως ευκαιρία για
418

419

420

421

422

«Ο πομπός μας», εφ. Νέοι Δημοκράτες, αρ. φύλλου 3, 15 Μαΐου 1943, σ. 4, Φάκελος Κ52, Β2,
Αρχείο Ηρακλή Πετιμεζά, ΓΑΚ,
Το καταστατικό της νεολαίας του ΕΔΕΣ, με την επωνυμία «Εθνική Δημοκρατική Ένωση
Ελληνοπαίδων» (ΕΔΕΕ), είχε συνταχθεί από τις 28 Οκτωβρίου του 1941. Όμως απ’ ότι φαίνεται σε
εμπιστευτικό έγγραφο του Ζέρβα, με ημερομηνία 20 Αυγούστου 1943, που αποστέλλει σε όλα τα
τμήματα του ΕΔΕΣ, παρά την έκδοση της εφημερίδας η οργάνωση της νεολαίας δεν ήταν ακόμη
στο επιθυμητό επίπεδο. Για το λόγο αυτό ζητά την επίσπευση των ενεργειών προς αυτή την
κατεύθυνση. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «Λαβόντες αφορμήν εκ της οσημέραι αυξανόμενης
οργανωτικής εντάσεως, της οργανώσεως των νέων ΕΠΟΝ δεν παραλείπωμεν να κάμωμεν την πικράν
δι’ ημάς παρατήρησιν, ότι ουδέν ιδικό μας, είτε Αρχηγείον είναι αυτό, είτε απλή ομάς, δεν έστρεψε
πρωτοβούλως την προσοχήν του εις το σημείον αυτό […]Προς τούτο η Εθνική Δημοκρατική Ένωσις
Ελληνοπαίδων, της οποίας την ίδρυσιν δέον να γνωρίζητε, πρέπει να εργασθή με όλας της τας
δυνάμεις και έντασιν και ιδρυθή και οργανωθή και εις την μικροτέραν Ελληνικήν κοινότητα».
Καταστατικό Εθνικής Δημοκρατικής Ενώσεως Ελληνοπαίδων, 28-10-1941 και ΕΟΕΑ ΕΔΕΣ,
Γενικό Αρχηγείο, 20-8-1943, Φάκελος 286 (4), υποφάκελος 1943 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος), αρ.
εγγράφου 0571 και 0570 αντίστοιχα, Αρχείο Ηρ. Πετιμεζά, ΙΑΜΜ,
Εντοπίστηκαν το 2ο φύλλο (17-5-1943) στο Φάκελο Κ52, Α1, Αρχείο Ηρακλή Πετιμεζά στο ΓΑΚ
και το 4ο φύλλο (10-7-1943) στο Φάκελο 3, Παράνομος Τύπος στο Ε.Λ.Ι.Α., σε αυτό εμφανίζεται
με το όνομα: «Δημοκρατική Λευτεριά».
«Η έκδοση μας», εφ. Δημοκρατική Φλόγα, αρ. φύλλου 1, 27 Απριλίου 1943, σ. 2, Φάκελος Κ52,
Α1, «Το κοινωνικό μας πρόβλημα», εφ. Νέοι Δημοκράτες, αρ. φύλλου 3…, σ. 1,
Χατζηβασιλείου Ε., ΠΕΑΝ…, σ. 186,
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περαιτέρω συνεργασία. Η ΕΠΟΝ από την άλλη που είχε μέχρι τότε την
πρωτοκαθεδρία στα πανεπιστημιακά ιδρύματα, αρνείται να δεχτεί τη συγκρότηση
μέσα σε αυτά ενός άλλου πόλου επιρροής των φοιτητών. Μέχρι το σημείο αυτό το
πλαίσιο των εκλογών δεν ξεφεύγει από τα συνηθισμένα, με τριβές, εντάσεις και
τελικά επεισόδια μεταξύ των φοιτητών. 423 Κάτω από τις ιδιαίτερες συνθήκες της
κατοχής όμως, τα επεισόδια αυτά και οι χαρακτηρισμοί, «προδότης», «γκεσταπίτης»,
«συνεργάτης της ασφάλειας» η οποία καθοδηγείται από τους κατακτητές,
«εαμοβούλγαρος» και «βούλγαρος», όπου η Βουλγαρία κατέχει ένα μέρος της
Ελλάδας, αποκτούν άλλη δυναμική. 424 Μια δυναμική που ξεφεύγει από τα όρια της
ταξικότητας και των πολιτικοκοινωνικών διαφορών, διχάζοντας τον πυρήνα της
συγκρότησης και συνοχής μιας κοινωνικής ομάδας, που είναι οι κοινές εθνικές
καταβολές.
Έτσι μετά τις εκλογές μπαίνουν τα θεμέλια των διαφορετικών δρόμων που θα
ακολουθήσουν οι φοιτητές, ανάλογα την πολιτική τους τοποθέτηση. Κατ’ αυτόν τον
τρόπο περνάνε στο επόμενο στάδιο, όπου παράλληλα με τον εθνικοαπελευθερωτικό
αγώνα, ξεκινούν μια μάχη για το είδος και την πολιτική φυσιογνωμία της
μεταπολεμικής κοινωνίας. Αυτή η μάχη όμως είναι μεταξύ τους και όχι ενάντια των
κατακτητών. Έτσι αρχίζει πλέον να επικρατεί ο κομματισμός έναντι της ιδέας,
εξέλιξη που οδηγεί στη χρήση θεμιτών και αθέμιτων μέσων στον πόλεμο για την
επικράτηση. Φτάνοντας στο σημείο η έννοια της «ενότητας» να διολισθήσει στο
επίπεδο να διαφέρει, ανάλογα με τη σκοπιά από την οποία έβλεπε ο καθένας, τη
δυνατότητα πολιτικής επικράτησης μετά την απελευθέρωση. Η εικόνα των εξελίξεων
ξεδιπλωνόταν πλέον ξεκάθαρα, μέσα από τα συνθήματα στους τοίχους και τα άρθρα
στον παράνομο τύπο των οργανώσεων. Άρθρα που αναδεικνύουν το φανατισμό,
απόρροια των πολιτικών διαμαχών των κομματικών καθοδηγητών, ένθεν και εκείθεν
και μεταπίπτουν σε ένα πόλεμο κατηγοριών, για το ποιος εκφράζει καλύτερα τους
πολίτες και κάνει γνήσια αντίσταση. Οι κατηγορίες δημιούργησαν το ιδεολογικό
εκείνο υπόβαθρο, που τόνιζε τις διαφορές της κάθε οργάνωσης, με σκοπό να
περιχαρακώσει τα μέλη της και να προσελκύσει άλλα, υπερθεματίζοντας το πλαίσιο
των δράσεων της, ενώ ταυτόχρονα απαξίωνε τις ενέργειες και διαστρέβλωνε τις
θέσεις των «αντιπάλων».
Ο Πεπονής αναφέρει πως οι εκλογές στο Πανεπιστήμιο έγιναν στο αμφιθέατρο της οδού Σόλωνος.
Οι Επονίτες έφεραν ενισχύσεις από άλλες σχολές και ακολούθησε ξυλοδαρμός, στον οποίο δε
συμμετείχαν συμφοιτητές του μέλη της ΕΠΟΝ και ούτε έδειχναν να τον εγκρίνουν. Παρόλα αυτά
οι εκλογές διεξαχθήκανε, έφτασαν στη διαλογή και η εκπροσώπηση περίπου μοιράστηκε. Ενώ ο
Στάικος-Μακρής συμπληρώνει πως στις πρώτες σειρές των «μαχητών» των αστικών οργανώσεων
ήταν οι Ρόδης Ρούφος, Σπύρος Ιακωβίδης, οι αδελφοί Γιάννης και Γιώργος Ρωσσώνης, ο ΓεώργιοςΑλ. Μαγκάκης, ο Χρίστος Φρίγγελης, ο Πάρις Κόκκας, ο Γιώργος Μπουκουβάλας, ο Δημήτρης
Νιάνιας, ο Χριστόφορος Στράτος, ο Ιάσων Μαυρίκης, ο Γιώργος Τσαρούχας, ο Λάλας
Μεσολωράς, ο Νίκος Νομικός, ο Ανδρέας Μπούζας. Ενώ από την ΕΠΟΝ στην εμπροσθοφυλακή
βρισκόταν η καθοδηγητική ομάδα του Κώστα Αξελού με τον Άρη Νικολετόπουλο, τον Βίκτωρα
Μελά και άλλους. Πεπονής Α., Προσωπική…, σ. 68, Στάικος – Μακρής Π., Κίτσος Μαλτέζος…, σ.
200-202,
424
«Το Πανεπιστήμιο γνώρισε τις τελευταίες μέρες μια ζωηρή κίνηση με φαινόμενα θλιβερά. Σ’ όλες τις
σχολές ενεργήθηκαν εκλογές για την ανάδειξη επιτροπών. […] Οπλισμένοι με κλομπς τραμπούκοι της
δημαρχίας για την επικράτηση των βασιλοφρόνων, του ΕΛΑΣ για την επικράτηση των πίσω από την
ΕΠΟΝ κρυμένων εισέβαλαν στο Πανεπιστήμιο. […] Φοιτητές και φοιτήτριες κατηγορήθηκαν
αναίσχυντα για προδότες και πουλημένοι στον εχθρό. […] Εκλογές έγιναν και στην Ανωτάτη
Εμπορική για την ανάδειξη Πανσπουδαστικής Επιτροπής». «Φοιτητική κίνηση και δράση
τραμπούκων», εφ. Δημοκρατική Φλόγα, αρ. φύλλου 1…, «Σύντομες ειδήσεις – Οι φοιτητικές
εκλογές», εφ. Δόξα, αρ. φύλλου 20, 6 Μαΐου 1943, σ. 4, Φάκελος 3, «Φοιτητική κατάκτηση» και
«Οι εκλογές στις Ανώτατες Σχολές», εφ. Ελληνικά Νειάτα, αρ. φύλλου 7…, σ. 2 και 6 αντίστοιχα,
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Στις αρχές Μαΐου και μετά τις εκλογές, ο Ράλλης για λόγους «γενικότερης
πολιτικής» διατάζει εσπευσμένα τη διακοπή των μαθημάτων για το καλοκαίρι σε όλα
τα ΑΕΙ. 425 Οι φοιτητές κινούμενοι στο πλαίσιο του «διπέτωπου», καλούνται να
διατηρήσουν την αντιστασιακή δυναμική που έχουν αναπτύξει και να μη διαλυθούν,
αλλά και να αντιμετωπίσουν την «αντίπαλη» παράταξη. Συνηθισμένοι τόποι
συγκέντρωσης είναι το συσσίτιο, το προαύλιο της σχολής τους, η εκδρομή και οι
διάφορες διαλέξεις των καθηγητών τους. Το μόνο ίδρυμα που παραμένει ανοιχτό
μέχρι τις 15 Ιουλίου, είναι το Πολυτεχνείο. 426 Εκεί μεταφέρεται και το επίκεντρο του
ενδιαφέροντος, καθώς οι εκλογές που έγιναν άφησαν εκκρεμότητες, που οδήγησαν
στα μεγαλύτερα επεισόδια που έλαβαν χώρα στα πανεπιστημιακά ιδρύματα μέχρι
εκείνη τη στιγμή. Αναλυτικότερα στις εκλογές του Πολυτεχνείου συμμετείχαν και οι
ευέλπιδες, με την ψήφο των οποίων υπερίσχυσαν οι αστικές οργανώσεις, που
κατέβηκαν ενιαία. Στη διαμόρφωση του τελικού εκλογικού αποτελέσματος,
καθοριστική ήταν η συμβολή της ομάδας στελεχών του ΕΑΜ Νέων του
Πολυτεχνείου, που όπως έχει αναφερθεί, αποχώρησαν το Μάρτιο και ουσιαστικά
αυτοσχεδιάζοντας, κατάφεραν να ενεργοποιήσουν τη σιωπηλή πλειοψηφία των
σπουδαστών και με τη συνδρομή των ευέλπιδων να κερδίσουν τις εκλογές. Στην
ομάδα αυτή προσχώρησε και ο πρωτοετής σπουδαστής Αντώνης Λιβιεράτος. 427
Η ψηφοφορία στο Πολυτεχνείο ανέδειξε δύο αντιπροσώπους από κάθε τάξη,
σύνολο 14 σπουδαστές. Οι αντιπρόσωποι έδωσαν στον πρύτανη ένα κατάλογο, με τα
ονόματα των συναδέλφων τους που εξέλεξαν στις διάφορες επιτροπές. Έτσι
σχηματίστηκαν οι επιτροπές: συσσιτίου, για τους συλληφθέντες συναδέλφους τους,
για τα σπουδαστικά ζητήματα και για τη διοικούσα επιτροπή του ΤΑΣ Οι σπουδαστές
της ΕΠΟΝ, δέχτηκαν τις άλλες επιτροπές, αλλά διαφώνησαν στην τελευταία. Σε αυτή
είχαν εκλεγεί τρεις Επονίτες και τρεις των άλλων παρατάξεων. Οι Επονίτες μόλις
είδαν ότι έχασαν τον έλεγχο του ΤΑΣ, αποχώρησαν από την επιτροπή και ζητούσαν
νέες εκλογές μόνο για το ΤΑΣ. Παράλληλα εκ των υστέρων, θεωρούσαν ότι οι
ευέλπιδες δεν έπρεπε να ψηφίσουν, γιατί ήταν υπό ειδικό καθεστώς και λάμβαναν
πρόνοια από το υπουργείο Άμυνας. Για το λόγο αυτό απευθύνθηκαν στην πρυτανεία
και ζήτησαν να γίνουν νέες εκλογές μόνο για το ΤΑΣ και να ψηφίσουν μόνο οι
άποροι φοιτητές. Ενώ μέχρι να γίνουν αυτές, να επανέλθει η παλιά επιτροπή. Ο
πρύτανης τους απάντησε ότι «ημείς δεν αναμίχθημεν εις τας εκλογάς ούτε εις τον
τρόπον της εκλογής ούτε εις το σύστημα» και ότι «δεν είμαι διατεθειμένος να
προχωρήσω εις νέας». 428
Το κλίμα έντασης που είχε δημιουργηθεί, καταγράφεται σε ένα υπόμνημα που
κατέθεσαν στην πρυτανεία του Πολυτεχνείου, οι τρεις σπουδαστές της διοικούσας
επιτροπής του ΤΑΣ που παρέμειναν. Αυτοί ήταν οι Μ. Φθενάκης, Γ. Βρέντζος και Ι.
Κομπατής. Σε αυτό, κατήγγειλαν το εις βάρος τους κλίμα τρομοκρατίας που είχαν
δημιουργήσει οι επονίτες, καθώς και τους βαρύς χαρακτηρισμούς που τους
αποδίδονταν, όπως «χαφιές», «προδότης», «γκεσταπίτης», «άνθρωπος της ασφάλειας»
και «φασίστας». Στη συνέχεια ανέφεραν ότι «εξυβρίσθησαν –επροπηλακίσθησανηπειλήθησαν ακόμη με βίαια εναντίον των μέτρα». Καθώς με οχλοκρατικό τρόπο οι
επονίτες άρπαξαν τις ανακοινώσεις, τις οποίες «η επιτροπή είχεν εκθέσει εις την επί
Βιβλίο…, 1942-1945, Συνεδρίαση της 4ης Μαΐου 1943, σ. 68, Αρχείο ΠΠΚΠΕ,
«Πάση θυσία», εφ. Ελληνικά Νειάτα, αρ. φύλλου 8-9…, σ. 2, «Το κλείσιμο του Πανεπιστημίου»,
εφ. Δημοκρατική Ελευθερία, αρ. φύλλου 2, 17 Μαΐου 1943, σ. 3, Φάκελος Κ52, Α1, Αρχείο
Ηρακλή Πετιμεζά, ΓΑΚ,
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Προσωπικό Αρχείο Στάικου-Μακρή Π., «Αναφορά…», Λιβιεράτος Α. Προσωπική συνέντευξη στη
γράφουσα στις 28-8-2006,
428
Πρακτικά Συγκλήτου 1943, 13η Συνεδρία της 26ης Μαΐου 1943, σ. 2-4, 11-16, Αρχείο Ε.Μ.Π.,
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τούτω στηθείσαν προθήκην, ανακοινώσεων αφορωσών την εργασίαν και τας διανομάς
του ΤΑΣ. Η διαρπαγή εγένετο υπό ομάδος 20-30 σπουδαστών, υπό τα όμματα και την
αγανάκτησιν όλων των άλλων». Στο τέλος κατέληγαν με την υποβολή της παραίτηση
τους. 429
Τον Ιούνιο ο Ρουσόπουλος αναλαμβάνει να κατευνάσει τα πνεύματα, ξεκινώντας με
τους σπουδαστές της ΕΠΟΝ. Σε συγκέντρωση που οργάνωσε, παρίστανται περίπου
300 σπουδαστές. Εκεί αποφάσισαν, α) να παραδοθεί προσωρινά η διοίκηση του ΤΑΣ
στην παλιά επιτροπή και β) να διεξαχθούν νέες εκλογές με τη συμμετοχή όλων των
σπουδαστών εκτός των ευέλπιδων, για να εκλέξουν νέα διοικούσα επιτροπή. Στη
συνέχεια ο Ρουσόπουλος συγκέντρωσε την Τρίτη 15 Ιουνίου τους ευέλπιδες, για να
τους ανακοινώσει τις παραπάνω ειλημμένες αποφάσεις. Εκείνοι του απάντησαν ότι
αυτό δεν είναι σωστό και ότι ο αποκλεισμός τους είναι βαριά προσβολή, ενώ του
ανακοίνωσαν πως εάν γίνει απλή συζήτηση δεν θα αναμιχθούν, αλλά εάν γίνει
ψηφοφορία θα λάβουν μέρος και αυτοί. Παράλληλα στη διαμάχη αναμίχθηκαν και
φοιτητές των άλλων ιδρυμάτων. Με αποτέλεσμα ο Ρουσόπουλος να δεχτεί πιέσεις
από Επονίτες φοιτητές και σπουδαστές, ώστε να επαναφέρει την παλιά διοικούσα
επιτροπή του ΤΑΣ. Στη γραπτή αναφορά του στον πρύτανη δηλώνει για το γεγονός:
«επετίμησα δριμέως το μέρος των σπουδαστών το οποίον επίμενον εις την άμεσον
επαναφοράν της προηγουμένης Επιτροπής έφθασε μέχρι του να κινήση κατά τρόπον
απάδοντα εις στάθμην Ανωτάτου Ιδρύματος ξένα πρόσωπα, ήτοι σπουδαστάς της
Ανωτάτης Εμπορικής Σχολής, Παιδαγωγικής Ακαδημίας και μεταγενεστέρως του
Πανεπιστημίου εις επίμονα διαβήματα». Η 50μελής επιτροπή μάλιστα των
σπουδαστών Παιδαγωγικής Ακαδημίας, κατευθύνθηκε στο σπίτι του και όταν
διαπίστωσε πως απουσίαζε μίλησε στη γυναίκα του για το θέμα. 430
Μέσα σε αυτό το κλίμα την Τετάρτη 16 Ιουνίου, διεξάχθηκε η συνεδρίαση για την
ανάδειξη νέας διοικούσας επιτροπής. Σε αυτή παρευρίσκονταν και οι ευέλπιδες με
στόχο να πραγματοποιήσουν τα όσα είχαν πει. Η συγκέντρωση διήρκεσε περίπου μία
ώρα, μέσα σε ένα κλίμα ηρεμίας πριν την καταιγίδα. Οι σπουδαστές της ΕΠΟΝ
διαπιστώνοντας πως εάν γινόταν ψηφοφορία, θα συμμετείχαν και οι ευέλπιδες,
αποφάσισαν μετά τη 1:00μ.μ., σε ένδειξη διαμαρτυρίας να αποχωρήσουν. Τότε οι
ευέλπιδες εμποδίζουν την έξοδο και ξεκινούν οι συμπλοκές. Ο Ρουσόπουλος
παρεμβαίνει και κατορθώνει να εκκενωθεί η αίθουσα. Τα επεισόδια όμως
συνεχίστηκαν και έξω, με αποτέλεσμα να ξυλοκοπηθούν άγρια οι Επονίτες. Ένας από
αυτούς ήταν και ο σπουδαστής Σταμάτης Κατωτάκης. Στις συμπλοκές πρωτοστάτησε
ο εύελπις Νικολόπουλος, ο οποίος και κλήθηκε σε απολογία. Όσον αφορά τις εκλογές
για το ΤΑΣ, ο Ρουσόπουλος σε γραπτή αναφορά του στον πρύτανη προτείνει:
«Εικάζων εκ της εμφανίσεως εν τη τελευταία συγκεντρώσει, ότι μέχρι της ημέρας
εκείνης επιμένοντες εις την επαναφοράν της προηγούμενης Επιτροπής του ΤΑΣ είναι
περίπου 120-140 σπουδασταί, ήτοι αποτελούν μειοψηφίαν […] να παραμείνη η
υπάρχουσα Επιτροπή του ΤΑΣ, αναπληρουμένων των απουσιαζόντων». 431
Μετά την αναφορά αυτή, οι Επονίτες σπουδαστές της Ε΄ τάξης των Πολιτικών
Μηχανικών, με υπόμνημα τους προς τον πρύτανη, δηλώνουν ότι «η τάξις μας πρώτην
φοράν κυρύσσει αποχήν από των μαθημάτων». Ενώ ζητούν από τη Σύγκλητο να δώσει
εξηγήσεις ο Ρουσόπουλος, «δια την μη τήρησιν κατά την συνέλευσιν των όρων υφ’ ους
προσκλήθημεν». Δύο μέρες μετά η Σύγκλητος συνεδριάζει και αποφασίζει: α) την
προσωρινή ανάληψη της διοικήσεως του ΤΑΣ από τους συγκλητικούς, Π.
Παρασκευόπουλο, Κ. Κιτσίκη, Σ. Χορς και Σ. Κορώνη, υπό την προεδρία του
429
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Πρακτικά Συγκλήτου 1943, 16η Συνεδρία της 26ης Ιουνίου 1943, σ. 2-4, Αρχείο Ε.Μ.Π.,
Πρακτικά Συγκλήτου 1943, 15η Συνεδρία της 18ης Ιουνίου 1943, σ. 2-5, Αρχείο Ε.Μ.Π.,
Πρακτικά Συγκλήτου 1943, ο.π., σ. 5-7, Αρχείο Ε.Μ.Π., Αργυρίου Α., Εστίες…, σ. 27-29,
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πρύτανη, β) τη διενέργεια έρευνας για τα επεισόδια που έλαβαν χώρα στο ίδρυμα από
τους ίδιους συγκλητικούς και γ) την ανάθεση του ταμείου του ΤΑΣ στον τμηματάρχη
του Πολυτεχνείου, Δ. Λιάπη. 432 Μετά από τα γεγονότα αυτά το προαύλιο του
ιδρύματος ήταν χώρος επικίνδυνος για τους επονίτες. Το ίδιο και η Λέσχη του, στην
οποία πήγαιναν όλο και λιγότεροι Επονίτες, ενώ οι πολύ μεγάλες πια δυσκολίες,
περιόριζαν τις δραστηριότητες τους. 433 Αξιολογώντας την κατάσταση η Σύγκλητος,
αποφασίζει να συγκροτήσει την Εφορία της Πολυτεχνικής Λέσχης, που
αποτελούνταν από τους καθηγητές, Κ. Κιτσίκη, Δ. Πικιώνη, Δ. Ευαγγελίδη, Π.
Μιχελή και Ν. Χατζηκυριάκο. Στόχος της Εφορίας ήταν μέσω διαλέξεων και
φιλοσοφικών συζητήσεων, να ενισχύσει τις ιδεολογικές κατευθύνσεις των
σπουδαστών, να κατοχυρώσει την ελευθερία της σκέψεως και να δημιουργήσει ένα
πνεύμα ενότητας και συναδερφικής αλληλεγγύης μεταξύ τους. Την αρχική πρόταση
είχε κάνει ο σπουδαστής της Γ΄ τάξης Πολιτικών Μηχανικών και μέλος των αστικών
οργανώσεων, Κώστας Παναγιωτάκης. 434
Και ενώ αυτά συμβαίνουν στα πανεπιστημιακά ιδρύματα και τις οργανώσεις, οι
κατακτητές επιτείνουν τα κατασταλτικά μέτρα και τα αντίποινα. Στη Λάρισα
εκτελούν 104 ομήρους και συνεχίζουν με την εκτέλεση 10 ομήρων στη Λαμία και 19
στην Αθήνα. Οι επίσημοι φορείς της Ανώτατης Εκπαίδευσης αντιδρούν. Τη Δευτέρα
21 Ιουνίου όλα τα ΑΕΙ μετά από συνεννόηση, συντάσσουν ψήφισμα εναντίον των
εκτελέσεων και αποφασίζουν να το επιδώσουν στο Ράλλη το καθένα χωριστά. Την
επόμενη μέρα στο προαύλιο του Πανεπιστημίου γίνεται συγκέντρωση των φοιτητών
της ΠΕΑΝ, της Ιερής Ταξιαρχίας και των άλλων αστικών οργανώσεων. Οι φοιτητές
που προσέρχονται είναι από όλα τα ΑΕΙ. Συνεδριάζουν σε μια αίθουσα του
Πανεπιστημίου και εγκρίνουν ψήφισμα διαμαρτυρίας προς την κυβέρνηση. Στη
συνέχεια κατευθύνονται στο υπουργείο Παιδείας, ώστε να επιδώσουν το ψήφισμα
στο Λούβαρη. Αυτός τους αποφεύγει και καλεί την αστυνομία και τους Ιταλούς, που
τους διαλύουν. Από εκεί μια φοιτητική επιτροπή επισκέπτεται τον Αρχιεπίσκοπο και
του μιλά για την αναστάτωση που επικρατεί στο φοιτητικό κόσμο. 435
Την Τετάρτη μία ακόμη επιτροπή αποτελούμενη από πέντε φοιτητές των αστικών
οργανώσεων, συναντά τον πρύτανη του Πανεπιστημίου και του επιδίδει υπόμνημα
διαμαρτυρίας για το ίδιο θέμα. Την ώρα όμως που έφευγαν, συναντούν στη σκάλα
μια μεγάλη ομάδα Επονιτών. Οι δεύτεροι κινούνται με απειλητικές διαθέσεις
εναντίον τους και τους χτυπάνε. Λίγο αργότερα βρίσκουν έναν άλλο φοιτητή των
αστικών οργανώσεων και τον χτυπούν και αυτόν. Ήταν ο δευτεροετής της Νομικής
από την Κρήτη και ένοικος του Οίκου Φοιτητή, Νικόλαος Αποστολάκης. 436 Η
ενέργεια αυτή των Επονιτών, θα μπορούσε να ενταχθεί στο πλαίσιο των αντιποίνων,
για το ξύλο που έφαγαν οι συνάδελφοι τους μία εβδομάδα πριν στο Πολυτεχνείο.
432
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Πρακτικά Συγκλήτου 1943, 15η Συνεδρία της 18ης Ιουνίου 1943, σ. 7-18, Αρχείο Ε.Μ.Π.,
Μέχρι εκείνη την εποχή, στη Λέσχη του Πολυτεχνείου την ώρα του συσσιτίου, οι σπουδαστές της
ΕΠΟΝ καθόταν από τη μια πλευρά της αίθουσας, ενώ από την άλλη καθόταν οι δεξιοί. Πολλές
φορές τραγουδούσαν. Τότε, ανάλογα με την ιδεολογική τους τοποθέτηση, τροποποιούσαν το
κομμάτι…. «…και μια ευτυχισμένη Ελλάδα να πρωτοχτιστεί …» έλεγαν οι μεν, «…και μια
ευτυχισμένη Ελλάδα να ξαναχτιστεί …» έλεγαν οι δε. Ήταν από τις πρώτες ιδεολογικές
αντιπαραθέσεις. Βασιλειάδου-Αποστολίδου Β. και Φιλίνης Κ. Προσωπική συνέντευξη…,
Πρακτικά Συγκλήτου 1943, 19η Συνεδρία της 10ης Ιουλίου 1943, σ. 1-4, Αρχείο Ε.Μ.Π.,
«Οι πρώτες εκδηλώσεις», εφ. Ελληνικά Νειάτα, αρ. φύλλου 10, 28 Ιουνίου 1943, σ. 1, Φάκελος 4,
Παράνομος Τύπος, Ε.Λ.Ι.Α., «Η αγανάκτηση του ελληνικού λαού ξέσπασε σε θύελλα
διαμαρτυρίας κατά των αθρόων τουφεκισμών ομήρων», εφ. Η Μαχόμενη Ελλάς, αρ. φύλλου 22, 1
Ιουλίου 1943, σ. 2, Φάκελος Κ103Ε, Συλλογή Ηρακλή Πετιμεζά, ΓΑΚ,
«Τα επεισόδια του Πανεπιστημίου», εφ. Δημοκρατική Λευτεριά, αρ. φύλλου 4, 10 Ιουλίου 1943, σ.
4, Φάκελος 3, Παράνομος Τύπος, ΕΛΙΑ,
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Αλλά παράλληλα ήταν και ένα μήνυμα, ότι στο Πανεπιστήμιο που δεν υπάρχουν
ευέλπιδες, τον πρώτο λόγο τον έχει η ΕΠΟΝ.
Η απάντηση ήρθε άμεσα. Μια ομάδα από 10 με 15 άτομα, με επικεφαλής το
Νικόλαο Αποστολάκη, εισέβαλαν στις εννέα το βράδυ της Πέμπτης στον Οίκο
Φοιτητή και επιτέθηκαν εναντίον των φοιτητών που βρίσκονταν μέσα εκείνη τη
στιγμή. Η εν λόγω ομάδα ξυλοκόπησε τους Αντώνη Λογοθέτη (Ιατρικής),
Κωνσταντίνο Γιαλουρίδη (Φιλοσοφικής), Ν. Δημητρόπουλο (Νομικής), Ανδρέα
Σκανδάμη (Χημείας), Γεώργιο Τσιγουρή (Νομικής), Βασίλειο Δημητριάδη και
άλλους. Μάρτυρες την ώρα των επεισοδίων ήταν ο επιστάτης του Οίκου και περίπου
άλλοι δώδεκα φοιτητές. Μαζί με τον Αποστολάκη, στα επεισόδια πρωτοστάτησε ο
επίσης φοιτητής της Νομικής Σπυρίδων Πάνου. Η Διεύθυνση της Πανεπιστημιακής
Λέσχης, αμέσως έλαβε γνώση και απαγόρεψε την είσοδο και παραμονή στον Οίκο
στους δύο αυτούς φοιτητές. Την επόμενη μέρα έστειλε αναφορά στον πρύτανη του
Πανεπιστημίου, όπου του ζητούσε για την αποτροπή της συνέχισης των ταραχών, να
παραπέμψει άμεσα την υπόθεση στο Πειθαρχικό και να επιληφθεί ώστε οι υπαίτιοι να
τιμωρηθούν παραδειγματικά. Όσον αφορά τους υπόλοιπους της ομάδας που εισέβαλε
στο χώρο, να εξακριβωθεί εάν είναι φοιτητές και εάν δεν είναι, να γίνει καταγγελία
στις αρμόδιες αρχές ώστε να τιμωρηθούν. 437
Την επόμενη μέρα, κηρύσσεται εικοσιτετράωρη γενική πολιτική απεργία και
πραγματοποιείται μεγάλη διαδήλωση στην Αθήνα, «ενάντια στις ομαδικές σφαγές και
στο βάρβαρο σύστημα της ομηρίας». 438 Οι καμπάνες των εκκλησιών χτυπούν πένθιμα
στις 9 το πρωί, ωθώντας τον κόσμο σε μια καθολική πράξη έντονης διαμαρτυρίας.
Σαν από σύνθημα όλα τα καταστήματα αρχίζουν να κλείνουν το ένα μετά το άλλο.
Στην απεργία συμμετέχουν όλες οι κοινωνικές ομάδες. Δημόσιοι και ιδιωτικοί
υπάλληλοι, τραπεζικοί, εργάτες, φοιτητές, ακόμη και οι αστυνομικοί. 439 Οι
εφημερίδες τη μέρα αυτή δεν κυκλοφορούν. Οι φοιτητές και οι μαθητές σχηματίζουν
τις πρώτες διαδηλώσεις, έξω από το Πανεπιστήμιο και στους Αγίους Θεοδώρους.
Παράλληλα γίνεται μια πρώτη συγκέντρωση στο υπουργείο Παιδείας και μια δεύτερη
στο Ζάππειο. Οι συγκεντρωθέντες δέχονται την επίθεση των Ιταλών, διαλύονται και
ενώνονται ξανά στη Σκουφά. Κατευθύνονται στην Πανεπιστημίου και συγκρούονται
με ιταλικές και γερμανικές δυνάμεις. Μια άλλη ομάδα διαδηλωτών κατευθύνεται στο
σπίτι του Πάγκαλου στην οδό Αριστοτέλους, εκεί δέχεται τα πυρά της φρουράς του
Έλληνα πολιτικού και διαλύεται, αφήνοντας πίσω νεκρούς και τραυματίες.
Ακολούθως κινούνται προς το υπουργείο Εργασίας, στο ύψος των Εξαρχείων
δέχονται νέα επίθεση από τους Γερμανούς αυτή τη φορά. 440 Οι συμπλοκές διαρκούν
μέχρι το μεσημέρι. 441 Ο Ράλλης την επόμενη μέρα δηλώνει «Ευγνωμονώ τον
αθηναϊκόν λαόν δια την πειθαρχικήν στάσιν του», καθώς ήταν αυτή η στάση που του

Άμεσα η υπόθεση παραπέμπεται στο πειθαρχικό και στις 7 Ιουλίου καλούνται οι Αποστολάκης και
Πάνου να απολογηθούν ενώπιον του. Φάκελος: Φοιτητικά…, αρ. πρωτ. 289/25-6-43, αρ. πρωτ. -,
1-7-43, Αρχείο ΕΚΠΑ,
438
Φαράκος Γ., Μαρτυρίες…, σ. 29,
439
«Μετά τη νίκη», εφ. Αστυνομικόν Βήμα, αρ. φύλλου 1, 8 Σεπτεμβρίου 1943, σ. 1, Φάκελος 1,
Παράνομος Τύπος, ΕΛΙΑ,
440
«Η αγανάκτηση…», εφ. Η Μαχόμενη Ελλάς, αρ. φύλλου 22, 1 Ιουλίου 1943, σ. 2 και «Η πάλη του
λαού μας, κατά της σκλαβιάς», εφ. Απελευθερωτής, αρ. φύλλου 21, 18 Ιουλίου 1943, σ. 1, «Ο λαός
σε εξέγερση», εφ. Δόξα, αρ. φύλλου 23, 5 Ιουλίου 1943, σ. 7, Φάκελος Κ52, Α1, Αρχείο Ηρακλή
Πετιμεζά, ΓΑΚ, «Πάση Η ηρωική 25 Ιουνίου», εφ. Ελληνικά Νειάτα, αρ. φύλλου 10…, σ. 2,
441
Χατζής Θ., Η Νικηφόρα…, τ. 1ος, σ. 14, Mazower M., Στην Ελλάδα…, σ. 147, Αξιώτη Μ.,
Αθήνα…, σ. 41, Ανταίος Π., Συμβολή…, τ. Β΄, σ. 84, Μπαρτζιώτας Β., Η Εθνική…, σ. 128-131,
«Ερανιστής», «Μια διαδήλωση…», σ. 21-22,
437
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επέτρεψε όπως λέει, αν και είχε όλη την αστυνομική δύναμη της πρωτεύουσας στη
διάθεση του, να μην κινητοποιήσει ούτε έναν άντρα. 442
• Η «κάθοδος» των Βουλγάρων
Στις 5 Ιουλίου λόγω της επερχόμενης κατάρρευσης της Ιταλίας και παράλληλα της
ανάγκης να εξοικονομηθούν γερμανικές δυνάμεις για τα πολεμικά μέτωπα,
αποφασίστηκε από τη γερμανική στρατιωτική διοίκηση, να παραχωρηθεί προς
κατάληψη από την 7η βουλγαρική Μεραρχία, η περιοχή μεταξύ Αξιού και Στρυμόνα
στην Κεντρική Μακεδονία (πλην Θεσσαλονίκης) και μεγάλο μέρος της Δυτικής
Μακεδονίας (Έδεσσα, Φλώρινα). Η βουλγαρική αυτή μονάδα θα τελούσε υπό τις
διαταγές των Γερμανών και η περιοχή θα εξακολουθούσε να ανήκει στη γερμανική
ζώνη κατοχής. Όμως όπως φαινόταν ξεκάθαρα από την μέχρι τότε τακτική των
Βουλγάρων, ήταν προφανείς οι διαθέσεις τους για την προσάρτηση των εδαφών
αυτών. Η απόφαση των Γερμανών, ξεσήκωσε ένα τεράστιο κύμα παλλαϊκών
συγκεντρώσεων διαμαρτυρίας σε όλη την Ελλάδα, που ογκώθηκε σε τέτοιο βαθμό
ώστε η γερμανική ηγεσία βρέθηκε σε αδιέξοδο.
Η εξέλιξη αυτή βρίσκει τα πανεπιστημιακά ιδρύματα και τους φοιτητές, να
διανύουν μια περίοδο αυξημένης έντασης και επεισοδίων. Επεισόδια που μέχρι
εκείνη τη στιγμή τίθονταν στο περιθώριο όταν προέκυπτε εθνικό θέμα. Η ειδοποιός
διαφορά στις εκδηλώσεις του Ιουλίου, που προσδιορίζει και τη μετέπειτα στάση του
φοιτητικού σώματος, είναι ότι αντί οι διενέξεις των φοιτητών να παραμεριστούν
μπροστά στον κοινό εχθρό, όπως γινόταν τις προηγούμενες φορές, αυτές
αναδείχτηκαν και διογκώθηκαν. Έτσι από τις αρχές Ιουλίου, οι φοιτητικές
οργανώσεις στην προσπάθεια τους να πρωταγωνιστήσουν στις εκδηλώσεις εναντίον
των κατακτητών, κλιμακώνουν τη μεταξύ τους ένταση.
Αρχικά σημειώνεται μεγάλη δραστηριότητα των αστικών οργανώσεων, κυρίως
μέσω της Λαϊκής Απελευθερωτικής Ένωσης (ΛΑΕ), η οποία από το Μάιο αποκτά
στενή συνεργασία με την Ιερή Ταξιαρχία και την ΠΕΑΝ, άρα και πρόσβαση στα
ΑΕΙ. 443 Προτείνουν ως ημερομηνία απεργίας και διαδήλωσης την 13η Ιουλίου. Το
ΕΑΜ και η ΕΠΟΝ όμως διαφωνούν, γιατί θεωρούν ότι δεν υπήρξε σωστή οργάνωση
και η κινητοποίηση δε θα έχει μεγάλη ανταπόκριση, με αποτέλεσμα να μην επιτευχθεί
ο στόχος της. Η άρνηση αυτή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως προσχηματική, γιατί
στην προκειμένη περίπτωση οι εν λόγω οργανώσεις δεν είχαν την πρωτοβουλία των
κινήσεων. 444 Η απόφαση τους όμως, δίνει την ευκαιρία σε διάφορα εξτρεμιστικά
στοιχεία που βρίσκονταν στις αστικές οργανώσεις και προσπαθούσαν να διαδώσουν
442
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«Αι δηλώσεις», εφ. Βραδυνή, 26 Ιουνίου 1943, σ. 1,
Η Λαϊκή Απελευθερωτική Ένωση (ΛΑΕ) ιδρύθηκε στις 20 Φεβρουαρίου του 1943. Ήταν μια
ομοσπονδιακή οργάνωση που προήλθε από τις πτέρυγες του Σοσιαλιστικού Κόμματος Ελλάδας,
της Αγροτικής Σοσιαλιστικής ομάδας και των Κεφαλληνών Συνεχιστών, οι οποίες έφυγαν από το
ΕΑΜ της Αθήνας, καταγγέλλοντας το ΚΚΕ ότι προσπαθεί να μονοπωλήσει τον αγώνα. Στην
οργάνωση συμμετείχε και ο ΕΔΕΣ, που αποτελούσε και τη βασική δύναμη του. Στο καταστατικό
της επικαλείται τις προγενέστερες αρχές του ΕΑΜ και προβάλλεται ως πόλος συσπείρωσης της
αντίστασης. Στις 20 Μαρτίου ιδρύεται το Εθνικό Δημοκρατικό Ελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΔΕΜ),
που ήταν η μοναδική αξιόλογη ενιαιομετωπική οργάνωση στην οποία συμμετείχαν τα αστικά
κόμματα. Η ΛΑΕ τότε εντάσσεται σε αυτό. Μπενετάτος Δ., Το Χρονικό…, σ. 130-133, 136-137,
Γλέζος Μ., Εθνική…, τ. Α΄, σ. 544-549, Φλάισερ Χ., Στέμμα…, τ. 2ος, σ. 24-27, 30, Σακελλάρης
Β., «Τα αστικά κόμματα στην περίοδο της Κατοχής», περ. «ΕΑΜ-Αντίσταση», τχ. 11, ΟκτώβριοςΔεκέμβριος 1989, σ. 9,
Όπως αναφέρει ο Γρηγόρης Φαράκος: «Δεν έχω πειστεί ότι καταβλήθηκαν όλες οι δυνατές
προσπάθειες, ώστε οι διαφορές να ξεπεραστούν. Εκ των υστέρων, θα μπορούσε να σκεφτεί κανείς ότι
ήταν προτιμότερο να γίνει αποδεκτή η ημερομηνία 13 Ιουλίου που πρότειναν οι άλλες οργανώσεις».
Φαράκος Γ., Μαρτυρίες…, σ. 30,
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την ιδέα του «κομουνιστικού κινδύνου», να συκοφαντήσουν την ΕΠΟΝ ότι
συμβαδίζει με τους Βούλγαρους.
Στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την επικείμενη κινητοποίηση της 13ης Ιουλίου, η
Ιερή Ταξιαρχία και η ΠΕΑΝ με κοινή τους προκήρυξη, καλούν τους πολίτες σε
αγώνα εναντίον της επέκτασης της βουλγαρικής κατοχής. 445 Παράλληλα την Τετάρτη
7 Ιουλίου, οι σπουδαστές του Πολυτεχνείου, στο οποίο ακόμη συνεχίζονται τα
μαθήματα, συνεδριάζουν για να συντάξουν υπόμνημα διαμαρτυρίας. Πρωτοστατούν
οι αστικές οργανώσεις, που μόλις είχαν βγει ενισχυμένες από τις πρόσφατες εκλογές.
Με την ανάγνωση του υπομνήματος, οι φοιτητές της ΕΠΟΝ προβάλουν ενστάσεις ως
προς την ευθύνη του βουλγαρικού λαού, τον οποίο κατά την πάγια πολιτική τους
διαχωρίζουν από τη φασιστική του κυβέρνηση. Η άποψη τους αποδοκιμάζεται και
μειοψηφεί, ενώ από ορισμένους φανατικούς επιχειρείται η βίαιη απομάκρυνση τους
από τη Λέσχη, εν μέσω χαρακτηρισμών όπως: «Βούλγαροι» και «Εαμοβούλγαροι». 446
Τελικά μετά την έγκριση του υπομνήματος, παρουσία του πρύτανη Ι.
Θεοφανόπουλου, οι σπουδαστές αποφασίζουν να το διαβιβάσουν σε όλους τους
πνευματικούς φορείς της χώρας. Για το σκοπό αυτό σχηματίζονται επιτροπές, οι
οποίες ξεκινούν άμεσα τη διαδικασία ενημέρωσης. 447 Μια από αυτές κατευθύνεται
στο Πανεπιστήμιο, για να επιδώσει το υπόμνημα στον πρύτανη. Στο προαύλιο του
ιδρύματος, η επιτροπή επιχειρεί να το διαβάσει στους φοιτητές που βρίσκονταν εκεί,
ώστε εάν συμφωνούν και αυτοί να το υπογράψουν και να αποκτήσει η κίνηση τους
πανσπουδαστικό χαρακτήρα. Η ενέργεια τους εκλαμβάνεται από την
Πανσπουδαστική Επιτροπή, που ελεγχόταν από την ΕΠΟΝ, ως παρέμβαση στα
εσωτερικά του Πανεπιστημίου. Έτσι οι Επονίτες, αμφισβητούν ότι το υπόμνημα είναι
αποτέλεσμα καθολικής απόφασης των σπουδαστών, ενώ ως προς το περιεχόμενο του,
επαναλαμβάνουν το επιχείρημα των Επονιτών του Πολυτεχνείου. Στην διαφωνία
αυτή επικρατεί και πάλι ο νόμος του ισχυρού. Καθώς τα μέλη της Πανσπουδαστικής
είναι η πλειοψηφία, με αποτέλεσμα να σκίσουν το υπόμνημα και να εκδιώξουν από το
ίδρυμα τους την επιτροπή. Η οποία με την επιστροφή της στο Πολυτεχνείο,
ενημερώνει τους σπουδαστές και όλοι μαζί αποφασίζουν να συνεδριάσουν την
επόμενη μέρα. Πίσω από όλα αυτά βέβαια, κρύβεται η επιθυμία των αστικών
οργανώσεων να κάνουν δυναμική εμφάνιση στα ανώτατα ιδρύματα, δημιουργώντας
με τη σειρά τους το δικό τους πανσπουδαστικό φορέα. Μια επιθυμία όμως που θέτει
υπό αμφισβήτηση τα κεκτημένα της ΕΠΟΝ και προκαλεί την έντονη αντίδραση της.
Ενώ δεν είναι διατεθειμένη να επιτρέψει να συμβεί στο Πανεπιστήμιο, αυτό που έγινε
στο Πολυτεχνείο.
Προκήρυξη ΙΤ, ΠΕΑΝ, Ιούλιος 1943, Φάκελος Κ52, Β1, (16), Αρχείο Ηρακλή Πετιμεζά, ΓΑΚ,
Στη Λέσχη έπεσαν θύματα ξυλοδαρμού οι Επονίτες σπουδαστές Διονύσιος Τζαμαλούκας, Θ.
Χατζηθωμάς και Γ. Φαράκος. Η σπουδάστρια Δανάη Εμμανουηλίδου που επιχείρησε να βοηθήσει,
αποκαλέστηκε «Βουλγάρα» και εκδιώχθηκε βίαια. «Οι εθνοπροδότες σπουδαστές του Εθνικού Μ.
Πολυτεχνείου, Προκήρυξη ΕΠΟΝ Ε.Μ.Π.», Ε327, Φάκελος Ε. «Κατάθεσις Εμμανουηλίδου
Δανάης, σπουδάστριας Β΄ Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ Αθήνας, 22-10-44», Δ66, Φάκελος Δ, Αρχείο
ΕΠΟΝ, ΑΣΚΙ, «Το Πολυτεχνείο, οι ευέλπιδες και η ΕΠΟΝ», εφ. Αναγέννησις, αρ. φύλλου 7,
Αύγουστος 1943, σ. 3, Φάκελος Κ52, Α1, Αρχείο Ηρακλή Πετιμεζά, ΓΑΚ,
447
Την ίδια περίοδο επεισόδια έγιναν και στην Πάντειο. Όπως αναφέρει στις 19 Ιουλίου, στα πρακτικά
του Διοικητικού της Συμβουλίου ο αντιπρόεδρος του Ν. Βλάχος: «Οι φοιτηταί έχουν διαιρεθή.
Είναι μία επιτροπή η οποία είναι αυτοχειροτόνητος και διαχειρίζεται τα είδη του συνεταιρισμού. Προ
ημερών μετέβησαν μερικοί φοιτηταί και της είπαν ότι είναι προδόται και διαφόρας άλλας ύβρεις».
Ενώ το μέλος του Συμβουλίου Γρ. Κασιμάτης συμπληρώνει: «Όσον αφορά τα επεισόδια τα οποία
έλαβον χώραν πρέπει να ενδιαφερθεί το συμβούλιον». Προφανώς η επιτροπή των σπουδαστών του
ΕΜΠ πηγαίνοντας το υπόμνημα τους στην Πάντειο, επιδίωξε και συνάντησε τους Επονίτες
σπουδαστές που διαχειρίζονταν το συνεταιρισμό της Σχολής, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν
επεισόδια. Βιβλίο…, 1942-1945, Συνεδρίαση της 19ης Ιουλίου 1943, σ. 89, Αρχείο ΠΠΚΠΕ,
445
446
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Την Πέμπτη το κλίμα είναι εκρηκτικό. Στο αμφιθέατρο του Πολυτεχνείου, οι
σπουδαστές ενημερώνονται από την επιτροπή για τα όσα έγιναν την προηγούμενη και
αποφασίζουν να σταλεί εκ νέου η ίδια επιτροπή, με την αρμοδιότητα να ζητήσει από
τους φοιτητές που συμφωνούν με το υπόμνημα να συνταχθούν μαζί της. Στο
Πανεπιστήμιο, οι Επονίτες οργανώνονται για να τους «υποδεχτούν». Κλείνουν την
πόρτα του προαυλίου και απαγορεύουν την είσοδο. Τα μέλη της επιτροπής επιμένουν
να μπουν και το καταφέρνουν τελικά με τη βοήθεια φοιτητών του Πανεπιστημίου,
που βρίσκονται στο προαύλιο και ανήκουν στις αστικές οργανώσεις. Τότε ξεσπούν
επεισόδια, οι Επονίτες ξανακλείνουν την πόρτα και επιτίθενται. Οι σπουδαστές είναι
λιγότεροι και βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. Εντωμεταξύ αρκετοί συνάδελφοι τους
μαζί με ευέλπιδες, που τους είχαν ακολουθήσει από το Πολυτεχνείο επεμβαίνουν. Τα
επεισόδια γενικεύονται και οι Επονίτες ξυλοκοπούνται άγρια. 448
Τα όσα διαδραματίστηκαν παρουσιάζουν από τη δική τους οπτική γωνία οι
Επονίτες φοιτητές, σε υπόμνημα τους προς τους πρυτάνεις του Πανεπιστημίου και
του Πολυτεχνείου. Σύμφωνα λοιπόν με τη μαρτυρία τους, οι ευέλπιδες έφτασαν
συντεταγμένα οπλισμένοι με μαχαίρια, ρόπαλα, σιδερογροθιές, πέτρες που είχαν
μέσα σε χαρτοφύλακες, αλλά και λοστούς, που είχαν βρει στο μηχανουργείο της
Σχολής Υπομηχανικών και τους επιτέθηκαν στο κεντρικό προαύλιο του
Πανεπιστημίου. Επικεφαλής αυτών ήταν οι φοιτητές Πάνου (ήταν πρωτεργάτης και
στην επίθεση πριν από 15 μέρες στον Οίκο Φοιτητή, ενώ στις 7 Ιουλίου είχε κληθεί
να απολογηθεί στο πειθαρχικό του Πανεπιστημίου), Μεταξάς, Φρίγγελης και Τότσης,
οι ευέλπιδες Νικολόπουλος, Παπαγεωργίου, Σίμος και οι σπουδαστές του
Πολυτεχνείου, Βαφιάδης, Κομπατής, Καμπάνης, Γκιώνης, Συρίγος, Καρδασόπουλος,
Κουντούρης Φάκας, Φθενάκης, Πετρίδης, Μπουκουβάλας, Λεκατσάς και Σούλης. 449
Οι επιτιθέμενοι έδειραν και τραυμάτισαν τους επονίτες φοιτητές, χαρακτηρίζοντας
τους αντεθνικά στοιχεία. Από την οργή τους δε γλύτωσαν μάλιστα ούτε οι φοιτήτριες,
τις οποίες όπως γράφουν στο υπόμνημα, προσπάθησαν να γυμνώσουν για να τις
διαπομπεύσουν. Θύματα της επίθεσης ήταν οι φοιτητές, Α. Πρωτοπαπάς, Ι.
Δημητρακάκος, Ρ. Ρώτας, Α. Αναγνωστόπουλος, Ε. Οικονομίδης, Π. Παπασπύρου,
Κ. Φίλης και οι φοιτήτριες, Α. Γεωργιάδου, Ν. Νικολαΐδου, Π. Μπαλντά και Μ.
Παπανικολάου. Τέλος, στο υπόμνημα τους ζητούν από τους πρυτάνεις την πειθαρχική
δίωξη των καταγγελλόμενων και γνωστοποιούν ότι οι ίδιοι θα κινηθούν για την
ποινική τους δίωξη. 450
448

449
450

Όπως είναι φυσικό, τα γεγονότα παρουσιάζονται στον παράνομο τύπο με διαφορετικό τρόπο,
ανάλογα με την οπτική και τα συμφέροντα της κάθε παράταξης. Ενώ δε λείπουν οι χαρακτηρισμοί
«φασίστας», «εθνοπροδότης», «βουλγαρόφιλος», «βούλγαρος» κ.α. «Να τσακίσουμε τους
διασπαστές εθνοπροδότες», εφ. Νέα Γενιά, αρ. φύλλου 7, 20 Ιουλίου 1943, σ. 1, Φάκελος: Τύπος,
«Οι εθνοπροδότες…», Ε327, Αρχείο ΕΠΟΝ, ΑΣΚΙ, «Γενική απεργία και διαδηλώσεις
διαμαρτυρίας», εφ. Νέα Ζωή, αρ. φύλλου 2, 15 Ιουλίου 1943, σ. 4, Φάκελος 8, Παράνομος Τύπος,
«Ενώ οι Βούλγαροι κατεβαίνουν», εφ. Δόξα, αρ. φύλλου 24, 20 Ιουλίου 1943, σ. 2, Φάκελος:
ΠΕΑΝ…, Ε.Λ.Ι.Α., «Το Πολυτεχνείο οι ευέλπιδες και η ΕΠΟΝ», εφ. Αναγέννησις, αρ. φύλλου
7…, και «Ο αγώνας στα πνευματικά μας ιδρύματα», εφ. Ελληνικά Νειάτα, αρ. φύλλου 11, Ιούλιος
1943, σ. 2. Βέβαια υπάρχουν και ψυχραιμότερες φωνές, που στιγματίζουν τα επεισόδια και κάνουν
έκκληση για ενότητα. «Έκκληση της Κ.Ε. της ΕΣΟΝ», εφ. ΕΣΟΝ, αρ. φύλλου 8, 1 Αυγούστου
1943, σ. 1, Φάκελος Κ52, Α1, Αρχείο Ηρακλή Πετιμεζά, ΓΑΚ,
«Οι εθνοπροδότες…», Ε327, Αρχείο ΕΠΟΝ, ΑΣΚΙ,
Την επόμενη μέρα, επισκέφτηκε τον πρύτανη του Πολυτεχνείου μια επιτροπή υπαλλήλων της
Αγροτικής Τράπεζας, η οποία διατύπωσε παράπονα για τα όσα έγιναν στο Πανεπιστήμιο. Φάκελος:
Φοιτητικά…, «Υπόμνημα φοιτητών κακοποιηθέντων κατά τα γεγονότα της 8-7-43 προς τους Σ/τους
Πρυτάνεις του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Ε.Μ. Πολυτεχνείου», σ. 1-2, Αρχείο ΕΚΠΑ,
Πρακτικά Συγκλήτου 1943, 20η Συνεδρία της 16ης Ιουλίου 1943, σ. 1, Αρχείο Ε.Μ.Π., Φαράκος Γ.,
Μαρτυρίες…, σ. 29-30, 374,
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Σύμφωνα με τον Μπενετάτο, που ήταν από τους πρωτεργάτες της Λαϊκής
Απελευθερωτικής Ένωσης (ΛΑΕ), τα επεισόδια αυτά στάθηκαν η αφορμή ώστε η
οργάνωση να ανακοινώσει την επόμενη μέρα: «1) Να διακοπή πάσα επαφή με το
ΕΔΕΜ για το θέμα της βουλγαρικής καθόδου […] 2) Να αναλάβη η ίδια η ΛΑΕ την
εκτέλεση της λευκής απεργίας με την βοήθειαν και των άλλων οργανώσεων, εκτός του
ΕΑΜ, όχι γιατί η Κ.Δ. Επιτροπή δεν ήθελε την συνεργασία του, αλλά γιατί, κατόπιν της
εχθρικής στάσεως των Εαμιτών φοιτητών, οι συζητήσεις θα ήταν άσκοπες και χρόνος
δεν υπήρχε…». 451 Μετά από αυτή την εξέλιξη, η λευκή απεργία της 13ης Ιουλίου είχε
περιορισμένη δυναμική, χωρίς όμως να υποβαθμίζεται η συνεισφορά της στην
ενίσχυση του αντιστασιακού φρονήματος των πολιτών. 452
Τα επεισόδια του τελευταίου μήνα εγκαινίασαν έναν κύκλο βίας, ο οποίος
χαρακτηρίζει πλέον την πρακτική των φοιτητών και των σπουδαστών των δύο
παρατάξεων και κινείται στο πεδίο των αντιποίνων. Έτσι στις 14 Ιουλίου ο Επονίτης
σπουδαστής Στέλιος Μαυρομάτης, μετά από τον ξυλοδαρμό του στο προαύλιο του
ιδρύματος από ευέλπιδες, μεταφέρεται από τους συναδέλφους του σοβαρά
τραυματισμένος στον πρύτανη. 453 Την Πέμπτη 15 Ιουλίου οι σπουδαστές Κομπάτης,
Βαφειάδης, Σούλης, Πετρίδης, Φάκας, Παναγιωτάκης και Κουντούρης, μαζί με
ευέλπιδες επιτίθενται και ξυλοκοπούν τους Επονίτες σπουδαστές του Πολυτεχνείου
Σκρούμπελο, Κατωτάκη, Βακιρτζή και Κυριακού. 454 Στο τέλος του μήνα δύο ομάδες
της ΕΠΟΝ στήνουν ενέδρα εναντίον ενός φοιτητή των αστικών οργανώσεων και ενός
υπαλλήλου της Πανεπιστημιακής Λέσχης, τους οποίους είχαν κατηγορήσει ως
πρωτεργάτες των επεισοδίων της 8ης Ιουλίου. Τους επιτέθηκαν βράδυ με λοστούς και
γκλοπς. Τον πρώτο σε ένα ερημικό δρόμο στο πεδίο του Άρεως και το δεύτερο στην
πλατεία του Παγκρατίου. 455
Ταυτόχρονα με τα επεισόδια που λαμβάνουν χώρα, η ΕΠΟΝ σπουδαστών πιστή
στη «διμέτωπη» πολιτική που έχει χαραχτεί, προετοιμάζεται για τη μεγάλη
διαδήλωση της 22ας Ιουλίου. Από το βράδυ της 13ης Ιουλίου, την ίδια μέρα δηλαδή
της λευκής απεργίας των αστικών οργανώσεων, μια ομάδα σπουδαστών και μαθητών,
αποτελούμενη από το Φοίβο Τσέκερη, το Νείλο Μαστραντώνη και άλλους,
παριστάνανε το ακροατήριο σε μια παράσταση που έδινε η τραγουδίστρια Δανάη στο
«Άλσος» του Πεδίου του Άρεως. 456. Την ώρα που το πρόγραμμα βρισκόταν σε
εξέλιξη, σηκώνεται με ταχύτητα μέσα από το πλήθος ένας σπουδαστής, παίρνει το
Το Εθνικό Δημοκρατικό Ελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΔΕΜ) συγκλονίζεται ταυτόχρονα από την κρίση
στον ΕΔΕΣ της Αθήνας. Ο συνδυασμός αυτών των δύο το οδηγεί στη διάλυση. Μπενετάτος Δ., Το
Χρονικό…, σ. 158,
452
Η ΛΑΕ κυκλοφορεί δισέλιδη προκήρυξη όπου χαρακτηρίζει τις εκδηλώσεις της 13ης Ιουλίου, που
πραγματοποιήθηκαν μετά από δικό της κάλεσμα, «ιστορικές». Ενώ στηλιτεύει τη στάση του ΕΑΜ
σημειώνοντας: «ΔΙΑΣΠΑΣΤΕΣ. Τα μέλη της ΛΑΕ πάντοτε βοήθησαν κάθε κίνηση που μέχρι σήμερα
έκανε το ΕΑΜ, ανεξαρτήτως αν διαφωνούσαν με την γενική πολιτική του ΕΑΜ. Στην απεργία της 13ης
όμως μέλη του ΕΑM αντέδρασαν στην απεργία…». Προκήρυξη ΛΑΕ, «Κάτω η Βουλγαρία»,
Φάκελος 286 (προκηρύξεις-παράνομος τύπος), υποφάκελος 1, αρ. εγγράφου 6, Αρχείο Ηρ.
Πετιμεζά, IAMM, και Προκήρυξη Λαϊκής Απελευθερωτικής Ένωσις (ΛΑΕ), Ιούλιος 1943,
Φάκελος Κ52, Β1, (18), Αρχείο Ηρακλή Πετιμεζά, ΓΑΚ,
453
Αργότερα προσήλθε στην πρυτανεία επιτροπή από 3 σπουδαστές, μεταξύ των οποίων ήταν και ο Π.
Βερίκιος, ο οποίος ομολόγησε ότι αυτός ήταν που χτύπησε το Μαυρομάτη και κινείται πειθαρχική
διαδικασία εναντίον του. Πρακτικά Συγκλήτου 1943, 20η Συνεδρία της 16ης Ιουλίου 1943, σ. 1-2,
Αρχείο Ε.Μ.Π.,
454
«Οι εθνοπροδότες…», Ε327, Αρχείο ΕΠΟΝ, ΑΣΚΙ,
455
«Τρομοκρατικές ενέργειες», εφ. Ελληνικά Νειάτα, αρ. φύλλου 13, Σεπτέμβριος 1943, σ. 3, Φάκελος
4, Παράνομος Τύπος, Ε.Λ.Ι.Α.,
456
«Τσακίστε τους Βούλγαρους εισβολείς», εφ. Νέα Γενιά, αρ. φύλλου 10…, σ. 4, «Στο
δεκαπενθήμερο που πέρασε», εφ. Φλόγα, αρ. φύλλου 9…, σ. 3,
451
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μικρόφωνο από τη Δανάη και φωνάζει το σύνθημα για τη διαδήλωση. Ταυτόχρονα οι
υπόλοιποι σπουδαστές και μαθητές, φωνάζουνε συνθήματα της ΕΠΟΝ. Οι Γερμανοί
επεμβαίνουν αμέσως και ακολουθούν επεισόδια, κατά τη διάρκεια των οποίων
συλλαμβάνεται ένας φοιτητής. Τη σκηνή της σύλληψης παρακολουθεί ο
Μαστραντώνης, ο οποίος αιφνιδιάζει τους δύο Γερμανούς που το μετέφεραν και τον
απελευθερώνει. 457 Δύο μέρες μετά, την Πέμπτη 15 Ιουλίου, οι Επονίτες φοιτητές
πραγματοποιούν παμφοιτητική συνέλευση στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στόχος ο
συντονισμός των δράσεων τους. Συγκροτούνται βραδινά συνεργεία από φοιτητές και
σπουδαστές, που γράφουνε στους τοίχους τα ανάλογα συνθήματα και μοιράζουν
προκηρύξεις και τρυκ. Άλλα συνεργεία κατευθύνονται σε θέατρα και
κινηματογράφους, όπου ομιλητές με ολιγόλεπτες παρεμβολές τους, εξηγούν το νόημα
της κινητοποίησης. 458
Στον ίδιο ρυθμό οι κεντρικοί οργανωτές του ΚΚΕ, του ΕΑΜ και της ΕΠΟΝ
ετοιμάζονται πυρετωδώς. Έχουν ήδη κυκλοφορήσει χιλιάδες προκηρύξεις και τρικ
των οργανώσεων τους, που καλούν το λαό να πάρει μέρος στη γενική απεργία και τη
διαδήλωση. Ο ΕΛΑΣ της Αθήνας που θα περιφρουρήσει τη διαδήλωση, βρίσκεται σε
αυστηρή επιφυλακή. Επίσης οι οργανώσεις των υγειονομικών ρυθμίζουν τις
τελευταίες λεπτομέρειες. Στο 15ο Στρατιωτικό Νοσοκομείο στο κτίριο της Φοιτητικής
Λέσχης, ο τελειόφοιτος της Ιατρικής, Βυδίνης, μαζί με το Γιώργο Ορφανουδάκη, το
Γιώργο Παπαϊωάννου, το Δημήτρη Πουλάντζα, τρεις – τέσσερις νοσοκόμες και με
επικεφαλής το φοιτητή Μιχάλη Μπεκάκο, ετοιμάζουν συνεργείο τραυματιοφορέων.
Το συνεργείο αυτό θα έχει την αποστολή της περισυλλογής νεκρών και τραυματιών.
Για το σκοπό αυτό έχουν μετατρέψει ένα λεωφορείο σε φορτηγό, αφαιρώντας τα
καθίσματα και ζωγραφίζοντας κόκκινους σταυρούς. 459
Το πρωί της Πέμπτης είναι η ώρα των αποτελεσμάτων. Ο φοιτητής του Χημικού
τμήματος Τ. Μιχαηλίδης που ανήκε στην ΠΕΑΝ, αναφέρει πως το πρωί πριν την
απεργία, το μεγάλο αμφιθέατρο του Χημείου ήταν ασφυκτικά γεμάτο. Καθώς ήταν η
παράδοση του Σερραίου καθηγητή της φυσικής, Δημητρίου Χόνδρου. Κατά τη
διάρκεια της ημίωρης παράδοσης, ο καθηγητής με τον πατριωτικό του λόγο
ξεσήκωσε τους φοιτητές. Οι οποίοι όταν τελείωσε έκαναν σύνθημα τη φράση του: «τι
ζητούν οι Βούλγαροι στη Μακεδονία…» και ξεκίνησαν για τη διαδήλωση. 460 Με
δεδομένο πως στο Πανεπιστήμιο δεν γινόταν μαθήματα, μπορεί να υποτεθεί ότι ο
καθηγητής είχε οργανώσει κάποια διάλεξη ή ενημέρωση των φοιτητών, για το
ψήφισμα διαμαρτυρίας εναντίον των ωμοτήτων των Βουλγάρων στην Ανατολική
Μακεδονία και Θράκη. Το εν λόγω ψήφισμα είχε συντάξει στις 10 Ιουλίου, η έκτακτη
Γενική Συνέλευση των καθηγητών του Πανεπιστημίου, που συνεδρίασε υπό την
προεδρία του Χόνδρου. 461 Επίσης στο σημείο αυτό πρέπει να ειπωθεί, πως η
πλειοψηφία των φοιτητών των αστικών οργανώσεων, έλαβε μέρος στη διαδήλωση.
Στην υπόλοιπη Αθήνα και τον Πειραιά τα πάντα έχουν νεκρώσει. Δεν κυκλοφορούν
ούτε τα τραμ, ούτε ο Ηλεκτρικός. Ακόμη και οι υπάλληλοι του Διεθνούς Ερυθρού
Σταυρού κάνουν απεργία. Τα καταστήματα είναι όλα κλειστά, καθώς και τα δημόσια
457

458
459

460
461

Μανωλκίδης Κ., Συνεντεύξεις…, σ. 9, Ε.Λ.Ι.Α., Τσέκερης Φ., «Ο ΕΛΑΣ Σπουδαστών», περ.
«Εθνική Αντίσταση», συλλογή 35η, Μάιος 1983, σ. 29-30, Σακελλαρίου Χ., Η παιδεία…, σ. 215,
Τσέκερης Φ., «Νείλος…», σ. 56,
«Προκήρυξη της ΕΠΟΝ Πανεπιστημίου», Ε463, Φάκελος Ε, Αρχείο ΕΠΟΝ, ΑΣΚΙ,
Κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης θα μεταφέρει στο Α΄ Γενικό Νοσοκομείο Αναπήρων
Αμπελοκήπων τραυματίες, παραπλανώντας τους κατακτητές οι οποίοι νόμισαν ότι οι άνθρωποι με
τις άσπρες ποδιές ήταν του Ερυθρού Σταυρού. Πουλάντζας Δ., «Οδός Ομήρου», περ. «ΕΑΜΑντίσταση», τχ. 7, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1988, σ. 35,
Μιχαηλίδης Π.Μ., «Αγαθουπόλεως…, σ. 147, Μιχαηλίδης Τ., Συνεντεύξεις…, σ. 3, Ε.Λ.Ι.Α.,
Πρακτικά…, Συνεδρία εικοστή έκτη της 10ης Αυγούστου 1943, σ. 11, Αρχείο ΕΚΠΑ,
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και ιδιωτικά γραφεία. 462 Έως τις 8:30΄, οι δρόμοι είναι έρημοι. Οι τρεις
προσυγκεντρώσεις πραγματοποιούνται με ακρίβεια στις 9 ακριβώς. Στις γύρω
παρόδους της Ομόνοιας συγκεντρώνεται η εργατοϋπαλληλική γκρούπα και στις
παρόδους της πλατείας Δημαρχείου η γκρούπα των δημοσίων υπαλλήλων και
υπαλλήλων ΝΠΔΔ. Σημείο συνάντησης των φοιτητών και γενικότερα της ΕΠΟΝ, η
πλατεία Εξαρχείων και οι γύρω δρόμοι μέχρι το λόφο του Στρέφη. Οι δρόμοι είναι
γεμάτοι με δήθεν αδιάφορους περαστικούς. Την καθορισμένη ώρα όλοι
κατευθύνονται στην πλατεία. Ένας ομιλητής ανεβασμένος στους ώμους, φωνάζει τα
πρώτα συνθήματα. Προκηρύξεις πέφτουν από παντού. Στις 9:30΄, από όλες τις οδούς
οι διαδηλωτές συγκλίνουν προς τον Άγνωστο Στρατιώτη. Η πορεία των φοιτητών
είναι Θεμιστοκλέους-Σόλωνος-Εμμ. Μπενάκη-Πανεπιστημίου. Όσο προχωρούν προς
το κέντρο, είναι φανερό ότι κάτι έχει αλλάξει. Δυνάμεις με θωρακισμένα και βαριά
πολυβόλα, φρουρούν τα επίκαιρα σημεία της Αθήνας. Τη χιτλερική Στρατιωτική
Διοίκηση στο Μετοχικό ταμείο, το Γερμανικό Φρουραρχείο στην οδό Κοραή, την
Κομάντα Πιάτσα, τις πρεσβείες της Γερμανίας, της Ιταλίας και της Βουλγαρίας στη
Βασιλίσσης Σοφίας, το Πολιτικό Γραφείο στα παλιά ανάκτορα. 463 Έφιππες περίπολοι
και τανκ διασταυρώνονται στις κεντρικές πλατείες και τους δρόμους. Οι φοιτητές με
ανοιγμένα πλακάτ και ξεδιπλωμένες τις ελληνικές σημαίες, ενώνονται στις 10:30 με
τα τμήματα της διαδήλωσης που φτάνουν από την Ομόνοια και τίθενται επικεφαλείς
του κεντρικού όγκου της διαδήλωσης που ανεβαίνει την Πανεπιστημίου. 464 Οι
κατακτητές στέλνουν μοτοσικλετιστές σε τρίκυκλες μοτοσικλέτες, στις οποίες ο
στρατιώτης που καθόταν στο «καλάθι», είχε προτεταμένο το όπλο του με αναρτημένη
την ξιφολόγχη και τρυπούσε όποιον βρισκόταν στο δρόμο του, τραυματίζοντας
αρκετούς. Οι διαδηλωτές ανοίγουν το δρόμο για να περνούν οι μοτοσικλέτες και στη
συνέχεια προχωρούν με συνθήματα και τραγούδια. 465
Την ίδια στιγμή τα χιτλερικά τανκ που βρίσκονται στα παλιά ανάκτορα αρχίζουν να
κινούνται προς τα κάτω. Κοντά στην οδό Ομήρου ένα τανκ ξεκόβει από τη θέση του
και πέφτει με ταχύτητα πάνω στη φοιτητική μάζα, που βρίσκεται πάντα μπροστά. Η
φάλαγγα χωρίζεται στη μέση, απομένει μόνο ένας Επονίτης που κρατάει τη σημαία.
Δέχεται μία ριπή στο στήθος και πέφτει νεκρός, μπροστά στο κτίριο της Τράπεζας της
Ελλάδας. Είναι ο φοιτητής του Πολυτεχνείου Θώμης Χατζηθωμάς. 466 Τότε τρέχει
προς το μέρος του η Παναγιώτα Σταθοπούλου, αρπάζει τη σημαία και τη σηκώνει
ανεμίζοντας την μπροστά από το άρμα. 467 Ο πυροβολητής ρίχνει ξανά. Καθώς η
462
463
464

465

466

467

Χρηστίδης Χ., Χρόνια…, σ. 399,
Μαγκριώτης Δ., Θυσίαι…, σ. 280,
Ο Χρηστίδης Χρ. αναφέρει: «Ο Ριζόπουλος στον οποίο τηλεφώνησα από το Γραφείο μου, μου είπε
πως από την Ομόνοια σχηματίστηκε και πέρασε από το Πανεπιστήμιο μια τεράστια -είταν η έκφραση
του- διαδήλωση από νέους και νέες, που βαστούσαν μια μεγάλη ελληνική σημαία, τραγουδούσαν τον
Εθνικό Ύμνο και πετούσαν προκηρύξεις». Χρηστίδης Χ., Χρόνια…, σ. 399-400,
Ανταίος Π., Συμβολή…, τ. Β΄, σ. 95-100, Καρά Μ., "Επονίτισα"…, σ. 81-83, Λάζος Χ.,
Ελληνικό…, σ. 289, Μπαρτζιώτας Β., Εθνική Αντίσταση και Δεκέμβρης 1944, ιστορικό δοκίμιο,
έκδοση 2η και έκδοση 4η. Αθήνα, «Σύγχρονη Εποχή», 1983, σ. 120-125, Χατζηπατέρας Κ. –
Φαφαλιού Μ., Μαρτυρίες…, σ. 271, Σταυρίδης Μ., «Έξι ώρες που συγκλονίζουν την κατεχόμενη
Αθήνα. 22 Ιουλίου 1943», περ. «ΕΑΜ-Αντίσταση», τχ. 3, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1987, σ. 31-32,
«Χατζηθωμάς Θωμάς, του Α., ετών 26, Πολιτικός Μηχανικός, εφονεύθη εις οδόν Βουκουρεστίου.
Τραύματα διαμπερή θώρακος δια πυροβόλου όπλου». «Κατάστασις ονομαστική των φονευθέντων
και τραυματισθέντων κατά την απεργίαν της 22 Ιουλίου 1943», Φάκελος Κ163, Συλλογή Ηρακλή
Πετιμεζά, ΓΑΚ,
Ο Γιώργος Φέτας ανάπηρος του πολέμου και αργότερα δάσκαλος, ήταν αυτόπτης μάρτυρας της
σκηνής και αναφέρει: «Το άρμα προχωρούσε πολύ αργά και σε λίγα εκατοστά απόσταση από το
πεζοδρόμιο, με σκοπό να διχοτομήσει τη φάλαγγα και να πανικοβάλει τον κόσμο. Κανένας δεν
μπορούσε να αντισταθεί στην τρομερή πίεση που δέχονταν από πίσω και ο κόσμος έπεσε ο μισός
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κοπέλα πέφτει, το τανκ περνά από πάνω της. Μια δεύτερη κοπέλα, η Κούλα Λίλη,
βγαίνει από το πλήθος και ανεβαίνει στο τανκ, αρχίζει να χτυπά με το παπούτσι της
τον Γερμανό πολυβολητή. Μια ριπή την ξαπλώνει και αυτή νεκρή. Λίγο πιο πάνω,
στην οδό Ομήρου, πέφτει νεκρός και ο σπουδαστής του Πολυτεχνείου, Θανάσης
Τεριακής. Οι διαδηλωτές τώρα κατευθύνονται προς το Κολωνάκι, στο σπίτι του
«πρωθυπουργού». Στην οδό Μασσαλίας σκοτώνεται ο σπουδαστής του Πολυτεχνείου
Δ. Δουκάκης. 468 Μια άλλη ομάδα φτάνει στο Πολιτικό Γραφείο, ενώ μία τρίτη
φωνάζει συνθήματα έξω από τη βουλγαρική πρεσβεία. Στις 11:30 οι διαδηλωτές
συγκεντρώνονται ξανά στην Ομόνοια και οι συμπλοκές γενικεύονται σε όλο το
κέντρο της Αθήνας. 469 Ένα τμήμα του ΕΛΑΣ της Σπουδάζουσας δέχεται επίθεση στη
Σταδίου και κατευθύνεται και αυτό στην Ομόνοια. Εκεί οι Γερμανοί επιτίθενται με
χειροβομβίδες και τραυματίζουν το διμοιρίτη ενός λόχου, το φοιτητή Ρένο
Συμεωνίδη. 470 Στη διαδήλωση αυτή σκοτώθηκε η φοιτήτρια, Ε. Αντωνιάδου, 471 ενώ
τραυματίστηκαν από πυροβόλο όπλο, ο φοιτητής Κάλβας Θεόδωρος και η φοιτήτρια
Νομικής Χέλμη Αθηνά. 472 Στον Πειραιά στην οδό Ιπποδαμείας, έλαβε χώρα
διαδήλωση στην οποία οι Γερμανοί σκότωσαν το φοιτητή Μανώλη Γαλιδάκη. 473
Η διαδήλωση της 22ας Ιουλίου, ήταν η πιο μαζική καθ’ όλη τη διάρκεια της
κατοχής. Ήταν όμως και η πιο αιματηρή, ενώ έγιναν και πάρα πολλές συλλήψεις. 474
κάτω από το πεζοδρόμιο και ο μισός πάνω, καταπλακωμένος από τους πίσω του. Ο κίνδυνος ήταν
άμεσος να καταπλακωθεί κάτω από το άρμα. […] Το άρμα ξεκίνησε στην πορεία του. Δεν πέρασε
δευτερόλεπτο και ακούστηκαν γοερές κραυγές φρίκης και τρόμου. Το άρμα προχωρώντας πάτησε το
κεφάλι μιας άτυχης φοιτήτριας δίπλα μου, της Παναγιώτας Σταθοπούλου, και το συνέτριψε!». Και
συνεχίζει: «Το χρονικό των γεγονώτων της 22ας Ιουλίου 1943, περιγράφεται όπως ακριβώς τα έζησα
και μου έμειναν ανεξίτηλα βιώματα της ημέρας εκείνης». Φέττας Γ., «Η διαδήλωση της 22ης Ιούλη
1943», περ. «Εθνική Αντίσταση», συλλογή 79η, 1993, σ. 34-35,
468
«Τα γεγονότα της 22 Ιουλίου-Φόνοι-Τραυματισμοί κ.λ.», εφ. Εθνική Αλληλεγγύη, αρ. φύλλου 17,
30 Ιουλίου 1943, σ. 4 και «Ο λαός της Αθήνας και του Πειραιά σε γενικό συναγερμό», εφ.
Ελεύθερη Ελλάδα, αρ. φύλλου 24, 24 Ιουλίου 1943, σ. 2, Κ52, Α1, Αρχείο Ηρακλή Πετιμεζά, ΓΑΚ,
«Χαίρε – Χαίρε Λευτεριά», εφ. Η Μάχη, όργανο της ΚΕ της ΕΛΔ, αρ. φύλλου 15, 25 Ιουλίου
1943, σ. 1-2, Φάκελος 7, Παράνομος Τύπος, Ε.Λ.Ι.Α.,
469
«Προκήρυξη…», Ε463, Αρχείο ΕΠΟΝ, ΑΣΚΙ, Ανταίος Π., Συμβολή…, τ. Β΄, σ. 102-104,
Μαχαίρας Ε., Η Τέχνη…, σ. 36, Χατζηπατέρας Κ. – Φαφαλιού Μ., Μαρτυρίες…, σ. 249, 272,
Πουλάντζας Δ., «Οδός…», σ. 35-36, Σταμάτης Σ., Απ’ την…, σ. 225-227, Μπίρκας Κ., Η
Εποποιΐα…, σ. 530-532, Κύρου Α., Σκλαβωμένοι…, σ. 137, Γλέζος Μ., Εθνική…, τ. Α΄, σ. 652653, Παρτσαλίδης Μήτσος, «Διπλή…», σ. 10, Καλογερόπουλος Κ., «Μεγάλη λαϊκή διαδήλωση 22
Ιουλίου», περ. «ΕΑΜ-Αντίσταση», τχ. 34, Ιούλιος-Σεπτέμβριος, 1995, σ. 9-11, Λάζος Χ.,
Ελληνικό…, σ. 273, 289-290, Ηλιόπουλος Λ., «51 χρόνια από τη μεγάλη διαδήλωση ενάντια στην
επέκταση της βουλγαροφασιστικής κατοχής», περ. «Εθνική Αντίσταση», συλλογή 84η, 1994, σ. 6465,
470
Φίλης Κ., Συνεντεύξεις…, σ. 8, Ε.Λ.Ι.Α.,
471
«Σκηνές αφθάστου ηρωισμού και αυτοθυσίας», και «Φοιτήτρια Αντωνιάδου» εφ. Νέα Γενιά, αρ.
φύλλου 9, 15 Αυγούστου 1943, σ. 2 και 3 αντίστοιχα, Φάκελος: Τύπος, «Από τη μεγαλειώδικη
εξόρμηση της Αθήνας στις 22 Ιούλη», εφ. Λεύτερα Νειάτα, αρ. φύλλου 6, 15 Σεπτεμβρίου 1943, σ.
3, ΣΤ93, Φάκελος ΣΤ, Αρχείο ΕΠΟΝ, ΑΣΚΙ, «22 Ιουλίου», εφ. Γυναικεία Δράση, αρ. φύλλου 20,
25 Ιουλίου 1943, σ. 4, Φάκελος Κ52, Α1, Αρχείο Ηρακλή Πετιμεζά, ΓΑΚ, Χατζηπατέρας Κ. –
Φαφαλιού-Δραγώνα Μ., Μαρτυρίες…, τ. Α΄, σ. 270, Σταυρίδης Μ., «Έξι ώρες...», σ. 33,
472
«Κατάστασις…», Φάκελος Κ163, Συλλογή Ηρακλή Πετιμεζά, ΓΑΚ,
473
«Πανελλήνια εξέγερση κατά των Βουλγάρων-Στον Πειραιά», εφ. Μαχόμενη Ελλάς, αρ. φύλλου 24,
1 Αυγούστου 1943, σ. 2, Φάκελος Κ52, Β2, Αρχείο Ηρακλή Πετιμεζά, ΓΑΚ,
474
Στο Βιβλίο Πρακτικών του Διοικητικού Συμβουλίου της Παντείου, στη συνεδρία της 12ης
Φεβρουαρίου του 1944, διαβάζεται υπόμνημα «γερμανοκρατούμενων σπουδαστών της Σχολής», οι
οποίοι ζητούν την καταβολή προσπάθειας από μέρους των καθηγητών τους για την απελευθέρωση
τους. Το μέλος του Συμβουλίου, καθηγητής Ι. Γεωργάκης, αναφέρει σχετικά: «Πρόκειται περί
φοιτητών οι οποίοι κατά τας ημέρας εκείνας των εκδηλώσεων του Ελληνικού Έθνους αι οποίαι
παρουσίαζαν ένα πανελλήνιον χαρακτήρα υπεράνω αποχρώσεων, συμμετέσχον και αυτοί εις τας
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Οι κατακτητές για πρώτη φορά κατέβασαν τανκς και χτύπησαν με ιδιαίτερη μανία
τους πολίτες. Την επόμενη ημέρα δεν κυκλοφόρησαν εφημερίδες, ενώ οι Ιταλοί
επέβαλαν ομαδικά αντίποινα στον πληθυσμό. Η κυκλοφορία σταμάτησε από τις 8 το
βράδυ για τρεις μέρες και όλα τα κέντρα παρέμειναν κλειστά για μία εβδομάδα. 475
Με βάση τα νέα δεδομένα, η συνέχιση του αγώνα στο κέντρο της Αθήνας θα
απαιτούσε μεγάλες θυσίες σε αίμα και στελέχη. Έτσι από το σημείο αυτό και μέχρι το
τέλος της κατοχής, με απόφαση του ΚΚΕ, του ΕΑΜ, της ΕΠΟΝ, αλλά και του ΕΛΑΣ
της Αθήνας, που βρισκόταν σε φάση ραγδαίας ανάπτυξης, ο αγώνας μεταφέρθηκε
στις συνοικίες, όπου οι συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις πλαισιωνόταν από ένοπλα
τμήματα του. 476
Με τις τρεις μοναδικές σε όγκο και παλμό διαδηλώσεις του 1943, φανερωνόταν η
οργανωτική ικανότητα των στελεχών της αριστεράς, καθώς και το πλήθος που
επηρέαζε. Ο αντιστασιακός αγώνας στην πόλη, που είχε ξεκινήσει από μικρές ομάδες
φοιτητών, συνάντησε την οργανωτική εμπειρία στελεχών του ΚΚΕ, αναπτύχθηκε με
τη Σπουδάζουσα της ΟΚΝΕ η οποία αναδείχθηκε σε κεντρικό πυρήνα και
πολλαπλασιαστή των πρώτων αντικατοχικών δράσεων. Στη συνέχεια πλαισιώθηκε
από μικρές συνδικαλιστικές ομάδες με το ΕΑΜ Νέων και έφτασε να παρακινεί
ευρύτερα κοινωνικά υποσύνολα. Ενώ τέλος διείσδυσε στις γειτονιές της Αθήνας με
την ΕΠΟΝ, επηρεάζοντας την πλειοψηφία των πολιτών και εξελίχτηκε σε κίνημα. Το
αντιστασιακό κίνημα της γενιάς του ΄40. Οι Γερμανοί τώρα βρίσκονταν αντιμέτωποι
με ένα γενικευμένο ξεσηκωμό, όπως φαίνεται και από τον τίτλο της μυστικής
διαταγής της 1ης Αυγούστου 1943, του στρατηγού Πράχερτ: «Αφορά την
καταπολέμησιν των ελληνικών επαναστατικών πράξεων, διαδηλώσεων και πράξεων
σαμποτάζ». Μόνη αντίδραση η καταστολή, «Εις περίπτωσιν ταραχών εις δημοσίους
χώρους και διαδηλώσεων εντέλλονται να βάλλουν κατά οιουδήποτε πλήθους
αδιστάκτως, χωρίς προειδοποίησιν και πρόκλησιν προς διάλυσιν». Τελικό
συμπέρασμα, «Ευρισκόμεθα εδώ εις εχθρικήν χώραν και δεν έχομεν να ελπίζωμεν
έλεος από τους Έλληνας». 477
• Οι φοιτητές ανασυγκροτούν τις δυνάμεις τους
Τον Αύγουστο τα πανεπιστημιακά ιδρύματα θρηνούν, αλλά και τιμάνε τους
νεκρούς φοιτητές και σπουδαστές τους. 478 Οι φοιτητικές οργανώσεις κάνουν
διαδηλώσεις αυτάς και συνελήφθησαν». Βιβλίο…, 1942-1945, Συνεδρίαση της 12ης Φεβρουαρίου
1944, σ. 203-204, Αρχείο ΠΠΚΠΕ,
475
Βουρνάς Τ., Ιστορία…, σ. 343, Μαγκριώτης Δ., Θυσίαι…, σ. 281,
476
Λιναρδάτος Σ., Πολιτικοί…, σ. 85, Φαράκος Γ., Μαρτυρίες…, σ. 30, Ανταίος Π., Συμβολή…, τ.
Β΄, σ. 93,
477
Μαγκριώτης Δ., Θυσίαι…, σ. 298-299,
478
Ο Τορόν, ο Τεριακής και ο Χατζηθωμάς ήταν οι πρώτοι σκοτωμένοι σπουδαστές του Πολυτεχνείου.
Τα πολύ μεγάλα πορτρέτα τους ζωγραφισμένα από τον σπουδαστή της Σχολής Καλών Τεχνών,
Γιώργο Βακιρτζή, μέσα στη Λέσχη του Πολυτεχνείου, καλούσαν τους υπόλοιπους να συνεχίσουν
τον αγώνα με τους παρακάτω στίχους, γραμμένους από άγνωστο σπουδαστή: «Μπρος στους
αθάνατους νεκρούς τ’ αγώνα μας παιδιά / που με λουλούδι αμάραντο τους στέφει η λευτεριά / δίνουμε
εδώ γονατιστοί τον όρκο της τιμή ς / για του λαού το λυτρωμό να πέσουμε κι εμείς. / Κι όταν μια μέρα
τα δεσμά να σπάσουμε θα ‘ρθει / κι ευτυχισμένη η Ελλάδα μας θα λάμψει πάλι ορθή / ως θ’
αντηχήσουν τα σύμπαντα και θ’ ακτινοβολούν / οι γιγάντιες τους μορφές θα μας χαμογελούν». Οι
παραπάνω στίχοι μελοποιημένοι, μάλλον από το Γιάννη Ξενάκη, έγιναν ύμνος των νεκρών
σπουδαστών και με αυτόν άρχιζε κάθε εκδήλωση μέσα στη Λέσχη, ή στις εκδρομές, ή σε
διάφορους άλλους χώρους, όπου συγκεντρώνονταν οι σπουδαστές. Ένα άλλο τραγούδι που θα
τραγουδηθεί επίσης πολλές φορές είναι: «Κωνσταντινίδης, και Τορόν, Χατζηθωμάς και άλλοι / είναι
για μας τους φοιτητές οι τίτλοι οι πιο μεγάλοι». Τσέκερης Φ., «Οι Επονίτες του Πολυτεχνείου», περ.
«Εθνική Αντίσταση», τχ. 103, 1999, σ. 19-20,
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απολογισμό των όσων έχουν διαδραματιστεί και ανασυγκροτούν τις δυνάμεις τους.
Ενώ οι κατακτητές σε στενή συνεργασία με την «κυβέρνηση» και την Ασφάλεια,
καταστρώνουν σχέδια για την αντιμετώπιση του κοινού εχθρού: του κομουνισμού.
Στις 3 Αυγούστου πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, πάνδημο μνημόσυνο
για τους νεκρούς της διαδήλωσης. Παραβρέθηκαν ο πρύτανης του Πανεπιστημίου,
καθηγητές και συγγενείς των νεκρών. 479 Με τη λήξη του μνημόσυνου, η
Πανσπουδαστική Επιτροπή, συνοδευμένη από πλήθος φοιτητών και σπουδαστών,
κατευθύνθηκε στην οδό Ελπίδος όπου βρισκόταν τα γραφεία της Ασφάλειας,
ζητώντας την αποφυλάκιση όλων των φοιτητών που είχαν συλληφθεί στη διαδήλωση.
Εκεί οι δυνάμεις της Ασφάλειας πυροβόλησαν και τραυμάτισαν μια φοιτήτρια, ενώ
συνέλαβαν ένα σπουδαστή του Πολυτεχνείου, μία σπουδάστρια της ΑΣΚΤ και
μερικούς άλλους φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών. 480
Με πρωτοβουλία της ΕΠΟΝ σπουδαστών και τη συμμετοχή αντιπροσώπων
επαγγελματικών φορέων, διεξάχθηκε το Σάββατο 14 Αυγούστου συνέλευση στο
Πανεπιστήμιο. Εκεί διαβάστηκε το υπόμνημα της Κεντρικής Πανυπαλληλικής
Επιτροπής, το οποίο μεταξύ άλλων έγραφε: «Όλος ο υπαλληλικός κόσμος στέκεται στο
πλευρό των φοιτητών […] Οι λίγοι διασπαστές παραδίδονται στην αγανάκτηση
ολόκληρου του Λαού μας». Οι φοιτητές των αστικών οργανώσεων, που βλέπουν πως
το Πανεπιστήμιο σιγά-σιγά μετατρέπεται σε προνομιακό χώρο δράσης των Επονιτών,
προσπαθούν να εμποδίσουν την εκδήλωση, τονίζοντας ότι στο χώρο του ιδρύματος
δεν πρέπει να εισέρχονται άτομα που δεν είναι φοιτητές. Με αποτέλεσμα να
ξεσπάσουν επεισόδια, στα οποία οι Επονίτες έδειραν και εκδίωξαν τους
αντιφρονούντες, κυνηγώντας τους μάλιστα στους γύρω δρόμους. 481
Ταυτόχρονα, με αφορμή την επέτειο των δύο χρόνων από τον τορπιλισμό της
«Έλλης», η Ιερή Ταξιαρχία και η ΠΕΑΝ οργανώνουν εκδηλώσεις τιμής. Από την
Πέμπτη και την Παρασκευή 12 και 13 Αυγούστου, συνεργεία τους βγαίνουν το βράδυ
και γράφουν συνθήματα. Το Σάββατο το βράδυ μικρές ομάδες τους συγκεντρώνονται
στο τέρμα Κυψέλης και ρίχνουν προκηρύξεις και σημαίες. Αργότερα κατευθύνονται
στο Πεδίο του Άρεως όπου κάνουν το ίδιο. Προκηρύξεις μοιράστηκαν και σε
πολλούς κινηματογράφους. Οι προκηρύξεις έγραφαν για την επέτειο του τορπιλισμού
της «Έλλης» και κατέληγαν με την παρότρυνση: «Όλοι και όλες την Κυριακή στη
Μητρόπολη. Η παρέλαση αυτή πρέπει να μείνει ιστορική. Και να την κάνωμε να
μείνει». Το πρωί της Κυριακής, καταθέτουν στεφάνι στο Μνημείο του Άγνωστου
Στρατιώτη, στις κορδέλες του οποίου έγραφε: «Στα θύματα της Έλλης ΠΕΑΝ-Ιερή
Ταξιαρχία». Μετά την κατάθεση κατευθύνονται στη Μητρόπολη. Εκεί έχουν
οργανώσει την ώρα που ο Αρχιεπίσκοπος θα τελειώσει τη Λειτουργία, την οποία
εκφωνεί από μικρόφωνο που είναι συνδεμένο με το ραδιόφωνο, να πεταχτεί κάποιος,
να αρπάξει το μικρόφωνο και να μιλήσει για το νόημα της ημέρας εκ μέρους των
οργανώσεων τους. Ο Αρχιεπίσκοπος όμως αντιλαμβάνεται τις κινήσεις και αποτρέπει
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«Στο δεκαπενθήμερο που πέρασε», εφ. Φλόγα, αρ. φύλλου 9…, σ. 3, «Από τη ζωή και τη δράση
μας», εφ. Νέα Γενιά, αρ. φύλλου 10…, σ. 3, Ανταίος Π., Συμβολή…, τ. Β΄, σ. 106,
Πρακτικά Συγκλήτου 1943, 27η Συνεδρία της 31ης Αυγούστου 1943, σ. 1-2, Αρχείο Ε.Μ.Π.,
Η «Φλόγα» παρουσιάζει τα γεγονότα ως εξής: «Τα πρωτοπαλίκαρα του Λαζαρή φιλοδόξησαν στις
14/8 νέες δάφνες στο πάνθεο της εγκληματικής τους δράσης. Πήρανε λοιπόν γυροβολιά τους
καφενέδες και τις ταβέρνες […] και με σουγιάδες και σίδερα ροβόλησαν στο προαύλιο. […] Οι
φοιτητές δεν μπορούσαν πια ν’ ανεχτούν τις λίγες δεκάδες τραμπούκων να παρενοχλούν στο δρόμο
τους. […] Και τσακίστηκαν οι διασπαστές κι είδαν πως τύχη σκληρότερη τους προσμένει».
«Αναλαμπές», εφ. Φλόγα, αρ. φύλλου 11, 1 Σεπτεμβρίου 1943, σ. 3, Φάκελος Κ52, Β2, Αρχείο
Ηρακλή Πετιμεζά, ΓΑΚ, «Στο δεκαπενθήμερο που πέρασε», εφ. Φλόγα, αρ. φύλλου 9…, σ. 3, «Με
δυο λόγια», εφ. Νέα Γενιά, αρ. φύλλου 10…, σ. 4,
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με διακριτικό τρόπο μια τέτοια ενέργεια. 482 Την ίδια ώρα άλλα μέλη επισκέφτηκαν
διάφορες εκκλησίες, διένειμαν προκηρύξεις και έψαλλαν τον εθνικό ύμνο. Σε
ορισμένες από αυτές μέλη της ΕΠΟΝ επιχείρησαν να τους επιτεθούν. 483
Η ουσιαστική ρήξη των φοιτητικών παρατάξεων, που σηματοδοτείται το καλοκαίρι
του 1943, θεωρείται ως η φυσική εξέλιξη όλων όσων μεσολάβησαν το διάστημα που
ακολούθησε τις φοιτητικές εκλογές. Προσθετικά προς αυτή την κατεύθυνση,
λειτούργησε η παρουσία των ευέλπιδων του Πολυτεχνείου, οι οποίοι προστίθενται
στο αρχικό μπλοκ των αστικών οργανώσεων των ΑΕΙ, αναλαμβάνοντας ουσιαστικά
την περιφρούρηση τους. Έτσι επήλθε η κλιμάκωση της βίας, αφού πλέον οι αστικές
οργανώσεις μπορούσαν να ισοσταθμίσουν το αριθμητικό τους μειονέκτημα, έναντι
των νέων της ΕΠΟΝ. Επιπλέον, πολλοί ευέλπιδες ανήκαν στην καθαρά
αντικομουνιστική οργάνωση Χ, που μερικές φορές έδινε την αίσθηση ότι
συνεργάζεται με τους Γερμανούς, ή στην καλύτερη περίπτωση δε μάχεται εναντίον
τους. Προσδίδοντας εξτρεμιστικά χαρακτηριστικά στις συγκρούσεις. Άλλοι πάλι
ευέλπιδες ανήκαν στον ΕΔΕΣ Αθηνών, στον οποίο την εποχή αυτή εκδηλώθηκε η
κρίση, από όπου προέκυψε το σκέλος εκείνο που συνεργάστηκε με την «κυβέρνηση»
και τους κατακτητές, στη δημιουργία των Ταγμάτων Ασφαλείας.
Όλα τα παραπάνω έδωσαν το δικαίωμα στην ΕΠΟΝ Σπουδαστών, που βρισκόταν
σε φάση πλήρους ανάπτυξης, να κλιμακώσει τις κατηγορίες της προς τις αστικές
οργανώσεις. Έτσι, από διασπαστές του ενιαίου φοιτητικού κινήματος, μετατρέπονται
πλέον σε… συνεργάτες με τον κατακτητή. Παράλληλα, νιώθοντας την απειλή από
τους ευέλπιδες, με προκήρυξη της τους καλεί «στο δρόμο της λευτεριάς και της
λαοκρατίας», τονίζοντας ότι «η οργάνωση του ΕΔΕΣ είναι γκεσταπίτικη. Είναι
οργάνωση του Βουλπιώτη-Ταβουλάρη-Παπαγεωργίου-Φεσσόπουλου», η οποία τους
φέρνει αντιμέτωπους με το λαό και τους κάνει δολοφόνους της νέας γενιάς. 484
Στη ρητορική της ΕΠΟΝ σπουδαστών περί συνεργασίας με τους κατακτητές,
συνηγόρησε και η στάση των σωμάτων ασφαλείας. Τα οποία ήταν εκπαιδευμένα επί
σειρά ετών σε αντιδημοκρατικές μεθόδους, με κύριο στόχο τους κομουνιστές.
Παράλληλα, με την ανάληψη της «πρωθυπουργίας» από το Ράλλη, αυξήθηκαν οι
σχέσεις συνεργασίας της Ασφάλειας με τις αρχές κατοχής, αλλά και η παρουσία τους
συν το χρόνο γινόταν όλο και πιο αισθητή στα ΑΕΙ. Έτσι ενώ η αντιμετώπιση της
Ασφάλειας, έναντι των Επονιτών φοιτητών ήταν ανοιχτά εχθρική και η παράδοση
τους στους Γερμανούς δεδομένη, η στάση τους απέναντι στους φοιτητές των αστικών
οργανώσεων, ήταν εμφανώς επιεικής. Με αποτέλεσμα να δημιουργείται η εικόνα,
πως οι μόνοι που μάχονταν πραγματικά για την ελευθερία και έρχονταν σε μετωπική
σύγκρουση με τις αρχές κατοχής ήταν οι Επονίτες.
Μία ακόμη παράμετρος που ωθεί τους φοιτητές στην υιοθέτηση ακραίων στάσεων,
είναι τα Τάγματα Ασφαλείας, που από τον Αύγουστο άρχισαν τη δραστηριότητα
τους, ενώ μαζί τους συντονίζονται σε αρκετές περιπτώσεις εξτρεμιστικά στελέχη των
αστικών οργανώσεων. Σε παράλληλο χρόνο αναπτύσσεται ο ΕΛΑΣ Σπουδαστών και
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Ο Αναστάσιος Πεπονής τότε εργαζότανε παράλληλα με τις σπουδές του, στο τμήμα παραγωγής
μουσικών προγραμμάτων με δίσκους της ελληνικής ραδιοφωνίας. Παρατήρησε λοιπόν, ότι κάθε
Κυριακή, όταν συνδεότανε η Μητρόπολη με τους ραδιοθαλάμους για τη μετάδοση της
Λειτουργίας, το συνεργείο αναμετάδοσης που βρισκόταν εκεί χωρίς φρούρηση, άφηνε τα
μικρόφωνα αφύλαχτα μέσα στην εκκλησία. Πεπονής Α., Προσωπική…, σ. 58-61,
«Η Ιερή Ταξιαρχία και η ΠΕΑΝ τιμούν τους πρώτους νεκρούς του πολέμου μας», εφ. Ελληνικά
Νειάτα, αρ. φύλλου 12, Αύγουστος 1943, σ. 6, Φάκελος 4, Παράνομος Τύπος, Ε.Λ.Ι.Α.,
Χατζηβασιλείου Ε., ΠΕΑΝ…, σ. 177-178,
Προκήρυξη ΕΠΟΝ Σπουδαστών, «Προκήρυξη», Φάκελος 286 (προκηρύξεις…), υποφάκελος 1, αρ.
εγγρ. 56, Αρχείο Ηρ. Πετιμεζά, ΙΑΜΜ,
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ιδρύεται η Οργάνωση Περιφρούρησης Λαϊκού Αγώνα (ΟΠΛΑ). 485 Όλα τα παραπάνω
οδηγούν στη μετεξέλιξη του πολέμου των κατηγοριών σε πραγματικό. Η κάθε
παράταξη έχει πάρει τις αποφάσεις της για την τελική σύγκρουση και προετοιμάζεται
γι’ αυτή. Οι φοιτητές παρασύρονται μέσα στη δίνη των εξελίξεων και γίνονται τα
θύματα των τραγικών λαθών, των κομματικών καθοδηγητών του ΚΚΕ και των
ακραίων φασιστικών αντιλήψεων του μεσοπολέμου. Οι δύο αυτές ακραίες τάσεις
μπροστά στο κυνικό παιχνίδι της εξουσίας, εκμεταλλευτήκαν τους φοιτητές, δίνοντας
τους θυσία στην πρώτη γραμμή στη μάχη για την επικράτηση. 486
Μέσα στο πλαίσιο αυτό, όσες μετριοπαθείς φωνές βρίσκονταν στην ΕΠΟΝ
καλύφθηκαν από τους ακραίους. Οι φοιτητές αυτοί όμως είχαν το πλεονέκτημα να
νιώθουν πως μάχονται ολομέτωπα εναντίον του κατακτητή και υπέρ μιας νέας
ουμανιστικής μεταπολεμικής κοινωνίας. Από την άλλη οι ίδιες δυνάμεις που
βρίσκονταν στις αστικές οργανώσεις ένιωθαν να συμπιέζονται. 487 Χαρακτηριστικό
παράδειγμα μέσα από το οποίο καταγράφονται όλες αυτές οι τάσεις, είναι η στάση
της ΠΕΑΝ και της Ιερής Ταξιαρχίας. Όπως φαίνεται και από τα έντυπα τους, αρχικά
τηρούσαν αμυντική στάση έναντι της ΕΠΟΝ, ενώ προσπαθούσαν να αποποιηθούν
την οποιαδήποτε σχέση τους με τις φασιστικές και βασιλικές οργανώσεις. 488 Μια
σχέση που εξελισσόταν αντιφατικά, μέσα από τις παράλληλες προσπάθειες για την
ενοποίηση της δράσης όλων των φοιτητικών αστικών οργανώσεων. 489 Έτσι όταν το
καλοκαίρι η ΕΠΟΝ οριοθετείται ως το κοινό αντίπαλο δέος, που θα αποτελέσει και
τη συγκολλητική ουσία εκ διαμέτρου αντίθετων ιδεολογιών, εντείνεται και η
αντιφατική δράση των κεντρώων και δημοκρατικών αστικών δυνάμεων. Με
αποτέλεσμα να στέλνουν μηνύματα πως από τη μία δε θέλουν να έρθουν σε πλήρη
ρήξη με την ΕΠΟΝ και από την άλλη να προσπαθούν να σχηματίσουν έναν όμοιο
Για την ΟΠΛΑ ο Γρηγόρης Φαράκος υποστηρίζει: «…η δημιουργία της αποτελούσε αντικειμενικά
αντίφαση προς τη δημοκρατική μορφή εξουσίας, προς την πολιτική της εθνικής ενότητας που
διακηρύσσαμε. Είναι χαρακτηριστικό ότι ορισμένοι τουλάχιστον από τους τότε ηγέτες του Κόμματος
(Ιωαννίδης) ομολογούν ότι έβλεπαν την ΟΠΛΑ ως δύναμη κρούσης για εξουδετέρωση αντιπάλων
στην κρίσιμη στιγμή, τι στιγμή της πάλης για την εξουσία». Φαράκος Γ., Μαρτυρίες…, σ. 31,
486
«Την ευθύνη για ένα παρόμοιο κατήφορο την έχουν και οι καθοδηγήσεις των άλλων οργανώσεων στο
φοιτητικό χώρο και το Προεδρείο του ΚΣ της ΕΠΟΝ που καθοδηγούσε άμεσα την ΕΠΟΝ
Σπουδάζουσας και το Γραφείο της Σπουδάζουσας». Ανταίος Π., Συμβολή…, τ. Β΄, σ. 240,
487
Μετά τα επεισόδια του Ιουλίου του 1943, φοιτητές των αστικών οργανώσεων επιχειρούν να
προσεγγίσουν την αντίπαλη παράταξη, όπως καταγράφεται σε προκήρυξη της ΕΠΟΝ του
Πανεπιστημίου. Χαρακτηριστικά αναφέρεται: «ιδιαίτερα τώρα που οι προδότες-τραμπούκοι ζητούνε
ενότητα, πλησιάζουν σπουδαστές για συνεργασία, στέλνουν αντιπροσώπους στο Πανεπιστήμιο για
συμφιλίωση (υποχωρούνε γιατί είδανε ότι το καράβι κάνει νερά)». «Σπουδαστοφάγοι Τραμπούκοι και
τίμιοι Ευέλπιδες», «ΕΠΟΝ Πανεπιστημίου Αθηνών», Ε368, Φάκελος Ε, Αρχείο ΕΠΟΝ, ΑΣΚΙ,
488
Τον Ιούνιο η «Δόξα» καταφερόταν εναντίον της προσπάθειας «χαφιέδικων οργανώσεων», να
προκαλέσουν ρήγμα μεταξύ της ΕΠΟΝ και των αστικών οργανώσεων, επισημαίνοντας σε σχετικό
άρθρο ότι: «οι Έλληνες φοιτητές θεωρούν σήμερα και τους κομμουνιστές συναγωνιστές στον κοινό
αγώνα κατά του φασισμού, όπως και οποιονδήποτε άλλον που πολέμησε και πολεμάει τη μάστιγα
αυτή του πολιτισμού». Στο ίδιο φύλλο χαιρέτιζε την αναγγελία της διάλυσης της Γ΄ Διεθνούς, με το
επιχείρημα ότι αφαιρούσε από τους Γερμανούς το πρόσχημα ότι ηγούνταν του αντικομουνιστικού
αγώνα. Αξίζει τέλος να σημειωθεί πως μέχρι τον Αύγουστο τα «Ελληνικά Νειάτα» (12ο φύλλο), δεν
καταφέρονται εναντίον της ΕΠΟΝ παρά μόνο με υπονοούμενα μιλώντας απλά για διασπαστές. Από
το Σεπτέμβριο (13ο φύλλο) και μετά κατονομάζουν το ΕΑΜ, καταγγέλλοντας όπως αναφέρουν την
τρομοκρατία που ασκεί σε όλες τις υπόλοιπες οργανώσεις. «Ενωμένοι κατά του φασισμού», εφ.
Δόξα, αρ. φύλλου 22, 10 Ιουνίου 1943, σ. 2, 7, Φάκελος: ΠΕΑΝ…, Ε.Λ.Ι.Α., Χατζηβασιλείου Ε.,
ΠΕΑΝ…, σ. 186-187,
489
Τον Ιούνιο μάλιστα η Ιερή Ταξιαρχία και η ΠΕΑΝ προχώρησαν και στη μεταξύ τους περαιτέρω
συνεργασία, την οποία ανακοίνωσαν τον ίδιο μήνα στα «Ελληνικά Νειάτα» και τον Ιούλιο στη
«Δόξα». «Ενωμένοι σε καινούριους αγώνες», εφ. Ελληνικά Νειάτα, αρ. φύλλου 10…, σ. 2, Βαρών
Ο., Ελληνικός…, τ. Α΄, σ. 61, Χατζηβασιλείου Ε., ο.π., σ. 176-179,
485
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οργανισμό με αυτή για να επιβιώσουν πολιτικά, χωρίς όμως να υπάρχουν οι
ιδεολογικές προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο.

Σταδιακή κλιμάκωση του φοιτητικού αγώνα στο ΑΠΘ

Η προηγούμενη ακαδημαϊκή χρονιά, έληξε με τους φοιτητές να έχουν σχηματίσει
τους πρώτους δυναμικούς πυρήνες του ΕΑΜ Νέων, η ανάπτυξη των οποίων
υποβοηθείται και ενισχύεται από την πλήρη ανυπαρξία αστικών αντιστασιακών
ομάδων. Με τις εκλογές του Μαρτίου του 1942, να αποτελούν σταθμό που
σηματοδότησε την έναρξη των διεκδικήσεων τους. Διεκδικήσεις, που με επίκεντρο
την επιβίωση επεκτείνονται και σε σπουδαστικά ζητήματα, με κορυφαίο επίτευγμα
την επιτυχημένη απεργία στα τέλη Μαΐου. Το νέο ακαδημαϊκό έτος ξεκινά έτσι
ακριβώς όπως τελείωσε το προηγούμενο. Με τους φοιτητές του ΕΑΜ Νέων να
σχηματίζουν επιτροπές, να προβαίνουν σε παραστάσεις και διαμαρτυρίες,
προβάλλοντας τα αιτήματα τους και διεκδικώντας το δικαίωμα τους στην επιβίωση
και τη μόρφωση. Στόχος τους είναι ο έλεγχος του συσσιτίου και της Πανεπιστημιακής
Βιβλιοθήκης. Η αρχή έγινε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, καθώς πραγματοποιήθηκε
όπως τη χαρακτηρίζει ο νέος πρύτανης του ΑΠΘ, κ. Στίλπωνας Κυριακίδης, «μια
αντάρτικη σκηνή εις το Φοιτητικόν Συσσίτιον». Εκεί οι φοιτητές αρνούνται να λάβουν
το συσσίτιο τους και κάποιοι από αυτούς, υπό μορφή διαδήλωσης κατευθύνονται στη
Γενική Διοίκηση Μακεδονίας, όπου και διαμαρτύρονται στο Γενικό Γραμματέα. Σε
λίγη ώρα καταφθάνει εκεί ο πρύτανης, ο οποίος προσπαθεί να τους συμβουλέψει,
δίνοντας έμφαση στο καθεστώς της κατοχής και τους κινδύνους που διατρέχουν με
τέτοιες ενέργειες. Με τον ίδιο σκοπό επισκέπτεται τη φοιτητική εστία και ο
προπρύτανης Δ. Καββάδας, ο οποίος τελικά κατάφερε και έπεισε τους φοιτητές να
σταματήσουν τις διαμαρτυρίες. 490
Τη μεθεπόμενη μέρα, παρουσιάζεται φοιτητική επιτροπή στον πρύτανη και του
υποβάλει διάφορα αιτήματα, σχετικά με το συσσίτιο και τις εξετάσεις. Ενώ την Τρίτη
22 του μηνός, νέα επιτροπή ζητά ακρόαση από το Διευθυντή της Πανεπιστημιακής
Βιβλιοθήκης κ. Π. Φορμόζη. Βασικό αίτημα είναι, να επιτρέπεται η είσοδος των
φοιτητών στο αναγνωστήριο των καθηγητών, καθώς επίσης και να μπορούν να
δανείζονται βιβλία από την Κεντρική Βιβλιοθήκη, τα οποία δεν υπάρχουν στο
φοιτητικό αναγνωστήριο. Ο Φορμόζης όμως δεν τους δέχεται εκείνη τη στιγμή,
ορίζοντας νέο ραντεβού για την επόμενη μέρα. Οι φοιτητές επιμένουν να τον
συναντήσουν άμεσα και παρά την άρνηση του, επιχειρούν και εισέρχονται στο
γραφείο του διά της βίας. Αυτός τότε τηλεφωνεί στη Διεύθυνση του Γερμανικού
Νοσοκομείου, το οποίο συστεγαζόταν με τη βιβλιοθήκη, με αποτέλεσμα να
καταφθάσουν οι Γερμανοί σκοποί και να εκδιώξουν τους φοιτητές. Φεύγοντας από τη
βιβλιοθήκη κατευθύνονται στον πρύτανη και του μεταφέρουν το περιστατικό,
υποβάλλοντας ταυτόχρονα και υπόμνημα περιγράφοντας τα όσα συνέβησαν. Μετά
την κατάθεση υπομνήματος και από το Φορμόζη, η υπόθεση παραπέμπεται στον
προεδρεύοντα της εφορευτικής επιτροπής της Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης,
καθηγητή Μ. Κωτσιόπουλο, με την εντολή να προβεί σε συμπληρωματική διοικητική
εξέταση. Μετά από όλα αυτά, τα αιτήματα των φοιτητών γίνονται υπό προϋποθέσεις
δεκτά. 491
490
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Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 6ον..., Συνεδρία 580 της 23ης Σεπτεμβρίου 1942, σ. 127-128, Αρχείο
ΑΠΘ,
Κάθε φοιτητής που θέλει να μελετήσει ένα βιβλίο που δεν υπάρχει στο φοιτητικό αναγνωστήριο,
καταθέτει αίτηση στον υπάλληλο που είναι υπεύθυνος. Αυτός δανείζεται το εν λόγω βιβλίο από την
Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη και το τοποθετεί στο αναγνωστήριο, για όσο καιρό το χρειάζεται ο
φοιτητής. Όσον αφορά τώρα φοιτητές στους οποίους ανατέθηκε κάποια εργασία από καθηγητή,

348

Μετά την επιτυχή έκβαση των προσπαθειών τους για τη χρήση της
Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης, οι φοιτητές συστηματοποιούν τον αγώνα τους, ώστε
να επιτύχουν τον έλεγχο των συσσιτίων. Για το λόγο αυτό η φοιτητική επιτροπή
συσσιτίου, παρουσιάζεται ενώπιον του πρυτάνεως και του ζητά στο εξής ο έλεγχος
των αιτήσεων των φοιτητών για δωρεάν σίτιση, να γίνεται από αυτή και όχι από τους
κοσμήτορες. Ο πρύτανης δέχεται ως βάσιμο και λογικό το αίτημα τους, όμως μη
θέλοντας να αφήσει το θέμα αυτό αποκλειστικά στην κρίση των φοιτητών,
αποφασίζει η φοιτητική επιτροπή συσσιτίου, να έχει μόνο συμβουλευτικό λόγο στην
κατάρτιση των καταλόγων από τους κοσμήτορες. 492
Η έντονη δράση των φοιτητών, που καταγράφεται από το τέλος της προηγούμενης
περιόδου και συνεχίζεται κλιμακούμενη το Σεπτέμβριο, οδηγεί τη Σύγκλητο στην
κατάρτιση κανονισμού ακροάσεων, ο οποίος αποσκοπεί στην «επιβολήν κάποιας
τάξεως». Σύμφωνα με αυτόν, κάθε φοιτητής έχει το δικαίωμα να ζητήσει ακρόαση
από τον Πρύτανη, εφόσον βέβαια το ζήτημα του δε μπορεί να ρυθμιστεί από τις
υπηρεσίες του Πανεπιστημίου ή δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα των κοσμητόρων.
Για να γίνει δεκτό το αίτημα του, θα πρέπει να υποβάλει στη γραμματεία από την
προηγούμενη ημέρα, περιληπτικό υπόμνημα που να αφορά την υπόθεση του. Η ίδια
διαδικασία ισχύει για την ακρόαση της φοιτητικής επιτροπής συσσιτίων, αλλά και
άλλων επιτροπών. Όσον αφορά τις τελευταίες, η σύνθεση τους δεν πρέπει να
υπερβαίνει τα τρία άτομα, ενώ δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε αυτές, φοιτητές
που δεν τους αφορά η υπό εξέταση υπόθεση. Σε καμία άλλη περίπτωση, εκτός των
προαναφερόμενων, δεν θα επιτρέπεται η συνάντηση με τον πρύτανη, για την
ακρόαση των φοιτητικών αιτημάτων. Ένα άλλο θέμα που προέκυψε με την
ενεργοποίηση του φοιτητικού σώματος, είναι οι ομαδικές εκδηλώσεις τόσο εντός των
πανεπιστημιακών χώρων, όσο και εκτός. Αυτές πλέον «θεωρούνται αντιπειθαρχικαί,
οι δε εισηγούμενοι ή μετέχοντες εις ταύτας υπόκεινται εις πειθαρχικήν δίωξην». 493
Η στάση των φοιτητών προβληματίζει τη Σύγκλητο, σε σημείο που ο πρύτανης
προτείνει τη διεξαγωγή μαθημάτων «ευπρεπείας». Πρόταση που γίνεται με αφορμή
μία ανώνυμη επιστολή φοιτητών προς το υπουργείο Παιδείας, με την οποία
διαμαρτύρονται για τον τρόπο που ο καθηγητής Πειραματικής Φυσικής, κ.
Εμπειρίκος, διεξάγει τις εξετάσεις του μαθήματος του. 494 Στο σημείο αυτό αξίζει να
διευκρινιστεί, πως οι πλειονότητα των καθηγητών, έχοντας συνηθίσει ένα αυστηρό
πλαίσιο συμπεριφοράς να διέπει τις σχέσεις τους με τους φοιτητές, το οποίο έγινε
αυστηρότερο την περίοδο της δικτατορίας της 4ης Αυγούστου, αδυνατούσαν να
κατανοήσουν τη θέληση και την ανάγκη των φοιτητών να συμμετέχουν, να
συναποφασίζουν και να διεκδικούν. Επιπλέον αρκετοί καθηγητές συντηρητικών
πεποιθήσεων, είχαν εμποτιστεί από την προηγούμενη περίοδο, αλλά και από την
έντονη προπαγάνδα στη Θεσσαλονίκη, με αντικομουνιστικό μένος, προσδίδοντας
στην πολιτική αυτή άποψη φιλοβουλγαρική στάση. Ο συνδυασμός αυτών των δύο,
είχε ως αποτέλεσμα κάθε διεκδίκηση των φοιτητών, να τη χαρακτηρίζουν μερικοί
καθηγητές προσβλητική, ενώ κάποιοι άλλοι κομουνιστική και αντεθνική. Λίγοι ήταν
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αυτοί αποκτούν άδεια εισόδου στο Κεντρικό αναγνωστήριο, που χορηγείται μετά από σύσταση του
υπεύθυνου καθηγητή. Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 6ον..., Συνεδρία 580 της 23ης Σεπτεμβρίου
1942, σ. 129-130, Συνεδρία 582 της 30ης Σεπτεμβρίου 1942, σ. 137-138, Αρχείο ΑΠΘ,
Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 6ον..., Συνεδρία 582 της 30ης Σεπτεμβρίου 1942, σ. 137, Αρχείο ΑΠΘ,
Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 6ον..., Συνεδρία 580 της 23ης Σεπτεμβρίου 1942, σ. 128-129, Αρχείο
ΑΠΘ,
Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 6ον..., Συνεδρία 586 της 28ης Οκτωβρίου 1942, σ. 168-169, Αρχείο
ΑΠΘ,
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αυτοί που ήταν θετικά προσκείμενοι, σε ένα νέο είδος επικοινωνίας και συνεργασίας
με τους φοιτητές τους.
Τα τελευταία γεγονότα του Σεπτεμβρίου, σε συνδυασμό με το φόβο για έναν
επικείμενο εορτασμό της δεύτερης επετείου από την έναρξη του ελληνοϊταλικού
πολέμου, είχαν ως αποτέλεσμα να αυξηθούν οι Γερμανοί σκοποί στο Πανεπιστήμιο.
Γεγονός που έκανε απαγορευτική οποιαδήποτε εκδήλωση σε αυτό το χώρο. Για το
λόγο αυτό οργανώθηκαν μικρές εκδηλώσεις σε τρεις εκκλησίες της πόλης. Ενώ
αργότερα στο αμφιθέατρο του κεντρικού Πανεπιστημίου, ο καθηγητής Γ. Τενεκίδης
που δίδασκε το Δημόσιο Διεθνές Δίκαιο, μίλησε στους φοιτητές του για την ιστορική
σημασία της ημέρας. 495 Παρόλα αυτά το βράδυ, ομάδες φοιτητών του ΕΑΜ Νέων
συγκεντρώνονται στη Φοιτητική Λέσχη, όπου αρχίζουν να φωνάζουν συνθήματα.
Από εκεί οργανώνουν διαδήλωση, που ξεκινά από την Αγία Σοφία και κατευθύνεται
στην Άνω πόλη, με συνθήματα: «Ζήτω το μεγάλο ΟΧΙ του ελληνικού λαού», «Ο
φασισμός δεν θα περάσει» κ.α. Στην οδό Αγ. Δημητρίου Γερμανοί και χωροφύλακες
τους στήνουν ενέδρα. Τους κυνηγάνε και τους διαλύουν. Στα επεισόδια αυτά
τραυματίστηκε ο Βαγγέλης Σακελλάρης. 496 Τον ίδιο μήνα, επαναλαμβάνουν την
περσινή καλλιτεχνική έκθεση στο Ναυτικό Όμιλο, που διαρκεί από 18 έως 30
Οκτωβρίου, με σκοπό την συγκέντρωση χρημάτων υπέρ των απόρων ναυτικών. 497
Τα μαθήματα του ακαδημαϊκού έτους 1942-43, ξεκινούν κανονικά τη Δευτέρα 2
Νοεμβρίου, ενώ οι εγγραφές και αυτή τη χρονιά γίνονται άνευ εισαγωγικών
εξετάσεων. Τον ίδιο μήνα ξεκίνησε και η λειτουργία των λαϊκών συσσιτίων με τη
φιλανθρωπική πρωτοβουλία ιδιωτών, των οποίων το συντονισμό ανέλαβε η Γενική
Διοίκηση Μακεδονίας. Τα λαϊκά συσσίτια αφορούσαν εκπαιδευτικά και
φιλανθρωπικά ιδρύματα, όπως η Φοιτητική Λέσχη. 498 Ο Ερυθρός Σταυρός ήταν ένας
από τους φορείς που οργάνωνε συσσίτια, τόσο στο κέντρο, όσο και στις συνοικίες.
Ένας άλλος φορέας που οργάνωσε βραδινό συσσίτιο για τις γυναίκες και βρισκόταν
στην οδό Φράγκων, ήταν το Βιοτεχνικό και Επαγγελματικό Επιμελητήριο Σε αυτό
σιτίζονταν και αρκετές φοιτήτριες. Τέλος στην Αγία Τριάδα και στην οδό
Κασσάνδρου λειτουργούσαν συσσίτια για πρόσφυγες. 499
Τότε ενισχύθηκε και το συσσίτιο της Φοιτητικής Λέσχης, με φασόλια, ρεβίθια,
μπακαλιάρο, ρύζι κ.α. Οι φοιτητές με επικεφαλής τη Φοιτητική Επιτροπή Λέσχης
(ΦΕΛ) και την Επιτροπή Πρόνοιας Φοιτητών, κατάφεραν να εξασφαλίσουν ένα
στοιχειώδες μεσημεριανό συσσίτιο. Για τη βελτίωση του καταβλήθηκε άοκνη
προσπάθεια με διαβήματα, υπομνήματα, παρακλήσεις και διαμαρτυρίες, στις
γερμανικές και ελληνικές αρχές, στη Μητρόπολη, αλλά και τον Ερυθρό Σταυρό. 500 Οι
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Φωτιάδης Θ., «Η πνευματική…», σ. 436, Μαχαίρας Ε., Η Τέχνη…, σ. 38, Σακελλαρίου Χ., Η
παιδεία…, σ. 221,
Ο Σακελλάρης συνελήφθηκε από χωροφύλακες. Την ώρα που τον μετέφεραν στα κρατητήρια
επιχείρησε να διαφύγει. Τότε τον πυροβόλησαν και τον τραυμάτισαν στο χέρι. Σακελλάρης Β.,
Συνεντεύξεις από το αρχείο της ΕΡΤ, Φάκελος Ρ,Σ,Τ, 255, σ. 1, Ε.Λ.Ι.Α., Καφταντζής Γ., Το
Πανεπιστήμιο…, 1η εκδ., σ. 72, Ελευθερίου Λ., Το Πολυτεχνείο…, σ. 59, Χασιώτης Ι.Κ. –
Αραβαντινός Δ., Το Πανεπιστήμιο…, σ. 440, 568, Σακελλάρης Β., «Το Πανεπιστήμιο…», σ. 3738,
Λάζος Χ., Ελληνικό…, σ. 300,
Το 1943 λειτουργούσαν 22 λαϊκά συσσίτια σε όλη τη Θεσσαλονίκη και σιτίζονταν σε αυτά 24.135
άτομα, αριθμός πολύ μικρότερος από εκείνο των προηγούμενων ετών. Παπαδοπούλου Κ., Η
Επισιτιστική…, σ. 161,
Γούναρης Β. – Παπαπολυβίου Π., Ο φόρος…, σ. 20-21, Καφταντζής Γ., Το Πανεπιστήμιο…, σ. 1η
εκδ., 41,
«Το παράδειγμα των Δημοσίων Υπαλλήλων, των Αναπήρων, των Φοιτητών και των μεγαλύτερων
λαϊκών συνοικιών, που με ομαδικές παρουσιάσεις μπροστά στη Γεν. Διοίκηση και τον Επισιτισμό
τους ανάγκασαν να λύσουν αρκετά ζητήματα τους, πρέπει να το μιμηθούμε. Μόνο κατ’ αυτόν τον
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επιτροπές πέτυχαν να υπαχθούν στο τμήμα προστασίας νεότητας και τους
χορηγηθούν πολλά είδη από το Διεθνή Ερυθρό Σταυρό. 501
Στο Πανεπιστήμιο με την έναρξη των μαθημάτων, οι φοιτητές συνωστίζονται στους
ελεύθερους χώρους του ιδρύματος και οι οργανωμένοι πυρήνες προβάλουν στους
ανένταχτους συναδέλφους τους την ανάγκη για αντίσταση. Ελλείψει του προαυλίου,
η φοιτητική λέσχη, ο οίκος φοιτητή και το φοιτητικό αναγνωστήριο, μετατρέπονται
σε χώρους ζύμωσης και διάχυσης των ιδεών. Μάλιστα με αφορμή τη διανομή
προκηρύξεων στο αναγνωστήριο, η Σύγκλητος θυμίζει στους φοιτητές προγενέστερες
αποφάσεις της, σύμφωνα με τις οποίες η πράξη αυτή αποτελεί βαρύτατο πειθαρχικό
παράπτωμα, που τιμωρείται με ποινή αποβολής τουλάχιστον ενός έτους.
Στις αρχές Δεκεμβρίου, τα διάφορα προβλήματα των φοιτητών, οδηγούν τους
δευτεροετείς να ζητήσουν την αναβολή της εξεταστικής περιόδου που ξεκινούσε σε
λίγο. Δύο αντιπρόσωποι τους, οι φοιτητές της Νομικής, Α. Χατζηανθίμου και Χατζής,
παρουσιάζονται ενώπιον της Συγκλήτου και καταθέτουν τους λόγους για τους
οποίους ζητάνε την αναβολή. Αυτοί είναι: 1) το μικρό χρονικό διάστημα που
μεσολάβησε από την τελευταία εξεταστική περίοδο, 2) οι τραυματίες πολέμου που
αδυνατούν να ακολουθήσουν αυτούς τους ρυθμούς, 3) η παράλληλη απασχόληση των
φοιτητών της Γεωπονίας στην υπηρεσία συγκεντρώσεων σίτου, 4) οι δυσκολίες
διατροφής και 5) η έλλειψη φωτισμού. Η Σύγκλητος αρχικά αρνείται το αίτημα των
φοιτητών, απορρίπτοντας τους λόγους που προβάλλουν. Τότε οι δύο φοιτητές
παρακαλούν τη Σύγκλητο να δει με πνεύμα επιείκειας το θέμα τους, γιατί πολλοί από
τους συναδέλφους τους θέλουν να κατέλθουν σε απεργία. Ο πρύτανης απαντά πως
μια τέτοια ενέργεια θα έβλαπτε τα συμφέροντα των φοιτητών, γιατί οι Γερμανοί θα
έκλειναν το Πανεπιστήμιο και το φοιτητικό συσσίτιο. Τελικά όταν αποχωρούν οι
φοιτητές, η Σύγκλητος «λαμβάνουσα υπ’ όψει τας εξαιρετικάς σημερινάς συνθήκας»,
αποφασίζει «όπως η πρώτη εξεταστική περίοδος του παρελθόντος Πανεπιστημιακού
έτους 1941-42 διαιρεθή εις δύο σειράς της πρώτης αρχομένης από της 10ης μέχρι 20ης
Δεκεμβρίου 1942 της δε δευτέρας από της 8ης μέχρι της 15ης Ιανουαρίου 1943». 502
Οι φοιτητές από την αρχή των διεκδικήσεων τους, εντόπισαν την αμηχανία των
πανεπιστημιακών αρχών μπροστά στον κίνδυνο της επέμβασης των Γερμανών. Έτσι
σε κάθε τους δράση, φρόντιζαν να ενισχύουν αυτό τον κίνδυνο με στόχο την
ικανοποίηση των αιτημάτων τους. Ο πρύτανης και η Σύγκλητος από τη μεριά τους,
βλέποντας πως μια τέτοια επέμβαση θα μπορούσε να δημιουργήσει προβλήματα στη
λειτουργία του ιδρύματος, αλλά και στους ίδιους τους φοιτητές, πολλές φορές
προχωρούσαν σε παραχωρήσεις που υπό φυσιολογικές συνθήκες δε θα έκαναν.
Παρόλα αυτά η συνολική φοιτητική δραστηριότητα, που δεν εξαντλούνταν σε
παραστάσεις στις πρυτανικές αρχές, άρχισε να ενοχλεί τη γερμανική διοίκηση. Η
οποία παρατήρησε ότι μετά την εμφάνιση των φοιτητικών επιτροπών και τις ομαδικές
πολιτικές και συνδικαλιστικές τους διεκδικήσεις, άρχισε να δημιουργείται συλλογική
συνείδηση και να αναπτύσσεται ένα κίνημα, το οποίο ενισχυόταν μέσα από τις
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τρόπο θα μπορέσουμε να σωθούμε». «Μόνον με τα λαϊκά συσσίτια είνε δυνατόν να σωθούμε», εφ.
Ελευθερία, αρ. φύλλου 11, 15 Φεβρουαρίου 1943, σ. 1-2, στο Κουζινόπουλος Σπ., Ελευθερία…,
Πρόεδροι στις επιτροπές αυτές, χρημάτισαν κατά καιρούς οι, Χρήστος Ραχιώτης (Φεβρουάριο
1942) και Θανάσης Γιαννούσης (φοιτητές Νομικής), Ταξιάρχης Παπαδόπουλος (Ιατρικής –
Οκτώβριο 1943), Κώστας Μιχαηλίδης (Μαθηματικών), Ηλίας Ελευθεριάδης (Νομικής), Νίκος
Ζαχόπουλος (Μαθηματικών), Γιώργος Καζαντζίδης, Γιώργος Χατζηχρήστος (Ιατρικής), Πασχάλης
Βαργεμέζης, Λίτσα Παπαδοπούλου, Σάββας Αθανασιάδης (όλοι φοιτητές Γεωπονίας) κ.α
Γούναρης Β. – Παπαπολυβίου Π., Ο φόρος…, σ. 208, Καφταντζής Γ., Θέατρο…, σ. 144,
Ζορμπαλάς Σ., ΕΠΟΝ…, σ. 69, Καζαντζίδης Γ. Προσωπική συνέντευξη…,
Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 6ον..., Συνεδρία 591 της 9ης Δεκεμβρίου 1942, σ. 197-198 και Βιβλίο
7ον…, σ. 1, Αρχείο ΑΠΘ,
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επιτυχίες που αφορούσαν τα επισιτιστικά τους προβλήματα. Για το λόγο αυτό, στις 24
Δεκεμβρίου εστάλη στο Πανεπιστήμιο μια ανακοίνωση από την Αστυνομική
Διεύθυνση Θεσσαλονίκης, που έλεγε: «Έχοντες υπ’ όψιν τα σχετικάς διαταγάς των
Γερμανικών Αρχών απαγορεύομεν τας ομαδικάς συγκεντρώσεις και παρουσιάσεις
επιτροπών εις την Αυτόνομον Υπηρεσίαν του Επισιτισμού και εις την Γενικήν Διοίκησιν
Μακεδονίας. Κατά των παραβατών θα ληφθούν αυστηρότατα μέτρα». 503
Παράλληλα οι Γερμανοί, που σε αντίθεση με τους Ιταλούς στην Αθήνα,
λειτουργούσαν οργανωμένα και με σύστημα, βλέποντας ότι με την ανάπτυξη του
κινήματος των φοιτητών παρατηρείται και μια αύξηση στην ποσότητα των
διακινούμενων προκηρύξεων και τρυκ, 504 διατάσσουν: «Οι κάτοχοι λευκού χάρτου
γραφής, οιουδήποτε σχήματος, υποχρεούνται όπως μέχρι της 15ης Μαρτίου,
προσφέρουν προς αγοράν εις την Ελληνογερμανικήν εταιρίαν χάρτου όλα τα διαθέσιμα
αποθέματα των. (Τσιμισκή 10). Εις τους παραβάτας δέον επιβληθή αυστηραί κυρώσεις.
Γερμανικόν Γραφείον Τύπου. Διαχείρησις χάρτου, 11-2-1943». 505
Με την απειλή και τον κίνδυνο της επέμβασης των Γερμανών να αυξάνεται, οι
φοιτητές καταθέτουν υπόμνημα στις 13 Ιανουαρίου στην πρυτανεία και ζητούν την
κατάργηση των προφορικών εξετάσεων και την αντικατάσταση τους με γραπτές. Η
πρυτανεία αποστέλλει το υπόμνημα στις Σχολές ζητώντας τους να εκφέρουν γνώμη.
Την ίδια μέρα συζητείται στη Σύγκλητο ένα ακόμη υπόμνημα. Τη φορά αυτή ήταν
της Φοιτητικής Επιτροπής Συσσιτίου. Σύμφωνα με αυτό η Επιτροπή ζητά, να μην
αποκλείονται από το συσσίτιο οι εργαζόμενοι φοιτητές, αυτοί που μόλις έχουν λάβει
το πτυχίο τους και όσοι δεν έχουν ανανεώσει την εγγραφή τους ή δεν έχουν
συμμετάσχει στις εξετάσεις που διενεργούνται το ίδιο χρονικό διάστημα. Μετά από
συζήτηση η Σύγκλητος αποδέχεται να γίνονται δεκτοί στο συσσίτιο μόνο οι
προσφάτως πτυχιούχοι, μέχρι να συμπληρώσουν τρεις μήνες από την ημερομηνία
κτήσης του πτυχίου τους. Για τους δε πρόσφυγες το διάστημα αυτό αυξάνεται στους
έξι μήνες. Αντίθετα οι άλλες κατηγορίες αποκλείονται. 506
Μετά την απόφαση αυτή, οι κοσμήτορες της Φυσικομαθηματικής και της
Γεωπονικής και Δασολογικής Σχολής, Ι. Ξανθάκης και Ν. Ρουσσόπουλος αντίστοιχα,
επεκτείνανε το μέτρο αποκλείοντας από τα συσσίτια και όσους φοιτητές προσήλθαν
στις εξετάσεις, αλλά απορρίφθηκαν. Οι φοιτητές που από την αρχή διαφωνούσαν με
την απόφαση, αντέδρασαν. Τη Δευτέρα 27 Ιανουαρίου μια ομάδα από δέκα φοιτητές
ζήτησαν ακρόαση από τον πρύτανη, χωρίς όμως να έχουν τηρήσει τους κανόνες του
κανονισμού για τις ακροάσεις. Για το λόγο αυτό ο πρύτανης δεν τους δεχόταν. Οι
φοιτητές επέμεναν και φωνάζανε έξω από το γραφείο του, όταν μάλιστα δύο από
αυτούς, οι Τζεβελέκας και Κατσής, εισήλθαν στο γραφείο του και ο Κατσής του είπε
πως υπάρχουν και Βουλγαρικά συσσίτια. Ο πρύτανης τότε εξοργισμένος του
απάντησε «ότι πρέπει να περιληφθή εις αυτά από τώρα δια να ξεκαθαρισθή ποιοι εκ
των φοιτητών εμπνέονται από ελληνικά φρονήματα». Η κατάσταση ήταν τόσο
τεταμένη που ο πρύτανης φοβούμενος την επέμβαση των Γερμανών, κάλεσε την
αστυνομία. Οι φοιτητές όταν είδαν την αστυνομία ανέπτυξαν τα επιχειρήματα τους
και είναι αξιοσημείωτο πως αντί να αντιμετωπιστούν με βίαιο τρόπο, συνάντησαν την
κατανόηση τους. Μια κατανόηση που δεν είχαν βρει στο πρόσωπο του πρύτανη.
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Καφταντζής Γ., Το Πανεπιστήμιο…, 1η εκδ., σ. 69,
Μέχρι και τα μέσα του 1943, κυκλοφορούσαν μόνο δύο παράνομες εφημερίδες, η «Λαϊκή Φωνή»,
όργανο του Γραφείου περιοχής του ΚΚΕ και η «Ελευθερία» όργανο του ΕΑΜ. Αγγελίδης Π.,
«Μερικές σελίδες από το χρονικό της Λαϊκής Φωνής», περ. «Εθνική Αντίσταση», συλλογή 5η,
Αύγουστος 1963, σ.100,
Δροσάκη Ε., Εν Θεσσαλονίκη…, σ. 77,
Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 7ον…, Συνεδρία 593 της 13ης Ιανουαρίου 1943, σ. 5, Αρχείο ΑΠΘ,
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Μετά λοιπόν από παράκληση του μοιράρχου της αστυνομίας, ο πρύτανης δέχτηκε την
επιτροπή. Στη συζήτηση της με τον πρύτανη, στην οποία όπως ο ίδιος αναφέρει του
μίλησαν «απρεπώς», η επιτροπή χαρακτήρισε τις αποφάσεις της Συγκλήτου
παράλογες και ζήτησε και πέτυχε ακρόαση από τη αυτή για την επόμενη συνεδρία
της. Ενώ ο πρύτανης με απόφαση του παράτεινε τη σίτιση των αποκλεισμένων μέχρι
να συζητηθεί το θέμα από τη Σύγκλητο.
Μετά το επεισόδιο αυτό, ο καθηγητής της Φυσικομαθηματικής Κ. Καββασιάδης,
πήγε στη Λέσχη στο Λευκό Πύργο και προσπάθησε να πείσει τους φοιτητές για την
ορθότητα των μέτρων. Αυτοί όμως δε δέχονταν ούτε καν να συζητήσουν τα νέα
μέτρα. Την Τρίτη η Φοιτητική Επιτροπή Συσσιτίου, τα μέλη της οποίας όπως είδαμε
ανήκαν στο ΕΑΜ Νέων, μαζί με φοιτητικά στελέχη της οργάνωσης, συνεδρίαζε στην
αίθουσα του ψυχολογικού εργαστηρίου, για την επικείμενη παράσταση της ενώπιον
της Συγκλήτου και καθόριζε τη στάση και τα αιτήματα της. Τότε τους επισκέφτηκε
αιφνιδιαστικά ο πρύτανης και προσπάθησε μέσα από τη συζήτηση να τους πείσει,
ανεπιτυχώς και αυτός, για την ορθότητα των μέτρων. Την επόμενη μέρα στη
συνεδρίαση της Συγκλήτου παρουσιάστηκε μία εξαμελής επιτροπή που αποτελούνταν
από τους φοιτητές της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών: Λεόντιο
Τριανταφυλλίδη ως εκπρόσωπο των πτυχιούχων, Χριστόδουλο Δημητρακόπουλο ως
εκπρόσωπο των μη προσελθόντων στις εξετάσεις, Γεώργιο Ραφαηλίδη ως εκπρόσωπο
των εαμιτών δημοσίων υπαλλήλων, Νικόλαο Τζοβαλόπουλο ως εκπρόσωπο των
πρωτοετών φοιτητών, 507 Νικόλαο Τζεβελέκα και το φοιτητή της Φυσικομαθηματικής
Σχολής, Ματθαίο Σαλαπασίδη.
Εφόσον η επιτροπή εξέθεσε τις απόψεις της αποχώρησε. Στη συνέχεια η Σύγκλητος
αποφάσισε: α) από την 1η Φεβρουαρίου οι φοιτητές δημόσιοι υπάλληλοι να
λαμβάνουν συσσίτιο εφόσον καταβάλουν το ορισθέν από το Πανεπιστήμιο αντίτιμο,
β) οι πτυχιούχοι θα δικαιούνται εξάμηνη παράταση στη σίτιση τους, η οποία θα
προστίθεται στην τρίμηνη ή εξάμηνη για τους πρόσφυγες, που ίσχυε από την
προηγούμενη απόφαση. Η παράταση θα δινόταν εφόσον ο πρύτανης εκτιμούσε ότι
συντρέχουν σοβαροί λόγοι, γ) οι πτυχιούχοι που θα εγγράφονται σε άλλη σχολή θα
σιτίζονται όπως και οι συμφοιτητές τους, μόνο εφόσον έχουν αξιόλογη επίδοση στα
μαθήματα τους 508 και δ) όσοι δεν προσήλθαν στις εξετάσεις, αποκτούν το δικαίωμα
να αιτιολογήσουν την απουσία τους και εφόσον η αιτία κριθεί επαρκής από τον
κοσμήτορα, θα συνεχίσουν να σιτίζονται κανονικά. 509
Παράλληλα με τις πετυχημένες διεκδικήσεις τους για το συσσίτιο και τα
σπουδαστικά αιτήματα, οι φοιτητές του ΕΑΜ Νέων εντείνουν και την πολιτιστική
τους δραστηριότητα. Το 1943 είναι ο χρόνος που τοποθετούν τις βάσεις της
πνευματικής αντίστασης στη Θεσσαλονίκη. Δεν μένει εκπολιτιστικό σωματείο ή
φιλανθρωπική οργάνωση που να μην προσεγγίζεται και να μην καθοδηγείται. Στις 9
Φεβρουαρίου, φοιτητές της Σχολής Νομικών και Οικονομικών επιστημών,
καταθέτουν υπόμνημα στη Σύγκλητο, με το οποίο ζητούν και παίρνουν την άδεια για
τη σύσταση φοιτητικής χορωδίας του Πανεπιστημίου. 510 Την επόμενη μέρα, η
Σύγκλητος χορηγεί στην επιτροπή περιθάλψεως απόρων και ασθενών φοιτητών,
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Ο πρωτοετής της Νομικής τη χρονιά εκείνη Γιάννης Τριάρχου αναφέρει: «Στην αρχή δεν
επιτρέπονταν οι πρωτοετείς να λαμβάνουν συσσίτιο. Έγινε αγώνας το 1942-43 για να μπουν και οι
πρωτοετείς». Τριάρχου Γ. Φοιτητής Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Προσωπική συνέντευξη στη
γράφουσα στις 27-5-2005,
Ένα μεγάλο ποσοστό φοιτητών που αποκτούσαν το πτυχίο τους, εγγράφονταν σε άλλη Σχολή του
Πανεπιστημίου, τις περισσότερες φορές μόνο για το συσσίτιο. Θεοφυλάκτου Α. Προσωπική
συνέντευξη…,
Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 7ον…, Συνεδρία 595 της 29ης Ιανουαρίου 1943, σ. 1-4, Αρχείο ΑΠΘ,
Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 7ον…, Συνεδρία 596 της 10ης Φεβρουαρίου 1943, σ. 2, Αρχείο ΑΠΘ,
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άδεια για την τέλεση καλλιτεχνικής γιορτής, με την προϋπόθεση ότι πριν την
εκδήλωση θα λάβει λεπτομερή γνώση για το πρόγραμμα και το περιεχόμενο της. 511
Στις 12 Μαρτίου, οι φοιτητές πραγματοποιούν στον Οίκο Φοιτητή φιλολογικό
μνημόσυνο του εθνικού μας ποιητή, Κ. Παλαμά. Σε αυτό μίλησε για τον ποιητή ο
Γιώργος Καφταντζής και απαγγέλθηκαν ποιήματα από τον Γιώργο Μέρτζιο.
Κυριάρχησε εθνική έξαρση και φιλελεύθερη ατμόσφαιρα. 512 Στις 14 του μήνα,
διοργανώνουν καλλιτεχνική γιορτή στο θέατρο του Λευκού Πύργου, όπου μέσα στ’
άλλα, χορεύουν παραδοσιακούς δημοτικούς χορούς, όπως Μακεδονικό, Κλέφτικο,
Καραγκούνα, Ρουσούλαινα, που παραπέμπουν στον εθνικοαπαλευθερωτικό αγώνα
του 1821 και συνδέουν άμεσα τις δύο εποχές. 513
Την ίδια περίοδο, άρχισε να λειτουργεί στον εγκαταλειμμένο στάβλο, της άλλοτε
έφιππης χωροφυλακής, που βρισκόταν απέναντι από το Πανεπιστήμιο, θέατρο σκιών.
Ο καραγκιοζοπαίχτης Χαρίλαος, ανάμεσα στις κλασικές κωμωδίες που παρουσίαζε,
έβαζε ένα νούμερο με τίτλο «Φοιτητικά Επίκαιρα». Το σενάριο γραφόταν από τους
φοιτητές και σατίριζε τη φοιτητική ζωή. Χαρακτηριστικότερο όλων ήταν αυτό, που ο
καραγκιόζης φοιτητής, έτρεχε όλη τη μέρα από συσσίτιο σε συσσίτιο. 514 Παράλληλα
πραγματοποιούνταν αρκετές διαλέξεις, με θέματα: «Η προκοπή της Επιστήμης», «Η
δημοτική μας γλώσσα» κ.α.. Τις διαλέξεις οργάνωνε η «Φιλοπρόοδη Συντροφιά». Μια
δραστήρια ομάδα από φοιτητές και άλλους διανοούμενους. 515
• ΕΠΟΝ του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Σημαντική εξέλιξη για την καλύτερη οργάνωση της αντιστασιακής δράσης των
φοιτητών στη Θεσσαλονίκη, αποτελεί η ίδρυση της ΕΠΟΝ. Καθώς η πρώτη απόφαση
της κεντρικής οργάνωσης, ήταν να σταλούν στελέχη από την Αθήνα προς όλη την
Ελλάδα, τα οποία είχαν μεγάλη οργανωτική εμπειρία. Έτσι, στις 24 Μαρτίου έφτασαν
στη Θεσσαλονίκη οι, Μπάμπης Δρακόπουλος, Λευτέρης Ελευθερίου, Άγγελος
Διαμαντόπουλος, Κατίνα Καρρά, και Πέτρος Δίβερης, οι οποίοι συνέβαλαν
σημαντικά στη συγκρότηση και ανάπτυξη της ΕΠΟΝ στη Θεσσαλονίκη και σε όλη τη
Μακεδονία. 516 Επομένως οι πρώτοι πυρήνες που είχαν δημιουργηθεί ένα χρόνο πριν
και είχαν ως αποτέλεσμα την οργανωτική ανάπτυξη του φοιτητικού κινήματος, όπως
έχει καταγραφεί μέχρι στιγμής, συναντούν την περίοδο αυτή την εμπειρία των
στελεχών της Αθήνας και οδηγούν σε μεγαλύτερες και ουσιαστικότερες
αντιστασιακές κινητοποιήσεις.
Η ιδρυτική διάσκεψη της ΕΠΟΝ Θεσσαλονίκης, έγινε σε ένα σπίτι στην
Καλαμαριά. Πήραν μέρος 24 στελέχη της νεολαίας. Σε αυτή παραβρέθηκε και ο
καθηγητής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, Δ. Καββάδας, που αργότερα έγινε
πρόεδρος του μακεδονικού συμβουλίου της ΕΠΟΝ. Η σύσκεψη κράτησε μία ημέρα,
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Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 7ον…, Συνεδρία 596 της 10ης Φεβρουαρίου 1943, σ. 2, Αρχείο ΑΠΘ,
Καφταντζής Γ., Το Ναζιστικό…, σ. 301, Φωτιάδης Θ., «Η πνευματική…», σ. 438, Καφταντζής Γ.,
Το Πανεπιστήμιο…, 1η εκδ., σ. 50,
Φωτιάδης Θ., ο.π., σ. 437, Μαχαίρας Ε., Η Τέχνη…, σ. 40,
Καφταντζής Γ., Θέατρο…, σ. 20,
Το ανεξάρτητο αυτό σωματείο δημοτικιστών ιδρύθηκε το 1942 και ουσιαστικά αποτέλεσε το
κύτταρο από το οποίο δημιουργήθηκε ο Εκπολιτιστικός Όμιλος Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
(ΕΟΠ). Η ηγετική του ομάδα ήταν οι Νίκος Μπαλής, Γιώργος Μέρτζιος και Θανάσης
Παπαδόπουλος. Μπαλής Σ. Αδελφός του Νίκου Μπαλή, φοιτητή της Φιλοσοφικής Σχολής του
ΑΠΘ. Προσωπική συνέντευξη στη γράφουσα στις 13-6-2005, Καφταντζής Γ., Το Πανεπιστήμιο…,
1η εκδ., σ. 50,
Με το που έφτασε ο Ελευθερίου στη Θεσσαλονίκη και είδε την οργάνωση αναφέρει: «σχηματίσαμε
την εντύπωση ότι το κίνημα Θεσσαλονίκης, βρισκόταν στο επίπεδο της Αθήνας των αρχών του
1942…». Ελευθερίου Λ., Το Πολυτεχνείο…, σ. 42, 47, 52, Ελευθερίου Λ., Συνεντεύξεις…, σ. 5,
Ε.Λ.Ι.Α., Δημητρίου Π., Εκ βαθέων…, σ. 110, Τρικαλινός Γ., Δρόμος…, σ. 38,
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από το πρωί έως το βράδυ, και πραγματοποιήθηκε στα τέλη Μαρτίου με αρχές
Απριλίου. Πήραν μέρος, ο οδηγητής της φοιτητικής ομάδας της Αθήνας, Βαγγέλης
Βασβανάς και οι Μπάμπης Δρακόπουλος, Λευτέρης Ελευθερίου, Βαγγέλης
Σακελλάρης, Κατίνα Καρρά κ.α. 517 Σε αυτή η ΟΚΝΕ και το ΕΑΜ Νέων
συγχωνεύονται και δημιουργείται η ΕΠΟΝ Θεσσαλονίκης. Διαπιστώνονται τα κενά
της αντίστασης και αποφασίζεται ότι το Πανεπιστήμιο και ο εργατοϋπαλληλικός
τομέας, χρειάζονται περισσότερο συντονισμό. Ο Ελευθερίου ορίζεται δεύτερος
γραμματέας της οργάνωσης και οδηγητής του Πανεπιστημίου και των μαθητών, ενώ
αναλαμβάνει και την ευθύνη της εφημερίδας της ΕΠΟΝ Μακεδονίας, τα «Λεύτερα
Νιάτα». 518 Η Κατίνα Καρά ορίζεται υπεύθυνη στις συνοικιακές οργανώσεις της
νεολαίας και ο φοιτητής Απόστολος Βενέτης, αναλαμβάνει τον εργατοϋπαλληλικό
τομέα. 519
Ακολουθεί η συνδιάσκεψη της ΕΠΟΝ Πανεπιστημίου. Αυτή έγινε στις αρχές
Απριλίου, στο σπίτι του εφέτη Βασιλείου, επί της οδού Μακεδονικής Αμύνης. Πήραν
μέρος δεκάδες φοιτητές και φοιτήτριες, όλα σχεδόν τα στελέχη της οργάνωσης και
των μαζικών χώρων του Πανεπιστημίου. Η προσέλευση γινόταν ανά ζεύγη σε τακτά
χρονικά διαστήματα, από το βράδυ της προηγούμενης ημέρας. Τις εργασίες της
παρακολούθησε και ο γραμματέας της Κομματικής Οργάνωσης Θεσσαλονίκης του
ΚΚΕ, Μάρκος Βαφειάδης. Η συνδιάσκεψη ξεκίνησε με μια σύντομη ομιλία του
Ελευθερίου, για το χαρακτήρα της ΕΠΟΝ. Με αυτή οριοθετεί το ιδεολογικοπολιτικό
πλαίσιο της νέας οργάνωσης, ότι δηλαδή θα είναι εθνική, απελευθερωτική,
δημοκρατική, προοδευτική, με τα ιδανικά της Λαϊκής Δημοκρατίας. Στη συνέχεια το
λόγο παίρνουν τα καθοδηγητικά στελέχη, όπου παράλληλα με την παράθεση της
μέχρι τώρα δράσης, πραγματοποιούν μια δημιουργική συζήτηση για την οργανωτική
δομή της ΕΠΟΝ και τις σχέσεις της με το κομουνιστικό κόμμα. 520 Καθορίζεται ότι οι
αποφάσεις των ανώτερων καθοδηγητικών οργάνων της, είναι υποχρεωτικές για όλες
τις οργανώσεις και δίνονται οι κατευθυντήριες θέσεις για την ολόπλευρη ανάπτυξη
της. 521
Η συνδιάσκεψη αυτή αποτελεί την έναρξη της ποιοτικής στροφής της αντίστασης
στη Θεσσαλονίκη. Τότε επισημαίνεται για πρώτη φορά η σημασία των μαζικών
χώρων, στο συνδυασμό νόμιμης και παράνομης οργάνωσης και δράσης. Η επιλογή
αυτή στηρίχθηκε επιπλέον στις καλές σχέσεις των φοιτητών με τους καθηγητές, οι
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Δημητρίου Π., Εκ βαθέων…, σ. 105, Βενέτης Α., Συνεντεύξεις…, σ. 2, Καφταντζής Γ.,
Συνεντεύξεις…, σ. 2, Ε.Λ.Ι.Α., Καφταντζής Γ., Το Πανεπιστήμιο…, 1η εκδ., σ. 38,
Υπεύθυνος έκδοσης ορίζεται ο φοιτητής του Πολυτεχνείου Λευτέρης Ελευθερίου και υπεύθυνος
ύλης αναλαμβάνει ο φοιτητής του ΑΠΘ, Πάνος Θασίτης. Το πρώτο φύλλο της κυκλοφορεί στις 2
Ιουνίου 1943. Όταν η εφημερίδα άρχισε να εκδίδεται στο βουνό από την άνοιξη του 1944,
κυκλοφόρησε και η «Έφοδος», όργανο του Συμβουλίου Πόλης της ΕΠΟΝ Θεσσαλονίκης. Μέχρι
το τέλος της κατοχής κυκλοφόρησαν 24 φύλλα. Μετά την αποχώρηση των Γερμανών, αρχίζει η
νόμιμη περίοδος της εκδόσεως, που πιθανότατα λήγει στις 7 Μαΐου του 1946, όταν και κυκλοφορεί
το 48ο και τελευταίο φύλλο που εντοπίστηκε. Από τις 25 Ιανουαρίου 1945 μέχρι το τέλος,
διευθύνεται από συντακτική επιτροπή, υπεύθυνος της οποίας ήταν ο φοιτητής του ΑΠΘ, Θανάσης
Φωτιάδης. Γούναρης Β. – Παπαπολυβίου Π., Ο φόρος…, σ. 83, Βαρών Ο., Ελληνικός…, τ. Α΄, σ.
216-217, Ελευθερίου Λ., Το Πολυτεχνείο…, σ. 52, 73, 91,
Ελευθερίου Λ., ο.π., σ. 52-54,
Ομιλητής ήταν και ο Θανάσης Γιαννούσης. Σε συνέντευξη του το 2005 και αναφερόμενος στην
τότε ομιλία του, μεταξύ άλλων είπε: «Το κύριο πνεύμα είναι ότι δεν έχουν θέση οι κομματικές
οργανώσεις της νεολαίας τώρα. Η νεολαία κινείται σε εθνικό πλαίσιο και έτσι πρέπει να
αντιμετωπίσει τα προβλήματα. Διαλύουμε την ΟΚΝΕ και καλούμε και άλλες οργανώσεις να
διαλυθούν και να προσχωρήσουν στην ΕΠΟΝ». Γιαννούσης Θ. Προσωπική συνέντευξη…,
Ελευθερίου Λ., Το Πολυτεχνείο…, σ. 62, Καφταντζής Γ., Συνεντεύξεις …, σ. 2, και Χατζηανθίμου
Ά., Συνεντεύξεις…, σ. 3, Ε.Λ.Ι.Α.,
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οποίοι θα προσέδιδαν κύρος και θα ήταν οι εγγυητές για την οποιαδήποτε νόμιμη
παρουσία τους. Για να ανταποκριθεί η ΕΠΟΝ στις καινούριες απαιτήσεις, κρίθηκε
αναγκαία η ανάπτυξη μιας νέας οργανωτικής πολιτικής, που θα στηρίζεται σε
συλλογικά καθοδηγητικά όργανα, με στόχο την εξάπλωση της βάσης της. Για το λόγο
αυτό αλλάζει το στυλ της καθοδήγησης προς αυτή την κατεύθυνση. Δημιουργούνται
καθοδηγητικά τομεακά όργανα, που έχουν μια ορισμένη οργάνωση, με μαζικό
προσανατολισμό και μαζική δράση. Καταργούνται οι 4 αχτίδες της ΟΚΝΕ, οι
υπαχτίδες, τα τμήματα, οι πυρήνες και οι ομάδες. Γίνεται τομεακό συμβούλιο της
ΕΠΟΝ Πανεπιστημίου, στο οποίο αναλαμβάνει γραμματέας ο φοιτητής Δασολογίας
από τον Πολυπόταμο Φλώρινας, Παναγιώτης Δουλγεράκης, μέχρι πρότινος
γραμματέας της ΟΚΝΕ και του ΕΑΜ Νέων. 522 Ο φοιτητής Νομικής από τη Λαμία,
Βαγγέλης Σακελλάρης, γίνεται γραμματέας του κομματικού πυρήνα, που θα
βρίσκεται στο προεδρείο της ΕΠΟΝ Πανεπιστημίου. Μέλη του συμβούλιου είναι
επίσης οι Παναγής Νεόφυτος, Γιώργος Καφταντζής και άλλοι. 523
Παράλληλα αξιολογείται το στελεχιακό δυναμικό στη βάση της μέγιστης απόδοσης.
Επιλέγονται φοιτητές-στελέχη ικανά για δράση, αλλά και για καθοδηγητές.
Συνδυάζουν τη μαζικότητα, την αγωνιστικότητα και την ικανότητα να γενικεύουν
ιδεολογικοπολιτικά την πρακτική και τη δράση της οργάνωσης και να διαμορφώνουν
συντροφικές και ανθρώπινες σχέσεις. Μέσα από τους αγώνες τους ξεχώρισαν και
αποτέλεσαν αληθινό φυτώριο, πάνω στο οποίο στηρίχθηκε η εξάπλωση του
αντιστασιακού κινήματος στη Θεσσαλονίκη οι Άνθιμος Χατζηανθίμου (Μακεδόνας),
Παρίσης Κατσαρός, Γιάννης Μήττας, Σωκράτης Σιαπέρας, Απόστολος Δαμιανίδης,
Θανάσης και Γιώργος Γιαννούσης, Χάρης Τάλλαρος, Βασίλης Τάλλαρος, Θανάσης
Παπαδόπουλος, Μανώλης Αναγνωστάκης, Ουρανία Βιζουκίδου, Λίτσα
Παπαδοπούλου, Άννα Αναστασιάδου, Αλεξάνδρα Μιχαλάκογλου, Δημητρίου Πάνος,
Ταξιάρχης Παπαδόπουλος, Γιάννης Λόλας (Λαοκράτης), Τάκης Χασήρ, Μήτσος
Μπαμπαλίτης, Λεόντιος Τριανταφυλίδης, Κούλα Ελευθεριάδου, Αρίστος Τσοχατζής,
Ισμήνη Τζώρτζη Νίκος Ζαχόπουλος, Νίκος Μπαλής, Πάνος Θασίτης Γιάννης
Τριάρχου κ.α. Τα στελέχη αυτά, μαζί με τους προαναφερθέντες Αθηναίους φοιτητές,
πλαισίωσαν τα κεντρικά και τα περιφερειακά καθοδηγητικά όργανα των οργανώσεων
της ΕΠΟΝ Μακεδονίας. 524
Την ίδια περίοδο λαμβάνει χώρα και το «σχέδιο τελικής λύσης» των Γερμανών, που
αφορούσε στην κατάληξη των διώξεων τους έναντι των Εβραίων, με τη συγκέντρωση
τους σε γκέτο και τον εκτοπισμό τους από την Ελλάδα. Έτσι το χρονικό διάστημα
από τις 15 Μαρτίου μέχρι τις 3 Μαΐου 1943, έφυγαν 15 από τις συνολικά 18
σιδηροδρομικές αποστολές Εβραίων, με προορισμό τα στρατόπεδα συγκέντρωσης και
τα κρεματόρια της Ευρώπης. Όπως είναι ευνόητο, το φοιτητικό κίνημα στη
Θεσσαλονίκη, που βρισκόταν στη φάση της οργανωτικής σύνταξης της ΕΠΟΝ, δεν
ήταν προετοιμασμένο να δράσει συλλογικά και συντονισμένα για την αντιμετώπιση
του φαινομένου αυτού. Χαρακτηριστικά αναφέρει ο φοιτητής την εποχή εκείνη,
Γιάννης Τριάρχου: «από τα πρώτα αντιεβραϊκά μέτρα μέχρι την "τελική λύση" στην
Ελλάδα το αντιστασιακό κίνημα δεν είχε οργανωθεί, ώστε να είναι αισθητή μια
αποτελεσματική παρέμβαση διάσωσης». Επομένως οι προσπάθειες διάσωσης,
κινήθηκαν σε ατομικό επίπεδο και είχαν συχνά έναν εντελώς αστάθμητο και
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Ο Δουλγεράκης το Δεκέμβριο του 1943, γίνεται υπεύθυνος της ΟΠΛΑ και στη θέση του
τοποθετείται ο Βαγγέλης Σακελλάρης. «Ηρωικά παιδιά της ΕΠΟΝ», εφ. Έφοδος, αρ. φύλλου 8, 31
Οκτωβρίου 1944, σ. 1, Φάκελος 5, Παράνομος Τύπος, Ε.Λ.Ι.Α.,
Ελευθερίου Λ., Το Πολυτεχνείο…, σ. 62-64,
Δημητρίου Π., Εκ βαθέων…, σ. 107-108, Ελευθερίου Λ., Το Πολυτεχνείο…, σ. 60-61,
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αυθόρμητο χαρακτήρα. 525 Στη βάση αυτή, συνεχίζει ο Τριάρχου «δε μπορεί να
αγνοηθούν η διάθεση και οι πρωτοβουλίες, αλλά και το μερικό αποτέλεσμα της
συμβολής αγωνιστών της εαμικής αντίστασης, στην περιορισμένη διάσωση ανθρώπων
από την εξόντωση». 526
Βέβαια στα αρχεία Γιαντ Βασέμ της Ιερουσαλήμ, υπάρχει επιστολή του Ασέρ
Μωϋσή προς τον Ι. Νεχαμά, στην οποία αναφέρεται ότι δύο μέλη της Κεντρικής
Επιτροπής του ΕΑΜ, οι Δ. Μαραγκός και Ηλ. Κεφαλίδης, μόλις άρχισαν οι διωγμοί
επισκέφτηκαν τον αρχιραβίνο Κόρετς και του πρότειναν συνεργασία για τη διάσωση
των ομοεθνών του, την οποία εκείνος αρνήθηκε. 527 Συμπερασματικά θα μπορούσε να
ειπωθεί, πως οι συνθήκες και οι όροι υπό τους οποίους πραγματοποιήθηκε, η
συνεργασία αριστερών αντιστασιακών οργανώσεων και των διωκόμενων Εβραίων,
αλλά και το εύρος αυτής της συνεργασίας όπου και αν υπήρξε, είναι ζητούμενα που
ακόμη απασχολούν τη σύγχρονη ιστορική έρευνα. 528
• Η πρώτη διαδήλωση της Θεσσαλονίκης
Σε παράλληλο χρόνο με την άφιξη των στελεχών της ΕΠΟΝ από την Αθήνα, τα
στελέχη του ΕΑΜ Νέων προετοιμάζονται για τον εορτασμό της εθνικής επετείου.
Είναι η πρώτη φορά που θα επιχειρήσουν να πραγματοποιήσουν διαδήλωση στην
πόλη. Η εκδήλωση οργανώθηκε από την Επιτροπή Πόλης του ΕΑΜ Νέων, η οποία
ήταν πενταμελής, με Γραμματέα τον Άθνιμο Χατζηανθίμου και μέλη τους Λεόντιο
Τριανταφυλλίδη, το Γιάννη Δερμετζόγλου κ.α. Όλοι τους φοιτητές. Στη σύσκεψη για
την οργάνωση της εκδήλωσης, ο Β. Βασβανάς πρότεινε να γίνει μία πορεία μόλις 40
Η Ουρανία Βιζουκίδου, φοιτήτρια της Φιλολογίας του ΑΠΘ, η οποία στην αντίσταση δούλεψε στον
ΕΟΠ, είχε μετατρέψει το σπίτι της στην Άνω Πόλη σε γιάφκα, ενώ παράλληλα έκρυβε και
Εβραίους. Weber J., Πρόσωπα…, σ. 128,
526
Τριάρχου Γ., Φοιτητής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Επιστολή στη γράφουσα στις 21-7-2010
527
Ο Δρ. Κόρετς είχε συλληφθεί από τους Γερμανούς και φυλακιστεί στη Βιέννη για λίγους μήνες,
όταν το Μάιο του 1941 σε ομιλία του, είχε εκφραστεί εναντίον των δυνάμεων του Άξονα. Την
άνοιξη του 1942 ξαναφυλακίστηκε όταν διεκδίκησε τη νόμιμη άσκηση των δικαιωμάτων του ως
αρχιραβίνου-εκπροσώπου της εβραϊκής κοινότητας, ιδιότητα που οι Γερμανοί του είχαν αφαιρέσει.
Τελικά το Δεκέμβριο οι κατακτητές τον διόρισαν ως δοτό πρόεδρο της κοινότητας, παρά την
αντίθετη γνώμη του κοινοτικού συμβουλίου. Κατά την εφαρμογή των φυλετικών μέτρων, το
Φεβρουάριο και Μάρτιο του 1943, ο Κόρετς έδειξε πνεύμα υπακοής και εκτέλεσε τις διαταγές
καθησυχάζοντας το ποίμνιο του. ενώ τελικά εκτοπίστηκε με την τελευταία αποστολή των
«προνομιούχων» και στις 3 Ιουνίου 1945, πέθανε από εξανθηματικό τύφο. Συμπερασματικά: «Η
πολιτική παραπλάνησης των ναζί, η μυστικότητα που τηρήθηκε σχετικά με τα στρατόπεδα εξόντωσης,
η απουσία ρητής πληροφόρησης σε συνδυασμό με τη διασπορά αντιθετικών φημών, ο καταιγιστικός
τρόπος εφαρμογής των φυλετικών μέτρων, καθιστούν δύσκολη την εκτίμηση του μεγέθους της
ευθύνης του Κόρετς. Ίσως στην περίπτωση του ισχύει αυτό που η Hannah Arendt, σχολιάζοντας την
ανάλογη στάση άλλων Εβραίων ηγετών, ονόμασε "σύγχυση κριτηρίων"». Αμπατζόγλου Φ.,
(επιμέλεια-επίμετρο), Προφορικές μαρτυρίες Εβραίων της Θεσσαλονίκης για το ολοκαύτωμα,
Θεσσαλονίκη, Ίδρυμα ΕΤΣΑΧΑΙΜ, «Παρατηρητής», 1998, σ. 439-440,
528
Οι πρώτες αντιδράσεις στις διώξεις των Εβραίων από τους Γερμανούς, καταγράφονται το Μάρτιο
του 1943. Τότε ο δικηγορικός σύλλογος Θεσσαλονίκης, απέστειλε διάβημα στον «πρωθυπουργό»
Κ. Λογοθετόπουλο, όπου ζητούσε «τον περιορισμόν των Εβραίων εις μίας ελληνικήν νήσον», αντί
της εκτόπισης τους εκτός Ελλάδας. Πρόταση που έβρισκε σύμφωνο το Αρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό.
Στη συνέχεια ο Λογοθετόπουλος απέστειλε δύο επιστολές στον πρεσβευτή των Γερμανών
Άλτενμπουργκ, με τις οποίες μετέφερε τις «αγωνιώδεις εκκλήσεις των εδιαφερομένων» και
παρακαλούσε να σταματήσει η εφαρμογή φυλετικών μέτρων. Τέλος το πιο γνωστό επίσημο
διάβημα από τις ελληνικές προς τις Γερμανικές αρχές, έγινε στην Αθήνα στις 24 Μαρτίου από τον
Αρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό. Σε αυτό υπέγραφαν εικοσιένα θεσμικοί φορείς μεταξύ των οποίων ήταν
και οι πρυτάνεις των ΑΕΙ. Σε όλες αυτές τις κινήσεις και προτάσεις αντίθετος ήταν ο Γενικός
Διοικητής Μακεδονίας, Β. Σιμωνίδης, ο οποίος στο ζήτημα αυτό ευθυγραμμίστηκε με την πολιτική
των Γερμανών. Αμπατζόγλου Φ., (επιμέλεια-επίμετρο), Προφορικές…, σ. 431-432,
525
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μέτρων, ώστε να μην υπάρξουν απώλειες, αλλά και να μην προλάβουν να τη
διαλύσουν οι Γερμανοί και θεωρηθεί αποτυχημένη. Ο Χατζηανθίμου όμως επέμενε
να γίνει μία σωστή διαδήλωση, όπως και έγινε τελικά με δική του ευθύνη. 529
Την Τετάρτη 24 Μαρτίου το υπουργείο Παιδείας απέστειλε τηλεγράφημα, με το
οποίο ενημέρωνε το ΑΠΘ, πως κατά την ημέρα της εθνικής επετείου «ουδεμία τελετή
γίνη». 530 Ενώ οι Γερμανοί με έγγραφο τους στο Πανεπιστήμιο, καθιστούν σαφές πως
τη μέρα αυτή απαγορεύονται οι συγκεντρώσεις. Οι φοιτητές όμως πήραν άλλη
απόφαση. Από το πρωί της Πέμπτης μια ομάδα από 25 φοιτητές με επικεφαλής το
Στράτο Ευστρατιάδη, πήγε στο Σανατόριο Ασβεστοχωρίου και οργάνωσε για τους
φυματικούς την εθνική γιορτή, με ομιλία, απαγγελίες, τραγούδια και χορό.
Παράλληλα μια ομάδα της Νομικής με τον Τάκη Χασίρ επικεφαλής, πήγε στο
Παράρτημα του Γ΄ Γυμνασίου στην οδό Ιουλιανού για να παρακινήσει τους μαθητές
να κατέβουν στη διαδήλωση. 531
Η κύρια συγκέντρωση των φοιτητών, σύμφωνα με την καθοδήγηση του ΕΑΜ
Νέων, θα γινόταν στην Αχειροποίητο και η δευτερεύουσα στην Αγία Σοφία. Μετά το
τέλος της δοξολογίας στην Αχειροποίητο, ανέβηκε στον άμβωνα και μίλησε για τον
ξεσηκωμό του 1821, ο φοιτητής της Νομικής Λάκης Ζαβάκος. Ο οποίος όχι μόνο δεν
ήταν οργανωμένος με την ΕΠΟΝ, αλλά αντίθετα ήταν βασιλόφρονας.532 Έκλεισε την
ομιλία του με τους στίχους του Μιστράλ: «Κι αν πρέπει να πεθάνουμε για την Ελλάδα/
θεία ειν’ η δάφνη! Μια φορά κανείς πεθαίνει…». 533 Ταυτόχρονα, πολλές ομάδες
φοιτητών από διάφορα σημεία της Θεσσαλονίκης, κατευθύνονταν μέσα από
παρόδους στην πλατεία της Αγίας Σοφίας. 534 Εκεί βρήκαν συγκεντρωμένους τους
υπόλοιπους φοιτητές, που μετά τη δοξολογία τους περίμεναν.
Αμέσως μετά ξεκινά η διαδήλωση και κατευθύνεται προς το Λευκό Πύργο.
Δεκάδες φοιτητές, βαδίζοντας συντεταγμένοι σε τετράδες, με την ελληνική σημαία
ξεδιπλωμένη μπροστά, προχωρούν στην οδό Αγ. Σοφίας και κατεβαίνουν στη Λεωφ.
Νίκης. Σημαιοφόροι και στεφανηφόροι, ήταν διάκονοι φοιτητές της Θεολογίας, με τα
ράσα τους. 535 Σε όλη τη διαδρομή οι φοιτητές τραγουδούσανε το «Μαύρ’ είν’ η νύχτα
στα βουνά» και «Τα ρόδα, τα τριαντάφυλλα της άνοιξης καμάρι». Καθώς διασχίζανε
τους δρόμους, ο κόσμος έβγαινε στα μπαλκόνια και χειροκροτούσε ενθουσιασμένος.
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Χατζηανθίμου Ά., Συνεντεύξεις…, σ. 1, Ε.Λ.Ι.Α.,
Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 7ον…, Συνεδρία 602 την 24η Μαρτίου 1943, σ. 2, Αρχείο ΑΠΘ,
Σακελλάρης Β., «Το Πανεπιστήμιο…», σ. 38, Καφταντζής Γ., Το Πανεπιστήμιο…, 1η εκδ., σ. 7677,
Το απόγευμα οι Γερμανοί πήγαν στο σπίτι του να τον συλλάβουν. Ο Ζαβάκος γλίτωσε από την
Γκεστάπο, επειδή ήταν ορφανός γιος Έλληνα αξιωματικού που είχε κάνει αιχμάλωτος στο Γκέρλιτς
κατά τον Α΄ Παγκόσμιο πόλεμο και επειδή συνηγόρησαν γι’ αυτόν ο Μητροπολίτης Γεννάδιος και
ο Βιζουκίδης. Τριάρχου Γ., Συνεντεύξεις από το αρχείο της ΕΡΤ, Φάκελος Ρ,Σ,Τ, 317, σ. 2, και
Καφταντζής Γ., Συνεντεύξεις…, σ. 3, Ε.Λ.Ι.Α., Αναγνώστου Κ. Προσωπική συνέντευξη…,
Τομανάς Κ., Χρονικό…, σ. 241,
Η Μητρόπολη Θεσσαλονίκης διαβιβάζει στη Σύγκλητο το υπ. αριθ. 856/1-4-1943 έγγραφο του
εκκλησιαστικού Συμβουλίου της Παναγίας Αχειροποιήτου «περί αταξιών και εκδηλώσεων
γενομένων εν τω Ναώ τούτω υπό φοιτητών κατά την 25ην Μαρτίου». Με την έκκληση να προβεί ο
πρύτανης σε συστάσεις προς τους φοιτητές. Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 7ον…, Συνεδρία 605 της
7ης Απριλίου 1943, σ. 2, Αρχείο ΑΠΘ,
Όπως περιγράφει η Ελευθερία Δροσάκη, που ανήκε μαζί με τον Βασίλη Ξανθόπουλο στην ομάδα
της Άνω Πόλης και είχε καθοδηγητή το φοιτητή της Γεωπονικής, Βασίλη Τάλλαρο. Δροσάκη Ε.,
Εν Θεσσαλονίκη…, σ. 79-80,
Το στεφάνι ήταν κρυμμένο στον Αι Γιάννη, δίπλα στην Αγία Σοφία και το έφεραν μόλις άρχισε η
διαδήλωση. Το συνεργείο που είχε αναλάβει τις τεχνικές ετοιμασίες της διαδήλωσης, είχε θυμηθεί
το στεφάνι όταν έκλεισαν τα ανθοπωλεία. Για το λόγο αυτό αναγκάστηκε το βράδυ να κλέψει ένα
από το νεκροταφείο της Άγιας Ευαγγελίστριας. Καφταντζής Γ., Το Πανεπιστήμιο…, 1η εκδ., σ. 74,
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Η διαδήλωση τελικά καταλήγει στην προτομή του ναυάρχου Βότση. 536 Εκεί οι
φοιτητές κάνουν κύκλο και ο Άνθιμος Χατζηανθίμου, φοιτητής Νομικής, στεφανώνει
με μια μικρή προσφώνηση το μνημείο του ήρωα Βότση. 537 Ύστερα όλοι ψάλλουν τον
εθνικό ύμνο. Την ίδια ώρα έφταναν και οι χωροφύλακες για να τους διαλύσουν, όμως
ακούν τον εθνικό ύμνο και χαιρετούν σε στάση προσοχής. Αμέσως μετά τους είπαν
να διαλυθούν, γιατί από στιγμή σε στιγμή θα επενέβαιναν οι Γερμανοί. Μερικοί
μαθητές φύγανε, οι φοιτητές όμως παρέμειναν. 538
Στη συνέχεια, φεύγοντας από το άγαλμα του Βότση, ανηφορίζουν για το
Πανεπιστήμιο. Περνάνε από την οδό Πολωνίας, όπου έμενε ο καθηγητής τους Χ.
Θεοδωρίδης. Με τις φωνές τους και τα τραγούδια τους τον ξεσηκώνουν και βγαίνει
στο μπαλκόνι του. Τους βλέπει και δεν μπορεί να τους μιλήσει από την συγκίνηση,
μόνο χαιρετάει δακρυσμένος. Σε μια στιγμή χάνεται μέσα στο σπίτι και επιστρέφει με
την ελληνική σημαία την οποία και ρίχνει κάτω στους φοιτητές του. Ο Γιώργος
Σακελλαρίου (Ιατρικής) και ο Θεοδόσης Βακαρέλης (Νομικής) μαζί με άλλους δύο
συμφοιτητές τους την παίρνουν, γονατίζουν όλοι και ψάλλουν τον εθνικό ύμνο.
Ύστερα την πιάνουν από τις τέσσερις πλευρές και ξεκινάνε για το Πανεπιστήμιο. 539
Λίγο πιο κάτω κάνουν μπλόκο οι Γερμανοί και αρχίζει το κυνηγητό. 540 Οι φοιτητές
σκορπίζονται στα στενά και συγκεντρώνονται ξανά καμιά διακοσαριά μέτρα
παρακάτω, προχωρούν και με τη σημαία του καθηγητή τους, ο Νίκος Σουανίδης
αγκαλιάζει το άγαλμα του μακεδόνα ήρωα του ΄21, Καρατάσου, που βρισκόταν
απέναντι. 541 Εντωμεταξύ οι Γερμανοί είχαν συλλάβει μερικούς φοιτητές στην πλατεία
Σιντριβανίου. Γνωρίζοντας οι υπόλοιποι την τύχη των συλληφθέντων, στρέφονται
αποφασισμένοι προς τους Γερμανούς και ζητάνε επίμονα να τους ελευθερώσουν.
Σύμφωνα με τον Καφταντζή και τη Δροσάκη, οι Γερμανοί παραδόξως άφησαν τους
συλληφθέντες και τότε όλοι οι φοιτητές έφυγαν τρέχοντας διαλύοντας τη
διαδήλωση. 542
Τα αποκαλυπτήρια της προτομής του Βότση, έργο του στενημαχιώτη γλύπτη Κώστα Δημητριάδη,
είχαν γίνει στις 11 Φεβρουαρίου του 1938. Τομανάς Κ., Χρονικό…, σ. 197,
537
Ο Χατζηανθίμου, που ήταν γνωστός στους λογοτεχνικούς κύκλους της Θεσσαλονίκης σαν
σουρεαλιστής ποιητής με το ψευδώνυμο Άνθιμος Φιλιτάς, είπε: «Ορκιζόμαστε στην ιερή μνήμη των
ηρώων του ΄21 ότι θα πολεμήσουμε μ’ όλες μας τις δυνάμεις για την απελευθέρωση της πατρίδας μας.
Αυτή τη στιγμή ακούμε την κλαγγή των όπλων της κλεφτουριάς του Ολύμπου». Μετά από αυτή την
εκδήλωση καταζητείται από τους Γερμανούς. Βγαίνει στην παρανομία και λίγο αργότερα φεύγει
για το βουνό με το όνομα Γιάννης Μακεδόνας. Είναι ο ποιητής που έγραψε τους στίχους του ύμνου
της ΕΠΟΝ, που τραγουδήθηκε πολύ στη Μακεδονία. Τους στίχους μελοποίησε ο μουσικός Γιάννης
Χαρατσάρης. Χατζηανθίμου Ά., Συνεντεύξεις…, σ. 2, Ε.Λ.Ι.Α., Χατζηανθίμου Ά., «Το στεφάνωμα
του Βότση φούντωσε την Αντίσταση», εφ. Τα Νέα, 26 Μαρτίου 1983, σ. 5, Προσωπικό Αρχείο
Χατζηανθίμου Χ., «Πως γράφτηκε ο ύμνος της ΕΠΟΝ», Χατζηαντωνίου Φ., «Ο ποιητής Άνθος
Φιλητάς», περ. «Ενενήντα Επτά», τχ. 11, Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης,
Θεσσαλονίκη Μάιος 1997, σ. 28,
538
Καφταντζής Γ., Το Πανεπιστήμιο…, σ. 73-74, Γούναρης Β. – Παπαπολυβίου Π., Ο φόρος…, σ. 83,
Σακελλαρίου Χ., Η παιδεία…, σ. 221, Κατσαντώνης Γ., Εκπαιδευτικοί…, σ. 28-29, Μαχαίρας Ε.,
Η Τέχνη…, σ. 39, Οικονομίδης Γ., Τώρα…, σ. 38-39, Δροσάκη Ε., Εν Θεσσαλονίκη…, σ. 80,
Καφταντζής Γ., Συνεντεύξεις…, σ. 5-6 και Χατζηανθίμου Ά., Συνεντεύξεις…, σ. 1-2, Ε.Λ.Ι.Α.,
539
Σακελλαρίου Γ. Προσωπική συνέντευξη…, Βακαρέλης Θ. Φοιτητής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ.
Προσωπική συνέντευξη στη γράφουσα 6-10-2005,
540
Ο Γ. Καφταντζής είχε δανείσει στο Γιώργο Μέρτζιο, ένα κοστούμι για να το φορέσει. Την ώρα της
διαδήλωσης άρχισε να βρέχει και το κοστούμι που ήταν φτιαγμένο από ροκανίδια, βάρυνε και
σχεδόν κοκάλωσε. Το γεγονός αυτό δυσκόλεψε αφάνταστα τον Μέρτζιο όταν επιτέθηκαν οι
Γερμανοί, καθώς δυσκόλεψε το τρέξιμο του και παραλίγο να τον πιάσουν. Καφταντζής Γ., Το
Πανεπιστήμιο…, 1η εκδ., σ. 47,
541
Δημητρίου Π., Εκ βαθέων…, σ. 106,
542
Καφταντζής Γ., Το Πανεπιστήμιο…, 1η εκδ., σ. 74-76, Φωτιάδης Θ., «Η πνευματική…», σ. 437,
Λάζος Χ., Ελληνικό…, σ. 301-302, Χασιώτης Ι.Κ. – Αραβαντινός Δ., Το Πανεπιστήμιο…, σ. 440,
536
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Το βράδυ της Πέμπτης, οι φοιτητές συγκεντρώθηκαν ξανά στην αρχή της οδού Αγ.
Δημητρίου και σχημάτισαν νέα διαδήλωση προς την πλατεία Διοικητηρίου. 543 Στη
διαδήλωση αυτή συνελήφθη από την αστυνομία ένας φοιτητής. Την επόμενη μέρα ο
καθηγητής Χ. Θεοδωρίδης, θα παρέδιδε στο Πειραματικό Σχολείο το μάθημα
φιλοσοφίας, που είχε αναβληθεί εξαιτίας της διακοπής των μαθημάτων της 24ης
Μαρτίου. Ο Θεοδωρίδης με τη στάση του την προηγούμενη μέρα, είχε αναδειχτεί
πρωταγωνιστής των εκδηλώσεων τιμής για την επέτειο και η προσμονή των φοιτητών
να παρακολουθήσουν το μάθημα του ήταν μεγάλη. 544 Με πρόσχημα λοιπόν ότι θα
ακούσουν τον καθηγητή να διδάσκει, οι φοιτητές του ΕΑΜ Νέων όρισαν τη
συγκεκριμένη ώρα του μαθήματος για τη συγκέντρωση τους. Σε όλους όμως υπήρχε
η κρυφή επιθυμία να τον δουν να σχολιάζει όλα όσα διαδραματίστηκαν, η οποία
ενισχυόταν από τη μέχρι τώρα παράδοση που είχε δημιουργήσει, καθώς κάθε μάθημα
του ήταν και ένα πατριωτικό κήρυγμα. 545 Ο Θεοδωρίδης εκ παραδρομής
προγραμμάτισε το μάθημα του στο Πειραματικό Σχολείο, την ίδια ώρα που παρέδιδε
ο καθηγητής της Γεωπονίας Κ. Λιβαδάς, χωρίς να τον ενημερώσει για την αλλαγή
του προγράμματος. Οι φοιτητές βλέποντας πως στην αίθουσα γινόταν μάθημα, δεν
περίμεναν να τελειώσει και άρχισαν να εισέρχονται. Αυτό δημιούργησε αναστάτωση
με αποτέλεσμα ο Λιβαδάς να διακόψει ενοχλημένος την παράδοση. Ακολούθως πήγε
στο γραφείο του Πειραματικού Σχολείου, όπου ήταν ο Θεοδωρίδης και
διαμαρτυρήθηκε σε έντονο ύφος. Για την επίλυση της διένεξης κλήθηκε από το
Λιβαδά και ο πρύτανης. Ο Θεοδωρίδης αναγνώρισε πως για την ανωμαλία ευθύνεται
αυτός, γιατί δεν ενημέρωσε το συνάδελφο του. Η ώρα όμως είχε περάσει και το
επεισόδιο αυτό είχε διαταράξει το κλίμα σε τέτοιο βαθμό, που όταν επιτροπή των
φοιτητών πήγε στο γραφείο να ρωτήσει εάν θα γίνει το μάθημα, τους ανακοινώθηκε
πως αυτό θα γινόταν μία άλλη μέρα.
Όταν η επιτροπή γύρισε στο αμφιθέατρο και ανακοίνωσε την απόφαση των
καθηγητών, 150 φοιτητές παρέμειναν και ζητούσαν να γίνουν ενέργειες ώστε να
ελευθερωθεί ο φοιτητής που είχε συλληφθεί το προηγούμενο βράδυ. 546 Ο πρύτανης
568, Αναστασιάδης Γ., Το Πανεπιστήμιο…, σ. 266-267, Σακελλαρίου Χ., Η παιδεία…, σ. 222,
Κατσαντώνης Γ., Εκπαιδευτικοί…, σ. 30, Αναστασιάδης Γ., Ανεξάντλητη…, σ. 50-51,
Οικονομίδης Γ., Τώρα…, σ. 39, Δροσάκη Ε., Εν Θεσσαλονίκη…, σ. 80-81, Μπιναρδόπουλος Γ.,
Ρούπας Χ., Χλιάπας Θ., «25η Μαρτίου 1943. Αίγιο», περ. «ΕΑΜ-Αντίσταση», τχ. 24, ΙανουάριοςΦεβρουάριος-Μάρτιος, 1993, σ. 31, Τριανταφυλλίδης Γ., Συνεντεύξεις από το αρχείο της ΕΡΤ,
Φάκελος Ρ,Σ,Τ, 314, σ. 1, και Τριάρχου Γ., Συνεντεύξεις…, σ. 2, Χατζηανθίμου Ά.,
Συνεντεύξεις…, σ. 2, Καφταντζής Γ., Συνεντεύξεις…, σ. 5-6, Ε.Λ.Ι.Α., Τριάρχου Γ. Προσωπική
συνέντευξη…,
543
Χατζηανθίμου Ά., «Το στεφάνωμα…», σ. 5
544
Αντίθετα ένας άλλος καθηγητής ο Κ. Σκλαβούνος, με το που επιστρέφουν στο μάθημα τους οι
φοιτητές της Δασολογίας, τους ανακοινώνει: «Εγώ δε θέλω οι φοιτητές μου να αναμειγνύονται εις
τιούτου είδους οχλοκρατικάς εκδηλώσεις. Να περιορίζονται μόνον εις τα μαθήματα των και να μην
ξεχνούν ότι είναι μόνον φοιτητές». «Δεν πρέπει όμως να ξεχνούμε ότι είμαστε Έλληνες», του απαντά
ο φοιτητής Δασολογίας, Δαμιανίδης Απόστολος. Προσωπικό αρχείο του Δαμιανίδη Α.,
«Αναμνήσεις από την Αντίσταση», (χειρόγραφες σημειώσεις), σ. 1,
545
Ο φοιτητής Νομικής Νίκος Ταγαράς αναφέρει: «Ο καθηγητής της Φιλοσοφικής Χαράλ. Θεοδωρίδης,
οργάνωνε τακτικές συγκεντρώσεις φιλοξενούμενες σε χώρο του Πειραματικού Σχολείου, τις οποίες
αποκαλούσε "μαθήματα" αλλά ήταν στην πραγματικότητα κοινωνικά-απελευθερωτικά "κηρύγματα",
που συγκέντρωναν μεγάλο πλήθος φοιτητών και προκαλούσαν ενθουσιασμό στους ακροατές».
Ταγαράς Ν. Φοιτητής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Επιστολή στη γράφουσα το Νοέμβριο του
2005,
546
Σύμφωνα με τον Καφταντζή ο οποίος λανθασμένα αναφέρει πως το μάθημα του Θεοδωρίδη έγινε
στις 24 Μαρτίου, μετά τη μη προσέλευση για άγνωστο λόγο, του καθηγητή και του φοιτητή που
ήταν να εκφωνήσει τον πανηγυρικό, ανέβηκε στο βήμα και μίλησε, χωρίς να έχει προετοιμαστεί
πρωτύτερα, ο Λεόντιος Τριανταφυλλίδης. Ο αυθόρμητος λόγος του, ξεσήκωσε τους φοιτητές που
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επικοινώνησε με το Διοικητή του Δ΄ αστυνομικού τμήματος, ο οποίος τον ενημέρωσε
πως ο φοιτητής θα απολυθεί γιατί δεν προέκυψε κανένα ενοχοποιητικό στοιχείο. Το
Σάββατο 27 Μαρτίου οι φοιτητές προετοιμάζονταν να συγκεντρωθούν στις 11 το
πρωί έξω από τη Λέσχη τους, για να σχηματίσουν επιτροπές και να πιέσουν για την
απελευθέρωση του συμφοιτητή τους. 547 Μόλις ο πρύτανης ενημερώθηκε για την
επικείμενη συγκέντρωση, επικοινωνεί ξανά με την αστυνομία, η οποία των
διαβεβαιώνει ότι ο φοιτητής αφέθηκε ελεύθερος. Αμέσως ο πρύτανης ενημερώνει
τους φοιτητές με αποτέλεσμα να μην πραγματοποιήσουν τη συγκέντρωση τους. Τα
όσα έλαβαν χώρα τις ημέρες αυτές οδήγησαν τον πρύτανη να προτείνει σε
επανάληψη παρόμοιων γεγονότων να κλείσει το Πανεπιστήμιο. Η Σύγκλητος τον
εξουσιοδοτεί εκ των προτέρων «όπως διακόψη επί τίνας ημέρας τα μαθήματα και το
συσσίτιον». 548
• Επέμβαση των Γερμανών στη Φοιτητική Λέσχη
Μετά την επιτυχημένη παρουσία τους στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της
εθνικής επετείου, οι φοιτητές οπλίστηκαν με περισσότερο θάρρος και εντείνανε την
αντιστασιακή τους δράση. Στις αρχές Απριλίου πραγματοποιούν την πρώτη
συνδιάσκεψη της ΕΠΟΝ Πανεπιστημίου. Εκεί καθορίζουν την πορεία του κινήματος
και ξεκινάνε ένα καθημερινό αγώνα με γρήγορες συγκεντρώσεις, διανομή παράνομου
υλικού και ενημέρωση του κόσμου με τα συνθήματα στους τοίχους και τα χωνιά.
Παράλληλα συνδυάζουν το νόμιμο αγώνα τους, που εκδηλωνόταν μέσω της
διεκδίκησης των φοιτητικών τους αιτημάτων, με τη μάχη εναντίον της πολιτικής
επιστράτευσης. Συγκροτούν επιτροπές, συντάσσουν υπομνήματα και ψηφίσματα
διαμαρτυρίας, πραγματοποιούν ομιλίες και γενικά δημιουργούν ένα μαχητικό κλίμα,
που ξεσηκώνει το λαό της Θεσσαλονίκης.
Οι Γερμανοί από την πλευρά τους ξεκινούν τον Απρίλιο μία καμπάνια, μέσω των
προπαγανδιστικών τους εντύπων και του ραδιοφώνου, υπέρ της πολιτικής
επιστράτευσης. Παράλληλα, παρατηρείται και μια κινητικότητα των υπαλλήλων της
Επιθεώρησης Εργασίας, με την καταγραφή των κατοίκων ηλικίας 16 με 45 ετών. Όλα
αυτά οδηγούν σε μια εγρήγορση το ΕΑΜ και την ΕΠΟΝ, που προχωρούν στην
σταδιακή κλιμάκωση του αγώνα. Την Παρασκευή 9 του μηνός, η ΕΠΟΝ
Πανεπιστημίου οργανώνει αποχή από τα μαθήματα και το συσσίτιο, με αφορμή την
επέτειο της κατάληψης της Θεσσαλονίκης από τους Γερμανούς και τις φήμες για την
επιστράτευση. Ο πρύτανης πληροφορείται για την αποχή και εφαρμόζοντας
προγενέστερη απόφαση της Συγκλήτου, κλείνει το Πανεπιστήμιο για τη μέρα αυτή,
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ξέσπασαν σε χειροκροτήματα και ζητωκραυγές. Επακολούθησαν συνεννοήσεις των υπευθύνων,
οδηγίες και εντολές στους συνδέσμους. Στη συνέχεια, οι φοιτητές βγήκαν από το Σχολείο
συντεταγμένα και πέρασαν από τις κεντρικές συνοικίες και την Απάνω αγορά, τραγουδώντας
εμβατήρια και συνθήματα. Ένα συνεργείο πετούσε χάρτινες ελληνικές σημαιούλες που ξεσήκωναν
τον κόσμο. Η διαδήλωση τελικά σταμάτησε μόνο όταν άρχισαν να πυροβολούν οι Γερμανοί.
Καφταντζής Γ., Το Πανεπιστήμιο…, 1η εκδ., σ. 72-73,
Κάθε τέτοια ενέργεια των φοιτητών, ήταν πολύ ριψοκίνδυνη και μπορούσε να καταλήξει σε
σύλληψη τους. Χαρακτηριστική είναι η αντιμετώπιση που είχε από τους Γερμανούς μια επιτροπή
φοιτητών, η οποία αποτελούνταν από τους Γιώργο Οικονομίδη, Γιώργο Καφταντζή και Τάκη
Βαφείδη. Η επιτροπή αυτή έκανε παράσταση διαμαρτυρίας στο γραφείο του Μέρτεν που
βρισκόταν στο μέγαρο Σαμαρά, γωνία Λεωφόρου Νίκης και Καρόλου Ντηλ. Η διαμαρτυρία έγινε
για την απελευθέρωση μιας φοιτήτριας, που την είχαν συλλάβει οι Γερμανοί σε κάποια εκδήλωση.
Εκεί οι φοιτητές συνάντησαν αντί του Μέρτεν το γενικό γραμματέα του, ο οποίος τους απειλεί με
σύλληψη. Τελικά, ένας δικηγόρος που βρισκόταν τυχαία στο γραφείο και ήταν συμπατριώτης του
Οικονομίδη, με διπλωματικό τρόπο τους οδηγεί με ασφάλεια στην έξοδο από το μέγαρο.
Οικονομίδης Γ., Τώρα…, σ. 39, 41-42, Καφταντζής Γ., ο.π., 1η εκδ., σ. 83,
Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 7ον…, Συνεδρία 603 της 27ης Μαρτίου 1943, σ. 1-4, Αρχείο ΑΠΘ,
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«αφού οι φοιτηταί δεν είχον την πρόθεσιν να προσέλθουν εις τα μαθήματα».
Ακολούθως τηλεφωνεί στο Γενικό Διοικητή Μακεδονίας, Β. Σιμωνίδη, ο οποίος τον
διαβεβαιώνει ότι δεν τίθεται θέμα επιστράτευσης και πως η δημοσίευση στον
ημερήσιο τύπο της πόλης ενός σχετικού άρθρου, που ενίσχυσε τις φήμες γι’ αυτή,
ήταν «αψυχολόγητη ενέργεια της αντικομουνιστικής προπαγάνδας». Μετά από αυτό
μαζί με τους Δ. Καββάδα (προπρύτανης), Χ. Φραγκίστα (αντιπρύτανης), Ν.
Ρουσσόπουλο και Κ. Καββασιάδη πήγαν στις 11 το πρωί στη Λέσχη και ο πρύτανης
ενημέρωσε για τα λεχθέντα τους φοιτητές. Από μέρους των φοιτητών μίλησε ο
Γιάννης Δερμεντζόγλου, αναπτύσσοντας τα αιτήματα τους. Στη συνέχεια το λόγο
πήρε ο Καββασιάδης, ο οποίος τους παρακάλεσε να μην προκαλούν τους Γερμανούς
και να λύσουν την αποχή. Τότε οι φοιτητές απάντησαν πως για να λύσουν την αποχή,
πρέπει να ικανοποιηθούν τα αιτήματα που έχουν και τους επέδωσαν υπόμνημα που
είχαν συντάξει οι φοιτητές της ΕΠΟΝ, με αιτήματα που αφορούσαν τη βελτίωση της
πανεπιστημιακής ζωής. Μπροστά στην επιμονή των φοιτητών ο πρύτανης τους
διαβεβαίωσε πως την επόμενη μέρα θα συγκαλέσει εκτάκτως τη Σύγκλητο, όπου θα
συζητήσουν τα αιτήματα τους.
Στις 10 Απριλίου η Σύγκλητος συνεδριάζει και αποφασίζει τη χορήγηση βραδινού
συσσιτίου, φοιτητικών επιδομάτων, κονδυλίων για την περίθαλψη των ασθενών
φοιτητών, την παροχή ιματισμού και την κατάργηση του Κανονισμού που εμπόδιζε
τις παραστάσεις των επιτροπών στον πρύτανη. Στο υπόμνημα ξεχωρίζει η απάντηση
της Συγκλήτου σε αίτημα των φοιτητών για τη διαφώτιση των πολιτών εκ μέρους των
καθηγητών. Σε αυτή διαφαίνεται η δυσαρέσκεια της, καθώς εκφράζει «την λύπην της
διότι Έλληνες φοιτηταί απηύθυνον τοιούτον αίτημα προς Έλληνας καθηγητάς». Μετά
την απόφαση αυτή οι φοιτητές λήγουν την ίδια μέρα την αποχή τους και ο πρύτανης
ανοίγει το Πανεπιστήμιο με τη σύσταση «όπως κοσμίως και ευπρεπώς προσέλθουν εις
τα μαθήματα αυτών». 549
Την Κυριακή 11 Απριλίου οργανώνουν διαδήλωση στη συνοικία της Νεάπολης, η
οποία στέφεται με επιτυχία. Τη Δευτέρα φοιτητές επισκέπτονται τα Γυμνάσια και με
βοηθούς τα στελέχη των νεοϊδρυόμενων Επονίτικων οργανώσεων, συγκεντρώνουν
τους μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων στα διαλείμματα και τους μιλάνε για τη
σημασία της απεργίας. 550 Δύο μέρες μετά γίνονται συγκεντρώσεις σε όλα τα
Γυμνάσια, όπου οι μαθητές εκδηλώνουν την αντίθεση τους στην επιστράτευση. Οι
φοιτητές βρίσκονται στον αυλόγυρο των σχολείων και τους συμπαραστέκονται. Ο
έντονος φοιτητικός αναβρασμός καταγράφεται από την Ειδική Ασφάλεια, η οποία
στις 13 Απριλίου με το υπ. αριθ. 202 έγγραφο της, παρακαλεί τη Σύγκλητο να
ανακοινώσει στους φοιτητές πως αν δε σταματήσουν να «δημιουργούν ζητήματα
δημοσίας τάξεως, εις πρώτην δοθησομένην εις το μέλλον αφορμήν ή αντιπειθαρχική
κίνησις των θ’ αποτελέση αντικείμενον της προσηκούσης ερεύνης». Στη συνέχεια η
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Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 7ον…, Συνεδρία 606 της 10ης Απριλίου 1943, σ. 1-6, Αρχείο ΑΠΘ,
«Η απεργία των φοιτητών», εφ. Ελευθερία, αρ. φύλλου 13, 24 Απριλίου 1943, σ. 4, στο
Κουζινόπουλος Σπ., Ελευθερία…, Χασιώτης Ι.Κ. – Αραβαντινός Δ., Το Πανεπιστήμιο…, σ. 440,
568, Καφταντζής Γ., Το Πανεπιστήμιο…, 2η έκδ., σ. 129, Γούναρης Β. – Παπαπολυβίου Π., Ο
φόρος…, σ. 77, 83, Τριάρχου Γ., Συνεντεύξεις…, σ. 2, Ε.Λ.Ι.Α., Τριάρχου Γ. Προσωπική
συνέντευξη…,
Στο Γ΄ Γυμνάσιο Αρένων συγκέντρωσαν δύο φορές τους μαθητές των τάξεων 4ης, 5ης και 6ης, πίσω
από τις τουαλέτες, για να μην τους βλέπουν από το γραφείο οι καθηγητές και μίλησαν για την
απεργία. Ο Γιώργος Ιωάννου, μαθητής τότε γράφει: «Ακούγοντας εμείς τους φλογερούς φοιτητές,
κοιτούσαμε και κατά το γραφείο. Μερικοί καθηγητές μας ήταν στο ΕΑΜ, κι αυτό αποδείχτηκε
αργότερα, όταν τους πέταξαν απ’ τη δουλειά τους». Γεωργιάδης Σ., Θεσσαλονίκη…, σ. 156,
Ιωάννου Γ., Το δικό…, Έκδοση 10η, σ. 88,
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Σύγκλητος, αναγνωρίζοντας το σημαντικό ρόλο και τη μεγάλη επιρροή της επιτροπής
συσσιτίου, της αναθέτει να ενημερώσει τους φοιτητές. 551
Στις 14, επιτροπή δημοσίων υπαλλήλων συντάσσει και δίνει στο Γενικό Διοικητή
Μακεδονίας, Β. Σιμωνίδη, υπόμνημα υπογεγραμμένο από 300 συναδέλφους τους. Σε
αυτό καταγράφονται τα διάφορα κλαδικά τους αιτήματα, ενώ δηλώνουν την έντονη
αντίθεση τους με την πρόθεση των Γερμανών για πολιτική επιστράτευση.
Ταυτόχρονα, σε διάφορα εργοστάσια και υπηρεσίες γίνονται μεμονωμένες
εκδηλώσεις εναντίον της επιστράτευσης. Όλα αυτά προετοιμάζουν το κλίμα, για τη
μεγάλη διαδήλωση που οργανώνεται για τις 16 Απριλίου. 552 Ένα σκέλος σημαντικό
είναι και η ενημέρωση του λαού για τη σχεδιαζόμενη εκδήλωση. Για το λόγο αυτό οι
φοιτητές χωρίζονται σε ομάδες και πηγαίνουν στα σπίτια, ζητώντας να ενημερώσουν
τους πολίτες. 553 Συνεργεία βγαίνουν τα βράδια και γράφουν συνθήματα στους
τοίχους, τρυκ και προκηρύξεις διακινούνται και τα χωνιά όλο το βράδυ, ενημερώνουν
τον κόσμο. 554 Η όλη προετοιμασία της εκδήλωσης θυμίζει αντίστοιχες των Αθηνών.
Γεγονός που υποδηλώνει πως τα στελέχη της Αθήνας, μέσα σε σύντομο χρονικό
διάστημα κατάφεραν να μεταβιβάσουν τις οργανωτικές τους εμπειρίες, αλλά και η
οργάνωση της Θεσσαλονίκης είχε τις απαιτούμενες βάσεις ώστε να ανταποκριθεί με
επιτυχία.
Από τι πρωινές ώρες της 16ης Απριλίου, αρχίζουν να συγκεντρώνονται μπροστά από
το Πανεπιστήμιο, πολλοί φοιτητές όλων των Σχολών. Συζητούν ζωηρά όλα όσα
έχουν συμβεί από τις αρχές του μήνα και συνεννοούνται. Λίγο αργότερα ξεκινούν με
κατεύθυνση τη Φοιτητική τους Λέσχη στο Λευκό Πύργο. Σε λίγο πάνω από 300
φοιτητές βρίσκονται μέσα στην αίθουσα. Ομιλητές ανεβαίνουν στα τραπέζια και
ξεσηκώνουν τον κόσμο. Σύνδεσμοι φτάνουν που τους ενημερώνουν για την πορεία
των προετοιμασιών στα άλλα σημεία της πόλης. Όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσουν
να πάνε στη διαδήλωση. Την ίδια ώρα ο πρύτανης ενημερώνεται τηλεφωνικά για τα
όσα συμβαίνουν στη Λέσχη από το Γενικό Διοικητή Μακεδονίας, ο οποίος μάλιστα
τον πιέζει να πάρει μαζί του όσους καθηγητές βρίσκονται στο Πανεπιστήμιο και να
πάει στη Λέσχη για να ηρεμήσει τους φοιτητές. Οι καθηγητές της νεοϊδρυθείσας
Ιατρικής Σχολής, Κ. Αλεξανδρίδης, Α. Κοτσαύτης, Ν. Μιχαλακέας, Γ. Δεληγιάννης,
Ν. Κλεισιούνης, και Σ. Βέρας που μόλις είχαν διοριστεί, και ο καθηγητής της
Θεολογικής Σχολής Β. Ιωαννίδης τον συνοδεύουν.
Μετά από λίγο εισέρχονται στη Λέσχη και ο πρύτανης ενημερώνει τους φοιτητές,
πως δεν τίθεται θέμα πολιτικής επιστράτευσης. Αυτοί δεν τον πιστεύουν καθώς ήδη
μερικοί είχαν κληθεί και του προτείνουν να πάνε όλοι μαζί στη Γενική Διοίκηση
Μακεδονίας και να διευκρινίσουν το ζήτημα. Ο πρύτανης για να αποτρέψει τη
διαδήλωση, προτείνει να σχηματιστεί φοιτητική επιτροπή. Την ώρα των
διαβουλεύσεων, οι φοιτητές αντιλαμβάνονται πως η αίθουσα έχει κυκλωθεί από
ελληνικές και γερμανικές δυνάμεις. Οι οποίες θέλουν να προλάβουν την ένωση των
φοιτητών με τους υπόλοιπους πολίτες που συγκεντρώνονται στην πλατεία
Διοικητηρίου. Αμέσως δόθηκε το σύνθημα όσοι ήταν αναμεμειγμένοι σε επεισόδια να
φύγουν. Αυτοί κατευθύνθηκαν πίσω από τη Λέσχη, όπου ήταν το παλιό θέατρο του
Λευκού Πύργου. Η αυλή του θεάτρου κατέληγε στη θάλασσα και οι φοιτητές
Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 7ον…, Συνεδρία 607 της 14ης Απριλίου 1943, σ. 2, Αρχείο ΑΠΘ,
Γούναρης Β. – Παπαπολυβίου Π., Ο φόρος…, σ. 77, 83,
553
Καστρινός Π. Φοιτητής της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ. Προσωπική συνέντευξη στη γράφουσα στις
13-6-2005,
554
«Τις μέρες εκείνες υπήρχε μέγας αναβρασμός για την πολιτική επιστράτευση. Οι επιγραφές στους
τοίχους κραύγαζαν ότι έπρεπε με κάθε τρόπο να γίνει η ματαίωση της». Ιωάννου Γ., Το δικό…,
Έκδοση 10η, σ. 87,
551
552
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βούτηξαν για να γλιτώσουν. 555 Οι υπόλοιποι σύντροφοι τους που μείνανε στη Λέσχη,
είχαν ανέβει πάνω στα καθίσματα, για να μη φαίνονται αυτοί που έφευγαν και έκαναν
θόρυβο. 556 Θύματα της εφόδου των Γερμανών έπεσαν και ο πρύτανης Στίλπωνας
Κυριακίδης μαζί με τους υπόλοιπους καθηγητές, οι οποίοι οδηγήθηκαν με φορτηγό
στη γερμανική αστυνομία και ανακρίθηκαν ως υποκινητές των επεισοδίων μέχρι το
βράδυ. 557 Παράλληλα οι Γερμανοί μπλοκάροντας την έξοδο κατάφεραν να
συλλάβουν 128 φοιτητές και 26 φοιτήτριες. Τους φόρτωσαν στα φορτηγά και τους
μετέφεραν στο στρατόπεδο «Παύλου Μελά». Κατά τη διάρκεια της διαδρομής οι
φοιτητές τραγουδούσαν με ενθουσιασμό και φώναζαν συνθήματα για την
ελευθερία. 558
Ο υπόλοιπος κόσμος, μαθητές, υπάλληλοι και εργάτες, συγκεντρώθηκαν στην
πλατεία Διοικητηρίου, που βρισκόταν γωνία Τσιμισκή και Βενιζέλου. Όταν
ξεκίνησαν να φωνάζουν εναντίον της επιστράτευσης, οι χωροφύλακες έφραξαν κατά
πλάτος το δρόμο, κράτησαν τα τουφέκια με τις κάνες προς τον ουρανό, σαν να
παρουσίαζαν όπλα και άρχισαν να πυροβολούν. Το πλήθος θορυβήθηκε και μερικοί
έφυγαν στα στενά, η μεγάλη μάζα όμως ξεκίνησε διαδήλωση που έφτασε στη
Μητρόπολη και κατέληξε στην πλατεία Νίκης. Στη διαδήλωση συνελήφθηκαν 9
μαθητές, 4 εργάτες και 6 υπάλληλοι. 559
Η κοινωνική σύνθεση των συλληφθέντων φοιτητών που κρατούνταν στο
στρατόπεδο, ήταν ευρεία και περιλάμβανε και παιδιά πολλών πλούσιων οικογενειών
της πόλης, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν όλοι. 560 Την επόμενη μέρα, μια μεγάλη
επιτροπή από 100 φοιτητές κάνοντας πορεία κατευθύνθηκε στο Μητροπολίτη
Γεννάδιο. Ακολούθως με το Μητροπολίτη επικεφαλής, συνέχισαν τη φιλειρηνική
πορεία τους και κατέληξαν στη γερμανική αστυνομία (Felgendarmerie). Εκεί
διαμαρτυρήθηκαν για τις συλλήψεις των φοιτητών και ο Γεννάδιος μιλώντας με
σθένος στο Μέρτεν, ζήτησε την απελευθέρωση τους. Κατά τη διάρκεια της κράτησης
τους στο στρατόπεδο, οι υπόλοιποι φοιτητές αποφάσισαν και διέθεσαν το
μεσημεριανό συσσίτιο τους, στους συλληφθέντες συναδέλφους τους, το οποίο και
μετέφεραν με δύο καροτσάκια. 561 Τελικά μετά από έντονες πιέσεις, στις 23 Απριλίου
ανήμερα της Μεγάλης Παρασκευής, οι φοιτητές απελευθερώθηκαν. 562 Διαφορετική
αντιμετώπιση είχαν 1-2 άτομα για τα οποία βρέθηκαν στοιχεία. 563
Μερικοί από αυτούς τους φοιτητές πήγαν βρεγμένοι στην κεντρική συγκέντρωση στην πλατεία
Διοικητηρίου. Παπαγεωργίου Θ. Φοιτητής της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ. Προσωπική
συνέντευξη στη γράφουσα στις 19-6-2005,
556
«Εμείς οι πρωτοετείς ούτε ξέραμε τι γινόταν. Μας βάλαν στα παράθυρα και ενώ η αίθουσα ήταν
γεμάτη, ξαφνικά είχαμε άνεση». Θεοφυλάκτου Α. Προσωπική συνέντευξη…,
557
Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 7ον…, Συνεδρία 608 της 17ης Απριλίου 1943, σ. 1-4, Αρχείο ΑΠΘ,
Γούλης Γ. – Πεντογάλος Γ, Α.Π.Θ…, σ. 16-17,
558
Γούναρης Β. – Παπαπολυβίου Π., Ο φόρος…, σ. 210, Δασκαλάκης Α., Ιστορία…, τ. Α΄, σ. 258,
Πασπαλιάρης Π. – Σαρρής Κ., Τομές…, σ. 136, Τσιρμιράκης Λ., «…Τρία γράμματα μόνο
φωτίζουν», περ. «Εθνική Αντίσταση», συλλογή 7η. Αύγουστος 1964, σ. 743-747,
559
Γεωργιάδης Σ., Θεσσαλονίκη…, σ. 157, Ιωάννου Γ., Το δικό…, Έκδοση 10η, σ. 90,
560
«Είμασταν όλοι μία ομάδα και πλούσιοι και φτωχοί. Δεν ξεχωρίζαμε». Βιζουκίδου Ο. Φοιτήτρια του
Φιλολογικού τμήματος του ΑΠΘ. Προσωπική συνέντευξη στη γράφουσα στη 1-6-2005,
561
«Οι φοιτητές ενίσχυσαν αμέσως τους κρατουμένους του Παύλου Μελά με τρόφιμα: 15 οκ. μαρμελάδα,
22 οκ. εληές, 100 οκ. ψωμί, 32 οκ. γάλα, 300 μερίδες φαγητό, 30.000 τσιγάρα, 5 οκ. σύκα, 2 οκ.
καραμέλες. Ο έρανος υπέρ των συλληφθέντων απέδωσε μέχρι στιγμής 340.000δρχ. Καλούνται όλοι
να προσφέρουν». «Μία μέρα ιστορική», εφ. Ελευθερία, αρ. φύλλου 13, 24 Απριλίου 1943, σ. 4,
Κουζινόπουλος Σπ., Ελευθερία…,
562
Καζαντζίδης Γ., Δαμιανίδης Α., Γιαννούσης Θ. και Βακαρέλης Θ. Προσωπική συνέντευξη...,
Ασημής Ν. Φοιτητής της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ. Επιστολή στη γράφουσα στις 2-11-2005,
Χασιώτης Ι.Κ. – Αραβαντινός Δ., Το Πανεπιστήμιο…, σ. 441, Ελευθερίου Λ., Το Πολυτεχνείο…,
σ. 65-66, Βερβενιώτη Τ., Η γυναίκα…, σ. 281, Σακελλάρης Β., «Το Πανεπιστήμιο…», σ. 38,
555
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Μετά τα επεισόδια αυτά, οι πρυτανικές αρχές βλέπουν πως η τακτική τους να
ενδίδουν στις διεκδικήσεις των φοιτητών, υπό το φόβο έντονων κινητοποιήσεων, που
θα επέφεραν με τη σειρά τους μία γερμανική επέμβαση, δεν είχε τα αναμενόμενα
αποτελέσματα. Η συσπείρωση των φοιτητών εξαιτίας και της μεθοδικότητας του
ΕΠΟΝ, μεγάλωνε και εμπλουτιζόταν με επιτυχίες, οι οποίες με τη σειρά τους
ανέβαζαν και το επίπεδο των διεκδικήσεων, φτάνοντας στο σημείο να μη μπορούν
πλέον να ελεγχθούν από το Πανεπιστήμιο. Την αδυναμία αυτή δήλωσε ο πρύτανης
στο Γενικό Διοικητή Μακεδονίας, ζητώντας του να αναλάβει η αστυνομία την
τήρηση της τάξης στο ίδρυμα. Παράλληλα του παραχώρησε τη διοίκηση του
φοιτητικού συσσιτίου, διαλύοντας την Επιτροπή Καθηγητών που ήταν υπεύθυνη γι’
αυτό και τέλος στις 3 Μαΐου, αμέσως μετά τις διακοπές του Πάσχα, απομάκρυνε τους
φοιτητές από την αίθουσα της Φοιτητικής Λέσχης, προσφέροντας το συσσίτιο τους
μέσα σε δοχεία, ώστε να τρώνε στο σπίτι. Με τις ενέργειες αυτές, θεώρησε ότι
προστατεύει τους φοιτητές από παρόμοιες εκδηλώσεις, αλλά και το ίδρυμα από τον
κίνδυνο να κλείσει μετά από εντολή των Γερμανών.
Οι Γερμανοί από την πλευρά τους, με την επέμβαση στη Φοιτητική Λέσχη και τη
σύλληψη σχεδόν όλων των φοιτητών που βρήκαν μπροστά τους, αλλά και των
καθηγητών, έκαναν επίδειξη ισχύος. Ήταν μία κίνηση εκφοβισμού και ταυτόχρονα
προειδοποίηση, πως δεν ανέχονταν την οποιαδήποτε εκδήλωση αμφισβήτησης της
απόλυτης κυριαρχίας τους. Μία κίνηση που είχε το αναμενόμενο αποτέλεσμα στις
πανεπιστημιακές αρχές, αλλά το αντίθετο στους φοιτητές. Καθώς η λογική των
μέτρων που ανακοινώθηκαν από το Πανεπιστήμιο, ερχόταν σε αντίθεση με το
νεανικό ενθουσιασμό των φοιτητών. Δήλωνε αίσθηση υποταγής και συμβιβασμού,
που δε μπορούσαν να ανεχθούν. Έτσι μετά το κλείσιμο του ιδρύματος στις 3 Μαΐου
για τις διακοπές του καλοκαιριού, επικεντρώνουν τον αγώνα τους στις συνοικίες της
πόλης, μέσα από τη δράση της ΕΠΟΝ.
Οργανωτική δικτύωση των φοιτητών της ΕΠΟΝ στις συνοικίες της
πόλης
Μετά την αντιπαράθεση και σύγκρουση των φοιτητών με τους Γερμανούς, για το
θέμα της επιστράτευσης, το τομεακό συμβούλιο της ΕΠΟΝ Πανεπιστημίου, καλεί
στην αρχή μία σύσκεψη στελεχών και κατόπιν όλη η οργάνωση συζητά τα
συμπεράσματα και τις εκτιμήσεις από τη μάχη αυτή. Ανανεώνεται για τους
επόμενους αγώνες που έρχονται, στέλνει στις συνοικίες φοιτητικά στελέχη και βοηθά
στο διαχωρισμό των μαθητών σε κάθετη οργάνωση, τοποθετώντας το Σωκράτη
Σιαπέρα ή Σαπέρα, ως επικεφαλής της. Πιστοποιεί με αυτό τον τρόπο, την
πρωτοπόρα θέση της ΕΠΟΝ Πανεπιστημίου, σε σχέση με τις άλλες οργανώσεις της
ΕΠΟΝ Θεσσαλονίκης. Η εμφανής αυτή πρωτοπορία του φοιτητικού κινήματος, θα
•
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Καφταντζής Γ., Το Πανεπιστήμιο…, 1η εκδ., σ. 83-85, Αξιώτη Μ., Άπαντα…, σ. 267,
Αναστασιάδης Γ., Ανεξάντλητη…, σ. 51,
Ο φοιτητής της Φιλοσοφικής Σχολής Νίκος Μπαλής, συνέχισε να κρατείται στα Γερμανικά
κρατητήρια (οδός Βασ. Όλγας 117), όπου επί 45 μέρες βασανιζόταν. Στη συνέχεια οδηγήθηκε στο
στρατόπεδο «Παύλου Μελά». Στις 20 Ιουνίου απέστειλε γράμμα στον καθηγητή του της
Φιλοσοφικής Σχολής, Ι. Σταματάκο, με την παράκληση να ενεργήσει σε συνεννόηση με τον πατέρα
του για την απελευθέρωση του. Τελικά απελευθερώθηκε στις 6 Σεπτεμβρίου του 1943, μετά από
προσπάθειες της οικογένειας του, του πρύτανη του ΑΠΘ Στίλπωνα Κυριακίδη και του καθηγητή
της Φιλοσοφικής Σχολής, Ι. Βογιατζίδη. Έκτοτε υποχρεώθηκε να παρουσιάζεται 2 φορές την
εβδομάδα στη Γερμανική Μυστική Αστυνομία (SD). Προσωπικό Αρχείο Μπαλή Σ., «Χειρόγραφο
σημείωμα του Δημητρίου Μπαλή πατέρα του Νίκου». Και «Γράμμα του Νίκου Μπαλή προς τον
Ιωάννην Σταματάκον», Μπαλής Σ. Προσωπική συνέντευξη…,
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οδηγήσει σε μια ολόπλευρη οργανωτική ανάπτυξη της ΕΠΟΝ, μέσα από την
ανάδειξη των στελεχών του στις συνοικίες. 564
Η οργανωτική δικτύωση της ΕΠΟΝ Θεσσαλονίκης, σε συνδυασμό με τους αγώνες
για την πολιτική επιστράτευση, ενώνουν τους φοιτητές, με τις συνοικίες της πόλης, με
τους εργάτες και τους μαθητές. Οι συνθήκες πλέον ωριμάζουν και οδηγούν στην
πραγματοποίηση στης 1ης συνδιάσκεψης της οργάνωσης. Αυτή διεξάγεται στο τέλος
του Μάη, στο δάσος του Κουρί κοντά στο Ασβεστοχώρι. Συμμετέχουν περίπου 200
στελέχη της ΕΠΟΝ Θεσσαλονίκης, αγόρια και κορίτσια. Η πλειοψηφία τους είναι
φοιτητές και φοιτήτριες. Από το Προεδρείο της ΕΠΟΝ Μακεδονίας παραβρέθηκε, ο
γραμματέας του Βαγγέλης Βασβανάς. Εισηγητής ήταν ο γραμματέας της ΕΠΟΝ
Θεσσαλονίκης, Χριστόδουλος Φραγκουδάκης. Ακολούθησε ένα μουσικοφιλολογικό
πρόγραμμα, με απαγγελίες, τραγούδια και χορό, κάτω από τους ήχους μιας μικρής
φοιτητικής ορχήστρας. Παρουσιαστής του προγράμματος ήταν ο Καφταντζής. 565
Μέσα σε αυτό τον οργανωτικό πυρετό, αλλά και των αντιδράσεων και του
ξεσηκωμού για την επιστράτευση, οι Γερμανοί θέλουν να κάνουν επίδειξη ισχύος.
Ένα πρωί του Μαΐου, μαζί με Έλληνες συνεργάτες τους στήνουν μπλόκο στην
πλατεία Δικαστηρίων, αφήνοντας ανοιχτούς μόνο τους επάνω δρόμους, που
οδηγούσαν σε αυτή. Οι εργαζόμενοι που περνούσαν ανυποψίαστοι, φτάνοντας στην
κάτω μεριά της πλατείας σταματούσαν μπροστά στα πολυβόλα. Μάζεψαν έτσι
χιλιάδες άντρες. Τους έβαλαν σε σειρές και ξεχώρισαν τους πιο νέους, αφήνοντας
τους παπάδες, τους γέρους και τους πιο μεσόκοπους. Από τους νέους άφησαν μόνο
εκείνους που μπορούσαν να αποδείξουν με χαρτιά, ότι δούλευαν σε υπηρεσίες
δημόσιες ή χρήσιμες για το Γ΄ Ράιχ. Τελικά απομείνανε αρκετές εκατοντάδες, οι πιο
νέοι και εύρωστοι. Όλοι όσοι δεν είχαν άτομα να τρέξουν εκείνες τις ώρες για να τους
ελευθερώσουν, καταγράφηκαν και κρατήθηκαν σε ένα σχολείο στην οδό Αγίας
Σοφίας, απέναντι από το Πειραματικό. Μετά από λίγο καιρό, τους διασκόρπισαν στις
γραμμές του τραίνου. Τους χώρισαν σε ομάδες, τους οργάνωσαν, τους μοίρασαν κατά
τμήματα ανά γραμμή και τους έβαλαν να ψάχνουν συνεχώς τις ράγες με ένα μακρύ
ξύλο για νάρκες, δυναμίτη και τέτοια. Εφόσον υπήρχαν εκρηκτικές ύλες είχαν δύο
επιλογές, η μία ήταν να εκραγούν την ώρα της ανίχνευσης ή άλλη ήταν να μην τις
βρουν και να γινόταν η έκρηξη όταν περνούσε το τραίνο, τότε εκτελούνταν από τους
Γερμανούς. 566
• Οι Βούλγαροι δε διέρχονται μέσα από τη Θεσσαλονίκη
Μέσα σε αυτές τις συνθήκες βρίσκει τους φοιτητές ο Ιούλιος. Το μήνα αυτό
κυριαρχεί η απόφαση των Γερμανών, να επεκταθούν τα βουλγαρικά στρατεύματα
στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία. Οι αντιδράσεις στη Θεσσαλονίκη είναι
μεγάλες. Οι «επίσημες» ελληνικές αρχές, το ΕΑΜ και η ΕΠΟΝ, μάχονται για τον ίδιο
σκοπό. Οργανώνουν την αντίδραση τους και ο κόσμος περιμένει για να ακολουθήσει.
Οι φοιτητές στα πλαίσια της ζύμωσης, οργανώνουν διάλεξη στον Οίκο Φοιτητή.
Ομιλητής είναι Λεόντιος Τριανταφυλλίδης, με θέμα: «Εμφάνιση των Σλάβων στη
Βαλκανική Χερσόνησο». 567
Την Παρασκευή 9 Ιουλίου, έγινε γνωστό πως την επόμενη μέρα θα γινόταν
παρέλαση των βουλγαρικών στρατευμάτων, που πηγαίνανε να καταλάβουνε τη
Χαλκιδική. Το απόγευμα, μια μεγάλη παρέα φοιτητών αποτελούμενη από τους,
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Ελευθερίου Λ., Το Πολυτεχνείο…, σ. 66,
Ελευθερίου Λ., ο.π., σ. 66-67, Καφταντζής Γ., Το Πανεπιστήμιο…, 1η εκδ., σ. 68, Δροσάκη Ε., Εν
Θεσσαλονίκη…, σ. 82-83,
Ιωάννου Γ., Το δικό…, Έκδοση 10η, σ. 91-92,
Καφταντζής Γ., Το Πανεπιστήμιο…, 1η εκδ., σ. 50-51,
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Θασίτη, Οικονομίδη, Βελισσαρίου, Παγγουσίδη, Βαφείδη, Καφταντζή, Πούλιο, Κήτη
και άλλους, με εντολή να πραγματοποιούν εκδηλώσεις με δική τους πρωτοβουλία,
εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν, σκορπίζονται στην παραλία, μαζεύουν γνωστούς
φοιτητές και κάνουν βόλτα ανάμεσα στον κόσμο. Ξαφνικά ακούγεται το πρώτο
σφύριγμα στο σκοπό του τραγουδιού «τα ρόδα, τα τριαντάφυλλα», ήταν το σύνθημα
και όλοι μαζί αρχίζουν να σφυρίζουν στον ίδιο σκοπό, συγκλίνοντας παράλληλα στο
κέντρο και σχηματίζοντας τον κύριο πυρήνα μιας αυτοσχέδιας διαδήλωσης. Στη
συνέχεια τραγουδάνε τον εθνικό ύμνο και ξεσηκώνουν τον κόσμο που περπατούσε
δίπλα τους. Στα δέκα μέτρα μπροστά τους, εμφανίζεται μία ομάδα τριών-τεσσάρων
Βούλγαρων αξιωματικών, που έκαναν τη βόλτα τους διασχίζοντας την προκυμαία.
Τρομοκρατούνται από το πλήθος και τις φωνές και φεύγουν. Ο αρχικός αιφνιδιασμός
του κόσμου μετατρέπεται σε συμμετοχή και οι πολίτες ακολουθούν τους φοιτητές
που πηγαίνουν στο Λευκό Πύργο. Από τα καΐκια, οι σειρήνες και οι ντουντούκες
συνοδεύουν τον κόσμο. Στα καφενεία οι θαμώνες σηκώθηκαν και κοιτούσαν. Ένας
από αυτούς τρέχει στους επικεφαλείς της πορείας και τους προειδοποιεί ότι είδε
κάποιον να παίρνει τηλέφωνο στη Γκεστάπο. Οι φοιτητές προχωρούν ψύχραιμα και
στην πορεία ένας – ένας γλιστράνε στους κάθετους δρόμους. Η διαδήλωση τελείωσε
τον ίδιο φυσιολογικό τρόπο που δημιουργήθηκε. Εκείνη τη στιγμή ακούγονται τα
μεγάφωνα των στρατιωτικών τζιπ να προειδοποιούν: «Μέσα σε μία ώρα κανένας δεν
πρέπει να βρίσκεται αδικαιολόγητα στους δρόμους. Όποιος βρεθεί θα τουφεκιστεί επί
τόπου». Είναι η τιμωρία γιατί «αναρχικά και κομμουνιστικά στοιχεία φέρθηκαν
ανάρμοστα στους συμμάχους Βούλγαρους», κατέληγε η ανακοίνωση. 568
Το ίδιο βράδυ, ομάδες φοιτητών σκεπάζουν με μαύρα πέπλα, τα αγάλματα που
βρίσκονται στο κέντρο της πόλης και γεμίζουν με συνθήματα κατά των Βουλγάρων
τους τοίχους της, ενώ ρίχνουν προκηρύξεις και τρυκ του ΕΑΜ και της ΕΠΟΝ,
καλώντας τους πολίτες σε συναγερμό. 569 Την άλλη μέρα, στην παρέλαση των
Βούλγαρων από τους δρόμους της πόλης, οι «ελληνικές αρχές» και οι εθνικόφρονες
αντιτάσσουν κατόπιν εντολής του συνταγματάρχη Χρυσοχόου και της οργάνωσης
ΠΑΟ, το σύνθημα: «Κανένας στο δρόμο όταν περνούν οι Βούλγαροι» και όλοι οι
πολίτες κλείνονται στα σπίτια τους. 570 Παράλληλα το ΕΑΜ και η ΕΠΟΝ οργανώνουν
διαδήλωση του λαού, χωρίς όμως επιτυχία. Καθώς ναι μεν έγιναν αντιβουλγαρικές
ομιλίες και μικρές διαδηλώσεις σχεδόν σε όλες τις συνοικίες, η κεντρική διαδήλωση
όμως στη Θεσσαλονίκη απέτυχε παντελώς, γιατί δεν επιτεύχθηκε να μεταφερθεί η
δυναμική των συνοικιακών προσυγκεντρώσεων στο κέντρο της, όπως γινόταν στις
μεγάλες διαδηλώσεις της Αθήνας. Το κοινό σημείο και των δύο εκδηλώσεων ήταν η
πρόσκληση για παλλαϊκή απεργία. Αυτή με τον ένα ή τον άλλο τρόπο πέτυχε πλήρως,
καθώς συμμετείχε όλος ανεξαιρέτως ο πληθυσμός. 571 Τελικά οι Γερμανοί βλέποντας
την αντίδραση του κόσμου, δεν επέτρεψαν στο βουλγαρικό στρατό, να μπει και να
παρελάσει στην πόλη. Οι Βούλγαροι προωθούμενοι αργότερα προς τη Χαλκιδική,
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Οικονομίδης Γ., Τώρα…, σ. 43-45, Τριάρχου Γ., Συνεντεύξεις…, σ. 3, Ε.Λ.Ι.Α.,
Καφταντζής Γ., Το Πανεπιστήμιο…, 1η εκδ., σ. 92,
Η ΠΑΟ με προκήρυξη της, που κυκλοφόρησε την παραμονή, καλούσε το λαό: «Εις πάνδημον
ελληνικήν διαμαρτυρία» και συνιστούσε: «Να μην ανοίξη ουδείς το κατάστημα του. Ουδείς να
κυκλοφορήση εις τας οδούς μέχρι της 16ης ώρας». Καφταντζής Γ., ο.π., σ. 91, Χασιώτης Ι.Κ. –
Αραβαντινός Δ., Το Πανεπιστήμιο…, σ. 440, Αναστασιάδης Γ., Το Πανεπιστήμιο…, σ. 267,
Αναστασιάδης Γ., Ανεξάντλητη…, σ. 51
Γούναρης Β. – Παπαπολυβίου Π., Ο φόρος…, σ. 77-78, Ζωίδης Γ., Καΐλας Μ., Μαματζής Τ.,
Αθανασίου Φ., Ασούρας Γ., Ιστορία…, σ. 140, Χατζής Θ., Η Νικηφόρα…, τ. 1ος, σ. 268,
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περνούσαν νυχτερινές ώρες για να μη γίνονται αντιληπτοί από τους
Θεσσαλονικείς. 572
Σε συνέχεια των εκδηλώσεων, οι φοιτητές προγραμματίζουν την επόμενη μέρα 11
Ιουλίου, συγκέντρωση στο Διοικητήριο και πορεία προς τη Γενική Διοίκηση του
Μέρτεν. Την οργάνωση της ανέλαβε η Νομική Σχολή του ΑΠΘ. Το απόγευμα
άρχισαν να προσέρχονται στην πλατεία, η οποία σιγά-σιγά γέμισε με κόσμο. Ο
Καφταντζής από το απέναντι πεζοδρόμιο, ανεβαίνει σε μια καρέκλα του καφενείου
«Εθνικό» και μιλάει στους συγκεντρωμένους, για την επιστράτευση και τους
Βούλγαρους. Δεν προλαβαίνει να πει: «Λαέ της Θεσσαλονίκης. Κάτω απ’ το τρικέφαλο
φασιστικό τέρας…», και ακούγεται ο πρώτος πυροβολισμός. Τότε μέσα από τον
κόσμο σηκώνεται στους ώμους του Οικονομίδη και του Νικολαΐδη, ο Τάκης
Βαφείδης. Με υψωμένα τα δύο του χέρια, σφιγμένες γροθιές και μάτια σαν
εκστασιασμένος, προλαβαίνει να πει: «Αδέλφια, ο φασισμός πεθαίνει…». Την ώρα
εκείνη, η φρουρά που βρισκόταν μέσα στο κτίριο, βγαίνει αιφνιδιαστικά και
ακούγονται ριπές αυτομάτων. Οι φοιτητές προχώρησαν προς την οδό Βενιζέλου και
στη διασταύρωση Βενιζέλου και Φιλίππου, διαλυθήκανε. 573 Όταν η ομάδα του
Βαφείδη φτάνει στο σημείο συγκέντρωσης, όπου θα έδιναν το προσκλητήριο,
εμφανίζεται ο Τάκης Χασίρ λαχανιασμένος και πληροφορεί την ομάδα, ότι ο
Βαφείδης συνελήφθη από τους Γερμανούς. 574 Ο Καφταντζής δίνει αμέσως εντολή να
πάνε στο σπίτι του γρήγορα, ώστε εάν έχει παράνομο υλικό να το πάρουν. Δυστυχώς
όμως ο Βαφείδης είχε πάνω του κουπόνια. Δικάστηκε στο γερμανικό στρατοδικείο,
εκτοπίστηκε στη Γερμανία, όπου και εκτελέστηκε. 575
Μετά τα τελευταία γεγονότα οι Γερμανοί εντείνουν τα κατασταλτικά μέτρα
εξαπλώνοντας ένα κύμα τρομοκρατίας. Στις 12 Ιουλίου συλαμβάνουν το μεσημέρι
έξω από τη Λέσχη τη φοιτήτρια Ιατρικής Ευαγγελία Παπαδοπούλου και το επόμενο
βράδυ κάνουν έφοδο στο σπίτι δύο φοιτητριών της Φιλοσοφικής και τις
συλλαμβάνουν. Τον ίδιο μήνα καταδικάζουν σε θάνατο, «ένεκα σαμποτάζ και
βιαιοπραγιών», το φοιτητή του Μαθηματικού τμήματος Ιωάννη Χριστοφορίδη και
αρνούνται να του δώσουν χάρη μετά την παρέμβαση του Μητροπολίτη Γεννάδιου. 576
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Τομανάς Κ., Χρονικό ….., σ. 242, Ελευθερίου Λ., Το Πολυτεχνείο…, σ. 68, «Από τη
Θεσσαλονίκη», εφ. Ελεύθερη Ελληνική Ψυχή, αρ. φύλλου 30, Αύγουστος 1943, σ. 4, Φάκελος 4,
Παράνομος Τύπος, Ε.Λ.Ι.Α.,
Τότε συνελήφθη ο φοιτητής από την Καβάλα, Κωνσταντίνος Πούλιας. Ο Πούλιας καταδικάστηκε
από το στρατοδικείο σε θάνατο, οδηγήθηκε στις φυλακές 510 και στις 20 Οκτωβρίου του 1943
μεταφέρθηκε στο στρατόπεδο «Παύλου Μελά». Καφταντζής Γ., Το Ναζιστικό…, σ. 118, Βενέτης
Α., Συνεντεύξεις…, σ. 2, Ε.Λ.Ι.Α., Χασιώτης Ι.Κ. – Αραβαντινός Δ., Το Πανεπιστήμιο…, σ. 441,
Όταν είχε ανέβει στους ώμους των συμφοιτητών του, οι Γερμανοί είδαν το πρόσωπο του και τον
παρακολούθησαν. Όταν λοιπόν μπήκε σε μια πολυκατοικία για να διαφύγει, τον εντόπισαν και τον
συνέλαβαν. Αμέσως δίνεται εντολή, όλοι οι φίλοι του που γνώριζε τα σπίτια τους, να φύγουν από
εκεί μέχρι να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Ο Βαφείδης για να μην προδώσει την ομάδα του στη
Νομική Σχολή, έστρεψε τις έρευνες των Γερμανών, στο στενό του φίλο, Γιώργο Οικονομίδη,
λέγοντας ότι μόνο αυτόν ήξερε και ουσιαστικά αναγορεύοντας τον σε εγκέφαλο της οργάνωσης. Ο
Οικονομίδης γνωρίζοντας ότι κινδύνευε, κρύφτηκε προσωρινά στο σπίτι του φίλου του, Νίκου
Παγγουσίδη και μετά βγήκε στην παρανομία. Οικονομίδης Γ., Τώρα…, σ. 48,
Πριν εκτοπιστεί στη Γερμανία, έγινε απόπειρα απελευθέρωσης του από την οργάνωση. Η επίθεση
έγινε την ώρα που τον μετέφεραν στο Γεντί Κουλέ. Η ένοπλη ομάδα κατάφερε και αφόπλισε τους
χωροφύλακες, οι οποίοι ήταν οργανωμένοι στο ΕΑΜ και κινδύνευαν να τιμωρηθούν από τους
Γερμανούς εάν απελευθερώνονταν ο κρατούμενος. Τότε ο Βαφείδης γύρισε και οι χωροφύλακες
γλίτωσαν. Οικονομίδης Γ., ο.π., σ. 46-48, Βενέτης Α., Συνεντεύξεις…, σ. 2, Ε.Λ.Ι.Α., Καφταντζής
Γ., Το Πανεπιστήμιο…, 1η εκδ., σ. 92-93, Καφταντζής Γ., Συνεντεύξεις…, σ. 6-7, Ε.Λ.Ι.Α.,
Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 7ον…, Συνεδρία 622 της 14ης Ιουλίου 1943, σ. 1-2, Συνεδρία 624 της
28ης Ιουλίου 1943, σ. 2-3, Αρχείο ΑΠΘ,
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Η πίεση των Γερμανών απέναντι σε όποιον αντιστεκόταν έγινε πλέον ασφυκτική, ο
κίνδυνος συλλήψεων και εκτελέσεων των οργανωμένων φοιτητών, με αποτέλεσμα
την εξάρθρωση της οργάνωσης τους, είχε αυξηθεί. Επιπλέον η μαζικοποίηση του
φοιτητικού κινήματος στη Θεσσαλονίκη, σε συνδυασμό με το μικρό πληθυσμό της
πόλης και το ένα μόνο Πανεπιστήμιο, όπου όλοι ήταν γνωστοί, δημιουργούσε ένα
σημαντικό πρόβλημα οργάνωσης της δράσης των φοιτητών. Καθώς οι συνθήκες της
κατοχής δεν επέτρεπαν τις συγκεντρώσεις και τις συζητήσεις, εμποδίζοντας έτσι την
επικοινωνία μεταξύ των μελών της οργάνωσης. Η δυσκολία αυτή, μαζί με την
προσπάθεια των φοιτητών για την ανύψωση του ηθικού των πολιτών, μέσα από την
ανάπτυξη μιας ουμανιστικής, αντιφασιστικής και δημοκρατικής κουλτούρας, που θα
έδινε το ιδεολογικό υπόβαθρο στον αγώνα για την ελευθερία, οδήγησε στην ίδρυση
και λειτουργία ενός πολιτιστικού ομίλου μέσα στο Πανεπιστήμιο. Με τον τρόπο
αυτό, βρέθηκε η νόμιμη ασπίδα για την οργάνωση της παράνομης δουλειάς, ενώ
ταυτόχρονα δημιουργήθηκε το μέσο που θα πρόβαλε μια πολιτιστική αντιφασιστική
ιδεολογία.
Η συγκέντρωση των σκόρπιων πολιτιστικών φοιτητικών δυνάμεων, σε μια
οργάνωση που δρούσε νόμιμα υπό καθεστώς κατοχής, επιτεύχθηκε στα μέσα του
Αυγούστου του 1943, όταν δημιουργούνται οι βάσεις για την ίδρυση του
Εκπολιτιστικού Ομίλου του Πανεπιστημίου (ΕΟΠ). Αρχικά καθορίζονται οι τομείς
δράσης των φοιτητών, που αποτυπώνονται στα έξι τμήματα του, που ήταν τα εξής:
Φιλολογικό, Θεατρικό, Εικαστικών Τεχνών, Μουσικό, Αθλητικό και Εκδοτικό. Τα
οποία από τον Οκτώβριο του επόμενου ακαδημαϊκού έτους θα παρουσιάσουν τα
πρώτα δείγματα γραφής. Τα γραφεία του ήταν στον Οίκο Φοιτητή και αργότερα στην
«Εύξεινο Λέσχη», στην οδό Βασιλέως Κωνσταντίνου 20. 577 Ο ΕΟΠ στην
πραγματικότητα ήταν ένα εκπολιτιστικό δημιούργημα της ΕΠΟΝ Θεσσαλονίκης, με
εμπνευστή τον Λευτέρη Ελευθερίου. Ο οποίος μετέφερε την οργανωτική του εμπειρία
από την Αθήνα, όπου ήδη λειτουργούσε Εκπολιτιστικός Όμιλος στο Πανεπιστήμιο
της πρωτεύουσας από το 1942. Ως υπεύθυνος από την πλευρά της οργάνωσης,
ορίστηκε από την καθοδήγηση του Πανεπιστημίου, ο Γεώργιος Καφταντζής που ήταν
παράλληλα και καθοδηγητής της πιο πολυμελούς οργάνωσης του ΑΠΘ, της Νομικής
Σχολής. 578
Έτσι από τον Αύγουστο και μετά, οι φοιτητές που είχαν οργανωθεί στους πρώτους
αντιστασιακούς πυρήνες, αργότερα στο ΕΑΜ Νέων και μετά στην ΕΠΟΝ, με κύριους
άξονες τη Φοιτητική Λέσχη, τον Οίκο Φοιτητή και τώρα με επίκεντρο τον ΕΟΠ,
εξέφρασαν το αντιστασιακό τους φρόνημα παράλληλα με την κλίση τους για
πνευματική καλλιέργεια και ανεξαρτησία. Πολύ γρήγορα ο αρχικός πυρήνας του
ΕΟΠ προσέγγισε προοδευτικούς καθηγητές και συγκέντρωσε γύρω του ένα αξιόλογο
δυναμικό, αποκτώντας κύρος όχι μόνο στους φοιτητικούς κύκλους, αλλά και
ευρύτερα σ’ όλο τον πολιτιστικό χώρο της πόλης. 579

Τσαλουχίδης Γ., «Ζωή και κίνηση του ΕΟΠ», περ. «Ξεκίνημα», τχ. 2, 1 Μαρτίου 1944, σ. 20,
Καφταντζής Γ., Το Πανεπιστήμιο…, 1η εκδ., σ. 51-52, 54, Ελευθερίου Λ., Το Πολυτεχνείο…, σ.
74-75, Καφταντζής Γ., Συνεντεύξεις…, σ. 4, Ε.Λ.Ι.Α.,
579
Οι φοιτητές Καφταντζής, Ελευθερίου και Τριανταφυλλίδης, επισκέφτηκαν ένα βράδυ στο σπίτι του
τον Δ. Καββάδα, εκεί του παρουσίασαν τα σχέδια τους και τον έπεισαν να συμμετάσχει.
Καφταντζής Γ., ο.π., 1η εκδ., σ. 54, Ελευθερίου Λ., ο.π., σ. 75, Μουχάγιερ Χ., «Ξεκίνημα» υπό την
απειλή του Επταπυργίου. Στο Μουχάγιερ Χ. (επιμέλεια), Μνήμες Επταπυργίου. Η περίπτωση του
ποιητή Μανόλη Αναγνωστάκη. Θεσσαλονίκη, 2ο γυμνάσιο Συκεών, «Κέντρο Ιστορίας Δήμου
Συκεών», 2005, σ. 20, Αναστασιάδης Γ., Το Πανεπιστήμιο…, σ. 265, Δημητρίου Π., Εκ βαθέων…,
σ. 108,
577
578
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ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΕΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ
ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ ΥΠΟ ΚΑΤΟΧΗ
(1943-1944)

Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Η σύγκρουση της Συγκλήτου με τον «υπουργό» Παιδείας και μετέπειτα
«πρωθυπουργό», Κ. Λογοθετόπουλο, χαρακτήρισε όλη την προηγούμενη χρονιά. Είχε
ξεκινήσει με τον ορισμό των συγκλητικών αρχών από την «κυβέρνηση» και την
πίεση της για την εφαρμογή του νόμου Σακελλαρίου, συνεχίστηκε με την καθαίρεση
του πρύτανη Ε. Σκάσση και την παράλληλη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη
συγκλητικών αρχών στις 26 Μαρτίου και κορυφώθηκε με την προσωρινή φυλάκιση
του στις 7 Απριλίου. Το επίπεδο των διενέξεων πέρασε μία περίοδο ύφεσης, με την
ανάληψη της εξουσίας από την τρίτη κατοχική κυβέρνηση και χαρακτηρίστηκε από
αυξημένη συνεργασία στο πεδίο των επισιτιστικών αναγκών του φοιτητικού
σώματος. Ενώ επεκτάθηκε και σε ορισμένα θέματα που άπτονταν την κατά τη
Σύγκλητο, ορθή λειτουργία του ιδρύματος, με κυρίαρχο την επαναφορά των
εισιτηρίων εξετάσεων. Από την άλλη πλευρά δε δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση, στο υπό
διαμόρφωση συγκρουσιακό σκηνικό που αναπτυσσόταν μετά τις εκλογές του
Απριλίου, μεταξύ των φοιτητικών παρατάξεων. Σκηνικό που υποδαύλιζε η
«κυβέρνηση», με τον πόλεμο που κήρυξε στο κομουνιστικό κίνημα. Καθώς το
αντικομουνιστικό της μένος, οδηγούσε τις διαφορετικές ιδεολογικοπολιτικές
θεωρήσεις των φοιτητικών οργανώσεων, να υπερκεράσουν τις αντικατοχικές τους
δράσεις και να ανέλθουν στην πρώτη γραμμή. Ήταν τέτοιος ο φανατισμός που
καλλιέργησε η «κυβέρνηση», ώστε έφτασε στο σημείο να χαρακτηρίσει το
Πανεπιστήμιο «κομουνιστικό».
Χαρακτηρισμός που ακούγεται για πρώτη φορά, μετά τα επεισόδια της 27ης
Σεπτεμβρίου του 1943. Κατά τη διάρκεια των οποίων, έλαβε χώρα επίθεση αγνώστων
στοιχείων και αντρών του Αστυνόμου Α`, Ν. Μπουραντά, εναντίον των φοιτητών της
ΕΠΟΝ μέσα στις αίθουσες του Πανεπιστημίου. Οι συγκρούσεις μάλιστα είχαν ως
αποτέλεσμα τη δολοφονία του φοιτητή της Νομικής Δ. Τζέμου, μέσα στο πρυτανικό
γραφείο, ενώ πολλοί άλλοι φοιτητές τραυματίστηκαν και συνελήφθηκαν από την
Ειδική Ασφάλεια. Μετά από τη λήξη των επεισοδίων, ο πρύτανης Ε. Σκάσσης
κατευθύνθηκε προς τον «πρωθυπουργό» για να του εκφράσει την έντονη διαμαρτυρία
του, καθώς δεν είχε μπορέσει να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον «υπουργό»
Παιδείας. Εκεί δεν κατάφερε τελικά να συναντηθεί με το Ράλλη, όμως συναντήθηκε
με τον «υπουργό» Εσωτερικών, υπεύθυνο για θέματα Ασφάλειας Αν. Ταβουλάρη.
Όταν εξέφρασε τη διαμαρτυρία του, ο Ταβουλάρης επιτέθηκε φραστικά στην
πρυτανεία και τους καθηγητές, χαρακτηρίζοντας τους κομουνιστές. Ενώ τόνισε:
«Είμαι αποφασισμένος πλέον να δράσω εις το Παν/μιον, διότι εξηντλήθη η υπομονή
μου». 1 Μετά από αυτό ο πρύτανης και σε ένδειξη διαμαρτυρίας, έδωσε εντολή να
κλείσει το Πανεπιστήμιο για τρεις ημέρες, γεγονός που αναγγέλλει στη Σύγκλητο.
Στη συζήτηση που ακολούθησε, αποφασίστηκε τελικά να παραμείνει κλειστό το
ίδρυμα μέχρι τις 10 Οκτωβρίου. 2

1

2

Πριν από καιρό, φοιτητές της ΕΠΟΝ είχαν αφοπλίσει το μυστικό αστυνομικό που συνόδευε τον
ιδιαίτερο του Ταβουλάρη, ενώ στη συνέχεια απείλησαν να τους δείρουν. Ο ξυλοδαρμός τελικά
αποτράπηκε όταν παρουσιάστηκε ο πρύτανης. Πρακτικά…, Συνεδρία πρώτη της 28ης Σεπτεμβρίου
1943, σ. 2, Αρχείο ΕΚΠΑ,
Πρακτικά…, ο.π., σ. 5-9, Αρχείο ΕΚΠΑ,
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Τη διοικητική ευθύνη για τη διαχείριση της ακραίας αυτής κατάστασης, είχε η
νομίμως εκλεγμένη Σύγκλητος του ιδρύματος, όπως με έμφαση τονίζει στην πρώτη
της συνεδρία ο πρύτανης, λέγοντας: «σήμερα ευρισκόμεθα προ νομίμου Συγκλήτου».
Η σύνθεση της οποίας, εξαιτίας της διοικητικής ανωμαλίας του προηγούμενου
ακαδημαϊκού έτους, παρουσιάζει κάποιες ιδιομορφίες. Πρύτανης είναι για δεύτερη
συνεχόμενη χρονιά ο Ε. Σκάσσης, καθώς μετά τις εκλογές του Μαρτίου του 1943,
είχε την ιδιότητα πρύτανη και αντιπρύτανη ταυτόχρονα. Επομένως, εφόσον το τρέχον
έτος ο πρύτανης παραμένει ίδιος, αποκτά ταυτόχρονα και την ιδιότητα του
προπρύτανη. Τα υπόλοιπα μέλη της είναι οι, Ι. Πολίτης (Αντιπρύτανης), οι
Κοσμήτορες των Σχολών, Π. Μπρατσιώτης (Θεολογικής), Η. Αναστασιάδης
(Νομικής), Γ. Αλιβιζάτος (Ιατρικής), Γ. Οικονόμος (Φιλοσοφικής) και Γ. Πανταζής
(Φυσικομαθηματικής), οι εκλεγμένοι Γ. Παπαμιχαήλ, Κ. Τσουκαλάς και Ν.
Μιχαηλίδης, οι αναπληρωματικοί εκλεγμένοι Β. Βέλλας, Γ. Ράμμος, Μ. Μουτούσης
και ο Πρόεδρος του Οικονομικού Συμβουλίου, Β. Αιγινήτης. 3
Η Σύγκλητος λοιπόν, εκφράζοντας τη δυσαρέσκεια της για όλα όσα έγιναν στο
ίδρυμα, αλλά και για τη μετέπειτα στάση της «κυβέρνησης», αποστέλλει επιστολή
διαμαρτυρίας στον «πρωθυπουργό». Στην επιστολή, την οποία ο πρύτανης παρέδωσε
ιδιοχείρως στις 4 Οκτωβρίου στον «υπουργό» Παιδείας Ν. Λούβαρη, στηλιτεύει τη
στάση του Ταβουλάρη, εκφράζοντας την πικρία της για τους χαρακτηρισμούς του.
Επίσης καυτηριάζει το γεγονός, ότι ο πρύτανης «διέτρεξεν κίνδυνον υπό αγνώστων
προς το Παν/μιον και την Αστυνομίαν, ως αυτή εδήλωσεν, ωπλισμένων προσώπων,
των οποίων εν κατά νέαν εν τω προαυλίω του Παν/μίου μετά του Πρυτάνεως ενώπιον
του κ. Νικ. Μπουραντά (Αστυνόμου Α΄) συνάντησιν εξέφρασεν την μετανοίαν αυτού,
διότι δεν εφόνευσε τον Πρύτανιν», ενώ περιμένει «παρά της Κυβερνήσεως την
επανόρθωσιν της προς τον Πρύτανιν απευθυνθείσης βαρείας αδικίας και την
προστασίαν του Παν/κου ασύλου». 4
Στη συνέχεια, μπροστά στον κίνδυνο να παραμείνει το Πανεπιστήμιο κλειστό, ο
πρύτανης πραγματοποιεί τον Οκτώβριο διαδοχικές συναντήσεις με τον «υπουργό»
και τον «πρωθυπουργό». Μετά από αυτές, αποφασίστηκε να διενεργηθούν οι
τμηματικές εξετάσεις στο διάστημα από 10 μέχρι 20 Νοεμβρίου, ενώ οι πτυχιακές
μετακινήθηκαν για μετά τις 25 Νοεμβρίου, σε χρονικές περιόδους που θα όριζαν οι
Σχολές. Τέλος, τα μαθήματα του ιδρύματος θα ξεκινούσαν στις 10 Ιανουαρίου του
1944. Όσον αφορά στις εισιτήριες εξετάσεις, αυτές ορίζεται να ξεκινήσουν στις 29
Οκτωβρίου. Την Παρασκευή εκείνη λοιπόν στις 8 το πρωί, καλούνταν οι υποψήφιοι
φοιτητές μετά από δύο χρόνια ελεύθερης εισαγωγής στο Πανεπιστήμιο, να
διαγωνιστούν για την είσοδο τους σε αυτό. 5 Στις εξετάσεις, που διενεργήθηκαν εν
μέσω αντιδράσεων των φοιτητών της ΕΠΟΝ, συμμετείχαν περίπου 2.000 υποψήφιοι,
ενώ υπήρξαν πολλά υπομνήματα υποψηφίων που ανήκαν σε κάποια ιδιαίτερη
κατηγορία και ζητούσαν την ελεύθερη εισαγωγή τους στα ΑΕΙ. 6
3
4

5

6

Πρακτικά της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, Ακαδημαϊκό έτος 1943-44, σ. 1, Αρχείο ΕΚΠΑ,
Πρακτικά…, Συνεδρία πρώτη της 28ης Σεπτεμβρίου 1943, σ. 9-10, Συνεδρία τρίτη της 5ης Οκτωβρίου 1943, σ. 3, Αρχείο ΕΚΠΑ,
Φάκελος: Φοιτητικά…, αρ. πρωτ. 1157/507/15-10-43, αρ. πρωτ. 56717/3-11-43, Αρχείο ΕΚΠΑ, «Αι
εισιτήριοι εξετάσεις εις το Πανεπιστήμιον Αθηνών», εφ. Ελεύθερο Βήμα, 14 και 18 Οκτωβρίου
1943, σ. 2, «Αι εξετάσεις του Πανεπιστημίου άρχονται την 29ην» και «Αι εισιτήριοι εξετάσεις του
Πανεπιστημίου», εφ. Πρωία, 19 και 30 Οκτωβρίου 1943, σ. 1 αντίστοιχα, «Αι εισαγωγικαί εξετάσεις
του Πανεπιστημίου», εφ. Καθημερινή, 28 Οκτωβρίου 1943, σ. 2
Οι ανάπηροι πολέμου με αίτημα τους, ζήτησαν από το υπουργείο Παιδείας την άνευ εξετάσεων
εισαγωγή τους στα ΑΕΙ. Τελικά με πρόταση της Συγκλήτου υπέστησαν προφορικής αντί γραπτής
δοκιμασίας. Είχαν απορριφθεί ανάλογα αιτήματα των Επτανησίων, των Κυκλαδιτών υποψηφίων,
της Εμπορικής Σχολής Κεφαλληνίας, αλλά και των Ανθυπασπιστών Χωροφυλακής. Οι
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Το υπουργείο Παιδείας σε αντίθεση με τα όσα είχε υποσχεθεί, στο νόμο που
εξέδωσε για τις εισιτήριες εξετάσεις, τον οποίο κοινοποίησε μετά τη διόρθωση των
γραπτών των διαγωνιζόμενων, ανέτρεπε βασικές διατάξεις του σχεδίου που είχε
καταθέσει η Σύγκλητος τον Ιούλιο. Το κυριότερο είναι ότι δεν ίσχυσε το άρθρο 14,
συμφώνα με το οποίο «Επιτυχών θεωρείται ο λαβών εις άπαντα τα εξεταζόμενα
μαθήματα τουλάχιστον τον βαθμόν 5». 7 Έτσι ενώ οι εξετάσεις είχαν διεξαχθεί και τα
γραπτά είχαν βαθμολογηθεί με επιείκεια, σύμφωνα με το πνεύμα του σχεδίου της
Συγκλήτου, η αλλαγή αυτή αύξανε κατά πολύ και πάλι τους εισακτέους στο
Πανεπιστήμιο. Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις, η Σύγκλητος αποφασίζει να μη
δεχθεί το Πανεπιστήμιο αυτή τη διάταξη, απόφαση που τελικά γίνεται αποδεκτή από
το υπουργείο. 8 Ο κύκλος των εξετάσεων συνεχίστηκε το δεύτερο δεκαήμερο του
Ιανουαρίου, με τη διενέργεια συμπληρωματικών εισιτηρίων εξετάσεων. 9 Και έκλεισε
το πρώτο δεκαήμερο του Φεβρουαρίου, με τις επαναληπτικές εισιτήριες εξετάσεις για
όσους στις δύο προηγούμενες είχαν λάβει σε ένα μόνο μάθημα βαθμό 3 ή 4, όντας
επιτυχόντες σε όλα τα υπόλοιπα. 10
Συνολικά στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, εγγράφηκαν για
το τρέχον έτος 1816 φοιτητές. Αναλυτικά:
ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ

ΝΟΜΙΚΗ

ΙΑΤΡΙΚΗ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ

ΕΓ.

ΠΤ.

ΕΓ.

ΠΤ

ΕΓ.

ΠΤ.

ΕΓ.

ΠΤ

ΕΓ.

ΠΤ.

67

35

631

246

406

134

398

51

21

16

ΦΥΣΙΚΟ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ

ΧΗΜΙΚΟ

ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΙΚΟ

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ

ΕΓ.

ΠΤ

ΕΓ.

ΠΤ

ΕΓ.

ΠΤ

ΕΓ.

ΠΤ

ΕΓ.

ΠΤ

28

10

58

10

62

24

9

4

140

24

11

Η πολύ μεγάλη αύξηση του φοιτητικού πληθυσμού τα τελευταία χρόνια και η
δυσχερής επισιτιστική κατάσταση εξαιτίας της κατοχής, σε συνδυασμό με τα
διαχειριστικά ελλείμματα των φορέων που είχαν επιφορτιστεί με τη λειτουργία των
συσσιτίων, οδήγησαν το συγκλητικό Ν. Μιχαηλίδη, να προτείνει την ανάληψη
πρωτοβουλιών από το Πανεπιστήμιο. Συγκεκριμένα κατέθεσε την πρόταση να
εξουσιοδοτήσει η
Σύγκλητος τον πρύτανη, ώστε να συνεννοηθεί με τον
Δωδεκανήσιοι υποψήφιοι εξαιτίας του γεγονότος, ότι τα Δωδεκάνησα και πριν τον πόλεμο ήταν
ιταλική κτήση, αντιμετωπίζονταν με τη διάταξη του νόμου περί αλλοδαπών φοιτητών. Σύμφωνα με
αυτή εγγράφονταν στα ΑΕΙ ελεύθερα. Την παρούσα περίοδο όμως αντιμετώπιζαν πρόβλημα
πιστοποίησης της εντοπιότητας τους. Για το λόγο αυτό, ίσχυσε το μέτρο της ένορκης βεβαίωσης της
ιδιότητας του αλλοδαπού, από δύο μάρτυρες στο Ειρηνοδικείο. Πρακτικά…, Συνεδρία τέταρτη της
19ης Οκτωβρίου 1943, σ. 15, Συνεδρία έβδομη της 16ης Νοεμβρίου 1943, σ. 9-11, Φάκελος:
Φοιτητικά προς…, αρ. πρωτ. 273/66/13-12-43, αρ. πρωτ. 269/12-1-43, Αρχείο ΕΚΠΑ,
7
«Αι εισιτήριοι εξετάσεις εις τα Πανεπιστήμια» και «Αι εισιτήριοι εις το Πανεπιστήμιον», εφ.
Ελεύθερο Βήμα, 5 και 6 Αυγούστου 1943, σ. 2 αντίστοιχα, Πρακτικά…, Συνεδρία εικοστή πέμπτη
της 27ης Ιουλίου 1943, σ. 13, Αρχείο ΕΚΠΑ,
8
Τα ονόματα των 900 επιτυχόντων αυτών των εξετάσεων, δημοσιεύτηκαν στα τέλη Νοεμβρίου. «Πότε
ανοίγει το Πανεπιστήμιο;», εφ. Η Φοιτητική, αρ. φύλλου 1, 11 Νοεμβρίου 1943, σ. 1, Φάκελος 11,
Παράνομος Τύπος, Ε.Λ.Ι.Α.,
9
Εξαιτίας της κατάληψης των αιθουσών του Πανεπιστημίου από τους βομβόπληκτους οι εξετάσεις
διενεργήθηκαν τελικά από τις 7 μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου. «Αναβάλλονται αι εισιτήριαι εξετάσεις»
και «Αι εισιτήριαι εξετάσεις του Πανεπιστημίου», εφ. Βραδυνή, 18 Ιανουαρίου και 2 Φεβρουαρίου
1944, σ. 2 αντίστοιχα,
10
Πρακτικά…, Συνεδρία έβδομη της 16ης Νοεμβρίου 1943, σ. 12-13, Συνεδρία ένατη της 7ης
Δεκεμβρίου 1943, σ. 3-8, Αρχείο ΕΚΠΑ, «Αι εισιτήριοι εξετάσεις εις τα δύο Πανεπιστήμια-Το
δημοσιευθέν σχετικόν κανονιστικόν διάταγμα», εφ. Ελεύθερο Βήμα, 31 Δεκεμβρίου 1943, σ. 2,
11
Σκαρπαλέζος Α., Από την ιστορίαν…, Πίνακες εγγραφέντων φοιτητών,
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Αρχιεπίσκοπο και τους πρυτάνεις και προέδρους των άλλων ιδρυμάτων και
οργανισμών, με στόχο να προβούν σε κοινό διάβημα προς το Διεθνή Ερυθρό Σταυρό,
στο οποίο θα του ζητούσαν να αναλάβει την επισιτιστική κίνηση, αν όχι όλης της
χώρας, τουλάχιστον της Αθήνας και του Πειραιά. Στη συνέχεια να ενημερώσουν τις
υπόλοιπες χώρες, δια των Ερυθρών Σταυρών τους, για την άθλια επισιτιστική
κατάσταση της Ελλάδας και να τους ζητήσουν να στέλνουν μαζί με τα άλλα τρόφιμα,
επιπλέον λίπος, διατηρημένα κρέατα, ψάρια κ.α. που έλειπαν παντελώς. Σε εφαρμογή
των παραπάνω, συντάχθηκε ένα υπόμνημα στο οποίο γινόταν έκκληση «υπέρ λαϊκής
βοήθειας», διακινήθηκε στους προαναφερόμενους φορείς και δημοσιεύτηκε στις
εφημερίδες το Δεκέμβριο του 1943. 12
Το ίδιο διάστημα, την πείνα και την εξαθλίωση υποσκίασε η εμφύλια διαμάχη.
Πάλι ο συγκλητικός Ν. Μιχαηλίδης θέτει επί τάπητος το πρόβλημα, κάνοντας την
ίδια πρόταση με προηγουμένως, αυτή τη φορά με θέμα την «αδελφοκτόνον
διχόνοιαν». Κρίνει ότι οι ανώτατες πνευματικές αρχές, πρέπει να αναλάβουν το ρόλο
που τους αρμόζει, να αρθούν στο ύψος των περιστάσεων και να προβούν με κοινό
τους υπόμνημα σε έκκληση προς τον ελληνικό λαό. Με το υπόμνημα τους να
τονίζουν τους κινδύνους και τα δεινά που θα επιφέρει, η συνέχιση της φθοροποιού
αυτής κατάστασης. Προεκτείνει τη σκέψη του μάλιστα λέγοντας, ότι η έκκληση αυτή
πρέπει να τύχει τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιότητα διά του τύπου, του ραδιοφώνου
και της εκκλησίας. Την ίδια άποψη ενστερνίζεται και ο Π. Μπρατσιώτης. Ο πρύτανης
από την πλευρά του αντιτείνει τη ματαιότητα του εγχειρήματος, καθώς «η κατάστασις
τώρα έχει επιδεινωθεί έτι περισσότερον. Καθημερινώς όπως ακούετε διαπράττονται
φόνοι και ακούονται ανά τας συνοικίας πιστολισμοί». Παρόλα αυτά, στη συνάντηση
που είχαν το Δεκέμβριο με τον Αρχιεπίσκοπο και τους άλλους πρυτάνεις, για να
υπογράψουν το υπόμνημα για το επισιτιστικό πρόβλημα, έθεσε και το ζήτημα αυτό.
Εκεί ο Αρχιεπίσκοπος του είπε ότι έχει υπόψη του το θέμα, όμως υπάρχουν «διάφορες
αιχμές». Ουσιαστικά έπρεπε να συνταχθεί ένα ειρηνευτικό διάγγελμα, που δε θα
κατηγορούσε ή θα άφηνε αιχμές εναντίον της «κυβέρνησης» για τα Τάγματα
Ασφαλείας, δε θα μεροληπτούσε υπέρ της μίας ή της άλλης αντιμαχόμενης
παράταξης, δε θα κατηγορούσε τον ελληνικό λαό που αντιστεκόταν στις πόλεις και τα
βουνά, αλλά θα είχε και την έγκριση των Γερμανών. Η εκκλησία, αλλά και κανένας
άλλος νόμιμος φορέας μη συνδικαλιστικός την περίοδο εκείνη, δεν ήθελε να εμπλακεί
στις πολιτικές διενέξεις.
Μαζί με την εμφύλια διαμάχη, αυξανόταν πολλαπλασιαστικά και οι θηριωδίες των
Γερμανών, οι οποίοι μετά την ιταλική συνθηκολόγηση ανέλαβαν τον πλήρη έλεγχο
της κατεχόμενης Ελλάδας. Την περίοδο αυτή, είχαν πετάξει από τα παράθυρα στο
γκρεμό, όλους τους μοναχούς του Μέγα Σπηλαίου και εκτέλεσαν τον πληθυσμό των
Καλαβρύτων. Παράλληλα, οργάνωναν σεμινάρια στις αίθουσες του Πανεπιστημίου
λέγοντας, πως «ο Γερμανός στρατιώτης δεν πρέπει να παύση να είνε άνθρωπος και προ
παντός άνθρωπος πολιτισμένος». 13 Ο Μπρατσιώτης παραλληλίζει τις βαρβαρότητες
Πρακτικά…, Συνεδρία τέταρτη της 19ης Οκτωβρίου 1943, σ. 16-17, Συνεδρία ενδέκατη της 23ης
Δεκεμβρίου 1943, σ. 3, Αρχείο ΕΚΠΑ,
13
Τα σεμινάρια τα οργάνωσε η Ανώτατη Διοίκηση των Ενόπλων Γερμανικών Δυνάμεων. Αφορούσαν
τους σπουδαστές Γερμανούς στρατιώτες και ξεκίνησαν από τον Ιανουάριο του 1944.
Παρακολούθησαν μαθήματα μηχανικής, νομικής, φιλοσοφίας και οικονομικών επιστημών, μέχρι και
τον Απρίλιο. Για τη διδασκαλία των μαθημάτων ήρθαν στην Ελλάδα Γερμανοί πανεπιστημιακοί
καθηγητές. Η εφημερίδα «Μαχητής» γράφει: «Τώρα στο κτίριο της οδού Σόλωνος ενσκήπτουν οι
Ούνοι συχνά σαν ακρίδες και εκεί καταγίνονται με… σοβαρές! Επιστημονικές μελέτες!». «Οι Ούνοι
στο Παν/μιο», εφ. Μαχητής, αρ. φύλλου 5, Μάιος 1944, σ. 2, Φάκελος 7, Παράνομος Τύπος,
Ε.Λ.Ι.Α., «Πανεπιστημιακαί εβδομάδες για Γερμανούς στρατιώτας», εφ. Ελεύθερο Βήμα, 7
Απριλίου 1944, σ. 2,
12
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τους με αυτές των Βουλγάρων και ζητά να αντιδράσουν, όπως και τον Οκτώβριο του
1942. Δηλαδή να συντάξουν υπόμνημα διαμαρτυρίας, το οποίο θα επιδώσουν στους
πληρεξούσιους του Γ΄ Ράιχ και της Ιταλίας, στο Διεθνή Ερυθρό Σταυρό και τους
Ερυθρούς Σταυρούς της Γερμανίας, Ιταλίας, Ελβετίας και Σουηδίας. Παρά το γεγονός
ότι έκτοτε οι αρχές κατοχής είχαν απαγορέψει τέτοια υπομνήματα, ο πρύτανης
μεταβιβάζει την πρόταση στον Αρχιεπίσκοπο, χωρίς όμως να υπάρξει συνέχεια. 14
Η ένταση των εμφύλιων διενέξεων, είχε παρασύρει και τις αντιμαχόμενες
φοιτητικές παρατάξεις, με αποτέλεσμα την αύξηση των φαινομένων βίας μέσα στα
ΑΕΙ. Βία, που όπως ισχυρίζεται ο Γ. Πανταζής που βρισκόταν κοντά στους φοιτητές
της ΕΠΟΝ, εστιάζεται στη δράση των ευέλπιδων, ιδίως στο Πολυτεχνείο και την
ΑΣΟΕΕ. Για την αντιμετώπιση της μάλιστα, προτείνει στον πρύτανη να διαβουλευτεί
με τους συνάδελφους του των άλλων δύο ιδρυμάτων, ώστε «να γίνουν συστάσεις εις
τα παιδιά –ειδικότερον εις το Πολυτεχνείον όπου υπάρχει οργανωμένη εθνικιστική
οργάνωσις- να μετριάσουν το μαχητικόν των πνεύμα». Το θέμα αυτό βέβαια, είχε
συζητηθεί σε κοινή σύσκεψη όλων των πρυτάνεων με τον «υπουργό» Παιδείας. Εν
συνεχεία, ο Λούβαρης ανανέωσε το ραντεβού του με τους πρυτάνεις, ενημέρωσε στις
6 Δεκεμβρίου τον Ταβουλάρη και περίμενε τις αποφάσεις του. Εντωμεταξύ η
κατάσταση επιδεινωνόταν και υπήρχε ο φόβος ότι τυχόν άνοιγμα του Πανεπιστημίου,
χωρίς να υπάρξουν κατάλληλα μέτρα θα ήταν αιματηρό. Για το λόγο αυτό η
Σύγκλητος στις 23 Δεκεμβρίου, αποφασίζει να ενημερώσει το Λούβαρη ότι «εμμένει
εις την ευχήν», που είχε εκφράσει στην προηγούμενη συνάντηση, «όπως μη
λειτουργήση το Παν/μιον». 15 Στις αρχές Ιανουαρίου τελικά, οι πρυτάνεις έχουν
συνάντηση με τον Ταβουλάρη, παρουσία και του «πρωθυπουργού». Σε αυτή, ο
Ράλλης λέει πως το Πανεπιστήμιο «θα μείνη κλειστόν και τούτο κατόπιν αποφάσεως
του Γερμανού Διοικητού». 16 Ταυτόχρονα με το νόμο 696/1943, δίνει τη δυνατότητα
στους φοιτητές να εγγραφούν στον επόμενο χρόνο σπουδών και να
παρακολουθήσουν μαθήματα, ανεξάρτητα αν έχουν περατώσει ή όχι τις τμηματικές
εξετάσεις του προηγούμενου. 17
Παρά το γεγονός ότι δεν άνοιξε το Πανεπιστήμιο, δεν αποτράπηκαν τα επεισόδια
και οι ταραχές. Οι τμηματικές, οι πτυχιακές και συμπληρωματικές εισιτήριες εξετάσεις, καθώς και η λειτουργία των συσσιτίων, συγκέντρωναν στο χώρο του Πανεπιστημίου, πλήθος φοιτητών. Η συνεχώς επιδεινούμενη κατάσταση στα ανώτατα ιδρύματα, εκτροχιάστηκε πλήρως μετά τη δολοφονία του Κίτσου Μαλτέζου. 18 Έκτοτε,
έξω από το Πανεπιστήμιο περιφέρονται ευέλπιδες της οργάνωσης «Χ», ταγματασφαλίτες και φοιτητές των αστικών οργανώσεων, ενώ μέσα οι μυστικοί αστυνομικοί συλλαμβάνουν Επονίτες φοιτητές. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η Σύγκλητος συζητά το
ενδεχόμενο να σταματήσει κάθε λειτουργία του Πανεπιστημίου, να καταργηθούν τα
φοιτητικά συσσίτια και να εκκενωθεί η αίθουσα της οδού Σινά από τους βομβόπληκτους. Στόχος της είναι να βρεθεί «τρόπος αποσυγκεντρώσεως» των φοιτητών. 19
Πρακτικά…, Συνεδρία ένατη της 7ης Δεκεμβρίου 1943, σ. 1-3, Συνεδρία ενδέκατη (έκτακτη) της
23ης Δεκεμβρίου 1943, σ. 3-5, Αρχείο ΕΚΠΑ,
15
Πρακτικά…, Συνεδρία ένατη…, σ. 1-3, Συνεδρία ενδέκατη (έκτακτη) της 23ης Δεκεμβρίου 1943, σ.
10, Συνεδρία δέκατη πέμπτη της 8ης Φεβρουαρίου 1944, σ. 15, Αρχείο ΕΚΠΑ,
16
Πρακτικά Συγκλήτου 1944, 1η Συνεδρία της 8ης Ιανουαρίου 1944, σ. 48, Αρχείο Ε.Μ.Π.,
17
Γούλης Γ. – Πεντογάλος Γ, Α.Π.Θ…, σ. 29,
18
Μια εξέλιξη με πολλαπλές παρενέργειες που θα αναλυθεί διεξοδικά σε επόμενο κεφάλαιο.
19
Μετά από αυτό το υπουργείο με διαταγή του, κλείνει όλα τα εργαστήρια του Πανεπιστημίου. Με
αποτέλεσμα ορισμένες κατηγορίες φοιτητών, κυρίως των θετικών σχολών, να καταθέτουν
υπομνήματα εναντίον της απόφασης, γιατί δεν μπορούσαν να ασκηθούν. Πρακτικά…, Συνεδρία
δέκατη έβδομη της 19ης Φεβρουαρίου 1944, σ. 2, Φάκελος: Φοιτητικά προς…, αρ. πρωτ. 3897/7-244, αρ. πρωτ. 10974/13-3-44, αρ. πρωτ. 181/22-3-44, Αρχείο ΕΚΠΑ,
14
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Με θέμα το υπόμνημα που είχαν συντάξει τα ΑΕΙ, μετά από πρόταση του Ν.
Μιχαηλίδη και αφορούσε τα συσσίτια, πραγματοποιήθηκε συνάντηση όλων των
πρυτάνεων στις 7 Φεβρουαρίου στον Ερυθρό Σταυρό. Σε αυτή εξέθεσαν αναλυτικά
τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν και πρότειναν την υιοθέτηση των προτάσεων του
υπομνήματος. Στο τέλος της συνάντησης, ο πρύτανης του Πανεπιστημίου ανέλυσε
στους υπόλοιπους συναδέλφους του, την κατάσταση που επικρατούσε στο
Πανεπιστήμιο μετά τη δολοφονία του Μαλτέζου. Ακολούθως ορίσανε νέα συνάντηση
για τις 10 του μηνός με θέμα τα επεισόδια. Για το ίδιο θέμα, η Σύγκλητος του
Πανεπιστημίου συγκροτεί μια επιτροπή, που αποτελείται από τους συγκλητικούς Ν.
Μιχαηλίδη, Κ. Τσουκαλά, Π. Μπρατσιώτη και Γ. Οικονόμου, με την ευθύνη να
συντάξει έκκληση ειρήνευσης απευθυνόμενη στους φοιτητές. Σκοπός της είναι να
τους νουθετήσει, ώστε να ξεφύγουν από το δρόμο της εμφύλιας διαμάχης, θέτοντας
τους υπό την προστασία του ιδρύματος. Επιθυμεί με αυτό τον τρόπο, να ακουστεί μία
νηφάλια φωνή μέσα στον ορυμαγδό του μίσους και των άκρων. Καθώς όπως
αναφέρει ο κοσμήτορας της Ιατρικής Γ. Αλιβιζάτος, όταν κυριαρχούν τα άκρα «δεν
υπάρχει λογική και φραγμός […] και οι μεν αδικούν και οι δε αδικούν. Και οι μεν
αδικούνται και οι δε αδικούνται». 20
Ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω, ήταν το Πανεπιστήμιο «καθ’ όλην την
διάρκειαν του 1943-44» να παραμείνει κλειστό, ενώ «ουδεμία διδασκαλία ή άσκησις
των φοιτητών εγένατο» μέχρι τις 28 Απριλίου. Με αυτό το δεδομένο, η Σύγκλητος
εκφράζει γνώμη προς το υπουργείο Παιδείας, ώστε το τρέχον ακαδημαϊκό έτος να
θεωρηθεί «ως ανύπαρκτον από παν/κης απόψεως δια τους φοιτητάς πασών των
Σχολών και ανεξαρτήτως του έτους φοιτήσεως εις ο ανήκουσιν». Πρόταση που γίνεται
αποδεκτή από το υπουργείο, με αποτέλεσμα να κατακλυστεί από αιτήματα φοιτητών,
οργανώσεων, 21 γονέων και κηδεμόνων, που ζητούσαν να ανοίξει το Πανεπιστήμιο
μέσα στο καλοκαίρι, έστω και για λίγο. Όπως λένε «τούτο πολλαπλώς ήθελεν αποβή
επ’ ωφελεία των φοιτητών λόγω της επαφής εις ην ούτοι θα είρχοντο με τα εργαστήρια,
μουσεία, κλινικάς και φροντιστήρια του Πανεπιστημίου». Οι Σχολές και το
Πανεπιστήμιο ακολούθως, αποφασίζουν να απορρίψουν τα αιτήματα, γιατί με
δεδομένη την προγενέστερη εμπειρία τους από τη στάση της «κυβέρνησης», υπήρχε ο
κίνδυνος και με μία ημέρα λειτουργίας να θεωρηθεί και αυτό το έτος ως διανυθέν. 22
Τα επεισόδια βέβαια είχαν και μία άλλη παρενέργεια που οφειλόταν στο
αντικομουνιστικό μένος της «κυβέρνησης», η οποία απέδιδε στη Σύγκλητο και ιδίως
στον πρύτανη, το χαρακτηρισμό «φιλοκομουνιστές». 23 Η σχετική συζήτηση είχε
ξεκινήσει από τις συμπλοκές της 27ης Σεπτεμβρίου, το Φεβρουάριο όμως είχε πάρει
τη μορφή συγκεκριμένων καταγγελιών. 24 Η πιο έντονη καταγγελία απ’ όλες, ήταν ότι
Πρακτικά…, Συνεδρία δέκατη πέμπτη της 8ης Φεβρουαρίου 1944, σ. 10-16, Αρχείο ΕΚΠΑ,
«Ο Λούβαρης […] απειλεί ακόμα ο αναίσχυντος, τις επιτροπές των Φοιτητών που ζητάνε το φως της
μόρφωσης πώς αν "αν επιμένουν θα φωνάξει να τους πιάσουν"».«Εχθροί της μόρφωσης», εφ. Φλόγα,
αρ. φύλλου 26, 3 Ιουλίου 1944, σ. 2, Φάκελος 11, Παράνομος Τύπος, Ε.Λ.Ι.Α.,
22
Φάκελος: Φοιτητικά προς…, αρ. πρωτ. 5339/3170/28-4-44, αρ. πρωτ. 5711/3305/19-5-44, αρ. πρωτ.
23654/1-6-44, αρ. πρωτ. 467/195/17-6-44, αρ. πρωτ. 239/65/13-6-44, αρ. πρωτ. 159/67/21-6-44, αρ.
πρωτ. 136/23-6-44, αρ. πρωτ. 233/69/23-6-44, αρ. πρωτ. 714/131/23-6-44, Αρχείο ΕΚΠΑ,
23
Την ίδια άποψη συμμερίζεται και η Σπίθα, όπου σε προκήρυξη της δίνει το στίγμα για το τι θα
ακολουθήσει στο Πανεπιστήμιο μετά την απελευθέρωση, αναφέροντας: «Η μεγαλείτερη σφηκοφωλιά
βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο που συγκεντρώνει τα μεμυημένα απ’ το δημοδιδάσκαλο ξεπεταρούδια του
προλεταριάτου μέσα στις επιτροπές των και εκεί δεν βρίσκεται φαίνεται κανείς να τα κατατοπίση
παρουσιάζοντας τες αλήθειες που προφανώς και οι ίδιοι κ.κ. καθηγηταί θέλουν να αγνοήσουν».
Προκήρυξη ΣΠΙΘΑΣ, «Το σημείωμα της Σπίθας», Φάκελος 286 (προκηρύξεις…), υποφάκελος 1,
αρ. εγγρ. 58, Αρχείο Ηρ. Πετιμεζά, ΙΑΜΜ,
24
Το χαρακτηρισμό αυτό άκουσε ο πρύτανης πολλές φορές γιατί όπως λέει ο ίδιος: «πρέπει να
ενδιαφέρωμαι δια πάντα πανεπιστημιακόν […] δια πάντα φοιτητήν ασχέτως φρονημάτων -διότι εγώ,
20
21
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κανένα μέλος της Συγκλήτου δεν παραβρέθηκε στην κηδεία του Κίτσου Μαλτέζου.
Ήταν τόσο το μένος του Ράλλη για αυτή την απουσία, που σε επιστολή του στον
πρύτανη εγκαλεί τον ίδιο και τη Σύγκλητο, καταλήγοντας: «Δικαιούμεθα να θέσωμεν
το του Ευαγγελίου ερώτημα: ˝Ει το άλας μωρανθή εν τίνι αλισθήσεται;˝». 25
Ακολουθούν μία απαντητική επιστολή του πρύτανη, που προσπαθούσε να
δικαιολογήσει αυτή την απουσία και η ανταπάντηση του Ράλλη στο ίδιο ύφος. Οι
τρεις αυτές επιστολές διαβάζονται στη Σύγκλητο, που αποφασίζει τη διενέργεια
έκτακτης συνεδρίας με την παρουσία του Λούβαρη. Στις συζητήσεις που γίνονται,
παρατηρούν ότι το Πανεπιστήμιο έπεσε σε δυσμένεια, καθώς παραμερίζεται έναντι
των άλλων δημοσίων υπαλλήλων, ιδίως στο ζήτημα των χορηγούμενων σε χρήμα
τροφίμων. Θεωρώντας λοιπόν ότι ενδεχόμενη ευθύνη της Συγκλήτου, δε θα έπρεπε
να πλήττει στο σύνολο του το ίδρυμα, συμφωνούν ότι εάν μέχρι την Τρίτη 29
Φεβρουαρίου, δεν δοθεί λύση στα προαναφερόμενα προβλήματα θα παραιτηθούν. 26
Παράλληλα, με τη δεύτερη απαντητική επιστολή στο Ράλλη που συντάσσουν,
επιχειρούν να παραμερίσουν την όποια παρεξήγηση, για να πετύχουν μια καλύτερη
σχέση μεταξύ «κυβέρνησης» και Πανεπιστημίου. Στην επιστολή αυτή επιπλέον,
τονίζουν τον εθνικό ρόλο του ιδρύματος έναντι των εμφυλίων ταραχών, θύμα των
οποίων ήταν και ο Μαλτέζος. 27
Ως αποτέλεσμα της αντικομουνιστικής μανίας που είχε καταλάβει την
«κυβέρνηση», εκδηλώνεται μία πρωτοφανής επίθεση στο ίδρυμα, που ξεκινά το
Φεβρουάριο και εκφράζεται με συλλήψεις καθηγητών του. Τη Δευτέρα λοιπόν στις
14 του μηνός, συλλαμβάνεται ο καθηγητής της Νομικής Σχολής, Γρ. Κασιμάτης, με
την κατηγορία ότι είχε «κομμουνιστικάς ιδέας». Άμεση ήταν η απάντηση της Νομικής
Σχολής, η οποία με το υπ’ αρ. 458/23-2-44 έγγραφο της στο υπουργείο Παιδείας,
ζητά την απελευθέρωση του γιατί οι κατηγορίες που αντιμετώπιζε ήταν άδικες.
Καθώς «εκ των συγγραμμάτων του και εκ του εν γένει βίου του αποδεικνύεται ότι δεν
είχε τας ιδέας που του αποδίδουν». Παράλληλα συστήθηκε επιτροπή καθηγητών για
να απευθυνθεί στις αρχές κατοχής, ενώ ο Λούβαρης με την τριπλή του ιδιότητα
(«υπουργός» Παιδείας, καθηγητής του Πανεπιστημίου και της Παντείου), σύστησε
στη Σύγκλητο «ολίγην υπομονήν δια να συνεννοηθή πρώτον με τον κ. Σιμάνα, διότι
πιθανόν το διάβημα του αυτό να είχεν ως αποτέλεσμα την αποφυλάκισιν του κ.
Κασιμάτη». Ο Λούβαρης όμως είχε υπερεκτιμήσει το ρόλο του και την επιρροή που
μπορούσε να ασκήσει στις γερμανικές αρχές. 28

μακρά, ως πρέπει παντός κομματισμού, δεν αναμιγνύομαι εις τα φρονήματα των- και προβαίνει εις τα
απαραίτητα διαβήματα, διότι αποσκοπούμεν εις την τάξιν και εις την συναδέλφωσιν των Ελλήνων και
ουχί εις τον διχασμόν». Πρακτικά…, Συνεδρία δέκατη πέμπτη της 8ης Φεβρουαρίου 1944, σ. 10-11,
Αρχείο ΕΚΠΑ,
25
«ΕΠΟΝ-Η καινούρια Ελλάδα», εφ. Ριζοσπάστης, αρ. φύλλου 87, 29 Φεβρουαρίου 1944, σ. 2,
Ανώνυμο, Ριζοσπάστης, 1918-2002…, σ. 160,
26
Για ένα μήνα το θέμα της παραίτησης εκκρεμεί, μαζί η ικανοποίηση των αιτημάτων του Πανεπιστημίου, καθώς μια τέτοια έκκληση την περίοδο αυτή της έντασης με την «κυβέρνηση», θα μπορούσε
να θεωρηθεί ότι ήταν προϊόν δικής της επιβολής. Μετά από επίμονες προσπάθειες, στις 18 Μαρτίου
ολόκληρη η Σύγκλητος παρουσιάστηκε ενώπιον του Λούβαρη, ο οποίος αφού άκουσε τα αιτήματα
της υποσχέθηκε ότι θα τα ικανοποιήσει το ταχύτερο δυνατό. Πρακτικά…, Συνεδρία δέκατη ένατη
της 29ης Φεβρουαρίου 1944, σ. 8, Συνεδρία εικοστή πρώτη της 21ης Μαρτίου 1944, σ. 2, Αρχείο
ΕΚΠΑ,
27
Πρακτικά…, Συνεδρία δέκατη έκτη της 15ης Φεβρουαρίου 1944, σ. 14-15, Συνεδρία δέκατη έβδομη
της 19ης Φεβρουαρίου 1944, σ. 3, Συνεδρία δέκατη όγδοη της 26ης Φεβρουαρίου 1944, σ. 7-8,
Αρχείο ΕΚΠΑ,
28
Πρακτικά…, Συνεδρία δέκατη ένατη της 29ης Φεβρουαρίου 1944, σ. 15, Συνεδρία εικοστή πρώτη
της 21ης Μαρτίου 1944, σ. 5, Αρχείο ΕΚΠΑ,
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Στις προσπάθειες του Πανεπιστημίου για την απελευθέρωση του Κασιμάτη,
συντάχθηκε και η Πάντειος Σχολή, καθώς δίδασκε μαθήματα και σε αυτή. Στις
ενέργειες της Σχολής πρωτοστάτησε ο καθηγητής Ι. Γεωργάκης, ενώ ακολούθησαν
ως μέλη της σχηματισθεισών επιτροπών, οι Γ. Δασκαλάκης, Γ. Παπαχατζής και Ι.
Πίντος. Η Πάντειος προχώρησε σε πολλά διαβήματα, στο διάστημα από το
Φεβρουάριο μέχρι και τον Ιούνιο έναντι των γερμανικών αρχών, χωρίς όμως να έχει
τα αναμενόμενα αποτελέσματα. 29 Έτσι ο Κασιμάτης παρέμεινε φυλακισμένος στο
Χαϊδάρι, όπου αργότερα οδηγούνται και οι καθηγητές της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου, Νικόλαος Λούρος και Κωνσταντίνος Χωρέμης. 30
Τον επόμενο μήνα οι γερμανικές αρχές προχωρούν στη σύλληψη και άλλου
καθηγητή του ιδρύματος. Αυτή τη φορά ήταν ο καθηγητής της Φυσικομαθηματικής
Σχολής, Γ. Πανταζής. Αφορμή ήταν η στάση του στην «κυβερνητική» επίθεση που
έγινε στις 10 Μαρτίου, για τον έλεγχο των φοιτητικών συσσιτίων του Χημείου.
Καθώς ως υπεύθυνος για τα συσσίτια, δεν αναγνωρίζει τις νέες ελεγχόμενες από την
«κυβέρνηση» φοιτητικές επιτροπές. Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και ο πρύτανης,
ο οποίος αναφέρει πως όταν τον επισκέφτηκε η Ασφάλεια και του ζήτησε να
αναγνωρίσει τις νέες επιτροπές, αυτός χτύπησε το χέρι στο γραφείο λέγοντας, «εγώ
δεν συγκατατίθεμαι εις αυτά τα πράγματα». Στη συνέχεια, σε συνάντηση που είχε με
«κυβερνητικό» παράγοντα, τόνισε πως το ίδρυμα «δεν ειμπορεί να αναμιχθή εις
κόμματα» και διέψευσε τον «κυβερνητικό» ισχυρισμό, πως το Πανεπιστήμιο «ως
μέχρι τούδε εφέρθη» αντίθετα «εις την Κυβένρησιν». Όσον αφορά στη διαμορφωθείσα
κατάσταση στα συσσίτια, αντικαταστάτης του Πανταζή ορίζεται ο Δ. Χόνδρος, παρά
την επιθυμία του Λούβαρη, ο οποίος πρότεινε τον κοσμήτορα της Φιλοσοφικής
Σχολής Γ. Οικονόμου. 31
Ένα άλλο σημείο τριβής με την «κυβέρνηση», ήταν το ζήτημα του εορτασμού της
25ης Μαρτίου. Στο τρέχον έτος μάλιστα, ο Ράλλης καυχιόταν για την επιτυχία του να
πείσει τους κατακτητές, να επιτρέψουν το σημαιοστολισμό. Με στόχο λοιπόν να
γιορτάσει επίσημα αυτή την επιτυχία, καλεί όλα τα ανώτατα ιδρύματα να
πραγματοποιήσουν την καθιερωμένη εορταστική εκδήλωση. Στη συζήτηση που
πραγματοποιήθηκε για το θέμα αυτό, ο συγκλητικός Π. Μπρατσιώτης, επισήμανε πως
το ίδρυμα είχε «παρεξηγηθεί από πολλούς κύκλους», άρα έπρεπε να αποφασίσει με
σύνεση. Η άποψη αυτή τελικά δεν επικράτησε και η Σύγκλητος αποφάσισε να μη
γίνει τελετή. Στη συζήτηση αναπτύχθηκε και το θέμα της κατάθεσης στεφανιού στο
μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, καθώς υπήρχε ο κίνδυνος να κατατεθούν
στεφάνια από τα άλλα ιδρύματα και το Πανεπιστήμιο να απέχει. Σε σχετική πρόταση
για συνεννόηση με τα άλλα ιδρύματα, είναι χαρακτηριστική η απάντηση του
πρύτανη: «Θα ίδωμεν». 32
Απάντηση που φανερώνει τη διένεξη που είχε αναπτυχθεί ανάμεσα στα ΑΕΙ, με
αφορμή τη δίκαιη διανομή των τροφίμων που είχαν αποστείλει ορισμένες χώρες,
ανταποκρινόμενες στο διακινηθέν υπόμνημα του Δεκεμβρίου του 1943. Διαφωνίες
που εντάθηκαν τον Ιούνιο, όταν έφτασαν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών τρόφιμα από την
Τουρκία. Ο Α. Μπακάλμπασης πρόεδρος της ΕΛΛΑ-ΤΟΥΡΚ, αναφέρει σε
Ο Ι. Πίντος μάλιστα «εξαίρει ιδιαιτέρως την συμβολήν του κ. Γεωργάκη εις τας ενέργειας της
επιτροπής». Βιβλίο…, 1942-1945, Συνεδρίαση της 23ης Φεβρουαρίου 1944, σ. 210-211, Συνεδρίαση
της 26ης Φεβρουαρίου 1944, σ. 214, Συνεδρίαση της 8ης Απριλίου 1944, σ. 249, Συνεδρίαση της 6ης
Μαΐου 1944, σ. 256, Συνεδρίαση της 16ης Ιουνίου 1944, σ. 272-273, Αρχείο ΠΠΚΠΕ,
30
Το Μάρτιο συλλαμβάνεται και ο Κ. Στασινόπουλος που ήταν βοηθός του Κασιμάτη στην Πάντειο
Σχολή. Μιλλιέξ Ρ., «Οι διανοούμενοι…», σ. 422, Βιβλίο…, 1942-1945, Συνεδρίαση της 29ης
Μαρτίου 1944, σ. 244, Αρχείο ΠΠΚΠΕ, Πεπονής Α., Προσωπική…, σ. 86,
31
Πρακτικά…, Συνεδρία εικοστή πέμπτη της 1ης Μαΐου 1944, σ. σ. 1-4, Αρχείο ΕΚΠΑ,
32
Πρακτικά…, Συνεδρία εικοστή πρώτη της 21ης Μαρτίου 1944, σ. 2-3, Αρχείο ΕΚΠΑ,
29
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επικοινωνία που είχε με τον πρύτανη, ότι αυτά είχαν σταλεί μετά από σχετικό
διάβημα του Πολυτεχνείου και του Πανεπιστημίου για τους άπορους φοιτητές, οι
οποίοι σιτίζονταν από αυτή. Ο πρύτανης απάντησε πως ο γραμματέας του
προϊστάμενου του ελβετικού Ερυθρού Σταυρού, DE GLUTS, είχε στείλει στο ίδρυμα
δύο επιστολές. Στην πρώτη ανέφερε ότι τα τρόφιμα αυτά είναι για τους φοιτητές του
Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ στη δεύτερη δήλωνε ότι πρέπει να δοθούν και στους
σπουδαστές του Πολυτεχνείου. Μετά από αυτό ο πρύτανης ζητά να του σταλεί
διευκρινιστικό έγγραφο από τον Τούρκο Πρόξενο, καθώς σε αντίθετη περίπτωση θα
διαθέσει όλα τα τρόφιμα στους φοιτητές του Πανεπιστημίου.
Ουσιαστικά η διαφωνία εστιάστηκε ανάμεσα στους φοιτητές του Πανεπιστημίου
που σιτίζονταν στο Χημείο, στο οποίο η τροφοδοσία γινόταν από την Κεντρική Επιτροπή Συσσιτίων (ΚΕΣ) και στους άπορους φοιτητές όλων των ιδρυμάτων, την ευθύνη σίτισης των οποίων είχε η ΕΛΛΑ-ΤΟΥΡΚ και ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός.
Μόλις έμαθαν οι φοιτητές του Χημείου, ότι τα τρόφιμα αυτά προορίζονταν στους
άπορους ξεσηκώθηκαν. Ένιωθαν αδικημένοι, γιατί οι άποροι της ΕΛΛΑ-ΤΟΥΡΚ
λάμβαναν και τρίτο συσσίτιο, ενώ αυτοί συντηρούνταν με ένα «νερόζουμο» από την
ΚΕΣ. Κάτω από αυτή την οπτική θεωρούσαν τους εαυτούς τους άπορους. Ορισμένοι
μάλιστα ήταν γραμμένοι και στα δύο συσσίτια, με αποτέλεσμα τα 2/3 των σιτιζόμενων φοιτητών από την ΕΛΛΑ-ΤΟΥΡΚ να σιτίζονται και από την ΚΕΣ. Μετά από όλη
αυτή τη φασαρία, ο Τούρκος πρόξενος αναγνώρισε ότι άποροι φοιτητές δεν είναι μόνο αυτοί της ΕΛΛΑ-ΤΟΥΡΚ και επομένως θα έπρεπε να διανεμηθούν τα τρόφιμα και
στα δύο συσσίτια. 33 Άποψη με την οποία συμφωνούσε και η ΕΠΟΝ Σπουδαστών. 34
Σε παράλληλο χρόνο, η κόντρα της «κυβέρνησης» με τους καθηγητές που
αντιδρούσαν σε αυτήν και τις πρακτικές της, αλλά και σε αυτούς που ήθελαν να
λάβουν ενεργό μέρος στις διεργασίες για τη διατύπωση μιας νέας πολιτικής πρότασης, οδηγήθηκε στα άκρα. Οι καθηγητές τους ιδρύματος Γ. Γεωργαλάς, Αλ. Σβώλος,
Αγγ. Αγγελόπουλος και Π. Κόκκαλης, εκλέγηκαν αντιπρόσωποι στο Εθνικό Συμβούλιο της Πολιτικής Επιτροπής Εθνικής Απελευθερώσεως (ΠΕΕΑ) και ανέβηκαν στη
Βίνιανη Ευρυτανίας, όπου οι τρεις τελευταίοι συμμετείχαν στην κυβέρνηση του
βουνού. Η αντίδραση της «κυβέρνησης» ήταν άμεση, καθώς στις 27 Απριλίου 1944,
ανακοίνωσε την απόλυση τους «επειδή εγκατέλειψαν… αυθαιρέτως τις θέσεις τους». 35
Ενώ μετά την απελευθέρωση του Γ. Πανταζή στις 20 Ιουνίου, δύο άλλοι καθηγητές
της Φυσικομαθηματικής Σχολής, ο Λ. Ζέρβας και ο Ν. Κρητικός, συλλαμβάνονται
τον Ιούλιο μαζί με φοιτητές και φοιτήτριες. Ο Ζέρβας μάλιστα συλλαμβάνεται για
δεύτερη φορά από τις γερμανικές αρχές. Ο Χόνδρος μόλις πληροφορήθηκε τις συλλήψεις, επισκέφθηκε το Λούβαρη και διαμαρτυρήθηκε. Όταν μάλιστα στη συζήτηση,
διαπίστωσε την αδυναμία του ενεργήσει αποτελεσματικά, του ζήτησε να παραιτηθεί.
Για να λάβει την απάντηση, πως επιβαλλόταν «για λόγους εθνικούς» να παραμείνει
στην «κυβέρνηση». Σχετικά με τους συλληφθέντες, ο «υπουργός» ανέφερε πως θα
επισκεπτόταν το Σιμάνα και τον επιτετραμμένο του Ράιχ στην Ελλάδα και θα ζητούσε
την απελευθέρωση του Ζέρβα. Για τον Κρητικό όμως τον οποίο είχε συλλάβει η
Ελληνική Ασφάλεια, τα πράγματα ήταν δύσκολα, καθότι ήταν «διαφορετική η θέσις
Πρακτικά…, Συνεδρία τριακοστή πρώτη της 22ας Ιουνίου 1944, σ. 2-3, , Συνεδρία τριακοστή
δεύτερη της 27ης Ιουνίου 1944, σ. 5-6, Αρχείο ΕΚΠΑ,
34
«Το σωστό όμως είναι […] τα τρόφιμα να διανεμιθούν στους σπουδαστές και καθηγητές όλων των
σχολών μια και κερδίθηκαν με κοινές προσπάθειες όλων των Σπουδαστών». «Όχι άδικες διανομές»,
εφ. Φλόγα, αρ. φύλλου 26…, σ. 2,
35
Η καταγραφή αυτή υπάρχει στο φάκελο του Αλ. Σβώλου που είχε ανοίξει η Ασφάλεια, ενώ
αντίγραφο της βρίσκεται στο προσωπικό αρχείο του Α. Ρήγου. Επίσης βλ. Ρήγος Α. Η συμβολή του
Αλέξανδρου Σβώλου στο επιστημονικό και πολιτικό γίγνεσθαι, στο δήμο Βίνιανης, Μνήμη
Αλέξανδρου Σβώλου, «Πάραλος», Αθήνα, 2006, σ. 27,
33
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απέναντι της». Επιβεβαιώνοντας στην πράξη αυτό που κυκλοφορούσε ευρέως, πως
«καλύτερα ήταν να σε συλλάβουν οι Γερμανοί παρά οι Ασφαλίτες». 36
Μέσα στο κλίμα αυτό, η τελευταία περίοδος της κατοχής, με τις καθημερινές μάχες
στην πόλη και την κατ’ επίφαση εθνική συμφιλίωση, βρήκε το Πανεπιστήμιο να είναι
το κέντρο του ενός πόλου, του Επονίτικου. Την ιδιαίτερα βεβαρημένη ατμόσφαιρα
που είχε διαμορφωθεί, κλήθηκε να διαχειριστεί η νέα Σύγκλητος που συνεδρίασε για
πρώτη φορά στις 5 Σεπτεμβρίου. Στη συνεδρία αυτή μετείχαν οι Ι. Πολίτης (Πρύτανης), Ε. Σκάσσης (Προπρύτανης) και Δ. Μπαλάνος (Αντιπρύτανης), οι Κοσμήτορες
των Σχολών, Π. Τρεμπέλας (Θεολογικής), Κ. Τσουκαλάς (Νομικής), Ν. Μιχαηλίδης
(Ιατρικής), Ν. Βλάχος (Φιλοσοφικής) και Γ. Καραγκούνης (Φυσικομαθηματικής),
καθώς και οι εκλεγμένοι Ι. Σπυρόπουλος και Σ. Δοντάς. Στη σύνθεση της προστίθονταν και οι αναπληρωματικοί συγκλητικοί, Ν. Χωραφάς και Γ. Ιωακείμογλου. 37
Αρχικά αυτό που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι νέες πανεπιστημιακές αρχές,
ήταν ο ακράτητος ενθουσιασμός των Επονιτών φοιτητών για την επικείμενη
απελευθέρωση, ο οποίος τους οδήγησε σε μια επαναστατική έξαψη. Χαρακτήρισαν
το Πανεπιστήμιο «ορμητήριο λευτεριάς και ανοικοδόμησης», κάλυψαν την εξωτερική
πρόσοψη του κεντρικού κτιρίου, σχεδόν μέχρι τη στέγη από συνθήματα για τη
ΛΕΥΤΕΡΙΑ, το ΕΑΜ και την ΕΠΟΝ, ενώ ζωγράφισαν δεξιά και αριστερά στη
σημαία του ιδρύματος, ένα νέο και μια νέα με την επιγραφή της ΕΠΟΝ. 38 Όπως ήταν
φυσικό, στη συζήτηση που ακολούθησε στη Σύγκλητο με θέμα τις εκδηλώσεις
εορτασμού για την απελευθέρωση, η οποία διεξάχθηκε μέσα σε μια εμφυλιοπολεμική
ατμόσφαιρα που διαπερνούσε τα πάντα, διατυπώθηκαν πολλές απόψεις που κάλυπταν
όλο το ιδεολογικοπολιτικό φάσμα και εκτεινόταν από το συμπέρασμα του Σ. Δοντά,
ότι το Πανεπιστήμιο είναι «εστία επαναστατική και αναρχική», έως την άποψη του
πρύτανη Ι. Πολίτη, που ανέφερε πως «είναι μια στιγμή ιερά κατά την οποίαν ο
φοιτητικός κόσμος έπρεπε να εκδηλώση τα αισθήματα του δια την ελευθερίαν και δια
την Πατρίδα». Μετά από μια διεξοδική συζήτηση, η Σύγκλητος με μια απόφαση που
στηρίχθηκε στην κατανόηση που πρέπει να αντιμετωπίζει ο διδάσκων το
διδασκόμενο, ανέβαλε για μερικές ημέρες το σβήσιμο των συνθημάτων και το
ασβέστωμα των τοίχων του ιδρύματος. Αυτά θα γινόταν μετά την εορταστική
εκδήλωση για την απελευθέρωση. Εκδήλωση που προετοιμαζόταν από μια οργανωτική επιτροπή, αποτελούμενη από τον πρύτανη, τον αντιπρύτανη, τον προπρύτανη, το
Ι Σπυρόπουλο και το Γ. Πανταζή και πραγματοποιήθηκε υπό τη σκιά μιας αποστροφής του λόγου του πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου, στην ομιλία της 18ης Οκτωβρίου,
σύμφωνα με την οποία ανέφερε πως το Πανεπιστήμιο Αθηνών χρεοκόπησε. 39
Το κυρίαρχο όμως πρόβλημα που κλήθηκε να αντιμετωπίσει, δεν περιοριζόταν στη
στάση που έπρεπε να τηρήσει έναντι των Επονιτών φοιτητών, ούτε έναντι της
Πρακτικά…, Συνεδρία τριακοστή πρώτη της 22ας Ιουνίου 1944, σ. 3, Συνεδρία τριακοστή έκτη της
1ης Αυγούστου 1944, σ. 1, Αρχείο ΕΚΠΑ,
37
Πρακτικά της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, Ακαδημαϊκό έτος 1944-45, Συνεδρία πρώτη της 5ας
Σεπτεμβρίου 1944, σ. 3, Αρχείο ΕΚΠΑ,
38
«Ιδέες στα κεραμίδια του Πανεπιστημίου», εφ. Δημοκράτης, αρ. φύλλου 17, 28 Οκτωβρίου 1944, σ.
2, Φάκελος 2, Παράνομος Τύπος, ΕΛΙΑ,
39
Η Σύγκλητος με ανακοίνωση της, αφού τον είχε συγχαρεί για την επίτευξη της εθνικής ενότητας,
εξέφρασε τη λύπη της για τη «βαρύτατην μομφήν κατά του Πανεπιστημίου» και έθεσε στη διάθεση
του την παραίτηση της. Παραίτηση που τελικά δεν έγινε δεκτή. «Ένα από τα ιδρύματα, το οποίον
υπέστη μίαν από τας βιαίας επιθέσεις δια του λόγου του κ. Πρωθυπουργού ήτο το Πανεπιστήμιον
Αθηνών». «Το Πανεπιστήμιον», εφ. Η Δράσις, αρ. φύλλου 78, 26 Νοεμβρίου 1944, σ. 1,Φάκελος
Κ75δ, Συλλογή Μιλτιάδη Σταμούλη, ΓΑΚ, Πρακτικά…, Συνεδρία έκτη της 17ης Οκτωβρίου 1944, σ.
1-5, Συνεδρία έβδομη της 24ης Οκτωβρίου 1944, σ. 3-4, Συνεδρία όγδοη της 7ης Νοεμβρίου 1944, σ.
1-2, Αρχείο ΕΚΠΑ,
36
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κυβέρνησης, αλλά εστιαζόταν στις θέσεις και συμπεριφορές που ήταν αναγκαίο να
υιοθετηθούν, με στόχο την ανάπτυξη των διαύλων επικοινωνίας ανάμεσα στις
αντιμαχόμενες φοιτητικές παρατάξεις, οι οποίες όπως και ολόκληρη η ελληνική
κοινωνία είχαν πάρει θέσεις μάχης. Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται και μία
προκήρυξη της Συγκλήτου, που απευθύνεται στους φοιτητές. Σε αυτή, αποτίνει φόρο
τιμής σε όλους τους φοιτητές που έδωσαν τη ζωή τους για την πατρίδα. Κάνει
έκκληση για ενότητα «υπό της Εθνικής Κυβερνήσεως, της οποίας μετέχουν
εκπρόσωποι πασών των πολιτικών αποχρώσεων». Συστήνει να συνδυάσουν το
νεανικό τους ενθουσιασμό με την πατριωτική σύνεση, για να αποφύγουν πράξεις
αυτοδικίας και τους αναθέτει ως ακαδημαϊκούς νέους, το έργο της ανοικοδόμησης
της χώρας, για την οποία «πρωταρχική προϋπόθεσις […] είναι η ομόνοια και η
πειθαρχία». 40 Με την παραίνεση αυτή τελειώνει η προκήρυξη. Η ομόνοια και η
πειθαρχία ήταν το ζητούμενο, όχι όμως όπως αποδείχτηκε και το εφικτό.

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Η δράση της Συγκλήτου το προηγούμενο έτος, εστιάστηκε στην αντιμετώπιση των
βασικών βιοτικών αναγκών των απόρων σπουδαστών, με την ίδρυση της «Επιτροπής
Πολυτεχνικής Πρόνοιας», στη διαχείριση της τεταμένης κατάστασης μεταξύ των
σπουδαστικών οργανώσεων, που κατέληξε στα επεισόδια του Ιουνίου-Ιουλίου και
στη συμμετοχή στα κοινά υπομνήματα των ΑΕΙ και των επιστημονικών,
επαγγελματικών και κοινωνικών φορέων, έναντι των αρχών κατοχής και της
«κυβέρνησης». Ενώ είναι χαρακτηριστικό πως βασικά θέματα σπουδών, τα οποία
κυριαρχούσαν στο Πολυτεχνείο έναντι οποιονδήποτε άλλων ζητημάτων σε όλη την
περίοδο του μεσοπολέμου, πέρασαν σε δεύτερο πλάνο χωρίς όμως να παρατηρούνται
σημαντικές εκπτώσεις. Με την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, που σηματοδοτεί και την αντίστροφη μέτρηση για τις δυνάμεις του άξονα, κάνοντας ορατό πλέον το
ενδεχόμενο της απελευθέρωσης, ξεκινά και μία συζήτηση για το προφίλ της
μεταπολεμικής Ελλάδας. Την ίδια χρονική περίοδο, αναλαμβάνει για δεύτερη φορά
την πρυτανεία ο Ν. Κιτσίκης, το πλέον ενεργό μέλος του Πολυτεχνείου, που
ανατράφηκε και εργάστηκε σε όλη την επιστημονική του πορεία, με το όραμα του
τεχνοκρατικού ιδεώδους. Η νέα θητεία του, σηματοδοτεί μία έντονη κινητικότητα και
μετατόπιση των προτεραιοτήτων του ιδρύματος, στην κατεύθυνση της ανάληψης ενός
κεντρικού ρόλου στις εξελίξεις που θα δρομολογηθούν μετά την απελευθέρωση και
θα έχουν ως στόχο την ανασυγκρότηση και την οικονομική ανάπτυξη της χώρας.
Μια νέα πορεία για το Πολυτεχνείο, τις συντεταγμένες της οποίας σκιαγραφεί στο
λόγο του στις 13 Νοεμβρίου. Στην ομιλία αυτή που γίνεται παρουσία όλων των
καθηγητών του ιδρύματος, του πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ε. Σκάσση,
αντιπροσώπων του Τεχνικού Επιμελητηρίου και όλων των σπουδαστών του, συνδέει
άμεσα την ανοικοδόμηση της Ελλάδας με το τεχνοκρατικό ιδεώδες. Ιδεώδες που θα
εκπληρωθεί μέσω της επιστημονικής συμβολής του Πολυτεχνείου, η οποία θα
καταστήσει δυνατή την πρακτική αντιμετώπιση της αξιοποίησης των
πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας, προς όφελος των πολιτών της. Καθώς η λύση
των προβλημάτων άρδευσης, υδατοπτώσεων, ηλεκτροκίνησης, αποξήρανσης,
μεταλλευτικής ανάπτυξης, οδικών και σιδηροδρομικών δικτύων, αλλά και αστικών
και αγροτικών κατοικιών, είναι υπόθεση εθνική και αποτελεί εχέγγυο για τη βελτίωση
όλων των κοινωνικών συνισταμένων της ελληνικής πραγματικότητας. 41
40
41

Πρακτικά…, Συνεδρία έκτη της 17ης Οκτωβρίου 1944, σ. 5-7, Αρχείο ΕΚΠΑ,
Λόγος του Πρυτάνεως κ. Νικολάου Κιτσίκη, προς τους σπουδαστάς των Ανώτατων Σχολών του
Ε.Μ.Πολυτεχνείου, εκφωνηθείς την 13 Νοεμβρίου 1943 επ’ ευκαιρία της ενάρξεως του
Ακαδημαϊκού έτους, Αθήνα, (χ.ε.), 1943,
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Η προσαρμογή του Πολυτεχνείου στις υπάρχουσες τεχνικές ανάγκες, όπως
αναφέρονται παραπάνω, επιχειρείται να πραγματοποιηθεί με το νόμο 935/1943 – φεκ.
390, «περί συμπληρώσεως και ανασυγκροτήσεως των ανωτάτων σχολών του Ε. Μ.
Πολυτεχνείου». 42 Ο νόμος αυτός ουσιαστικά αποτέλεσε τη θεσμική θωράκιση του
τεχνοκρατικού οράματος του Κιτσίκη και των τεχνοκρατών, για την ανοικοδόμηση
και ανάπτυξη της Ελλάδας. Σύμφωνα με αυτόν η Σχολή Χημικών Μηχανικών, διαιρείται σε α) Ανώτατη Σχολή Χημικών Μεταλλουργών και β) Ανώτατη Σχολή Χημικών Μεταλλειολόγων, για τις οποίες ιδρύονται και 7 νέες έδρες. Επίσης προβλέπεται
η δυνατότητα ίδρυσης Ανώτατης Σχολής Μηχανολόγων-Μεταλλουργών και Ανώτατης Σχολής Μηχανολόγων-Μεταλλειολόγων, με διάρκεια φοίτησης τα πέντε χρόνια.
Οι αλλαγές αυτές συνδεόταν με την προοπτική αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου της
χώρας και με την ανάπτυξη βαριάς μεταλλευτικής και χημικής βιομηχανίας. Ακόμη
ορίζεται ότι, οι σπουδές στο πέμπτο έτος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, διαιρούνται από το 1944-1945 σε δύο κύκλους. Στόχος είναι η παροχή εξειδίκευσης των
σπουδαστών στους κλάδους: Μηχανικών Κατασκευών και Συγκοινωνιολόγων και
Μηχανικών Υδραυλικών. Για το σκοπό αυτό ιδρύονται τέσσερις νέες έδρες και δύο
εργαστήρια. Με τις αλλαγές αυτές επιχειρείται η εκπαίδευση και ανάδειξη εξειδικευμένων στελεχών, που θα αναλάβαιναν την πολεοδομική ανασυγκρότηση, αλλά και
την κατασκευή των μεγάλων εγγειοβελτιωτικών και υδροηλεκτρικών υποδομών. 43
Όλες αυτές οι αλλαγές, των οποίων τίθεται επικεφαλής ο κομουνιστικών
αντιλήψεων Ν. Κιτσίκης, προωθούνται από μια δωσίλογη «κυβέρνηση», που
απαρτίζεται από αντιβενιζελικούς, βενιζελικούς και στρατιωτικούς, κοινό συνδετικό
στοιχείο των οποίων είναι ο αντικομουνισμός. Η παραπάνω αντίφαση, αναδεικνύει
και τη διαπολιτική δυναμική του τεχνοκρατικού ιδεώδους. Στηριζόμενος σε αυτή τη
δυναμική ο Κιτσίκης, προσπαθεί να αμβλύνει τις συγκρούσεις των σπουδαστών του
ιδρύματος, επιχειρώντας να τους εντάξει στο πνεύμα και τη φιλοσοφία του, μέσα από
την παράθεση ενός κοινού τεχνοκρατικού οράματος για τη μεταπολεμική Ελλάδα.
Όλα αυτά συμβαδίζουν με την παράλληλη αντιμετώπιση των καθημερινών
προβλημάτων των σπουδαστών, όπως αυτά ανέκυπταν από τις ιδιαίτερες συνθήκες
που επικρατούσαν επί κατοχής. Σε αυτή την πορεία, όπως αναφέρει ο Κιτσίκης και
στην πρώτη συνεδρία της 3ης Σεπτεμβρίου, είχε συμπαραστάτες την Εφορία της
Πολυτεχνικής Λέσχης, τον αντιπρύτανη, τη Σύγκλητο, και το σύνολο των καθηγητών.
Σύγκλητος που αποτελείται από τους Ι. Θεοφανόπουλο (προπρύτανη), Θ. Βαρούνη
(αντιπρύτανη), τους Κοσμήτορες των Σχολών, Π. Παρασκευόπουλο (Πολιτικών
Μηχανικών), Φ. Θεοδωρίδη (Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων), Κ. Κιτσίκη,
(Αρχιτεκτόνων), Σ. Χόρς (Χημικών Μηχανικών), Δ. Λαμπαδάριο (ΑγρονόμωνΤοπογράφων Μηχανικών), και τους καθηγητές Γ. Σαρρόπουλο, Α. Δημητρακόπουλο,
Δ. Πίππα, Π. Ζαχαρία και Κ. Βέη. 44
Σκοπός των προσπαθειών τους, ήταν η βελτίωση των συνθηκών σπουδών και
διαβίωσης των σπουδαστών. Η πρώτη ενέργεια προς την κατεύθυνση αυτή,
καταγράφεται μόλις το Σεπτέμβριο, όταν ξεκίνησε η λειτουργία του Εσπερινού
συσσιτίου για τους άπορους σπουδαστές του Πολυτεχνείου. Το συσσίτιο αυτό ήταν η
κατάληξη μιας προσπάθειας, που είχε αρχίσει το Μάρτιο από τον επιμελητή Α.
Σφήκα, ο οποίος εργαζόταν στο Ταμείο Απόρων Σπουδαστών (ΤΑΣ). Ο Σφήκας
Ανώνυμο, «Από τον εναρκτήριο λόγο του πρύτανη του Ε. Μ. Πολυτεχνείου κ. Ν. Κιτσίκη», περ.
«Ξεκίνημα», τχ. 8, 15 Ιουλίου 1944, σ. 161-163,
43
«Το Μετσόβιο Πολυτεχνείο υποδέχτηκε τους πρωτοετείς του» και «Ανασυγκροτούνται οι σχολές
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου», εφ. Η Φοιτητική, αρ. φύλλου 2…, σ. 1-2, Παπαπάνος Κ.,
Χρονικό…, σ. 280-281, Αντωνίου Γ., Οι Έλληνες…, σ. 268-269,
44
Πρακτικά Συγκλήτου 1943, 28η Συνεδρία της 3ης Σεπτεμβρίου 1943, σ. 1-6, Αρχείο Ε.Μ.Π.,
42
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πίστευε πως η μόνη ουσιαστική βοήθεια για τους άπορους και φυματικούς
σπουδαστές, θα ήταν η παροχή και βραδινού συσσιτίου. Με δική του πρωτοβουλία
παρακινούνται οι Επονίτες σπουδαστές Ξενάκης, Γκούμας, Μικρώνης, Εμμανουηλίδου και Σταυρόπουλος, που τον είχαν βοηθήσει πολλαπλώς στο διάστημα της θητείας
του, να παρουσιαστούν στον πρόεδρο της ΕΛΛΑ-ΤΟΥΡΚ και να του εκθέσουν την
κατάσταση των απόρων του Πολυτεχνείου. Ο Α. Μπακάλμπασης ευαισθητοποιήθηκε
και τους ζήτησε να ξαναπάνε με περισσότερα στοιχεία. Στις 27 Αυγούστου παρουσιάζονται ξανά. Στη συνάντηση αυτή παραβρισκόταν και ο Πρόεδρος του Ελληνικού
Ερυθρού Σταυρού (ΕΕΣ), Γεώργιος Ράλλης, ο οποίος μόλις είδε τα στοιχεία των
σπουδαστών, τους υποσχέθηκε βοήθεια για τη δημιουργία δεύτερου συσσιτίου. 45
Άμεσα επελήφθη του θέματος η Εφορία της Πολυτεχνικής Λέσχης και στις 8
Σεπτεμβρίου, συγκροτήθηκε η Οργανωτική Επιτροπή του Εσπερινού Συσσιτίου, με
πρόεδρο το Γ. Ράλλη και μέλη, το Μπακάλμπαση, τον αντιπρύτανη Θ. Βαρούνη και
τους καθηγητές Ν. Χατζηκυριάκο και Δ. Πίππα. Για την εύρυθμη λειτουργία του
συσσιτίου, συγκροτήθηκε επιτροπή που αποτελούνταν από σπουδαστές της ΕΠΟΝ
και των αστικών οργανώσεων. Στα ονόματα των σπουδαστών που αναφέρονται
παραπάνω, προστίθενται οι Κόρτζος, Χατζηνικολάου και Βρέντζος. 46 Η εορταστική
έναρξη του Εσπερινού συσσιτίου για τους άπορους σπουδαστές, έγινε στις 26
Σεπτεμβρίου στο Πολυτεχνείο παρουσία του πρύτανη, των προέδρων του ΕΕΣ, της
ΕΛΛΑ-ΤΟΥΡΚ και άλλων επισήμων. 47
Παράλληλα τον ίδιο μήνα, πραγματοποιήθηκαν εισιτήριες εξετάσεις για την είσοδο
μετά από δύο χρόνια, νέων σπουδαστών στο ίδρυμα. Στις 8 Σεπτεμβρίου, ξεκίνησαν
οι συμπληρωματικές εισιτήριες εξετάσεις, ενώ στις 11 οι κανονικές. 48 Αυτές
διεξήχθησαν μέσα σε ένα κλίμα έντασης, με την ΕΠΟΝ Σπουδαστών να δηλώνει
αντίθετη και να επιθυμεί την ελεύθερη είσοδο. Ένταση που εκδηλώθηκε στις 14
Σεπτεμβρίου, όταν οι Επονίτες υποψήφιοι οργάνωσαν επεισόδια, προσπαθώντας να
ξεσηκώσουν και τους υπόλοιπους. Τα επεισόδια έληξαν με την επέμβαση των
Γερμανών και οι εξετάσεις συνεχίστηκαν, με τους υποψήφιους να περιμένουν τα
αποτελέσματα και την έναρξη των μαθημάτων. 49
Ο Γ. Ράλλης σε επιστολή του προς τον πρύτανη αναφέρει: «θεωρώ καθήκον μου να παράσχω
αμέριστον την συμβολήν μου προς τους απόρους Σπουδαστάς του Πολυτεχνείου, ως άλλωστε
υπεσχέθην προς Επιτροπή των, μεθ’ ης συνηντήθην τυχαίως προ τίνων ημερών εις τα γραφεία της
Εταιρείας ˝Ελλατούρκ˝». Πρακτικά Συγκλήτου 1943, 29η Συνεδρία της 10ης Σεπτεμβρίου 1943, σ. 6,
Αρχείο Ε.Μ.Π.,
46
Με τη βοήθεια από την ΕΛΛΑ-ΤΟΥΡΚ και τον ΕΕΣ η επισιτιστική και βιοτική κατάσταση των
απόρων σπουδαστών βελτιώθηκε. Οι μερίδες που εξασφαλίζονταν για το συσσίτιο ανέρχονταν στις
250 ημερησίως. Στον απολογισμό του Δεκεμβρίου ο Ν. Κιτσίκης ανέφερε ότι τα υπάρχοντα στην
αποθήκη τρόφιμα επαρκούσαν για τρεις μήνες. Στο συσσίτιο του ΤΑΣ τρέφονταν 400 άποροι
σπουδαστές του Πολυτεχνείου και 60 επιπλέον της ΑΣΚΤ. Οι ανάγκες τους για ιματισμό
καλύφθηκαν μετά από δωρεές της ΕΟΧΑ, του Πατριωτικού Ιδρύματος και άλλων ιδιωτών.
Εξασφαλίστηκε δωρεάν ακτινογράφηση και ιατρική περίθαλψη. Εισπράχθηκαν για το ταμείο του
ΤΑΣ 34.000.000δρχ., ενώ τέλος, μεταφέρθηκαν στο αναρρωτήριο της Αθηναϊκής Λέσχης 26
σπουδαστές. Πρακτικά Συγκλήτου 1943, 29η Συνεδρία της 10ης Σεπτεμβρίου 1943, σ. 3-7, Πρακτικά
Συνελεύσεως 1941-43, 69η Συνεδρία της 4ης Δεκεμβρίου 1943, σ. 13-16, Αρχείο Ε.Μ.Π.,
47
Στη γιορτή μιλήσανε σπουδαστές και επίσημοι. Αργότερα ακολούθησαν τραγούδια, ένα σκετς,
απαγγελίες, χορός και κοινό εναρκτήριο γεύμα του συσσιτίου για όλους. «Τα κερδίσαμε με το σπαθί
μας», εφ. Φλόγα, αρ. φύλλου 15, 15 Οκτωβρίου 1943, σ. 4, Φάκελος Κ52, Β2, Αρχείο Ηρακλή
Πετιμεζά, ΓΑΚ,
48
«Αι εισαγωγικαί εξετάσεις δια το Εθνικόν Πολυτεχνείον», εφ. Ελεύθερο Βήμα, 2 Σεπτεμβρίου 1943,
σ. 2,
49
«Τα γεγονότα των εισαγωγικών του Πολυτεχνείου», εφ. Ελληνικά Νειάτα, αρ. φύλλου 13…, σ. 2,
«Δελτίον Πληροφοριών της 15 Σεπτεμβρίου 1943», σ. 1, Ελληνική Πολιτεία, Δ/νσις Ειδικής
Ασφάλειας Κράτους, Απόρρητον, Φάκελος Κ163, Συλλογή Ηρακλή Πετιμεζά, ΓΑΚ,
45
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Μαθήματα τα οποία θα ξεκινούσαν μετά από την καταγραφή των νέων δεδομένων
και την οριοθέτηση ενός καινούριου πλαισίου, που θα υπεράσπιζε με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο το επίπεδο σπουδών. Στη βάση αυτή, στις συνεδρίες που ακολούθησαν,
η Σύγκλητος αποφάσισε το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος, που είχε αρχίσει το
Μάρτιο του 1943, να παραταθεί μέχρι τα Χριστούγεννα. 50 Στο διάστημα αυτό, οι
σπουδαστές θα αναπλήρωναν τις ασκήσεις και τη διδασκαλία του προηγούμενου
έτους και από τις αρχές του 1944, θα εισέρχονταν στη διδασκαλία του τρέχοντος.
Επιπλέον, για τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας αυτών των αποφάσεων και τη
διατήρηση των γνωστικών απαιτήσεων σε υψηλά επίπεδα, οι σπουδαστές ήταν
υποχρεωμένοι να παρακολουθούν ανελλιπώς τα μαθήματα καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου. Καθώς οι καθηγητές θα έπαιρναν παρουσίες, ενώ η ετήσια πρόοδος τους θα
αποδεικνυόταν μετά από φροντιστηριακές ασκήσεις, εφαρμογές, γραπτές ή
προφορικές εξετάσεις.
Όσον αφορά στις εξετάσεις, οι σπουδαστές του δεύτερου έτους, θα εγγράφονταν
ελεύθερα στο τρίτο, καθώς οι προαγωγικές εξετάσεις του Οκτωβρίου
αναστέλλονταν. 51 Επιπλέον, όσοι από τους σπουδαστές αυτούς ανήκαν σε Σχολή
τετραετούς φοιτήσεως, έπρεπε να λάβουν μέρος στις προδιπλωματικές εξετάσεις που
θα γίνονταν το Φεβρουάριο του 1944. Σε αυτές ήταν υποχρεωμένοι να συμμετάσχουν
και οι σπουδαστές που τελείωναν το τρίτο έτος σπουδών και ανήκαν επίσης σε Σχολή
τετραετούς φοιτήσεως. Όσοι τέλος σπούδαζαν σε Σχολή πενταετούς φοιτήσεως,
απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή τους στο τέταρτο έτος, ήταν η επιτυχής
εξέταση τους στις προδιπλωματικές. 52
Μετά από όλα αυτά, οι αίθουσες διδασκαλίας και τα εργαστήρια του ιδρύματος, τη
Δευτέρα 18 Οκτωβρίου υποδέχτηκαν τους παλιούς σπουδαστές του. Ο αριθμός τους
βέβαια σε σχέση με τον πρώτο χρόνο της κατοχής, είχε ομαλοποιηθεί αρκετά. Καθώς
δεν είχαν υπάρξει νέες εγγραφές για δύο χρόνια, επιπλέον πολλοί από τους
φοιτούντες απέκτησαν στο διάστημα αυτό το πτυχίο τους και τέλος το σύνολο σχεδόν
των ευελπιδων εγκατέλειψαν τις σπουδές τους, είτε γιατί είχαν απορριφθεί ή είτε γιατί
εκτελούσαν άλλες υπηρεσίες. Το Σεπτέμβριο λοιπόν του 1943, στο Πολυτεχνείο ήταν
εγγεγραμμένοι 1075 παλιοί σπουδαστές, που κατανέμονταν στις διάφορες Σχολές του
ως εξής:
ΤΑΞΗ

ΣΧΟΛΗ

Α΄

Β΄

Γ΄

Δ΄

Ε΄

ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

186

134

73

13

57

463

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

142

111

62

-

34

349

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

46

29

30

1

106

ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

49

21

34

-

104

ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

43

5

4

1

53 53

«Τα μαθήματα στο Παν/μιο άρχονται την 10ην Ιανουαρίου», εφ. Πρωία, 2 Νοεμβρίου 1943, σ. 2,
Κάνοντας χρήση αυτής της απόφασης, όσοι πρωτοετείς σπουδαστές του 1940-41 δεν είχαν τελειώσει
ακόμη το πρώτο έτος, μπορούσαν τον Οκτώβριο του 1943 να δώσουν την 4η εξεταστική περίοδο των
προαγωγικών τους εξετάσεων. Εάν πετύχαιναν, θεωρούνταν σπουδαστές του δεύτερου έτους της
προηγούμενης χρονιάς, άρα αποκτούσαν το δικαίωμα να εγγραφούν στο τρίτο έτος. Πρακτικά
Συγκλήτου 1943, 32η Συνεδρία της 1ης Οκτωβρίου 1943, σ. 22-23, Αρχείο Ε.Μ.Π.,
52
Πρακτικά Συγκλήτου 1943, 31η Συνεδρία της 27ης Σεπτεμβρίου 1943, σ. 20-22, Αρχείο Ε.Μ.Π., «Αι
εξετάσεις εις το Πολυτεχνείον», εφ. Ελεύθερο Βήμα, 3 Οκτωβρίου 1943, σ. 2,
53
Πρακτικά Συγκλήτου 1943, 31η Συνεδρία της 27ης Σεπτεμβρίου 1943, σ. 11-13, Αρχείο Ε.Μ.Π.,
50
51
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Στους παλιούς προστίθενται και οι 266 νεοεισελθόντες σπουδαστές, μεταξύ των
οποίων ήταν και αυτοί της Σχολής των Τοπογράφων Μηχανικών (Ν.935/1943-Φεκ.
390), που ξεκίνησε να λειτουργεί στο τρέχον έτος. 54 Τέλος τη χρονιά αυτή πήραν
πτυχίο 85 απόφοιτοι. Αναλυτικότερα ανά Σχολή εγγραφήκαν και πήραν πτυχίο οι
εξής:
ΣΧΟΛΗ

ΕΓΓΡ.

ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΠΤΥΧ.

143

18

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

51

39

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

29

12

ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

23

16 55

ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ-ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

5
15

56

-

Με τα μαθήματα να έχουν ξεκινήσει, άρχισαν να εμφανίζονται και τα πρώτα
μικροεπεισόδια μεταξύ των σπουδαστών των αντίπαλων παρατάξεων. Βασική τους
επιδίωξη ήταν ο έλεγχος των επιτροπών. Για το λόγο αυτό στις 27 Νοεμβρίου
διενεργήθηκαν σπουδαστικές εκλογές. Οι εκλογές διεξήχθησαν ομαλά και
επικράτησε η «Ένωσιν των σπουδαστών του Ε.Μ.Π.», (ΕΣΕΜΠ), χωρίς να
εμφανιστούν φαινόμενα βίας όπως είχε συμβεί στις αντίστοιχες του Μαΐου. Η βία
ήρθε μετά, καθώς οι νικητές τα προηγούμενα χρόνια ένιωθαν αποκλεισμένοι από τους
Επονίτες και πολλές φορές είχαν πέσει θύματα ξυλοδαρμού. Την κατάσταση
επιδείνωσαν και οι εμφύλιες συγκρούσεις που είχαν ξεκινήσει στα βουνά. Μετά τη
νίκη τους λοιπόν, οι σπουδαστές της «Ένωσης» εμπόδιζαν την είσοδο των Επονιτών
στο ίδρυμα και τους απαγόρευαν ακόμη και την προσέλευση στο συσσίτιο. Μέσα σε
αυτό το κλίμα, η ΕΛΛΑ-ΤΟΥΡΚ σταμάτησε προσωρινά τη χορήγηση βοήθειας και
το Πολυτεχνείο έκλεισε στις 18 Δεκεμβρίου για τις γιορτές.
Στο τέλος του 1943, οι συμπλοκές και τα επεισόδια μεταξύ των σπουδαστών και
των φοιτητών των αντίπαλων παρατάξεων, είχαν εξαπλωθεί σε όλα τα ΑΕΙ. Με αυτό
το θέμα στις αρχές του 1944, οι πρυτάνεις συνάντησαν τον «υπουργό» Εσωτερικών
και Ασφάλειας, Α. Ταβουλάρη και συζήτησαν το ενδεχόμενο της παράτασης της
διακοπής των μαθημάτων, εξαιτίας της έκρυθμης κατάστασης. Όσον αφορά στο
Πολυτεχνείο, ο «υπουργός» έδωσε το δικαίωμα στον πρύτανη να αποφασίσει αυτός,
σχετικά με το πότε θα ξεκινούσαν τα μαθήματα, αλλά τον κατέστησε υπεύθυνο για
την τήρηση της τάξης Όπως αναδεικνύεται η στάση της «κυβέρνησης» έναντι του
Πολυτεχνείου ήταν διαλλακτική, καθώς στο ίδρυμα από τον Ιανουάριο του 1944,
είχαν επικρατήσει οι ευέλπιδες και οι σπουδαστές των αστικών οργανώσεων. Εξέλιξη
την οποία υποστήριζε. 57
Η στάση της όμως απέναντι στους καθηγητές, που είχαν ενεργοποιηθεί με τον ένα ή
τον άλλο τρόπο στην αντίσταση, ήταν το ίδιο φανατική με αυτή στο Πανεπιστήμιο.
Χαρακτηριστικά ο Ράλλης απευθυνόμενος στο Ν. Κιτσίκη, σε μια αποστροφή των
λόγων του ανέφερε για αυτούς, «οι πραγματικοί αίτιοι είναι οι Καθηγηταί, διότι αυτοί
χύνουν το δηλητήριον εις τας ψυχάς των νέων». Ένας λοιπόν καθηγητής που έχυνε
δηλητήριο στις ψυχές των νέων, ήταν και ο Αθανάσιος Ρουσόπουλος, ο οποίος
Οι εισιτήριες εξετάσεις για τη νέα Σχολή ξεκίνησαν στις 8 Νοεμβρίου. «Ανώτατη Σχολή
Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνείου», εφ. Ελεύθερο Βήμα, 29 Οκτωβρίου 1943, σ. 2,
55
Εθνικόν Μετσόβιον Πολυτεχνείον, Διπλωματούχοι…, σ. 170-171,
56
Πρακτικά Συνελεύσεως 1941-43, 69η Συνεδρία της 4ης Δεκεμβρίου 1943, σ. 11-12, Αρχείο Ε.Μ.Π.,
57
Πρακτικά Συγκλήτου 1944, 1η Συνεδρία της 8ης Ιανουαρίου 1944, σ. 47-49, Αρχείο Ε.Μ.Π.,
54
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πίστευε ότι «Ο πνευματικός κόσμος έχει καθήκον όχι μόνον να ενδιαφέρεται αλλά και
να κινδυνεύη δια τα ζωτικά ζητήματα του συνόλου […] Οι πνευματικοί άνθρωποι
πρέπει όχι να άγωνται, αλλά να άγουν, όχι να φέρωνται αλλά να οδηγούν». 58 Έτσι
κινήθηκε σε όλη τη διάρκεια της κατοχής και για αυτό το λόγο συνελήφθη στο σπίτι
του από την Ασφάλεια, στα τέλη Ιανουαρίου. Ο πρύτανης Ν. Κιτσίκης και ο
κοσμήτορας της Σχολής Αρχιτεκτόνων Κ. Κιτσίκης, στην οποία ανήκε ο
Ρουσόπουλος, προχώρησαν σε έντονα διαβήματα διαμαρτυρίας. Συναντήθηκαν με το
Λούβαρη, τον Ταβουλάρη και το Ράλλη διαδοχικά. Όταν μάλιστα ο Κ. Κιτσίκης
συναντήθηκε με τον «πρωθυπουργό», αυτός μόλις άκουσε το όνομα του
Ρουσόπουλου αποκρίθηκε θυμωμένος, «άφησε με αυτόν τον παλιοχαρακτήρα είναι
αναμεμιγμένος εις πλείστας οργανώσεις», ενώ στο Ν. Κιτσίκη είπε, «ο Ρουσόπουλος
δεν θα βγη από την φυλακήν εφ’ όσον εγώ είμαι Πρωθυπουργός». Κατόπιν αυτών, στη
Σύγκλητο της 4ης Φεβρουαρίου συστήσουν μία επιτροπή καθηγητών, με επικεφαλής
τον προπρύτανη, Ι. Θεοφανόπουλο και αποτελούμενη από τον αντιπρύτανη Θ.
Βαρούνη και τους καθηγητές Φ. Θεοδωρίδη, Γ. Σαρρόπουλο, Π. Ζαχαρία, Π.
Παρασκευόπουλο, ώστε να κινηθεί προς πάσα κατεύθυνση με σκοπό την
απελευθέρωση του καθηγητή. 59
Το δύσκολο έργο της συμφιλίωσης των σπουδαστών, ανέλαβε η «Επιτροπή
Πολυτεχνικής Πρόνοιας» που ανασυγκροτήθηκε το Δεκέμβριο του 1943, χωρίς
ουσιαστικά να έχει καμία ομοιότητα με την προηγούμενη, τόσο ως προς τη σύνθεση,
όσο και ως προς τους σκοπούς. 60 Από τη νέα σύνθεση της μάλιστα, αναδεικνύεται
και η στόχευση της. Μέλη της ήταν ο αξιωματικός Γ. Αναγνωστόπουλος, που ήταν
υπεύθυνος για τη φοίτηση των ευέλπιδων στο Πολυτεχνείο και ο επιμελητής Α.
Σφήκας που είχε δραστηριοποιηθεί στα συσσίτια και είχε άριστες σχέσεις με τους
σπουδαστές. 61 Η δράση της «Επιτροπής», είχε ως αποτέλεσμα να επέλθει μια
προσωρινή ύφεση το Φεβρουάριο, ανάμεσα στις αντιμαχόμενες παρατάξεις των
σπουδαστών. Η έναρξη των μαθημάτων όμως δεν κατέστη δυνατή και για έναν
επιπλέον λόγο. Στις 11 Ιανουαρίου αμερικάνικα αεροπλάνα βομβάρδισαν τον
Πειραιά. Οι βομβόπληκτοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, ανέβηκαν στην Αθήνα και
στεγάστηκαν σε διάφορα δημόσια κτίρια, συμπεριλαμβανομένων και των ΑΕΙ. Στο
Πολυτεχνείο στεγάστηκαν 2600 βομβόπληκτοι. Η παρατεινόμενη διακοπή των
μαθημάτων, προκάλεσε την κινητοποίηση των σπουδαστών και των δύο φοιτητικών
παρατάξεων, οι οποίοι ζητούσαν το άνοιγμα των Σχολών τους. Το θέμα αυτό
απασχόλησε τη Συνέλευση των καθηγητών στις 12 Απριλίου, καθώς είχαν
αποχωρήσει οι βομβόπληκτοι και έπρεπε να λάβουν απόφαση εάν θα ανοίξει το
ίδρυμα. Στη συζήτηση κλήθηκαν να δώσουν απαντήσεις, στα προβλήματα της
αύξησης των επεισοδίων των σπουδαστών και της αποκατάστασης των κτιριακών

Πρακτικά Συνελεύσεως 1944-47, 74η Συνεδρία της 24ης Αυγούστου 1944, σ. 1, Αρχείο Ε.Μ.Π.,
Πρακτικά Συγκλήτου 1944, 3η Συνεδρία της 4ης Φεβρουαρίου 1944, σ. 1-9, Αρχείο Ε.Μ.Π.,
60
Η Επιτροπή Πολυτεχνικής Πρόνοιας, περικλείει στους κόλπους της το ΤΑΣ, το οποίο με το νόμο
1130/1944, φεκ. 13, «περί ιδρύσεως εν τω Ε.Μ. Πολυτεχνείω Ταμείου Απόρων Σπουδαστών και
προσθήκης διατάξεων τίνων εις την νομοθεσίαν αυτού», καθίσταται πλέον νομικό πρόσωπο και
αποτελείται μόνο από καθηγητές και υπαλλήλους, χωρίς να αποκλείεται η συνεργασία με τους
σπουδαστές. Το Συμβούλιο της «Ένωσης» μόλις πληροφορήθηκε την έκδοση του νέου νόμου,
συνέταξε στις 31 Μαΐου υπόμνημα προς τη Σύγκλητο, υπενθυμίζοντας το ρόλο του ως εκλεγμένο
από την πλειοψηφία των σπουδαστών και ζητώντας τη στενή συνεργασία με τους καθηγητές για τη
διαχείριση των σπουδαστικών ζητημάτων, κυρίως του συσσιτίου. Πρακτικά Συγκλήτου 1944, 13η
Συνεδρία της 2ης Ιουνίου 1944, σ. 32-33, Αρχείο Ε.Μ.Π.,
61
Πρακτικά Συγκλήτου 1944, 1η Συνεδρία της 8ης Ιανουαρίου 1944, σ. 47-49, Αρχείο Ε.Μ.Π.,
58
59
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ζημιών. 62 Τελικά αποφάσισαν να ξεκινήσουν τα μαθήματα μετά το Πάσχα, από τη
Δευτέρα του Θωμά. Παρόλα αυτά τα κτίρια μέχρι στις 2 Ιουνίου δεν είχαν
επισκευαστεί, καθώς δεν είχαν δοθεί χρήματα από το υπουργείο Οικονομικών. Με
αποτέλεσμα η έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 1943-44, να αναβληθεί για τις 4
Σεπτεμβρίου. 63
Η δεύτερη θητεία του Ν. Κιτσίκη, ξεκίνησε με την Ελλάδα να αναμένει να
απελευθερωθεί, τους Γερμανούς να σκοτώνουν και να καταστρέφουν, τα Τάγματα
Ασφαλείας να τους συναγωνίζονται, τους πολιτικούς να μιλάνε για την εθνική
συμφιλίωση και τους αντάρτες να σκοτώνονται ανεπίσημα στα βουνά και τις πόλεις.
Μέσα σε αυτό το κλίμα, η έναρξη των μαθημάτων και πάλι αναβάλεται, όπως και οι
εισιτήριες εξετάσεις. Η Σύγκλητος αποτελείται από τους Ι. Θεοφανόπουλο
(προπρύτανη), Θ. Βαρούνη (αντιπρύτανη), τους Κοσμήτορες των Σχολών, Π.
Παρασκευόπουλο (Πολιτικών Μηχανικών), Γ. Σαρρόπουλο (ΜηχανολόγωνΗλεκτρολόγων), Κ. Κιτσίκη, (Αρχιτεκτόνων), Σ. Χόρς (Χημικών Μηχανικών), Δ.
Λαμπαδάριο (Αγρονόμων-Τοπογράφων Μηχανικών), Ι. Χατσόπουλο (στη νέα Σχολή
Τοπογράφων Μηχανικών) και τους καθηγητές Φ. Βασιλείου, Ν. Κριτικού, Α.
Δημητρακόπουλο, Δ. Πίππα, Π. Ζαχαρία και Κ. Βέη.
Η όλη εξέλιξη των γεγονότων, από τον Ιανουάριο του 1944 μέχρι την
απελευθέρωση, βρήκε το Πολυτεχνείο να είναι το επίκεντρο του δεύτερου πόλου του
φοιτητικού εμφυλίου, αυτού των αστικών οργανώσεων. Με το ίδρυμα ουσιαστικά να
έχει μετατραπεί σε στρατόπεδο, όπου τα βράδια διέμεναν οπλισμένοι σπουδαστές
αλλά και φοιτητές του Πανεπιστημίου. Ζητήματα σπουδών δεν υφίστανται, κυριαρχεί
η αδημονία για την αποχώρηση των Γερμανών και η διασφάλιση των κυριαρχικών
δικαιωμάτων της Ελλάδας. Απαραίτητη προϋπόθεση η κοινοποίηση προς πάσα
κατεύθυνση, των όσων έχουν διαδραματιστεί στην περίοδο της κατοχής. Για το λόγο
αυτό η Σύγκλητος συνέταξε ψήφισμα, με το οποίο καταδίκαζε τις βαρβαρότητες
Γερμανών και Βουλγάρων, αποφασίζοντας να προβεί σε διαβήματα στα
πανεπιστημιακά ιδρύματα των συμμάχων χωρών, για να λάβουν γνώση τα
συντελεσθέντα στην Ελλάδα την περίοδο της εθνικής δοκιμασίας.
Παράλληλα κυριαρχεί και η ανησυχία για το μέλλον του τόπου, θα επικρατήσει η
σύνεση και θα αποφευχθεί η εμφύλια σύρραξη ή θα υπερισχύσουν οι ακραίες φωνές.
Στο θεμελιώδες αυτό δίλημμα, ποια θα είναι η στάση του σώματος των καθηγητών
και των σπουδαστών του ιδρύματος, τι δρόμο θα ακολουθήσουν, ποια θα είναι η
κατάληξη του τεχνοκρατικού ιδεώδους όπου την κύρια ευθύνη της υλοποίησης του
έφερε το Πολυτεχνείο; Με την αβεβαιότητα να χαρακτηρίζει την κάθε
μετααπελευθερωτική ημέρα, το Συμβούλιο των Καθηγητών συντάσσει ψήφισμα στις
6 Νοεμβρίου, με το οποίο «Χαιρετίζει εις την Ελληνικήν Χώραν την ελευθερίαν […]
Απονέμει βαθύν σεβασμόν προς τα θύματα του υπέρ ελευθερίας αγώνος», ενώ
«κηρύσσει την αλήθειαν, την αγάπην και την εργασίαν ως κύριον καθήκον της

Για τους βομβόπληκτους συστήθηκε μία Επιτροπή Στεγάσεως, με στόχο να τους βρει καταλύματα
και να μεταφερθούν από τα ΑΕΙ. Η μεταστέγαση τους από το Πολυτεχνείο ξεκίνησε στα τέλη
Μαρτίου και ολοκληρώθηκε στις 7 Απριλίου. Πρακτικά Συγκλήτου 1944, 5η Συνεδρία της 25ης
Φεβρουαρίου 1944, σ. 5, 7η Συνεδρία της 31ης Μαρτίου 1944, σ. 3-4, 8η Συνεδρία της 7ης Απριλίου
1944, σ. 2, 13η Συνεδρία της 2ης Ιουνίου 1944, σ. 25, Αρχείο Ε.Μ.Π.,
63
Μόνη εξαίρεση αποτέλεσε η ανεπίσημη διεξαγωγή των μαθημάτων για τους σπουδαστές του
τέταρτου και πέμπτου έτους σπουδών της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, που είχε ξεκινήσει από το
Μάρτιο του 1944. Πρακτικά Συνελεύσεως 1944-47, 71η Συνεδρία της 1ης Μαρτίου 1944, σ. 2-5, 718, 72η Συνεδρία της 12ης Απριλίου 1944, σ. 16-17, 19-20, Πρακτικά Συγκλήτου 1944, 5η Συνεδρία
της 25ης Φεβρουαρίου 1944, σ. 7-14, 13η Συνεδρία της 2ης Ιουνίου 1944, σ. 26, Αρχείο Ε.Μ.Π.,
Παπαπάνος Κ., Χρονικό…, σ. 280-281,
62
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νεότητος». 64 Έννοιες και συναισθήματα που μεταφράζονται από την κάθε παράταξη
με διαφορετικό τρόπο και έχουν ως κατάληξη την κήρυξη ενός πολέμου, όπου ο
καθένας θα μάχεται για τη δική του «αλήθεια».

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Η έντονη δράση του φοιτητικού σώματος που καταγράφηκε το ακαδημαϊκό έτος
1942-43, η ανάλογη αντίδραση των Γερμανών οι οποίοι εντείνανε τις παρεμβάσεις
τους στο Πανεπιστήμιο και η εκχώρηση από μέρους των πρυτανικών αρχών, βασικών
διοικητικών αρμοδιοτήτων στη Γενική Διοίκηση Μακεδονίας και την αστυνομία, ως
αποτέλεσμα των παραπάνω, χαρακτήρισαν την προηγούμενη χρονιά, αλλά και
προσδιόρισαν την επόμενη. Είναι γεγονός πάντως, πως η πρυτανεία με τις ενέργειες
της, πέτυχε να μην κλείσει το ίδρυμα και να διεξαχθούν κανονικά τα μαθήματα. Έτσι
το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης συνέχισε να είναι το μόνο ανώτατο ίδρυμα, όπου
μέχρι αυτό το χρονικό σημείο δεν παρατηρήθηκαν σημαντικά διδακτικά κενά.
Αντίθετα, μετά τη λειτουργία της Θεολογικής Σχολής, κατάφερε να ιδρυθεί και η
Ιατρική Σχολή, τα μαθήματα της οποίας ξεκίνησαν στη 1 Απριλίου του 1943. Ενώ
στις 3 Αυγούστου με το Ν.Δ. 430/1943, προστίθενται στη Φυσικομαθηματική Σχολή,
το Χημικό και το Φυσιογνωστικό τμήμα.
Τη διοικητική ευθύνη του ιδρύματος για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 1943-44, με
στόχο τη χρηστότερη διαχείριση όλων όσων προαναφέρονται, ανέλαβε ο νέος
πρύτανης, τακτικός καθηγητής της Σχολής Νομικών και Οικονομικών Επιστημών,
Χαράλαμπος Φραγκίστας. Τα άλλα μέλη που απάρτιζαν το συμβούλιο της Συγκλήτου
ήταν οι Στίλπωνας Κυριακίδης (προπρύτανης), Όθωνας Πυλαρινός (αντιπρύτανης), ο
κοσμήτορας της Θεολογικής, Δ. Μωραΐτης, της Φιλοσοφικής, Α. Σιγάλας, της
Νομικής και Οικονομικών Επιστημών, Αλ. Κυριακόπουλος, της Φυσικομαθηματικής,
Ν. Εμπειρίκος, της Ιατρικής, Κ. Αλεξανδρίδης, της Γεωπονικής και Δασολογικής, Αν.
Οικονομόπουλος, ενώ τέλος εκλεγμένοι συγκλητικοί ήταν οι Κ. Λιβαδάς, Β.
Ιωαννίδης και Α. Μισίρλογλου. Πρώτο μέλημα της ήταν η επαναφορά του ελέγχου
του φοιτητικού συσσιτίου, που είχε παραχωρηθεί στη Γενική Διοίκηση Μακεδονίας
από την προηγούμενη Σύγκλητο. Μετά λοιπόν από ενέργειες της νέας Συγκλήτου, η
Γενική Διοίκηση Μακεδονίας (υπ’ αριθ. 5178/2-10-1943) κοινοποιεί την απόφαση
της, να αυξηθούν τα μέλη των καθηγητών που συμμετέχουν στην Επιτροπή
Φοιτητικής Πρόνοιας, από δύο σε τέσσερα. Με την απόφαση αυτή το Πανεπιστήμιο
αποκτά την πλειοψηφία στην Επιτροπή και μπορεί να εκλέξει πρόεδρο δικό του. Οι
δύο καθηγητές που μετέχουν ως νέα μέλη, είναι ο Γ. Δεληγιάννης και ο Δ.
Καρανίκας. 65
Είναι γεγονός πάντως, πως η δραστηριότητα των Επονιτών φοιτητών στο χώρο του
ιδρύματος, μετά τις συλλήψεις στη Φοιτητική Λέσχη τον Απρίλιο και το κλείσιμο του
Πανεπιστημίου το Μάιο, είχε ατονήσει. Δεν είχε εκλείψει όμως και ξεκινά και πάλι
με αφορμή τις εισιτήριες εξετάσεις. Καθώς μετά από δύο χρόνια ελεύθερης
εισαγωγής στα ΑΕΙ (με εξαίρεση το Πολυτεχνείο), το καλοκαίρι δημοσιεύεται το
Πρακτικά Συγκλήτου 1944, 25Α Συνεδρία της 8ης Οκτωβρίου 1944, σ. 1-2, 26η Συνεδρία της 27ης
Οκτωβρίου 1944, σ. 1-2, 5, Πρακτικά Συνελεύσεως 1944-47, 77η Συνεδρία της 6ης Νοεμβρίου 1944,
σ.10-11, Αρχείο Ε.Μ.Π.,
65
Πρόεδρος της Επιτροπής ανέλαβε ο καθηγητής της φυσικομαθηματικής σχολής, Δ. Καββάδας. Στις
17 Ιανουαρίου 1944 παραιτείται και στη θέση του αναλαμβάνει καθήκοντα ο καθηγητής της
φιλοσοφικής, Ι. Βογιατζίδης. Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ήταν ο διευθυντής των λαϊκών συσσιτίων
κ. Παναγιωτίδης. Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 7ον…, Συνεδρία 634 της 27ης Οκτωβρίου 1943, σ. 8,
Βιβλίο 8ον, Συνεδριάσεις από 639/17-11-43 έως 664/25-4-44, Συνεδρία 648 της 26ης Ιανουαρίου
1944, σ. 64, Συνεδρία 659 της 8ης Απριλίου 1944, σ. 147, Αρχείο ΑΠΘ,
64
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αντίστοιχο διάταγμα. 66 Οι εξετάσεις ξεκίνησαν τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου και τη
μέρα αυτή εξελίχθηκαν ομαλά. Την επόμενη μέρα οι υποψήφιοι της Ιατρικής Σχολής,
με το αιτιολογικό πως τα θέματα της Φυσικής ήταν εκτός ύλης, αποχώρησαν από τις
αίθουσες διεκδικώντας την επανάληψη τους. Στις διαμαρτυρίες που ακολούθησαν
επενέβησαν οι Γερμανοί, οι οποίοι διέλυσαν τους συγκεντρωθέντες, συλλαμβάνοντας
και κακοποιώντας αρκετούς. Η αντίδραση των Γερμανών δε σταμάτησε εκεί.
Προχώρησαν σε έντονες συστάσεις στον πρύτανη, που επιχείρησε να υποβαθμίσει τα
γεγονότα. Οι υποψήφιοι φοιτητές συνέχισαν και την επόμενη μέρα την αποχή, με
αποτέλεσμα η Σύγκλητος να συνεδριάσει άμεσα, να μεταθέσει τις εξετάσεις της
Ιατρικής και να συνεχίσει με αυτές της Φιλοσοφικής και της Φυσικομαθηματικής
Σχολής. Αυτές διεξάχθηκαν στις αίθουσες του Άσυλου του Παιδιού και της Ευξείνου
Λέσχης. Οι αίθουσες αυτές επιλέχθηκαν αντί του κεντρικού κτιρίου, γιατί σε πιθανή
δημιουργία νέων επεισοδίων, υπήρχε κίνδυνος οι Γερμανοί να προχωρήσουν στην
επίταξη και «των λοιπών χώρων» του Πανεπιστημίου. 67
Οι φόβοι της Συγκλήτου επαληθεύτηκαν, καθώς στις 23 Οκτωβρίου την ώρα που οι
υποψήφιοι φοιτητές της Φυσικομαθηματικής εμποδίζονταν να λάβουν μέρος στις
εξετάσεις, οι γερμανικές αρχές ειδοποιούσαν τον πρύτανη να προβεί στην εκκένωση
των εργαστηρίων Οργανικής Χημείας, Γεωργικής Χημείας, ΓεωλογίαςΠαλαιοντολογίας και Ορυκτολογίας-Πετρογραφίας, αλλά και του Φοιτητικού
Αναγνωστηρίου που βρισκόταν στο κεντρικό κτίριο. Σημειώνοντας παράλληλα, πως
το Αμφιθέατρο θα ήταν στη διάθεση του Πανεπιστημίου μετά τις εξετάσεις. Ο
πρύτανης άμεσα συναντά το Διευθυντή του γερμανικού νοσοκομείου και τον
αναπληρωτή του Γερμανού Διοικητή Μέρτεν, Μπόηλκε (Bohlke). Στις συναντήσεις
αυτές, τους ενημερώνει πως η απόφαση τους συνεπάγεται και διακοπή της
λειτουργίας του Πανεπιστημίου. Ενδεικτικό της κατάστασης που περιήλθε το ίδρυμα,
ήταν πως η επόμενη συνεδρία της Συγκλήτου πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα της
Ευξείνου Λέσχης.
Σε αυτή τίθενται οι κατευθυντήριες γραμμές που θα ακολουθηθούν, ώστε να
αντιμετωπιστεί το οξύ κτιριακό πρόβλημα. Πρωταρχική μέριμνα βέβαια, ήταν να
αποσαφηνιστεί εάν κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες, ήταν δυνατό να
λειτουργήσει το Πανεπιστήμιο και ιδίως «αι Σχολαί των Εφηρμοσμένων Επιστημών».
Ως βάση προβληματισμού εάν δε λειτουργούσαν οι Σχολές, τέθηκε η προοπτική
διεκδίκησης από μέρους των φοιτητών της απευθείας προσέλευσης τους σε πτυχιακές
εξετάσεις. Διεκδίκηση που θεώρησαν πως θα είχε μεγάλο ποσοστό επιτυχίας, «με την
επιείκειαν την οποίαν τηρεί το υπουργείον». Μετά από μια διεξοδική συζήτηση που
ολοκληρώνεται στην επόμενη συνεδρία, με τη σύμφωνη γνώμη και των Σχολών των
εφαρμοσμένων επιστημών, αποφασίζεται «η πλήρης λειτουργία του Πανεπιστημίου».
Όσον αφορά στις εισιτήριες εξετάσεις, αυτές της Θεολογικής και της Φιλοσοφικής
Σχολής είχαν ολοκληρωθεί. Της Σχολής Οικονομικών και Νομικών επιστημών,
πραγματοποιήθηκαν το διήμερο από 30 έως 31 Οκτωβρίου, με τα μαθήματα αυτών να
ξεκινούν στις 8 Νοεμβρίου. Ενώ για τη Γεωπονοδασολογική τη Φυσικομαθηματική
και την Ιατρική Σχολή, 68 οι εισιτήριες διεξάχθηκαν το διάστημα από 1 έως 6
Νοεμβρίου και τα μαθήματα τους ξεκίνησαν μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων.

«Πως κανονίζονται αι εισιτήριοι εξετάσεις των Πανεπιστημίων Αθηνών και Θεσσαλονίκης», εφ.
Ελεύθερο Βήμα, 8 Αυγούστου 1943, σ. 2,
67
Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 7ον…, Συνεδρία 633 της 20ης Οκτωβρίου 1943, σ. 1-4, Αρχείο ΑΠΘ,
68
Σύμφωνα με τις εισιτήριες εξετάσεις στην Ιατρική Σχολή εισάχθηκαν 297 άτομα, ποσοστό 62% του
συνόλου των πρωτοετών φοιτητών. Το υπόλοιπο 38% προερχόταν από μεταγραφές από άλλες
σχολές. Ξανθόπουλος Ι., Κοινωνικά…, σ. 31,
66
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Παράλληλα έλαβαν χώρα και οι ενέργειες για την εύρεση νέων αιθουσών. Τα
επιταγμένα εργαστήρια που προαναφέρονται, στεγάστηκαν στις αίθουσες του
Ασύλου του Παιδιού. Η Ιατρική Σχολή αποφασίστηκε να εγκατασταθεί σε μία
εργατική εβραϊκή πολυκατοικία 72 δωματίων, επί της οδού Αθηνών. Το πλεονέκτημα
της ήταν ότι βρισκόταν κοντά στο Ανατομείο 69 και τη στάση του τραμ (Χιρς). Για το
λόγο αυτό αποφασίστηκε να μεταφερθούν εκεί όλα τα εργαστήρια της Σχολής (πλην
του Ανατομείου), να γίνει αναγνωστήριο για τους φοιτητές της και ένα πολύϊατρείο,
το οποίο θα χρησίμευε για την άσκηση τους, αλλά και για την εξυπηρέτηση των
αυξημένων αναγκών της κοινωνίας της Θεσσαλονίκης. Με αυτό τον τρόπο έθεταν ως
στόχο να δικαιολογηθεί και η επιδιόρθωση του κτιρίου, το οποίο είχε πολλές
ελλείψεις, από το υπουργείο Πρόνοιας.
Το Φοιτητικό Αναγνωστήριο στεγάστηκε σε ένα οίκημα, που βρισκόταν επί της
λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας 11. 70 Επίσης στο ισόγειο αυτού του οικήματος,
μεταφέρθηκαν και τα εργαστήρια της Φυσικοχημείας και της Ανόργανης Χημείας,
που επιτάξανε στις 30 Οκτωβρίου οι Γερμανοί. Εκεί τέλος εγκαταστάθηκε και το
σπουδαστήριο των Σχολών των Θεωρητικών Επιστημών, τα βιβλία των οποίων
βρίσκονταν μέχρι τότε σκορπισμένα σε διάφορα υπόγεια. Το Αμφιθέατρο που
επιτάχθηκε και αυτό τελικά, αναπληρώθηκε από την αίθουσα του κινηματογράφου
«Ηλύσια». Η αίθουσα τα πρωινά χρησιμοποιούνταν για τη διδασκαλία των φοιτητών
και τα απογεύματα και τα βράδια, επιδίδονταν στον επιχειρηματία για να
πραγματοποιηθούν προβολές. 71 Όλα αυτά επιτεύχθηκαν μέσα σε διάστημα δεκαπέντε
ημερών, από 23 Οκτωβρίου μέχρι 7 Νοεμβρίου. Θα πρέπει να σημειωθεί πως στην
εργώδη και επιτυχημένη προσπάθεια των πανεπιστημιακών αρχών, βοήθησε και η
πολιτική αρχή της γερμανικής διοίκησης και συγκεκριμένα ο Μπόηλκε. Ο οποίος
βέβαια δεν παρέλειψε να τονίσει στον πρύτανη, πως «και το διδακτικόν προσωπικόν
είναι υπεύθυνον δια τας αταξίας των φοιτητών», αποτέλεσμα των οποίων ήταν όλα
όσα επακολούθησαν. Ενώ του υπογράμμισε, πως εάν οι φοιτητές προβούν «και εις το
μέλλον εις αταξίας τότε το Πανεπιστήμιον θα κλείση». 72

Οι αίθουσες που ήταν τα πτώματα ήταν δύο τεράστιες αίθουσες και μια μικρότερη βοηθητική. Στο
μάθημα της Ανατομίας οι φοιτητές δούλευαν σε ομάδες και αναλογούσε ένα πτώμα ανά έξι
φοιτητές. Άλλος δούλευε με το κεφάλι, άλλος με τα πόδια, άλλος με το σώμα. Οι ίδιοι είχαν
εξοικειωθεί τόσο με τη θέα των πτωμάτων, ώστε πολλές φορές τρώγανε στα διαλείμματα δίπλα σε
αυτά. Για ένα μακάβριο λόγο η κατοχή βοήθησε τους φοιτητές της Ιατρικής Σχολής στις σπουδές
τους, καθώς ο κάθε φοιτητής υποχρεωνόταν στο μάθημα της Οστεολογίας, για την καλύτερη
εκπαίδευση του, να έχει το δικό του σκελετό. Την εποχή αυτή οι σκελετοί στα νεκροταφεία ήταν
άφθονοι και αζήτητοι, οπότε ήταν εύκολη η απόκτηση ενός από αυτούς, αρκεί να υπήρχε η σχετική
εντολή του Πανεπιστημίου. Το μόνο πρόβλημα ήταν η εξοικείωση των μελών της οικογένειας τους
με αυτό το θέαμα, καθώς πολλές φορές οι φοιτητές για να μελετήσουν αναγκάζονταν να πάρουν
τους σκελετούς, κυρίως το κρανίο, στο σπίτι τους. Λαμπελέ Φ. Φοιτήτρια της Ιατρικής Σχολής του
ΑΠΘ. Προσωπική συνέντευξη στη γράφουσα στις 6-6-2005, Θεοφυλάκτου Α. και Καστρινός Π.
Προσωπική συνέντευξη…, Γούλης Γ. – Πεντογάλος Γ, Α.Π.Θ…, σ. 96,
70
Μέχρι το Μάρτιο του 1944 δεν υπήρχε φωτισμός και για το λόγο αυτό λειτουργούσε μέχρι τις 6 το
απόγευμα. Οι φοιτητές μάλιστα προτείνανε να βρεθούν και άλλες αίθουσες, γιατί η περιοχή που
στεγαζόταν ήταν μακριά από το κέντρο της πόλης και το Πανεπιστήμιο. Παπαδόπουλος Τ., «Το
Φοιτητικό Αναγνωστήριο», περ. «Ξεκίνημα», τχ. 1, 15 Φεβρουαρίου 1944, σ. 26,
71
Ο κύκλος των επιτάξεων κλείνει στις 22 Νοεμβρίου, όταν μια γερμανική στρατιωτική μονάδα
εγκαθίσταται στο Πειραματικό Σχολείο. Τότε ο διοικητής της επιτάσσει μερικές βιβλιοθήκες του
Πανεπιστημίου που βρισκόταν εκεί. Στις προσπάθειες του πρύτανη και του κοσμήτορα της
φυσικομαθηματικής Ν. Εμπειρίκου, απαντά ότι «αυταί επιτάχθησαν δια στρατιωτικάς ανάγκας».
Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 8ον…, Συνεδρία 640 της 24ης Νοεμβρίου 1943, σ. 13-14, Αρχείο ΑΠΘ,
72
Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 7ον…, Συνεδρία 634 της 27ης Οκτωβρίου 1943, σ. 1-8, Συνεδρία 635
της 30ης Οκτωβρίου 1943, σ. 1-5, Συνεδρία 637 της 7ης Νοεμβρίου 1943, σ. 2, Αρχείο ΑΠΘ,
69
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Για την αποτροπή λοιπόν νέων επεισοδίων, η Σύγκλητος συζητά χωρίς να υπάρχει
καν αντίστοιχο αίτημα των φοιτητών, την περίπτωση να επεκταθεί το άρθρο 2 του
νόμου 696, με το οποίο θεσπίστηκαν τέσσερις εξεταστικές περίοδοι για το
Πανεπιστήμιο Αθηνών. Με το αιτιολογικό μάλιστα της αποφυγής «αναποφεύκτων
ταραχών των φοιτητών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης αίτινες θα έθετον εις
κίνδυνον την λειτουργίαν του ιδρύματος», ζητά από το υπουργείο Παιδείας την
επέκταση της εφαρμογής του εν λόγω άρθρου στο ίδρυμα. 73 Οι χρονοβόρες
διαδικασίες του δημοσίου, δε συμβάδιζαν με την ανάγκη για άμεση λήψη
αποφάσεων. Έτσι η Σύγκλητος αποφασίζει στις 17 Νοεμβρίου, τη χορήγηση
καταρχάς τρίτης εξεταστικής περιόδου (από 5 έως 15 Δεκεμβρίου), με την
υποσημείωση πως θα εγκριθεί εκ των υστέρων από το υπουργείο. 74
Η επέμβαση των Γερμανών δεν περιοριζόταν μόνο σε θέματα εποπτείας και
τήρησης της τάξης, αλλά επεκτεινόταν και σε θέματα σπουδών. Μετά την ίδρυση
έδρας Γερμανικής Λογοτεχνίας την προηγούμενη χρονιά, ο Μέρτεν διατάζει τη
Σύγκλητο να εγγραφούν τέσσερις απόφοιτοι της Γερμανικής Σχολής στο Χημικό
τμήμα, άνευ εισιτηρίων εξετάσεων. Παρά την προηγούμενη αντίθετη απόφαση του
Πανεπιστημίου. Σημειωτέων πως το ίδρυμα είχε προκηρύξει μόλις 15 θέσεις για το
νεοϊδρυθέν τμήμα. Κάτω από το ισχύον καθεστώς, η Σύγκλητος αναγκάζεται να
εγγράψει τους εν λόγω υποψήφιους ως υπεράριθμους, εκφράζοντας παράλληλα τον
αποτροπιασμό της, για τη στάση τους να απευθυνθούν στους Γερμανούς κατακτητές,
προκειμένου να πετύχουν τους ιδιοτελείς σκοπούς τους. 75
Μέσα σε όλα αυτά η Σύγκλητος είχε να αντιμετωπίσει και τις συντεχνιακές
αντιδράσεις φορέων της πρωτεύουσας και της συμπρωτεύουσας, ενάντια στη
λειτουργία της Ιατρικής Σχολής. 76 Από το Σεπτέμβριο που το υπουργείο Παιδείας
ανακοίνωσε, ότι στη Σχολή θα λειτουργήσουν όλα τα έτη και όλοι οι κλάδοι, με τους
φοιτητές της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, να δικαιούνται να μεταγραφούν
στη Θεσσαλονίκη, άρχισαν και οι οχλήσεις για την αναστολή των αποφάσεων. 77 Η
Σύγκλητος εμμένοντας προχωρά τον Οκτώβριο, στην εφαρμογή των ευεργετικών
διατάξεων που αφορούσαν τις εξετάσεις των φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών και στους αντίστοιχους φοιτητές της Θεσσαλονίκης, «προς
ενίσχυσιν της νεοϊδρυθείσης ταύτης Σχολής». 78 Τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν
με τις εισιτήριες εξετάσεις και είχαν ξεκινήσει από τους υποψήφιους της Ιατρικής,
αλλά και η καθυστέρηση της έναρξης των μαθημάτων της Σχολής, δημιούργησαν την
προσμονή στους διαφωνούντες πως ίσως αναβληθούν τα μαθήματα για το έτος αυτό.
Όταν όμως κατέστη ορατή η έναρξη τους, ο Ιατρικός Σύλλογος αποστέλλει έγγραφο
στις 16 Νοεμβρίου. Παραλήπτης του εγγράφου ήταν ο «πρωθυπουργός», με
κοινοποίηση στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Σε αυτό υποβάλλει τη

Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 7ον…, Συνεδρία 635 της 30ης Οκτωβρίου 1943, σ. 4-5, Αρχείο ΑΠΘ,
Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 8ον…, Συνεδρία 639 της 17ης Νοεμβρίου 1943, σ. 3, Αρχείο ΑΠΘ,
75
Χαρακτηριστικότερη όλων ήταν η τοποθέτηση του κοσμήτορα της Φυσικομαθηματικής Σχολής, Ν.
Εμπειρίκου, ο οποίος είπε πως «αισθάνεται την ανάγκην να εκφράση την αηδίαν αυτού δια την
συμπεριφοράν των υποκειμένων τούτων». Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 8ον…, Συνεδρία 646 της 12ης
Ιανουαρίου 1944, σ. 40-41, Αρχείο ΑΠΘ,
76
Ο πρύτανης αναφέρει για το θέμα: «Είναι προφανές ότι ορισμένοι ιατρικοί κύκλοι είναι κακώς
διατεθειμένοι κατά της Ιατρικής Σχολής. Παρακολουθούν αγρύπνως και εκμεταλλεύονται πάσαν
ευκαιρίαν δια να δυσφημήσουν την Ιατρικήν Σχολήν». Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 8ον…, Συνεδρία
649 της 9ης Φεβρουαρίου 1944, σ. 73, Αρχείο ΑΠΘ,
77
«Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», εφ. Καθημερινή, 5 Σεπτεμβρίου 1943, σ. 2,
«Φοιτητικά», εφ. Ελεύθερο Βήμα, 4 Σεπτεμβρίου 1943, σ. 2,
78
Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 7ον..., Συνεδρία 633 της 20ης Οκτωβρίου 1943, σ. 5-6, Αρχείο ΑΠΘ,
73
74
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διαμαρτυρία του για την ίδρυση της Ιατρικής Σχολής και ζητά εφόσον αυτό δεν
αλλάζει πλέον, να «ελαττωθή ο αριθμός των εισαχθησομένων φοιτητών». 79
Είναι γεγονός πάντως πως η λειτουργία της Ιατρικής Σχολής κυρίως, οδηγεί τη νέα
χρονιά στη σημαντική αύξηση του φοιτητικού σώματος. Καθώς η ίδρυση των δύο
τμημάτων της Φυσικομαθηματικής, του Χημικού και του Φυσιογνωστικού, δεν
αυξάνει ουσιαστικά των αριθμό των φοιτητών. Από το Χημικό ξεκινά να λειτουργεί
μόνο το πρώτο έτος, στο οποίο έχουν εγγραφεί δώδεκα φοιτητές, ενώ το
Φυσιογνωστικό δε λειτουργεί τη χρονιά αυτή. 80 Μετά και τις εισιτήριες εξετάσεις η
δύναμη του Πανεπιστημίου έφτασε πλέον τους 4196 φοιτητές, ενώ δίδασκαν 64
καθηγητές. Αναλυτικά: 81
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ

ΦΥΣΙΚΟ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ

ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ
ΚΑΙ
ΔΑΣΟΛΟΓΙΚΗ

ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ

ΙΑΤΡΙΚΗ

ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ
416

ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ
319

ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ
1662

ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ
921

ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ
77

ΕΓΓΡΑΦΕΝΤΕΣ
801

Η δράση της Συγκλήτου δεν περιορίζεται στην αντιμετώπιση των τρεχουσών
αναγκών του ιδρύματος, αλλά επεκτείνεται και στη δημιουργία εκείνων των δομών,
που θα ενισχύσουν και θα αυξήσουν το επιστημονικό του κύρος και εμβέλεια. Στο
πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η συζήτηση που ξεκινά για την ίδρυση Ινστιτούτου
Βαλκανικών Σπουδών. Οι ρίζες της ιδέας εντοπίζονται στο διάταγμα της 16ης Μαΐου
1927, στο οποίο γινόταν λόγος για την ίδρυση στη Φιλοσοφική Σχολή
σπουδαστηρίου βαλκανικών γλωσσών και φιλολογιών. Έκτοτε η συζήτηση για την
ίδρυση σπουδαστηρίου δεν είχε σταματήσει, όμως όπως και στα θέματα της Ιατρικής
και της Θεολογικής, έμενε σε θεωρητικό επίπεδο. Μετά την ίδρυση των δύο Σχολών,
η συζήτηση για τη σύσταση σπουδαστηρίου επανήλθε σε νέες βάσεις. Στην εισήγηση
του για το θέμα ο πρύτανης, αναφέρει πως έργο του Ινστιτούτου θα είναι «η μελέτη
της φύσεως, η μελέτη των λαών, η μελέτη των κρατών της Βαλκανικής», επίσης
αντικείμενο των μελετών «θ’ αποτελέσωσι αι σχέσεις μεταξύ των κρατών της
Βαλκανικής» με στόχο την «πνευματική επικοινωνία των λαών της» και σκοπό «να
προσπορίση θετικαί ωφελείας εις τα βαλκανικά κράτη». Μια τέτοια ανάγκη είναι
επίκαιρη γιατί «εκ του πολέμου τούτου θ’ ανακύψη νέος κόσμος», ο οποίος πρέπει να
βρει το Ινστιτούτο «έτοιμον δια να επιληφθή του έργου του». Σε εφαρμογή των
προηγουμένων, η Σύγκλητος ψηφίζει στις 7 Νοεμβρίου 1943 «περί ιδρύσεως
Σπουδαστηρίου ερευνών της Χερσονήσου του Αίμου». Για την εκπόνηση του σχεδίου

Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 8ον…, Συνεδρία 640 της 24ης Νοεμβρίου 1943, σ. 12, Αρχείο ΑΠΘ,
Γούλης Γ. – Πεντογάλος Γ, Α.Π.Θ…, σ. 25,
80
Η οργάνωση του Χημικού τμήματος ανατίθεται στον Τ. Καραντάση. Τα μαθήματα γίνονται άλλα
στη Σχολή Βαλαγιάννη και άλλα στον κινηματογράφο Ορφέα. Τα εργαστήρια του φιλοξενούνται,
όπως και των υπόλοιπων τμημάτων της Σχολής, στο οίκημα του Ασύλου του Παιδιού. Οι φοιτητές
είναι λιγοστοί –δώδεκα-, ώστε οι τρεις τακτικοί καθηγητές, Γεώργιος Βάρβογλης, Κωνσταντίνος
Καββασιάδης και Λέανδρος Καπάτος να επιτελούν τα καθήκοντα τους με σχετική άνεση. Σε αυτούς
προστίθεται και ο έκτακτος άμισθος καθηγητής Εμμανουήλ Βογιατζάκης. Μανουσάκη Γ., Το τμήμα
της Χημείας, στο Βαρέλλα…, σ. 75, Βαρέλλα Α. Ε., Η Σχολή…, σ. 33-34, Λέτσας Α., Επιτροπή…,
σ. 241, Παπαπάνος Κ., Χρονικό…, σ. 299, Κεχαγιόγλου Γ., Πανεπιστήμιο…, σ. 22, Χασιώτης Ι.Κ. –
Αραβαντινός Δ., Το Πανεπιστήμιο…, σ. 31,
81
Κυριαζόπουλος Β., Τα πενήντα…, σ. 251-252, 263, Χασιώτης Ι.Κ. – Αραβαντινός Δ., ο.π., σ. 32,
Χασιώτης Ι.Κ., Αναζητώντας…, σ. 17,
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του οργανισμού του, ορίζονται οι καθηγητές, Στ. Κυριακίδης, Ο. Πυλαρινός, Ι.
Δημητριάδης, Β. Ιωαννίδης, Α. Μισιρλόγλου και Κ. Καραβάς. 82
Οι ενέργειες της Συγκλήτου για την ίδρυση του σπουδαστηρίου, συναντούν τη
θερμή υποδοχή του Γενικού Διοικητή Μακεδονίας, Β. Σιμωνίδη. Ουσιαστικά η νοοτροπία των πολιτών της Θεσσαλονίκης, που μόλις τριάντα χρόνια πριν διεκδικούσε
την ελληνικότητα της, διακατέχονταν από ένα αίσθημα φόβου για τη διατήρηση της
ελληνικής κυριαρχίας. Ο φόβος αυτός ενισχυόταν από την έλλειψη σταθερότητας
στην περιοχή, με τους Γερμανούς να παραχωρούν ολόκληρες περιοχές της Μακεδονίας και της Θράκης στη Βουλγαρία, από τα βιώματα τους που ήταν ακόμη έντονα,
αλλά και από το πάθημα της Μικρασιατικής Καταστροφής με το εκεί Πανεπιστήμιο
να διαλύεται εν τη γεννέση του και τον ελληνικό πληθυσμό να τερματίζει βίαια μια
ιστορική παρουσία χρόνων. Επομένως κάθε κίνηση που ενίσχυε τη θεσμική θωράκιση της συμπρωτεύουσας, πέραν των συντεχνιακών σκοπιμοτήτων που ποτέ δεν έλειψαν, γινόταν δεκτή από την πλειοψηφία των κατοίκων και των φορέων με
ικανοποίηση.
Ο θεσμός λοιπόν του Πανεπιστημίου, με την ίδρυση της Θεολογικής και της
Ιατρικής Σχολής, του Χημικού τμήματος και τώρα του σπουδαστηρίου μελέτης των
ζητημάτων της Χερσονήσου του Αίμου, ακολουθούσε μια επιθετική πολιτική, που εν
πολλοίς άμβλυνε το κλίμα ανασφάλειας και αβεβαιότητας που κυριαρχούσε στην
πόλη. Αντίθετα κάθε κίνηση που γινόταν στη βαλκανική γειτονιά από τους
Βούλγαρους, αποκτούσε ιδιαίτερη σημασία και βάρυνε την ψυχολογία των κατοίκων
της. Επομένως η σύσταση του σπουδαστηρίου, ήρθε να δώσει απάντηση στην ίδρυση
δεύτερου βουλγαρικού πανεπιστημίου που εγκαινιάστηκε στις 15 Οκτωβρίου του
1943 στα Σκόπια, τα οποία είχαν ενσωματωθεί στο Βουλγαρικό κράτος. 83 Ο
Σιμωνίδης λοιπόν εμφορούμενος από παρόμοια αισθήματα, συγχαίρει θερμά τη
Σύγκλητο «δια την επιστημονικώς και εθνικώς χρησιμωτάτην» απόφαση, διαβεβαιώνει
πως πάντα θα είναι πρόθυμος βοηθός και παραστάτης και ανακοινώνει τη
χρηματοδότηση της προσπάθειας με το ποσό των 125.000.000δρχ. 84
Επομένως το Πανεπιστήμιο κατά τον πρύτανη, ως η «ζωηρωτέρα εθνική φλόγα της
Μακεδονίας», έπρεπε να συνεχίσει και να διευρύνει τη λειτουργία του. Με το
επιχείρημα αυτό υποδέχεται τον «υπουργό» Παιδείας Ν. Λούβαρη, ο οποίος
επισκέπτεται το ίδρυμα στις 30 Δεκεμβρίου και παρίσταται στη συνεδρία της
Συγκλήτου. Σε αυτή οι συγκλητικές αρχές βρίσκουν την ευκαιρία να του παραθέσουν
τα χρόνια, αλλά και τα τρέχοντα προβλήματα του ιδρύματος. Σε αυτά
συγκαταλέγονται η παροχή οικονομικής βοήθειας και ανάληψη εκείνων των μέτρων,
που θα αναγκάσουν όσους καθηγητές απέχουν της διδασκαλίας και βρίσκονται στην
Αθήνα, να αναλάβουν τα καθήκοντα τους. 85 Όσον αφορά την Ιατρική Σχολή δύο
ήταν τα κυρίαρχα προβλήματα. Το πρώτο είχε σχέση με τη δημοσίευση νόμου που
απαγόρευε το διορισμό νέων υπαλλήλων, καθώς η εφαρμογή του εμπόδιζε τη Σχολή
να αποκτήσει επιμελητές και βοηθούς για τις κλινικές και τα εργαστήρια της. Ενώ το
δεύτερο, εστιαζόταν στην καθυστέρηση της εκταμίευσης των απαραίτητων
Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 7ον…, Συνεδρία 636 της 3ης Νοεμβρίου 1943, σ. 2-4, Συνεδρία 636 της
7ης Νοεμβρίου 1943, σ. 2-3, Αρχείο ΑΠΘ,
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«Εις Σκόπια εγένοντο όλαι αι προετοιμασίαι δια την τελετήν των εγκαινίων του δεύτερου Βουλγαρικού
πανεπιστημίου, ήτις θα λάβη χώραν την 15ην Οκτωβρίου». «Βουλγαρικόν Πανεπιστήμιον εις Σκόπια»,
Εφ. Βραδυνή, 30 Σεπτεμβρίου 1943, σ. 2,
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Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 8ον…, Συνεδρία 640 της 24ης Νοεμβρίου 1943, σ. 9, Αρχείο ΑΠΘ,
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Ήδη η Σύγκλητος σε προηγούμενη συνεδρία αποφάσισε μετά από πρόταση του πρύτανη, να μην
συμπεριλάβει στις μισθολογικές καταστάσεις τους καθηγητές που απουσίαζαν αδικαιολόγητα.
Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 8ον…, Συνεδρία 639 της 17ης Νοεμβρίου 1943, σ. 3, Αρχείο ΑΠΘ,
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χρημάτων, για την εγκατάσταση των εργαστηρίων της στην εβραϊκή πολυκατοικία. 86
Τέλος σε εφαρμογή προηγούμενης απόφασης της Συγκλήτου, ο πρύτανης ζητά από
τον «υπουργό» να εγκρίνει την τέταρτη εξεταστική περίοδο. Έγκριση που παρέχει
εκείνη τη στιγμή ο Λούβαρης, ενώ όσον αφορά στα υπόλοιπα, έχοντας αφομοιώσει
πλήρως το ρόλο του πολιτικού, «υπόσχεται ότι θα καταβάλει κάθε προσπάθειαν, χωρίς
να φεισθή κόπων, δια να κάμη παν ότι το Πανεπιστήμιον της Θεσσαλονίκης του
προτείνει, διότι το αγαπά και το σκέπτεται πάντοτε». 87
Επιστρέφοντας στην κανονική ροή των θεμάτων της, η Σύγκλητος έρχεται
αντιμέτωπη με την άρνηση των πρωτοετών φοιτητών της Ιατρικής Σχολής, να
προσέλθουν στις εξετάσεις του μαθήματος της Φυσικής, που δίδασκε ο Ν.
Εμπειρίκος. Πολυμελής επιτροπή τους παρουσιάστηκε στον πρύτανη και ζήτησε το
μάθημα να παραπεμφθεί στο Β` έτος. Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί πως η
διδασκαλία στη Σχολή ήταν πολύ δύσκολη. Σε αυτό σημαντικό ρόλο έπαιξε και το
γεγονός ότι τα σχολεία δεν λειτουργούσαν κανονικά, με αποτέλεσμα πολλοί μαθητές
να πάρουν απολυτήριο χωρίς να διδαχθούν Φυσική και Χημεία, που είναι μαθήματα
βασικά για την Ιατρική. Το γεγονός αυτό συνεπικουρούμενο από την αυστηρότητα
των καθηγητών της Φυσικομαθηματικής, Εμπειρίκου και Καββασιάδη, προς τους
μαθητές της Ιατρικής, είχε προκαλέσει και τις διαμαρτυρίες του Ν. Μιχαλακέα, ο
οποίος θεωρούσε, ότι η τακτική αυτή παρεμπόδιζε την παρακολούθηση των βασικών
μαθημάτων της καθαυτό ιατρικής παιδείας. 88 Προτείνοντας μια κάποια ελαστικότητα
που δε σημαίνει κατ’ ανάγκη και μείωση του επιπέδου σπουδών.
Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν οι πρωτοετείς φοιτητές να αντιμετωπίζουν
δυσκολίες στην παρακολούθηση των μαθημάτων τους. 89 Επομένως ο πρύτανης
σταθμίζοντας τις καταστάσεις και αντιλαμβανόμενος πως η στάση των φοιτητών
μπορεί να εξελιχτεί και να δημιουργηθούν επεισόδια, που θα οδηγήσουν στο κλείσιμο
του ιδρύματος, προτείνει άμεσα την πλήρη εφαρμογή του νόμου 696/43. Σύμφωνα με
αυτόν: «οι φοιτηταί δύνανται επ’ άπειρον να προσέρχωνται εις εξετάσεις, […] μέχρι
της επιτυχίας αυτών εις άπαντα τα μαθήματα, η δ’ επιτυχία εις τας εξετάσεις
προηγουμένου έτους δεν είναι απαραίτητος προϋπόθεσις δια την εγγραφήν φοιτητού εις
το επόμενον έτος». Κατ’ αυτό τον τρόπο και το ζήτημα των φοιτητών της Ιατρικής
ρυθμιζόταν και δε φαινόταν πως το πανεπιστήμιο υποχωρούσε στις πιέσεις τους. 90 Η
Στις 24 Νοεμβρίου είχε συσταθεί επιτροπή καθηγητών της Ιατρικής Σχολής με σκοπό να κατέβει
στην Αθήνα, ώστε να ρυθμίσει το ζήτημα της διαρρύθμισης και επισκευής της πολυκατοικίας. Όσον
αφορά στα μαθήματα, η έλλειψη διδακτικών χώρων είχε οδηγήσει στην απόφαση, η διδασκαλία των
θεωρητικών ενοτήτων της Φυσικής, Χημείας, Βοτανικής και Ζωολογίας για το πρώτο έτος σπουδών,
να μεταφερθεί σε αίθουσες σκορπισμένες στην πόλη. Η Φυσική διδασκόταν στον κινηματογράφο
«Ορφέα», όπως και η Ανόργανη Χημεία. Πολλές φορές τα μαθήματα αυτά, διδάσκονταν στην
αίθουσα Τελετών της τότε Σχολής «Βαλαγιάννη», απέναντι από τον μητροπολιτικό ναό του Αγίου
Γρηγορίου Παλαμά. Η Βοτανική διδασκόταν στην αίθουσα της Ευξείνου Λέσχης και η Ζωολογία σε
αίθουσα του Ασύλου του Παιδιού. Τα μαθήματα της Ανατομικής και της Γενικής Φυσιολογίας
γίνονταν στο Ανατομείο της οδού Κατσιμίδη, το οποίο σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά είχε
αποκτήσει και αμφιθέατρο, μετά από τις άκοπες προσπάθειες του καθηγητή Ν. Μιχαλακέα. Γούλης
Γ. – Πεντογάλος Γ, Α.Π.Θ…, σ. 95-96, Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 8ον, Συνεδρία 640 της 24ης
Νοεμβρίου 1943, σ. 14, Αρχείο ΑΠΘ,
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ΑΠΘ,
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«Ο φυσικός ο Εμπειρίκος και ο άλλος της Φαρμακολογίας ήταν αυστηροί. Σε κάποιες εξετάσεις
Φαρμακολογίας μπήκαμε πέντε άνθρωποι στις 8 και βγήκαμε στις 3. Μετά από τόση ώρα, ο εξεταστής
με βάζει στον πίνακα να πολλαπλασιάσω 2,5Χ2 και βγάζω 4. Ο τότε καθηγητής μου λέει ειρωνικά:
"Έχετε τελειώσει και Γυμνάσιο κύριε;"». Καστρινός Π. Προσωπική συνέντευξη…,
89
Γούλης Γ. – Πεντογάλος Γ, Α.Π.Θ…, σ. 29, Τομανάς Κ., Χρονικό…, σ. 106,
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Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 8ον…, Συνεδρία 647 της 19ης Ιανουαρίου 1944, σ. 49-50, Αρχείο
ΑΠΘ,
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Σύγκλητος γενικά σε αυτό το ακαδημαϊκό έτος και ιδιαιτέρως ο πρύτανης, επέδειξε
μεγάλη κατανόηση έναντι των φοιτητών, με αποτέλεσμα να μην εκδηλωθούν
επεισόδια καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Προς αυτή την κατεύθυνση βοήθησε
ουσιαστικά, η ίδρυση και λειτουργία του Εκπολιτιστικού Ομίλου του Πανεπιστημίου,
όπου σε συνεργασία με τους προοδευτικούς καθηγητές του ιδρύματος, άνοιξαν νέοι
δίαυλοι επικοινωνίας με τους φοιτητές, όπως θα αναλυθεί εκτενέστερα σε επόμενο
κεφάλαιο.
Επιπλέον η διαφορά της στάσης της Συγκλήτου και η δίκαιη αντιμετώπιση των
ανακυψάντων ζητημάτων από τον πρύτανη Χ. Φραγκίστα, αναδεικνύεται και από ένα
απλό και άμεσα συγκρίσιμο με την προηγούμενη χρονιά γεγονός. Στις 19 Ιουνίου του
1944, η εταιρεία «Έλλα-Τουρκ» ανακοινώνει στον πρύτανη, ότι έχει στη διάθεση του
να διαχειριστεί δέκα τόνους τροφίμων, για τις ανάγκες του διδακτικού και
υπαλληλικού προσωπικού, συμπεριλαμβανομένου και του φοιτητικού συσσιτίου.
Αναθέτοντας του μάλιστα και την αποκλειστική ευθύνη για τη διανομή τους. Μετά
από αυτό, ο πρύτανης λαμβάνοντας υπόψη πως ο αριθμός των σιτιζόμενων φοιτητών,
είναι διπλάσιος έναντι του προσωπικού του ιδρύματος, συμπεριλαμβανομένου και
των οικογενειών τους, προτείνει τα 2/3 των τροφίμων να διατεθούν για το φοιτητικό
συσσίτιο και το υπόλοιπο 1/3 για το προσωπικό. Επιπροσθέτως στην πρόταση του δε
γίνεται διάκριση μεταξύ διδασκόντων και υπαλληλικού προσωπικού, τονίζοντας πως
«δίκαιον είναι όπως λάβουν όλοι εξίσου ασχέτως βαθμού». Επομένως γίνεται εύκολα
αντιληπτή η διαφορά διαχείρισης αλλά και αποτελέσματος, ανάμεσα στην απόφαση
της προηγούμενης χρονιάς από το Στ. Κυριακίδη, να διανείμει τα τρόφιμα μόνο στο
διδακτικό προσωπικό και αυτής του Χ. Φραγκίστα. 91
Τέσσερις μέρες μετά, στις 23 Ιουνίου, οι Γερμανοί συλλαμβάνουν τους καθηγητές
του Πανεπιστημίου, Δ Καββάδα, Ι. Ιμβριώτη και τον υφηγητή Γ. Τενεκίδη, με την
κατηγορία της κομμουνιστικής προπαγάνδας «εις το Πανεπιστήμιον». Οι δύο
τελευταίοι οδηγούνται στο στρατόπεδο «Παύλου Μελά», ενώ ο Καββάδας προτού
καταλήξει και αυτός εκεί, κρατείται και ανακρίνεται στις φυλακές της S.D., που
βρισκόταν στην κλινική Βαγιανού επί της οδού Αναλήψεως-Χαλκιδικής 12 και η
οποία προπολεμικά ήταν Ψυχιατρείο. Μετά από αυτό, ο πρύτανης επισκέφτηκε άμεσα
τη Στρατιωτική Διοίκηση Μακεδονίας και το Γενικό Πρόξενο της Γερμανίας,
απορρίπτοντας τις κατηγορίες και προβάλλοντας το επιχείρημα, πως «ουδεμίαν
είχομεν κατά το τρέχον έτος εις το Πανεπιστήμιον εκδήλωσιν φοιτητικών ταραχών», η
οποία θα μπορούσε να ερμηνευτεί πως οφείλεται σε πολιτικά αίτια. Αποσπώντας τις
υποσχέσεις των υπευθύνων «όπως το ζήτημα των συλληφθέντων καθηγητών εξετασθή
ταχέως και ευμενώς». Παρά ταύτα δύο μέρες μετά, λαμβάνει επιστολή του Γενικού
Πρόξενου της Γερμανίας, με την οποία τον ενημερώνει πως μετά από επικοινωνία του
με την αρμόδια υπηρεσία, η απελευθέρωση των καθηγητών δεν ήταν δυνατή. Στις
προσπάθειες του Πανεπιστημίου προστίθενται και αυτές του Μητροπολίτη
Γενναδίου, με το ίδιο όμως αποτέλεσμα. Η επιμονή των Γερμανών στην κράτηση των
καθηγητών, μπορεί να ερμηνευτεί ότι οφείλεται στην κατάδοση τους, όπως υπονοεί ο
πρύτανης λέγοντας πως έπεσαν «θύματα συκοφαντίας». Τελικά και οι τρεις
συλληφθέντες απολύονται λίγες μέρες πριν την απελευθέρωση. 92
Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 9ον. Συνεδριάσεις από 664/24-5-44 έως 673/28-8-44, Συνεδρία 666 της
21ης Ιουνίου 1944, σ. 2-3, Αρχείο ΑΠΘ,
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Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 9ον…, Συνεδρία 667 της 5ης Ιουλίου 1944, σ. 3-4, Συνεδρία 668 της
10ης Ιουλίου 1944, σ. 5, Αρχείο ΑΠΘ, Κεχαγιόγλου Γ., Πανεπιστήμιο…, σ. 36, Πασπαλιάρης Π. –
Σαρρής Κ., Τομές…, σ. 136, Καφταντζής Γ., Το Ναζιστικό…, σ. 215, Κατσαντώνης Γ.,
Εκπαιδευτικοί…, σ. 107, Καφταντζής Γ., Το Πανεπιστήμιο…, 1η εκδ., σ. 10, Φωτιάδης Θ., «Η
πνευματική…», σ. 440,
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Και ενώ κάποιοι καθηγητές του ιδρύματος οδηγούνται στα γερμανικά κρατητήρια
και φυλακές, ο κοσμητεύων της Θεολογικής Σχολής Βασίλειος Έξαρχος, καλείται
από τη Γενική Διοίκηση Μακεδονίας, να συμμετάσχει στις συγκεντρώσεις της
Γερμανικής Αστυνομίας Λαγκαδά (Κραϊστιαμμανταντούρ), ως βοηθός του Γερμανού
Διοικητή. 93
Στο μεσοδιάστημα ξεκινά μια αντιπαράθεση ανάμεσα στο υπουργείο Παιδείας και
τη Σύγκλητο, η οποία κορυφώνεται στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους με την
παραίτηση της δεύτερης. Η πρώτη διαφωνία καταγράφεται στις αρχές του 1944, όταν
το υπουργείο Παιδείας ορίζει νέα περίοδο για τη διενέργεια συμπληρωματικών
εισιτηρίων εξετάσεων (υπ’ αριθ. 2153/15-1-44). Τα επεισόδια που είχαν δημιουργηθεί
τον Οκτώβριο του 1943, οι επιπτώσεις αυτών στην ομαλή λειτουργία του ιδρύματος,
αλλά και η εξαιρετικά επιεικής βαθμολόγηση των υποψηφίων, είναι οι λόγοι που
τεκμηριώνουν την άρνηση της Συγκλήτου και στηρίζουν την απόφαση της να ζητήσει
την αναστολή της δημοσιεύσεως του διατάγματος. Ενώ μέχρι να απαντήσει το
υπουργείο, αποφασίζει να μην προχωρήσει τις αντίστοιχες διαδικασίες. Οι οποίες
μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου δεν είχαν δρομολογηθεί, όπως φαίνεται από την
τοποθέτηση της Συγκλήτου σε αντίστοιχο αίτημα υποψηφίων φοιτητών. 94
Η επόμενη διαφορά έλαβε χώρα στα τέλη Απριλίου, κατά τη νέα επίσκεψη του
«υπουργού» Παιδείας στη Θεσσαλονίκη. Σε αυτή ο Λούβαρης, ενώ από τη μία
πλευρά υποστηρίζει πως δεν υπάρχουν χρήματα για την αντιμετώπιση των άμεσων
αναγκών του ιδρύματος (συμπλήρωση παλιών εργαστηρίων, νέα εργαστήρια της
Ιατρικής), από την άλλη ανακοινώνει τα σχέδια της «κυβέρνησης», να προχωρήσει
στην ίδρυση Κτηνιατρικής Σχολής και την προσθήκη του τμήματος Ανώτατων
Εμπορικών Σπουδών στη Νομική Σχολή. Η αντιφατική αυτή πολιτική επισημαίνεται
στην απόφαση της Συγκλήτου, η οποία επιπλέον επιχειρεί να διασφαλίσει ένα τμήμα
της αυτοτέλειας του ιδρύματος, έναντι «κυβερνητικών» παρεμβάσεων που αφορούν
την ίδια του τη δομή. Επομένως στην απόφαση εφόσον λαμβάνονται υπόψη «αι
παρούσαι περιστάσεις», υποστηρίζεται πως η ίδρυση ιδίως της Κτηνιατρικής Σχολής,
που η πλήρης λειτουργία της απαιτεί πολυδάπανες εγκαταστάσεις, δεν είναι στις
προτεραιότητες του ιδρύματος. Με το θέμα αυτό να κυριαρχεί λήγουν τα μαθήματα
στις 15 Μαΐου και ξεκινούν οι τμηματικές εξετάσεις, που διεξάγονται το διάστημα
από 25 Μαΐου μέχρι 10 Ιουνίου. 95
Η πολιτική αυτή του υπουργείου, αναδεικνύει το κυρίαρχο χαρακτηριστικό που
καθόρισε την πορεία της ελληνικής Παιδείας στο πέρασμα του χρόνου. Μια πορεία
όπου οι συντεχνιακές επιδιώξεις και σκοπιμότητες των κυβερνώντων, υπερίσχυαν
έναντι οποιασδήποτε προσπάθειας εφαρμογής εκπαιδευτικής πολιτικής. Ένα από τα
χαρακτηριστικά παραδείγματα αυτής της νοοτροπίας, είναι η ίδρυση και η εξέλιξη
της Γεωπονοδασολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το Γεωπονικό
Τμήμα της οποίας, λειτουργούσε ως ανεξάρτητη Σχολή μέχρι το 1937 στην Αθήνα.
Τη χρονιά εκείνη έκλεισε και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ενώ
από τον Οκτώβριο του 1943, ο «υφυπουργός» Γεωργίας Γ. Παμπούκας, με το
ν.672/1943 – φεκ. 325, αποφάσισε την επανασύσταση της Γεωπονικής Σχολής στην
Αθήνα, αφήνοντας παράλληλα ως είχε το Γεωπονικό τμήμα του Πανεπιστημίου

Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 8ον…, Συνεδρία 655 της 15ης Μαρτίου 1944, σ. 122, Αρχείο ΑΠΘ,
Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 8ον…, Συνεδρία 648 της 26ης Ιανουαρίου 1944, σ. 57-58, Συνεδρία 652
της 19ης Φεβρουαρίου 1944, σ. 106, Αρχείο ΑΠΘ,
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Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 8ον…, Συνεδρία 655 της 15ης Μαρτίου 1944, σ. 121-122, Συνεδρία 661
της 26ης Απριλίου 1944, σ. 166-173, Αρχείο ΑΠΘ,
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Θεσσαλονίκης. 96 Αξίζει να σημειωθεί πως ο ίδιος αργότερα έγινε καθηγητής της,
γεγονός που αιτιολογεί ως ένα βαθμό και τη σκοπιμότητα της εν λόγω απόφασης,
χωρίς βέβαια να αποτελεί προσδιοριστικό παράγοντα για τη λήψη της. Ο κύκλος των
αλληλοαναιρούμενων αποφάσεων κλείνει το καλοκαίρι του 1944, με την πρόθεση του
υπουργείου Παιδείας, να μεταφερθεί όλη η Γεωπονοδασολογική Σχολή του
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στην Αθήνα.
Εάν στις παραπάνω ενέργειες συνυπολογιστεί το γεγονός, πως μόλις ένα μήνα πριν
το υπουργείο Παιδείας προωθούσε την επέκταση του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
αναδεικνύεται μία αντιφατική αλλά και επεμβατική πολιτική, όπου κυρίαρχο
συστατικό της είναι η ιδιοτελής εξυπηρέτηση συντεχνιακών συμφερόντων. Ενώ
επιπλέον, δεν προσδίδει τον απαιτούμενο σεβασμό στο δικαίωμα των ανώτατων
ιδρυμάτων, να καθορίσουν τις ακαδημαϊκές τους συντεταγμένες, βάση των οποίων θα
σχεδιάσουν το επιστημονικό τους μέλλον. Σε όλα τα παραπάνω προστίθεται η
προκλητική επέμβαση του υπουργείου Παιδείας, στην ομαλή διοικητική διαδοχή των
Συγκλητικών αρχών, με το διορισμό του κοσμήτορα της Ιατρικής Σχολής Κ. Αλεξανδρίδη στη θέση του Αντιπρυτάνεως, αντί του νομίμως εκλεγέντα από τη Γενική Συνέλευση των καθηγητών, καθηγητή της Γεωπονικής και Δασολογικής Σχολής, Χ. Μουλόπουλο. Επομένως ο διορισμένος από την «κυβέρνηση» καθηγητής της Ιατρικής
Σχολής, διορίζεται τον Ιούνιο του 1944 και αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου.
Στο σημείο αυτό είναι χρήσιμο να διευκρινιστεί, πως η στάση του Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης όσον αφορά στην ίδρυση της Θεολογικής και Ιατρικής Σχολής, με τον
καθορισμό των εδρών και το διορισμό των καθηγητών κατά παρέκκλιση
αποκλειστικά από την «κυβέρνηση», χαρακτηριζόταν από ανεκτικότητα.
Ανεκτικότητα που έδραζε στην πεποίθηση των Συγκλητικών αρχών, πως οι πρακτικές
αυτές ναι μεν αποτελούσαν ωμή παρέμβαση στο αυτοδιοίκητο στάτους του
ιδρύματος, αλλά μπροστά στην έντονη εθνική ανάγκη για την ενδυνάμωση του
θεσμού του Πανεπιστημίου, τίθονταν σε δεύτερη μοίρα. Μετά όμως τη διπλή
παρέμβαση του «υπουργείου», η αντίδραση της Συγκλήτου όπως και των καθηγητών
της Γεωπονικής και Δασολογικής Σχολής ήταν έντονη. Η Σύγκλητος με έγγραφο που
αποστέλλει τον Ιούλιο στο υπουργείο, κοινοποιεί την απόφαση της να παραιτηθεί με
τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους, αναλύοντας ενδελεχώς τους λόγους που την
οδήγησαν σε αυτή. Στην απόφαση μειοψηφούν ο προπρύτανης Στ. Κυριακίδης και ο
συγκλητικός Β. Ιωαννίδης. Ο δε Κ. Αλεξανδρίδης δηλώνει πως δεν παραιτείται,
καθώς θεωρεί πως με την επιστολή που είχε στείλει στον «υπουργό» Παιδείας
εκφράζοντας την αντίθεση του στο διορισμό, είχε ξεκαθαρίσει τη στάση του. Όσον
αφορά στην αντίδραση των καθηγητών της Γεωπονικής και Δασολογικής Σχολής,
άμεση ήταν η παραίτηση από τη Σύγκλητο του κοσμήτορα της Ι. Δημητριάδη, η
96

Η Σχολή εγκαθίσταται στα κτίρια που υπήρχαν πριν την κατάργηση της στο Βοτανικό, υπάγεται στο
Υπουργείο Γεωργίας και διέπεται από την νομοθεσία που ίσχυε κατά τον χρόνο της κατάργησης της
(1937). Όλοι όσοι είχαν απολυθεί η παραιτηθεί επανήρθαν αυτοδικαίως, εντασσόμενοι στο ίδιο με
πριν νομικό και εκπαιδευτικό καθεστώς. Μετά από αυτό, το υπουργείο Γεωργίας με την υπ’ αριθ.
72410/10-10-43 απόφαση του, καθόρισε για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, να πραγματοποιηθούν στις
αρχές Νοεμβρίου εισαγωγικές εξετάσεις. Σε αυτή μπορούσαν επίσης να μετεγγραφούν οι φοιτητές
του Γεωπονικού τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το Δεκέμβριο ανακοινώθηκαν τα
ονόματα των 80 επιτυχόντων, οι οποίοι καλούνταν να εγγραφούν στη Σχολή μέχρι τις 10
Ιανουαρίου, οπότε και θα ξεκινούσαν τα μαθήματα. Μαθήματα της Σχολής γινόταν και στο
εργαστήριο της Ορυκτολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών στην οδό Ακαδημίας. Βιογραφικό
Αναστάσιος Αθ. Μπούρμος, σ. 3, Φάκελος 5-6, Αρχείο ΠΕΑΝ, ΙΑΜΜ, «Η Ανώτατη Γεωπονική
Σχολή», «Η ανασύστασις της Ανώτατης Γεωπονικής Σχολής», «Η Ανώτατη Γεωπονική» και «Οι
επιτυχόντες εις τας εξετάσεις της Γεωπονικής Σχολής», εφ. Ελεύθερο Βήμα, 7, 10, 14 Οκτωβρίου
και 9 Δεκεμβρίου 1943, σ. 2 αντίστοιχα, «Οι φοιτηταί της Γεωπονικής Σχολής», εφ. Η Φοιτητική,
αρ. φύλλου 1…, σ. 1, Παπαπάνος Κ., Χρονικό…, σ. 289,
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οποία ακολουθήθηκε από την κατηγορηματική άρνηση του προκοσμήτορα της, Ν.
Ρουσόπουλου να τον αντικαταστήσει. 97
Μέσα σε αυτό το κλίμα λήγει το τρέχον ακαδημαϊκό έτος στις 28 Αυγούστου, με
την κατοχική περίοδο να βρίσκεται στο τέλος της και την «κυβέρνηση» μαζί με όλους
τους «υπουργούς», να ψάχνει να βρει ερείσματα στον επιστημονικό, κοινωνικό και
πολιτικό χώρο, ώστε να δικαιολογήσει την εθελόδουλη πολιτική της. Οι
συγκρουσιακές τάσεις μεταξύ Συγκλήτου και υπουργείου που είχαν δημιουργηθεί, σε
συνδυασμό με τις πολιτικές εξελίξεις και την αναμονή της διάδοχης κατάστασης,
οδήγησαν στην παραίτηση και της νέας Συγκλήτου την 1η Σεπτεμβρίου και την
αναστολή κάθε λειτουργίας του ιδρύματος μέχρι την Τετάρτη 18 Οκτωβρίου. Την
ημέρα αυτή κλιμάκιο της ελληνικής κυβέρνησης εθνικής ενότητας, αποβιβαζόταν στο
λιμάνι του Αγίου Γεωργίου και η νέα Σύγκλητος πραγματοποιούσε την πρώτη
Συνεδρία της για το ακαδημαϊκό έτος 1944-45. Από τη σύνθεση της απουσίαζε ο
διορισμένος αντιπρύτανης Κ. Αλεξανδρίδης, αλλά και ο εκλεγμένος Χ.
Μουλόπουλος. Στην εναρκτήρια συνεδρία της λοιπόν, ο νέος πρύτανης Όθωνας
Πυλαρινός, αναφέρει ότι η «συντελεσθείσα ήδη εγκατάστασις εις την ελευθέραν πλέον
πρωτεύουσαν της νομίμου Κυβερνήσεως της χώρας», δημιουργεί νέες προοπτικές για
τη λειτουργία του Πανεπιστημίου και αποτελεί το εχέγγυο ώστε να ανακαλέσει
αυτός, αλλά και όλη η Σύγκλητος τις παραιτήσεις τους.
Τα υπόλοιπα μέλη που απαρτίζουν τη Σύγκλητο σε αυτές τις πρώτες συνεδριάσεις
είναι ο προπρύτανης Χ. Φραγκίστας, οι κοσμήτορες Μ. Λάσκαρης (Φιλοσοφικής), Κ.
Καββασιάδης (Φυσικομαθηματικής), Μ. Κωτσιόπουλος (Γεωπονοδασολογικής) και
οι αναπληρωτές κοσμήτορες (κοσμητεύοντες), Β. Ιωαννίδης (Θεολογικής) και Η.
Κυριακόπουλος (Νομικών και Οικονομικών Επιστημών). Τέλος ο Κ. Αλεξανδρίδης
παρίσταται ως κοσμητεύων της Ιατρικής Σχολής. Βέβαια η περίοδος που το ίδρυμα
ήταν κλειστό επιδείνωσε τα ήδη υπάρχοντα προβλήματα, καθώς μεγάλος αριθμός
καθηγητών έφυγε στην Αθήνα, γεγονός που αποτυπώνεται και στην ελλιπή σύνθεση
της Συγκλήτου. Ο συνδυασμός των παραπάνω μάλιστα με την ασταθή πολιτική
κατάσταση, οδηγεί στην απόφαση της αναβολής της ενάρξεως των μαθημάτων, αλλά
και των εξετάσεων «δι’ ευθετώτερον χρόνον». Ενώ αναβάλλεται και η ανανέωση των
εγγραφών, «λόγω της σημερινής αστάθειας του νομίσματος». 98
Παρά το νέο πολιτικό σκηνικό που δημιουργήθηκε με την απελευθέρωση της
χώρας, οι λόγοι που επέβαλαν την παραίτηση της Συγκλήτου δεν είχαν εκλείψει,
καθώς ούτε οι νόμοι που μείωναν «το κύρος του Πανεπιστημίου κατηργήθησαν», ούτε
και διορίστηκε ο νομίμως εκλεγέντας αντιπρύτανης. Σε αυτά προστίθονταν η
επιτιμητική δήλωση του Προέδρου της Κυβερνήσεως Γ. Παπανδρέου, πως την
περίοδο της δικτατορίας και της κατοχής, τα ΑΕΙ «μετατράπησαν εις επαγγελματικά
σωματεία» και πως «δεν εστάθησαν εις το ύψος των περιστάσεων», αλλά και η
πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε εκκαθαρίσεις που θα αφορούσαν τις
περιόδους της δικτατορίας και της κατοχής. Αξίζει να σημειωθεί το γεγονός πως
μόλις 11 καθηγητές είχαν διορισθεί πριν από την 4η Αυγούστου. Για όλους αυτούς
τους λόγους, η Σύγκλητος αποφασίζει να εξουσιοδοτήσει τον πρύτανη και τον
αντιπρύτανη, ώστε να κατέβουν στην Αθήνα και να ενημερώσουν λεπτομερώς τον
Πρόεδρο της Κυβερνήσεως και τον υπουργό Παιδείας και Οικονομικών, για την
κατάσταση που επικρατεί στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 99
Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 9ον…, Συνεδρία 667 της 5ης Ιουλίου 1944, σ. 4-5, Συνεδρία 668 της
10ης Ιουλίου 1944, σ. 1-4, Αρχείο ΑΠΘ,
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Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 10ον. Συνεδριάσεις από 674/18-10-44 έως 692/29-5-45, Συνεδρία 674
της 18ης Οκτωβρίου 1944, σ. 1, 13, Αρχείο ΑΠΘ,
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Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 10ον…, Συνεδρία 676 της 31ης Οκτωβρίου 1944, σ. 4-6, Αρχείο ΑΠΘ,
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Σε όλα τα παραπάνω προστίθεται η αβεβαιότητα που επικρατούσε και σε πολιτικό
επίπεδο. Με το Πανεπιστήμιο να παραλαμβάνει από τους Γερμανούς το κεντρικό
κτίριο, στις 8 η ώρα το απόγευμα της 27ης Οκτωβρίου. Να καταγράφει το υγειονομικό
υλικό του κενωθέντος στρατιωτικού νοσοκομείου που άφησαν οι Γερμανοί, για να το
παραλάβει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Υλικό που καταλήγει τελικά στον ΕΛΑΣ
«ως λεία πολέμου». Να οργανώνει εορταστική εκδήλωση για την απελευθέρωση, με
ομιλητή τον Ι. Βογιατζίδη. Να ετοιμάζεται να υποδεχτεί τον απελευθερωτικό στρατό
του ΕΛΑΣ, αλλά και να συναντά την επιφυλακτικότητα του Μητροπολίτη και του
κατοχικού Δημάρχου, οι οποίοι δηλώνουν αντίστοιχα πως δεν έχουν λάβει γνώση ή
πως δεν έχουν ειδοποιηθεί για την επικείμενη είσοδο του στρατού. Όλες αυτές οι
εικόνες, η καθεμία με ξεχωριστή δυναμική αλλά και με έντονη σημειολογική
βαρύτητα, συνθέτουν το παζλ της Θεσσαλονίκης κατά τις πρώτες μετακατοχικές
μέρες. Μια Θεσσαλονίκη, όπου η σιωπηλή πλειοψηφία των πολιτών της θα
πανηγυρίσει την απελευθέρωση μαζί με το ΕΑΜ, την ΕΠΟΝ και τον ΕΛΑΣ, με την
ίδια ευκολία που θα συνταχθεί μερικούς μήνες αργότερα, με τον έτερο διεκδικητή της
εξουσίας, όταν και η επικράτηση του δε θα επιδέχεται αμφισβήτηση. 100

Πάντειος Ανώτατη Σχολή Πολιτικών Επιστημών

Η Πάντειος Σχολή μετά το θάνατο του ιδρυτή της Γ. Φραγκούδη και καθ’ όλη τη
διάρκεια της κατοχής, διέρχεται ένα μεταβατικό στάδιο μετεξέλιξης της. Στο
διάστημα αυτό προσπαθεί να δημιουργήσει τη δική της φυσιογνωμία. Στην αρχή με
κάποιες αποσπασματικές ρυθμίσεις επιχειρεί να κατοχυρώσει τη λειτουργία της, μέσα
στις δύσκολες συνθήκες της κατοχής. Οδηγός της είναι οι νόμοι που διέπουν τη
λειτουργία του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο Αύγουστος του 1943 (ν. 540/30-8-1943)
σηματοδοτεί μία καινούρια πορεία, που εισάγει νέα δεδομένα, τόσο στο διοικητικό
επίπεδο, όσο και στο επίπεδο σπουδών. Με το νόμο αυτό αποχωρίζονται από τη
Σχολή το Σχολείο Διοικητικών Υπαλλήλων και το Ανώτερο Σχολείο Διοικητικών
Υπαλλήλων, που είχαν προσαρτηθεί το 1937 και είχαν δημιουργήσει ιδιαίτερα
προβλήματα, ιδίως στο προφίλ της. Ως αποτέλεσμα αυτού ήταν να απαλειφτεί από
τον τίτλο της η φράση «και Δημοσίων Υπαλλήλων». Η Σχολή διαιρείται σε δύο
τμήματα, στο Πολιτικό και το νεοϊδρυόμενο Δημοσιογραφικό. 101 Ενώ με το άρθρο 4
αρχίζει να απονέμει διδακτορικά διπλώματα στους πτυχιούχους της.
Στο διοικητικό επίπεδο, επιχειρείται να απαγκιστρωθεί από το σφικτό εναγκαλισμό
της από την κυβερνητική εξουσία, όπου Πρόεδρος της ήταν ο εκάστοτε υπουργός
Παιδείας. 102 Καθώς θεσμοθετείται για πρώτη φορά η διαδικασία εκλογής του
Διοικητικού της Συμβουλίου. Αξίζει να υπογραμμιστεί πως αυτός που ανέλαβε τη
νομοθετική πρωτοβουλία, ήταν ο Πρόεδρος της και κατοχικός «υπουργός» Παιδείας,
Ν. Λούβαρης. Συνολικά ο νόμος κινείται στα πρότυπα λειτουργίας του
Πανεπιστημίου Αθηνών. Σε αυτό συντέλεσε και το γεγονός, πως ο Ν. Λούβαρης αλλά
και άλλοι καθηγητές της Σχολής, όπως ο Γρ. Κασιμάτης, κατείχαν παράλληλα έδρα
Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 10ον…, Συνεδρία 674 της 18ης Οκτωβρίου 1944, σ. 13, Συνεδρία 675
της 28ης Οκτωβρίου 1944, σ. 1-4, Συνεδρία 676 της 31ης Οκτωβρίου 1944, σ. 1, Αρχείο ΑΠΘ,
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Ο Ν. Λούβαρης σχετικά με το σκοπό της ίδρυσης του αναφέρει: «να δώσει μια ειδικήν μόρφωσιν εις
τους σπουδαστάς της Σχολής και να αναπτύξουν νέους δρόμους […], δηλαδή εκείνο που δεν δίνει το
πανεπιστήμιον να το δώσει η Σχολή». Βιβλίο…, 1942-1945, Συνεδρίαση της 13ης Σεπτεμβρίου
1943, σ. 116,
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Από το 1936 και μετά, ο Υπουργός Παιδείας είναι αυτός που ελέγχει ότι αφορά τη Σχολή. Έτσι
διορίζει το Διευθυντή της, προεδρεύει του Διοικητικού Συμβουλίου και τέλος με αποφάσεις του
ρυθμίζει τις λεπτομέρειες της διοικήσεως και οργανώσεως της. Τομαρά-Σιδέρη Μ., Ανώτατη…, σ.
23-24, Παπαπάνος Κ., Χρονικό…, σ. 301-303,
100

401

και στο εν λόγω ίδρυμα. Με την ιδιότητα τους αυτή, να επηρεάζει άμεσα και τον
τρόπο διαχείρισης όλων των θεμάτων που άπτονταν στη λειτουργία της Σχολής.
Επιπλέον πριν τελειώσει το 1943 (ν. 872/1943), επετεύχθη η ισοτιμία του πτυχίου
της με αυτό της ΑΣΟΕΕ και του τμήματος Πολιτικών Επιστημών της Νομικής. 103
Η κατεύθυνση προς την οποία κινούνται οι εξελίξεις στην Πάντειο, έρχεται σε
αντίθεση με τις θέσεις και τους στόχους του σωματείου της «Εκπαιδευτικής
Αναγέννησης», που συνέβαλε τα μέγιστα για την ίδρυση της. Ο εκπρόσωπος της στο
Διοικητικό Συμβούλιο Ε. Φωτάκης, με επιστολή του τον Ιούνιο του 1943, όταν
συζητούνταν και οι βασικές κατευθύνσεις του νέου νόμου, παραιτείται, «διότι η
"Εκπαιδευτική Αναγέννηση" φρονεί ότι ιδρύθη η Σχολή δια να είναι ελευθέρα Σχολή
και όχι κρατική». Έκτοτε παρά το γεγονός, ότι και με το νέο νόμο προβλεπόταν μία
θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο σε έναν εκπρόσωπο της, το σωματείο αγνόησε τη
σχετική εισήγηση της Παντείου και δε θέλησε να λάβει μέρος. Για το θέμα ο Γενικός
Γραμματέας της Σχολής, Ευθ. Κάρναβος αναφέρει χαρακτηριστικά: «Εις την
εταιρείαν […] έστειλα έγγραφον αλλά δεν έλαβον απάντησιν». 104
Κάτω από αυτές τις συνθήκες ξεκινά το νέο έτος, με την πρώτη συνεδρία να
πραγματοποιείται στις 10 Σεπτεμβρίου. Το γεγονός που θα μονοπωλήσει τις
συζητήσεις του Συμβουλίου μέχρι και το Δεκέμβριο, είναι η λειτουργία, η σύσταση
νέων εδρών και η πρόσληψη μονίμων καθηγητών, για το νεοϊδρυθέν Δημοσιογραφικό
τμήμα. 105 Οι συζητήσεις και οι διαφορετικές τοποθετήσεις, θα αναδείξουν την έντονη
διαμάχη που ξέσπασε με αφορμή αυτό το θέμα. «Εις το [κατά τον Ι. Πίντο]
δημιουργήσαν τόσον σάλον ζήτημα της δημοσιογραφικής Σχολής», έπρεπε να
συγκεραστούν οι ξεχωριστές προτεραιότητες των ιδιοκτητών και διευθυντών των
εφημερίδων, της Ένωσης Συντακτών, της «κυβέρνησης» και των καθηγητών της
Παντείου. Θέματα αιχμής ήταν, το ποσοστό χρηματοδότησης του νέου τμήματος, από
το ποσό που συγκεντρωνόταν από τις πωλήσεις των εφημερίδων, η κάλυψη των εννέα
(9) νέων εδρών και από εκπροσώπους του τύπου, αλλά και η προκήρυξη ή μη,
επιπλέον εδρών για τη διδασκαλία των 29 μαθημάτων του τμήματος. Κατάληξη όλων
αυτών ήταν το Φεβρουάριο του 1944, να «ανασταλή κάθε διαδικασία δια την
λειτουργίαν αυτού». 106 Τελευταία αναφορά στο ζήτημα, στην οποία φαίνεται και η
αντίδραση των καθηγητών στη διδασκαλία μαθημάτων του τμήματος από
δημοσιογράφους, είναι στις 22 Μαρτίου του 1944, όταν ο Ι. Πίντος αναφέρει σχετικά:
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Φάκελος: Φοιτητικά προς…, αρ. πρωτ. 54725/2-11-43, Αρχείο ΕΚΠΑ,
Βιβλίο…, 1942-1945, Συνεδρίαση της 5ης Ιουνίου 1943, σ. 80-81, Συνεδρίαση της 4ης Ιανουαρίου
1944, σ. 166, Αρχείο ΠΠΚΠΕ,
Σκοπός του τμήματος ήταν η μετεκπαίδευση των παλιών δημοσιογράφων και η επιστημονική
κατάρτιση των νέων που θα εγγράφονταν και θα ακολουθούσαν το δημοσιογραφικό επάγγελμα. Το
τμήμα είχε τίτλο: «Τμήμα μορφώσεως δημοσιογράφων» και περιλάμβανε τριετή κύκλο
μαθημάτων. «Οι λεπτομέρειες της ιδρύσεως της Δημοσιογραφικής Σχολής», εφ. Η Φοιτητική, αρ.
φύλλου 2…, σ. 2,
Κυρίαρχη διαφωνία μεταξύ των καθηγητών της Σχολής ήταν η δημιουργία ή μη, νέων εδρών για τα
29 μαθήματα του Δημοσιογραφικού τμήματος. Ο Ι. Πίντος εκπροσωπούσε την άποψη της μη
προκήρυξης νέων εδρών, προτείνοντας τη συγχώνευση των μαθημάτων και τη διδασκαλία τους
από τους ήδη υπάρχοντες στη Σχολή καθηγητές, φοβούμενος πως η Πάντειος που ήταν «το
καταφύγιον των υφηγητών της Νομικής Σχολής […] θα γίνη και καταφύγιον των υφηγητών της
Φιλοσοφικής και αύριον θα γίνει και της Ιατρικής». Ο Γρ. Κασιμάτης που σημειωτέων ήταν και
καθηγητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, εκπροσωπώντας την άλλη άποψη,
υποστήριζε πως πρέπει να συνυπολογιστεί «αν είναι ή μη χρήσιμα τα μαθήματα. Αν είναι χρήσιμα
τότε θα προκηρυχτούν αι έδραι». Βιβλίο…, 1942-1945, Συνεδρίαση της 10ης Σεπτεμβρίου 1943, σ.
114, Συνεδρίαση της 13ης Οκτωβρίου1943, σ. 120-125, Συνεδρίαση της 22ας Νοεμβρίου1943,
σ.142-143, Συνεδρίαση της 10ης Δεκεμβρίου 1943, σ. 154-156, Συνεδρίαση της 5ης
Φεβρουαρίου1944, σ., 195, Αρχείο ΠΠΚΠΕ,
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«Ο νόμος ρυθμίζει το ζήτημα των δημοσιογράφων κατά τρόπον ικανοποιητικόν
προβλέπων την ονομασίαν αυτών ως εντεταλμένων διδασκάλων». Μετά την
τοποθέτηση αυτή, το Συμβούλιο αποφασίζει για πολλοστή φορά να συζητήσει το
θέμα στη συνέλευση των καθηγητών. Από το σημείο αυτό και μετά, δεν υπάρχει ξανά
εγγραφή στα πρακτικά για το συγκεκριμένο ζήτημα. 107
Ένα μεγάλο μέρος των χειρισμών για την ίδρυση του νέου τμήματος, αλλά και των
τρεχουσών αναγκών της Σχολής, ανέλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο του
προηγούμενου έτους, που αποτελούνταν από τους Ν. Λούβαρη (Πρόεδρο), Ν. Βλάχο
(Αντιπρόεδρο), Γρ, Κασιμάτη, Ι. Πίντο και Π. Πέρδικα. Καθώς παρά την ψήφιση του
νόμου τον Αύγουστο και τις συνεχείς επισημάνσεις στις συνεδριάσεις του, ότι τελεί
στα όρια της νομιμότητας, οι εκλογές έγιναν στις 20 Δεκεμβρίου του 1943.
Σημαντική αιτία που οδήγησε στην καθυστέρηση αυτή, είναι η σύνδεση τους με το
διορισμό των νέων καθηγητών στο Δημοσιογραφικό τμήμα. 108 Ιδιαίτερα
αποκαλυπτικό είναι το γεγονός πως στη συνεδρίαση της 10ης Δεκεμβρίου, είχε
οριστεί η «20η Δεκεμβρίου ως ημέρα συγκλήσεως της συνελεύσεως για την εκλογήν των
καθηγητών του Δημοσιογραφικού τμήματος, η δε 21η Δεκεμβρίου δια την εκλογήν του
συμβουλίου». Όμως παρά και τη συγκρότηση δύο εισηγητικών επιτροπών για την
εκλογή των νέων καθηγητών, στις 20 Δεκεμβρίου το θέμα παραπέμπεται σε
μεταγενέστερο χρόνο και πραγματοποιούνται οι πρώτες στην ιστορία της Σχολής
εκλογές, για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου. 109
Στη συνεδρίαση των μονίμων καθηγητών «προς εκλογήν νέου Διοικητικού
Συμβουλίου», ήταν παρόντες οι Ν. Βλάχος, Δ. Βεζανής, Π. Βαλλήνδας, Ι. Γεωργάκης,
Γ. Δασκαλάκης, Π. Δερτιλής, Δ. Ελευθεριάδης, Χρ. Ευελπίδης, Κ. Ευσταθιάδης, Δ.
Καλιτσουνάκης, Σπ. Καλογερόπουλος, Σ. Κουγέας, Β Λαμπρινάκης, Ι.
Παπαζαχαρίου, Γ. Παπαχατζής, Π. Πέρδικας, Ι. Πίντος, Ι. Σόντης, Μ. Στασινόπουλος,
Δ. Σταύρου και Δ. Δεληβάνης. Στις αρχαιρεσίες ενδεικτική ήταν η απουσία του Γρ.
Κασιμάτη, ο οποίος ήταν από τους θιασώτες της άποψης, της εκλογής των νέων
καθηγητών και εν συνεχεία του Συμβουλίου, καθώς η μη συμμετοχή τους σε αυτές
δημιουργούσε μείζον θέμα ως προς τη νομιμότητα του. Επιπλέον με αυτό τον τρόπο
πίστευε πως θα διασφαλιζόταν η λειτουργία του Δημοσιογραφικού τμήματος.
Παρόλα αυτά οι εκλογές έγιναν και τα πρώτα στην ιστορία της Παντείου εκλεγμένα
μέλη του Συμβουλίου με διετή θητεία, ήταν οι Ν. Λούβαρης (Πρόεδρος), Ι. Πίντος, Δ.
Ελευθεριάδης (Αντιπρόεδρος), Χρ. Ευελπίδης, Γ. Παπαχατζής και Ι. Γεωργάκης. Σε
αυτά προστίθονταν βάσει του ν. 540 και ένας εκπρόσωπος της «Εκπαιδευτικής
Αναγέννησης». Όπως έχει ειπωθεί το σωματείο δεν έκανε χρήση του δικαιώματος
του. 110
Βέβαια η συμμετοχή στις εκλογές του Ν. Λούβαρη με την ιδιότητα του «υπουργού»
Παιδείας, δεν τους προσδίδει το χαρακτηρισμό «ανεξάρτητες». Όπως σημειώνει σε
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Βιβλίο…, 1942-1945, Συνεδρίαση της 22ας Μαρτίου 1944, σ. 232, Αρχείο ΠΠΚΠΕ,
Στην απόφαση της 30ης Οκτωβρίου αναφέρει: «Αναβάλλεται η εκλογή του νέου διοικητικού
συμβουλίου μέχρι δημοσιεύσεως του διατάγματος περί διορισμού των καθηγητών». Βιβλίο…, 19421945, Συνεδρίαση της 30ης Οκτωβρίου 1943, σ. 132-133, Αρχείο ΠΠΚΠΕ,
Στην απόφαση της 10ης Δεκεμβρίου αναφέρεται: «Ορίζονται δύο εισηγητικαί επιτροπαί δια την
εκλογήν των καθηγητών, αποτελούμεναι εκ των κ.κ. Κουγέα, Κασιμάτη και Καλογεροπούλου και εκ
των κ.κ. Λούβαρι, Πίντου και Γεωργάκη. Ημέραι υποβολής των εισηγήσεων ορίζεται η προηγούμενη
της ημέρας εκλογής, αποφασίζεται δε όπως αι εισηγήσεις διανεμηθούν εις τα μέλη της συνελεύσεως».
Βιβλίο…, 1942-1945, Συνεδρίαση της 10ης Δεκεμβρίου 1943, σ. 154-156, Αρχείο ΠΠΚΠΕ,
Στις εκλογές έλαβαν ψήφους οι εξής: Ν Λούβαρης 16, Ι. Πίντος 16, Δ. Ελευθεριάδης 15, Χρ.
Ευελπίδης 15, Γ. Παπαχατζής 14, Ι. Γεωργάκης 14. Βιβλίο…, 1942-1945, Συνεδρίαση των μονίμων
καθηγητών προς εκλογήν νέου Διοικητικού Συμβούλιου 20-12-43, σ. 162-163, Συνεδρίαση της 4ης
Ιανουαρίου 1944, σ. 164, Αρχείο ΠΠΚΠΕ
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μια αποστροφή του λόγου του και ο Π. Δερτιλής, που ήταν και στέλεχος του
υπουργείου Παιδείας: «Μία ιδιαιτέρα προτίμησις πρέπει να δοθή εις τον κ. Λούβαριν
όχι διότι είναι υπουργός αλλά επειδή έκαμε αυτόν τον νόμον». 111 Παρόλα αυτά, οι
εκλογές δεν παύουν να είναι το επόμενο βήμα, προς μία ακηδεμόνευτη διοικητική
λειτουργία. Κατ’ αυτό τον τρόπο η παρουσία του Ν. Λούβαρη, ενίσχυσε την
εξελικτική πορεία της λειτουργίας της Παντείου, στα πρότυπα ενός ανώτατου
ιδρύματος. Παράλληλα όμως είναι αδιαμφισβήτητη διαπίστωση, πως επηρέασε και τη
στάση του Συμβουλίου έναντι των αρχών κατοχής και της «κυβέρνησης». Ένα
περιστατικό που αποτυπώνει ανάγλυφα τις λεπτές ισορροπίες που ήταν υποχρεωμένο
να τηρεί το Συμβούλιο, λαμβάνει χώρα στις 21 Ιανουαρίου του 1944. Τότε ο
Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός αποστέλλει έγγραφο στη Σχολή «ζητούντος όπως και η
Πάντειος ως Ανωτάτη Σχολή καταβάλη πάσαν προσπάθειαν δια την κατάστασιν της
εσωτερικής διαιρέσεως και του εμφυλίου σπαραγμού». Παρά τη θετική ανταπόκριση
των μελών του Συμβουλίου για τη σύνταξη απαντητικού εγγράφου, το θέμα
επανέρχεται στην επόμενη συνεδρίαση της 5ης Φεβρουαρίου, όπου ο Ι. Πίντος θέτει
το ζήτημα στο Ν. Λούβαρη. Η απάντηση του ήταν μεν θετική, όμως αναδεικνύεται
πως ήταν και μια πρωτοβουλία που το Συμβούλιο δε μπορούσε να πάρει χωρίς την
έγκριση του, τόσο ως προς τη σύνταξη του εγγράφου, όσο και ως προς το
περιεχόμενο του. 112
Ένα άλλο σημείο όπου η Πάντειος παρουσιάζει σημαντική υστέρηση, είναι το
κομμάτι που αφορά στη φοιτητική πρόνοια. Στα άλλα ανώτατα ιδρύματα, όπως
αναδεικνύεται από τα πρακτικά τους, παρουσιάζεται μία έντονη κινητικότητα στο
επίπεδο αυτό. Η ανυπαρξία προηγούμενου μηχανισμού και η προτεραιότητα σε άλλα
λειτουργικά θέματα της Σχολής, μπορούν να παρουσιαστούν ως οι κυριότεροι λόγοι
αυτής της υστέρησης. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα δυσλειτουργίας παρουσιάζεται το
Νοέμβριο του 1943, όταν η εταιρεία του Λαναρά προσφέρει «υπέρ των απόρων
σπουδαστών της σχολής», επιταγή 1.000.000 δραχμών. Την επιταγή την επέδωσε ο
Σύλλογος των σπουδαστών στο Συμβούλιο προς εξόφληση, γιατί στη θέση του
παραλήπτη ήταν συμπληρωμένο το όνομα της Παντείου. Όταν ρωτήθηκε ο Ευστ.
Κάρναβος, ως υπεύθυνος γραμματέας για τα λογιστικά, απάντησε πως εάν το ποσό
αυτό εισαχθεί στο λογαριασμό της Σχολής, τότε δε θα δικαιολογείται η ανάληψη του.
Ενώ καταλήγοντας προσθέτει πως «πρέπει να επιστραφεί η επιταγή διότι δεν μας
αφορά». Κατόπιν τούτου στις 10 Δεκεμβρίου, ορίζονται οι καθηγητές Π. Βάλληνδας
και Γ. Δασκαλάκης, ως υπεύθυνοι για την παρακολούθηση του συσσιτίου των
σπουδαστών. Παράλληλα απορρίπτεται λόγω ελλείψεων αιθουσών, η αίτηση των
τελευταίων για την παραχώρηση ενός γραφείου για το συνεταιρισμό τους. 113
Μέχρι την εκλογή του νέου Συμβουλίου, όλες οι προσπάθειες της Σχολής που είχαν
ξεκινήσει από την προηγούμενη χρονιά για την καλύτερη αντιμετώπιση παρόμοιων
θεμάτων, ήταν αποσπασματικές. Τον Ιανουάριο ξεκινά μια συντονισμένη επιχείρηση
με τη συγκρότηση οχτώ επιτροπών, που θα επιλαμβάνονται τα ειδικότερα θέματα που
αφορούν τη συνολική διοικητική λειτουργία της Παντείου. Αυτές είναι: 1. Το
Πειθαρχικό Συμβούλιο, 2. Το Οικονομικό Συμβούλιο, 3. Η Κοσμητεία Συσσιτίου και
Κοινωνικής Πρόνοιας, 4. Η Επιτροπή Επετηρίδας και Δημοσιευμάτων, 5. Εφορεία
Βιβλιοθήκης, 6. Γραφείο Πνευματικής Επικοινωνίας και Διαλέξεων, 7. Επιτροπή
Κτιρίων και 8. Γραφείο Επικοινωνίας και παρακολουθήσεως φοιτητών. Στην
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Βιβλίο…, 1942-1945, Συνεδρίαση των μονίμων…, σ. 163, Αρχείο ΠΠΚΠΕ,
Βιβλίο…, 1942-1945, Συνεδρίαση της 21ης Ιανουαρίου 1944, σ. 184-185, Συνεδρίαση της 5ης
Φεβρουαρίου 1944, σ. 195-196, Αρχείο ΠΠΚΠΕ
Βιβλίο…, 1942-1945, Συνεδρίαση της 15ης Νοεμβρίου 1943, σ. 139-140, Συνεδρίαση της 10ης
Δεκεμβρίου 1943, σ. 158-159, Αρχείο ΠΠΚΠΕ,
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Κοσμητεία Συσσιτίου στους Βάλληνδα και Δασκαλάκη προστίθεται ο Δ.
Ελευθεριάδης. 114 Από τον Ιανουάριο και μετά, οι εμφυλιοπολεμικές πρακτικές
ανάμεσα στις φοιτητικές παρατάξεις, επικεντρώνονται στην ανάληψη του ελέγχου
των συσσιτίων, με αποτέλεσμα ο Ελευθεριάδης να παραιτηθεί και να αναλάβει στη
θέση του ο Κ. Ευσταθιάδης. Το κλίμα ήταν τόσο φορτισμένο, που όταν μία επιτροπή
σπουδαστών παρουσιάστηκε στη 1 Μαρτίου στο Συμβούλιο, αιτούμενη την ενίσχυση
της παρακολούθησης από τους καθηγητές, της «προσπάθειας δια την λειτουργίαν των
συσσιτίων», η στάση των μελών του ήταν τόσο αρνητική, ώστε έφτασαν στο σημείο
να απορρίψουν την πρόταση για τη δημιουργία επιτροπής εποπτείας του συσσιτίου,
στα πρότυπα του Πανεπιστημίου Αθηνών. 115
Τον ίδιο μήνα το υπουργείο Παιδείας προχωρά στην παροχή 5.000.000δρχ. για τους
άπορους σπουδαστές της Παντείου. Ανταποκρινόμενο το Συμβούλιο συστήνει
Επιτροπή «δια την διαχείρησιν των υπέρ των απόρων φοιτητών χρημάτων». Η ίδια
αναλαμβάνει να εκταμιεύσει και επιταγή 35.000.000δρχ., που προερχόταν από το
Σύνδεσμο Βιομηχάνων. Η διαφορά δράσης και αντίδρασης είναι εμφανής σε
σύγκριση με το Νοέμβριο. Η συνολική δραστηριότητα του Συμβουλίου από τον
Ιανουάριο και μετά, καταδεικνύει μία συστηματική προσπάθεια να οργανωθεί η
Πάντειος στα πρότυπα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μία άλλη συμβολική διαφορά
που εμφανίζεται το χρονικό αυτό διάστημα στα πρακτικά, είναι η αντικατάσταση του
όρου «σπουδαστές» με τον όρο «φοιτητές». 116
Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα που απασχόλησε τη Σχολή στο τρέχον έτος, είναι η
επίλυση του στεγαστικού της προβλήματος. Οι προσπάθειες του Συμβουλίου
ξεκίνησαν από τις 10 Σεπτεμβρίου του 1943, όταν ετέθη η πρόταση να φύγει από τις
αίθουσες του «Παρνασσού» και να στεγαστεί στη Βαρβάκειο Σχολή. Επί δύο μήνες
έγιναν επιθεωρήσεις του χώρου και συζητήσεις για τη λειτουργικότητα του, χωρίς να
έχουν την επιθυμητή κατάληξη. Με αποτέλεσμα το Νοέμβριο να αρχίζουν να
διαπραγματεύονται και πάλι την ενοικίαση του κτιρίου του «Παρνασσού». Σε αυτό
στεγαζόταν επίσης το 9ο γυμνάσιο θηλέων, το οποίο δε λειτούργησε τελικά τη χρονιά
αυτή και η Μέση Εμπορική Σχολή. Για να μπορέσει να καλύψει τις ανάγκες της η
Πάντειος κατάφερε να χρησιμοποιήσει τις αίθουσες της για το απόγευμα. Στα τέλη
Νοεμβρίου λοιπόν, μετά την προσωρινή επίλυση του στεγαστικού προβλήματος
ξεκινούν και οι συζητήσεις για την έναρξη των μαθημάτων, τα οποία τελικά
ξεκίνησαν την Πέμπτη 13 Ιανουαρίου. 117
Εντωμεταξύ από τον Οκτώβριο του 1943 είχαν διεξαχθεί οι τμηματικές εξετάσεις
και στις αρχές Νοεμβρίου ακολούθησαν οι εισιτήριες. 118 Τον ίδιο μήνα διεξάγονται
για τελευταία φορά με το παλιό σύστημα και οι πτυχιακές εξετάσεις. Σε αυτές
απέκτησαν πτυχίο 140 σπουδαστές. 119 Έκτοτε σύμφωνα με το ν. 540, οι πτυχιακές
εξετάσεις στη Σχολή είναι αυτοτελείς και ανεξάρτητες των τμηματικών του τρίτου
έτους, ενώ ξεκινούν έξι μήνες μετά από τη λήξη των μαθημάτων. Η ρύθμιση αυτή
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Βιβλίο…, 1942-1945, Συνεδρίαση της 8ης Ιανουαρίου 1944, σ. 179-180, Αρχείο ΠΠΚΠΕ,
Βιβλίο…, 1942-1945, Συνεδρίαση της 1ης Μαρτίου 1944, σ. 219-220, Αρχείο ΠΠΚΠΕ,
Βιβλίο…, 1942-1945, Συνεδρίαση της 5ης Μαρτίου 1944, σ. 222, Αρχείο ΠΠΚΠΕ,
Η Πάντειος υπέγραψε εξάμηνο συμβόλαιο με το προεδρείο του «Παρνασσού» και μεταφέρθηκε
στο κτίριο στις 24 Νοεμβρίου του 1943. «Θέλουμε χτίρια, αίθουσες, εργαστήρια», εφ. Φλόγα, αρ.
φύλλου 15…, σ. 2, Βιβλίο…, 1942-1945, Συνεδρίαση της 10ης Σεπτεμβρίου 1943, σ. 113-114,
Συνεδρίαση της 15ης Νοεμβρίου 1943, σ. 135-137, Συνεδρίαση της 22ας Νοεμβρίου 1943, σ. 147,
Συνεδρίαση της 29ης Νοεμβρίου 1943, σ. 153, Συνεδρίαση της 8ης Ιανουαρίου 1944, σ. 175,
Συνεδρίαση της 23ης Φεβρουαρίου 1944, σ. 211, Αρχείο ΠΠΚΠΕ,
Βιβλίο…, 1942-1945, Συνεδρίαση της 13ης Οκτωβρίου 1943, σ. 125, Συνεδρίαση της 30ης
Οκτωβρίου 1943, σ. 129, 131, Αρχείο ΠΠΚΠΕ,
Πάντειος Ανώτατη Σχολή των Πολιτικών Επιστημών. Η τριακονταετηρίς…, σ. 182,

405

ισχύει για τους τελειόφοιτους από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, όπου καταργούνται
και οι προκριματικές γραπτές εξετάσεις του τρίτου έτους. 120 Τον Ιανουάριο το
Συμβούλιο αποφασίζει η προσωρινή απόφαση της προηγούμενης χρονιάς, σχετικά με
την παροχή και τρίτης εξεταστικής περιόδου να επαναληφθεί. Η περίοδος αυτή
ξεκινά στις 15 του μήνα και συνεχίζεται για τους αποτυχόντες και τους «μη
προσέρχοντες» την επόμενη εβδομάδα 23 Ιανουαρίου. Τέλος στις 6 Φεβρουαρίου
ξεκινούν και οι συμπληρωματικές εισιτήριες εξετάσεις, οι οποίες διενεργήθηκαν στην
αίθουσα της τέως Βουλής, στα παλιά ανάκτορα. 121
Ένα μήνα μετά την έναρξη των μαθημάτων, συλλαμβάνεται από τους Γερμανούς ο
Γρ. Κασιμάτης. Η αντίδραση της Σχολής αλλά και του Πανεπιστημίου Αθηνών είναι
άμεση και επίμονη, όπως καταγράφεται στα πρακτικά του Συμβουλίου. Όμως μέχρι
τις 16 Ιουνίου, οπότε και υπάρχει η τελευταία καταγραφή, ο Κασιμάτης δεν έχει
απελευθερωθεί. Η Σχολή όρισε αντικαταστάτη για τη διδασκαλία των μαθημάτων
του. Τα οποία στις αρχές Μαΐου διακόπηκαν, εξαιτίας των εντόνων επεισοδίων των
αντιμαχόμενων φοιτητικών παρατάξεων, που είχαν επηρεάσει και τη λειτουργία της
Παντείου. Καθώς μετά το βομβαρδισμό του Πειραιά, ορισμένες αίθουσες του
«Παρνασσού» χρησιμοποιήθηκαν για τη στέγαση των βοβμόπληκτων. Τη φροντίδα
των οποίων ανέλαβαν φοιτητές μέλη των αστικών οργανώσεων, ιδίως της ΠΕΑΝ,
που δεν ήταν αποκλειστικά σπουδαστές της Παντείου. Όταν το Συμβούλιο συζητά για
την επανάληψη των μαθημάτων μέχρι το τέλος Ιουνίου, το κλίμα εξαιτίας αυτών των
γεγονότων είναι αρνητικό. Απαραίτητη προϋπόθεση τίθεται η παρουσία δύο
καθηγητών ανά μάθημα, τουλάχιστον για την πρώτη εβδομάδα, με παράλληλο έλεγχο
για την αποτροπή εισόδου «προσώπων ξένων προς του σπουδαστικού κόσμου της
Σχολής». Επειδή οι απόψεις των μελών του Συμβουλίου διίσταντο, αποφασίστηκε να
ζητηθεί η γνώμη του Προέδρου της, Ν. Λούβαρη, η τελική κρίση του οποίου ήταν
αρνητική. 122
Μετά από αυτή την εξέλιξη, το βάρος δόθηκε στον προγραμματισμό της επόμενης
χρονιάς. Με τις τμηματικές εξετάσεις του Ιουνίου να αναβάλλονται και να
μεταφέρονται για τον Οκτώβριο. Η απόφαση αυτή δημιούργησε πρόβλημα στους
τελειόφοιτους, καθώς σύμφωνα με το ν. 540 έπρεπε να περιμένουν και επιπλέον έξι
μήνες για να λάβουν μέρος στις πτυχιακές εξετάσεις. Με αυτό το επιχείρημα
παρουσιάστηκαν στις 16 Ιουνίου στο Συμβούλιο και ζήτησαν την αναβολή της
εφαρμογής του νέου νόμου. Το αίτημα τους αυτό έγινε δεκτό, με την αιτιολογία πως
οι φοιτητές υπόκεινται στο νομικό καθεστώς που ίσχυε κατά την είσοδο τους στη
Σχολή. Στην απόφαση μειοψήφησε ο Ι. Πίντος, υποστηρίζοντας πως «κατά την
συνεδρίασιν ταύτην ελήφθησαν επιεικείς δια τους σπουδαστάς λύσεις εις βλάβην […]
του κύρους της Σχολής». 123
Το τελευταίο μεγάλο θέμα που έπρεπε να προγραμματίσουν για την επόμενη χρονιά
ήταν το στεγαστικό. Τη λύση έδωσε ο Ι. Γεωργάκης, ο οποίος επισκέφτηκε το
διώροφο κτίριο της Διπλαρείου Σχολής, που βρισκόταν πίσω από τη Βαρβάκειο, μετά
από συνεννόηση με το Συμβούλιο της Βιοτεχνικής και Επαγγελματικής εταιρείας.
Την πρώτη επαφή την έκανε το Μάρτιο του 1944 όταν στο κτίριο αυτό ήταν
εγκατεστημένοι ακόμη οι βομβόπληκτοι. Μετά την παράθεση των γεγονότων, το
Συμβούλιο εξέφρασε την «επιδοκιμασίαν» του για τις ενέργειες του Γεωργάκη και
«Τα μαθήματα…», εφ. Πρωία, 2 Νοεμβρίου 1943, σ. 2,
Βιβλίο…, 1942-1945, Συνεδρίαση της 29ης Νοεμβρίου 1943, σ. 149, Συνεδρίαση της 4ης Ιανουαρίου 1944, σ. 165, Συνεδρίαση της 21ης Ιανουαρίου 1944, σ. 181, Αρχείο ΠΠΚΠΕ, «Αι εισιτήριαι
εξετάσεις του Πανεπιστημίου», εφ, Βραδυνή, 2 Φεβρουαρίου 1944, σ. 2,
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Βιβλίο…, 1942-1945, Συνεδρίαση της 6ης Μαΐου 1944, σ. 257-258, Αρχείο ΠΠΚΠΕ,
123
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ανέθεσε στο Γενικό Γραμματέα Ευστ. Κάρναβο να προχωρήσει τις ενέργειες για την
άρση της επιτάξεως και την πραγματοποίηση των απαραίτητων εργασιών, ώστε να
εγκατασταθεί εκεί η Πάντειος. Στο τέλος του μήνα ο Λούβαρης παρέπεμψε τις όποιες
ενέργειες για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, όμως για πρώτη φορά καταγράφεται η
διαφωνία του Συμβουλίου που επιμένει στην προηγούμενη απόφαση του, για
μετακόμιση στο νέο κτίριο με το τέλος των εργασιών σε αυτό, έστω και αν έχουν
λήξει τα μαθήματα. 124
Κάτω από αυτές τις προϋποθέσεις, όσον αφορά τα θέματα της Σχολής τελειώνει το
ακαδημαϊκό έτος 1943-44. Η πρώτη συνεδρία του επόμενου έτους, στην οποία
προεδρεύει ο Ν. Λούβαρης, διεξάγεται στις 20 Σεπτεμβρίου. Τα θέματα που
συζητούνται είναι διεκπεραιωτικού χαρακτήρα και απουσιάζει ο προγραμματισμός
για τις επόμενες μέρες. Η αβεβαιότητα των ημερών εκείνων, συνεπικουρούμενη με
αυτή του «υπουργού» Παιδείας για το μέλλον του, είχε δημιουργήσει το αντίστοιχο
κλίμα στη συνεδρίαση. Ακριβώς ένα μήνα μετά, στη δεύτερη συνεδρία της Σχολής σε
μια ολιγόλογη ανακοίνωση αναφέρεται: «Το Διοικητικό Συμβούλιον της Σχολής
συνελθόν εκτάκτως την 20ην τρέχοντος δια την αντιμετώπισην των λόγω της
περιστάσεως διαμορφωθεισών συνθηκών και λαβόν υπ’ όψιν ότι, τόσον ο Πρόεδρος,
όσον και ο αντιπρόεδρος, κωλύονται να εκπροσωπήσουν την Σχολήν εκλέγει ως
Πρόεδρον αυτού τον κ. Χρυσόν Ευελπίδην». Η Σχολή μέχρι τα Δεκεμβριανά
συνεδρίασε άλλες δύο φορές μέσα στο Νοέμβριο, ενώ ο Λούβαρης συνελήφθη και
αργότερα δικάστηκε και καταδικάστηκε στο δικαστήριο των δωσίλογων, μαζί με τα
άλλα μέλη των κατοχικών κυβερνήσεων. 125
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Βιβλίο…, 1942-1945, Συνεδρίαση της 22ας Μαρτίου 1944, σ. 230-231, Συνεδρίαση της 27ης
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Η ΕΜΦΥΛΙΑ ΔΙΑΜΑΧΗ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ
ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ
Φοιτητές εναντίον Γερμανών και αλλήλων

Οι πολιτικές και πολεμικές εξελίξεις, που πυκνώνουν το πρώτο εξάμηνο του 1943,
μέσα σε ένα κλίμα όπου για πρώτη φορά διαφαινόταν η ήττα των δυνάμεων του
άξονα και τίθονταν το ενδεχόμενο μια πιθανής απόβασης των συμμάχων στην
Ελλάδα, έχουν ως κατάληξη την εμφάνιση ενός διμέτωπου αγώνα, που ακολουθείται
ως πρακτική από την «κυβέρνηση» του Ράλλη και υιοθετείται από τις ακραίες
αστικές δυνάμεις. Από την άλλη πλευρά καταγράφεται η τάση του ΚΚΕ και των
ελεγχόμενων από αυτό ΕΑΜ, ΕΠΟΝ, ΕΛΑΣ, να εμφανιστούν ως οι μόνες αξιόπιστες
αντιστασιακές δυνάμεις του τόπου. Σε αυτούς τους συσχετισμούς προστίθεται και η
ελληνική κυβέρνηση του Καΐρου, η οποία αναλαμβάνει το ρόλο του εγγυητή της
ομαλότητας, μέσα από τη διατήρηση του οικονομικού, κοινωνικού και πολιτικού
στάτους. Με την Αγγλία να αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα διαμόρφωσης των
πολιτικών εξελίξεων, στη βάση της απόλυτης εξυπηρέτησης των δικών της
συμφερόντων στην περιοχή αυτή της μεσογείου. 126
Επομένως όλα όσα λαμβάνουν χώρα από την εποχή αυτή και μετά, αποσκοπούν
πρωτίστως στη δημιουργία των συσχετισμών εκείνων, που θα οδηγήσουν την κάθε
πλευρά στην κατάληψη της καλύτερης δυνατής θέσης, για τη διανομή της εξουσίας
στη μεταπελευθερωτική Ελλάδα. Οι διχαστικές τάσεις που κυριαρχούν ως
αποτέλεσμα των παραπάνω, τραυματίζουν ανεπανόρθωτα τη συνοχή του κοινωνικού
ιστού. Με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αυτό της διαταξικής κοινωνικής ομάδας
των φοιτητών, η οποία μορφοποιεί την εποχή αυτή τους δύο αντίπαλους πόλους της,
στα πρότυπα των ευρύτερων κοινωνικοπολιτικών συσχετισμών. Έτσι, τα επεισόδια
που διαδραματίστηκαν στα πανεπιστημιακά ιδρύματα κατά τη διάρκεια των
φοιτητικών εκλογών και συνεχίστηκαν με αυξανόμενη ένταση όλο το καλοκαίρι μέσα
και έξω από αυτά, συνεπικουρούνταν από την ατμόσφαιρα του διχασμού που
δημιουργούνταν σταδιακά στην ελληνική κοινωνία. Οι φοιτητές το διάστημα αυτό
περιχαρακώνονται στα στεγανά των οργανώσεων τους και οδηγούν τη σύγκρουση
στα άκρα, με τον υποβόσκοντα πόλεμο να γίνεται εμφανέστερος στα έντυπα τους,
όπου οι κατηγορίες ένθεν και εκείθεν γίνονται με το πέρασμα του χρόνου οξύτερες.
126

Μια πρώτη απόπειρα με στόχο τη συνεννόηση όλων των παραγόντων της αντίστασης, έλαβε χώρα
τον Αύγουστο του 1943, όταν με πρωτοβουλία των Άγγλων, έφθασε στο Κάιρο αποστολή από μέλη
των αντιστασιακών οργανώσεων και των πολιτικών κομμάτων. Στη σύσκεψη που ακολούθησε με
τη συμμετοχή και της κυβέρνησης Τσουδερού, διαπιστώθηκε το βαθύ χάσμα μεταξύ των διαφόρων
ελληνικών παραγόντων. Στις συζητήσεις για το σχηματισμό μιας Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας
βρέθηκαν όλοι σύμφωνοι, όμως ο εκπρόσωπος των πολιτικών στην Ελλάδα, Γ. Εξηντάρης, οδηγεί
σε ναυάγιο τις συζητήσεις καθώς διαχωρίζει τη θέση του δηλώνοντας ότι «τα παλαιά κόμματα
αρνούνται ν’ αναγνωρίσουν εις τας οργανώσεις αντιστάσεως (ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, ΕΔΕΣ, ΕΚΚΑ) το
δικαίωμα εθνικής ή πολιτικής γνώμης. Μόνον εις το ΚΚΕ αναγνωρίζεται τοιούτον δικαίωμα».
Τελικά στο μόνο που συμφωνούν είναι στην κοινή δήλωση που ανακοινώθηκε στις 17 Αυγούστου
και αναφέρει να μη γυρίσει ο βασιλιάς πριν από τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος. Τη δήλωση αυτή
προσυπογράφει και η κυβέρνηση του Τσουδερού, δύο ημέρες μετά. Ο βασιλιάς όμως αντιδρά και
ζητά τη συμπαράσταση των Ρούσβελτ και Τσώρτσιλ, γεγονός που επιτρέπει την ανοιχτή
παρέμβαση των δύο αυτών ηγετών και αναγκάζει την κυβέρνηση του Καΐρου να υπαναχωρήσει και
να υποταχθεί. Η άκαρπη αυτή προσπάθεια για λύση του καθεστωτικού και σχηματισμού
κυβέρνησης εθνικής ενότητας, θα δρομολογήσει εκτός των άλλων, την τετράμηνη σύρραξη ΕΛΑΣΕΔΕΣ, που ξέσπασε τον Οκτώβριο του 1943. Τσουδερός Ε., Ιστορικό…, τ. Α΄, σ. XXI, Χατζής Θ.,
Η Νικηφόρα…, τ. 1ος, σ. 15, Φαράκος Γ., Μαρτυρίες…, σ. 374, Κέδρος Α., Η ελληνική…, τ.1ος, σ.
141,
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Ο Σεπτέμβριος λοιπόν του 1943, βρίσκει τις φοιτητικές παρατάξεις να εισέρχονται
σταδιακά στη δίνη εμφυλίου σπαραγμού. Ο μήνας ξεκινάει με την «κυβέρνηση» του
Ράλλη να εντείνει τις προσπάθειες της για την καλύτερη οργάνωση των Ταγμάτων
Ασφαλείας, τον «υπουργό» Εσωτερικών Αν. Ταβουλάρη να διατάζει την Ειδική
Ασφάλεια 127 να παρακολουθεί κάθε κίνηση των Επονιτών φοιτητών, μέσα και έξω
από τα ΑΕΙ και τον «υπουργό» Παιδείας Ν. Λούβαρη, να ψηφίζει τη μετά από δύο
χρόνια διενέργεια των εισιτηρίων εξετάσεων. Από την άλλη πλευρά οι φοιτητές της
ΕΠΟΝ είναι κατηγορηματικά αντίθετοι με τις εξετάσεις και προσπαθούν να τις
εμποδίσουν, με στόχο την αύξηση της επιρροής τους στο φοιτητικό χώρο, ενώ
παράλληλα οργανώνουν καλύτερα τον ΕΛΑΣ Σπουδαστών, αλλά και τον εξοπλίζουν
μετά τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας. Τέλος, οι φοιτητές των αστικών οργανώσεων,
δίνουν μορφή και όνομα στη συνεργασία τους που είχε ξεκινήσει το προηγούμενο
έτος, με την ίδρυση του Εθνικού Συνδέσμου Ανώτατων Σχολών (ΕΣΑΣ). Όλα τα
παραπάνω λαμβάνουν χώρα, μέσα σε ένα συγκρουσιακό σκηνικό ανάμεσα στις
φοιτητικές παρατάξεις, που είχε ξεκινήσει τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, συνεχίστηκε με
πράξεις αντιποίνων τον Αύγουστο και το Σεπτέμβριο και κορυφώθηκε στις 27 του
μήνα, με τα αιματηρά επεισόδια μέσα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών.
Ο Σεπτέμβριος κάνει την είσοδο του, με τους νέους της ΠΕΑΝ να επιχειρούν και
πάλι να μεταδώσουν το μήνυμα της οργάνωσης τους, μέσα από το μικρόφωνο της
Μητρόπολης Αθηνών. Μετά λοιπόν την αποτυχημένη απόπειρα της 15ης Αυγούστου,
οι φοιτητές της οργάνωσης επανέρχονται και την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου, επέτειο της
έναρξης του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, οι πολίτες της Αθήνας ακούνε το σύνθημα της
ΠΕΑΝ από τα ραδιόφωνα τους. 128 Μέσα στην εκκλησία οι κοπέλες που είχαν ανέβει
στο γυναικωνίτη, πέταξαν χαρτιά με τα χρώματα της σημαίας και συνθήματα, που
υπογράφονταν με τα αρχικά της οργάνωσης. Στη δράση αυτή πήραν μέρος ο Τάκης
Καπράλος, η φωνή του οποίου ακούστηκε από το μικρόφωνο, ο Αναστάσιος
Πεπονής, ο Γιώργος Μπουκουβάλας, η Πίτσα Μαζαράκη, η Πίτσα Παΐδα και οι
αδερφές Αϊβαλή. 129 Δύο μέρες μετά στην επέτειο της Διεθνούς Ημέρας Νέων, οι
Η Ειδική Ασφάλεια ήταν μια υπηρεσία της Χωροφυλακής που «αναδιοργανώθηκε» από τον
Βάλτερ Σιμάνα. Διοικητής τοποθετήθηκε ο Αλέξανδρος Λάμπου, ένας απόστρατος μοίραρχος
φίλος του Θεόδωρου Πάγκαλου. Είχε έδρα την οδό Ελπίδος και παράρτημα στο ξενοδοχείο
«Κρυστάλ», στην πλατεία Βικτωρίας. Χρησιμοποιήθηκε από τη Διοίκηση του Σώματος
Χωροφυλακής, που συνεργαζόταν με τους κατακτητές, ως χώρος βασανιστηρίων. Πρωταγωνιστικό
ρόλο στη δράση της είχαν ο μοίραρχος Ευσέβιος Παρθενίου και ο βοηθός του με το προσωνύμιο
«Καθρέπτης». Στα κρατητήρια της θα βασανιστούν απάνθρωπα και θα πεθάνουν δεκάδες φοιτητές,
για την αντιστασιακή τους δράση. Όσοι διαθέτουν κάποια γνωριμία και αρκετές λίρες γλιτώνουν με
μερικά χαστούκια και απειλές. Από όσους επιζούν, οι περισσότεροι παίρνουν την άγουσα προς το
στρατόπεδο του Χαϊδαρίου. Συλλογικό, Η Μαύρη…, σ. 94, Στάικος – Μακρής Π., Κίτσος
Μαλτέζος…, σ. 214-215,
128
Το πλήρες κείμενο που δε μεταδόθηκε τελικά ολόκληρο, είχε ως εξής: «Η εθνική οργάνωση ΠΕΑΝ
καλεί όλους τους νέους να ορκιστούν στους νεκρούς του πολέμου ότι θ’ αγωνιστούν ενωμένοι για μια
ελεύθερη και μεγάλη Ελλάδα. Τον όρκο αυτό τον δίνουμε στους ηρωϊκούς Έλληνας που στα βουνά
στην έρημο και στη θάλασσα της Σικελίας αγωνίζονται για μια ελεύθερη και μεγάλη Ελλάδα». Μετά
από εκείνη την Κυριακή, οι αρχές κατοχής διατάξανε να μη συνδέεται πια η Μητρόπολη με το
ραδιόφωνο. «Η ΠΕΑΝ από το μικρόφωνο της Μητρόπολης προς τον ελληνικό λαό», εφ.
Επαναστάτης, αρ. φύλλου 2, 1 Σεπτεμβρίου 1943, σ. 1, Φάκελος Κ52, Α1, Αρχείο Ηρακλή
Πετιμεζά, ΓΑΚ,
129
Στο Έγγραφο Πεπονή προς ΠΕΑΝ, με ημερομηνία 16-2-1998, υπάρχει χειρόγραφη σημείωση του
Θέμη Χαλικιά, στην οποία αναφέρει ότι στην επιχείρηση έλαβαν μέρος και οι, Καίτη Δεσύλλα,
Μαρίνα Κρασσά, Ινώ Πικιώνη και Μαρία Λάζαρη, Φάκελος 5-6, Αρχείο ΠΕΑΝ, ΙΑΜΜ, Πεπονής
Α., Προσωπική…, σ. 58-61, Χατζηβασιλείου Ε., ΠΕΑΝ…, σ. 181, Νιάνιας Δ. Φοιτητής της
Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Προσωπική συνέντευξη στη γράφουσα στις 266-2007,
127
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σπουδαστές της ΕΠΟΝ γιορτάζουν με συνελεύσεις και ομιλίες. 130 Ενώ πέρα από τον
Ατλαντικό, στην Ουάσιγκτον, πραγματοποιείται η Διεθνής Φοιτητική Συνέλευση των
29 αντιπροσώπων των Ηνωμένων Εθνών. 131
Μέσα σε αυτό το σκηνικό, σπουδαστές όλων των οργανώσεων από το Πολυτεχνείο
συμμετέχουν στη γιορτή του ιδρύματος, που έγινε στις 8 Σεπτεμβρίου στην αίθουσα
του αμφιθεάτρου του, με αφορμή την παράδοση της πρυτανείας από το Ι.
Θεοφανόπουλο στο Ν. Κιτσίκη. Ένας σπουδαστής καλωσορίζει τον κόσμο και
χαιρετίζει το νέο πρύτανη και τους καθηγητές. Το κλίμα ευφορίας που επικρατούσε
στη γιορτή, ενισχύθηκε στο έπακρο όταν στο διάλειμμα έγινε γνωστή η
συνθηκολόγηση της Ιταλίας, με αποτέλεσμα καθηγητές και σπουδαστές να
ξεσπάσουν σε εκδηλώσεις χαράς. 132 Μέσα σε αυτό το κλίμα κύλισε το πρόγραμμα
της γιορτής μέχρι αργά και συνεχίστηκε με τους σπουδαστές να βγαίνουν πριν τα
μεσάνυχτα στους δρόμους και να πανηγυρίζουν. 133 Λίγες ώρες αργότερα, τα
χαράματα της επόμενης μέρας, οι Επονίτες κατευθύνθηκαν στη σχολή Ευελπίδων,
όπου στρατοπέδευαν οι Ιταλοί και εφοδιάστηκαν με όπλα, με τα οποία εξόπλισαν τον
ΕΛΑΣ Σπουδαστών. 134
• ΕΛΑΣ Σπουδαστών ή «Λόρδος Μπάυρον»
Από την αρχή της συγκρότησης του ο ΕΛΑΣ της Αθήνας, διαιρέθηκε σε πέντε
υποτομείς και ο Πειραιάς σε δύο. Στη βάση αρχίζουν να οργανώνονται ομάδες,
διμοιρίες, λόχοι και τάγματα. 135 Οι πρώτες άοπλες εμφανίσεις τους καταγράφονται το
Νοέμβριο του 1942. 136 Την περίοδο αυτή στο Πανεπιστήμιο, οι οργανωμένοι
φοιτητές στη Σπουδάζουσα, εκλέξανε ένα αντιπρόσωπο ανά Σχολή, με αρμοδιότητα
να οργανώσει τον ΕΛΑΣ. Στην αρχή είχε εκλεγεί ένας αντιπρόσωπος από τις θετικές

130

131
132

133

134

135

136

«Στις 3 του Σεπτέμβρη», εφ. Φλόγα, αρ. φύλλου 13, 1 Οκτωβρίου 1943, σ. 4, Φάκελος: Τύπος,
ΑΣΚΙ,
Τσουδερός Ε., Ιστορικό…, τ. Β΄, σ. 153,
Στις 10 Ιουλίου αποβιβάζονται οι συμμαχικές δυνάμεις στην Ιταλία. Στις 25 του ίδιου μήνα ο
Μουσολίνι καθαιρέθηκε και φυλακίστηκε. Τέλος στις 3 Σεπτεμβρίου στο χωριό Κασίμπιλε της
Σικελίας υπογράφεται η ανακωχή των Συμμάχων και της Ιταλίας και συμφωνείται να ανακοινωθεί
στις 8 του μήνα. Τομανάς Κ., Χρονικό…, σ. 242, Κυριαζής Δ., 1940-1950…, σ. 23-24, Χατζής Θ.,
Η Νικηφόρα…, τ. 1ος, σ. 15, Ζαούσης Α., Οι δύο Όχθες…, τ. ΒΙ΄, σ. 324-325,
Στην πρόσοψη ενός εκ των εξωτερικών κτιρίων του Πολυτεχνείου, οι Ιταλοί είχαν γράψει με
μεγάλα γράμματα τη λέξη «Βιντσερέμο», που σήμαινε «θα νικήσουμε». Βλέποντας αυτό το
σύνθημα οι σπουδαστές η χαρά τους πολλαπλασιάζεται και νιώθουν πως η αντίστροφη μέτρηση για
την απελευθέρωση είχε αρχίσει. «Δυο γιορτές στο Πολυτεχνείο», εφ. Ελληνικά Νειάτα, αρ. φύλλου
13…, σ. 2, Γατόπουλος Δ., Ιστορία…, σ. 608, Λιβιεράτος Α. Προσωπική συνέντευξη…,
Ο Σ. Μαυρομάτης γράφει: «Το Σεπτέμβρη του 1943 έρχεται η συνθηκολόγηση της Ιταλίας. Τις
πρώτες ώρες μοναχικά άτομα και ανοργάνωτα μπαίνουν στη σχολή Ευελπίδων, που βρίσκεται στο
Πεδίο του Άρεως και παίρνουν ότι μπορούν, κυρίως οπλισμό και τρόφιμα». Στη συνέχεια τα
κρύβουν και τα προωθούν στο λόχο, όπως συμπληρώνει ο Γ. Φαράκος: «Μου δόθηκε
απροειδοποίητα ένα σακίδιο γεμάτο πιστόλια για απόκρυψη. Όλη τη μέρα γύριζα φορτωμένος, δεν
μπόρεσα να βρω κατάλληλο μέρος. Σε απόγνωση πια κατέληξα να τα κρύψω στο λόφο του Στρέφη,
για να παραδοθούν την επόμενη σε άλλον για απόκρυψη». Μαυρομάτης Σ., «Από τη δράση του
ΕΛΑΣ Εξαρχείων», περ. «Εθνική Αντίσταση», συλλογή 39η, Ιανουάριος-Μάρτιος 1984, σ. 11,
Φαράκος Γ., Μαρτυρίες…, σ. 33,
Το οργανωτικό του σχήμα είχε ως εξής: Ομάδα με δύο στοιχεία (5+5+1 ομαδάρχη). Τρεις ομάδες
συγκροτούσαν μία διμοιρία. Τρεις διμοιρίες, ένα λόχο. Τρεις λόχοι, τάγμα. Τρία τάγματα,
σύνταγμα και δύο συντάγματα, Ταξιαρχία. Κωτσάκης Σ. (Νέστορας), Εισφορά…, σ. 146-147,
«ΕΛΑΣ Σπουδαστών», εφ. Φλόγα, αρ. φύλλου 32, 23 Νοεμβρίου 1944, σ. 1, Φάκελος 11,
Παράνομος Τύπος, Ε.Λ.Ι.Α.,
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επιστήμες και ένας από τις θεωρητικές. 137 Βέβαια αρχικά οι φοιτητές δεν ήξεραν τη
μορφή που θα είχε ο νέος σχηματισμός, ούτε πως θα λειτουργούσε μέσα στην πόλη.
Η οργανωτική ανάπτυξη από τον Ιανουάριο του 1943 και μετά, ήταν τόσο μεγάλη
που τον Αύγουστο ο ΕΛΑΣ προχωρά στη συγκρότηση του Α΄ Σώματος Στρατού, με
στρατιωτικό διοικητή το Νεόκοσμο Γρηγοριάδη. 138 Παράλληλα την ίδια περίοδο στο
βουνό δημιουργήθηκε και η Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών του ΕΛΑΣ, στην οποία
παρουσιάστηκαν και φοίτησαν πολλοί φοιτητές. 139
Ο ΕΛΑΣ Σπουδαστών που απαρτίζεται από φοιτητές και σπουδαστές, άρχισε να
μορφοποιείται αμέσως μετά το Πάσχα του 1943. Οργανικά υπάγεται στο 3ο Σύνταγμα
της ΙΙης Ταξιαρχίας και είχε σύνδεση και καθοδήγηση από τον επικεφαλής του ΕΛΑΣ
Αθήνας-Πειραιά, Σπύρο Κωτσάκη και το στρατιωτικό της Επιτροπής της Αθήνας,
Θάνο Αθηνέλη. Τα πρώτα στελέχη που αποσπάστηκαν από την ΕΠΟΝ Σπουδαστών
και αποτέλεσαν την καθοδήγηση του λόχου, ήταν οι Χρήστος Ανταχόπουλος, Σπύρος
Δημητρακάκος (εύελπις), Κώστας Φίλης, Σπύρος Νικητίδης και Στέλιος
Μαυρομάτης. Την περίοδο αυτή δραστηριοποιείται μέσα από τον 5ο και τον 6ο λόχο.
Τα όρια του 5ου λόχου περιλάμβαναν, την περιοχή της Νεαπόλεως μέχρι το Κολωνάκι
και από την παρυφή του Λυκαβητού μέχρι το τέρμα της Ιπποκράτους. Ο 6ος λόχος
είχε χώρο ευθύνης τα Εξάρχεια και μέχρι τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στο τέρμα της
Ιπποκράτους, με διαχωριστικό δρόμο τη Χαριλάου Τρικούπη.
Επομένως οι χώροι ευθύνης τους, κάλυπταν τις συνοικίες και τις οδούς όπου
κινούνταν οι φοιτητές της ΕΠΟΝ και στις οποίες υπήρχε πυκνή ξενική κατοχή.
Πολλές φορές οι δύο λόχοι δρούσαν ταυτόχρονα, για να υποστηρίξουν δράσεις της
ΕΠΟΝ στο Πανεπιστήμιο και το Πολυτεχνείο. Στόχος τους ήταν να περιφρουρούν
όλα τα συνεργεία διαφώτισης του κέντρου της Αθήνας, τα φοιτητικά συσσίτια, τις
φοιτητικές λέσχες και όλους τους χώρους των Σχολών. Επιπλέον, παρείχαν ένοπλη
προστασία στους Επονίτες, στις συμπλοκές τους με τα μέλη των αστικών
οργανώσεων και τους ευέλπιδες. 140 Από το φθινόπωρο του 1943, όταν
Πρώτος αντιπρόσωπος για τις θετικές σχολές ήταν ο Κώστας Φίλης και για τις θεωρητικές ο
Μήτσος Κωνσταντινίδης, που σκοτώθηκε στη διαδήλωση της 22ας Δεκεμβρίου του 1942. Φίλης Κ.,
Συνεντεύξεις…, σ. 5, Ε.Λ.Ι.Α.,
138
Κωτσάκης Σ. (Νέστορας), Εισφορά…, σ. 95, 146-147,
139
Έδρα της Σχολής ορίστηκε στις αρχές Ιουλίου η Τύρνα Τρικάλων. Η Σχολή ήταν πλήρης λόχος με
δύναμη πάνω από 150 μαθητές. Διμοιρίτες εκπαιδευτές ήταν οι ευέλπιδες Τσικαρδώνης Γιώργος,
Παπαδημητρίου Βασίλης, Γρυμπογιάννης Τάσος και Σκαμπαρίνας Λευτέρης. Από τη Σχολή
αποφοίτησαν τρεις σειρές. Σε αυτή μεταξύ άλλων υπηρέτησαν οι φοιτητές, Ζαχαρόπουλος Γιώργος
(Νομικής), Φαλιάκης Γιάννης ((Νομικής), Ρέππας Σεραφείμ (Νομικής), Τσίρας Ηλίας (Νομικής),
Καψής Θύμιος (Νομικής), Λιάντζης Ηρακλής (Νομικής), Αλλαμανής Γιάννης (Ιατρικής),
Παπαζώτος Βασίλης (Ιατρικής) και Μητράνης Ροβέρτος (Ιατρικής). Ζαχαρόπουλος Γ., «Μάχη για
την κατάληψη του σταθμού στο Φανάρι» και «Μαρτυρία για τη Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών του
ΕΛΑΣ Α! Σειρά», περ. «Εθνική Αντίσταση», συλλογή 50η και 53η, Μάιος-Σεπτέμβριος 1986 και
Φεβρουάριος 1987, σ. 57 και 33-34 αντίστοιχα, Κουρτεσιώτης Σ., «Η ίδρυση του δέκατου
συγκροτήματος του ΕΛΑΣ», περ. «ΕΑΜ-Αντίσταση», τχ. 18, Ιούλιος-Αύγουστος 1991, σ. 29,
Παπαδημητρίου Φ., «Ιστορία του Ι Τάγματος του 1/38 Συντάγματος του ΕΛΑΣ», περ. «Εθνική
Αντίσταση», συλλογή 49η, Φεβρουάριος-Απρίλιος 1986, σ. 39, Παπαζώτος Β., «Και λίγο χιούμορ
στο αντάρτικο», περ. «Εθνική Αντίσταση», συλλογή 44η, Μάρτιος 1985, σ. 83, Γιαννέτσος Ν., «Οι
τριήμερες επιχειρήσεις στα Δερβενοχώρια», περ. «Εθνική Αντίσταση», συλλογή 43η, Δεκέμβριος
1984, σ. 18-19,
140
Το 1944 ο λόχος πήρε μέρος και σε διάφορες εσωφοιτητικές ταραχές και συγκρούσεις, που
ακολουθούσαν μετά από αιφνιδιαστικές εκδηλώσεις με ομιλητές σε μαζικούς χώρους, όπως τα
συσσίτια του Χημείου, του Πολυτεχνείου, της ΑΣΟΕΕ και τη λαϊκή αγορά της πλατείας των
Εξαρχείων. Τσέκερης Φ., «Ο ΕΛΑΣ…», σ. 29, Λάζος Χ., Ελληνικό…, σ. 306, Λεβαντής Γ.,
«Τραγικό περιστατικό του ΕΛΑΣ σπουδαστών», περ. «Εθνική Αντίσταση», συλλογή 92η, 1996, σ.
34,
137
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ανασυγκροτείται όλος ο ΕΛΑΣ της Αθήνας, δημιουργείται αυτοτελής λόχος των
σπουδαστών που αποτελούνταν από δύο ένοπλα τμήματα του Πανεπιστημίου και από
ένα του Πολυτεχνείου και της ΑΣΟΕΕ, με το κέντρο διοίκησης τους να βρίσκεται
στην οδό Ζωοδόχου Πηγής. 141 Στην πρώτη αυτή φάση η σύνθεση του δεν είναι
μόνιμη, ενώ η κύρια πηγή άντλησης στελεχών και μελών, όπου δημιουργήθηκε και ο
αρχικός πυρήνας του, ήταν η 10η αχτίδα της ΕΠΟΝ Σπουδαστών. 142
Από την ίδρυση του και μέχρι τη συνθηκολόγηση των Ιταλών, ο οπλισμός του ήταν
υποτυπώδης. Για πρώτη φορά ο λόχος των σπουδαστών καταφέρνει να αποκτήσει
όπλα το φθινόπωρο του 1943. 143 Αμέσως μετά την παραλαβή του οπλισμού τους, οι
φοιτητές του λόχου πραγματοποιούν εκδρομές, όπου ξεκινούν στρατιωτική
εκπαίδευση και καταφέρνουν να σχηματίσουν σε μικρό χρονικό διάστημα, ένα
αξιόλογο μάχιμο σύνολο. 144
• Οι πολύπλευρες δράσεις των σπουδαστών της ΕΠΟΝ
Μετά τον εξοπλισμό του λόχου της, η ΕΠΟΝ Σπουδαστών προσανατολίζει τη
δράση της στις εισιτήριες εξετάσεις του Πολυτεχνείου, που ξεκινούσαν στις 11
Σεπτεμβρίου. Στόχος της ήταν η ματαίωση τους, καθώς από την αρχή είχε εκδηλώσει
την αντίθεση της. Τις πρώτες μέρες οι εξετάσεις έγιναν χωρίς να υπάρξει κανένα
πρόβλημα. Οι υποψήφιοι ήταν κατανεμημένοι σε ομάδες, η κάθε μία εκ των οποίων
τοποθετούνταν σε χωριστή αίθουσα. Στις 14 του μήνα, οι υποψήφιοι που ήταν στην
αίθουσα του Μικρού Πολυτεχνείου, μόλις ακούνε την εξεταστέα ύλη, σηκώνονται
όλοι μαζί και φωνάζοντας πως τα θέματα είναι δύσκολα, σκίζουν τις κόλλες τους.
Βγαίνουν έξω από την αίθουσα και όλοι μαζί κατευθύνονται στο κεντρικό κτίριο, με
στόχο να ξεσηκώσουν και τους υπόλοιπους υποψήφιους.
Όταν έφτασαν στην είσοδο του Πολυτεχνείου, οι θυρωροί βλέποντας τις διαθέσεις
τους προσπάθησαν να τους εμποδίσουν να εισέλθουν μέσα. Οι υποψήφιοι όμως
141

142

143

144

Μαυρομάτης Σ., «Από τη δράση…», σ. 10-11, Κωτσάκης Σ. (Νέστορας), Εισφορά…, σ. 247-248,
Ζορμπαλάς Σ., ΕΠΟΝ…, σ. 166, Φίλης Κ., Συνεντεύξεις…, σ. 7, Ε.Λ.Ι.Α., Βασιλειάδης Χ.,
«Σχετικά με τη δράση του ΕΛΑΣ Εξαρχείων», περ. «Εθνική Αντίσταση», συλλογή 48η, Δεκέμβριος
1985, σ. 95, Λεβαντής Γ., «Τραγικό…», σ. 34,
Ανάμεσα στους επονίτες σπουδαστές που πέρασαν το 1943 στην ένοπλη πάλη, εκτός των
προαναφερθέντων, ήταν οι, Φοίβος Τσέκερης, Αλέκος Μητρόπουλος, Γρηγόρης Φαράκος, Γιάννης
Κυριακίδης, Νίκος Καράς, Γιώργος Τσαπόγας, Κώστας Φιλίνης, Γιώργος Προβελέγγιος, Βαγγέλης
Φούφας, Νείλος Μαστραντώνης, Αλέξανδρος Μυριαλλής, Σταύρος Γιαννακόπουλος,
Παπαπαναγιώτου, Μάνος Ζαχαρίας, Γιάννης Ξενάκης, Κώστας Αξελός, Κώστας Κορδάτος,
Κώστας Προβατάς, Αντρέας Κέδρος, Τάκης Μπενάς, Νίκος Σβωρόνος, Βασίλης Πανίδης, Χρήστος
Βασιλειάδης, Βασίλης Αρβανίτης (ΑΣΟΕΕ), Χριστόφορος Αργυριάδης (ΑΣΟΕΕ), Γιάννης
Λεβαντής (ΑΣΟΕΕ) κ.α. Σακελλαρίου Χ., Η παιδεία…, σ. 141, Φαράκος Γ., Μαρτυρίες…, σ. 44,
Ζορμπαλάς Σ., ο.π., σ. 166, Λεβαντής Γ., «Τραγικό…», σ. 34, Κωτσάκης Σ. (Νέστορας), ο.π., σ.
75, Πανίδης Β., «Η αντιστασιακή δράση μιας ομάδας του ΙΙ λόχου ΕΛΑΣ-Σπουδαστών», περ.
«Εθνική Αντίσταση», συλλογή 46η, Ιούνιος 1985, σ. 44-45, Στάικος – Μακρής Π., Κίτσος
Μαλτέζος…, σ. 146-147, Αργυρίου Α και Κύρκος Λ. Προσωπική συνέντευξη…,
Ο κύριος οπλισμός του αποτελείται από ιταλικά πιστόλια τύπου Μπερέτα, μακρύκανα ιταλικά
όπλα, ως επί το πλείστον αραβίδες, αυτόματα και μερικές χειροβομβίδες. Ο Φοίβος Τσέκερης
περιγράφει: «Το συνηθέστερο μέσο μεταφοράς των όπλων από τους ιταλικούς καταυλισμούς στις
αποθήκες του ΕΛΑΣ ήταν ένα καροτσάκι με δύο ρόδες… Συνήθως πάνω από τα όπλα έμπαινε ένας
μουσαμάς και πάνω από το μουσαμά, για καμουφλάζ, απλωνότανε κάρβουνα, και ο νεολαίος που
έσπρωχνε το καρότσι ντυνότανε, για την περίσταση, καρβουνιάρης». Τσέκερης Φ., «Ο ΕΛΑΣ…», σ.
30, Σακελλαρίου Χ., ο.π., σ. 216-217,
«Χθες είχεν εκδράμει εις Κόκκινον Μύλον πολυμελής ομάς φοιτητών, φοιτητριών και μαθητών
ανηκόντων εις τον ΕΛΑΣ Αθηνών, προς εκπαίδευσιν και στρατιωτικήν κατάρτισιν. Κατά την
επιστροφήν της εσταμάτησεν εις την πλατείαν Ν. Φιλαδελφείας και εις το τέρμα Πατησίων και
εζητωκραύγασεν υπέρ της ΕΑΜ, ΕΛΑΣ, ΕΠΟΝ διαλυθείσα μόνη της». «Δελτίον Πληροφοριών της
11 Οκτωβρίου 1943», Δ/νσις Ειδικής Ασφάλειας Κράτους…, σ. 36,
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κατάφεραν να μπούνε και κατευθυνόμενοι και στις υπόλοιπες αίθουσες, εμπόδισαν τη
διεξαγωγή των εξετάσεων. Όσοι αρνούνταν να σταματήσουν να γράφουν, τους
έπαιρναν την κόλλα με το ζόρι. Στη συνέχεια ζήτησαν από τον Πρύτανη πιο προσιτά
θέματα και όταν αυτός τους απάντησε πως δε γίνεται εν μέσω εξετάσεων να
υπάρξουν αλλαγές, προέβησαν σε καταστροφή αντικειμένων του ιδρύματος. Η δράση
αυτή καθοδηγήθηκε από την ΕΠΟΝ Σπουδαστών, με κυρίαρχο σύνθημα «να μην
φράξουν το δρόμο του ανεβάσματος στα παιδιά του λαού». Τα επεισόδια γενικεύτηκαν,
όταν σπουδαστές της Σχολής Αρχιτεκτόνων προσήλθαν για τις τμηματικές τους
εξετάσεις. Βλέποντας την κατάσταση που είχε δημιουργηθεί και συνεπικουρούμενοι
από μέλη των αστικών οργανώσεων, επιτέθηκαν εναντίον των υποψηφίων. Αυτό είχε
ως αποτέλεσμα την επέμβαση των Γερμανών, οι οποίοι διέλυσαν τους σπουδαστές
και πραγματοποίησαν συλλήψεις. 145
Το ίδιο απόγευμα, μια άλλη ομάδα φοιτητών της ΕΠΟΝ, συγκεντρώθηκε σε
ιδιωτικό λύκειο που βρισκόταν στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Εκεί θα καθόριζε τα
συνεργεία που θα έβγαιναν το βράδυ να μοιράσουν προκηρύξεις και να γράψουν
συνθήματα στους τοίχους. Η συγκέντρωση όμως είχε προδωθεί. Έτσι επενέβησαν οι
Γερμανοί και προχώρησαν σε συλλήψεις. Όπως καταδεικνύεται, οι δράσεις των
φοιτητών της οργάνωσης ήταν συντονισμένες και πολυεπίπεδες. Επεκτείνονταν σε
όλο το φάσμα που κάλυπτε την καθημερινότητα των φοιτητών, την αντίσταση στον
κατακτητή, αλλά και τη μάχη ενάντια στις άλλες οργανώσεις. 146 Χαρακτηριστικό
παράδειγμα αυτής της πολύπλευρης δράσης, ήταν και η επίθεση ενάντια στους
διάφορους μαυραγορίτες και τυχοδιώκτες, που εκμεταλλευόμενοι την κατοχή
πλούτιζαν. Με τον τρόπο αυτό κατάφερναν ταυτόχρονα και μια κάποια
αποκατάσταση του αισθήματος της δικαιοσύνης. 147 Σε όλα αυτά προστίθονταν και η
νόμιμη παρουσία τους, μέσω της Πανσπουδαστικής Επιτροπής, της οποίας το κύρος
συνεχώς αυξανόταν. Με τα μέλη της να πραγματοποιούν στα μέσα του μηνός,
συνάντηση με τους «υπουργούς» Παιδείας και Πρόνοιας, Ν. Λούβαρη και Ε.
Τσιρονίκο αντίστοιχα. Διεκδικώντας τη βελτίωση των συσσιτίων και καταφέρνοντας
παράλληλα να κλείσουν ραντεβού και με τον «πρωθυπουργό». 148
«Τα γεγονότα των εισαγωγικών του Πολυτεχνείου», εφ. Ελληνικά Νειάτα, αρ. φύλλου 13…, σ. 2,
«Δελτίον Πληροφοριών της 15 Σεπτεμβρίου 1943», Δ/νσις Ειδικής Ασφάλειας Κράτους…, σ. 1,
146
Στο αμφιθέατρο του Πολυτεχνείου, σπουδαστές της ΕΠΟΝ πραγματοποίησαν στις 11 Σεπτεμβρίου, πολιτιστική εκδήλωση. Στην άλλη εστία συγκέντρωσης τους, στον Οίκο του Φοιτητή, οι
φοιτητές του Πανεπιστημίου τέλεσαν φιλολογικό μνημόσυνο το απόγευμα της 21ης Σεπτεμβρίου,
όπου ψάλανε και απήγγειλαν διάφορα πατριωτικά τραγούδια και ποιήματα. Στις 11 Οκτωβρίου
φοιτητική τους επιτροπή, επισκέφθηκε το Κρατικό Νοσοκομείο και ήρθε σε επαφή με τους
ανάπηρους πολέμου. Εκεί συντόνισαν τις ενέργειες τους σχετικά με κάποια επεισόδια που
δημιούργησαν Επονίτες, οι οποίοι βρίσκονταν φυλακισμένοι στις φυλακές Χατζηκώστα. Στη
συνέχεια μαζί με επιτροπή αναπήρων, κατευθύνθηκαν στη Δημαρχία για να διαμαρτυρηθούνε,
προκαλώντας την επέμβαση της αστυνομίας. Ενώ το βράδυ της επόμενης μέρας, άλλοι φοιτητές
εισέρχονται στους κινηματογράφους ΡΕΞ, και ΤΙΤΑΝΙΑ και την ώρα που προβάλανε
προπαγανδιστικό υλικό υπέρ του άξονα, προβαίνουν σε σφυρίγματα και φωνές αποδοκιμασίας,
ξεσηκώνοντας τον κόσμο. «Δελτίον Πληροφοριών της 22 Σεπτεμβρίου 1943», «Δελτίον
Πληροφοριών της 12 Οκτωβρίου 1943» και «Δελτίον Πληροφοριών της 13 Οκτωβρίου 1943»,
Δ/νσις Ειδικής Ασφάλειας Κράτους…, σ. 73, 3 και 43 αντίστοιχα, «Τα παρασκήνια μιας γιορτής»,
εφ. Φλόγα, αρ. φύλλου 13…, σ. 3,
147
Όπως καταγράφεται στις 15 Σεπτεμβρίου σε αναφορά της Ειδικής Ασφάλειας: «Την 10ην τρέχοντος
ώραν 16ην αρκετά άτομα των αντεθνικών οργανώσεων μετέβησαν παρά την οδόν ΑλαμάναςΚολωνού και βιαίως υπεχρέωσαν λαδέμπορον και διένειμεν αρκετήν ποσότητα ελαιολάδου εις το
κοινόν αντί δραχμών 30.000 κατ’ οκάν υβρίζοντες τα όργανα του 15ου Αστυνομικού Τμήματος δια την
αδράνειαν των άτινα παρευρίσκοντο κατά την διανομήν». «Δελτίον Πληροφοριών της 15
Σεπτεμβρίου 1943», Δ/νσις Ειδικής Ασφάλειας Κράτους…, σ. 1,
148
«Στο 15νθήμερο που πέρασε η κυβέρνηση υπόσχεται», εφ. Φλόγα, αρ. φύλλου 13…, σ. 3,
145
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• Εθνικός Σύνδεσμος Ανώτατων Σχολών (ΕΣΑΣ)
Η δυναμική που δημιουργεί η ΕΠΟΝ στο χώρο των Ανώτατων Ιδρυμάτων, πιέζει
τις εθνικές οργανώσεις που νιώθουν αποκομμένες από τις πλατιές μάζες των
φοιτητών. Η ανάγκη για συνένωση των δυνάμεων τους γίνεται επιτακτικότερη μετά
τις εκλογές του Μαΐου, καθώς βλέπουν ότι κατεβαίνοντας ενωμένοι αποκτούν
σημαντική ισχύ έναντι της. Επομένως όλες οι διεργασίες για την ενοποίηση των
αστικών οργανώσεων, που είχαν ξεκινήσει από το Φεβρουάριο και εντάθηκαν το
Μάιο στις φοιτητικές εκλογές, ολοκληρώνονται το Σεπτέμβριο με την ίδρυση του
Εθνικού Συνδέσμου Ανώτατων Σχολών (ΕΣΑΣ). Ο νέος φοιτητικός συνασπισμός,
κυκλοφορεί στις 18 του μήνα την ιδρυτική του προκήρυξη. Σε αυτή τα φοιτητικά και
σπουδαστικά τμήματα των εθνικών οργανώσεων Εθνική Δράση, ΕΔΕΣ, Εθνικό
Ενωτικό Μέτωπο (ΕΕΜ), Ιερή Ταξιαρχία, ΠΕΑΝ, Χ, κηρύσσουν «την Ένωση της
Σπουδαστικής γενιάς», τονίζοντας ότι τη στιγμή που οι συμμαχικές στρατιές θα
εκδιώξουν τους κατακτητές, οι Έλληνες πρέπει να είναι ενωμένοι «για να τσακίσουν
τον καθένα που θα θελήση δικτατορικά να επιβάλη τις θελήσεις του στον Ελληνικό
λαό». Ενώ δηλώνουν ότι θα αγωνιστούν «για την Ελευθερία του κόσμου, για την
Ελλάδα μας, μια Ελλάδα Ελεύθερη, Δίκαιη, Ευτυχισμένη και ΜΕΓΑΛΗ, για μια Δίκαιη
Ελληνική Κοινωνία». Για το λόγο αυτό απευθύνουν κάλεσμα συσπείρωσης «γύρω απ’
τη Σημαία της Ενότητος μέσα στον ΕΣΑΣ». 149 Στη ρητορική τους και οι δύο
παρατάξεις χρησιμοποιούν τις λέξεις «ένωση» και «ενότητα», διατηρώντας όμως για
τον εαυτό τους τον κεντρικό ρόλο γύρω από τον οποίο θα ενωθούν οι υπόλοιποι.
Στην ίδρυση του ΕΣΑΣ πρωτοστάτησαν οι σπουδαστές του Πολυτεχνείου, οι οποίοι
συνένωσαν τις δυνάμεις τους, με τους φοιτητές που είχαν συμμετάσχει στις
διεργασίες για την έκδοση της εφημερίδας «Μαχήτης» και οι οποίοι ήταν βασικοί
συντελεστές για τις πρώτες κοινές δράσεις των αστικών οργανώσεων την άνοιξη του
1943. Ιδρυτικά μέλη του ήταν οι Αντώνης Λιβιεράτος, Μανώλης Φθενάκης, Κώστας
Φάκας, Κώστας Παναγιωτάκης, Τάσος Σούλης, Φήμας Πετρίδης, Χαρίλαος
Μοάτσος, Δημήτρης Μασκαρέλης, Βαγγέλης Γρίβας και Γιάννης Κομπατής. 150 Κοινό
σημείο αναφοράς αυτών των στελεχών, ήταν η προηγούμενη εμπειρία τους ως μέλη
του ΕΑΜ. 151 Ο αρχικός αυτός πυρήνας συγκεντρώνει σταδιακά γύρω του την
πλειοψηφία των σπουδαστών του Πολυτεχνείου. Με δυνατή οργανωτική και
θεωρητική κατάρτιση, δημιουργεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο συγκροτήθηκε η
ομοσπονδιακή σύνθεση του Κεντρικού Συμβουλίου του ΕΣΑΣ. Αυτό αποτελείται από
τους Φθενάκη, Παναγιωτάκη, Πετρίδη, Σούλη, Κομπατή και Λιβιεράτο. Σκοπός του
αρχικά είναι ο συντονισμός της δράσης των αστικών οργανώσεων. Η πρώτη ιδρυτική
συνεδρίαση του πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του Τάκη Καπράλου, ενώ στη συνέχεια
ακολούθησαν και άλλες. Σε αυτές εκπρόσωποι της ΠΕΑΝ ήταν ο Καπράλος και ο
Πεπονής. 152

149

150
151

152

Προκήρυξη ΕΣΑΣ, «ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΣΧΟΛΩΝ», 18 Σεπτεμβρίου 1943,
Φάκελος 286 (προκηρύξεις…), υποφάκελος 1, αρ. εγγρ. 14, Αρχείο Ηρ. Πετιμεζά, ΙΑΜΜ,
Νιάνιας Δ. Προσωπική συνέντευξη…, Στάικος – Μακρής Π., Κίτσος Μαλτέζος…, σ. 98,
«Από τον Τάκη Καπράλο ενημερωθήκαμε για μια κίνηση συντονισμού, μέσα σε πλαίσιο ενιαίο, των
σπουδαστικών τμημάτων όλων των μπλε οργανώσεων. Την πρωτοβουλία την είχε μια ανεξάρτητη
ομάδα σπουδαστών του Πολυτεχνείου […] Από τα προσόντα τους σημείωσα τότε πως είχαν περάσει
σχεδόν όλοι τους από το ΕΑΜ και την ΕΠΟΝ σαν στελέχη και πως όλοι μαζύ, συνεννοημένοι,
αποχωρήσανε καθώς διαπιστώσανε τον κυριαρχικό ρόλο του ΚΚΕ και την τακτική του». Πεπονής Α.,
Προσωπική…, σ. 73,
Στάικος – Μακρής Π., Κίτσος Μαλτέζος…, σ. 216-217, Πεπονής Α., ο.π., σ. 73-74, 79-80, Γλέζος
Μ., Εθνική…, τ. Α΄, σ. 550-551, Χατζηβασιλείου Ε., ΠΕΑΝ…, σ. 222,
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Το πρώτο αιματηρό επεισόδιο με θύμα φοιτητή μέσα στο Πανεπιστήμιο
Αθηνών
Σε παράλληλο χρόνο με τις διεργασίες ίδρυσης του ΕΣΑΣ, λαμβάνουν χώρα και τα
πρώτα επεισόδια στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στο προαύλιο του οποίου μετά τις
συμπλοκές της 14ης Αυγούστου, όπου εκδιώχθηκαν οι φοιτητές των αστικών
οργανώσεων, η κυριαρχία της ΕΠΟΝ ήταν εμφανέστατη. Γεγονός που δυσχέραινε
την κυκλοφορία των αντιφρονούντων και οδηγούσε όλο και περισσότερο την
Ασφάλεια στο χώρο του ιδρύματος. Έτσι στις 17 Σεπτεμβρίου, Επονίτες φοιτητές
ξυλοκοπήσανε δύο συναδέλφους τους που ανήκαν στη Λαϊκή Απελευθερωτική
Ένωση (ΛΑΕ). Επενέβη η Ασφάλεια και προκλήθηκαν επεισόδια και συλλήψεις.
Ακολούθως ειδοποιήθηκε η Γκεστάπο, η οποία κύκλωσε το ίδρυμα, χωρίς όμως να
εισβάλει σε αυτό. 153
Την επόμενη μέρα το πρωί, φοιτητική επιτροπή της ΕΠΟΝ κατευθύνεται στο
Κρατικό Νοσοκομείο, όπου είχαν συγκέντρωση οι ανάπηροι πολέμου. Στη συνέχεια
όλοι μαζί προσήλθαν στη γενική φοιτητική συνέλευση, που πραγματοποιούνταν στην
αίθουσα της Φιλοσοφικής Σχολής. Κεντρικό θέμα τα επεισόδια και οι συλλήψεις της
προηγούμενης ημέρας. Μετά τις ομιλίες, αποφασίστηκε ένα μέρος των εσόδων της
προγραμματισμένης για τις 19 Σεπτεμβρίου, θεατρικής παράστασης στο θέατρο
«Ολύμπια», να διατεθούν εκτός από την οικονομική ενίσχυση των απόρων φοιτητών
και στους συλληφθέντες συναδέλφους τους. Ταυτόχρονα, με πρωτοβουλία του τομέα
των φοιτητριών, συγκροτήθηκε άμεσα επιτροπή, που απευθύνθηκε στον πρύτανη
ζητώντας του να μεσολαβήσει, ώστε να απελευθερωθούν οι συνάδελφοι τους και να
αποτραπεί η επανάληψη της επέμβασης της Ασφάλειας, στα εσωτερικά του
ιδρύματος. Η ίδια επιτροπή μετέβη τις επόμενες μέρες στον Αρχιεπίσκοπο και σε
άλλες προσωπικότητες του πολιτικού, επιστημονικού και καλλιτεχνικού χώρου με το
ίδιο αίτημα.
Το βράδυ της 18ης Σεπτεμβρίου, μια ομάδα περίπου είκοσι φοιτητών των αστικών
οργανώσεων, μετά την ίδρυση του ΕΣΑΣ βγήκε στους δρόμους και τραγουδούσε το
τραγούδι «του Αϊτού ο γιος». Όταν περνούσε έξω από τη Γερμανική Εκκλησία, που
βρίσκεται επί της οδού Σινά, δέχτηκε την επίθεση δεκαπέντε φοιτητών του ΕΛΑΣ. Οι
οποίοι πυροβόλησαν στον αέρα, καταφέρνοντας να τους διαλύσουν χωρίς να
υπάρξουν περαιτέρω επεισόδια. 154 Μετά από αυτό, αναδεικνύεται μια σημαντική
παράμετρος που αναβαθμίζει την κλίμακα επικινδυνότητας των συμπλοκών, καθώς
μέχρι και τον Αύγουστο στις μεταξύ τους συγκρούσεις, οι φοιτητές χρησιμοποιούσαν
ρόπαλα, λοστούς και ακονισμένα τενεκεδάκια συσσιτίων, ενώ τώρα εισέρχονται τα
πιστόλια και οι χειροβομβίδες, αυξάνοντας τις πιθανότητες να γίνει κάποιο ατύχημα.
Επιπλέον, εξαιτίας της δυναμικής που καλλιεργείται στις συνειδήσεις των
εμπλεκόμενων μερών όταν υπάρχει χρήση όπλων, ενισχύεται πολλές φορές το
αίσθημα της απόλυτης εξουσίας έναντι των αντιπάλων και εκδηλώνονται ακραίες
συμπεριφορές.
Η κλιμάκωση της βίας, καταγράφεται με εμφαντικότερο τρόπο μεταξύ των
φοιτητικών συνεργείων, που έβγαιναν τα βράδια για να γράψουν συνθήματα στους
τοίχους. Με αποτέλεσμα οι περιοχές της Αθήνας, να χωριστούν ανάλογα με το που
υπήρχαν ισχυρότεροι πυρήνες της μιας ή της άλλης παράταξης. Έτσι, στις περιοχές
του Αγίου Μελετίου, στα Θυμαράκια, στην οδό Λένορμαν και στην Κυψέλη,
επικράτησαν οι αστικές οργανώσεις και το μπλε χρώμα, ιδίως της ΠΕΑΝ. Σε όλες τις
υπόλοιπες συνοικίες, ιδιαίτερα στην περιοχή που εκτεινόταν από το λόφο του Στρέφη
•

153
154

«Δελτίον Πληροφοριών της 18 Σεπτεμβρίου 1943», Δ/νσις Ειδικής Ασφάλειας Κράτους…, σ. 10,
«Δελτίον Πληροφοριών της 19 Σεπτεμβρίου 1943», Δ/νσις Ειδικής Ασφάλειας Κράτους…, σ. 22,
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έως τα Τουρκοβούνια, κυριαρχούσε το κόκκινο και το πράσινο χρώμα του ΕΑΜ και
της ΕΠΟΝ. Επομένως, όταν ένα συνεργείο πήγαινε να γράψει σύνθημα σε περιοχή
που κυριαρχούσε άλλη οργάνωση, ήταν διπλά επικίνδυνο ενώ θεωρούνταν και
επέμβαση σε ξένο χώρο ευθύνης. 155
Πραγματοποιώντας μια τέτοια επέμβαση οι φοιτητές της ΕΠΟΝ, έγραφαν
συνθήματα στη γωνία των οδών Φωκίωνος Νέγρη και Εφτανήσου, το βράδυ της 22ας
Σεπτεμβρίου, όταν δέχτηκαν επίθεση από μέλη της ΠΕΑΝ. Στη συμπλοκή που
ακολούθησε, ανταλλάσσονται δέκα πυροβολισμοί, ενώ η ρίψη μιας χειροβομβίδας
προκαλεί μεγάλη αναστάτωση, με αποτέλεσμα οι φοιτητές να διαλυθούν από το φόβο
της επέμβασης της Γκεστάπο. Τα αντίποινα έρχονται περίπου δεκαπέντε μέρες μετά,
όταν το βράδυ της 5ης Οκτωβρίου, ένα συνεργείο του ΕΑΜ συνάντησε στον Προφήτη
Ηλία του Παγκρατίου, δύο σπουδαστές εθνικών οργανώσεων να γράφουν συνθήματα.
Τότε τους επιτέθηκε και τους ξυλοκόπησε, τον ένα μάλιστα τον έγδυσε τελείως. 156
Από το σημείο αυτό και μετά, η συχνότητα παρόμοιων περιστατικών όλο και
αυξανόταν. 157
Ως φυσική κατάληξη της βίας, καταγράφεται η δολοφονία στις 24 Σεπτεμβρίου, του
εύελπη και μέλους της οργάνωσης «Χ», Ρογκάκου Ηλία. Ο Ρογκάκος που κατά την
ΕΠΟΝ ήταν «προδότης» και «γκεσταπίτης», έπεσε θύμα δολοφονικής επίθεσης στο
σπίτι του στη Δεξαμενή (Κολωνάκι), πιθανόν από μέλη της Οργάνωσης
Περιφρούρησης Λαϊκού Αγώνα (ΟΠΛΑ). 158 Την επόμενη μέρα στην κηδεία του,
παραβρέθηκαν πολλοί ευέλπιδες και μέλη των αστικών οργανώσεων. 159 Το μεσημέρι
μετά από την κηδεία, ο φοιτητής Ιατρικής των αστικών οργανώσεων Φρίγγελης, ο
οποίος είχε πρωτοστατήσει στα γεγονότα της 8ης Ιουλίου, δέχεται επίθεση από
φοιτητές της ΕΠΟΝ, οι οποίοι στη διασταύρωση των οδών Ναυαρίνου και Σκουφά
τον χτυπούν με σιδερένιο λοστό στο κεφάλι. Είχε προηγηθεί λίγες μέρες πριν,
επίθεση με πέτρες στο σπίτι του αδερφού του, Ταγματάρχη του πυροβολικού
Φρίγγελη Ηλία. 160 Τη σειρά αυτή των γεγονότων στηλιτεύει η ΠΕΑΝ, στο νέο της
έντυπο με τίτλο «Αγώνας»: «Μέρα μεσημέρι εθνικόφρονες φοιτητές υφίσταντο
Ο Πεπονής γράφει: «Εξορμήσεις τα βράδια με μπλε μπογιές και πινέλα για να βάψουμε τους τοίχους
της Αθήνας, η κάθε μια με τα δικά της αρχικά και όλες με τα ίδια συνθήματα. Κυρίαρχο το σύνθημα
για Μεγάλη Ελλάδα και από κάτω διάφοροι συνδυασμοί του αλφαβήτου: ΙΤ, ΠΕΑΝ, ΣΣΝ, ΕΔΕΣ,
ΑΕ… Έβγαιναν και τα συνεργεία της ΕΠΟΝ, βάφανε κι’ αυτά με μπογιά πράσινη ή κόκκινη, ποτέ
μπλε. Είτανε μια τοιχομαχία. […] στα τέλη της κατοχής, η τοιχομαχία με τις μπογιές ήθελε πάλι
κάποιο κουράγιο μια συνάντηση με συνεργείο της ΕΠΟΝ έφτανε καμιά φορά έως την ένοπλη
συμπλοκή». Πεπονής Α., Προσωπική…, σ. 74-75,
156
«Δελτίον Πληροφοριών της 23 Σεπτεμβρίου 1943» και «Δελτίον Πληροφοριών της 6 Οκτωβρίου
1943», Δ/νσις Ειδικής Ασφάλειας Κράτους…, σ. 39 και. 94 αντίστοιχα,
157
Το κλίμα αναπαριστά με έξοχο τρόπο ένα άρθρο στα Ελληνικά Νειάτα τον Οκτώβριο του 1943:
«Τα χαρούμενα συνεργεία των ηρωικών ελληνόπουλων που γέμιζαν τις νύχτες τους δρόμους με
προκηρύξεις κι εθνικά συνθήματα στους τοίχους και ρίχνανε κάτω απ’ τις πόρτες τον ελεύθερο
ελληνικό τύπο δεν εμφανίζονται πια όπως πριν από λίγο καιρό μεσ’ στην πόλη. Συμπλοκές και
πυροβολισμοί που ανταλλάσσονται ανάμεσα σ’ έλληνες ακούγονται τώρα στις περισσότερες γειτονιές
της Αθήνας». «Να ενωθούμε», εφ. Ελληνικά Νειάτα, αρ. φύλλου 14, Οκτώβριος 1943, σ. 1
Φάκελος 4, Παράνομος Τύπος, Ε.Λ.Ι.Α.,
158
Μετά τη συνθηκολόγηση των Ιταλών, οι ομάδες της ΟΠΛΑ απέκτησαν πιστόλια και χειροβομβίδες,
προχωρώντας παράλληλα σε εκτελέσεις ατόμων που είχαν πληροφορίες ότι συνεργάζονταν με τους
κατακτητές. Χωρίς να αποφεύγουν τις ακρότητες, ενταγμένες όμως και αυτές μέσα στο γενικότερο
εμφυλιοπολεμικό κλίμα της εποχής. Στάικος – Μακρής Π., Κίτσος Μαλτέζος…, σ. 220-221,
159
«Η δολοφονία του Ρογκάκου», εφ. Ελληνικά Νειάτα, αρ. φύλλου 16, Δεκέμβριος 1943, σ. 2,
Φάκελος 4, Παράνομος Τύπος, Ε.Λ.Ι.Α., Δουζίνας Γ. Σπουδαστής στο ΕΜΠ (Εύελπις). Στρατηγός
εν αποστρατεία. Επιστολή στη γράφουσα στη 1-4-2006, Βασιλακάκης Χ., Το μετέωρο. Από τα
χρονικά της κατοχής 1941-1944, Αθήνα, (χ.ε.), 1953, σ. 80,
160
«Δελτίον Πληροφοριών της 30 Σεπτεμβρίου 1943», Δ/νσις Ειδικής Ασφάλειας Κράτους…, σ. 23,
155
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δολοφονικές επιθέσεις από μπράβους διχτατορίσκους ως και νυχτερινές επιθέσεις με
αποτέλεσμα το σπάσιμο σπιτιών μελών εθνικών οργανώσεων». 161
Τα πάθη που έχουν καλλιεργηθεί όλο το προηγούμενο διάστημα, ξεσπούν με τη
μεγαλύτερη δυνατή ένταση στις 27 Σεπτεμβρίου, όταν οι φοιτητές της ΕΠΟΝ
Πανεπιστημίου επιχειρούν να γιορτάσουν τα δύο χρόνια από την ίδρυση του ΕΑΜ. 162
Από το πρωί της ημέρας αυτής, οι Επονίτες φοιτητές συγκεντρώνονται στο προαύλιο
του Πανεπιστημίου. Είχε επιχειρηθεί και μια αιφνιδιαστική συγκέντρωση των
Επονιτών στο Πολυτεχνείο, η οποία μετά από επεισόδια με τους φοιτητές των
αντίπαλων παρατάξεων, κατέληξε και αυτή στο προαύλιο του Πανεπιστημίου. 163 Την
εξέλιξη των επεισοδίων, περιγράφει παραστατικά στη συνεδρία της Συγκλήτου που
πραγματοποιήθηκε την επόμενη μέρα, ο πρύτανης κ. Ε. Σκάσσης. Σύμφωνα με τη
μαρτυρία του, από τις εννέα το πρωί το προαύλιο του ιδρύματος είχε γεμίσει με
φοιτητές, ενώ στο απέναντι πεζοδρόμιο της οδού Ακαδημίας, «υπήρχον αρκετοί,
πλέον του συνήθους διαφόρων ποιοτήτων και ηλικιών άνθρωποι». Φτάνοντας την ώρα
αυτή στο Πανεπιστήμιο, τον προσεγγίζει μια ομάδα φοιτητών, λέγοντας του ότι
υπάρχει ορατός κίνδυνος να τους επιτεθούν, υποδεικνύοντας του παράλληλα
ορισμένα πρόσωπα που βρίσκονταν στο χώρο, χωρίς να είναι φοιτητές. Μαζί με την
προαναφερόμενη ομάδα και τους ύποπτους ως προς τη φοιτητική τους ιδιότητα, ο
πρύτανης κατευθύνεται στο γραφείο του. Τρεις από τους υπόπτους ήταν τελικά της
μυστικής αστυνομίας, ενώ άλλοι δύο, ένας 16χρονος και μία κοπέλα, διαπιστώνεται
ότι δεν ήταν φοιτητές. Οι υπόλοιποι αμφισβητούμενοι, όλοι τους φοιτητές των
αστικών οργανώσεων, παραπονιούνταν ότι οι Επονίτες δεν τους επέτρεπαν να
μιλήσουν. 164
Στις 10:30 π.μ., ο πρύτανης έμεινε στο γραφείο του με τους τρεις μυστικούς
αστυνομικούς, για να τους υποβάλει ερωτήσεις, όταν αιφνίδια τον ενημέρωσε ο
κλητήρας ότι γίνεται μεγάλη συμπλοκή στο προαύλιο. Από τον εξώστη του γραφείου
του, είδε αυτούς που βρίσκονταν στο απέναντι πεζοδρόμιο, να προσπαθούν να
εισέλθουν στο Πανεπιστήμιο, επιτιθέμενοι με ρόπαλα και μαγκούρες. Ανάμεσα στις
ταραχές, ξεχώρισε έναν εργάτη περίπου 45 ετών, πεσμένο κάτω να τον χτυπάνε στο
κεφάλι αλύπητα. Τη στιγμή εκείνη, τον καλούν οι φοιτητές να προστρέξει σε
βοήθεια, γιατί μαχαίρωσαν ένα συμφοιτητή τους, ταυτόχρονα ο καθηγητής της
Ιατρικής Γ. Παμπούκης, είχε φτάσει στο σημείο και τον περιποιούταν. Εντωμεταξύ οι
τρεις μυστικοί είχαν φύγει από το γραφείο του. Καθώς κατέβαινε περιστοιχισμένος
από ομάδα φοιτητών, είδε έξω από την αίθουσα τελετών έναν από αυτούς να κρατά
πιστόλι και να τους σημαδεύει. Την επόμενη στιγμή άρχισε να πυροβολεί.
Πυροβολισμοί ακουστήκαν και από άλλα σημεία του Πανεπιστημίου. Οι διάδρομοι
και οι αίθουσες του ιδρύματος, είχαν γεμίσει από μυστικούς και άλλα ύποπτα
στοιχεία που πυροβολούσαν, έσπαγαν ότι έβρισκαν μπροστά τους και χτυπούσαν
ανηλεώς. Ένας από αυτούς σε ερώτηση του πρύτανη ποιος είναι και τι θέλει,
απάντησε στα ελληνικά ότι είναι Γερμανός. 165
161

162

163
164
165

«Για τελευταία φορά», εφ. Ο Αγώνας, αρ. φύλλου 1, 13 Οκτωβρίου 1943, σ. 1, Φάκελος 1,
Παράνομος Τύπος, ΕΛΙΑ,
Ο κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής, Γερ. Αλιβιζάτος, προσθέτει ότι ένας από τους σκοπούς της
συγκέντρωσης, ήταν να συζητήσουν και για το αίτημα των τεταρτοετών φοιτητών της Ιατρικής,
περί συμπτύξεως των ετών που είχε απορριφθεί. Όπως φαίνεται και σε σχετική αλληλογραφία.
Φάκελος: Φοιτητικά…, αρ. πρωτ. 8090/18-8-43, αρ. πρωτ. 376/14/4-10-43, Πρακτικά…, Συνεδρία
πρώτη της 28ης Σεπτεμβρίου 1943, σ. 7, Αρχείο ΕΚΠΑ,
Φαράκος Γ., Μαρτυρίες…, σ. 32,
Πρακτικά…, Συνεδρία πρώτη της 28ης Σεπτεμβρίου 1943, σ. 1-2, Αρχείο ΕΚΠΑ,
Ο κοσμήτορας της Φυσικομαθηματικής Σχολής, Γ. Πανταζής, ρωτώντας το Γερμανικό Φρουραρχείο αργότερα, εξακρίβωσε ότι ήταν μέλος της ΕΣΠΟ, καθώς η στολή του είχε επάνω της το
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Μετά από αυτό ο πρύτανης επιστρέφει στο γραφείο του, όπου βλέπει τέσσερις με
έξι φοιτητές να περιστοιχίζουν έναν άλλο προσπαθώντας να τον βοηθήσουν, καθώς
ήταν πεσμένος στην πολυθρόνα και είχε μια σφαίρα στην κοιλιά. Ήταν ο φοιτητής
Νομικής Δημήτρης Τζέμος. 166 Ένας της μυστικής σηκώνει το ρόπαλο να χτυπήσει
τον ετοιμοθάνατο στο κεφάλι, τότε επεμβαίνει ο πρύτανης και το ρόπαλο κατευθύνεται προς αυτόν. Τη σκηνή αυτή βλέπει ο «Γερμανός» και διεξάγει τον εξής διάλογο,
με τον πρύτανη να του μιλά στα γερμανικά και αυτός να απαντά στα ελληνικά: «Αρκεί, κ. Πρύτανι, αφήστε μας», «-Ολίγος οίκτος δια τους ετοιμοθάνατους», «-Χθες
εσκότωσαν δύο δικούς μας». Παράλληλα οι υπόλοιποι χτυπούσαν με μίσος και μανία
τους φοιτητές. Ήταν τόσο το μίσος τους, που όταν ένας φοιτητής τους είπε ότι είχε
έλκος, έπεσαν πάνω του και τον χτυπούσαν με κλωτσιές στην κοιλιά και γροθιές στο
στόμα. Εντωμεταξύ 150 ταγματασφαλίτες με επικεφαλής τον Μπουραντά, εισβάλουν
στο Πανεπιστήμιο και αρχίζουν να καταδιώκουν τους φοιτητές στις αίθουσες και
στους διαδρόμους, σπάζοντας ότι είχε απομείνει.
Την ώρα εκείνη ο πρύτανης κατευθύνεται στο Μπουραντά παραπονούμενος για τα
τεκτενόμενα, τότε τον πλησίασε ένας εκ των μυστικών αστυνομικών, την ταυτότητα
του οποίου είχε αποκαλύψει και του είπε «Έπρεπε να σε σκοτώσω σένα εκεί στην
Πρυτανεία». Στο διάλογο που ακολούθησε, ο Μπουραντάς αναγκάστηκε να τον
απωθήσει, για να σταματήσει να απειλεί τον πρύτανη. Εκεί φάνηκε και το μέγεθος
της υποκρισίας του Μπουραντά, καθώς στην ερώτηση του πρύτανη «ποιοι είναι
αυτοί», του απάντησε ότι δεν ήξερε. Δηλαδή ο υπεύθυνος της διατήρησης της τάξης,
έβλεπε άτομα που δεν ήξερε, τα οποία εισήλθαν στο χώρο του Πανεπιστημίου, χωρίς
να ανήκουν σε αυτό, έσπαζαν τα πάντα, χτυπούσαν τους φοιτητές, απειλούσαν
μπροστά του τη ζωή του πρύτανη και αντί να συλλάβει αυτούς, τα σταθμευμένα στο
προαύλιο αυτοκίνητα του γέμιζαν από τους συλληφθέντες φοιτητές. Στα επεισόδια
αυτά υπήρξαν τρεις νεκροί, δεκαπέντε τραυματίες και πενήντα συλληφθέντες. Από
αυτούς οι δεκαέξι παραδόθηκαν μετά από λίγες ημέρες στη Γκεστάπο. 167
Η επιδρομή άρχισε στις έντεκα το πρωί και κράτησε μέχρι τις δυόμισι το
μεσημέρι. 168 Έξω από το πανεπιστήμιο ήταν περίπου πεντακόσιοι φοιτητές, οι οποίοι
προσπάθησαν να διαμαρτυρηθούν χωρίς αποτέλεσμα όμως, καθώς δέχτηκαν την
επίθεση των ανδρών του Μπουραντά. 169 Μετά τα επεισόδια αυτά, οι σπουδαστές του
σήμα της νεκροκεφαλής που τους είχαν δώσει οι Γερμανοί. Ενώ ο Γερ. Αλιβιζάτος προσθέτει: «Οι
εθνικισταί εγνώριζον ότι οι λεγόμενοι εαμίτες ήθελον να συγκεντρωθούν και ως συνήθως εκ
πνεύματος αντιδράσεως […] ηθέλησαν να τους επιτεθούν. Ούτω έγιναν έκτροποι σκηναί, διότι ως
ελέχθη ήδη, παρίσταντο και άτομα άνευ στολής τίνος, άτινα όμως επενέβησαν και προήλθον εις
βιοπραγίας». Πρακτικά…, Συνεδρία πρώτη της 28ης Σεπτεμβρίου 1943, σ. 2-5, 7, Αρχείο ΕΚΠΑ,
166
Μεταξύ των φοιτητών, που ήταν στα γραφείο εκείνη τη στιγμή ήταν οι Σπύρος Λιναρδάτος και
Λεωνίδας Κύρκος. Ο Κύρκος περιγράφει παραστατικά: «Μέσα σε ένα πανδαιμόνιο από φωνές και
διαμαρτυρίες ακούστηκε ένας πυροβολισμός, και το αίμα ενός φοιτητή έβαψε το γραφείο του
πρύτανη. Ήταν του Δ. Τζέμου, του κουτσού με τις πατερίτσες, ήρωα του αλβανικού έπους, που έπεσε
δολοφονημένος εν ψυχρώ, παλεύοντας για τα δικαιώματα των φοιτητών και το απαραβίαστο του
φοιτητικού ασύλου». Κύρκος Λ., Στιγμές…, σ. 17-18, Αργυριάδης Α., «Εκδηλώσεις…», σ. 71,
167
Το πρώτο σταθμευμένο αυτοκίνητο του Μπουραντά πήγε κατευθείαν στην Ειδική Ασφάλεια, ενώ οι
φοιτητές που επέβαιναν στα υπόλοιπα αφέθηκαν ελεύθεροι με παρέμβαση του αστυνομικού
διευθυντή Έβερτ. Πρακτικά…, Συνεδρία πρώτη της 28ης Σεπτεμβρίου 1943, σ. 4-6, Αρχείο ΕΚΠΑ,
«Η δολοφονική επίθεση στο Πανεπιστήμιο», εφ. Νέα Γενιά, αρ. φύλλου 18, 7 Δεκεμβρίου 1943, σ.
4 Φάκελος: Τύπος, ΑΣΚΙ
168
Τέτοια ήταν η μανία των επιδρομέων, που όπως περιγράφει ο Τάκης Μπενάς: «…ρίχτηκαν το πρωί
κατά τις έντεκα σαν τίγρεις και ματοκύλισαν το φοιτηταριό. Μόνη σωτηρία, το φευγιό. Να πηδήξεις
από παράθυρα και κάγκελα, να γλιτώσεις από το περίστροφο και το μαχαίρι». Μπενάς Τ., Της
κατοχής…, σ. 53-54,
169
Ο Πεπονής για τα επεισόδια γράφει: «Συμπλοκές ευρύτερες ανάμεσα στους φοιτητές σημειώθηκαν τα
χρόνια ‘κείνα τουλάχιστον τρεις. Θυμάμαι μια στο προαύλιο και μέσα στις αίθουσες της Φιλοσοφικής,
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Πολυτεχνείου εξοργισμένοι επέστρεψαν στο ίδρυμα και με τη συμπαράσταση του
πρύτανη Ν. Κιτσίκη και άλλων καθηγητών, κατήγγειλαν σε συγκέντρωση τα
γεγονότα και δημιούργησαν επιτροπές διαμαρτυρίας, που κατευθύνθηκαν να
ενημερώσουν όλους τους φορείς της Αθήνας. 170
Το απόγευμα της ίδια μέρας, ο πρύτανης επισκέφτηκε τον Ταβουλάρη για να
διαμαρτυρηθεί και αυτός. Τότε ο «υπουργός» Εσωτερικών και Ασφάλειας του
δήλωσε πως τους οπλοφόρους τους έστειλε αυτός, γιατί στο Πανεπιστήμιο οργιάζει
το ΕΑΜ και επομένως θα στέλνει κάθε μέρα ανθρώπους να τους ξυλοφορτώνουν. 171
Την επόμενη μέρα μετά τα επεισόδια, άντρες της Ασφάλειας με εντολή του
Ταβουλάρη, έχουν μπλοκάρει την είσοδο στο Χημείο. Φοιτητές και νέοι της ΕΠΟΝ,
με μικροδιαδηλώσεις που έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα, διανέμουν στις συνοικίες
προκηρύξεις και τρυκ, παρουσιάζοντας τα γεγονότα με τη δική τους οπτική. Στις 30
του μηνός, η Ασφάλεια έχει αποχωρήσει και επιτροπές υπαλλήλων, επαγγελματιών,
γυναικών, αναπήρων και διανοούμενων, επισκέφτηκαν την πρυτανεία για να
εκφράσουν τη συμπαράσταση τους. Το μεσημέρι το προαύλιο του Χημείου ήταν
κατάμεστο από φοιτητές, σπουδαστές, μαθητές, αλλά και υπαλλήλους και εργάτες.
Ομιλητές, γυναίκες και άντρες, έπαιρναν το λόγο και ορκίζονταν εκδίκηση. 172
Παρακολουθώντας όλη αυτή την αναταραχή ο Ταβουλάρης, με το επιχείρημα του
κινδύνου επανάληψης των επεισοδίων, διατάζει το κλείσιμο του προαυλίου του
Πανεπιστημίου, αποκλείοντας ουσιαστικά την πρόσβαση στο κεντρικό κτίριο. Έτσι η
πρυτανεία αναγκάζεται να μεταφέρει τα γραφεία, τα ταμεία για εγγραφές και γενικά
τις διοικητικές της υπηρεσίες, στο κτίριο της Νομικής σχολής. 173
Οι φοιτητές της ΕΠΟΝ δεν πτοούνται και συγκεντρώνονται στο δικό τους χώρο, τη
Φοιτητική Λέσχη. Εκεί, στις 10 το πρωί της 4ης Οκτωβρίου, τιμούν το συνάδελφο
τους Δημήτρη Τζέμο, τελώντας στη μνήμη του λευκό μνημόσυνο. 174 Το πρωί της
επόμενης μέρας, επιτροπή Επονιτών φοιτητών επισκέπτεται τον πρύτανη, για να του
απευθύνει έκκληση ώστε να εισηγηθεί το άνοιγμα του Πανεπιστημίου. Παράλληλα
άλλες φοιτητικές επιτροπές, προσφεύγουν σε διάφορες προσωπικότητες ζητώντας
τους το ίδιο. Εκτός όμως από το άνοιγμα του ιδρύματος, επιδιώκουν και την
απελευθέρωση των συλληφθέντων. Για το λόγο αυτό συναντούν τον Ταβουλάρη και
το Λούβαρη, όπου διαμαρτύρονται για την κράτηση τους. Ενώ πραγματοποιούν
ομαδική κινητοποίηση έξω από το κτίριο της Ειδικής Ασφάλειας. Συμπαραστάτες
στον αγώνα αυτό έχουν ορισμένους καθηγητές τους και συνδικαλιστικούς φορείς που
ελέγχονται από το ΕΑΜ. Οι έντονες αυτές αντιδράσεις είχαν ως αποτέλεσμα την
απελευθέρωση των έντεκα φοιτητών, ενώ οι υπόλοιποι πέντε δικάστηκαν στο
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(στο κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου) που το εκπορθήσαμε με την ενίσχυση Ευελπίδων απ’ το
Πολυτεχνείο οι αντιμαχόμενοι διαλυθήκαμε τότε μόλις εμφανίστηκαν λίγοι Γερμανοί πυροβολώντας
στον αέρα. Επακολούθησε όμως αργότερα μια άλλη αιματηρή αυτή, σύγκρουση, μέσα στο
Πανεπιστήμιο που οι εσασίτες ούτε είχαμε ενημερωθεί, ούτε πήραμε μέρος. Σκοτώθηκε εκεί, καθώς
μάθαμε ύστερα, κι’ ένας συμφοιτητής μας επονίτης, τον λέγανε Τζέμο, μεγαλύτερος μας στην ηλικία
και με κάποια αναπηρία στο πόδι». Πεπονής Α., Προσωπική…, σ. 68-69,
Φαράκος Γ., Μαρτυρίες…, σ. 32,
Πρακτικά…, Συνεδρία πέμπτη της 9ης Νοεμβρίου 1943, σ. 6, Αρχείο ΕΚΠΑ,
«Ομιλητές και ομηλίτριες δήλωναν: " …φοιτητές, εργάτες, υπάλληλοι όλοι οι νέοι ενωμένοι μέσα στις
γραμμές της ΕΠΟΝ, θα τσακίσουμε τους μαχαιροβγάλτες του ΕΔΕΣ-ΙΤ-Χ-ΠΕΑΝ"». Επονίτικα Νέα,
έκτακτη έκδοση, 30 Σεπτεμβρίου 1943, σ. 2, Φάκελος Κ52, Α1, Αρχείο Ηρακλή Πετιμεζά, ΓΑΚ,
«Να κερδίσουμε το φως της επιστήμης», εφ. Φλόγα, αρ. φύλλου 15…, σ. 1,
Η Ειδική Ασφάλεια, που παρακολουθούσε και κατέγραφε όλες τις κινήσεις των φοιτητών της
ΕΠΟΝ, σε απόρρητο έγγραφο της αναφέρει για το Τζέμο: «Ο φονευθείς ήτο σημαντικόν μέλος της
ΕΠΟΝ και εχρησιμοποιείτο ως σύνδεσμος της ΕΠΟΝ Πανεπιστημίου και της οργανώσεως
αναπήρων». «Δελτίον Πληροφοριών της 5 Οκτωβρίου 1943», «Δελτίον Πληροφοριών της 6
Οκτωβρίου 1943», Δ/νσις Ειδικής Ασφάλειας Κράτους…, σ. 40 και σ. 94 αντίστοιχα,
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στρατοδικείο. Σε αυτό σε μια γεμάτη από φοιτητές αίθουσα, όπου κατέθεσαν ως
μάρτυρες υπεράσπισης και καθηγητές του Πανεπιστημίου, εκδόθηκε η τελική
απόφαση που ήταν η πεντάμηνη φυλάκιση των κατηγορουμένων. 175
Ουσιαστικά το Πανεπιστήμιο αποφασίστηκε να παραμείνει κλειστό μέχρι τις 10
Οκτωβρίου, απαγορεύοντας για το διάστημα αυτό την πραγματοποίηση διδασκαλίας,
φροντιστηρίων, έως και οποιασδήποτε μορφής εξετάσεων. Στη συνέχεια, ο
«υπουργός» Παιδείας και ο πρύτανης επισκέφτηκαν το Ράλλη, ο οποίος αρχικά
επέμενε όχι μόνο να κλείσει το Πανεπιστήμιο, αλλά και να στείλει όλους τους
φοιτητές στις επαρχίες από όπου κατάγονταν. Μετά από πολλές προσπάθειες τον
έπεισαν τελικά, ώστε να διενεργηθούν τουλάχιστον οι τμηματικές (10 μέχρι 20
Νοεμβρίου) και οι πτυχιακές εξετάσεις (μετά τις 25 Νοεμβρίου). Ενώ δεσμεύτηκε
έναντι τους, ότι τα μαθήματα θα επαναληφθούν στις 10 Ιανουαρίου του 1944. Μετά
από αυτό ο πρύτανης αναφερόμενος στα επεισόδια, υπογραμμίζει πως και οι φοιτητές
της ΕΠΟΝ δεν ήταν άμοιροι ευθυνών, καθώς και δικαστήρια έκαναν και παιδιά
καθηγητών έδιωξαν και φοιτητές που δεν είχαν τα ίδια φρονήματα έδειραν. Μέσα σε
μια τέτοια ατμόσφαιρα, υπήρχε πάντα ο κίνδυνος να εισέλθουν οι άγνωστοι
οπλοφόροι και να επαναληφθούν τα ίδια γεγονότα. Έτσι όπως τίθονταν το ζήτημα, η
επανέναρξη των μαθημάτων πλέον, δεν άπτονταν της αρμοδιότητας του πρύτανη και
της Συγκλήτου, ούτε ακόμη και του «υπουργού» Παιδείας, αλλά ήταν πρωτίστως
θέμα του «υπουργού» Ασφαλείας και μετά του «πρωθυπουργού». 176
Κάτω από αυτή την οπτική και μετά την αναταραχή που παρατηρείται στο
Πανεπιστήμιο τις πρώτες ημέρες του Οκτωβρίου, παρατείνεται το κλείσιμο του και
μετά τις 11 του μηνός. Η κοινοποίηση αυτής της απόφασης, οδήγησε τους φοιτητές
της ΕΠΟΝ να συγκεντρωθούν και να προβούν σε έντονες διαμαρτυρίες προς την
πρυτανεία. Με αποτέλεσμα να επέμβει η αστυνομία και να τους διαλύσει. Την
επόμενη μέρα, συγκροτούν επιτροπή και επισκέπτονται τον πρύτανη με το ίδιο
αίτημα. Όταν αυτός τους αναφέρει πως αρμόδιο για να αποφασίσει είναι το υπουργείο
Παιδείας, οι φοιτητές φεύγουν και κατευθύνονται προς τα εκεί, με σκοπό να δουν το
Λούβαρη. Στο υπουργείο διαπιστώνουν πως λείπει και αποφασίζουν να συγκαλέσουν
γενική συνέλευση, ώστε να καθορίσουν τα επόμενα βήματα τους. Έτσι στις 13 του
μηνός, συγκεντρώνονται στο Χημείο και ζητούν εκ νέου το άνοιγμα του
Πανεπιστημίου από τον πρύτανη. Ο πρύτανης επαναλαμβάνει πως είναι αναρμόδιος
και τους προτείνει να διαλυθούν. Όμως αντί αυτού αρχίζουν τις αποδοκιμασίες, με
αποτέλεσμα να επέμβει και πάλι η αστυνομία. Μέσα σε αυτό το κλίμα οι φοιτητές της
ΕΠΟΝ, οργανώνουν παράλληλα και τις αντιδράσεις τους για την επικείμενη
διενέργεια των εισιτηρίων εξετάσεων. 177
Πως καταγράφονται τα επεισόδια μέσα από τα παράνομα έντυπα των
οργανώσεων.
Μετά τα επεισόδια στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, τα παράνομα έντυπα των
οργανώσεων προσπαθούν να κερδίσουν τη μάχη των εντυπώσεων, καθώς το καθένα
παρουσιάζει τα γεγονότα από τη δική του σκοπιά και κατηγορεί τους ιδεολογικούς
•
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«Λευτεριά στους φοιτητές» και «Κερδίσαμε μια περίλαμπρη νίκη», εφ. Φλόγα, αρ. φύλλου 13…,
σ. 3 και 4 αντίστοιχα,
Πρακτικά…, Συνεδρία πέμπτη της 9ης Νοεμβρίου 1943, σ. 6-8, Αρχείο ΕΚΠΑ, «Τα γεγονότα όπως
τα ζήσαμε», εφ. Φλόγα, αρ. φύλλου 12, 30 Σεπτεμβρίου 1943, σ. 2, Φάκελος 11, Παράνομος
Τύπος, Ε.Λ.Ι.Α.,
«Δελτίον Πληροφοριών της 12 Οκτωβρίου 1943», «Δελτίον Πληροφοριών της 13 Οκτωβρίου
1943» και «Δελτίον Πληροφοριών της 14 Οκτωβρίου 1943», Δ/νσις Ειδικής Ασφάλειας
Κράτους…, σ. 3, 42 και 29 αντίστοιχα,
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του αντιπάλους. 178 Επιπρόσθετα παρατηρείται μια ποιοτική διαφορά ως προς το είδος
των κατηγοριών, με τις αντιμαχόμενες παρατάξεις να αρχίζουν να διολισθαίνουν σε
χαρακτηρισμούς και προτροπές, που έχουν το στίγμα μιας εμφύλιας διαμάχης, η
οποία βρίσκεται προ των πυλών και είναι απλά θέμα χρόνου το πότε και πως θα
ξεσπάσει.
Σε αυτό τον πόλεμο δημοσιευμάτων που ξεσπά, τα έντυπα που πρόσκεινται στο
ΚΚΕ, το ΕΑΜ και την ΕΠΟΝ, βρίσκονται στη θέση του κατήγορου και ακολουθούν
μια επιθετική ρητορική, ενώ αυτά των αστικών οργανώσεων εισέρχονται στη θέση
του απολογούμενου και προσπαθούν να αποδείξουν πως η σύνδεση που τους
προσάπτεται με την Ασφάλεια και τα εξτρεμιστικά στοιχεία, που έδρασαν στα
επεισόδια, είναι αίολη. Αντίθετα η ΕΠΟΝ στην προσπάθεια της να προσθέσει στο
κάδρο των ευθυνών, όλες τις οργανώσεις που λειτουργούν έξω από αυτή,
εκμεταλλεύεται και το γεγονός της συγκρότησης του φοιτητικού συνασπισμού του
ΕΣΑΣ. Καθώς σε αυτόν έχει ενταχθεί και η εξτρεμιστική Χ, της οποίας η πρακτική
αλλά και το αντικομουνιστικό μένος, δε συμβάδιζε με τις υπόλοιπες.
Βέβαια στη ρητορική που ανέπτυξε η ΕΠΟΝ, συνηγορούσε και η ευμενής στάση
των αντρών της Ειδικής Ασφάλειας έναντι των φοιτητών του ΕΣΑΣ. Μια στάση που
διαχεόταν και επηρέαζε την ευρύτερη και ουδέτερη φοιτητική κοινότητα και
αναδεικνύεται σε απόλυτο βαθμό, μέσα από το ακόλουθο απόσπασμα από απόρρητο
έγγραφο της Ειδικής Ασφάλειας: «Οι φοιτηταί του Πανεπιστημίου ωργάνωσαν τρειςτέσσαρας εθνικιστικάς οργανώσεις και συνέπηξαν την οργάνωσιν ΕΣΑΣ (Εθνικός
Σύνδεσμος Ανωτάτων Σχολών) καταβάλλοντες προσπαθείας δια την όσον το δυνατόν
εγγραφήν περισσοτέρων φοιτητών εις τον Σύνδεσμον τούτον του οποίου η δράσις θ’
αρχίση την 28ην λήγ. Μηνός προς διάσπασιν των λοιπών αναρχικών οργανώσεων». 179
Τέλος, η ΕΠΟΝ στοχοποιεί τη συμμετοχή του φοιτητικού τμήματος του ΕΔΕΣ,
προσπαθώντας να το συνδέσει με το προδοτικό του τμήμα. Όπως διαπιστώνει και μία
μέρα πριν τα επεισόδια η Ειδική Ασφάλεια, επισημαίνοντας σε απόρρητη αναφορά
της: «εις τους κύκλους της ΕΑΜ Πανεπιστημίου διαδίδεται ότι η δύναμις της Ειδικής
Ασφαλείας ενεργεί ως όργανον της οργανώσεως ΕΔΕΣ». 180
Συνυπολογίζοντας τις προαναφερθείσες παραμέτρους ο κύκλος των δημοσιευμάτων
ξεκινά την ίδια κιόλας μέρα, με την ΕΠΟΝ Σπουδαστών να αναφέρει σε προκήρυξη
της που απευθύνει στο λαό της Αθήνας, πως οι «οι δολοφόνοι των ΕΔΕΣ, Χ, ΙΤ,
ΠΕΑΝ, ΛΑΕ, ΕΔ, ανακατεμένοι με τους Μπουραντάδες, κάτω από τα πολυβόλα των
Κατακτητών, σφάξανε και αιματοκυλίσανε τα παιδιά σου». Η πράξη αυτή ωθεί τους
φοιτητές στην ανάγκη να ορκιστούν, πως θα πάρουν «πίσω το αίμα που χύθηκε» και
θ’ αφανίσουνε «τους εχθρούς της πατρίδας». 181 Την επόμενη μέρα τη σκυτάλη παίρνει
η ΕΠΟΝ Κολωνού, που σε προκήρυξη της συνδέει και πάλι τους «Πεανίτες, Εκνίτες,
Εδεσίτες, μαζί με χαφιέδες της ασφάλειας της Γκεστάπο», οι οποίοι «κάναν ρημαδιό»
το Πανεπιστήμιο. Ενώ προτρέπει τους νέους και τις νέες «του Κολωνού» να
καθαρίσουν τη γειτονιά τους «από τα καθάρματα», θεωρώντας πως μία πρέπει να
είναι η απάντηση: «Θάνατος στους προδότες». 182 Με τον ίδιο τρόπο καταλήγει και η
«Τα γεγονότα του Πανεπιστημίου», εφ. Ελληνικά Νειάτα, αρ. φύλλου 14…, σ. 2, «Στο
Πανεπιστήμιο», περ. «Πρωτοπόροι», αρ. φύλλου 3, Οκτώβριος 1943, σ. 16, Φάκελος Κ52, Β1,
(124), Αρχείο Ηρακλή Πετιμεζά, ΓΑΚ,
179
«Δελτίον Πληροφοριών της 25 Οκτωβρίου 1943», Δ/νσις Ειδικής Ασφάλειας Κράτους…, σ. 86,
180
«Δελτίον Πληροφοριών της 26 Σεπτεμβρίου 1943», Δ/νσις Ειδικής Ασφάλειας Κράτους…, σ. 32,
181
Προκήρυξη ΕΠΟΝ Σπουδαστών, 27 Σεπτεμβρίου 1943, Φάκελος Κ52, Β1, (26), Αρχείο Ηρακλή
Πετιμεζά, ΓΑΚ,
182
«Η ΕΠΟΝ Κολωνού», Φάκελος Κ52, Β1, Προκηρύξεις ΟΠΛΑ, ΕΠΟΝ (106), Αρχείο Ηρακλή
Πετιμεζά, ΓΑΚ,
178
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προκήρυξη της 29ης Σεπτεμβρίου, που διακίνησε ο 4ος Τομέας της ΕΠΟΝ της
Αθήνας: «Θάνατος στους εμπριστές του εμφυλίου πολέμου». 183
Ακολουθεί η παράνομη εφημερίδα των σπουδαστών της ΕΠΟΝ, «Φλόγα», η οποία
μέσα σε δύο ημέρες κυκλοφόρησε δύο φύλλα, το 12ο και το 13ο. Στο πρώτο της 30ης
Σεπτεμβρίου, συνεχίζει στο ίδιο ύφος με τις προκηρύξεις, συνδέοντας τους
«συμμορίτες του Ταβουλάρη, τα ΕΔΕΣ, τα ΙΤ-ΠΕΑΝ κλπ. Ανακατεμένα με την
Ασφάλεια και τους Μπουραντάδες». 184 Την επόμενη μέρα θυμίζει στους φοιτητές τα
γεγονότα του καλοκαιριού, όπου «αυτοί που έκαναν στίβους ταυρομαχιών τις Λέσχες
[..] οι επιδρομείς της 8ης Ιουλίου στο Παν/μιο, οι καθοδηγητές του δολοφονικού
ΕΔΕΣ», αποδεικνύεται πως έχουν ως απώτερο στόχο «να παρασύρουν στο αίσχος και
τη ντροπή λίγους σπουδαστές κι ευέλπιδες». 185 Οι πιο ακραίες περιγραφές και
κατηγορίες, αναδύονται μέσα από τις σελίδες της «Νέας Γενιάς» της ΕΠΟΝ, η οποία
κυκλοφορεί στις 4 Οκτωβρίου, με το κεντρικό της άρθρο στην πρώτη σελίδα να έχει
τίτλο: «Θάνατος στους δολοφόνους Εθνοπροδότες». Σε αυτό συνεχίζει τη ρητορική
των προκηρύξεων, μιλώντας για συνεργασία της Ασφάλειας με όλες τις οργανώσεις
που συμμετείχαν στον ΕΣΑΣ, αλλά και με εξτρεμιστικά στοιχεία. Ενώ στην
περιγραφή των επεισοδίων παρουσιάζεται ότι οι προαναφερόμενοι «πολυβολούσαν
τους φοιτητές, τραυμάτιζαν και ξεκοίλιαζαν όσους εύρισκαν μπροστά τους» και ήταν
τόσο βίαιοι, που «άνοιξαν την κοιλιά ενός ανάπηρου που στάθηκε στην πόρτα για να
υπερασπιστεί τους φοιτητές». Με την περιγραφή να συνεχίζει στο ίδιο ύφος, καταλήγει
με την προτροπή: «Τσακίστε τους προδότες». 186
Το προεδρείο του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΠΟΝ, με προκήρυξη του την ίδια
μέρα, στρέφει τα βέλη του εναντίον «των μηχανοκίνητων ορδών του ΕΔΕΣ», τα οποία
έδρασαν «κάτω από την καθοδήγηση και συμμετοχή της Γκεστάπο». Ενώ καλεί όλο
τον πολιτισμένο κόσμο να αγωνιστεί «στο πλευρό των καθηγητών, φοιτητών ενάντια
στους δολοφόνους του ΕΔΕΣ και τις πολυώνυμες αντεθνικές οργανώσεις τύπου ΕΔΕΣ».
Μέχρι τη στιγμή που «απ’ τα πέρατα της Ελλάδος να αντηχήσει: Θάνατος στους
καταχτητές, θάνατος στους δολοφόνους του ΕΔΕΣ. Εκδίκηση για το χαμό των ηρωικών
φοιτητών». 187 Στο ίδιο ύφος η ΙΥ Γκρούπα του ΚΚΕ, σε προκήρυξη της στις 6
Οκτωβρίου, στοχοποιεί τα «πουλημένα καθάρματα της ΕΔΕΣ», τα οποία «με την
προσυνεννοημένη ενίσχυση της Ειδικής Ασφάλειας και των ταγμάτων του Μπουραντά,
τραυμάτισαν με μαχαίρια και πιστόλια δεκάδες φοιτητές». 188 Ενώ το ΚΚΕ την επόμενη
μέρα, με πιο ήπιες εκφράσεις καταγγέλει ότι συνεργάζονται, «η κυβέρνησις Ράλλη, τα
σώματα ασφαλείας και παραδόξως οργανώσεις θεωρούμεναι μέχρι στιγμής ως εθνικαί
δηλ. η ΕΔΕΣ, η Εθνική Δράσις, διάφοραι βασιλικαί οργανώσεις κλπ». 189
Η Εθνική Δράση με μια λακωνική ανακοίνωση στην παράνομη εφημερίδα της
«Μάχη», απαντά σχετικά με την εμπλοκή του ονόματος της στα επεισόδια: «Δια να
τεθούν τα πράγματα εις τη θέση τους, ειδοποιούμε τη συνάδελφο: 1ον) Ότι η Εθν. Δράση
«Προκήρυξις Προς τα μέλη των αντεθνικών οργανώσεων», 4ος Τομέας της ΕΠΟΝ Αθήνας, 29-91943, Φάκελος Κ52, Β1, Προκηρύξεις ΕΑΜ, ΕΛΑΣ, ΕΠΟΝ (19), Αρχείο Ηρακλή Πετιμεζά, ΓΑΚ,
184
«Στη λάμψη της φωτιάς που τους δείχνει γυμνούς και θα τους κάψει», εφ. Φλόγα, αρ. φύλλου 12…,
σ. 1,
185
«Αυτοί δεν είναι Έλληνες», εφ. Φλόγα, αρ. φύλλου 13…, σ. 1,
186
«Θάνατος στους δολοφόνους Εθνοπροδότες», εφ. Νέα Γενιά, αρ. φύλλου 12, 4 Οκτωβρίου 1943, σ.
1 Αρχείο Ε. Ι. Τσουδερού, Φάκελος 24Α, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη,
187
Προκήρυξη Προεδρείου Κ.Σ. ΕΠΟΝ Αθήνας, «Απόφαση», Φάκελος 286 (προκηρύξεις…),
υποφάκελος 1, αρ. εγγρ. 17, Αρχείο Ηρ. Πετιμεζά, ΙΑΜΜ,
188
Προκήρυξη ΚΚΕ ΙΥ Γκρούπα, «Προς τους αναπήρους, τραυματίας, εφέδρους και πρόσφυγες»,
Φάκελος 286 (προκηρύξεις…), υποφάκελος 1, αρ. εγγρ. 18, Αρχείο Ηρ. Πετιμεζά, ΙΑΜΜ,
189
«Το ΚΚΕ προς όλα τα κόμματα, προς όλας τας οργανώσεις και προς τον Ελληνικό Λαό», 7-101943, Φάκελος Κ52, Β1, Προκηρύξεις ΚΚΕ (8), Αρχείο Ηρακλή Πετιμεζά, ΓΑΚ,
183
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δεν είχε καμμία ανάμιξι εις τα γεγονότα του Πανεπιστημίου, 2ον) ότι δεν γνωρίζουμε
εάν υπάρχη Συν/τάρχης Μπουραντάς, 3ον) ότι εάν υπάρχη, δεν έχει πάντως καμμίαν
σχέση με την Ε.Δ.». 190 Ενώ ο ΕΔΕΣ στη συντονισμένη εναντίον του επίθεση, απαντά
αρχικά στις 2 Οκτωβρίου, μέσω προκήρυξης του που δημοσιεύεται στην παράνομη
εφημερίδα «Νέα Ζωή». Επιχειρεί μία ανασκόπηση των γεγονότων που προηγήθηκαν
των επεισοδίων, με τα «ομαδικά πογκρόμ με επιθέσεις στα σπίτια μελών του ΕΔΕΣ και
απλών Δημοκρατικών πολιτών», που είχαν λάβει χώρα «τις νύχτες του Σαββάτου και
της Κυριακής (25 και 26/9)», τονίζοντας πως «ωργανώθηκαν πάνω από πενήντα
τέτοιες επιθέσεις στην Αθήνα και τον Πειραιά». Στη συνέχεια ρίχνει το βάρος των
ευθυνών στο ΕΑΜ, κατηγορώντας το πώς με την επίθεση «κατά των φοιτητών μας
στο Πανεπιστήμιο […] και τη σύγκρουση που επακολούθησε έδωκε την ευκαιρία στους
εχθρούς της Ελλάδος να σκοτώσουν δύο φοιτητές και να τραυματίσουν δέκα πέντε».
Τέλος κινούμενο στο ίδιο εμφυλιοπολεμικό κλίμα, προειδοποιεί πως «κάθε επίθεση
από σήμερα κι εμπρός θα συντριβή αμείλικτα από μας όχι τους Γερμανούς και τα
όργανα των Γερμανών. Εκείνοι που στέλνουν τα παιδάκια να σκοτώσουν Έλληνες και
να σκοτωθούν θα πληρώσουν». 191
Στη συνέχεια δεκαπέντε περίπου μέρες μετά, ο ΕΔΕΣ επιστρέφει στο θέμα και
μέσω της εφημερίδας του της «Δημοκρατικής Σημαίας», παρουσιάζει τη δική του
οπτική για το πώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα και παράλληλα προσπαθεί να αποποιηθεί
το προδοτικό του τμήμα. Σύμφωνα λοιπόν με την άποψη του, «ομάδες φοιτητών του
ΕΔΕΣ και άλλων Δημοκρατικών οργανώσεων», δέχτηκαν οργανωμένη επίθεση «από
κομμουνιστές μέλη της ΕΠΟΝ και του ΕΛΑΣ φοιτητές και μη». Βλέποντας τη σκηνή
αυτή «ο πατέρας ενός από τους δερόμενους φοιτητές έσπευσε να ειδοποιήση τις
αστυνομικές αρχές». Αστυνομικές αρχές τις οποίες παραδόξως δικαιολογεί, καθώς
κυριαρχεί η επιθυμία του να κατηγορήσει το ΚΚΕ, λέγοντας πως, «είχαν κατάλληλα
εξερεθισθή από τις αδιάκριτα εναντίον τους βρισιές των Κομμουνιστών», αλλά και από
τις επιθέσεις τους που είχαν λάβει χώρα τις προηγούμενες μέρες. Ενώ τονίζει πως οι
φοιτητές του ΕΔΕΣ, δεν ήταν επιτιθέμενοι αλλά αμυνόμενοι, καθώς μεταξύ των
θυμάτων υπήρχαν και «εξ τραυματίες μέλη του». Γεγονός που όπως επισημαίνει
σκόπιμα παρέλειψε το ΚΚΕ, το οποίο «ενδιαφέρεται ελάχιστα για την αλήθεια και
πολύ για πολιτική συκοφαντία να αποδώσει στον ΕΔΕΣ την επίθεση». 192
Βέβαια το προδοτικό μέρος του ΕΔΕΣ, το οποίο χρησιμοποιούσε στις προκηρύξεις
του την ίδια επωνυμία, επέτεινε τη σύγχυση. Θα μπορούσε μάλιστα να συγκριθεί η
τακτική που ακολουθούσε ο Ταβουλάρης, ο οποίος είχε πείσει ένα μέρος της ηγετικής
του ομάδας να συνεργαστεί μαζί του, με την αντίστοιχη του Μανιαδάκη με την
«Παλιά Κεντρική Επιτροπή» και την «Προσωρινή Διοίκηση» του ΚΚΕ. Έτσι την ίδια
μέρα που απαντούσε ο ΕΔΕΣ, μέσω της παράνομης εφημερίδας του, μια άλλη
εφημερίδα, νόμιμη όμως που ελέγχεται από τη λογοκρισία, οι «Νέοι Καιροί»,
κυκλοφορεί προκήρυξη του προδοτικού ΕΔΕΣ. Σε αυτή δε γίνεται καθόλου λόγος
στην επίθεση των αντρών της Ασφάλειας, παρά μόνο στους «τραμπουκισμούς» των
«κομμουνιστών του ΕΑΜ και της ΕΠΟΝ», οι οποίοι «βοηθούμενοι και από τους
διαφόρους άλλους εγκάθετους μπράβους», επιτέθηκαν στους φοιτητές του ΕΔΕΣ. 193
«Διά την ιστορίαν», εφ. Η Μάχη, Έκδοσις της «Εθνικής Δράσεως», αρ. φύλλου 34, 7 Οκτωβρίου
1943, σ. 4, Αρχείο Ε. Ι. Τσουδερού, Φάκελος 24Β, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη,
191
«Προκήρυξη. Προς τους Δημοκράτες, τα μέλη του ΕΑΜ και της ΕΠΟΝ και ολόκληρο τον
Ελληνικό Λαό », εφ. Νέα Ζωή, αρ. φύλλου 8, 2 Οκτωβρίου 1943, σ. 1, Φάκελος 8, Παράνομος
Τύπος, Ε.Λ.Ι.Α.,
192
«Σημειώματα», εφ. Δημοκρατική Σημαία, αρ. φύλλου 15, 15 Οκτωβρίου 1943, σ. 2, Αρχείο Ε. Ι.
Τσουδερού, Φάκελος 24Β, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη,
193
«Προκήρυξη προς τον Ελληνικόν Λαόν», εφ. Νέοι Καιροί, αρ. φύλλου 7, 15 Οκτωβρίου 1943, σ. 3,
Αρχείο Ε. Ι. Τσουδερού, Φάκελος 24Β, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη,
190
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Τη σύγχυση ήρθε να επιτείνει μια απόφαση του αρχηγού του Ενωτικού Κόμματος,
Π. Κανελλόπουλου, ο οποίος βρισκόμενος στην Αίγυπτο και χωρίς να γνωρίζει το
κλίμα έντασης που κυριαρχούσε, πρότεινε στα μέλη του κόμματος του που
βρίσκονταν στην Ελλάδα, να συνεργαστούν με το ΕΑΜ. Τότε η ΠΕΑΝ και η Ιερή
Ταξιαρχία, άρχισαν να τηρούν αποστάσεις από το Ενωτικό Κόμμα. Παίρνοντας
αφορμή από αυτό το γεγονός, η «Νέα Γενιά» απευθύνεται «στους νέους της ΠΕΑΝ,
ΙΤ», αυτούς δηλαδή που πριν λίγο καιρό σε άρθρο της χαρακτήριζε «εθνοπροδότες
δολοφόνους», που έπρεπε να τιμωρηθούν με θάνατο. Στο νέο της άρθρο λοιπόν,
αναφέρει πως η επίσημη αναγνώριση από τον Κανελλόπουλο «του εθνικού έργου του
ΕΑΜ-ΕΛΑΣ» και η απόφαση του να «προσχωρήσει ολόψυχα στο ΕΑΜ», πρέπει να
αποτελέσει το παράδειγμα, ώστε να ενωθούν και αυτοί με τη σειρά τους με την
ΕΠΟΝ. Μία ένωση που καλωσορίζει γιατί όπως χαρακτηριστικά γράφει: «Πιστεύουμε
στον πατριωτισμό σας. Θα σας δεχτούμε με αδελφική χαρά». 194
Όλα τα παραπάνω εντάσσονται στο κλίμα μιας εποχής, όπου το λογικό και το
παράλογο αποτελούν αξεδιάλυτες έννοιες που συμπλέκονται και συγκρούονται,
ανάλογα με τις σκοπιμότητες των εμπλεκόμενων μερών, όπως αυτές υπηρετούνται σε
διαφορετικές χρονικές περιόδους.
Οι φοιτητές των αστικών οργανώσεων αποκτούν το δικό τους μάχιμο
τμήμα
Από τον Οκτώβριο του 1943, στην κατεχόμενη Ελλάδα δρουν ουσιαστικά τρεις
ελληνικοί στρατιωτικοί σχηματισμοί, που συγκρούονται μεταξύ τους με σφοδρότητα
και αποβλέπουν σε διαφορετικούς βραχυπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους.
Ανάμεσα στις ένοπλες αντιστασιακές οργανώσεις του ΕΛΑΣ και του ΕΔΕΣ, αρχίζει
στις 10 του μήνα ανοιχτή ένοπλη σύγκρουση, που θα κρατήσει 4 μήνες. Ενώ η
«κυβέρνηση» εξοπλίζει το δικό της στρατό, τα Τάγματα Ασφαλείας, μέσω του οποίου
επιδιώκει να καταστεί το αντίπαλο δέος έναντι του «κομουνιστικού κινδύνου». Και
όλα αυτά εξελίσσονται το χρονικό διάστημα, όπου οι Γερμανοί αναλαμβάνουν
πλήρως τον έλεγχο των κατεχόμενων εδαφών και των Ταγμάτων Ασφαλείας και
ξεκινούν εκκαθαριστικές επιχειρήσεις, σφίγγοντας τον κατοχικό κλοιό και
σκληραίνοντας τη στάση τους προχωρώντας σε αντίποινα.
Αναλυτικότερα, η «κυβέρνηση» του Ράλλη είχε εκπονήσει ένα ευρύ σχέδιο για την
αναδιοργάνωση και επέκταση των ελληνικών δυνάμεων ασφαλείας, με την
ενσωμάτωση των απολυμένων βενιζελικών αξιωματικών. Ενώ μετά την αποχώρηση
των Ιταλών, η ευθύνη της αστυνόμευσης ανατίθεται στην υπηρεσία του Ανώτατου
Αρχηγού των SS και της Αστυνομίας στην Ελλάδα (ΑΑSSA). Από τις 7 Σεπτεμβρίου
την ηγεσία του AASSA αναλαμβάνει ο στρατηγός των SS Γιούργκεν Στρόοπ. Τον
οποίο ένα μήνα μετά, συγκεκριμένα στις 4 Οκτωβρίου, διαδέχεται ο Βάλτερ Σιμάνα
που παίρνει εντολές κατευθείαν από τον Χίμλερ. Ο Σιμάνα σε συνεργασία με το
υπουργείο Εσωτερικών, εκδίδει διάταγμα στις 17 του μήνα, με το οποίο θέτει κάτω
από τις διαταγές του, όχι μόνο τα Τάγματα Ασφαλείας και τα Ευζωνικά Τάγματα,
αλλά και τη Χωροφυλακή, την Αστυνομία Πόλεων, το Μηχανοκίνητο Σώμα
Αστυνομίας, την Ειδική Ασφάλεια και τη Γενική Ασφάλεια. 195 Στόχος είναι να
καθοδηγεί τις εν λόγω δυνάμεις, «εις τον αγώνα εναντίον των συμμοριών και των
•

194

195

«Στους νέους της ΠΕΑΝ - ΙΤ», εφ. Νέα Γενιά, αρ. φύλλου 14, 4 Νοεμβρίου 1943, σ. 2, Φάκελος:
Συλλογή εντύπων Ειρήνης Καλλιγά (1940-1973), αρ. εγγρ. 229, ΙΑΜΜ,
Τα αστυνομικά της τμήματα σε ολόκληρη την Αθήνα και τον Πειραιά χρησιμοποιήθηκαν ως
κρατητήρια και τόποι βασανισμού για τους Αθηναίους και τους Πειραιώτες Συλλογικό, Η
Μαύρη…, σ. 94,
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σαμποτέρ». Στο διάταγμα επίσης, αναφερόταν πως κάθε προσβολή κατά των οργάνων
αυτών, θα θεωρούνταν ως πράξη που στρέφεται κατά των Γερμανών. 196
Μια άλλη συνέπεια της Ιταλικής συνθηκολόγησης, ήταν πως έδωσε την ευκαιρία
στις ελληνικές αντιστασιακές δυνάμεις, να κινούνται και να δρουν πιο άνετα και πιο
ελεύθερα, καθώς έλειψε η 11η ιταλική Στρατιά, δύναμης 250.000 ανδρών. Με
αποτέλεσμα ο έλεγχος που αυτή ασκούσε σε βασικές οδικές αρτηρίες, να περάσει
στον ΕΛΑΣ, ο οποίος παράλληλα ενισχύθηκε και από τον εφοδιασμό από τα ιταλικά
όπλα. 197 Για το λόγο αυτό ξεκίνησαν στις 2 Οκτωβρίου, οι μεγάλες γερμανικές
εκκαθαριστικές επιχειρήσεις στην Ήπειρο και τη Στερεά, αλλά και γενικά σε όλη την
Ελλάδα. 198
Ο εμφύλιος που ξέσπασε στο βουνό, σε συνδυασμό με τη συνεχώς αυξανόμενη
επιθετική πρακτική των αντιμαχόμενων παρατάξεων στην Αθήνα, οδηγεί τις αστικές
οργανώσεις που έχουν συγκροτήσει τον ΕΣΑΣ, να διευρύνουν σχεδόν
αντανακλαστικά το συνασπισμό τους. Εξέλιξη που προωθείται τον Οκτώβριο και
ανακοινώνεται το Νοέμβριο, στην παράνομη εφημερίδα «Ελεύθερη Ελληνική Ψυχή»
της «Σπίθας». Σε σημείωση που υπάρχει μέσα σε πλαίσιο, αναφέρεται ότι στον ΕΣΑΣ
συμμετέχουν τα φοιτητικά και σπουδαστικά τμήματα «των εθνικών Οργανώσεων ΑΕΕΔ-ΕΔΕΣ-ΕΕΜ-ΕΚΝ-ΙΤ-ΠΕΑΝ-ΡΑΝ-ΣΕ-ΣΠΙΘΑ-Χ καθώς και διαφόρων ανεξάρτητων Εθνικών Ομάδων Φοιτητών-Σπουδαστών». 199 Όπως φαίνεται η ανάγκη για
πολιτική και όχι μόνο επιβίωση στο χώρο των ΑΕΙ, έσπρωξε πολλές και ετερόκλητες
οργανώσεις να στεγαστούν κάτω από ένα φορέα, όπου η ιδεολογική ανομοιογένεια
του ήταν τρομερά μεγάλη. 200 Από τη Χ, που μέλη της συνεργαζόταν με τον
κατακτητή και χαρακτήριζαν τους Επονίτες, «κομμουνιστική μαφία» και «κόκκινους
μπράβους», 201 τη μεταξική «Σπίθα», που έγραφε ότι οι «οπαδοί της κοινοκτημοσύνης
ζητούν να μεταβάλουν την Ελλάδα σε τσιφλίκι τους, το οποίον ετοιμάζονται να
δωρίσουν στην Βουλγαρία -ένα μέρος- και στη Ρωσία το υπόλοιπο» και ότι θέλουν «να
έχουν τον Ιπποκράτη ως Αλογοβάστα και να βάζουν τον Ρήγα τον Φερραίο και τον
Πατριάρχη να τους τηγανίζει σικοτάκια στο καπηλειό, στο οποίο ζητούν να μεταβάλουν
την Αθήνα», 202 μέχρι την ΠΕΑΝ και την Ιερή Ταξιαρχία των σοσιαλιστικών
οραμάτων. 203 Το μόνο που ένωνε αυτές τις οργανώσεις, ήταν ένα «αντί» που έμεινε
από τη λέξη «αντίσταση». Αντι-εαμίτες και αντι-επονίτες.
196
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Στα τέλη του έτους προστέθηκαν δύο αστυνομικοί σχηματισμοί των S.S, η αστική Υπηρεσία
Ασφαλείας (S.D) με αρχηγό τον συνταγματάρχη της αστυνομίας ων S.S. Blume που στεγαζόταν επί
της οδού Σέκερη, και η Αστυνομία Τάξεως υπαίθρου (Ordnungspolizei) με αρχηγούς τους Franz
και Wenner. Φαρμακίδη Γ.Α., Πεπραγμένα…, σ. 13, 15-16, Μαχαίρας Ε., 50 Χρόνια μετά…, σ.
35-36, Γασπαρινάτος Σ., Η κατοχή..., τ. Α, σ. 232, Γλέζος Μ., Εθνική…, τ. Α΄, σ. 289,
Μπαρτζιώτας Β., Η Εθνική…, 1984, σ. 147,
Μετά τη συνθηκολόγηση, Ιταλοί αξιωματικοί και στρατιώτες ξεπουλάνε ότι έχουν και δεν έχουν,
από πολυβόλα μέχρι αυτοκίνητα, από κουβέρτες μέχρι γραφομηχανές. Ο ΕΛΑΣ της Αθήνας,
καλύτερα οργανωμένος και με άφθονα χρήματα, αγοράζει τη μερίδα του λέοντος. Στάικος –
Μακρής Π., Κίτσος Μαλτέζος…, σ. 211,
Χατζής Θ., Η Νικηφόρα…, τ. 1ος, σ. 16, Γασπαρινάτος Σ., Η κατοχή..., τ. Α, σ. 45, Κλόουζ Ν., Ο
Ελληνικός…, σ. 69, Ζέκεντορφ Μ., Η Ελλάδα…, σ. 33, 37, Στίνας Α., ΕΑΜ…, σ. 24,
Βαρών Ο., Ελληνικός…, τ. Α΄, σ. 131,
«Ιδρύθηκε για να συντονιστεί η δράση των "μπλε" στην ολοένα και πιο έντονη επίθεση του ΕΑΜ».
Λιβιεράτος Α. Προσωπική συνέντευξη…,
Προκήρυξη της οργάνωσης Χ, 7 Οκτωβρίου 1943, Φάκελος Κ52, Β1, (6), Αρχείο Ηρακλή Πετιμεζά, ΓΑΚ,
Προκήρυξη ΣΠΙΘΑΣ, «Το σημείωμα της Σπίθας», Φάκελος 286 (προκηρύξεις…), υποφάκελος 1,
αρ. εγγράφου 58, Αρχείο Ηρ. Πετιμεζά, ΙΑΜΜ,
Εντωμεταξύ η ΙΤ είχε ανακοινώσει τον Οκτώβριο τη συνεργασία της με τις οργανώσεις ΛΑΕ,
ΠΕΑΝ και Εθνικό Ενωτικό Μέτωπο, «για το συντονισμό της απελευθερωτικής των δράσις».
«Ανακοίνωση», εφ. Ελληνικά Νειάτα, αρ. φύλλου 14…, σ. 1,
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Το ίδιο διάστημα το φοιτητικό τμήμα της Εθνικής Δράσης, το οποίο είχε
πρωτοεμφανιστεί στα Πανεπιστημιακά ιδρύματα το Νοέμβριο του 1942, εκδίδει
ακριβώς ένα χρόνο μετά, την παράνομη εφημερίδα «Φοιτητική Δράση». 204 Η οποία
συντασσόμενη με τις εν γένει εμφυλιοπολεμικές εξελίξεις, εξαπολύει στο πρώτο της
φύλλο σφοδρή επίθεση εναντίον των φοιτητών της ΕΠΟΝ, απαντώντας ταυτόχρονα
στην ασκούμενη από αυτή κριτική για ιμπεριαλισμό και πολιτειακό. 205
Σε παράλληλο χρόνο δρομολογούνται και οι εξελίξεις, όπου οι φοιτητικές αστικές
οργανώσεις και κυρίως αυτές που είχαν μια κάποια ιδεολογική συνάφεια και
παράλληλα υστερούσαν στον τομέα της στρατιωτικής υποδομής, όπως η Εθνική
Δράση, το Εθνικό Κομιτάτο, η Ιερή Ταξιαρχία, αλλά ακόμη και η ΠΕΑΝ, προχωρούν
στις πρώτες ενέργειες για τη στρατιωτική τους εκπαίδευση. Καθώς όσο αυξάνεται η
ένταση και οι εμφυλιοπολεμικές πρακτικές στην Αθήνα, τόσο αναβαθμίζεται η
σημασία της στρατιωτικής δύναμης και ενισχύονται οι οργανώσεις που διαθέτουν
στρατιωτική δομή. Το σκηνικό αυτό ενισχυόταν από το γεγονός, πως οι μάχες στο
βουνό ανάμεσα στα τμήματα του ΕΛΑΣ και του ΕΔΕΣ, μεταφερόταν σε όλα τα
Ανώτατα Ιδρύματα και ειδικότερα στο Πολυτεχνείο, όπου μέχρι πρότινος φοιτούσαν
οι ευέλπιδες, από τους οποίους οι περισσότεροι στελέχωσαν τον ΕΔΕΣ. 206 Τώρα και
στις αστικές φοιτητικές οργανώσεις, αρχίζουν να κυκλοφορούν πιστόλια και
χειροβομβίδες. Μέλη της ΠΕΑΝ γίνονται στόχοι ενόπλων επιθέσεων. 207 Μέλη της
ΕΠΟΝ συλλαμβάνονται απροκάλυπτα και οδηγούνται στην Ασφάλεια, όπου και
βασανίζονται ή παραδίδονται στη Γκεστάπο και εκτελούνται.
Στο επίκεντρο των πρωτοβουλιών, βρίσκεται η στρατιωτικής δομής οργάνωση
Ρωμυλία, Αυλών, Νήσοι (ΡΑΝ). Από τα τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου
λοιπόν, μόνιμοι και έφεδροι αξιωματικοί της ΡΑΝ πλαισιώνουν τις φοιτητικές
αστικές ένοπλες ομάδες. Αναλαμβάνοντας την εκπαίδευση των φοιτητών στο
χειρισμό των όπλων και στον ένοπλο αγώνα στην πόλη. Η σοβαρότητα της
οργάνωσης, η παρουσία αξιωματικών και ο στρατιωτικός της χαρακτήρας,
Τα υπόλοιπα όργανα ενημέρωσης της Εθνικής Δράσης, ήταν η παράνομη εφημερίδα «Μάχη» και
το «Ραδιοφωνικό Δελτίο», ενώ στη συνέχεια εξέδωσε τα έντυπα «Ιατρική Δράσις», «Ελεύθερη
Ελληνίδα» και «Ο Αγωνιστής». Γενικό Επιτελείο Στρατού, ο.π., Τ.7ος, αρ. εγγρ. 57, σ. 398, Ζαούσης
Α., Οι δύο Όχθες…, τ. ΒΙ΄, σ. 64,
205
Κυκλοφορούσε ως: «Όργανον της Εθνικής Δράσης Αν. Σχολών». Τυπωνόταν σε μια απόμερη γωνιά
επί της οδού Δεληγιάννη 2 μαζί με τα άλλα έντυπα της οργάνωσης. Στην έκδοση συνεργάστηκαν
οι: Τρ. Τριανταφυλλάκος, Πάνος Κόκκας, Γ. Δρόσος, Μ. Κωττάκης, Λ. Λεονάρδος, Ι.
Πεσματζόγλου, Ν. Ροντήρης. Κυκλοφόρησαν συνολικά τέσσερα φύλλα που εντοπίστηκαν όλα
στον Ε.Λ.Ι.Α. Αυτά έχουν ως εξής: αρ. φύλλου 1, 1 Νοεμβρίου 1943, αρ. φύλλου 2, 29 Δεκεμβρίου
1943, αρ. φύλλου 3, 3 Ιανουαρίου 1944, αρ. φύλλου 4, 16 Μαΐου 1944. Στο τρίτο της φύλλο πρέπει
να έχει γίνει τυπογραφικό λάθος όσον αφορά στην ημερομηνία έκδοσης του, καθώς τα περιεχόμενα
του αναφέρονται σε γεγονότα που έλαβαν χώρα σε μεταγενέστερο χρόνο, π.χ. δολοφονία του
Κίτσου Μαλτέζου. Ενώ οι ημέρες που μεσολάβησαν από την έκδοση του αντίστοιχου δεύτερου
είναι μόλις πέντε. Στο τελευταίο της φύλλο σημειώνεται ο εξής λόγος για τη διακοπή της έκδοσης:
«Συμμορφούμενη προς απόφαση της Διοίκησης του ΠΑΣ, η επιτροπή Αν. Σχολών της ˝Εθνικής
Δράσης˝ διακόπτει την έκδοση της ˝Φοιτητικής Δράσης˝. Στη θέση της θα εκδοθή ο ˝Φοιτητικός
Αγώνας˝ […]». Βαρών Ο., Ελληνικός…, τ. Α΄, σ. 364-365, Καλογεροπούλου Γ. Α., Κατάλογος…,
σ. 95, Ζαλοκώστας Χ., Το χρονικό…, σ. 303,
206
«Ήρθ’ ένα απόγευμα στη Σχολή (ΑΣΟΕΕ) ένας εύελπις με σκαμμένο πρόσωπο, που είχε λάβει μέρος
στις επιχειρήσεις κι έτσι τ’ ακούσαμε από πρώτο χέρι. Έλεγε πως όσοι είχανε δώσει πίστη στους
˝συναγωνιστές˝ πληρώσανε ακριβά την αφέλεια τους ενώ άλλοι πάλι θέλοντας και μη, για να
σωθούνε, ενταχθήκανε στον ΕΛΑΣ». Τσαμπήρας Σ., Ας…, σ. 30, Φαράκος Γ., Μαρτυρίες…, σ. 31,
207
Ο Στάθης Τουρνάκης αναφέρει: «Εμένα κάποτε με πυροβόλησαν στην είσοδο του σπιτιού. Ρίξανε
δύο. Ένας εαμίτης, τώρα, δεν ξέρω, αν αστόχησε ή αν δεν ήθελε να με σκοτώσει». Συνέντευξη Σ.
Τουρνάκη στις 11 Νοεμβρίου 1999, σ. 7, Φάκελος 3-4, Αρχείο ΠΕΑΝ, ΙΑΜΜ, Χατζηβασιλείου Ε.,
ΠΕΑΝ…, σ. 193,
204
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συγχρόνως με κάποιο αίσθημα ασφάλειας, αποτέλεσαν τα ισχυρότερα κίνητρα
ένταξης σε αυτήν. Επιπλέον, η βενιζελική προέλευση του αρχηγού της
συνταγματάρχη Βεντήρη, λειτούργησε ως εχέγγυο για τους δημοκρατικούς φοιτητές
που την πλαισίωσαν. 208 Ένας άλλος λόγος που η οργάνωση έγινε δημοφιλής, ιδίως
στους φοιτητές, ήταν ότι είχε ως ηγετικό στέλεχος της, το φοιτητή Κίτσο ΜαλτέζοΜακρυγιάννη. 209
Όλα τα παραπάνω είχαν ως αποτέλεσμα, οι φοιτητές μέλη της ΡΑΝ να αυξάνονται
καθημερινά Πρωταγωνιστικό ρόλο στη στρατολογία νέων μελών, είχαν οι Ρόδης
Ρούφος, Χριστόφορος Στράτος, και Γιάννης Μεσολωράς. Βέβαια η συμμετοχή των
φοιτητών σε αυτή, δε σημαίνει πως σταματούσαν να ανήκουν στις οργανώσεις απ’
όπου προέρχονταν. Εξάλλου, όπως φαίνεται στην ανακοίνωση διεύρυνσης του ΕΣΑΣ,
η ΡΑΝ ανήκει στις συνασπισμένες οργανώσεις που τον αποτελούν. Από την αρχή
προσέλκυσε πολλούς φοιτητές που ανήκαν στην Ιερή Ταξιαρχία. Για το λόγο αυτό,
οργανώθηκαν ένοπλες ομάδες από μέλη της στα Εξάρχεια, στην Κυψέλη, στα
Πατήσια και στο Κουκάκι. Σχηματίζοντας τη βάση που δημιούργησε και το «Εθνικό
τμήμα» του Πανεπιστημίου Αθηνών, με επικεφαλή τον Κίτσο Μαλτέζο. 210 Στη
στρατιωτική φοιτητική συγκρότηση, ειδική περίπτωση αποτέλεσε ο Ομάδα Κ της
ΠΕΑΝ. Η οποία με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, από τον Ιανουάριο του
1944, μετείχε πλήρως στη ΡΑΝ, ως ο δεύτερος λόχος της, με διοικητή τον
208

209

210

ΡΑΝ (Ρήλος, Αυλών, Νήσοι). Η οργάνωση αυτή ιδρύθηκε την άνοιξη του 1943, υπό την ηγεσία
του βενιζελικού συνταγματάρχη Κωνσταντίνου Βεντήρη, κινηματία το 1935. Στις 20 Ιουνίου 1943
αποστέλλει έγγραφο στην κυβέρνηση του Καΐρου, με το οποίο γνωστοποιεί την ίδρυση της, ορίζει
το ιδεολογικό της περιεχόμενο, παραθέτει τη δράση της και ζητά οπλισμό και χρήματα. Υπαρχηγός
της ΡΑΝ ήταν ο τότε συνταγματάρχης Παναγιώτης Σπηλιωτόπουλος, ο οποίος και αντικατέστησε
το Βεντήρη, όταν αυτός χρειάστηκε να αναχωρήσει για τη Μέση Ανατολή, λίγο πριν το συνέδριο
του Λιβάνου. Η οργάνωση πλαισιώθηκε από έμπειρους, κυρίως βενιζελικών φρονημάτων
αξιωματικούς και αποσκοπούσε να συμβάλει, στη στρατιωτική ένοπλη οργάνωση των μη εαμικών
συσσωματώσεων της Αθήνας. Πριν από το Συνέδριο του Λιβάνου, η συνολική δύναμη των μη
εαμικών οργανώσεων που συντονίζονταν στρατιωτικά από τη ΡΑΝ, υπολογιζόταν σε 2000
ενόπλους και σε μια «εφεδρεία» φοιτητών χωρίς οπλισμό ή με οπλισμό ανεπαρκή. Τσουδερός Ε.,
Ιστορικό…, τ. 3α΄, σ. 113-115, Χατζηβασιλείου Ε., ΠΕΑΝ…, σ. 202, 2030-231, Γενικό Επιτελείο
Στρατού, Αρχεία…, τ. 7ος, αρ. εγγράφου 21, σ. 134, Πανελλήνια Συνομοσπονδία Εθνικών
Αντιστασιακών Οργανώσεων, Η Εθνική…, σ. 225-226, Γλέζος Μ., Εθνική…, τ. Β΄, σ. 1093,
Στάικος – Μακρής Π., Κίτσος Μαλτέζος…, σ. 197-198, Σούτζου Δ., Η Αθήνα…, σ. 7, Λυκουρέζος
Π., Κόδρος, Χρονικό από την εθνική Αντίσταση. Αθήνα, «Δαλεργόλας», (χ.χ), σ. 60,
Ο Μαλτέζος είχε αρχίσει την αντιστασιακή του δράση, ως στέλεχος του αριστερού φοιτητικού
κινήματος στο Πανεπιστήμιο. Η ισχυρή του προσωπικότητα και η μεγάλη ρητορική του ικανότητα,
τον έκαναν να ξεχωρίσει μέσα από τις γραμμές της Σπουδάζουσας. Για το λόγο αυτό και η
αποχώρηση του από αυτή, θεωρήθηκε μεγάλο ηθικό πλήγμα για τους Επονίτες φοιτητές, ενώ
αντίθετα έδωσε το δικαίωμα στους αντίστοιχους των αστικών οργανώσεων, να ενισχύσουν την
επιχειρηματολογία τους. Συνηγορώντας στα παραπάνω ο Πεπονής γράφει χαρακτηριστικά: «Το
μεγάλο επιχείρημα των φίλων, όταν με μύησαν στη ΡΑΝ δεν είταν ούτε οι στρατηγοί, ούτε οι λοχαγοί:
είταν ο Κίτσος Μαλτέζος-Μακρυγιάννης. Τον θαυμάζανε κι ακόμα καμαρώνανε που αυτή η
εκπληκτική φυσιογνωμία του ΕΑΜ Νέων, λίγο ύστερα ΕΠΟΝ, θα είτανε τώρα μαζί μας». Πεπονής
Α., Προσωπική…, σ. 71, Στάικος – Μακρής Π., ο.π., σ. 205, Ζαούσης Α., Οι δύο Όχθες…, τ. ΒΙ΄,
σ. 377-378,
Μέλη του σπουδαστικού λόχου της ΡΑΝ εκτός από τους, Μαλτέζο, Ρούφο, Στράτο, Μεσολωρά,
ήταν οι Γιώργος Μαζαράκης, Αλέξανδρος Ζαούσης, Γ.Α. Μαγκάκης, Αναστάσιος Πεπονής,
Στάθης Τουρνάκης, Δημήτρης Γκόφας, Μάρκος Οικονομίδης, Θεόφιλος Φραγκόπουλος, Δημήτρης
Νιάνιας, Κωστάκης Δεκαβάλλας, Δημήτρης Μάρκος, Σπύρος Ιακωβίδης, Δήμης Πουλάκος,
Γαρδίκας, Κ. Βαλασόπουλος, Σπ. Δεναξάς, Β Λαμπίρης, Κ. Καζολέας, Γ. Κότταρης, Χρ.
Κουρούκλης, Α Λέρτας, Ν. Λέρτας, Δ. Μαντάς, Δ. Μαρινόπουλος, Καστρής Παπαδόπουλος, Λ.
Πάτρας, Β. Σινανιώτης, Β. Σπυράτος κ.α. Λοχαγός του λόχου ήταν ο έφεδρος του ΄40, Γιώργος
Γρηγορίου. Πεπονής Α., ο.π., σ. 70, Γενικό Επιτελείο Στρατού, Αρχεία…, τ. 7ος, αρ. εγγρ. 43, σ.
260, Χατζηβασιλείου Ε., ΠΕΑΝ…, σ. 203,
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ανθυπολοχαγό Γ. Ραγκούση και υποδιοικητή τον ομαδάρχη της, Επαμεινώνδα
Σπηλιωτόπουλο. 211
Αρχικά η εκπαίδευση τους περιλάμβανε εβδομαδιαίες συγκεντρώσεις, στο μέγαρο
της οικογένειας Σταθάτου, που βρισκόταν στη λεωφόρο Αμαλίας. Εκεί οι φοιτητές
μάθαιναν να αποσυναρμολογούν και να συναρμολογούν πιστόλια και αυτόματα, όπως
και να χρησιμοποιούν χειροβομβίδα. Κατόπιν ακολουθούσαν θεωρητικά μαθήματα
οδομαχιών. Την ίδια περίοδο οι φοιτητές της Εθνικής Δράσης, εκπαιδεύονται από το
συνταγματάρχη Στέφανο Τούμπα, σε ένα υπόγειο στην πλατεία Λυκαβηττού. Στη
συνέχεια πραγματοποιούν κοινές εξορμήσεις π.χ. στο δάσος του Κοκκιναρά και στα
Μάρμαρα του Κόκκινου Μήλου, όπου πραγματοποιούν ασκήσεις βολής. Με τις
εξορμήσεις αυτές που αργότερα παίρνουν τη μορφή εκδρομών, οι φοιτητές
γνωρίζονται περισσότερο μεταξύ τους, δημιουργούν φιλικές σχέσεις και
αναπτύσσουν ένα πνεύμα αλληλεγγύης. Κατ’ αυτόν τον τρόπο μορφοποιείται μια
κεντρική ομάδα στελεχών με μεγάλη ιδεολογική συνάφεια, η οποία σε μεταγενέστερο
χρόνο θα λειτουργήσει ως καταλύτης ενδογενών ανακατατάξεων στον ΕΣΑΣ. 212

Οι φοιτητικές παρατάξεις καθορίζουν τους χώρους δράσης τους
στα ΑΕΙ

• Κυριαρχία των φοιτητών της ΕΠΟΝ στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
Όλα όσα είχαν διαδραματιστεί στο Πανεπιστήμιο Αθηνών τους τελευταίους μήνες,
με χρονολογικούς σταθμούς τις 14 Αυγούστου και τις 27 Σεπτεμβρίου, κατοχύρωσαν
την κυριαρχία των φοιτητών της ΕΠΟΝ στο ίδρυμα. Μια κυριαρχία που επεκτεινόταν
πέραν της αντιστασιακής τους δράσης και ουσιαστικά αναδεικνυόταν μέσα από τις
νόμιμες παραστάσεις των φοιτητικών φορέων που ελέγχονταν από αυτήν. Όπως έχει
ειπωθεί, τον Οκτώβριο οι φοιτητικές επιτροπές διεκδικούσαν την έναρξη των
μαθημάτων, ενώ τώρα προσθέτουν στα αιτήματα τους και την αναστολή των
εισιτηρίων εξετάσεων. Η διενέργεια των οποίων είχε προγραμματιστεί για τις 29 του
μηνός. Η αντίθεση των φοιτητών της ΕΠΟΝ επικεντρωνόταν στην «ελεύθερη είσοδο
των νέων στο Πανεπιστήμιο, στην Αν. Εμπορική, στην Πάντειο», παράλληλα όμως
αναγνώριζαν τα προβλήματα στην Ιατρική και το Χημικό, τονίζοντας πως «είναι τόσο
πολλοί οι παληοί φοιτητές, τόσο ελάχιστα τα εργαστήρια και τελείως ανύπαρκτες οι
πρώτες ύλες που ληστεύθηκαν απ’ τον κατακτητή, ώστε η είσοδος και νέων φοιτητών
στις σχολές αυτές θα αποτελούσε απάτη». Τέλος για το Πολυτεχνείο,
επαναδιατυπώνοντας την αρχική θέση του Σεπτεμβρίου, που είχε ως αποτέλεσμα την
πρόκληση επεισοδίων στο ίδρυμα, υποστήριζαν πως σε «καμιά περίπτωση δεν είναι
δυνατή η ελεύθερη είσοδος» και πως έπρεπε να γίνουν εξετάσεις, με την προϋπόθεση
πως θα εγγράφονται χωρίς περιορισμό όλοι όσοι πετυχαίνουν σε αυτές. 213
Με στόχο να διεκδικήσουν τα όσα πρέσβευαν, συγκροτούν επιτροπή και στις 29
Οκτωβρίου, ημέρα έναρξης των εξετάσεων, επισκέπτονται τον πρύτανη του
Πανεπιστημίου Αθηνών. Αρχικά στη συζήτηση τέθηκε και το ζήτημα της έναρξης
των μαθημάτων, αίτημα που ο πρύτανης αποδέχτηκε και υποσχέθηκε ότι θα
προσπαθήσει να πείσει το υπουργείο Παιδείας για την υλοποίηση του. Στη συνέχεια
211
212

213

Χατζηβασιλείου Ε., ΠΕΑΝ…, σ. 206,
Στάικος – Μακρής Π., Κίτσος Μαλτέζος…, σ. 198, 205, Συνέντευξη Σ. Τουρνάκη…, σ. 7, Σ.
Τουρνάκης. Αναμνήσεις από την κατοχή και την αντίσταση, σ. 3, 2 Απριλίου 2002, Φάκελος 5-6,
Αρχείο ΠΕΑΝ, ΙΑΜΜ, Πανελλήνια Συνομοσπονδία Εθνικών Αντιστασιακών Οργανώσεων, Η
Εθνική…, σ. 214, Πεπονής Α., Προσωπική…, σ. 69-70, 72, Ζαούσης Α., Αναμνήσεις…, σ. 80-82,
Στανωτάς Σ. Προσωπική συνέντευξη…,
«Ν’ ανοίξουμε το δρόμο για τη μόρφωση», εφ. Φλόγα, αρ. φύλλου 13…, σ. 4, και «Ο
Φωτοσβέστης», εφ. Νέα Γενιά, αρ. φύλλου 13, 18 Οκτωβρίου 1943, σ. 3, Φάκελος: Τύπος, ΑΣΚΙ,
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του εξέθεσαν τις προτάσεις τους για τις εισιτήριες εξετάσεις και ζήτησαν την
εφαρμογή τους στο σκέλος που αφορούσε το ίδρυμα. Ο πρύτανης στις αιτιάσεις των
φοιτητών ήταν κατηγορηματικά αντίθετος, αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο προς αυτή
την κατεύθυνση. Εξάλλου η πλειοψηφία των καθηγητών του Πανεπιστημίου και η
Σύγκλητος, διεκδικούσαν με επιμονή από τον «υπουργό» Παιδείας την επαναφορά
των εισιτηρίων εξετάσεων, γιατί οι ελεύθερες εγγραφές επί δύο χρόνια στο ίδρυμα,
είχαν δημιουργήσει σημαντικότατο πρόβλημα στην ίδια του τη λειτουργία. 214 Μετά
την άρνηση του πρύτανη, προσπαθούν να εμποδίσουν τις εξετάσεις, γεγονός που
επιφέρει την επέμβαση της Ασφάλειας, η οποία τους διαλύει. 215
Εντωμεταξύ μία ημέρα πριν, στην επέτειο της 28ης Οκτωβρίου, σε εφαρμογή των
αποφάσεων του ΕΑΜ και της ΕΠΟΝ, δεν οργανώθηκε κεντρική διαδήλωση, αλλά
μικρές συγκεντρώσεις και πορείες στις διάφορες συνοικίες. Σε αυτές η φοιτητική
παρουσία ήταν έντονη. Ιδιαίτερα στη συνοικία του Γκύζη, όπου φοιτητές
συγκρότησαν πορεία που κατευθύνθηκε στα Εξάρχεια. Άλλη ομάδα φοιτητών
πραγματοποίησε εκδηλώσεις μνήμης μπροστά στο Πανεπιστήμιο. Ενώ φοιτητικές
διαδηλώσεις έγιναν στου Ψυρρή και στη Λαχαναγορά. 216
Η πολύπλευρη δραστηριότητα της ΕΠΟΝ, αναδεικνύεται μέσα από την πρώτη
εμφάνιση του θεατρικού τμήματος του Εκπολιτιστικού Ομίλου του Πανεπιστημίου
Αθηνών. Το οποίο ανεβάζει την Κυριακή 31 Οκτωβρίου, στο θέατρο «Βρεττάνια» την
παράσταση της «Τρισεύγενης» του Παλαμά. 217 Τα έσοδα της παράστασης διατέθηκαν
στο Ταμείο Απόρων Φοιτητών (ΤΑΦ) του ιδρύματος. Το οποίο παράλληλα ξεκινά
μία προσπάθεια, για να δημιουργήσει την «Ιματιοθήκη του άπορου φοιτητή»,
απευθυνόμενο σε εμπόρους, βιοτέχνες και βιομήχανους και ζητώντας τη συνεισφορά
τους, ανάλογα με την οικονομική τους δυνατότητα. Για το σκοπό αυτό οι φοιτητές
του ΤΑΦ δημοσίευσαν στη «Βραδυνή» το ακόλουθο άρθρο: «Ο φοιτητικός κόσμος
[…] απευθύνει προς το Κοινόν και ιδιαιτέρως εις όσους κερδίζουν άφθονα χρήματα
σήμερον μίαν συγκινητικήν έκκλησιν η οποία αφορά την ίδρυσιν μιας ιματιοθήκης, δια
την επένδυσιν και υπόδησιν των απόρων φοιτητών». 218 Ταυτόχρονα αναπτύσσει
δραστηριότητες και στον τομέα της υγείας, ο οποίος περιλαμβάνει την
ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των φοιτητών και παρέχεται από το ιατρείο του ΤΑΦ,
που ξεκίνησε να λειτουργεί στο μέγαρο της Νομικής Σχολής (Σόλωνος 57) τις ώρες
9-1 κάθε μέρα. 219 Την ίδια εποχή ιδρύεται και η Υγειονομική Υπηρεσία Φοιτητών
(ΥΥΦ), που αποτελεί τμήμα της Πανεπιστημιακής Λέσχης. Στόχος της είναι να

«Δελτίον Πληροφοριών της 30 Οκτωβρίου 1943», Δ/νσις Ειδικής Ασφάλειας Κράτους…, σ. 51,
Σε άρθρο του για το θέμα, ο «Κήρυξ» της ΡΑΝ γράφει: «Το Πανεπιστήμιον είχε καταληφθή προ
εβδομάδων από φοιτητάς δια να εμποδισθούν αι εισαγωγικαί εξετάσεις. Όποιος ετόλμα να
παρουσιασθή, θα εξυλοκοπείτο». «Το Πανεπιστήμιον», εφ. Κήρυξ, αρ. φύλλου 1, 22 Νοεμβρίου
1943, σ. 3, Φάκελος 6, Παράνομος Τύπος, Ε.Λ.Ι.Α.,
216
«Εκδήλωση για τη λευτεριά στην επέτειο της 28 Οκτώβρη», εφ. Νέα Γενιά, αρ. φύλλου 14…, σ. 4,
217
Ο συγγραφέας Σπύρος Μελάς, βλέποντας την προσπάθεια των φοιτητών στις πρόβες, με άρθρο του
στην Καθημερινή επιβραβεύει «το κουράγιο των παιδιών του ΕΟΠ που μέσα στις τόσες των
φροντίδες –είνε όλοι εργαζόμενοι σπουδασταί- βρίσκουν και ώρες για πνευματικές ανατάσεις».
Σπύρος Μελάς, «Φοιτηταί», εφ. Καθημερινή, 28 Σεπτεμβρίου 1943, σ.1,
218
Η ανταπόκριση των ιδιωτών στις εκκλήσεις των φοιτητών ήταν μεγάλη και όταν συγκεντρώθηκαν
τα υφάσματα, άρχισε η συρραφή τους από φοιτήτριες του Πανεπιστημίου. Οι εργασίες αυτές
γινόταν στο εργαστήριο του καθηγητή της Φυσικομαθηματικής, Γ. Πανταζή. Τελικά στις 23
Δεκεμβρίου, το ΤΑΦ υπό την εποπτεία του Πανταζή διένειμε τα ρούχα στους άπορους φοιτητές.
Πρακτικά…, Συνεδρία ενδέκατη (έκτακτη) της 23ης Δεκεμβρίου 1943, σ. 1, Αρχείο ΕΚΠΑ, «Δια
τους φοιτητάς», εφ. Βραδυνή, 18 Νοεμβρίου 1943, σ. 1
219
«Εκπολιτιστικές εκδηλώσεις», «Ήρχισε η λειτουργία του ιατρείου του ΤΑΦ», και «Για την
"Ιματιοθήκη του Φοιτητού"», εφ. Η Φοιτητική, αρ. φύλλου 1…, σ. 1-2,
214
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εξασφαλίσει δωρεάν φαρμακευτική και υγειονομική περίθαλψη στους άρρωστους και
ιδίως φυματικούς φοιτητές. 220
Το σημαντικότατο κομμάτι της σίτισης των φοιτητών, καλυπτόταν μέσα από τη
λειτουργία της Φοιτητικής Επιτροπής Συσσιτίου (ΦΕΣ), του Πανεπιστημίου, η οποία
ελεγχόταν και αυτή από την ΕΠΟΝ. Η ΦΕΣ λειτουργούσε μέσα από πέντε τμήματα,
με στόχο την αποδοτικότερη λειτουργία της. Αυτά ήταν: α) Η εφορία της Λέσχης, με
σκοπό την διατήρηση της τάξης, β) Το γραφείο της Λέσχης, που ασχολούνταν με την
εξυπηρέτηση των φοιτητών, γ) Το τμήμα της αποθήκης και της κουζίνας, με
αρμοδιότητα την παραλαβή των τροφίμων και την παρασκευή του φαγητού, δ) Την
υπηρεσία διανομής και ε) Το τμήμα εξωτερικών υποθέσεων, με ευθύνη την ποιοτική
και ποσοτική βελτίωση του συσσιτίου. Οι υπεύθυνοι των πέντε τμημάτων αποτελούν
το προεδρείο της επιτροπής, το οποίο αλλάζει κάθε πέντε μήνες. 221
Αποκορύφωμα της συντονισμένης πανεπιστημιακής δράσης των φοιτητών της
ΕΠΟΝ, ήταν η έκδοση της νόμιμης εβδομαδιαίας πανσπουδαστικής εφημερίδας «Η
Φοιτητική». Μέσα από αυτή επιχείρησαν να προβάλουνε το συνδικαλιστικό,
πολιτιστικό και κοινωνικό έργο, των νόμιμων φοιτητικών φορέων που
προαναφέρονται και ελέγχονταν από αυτή. Τα κύρια άρθρα της αφορούσαν στα
τρέχοντα φοιτητικά ζητήματα και η θεματογραφία της κάλυπτε τη λειτουργία όλων
των ΑΕΙ. Κυκλοφορούσε κάθε Πέμπτη και οι φοιτητές μπορούσαν να τη βρουν στο
Πανεπιστήμιο, στην Πανεπιστημιακή Λέσχη (Ιπποκράτους), στο Χημείο (οδός
Μαυρομιχάλη), στο Πολυτεχνείο, αλλά και σε συγκεκριμένα βιβλιοπωλεία του
κέντρου της Αθήνας. Διευθυνόταν από τους φοιτητές Ι.Α. Αντωνιάδη (διευθυντής)
και Κ.Α. Κρασσά (αρχισυντάκτης), οι οποίοι συνήθως ήταν και οι μόνοι που
υπέγραφαν κάποια από τα άρθρα της. Το πρώτο φύλλο της κυκλοφόρησε στις 11
Νοεμβρίου 1943 και το τελευταίο στις 26 Φεβρουαρίου 1944. Ουσιαστικά ο χρόνος
ζωής της ήταν μόλις 2 ½ μήνες. 222 Η πιθανότερη αιτία που οδήγησε στη διακοπή της

Οι εγγεγραμμένοι φυματικοί φοιτητές στον κατάλογο της Πανεπιστημιακής Λέσχης ανέρχονται
στους 477. Άλλοι τόσοι υπολογίζονται να είναι αυτοί που απουσιάζουν στις επαρχίες και όσοι
κωλύονται να εμφανιστούν. Από τους 477 φυματικούς, μόνο οι 105 νοσηλεύονται στη «Σωτηρία»,
και οι 30 στο «Ασκληπιείο Βούλας» και άλλα σανατόρια της Αθήνας. Ενώ 100 περίπου φοιτητές
είναι απαραίτητο να εισαχθούν σε σανατόρια, αλλά αυτό δε γίνεται λόγω έλλειψης κρεβατιών. «Ο
αγώνας για την υγεία», εφ. Η Φοιτητική, αρ. φύλλου 3, 25 Νοεμβρίου 1943, σ. 1, Φάκελος 11,
Παράνομος Τύπος, Ε.Λ.Ι.Α.
221
«Το έργο και οι επιτυχίες της Επιτροπής Συσσιτίου (ΦΕΣ)», εφ. Η Φοιτητική, αρ. φύλλου 1…, σ. 12,
222
Εκδιδόταν στο τυπογραφείο του Ξ. Στεργιάδη, επί της οδού Γερανίου 9. Τα γραφεία της βρισκόταν
στην οδό Βερανζέρου 14. Εντοπίστηκαν τα εξής φύλλα: αρ. φύλλου 1, 11 Νοεμβρίου 1943, αρ.
φύλλου 2, 18 Νοεμβρίου 1943, αρ. φύλλου 3, 25 Νοεμβρίου 1943, αρ. φύλλου 4, 6 Δεκεμβρίου
1943, αρ. φύλλου 5, 13 Δεκεμβρίου 1943, αρ. φύλλου 6, 20 Δεκεμβρίου 1943, αρ. φύλλου 7, 27
Δεκεμβρίου 1943, αρ. φύλλου 8, 3 Ιανουαρίου 1944, αρ. φύλλου 8 (9), 10 Ιανουαρίου 1944, αρ.
φύλλου 10, 5 Φεβρουαρίου 1944, αρ. φύλλου 11, 12 Φεβρουαρίου 1944, αρ. φύλλου 12, 19
Φεβρουαρίου 1944, αρ. φύλλου 13, 26 Φεβρουαρίου 1944. Από αυτά η γράφουσα εντόπισε τα
τέσσερα πρώτα που διατηρούνται σε καλή κατάσταση στο Ε.Λ.Ι.Α. Όσον αφορά στην εξέλιξη της
εφημερίδας, ο Γρηγόρης Φαράκος που είχε οριστεί υπεύθυνος του Τμήματος διαφώτισης του
Τομέα ΕΠΟΝ Σπουδαστών, αναφέρει πως μετά την απελευθέρωση ανέλαβε την ευθύνη για την
έκδοση μιας εβδομαδιαίας φοιτητικής εφημερίδας, με τίτλο: «Μεταπολεμική φωνή». Το δεύτερο
φύλλο της οποίας επισημαίνει πως «συγχωνεύτηκε με τη "Φοιτητική" που είχε στο μεταξύ
επανεκδοθεί». Ενώ μετά τη συγχώνευση «συνέχισε την έκδοση της ως «Φοιτητική φωνή». Η
Φοιτητική, Φάκελος 11, Παράνομος Τύπος, Ε.Λ.Ι.Α., Βαρών Ο., Ελληνικός…, τ. Α΄, σ. 359-360,
Φαράκος Γ., Μαρτυρίες…, σ. 68,
220
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έκδοσης της, είναι ο εμφύλιος που ξέσπασε μέσα στα ΑΕΙ από τις πρώτες μέρες του
1944 και οι καθημερινές διώξεις και φυλακίσεις των φοιτητών της ΕΠΟΝ. 223
Σημαντικός σταθμός που επηρέασε τις εξελίξεις προς αυτή την κατεύθυνση, ήταν η
πρώτη μεγάλη επιδρομή των Ταγμάτων Ασφαλείας στην Αθήνα, που έλαβε χώρα στις
27 Νοεμβρίου. Τη μέρα αυτή ένοπλες μονάδες τους, πραγματοποίησαν εφόδους στα
στρατιωτικά νοσοκομεία της πρωτεύουσας, με στόχο την εκδίωξη των αναπήρων
πολέμου. Με τον τρόπο αυτό, επιχείρησαν να διαλύσουν τον καλά οργανωμένο
αντιστασιακό μηχανισμό του ΕΑΜ που υπήρχε σε αυτά. 224 Η αγριότητα των
επιθέσεων και οι εκτελέσεις 19 αναπήρων, προκάλεσαν την άμεση αντίδραση και την
αποδοκιμασία από το σύνολο της κοινής γνώμης. 225 Αμέσως μετά τα γεγονότα αυτά,
η δράση του ΕΛΑΣ Σπουδαστών επεκτείνεται και στην περιοχή του Γκύζη. 226
Μετά την επίθεση των Ταγμάτων, η κομματική οργάνωση των αναπήρων πολέμου
που νοσηλεύονταν στο ΙΕ΄ στρατιωτικό νοσοκομείο, το οποίο στεγαζόταν στην
Πανεπιστημιακή Λέσχη, ουσιαστικά διαλύεται. 227 Ο χώρος του νοσοκομείου στη
Λέσχη άδειασε, ενώ το φοιτητικό συσσίτιο μεταφέρθηκε στο Χημείο. Μετά από
συζήτηση που έγινε στη Σύγκλητο για να καθοριστούν τα νέα δεδομένα, το
Πανεπιστήμιο έστειλε έγγραφο στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ώστε να του
παραχωρηθούν τα κλειδιά των καταστημάτων του ισογείου. Ο καθηγητής της
Φυσικομαθηματικής Γ. Πανταζής, εκμεταλλευόμενος την ευκαιρία, πρότεινε στη
Σύγκλητο το πάγιο αίτημα των φοιτητών, να μεταστεγαστεί εκεί το εστιατόριο τους
μεταπολεμικά. 228 Πρόταση που τελικά δεν έγινε δεκτή, καθώς η Σύγκλητος
Τον Ιανουάριο του 1944 καταγράφεται μία ακόμη πρωτοβουλία των φοιτητών, που εκδίδουν το
νόμιμο περ. «Φοιτητική Τέχνη». Διευθυντής έκδοσης ήταν ο Παύλος Γ. Μελάς. Κυκλοφόρησαν
συνολικά τρία τεύχη. Το πρώτο στις 15 Ιανουαρίου, το δεύτερο στη 1 Μαρτίου και το τρίτο το
Μάιο. Στον υπότιτλο αναφέρεται ως «Μηνιαίο Πανσπουδαστικό Καλλιτεχνικό Περιοδικό». Το
περιοδικό θα επιχειρήσει «να καθρεφτίσει στα πλαίσια της τέχνης πιστά και με κατανόηση την
ανήσυχη πνευματική ζωή των Σπουδαστών». Κάθε εξώφυλλο του κοσμείται και από ένα έργο
τέχνης. Στα δύο πρώτα, φιλοξενούνται έργα του ζωγράφου Αντώνη Κανά και στο τρίτο,
φωτογραφία γλυπτού του Ν. Σοφιαλάκη. Σε αυτό αρθρογράφησαν και δημοσίευσαν τα νεανικά
τους έργα οι: Παύλος Μελάς, Γιώργης Κότσιρας, Λευτέρης Πλατής, Όλγα Βότση, Γιώργος
Τσαντίλης, Δήμητρα Πουλίτση, Νάσος Φερτάκης, Κώστας Φερτάκης, Γρηγόρης
Κωνσταντινόπουλος, Γιώργος Σαράντης, Αρίστος Ανυφαντής, Α. Θ. Νικολαΐδης, Δημήτρης
Γουλανδρής, Άρης Βενέτης, Λυδία Αυλωνίτου, Σπίρος Γρανίτσας, Χρήστος Οικονόμου. «Η
έκδοση μας», περ. «Φοιτητική Τέχνη», τχ. 1, Ιανουάριος 1944, Φάκελος 11, Παράνομος Τύπος,
Ε.Λ.Ι.Α., Βαρών Ο., Ελληνικός…, τ. Β΄, σ. 642-644, Αργυρίου Α., «Σύντομες αναφορές σε
περιοδικά της κατοχής», περ. «Διαβάζω», αρ. τεύχους 58, 15 Δεκεμβρίου 1982, σ. 42,
224
Στις 31 Δεκεμβρίου 1943 η κυβέρνηση του Καΐρου με το νόμο 3231, χαρακτηρίζει τα Τάγματα
Ασφαλείας ως σώματα συνεργαζόμενα με τον εχθρό. Αφαιρεί την Ελληνική Ιθαγένεια από τα μέλη
των κατοχικών κυβερνήσεων και από τα στελέχη των Ταγμάτων Ασφαλείας και τους συστήνει να
εγκαταλείψουν αμέσως τις θέσεις τους. Παπαδούκα Ο., «Μια νεκρή εποννίτισα αφηγείται», περ.
«ΕΑΜ-Αντίσταση», τχ. 10, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1989, σ. 34,
225
Τα πρώτα Τάγματα της Αθήνας, αν και πλαισιώθηκαν με αξιωματικούς, επανδρώθηκαν κυρίως από
τα πιο φτωχά τμήματα του πληθυσμού, από ανθρώπους που προτίμησαν την εθελοντική τους
κατάταξη σε αυτά, αντί να σταλούν ως εργάτες στη Γερμανία και από κακοποιά στοιχεία. Έτσι, οι
επιδρομές τους, συνοδεύονται από λεηλασίες, κλοπές και διάφορες εκδηλώσεις αγριότητας. Το ίδιο
συμβαίνει και στην επαρχία, κυρίως στην Εύβοια και τη Θεσσαλία, όπου αποστέλλονται για
εκκαθαριστικές επιχειρήσεις κατά του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. Στάικος – Μακρής Π., Κίτσος Μαλτέζος…,
σ. 188, Ζωίδης Γ., «Η γενική…», σ. 17,
226
Μαυρομάτης Σ., «Από τη δράση του…», σ. 11-12,
227
Ήταν τέτοιο το μένος τους που συλλάβανε και δύο καθαρίστριες της Πανεπιστημιακής Λέσχης, που
εκείνη την ώρα καθάριζαν τα γραφεία της Διεύθυνσης της Λέσχης και το χώρο του φοιτητικού
συσσιτίου. Φάκελος: 252, αρ. πρωτ. 2498/1060/1-12-43, Αρχείο ΕΚΠΑ,
228
Στο πρώτο φύλλο της η «Φοιτητική» γράφει για το θέμα: «Αρκετό καιρό τώρα προσπαθούν οι
φοιτηταί να πετύχουν την απομάκρυνση του Υγειονομικού Κέντρου απ’ τον πρώτον όροφο της
223
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προτιμούσε την ενοικίαση αυτών των καταστημάτων, ώστε να έχει επιπλέον έσοδα.
Παράλληλα, ξεκίνησε από τον Ιανουάριο ενέργειες για την επιστροφή των
φοιτητικών συσσιτίων στο υπόγειο της Λέσχης, γιατί η κατάσταση στο Χημείο ήταν
οικτρή. Μάλιστα, σε επαφή που είχε με τον Ερυθρό Σταυρό, τον διαβεβαίωσαν ότι θα
συνεννοηθούν με τις γερμανικές αρχές προωθώντας το αίτημα του. Βασική
προϋπόθεση η απαγόρευση πολιτικών συζητήσεων. Με δεδομένο την εξέλιξη των
γεγονότων μετά τον Ιανουάριο, γίνεται κατανοητό γιατί μέχρι την απελευθέρωση η
Λέσχη δεν είχε δοθεί. 229
• Επικράτηση των αστικών οργανώσεων στο Πολυτεχνείο
Σχετικά με τα υπόλοιπα ΑΕΙ των Αθηνών, το Πολυτεχνείο, η ΑΣΟΕΕ και η
Πάντειος, ξεκίνησαν κανονικά τα μαθήματα τους. Οι σπουδαστές του Πολυτεχνείου
έδωσαν το παρών στο εναρκτήριο μάθημα που έγινε τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου του
1943. 230 Σε παράλληλο χρόνο με την έναρξη των μαθημάτων, ο επιμελητής της
Πολεοδομίας Κωνσταντίνος Δοξιάδης, που είχε μαζί με μία ομάδα είκοσι
αρχιτεκτόνων και μηχανικών το γραφείο Πολεοδομικών και Χωροταξικών Μελετών
και Ερευνών στην πλατεία Βάθης, προκηρύσσει διαγωνισμό ώστε να προσλάβει
σπουδαστές του ιδρύματος ως σχεδιαστές. Μετά από αυτό, αρκετά από τα μέλη του
ΕΣΑΣ εργάζονται στα τέλη του 1943 υπό τις οδηγίες του. Οι σπουδαστές αυτοί,
συντασσόμενοι με το τεχνοκρατικό ιδεώδες που κυριαρχούσε ελέω Κιτσίκη την
εποχή αυτή στο Πολυτεχνείο, ανέλαβαν να συγκεντρώσουν στοιχεία για τις μελέτες
του Δοξιάδη, που αφορούσαν στην καταγραφή των καταστροφών που είχαν
προκαλέσει οι κατακτητές και τη μεταπολεμική ανασυγκρότηση της Ελλάδας. 231
Ταυτόχρονα συλλέγανε και στοιχεία σχετικά με τις θέσεις και τις κινήσεις των
Γερμανών, για λογαριασμό της αγγλικής κατασκοπικής οργάνωσης «Απόλλων»,
ιδρυτικά στελέχη της οποίας ήταν ο Δοξιάδης, ο Λαμπράκης του «Βήματος» και ο
Γιάννης Πελτέκης. 232
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Πανεπιστημιακής Λέσχης και την εγκατάστασι τους εκεί για να ξεφύγουν το υπόγειο της Λέσχης».
«Συνηγορίες και συστάσεις», εφ. Η Φοιτητική, αρ. φύλλου 1…, σ. 1,
Πρακτικά …, Συνεδρία δέκατη τρίτη της 25ης Ιανουαρίου 1944, σ. 3-7, Αρχείο ΕΚΠΑ,
«Πότε ανοίγει το Πανεπιστήμιο; Τι έχει αποφασισθή σχετικώς», εφ. Η Φοιτητική, αρ. φύλλου 1…,
σ. 1,
Στην απελευθέρωση η ομάδα αυτή, διπλωματούχοι πλέον του ΕΜΠ, διορίστηκαν στην Η΄ Δ/νση
του υπουργείου Δημ. Έργων, με διευθυντή και πάλι τον Δοξιάδη. Με τα στοιχεία που είχαν
συγκεντρώσει κατά τη διάρκεια της κατοχής, σε συνδυασμό με αυτά που συνέλλεξαν μετά,
κατάρτησαν το χάρτη ζημιών της Ελλάδας από τους κατακτητές. Ο χάρτης συντάχθηκε
προκειμένου η χώρα μας να διεκδικήσει πολεμικές αποζημιώσεις από τους πρώην κατακτητές.
Παράλληλα καταθέτουν το σχέδιο για την ανοικοδόμηση της Ελλάδας και ενισχύουν την
οργάνωση «Greek War Relief», στη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας στην Αθήνα. Προσωπικό
Αρχείο του Μακρή Γ., «Ο Εορτασμός…», σ. 5-6, Στάικος – Μακρής Π., Κίτσος Μαλτέζος…, σ.
219, Πεπονής Α., Προσωπική…, σ. 146, Φλάισερ Χ., Στέμμα…, τ. 2ος, σ. 47-48,
Οι σπουδαστές της ομάδας του Δοξιάδη, σε μία από τις επισκέψεις τους στις εργατικές κατοικίες
στη βιομηχανική περιοχή της Ελευσίνας, όπου έφτασαν με αυτοκίνητο του Ερυθρού Σταυρού,
κατέγραψαν τις συνθήκες ζωής των κατοίκων. Παράλληλα όμως, τοποθέτησαν ευδιάκριτα σημάδια
στην περιοχή, τα οποία κατεύθυναν τα αγγλικά αεροπλάνα, με αποτέλεσμα να πλήττονται με
επιτυχία οι γερμανικοί στόχοι. Οι Γερμανοί που είχαν υποψιαστεί τις κινήσεις των σπουδαστών,
κάνουν έφοδο και τους συλλαμβάνουν, οδηγώντας τους στην Κομμαντατούρ. Τελικά με
παρέμβαση του Ερυθρού Σταυρού, οι είκοσι συλληφθέντες σπουδαστές αφέθηκαν ελεύθεροι.
Λιβιεράτος Α. Προσωπική συνέντευξη…, Στάικος – Μακρής Π., ο.π., σ. 217, ΒασιλειάδουΑποστολίδου Β. Προσωπική συνέντευξη…, Μακρής Γ. Σπουδαστής της Σχολής Πολιτικών
Μηχανικών του ΕΜΠ. Προσωπική συνέντευξη στη γράφουσα στις 9-8-2006, Πεπονής Α., ο.π., σ.
89,
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Η κατάσταση στο ίδρυμα, μετά τα επεισόδια του καλοκαιριού και του Σεπτεμβρίου,
είχε αποκλιμακωθεί και είχε περιέλθει σε μια φάση ηρεμίας, που προμήνυε όμως την
καταιγίδα που θα επακολουθούσε. Μια από τις σημαντικότερες αιτίες της
αποκλιμάκωσης, ήταν ότι το σύνολο σχεδόν των ευελπιδων έφυγαν γιατί είχαν
απορριφθεί ή γιατί εκτελούσαν άλλες υπηρεσίες. Με πολλούς από αυτούς, να
λαμβάνουν μέρος στην εμφύλια διαμάχη στο βουνό, μέσα από τις γραμμές του ΕΔΕΣ.
Επιπλέον ο ΕΣΑΣ βρισκόταν σε φάση δυναμικής ανόδου, με τη διεύρυνση του
συνασπισμού των οργανώσεων που τον αποτελούν, να λαμβάνει χώρα αυτή την
περίοδο. Παράλληλα επιχειρεί να επεκτείνει το πεδίο της επιρροής του και στους
πρωτοετείς σπουδαστές. Για το λόγο αυτό στις 11 Νοεμβρίου πραγματοποιεί
εντυπωσιακή συγκέντρωση, όπου παρουσιάζει την ιδεολογική του πλατφόρμα στους
νεοεισελθόντες. Η απήχηση σε αυτούς ήταν μεγάλη, καθώς πολλοί είχαν επηρεαστεί
αρνητικά από τα επεισόδια που έγιναν το Σεπτέμβριο, κατά τη διάρκεια των
εισιτηρίων εξετάσεων τους και τη στάση της ΕΠΟΝ για το συγκεκριμένο θέμα.
Προσθετικά λειτουργούσε και η μειωμένη δράση των επονιτών σπουδαστών στους
χώρους του ιδρύματος, εξαιτίας των διωγμών που υφίσταντο. 233
Δύο μέρες μετά, το Σάββατο 13 Νοεμβρίου στις 10:30 το πρωί, πραγματοποιείται η
επίσημη γιορτή του Πολυτεχνείου προς τιμήν των πρωτοετών σπουδαστών του. Η
γιορτή οργανώθηκε από επιτροπή σπουδαστών, υπό την καθοδήγηση του διευθυντή
της Πολυτεχνικής Λέσχης και επιμελητή του ιδρύματος, κ. Τσολάκη. Στην εκδήλωση
αυτή παραβρέθηκαν για πρώτη και τελευταία φορά όλοι οι σπουδαστές μαζί. Εκεί
ήταν τα στελέχη και τα μέλη της ΕΠΟΝ, αν και πολλοί ήδη κινούνταν στην
παρανομία, καθώς και όλα τα μέλη του ΕΣΑΣ. Στην εισαγωγική ομιλία που έγινε σε
μια αίθουσα των νέων κτιρίων, ο πρύτανης Ν. Κιτσίκης σκιαγράφησε την
πρωτοποριακή θεσμική και επιστημονική θέση, που πρέπει να κατέχει το
Πολυτεχνείο στην πορεία της ανοικοδόμησης της Ελλάδας. Ταυτόχρονα όμως
εξέπεμψε και ένα λόγο που ήταν ενωτικός, εμψυχωτικός και υποστηρικτικός προς
τους σπουδαστές. 234 Αναγνώριζε και επιβράβευε τους μέχρι τότε αγώνες τους,
δημιουργώντας τους ένα αίσθημα υπερηφάνειας. 235 Η γιορτή συνεχίστηκε αργότερα
233

234

235

Για την εκδήλωση αυτή σε προκήρυξη της η «Φοιτητική παράταξη Κομμουνιστικής
Αρχειομαρξιστικής Νεολαίας Ελλάδος», (ΚΑΝΕ), αναφέρει πως ο ΕΣΑΣ «κατόρθωσε να εμφανιστεί
[…] με μορφή δυναμική, να δημαγωγήσει πάνω στους νεοεισελθόντας συναδέλφους και να σκορπίσει
την απογοήτευση στα παλιά στελέχη του ΕΑΜ». Η απήχηση του ΕΣΑΣ στους σπουδαστές είναι
σημαντική, καθώς «η μεγάλη πλειοψηφία των σπουδαστών που ακολουθούν την κίνηση του ΕΣΑΣ
την ακολουθούν απλώς από αφέλεια και έλλειψη πολιτικού και κοινωνικού κριτηρίου καθώς και
κατάλληλης καθοδήγησης». Γεγονός που αποδίδει στην «αταξική και εθνικιστική πολιτική του
ΕΑΜ». Προκήρυξη «Φοιτητικής παράταξης Κομμουνιστικής Αρχειομαρξιστικής Νεολαίας
Ελλάδος» Αθήνα, 11-11-43, Φάκελος Κ52, Β1, Προκηρύξεις ΚΚΕ (40), Αρχείο Ηρακλή Πετιμεζά,
ΓΑΚ,
Ο Γρ. Φαράκος αναφέρει χαρακτηριστικά: «Όσοι από κοντά γνωρίζαμε το Δάσκαλο, νιώσαμε τώρα
εθνική ανάταση, περηφάνια και συγκίνηση. Μας χρειάζονταν τα λόγια του εκείνη τη στιγμή που τα
πράγματα είχαν πολύ δυσκολέψει…». Φαράκος Γ., Μαρτυρίες…, σ. 34,
Ο Ν. Κιτσίκης μεταξύ άλλων αναφέρει: «Αλλ’ ο χαιρετισμός μου στρέφεται και προς σας τους
παλαιούς σπουδαστάς του Πολυτεχνείου, οι οποίοι μέσα στη θύελλα που κλυδωνίζει τον τόπον μας,
τέσσαρα χρόνια τώρα, εκρατήσατε υψηλά την σημαίαν των ελληνικών ιδανικών, της ελευθερίας, της
πατρίδος, της επιστήμης και της τέχνης. Αι στερήσεις δεν ελύγισαν την ψυχήν σας. Αντιθέτως! Η ψυχή
των σπουδαστών μας ποτέ δεν υπήρξε περισσότερον ρωμαλέα, περισσότερον γενναία από σήμερον.
Τα δεινά, που επεράσατε, εχαλύβδωσαν το φρόνημα σας. Εγίνατε προώρως σοβαροί. Εις τα
καλλίτερα χρόνια σας εστερήθητε την χαράν της ζωής. Τα μεγάλα ζητήματα, που σας απησχόλησαν,
δεν σας άφισαν, ούτε στιγμή, να απολαύσετε τις θεϊκές χαρές που σας προσφέρει η νεότης». Εθνικόν
Μετσόβιον Πολυτεχνείον, Λόγος του Πρυτάνεως κ. Νικολάου Κιτσίκη, προς τους σπουδαστάς των
Ανώτατων Σχολών του Ε.Μ.Πολυτεχνείου, εκφωνηθείς την 13 Νοεμβρίου 1943 επ’ ευκαιρία της
ενάρξεως του Ακαδημαϊκού έτους, Αθήνα, (χ.ε.), 1943, σ. 3-4, Παππά Έ., Η 11η επέτειος: Έσμιξαν
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στην Πολυτεχνική Λέσχη του ιδρύματος, η οποία ήταν διακοσμημένη με
γελοιογραφικά σκίτσα απ’ τη σπουδαστική ζωή. Εκεί μίλησαν μερικοί σπουδαστές, οι
οποίοι διατράνωσαν τη χαρά τους με την οποία υποδέχονταν τους νέους συναδέλφους
τους. Ακολούθησαν τραγούδια από τη χορωδία του Πολυτεχνείου και ξεκίνησε το
γλέντι που τελείωσε στις 4 το απόγευμα. 236
Από την επομένη κιόλας μέρα της γιορτής, η οποία όπως αποδείχτηκε δεν ήταν
παρά μια ανακωχή μεταξύ των παρατάξεων, άρχισε να παρατηρείται ένας
αναβρασμός και να γίνονται κάποια μικροεπεισόδια μεταξύ των σπουδαστών. Βασικό
σημείο των διαφωνιών, ήταν η λειτουργία αλλά και η νομιμοποίηση της Κεντρικής
Πανσπουδαστικής Επιτροπής της ΕΠΟΝ, η οποία είχε αποκτήσει μάλιστα και το
νόμιμο φορέα της μέσα από τα φύλλα της «Φοιτητικής». Κυρίαρχο επιχείρημα των
σπουδαστών του ΕΣΑΣ, ήταν πως η Επιτροπή αυτή δεν είχε εκλεγεί, άρα δε
μπορούσε να ασχολείται με τα ζητήματα του ιδρύματος. Για το λόγο αυτό συνέταξαν
καταστατικό και το κατέθεσαν στην Εφορία της Πολυτεχνικής Λέσχης, ζητώντας να
γίνουν εκλογές. Το αίτημα τους έγινε δεκτό και οι εκλογές διεξήχθησαν στις 27
Νοεμβρίου, υπό την επίβλεψη των καθηγητών. Από τις 16 τάξεις του ιδρύματος, οι 11
που ο αριθμός των σπουδαστών τους ήταν κάτω από 50, εξέλεξαν από ένα
εκπρόσωπο και οι υπόλοιπες 5, από δύο. Από τους 1300 περίπου εγγεγραμμένους
σπουδαστές ψήφισαν οι 750. 237 Στις εκλογές τελικά νίκησε η «Ένωσιν των
σπουδαστών του Ε.Μ.Π.», (ΕΣΕΜΠ), η οποία ήταν νόμιμος εκπρόσωπος του ΕΣΑΣ.
Ενώ παρά τους φόβους που υπήρχαν, δε συνέβησαν επεισόδια εκτός από κάποιες
μικροδιενέξεις. 238
Τα επεισόδια και οι διωγμοί ήρθαν μετά τις εκλογές. Οι σπουδαστές του ΕΣΑΣ που
τα προηγούμενα χρόνια ένιωθαν αποκλεισμένοι, με τους Επονίτες να ελέγχουνε το
ΤΑΣ, να κάνουν χρήση όλης της δύναμης που απέρρεε από το γεγονός αυτό και να
μην τους επιτρέπουν να μιλάνε στη Λέσχη, βρίσκουν τώρα την ευκαιρία να πάρουν
μέτρα ανταπόδοσης. 239 Φτάνοντας στο σημείο να απαγορεύουν στους Επονίτες ακόμη και την είσοδο στο Πολυτεχνείο, δηλώνοντας στον πρύτανη ότι αυτοί είναι ανεπι-

όλες οι αντιστασιακές γενιές, εφημερίδα Έθνος, 17-11-1984. Στο, Ανώνυμο, Το Εθνικό Μετσόβιο
Πολυτεχνείο…, σ. 22, Φαράκος Γ., Μαρτυρίες…, σ. 374,
236
«Το Μετσόβιο Πολυτεχνείο υποδέχτηκε τους πρωτοετείς του», εφ. Η Φοιτητική, αρ. φύλλου 2…, σ.
1-2,
237
Οι φοιτητές της ΕΠΟΝ γράφουν στη «Φλόγα» για τις εκλογές: «…έγιναν εκλογές., όπου εκτός απ’
τα διπλοψηφίσματα και τις καλπονοθείες, δεν συγκεντρώθηκε ούτε το βασικό ποσοστό που θα
εγγυότανε την επιτυχία. Ο Πρύτανις του Πολυτεχνείου δήλωσε πως δεν είχε γνώση και πως δεν
εγκρίνει ότι έγινε. Οι σπουδαστές έχουνε με αίμα στεριώσει τους συλλόγους τους και γι’ αυτό η ιδέα
του ΕΣΕΜΠ τους είναι ξένη και περιττή κι’ έξω από κάθε συζήτηση». Στο επόμενο φύλλο
συνεχίζουν: «Στις σκηνοθετημένες εκλογές του κατασκευάσματος ΕΣΕΜΠ οι περισσότεροι απ’
αυτούς που ψήφισαν δεν είναι κι’ αυτοί που παρακολουθούνε μαθήματα. Έτσι ενώ στην Α΄ Πολιτικών
είναι γραμμένοι 143 σπουδαστές και στην Α΄ Μηχανολόγων 55, ψήφισαν μονάχα 6 στην πρώτη και
22 στη δεύτερη». «Μακρυά από νέους… ΕΣΑΣ» και «Ο προβολέας μας στο Πολυτεχνείο», εφ.
Φλόγα, αρ. φύλλου 20 και 21, 29 Νοεμβρίου και 13 Δεκεμβρίου 1943, σ. 2 και 2 αντίστοιχα,
Φάκελος 11, Παράνομος Τύπος, Ε.Λ.Ι.Α.,
238
Πρακτικά Συγκλήτου 1943, 39η Συνεδρία της 26ης Νοεμβρίου 1943, σ. 12-13, Αρχείο Ε.Μ.Π., «Οι
εκλογές του Πολυτεχνείου», εφ. Ελληνικά Νειάτα, αρ. φύλλου 16…, σ. 2,
239
Ο Αλέξανδρος Αργυρίου που ανήκε τότε στην ΕΠΟΝ, μιλώντας για τη Λέσχη του Πανεπιστημίου
Αθηνών αναφέρει: «Το ξύλο "έπεφτε" στη Φοιτητική Λέσχη του Πανεπιστημίου. Δεν άφηναν να
περάσει άνθρωπος στη Λέσχη αν δεν ήταν αριστερός». Ενώ η Ναταλία Μελά συμπληρώνει: «Έπεφτε
πολύ ξύλο. Το ΕΑΜ κυριαρχούσε. Οι άλλοι ήταν λίγοι και υστερούσαν. Είχαν οι Εαμίτες σιδερένιες
γροθιές. Θυμάμαι τον Κούνδουρο να δέρνει το Ρούφο. Του έδινε τρομακτικές γροθιές». Αργυρίου Α.
και Μελά Ν. Προσωπική συνέντευξη…,
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θύμητοι. 240 Η πρώτη τους ενέργεια μετά τις εκλογές έλαβε χώρα στις 30 Νοεμβρίου.
Τότε εισήλθαν στη Λέσχη και εκδιώξαν βίαια τους Επονίτες σπουδαστές που βρίσκονταν μέσα. Τα επεισόδια επικεντρώθηκαν γύρω από τη φρίζα που διακοσμούσε τη
Λέσχη και θύμιζε την περίοδο της κυριαρχίας της ΕΠΟΝ. Με τους Επονίτες να προσπαθούν να την προστατέψουν και τους Εσασίτες να ορμούν με ιδιαίτερο μένος και
τελικά να την καταστρέφουν, μαζί με ότι συμβόλιζε. 241 Σύμφωνα με την ΕΠΟΝ, πρωταγωνιστές των επεισοδίων, ήταν οι ευέλπιδες Σίμος, Συρίγος, Μέξης και οι σπουδαστές Βαφειάδης, Φθενάκης, Φάκας, Σούλης, Τσιτσίκας, Αννίνος, Κομπάτης και Πετρίδης. Ανάμεσα στους σπουδαστές που κακοποιήθηκαν ήταν οι Ξενάκης, Σκρούμπελος, Μαρκόπουλος και ο ίδιος ο Γιώργος Βακιρτζής που ζωγράφισε τη φρίζα. 242
Την επόμενη μέρα η Εφορία της Πολυτεχνικής Λέσχης καταθέτει την παραίτηση
της στον πρύτανη. 243 Ο πρύτανης καλεί το Συμβούλιο των σπουδαστών της Ένωσης
και τους συστήνει να παρακαλέσουν την Εφορία να παραμείνει, σύσταση η οποία δεν
έγινε δεκτή. 244 Την Κυριακή 12 Δεκεμβρίου, διώχνουν από το συσσίτιο τους Επονίτες
σπουδαστές, λέγοντας τους ότι είναι ανεπιθύμητοι και δε μπορούν να σιτίζονται
πλέον εκεί. Η παραίτηση της Εφορίας σε συνδυασμό με τα επεισόδια στο συσσίτιο,
κάνουν την ΕΛΛΑ-ΤΟΥΡΚ επιφυλακτική. Αρνείται αρχικά να δώσει τρόφιμα, μέχρι
να διαπιστώσει ότι αυτά προορίζονται για το σύνολο των σπουδαστών και όχι για
μερίδα αυτών. Για να εξομαλυνθεί η κατάσταση, η διεύθυνση της Πολυτεχνικής
Λέσχης ανατίθεται στους επιμελητές Α. Σφήκα και Π. Χριστόπουλο, οι οποίοι ήταν
πρόσωπα συμπαθή στους σπουδαστές και είχαν μεγάλη συμμετοχή στα συσσίτια.
Μέσα σε αυτό το κλίμα και με πολύ δυσκολία φτάνει η 18η Δεκεμβρίου, όπου το
Πολυτεχνείο έκλεισε για τις γιορτές, χωρίς να γνωρίζει εάν θα ανοίξει στις 10
Ιανουαρίου, όπως προβλεπόταν. 245
240

241

242
243

244

245

Σε συζήτηση στη Σύγκλητο για το θέμα αυτό ο πρύτανης αναφέρει: «Σημειωτέον ότι δεν πρόκειται
πλέον περί των Ευελπίδων αλλά περί σπουδαστών οι οποίοι εμποδίζουν την εις το Πολυτεχνείον
είσοδον άλλων σπουδαστών καθώς και εις την Λέσχην». Αρχείο Ε.Μ.Π., Πρακτικά Συγκλήτου 1943,
41η Συνεδρία της 17ης Δεκεμβρίου 1943, σ. 10,
Στις 15 Μαΐου του 1943 με πρωτοβουλία του Εκπολιτιστικού Ομίλου του Πολυτεχνείου,
πραγματοποιήθηκε καλλιτεχνική γιορτή. Με την ευκαιρία της γιορτής αυτής διακοσμήθηκε και η
Πολυτεχνική Λέσχη. Εκεί οι σπουδαστές των Καλών Τεχνών, με έργα που εξέπεμπαν
αντιστασιακά μηνύματα και έγιναν αφορμή για ζυμώσεις, προκάλεσαν την προσοχή του κοινού. Οι
νέοι ζωγράφοι φιλοτέχνησαν σχεδόν όλοι τους ειδικά για την περίπτωση από ένα σχέδιο. Ο
Γιώργος Βακιρτζής ανέλαβε να εκτελέσει ολόκληρη τη φρίζα, για να έχει μια ενότητα το ύφος της.
Θέμα εκείνης της φρίζας ήταν η φοιτητική ζωή με τις χαρές και τα προβλήματα της, ενώ
παράλληλα κάτω από τη μύτη του κατακτητή με τις ζωγραφιές αυτές, αποτυπωνόταν και ο
αντιστασιακός παλμός. Πολλές από τις μορφές πάλης που χρησιμοποιούσαν οι σπουδαστές της
ΕΠΟΝ, είχαν ζωγραφιστεί πάνω της. Σε αυτή υπήρχαν σκηνές από τα φοιτητικά γλέντια τους, τις
εκδρομές τους, το συσσίτιο τους κ.α. «Εκπαιδευτικά-Γιορτές-Εκπολιτισμός», Δ59, Φάκελος Δ,
Αρχείο ΕΠΟΝ, ΑΣΚΙ, Πετρής Γ., «Οι καλλιτέχνες…», σ. 390, Πετρής Γ., «Η Εικαστική…», σ. 2324, Μαχαίρας Ε., Η Τέχνη…, σ. 284-285, Ανταίος Π., Μπαχαριάν Α., Εικαστικές…, σ. 13,
Φαράκος Γ., Μαρτυρίες…, σ. 21,
«Οι εθνοπροδότες…», Ε327, Αρχείο ΕΠΟΝ, ΑΣΚΙ,
Στο έγγραφο παραίτησης ανέφεραν: «Κύριε Πρύτανι, Οι καθηγηταί οι αποτελούντες την Εφορείαν
της Πολυτεχνικής Λέσχης καθ’ όλην την διάρκειαν της θητείας αυτών εθεώρησαν ως θεμελειώδη
επιδίωξιν της αποστολής των επικράτησιν πνεύματος ενότητος, αμοιβαίας κατανοήσεως και
σεβασμού της ελευθερίας της σκέψεως μεταξύ των σπουδαστών. Κατόπιν των χθεσινών γεγονότων η
Εφορεία θεωρεί ηθικόν αυτής χρέος να υποβάλη την από των καθηκόντων της παραίτησιν.
Ευσεβάστως, Κ. Κιτσίκης, Δ. Πικιώνης, Π. Μιχελής, Ν. Χατζηκυριάκος». Πρακτικά Συγκλήτου
1943, 40η Συνεδρία της 3ης Δεκεμβρίου 1943, σ. 2, Αρχείο Ε.Μ.Π.,
Πρόεδρος του Συμβουλίου ήταν ο Κ. Φάκας και Αντιπρόεδρος και υπεύθυνος της Αλληλεγγύης ο
Δ. Δημολίτσας. Πρακτικά Συγκλήτου 1944, 13η Συνεδρία της 2ης Ιουνίου 1944, σ. 33, Αρχείο
Ε.Μ.Π.,
Πρακτικά Συγκλήτου 1943, 41η Συνεδρία της 17ης Δεκεμβρίου 1943, σ. 9-15, Αρχείο Ε.Μ.Π.,

435

• Εκδίωξη των φοιτητών της ΕΠΟΝ από την ΑΣΟΕΕ
Όσον αφορά την κατάσταση στην ΑΣΟΕΕ, οι εισαγωγικές εξετάσεις είχαν
διενεργηθεί στις 11 Οκτωβρίου και στις 3 Νοεμβρίου, ανακοινώθηκαν στις εφημερίδες τα 400 ονόματα των επιτυχόντων. 246 Με ανοιχτό το κτιριακό πρόβλημα, όπου
το μισό κτίριο ήταν επιταγμένο από το «Τμήμα Αλλοδαπών», ξεκίνησαν τα μαθήματα
τον ίδιο μήνα. Η περιρέουσα ατμόσφαιρα στη Σχολή, μαρτυρούσε την αυξανόμενη
ένταση μεταξύ των δύο παρατάξεων. Μια απόφαση του πρύτανη της Στρατή Ανδρεάδη, με την οποία δεν επιτρεπόταν η παρακολούθηση των μαθημάτων, σε όσους
σπουδαστές δεν είχαν πληρώσει την εγγραφή τους για το έτος 1943-44, πυροδοτεί το
ήδη τεταμένο κλίμα. Οι σπουδαστές της ΕΠΟΝ, που εκπροσωπούνταν από την
Πανεπιστημιακή Επιτροπή της Σχολής, επιχείρησαν να συζητήσουν με τον πρύτανη
ώστε να τον μεταπείσουν, αλλά και να εκθέσουν και τα άλλα προβλήματα των σπουδαστών. Ο πρύτανης δε δέχτηκε την Επιτροπή, με αποτέλεσμα να ακολουθήσουν
επεισόδια. Στη συνέχεια η Σύγκλητος, αποφάσισε να κλείσει για έξι μέρες τη Σχολή
και τη Λέσχη, όπου σιτίζονταν οι σπουδαστές και να αποβάλει την Επιτροπή. 247
Με την επανέναρξη των μαθημάτων, στην προγραμματισμένη παράδοση του
μαθήματος του Διοικητικού Δικαίου από τον Ανδρεάδη, οι σπουδαστές είχαν γεμίσει
ασφυκτικά το μεγάλο αμφιθέατρο της Σχολής. Η ατμόσφαιρα εξαιτίας των όσων
είχαν προηγηθεί ήταν ηλεκτρισμένη, καθώς κυκλοφορούσαν φήμες πως οι Επονίτες
θα δημιουργούσαν επεισόδια. Μέσα σε αυτό το κλίμα, οι Εσασίτες στέλνουν έναν
αντιπρόσωπο τους να ειδοποιήσει το Πολυτεχνείο, με σκοπό να καλέσει ενισχύσεις.
Στο μεσοδιάστημα, μια ομάδα φοιτητών της ΕΠΟΝ ανεβαίνει στην έδρα και ένας
ομιλητής ξεκινά να αγορεύει. Αυτός ήταν ο σπινθήρας που άναψε τη φωτιά, με
αποτέλεσμα να ξεσπάσουν γενικευμένα επεισόδια προτού έρθει η βοήθεια από το
Πολυτεχνείο. Αυτά λήγουν με υποχώρηση των Επονιτών, παρά την προετοιμασία που
είχαν κάνει. Καθώς είναι γεγονός πως η ΠΕΑΝ από την ίδρυση της, είχε σχηματίσει
τον ισχυρότερο πυρήνα της στην ΑΣΟΕΕ, όπως διαφάνηκε και στις εκλογές του
Απριλίου του 1943. Ιδίως μετά τη σύμπραξη της στο συνασπισμό του ΕΣΑΣ, η
υπεροχή αυτή ήταν αδιαμφισβήτητη. 248
Οι συμπλοκές στο αμφιθέατρο υπήρξαν καθοριστικές όσον αφορά στη λειτουργία
της Σχολής, καθώς στις 16 Νοεμβρίου συνήλθε η Γενική Συνέλευση των καθηγητών
της, για να λάβει αποφάσεις σχετικά με την έκρυθμη κατάσταση που είχε
δημιουργηθεί. Τελικά οι καθηγητές αποφασίζουν να διαλύσουν τους σπουδαστικούς
συλλόγους και να κλείσουν το συσσίτιο της Σχολής, με αποτέλεσμα οι 300
σιτιζόμενοι σπουδαστές της Λέσχης της, να παίρνουν το συσσίτιο τους στο Χημείο
μαζί με τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών. 249
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«Φοιτητικά» και «Οι εισαγόμενοι εις την Σχολήν των Οικονομικών Επιστημών», εφ. Ελεύθερο
Βήμα, 4 Σεπτεμβρίου και 3 Νοεμβρίου 1943, σ. 2, αντίστοιχα,
«Θέλουμε χτίρια, αίθουσες, εργαστήρια», εφ. Φλόγα, αρ. φύλλου 15…, σ. 2, «Από την Ανώτατη
Σχολή Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών)», εφ. Η Φοιτητική, αρ. φύλλου 1…, σ. 2,
Από την ΠΕΑΝ ηγετικό ρόλο είχαν ο Τζένος Ιωαννίδης και ο Στάθης Γουρδομιχάλης, που ήταν
υπεύθυνος της μαχητικής ομάδας μέχρι το Μάρτιο του 1944, όταν και έφυγε στη Μέση Ανατολή.
Πρωταγωνιστικό ρόλο είχαν και οι Ντίνος Τριαντάφυλλος, Γιώργος Θωμόπουλος, Ρασιάς,
Κουρουπός και Αλέκος Ζαχαράτος. Σε αυτούς προστέθηκαν και οι πρωτοετείς: Στέλιος
Παπαϊωάννου, Λεούσης Μαντούβαλος του ΕΔΕΣ, Μεμάς Αποστολάτος, Στάθης Τουρνάκης,
Γιώργος Παπούλιας και Σωτήρης Τσαμπήρας της Εθνικής Δράσης. Τσαμπήρας Σ., Ας…, σ. 30-31,
Σ. Τουρνάκης. Αναμνήσεις…, σ. 2, Φάκελος 5-6, Συνέντευξη Γ. Ιωαννίδη στο Σ. Τουρνάκη, σ. 56, Φάκελος 3-4, Αρχείο ΠΕΑΝ, ΙΑΜΜ, «Στην Ανώτατη Εμπορική», εφ. Ελληνικά Νειάτα, αρ.
φύλλου 16…, σ. 2, Χατζηβασιλείου Ε., ΠΕΑΝ…, σ. 193-194, 210,
«Ο προβολέας μας στην ΑΣΟ-ΕΕ» και «Ή με τους ακαδημαϊκούς θεσμούς και τους σπουδαστές ή
με τον Ανδρεάδη», εφ. Φλόγα, αρ. φύλλου 20…, σ. 2, «Η συνέλευση των καθηγητών και τα
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Μετά από αυτά τα γεγονότα ο έλεγχος της Σχολής περιήλθε στους σπουδαστές του
ΕΣΑΣ, οι οποίοι με αφορμή τα επεισόδια τοιχοκολλούν ανακοίνωση στο
Πολυτεχνείο, όπου μεταξύ άλλων αναφέρει: «Πληροφορούμεθα ότι το ΚΚΕ (ΕάμΕπόν-Ελάς) πρόκειται ν’ αρχίσει τρομοκρατική δράση. Κρούσματα ήδη
παρουσιάστηκαν με την επίθεση του Ελάς στην Ανωτάτη Εμπορική, η οποία απέτυχε
από τη δράση του ενωμένου Σπουδαστικού Συνόλου». Η κλιμάκωση της βίας, όπως
καταγράφεται από τις συμπλοκές των αντίπαλων φοιτητικών παρατάξεων στο
Πολυτεχνείο και την ΑΣΟΕΕ, αποτυπώνει το κλίμα μιας εμφύλιας σύρραξης που
μόλις ξεκινούσε. Κλίμα που αναπαρίσταται με αδιαμφισβήτητο τρόπο στη συνέχεια
της ανακοίνωσης: «Επειδή οι Σπουδαστές του Πολυτεχνείου απειλήθηκαν είτε
προφορικά είτε με τηλεφωνήματα, είτε με σημειώματα που πήραν στα σπίτια τους
(μεταξύ αυτών και πολλοί πρωτοετείς για να φοβηθούν) για τούτο προειδοποιούμε τους
τρομοκράτες του ΚΚΕ […] Για κάθε τρομοκρατικό κρούσμα εναντίον σπουδαστών του
ΕΜΠ θα υφίστανται ανάλογα μέτρα και συνέπειες πέντε Επονίτες σπουδαστές […] Για
κάθε γράψιμο ονόματος στους τοίχους ή σε έντυπα θα γράφωνται ανάλογα τα ονόματα
δέκα μελών του ΚΚΕ (Εάμ-Επόν-Ελάς) […] διαθέτουμε όλη την υλική δύναμη για να
τους απαντήσουμε ανάλογα!». 250 Με την απάντηση της ΕΠΟΝ Σπουδαστών, να
έρχεται αμέσως μετά μέσω της εφημερίδας της, η οποία γράφει στην πρώτη σελίδα:
«Φοιτητές και Φοιτήτριες, μέσα από τα μετερίζια της Σπουδαστικής ΕΠΟΝ τσακίστε
τους ψευτοτσολιάδες των Σιμάνα-Ράλλη, τους κρυπτοφασίστες-Πλαγιοφασίστες του
ΕΣΑΣ, τους αντάξιους της Γκεστάπο τρομοκράτες της Χι-ΕΔΕΣ-ΙΤ-ΠΕΑΝ». 251
Στα τέλη του έτους, ενώ στο βουνό συνεχίζεται η εμφύλια αιματοχυσία, η Αθήνα τα
βράδια μετατρέπεται σε πεδίο μάχης. 252 Η ανάληψη μεγαλύτερων και επιθετικότερων
πρωτοβουλιών του ΕΛΑΣ Σπουδαστών, μετά την επίθεση των Ταγμάτων Ασφαλείας
στην Πανεπιστημιακή Λέσχη και η ταυτόχρονη επέκταση του χώρου δράσης του στη
συνοικία του Γκύζη, αλλά και το ενδεχόμενο ένοπλης απάντησης του στον ΕΣΑΣ,
εξαιτίας της επικράτησης του στο Πολυτεχνείο και την ΑΣΟΕΕ, πυροδοτούν τις
εξελίξεις. 253 Έφοδοι, συλλήψεις και εκτελέσεις από τα Τάγματα Ασφαλείας,
εκτελέσεις από την ΟΠΛΑ, συμπλοκές ανάμεσα στον ΕΔΕΣ, τη «Χ» και τον ΕΛΑΣ,
είναι το καθημερινό σκηνικό που συμπληρώνει την εικόνα. 254 Κινούμενοι μέσα σε
αυτό, οι φοιτητές έχουν γίνει πλέον μέρος του προβλήματος. 255 Έτσι, καθώς πλησίαζε
ζητήματα της Σχολής», εφ. Η Φοιτητική, αρ. φύλλου 4, 6 Δεκεμβρίου 1943, σ. 4, Φάκελος 11,
Παράνομος Τύπος, Ε.Λ.Ι.Α.,
250
«Μία ανακοίνωσις.», εφ. Τρίαινα, αρ. φύλλου 3, 8 Δεκεμβρίου 1943, σ. 5, Φάκελος 11, Παράνομος
Τύπος, Ε.Λ.Ι.Α.,
251
«Εμπρός να σπάσουμε την τρομοκρατία», εφ. Φλόγα, αρ. φύλλου 21…, σ. 1,
252
Το Νοέμβριο έλαβε χώρα στις ανατολικές συνοικίες της Αθήνας, στον Υμηττό, επίθεση νέων των
εθνικιστικών οργανώσεων, εναντίον μιας αποθήκης όπλων του εφεδρικού ΕΛΑΣ. Ακολούθησε
σφοδρότατη σύγκρουση στην οποία επενέβησαν και οι Γερμανοί. Ζαούσης Α., Οι δύο Όχθες…, τ.
ΒΙ΄, σ. 376,
253
Στις 10 Δεκεμβρίου του 1943, ο φοιτητής Αθανάσιος Λημναίος πήγαινε στο σπίτι του, με το
συμφοιτητή του Αριστείδη Άρη, όταν το μέλος της Ειδικής Ασφάλειας, Κουρεμπανάς, τον
πυροβόλησε. Ο Αριστείδης πέθανε μετά από δύο μέρες. Γιάνναρης Γ., Φοιτητικά…, τ. Β΄, σ. 153,
254
Ο φοιτητής της ΕΔ, Σωτήρης Τσαμπήρας αφηγείται: «Στην περιφέρεια της Αθήνας η κυριαρχία του
ΕΑΜ είχε γίνει κράτος. Κάθε βράδυ βγαίνανε στου Γκύζη και στην Καισαριανή τα χωνιά. Που να
τολμήσει να περάσει αγωνιστής από άλλη οργάνωση, εθνικόφρονας! Αν έπεφτε στα περίπολα της
ΟΠΛΑ τον ρημάζανε στο ξύλο. Όμως παράλληλα είχανε σιγά σιγά φυτρώσει σ’ όλη την πολιτεία
ομάδες ασφαλίτες, τραμπούκοι απαίσιοι, ένας φρικαλέος υπόκοσμος, οι Μπουραντάδες, τα
μηχανοκίνητα και άλλοι. Οπλισμένοι ως τα δόντια από τον κατακτητή, πιάνανε τους πατριώτες και
τους παραδίνανε στους Γερμανούς αφού τους βασανίζανε φρικτά». Στάικος – Μακρής Π., Κίτσος
Μαλτέζος…, σ. 225-226,
255
Ένα απόγευμα του Δεκεμβρίου στο αμφιθέατρο της ΑΣΟΕΕ, μπήκε ένας φοιτητής με το κεφάλι
τυλιγμένο σε επιδέσμους, όπου με δυσκολία μπορούσε κάποιος να τον αναγνωρίσει. Ενημερώνει
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το τέλος του έτους, η πιθανότητα να αναμετρηθούν οι δύο φοιτητικές παρατάξεις για
τον τελικό έλεγχο των Ανώτατων Ιδρυμάτων, γινόταν τόσο σαφής, ώστε και οι δύο
«αντίπαλοι» κόντευαν να ξεχάσουν ότι υπάρχουν οι Γερμανοί.

Η μάχη των συσσιτίων

• Κατάργηση του Ταμείου Απόρων Φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ο εμφύλιος πόλεμος στο βουνό, τα Τάγματα Ασφαλείας στην πόλη, οι ένοπλοι
σπουδαστικοί λόχοι και τα κλειστά πανεπιστημιακά ιδρύματα, συσσωρεύουν το
αρνητικό τους φορτίο και εκτονώνουν την ένταση τους, γύρω από τη μάχη για τον
έλεγχο των φοιτητικών συσσιτίων. Στον πόλεμο αυτό εμπλέκονται η «κυβέρνηση» με
την Ειδική Ασφάλεια και τα Τάγματα Ασφαλείας και οι δύο φοιτητικές παρατάξεις,
με ορισμένα μέλη αλλά και οργανώσεις όπως η «Χ», που συμμετέχουν στον ΕΣΑΣ να
συνεργάζονται με τους πρώτους, ένα μεγάλο κομμάτι του να αντιδρά σε αυτή τη
συνεργασία και την ΕΠΟΝ να αμύνεται για τη διατήρηση των κεκτημένων.
Επομένως στην ύπαρξη των δύο εμπόλεμων φοιτητικών στρατοπέδων, προστίθεται
με την είσοδο στο 1944 και η ένοπλη δράση της «κυβέρνησης». Όσον αφορά στους
φοιτητές, εφόσον ανήκαν σε κάποιο στρατόπεδο λειτουργούσαν και ως στρατιώτες,
που χρειαζόταν το δικό τους «στρατώνα». Με αυτούς της ΕΠΟΝ να
«στρατοπεδεύουν» στο Πανεπιστήμιο και τους αντίστοιχους του ΕΣΑΣ στο
Πολυτεχνείο και την ΑΣΟΕΕ. Έτσι οι φοιτητές του Πανεπιστημίου που δεν ήταν
στην ΕΠΟΝ, έβρισκαν καταφύγιο στο Πολυτεχνείο και το αντίθετο.
Στο Πολυτεχνείο, ο ΕΣΑΣ που εκπροσωπείται από το Συμβούλιο της Ένωσης,
σκληραίνει τη στάση του εναντίον των σπουδαστών της ΕΠΟΝ. Επιδίδει τελεσίγραφο
στον πρύτανη, με το οποίο ζητά ονομαστικά τον αποκλεισμό 8 σπουδαστών και
αναφέρει πως το Συμβούλιο θα καθορίζει ποιοι θα εισέρχονται στο ίδρυμα. Σε
περίπτωση που δε γίνει δεκτό το αίτημα, τονίζεται πως θα κληθεί η συνέλευση των
σπουδαστών να αποφασίσει. Ο πρύτανης θυμωμένος απαντά, ότι δε θα επιτρέψει να
γίνει συνέλευση σε καμία αίθουσα του ιδρύματος. 256 Τη στάση του Συμβουλίου
αποδοκιμάζουν πολλοί μετριοπαθείς σπουδαστές, ένας από αυτούς είναι και ο
Κώστας Παναγιωτάκης. Μετά από αυτό η Σύγκλητος σχηματίζει την «Επιτροπή
Πολυτεχνικής Πρόνοιας», με κύριο στόχο την επιβολή της τάξεως και την
εξομάλυνση των σχέσεων μεταξύ των σπουδαστών, όπως αποκαλύπτει και η σύνθεση
της. 257 Πρόεδρος ήταν ο αντιπρύτανης Θ. Βαρούνης και μέλη, ο Αντ/ρχης Πυρ/κου Γ.
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τους υπόλοιπους ότι έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από την ΟΠΛΑ στου Γκύζη, λίγο πιο πέρα από το
σπίτι του. Η εκδίκηση ήταν άμεση, όσοι φοιτητές της ΕΠΟΝ βρίσκονταν στο αμφιθέατρο
προπηλακίστηκαν ανελέητα και πετάχτηκαν έξω από αυτό. Τσαμπήρας Σ., Ας…, σ. 31,
Την εποχή αυτή, εκδίδει το πρώτο φύλλο της η παράνομη εφημερίδα «Πάλη», που παρουσιάζεται
με υπότιτλο, «Όργανο εθνικού και εκπολιτιστικού αγώνα». Εντοπίστηκαν εφτά φύλλα, από 26
Ιανουαρίου μέχρι 9 Απριλίου 1944. Από το σύνολο των περιεχομένων της, ανάγεται το
συμπέρασμα πως ανήκει στο χώρο των μετριοπαθών φωνών των αστικών οργανώσεων. Αργότερα
υμνεί την προσπάθεια των φοιτητών να μετασχηματίσουν τον ΕΣΑΣ σε ενιαία οργάνωση.
Εξαίρεση στη μετριοπαθή στάση που υιοθετεί, αποτελεί το παρακάτω άρθρο: «Τους σπουδαστάς
του Πολυτεχνείου απασχολεί ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, ο κύριος πρύτανης επιμένει να αγνοήσει ένα
ολόκληρο έργο των σπουδαστών και να κάνει δικούς του σπουδαστικούς οργανισμούς ερχόμενος έτσι
σε αντίθεση με την ολότητα των σπουδαστών κι ευνοών ουσιαστικά μερικά παραστρατημένα στοιχεία.
Επίσης επιμένει να αφεθεί ελεύθερη η είσοδος στο Πολυτεχνείο μερικών δήθεν σπουδαστών, που
δυόμιση χρόνια τώρα δουλειά τους ήταν να καταπνίγουν κάθε εκδήλωση ελεύθερης σκέψεως και
συνειδήσεως και να υποκινούν αντιδράσεις σε κάθε ευγενική προσπάθεια των σπουδαστών. Ας
σημειωθεί ότι τα πρόσωπα αυτά είναι τέσσερα». «Η δράσις των σπουδαστών μας», εφ. Πάλη, αρ.
φύλλου 1, 26 Ιανουαρίου 1944, σ. 2, Αρχείο Ε. Ι. Τσουδερού, Φάκελος 29, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη,
Το μόνο κοινό στοιχείο αυτής της Επιτροπής με εκείνη που είχε συσταθεί το Νοέμβριο του 1942
και συμμετείχε το διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΣ, είναι το όνομα.
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Αναγνωστόπουλος, ο οποίος ήταν διοικητής της «Ανώτατης Εποπτείας Σπουδών»,
όπου υπάγονταν οι ευέλπιδες, και ο Α. Δημητρακόπουλος που είχε επαφές με το
υπουργείο Οικονομικών. Σε αυτή παρέμειναν οι Α. Σφήκας και Π. Χριστόπουλος,
γιατί όπως έχει ειπωθεί, είχαν κερδίσει την εκτίμηση του συνόλου των σπουδαστών
μέσα από τη δράση τους στο συσσίτιο. 258
Στο Πανεπιστήμιο στις 10 Ιανουαρίου, ημέρα που ήταν να ανοίξει το ίδρυμα,
συγκεντρώνονται οι φοιτητές του ΕΣΑΣ, συγκροτούν επιτροπές και τις
εξουσιοδοτούν να τους αντιπροσωπεύουν. Ταυτόχρονα, με ψήφισμα τους ζητούν την
έναρξη των μαθημάτων. Σε αυτό αναφέρουν «Δεν αρκεί να κερδίσωμε την Εθνική
Ελευθερία και να πραγματοποιήσουμε την Εδαφική Ολοκλήρωση. Πρέπει να φανούμε
άξιοι μιας ελεύθερης και Μεγάλης Πατρίδος». Το υπογράφουν ως «Προσωρινή
αντιπροσωπευτική επιτροπή» και το αποστέλλουν στο υπουργείο Παιδείας και στον
πρύτανη. Την ίδια μέρα, ξεκινά και η επίθεση της «κυβέρνησης,» για την κατάληψη
του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου, που στεγαζόταν στο Παλαιό Χημείο, στην
αυλή του οποίου γινόταν η διανομή του φοιτητικού συσσιτίου και ελεγχόταν από την
ΕΠΟΝ. 259 Σε πρώτη φάση έπρεπε να διαλυθεί ο οργανωτικός μηχανισμός του
Ταμείου Απόρων Φοιτητών (ΤΑΦ). Για το λόγο αυτό άντρες του Παπαγεωργίου και
ευέλπιδες της «Χ», κάνουν έφοδο στη Νομική Σχολή, όπου στεγαζόταν το ΤΑΦ.
Συλλαμβάνουν το συμβούλιο του, που αποτελούνταν από τους φοιτητές Νίκο
Ματσούκα της Νομικής (υπεύθυνο των φοιτητών στο ΤΑΦ), Δημήτρη Δημητριάδη
της Φιλολογίας, Ηλία Μπερδέση της Νομικής και Γκαστόν Βερναρδή της Ιατρικής.
Όλοι τους οδηγούνται στην οδό Μέρλιν, όπου μετά από βασανιστήρια μεταφέρονται
στις φυλακές του Χαϊδαρίου, στην απομόνωση του κτιρίου «15». Μετά από τις
συλλήψεις των μελών του συμβουλίου του, το ΤΑΦ καταργείται. 260
Την επόμενη μέρα οι φοιτητές του ΕΣΑΣ, με νέο υπόμνημα διαβεβαιώνουν τον
πρύτανη, «ότι το πλείστον των φοιτητών επιθυμεί την ησυχίαν εν τω Παν/μιο πράγμα
το οποίον ετόνισαν εις τους συγκεντρωθέντας φοιτητάς χθες τα μέλη της επιτροπής
μας», υποσχόμενοι ότι θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για να το πετύχουν. 261 Ενώ
στις 15 του μήνα, το Κεντρικό του Συμβούλιο εκδίδει ανακοίνωση με την οποία
καταδικάζει την επέμβαση των οργάνων της Ασφαλείας και τη σύλληψη των
φοιτητών. 262
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Πρακτικά Συγκλήτου 1944, 1η Συνεδρία της 8ης Ιανουαρίου 1944, σ. 47-51, Αρχείο Ε.Μ.Π.,
Το Γυμναστήριο από τον Ιανουάριο του 1943 είχε μετατραπεί σε χώρο διανομής των φοιτητικών
συσσιτίων. Η αυλή του ήταν η γνωστή αυλή του Χημείου, από τους πιο γνωστούς
πανεπιστημιακούς χώρους που συγκεντρώνονταν οι επονίτες φοιτητές. Βρισκόταν πάνω στους
δρόμους Χαρ. Τρικούπη-Σόλωνος και Μαυρομιχάλη. Φλουντζής Α., Χαϊδάρι…, σ. 521,
Οι φοιτητές αυτοί μαζί με τους συναδέλφους τους Σταμάτη Κατωτάκη, Ντίνο Νικηταράκο και
Μπέττη Βακαλοπούλου θα αποτελέσουν τη βάση της Σπουδάζουσας στο στρατόπεδο. Οι τρεις
πρώτοι του συμβουλίου του ΤΑΦ, στάλθηκαν σε γερμανικό στρατόπεδο, από όπου δεν γύρισαν
ποτέ. Η Βακαλοπούλου, σπουδάστρια της Αρχιτεκτονικής, είχε συλληφθεί στις 20 Ιανουαρίου του
1944, στο κατάστημα «Αλυσίδα» επί της οδού Πατησίων, από ένα αξιωματικό και 4 ευέλπιδες των
Ταγμάτων Ασφαλείας. Βασανίστηκε από αυτούς, σε ένα στρατώνα κοντά στη γέφυρα του Κηφισού
και παραδόθηκε στα Ες-Ες το ίδιο απόγευμα. Έμεινε στη Μέρλιν τρία μερόνυχτα και κατέληξε στο
Χαϊδάρι. Φλουντζής Α., Χαϊδάρι…, σ. 522, 536, Αξιώτη Μ., Αθήνα…, σ. 53, Αξιώτη Μ.,
Άπαντα…, σ. 326,
Φάκελος: 3/8, Ψήφισμα των φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών, 10 Ιανουαρίου 1944, Αρχείο
ΕΚΠΑ,
«Το Κ.Σ. του ΕΣΑΣ», εφ. Μαχητής, αρ. φύλλου 2, 3 Μαρτίου 1944, σ. 2, Φάκελος 7, Παράνομος
Τύπος, Ε.Λ.Ι.Α.,
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Ανάληψη πρωτοβουλιών από τον ΕΣΑΣ για την περίθαλψη των
βομβόπληκτων
Εντωμεταξύ την Τρίτη 11 Ιανουαρίου, όπως ήδη αναφέραμε, αμερικάνικα
αεροπλάνα βομβαρδίζουν τον Πειραιά. Το βράδυ λαμβάνει χώρα νέος βομβαρδισμός.
Φτωχογειτονιές ολόκληρες ισοπεδώνονται, άνθρωποι θάβονται στα χαλάσματα. Ο
θλιβερός απολογισμός κάνει λόγο για πάνω από τριακόσιους νεκρούς και
εκατοντάδες αγνοούμενους. Επί πολλές ημέρες οι εφημερίδες δημοσιεύουν,
καταλόγους νεκρών και τραυματιών που αναγνωρίστηκαν. Κατά το γερμανικό
πολεμικό ανακοινωθέν, έχασαν τη ζωή τους «ανεξακρίβωτος αριθμός γερμανών».
Μαζί με τους Γερμανούς και τις λιμενικές εγκαταστάσεις, καταστράφηκε σχεδόν
ολόκληρος ο Πειραιάς και για μήνες μεγάλες περιοχές του παρέμειναν ακατοίκητες.
Με ερειπωμένα τα σπίτια τους, οι κάτοικοι του παίρνουν τα παιδιά τους και με τα
λίγα υπάρχοντα τους στα χέρια ή σε καροτσάκια, ανεβαίνουν με τα πόδια στην
Αθήνα. Χιλιάδες κόσμος. Η γερμανική προπαγάνδα εκμεταλλεύθηκε το γεγονός και
έβγαλε κινητό μαγειρείο στην οδό Σόλωνος, μοιράζοντας συσσίτιο στους
βομβόπληκτους. Σε λίγο, τον επισιτισμό τους αναλαμβάνουν ο Διεθνής Ερυθρός
Σταυρός και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών. 263
Ο συνδυασμός των φοιτητικών αναταραχών, με την άνοδο των Πειραιωτών
βομβόπληκτων στην Αθήνα, κράτησε τα ΑΕΙ κλειστά. Η εξέλιξη αυτή βρήκε σε
ετοιμότητα τους φοιτητές του ΕΣΑΣ, οι οποίοι επεδίωξαν μέσα από το φιλανθρωπικό
έργο της περίθαλψης των βομβόπληκτων, να οικοδομήσουν το κοινωνικό εκείνο
προφίλ που θα αποτελούσε το αντίβαρο, στις μέχρι τότε πρωτοβουλίες της ΕΠΟΝ
στον τομέα αυτό. Οι Εσασίτες λοιπόν του Πανεπιστημίου, με επικεφαλής τον Κίτσο
Μαλτέζο, το Δημήτρη Νιάνια, την Άννα Πιπινέλη, το Γιώργο Λιάλιο, το Σπύρο
Ιακωβίδη και το Σάκη Πεπονή, «εισβάλουν» στη Νομική και δίνουν στους
βομβόπληκτους την αίθουσα της οδού Σίνα, για να στεγαστούν. 264 Μόλις το πλήθος
των προσφύγων μπαίνει στο κτίριο, σπάνε οι σωλήνες και όλα πλημμυρίζουν.
Αμέσως σχηματίζεται επιτροπή που κατευθύνεται στο δήμαρχο της Αθήνας, Άγγελο
Γεωργάτο, εκείνος τους μιλά με προσβλητικό τρόπο και τους διώχνει. Λίγο αργότερα
οι βλάβες επιδιορθώνονται και ο Ερυθρός Σταυρός αρχίζει να στέλνει καζάνια με
συσσίτιο. Τον έλεγχο αυτού του συσσιτίου τον διατηρούν οι φοιτητές του ΕΣΑΣ, με
ένοπλη περιφρούρηση. 265
Νομιμοφανή παράσταση όμως, όπως οι Επονίτες με το ΤΑΦ, δεν είχαν. Επιχειρούν
λοιπόν να πετύχουν τη νομιμοποίηση τους, ως εθελοντική επιτροπή ή ως ομάδα
φοιτητών. Οι μόνοι που μπορούσαν να τη δώσουν, ήταν οι καθηγητές που μετά τη
διακοπή των μαθημάτων, είχαν παραμείνει εγκατεστημένοι σε ένα από τα
σπουδαστήρια και προσφέρανε τη συμπαράσταση τους σε ανάλογες φοιτητικές
δραστηριότητες. Μετά από επανειλημμένες προσπάθειες να έρθουν σε επαφή, που
έδωσαν στον Πεπονή την εντύπωση ότι επιδίωκαν να τους αποφύγουν, κατάφερε μία
επιτροπή αποτελούμενη από ίδιο, την Άννα Πιπινέλη, τον Ιάσωνα Μαυρίδη και δύο
άλλους, να συναντήσει το Γιώργο Πανταζή και τον Άγγελο Αγγελόπουλο. Στη
•
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264
265

Την περίοδο αυτή παρατηρείται έντονη κινητικότητα των αρχών κατοχής. Η πόλη της Αθήνας
γίνεται θέρετρο στρατιωτικών ετοιμασιών, με την προσθήκη διαφόρων μέσων άμυνας. Γεγονός που
εντείνει τους φόβους των Αθηναίων, ότι επίκειται συμμαχικός βομβαρδισμός στην πόλη.
Πρακτικά…, Συνεδρία δέκατη όγδοη της 26ης Φεβρουαρίου 1944, σ. 6, Αρχείο ΕΚΠΑ, Στάικος –
Μακρής Π., Κίτσος Μαλτέζος…, σ. 235, Τομανάς Κ., Χρονικό…, σ. 248, Δημητριάδου Μ., Από
όσα…, σ. 114, Χρηστίδης Χ., Χρόνια…, σ. 467, Γασπαρινάτος Σ., Η κατοχή..., τ. Α, σ. 61,
Νιάνιας Δ. Προσωπική συνέντευξη…,
Στάικος – Μακρής Π., Κίτσος Μαλτέζος…, σ. 236, Χατζηβασιλείου Ε., ΠΕΑΝ…, σ. 223, Πεπονής
Α., Προσωπική…, σ. 75, Λιάλος Γ. Φοιτητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Προσωπική συνέντευξη στη γράφουσα στις 13-4-2006.
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συνάντηση ήταν παρών και ο γραμματέας της ΕΠΟΝ στην Ιατρική Σχολή, Λεωνίδας
Κύρκος. 266 Ο Πεπονής πραγματικά εκνευρισμένος μίλησε με έντονο τρόπο στους
καθηγητές, οι οποίοι προσπάθησαν να ηρεμήσουν την κατάσταση, προτρέποντας τους
φοιτητές να επιδείξουν πνεύμα ενότητας και ομόνοιας. Η συζήτηση τελικά δεν
οδήγησε πουθενά και η επιτροπή έφυγε χωρίς να επιτύχει το στόχο της. Παρόλα αυτά
οι φοιτητές του ΕΣΑΣ πλαισιωμένοι από το λόχο τους της ΡΑΝ, συνέχισαν να
μοιράζουν το συσσίτιο, που παραλάμβαναν από τον Ερυθρό Σταυρό. Παράλληλα
όμως, την περίθαλψη των προσφύγων επιχείρησαν να τη συνδυάσουν και με την
εθνική τους διαφώτιση. Όπως γράφει ο Πεπονής «σηκωνόμασταν αυτοσχέδιοι
ρήτορες, και τους τραβούσαμε από ένα λογύδριο για το ποιοι είμαστε, για το τι
πιστεύαμε και για Μεγάλη Ελλάδα. Μέσα στη δυστυχία τους, μας άκουγαν με κάποια
έκπληξη και, τελικά, με αδιαφορία». 267
Τις μέρες αυτές, κάνει την εμφάνιση της και μια άλλη κατηγορία φοιτητών, αυτή
που είχε εφοδιαστεί με άδειες οπλοφορίας από την ασφάλεια. 268 Επικεφαλής τους, ο
Γιώργος Γεωργούδης, ένας φοιτητής της Ιατρικής, φανατικός αντικομουνιστής.
Εισβάλουν στο χώρο, χωρίς να βοηθάνε στο συσσίτιο και αρχίζουν κατευθείαν τους
λόγους. Καταφέρονται με μένος, εναντίον του κομουνισμού και των κομουνιστών
φοιτητών. Ο Πεπονής συναντά το Μαλτέζο, τον ενημερώνει και συμφωνούν «πως και
οι άνθρωποι και οι μέθοδοι τους είτανε ξένοι». Στο κτίριο της οδού Σινά τώρα, η
ατμόσφαιρα έχει αλλάξει. Κυκλοφορούν πια δύο ομάδες, με το ίδιο χρώμα αλλά με
διαφορετικές ιδέες και προπαντός αλλιώτικη νοοτροπία. Οι φοιτητές του ΕΣΑΣ
καθορίζουν συνάντηση μαζί τους, περί τα τέλη Ιανουαρίου. Σε αυτήν ο Γεωργούδης,
καθυβρίζει τον Κίτσο Μαλτέζο σα φιλοκομουνιστή και προσβάλει την Άννα Πιπινέλη που βρίσκεται δίπλα του. Ο Πεπονής ύστερα από συνεννόηση με το Μαλτέζο,
απαντά και μετά η συγκέντρωση διαλύεται. Τελικά, η ομάδα των εθνικιστών εγκαταστάθηκε δυναμικά στο κτίριο της Σινά και οι φοιτητές του ΕΣΑΣ αποχώρησαν. 269
Αντίστοιχα στο Πολυτεχνείο, οι σπουδαστές του ΕΣΑΣ αμέσως μετά το
βομβαρδισμό κατευθύνονται στον Πειραιά, όπου οδηγούν και εγκαθιστούν στο
ίδρυμα όσους περισσότερους βοβμόπληκτους μπορούν. 270 Στις αίθουσες του ιδρύματος, στεγάστηκαν τελικά 2600 βομβόπληκτοι και από αυτούς οι 65 ήταν σπουδαστές
του Πολυτεχνείου. Οι Εσασίτες τώρα κοιμούνται στο Πολυτεχνείο και παρέχουν τη
βοήθεια τους στους πληγέντες συνανθρώπους τους. Η Σύγκλητος από την πλευρά
της, συγκροτεί μία Επιτροπή Στεγάσεως με στόχο να βρει καταλύματα, ώστε να
μεταφερθούν από τα ΑΕΙ. 271 Αντίθετα στην ΑΣΟΕΕ, η Σύγκλητος αποφάσισε να μην
τους δεχτεί και έκλεισε τις πόρτες του ιδρύματος. Όμως μια ομάδα σπουδαστών του
ΕΣΑΣ της Σχολής, στην πλειοψηφία τους Πεανίτες, τις παραβίασαν και έβαλαν τον
κόσμο μέσα. Πάνω από χίλια άτομα στεγάστηκαν πρόχειρα στους χώρους της
ΑΣΟΕΕ και κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες, οι σπουδαστές ανέλαβαν την
περίθαλψη τους. Τα βράδια κοιμόντουσαν εκεί και βοηθούσαν στα συσσίτια του
266
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270
271

Weber J., Πρόσωπα…, σ. 62,
Πεπονής Α., Προσωπική…, σ. 76-77, «Η δράσις των σπουδαστών μας», εφ. Πάλη, αρ. φύλλου 1…,
σ. 2,
Ανάμεσα τους και ελάχιστα μέλη της Ιερής Ταξιαρχίας, τα οποία θα εφοδιαστούν και αυτά με
γερμανικές άδειες οπλοφορίας και θα συνεργαστούν με την Ειδική Ασφάλεια, στη δίωξη των
κομουνιστών. Στάικος – Μακρής Π., Κίτσος Μαλτέζος…, σ. 120,
Στάικος – Μακρής Π., ο.π., σ. 237, Πεπονής Α., Προσωπική…, σ. 78-79,
Λιβιεράτος Α. Προσωπική συνέντευξη…,
Η μεταστέγαση τους από το Πολυτεχνείο ξεκίνησε στα τέλη Μαρτίου και ολοκληρώθηκε στις 7
Απριλίου. Πρακτικά Συγκλήτου 1944, 1η Συνεδρία της 8ης Ιανουαρίου 1944, σ. 47-49, 5η Συνεδρία
της 25ης Φεβρουαρίου 1944, σ. 5, 7η Συνεδρία της 31ης Μαρτίου 1944, σ. 3-4, 8η Συνεδρία της 7ης
Απριλίου 1944, σ. 2,
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Ερυθρού Σταυρού. Παράλληλα όμως, έχοντας εγκατασταθεί σε δύο-τρία γραφεία της
Σχολής, τη μετέτρεψαν σε καταφύγιο και ορμητήριο τους. Ύστερα από τα επεισόδια
του Δεκεμβρίου, πολλοί Εσασίτες οπλοφορούσαν και έβγαιναν συχνά περίπολο τρειςτέσσερις μαζί, στους δρόμους λίγα τετράγωνα γύρω από τη Σχολή. 272
Οι βομβόπληκτοι στεγάστηκαν και στις αίθουσες του «Παρνασσού», που βρισκόταν
στην οδό Κατακουζηνού, πίσω από την πλατεία Κάνιγγος. Εκεί γινόταν και τα
μαθήματα της Παντείου. Παρόλα αυτά, την πρωτοβουλία της περίθαλψης τους
ανέλαβαν σπουδαστές της ΑΣΟΕΕ. Πρωταγωνίστησαν οι κοπέλες της ΠΕΑΝ μαζί με
νέους της οργάνωσης, οι οποίοι επιμεληθήκανε του συσσιτίου 1500 ατόμων,
συγκεντρώσανε ρούχα για τους ίδιους και τα παιδιά τους και μεριμνήσανε για την
ιατρική τους περίθαλψη. Συντονιστές του εγχειρήματος ήταν οι Νίκος Δεσύλλας,
Μιχάλης Δεσύλλας, Καίτη Δεσύλλα, Μικές Χούλης, Θάνος Κραλίδης, Βλάσης
Παπαδόπουλος, Νίκος Στατήρης. 273
• Δολοφονία του Κίτσου Μαλτέζου
Μέσα στον Ιανουάριο ταυτόχρονα με την περίθαλψη των βοβμόπληκτων, οι
επιθέσεις της «κυβέρνησης» εναντίον των Επονιτών φοιτητών συνεχίζονται και
εντείνονται. Με τον ίδιο ρυθμό αυξάνονται και τα φαινόμενα συνεργασίας, μελών και
οργανώσεων του ΕΣΑΣ με αυτήν. Το μήνα αυτό καταγράφονται έξι επιθέσεις
εναντίον των φοιτητών του Πανεπιστημίου. Οι επιθέσεις αυτές εκδηλώνονται μέσα
στους χώρους του ιδρύματος, αλλά και στα σπίτια τους. 274 Αντιδρώντας οι Επονίτες,
σχηματίζουν άμεσα επιτροπές, στις οποίες συμμετέχουν και φοιτητές της
μετριοπαθούς πτέρυγας του ΕΣΑΣ, ζητώντας την απόλυση των συλληφθέντων. 275 Η
βία, δε μπορούσε πλέον να ελεγχθεί από τους πιο μετριοπαθείς. Η απάντηση των
αριστερών, στις συνεχείς προσαγωγές Επονιτών φοιτητών στην Ασφάλεια και τη
Γκεστάπο, είναι σκληρή και εκδηλώνεται με τη δολοφονία του φοιτητή της Νομικής,
Κίτσου Μαλτέζου. Ο κύκλος του αίματος έχει ξεκινήσει, αναδεικνύοντας σε όλο του
το εύρος, το μίσος που έχει γιγαντωθεί. Από το σημείο αυτό και μέχρι την
απελευθέρωση, οι φοιτητές διολισθαίνουν ολοένα και περισσότερο σε μια εμφύλια
σύγκρουση, που ουσιαστικά υποσκάπτει το μέλλον τους και θάβει τα οράματα τους.
Δύο βδομάδες πριν τη δολοφονία, ο Μαλτέζος είχε πει στη φοιτήτρια της Ανώτατης
Σχολής Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) Ναταλία Μελά, που ήταν στην ΕΠΟΝ, «φύγε από την
ΕΠΟΝ θα αιματοκυλιστούμε» και αυτή του απάντησε «δεν τ’ αφήνεις αυτά τα
φιλολογικά». 276 Το πρωί της Τρίτης 1 Φεβρουαρίου, ο Πεπονής αναφέρει: «Μόλις
Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο σπουδαστής της ΑΣΟΕΕ, Τσαμπήρας Σωτήρης: «Συχνά τις
νύχτες κινούσαμε μερικές δεκάδες σπουδαστές να κάνουμε ντου σε ακραίες περιοχές της πολιτείας·
στου Γκύζη ή στο Παγκράτι, να χτυπηθούμε με τους εαμίτες». Τσαμπήρας Σ., Ας…, σ. 31-32, Σ.
Τουρνάκης. Αναμνήσεις…, σ. 3, Φάκελος 5-6, Αρχείο ΠΕΑΝ, ΙΑΜΜ,
273
Στις 24 Μαρτίου το μεσημέρι, την ώρα της διανομής του συσσιτίου, οι σπουδαστές αυτοί ακούνε
το θόρυβο που κάνουν τα καμιόνια των Γερμανών και προλαβαίνουν να φύγουν. Ο μόνος
συλληφθέντας ήταν ο Κραλίδης, ο οποίος κατά τη μεταφορά του κατάφερε να δραπετεύσει και
αυτός. Συνεντεύξεις στο Σ. Τουρνάκη των: Ν. Στατήρη (27 Νοεμβρίου 2002), σ. 13-14, και Μ.
Δεσύλλα, σ. 17, Έγγραφο «Γυναικείο Τμήμα ΠΕΑΝ», Φάκελος 3-4, Αρχείο ΠΕΑΝ, ΙΑΜΜ,
274
«Στις 22/1 πηδούν από τα παράθυρα του Παν. Γυμναστηρίου με κουμπούρες. Πιάνουν το φοιτητή
Κατωτάκη οι ευέλπιδες, μ’ επικεφαλής τον Πλασκούδη και τον παραδίδουν στους γερμανούς».
«Άγριες επιθέσεις κατά των φοιτητών μας», εφ. Νέα Γενιά, αρ. φύλλου 28, 3 Μαρτίου 1944, σ. 1,
Φάκελος 8, Παράνομος Τύπος, Ε.Λ.Ι.Α., Πρακτικά…, Συνεδρία δέκατη τρίτη της 25ης Ιανουαρίου
1944, σ. 4, Αρχείο ΕΚΠΑ,
275
«Η δράσις των σπουδαστών μας», εφ. Πάλη, αρ. φύλλου 1…, σ. 2,
276
Την ημέρα της δολοφονίας του, ήταν αυτόπτης μάρτυρας. Τον είδε να σφαδάζει μπροστά από το
άγαλμα του Βύρωνα. Τότε την πλησίασε κάποιος και της είπε: «Σκοτώνουν τον τελευταίο
Μακρυγιάννη». Φεύγοντας από εκεί, παίρνει τηλέφωνο στη Μαρία Αναγνωστοπούλου και στον
272
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έφθασα στο γραφείο μου, με πήρε στο τηλέφωνο ο Κίτσος. "Χτες το βράδυ μου ρίξανε…
Συνεννοήθηκα και με τον Ρόδη να συναντηθούμε στο Πολυτεχνείο να δούμε τι θα
πρέπει να κάνομε, έλα και συ"». 277 Μετά το τηλέφωνο στις 10 το πρωί, ο Μαλτέζος
έφυγε από το σπίτι του και προχώρησε στη διασταύρωση των οδών Αμαλίας και
Φιλελλήνων, για να πάρει το τραμ. Μόλις έφτασε στη στάση του τραμ, δέχτηκε τη
δολοφονική επίθεση του φοιτητή της Ιατρικής, Νίκου Κουρουνιώτη και έπεσε
νεκρός. 278 Ο Κουρουνιώτης ήταν στέλεχος της ΕΠΟΝ, φίλος και σύντροφος του
Μαλτέζου, από την εποχή της δράσης του στην αριστερά. Η δολοφονία του που έγινε
από την αριστερή παράταξη, θεμελίωσε τον υφέρποντα διχασμό στο φοιτητικό και
σπουδαστικό κίνημα της εποχής, υψώνοντας φραγμό αίματος ανάμεσα στις
φοιτητικές οργανώσεις. Καθιστώντας ουσιαστικά, μια κάποια μελλοντική
συνεννόηση και συμφιλίωση τους, αδύνατη. 279
Ο Κίτσος Μαλτέζος-Μακρυγιάννης όπως έχει ειπωθεί, αρχικά ήταν βασικό και
καθοδηγητικό στέλεχος του ΕΑΜ Νέων και λίγο αργότερα της ΕΠΟΝ. Στην πορεία
όμως μεταπήδησε στις αστικές οργανώσεις και συγκεκριμένα στη ΡΑΝ. Ο λόγος που
έφυγε όπως περιγράφει ο Πεπονής, ήταν γιατί ένιωθε «αηδιασμένος απ’ τις μεθόδους
συκοφαντίας και βίας που είχε χρησιμοποιήσει η κομμουνιστική καθοδήγηση κατά των
συναδέλφων του αντιπάλων, δεξιών και τροτσκιστών, για να κρατήσει τον έλεγχο του
Ταμείου Απόρων Φοιτητών». 280 Η ακτινοβολία της προσωπικότητας του Μαλτέζου
ήταν μεγάλη και οργανωτικός όπως ήταν, χρησιμοποιώντας την προηγούμενη του
εμπειρία, κατάφερε να συγκροτήσει αποτελεσματικά τους αστικούς φοιτητικούς
σχηματισμούς, γεγονός που προκάλεσε οργή στην ΕΠΟΝ, καθώς η αποστασία αυτή
θεωρήθηκε επικίνδυνη. 281 Η δολοφονία του λοιπόν μπορεί να ήταν πράξη εκδίκησης
ή παραδειγματισμού εξαιτίας της αποστασίας, δεν πρέπει όμως να αποκλείεται και η
εκτίμηση ότι μπορεί να οφειλόταν και σε προσωπικά κίνητρα ή τέλος να ήταν
αποτέλεσμα του συνδυασμού και των δύο. 282
Την επόμενη μέρα στην κηδεία του Μαλτέζου, παραβρέθηκε και ο
«πρωθυπουργός», που βρήκε ευκαιρία να βροντοφωνάξει, ότι τώρα δικαιωνόταν για
όσα έλεγε για τους κομουνιστές. 283 Στη νεκρική πομπή, ο Θανάσης Γκρινιάτσος, ο
Ντίνος Τσαμαδός, ο Θάνος Μονάς, ο Χριστόφορος Στράτος, ο Στάμος Μακρής και
άλλοι μεταφέρουν το φέρετρο. Την ώρα της ταφής, πολλοί μαθαίνουν έκπληκτοι, πως
ο Κίτσος Μαλτέζος ήταν τρισέγγονος του στρατηγού Γιάννη Μακρυγιάννη. Όταν η
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Κώστα Φιλίνη και τους ανακοινώνει ότι αποχωρεί από την οργάνωση. Μελά Ν. Προσωπική
συνέντευξη…,
Ο Πεπονής συνεχίζει: «Θα πέρασε περίπου μια ώρα, ίσως και περισσότερο, όταν χτύπησε το
τηλέφωνο και τούτη τη φορά ακούστηκε η φωνή του Τάκη ραγισμένη: "Σκότωσαν τον Κίτσο…",
"Ψέματα, μιλήσαμε απ’ το τηλέφωνο μόλις προ μιας ώρας". "Σου λέω τον σκότωσαν πάω απ’ το
νεκροτομείο και μετά θα έρθω εκεί μη φύγεις"». Πεπονής Α., Προσωπική…, σ. 82,
«Κίτσος Μαλτέζος», εφ. Πάλη, αρ. φύλλου 2, 4 Φεβρουαρίου 1944, σ. 2, Αρχείο Ε. Ι. Τσουδερού,
Φάκελος 29, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, Γαβαλάς Π. Προσωπική συνέντευξη…, «Κίτσος Μαλτέζος»,
εφ. Ελεύθερη Σκέψη, αρ. φύλλου 18, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1944, σ. 3, Φάκελος 4, Παράνομος
Τύπος, Ε.Λ.Ι.Α.,
Λάζος Χ., Ελληνικό…, σ. 292,
Πεπονής Α., Προσωπική…, σ. 71,
Λάζος Χ., Ελληνικό…, σ. 292-293,
Ο Λεωνίδας Κύρκος κλείνει προς την πρώτη άποψη: «Κάποια στιγμή στράφηκε στην άλλη πλευρά
και αυτό οδήγησε σε καχυποψία για το πρόσωπο του. Αποφασίστηκε ότι η μετακίνηση του θα
γνωστοποιούσε μυστικά της οργάνωσης. Αποφάσισαν να τον εξοντώσουν. Οι ίδιοι οι προσωπικοί του
φίλοι ψήφισαν να προχωρήσει η δολοφονία». Την ίδια άποψη έχει και ο Κώστας Φιλίνης: «Τον
σκότωσαν γιατί είχε μυστικά από την οργάνωση. Πίστευαν ότι θα έδινε στοιχεία στην άλλη πλευρά».
Κύρκος Λ. και Φιλίνης Κ. Προσωπική συνέντευξη…,
Πρακτικά Συγκλήτου 1944, 3η Συνεδρία της 4ης Φεβρουαρίου 1944, σ. 4, Αρχείο Ε.Μ.Π.,
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κηδεία τελείωσε, το πλήθος των νέων έψαλλε τον εθνικό ύμνο και τυφλωμένο από
οργή ζητούσε εκδίκηση. Έτσι, μια ομάδα 200 περίπου φοιτητών του ΕΣΑΣ, ανάμεσα
στους οποίους υπήρχαν και πολλά ακραία στοιχεία, κατευθύνθηκε στο χώρο των
φοιτητικών συσσιτίων. Εκεί από νωρίς υπήρχε αναβρασμός και μία έξαψη μεταξύ
των φοιτητών, σαν κάτι να περίμεναν. Επόπτης των συσσιτίων τη μέρα αυτή, ήταν ο
καθηγητής της Νομικής, Ξ. Ζολώτας. Όταν έφτασε η ομάδα αυτή στο Χημείο, ο
Ζολώτας τους ρώτησε τι θέλουνε, τότε του επιτέθηκαν φραστικά με βαριές
εκφράσεις, χαρακτηρίζοντας όλο το Πανεπιστήμιο κομουνιστικό. Ο καθηγητής
προσπάθησε μάταια να επιβάλει την τάξη, φωνάζοντας: «Παρακαλώ, Κύριοι,
Ηρεμήστε!». Όμως τίποτα δε μπορούσε να τους σταματήσει. Φωνάζανε εναντίον του
δολοφόνου, όντας εξοργισμένοι γιατί τον κρύβουν και δεν τον σκοτώνουν.
Ακολούθως, παραμερίσανε τον καθηγητή και ξεκίνησαν τα επεισόδια. 284
Εκτελέσεις και αγριότητες έγιναν πολλές, όμως είχαν την αιτιολογία της προδοσίας
και της συνεργασίας με τον κατακτητή. Το επιχείρημα αυτό στην περίπτωση του
Μαλτέζου δε μπορούσε να σταθεί. Επιπλέον αυτή η εκτέλεση ήταν τόσο
εξατομικευμένη και επιδιώχθηκε ξανά και ξανά, που προκάλεσε έντονη αντιεαμική
αντίδραση, ακόμη και στους μετριοπαθείς φοιτητές. Ενώ ενέτεινε και τους υπαρξιακούς τους φόβους, καθώς ένιωθαν ότι η δράση της ΕΠΟΝ, επεκτεινόταν από την
ηθική απαξίωση στη φυσική τους εξόντωση. 285 Αμέσως μετά στις 3 Φεβρουαρίου, η
Εθνική Δράση μιλά στην εφημερίδα της, «για σφαίρες εγκάθετων δολοφόνων» που
«έριξαν νεκρό τον Κίτσο Μαλτέζο». 286 Την επόμενη μέρα, η ΠΕΑΝ δημοσιεύει άρθρο
για το Μαλτέζο καταγγέλλοντας «εκείνους που για σκοπό τους έχουν τον αφανισμό της
πατρίδας», την «κόκκινη δολοφονική σπείρα του ΚΚΕ (ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ-ΟΠΛΑ)»
και την «κόκκινη τρομοκρατία». 287 Ενώ στις 25 Μαρτίου χαρακτηρίζει τον
Κουρουνιώτη «συνταξιούχο φοιτητή που είχε διατελέσει με τη σειρά του χαφιές της
Ασφάλειας στο Πανεπιστήμιο επί Μανιαδάκη». 288 Σε «κόκκινη 4η Αυγούστου»
αναφέρονται τα «Ελληνικά Νειάτα», της Ιερής Ταξιαρχίας, σε αντίστοιχο θρηνητικό
άρθρο. Ενώ στο επόμενο φύλλο τους δημοσιεύουν επίσημη δήλωση της οργάνωσης,
στην οποία τονίζουν την αντίθεση της «σε κάθε ομαδική ή ατομική τρομοκρατία από
οποιαδήποτε πλευρά και αν προέρχεται», καταδικάζοντας «όμοια», όπως αναφέρει, τις
ενέργειες και της ΟΠΛΑ και των Ταγμάτων. Ενώ η ΡΑΝ δημοσιεύει υμνητικό άρθρο
για το Μαλτέζο. 289 Ιδιαίτερα ενδεικτικό είναι και το γεγονός ότι η «Δόξα», στα
επόμενα δύο φύλλα της, δημοσιεύει στην πρώτη σελίδα και σε πλαίσιο, την
ανακοίνωση της εξόριστης κυβέρνησης που προειδοποιούσε για τη δράση της ΟΠΛΑ
Πρακτικά…, Συνεδρία δέκατη πέμπτη της 8ης Φεβρουαρίου 1944, σ. 12, Αρχείο ΕΚΠΑ, «Η κηδεία
του, τα επεισόδια, συνέχεια ταχτικής δολοφονιών», εφ. Ελληνικά Νειάτα, αρ. φύλλου 18,
Φεβρουάριος 1944, σ. 2, Φάκελος 4, Παράνομος Τύπος, Ε.Λ.Ι.Α., Στάικος – Μακρής Π., Κίτσος
Μαλτέζος…, σ. 250-251, Χατζηβασιλείου Ε., ΠΕΑΝ…, σ. 223,
285
Η «Φλόγα» στις 23 Φεβρουαρίου γράφει: «Τι άλλο μπορούν ν’ περιμένουν τέτοιοι προδότες παρά το
πατριωτικό βόλι που το Έθνος χρωστάει στους Μαλτέζους; Και τα λιγοστά μέλη των Χ-ΙΤ-ΠΕΑΝΕΔΕΣ τι άλλο περιμένουν για να ξεκαθαρίσουν τις οργανώσεις τους απ’ τους προδότες και να τις
οδηγήσουν στην ΕΠΟΝ;». «Κατρακυλόντας στην προδοσία και το αίσχος», εφ. Φλόγα, αρ. φύλλου
24…, 23 Φεβρουαρίου 1944, σ. 1, Φάκελος 11, Παράνομος Τύπος, Ε.Λ.Ι.Α., Πεπονής Α.,
Προσωπική…, σ. 88,
286
Η οργάνωση είχε καταθέσει και στεφάνι στην κηδεία. «Κίτσος Μαλτέζος», εφ. Φοιτητική Δράση,
αρ. φύλλου 3, 3 Ιανουαρίου 1944, Φάκελος 11, Παράνομος Τύπος, Ε.Λ.Ι.Α.
287
«Κίτσος Μαλτέζος», εφ. Δόξα, αρ. φύλλου 32, 4 Φεβρουαρίου 1944, σ. 4, Φάκελος 3, Παράνομος
Τύπος, Ε.Λ.Ι.Α.
288
«Οι χθεσινοί δηλωσίαι που σήμερα δολοφονούν», εφ. Δόξα, αρ. φύλλου 35, 25 Μαρτίου 1944, σ. 3,
Φάκελος: ΠΕΑΝ…, Ε.Λ.Ι.Α.,
289
«Ανατολή Ανατολών», εφ. Κήρυξ, αρ. φύλλου 3, 12 Φεβρουαρίου 1944, σ. 1, Φάκελος 6,
Παράνομος Τύπος, Ε.Λ.Ι.Α.,
284
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και δήλωνε ότι οι αυτουργοί παρόμοιων πράξεων θα διώκονται μετά τον πόλεμο «ως
πολιτικοί εγκληματίαι και θα υποστούν την τύχην των εχθρών της πατρίδος». 290
Οι Επονίτες φοιτητές σε άρθρο τους στη «Φλόγα», με τίτλο «Ένας ήρωας στις
φυλακές» γράφουν για τον Κουρουνιώτη: «Υπακούοντας στη φωνή της συνείδησης του
και του Έθνους ο φοιτητής Κουρουνιώτης απάλλαξε τον τόπο από ένα ελληνόφωνο
κάθαρμα, τον Κίτσο Μαλτέζο. Η πράξη του που δεν είναι πολιτική δολοφονία, όπως
λένε οι Γερμανοράλληδες, αλλά πολύτιμη εθνική προσφορά – βρίσκεται μέσα στα όρια
της συμμαχικής προθεσμίας για την εκτέλεση των προδοτών, αφού έγινε στη 1/2» και
καταλήγει: «Εξεγερθήτε, φοιτητές απαιτήστε να γίνει δίκη κανονική και ν’ αθωωθεί ο
ήρωας σας». 291 Ενώ στις 30 Μαρτίου ο Ριζοσπάστης στο του άρθρο με τίτλο «Κατάρα
στους προδότες», ανακοινώνει: «Τουφεκίστηκε ο Κουρουνιώτης το τίμιο παληκάρι της
ΕΠΟΝ, που εξετέλεσε τον προδότη Μαλτέζο». 292
• Διώξεις Επονιτών
Το Πανεπιστήμιο που λειτουργούσε μόνο μέσω των τμηματικών και πτυχιακών του
εξετάσεων, μετατρέπεται τώρα σε προθάλαμο της ασφάλειας. Σε όλους τους χώρους
υπήρχαν μυστικοί αστυνομικοί να ελέγχουν και να συλλαμβάνουν φοιτητές.
Επιπροσθέτως, η δολοφονία του Μαλτέζου, έχει εξάψει τα αίματα στους φοιτητές
των αστικών οργανώσεων, ενώ κάποιοι ευέλπιδες και κυρίως οι ασφαλίτες,
απέκτησαν πλέον το άλλοθι να ασυδοτούν. Παρόλα αυτά υπάρχουν και αρκετές
φωνές, κυρίως φοιτητών του ΕΣΑΣ, που αντιδρούν και αντιτίθενται στα όσα
εξελίσσονται. 293 Μέσα στη γενική αναταραχή, η «κυβέρνηση» βρήκε την ευκαιρία
που έψαχνε για να μπει και επίσημα μέσα στο Πανεπιστήμιο, ενώ με κάθε μέσο όπως
άρθρα στις εφημερίδες και εκπομπές στο ραδιόφωνο, εκμεταλλευόταν τη δολοφονία
για να προπαγανδίσει το δίκαιο αγώνα της κατά του κομουνισμού.
Τρεις μέρες μετά τα επεισόδια, το Σάββατο 5 Φεβρουαρίου, μία επιτροπή Επονιτών
φοιτητών επισκέφτηκε τον πρύτανη του Πανεπιστημίου Αθηνών, κατήγγειλε τις
εφόδους των μυστικών αστυνομικών στο ίδρυμα, ζήτησε να ενημερωθεί γιατί
καταργήθηκε ο ΤΑΦ και ρώτησε εάν υπήρχε κάποια εξέλιξη σε αυτό το θέμα. Ο
πρύτανης εφόσον τους ενημέρωσε ότι είναι αντίθετος με όσα συμβαίνουν και πως ο
ίδιος και η Σύγκλητος προσπαθούν να περιορίσουν αυτά τα φαινόμενα, τους τόνισε
τη σημασία της μείωσης των συμπλοκών μεταξύ των φοιτητών και της ενότητας. 294
«Η θανατική καταδίκη», εφ. Δόξα, αρ. φύλλου 34, 29 Φεβρουαρίου 1944, σ. 1, 4, Φάκελος:
ΠΕΑΝ…, «Επίσημος προειδοποίησις προς την ΟΠΛΑ», εφ. Συμμαχικά Νέα, αρ. φύλλου 30, 17
Φεβρουαρίου 1944, σ. 1, Φάκελος 10, Παράνομος Τύπος, Ε.Λ.Ι.Α.,
291
«Ένας ήρωας στις φυλακές», εφ. Φλόγα, αρ. φύλλου 24…, σ. 2,
292
«Ο Ριζοσπάστης και η προπαγάνδα», εφ. Ελληνικά Νειάτα, αρ. φύλλου 20, Μάιος 1944, σ. 2,
Φάκελος 4, Παράνομος Τύπος, Ε.Λ.Ι.Α.,
293
Σε σχετικό άρθρο στην εφημερίδα «Πάλη» γράφεται: «Η Ειδική Ασφάλεια στέλνει συχνά όργανα
της στο Πανεπιστήμιο, είτε για να συλλάβει κουμμουνιστές φοιτητές, είτε για να προστατέψει τους
εθνικόφρονες. Οι εθνικόφρονες φοιτητές όμως δεν συμφωνούν καθόλου σ’ αυτό. Διαμαρτύρονται και
αγανακτούν. Βρίσκομαι πως έχουν απόλυτα δίκαιο. Πρώτα-πρώτα το Πανεπιστήμιο είναι κέντρο
πνευματικό. Αποτελεί ιερό άσυλο που δεν πρέπει να παραβιάζεται». «Η Σκοπιά μας», εφ. Πάλη, αρ.
φύλλου 3, 17 Φεβρουαρίου 1944, σ. 2, Αρχείο Ε. Ι. Τσουδερού, Φάκελος 29, Γεννάδειος
Βιβλιοθήκη,
294
Είναι γεγονός πως πολλοί καθηγητές προσπαθούσαν να βοηθήσουν τους φοιτητές. Ο καθηγητής της
Νομικής Κωνσταντίνος Τριανταφυλλόπουλος, καταθέτοντας ως μάρτυρας κατηγορίας στο «Ειδικό
Δικαστήριο Δοσιλόγων» το 1945, αναφέρει: «οι φοιτηταί υφίσταντο τα πάνδεινα από την Ασφάλειαν
και συχνά προσέφευγαν εις τους καθηγητάς διά προστασίαν. Μίαν φοράν ήλθαν εις το σπίτι μου και
μου είπαν ότι στο τέρμα Πατησίων συνελήφθησαν 10 φοιτηταί από τους Τσολιάδες». Στη συνέχεια
αφηγείται πως πήγε με ομάδα καθηγητών στον Πλυτζανόπουλο, ο οποίος τους πληροφόρησε πως
είχε περάσει το εικοσιτετράωρο από τη σύλληψη, οπότε θα τους παρέδιδαν στις γερμανικές αρχές.
Γιάνναρης Γ., Φοιτητικά…, τ. Β΄, σ. 152,
290
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Στη συνέχεια οι Επονίτες φεύγοντας, έπεσαν πάνω σε μυστικούς και ευζώνους που
είχαν περικυκλώσει το ίδρυμα. Το γεγονός μεταφέρεται τηλεφωνικά στον πρύτανη,
την ώρα που μία επιτροπή φοιτητών του ΕΣΑΣ, του ζητούσε να της δοθεί η Aula, για
να τελέσουν το μνημόσυνο του Μαλτέζου.
Μετά το τηλεφώνημα, δύο από αυτούς, ζητάνε άδεια να πάνε να δουν τι συμβαίνει.
Σε λίγο επιστρέφουν ταραγμένοι και δηλώνουν ότι περικυκλώθηκαν από κομουνιστές
και δεν ξέρουν πως να φύγουν. Ο πρύτανης τους φυγαδεύει και την ώρα που φεύγει
και ο ίδιος, συναντά στο διάδρομο δύο φοιτητές από την πρώτη επιτροπή, των
Επονιτών, οι οποίοι έτρεξαν σε αυτόν ζητώντας προστασία, καθώς οι υπόλοιποι
συνάδελφοι τους συνελήφθησαν και κακοποιούνταν. 295 Την ώρα εκείνη τον
πλησιάζει ένας μυστικός και του ζητά να φύγει, λέγοντας ότι οι φοιτητές πρέπει να
κρατηθούν. Ο πρύτανης καλεί τον αξιωματικό του και απαιτεί να γίνει η ανάκριση
παρουσία του. Μέσα στο κτίριο βρίσκονταν επονίτες, υπάλληλοι του ιδρύματος και
μυστικοί. Μετά από την ανάκριση και εφόσον δε βρέθηκε τίποτα, οι φοιτητές
αφέθηκαν ελεύθεροι να φύγουν. Την ώρα που έφευγαν, οι συγκεντρωμένοι που
βρίσκονταν στο προαύλιο, άρχισαν να φωνάζουν ότι αυτοί και η παρέα τους
σκότωσαν το Μαλτέζο. Κάποιοι μάλιστα φώναζαν και εναντίον του πρύτανη
κατηγορώντας τον ως κομουνιστή. 296
Δύο μέρες μετά, ο ίδιος μυστικός πήρε από το προαύλιο μια ομάδα φοιτητών και
τους οδήγησε στο διάδρομο έξω από το γραφείο της Συγκλήτου. Εκεί με τη βοήθεια
δύο άλλων, τους ανάγκασαν να σηκώσουν τα χέρια και διεξήγαγαν σωματική έρευνα.
Ενώ το μεσημέρι έξω από το Πολυτεχνείο στην οδό Μπουμπουλίνας, οι ευέλπιδες
Σακκάς και Παπαγεωργίου, τραυμάτισαν στο πόδι το φοιτητή του Χημικού τμήματος
και στέλεχος της ΕΠΟΝ, Νίκο Μουρατίδη και τον παρέδωσαν στη Γενική
Ασφάλεια. 297 Την ίδια μέρα η φοιτητική επιτροπή του ΕΣΑΣ, επανέρχεται και
καταθέτει αίτηση για τη χορήγηση της Αula. Ως ημερομηνία για την τέλεση του
μνημόσυνου, ορίζεται η Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου. Όταν την Τρίτη 8 του μηνός
συζητείται το θέμα στη Σύγκλητο, δίνεται η άδεια να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση
σε ένα αμφιθέατρο στο κτίριο της οδού Σόλωνος, όπως είχε γίνει και στο παρελθόν σε
αντίστοιχες περιπτώσεις. Με την προϋπόθεση όμως, ότι εξαιτίας των ιδιαίτερων
συνθηκών θα έπρεπε να δοθεί η άδεια και από την «κυβέρνηση». 298
Όσο περνούν οι μέρες, η ένταση της βίας αυξάνεται πολλαπλασιαστικά και η
κατάσταση είναι πλέον εκτός ελέγχου. 299 Γίνονται απροκάλυπτα έφοδοι στους
πανεπιστημιακούς χώρους, από άνδρες της ασφάλειας, τσολιάδες, ακόμη και από
ευέλπιδες της «Χ». 300 Το πρωί της Πέμπτης 10 Φεβρουαρίου, δέκα άνδρες του
Παπαγεωργίου μαζί με τον ίδιο, κάνουν έφοδο στο χώρο συσσιτίων του Χημείου.
Στην είσοδο του οποίου βρίσκονται φοιτητές της ΕΠΟΝ, που δεν επιτρέπουνε να
εισέλθουν στην αυλή αντιφρονούντες. Την ημέρα εκείνη είχανε βάρδια ο φοιτητής
Ένας από τους συλληφθέντες ονομαζόταν Κ. Ευαγγελόπουλος. Ξυλοκοπήθηκε άγρια και ο
πρύτανης τον είδε να οδηγείται σε οικτρή κατάσταση στις 2:30 το μεσημέρι, εκτός του ιδρύματος.
Προφανώς τον πήγαιναν στην Ασφάλεια. Πρακτικά…, Συνεδρία δέκατη πέμπτη της 8ης
Φεβρουαρίου 1944, σ. 10, Αρχείο ΕΚΠΑ,
296
Πρακτικά …, Συνεδρία δέκατη πέμπτη της 8ης Φεβρουαρίου 1944, σ. 8-10, Αρχείο ΕΚΠΑ,
297
«Ο προβολέας μας στα ιδρύματα», εφ. Φλόγα, αρ. φύλλου 24…, σ. 2,
298
Πρακτικά …4, Συνεδρία δέκατη πέμπτη της 8ης Φεβρουαρίου 1944, σ. 10, 16, Αρχείο ΕΚΠΑ,
299
Η Ασφάλεια στις 13 Φεβρουαρίου έκανε έφοδο στο σπίτι του φοιτητή Άδωνη Κύρου, γιου του Αχ.
Κύρου, ο οποίος στην προσπάθεια του να φύγει πυροβολείται και τραυματίζεται μπροστά στα
μάτια της μητέρας του. Πρακτικά…, Συνεδρία δέκατη έκτη της 15ης Φεβρουαρίου 1944, σ. 13-14,
Αρχείο ΕΚΠΑ,
300
Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου, με γράμμα της στο Ράλλη ομολογεί ότι καθηγητές και φοιτητές
αντιμετωπίζουν επιδρομές ξένων στοιχείων προς το ίδρυμα. Αξιώτη Μ., Αθήνα…, σ. 55,
295
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της Ιατρικής, Γιώργος Κουλουτμπάνης και ο σπουδαστής της Παιδαγωγικής
Ακαδημίας, Παναγιώτης Κώνστας. Οι άνδρες του Παπαγεωργίου τους συλλαμβάνουν
και μαζί με το Στέλιο Μαυρομάτη, που ήταν στην ομάδα περιφρούρησης, τους
οδηγούν στο Πολυτεχνείο. Τους πηγαίνουν πίσω από τη Σχολή Πολιτικών
Μηχανικών και τη Λέσχη, όπου υπήρχε μια αρκετά μεγάλη αυλή, με ψηλά πεύκα και
ευκαλύπτους. Εκεί μετά από πολύωρο βασανισμό, μεταφέρουν τον Κουλουτμπάνη
και το Μαυρομάτη στα κρατητήρια των Ες-Ες, στην οδό Μέρλιν. Τα βασανιστήρια
συνεχίζονται και εκεί πιο άγρια, τελικά το βράδυ της ίδιας μέρας, καταλήγουν και οι
τρεις στο Χαϊδάρι, στο κτίριο «15». 301
Σε παράλληλο χρόνο, οι φοιτητές του ΕΣΑΣ προετοιμάζονται για το μνημόσυνο του
Μαλτέζου. Στις 17 Φεβρουαρίου λοιπόν, ημέρα που είχε οριστεί η τέλεση του, πήραν
το κλειδί του αμφιθεάτρου της Νομικής στη Σόλωνος και άρχισαν το στόλισμα του
χώρου, χωρίς να έχουν λάβει την έγκριση των αρχών. Στη συνέχεια προσκάλεσαν
τους πρυτάνεις και τους καθηγητές του Πανεπιστημίου και του Πολυτεχνείου. Όταν
επισκέφτηκαν για το λόγο αυτό τον πρύτανη του Πανεπιστημίου, αυτός τους ζήτησε
την άδεια του Λούβαρη. Στην απάντηση τους ότι δεν την είχαν, τους είπε ότι θα
συνεννοηθεί πρώτα μαζί του και μετά θα εγκρίνει τη διεξαγωγή της εκδήλωσης. Ο
Λούβαρης όπως ήταν φυσικό δε συμφώνησε και ο πρύτανης διέταξε να κλειδωθούν
οι αίθουσες, ειδάλλως θα έρχονταν οι Γερμανοί. 302 Οι φοιτητές τότε αντιδρώντας
παίρνουν το στολισμό από το αμφιθέατρο της Νομικής και κατευθύνονται στην
αίθουσα της οδού Σίνα, όπου στεγάζονταν οι βομβόπληκτοι. Αδειάζουν την αίθουσα
και πραγματοποιούν το μνημόσυνο. Η συμμετοχή βέβαια ήταν μικρή, γιατί είχε
διαδοθεί έντεχνα ότι αυτό δεν θα γινόταν. Από τους καθηγητές πήγαν μόνο οι
Χόνδρος του Πανεπιστημίου Αθηνών και Καλλιτσουνάκης της ΑΣΟΕΕ. Οι φοιτητές
που πρωτοστάτησαν στην κίνηση αυτή ήταν οι Αναστάσιος Πεπονής, Γεώργιος
Μαζαράκης και Χριστόφορος Στράτος. 303
Τέσσερις μέρες μετά, καταγράφεται νέα επίθεση των ασφαλιτών στο Πανεπιστήμιο.
Συλλαμβάνουν και ανακρίνουν τους φοιτητές Ιάσωνα Μολφέση και Έκτορα
Οικονομίδη. Στη συνέχεια τους οδηγούν σε μια αίθουσα στην ΑΣΟΟΕ, όπου ο
Οικονομίδης υποβάλεται σε σκληρά σε βασανιστήρια, καθώς είχαν πληροφορίες
εναντίον του. Τελικά καταλήγουν στη Μέρλιν και από εκεί στο Χαϊδάρι. 304
301

302
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Ο Κουλουτμπάνης εκτελείται αργότερα από τους Γερμανούς. Φλουντζής Α., Χαϊδάρι…, σ. 523528, «Άγριες επιθέσεις κατά των φοιτητών μας», εφ. Νέα Γενιά, αρ. φύλλου 28…, σ. 1,
Οι φοιτητές της ΕΠΟΝ γράφουν στη Φλόγα: «Για το μνημόσυνο του Μαλτέζου απάντησαν οι
φοιτητές, απάντησαν κι οι καθηγητές τους. Οι φοιτητοτσολιάδες κι οι γερμανοευέλπιδες
αναγκάστηκαν έτσι για άλλη μια φορά να ξεγυμνωθούν σα γνήσια χιτλερόπαιδα και με τους
χωροφύλακες εφ’ όπλου λόγχη παραβίασαν στις 17/2 το αμφιθέατρο της Νομικής για να τιμήσουν
τρεις κι’ ο κούκος τον προδότη ήρωα τους». «Ο προβολέας μας στα ιδρύματα», εφ. Φλόγα, αρ.
φύλλου 24…, σ. 2, βλ. επίσης «Άγριες επιθέσεις κατά των φοιτητών μας», εφ. Νέα Γενιά, αρ.
φύλλου 28…, σ. 1,
Πεπονής Α., Προσωπική…, σ. 84-86, «Η Σκοπιά μας», εφ. Πάλη, αρ. φύλλου 4, 29 Φεβρουαρίου
1944, σ. 2, Αρχείο Ε. Ι. Τσουδερού, Φάκελος 29, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη, «Ο αγώνας στα
Πανεπιστήμια», εφ. Δόξα, αρ. φύλλου 33, 20 Φεβρουαρίου 1944, σ. 4, Φάκελος 3, Παράνομος
Τύπος, Ε.Λ.Ι.Α.
Ο Ιάσων Μολφέσης σε γράμμα του προς τον πρύτανη του Πανεπιστήμιου γράφει: «Εις την
Ανωτάτην Εμπορικήν μας οδήγησαν κατ’ αρχήν και μας απειλούσαν γελώντας σαρκαστικώς για την
τύχη που μας ανέμενε. Από κει μας οδήγησαν εις μίαν μικράν σκοτεινήν αίθουσα. […] Πολλές φορές
με οδηγούσαν προς εκφοβισμόν προς τον δυστηχή συνάδελφο Έκτωρα Οικονομίδην, ο οποίος εδέρετο
αγρίως». Ο Μανωλκίδης Κώστας συμπληρώνει: «Ήμουνα 3 μήνες στο Χαϊδάρι, έπρεπε να μεταφέρω
κάποιον στην πλάτη που δεν μπορούσε να περπατήσει, ήταν ο Έκτορας Οικονομίδης. Δεν τον
βασάνισαν οι Γερμανοί, τον βασάνισαν οι Χίτες στα υπόγεια της Εμπορικής Σχολής και τον
παρέδωσαν λιώμα στους Γερμανούς». Ο Ε. Οικονομίδης εκτελείται τελικά στις 10 Μαΐου απ’ τους
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Μέσα σε αυτό το κλίμα, η Κεντρική Πανσπουδαστική Επιτροπή Ανωτάτων Σχολών
(ΚΠΕΑΣ) των φοιτητών της ΕΠΟΝ, αποστέλλει υπόμνημα στον πρύτανη του
Πανεπιστημίου, όπου διαμαρτύρεται για τη διαμορφωθείσα κατάσταση στο χώρο των
ΑΕΙ. Καυτηριάζει το γεγονός της ελλιπούς μόρφωσης των σπουδαστών, ως απόρροια
της κατοχής, με τα κλειστά πανεπιστήμια και τα επιταγμένα από τους Γερμανούς
εργαστήρια. Στιγματίζει την τραγική κατάσταση των φοιτητών, τους οποίους η πείνα
και η οικονομική ένδεια, τους έχει μετατρέψει στο σύνολο τους ασθενείς.
Καταδικάζει το κύμα βίας και τρομοκρατίας που πλήττει ιδίως το Πανεπιστήμιο. Ενώ
κλείνοντας ζητά την αποφυλάκιση όλων των συλληφθέντων φοιτητών, να
αποκατασταθεί η ασυλία των ιδρυμάτων και να «δοθεί από τον Υπουργόν Ασφαλείας
ρητή διαταγή δι’ ης να απαγορεύεται εις τα όργανα της ασφαλείας να εισέρχωνται εις
τους φοιτητικούς χώρους». 305
Ταυτόχρονα όμως διεκδικεί και την επανέναρξη της λειτουργίας των
πανεπιστημίων. Η παρατεινόμενη διακοπή των μαθημάτων, προκαλεί την
κινητοποίηση και των σπουδαστών του ΕΣΑΣ. Όλοι οι φοιτητές πλέον, με
παραστάσεις και υπομνήματα στο υπουργείο και στις πρυτανείες των ΑΕΙ, ζητούν το
άνοιγμα των Σχολών τους. Στα μέσα Φεβρουαρίου η Κεντρική Πανσπουδαστική
Επιτροπή, συναντήθηκε στο υπουργείο Παιδείας με τους πρυτάνεις των τριών
ιδρυμάτων, Ε. Σκάσση, Ν. Κιτσίκη, Σ. Ανδρεάδη και δύο καθηγητές της Παντείου,
παρουσία του Ν. Λούβαρη, για να συζητήσουν τα αιτήματα τους. Η εξαμελής
Επιτροπή, είχε εκπροσώπους από όλα τα ΑΕΙ της Αθήνας εκτός της Παντείου. 306 Το
Πολυτεχνείο εκπροσωπούσαν οι Γιάννης Ξενάκης και Ν. ή Δ. Χλιόβας. 307 Στη
συνάντηση αυτή, αιτούνταν την ενίσχυση των φοιτητικών συνεταιρισμών από τον
κρατικό προϋπολογισμό, τη βελτίωση του συσσιτίου, τη διοργάνωση διαλέξεων από
τους καθηγητές, ώστε να μη σταματήσει η επικοινωνία των φοιτητών με αυτούς, ενώ
κυρίαρχο αίτημα τους ήταν να ανοίξουν τα ΑΕΙ. Στην πρόταση αυτή ήταν αντίθετοι
οι πρυτάνεις του Πανεπιστημίου και της ΑΣΟΕΕ, ιδίως ο Ε. Σκάσσης, ο οποίος
παρουσίασε την κατάσταση των καθημερινών επιθέσεων που δέχονται οι φοιτητές
του, από τους ασφαλίτες και τους ευέλπιδες. Από την άλλη πλευρά ο Ν. Κιτσίκης,
θεωρούσε ότι μπορούσαν να καταβάλουν κάποιες προσπάθειες, χωρίς να υπερισχύσει
τελικά η άποψη του. 308
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Γερμανούς. «Δολοφόνοι, αγριάνθρωποι, γκάγκστερς», εφ. Νέα Γενιά, αρ. φύλλου 28…, σ. 1,
Μανωλκίδης Κ., Συνεντεύξεις…, σ. 11-12, Ε.Λ.Ι.Α.,
Αποτέλεσμα των επιθέσεων ήταν η σύλληψη των φοιτητών, Ν. Ματσούκα, Γκ. Βερναρδή, Δ.
Δημητριάδη (σύλληψη ΤΑΦ, 10 Ιανουαρίου), Κ. Ευαγγελόπουλου (5 Φεβρουαρίου) και Κατωτάκη
Σταμάτη και Ρουκουνάκη Μανώλη. Φάκελος: 3/8, Υπόμνημα της Κεντρικής Πανσπουδαστικής
Επιτροπής Ανωτάτων Σχολών, «Προς τον Σον Πρύτανιν του Εθνικού Πανεπιστημίου Κον Ε.
Σκάσσην», Αρχείο ΕΚΠΑ,
Η γνώμη του ΕΣΑΣ για την επιτροπή αυτή είναι η εξής: «Κινείται και η γνωστή επιτροπή που
αυτοαποκαλείται Κ.Π.Ε.Α.Σ. χωρίς ποτέ να έχη εκλεγή ή εγκριθή από τους Σπουδαστές» «Η
Πανσπουδαστική», εφ. Μαχητής, αρ. φύλλου 2, 3 Μαρτίου 1944…, σ. 2,
Ο Ξενάκης ήταν γραμματέας της ΕΠΟΝ Πολυτεχνείου. Ο Χλιόβας μετά από λίγους μήνες
σκοτώθηκε από τους ταγματασφαλίτες. Πετραλιά Φ., (επιμέλεια), «Πέρασαν 40 χρόνια αλλά η
ΕΠΟΝ δε λησμονήθηκε», εφ. Τα Νέα, αφιέρωμα «Ήμουν Επονίτης», 13 Ιανουαρίου 1983, σ. 7,
Φλουντζής Α., Χαϊδάρι…, σ. 520,
Όταν ο πρύτανης του Πολυτεχνείου ρώτησε τον Ξενάκη γιατί θέλει να ανοίξει το ίδρυμα, αφού δεν
πρόκειται να του επιτρέψουν οι σπουδαστές της άλλης παράταξης την είσοδο σε αυτό, απάντησε
ότι δεν ενδιαφέρεται για τον εαυτό του αλλά για την ολότητα των σπουδαστών και ότι δεν είναι
καλό να παραμένουν τόσο χρόνο χωρίς να προάγονται πνευματικά. Πρακτικά Συνελεύσεως 194447, 71η Συνεδρία της 1ης Μαρτίου 1944, σ. 5-6, Πρακτικά Συγκλήτου 1944, 5η Συνεδρία της 25ης
Φεβρουαρίου 1944, σ. 5-6, Αρχείο Ε.Μ.Π.,
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Προς αυτή την κατεύθυνση είχε κινηθεί το Πολυτεχνείο, καθώς το Φεβρουάριο
έλαβε χώρα μία προσπάθεια της «Επιτροπής Πολυτεχνικής Πρόνοιας», που είχε στόχο
να επιφέρει μια ύφεση στις σχέσεις των σπουδαστών. Για το λόγο αυτό,
πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με εκπροσώπους και των δύο παρατάξεων, στο
σπίτι του Θ. Βαρούνη παρουσία και του Ν. Κιτσίκη. Σε αυτές, οι δύο άντρες
κατάφεραν να πείσουν τους σπουδαστές να συνεργαστούν και να σχηματίσουν
επιτροπή για το ΤΑΣ και την Πολυτεχνική Πρόνοια, αποτελούμενη από μέλη και των
δύο παρατάξεων. Στο σημείο αυτό αξίζει να τονιστεί μία παρατήρηση του Θ.
Βαρούνη για τη συμφωνία, που επιβεβαιώνει το ρόλο των οργανώσεων, οι οποίες
είχαν προτάξει το κομματικό συμφέρον έναντι του κοινού. Μετά τη συμφωνία
λοιπόν, «οι σπουδασταί δεν ήθελον να γνωσθή η απόφασις της συνεργασίας αυτής
επισήμως και εις ευρύ κύκλον, τουθ’ όπερ απεδώκαμεν εις το ότι δεν ήθελον να
πληροφορηθούν αι οργανώσεις εις τας οποίας ανήκουν, ότι οι σπουδασταί έρχονται εις
συνεργασίαν μεταξύ των, διότι πιθανόν αι οργανώσεις αυταί να είχον διαφορετικήν
γνώμην ως προς την συνεργασίαν». Τελικά μόλις διέρρευσε η πληροφορία για τη
συμφωνία, έπαψε και να ισχύει και οι σπουδαστές ξαναγύρισαν στο προηγούμενο
καθεστώς. 309
• Μετεξέλιξη του ΕΣΑΣ σε ενιαία οργάνωση
Από τον Ιανουάριο του 1944, μαζί με την ενεργοποίηση του ΕΣΑΣ για την
περίθαλψη των βομβόπληκτων, ξεκίνησαν και οι συζητήσεις και συνεννοήσεις, για τη
μετάβαση του σε διάρθρωση και μορφή ενιαίας οργάνωσης. 310 Η μετεξέλιξη του
συμβαδίζει χρονικά, με την επίθεση της «κυβέρνησης» στο Επονίτικο φοιτητικό
κίνημα. Ταυτόχρονα όμως καθορίζεται και από αυτή, καθώς μέρος των δυνάμεων του
αρχικού ΕΣΑΣ, ακολουθούν την όξυνση και συνεργάζονται με την «κυβέρνηση».
Επιπλέον, η πορεία του στιγματίζεται και από τη δολοφονία του Κίτσου Μαλτέζου, η
οποία σηματοδοτεί μια νέα περίοδο απροκάλυπτης βίας, μεταξύ των φοιτητικών
οργανώσεων. Αφορμή για τη μετεξέλιξη του, αποτέλεσε η εμφάνιση μιας ομάδας
ακραίων εθνικιστών, που ως φαίνεται είχαν σχέσεις με την Ασφάλεια και οι οποίοι
κάτω από την ομπρέλα του ΕΣΑΣ, προωθούσαν φανατικές και ακροδεξιές ιδέες.
Ουσιαστικά οι ετερόκλιτες δυνάμεις που είχαν ενταχθεί στον αρχικό συνασπισμό, με
την έναρξη των φοιτητικών συγκρούσεων και την εμπλοκή της «κυβέρνησης» σε
αυτές, εκδηλώνουν τις ιδεολογικές τους καταβολές, αλλά και πρακτικές. Δεν
κινούνται πλέον στο πεδίο του θεωρητικού προβληματισμού και αντιμετώπισης
ελασσόνων προβλημάτων, αλλά εμπλέκονται στα διχαστικά διλήμματα ενός
εμφυλίου πολέμου. Γεγονός που καθιστά αδύνατη τη σύμπραξη φασιστών,
μοναρχικών και δημοκρατικών, φανατικών και μετριοπαθών. 311
Πρακτικά Συνελεύσεως 1944-47, 72η Συνεδρία της 12ης Απριλίου 1944, σ. 5-6, Αρχείο Ε.Μ.Π., «Οι
εθνοπροδότες…», Ε327, Αρχείο ΕΠΟΝ, ΑΣΚΙ,
310
Το γεγονός αυτό καταγράφεται στις 4 Φεβρουαρίου στην εφημερίδα «Πάλη», που από το πρώτο της
φύλλο ασχολείται με τα θέματα του ΕΣΑΣ: «Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου και οι σπουδαστές των
Ανώτατων Σχολών σκέφτηκαν και αισθάνθηκαν ως ανώτεροι άνθρωποι. Αποφάσισαν να
συμπτυχθούν σε ενιαία ένωση που να παρουσιάζει και να εκδηλώνει το βαθμό του πολιτισμού μας ως
Λαού. […] Από κάθε άποψη και από κάθε πλευρά η προσπάθεια τους αυτή είναι άξια πάσης τιμής και
παντός επαίνου». «Η Σκοπιά μας», εφ. Πάλη, αρ. φύλλου 2…, σ. 2,
311
Πολλοί από τους ευέλπιδες και τους ανθυπολοχαγούς του κατοχικού Πολυτεχνείου, είναι ανάμεσα
στα μέλη της Χούντας που κατέλυσε το πολίτευμα στις 21 Απριλίου 1967, καθώς και ένα μικρό
αλλά σημαντικό μέρος της παλιάς «Ενωτικής Νεολαίας», αλλά και ένα τμήμα των φοιτητών του
ΕΣΑΣ και των άλλων αστικών οργανώσεων της κατοχής, συνεργάζονται μαζί τους,
καταλαμβάνοντας υπουργικούς θώκους και δημόσια αξιώματα. Στάικος – Μακρής Π., Κίτσος
Μαλτέζος…, σ. 283,
309
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Οι βασικοί πυρήνες που συνθέσανε αρχικά τον ενιαίο αυτόνομο ΕΣΑΣ ήταν τρεις.
Η ομάδα των σπουδαστών του Πολυτεχνείου που έχει προαναφερθεί, η οποία
διατηρούσε επαφή και συνεργασία με ένα ορισμένο μικρό κύκλο ευέλπιδων.
Ευέλπιδες που έχοντας ως ηγετική φυσιογνωμία τον Κώστα Λιάσκα, δεν είχαν
ενταχθεί στη «Χ». Η ομάδα αυτή εκφραζόταν από το προεδρείο της Ένωσης στο
Πολυτεχνείο (ΕΣΕΜΠ), το οποίο μετά από τις ακρότητες στο ίδρυμα, 312 αλλά και τα
επεισόδια στο Πανεπιστήμιο, παραιτείται για «λόγους εθνικούς» το Φεβρουάριο. 313 Ο
δεύτερος πυρήνας είναι η ομάδα του Τάκη Καπράλου, δηλαδή ο κύκλος της πλατείας
Θάσου της ΠΕΑΝ και πρωτύτερα της «Αργώ». Και ο τρίτος, το ένοπλο τμήμα των
φοιτητών της ΡΑΝ, όπως είχε σχηματιστεί εν μέσω εκδρομών, με ηγετική
φυσιογνωμία τον Κίτσο Μαλτέζο. Ο τελευταίος μάλιστα, έχοντας την οργανωτική
εμπειρία από το ΕΑΜ Νέων και την ΕΠΟΝ, είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στην έναρξη
αυτής της πορείας. 314
Ο νέος ΕΣΑΣ ουσιαστικά συστήθηκε στις 27 Φεβρουαρίου, με την αυτοδιάλυση
του παλιού του συμβουλίου και την ταυτόχρονη συγκρότηση του νέου. 315 Άμεσα
επανεκδίδεται και η παράνομη εφημερίδα του, «Μαχητής». Αυτή τη φορά δεν
κυκλοφορεί ως «Ελεύθερο φοιτητικό φύλλο», αλλά ως όργανο του ΕΣΑΣ. 316
Καταθέτοντας στο πρώτο φύλλο του τη διακήρυξη της νέας οργάνωσης. Οι φοιτητές
του Πανεπιστημίου που συμμετείχαν στην πρώτη Διοικούσα Επιτροπή του ΕΣΑΣ,
ήταν οι Αναστάσιος Πεπονής, Τάκης Καπράλος, Χριστόφορος Στράτος, Δημήτρης
Νιάνιας, Βασίλης Αναλυτής, Γιώργος Μαζαράκης, ενώ λίγο αργότερα προστέθηκαν
και οι Ρόδης Ρούφος και Αίας Μπακάλμπασης. 317
Στο Πολυτεχνείο δρούσε ο Γ. Έξαρχος, ο οποίος είχε δημιουργήσει διασυνδέσεις με σκοπό την
σύλληψη φοιτητών. Πήρε μέρος σ’ ένα μπλόκο στου Γκύζη και τον τοποθέτησαν στο στρατόπεδο
Χαϊδαρίου, πάλι για καταδόσεις. Ήταν υπεύθυνος για τους θανάτους των φοιτητών Ευστάθιου
Δημόπουλου και Ευγένιου Πασσιανίδη, τους οποίους συνέλαβε, βασάνισε και παρέδωσε στους
Γερμανούς για εκτέλεση. Στο Πολυτεχνείο πάλι συνέλαβε άλλους δύο φοιτητές: τον Επαμεινώνδα
Αμβροσιάδη και τον Νίκο Π. Αρχύτα, που πέθαναν σε στρατόπεδο στη Γερμανία. Γιάνναρης Γ.,
Φοιτητικά…, τ. Β΄, σ. 153,
313
«Οι παρασυρμένοι ανοίγουν τα μάτια τους», εφ. Νέα Γενιά, αρ. φύλλου 28…, σ. 2,
314
Πεπονής Α., Προσωπική…, σ. 77-80, 90, Πεπονής Α. Φοιτητής της Νομικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών. Προσωπική συνέντευξη στη γράφουσα στις 5-7-2007,
315
«Στις 27 Φεβρουαρίου το παληό Συμβούλιο του ΕΣΑΣ. που αποτελούσε συντονισμό οργανώσεων
μπροστά στο ογκωμένο Κίνημα των Νέων Αγωνιστών πούμειναν μέχρι τώρα μακρυά από τα
δολώματα των εχθρών της Πατρίδας, αυτοδιαλύθηκε. Μέσα από τους κόλπους της Σπουδάζουσας
Νεολαίας ξεπήδησε σήμερα το νέο Επαναστατικό Συμβούλιου του ΕΣΑΣ, αποτελούμενο από
αγωνιστές Φοιτητές ασχέτως οργανώσεων, σαν έκφραση της θέλησης και της απόφασης της Νεολαίας
ν’ αγωνιστή αμείλικτα, αποφασιστικά, Ελληνικά». «Πρώτη Διακήρυξη του Επαναστατικού
Συμβουλίου του ΕΣΑΣ», εφ. Μαχητής, αρ. φύλλου 1, Φεβρουάριος 1944, σ. 1, Φάκελος 7,
Παράνομος Τύπος, Ε.Λ.Ι.Α.,
316
Το Φεβρουάριο ο Πεπονής έρχεται σε επαφή με τον Κουμάντο και στα τέλη του μήνα, ακριβώς ένα
χρόνο μετά την πρώτη κυκλοφορία του, επανεκδίδουν το «Μαχητή». Όπως αναφέρει και σε σχετικό
σημείωμα του πρώτου φύλλου: «Ύστερα από πολύμηνη διακοπή ξαναβγαίνει σήμερα ο "Μαχητής"
το ελεύθερο φοιτητικό μας φύλλο. Ο ΜΑΧΗΤΗΣ θα σταθή η έκφραση των πόθων της Ενωμένης
Σπουδάζουσας Νεολαίας και πραγματικός μαχητής πάνω στην έπαλξη του εθνικού αγώνα». Ο
βασικός πολύγραφος, στον οποίο τυπωνόταν ήταν ο πολύγραφος του Πολυτεχνείου. Ένας άλλος
ήταν ο αρχικός που βρισκόταν στο καμπαναριό του Αγίου Γεωργίου. Από το Φεβρουάριο μέχρι τον
Ιούνιο του 1944, κυκλοφόρησαν 6 φύλλα, τα οποία εντοπίστηκαν στο Ε.Λ.Ι.Α.: αρ. φύλλου 1,
Φεβρουάριος 1944, αρ. φύλλου 2, 3 Μαρτίου 1944, αρ. φύλλου 3, 25 Μαρτίου 1944, αρ. φύλλου 4,
10 Απριλίου 1944, αρ. φύλλου 5, Μάιος 1944, αρ. φύλλου 6, Ιούνιος 1944. Φάκελος 7, Παράνομος
Τύπος, Ε.Λ.Ι.Α., Βαρών Ο., Ελληνικός…, τ. Β΄, σ. 511-512, Ζαλοκώστας Χ., Το χρονικό…, σ. 302,
Πεπονής Α., Προσωπική…, σ. 95-96, Κουμάντος Γ. και Λιβιεράτος Α. Προσωπική συνέντευξη…,
317
Δυναμικά στελέχη του ΕΣΑΣ μεταξύ άλλων ήταν οι φοιτητές: Απέργης Γιάννης, Άννινος Μπάμπης,
Γιατζόγλου Τάκης, Τσουχνικάς Νίκος, Πολυκανδριώτης Γιάννης, Μπουκουβάλας Γεώργιος,
Σιχνής Αντώνης, Τζαννετής Παναγιώτης, Γιώργος Κουμάντος, Φήμας Πετρίδης, Άρης
312
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Τα στελέχη αυτά ένα χρόνο πριν, αποποιούνταν μετά βδελυγμίας την εξάρτηση των
οργανώσεων τους από τα κόμματα. Ακολουθώντας την ίδια πολιτική, επιδιώκουν την
αποδέσμευση του ΕΣΑΣ από τα φοιτητικά και σπουδαστικά τμήματα των διάφορων
οργανώσεων που τον αποτελούσαν. 318 Μεγαλεπήβολος στόχος, η δημιουργία ενός
ανεξάρτητου εθνικού κινήματος των Ελλήνων σπουδαστών. Η πολιτική του
τοποθέτηση είναι σοσιαλδημοκρατική, ενώ προσπαθεί να αποποιηθεί το «αντί» που
χαρακτηρίζει τις υπόλοιπες αστικές οργανώσεις. Πιστεύει πως η ανανέωση της
πολιτικής ζωής του τόπου, θα πρέπει να στηριχθεί στη φοιτητική γενιά του ΄40.
Ουσιαστικά επιχειρεί να παρουσιαστεί, όχι ως μία ακόμη νέα οργάνωση, αλλά σα
«φοιτητική κοινότητα» ή «σύνδεσμος». Όπου ο κάθε φοιτητής που εντάσσεται σε αυτό
το σύνδεσμο, θα ξεχνά την οργάνωση, το κόμμα ή την παράταξη που ανήκει, χωρίς
να είναι απαραίτητο και να τα εγκαταλείπει. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι αρχές
και οι δράσεις τους να μην αντιβαίνουν στις αρχές του ΕΣΑΣ. 319 Μέσα από αυτή την
επιθυμία αναδύεται η αγωνία των στελεχών του, να απεμπολήσουν κάθε σχέση με ότι
έχει οδηγήσει στο αδιέξοδο που βιώνουν. Αδιέξοδο το οποίο πλέον θεωρούν πως δεν
οφείλεται μόνο στα κόμματα, αλλά και στις οργανώσεις. Καταλογίζοντας τους
μεγάλο μερίδιο ευθύνης για τα όσα συμβαίνουν.
• Η τελική μάχη για τον έλεγχο των συσσιτίων
Το Μάρτιο λαμβάνει χώρα η τελική επίθεση της «κυβέρνησης», για την κατάληψη
των χώρων των συσσιτίων. Η πρώτη της ενέργεια αφορά τη νομιμοποίηση των
διώξεων και των βασανισμών, η οποία στηρίζεται στο νόμο 1045/1943 «περί επιβολής
κυρώσεων κατά των υπαλλήλων και σπουδαστών των συμμετεχόντων εις ανατρεπτικάς
οργανώσεις», που κοινοποιείται με την υπ’ αρ. 2175/1-3-44 απόφαση του
«πρωθυπουργού». 320 Αμέσως μετά στις 10 Μαρτίου, ακολουθεί μια συντονισμένη
επίθεση από άντρες της ασφάλειας, ευέλπιδες και συνεργαζόμενους φοιτητές των
αστικών οργανώσεων, για την κατάληψη των χώρων σιτισμού σε όλα τα ΑΕΙ. Στο
Πανεπιστήμιο καταλαμβάνουν το Γυμναστήριο, διώκουν τις Επονίτικες φοιτητικές
επιτροπές που διαχειρίζονταν τα συσσίτια της Κεντρικής Επιτροπής Συσσιτίων,
πυροβολούν εναντίον τους και συλλαμβάνουν όσους δεν καταφέρνουν να διαφύγουν,
οδηγώντας τους στην Ειδική Ασφάλεια στην οδό Ελπίδος. 321 Αργότερα
κατευθύνονται στο Οίκο της Φοιτήτριας, φτάνουν την ώρα που διανέμεται το γάλα
Μεσσηνέζης, Αίας Μπακάλμπασης, Βύρων Αναστασιάδης, Νίκος Λέρτας, Γιώργος Ποταμιανός,
Τούλα Θεοφανοπούλου, Μάκης Μαυροκέφαλος κ.α. Σούτζου Δ., Η Αθήνα…, σ. 7, Στάικος –
Μακρής Π., Κίτσος Μαλτέζος…, σ. 218, Πεπονής Α., Προσωπική…, σ. 91, 106,
318
«Με μια εμπνευσμένη πραγματικά διακήρυξη της, που δημοσιεύεται στο " Μαχητή ", η Σπουδάσουσα
Νεολαία μας κηρύσσει την επανάσταση εναντίον κομμάτων και φατριών και προχωρεί αποφασιστικά
-όπως λέει η ίδια στη διακήρυξη της- πάνω στο δρόμο του Εθνικού καθήκοντος για τη Λευτεριά και
την Αναδημιουργία». «Η σπουδάζουσα νεολαία μας», εφ. Πάλη, αρ. φύλλου 5, 7 Μαρτίου 1944, σ.
2, Αρχείο Ε. Ι. Τσουδερού, Φάκελος 29, Γεννάδειος Βιβλιοθήκη,
319
Το οργανωτικό σχήμα του διαρθρώθηκε κατά Σχολές, με παράλληλη οργάνωση των σπουδαστών
και φοιτητών κατά περιοχές. Βασική μονάδα η συνοικία, περισσότερες συνοικίες σχηματίζανε τον
Τομέα. Από τους Τομείς φτάνανε στο Συγκρότημα. Είχανε διαιρέσει την Αθήνα σε τρία
Συγκροτήματα και ο υπεύθυνος κάθε Συγκροτήματος ήταν επίσης μέλος της Διοικούσας
Επιτροπής. Το κάθε μέλος στη συνοικία αναλάμβανε και από ένα αντικείμενο, που αντίστοιχο του
υπήρχε σε κάθε τομέα, σε κάθε Συγκρότημα, μέχρι τη Διοικούσα Επιτροπή. Με αυτό τον τρόπο,
κάθε Εσασίτης είχε την πλήρη αίσθηση πως δεν ήταν απλό μέλος ή ετεροκινούμενος οπαδός, αλλά
οργανικό κύτταρο με ενεργή συμμετοχή. Πεπονής Α., Προσωπική…, σ. 80, 90-91, «Ο Ε.Σ.Α.Σ.»,
εφ. Μαχητής, αρ. φύλλου 3, 25 Μαρτίου 1944, σ. 2, Φάκελος 7, Παράνομος Τύπος, Ε.Λ.Ι.Α.,
320
Πρακτικά…, Συνεδρία εικοστή πρώτη της 21ης Μαρτίου 1944, σ. 6 Αρχείο ΕΚΠΑ,
321
Μεταξύ άλλων στην έφοδο αυτή συνελλήφθησαν οι, Λεωνίδας Κύρκος και Κορνήλιος Μανώλης.
Κορνήλιος Μ., «Έζησα μια μέρα στο Κρυστάλ, εκεί που μαρτύρησε η Ηλέκτρα», περ. «Εθνική
Αντίσταση», συλλογή 45η, Μάιος 1985, σ.40-41,
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και απομακρύνουν με την απειλή των όπλων τον αντιπρόσωπο του ΕΟΧΑ.
Ταυτόχρονα, 25 από αυτούς πηγαίνουν και εγκαθίστανται δια της βίας και στη
διανομή συσσιτίου της ΑΣΟΕΕ. Με τις ίδιες προθέσεις κινούνται και για την
Πάντειο, όμως εκεί συναντούν τη σθεναρή στάση του καθηγητή Γ. Δασκαλάκη και
αποχωρούν άπρακτοι. 322
Ακολούθως στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο, τοιχοκολλούν δήλωση ότι η
επιτροπεία (όπως αυτοαποκαλούνται) «αποφάσει της Συγκλήτου και εγκρίσει της
γραμματείας της Συγκλήτου ανέλαβε τα συσσίτια». Στις 14 του μήνα ομάδα Επονιτών
φοιτητών ενημερώνει τον πρύτανη, ο οποίος πηγαίνει στο χώρο και επιπλήττει τους
καταληψίες. Στη συνέχεια η Σύγκλητος αναρτά την εξής ανακοίνωση «Καθίσταται
γενικώς γνωστόν ότι πάσα απόφασις, εντολή ή ανακοίνωσις των Παν. Αρχών φέρει την
εντολή της Συγκλήτου υπογραφήν του Πρυτάνεως και την σφραγίδα του Παν/μίου.
Πάσα ανακοίνωσις ή έγγραφον άνευ των άνω στοιχείων δεν προέρχεται εκ της Παν/κής
Συγκλήτου». Μέχρι εκεί όμως, καμία νύξη για την βίαιη καταστολή των νομιμοφανώς
εκλεγμένων φοιτητικών επιτροπών. 323 Αξίζει να αναφερθεί πάντως, ότι ούτε το
Πανεπιστήμιο, ούτε ο πρύτανης ούτε και ο Γ. Πανταζής, αναγνώρισαν αυτές τις
επιτροπές. Ο Πανταζής για τη στάση που κράτησε συλλαμβάνεται από τις γερμανικές
αρχές. 324 Η σύλληψη του και πρωτύτερα του Κασιμάτη, προκάλεσε την αγανάκτηση
όλων των φοιτητών, που με διαβήματα και παραστάσεις στο Λούβαρη διατράνωσαν
την αντίθεση τους και ζήτησαν την απελευθέρωση των καθηγητών τους. 325
Τη διαμορφωθείσα κατάσταση στα συσσίτια του Πανεπιστημίου, περιγράφει
παραστατικά ο καθηγητής της Φυσικομαθηματικής Σχολής, και αναπληρωτής του
Πανταζή μετά τη σύλληψη του, Δ. Χόνδρος. Από τις επιτροπές που διέλυσαν, η μόνη
που κάπως εργάζεται είναι αυτή των συσσιτίων, «αλλά φαίνεται ότι διαπληκτίζονται
μεταξύ των». Ο φόβος των συλλήψεων στους αντιφρονούντες, οδηγεί στο παράδοξο
φαινόμενο επί κατοχής, να περισσεύουν πολλές μερίδες συσσιτίου. 326 Οι άλλες
επιτροπές έχουν ατονήσει. Οι φυματικοί διαμαρτύρονται ότι στη δική τους επιτροπή
δεν είναι κανένας φυματικός και δε μπορούν πλέον να παίρνουν ούτε τις μερίδες
τους. Οι άποροι φοιτητές ζητούν μάταια ρούχα και φάρμακα. 327 Από την άλλη, είναι
αδύνατη η επιστροφή των μελών που τότε τις απάρτιζαν, καθώς είναι επικηρυγμένοι
Επονίτες και με την εμφάνιση τους θα συλληφθούν άμεσα. 328
Φάκελος: 3/8, Υπόμνημα της Παμφοιτητικής Επιτροπής, «Προς τας Σας Σχολάς και την Σύγκλητον
του Εθνικού Πανεπιστημίου», σ. 1, Αρχείο ΕΚΠΑ, Φλουντζής Α., Χαϊδάρι…, σ. 534,
323
Οι εκλογές για την ανάδειξη νέου προεδρείου στο ΤΑΦ, το Νοέμβριο του 1942, δεν ήταν εντελώς
ανεπίληπτες, καθώς οι εαμίτες φοιτητές είχαν υπερισχύσει μετά από συμπλοκές. Πρακτικά…,
Συνεδρία εικοστή πέμπτη της 1ης Μαΐου 1944, σ. 1, Αρχείο ΕΚΠΑ, Στάικος – Μακρής Π., Κίτσος
Μαλτέζος…, σ. 166-167,
324
Πρακτικά…, Συνεδρία εικοστή της 14ης Μαρτίου 1944, σ. 8, Συνεδρία εικοστή πρώτη της 21ης
Μαρτίου 1944, σ. 10, Αρχείο ΕΚΠΑ,
325
«Πενιές», εφ. Μαχητής, αρ. φύλλου 5…, σ. 2,
326
Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού, καταρτίζεται στις 9 Μαΐου μία Επιτροπή Εποπτείας
του φοιτητικού συσσιτίου, αποτελούμενη από τους καθηγητές του Πανεπιστημίου, Σ. Μαρινάτο, Ι.
Θεοδωρακόπουλο, Κ. Αλεξόπουλο, Λ. Ζέρβα, Ι. Κούμαρη, Θ. Σκλαβούνο, Λ. Τσιριντάνη, Α.
Λιτζερόπουλο, Ι. Καρμίρη, Λ. Φιλιππίδη, Ν. Βέη και Φ. Κουκουλέ. Φάκελος: 253, αρ. πρωτ.
5532/3261/9-5-44, Αρχείο ΕΚΠΑ,
327
Για το θέμα αυτό ο πρύτανης, εξουσιοδότησε το Μάιο τους φοιτητές, Κακούση Γ., Στάθη Μ.,
Αδαμόπουλο Α. και τη φοιτήτρια Μαλεφάκη Ι., να προχωρήσουν στη συλλογή ειδών ιματισμού και
υποδήσεως για την ιματιοθήκη των απόρων φοιτητών. Τα υλικά που θα συγκέντρωναν θα τα
παρέδιδαν στον πρόεδρο της Εφορείας. Φάκελος: 253, αρ. πρωτ. 5812/3363/26-5-44, Αρχείο
ΕΚΠΑ,
328
Είναι τέτοια η κατάσταση, που στην πρόταση του Χόνδρου, να ορίσει ο πρύτανης καθηγητές να
αναλάβουν την ευθύνη των διαλυμένων επιτροπών και αυτοί να πάρουν ως βοηθούς ορισμένους
φοιτητές, αυτός του απαντά ότι δε μπορούν να υποδείξουν κανένα φοιτητή «διότι έχομεν ευθύνας ή
322
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Όσον αφορά στις νέες επιτροπές, είχαν άμεση σχέση με την Ασφάλεια ή ακόμη και
με τις Γερμανικές αρχές. Καθότι όπως αναφέρει ο Χόνδρος, παρατηρώντας από τα
παράθυρα του εργαστηρίου του που βρισκόταν απέναντι από το Γυμναστήριο, έβλεπε
«ανθρώπους φέροντας πιστόλια και οπλοπολυβόλα επιδεικτικώς -όχι κρυφά- πράγμα το
οποίον σημαίνει ότι έχουν άδειαν οπλοφορίας». Ενώ ο πρύτανης συμπληρώνει, πως
μετά από προσπάθειες του να αναθέσει κάποιες εργασίες, για τη μεταφορά συσσιτίου
σε ορισμένα μέλη της παλιάς επιτροπής, αυτά ξυλοκοπήθηκαν και απειλήθηκαν με
σύλληψη. Με αφορμή αυτό το γεγονός, τον επισκέφτηκε η Ασφάλεια και του είπε,
«επιθυμία της Κυβερνήσεως και της Ασφαλείας είναι το συσσίτιον να το επιβλέπουν
αυτοί τους οποίους αυτοί έταξαν». Παράλληλα αναφέρει ότι πληροφορήθηκε, χωρίς
να είναι σε θέση να επιβεβαιώσει τις καταγγελίες, πως έγιναν καταχρήσεις τροφίμων
ή χρημάτων. 329 Τελικά μετά την επίθεση, Πρόεδρος της Επιτροπής του
Πανεπιστημίου επί των επισιτιστικών, ανέλαβε ο φοιτητής Μαγγιώρος, ο οποίος
συμμετείχε στην ομάδα κατάληψης των συσσιτίων. Μία από τις πρώτες του κινήσεις,
ήταν να διώξει στις 11 Απριλίου, τους αριστερούς σπουδαστές του Πολυτεχνείου που
εργάζονταν για το συσσίτιο της Κεντρικής Επιτροπής Συσσιτίων και να διορίσει
άλλους. 330
Την περίοδο αυτή, ολοκληρώνεται η επίθεση της «κυβέρνησης» στο Επονίτικο
κίνημα του Πανεπιστημίου. Η οποία είχε ξεκινήσει από τον Ιανουάριο, με τη διάλυση
του ΤΑΦ και των επιτροπών του και τελείωσε την άνοιξη, με τον έλεγχο των
συσσιτίων του Χημείου. Για να το πετύχει αυτό, εκμεταλλεύθηκε στο έπακρο το
εμφυλιοπολεμικό κλίμα που κυριάρχησε ανάμεσα στις φοιτητικές παρατάξεις,
εισάγοντας ανάμεσα στις αστικές οργανώσεις, ασφαλίτες και ακραία στοιχεία που δεν
είχαν σχέση με το φοιτητικό κόσμο. Βάζοντας με αυτό τον τρόπο στο περιθώριο τις
μετριοπαθείς φοιτητικές φωνές ένθεν και εκείθεν.

Φοιτητική κινητικότητα με φόντο τις πολιτικές εξελίξεις

• Έντονες πολιτικές διεργασίες με στόχο την «ενότητα»
Η περίοδος από το Φεβρουάριο μέχρι και το Μάιο, χαρακτηρίζεται από έντονη
πολιτική δραστηριότητα, στην οποία εμπλέκονταν οι αντιστασιακές οργανώσεις, ο
ελληνικός πολιτικός κόσμος και η εξόριστη κυβέρνηση στο Κάιρο, με την Αγγλία να
κατέχει ρυθμιστικό ρόλο. Οι διεργασίες και οι συνεννοήσεις, γινόταν με σκοπό την
κατάληψη της καλύτερης δυνατής θέσης μετά την απελευθέρωση, έχοντας ως στόχο
τη διανομή της εξουσίας και φόντο την ενότητα. Ενταγμένη σε αυτό το πλαίσιο είναι
η διάσκεψη Μυρόφυλλου – Πλάκας, μεταξύ ΕΛΑΣ, ΕΔΕΣ και ΕΚΚΑ, που ξεκινά
στις 12 Φεβρουαρίου και οριστικοποιεί τη μεταξύ τους ανακωχή. Ανακωχή που
κατοχυρώνεται με τη συμφωνία της Πλάκας στις 29 του μήνα. 331
Στη βάση της διεκδίκησης της νομής της εξουσίας, οι οργανώσεις του ΕΑΜ, της
ΕΠΟΝ και του ΕΛΑΣ, προχωρούν στη συγκρότηση του δικού τους πολιτικού
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να τον κάμουν ανάπηρον ή να τον φυλακίσουν ή να τον στείλουν εις τον Άδη». Πρακτικά…,
Συνεδρία εικοστή πέμπτη της 1ης Μαΐου 1944, σ. 4, Αρχείο ΕΚΠΑ,
Πρακτικά…, Συνεδρία εικοστή πρώτη της 21ης Μαρτίου 1944, σ. 10, Συνεδρία εικοστή πέμπτη της
1ης Μαΐου 1944, σ. 1-4, Φάκελος: 3/8, Υπόμνημα της Παμφοιτητικής Επιτροπής, «Προς…», σ. 2-3,
Αρχείο ΕΚΠΑ,
Το βεβαρυμμένο κλίμα μεταφέρεται και στη Συνέλευση των Καθηγητών του Πολυτεχνείου. Όταν ο
Σοφιανόπουλος ανακοινώνει ότι κάτω από τέτοιες προϋποθέσεις δε μπορεί να προΐσταται των
συσσιτίων, ο Κορωναίος του απαντά: «αυτό το οποίον εγένετο εις το συσσίτιον, δεν εγένετο πρώτην
φοράν. Εγένετο και προ 1 ή 2 ετών κατ’ αντίστροφον τρόπον και δεν πρέπει η Συνέλευσις ν’
ασχολήται με τοιούτον θέμα το οποίον εμπίπτει εις την διαπάλην των τάξεων μέσα εις την Ελλάδα».
Πρακτικά Συνελεύσεως 1944-47, 72η Συνεδρία της 12ης Απριλίου 1944, σ. 6-9, Αρχείο Ε.Μ.Π.,
Γούναρης Β. – Παπαπολυβίου Π., Ο φόρος…, σ. 214, Χατζής Θ., Η Νικηφόρα…, τ. 1ος, σ. 18,
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σχηματισμού. Στους Κορχυσάδες της Ευρυτανίας στις 10 Μαρτίου συνέρχεται το
Εθνικό Συμβούλιο και αποφασίζει την Ιδρυτική Πράξη της Πολιτικής Επιτροπής
Εθνικής Απελευθερώσεως (ΠΕΕΑ). 332 Ενώ οι Άγγλοι, με το μεθοδικό και
οργανωτικό τρόπο που τους χαρακτηρίζει, εντείνουν τις προσπάθειες τους ώστε να
διαχειριστούν τα νέα δεδομένα. Στο μεταπολεμικό χάρτη η Ελλάδα είναι στη δική
τους μεριά. Το κλίμα των συζητήσεων και των διεργασιών πυροδοτείται τον Απρίλιο,
όταν ξεσπά η στάση των ενόπλων δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. 333 Ταυτόχρονα ο
Βελουχιώτης παρά την ανακωχή που υπέγραψε, διαλύει για τρίτη φορά το 5/42 τάγμα
του συνταγματάρχη Ψαρρού. Ο Ψαρρός μάλιστα δολοφονείται ενώ ήταν
αιχμάλωτος. 334
Στην πολιτική σκακιέρα, η εν εξελίξει στάση των ενόπλων δυνάμεων στο Κάιρο,
οδήγησε τον Τσουδερό στις 7 Απριλίου, να υποβάλει την παραίτηση του στον
βασιλιά που βρισκόταν στο Λονδίνο, με την ελπίδα ότι αυτό θα οδηγούσε στην
εκτόνωση της κατάστασης. Η κίνηση αυτή όμως είχε τα αντίθετα αποτελέσματα,
καθώς το μόνο που πέτυχε ήταν να επικρατήσει χάος στους κυβερνητικούς κύκλους.
Τότε ο Σοφοκλής Βενιζέλος, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και χρίζεται Πρωθυπουργός
στις 14 Απριλίου, υιοθετώντας το ρόλο του πυροσβέστη. Ο Βενιζέλος παραιτείται
από την πρωθυπουργία στις 25 του μήνα με παρέμβαση της Αγγλίας, και την άλλη
μέρα ορκίζεται πρωθυπουργός ο Γεώργιος Παπανδρέου. 335
Μέσα σε αυτό το κλίμα αναχώρησε στις 2 Μαΐου αντιπροσωπεία της ΠΕΕΑ, του
ΕΑΜ, του ΚΚΕ, του ΕΛΑΣ και του ΕΔΕΣ για τη Μέση Ανατολή. 336 Στις 17 Μαΐου,
αρχίζει στο Λίβανο η διάσκεψη όπου συμμετείχαν αντιπρόσωποι όλων των κομμάτων
και των αντιστασιακών οργανώσεων. Η διάσκεψη μετά από δύσκολες
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Στις 14 Μαρτίου συνήλθε το Εθνικό Συμβούλιο με πρόεδρο τον Ευριπίδη Μπακιρτζή. Στη συνέχεια μια σειρά παράγοντες άρχισαν να συγκεντρώνονται στην ελεύθερη Ελλάδα. Στις εκλογές που
έγιναν τον Απρίλιο στην Αθήνα, για την εκλογή αντιπροσώπων στο Εθνικό Συμβούλιο της ΠΕΕΑ,
εκλέχθηκαν οι καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αλ. Σβώλος, Γ. Γεωργαλάς, Αγγ.
Αγγελόπουλος και ο Π. Κόκκαλης. Έτσι στις 18 Απριλίου, στη Βίνιανη Ευρυτανίας ανακοινώθηκε
η διεύρυνση της ΠΕΕΑ, με την είσοδο σε αυτή των Αγγελόπουλου, Ασκούτση, Χατζημπέη,
Κόκκαλη και άλλων. Πρόεδρος της εκλέγεται ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Αλ.
Σβώλος. εφ. Ελευθερία, αρ. φ. 29, 9 Μαΐου 1944, σ. 1, στο Κουζινόπουλος Σπ., Ελευθερία…,
Ζαούσης Α., Οι δύο Όχθες…, τ. ΒΙ΄, σ. 385, Φαράκος Γ., Μαρτυρίες…, σ. 36-37, Χαρίτος Χ., Η
Ελληνική…, σ. 7-8, Χρηστίδης Χ., Χρόνια…, σ. 472,
Η ΠΕΕΑ από την πρώτη στιγμή της ίδρυσης της, έθεσε ως πρωταρχικό στόχο την αντικατάσταση
της κυβέρνησης Τσουδερού, με κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Λειτουργώντας προς αυτή την
κατεύθυνση, στις 30 Μαρτίου συγκροτείται στο Κάιρο, η Επιτροπή Εθνικής Ενότητας ενόπλων
δυνάμεων Μέσης Ανατολής. Μια Επιτροπή δεκατριών αξιωματικών, που ήταν μέλη της
Αντιφασιστικής Στρατιωτικής Οργάνωσης (ΑΣΟ). Μετά από αυτό ακολούθησε η στάση των
ενόπλων δυνάμεων στη Μέση Ανατολή. Το κίνημα διήρκησε μέχρι τις 25 Απριλίου, όταν και
καταστάληκε από το Βούλγαρη. Με αποτέλεσμα, το ελληνικό εκστρατευτικό σώμα σχεδόν να
διαλυθεί και περίπου 20.000 άνδρες, το μισό δηλαδή του δυναμικού του, να σταλεί σε στρατόπεδα
συγκέντρωσης της Λιβύης και της Ερυθραίας. Σκουλάτου Β.-Δημακοπούλου Ν.-Κόνδη Σ., Ιστορία
νεότερη και σύγχρονη, τχ. Β΄, Αθήνα, «ΟΕΔΒ», 2005.σ. 289-290
Στις 17 Απριλίου, δεύτερη μέρα του Πάσχα, ο Άρης Βελουχιώτης με χίλιους άντρες επιτέθηκε κατά
του τάγματος 5/42 του συνταγματάρχη Ψαρρού. Η μάχη διήρκεσε δύο ημέρες και έληξε με την
αιχμαλωσία 200-250 ανδρών του Ψαρρού. Ο Ψαρρός δολοφονήθηκε από τον καπετάνιο του ΕΛΑΣ
αντισυνταγματάρχη Ζούλα, παρά τη διαταγή του Στρατηγείου του ΕΛΑΣ να μεταφερθεί στο
Καρπενήσι. Χρηστίδης Χ., Χρόνια…, σ. 475,
Ο Παπανδρέου διατήρησε για τον εαυτό του το Υπουργείο Εξωτερικών και ανέθεσε προσωρινά
καθήκοντα υπουργών, στους γενικούς διευθυντές των υπουργείων. Επί ένα μήνα, μέχρι να
τελειώσει η διάσκεψη στο Λίβανο, ο Παπανδρέου ηγούνταν της κυβέρνησης του εξωτερικού, χωρίς
υπουργούς. Ζαούσης Α., Οι δύο Όχθες…, τ. ΒΙ΄, σ. 396, 409, Χατζής Θ., Η Νικηφόρα…, τ. 1ος, σ.
18, Σκουλάτου Β.-Δημακοπούλου Ν.-Κόνδη Σ., Ιστορία…, σ. 290,
Χατζής Θ., Η Νικηφόρα…, τ. 1ος, σ. 19, Φαράκος Γ., Μαρτυρίες…, σ. 39,
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διαπραγματεύσεις, κατέληξε σε συμφωνία συγκρότησης κυβέρνησης εθνικής
ενότητας, με πρωθυπουργό τον Γεώργιο Παπανδρέου. Στη σύνθεση του
κυβερνητικού σχήματος, συμμετείχαν 5 υπουργοί του ΕΑΜ στους 20 που ήταν
συνολικά. Η συμφωνία του Λιβάνου υπογράφεται στις 20 Μαΐου, χωρίς όμως να
έχουν επιλυθεί οι βασικές διαφορές, που χώριζαν τον εαμικό και τον αντιεαμικό
κόσμο. Με κεντρικό πρόβλημα τον αφοπλισμό των ένοπλων αντάρτικων σωμάτων
μετά την απελευθέρωση. Έτσι, το Εθνικό Συμβούλιο της ΠΕΕΑ στην Ελλάδα,
καταδικάζει τη συμφωνία και απαιτεί την ανάκληση της αντιπροσωπείας από την
Μέση Ανατολή. 337 Η απόφαση της αυτή δημιουργεί σύγχυση και όλο το καλοκαίρι
κυριαρχεί μια ερμαφρόδιτη πολιτική, όπου μέσω των εντύπων της αριστερής
παράταξης ξεκίνησε μια δημόσια διαπραγμάτευση, με καταγγελίες εναντίον του
Παπανδρέου και του βασιλιά και παράλληλα μηνύματα και διακηρύξεις ενότητας.
Ανακατατάξεις στο μπλοκ των αστικών οργανώσεων και ίδρυση του
Πανελλήνιου Απελευθερωτικού Συνδέσμου (ΠΑΣ) Ανωτάτων Σχολών
Μέσα σε αυτό το κλίμα οι φοιτητές του ΕΣΑΣ, προσεγγίζουν πολιτικούς, όπως το
Σοφούλη, τον Καφαντάρη, το Μπακάλμπαση, καθηγητές όπως τον Τσάτσο, τον
Κασιμάτη, το Χόνδρο, αλλά και Μητροπολίτες, όπως τον Προκόπιο. Τους προτείνουν
να ενεργοποιηθούν, να συνθέσουν έναν άλλο πόλο και να ακολουθήσουν το
παράδειγμα της ΠΕΕΑ. Για το λόγο αυτό το Κ.Σ. του ΕΣΑΣ στις 6 Απριλίου
συντάσσει και τους επιδίδει έκθεση «σχετικά με την κατατόπιση και τις απαιτούμενες
λύσεις». 338 Πάνω στο νεανικό ενθουσιασμό τους, προσπερνούν το γεγονός ότι αυτές
οι κινήσεις προϋποθέτουν χρονοβόρες διεργασίες, καθώς η κυβέρνηση του βουνού
ήταν το τελικό αποτέλεσμα ενός κινήματος που ανδρώθηκε δίπλα και μαζί με το λαό,
με αγώνες και τρομερές θυσίες. Εξάλλου την ίδια περίοδο είχαν ξεκινήσει και οι
διεργασίες στο Κάιρο, που έλαβαν τη μορφή της κυβέρνησης εθνικής ενότητας.
Επομένως η δημιουργία ενός ακόμη πολιτικού φορέα, προβλήματα θα δημιουργούσε
παρά θα έδινε λύσεις και αυτό το ήξεραν οι πολιτικοί. 339
Σε παράλληλο χρόνο, μια ομάδα φοιτητών του ΕΔΕΣ, αποτελούμενη από τους
Γιώργο Τσαρούχα, Μάνο Μάρκογλου, Τάσο Λιγνάδη και Χρήστο Δέδε, εντάσσεται
στον ΕΣΑΣ και εμπλουτίζει το στελεχικό της δυναμικό. 340 Τον Ιούνιο μάλιστα, με
πρωτοβουλία των Λιγνάδη και Δέδε, ιδρύεται ο Εθνικός Σύνδεσμος Ελλήνων
Μαθητών, που κυκλοφορεί δικό του έντυπο. Παράλληλα ενεργοποιούν και πάλι τον
«όμιλο συζητήσεων» της «Αργώ», με διαφορετική αυτή τη φορά σύνθεση,
εμπλουτισμένη από τους σπουδαστές του Πολυτεχνείου. Οι συζητήσεις γίνονται στο
σπίτι του Φθενάκη, στην οδό Οικονόμου στα Εξάρχεια. 341 Εκεί ξεκινά η ιδέα να
συνθέσουν το ιδεολογικό τους μανιφέστο. Βασική και έκδηλη προσπάθεια, είναι να
πείσουν πως η νέα αυτή κίνηση δεν ήταν αποτέλεσμα αντίδρασης απέναντι στην
ΕΠΟΝ, αλλά συνειδητή επιλογή ενός άλλου δρόμου. Κατάληξη αυτών των
συζητήσεων είναι ένα πολυγραφημένο κείμενο είκοσι οχτώ σελίδων, που
τιτλοφορείται ως «Η Ιδεολογική Διακήρυξη του ΕΣΑΣ» και κυκλοφορεί τον Ιούλιο
•

Σκουλάτου Β.-Δημακοπούλου Ν.-Κόνδη Σ., Ιστορία…, σ. 290-291, Φαράκος Γ., Μαρτυρίες…, σ.
39-40,
338
«Έλληνες νέοι η πατρίδα μας καλεί», εφ. Μαχητής, αρ. φύλλου 4, 10 Απριλίου 1944, σ. 1, Φάκελος
7, Παράνομος Τύπος, Ε.Λ.Ι.Α.,
339
Αντιπρόσωποι για εκείνες τις επαφές ορίστηκαν οι Καπράλος, Στράτος, Μαζαράκης, Νιάνιας,
Αναλυτής, Παναγιωτάκης, Φάκας, Φθενάκης. Πεπονής Α., Προσωπική…, σ. 100-106, Λιβιεράτος
Α. Προσωπική συνέντευξη…,
340
Βασιλακάκης Χ., Το μετέωρο…, σ. 80,
341
Το στέκι όπου συναντιούνταν για καφέ οι φοιτητές του ΕΣΑΣ ήταν το ζαχαροπλαστείο του
Ζαβορίτη, απέναντι από το Σύνταγμα. Πεπονής Α., Προσωπική…, σ. 111,
337
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του 1944. 342 Βασικός εισηγητής της ήταν ο Λιβιεράτος. Συνεργάστηκαν επίσης οι
Φθενάκης και Πεπονής. Στη Διακήρυξη δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη δυναμική που
μπορεί να εκφράσει η νεολαία και ιδίως το φοιτητικό σώμα, που παρουσιάζεται σα
μια ξεχωριστή κοινωνική τάξη. 343
Στο μεσοδιάστημα, η διάσπαση του φοιτητικού μπλοκ των αστικών οργανώσεων,
με την προσχώρηση των δυναμικότερων στελεχών των φοιτητικών τους τμημάτων
στον ΕΣΑΣ, προκαλεί την αντίδραση τους. Ιδιαίτερα η αποσκίρτηση των φοιτητικών
στελεχών της ΠΕΑΝ, συμπίπτει χρονικά με την ένταξη της στον Πανελλήνιο
Απελευθερωτικό Σύνδεσμο (ΠΑΣ). Ο οποίος είχε ιδρυθεί το Σεπτέμβριο το 1943. 344
Αμέσως μετά η ΠΕΑΝ, αλλά και οι υπόλοιπες αστικές οργανώσεις, που βλέπουν να
χάνουν τα ερείσματα τους στο φοιτητικό σώμα, δρομολογούν τον Απρίλιο τη
δημιουργία των φοιτητικών τμημάτων του ΠΑΣ, με την επωνυμία ΠΑΣ Ανωτάτων
Σχολών της Αθήνας. Ο πυρήνας του νέου συνασπισμού, που προσθέτει την επωνυμία
του στο μακρύ κατάλογο των αστικών οργανώσεων, βρίσκεται στο οργανωμένο
σπουδαστικό τμήμα της ΠΕΑΝ στην ΑΣΟΕΕ, ενώ συμπράξανε σε αυτόν και μερικά
φοιτητικά στελέχη της Εθνικής Δράσης. Η οποία μάλιστα στα πλαίσια της ένταξης
της, συμμορφώνεται στην απόφαση της διοίκησης του ΠΑΣ και διακόπτει το Μάιο
την έκδοση της «Φοιτητικής Δράσης». Στη θέση της οποίας εκδίδεται ο «Φοιτητικός
Αγώνας» 345, ο οποίος «θα φέρη εις πέρας την αποστολή του, μέσα σε ευρύτερα πλαίσια,
εξυπηρετώντας έτσι τον αγώνα των φοιτητικών τμημάτων του συνόλου των τιμίων
Εθνικών Οργανώσεων». 346 Λαμβανομένων των αναλογιών πάντως, η νέα οργάνωση
δεν πρέπει να έχει απήχηση στο σπουδαστικό και φοιτητικό χώρο, καθώς
περιορίζεται στο μικρό πυρήνα μιας μόνο Σχολής, της ΑΣΟΕΕ, χωρίς να έχει
342

343

344

345
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Στο επάνω μέρος από το εξώφυλλο της Διακήρυξης γράφει: «Εμείς οι Έλληνες Νέοι, εμείς οι
καινούριες γενηές…», ενώ στο κάτω συνεχίζει: «η διατύπωση των λογισμών που κλείνει μέσα του το
βιβλίο τούτο έγινε σε πρώτη έκδοση ύστερα από επεξεργασία επίπονη κι ενσυνείδητη του "Γραφείου
Διαφωτισμού" της κίνησης των νέων των ενωμένων γύρω απ’ τον "Εθνικό Σύνδεσμο Ανώτατων
Σχολών" (ΕΣΑΣ)». Τέλος, στο οπισθόφυλλο της καταλήγει: «Γράφτηκε κάπου στην Αθήνα το Μάιο
Ιούνιο και Ιούλιο του 1944». Προσωπικό αρχείο Στάικου-Μακρή Π., «Ιδεολογική Διακήρυξη του
ΕΣΑΣ»,
Κυριαρχεί η αντίληψη «… πως η ομάδα εκείνη, που οι κοινωνικές αντιθέσεις μπορούνε ευκολότερα
να εκμηδενιστούν, είναι η Νεολαία και ειδικότερα η νεολαία που αγωνίζεται. Τούτο συμβαίνει γιατί
πιθανόν οι κοινωνικές διαφορές – είναι χαλαρότερες κι’ είναι ευκολότερο να εκμηδενιστούν με τη
συνειδητή δημιουργία ξέχωρης παράδοσης που θ’ αναφέρεται μόνο στο κοινωνικό σύνολο Νεολαία».
Πεπονής Α., Προσωπική…, σ. 91-95,
Μια ακόμη προσπάθεια ενοποίησης των αντιστασιακών οργανώσεων της δεξιάς, πραγματοποιείται
στις 23 Σεπτεμβρίου του 1943. Ύστερα από πρωτοβουλία του προέδρου του επιμελητηρίου
Πειραιά, Κατζιά, και έπειτα από πολλές και επίπονες προσπάθειες, επαφές και συζητήσεις, ιδρύεται
ο Πανελλήνιος Απελευθερωτικός Συνασπισμός (ΠΑΣ). Σε αυτόν συμμετέχουν οι εξής εννέα
οργανώσεις: Εθνικό Κομιτάτο, Αγωνιζόμενη Ελλάς, Εθνική Δράση, Οργάνωση Ελευθέρων
Ελλήνων, Ένωση Πατρίς, Εθνικός Σύνδεσμος Εφέδρων, Οργάνωση Χ, Τρίαινα, Εθνικά
Επαναστατικά Σώματα, Αγροτική Δράσις, Σπίθα και Ιερή Φάλαγγα. Στον ΠΑΣ αρνούνται να
προσχωρήσουν η ΛΑΕ και η ΠΕΑΝ. Μολονότι ο σύνδεσμος αποτελείται κυρίως από
φιλοβασιλικές οργανώσεις και στελέχη, δε μπορεί να του αποδοθεί απολύτως ο χαρακτηρισμός του
«βασιλικού». Για το λόγο αυτό η οργάνωση Εθνικοκοινωνική Επανάσταση δεν είχε προσκληθεί και
η «Χ» αποχωρεί λίγο αργότερα. Κυρίαρχο ρόλο στην οργάνωση έχει ο Π. Σιφναίος. Μπενετάτος
Δ., Το Χρονικό…, σ. 141, Φλάισερ Χ., Στέμμα…, τ. 2ος, σ. 46-47, Γλέζος Μ., Εθνική…, τ. Α΄, σ.
553-555, Ανώνυμο, «Οργανώσεις ανήκουσαι εις τον Πανελλήνιον Απελευθερωτικόν
Συνασπισμόν», χ.χ., Αποστολή Α, Φακ. 1-9, Φακ, 3, Κ51, Αρχείο Εμμανουήλ Τσουδερού, ΓΑΚ,
Κυκλοφορεί με υπότιτλο: «Όργανο των Π.Α.Σ. Ανωτάτων Σχολών» και εκδίδει μόλις δύο φύλλα
τα οποία εντοπίστηκαν στο Ε.Λ.Ι.Α. Το πρώτο στις 17 Ιουνίου και το δεύτερο στις 25 Ιουλίου του
1944. Φάκελος 11, Παράνομος Τύπος, Ε.Λ.Ι.Α.,
Ανακοίνωση μέσα σε πλαίσιο, εφ. Φοιτητική Δράση, αρ. φύλλου 4, 16 Μαΐου 1944, σ. 2, Φάκελος
11, Παράνομος Τύπος, Ε.Λ.Ι.Α.,
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ερείσματα στο Πανεπιστήμιο και το Πολυτεχνείο, όπου όπως έχει ειπωθεί κυριαρχούν
οι πυρήνες του ΕΣΑΣ. 347
Το νέο αυτό εγχείρημα, υποστηρίζεται και από τη «Δόξα» της ΠΕΑΝ. Η οποία
μάλιστα το Μάιο του 1944, παρέχει την πληροφορία πως λειτουργεί στη
Θεσσαλονίκη σπουδαστικό τμήμα του ΕΣΑΣ που προσχωρεί στον ΠΑΣ. 348
Πληροφορία που αναμεταδίδεται δύο μήνες μετά, μέσα από τις σελίδες του
«Φοιτητικού Αγώνα», 349 εντάσσεται στο προπαγανδιστικό κλίμα της εποχής και
ελέγχεται για την εγκυρότητα της. Καθώς στη Θεσσαλονίκη η μόνη οργανωμένη
φοιτητική δράση που τεκμηριώνεται για την περίοδο αυτή, είναι της ΕΠΟΝ.
Παράλληλα, η ΠΕΑΝ κυρίως και η Εθνική Δράση δευτερεύοντος, προσπαθώντας να
περιορίσουν τις απώλειες τους στο φοιτητικό χώρο, ξεκινούν μία επιθετική ρητορική
εναντίον του ΕΣΑΣ. Με αποτέλεσμα η «Δόξα» να δημοσιεύσει επικριτικό σχόλιο για
τους «αρριβιστές» «φαντασιόπληκτους νεανίες» και «διασπαστές» που έπλητταν τον
αγώνα. 350 Και η «Φοιτητική Δράση» να μιλά για «κακομαθημένα» πλουσιόπαιδα, που
«όταν μαζευτούν πέντε εξ», σχηματίζεται «το κόμμα και καλείται ο λαός να τους
ακολουθήσει». 351 Τα ειρωνικά σχόλια για το νέο αυτό εγχείρημα, που αποδιδόταν σε
προσωπικές φιλοδοξίες και παιδιαρίσματα, δημιούργησαν τριβές και έφεραν ένταση
ανάμεσα σε παλιούς φίλους και συναγωνιστές, με αποτέλεσμα μάλιστα να σημειωθεί
και συμπλοκή του Πεπονή με μέλη της ΠΕΑΝ. 352
Μέσα στο έντονο περιβάλλον των ανακατατάξεων, εντάσσεται και η συσσωμάτωση
της ΠΕΑΝ με το Ενωτικό Κόμμα στις 30 Ιουνίου, «με την πρόθεση της εντονώτερης
και πλατύτερης διεξαγωγής του αγώνα». 353 Μετά από αυτό, μέλη της Ιερής Ταξιαρχίας
ανακοίνωσαν τον Ιούλιο πως δεν ήθελαν την εμπλοκή κομμάτων. Με αποτέλεσμα η
οργάνωση να υποστεί μία διάσπαση, με τους οι Γ. Β. Μαγκάκη, Ευάγγελο
Κυριακόπουλο, Βασίλη Φίλια και Χαράλαμπο Πρωτοπαπά, να δημιουργούν τη
«Μαχόμενη Ιερή Ταξιαρχία» (ΜΙΤ), που ακολουθεί τον ΕΣΑΣ. 354
Ιερός Λόχος του ΕΣΑΣ
Μαζί με την κινητικότητα που επιδεικνύουν οι φοιτητές του ΕΣΑΣ, στον
οργανωτικό σχεδιασμό και τον ιδεολογικό προσδιορισμό της νέα οργάνωσης,
προωθούν ταυτόχρονα και τη στρατιωτική της δραστηριοποίηση. Στόχος η
δημιουργία ενός μάχιμου σώματος, το οποίο ως αυτόνομος φοιτητικός λόχος, θα
«Παράδειγμα προς μίμιση», εφ. Φοιτητικός Αγώνας, αρ. φύλλου 1, 17 Ιουνίου 1944, σ. 2, Φάκελος
11, Παράνομος Τύπος, Ε.Λ.Ι.Α.,
348
«Η συναγωνιστική αδελφωσύνη των φοιτητών του ΠΑΣ Αθηνών-Θεσ/νικης», και «Προσχωρήσεις
στον ΠΑΣ», εφ. Δόξα, αρ. φύλλου 38, 13 Μαΐου 1944, σ. 2 και 3 αντίστοιχα, Φάκελος: ΠΕΑΝ…,
Ε.Λ.Ι.Α.,
349
«Προς την ολοκλήρωση του φοιτητικού αγώνα», εφ. Φοιτητικός Αγώνας, αρ. φύλλου 2, 25 Ιουλίου
1944, σ. 2, Φάκελος 11, Παράνομος Τύπος, Ε.Λ.Ι.Α.
350
«Νεαροί "ανεξάρτητοι", αρριβίστες», εφ. Δόξα, αρ. φύλλου 37, 28 Απριλίου 1944, σ. 3, Φάκελος:
ΠΕΑΝ…, Ε.Λ.Ι.Α.,
351
«Τα παιδία παίζει», εφ. Φοιτητική Δράση, αρ. φύλλου 4…, σ. 2,
352
Πεπονής Α., Προσωπική…, σ. 80, 88-90, Χατζηβασιλείου Ε., ΠΕΑΝ…, σ. 226, Στάικος – Μακρής
Π., Κίτσος Μαλτέζος…, σ. 218, Ζαούσης Α., Οι δύο Όχθες…, τ. ΒΙ΄, σ. 84-85,
353
«Ανακοίνωση», εφ. Δόξα, αρ. φύλλου 40, 30 Ιουνίου 1944, σ. 4, Φάκελος: ΠΕΑΝ…, Ε.Λ.Ι.Α.,
354
Στα «Ελληνικά Νειάτα», του Αυγούστου του 1944 αναφέρει πως «δημιούργησαν προ μηνός νέαν
οργάνωσιν την … Μαχόμενην … Ιερήν Ταξιαρχίαν». «Τρία χρόνια αγώνα», εφ. Ελληνικά Νειάτα,
αρ. φύλλου 22-23, Αύγουστος 1944, σ. 6, Φάκελος 4, Παράνομος Τύπος, Παναγιωτόπουλος Τ.,
Συνεντεύξεις…, σ. 8, Ε.Λ.Ι.Α., Πεπονής Α., Προσωπική…, σ. 149, Οι Στάικος–Μακρής και
Χατζηβασιλείου Ευάνθης αναφέρουν πως η διάσπαση έγινε το Νοέμβριο του 1943 μετά την
προτροπή του Κανελόπουλου για συνεργασία με το ΕΑΜ. Στάικος-Μακρής Π., Κίτσος
Μαλτέζος…, σ. 120, Χατζηβασιλείου Ε., ΠΕΑΝ…, σ. 67, 191,
347
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συμμετέχει στις πολεμικές επιχειρήσεις των ανταρτών, εναντίον των Γερμανών. Οι
πρώτες συζητήσεις για το θέμα αυτό, διεξάγονταν σε παράλληλο χρόνο με τη
μετεξέλιξη της οργάνωσης. Έτσι μία ημέρα μετά τη συγκρότηση του νέου Κεντρικού
Συμβουλίου (28 Φεβρουαρίου), πραγματοποιείται στο κτήμα του Τάκη Καπράλου
στη Λυκόβρυση, συνάντηση της ηγετικής του ομάδας, όπου αποφασίζεται η ίδρυση
του «Ιερού Λόχου». 355 Πρωτοπόρος στην κίνηση αυτή τόσο στη σύλληψη της ιδέας,
όσο και στην οργάνωση της πρωτοβουλίας, ήταν ο Καπράλος. 356 Οι συνεδριάσεις
τους συνεχίστηκαν στο σπίτι του Χριστόφορου Στράτου, στο Κολωνάκι και αργότερα
στου Φήμα Πετρίδη, στον Άγιο Λουκά, στα Πατήσια.
Στην αρχή ως χώρος δράσης του «Ιερού Λόχου» προκρίνεται η Μακεδονία, αλλά
όταν διαπιστώνεται πως κάτι τέτοιο είναι αδύνατο, η οργάνωση στρέφεται προς τις
Εθνικές Ομάδες Ελλήνων Ανταρτών του Ναπολέοντα Ζέρβα, καθώς από πεποίθηση
δε μπορούσαν να ενταχθούν στον ΕΛΑΣ. Το σώμα αυτό θα αποτελούνταν
αποκλειστικά από Αθηναίους φοιτητές και θα πλαισιωνόταν από ευέλπιδες της
επιλογής του ΕΣΑΣ, οι οποίοι φοιτούσαν στο Πολυτεχνείο. Επικεφαλής του Λόχου
προοριζόταν ο εύελπις Κώστας Λιάσκας. Βασική προϋπόθεση ήταν η κατοχύρωση
της αυτοτέλειας του, όπως αποτυπώνεται από τα λόγια του Πεπονή: «συμβολή στον,
αντιστασιακό και μόνο, ένοπλο αγώνα […] Αποκλείαμε συμμετοχή σε οποιαδήποτε
στρατιωτική δράση θα υπηρετούσε πολιτικούς σκοπούς». 357 Με την απόφαση τους
αυτή οι φοιτητές του ΕΣΑΣ, επεδίωκαν να περάσουν το μήνυμα πως το αληθινό
νόημα της αντίστασης τους, ήταν πέρα και έξω από τις κομματικές επιταγές και την
πολιτική καθοδήγηση. Προσπάθησαν έτσι να διαχωρίσουν τη θέση τους από το
εμφυλιοπολεμικό σκηνικό της περιόδου και αντιφατικά έγιναν κομμάτι ενός από τους
αντιμαχόμενους πόλους του. Ελπίζοντας ότι ακόμη και μέσα σε αυτόν, θα
κατάφερναν να διατηρήσουν την αυτονομία τους. 358
Υλοποιώντας την απόφαση τους, έρχονται σε επαφή με το «στρατολόγο» του ΕΔΕΣ
στην Αθήνα, αξιωματικό του ναυτικού Δημήτρη Μπαρδόπουλο. 359 Ταυτόχρονα οι
Ρόδης Ρούφος, Γιώργος Μαζαράκης, Σωτήρης Τσαμπήρας, Δάμων Μαυρίδης και
Γεράσιμος Γογγάκης στέλνονται ως απεσταλμένοι του ΕΣΑΣ στο Ζέρβα, για να
εκθέσουν την πρόταση τους και να βολιδοσκοπήσουν τις προθέσεις του. Ορκίζονται
τον Απρίλιο και την Κυριακή 14 Μαΐου ξεκινούν για το βουνό. 360 Στις 20 Μαΐου
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Στη συνάντηση αυτή συμμετείχαν οι Τέρπανδρος Αγασιώτης, Κώστας Φάκας, Αντώνης Λιβιεράτος, Μανώλης Φθενάκης, Δημήτρης Νιάνιας, Σάκης Πεπονής, Τάσος Σούλης, Τάκης Καπράλος
και Γιάννης Κομπατής. Στάικος – Μακρής Π., Κίτσος Μαλτέζος…, σ. 270, Πεπονής Α.,
Προσωπική…, σ. 106, Λιβιεράτος Α. Προσωπική συνέντευξη…,
Η ιδέα είχε τις βάσεις της στον Ιερό Λόχο της Μολδοβλαχίας. Τσαμπήρας Σ., Συνεντεύξεις από το
αρχείο της ΕΡΤ, Φάκελος Ρ,Σ,Τ, 320, σ. 1, Ε.Λ.Ι.Α., Λάζος Χ., Ελληνικό…, σ. 294, Βαρών Ο.,
Ελληνικός…, τ. Α΄, σ. μα΄,
Πεπονής Α., Προσωπική…, σ. 107,
Η θέληση των φοιτητών να πολεμήσουν ως ανεξάρτητο τμήμα στον ΕΔΕΣ και η άρνηση τους να
ενταχθούν σε αυτόν, δημιούργησε εντάσεις. Οι πιέσεις αυτές εκδηλώθηκαν το δεύτερο 15νθήμερο
του Ιουνίου, με αποτέλεσμα να υπάρξουν έντονες συζητήσεις και διαβουλεύσεις, που είχαν ως
αποτέλεσμα την τελική άρνηση των φοιτητών. Έκτοτε το πολιτικό τμήμα της οργάνωσης ήταν
αρνητικά προσκείμενο προς τον 6ο λόχο. Στο πολιτικό τμήμα μάλιστα χρεώνεται και μια
προσπάθεια αλλοίωσης της σύνθεσης του Λόχου το Σεπτέμβριο. Τότε τα άτομα που έφταναν από
την Αθήνα και τον Πειραιά και εντάσσονταν στο Λόχο όχι μόνο δεν ήταν φοιτητές, αλλά και
μερικοί ήταν ασφαλίτες. Το γεγονός αυτό προβλημάτισε έντονα τους φοιτητές του Λόχου και
οδήγησε στη διάλυση της συνοχής του. Τσαμπήρας Σ., Ας…, σ. 67-68, 201-204, 249,
Πεπονής Α., Προσωπική…, σ. 107,
Πριν ξεκινήσουν για το βουνό, οι τέσσερις πρώτοι συναντήθηκαν σε ένα σπίτι που βρισκόταν σε
μια πάροδο επί της οδού Αχαρνών, κοντά στον Άγιο Παντελεήμονα. Εκεί τους όρκισε ο
αρχιμανδρίτης Μούσκος. Τις επόμενες δεκαετίες ο αρχιμανδρίτης αυτός με το όνομα Μακάριος,
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συναντούν το Ζέρβα, παρουσιάζουν την πρόταση τους και τοποθετούνται στο ΙΙΙ
τάγμα του 3/40 Συντάγματος Ευζώνων του Αγόρου, με Διοικητή του τάγματος τον
ταγματάρχη Κατσαδήμα.361 Εκεί δημιουργείται ο πρώτος πυρήνας του Λόχου. Στη
συνέχεια ο Ρούφος επιστρέφει στην Αθήνα, ώστε να αναφέρει στον ΕΣΑΣ τη
συμφωνία και να ξεκινήσουνε και οι άλλες ομάδες φοιτητών. Όμως οι αποστολές από
την κατεχόμενη Αθήνα καθυστερούσαν και ο αρχικός πυρήνας των ιερολοχιτών δε
μπορούσε να παραμένει ανένταχτος. Η πρώτη ομάδα των φοιτητών λοιπόν
εντάσσεται στον 5ο λόχο του λοχαγού Ρωμανά, στον οποίο υπάρχουν Καρδιτσιώτες
και Τρικαλινοί φοιτητές και μαθητές γυμνασίου. Τελικά στα μέσα Ιουνίου ιδρύεται ο
6ος λόχος, ο Ιερός Λόχος. Με διοικητή το μόνιμο αξιωματικό, ίλαρχο Θεόδωρο
Χαρβαλάκη. Υποδιοικητής είναι ο έφεδρος υπολοχαγός Χρήστος Δημόπουλος. Στο
μεσοδιάστημα είχαν φτάσει αρκετές ομάδες φοιτητών από την Αθήνα. Σε αυτούς
προστέθηκαν και οι φοιτητές και μαθητές του 5ου λόχου, συγκροτώντας μία δύναμη
37 ανδρών. 362
Η πρώτη μάχη που έλαβε μέρος ήταν στον Αρχάγγελο της Πρέβεζας στις 6 Ιουλίου.
Σε αυτή σκοτώθηκαν οι Τάκης Καπράλος και Ηλίας Κουρεμένος, αιχμαλωτίστηκαν
οι Δάμος Μαυρίδης, Γεράσιμος Γογγάκης, Στέφανος Ζώτος, Στέλιος Παπαϊωάννου
και Βέντζι Κανελάκης, ενώ τέλος τραυματίστηκε ο Στάθης Καλίτσης. Μετά τις
απώλειες στη μάχη, έμειναν στο λόχο 19 άνδρες. Τις επόμενες μέρες ήρθαν και νέες
αφίξεις από την Αθήνα και τη Θεσσαλία, με αποτέλεσμα να συμπληρωθούν και πάλι
οι διμοιρίες του και να αποκτήσει δύναμη 60 ανδρών. 363 Η επόμενη μάχη είναι στη
Μενίνα, στις 17-18 Αυγούστου. Σε αυτή σκοτώθηκε ο Νίκος Τσουχνικάς και
τραυματίστηκαν οι Φώτης Παπαδημητρίου και Γιάννης Μπίτσιος. 364
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εξελίσσεται σε αρχιεπίσκοπο και πρόεδρο της Κύπρου. Τσαμπήρας Σ., Ας…, σ. 15-16, 34-35,
Τσαμπήρας Σ., Συνεντεύξεις…, σ. 1-2, Ε.Λ.Ι.Α., Λιβιεράτος Α. Προσωπική συνέντευξη…,
Στο ημερολόγιο που κρατούσε ο φοιτητής Φαίδωνας Μαηδώνης, αποτυπώνεται η άποψη, ότι το
3/40 Σύνταγμα Ευζώνων του Αγόρου δεν είχε καλή φήμη. Ενώ σημειώνει επίσης, ότι οι αντάρτες
του ΕΔΕΣ δεν έδιναν και πολύ σημασία στη φοιτητική ομάδα. Fleischer H. – Στεργέλλης Αρ.,
«Ημερολόγιο…», σ. 85, Λάζος Χ., Ελληνικό…, σ. 295,
Λάζος Χ., ο.π., σ. 294-295, Στάικος – Μακρής Π., Κίτσος Μαλτέζος…, σ. 270, Fleischer H. –
Στεργέλλης Αρ., ο.π., σ. 61-62, Τσαμπήρας Σ., Ας…, σ. 37-39, 41, 45, 49-53, 55, 59-62,
Τσαμπήρας Σ., Συνεντεύξεις…, σ. 2-4, Ε.Λ.Ι.Α.,
Στις γραμμές του Ιερού Λόχου πολέμησαν οι φοιτητές, Γιώργος Μαζαράκης, Σωτήρης Τσαμπήρας,
Δάμων Μαυρίδης, Γεράσιμος Γογγάκης, Στέφανος Ζώτος, Λεωνίδας (Λιώνης) Αντωνιάδης, Τάκης
Καπράλος, Κώστας Γκορίτσας, Κωνσταντίνου, Καραδήμας, Ηλίας Παναγιάρης, Κώστας
Μαλικούρτης, Λελές Μπόντζος, Στάθης Καλίτσης, Στέλιος Παπαϊωάννου (ΑΣΟΕΕ), Γιάννης
Μπίτσιος, Στέλιος Μαλλιόπουλος, Βέντζι Κανελάκης, Γιώργος Μπουκουβάλας, Μπάμπης Αννίνος,
Νίκος Τσουχνικάς, Ηλίας και Γιώργος Κουρεμένος, Αλέκος Ζαχαράτος (ΑΣΟΕΕ), Γιάννης και
Βασίλης Μαντζάρας, Συχνής Αντώνης, Φώτης Παπαδημητρίου (Ιατρική), Δήμος Κυρίτσης, Τάκης
Γιατζόγλου (νομική). Το Σεπτέμβριο του 1944 ανέβηκαν στο βουνό οι, Τάσος Σούλης (ΕΜΠ),
Νίκος Κουρεμένος, Θεόφιλος Φραγκόπουλος, Γιώργος Λιάλιος, Σπύρος Ιακωβίδης, Λάλας
Μεσολωράς, Ίωνας Ζαούσης. Από την ομάδα των Θεσσαλών ήταν οι: Θρασύβουλος Γιοβάνης
(φυσικομαθηματική) και Θωμάς Κόκκορης (νομική). Τσαμπήρας Σ., ο.π., σ. 55, 60-61, 100, 113,
117, Πεπονής Α., Προσωπική…, σ. 109, Λιάλος Γ. Προσωπική συνέντευξη…,
Τους αιχμαλώτους από τη μάχη στον Αρχάγγελο, όταν άρχισαν να υποχωρούν οι Γερμανοί τους
αφήσανε ελεύθερους. Ο Λόχος στις 13 Οκτωβρίου έφτασε στα Ιωάννινα και το Νοέμβριο κατέληξε
στην Κέρκυρα. Η περίοδος Νοέμβριος 1944-Φεβρουάριος 1945, χαρακτηρίστηκε από τις
εμφυλιοπολεμικές εξελίξεις. Οι ομάδα των φοιτητών του ΕΣΑΣ εγκλωβισμένη πλέον σε μια
κατάσταση που ήταν αντίθετη με τις αρχικές επιδιώξεις και στόχους της είχε απομονωθεί,
αρνούμενη να συμμετάσχει στα όσα λάβαιναν χώρα, θεωρώντας πως ο σκοπός της ίδρυσης και
ύπαρξης του Λόχου έπαψε να υφίσταται με την αποχώρηση των Γερμανών. Οι φοιτητές αυτοί
κράτησαν διακριτές αποστάσεις από το γενικότερο κλίμα που επικράτησε στο στρατόπεδο του
ΕΔΕΣ και με την υπογραφή της συμφωνίας της Βάρκιζας ζήτησαν την αποστράτευση τους.
Σχημάτισαν επιτροπή αποτελούμενη από τους Τσαμπήρα, Κανελάκη και Ζαχαράτο (όπως αναφέρει
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Οι φοιτητές του εκδίδανε τη δακτυλογραφημένη σατυρική εφημερίδα: «Η
Κουτσουκέλλα». Εμπνευστής και επικεφαλής της, ήταν ο φοιτητής της Νομικής του
Πανεπιστημίου Αθηνών, Τάκης Γιατζόγλου. Ο Σαράντος Ι. Καργάκος, προλογίζοντας
το ανάτυπο που περιέχει όλα τα φύλλα των εφημερίδων «Μεγάλη Ελλάδα» και «Η
Κουτσουκέλλα», αναφέρει ενδεικτικά: «Ο χαρακτήρας της ήταν χιουμοριστικός,
σατιρικός, ευτράπελος και πειρακτικός άρα ηρωικός. Διότι ο πιο μεγάλος ηρωισμός
είναι να πολεμάς και να διασώζεις την ευτραπελία σου, που είναι κύριο συστατικό της
ανθρωπιάς». 365 Οι σκληρές βιοτικές συνθήκες, ο πόλεμος και οι ταλαιπωρίες, σε
συνδυασμό με τη νεανική ανεμελιά των καλοαναθρεμμένων φοιτητών, με την αστική
και μεγαλοαστική καταγωγή, έδιναν πλούσια ερεθίσματα στο «Διευθυντή και
υπεύθυνο για καρπάζωμα Γιατζόγλου Τάκη». Η εφημερίδα αυτή ξεχωρίζει από το
σύνολο του αντιστασιακού τύπου, γιατί δε χρησιμοποιεί κραυγαλέους τόνους,
ηρωικούς ή θρηνητικούς, δεν έχει ανάγκη να προσηλυτίσει, λείπει κάθε ίχνος
αντιπαλότητας, ενώ περισσεύει η αυτοκριτική, ο γενναιόψυχος αυτοσαρκασμός και η
ανθρωπιά. Το χιούμορ αναδεικνύεται σε πηγή ζωής, στοιχείο που αγγίζει κάθε πτυχή
της καθημερινότητας και συμβαδίζει με το δράμα του θανάτου και του πολέμου.
Δίνοντας μια αληθινή μαρτυρία για την περιπέτεια των φοιτητών του Ιερού Λόχου. 366
• Κομματικός εναγκαλισμός του ΚΚΕ στην ΕΠΟΝ
Από την άλλη πλευρά, το ΚΚΕ με μια απόφαση του από τον Ιανουάριο του 1944,
κομματικοποιούσε και στένευε το χαρακτήρα της ΕΠΟΝ. Σε εφαρμογή αυτής
προχωρά στη δημιουργία Κομματικών Οργανώσεων Βάσης (ΚΟΒ), στα εργοστάσια,
τις επιχειρήσεις, τα δημόσια καταστήματα και γενικά σε όλους τους μαζικούς
χώρους. Κατ’ αυτό τον τρόπο οργανώθηκαν στην Αθήνα, 10 μεγάλες Αχτίδες που
λειτουργούσαν παράλληλα με τις οργανώσεις της ΕΠΟΝ. Την άνοιξη στα ΑΕΙ
υπήρχαν τρεις ΚΟΒ, μία στο Πανεπιστήμιο, μία στο Πολυτεχνείο και μία στις άλλες
σχολές. Όλες μαζί οι ΚΟΒ των ΑΕΙ, αποτελούσαν την 10η Αχτίδα Σπουδαστών, που
ανήκε στην Κομματική Οργάνωση της Αθήνας (ΚΟΑ). Μετά τις απώλειες, ιδιαίτερα
σε στελέχη, η αχτίδα σπουδαστών ανασυγκροτείται και καθοδηγητής της Αχτιδικής
Επιτροπής αναλαμβάνει ο Γρηγόρης Φαράκος, ενώ Γραμματέας της Αχτίδας
Σπουδαστών είναι ο φοιτητής της Νομικής, Άρης Μητρόπουλος. 367
Την περίοδο αυτή η μορφή του αγώνα από πλευράς ΕΠΟΝ αλλάζει. Οι
συγκρούσεις με τις αρχές κατοχής και τα εντεταλμένα όργανα τους, είναι
καθημερινές και ένοπλες. Εκτός από τις μεγάλες εκκαθαριστικές επιχειρήσεις κατά
του ΕΛΑΣ, στην Αθήνα και στον Πειραιά, πραγματοποιούνται μεγάλες επιθέσεις των
Γερμανών και των Ταγμάτων Ασφαλείας στις γειτονιές και τις συνοικίες. Για το λόγο
αυτό η Κομματική Οργάνωση Αθήνας (ΚΟΑ) του ΚΚΕ, αποφάσισε για τον εορτασμό
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και ο Γιατζόγλου: «παλιά μας τέχνη κόσκινο»), και μετέφεραν το αίτημα τους στο διοικητή του
τάγματος Κατσαδήμα. Έτσι στις 12 Φεβρουαρίου παραδίδουν τον οπλισμό και το ρουχισμό τους
και αποστρατεύονται με το βαθμό του έφεδρου ανθυπολοχαγού. Τσαμπήρας Σ., Ας…, σ. 86-88, 92,
110-111, 113, 123-124, 157-159, 170-178, 197-198, 316-341, Τσαμπήρας Σ., Συνεντεύξεις…, σ. 47, Ε.Λ.Ι.Α., Ζαούσης Α., Οι δύο Όχθες…, τ. ΒΙ΄, σ. 471-475, Ζαούσης Α., Αναμνήσεις…, σ. 113,
Πεπονής Α., Προσωπική…, σ. 132,
Προσωπικό Αρχείο Στάικου-Μακρή Π., «Μεγάλη Ελλάδα, περίοδος 1944-45», Ανάτυπο, Αθήνα
1998, σ. 11,
Κυκλοφόρησαν τέσσερα τεύχη. Τον Ιούλιο, τον Αύγουστο, το Νοέμβριο του 1944 και το
Φεβρουάριο του 1945. Τυπωνόταν περίπου σε δέκα αντίτυπα, δακτυλογραφημένα στη
γραφομηχανή του 3/40 Συντάγματος. εφ. Η Κουτσουκέλλα, Φάκελος 6, Παράνομος Τύπος,
Ε.Λ.Ι.Α., Τσαμπήρας Σ., Ας…, σ. 120-121, Βαρών Ο., Ελληνικός…, τ. Β΄, σ. 489-490,
Χατζόπουλος Γ., Συνεντεύξεις από το αρχείο της ΕΡΤ, Φάκελος Υ,Φ,Χ,Ψ,Ω, 346, σ. 9, Ε.Λ.Ι.Α.,
Γλέζος Μ., Εθνική…, τ. Β΄, σ.1072,
Μπαρτζιώτας Β., Η Εθνική…, σ. 104, Φαράκος Γ., Μαρτυρίες…, σ. 38,
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της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου, να οργανωθούν πολύμορφες εκδηλώσεις και
διαδηλώσεις στους συνοικισμούς, στις συνοικίες και στις γειτονιές της Αθήνας,
περιφρουρούμενες από ένοπλα τμήματα του ΕΛΑΣ. 368
Την παραμονή της επετείου, ο «πρωθυπουργός» Γ. Ράλλης ανακοινώνει περιχαρής:
«Αύριον επέτειον της Εθνικής Εορτής μας, η ένδοξος ελληνική κυανόλευκος καλείται
να κυματίσει ελεύθερα υπεράνω ολόκληρου της Ελλάδος […] Η πολυσήμαντος έννοια
την οποίαν περικλείει η ευγενής συγκατάθεσις των Γερμανικών Αρχών είναι
αυτόδηλος…». 369 Το ίδιο βράδυ, στις συνοικίες του Κολωνού και του Περιστερίου,
μια ομάδα της ΕΠΟΝ με επικεφαλής το Σπύρο Λιναρδάτο, την Άννα Ποσάντζη και
τη Ματούλα Κουμάτου, υπό την προστασία ενός ένοπλου τμήματος του ΕΛΑΣ,
κολλήσανε αφίσες με εθνικοαπελευθερωτικά συνθήματα σε στύλους, τοίχους και
δρόμους. Μόλις ξημέρωσε χτυπήσανε την καμπάνα μιας εκκλησούλας, που
βρισκότανε προς το μέρος του Αγίου Αιμιλιανού και ο Λιναρδάτος με το χωνί μίλησε
για το νόημα της ημέρας. 370
Από το σημείο αυτό και μετά, η ΕΠΟΝ εγκαινιάζει νέες μεθόδους δράσης με στόχο
την προστασία των στελεχών της. Οι συγκεντρώσεις σε πλατείες και σταυροδρόμια
είναι μικρές και αιφνιδιαστικές. Επίσης, συχνές είναι οι ομιλίες από το βήμα της
εκκλησίας τις Κυριακές, όπως και η είσοδος σε εργοστάσια, παρόλο που συνήθως
φρουρούνταν από ομάδες Γερμανών ή συνεργατών τους. 371 Μια άλλη μορφή
ενημέρωσης, είναι η οργάνωση μεγάλων ομάδων ζύμωσης και προπαγάνδας, από 1020 σπουδαστές. Οι σπουδαστές μαζί με ένοπλη ομάδα τους ΕΛΑΣ για στήριξη, μόλις
σταματούσε η κυκλοφορία το βράδυ, χτυπούσαν την πόρτα σε ένα σπίτι και έμπαιναν
μέσα κάνοντας ένα είδος κατάληψης. Εκεί, μέχρι την αποχώρηση τους αργά το
βράδυ, μιλούσαν για τους σκοπούς και τους στόχους του εθνικοαπελευθερωτικού
αγώνα. Για την καλύτερη οργάνωση όλων αυτών των δράσεων, αλλά και την
αποτελεσματικότερη περιφρούρηση των συνοικιών, ο ΕΛΑΣ προχωρά το Μάιο στη
σύσταση των Φρουραρχείων του. 372
Συμπλοκές στο βωμό της εθνικής ομοψυχίας μετά τη συμφωνία του
Λιβάνου
Σε όλα τα παραπάνω πρέπει να προστεθεί και το κλίμα μέσα στο οποίο
εκτυλίσσονταν τα γεγονότα, το οποίο χαρακτηριζόταν από καχυποψία και εχθρότητα.
Τα συναισθήματα αυτά ενισχυόταν από το είδος και την ποιότητα των πληροφοριών
που διακινούνταν, καθώς ο κόσμος στην Ελλάδα και ειδικότερα οι φοιτητές,
•
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369
370
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Κωτσάκης Σ. (Νέστορας), Εισφορά…, σ. 171,
Ανταίος Π., Συμβολή…, τ. Β , σ. 65, Καφταντζής Γ., Το Πανεπιστήμιο…, 1η εκδ., σ. 70,
Δύο μήνες μετά, στα τέλη Μαΐου, με αφορμή τη συμφωνία του Λιβάνου, μία ομάδα της ΕΠΟΝ
Κυψέλης και Πολυγώνου, δίνουν ραντεβού για να κολλήσουν αφίσες στο χώρο ευθύνης τους. Τότε
συλλαμβάνεται ο Σπύρος Λιναρδάτος και οδηγείται στο αστυνομικό τμήμα Κυψέλης. Από εκεί
κατευθύνθηκε στη Γενική Ασφάλεια, στην Πατησιών και Στουρνάρα, όπου τον χτύπησαν άγρια και
του έκαναν ηλεκτροσόκ. Τελικά, μετά από πιέσεις που άσκησε ο θείος του Α. Λιβιεράτος, πρώην
υπουργός της κατοχικής κυβέρνησης, αφέθηκε ελεύθερος στα τέλη Ιουνίου. Λιναρδάτος Σ.,
Πολιτικοί…, σ. 86-90,
Στις 24 Ιουνίου σε μια τέτοια ενέργεια, στην Εριουργία της Νέας Ιωνίας, το συνεργείο ενημέρωσης
που αποτελούνταν μεταξύ άλλων από τους φοιτητές της Νομικής Κώστα Ρέππα και Πάνο
Σταθακόπουλο και την ηθοποιό Μαίρη Λαλοπούλου, μπλοκαρίστηκε. Με αποτέλεσμα να σκοτωθεί
επιτόπου ο Σταθακόπουλος και να συλληφθούν και να βασανιστούν οι υπόλοιποι. Ο Ρέππας
σκοτώθηκε την ίδια ημέρα στα κρατητήρια της οδού Ευελπίδος, υποκύπτοντας στα βασανιστήρια.
Φαράκος Γ., Μαρτυρίες…, σ. 38, Παπαδούκα Ο., «Μια νεκρή…», σ. 34, Λαζάρου Φ.,
Συνεντεύξεις…, σ. 6, Ε.Λ.Ι.Α.,
Φαράκος Γ., ο.π., σ. 38-39,

461

ενημερώνονταν εμμέσως για τις εξελίξεις στο βουνό ή στο Κάιρο. 373 Η κάθε
πληροφορία μεταδιδόταν επεξεργασμένη σύμφωνα με το πρίσμα και τα συμφέροντα
του αναμεταδότη. Τα γεγονότα, όπως η σύσταση της κυβέρνησης του βουνού, η
στάση των ενόπλων δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, η διάλυση του τάγματος 5/42 του
Ψαρρού και η δολοφονία του, η Συμφωνία του Λιβάνου, από μόνα τους είχαν μια
δυναμική. Σε αυτή προστίθενται τα σχόλια και οι αναλύσεις του παράνομου τύπου,
που έριχναν την ευθύνη των εξελίξεων στους ιδεολογικούς αντίπαλους. 374
Ενισχύοντας την εμφυλιοπολεμική ατμόσφαιρα ανάμεσα στους φοιτητές, όπου ο
καθένας θεωρούνταν εκ των προτέρων προδότης. Οι δεξιοί συνεργάτες των
Γερμανών και οι αριστεροί, εχθροί του έθνους και υπηρέτες του σλαβισμού. Δεν
υπήρχαν ουδέτεροι, έπρεπε όλοι να δηλώσουν που ανήκουν, αλλιώς ήταν αντίπαλοι
των μεν ή των δε. Επιπλέον, στις δύο αντίπαλες παρατάξεις είχαν κυριαρχήσει αυτοί
που ήταν πεπεισμένοι ότι οι «άλλοι» είναι ικανοί για το χειρότερο. Στη βάση αυτής
της παραδοχής, επικράτησε η άποψη ότι ο καθένας μπορούσε να φτάσει σε ακραίες
πράξεις στο όνομα της Ελλάδας και το χειρότερο να τις θεωρήσει επιβεβλημένες.
Τα περιθώρια ερμηνειών μάλιστα διευρύνθηκαν, όταν μετά τη συμφωνία του
Λιβάνου η ΠΕΕΑ δεν αποσαφήνισε τη θέση της. Καθώς από τη μία την καταδίκαζε
και κατέθετε επικριτικά σχόλια για τη στάση του Παπανδρέου και του βασιλιά και
από την άλλη με διακηρύξεις ενότητας, παρουσιαζόταν ως η μόνη δύναμη που
μάχεται γι’ αυτή. 375 Είναι γεγονός πάντως πως η πλειοψηφία του κόσμου, η οποία δεν
ήταν ενταγμένη σε κόμματα και οργανώσεις, χαιρέτιζε τη συμφωνία και θεωρούσε
πως ήταν η μόνη διέξοδος για την αποφυγή ενός εμφυλίου πολέμου. 376 Βέβαια αυτοί
οι πολίτες, είχαν το πλεονέκτημα να παρατηρούν τις εξελίξεις αποστασιοποιημένα,
δεν είχαν εμπλακεί συναισθηματικά, δεν είχαν επενδύσει τα οράματα τους, δεν είχαν
πολεμήσει γι’ αυτά, ήθελαν πρώτα απ’ όλα να σταματήσουν οι σκοτωμοί.
Για την ενεργή μάζα των φοιτητών, αυτή η οπτική δε μπορούσε να υπάρξει.
Γεγονός που αιτιολογεί πως ακόμη και στο όνομα της ενότητας, συνέχισαν μέσα από
τα έντυπα τους να διαφωνούν για το ποιος θέλει και προσπαθεί περισσότερο για αυτή.
Ο «Φοιτητικός Αγώνας», εκμεταλλευόμενος την ασάφεια που επικρατούσε στο
αριστερό στρατόπεδο, απευθύνει μία ανακοίνωση προς την ΕΠΟΝ, όπου μεταξύ
άλλων αναφέρει: «Σεις λοιπόν οι νέοι της ΕΠΟΝ που αγωνίζεστε για την αυριανή
δίκαιη Ελλάδα σηκώστε το ανάστημα σας μπρος στους καιροσκόπους αρχηγούς
Ο Πεπονής γράφει: «Οι φήμες για την κατάσταση στη Βόρεια Ελλάδα, ιδιαίτερα στην ΚεντρικήΑνατολική Μακεδονία και Θράκη, μας δίνανε μια εικόνα σκοτεινή και απαισιόδοξη. Εμφανιζότανε
να έχει διαμορφωθεί ανάμεσα στο ΕΑΜ-ΕΛΑΣ και στους Βουλγάρους μια περίεργη σχέση αμοιβαίας
ανοχής – άλλοι φτάνανε να μιλούν και για συνεργασία». Πεπονής Α., Προσωπική…, σ. 97,
374
Είναι χαρακτηριστική η αναφορά του Σπύρου Λιναρδάτου: «Την περίοδο εκείνη ήμουνα ένα μεσαίο
στέλεχος της νεολαίας, άρα δεν γνώριζα από πρώτο χέρι τις μεγάλες αποφάσεις και συμφωνίες. […]
Και ασφαλώς όταν μας ανακοινώνονταν και στο βαθμό που τις μαθαίναμε, λέγαμε γνώμες στα
αρμόδια όργανα και τις σχολιάζαμε και ιδιαίτερα στις κουβέντες μας. Αλλά βέβαια ούτε όλα τα
γνωρίζαμε, ούτε τα στοιχεία είχαμε για να κρίνουμε». Λιναρδάτος Σ., Πολιτικοί…, σ. 99,
375
Ο σπουδαστής του Πολυτεχνείου Γρηγόρης Φαράκος, γράφει για τη συμφωνία του Λιβάνου: «Οι
οργανωμένοι στο ΚΚΕ δεχτήκαμε με πικρίες και με αμφιβολίες τη συμφωνία. Ο λαός όμως τη
δέχτηκε με μεγάλο ενθουσιασμό […] Με τη συμφωνία αναπτερώθηκαν οι ελπίδες του κόσμου, ότι
μπορεί να αποφευχθεί μια εμφύλια σύρραξη μετά την απελευθέρωση […] Αντίθετα, η καταγγελία της
συμφωνίας, που είχε γίνει στο μεταξύ για μικρό διάστημα, και όσα είχαν κυκλοφορήσει, ότι θα
περνούσαν από λαϊκό δικαστήριο την αντιπροσωπεία, είχαν παγώσει τον κόσμο». Φαράκος Γ.,
Μαρτυρίες…, σ. 40,
376
Τη στάση του λαού για εθνική ενότητα ενισχύει και ο Σπύρος Λιναρδάτος λέγοντας: «Μπορώ όμως
προσωπικά να μαρτυρήσω, ότι ο κόσμος ήθελε την εθνική ενότητα και ότι, στις περιόδους που υπήρχε
ρήξη με τους Άγγλους, και τους άλλους έλληνες αντιστασιακούς είχαμε συρρίκνωση στις δικές μας
οργανώσεις, ενώ όταν παρουσιαζόταν ενιαίο το εθνικό μέτωπο είχαμε ανάπτυξη και μεγαλύτερη
προθυμία συμμετοχής». Λιναρδάτος Σ., Πολιτικοί…, σ. 99-100
373
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σας», 377 για να υπάρξει η άμεση απάντηση από τη «Φλόγα»: «Καιροσκόποι αρχηγοί!;
Υπάρχουν και τέτοιοι. Που όμως; Πάντως όχι στην ΕΠΟΝ όχι στην παράταξη των
εθνικοαπελευθερωτικών οργανώσεων». Συνεχίζοντας μάλιστα στο ίδιο ύφος, μιλά για
το «νιόβγαλτο ΠΑΣ» που με τη δήλωση του «θίγει σωρό από τα ζητήματα και
μεταχειρίζεται φράσεις που δεν έπρεπε να γράφονται από όσους θέλουν πραγματικά την
ενότητα», καθώς «δεν υπάρχει ούτε ένας φοιτητής που να μη ξέρει τις επανειλημμένες
ενέργειες» των Επονιτών για την «πραγματοποίηση της ενότητας». Ενώ καταλήγει με
την προτροπή: «Ελάτε να παλαίψουμε ενωμένοι για τα ζητήματα μας για τη λευτεριά
μας». 378
Η τραγικότητα της κατάστασης, ενισχυόταν από την εικόνα που παρουσίαζαν τα
ΑΕΙ μετά το Μάρτιο. Με την «κυβέρνηση» να έχει εγκαταστήσει με τη βία,
ελεγχόμενες από αυτή φοιτητικές επιτροπές και τους ασφαλίτες και ευέλπιδες της
«Χ», να περιφρουρούν τα προαύλια και τους χώρους σίτισης. Τους φοιτητές της
ΕΠΟΝ και του ΕΛΑΣ Σπουδαστών να επιχειρούν ανακατάληψη τους και τις μερίδες
των συσσιτίων να περισσεύουν σε καιρό κατοχής. Ενώ εμφανίστηκε και το
παράδοξο, να οργανώνεται από την ΕΠΟΝ Σπουδαστών ενημέρωση για τη συμφωνία
του Λιβάνου, με στόχο να διακηρύξει την ενότητα, εν μέσω πυροβολισμών,
συλλήψεων και σκοτωμών.
Επικεφαλής αυτής της επιχείρησης ανέλαβε ο Γρηγόρης Φαράκος, ενώ η ένοπλη
στήριξη ανατέθηκε σε μια ομάδα του ΕΛΑΣ Σπουδαστών, με ομαδάρχη το
σπουδαστή της Σχολής Αρχιτεκτόνων, Φαίδωνα Αντωνόπουλο. 379 Η αποστολή
εκτελέστηκε στη 1 Ιουνίου. Ως ομιλητής επιλέχθηκε ο φοιτητής της Νομικής
Κανδύλης, ο οποίος παρότι ήταν κεκές είχε το προσόν να μην είναι γνωστός στο
χώρο. Έτσι θα είχε το χρόνο να μιλήσει πριν του επιτεθούν οι άνθρωποι της
ασφάλειας. Το μεσημέρι, το συνεργείο του ΕΛΑΣ με τα όπλα στο χέρι, μπήκε στο
Γυμναστήριο περιβάλλοντας και προστατεύοντας τον ομιλητή. Ο Κανδύλης
πετάχτηκε στους ώμους των συναγωνιστών του που χτύπησαν παλαμάκια για να γίνει
ησυχία, και άρχισε να μιλά. Ταυτόχρονα μερικοί επονίτες βγήκαν στο προαύλιο και
εφόρμησαν κατά των αντίπαλων φοιτητών με στόχο να ανακαταλάβουν τα συσσίτια.
Εκείνοι έφυγαν, αλλά σε λίγο έφθασαν οι ενισχύσεις από Τάγματα Ασφαλείας και
Ασφαλίτες. Ο Κανδύλης δεν πρόλαβε να τελειώσει την φράση του και ακούστηκε
ένας πυροβολισμός. Οι συγκεντρωμένοι φοιτητές έτρεξαν να προφυλαχτούν, οι
αντίπαλοι τράβηξαν τα πιστόλια τους και το συνεργείο του ΕΛΑΣ έκανε υποχώρηση.
Στη συμπλοκή που ακολούθησε, η υποχώρηση των σπουδαστών στηρίχθηκε από την
ένοπλη ομάδα του ΕΛΑΣ. Ο Αντωνόπουλος έμεινε τελευταίος και κυκλώθηκε στην
οδό Ναυαρίνου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και αργότερα να συλληφθεί. 380
377
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379

380

«Μια δήλωση του Π.Α.Σ. Ανώτατων Σχολών στην ΕΠΟΝ Σπουδαστών Φοιτητών», εφ. Φοιτητικός
Αγώνας, αρ. φύλλου 1…, σ. 1,
«Ενότητα πάλης» και «Καιροσκόποι», εφ. Φλόγα, αρ. φύλλου 26…, σ. 1,
Η επιχείρηση στήθηκε σε ένα διαμέρισμα της οδού Σόλωνος, στο σπίτι του μηχανικού Πλάτωνα
Εμμανουηλίδη, του οποίου και οι τέσσερις κόρες ήταν οργανωμένες στην ΕΠΟΝ. Φαράκος Γ.,
Μαρτυρίες…, σ. 38,
Στη συνέχεια οι άντρες της Ασφάλειας, τον πήγαν στο σπίτι του, που το είχε μετατρέψει σε
οπλοστάσιο του ΕΛΑΣ Σπουδαστών. Εκεί βρήκαν και ένα κρυμμένο αντάρτη, ονόματι Λέανδρο.
Συλλάβανε όσους βρήκαν και μετά έφυγαν. Το απόγευμα επέστρεψαν και ανακάλυψαν τα όπλα.
Την ώρα εκείνη η Δανάη Αντωνοπούλου επέστρεφε στο σπίτι, όταν αντιλαμβάνεται τη μητέρα της
να της κάνει νόημα από το μπαλκόνι. Την καταλαβαίνει και φεύγει μέσα από τα στενά. Στο κτίριο
της οδού Ελπίδος ο Αντωνόπουλος βασανίστηκε άγρια για να καταδώσει τους συνεργάτες του,
όμως η στάση του ήταν ηρωική και δεν είπε τίποτα. Στο τέλος τον σκότωσαν και έριξαν το πτώμα
του στο Ζάππειο. Όταν τον βρήκαν οι πληγές του ήταν πασπαλισμένες με αλάτι και το κρανίο του
σφιγμένο από σιδερένιο στεφάνι. Ήταν μόλις 18 χρονών. Στην οικογένεια του δεν επιτράπηκε να
τον κηδέψει. Ρουμπάνης Θ., (επιμέλεια: Έλλη Παπά), «Με ˝στεφάνι˝ σκότωσαν τον Φαίδωνα», εφ.
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Τον ίδιο μήνα, η «κυβέρνηση» άρχισε να στρατολογεί με ατομικές προσκλήσεις,
απλούς πολίτες στα Τάγματα Ασφαλείας. Μία τέτοια πρόσκληση, έλαβε και ένα απλό
μέλος του ΕΣΑΣ. Άμεσα η οργάνωση διαισθάνθηκε τον κίνδυνο που αφορούσε την
εικόνα της και το πλήγμα που θα δεχόταν η προσπάθεια της να βγει από το κάδρο του
αντιεαμικού πόλου. Ο κύκλος για τους ανένταχτους σε ένα από τα δύο στρατόπεδα,
που ήθελε να τονίσει ότι βρίσκεται, στένευε. 381 Για το λόγο αυτό, προχωρά στη
διενέργεια εκδήλωσης διαμαρτυρίας, σε μια συνοικία της Αθήνας. Η εκδήλωση
αποφασίστηκε να πραγματοποιηθεί, στην περιοχή του χώρου ευθύνης του Πρώτου
Περιφερειακού Συγκροτήματος του ΕΣΑΣ, η οποία εκτεινόταν από Κυψέλη-Πλατεία
Αμερικής μέχρι το Λυσσιατρείο και τα Άνω Πατήσια. Καθοδηγητής του
Συγκροτήματος ήταν ο Πεπονής, ενώ στελέχη του οι σπουδαστές του Πολυτεχνείου,
Απόστολος Σιφναίος, Γιώργος Παπαδόπουλος, Μίμης Λυμπερόπουλος, Βύρων
Αναστασιάδης, οι φοιτητές Γιάννης Αλβέρτης, Δέτσικας, Πίτσα Μαζαράκη, Γιώργος
Τσαρούχας και οι τελειόφοιτοι του Γυμνασίου, Τούλα Θεοφανοπούλου και Μάνος
Μάρκογλου.
Σε προκήρυξη διαμαρτυρίας που εξέδωσε, καλούσε τα μαγαζιά της περιοχής της
Κυψέλης να κλείσουν, σε μια ορισμένη ώρα και μέρα. Τη συγκεκριμένη μέρα οι
προαναφερόμενοι φοιτητές του ΕΣΑΣ, επικέντρωσαν τη δράση τους στην αγορά της
οδού Φωκίωνος Νέγρη. Φώναξαν και έριξαν τρυκ με τα συνθήματα της οργάνωσης,
στηλιτεύοντας τα Τάγματα Ασφαλείας, ενώ ο Μάρκογλου την προκαθορισμένη ώρα
άρχισε να πυροβολεί στον αέρα. Ο κόσμος έφυγε τρομαγμένος και οι μαγαζάτορες
έκλεισαν εσπευσμένα τα καταστήματα τους. Είναι γεγονός πάντως, ότι ο ΕΣΑΣ με
βάση τη δυναμικότητα του, δε μπορούσε να πετύχει τίποτε περισσότερο. Ενώ
χαρακτηριστικό είναι ότι πολύς κόσμος βλέποντας τα τρυκ, αντί για Σ διάβασαν Λ
και καταλήξανε στο συμπέρασμα, ότι η εκδήλωση εκείνη οργανώθηκε από τον
ΕΛΑΣ. 382
Το ίδιο χρονικό διάστημα, το γραφείο Τεχνικών και Οικονομικών μέσων του
ΕΣΑΣ, με υπεύθυνο το Γιάννη Κομπατή και μέλη τους Γιάννη Σαρόγλου, Μικέ
Ψαλίδα και κάποιον Δέτσικα, συλλαμβάνει την ιδέα να χρησιμοποιήσει αερόστατο
για τη διανομή προκηρύξεων. Έτσι, τον Ιούνιο για δύο συνεχόμενα βράδια οι
φοιτητές της οργάνωσης κατάφεραν να κατασκευάσουν και να σηκώσουν στον αέρα
δύο αερόστατα που έγραφαν ΕΣΑΣ. Από το ένα μάλιστα έπεφταν και προκηρύξεις
του Συνδέσμου που έγραφαν για την ενότητα. Οι Γερμανοί μάλιστα έβαλαν στόχο το
ένα από τα δύο και κατάφεραν να το ρίξουν στα Τουρκοβούνια. Στην επιχείρηση
αυτή έλαβαν μέρος δύο ομάδες. Η πρώτη αποτελούνταν από τα μέλη του γραφείου
Τεχνικών και Οικονομικών μέσων, πλαισιωμένα από το Γ. Τσαρούχα, την Πίτσα
Παΐδα κ.α., που υψώσανε το αερόστατο στο πάρκο του Πεδίου του Άρεως. Ενώ στη
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Έθνος, 23 Μαΐου 1984, σ. 21, Κύρκος Λ., Στιγμές…, σ. 21-22, Φάτσης Γ. (Επιμέλεια),
«Παιδιά…», σ. 7, Κύρκος Λ. Προσωπική συνέντευξη…, Λάζος Χ., Ελληνικό…, σ. 275-276,
Τσέκερης Φ., «Ο ΕΛΑΣ…», σ. 30, Σακελλαρίου Χ., Η παιδεία…, σ. 210,
Ενδεικτική της στάσης που ήθελε να κρατήσει, ήταν η απάντηση που έδωσε στο Ράλλη, μετά από
μια αντικομουνιστική διάλεξη που έδωσε τον Ιούνιο απευθυνόμενος στην ελληνική νεολαία. Στην
απάντηση που δημοσιεύεται στο «Μαχητή», μεταξύ άλλων γράφει: «Το ξέρομε το κόλπο σας
εξοχώτατε. […] Ξέρετε πως πολλές φορές μας χτύπησαν κομμουνιστές. Και νομίζετε πως εμείς
θαρθούμε μαζύ σας για να τους χτυπήσομε. Όχι Εξοχώτατε! τα ζητήματα αυτά είναι δικά μας και θα
τα λύσομε, όταν πρέπει μόνοι μας. Δεν χρειαζόμαστε τη Γερμανική προστασία. […] Σεις
εκμεταλλευόσαστε τον τίμιο αγώνα μας. […] Κι εμείς, η Ελληνική Νεολαία ανήκομε στο στρατόπεδο
της Ελλάδας. Εξοχώτατε! Ούτε στο στρατόπεδο του Κομμουνισμού, που μας εξαγγέλλετε, ούτε και στο
στρατόπεδο της φασιστικής "Νέας Τάξης" που μας οδηγήτε!». «Ανοιχτή απάντηση της ελληνικής
νεολαίας», εφ. Μαχητής, αρ. φύλλου 6, Ιούνιος 1944, σ. 1, Φάκελος 7, Παράνομος Τύπος,
Ε.Λ.Ι.Α., Πεπονής Α., Προσωπική…, σ. 91,
Πεπονής Α., ο.π., σ. 114-117,
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δεύτερη συμμετείχαν οι Κ. Παναγιωτάκης, Τάσος, Λιγνάδης, Μαρούδης, Μέντζος,
Καραντανίδης, Τριανταφυλλίδης, Μάλλιαρης, Φλώρος κ.α. που επέλεξαν το χώρο
των Αέρηδων. 383
Ακολουθούν τον Ιούλιο δύο επιθέσεις των αντρών της Ειδικής Ασφάλειας εναντίον
των σπουδαστών της ΕΠΟΝ, στην ΑΣΟΕΕ και στο Πολυτεχνείο. Στις 13 του μήνα ο
Παρθενίου με άντρες της Ειδικής και τη βοήθεια σπουδαστών της ΑΣΟΕΕ, επιτίθεται
στο Συνεταιρισμό της Σχολής. Συλλαμβάνει το προεδρείο του και όσους σπουδαστές
βρίσκονται μέσα. Στη συνέχεια οι άντρες του περιφέρονται στη Σχολή και με
υποδείξεις σπουδαστών της, συλλαμβάνουν όσους θεωρούν ύποπτους, ανάμεσα τους
και τη σπουδάστρια της ΑΣΟΕΕ, Α. Παντελούρη. Πέντε μέρες μετά στις 18 Ιουλίου,
μία ομάδα της ΕΠΟΝ Σπουδαστών, υπό την περιφρούρηση του αντίστοιχου τμήματος
του ΕΛΑΣ, επιχείρησαν να ανακαταλάβουν το συσσίτιο στο Πολυτεχνείο. Στο
προαύλιο που ήταν μπροστά στη Λέσχη και στο μηχανουργείο, έγινε συγκέντρωση
των Επονιτών. Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι ευέλπιδες με επικεφαλής τον
Παπαγεωργίου και οι σπουδαστές του ΕΣΑΣ, Γιάννης Κομπατής, Δημήτρης
Κουντούρης, Κώστας Φάκας, Βερύκιος και Βαφειάδης.
Στον έλεγχο που πραγματοποίησαν απομόνωσαν εφτά Επονίτες μαζί με το Γρηγόρη
Φαράκο, ο οποίος μόλις τους αντιλήφθηκε, κατάφερε να εξαφανίσει στον υπόνομο
που ήταν μπροστά στο μηχανουργείο, όσα σημειώματα είχε πάνω του. 384 Οι
υπόλοιποι ήταν οι Εμμανουηλίδου Δανάη, Παπαρροδόπουλος Αλέκος, Ηλιού
Μιχάλης, Δημητρίου Σωτήρης, Περδικίδης Δημήτριος και Ρούσος Κώστας. Τους
οδήγησαν στη Μηχανολογική Σχολή, όπου λίγο αργότερα έφτασαν έξι άνδρες της
ασφάλειας που ανήκαν στην ομάδα του Παναγιωτόπουλου. Επικεφαλής ήταν οι
ευέλπιδες της «Χ» Γιάννης Μπόντζος και Καστάνης. Εκεί οι προαναφερόμενοι
σπουδαστές του ΕΣΑΣ με επικεφαλής τον Κώστα Παναγιωτάκη, προσπάθησαν
ματαίως να αποτρέψουν τις συλλήψεις. Εκείνος που επέμενε μέχρι τέλος να τους
συλλάβουν ήταν ο Κουντούρης. 385 Τελικά οι εφτά συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην
αρχή στην οδό Ελπίδος, στα κρατητήρια της Ειδικής Ασφάλειας, όπου
ξυλοκοπήθηκαν άγρια. Κρατήθηκαν για ένα μικρό χρονικό διάστημα, στα κελιά που
υπήρχαν στο πίσω μέρος του κτιρίου και μετά οδηγήθηκαν στις φυλακές
Χατζηκώστα. Οι συμφοιτητές τους που ενημερώθηκαν, κινητοποιήθηκαν και κάλεσαν για συμπαράσταση τους καθηγητές και τον πρύτανη Ν. Κιτσίκη. 386 Με δική του
κυρίως παρέμβαση, μετά από τρεις εβδομάδες οι σπουδαστές αφέθηκαν ελεύθεροι. 387
«Ένα φωτεινό αερόστατο», εφ. Μαχητής, αρ. φύλλου 6…, σ. 2, Πεπονής Α., Προσωπική…, σ. 130131,
384
Τον ίδιο μήνα, η Αχτιδική Επιτροπή της 10ης αχτίδας των σπουδαστών, είχε συγκεντρωθεί στο σπίτι
του Γρηγόρη Φαράκου. Στην ολονύχτια συνεδρίαση της συζητήθηκε το σχέδιο πρότασης για τη
μεταπολεμική ανασυγκρότηση της ανώτατης Παιδείας, που είχαν ετοιμάσει και αναλάβει να το
επεξεργαστούν παραπέρα. Αποτέλεσμα αυτής της σύσκεψης, αλλά και άλλων παρόμοιων, ήταν η
συγγραφή ενός ολοκληρωμένου προγράμματος για την αναμόρφωση της ελληνικής παιδείας, που
δημοσιεύτηκε στο όργανο της Σπουδάζουσας τη «Φλόγα», με τίτλο «Σχέδιο μιας λαϊκής παιδείας»
και κατατέθηκε στη Γραμματεία παιδείας της ΠΕΕΑ. Φαράκος Γ., Μαρτυρίες…, σ. 39,
385
Όπως μαρτυρά ο Ηλιού: «κατά τα φαινόμενα κάλεσαν τηλεφωνικώς την Ειδική Ασφάλεια, πράγμα
που μετάνιωσαν κατόπιν οι περισσότεροι». «Έκθεση του Μιχάλη Ηλιού, Ιστορικό της σύλληψης
του, 27-7-1944», Α82, Φάκελος Α, Αρχείο ΕΠΟΝ, ΑΣΚΙ,
386
Πέντε σπουδαστές της ΕΠΟΝ του Πολυτεχνείου, οι Δημήτρης Κασσάρας, Αργύρης Ρετζέπης, Ν.
Καραπαπάς και άλλοι δύο, συναντήθηκαν με σκοπό να επισκεφτούν τον πρύτανη του
Πολυτεχνείου Ν. Κιτσίκη και τον καθηγητή Ν. Κρητικό, για να τους ζητήσουν να μεσολαβήσουν
ώστε να αποφυλακιστούν οι συνάδελφοι τους που είχαν συλληφθεί. Όταν έφτασαν έξω από το
σπίτι του Κρητικού, επενέβησαν δύο οπλισμένοι άνδρες της Ασφάλειας, που είχαν μετατρέψει το
απέναντι σπίτι σε φυλάκιο. Τους συνέλλαβαν και τους οδήγησαν εκεί για ανάκριση. Όταν δε
βρήκαν κανένα ενοχοποιητικό στοιχείο, ο Κασσάρας τους ζήτησε να καλέσουν το σπουδαστή του
383
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Οι τελευταίες μέρες της κατοχής

• Στις πόλεις σκοτώνουν
Όσο πλησιάζουν οι τελευταίες μέρες της κατοχής, τόσο αυξάνονται οι συγκρούσεις
στην Αθήνα. Το κλίμα των ημερών περιγράφει πολύ εύστοχα ο Θεοτοκάς: «στις
πόλεις, προ πάντως στην Αθήνα, οι χίτες σκοτώνουν, οι τσολιάδες σκοτώνουν, η ΟΠΛΑ
σκοτώνει, στη Μέρλιν βασανίζουν, τα στρατοδικεία κάθε μέρα καταδικάζουν σε θάνατο
και οι καταδίκες αμέσως εκτελούνται, μπλόκα κάθε μέρα στις συνοικίες, συγκεντρώσεις
των ανδρών στις πλατείες και συλλήψεις ή ακόμα και άμεσες εκτελέσεις εκείνων που
υπεδείκνυαν οι μασκοφόροι, έρευνες στα σπίτια, στα καταστήματα, στους δρόμους». 388
Τις ημέρες αυτές γινόταν εμφανές πως οι Γερμανοί ετοιμάζονταν να αποχωρίσουν.
Η άλλοτε άψογη περιβολή τους είχε εκλείψει, φορούσαν χειμωνιάτικα ρούχα ή κοντά
παντελονάκια όλων των προελεύσεων και των χρωμάτων. Η τρομερή γερμανική
μπότα, αντικαταστάθηκε από παντός είδους παπούτσια, από σκαρπίνια μέχρι άσπρα
παπούτσια του τένις. 389 Παρά ταύτα αυτή η εμφάνιση δε συνοδευόταν και από
αντίστοιχη χαλάρωση των μέτρων καταστολής, αντίθετα τα αντίποινα γινόταν μέρα
με τη μέρα όλο και πιο απάνθρωπα. Όσο φαινόταν η στέρηση στα μάτια τους,
εξαιτίας και του λιτού τους πλέον συσσιτίου, τόσο αποκτηνωνόταν και η
συμπεριφορά τους. Κτηνωδία που ερχόταν να συμπληρώσουν αλλά και να
προσαυξήσουν, τα Τάγματα Ασφαλείας. Σε αυτά είχαν καταταγεί και αρκετοί
αξιωματικοί του ΕΔΕΣ και του 5/42, οι οποίοι μετέφεραν στην Αθήνα με τον πλέον
άμεσο τρόπο τον εμφύλιο των ανταρτών, διοχετεύοντας στα μπλόκα που γινόταν
στην πόλη, το μένος που είχαν αποκτήσει εναντίον του ΕΛΑΣ. 390
Υποκινητής όλων αυτών η «κυβέρνηση», η οποία βλέποντας τους Γερμανούς να
αποχωρούν, εντείνει τον αντικομουνιστικό της πόλεμο, στηριζόμενη στην
αμφιλεγόμενη πολιτική που ακολουθεί η ΠΕΕΑ. Στη βάση αυτή, επιχειρεί να
αποκτήσει προσβάσεις σε κυβερνητικά κλιμάκια του Καΐρου που είχαν φτάσει στην
Αθήνα και να παρουσιαστεί ως εγγυητής της τήρησης της τάξης και της ομαλής
αποχώρησης των Γερμανών. Για το λόγο αυτό εκτός από τα Τάγματα Ασφαλείας,
συγκεντρώνει τις δυνάμεις που μπορεί να ελέγξει. Στις 16 Αυγούστου λοιπόν, με
διαταγή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, οι τότε εναπομείναντες Ευέλπιδες φοιτητές
στα ΑΕΙ της Αθήνας, συγκροτήθηκαν σε «Λόχο Ευελπιδων – Δοκίμων Αξιωματικών»,
με έδρα τις εγκαταστάσεις της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού, που βρισκόταν στο
Πεδίον του Άρεως. Οι Ευέλπιδες φοιτητές υποχρεώθηκαν, να παρουσιάζονται στη
Διοίκηση του Λόχου δύο φορές την εβδομάδα και αφετέρου να εκτελούν την
προβλεπόμενη υπηρεσία Αξιωματικών. 391 Δύο βδομάδες μετά, στις 30 Αυγούστου, ο
«υφυπουργός» των Εσωτερικών, καλεί στην αίθουσα της Βουλής τετρακόσιους
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ΕΣΑΣ, Δεϊμέζη. Ο Δεϊμέζης με την κατάθεση του προσπάθησε να απαλλάξει τους συναδέλφους
του, όμως μάταια. Αργότερα επενέβη ο Κώστας Φάκας, ο οποίος επηρέασε τους ασφαλίτες σε
τέτοιο σημείο, που οι συλληφθέντες σπουδαστές αφέθησαν ελεύθεροι. «Έκθεση, Ιστορικό
σύλληψης 5 σπουδαστών της ΕΠΟΝ. Αθήνα 27-10-44 Δημήτριος Κασσάρας», Α81, Φάκελος Α,
Αρχείο ΕΠΟΝ, ΑΣΚΙ,
«Κατάθεσις Εμμανουηλίδου Δανάης…», Δ66, «Κατάθεσις του σπουδαστή Μηχαν.- Ηλεκτρ. του
ΕΜΠ Αλέξ. Παπαροδόπουλου, (χ.χ)», Δ67, «Κατάθεσις Γρηγ. Φαράκου σπουδαστή της Γ΄
Μηχαν.- Ηλεκτρ. του ΕΜΠ (χ.χ.)», Δ68 και «Κατάθεσις Περδικίδη Δημ. Σχολή Καλών Τεχνών,
(χ.χ.)», Δ69, Φάκελος Δ, «Οι εθνοπροδότες…», Ε327, Αρχείο ΕΠΟΝ, ΑΣΚΙ, «Έργα και ημέρες
προδοτών», εφ. Η Φλόγα, αρ. φύλλου 28, 6 Σεπτεμβρίου 1944, σ. 2, Φάκελος 11, Παράνομος
Τύπος, Ε.Λ.Ι.Α., Φαράκος Γ., Μαρτυρίες…, σ. 38,
Γασπαρινάτος Σ., Η κατοχή..., τ. Α, σ. 228,
Κύρου Α., Σκλαβωμένοι…, σ. 179,
Ζωίδης Γ., Καΐλας Μ., Μαματζής Τ., Αθανασίου Φ., Ασούρας Γ., Ιστορία…, σ. 143,
Μετά τη συγκρότηση του Λόχου διαλύθηκε η «Ανώτατη Εποπτεία Εκπαιδεύσεως Αξιωματικών»
Αθηνών. Φωτόπουλος Χ., 1828-1998. Στρατιωτική…, τ. Β΄, σ. 536,
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αξιωματικούς της αστυνομίας και της χωροφυλακής. Στη συνάντηση αυτή, τους δίνει
εντολή να αφήσουν τους Γερμανούς να αποχωρήσουν ανενόχλητοι, ειδάλλως υπάρχει
η απειλή πως θα ανατινάξουν την Αθήνα. 392
Από την άλλη πλευρά, οι τοίχοι γέμιζαν συνθήματα και οι τηλεβόες του ΕΑΜ και
της ΕΠΟΝ, πρωί και βράδυ, σε όλες τις γειτονιές καλούσαν σε αγώνα. Η απόφαση
της ολομέλειας της ΚΕ του ΕΑΜ, είχε τίτλο: «Όλοι επί ποδός πολέμου για την
απελευθέρωση της πατρίδας». Κήρυσσε γενική επιστράτευση όλων των δυνάμεων και
καλούσε το λαό και τη νεολαία να ξεσηκωθούν στην τελική έφοδο. 393 Η Αθήνα
ουσιαστικά είχε μετατραπεί σε ένα απέραντο μέτωπο. 394 Κάθε πρωί βρίσκονταν
δολοφονημένα άτομα στους δρόμους, θύματα της μιας ή της άλλης πλευράς. 395
Ο ΕΛΑΣ Σπουδαστών συντασσόμενος με την απόφαση περί κλιμάκωσης του
αγώνα, στα τέλη Ιουλίου με αρχές Αυγούστου, οργανώνει το Φρουραρχείο στη
συνοικία του Γκύζη. Στεγάζεται σε ένα γιαπί στα Τουρκοβούνια και έχει ως χώρο
ευθύνης, τις περιοχές της Νεάπολης, των Εξαρχείων, του Πολυγώνου και της Σχολής
Ευελπίδων. Καπετάνιος αναλαμβάνει ο Γρηγόρης Φαράκος. 396 Έκτοτε, ο Σταθμός
διοίκησης του λειτουργούσε σε 24ωρη βάση, με τους σπουδαστές να διανυκτερεύουν
εκεί. 397 Από το Σεπτέμβριο ο λόχος μετακινείται συνεχώς προς το κέντρο, με το χώρο
δράσης να διευρύνεται από του Γκύζη, στην οδό Ιπποκράτους, στην πλαγιά του
Λυκαβηττού, στην Ασκληπιού και κοντά στην οδό Καλλιδρομίου. Τότε επεκτείνει
και την ένοπλη κάλυψη περιοχών επί 24ωρου βάσεως, με τη δημιουργία φυλακίων
που βρίσκονται στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου. Τις τελευταίες μέρες της
κατοχής, οι σπουδαστές του λόχου κυκλοφορούν πλέον ένοπλα, ακόμη και στο
κέντρο της Αθήνας. 398
Κύρου Α., Σκλαβωμένοι…, σ. 184,
Φαράκος Γ., Μαρτυρίες…, σ. 43,
394
Το καλοκαίρι αυτό με τα καθημερινά μπλόκα στις συνοικίες και τις γειτονιές, ήταν η πιο αιματηρή
περίοδος της κατοχής. Με τους φοιτητές να πληρώνουν δυσβάσταχτο φόρο αίματος στον αγώνα για
την απελευθέρωση. Στις 5 Ιουνίου μετά από προδοσία, γίνεται μπλόκο στα σπίτια τριών μελών του
ΕΛΑΣ Σπουδαστών της ΑΣΟΕΕ. Οι Χριστόφορος Αργυριάδης και Λεβαντής Γιάννης καταφέρνουν
να διαφύγουν, ο Βασίλης Αρβανίτης όμως συλλαμβάνεται και εκτελείται στις 26 Αυγούστου του
1944. Τον ίδιο μήνα σε μια έφοδο των Ταγμάτων Ασφαλείας στο Περιστέρι σκοτώθηκε ο φοιτητής
της Νομικής Βασίλης Αλαγιάννης. Τον Αύγουστο στο μπλόκο στο Βύρωνα εκτελέστηκε από τους
Γερμανούς ο φοιτητής Πάνος Κασιμάτης. Ο Κώστας Φλώρος φοιτητής, της Ιατρικής Σχολής και
στέλεχος της ΕΠΟΝ, δολοφονήθηκε το καλοκαίρι του 1944 κοντά στο Χημείο, από συνεργάτες
των Γερμανών. Λεβαντής Γ., «Τραγικό…», σ. 34-37, Φλουντζής Α., Χαϊδάρι…, σ. 521,
Παπαχριστόπουλος Ε., «Από τον αγώνα του ΕΛΑΣ της Αθήνας», περ. «Εθνική Αντίσταση»,
συλλογή 40η, Απρίλιος-Ιούνιος 1984, σ. 69-70, Κορνάρος Θ., «Ένας λεβέντης», περ. «Εθνική
Αντίσταση», συλλογή 10η, Οκτώβριος 1971, σ. 133-135, Ρουμπάνης Θ., (επιμέλεια: Έλλη Παπά),
«Οι νεκροί του Πολυτεχνείου 1941-44», εφ. Έθνος, 23 Μαΐου 1984, σ.21,
395
Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο στις ανατολικές συνοικίες της Αθήνας, έγιναν περίπου πενήντα
συμπλοκές, από τον Απρίλιο μέχρι το τέλος της κατοχής. Φλουντζής Α., Χαϊδάρι…, σ. 549,
396
Άμεσα οι Γερμανοί οργανώνουν στις 3 Αυγούστου μπλόκο στου Γκύζη και τους Αμπελόκηπους.
Αυτοκίνητα, θωρακισμένα και ταγματασφαλίτες, καταλαμβάνουν τη λεωφόρο Αλεξάνδρας,
πυροβολούν και εισχωρούν μέσα στις συνοικίες, φτάνοντας μέχρι τα Τουρκοβούνια. Οι φοιτητές
του ΕΛΑΣ Σπουδαστών που τους είχαν αντιληφθεί, πρόλαβαν και μετακινήθηκαν προς την
Κυψέλη. Κωτσάκης Σ. (Νέστορας), Εισφορά…, σ. 208, Μαυρομάτης Σ., «Από τη δράση του…»,
σ.12-13, Φαράκος Γ., Μαρτυρίες…, σ. 43,
397
«Κάθε βράδυ, με τη σειρά, απ’ όλες τις γειτονιές του Τομέα μας θα πήγαινε βάρδια στου Γκύζη.
Ενίσχυση, ένοπλη και άοπλη. Επάνδρωση της λεύτερης συνοικίας τη λέγαμε, κι ας πήγαιναν και
κορίτσια. Μπορεί να πέρναγε η βάρδια σου ήρεμα και την άλλη μέρα πίσω, στη δική γειτονιά, για τα
"συνηθισμένα"». Μπενάς Τ., Της κατοχής…, σ. 64, Τσέκερης Φ., «Ο ΕΛΑΣ…», σ. 30, Κωτσάκης
Σ. (Νέστορας), ο.π., σ. 186, Φαράκος Γ., ο.π., σ. 43, Μπελαβίλας Γ., «Η εθνική…», σ. 18,
398
Με την απελευθέρωση ο λόχος διαλύεται, όμως όταν ξεκινούν τα Δεκεμβριανά συγκροτείται ξανά.
Καπετάνιος τοποθετείται την 1η Δεκεμβρίου και πάλι ο Γρηγόρης Φαράκος. Όταν τραυματίζεται
392
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Η ελληνική κυβέρνηση του εξωτερικού από την πλευρά της, σταθμίζοντας όλους
τους εν εξελίξει παράγοντες, δίνει εντολή στις αρχές Ιουλίου να συγκροτηθεί η
Στρατιωτική Διοίκηση Αττικής, με Διοικητή τον Υποστράτηγο Παναγιώτη
Σπηλιωτόπουλο. 399 Ο Σπηλιωτόπουλος μαζί με τον έμπιστο φίλο του Γ. Παπανδρέου,
Φίλιππο Μανουηλίδη και το γνωστό στους δημοσιογραφικούς και λογοτεχνικούς
κύκλους Λουκή Ακρίτα, αποτέλεσαν την «Τριμελή Επιτροπή» της Αθήνας. Στόχος της
Επιτροπής, ήταν να διαχειριστεί την εξαιρετικά δυσμενή κατάσταση που είχε
διαμορφωθεί και να διασφαλίσει αφ’ ενός την αναίμακτη απελευθέρωση και αφ’
ετέρου την ομαλή άφιξη της κυβέρνησης στην πρωτεύουσα. 400
Ο Σπηλιωτόπουλος μετά την αποχώρηση του Βεντήρη στη Μέση Ανατολή, ήταν
παράλληλα και αρχηγός της ΡΑΝ. Με την τοποθέτηση του στην προεδρία της
Τριμελούς Επιτροπής, η οργάνωση αναβαθμίστηκε και κατέστη η επιτελική και
επιχειρησιακή βάση, για την προπαρασκευή της απελευθέρωσης και την τήρηση της
τάξης στην Αθήνα και τον Πειραιά, από πλευράς της εξόριστης κυβέρνησης
Παπανδρέου. Στις 29 Αυγούστου, ο Σπηλιωτόπουλος με διαταγή της που φέρει τον
αριθμό 1, συγκροτεί από τις αστικές οργανώσεις τον Εθνικό Ελληνικό Στρατό.
Σκοπός του μεταξύ άλλων ήταν, «η αποκατάστασις της πολιτικής ελευθερίας του
τόπου, ίνα δυνηθεί ελευθέρως και κυριάρχως ο Ελληνικός Λαός ν’ αποφασίσει διά το
πολίτευμα, διά το κοινωνικόν καθεστώς και την Κυβέρνησιν της αρεσκείας του». Αυτός
αποτελείται από τρία Συντάγματα Πεζικού στην Αθήνα. Το 1ο περιλάμβανε την
οργάνωση «Χ» και την Εθνική Δράση, το 35ο αποτελούνταν από νέους του ΕΔΕΣ και
της ΠΕΑΝ και το 20ο συγκροτήθηκε από τους φοιτητές της ΡΑΝ, που ανήκαν στον
ΕΣΑΣ, 401 το Εθνικό Κομιτάτο, την Ιερή Ταξιαρχία και την Αγωνιζόμενη Ελλάδα.
Διοικητής του ήταν ο συνταγματάρχης Μαρκόπουλος. Σε αυτό ήταν συγκεντρωμένοι
όλοι οι φοιτητές του ΕΣΑΣ, που είχαν αποσκιρτήσει από τις οργανώσεις τους, αλλά
και όσοι από αυτούς διατηρούσαν διπλή ιδιότητα. 402
Ο Σπηλιωτόπουλος εκτιμούσε ιδιαίτερα τους φοιτητές που είχαν οργανωθεί στις
αστικές οργανώσεις, αλλά παρά την εκπαίδευση που τους έκαναν πεπειραμένοι
αξιωματικοί του, ο οπλισμός τους ήταν πενιχρός και η πείρα τους περί τα πολεμικά
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αναλαμβάνει ο Μάνος Ζαχαρίας με το Βασίλη Καρσαντλή. Διμοιρίτες είναι οι Φοίβος Τσέκερης
και Θωμάς Κουγιαγκάς. Ο λόχος παίρνει το όνομα «Λόρδος Μπάυρον», μετά από γενική
συνέλευση στις 25 Δεκεμβρίου 1944. Τότε γράφτηκε και ο ύμνος του λόχου από το φοιτητή του
Πολυτεχνείου Νίνο Χρυσόπουλο: «Ω! Έχε γεια χαρά σπουδάζουσα γενιά / που ρίχτηκες στον αγώνα
για τη λευτεριά, / βουνά και λόγγοι και της Αθήνας / όλοι οι δρόμοι αντιλαλούν: / "Λόρδος ΜπάυρονΛόχος ΕΛΑΣ- ΕΠΟΝ", / "Λόρδος Μπάυρον- Λόχος των σπουδαστών". / Φλογάτα νιάτα σπουδαστών
εμπρός εμπρός / στο πέρασμα σας γονατίζει ο καθ’ εχθρός / του φασισμού είστε σεις φοβέρα / σαν
ακουστεί μες στον αγέρα: / "Λόρδος Μπάυρον- Λόχος ΕΛΑΣ- ΕΠΟΝ", / "Λόρδος Μπάυρον- Λόχος
των σπουδαστών"». Ο Μαχαίρας Ευάγγελος αναφέρει ότι η μουσική είναι από ένα ιρλανδικό
εμβατήριο. «Λόρδος Βύρωνας», εφ. Νέα Γενιά, αρ. φύλλου 2, 29 Δεκεμβρίου 1944, σ. 1, Φάκελος
8, Παράνομος Τύπος, Ε.Λ.Ι.Α., Αξιώτη Μ., Άπαντα…, σ. 111, Μαχαίρας Ε., Η Τέχνη…, σ. 236,
Μαυρομάτης Σ., «Από τη δράση του…», σ.14, Κωτσάκης Σ. (Νέστορας), Εισφορά…, σ. 248,
Φαράκος Γ., Μαρτυρίες…, σ. 52, 55, Στάικος – Μακρής Π., Κίτσος Μαλτέζος…, σ. 147-148,
Καββαθάς Β., «Τραγουδούσαμε…, σ. 7,
Ο Στρατιωτικός Διοικητής, είχε εγκαταστήσει το επιτελείο του μέσα στο διαμέρισμα μιας
πολυκατοικίας επί της οδού Τιμολέοντος. Τις τελευταίες μέρες της κατοχής το μετέφερε σε ένα
ξενοδοχείο δίπλα στην Αστυνομική Διεύθυνση. Κύρου Α., Σκλαβωμένοι…, σ. 188, Φωτόπουλος
Χ., 1828-1998. Στρατιωτική…, τ. Β΄, σ. 541,
Χατζηβασιλείου Ε., ΠΕΑΝ…, σ. 241,
Τη στρατιωτική ευθύνη για τον ΕΣΑΣ την είχε ο εύελπις Κώστας Λιάσκας. Πεπονής Α.,
Προσωπική…, σ.126,
Πανελλήνια Συνομοσπονδία Εθνικών Αντιστασιακών Οργανώσεων, Η Εθνική…, σ. 226, Στάικος –
Μακρής Π., Κίτσος Μαλτέζος…, σ. 199, Ζαούσης Α., Οι δύο Όχθες…, τ. ΒΙ΄, σ. 479, Ζαλοκώστας
Χ., Το χρονικό…, σ. 250, Χατζηβασιλείου Ε., ΠΕΑΝ…, σ. 242,
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σχεδόν ανύπαρκτη. 403 Η κατάσταση παρουσίασε κάποια βελτίωση, όταν το
Σεπτέμβριο άρχισαν να φτάνουν στην Αθήνα από τη Μέση Ανατολή, καΐκια με
όπλα. 404 Τα τρία φορτία που κατέφθασαν συνολικά, παραλήφθηκαν από φοιτητές των
αστικών οργανώσεων, οι οποίοι έκρυψαν τα όπλα σε ένα διαμέρισμα στην οδό
Δημοκρίτου 19. 405 Στις επιχειρήσεις μεταφοράς τους, πήραν μέρος ο εύελπις Κώστας
Λιάσκας και οι φοιτητές Χριστόφορος Στράτος, Δημήτριος Νιάνιας, Κώστας
Αυγουστάτος κ.α. Αργότερα τα όπλα αυτά με τη βοήθεια και ορισμένων φοιτητριών,
όπως η Θεοφανοπούλου και η Σκουζέ, μεταφέρθηκαν στο Πολυτεχνείο κρυμμένα
μέσα σε κουβέρτες. 406
Όπως αναδεικνύεται όλοι λαμβάνουν θέση μάχης, όλοι θέλουν να έχουν λόγο την
ώρα της απελευθέρωσης. Η «κυβέρνηση» και τα Τάγματα Ασφαλείας να
διαπραγματευτούν το δοσιλογισμό τους, το ΚΚΕ να διεκδικήσει το μεγαλύτερο
δυνατό κομμάτι από την πίτα της εξουσίας, που για πολλούς έφτανε ως και
ολοκληρωτική κατάληψη της και την κυβέρνηση εθνικής ενότητας να προασπίσει τον
παλιό προπολεμικό κόσμο, στη βάση των πιέσεων και των συμφερόντων της Αγγλίας.
• Η ύστατη προσπάθεια για ενότητα
Μέσα σε αυτό το κλίμα λαμβάνει χώρα και μία τελευταία προσπάθεια για την
επίτευξη της ενότητας. Από τον Αύγουστο η ΠΕΕΑ, με ανακοίνωση της αποδέχεται
να συμμετάσχει στην κυβέρνηση εθνικής ενότητας. Ως όρο θέτει να μην είναι ο
Παπανδρέου πρωθυπουργός, καθώς τον κατηγορεί ως μοναδικό υπεύθυνο για τη μη
υλοποίηση της συμφωνίας. 407 Αρχικά ο Παπανδρέου συμφωνεί να παραιτηθεί, όμως
μετά από πιέσεις των Άγγλων η παραίτηση ματαιώνεται. Με αποτέλεσμα στις 15 του
μήνα να υποχωρήσει η ηγεσία του ΚΚΕ και να στείλει τελικά υπουργούς στην
κυβέρνηση του Καΐρου. Ως εκ τούτου στις 3 Σεπτεμβρίου σχηματίζεται κυβέρνηση
εθνικής ενότητας, στην οποία η ΠΕΕΑ μετείχε με έξι υπουργούς. 408 Ενώ ο μήνας
τελειώνει με την υπογραφή της συμφωνίας της Καζέρτας. 409 Καθώς πλησίαζε η
κρίσιμη μέρα, η παρουσία της κυβέρνησης άρχισε να γίνεται αισθητή και στον τομέα
των εντύπων. Κυκλοφορούσαν τρία καθημερινά έντυπα. Το αποκλειστικά
ειδησεογραφικό, «Ραδιοφωνικό Δελτίο», που εκδιδόταν και διανεμόταν από την
«Εθνική Δράση». Η «Ελευθερία» των Π. Κόκκα, Γ. Παππά και Γ. Δρόσου, που από το
Σεπτέμβριο μέχρι και το πρώτο μισό του Οκτωβρίου, τη διένειμε η ΠΕΑΝ βάζοντας
Ζαούσης Α., ο.π., τ. ΒΙ΄, σ. 462,
Ο Κωνσταντίνος Αυγουστάτος αναφέρει: «Τον Αύγουστο του 1944 έρχεται ένας που ανήκε στη Χ και
μου λέει: "Θα πάμε να πάρουμε όπλα. Έρχονται από την Αίγυπτο". Πήγαμε εκεί καμιά εικοσαριά
παιδιά και παραλάβαμε όπλα. Μια εβδομάδα πηγαίναμε νύχτα και φεύγαμε νύχτα». Αυγουστάτος Κ.
Φοιτητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Προσωπική συνέντευξη στη γράφουσα
στις 29-4-2006
405
Το πρώτο φορτίο είχε αρχηγούς τους υπολοχαγούς Μάριο Ζωιόπουλο και Παναγή Παπαληγούρα.
Χατζηβασιλείου Ε., ΠΕΑΝ…, σ. 242,
406
Νιάνιας Δ. Προσωπική συνέντευξη…, Πεπονής Α., Προσωπική…, σ. 127,
407
Συλλογικό, Κείμενα…, τ. Β΄, σ. 227-229,
408
Ήταν οι Σβώλος, Ασκουτσής και Αγγελόπουλος, που αντιπροσώπευαν την ΠΕΕΑ, οι δε Τσιριμώκος, Ταλαγάνης και Πορφυρογένης αντιπροσώπευαν το ΕΑΜ, ενώ ταυτόχρονα οι δύο τελευταίοι
ήταν αντιπρόσωποι και του ΚΚΕ. εφ. Ελευθερία, αρ. φ. 32, 6 Σεπτεμβρίου 1944, σ. 1, στο
Κουζινόπουλος Σπ., Ελευθερία…, Χατζής Θ., Η Νικηφόρα…, τ. 1ος, σ. 19-20, Σκουλάτου Β.Δημακοπούλου Ν.-Κόνδη Σ., Ιστορία…, σ. 291, Φαράκος Γ., Μαρτυρίες…, σ. 40,
409
Με την απόφαση αυτή, ο στρατηγός Σκόμπυ διορίστηκε διοικητής όλων των συμμαχικών δυνάμεων στην Ελλάδα (αγγλικών, ΕΛΑΣ, ΕΔΕΣ, Ταξιαρχία του Ρίμινι κλπ). Επίσης, στις δυνάμεις του
ΕΛΑΣ της υπαίθρου απαγορευόταν να μπουν στην πρωτεύουσα, καθώς και στην περιοχή μεταξύ
Αξιού-Στρυμώνα, δηλαδή στη Θεσσαλονίκη. Τομανάς Κ., Χρονικό…, σ. 254, Χρηστίδης Χ.,
Χρόνια…, σ. 486, Ζωίδης Γ., Καΐλας Μ., Μαματζής Τ., Αθανασίου Φ., Ασούρας Γ., Ιστορία…, σ.
291-292,
403
404
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τη δική της σφραγίδα και τα «Καθημερινά Νέα» του Λουκή Ακρίτα. 410 Στη διανομή
και των τριών αυτών εντύπων συμμετείχε και ο ΕΣΑΣ. 411
Με την αποστολή των υπουργών της ΠΕΕΑ στο Κάιρο στα μέσα Αυγούστου,
ξεκινά και μια τελευταία προσπάθεια μεταξύ των φοιτητικών οργανώσεων για
ενότητα. Η οποία αρχικά καταγράφεται, μέσα από τη ρητορική που χρησιμοποιούν τα
έντυπα τους. Με τα «Ελληνικά Νειάτα» της Ιερής Ταξιαρχίας, να προβαίνουν σε
έντονες εκκλήσεις για ειρήνευση, υποστηρίζοντας ανεπιφύλακτα την πρόθεση της
κυβέρνησης να συγκροτηθεί από το ΕΑΜ και τις άλλες οργανώσεις, ένα ενιαίο
πολιτικοστρατιωτικό διευθυντήριο, που θα υπακούει στις διαταγές της. 412 Και τη
«Φλόγα» της ΕΠΟΝ, να καταγγέλει τα Τάγματα Ασφαλείας και όσους
συνεργάστηκαν με τους Γερμανούς και ταυτόχρονα να κάνει άνοιγμα ενότητας στις
αστικές οργανώσεις, με την πρόταση για συγκρότηση επιτροπών «Εθνικής
Σωτηρίας». 413 Σε επικύρωση των παραπάνω, στην 24ωρη γενική εθνική απεργία που
κήρυξε το ΕΑΜ στις 24 Αυγούστου, με στόχο τη «ματαίωση της επιστράτευσης»,
καταγράφεται η συμμετοχή των φοιτητών του ΕΣΑΣ του Πανεπιστημίου και του
Πολυτεχνείου, δίπλα σε αυτούς της ΕΠΟΝ Σπουδαστών. 414
Τον επόμενο μήνα υπήρξε μεγάλη κινητικότητα, με επαφές των φοιτητικών
οργανώσεων των ΕΠΟΝ, ΕΣΑΣ και ΕΔΕΣ. Στις συναντήσεις μεταξύ άλλων
συμμετείχαν, από την ΕΠΟΝ ο Κύρκος για το Πανεπιστήμιο και ο Φαράκος για το
Πολυτεχνείο, ενώ από τον ΕΣΑΣ, ο Πεπονής και ο Φθενάκης αντίστοιχα. Τον ΕΔΕΣ
εκπροσώπησαν οι Παπαλάμπρου και Περδίκης. Στα πλαίσια των συζητήσεων
οργανώνεται παμφοιτητική συγκέντρωση, με πρωτοβουλία της ΕΠΟΝ Σπουδαστών.
Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε στον κινηματογράφο «Ίρις» και είχε ως κύριο
θέμα να μη γυρίσει ο βασιλιάς χωρίς δημοψήφισμα. Από τις αστικές οργανώσεις
μίλησαν οι Παναγιώτης Μιχαηλίδης και Παύλος Βηλαράς. Ο Μιχαηλίδης, αν και
απροετοίμαστος, μίλησε με πάθος και επιχειρήματα εναντίον του θεσμού της
βασιλείας, γεγονός που ξεσήκωσε το ακροατήριο. Στη συνέχεια όπως αναφέρει ο
ίδιος: «Τότε όμως είδα τον πανικό των καθοδηγητών. […] Κάνανε ό,τι μπόρεσαν για
να ηρεμήσουν το ακροατήριο! Και τότε κατάλαβα πως αυτό που εγώ εννοούσα
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Και τα δύο αυτά έντυπα υποστήριζαν την κυβέρνηση Παπανδρέου, την προβολή της νέας γενιάς
και τους βασικούς στόχους της αναμόρφωσης της μεταπολεμικής Ελλάδας, ταυτόχρονα με τη
διατήρηση του δημοκρατικού καθεστώτος. Χατζηβασιλείου Ε., ΠΕΑΝ…, σ. 239-240,
Την εποχή εκείνη μέλη του ΕΣΑΣ, έβλεπαν τους εκπροσώπους του Παπανδρέου και ιδιαίτερα τον
Ακρίτα. Το Σεπτέμβριο μάλιστα μια ομάδα του αποφάσισε να μοιράσει εφημερίδες και να γράψει
συνθήματα στο τοίχο. Η περιοχή που θα πήγαιναν ήταν η συνοικία του Γκύζη, όπου ήταν
εγκατεστημένο το φρουραρχείο του ΕΛΑΣ Σπουδαστών. Επικεφαλής της ομάδας ήταν ο Γιώργος
Τσαρούχας, ο οποίος ήταν ο μόνος που κρατούσε περίστροφο. Στη διάρκεια αυτής της αποστολής,
η ομάδα δέχτηκε αιφνιδιαστικά πυρά από ένα τμήμα φανατικών Ιταλών φασιστών μελανοχιτώνων,
που είχαν ξεμείνει κοντά στους Γερμανούς. Ο Τσαρούχας ανταπέδωσε τα πυρά για να διαφύγουν οι
σύντροφοι του, αλλά τραυματίστηκε και συνελήφθη από τους Ιταλούς. Κατέληξε στα κρατητήρια,
όπου πέρασε μια νύχτα ξυλοδαρμού χωρίς να μαρτυρήσει τη μικρή του οργάνωση. Πεπονής Α.,
Προσωπική…, σ. 136-137, Ζαούσης Α., Οι δύο Όχθες…, τ. ΒΙ΄, σ. 462, 557-558, Ζαλοκώστας Χ.,
Το χρονικό…., σ. 305,
Χατζηβασιλείου Ε., ΠΕΑΝ…, σ. 239-240,
Οι φοιτητικές εφημερίδες «Φοιτητική Δράση» της Εθνικής Δράσης, «Μαχητής» του ΕΣΑΣ και
«Φοιτητικός Αγώνας» του ΠΑΣ Ανώτατων Σχολών, σταμάτησαν τη βραχύβια ζωή τους το Μάιο,
Ιούνιο και Ιούλιο του 1944 αντίστοιχα.
«Κι’ είδαν με χαρά τη μέρα της απεργίας, τους φοιτητές του ΕΣΑΣ στο Παν/μιο και στο Πολυτεχνείο
ν’ απαντούν στο κάλεσμα δίνοντας αδερφικά τα χέρια στον κοινό αγώνα. Την καλή αυτή αρχή πρέπει
τα φοιτητικά νιάτα να την ολοκληρώσουν φτιάχνοντας παντού επιτροπές "Εθνικής Σωτηρίας"».
«Τίποτα δεν μας χωρίζει» και «Τα φοιτητικά νιάτα στην εθνική 24ωρη απεργία για τη ματαίωση
της επιστράτευσης», εφ. Φλόγα, αρ. φύλλου 28, 6 Σεπτεμβρίου 1944, σ. 1-2, Φάκελος 11,
Παράνομος Τύπος, Ε.Λ.Ι.Α.,
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δημοκρατία δεν ήταν το ίδιο που ήθελε το ΕΑΜ, δηλαδή το Κόμμα που έκανε κουμάντο.
Και πίκρισε το στόμα μου». Οι συζητήσεις συνεχίστηκαν μέχρι τον Οκτώβριο. Τελικά,
λίγες μέρες πριν την απελευθέρωση, οι διαπραγματεύσεις διακόπηκαν χωρίς να
επιτευχθεί κάποια συμφωνία. 415
Σε παράλληλο χρόνο οι φοιτητικές οργανώσεις προχωρούσαν σε εκδηλώσεις, οι
οποίες είχαν χαρακτηρίσει τη μέχρι τότε πορεία τους. Η ΕΠΟΝ Σπουδαστών ενέτεινε
τη στρατιωτική της προετοιμασία μέσω του ΕΛΑΣ Σπουδαστών και κατέβαινε σε
μαχητικές απεργίες που οργάνωνε το ΕΑΜ. Ο ΕΣΑΣ και αυτός προετοίμαζε τη
στρατιωτική του παρουσία μέσα από τις γραμμές του 20ου Συντάγματος Πεζικού, ενώ
κινούνταν και σε πολιτικό επίπεδο, επιδιώκοντας να αυξήσει τα επίπεδα συνεργασίας
του με το κλιμάκιο της κυβέρνησης που βρισκόταν στην Αθήνα. Όσον αφορά στον
ΠΑΣ Ανώτατων Σχολών, μετά τον Ιούλιο δεν υπάρχει καμία καταγραφή που να
δηλώνει τη συνέχιση της δράσης του.
Στη βάση των προηγούμενων, αντιπροσωπεία των αστικών οργανώσεων από όλες
τις σχολές (δεν αναφέρεται εάν είναι του ΕΣΑΣ), οργανώνει την 1η Σεπτεμβρίου μια
μεγάλη συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στο Πολυτεχνείο. Μετά τη συνέλευση
εκδίδεται ψήφισμα «Της Σπουδαζούσης Ελληνικής Νεολαίας», εναντίον της
προσπάθειας των Βουλγάρων να επιτύχουν ανώδυνη συνθηκολόγηση με τους
Συμμάχους. Άρα και επιεικής μεταχείριση. Με το ψήφισμα τους οι φοιτητές ζητούν
«οι δολοφόνοι και εμπρησταί της Μακεδονίας και Θράκης Βούλγαροι να παραδοθούν
στη Δικαιοσύνη και να τιμωρηθούν παραδειγματικά». Ενώ πιστεύουν, ότι για να
εξασφαλιστεί η Ελλάδα από μια μελλοντική εισβολή στη Μακεδονία και τη Θράκη,
θα πρέπει να επιτευχθεί μια ουσιαστική επέκταση των συνόρων της προς Βορρά.
Ακολούθως, αντιπρόσωποι του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πολυτεχνείου και της
ΑΣΟΕΕ, το υπογράφουν και αναλαμβάνουν να το στείλουν στην Κυβέρνηση του
Καΐρου, στη σπουδάζουσα νεολαία των συμμάχων χωρών και σε όλες τις αντάρτικες
ομάδες των βουνών. 416
Από την άλλη πλευρά, οι σπουδαστές της ΕΠΟΝ αντί να καμφθούν από τις
πρωτόγνωρες διώξεις που βιώνουν από τα Τάγματα Ασφαλείας και τους Γερμανούς,
εντατικοποιούν τη δράση τους. Συνεργεία φοιτητών βγαίνουν κάθε μέρα για να
μεταδώσουν τις τελευταίες πληροφορίες με τον τηλεβόα, να γράψουν συνθήματα
στους τοίχους και να διανείμουν προκηρύξεις και τρικ, που θα προβάλουν τις θέσεις
της οργάνωσης. 417 Ενώ συμμετέχουν δυναμικά, στην πανεθνική απεργία που κήρυξε
το ΕΑΜ το Σάββατο στις 16 του μήνα. Αιτήματα της απεργίας ήταν να μην
καταστραφεί η Αθήνα κατά την αποχώρηση των Γερμανών, να ελευθερωθούν οι

Μιχαηλίδης Π.Μ., «Αγαθουπόλεως…, σ. 67, Πεπονής Α., Προσωπική…, σ. 121-125,
«Ψήφισμα της Σπουδάζουσας Ελληνικής Νεολαίας», εφ. Λαός, αρ. φύλλου -, 13 Σεπτεμβρίου 1944,
σ. 4, Φάκελος 6, Παράνομος Τύπος, Ε.Λ.Ι.Α., Αναγνωστόπουλος Ν., Παράνομος τύπος ( κατοχής:
1941-1944). Συμβολή εις την ιστορικήν έρευναν του δράματος της Ελλάδος. Αθήνα, «Ελληνική
Εταιρεία Ιστορικών Ερευνών», 1960, σ. 61-62,
417
Μια διμοιρία του ΕΛΑΣ Σπουδαστών με επικεφαλής το φοιτητή της Ιατρικής Παπαπαναγιώτου
(Πλούταχος), βγήκε ένα βράδυ του Σεπτεμβρίου για να καλύψει τη δουλειά των φοιτητικών
συνεργείων, που έγραφαν συνθήματα, κολλούσαν προκηρύξεις και αφίσες και μιλούσαν με
τηλεβόες. Κατά την επιστροφή τους το πρωί, βρέθηκαν αντιμέτωποι με τα πυρά ενός
θωρακισμένου οχήματος με Γερμανούς, που κατέβαινε από τις φυλακές Αβέρωφ, στη λεωφόρο
Αλεξάνδρας προς τη λεωφόρο Πατησίων. Τότε για να προστατέψουν το πέρασμα και να μην
εγκλωβιστούν, επιτίθενται, πραγματοποιώντας μια από τις μεγαλύτερες συγκρούσεις του λόχου με
τους Γερμανούς. Σε αυτές τραυματίστηκε ο φοιτητής Ιατρικής Χρήστος Βασιλειάδης. Βασιλειάδης
Χ., «Σχετικά…», σ. 95-96, Φαράκος Γ., Μαρτυρίες…, σ. 44, Μαυρομάτης Σ., «Από τη δράση
του…», σ.13-14,
415
416
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κρατούμενοι και να διαλυθούν τα Τάγματα Ασφαλείας. 418 Τη μέρα αυτή στο
Πανεπιστήμιο οι φοιτητές της ΕΠΟΝ και του ΕΛΑΣ, κατέλαβαν το Χημείο, έβγαλαν
ομιλητές, υπέγραψαν ψηφίσματα και διαμαρτυρίες, έστειλαν επιτροπές σε
προσωπικότητες και με χώρο δράσης τη Νεάπολη, το Στρέφη και το Λυκαβηττό,
ενημέρωσαν τον κόσμο για το σκοπό της απεργίας. Στις οδούς Ακαδημίας και Εμ.
Μπενάκη, δέχτηκαν επίθεση από τα Τάγματα Ασφαλείας και διαλύθηκαν. 419 Μια
βδομάδα μετά στις 23 Σεπτεμβρίου, άντρες των Ταγμάτων επιχείρησαν να
ανακαταλάβουν το Χημείο. Εισέβαλαν στο χώρο και συνέλλαβαν τους σπουδαστές
του Πολυτεχνείου Κυριακίδη Νίκο, Καραπάνο Νίκο και το σπουδαστή της ΑΣΟΕΕ
Έρτζο Ε.. Στη συνέχεια εφόσον τους βασάνισαν, τους εκτέλεσαν και τους πέταξαν σε
μία χαράδρα, όπου βρέθηκαν την επόμενη μέρα. 420
Δεν πέρασαν τρεις μέρες και η ΕΠΟΝ Σπουδαστών, κλήθηκε να γιορτάσει την
επέτειο των τριών χρόνων από την ίδρυση του ΕΑΜ. Οι τηλεβόες καλούσαν τον
κόσμο να βγει στους δρόμους και να γιορτάσει. Στο κεντρικό αμφιθέατρο του
Πανεπιστημίου, πραγματοποιείται συγκέντρωση όπου παραβρέθηκαν ο πρύτανης του
Πολυτεχνείου Ν. Κιτσίκης, ο καθηγητής της Ιατρικής Σχολής Ιωάννης Χρυσικός και
ένας κοσμήτορας που δεν αναφέρεται το όνομα του. Ανεβήκανε στο βήμα ομιλητές
και καλέσανε όλους τους νέους να οργανωθούν στην ΕΠΟΝ, μέσα σε μια αίθουσα
που ήταν στολισμένη με αφίσες για τα τρίχρονα του ΕΑΜ. Στη συνέχεια όλοι μαζί
παραβρέθηκαν στα Προπύλαια, όπου καταθέσανε στεφάνι στο άγαλμα του Ρήγα,
απλώσανε μία ελληνική σημαία στο άγαλμα και τραγουδήσανε τον εθνικό ύμνο. Από
εκεί ξεκίνησε μία διαδήλωση με 250 περίπου φοιτητές, στην οποία συμμετείχε και ο
ΕΛΑΣ Σπουδαστών. Η διαδήλωση με επικεφαλής την ελληνική σημαία και
συνθήματα «ΕΑΜ, ΕΛΑΣ, ΕΠΟΝ», κινήθηκε στους δρόμους πίσω από το
Πανεπιστήμιο, τα Εξάρχεια, του Γκύζη, τη λεωφόρο Αλεξάνδρας, μέχρι το
Πολυτεχνείο. Εκεί πραγματοποίησε συμβολική κατάληψη του για μία ώρα και μετά
οι σπουδαστές προχώρησαν μέχρι κοντά στο Πανεπιστήμιο, στη γωνία Σόλωνος και
Ιπποκράτους. 421
• Απελευθέρωση
Στα τέλη Σεπτεμβρίου, η αναμενόμενη από καιρό αποχώρηση των Γερμανών από
την πρωτεύουσα, ξεκινά. Πρώτα έφυγαν τα γυναικόπαιδα των κατακτητών, στη
συνέχεια αναχώρησαν δύο τρένα γεμάτα με το προσωπικό των διαφόρων υπηρεσιών
(νοσοκόμες, δασκάλες, δακτυλογράφοι κ.α.) και στις 3 Οκτωβρίου διατάχθηκε η
πλήρης εκκένωση της Αθήνας. 422 Το γεγονός αυτό επιτάχυνε τις εξελίξεις. Οι
φοιτητές του 20ου Συντάγματος καταλαμβάνουν τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου, το
Στις 13 Σεπτεμβρίου η ΕΠΟΝ Αθήνας κυκλοφορεί προκήρυξη με τίτλο: «Όλοι στη γενική απεργία
του Σαββάτου». Κυρίαρχο αίτημα είναι η «άμεση διάλυση των προδοτικών Ταγμάτων, όπως ζήτησε
η Εθνική Κυβέρνηση». «ΕΠΟΝ Αθήνας», Ε49, Φάκελος Ε, Αρχείο ΕΠΟΝ, ΑΣΚΙ, Αξιώτη Μ.,
Αθήνα…, σ. 44, Αξιώτη Μ., Άπαντα…, σ. 315,
419
«Εξαιρετική επιτυχία της 24ωρης γενικής εθνικής απεργίας (16-9-1944)», εφ. Ριζοσπάστης, αρ.
φύλλου 21 (έκδοση Αθήνας), 19 Σεπτεμβρίου 1944, σ. 2, Ανώνυμο, Ριζοσπάστης, 1918-2002…, σ.
214,
420
«Εγκλήματα Ελλήνων δυστυχώς», εφ. Φρουρός της Βορείου Ελλάδος, αρ. φύλλου 5, Σεπτέμβριος
1944, σ. 2, Φάκελος Κ75δ, Συλλογή Μιλτιάδη Σταμούλη, ΓΑΚ, «Συνεχίζουν τις δολοφονίες», εφ.
Η Φωνή των Θυμάτων, αρ. φύλου 4, 4 Οκτωβρίου 1944, σ. 2, Φάκελος 11, Παράνομος Τύπος,
Ε.Λ.Ι.Α.,
421
«Εκδήλωση φοιτητών την 27-9-44», Έκθεση πεπραγμένων από ένα φοιτητή με το ψευδώνυμο
«Κώστας», Α56, Φάκελος Α, Αρχείο ΕΠΟΝ, ΑΣΚΙ, Φαράκος Γ., Μαρτυρίες…, σ. 44,
422
«Οι Γερμανοί συνεχίζουν την εκκένωσιν», εφ. Καθημερινά Νέα, αρ. φύλλου 38, 7 Οκτωβρίου 1944,
σ. 2, Φάκελος 6, Παράνομος Τύπος, Ε.Λ.Ι.Α., Ζέκεντορφ Μ., Η Ελλάδα…, σ. 42, Μπίρκας Κ., Η
Εποποιΐα…, σ. 404-405, Κύρου Α., Σκλαβωμένοι…, σ. 183,
418
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Πολυτεχνείο. Τις επόμενες μέρες επεκτείνουν το χώρο εμβέλειας τους, στο απέναντι
κτίριο που στεγαζόταν το πνευματικό ίδρυμα της Ιταλίας (Casa D’ Italia). Από το
σημείο αυτό και μετά, στα δύο κτίρια διαμένουν νυχθημερόν περίπου χίλιοι φοιτητές
και άλλοι νέοι του ΕΣΑΣ. 423
Αντίστοιχα το Πανεπιστήμιο Αθηνών, έχει καταληφθεί από φοιτητές της ΕΠΟΝ,
που περιμένουν αλλά και προετοιμάζονται με τη σειρά τους για την απελευθέρωση.
Έχουν καλύψει την εξωτερική πρόσοψη του κεντρικού κτιρίου, σχεδόν μέχρι και τη
στέγη, με συνθήματα για τη ΛΕΥΤΕΡΙΑ, το ΕΑΜ και την ΕΠΟΝ, ενώ στη σημαία
του ιδρύματος, ζωγράφισαν δεξιά και αριστερά ένα νέο και μια νέα με την επιγραφή
της ΕΠΟΝ. 424 Με την αδημονία για την απελευθέρωση να μεγαλώνει, τριακόσιοι
φοιτητές και σπουδαστές της οργάνωσης, συγκεντρώνονται τη Δευτέρα 9 Οκτωβρίου
στην αίθουσα της Φιλοσοφικής Σχολής. Εκεί γιορτάζουν το άνοιγμα του
Πανεπιστημίου, ένα άνοιγμα που διαφέρει, ένα άνοιγμα ελπίδας που έρχεται μαζί με
την απελευθέρωση και συνοδεύεται από τις προσδοκίες και το νεανικό οραματικό
ενθουσιασμό τους. Από το βήμα του αμφιθεάτρου, μιλούν ο καθηγητής Δ. Χόνδρος
και ο συγγραφέας Σπ. Μελάς, ενώ η συνέλευση κλείνει με ομιλία του Πρύτανη του
Πολυτεχνείου Ν. Κιτσίκη. 425 Μετά από δύο μέρες αναγγέλλουν και την
επανασύσταση της Κεντρικής Πανσπουδαστικής Επιτροπής Ανωτάτων Σχολών
(ΚΠΕΑΣ). Του φορέα που τους εκπροσώπησε στα δύσκολα χρόνια της κατοχής και
με θυσίες κατάφερε να διεκδικήσει και να κατοχυρώσει βασικά σπουδαστικά
αιτήματα. 426 Επίκαιρο αίτημα, η διάλυση των Ταγμάτων Ασφαλείας και η τιμωρία
όλων όσων συνεργάστηκαν με τον κατακτητή. 427 Εκεί όμως τοποθετούν και τους
ιδεολογικούς τους αντιπάλους. 428
Η αποχώρηση και των τελευταίων γερμανικών στρατευμάτων είναι θέμα πλέον
ωρών. Αυτό φαίνεται όλο και περισσότερο. Είναι 11 Οκτωβρίου και οι κατοχικές
εφημερίδες, οι ως τότε παράνομες και μυστικές εφημερίδες της εθνικής αντίστασης,
κυκλοφορούν ελεύθερα. Στους δρόμους της Αθήνας κάνουν την εμφάνιση τους
μικροί περίπολοι του ΕΛΑΣ, ενώ φοιτητές της ΕΠΟΝ τοιχοκολλούν στο Σύνταγμα,
στην Ομόνοια και τους κεντρικούς δρόμους, πανηγυρικές αφίσες με χαιρετιστήρια
συνθήματα υπέρ των συμμάχων και της αντίστασης. 429 Αργά το βράδυ, ένα γράμμα
με αποστολέα το Γερμανό Διοικητή Φέλμυ, φτάνει στο Δήμαρχο Αθηναίων. Η Αθήνα
423
424
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Πρακτικά Συγκλήτου 1944, 26η Συνεδρία της 27ης Οκτωβρίου 1944, σ. 2, Αρχείο Ε.Μ.Π.,
«Ιδέες στα κεραμίδια…», εφ. Δημοκράτης, αρ. φύλλου 17,
«Το Πανεπιστήμιο», εφ. Ριζοσπάστης, αρ. φύλλου 30 (έκδοση Αθήνας), 12 Οκτωβρίου 1944, σ. 2,
Ανώνυμο, Ριζοσπάστης, 1918-2002…, σ. 228,
Οι πρώτες δράσεις της Επιτροπής είναι να υποβάλει υπόμνημα στον Ερυθρό Σταυρό, με το οποίο
ζητά τη βελτίωση του συσσιτίου και την αποδέσμευση του από το Πολυτεχνείο, όπου
δημιουργείται μεγάλος συνωστισμός. Παράλληλα πέτυχε όσοι σπουδαστές δε μπορούν να
πηγαίνουν καθημερινά στο χώρο των συσσιτίων, να έχουν τη δυνατότητα να το παίρνουν
αμαγείρευτο για όλο το μήνα. «Το ιστορικό άνοιγμα του Πανεπιστημίου» και «Νέα ζωή στα
ιδρύματα», Φοιτητικό Δελτίο, αρ. φύλλου 9, 11 Οκτωβρίου 1944, Φάκελος 11, Παράνομος Τύπος,
Ε.Λ.Ι.Α.,
«Ο λαός της πρωτεύουσας δεν μπορεί άλλο ν’ ανεχθεί την ύπαρξη των προδοτοταγμάτων. Σύσσωμο
το Έθνος κι’ η Κυβέρνηση, οι Σύμμαχοι δίκασαν και καταδίκασαν. Γιατί δεν διαλύονται;». «Οι
φοιτητές στον αγώνα. Προσκλητήριο μάχης», Φοιτητικό Δελτίο, αρ. φύλλου -, 9 Οκτωβρίου 1944,
Φάκελος 11, Παράνομος Τύπος, Ε.Λ.Ι.Α.,
Στις 24 Οκτωβρίου 1944 η προσωρινή διοίκηση της Κεντρικής Πανσπουδαστικής Επιτροπής
Ανώτατων Σχολών (ΚΠΕΑΣ), διακινεί διακήρυξη με την οποία παρουσιάζεται ως «νόμιμος
εκπρόσωπος της ακαδημαϊκής νεολαίας της χώρας», αξιώνοντας «την παραδειγματική τιμωρία κι
οριστική αποβολή από τα ιδρύματα όλων όσων ευθύνονται για πράξεις που προσβάλλουν το κοινό
φοιτητικό αίσθημα και την εθνική συνείδηση». «Διακήρυξη, Η προσ. Διοίκηση της ΚΠΕΑΣ», Ε453,
Φάκελος Ε, Αρχείο ΕΠΟΝ, ΑΣΚΙ,
Μπίρκας Κ., Η Εποποιΐα…, σ. 408-409,
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κηρύσσεται «πόλη ανοχύρωτη». Το γράμμα καταλήγει: «Το μέτρον αυτό ελήφθη με
την προσδοκίαν, ότι θα εκτιμηθή επίσης και από τον εχθρόν». Επίσημα τουλάχιστον
από τη γερμανική πλευρά, δε θα δινόταν διαταγή καταστροφών. 430
Από το πρωί της 12ης Οκτωβρίου, άρχισαν να ηχούν οι καμπάνες σε όλη την Αθήνα
και οι δρόμοι της σημαιοστολίζονται. Ελληνικές, αγγλικές, αμερικάνικες σημαίες
στολίζουν τα σπίτια, ενώ δε λείπουν και οι σοβιετικές. Κατά τις 10 το πρωί, οι
Γερμανοί κάνουν μια μικρή στρατιωτική τελετή στο μνημείο του Άγνωστου
Στρατιώτη, όπου καταθέτουν στεφάνι. Ο Γερμανός στρατιωτικός διοικητής παραδίδει
την πρωτεύουσα στο Δήμαρχο Αθηναίων στις 11 το πρωί. 431 Ταυτόχρονα, στην
Ακρόπολη γίνεται η υποστολή της γερμανικής σημαίας. Ο λόχος του ΕΛΑΣ
Σπουδαστών έχει πάρει εντολή και ακροβολίστηκε στην οδό Ιπποκράτους,
επιβλέποντας τους κάθετους δρόμους. Βλέπουν στην οδό Πανεπιστημίου, την
τελευταία φάλαγγα των Γερμανών να φεύγει. Οι σπουδαστές του ΕΛΑΣ πηγαίνουν
στο Πανεπιστήμιο. Εκεί βρίσκουν συγκεντρωμένους τους συναδέλφους τους, να
περιμένουν με αδημονία. Ένας φοιτητής και μια φοιτήτρια, ανεβαίνουν στο αέτωμα
του ιδρύματος, κρατώντας μια τεράστια λωρίδα πανί που έγραφε: «Ορμητήριο
Λευτεριάς κι Ανοικοδόμησης». 432
Αμέσως ξεκινά η γιορτή. Η αίθουσα τελετών γεμίζει από κόσμο. Στο βήμα
ανεβαίνουν οι ομιλητές. Πρώτος παίρνει το λόγο ο γραμματέας τα ΕΠΟΝ
Σπουδαστών, χαιρετίζει τους αντιπροσώπους του κλήρου, τους καθηγητές που
παραβρίσκονται, τις αντιπροσωπείες διαφόρων κλαδικών φορέων και δίνει το
σύνθημα της συνέχισης του αγώνα μέχρι την τελική απελευθέρωση. 433 Ακολουθούν ο
πρύτανης του Πολυτεχνείου Ν. Κιτσίκης και ο καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής
του Πανεπιστημίου, Ν. Βέης, αποτείνοντας με τους λόγους τους φόρο τιμής στους
εκλιπόντες φοιτητές. Την ώρα της γιορτής ορισμένα στελέχη του ΕΣΑΣ, μεταξύ των
ο οποίων και ο Πεπονής, φτάνουν στα Προπύλαια και οι Επονίτες συνάδελφοι τους,
τους προτείνουν να μιλήσουν και αυτοί. Οι Εσασίτες αρνούνται ευγενικά και
φεύγουν. Η γιορτή τελικά κλείνει με την ομιλία του Δεσπότη Χαλκίδας. Στη συνέχεια
όλοι μαζί κατευθύνονται στην οδό Πανεπιστημίου και συμπληρώνουν τις
διαδηλώσεις του κόσμου που είχαν ήδη γεμίσει τους δρόμους. 434 Εντωμεταξύ οι
φοιτητές του ΕΣΑΣ, συγκεντρώθηκαν στο εσωτερικό προαύλιο του Πολυτεχνείου.
Συγκρότησαν στρατιωτικούς σχηματισμούς, περάσανε περιβραχιόνια με τα αρχικά
της οργάνωσης, μερικοί φόρεσαν στις ζώνες τους και πιστόλια και υπό μορφή
παρέλασης έλαβαν μέρος στις διαδηλώσεις. Στις οποίες συνεχώς προστίθονταν

Ανεπίσημα όμως, οι Γερμανοί επιχείρησαν να καταστρέψουν το λιμάνι του Πειραιά, τα εργοστάσια
του, το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος (Ηλεκτρική Εταιρεία Μεταφορών), τις
εγκαταστάσεις των ΣΕΚ. Στον αντίποδα, οι δραστικές επεμβάσεις του 6ου συντάγματος του ΕΛΑΣ
Πειραιά, διέσωσαν την Ηλεκτρική, τα εργοστάσια των ΣΕΚ και της Κοπής, τους Μύλους του
Αγίου Γεωργίου και ένα μεγάλο μέρος του λιμανιού. Κύρου Α., Σκλαβωμένοι…, σ. 189, Ζαούσης
Α., Οι δύο Όχθες…, τ. ΒΙΙ΄, σ. 561, Γλέζος Μ., Εθνική…, τ. Β΄, σ. 841,
431
Το ίδιο βράδυ, ο Ιωάννης Ράλλης ειδοποίησε τον Άγγελο Έβερτ, ότι από την επομένη είναι στη
διάθεση της πραγματικής ελληνικής κυβέρνησης. Το Τριμελές Κυβερνητικό Κλιμάκιο, μετά από
ολιγόλεπτη σύσκεψη, διέταξε τον Έβερτ να συλλάβει τον Ράλλη και όλα τα μέλη των κατοχικών
κυβερνήσεων και να τους εγκλείσει στις φυλακές Αβέρωφ. Ζαούσης Α., ο.π., τ. ΒΙΙ΄, σ. 566,
432
Φαράκος Γ., Μαρτυρίες…, σ. 44,
433
Με προκήρυξη της η ΕΠΟΝ Σπουδαστών καλούσε όλους τους φοιτητές να παλέψουν «για την
ολοκλήρωση της λευτεριάς της Αθήνας και του γιορτασμού της άγιας αυτής μέρας». Προκήρυξη
ΕΠΟΝ Σπουδαστών Νο 66, Φάκελος Κ75γ, Συλλογή Μιλτιάδη Σταμούλη, ΓΑΚ
434
«Με φλόγα και πίστη στο μέλλον τα φοιτητικά νιάτα πρωτοστατούν στον παλλαϊκό γιορτασμό της
λευτεριάς», εφ. Φλόγα, αρ. φύλλου 31, 23 Οκτωβρίου 1944, σ. 2, Φάκελος 11, Παράνομος Τύπος,
Ε.Λ.Ι.Α.,
430
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ομάδες και οργανώσεις, ακόμη και περίπολοι με αστυφύλακες συμμετείχαν. 435
Τελική κατάληξη όλων, το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη. Ο κόσμος βλέπει εκεί
το στεφάνι των Γερμανών να βεβηλώνει το χώρο, το σκίζει, γονατίζει και ψάλλει τον
εθνικό ύμνο. 436
Μετά τις διαδηλώσεις, ο ΕΛΑΣ Σπουδαστών μαζί με άλλα μάχιμα τμήματα του,
κατέλαβαν τα κενά κτίρια της Σχολής Ευελπίδων, από τα οποία είχε απομακρυνθεί
και η υπηρεσία του «Μουσείου» της Σχολής. 437 Με ενέργειες όμως της Στρατιωτικής
Διοίκησης Αττικής, αποχώρησαν από τα κτίρια, καθώς στις 14 Οκτωβρίου η Σχολή
Ευελπίδων μετά από τριάμισι χρόνια, ξεκίνησε και πάλι να λειτουργεί. 438 Η
Στρατιωτική Διοίκηση οδηγήθηκε στην άμεση αυτή απόφαση, προκειμένου αφενός
να συγκεντρώσει όλους τους Ευέλπιδες και να τους οργανώσει σε Στρατιωτικό
Τμήμα και αφετέρου να διασφαλίσει το κτιριακό συγκρότημα του Πεδίου του Άρεως,
λόγω της έκρυθμης κατάστασης. Μέσα από αυτή την απόφαση, αναδεικνύεται
ξεκάθαρα η αγωνία της κάθε πλευράς, να συγκεντρώσει και να οργανώσει όσες
περισσότερες δυνάμεις μπορεί, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις εκείνες, που θα της
επέτρεπαν να ελέγξει τις μεταπολεμικές εξελίξεις.
Στη βάση αυτών των δεδομένων, γίνεται κατανοητό γιατί όλα τα ξενοδοχεία στις
οδούς Σταδίου και Πανεπιστημίου, είχαν καταληφθεί από οργανώσεις. Τη μερίδα του
λέοντος είχε πάρει το ΕΑΜ, καθώς είχε καταλάβει τα κεντρικότερα κτίρια. Στην οδό
Όθωνος στο Σύνταγμα, είχαν εγκατασταθεί τα γραφεία του ΚΚΕ. Το ΕΑΜ και η
ΕΠΟΝ έμεναν στο κτίριο της Ηλεκτρικής, στην οδό Κοραή. Περιμετρικά
εγκαταστάθηκαν οι αστικές οργανώσεις. Τα μαχητικά τμήματα της ΠΕΑΝ
καταυλίστηκαν στο ξενοδοχείο «Κεντρικόν», στην οδό Σταδίου, στο ύψος της
πλατείας Κλαυθμόνος. Εκεί ανάρτησαν ταμπέλα με τα αρχικά της οργάνωσης και το
σύνθημα «Μεγάλη Ελλάδα». Τα ένοπλα τμήματα της Ιερής Ταξιαρχίας
στρατωνίστηκαν σχετικά κοντά, σε ένα κτίριο επί των οδών Αμερικής 19 και
Σόλωνος 108. 439 Ο ΕΣΑΣ εγκαταστάθηκε σε ένα ξενοδοχείο στην κάτω γωνία των
οδών Σταδίου και Χαυτείων, ενώ παρέμενε στην κατοχή του το Πολυτεχνείο με

Πεπονής Α., Προσωπική…, σ. 139-140,
«Ήρχισεν από χθες η τελική φάσις αναχωρήσεως των Γερμανών εκ της ελληνικής πρωτευούσης»,
εφ. Καθημερινά Νέα, αρ. φύλλου 43, 12 Οκτωβρίου 1944, σ. 2, Φάκελος 6, Παράνομος Τύπος,
Ε.Λ.Ι.Α., Δούνιας Μ., Έπειτα…, σ. 176, Κοσσένα Υ., Σκηνές…, σ. 44, Αναστασιάδης Σ.,
Αναδρομές…, σ. 71, Χρηστίδης Χ., Χρόνια…, σ. 487, Γλέζος Μ., Εθνική…, τ. Β΄, σ. 839,
Θεοτοκάς Γ., Τετράδια…., σ. 505-508, Ζαούσης Α., Οι δύο Όχθες…, τ. ΒΙΙ΄, σ. 595-597, Κύρου Α.,
Σκλαβωμένοι…, σ. 189, Βλάχου Ε., Δημοσιογραφικά…, σ. 170-171, Φαράκος Γ., Μαρτυρίες…, σ.
389,
437
«ΕΛΑΣ Σπουδαστών», εφ. Φλόγα, αρ. φύλλου 32…, σ. 1, «Στις άλλες συνοικίες», εφ. Ριζοσπάστης,
αρ. φύλλου 30 (έκδοση Αθήνας), 12 Οκτωβρίου 1944, σ. 2, Ανώνυμο, Ριζοσπάστης, 1918-2002…,
σ. 230,
438
Στις 19 Οκτωβρίου, με τους 256 ευέλπιδες συγκροτημένους σε Τάγμα των δύο Λόχων, η Σχολή
άρχισε να λειτουργεί κανονικά, με διοικητή το Συνταγματάρχη Πεζικού Δημήτριο Σαρακατσάνη. Η
παρουσία όλων των μαθητών της Σχολής στάθηκε αδύνατη εξαιτίας του γεγονότος, ότι πολλοί από
αυτούς είτε υπηρετούσαν σε μονάδες της Μέσης Ανατολής και σε τμήματα των ανταρτών της
Εθνικής Αντίστασης, είτε βρίσκονταν διασπαρμένοι στην επαρχία όπου επικρατούσε πλήρης
αταξία. Επίσης, και οι δύο Τάξεις είχαν υποστεί στη διάρκεια της κατοχής σοβαρές απώλειες. Έτσι,
από τους 326 ευέλπιδες Ιης Τάξης, παρουσιάστηκαν οι 139 και από τους 322 της ΙΙης Τάξης,
παρουσιάστηκαν οι 117. Φωτόπουλος Χ., Στρατιωτική…, τ. Α΄, Πίνακας Ε, τ. Β΄, σ. 540-541, 544,
Στρατιωτική Σχολή Ευελπιδων, Εγκόλπιο Ευέλπιδος. Βάρη, (χ.ε.), 1988, σ., 32, Στασινόπουλος Ε.,
Η Ιστορία…, σ. 147, Γενικό Επιτελείο Στρατού, Αρχεία…, τ. 6ος, σ. 323,
439
Χατζηβασιλείου Ε., ΠΕΑΝ…, σ. 254,
435
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παράρτημα του την Casa D’ Italia. 440 Στη Στρατιωτική Λέσχη βρισκόταν κλιμάκια
της ΡΑΝ, στην Ομόνοια τμήματα του ΕΔΕΣ και στο Θησείο η οργάνωση «Χ». 441
Με όλα τα αντιτιθέμενα μέρη να έχουν λάβει τις θέσεις τους, οι φοιτητές της ΕΠΟΝ
προχωράνε στις 13 Οκτωβρίου, στην πρώτη τους μεγάλη εκδήλωση μετά την
απελευθέρωση. Αρχικά συγκεντρώνονται στον Άγιο Νικόλαο για να τιμήσουν τους
νεκρούς τους, όπου γονατιστοί τραγουδούν το «Επέσατε θύματα». Στη συνέχεια
στήνουν σε όλα τα ανώτατα ιδρύματα, πρόχειρες αναμνηστικές στήλες με τα ονόματα
των νεκρών τους. Στο Πανεπιστήμιο υψώνουν την ελληνική σημαία, ο αντιπρύτανης
Δ. Μπαλάνος μιλάει για την ομόνοια και την τάξη, αυτοί από κάτω ζητωκραυγάζουν.
Ζητούν μία αίθουσα για να γιορτάσουν και να τη χρησιμοποιήσουν ως ορμητήριο για
τις εκδηλώσεις τους. Είναι ένας χείμαρρος που δε συγκρατείται, ο αντιπρύτανης δε
μπορεί να τους αρνηθεί. 442 Παίρνουν την αίθουσα τελετών και τη στολίζουν. Σημαίες,
στεφάνια, πλακάτ, ταινίες με συνθήματα και εικόνες από τη δράση της σπουδάζουσας
στην κατοχή πλαισιώνουν το χώρο, ενώ μία αφίσα της ΕΠΟΝ αναρτάται πίσω από το
βήμα του ομιλητή. Δεξιά και αριστερά της αφίσας, υπάρχουν δύο δαφνοστόλιστοι
πάπυροι με τα ονόματα των φοιτητών που σκοτώθηκαν. 443
Την επόμενη μέρα, κατέφθασαν τα πρώτα Αγγλοελληνικά αγήματα και η Αγγλική
αεροπορία από το Κάιρο. 444 Νέο κύμα ενθουσιασμού, νέες διαδηλώσεις και πλήθος
λαού με σημαίες στα χέρια πανηγυρίζει στην Αθήνα. Ακολουθεί η πρώτη δοξολογία
στη Μητρόπολη Αθηνών, όπου χοροστατεί ο Μητροπολίτης Δαμασκηνός. Εκεί είναι
το πρώτο κλιμάκιο υπουργών που είχε φτάσει μερικές μέρες πριν, μαζί με όλους τους
εκπροσώπους των οργανώσεων, μεγάλων και μικρών. Στη συνέχεια ακολουθεί πορεία
προς τον Άγνωστο Στρατιώτη. Όπου ο ΕΣΑΣ με εκπρόσωπο του Πολυτεχνείου τον
Κώστα Φάκα, καταθέτει στεφάνι. 445
Το ίδιο βράδυ, οι Επονίτες φοιτητές ανάβουν τους πυρσούς τους και ξεκινούν
πορεία που διασχίζει την Πανεπιστημίου, φτάνει στο Ζάππειο και από εκεί περνά από
το σπίτι του Ράλλη. Έξω από το σπίτι η πορεία σταματά και οι φοιτητές φωνάζουν το
σύνθημα: «Θάνατος στον προδότη». Στη συνέχεια κατευθύνονται στην οδό Μέλριν,
εκεί που μαρτύρησαν αδερφικοί φίλοι, ανεκπλήρωτοι έρωτες, συμφοιτητές,
συγγενείς. Άνθρωποι που χαθήκαν και δε θα ξαναέβλεπαν. Γονατίζουν και ορκίζονται
αιώνια εκδίκηση. Η διαδήλωση καταλήγει στην Ομόνοια. 446 Όλα αυτά συνθέτουν το
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Την πρώτη ημέρα της απελευθέρωσης, ο Αναστάσιος Πεπονής ως εκπρόσωπος του ΕΣΑΣ συναντά
το Λουκή Ακρίτα, που εκτελούσε χρέη προσωρινού υπουργού Πληροφοριών και είχε εγκατασταθεί
στα γραφεία της τουριστικής υπηρεσίας, στην οδό Φιλελλήνων. Του αναφέρει ότι κατείχαν το
Πολυτεχνείο και ότι είχαν καταλάβει την Casa D’ Italia και του ζητά να εγκατασταθεί και ο ΕΣΑΣ
σε ένα κεντρικό ξενοδοχείο. Αίτημα που τον βρίσκει σύμφωνο. Έκτοτε οι φοιτητές του
Πανεπιστημίου που ανήκαν στον ΕΣΑΣ, προτιμούσαν να μένουνε στο ξενοδοχείο. Πεπονής Α.,
Προσωπική…, σ. 140-141,
Χατζηβασιλείου Ε., ΠΕΑΝ…, σ. 255,
Πρακτικά της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου, Ακαδημαϊκό έτος 1944-45, Συνεδρία έκτη της 17ης
Οκτωβρίου 1944, σ. 2-3, Αρχείο ΕΚΠΑ,
«Το Πανεπιστήμιο λεύτερο μέσα σε πανηγυρικό οργασμό», εφ. Νέα Γενιά, αρ. φύλλου 38, 19
Οκτωβρίου 1944, σ. 1, Φάκελος: Τύπος, ΑΣΚΙ
Συγκεκριμένα στο Πασαλιμάνι αποβιβάστηκε η Β΄ Μοίρα του Ιερού Λόχου της Μέσης Ανατολής,
η οποία στρατωνίστηκε στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού. Ζαούσης Α., Οι δύο Όχθες…, τ. ΒΙΙ΄, σ.
600, Φαράκος Γ., Μαρτυρίες…, σ. 50,
Το καλοκαίρι του 1945, όταν το Πανεπιστήμιο Αθηνών κλείνει, σταματά και η δράση του ΕΣΑΣ.
Κύρια αιτία είναι πως οι πιο δραστήριοι στρέφονται προς τα κόμματα ή προσπαθούν να
ανασυγκροτηθούν επιστρέφοντας στις σπουδές τους ή στη δουλειά τους. Πεπονής Α.,
Προσωπική…, σ. 142, 164-167, Στάικος – Μακρής Π., Κίτσος Μαλτέζος…, σ. 219, Φλάισερ Χ.,
Στέμμα…, τ. 2ος, σ. 47-48,
Με φλόγα και πίστη στο μέλλον τα φοιτητικά νιάτα πρωτοστατούν στον παλλαϊκό γιορτασμό της
λευτεριάς», εφ. Φλόγα, αρ. φύλλου 31…, σ. 2,
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σκηνικό μέσα στο οποίο οι φοιτητές της ΕΠΟΝ διοργανώνουν κάθε βράδυ
εκδηλώσεις. Συγκεντρώνονται κατά δεκάδες με δαυλούς και δίνουν μπροστά στα
Προπύλαια αυτοσχέδιες παραστάσεις. Γιορτάζουν την απελευθέρωση. 447
Σε ένα άλλο σημείο της Αθήνας, στο ξενοδοχείο «Κεντρικόν» που είχε την έδρα της
η ΠΕΑΝ, γινόταν σύσκεψη των εκπροσώπων των αστικών οργανώσεων. Εκεί
αποφασίσανε τη διενέργεια μιας δικής τους διαδήλωσης. Με άκρα μυστικότητα
καθορίστηκαν διάφορες λεπτομέρειες και διευκρινίστηκε ότι η κάθε οργάνωση
μπορούσε να εμφανιστεί με τα δικά της πανώ και συνθήματα, ώστε να τονιστεί η
δημοκρατική πολυφωνία. Έτσι, την Κυριακή 15 Οκτωβρίου οι διαδηλωτές με
αγγλικές και ελληνικές σημαίες, σχημάτισαν μια αναπάντεχα μεγάλη πορεία, που δε
συγκρινόταν βέβαια με αυτή του ΕΑΜ. Ξεκίνησαν δύο μεγάλες φάλαγγες, η μία από
τις Στήλες του Ολυμπίου Διός και η άλλη από το Σταθμό Λαυρίου. Κοντά στους
νέους των φοιτητικών οργανώσεων είχαν κατέβει ανάπηροι, οργανώσεις
Βορειοηπειρωτών, Θρακομακεδόνων, ακόμα και Κυπρίων. Το πρόγραμμα καθόριζε
συνάντηση στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και από εκεί, αναστροφή και
παρέλαση στους κεντρικούς δρόμους προς την Ομόνοια. Σιγά-σιγά οι φάλαγγες των
φοιτητών, διογκώθηκαν από πολίτες που προστέθηκαν στις μάζες των διαδηλωτών. 448
Μετά το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και καθώς οι διαδηλωτές έστριβαν για
να εισέλθουν στην Πανεπιστημίου, στη γωνία της Βουκουρεστίου, σημειώθηκαν τα
πρώτα επεισόδια. Οι αριστερές οργανώσεις που θεωρούν προκλητική τη διαδήλωση,
επιτίθενται. Μια από τις πρώτες οργανώσεις που δέχτηκε επίθεση ήταν του ΕΣΑΣ.
Προσπάθησαν να τους σταματήσουν, τους προπηλάκισαν και τους έσκισαν το
πανώ. 449 Μέσα σε λίγα λεπτά της ώρας η Αθήνα έγινε πεδίο μάχης. Τα πλακάτ, οι
αγγλικές σημαίες και ορισμένα αυτοκίνητα που είχαν οι διαδηλωτές έγιναν
παρανάλωμα του πυρός. 450 Στη συνέχεια τα επεισόδια εξαπλώθηκαν στη Λεωφόρο
Πανεπιστημίου, μια μεγάλη σύγκρουση έγινε ανάμεσα στο ξενοδοχείο «Μαζέστικ»
και το θέατρο «Ρεξ». Τελικά οι συμπλοκές έφτασαν και στην πλατεία Ομονοίας. Εκεί
μερικές δυνάμεις του ΕΔΕΣ, που ήταν οχυρωμένες στο ξενοδοχείο «Πάγγειο»,
άνοιξαν πυρ εναντίον των Εαμιτών. Αμέσως κινητοποιήθηκε ο ΕΛΑΣ της Αθήνας
που περικύκλωσε την πλατεία. Ευτυχώς η πρωτοβουλία του Πλουμπίδη, του
Κωτσάκη και του Μαρκεζίνη, σε συνδυασμό με την επέμβαση της αστυνομίας, με
επικεφαλής τον Άγγελο Έβερτ, εκτόνωσε την κατάσταση και έληξαν τα επεισόδια. 451
Μετά τις συμπλοκές στο κέντρο της Αθήνας, η ΕΠΟΝ Προαστίων δημοσίευσε
προκήρυξη, με την οποία κατήγγειλε όσους πυροβόλησαν ως προδότες, ζητούσε τη
σύλληψη τους, ενώ τέλος δε δίστασε να γενικεύσει τις κατηγορίες εναντίον όλων των
Φαράκος Γ., Μαρτυρίες…, σ. 50,
Ζαούσης Α., Οι δύο Όχθες…, τ. ΒΙΙ΄, σ. 608-609,
449
Το πανώ του ΕΣΑΣ απεικόνιζε τον Παρθενώνα να αναδύεται, μέσα από τις φωτιές και τους
καπνούς του πολέμου, με τα αρχικά της οργάνωσης να τον περιβάλουν. Ήταν τοποθετημένο πάνω
σε ένα επιβατικό αυτοκίνητο, που προπορευόταν της φάλαγγας του ΕΣΑΣ, η οποία ακολουθούσε
συντεταγμένα σα σε παρέλαση με τη σημαία της οργάνωσης μπροστά. Πεπονής Α., Προσωπική…,
σ. 145-146,
450
Τη σκηνή των ταραχών αλλά και το κλίμα περιγράφει παραστατικά ο Τάκης Μιχαηλίδης: «Ούτε
εμείς φανταζόμαστε πόσο πολλοί είμαστε. Και προχωρήσαμε συντεταγμένοι. Μπροστά τα πανώ,
ύστερα οι κοπέλες, μετά τα αγόρια, γύρω γύρω περιφρούρηση. Και όλοι περικυκλωμένοι από
αμέτρητο πλήθος. Εαμίτες. Φανατισμένους. Και μας προπηλάκισαν. Και μας έβρισαν. Και μας
έφτυσαν. Και μας έσχισαν σε πολλούς τα ρούχα. Και προσπάθησαν να μας σταματήσουν. Μα και
εμείς είχαμε λυσσάξει. Είχαμε σφίξει τα δόντια και προχωρούσαμε […]. Το μίσος θέριευε. […].
Γυρίσαμε σπίτι με την αδελφή μου φανατισμένοι». Χατζηβασιλείου Ε., ΠΕΑΝ…, σ. 256-257,
451
Μπαρτζιώτας Β., Η Εθνική…, σ. 340-341, Χατζηβασιλείου Ε., ΠΕΑΝ…, σ. 257-258, Ζαούσης Α.,
Οι δύο Όχθες…, τ. ΒΙΙ΄, σ. 609, Φαράκος Γ., Μαρτυρίες…, σ. 50, Ζαούσης Α., Αναμνήσεις…, σ.
237-238,
447
448
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μη εαμικών οργανώσεων. Μέσα από αυτά τα γεγονότα καταδεικνύεται, ότι το ΕΑΜ
δε θα επέτρεπε να αμφισβητηθεί η κυριαρχία του στους δρόμους, από τις άλλες
οργανώσεις. Ταυτόχρονα λαμβάνοντας τα ως αφορμή, εκδήλωσε την έντονη
αντίδραση του για τη συγκέντρωση μη εαμικών οργανώσεων, σε ξενοδοχεία στο
νευραλγικό χώρο του κέντρου και επεδίωξε την εκκένωση τους. Επιδίωξη που
στέφθηκε με επιτυχία, καθώς με απόφαση του Στρατιωτικού Διοικητή, διατάχθηκε ο
αφοπλισμός και η εκκένωση των ξενοδοχείων της Ομόνοιας από τις δυνάμεις του
ΕΔΕΣ, που είχαν εμπλακεί στη σύγκρουση. Παράλληλα απαγορεύτηκε η οπλοφορία
και οι συγκεντρώσεις από τις 16 του μήνα. 452 Η απόφαση αυτή όμως, δεν αποσοβεί
τις συγκρούσεις που μαίνονται τη νύχτα μεταξύ ΕΛΑΣ και εθνικιστών, στις συνοικίες
της πόλης. 453
Μέσα στο σκηνικό έντασης που έχει δημιουργηθεί, ακολουθεί ακόμη ένα διάλλειμα
εθνικής ενότητας. Το πρωί της Τετάρτης 18 Οκτωβρίου, αποβιβάζεται η ελληνική
κυβέρνηση στο λιμάνι του Αγίου Γεωργίου. Η υποδοχή που της επεφύλαξε ο λαός της
Αθήνας, υπήρξε ανεπανάληπτη. Τη μέρα αυτή όλοι γιόρταζαν την ελευθερία, η κάθε
παράταξη όμως είχε δώσει τη δική της έννοια στη λέξη αυτή. Το πρόγραμμα
προέβλεπε, άνοδο της κυβέρνησης στην Ακρόπολη και ύψωση της ελληνικής σημαίας
από τον πρωθυπουργό. Δοξολογία στο Μητροπολιτικό ναό και τέλος, μετάβαση της
κυβέρνησης στην πλατεία Συντάγματος, όπου θα μιλούσε ο πρωθυπουργός Γ.
Παπανδρέου, από τον εξώστη του υπουργείου Συγκοινωνίας. 454 Η πλατεία και οι
γύρω δρόμοι ήταν κατάμεστοι από κόσμο. Όπως χαρακτηριστικά περιγράφει ο
φοιτητής της ιατρικής, Ζαούσης Αλέξανδρος, «Παντού ΕΑΜ. Σημαίες κόκκινες,
χωνιά, αυτά που ακούγαμε τις νύχτες της κατοχικής Αθήνας, τώρα στο φως της μέρας,
πανώ με συνθήματα γνωστά. Καλά, κι εμείς οι «άλλοι»; Τούφες, τούφες βλέπω μέσα
στο μαινόμενο πλήθος και ανθρώπους ανοργάνωτους που φωνάζουν απεγνωσμένα
΄΄Πα-παν-δρέου, Πα-παν-δρέου΄΄ και αμέσως πνίγονται μέσα στο ΄΄Λαο-κρατ-τία,
Λαο-κρα-τία΄΄». 455 Είναι μια ακόμη μάχη μετά τις συμπλοκές της 15ης Οκτωβρίου, μια
μάχη για την επικράτηση στο πεδίο των εντυπώσεων.
Η απελευθέρωση της Αθήνας ήταν μια μεγάλη γιορτή, όχι μόνο για μια μέρα, αλλά
για πολλές. Το κλίμα ενθουσιασμού και έξαρσης όμως, διαπερνούσε μια έντονη
ανησυχία και αγωνία, που απλωνόταν διάχυτη και μόλυνε τον αέρα. Κάθε εκδήλωση,
κάθε πράξη χαράς, άφηνε πίσω της μια αμφιβολία, ένα μεγάλο ερωτηματικό, που θα
καταλήξει αυτή η κατάσταση. Θα ξεχάσουν αυτοί που έμειναν, τους νεκρούς τους
που έφυγαν από ελληνικό χέρι; Θα συγχωρήσουν οι βασανισμένοι τους Έλληνες
βασανιστές τους; Σε ποιους απευθύνονταν οι κατηγορίες για προδοσία; Για ποιο λόγο
όλος αυτός ο άσκοπος διαγωνισμός επίδειξης ισχύος; Τι σήμαινε ανοικοδόμηση της
Ελλάδας και με ποια «υλικά» θα γινόταν; Μήπως τελικά η μάχη της απελευθέρωσης,
άφησε πίσω της βαθιές αυλακιές στη συνοχή της ελληνικής κοινωνίας και για να
χτιστούν οι γέφυρες έπρεπε να περάσουν πολλά χρόνια; Ερωτήματα που έβρισκαν
δυστυχώς την απάντηση τους σε μια κοινή, οφθαλμοφανή διαπίστωση: από καιρό
τώρα είχε αρχίσει η διολίσθηση προς μια ένοπλη εμφύλια σύγκρουση.
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Χατζηβασιλείου Ε., ο.π., σ. 259, 261, Δούνιας Μ., Έπειτα…, σ. 177, Χρηστίδης Χ., Χρόνια…, σ.
487-488,
Ζαούσης Α., Οι δύο Όχθες…, τ. ΒΙΙ΄, σ. 606,
Αναστασιάδης Σ., Αναδρομές…, σ. 76, Χρηστίδης Χ., Χρόνια…, σ. 488, Ζαούσης Α., Αναμνήσεις…, σ. 243,
Ζαούσης Α., ο.π., σ. 244,
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Εκπολιτιστικός Όμιλος του Πανεπιστημίου (ΕΟΠ) Θεσσαλονίκης
και αντίσταση.

• Ίδρυση του ΕΟΠ
Οι φοιτητές στη Θεσσαλονίκη τον τελευταίο ενάμιση χρόνο, είχαν καταφέρει να
καταστήσουν το Πανεπιστήμιο της πόλης σε κέντρο αμφισβήτησης των γερμανικών
αρχών. Ξεκίνησαν με επιτροπές που απευθύνονταν σε όλους τους φορείς της πόλης
και διεκδικούσαν τη βελτίωση του συσσιτίου και των συνθηκών διδασκαλίας,
προχώρησαν στην οργάνωση εκδηλώσεων εθνικοαπελευθερωτικού χαρακτήρα (25η
Μαρτίου 1943), αλλά και αντίστασης σε γερμανικές αποφάσεις (πολιτική
επιστράτευση και επέκταση της βουλγαρικής κατοχής), και κατέληξαν στη διεύρυνση
του κύματος αμφισβήτησης, δημιουργώντας πυρήνες αντίστασης στις συνοικίες της
Θεσσαλονίκης. Στην εξελικτική αυτή πορεία σημαντικός ήταν ο ρόλος της ΕΠΟΝ και
των στελεχών της Αθήνας, που έφτασαν στην πόλη το Μάρτιο του 1943. Παράλληλα,
ερχόμενοι αντιμέτωποι με την άμεση αντίδραση της γερμανικής αστυνομίας
(σύλληψη 154 φοιτητών στη Λέσχη στις 16 Απριλίου), επεδίωξαν και πέτυχαν να
διοχετεύσουν μέρος της αντιστασιακής δράσης τους, σε νόμιμες πολιτιστικές
εκδηλώσεις, ενώνοντας τις διάσπαρτες φιλολογικές και καλλιτεχνικές φοιτητικές
ομάδες, με τη δημιουργία τον Αύγουστο του 1943 του Εκπολιτιστικού Ομίλου
Πανεπιστημίου (ΕΟΠ).
Το νέο ακαδημαϊκό έτος, έχοντας οριοθετήσει το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα
εξελισσόταν η δράση τους, επιχειρούν να ανεβάσουν το επίπεδο των φοιτητικών
διεκδικήσεων, αλλά και των αντιστασιακών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Κινούμενοι σε αυτό το τρίπτυχο, ξεκινούν με αφορμή τη διεξαγωγή των εισιτηρίων
εξετάσεων στο Πανεπιστήμιο. Οι εξετάσεις άρχισαν τη Δευτέρα 18 Οκτωβρίου. Την
επόμενη μέρα, οι υποψήφιοι της Ιατρικής Σχολής που εξετάζονταν στο κεντρικό
κτίριο στην αίθουσα του Αμφιθεάτρου, ισχυρίστηκαν πως τα θέματα ήταν δύσκολα
και αρνήθηκαν να συνεχίσουν. Ακολούθως κατευθύνθηκαν στην αίθουσα του
αναγνωστηρίου, όπου κατόρθωσαν να ξεσηκώσουν και τους εκεί υποψήφιους. Έξω
από τις αίθουσες προστίθενται και Επονίτες φοιτητές και όλοι μαζί αποφασίζουν να
κινηθούν προς τα γραφεία της πρυτανείας, που βρισκόταν επί της οδού Ρωμανού. 456
Ο πρύτανης που πληροφορήθηκε την πρόθεση τους από την αστυνομία, απέτρεψε μία
ενδεχόμενη επέμβαση της και δέχθηκε την επιτροπή τους, ώστε να ακούσει τα
αιτήματα που είχαν. Όπως αναφέρει ο ίδιος «παρουσιάσθη ενώπιον μου και εξέφρασε
με σεμνότητα τα παράπονα της». Μετά από τις εξηγήσεις και τις διαβεβαιώσεις που
έδωσε ο πρύτανης για την επίλυση του προβλήματος, το οποίο εστιαζόταν στο
γεγονός πως τα δύο από τα τρία θέματα του υπό εξέταση μαθήματος της Φυσικής
ήταν εκτός ύλης, η πλειοψηφία των υποψηφίων έφυγε ικανοποιημένη.
Έμεινε ο οργανωμένος πυρήνας των Επονιτών, που φώναζε συνθήματα έξω από το
Πανεπιστήμιο. Τα συνθήματα στην αρχή ήταν εναντίον των εξετάσεων, μετά
αφορούσαν φοιτητικά αιτήματα, ενώ στη συνέχεια μετατράπηκαν σε
απελευθερωτικά. Ο πρύτανης τότε βγήκε στον εξώστη του γραφείου του, για να
εφιστήσει την προσοχή των συγκεντρωθέντων, ώστε να μην προκληθεί επέμβαση των
Γερμανών. Όμως φοιτητές και υποψήφιοι φοιτητές, συνέχισαν να παραμένουν
456

Ο υποψήφιος φοιτητής της Νομικής, Θεοδοσίου Γρηγόρης αναφέρει: «Επειδή στα προηγούμενα
κατοχικά έτη έγιναν εγγραφές χωρίς εξετάσεις, δόθηκε ευκαιρία να διεκδικήσουμε την εγγραφή μας
και πάλι χωρίς εξετάσεις. Από την καθοδήγηση πέρασε η γραμμή των μαζικών διαμαρτυριών, γιατί
δινόταν ευκαιρία ένταξης στην ΕΠΟΝ εκλεκτού κομματιού της Νεολαίας. Σχεδόν καθημερινά
συγκεντρώνονταν μεγάλος αριθμός υποψήφιων φοιτητών (εισχωρούσαν και στελέχη της ΕΠΟΝ) και
περνούσαν τα κατάλληλα συνθήματα». Θεοδοσίου Γ. Φοιτητής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ.
Επιστολή στη γράφουσα στις 17-11-2005,
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μπροστά στην πρυτανεία. Τότε καταφθάνουν δύο αυτοκίνητα της Γερμανικής
Αστυνομίας, το ένα από την οδό Ρωμανού και το άλλο από τη διπλανή οδό. Με την
επέμβαση τους οι Γερμανοί διέλυσαν τους συγκεντρωθέντες, συλλαμβάνοντας και
κακοποιώντας αρκετούς. Ακολούθως ο εκπρόσωπος των φοιτητών της ΕΠΟΝ,
Μυλωνάς, ανακοίνωσε σε μια αυτοσχέδια συνέλευση πως απεργούν, ενώ παρακίνησε
τους υποψήφιους φοιτητές να μη συμμετάσχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις. 457 Μετά
τη διάλυση των συγκεντρωθέντων, ο Γερμανός αξιωματικός που ήταν επικεφαλής της
επιχείρησης, επισκέφτηκε τον πρύτανη και με έντονο ύφος ζήτησε εξηγήσεις για τα
επεισόδια, προειδοποιώντας τον ταυτόχρονα πως «εάν επαναληφθή συγκέντρωσις εις
τας οδούς θα δώσει διαταγήν εις τα όργανα του να πυροβολήσουν». Στη συνέχεια, ο
πρύτανης ειδοποιήθηκε από το Μέρτεν να τον επισκεφτεί στο γραφείο του. Παρόντες
στη συνάντηση ήταν και οι Σ. Κυριακίδης (προπρύτανης) και Ο. Πυλαρινός
(αντιπρύτανης). Εκεί ο πρύτανης επιχείρησε να υποβαθμίσει την αξία των επεισοδίων
και τελικά έπεισε το Μέρτεν.
Το ίδιο μεσημέρι ήταν να πραγματοποιηθούν οι εξετάσεις της Νομικής και
Γεωπονοδασολογικής Σχολής. Οι Γερμανοί φρουροί όμως εμποδίζουν την είσοδο των
υποψηφίων στο κεντρικό κτίριο. Μετά από συνεννοήσεις του πρύτανη με τον
αξιωματικό του γερμανικού νοσοκομείου (που στεγαζόταν στο Πανεπιστήμιο) και το
Μέρτεν, κατάφερε να ανακληθεί η διαταγή και να επιτραπεί η είσοδος. Τότε η
πλειοψηφία των υποψηφίων, αρνήθηκε να συνεχίσει και παρακίνησε και τους
υπόλοιπους να κάνουν το ίδιο, εμποδίζοντας όσους προσπάθησαν το αντίθετο, με
αποτέλεσμα να μη διεξαχθούν οι εξετάσεις. Η ίδια σκηνή επαναλήφθηκε και το πρωί
της Τετάρτης 20 Οκτωβρίου. 458 Για να αντιμετωπίσει η Σύγκλητος την έκρυθμη
κατάσταση που είχε δημιουργηθεί, συνεδρίασε την ίδια μέρα και λειτουργώντας με
διπλωματικό τρόπο, μετέθεσε τις εξετάσεις των υποψηφίων της Ιατρικής, στην οποία
είχε δημιουργηθεί το πρόβλημα. Παράλληλα συνέχισε τη διαδικασία των εισιτηρίων
για τη Φιλοσοφική (Παρασκευή 22 έως Δευτέρα 25 Οκτωβρίου) και τη
Φυσικομαθηματική Σχολή (Σάββατο 23 έως Τετάρτη 27 Οκτωβρίου). Ενώ τέλος,
επέλεξε τις αίθουσες του Ασύλου του Παιδιού και της Ευξείνου Λέσχης, για να
προφυλάξει τους υποψήφιους αλλά και το Πανεπιστήμιο από μια πιθανή επίταξη. 459
Παρόλα αυτά και οι Γερμανοί επιτάξανε το υπόλοιπο κεντρικό κτίριο του
Πανεπιστημίου και οι υποψήφιοι συνέχισαν την αποχή από τις εξετάσεις. Τα
γεγονότα αυτά έλαβαν χώρα την ίδια μέρα. Όταν το Σάββατο 23 Οκτωβρίου οι
Επονίτες φοιτητές και υποψήφιοι, εμπόδιζαν την είσοδο σε όσους ήθελαν να
συμμετάσχουν στις εξετάσεις της Φυσικομαθηματικής Σχολής, οι Γερμανοί διέταζαν
τον πρύτανη να προβεί στην εκκένωση του κεντρικού κτιρίου. Όσον αφορά στις
εξετάσεις της Φυσικομαθηματικής, αναβλήθηκαν. Ενώ σε αυτές της Φιλοσοφικής,
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458

459

Καζαντζίδης Γ. Προσωπική συνέντευξη…,
Ο φοιτητής του ΑΠΘ και στέλεχος της ΕΠΟΝ Βαγγέλης Σακελλάρης, είχε συντάξει μια Έκθεση
πεπραγμένων, στην οποία μεταξύ άλλων αναφέρει για τα γεγονότα: «Δεκαήμερη μαχητική αποχή
900 υποψηφίων φοιτητών από τις εισαγωγικές εξετάσεις του Πανεπιστημίου, που έληξε με πλήρη
νίκη. Σύσσωμοι κατέβηκαν στην Πρυτανεία, εξανάγκασαν τον Πρύτανη να μιλήσει και να τους
υποσχεθεί επιείκεια στις εξετάσεις και να εξεταστούν στην ύλη που διδάχτηκαν, περιφρούρησαν τον
ομιλητή τους, συγκρούστηκαν με τους χαφιέδες και τους Γερμανούς, ρίξαν κάτω ένα Γερμανό
στρατιώτη και επί 10 μέρες μαχητικές φρουρές δεν άφηναν κανέναν φοιτητή να δώσει εξετάσεις. Η
οικονομική πάλη της νεολαίας της Θεσσαλονίκης εκδηλώνεται στην περίοδο αυτή με διαστήματα
επιτροπών κυρίως». «Έκθεση από 23-2-1943 έως 23-2-44 ΕΠΟΝ Παμμακεδονικό Συμβούλιο, 152-1944», σ. 2, Α222, Φάκελος Α, Αρχείο ΕΠΟΝ, ΑΣΚΙ, Ανταίος Π., Συμβολή…, τ. Β΄, σ. 434,
Δημητρίου Π., Εκ βαθέων…, σ. 106,
Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 7ον…, Συνεδρία 633 της 20ης Οκτωβρίου 1943, σ. 1-4, Αρχείο ΑΠΘ,
Γούλης Γ. – Πεντογάλος Γ, Α.Π.Θ…, σ. 95, Καφταντζής Γ., Το Ναζιστικό…, σ. 117,
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παρά το γεγονός πως εφαρμόστηκε η ίδια πρακτική, δεν υπήρξε μεγάλη ανταπόκριση
από τους υποψήφιους. 460 Με αποτέλεσμα τη Δευτέρα 25 Οκτωβρίου, μετά από
απόφαση της ΕΠΟΝ του Πανεπιστημίου, να ανασταλεί η αποχή. 461
Την επόμενη μέρα, Τρίτη 26 Οκτωβρίου, η πόλη της Θεσσαλονίκης γιόρταζε τον
πολιούχο της, αλλά και την απελευθέρωση της από τους Τούρκους. Τα καταστήματα
και το Πανεπιστήμιο ήταν κλειστά. Οι φοιτητές χωρίς την καθοδήγηση της ΕΠΟΝ,
όπως φαίνεται από τα συλλεγέντα στοιχεία, αποφάσισαν να γιορτάσουν
πραγματοποιώντας διαδήλωση. Η διαδήλωση ξεκίνησε μετά την τέλεση της
δοξολογίας στο ναό της Αγίας Σοφίας. Τότε, οι φοιτητές βαδίζοντας ως ένα συμπαγές
σώμα και ψάλλοντας τον Εθνικό Ύμνο, επιχείρησαν να στεφανώσουν τους
ανδριάντες του Βότση και του Καρατάσου. Οι Γερμανοί θέλοντας να ματαιώσουν την
πορεία των φοιτητών, τους περικύκλωσαν στην οδό Τσιμισκή με τανκς και πολυβόλα
και τους διέταξαν να διαλυθούν. Οι φοιτητές όμως δεν υποχωρούσαν. Τότε οι
Γερμανοί άρχισαν να πυροβολούν στο αέρα και να αφήνουν εκπαιδευμένους σκύλους
εναντίον των διαδηλωτών. Στα επεισόδια συνελήφθησαν δύο κληρικοί φοιτητές 462
και ο γιος του καθηγητή της Φυσικομαθηματικής Σχολής Νικόλαου Ρουσόπουλου,
Χρήστος. 463 Κατά τη διάρκεια των συμπλοκών, φοιτήτριες κατόρθωσαν να πάρουν τα
στεφάνια και να συνεχίσουν την πορεία μέσα από τα στενά της πόλης, με αποτέλεσμα
εν μέσω χειροκροτημάτων και συνθημάτων, μια ομάδα να στεφανώσει την προτομή
του Βότση στο Λευκό Πύργο και μια άλλη να στεφανώσει την προτομή του
Καρατάσου κοντά στο Πανεπιστήμιο. 464
Μετά από τα τελευταία γεγονότα ο Μπόηλκε (που ήταν αναπληρωτής του Μέρτεν),
καλεί στις 30 Οκτωβρίου τον πρύτανη και του ανακοινώνει πως εάν επαναληφθούν
παρόμοια επεισόδια, τόσο στο Πανεπιστήμιο όσο και στους δρόμους, τότε θα το
κλείσει. Απειλώντας μάλιστα πως «οι φοιτηταί οι οποίοι είχον εξαιρεθή της πολιτικής
επιστρατεύσεως, ινά εξακολουθήσουν τας σπουδάς των, θα εργαστούν αλλού». Προς
αποφυγή λοιπόν ενός τέτοιου ενδεχομένου, συστήνει οι καθηγητές του ιδρύματος,
Την πρώτη ημέρα των εξετάσεων της Φιλοσοφικής προσήλθαν 63 υποψήφιοι, τη δεύτερη 68, την
τρίτη 83 και την τελευταία που ήταν η Τετάρτη 27 Οκτωβρίου 115, σχεδόν το σύνολο δηλαδή των
υποψηφίων. Για τους υπόλοιπους, η Σύγκλητος ενέκρινε την επανάληψη των εισιτηρίων στα
μαθήματα που δεν τους επιτράπηκε η είσοδος. Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 7ον…, Συνεδρία 634
της 27ης Οκτωβρίου 1943, σ. 1, 7, Αρχείο ΑΠΘ,
461
Οι συνεννοήσεις των φοιτητών της ΕΠΟΝ γινόταν στο σπίτι του Γρηγόρη Θεοδοσίου, καθώς
κρίθηκε κατάλληλο γιατί το παράθυρο του δωματίου του ήταν πάνω από τον τοίχο της βόρειας
πλευράς του νεκροταφείου της Ευαγγελίστριας, οπότε μπορούσε να λειτουργήσει ως μία θαυμάσια
έξοδος κινδύνου σε περίπτωση εφόδου των Γερμανών. Θεοδοσίου Γ. Επιστολή στη γράφουσα…,
462
Ήταν οι αγιορείτες της μονής Δοχειαρίου και φοιτητές του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ιερέας
Δαμασκηνός Δοχειαρίτης δευτεροετής φοιτητής της Νομικής και ιεροδιάκονος Ευγένειος
Δοχειαρίτης, δευτεροετής φοιτητής της Θεολογίας. Οι οποίοι την ίδια κιόλας μέρα οδηγήθηκαν στο
στρατόπεδο «Παύλου Μελά». Τελικά αφέθηκαν ελεύθεροι στις 3 Νοεμβρίου του 1943. Καφταντζής Γ., Το Ναζιστικό…, σ. 124-125, 135, Γούναρης Β. – Παπαπολυβίου Π., Ο φόρος…, σ. 83,
463
Ο Νικόλαος Ρουσόπουλος ήταν καθηγητής Γεωργικής Χημείας. Στο σπίτι του, που βρισκόταν στην
οδό Τσιμισκή 40, οι φοιτητές έκαναν συχνά παράνομες συγκεντρώσεις της ομάδας στην οποία
ανήκε και ο γιος του Χρήστος, φοιτητής της Νομικής στο ΑΠΘ. Όλες σχεδόν τις συγκεντρώσεις τις
παρακολουθούσε και ο καθηγητής καθισμένος σε μια γωνιά του σαλονιού σιωπηλός. Οι φοιτητές
τον αποκαλούσαν «κινητό πανεπιστήμιο», γιατί εκτός από το δικό του μάθημα, δίδασκε και όλα τα
μαθήματα των συναδέλφων του, που έτυχε να απουσιάζουν. Ο Χρήστος Ρουσόπουλος αρχικά
κρατήθηκε στις φυλακές 510 και στις 16 Νοεμβρίου του 1943, μεταφέρθηκε μαζί με άλλους πέντε
φοιτητές στο στρατόπεδο «Παύλου Μελά». Από το στρατόπεδο αποφυλακίστηκε στις 27 Μαρτίου
του 1944. Ο Νίκος Ρουσόπουλος είχε άλλα δύο παιδιά, τη Δέσποινα, φοιτήτρια Χημείας και τον
Παύλο, φοιτητή Γεωπονίας, που κλειστήκαν και αυτά στο στρατόπεδο για τη συμμετοχή τους στην
αντίσταση. Δαμιανίδης Α. Προσωπική συνέντευξη…, Καφταντζής Γ., Το Πανεπιστήμιο…, 1η εκδ.,
σ. 10, Καφταντζής Γ., Το Ναζιστικό…, σ. 148, 175,
464
Μαγκριώτης Δ., Θυσίαι…, σ. 278, Καφταντζής Γ., ο.π., σ. 124-125,
460
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τους οποίους θεωρεί υπεύθυνους, να ξεκινήσουν εκστρατεία ενημέρωσης των
φοιτητών. Δύο μέρες μετά ο πρύτανης καλείται και από τη γερμανική αστυνομία και
ανακρίνεται επί δυόμιση ώρες. Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης του ζητήθηκε να
δώσει εξηγήσεις για τους εράνους που γινόταν το καλοκαίρι στο φοιτητικό συσσίτιο,
για τα επεισόδια στις εισιτήριες εξετάσεις και για «την απόπειραν διαδηλώσεως των
φοιτητών κατά την 26ην Οκτωβρίου». Ο Γερμανός αξιωματικός κινούμενος στη γενική
πολιτική γραμμή της στοχοποίησης του κομουνισμού, που ακολουθούσαν οι αρχές
κατοχής και η «κυβέρνηση», επιχείρησε να εκμαιεύσει από τον πρύτανη δήλωση με
την οποία θα προσδίδει πολιτικό χαρακτήρα στις εκδηλώσεις. Ο πρύτανης όμως
υπογράμμισε, πως οι εκδηλώσεις στο Πανεπιστήμιο οφείλονταν «σε εσωτερικά
ζητήματα» του ιδρύματος και «στερούνται γενικότερου πολιτικού χαρακτήρος». Ενώ σε
προτροπή του Γερμανού, να μεταφέρει στους καθηγητές την εντολή να υποδείξουν
τους πρωταίτιους, για την «προστασίαν των αθώων φοιτητών και την εξασφάλισιν της
κανονικής λειτουργίας του Πανεπιστημίου», υποστήριξε πως εξαιτίας των λίγων
μαθημάτων που γίνονται, η επαφή των καθηγητών με τους φοιτητές είναι πολύ μικρή,
με αποτέλεσμα να μη «γνωρίζουν τα φρονήματα και την πολιτικήν δράσιν αυτών». Η
ανάκριση τελείωσε πάλι με την απειλή, πως εάν γίνουν νέα επεισόδια θα κλείσει το
Πανεπιστήμιο και τη σύσταση οι καθηγητές να «διαφωτίσουν τους φοιτητάς δια τους
κινδύνους αι οποίοι τους επαπειλούν εις περίπτωσιν νέων ταραχών». 465
Ο πρύτανης μπορεί να υπεκφεύγει να δώσει μια ξεκάθαρη απάντηση στο Γερμανό
αξιωματικό, όμως υπάρχει και ένα μέρος αλήθειας στα λεγόμενα του. Καθώς οι
οργανωμένοι φοιτητές στην ΕΠΟΝ, μετά και την επέμβαση των Γερμανών στη
Φοιτητική Λέσχη τον Απρίλιο, απείχαν από τα μαθήματα του Πανεπιστημίου. 466
Επιπρόσθετα τον Οκτώβριο, δεν πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις για την επέτειο της
28ης Οκτωβρίου, ενώ η διαδήλωση στις 26 του μήνα ήταν αυθόρμητη εκδήλωση των
φοιτητών. Η μειωμένη αντιστασιακή δραστηριότητα εντοπίζεται στο γεγονός, πως
όλα τα ανώτερα φοιτητικά στελέχη της πόλης, όπως οι Καφταντζής, Ελευθερίου,
Χατζηανθίμου, Τριανταφυλλίδης, Θασίτης, Ευστρατιάδης, Χασίρ, Σακελλάρης,
Τρωιάνος, Σαλαπασίδης, Εφραιμίδου, Βαλλίδου, Ελευθεριάδου, κ.α. συμμετείχαν
στην Α΄ Παμμακεδονική Συνδιάσκεψη της ΕΠΟΝ. Η οποία συνήλθε στο Καταφύγι
Πιερίων στις 20 και 21 Οκτωβρίου. Στη Συνδιάσκεψη πήραν μέρος 1319 εκλεγμένοι
αντιπρόσωποι και συνολικά 3000 Επονίτες και των δύο φύλων. Εκπρόσωπος της
ΕΠΟΝ του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ήταν ο Θωμάς Παπαγεωργίου, που έφτασε
εκεί μαζί με το Γιώργο Μέρτζιο. 467
Οι δύσκολες συνθήκες της κατοχής, δεν επέτρεψαν στην ΕΠΟΝ ΜακεδονίαςΘράκης, να στείλει αντιπρόσωπο, με αποτέλεσμα να κληθεί ο Καφταντζής να
απευθύνει χαιρετισμό, ο οποίος καταγόταν από τις Σέρρες. Εισηγητής είχε οριστεί ο
Βασβανάς, όμως λόγω ασθένειας την εισήγηση έκανε ο φοιτητής Άνθιμος
Χατζηανθίμου. Το βράδυ της δεύτερης μέρας παρουσιάστηκε έκθεση δράσης της
ΕΠΟΝ Μακεδονίας από το Βασβανά. Κεντρικό της θέμα ήταν η επίτευξη ενός
συνδυασμού μαζικών μορφών πάλης, με την ένοπλη αντίσταση, που ξεκίνησε από
τον Ιούνιο του 1943. Στη βάση αυτή τέθηκε ως προτεραιότητα, να ενταθεί η
προσπάθεια για την καλύτερη οργάνωση της ένοπλης πάλης του εφεδρικού ΕΛΑΣ
και της ΟΠΛΑ και κρίθηκε απαραίτητη, η ανασυγκρότηση των στελεχών της ΕΠΟΝ
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Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 7ον…, Συνεδρία 635 της 30ης Οκτωβρίου 1943, σ. 2, Συνεδρία 635
της 3ης Νοεμβρίου 1943, σ. 1-2, Αρχείο ΑΠΘ,
Ο Γιάννης Τριάρχου αναφέρει: «Οι φοιτητές που ήταν οργανωμένοι στην ΕΠΟΝ δεν
παρακολουθούσαν μαθήματα αλλά έδιναν πληροφορίες στην οργάνωση για το τι γινόταν στο
Πανεπιστήμιο». Τριάρχου Γ. Προσωπική συνέντευξη…,
Παπαγεωργίου Θ. Προσωπική συνέντευξη…,
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Θεσσαλονίκης. Επίσης δρομολογήθηκε η ενίσχυση των Επονίτικων ανταρτοομάδων
και η αποστολή στελεχών στις βουλγαροκρατούμενες περιοχές. Κατ’ αυτό τον τρόπο,
πολλοί φοιτητές στέλνονται στις μακεδονικές πόλεις, για να στελεχώσουν τις τοπικές
οργανώσεις και να αναπτύξουν εκεί το νεολαιίστικο αντιστασιακό κίνημα. 468
Σε εφαρμογή των παραπάνω, το Πανεπιστήμιο οργάνωσε δύο υποδειγματικές
ανταρτοομάδες, τα στελέχη των οποίων τη νύχτα της 15ης Δεκεμβρίου 1943, πέρασαν
με βάρκα το Θερμαϊκό και βγήκαν στην παραλία κάτω από τον Όλυμπο. Η μία είχε
αρχηγούς τον Κύπριο Γιάννη Δροσιώτη (Νίκο) φοιτητή Γεωπονίας και το Σερραίο
Παρίση Κατσαρό, φοιτητή Φιλολογίας. Η άλλη είχε αρχηγό το Γιάννη Λόλα
(Λαοκράτη), από τους Φιλιππαίους Γρεβενών. Την ίδια πορεία ακολούθησαν μέχρι το
τέλος του πολέμου περισσότεροι από 400 φοιτητές του ΑΠΘ, όπως αναφέρεται στο
4ο τεύχος του περιοδικού «Φοιτητής», που κυκλοφόρησε την 1η Ιουνίου 1945. 469 Στο
ίδιο περιοδικό, σημειώνεται ότι πάνω από 100 φοιτητές, φοίτησαν στη σχολή
αξιωματικών του Γενικού Στρατηγείου του ΕΛΑΣ και βγήκαν ανθυπολοχαγοί. 470 Η
ημερομηνία που αναφέρει το περιοδικό είναι η 15η Δεκεμβρίου του 1942. Όμως
λαμβάνοντας υπόψη τα συγκεντρωθέντα στοιχεία, αυτή πρέπει να είναι λάθος. Καθώς
οι υποδειγματικές ομάδες της ΕΠΟΝ στις μονάδες του ΕΛΑΣ, δημιουργήθηκαν όπως
είναι φυσικό μετά την ίδρυση της. Ενώ όπως έχει ειπωθεί, ο Ανταίος ανέβηκε στο
βουνό για το λόγο αυτό το Μάρτιο του 1943. Τέλος ο Γιάννης Λόλας συμμετείχε στις
συνδιασκέψεις της ίδρυσης της ΕΠΟΝ Θεσσαλονίκης το Μάρτιο-Απρίλιο του 1943.
Σε παράλληλο χρόνο με τις διεκδικήσεις των υποψηφίων φοιτητών και την
αντιστασιακή δραστηριότητα, ξεκίνησε τον Οκτώβριο κάνοντας τα πρώτα του
βήματα ο Εκπολιτιστικός Όμιλος Πανεπιστημίου (ΕΟΠ). Η πρώτη του παρουσία
καταγράφεται στις αρχές του μήνα, με την εμφάνιση της ομάδας στίβου του
Αθλητικού Τμήματος του, πριν από μια συνάντηση των ποδοσφαιρικών ομάδων
ΠΑΟΚ-ΜΕΝΤ. 471 Έκτοτε με το πέρασμα του χρόνου η δράση του πυκνώνει και
βελτιώνεται αισθητά. Στο τέλος του ίδιου μήνα, το τμήμα Εικαστικών Τεχνών
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Ακολούθησε η εκλογή Συμβουλίου της ΕΠΟΝ, Περιοχής Μακεδονίας και του Προεδρείου της. Η
Συνδιάσκεψη έκλεισε με τον εθνικό ύμνο. Καφταντζής Γ., Το Πανεπιστήμιο…, 1η εκδ., σ. 94-99,
Ελευθερίου Λ., Το Πολυτεχνείο…, σ. 80-81, Ελευθερίου Λ., Συνεντεύξεις…, σ. 6, Ε.Λ.Ι.Α.,
Δημητρίου Π., Εκ βαθέων…, σ. 105, Γούναρης Β. – Παπαπολυβίου Π., Ο φόρος…, σ. 84,
Από το Μάρτιο του 1944 και μετά, σύνδεσμος όλων των Σχολών του Πανεπιστημίου στο γραφείο
Μακεδονίας-Θράκης, ήταν ο φοιτητής της Γεωπονίας Αναγνώστου Κώστας. Ο ρόλος του ήταν να
προωθεί στο βουνό τους φοιτητές που κινδύνευαν από τους Γερμανούς. Αναγνώστου Κ.
Προσωπική Συνέντευξη…,
Εκεί μεταξύ άλλων φοίτησαν οι φοιτητές Νομικής του ΑΠΘ: Χρήστος Καλαϊτζής, Κώστας
Συνεφάκης, Μαρίνος Μαρινέλης, Βασίλης Μωραϊτόπουλος, Γιάννης Ψαλτόπουλος, Γιώργος
Αργυρίου και Νίκος Φραγκιαδάκης. Οι φοιτητές Γεωπονίας, Μανώλης Φραγκιαδάκης, Γιάννης
Λόλας, Κώστας Μάρκος, Μίμης Γούλας και Αντώνης Μπούμπας. Οι φοιτητές Φιλολογίας:
Παρίσης Κατσαρός και Πάνος Ασλανίδης. Ο φοιτητής της Φυσικομαθηματικής, Απόστολος
Νικολαΐδης. Και τέλος δέκα φοιτητές της Ιατρικής, οι οποίοι μόλις διαπιστώθηκε η ιδιότητα τους,
τοποθέτησαν στα πρόχειρα νοσοκομεία που είχε οργανώσει η Εθνική Αλληλεγγύη. Καφταντζής Γ.,
Το Πανεπιστήμιο…, 1η εκδ., σ. 26-28, Λάζος Χ., Ελληνικό…, σ. 304, Σακελλάρης Β., «Το
Πανεπιστήμιο…», σ. 39, Αδάμος Κ., «Οι κάτοικοι του χωριού Φιλιππαίοι στον αγώνα για
λευτεριά-εθνική ανεξαρτησία-δημοκρατία», περ. «Εθνική Αντίσταση», συλλογή 89η, 1995, σ. 3132, Βιζουκίδου Ο. και Καστρινός Π. Προσωπική συνέντευξη…, Ψαλτοπούλου Κωνσταντίνα.
Σύζυγος του Ιωάννη Ψαλτόπουλου, φοιτητή Νομικής του ΑΠΘ. Προσωπική συνέντευξη στη
γράφουσα στις 18-10-2005,
Πιο πρίν η επιτροπή του είχε απευθυνθεί σε όλους του φορείς και τα αθλητικά σωματεία,
εξασφαλίζοντας τα απαραίτητα μέσα (μπάλες, δίσκους, ακόντια κ.α.) για την προετοιμασία των
αθλητών του. Έκτοτε η παρουσία του αθλητικού τμήματος ατόνησε και οι επόμενη δράση του
καταγράφεται τον Αύγουστο του 1944. Τσαλουχίδης Γ., «Ζωή και κίνηση του ΕΟΠ», περ.
«Ξεκίνημα», τχ. 1, 15 Φεβρουαρίου 1944, σ. 29,
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διοργανώνει στις αίθουσες του Άσυλου του Παιδιού, έκθεση ζωγραφικής και
γλυπτικής των φοιτητών. Στη γιορτή για την έκθεση συμμετείχε και το μουσικό
τμήμα του με τη χορωδία και την ορχήστρα του. 472 Στα εγκαίνια μίλησε ο καθηγητής
Δ. Καββάδας, όπου μεταξύ άλλων ανάφερε: «Ο σκοπός της εκθέσεως αποβλέπει σε
μια αποτελεσματική αντίδραση των Ελλήνων στον επικίνδυνο πνευματικό λήθαργο,
όπου μοιραία τον παρέσυραν οι δύσκολες στιγμές που περνάει». Έργα τους
παρουσίασαν οι γλύπτες: Γιώργος Νικολαϊδης, Γιώργος Γεωργιάδης (δίδασκε στους
φοιτητές σχέδιο), Μίμης Σπαθάρος, Αλίκη Χατζή, Λέανδρος Βαζάκας και οι
ζωγράφοι: Γιώργος Φυντανόπουλος, Νίκος Σαχίνης, Σωτήρης Μάνιος, Λεωνίδας
Ζησιάδης, Γιώργος Δούκας, Κώστας Καλαφατίδης κ.α. Τον επόμενο μήνα, μετά τη
λήξη των επεισοδιακών εισιτηρίων εξετάσεων, το Πανεπιστήμιο πραγματοποίησε
γιορτή στο θέατρο Βαλαγιάννη, προς τιμήν των νεοεισαχθέντων φοιτητών. Σε αυτή
συμμετείχε το μουσικό τμήμα με το Γιώργο Χουρμουζιάδη στο πιάνο και τους Δ.
Μπαμπαλίτη (τενόρο) και Σ. Κατάκαλο (βαρύτονο) στο τραγούδι. Ενώ οι φοιτητές
του θεατρικού τμήματος απήγγειλαν ποιήματα. 473
Ακολουθεί η μουσική εκδήλωση με ρεσιτάλ απαγγελίας και τραγούδια, που
πραγματοποιήθηκε στις 28 Νοεμβρίου στο χειμερινό κινηματοθέατρο «Ηλύσια». Στο
πρώτο μέρος του ρεσιτάλ απήγγειλαν ποιήματα οι φοιτητές της Νομικής, Αλέκος
Κωνσταντάς και Γ. Καφταντζής. Το διασωθέν πρόγραμμα έγραφε: «Οι εισπράξεις θα
διατεθούν για το φοιτητικό συσσίτιο». Παρόλα αυτά ένα μέρος των εισπράξεων,
διατέθηκε και για την έκδοση του περιοδικού του ΕΟΠ, που ετοιμαζόταν να
κυκλοφορήσει. 474 Η κορυφαία εκδήλωση για το 1943, που ήταν και το επιστέγασμα
όλων των προσπαθειών που είχαν ξεκινήσει τον Αύγουστο, ήταν η πρωτοχρονιάτικη
φοιτητική γιορτή που έγινε στο κινηματοθέατρο «Διονύσια» και την παρακολούθησαν
πάνω από 2000 φοιτητές. Σε αυτή η χορωδία και η ορχήστρα του ΕΟΠ κάλυψε όλο το
πρόγραμμα. Στο τέλος, οι φοιτητές του ΕΟΠ μοίρασαν στον πρύτανη, στους
καθηγητές και στους αντιπροσώπους των Σχολών, σκίτσα με σατυρικά τετράστιχα,
που αφορούσαν τη φοιτητική ζωή. 475
Η σατυρική προσέγγιση των φοιτητικών δρώμενων στην οποία εντάσσονταν και οι
καθηγητές, δημιουργούσε μια εύθυμη ατμόσφαιρα, που άμβλυνε τις με αυστηρά
Ο ΕΟΠ αμέσως μετά την ίδρυση του, προχώρησε στη δημιουργία αντρικής και γυναικείας
χορωδίας, υπό την καθοδήγηση του μαέστρου Μιχάλη Χατζημιχάλη. Η αντρική χορωδία
αποτελούνταν από 45 μέλη και η γυναικεία από 30. Συγκρότησε επίσης ορχήστρα στην οποία
συμμετείχαν 20 τακτικοί βιολιστές, μεταξύ των οποίων ήταν οι Μίλτος Ευαγγελάκης (Ιατρικής) και
Γιώργος Παράσχος (Γεωπονίας). Η ορχήστρα εμπλουτίστηκε τον Φεβρουάριο του 1944, με την
προσθήκη των Μαντολινάτων από φοιτητές που έπαιζαν μαντολίνο ή κιθάρα, όπως ο Γιώργος
Σαρακότσης (Ιατρικής) και απέκτησε μεγαλύτερο βάθος από τις ερμηνείες του Γιώργου Θύμη στο
πιάνο. Τέλος τον Ιούλιο του 1944, εγκαινίασε και τμήμα Φωνητικής Μουσικής. Τσαλουχίδης Γ.,
«Ζωή και…», τχ. 2, σ. 20, Καφταντζής Γ., Το Πανεπιστήμιο…, 1η εκδ., σ. 57-58, Ο Μίλτος
Ευαγγελάκης διευκρινίζει πως ο ίδιος δεν ήταν φοιτητής στο διάστημα που ο Καφταντζής αναφέρει
στο βιβλίο του. Συμμετείχε βέβαια στην ορχήστρα της Κατερίνης. Επίσης συμπληρώνει ότι μέλος
της ορχήστρας ήταν ο φοιτητής της Ιατρικής, Σάββας Τσιβιγκιρίδης (Σάτσι). Ευαγγελάκης Μ.
Φοιτητής της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ από το 1946. Προσωπική συνέντευξη στη γράφουσα στις
25-5-2005.
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Τσαλουχίδης Γ., «Ζωή και…», τχ. 1, σ. 29, Καφταντζής Γ., ο.π., 1η εκδ., σ. 56-57, Καφταντζής Γ.,
Θέατρο…, σ. 147, 151, Φωτιάδης Θ., «Η πνευματική…», σ. 438, Χασιώτης Ι.Κ. – Αραβαντινός Δ.,
Το Πανεπιστήμιο…, σ. 441, Ελευθερίου Λ., Το Πολυτεχνείο…, σ. 77, Μαχαίρας Ε., Η Τέχνη…, σ.
41,
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Καφταντζής Γ., ο.π., 1η εκδ., σ. 58, Φωτιάδης Θ., ο.π., σ. 437, Ελευθερίου Λ., ο.π., σ. 77, Μαχαίρας
Ε., ο.π., σ. 40,
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Τσαλουχίδης Γ., «Ζωή και…», τχ. 1, σ. 29, Χασιώτης Ι.Κ. – Αραβαντινός Δ., Το Πανεπιστήμιο…,
σ. 441, Καφταντζής Γ., ο.π., 1η εκδ., σ. 59, Καφταντζής Γ., Θέατρο…, σ. 147, Ελευθερίου Λ., ο.π.,
σ. 78,
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ιεραρχικό τρόπο δομημένες σχέσεις μεταξύ των φοιτητών και των καθηγητών,
βελτίωνε την επικοινωνία και την κατανόηση και εν τέλει προωθούσε την με
ισότιμους όρους αμοιβαίου σεβασμού συνεργασία. Στη βάση αυτή, οι φοιτητές του
ΕΟΠ μέσα από τη δράση τους, συναντούν την αμέριστη συμπαράσταση και στήριξη
των πρυτανικών αρχών και των προοδευτικών καθηγητών του ιδρύματος. Οι οποίοι
τους φέρνουν σε επαφή με τους φορείς της πόλης, τους κάνουν κοινωνούς της
συνειδητής διεκδίκησης και κατευθύνουν την ενεργητικότητα τους σε δράσεις και
ενέργειες, που από τη μία δεν προκαλούν τις αρχές κατοχής και από την άλλη
λειτουργούν ως αλεξικέραυνο που απορροφά το πάθος του νεανικού τους
ενθουσιασμού, αποτρέποντας με τον τρόπο αυτό τη δημιουργία επεισοδίων μέσα στο
ίδρυμα. Οι επιτροπές τους πλέον δεν αντιπροσωπεύουν εξωσυστημικές κινήσεις
αμφισβήτησης, αλλά πανεπιστημιακές οντότητες διεκδίκησης, που στόχο έχουν τη
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των φοιτητών και την ποιοτική αναβάθμιση της.
Στη βάση αυτών των συντεταγμένων, στο χρονικό διάστημα από τον Αύγουστο
μέχρι το Νοέμβριο του 1943, οικοδομείται το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του ΕΟΠ.
Οπότε και επικυρώνεται με τη σύνταξη του Καταστατικού του, με το οποίο
καθίσταται εσωπανεπιστημιακός οργανισμός ως τμήμα του «Οίκου Φοιτητή»,
υπάγεται στην Επιτροπή Φοιτητικής Πρόνοιας 476 και εποπτεύεται από την Επιτροπή
Εποπτείας και τους συμβούλους καθηγητές του κάθε τμήματος. 477 Παράλληλα με την
κατοχύρωση ενός πλαισίου βάσης που αποτυπώνεται στο Καταστατικό,
δημιουργούνται οι προϋποθέσεις διεύρυνσης των ορίων συνεργατικότητας μεταξύ
καθηγητών και φοιτητών. Από το σημείο αυτό και μέχρι το τέλος της κατοχής,
καταγράφεται η δράση ενός μηχανισμού, όπου η αυτενέργεια των μερών του
υποτάσσεται σε μια συλλογική κοινή προσπάθεια, που οδηγεί τελικά σε όλο και
476
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Στο σημείο αυτό είναι χρήσιμο να υπενθυμίσουμε, πως η Επιτροπή Φοιτητικής Πρόνοιας είχε
δημιουργηθεί το καλοκαίρι του 1943. Τότε ο πρύτανης Στίλπωνας Κυριακίδης υπό το βάρος των
επεισοδίων του Απριλίου, είχε εκδηλώσει την αδυναμία να έχει η Σύγκλητος την επίβλεψη του
συσσιτίου. Αποτέλεσμα αυτού ήταν η νέα Επιτροπή να ελέγχεται από τη Γενική Διοίκηση
Μακεδονίας. Τον Οκτώβριο με ενέργειες του νέου πρύτανη Χ. Φαγκίστα, το Πανεπιστήμιο ανακτά
την πλειοψηφία στην Επιτροπή. Πρόεδρος της ανέλαβε ο καθηγητής της φυσικομαθηματικής
σχολής, Δ. Καββάδας. Ο οποίος στις 17 Ιανουαρίου 1944 παραιτείται και στη θέση του ανέλαβε
καθήκοντα ο καθηγητής της φιλοσοφικής, Ι. Βογιατζίδης. Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ήταν ο
διευθυντής των λαϊκών συσσιτίων κ. Παναγιωτίδης. Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 7ον…, Συνεδρία
634 της 27ης Οκτωβρίου 1943, σ. 8, Βιβλίο 8ον…, Συνεδρία 648 της 26ης Ιανουαρίου 1944, σ. 64,
Συνεδρία 659 της 8ης Απριλίου 1944, σ. 147, Αρχείο ΑΠΘ,
Η Γενική Διοίκηση Μακεδονίας αναγνώρισε τον ΕΟΠ στις 26 Νοεμβρίου 1943. Από εκείνη τη
μέρα χωρίστηκε οριστικά στα έξι τμήματα που είχε προσχεδιάσει τον Αύγουστο. Για κάθε τμήμα
υπήρχε μια επιτροπή, με την οποία συνεργάζονταν και καθηγητές. Αυτοί ήταν οι: Δημήτριος
Καββάδας και Γεώργιος Βάρβογλης (Φυσικομαθηματικής), Γιάννης Ιμβριώτης (Φιλοσοφικής),
Γιώργος Τενεκίδης και Δημήτρης Καρανίκας (Νομικής), Γιάννης Ξανθάκης (Μαθηματικής) και
Αντώνης Σιγάλας (Φιλολογίας). Με τον τελευταίο να είναι ο Πρόεδρος της Εποπτείας του ΕΟΠ.
Από την άλλη πλευρά, για τη στελέχωση των διαφόρων φοιτητικών επιτροπών, επιλέχθηκαν τα
κατάλληλα πρόσωπα με τα αναγκαία οργανωτικά προσόντα που αποτέλεσαν τη Διοικούσα
Επιτροπή του ΕΟΠ, αναλαμβάνοντας παράλληλα και υπεύθυνοι των αντίστοιχων Τμημάτων του.
Οι φοιτητές αυτοί ήταν οι εξής: Θανάσης Παπαδόπουλος στο Φιλολογικό, Γιάννης Τσαλουχίδης
στις Εκδόσεις, Γιώργος Φυντανόπουλος (Φυντανό) στις Εικαστικές Τέχνες, με συμβούλους τους
ζωγράφους Π. Ρέγκο και Γ. Γεωργιάδη, Μήτσος Μπαμπαλίτης στο Μουσικό, Γιώργος Μέρτζιος
στο Θεατρικό και ο Γιώργος Γαβριηλίδης στο Αθλητικό. Οι πόροι του ΕΟΠ προέρχονταν από τις
εισπράξεις από συναυλίες, παραστάσεις και την ενίσχυση από τον Δήμο, τη Γενική Διοίκηση
Μακεδονίας, εταιρίες, ιδιώτες κ.α. Τσαλουχίδης Γ., «Ζωή και…», τχ. 1, σ. 28 και τχ. 2, σ. 20,
Καφταντζής Γ., Το Πανεπιστήμιο…, 1η εκδ., σ. 51-52, 54, Ελευθερίου Λ., Το Πολυτεχνείο…, σ.
74-76, Φωτιάδης Θ., «Η πνευματική…», σ. 437, Δημητρίου Π., Εκ βαθέων…, σ. 108, Καστάνης
Ν., 70χρονη…, σ. 72, Μαχαίρας Ε., Η Τέχνη…, σ. 40, Γούναρης Β. – Παπαπολυβίου Π., Ο
φόρος…, σ. 82,
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μεγαλύτερες φοιτητικές κατακτήσεις, οι οποίες συμβαδίζουν με μία σταδιακή άνοδο
των πολιτιστικών εκδηλώσεων. Επομένως, οι αρχικές βάσεις που έθεσαν οι φοιτητές
της ΕΠΟΝ του Πανεπιστημίου, με τη δημιουργία του ΕΟΠ τον Αύγουστο, συναντούν
την προοδευτική αντίληψη των καθηγητών τους και δημιουργούν αλυσιδωτές
αντιδράσεις συνέργιας, οι οποίες σπάζουν τα φράγματα των αρχικών επιδιώξεων των
φοιτητών, που πρότασσαν την αντίσταση ή των καθηγητών, που επεδίωκαν τον
εξωραϊσμό της αμφισβήτησης και οδηγούν σε μία πρωτόγνωρη για το
πανεπιστημιακό στάτους συνεργασία. Συνεργασία που σφυρηλατείται ακόμη
περισσότερο, από τις συνθήκες της κατοχής και τη συγκαλυμμένη δράση κατά των
κατακτητών.
Όλα τα παραπάνω, συμβαδίζουν με μια γενικότερη πολιτιστική αναγέννηση που
λαμβάνει χώρα στη Θεσσαλονίκη και της οποίας καταλύτης θα μπορούσε να ειπωθεί
πως είναι το Πανεπιστήμιο και ο ΕΟΠ. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Γιώργος
Αναστασιάδης: «η πολιτιστική ˝έκρηξη˝, η πνευματική ˝άνοιξη˝ μέσα στον ˝χειμώνα˝
της κατοχής θα έλθει μέσα από τη λειτουργία του ΕΟΠ…». 478 Η δράση του οποίου
στηρίχθηκε, στη μεθοδική μελέτη και παράλληλη εκμετάλλευση των ιδιαίτερων
συνθηκών της πόλης. Όπου οι φοιτητές, ο καθένας στο τμήμα δράσης του, διερεύνησαν συστηματικά όλα τα πολιτιστικά σωματεία της Θεσσαλονίκης, ιδιαίτερα αυτά
που πάνω τους ασκούσανε έλεγχο οι μυστικές οργανώσεις του ΕΑΜ και της ΕΠΟΝ.
Η προσπάθεια τους αυτή ενισχυόταν και από το κύρος των πανεπιστημιακών καθηγητών που χρημάτισαν στη διοίκηση του. Κατ’ αυτό τον τρόπο, κατάφεραν αρχικά την
ανασυγκρότηση και την αναζωογόνηση των διαλυμένων από τη μεταξική δικτατορία
αθλητικών και πολιτιστικών σωματείων. Ταυτόχρονα προσέγγισαν ένα πλατύ κύκλο
από ανεξάρτητους διανοούμενους καλλιτέχνες, αρθογράφους, κριτικούς και μεταφραστές, κατά προτίμηση νέους, από τους οποίους εξασφάλισαν τη συνεργασία. 479
Σε εφαρμογή των παραπάνω, από την αρχή του ακαδημαϊκού έτους μέχρι τον
Ιανουάριο του 1944, ιδρύεται το Κρατικό Θέατρο Θεσσαλονίκης, 480 ξεκινούν οι
προσπάθειες για την επανέναρξη της λειτουργίας της Δημοτικής Βιβλιοθήκης,
οργανώνεται το ψυχαγωγικό τμήμα του ΕΟΧΑ στον Άγιο Μηνά 481 και δημιουργείται
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Επιπλέον η σημαντική πολιτιστική προσφορά του ΕΟΠ, καταγράφεται και μέσα από την
ανταπόκριση του δημοσιογράφου Κώστα Δημάδη, για το «Βήμα» Αθηνών στις 23 Φεβρουαρίου
του 1944: «Ώθησι σημαντική στο άνθισμα της νέας μας εκπολιτιστικής κινήσεως στη Θεσσαλονίκη
έδωσε αναμφισβήτητα κ’ ένα λαμπρό φοιτητικό σωματείο ˝ο Εκπολιτιστικός Όμιλος του
Πανεπιστημίου˝. […]Ο ˝Εκπολιτιστικός Όμιλος˝ δείχνει τη ζωτικότητα, την ψυχική και πνευματική
ευγένεια, την καλλιτεχνική δύναμη, που έχει η σπουδάζουσα μακεδονική νεολαία και την θέλησι που
την χαρακτηρίζει να ενισχύση όλες τις προσπάθειες για την πνευματική ανόρθωσι του τόπου μας ».
Καφταντζής Γ., Βιογραφικά – Εργογραφικά, Σέρρες, «Αφ. Χαραλαμπίδη», 1993, σ. 20, 23,
Αναστασιάδης Γ., Το Πανεπιστήμιο…, σ. 265,
Ο Γιώργος Καφταντζής με τη μεσολάβηση του Μανώλη Αναγνωστάκη ήρθε σε επαφή με μια
ομάδα λογοτεχνών γύρω από τον Κώστα Μαρινάκη και πήρε μέρος σε δύο ή τρεις συνεδριάσεις
τους, στο δικηγορικό γραφείο του. Καφταντζής Γ., Το Πανεπιστήμιο…, 1η εκδ., σ. 52-53,
Δημητρίου Π., Εκ βαθέων…, σ. 108,
Στις αρχές του 1942, οι Γερμανοί επηρεασμένοι από την βουλγαρική προπαγάνδα, σκέφτηκαν
εφόσον δεν υπήρχε κρατικό θέατρο στη Θεσσαλονίκη, να εγκαταστήσουν μόνιμα κλιμάκιο του
Εθνικού Βουλγαρικού Θεάτρου. Την αφορμή έδωσαν οι παραστάσεις που έδινε στο ΠΑΛΑΣ την
περίοδο αυτή το κλιμάκιο του Εθνικού Θεάτρου της Σόφιας. Τότε ο Γενικός Διοικητής
Μακεδονίας, Β. Σιμωνίδης και ο μητροπολίτης Γεννάδιος, κατέβηκαν στην Αθήνα και έπεισαν τον
Τσολάκογλου, πως είναι εθνική ανάγκη να ιδρυθεί Κρατικό Θέατρο στη βόρεια Ελλάδα. Παρόλα
αυτά το Κρατικό Θέατρο Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε μόλις τον Αύγουστο του 1943. Τομανάς Κ., Το
θέατρο…, σ. 187, Γούναρης Β. – Παπαπολυβίου Π., Ο φόρος…, σ. 34,
Στις 19 Μαρτίου του 1944, η ΕΟΧΑ δίνει συναυλία, κατά την οποία παρουσιάστηκε και μια
παράσταση του μονόπρακτου του Ξενόπουλου, «Το Ψυχοσάββατο». Τη σκηνοθεσία και
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με την ενεργή συμμετοχή φοιτητριών, το συσσίτιο της άπορης φοιτήτριας από το
Λύκειο Ελληνίδων. 482 Το οποίο μάλιστα διοργανώνει «Καλλιτεχνική Έκθεση Νέων»
στις 26 Δεκεμβρίου του 1943. Σε αυτή λαμβάνουν μέρος νέες εργαζόμενες,
φοιτήτριες και μαθήτριες από την πόλη και τη μακεδονική επαρχία, με τις εισπράξεις
της έκθεσης να διατίθενται όλες για το συσσίτιο. 483
Μαζί με την πολιτιστική δουλειά που γίνεται στο Πανεπιστήμιο, ξεκινά την ίδια
περίοδο και μέχρι το τέλος της κατοχής μια έντονη προπαγανδιστική δραστηριότητα
των Γερμανών, με εκδόσεις βιβλίων, φυλλαδίων, περιοδικών, οργάνωση
φωτογραφικών εκθέσεων, συναυλιών και θεατρικών παραστάσεων. Υπεύθυνος για
όλη αυτή τη δραστηριότητα στην Ελλάδα, ήταν ο λόχος προπαγάνδας ΚΡ 690. 484
Βέβαια όλα τα παραπάνω εξελίσσονταν μέσα σε μία ασφυκτικά ελεγχόμενη πόλη,
όπου στην τρομοκρατία των Γερμανών προστέθηκε και αυτή των Ταγμάτων
Ασφαλείας. Τα οποία κάτω από την πίεση του ΕΛΑΣ στην ύπαιθρο, συγκέντρωσαν
στη Θεσσαλονίκη όλες τις δυνάμεις τους που ήταν διάσπαρτες στη Μακεδονία. Ενώ
και η Ελληνική Ειδική Ασφάλεια, συντονίζει τις δυνάμεις της εναντίον των
«βουλγαρόφιλων» κομουνιστών και των συνεργατών τους, με τον υποδιοικητή της
μοίραρχο Ιωάννου, να συλλαμβάνει στις 3 Δεκεμβρίου την Ηρώ Πατρικίου φοιτήτρια
Νομικής, ενταγμένη στην ΕΠΟΝ Θεσσαλονίκης και μέλος της σοσιαλιστικής ομάδας
του Αλέξανδρου Σβώλου. Την προηγούμενη ημέρα είχε συλλάβει τον πατέρα της, τον
πρώην δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Μηνά Πατρίκιο. Και οι δύο οδηγήθηκαν στο
στρατόπεδο «Παύλου Μελά». 485
Συμπερασματικά, σταθμίζοντας όλες τις παραμέτρους της κατοχικής ζωής στη
Θεσσαλονίκη, θα μπορούσε να ειπωθεί πως μετά την ίδρυση του ΕΟΠ, το τρίπτυχο
της φοιτητικής δράσης, αντίσταση, φοιτητικές διεκδικήσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις,
φιλτράρεται μέσα από τη λειτουργία του. Δεν είναι λίγες οι φορές που οι Επονίτες
φοιτητές, τη μέρα συμμετείχανε στις πρόβες της χορωδίας και της ορχήστρας, ενώ τη
νύχτα τριγύριζαν στο σκοτάδι γράφοντας στους τοίχους συνθήματα, μοιράζοντας
προκηρύξεις και φωνάζοντας με τα χωνιά μηνύματα κατά των κατακτητών. Επίσης
πολλοί φοιτητές με την ίδια προθυμία που οργάνωναν τις πολιτιστικές εκδηλώσεις,
συγκροτούσαν επιτροπές και απευθύνονταν στους φορείς της πόλης για την επιτυχή
κατάληξη τους, 486 αλλά και για οικονομικά, επισιτιστικά και εκπαιδευτικά ζητήματα.
Με την παρουσία τους να είναι συνεχής στη διαπραγμάτευση στον προθάλαμο του
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σκηνογραφία έκανε ο φοιτητής και μέλος του ΕΟΠ, Λεωνίδας Ζησιάδης. Τομανάς Κ., Το
θέατρο…, σ. 207, Καφταντζής Γ., Το Πανεπιστήμιο…, 2η έκδοση, σ. 104-105,
Η πρωτοετής φοιτήτρια της Ιατρικής Σχολής, Άννα Θεοφυλάκτου, ο πατέρας της οποίας είχε
κλινική, δεν ήταν εγγεγραμμένη στο φοιτητικό συσσίτιο. Καθώς εξαιτίας της κλινικής του, όπου οι
πληρωμές γινόταν συνήθως σε είδος, η οικογένεια της είχε πάρα πολλά τρόφιμα. Το Νοέμβριο
προτάθηκε λοιπόν στη Θεοφυλάκτου, να συμμετάσχει σε μία επιτροπή που θα επισκεπτόταν τον
πρύτανη Χ. Φραγκίστα και τον Κ. Καββάδα, για τη διεκδίκηση της βελτίωσης του συσσιτίου. Η
Θεοφυλάκτου αναφέρει στους συμφοιτητές της τις δυσκολίες, οι οποίες αυξάνονταν από το γεγονός
πως οι εν λόγω καθηγητές γνώριζαν τον πατέρα της, και αρνείται να συμμετάσχει. Οι συμφοιτητές
της όμως επέμεναν, καθώς ήθελαν και μία κοπέλα στην επιτροπή και τελικά την έπεισαν. Όταν
λοιπόν εμφανίζονται μπροστά στους καθηγητές, η Θεοφυλάκτου μένει πίσω. Αυτοί όμως την
αναγνωρίζουν και της συστήνουν πως εφόσον ενδιαφέρεται για το συσσίτιο, να απευθυνθεί εκ
μέρους του Πανεπιστημίου στο Λύκειο Ελληνίδων, το οποίο εκείνη την εποχή δημιουργούσε το
βραδινό συσσίτιο για τις φοιτήτριες. Θεοφυλάκτου Α. Προσωπική συνέντευξη…,
Αναγνωστάκης Μ., «Εκπολιτιστική ζωή», περ. «Ξεκίνημα», τχ. 2, 1 Μαρτίου 1944, σ. 21-22,
Φωτιάδης Θ., «Η πνευματική…», σ. 438, Μαχαίρας Ε., Η Τέχνη…, σ. 41,
Καφταντζής Γ., Θέατρο…, σ. 121,
Καφταντζής Γ., Το Ναζιστικό…, σ. 181,
Οι καλλιτεχνικές εκδηλώσεις έπρεπε να υπερκεράσουν το νόμο 1108 περί λογοκρισίας, ο οποίος
είχε ψηφιστεί επί Τσολάκογλου. Σύμφωνα με αυτόν ήταν απαραίτητη η άδεια λειτουργίας από τη
Διεύθυνση Τύπου και Ραδιοφωνίας. Γούναρης Β. – Παπαπολυβίου Π., Ο φόρος…, σ. 33,
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«υπουργού» Β. Ελλάδας Β. Σιμωνίδη, για να επιτρέψει αθλητικούς αγώνες ή
συναυλίες ή να χρηματοδοτήσει τον ΕΟΠ, στα γραφεία της χιτλερικής στρατιωτικής
λογοκρισίας για να εγκρίνει κείμενα, αλλά και στον Διεθνή Ερυθρό Σταυρό για τη
βελτίωση του συσσιτίου.
• Εφεδρικός ΕΛΑΣ Σπουδαστών Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Κάτω από αυτή την οπτική η έντονη δραστηριότητα των φοιτητών μέσω του ΕΟΠ,
δεν υποσκιάζει την αντίστοιχη αντιστασιακή. Έτσι, τα στελέχη της ΕΠΟΝ
Πανεπιστημίου αμέσως μετά την επιστροφή τους από την Α` Παμμακεδονική
Συνδιάσκεψη, δρομολογούν τις εξελίξεις για τη μεταφορά της ένοπλης πάλης μέσα
στην πόλη. Ο σχηματισμός που θα δώσει υπόσταση στις επιδιώξεις και τους στόχους
τους, είναι ο εφεδρικός ΕΛΑΣ Σπουδαστών του Πανεπιστημίου, που δημιουργείται
τον Ιανουάριο του 1944. Σε αυτόν συμμετέχει μεγάλος αριθμός Επονιτών φοιτητών
από όλες τις Σχολές. Τη συγκρότηση του λόχου ανέλαβαν ο φοιτητής Δασολογίας,
Απόστολος Δαμιανίδης ως στρατιωτικός υπεύθυνος και ο φοιτητής Ιατρικής Χάρης
Τάλλαρος, ως πολιτικός καθοδηγητής. Ο λόχος του ΕΛΑΣ Σπουδαστών
αποτελούνταν από τέσσερις διμοιρίες. Κάθε διμοιρία συγκροτούνταν από τρεις
ομάδες και κάθε ομάδα είχε δύναμη 11 με 15 φοιτητές. Οι διμοιρίες κάλυπταν τα
γεωγραφικά διαμερίσματα της πόλης (δυτικό, ανατολικό, βόρειο, νότιο). 487 Ο
Γιώργος Καζαντζίδης και ο Ηλίας Ελευθεριάδης ήταν διμοιρίτες, ενώ ομαδάρχες
ήταν οι Ν. Κεφαλίδης, Γ. Τζιβανίδης, Ν. Μυρωνίδης κ.α. 488
Ο σκοπός του ΕΛΑΣ Σπουδαστών ήταν αφ’ ενός να οπλιστεί και αφ’ ετέρου να
ασκείται, ώστε τα μέλη του να εξοικειωθούν με τα όπλα και να συνηθίσουν να τα
κρατούν κρυμμένα στις τσέπες τους, περπατώντας αδιάφοροι στην πόλη. 489 Μετά την
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Γιαννούσης Θ. Προσωπική συνέντευξη…,
Σε μια ονομαστική κατάσταση που συνέταξε ο Απόστολος Δαμιανίδης, παρατίθενται όσα μέλη του
Εφεδρικού ΕΛΑΣ Σπουδαστών του Πανεπιστημίου, διέσωσε η μνήμη του. Γεωπονίας:
Αθανασιάδης Σάββας, Αναγνώστου Κώστας, Αρσένης Άγγελος, Αρσένης Αριστείδης, Βαλαβάνης
Νικόλαος, Δελιανίδης Ελευθέριος, Καρυπίδης Αλέξανδρος, Κουρπαλή Μαρία, Μηλιόπουλος
Ευάγγελος, Παρθενόπουλος Δημήτριος, Πετέλης Νίκος, Πεσεξίδης Χάρης, Πολυζωίδης Πολ.,
Σιαπέρας Σωκράτης, Σπάρταλης Γεώργιος, Σπυρόπουλος Κ., Τσιρλιγκάνης Κώστας, Χρήστου
Σταύρος, Χαϊδάς Αθανάσιος, Χάιτας και Χατζηιωάννου Αθανάσιος. Νομικής: Δημητριάδης
Σάββας, Ελευθεριάδης Ηλίας, Κεφαλίδης Νικόλαος, Μυρωνίδης Νικόλαος, Παπαδοπούλου Ελένη,
Στοϊλίδης Δημήτριος. Δασολογίας: Βάρδας Δημήτριος, Γεωργιάδης Γεώργιος, Δαμιανίδης
Απόστολος, Ζαφειριάδης Χρήστος, Θεοδοσίου Αθανάσιος, Καρπούζας Δημήτριος, Καρτάσης
Ιωάννης, Ιωσηφίδης Γεώργιος, Λάμπρου Κώστας, Λασκαρίδης Άγγελος, Λεβάντης Ιωάννης,
Λεσγίδης Χρήστος, Χριστοδούλου Νίκος. Φιλολογίας: Δελληγιαννίδου Κυριακή, Παπαδοπούλου
Σούλα, Πραπαβέρης Θεοφάνης. Ιατρικής: Καζαντζίδης Γεώργιος, Κιμισκής Κώστας, Λεάνης
Δημήτριος, Μάνιος Σωτήριος, Σερεμέτης Μιχάλης, Τάλλαρος Χάρης, Τσεβελέκης Ιωάννης,
Τζιβανίδης Ιωάννης, Τσακαλίδης Βασίλειος, Τομόπουλος Δημήτριος. Φυσικομαθηματικής:
Καραλής Ελευθέριος. Χημείας: Γούναρης Παναγιώτης. Οι φοιτητές που δε διευκρινίζεται σε ποια
Σχολή φοιτούσαν είναι οι: Ζαφειριάδης Κώστας, Μπερακλής και Σταμπολής Βασίλης. Από τον
κατάλογο ξεχωρίζουν τα τέσσερα ονόματα φοιτητριών του λόχου, οι οποίες δεν περιορίστηκαν στο
σχηματισμό επιτροπών, τη βοήθεια στο συσσίτιο και το γράψιμο συνθημάτων στους τοίχους, αλλά
πέρασαν στην πιο μάχιμη μορφή δράσης, την ένοπλη. Προσωπικό αρχείο του Δαμιανίδη Α.,
«Αναμνήσεις…», σ. 2, 13-14, «Ηρωικά παιδιά της ΕΠΟΝ», εφ. Έφοδος, αρ. φύλλου 8…, σ. 1,
Δαμιανίδης Α. Προσωπική συνέντευξη…, Καφταντζής Γ., Το Πανεπιστήμιο…, 2η εκδ., σ. 178,
180-181,
Σε μία από τις συναντήσεις τους στο σπίτι του Ελευθεριάδη, επί της οδού Τσιμισκή 95, ο
Δαμιανίδης μετέφερε μία τσάντα με οπλισμό. Εκεί παρουσία πολλών στελεχών και ομαδαρχών του
λόχου, έκανε επίδειξη για τη λειτουργία του οπλισμού, ενώ ο Ελευθεριάδης εξηγούσε σε θεωρητικό
επίπεδο τις ενέργειες για τη σωστή χρήση του. Αργότερα με ευθύνη των ομαδαρχών τα μέλη του
λόχου εκπαιδεύονταν σε μια κοιλάδα πέρα από το Πανεπιστήμιο. Προσωπικό αρχείο του
Δαμιανίδη Α., ο.π., σ. 11,
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πάροδο ενός μήνα κατάφεραν να σχηματίσουν περιπολίες που ήταν υπεύθυνες για την
προστασία των διαδηλώσεων, των συνεργείων που έγραφαν συνθήματα στους
τοίχους και αυτών που ανακοίνωναν με τα χωνιά τις τελευταίες εξελίξεις. 490 Ο
οπλισμός ήταν κρυμμένος στο σπίτι του Καζαντζίδη, επί της οδού Φράγκου 11. Το
ίδιο διάστημα δημιουργήθηκε και η ΟΠΛΑ. Υπεύθυνος της στο Δυτικό τομέα της
Θεσσαλονίκης ήταν ο φοιτητής Δασολογίας, Πάνος Δουλγεράκης. 491 Η ΟΠΛΑ είχε
παράρτημα με καθαρά φοιτητική συμμετοχή και μέσα στον ΕΛΑΣ Πανεπιστημίου.
Το παράρτημα αυτό αποτελούνταν από πέντε φοιτητές, δύο από τους οποίους ήταν οι
Καζαντζίδης και Δαμιανίδης. Ο Δαμιανίδης σε συνέντευξη του στη γράφουσα
αρνείται τη συμμετοχή του αυτή. 492
• Περιοδικό «Ξεκίνημα»
Η κορύφωση και το επιστέγασμα της δράσης του ΕΟΠ, προήλθε όταν μετά από
απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του, το εκδοτικό του τμήμα στις 15
Φεβρουαρίου, εξέδωσε το δεκαπενθήμερο περιοδικό «Ξεκίνημα». Η κυκλοφορία του
περιοδικού διακρίνεται σε δύο φάσεις. Η πρώτη αφορά τα 12 τεύχη ΦεβρουαρίουΟκτωβρίου 1944, διάστημα κατά το οποίο το «Ξεκίνημα» εκδίδεται υπό το άγρυπνο
βλέμμα της γερμανικής λογοκρισίας και στο οποίο περισσεύει ο ουμανιστικός,
επιστημονικός και καλλιτεχνικός τόνος. Η δεύτερη περίοδος εκφράζεται από τα τεύχη
Οκτωβρίου-Νοεμβρίου του ίδιου έτους, όπου ο ιδεολογικοπολιτικός του
προσανατολισμός στενεύει στα όρια της κομματικής γραμμής και πειθαρχίας. 493
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Ενώ το γράψιμο το συνθημάτων και η διανομή των προκηρύξεων γινόταν στο ευρύτερο κέντρο της
πόλης, η χρήση των χωνιών μπορούσε να γίνει με λιγότερο κίνδυνο στην Άνω Πόλη (Κουλέ Καλέ,
Συκιές, 40 Εκκλησιές). Ασημής Ν. Επιστολή στη γράφουσα…, Καζαντζίδης Γ. Προσωπική
συνέντευξη…,
Την άνοιξη του 1944, ο Δουλγεράκης έστησε ενέδρα στο διοικητή των γερμανικών δυνάμεων της
Μακεδονίας Μέρτεν. Ο Μέρτεν κατέβαινε κάθε μέρα την ίδια ώρα από το Πανόραμα και περνούσε
από την οδό Αθηνών. Εκεί υπήρχε μία γέφυρα όπου το αυτοκίνητο ελάττωνε ταχύτητα. Από το
σημείο αυτό πετάχτηκε μπροστά στο αυτοκίνητο και πυροβόλησε. Οι σφαίρες του πέρασαν ξυστά
από το Μέρτεν και η συνοδεία που ακολουθούσε με μοτοσικλέτες το αυτοκίνητο, ανταπέδωσε τα
πυρά. Ο Δουλγεράκης κατάφερε να χωθεί σε ένα στενό στη Χαριλάου, οι Γερμανοί τον καταδίωξαν
και πυροβόλησαν τραυματίζοντας τον στο πόδι. Στην ανταλλαγή πυρών που ακολούθησε οι
Γερμανοί κατάφεραν να τον περικυκλώσουν και να τον σκοτώσουν. Γ.Μ., «Πάνος Δουλγεράκης»,
περ. «Εθνική Αντίσταση», συλλογή 5η, Αύγουστος 1963, σελ. 98,
Καζαντζίδης Γ., Δαμιανίδης Α., Γιαννούσης Θ. και Μπαλής Σ. Προσωπική συνέντευξη…,
Καφταντζής Γ., Το Πανεπιστήμιο…, 1η εκδ., σ. 179, Λάζος Χ., Ελληνικό…, σελ. 296, 301, 305,
Κυκλοφόρησαν μέχρι την απελευθέρωση 12 τεύχη (αριθμητικά διπλά ήταν τα 6-7, 9-10 και το 1112) με υπότιτλο «Δεκαπενθήμερο λογοτεχνικό κι’ επιστημονικό περιοδικό του Εκπολιτιστικού
Ομίλου Πανεπιστημίου (ΕΟΠ)», ενώ η διεύθυνση του περιοδικού ασκούνταν από Συντακτική
Επιτροπή. Το τχ. 11-12 έχει ημερομηνία 1 και 15 Οκτωβρίου. Δύο ακόμη τεύχη εκδόθηκαν
μεταπελευθερωτικά, το πρώτο χαρακτηρίζεται ως «πανηγυρική έκδοση – Οκτώβρης 1944» και
παραλείπεται από τον υπότιτλο του πως είναι όργανο του ΕΟΠ, ενώ το δεύτερο προσδιορίζει μία
νέα αρχή («τ. Β, αρ. 1 – Νοέμβρης 1944»), με διαφορετικό υπότιτλο («Μηνιάτικη εκπολιτιστική
επιθεώρηση») και διεύθυνση (αντί της Συντακτικής Επιτροπής τοποθετείται διευθυντής ο Θανάσης
Φωτιάδης). Επιπλέον, το τεύχος του Νοεμβρίου είναι το επίσημα πρώτο αλλά και οριστικά το
τελευταίο για τη ζωή του περιοδικού, καθώς λίγες μέρες μετά την έκδοση του θα ξεσπάσουν τα
γεγονότα του Δεκεμβρίου. Μετά το τέλος των Δεκεμβριανών, η ΕΠΟΝ του Πανεπιστημίου με
πρωτοπόρους τους φοιτητές που εξέδιδαν το «Ξεκίνημα», εκδίδει μια νέα δεκαπενθήμερη
εφημερίδα με την επωνυμία «Ο Φοιτητής», που ουσιαστικά αποτελεί συνέχεια του. Εκδίδεται από
25 Μαρτίου μέχρι 15 Αυγούστου 1945. Αρχισυντάκτης είναι ο Θανάσης Παπαδόπουλος, και
συντάκτες οι Μανώλης Αναγνωστάκης, Στράτος Ευστρατιάδης, Πάνος Θασίτης, Γιώργος
Καφταντζής, Κ. Κορφιάτης, Κλείτος Κύρου, Αλέκος Φωκάς, Θανάσης Φωτιάδης κ.α. Προσωπικό
αρχείο του Τριάρχου Γ. όλα τα τεύχη του περιοδικού «Ξεκίνημα», Δημητρίου Π., Εκ βαθέων…, σ.
108, Μαχαίρας Ε., Η Τέχνη…, σ. 40, Καφταντζής Γ., ο.π., 1η εκδ., σ. 68, 100, Βαρών Ο.,
Ελληνικός…, τ. Α΄, σ. ιγ΄, ογ΄, τ. Β΄, σ. 568,
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Το εγχείρημα της έκδοσης του, στηρίχθηκε ουσιαστικά στη σπουδή και το ζήλο
μιας παρέας νεαρών φοιτητών και φίλων, που εκτός από τον ενθουσιασμό της ηλικίας
τους, διέθεταν και εξαιρετικά όπως αποδείχθηκε και αργότερα, προσόντα. Καθώς οι
περισσότεροι κατέλαβαν αργότερα εξέχουσες θέσεις στην πνευματική και
καλλιτεχνική ζωή της χώρας. Η προσφορά του λοιπόν στις τέχνες και τα γράμματα,
ανεξάρτητα από την όποια εμβέλεια του, χαρακτηρίζεται από μια δυσεύρετη και όχι
μόνο για εκείνη την εποχή, υψηλή ποιότητα. Αρχισυντάκτης του ήταν ο δεκαεννιάχρονος φοιτητής της Ιατρικής, Μανώλης Αναγνωστάκης και στη Συντακτική
Επιτροπή συμμετείχαν οι Θανάσης Παπαδόπουλος, Γιώργος Καφταντζής, Ηλίας
Γαργάλας, Θανάσης Φωτιάδης, Σωτήρης Μάνιος, Γιώργος Φυντανόπουλος, Κλείτος
Κύρου και Πάνος Θασίτης. Τον τίτλο του περιοδικού τον έδωσε ο Νίκος Μπαλής. 494
Για να επιτευχθεί η έκδοση του, έπρεπε πρώτα να επιλύσουν τα οικονομικά
προβλήματα και να καταφέρουν να βρουν την ποσότητα χαρτιού, που απαιτούνταν
για μια τέτοια δράση. Η μεγαλύτερη όμως δυσκολία ήταν να χορηγηθεί η άδεια
έκδοσης και ύστερα να εγκριθεί από τη λογοκρισία η ύλη του. Για την επίλυση αυτών
των προβλημάτων πρωταγωνιστικός ήταν ο ρόλος του Γ. Καφταντζή, που είχε
αναλάβει την έκδοση και επιμέλεια του περιοδικού. 495 Την εικονογράφηση του
ανέλαβε μια ομάδα ζωγράφων του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών του ΕΟΠ, η οποία
φιλοτέχνησε και διάφορα προσχέδια για το εξώφυλλο. Το πρώτο τεύχος τυπώθηκε
στο τυπογραφείο του Μ. Τριανταφύλλου (Αριστοτέλους 31). 496
Προσχηματικός λόγος για την έκδοση του, ήταν η δημιουργία ενός βήματος
έκφρασης για τους φοιτητές του Πανεπιστημίου. Βαθύτεροι όμως στόχοι ήταν η
προβολή της ουμανιστικής, στο επιστημονικό και λογοτεχνικό πεδίο, κουλτούρας της
αριστεράς, η καταπολέμηση του πνεύματος της μοιρολατρίας και του κυνισμού, που
εμφιλοχωρούσε σε πλατιά στρώματα των διανοούμενων της χειμαζόμενης πόλης,
αλλά και η συσπείρωση περισσότερων νέων στις τάξεις της ΕΠΟΝ. Στην πρώτη αυτή
φάση η ευθύνη της διαμόρφωσης της φυσιογνωμίας του περιοδικού, ανήκει στην
αποκλειστικά πανεπιστημιακής σύνθεσης Συντακτική του Επιτροπή, η οποία
συνεδρίαζε κάθε Πέμπτη απόγευμα στο σπίτι του Αναγνωστάκη, στην οδό Αγίας
Σοφίας, απέναντι από το κινηματοθέατρο «Διονύσια». Η προσωπικότητα, αλλά και το
καλλιτεχνικό και πολιτιστικό υπόβαθρο των μελών της, οδήγησε σχεδόν
νομοτελειακά στο αποτέλεσμα, πως ενώ το περιοδικό αποτελούσε όργανο του ΕΟΠ
που ελέγχονταν από την ΕΠΟΝ, κινούνταν περίπου αυτόνομα. Καταφέρνοντας να
ξεπεράσει κατά πολύ τις «νόρμες» που η οργάνωση είχε θέσει για αυτό,
αναπτύσσοντας συνθήκες που ευνοούσαν την ισότιμη συνεργασία και κατοχύρωναν
το δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης των συνεργατών του. 497
Το φθινόπωρο του 1943 συναντιόντουσαν τακτικά στο σπίτι του Θανάση Παπαδόπουλου οι
Μανώλης Αναγνωστάκης, Γιώργος Μέρτζιος και Νίκος Μπαλής και μιλούσαν για την
αναγκαιότητα ίδρυσης ενός περιοδικού του ΕΟΠ. Μουχάγιερ Χ., «Ξεκίνημα»…, σ. 20-21,
Ελευθερίου Λ., Το Πολυτεχνείο…, σ. 75, Μάρκογλου Π., Ο Μανόλης Αναγνωστάκης στην εποχή
του Επταπυργίου. Στο Μουχάγιερ Χ…, σ. 33, Μπαλής Σ. Προσωπική συνέντευξη…,
495
Η Γερμανική Υπηρεσία Λογοκρισίας, είχε τα γραφεία της στη Λεωφόρο Νίκης 63. Διευθυντής της
για την περίοδο 1942-44, ήταν ο Λαγκχάμμερ και προϊστάμενος ο Φόγκελ. Η εν λόγω υπηρεσία
είχε απαγορεύσει την κυκλοφορία όλων των εντύπων αν δεν είχαν λογοκριθεί και σφραγιστεί
προηγουμένως. Ένας από τους υπαλλήλους της, ο καθηγητής Δημήτρης Λιανόπουλος, ήταν
συμπατριώτης του Καφταντζή και βοήθησε με τα σχόλια και τις παρατηρήσεις του, ώστε να
εξασφαλιστεί η απαιτούμενη για την κυκλοφορία του περιοδικού άδεια. Καφταντζής Γ., Το
Πανεπιστήμιο…, 1η εκδ., σ. 54-56, Καφταντζής Γ., Συνεντεύξεις…, σ. 5, Ε.Λ.Ι.Α.,
496
Μετά την κυκλοφορία του πρώτου τεύχους, ο Καφταντζής πέρασε στην παρανομία και αργότερα
ανέβηκε στο βουνό. Τον αντικατέστησε ο φοιτητής της Νομικής από την Ξάνθη, Ηλίας Γαργάλας.
Καφταντζής Γ., Θέατρο…, σ. 15,
497
Μουχάγιερ Χ., «Ξεκίνημα»…, σ. 20-21, 24,
494
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Έτσι το «Ξεκίνημα» έγινε η φωνή των φοιτητών, όπου μέσα από αυτό εκφράσανε
τις ανησυχίες και τους προβληματισμούς τους. Εκεί συγκεντρώθηκε η γενιά των
ποιητών που δοκίμαζε να προβληματιστεί πάνω στη ζωή, στην τέχνη και στις σχέσεις
τους, μέσα στην ατμόσφαιρα του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου και της κατοχής. Οι
νέοι αυτοί θεώρησαν ότι μοίρα και κλήρος του πνεύματος ήταν πια η ίδια η άσκηση
της ελευθερίας. Η τέχνη γι’ αυτούς στάθηκε η έκφραση του κοινωνικά υπάρχοντος
ανθρώπου, και υπηρέτησαν την αντίληψη τους αυτή με «νεανική αφιλοκέρδεια και
πάθος θρησκευόμενων». 498 Τα 12 κατοχικά τεύχη του περιοδικού συνέθεσαν ένα
σημαντικό μήνυμα ελπίδας για την προσδοκώμενη απελευθέρωση. Η συμβολή του
ήταν πολύπλευρη, πετυχαίνοντας τη δημιουργία μιας πνευματικής ζωής στους
κόλπους της σπουδάζουσας νεολαίας, οδηγώντας παράλληλα στην τόνωση του
πατριωτικού της φρονήματος. Όπως γράφει στο κύριο άρθρο του 1ου τεύχους του
περιοδικού ο αρχισυντάκτης του, Μανώλης Αναγνωστάκης: «…Μέσα στην μικρή
φοιτητική πολιτεία θα βρεις ένα κόσμο με φλογερή ψυχή και ανήσυχο πνεύμα που ζει
έντονα και ερευνά τα προβλήματα της εποχής του, που αγωνιά, συνθλίβεται και δέχεται
την Τέχνη και την Επιστήμη σαν λύτρωσες και σαν οδηγητές […]. Το ˝Ξεκίνημα˝ είναι
ο καθρέπτης της φοιτητικής ψυχής στις δύσκολες σημερινές πολεμικές συνθήκες». 499
Το περιοδικό επίσης ασκούσε ένα συντονιστικό ρόλο, με παραινέσεις,
παρατηρήσεις, επισήμανση καθυστερήσεων, κριτική και προτάσεις, με αποδέκτες όλα
τα τμήματα του ΕΟΠ και στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή ενεργοποίηση τους. Επιπλέον
στις σελίδες του παρατίθενται χρήσιμες πληροφορίες και περιγραφές για τη φοιτητική
ζωή της πόλης, στήλες για την ποίηση, κριτική του βιβλίου, αλληλογραφία κλπ. Ενώ
ο αναγνώστης μπορούσε να βρει κείμενα των Μ. Αναγνωστάκη, Απ. Βακαλόπουλου,
Αρ. Μάνεση, Αγ. Τσομπανάκη κ.α. και εμπεριστατωμένες αναπτύξεις θεμάτων. Η
κυκλοφορία επεκτάθηκε και εκτός των πανεπιστημιακών «τειχών», καθώς έφτανε και
στους κύκλους των Αθηνών. Ο δημοσιογράφος Π. Παλαιολόγος από την Αθήνα
γράφει: «Καμάρωσα το ˝Ξεκίνημα˝ σας». 500 Ο αρχισυντάκτης του μηνιαίου αθηναϊκού
περιοδικού «Νεανική Φωνή», Τάκης Κωνσταντινίδης, γράφει: «Η πνευματική
προσπάθεια που γίνεται απ’ το "Ξεκίνημα" δεν είναι καθόλου συνηθισμένη. Όχι μόνο η
λογοτεχνική συγκρότηση του περιοδικού, αλλά και η επιστημονική, προκαλούνε μια
ευχάριστη έκπληξη σ’ όποιον το διαβάσει». 501
Στις σελίδες του «Ξεκινήματος» καταγράφονται 75 ονόματα συνεργατών, αριθμός
ομολογουμένως εντυπωσιακός, αν υπολογιστεί το σύντομο διάστημα της κυκλοφορίας του. Ανάμεσα σε αυτούς συγκαταλέγονται τα μέλη της Συντακτικής Επιτροπής,
φοιτητές, καθηγητές του Πανεπιστημίου και λογοτέχνες της Θεσσαλονίκης και της
Αθήνας. Αναλυτικά από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αρθρογράφησαν 28 φοιτητές και 10 καθηγητές, ενώ σε σύνολο 165 κειμένων τα 97 τα έγραψαν φοιτητές. 502
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Αργυρίου Α., «Η λογοτεχνική ζωή της Θεσσαλονίκης τα τελευταία τριάντα χρόνια», περ.
«Επιθεώρηση Τέχνης», αρ. τεύχους 94-95, Οκτώβριος-Νοέμβριος 1962, σ. 405,
Αναστασιάδης Γ., Το Πανεπιστήμιο…, σ. 265-266, Αναστασιάδης Γ., Ανεξάντλητη…, σ. 49,
Καστάνης Ν., 70χρονη…, σ. 73,
Αναστασιάδης Γ., Το Πανεπιστήμιο…, σ. 266, Αναστασιάδης Γ., Ανεξάντλητη…, σ. 50,
Κωνσταντινίδης Τ., «Από μήνα σε μήνα», περ. «Νεανική Φωνή», αρ. φύλλου 7, Αθήνα Ιούνιος
1944, σ. 186,
Η επεξεργασία των στοιχείων έγινε μέσα από πίνακες, που περιέχονται στην αξιολογότατη μελέτη
του Μουχάγιερ Χρήστου για το Μανώλη Αναγνωστάκη και το περιοδικό «Ξεκίνημα», αλλά και
από προσεκτική διασταύρωση με όλα τα τεύχη του περιοδικού που περιήλθε στην κατοχή της
γράφουσας, μετά από την ευγενική προσφορά του Γιάννη Τριάρχου, φοιτητή Νομικής επί κατοχής.
Μουχάγιερ Χ., «Ξεκίνημα»…, σ. 97-99,
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• Κλιμάκωση της αντιστασιακής και πολιτιστικής δράσης
Μέσα στο κλίμα της πολιτιστικής ανάτασης και της αντιστασιακής επέκτασης,
παρατηρείται από το Δεκέμβριο του 1943 και μετά, μια αύξηση των μαζικών
συγκεντρώσεων σε σπίτια οργανωμένων Επονιτών, με πρόσχημα τις ονομαστικές
γιορτές. 503 Στα πάρτυ αυτά, οι φοιτητές συγκεντρώνονταν σχεδόν κάθε Κυριακή, με
μενού ρεβιθοκεφτέδες και ρεβιθοκέικ. Στο μπροστινό δωμάτιο ήταν το γλέντι με το
χορό, ενώ στο πίσω γινόταν η κατήχηση με όπλο την ενίσχυση του ηθικού, που
λειτουργούσε ως καμουφλάζ για τον προσηλυτισμό που επιδιωκόταν. 504 Ένα τέτοιο
οργανωμένο Επονίτικο γλέντι, με ομαδική στρατολογία νέων μελών έγινε στις αρχές
Δεκεμβρίου του 1943, στο σπίτι του γιατρού Θεοφύλακτου, στην οδό Αγίου
Δημητρίου 145. 505 Άλλα στέκια ήταν το σπίτι της Αρίστης Τσοχατζή και ενός
φοιτητή στην οδό Αντιγονιδών. Τα πάρτυ σε αυτό πολλές φορές μετατρέπονταν σε
φιλολογική βραδιά, με απαγγελίες ποιημάτων. Επιπλέον το χιούμορ ήταν απαραίτητο
συστατικό για την επιβίωση τους. Ένα βράδυ μάλιστα μετά το χορό και τη
διασκέδαση, αποφάσισαν να κάνουν διαγωνισμό ποιημάτων. Η ελλανόδικος επιτροπή
θα απένειμε ένα βραβείο. Αυτό ήταν ένα κολιέ κατασκευασμένο από μία κλωστή,
στην οποία είχαν περάσει γόπες από τσιγάρα. 506
Όπως έχει ήδη ειπωθεί, μέσα από τη λειτουργία του ΕΟΠ συστηματοποιήθηκε και η
προσπάθεια αντιμετώπισης των καθαρά σπουδαστικών προβλημάτων, με την εκλογή
επιτροπών που φρόντιζαν: για τη βελτίωση των συνθηκών διδασκαλίας, για τη
δωρεάν διανομή συγγραμμάτων και σημειώσεων στους φοιτητές, για τις συνθήκες
των εξετάσεων και τις εξεταστικές περιόδους, αλλά και για τα βιοτικά προβλήματα
τους, όπως η βελτίωση του συσσιτίου, οι συνθήκες στέγασης τους στον Οίκο
Φοιτητή, τα φοιτητικά πάσο για δωρεάν κυκλοφορία και τέλος οι ιατρικές εξετάσεις.
Παράλληλα αρχίζει να αναπτύσσεται και το Θεατρικό του Τμήμα. Από τις αρχές του
χρόνου διενεργήθηκαν δοκιμαστικές εξετάσεις, στις οποίες λάβανε μέρος πάνω από
80 φοιτητές, εκ των οποίων επιλέχθηκαν οι 25. Οι φοιτητές αυτοί παρακολούθησαν
μαθήματα στη Σχολή Θεάτρου που λειτούργησε στον Οίκο Φοιτητή. Σε αυτή, τα μελη του ΕΟΠ και η Εποπτεία των καθηγητών, κατάφεραν να εξασφαλίσουν τη συνεργασία του Κρατικού Θεάτρου και να πετύχουν να διδάξει ο σκηνοθέτης του, Κώστας
Μιχαηλίδης και να βοηθά ενεργά ο ηθοποιός του, Μάνος Κατράκης. Τα μαθήματα
ξεκίνησαν άμεσα, με στόχο την προετοιμασία μιας θεατρικής παράστασης. 507
Ένα από τα βασικά προβλήματα των φοιτητών της Ιατρικής, που αναδείχτηκε στις
αρχές του Φεβρουαρίου, ήταν το καθημερινό κόστος μετάβασης τους στα εργαστήρια
του Ανατομείου. Καθώς κάθε μέρα ήταν αναγκασμένοι να πληρώνουν εισιτήριο στο
τραμ, για να παρακολουθήσουν τα εργαστήρια τους. Για πολλούς αυτό το κόστος
ήταν δυσβάσταχτο. για το λόγο αυτό αποφάσισαν να ανεβαίνουν ομαδικά στο τραμ
και να μην καταβάλουν το αντίτιμο του εισιτηρίου. Αυτή η ενέργεια είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθούν επεισόδια. Η αστυνομία που επιλήφθηκε του θέματος ειδοποίησε τον πρύτανη Χ. Φραγκίστα, ο οποίος με τη σειρά του ενημέρωσε τους καθηγητές της Ιατρικής να προβούν στις ανάλογες συστάσεις προς τους φοιτητές τους.

503
504
505

506
507

Θεοδοσίου Γ. Επιστολή στη γράφουσα…,
Λαμπελέ Φ. Προσωπική συνέντευξη…,
Το σπίτι ήταν μεγάλο και συγκεντρώθηκαν περίπου 150 άτομα. Κυκλοφόρησαν λαχνοί της ΕΠΟΝ
και οι φοιτητές έπαιξαν σατυρικά σκετς. Τριάρχου Γ., Θεοφυλάκτου Α. και Καστρινός Π.
Προσωπική συνέντευξη…, Καφταντζής Γ., Το Πανεπιστήμιο….., 1η εκδ., σ. 47,
Βακαρέλης Θ. Προσωπική συνέντευξη…,
Τσαλουχίδης Γ., «Ζωή και…», τχ. 2, σ. 20, Μαχαίρας Ε., Η Τέχνη…, σ. 40-41,
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Ενώ παράλληλα, απευθύνθηκε σε συνεργασία με φοιτητική επιτροπή στη διεύθυνση
συγκοινωνιών, με αποτέλεσμα να επιτευχθεί έκπτωση στις τιμές των εισιτηρίων. 508
Ένα άλλο κυρίαρχο πρόβλημα των φοιτητών ήταν η ελλιπής σίτιση τους. Μια
ομάδα Επονιτών φοιτητών μαζί με «άλλα στοιχεία διαφόρων επαγγελμάτων», όπως
παραστατικά αναφέρει ο πρύτανης, αποφάσισε στο τέλος του ίδιου μήνα να
κινητοποιηθεί δυναμικά. Συγκεντρώθηκε λοιπόν στο προαύλιο της Μητρόπολης
Θεσσαλονίκης και εξέλεξε μία επιτροπή, όπου απευθύνθηκε στο Μητροπολίτη
Γεννάδιο και του παράθεσε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το φοιτητικό συσσίτιο.
Μετά τη συνάντηση οι συγκεντρωμένοι παρέμειναν στο προαύλιο, με αποτέλεσμα να
επέμβει η Ειδική Ασφάλεια και να συλλάβει πέντε φοιτητές. Ο πρύτανης απαντώντας
σε έγγραφο της Ασφάλειας τους υπερασπίστηκε, υποστηρίζοντας το δίκαιο των
αιτημάτων τους. Τονίζοντας πως μεγάλος αριθμός φοιτητών «ευρίσκεται άνευ
συσσιτίου» και πως οι περισσότεροι με ένα μόνο γεύμα το μεσημέρι σιτίζονται
ανεπαρκώς, «λαμβανομένης υπ’ όψει και της ηλικίας των». 509 Μετά από αυτό στις 24
Φεβρουαρίου, η Ασφάλεια «εξ αισθήματος βαθείας στοργής» ελευθερώνει τους
φοιτητές, ενώ προειδοποιεί πως σε ανάλογες περιπτώσεις στο μέλλον, θα εφαρμοστεί
κατά γράμμα ο νόμος και θα ζητηθεί η αποβολή τους από το Πανεπιστήμιο. 510
Οι βιοτικές δυσκολίες και η κατοχή αντιμετωπιζόταν από τους φοιτητές της ΕΠΟΝ
με αισιοδοξία, με την προοπτική να μετατραπεί η γενικότερη κρίση σε ευκαιρία. Στη
βάση αυτή, ο ΕΟΠ διοργανώνει το Μάρτιο δύο χορούς με αφορμή τις απόκριες. Ο
πρώτος έγινε στη Φοιτητική Λέσχη και ο δεύτερος στο Φοιτητικό Αναγνωστήριο. Η
διακόσμηση ήταν αποκριάτικη και πλαισιωνόταν από διάφορα σατυρικά σκίτσα, που
επιμελήθηκε το Εικαστικό Τμήμα. Στο χορό στο Αναγνωστήριο, που θεωρήθηκε και
ο πρώτος αποκριάτικος χορός του ΕΟΠ, παρέστησαν ο πρύτανης και οι καθηγητές
που επόπτευαν τα τμήματα του. Εκεί διάφοροι φοιτητές απήγγειλαν σατυρικά
στιχάκια και στο τέλος καθηγητές και φοιτητές χόρεψαν παραδοσιακούς χορούς. Το
μήνα αυτό υιοθετείται και μία νέα προσπάθεια από τον ΕΟΠ, με τη διοργάνωση
χορών ανά Σχολές, με στόχο την ανάπτυξη φιλικών σχέσεων μεταξύ των φοιτητών
των διαφόρων ετών, αλλά και την ένταξη τους στην ΕΠΟΝ. Έτσι στις 5 και στις 12
Μαρτίου, η Φυσικομαθηματική και η Ιατρική διοργανώνουν τους χορούς τους.
Παράλληλα την τελευταία αυτή Κυριακή της 12ης Μαρτίου, το Φιλολογικό Τμήμα
διοργανώνει στις 3 το απόγευμα στην αίθουσα της Ευξείνου Λέσχης, φιλολογικό
μνημόσυνο στη μνήμη του Κωστή Παλαμά. 511
Δεκατρείς μέρες πριν, το βράδυ της Δευτέρας 27 Φεβρουαρίου, κάποιοι άλλοι
φοιτητές που ήταν φυλακισμένοι και ταυτόχρονα υποψήφιοι ανά πάσα στιγμή προς
εκτέλεση στο στρατόπεδο «Παύλου Μελά», οργάνωσαν και αυτοί φιλολογικό
μνημόσυνο προς τιμή του Παλαμά, με αφορμή την επέτειο του θανάτου του.
Οργανωτής ήταν ένας από τους πρωτεργάτες της «Φιλοπρόοδης Συντροφιάς»,
αργότερα του ΕΟΠ και τέλος του περιοδικού «Ξεκίνημα», ο Νίκος Μπαλής. Το
βράδυ αυτό, συγκέντρωσε τους φυλακισμένους του θαλάμου του και απήγγειλε
ποιήματα μαζί με τους συμφοιτητές του Θωμά Παπαγεωργίου και Χρήστο Μήλιο. 512
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Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 8ον…, Συνεδρία 651 της 16ης Φεβρουαρίου 1944, σ. 88, Αρχείο ΑΠΘ
Στο περιοδικό «Ξεκίνημα» για το συγκεκριμένο θέμα αναφέρεται: «Στο τελευταίο διάστημα [η
Λέσχη] περνά αληθινή κρίση στο ζήτημα του λαδιού. […] μερικές φορές η κατάντια του συσσιτίου
είναι θλιβερή με φακές χωρίς λάδι και ανάλαδα όσπρια». Παπαδόπουλος Τ., «Η κίνηση της ΦΕΛ»,
περ. «Ξεκίνημα», τχ. 2, 1 Μαρτίου 1944,
Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 8ον…, Συνεδρία 654 της 1ης Μαρτίου 1944, σ. 116-117, Αρχείο ΑΠΘ,
Βασιλακάκης Ν., «Ζωή και κίνηση του ΕΟΠ», περ. «Ξεκίνημα», τχ. 3, 20 Μαρτίου 1944, σ. 21-22,
Ο Θωμάς Παπαγεωργίου είχε συλληφθεί από τους Γερμανούς στα τέλη Ιανουαρίου, για άσχετο
λόγο από την αντιστασιακή του δράση. Πριν τη σύλληψη του αναφέρει πως δε γνώριζε το Μπαλή.
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Στη συνέχεια όλοι οι κρατούμενοι του θαλάμου πέρασαν το υπόλοιπο της βραδιάς με
τραγούδια, παιχνίδια, μουσική και χορό. Τέσσερις μέρες μετά, στις 3 Μαρτίου του
1944, ο Μπαλής οδηγείται στο εκτελεστικό απόσπασμα μαζί με άλλους 59
κρατουμένους του στρατοπέδου. 513
Η αύξηση της Γερμανικής θηριωδίας και η ανάπτυξη των Ταγμάτων Ασφαλείας, τα
οποία άρχισαν να επιχειρούν μπλόκα στις συνοικίες, έβρισκαν τις οργανώσεις του
ΕΑΜ και της ΕΠΟΝ στη ραγδαία άνοδο τους. Την περίοδο αυτή αρκετοί από τους
φοιτητές -μέλη του εφεδρικού ΕΛΑΣ ή της ΟΠΛΑ- πήραν το βάπτισμα τους πυρός
συμμετέχοντας σε διάφορες επιχειρήσεις στο κέντρο της πόλης. Σε μία από αυτές στις
6 Μαρτίου, η ΟΠΛΑ προχώρησε σε μια δυναμική ενέργεια εναντίον της
τρομοκρατίας που είχαν επιβάλει οι ταγματασφαλίτες, πραγματοποιώντας άμεση
επίθεση στο χώρο που σύχναζαν. Τα τάγματα του Βήχου, 514 του Δάγκουλα 515 και τα
όργανα της γερμανικής οργάνωσης GKP, που είχαν αρχηγό τον Πέρυ Νικολαΐδη,
συγκεντρώνονταν στο καφενείο «Ελλάς». Ο Πάνος Δουλγεράκης λοιπόν συνεννοείται
με τον Γιώργο Καζαντζίδη και αποφασίζουν να χτυπήσουν το καφενείο. Το
κυριότερο πρόβλημα τους ήταν η έλλειψη επαρκούς οπλισμού, για το λόγο αυτό
έρχονται σε επαφή με δύο παπάδες που ήταν αντάρτες. Συγκεντρώνονται στο σπίτι
του Καζαντζίδη, επί της οδού Φράγκων 11 και καταστρώνουν την επιχείρηση.
Το συσσίτιο των κατηχητικών που ήταν δίπλα από το καφενείο, τελείωνε στις 7μ.μ.,
οπότε σχεδιάζουν την επίθεση στις εφτά παρά, ώστε μετά από αυτή να βγουν οι
φοιτητές από το συσσίτιο, να δημιουργηθεί αναταραχή και να καταφέρουν να
διαφύγουν. Τη συμφωνηθείσα μέρα και ώρα, ο Καζαντζίδης έχοντας στο χέρι μία
θήκη βιολιού γεμάτη όπλα και χειροβομβίδες, κάθεται μπροστά στην εκκλησία της
Αγίας Σοφίας. Ο Δουλγεράκης κάθεται απέναντι και ο Ζαφειριάδης καλύπτει το χώρο
Απολύθηκε από το στρατόπεδο στις 13 Μαρτίου του 1944. Παπαγεωργίου Θ. Προσωπική
συνέντευξη…,
513
Ο Μπαλής στις 2 Ιανουαρίου του 1944, συνελλήφθη για δεύτερη φορά μαζί με τους δύο αδερφούς
του στο σπίτι του, όταν σε αιφνιδιαστική έφοδο των Γερμανών, που ερευνούσαν την κλοπή
ελαστικών αυτοκινήτου, εντόπισαν προκηρύξεις. Τα αδέρφια αφέθηκαν αμέσως ελεύθερα, ενώ ο
Νίκος Μπαλής μετά από 13 μέρες βασανιστηρίων μεταφέρθηκε εκ νέου στου «Παύλου Μελά». Τη
μέρα της εκτέλεσης του, όταν οι Γερμανοί ανακοίνωσαν το όνομα του, περικυκλώθηκε από
συγκρατούμενους του μεταξύ των οποίων ήταν και ο Παπαγεωργίου. Την ώρα εκείνη λοιπόν, ο
Μπαλής έδινε κουράγιο στο συμφοιτητή του, λέγοντας πως αυτός δεν έπρεπε να ανησυχεί γιατί δεν
υπήρχαν στοιχεία εναντίον του. Η εκτέλεση και η ταφή του έγινε στο Ανάχωμα στο δρόμο προς το
Κιλκίς. Η μητέρα του Μπαλή μετά από σαράντα μέρες έκανε το μνημόσυνο του, στο νεκροταφείο
της Ευαγγελίστριας, που βρισκόταν λίγο πιο πάνω από το Πανεπιστήμιο. Ο αδερφός του Μπαλή
αναφέρει χαρακτηριστικά: «Να κάνεις μνημόσυνο για το γιό σου σ’ έναν οποιοδήποτε τάφο». Παρά
ταύτα το γεγονός μαθεύτηκε και συγκεντρώθηκαν περίπου εκατό φοιτητές για να τιμήσουν το
συμφοιτητή τους. Μπαλής Σ. και Παπαγεωργίου Θ. Προσωπική συνέντευξη…, Καφταντζής Γ., Το
Ναζιστικό…, σ. 301-302,
514
Ο συνταγματάρχης ε.α. είχε το αρχηγείο του στην οδό Πολωνίας 34 και ένα Τμήμα Καταδιώξεως
στο ξενοδοχείο «Εθνικό» στο Βαρδάρι. Υπασπιστής του ήταν ο έφεδρος ανθυπολοχαγός Μίμης
Κωνσταντινίδης. Όταν ο Βήχος φυλακίστηκε από τους Γερμανούς για κλοπές σε βάρος τους, το
Τάγμα του ανέλαβε ο Κισά-Μπατζάκ. Καφταντζής Γ., Το Πανεπιστήμιο…, 1η εκδ., σ. 114-115,
515
Το όνομα του Δάγκουλα είχε καταντήσει συνώνυμο του Δράκουλα. Καταγόταν από τα Γρεβενά και
ήταν σοφέρ. Εμφανίστηκε το 1944 στη Θεσσαλονίκη και είχε το στρατηγείο του στο ξενοδοχείο
«Νίκη», στην οδό Τανταλίδου 5. Ο ανθυπομοίραρχος Μήτσος Παπάς ήταν ένας από τους
υπαρχηγούς του, οι άλλοι ήταν οι Θεοχαρίδης και Δασκαλάκης. Η οργάνωση του συγκροτήθηκε
ύστερα από υπόδειξη και έγκριση των γερμανικών αρχών, ενώ ήταν εξάρτημα του γερμανικού
στρατού καθώς μισθοδοτούνταν από αυτόν και εκτελούσε τις εντολές του. Υπάγονταν στα Ες-Ες
(αρχηγός ταγματάρχης Γκρίμ, υποδιοικητής Φίσσερ) και είχε σύνδεσμο τον ανθυπασπιστή Ντόνι
Γκράμερ. Η επίσημη στολή των Δαγκουλαίων ήταν γκρι, έβαζαν και περιβραχιόνιο με
νεκροκεφαλή. Ο Δάγκουλας συνελήφθηκε από τους άντρες του ΕΛΑΣ στη μάχη του Κιλκίς στις 4
Νοεμβρίου του 1944 και εκτελέστηκε. Καφταντζής Γ., ο.π., 1η εκδ., σ. 47, 118,
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πάνω στην οδό Εγνατίας και Αγίας Σοφίας. Οι δύο παπάδες αντάρτες, με αυτόματα
και χειροβομβίδες κάτω από τα ράσα τους, μπαίνουν μέσα στο καφενείο, πετάνε τις
χειροβομβίδες και γαζώνουν με τα αυτόματα τους το χώρο. Η επίθεση δημιούργησε
μεγάλη φασαρία και αναμπουμπούλα, βγήκαν όλοι έξω από τα κατηχητικά και μέσα
στον πανικό οι φοιτητές και οι αντάρτες κατάφεραν να ξεφύγουν. Ο απολογισμός της
επίθεσης ήταν 16 νεκροί και 8 με 10 τραυματίες. 516 Αμέσως μετά τα κατηχητικά
συσσίτια «εις τα οποία εσιτίζοντο το βράδι 400 περίπου φοιτηταί», αποφάσισαν να
διακόψουν την εν λόγω παροχή. 517
Μετά από αυτό το χτύπημα, 25 φοιτητές στελέχη της ΕΠΟΝ, του ΕΛΑΣ
Σπουδαστών, αλλά και των νόμιμων εκπροσώπων τους, από τον ΕΟΠ και τη
Φοιτητική Λέσχη, συγκεντρώθηκαν μερικές μέρες πριν την 25η Μαρτίου, στον
«Πράσινο Μύλο» στις Συκιές. Στόχος της συνάντησης ήταν ο συντονισμός των
δράσεων, για τον εορτασμό του ενός έτους από την ίδρυση της ΕΠΟΝ στη
Θεσσαλονίκη, αλλά και της εθνικής επετείου. Ένα ατύχημα όμως, διέλυσε γρήγορα
τη σύσκεψη, χωρίς να έχουν παρθεί οριστικές αποφάσεις. Την ώρα του διαλλείματος,
ο πολιτικός υπεύθυνος του ΕΛΑΣ Σπουδαστών Χάρης Τάλλαρος, καθάριζε το
πιστόλι του, όταν ο Ν. Μυρωνίδης του το ζήτησε για να το περιεργαστεί. Από
νεανική επιπολαιότητα ο Μυρωνίδης, στρέφει το πιστόλι στον Τάλλαρο και πατάει τη
σκανδάλη, νομίζοντας πως είχε αφαιρέσει όλες τις σφαίρες από τη θαλάμη του. Ο
Τάλλαρος τραυματίζεται στην κοιλιά. Η συνάντηση διαλύεται και ο Δαμιανίδης
κατευθύνεται στην κλινική Παπαχρήστου, για να συνεννοηθεί ώστε να δεχτούν τον
τραυματία, ο οποίος μεταφέρεται εκεί από το Σακελλάρη και το Μυρωνίδη. Όταν ο
Παπαχρήστος μαθαίνει πως ο Τάλλαρος καταζητείται από τους Γερμανούς, ζητά από
το Δαμιανίδη να τον πάρει από την κλινική του. Τελικά ο Τάλλαρος, μετά από
ενέργειες του τελευταίου, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του Ερυθρού Σταυρού στο
Δημοτικό Νοσοκομείο, όπου και χειρουργήθηκε. 518
Τις μέρες που ο Τάλλαρος ήταν στο νοσοκομείο, ο εφεδρικός λόχος του ΕΛΑΣ
Σπουδαστών, αποφάσισε να προχωρήσει σε μια παράτολμη ενέργεια, ώστε να δείξει
στους πολίτες της πόλης ότι υπάρχει αντίσταση, αλλά και να δηλώσει δυναμικά την
παρουσία του. Το βράδυ της 24ης προς 25η Μαρτίου, οι φοιτητές του λόχου
καταστρώνουν σχέδιο να γράψουν στο μιναρέ στη Ροτόντα, τα αρχικά ΕΑΜ-ΕΛΑΣΕΠΟΝ. Η ομάδα που θα έγραφε το σύνθημα ήταν οι Δαμιανίδης, Κεφαλίδης και
Μυρωνίδης. Τσιλιαδόροι ήταν ο Γιώργος Καζαντζίδης και ο Κώστας Ζαφειριάδης
που ήταν οπλισμένοι και κάλυπταν τους συναδέλφους τους. Μια ενέργεια ιδιαίτερα
θαυμαστή για την τόλμη και τον κίνδυνο που εμπεριείχε. Οι τρεις φοιτητές παρόλο
που υπήρχε φύλακας, ανέβηκαν τα 130 σκαλοπάτια του μιναρέ. 519 Τότε ο
Μυρωνίδης, κρεμάστηκε ανάποδα με σκοινί από την κορυφή του έξω στο κενό και
ξεκίνησε να γράφει το σύνθημα. Σε κάποια στιγμή η μπογιά τελειώνει, τότε μη
έχοντας νερό μαζί τους, σκέφτονται και γεμίζουν το κουτί με ούρα, ώστε να ανακαΚαζαντζίδης Γ. Προσωπική συνέντευξη…, Καφταντζής Γ., Το Πανεπιστήμιο…, 1η εκδ., σ. 179,
Η Σύγκλητος συντάσσει επιστολή με την οποία εκφράζει τις ευχαριστίες της στον αρχιμανδρίτη
Παρασκευόπουλο και το θεολόγο Φραγκόπουλο, για τις υπηρεσίες που πρόσφεραν στους φοιτητές
μέχρι εκείνη τη στιγμή. Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 8ον…, Συνεδρία 659 της 8ης Απριλίου 1944,
σ. 147, Αρχείο ΑΠΘ,
518
Μετά από πέντε ημέρες πέθανε εξαιτίας της μόλυνσης που είχε προκληθεί, από το μεγάλο διάστημα
που προηγήθηκε μέχρι να χειρουργηθεί. Στην κηδεία του παρέστησαν πολλοί φοιτητές. Τον
Τάλλαρο στη διοίκηση του ΕΛΑΣ Σπουδαστών, αντικατέστησε ο φοιτητής Γεωπονίας Σωκράτης
Σιαπέρας. Προσωπικό αρχείο του Δαμιανίδη Α., «Αναμνήσεις…», σ. 2-5, Δαμιανίδης Α.
Προσωπική συνέντευξη…,
519
Ο Δαμιανίδης αναφέρει πως έστειλε τον Κεφαλίδη να πει στο φύλακα, να μη βγει από το φυλάκιο
του μέχρι να τελειώσουν τη δουλειά τους. Δαμιανίδης Α. Προσωπική συνέντευξη…,
516
517
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τευτούν τα υπολείμματα της μπογιάς και να φτάσει το μείγμα για να ολοκληρώσουν
το σύνθημα. Πράγματι το σύνθημα τελείωσε και τα αρχικά ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-ΕΠΟΝ,
φαινόταν την άλλη μέρα της εθνικής επετείου από όλη τη Θεσσαλονίκη. 520
Τη μέρα αυτή η ΕΠΟΝ της Θεσσαλονίκης οργάνωσε μαζική εκδήλωση. Υπεύθυνος
από την πλευρά του ΕΑΜ και του ΚΚΕ ήταν ο Γιώργος Παπαθανασίου, ενώ από την
ΕΠΟΝ ο Βαγγέλης Σακελλάρης. Τη διαδήλωση θα κάλυπτε δημοσιογραφικά ο Πάνος
Θασίτης, που ήταν συντάκτης της εφημερίδας της ΕΠΟΝ, «Λεύτερα Νειάτα». 521 Ενώ
την περιφρούρηση της ανέλαβε ο ΕΛΑΣ Σπουδαστών με επικεφαλής τον Απόστολο
Δαμιανίδη. 522 Οι επίσημες αρχές είχαν απαγορέψει τις εκδηλώσεις και το μόνο που
επιτρεπόταν ήταν η παρουσία κάποιων κοινωνικών ομάδων με τα λάβαρα τους. Από
το πρωί έκαναν την εμφάνιση τους συντεταγμένα από την οδό Ερμού, περίπου εκατό
ανάπηροι νέοι που πολέμησαν στην Αλβανία. Μπροστά ήταν τρεις νοσοκόμες με τις
μπλε μπέρτες τους, κρατώντας την ελληνική σημαία. Η πορεία διέσχισε την πλατεία
της Αγίας Σοφίας και μπήκε μέσα στην εκκλησία, όπου ιερουργούσε ο Γεννάδιος.
Στο μεταξύ, όσο διαρκούσε η δοξολογία τα πεζοδρόμια της πλατείας γέμιζαν από
πλήθος κόσμου, μαθητές, φοιτητές και εργαζόμενοι ήταν εκεί. Τα Τάγματα
Ασφαλείας δεν εμφανίστηκαν στο στέκι τους, στο καφενείο «Ελλάς», ίσως αυτό να
ήταν και αποτέλεσμα της τελευταίας επίθεσης. Κάποια στιγμή μέσα από την
εκκλησία ακουστήκανε άγριες ζητωκραυγές και ο κόσμος άρχισε να βγαίνει κατά
μάζες. Μαζευτήκανε στη μέση της πλατείας και ένας ομιλητής άρχισε να μιλά με
πάθος. Εκείνη τη στιγμή από την κεντρική πύλη του ναού πρόβαλε η σημαία των
αναπήρων. Την κρατούσε ο Μήτσος Μπαμπαλίτης φοιτητής τραυματίας από τη μάχη
της Κρήτης. 523 Ταυτόχρονα από τη μεριά της Ερμού πάλι, εμφανίστηκαν δύο
μοτοσικλέτες και από πίσω ένα τζιπ, που είχε πάνω του ένα τεράστιο πολυβόλο. Το
τζιπ παραμέρισε τον κόσμο και σταμάτησε στο κέντρο της πλατείας. Το πλήθος είχε
τραβηχτεί στα πεζοδρόμια, χωρίς όμως να φεύγει. Τότε οι Γερμανοί χαμήλωσαν το
πολυβόλο και άρχισαν να σημαδεύουν τους διαδηλωτές. Επικράτησε για μια στιγμή
απόλυτη σιγή, όταν οι ανάπηροι πολέμου άρχισαν να φωνάζουν και να προειδοποιούν
τον κόσμο, ότι οι Γερμανοί θα ανοίξουν πυρ. Το πλήθος αμέσως εγκατέλειψε την
πλατεία και χώθηκε στα γύρω στενά. 524
Οι φοιτητές όμως δε διαλύθηκαν, κατευθύνθηκαν κατά ομάδες μέσα από τα στενά
και έφτασαν στην προτομή του Βότση. Εκεί οι φοιτήτριες Κούλα Ελευθεριάδου και
Άννα Θεοφυλάκτου, σήκωσαν ψηλά τη Ροδούλα Σιλβέστρου, η οποία τοποθέτησε το
στεφάνι στο κεφάλι της προτομής, ώστε να μη μπορούν εύκολα να το πάρουν. 525 Στη
συνέχεια ακολούθησαν τη γνωστή διαδρομή προς το άγαλμα του Καρατάσου. Εκεί
ανέβηκε στο βάθρο ένας μοίραρχος και παρακάλεσε τους φοιτητές να διαλυθούν γιατί
θα τους χτυπούσαν οι Γερμανοί. Αυτοί τον χειροκρότησαν, όμως δεν τον άκουσαν
520
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Οι κατακτητές δε μπόρεσαν να τα σβήσουν, έμειναν εκεί μέχρι το 1978, όταν ο μιναρές
γκρεμίστηκε από το σεισμό στην πόλη. Καζαντζίδης Γ. Προσωπική συνέντευξη…, Προσωπικό
αρχείο του Δαμιανίδη Α., «Αναμνήσεις…», σ 8-9, Καφταντζής Γ., Το Πανεπιστήμιο…, 1η εκδ., σ.
52, Πασπαλιάρης Π. – Σαρρής Κ., Τομές…, σ. 13, Χασιώτης Ι.Κ. – Αραβαντινός Δ., Το
Πανεπιστήμιο…, σ. 442,
Σακελλάρης Β., «Το Πανεπιστήμιο…», σ. 39, Σακελλάρης Β., Συνεντεύξεις …, σ. 1, Ε.Λ.Ι.Α.,
Προσωπικό αρχείο του Δαμιανίδη Α., «Αναμνήσεις…», σ. 6-7,
Τριάρχου Γ., Συνεντεύξεις…, σ. 2, Ε.Λ.Ι.Α.,
Ιωάννου Γ., Το δικό…, Έκδοση 10η, σ. 98-102,
Ο Τριάρχου αναφέρει πως το όνομα της κοπέλας είναι Άννα Εφραιμίδου, η οποία μάλιστα
κρατούσε το στεφάνι μέχρι να το καταθέσει τυλιγμένο σε ένα τραπεζομάντιλο. Ενώ ο Καφταντζής
γράφει πως το στεφάνι το τοποθέτησε μόνη της η Κούλα Ελευθεριάδου. Τριάρχου Γ.,
Συνεντεύξεις…, σ. 2, Ε.Λ.Ι.Α., Καφταντζής Γ., Το Πανεπιστήμιο…, 2η έκδ., σ. 77, Θεοφυλάκτου
Α. Προσωπική συνέντευξη…,
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και κινήθηκαν προς την εκκλησία του Αγίου Δημητρίου, όπου γονάτισαν και
έψαλλαν το «επέσατε θύματα…». Τότε τους επιτέθηκαν οι Γερμανοί και διέλυσαν τη
διαδήλωση. 526
Οι αντικατοχικές και αντιστασιακές δράσεις των φοιτητών, συμβάδιζαν ή
εναλλάσσονταν με τις νόμιμες, αναδεικνύοντας μια αξιοσημείωτη μεθοδικότητα.
Έτσι την επόμενη μέρα της εθνικής επετείου, Κυριακή 26 Μαρτίου, ξεκίνησε η Α`
χιουμοριστική έκθεση του ΕΟΠ, που οργάνωσε το τμήμα Εικαστικών Τεχνών στην
αίθουσα του Ασύλου του Παιδιού και διήρκησε μέχρι τις 2 Απριλίου. Η έκθεση ήταν
κατάληξη μιας ιδέας που είχε ξεκινήσει στη γιορτή της πρωτοχρονιάς, με τα σατυρικά
σκίτσα που είχαν διανεμηθεί στους μετέχοντες καθηγητές και συνεχίστηκε στο πρώτο
αποκριάτικο χορό του ΕΟΠ, με τα επίσης χιουμοριστικά σκίτσα που είχαν
διακοσμήσει την αίθουσα. Στην τελετή των εγκαινίων παρέστησαν οι καθηγητές του
Πανεπιστημίου, εκπρόσωποι των γραμμάτων και των τεχνών, καθώς και οι αρχές της
πόλης. Στον εναρκτήριο λόγο ο καθηγητής της Φιλοσοφικής Γιάννης Ιμβριώτης,
ανέλυσε «έναν από τους πολλούς τρόπους που διαθέτει ο άνθρωπος για ν’ αντικρύσει
και να συλλάβει το βαθύτερο νόημα που υπάρχει σε μερικά φαινόμενα του γύρω του
κόσμου. Τον κωμικό». 527 Πήραν μέρος οι φοιτητές Σωτήρης Μάνιος, Κώστας
Καλαφατίδης, Λεωνίδας Ζησιάδης και Γιώργος Φυντανόπουλος. Τα έργα τους
διακωμωδούσαν σκηνές της φοιτητικής ζωής, όπως αυτή εκτυλισσόταν στο συσσίτιο,
στην παράδοση, στην εξέταση, ενώ έδωσαν σχήμα και μορφή στον τύπο του
θεολόγου, του φιλολόγου, του γιατρού και του μαθηματικού. Όλα τα παραπάνω
εντυπωσίασαν πάρα πολύ το Διευθυντή της Αστυνομίας, που καθισμένος στην άκρη
της αίθουσας παρακολούθησε την εκδήλωση. 528
Μία μέρα πριν τη λήξη της έκθεσης το Σάββατο 1 Απριλίου, εορτάστηκε στο
αμφιθέατρο του πανεπιστημιακού Ανατομείου, η επέτειος της έναρξης των
μαθημάτων της Ιατρικής Σχολής. Όριο συμβατικό, αφού τα μαθήματα είχαν αρχίσει
νωρίτερα και η πρώτη συνεδρία των καθηγητών σε ολομέλεια πραγματοποιήθηκε
αργότερα. Παρόντες στη γιορτή ήταν ο Γενικός Διοικητής Μακεδονίας, οι
πανεπιστημιακές και πολιτικές αρχές, επιστήμονες, διανοούμενοι και πλήθος
φοιτητών. Σε αυτή μίλησαν ο πρύτανης του Πανεπιστημίου, Χ. Φραγκίστας και ο
κοσμήτορας της Σχολής, Κ. Αλεξανδρίδης. Από μέρους των φοιτητών μίλησε ο
πρωτοετής της σχολής Μ. Κοκοβίνης. 529
Εντωμεταξύ η τακτική της διοργάνωσης ενός χορού ανά Σχολή, που είχε
ακολουθήσει το Μάρτιο ο ΕΟΠ, συνεχίστηκε και αυτό το μήνα. Το βράδυ λοιπόν της
Τετάρτης 5 Απριλίου, ήταν να πραγματοποιηθεί η χοροεσπερίδα των πρωτοετών και
δευτεροετών φοιτητών της Νομικής, στην αίθουσα της Φοιτητικής Λέσχης. Στις 5:30
το απόγευμα γίνεται επέμβαση ανδρών της Γκεστάπο υπό τη συνοδεία
Ελευθερίου Λ., Το Πολυτεχνείο…, σ. 91-92, Θεοδοσίου Γ. Επιστολή στη γράφουσα…, Σακελλάρης
Β., «Το Πανεπιστήμιο…», σ. 39, Τομανάς Κ., Χρονικό…, σ. 248, Μήτρου Ν., «Ο γιορτασμός της
Εθνικής Επετείου στη Θεσσαλονίκη», περ. «Εθνική Αντίσταση», συλλογή 2η, Αύγουστος 1962, σ.
153-156, Τριάρχου Γ. Προσωπική συνέντευξη…,
527
Ιμβριώτης Γ., «Το κωμικό», περ. «Ξεκίνημα», τχ. 4, 15 Απριλίου 1944, σ. 84-85,
528
Βενιέρης Ν., «Η Α` χιουμοριστική έκθεση του ΕΟΠ», περ. «Ξεκίνημα», τχ. 4, 15 Απριλίου 1944,
σ. 101, Ιμβριώτης Γ., «Το πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης», περ. «Επιθεώρηση Τέχνης», αρ.
τεύχους 94-95, Οκτώβριος-Νοέμβριος 1962, σ. 468, Κεχαγιόγλου Γ., Πανεπιστήμιο…, σ. 37,
Χασιώτης Ι.Κ. – Αραβαντινός Δ., Το Πανεπιστήμιο…, σ. 441, Ελευθερίου Λ., Το Πολυτεχνείο…..,
σ. 77, Καφταντζής Γ., Θέατρο…, σ. 150, Φωτιάδης Θ., «Η πνευματική…», σ. 439,
529
Κύρου Μ. (Μ.Κ.), «Η επέτειος της ίδρυσης της Ιατρικής μας Σχολής», περ. «Ξεκίνημα», τχ. 4, 15
Απριλίου 1944, σ. 97-98, «Η επέτειος της Ιατρικής Σχολής της Θεσσαλονίκης», εφ. Ελεύθερο
Βήμα, 5 Απριλίου 1944, σ. 2, Ξανθόπουλος Ι., Κοινωνικά…, σ. 37, Γούλης Γ. – Πεντογάλος Γ,
Α.Π.Θ…, σ. 30,
526
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ταγματασφαλιτών, επικεφαλής των οποίων ήταν κάποιος Μπόνης, ο οποίος ήταν
επιστάτης στο Δημοτικό Νοσοκομείο. Με την είσοδο τους πυροβολούν στον αέρα για
εκφοβισμό και οδηγούν τους φοιτητές στην άκρη του τοίχου, προβαίνοντας σε
σωματική έρευνα και έλεγχο στις ταυτότητες. Στην έφοδο αυτή συνελήφθησαν τα
μέλη της επιτροπής χορού, δύο από τα μέλη της Φοιτητικής Επιτροπής της Λέσχης
(ΦΕΛ), τρεις φοιτητές τα ονόματα των οποίων ήταν γραμμένα σε ένα κατάλογο και
αρκετοί άλλοι χωρίς την ύπαρξη κάποιου ιδιαίτερου λόγου. Συνολικά συνελήφθησαν
εικοσιτρείς φοιτητές, εκ των οποίων και δύο φοιτήτριες, που όμως απολύθηκαν
αμέσως. Ανάμεσα στους συλληφθέντες ήταν οι, Γρηγόρης Θεοδοσίου, Κώστας
Τσάρτσαρος, Τάκης Χασήρ, Χρήστος Δημούδης, Λάκης Χριστινάκης, Νίκος
Ταγαράς, Μίμης Σουλιάδης, Χάρης Πεσεξίδης, Αναστάσης Αναστασιάδης, Ηλίας
Ελευθεριάδης, Νίκος Μυρωνίδης, Νίκος Ζαχόπουλος, Ευθυμιάδης κ.α. 530
Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν για ανάκριση στα κρατητήρια της SD, στην οδό Βασ.
Όλγας. Εκεί την ώρα της ανάκρισης κακοποιήθηκαν αρκετά και αργότερα οδηγήθηκαν στην κλινική Βαγιανού. Όταν έφτασαν τους χώρισαν σε δύο ομάδες των δέκα
ατόμων και τους στριμώξανε σε δύο υπόγεια δωμάτια της κλινικής. Την άλλη μέρα
για τη σωτηρία τους κινητοποιήθηκε ολόκληρο το Πανεπιστήμιο. Ο πρύτανης επικοινώνησε με το Διοικητή του τμήματος της Ειδικής Ασφάλειας κ. Ιωάννου, ο οποίος
τον διαβεβαίωσε πως μετά από δική τους έρευνα, διαπίστωσαν πως στο χορό δεν
έγινε τίποτα που να δικαιολογούσε τη σύλληψη. Προφανώς κάποιος είχε δώσει
ονόματα οργανωμένων φοιτητών στην ΕΠΟΝ και ακολούθησε η γερμανική επέμβαση. Παράλληλα πολυπληθείς επιτροπές έκαναν διαβήματα στο Μητροπολίτη και στο
Μαρκόυλ (Markull) διάδοχο του Μέρτεν, ενώ έξω από την κλινική μα-ζεύτηκαν
πολλοί φοιτητές οι οποίοι με τη σιωπηλή τους παρουσία συμπαραστέκονταν στους
κρατούμενους. Τελικά δέκα μέρες μετά τη σύλληψη τους, στις 14 Απριλίου, ημέρα
της Μεγάλης Παρασκευής, οι φοιτητές αφέθηκαν ελεύθεροι. 531 Πρώτα όμως αναγκάστηκαν να υπογράψουν δήλωση που έγραφε: «Οι υπογεγραμμένοι […] αφιέμεθα παρά
της Γερμανικής Αστυνομίας ελεύθεροι επειδή δεν προέκυψε ουδέν στοιχείον εις βάρος
μας και επειδή οι καθηγηταί μας εγγυήθηκαν δι’ ημάς. Υποσχόμεθα δε ότι δεν πρόκειται
να προβώμεν εις καμίαν ενέργειαν δυναμένην να βλάψη το Γ΄ Ράιχ». 532
Μετά την απελευθέρωση τους και επιστρέφοντας στην καθημερινότητα τους τα
μέλη της Φοιτητικής Επιτροπής Λέσχης (ΦΕΛ), εντείνανε τις προσπάθειες τους. Από
την αρχή του χρόνου με επανειλημμένες επισκέψεις στο Διεθνή Ερυθρό Σταυρό είχαν
ζητήσει τη δημιουργία βραδινού συσσιτίου. 533 Μετά μάλιστα και την επιδείνωση της
κατάστασης το Μάρτιο, όταν τα κατηχητικά συσσίτια σταμάτησαν να στηρίζουν το
φοιτητικό κόσμο, η ενίσχυση του συσσιτίου γινόταν επιτακτική. Οι προσπάθειες τους
τελικά καρποφόρησαν στα τέλη Απριλίου, με το Διεθνή Ερυθρό Σταυρό (ΔΕΣ) να
530

531

532

533

Η σύλληψη του Νίκου Ζαχόπουλου είχε ως αποτέλεσμα στο 4ο τεύχος του «Ξεκινήματος» να μην
αρθρογραφήσει και να απουσιάζει η στήλη: «Η κίνηση της ΦΕΛ». Γεγονός που το σχολιάζει με
εύσχημο τρόπο χωρίς να αναφέρει το λόγο, στο επόμενο τεύχος
Τη μέρα αυτή είχαν επισκεφτεί για πολλοστή φορά τις γερμανικές αρχές, ο πρύτανης μαζί με τον
κοσμήτορα της Φιλοσοφικής Α. Σιγάλα. Εκεί οι Γερμανοί τους διαβεβαίωσαν πως οι φοιτητές θα
απελευθερωθούν άμεσα, όπως και έγινε. Μετά από το επεισόδιο αυτό η Σύγκλητος απαγόρεψε τους
χορούς, αλλά και τις φοιτητικές συγκεντρώσεις. Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 8ον…, Συνεδρία 659
της 8ης Απριλίου 1944, σ. 149-150, Συνεδρία 661 της 26ης Απριλίου 1944, σ. 166, Αρχείο ΑΠΘ,
Η οργάνωση της ΕΠΟΝ θεώρησε την υπογραφή της δήλωσης αυτής ανεπίτρεπτο συμβιβασμό και
συγκάλεσε ειδικά ακτίφ όπου συζητήθηκε το θέμα. Με αποτέλεσμα να διαγράψει τους φοιτητές
αυτούς ως δηλωσίες. Καφταντζής Γ., Το Πανεπιστήμιο…, 1η εκδ., σ. 59-60, Ταγαράς Ν. και
Θεοδοσίου Γ. Επιστολές στη γράφουσα…, Καφταντζής Γ., Θέατρο…, σ. 149, Χασιώτης Ι.Κ. –
Αραβαντινός Δ., Το Πανεπιστήμιο…, σ. 442,
Παπαδόπουλος Τ., «Η κίνηση της ΦΕΛ», περ. «Ξεκίνημα», τχ. 1, 15 Φεβρουαρίου 1944, σ. 27,
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χορηγεί τρόφιμα για 1700 φοιτητές, αντί των 1400 και για 30 ημέρες το μήνα, αντί
των 18. Ενώ λίγο αργότερα ικανοποιεί και το διαρκές αίτημα τους για τη χορήγηση
βραδινού συσσιτίου. 534
Τον Απρίλιο κάνουν την πρώτη τους εμφάνιση και τα δύο νέα τμήματα της
Φοιτητικής Επιτροπής Λέσχης (ΦΕΛ), που είχαν αρχίσει να αναπτύσσονται από το
πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου: το Ταμείο Απόρων Φοιτητών (ΤΑΦ) και το
Υγειονομικό Τμήμα (ΥΤ). 535 Το ΤΑΦ διοργάνωσε στις 2 του μηνός, καλλιτεχνική
γιορτή στο Κρατικό Θέατρο με τη συμμετοχή των ηθοποιών του θεάτρου. Στη γιορτή
έγιναν δωρεές από το Γενικό Διοικητή Μακεδονίας, τον αναπληρωτή Δήμαρχο και
από άλλους εύπορους κατοίκους της Θεσσαλονίκης. Τα χρήματα μοιράστηκαν στους
άπορους φοιτητές, ώστε να γιορτάσουν με αξιοπρέπεια το Πάσχα που πλησίαζε. Το
άλλο Τμήμα το Υγειονομικό, πραγματοποίησε εκδρομή την Κυριακή του Θωμά 23
Απριλίου, στο σανατόριο «Σωτηρία». Προηγουμένως οι φοιτητές είχαν αγοράσει
τρόφιμα και με αυτοκίνητο του Ερυθρού Σταυρού, που μετέφερε τη χορωδία και το
Θεατρικό Τμήμα του ΕΟΠ, έφτασαν στο σανατόριο. Εκεί μία επιτροπή της ΦΕΛ και
του Υγειονομικού Τμήματος, με τον καθηγητή Ι. Ξανθάκη και τον επόπτη της Λέσχης
Α. Λύτη, μοιράσανε τα τρόφιμα στους άρρωστους φοιτητές. Αμέσως μετά στην αυλή
του σανατορίου, πραγματοποιήθηκε γιορτή με τραγούδια της χορωδίας και ένα σκετς
του Θεατρικού Τμήματος του ΕΟΠ. Αξίζει να σημειωθεί πως παρών στη γιορτή ήταν
και ο «υπουργός» Παιδείας, που την εποχή εκείνη είχε επισκεφτεί το Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης.
Οι φοιτητές της Φοιτητικής Επιτροπής Λέσχης (ΦΕΛ), δεν έχασαν την ευκαιρία και
την επόμενη μέρα παρουσιάστηκαν στον «υπουργό», αναλύοντας όλα τα ζητήματα
που αφορούσαν τη Φοιτητική Λέσχη και καλώντας τον παράλληλα να την
επισκεφτεί. Πράγματι το μεσημέρι της Τρίτης ο Λούβαρης ήταν στη Λέσχη και ως
γνήσιος πολιτικός, υποσχέθηκε πως σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομικών, θα
προσπαθήσει να επιλύσει τα επισιτιστικά προβλήματα των φοιτητών. Με την ίδια
ευκολία μάλιστα, είχε υποσχεθεί τρεις μέρες πριν, οικονομική ενίσχυση και στη
Διοικητική Επιτροπή του ΕΟΠ, τη Σύνταξη του «Ξεκινήματος» και τον Πρόεδρο της
Εποπτείας του ΕΟΠ, Α. Σιγάλα, που τον είχαν επισκεφτεί. Υποσχέσεις που φυσικά
δεν τήρησε. 536
Στο μεσοδιάστημα είχε πραγματοποιηθεί η πασχαλινή γιορτή του ΕΟΠ, που έγινε
την Κυριακή 16 Απριλίου στο Κρατικό Θέατρο, με συμμετοχή της χορωδίας και της
ορχήστρας του. Στο δεύτερο μέρος της γιορτής, έκανε την πρώτη του εμφάνιση και το
Θεατρικό Τμήμα, με το μονόπρακτο του φοιτητή Πάρι Οικονομίδη, το οποίο είχε
τίτλο «Φοιτητικές γκρίνιες». Ήταν μια φάρσα που παρουσίαζε με χιούμορ και
ζωντάνια τη φοιτητική καθημερινότητα. Οι φοιτητές που ερμήνευσαν τους ρόλους
ήταν οι: Γ. Παπαηλιού, Κ. Δόστη, Γ. Μπαλτάς, Τ. Λειβαδάς, Δ. Καρυώτης, Κ.
Χριστοδουλόπουλος και Πάρις Οικονομίδης. 537

534

535

536
537

Για την επιτυχία αυτή οι φοιτητές μέσω του περιοδικού τους, εκφράζουν τις ευχαριστίες τους στον
Πρόεδρο της Επιτροπής Φοιτητικής Πρόνοιας, Ι. Βογιατζίδη και τον επόπτη της Λέσχης Α. Λύτη.
Ζαχόπουλος Ν., «Η κίνηση της ΦΕΛ», περ. «Ξεκίνημα», τχ. 5, 1 Μαΐου 1944, σ. 123-124,
Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 8ον…, Συνεδρία 659 της 8ης Απριλίου 1944, σ. 147-148, Συνεδρία
662 της 3ης Μαΐου 1944, σ. 180, Αρχείο ΑΠΘ,
Υπεύθυνος ήταν ο καθηγητής της Ιατρικής Σχολής Νίκος Μιχαλακέας, Ανώνυμο, «Η κίνηση στη
ΦΕΛ», περ. «Ξεκίνημα», τχ. 3, 20 Μαρτίου 1944, σ. 22,
Ζαχόπουλος Ν., «Η κίνηση της ΦΕΛ», σ. 123-125,
Ανώνυμο, «Η πασχαλινή γιορτή του ΕΟΠ» περ. «Ξεκίνημα», τχ. 5, 1 Μαΐου 1944, σ. 125, Τομανάς
Κ., Το θέατρο…, σ. 207, Φωτιάδης Θ., «Η πνευματική…», σ. 439, Καφταντζής Γ., Το
Πανεπιστήμιο…, 2η έκδ., σ. 104-105,
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Τέλος τον ίδιο μήνα, χάρη στην ευαισθησία των μαθητριών και φοιτητριών που
ενεργοποιούνταν μέσω της «Μέριμνας του Παιδιού», αλλά και στο πλαίσιο
λειτουργίας της ΕΠΟΝ Πανεπιστημίου, το οποίο παρείχε ελευθερία κινήσεων και
σκέψης και ενίσχυε τη δημιουργικότητα, ξεκινούν οι διεργασίες για την ίδρυση του
«Οργανισμού Ψυχαγωγίας και Υγείας του Παιδιού» (ΟΨΥΠ). Βέβαια οι πρώτες
ενδείξεις είχαν εκδηλωθεί το Φεβρουάριο του 1944, όταν με πρωτοβουλία της
φοιτήτριας της Ιατρικής Άννας Θεοφυλάκτου, της Λουΐζας Λαούρδα και του Ν.
Ξηροτύρη, δημιουργήθηκε το Πρότυπο Κουκλοθέατρο, που αποτέλεσε τη βάση του
ΟΨΥΠ. 538 Αρχικά σκοπός τους ήταν να προσφέρουν χαρά στα άρρωστα παιδιά των
ιδρυμάτων της Θεσσαλονίκης. 539 Το επόμενο βήμα έγινε στις αρχές Απριλίου, όταν η
ίδια συντροφιά διοργάνωσε την πρώτη επίσημη παράσταση του κουκλοθέατρου. Σε
αυτή παραβρέθηκαν οι κυρίες της μεγαλοαστικής κοινωνίας της Θεσσαλονίκης,
πολλές εκ των οποίων ανήκαν στα συμβούλια των φιλανθρωπικών ιδρυμάτων της
πόλης. Στο πρόγραμμα της παράστασης που μοιράσανε οι φοιτήτριες της Μέριμνας,
γίνεται για πρώτη φορά λόγος για την ίδρυση ενός «οργανισμού ψυχαγωγίας παιδιού».
Η βάση για τη δημιουργία ενός ευρύτερου οργανισμού είχε τεθεί. 540
Η ιδέα και η πρωτοβουλία αυτή, έγινε δεκτή με ιδιαίτερη θέρμη από τον ΕΟΠ και
κατ’ επέκταση την ΕΠΟΝ και με σύνδεσμο το Θανάση Φωτιάδη, επιχειρήθηκε η
διεύρυνση της. Σε μια νέα παράσταση του κουκλοθέατρου στις 20 Ιουνίου, η οποία
διοργανώνεται πλέον από τον «Οργανισμό Ψυχαγωγίας και Υγείας του Παιδιού», η
Ελένη Βακαλό στην εισαγωγική ομιλία θέτει το πλαίσιο λειτουργίας του,
συγχαίροντας παράλληλα «τα παιδιά που τον ίδρυσαν». 541 Ο ΟΨΥΠ σε αντίθεση με
τον ΕΟΠ, λειτούργησε βάσει καταστατικού που εγκρίθηκε τον Ιούλιο από το
Πρωτοδικείο. 542 Με τη δράση του η ΕΠΟΝ επιχείρησε να αποκτήσει ερείσματα στον
τομέα της πρόνοιας και των παιδικών συσσιτίων, όπου κυριαρχούσαν οι
εκκλησιαστικές οργανώσεις και άλλοι παραδοσιακοί σύλλογοι και φορείς της πόλης
(ΕΟΧΑ, ΧΑΝ, Χριστιανική Ένωση Νεανίδων, Λύκειο Ελληνίδων, Άσυλο του
Παιδιού, ΝΟΘ, ΙΟΘ και Παπάφειο Ορφανοτροφείο). Ο οργανισμός συνδέθηκε άμεσα
με όλες τις επιμέρους οργανώσεις κοινωνικής πρόνοιας και άρχισε τη δράση του.
Οργάνωσε την «εβδομάδα του παιδιού» με γιορτές και διαλέξεις, με τη βοήθεια της
Φιλαρμονικής του Δήμου και της ορχήστρας και της χορωδίας του ΕΟΧΑ Αγίου
Μηνά. Επίσης, συνεργάστηκε με το Κρατικό Θέατρο για την ίδρυση Παιδικού
Θεάτρου. 543 Ενώ τέλος οργάνωσε παιδικές κατασκηνώσεις και παιδικά συσσίτια, σε
συνεργασία με τη Γενική Διοίκηση Μακεδονίας, το Διεθνή Ερυθρό Σταυρό και το
Βιοτεχνικό και Επαγγελματικό Επιμελητήριο και δημιούργησε παραρτήματα στη
Βέροια, την Έδεσσα και τη Νάουσα. 544
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Θεοφυλάκτου Α. Προσωπική συνέντευξη…,
Τσαλουχίδης Γ., «Μία έκκληση», περ. «Ξεκίνημα», τχ. 2, 1 Μαρτίου 1944, σ. 19,
Ανώνυμο, «Μία παράσταση του πρότυπου κουκλοθέατρου», περ. «Ξεκίνημα», τχ. 4, 14 Απριλίου
1944, σ. 99,
Βακαλό Ε., «Η ψυχαγωγία και το παιδί» περ. «Ξεκίνημα», τχ. 6-7, 1 και 15 Ιουνίου 1944, σ.140142,
Στο 8ο τεύχος του «Ξεκινήματος» που κυκλοφόρησε στις 15 Ιουλίου, υπάρχει διαφημιστικό πλαίσιο του ΟΨΥΠ, όπου επισημαίνεται ότι είναι αναγνωρισμένο σωματείο, τα γραφεία του οποίου είναι
στη «Μέριμνα του Παιδιού» επί της οδού Φιλικής Εταιρίας.
Καφταντζής Γ., Το Πανεπιστήμιο…, 2η έκδ., σ. 88, Μαχαίρας Ε., Η Τέχνη…, σ. 41-43, Ζορμπαλάς
Σ., ΕΠΟΝ…, σ. 119, Ελευθερίου Λ., Το Πολυτεχνείο…, σ. 79-80, Βαρών Ο., Ελληνικός…, τ. Β΄,
σ. 594-596,
«Προκηρύξεις ΟΨΥΠ», Ε263 και Ε281, Φάκελος Ε, Αρχείο ΕΠΟΝ, ΑΣΚΙ, Φωτιάδης Θ., «Η
πνευματική…», σ. 439-440, Γούναρης Β. – Παπαπολυβίου Π., Ο φόρος…, σ. 21, 82,
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Η εικόνα που παρουσίαζε κάθε βράδυ η παραλία της Θεσσαλονίκης, ιδίως κοντά
στη Λέσχη, με τις παρέες των φοιτητών να κρατούν στα χέρια τους, άλλος μια
καραβάνα στρατιωτική, άλλος ένα κουτί από κονσέρβα τυλιγμένο στο χαρτί και
άλλος ένα δοχείο κρεμασμένο με σύρμα ή με σπάγκο, ερχόταν σε αντίθεση με αυτή
της πολιτιστικής ανάτασης και ακόμη περισσότερο της αντίστασης στους
κατακτητές. 545 Αυτοί οι ίδιοι οι φοιτητές, διοργάνωσαν και έλαβαν μέρος στις
εκλογές που έγιναν στις 30 Απριλίου, για την εκλογή δέκα αντιπροσώπων από την
πόλη στο Εθνικό Συμβούλιο της ΠΕΕΑ. 546 Το κλίμα τρομοκρατίας που είχε
δημιουργηθεί από τους ταγματασφαλίτες και τους Γερμανούς, δεν άφηνε και μεγάλα
περιθώρια για τον τρόπο διενέργειας τους. Η ενημέρωση έγινε με τους συνήθεις
τρόπους, δηλαδή με προκηρύξεις, με συνθήματα στους τοίχους και με τα χωνιά. Σε
αυτές παρουσιαζόταν μία πρωτοπόρα είδηση, για πρώτη φορά σε εκλογές είχαν
δικαίωμα ψήφου οι γυναίκες και οι νέοι άνω των 18 χρονών. 547
Η υποψηφιότητα του Καφταντζή προτάθηκε από το Πανεπιστήμιο. Την ημέρα των
εκλογών, έγιναν συγκεντρώσεις σε όλες τις συνοικίες της Θεσσαλονίκης, στα
καφενεία, στους δρόμους και έξω από τις περισσότερες εκκλησίες της. Η μεγαλύτερη
ήταν των φοιτητών, που οργανώθηκε σε ένα καφενείο δίπλα στο Διοικητήριο και
ήταν πλαισιωμένη με ένοπλες ομάδες αυτοάμυνας. Υπεύθυνος για τη συγκέντρωση
ήταν ο φοιτητής της Νομικής, Λεόντιος Τριανταφυλλίδης. Μετά από μια σύντομη
ομιλία, ένας φοιτητής φώναξε με τον τηλεβόα: «Οι νέοι της Θεσσαλονίκης προτείνουν
σαν υποψήφιο εθνοσύμβουλο το Γιώργο Καφταντζή». Τότε όλοι οι συγκεντρωμένοι
ψηφίσανε δια βοής. Σύμφωνα με το Βαγγέλη Σακελλάρη, η ψηφοφορία έγινε ως εξής:
«Έρχεται το βράδυ ένας Ελευθεριάδης και αρχίζει να φωνάζει ότι γίνονται εκλογές για
το Εθνικό Συμβούλιο. "Θέλετε Επονίτες το Μαλέα" Κι ήταν καμιά δεκαριά γύρω του
και φωνάξανε: "Θέλουμε! Θέλουμε!"». 548
Το ίδιο διάστημα, γραμματέας της ΕΠΟΝ Θεσσαλονίκης αναλαμβάνει ο Λευτέρης
Ελευθερίου. Ο ραπτεργάτης Χριστόδουλος Φραγκουδάκης, που ήταν μέχρι τότε
γραμματέας, τοποθετείται στον εφεδρικό ΕΛΑΣ των δυτικών συνοικιών σαν
καπετάνιος. Ο Κώστας Λιναρδάτος που έχει καταφέρει να οργανώσει την ΕΠΟΝ
στην Πιερία, ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη και γίνεται γραμματέας του τομέα δυτικών
συνοικιών. Από την εποχή αυτή και μέχρι την απελευθέρωση, το Προεδρείο της
ΕΠΟΝ Θεσσαλονίκης, αποτελείται από τους φοιτητές, Λευτέρη Ελευθερίου, Βαγγέλη
Σακελλάρη, Απόστολο Βενέτη, Κατίνα Καρά, Σωκράτη Σιαπέρα και Κώστα
Λιναρδάτο. Ενώ Γραμματείς της ΕΠΟΝ Πανεπιστημίου μέχρι το τέλος της κατοχής
ανέλαβαν οι, Λεόντιος Τριανταφυλλίδης (Νομικής), Νεόφυτος Παναγής (Γεωπονίας),
Μιχαήλ Ροΐδης (Ιατρικής) και Γ. Μήττας (Φυσικομαθηματικής). 549
Ζαχόπουλος Ν., «Η κίνηση της ΦΕΛ», περ. «Ξεκίνημα», τχ. 6-7, 1 και 15 Ιουνίου 1944, σ. 144,
Στους Κορχυσάδες πήγαν περίπου 200 εθνοσύμβουλοι από όλη την Ελλάδα. Ανάμεσα στους 15
εθνοσυμβούλους της Ηπείρου ήταν και ο φοιτητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βρανούσης
Λέανδρος. Βρανούσης Λ., Συνεντεύξεις…, σ. 14, Ε.Λ.Ι.Α., εφ. Ελευθερία, αρ. φ. 29, 9 Μαΐου
1944, σ. 1, στο Κουζινόπουλος Σπ., Ελευθερία…, Καφταντζής Γ., Το Πανεπιστήμιο…, 2η εκδ., σ.
101-103, Ελευθερίου Λ., Το Πολυτεχνείο…, σ. 92-93,
547
Το περιεχόμενο των ανακοινώσεων από τα χωνιά ήταν το εξής: «Ακούστε την ΠΕΕΑ. Μιλάει για σας
τα παιδιά της Θεσσαλονίκης. Η ΠΕΕΑ είναι περήφανη για σας. Τρία χρόνια πρώτοι στους αγώνες του
λαού μας. Και κερδίσατε τη ζωή σας, φανήκατε άξια ελληνόπουλα. Γι’ αυτό η ΠΕΕΑ σας λέει "θα
ψηφίσετε και σεις όσοι από 18 χρονών κι απάνω γιατί φανήκατε άξιοι πολίτες, αληθινά ελληνόπουλα" […] Για πρώτη φορά στον τόπο μας θα ψηφίσουν γυναίκες. Για πρώτη φορά γυναίκες παίρνουν
μέρος στο ψηφοδέλτιο». Δ33 και Δ39, Φάκελος Δ, Κείμενα για τηλεβόες, Αρχείο ΕΠΟΝ, ΑΣΚΙ,
548
Σακελλάρης Β., Συνεντεύξεις…, σ. 2, Ε.Λ.Ι.Α.,
549
Καφταντζής Γ., Συνεντεύξεις…, σ. 2, Ε.Λ.Ι.Α., Καστάνης Ν., 70χρονη…, σ. 74, Ελευθερίου Λ., Το
Πολυτεχνείο…, σ. 89-90, Καφταντζής Γ., Το Πανεπιστήμιο…, 1η εκδ., σ. 25-26, Λάζος Χ.,
Ελληνικό…, σ. 301,
545
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Μετά από τα παραπάνω, η αντιστασιακή δραστηριότητα των φοιτητών έμπαινε σε
νέα βάση και δημιουργούσε καλύτερες διόδους συνεργασίας με τη νόμιμη εκπροσώπηση τους. Η οποία με όχημα τον ΕΟΠ κατάφερε να έχει δυναμικές και επιτυχημένες παραστάσεις, τόσο στον πολιτιστικό τομέα, όσο και σε αυτόν της πρόνοιας. Με
αποτέλεσμα ο αριθμός των φοιτητών που εντάσσονταν στην ΕΠΟΝ, όσο πλησίαζε η
απελευθέρωση να αυξάνεται συνεχώς. Το Μάιο λοιπόν ο ΕΟΠ, διοργάνωσε έκθεση
τέχνης των ζωγράφων Γ. Βακαλό, Χρ. Λεφάκη, Γ. Παραλή και Πολ. Ρέγκου, που
έγινε την Κυριακή 14 του μήνα στο Άσυλο του Παιδιού και τέθηκε κάτω από την
προστασία του Γενικού Διοικητή Μακεδονίας. Η εισήγηση και η παρουσίαση των
καλλιτεχνών, έγινε από καθηγητή Δ. Καββάδα. Στη συνέχεια ακολούθησε ένα μουσικό πρωινό, που έγινε στο Κρατικό Θέατρο στις 21 Μαΐου. Σε αυτό πήρε μέρος το
Μουσικό Τμήμα με την ορχήστρα και τις δύο χορωδίες του, παρουσιάζοντας ένα πρόγραμμα αξιώσεων. Ο φοιτητής Κ. Βάμβας, έπαιξε σόλο βιολί τη «Σκηνή Μπαλέτου»
με συνοδεία της ορχήστρας και η αντρική χορωδία τραγούδησε ελληνικά τραγούδια.
Οι πολιτιστικές δραστηριότητες του ΕΟΠ μέσα στο Μάη, συνεχίζονται με τη
διενέργεια τριών διαλέξεων που οργανώθηκαν από το Φιλολογικό Τμήμα. Στην
πρώτη ο Αγ. Τσομπανάκης, παρουσία μεγάλου αριθμού καθηγητών του
Πανεπιστημίου, του πρύτανη και πολλών διανοούμενων της πόλης, μίλησε με θέμα
«Η Δημοτική στις επιστήμες». Όπου αναδιατυπώνεται το γλωσσικό ζήτημα, το οποίο
βρισκόταν μεν σε μια ύφεση, αλλά δεν είχε αποφορτιστεί ακόμη από τις μνήμες των
όσων είχαν ακολουθήσει τους βαλκανικούς πολέμους. Προσδίδοντας μία ιδιαίτερη
βαρύτητα για τη θέση του Πανεπιστημίου στο ζήτημα και ενισχύοντας την
προοδευτική κατεύθυνση των νέων επιστημόνων, που θα έδινε σε λίγα χρόνια στην
κοινωνία. Ακολούθησαν δύο ακόμη διαλέξεις, του Γ. Βακαλό με θέμα «Σχέση Τέχνης
και Ζωής» και του Λ. Κουκούλα με θέμα «Το Ρωμαϊκό Θέατρο». 550
Στο πεδίο της πρόνοιας, το Υγειονομικό Τμήμα ξεκίνησε προσπάθειες τον ίδιο
μήνα, ώστε να οργανώσει μια υγειονομική εξέταση των φοιτητών από καθηγητές της
Ιατρικής Σχολής. Αρχικά παρουσιάστηκε στον πρύτανη Χ. Φραγκίστα, ο οποίος
αντιμετώπισε θετικά το θέμα και προέτρεψε τους φοιτητές να συνεχίσουν.
Ακολούθως στη Σύγκλητο, εφόσον εκθείασε το ρόλο της Ιατρικής Σχολής, με
εισήγηση του που έγινε δεκτή, της ζήτησε να αναλάβει τη «μέριμναν της εποπτείας
της υγείας των φοιτητών». 551 Την οργάνωση των ενεργειών, ως υπεύθυνος του
Υγειονομικού Τμήματος, την είχε ο καθηγητής της Ιατρικής Σχολής, Ν.
Μιχαλακέας. 552 Βέβαια η χρονική περίοδος που εξελισσόταν οι ενέργειες
δημιουργούσε προβλήματα, καθώς τα μαθήματα του Πανεπιστημίου είχαν λήξει και
πολλοί καθηγητές της Ιατρικής, είχαν φύγει για την Αθήνα. Θερμός υποστηρικτής της
προσπάθειας και βασικός συντελεστής της επιτυχίας, ήταν ο καθηγητής της Σχολής Γ.
Δεληγιάννης. Με τη δική πολύτιμη βοήθεια το Υγειονομικό Τμήμα πέτυχε, μέχρι τις
26 Ιουνίου του 1944, να ακτινοσκοπηθούν 904 φοιτητές, στα ακτινολογικά
εργαστήρια της «Μέριμνας του Παιδιού», που βρίσκονταν στην οδό Φιλικής
Εταιρείας όπου είχε κλινική παιδιών. Ενώ άλλοι 300 φοιτητές πήγαν στους ιδιώτες
ακτινολόγους, Αναγνωστάκη, Κρητικό, Πουλιάδη και Προύσαλη. 553 Από το σύνολο
550

551
552
553

Ν.Β, «Εκπολιτιστική Ζωή», περ. «Ξεκίνημα», τχ. 6-7, 1 και 15 Ιουνίου 1944, σ. 146-148,
Καφταντζής Γ., Το Πανεπιστήμιο…, 1η εκδ., σ. 60, Φωτιάδης Θ., «Η πνευματική…», σ.439,
Ελευθερίου Λ., Το Πολυτεχνείο…, σ. 78, Μαχαίρας Ε., Η Τέχνη…, σ. 42,
Πρακτικά Συγκλήτου, Βιβλίο 8ον…, Συνεδρία 663 της 17ης Μαΐου 1944, σ. 192, Αρχείο ΑΠΘ,
Ζαχόπουλος Ν., «Η κίνηση της ΦΕΛ», σ. 145-146,
Ο Θωμάς Παπαγεωργίου, ως μέλος της επιτροπής της Φοιτητικής Λέσχης, συνόδεψε μια ομάδα
δεκαπέντε φοιτητών στο ακτινολογικό εργαστήριο του πατέρα του Αναγνωστάκη. Παπαγεωργίου
Θ. Προσωπική συνέντευξη…,
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των εξετασθέντων, οι 241 βρέθηκαν φυματικοί με συμπτώματα ελαφρά και σοβαρά.
Επιπλέον όσοι φοιτητές είχαν οφθαλμολογικές παθήσεις, εξετάστηκαν από τον
οφθαλμίατρο Θ. Θεοφυλάκτου. 554
Οι ενέργειες των φοιτητών του Υγειονομικού Τμήματος δεν περιορίστηκαν στη
διενέργεια των εξετάσεων, αλλά κατάφεραν να συνδυάσουν τα αποτελέσματα τους με
αιτήματα για την ενίσχυση των πασχόντων φοιτητών. Έτσι την ίδια περίοδο που
διεξαγόταν οι εξετάσεις, επιτροπές του Υγειονομικού Τμήματος και της Φοιτητικής
Επιτροπής Συσσιτίων, επισκέπτονταν το Διεθνή Ερυθρό Σταυρό, όπου του παρέθεταν
τα στοιχεία τεκμηριώνοντας με τον καλύτερο τρόπο τα αιτήματα τους. Αποτέλεσμα
αυτού, ήταν το Τμήμα προστασίας Νεολαίας του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού, να
αναλάβει την προστασία του Μακεδόνα φοιτητή. Σε αυτό προσθέτοντας και τη
βοήθεια που προσέφερε η ΕΛΛΑ-ΤΟΥΡΚ, καταγράφεται μια ουσιαστική βελτίωση
του συσσιτίου. Παρά ταύτα η Φοιτητική Επιτροπή Συσσιτίου, δεν επαναπαύεται στις
επιτυχίες αυτές και καταφέρνει να παρακινήσει 500 φοιτητές, να υπογράψουν
υπόμνημα προς το Διεθνή Ερυθρό Σταυρό της Αθήνας, με το οποίο ζητούσαν
περαιτέρω βελτίωση του συσσιτίου. 555 Η πολύπλευρη δράση του ΕΟΠ
συμπληρώθηκε τον Ιούλιο από το Αθλητικό Τμήμα, το οποίο μετά την πρώτη του
παρουσία τον Οκτώβριο του 1943, είχε αδρανοποιηθεί. Η ποδοσφαιρική ομάδα του,
που στην πορεία του χρόνου είχε καταφέρει να εξοπλιστεί με τα απαραίτητα αθλητικά
είδη, διοργάνωσε την 1η Ιουλίου αγώνα με τον Άρη, οι εισπράξεις του οποίου
διατέθηκαν για τις ανάγκες των φυματικών φοιτητών. 556
Όλες αυτές οι ενέργειες είχαν ως αποτέλεσμα να καλυφθούν σε ικανοποιητικό
βαθμό οι επισιτιστικές ανάγκες, ιδίως των απόρων και ασθενών φοιτητών. Μεγάλος
αριθμός των οποίων διέμενε στον Οίκο Φοιτητή. Εκεί βέβαια όλοι ήταν οργανωμένοι
στην ΕΠΟΝ, εκτός από λίγους φοιτητές της Θεολογίας. Ο Οίκος εκτός από βάση
συγκρότησης των φοιτητικών επιτροπών για τις νόμιμες διεκδικήσεις τους,
λειτουργούσε και ως ορμητήριο για τις βραδινές εφόδους τους στους τοίχους της
πόλης. Κάποιο βράδυ οι φοιτητές της Νομικής, Γιάννης Τριάρχου και Γρηγόρης
Θεοδοσίου, οι οποίοι έγραφαν συνθήματα στην περιοχή της Αχειροποιήτου,
αντιλαμβάνονται ένα γερμανικό αυτοκίνητο που ήταν σταματημένο. Βλέπουν πως ο
οδηγός μέσα κοιμόταν καθώς περίμενε τον αξιωματικό. Αποφασίζουν να
ζωγραφίσουν ένα σφυροδρέπανο στο πίσω μέρος. Την ώρα που έγραφαν ο Γερμανός
ξυπνά. Αμέσως οι φοιτητές ρίχνουν την κόκκινη μπογιά πάνω στο αυτοκίνητο και
χάνονται στα γύρω στενά, προτού προλάβει να αντιδράσει. 557
Η πολύπλευρη αυτή δράση των φοιτητών του Οίκου, ενοχλούσε εκτός από τους
κατακτητές και τους ταγματασφαλίτες. Οι οποίοι την περίοδο Ιουνίου – Ιουλίου
πραγματοποιούν τρεις φορές μπλόκο. 558 Στην τελευταία από αυτές στις 26 Ιουλίου,
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Ανώνυμο, «Η κίνηση του Υγ. Τμήματος», περ. «Ξεκίνημα», τχ. 9-10, 30 Ιουλίου – 15 Αυγούστου
1944, σ. 196, Θεοφυλάκτου Α. Προσωπική συνέντευξη…, Πασπαλιάρης Π. – Σαρρής Κ., Τομές…,
σ. 3, 213, Καφταντζής Γ., Το Πανεπιστήμιο…, 1η εκδ., σ. 43, Καστάνης Ν., 70χρονη…, σ. 72,
Κοκοβίνης Κ., «Η κίνηση του Υγ. Τμήματος» και Ζαχόπουλος Ν., «Η κίνηση της ΦΕΛ», περ. «Ξεκίνημα», τχ. 8, 15 Ιουλίου 1944, σ. 173-174 και 175-176 αντίστοιχα, Καφταντζής Γ., ο.π., 1η εκδ.,
σ. 43,
Ένα μήνα μετά στις 13 Αυγούστου, αγωνίστηκε με την «Ένωση Θράκης» και τα έσοδα από τον
αγώνα αυτό οι φοιτητές τα διέθεσαν για τη βοήθεια των αναπήρων πολέμου του 1940-41.
Ανώνυμο, «Ζωή και κίνηση του ΕΟΠ», περ. «Ξεκίνημα», τχ. 8, 15 Ιουλίου 1944, σ. 174,
Καφταντζής Γ., ο.π., 1η εκδ., σ. 56-57, Χασιώτης Ι.Κ. – Αραβαντινός Δ., Το Πανεπιστήμιο…, σ.
442,
Θεοδοσίου Γ. Επιστολή στη γράφουσα…,
«Να μην ξαναπατήσουν στο Πανεπιστήμιο», εφ. Έφοδος, αρ. φύλλου 2, 15 Αυγούστου 1944, σ.1,
Φάκελος 5, Παράνομος Τύπος, Ε.Λ.Ι.Α.,
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τρεις άντρες των Ταγμάτων Ασφαλείας του Δάγκουλα, επισκέφτηκαν τον Οίκο
Φοιτητή και ζήτησαν τον ονομαστικό κατάλογο των φοιτητών που διέμεναν εκεί. Το
γεγονός γνωστοποιήθηκε και οι οργανωμένοι στην ΕΠΟΝ φοιτητές εξαφάνισαν τα
χαρτιά, τις προκηρύξεις, αλλά και μερικά όπλα που είχαν εκεί. Την επόμενη μέρα στις
10 το πρωί, ο φοιτητής της Φιλοσοφικής Θωμάς Παπαγεωργίου μόλις είχε σηκωθεί
και περπατούσε στο διάδρομο, όταν δύο ταγματασφαλίτες τον βλέπουν και τον
ρωτάνε: «Μήπως ο Θωμάς Παπαγεωργίου είναι εδώ;» Τότε συνδέοντας την παρουσία
τους με τη χθεσινή επίσκεψη, αντιδρά με ευστροφία και απαντά θετικά
συμπληρώνοντας: «Μόλις ανέβηκε επάνω για να διαβάσει», κατευθύνοντας τους στη
σοφίτα του 3ου ορόφου, που είχαν οι φοιτητές του Οίκου ως Αναγνωστήριο. Αμέσως
τότε οι ταγματασφαλίτες τρέχουν να συλλάβουν το Θωμά, ενώ αυτός στο
μεσοδιάστημα ντύνεται γρήγορα και χάνεται στα γύρω στενά. Έκτοτε δεν ξαναγύρισε
στον Οίκο Φοιτητή. 559 Δύο μέρες πριν στις 24 Ιουλίου, οι άντρες των Ταγμάτων
Ασφαλείας επιτέθηκαν και σε συγκέντρωση του ΕΑΜ στην Καλλιθέα. 560
Το κλίμα που επικρατούσε στην πόλη ήταν εκρηκτικό, με τους προς αποχώρηση
Γερμανούς να επιτίθενται σε ότι κινείται εκδικητικά και τους συνεργάτες τους
ταγματασφαλίτες, να τους συναγωνίζονται στην κτηνωδία. Μέσα σε αυτό οι φοιτητές
του Θεατρικού Τμήματος, πραγματοποιούν τις τελευταίες τους πρόβες για την
παράσταση που επρόκειτο να ανεβάσουν. Χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό που
διηγείται η φοιτήτρια Κική Χρυσάφη: «Στην τελευταία δοκιμή του έργου στο θέατρο
ΑΙΓΛΗ, οι γερμανοί με τους ταγματασφαλίτες έκαναν μπλόκο για να συλλάβουν τους
ηθοποιούς-φοιτητές, που ήταν κατά τις πληροφορίες τους κομμουνιστές. Εγώ μαζί με
όλους σχεδόν τους άλλους πηδήξαμε τον μαντρότοιχο και από τα ερείπια της εκκλησίας
του Αγίου Δημητρίου, εξαφανιστήκαμε στα γύρω σοκάκια». 561
Κάτω από αυτές τις συνθήκες η θεατρική ομάδα του ΕΟΠ ανεβάζει τη Δευτέρα 21
Αυγούστου, στο θερινό Κρατικό Θέατρο, τα «Αρραβωνιάσματα» του Δ. Μπόγρη, με
σκηνοθέτη το Μάνο Κατράκη. Οι φοιτητές που πήραν μέρος στην παράσταση ήταν
οι: Πάρις Οικονομίδης, Αλέκος Παυλίδης, Μάκης Παναγιωτίδης, Νίκος
Κουνιόπουλος, Δημήτρης Καρυώτης, Αχιλλέας Ιατρίδης, Κώστας Αποστολίδης,
Κώστας Χριστοδουλόπουλος, Γιάννης Μπαλτάς, Μαίρη Χριστοδούλου, Κική
Χρυσάφη, Άννα Μοράβα, Ασπασία Φαρμάκη και Α. Ξανθάκης. 562 Στο πρόγραμμα
που διένειμαν στο κοινό μεταξύ άλλων έγραφαν: «Ο Εκπολιτιστικός Όμιλος
Πανεπιστημίου έδωσε αγνές πνευματικές χαρές στο λαό της Θεσσαλονίκης και γι’ αυτό
αγαπήθηκε και στέριωσε στη λαϊκή ψυχή». Η παράσταση σημείωσε μεγάλη επιτυχία
με αποτέλεσμα να επαναληφθεί δύο φορές στις 28 Αυγούστου και άλλες δύο στις 4
Σεπτεμβρίου. Τα έσοδα διατέθηκαν στη «Μέριμνα του Παιδιού» και στο «Άσυλο του
Παιδιού». 563 Η τελευταία παρουσία του ΕΟΠ πριν την απελευθέρωση
πραγματοποιείται την Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου, όταν με φροντίδα του Εικαστικού
του Τμήματος, εγκαινιάζεται στο «Άσυλο του Παιδιού» έκθεση νέων καλλιτεχνών

Μπαλής Σ. και Παπαγεωργίου Θ. Προσωπική συνέντευξη…,
Γούναρης Β. – Παπαπολυβίου Π., Ο φόρος…, σ. 215,
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Τομανάς Κ., Το θέατρο…, σ. 208-209, Χασιώτης Ι.Κ. – Αραβαντινός Δ., Το Πανεπιστήμιο…, σ.
442, Καφταντζής Γ., Το Πανεπιστήμιο…, 1η εκδ., σ. 65, Φωτιάδης Θ., «Η πνευματική…», σ. 440,
Καφταντζής Γ., Θέατρο…, σ. 142,
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Οι φοιτητές της Νομικής Βίτωνας Νικολαΐδης και Γρηγόρης Θεοδοσίου ήταν κομπάρσοι και
υποδύονταν τους πελάτες καφενείου. Θεοδοσίου Γ. Επιστολή στη γράφουσα…,
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Α., «Ζωή και κίνηση του ΕΟΠ», περ. «Ξεκίνημα», τχ. 11-12, 1 και 15 Οκτωβρίου 1944, σ. 219-220,
Μαχαίρας Ε., Η Τέχνη…, σ. 43, Αναγνωστάκης Μ., «Μια αλησμόνητη παράσταση του ΕΟΠ», περ.
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(ζωγραφική, γλυπτική, σχέδιο, χαρακτική). Στην έκθεση συμμετείχαν και νέοι
ζωγράφοι, οι οποίοι δεν ήταν φοιτητές. 564
• Απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης
Από τις 9 έως τις 24 Σεπτεμβρίου, η πόλη βομβαρδίζεται από τους συμμάχους 22
φορές, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 57 πολίτες. 565 Παράλληλα, ο εφεδρικός ΕΛΑΣ
εντείνει τον ένοπλο αγώνα εναντίον των κατακτητών και των συνεργατών τους, σε
όλες τις συνοικίες της Θεσσαλονίκης. Αποτέλεσμα της συντονισμένης επίθεσης που
εξαπέλυσε, ήταν να καταλάβει τις συνοικίες με τους Γερμανούς να περιορίζονται στο
κέντρο της πόλης. Στις περιοχές αυτές πήγαιναν φοιτητές του Λόχου των
Σπουδαστών, που είχαν παραμείνει στην πόλη και δεν είχαν ανέβει στο βουνό. Εκεί
με το όπλο στο χέρι έπαιρναν τη θέση τους στις σκοπιές. Έτσι πάνω από την οδό
Κασσάνδρου η Θεσσαλονίκη δεν ελέγχονταν από τους Γερμανούς, ενώ σχεδόν κάθε
μέρα έκαναν έφοδο οι άνδρες των Ταγμάτων Ασφαλείας και υπήρχαν συμπλοκές.
Από αυτές η κορυφαία ήταν η μάχη της Νεάπολης στις 10 Οκτωβρίου, όπου οι
δυνάμεις του Δάγκουλα, τα τμήματα του Πούλου και του Κισά – Μπατζάκ,
επιτέθηκαν στον εφεδρικό ΕΛΑΣ. 566
Όσο περνούσαν οι μέρες τόσο ήταν έκδηλο ότι οι Γερμανοί αποχωρούν, αφήνοντας
στη θέση τους συνεργάτες τους, οι οποίοι μάταια επιχειρούσαν να ελέγξουν την πόλη.
Από τις 12 Οκτωβρίου που η ελληνική πρωτεύουσα απελευθερώνεται, η προσμονή
για την απελευθέρωση στη Θεσσαλονίκης διογκώνεται. Το ΕΑΜ και η ΕΠΟΝ
διοργανώνουν από τις 20 του μήνα διαδηλώσεις που διακρίνονται για τη
μαχητικότητα και τη μεγάλη συμμετοχή τους. 567 Την ίδια μέρα ο Αθ. Χρυσοχόου που
ανέλαβε Γενικός Διοικητής Μακεδονίας στις 7 Οκτωβρίου, αποκηρύσσει τα Τάγματα
Ασφαλείας. 568 Ενώ οι εφημερίδες του ΚΚΕ, «Λαϊκή Φωνή», του ΕΑΜ, «Ελευθερία»,
του ΕΛΑΣ, και της ΕΠΟΝ, «Λεύτερα Νιάτα», εκδίδονται μισονόμιμα από το 3ο
δεκαήμερο του Οκτωβρίου. 569
Από τις 22 του μήνα όλος ο λαός της Θεσσαλονίκης βρισκόταν στο πόδι. Τέσσερις
μέρες μετά, ανήμερα του Πολιούχου της, η πόλη ζούσε μέρες ανεπανάληπτου
ενθουσιασμού. Κέντρο των εκδηλώσεων και πάλι η Αγία Σοφία. Στην πλατεία ο
κόσμος είναι συγκεντρωμένος κατά χιλιάδες και περιμένει το τέλος της δοξολογίας.
Φάλαγγες Επονιτών φοιτητών κατακλύζουν το χώρο, αντιπρόσωποι του ΕΑΜ, της
ΕΠΟΝ και του ΚΚΕ μιλάνε για τη συμβολή των εθνικοαπελευθερωτικών
οργανώσεων στην απελευθέρωση της χώρας. Ακολουθεί η διαδήλωση με επικεφαλής
τους ανάπηρους πολέμου και προορισμό τις προτομές του Βότση και του Καρατάσου,
τις οποίες και στεφανώνουν. Κανείς δε φοβόταν πια τους 35000 Γερμανούς που είχαν
συγκεντρωθεί στο κάτω τμήμα της πόλης. Στην πόλη επικρατούσε επαναστατικός
ενθουσιασμός. 570 Ενθουσιασμός που τρόμαζε τους συνεργάτες των Γερμανών, καθώς
ένιωθαν ότι έμεναν μόνοι απέναντι σε δυνάμεις που δε μπορούσαν να
αντιμετωπίσουν στο επιχειρησιακό επίπεδο. Για το λόγο αυτό οι χωροφύλακες της
Εκατονταρχίας και οι ταγματασφαλίτες του Πούλου, του Δάγκουλα, και του Κισά
Μπατζάκ, συναθροίστηκαν στην πλατεία Αγίας Σοφίας και «υπό τας ευχάς των
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Φωτιάδης Θ., «Η πνευματική…», σ. 441, Χασιώτης Ι.Κ. – Αραβαντινός Δ., Το Πανεπιστήμιο…, σ.
442, Καφταντζής Γ., Το Πανεπιστήμιο…, 1η εκδ., σ. 60, Ελευθερίου Λ., Το Πολυτεχνείο…, σ. 78,
Γούναρης Β. – Παπαπολυβίου Π., Ο φόρος…, σ. 216, Τομανάς Κ., Το θέατρο…, σ. 206,
Θεοδοσίου Γ. Επιστολή στη γράφουσα…,
Ελευθερίου Λ., Το Πολυτεχνείο…, σ. 100-103,
Γούναρης Β. – Παπαπολυβίου Π., Ο φόρος…, σ. 217,
Ελευθερίου Λ., Το Πολυτεχνείο…, σ. 105,
Ελευθερίου Λ., ο.π., σ. 103, Δροσάκη Ε., Εν Θεσσαλονίκη…, σ. 126, Καφταντζής Γ., Το
Πανεπιστήμιο…, 1η εκδ., σ. 103,
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ιερέων των ταγμάτων», ορκίστηκαν να πολεμήσουν ως το τέλος τους
«κομουνισταλάρ». Μόλις τελείωσε η τελετή, οι ταγματασφαλίτες μέσω των οδών
Εγνατίας και Μοναστηρίου, πήραν το δρόμο για το Κιλκίς. Οι χωροφύλακες της
Εκατονταρχίας έμειναν συγκεντρωμένοι στη Χριστιανική Αδελφότητα Νέων
Θεσσαλονίκης (ΧΑΝΘ). 571
Η προγραμματισμένη αποχώρηση των Γερμανών για τις 29 Οκτωβρίου, τελικά δεν
έγινε. Όμως οι φοιτητές δεν μπορούσαν να περιμένουν, από τις 3 το απόγευμα
άρχισαν να συγκεντρώνονται στην αυλή του Πανεπιστημίου, τραγουδώντας
αντάρτικα και εθνικά τραγούδια. Η κεντρική είσοδος είχε στολιστεί σαν αψίδα με μια
επιγραφή: «Το Πανεπιστήμιο ελεύθερο και στην υπηρεσία του Λαού και της Νέας
Γενηάς». Μέσα στην αυλή ήταν στημένο ένα τεράστιο πανώ με την επιγραφή: «Το
Πανεπιστήμιο περήφανο για την συμβολή του στον απελευθερωτικό αγώνα». Η γιορτή
άρχισε με τον εθνικό ύμνο και ακολούθησε ομιλία ενός φοιτητή που έκανε έναν
απολογισμό της φοιτητικής δράσης στη διάρκεια της κατοχής. Στη συνέχεια άλλοι
ομιλητές καθόρισαν τα καινούρια καθήκοντα και το νέο ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει η ΕΠΟΝ στην ελεύθερη πλέον Ελλάδα. Η γιορτή έκλεισε με την τήρηση ενός
λεπτού σιγής εις μνήμη των συναδέλφων τους που σκοτώθηκαν στην κατοχή. 572
Την επόμενη ημέρα η Θεσσαλονίκη εκκενώνεται και από τα τελευταία γερμανικά
στρατεύματα. Δεν πρόλαβαν οι Γερμανοί να βγουν από την πόλη και άρχισαν όλες
μαζί οι καμπάνες να χτυπούν. Ο κόσμος ξεχύθηκε στους δρόμους, κατέβαινε από
όλες τις μεριές προς το κέντρο, αγκαλιάζονταν, χοροπηδούσαν και τραγουδούσαν. Η
Θεσσαλονίκη στολίστηκε με σημαίες ελληνικές και των συμμάχων. Οι πρώτοι
αντάρτες, που στάθμευαν στη Γεωργική Σχολή, μπήκαν από τα ανατολικά της πόλης
μετά τις 2 το μεσημέρι. Ο λαός τους υποδέχτηκε με ενθουσιασμό, τους σήκωνε στα
χέρια, τους χειροκροτούσε, τους στεφάνωνε. 573 Τα τμήματα από το 1ο Σύνταγμα του
ΕΛΑΣ Θεσσαλονίκης κατευθύνθηκαν προς τη ΧΑΝ, όπου ήταν συγκεντρωμένοι οι
χωροφύλακες της Εκατονταρχίας και τους περικύκλωσαν. Υπήρχε ορατός ο κίνδυνος
της σύγκρουσης, τελικά όμως μετά από διαπραγματεύσεις οι άντρες του ΕΛΑΣ τους
αφόπλισαν. 574
Στις 5:30 το απόγευμα η ΕΠΟΝ Πανεπιστημίου ξεκινάει λαμπαδηφορία, με την
Επονίτικη σημαία μπροστά. 575 Πρωτοπόροι της παρέλασης των φοιτητών ήταν οι
Τάκης Τσώτος, Τάκης Χασήρ, Πάνος Θασίτης και Θανάσης Φωτιάδης, με
σημαιοφόρο το γραμματέα της ΕΠΟΝ Θεσσαλονίκης, Βασίλη Καλακανίδη
(Φαίδωνα). 576 Η πορεία περνάει από το Λεωφόρο Νίκης, Β. Γεωργίου, Ευζώνων και
Τομανάς Κ., Χρονικό…, σ. 253,
«Η απελευθέρωση του Πανεπιστημίου», εφ. Έφοδος, αρ. φύλλου 8…, σ. 2,
573
Αξίζει να σημειωθεί ότι βάσει της συμφωνίας της Καζέρτα, ο ΕΛΑΣ της Μακεδονίας δεν
επιτρεπόταν να περάσει τον Αξιό και να προχωρήσει στην Θεσσαλονίκη. Ο Μάρκος Βαφειάδης,
όμως με την σιωπηρή συγκατάθεση του στρατηγού και αντιπροέδρου της ΠΕΕΑ, Ευριπίδη
Μπακιρτζή, μετέφερε με πλοιάρια του ΕΛΑΝ αντάρτες στην Χαλκιδική, ενώ ο κύριος όγκος της
Ομάδας Μεραρχιών Μακεδονίας βρισκόταν στην Βέροια. Στη συνέχεια τη νύχτα της 28ης προς 29η
του Οκτώβρη τμήματα του ΕΛΑΣ προωθήθηκαν στην Άνω Πόλη, στη Νεάπολη και στην περιοχή
του κέντρου της πόλης. Τομανάς Κ., Χρονικό…, σ. 253-254, Κουπαράνης Π., Η Θεσσαλονίκη…,
σ. 208-209, Ζωίδης Γ., Καΐλας Μ., Μαματζής Τ., Αθανασίου Φ., Ασούρας Γ., Ιστορία…, σ. 301,
Δροσάκη Ε., Εν Θεσσαλονίκη…, σ. 129,
574
Ο Μάρκος Βαφειάδης στο τηλεγράφημα του που κοινοποιούσε την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης αναφέρει μεταξύ άλλων: «Εστία εθνοπροδοτών ΧΑΝ παρέδωσε βαρύ οπλισμό, στοπ. Θα αναγκαστεί εις παράδοσιν, στοπ.». Γεωργιάδης Σ., Θεσσαλονίκη…, σ. 294, Δροσάκη Ε., ο.π., σ. 128,
575
Στις 29 Οκτωβρίου η ΕΠΟΝ Πανεπιστημίου είχε κυκλοφορήσει προκήρυξη που καλούσε όλους
τους φοιτητές να λάβουν μέρος στον εορτασμό της επόμενης ημέρας. «Προκήρυξη ΕΠΟΝ
Πανεπιστημίου, 29 Οκτωβρίου 1944», Ε331, Φάκελος Ε. Αρχείο ΕΠΟΝ, ΑΣΚΙ,
576
Δημητρίου Π., Εκ βαθέων…, σ. 110, Καφταντζής Γ., Το Πανεπιστήμιο…, 2η εκδ., σ. 186,
571
572
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Λεωφόρο Στρατού, τραγουδώντας εμβατήρια. Στο δρόμο συναντά τους αντάρτες του
ΕΛΑΣ και συνεχίζουν μαζί στις συνοικίες. Με φωτοβολίδες, πυροβολισμούς στον
αέρα και ζητωκραυγές γιορτάζουν την απελευθέρωση. Καταλήγουν σε μια μεγάλη
συγκέντρωση μπροστά στα γραφεία της ΕΠΟΝ, όπου τραγουδούν τον εθνικό ύμνο
και το «Επέσατε θύματα». 577 Παράλληλα μια οχταμελής ομάδα του Λόχου φοιτητών,
με επικεφαλής το Βαγγέλη Μηλιόπουλο άρχισε να περιπολεί στη γύρω περιοχή. Λίγο
προτού νυχτώσει, εμφανίστηκε μια μοτοσικλέτα με δύο Γερμανούς στρατιώτες και
κατευθύνθηκε προς το εργοστάσιο ηλεκτρισμού. Ο ένας εκ των Γερμανών
φορτωμένος με δυναμίτη, κατεβαίνει και προχωράει καλυπτόμενος προς το
εργοστάσιο. Οι φοιτητές πυροβολούν και ξεκινά ανταλλαγή πυρών, όταν σε κάποια
στιγμή ο Γερμανός πέφτει νεκρός. Ο άλλος στρατιώτης ανεβάζει το νεκρό συνάδελφο
του στη μοτοσικλέτα και έφυγε. 578
Αμέσως η εξουσία πέρασε στα χέρια του ΕΑΜ. Στη θέση της Γενικής Διοίκησης
Μακεδονίας, τοποθετήθηκε η Διοικούσα Επιτροπή Μακεδονίας (ΔΕΜ), που την
αποτελούσαν ο γιατρός Λεωνίδας Καραμαούνας της αριστεράς των Φιλελευθέρων, ο
Φίλιππος Παπαδόπουλος, βουλευτής του Ενωτικού Κόμματος το 1936, και ο
Παναγιώτης Καλλιδόπουλος, του Σοσιαλιστικού Κόμματος του Σβώλου. Οι Άγγλοι
έφτασαν στη Θεσσαλονίκη στις 31 Οκτωβρίου και κατέλαβαν θέσεις γύρω από
αυτήν. 579 Δύο μέρες μετά, στις 2 Νοεμβρίου, γιορτάστηκε επίσημα η απελευθέρωση
της πόλης, με συγκέντρωση-επιμνημόσυνη δέηση που έγινε στην πλατεία Αγίας
Σοφίας. Ενδεικτικό του κλίματος που υπήρχε στην πόλη, είναι πως στην τελετή δε
χοροστάτησε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Γεννάδιος, αλλά ο Μητροπολίτης
Κοζάνης Ιωακείμ. Σε αυτή παραβρέθηκαν η ηγεσία του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ Μακεδονίας,
εκπρόσωποι της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, ο Άγγλος στρατηγός Ρίτσαρντ
Κάρπελ και Άγγλοι αξιωματικοί του στρατού και του ναυτικού. Ακολούθησε
παρέλαση όπου συμμετείχαν αντιπροσωπείες διαφόρων κοινωνικών ομάδων της
πόλης, ανάμεσα τους και αυτή των φοιτητών, με σημαιοφόρο το Μήτσο Μπαμπαλίτη
και παραστάτες δίπλα του το Θανάση Φωτιάδη και το Λεόντιο Τριανταφυλλίδη. Την
τελετή έκλεισε η χορωδία του Πανεπιστημίου, που τραγούδησε με μαέστρο τον
Μιχάλη Χατζημιχάλη, το πένθιμο εμβατήριο του Σοστάκοβιτς «Επέσατε θύματα
αδέλφια εσείς». 580
Είχε έρθει η ώρα της απόδοσης τιμής αλλά και της τιμωρίας, της ανασκόπησης
αλλά και της προοπτικής. Η ελευθερία ήταν πλέον ακριβοπληρωμένο κεκτημένο και
η αναγέννηση της Ελλάδας κοινή επιδίωξη. Οι ίδιες λέξεις και έννοιες, κάτω από τις
οποίες συντάσσεται όλη η ελληνική κοινωνία, αποκτούν διαφορετικό νόημα ανάμεσα
στις διάφορες κοινωνικές ομάδες, τις αντιστασιακές οργανώσεις, τους πολιτικούς
τους αντιπροσώπους και τους παραδοσιακούς πολιτικούς σχηματισμούς. Ποιος είναι
προδότης και ποιος αγωνιστής, ποιος έκανε γνήσια αντίσταση και ποιος
συνεργάστηκε με τους κατακτητές, τι είδους ελευθερία θέλουμε και με ποιο τρόπο θα
γίνει η αναγέννηση της Ελλάδας; Ερωτήματα που δεν τίθενται μέσα σε ένα
περιβάλλον πολιτικής και κοινωνικής ομαλότητας, αλλά μέσα σε μια διχασμένη
κοινωνία όπου ο εμφύλιος είχε καταστρέψει τους αρμούς του κοινωνικού της ιστού,
γεγονός που μετατρέπει τις απαντήσεις σε κοινωνικά χάσματα, με τις γεφυροποιές
τάσεις να απουσιάζουν.
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«Η λαμπαδοφορία της ΕΠΟΝ Πανεπιστημίου», εφ. Έφοδος, αρ. φύλλου 8…, σ. 1,
Καφταντζής Γ., Το Πανεπιστήμιο…, 1η εκδ., σ. 180, Ελευθερίου Λ., Το Πολυτεχνείο…, σ. 104-105
Ελευθερίου Λ., ο.π., σ. 106-107, Δροσάκη Ε., Εν Θεσσαλονίκη…, σ. 131,
Δροσάκη Ε., ο.π., σ. 132, Χασιώτης Ι.Κ. – Αραβαντινός Δ., Το Πανεπιστήμιο…, σ. 442,
Καφταντζής Γ., Το Πανεπιστήμιο…, 2η εκδ., σ. 188, Ιωάννου Γ., Το δικό…, Έκδοση 10η, σ. 105,
Καφταντζής Γ., Θέατρο…, σ. 61, Χασιώτης Ι.Κ. – Αραβαντινός Δ., Το Πανεπιστήμιο…, σ. 442,
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Η απελευθέρωση στη Θεσσαλονίκη, όπου κυριαρχεί το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ, της
προσδίδει διαφορετικά χαρακτηριστικά από αυτά της Αθήνας. Η σιωπηλή
πλειοψηφία των πολιτών της συντάσσεται με τις κυρίαρχες δυνάμεις, ενώ στο
Πανεπιστήμιο το οποίο αναβάλει όλες τις σπουδαστικές του δραστηριότητες, οι
φοιτητές συνεχίζουν την πολυεπίπεδη δράση τους εστιάζοντας στην αναγέννηση της
Ελλάδας. Σε αυτό συντελεί και η απουσία άλλων φοιτητικών οργανώσεων. Στη
δράση των φοιτητών τώρα προστίθεται και η ενισχυμένη παρουσία του κόμματος,
καθώς όπως έχει ειπωθεί η ΕΠΟΝ του Πανεπιστημίου, μέσω του Εκπολιτιστικού
Ομίλου είχε αποκτήσει ευρύτερα χαρακτηριστικά, τα οποία είχαν σπάσει τα
κομματικά στεγανά. Η φοιτήτρια Ιατρικής Θεοφυλάκτου Άννα, που ήταν από τους
πρωτεργάτες της ίδρυσης του «Οργανισμού Ψυχαγωγίας και Υγείας του Παιδιού»
(ΟΨΥΠ), ισχυρίζεται πως μετά την απελευθέρωση το ΕΑΜ τους ανάγκασε να
σταματήσουν τη δράση τους. 581
Χαρακτηριστικό παράδειγμα βέβαια της μεταβολής αυτής, είναι η μετατροπή του
«Ξεκινήματος» σε όργανο της ΕΠΟΝ. Με χαρακτήρα που δεν επιδέχεται
παρερμηνείες, ως προς τον ιδεολογικοπολιτικό του προσανατολισμό, με άρθρα και
κείμενα προπαγανδιστικού περιεχομένου, αλλά και απουσία πλουραλιστικού
πνεύματος. Δεν υπάρχουν πλέον οι στήλες που αφορούσαν επιστημονικά άρθρα και
μελέτες, βιβλιοκρισίες και αλληλογραφία, ενώ απουσιάζει ο μετριοπαθής σχολιασμός
της επικαιρότητας. Τώρα το εμφυλιοπολεμικό κλίμα μεταφέρεται και στο επίπεδο της
κουλτούρας και μάλιστα με πρωτοφανή οξύτητα. Κατ’ αυτό τον τρόπο, χάνει την
αυτονομία που απολάμβανε λόγω των ειδικών συνθηκών, που επικρατούσαν στους
δίσεκτους μήνες της κατοχής. Η μετάλλαξη αυτή δηλώνεται ρητά στο κύριο άρθρο
του τεύχους του Νοεμβρίου, το οποίο υπογράφει ο γραμματέας της ΕΠΟΝ
Μακεδονίας, Πάνος Δημητρίου. Με αυτό καθιερώνεται η πρωτοκαθεδρία του
κόμματος αυθεντία, «που η ηγεσία του ξέρει τα πάντα, μπορεί να μιλάει για τα πάντα
και να κατευθύνει τα πάντα». 582
Κατ’ αυτόν τον τρόπο τελειώνει η κατοχική περίοδος, με τους φοιτητές
οργανωμένους και μη, να αναζητούν να βρουν φίλους και συντρόφους. Άλλους να
βρίσκουν και για άλλους να μαθαίνουν πως δε θα τους δουν ποτέ. Τους Επονίτες να
σμίγουν τις φωνές τους στο Πανεπιστήμιο, γύρω από το ουμανιστικό όραμα της
αριστεράς και αντιφατικά, παρασυρμένοι από το εμφυλιοπολεμικό κλίμα, να
αποκλείουν τις διαφορετικές απόψεις και να υποτάσσονται στην κομματική αλήθεια.
Καλλιεργώντας ένα κλίμα αντιεπονίτικης συσπείρωσης, που θα εκδηλωθεί με μεγάλη
ένταση μετά τα Δεκεμβριανά. 583 Έτσι κλείνει ο κατοχικός κύκλος.

Θεοφυλάκτου Α. Προσωπική συνέντευξη…,
Δημητρίου Π., «Για καινούριους δρόμους», περ. «Ξεκίνημα», τ. Β`, τχ. 1, Νοέμβριος 1944, σ. 1-3,
Μουχάγιερ Χ., «Ξεκίνημα»…, σ. 24-27,
583
Την εποχή αυτή διαλύεται και ο Εκπολιτιστικός Όμιλος του Πανεπιστημίου, καθώς στις 3 Απριλίου
του 1945, μετά από απόφαση της Πρυτανείας επεμβαίνει η αστυνομία στη Φοιτητική Λέσχη και
την κλείνει για δύο μήνες. Αιτία ήταν τα επεισόδια μεταξύ των φοιτητών της ΕΠΟΝ και της
νεοϊδρυόμενης εθνικιστικής Μορφωτικής Ένωσης Ελλήνων Φοιτητών (ΜΕΕΦ). Την περίοδο αυτή
είχαν αρχίσει οι διώξεις εναντίον των φοιτητών που πήραν μέρος στην εθνική αντίσταση με την
ΕΠΟΝ. Μπροστά σε αυτή την εξέλιξη η οργάνωση ίδρυσε στη θέση του ΕΟΠ, στις 16 Δεκεμβρίου
του 1945, ένα άλλο σωματείο με τίτλο «Ένωσις Φίλων των Φοιτητών Βορείου Ελλάδος» και το
«Φοιτητικό Ερασιτεχνικό Καλλιτεχνικό Όμιλο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης». Καφταντζής Γ., Το
Πανεπιστήμιο…, 1η εκδ., σ. 72, Καφταντζής Γ., Θέατρο…, σ. 123-124, «Λέσχη και εκπολιτισμός»,
Τομεακό Συμβούλιο ΕΠΟΝ Πανεπιστημίου, Δεκέμβριος 1945, Ε329β, Φάκελος Ε, Αρχείο ΕΠΟΝ,
ΑΣΚΙ,
581
582
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Κάθε πανεπιστημιακό ίδρυμα, αλλά και κάθε Σχολή, μεταφέρουν στην πορεία του
χρόνου τις βασικές γενεσιουργές παραμέτρους, που έδρασαν κατά την περίοδο της
ίδρυσης τους, οι οποίες όντας δομικά συστατικά του οικοδομήματος τους,
διαμορφώνονται και εμπλουτίζονται μέσα από μια σχέση αλληλεπίδρασης με το
κοινωνικό, πολιτικό και το οικονομικό γίγνεσθαι του νεότερου ελληνικού κράτους.
Αποκτούν κατ’ αυτό τον τρόπο τη δική τους ιστορία, τη δική τους παράδοση. Ιστορία
που αντανακλάται στους καθηγητές και το προσωπικό τους, αλλά ακόμη και στο
κτίριο και τις αίθουσες τους, χρωματίζοντας όλα εκείνα τα μέρη που συνθέτουν το
καθημερινό πλαίσιο, μέσα στο οποίο εντάσσεται, ζει και δρα ο φοιτητής.
Επομένως, το κάθε ίδρυμα ακολουθώντας τις δικές του ιδιαίτερες ιστορικές
παρακαταθήκες και εντασσόμενο στο ευρύτερο κοινωνικοπολιτικό πλαίσιο της
εποχής, υποδέχεται την έναρξη του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου. Κοινή συνισταμένη
όλων των ΑΕΙ, η οποία είχε μορφοποιηθεί στα χρόνια της δικτατορίας της 4ης
Αυγούστου και συνέδεε τις διαφορετικότητες που διαμορφώνουν το πλαίσιο
λειτουργίας τους, ήταν η παρουσία και η επέμβαση του καθεστώτος, όσον αφορά στα
διοικητικά, πανεπιστημιακά και φοιτητικά ζητήματα. Δεσπόζουσα θέση στη σχέση
εξάρτησης που είχε αναπτυχθεί, κατείχαν η παρεμβατική πολιτική στην επιλογή του
διδακτικού τους προσωπικού, αλλά και ο περιορισμός των ακαδημαϊκών τους
ελευθεριών. Χαρακτηριστικά που υποθήκευαν την αυτοτέλεια των ιδρυμάτων και
εξακολούθησαν να υφίστανται κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ενώ υιοθετήθηκαν από
τις κατοχικές «κυβερνήσεις», καταδεικνύοντας την ιστορική συνέχεια της μετάβασης
από ένα ανελεύθερο δικτατορικό καθεστώς, στο επίσης ανελεύθερο καθεστώς της
ξενικής κατοχής και των ξενόδουλων «κυβερνήσεων» του.
Προσθετικό στοιχείο, που τα χρόνια της κατοχής παρεμβαίνει στις σχέσεις
εξάρτησης πολιτείας και ΑΕΙ, είναι η παρουσία των αρχών κατοχής και των πλήρως
ελεγχόμενων από αυτές «κυβερνήσεων» τους. Μια παράμετρος που προσδίδει
διαφορετική δυναμική στις εν λόγω σχέσεις, χρωματίζοντας τες με χαρακτηριστικά
που μπορούν να αποδώσουν τη μομφή της συνεργασίας με τον κατακτητή. Είναι
επομένως χρήσιμο να διαχωριστούν τα φαινόμενα συνεργασίας, από την ανοχή των
ΑΕΙ σε πολιτικές παρεμβάσεις. Διαφορετικά λοιπόν αξιολογείται η συμμετοχή των
καθηγητών του Πανεπιστημίου Αθηνών, Κωνσταντίνου Λογοθετόπουλου και
Νικόλαου Λούβαρη στις κατοχικές «κυβερνήσεις» και διαφορετικά η συγχαρητήρια
επιστολή της Συγκλήτου του ιδρύματος προς τον πρώτο κατοχικό «πρωθυπουργό»,
αλλά και η σύγκριση των ψηφισμάτων της μετά τους θανάτους του Ιωάννη Μεταξά
και του Κωστή Παλαμά. Καθώς η μεν πρώτες περιπτώσεις αποτελούν ένδειξη
εθνικής μειοδοσίας έναντι των αρχών κατοχής, ενώ οι δεύτερες καταδεικνύουν το
μέγεθος της πολιτικής υποτέλειας των πανεπιστημιακών αρχών στην εκάστοτε
κυβερνητική εξουσία.
Η ενεργή συμμετοχή του Πανεπιστημίου Αθηνών στα κατοχικά πολιτικά δρώμενα,
με τη συνεχή παρουσία καθηγητών του στο θώκο του υπουργείου Παιδείας καθ’ όλη
τη διάρκεια της κατοχής, προσδίδει και το μέτρο του διαφορετικού βαθμού
παρέμβασης των «κυβερνήσεων» στο κάθε ίδρυμα ξεχωριστά. Όπως συνάγεται από
τα παραπάνω, το Πανεπιστήμιο Αθηνών αναδεικνύεται σε πομπό πολιτικών
εξελίξεων και ταυτόχρονα δέκτη «κυβερνητικών» παρεμβάσεων. Επαναδιατυπώνοντας τη σχέση της εμπλοκής του στην πολιτική ζωή του τόπου, την οποία είχε «κληρονομήσει» υιοθετώντας τα βασικά χαρακτηριστικά του θεσμού του πανεπιστημίου,
όπως αυτά διαμορφώθηκαν μέσα από τη διαχρονική πορεία του στην Ευρώπη και
θεσμοθετήσει μετά την επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου του 1843. Μια σχέση που
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στην πορεία του χρόνου το ανήγαγε σε ρυθμιστικό παράγοντα πολιτικοκοινωνικών
πολιτιστικών εξελίξεων, αλλά και δέκτη ισχυρών πολιτικών παρεμβάσεων.
Η στενή επαφή λοιπόν του ιδρύματος με τις κατοχικές «κυβερνήσεις», πριμοδότησε
και την επιβολή της αυθαίρετης βούλησης τους, στην επιλογή του διδακτικού του
προσωπικού, το διορισμό αντί εκλογής των συγκλητικών του αρχών το ακαδημαϊκό
έτος 1942-43, την επίμονη πίεση για την αποδοχή του νόμου του Σακελλαρίου και τη
διακοπή των μαθημάτων μετά την άρνηση της Συγκλήτου, τις παραιτήσεις συγκλητικών και τις απολύσεις καθηγητών ως αποτέλεσμα των προηγούμενων, την καθαίρεση
του πρύτανη και την προσωρινή του φυλάκιση και τέλος το χαρακτηρισμό του
Πανεπιστημίου ως «κομουνιστικό». Είναι εύλογο πως οι παρεμβάσεις των κατοχικών
«κυβερνήσεων», ήταν άμεσα συνυφασμένες και εντείνονταν ανάλογα με τις δράσεις
των πανεπιστημιακών αρχών. Ιδίως όταν αυτές έθεταν υπό αμφισβήτηση κυρίαρχες
πολιτικές τους επιλογές ή τις έφερναν σε δύσκολη θέση έναντι των κατοχικών αρχών.
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονταν, η άρνηση του ιδρύματος να νομιμοποιήσει τους
αυθαίρετους διορισμούς, η συμμετοχή του στα διάφορα υπομνήματα κατά των
βουλγαρικών και γερμανικών θηριωδιών, αλλά και η αδυναμία του κατά την
κυβέρνηση να χειραγωγήσει και να ελέγξει το φοιτητικό σώμα.
Όλα όσα προαναφέρονται, δε συνάντησαν την ενιαία στάση του διδακτικού
προσωπικού του ιδρύματος. Στάση που προσδιορίζεται από δύο χαρακτηριστικά, που
έχουν τη βάση τους στη φυσιογνωμία του ιδρύματος, η οποία σχηματοποιήθηκε στην
πορεία του χρόνου. Με τις ιδεολογικοπολιτικές διεργασίες που αναπτύσσονταν στο
εσωτερικό του, άλλες φορές να χαρακτηρίζονται από τη σύμπλευση με την
κυβερνητική εξουσία και άλλες από την πάλη για την ανατροπή της. Ενώ ο ρόλος του
ιδρύματος να μεταλαμπαδεύσει τις αξίες του αρχαιοελληνικού πολιτισμού στη
νεότερη Ελλάδα, συνδέοντας πρωτίστως την ιστορική συνέχεια του έθνους, με τη
χρήση της αρχαίας ελληνικής γλώσσας και της καθαρεύουσας, το έθεσε στο
επίκεντρο της γλωσσικής διαμάχης των αρχών του 20ου αιώνα. Έτσι, με κυρίαρχα τα
δύο αυτά χαρακτηριστικά, μορφοποιήθηκαν αντίρροπες προοδευτικές και συντηρητικές τάσεις, που δημιούργησαν αντίστοιχους πυρήνες στις διάφορες Σχολές του. Με τη
Φιλοσοφική πρωτίστως και τη Θεολογική δευτερευόντως, να κρατούν τα σκήπτρα
της συντήρησης και τις Νομική, Ιατρική και Φυσικομαθηματική, να είναι πιο δεκτικές σε φιλελεύθερες και αριστερές θεωρήσεις. Στο διαχωρισμό αυτό δεν πρέπει να
υποτιμηθεί και η δυναμική που παρήγαγε από μόνο του, το επιστημονικό πεδίο που
κάλυπτε η κάθε Σχολή. Στη βάση αυτή λοιπόν, με τη Φιλοσοφική Σχολή να αποτελεί
το συνδετικό ιστορικό κρίκο, τοποθετείται και ο διχασμός της πανεπιστημιακής και
επιστημονικής κοινότητας, με αφορμή τη «Δίκη των τόνων». Όπου δικαιολογείται,
πως μία επιστημονική διένεξη για τη χρήση των τόνων, μετατράπηκε σε ιδεολογική
και εθνική.
Εάν η έντονη πολιτική εμπλοκή του Πανεπιστημίου Αθηνών, αποτελεί το κυρίαρχο
στοιχείο που χαρακτήρισε τη λειτουργία και τη δράση του, το τεχνοκρατικό ιδεώδες
και η φυσιογνωμία ενός ιδρύματος-ελίτ, αναδύονται ως οργανικά συστατικά που
ορίζουν τις συντεταγμένες και συνθέτουν το πλαίσιο λειτουργίας του Πολυτεχνείου.
Οργανικά συστατικά, που είχαν αρχίσει να μορφοποιούνται από τα τέλη του 19ου με
αρχές του 20ου αιώνα, όταν η ανάπτυξη παγκοσμίως του βιομηχανικού καπιταλισμού,
συνάντησε την υπό συγκρότηση ελληνική αστική καπιταλιστική κοινωνία, να
επενδύει στον εκσυγχρονισμό και την εκβιομηχάνιση, ενώ παγιώνονται στα χρόνια
του μεσοπολέμου. Η συγκρότηση του πλαισίου λειτουργίας του Πολυτεχνείου στη
βάση αυτή των δεδομένων, ενίσχυσε και περιφρούρησε την αυτοτέλεια του ιδρύματος, προβάλλοντας το τεχνοκρατικό ιδεώδες ως εγγυήτρια αρχή της πρωτοκαθεδρίας
της επιστήμης, έναντι της πολιτικής. Ισχύς που αναδεικνύεται, μέσα από την από-
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τυχημένη απόπειρα της δικτατορίας της 4ης Αυγούστου, να απολύσει εφτά καθηγητές
του ιδρύματος, ενώ κυρώνεται μέσω της τεχνοφιλίας του Μεταξά, η οποία υιοθέτησε
το επιστημονικό και τεχνολογικό φαινόμενο, ως το ιδεολογικό της ένδυμα.
Δημιουργώντας έτσι ένα κοινό αποϊδεολογικοποιημένο πλαίσιο συνεργασίας, όπου
προσχώρησαν οι φορείς του τεχνοκρατικού ιδεώδους, χωρίς απαραίτητα να ενστερνιστούν το φασισμό.
Αυτό ακριβώς το πλαίσιο, αποτέλεσε τη βάση όπου ο πρύτανης του Πολυτεχνείου
Ν. Κιτσίκης, ο οποίος είχε προσχωρήσει στον κομουνισμό, κατάφερε να συνεργαστεί
με τη δωσίλογη «κυβέρνηση» του Ι. Ράλλη, που απαρτιζόταν από αντιβενιζελικούς,
βενιζελικούς και στρατιωτικούς, κοινό συνδετικό στοιχείο των οποίων ήταν ο
αντικομουνισμός και να περάσει μια σειρά μεταρρυθμίσεων που είχαν επίκεντρο το
ίδρυμα και στόχευαν στη μεταπολεμική ανασυγκρότηση της Ελλάδας. Φωτογραφίζοντας ουσιαστικά και τη διαπολιτική εμβέλεια του τεχνοκρατικού ιδεώδους. Ενώ οι
πολιτικές παρεμβάσεις των κατοχικών «κυβερνήσεων», οριοθετήθηκαν στα προαναφερόμενα πλαίσια, αφήνοντας ανεπηρέαστο το διδακτικό προσωπικό του ιδρύματος.
Τέλος, η διασφάλιση ενός συμβατού με την παράδοση του ιδρύματος επιπέδου
δυσκολίας κατά την εισαγωγή, αλλά και κατά τη διάρκεια των σπουδών, επιτεύχθηκε
με την κατοχύρωση των ορίων των ελεύθερων εγγραφών, στο πεδίο της άνευ
εξετάσεων εγγραφής των ευελπιδων και την εξαίρεση του ιδρύματος από την
ελεύθερη εισαγωγή των υποψηφίων, που ίσχυσε για τα υπόλοιπα ΑΕΙ τα ακαδημαϊκά
έτη 1941-42 και 1942-43, αλλά και με τη μετακύλιση των εξεταστικών περιόδων, με
αποτέλεσμα την απώλεια δύο ακαδημαϊκών ετών.
Τα υπόλοιπα τρία ανώτατα ιδρύματα που θα λειτουργήσουν επί κατοχής, η ΑΣΟΕΕ,
το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και η Πάντειος Σχολή, ιδρύονται στα χρόνια του
μεσοπολέμου, όπου η διείσδυση της πολιτικής αντιπαλότητας μεταξύ βενιζελικών και
αντιβενιζελικών σε όλες τις εκφάνσεις του δημοσίου βίου, τα κάνει δεκτικά στις
συνεχείς πολιτικές παρεμβάσεις. Καθώς η δομή και η φυσιογνωμία τους βρισκόταν
σε εξελικτικό στάδιο, ενώ δεν είχαν διαμορφώσει και το βασικό καθηγητικό τους
σώμα, με την περίοδο της δικτατορίας να εντείνει αυτά τα φαινόμενα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της ρευστότητας που υπήρχε στο χώρο των ΑΕΙ, αλλά και της
δεσπόζουσας θέσης που κατέχει ιστορικά, η ιδιοτελής εξυπηρέτηση συντεχνιακών
συμφερόντων στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής στην Ελλάδα, αποτελεί η
Ανώτατη Γεωπονική Σχολή Αθηνών. Η οποία ενώ ιδρύθηκε το 1920 και λειτουργούσε ανεξάρτητη, το 1937 μεταφέρθηκε ως Γεωπονικό Τμήμα στο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης και το 1943 επανασυστήθηκε στην Αθήνα, αφήνοντας παράλληλα ως
είχε το Γεωπονικό Τμήμα του Πανεπιστημίου της συμπρωτεύουσας.
Η πορεία του οποίου προς την ίδρυση και τη λειτουργία του, αναδεικνύει έναν
ιδεολογικό πόλεμο που αναπτύσσεται μεταξύ προόδου και συντήρησης και έχει ως
φόντο τη γλωσσική διαμάχη των αρχών του αιώνα. Όλες οι προστριβές και
επεμβάσεις γύρω από τη φυσιογνωμία του, είχαν ως αποτέλεσμα το καθηγητικό του
προσωπικό να διαμοιραστεί, σε υπέρμαχους αλλά και πολέμιους του εκπαιδευτικού
δημοτικισμού. Το γεγονός αυτό καλλιέργησε μεταξύ τους, ένα άγραφο συστατικό του
χαρακτηριστικό, που στηριζόταν στη γλωσσική ανεκτικότητα και διαπνεόταν από ένα
αίσθημα αμοιβαιότητας. Αίσθημα που υποσκίαζε τις όποιες διαφορές και συνένωνε
όλες τις προσπάθειες τους στην επίτευξη ενός κοινού στόχου, τη λειτουργία του
ιδρύματος σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο. Η κοινή αυτή βάση χρωμάτισε τις
ιδιαίτερες συστατικές του αρχές, οι οποίες τα χρόνια της κατοχής συνδιαμορφώνονται, αλλά και ετεροκαθορίζονται σε σχέση με τα ΑΕΙ των Αθηνών, από το φόβο
που δέσποζε στη Θεσσαλονίκη, για τη διατήρηση της ελληνικής κυριαρχίας στη
Μακεδονία. Κυριαρχία, που τίθονταν υπό αμφισβήτηση εξαιτίας της έλλειψης σταθε-
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ρότητας, με τους Γερμανούς να παραχωρούν ολόκληρες περιοχές της Μακεδονίας και
της Θράκης στη Βουλγαρία. Αναβιώνοντας φόβους, οι οποίοι ενισχύονταν από
μνήμες που ήταν ακόμη νωπές, καθώς μόλις τριάντα χρόνια πριν η πόλη διεκδικούσε
την ελληνικότητα της, αλλά και παραλληλίζοντας το πάθημα της Μικρασιατικής
Καταστροφής, με το εκεί Πανεπιστήμιο να διαλύεται εν τη γεννέση του.
Όντας οργανικό μέρος του θεσμικού ιστού της Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο
ακολούθησε μια επιθετική πολιτική, όπου μέσα από την ολοκλήρωση της δομής του,
όπως προβλεπόταν από τον ιδρυτικό του νόμο (Θεολογική και Ιατρική Σχολή,
Χημικό Τμήμα, αλλά και σπουδαστήριο μελέτης των ζητημάτων της Χερσονήσου
του Αίμου), ενίσχυε τη θεσμική θωράκιση της συμπρωτεύουσας και εν πολλοίς
άμβλυνε το κλίμα ανασφάλειας και αβεβαιότητας που διαπερνούσε την πόλη. Ενώ η
συνέχιση της λειτουργίας του ιδρύματος, ως προαπαιτούμενη και αδιαπραγμάτευτη
αρχή, ανάχθηκε σε εθνικό ζήτημα επιβίωσης του ελληνικού στοιχείου, αναδεικνύοντας το ως το μόνο ανώτατο ίδρυμα, που εν καιρώ κατοχής λειτούργησε όλες τις
προβλεπόμενες χρονικές περιόδους, χωρίς να διακοπούν τα μαθήματα και χωρίς να
παρατηρηθούν σημαντικά διδακτικά κενά. Στο βωμό των δύο αυτών στοιχείων
θυσιάστηκε μέρος της αυτοτέλειας του ιδρύματος, καθώς η ανοχή του στα όποια
φαινόμενα παρεμβάσεων μεγάλωνε. Ενώ η μοναδική φορά που η Σύγκλητος του ήρθε
σε ρήξη με την «κυβέρνηση» και παραιτήθηκε, ήταν όταν το καλοκαίρι του 1944, της
προτάθηκε η μεταφορά της Γεωπονοδασολογικής του Σχολής στη Γεωπονική Σχολή
της Αθήνας. Μία απόφαση που ερχόταν σε καταφανή αντίθεση με όσα αναλυτικά
προαναφέρονται, ενώ συνδυάστηκε και με το διορισμό αντί εκλογής αντιπρύτανη.
Τέλος οι σχέσεις του με τα ΑΕΙ της πρωτεύουσας και ιδίως με το Πανεπιστήμιο
Αθηνών, είχαν δομηθεί πάνω σε ανταγωνιστικές βάσεις. Όπου το Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, αποτελούσε προοδευτική απειλή για το ισχύον πανεπιστημιακό
στάτους, το οποίο μέσα από τη διαχρονική του σύμπλευση με την εξουσία, είχε
διαμορφώσει συντεχνιακές πρακτικές, που δεν ήταν πρόθυμο να απεμπολήσει. Ανταγωνισμός που ενισχυόταν και από το γεγονός πως το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης,
θεωρούνταν ως το όχημα μέσω του οποίου οι υποψήφιοι καθηγητές, θα εξασφάλιζαν
μια έδρα σε ΑΕΙ της Αθήνας.
Η τελευταία χρονολογικά Σχολή που ιδρύεται τη δεκαετία του 1930, είναι η
Πάντειος Σχολή. Το γεγονός πως η σύσταση της ήταν αποτέλεσμα ιδιωτικής
πρωτοβουλίας, τη βρίσκει στο μεταβατικό στάδιο της ανωτατοποίησης και κρατικοποίησης, που ξεκινά από τα χρόνια της δικτατορίας και συνεχίζεται επί κατοχής. Στο
διάστημα αυτό προσπαθεί να δημιουργήσει τη δική της φυσιογνωμία. Στην αρχή με
κάποιες αποσπασματικές ρυθμίσεις, επιχειρεί να κατοχυρώσει τη λειτουργία της μέσα
στις δύσκολες συνθήκες της κατοχής, έχοντας ως οδηγό τους νόμους που διέπουν τη
λειτουργία του Πανεπιστημίου Αθηνών. Σε αυτό συντέλεσε και το γεγονός, πως
πολλοί καθηγητές της Σχολής κατείχαν παράλληλα έδρα και στο εν λόγω ίδρυμα. Με
την ιδιότητα τους αυτή να επηρεάζει άμεσα, τον τρόπο διαχείρισης όλων των
θεμάτων που άπτονταν στη λειτουργία της Σχολής. Μια λειτουργία άμεσα
εξαρτημένη από τη δικτατορία και αργότερα από τις κατοχικές «κυβερνήσεις», καθώς
Πρόεδρος του Διοικητικού της Συμβουλίου ήταν ο εκάστοτε υπουργός Παιδείας. Η
διοικητική αυτή ιδιαιτερότητα της Σχολής, επιχειρείται να καταργηθεί το Δεκέμβριο
του 1943, μετά από νομοθετική πρωτοβουλία του «υπουργού» Παιδείας και
Προέδρου της, Ν. Λούβαρη, με την οποία εισάγεται για πρώτη φορά στη σύντομη
ιστορία της Σχολής, ο θεσμός της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη του
Διοικητικού της Συμβουλίου. Βέβαια η υποψηφιότητα και η εκλογή του Λούβαρη
στις εκλογικές αρχαιρεσίες, δεν τους προσδίδει το χαρακτηρισμό «ανεξάρτητες».
Παρόλα αυτά, δεν παύουν να είναι το επόμενο βήμα, όπου η Σχολή προσπαθεί να
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απαγκιστρωθεί από το σφικτό εναγκαλισμό της από την «κυβερνητική» εξουσία,
αντλώντας αντιφατικά δύναμη από το θεσμικό της εκπρόσωπο. Ένα βήμα προς μία
ακηδεμόνευτη διοικητική λειτουργία, η οποία ενίσχυε την εξελικτική πορεία της
Παντείου στα πρότυπα ενός ανώτατου ιδρύματος.
Περνώντας από το γενικότερο στο ειδικότερο, είναι χρήσιμο να ειπωθεί πως οι
πανεπιστημιακές αρχές των ΑΕΙ, σε διαφορετικό επίπεδο για το καθένα, ανάλογα με
την παράδοση του, αλλά και με διαφορετικό τρόπο η κάθε Σύγκλητος, συγκρινόμενη
με την προηγούμενη, διαχειριζόταν τις λεπτές ισορροπίες ανάμεσα σε μία «κυβέρνηση», που νομοθετούσε αντλώντας τη νομιμοποίηση της από τις αρχές κατοχής, στις
απαιτήσεις των οποίων υποτασσόταν με πειθήνιο τρόπο και στο νεανικό ενθουσιασμό
και την αντιστασιακή δραστηριότητα των φοιτητών. Κεντρικός πυρήνας αυτών των
διαφοροποιήσεων, ήταν οι διαφορετικές προτεραιότητες των συγκλητικών, όσον
αφορά στις υποχωρήσεις που ήταν διατεθειμένοι να προβούν, χάριν της λειτουργίας
του ιδρύματος ή της Σχολής. Υποχωρήσεις που έφταναν στο σημείο της εκχώρησης
βασικών αρμοδιοτήτων του ιδρύματος, αλλά και του δικαιώματος τους να
καθορίσουν τις ακαδημαϊκές τους συντεταγμένες, βάση των οποίων θα σχεδιάσουν το
επιστημονικό τους μέλλον. Βέβαια στις αποφάσεις αυτές, θα πρέπει να συνυπολογιστεί και η ατομική κοινωνικοπολιτική αφετηρία του κάθε Συγκλητικού, η οποία
διαμόρφωνε και την τελική του τοποθέτηση. Είναι γεγονός πάντως, πως κάθε τέτοια
υποχώρηση ερχόταν σε αντίθεση με τους φοιτητές, αλλά και με μερίδα καθηγητών
που είχαν διαφορετικές αντιλήψεις, για ορισμένα απαράβατα όρια των πανεπιστημιακών θεσμών, που δεν έπρεπε να απεμποληθούν έναντι οποιουδήποτε τιμήματος.
Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα των όσων προαναφέρονται, αποτελεί η απόφαση
της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η οποία την άνοιξη του 1943 μετά
από επεισόδια στη Φοιτητική Λέσχη και μπροστά στον κίνδυνο να διακοπούν τα
μαθήματα, μεταβίβασε την ευθύνη για τη σίτιση των φοιτητών στη Γενική Διοίκηση
Μακεδονίας, ενώ εξουσιοδότησε εν λευκώ την αστυνομία να εισέλθει μέσα στους
πανεπιστημιακούς χώρους, ώστε να εδραιωθεί η τήρηση της τάξης. Αρμοδιότητες του
Πανεπιστημίου, που με ενέργειες στις οποίες πρωτοστάτησε ο πρύτανης της επόμενης
Συγκλήτου, Χαράλαμπος Φραγκίστας, επέστρεψαν στο ίδρυμα.
Εστιάζοντας τον ιστορικό φακό στις μεμονωμένες στάσεις και συμπεριφορές του
καθηγητικού σώματος των ΑΕΙ, θα μπορούσε να ειπωθεί πως η κοινωνική δυναμική
της αμφισβήτησης και των αλλαγών που επέφερε ο πόλεμος και η κατοχή, δεν άφησε
ανεπηρέαστες τις σχέσεις τους με τους φοιτητές, προσθέτοντας μία ακόμη προσδιοριστική παράμετρο, στο υπό διαμόρφωση πλαίσιο μέσα στο οποίο δραστηριοποιήθηκαν. Σχέσεις που στην πορεία του χρόνου, είχαν οικοδομηθεί μέσα σε ένα αυστηρό
όσο και αυταρχικό πλαίσιο, όπου η αυθεντία του καθηγητή ήταν αδιαμφισβήτητη και
η από καθ’ έδρας διδασκαλία, θεμελίωνε το έλλειμμα επικοινωνίας και κατοχύρωνε
τη συναισθηματική και ψυχολογική απόσταση από το φοιτητικό σώμα. Με την περίοδο της δικτατορίας της 4ης Αυγούστου, να μεγεθύνει το χάσμα και να ποινικοποιεί
την πολιτική σκέψη. Επιπλέον, η χρονίζουσα σχέση των καθηγητών με τις δομές της
κρατικής εξουσίας και η εξάρτηση που πήγαζε μέσα από αυτή, η οποία πολλές φορές
μεταφραζόταν σε διορισμούς, μεταθέσεις, επαγγελματική ανέλιξη ή ακόμη και
εμπλοκή στην πολιτική, οδηγούσε μερίδα του καθηγητικού σώματος, να ακολουθεί
παθητική στάση σε «κυβερνητικές» αποφάσεις, οι οποίες δεν έθιγαν τα συντεχνιακά
τους κεκτημένα.
Στη βάση αυτή, η πλειονότητα των καθηγητών αδυνατούσαν να κατανοήσουν τη
θέληση και την ανάγκη των φοιτητών να συμμετέχουν, να συναποφασίζουν και να
διεκδικούν. Καθώς αρκετοί καθηγητές συντηρητικών πεποιθήσεων, είχαν εμποτιστεί
από την προηγούμενη περίοδο, αλλά και από την έντονη προπαγάνδα της
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«κυβέρνησης», με αντικομουνιστικό μένος, προσδίδοντας στην πολιτική αυτή άποψη
αντεθνική και φιλοβουλγαρική στάση. Ο συνδυασμός αυτών των δύο, είχε ως
αποτέλεσμα κάθε διεκδίκηση των φοιτητών, να τη χαρακτηρίζουν μερικοί καθηγητές
προσβλητική, ενώ κάποιοι άλλοι κομουνιστική και αντεθνική. Η σιωπηλή πλειοψηφία
πάντως, έδειχνε τη διάθεση να συμπαρασταθεί στους φοιτητές, τουλάχιστον στο
σημείο που αφορούσε στην αντίσταση στους κατακτητές, χωρίς όμως να εκτεθεί. Όλα
τα παραπάνω, αποτυπώνουν την εικόνα μιας δεσπόζουσας συμβιβαστικής
νοοτροπίας, η οποία έρχεται σε αντίθεση με το νεανικό πάθος των φοιτητών.
Από την άλλη πλευρά, λίγοι ήταν οι καθηγητές που προσέλαβαν τα μηνύματα
αναδιάπλασης του κοινωνικού γίγνεσθαι και διαμόρφωσης νέων ουμανιστικών
συντεταγμένων, που θα συνέδεαν τους αρμούς της κοινωνίας στη βάση της ισονομίας
και της ισοτιμίας. Οι καθηγητές αυτοί, εφαρμόζοντας στην πράξη τις θεωρήσεις που
πρέσβευαν, ήταν θετικά προσκείμενοι σε ένα νέο είδος επικοινωνίας και συνεργασίας
με τους φοιτητές τους. Εκτός από επιστήμονες που μεταδίδανε τις ειδικότερες
γνώσεις τους στα θέματα του αντικειμένου τους, έγιναν οι πρωτοπόροι δάσκαλοι που
κατέβηκαν από την έδρα της διδασκαλίας. Επεκτείνοντας τα μέχρι τότε πλαίσια του
ρόλου τους και δημιουργώντας τις προϋποθέσεις διεύρυνσης των ορίων συνεργατικότητας με τους φοιτητές τους. Προσέγγισαν τους σπουδαστές τους σε διαπροσωπικό
επίπεδο, αντιμετωπίζοντας τους ως μελλοντικούς συνεργάτες, ισότιμα. Τους έφεραν
σε επαφή με κοινωνικούς, επαγγελματικούς και οικονομικούς φορείς και τους
δίδαξαν πως σε επίπεδο επαγγελματικό συνεργάζονται, ενώ παράλληλα τους έκαναν
κοινωνούς της συνειδητής διεκδίκησης. Και το κυριότερο, σφυρηλάτησαν ακόμη
περισσότερο τη συνεργασία τους, μέσα από τη συγκαλυμμένη ή και απροκάλυπτη
δράση κατά των κατακτητών. Χαρακτηριστικότερα παραδείγματα όπου αναπτύχθηκαν τέτοιες μορφές συνεργασίας, καταγράφηκαν στο Πολυτεχνείο, με την Επιτροπή
Πολυτεχνικής Πρόνοιας και στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με τον Εκπολιτιστικό
Όμιλο του Πανεπιστημίου (ΕΟΠ). Ενώ στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, αναδείχθηκαν
δημοκρατικοί καθηγητές οι οποίοι με την αξιοπρεπή τους στάση, την ιδεολογική τους
ευρύτητα, την τεχνοκρατική και επιστημονική τους πληρότητα, αλλά και την
αντιστασιακή τους δράση, ενέπνευσαν και διέγειραν το φοιτητικό σώμα, όπως ο
καθηγητής του Συνταγματικού Δικαίου Αλέξανδρος Σβώλος.
Η καταγραφή και ανάλυση του πλέγματος των συνισταμένων, που συνθέτουν το
πλαίσιο λειτουργίας του κάθε ιδρύματος, στο οποίο υπεισέρχονται όχι μόνο οι συλλογικές αλλά και οι ατομικές στάσεις και συμπεριφορές των καθηγητών, αποκωδικοποιεί το χώρο μέσα από τον οποίο αντλούν τις αρχικές παραστάσεις τους οι φοιτητές.
Παραστάσεις, οι οποίες δεν είναι αποκομμένες από τις ιστορικές παρακαταθήκες του
Φοιτητικού Κινήματος. Καθώς τα γεγονότα που έλαβαν χώρα, προσδιόρισαν «το
ρόλο και τη θέληση της φοιτητικής μας νεολαίας για ενεργή πολιτική παρουσία στην
κοινωνικοπολιτική ζωή του τόπου». 584 Ένας ρόλος που οριοθετήθηκε και κατοχυρώθηκε, μέσα από τη συμμετοχή για την παραχώρηση του Συντάγματος το 1843, τη
δράση της «Χρυσής Νεολαίας» και τον καταλυτικό της ρόλο στην ανατροπή της
βασιλείας του Όθωνα, τη δράση της Πανεπιστημιακής Φάλαγγας, τα «Γαλβανικά», τη
σύσταση του φοιτητικού σωματείου «Πανεπιστημιακή Ένωσις», τη σύσταση και την
πολύπλευρη δράση της «Φοιτητικής Συντροφιάς», τη διάδοση στο φοιτητικό σώμα
των σοσιαλιστικών και κομουνιστικών ιδεών την περίοδο του μεσοπολέμου, με
αποτέλεσμα τη ριζοσπαστικοποίηση του και τέλος, τις μεγάλες φοιτητικές κινητοποιήσεις τη δεκαετία του ’30, με αποκορύφωμα τη δημιουργία του «Αντιδικτατορικού
Μετώπου Νέων», την περίοδο της δικτατορίας της 4ης Αυγούστου.
584
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Μια περίοδο που οι αυταρχικές μορφές διακυβέρνησης και η φασιστική ιδεολογία,
σφυρηλατούν τις δημοκρατικές διεργασίες σε μερίδα του φοιτητικού σώματος και το
οδηγούν σε κινητοποιήσεις και διεκδικήσεις που φτάνουν σε ρήξεις, όπου μαζί με τα
συνδικαλιστικά τους δικαιώματα, διεκδικούν πολιτικές ελευθερίες, αντιτιθέμενοι στο
κύμα φασισμού που έχει εισβάλει στην Ελλάδα και σαρώνει την Ευρώπη, ενώ
παράλληλα οργανώνονται και μάχονται για την ειρήνη. Μπροστά στο κύμα αμφισβήτησης που αναπτύσσεται στο φοιτητικό χώρο, η προπαγάνδα της «Εθνικής
Ένωσης Νέων» (ΕΟΝ), η διάλυση με νόμο όλων των συλλόγων και οργανώσεων και
οι εκκαθαριστικές επιχειρήσεις της Ασφάλειας του Μανιαδάκη, επιφέρουν τη
διάλυση του αντιδικτατορικού φοιτητικού κινήματος, με τα περισσότερα στελέχη του
να οδηγούνται στις φυλακές, τα κρατητήρια και τις εξορίες.
Mε την είσοδο της Ελλάδας στον πόλεμο, o «Τρίτος Ελληνικός Πολιτισμός» στο
πολιτικό και ιδεολογικό επίπεδο, καταρρέει και δαιμονοποιείται με την ίδια ευκολία
που σχηματοποιήθηκε, διατηρεί όμως τους κατασταλτικούς μηχανισμούς, που αναδεικνύονται σε πυλώνες επιβολής της εξουσίας των κατοχικών «κυβερνήσεων».
Μηχανισμοί που είχαν εισέλθει μέσα στα ΑΕΙ, με τη μορφή της συνεργασίας με την
ασφάλεια του Μανιαδάκη και διατηρήθηκαν τα χρόνια της κατοχής. Κυρίαρχο στοιχείο που συνδέει τις δύο εποχές και χαρακτηρίζεται ως βασική και αδιαπραγμάτευτη
καταστατική αρχή, είναι ο αντικομουνισμός. Ένας όρος και μία πρακτική που
επιφέρουν ένα νέο διχασμό, ο οποίος διαπερνά κάθετα τα κοινωνικά στρώματα. Αυτό
βέβαια δε σημαίνει ότι ο παλιός, ανάμεσα στους βενιζελικούς και τους αντιβενιζελικούς είχε εκλείψει, καθώς τα πρόσωπα που είχαν πρωταγωνιστήσει, κουβαλούσαν
μέχρι την εποχή που μελετάται την πρότερη πολιτική τους πορεία, η οποία είχε
χαρακτηριστεί αναλόγως. Το παζλ της ιδεολογικής και πολιτικής ρευστότητας,
ολοκληρώνει η απουσία των αστικών κομμάτων εξαιτίας της πολιτειακής εκτροπής.
Όπου η διάλυση των κομματικών τους μηχανισμών, αλλά και η αναβλητικότητα και
ατολμία που επέδειξαν να συμπλεύσουν με το διάχυτο αίσθημα του λαού για
αντίσταση, δημιούργησε ένα τεράστιο κενό αντιπροσώπευσης.
Μέσα σε αυτό το πλέγμα των συντεταγμένων, ξεχωριστή θέση καταλαμβάνουν η
δυναμική που ασκούν ο ίδιος ο πόλεμος και η κατοχή. Δυναμική που καταγράφεται
στα έντονα βιώματα, που αναδύονται μέσα από τη νικηφόρα πορεία του ελληνικού
στρατού, την άνιση μάχη με την εμπλοκή της Γερμανίας και την προδοτική
συνθηκολόγηση. Όπου η υπερήφανη εθνική πορεία των πρώτων μηνών του πολέμου,
δε συμβαδίζει με την τελευταία πράξη της προδοσίας, αφήνοντας την πικρή γεύση
της τελικής μάχης που δε δόθηκε. Μιας μάχης, που μέχρι εκείνη τη στιγμή είχε
διανθιστεί με επιτυχίες και με νίκες, όπου οι ηρωικές πράξεις και οι θυσίες στη
γραμμή του αλβανικού μετώπου, είχαν σφυρηλατήσει στην ελληνική κοινωνία, την
εικόνα του μαχητή που πολεμά για τη νίκη μέχρι την τελική πτώση. Εικόνα, που
ερχόταν σε αντίθεση με τα καθημερινά βιώματα των πρώτων ημερών της κατοχής, με
τον πρωτεργάτη της συνθηκολόγησης Στρατηγό Τσολάκογλου, ο οποίος εγκατέλειψε
τους στρατιώτες του που σκοτώνονταν στην πρώτη γραμμή, να εξαργυρώνει την
προδοτική του στάση με την ανάληψη της «πρωθυπουργίας», με τους ηττημένους
Ιταλούς να περιπολούν στους δρόμους της Αθήνας με την έπαρση του νικητή και
τους Γερμανούς να δημιουργούν ένα ασφυκτικό πλαίσιο επιβολής και τιμωρίας, με
μέτρα που καθορίζονταν από σχέσεις υποταγής και υποτέλειας.
Σε όλα όσα προαναφέρονται, θα πρέπει να προστεθεί και να αξιολογηθεί το
γεγονός, πως σε μερίδα της κοινωνίας με αφορμή τον πόλεμο και τη σύνταξη της
Ελλάδας στο πλευρό των συμμάχων, αναβιώνουν οι μνήμες της δεκαετίας του 1910,
όπου η εμπλοκή της χώρας στους πολέμους της περιόδου, επέφερε ραγδαία αύξηση
των συνόρων της. Η ιστορική σύνδεση των γεγονότων, επαναφέρει σε πρώτο επίπεδο
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το ιδεολόγημα της Μεγάλης Ιδέας. Το ιδεολογικό αυτό πρόταγμα, μπορεί μετά τη
Μικρασιατική καταστροφή να ατονεί, δεν παύει όμως να επηρεάζει ένα σημαντικό
μέρος της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και της πανεπιστημιακής κοινότητας ιδιαίτερα.
Καθώς δεν πρέπει να υποτιμάται το γεγονός, πως σχεδόν αμέσως μετά τη δημιουργία
του ελληνικού κράτους, το Πανεπιστήμιο Αθηνών είχε αναδειχθεί ως ο θεσμός
εκείνος, ο οποίος είχε κληθεί να συντελέσει στην ενότητα του ελεύθερου και
αλύτρωτου ελληνισμού, καλλιεργώντας μια νέα εθνική ταυτότητα. Διεργασίες που
μορφοποίησαν και το ιδεολόγημα της Μεγάλης Ιδέας. Ενώ το φοιτητικό του σώμα
δραστηριοποιήθηκε στην πορεία του χρόνου, έχοντας ως ένα από τους βασικούς του
διεκδικητικούς πυλώνες, την εθνική ολοκλήρωση.
Οι εξελίξεις που επιφέρουν ο πόλεμος και η κατοχή στη δομή της ελληνικής
κοινωνίας, την εισάγουν σε ένα μεταβατικό στάδιο, όπου η βίαιη ανατροπή του
προπολεμικού κοινωνικού, οικονομικού και πολιτικού στάτους, οριοθετεί μια νέα
περίοδο. Σε αυτή, δεσπόζουσα θέση κατέχει η καθολική αμφισβήτηση της ισχύουσας
κλίμακας αξιών, με την παράλληλη ανάδειξη μιας έντονης ιδεολογικής κινητικότητας, που επιχειρούσε να απαλλαγεί από τα βαρίδια του παρελθόντος, αυξάνοντας τις
προσδοκίες ιδίως στα μορφωμένα και νεότερα στρώματα της κοινωνίας, στα οποία
ανήκαν και οι φοιτητές. Στο κύμα αυτό επανακαθορισμού και αμφισβήτησης,
προστίθεται το πνεύμα του νικητή του αλβανικού μετώπου, αλλά και το αίσθημα του
νέου να αντισταθεί, έναντι της απόλυτης παθητικοποίησης που επιχείρησαν να
επιβάλουν οι κατακτητές. Κατ’ αυτό τον τρόπο οι φοιτητές νιώσανε πως δεν ήταν
απαθής δέκτης της ζωής, αλλά ενεργός πομπός της Ιστορίας και πως είχε έρθει η ώρα
να γράψουν τις δικές τους σελίδες σε αυτή.
Ενταγμένοι όλοι οι φοιτητές στο κοινό αυτό πλαίσιο χαρακτηριστικών, ξεκινούν
από τις πρώτες μέρες της κατοχής και συγκροτούν ομάδες αντιστασιακών διαθέσεων.
Όπου παρέες της γειτονιάς, του σχολείου ή του πανεπιστημίου, βασισμένες σε κοινές
πολιτικές επιλογές, συσπειρώνονται και συντονίζουν τη δράση τους. Καταδεικνύοντας τη βούληση μεγάλου τμήματος της νεολαίας, για αντίσταση στο καθεστώς
της κατοχής. Γεγονός που αποτελεί τον κοινό παρονομαστή τους και από μόνο του
προσδίδει το μέγεθος της αξίας της ίδιας της ύπαρξης τους. Οι πρώτοι αυτοί ενεργοί
φοιτητικοί πυρήνες, δραστηριοποιούνται αρχικά έξω από τα πανεπιστημιακά
ιδρύματα και εν συνεχεία μέσα σε αυτά.
Στις ομάδες και οργανώσεις, οι οποίες ήταν ιδεολογικά προσανατολισμένες προς
τον πολιτικό χώρο της αριστεράς και με διάφορους τρόπους συνδέονταν μαζί της, με
τις ρίζες της δημιουργίας τους να βρίσκονται στο προπολεμικό, αντιφασιστικό-δημοκρατικό φοιτητικό κίνημα, που αναπτύχθηκε μέσω του «Αντιφασιστικού Μετώπου
Νέων» (ΑΜΝ), το ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα ήταν ξεκάθαρο. Επικεντρωνόταν
στην ανατροπή του ισχύοντος αστικού πολιτικού σκηνικού, το οποίο αναγορευόταν
ως ο κυρίαρχος παράγοντας που με τις παραλείψεις και τα λάθη του, οδήγησε στις
τραγικές συνέπειες της δικτατορίας και της κατοχής. Οι νέοι αυτοί συνεπικουρούμενοι από την οργανωτική εμπειρία των στελεχών του ΚΚΕ, που είχαν καταφέρει
αμέσως μετά την είσοδο των Γερμανών να διαφύγουν από τους τόπους εξορίας τους,
πέτυχαν την αναδιοργάνωση και δραστηριοποίηση, των περισσότερων οργανώσεων
της ΟΚΝΕ στο χώρο των ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πολυτεχνείο, ΑΣΟΕΕ,
Πάντειο). Το γεγονός αυτό τους έδωσε το οργανωτικό προβάδισμα μέσα στα ΑΕΙ,
ενώ τεκμηριώνει και την τάση που έδειξαν από την αρχή, να συμπλέουν, να
συγχωνεύονται και να ενώνονται σε όλο και πλατύτερα σχήματα.
Το καλοκαίρι του 1941 λοιπόν, καταγράφεται ως η δεσπόζουσα χρονική καμπή,
όπου η επαναδραστηριοποίηση του φοιτητικού σώματος, οδηγεί στην ανάπτυξη ενός
αντικατοχικού και απελευθερωτικού, με κοινωνικοπολιτικές προεκτάσεις αριστερού
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φοιτητικού κινήματος. Στη νέα κυρίαρχη πορεία του φοιτητικού σώματος προς τα
αριστερά, καθοριστικής σημασίας ήταν η δημιουργία του Γραφείου της Σπουδάζουσας της ΟΚΝΕ. Σε αυτό εντάχθηκαν όλες οι αριστερές και κομμουνιστικές ομάδες,
που δραστηριοποιήθηκαν στα ΑΕΙ από το Σεπτέμβριο του 1941. Ενώ μέσω αυτού,
κατάφεραν να αποκτήσουν ένα ευρύ πλαίσιο δράσης, διάχυσης των ιδεών τους και
ανάπτυξης, που δεν περιοριζόταν σε μια μόνο σχολή ή σε ένα μόνο ίδρυμα. Με αυτό
τον τρόπο η ΟΚΝΕ αναδεικνύεται, ως η μόνη πολιτική νεολαία που κατάφερε να
ανασυντάξει τους μηχανισμούς της επί κατοχής και με τη δημιουργία της Κεντρικής
Παμφοιτητικής Επιτροπής, που αποτελούσε τη νόμιμη εκπροσώπηση του Γραφείου
της Σπουδάζουσας, να παρουσιαστεί πρώτη ως ο μοναδικός νόμιμος εκπρόσωπος των
φοιτητών.
Είναι αυτονόητο πως για την επίτευξη των παραπάνω, οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Αθηνών και οι σπουδαστές του Πολυτεχνείου, τόσο στη βάση της αριθμητικής
συμμετοχής, όσο και στη βάση του καθορισμού των γενικών κατευθυντήριων
γραμμών, είχαν τον πρώτο λόγο. Ιδιαίτερα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, οι ισχυροί
πυρήνες που εντοπίζονται κατά σειρά σπουδαιότητας, στη Νομική, την Ιατρική και τη
Φυσικομαθηματική Σχολή, αποτελούν τη συνέχεια της ιστορικής παρακαταθήκης των
φοιτητικών αγώνων του ιδρύματος. Επιπλέον στο Πολυτεχνείο, η ραγδαία πολιτικοποίηση των σπουδαστών του, σηματοδοτεί μία νέα περίοδο που κινείται στα όρια του
αδιανόητου για τα μεσοπολεμικά ισχύοντα στο ίδρυμα, της στρατιωτικής παράδοσης
και των αυταρχικών χαρακτηριστικών της. Ενώ προσδιορίζει και το μεταπολεμικό
προφίλ των σπουδαστών του ιδρύματος, αποτελώντας την ιστορική βάση από την
οποία αντλούν τα χαρακτηριστικά τους, οι σπουδαστές της περιόδου της δικτατορίας
των συνταγματαρχών. Τέλος οι σπουδαστές της ΑΣΟΕΕ και της Παντείου, οι οποίοι
ήταν αριθμητικά λιγότεροι, αλλά και σπούδαζαν σε ιδρύματα που μόλις είχαν ιδρυθεί
και δεν είχαν μεγάλη παράδοση σε φοιτητικές διεκδικήσεις, υποσκιάζονται από την
οργανωτική εμπειρία και τις πρωτοβουλίες των πρώτων.
Με τη διπλή του υπόσταση το Γραφείο της Σπουδάζουσας, κατάφερε να συνδυάσει
δύο παράλληλες και ισοδύναμες δράσεις, τη νόμιμη και την παράνομη. Με την πρώτη
να μην υστερεί σε σημασία από τη δεύτερη και να λειτουργεί συμπληρωματικά,
αποτελώντας ουσιαστικά τον πυλώνα πάνω στον οποίο στηρίχθηκε η γέννηση και η
εξάπλωση του φοιτητικού κινήματος της αντίστασης. Καθώς οι φοιτητικές επιτροπές
που συγκροτούσε, δεν αντιπροσώπευαν εξωσυστημικές κινήσεις αμφισβήτησης, αλλά
πανεπιστημιακές οντότητες διεκδίκησης, που στόχο είχαν τη βελτίωση των συνθηκών
διαβίωσης των φοιτητών και την ποιοτική αναβάθμιση της, φέρνοντας κατ’ αυτό τον
τρόπο σε δύσκολη θέση τις κατοχικές «κυβερνήσεις». Στο σημείο αυτό, είναι χρήσιμο
να αναλυθεί η σημασία, αλλά και οι αντιστασιακές προεκτάσεις της νόμιμης φοιτητικής δράσης, της Κεντρικής Παμφοιτητικής Επιτροπής. Η οποία μέσα από μια
αμφίδρομη σχέση, αποτελεί προϊόν αυτής της δράσης, καθώς οι συνδικαλιστικές
διεκδικήσεις, λειτουργούν ως η συγκολλητική και ενοποιός ουσία, που αναδεικνύουν
τη νέα συλλογικότητα. Μια συλλογικότητα που δομείται μέσα από ευρύτερες συναινέσεις, οι οποίες καλύπτουν αιτήματα όλων των Σχολών ενός ιδρύματος ή ακόμη και
όλων των ιδρυμάτων μαζί. Ενώ διαμορφώνει τη συνδικαλιστική βάση, στην οποία
προστίθεται η πηγαία ανάγκη των φοιτητών για αντίσταση στον κατακτητή.
Οι νόμιμες πανεπιστημιακές διεκδικήσεις διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Στην
πρώτη κατατάσσονται, τα υπομνήματα που αφορούσαν ζητήματα καθαρά εκπαιδευτικής φύσεως, τα οποία ανέκυπταν από τα προβλήματα καθημερινότητας, που
ακολουθούν τη λειτουργία ενός ανώτατου ιδρύματος. Όπως η ποιότητα και το εύρος
της διδακτέας και εξεταστέας ύλης, η διεξαγωγή των εισιτηρίων, τμηματικών και
πτυχιακών εξετάσεων, η ατελής εγγραφή και η προθεσμία καταβολής διδάκτρων κ.α.
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Στη δεύτερη κατηγορία, εντάσσονται τα υπομνήματα των οποίων η κοινή συνισταμένη, εκπορευόταν από τα προβλήματα που ανέκυπταν ως αποτέλεσμα της κατοχικής
πείνας και γενικότερης ένδειας, αλλά και της δράσης των κατακτητών και των
«κυβερνήσεων» τους. Σε αυτή συμπεριλαμβάνονται τα αιτήματα που αφορούσαν στη
συμμετοχή των φοιτητών στη διανομή, τη διαχείριση και βελτίωση του συσσιτίου,
την καλυτέρευση της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των φυματικών και
αδενοπαθών φοιτητών και γενικότερα των συνθηκών διαβίωσης και σπουδών, στην
άρση της επίταξης εργαστηρίων και αιθουσών, στο άνοιγμα των ιδρυμάτων, τα οποία
πολλές φορές έκλειναν με απόφαση των αρχών κατοχής, αλλά και σε επίκαιρα
θέματα τα οποία ανέκυπταν ανάλογα με τη χρονική συγκυρία.
Σε όσα από τα αιτήματα της πρώτης κατηγορίας δεν απαιτούνταν καταβολή
χρημάτων, οι κατοχικές «κυβερνήσεις» ήταν πιο δεκτικές, φοβούμενες ότι τυχόν
άρνηση τους θα οδηγήσει σε απεργίες και αύξηση της επιρροής των κομουνιστών.
Αντίθετα, οι Συγκλητικές αρχές των ΑΕΙ, θεωρούσαν πως πολλά από τα αιτήματα
των φοιτητών, λειτουργούσαν εις βάρος της απαιτούμενης επιστημονικής κατάρτισης
τους, γεγονός που μείωνε και το κύρος των σπουδών. Με αποτέλεσμα πολλά
υπομνήματα να απευθύνονται κατευθείαν στο υπουργείο Παιδείας ή ακόμη και στον
«πρωθυπουργό», στο διάστημα που ο Λογοθετόπουλος κατείχε τη διπλή ιδιότητα.
Πρακτική που ακολούθησαν οι αριστεροί φοιτητές και στη δεύτερη κατηγορία των
υπομνημάτων, όπου είχαν και το δυνητικό πλεονέκτημα, καθώς επισήμως δε
στρεφόταν ενάντια στην «κυβέρνηση», τονίζοντας πως ήθελαν να συνεισφέρουν
εποικοδομητικά στην υλοποίηση των προθέσεων της, που ήταν όπως διατράνωνε η
ίδια, η επίλυση των προβλημάτων τους. Οι δράσεις αυτές των επιτροπών αύξανε το
κύρος τους, ενώ τις πίστωνε με πετυχημένες διεκδικήσεις, οι οποίες γινόταν μάλιστα
έναντι του ίδιου του «πρωθυπουργού». Παράλληλα, ήταν εμφανές πως σε όλα τα
υπομνήματα, δέσποζε ένα πνεύμα αμφισβήτησης της εξουσίας της «κυβέρνησης» και
κατ’ επέκταση της εξουσίας των αρχών κατοχής. Με τον τρόπο αυτό, οι πρωτεργάτες
του αριστερού φοιτητικού κινήματος καλλιέργησαν ένα υπόβαθρο ανυπακοής, το
οποίο λειτούργησε ως εφαλτήριο για την εμπέδωση μιας αντιστασιακής νοοτροπίας.
Εισάγοντας τους φοιτητές σε ένα μεταβατικό στάδιο, όπου νομοτελειακά περνούσαν
στην παρανομία, πριμοδοτώντας τις αντιστασιακές οργανώσεις με νέα ενεργά και
πολιτικά συνειδητοποιημένα μέλη.
Προς την κατεύθυνση της πολιτικής διαφώτισης, της κοινωνικής ευαισθητοποίησης, αλλά και της ανάπτυξης μιας προοδευτικής πολιτιστικής κουλτούρας, ξεχωριστή
σημασία αποκτούν οι πρωτοβουλίες της Κεντρικής Παμφοιτητικής Επιτροπής, όπου
με την πανεπιστημιακή στήριξη και τη συμμετοχή προοδευτικών καθηγητών,
οργάνωνε πολιτιστικές εκδηλώσεις, αλλά και διαλέξεις οικονομικού, πολιτικού και
κοινωνικού περιεχομένου. Για την οργάνωση και την πραγματοποίηση τους,
καθοριστική ήταν η συμβολή του «Εθνικού Συμβουλίου του ΕΑΜ Νέων», που
συγκροτείται από καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πολυτεχνείου και
κορυφαίους παιδαγωγούς. Οι οποίοι μέσα από το κύρος του ονόματος τους,
προσέδιδαν επιπλέον αίγλη στην Παμφοιτητική Επιτροπή και το ΕΑΜ Νέων. Μέσα
από αυτές τις δράσεις, οι φοιτητές τόνωναν τις πνευματικές τους ανάγκες, εκφράζοντας τις φιλοσοφικές και καλλιτεχνικές τους ανησυχίες και αναζητήσεις, ενώ
παράλληλα ενισχυόταν ο πόθος τους για ελευθερία, μέσα από την προσδοκία να
μετουσιώσουν σε πράξη, όλα τα θέματα που προσέγγιζαν και ανέλυαν σε θεωρητικό
επίπεδο. Ταυτόχρονα όμως, επειδή κανένας νέος δεν είναι έτοιμος από τη μια στιγμή
στην άλλη να γίνει πολιτικά ενεργός αγωνιστής, μέσα από τη διενέργεια πάρτυ και
εκδρομών, οι αριστεροί φοιτητές καλλιεργούν την ομαδικότητα, με τη δημιουργία
κοινών συντροφικών αναμνήσεων, οι οποίες εντάσσουν το άτομο στο σύνολο.
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Αρθρώνοντας κατ’ αυτό τον τρόπο, μια ολοκληρωμένη πρόταση που περιλαμβάνει
όλες τις εκφάνσεις της ανθρώπινης ύπαρξης και δημιουργίας και προσδίδοντας στην
αντίσταση, μαζί με τον αντικατοχικό και ένα αριστερό ουμανιστικό χαρακτήρα, που
ήταν ελκυστικός για τη μεγάλη μερίδα του φοιτητικού σώματος. Η οποία μέσα από
αυτή την αμφίδρομη διαδικασία, αποκτά τη συνείδηση του πολιτικού και κοινωνικού
της ρόλου και δυναμισμού.
Η ολιστική προσέγγιση του κοινού ζητούμενου, που ήταν η αντίσταση και η εκδίωξη των κατακτητών, ολοκληρωνόταν από τις πετυχημένες αντικατοχικές πρωτοβουλίες της παράνομης ΟΚΝΕ. Επομένως, το διεκδικητικό δίπολο νόμιμη παρουσία και
διεκδικήσεις-αντίσταση στην κατοχή, αναδείχθηκε ο κινητήριος μοχλός του αγώνα
τους, όπου οι κινητοποιήσεις, τόσο οι απεργιακές που είχαν φόντο τις καθημερινές
τους ανάγκες, όσο και οι επετειακές, που είχαν στόχο την ενίσχυση του εθνικού
φρονήματος εναντίον των κατακτητών, αποτέλεσαν τα προτάγματα για την ενεργοποίηση και συσπείρωση των ανένταχτων φοιτητών στον κοινό αντιστασιακό αγώνα.
Η αυξανόμενη αυτή απήχηση όμως, συμπορεύεται από μια παράλληλη οργανωτική
ανάπτυξη, όπου επιχειρείται η σταδιακή απεμπόληση του στενού κομματικού κελύφους μιας κομματικής νεολαίας (ΟΚΝΕ), με τη δημιουργία ευρύτερων νεολαιίστικων
συνασπισμών (ΕΑΜ Νέων, ΕΠΟΝ), μέσα στους οποίους θα ενταχθεί το μεγαλύτερο
μέρος των προοδευτικών και πρωτοπόρων τμημάτων του φοιτητικού σώματος.
Όλες αυτές οι ενέργειες και οι δράσεις συναντούν το ρευστό πολιτικό σκηνικό της
ελληνικής κοινωνίας, όπου η κατάργηση των προπολεμικών πολιτικών στεγανών,
οδηγεί στον επαναπροσδιορισμό της πολιτικής τοποθέτησης του κάθε νέου. Η αλλαγή
αυτή είναι εμφανέστερη στο χώρο του φοιτητικού συσσιτίου, όπου τα κοινά βιώματα
της πείνας και της κατοχής, ενώνουν το διαταξικό σώμα των φοιτητών, ελαχιστοποιώντας ή και καταργώντας τις ταξικές διακρίσεις. Στις διεργασίες που συντελούνται
στο φοιτητικό σώμα, προστίθεται η κατάργηση των εισαγωγικών εξετάσεων στα ακαδημαϊκά έτη, 1941-42 και 1942-43 και η ελεύθερη εγγραφή στα ΑΕΙ (πλην του Πολύτεχνείου). Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα, περισσότερα τμήματα της ελληνικής
κοινωνίας να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτά. Κοινωνικές ομάδες οικονομικά αδύναμες, μπορούσαν πλέον να δοκιμάσουν την τύχη τους στις σπουδές, καθώς το χρήμα
είχε χάσει την αξία του και τα δίδακτρα ήταν μηδαμινά. Πρόσφυγες της Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης και παιδιά των προσφύγων της Μικρασιατικής καταστροφής, εγγράφηκαν στα Πανεπιστήμια. Ενώ το φοιτητικό συσσίτιο την περίοδο του λιμού του 1941-42, ήταν ένα πολύ ισχυρό κίνητρο για την απόκτηση της ιδιότητας του
φοιτητή. Όλα τα παραπάνω οδήγησαν στη μεγάλη αύξηση των εγγραφών, με αποτέλεσμα την αλλοίωση της κοινωνικής σύνθεσης του φοιτητικού σώματος, που μεταλλάσσεται πλέον προς μια προοδευτικότερη κατεύθυνση, με ανατρεπτικές συνιστώσες,
καθώς εμπλουτίζεται με κοινωνικά υποσύνολα που διεκδικούν ένα καλύτερο μέλλον.
Στη βάση όλων των παραπάνω, αναπτύσσεται μια σχέση αλληλοτροφοδότησης με
την κοινωνία, όπου οι φοιτητές έχοντας ως εφαλτήριο την επιστημονική και κοινωνική αίγλη της ιδιότητας τους, αλλά και όντας περισσότερο δεκτικοί από οποιοδήποτε
άλλο κοινωνικό υποσύνολο στα νέα μηνύματα, παρασύρονται από το αντικατοχικό
και ουμανιστικό χαρακτήρα της αντίστασης και ταυτόχρονα παρασύρουν τα ευρύτερα λαϊκά στρώματα. Κάθε πρωτοβουλία τους διαχέεται στην κλειστή αθηναϊκή
κοινωνία και αποκτά ευρύτερα κοινωνικά ερείσματα, επηρεάζοντας και παρακινώντας σε κινητοποιήσεις και άλλες κοινωνικές ομάδες. Λειτουργώντας ως ο καταλύτης
για την εμφάνιση νέων κοινωνικών κινημάτων, που με τη σειρά τους δρουν πολλαπλασιαστικά και επιταχύνουν την ανάπτυξη του συνολικού αντιστασιακού κινήματος.
Έτσι, ο αντιστασιακός αγώνας που ξεκίνησε από μικρές ομάδες αριστερών φοιτητών
στα ΑΕΙ, συνάντησε σε πρώτη φάση την οργανωτική εμπειρία στελεχών του ΚΚΕ και
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αναπτύχθηκε με τη Σπουδάζουσα της ΟΚΝΕ. Η οποία αναδείχθηκε σε κεντρικό πυρήνα και πολλαπλασιαστή των πρώτων αντικατοχικών δράσεων. Στη συνέχεια με την
ίδρυση του ΕΑΜ Νέων, οι αριστεροί φοιτητές συνεργάζονται μαζί με άλλες κοινωνικές ομάδες, με στόχο τη δημιουργία ενός διευρυμένου διεκδικητικού μετώπου, που
θα περικλείει το σύνολο των κοινωνικών συνιστωσών. Μετώπου που καταλήγει στη
σύσταση της ΕΠΟΝ και την εξακτίνωση των πρώτων ενεργών φοιτητών στις συνοικίες της Αθήνας και σε όλη την Ελλάδα, αποτελώντας έτσι το βασικό και καθοριστικό
παράγοντα της ανάπτυξης του αντιστασιακού κινήματος της γενιάς του ΄40.
Σημαντικοί σταθμοί της πορείας του φοιτητικού κινήματος, που αναδεικνύουν και
το βαθμό επιρροής του στην ανάπτυξη του γενικότερου αντιστασιακού, είναι το
κατέβασμα του χιτλερικού συμβόλου από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης, από τους
φοιτητές Απόστολο Σάντα και Μανώλη Γλέζο, η αυθόρμητη φοιτητική διαδήλωση
της πρώτης επετείου της 28ης Οκτωβρίου, η πρώτη φοιτητική απεργία, που ήταν και η
πρώτη απεργία στην Ελλάδα και την κατεχόμενη Ευρώπη, στις 5 ή 6 Νοεμβρίου του
1941 (και όχι στις 17 Νοεμβρίου, όπως λανθασμένα έχει αναπαράξει η μέχρι τώρα
βιβλιογραφία), το άνοιγμα της Πολυτεχνικής Λέσχης τον ίδιο μήνα και το άμεσο
αποτέλεσμα αυτού, που ήταν η απεργία στο Πολυτεχνείο στις 9 Μαρτίου του 1942
(και όχι στις 6), η οργάνωση της διαδήλωσης της 24ης και 25ης Μαρτίου 1942, το
άνοιγμα της Πανεπιστημιακής Λέσχης την άνοιξη του ίδιου έτους, η ίδρυση του ΕΑΜ
Νέων και η 2η πανελλαδική συνδιάσκεψη της ΟΚΝΕ, η διοργάνωση από τους
φοιτητές της διαδήλωσης της 6ης Ιουλίου, η οποία για πρώτη φορά αφορούσε θέματα
επιβίωσης και όχι εορτασμού εθνικής επετείου, η αυξημένη συμμετοχή στην απεργία
και τη διαδήλωση του Σεπτεμβρίου, στις διαδηλώσεις της δεύτερης επετείου της 28ης
Οκτωβρίου και της 22ας Δεκεμβρίου του 1942, όπου καταγράφεται και ο πρώτος
νεκρός διαδηλωτής, ο φοιτητής Μήτσος Κωνσταντινίδης και τέλος το αποκορύφωμα
όλων, η δημιουργία της ΕΠΟΝ και η καθολική συμμετοχή στις τρεις μεγάλες
διαδηλώσεις του 1943.
Από τις πρώτες μέρες της κατοχής, μαζί με τις αριστερές οργανώσεις και τις ομάδες
νέων που εντάσσονται στο Γραφείο της Σπουδάζουσας, αναζητούν αντιστασιακές
διεξόδους και οι φοιτητές που οι πολιτικές και ιδεολογικές τους αφετηρίες, ξεκινούν
από το χώρο που κάλυπταν πριν την κατοχή τα αστικά κόμματα του φιλελεύθερου
κέντρου και της δεξιάς και καταλήγουν στο χώρο της άκρας δεξιάς και του φασισμού,
όπως αυτός είχε μορφοποιηθεί προπολεμικά. Κύριο χαρακτηριστικό αυτών των
οργανώσεων και ως ένα βαθμό κεντρικό σημείο της μετέπειτα χαλαρής συνεργασίας
τους, είναι ότι δεν εντάχθηκαν στο ΕΑΜ Νέων και την ΕΠΟΝ, αποτελώντας το
δεύτερο πόλο που αναπτύχθηκε στους πανεπιστημιακούς χώρους την κατοχική περίοδο. Ο χαρακτηρισμός τους ως «αστικές», αιτιολογείται από το γεγονός πως κοινή
συνισταμένη τους, ήταν η διατήρηση του ισχύοντος αστικού πολιτικού συστήματος,
σε αντίθεση με την ΕΠΟΝ που πρέσβευε την ανατροπή του και τη γέννηση ενός νέου
κόσμου. Επιπροσθέτως, η δεύτερη επωνυμία που τους αποδόθηκε είναι «εθνικές»,
καθώς το κεντρικό τους σημείο σε επίπεδο συνθημάτων, το οποίο θα αποτελέσει και
το μοναδικό πεδίο ιδεολογικής σύγκλησης, είναι το σύνθημα «Μεγάλη Ελλάδα».
Τα βασικά χαρακτηριστικά που δομούν το χώρο των αστικών οργανώσεων,
αποτελούν ταυτόχρονα και τις αιτίες που έδρασαν αποτρεπτικά, ώστε να μετεξελιχθεί
η κατά τ’ άλλα ουσιαστική τους συνεισφορά στην αντίσταση, σε κίνημα. Το κοινό
στοιχείο που χαρακτηρίζει του φοιτητές που κινούνται σε αυτό το χώρο, είναι πως για
πολιτικούς κυρίως λόγους, δε θέλουν να ενταχθούν στην αριστερά, ενώ υπάρχουν και
κάποιοι που θέλουν απλά αντιστασιακή δράση, επιθυμώντας μεν να εντάξουν τον
αγώνα τους σε ένα ιδεολογικό πλαίσιο, αποποιούμενοι δε, κάθε πολιτική προέκταση
και εξάρτηση. Η διάλυση των μηχανισμών των αστικών κομμάτων και των κομμα-
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τικών νεολαιών, αλλά και η απουσία επίσημης γραμμής για την αντιστασιακή προοπτική της κατεχόμενης χώρας, τους οδηγεί να προσπαθούν να βρουν φορέα να ενταχθούν ή να δημιουργούν οι ίδιοι μικρές ομάδες ή να σχηματίζουν ακόμη και κύκλους
συζητήσεων και προβληματισμού. Κατ’ αυτό τον τρόπο αναδεικνύονται και νέες οργανώσεις, οι οποίες αποποιούμενες το πρόσφατο πολιτικό παρελθόν, αναζητούν ένα
νέο πολιτικό στίγμα, στα πλαίσια πάντα της ισχύουσας αστικής τάξης πραγμάτων.
Όπως συνάγεται από τα παραπάνω, ενώ για τους φοιτητές της αριστεράς υπήρχε το
σημείο αναφοράς ενός κόμματος, διαλυμένου μεν, που όμως ανασυγκροτούνταν με
ταχύς ρυθμούς, για τους μη αριστερούς φοιτητές οι επιλογές δεν ήταν ξεκάθαρες. Η
μόνη καθορισμένη, κοινή και κυρίαρχη καταστατική τους αρχή, ήταν η αντίσταση
στον κατακτητή. Αρχή στην οποία έπρεπε όλοι οι φοιτητές να συνταχθούν, παραμερίζοντας τις όποιες πρόσκαιρες πολιτικές σκοπιμότητες. Την κατηγορία αυτή την
απέδιδαν στο γραφείο της Σπουδάζουσας της ΟΚΝΕ, καθώς θεωρούσαν πως προσπαθούσε να οικειοποιηθεί πολιτικά τις κοινές φοιτητικές τους διεκδικήσεις. Αντιφατικά
όμως, τα δύο πρώτα χρόνια της κατοχής, καμία από τις αστικές οργανώσεις δεν
επιδίωξε και δεν είχε νόμιμη εκπροσώπηση. Εκπροσώπηση, η σημασία της οποίας
έχει αναλυθεί παραπάνω, ενώ η έλλειψη της δημιούργησε ένα σημαντικό και
δυσαναπλήρωτο κενό, το οποίο αποτέλεσε τροχοπέδη στην απήχηση της όποιας
οργάνωσης, στις ευρείες μάζες των φοιτητών και των σπουδαστών. Η εντόπιση του
μάλιστα από τον Τσολάκογλου και η επιχείρηση του να ελέγξει και να οικειοποιηθεί
τις νόμιμες φοιτητικές παραστάσεις με την οργάνωση του Σακελλαρίου, προσδίδει
και το μέτρο της αξίας της νόμιμης εκπροσώπησης.
Στην απουσία κομματικού οργανωτικού και καθοδηγητικού μηχανισμού, που θα
διαχέει στο φοιτητικό σώμα τις προτάσεις της οργάνωσης, την έλλειψη ξεκάθαρου
πολιτικού στίγματος, που θα δίνει προοπτική και όραμα και νόμιμης εκπροσώπησης,
που θα προβάλει τις συνδικαλιστικές διεκδικήσεις, προστίθεται η απολυταρχική πρακτική της ΟΚΝΕ και του ΕΑΜ Νέων, η οποία αποκλείει μερικές φορές και με τη βία
τις διαφορετικές φωνές, ενώ διαστρεβλώνει τις θέσεις και τη φυσιογνωμία οργανώσεων, που εξαιτίας της αντιστασιακής τους δράσης γίνονται δημοφιλή στο φοιτητικό
σώμα. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα αποτελεί η ΠΕΑΝ και η συκοφαντική
επίθεση που δέχτηκε την περίοδο αμέσως μετά την ανατίναξη της ΕΣΠΟ, αλλά και οι
επιθέσεις των φοιτητών της Σπουδάζουσας, για την ανάληψη της διοίκησης του
Ταμείου Απόρων Φοιτητών (ΤΑΦ) του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η πρακτική αυτή
της αριστερής παράταξης, δρα οριοθετικά σχηματοποιώντας το δεύτερο πόλο, ενώ
καταδεικνύει και ένα αναδυόμενο ρήγμα.
Η ίδρυση της ΕΠΟΝ λειτουργεί καταλυτικά προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς από
το σημείο εκείνο και έπειτα, οι φοιτητές των αστικών οργανώσεων νιώθουν μέσα στα
ιδρύματα τους την ασφυκτική πίεση μιας ισχυρής δύναμης, που επιδιώκει να εντάξει
κάθε προοδευτική φωνή μέσα σε ένα ευρύ ιδεολογικό φάσμα. Ένα φάσμα που χωρίς
να αποκλείει τις προγενέστερες πολιτικές καταβολές των μελών του, τις εντάσσει σε
ένα καινούριο οραματικό προσανατολισμό, όπου κυριαρχεί η κοινωνική δικαιοσύνη
και η πνευματική αναγέννηση. Στο πλαίσιο αυτό η νίκη επί των κατακτητών είναι η
πρώτη μάχη, σε ένα πόλεμο ιδεών για την πραγματοποίηση του τελικού οράματος.
Ενώ όποιος δε συστρατεύεται σε αυτό τον αγώνα, θεωρείται σε πρώτη φάση
διασπαστής του νεολαιίστικου κινήματος. Εύλογα λοιπόν, οι οργανωμένοι και ταυτόχρονα διασπασμένοι φοιτητές των αστικών οργανώσεων, δε μπορούν να αντιπαρατεθούν στην ιδεολογική συνοχή και υπεροπλία της ΕΠΟΝ. Η μοναδική απάντηση τους,
αρθρώνεται μέσα μία έντονη αντιστασιακή απολιτική ρητορεία, που λειτουργεί ως
ομπρέλα κάτω από την οποία επιχειρείται να συμπλεύσουν εκ διαμέτρου αντίθετες
πολιτικές θεωρήσεις. Έτσι πρώτος και μοναδικός στόχος καθίσταται η εκδίωξη των
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κατακτητών, ενώ μετά την επίτευξη του θεωρούν πως το αστικό πολιτικό καθεστώς,
είναι αποκλειστικά υπεύθυνο να βρει τις λύσεις που απαιτεί η κοινωνία.
Η ιδεολογική τους ανομοιογένεια, σε συνδυασμό με την ισχυρή πεποίθηση τους,
πως όλη αυτή η δράση ελέγχεται και καθοδηγείται από το ΚΚΕ, αλλά και η πίεση που
υφίστανται να προσχωρήσουν στην ΕΠΟΝ, τους οδηγεί σε μια προσπάθεια
δημιουργίας μεταξύ τους διαύλων επικοινωνίας και συντονισμού. Επιχειρούν λοιπόν
μέσα από κοινές αντιστασιακές δράσεις, να καλλιεργήσουν εκείνες τις συνθήκες που
θα άμβλυναν τις ιδεολογικές διαφορές, θα υποσκίαζαν τις προσωπικές στρατηγικές
και θα υπερκερνούσαν την έλλειψη κεντρικού καθοδηγητικού οργάνου, ώστε να
κατορθώσουν να δημιουργήσουν έναν ενιαίο φορέα που θα λειτουργούσε ως
αντίπαλο δέος στην ΕΠΟΝ. Οι τάσεις αυτές που κυκλοφορούν, συμπληρώνονται και
ενισχύονται από μια μερίδα στελεχών του ΕΑΜ Νέων, οι οποίοι έρχονται σε
αντίθεση με την απολυταρχική κομματική γραμμή και αποχωρούν, εμπλουτίζοντας
τον αστικό χώρο με οργανωτική εμπειρία και πλούσια ιδεολογική και πολιτική
σκέψη. Οργανωτική εμπειρία που αμέσως καταθέτουν, μέσα από την πρόταση τους
για τη δημιουργία του δικού τους νόμιμου πανσπουδαστικού φορέα, στις εκλογές του
Απριλίου-Μαΐου 1943 στα ΑΕΙ. Επιδιωκόμενος στόχος ήταν να κατοχυρωθεί η
ύπαρξη και η δράση τους στη συνείδηση του φοιτητικού σώματος, ενώ μέσα από
αυτή, έλπιζαν πως θα αμβλύνονταν η πανσπερμία των ιδεολογικών αποχρώσεων που
κινούνταν στο εσωτερικό τους.
Βέβαια η διαδικασία μετάλλαξης του αστικού χώρου, συναντά την αντίδραση της
ΕΠΟΝ, αλλά και τις ευρύτερες αλλαγές που συντελούνται στο κατοχικό σκηνικό.
Καθώς η άνοιξη του 1943 αποτελεί το κομβικό σημείο, όπου η ελληνική κοινωνία
περνά από τη μάχη για την επιβίωση και την αποτίναξη του ξένου ζυγού, στη μάχη
για τη μεταπολεμική φυσιογνωμία της Ελλάδας. Τα νέα χαρακτηριστικά που αναδύονται παράλληλα με την άνοδο του αντιστασιακού κινήματος, είναι η τάση του ΚΚΕ
να μονοπωλήσει την αντίσταση, η νέα στοχοθέτηση των Γερμανών, με την ενεργοποίηση των αντανακλαστικών της κοινωνίας ενάντια στον «κομουνιστικό κίνδυνο», η
υιοθέτηση της πολιτικής αυτής από την τρίτη κατοχική «κυβέρνηση» του Ράλλη,
αλλά και η απήχηση της σε μέρος του παλαιού βενιζελικού και αντιβενιζελικού κόσμου. Όλα αυτά βέβαια, γίνονται υπό το πρίσμα των πρώτων ενδείξεων μιας διαφαινόμενης ήττας των δυνάμεων του άξονα και εντάσσονται στα πλαίσια του διαγκωνισμού, για την κατάληψη της καλύτερης δυνατής θέσης την ώρα της απελευθέρωσης.
Επομένως από την άνοιξη του 1943, το φοιτητικό κίνημα κλείνει ένα κύκλο
ανάπτυξης, δημιουργίας, προσδοκιών και ανάτασης και ανοίγει ένα άλλο, αυτό των
εμφύλιων φοιτητικών συγκρούσεων. Έτσι, όπως οι φοιτητές προσέλαβαν πρώτοι τα
μηνύματα της αντίστασης και την πραγμάτωσαν μέσα στα ιδρύματα τους,
προσλαμβάνουν και τώρα τα μηνύματα μιας επικείμενης εμφύλιας διαμάχης και τη
μεταφέρουν στα ΑΕΙ των Αθηνών. Η εποχή στην οποία κινούνται, το λογικό και το
παράλογο αποτελούν αξεδιάλυτες έννοιες, που συμπλέκονται και συγκρούονται
ταυτόχρονα, ενώ η σκοπιμότητα συγχέεται με το συμφέρον του τόπου. Κάτω από
αυτό το πρίσμα, κάθε κομμάτι της κατοχικής εξίσωσης, όπως αυτή συμπληρώνεται
από τις οργανώσεις, την «κυβέρνηση», τους κατακτητές, την κυβέρνηση του βουνού,
την κυβέρνηση του Καΐρου και την Αγγλία, συμπλέκεται και διαπλέκεται, με
μοναδικό και απώτερο στόχο την κατάληψη ή τη διατήρηση της εξουσίας.
Ενταγμένοι σε αυτό το πλαίσιο, ξεκινούν το δικό τους «διμέτωπο» αγώνα, ενάντια
στους κατακτητές και ενάντια στην «αντίπαλη» παράταξη, μορφοποιώντας τους δύο
πόλους τους στα πρότυπα των ευρύτερων κοινωνικοπολιτικών συσχετισμών.
Ιδιαίτερο ρόλο στη νέα πορεία του φοιτητικού σώματος, διαδραμάτισαν οι
ευέλπιδες, οι οποίοι με προηγούμενη απόφαση της «κυβέρνησης», είχαν εγγραφεί
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αναγκαστικά στα ΑΕΙ και ιδίως στο Πολυτεχνείο. Γεγονός που επέφερε μια αλλοίωση
της σύνθεσης του σπουδαστικού σώματος του ιδρύματος και δημιούργησε μια
ιδιαίτερη κατηγορία σπουδαστών, συντηρητικών πεποιθήσεων στην πλειοψηφία τους,
με χαρακτηριστικά που εμπόδιζαν την ενσωμάτωση τους στο υπόλοιπο σώμα. Έτσι
στην απολυταρχική αντίληψη περί δημοκρατίας της ΕΠΟΝ, προστέθηκε η εμπλοκή
των ευέλπιδων στην εκλογική διαδικασία και η ανάληψη ουσιαστικά της
περιφρούρησης του αρχικού μπλοκ των αστικών οργανώσεων των ΑΕΙ. Το γεγονός
αυτό επέφερε την κλιμάκωση της βίας, αφού πλέον οι αστικές οργανώσεις μπορούσαν να ισοσταθμίσουν το αριθμητικό τους μειονέκτημα, έναντι των νέων της ΕΠΟΝ
και να απαντήσουν στις επιθέσεις τους. Η συμμετοχή πολλών ευέλπιδων στην καθαρά αντικομουνιστική οργάνωση Χ, στο προδοτικό τμήμα του ΕΔΕΣ και λιγότερων
στα Τάγματα Ασφαλείας, που από τον Αύγουστο άρχισαν τη δραστηριότητα τους,
προσέδωσε εξτρεμιστικά χαρακτηριστικά στις συγκρούσεις. Σε παράλληλο χρόνο η
ανάπτυξη του ΕΛΑΣ Σπουδαστών και η ίδρυση της αμφιλεγόμενης Οργάνωσης
Περιφρούρησης Λαϊκού Αγώνα (ΟΠΛΑ), οι οποίες το Σεπτέμβριο του 1943, μετά τη
συνθηκολόγηση των Ιταλών, εξοπλίζονται πλήρως, συμπληρώνουν το συγκρουσιακό
πλαίσιο που οδηγεί στη μετεξέλιξη του ιδεολογικού πολέμου σε πραγματικό.
Συμπληρωματικό αλλά εξίσου σημαντικό ρόλο, διαδραμάτισαν τα άρθρα των
φοιτητικών εφημερίδων, οι προκηρύξεις, οι ανακοινώσεις στα χωνιά και τα συνθήματα στους τοίχους. Όλα αυτά αναπαραγάγανε το φανατισμό και δημιουργούσαν το
ιδεολογικό εκείνο υπόβαθρο, όπου η ηθική απαξία του «αντιπάλου», μείωνε τις αναστολές και πριμοδοτούσε συμπεριφορές που δικαιολογούσαν την εξόντωση του. Καθώς κάτω από τις ιδιαίτερες συνθήκες της κατοχής, οι χαρακτηρισμοί, «προδότης»,
«γκεσταπίτης», «συνεργάτης της ασφάλειας» η οποία καθοδηγείται από τους κατακτητές, «εαμοβούλγαρος» και «βούλγαρος», όπου η Βουλγαρία κατέχει ένα μέρος της Ελλάδας, αποκτούν άλλη δυναμική. Μια δυναμική που ξεφεύγει από τα όρια της ταξικότητας και των πολιτικοκοινωνικών διαφορών, διχάζοντας τον πυρήνα της συγκρότησης και συνοχής μιας κοινωνικής ομάδας, που είναι οι κοινές εθνικές καταβολές.
Η εχθρότητα όμως ενισχυόταν και από το είδος και την ποιότητα των πληροφοριών
που διακινούνταν, καθώς ο κόσμος στην Ελλάδα και ειδικότερα οι φοιτητές,
ενημερώνονταν εμμέσως για τις εξελίξεις στο βουνό ή στο Κάιρο, όπου η κάθε
πληροφορία η οποία από μόνη της είχε κάποια δυναμική, μεταδιδόταν επεξεργασμένη
σύμφωνα με το πρίσμα και τα συμφέροντα του αναμεταδότη. Καλλιεργήθηκε κατ’
αυτό τον τρόπο μια νοοτροπία, όπου ο καθένας θεωρούνταν εκ των προτέρων
προδότης. Οι δεξιοί συνεργάτες των Γερμανών και οι αριστεροί, εχθροί του έθνους
και υπηρέτες του σλαβισμού. Δεν υπήρχαν ουδέτεροι, έπρεπε όλοι να δηλώσουν που
ανήκουν, αλλιώς ήταν αντίπαλοι των μεν ή των δε. Επιπλέον, στις δύο αντίπαλες
παρατάξεις είχαν κυριαρχήσει αυτοί που ήταν πεπεισμένοι ότι οι «άλλοι» είναι ικανοί
για το χειρότερο. Στη βάση αυτής της παραδοχής, επικράτησε η άποψη ότι ο καθένας
μπορούσε να φτάσει σε ακραίες πράξεις στο όνομα της Ελλάδας και το χειρότερο να
τις θεωρήσει επιβεβλημένες.
Ένα επιπλέον στοιχείο, που επιβάρυνε τη θέση των φοιτητών των αστικών οργανώσεων και ενίσχυε την καχυποψία εναντίον τους, ήταν και η στάση των σωμάτων
ασφαλείας, τα οποία ήταν εκπαιδευμένα επί σειρά ετών σε αντιδημοκρατικές
μεθόδους, με κύριο στόχο τους κομουνιστές. Οι Ασφαλίτες λοιπόν αντιμετώπιζαν
τους επονίτες φοιτητές με ιδιαίτερα σκληρό τρόπο, καθώς και η παραδοχή μόνο της
επονίτικης ιδιότητας τους, επέφερε βασανισμούς, ενώ η παράδοση τους στους
Γερμανούς, εάν κατόρθωναν να παραμείνουν ζωντανοί, ήταν δεδομένη. Αντίθετα η
στάση τους απέναντι στους φοιτητές των αστικών οργανώσεων, που συλλαμβάνονταν να γράφουν αντιστασιακά συνθήματα ή να μοιράζουν προκηρύξεις, ήταν
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εμφανώς επιεικής, ενώ απελευθερώνονταν σχεδόν άμεσα, δημιουργώντας την
αίσθηση πως η απελευθέρωση τους ήταν αποτέλεσμα προδοτικής συναλλαγής.
Μέσα στο πλαίσιο αυτό, όσες μετριοπαθείς φωνές βρίσκονταν στην ΕΠΟΝ,
καλύφθηκαν από έναν έντονο κομματικό φανατισμό. Οι φοιτητές αυτοί όμως είχαν το
πλεονέκτημα να νιώθουν πως μάχονται ολομέτωπα εναντίον του κατακτητή και υπέρ
μιας νέας ουμανιστικής μεταπολεμικής κοινωνίας. Από την άλλη, οι αστικές δυνάμεις
που βρίσκονταν στον «Εθνικό Σύνδεσμο Ανωτάτων Σχολών» (ΕΣΑΣ), που συγκροτήθηκε το Σεπτέμβριο του 1943, ένιωθαν να συμπιέζονται. Οι ετερόκλιτες δυνάμεις
που είχαν ενταχθεί στον αρχικό συνασπισμό, με την έναρξη των φοιτητικών συγκρούσεων και την εμπλοκή της «κυβέρνησης» σε αυτές, εκδήλωσαν τις ιδεολογικές
τους καταβολές, αλλά και πρακτικές. Η ένωση τους δεν κινούνταν πλέον στο πεδίο
του θεωρητικού προβληματισμού και της αντιμετώπισης ελασσόνων προβλημάτων,
αλλά εμπλέκονταν στα διχαστικά διλήμματα ενός εμφυλίου πολέμου. Γεγονός που
καθιστούσε αδύνατη τη συνέχιση της σύμπραξης στο ομοσπονδιακό σχήμα του
ΕΣΑΣ, φασιστών, μοναρχικών και δημοκρατικών, φανατικών και μετριοπαθών. Με
αποτέλεσμα τη μετεξέλιξη του ΕΣΑΣ το Φεβρουάριο του 1944 σε ενιαία
δημοκρατική οργάνωση, που απείχε από τις συγκρούσεις στα ΑΕΙ, ενώ συγκρότησε
και το μάχιμο φοιτητικό τμήμα με την επωνυμία «Ιερός Λόχος».
Είναι γεγονός πάντως πως η πλειοψηφία του κόσμου, η οποία δεν ήταν ενταγμένη
σε κόμματα και οργανώσεις, χαιρέτιζε οποιαδήποτε προσπάθεια ενότητας. Βέβαια
αυτοί οι πολίτες, είχαν το πλεονέκτημα να παρατηρούν τις εξελίξεις αποστασιοποιημένα, δεν είχαν εμπλακεί συναισθηματικά, δεν είχαν επενδύσει τα οράματα τους, δεν
είχαν πολεμήσει γι’ αυτά, ήθελαν πρώτα απ’ όλα να σταματήσουν οι σκοτωμοί. Για
την ενεργή μάζα των φοιτητών, αυτή η οπτική δε μπορούσε να υπάρξει. Είχε επικρατήσει ο κομματισμός έναντι της ιδέας, με τους φοιτητές να γίνονται τα θύματα των
τραγικών λαθών, των κομματικών καθοδηγητών του ΚΚΕ και των ακραίων φασιστικών αντιλήψεων του μεσοπολέμου. Οι δύο αυτές ακραίες τάσεις μπροστά στο κυνικό
παιχνίδι της εξουσίας, με τη χρήση θεμιτών και αθέμιτων μέσων εκμεταλλευτήκαν
τους φοιτητές, δίνοντας τους θυσία στην πρώτη γραμμή στη μάχη για την
επικράτηση.
Σημαντικότεροι σταθμοί σε αυτή την πορεία ήταν, οι φοιτητικές εκλογές τον
Απρίλιο-Μάιο του 1943 και η αντίδραση των Επονιτών μετά την ήττα στο
Πολυτεχνείο, τα επεισόδια στις 8 Ιουλίου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και οι συγκρούσεις που ακολούθησαν υπό μορφή αντιποίνων, η εκδίωξη των φοιτητών των αστικών
οργανώσεων από το Πανεπιστήμιο Αθηνών στις 14 Αυγούστου, η δολοφονία στις 24
Σεπτεμβρίου του εύελπη του Πολυτεχνείου που ανήκε στην οργάνωση Χ, Ηλία
Ρογκάκου, τα επεισόδια στο Πανεπιστήμιο Αθηνών στις 27 Σεπτεμβρίου και η
δολοφονία από εξτρεμιστικά στοιχεία του Επονίτη φοιτητή Δημήτρη Τζέμου, οι
εκλογές στο Πολυτεχνείο στα τέλη Νοεμβρίου του 1943, η επικράτηση του ΕΣΑΣ και
η εκδίωξη των Επονιτών σπουδαστών, η επίθεση της «κυβέρνησης» για την
κατάληψη των συσσιτίων που ξεκινά τον Ιανουάριο και λήγει το Μάρτιο του 1944
και τέλος, η δολοφονία του Κίτσου Μαλτέζου στη 1 Φεβρουαρίου του 1944.
Αντίθετη πορεία από αυτή των Αθηνών ακολούθησαν οι φοιτητές στη
Θεσσαλονίκη. Εκεί τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της πόλης, σε συνδυασμό με την
ανυπαρξία αστικών οργανώσεων μέσα στο Πανεπιστήμιο, αναδύει το άρωμα της
επικράτησης της ΕΠΟΝ και της προσωρινής μεταπολεμικής της κυριαρχίας.
Αναλυτικότερα, η γερμανική διοίκηση στη Θεσσαλονίκη, σε αντίθεση με την Ιταλική
στην Αθήνα, εγκατέστησε από τις πρώτες μέρες της κατοχής ένα ασφυκτικό πλαίσιο
ελέγχου, παρακολούθησης και τιμωρίας, υποδηλώνοντας με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο, πως δεν ήταν διατεθειμένη να αφήσει την παραμικρή δράση, που θα έθετε
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σε αμφισβήτηση την απόλυτη κυριαρχία της. Συμπληρωματικά στην προσπάθεια της
αυτή, λειτούργησε το γεγονός πως η πόλη δε μπορούσε να προσφέρει ασφαλή
κάλυψη, καθώς ο μικρός πληθυσμός της και το ένα μόνο Πανεπιστήμιο όπου όλοι
ήταν γνωστοί, ενίσχυαν τα κατασταλτικά της μέτρα. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα, αποτελεί η άμεση εξάρθρωση του πρώτου αντιστασιακού πυρήνα της «Ελευθερίας», που ιδρύθηκε στο Πανεπιστήμιο. Μια εξέλιξη που προσδίδει το κυρίαρχο
χαρακτηριστικό του φοιτητικού κινήματος στη συμπρωτεύουσα, καθώς μετά από
αυτό η ανάπτυξη του εξαρτάται άμεσα και ακολουθεί χρονικά αυτό της Αθήνας.
Ως εκ τούτου, ενώ η επανεργοποίηση του τοποθετείται χρονολογικά το Μάρτιο του
1942, η ουσιαστική ανάπτυξη του πραγματοποιείται ένα χρόνο αργότερα. Τότε, μετά
την ίδρυση της ΕΠΟΝ και την απόφαση του κεντρικού κομματικού μηχανισμού να
σταλούν τα φοιτητικά στελέχη στην περιφέρεια, ώστε να μεταφέρουν τις οργανωτικές
τους γνώσεις και τις πολιτικές αρχές της νέα οργάνωσης, σταθμίζονται σωστά οι
ιδιαιτερότητες της Θεσσαλονίκης και δημιουργείται με τη βοήθεια των φοιτητών και
των προοδευτικών καθηγητών του Πανεπιστημίου, ένας έξυπνα στημένος και καλά
οργανωμένος μηχανισμός. Ο οποίος έδρασε μέσω του Εκπολιτιστικού Ομίλου του
Πανεπιστημίου (ΕΟΠ), όπου το τρίπτυχο της φοιτητικής δράσης, αντίσταση, φοιτητικές διεκδικήσεις, πολιτιστικές εκδηλώσεις, φιλτράρεται μέσα από τη λειτουργία του.
Βέβαια, όπως εύλογα ανάγεται από τα παραπάνω, στη Θεσσαλονίκη δεν
παρουσιάστηκε το φαινόμενο των μεγάλων και συχνών διαδηλώσεων της Αθήνας.
Η παρουσία και η δράση του ΕΟΠ, καταδεικνύει όμως και ένα άλλο σημαντικό
γεγονός. Τη μείωση της επιρροής του κομματικού μηχανισμού και ελέγχου, καθώς η
δυναμική και αλληλοτροφοδοτούμενη αντιστασιακή-πολιτιστική πορεία που διήνυσε,
διεύρυνε τα στενά κομματικά πλαίσια και προσέδωσε στην ΕΠΟΝ ευρύτερα χαρακτηριστικά. Υποβοηθητικά λειτούργησε προς αυτή την κατεύθυνση και μια άλλη ιδιαιτερότητα της Θεσσαλονίκης, όπου η έντονη παρουσία της βουλγαρικής προπαγάνδας και ο φόβος μιας επικείμενης βουλγαρικής κατοχής, σε συνδυασμό με μια
παλαιότερη θέση του ΚΚΕ για τη δημιουργία Μακεδονικού κράτους, έκανε τους
πολίτες της επιφυλακτικούς έναντι της ΟΚΝΕ, του ΕΑΜ Νέων και της ΕΠΟΝ. Στη
βάση αυτή, ο στενός κομματικός έλεγχος του ΚΚΕ, υποχωρούσε και έδινε το περιθώριο να αναπτυχθούν περισσότερες δημοκρατικές και αριστερές πολιτικές θεωρήσεις,
σπάζοντας τα κομματικά στεγανά. Ενώ η απουσία πολωτικών διλλημάτων και η ανυπαρξία άλλων οργανώσεων, οδήγησε στην ένταξη στην ΕΠΟΝ, του συνόλου των
προοδευτικών και δημοκρατικών φοιτητών. Καταγράφοντας μια πρώτη σύμπραξη
των προοδευτικών δημοκρατικών δυνάμεων του αστικού χώρου με την αριστερά.
Χαρακτηριστικό που χάνεται μετά την απελευθέρωση και την προσωρινή επικράτηση
της ΕΠΟΝ, καθώς κάνει την εμφάνιση της άμεσα η ενισχυμένη παρουσία του κόμματος. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα της μεταβολής αυτής, είναι η μετατροπή του
«Ξεκινήματος» σε όργανο της ΕΠΟΝ. Με χαρακτήρα που δεν επιδέχεται παρερμηνείες, ως προς τον ιδεολογικοπολιτικό του προσανατολισμό, με άρθρα και κείμενα
προπαγανδιστικού περιεχομένου, αλλά και απουσία πλουραλιστικού πνεύματος.
…
Συμπερασματικά, η περίοδος της κατοχής και η στάση των αντιστασιακών
φοιτητών και καθηγητών όλων των αποχρώσεων, από τη μάχη των συσσιτίων και την
πολιτιστική και επιστημονική δραστηριότητα, μέχρι την ένοπλη δράση, προσδίδουν
στον Πανεπιστημιακό Θεσμό ισχύ και αίγλη, τόσο σε πολιτικό όσο και στο πολιτιστικό πεδίο. Ενώ οι διεργασίες που συντελέστηκαν αυτή την περίοδο, το μετέτρεψαν
–όπως συνέβη σε μεγάλο βαθμό και στην υπόλοιπη Ευρώπη– σε καταλύτη ευρύτερων
εξελίξεων, που όμως ο επακολουθήσας την απελευθέρωση εμφύλιος πόλεμος,
ανέκοψε την ελεύθερη δυναμική παρουσία του.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΑΡΧΕΙΟ (01)
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1940 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ 12)
ΑΠΟ 8-1-40 ΕΩΣ 10-9-40
ΑΡ. ΠΡ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ
ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
497
22-1-40
v
Περί ιδρύσεως εκ του ΕΜΠ Οίκου Φοιτητρίας

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1941 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ 13)
ΑΠΟ 28-12-40 ΕΩΣ 31-10-41, Αριθμοί Πρωτοκόλλου από 1 έως 5000
ΑΡ. ΠΡ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ
ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Σχολή Υπομηχανικών
Περί καταλήψεως των ισογείων αιθουσών του από το
36
30-12-40
(ΣΕΡ)
Ταχυδρομείο
47
18-12-40
Υπουργείο Θρησκευμάτων
Περί επιτάξεως αυτοκινήτων
102
8-1-41
ΑΣΚΤ
Περί επιτάξεως των κτιρίων του ΕΜΠ
Υποβολή
εν
αντιγράφω
εγγράφου
υπουργείου
Υπουργείο
103
8-1-41
Στρατιωτικών περί εγκαταστάσεως εν τω ΕΜΠ
Θρησκευμάτων
Στρατιωτικού Νοσοκομείου
Υπουργείο
Περί χρησιμοποιήσεως των σπουδαστών εξ ανάγκας της
126
10-1-41
Θρησκευμάτων
χώρας
Περί ενάρξεως των μαθημάτων των τελειοφοίτων του
1658
2-6-41
Υπ. Παιδ. και Θρ/των
ΕΜΠ
Περί κενώσεως της αρ. πτέρυγος του ΕΜΠ προς χρήσιν
1665
6-6-41
Υπ. Παιδ. και Θρ/των
των σπουδαστών
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1718

6-6-41

Υπ. Παιδ. και Θρ/των

1724

7-6-41

Υπ. Παιδ. και Θρ/των

1751

16-6-41

Υπ. Παιδ. και Θρ/των

1761

18-6-41

2028

10-7-41

2163

23-7-41

2207

30-7-41

2287

7-8-41

2497

28-8-41

2906

28-8-41

Υπ. Εθν. Αμύνης

2945

2-9-41

Υπ. Εθν. Αμύνης

2946
2982

2-9-41
3-9-41

Υπ. Εθν. Αμύνης
Σχολή τμήματος Μηχ/ών

Αίτησις Σπουδαστών
Υπ. Παιδ. και Θρ/των
Υπ. Παιδ. και Θρ/των
Οίκος Φοιτητού

Προς τους καθηγητές
του ΕΜΠ
v

Υπ. Εθν. Αμύνης

2982
2997

1-9-41

3047

4-9-41

Σχολή Ευελπίδων
Υπ. Εθν. Αμύνης
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Περί διακοπής των μαθημάτων του ΕΜΠ συνεπεία
απαγορεύσεως κυκλοφορίας του προσωπικού και των
σπουδαστών
Εν συνεχεία του 1718 εγγράφου η περί διασώσεως της
περιουσίας του ΕΜΠ από του Γερμανικού στρατού
κατοχής
Περί απομακρύνσεως δι’ αυτοκινήτων τραπεζιών και
καθισμάτων του Ιδρύματος παρά των Γερμανικών Αρχών
Περί συνεχίσεως και κατά τας απογευματινάς ώρας της
λειτουργίας του αναγνωστηρίου
Περί ενεργειών παρά τας αρχάς γερμανικού στρατού δια
την παράδοσιν του ΕΜΠ
Περί εξεταστικής περιόδου δια τους στρατευθέντας
Περί διακοπής ενάρξεως των μαθημάτων των
τελειοφοίτων
Περί του σπουδαστού Αθ. Προυσαλίδη
Κατά την παρ. 1 του αρ. 1 του υπ’ αριθ. 215 ΝΔ η έναρξη
των μαθημάτων είναι η 1η Σεπτεμβρίου
Περί φοιτήσεως Αξιωματικών εις ΕΜΠ
Περί κατατάξεως αξιωματικών εις τας διαφόρους
Ανώτατας Σχολάς
Ανακοίνωση δια τους φοιτητάς Αξιωματικούς
Εξετάσεις Αξιωματικών (πρόγραμμα)
Υποβολή προγράμματος διεξαγωγής εισιτηρίου διαγωνισμού δια την μετεκπαίδευσιν Αξ/κών εν τω ΕΜΠ
Περί συμπληρώσεως των διδαχθέντων μαθημάτων
Περί εγκρίσεως φοιτήσεως φοιτητών αξιωματικών
Πολεμικής Αεροπορίας

Σπουδαστές Δ΄ τάξεως
Μηχανολόγων
Υπουργός Γ. Μπάκος

3115

6-9-41

3122

22-8-41

3172

11-9-41

Υπ. Εθν. Αμύνης

3291

15-9-41

Σπουδαστές Αν. Σχ.
Κασιμάτην Α.
Γαβριηλίδην Ν.
Μαρκέτον Δ.
Ψυλόπουλον Ν.
Βράντζον Α.

3312
3313

15-9-41
15-9-41

Τελειόφοιτοι Σχ. Πολ. Μηχ.
Τελειόφοιτοι Σχ. Μηχ.-Ηλ.

Υπ. Εθν. Αμύνης

3319
3371

15-9-41

Υπ. Εθν. Αμύνης

4323

17-9-41

Υπ. Παιδ. και Θρ/των

4503

21-10-41

Υπ. Εθνικής Πρόνοιας

531

Αιτούν να θεωρηθώσι σπουδασταί της τετάρτης τάξεως
Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων
Περί διάθεσης δι’ εκτέλεσιν υπηρεσίας του Ανθυπιλάρχου
Αδυνατούμεν να προβούμεν εις επακριβή καθορισμού του
χρόνου έναρξης των μαθημάτων των μετεκπαιδευομένων
αξιωματικών ειδικοτήτων Μηχανολόγων και Χημικών
Περί ανάθεσης αυτών ως διοικούσα επιτροπή του Ταμείου
Απόρων Σπουδαστών
Περί αναβολής των διπλωματικών εξετάσεων
Περί αναβολής των διπλωματικών εξετάσεων
Περί γνωστοποίησης των δυνάμενων να φοιτήσουν εις το
ΕΜΠ Αξ/κων δι’ απλής κατατάξεως
Περί εκκενώσεως των υπό της πινακοθήκης και Εθνολογικού Μουσείου κατεχόμενων χώρων του ΕΜΠ
Περί προσελεύσεως των τελειοφοίτων του 1940-41 εις
πτυχιακάς εξετάσεις την 15ην Νοεμβρίου
Αιτεί την μέριμναν δια χρηματοδότησιν και οργάνωση εν
αυτήν εστίας συσσιτίου υπέρ των απόρων σπουδαστών του
ιδρύματος.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1941 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ 14)
ΑΠΟ 31-10-41 ΕΩΣ 8-10-42, Αριθμοί Πρωτοκόλλου από 5001-6400 για το 1941 και 1-3600 για το 1942
ΑΡ. ΠΡ.
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ
ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Περί του ζητήματος προσαγωγής παντός είδους
5317
5-11-41
Υπ. Παιδ. και Θρ/των
βεβαιώσεις περί πολιτικής επιστρατεύσεως
Γνωρίζει ότι οι λαμβάνοντες συσσίτιον παρά της
Κεντρική Επιτροπή
5329
7-11-41
φοιτητικής Εστίας αντιπροσωπεύονται παρά τη επιτροπή
Συσσιτίων
ελέγχου απορίας φοιτητών δι’ ενός αντιπροσώπου.
Επιτροπή Συνδέσμου μετά
5413
10-11-41
Περί επιτάξεως υλικού ανηκούντων εις το ΕΜΠ
Ιταλικής Διοικήσεως
Διεύθυνση Γερμανικού
Αιτεί όπως ο κ. Κοκοτσάκης αναλάβει την εκτέλεσιν
5465
9-11-41
Στρατιωτικού Μηχανικού
ορισμένων εργασιών δοκιμασίας υλικών
Ανώτατη Εποπτεία
Περί διαθέσεως Αξιωματικών δια την εκτέλεσιν
5531
11-11-41
Αξιωματικών
υπηρεσίας εκ Αν. Εποπτείας Αξ/κων.
Γνωρίζει η επιτροπή του Ταμείου Απόρων Σπουδαστών
Σπ. Γαλανόν. Πρόεδρον ότι εδηλώθη εις αυτήν, ότι θα ηδύνατο να αυξηθή ο
5566
20-11-41
Πατριωτικού Ιδρύματος αριθμός των χορηγούμενων υπό του Πατριωτικού
Ιδρύματος μερίδας φαγητού.
Ανώτατη Εποπτεία
Περί κατανομής διατεθέντων Αξιωματικών δια την
5913
5-12-41
Εκπαίδευσης
εκτέλεσιν υπηρεσίας.
Περί διαθέσεως του Αντ/χου Πυρ/κου Αναγνωστοπούλου
5994
30-11-41
Υπ. Εθν. Αμύνης
Γ. εις την Ανώτατην Εποπτείαν Σπουδών ως άμεσου
επόπτου εν το Ε.Μ.Π. εκπαιδευομένων.
Περί μειώσεως της βαθμολογικής βάσεως των εισιτηρίων
6123
12-11-41
Υπ. Παιδ. και Θρ/των
εξετάσεων.
Αρχηγείον Αστυνομίας
Αιτεί τον διορισμόν επιτροπής αποτελουμένων εκ του
6321
17-12-41
Πόλεων
Πρυτάνεως και Μιχαλακοπούλου και Κουτσοκώστα.
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1942
211

12-1-42

Υπ. Παιδ. και Θρ/των

298

22-1-42

Κεντρική Επιτροπή
Συσσιτίων

297

22-1-42

Υπ. Παιδ. και Θρ/των

832

2-3-42

Σπουδαστήν Πολιτικών
Μηχανικών Γ΄, Ε.
Ψυλοπούλου

979

12-3-42

Σίνος, Καθηγητής

14-3-42

1037

13-3-42

Υπ. Εθν. Αμύνης

1039

13-3-42

Υπ. Εθν. Αμύνης

1059

17-3-42

Μαστραντώνης και
Κυνοφάγος. Σπουδασταί

1059

1-4-42

1124

19-3-42

Δικαιολογεί την
κατηγορείται

Προς τους σπουδαστάς
Κυνοφάγον και
Μαστραντώνη

979

Περί
διακοπής
μαθημάτων
κατά
ΙανουάριονΦεβρουάριον.
Εγκρίνεται η αύξηση μερίδων εις τους άπορους
σπουδαστάς.
Εντέλλεται όπως κληθώσι οι διατεθέντες εν των ιδρύματι
αξιωματικοί και αναλάβωσι υπηρεσίαν.

Σπουδαστάς
Μαστραντώνην και
Κυνοφάγον

Υπ. Παιδ. και Θρ/των,
αρ. εγγράφου: 14948

533

δημιουργίαν

θορύβου,

δι’

ην

Αιτείται την αυστηράν τιμωρίαν των Μαστραντώνη και
Κυνοφάγου.
Κλήση προς απολογίαν.
Περί διαθέσεως 3 δωματίων ως Γραφείων εις την
Ανώτατην Εποπτείαν Σχολών.
Οδηγίαι δια την λυσιτελεστέραν παρακολούθησιν των
φοιτούντων μαθητών εις Αν. Σχολές του Κράτους.
Απολογούνται δια την διαμαρτυρίαν του Καθηγητού
Σίνου.
Περί επιβολής της ποινής της μηνιαίας αποβολής των εκ
του Ιδρύματος.
Περί δημοσίευσις εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
του υπ’ αρ. 613 Ν.Δ. «περί οριστικής
αποβολής
απεργούντων σπουδαστών».

1146

24-3-42

Διοικητήν της Γενικής
Ασφάλειας

1163

26-3-42

1331

7-4-42

Προμηθευτικός
Συνεταιρισμός Σπουδαστών
Ε.Μ.Π.

Αστυνομικήν
Διεύθυνση Αθηνών

1738

18-5-42

Υπ. Εθν. Αμύνης
αρ .εγγράφου: 6675/1795

1870

18-5-42

2236

13-6-42

3330

12-9-42

Αιτείται την παροχήν χρήσεως δωματίου
Πολυτεχνικής Λέσχης δια γραφείον Συν/σμου.

Προέδρου της Εστίας
Υπ. Παιδ. και Θρ/των
αρ. εγγράφου: 46086

Γνωρίζει ότι την 27η τρέχοντος διοργανούται υπό του
Ε.Μ.Π. διάλεξις εν τη αιθούσι του Παρνασσού με
ομιλητήν τον Αθ. Ρουσόπουλον.
Γνωρίζει ότι την προσεχή Παρασκευήν διοργανούται
διάλεξη εις την αίθουσαν του Παρνασσού.

Αστυνομικό Τμήμα
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της

Καθορίζεται η σύνθεσις των λεπτομερειών των
καθηκόντων των Αξιωματικών της Ανωτ. Εποπτείας
Εκπαιδεύσεως.
Περί απαγορεύσεως της εισόδου εις τον περίβολον
ατόμων μη ανηκόντων εις το προσωπικόν της εστίας.
Γνωρίζει ότι εδόθη εντολή εις εστίαν Συσσιτίου
Ανακοινώνει ότι αι εισιτήριαι εξετάσεις θα διενεργηθώσιν
των 19ην Οκτωβρίου.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1942-1943 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ 15)
ΑΠΟ 28-10-42 ΕΩΣ 19-10-43, Αριθμοί Πρωτοκόλλου από 3601-5083 για το 1942 και 1-6540 για το 1943
ΑΡ. ΠΡ.
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ
ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Η Σύγκλητος από τας 6-11-42 όρισεν επιτροπήν του
Προς σπουδαστές των
Ταμείου Απόρων Σπουδαστών:
Ανωτ. Σχολ. Ε.Μ.Π.
4217
10-11-42
Τ. Κουραβέλου, Μ. Θεολογίτου, Κ. Δάραν, Ν.
του καθ’ υμάς
Σκουρολιάκου, Χ. Πούλου, Ε. Τσιλένη. Ε.
Ιδρύματος
Γιαννόπουλου.
7-12-42
4664
Υπ. Παιδ. και Θρ/των
Περί διακοπής μαθημάτων μέχρι νεωτέρας διαταγής.
αρ. εγγρ. 60744
Προς τους Καθηγητάς
Κατόπιν εντολής του υπουργείου Θρησκευμάτων και
4664
8-12-42
των Ανωτάτων Σχολών
Εθνικής Παιδείας διακόπτονται από αύριον τα μαθήματα
του καθ’ υμάς Ιδρύματος
και αι ασκήσεις των Ανωτάτων Σχολών.
Περί επιτροπής εισόδου εις την κράτησιν των
4806
12-1242
Ε.Μ.Π.
σπουδαστών Ηλ. Ντεγιάνη, Γ. Σταυράκην, Αλ.
Παπαδόπουλον.
Προς την Ανώτατην Εποπτείαν Εκπαιδεύσεως,
υποβάλλει ονομαστικήν κατάστασιν 416 σπουδαστών
10-12-42
4946
Υπ. Παιδ. και Θρ/των
αρ. εγγρ. 390321
Πολυτεχνείου τέως μαθητών Ευελπίδων και Δοκίμων
δια την πληρωμήν τελών εγγραφής.
1943
14-1-43
Εγκρίνεται η απόφασις περί διενεργείας τρίτης
174
Υπ. Παιδ. και Θρ/των
αρ. εγγρ. 350
εξεταστικής περιόδου διπλωματικών εξετάσεως.
Προς την Γερμανικήν Περί απαλλαγής των κρατηθέντων σπουδαστών υπό των
267
27-1-43
Αρχήν
Γερμανικών Αρχών.
22-2-43
904
Υπ. Παιδ. και Θρ/των
Περί διεξαγωγής εισιτηρίων εξετάσεων εν τω Ε.Μ.Π.
αρ. εγγρ. 11323
Προς τον Γεν. Δ/την
1123
12-3-43
Αποστέλλεται καταλόγους συλληφθέντων σπουδαστών.
Υπ. Παιδ. και Θρ/των
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1161

1331
1668
1669
1702

1753
2395
2396

Προς τον Σταθμόν
Πρώτων Βοηθειών.
Γραφείον Κινήσεως

13-3-43
15-3-43
αρ. εγγρ.
1570/76/1806
23-3-43
20-3-43
αρ. εγγρ. 3853/Σ/5
23-3-43
αρ. εγγρ.
15945/155

Γρ. Πρωθυπουργού

Στρατοδικείον Αθηνών

3335

24-5-43
αρ. εγγρ. 22375

Περί διαλέξεων εις το θέατρον Κυβέλης δια τους
σπουδαστάς την Παρασκεύην 4ην μ.μ.

Υπ. Παιδ. και Θρ/των

12-4-43
αρ. εγγρ. 537/42
12-4-43
αρ. εγγρ. 554/42
3-5-43

Περί εορτασμού της 25ης Μαρτίου
Περί άρσεως των καταδικαστικών αποφάσεων των
αναφερόμενων σπουδαστών.

Γρ. Πρωθυπουργού

Υπ. Παιδ. και Θρ/των

2395

Περί συλλήψεως σπουδαστών.

Υπ. Παιδ. και Θρ/των

20-3-43

Περί πληροφοριών λεπτομερώς σχετικώς με των εν του
περιβόλω
του
Πολυτεχνείου
συλληφθέντων
σπουδαστών.

Στρατοδικείον Αθηνών
Προς την Ανώτατην
Εποπτεία
Εκπαιδεύσεως
αξιωματικών
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Αι διπλωματικαί εξετάσεις της Σχολής Αρχιτ.
διεξαχθήκαν τον Μάρτιον 1943, των Πολιτικών
Μηχανικών τον Δεκέμβριον 1943.
Ζητούν να τους γνωρίσομεν μέχρι πότε φοίτησεν ο
Κουράκης Γ.
Ζητούν να τους γνωρίσομεν μέχρι πότε φοίτησεν ο
Ζούλης Ελευθέριος του Στυλιανού.
Γνωρίζομεν ότι ο Κουράκης Γεώργιος και ο Ζούλης
Ελευθέριος του Στ. ενεγράφησαν δια το ακαδημαϊκό
έτος 1940-41 εις την Β΄ τάξιν της Σχολής Μηχ.
Ηλεκτρολόγων μέχρι τούδε δεν προσήλθαν.
Περί επεισοδίου της 2 Μαρτίου 1943, ότι η ατιμωρησία
των υπευθύνων δεν πρόκειται να εξασφαλίσει την τάξιν
και ομαλόν λειτουργίαν του Ε.Μ.Π.

3466

1-6-43

3594

9-6-43

3500

4-6-43

3630

11-6-43

3642

11-6-43

3680

7-6-43
αρ. εγγρ. 34289

3680

16-6-43

3765

21-7-43

3799

19-6-43

3809

23-6-43

3846

23-6-43
αρ, εγγρ. 33471

Υπ. Παιδ. και Θρ/των
Προς Δ/νσιν
Νοσοκομείου
«Σωτηρία»
Προς τους καθηγητάς
του Ε.Μ.Π.
Προς τους καθηγητάς
του Ε.Μ.Π.
Προς τον κ. Νικόλαον
Λούβαριν υπουργόν
Υπουργείον Επισιτισμού
Προς την Διοικούσαν
Επιτροπήν Απόρων
Σπουδαστών
Προς το Υπ. Παιδ. και
Θρ/των
Προς το Ινστιτούτον
Παστέρ
Προς την Ανώτ.
Εποπτείαν
εκπαιδεύσεως Αθηνών
Υπ. Παιδ. και Θρ/των

537

Υποβολή της υπ’ αριθ. 46 ε.ε. της πράξεως της
Συγκλήτου αφορώσαν την λήξιν των μαθημάτων των
Ανωτάτων Σχολών του Ε.Μ.Π.
Προς νοσηλείαν εισαγωγήν του σπουδαστού Τζήμα
Δημητρίου. Ταύτα ομόν και δια τον Δεδούσην
Παναγιώτην σπουδαστήν Ε.Μ.Π.
Περί εποπτείας συσσιτίου κατά τη διανομήν του
συσσιτίου των σπουδαστών από 7-6-43 έως 13-6-43.
Περί εποπτείας συσσιτίου των σπουδαστών από
11:30π.μ. έως 1:30 μ.μ. από 14-6-43 έως 20-6-43
Επικαλεσόμεθα όπως μεσολαβήσητε παρά τας Ιταλικάς
Αρχάς κατοχής ίνα αποφευχθή η επίταξις της Σχολής
Ε.Μ.Π.
Δεν παρέχεται η ευχέρεια χορηγήσεως άρτου, δια δε το
τυρίν ουδεμία ποσότητα διαθέτομεν.
Ανακοίνωσις εν αντιγράφω το υπ’ αριθμ. 34289 ε.ε.
έγγραφον του υπουργείου επισιτισμού.
Περί αποφυλακίσεως του σπουδαστού Μ. Θεολογίτη.
Ευχαριστούμε εκ μέρους τους Ιατρού του Ε.Μ.Π. δια το
εμβόλιον Σπουδαστών Ε.Μ.Π.
Περί θλιβερών επεισοδίων μεταξύ των σπουδαστών.
Πρωταίτιοι φέρονται οι εκ των Στρατιωτικών Σχολών
σπουδασταί.
Περί επιτάξεως του οικήματος των Σχ. Υπομηχ. Όπως
λάβητε μέτρα προς εξασφάλισιν των επίπλων και
οργάνων των Σχολών.

3870
3883

19-6-43
αρ. εγγρ.
371360/1002
18-6-43
αρ. εγγρ. 30795

Υπ. Εθν. Αμύνης
Υπ. Παιδ. και Θρ/των
Προς το Υπουργείον
Θρησκευμάτων και
Εθνικής Παιδείας

4160

13-7-43

4393

29-7-43
αρ. εγγρ.
CG/8218/10.728

4393

14-8-43

4410

31-7-43

4431

3-8-43

Προς την Κεντρικήν
Επιτροπήν Συσσιτίων

4462

6-8-43

Προς τους κ.κ.
Συγκλητικούς

4789
4790
4792

Ελληνικός Ερυθρός
Σταυρός
Ελληνικός Ερυθρός
Σταυρός
Προς Γερμανικήν
Πρεσβείαν

7-8-43
αρ. εγγρ. 39007
30-7-43
αρ. εγγρ. 39005

Υπουργείον Εθνικής
Παιδείας
Υπουργείον Εθνικής
Παιδείας

3-8-43
αρ. εγγρ. 40753

Υπουργείον Εθνικής
Παιδείας
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Περί επαίνου διακριθέντων μαθητών σπουδαστών του
Πολυτεχνείου κατά τας προαγωγικάς εξετάσεις του
Ε.Μ.Π.
Εγκρίνεται όπως ορισθή η 10η Ιουλίου 1943 ως χρόνος
λήξεως μαθημάτων των Αν. Σχολ. Ε.Μ.Π.
Περί αποφυλακίσεως του σπουδαστού Μιχ. Θεολογίτου.
Ο Διεθνής Ερυθρός Σταυρός Γενεύης κατά παράκλησιν
ζητεί την διεύθυνσιν του Κλειδαρά Ιωάννου, φοιτητού
Χημείας.
Γνωρίζετε ότι ο έναντι σπουδαστής δεν φέρεται
εγγεγραμμένος.
Έγγραφον περί αποφυλακίσεως σπουδαστών Τυπάδη,
Παπαδόπουλου και Τσέκερη.
Περί μεταφοράς Εστίας εις έτερον οίκημα, καθ’ όσον η
είσοδος της οδού Στουρνάρα αφίνημεν ανοιχτήν δι’ εις
εισέρχονται ξένα πρόσωπα προς την Εστίαν του
Πολυτεχνείου.
Περί Πολυτεχνικής Λέσχης εις σχετικάς ανακοινώσεις
προς τους σπουδαστάς την 9-8-43.
Ορίζομεν χρόνον προαγωγικών εξετάσεων 1940-41 και
1941-42 κατά τον μήνα Οκτώβριον 1943.
Ορίζεται χρόνος λήξεως μαθημάτων όλων των τάξεων
Ε.Μ.Π.
Περί οργανώσεως της Νυχτερινής σχολής. Με τον εις το
Δ/γμα τούτο η Σχολή αυτή χαρακτηρίζεται ως σχολή
Μέσης Εκπαιδεύσεως.

Διαβιβάζει αντίγραφον κακοποιηθέντων φοιτητών παρά
σπουδαστών του Ε.Μ.Π. προς διενέργειαν ανακρίσεων
και επιβολής ποινών.
Υποβολή καταστάσεως προξενηθησών ζημιών και
φθορών κατά τις ταραχές των σπουδαστών.

4892

13-8-43
αρ. εγγρ. 7985

4912

18-8-43

4916

14-8-43
αρ. εγγρ. 19

4931

19-8-43

Σανατώριον «Σωτηρία»

7-9-43

Προς τον Πρόεδρον
του Διοικητικού
Συμβουλίου της
Ελληνοτουρκικής ετ.
«Έλλα Τούρκα»

5033

5123
5144

7-9-43
αρ. εγγρ. 5033
10-9-43
αρ. εγγρ. 5032

5272

10-9-43
Υπόμνημα

5328

10-8-43
αρ. εγγρ. 40476

5415

25-9-43

5422

24-9-43
αρ. εγγρ. 74813

Πανεπιστήμιον Αθηνών
Α. Αττάρτ. Επόπτης
Ε.Μ.Π
Ε.Ο.Χ.Α Δ/ση
Επιθεώρησης και
Γραμματείας

Ελλά-Τούρκα Ανώνυμος
Ελληνοτουρκική Εταιρεία
Ελληνικός Ερυθρός
Σταυρός
Πανελλήνιος Ένωσις
Εφέδρων Αξιωματικών
και οπλιτών πολέμου

[…] αίτινες διαθέσεως ειδών ρουχισμού […] εις τας
άπορους σπουδαστάς.

Υπουργείον Παιδείας
Προς το Δ΄
Αστυνομικόν Τμήμα
Αστυνομική Διεύθυνση

Περί εισαγωγής προς […] του σπουδαστού Αν.
Ιωαννίδη.
Περί συστάσεως οργανικής επιτροπής του εσπερινού
συσσιτίου απόρων σπουδαστών του Ε.Μ.Π.
Ευχαρίστως αποδέχεται να συμμετάσχει εις τα συσσίτια
των απόρων σπουδαστών του Ε.Μ.Π.
Περί περιθάλψεως και ενισχύσεως των απόρων
Σπουδαστών του Ε.Μ.Π.
Διαμαρτύρεται δια την ανάρμοστον συμπεριφοράν
οργάνων της δημοσίας τάξεως και αιτείται την τιμωρίαν
αυτών.
Περί χορηγήσεως μηνιαίας υποτροφίας εκ του κρατικού
προϋπολογισμού δρχ. οκτακοσίων εις τους σπουδαστάς
Ε.Μ.Π. Γ. Γαλάνην και Κ. Παναγιωτάκον.
Περί χορηγήσεως βεβαιώσεως περί συσσιτίου του
Ε.Μ.Π.
Περί διαθέσεως αιθουσών
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5422

24-9-43

5556

24-9-43
αρ. εγγρ. 49130
8-10-43

5587

1-10-43

5604

2-10-43

5604

4-10-43

5676

4-10-43
αρ. εγγρ. 4822 και
8099

5556

Προς την Αστυνομικήν
Δ/σιν Αθηνών

5676

7-10-43

6058

6-10-43
αρ. εγγρ. 49828

6297

14-10-43

Υπουργείο Παιδείας
Προς το Υπ. Παιδείας
Προς τον Ελβετικόν
Ερυθρόν Σταυρόν
Κεντρική Επιτροπή
Συσσιτίων
Προς την Κεντρικήν
Επιτροπήν Συσσιτίων
Κεντρική Επιτροπή
συσσιτίου

Υπουργείον Παιδείας

Εις απάντησιν της υπ’ αριθμ. 74813 φ. 63/40 ε.ε.
εγγράφου, ενεκρίνομεν την παραχώρησιν των αιθουσών
διδασκαλίας του Ε.Μ.Π.
Παρακαλεί όπως υποβληθή ολόκληρος ο φάκελος της
υποθέσεως Π. Θεοτοκάτου.
Υποβολή αποσπάσματος πρακτικών Συγκλήτου 31-8-43.
Περί προμηθείας φαρμάκων δια τους απόρους
σπουδαστάς.
Αναθέτει εις τον Πρόεδρον της εστίας του Ε.Μ.Π. όπως
λάβει τα ενδεικνυόμενα μέτρα δια την μικροτέραν
ενόχλησιν δια την εκ χρησιμοποιήσεως του χώρου του
Ε.Μ.Π. της εστίας.
Εις απάντησιν του υπ’ αρίθμ. 7981 ε.ε. εγγράφου
διαβιβάζει τας ευχαριστίας δια την μέριμναν περί
μεταφοράς της εν των Ιδρύματι λειτουργούσης Εστίας.
Περί μεταφοράς της Εστίας συσσιτίου σπουδαστών του
Ε.Μ.Π.

Προς τον Μηχανικόν κ. Περί μεταφοράς της Εστίας Πολυτεχνείου υπογράφητε
Π. Σαρλήν, κ.
τα σχετικά πρωτόκολλα παραλαβής του ανήκοντος εις
Βούλγαρην
το Ε.Μ.Π. παντοειδούς υλικού.
Όπως
γνωρίσει
εάν
υπάρχει
περίπτωσις
συμπληρωματικών εξετάσεων λόγω της συγκοινωνιακής
δυσκολίας καθυστέρησαν διάφοροι σπουδασταί.
Ανακοίνωσις
Ανακοινούται
πρόγραμμα
συμπληρωματικών
σπουδαστών
εξετάσεων.
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6394

7-10-43
αρ. εγγρ.
32648/0180

6437

18-10-43

Περί εγκρίσεως συμμετοχής εις το συσσίτιον 60 απόρων
φυματικών σπουδαστών.

Υπουργείον Εργασίας
Προς τους κ.κ.
Κοσμήτορας των Αν.
Σχολών Ε.Μ.Π.
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Γνωρίζει ότι η Σύγκλητος κατά την από 15 τρεχ. μηνός
ώρισεν ημέραν ενάρξεως των μαθημάτων των Αν. Σχολ.
την 25 τρέχοντος μηνός.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1943 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ 16α)
ΑΠΟ 19-10-43 ΕΩΣ 2-12-43, Αριθμοί Πρωτοκόλλου από 6541-9943
ΑΡ. ΠΡ. ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ
ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Λόγω της παρεμποδίσεως των αρχών κατοχής όπως
7266
28-10-43
Ζάμπουλας Βασ
ταξιδεύσει δεν κατόρθωσε να έλθη εγκαίρως δια
συμπληρωματικάς εξετάσεις.
Γνωρίζει ότι ο σπουδαστής κ. Προβελέγγιος εφοίτησεν
Προς την Νομαρχίαν
7344
12-11-43
κατά το 1939-1940. Ο Θ. Κράλλης το 1942-43 και ο Αγγ.
Αττικής
Αγαπητός δεν εμφανίζεται εγγεγραμμένος.
Να δοθεί διαβεβαίωσις παρά της Κυβερνήσεως κατόπιν
σχετικών διαταγμάτων προς τας Αρχάς κατοχής ότι δεν
Προς το υπουργείο
8783
23-11-43
Παιδείας κ. υπουργόν ελάμβανον χώραν επιτάξεως κατοίκων καθ/των Ανωτ.
Εκπ. Ιδρυμάτων.
Προς την Α.Ε. τον επί
Περί επιτάξεως κατοικίας των καθ/των του Ε.Μ.Π. υπό
8784
23-11-43
των εσωτερικών κ.
των Αρχών Κατοχής.
υπουργόν
Προς τον Α.Ε. τον
Περί επιτάξεως κατοικίας των καθ/των του Ε.Μ.Π. υπό
8785
23-11-43
Πρόεδρον της
των Αρχών Κατοχής.
Κυβερνήσεως
Περί απαλλαγής επιτάξεως της κατοικίας των επί τη οδό
Προς την Επιτροπήν
9497
15-12-43
Σόλωνος 102 του Κ. Θουκιδίδου Σταματιάδου επιμελητού
Στεγάσεως
του Ε.Μ.Π.
Προς τους κ.κ.
Λόγω των εορτών των Χριστουγέννων τα μαθήματα
9541
14-12-43
Καθηγητάς των Αν.
διακόπτονται την 18ην Δεκεμβρίου ημέραν Σάββατον.
σχολών του Ε.Μ.Π.
Παρακαλούν όπως μεριμνήσητε ίνα ληφθώσι μέτρα εις τα
Σπουδασταί Α΄ τάξεως της
9779
28-12-43
οποία θα δίδωσιν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν τα
Σχολής Τοπογρ. Μηχαν.
διδασκόμενα μαθήματα.
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1944 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ 16β)
ΑΠΟ 3-1-44 ΕΩΣ 27-5-44, Αριθμοί Πρωτοκόλλου από 1-2233
ΑΡ. ΠΡ.
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ
ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Διαβιβάζει υπόμνημα υποψηφίων σπουδαστών των
Γραφείον Προέδρου
14
3-1-44
σχολών Μηχανολόγων, Πολ., Αρχιτ. Και Χημικών
Κυβερνήσεως
αιτούσι να κρατήσωσι ευεργετικά μέτρα.
Προς την Δ/σιν του
Η Σύγκλητος απεφάνθη ότι δεν είναι σκόπιμος και
Γραφείου του
εξυπηρετικό δια τα Ανωτ. Σχολάς του Ε.Μ.Π. ο
14
24-1-44
Προέδρου της
υποβιβασμός της βάσεως επιτυχίας των εισαγωγικών
Κυβερνήσεως
εξετάσεων.
28-12-43
Προς Γερμανικήν
Η Γερμανική αντιπροσωπεία προσφέρει βιβλία εις
16
αρ. εγγρ. 1769
Αντιπροσωπείαν
βιβλιοθήκην ιδρύματος.
Προς Επιτροπήν
Σχετικώς
με
απαλλαγήν
επιτάξεως
οικίας
120
12-1-44
Στεγάσεως
Θεοφανοπούλου.
Προς Επιτροπήν
Αιτήται την αποχήν της χρησιμοποιήσεως της κατοικίας
173
14-1-44
Στεγάσεως
του Φ. Θεοδωρίδου.
Προς Γερμανικήν
Ο κος Πρύτανης συνηγορεί όπως δοθεί χάρης εις
200
17-1-44
Πρεσβείαν
Φοιτητικήν Εφημερίδα.
Προς το Γραφείον του Το ημέτερον Ίδρυμα στεγάζει περί τους χιλίους
210
18-1-44
κ. Πρωθυπουργού
πεντακοσίους βομβόπληκτους εκ Πειραιώς.
Προς τον
Γνωρίζει ότι μεταξύ των βοβμοπληκτών Πειραιώς
Μακαριώτατον
υπάρχουν 65 σπουδασταί του Ε.Μ.Π. παρακαλούν όπως
213
19-1-44
Αρχιεπίσκοπον Αθηνών ενισχύσητε οικονομικώς το Ταμείον Απόρων Σπουδακαι Πάσης Ελλάδος
στών.
Περί χορηγήσεως χώρου δι’ Ιατρείον του Ε.Μ.Π. ίνα
214
19-1-44
Ιατρός Ε.Μ.Π. Σουμάχερ
μεταφερθεί προσωρινώς και λειτουργήσει.
Γερμανικόν
251
9-1-44
Περί 4 Γερμανοκρατουμένων σπουδαστών.
Στρατοδικείον
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311

22-1-44
αρ. εγγρ. 739

Γραφείον Πρωθυπουργού

395

24-1-44
αρ. εγγρ. 5128

Υπουργείον Εθν.
Πρόνοιας

425

31-1-44

Κράπης Β. Μιχαήλ

758

10-2-44

939

19-2-44
αρ. εγγρ. 41499

Υπουργείον Εθν. Αμύνης

942

18-2-44
αρ. εγγρ. 9198

Υπουργείον Επισιτισμού

948

18-2-44
αρ. εγγρ. 9989

Υπουργείον Πρόνοιας

976

25-2-44

1055

2-3-44
αρ. εγγρ. 8510

Στρατηγόν Ντερτιλήν

Προς Γερμαν. Αστυν.
Υπουργείον Παιδείας
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Περί χορηγήσεως πιστώσεως δια την εκτέλεσιν έργων δια
την αποφθειρίασιν και κατασκευήν αποχωρητηρίων εν τω
περιβόλω του Ε.Μ.Π.
Γνωρίζει ότι δια πάσαν δαπάνην αποφθειριάσεως και
απολυμάνσεως των εις το Πολ/νειον στεγασθέντων
προσφύγων εκ Πειραιώς θα επιβαρυνθή το καθ’ ημάς
υπουργείον Δ/της.
Λόγω του βομβαρδισμού του Πειραιώς, κατεπλακώσθη η
εργασία του ολόκληρος όπου επρόκειτο να υποβάλει την
1ην Φεβρουαρίου.
Περί συλλήψεως υπό των ταγμάτων ασφαλείας ο Αθαν.
Γεωργούντζος.
Περί εξετάσεως δια τον υπό των Ταγμάτων Ασφαλείας
συλληφθέντα φοιτητήν Γεωργούντζον Αθαν. εφ’ όσον
ουδέν επιβαρυντικόν στοιχείον υπάρχει –εις το τάγμα
Ευζώνων συνελήφθηΓνωρίζει το τερεβινθέλαιον δεν τυγχάνει υφ’ ημών
δεσμευμένον, αλλά υπό της υπηρεσίας Δημοσίων υλών
του Γερμαν. Στρατού οδός Όθωνος 18- παρ’ ης δύνασθε
να αιτείσθε των χορήγησινΠερί οικονομικής ενισχύσεως των εκ του βομβαρδισμού
Πειραιώς πληγέντων σπουδαστών, δεν ενεκρίθη υπό του
κ. υπουργού Οικονομικών.
Φάκελος κρατουμένων σπουδαστών.
Παρακαλεί τον Πρύτανιν του Ε.Μ.Π. όπως παρευρεθή εις
την τελετήν της απονομής του επάθλου «Κωστή Παλαμά»
την 5ην Μαρτίου εις την Ακαδημία Αθηνών.

1086

4-3-44

1103

1-3-44
αρ. εγγρ. 2175

Γραφείον Προέδρου
Κυβερνήσεως

1178

8-3-44
αρ. εγγρ. 4241

Υπουργείον Εμπ.
Ναυτιλίας

1178

11-3-44

1192

11-3-44

1313

22-3-44

1550
1551

10-4-44
10-4-44

1742

26-4-44

Προς hn die
Kulturabteilung der
Ενέργειαι
προς
απελευθέρωσιν
οικίας
κ.
Reichsvertretung Zu
Μιχαλακοπούλου.
Hauden SD des Gracfeu
Bothmer
Κοινοποίησις του υπ’ αριθ. 1045/1943 Νόμου περί
επιβολής κυρώσεων κατά των υπαλλήλων και
σπουδαστών των συμμετεχόντων εις ανατρεπτικάς
οργανώσεις.
Περί παραχωρήσεως μιας αίθουσας διδασκαλίας φια 5-6
ημέρας από της 15ην τρέχοντος δια διεξαγωγίν εξετάσεων
Εμποροπλοιάρχων.
Γνωρίζει υμίν ότι δυστυχώς δεν δυνάμεθα να διαθέσωμεν
Προς το Υπουργείον
ουδεμίαν
αίθουσαν
διδασκαλίας,
καθ’
όσον
Εμπ. Ναυτιλίας
εγκατεστάθησαν βομβόπληκτοι Πειραιώς.
Περί εκκενώσεως των χώρων του Ε.Μ.Π. των
Προς την επιτροπή
κατεχομένων από τους βομβόπληκτους Πειραιώς, ινά
Στεγάσεως
ανασταλή η λειτουργία του Ιδρύματος.
Περί της χρήσεως του Μηχανουργείου ως μαγειρείον του
Προς το υπουργείον
Νοσοκομείου των Στρατιωτών. Παρακαλούμεν υμάς
Εθνικ. Αμύνης
όπως δια την δυνατότητα και ευχέρειαν χρησιμοποιήσεως
εφ’ ημών των εστιών
Γερμανική Αστυνομία Ενέργειαι δια κρατουμένους σπουδαστάς.
Γερμανική Αστυνομία Ενέργειαι δια κρατουμένους σπουδαστάς.
Περί εγκρίσεως την ελευθέραν είσοδον των σπουδαστών
Προς τον Πανελλήνιον το Ε.Μ.Π. εις το Γυμναστήριον καθ’ εκάστην Δευτέραν,
Γυμναστικόν Σύλλογον Τετάρτην και Παρασκευήν και ώραν 7-8 υπό την
εποπτείαν του καθ/του του Ε.Μ.Π. κ. π. Θεοδωρακάκου.
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1790

19-4-44

1832

2-5-44

1898

4-5-44

2025

10-5-44
αρ. εγγρ. 42318

2130

19-5-44

2134

8-5-44
αρ. εγγρ. 147

Υπουργείον Εθνικής
Αμύνης

Προς Υπουργείον
Παιδείας
Προς τον Στρατηγόν κ.
Ντερτιλήν υπουργόν
Εθν. Αμύνης
Seh geetrher herr Graf
bothmer

Αναφέρωμεν ότι ουδείς εκ του προσωπικού του Ε.Μ.Π.
απήργησε κατά την 22ην και 27ην τρέχοντος μηνός.
Περί αποφυλακίσεως του Τσικνιά Σ.
Περί αποφυλακίσεως σπουδαστών
Περί αποφυλακίσεως Σπυρ. Τσικνιά

Υπουρ. Εθν. Παιδείας
Αναγνωρισμένη Ένωσις
Επαγγελματικών
Σωματείων. Ο Γεν.
Γραμματεύς: Φουλάκης Γ.

Περί αποπερατώσεως των εργασιών προς επανόρθωσιν
των γενομένων φθορών και ζημιών εις τα κτήρια της
Αρχιτεκτονικής Σχολής δια νοσοκομεία των Στρατών
κατοχής. Απαιτούνται ακόμη πέντε δισεκατομμύρια.
Περί του τραγικού αφανισμού κατά το πλείστον της νέας
Ελληνικής γενεάς.
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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1944 (ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΚΕΛΛΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ 17)
ΑΠΟ 27-5-44 ΕΩΣ 29-3-45, Αριθμοί Πρωτοκόλλου από 2234-4423 για το 1944 και 1-794 για το 1945
ΑΡ. ΠΡ.
ΗΜΕΡ/ΝΙΑ
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟ
ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΟ
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Διαβίβασις υπομνήματος υποψηφίων σπουδαστών,
23-5-44
2234
Υπουργείον Παιδείας
αιτουμένων να δώσωσι συμπληρωματικάς εισιτηρίους
αρ. εγγρ. 21327
εξετάσεις εις α μαθηταί απέτυχον.
Γνωρίζει ότι, δεν τυγχαίνει σκόπιμον και εξυπηρετικό δια
Προς το υπουργείον
τας Ανωτ. Σχολάς του Ε.Μ.Π. η διεξαγωγή ειδικών
2274
9-6-44
Παιδείας
συμπληρωματικών εξετάσεων δια μιαν κατηγορίαν εκ
των αποτυχόντων σπουδαστών.
Πρόσκλησις δια την τελουμένην Τρίτην και ώραν 11π.μ.
Γραφείον Πρωθυπουργού
2524
19-6-44
ακριβώς Αντικομμουνιστικήν Εορτήν εις το Μνημείον
Γεν. Δ/της Ι. Ράλλη
του Αγνώστου Στρατιώτου.
Au die Kulturabteilung Αιτείται πληροφορία δια σπουδαστάς απαχθέντας εις
2551
χ.χ.
der Reichsregierung
Γερμανίαν.
Γνωρίζομεν ότι ο σπουδαστής Δημήτριος Τζίμας έφεδρος
ανθυπολοχαγός και Αντ. Βήχος διατελούντες υπό
θεραπείαν εν τω Νοσοκομείω η «Σωτηρία» αμφότεροι
Προς το υπουργείον
2573
22-6-44
φυματικοί κρατούνται στας φυλακάς από 15ημέρου.
Εθνικής Αμύνης
Παρακαλεί η Πρυτανεία του Ε.Μ.Π. την μεταγωγήν των
εις το θεραπευτήριον.
2707
28-6-44
Γερμανική υπηρεσία
Περί απελευθερώσεως σπουδαστού Μπελαβίλλα Γεώργ.
Περί των εισιτηρίων εξετάσεων δια τας Ανώτατας Σχολάς
Προς το Υπουργείον
2879
4-7-44
του Ε.Μ.Π. διεξαχθώσιν κατά το δεύτερον δεκαήμερον
Παιδείας
του μηνός Νοεμβρίου ε.ε.
Προς Γερμανικήν
2885
3-7-44
Περί σπουδαστού Θεοδ. Γαβρύλη.
Πρεσβείαν
Προς την Επιτροπήν
Περί απελευθερώσεως εν τη κατοικία του καθ/του κ. Κ.
2897
4-7-44
Εξετάσεως
Ρομπάκη του προ 10μήνου επιταχθέντος δωματίου του.
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2904

3-7-44
αρ. εγγρ.
50126/Δ/σεως
118

2976

11-7-44

3038

8-7-44
αρ. εγγρ. 803

Υπουργείον Εσωτερικών

3053

26-6-44

Υπουργείον Παιδείας

3170

25-7-44
αρ. εγγρ. 180

Σχολαί υπομ/κων Ε.Μ.Π.

3170

27-7-44

Προς Επιτροπήν
Στεγάσεως

3190

27-7-44

Προς το υπουργείον
Εσωτερικών

3315

5-8-44

3321

7-8-44

Υπουργείον Εθν. Αμύνης
Προς Στρατηγόν
Σημάναν

Προς την Επιτροπήν
Στεγάσεως
Προς το Λόχον
Ευελπίδων Δοκίμων
Αξ/κων
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Η Πρυτανεία του Ε.Μ.Π. αιτείται μεταγωγήν και των
φυματικών φοιτητών Αντ. Βήχου και Δημ. Τζίμα
συλληφθέντων εν τω Νοσοκομείω «Σωτηρία». Η
υπηρεσία διαβιβάζει ημίν λόγω αρμοδιότητος.
Περί απελευθερώσεως σπουδαστού Ευγένιου Πασανή.
Περί πληροφορίας, ότι ουδέν το σχετικόν με τους
κρατουμένους φυματικούς του Σανατορίου «Σωτηρία»
και συνεπώς ευρισκόμεθα εις αδυναμίαν να ενεργήσωμεν.
Ότι τα κτήρια της Ανωτ. Σχολής των Πολ. Μηχ., της
Μηχ. Ηλεκτρ., Χημικών και Αρχιτεκτονικής Σχολής
υπέσθησαν βλάβας συνεπεία χρησιμοποιήσεως ως
Νοσοκομείον υπό τας Ιταλικάς Αρχάς.
Περί εκκενώσεως του κτηρίου υπό της προαναφερθείσας
υπηρεσίας.
Παρακαλεί δια την μεταφοράν της υπηρεσίας Παθητική
Αεραμύνης δια να αρχίσουν τα μαθήματα της Σχ.
Υπομηχανικών.
Γνωρίζει ότι μετά την απομάκρυνσιν των βομβόπληκτων
Πειραιώς εκ των αιθουσών των Σχολών υπομηχανικών
του Ε.Μ.Π. εγκαταστάθη υπηρεσία Παθητικής
Αεραμύνης. Παρακαλεί δια την μεταφοράν της
υπηρεσίας.
Περί επισκέψεως εν τω Ε.Μ.Π. Πατησίων 97 όπου
στεγάζονται σπουδασταί.
Περί παραδόσεως του κτηρίου του επί της οδού
Πατησίων στάσις Λεβίδου του Ε.Μ.Π. δια την
χρησιμοποίησιν του δια την έναρξιν μαθημάτων.

3335

8-8-44

3343

9-8-44

3352

9-8-44

3369

9-8-44

3379

12-8-44

3473

18-8-44

Ο Πρόεδρος της
διοικητικής Επιτροπής
των Συσιτίων

Προς το υπουργείον
Περί απελευθερώσεως σπουδαστών.
Εσωτερικών
Προς την υπηρεσίαν
Περί επιτάξεως της κατοικίας του καθ/του κ. Αλ. Παππά.
Στεγάσεως
Au die Kulturabteilung
Περί σπουδαστού Κουβ[…]τσου.
der Reichsregierung
Περί εγκαταστάσεως
εστιατόριον του Ε.Μ.Π.
Προς την Ανώτατην
Εποπτείαν Εκ/σεως
Αξ/κων

Επιτροπή Δημόσιας
Υγείας και Κοινωνικής
Πρόνοιας

3644

7-9-44

An die Zustantigen
militoiarstllenu de
Reiches

3662

9-9-44

Νομαρχία Αττικής

3984

23-10-44

4022

28-10-44
αρ. εγγρ. 3966

Στρατιωτική Διοίκηση
Αττικής

φοιτητικής

Εστίας

εις

το

Γνωρίζει ότι τα μαθήματα των Ανωτ. Σχολών του Ε.Μ.Π.
διεκόπησαν την 1η Ιουλίου του παρελθόντος και
συνεχισθώσιν την 4ην του προσεχούς Δεκεμβρίου.
Εις το λειτουργούν εν τη οδώ Ναυαρίνου υπ’ αριθ. 1
Εστίαν συσσιτίων του Δ.Δ.Σ. Νησιωτών φοιτητών
γίνονται δεκτοί και αι φοιτηταί όλων των Σχολών του
Πανεπιστημίου, του Πολυτεχνείου και Παντείου Σχολής.
Ενέργειαν περί Σταματιάδου.
Συστατικόν περί σπουδαστού Σ. Διαλισμά περί μη
αντεθνικής δράσεως του.

Προς την Ανώτατην
Περί αφαιρέσεως των επίπλων του Ε.Μ.Π. παρά του 20ου
Στρατιωτικήν Διευθ/σιν
Συν/τος του Πεζικού.
Αττικής
Ειδοποιεί ότι ο πόλεμος δεν ετελείωσε ακόμη και
παρακαλεί όπως περιορισθούμε δια κάθε ενδεχόμενον
μήπως τας χρησιμοποιήσουν τα κτήρια του Ε.Μ.Π.
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4068

4244

Πρόσκλησις δια
συνεδρίαν
Συνελεύσεως
Καθηγητών Ε.Μ.Π.

4-11-44

17-11-44

Ε.Π.Ο.Ν. Σπουδαστών
Ε.Μ.Π.
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Εκφράζει ευχήν προς την Κυβέρνησιν δια την ταχείαν
σύλληψιν και τιμωρίαν των εξυπηρετησάντων
κατακτητάς.
Δια την τιμωρία των σπουδαστών του Ιδρύματος οι οποίοι
βαρύνονται με κατάφωρες αντισπουδαστικές και
αντεθνικές κατηγορίας.

ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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ΠΗΓΕΣ

ΑΡΧΕΙΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ)
(Γραμματεία της Συγκλήτου)
− Πρακτικά Συγκλήτου
• Βιβλίο 4ον. Συνεδριάσεις από 479/20-3-40 έως 527/29-8-41
• Βιβλίο 5ον. Συνεδριάσεις από 528/1-9-41 έως 562/6-5-42
• Βιβλίο 6ον. Συνεδριάσεις από 562/6-5-42 έως 591/9-12-42
• Βιβλίο 7ον. Συνεδριάσεις από 591/9-12-42 έως 638/10-11-43,
• Βιβλίο 8ον. Συνεδριάσεις από 639/17-11-43 έως 664/25-4-44,
• Βιβλίο 9ον. Συνεδριάσεις από 664/24-5-44 έως 673/28-8-44
• Βιβλίο 10ον. Συνεδριάσεις από 674/18-10-44 έως 692/29-5-45
ΑΡΧΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(ΕΚΠΑ)
(Σκουφά 45, Αθήνα)
− Πρακτικά της Πανεπιστημιακής Συγκλήτου
• Πανεπιστημιακό Έτος 1940-41
• Πανεπιστημιακό Έτος 1941-42
• Πανεπιστημιακό Έτος 1942-43
• Πανεπιστημιακό Έτος 1943-44
• Πανεπιστημιακό Έτος 1944-45
− Φάκελος 5-6 (Πειθαρχικά – Φοιτητικά)
− Φάκελος 3/8 (Φοιτητικά)
− Φοιτητικά προς Στρατολογικά Γραφεία-Γυμνάσια-Υπουργεία-Ιδιώτες κλπ
− Φάκελος 252 (Πανεπιστημιακή Λέσχη - Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο Φοιτητικό Αναγνωστήριο - Πειραματικό Σχολείο - Πανεπιστημιακοί ΝαοίΟίκος φοιτητού-Νοσολογικές Καταστάσεις Φοιτητών)
− Φάκελος 253 (Πανεπιστημιακά έτη 1944-48, «Πανεπιστημιακή ΛέσχηΠανεπιστημιακό Γυμναστήριο-Φοιτητικό Αναγνωστήριο - Πειραματικό
Σχολείο-Πανεπιστημιακοί Ναοί - Οίκος φοιτητού-Νοσολογικές Καταστάσεις
Φοιτητών»)
ΑΡΧΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (ΕΜΠ)
(Γραμματεία της Συγκλήτου)
− Πρακτικά της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου
• Πρακτικά Συγκλήτου 1940
• Πρακτικά Συγκλήτου 1941
• Πρακτικά Συγκλήτου 1942
• Πρακτικά Συγκλήτου 1943
• Πρακτικά Συγκλήτου 1944
− Πρακτικά συνεδριάσεων διαφόρων επιτροπών 1940-54
• Πρακτικό του Συλλόγου των Διευθυντών των Εργαστηρίων και
Παραρτημάτων του Ε.Μ. Πολυτεχνείου, 3η Συνεδρία της 20ης Ιουνίου
1940
• Συνεδρία Επιτροπής συσταθείσης προς λήψιν μέτρων υπέρ των
σπουδαστών του Ε.Μ.Π. υπό τον τίτλον «Επιτροπή Πολυτεχνικής
Πρόνοιας» της 11ης Νοεμβρίου 1942
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• 2α Συνεδρία Επιτροπής συσταθείσης προς λήψιν μέτρων υπέρ των
σπουδαστών του Ε.Μ.Π. υπό τον τίτλον «Επιτροπή Πολυτεχνικής
Πρόνοιας» της 15ης Δεκεμβρίου 1942
− Πρακτικά Συνελεύσεως 1941-43
− Πρακτικά Συλλόγου Τακτικών Καθηγητών 1942-44
− Πρωτόκολλα (Αρχείο 01) – Παράρτημα Α΄
ΑΡΧΕΙΟ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΠΚΠΕ)
(Γραμματεία της Συγκλήτου)
− Πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου της Παντείου Ανώτατης Σχολής
Πολιτικών Επιστημών
• Βιβλίο Πρακτικών Νοέμβριος 1939 - Νοέμβριος 1941
• Βιβλίο Πρακτικών Ιανουάριος 1942 – Δεκέμβριος 1945
ΑΡΧΕΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΣΚΙ)
(Πλατεία Ελευθερίας 1, Αθήνα)
Τύπος:
−
Νέα Γενιά (Περιοδικό. Όργανο του Κ.Σ της ΕΠΟΝ)
• Αρ. φύλλου 1,
22-03-1943
• Αρ. φύλλου 2,
27-03-1943
• Αρ. φύλλου 7,
20-07-1943
• Αρ. φύλλου 9,
15-08-1943
• Αρ. φύλλου 10, 31-08-1943
• Αρ. φύλλου 13, 18-10-1943
• Αρ. φύλλου 18, 07-12-1943
• Αρ. φύλλου 37, 28-09-1944
• Αρ. φύλλου 38, 19-10-1944
−
Λεύτερα Νιάτα (ΕΠΟΝ)
• Αρ. φύλλου 1, 15-04-1943
−
Φλόγα (Όργανο του Συμβουλίου των Σπουδαστών της ΕΠΟΝ)
• Αρ. φύλλου 2, 01-04-1943
• Αρ. φύλλου 13, 01-10-1943
Αρχείο ΕΠΟΝ
Φάκελος Α. Κεντρικό Συμβούλιο και Τοπικές Οργανώσεις ΕΠΟΝ
− Α56 Εκδήλωση φοιτητών την 27-9-44
− Α81 Έκθεση, Ιστορικό σύλληψης 5 σπουδαστών της ΕΠΟΝ. Αθήνα 27-1044 Δημήτριος Κασσάρας
− Α82 Έκθεση Μιχάλη Ηλιού 27-7-44
− Α222 Έκθεση από 23-2-1943 έως 23-2-44 ΕΠΟΝ Παμμακεδονικό Συμβούλιο
Φάκελος Γ. Άλλες οργανώσεις (εκτός της ΕΠΟΝ)
− Γ10, ΕΑΜΝ Πανεπιστημίου, 18-9-1943,
− Γ12 Κατάλογος μελών της ΕΣΠΟ (χ.χ.), Εθνική Αλληλεγγύη
− Γ30 Απόφαση το Γραφείου της ΚΝ στη Σπουδάζουσα Νεολαία 3-2-42
− Γ31 Γραφείο της ΚΝ στη Σπουδάζουσα Νεολαία
Φάκελος Δ. Ποικίλα Πανεπιστημιακά
− Δ41 Απόφαση Τσολάκογλου προς Αρχηγείο Αστυνομίας και το Εποπτικό
Συμβούλιο Πανεπιστημίου.
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− Δ42

Επείγον Προέδρου Κυβερνήσεως προς τον κ. Πρύτανη του
Πανεπιστημίου, Αρ. Πρ. 167, 18-9-42
− Δ44 Αντίγραφον Θεοφανόπουλου πρύτανη, 8-11-42
− Δ45 Η ματαιωθείσα οργάνωση των φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Δήλωσις καθηγητού κ. Σακελλαρίου 12-1942
− Δ47 Επιστολή φοιτητών προς τον Πρόεδρο Κυβερνήσεως 1942
− Δ48 Υπόμνημα των Σπουδαστών της Ανώτατης Σχολής Οικονομικών και
Εμπορικών Επιστημών προς την Αυτού Εξοχότητα τον Πρόεδρο της
Κυβερνήσεως, Αθήνα, 8-12-42
− Δ49 Υπόμνημα φοιτητών Πανεπιστημίου, Πολυτεχνείου και Ανώτατης
Εμπορικής, προς τον Πρόεδρο της Κυβερνήσεως κ. Λογοθετόπουλο,
28-12-42
− Δ50 Υπόμνημα των καθηγητών του Πανεπιστημίου προς τον Πρόεδρο της
Κυβέρνησης (1942)
− Δ52 Έκθεση φοιτητών Πολυτεχνείου προς τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης
− Δ53 Υπόμνημα φοιτητών προς τον Πρόεδρο της Κυβέρνησης κ. Λογοθετόπουλο 12-1942
− Δ54 Φοιτητές Πανεπιστημίου-Πολυτεχνείου-Ανώτατης Εμπορικής-Παντείου προς το Διευθυντή του «Πρωινού Τύπου», 1942
− Δ55 Υπόμνημα της Παμφοιτητικής Επιτροπής προς τη Διεύθυνση της Εφορίας την Φοιτητικής Εστίας, 1942
− Δ57 Προς την Διεύθυνσιν της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, 22-121942. Οι αντιπρόσωποι των σπουδαστών της ΑΣΚΤ,
− Δ58γ Πολιτιστικές εκδηλώσεις
− Δ59 Εκπαιδευτικά-Γιορτές-Εκπολιτισμός
− Δ60 Πρόγραμμα της Χριστουγεννιάτικης Σπουδαστικής γιορτής ΑΣΟΕΕ
− Δ66 Κατάθεσις Εμμανουηλίδου Δανάης, σπουδάστριας Β΄ Αρχιτεκτόνων
του ΕΜΠ Αθήνας, 22-10-44
− Δ67 Κατάθεση του σπουδαστή Μηχαν.- Ηλεκτρ. του ΕΜΠ Αλέξ. Παπαροδόπουλου, (χ.χ)
− Δ68 Κατάθεση Γρηγ. Φαράκου σπουδαστή της Γ΄ Μηχαν.- Ηλεκτρ. του
ΕΜΠ (χ.χ.)
− Δ69 Κατάθεση Περδικίδη Δημ. Σχολή Καλών Τεχνών, (χ.χ.)
Φάκελος Δ. Κείμενα για τηλεβόες
− Δ33 ΠΕΕΑ, 1944
− Δ39 ΕΠΟΝ
Φάκελος Ε. Προκηρύξεις οργανώσεων ΕΠΟΝ
− Ε327 Φοιτητικά Αθήνας ΕΠΟΝ ΕΜΠ
− Ε329β Φοιτητικά Θεσσαλονίκης ΕΠΟΝ Πανεπιστημίου
− Ε331 Φοιτητικά Θεσσαλονίκης ΕΠΟΝ Πανεπιστημίου
Φάκελος Ε. Οργανώσεις νέων που μετείχαν στη δημιουργία της ΕΠΟΝ
− Ε344 ΕΑΜΝ
− Ε346 ΕΑΜΝ, Εμπιστευτική επιστολή Προέδρου Κυβέρνησης προς το Υπουργείο Εθν. Άμυνας, αρ. πρωτ. 808/4-9-42
− Ε347 ΕΑΜΝ
− Ε348 ΕΑΜΝ
− Ε350 ΕΑΜΝ
− Ε353 ΕΑΜΝ
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− Ε354 ΕΑΜΝ
− Ε365 ΕΑΜΝ Πανεπιστημίου Αθηνών
− Ε366 ΕΑΜΝ Πανεπιστημίου Αθηνών
− Ε368 ΕΠΟΝ Πανεπιστημίου Αθηνών
− Ε371 ΕΑΜΝ Πανεπιστημίου Αθηνών
− Ε372 ΕΑΜΝ Πειραιά
− Ε373 ΕΑΜΝ Πειραιά
− Ε375 Λεύτερη Νέα
− Ε376 Λεύτερη Νέα
− Ε378 Λεύτερη Νέα
− Ε379 Λεύτερη Νέα
− Ε380 Λεύτερη Νέα
− Ε381 Λεύτερη Νέα
− Ε382 Λεύτερη Νέα
− Ε383 Λεύτερη Νέα
− Ε384 Λεύτερη Νέα
− Ε385 Λευτεριά
− Ε390 ΟΚΝΕ
− Ε406 ΟΚΝΕ
− Ε408 ΟΚΝΕ
Φάκελος Ε. Διάφορα Σπουδαστικά – Μαθητικά (εκτός ΕΠΟΝ)
− Ε451 Επιτροπή Πολυτεχνικής Πρόνοιας
− Ε452 ΤΑΣ
− Ε453 Διακήρυξη – Κεντρική Πανσπουδαστική Επιτροπή Ανωτάτων Σχολών
− Ε456 Προκήρυξη Παμμαθητικής Απεργιακής Επιτροπής
Φάκελος Ε. Προκηρύξεις οργανώσεων της ΕΠΟΝ-Αθήνα
− Ε49 ΕΠΟΝ Αθήνας
Φάκελος Ε. Διάφορα. Διάφορες ανυπόγραφες προκηρύξεις.
− Ε463 Απεργίες – διαδηλώσεις
Φάκελος Ε. Προκηρύξεις οργανώσεων της ΕΠΟΝ-Μακεδονία
− Ε263 ΟΨΥΠ
− Ε281 ΟΨΥΠ
Φάκελος ΣΤ. Περιοδικές Εκδόσεις
− 93 Λεύτερα Νειάτα (ΕΠΟΝ Μακεδονίας)
• Αρ. φύλλου 6,
15-09-1943,
−
30
Ελεύθερη Ελληνική Ψυχή
• Αρ. φύλλου 3,
01-01-1942
• Αρ. φύλλου 10, 15-04-1942
• Αρ. φύλλου 13, 01-06-1942 (εκδ. από τη Σπίθα)
• Αρ. φύλλου 18, 15-08-1942 (εκδ. από τη Σπίθα)
− 33
Ελεύθερη Σκέψη (κυκλοφορεί κάθε Δεκαπενθήμερον σαν όργανον
εκφράσεως της ελεύθερης φοιτητικής φωνής και σαν όργανο
ενότητος των εθνικών μας πόθων)
• Αρ. φύλλου 1,
01-01-1942
− 144
Νεολαία (Όργανο της ΟΚΝΕ)
• Αρ. φύλλου 4,
01-02-1942
• Αρ. φύλλου 7,
Ιούνιος 1942
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•
−

157
•

Αρ. φύλλου 15, Ιανουάριος 1943
Νίκη (Όργανο της Σπουδάζουσας Νεολαίας ΕΠΟΝ Λάρισας)
Αρ. φύλλου 2,
01-10-1943

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
(Βιβλιοθήκη, Παλαιά Ανάκτορα)
Εφημερίδες:
− Ακρόπολις
Φάκελος 7551
• Αρ. φύλλου…, 11-09-1942
• Αρ. φύλλου…, 12-09-1942
• Αρ. φύλλου…, 13-09-1942
− Βραδυνή
Φάκελος 7828 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1941)
• Αρ. φύλλου…, 27-08-1941
• Αρ. φύλλου…, 02-09-1941
• Αρ. φύλλου…, 03-09-1941
• Αρ. φύλλου…, 04-09-1941
• Αρ. φύλλου…, 16-09-1941
• Αρ. φύλλου…, 24-09-1941
• Αρ. φύλλου…, 10-10-1941
• Αρ. φύλλου…, 16-10-1941
• Αρ. φύλλου…, 22-10-1941
• Αρ. φύλλου…, 23-10-1941
• Αρ. φύλλου…, 30-10-1941
• Αρ. φύλλου…, 12-11-1941
Φάκελος 7829 (Ιανουάριος-Δεκέμβριος 1942)
• Αρ. φύλλου…, 23-02-1942
• Αρ. φύλλου…, 02-06-1942
• Αρ. φύλλου…, 05-06-1942
• Αρ. φύλλου…, 17-10-1942
• Αρ. φύλλου…, 23-10-1942
• Αρ. φύλλου…, 26-10-1942
• Αρ. φύλλου…, 30-10-1942
• Αρ. φύλλου…, 02-12-1942
Φάκελος 7830 (Ιανουάριος-Δεκέμβριος 1943)
• Αρ. φύλλου…, 08-02-1943
• Αρ. φύλλου…, 27-05-1943
• Αρ. φύλλου…, 15-06-1943
• Αρ. φύλλου…, 26-06-1943
• Αρ. φύλλου…, 30-09-1943
• Αρ. φύλλου…, 18-11-1943
Φάκελος 7831 (Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 1944)
• Αρ. φύλλου…, 18-01-1944
• Αρ. φύλλου…, 02-02-1944
− Ελεύθερο Βήμα
Φάκελος 1219 (1940)
• Αρ. φύλλου…, 24-05-1940
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• Αρ. φύλλου…,
• Αρ. φύλλου…,
• Αρ. φύλλου…,
• Αρ. φύλλου…,
• Αρ. φύλλου…,
Φάκελος 1220 (1941)
• Αρ. φύλλου…,
• Αρ. φύλλου…,
• Αρ. φύλλου…,
• Αρ. φύλλου…,
• Αρ. φύλλου…,
• Αρ. φύλλου…,
Φάκελος 1221 (1942)
• Αρ. φύλλου…,
• Αρ. φύλλου…,
• Αρ. φύλλου…,
• Αρ. φύλλου…,
• Αρ. φύλλου…,
Φάκελος 1222 (1943)
• Αρ. φύλλου…,
• Αρ. φύλλου…,
• Αρ. φύλλου…,
• Αρ. φύλλου…,
• Αρ. φύλλου…,
• Αρ. φύλλου…,
• Αρ. φύλλου…,
• Αρ. φύλλου…,
• Αρ. φύλλου…,
• Αρ. φύλλου…,
• Αρ. φύλλου…,
• Αρ. φύλλου…,
• Αρ. φύλλου…,
• Αρ. φύλλου…,
• Αρ. φύλλου…,
• Αρ. φύλλου…,
• Αρ. φύλλου…,
• Αρ. φύλλου…,
• Αρ. φύλλου…,
• Αρ. φύλλου…,
• Αρ. φύλλου…,
• Αρ. φύλλου…,
• Αρ. φύλλου…,
• Αρ. φύλλου…,
• Αρ. φύλλου…,
Φάκελος 1223 (1944)
• Αρ. φύλλου…,
• Αρ. φύλλου…,

24-07-1940
12-08-1940
13-09-1940
17-09-1940
21-09-1940
01-01-1941
13-02-1941
04-06-1941
10-08-1941
31-08-1941
16-10-1941
26-03-1942
28-04-1942
07-05-1942
05-06-1942
31-12-1942
19-01-1943
29-01-1943
09-02-1943
11-02-1943
13-02-1943
14-02-1943
08-04-1943
21-04-1943
02-06-1943
04-07-1943
05-08-1943
06-08-1943
08-08-1943
12-08-1943
02-09-1943
04-09-1943
03-10-1943
07-10-1943
10-10-1943
14-10-1943
18-10-1943
29-10-1943
03-11-1943
09-12-1943
31-12-1943
05-04-1944
07-04-1944
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− Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Φάκελος 2035)
• Αρ. φύλλου 174, τεύχος Α΄, 10-07-1942
− Καθημερινή
Φάκελος 3417
• Αρ. φύλλου…, 05-09-1943
• Αρ. φύλλου…, 28-09-1943
• Αρ. φύλλου…, 28-10-1943
− Πρωία (Φάκελος 0680)
• Αρ. φύλλου…, 19-10-1943
• Αρ. φύλλου…, 30-10-1943
• Αρ. φύλλου…, 02-11-1943
ΓΕΝΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΚΡΑΤΟΥΣ (ΓΑΚ)
Αρχείο Εμμανουήλ Τσουδερού:
− Κ51, Αποστολή Γ, Φακ. 12, φυλ. 2,
− Κ51, Αποστολή Α, Φακ. 1-9, Φακ, 3,
− Κ239, Ελεύθερα Γράμματα (περιοδικό της ζωντανής σκέψης)
Τόμος Α΄, τεύχη 1-33, Αθήνα 1945,
• Αρ. φύλλου 4, 02-06-1945
• Αρ. φύλλου 9, 07-07-1945
• Αρ. φύλλου 12, 27-07-1945
− Φάκελος 236, Νεανική Φωνή (εκδ. από ομάδα Νέων)
• Αρ. φύλλου 7, Ιούνιος 1944,
− Κ156, Περιοδικό Νέα Γενιά,
• Αρ. φύλλου 66, 23-02-1946
Αρχείο Ηρακλή Πετιμεζά (Αρχείο Εθνικής Αντιστάσεως -Μικρές Συλλογές-):
− Κ52, Α1,
 Αναγέννησις, Η Κραυγή των Ελλήνων Πατριωτών
• Αρ. φύλλου 7, Αύγουστος 1943
 Απελευθερωτής, Όργανον της ΚΕ της μαχητικής οργανώσεως ΕΛΑΣ
• Αρ. Φύλλου 18, 25-03-1943
• Αρ. Φύλλου 21, 18-07-1943
 Γυναικεία Δράση, Όργανο του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα,
• Αρ. Φύλλου 20, 25-07-1943
 Δημοκρατική Ελευθερία, Όργανο της Σπουδαζούσης Δημοκρατικής
Νεολαίας,
• Αρ. Φύλλου 2, 17-05-1943
 Δημοκρατική Φλόγα, Όργανο πολέμου της Επαναστατικής Δημοκρατικής
Φοιτητικής Νεολαίας,
• Αρ. Φύλλου 1, 27-04-1943
 Δόξα, Ελληνική Ηχώ, ΠΕΑΝ
• Αρ. Φύλλου 16, 10-03-1943
• Αρ. Φύλλου 23, 05-07-1943
 Εθνική Αλληλεγγύη, Όργανο της ΚΕ της Εθνικής Αλληλεγγύης Ελλάδος
• Αρ. Φύλλου 17, 30-07-1943
 Ελεύθερη Ελλάδα, Όργανο της ΚΕ του ΕΑΜ
• Αρ. Φύλλου 15, 25-03-1943
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• Αρ. Φύλλου 24, 24-07-1943,
 Επαναστάτης, Έκδοση ΠΕΑΝ,
• Αρ. Φύλλου 2, 01-09-1943
 Επονίτικα Νέα, Όργανο του 4ου τομέα της ΕΠΟΝ Αθήνας,
• Έκτακτη Έκδ., 30-09-1943
 ΕΣΟΝ, Επαναστατική Σοσιαλιστική Οργάνωση Νέων
• Αρ. Φύλλου 8, 01-08-1943
 Εφημερίς της Ελλάδος,
• Αρ. Φύλλου 21,
χ.χ.
 Ελληνικά Νειάτα, Ιερή Ταξιαρχία
• Αρ. Φύλλου 11, Ιούλιος 1943
− Κ52, Β1
 Μικρές Προκηρύξεις – Τρυκ
6. Η Οργάνωσις Χ
16. Ιερή Ταξιαρχία – ΠΕΑΝ
18. Λαϊκή Απελευθερωτική Ένωσις (ΛΑΕ)
26. Προκήρυξη ΕΠΟΝ Σπουδαστών
 Προκηρύξεις
ΕΑΜ, ΕΛΑΣ, ΕΠΟΝ (1-190)
• ΚΚΕ (1-125), 40, 8,
• ΕΑΜ, ΕΛΑΣ, ΕΠΟΝ (1-20), 19
• ΟΠΛΑ, ΕΠΟΝ (101-130), 106
 Έντυπα
124. Πρωτοπόροι
• Αρ. Φύλλου 3, Οκτώβριος 1943
− Κ52, Β2
 Λευτεριά, Όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του ΕΑΜ
• Αρ. Φύλλου 1, 25-05-1942
 Λευτεριά, Όργανο της Επιτροπής Πόλης της Κομμ. Οργ. Αθήνας του ΚΚΕ
• Αρ. Φύλλου 10, 07-03-1943
 Μαχόμενη Ελλάς,
• Αρ. Φύλλου 15, 15-03-1943
• Αρ. Φύλλου 24, 01-08-1943
 Νέοι Δημοκράτες, Όργανο της Επαναστατικής Δημοκρατικής
Σπουδάζουσας Νεολαίας,
• Αρ. Φύλλου 3, 15-05-1943,
 Φλόγα, Όργανο του Συμβουλίου Σπουδαστών Ανωτάτων Ιδρυμάτων,
ΕΠΟΝ
• Αρ. Φύλλου 9, 15-08-1943
• Αρ. Φύλλου 11, 01-09-1943
• Αρ. Φύλλου 15, 15-10-1943
 Πρωινός Τύπος, Διευθυντής Κρανιωτάκης
• Αρ. Φύλλου 64, 15-06-1941
• Αρ. Φύλλου 73, 25-06-1941
Συλλογή Ηρακλή Πετιμεζά (1943-1953, Έγγραφα πρωτότυπα και αντίγραφα):
− Κ163
 Απόρρητα έγγραφα από Ελληνική Πολιτεία. Διεύθυνση Ειδικής
Ασφάλειας του Κράτους.
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− Δελτίον Πληροφοριών των: 15-09-1943, 18-09-1943, 19-09-1943, 2209-1943, 23-09-1943, 26-09-1943, 30-09-1943, 05-10-1943, 06-101943, 11-10-1943, 12-10-1943, 13-10-1943, 14-10-1943, 25-10-1943,
30-10-1943)
 Κατάστασις ονομαστική των φονευθέντων και τραυματισθέντων κατά την
απεργίαν της 22 Ιουλίου 1943
− Κ103Ε
 Προκηρύξεις – Διάφορα
054. Προκήρυξη των τμημάτων των Ανώτερων Σχολών οχτώ Εθνικών
Οργανώσεων,
 Εφημερίδες
Ελεύθερη Ελλάδα
• Αρ. Φύλλου 16, 30-03-1943
Μαχόμενη Ελλάς
• Αρ. Φύλλου 16, 01-04-1943
• Αρ. Φύλλου 22, 01-07-1943
Συλλογή Μιλτιάδη Σταμούλη:
− Κ75γ
Προκήρυξη ΕΠΟΝ Σπουδαστών Νο 66,
− Κ75δ
 Φρουρός της Βορείου Ελλάδος, Όργανον της Αγωνιζόμενης Ελλάδας
• Αρ. φύλλου 5, Σεπτέμβριος 1944
 Η Δράσις
• Αρ. φύλλου 78, 26-11-1944,
ΓΕΝΝΑΔΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
(Αμερικάνικη Σχολή Κλασικών Σπουδών – Τμήμα Αρχείων. Σουηδίας 61, Αθήνα.)
Αρχείο Ε. Ι. Τσουδερού. (Φάκελος: Ημερολόγια και άλλα τινά σημειώματα σχετικά
με την περίοδο του 1941-1944):
− Φάκελος 24Α. Μυστικός Τύπος. Έντυπα.
 Νέα Γενιά, ΕΠΟΝ,
• Αρ. φύλλου 12, 04-10-1943, έκτακτη έκδοση
− Φάκελος 24Β. Συλλογή μυστικού αντιστασιακού τύπου στη διάρκεια της
κατοχής και του εμφυλίου.
 Η Μάχη, Έκδοσις της «Εθνικής Δράσεως»
• Αρ. φύλλου 34, 07-10-1943
 Νέοι Καιροί,
• Αρ. φύλλου 7, 15-10-1943
 Δημοκρατική Σημαία, ΕΔΕΣ
• Αρ. φύλλου 15, 15-10-1943
− Φάκελος 27
 Ελληνικόν Αίμα,
• Αρ. φύλλου 2, 15-06-1942
• Αρ. φύλλου 6, 01-09-1942
• Αρ. φύλλου 8, 10-10-1942
• Αρ. φύλλου 10, 15-11-1942
• Αρ. φύλλου 16, 15-03-1943
− Φάκελος 29
 Πάλη, Όργανο εθνικού και εκπολιτιστικού αγώνα,
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−

• Αρ. φύλλου 1,
• Αρ. φύλλου 2,
• Αρ. φύλλου 3,
• Αρ. φύλλου 4,
• Αρ. φύλλου 5,
Φάκελος Δ (Α,Β)
 Ελεύθερη Ελλάδα
• Αρ. φύλλου 9,
 Λευτεριά
• Αρ. φύλλου 7,
 Εθνικός Παλμός
• Αρ. φύλλου 4,

26-01-1944
04-02-1944
17-02-1944
29-02-1944
07-03-1944
24-12-1942
23-12-1942
28-12-1942

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ & ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ (Ε.Λ.Ι.Α.)
(Αγίου Ανδρέου 5, Αθήνα)
Παράνομος Τύπος:
 Φάκελος 1
 Ο Αγώνας, Β. Ήπειρος, Δωδεκάνησα, Κύπρος, Αν. Ρωμυλία, Έκδοση
ΠΕΑΝ
• Αρ. φύλλου 1, 13-10-1943
 Ο Αγώνας του Υπαλλήλου, Όργανο της εθνικοαπελευθερωτικής κινήσεως
του Υ. ΕΑΜ
• Αρ. φύλλου 1, 25-03-1943
 Ο αγώνας των φυματικών, Όργανο της εθνικοαπελευθερωτικής πάλης των
φυματικών
• Αρ. φύλλου 3, 15-02-1943, περίοδος Β, χρόνος 1ος
 Αγωνιζόμενη Ελλάς, Όργανο της Αγωνιζόμενης Ελλάδος
• Αρ. φύλλου…, Φεβρουάριος 1943, Έτος Β,
 Η Αλήθεια, Δελτίον Πληροφοριών και Ειδήσεων
• Αρ. φύλλου 8, 09-08-1941
 Αστυνομικόν Βήμα, Όργανο συμφερόντων αστυνομικών υπαλλήλων
• Αρ. φύλλου 1, 08-09-1943
 Φάκελος 2
 Γροθιά, Όργανον της Κ. Οικ. Ε. της ΟΚΝΕ
• Αρ. φύλλου 4, 05-08-1942
• Αρ. φύλλου 5, 04-09-1942
• Αρ. φύλλου 6, 09-10-1942
 Γυναικεία Δράση, Όργανο του Εθνικού Απελευθερωτικού Αγώνα (ΕΑΜ)
• Αρ. φύλλου 16, 25-03-1943
 Δημοκράτης, Όργανο της Δημοκρατικής Ομάδος
• Αρ. φύλλου 17, 28-10-1944
 Ο Δημοκράτης, Έκδοσις Ομάδος Δημοκρατικών
• Αρ. φύλλου 2, 19-01-1942
• Αρ. φύλλου 6, 10-04-1942
 Φάκελος 3
 Δόξα, Ελληνική Ηχώ, Εκδίδεται από την ΠΕΑΝ
• Αρ, φύλλου 1, Απρίλιος 1942
• Αρ. φύλλου 9, Αύγουστος 1942
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• Αρ. φύλλου 12, Νοέμβριος 1942
• Αρ. φύλλου 15, Ιανουάριος 1943
• Αρ. φύλλου 18, 06-04-1943
• Αρ. φύλλου 19, 18-04-1943
• Αρ. φύλλου 20, 06-05-1043
• Αρ. φύλλου 32, 04-02-1944
• Αρ. φύλλου 33, 20-02-1944
 Δημοκρατική Δράση,
• Αρ. φύλλου 1, 02-04-1943
 Δημοκρατική Λευτεριά, Όργανο της Σπουδάζουσας Δημοκρατικής
Νεολαίας
• Αρ. φύλλου 4, 10-07-1943
 Δημοκρατική Σημαία, Όργανο της ΚΕ ΕΔΕΣ
• Αρ. φύλλου 2, 05-09-1942
Φάκελος 4
 Ελεύθερη Ελληνική Ψυχή, Όργανον της Σπίθας
• Αρ. φύλλου 9, 01-04-1942
• Αρ. φύλλου 30, Αύγουστος 1943
 Ελεύθερη Σκέψη, Κυκλοφορεί κάθε δεκαπενθήμερο σαν όργανο της
ελεύθερης φοιτητικής φωνής και σαν όργανο ενότητος των εθνικών μας
πόθων.
• Αρ. φύλλου 2, 15-01-1942
• Αρ. φύλλου 7, 01-04-1942
• Αρ. φύλλου 8, 15-04-1942
Από το καλοκαίρι συνεχίζει ως:
 Ελεύθερη Σκέψη, Όργανο Εθνικού Κομιτάτου Νέων
• Αρ. φύλλου 3, Αύγουστος 1942
• Αρ. φύλλου 6, Νοέμβριος 1942
• Αρ. φύλλου 18, Ιανουάριος-Φεβρουάριος 1944
 Ελληνικά Νειάτα, Ιερή Ταξιαρχία
• Αρ. φύλλου 1, Οκτώβριος 1942
• Αρ. φύλλου 2-3, Νοέμβριος-Δεκέμβριος 1942
• Αρ. φύλλου 4, Ιανουάριος 1943
• Αρ. φύλλου 5, Φεβρουάριος 1943
• Αρ. φύλλου 6, Μάρτιος 1943
• Αρ. φύλλου 7, Απρίλιος 1943
• Αρ. φύλλου 8-9, Μάιος-Ιούνιος 1943
• Αρ. φύλλου 10, 28 Ιουνίου 1943
• Αρ. φύλλου 12, Αύγουστος 1943
• Αρ. φύλλου 13, Σεπτέμβριος 1943
• Αρ. φύλλου 14, Οκτώβριος 1943
• Αρ. φύλλου 16, Δεκέμβριος 1943
• Αρ. φύλλου 18, Φεβρουάριος 1944
• Αρ. φύλλου 20, Μάιος 1944
• Αρ. φύλλου 22-23, Αύγουστος 1944
Φάκελος 5
 Ο Επαναστάτης, Όργανο Αγώνος της Σοσιαλιστικής Οργάνωσης Αθηνών
• Αρ. φύλλου 8, 01-08-1942
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 Εσωκομματικό Δελτίο, έκδοση του ΚΚΕ (ΚΟΑ)
• Αρ. φύλλου 1, Φεβρουάριος 1943
• Αρ. φύλλου 6, 01-07-1943
• Αρ. φύλλου.., 17-03-1944
 Έφοδος, Όργανο του Συμβουλίου πόλης ΕΠΟΝ Θεσσαλονίκης
• Αρ. φύλλου 2, 15-08-1944
• Αρ. φύλλου 8, 31-10-1944
Φάκελος 6
 Καθημερινά Νέα,
• Αρ. φύλλου 38, 07-10-1944
• Αρ. φύλλου 43, 12-10-1944
 Κήρυξ, Ρωμυλία, Αυλών, Νήσοι, ΡΑΝ
• Αρ. φύλλου 1, 22-09-1943
• Αρ. φύλλου 3, 12-02-1944
 Η Κουτσουκέλλα, Ελεύθερη Ορεινή Ελλάς, Ιούλιος 1944
• Αρ. φύλλου 1, Ιούλιος 1944
• Αρ. φύλλου 2, Αύγουστος 1944
• Αρ. φύλλου 3, Νοέμβριος 1944
• Αρ. φύλλου 4, Φλεβάρης 1945
 Λαός, Όργανο των συμφερόντων του λαού
• Αρ. φύλλου …, 13-09-1944
Φάκελος 7
 Λεφτεριά, Όργανο της ΕΠ της ΚΟΑ του ΚΚΕ
• Αρ. φύλλου …, Σεπτέμβριος 1942
• Αρ. φύλλου 11, 25-03-1943
 Η Μαχόμενη Ελλάς,
• Αρ. φύλλου 5, 15-10-1942
• Αρ. φύλλου 7, 15-11-1942
• Αρ. φύλλου 8, 01-12-1942
• Αρ. φύλλου 9, 15-12-1942
• Αρ. φύλλου 10, 01-01-1943
 Η Μάχη, Έκδοσις της «Εθνικής Δράσεως»
• Αρ. φύλλου …, 19-03-1943
 Η Μάχη, Όργανο της Κ.Ε της ΕΛΔ
• Αρ. φύλλου …, 25-03-1943
• Αρ. φύλλου 15, 25-07-1943
 Μαχητής, Ελεύθερο φοιτητικό φύλλο
• Αρ. φύλλου 1, Φεβρουάριος 1943
• Αρ. φύλλου 2, Μάρτιος 1943
• Αρ. φύλλου 3, Απρίλιος 1943
 Μαχητής, Όργανο του Εθνικού Συνδέσμου Ανωτάτων Σχολών (ΕΣΑΣ)
• Αρ. φύλλου 1, Φεβρουάριος 1944
• Αρ. φύλλου 2, 03-03-1944
• Αρ. φύλλου 3, 25-03-1944
• Αρ. φύλλου 4, 10-04-1944
• Αρ. φύλλου 5, Μάιος 1944
• Αρ. φύλλου 6, Ιούνιος 1944
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Φάκελος 8
 Νέα Γενιά, Όργανον του Κεντρικού Συμβουλίου Ενιαίας Πανελλαδικής
Οργάνωσης Νέων (ΕΠΟΝ)
• Αρ. φύλλου 3, 22-04-1943
• Αρ. φύλλου 28, 03-03-1944
 Νέα Γενιά, Όργανο του Κεντρικού Συμβουλίου της ΕΠΟΝ (νόμιμο, μετά
την κατοχή)
• Αρ. φύλλου 2, 29-12-1944
• Αρ. φύλλου 47, 25-03-1945
 Νέα Ζωή, Όργανο ΕΔΕΣ
• Αρ. φύλλου 2, 15-07-1943
• Αρ. φύλλου 8, 02-10-1943
 Νεολαία, Όργανο της ΚΕ της ΟΚΝΕ, Ελληνικό τμήμα Κομμουνιστικής
Διεθνούς Νέων
• Αρ. φύλλου 5, 25-03-1942
• Αρ. φύλλου …, Σεπτέμβριος 1942
• Αρ. φύλλου 18, Οκτώβριος 1942
Φάκελος 9
 Ριζοσπαστική Ηχώ, Νικάν ή θνήσκειν, ΡΟ
• Αρ. φύλλου 5, 23-09-1942
Φάκελος 10
 Σάλπισμα Λευτεριάς, Δημοσιογραφικό Όργανο της Δημοκρατίας και της
Λευτεριάς
• Αρ. φύλλου 2, 11-01-1943
 Η Σοσιαλιστική Φλόγα, Όργανο της ΚΕ της Σοσιαλιστικής Επαναστατικής Πρωτοπορείας Ελλάδας
• Αρ. φύλλου 3, Ιανουάριος 1943
 Σοσιαλιστικό Πανεπιστήμιο, Όργανο του Πανεπιστημιακού Γραφείου της
Σοσιαλιστικής Επαναστατικής Πρωτοπορείας (ΣΕΠΕ)
• Αρ. φύλλου 1, Ιούλιος 1942,
 Συμμαχικά Νέα, Ιερή Ταξιαρχία
• Αρ. φύλλου 30, 17-2-1944
Φάκελος 11
 Τρίαινα, Μυστική εφημερίς εκδιδομένη υπό της Εθνικής Οργανώσεως η
«Η Τρίαινα»
• Αρ. φύλλου 3, 08-12-1943
 Φλόγα, Όργανο του Συμβουλίου Σπουδαστών των Ανωτέρων Ιδρυμάτων
της ΕΠΟΝ
• Αρ. φύλλου 1, 25-03-1943
• Αρ. φύλλου 10, 26-08-1943
• Αρ. φύλλου 12, 30-09-1943
• Αρ. φύλλου 20, 29-11-1943
• Αρ. φύλλου 21, 13-12-1943
• Αρ. φύλλου 24, 23-02-1944
• Αρ. φύλλου 26, 03-07-1944
• Αρ. φύλλου 28, 06-09-1944
• Αρ. φύλλου 31, 23-10-1944
• Αρ. φύλλου 32, 23-11-1944
 Η Φοιτητική, Εβδομαδιαία πανσπουδαστική εφημερίς
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• Αρ. φύλλου 1, 11-11-1943
• Αρ. φύλλου 2, 18-11-1943
• Αρ. φύλλου 3, 25-11-1943
• Αρ. φύλλου 4, 06-12-1943
 Φοιτητικό Δελτίο, ΕΠΟΝ
• Αρ. φύλλου …, 09-10-1944
• Αρ. φύλλου 9, 11-10-1944
 Φοιτητική Δράση, Όργανον της Εθνικής Δράσης Ανωτάτων Σχολών
• Αρ. φύλλου 1, 11-12-1943
• Αρ. φύλλου 2, 29-12-1943
• Αρ. φύλλου 3, 03-01-1944
• Αρ. φύλλου 4, 16-05-1944
 Φοιτητικός Αγώνας, ΠΑΣ Ανώτατων Σχολών
• Αρ. φύλλου 1, 17-06-1944
• Αρ. φύλλου 2, 25-07-1944
 Φοιτητική Τέχνη, Μηνιαίο καλλιτεχνικό πανσπουδαστικό περιοδικό
• Αρ. φύλλου 1, Ιανουάριος 1944
• Αρ. φύλλου 2, Μάρτιος 1944
 Φωνή της Νέας, Όργανο της εθνικοαπελευθερωτικής οργάνωσης
«Λεύτερη Νέα»
• Αρ. φύλλου 6, 26-12-1942
 Η Φωνή των Θυμάτων, Έκδοση Εθνικής Αλληλεγγύης Αθήνας
• Αρ. φύλλου 4, 04-10-1944
 Φάκελος: ΠΕΑΝ, Μυστικός Τύπος της Κατοχής. Ιστορικά Τεκμήρια. Διογένης.
Αθήνα
 Δόξα
• Αρ, φύλλου 13, Δεκέμβριος 1942
• Αρ. φύλλου 22, 10-06-1943
• Αρ. φύλλου 24, 20-07-1943
• Αρ. φύλλου 34, 29-02-1944
• Αρ. φύλλου 35, 25-03-1944
• Αρ. φύλλου 37, 28-04-1944
• Αρ. φύλλου 38, 13-05-1944
• Αρ. φύλλου 40, 30-06-1944
 Προκήρυξη: «Κρατάτε ψηλά τον Πυρσό της Ελευθερίας», ΣΣΝ, 22
Νοεμβρίου 1941,
 Μεγάλη Ελλάς, Όργανον της Στρατιάς Σκλαβωμένων Νικητών
• Αρ. φύλλου 12, Οκτώβριος 1942
• Αρ. φύλλου 15-16, Φεβρουάριος 1943
Συνεντεύξεις από το Αρχείο της ΕΡΤ:
 Φάκελος Α-Β
 20. Βενέτης Αποστόλης
 22. Βήχος Γιώργος.
 28. Βρανούσης Λέανδρος. Φοιτητής
 29. Βουδούρη Κική. Σπουδάστρια του Πολυτεχνείου.
 Φάκελος Γ
 32. Γεωργιάδης Έκτωρ.
 Φάκελος Δ,Ε,Ζ,Η,Θ,Ι
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 57. Δρακοπούλου Τούλα. Φοιτήτρια
 61. Ελευθερίου Λευτέρης. Σπουδαστής Πολυτεχνείου
Φάκελος Κ
 91. Καραμιχάλης Βαγγέλης. Σπουδαστής της Σχολής Πολιτικών
Μηχανικών του ΕΜΠ
 101. Καφταντζής Γιώργος. Φοιτητής Νομικής Σχολής ΑΠΘ
 123. Κυριαζίδης Νίκος. Φοιτητής Φυσικομαθηματικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών
Φάκελος Λ
 127. Λαζάρου Φώφη. Φοιτήτρια
 133. Λιναρδάτος Κώστας. Φοιτητής
Φάκελος Μ
 147. Μανωλκίδης Κώστας.
 165. Μιχαηλίδης Τάκης. Φοιτητής
Φάκελος Ν,Ξ,Ο,Π
 201. Παναγιωτόπουλος Τάσος. Φοιτητής
 207. Παπαγιαννάκης Κώστας.
 226. Παπαντωνίου Νίκος. Φοιτητής
 233. Πατρέλης Πέτρος.
Φάκελος Ρ,Σ,Τ
 255. Σακελλάρης Βαγγέλης. Φοιτητής ΑΠΘ
 314. Τριανταφυλλίδης Γιώργος. Φοιτητής ΑΠΘ
 317. Τριάρχου Γιάννης. Φοιτητής ΑΠΘ
 320. Τσαμπήρας Σωτήρης. Φοιτητής ΑΣΟΕΕ
Φάκελος Υ,Φ,Χ,Ψ,Ω
 330. Φίλης Κώστας. Φοιτητής
 331. Φραγκιάς Ανδρέας.
 342. Χατζηανθίμου Άνθιμος. Φοιτητής ΑΠΘ
 346. Χατζόπουλος Γιώργος

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ (Ι.Α.Μ.Μ.)
(Ε. Μπενάκη 38 & Στ. Δέλτα, Κηφισιά)
Αρχείο ΠΕΑΝ:
 Φάκελος 1-2
 Κανονισμός Οργανωτικής και Διοικητικής Διάρθρωσης της ΠΕΑΝ
 Κατάλογος Διοικητικών μελών της ΠΕΑΝ, με την ιδιότητα τους.
 Μητρώο ΠΕΑΝ
 Ονομαστικές καταστάσεις της ΠΕΑΝ
 Φάκελος 3-4
 Τάκης Καρακώστας και Ιουλιανός (Τζούλη) Καρακώστας. Συνέντευξη
στο Στάθη Τουρνάκη στις 11 Μαΐου 1999.
 Γιάννης Αλβέρτης. Σπουδαστής της ΑΣΟΕΕ. Συνέντευξη στο Στάθη
Τουρνάκη
 Γενναίος (Τζένος) Ιωαννίδης. Σπουδαστής της ΑΣΟΕΕ. Συνέντευξη στο
Στάθη Τουρνάκη.
 Μάρω Δεσύλλα. Μαθήτρια. Συνέντευξη στο Στάθη Τουρνάκη.
 Γεώργιος-Αλέξανδρος Μαγκάκης. Φοιτητής της Νομικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών. Συνέντευξη στο Στάθη Τουρνάκη στις 7 Ιουνίου
1999.
 Δ. Παπαβασιλόπουλος. Συνέντευξη στο Στάθη Τουρνάκη.
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 Στάθης Τουρνάκης. Σπουδαστής της ΑΣΟΕΕ. Συνέντευξη στις 5
Νοεμβρίου 1999.
 Νίκος Στατήρης. Σπουδαστής της ΑΣΟΕΕ. Συνέντευξη στο Στάθη
Τουρνάκη στις 27 Νοεμβρίου 2002.
 Κώστας Καζολέας. Φοιτητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Αθηνών. Συνέντευξη στο Στάθη Τουρνάκη στις 27 Νοεμβρίου 2000.
 Θέμης Χαλικιάς. Σπουδαστής ΑΣΟΕΕ. Συνέντευξη στο Στάθη Τουρνάκη.
 Μιχαήλ (Μικές) Χούλης. Σπουδαστής της ΑΣΟΕΕ. Συνέντευξη στο
Στάθη Τουρνάκη στη 1 Ιουνίου 2000.
 Βιογραφικό Βλάση Παπαδόπουλου
 Βιογραφικό Κώστα Περρίκου
 Περρίκου-Πάγκα Ανθή. «Σπύρος Γαλάτης», 6 Απριλίου 1997
 Βιογραφικό Νίκου Λάζαρη
 Σύντομο βιογραφικό της ΠΕΑΝ
 Έκθεσις του Ιερέως Νικοδήμου Γραικού
 Έγγραφο Αικατερίνη Μπέση, Ελένη Γκίκα, Ιουλία Μπίμπα (βιογραφικά)
 Έγγραφο «Γυναικείο Τμήμα ΠΕΑΝ»
 Δελτίον περί της δράσεως του μέλους της οργανώσεως ΠΕΑΝ
Παπαδόπουλου Βλάση, 10 Οκτωβρίου 1969,
 Πιστοποιητικό για τη δράση του Γαλάτη
 Φάκελος 5-6
 Στάθης Τουρνάκης. Αναμνήσεις από την κατοχή και την αντίσταση
 Τάσος Παναγιωτόπουλος. «Ότι μένει στη μνήμη». Εκδήλωση Ινστιτούτο
Goethe, 6-10-1998
 Καίτη Χαλικιά-Δεσύλλα. Φοιτήτρια της Νομικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών. Συνέντευξη στο Στάθη Τουρνάκη στις 19
Οκτωβρίου 2000.
 Βιογραφικό Αναστάσιος Αθ. Μπούρμος
 Έγγραφο Πεπονή προς ΠΕΑΝ, 16-2-1998
 Φάκελος 19
Παράνομος Τύπος
 Μεγάλη Ελλάς, Όργανον της Στρατιάς Σκλαβωμένων Νικητών
• Αρ. φύλλου 10α, Ιούλιος 1942
 ΣΣΝ. Προκήρυξη 28-10-1941
Συλλογή εντύπων Ειρήνης Καλλιγά (1940-1973):
 Αρ. εισερχ. 258/ Αρ. εγγρ. 155-276
 Νέα Γενιά, Όργανο Κ.Σ. της ΕΠΟΝ, έτος Α΄
• Αρ. φύλλου 14, 04-11-1943 (αρ. εγγράφου 229)
Αρχείο Ηρ. Πετιμεζά:
 Φάκελος 286 (προκηρύξεις-παράνομος τύπος)
− Υποφάκελος 1
 Προκήρυξη ΛΑΕ, (αρ. εγγράφου 6)
 Προκήρυξη ΕΣΑΣ, 18-9-1943, (αρ. εγγράφου 14)
 Προκήρυξη Προεδρείου Κ.Σ. ΕΠΟΝ Αθήνας, 4-10-1943, (αρ. εγγράφου
17)
 Προκήρυξη ΚΚΕ, ΙΥ Γκρούπα, 6-10-1943, (αρ. εγγράφου 18)
 Προκήρυξη ΕΠΟΝ Σπουδαστών, χ.χ, (αρ. εγγράφου 56)
 Προκήρυξη ΣΠΙΘΑ, χ.χ., (αρ. εγγράφου 58)
 Φάκελος 286 (4)
− Υποφάκελος 1943 (Σεπτέμβριος-Οκτώβριος)
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 ΕΟΕΑ ΕΔΕΣ, Γενικό Αρχηγείο, 20-8-1943, αρ. εγγράφου 0570
 Καταστατικό Εθνικής Δημοκρατικής Ενώσεως Ελληνοπαίδων, 28-101941, αρ. εγγράφου 0571
ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΑΜΙΚΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (Π.Σ.Α.Ε.Ε.Α.)
(Γαμβέτα 6, Αθήνα)
− Περιοδικό: ΕΑΜ-Αντίσταση
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ (Π.Ε.Α.Ε.Α.)
(Μαυροματαίων 12, Αθήνα)
− Περιοδικό: Εθνική Αντίσταση

•

















ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
http://www.youtube.com, Κορνήλιος Καστοριάδης, Ο Κορνήλιος Καστοριάδης
μιλάει για την εκπαίδευση, Ηχητικό ντοκουμέντο από: http://www.ellopos.net,

ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ

Αργυρίου Αλέξανδρος. Σπουδαστής του Πολυτεχνείου. Συνέντευξη 25-6-2007.
Αναγνώστου Κώστας. Φοιτητής του Γεωπονικού τμήματος του ΑΠΘ.
Συνέντευξη στη 1-6-2005.
Αυγουστάτος Κωνσταντίνος. Φοιτητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Αθηνών. Συνέντευξη στις 29-4-2006.
Βακαρέλης Θεοδόσης. Φοιτητής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Συνέντευξη
στις 6-10-2005.
Βασιλειάδου-Αποστολίδου Βασιλική. Σπουδάστρια Αρχιτεκτονικής Σχολής
Πολυτεχνείου Αθηνών. Συνέντευξη στις 3-8-2006.
Βιζουκίδου Ουρανία. Φοιτήτρια του Φιλολογικού τμήματος του ΑΠΘ.
Συνέντευξη στη 1-6-2005.
Γαβαλάς Πέτρος. Φοιτητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Στην περίοδο που μελετάται υπήρξε μαθητής και μέλος της ΕΠΟΝ Αθήνας.
Συνέντευξη στις 14-4-2006.
Γιαννούσης Θανάσης. Φοιτητής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Συνέντευξη
στις 6-6-2005.
Γλέζος Μανώλης. Σπουδαστής της ΑΣΟΕΕ. Συνέντευξη στις 4-7-2007.
Δαμιανίδης Απόστολος. Φοιτητής του Δασολογικού τμήματος του ΑΠΘ.
Συνέντευξη στις 3-6-2005.
Ευαγγελάκης Μίλτος. Φοιτητής της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ από το 1946.
Συνέντευξη στις 25-5-2005.
Θεοφυλάκτου Άννα. Φοιτήτρια της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ. Συνέντευξη στη
1-6-2005.
Καζαντζίδης Γιώργος. Φοιτητής της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ. Συνέντευξη
στις 3-6-2005.
Κωνστανταράκης Ελευθέριος. Φοιτητής της Νομικής Σχολής του
Πανεπιστημίου Αθηνών. Συνέντευξη στις 13-4-2006.
Καζολέας Κωνσταντίνος. Φοιτητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Αθηνών. Συνέντευξη στις 12-4-2006.
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Καστρινός Πέτρος. Φοιτητής της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ. Συνέντευξη στις
13-6-2005.
Κουμάντος Γεώργιος. Φοιτητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Αθηνών. Συνέντευξη στις 11-7-2006.
Κόντος Κωνσταντίνος. Σπουδαστής της Σχολής Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων
(Εύελπις). Συνέντευξη στις 8-8-2006.
Κύρκος Λεωνίδας. Φοιτητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Συνέντευξη στις 26-7-2007.
Λαζάρου Φώφη. Φοιτήτρια της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Συνέντευξη στις 30-3-2006.
Λαμπελέ Φούλα. Φοιτήτρια της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ. Συνέντευξη στις 66-2005.
Λιναρδάτος Κωνσταντίνος. Φοιτητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Αθηνών. Συνέντευξη στις 29-3-2006.
Λιβιεράτος Αντώνης. Σπουδαστής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του
ΕΜΠ. Συνέντευξη στις 28-8-2006.
Λιάλος Γεώργιος. Φοιτητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Συνέντευξη στις 13-4-2006.
Μελά Ναταλία. Σπουδάστρια της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών.
Συνέντευξη στις 12-4-2006.
Μακρής Γεώργιος. Σπουδαστής της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ.
Συνέντευξη στις 9-8-2006.
Μπαλής Στέφανος. Αδελφός του Νίκου Μπαλή, φοιτητή της Φιλοσοφικής
Σχολής του ΑΠΘ. Συνέντευξη στις 13-6-2005.
Νιάνιας Δημήτριος. Φοιτητής της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Αθηνών. Συνέντευξη στις 26-6-2007.
Παναγιωτόπουλος Αναστάσιος. Φοιτητής στο Χημικό τμήμα του
Πανεπιστημίου Αθηνών. Συνέντευξη στις 13-4-2006.
Παπαγεωργίου Θωμάς. Φοιτητής της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ.
Συνέντευξη στις 19-6-2005.
Πεπονής Αναστάσιος. Φοιτητής της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Αθηνών. Συνέντευξη στις 5-7-2007.
Σακελλαρίου Γιώργος. Φοιτητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Αθηνών αρχικά και Θεσσαλονίκης αργότερα. Συνέντευξη στις 8-10-2005.
Στανωτάς Σπύρος. Σπουδαστής της ΑΣΟΕΕ. Συνέντευξη στις 9-8-2006.
Τριάρχου Γιάννης. Φοιτητής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Συνέντευξη στις
27-5-2005.
Τρωιάνος Βασίλης. Φοιτητής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Συνέντευξη στις
27-5-2005.
Τσαμαδού Τούλα. Φοιτήτρια της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου
Αθηνών. Συνέντευξη στις 28-4-2006.
Τσέλιος Κομνηνός. Σπουδαστής της ΑΣΟΕΕ. Συνέντευξη στις 30-5-2005.
Τσοχατζή Αρίστη. Φοιτήτρια της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ. Συνέντευξη
στη 1-6-2005.
Φιλίνης Κωνσταντίνος. Σπουδαστής στη Σχολή Μηχανολόγων του ΕΜΠ.
Συνέντευξη στις 13-7-2006.
Ψαλτοπούλου Κωνσταντίνα. Σύζυγος του Ιωάννη Ψαλτόπουλου, φοιτητή
Νομικής του ΑΠΘ. Συνέντευξη στις 18-10-2005.
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ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Αντωνίου Κωνσταντίνος. Σπουδαστής της Σχολής Χημικών Μηχανικών του
ΕΜΠ. Επιστολή στις 27-8-2006.
Ασημής Νίκος. Φοιτητής της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ. Επιστολή στις 2-112005.
Βογιατζόγλου Ηλίας. Σπουδαστής της Σχολή Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων του
ΕΜΠ. Επιστολή στις 10-5-2006.
Δουζίνας Γεώργιος. Σπουδαστής στο ΕΜΠ (Εύελπις). Στρατηγός εν
αποστρατεία. Επιστολή στη 1-4-2006.
Θεοδοσίου Γρηγόρης. Φοιτητής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Επιστολή στις
17-11-2005.
Ροντήρης Λάμπρος. Φοιτητής Πολυτεχνείου. Επιστολή στις 22-8-2006.
Ταγαράς Νίκος. Φοιτητής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Επιστολή το
Νοέμβριο του 2005.
Τριάρχου Γιάννης, Φοιτητής της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ. Επιστολή στις 217-2010.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ



Δαμιανίδης Απόστολος
− Αναμνήσεις από την αντίσταση (χειρόγραφες σημειώσεις)



Καζολέας Κωνσταντίνος:
− Σύντομο ιστορικό για την ίδρυση και δράση της ΙΕΡΗΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ, 25-11-1984,
− Κωνσταντίνος Καζολέας. Ιστορικό, 24-10-1984,



Κουμάντος Γεώργιος.
− Κουμάντος Γεώργιος, «Η μαρτυρία ενός νέου», 17-11-1954,



Κωνστανταράκης Ελευθέριος:
− Πρόγραμμα της Συναυλίας στο Θέατρο «Κοτοπούλη»
− Καταστατικό Ταμείου Απόρων Σπουδαστών (ΤΑΦ)



Λαζάρου Φώφη:
− Λαζάρου Φώφη. «Σπύρος Λιναρδάτος, εκδήλωση μνήμης και
τιμής», Ομιλία στην Ένωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων
Αθήνας, 8 Δεκεμβρίου 2005,
− Λαζάρου Φώφη. «Αλέκος Μητρόπουλος (Άρης)»,



Μακρής Γεώργιος:
− Μακρής Γεώργιος, «Ο Εορτασμός της πρώτης κατοχικής 25ης
Μαρτίου», Μάρτιος 2002, επιστολή προς τον Πρόεδρο της Ένωσης
Αποφοίτων ΕΜΠ,



Μπαλής Στέφανος
− Χειρόγραφο σημείωμα του Δημητρίου Μπαλή πατέρα του Νίκου.
− Γράμμα του Νίκου Μπαλή προς τον Ιωάννην Σταματάκον.



Στάικος-Μακρής Πέτρος.
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− Απόφαση του Γραφείου της Κ.Ν. στη Σπουδάζουσα Νεολαία.
− Αναφορά του σπουδαστή του Πολυτεχνείου, Αντωνίου Γ. Σαούλη,
Κάιρον, Νοέμβριος 1943,
− Ιδεολογική Διακήρυξη του ΕΣΑΣ,
− Ανάτυπο, «Μεγάλη Ελλάδα, περίοδος 1944-45», Αθήνα 1998,


Τριάρχου Γιάννης.
− Όλα τα τεύχη του περιοδικού του Εκπολιτιστικού Ομίλου του
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, «Ξεκίνημα»



Φιλίνης Κωνσταντίνος:
− Γράμμα του φοιτητή Νείλου Μαστραντώνη από το μέτωπο.



Χατζηανθίμου Χρήστος,
− Πως γράφτηκε ο ύμνος της ΕΠΟΝ.

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

− Αργυρίου Αλεξ., «Η γενιά που σπατάλησε την αγαθή της μερίδα», εφ. Το Βήμα, 16
Απριλίου 1982,
− Βερέμης Θάνος, «Η εγκαθίδρυση της αβασίλευτης Δημοκρατίας», ένθετο «Επτά
ημέρες» στην εφ. Καθημερινή, 21 Μαρτίου 2004,
− Γαλάτης Γεώργιος, «Για το Βαρβάκειο του ΄30», εφ. Καθημερινή, 23 Φεβρουαρίου
1997,
− Ιωάννου Γιώργος, «Μνήμες με αφορμή μια σημαντική επέτειο, εφ. Καθημερινή, 18
Ιανουαρίου 1976,
− Καββαθάς Β., «Τραγουδούσαμε και πολεμούσαμε», εφ. Τα Νέα, αφιέρωμα
«Ήμουν Επονίτης», 11 Ιανουαρίου 1983,
− Καλαφάτης Θανάσης, «Τα κρίσιμα χρόνια 1928-1932», ένθετο «Επτά ημέρες»
στην εφ. Καθημερινή, 21 Μαρτίου 2004,
− Λεονταρίτης Γ.Α., «Η 25η Μαρτίου στα χρόνια της κατοχής», εφ. Καθημερινή, 24
Μαρτίου 1996,
− Λούβη Λίνα, «Η εύθραυστη δημοκρατία και η ευπρόσδεκτη δικτατορία», ένθετο
«Επτά ημέρες» στην εφ. Καθημερινή, 21 Μαρτίου 2004,
− Μοσχόπουλος Ν. Γεώργιος, «Το κύκνειον άσμα της πρώτης Δημοκρατίας», ένθετο
«Επτά ημέρες» στην εφ. Καθημερινή, 21 Μαρτίου 2004,
− Μπάλτα Νάση, «Τόποι εξορίας στον μεσοπόλεμο», εφ. Καθημερινή, 16 Νοεμβρίου
2003,
− Πετραλιά Φ.,(επιμέλεια), «Πέρασαν 40 χρόνια αλλά η ΕΠΟΝ δε λησμονήθηκε»,
εφ. Τα Νέα, αφιέρωμα «Ήμουν Επονίτης», 13 Ιανουαρίου 1983, σελ. 7,
− Ρουμπάνης Θ., (επιμέλεια: Έλλη Παπά), «Με ˝στεφάνι˝ σκότωσαν τον Φαίδωνα»,
εφ. Έθνος, 23 Μαΐου 1984,
− Ρουμπάνης Θ., (επιμέλεια: Έλλη Παπά), «Οι νεκροί του Πολυτεχνείου 1941-44»,
εφ. Έθνος, 23 Μαΐου 1984,
− Σακελλαρίου Γεώργιος, «Η λειτουργία του Πανεπιστημίου και η οργάνωσις των
φοιτητών», εφ. Ακρόπολις, 11,12 και 13 Σεπτεμβρίου 1942,
− Στεφανίδης Γιάννης, «Η ΕΠΟΝ και η Σχολή Καλών Τεχνών στο χρόνια της
Κατοχής», εφ. Ριζοσπάστης, ένθετο «23 Φλεβάρη 1943-60 χρόνια ΕΠΟΝ», 23
Φεβρουαρίου 2003, σ. 4-5,
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− Φάτσης Γιάννης, «Σάντας: Έτσι αποφασίσαμε να κατεβάσουμε τη σημαία», εφ. Το
Βήμα, 30 Μαΐου 1976,
− Φάτσης Γιάννης (Επιμέλεια), «Παιδιά τότε, πολιτικοί σήμερα», εφ. Τα Νέα,
αφιέρωμα «Ήμουν Επονίτης», 12 Ιανουαρίου 1983, σελ. 7,
− Χατζηανθίμου Άνθιμος, «Το στεφάνωμα του Βότση φούντωσε την Αντίσταση»,
εφ. Τα Νέα, 26 Μαρτίου 1983.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

− Α., «Ζωή και κίνηση του ΕΟΠ», περ. «Ξεκίνημα», τεύχος 11-12, 1 και 15
Οκτωβρίου 1944,
− Αγγελίδης Παρίσης, «Μερικές σελίδες από το χρονικό της Λαϊκής Φωνής», περ.
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50 χρόνια από το ιστορικό εγχείρημα της ανατινάξεως του κτιρίου της
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τεύχος 51, Οκτώβριος-Δεκέμβριος, 1999,
− Αρώνης Π., «Ομολογίες εχθρών και φίλων για την Εαμική αντίσταση», περ.
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− Γ.Μ., «Πάνος Δουλγεράκης», περ. «Εθνική Αντίσταση», συλλογή 5η, Αύγουστος
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αντίστασης», περ. «Εθνική Αντίσταση», συλλογή 44η, Μάρτιος 1985,
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− Λιναρδάτος Σπύρος, «Οι φοιτητές στην αντίσταση», περ. «Επιθεώρηση Τέχνης»,
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− Μαυρομάτης Σταμάτης, «Από τη δράση του ΕΛΑΣ Εξαρχείων», περ. «Εθνική
Αντίσταση», συλλογή 39η, Ιανουάριος-Μάρτιος 1984,
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− Μολυβδάς Αδάμ, «Η έκθεση του Αδάμ Μολυβδά», περ. «Αντί», τεύχος 782, 21
Φεβρουαρίου 2003, σ. 22,
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2003,

576
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Φεβρουαρίου 1944,
− Παπαδόπουλος Τάσος, «Η κίνηση της ΦΕΛ», περ. «Ξεκίνημα», τεύχος 2, 1
Μαρτίου 1944,
− Παπαδούκα Ολυμπία, «Μια νεκρή εποννίτισα αφηγείται», περ. «ΕΑΜΑντίσταση», τεύχος 10, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1989,
− Παπαζώτος Βασίλης, «Και λίγο χιούμορ στο αντάρτικο», περ. «Εθνική
Αντίσταση», συλλογή 44η, Μάρτιος 1985,
− Παπανδρέου Γ., «Η πρώτη αντιστασιακή φοιτητική εκδήλωση στην Αθήνα», περ.
«ΕΑΜ-Αντίσταση», τεύχος 43, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1997,
− Παπαχριστόπουλος Ευγένιος, «Από τον αγώνα του ΕΛΑΣ της Αθήνας», περ.
«Εθνική Αντίσταση», συλλογή 40η, Απρίλιος-Ιούνιος 1984,
− Παρτσαλίδης Μήτσος, «Διπλή αποκατάσταση της Εθνικής Αντίστασης. 50 χρόνια
από την ίδρυση του ΕΑΜ. Μια ένδοξη επέτειος», περ. «Εθνική Αντίσταση», τεύχος
18, Ιούλιος-Σεπτέμβριος, 1991,
− Πατρίκιος Τίτος, «Ένα συνεργείο αφισοκόλλησης στο κέντρο της Αθήνας το
1944», περ. «ΕΑΜ-Αντίσταση», τεύχος 8, Ιανουάριος-Μάρτιος 1989,
− Πετρής Γ., «Οι καλλιτέχνες στην πάλη για τη λευτεριά», περ. «Επιθεώρηση
Τέχνης», αρ. τεύχους 87-88, Μάρτιος-Απρίλιος 1962,
− Πετρής Γιώργος, «Η Εικαστική Αντίσταση στην Ελλάδα», περ. «ΕΑΜΑντίσταση», τεύχος 13, Απρίλιος-Ιούνιος 1990,
− Πλουμπίδης Νίκος, «5 Μάρτη 1943», περ. «Εθνική Αντίσταση», συλλογή 34η,
Μάρτιος 1983,
− Πούδας Βασίλης, «Οι χιτλερικοί μπαίνουν στην Αθήνα», περ. «Εθνική
Αντίσταση», συλλογή 30η, Ιανουάριος-Φεβρουάριος-Μάρτιος 1982.
− Πουλάντζας Δημήτρης, «Οδός Ομήρου», περ. «ΕΑΜ-Αντίσταση», τεύχος 7,
Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1988,
− Σακελλάρης Βαγγέλης, «Τα αστικά κόμματα στην περίοδο της Κατοχής», περ.
«ΕΑΜ-Αντίσταση», τεύχος 11, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1989,
− Σακελλάρης Βαγγέλης, «Το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης», περ. «ΕΑΜΑντίσταση», τεύχος 2, Απρίλιος-Ιούνιος 1987,
− Σακελλάρης Βαγγέλης, «Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στην Αντίσταση», περ.
«ΕΑΜ-Αντίσταση», τεύχος 4, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1987,
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− Σκουριώτη Ι.Δ., «Το οικονομικό καθεστώς της κατοχής στην Ελλάδα», περ.
«Εθνική Αντίσταση», συλλογή 7η, Αύγουστος 1964,
− Σταυρίδης Μίνως, «Έξι ώρες που συγκλονίζουν την κατεχόμενη Αθήνα. 22 Ιουλίου
1943», περ. «ΕΑΜ-Αντίσταση», τεύχος 3, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1987,
− Σταυρίδης Μίνως, «Η τεχνική των μεγάλων διαδηλώσεων της Αθήνας του 1943»,
περ. «ΕΑΜ-Αντίσταση», τεύχος 10, Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1989,
− Τζεφρώνης Λεωνίδας, «Η ΕΠΟΝ μπαίνει στα 50 της», περ. «ΕΑΜ-Αντίσταση»,
τεύχος 20, Ιανουάριος-Μάρτιος, 1992,
− Τσαλουχίδης Γιάννης, «Ζωή και κίνηση του ΕΟΠ», περ. «Ξεκίνημα», τεύχος 1, 15
Φεβρουαρίου 1944,
− Τσαλουχίδης Γιάννης, «Ζωή και κίνηση του ΕΟΠ», και «Μία έκκληση», περ.
«Ξεκίνημα», τεύχος 2, 1 Μαρτίου 1944,
− Τσέκερης Φοίβος, «Ο ΕΛΑΣ Σπουδαστών», περ. «Εθνική Αντίσταση», συλλογή
35η, Μάιος 1983,
− Τσέκερης Φοίβος, «Αναμνήσεις από την κατοχή. Η Γερμανική Κομαντατούρα στην
Αθήνα (οδός Κοραή 4)», περ. «Εθνική Αντίσταση», συλλογή 58η, Μάιος-Ιούνιος
1988,
− Τσέκερης Φοίβος, «Νείλος Μαστραντώνης (Κλέαρχος)», περ. «Εθνική
Αντίσταση», συλλογή 62η, 1989,
− Τσέκερης Φοίβος, «Τα πενηντάχρονα της ΕΠΟΝ», περ. «Εθνική Αντίσταση»,
συλλογή 78η, 1993,
− Τσέκερης Φοίβος, «Οι Επονίτες του Πολυτεχνείου», περ. «Εθνική Αντίσταση»,
τεύχος 103, σελ. 19-20, 1999.
− Τσιρμιράκης Λευτέρης, «…Τρία γράμματα μόνο φωτίζουν», περ. «Εθνική
Αντίσταση», συλλογή 7η. Αύγουστος 1964,
− Φέττας Γιώργος, «Η διαδήλωση της 22ης Ιούλη 1943», περ. «Εθνική Αντίσταση»,
συλλογή 79η, 1993,
− Φωτιάδης Θανάσης, «Η πνευματική αντίσταση στη Θεσσαλονίκη, 1941-1944»,
περ. «Επιθεώρηση Τέχνης», αρ. τεύχους 87-88, Μάρτιος-Απρίλιος 1962,
− Φωτιάδης Θανάσης, «Η πολιτιστική αντίσταση στη Θεσσαλονίκη, 1941-1944»,
περ. «Διαβάζω», αρ. τεύχους 58, 15 Δεκεμβρίου 1982,
− Χατζηαντωνίου Φαίδωνας, «Ο ποιητής Άνθος Φιλητάς», περ. «Ενενήντα Επτά»,
τεύχος 11, Οργανισμός Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης, Θεσσαλονίκη
Μάιος 1997,
− Fleischer H. – Στεργέλλης Αρ., «Ημερολόγιο Φαίδωνα Μαηδώνη (24.610.9.1944)», περ. «Μνήμων», τόμος Ένατος, «Εταιρία Μελέτης Νέου
Ελληνισμού», Αθήνα 1984.

ΒΙΒΛΙΑ

− Αδάμη-Καρδαμίτση Μάρω, Το σπίτι του Κλεάνθη στο Ριζόκαστρο. Στον Κατάλογο
Έκθεσης Ενθυμημάτων για το Εκατόν Πενήντα χρόνια 1837-1987, Αθήνα, «Εθνικό
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο», 1987.
− Αμπατζόγλου Φραγκίσκος (επιμέλεια-επίμετρο), Προφορικές μαρτυρίες Εβραίων
της Θεσσαλονίκης για το ολοκαύτωμα, Θεσσαλονίκη, Ίδρυμα ΕΤΣΑΧΑΙΜ,
«Παρατηρητής», 1998,
− Αναγνωστόπουλος Νίκ., Παράνομος τύπος ( κατοχής: 1941-1944). Συμβολή εις την
ιστορικήν έρευναν του δράματος της Ελλάδος. Αθήνα, «Ελληνική Εταιρεία
Ιστορικών Ερευνών», 1960.
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− Αναστασιάδης Γιώργος, Ανεξάντλητη πόλη – Θεσσαλονίκη 1917-1974,
Θεσσαλονίκη, «University Studio Press», 1996.
− Αναστασιάδης Γιώργος, Το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και η Αντίσταση
(1941-1944). Στο Διεθνές Συνέδριο Θεσσαλονίκη 1994, Μακεδονία και Θράκη
1941-1944. Κατοχή-Αντίσταση-Απελευθέρωση. Θεσσαλονίκη, «Ίδρυμα Μελετών
Χερσονήσου του Αίμου», 1998.
− Αναστασιάδης Σπύρος, Αναδρομές και μαρτυρίες (1941-1981). Από την Κατοχή
στην Αλλαγή, Αθήνα, «Παπαζήση», 2002.
− Ανδρικόπουλος Γιάννης, 1944. Κρίσιμη Χρονιά – Ιστορικά τεκμήρια, Τόμος Α΄,
Αθήνα, «Διογένης», 1974.
− Ανδρικόπουλος Γιάννης, Η πολιτική της συνθηκολόγησης και η κατάρρευση του
μετώπου, Απρίλιος 1941. Στο Φλάισερ Χ.-Σβορώνος Ν. (επιμέλεια), Ελλάδα 19361944. Δικτατορία-Κατοχή-Αντίσταση, Πρακτικά Α΄ Διεθνούς Συνεδρίου
Σύγχρονης Ιστορίας. Αθήνα, «Μορφωτικό Ινστιτούτο ΑΤΕ», 1989.
− Ανταίος Πέτρος, Συμβολή στην ιστορία της ΕΠΟΝ, Τόμοι. ΑΙ, ΑΙΙ, Β. Αθήνα,
«Καστανιώτη», 1977.
− Ανταίος Πέτρος, Χίλια σκοτωμένα παιδιά της ΕΠΟΝ, Αθήνα, «ΕΠΟΝ», 1986.
− Ανταίος Πέτρος, Μπαχαριάν Ασαντούρ, Εικαστικές μαρτυρίες. ΖωγραφικήΧαρακτική. Στον πόλεμο, στην κατοχή και στην αντίσταση, Έκδοση 2η. Αθήνα,
«Υπουργείο Πολιτισμού, Διεύθυνση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων», 1985.
− Αντωνίου Γιάννης, Οι Έλληνες Μηχανικοί, Θεσμοί και Ιδέες 1900-1940, Αθήνα,
«Βιβλιόραμα», 2006.
− Αντωνίου Δαυίδ (Έρευνα-παρουσίαση), Η Εκπαίδευση κατά την Ελληνική
Επανάσταση 1821-1827. Τεκμηριωτικά κείμενα, Τόμος Α΄. Αθήνα, «Βουλή των
Ελλήνων», 2002.
− Ανώνυμο, Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 1926-1936, Θεσσαλονίκη, 1937.
− Ανώνυμο, Ριζοσπάστης, 1918-2002. Εφημερίδα του λαού, Αθήνα, 2η έκδοση,
«Σύγχρονη Εποχή, 2003.
− Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, Επετηρίδα ακαδημαϊκού έτους 1991-1992, Αθήνα,
1992.
− Αξιώτη Μέλπω, Άπαντα – Χρονικά, Τόμος Γ΄. Αθήνα, «Κέδρος», 1980.
− Αξιώτη Μέλπω, Αθήνα 1941-1945. Ξυλογραφίες της ομάδας «Χαράχτες Εθνικής
Αντίστασης», Αθήνα, «Καραβία», 1945.
− Αργυρίου Αλέξανδρος, Εστίες αντιστάσεως. Δράσεις και αντιδράσεις στο
Πολυτεχνείο στα μαύρα χρόνια της κατοχής. Στο, Τσαμασφύρος ΓεώργιοςΜπασαντής Διαμαντής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 1837-1997, Εκατόν εξήντα
χρόνια, Αθήνα, «Πανεπιστημιακές εκδόσεις Ε.Μ.Π.», 1997.
− Αρσενίου Λάζαρος, Η Θεσσαλία στην Αντίσταση. Επικοί αγώνες του Θεσσαλικού
λαού με σύνθημα: Λευτεριά ή θάνατος, Τόμος Α΄, Β΄. Έκδοση γ΄, Λάρισα, «Έλλα»,
(χ.χ.)
− Βαβούρας Ιωάννης, Ομιλία στην Πανηγυρική εκδήλωση για τα 75 χρόνια της
Παντείου, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών,
Πανηγυρική εκδήλωση για τα 75 χρόνια. Αθήνα, Εκδ. Πανεπιστημίου, 2002.
− Βακαλόπουλος Απόστολος, Οι Έλληνες σπουδαστές στα 1821, Θεσσαλονίκη,
«Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών», 1978.
− Βαρέλλα Α. Ευαγγελία, Η Σχολή Θετικών Επιστημών του ΑΠΘ, στο Βαρέλλα Α.
Ευαγγελία, Μπουντίδου Αθανασία, (επιμέλεια), 75 χρόνια Φυσικομαθηματικής
Σχολής Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, «University Studio Press», 2003.
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− Βαρέλλα Α. Ευαγγελία, Μπουντίδου Αθανασία, (επιμέλεια), 75 χρόνια
Φυσικομαθηματικής Σχολής Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, «University Studio Press»,
2003,
− Βασιλακάκης Χρήστος, Το μετέωρο. Από τα χρονικά της κατοχής 1941-1944,
Αθήνα, (χ.ε.), 1953.
− Βενέζης Ηλίας, Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός-Οι χρόνοι της δουλείας-, Αθήνα,
«Εστία», 1981.
− Βερβενιώτη Τασούλα, Η γυναίκα της Αντίστασης. -Η είσοδος των γυναικών στην
πολιτική-, Αθήνα, «Οδυσσέας», 1994.
− Βλάχου Ελένη, Δημοσιογραφικά χρόνια. Πενήντα και κάτι…Α΄ Ο κόσμος της οδού
Σωκράτους (1935-1951), Αθήνα, «Ζήδρος», 1991.
− Βοβολίνης Κωνσταντίνος, Μυστικές εκδόσεις. Ηθικός καθαρμός, βαρβάρων
εγκλήματα, το Βουλγαρικόν κτήνος, το Ιταλικόν κτήνος, το Γερμανικόν κτήνος, τα
θαλασσοπούλια μας, ο πόλεμος της Ελλάδος, Αθήνα, «Οικ. Ν. Αλικιώτη», 1945.
− Βουδούρης Γ.Ο., Ομιλία του Πρύτανη, αίθουσα τελετών Ε.Μ.Π., 16-11-1984. Στο,
Ανώνυμο, Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στην Εθνική Αντίσταση 1941-1944.
Αθήνα, «Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων Ε.Μ.Π.», 1985.
− Βουρνάς Τάσος, Ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας, Αθήνα, «αφοί Τολίδη», 1980.
− Βρυχέα Άννη, Γαβρόγλου Κώστας, Απόπειρες μεταρρύθμισης της ανώτατης
εκπαίδευσης, 1911-1981, Θεσσαλονίκη, «Σύγχρονα Θέματα», 1982.
− Βώκος Γεράσιμος, Η κατοχή. Ιστορικόν μυθιστόρημα, Αθήνα, «Τσαγγάρης»,
1905.
− Γασπαρινάτος Σπύρος, Η κατοχή. -η κατοχική περίοδος μέχρι τον Οκτώβριο 1943-,
Τόμος Α΄, Αθήνα, «Σιδέρης», 1998.
− Γατόπουλος Δημήτρης, Ιστορία της κατοχής. Μετά συλλογής ιστορικών και
λαογραφικών ανεκδότων των ετών 1940-1944. Συμπληρωμένη με την ιστορία του
παράνομου τύπου της Εθνικής Αντίστασης, Έκδοση 2η. Αθήνα, «Μέλισσα», 1965.
− Γενικό Επιτελείο Στρατού, Αρχεία εθνικής Αντίστασης (1941-1944), Τόμοι 3ος, 6ος,
7ος. Αθήνα, «Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού» (ΔΙΣ), 1998.
− Γεωργιάδης Στέλιος, Θεσσαλονίκη, η ανυπότακτη πόλη. Μαρτυρίες και έρευνα για
τον αγώνα 1941-1945, Θεσσαλονίκη, «Πολυχρονίδης Α.Ε.», 1995.
− Γιάνναρης Γιώργος, Φοιτητικά κινήματα και ελληνική παιδεία, Τόμος Α΄, Β΄,
Αθήνα, «Το Ποντίκι», 1993,
− Γλέζος Μανώλης, Εθνική Αντίσταση 1940-1945, Τόμοι Α΄, Β΄. Αθήνα,
«Στοχαστής», 2006.
− Γούλης Γ. – Πεντογάλος Γ, Α.Π.Θ. Ιατρική Σχολή 50 χρόνια 1942-1992,
Θεσσαλονίκη, «University Studio Press», (χ.χ.).
− Γούναρης Βασίλης – Παπαπολυβίου Πέτρος, Ο φόρος του αίματος στην κατοχική
Θεσσαλονίκη. Ξένη κυριαρχία – Αντίσταση και επιβίωση. Θεσσαλονίκη,
«Παρατηρητής», 2001.
− Γρηγοριάδης Σόλωνας, Συνοπτική ιστορία της εθνικής αντίστασης (1941-1945).
Έκδοση 2η, Αθήνα, «Καπόπουλος», 1982.
− Γρηγοριάδης Φοίβος, Γερμανοί, Κατοχή, Αντίστασις. Αθήνα, «Νεοκόσμος», 1973.
− Δασκαλάκης Απόστολος, Ιστορία Ελληνικής Χωροφυλακής 1936-1950, Τόμος Α΄,
Αθήνα, «Τσιβεριώτης», 1973.
− Δεληγιώργης Επαμεινώνδας, Έκθεσις του Υπουργού της Δημόσιας Εκπαιδεύσεως,
Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 1863.
− Δημαράς Αλέξης (επιμέλεια), Η μεταρρύθμιση που δεν έγινε (τεκμήρια ιστορίας),
Τόμοι Α΄, Β΄, Αθήνα, «Βιβλιοπωλείο της Εστίας», 2003.
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− Δημαράς Κ.Θ., Ιδεολογήματα στην αφετηρία του ελληνικού Πανεπιστημίου. Στο,
Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου, Πανεπιστήμιο: Ιδεολογία και Παιδεία.
Ιστορική διάσταση και προοπτικές. Αθήνα, 21-25 Σεπτεμβρίου 1987, τόμος Α΄.
Αθήνα, Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, «Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς»,
1989.
− Δημητριάδου Μαρία, Από όσα είδα και ξέρω δια την Ελλάδα (1940-1945).
Αντίστασις. Κατοχή. Δεκέμβρης. Νέα Υόρκη, (χ.ε.), 1950.
− Δημητρίου Πάνος, Εκ βαθέων. Χρονικό μιας ζωής και μιας εποχής. Αθήνα,
«Θεμέλιο», 1997.
− Δημητρίου Πάνος, Εκτιμήσεις σχετικά με την αυθόρμητη και την οργανωμένη
αντίσταση. Στο Διεθνές Συνέδριο Θεσσαλονίκη 1994, Μακεδονία και Θράκη 19411944. Κατοχή-Αντίσταση-Απελευθέρωση. Θεσσαλονίκη, «Ίδρυμα Μελετών
Χερσονήσου του Αίμου», 1998.
− Δημητρόπουλος Δημήτρης – Ολυμπίτου Ευδοκία, Αρχείο του Κεντρικού
Συμβουλίου της ΕΠΟΝ. Συλλογή αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας.
Κατάλογοι και Ευρετήρια, Αθήνα, Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας Γενικής
Γραμματείας Νέας Γενιάς, Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών, «Ε.Ι.Ε.», 2000.
− Δημητρόπουλος Δ., Ματθαίου Α., Παπαθανασίου Ι., Πολέμη Π., Αρχειοτάξιο,
περιοδική έκδοση των αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, Αθήνα,
«Θεμέλιο», 2005.
− Δορδανάς Στράτος, Αντίποινα των Γερμανικών Αρχών Κατοχής στη Μακεδονία
(1941-1944). Διδακτορική διατριβή στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του
ΑΠΘ. Θεσσαλονίκη, «ΑΠΘ», 2002.
− Δούνιας Μίνως, Έπειτα από 120 χρόνια ελεύθερης ζωής είμεθα πάλι σκλάβοι. Το
ημερολόγιο κατοχής. Αθήνα, «Εστία», 1987.
− Δροσάκη Ελευθερία, Εν Θεσσαλονίκη…. Από τον πόλεμο την κατοχή και την
αντίσταση. Αθήνα, «Οδυσσέας», 1985.
− Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Πανόραμα του Πανεπιστημίου
Αθηνών.
Δομή-Λειτουργία-Εκπαιδευτικό
έργο.
Αθήνα,
«Εθνικό
και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών», 2002.
− Εθνικόν Μετσόβιον Πολυτεχνείον, Οδηγός σπουδών κατά το εκατοστόν δέκατον
πέμπτον ακαδημαϊκόν έτος 1950-1951, επί πρυτανείας Γεωργίου Ν. Κορωναίου,
Αθήνα, (χ.ε.), 1950.
− Εθνικόν Μετσόβιον Πολυτεχνείον, έτος 104ον . Αι σπουδαί εις τας σχολάς
εργοδηγών, Αθήνα, (χ.ε.), 1940.
− Εθνικόν Μετσόβιον Πολυτεχνείον, Λόγος του Πρυτάνεως κ. Νικολάου Κιτσίκη,
προς τους σπουδαστάς των Ανώτατων Σχολών του Ε.Μ.Πολυτεχνείου, εκφωνηθείς
την 13 Νοεμβρίου 1943 επ’ ευκαιρία της ενάρξεως του Ακαδημαϊκού έτους,
Αθήνα, (χ.ε.), 1943.
− Εθνικόν Μετσόβιον Πολυτεχνείον, Λογοδοσία του τέως Πρυτάνεως του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου, καθηγητού κ. Νικολάου Κιτσίκη. Ενώπιον της
Συνελεύσεως των Καθηγητών γενομένη την 8ην Σεπτεμβρίου 1941 επί τη λήξει της
πρυτανικής του θητείας 1939-1941, Αθήνα, «Πολυτεχνείο», 1941.
− Εθνικόν Μετσόβιον Πολυτεχνείον, Διπλωματούχοι Ανώτατων Σχολών Ε.Μ.Π.
1890-1949. Αθήνα, (χ.ε.), 1950.
− Εικοσιπενταετηρίς της Παντείου Ανώτατης Σχολής Πολιτικών Επιστημών, Αθήνα,
Επιτροπή δημοσιευμάτων της Σχολής, «Ελληνική Εκδοτική Εταιρεία», 1957.
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− Έκθεσις των καθηγητών Πανεπιστημίων Αθηνών - Θεσσαλονίκης, Η Μαύρη
Βίβλος των Βουλγαρικών εγκλημάτων εις την Ανατολικήν Μακεδονίαν και
Δυτικήν Θράκην 1941-1944. Αθήναι, (χ.ε.), 1945.
− Ελευθερίου Λευτέρης, Το Πολυτεχνείο και η ΕΠΟΝ Θεσσαλονίκης στην εθνική
αντίσταση – αναμνήσεις- , Αθήνα, «Θεμέλιο», 1992.
− Ευαγγελόπουλος Σπύρος, Ιστορία της Νεοελληνικής Εκπαίδευσης. Οργάνωση και
Διοίκηση της εκπαίδευσης. Έκδοση 2η, Τεύχος Α. Αθήνα, «Δανιά», 1989.
− Ζαλοκώστας Χρήστος, Το χρονικό της σκλαβιάς. Αθήνα, «Εστία», (χ.χ).
− Ζάννας Αλέξανδρος, Η Κατοχή. Αναμνήσεις – Επιστολές. Αθήνα, «Εστία», 1964.
− Ζαούσης Αλέξανδρος, Αναμνήσεις ενός αντιήρωα (1933-1944). Αθήνα, «Εστία»,
Κολλάρου και Σία Α.Ε., 1980.
− Ζαούσης Αλέξανδρος, Οι δύο Όχθες 1939-1945. Μια προσπάθεια για εθνική
συμφιλίωση. Τόμοι Α, Β(I), B(II). Αθήνα «Παπαζήσης», 1987.
− Ζήλιας Σύλλας, Ιερεμίας Αλέκος, Καρατζάς Χρήστος, Ιστορία του φοιτητικού μας
κινήματος. Αθήνα, «Νέο Φοιτητικό Κίνημα», 1975.
− Ζορμπαλάς Σταύρος, ΕΠΟΝ. Τραγουδούσαν και πολεμούσαν για τη λευτεριά.
Αθήνα, «Δελφίνι», 1993.
− Ζωίδης Γιώργος, Καΐλας Μήτσος, Μαματζής Τάκης, Αθανασίου Φώτης, Ασούρας
Γιώργης, Ιστορία της εθνικής αντίστασης 1940-1945 (δοκίμιο). Εκδ. 6η, Αθήνα,
«Σύγχρονη Εποχή», 1983.
− Η Δίκη των Τόνων (η πειθαρχική δίωξις του καθηγητή Ι.Θ.Κακριδή), Αθήνα,
«Εστία Ι.Δ. Κολλάρου και Σία Α.Ε.», (χ.χ.).
− Η εκατονταετηρίς του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 1837-1937. Τεχνικά
χρονικά, Αθήνα, «Γραφικαί Τέχναι», 1939.
− Θεοδωρίδης Χαράλαμπος, Ο χειμώνας του 1941 – 1942. Χρονικό της κατοχής.
Αθήνα, «Κέδρος», 1980.
− Θεοτοκάς Γεώργιος, Τετράδια ημερολογίου (1939-1953). Αθήνα, «Εστία», 1987.
− Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Σύγχρονος Ελληνισμός από το 1941 έως το τέλος
του αιώνα, Τόμος ιστ΄. Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών Α.Ε., «Εταιρεία Ιστορικών
Εκδόσεων», (χ.χ.).
− Ιωάννου Γιώργος. Το δικό μας αίμα -πεζογραφήματα-, Έκδοση 10η, Αθήνα,
«Κέδρος», 1980.
− Ιωάννου Γιώργος, Η πρωτεύουσα των προσφύγων -πεζογραφήματα-, έκδοση 7η.
Αθήνα, «Κέδρος», 1996.
− Καλογεροπούλου Γ. Αθηνά, Κατάλογος Έκθεσης Ενθυμημάτων για το Εκατόν
Πενήντα χρόνια 1837-1987, Αθήνα, «Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο»,
1987.
− Καλογιάννης Σταύρος, Ημερολόγιον ενός στρατιώτου. Αθήνα, «Αετός», 1945.
− Καρά Μαρία, "Επονίτισα" - στους δρόμους και στις γειτονιές της Αθήνας - .
Αθήνα, «Δωρικός», 1982.
− Καρδάρας Χρήστος, Η βουλγαρική Προπαγάνδα στη Γερμανοκρατούμενη
Μακεδονία. Βουλγαρική Λέσχη Θεσσαλονίκης (1941-1944). Αθήνα,
«Επικαιρότητα», 1997.
− Κασιμάτης Σταύρος, Οι παράνομοι – Άνθρωποι και ντοκουμέντα. Αθήνα,
«Φιλίστωρ», 1997.
− Καστάνης Ν., 70χρονη πορεία του τμήματος Μαθηματικών του Α.Π.Θ. 1928-1998,
Θεσσαλονίκη, «Ζήτη», 1999.
− Καστάνης Ν., Ένα περίγραμμα της ιστορίας του τμήματος Μαθηματικών, στο
Βαρέλλα Α. Ευαγγελία, Μπουντίδου Αθανασία, (επιμέλεια), 75 χρόνια
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Φυσικομαθηματικής Σχολής Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, «University Studio Press»,
2003.
− Κατσαντώνης Γιάννης, Εκπαιδευτικοί και Εθνική Αντίσταση. Αθήνα,
«Καρανάση», 1984.
− Καφταντζής Γιώργος, Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στον καιρό της κατοχής, 2η
έκδοση, Θεσσαλονίκη, «Παρατηρητής», 1998 και 1η έκδοση, Θεσσαλονίκη, «Ν.
Μαυρογένη- Π. Γαλανόπουλου, 1987.
− Καφταντζής Γιώργος, Θέατρο στα βουνά της Δ. Μακεδονίας τον καιρό της
κατοχής, Θεσσαλονίκη, «Περιοδικό ΄΄Γιατί΄΄», 1990.
− Καφταντζής Γιώργος, Βιογραφικά – Εργογραφικά, Σέρρες, «Αφ. Χαραλαμπίδη»,
1993.
− Καφταντζής Γιώργος, Το Ναζιστικό Στρατόπεδο Παύλου Μελά Θεσσαλονίκης
1941-1944. Όπως το έζησε και το περιγράφει στο ημερολόγιο του ένας όμηρος ο
Λεωνίδας Γιασημακόπουλος (αριθμός μητρώου φυλακής 4436). Θεσσαλονίκη,
«Παρατηρητής», 1999.
− Κέδρος Αντρέας, Η ελληνική Αντίσταση (1940-1944), μετάφραση: Αντώνης
Μοσχοβάκης, τόμος 1ος. Αθήνα, «Θεμέλιο», 1983.
− Κεχαγιόγλου Γιώργος, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και πνευματική ζωή.
Συναγωγή κειμένων, Αθήνα, «Πολύτυπο», 1988.
− Κιντής Ανδρέας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Ιστορική ανασκόπηση και
προοπτικές – 70 χρόνια. Αθήνα, «Παπαζήση», 1990.
− Κιντής Ανδρέας, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 70 χρόνια 1920-1990.
Επετηρίδα και επετειακές εκδηλώσεις 1990-1991, Πρυτανεία Ανδρέα Κιντή.
− Κιντής Ανδρέας, Η Ανώτατη Παιδεία στην Ελλάδα – ανατομία, σκέψεις για την
αναδόμηση της-. Αθήνα, «Gutenberg», (χ.χ.).
− Κοσσένα Υπατίου, Σκηνές από τας Αθήνας κατά τον πόλεμο και την Κατοχή 19401944. Αλεξάνδρεια, «Ανατολή», 1946.
− Κουζής Αριστοτέλης, Ιστορία της Ιατρικής Σχολής. Στο Εθνικόν και
Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών, Εκατονταετηρίς 1837-1937, Τεύχος Α΄,
Αθήνα «Πυρσός», 1939.
− Κουζινόπουλος Σπύρος, Ελευθερία. Η άγνωστη ιστορία της πρώτης παράνομης
οργάνωσης και εφημερίδας της Κατοχής, Έκδοση 2η, Θεσσαλονίκη, (χ.ε.), 1986.
− Κούκου Ελένη, Ο Καποδίστριας και η Παιδεία 1827-1832. Τα εκπαιδευτικά
Ιδρύματα της Αιγήνης. Αθήνα, (χ.ε.), 1972.
− Κουτσούκης Κλεομένης, (επιμέλεια), Πανηγυρικός τόμος για την επέτειο των
εξήντα χρόνων της Παντείου Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών Επιστημών (ΠΑΣΠΕ)
1927-1987 -κείμενα διαλέξεων Απρίλιος – Δεκέμβριος 1987-, Αθήνα, «Πάντειο
Πανεπιστήμιο Κοινωνικών Πολιτικών Επιστημών», 1992.
− Κουτσούκης Σ. Κλεομένης, Ομιλία στην Πανηγυρική εκδήλωση για τα 75 χρόνια
της Παντείου, στο Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών,
Πανηγυρική εκδήλωση για τα 75 χρόνια. Αθήνα, Εκδ. Πανεπιστημίου, 2002,
− Κουπαράνης Παναγιώτης, Η Θεσσαλονίκη στην Κατοχή. Ορισμένα ζητήματα μέσα
από γερμανικά αρχεία. Στο Συμπόσιο: Η Θεσσαλονίκη μετά το 1912 (1-3
Νοεμβρίου 1985), Πρακτικά πρ. 2. Θεσσαλονίκη, «Κέντρο Ιστορίας
Θεσσαλονίκης», 1986.
− Κρικώνης Χρήστος, Σύντομη Ιστορία της Θεολογικής Σχολής. Στο Καιρός, τόμος
τιμητικός στην ομότιμο καθηγητή Δαμιανό Αθ. Δόϊκο. ΑΠΘ-Θεολογική ΣχολήΤμήμα Θεολογίας, τόμος Β΄, Θεσσαλονίκη, «Επιστημονική Επετηρίδα», 1995.
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− Κυριαζής Δημήτριος, 1940-1950 Η Δεκαετία που συγκλόνισε τη χώρα. ΠόλεμοςΚατοχή-Εθνική Αντίσταση-Εμφύλιος, Έκδοση 2η. Αθήνα, «Ζαχαρόπουλος», 2003.
− Κυριαζόπουλος Βασίλης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 1926-1960.
Θεσσαλονίκη, (χ.ε), 1960.
− Κυριαζόπουλος Βασίλης, Τα πενήντα χρόνια του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
1926-1976. Θεσσαλονίκη, «Φ. Βερβερίδη – Π. Πολυχρονίδη», 1976.
− Κύρκος Λεωνίδας, Στιγμές από την προσωπική μου διαδρομή. Αθήνα, «Εστία»,
2007.
− Κύρου Αχιλλέα, Σκλαβωμένοι Νικηταί. Αθήνα, «Αετός», 1945.
− Κωτσάκης Σπύρος (Νέστορας), Εισφορά στο Χρονικό της Κατοχής και της
Εθνικής Αντίστασης στην Αθήνα. Αθήνα, «Σύγχρονη Εποχή», 1986.
− Λάζος Χρήστος, Ελληνικό Φοιτητικό Κίνημα 1821-1973. Αθήνα, «Γνώση», 1987.
− Λάζος Χρήστος, Ένοπλα Φοιτητικά Σώματα (1862-1897). Η περίπτωση της
«Πανεπιστημιακής Φάλαγγας». Στο, Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου,
Πανεπιστήμιο: Ιδεολογία και Παιδεία. Ιστορική διάσταση και προοπτικές. Αθήνα,
21-25 Σεπτεμβρίου 1987, τόμος Α΄. Αθήνα, Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας,
«Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς», 1989.
− Λάππας Κώστας, Πανεπιστήμιο και φοιτητές στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα.
Διδακτορική διατριβή, Αθήνα, 1997.
− Λάππας Κώστας, Πανεπιστήμιο και φοιτητές στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα.
Αθήνα, «Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Ε.Ι.Ε.», 2004.
− Λαυρεντιάδη Γ., Το Φυσιογνωστικό τμήμα του ΑΠΘ, στο Βαρέλλα Α. Ευαγγελία,
Μπουντίδου Αθανασία, (επιμέλεια), 75 χρόνια Φυσικομαθηματικής Σχολής
Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, «University Studio Press», 2003.
− Λέτσας Αλέξανδρος, Επιτροπή Εορτασμού πεντηκονταετηρίδος απελευθερώσεως
της Θεσσαλονίκης υπό την προεδρίαν του Υπουργού Βορείου Ελλάδος κ.
Διονυσίου Μανέντη, Θεσσαλονίκη, 1912-1962. Θεσσαλονίκη, «Τυπογραφείο Εμμ.
Σφακιανάκη», (χ.χ.).
− Λιναρδάτος Σπύρος, Πως εφτάσαμε στην 4η Αυγούστου. Έκδοση ε΄. Αθήνα,
«Θεμέλιο», 1988.
− Λιναρδάτος Σπύρος, Αντίσταση στη δικτατορία του Μεταξά. Στο Φλάισερ Χ.Σβορώνος Ν. (επιμέλεια), Ελλάδα 1936-1944. Δικτατορία-Κατοχή-Αντίσταση,
Πρακτικά Α΄ Διεθνούς Συνεδρίου Σύγχρονης Ιστορίας. Αθήνα, «Μορφωτικό
Ινστιτούτο ΑΤΕ», 1989.
− Λιναρδάτος Σπύρος, Πολιτικοί και Πολιτική, 70 χρόνια Αναμνήσεις-ΑγώνεςΝτοκουμέντα. Αθήνα, «Προσκήνιο», 1999.
− Λουκάτος Σπύρος, Η φοιτητική Κοινότητα στο Β΄ μισό του 19ου αιώνα. Ιδεολογικοί
προσανατολισμοί και οι σύμφυτες προς αυτούς δραστηριότητες, ενέργειες και
γεγονότα. Στο, Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου, Πανεπιστήμιο: Ιδεολογία και
Παιδεία. Ιστορική διάσταση και προοπτικές. Αθήνα, 21-25 Σεπτεμβρίου 1987,
τόμος Α΄, Αθήνα, Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, «Γενική Γραμματεία Νέας
Γενιάς», 1989.
− Λυκουρέζος Παναγιώτης, Κόδρος, Χρονικό από την εθνική Αντίσταση. Αθήνα,
«Δαλεργόλας», (χ.χ).
− Μαγκάκης Γεώργιος-Αλέξανδρος, Ίχνη του χθες με το βλέμμα στο αύριο.
Αθήνα»Παπαζήση», 1977.
− Μαγκριώτης Δημήτρης, Θυσίαι της Ελλάδος και εγκλήματα Κατοχής κατά τα έτη
1941-1944. Αθήνα, (χ.ε.), (χ.χ.).
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− Μαθιόπουλος Βάσος, Εικόνες Κατοχής. Φωτογραφικές μαρτυρίες από τα
γερμανικά αρχεία για την ηρωική αντίσταση του Ελληνικού λαού. Αθήνα,
«Ερμής», (χ.χ.).
− Μαθιόπουλος Βάσος, Το νομικό καθεστώς των κυβερνήσεων της Κατοχής. Στο
Φλάισερ Χ.-Σβορώνος Ν. (επιμέλεια), Ελλάδα 1936-1944. Δικτατορία-ΚατοχήΑντίσταση, Πρακτικά Α΄ Διεθνούς Συνεδρίου Σύγχρονης Ιστορίας. Αθήνα,
«Μορφωτικό Ινστιτούτο ΑΤΕ», 1989.
− Μαμαλάκη Ζερμαίν, Κατοχή-Αντίσταση. Αθήνα, «Βιβλιοπωλείον της Εστίας»,
1976.
− Μανουσάκη Γ., Το τμήμα της Χημείας, στο Βαρέλλα Α. Ευαγγελία, Μπουντίδου
Αθανασία, (επιμέλεια), 75 χρόνια Φυσικομαθηματικής Σχολής Α.Π.Θ.,
Θεσσαλονίκη, «University Studio Press», 2003.
− Μανωλκίδου-Βέττα Φανή, Θα σε λέμε Ισμήνη -Οι αναμνήσεις είναι μεγαλύτερες
απ’ τη ζωή-. Αθήνα, «Φιλίστωρ», 1997.
− Μαργαρίτης Γιώργος, Πανεπιστήμιο και Ηρωικός θάνατος (1897-1919). Ιδεολογία,
Συμβολισμοί, Τελετουργίες. Στο, Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου,
Πανεπιστήμιο: Ιδεολογία και Παιδεία. Ιστορική διάσταση και προοπτικές. Αθήνα,
21-25 Σεπτεμβρίου 1987, τόμος Α΄. Αθήνα, Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας,
«Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς», 1989.
− Μαρκέτος Σπύρος, Η ίδρυση του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης: Κριτική στο
Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Στο, Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου, Πανεπιστήμιο:
Ιδεολογία και Παιδεία. Ιστορική διάσταση και προοπτικές, 21-25 Σεπτεμβρίου
1987, τόμος Β΄. Αθήνα, Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, «Γενική
Γραμματεία Νέας Γενιάς», 1989.
− Μάρκογλου Πρόδρομος, Ο Μανόλης Αναγνωστάκης στην εποχή του Επταπυργίου.
Στο Μουχάγιερ Χρήστος (επιμέλεια), Μνήμες Επταπυργίου. Η περίπτωση του
ποιητή Μανόλη Αναγνωστάκη. Θεσσαλονίκη, 2ο γυμνάσιο Συκεών, «Κέντρο
Ιστορίας Δήμου Συκεών», 2005.
− Μαρουδής Γιώργος, Το ημερολόγιο της πείνας. Αθήνα, «Κέδρος», 1976.
− Μαυροειδής Λευτέρης, Αγωνιστές, Η Ελληνική Αριστερά χθες, σήμερα, αύριο.
Αθήνα, «Προσκήνιο», 2002.
− Μαχαιρά Ελένη, Η Νεολαία της 4ης Αυγούστου. Φωτογραφίες. Αθήνα, Ιστορικό
Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, «Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς», 1987.
− Μαχαίρας Ευάγγελος, Η Τέχνη της Αντίστασης. Ποίηση, Πεζογραφία, Θέατρο,
Μουσική, Τραγούδια, Ζωγραφική, Χαρακτική, Γλυπτική, Φωτογραφία. Αθήνα,
«Καστανιώτης», 1999.
− Μαχαίρας Ευάγγελος, 50 Χρόνια μετά…, Έκδοση 3η. Αθήνα, «Σύγχρονη Εποχή»,
2001.
− Μετσόβιον Πολυτεχνείον, Επιμέλεια: Διεύθυνση του σχολείου τούτου, Τα του
Σχολείου των Βιομηχανικών Τεχνών. Αθήνα, «Εκ του Τυπογραφείου Π.Α.
Πετράκου», 1912.
− Μιχαηλίδης Π.Μ., «Αγαθουπόλεως 7» - μικρές ιστορίες από την μεγάλη κατοχή.
Αθήνα, «Εστία», 1991.
− Μουχάγιερ Χρήστος, «Ξεκίνημα» υπό την απειλή του Επταπυργίου. Στο
Μουχάγιερ Χρήστος (επιμέλεια), Μνήμες Επταπυργίου. Η περίπτωση του ποιητή
Μανόλη Αναγνωστάκη. Θεσσαλονίκη, 2ο γυμνάσιο Συκεών, «Κέντρο Ιστορίας
Δήμου Συκεών», 2005.
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− Μπαλάνος Δημήτριος, Ιστορία της Θεολογικής Σχολής, στο Εθνικόν και
Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών. Εκατονταετηρίς 1837-1937. Αθήνα,
«Πυρσός», 1937.
− Μπαλτά Αθανασία, Η ΕΟΝ: προπαγάνδα και πολιτική διαφώτιση. Στο Φλάισερ Χ.Σβορώνος Ν. (επιμέλεια), Ελλάδα 1936-1944. Δικτατορία-Κατοχή-Αντίσταση,
Πρακτικά Α΄ Διεθνούς Συνεδρίου Σύγχρονης Ιστορίας. Αθήνα, «Μορφωτικό
Ινστιτούτο ΑΤΕ», 1989.
− Μπαρτζιώτας Βασίλης, Εθνική Αντίσταση και Δεκέμβρης 1944, ιστορικό δοκίμιο,
έκδοση 2η και έκδοση 4η. Αθήνα, «Σύγχρονη Εποχή», 1983.
− Μπαρτζιώτας Βασίλης, Η Εθνική αντίσταση στην Αδούλωτη Αθήνα. Μερικοί
βασικοί σταθμοί στην ιστορία της ΚΟΑ του ΚΚΕ. Αθήνα, «Σύγχρονη Εποχή»,
1984.
− Μπενάς Τάκης, Της κατοχής Μνήμες μικρές σαν χρέος. Αθήνα, «Θεμέλιο», 1990.
− Μπενετάτος Διονύσιος, Το Χρονικό της Κατοχής 1941-1944. Αθήνα, (χ.ε.), 1963.
− Μπίρης Κώστας, Ιστορία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Αθήνα, «Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο», 1957.
− Μπίρης Μάνος, Τα πρώτα εκατό χρόνια. Στο, Τσαμασφύρος Γεώργιος-Μπασαντής
Διαμαντής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 1837-1997, Εκατόν εξήντα χρόνια,
Αθήνα, «Πανεπιστημιακές εκδόσεις Ε.Μ.Π.», 1997.
− Μπίρκας Κώστας, Η Εποποιΐα της Εθνικής Αντίστασης (1941-1944). Αθήνα,
«Άκμων», 1960.
− Μπουζάκης Σήφης, Νεοελληνική εκπαίδευση (1821-1985), έκδοση 2η. Αθήνα,
«Gutenberg», 1991.
− Μυτιληναίος Αντώνης, Μαρτύρων πορεία. Αθήνα, «Επικαιρότητα», 1997.
− Νικολοπούλου Πετρούλα, Μια επονίτισσα θυμάται….. (χρονικό της αντίστασης).
Αθήνα, (χ.ε.), 1984.
− Ξανθόπουλος Ιωάννης, Κοινωνικά και Εκπαιδευτικά χαρακτηριστικά των
Φοιτητών της Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. την περίοδο 1942-1982, Διδακτορική
διατριβή. Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Επιστημονική
Επετηρίδα του τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας, 1991.
− Ξηραδάκη Κούλα, Κατοχικά - Κατάλογοι εκτελεσθέντων - φωτογραφίες,
ντοκουμέντα - ενθύμιο από τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα 1941-1944, τόμος
Α΄. Αθήνα, «Προμηθεύς», 1975.
− Οικονομίδης Γιώργος, Τώρα που όλα κόπασαν, θυμάμαι…, Θεσσαλονίκη,
«Εκδοτική Ομάδα», 1988.
− Οικονόμου Α. Ν., Σκόρπια ακούσματα και αναμνήσεις για το Φυσικό τμήμα του
ΑΠΘ, στο Βαρέλλα Α. Ευαγγελία, Μπουντίδου Αθανασία, (επιμέλεια), 75 χρόνια
Φυσικομαθηματικής Σχολής Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, «University Studio Press»,
2003.
− Ο Μυστικός Τύπος στην Ελλάδα, Επιθεώρηση του Ελεύθερου Ελληνικού Τύπου.
Κάιρο, 1943.
− Πανελλήνια Συνομοσπονδία Εθνικών Αντιστασιακών Οργανώσεων, Η Εθνική
Αντίσταση των Ελλήνων 1941-1945. Αθήνα, (χ.ε.), 2001.
− Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης, Συλλογή Πανεπιστημιακών Νόμων και
διαταγμάτων. Θεσσαλονίκη, (χ.ε.), 1930.
− Πανσέληνος Ασημάκης, Φύλλα Ημερολογίου (1941-1943), επιμέλεια: Αλέξης
Πανσέληνος. Αθήνα, «Κέδρος», 1993.
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− Πανταζίδης Ι., Χρονικόν της πρώτης πεντηκονταετίας του Ελληνικού
Πανεπιστημίου κατ’ εντολήν της Ακαδημαϊκής Συγκλήτου και δαπάνης του
Εθνικού Πανεπιστημίου. Αθήνα, «Παλιγγενεσία», 1889.
− Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Οδηγός Σπουδών
Ακαδημαϊκού έτους 2002-2003. Αθήνα, επιμ. «Χ. Αθανασίου», 2002.
− Πάντειος Ανώτατη Σχολή των Πολιτικών Επιστημών. Η τριακονταετηρίς της
Παντείου Σχολής 1937-1967 ως ιδρύματος Δημοσίου Δικαίου. Επετηρίς
Ακαδημαϊκού Έτους 1966-1967, Πρυτανεία Γεωργίου κ. Τενεκίδου, Αθήνα, 1967.
− Παπαγιάννης Στέφανος, Από Εύελπις αντάρτης, αναμνήσεις ενός κομμουνιστή
αξιωματικού. Αθήνα, «Σύγχρονη Εποχή», 1991.
− Παπαδάκη Λυδία, Η αλληλοδιδακτική μέθοδος διδασκαλίας στην Ελλάδα του 19ου
αιώνα. Αθήνα, «Δωδώνη», 1992.
− Παπαδάκης Μανώλης, Η κηδεία του Παλαμά και ο Σικελιανός. Αθήνα, (χ.ε.), 1981.
− Παπαδοπούλου Κατερίνα, Η Επισιτιστική πολιτική και επισιτισμός της
Θεσσαλονίκης κατά την περίοδο της Κατοχής. Στο Διεθνές Συνέδριο Θεσσαλονίκη
1994, Μακεδονία και Θράκη 1941-1944. Κατοχή-Αντίσταση-Απελευθέρωση.
Θεσσαλονίκη, «Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου του Αίμου», 1998.
− Παπάζογλου Μηνάς, Ανώτατη Παιδεία-Φοιτητικό Κίνημα. Αθήνα, «Υδροχόος»,
1973.
− Παπάζογλου Μηνάς, Φοιτητικό Κίνημα και Δικτατορία, Αθήνα, «Επικαιρότητα»,
1977.
− Παπανικολάου Νίκος, 1941-1944 μεταξύ μας. Εικόνες από την αντίσταση,
επιμέλεια Ν. Μάργαρης. Αθήνα, «Μαυρογεώργης-Πουρνατζής», 1985.
− Παπαπάνος Κώστας, Χρονικό-Ιστορία της ανώτατης μας εκπαιδεύσεως. Αθήνα,
«Αμερικάνικο Κολλέγιο Θηλέων», 1970.
− Παπαπολυβίου Πέτρος, Οι πρώτες προσπάθειες αντιστασιακής δράσης στη
Θεσσαλονίκη πριν από την ίδρυση του ΕΑΜ. Στο Συμπόσιο: Η Θεσσαλονίκη μετά
το 1912 (1-3 Νοεμβρίου 1985), Πρακτικά πρ. 2. Θεσσαλονίκη, «Κέντρο Ιστορίας
Θεσσαλονίκης», 1986.
− Παππά Έλλη, Η 11η επέτειος: Έσμιξαν όλες οι αντιστασιακές γενιές, εφημερίδα
Έθνος, 17-11-1984. Στο, Ανώνυμο, Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στην Εθνική
Αντίσταση 1941-1944. Αθήνα, «Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων Ε.Μ.Π.», 1985.
− Παράσχος Κώστας, Η κατοχή – Φωτογραφικά τεκμήρια 1941-1944, έκδοση 2η.
Αθήνα, «Ερμής», 1974.
− Πασπαλιάρης Παναγιώτης – Σαρρής Κώστας, Τομές στα 75 χρόνια της φοιτητικής
παρουσίας στη φιλοσοφική Σχολή του ΑΠΘ. Στο, Επετειακός τόμος 2000 για τη
Φιλοσοφική Σχολή ΑΠΘ.
− Πατρικίου-Σταυρίδη Ρένα, Οι ενδοπανεπιστημιακές ισορροπίες και η ανατροπή
τους (1910-1926). Στο, Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου, Πανεπιστήμιο:
Ιδεολογία και Παιδεία. Ιστορική διάσταση και προοπτικές. Αθήνα, 21-25
Σεπτεμβρίου 1987, τόμος Α΄. Αθήνα, Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας,
«Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς», 1989.
− Πατρικίου Ρένα, Φοιτητική Συντροφιά. Στον Κατάλογο Έκθεσης Ενθυμημάτων για
τα Εκατόν Πενήντα χρόνια 1837-1987, Αθήνα, «Εθνικό και Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο», 1987.
− Πεντόγαλος Γερ., Ιδεολογία καθηγητών και φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του
Οθωνικού Πανεπιστημίου (1837-1862). Στο, Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου,
Πανεπιστήμιο: Ιδεολογία και Παιδεία. Ιστορική διάσταση και προοπτικές. Αθήνα,
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21-25 Σεπτεμβρίου 1987, τόμος Α΄. Αθήνα, Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας,
«Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς», 1989.
− Πεπονής Αναστάσιος, Προσωπική μαρτυρία. 2η έκδοση, Αθήνα, «Προσκήνιο»,
2001 και 1η έκδοση 1970.
− Πυρομάγλος Κομνηνός, Ο Δούρειος Ίππος – η εθνική και πολιτική κρίσις κατά την
κατοχή, Αθήνα, «Δωδώνη», 1978.
− Ράδος Κωνσταντίνος, Ο Ιερός Λόχος και η εν Δραγατσανίω μάχη. (έκδοσις
«Πανεπιστημιακής Επιθεωρήσεως»). Αθήνα, βιβλ. Ελευθερουδάκη και Μπάρτ,
1919.
− Ρήγος Άλκης, Ειδικά θέματα Νεοελληνικής Κοινωνίας. Πανεπιστήμιο και
Φοιτητικό Κίνημα. Αθήνα, Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών
Επιστημών, τμήμα Πολιτικής Επιστήμης-Ιστορίας, 2001.
− Ρήγος Άλκης, Η Β΄ Ελληνική Δημοκρατία 1924-1935. Κοινωνικές διαστάσεις της
πολιτικής σκηνής. Αθήνα, «Θεμέλιο», 1988.
− Ρήγος Άλκης, Πανεπιστήμιο. Ιδεολογικός ρόλος και λόγος. (από το Μεσαίωνα στη
Νεωτερικότητα). Αθήνα, «Παπαζήση», 2000.
− Ρήγος Άλκης, Τα κρίσιμα χρόνια 1935-1941, Τόμος Β΄. Αθήνα, «Παπαζήση»,
1995.
− Ρήγος Άλκης. Φοιτητικό κίνημα και δικτατορία. Στο Αθανασάτου Γιάννα, Ρήγος
Άλκης, Σεφεριάδης Σεραφείμ (επιμέλεια). Η δικτατορία 1967-1974. Πολιτικές
πρακτικές-Ιδεολογικός λόγος-Αντίσταση. Ελληνική Εταιρεία Πολιτικής Επιστήμης.
Αθήνα, «Καστανιώτη», 1999.
− Ρήγος Άλκης. Η συμβολή του Αλέξανδρου Σβώλου στο επιστημονικό και πολιτικό
γίγνεσθαι, στο δήμο Βίνιανης, Μνήμη Αλέξανδρου Σβώλου, «Πάραλος», Αθήνα,
2006,
− Ρώτας Βασίλης, Ο αγώνας στα ελληνικά βουνά. Αθήνα, «Τσιβεριώτης», 1982.
− Σακκάς Γιώργος, Ο Ιερός Λόχος. Αθήνα, «Κουκλάκη-Λυκάκη», 1973.
− Σακελλαρίδου-Σωτηρούδη Αλεξάνδρα, (χ.τ), στο Φιλοσοφική Σχολή
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Tα πρώτα 75 χρόνια. Θεσσαλονίκη, «University
Studio Press», 2000.
− Σακελλαρίδου-Σωτηρούδη Αλεξάνδρα, Οι κλασικές σπουδές. Στο, Επετειακός
τόμος 2000 για τη Φιλοσοφική Σχολή του ΑΠΘ.
− Σακελλαρίου Χάρης, Η παιδεία στην Αντίσταση, 2η έκδοση, Αθήνα, «Φιλιππότη»,
1984.
− Σιπητάνου Αθηνά, Μηχανισμοί επιλογής στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα
(1834-1985), Διδακτορική διατριβή. Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης-Φιλοσοφική Σχολή, 1992.
− Σκαρπαλέζος Αριστείδης, Από την ιστορίαν του Πανεπιστημίου Αθηνών-ιστορικά
κείμενα και ιστορικά στοιχεία-. Αθήνα, «Χαρ. Συνοδινού», 1964.
− Σκουλάτου Β.-Δημακοπούλου Ν.-Κόνδη Σ., Ιστορία νεότερη και σύγχρονη, Τεύχος
Β΄, Αθήνα, «ΟΕΔΒ», 2005.
− Σούτζου Δημ., Η Αθήνα στην Εθνική Αντίσταση (ανάτυπο από το περιοδικό
«Αθηναϊκά»). Αθήνα, Τυπογρ. Τσέβδου, 1959.
− Σοφιανός Κώστας, Το Νομικό καθεστώς της Παιδικής Ηλικίας και της Νεότητας
1833-1900. Συναγωγή Νόμων-Διαταγμάτων-Εγκυκλίων-Καταστατικών, τόμος Β΄.
Αθήνα, Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας, «Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς»,
1988.
− Στάικος – Μακρής Πέτρος, Κίτσος Μαλτέζος, Ο αγαπημένος των θεών. Αθήνα,
«Ωκεανίδα», 2000.
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− Σταμάτης Σταμάτης, Απ’ την Αλβανία στην κατοχή και την αντίσταση 1940-1946,
Αθήνα, (χ.ε.), 1991.
− Στάμου Θ. Γ., Κωνσταντίνος Καραθεοδωρή-Ένας πολυτάλαντος επιστήμονας, στο
Βαρέλλα Α. Ευαγγελία, Μπουντίδου Αθανασία, (επιμέλεια), 75 χρόνια
Φυσικομαθηματικής Σχολής Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη, «University Studio Press»,
2003.
− Στασινόπουλος Επαμεινώνδας, Η Ιστορία της Σχολής των Ευελπιδων, Τα 125
χρόνια της Σχολής (1828-1953). (χ.ε.), ( χ.χ.).
− Στεφανίδης Κ. Μιχαήλ, Ιστορία της Φυσικομαθηματικής Σχολής. Στο Εθνικόν και
Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών, Εκατονταετηρίς 1837-1937, Τεύχος Α΄
και Β΄, Αθήνα, «Εθνικό Τυπογραφείο», 1948 και 1952.
− Στίνας Α., ΕΑΜ-ΕΛΑΣ-ΟΠΛΑ. Η «ειδική αποστολή» της Εθνικής Αντίστασης στο
Δεύτερο Παγκόσμιο ιμπεριαλιστικό πόλεμο και η συμβολή της στη βιβλική
καταστροφή που εν ψυχρώ προετοιμάζουν οι δήμιοι που κυβερνούν τους λαούς.
Αθήνα, «Διεθνή Βιβλιοθήκη», 1984.
− Στοιχεία ληφθέντα από τα Αρχεία της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, Εκτελεσθέντες επί
κατοχής. Αθήνα, «Αετός Α.Ε.», 1947.
− Στρατιωτική Σχολή Ευελπιδων, Εγκόλπιο Ευέλπιδος. Βάρη, (χ.ε.), 1988.
− Συλλογικό, Η Μαύρη Βίβλος της Κατοχής, 2η έκδοση, Αθήνα, Εθνικό Συμβούλιο
για τη διεκδίκηση των οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα, 2006.
− Συλλογικό, Κείμενα της Εθνικής Αντίστασης, Τόμοι Α΄ και Β΄. Αθήνα, «Σύγχρονη
Εποχή», 1981.
− Σφυρόερας Βασίλης, Εκατόν πενήντα χρόνια του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στον
Κατάλογο Έκθεσης Ενθυμημάτων για το Εκατόν Πενήντα χρόνια 1837-1987,
Αθήνα, «Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο», 1987.
− Τα ΑΣΚΙ και οι συλλογές τους, Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, Αθήνα,
«Κότινος», 2002.
− Τάσιος Θ.Π., Ο κομβικός ρόλος που έπαιξε το ‘Ίδρυμα και οι άνθρωποι του στη
μεταπολεμική πορεία της χώρας. Στο, Τσαμασφύρος Γεώργιος-Μπασαντής
Διαμαντής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 1837-1997, Εκατόν εξήντα χρόνια,
Αθήνα, «Πανεπιστημιακές εκδόσεις Ε.Μ.Π.», 1997.
− Τερζής Νίκος, Εκπαιδευτική πολιτική και Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση:
Πρόγραμμα και πραγματικότητα-πράγματα και πρόσωπα. Θεσσαλονίκη, «Αφοί
Κυριακίδη», 1993.
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