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Δικτατορία – Πολυτεχνείο - Μεταπολίτευση  

(μέσα από τα τραγούδια του Μάνου Λοΐζου) 

Στην Ελλάδα τα χρόνια μετά τον εμφύλιο πόλεμο του ’46 - ’49 ήταν ιδιαίτερα σκληρά. Η χώρα 

πέρασε από την επιρροή της Μεγάλης Βρετανίας στην επιρροή των Ηνωμένων Πολιτειών και, παρά 

την οικονομική ανασυγκρότηση που ακολούθησε, στον πολιτικό τομέα συνεχίστηκαν τα έκτακτα 

μέτρα του εμφυλίου, δηλαδή έκτακτα στρατοδικεία, εκτελέσεις, εξορίες.  

Παράλληλα όλο και περισσότεροι Έλληνες μετανάστευαν, αναζητώντας καλύτερη ζωή στα 

εργοστάσια της Γερμανίας κατά τις δεκαετίες του ’40 και του ’50, ενώ λίγο αργότερα αρχίζει η μαζική 

μετανάστευση προς την Αυστραλία, που διαρκεί ως τη δεκαετία του 1970.  

Εκτός από την αναζήτηση καλύτερης ζωής και πολιτικές διώξεις αναγκάζουν πολλούς να 

μεταναστεύσουν. Το χειρότερο όσον αφορά τις πολιτικές συνθήκες της περιόδου είναι ότι από τη 

δεκαετία του ’50 την πολιτική κατάσταση ρύθμιζε το παλάτι, με προεξάρχουσα τη βασίλισσα 

Φρειδερίκη, καθώς και η CIA.  Αποτέλεσμα παρεμβάσεων της Αμερικής μέσω των μυστικών 

υπηρεσιών ήταν και η λειτουργία ενός παρακράτους, που η επίσημη κυβέρνηση δεν έλεγχε πάντα. 

Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της κατάστασης ήταν η δολοφονία του 

βαλκανιονίκη και βουλευτή της Ελληνικής Δημοκρατικής Αριστεράς Γρηγόρη Λαμπράκη στη 

Θεσσαλονίκη, με ενεργό ανάμιξη του παλατιού, της CIA και υψηλόβαθμων αξιωματικών της 

αστυνομικής διεύθυνσης της πόλης το 1963.  

Η δεκαετία του ’60 ξεκίνησε με μια μεγάλη πολιτική αλλαγή: σε απανωτές εκλογικές 

αναμετρήσεις κυριάρχησε η Ένωση Κέντρου του Γεωργίου Παπανδρέου απέναντι στην Εθνική 

Ριζοσπαστική Ένωση του Κωνσταντίνου Καραμανλή. Το 1965 ωστόσο με παρέμβαση του παλατιού 

ανατράπηκε η εκλεγμένη κυβέρνηση και ακολούθησε μια περίοδος έντονων ταραχών. 

Το ταραγμένο κλίμα επέτρεψε την επιβολή της στρατιωτικής δικτατορίας τον Απρίλιο του 

1967 με πρόσχημα τον κίνδυνο της επικράτησης των κομμουνιστών. Και σε αυτήν την περίπτωση 

άμεση ήταν η παρέμβαση της CIA, με την οποία εξάλλου ο κύριος πρωταγωνιστής της χούντας, 

Γεώργιος Παπαδόπουλος, είχε άμεση σχέση από τη δεκαετία του ’50. Εκτός από το συνταγματάρχη 

Παπαδόπουλο στην ηγεσία της δικτατορίας ήταν ο επίσης συνταγματάρχης Νικόλαος Μακαρέζος και 

ο ταξίαρχος Στυλιανός Παττακός. 

Η δικτατορία των Συνταγματαρχών κράτησε επτά χρόνια. Διαλύθηκε το Κοινοβούλιο και 

καταργήθηκαν τα δημοκρατικά δικαιώματα. Πολλοί δημοκρατικοί πολίτες υπέστησαν διώξεις, 

φυλακίσεις, φρικτά βασανιστήρια, εξορίες. Από το πρώτο διάστημα επιβολής του καθεστώτος διεθνή 

μέσα ενημέρωσης καταγγέλλουν παράνομες φυλακίσεις και βασανιστήρια. Λόγω της απάνθρωπης 

μεταχείρισης των κρατουμένων η χώρα εκδιώχθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης, ενώ σταμάτησε 

η διαδικασία ένταξής της στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ). 

Εκτός από την περιστολή όλων των πολιτικών ελευθεριών, βαρύ πλήγμα δέχθηκε η 

εκπαίδευση και ο πολιτισμός. Διώχθηκαν και φυλακίστηκαν δημοκράτες καθηγητές, καλλιτέχνες και 

πνευματικοί άνθρωποι. Απαγορεύτηκαν βιβλία, ακόμα και  έργα μεγάλων συγγραφέων, ελλήνων και 

ξένων, ταινίες, τραγούδια, και επιβλήθηκε λογοκρισία στον Τύπο. Σε στρατοδικείο παραπεμπόταν 

όποιος άκουγε μουσική του Μίκη Θεοδωράκη, ενώ απαγορευμένες ήταν και όλες οι ταινίες της 

Μελίνας Μερκούρη και της Ειρήνης Παπά. Από τα τραγούδια ήταν συνολικά απαγορευμένα τα 

ρεμπέτικα, ενώ κάθε νέος δίσκος, για να κυκλοφορήσει, έπρεπε να εγκριθεί από τη λογοκρισία. 

Η χούντα, στην προσπάθειά της να ελέγξει κάθε πλευρά της πολιτικής, είχε αναμειχθεί στο 

φοιτητικό συνδικαλισμό από το 1967, καταργώντας τις φοιτητικές εκλογές. Οι φοιτητές αντιδρούν 

στις μεθοδεύσεις αρκετά καθυστερημένα. Η πρώτη πράξη αντίστασης εκδηλώνεται στο Πολυτεχνείο 

αρχές Φεβρουαρίου του 1973 και ακολουθεί η πρώτη εξέγερση, της Νομικής, λόγω της σύλληψης και 

παραπομπής σε δίκη 11 φοιτητών του Πολυτεχνείου. 



Το Νοέμβριο της ίδιας χρονιάς, στις 14,  οι φοιτητές του Πολυτεχνείου αποφασίζουν αποχή 

από τα μαθήματά τους, διαδηλώνουν κατά της χούντας, οχυρώνονται στο κτήριο της σχολής επί της 

οδού Πατησίων και λειτουργούν το δικό τους ελεύθερο ραδιοφωνικό σταθμό, το σταθμό των 

Ελεύθερων Πολιορκημένων, όπως τον ονόμαζαν.  

Οι διαδηλώσεις, τα συλλαλητήρια και οι εκδηλώσεις ενάντια στο καθεστώς της Χούντας 

αυξάνονται. Κυρίως στην Αθήνα αλλά και σε σημεία της επαρχίας δημιουργούνται συνθήκες 

εξέγερσης. Από τις 14 Νοεμβρίου μέχρι και τις 17 Νοεμβρίου (και πιο περιορισμένα μέχρι τις 18 

Νοεμβρίου) στήνονται οδοφράγματα και διεξάγονται οδομαχίες μεταξύ εξεγερμένων και αστυνομίας.  

Στις 3 π.μ. της 17ης Νοεμβρίου, και ενώ οι διαπραγματεύσεις για ασφαλή αποχώρηση των 

φοιτητών είναι σε εξέλιξη, αποφασίζεται από την κυβέρνηση η επέμβαση του στρατού και ένα από τα 

τρία άρματα που είχαν παραταχθεί έξω από τη σχολή, γκρεμίζει την κεντρική πύλη. 

Η πτώση της πύλης ακολουθήθηκε από την είσοδο μιας μονάδας ενόπλων στρατιωτών των 

ΛΟΚ, που οδήγησαν τους φοιτητές, χωρίς βία, έξω από το Πολυτεχνείο. Οι αστυνομικές δυνάμεις που 

περιμένουν στα δυο πεζοδρόμια επιτίθενται στους φοιτητές. Πολλοί φοιτητές βρίσκουν καταφύγιο 

σε γειτονικές πολυκατοικίες. Ελεύθεροι σκοπευτές της αστυνομίας ανοίγουν πυρ από γειτονικές 

ταράτσες, ενώ άνδρες της ΚΥΠ καταδιώκουν τους εξεγερθέντες. Στρατιώτες και αστυνομικοί έβαλαν 

με πραγματικά πυρά κατά πολιτών μέχρι και την επόμενη μέρα, με συνέπεια αρκετούς θανάτους στο 

χώρο γύρω από το Πολυτεχνείο, αλλά και στην υπόλοιπη Αθήνα.. Οι πρώτες (δημοσιογραφικές) 

προσπάθειες για την καταγραφή των γεγονότων μιλούσαν για 59 νεκρούς ή και 79 θύματα, ενώ οι 

επίσημες καταγραφές στη δίκη που ακολούθησε αναφέρονται σε 24 νεκρούς. 

Μετά την αιματηρή καταστολή της εξέγερσης του Πολυτεχνείου τον Παπαδόπουλο ανέτρεψε 

ο δικτάτορας Δ. Ιωαννίδης, ο οποίος παρέδωσε τελικά την εξουσία στους πολιτικούς μετά την 

τουρκική εισβολή στην Κύπρο, τον Ιούλιο του 1974.  Ακολούθησε η άφιξη του Κ. Καραμανλή, ο οποίος 

πέτυχε να εκκαθαρίσει το στράτευμα από τους εγκάθετους του δικτατορικού καθεστώτος και 

εγκαινίασε τη μεταπολιτευτική περίοδο.    

Κατά την πρώτη επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, 17 Νοεμβρίου του 1974, 

διενεργήθηκαν εκλογές, στις οποίες συμμετείχαν και τα νέα κόμματα του Κωνσταντίνου Καραμανλή 

(Νέα Δημοκρατία) και του Ανδρέα Παπανδρέου (Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα). Τον Ιούνιο του 

1975 μετά το αρνητικό για την επιστροφή του βασιλιά αποτέλεσμα δημοψηφίσματος, η Βουλή 

ψήφισε νέο Σύνταγμα, που καθιέρωσε ως πολίτευμα την προεδρευόμενη (αβασίλευτη) 

κοινοβουλευτική δημοκρατία.   

Το στοίχημα σήμερα είναι να θυμηθούμε ή να μάθουμε πως το σύνθημα των φοιτητών για 

«Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία» είναι πάντοτε επίκαιρο. Να θυμηθούμε ή να μάθουμε πως τίποτα δε 

μας χαρίζεται. Να συνειδητοποιήσουμε πως η πολιτική σκέψη και δράση κατοχυρώνει τη 

δημοκρατία, την ποιότητα της ζωής μας και το μέλλον μας. Πως η δημοκρατία δε χαρίζεται, αλλά 

κατακτάται. Πως η δημοκρατία δεν είναι κατάσταση, είναι ενέργεια. Χτίζεται με την ενέργεια, 

συντηρείται, ολοκληρώνεται και πραγματώνεται με την ενέργεια. Και όχι μόνο με την ενέργεια του 

επαγγελματία πολιτικού. Κυρίως, με την ενέργεια του πολίτη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Το μουσικό σχήμα «11 & κάτι» 

 

Στέλλα Ασκορδαλάκη (Α1): Φωνή 

Αλεξάνδρα Μελιδονιώτη (Α3): Πιάνο, φωνή 

Μάνος Τζορμπατζούδης (Α3): Κιθάρα, φωνή 

Μαργαρίτα Κοτσάκη (Α5): Βιολί, φωνή 

Ειρήνη Καλογιαννάκη (Β1): Φωνή 

Φωτεινή Καλογερίδη (Β2): Κιθάρα 

Ελευθερία Δεμέτζου (Β3): Πιάνο, φωνή 

Νικολό Νικολόπουλος (Β4): Φωνή 

Κατερίνα Κακαβελάκη (Β5): Βιολί 

Χρήστος Μανουσάκης (Β6): Κιθάρα, μπάσο 

Σοφία Χριστοδουλάκη (Β8): Πιάνο, φωνή 

Μενέλαος Ασκορδαλάκης (Γ1): Πιάνο, φωνή 

Άννα Παπαστεφανάκη (Γ5): Ηλεκτρική κιθάρα 

 

Φιλική συμμετοχή:  

Ανδρέας Τυμπακιανάκης: Μπουζούκι, φωνή 

 

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Ξένια Περακάκη 

 

Ακούγονται τα τραγούδια του Μάνου Λοΐζου: 

Αχ χελιδόνι μου (Λ. Παπαδόπουλος), Έχω έναν καφενέ (Λ. Παπαδόπουλος), Όλα σε θυμίζουν (Μ. 

Ρασούλης), Ο δρόμος (Κ. Μητροπούλου), Τσε (Μ. Λοΐζος), Το παλιό ρολόι (Λ. Παπαδόπουλος), Ο 

Κουταλιανός (Λ. Παπαδόπουλος), Πάγωσε η τσιμινιέρα (Φ. Λάδης), Ο αρχηγός (Λ. Παπαδόπουλος), 

Τίποτα δεν πάει χαμένο (Μ. Ρασούλης),  Καλημέρα ήλιε (Δ. Χριστοδούλου) 

και Canzone Arrabbiata (Στίχοι: Wertmuller Lina/ Μουσική: Nino Rota) 
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