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Περίληψη 
 

   Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τις πολιτικές και εκπαιδευτικές εξελίξεις της 

περιόδου 1958-1974. Ξεκινώντας με την περίοδο του 1958-1967 όταν και το 

πολίτευμα της Ελλάδας ήταν δημοκρατία, διαφαίνονται οι αλλαγές που 

πραγματοποιήθηκαν στον πολιτικό χώρο, που με τη σειρά τους οδήγησαν σε συνεχείς 

εντάσεις και τελικά στο διχοτομισμό του ελληνικού λαού. Στη συνέχεια, γίνεται 

αναφορά στην περίοδο της δικτατορίας και την επιβολή Χούντας από τον Γεώργιο 

Παπαδόπουλο. Στις 21 Απριλίου του 1967 πραγματοποιήθηκε το πραξικόπημα από το 

στρατό, ώστε να αναλάβει την εξουσία.. Στις 17 Νοέμβρη του 1973  εισβάλλουν τα 

τανκς στο Πολυτεχνείο της Νομικής Αθηνών για να καταπνίξουν την επανάσταση 

των φοιτητών. Οι θάνατοι, οι τραυματισμοί  που προηγήθηκαν είχαν ως αποτέλεσμα 

την αντικατάσταση του Παπαδόπουλου από τον Δημήτριο Ιωαννίδη. Εν συνεχεία, 

γίνεται νύξη στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1964, που αποτελεί την πλέον 

ουσιαστική προσπάθεια βελτίωσης της ελληνικής εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες 

της. Πράγματι, κατά τη περίοδο αυτή πραγματοποιήθηκαν ποικίλες αλλαγές όσον 

αφορά τις βαθμίδες της εκπαίδευσης που προσέδωσαν ένα καλύτερο αποτέλεσμα. 

Ακολούθως, έχουμε την περιγραφή της εκπαίδευσης κατά την περίοδο της 

δικτατορίας, όπου οι συνταγματάρχες για να εξασφαλίσουν τις θέσεις τους, 

επανέφεραν και πάλι το  κλασικιστικό και θεωρητικό χαρακτήρα στην εκπαίδευση, με 

στόχο οι νέοι να μην αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη και να υπακούν εύκολα σε 

αυτούς. Εν κατακλείδι, η εργασία ολοκληρώνεται με το εμπειρικό μέρος της έρευνας 

και την καταγραφή των συμπερασμάτων βασισμένη στα στοιχεία και τις πληροφορίες 

που αντληθήκαν από τους εθελοντές που συμμετείχαν στη συνέντευξη.   

 

Λέξεις κλειδιά: Δημοκρατία, πραξικόπημα, εκπαίδευση, στρατός, δικτατορία, 

διχοτομισμός, εντάσεις 
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Αbstract 
 

   This work deals with political and educational developments between 1958 and 

1974. Beginning with the period of 1958-1967, where the Greek constitution was a 

democracy, the changes that took place in the political arena, which in turn led to 

constant tensions and ultimately to the dichotomism of the Greek people. Then, 

reference is made to the period of dictatorship and the imposition of a junta by 

Georgios Papadopoulos. On April 21, 1967, the army took the coup to take over. On 

November 17, 1973, to invade the tanks at the Polytechnic School of Athens Law to 

stifle the revolution of the students. Deaths, injuries which led to the replacement of 

Papadopoulos by Dimitrios Ioannidis. Then there is a reference to the educational 

reform of 1964, which is the most substantial effort to improve Greek education at all 

levels. Indeed, during this period a number of changes were made regarding the levels 

of education that gave a better result. Then we have a description of education during 

the period of the dictatorship, where the colonels in order to secure their positions 

have again brought back the classicist and theoretical character to education aimed at 

youngsters not to develop their critical thinking and to easily obey them. In 

conclusion, the work is completed with the empirical part of the research. Finally, the 

work is completed by recording the conclusions based on the data and information 

gathered from the volunteers who participated in the interview. 

 

Keywords: Democracy, coup, education, army, dictatorship, dichotomism, tensions 
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Εισαγωγή 
   

    Στο πρώτο κεφάλαιο θα πραγματοποιηθεί η ανάλυση των πολιτικών εξελίξεων 

κατά την περίοδο 1958-1967, κατά την οποία σημειώνονται αναταραχές και εντάσεις, 

που διαμόρφωσαν την ιστορία της Ελλάδας, όπως τη γνωρίζουμε σήμερα. Την 

περίοδο εκείνη, εξαιτίας της πολιτικής αστάθειας που επικρατούσε, εντοπίζουμε 

εναλλαγές των κυβερνήσεων, με αποτέλεσμα το διχοτομισμό του ελληνικού λαού. 

Κατά την περίοδο του 1959-1961 πάρα το γεγονός ότι στόχος τους ήταν να 

εξασφαλίσουν την οικονομική σταθερότητα της Ελλάδας, όπως είναι φυσικό όλα τα 

υπόλοιπα μπήκαν σε δεύτερη μοίρα. Το 1960 παρατηρείται ραγδαία αστικοποίηση. Η 

ανεργία μάστιζε και πολλοί ήταν αυτοί που δεν δίστασαν να μεταναστεύσουν για ένα 

καλύτερο αύριο. Ύστερα, το 1962 μετά από συγκρούσεις με την αστυνομία, με στόχο 

την πάταξη διοργανώσεων κατά της κυβερνήσεως, ακολούθησαν ποικίλες 

προσπάθειες εκδημοκρατισμού. Τα προβλήματα, με τα οποία ήρθαν αντιμέτωποι οι 

εκάστοτε πολιτικοί των ετών αυτών ήταν πάρα πολλά, κυρίως όσον αφορά τον 

στρατιωτικό τομέα.  

    Το δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας μας πραγματεύεται τη δικτατορία των 

συνταγματαρχών την περίοδο 1967-1974. Στις 21 Απριλίου του 1967, σημειώθηκε το 

πραξικόπημα από το στρατό, με σκοπό να αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας με 

επικεφαλή τον Γεώργιο Παπαδόπουλο. Οι συνθήκες που επικρατούσαν προσέδωσαν 

το γόνιμο έδαφος για την κατάλυση του δημοκρατικού πολιτεύματος και την επιβολή 

της δικτατορίας. Η χώρα κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ο ρόλος του 

λαού είχε εξαληφθεί εντελώς, αφού δεν είχαν πλέον κανένα ιδιωτικό ή δημόσιο 

δικαίωμα. Ακόμη, ο πρωθυπουργός επέδειξε ενδιαφέρον για τη βελτίωση της 

εκπαίδευσης και διαβίωσης των φοιτητών και τη μονιμότητα των δημοσίων 

υπαλλήλων. Με την όλο και αυξανόμενη δύναμη των φοιτητών της Νομικής Αθηνών, 

από το φόβο της εξέγερσης ο Παπαδόπουλος πραγματοποίησε δημοψήφισμα και το 

καθεστώς τελικώς μετατράπηκε σε ημιπροεδρικό. Είναι αδιανόητο να μην 

αναφέρουμε ότι οι φοιτητές της Νομικής Αθηνών, εξαιτίας των συνεχών 

απαγορεύσεων κατέλαβαν το Πολυτεχνείο και μέσω του ραδιοφωνικού τους σταθμού 

παρακινούσαν τον λαό να επαναστατήσει. Στις 17 Νοεμβρίου του 1973 τα τανκς 

εισέβαλαν στο Πολυτεχνείο για να σταματήσουν την επανάσταση. Οι θάνατοι  και οι 

τραυματισμοί που σημειώθηκαν ξεπερνούν κάθε προηγούμενο. Αποτέλεσμα όλων 
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αυτών, ήταν να απομακρυνθεί ο Παπαδόπουλος και τελικά να αναλάβει τα ηνία της 

εξουσίας ο συνάδελφός του Ιωαννίδης. Πραγματοποιήθηκαν πολλές ανακατατάξεις 

στα αξιώματα και ο Ιωαννίδης αν και όχι φανερά, ουσιαστικά ήταν ο αρχηγός. Τη 

χρονιά εκείνη πλήττεται η οικονομία της χώρας μιας και οι πραξικοπηματίες για να 

εξασφαλίσουν τις θέσεις τους κατασπατάλησαν όσα χρήματα υπήρχαν στα δημόσια 

ταμεία με τη δικαιολογία ότι εκτελέσουν δημόσια έργα. Οι οχτώ μήνες που 

ακολούθησαν ήταν πραγματικά επαχθέστατοι για τον ελληνικό λαό, αφού οι 

βασανισμοί, οι δολοφονίες προς τους επαναστάτες ήταν πολλοί.  

    Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζουμε την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1964, που 

συνιστά μια σημαντική προσπάθεια του τότε πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου 

να βελτιώσει την ελληνική εκπαίδευση. Έτσι, ο πρωθυπουργός ανέλαβε το Υπουργείο 

Παιδείας με κύριο μέλημά του να βελτιώσει την εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες της. 

Σημαντική νίκη του θεωρείται η καθιέρωση της δωρεάν εκπαίδευσης στα δημόσια 

σχολεία και η υποχρεωτική φοίτηση στα εννέα χρόνια από έξι που ήταν. Οι απόφοιτοι 

του Δημοτικού στη συνέχεια θα είχαν την επιλογή να συνεχίσουν είτε σε Γενικό είτε 

σε Τεχνικό Γυμνάσιο χωρίς εξετάσεις. Εν συνεχεία, τους έδινε την ευκαιρία να 

συνεχίσουν την εκπαίδευσή τους σε Γενικό, Τεχνικό Λύκειο ή Σχολές  Εξειδίκευσης 

Τεχνικών με εισαγωγικές όμως εξετάσεις. Μετά την αποφοίτησή τους ακολούθησαν 

οι ακαδημαϊκές σπουδές, όπου και εκεί έδωσε την ευκαιρία σε όλους τους μαθητές, 

ανεξάρτητα από τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες στις οποίες είχαν 

μεγαλώσει να εισαχθούν με κοινά θέματα στις εξετάσεις για όλους. Επιπροσθέτως, 

προχώρησε στην ίδρυση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου με έδρα στην Αθήνα που 

στόχευε στην έρευνα και  επίλυση των εκπαιδευτικών προβλημάτων που προέκυπταν. 

    Στο τέταρτο κεφάλαιο θα ασχοληθούμε με την εκπαίδευση κατά την περίοδο της 

δικτατορίας. Τότε, προκειμένου οι Συνταγματάρχες να εξασφαλίσουν τις θέσεις τους 

ήλεγχαν κάθε πτυχή της εκπαίδευσης, εφόσον αυτή ήταν που διαμόρφωνε σε μεγάλο 

ποσοστό το ήθος και τις αξίες των νέων. Βασιζόμενοι σε αυτό, παρατηρούμε ότι 

επανέφεραν και πάλι έναν κλασικιστικό και θεωρητικό χαρακτήρα στην εκπαίδευση, 

που στηρίζονταν στα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη της εποχής, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος 

στο τρίπτυχο «Πατρίς- Θρησκεία- Οικογένεια».  Την ίδια εποχή, συνθέτει ένα σώμα 

επιτηρητών, προκειμένου το διδακτορικό καθεστώς να μπορεί να ελέγχει εξ’ 

ολοκλήρου τους εκπαιδευτικούς, μια φορά το χρόνο αναφορικά με το ήθος τους, την 

αφοσίωσή τους στο πολίτευμα και σε καμία περίπτωση τη διδακτική τους ικανότητα.   
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    Το πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας μας, αποτελεί το εμπειρικό μέρος. 

Θεωρήσαμε ότι ο πιο σωστός και αντικειμενικός τρόπος για να αξιολογήσουμε τα 

στοιχεία που συμπεριλάβαμε ήταν να αναζητήσουμε πληροφορίες από προσωπικές 

εμπειρίες και βιώματα ανθρώπων που τα έζησαν. Ωστόσο, δεν ήταν δυνατόν να 

θυμούνται όλες τις λεπτομέρειες, γεγονός που καθιστά την ιστορική έρευνα ακόμα 

δυσκολότερη. Στη συνέχεια, αναφερόμαστε στις πήγες μας που χαρακτηρίζονται ως 

πρωτογενείς πηγές δεδομένων και πιο συγκεκριμένα προφορικές μαρτυρίες. Ακόμη, 

παραθέτουμε τους σκοπούς και τους στόχους της έρευνάς μας, όπου ο βασικότερος 

είναι η διερεύνηση των εμπειριών και των βιωμάτων των ανθρώπων που έζησαν 

εκείνη την εποχή, σχετικά με την εκπαίδευση της εποχής.  Πραγματοποιήσαμε 

λοιπόν, μια συνέντευξη που είχε τα τυπικά χαρακτηριστικά της ποιοτικής έρευνας και 

πιο συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε το είδος της δομημένης συνέντευξης. Αυτή 

περιλαμβάνει δημοσιογραφικά στοιχεία των συμμετεχόντων στην έρευνα, αλλά και 

ερωτήσεις για την εκπαίδευση της εποχής. Συμμετείχαν εθελοντικά με πλήρη 

επίγνωση του περιεχόμενου της συνέντευξης επτά άτομα άνω των 50 ετών. 

Προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε ένα κλίμα οικειότητας και άνεσης με τους 

συμμετέχοντες, ώστε να μπορέσουμε να αντλήσουμε τις αυθεντικές αντιδράσεις τους. 

Η καταγραφή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε με σημειώσεις. Αφού 

ολοκληρώσαμε την ανάλυση των συνεντεύξεων καταλήξαμε στα συμπεράσματα. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία από τις συνεντεύξεις μας, καταλήγουμε ότι την εποχή της 

δικτατορίας λειτουργούσε μια εξατάξια Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, που ήταν 

υποχρεωτική, μια εξατάξια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και μια διετής Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση. Επίσης, διαπιστώσαμε ότι η επίσημη γλώσσα ήταν η καθαρεύουσα, 

όμως οι άνθρωποι στην καθημερινή τους ζωή χρησιμοποιούσαν τη δημοτική γλώσσα. 

Τέλος, η εκπαίδευση είχε λάβει δωρεάν χαρακτήρα, όπως ισχύει μέχρι και σήμερα. 
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Κεφάλαιο 1 
 
Οι πολιτικές εξελίξεις την περίοδο 1958-1967 
 
Η κατάσταση στον πολιτικό χώρο την περίοδο 1958-1967 χαρακτηρίζεται από 

μεγάλες εντάσεις και γεγονότα που σημάδεψαν την ιστορία της Ελλάδας. 

 Εξαιτίας της μεγάλης πολιτικής αστάθειας υπήρξε εναλλαγή αρκετών κυβερνήσεων, 

με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν μεγάλες αναταραχές, αλλά και διχασμός στον 

ελληνικό λαό. 

Η οκταετία του Κωνσταντίνου Καραμανλή άρχισε τον Οκτώβριο του 1955, με τον 

θάνατο του Αλέξανδρου Παπάγου, την πρόσκλησή του στην πρωθυπουργία από τα 

ανάκτορα και την ίδρυση της ΕΡΕ. 

Το 1958, άρχισαν να πληθαίνουν οι ακροδεξιές, φιλοφασιστικές και παρακρατικές 

οργανώσεις λόγω της ανάδειξης της ΕΔΑ σε αξιωματική αντιπολίτευση. Μετά τη μεγάλη 

εκλογική επιτυχία της ΕΔΑ τοu 1958 και την πτώση του Κόμματος των Φιλελευθέρων, 

οι συγκρούσεις μεταξύ της ΕΔΑ και της ΕΡΕ, είχαν ως αποτέλεσμα να έρθει στο 

προσκήνιο μια περίοδος έντονων αντιπαραθέσεων μεταξύ Δεξιάς και Αριστεράς. Ο 

Καραμανλής με την έντονη προσωπικότητά του ήταν επόμενο να γίνει ιδρυτής του νέου 

κόμματος, της ΕΡΕ (Εθνικής Ριζοσπαστικής Ενώσεως),  προσπαθώντας να απομακρυνθεί 

από τα παλιά πολιτικά σχήματα και να εμφυσήσει νέα πνοή στα πολιτικά ήθη. Η 

οκταετία του Κωνσταντίνου Καραμανλή είχε αρχίσει μάλιστα από τον Οκτώβριο του 

1955, με τον θάνατο του Αλέξανδρου Παπάγου, την πρόσκλησή του στην πρωθυπουργία 

από τα ανάκτορα και την ίδρυση της ΕΡΕ. Ταυτόχρονα, η δράση των διάφορων 

αντικομμουνιστικών οργανώσεων  θα οδηγήσει λίγα χρόνια αργότερα στη δολοφονία του 

Γρηγόρη Λαμπράκη (Βακαλόπουλος, 1990). 

Η περίοδος 1959-1961 χαρακτηρίζεται από τη διάσπαση που επικρατούσε στο χώρο 

του Κέντρου, η οποία ενίσχυσε την πόλωση μεταξύ της ΕΡΕ και της ΕΔΑ. Παράλληλα, 

διαμορφώθηκαν διάφορα πολιτικά σχήματα, όπως η Νέα Πολιτική Κίνηση (ή ομάδα των 

10), που συγκροτήθηκε το 1960 από συγκεκριμένα στελέχη (Κ. Μητσοτάκης, Γ. 

Μαύρος, κ.ά.), με στόχο την ενοποίηση του κεντρώου χώρου (Ιστορία Ελληνικού 

Έθνους, τ. ΙΣΤ’, 2000). 

Παρότι σημειωνόταν σταθερή οικονομική ανάπτυξη, κατά τη δεκαετία του 1960 κύρια 

πολιτική που εφαρμόστηκε ήταν η διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας. Πρακτικά, 

αυτό σήμαινε πως οι κρατικές δαπάνες στήριζαν κυρίως τις τιμές και τα εισοδήματα, 
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τοποθετώντας σε δεύτερη μοίρα τις δημόσιες επενδύσεις. Η πολιτική αυτή είχε 

αμφιλεγόμενο αποτέλεσμα. Αφενός ενίσχυσε προσωρινά μόνον τους αγρότες, αφετέρου 

όμως καθυστέρησε σημαντικά το βιομηχανικό εκσυγχρονισμό σε σχέση με τις άλλες 

ανταγωνιστικές αγορές. 

Την ίδια δεκαετία, το φαινόμενο της ραγδαίας αστικοποίησης ήταν ένας επιπλέον 

παράγοντας, ο οποίος καθόρισε σε μεγάλο βαθμό την οικονομία της χώρας. Η 

πρωτεύουσα, που έγινε μαγνήτης για το 25% του πληθυσμού συγκέντρωνε και το 60% 

της βιομηχανικής απασχόλησης. Παρά τη γενικότερη ανάπτυξη, η ανεργία ήταν ακόμη 

μεγάλη και κάθε χρόνο μετανάστευαν όλο και περισσότεροι Έλληνες στο εξωτερικό. 

Σύμφωνα με τον υπουργό Συντονισμού, Παναγή Παπαληγούρα (1957), η ένταξη της 

Ελλάδας στην ΕΟΚ θα «ήταν η μόνη οδός για τον εκσυγχρονισμό της» (Μπουζάκης,  

2002). 

Το 1961 η ΕΚ (Ένωση Κέντρου) πήρε τη μορφή ενιαίου κόμματος με πρόεδρο το Γ. 

Παπανδρέου και το Σοφοκλή Βενιζέλο, γεγονός που μετέβαλε ριζικά τα ως τότε πολιτικά 

δεδομένα, δημιουργώντας συνθήκες για περιορισμό της ΕΔΑ. Την ίδια στιγμή, ο 

κρατικός μηχανισμός εφαρμόζει ένα οργανωμένο σχέδιο με σκοπό την άσκηση βίας, για 

τη μείωση της επιρροής της ΕΔΑ, καθώς και την αλλοίωση του εκλογικού 

αποτελέσματός της. Στις εκλογές του Σεπτεμβρίου, το αποτέλεσμα προσέφερε στην ΕΡΕ 

την πρώτη θέση. Σύμφωνα με τον  Βακαλόπουλο (1990),  o  Γ. Παπανδρέου επιτίθεται 

εναντίον της ΕΡΕ με βιαιότητα, ιδίως μετά τις εκλογές του 1961 και την κατηγορεί για 

πράξεις νοθείας κατά τις εκλογές σε ορισμένους τόπους. Έντονη αμφισβήτηση 

τεκμηριώθηκε λοιπόν, από την ΕΚ και την ΕΔΑ για το αποτέλεσμα των εκλογών, καθώς 

αρνήθηκαν τη συμμετοχή τους στην εναρκτήρια συνεδρίαση της Βουλής (Clogg, 2002). 

Tον Απρίλιο του 1962, ακολούθησε η διοργάνωση δημόσιων συγκεντρώσεων για την 

καταγγελία της κυβέρνησης, οδηγώντας σε εκτεταμένες συγκρούσεις με την αστυνομία. 

Η κυβέρνηση Καραμανλή, προσπαθώντας να μειώσει την πολιτική ένταση, πήρε 

ορισμένα μέτρα εκδημοκρατισμού, όπως η κατάργηση στρατοπέδου εκτόπισης στον Άγιο 

Ευστράτιο και όσον αφορά την κοινωνική πολιτική υλοποίησε το θεσμό των αγροτικών 

συντάξεων.   

  Ωστόσο, η πολιτική κατάσταση δε βελτιώθηκε, αντιθέτως κορυφώθηκε με τη 

δολοφονία του βουλευτή Γρηγόριου Λαμπράκη στις 22/5/1963 στη Θεσσαλονίκη. Στις 

11/6/1963 ο Καραμανλής παραιτήθηκε και την κυβέρνησή του διαδέχθηκε ο Παναγιώτης 

Πιπινέλης. Παράλληλα, η ΕΚ κερδίζει τις εκλογές στις 3/11/1963 και κυβέρνησε μέχρι το 

Δεκέμβρη της ίδιας χρονιάς. 
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 Έτσι, στις εκλογές του 1963, αναδείχθηκε πρωθυπουργός ο Γεώργιος Παπανδρέου με το 

κόμμα «Ένωσις Κέντρου». Αρχικά, το κόμμα απαρτιζόταν από μέλη που ιδεολογικά 

ασπαζόταν άλλοι τη δεξιά, άλλοι το κέντρο και άλλοι την αριστερά, και που δεν 

ικανοποιούταν πλήρως από τα ήδη υπάρχοντα κόμματα. Το γόητρο και ο δυναμισμός του 

Παπανδρέου κατάφεραν να κρατήσουν ενωμένο το κόμμα παρά τις βασιλικές προφητείες 

περί διάσπασής του λόγω των εσωτερικών ιδεολογικών διαφορών των μελών του. Στην 

πραγματικότητα, ο ιδεολογικός προσανατολισμός της ΕΚ ήταν κεντρώος και κοινό σημείο 

των μελών ήταν η απομάκρυνση της ΕΡΕ από την εξουσία. 

 Στο πρόγραμμα της Ένωσης Κέντρου συμπεριλαμβανόταν η αποκατάσταση της 

πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής δημοκρατίας. Για ένα «κράτος δικαίου» η Ένωση 

Κέντρου απέβλεπε σε αυξήσεις των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων για λόγους «υλικής 

και ηθικής αποκατάστασης», ριζικές μεταρρυθμίσεις στην Παιδεία και αύξηση του μισθού 

των δασκάλων (Νικολακόπουλος, 2001). 

Το μεγαλύτερο εσωτερικό – πολιτικό πρόβλημα του Παπανδρέου ήταν, για μία ακόμη 

φορά, τα στρατιωτικά ζητήματα και η αδυναμία του να ελέγξει την ηγεσία των ενόπλων 

δυνάμεων. Η σκέψη και μόνο ενός αναπάντεχου πραξικοπήματος άγχωνε τον πολιτικό 

κόσμο της κεντροαριστεράς. Αν και δεν είχε ενεργό μεταρρυθμιστικό ρόλο στο Υπουργείο 

Εθνικής Αμύνης, προσπάθησε εμμέσως να αντικαταστήσει μερικώς την ηγεσία των 

Ενόπλων Δυνάμεων με αξιωματικούς που είχαν πιο κεντρώες πεποιθήσεις, δίχως όμως 

αποτέλεσμα. Σημειώνεται πως ο Παπανδρέου ερχόταν συχνά σε σύγκρουση με τον 

υπουργό Εθνικής Άμυνας, Πέτρο Γαρουφαλιά, για εσωτερικά θέματα του Υπουργείου 

(Βερέμης & Κολιόπουλος,  2006). 

 Στις εκλογές της 16ης  Φεβρουαρίου του 1964 (τις τελευταίες πριν από τη δικτατορία των 

συνταγματαρχών) την πρώτη θέση κατέλαβε ξανά η ΕΚ. Ένα μήνα μετά από άνιση και 

οδυνηρή μάχη με την επάρατη νόσο, ο βασιλιάς Παύλος πεθαίνει στις 6 Μαρτίου και τον 

διαδέχτηκε στο θρόνο ο γιος του, Κωνσταντίνος Β’. Το καλοκαίρι, οξύνθηκε επικίνδυνα η 

ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, εξαιτίας του Κυπριακού ζητήματος. Συγχρόνως, η 

Ελλάδα προχώρησε στη διεξαγωγή δημοτικών και κοινοτικών εκλογών. Ιδιαίτερη 

κινητικότητα εμφάνιζε η ΕΔΑ, η οποία υπήρξε, τελικά, η νικήτρια της αναμέτρησης. Το 

Νοέμβριο του 1964, εκδηλώθηκε μεγάλη εσωτερική κρίση στο κυβερνών κόμμα. Στόχος 

της επίθεσης υπήρξε ο Υπουργός Συντονισμού Ανδρέας Παπανδρέου, λόγω της απειρίας, 

της αριστερίζουσας πολιτικής πρακτικής, των υπέρμετρων ηγετικών φιλοδοξιών, καθώς 

και των άκομψων παρεμβάσεων στο έργο των άλλων Υπουργείων και κυρίως στο 

Υπουργείο Οικονομικών (Ιστορία Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΣΤ’, 2000). 
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  Την ήδη ταραγμένη κατάσταση ήρθε να συμπληρώσει στις 18 Μαΐου του 1965 η 

αποκάλυψη για την περίφημη υπόθεση ΑΣΠΙΔΑ, σύμφωνα με την οποία λειτούργησαν 

δύο συνωμοτικές οργανώσεις: η αριστερή οργάνωση ΑΣΠΙΔΑ (Αξιωματικοί Σώσατε 

Πατρίδα Ιδανικά Δημοκρατία Αξιοκρατία) και η κεντρώος οργάνωση ΦΕΑ (Φρουρός 

Ελευθερίας- Ανεξαρτησίας). Η όλη υπόθεση προκάλεσε πολιτικό σάλο, με αφορμή να 

ακολουθήσει η διεξαγωγή έρευνας, το αποτέλεσμα της οποίας επιβεβαίωνε την ύπαρξη 

του ΑΣΠΙΔΑ και άφηνε την εντύπωση ότι επρόκειτο για συνωμοτική κίνηση. Από 

διάφορες πλευρές άρχισαν να διατυπώνονται κατηγορίες, αφενός για συμμετοχή του Α. 

Παπανδρέου στην όλη συνωμοτική κίνηση, αλλά και για προσπάθεια συγκάλυψης και 

αποπροσανατολισμού της ανακριτικής διαδικασίας. 

 Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος μιλούσε για «ανώμαλη κατάσταση» και για στρατιωτική 

«συνωμοσία» που θα έφερνε μια τραγική μορφή δικτατορίας, κατηγορώντας παράλληλα 

τον πρωθυπουργό για σοβαρές εκκρεμότητες σε σημαντικά προβλήματα της χώρας. Την 

ίδια περίοδο, ο Γ. Παπανδρέου τερμάτισε τη θητεία του ως πρωθυπουργός. Ο Γ. 

Αθανασιάδης-Νόβας, εν αγνοία του Γ. Παπανδρέου, ορίστηκε αμέσως πρωθυπουργός από 

το βασιλιά Κωνσταντίνο. Η οργή του Γ. Παπανδρέου πυροδότησε μεγάλες πολιτικές 

αναταραχές, που ξεκίνησαν από την επόμενη της αποπομπής του και έμειναν στην ιστορία 

με τον όρο ‘Ιουλιανά’.  

 Στις 5 Αυγούστου έγινε μια κρίσιμη ψηφοφορία, αποτέλεσμα της οποίας ήταν η ήττα 

του βασιλιά και της κυβέρνησης. Ωστόσο, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος, αντί να προσφύγει 

σε εκλογές, αναζητά λύσεις από τη Βουλή. Λίγο αργότερα, ο βασιλιάς όρισε 

πρωθυπουργό τον Η. Τσιριμώκο (πρώην στέλεχος της ΕΚ), με αφορμή να ξεσπάσουν 

σοβαρά επεισόδια στην Αθήνα (συγκρούσεις, φωτιές). Κατά τις ημέρες που 

ακολούθησαν, αποχώρησαν από την ΕΚ έξι βουλευτές, ενώ παράλληλα αναδείχθηκε 

πρωθυπουργός ο Σ. Στεφανόπουλος στις 18 Σεπτεμβρίου του 1965, ο οποίος υπηρέτησε 

ως τα τέλη του 1966 και προσέφερε ουσιαστικό έργο σε πολλούς τομείς της δημόσιας 

ζωής. Από την άλλη πλευρά, το κοινοβουλευτικά ηττημένο κόμμα του Γ. Παπανδρέου 

συνέχισε την πολιτική του κατά της κυβέρνησης και του θρόνου (Ιστορία Ελληνικού 

Έθνους, τ. ΙΣΤ’, 2000). 

    Η πολιτική ένταση, που προκαλεί το σχηματισμό δύο ακόμα κυβερνήσεων 

 (Παρασκευόπουλου και Κανελλόπουλου) έως τον Απρίλιο του 1967, ενεργοποιεί τις 

στρατιωτικές και βασιλικές συνωμοτικές κλίκες, που σχεδιάζουν μια βασιλική δικτατορία. 

Τελικά, μια ομάδα Συνταγματαρχών, κινούμενη αυτόματα, προδίδει την στρατιωτική 
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ηγεσία και καταλαμβάνει την εξουσία την 21η Απριλίου του 1967, ανατρέποντας τον ίδιο 

τον ηγέτη της Δεξιάς Πρωθυπουργό Παναγιώτη Κανελλόπουλο (Μελετόπουλος, 2008).      
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Κεφάλαιο 2  
 
Η δικτατορία των συνταγματαρχών 1967-1974 
 

      Το πρωί της 21ης Απριλίου 1967, ο ραδιοφωνικός σταθμός των Ενόπλων 

Δυνάμεων μετέδωσε την εξής ανακοίνωση: «Λόγω της δημιουργηθείσης εκρύθμου 

καταστάσεως, από του μεσονυκτίου ο στρατός ανέλαβε την διακυβέρνησιν της χώρας». 

Το πραξικόπημα που όλοι οσμίζονταν αλλά κανείς δεν πίστευε ότι θα συμβεί είχε 

λοιπόν σημειωθεί. Ο κομμουνισμός, η πολιτική ανωριμότητα, η δραματοποίηση του 

δημοσίου βίου, η πολιτειακή δυσλειτουργία γέννησαν τις προϋποθέσεις της εκτροπής 

του δημοκρατικού πολιτεύματος και της επιβολής της επτάχρονης δικτατορίας. 

     Έτσι, το πρωί της 21ης Απριλίου, επίλεκτες στρατιωτικές μονάδες, με επικεφαλής 

το συνταγματάρχη Γεώργιο Παπαδόπουλο, και άλλους υψηλόβαθμους 

στρατιωτικούς, κατέλαβαν τη διακυβέρνηση της Ελλάδας, καταλύοντας τη 

δημοκρατία και μαζί με αυτή τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ατομικές ελευθερίες 

(Αθανασάτου, Ρήγος & Σεφεριάδης, 1999). 

    Οι αξιωματικοί προσέφυγαν για την κατάλυση της δημοκρατίας σε μια 

δοκιμασμένη μέθοδο: την κήρυξη της χώρας σε κατάσταση ανάγκης με την 

προσχηματική εφαρμογή του άρθρου 91 του ισχύοντος τότε Συντάγματος. Με τον 

τρόπο αυτό επιχείρησαν, προφανώς, να δημιουργήσουν την εντύπωση ότι η 

πρωτοβουλία τους διέθετε συνταγματικό έρεισμα. Ωστόσο, αποδείχθηκε απάτη τόσο 

για το λαό όσο και για το μονάρχη. Η επιβολή της δικτατορίας υπήρξε, λοιπόν, από 

την αρχή απροκάλυπτα αντισυνταγματική.  Με την εγκαθίδρυση του διδακτορικού 

καθεστώτος, η ηγεσία του οποίου βρισκόταν στα χέρια των συνταγματαρχών 

Γεωργίου Παπαδόπουλου και Νικολάου Μακαρέζου και του ταξίαρχου Στυλιανού 

Παττακού, καταλύθηκαν οι πολιτικές και ατομικές ελευθερίες του λαού, ακυρώθηκαν 

οι αντιπροσωπευτικές διαδικασίες και απαγορεύτηκε η λειτουργία των πολιτικών 

κομμάτων (Αλιβιζάτος, 1995). 

   Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος ανήμπορος να ελέγξει το καθεστώς  και παρατηρώντας 

την αποτυχία της εξωτερικής πολιτικής του νέου καθεστώτος, ιδιαίτερα στις 

ελληνοτουρκικές σχέσεις και στο Κυπριακό, οριστικοποίησε τη βασιλική απόφαση 

για «αντεπανάσταση» στις 13 Δεκεμβρίου του 1967. Τελικά, ο Κωνσταντίνος 

εγκατέλειψε τη μάχη, βλέποντας πως η κίνησή του ήταν εξαρχής καταδικασμένη, 
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αναχωρώντας την επομένη της «αντεπανάστασης» στη Ρώμη. Αντιβασιλιάς ορίζεται 

ο Ζωιτάκης και πρωθυπουργός αναλαμβάνει ο Γ. Παπαδόπουλος (Αθανασάτου, κ.ά., 

1999). 

    Στις 29 Σεπτεμβρίου 1968 η φιλοσοφία του νέου «καταστατικού χάρτη», που 

υπερψηφίστηκε από το λαό είχε ως στόχο τη δημιουργία μιας πολιτικής 

πραγματικότητας, πειθαρχημένης και ελεγχόμενης δημοκρατίας. Ο Στρατός γινόταν 

ανεξάρτητος και υπεράνω της πολιτικής εξουσίας. 

     Η χούντα άρχισε να πετυχαίνει σταδιακά, σε θεσμικό επίπεδο, την εγκαθίδρυση 

της απόλυτης στρατοκρατίας. Βέβαια, το Σύνταγμα του 1968, περιείχε και κάποιες 

διατάξεις του πολιτικού εκσυγχρονισμού, όπως τη θεσμοθέτηση των βουλευτών 

δημοκρατίας και την πρόβλεψη της εκλογής τους με απολύτως αναλογικό, εκλογικό 

σύστημα, αλλά και την απαγόρευση τέταρτης συνεχούς εκλογής βουλευτών, με 

σκοπό να ανανεώνεται η πολιτική ζωή του τόπου. Παρά τη θεσμική κατοχύρωση του 

στρατού, ο Παπαδόπουλος κατάφερνε σταδιακά να διευρύνει την προσωπική του 

εξουσία εις βάρος της συλλογικής (Ψυρούκης, 1983). 

 

	

2.1  Το καθεστώς Παπαδόπουλου 
 

     Το Δεκέμβριο του επόμενου έτους  η Ελλάδα αποπέμπεται από το Συμβούλιο της 

Ευρώπης, λόγω άρνησης της άρσης του στρατιωτικού νόμου. Με αφορμή λοιπόν, 

αυτό το γεγονός, ο Παπαδόπουλος κατάφερνε να επιβάλλει όλο και περισσότερο την 

ατομική του επιλογή για την πορεία του καθεστώτος. Η επιλογή του αυτή ήταν η 

σταδιακή και ελεγχόμενη πολιτικοποίηση που σήμαινε την πλήρη αποδυνάμωση των 

«συνεπαναστατών» και επεδίωκε τη δική του μονοκρατορία (Ψυρούκης, 1983). 

    Η αποτυχία ενός ερασιτεχνικού αντιπραξικοπήματος που επιχείρησε ο βασιλιάς, σε 

συνεργασία με αξιωματικούς που είχαν παραμείνει πιστοί σ’ αυτόν, να καταλάβει την 

εξουσία το Δεκέμβριο του 1967, ευνοεί τα σχέδια των αξιωματικών. Ο βασιλιάς 

αναχωρεί, εξορίζεται και έτσι βρίσκουν την ευκαιρία να εγκαθιδρύσουν μια 

αντιβασιλεία για να αντικαταστήσουν τον βασιλιά. Ο Παπαδόπουλος έγινε 

πρωθυπουργός και εμφανίστηκε στο προσκήνιο ως ο ισχυρός άνδρας του 

καθεστώτος. Καλός χειριστής της πολιτικής συγκέντρωνε όλο και περισσότερη 

εξουσία, αναλαμβάνοντας εκτός από την πρωθυπουργία και τα Υπουργεία 
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Εξωτερικών, Αμύνης, Παιδείας και Προεδρίας της Κυβερνήσεως. Το 1968, σε μια 

προσπάθειά του να θεσμοποιήσει τη στρατιωτική κατάληψη της εξουσίας εισήγαγε 

ένα ιδιαίτερα αυταρχικό σύνταγμα, το οποίο επικυρώθηκε με ένα νόθο δημοψήφισμα 

 (Clogg, 2002). 

    Ο Παπαδόπουλος στην προσπάθειά του να κερδίσει την εκτίμηση της άρχουσας 

αστικής τάξης και του λαού πήρε μια σειρά από συγκεκριμένα μέτρα. Αρχικά, η 

χούντα με το σλόγκαν «αγοράζετε ελληνικά» θέλησε να ενισχύσει την ντόπια 

βιομηχανία, το εσωτερικό δηλαδή εμπόριο, γίνοντας με αυτόν τον τρόπο προστάτιδα 

των ντόπιων επιχειρηματιών. 

    Ο Γ. Παπαδόπουλος θεωρούσε ότι οι Έλληνες αγρότες  ήταν ο πυρήνας της ψυχής 

των Ελλήνων, γι’ αυτό μάλιστα και στο καθεστώς της 21ης Απριλίου 1967 

αποφασίστηκε να καταργηθούν τα αγροτικά χρέη. Επιπρόσθετα, το καθεστώς της 

χούντας παρουσιάστηκε και «μεγάλος προστάτης» των εργατών. Συγκεκριμένα, ο Γ. 

Παπαδόπουλος αύξησε τα μεροκάματα, άφησε σταθερές τις τιμές των 

καταναλωτικών αγαθών, αποτελώντας  με αυτόν τον τρόπο η χούντα, θετικό 

παράγοντα για την εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας.  

   Παράλληλα, το καθεστώς στράφηκε και προς τις φοιτητικές υποτροφίες, 

καθιερώθηκε ο θεσμός της δωρεάν διανομής των πανεπιστημιακών συγγραμμάτων 

νεολαίας. Χορηγήθηκαν, η λειτουργία φροντιστηρίων, αλλά και αυστηρές ποινές για 

όσους επεδίωκαν εφαρμογή ιδεών με σκοπό την ανατροπή του χουντικού 

καθεστώτος. Τέλος, πάρθηκαν και μέτρα για τους δημόσιους υπαλλήλους, τα οποία 

και  εξασφάλιζαν την μονιμότητά τους.  

    Στις αρχές  του 1970, ο Γ. Παπαδόπουλος διαπίστωνε: «έχει αποκατασταθεί η 

αντίληψη  εθνικής ευθύνης στο χώρο των Ελλήνων πολιτών. Έχει επιβληθεί η αίσθηση, 

αλλά και η σημασία  της  εννόμου τάξεως, της ειρηνικής διαβίωσης, καθώς και της 

ειρηνικής επιδίωξης οποιονδήποτε ατομικών και ομαδικών επιδιώξεων». Το γεγονός 

αυτό αποτέλεσε αφορμή για την επαναφορά του άρθρου 10 του Συντάγματος, που 

αναφερόταν στις ατομικές ελευθερίες. Ωστόσο, ενδεικτική η αρθρογραφία κατά του 

Παπαδόπουλου πολλών «συναγωνιστών» του στην εφημερίδα ‘Βραδυνή’. 

 Παρόλα αυτά ο Παπαδόπουλος συνέχισε την πορεία του προς την πολιτικοποίηση 

της χώρας έχοντας στο πλευρό του τον Δ. Ιωαννίδη, διοικητή της πανίσχυρης ΕΣΑ. 

   Στις 26 Αυγούστου 1971 έγινε ανασχηματισμός της κυβέρνησης του Γ. 

Παπαδόπουλου. Το σημαντικότερο ήταν πως αποδυνάμωσε τους «συνεπαναστάτες» 

του προάγοντάς τους σε περιφερειακές, διοικητικές θέσεις. Μάλιστα, για να αποδείξει 
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τη δύναμή του, ανήγγειλε την κατάργηση  των πιστοποιητικών κοινωνικών 

φρονημάτων και τον Ιούλιο του 1972 πρότεινε σε ορισμένους πρώην βουλευτές να 

συμμετέχουν στην κυβέρνηση. Το 1972 τελείωσε με την πορεία πολιτικοποίησης του 

καθεστώτος να δρομολογείται και την ανάδειξη του  Γ. Παπαδόπουλου ως το 

ισχυρότερο πολιτικό πρόσωπο εκείνης της εποχής. Η επιλογή του όμως,  για 

«φιλελευθεροποίηση», που οδηγούσε στην αποδυνάμωση των «συνεπαναστατών» 

και των λοιπών υποστηρικτών της στρατοκρατίας, προκάλεσε την εκδήλωση μέσα 

στο 1973, μεγάλων  λαϊκών  αντικαθεστωτικών αντιδράσεων, την οποία αδυνατούσε 

να αντιμετωπίσει (Ψυρούκης, 1983). 

    Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν στις 22 Φεβρουαρίου του 1973, η κατάληψη 

από 1000 περίπου φοιτητές της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, η οποία 

έδωσε αργότερα το έναυσμα για τα γεγονότα του Πολυτεχνείου. Η μαχητική αυτή 

αντιχουντική εκδήλωση των φοιτητών, χάρη στα πολιτικά συνθήματά της, κέρδισε τη 

συμπαράσταση του λαού. Το χουντικό καθεστώς φαίνεται κλονισμένο και βρίσκεται 

κάτω από τον τρόμο της ανόδου του φοιτητικού κινήματος, το οποίο είχε μεγάλη  

απήχηση στους Έλληνες.  

   Μια εξίσου σημαντική κίνηση ήταν η εκδήλωση το Μάιο του 1973 του 

αντιδικτατορικού κινήματος του Ναυτικού. Τα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού 

αποφασισμένα  να επιδιώξουν την ανατροπή του χουντικού καθεστώτος, φρόντισαν 

να αναζητήσουν πολιτικά και άλλα ερείσματα. Ταυτόχρονα, βρίσκονταν σε διαρκή 

επαφή με αντιδικτατορικούς πολιτικούς όπως  με τον Π. Γαρουφαλιά και τον Ε. 

Αβέρωφ. Παρόλα αυτά το εγχείρημά τους απέτυχε, έχοντας ως συνέπεια τη διαρροή 

των σχεδίων τους και τη σύλληψή τους από την στρατιωτική  κυβέρνηση και την 

οδήγησή τους στο ΕΑΤ/ΕΣΑ (Ιστορία Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΣΤ’, 2000). 

   Ένα μήνα αργότερα ο Γ. Παπαδόπουλος εξαγγέλλει  τις βασικές αρχές του νέου 

«πολιτεύματος» και προκηρύσσει δημοψήφισμα για την «Δημοκρατία».  Ο λαός 

κλήθηκε να αποφασίσει για την αλλαγή αυτή, με δημοψήφισμα που 

πραγματοποιήθηκε στις 29 Ιουλίου, το οποίο αποδίδει 78,4% ΝΑΙ στην Αβασίλευτο 

και  ένα 21,6% ΟΧΙ.  
   Η  συντακτική πράξη της 1ης Ιουνίου 1973 σημάδευσε την κατάργησή της, και την 

καθιέρωση ημιπροεδρικού καθεστώτος, του οποίου ο επικεφαλής είχε 

υπερενισχυμένο ρόλο και  αρμοδιότητες του Προέδρου της Δημοκρατίας, 

διατηρώντας παράλληλα και τη θέση του Πρωθυπουργού (Πεσμαζόγλου, 1976). 

   Στις 30 Αυγούστου ο Παπαδόπουλος παραχωρεί γενική αμνηστία σε όλους τους 
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καταδικασθέντες για πολιτικά αδικήματα και ανακοινώνει την άρση του 

στρατιωτικού νόμου. Ο Γ. Παπαδόπουλος ελπίζει να μεταλλάξει το καθεστώς του σε 

ένα είδος ελεγχόμενης από τον ίδιο ψευδοδημοκρατίας, δίνοντας εντολή σχηματισμού 

Κυβέρνησης στον Σπύρο Μαρκεζίνη. Παράλληλα όμως, ο Μαρκεζίνης σχεδιάζει 

σταδιακά να εξουδετερώσει το δικτάτορα. Τίποτα από τα δύο όμως δε συνέβη. Ο 

Μαρκεζίνης  σχημάτισε Κυβέρνηση και έδωσε υπόσχεση να κάνει εκλογές το 

Φεβρουάριο του 1974. Η πράξη αυτή θεωρήθηκε από πολλούς πολιτικούς ως διέξοδο 

σε μια δικτατορία που δεν φαινόταν να ανατρέπεται από οποιονδήποτε παράγοντα, 

αντίσταση και λαϊκή αγανάκτηση. 

    Στις 4 Νοεμβρίου του 1973 το μνημόσυνο του Γ. Παπανδρέου εξελίχθηκε σε 

μεγάλη διαδήλωση με συνθήματα κατά του καθεστώτος. Το αποτέλεσμα ήταν 

μαζικές συλλήψεις. Μερικές μέρες μετά, στις 8 Νοεμβρίου, οι αρχές  απαγόρευσαν τη 

συγκέντρωση των φοιτητών στη Νομική και την ίδια μέρα οι σπουδαστές κατέλαβαν 

το Πολυτεχνείο καλώντας μέσω αυτοσχέδιου ραδιοφωνικού σταθμού, τον κόσμο να 

ξεσηκωθεί. Στις 17/11 τα τανκς εισέβαλαν στο Πολυτεχνείο συνθλίβοντας την 

τεράστια σιδερένια πόρτα του. Γρήγορα ο φοιτητικός αγώνας εξελίχθηκε σε μαζική 

λαϊκή εξέγερση, που έληξε τα ξημερώματα αφήνοντας πίσω της αρκετούς νεκρούς 

και τραυματίες (Μελετόπουλος, 2008). 

 

       

2.2  Το καθεστώς Ιωαννίδη 
 

    Τα γεγονότα του Πολυτεχνείου αποτέλεσαν αφορμή για την πτώση του 

καθεστώτος Παπαδόπουλου, λόγω της αποτυχίας του στην επιβολή της τάξης.  

   Στις 25 Νοεμβρίου του 1973 ο Παπαδόπουλος ανατρέπεται από τον παλιό του 

συνάδελφο Δ. Ιωαννίδη με τη δικαιολογία ότι είχε απομακρυνθεί από το πνεύμα της 

21ης Απριλίου και ότι είχε δημιουργήσει προσωπική εξουσία (Βακαλόπουλος, 1990). 

   Oι πρωτεργάτες του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου συσπειρωμένοι γύρω από 

το διοικητή της ΕΣΑ, ταξίαρχου Ιωαννίδη και του διοικητή της 1ης Στρατιάς Λάρισας 

στρατηγού Φ. Γκιζίκη, κατάφεραν να ανατρέψουν με αιφνίδιο τρόπο την κυβέρνηση 

Παπαδόπουλου. Την επομένη το πρωί ο έως τότε διοικητής της 1ης Στρατιάς 

στρατηγός Φ. Γκιζίκης ορίστηκε πρόεδρος της Δημοκρατίας και Πρωθυπουργός ο 

οικονομολόγος Α. Ανδρουτσόπουλος από τον τότε μητροπολίτη Ιωαννίνων Σεραφείμ. 
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Ουσιαστικός, όμως, αρχηγός ήταν ο Ιωαννίδης, ο οποίος προτιμούσε να εργάζεται σε 

παρασκηνιακό επίπεδο (Ιστορία Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΣΤ’, 2000). 

   Οι πραξικοπηματίες για να διατηρηθούν στην εξουσία, να αποκτήσουν 

δημοτικότητα και να εντυπωσιάσουν προέβησαν στην εκτέλεση δημοσίων έργων, 

χωρίς να έχουν τα οικονομικά μέσα, με αποτέλεσμα να κατασπαταλήσουν όσα 

χρήματα είχαν απομείνει στα δημόσια ταμεία και να συνάψουν δάνεια με βαρύτατους 

όρους (Πεσμαζόγλου, 1976). 

     Για οχτώ μήνες ο Ιωαννίδης επέβαλε ένα σκληρό και αδυσώπητο καθεστώς. Οι 

βασανισμοί και οι δολοφονίες αντιφρονούντων πολλαπλασιάστηκαν αν και ο ίδιος ο 

δικτάτορας αρνήθηκε σθεναρά αυτόν τον ισχυρισμό. Την Ελλάδα πλέον κυβερνούσε 

η ΕΑΤ-ΕΣΑ, η περιβόητη στρατιωτική αστυνομία, αρχηγός της οποίας ήταν ο 

Ιωαννίδης.  

    Χωρίς,  λοιπόν,  κυβερνητικές αλλαγές, χωρίς ενδοκαθεστωτικές αλλαγές ή 

συγκρούσεις και χωρίς κανενός είδους ευρύτερες μεταβολές ή γεγονότα η 

«δικτατορία Ιωαννίδη» διήνυσε τους λίγους μήνες ζωής της μέσα σε ένα κλίμα 

ακινησίας που τίποτε δεν έδειχνε ότι μπορεί να αναταράξει. Οι υπερεθνικιστές τάσεις, 

όμως, αλλά και η φυσιογνωμία του καθεστώτος προμήνυαν την αρχή του τέλους του. 

Παράλληλα, επιθυμούσαν την προσάρτηση της Κύπρου στην Ελλάδα, βασιζόμενοι σε 

διαβεβαιώσεις ότι η Τουρκία δεν επρόκειτο να αντιδράσει. Ωστόσο, απώτερος στόχος 

του Ιωαννίδη ήταν η ανατροπή του Αρχιεπίσκοπου Μακαρίου, η οποία οργανώθηκε 

τον Ιούλιο του 1974.  

   Ταυτόχρονα, προώθησαν την εγκατάσταση μιας φιλοχουντικής κυβέρνησης στη 

Μεγαλόνησο, με συνέπεια την τουρκική εισβολή. Η διεθνής κατακραυγή εναντίον 

της Ελλάδας και η γενικότερη αποτυχία της κυβέρνησης, οδήγησαν τους 

στρατιωτικούς στις 23 Ιουλίου 1974 να καλέσουν τους παλιούς πολιτικούς να 

αναλάβουν ξανά τις κυβερνητικές τους αρμοδιότητες.  

    Έτσι, λοιπόν, κλήθηκε να επιστρέψει από το Παρίσι ο Κ. Καραμανλής, μετά από 

έντεκα χρόνια, και εν μέσω σφοδρών πανηγυρισμών ο στρατηγός Γκιζίκης τον όρκισε 

ως πρωθυπουργό τα ξημερώματα της 14ης Ιουλίου του 1974. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα την πτώση της Χούντας και την αλλαγή του πολιτεύματος σε 

Προεδρευόμενη Κοινοβουλευτική Δημοκρατία. Από εκείνη τη στιγμή ξεκινάει στην 

Ελλάδα μια νέα πολιτική περίοδος, η λεγόμενη Μεταπολίτευση (Clogg, 2002). 

    Κατά τα πρώτα χρόνια της δικτατορίας είχαν εκφραστεί διάφορες απόψεις σχετικά 

με τη φυσιογνωμία και το χαρακτήρα του καθεστώτος, όπως ότι επρόκειτο για μια 



25 
 

«τεχνική δικτατορία», στην οποία ο μηχανισμός βίας (το κυρίαρχο τμήμα του 

Στρατού και οι υπόλοιπες ένστολες συμμαχίες του) είχε αυτονομηθεί σε σημαντικό 

βαθμό από όλες τις κοινωνικές δυνάμεις και είχε επιβάλλει τη δική του εξουσία στο 

σύνολο.  

     Το γεγονός όμως, πως η απριλιανή δικτατορία δεν διέθετε μια ολοκληρωμένη 

γενική κοσμοθεωρία δε σημαίνει βέβαια ότι δεν πρόβαλλε και μια σαφή, επίσημη 

(καθεστωτική), πολιτική ιδεολογία (Ιστορία Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΣΤ’, 2000). 

        Στον οικονομικό τομέα, κατά τη διακυβέρνηση της δικτατορίας, οι κρατικές 

δαπάνες αναπροσαρμόστηκαν σημειώνοντας μεγάλη αύξηση του προϋπολογισμού 

στο Υπουργείο Δημοσίας Τάξης, με ποσοστό 40% επιπλέον σε σχέση με 

προηγούμενα έτη αλλά και στο Υπουργείο Εθνικής Αμύνης, το οποίο έφτασε να 

απορροφά το 49,8% των δημοσίων δαπανών. Ως αντιστάθμισμα, σημαντική μείωση 

του προϋπολογισμού σημειώθηκε στο Υπουργείο Παιδείας. Η κακή διαχείριση της 

κυβέρνησης στον οικονομικό και αναπτυξιακό τομέα οδήγησε μέσα σε ελάχιστα 

χρόνια σε τριπλασιασμό του δημοσίου χρέους. Συνοπτικά, οι προσπάθειες της 

κυβέρνησης για οικονομική ανάπτυξη αρκέστηκαν σε κίνητρα για τουριστικές 

επενδύσεις, κατασκευές υδροηλεκτρικών έργων, στήριξη του οικοδομικού τομέα και 

διάφορες φορολογικές διευκολύνσεις στον εφοπλιστικό τομέα. Τέλος, διέγραψε τα 

αγροτικά δάνεια, σε μια προσπάθεια να κερδίσει την υποστήριξη μεγαλύτερης 

μερίδας των Ελλήνων (Βερέμης & Κολιόπουλος, 2006). 

   Ακολούθως το δικτατορικό καθεστώς προχώρησε στην έκδοση διαφόρων 

Αναγκαστικών Νόμων, προκειμένου να προβεί στην εκκαθάριση του διοικητικού και 

δικαστικού μηχανισμού, του σώματος των εκπαιδευτικών και, τέλος των ενόπλων 

δυνάμεων διευκολύνοντας ταυτόχρονα κάτω από ορισμένα «νόμιμα» προσχήματα, 

την αναρρίχηση των δικών του σε όλες τις θέσεις κλειδιά (Φίλος, 1984). 

   Η δικτατορία λοιπόν, χαρακτηρίστηκε από μια τυπική αυταρχικού τύπου και 

αντιδραστικών ιδεολογικών προσανατολισμών, στρατιωτική δικτατορία (Ιστορία 

Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΣΤ’, 2000). 
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Κεφάλαιο 3 
 

Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1964 

 

   Στις εκλογές του 1964 η Ένωση Κέντρου εξασφάλισε την πλειοψηφία και 

σχημάτισε κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Γ. Παπανδρέου, αποτελώντας την 

απαρχή μιας νέας μεταρρυθμιστικής προσπάθειας στην ελληνική εκπαίδευση. 

   Ανάμεσα στα προβλήματα της Ελληνικής Πολιτείας το Εκπαιδευτικό πρόβλημα 

αναδεικνύεται ως το μείζον ζήτημα οποιασδήποτε πολιτικής διακυβέρνησης. Ο Γ. 

Παπανδρέου κατανοώντας πλήρως αυτήν την πραγματικότητα, ανέλαβε ο ίδιος 

προσωπικά το Υπουργείο Παιδείας, δείχνοντας έτσι την αγάπη και το ενδιαφέρον του 

για την παιδεία και την εκπαίδευση των Ελλήνων. Όρισε υφυπουργό τον Λ. Ακρίτα 

και γενικό γραμματέα τον Ε. Παπανούτσο ,έναν από τους πιο εξέχοντες διανοητές της 

εποχής (Τζανή & Παμουκτσόγλου, 1998). 

  Στη Βουλή κατατέθηκαν τρία εκπαιδευτικά νομοσχέδια που αφορούσαν: 

 α) την οργάνωση της Γενικής Εκπαίδευσης πρώτου και δευτέρου βαθμού           

(Στοιχειώδους και Μέσης) σύμφωνα με τον Ν.Δ. 4379/1964, 

 β)  την διαρρύθμιση της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και  

 γ)  τη βελτίωση της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Καραφύλλης, 2002). 

   Η μεταρρύθμιση αφορούσε όλες τις παραπάνω βαθμίδες εκπαίδευσης. Δύο 

σημαντικά μέτρα εθνικής και κοινωνικής σημασίας που λήφθηκαν τότε ήταν: η 

καθιέρωση της δωρεάν εκπαίδευσης στα Δημόσια Σχολεία όλων των βαθμίδων,  

καθώς και η έκταση της υποχρεωτικής φοίτησης σε 9 χρόνια (Φίλος, 1984). 

   Σύμφωνα με το νομοθετικό διάταγμα του 1964 η Στοιχειώδης Εκπαίδευση, που 

αποτελούσε τη στάθμη της βασικής παιδείας, προσέφερε στα Ελληνόπουλα τη βασική 

μόρφωση, η οποία ήταν προσαρμοσμένη στο ψυχικό κόσμο της παιδικής τους 

ηλικίας. Παρεχόταν στο Δημοτικό σχολείο, όπου η φοίτηση ήταν υποχρεωτική και 

εξαετής, ξεκινώντας  από το 6ο μέχρι και το 12ο έτος  της ηλικίας. Απώτερος σκοπός 

του Δημοτικού ήταν να μυήσει τους μαθητές στα δόγματα της Ορθόδοξης 

Χριστιανικής Πίστης, της Ιστορίας και της παράδοσης του Ελληνικού Έθνους 

(Μπουζάκης, 1991). 

   Στο Δημοτικό ορίστηκε ως γλώσσα διδασκαλίας η δημοτική, ενώ κείμενα 

καθαρεύουσας διδάσκονταν μόνο στις δύο τελευταίες τάξεις, με σκοπό την 
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προετοιμασία των μαθητών για το Γυμνάσιο και το Λύκειο, στα οποία η δημοτική και 

η καθαρεύουσα θεωρούνταν ισότιμες. Οι μαθητές που αποφοιτούσαν από το 

Δημοτικό σχολείο μπορούσαν να επιλέξουν την υποχρεωτική φοίτησή τους είτε στο 

Γενικό είτε στο Τεχνικό Γυμνάσιο χωρίς εξετάσεις. Παράλληλα, με την καθιέρωση 

της δωρεάν παιδείας καταργήθηκαν οι επιβαρύνσεις των μαθητών για τα δίδακτρα 

και τα βιβλία και καθιερώθηκαν μαθητικά συσσίτια, με ευθύνη της τοπικής 

αυτοδιοίκησης (Καραφύλλης, 2002). 

   Όσον αφορά τη Μέση εκπαίδευση, που ξεκινούσε από το 13ο μέχρι το 18ο έτος της 

ηλικίας, περιλάμβανε δύο διαδοχικούς τύπους σχολείων, το Γυμνάσιο (Γενικό και 

Τεχνικό) και το Λύκειο. Και στους δύο τύπους σχολείων η φοίτηση ήταν τριετής.  

   Αρχικά, στόχος του Γυμνασίου ήταν να προσφέρει επιμελημένη θρησκευτική και 

ηθική αγωγή. Έδινε την ευκαιρία στους νέους να εκδηλώσουν τα ενδιαφέροντα και 

να αναπτύξουν τις ικανότητές τους, για να πετύχουν με αυτόν τον τρόπο έναν ορθό 

προσανατολισμό στη μετέπειτα ζωή τους. Κύριο μέλημά του ήταν να εκπαιδεύσει 

τους νέους, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, για να μπορέσουν είτε 

να συνεχίσουν τη φοίτησή τους σε ανώτερα σχολεία (Γενικής Επαγγελματικής 

Εκπαίδευσης) είτε να απασχοληθούν σε επαγγέλματα της αρεσκείας τους 

(Μπουζάκης, 2006). 

    Στις τρεις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου είχαν ενιαίο πρόγραμμα με βάση την 

ανθρωπιστική παιδεία. Στις τρεις τελευταίες τάξεις, ιδρύθηκαν μετά από το Βασιλικό 

Διάταγμα τμήματα κλασικής και πρακτικής κατεύθυνσης.  

  Αναλυτικά, στο Γενικό Γυμνάσιο βασικά μαθήματα θεωρούνταν τα Αρχαία 

Ελληνικά, που διδάσκονταν από μεταφράσεις, τα Νέα Ελληνικά, τα Μαθηματικά, οι 

Φυσικές Επιστήμες, η Ιστορία και η ξένη γλώσσα. Ωστόσο, διδάσκονταν και άλλα 

μαθήματα όπως: Μουσική, Γεωγραφία, Στοιχεία Δημοκρατικού Πολιτεύματος και 

επιπλέον για τα κορίτσια στοιχεία οικιακής οικονομίας, νοσηλευτικής και 

παιδοκομίας. 

   Στο Τεχνικό Γυμνάσιο το πρόγραμμα ήταν το ίδιο, με επιπλέον μαθήματα 4 ωρών 

την εβδομάδα, με σκοπό την παροχή περισσότερων θεωρητικών και πρακτικών 

γνώσεων. Το μάθημα των λατινικών καταργείται οριστικά από το Γυμνάσιο και οι 

ώρες του διατίθενται για τη διδασκαλία του μαθήματος της αρχαίας ελληνικής 

γραμματικής.  

    Οι απόφοιτοι του Τεχνικού-Επαγγελματικού Γυμνασίου μπορούν όμως να 

εγγραφούν χωρίς εξετάσεις στις Σχολές Εξειδίκευσης Τεχνιτών, όπου θα αποκτούν 
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την ειδικότητα μηχανοτεχνίτου, ηλεκτροτεχνίτου, οικοδόμου ή όποια άλλη επέλεγε ο 

κάθε μαθητής. Ωστόσο, οι απόφοιτοι του Γενικού Γυμνασίου προκειμένου να γίνουν 

δεκτοί σε αυτές τις σχολές, είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν για ένα έτος τα 

τεχνολογικά μαθήματα που διδάσκονται στη Γ’ τάξη του Τεχνικού Γυμνασίου και να 

φέρουν εις πέρας τις προβλεπόμενες εξετάσεις, για την απόκτηση του αντίστοιχου 

απολυτηρίου (Χατζηστεφανίδης, 2010). 

   Το Λύκειο, με τη σειρά του, που διακρινόταν σε Γενικό, Τεχνικό και στις Σχολές 

Εξειδίκευσης Τεχνιτών, είχε ως σκοπό να ολοκληρώσει την εγκύκλιο παιδεία των 

νέων. Έργο του ήταν να διεγείρει το ενδιαφέρον των μαθητών για τη μελέτη και την 

έρευνα των επαγγελμάτων που επιθυμούσαν να απασχοληθούν, να διευρύνει τους 

συναισθηματικούς και πνευματικούς τους ορίζοντες, καθώς και να καλλιεργήσει το 

ήθος τους (Μπουζάκης, 2006). 

  Για την εγγραφή των μαθητών στο Γενικό ή Τεχνικό-Επαγγελματικό Λύκειο ήταν 

απαραίτητο το απολυτήριο Γυμνασίου και οι επιτυχείς εισαγωγικές εξετάσεις. Στο 

Τεχνικό και Γενικό Λύκειο εγγράφονταν μετά από εισιτήριες εξετάσεις όσοι είχαν 

απολυτήριο τόσο του Τεχνικού όσο και του Γενικού Γυμνασίου. Μετά την φοίτηση 

των μαθητών από το Γενικό και το Τεχνικό-Επαγγελματικό Λύκειο, η μετάβαση στην 

ανώτερη (Παιδαγωγικές Ακαδημίες) και στην ανώτατη βαθμίδα (Α.Ε.Ι.) μπορούσε να 

επιτευχθεί μετά από εισαγωγικές εξετάσεις. Επιπλέον, οι απόφοιτοι του Τεχνικού-

Επαγγελματικού Λυκείου, χωρίς εξετάσεις, είχαν και τη δυνατότητα εγγραφής στη Β΄ 

τάξη των σχολών υπομηχανικών, ανάλογα με την ειδικότητα που είχαν επιλέξει 

(Καραφύλλης, 2002). 

    Το 1965 θεσπίστηκε το «Ακαδημαϊκό Απολυτήριο» που σύμφωνα με την 

εισηγητική έκθεση απέβλεπε στο να «απαλλάξει τα ΑΕΙ από τον δυσβάστακτον 

φόρτον των εισιτηρίων διαγωνισμών, καθώς και τους υποψήφιους φοιτητές από το 

μαρτύριον των κατά την ίδιαν περίοδον πολλαπλών καταπονητικών εξετάσεων εις 

διαφόρους Σχολάς Αθηνών και Θεσσαλονίκης». Η καθιέρωση του Ακαδημαϊκού 

Απολυτηρίου με το νέο τύπο εξετάσεων σε θέματα κοινά για όλα τα ελληνόπουλα 

ανοίγει το δρόμο για την εισαγωγή στα Πανεπιστήμια σε όλα τα ελληνόπουλα, 

ανεξάρτητα από τις κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες κάτω από τις οποίες 

μεγάλωναν (Παγκάκη, 1993). 
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     Το απολυτήριο αυτό ήταν δύο κατευθύνσεων, εκ των οποίων η μια οδηγούσε σε 

σχολές θεωρητικού τύπου (Θεολογική, Φιλοσοφική, Νομική) και η άλλη σε 

πρακτικού τύπου (Φυσικομαθηματική, Ιατρική, Οδοντιατρική, Κτηνιατρική, 

Γεωπονική και Πολυτεχνείο) (Κάτσικας & Θεριανός, 2004). 

    Βέβαια, τα ακαδημαϊκά απολυτήρια και των δύο τύπων είναι ισότιμα για την 

εγγραφή στις υπόλοιπες σχολές, με την προϋπόθεση, όμως, ότι οι υποψήφιοι οι οποίοι 

διεκδικούν την εγγραφή στην Εθνική Ακαδημία Σωματικής Αγωγής, τις 

Παιδαγωγικές Ακαδημίες και τη Σχολή Νηπιαγωγών, θα υποστούν ειδική 

υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία πριν προβούν στις γραπτές εξετάσεις. 

Τα εξεταζόμενα μαθήματα και για τους δύο τύπους Ακαδημαϊκού Απολυτηρίου είναι 

τα ίδια, δηλαδή τα βασικά μαθήματα του Λυκείου: Αρχαία Ελληνικά, Νέα Ελληνικά, 

Μαθηματικά, Φυσική και Ιστορία. Στα εξεταζόμενα μαθήματα προστίθεται και το 

μάθημα των λατινικών για τους υποψήφιους της Θεολογικής, της Φιλοσοφικής και 

της Νομικής Σχολής των Πανεπιστημίων, ενώ το μάθημα της ξένης γλώσσας για τους 

υποψήφιους στα τμήματα Αγγλικών, Γαλλικών, Ιταλικών και Γερμανικών σπουδών 

των Φιλοσοφικών σχολών (Δημαράς, 2013). 

     Με το Ν.Δ. 4379/1964 λαμβάνεται ακόμη πρόνοια για την καλύτερη εκπαίδευση 

των λειτουργών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η φοίτηση στις Παιδαγωγικές 

Ακαδημίες αυξήθηκε από 2 σε 3 έτη. Η προσθήκη αυτή, τρίτου έτους, υποδήλωνε τη 

μέριμνα για την καλύτερη επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση των 

δασκάλων, διαμορφώνοντας παράλληλα το χαρακτήρα και την πνευματική τους 

καλλιέργεια. Επιπλέον, αναμορφώθηκε και εμπλουτίστηκε το αναλυτικό πρόγραμμα 

με νέους κλάδους και περιεχόμενα, έτσι ώστε η μόρφωση που θα παρείχαν τα 

ιδρύματα αυτά στους μελλοντικούς δασκάλους, να ήταν μεγαλύτερη σε έκταση και σε 

βάθος, ανταποκρινόμενα έτσι στις απαιτήσεις της τότε κοινωνίας (Ευαγγελόπουλος, 

1984). 

    Αναλυτικότερα, προστέθηκαν τα Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες, Στοιχεία 

Δημοκρατικού Πολιτεύματος και Κοινωνιολογία. Στο τρίτο έτος σπουδών που 

προστέθηκε, υπήρχαν και μαθήματα επιλογής, για ελαφρά ειδίκευση στον 

ιστορικοφιλολογικό ή φυσικομαθηματικό κύκλο. Επιπλέον, δημιουργήθηκαν νέες 

θέσεις εργασίας και αυξήθηκαν οι μισθοί του διδακτικού προσωπικού (Καραφύλλης, 

2002). 
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    Τέλος, η εφαρμογή του Ακαδημαϊκού Απολυτηρίου, απάλλασσε το προσωπικό των 

Παιδαγωγικών Ακαδημιών από το βαρύ άγχος των εισιτήριων εξετάσεων που το 

διακατείχε. 

    Με το άρθρο 21 του Ν.Δ. 4379 ιδρύθηκε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο με έδρα την 

Αθήνα, σε αντικατάσταση του Εκπαιδευτικού Συμβουλίου. Πρόκειται για μια 

δημόσια υπηρεσία, που υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Έργο 

του ήταν η επιστημονική έρευνα γύρω από τα εκπαιδευτικά προβλήματα στη θεωρία 

και την πράξη, η μετεκπαίδευση του διδακτικού προσωπικού όλων των σχολείων και 

η καθοδήγηση του εποπτικού προσωπικού της εκπαίδευσης για τη σωστή άσκηση 

των καθηκόντων τους (Χατζηστεφανίδης, 2010). 

    Επιπρόσθετα, ευθύνη του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ήταν ο καθορισμός της 

διδακτέας ύλης και των μεθόδων διδασκαλίας στα σχολεία, η οργάνωση της 

διοίκησης των σχολείων, η διοργάνωση εκπαιδευτικών ημερίδων και συνεδρίων και η 

ενημέρωση των εκπαιδευτικών για όλα τα σύγχρονα παιδαγωγικά και σχολικά θέματα 

(Ευαγγελόπουλος, 1984). 

    Εκτός από την ίδρυση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για την αναδιοργάνωση της 

εκπαίδευσης δημιουργούνται και τα ακόλουθα υπηρεσιακά Συμβούλια: «Κεντρικών 

Υπηρεσιακών Συμβουλίων Πρωτοβάθμιας Εκπαιδεύσεως» (Κ.Υ.Σ.Π.Ε.), 

«Δευτεροβάθμιας Εκπαιδεύσεως» (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.), «Επαγγελματικής Εκπαιδεύσεως» 

(Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.), «Συμβούλια Παιδαγωγικών Ακαδημιών» και στα «Συμβούλια της 

Επιλογής Εποπτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και ανάλογα για τη 

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» (Τζανή & Παμουκτσόγλου, 1998). 

    Η μεταρρυθμιστική προσπάθεια του 1964 μπορεί να χαρακτηριστεί ως η 

δυναμικότερη που επιχειρήθηκε ποτέ στην νεοελληνική εκπαίδευση. Παρά τις 

αντιρρήσεις μερικών, είναι γεγονός ότι η εκπαιδευτική αυτή μεταρρύθμιση επέφερε 

σημαντικές αλλαγές, κυρίως στην υποχρεωτική βασική εκπαίδευση και επηρέασε τις 

αντιλήψεις για το τι σήμαινε πραγματικά αυτή. Εξαιτίας, όμως, των πολιτικών 

εξελίξεων η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση δεν είχε διάρκεια, παρά μόνο μερικούς 

μήνες. Η παραίτηση του Γ. Παπανδρέου και η βίαιη κατάληψη της εξουσίας από τη 

χούντα των συνταγματαρχών τον Απρίλιο του 1967, έδωσαν τη χαριστική βολή στην 

αναγεννητική αυτή προσπάθεια του 1964 (Χατζόπουλος, 2003). 
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Κεφάλαιο 4 
 

  Η εκπαίδευση κατά την περίοδο της δικτατορίας (1967-1974) 

 

   Η οριστική ακύρωση της μεταρρύθμισης του 1964 πραγματοποιήθηκε το 1967, 

αμέσως μετά το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου. Οι Συνταγματάρχες, γνωρίζοντας 

καλά πως η εκπαίδευση διαμορφώνει το ήθος και τις αξίες του λαού και προκειμένου 

να μείνουν στις θέσεις που με βία κατέλαβαν, φρόντισαν ώστε να έχουν τον πλήρη 

έλεγχο αυτής. Έτσι, η παρεχόμενη στους νέους παιδεία απέκτησε και πάλι 

κλασικιστικό και θεωρητικό χαρακτήρα, ο οποίος ήταν σύμφωνος με τα 

«ελληνοχριστιανικά ιδεώδη» της δικτατορίας των συνταγματαρχών (Χατζόπουλος, 

2003). 

   Στις πρώτες μέρες της κατάλυσης της δημοκρατίας, με τηλεγραφική διαταγή του 

Υπουργείου Παιδείας διακόπηκε η διδασκαλία του μαθήματος «Στοιχεία 

Δημοκρατικού Πολιτεύματος» που μιλούσε για το δημοκρατικό πολίτευμα, επειδή τα 

περιεχόμενά του δε συμβάδιζαν με τη λογική των συνταγματαρχών. Η κατάργηση 

αυτή από μόνη της αποδεικνύει πόσο νόθος ήταν ο χαρακτήρας του καθεστώτος του 

Γ. Παπαδόπουλου ως «Εθνικής Κυβερνήσεως». Ο δικτάτορας δε γνώριζε ότι η 

υψηλότερη και ευγενέστερη παραγωγή της κλασσικής Ελλάδας ήταν η Δημοκρατία. 

Κύριο μέλημά του ήταν οι μαθητές να μην έχουν τη δυνατότητα να εκφράζουν 

ελεύθερα την άποψή τους, ώστε στην πορεία να προκύψουν αδύναμοι στην άσκηση 

κριτικής. Διέθεσε τις ώρες του παραπάνω μαθήματος για την ανάπτυξη των μαθητών 

στο νόημα και στους σκοπούς της Επανάστασης. Έντονη σημασία, επίσης, έδωσε στο 

τρίπτυχο «Πατρίς-Θρησκεία-Οικογένεια», παραποιώντας όμως την πραγματική ουσία 

αυτών των θεσμών και αξιολόγησε τους δασκάλους με κριτήριο τόσο τα πολιτικά όσο 

και τα κοινωνικά τους φρονήματα (Τζανή & Παμουκτσόγλου, 1998). 

   Η αποσπασματική κατάργηση του συνόλου των μέτρων της μεταρρύθμισης του 

1964 ολοκληρώθηκε με τον Αναγκαστικό Νόμο 129/1967 «Περί οργανώσεως και 

διοικήσεως της Γενικής Εκπαιδεύσεως», ο οποίος ίσχυσε με την έναρξη της σχολικής 

χρονιάς, που ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 1967. Έτσι, η ελληνική εκπαίδευση έκανε 

πάλι βήματα προς τα πίσω, σε χαρακτηριστικά γνωρίσματα πριν από το 1963 

(Δημαράς, 2013).  
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  Αμετάβλητο, ωστόσο, διατηρήθηκε το μέτρο της «δωρεάν παιδείας», η οποία 

επεκτάθηκε με τη γενίκευση της δωρεάν διανομής των διδακτικών βιβλίων και στις 

τρεις βαθμίδες εκπαίδευσης. Ιδιαίτερα, στις δύο πρώτες βαθμίδες οι παρεμβάσεις τη 

δικτατορίας στα θέματα των διδακτικών βιβλίων ήταν βαθιές και αποδείχθηκαν 

μόνιμες. Όλα τα διδακτικά βιβλία που είχε εκδώσει το Υπουργείο αποσύρθηκαν και 

επαναδιατυπώθηκαν τα βιβλία που κυκλοφορούσαν πριν το 1963, με αποτέλεσμα τα 

παιδιά των σχολείων να πέσουν σε φοβερή γλωσσική σύγχυση και αμηχανία. 

Επιπρόσθετα, η δωρεάν παιδεία εκτός της δωρεάν χορήγησης των διδακτικών 

συγγραμμάτων σε όλες τι βαθμίδες εκπαίδευσης, παρείχε κρατική ενίσχυση στα 

σχολικά ταμεία για τις ανάγκες λειτουργίας τους, καθώς και υποτροφίες στους 

μαθητές με καλύτερη επίδοση (Φίλος, 1984). 

   Με τον Α.Ν. 129/19.6.1967 η δημοτική γλώσσα από γλώσσα όλης της εκπαίδευσης, 

σύμφωνα με την μεταρρύθμιση της Ε.Κ., περιορίζεται στις πρώτες τρεις τάξεις του 

Δημοτικού σχολείου, απαλλαγμένη από ακρότητες και ιδιωματισμούς. Στις υπόλοιπες 

τάξεις του Δημοτικού και σε όλη τη Μέση, Ανώτερη και Ανώτατη εκπαίδευση 

διδάσκεται και χρησιμοποιείται η απλή καθαρεύουσα, η οποία ήταν και η επίσημη 

γλώσσα του κράτους (Δημαράς, 2013). 

   Καταργείται επίσης το άρθρο 13 του Ν.Δ. 4379/1964, το οποίο προέβλεπε την 

απόκτηση του ειδικού τίτλου του «Ακαδημαϊκού Απολυτηρίου» ως σύστημα 

εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και στη θέση αυτού καθιερώθηκε, μέσω 

του Α.Ν. 40/1967 ένα σύστημα εισαγωγής με εξεταστική έδρα τα ίδια τα 

Πανεπιστήμια και με περιορισμένο αριθμό υποψηφίων. Ο αριθμός αυτός θα κρινόταν 

με βάση τη γραπτή επίδοση και σε περιπτώσεις αυξημένου ενδιαφέροντος θα 

συνυπολογιζόταν η προτεινόμενη από τον κάθε λυκειάρχη διαγωγή των υποψηφίων, 

όπως το υψηλό φρόνημα, το άμεμπτο ήθος και χαρακτήρας (Κάτσικας & Θεριανός, 

2004). 

   Η Γενική Εκπαίδευση κατά την περίοδο της δικτατορίας περιελάμβανε την 

Δημοτική, τη Μέση και την Επαγγελματική Εκπαίδευση. Παρείχε αγωγή βασισμένη 

στα ιδεώδη του ελληνοχριστιανικού πολιτισμού, αποσκοπώντας να καταστήσει τους 

μαθητές ικανούς να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους ως άνθρωποι και πολίτες, 

ανταποκρινόμενοι στην πολιτική κοινότητα του ελληνικού έθνους, καθώς και στις 

απαιτήσεις της τότε εποχής (Α.Ν. 129 Άρθρο 1 και 2.1). 
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   Η Δημοτική Εκπαίδευση περιλαμβάνει το Νηπιαγωγείο, στο οποίο παρέχεται η 

προσχολική αγωγή και το Δημοτικό σχολείο. Η υποχρεωτική φοίτηση στο Δημοτικό 

μειώθηκε από τα 9 στα 6 χρόνια. Δεν απέβλεπε στη διδασκαλία της γραφής, 

ανάγνωσης και αριθμητικής, αλλά στην ανάπτυξη και εξέλιξη των δεξιοτήτων των 

μαθητών, όσο τους επέτρεπε βέβαια η ηλικία τους, καθώς και να νιώσουν μέσα τους 

την αγάπη και την πίστη προς την πατρίδα, και να εισαχθούν στον ηθικό τρόπο ζωής. 

Κύριο μέλημα στο Δημοτικό σχολείο ήταν η καλλιέργεια του πατριωτισμού των 

μαθητών. Στην προσπάθεια αυτή συνέβαλε και  το μάθημα της Ιστορίας, το οποίο 

σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα εκείνης τη εποχής, δεν προοριζόταν για την 

καλλιέργεια της κριτικής σκέψης, αλλά επεδίωκε τη συναισθηματική έξαρση των 

μαθητών. Ως φρονηματιστικό μάθημα, προσπαθούσε να καλλιεργήσει το “Εθνικό 

Είναι” στους μαθητές και να συμβάλλει στην ανάπτυξη των πνευματικών τους 

δυνάμεων. 

  Εξίσου σημαντικό φρονηματιστικό μάθημα αποτελούσαν και τα Θρησκευτικά. 

Σύμφωνα με τον Α.Ν. 625/1972: «Ο Ελληνόπαις πρέπει να καταστή εν τω Δημοτικώ 

ακόμη Σχολείω ‘δρων Χριστιανός». Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με το μάθημα των 

Θρησκευτικών, μέσω του οποίου καλλιεργούνταν το Ελληνοχριστιανικό Ιδεώδες,  

δηλαδή η πίστη στον Θεό, η προσήλωση των μαθητών στην Εθνική Ιδέα και η 

υπακοή τους στις αρχές (Α.Ν. 625/1972). 

  Το μάθημα της Μουσικής αποτελούσε επίσης σημαντικό κομμάτι της εκπαίδευσης 

στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Βασιλικού 

Διατάγματος 218/1969, το μάθημα της Μουσικής είχε ως σκοπό «…την εξευγένισιν 

της ψυχής, την γέννησιν χαράς και ψυχικής ευφορίας, την καλλιέργειαν του μουσικού 

αισθητηρίου των μαθητών όλως ιδιαιτέρως, την δια δημωδών ασμάτων, πατριωτικών 

εμβατηρίων, θρησκευτικών ύμνων και άλλων καταλλήλων παιδικών ασμάτων, 

δημιουργίαν υγιών μουσικών βιωμάτων, προφυλασσόντων από διάβρωσιν του 

μουσικού αισθήματος των Ελληνοπαίδων». Με αυτό τον τρόπο, προάγοντας «…το 

κοινωνικόν, θρησκευτικόν και εθνικόν φρόνημα, παιδαγωγεί τους μαθητάς εις 

πολίτας, συναισθανομένους ότι είναι συνδεδεμένοι εις εν όλον και ανήκουν εις την 

αυτήν Πατρίδα». 

  Το Βασιλικό Διάταγμα, με τη μορφή γενικής παρατήρησης μέσα στο ίδιο άρθρο, 

ζητούσε ως απαραίτητο προσόν από τους δασκάλους τη γνώση ενόργανης μουσικής 

αλλά και την καλλιφωνία. Για πρώτη φορά, όπως εφαρμόστηκε και στις 
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Παιδαγωγικές Ακαδημίες, τα σχολεία καλούνταν να εφοδιαστούν με «ραδιοπικάπ ή 

μαγνητόφωνα και δίσκους», τα οποία θα χρησιμοποιούσαν στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, στα διαλλείματα, στις σχολικές γιορτές και στις εκδρομές (Β.Δ. 702 

‘Φ.Ε.Κ. 218’/1969). 

   Μεταξύ των άλλων, και όσον αφορά τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, επανήλθαν οι 

εισαγωγικές εξετάσεις για το Γυμνάσιο, ώστε να μην είναι πια εύκολη η συνέχιση των 

σπουδών στα σχολεία της Μέσης Παιδείας. Επίσης, η διάκριση των σχολείων της 

Μέσης Εκπαίδευσης σε «Γυμνάσια» και «Λύκεια» έπαψε και γυρίσαμε ξανά στο 

μονολιθικό τύπο του εξάχρονου Γυμνασίου. Με απόφαση του YΠEΠΘ το Γυμνάσιο 

χωρίστηκε σε δύο τριετείς κύκλους, τον κατώτερο και τον ανώτερο. Ο ανώτερος 

χωριζόταν σε τμήματα δύο βασικών κατευθύνσεων: 

 α) της Θεωρητικής, με βασικά στοιχεία της ανθρωπιστικής (ουμανιστικής) παιδείας, 

στην οποία περιλαμβάνονταν η Λατινική γλώσσα και Γραμματεία και  

 β) της Θετικής, με βασικά μαθήματα τα Μαθηματικά και Θετικές Επιστήμες. 

    Στις τρεις πρώτες τάξεις του Γυμνασίου (κατώτερος κύκλος) συνεχίζεται η 

διδασκαλία της γραμματικής και της σύνταξης της απλής καθαρεύουσας, ενώ στις 

τρεις ανώτερες τάξεις (ανώτερος κύκλος) διδάσκεται σε βάθος η γραμματική και η 

σύνταξη της Αττικής διαλέκτου σε συνάρτηση με  την εξέλιξη της ελληνικής 

γλώσσας.  

     Αξιοσημείωτη είναι και η κατάρτιση του νέου ωρολογίου προγράμματος του 

εξατάξιου πλέον Γυμνασίου, στο οποίο κυρίαρχη θέση είχαν τα θεωρητικά μαθήματα. 

Χαρακτηριστικό ήταν η αύξηση του εβδομαδιαίου χρόνου διδασκαλίας των Αρχαίων 

Ελληνικών και μείωση του εβδομαδιαίου χρόνου διδασκαλίας των Νέων Ελληνικών 

και των Μαθηματικών. Τα Αρχαία Ελληνικά διδάσκονται 44 ώρες τη βδομάδα, ενώ 

ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη γραμματική, το συντακτικό, τους κανόνες και τις 

εξαιρέσεις του.  

   Aκολούθησε το Αναλυτικό Πρόγραμμα του 1969 και το Αναλυτικό Πρόγραμμα του 

1973. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα του 1969, χωρίς να διαφοροποιείται αισθητά από το 

πρόγραμμα του 1967, χαρακτηρίστηκε από τη μείωση των εβδομαδιαίων ωρών 

διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών (στο πρόγραμμα του 1969 κατείχαν το 15,6% 

των ωρών και στο πρόγραμμα του 1966 17%) από την αύξηση των Μαθηματικών 
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(στο πρόγραμμα του 1969 κατείχαν το 15% των ωρών και στο πρόγραμμα του 1966 

14%) και των Φυσικών Επιστημών (στο πρόγραμμα του 1969 κατείχαν το 14% των 

ωρών και στο πρόγραμμα του 1966 12%).  

    Τα Θρησκευτικά, Φιλοσοφικά, Ιστορία και Γεωγραφία (κοινωνικά μαθήματα) 

εμφανίζονται στο πρόγραμμα του 1969, όπου κατείχαν το 20% των ωρών της 

εβδομαδιαίας διδασκαλίας. Στα προγράμματα του 1967 και 1969 καταργήθηκαν τα 

μαθήματα "Στοιχεία Οικονομικής Επιστήμης" και "Στοιχεία του Δημοκρατικού 

Πολιτεύματος". Πρόκειται για μια συνεχή προσπάθεια του καθεστώτος να ελέγχει το 

εσωτερικό του σχολικού μηχανισμού και να αποτρέψει παρεκκλίσεις από τις 

ιδεολογικές γραμμές που προσδιόρισε (Μπουζάκης, 2006). 

   Ανάμεσα στις αλλαγές που επέφερε το πολιτικό σύστημα κατά  την περίοδο 1967-

1974 στην Ελλάδα, ήταν η προσπάθεια στρατιωτικοποίησης της Φυσικής Αγωγής και 

του Αθλητισμού. Επιχειρήθηκαν σημαντικές αλλαγές-προσθήκες στα αναλυτικά και 

ωρολόγια προγράμματα Φυσικής Αγωγής (Γυμναστικής) των σχολείων.  

    Η Γυμναστική στο σχολείο, ως προς τα περιεχόμενα υπαναχώρησε στα δεδομένα 

που χρησιμοποιούνταν πριν το 1964, προσανατολίστηκε δε στην καλλιέργεια της 

πειθαρχίας (μέσω της Ενόργανης Γυμναστικής), την μερική στρατιωτικοποίηση των 

μαθητών μέσω των ασκήσεων πυκνής τάξης και την καλλιέργεια του ομαδικού 

πνεύματος μέσω των αθλοπαιδιών. Οι υποστηρικτές της Παιδαγωγικής Γυμναστικής 

στράφηκαν προς την Ενόργανη Γυμναστική, η οποία αυτή την εποχή είχε διεθνή 

προβολή λόγω ταλαντούχων αθλητών και αθλητριών και πιθανότατα αποτέλεσε την 

περισσότερο αποτελεσματική αθλητική δραστηριότητα, προκειμένου να προωθηθεί η 

επιθυμητή, για εκείνη την εποχή, πειθαρχία και ευταξία. Έτσι, οργανώθηκαν πολλές 

σχετικές εκδηλώσεις, σεμινάρια και αγώνες, με στόχο να επικρατήσει αυτού του 

είδους η γυμναστική στη σχολική Φ.Α. Το καθεστώς έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στις 

γυμναστικές επιδείξεις καθορίζοντας με κάθε λεπτομέρεια το τελετουργικό της 

διεξαγωγής τους (Λάμπρου, κ.ά., 2017). 

   Όσον αφορά τον εξωσχολικό αθλητισμό, κατά την περίοδο 1967-1974, υιοθετήθηκε 

το σλόγκαν «κάθε πόλη και στάδιο, κάθε χωριό και γυμναστήριο» και εκπονήθηκε 

μεγαλεπήβολο πρόγραμμα, στο οποίο περιλαμβάνονταν κατασκευή αθλητικών 

εγκαταστάσεων και η διοργάνωση πολυέξοδων αθλητικών θεαμάτων. Επιχειρήθηκε ο 

πλήρης έλεγχος της διοίκησης του αθλητισμού με τη στελέχωση ομοσπονδιών και 
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συλλόγων από πρόσωπα αποδεκτά από το καθεστώς ενώ μέσω των κυβερνητικών 

επιτρόπων το καθεστώς επεδίωξε την ασφυκτική εποπτεία όλων των σωματειακών 

δραστηριοτήτων. 

    Οι κυβερνώντες προσπάθησαν να οδηγήσουν το λαό στα γήπεδα, προκειμένου να 

προπαγανδίζουν το ίδιο τους το σύστημα και να αποκτήσουν οι ίδιοι τη δημοσιότητα 

μέσω μαζικών αθλητικών εκδηλώσεων. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στο ποδόσφαιρο, 

που την εποχή εκείνη ήταν το λαοφιλέστερο άθλημα. Το ποδόσφαιρο όμως υπέστη 

αρκετές διαφοροποιήσεις. Μειώθηκαν σε αριθμό αθλητικά–ποδοσφαιρικά σωματεία 

(που προήλθαν από συγχωνεύσεις παλαιότερων, ηθελημένες είτε εξαναγκαστικές) και 

δημιουργήθηκαν πρωταθλήματα µε βάση τις πρωτεύουσες των νομών, κάτι που 

καθιστούσε τις διοργανώσεις ολοκληρωτικά ελεγχόμενες. Πολλές αθλητικές επιτυχίες 

σε ατομικό ή ομαδικό επίπεδο, προβλήθηκαν ιδιαίτερα από το καθεστώς, το οποίο 

επεδίωκε μάλιστα να δίδει στις επιτυχίες αυτές μια εθνική-ελληνική διάσταση.  

     Ο ιδεολογικός έλεγχος ιδιαίτερα των νέων επιχειρήθηκε μεθοδευμένα μέσω των 

οργανώσεων νέων (άλκιμοι), μια οργανωμένη εθνικο-παιδαγωγική προσπάθεια με 

στρατιωτική συγκρότηση και προπαίδευση, η οποία στόχευε στον προσεταιρισμό και 

τον πλήρη έλεγχό τους (Γιαννακόπουλος, 2016). 

    Ο προσανατολισμός στην κλασική παιδεία αποτέλεσε ιδεολογικά μονόδρομο για 

τη δικτατορία το 1967, η μεταστροφή αυτή  μάλιστα φάνηκε και στην Ανώτερη 

Εκπαίδευση. Το 1970 λόγω της παγκόσμιας τεχνολογικής εξέλιξης και  η δικτατορία  

προσπαθώντας να δείξει ότι συμβαδίζει με τις παγκόσμιες οικονομικές εξελίξεις, η 

δικτατορία υπέγραψε σύμβαση με την Διεθνή Τράπεζα για την παροχή δανείου 13,8 

εκατομμυρίων δολαρίων, για την ίδρυση των Κ.Α.Τ.Ε.Ε. Λόγω της παγκόσμιας 

τεχνολογικής εξέλιξης λοιπόν, και κατόπιν «επείγουσας ανάγκης», με το Ν.Δ. 

652/1970 «Περί Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής Εκπαιδεύσεως» ιδρύθηκαν τα 

Κ.Α.Τ.Ε.Ε, τα οποία θα παρείχαν εξειδικευμένη κατάρτιση για την επιχειρηματική 

δραστηριότητα, την γεωργία, την επεξεργασία τροφίμων, την υγεία και τους κλάδους 

κατασκευών. Ταυτόχρονα τα K.A.T.E.Ε θα αποτελούσαν μια εναλλακτική διέξοδο 

έναντι των Πανεπιστημίων. Απώτερος στόχος της ίδρυσης αυτών των σχολών ήταν η 

παραγωγή μεσαίων στελεχών για να καλύψουν τις ανάγκες της κοινωνικοοικονομικής 

ανάπτυξης, με σκοπό την πλήρη ενσωμάτωση της Ελλάδας στο διεθνή καπιταλιστικό 

καταμερισμό εργασίας (Ν.Δ. 652/1970). 
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   Η χούντα θα συνάψει ένα ακόμη δάνειο πολλών εκατομμυρίων δολαρίων, με 

πρόφαση την βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης. Στην πραγματικότητα έχουμε 

την υπακοή της χούντας στην Διεθνή Τράπεζα και στις πολυεθνικές εταιρείες, οι 

οποίες απέβλεπαν σε προγράμματα επενδύσεων στο πρόσφορο τότε κλίμα της 

Ελλάδας, όπου απουσίαζε κάθε ίχνος πολιτικής ελευθερίας. Έτσι, ιδρύθηκαν οι 

Σχολές Εργατοτεχνιτών του ΟΑΕΔ και μια κατευθυνόμενη Τεχνική Επαγγελματική 

Εκπαίδευση, η Τ.Ε.Ε. . Ωστόσο, οι σχολές αυτές δεν απέκτησαν ποτέ κανένα κύρος 

(Τζανή & Παμουκτσόγλου, 1998). 

   Σύμφωνα με το Ν.Δ. 652/1970, το  ενός έως τριών ετών εκπαιδευτικό πρόγραμμα 

των διαφόρων Κ.Α.Τ.Ε.Ε. θα παρήγαγε «τεχνικά στελέχη ανωτέρου επιπέδου», τα 

οποία θα συνέβαλλαν στην «προαγωγή της Εθνικής Οικονομίας». Σύμφωνα με το 

δικτάτορα Γ. Παπαδόπουλο αν δεν γινόταν αυτή η ενέργεια, αποτέλεσμα θα ήταν να 

«ανατραπώμεν ως κοινωνία» (Μπουζάκης, 2002). 

   Οι σχολές (Ανώτερης Τεχνικής Εκπαίδευσης) θα αποτελούσαν την ενδιάμεση 

Τεχνική-Επαγγελματική Εκπαιδευτική βαθμίδα μεταξύ της Μέσης Τεχνικής βαθμίδας 

και της Ανώτατης επιστημονικής, χωρίς να κατατάσσονται όμως στην ανώτατη 

εκπαίδευση (Κάτσικας & Θεριανός, 2004). 

   Το Αναλυτικό Πρόγραμμα του 1973, κάτω από το πρίσμα και των πορισμάτων της 

"Επιτροπής  Παιδείας" που συστάθηκε, χαρακτηρίζεται από ένα τεχνοκρατικό 

πνεύμα, αν και δεν ανταποκρίνονταν πλήρως στις προτάσεις της "Επιτροπής".  

   Το μάθημα της Μουσικής στην Δ' και E' τάξη ήταν προαιρετικό και προσέφερε τη 

δυνατότητα στους μαθητές και τις μαθήτριες το δικαίωμα επιλογής μεταξύ του 

μαθήματος των Λατινικών και των Τεχνικών. Το μάθημα της "Αγωγής του Πολίτη" 

και τα "Στοιχεία Επαγγελματικού Προσανατολισμού" ενοποιήθηκαν σε ένα μάθημα. 

Βέβαια, το Αναλυτικό Πρόγραμμα του 1973 δεν οριστικοποιήθηκε και τελικά 

αποσύρθηκε (Ανδρέου, 1999). 

   Όσον αφορά την μετεκπαίδευση δασκάλων και καθηγητών, καταργήθηκε το τρίτο 

έτος σπουδών στις Παιδαγωγικές Ακαδημίες και ιδρύθηκαν Διδασκαλεία Δημοτικής 

και Μέσης Εκπαίδευσης . Στα τέλη του 1967-1968 δημιουργήθηκε στην Αθήνα το 

«Διδασκαλείον Δημοτικής Εκπαιδεύσεως», το οποίο απευθύνονταν σε δασκάλους για 

την περαιτέρω επιμόρφωσή τους πάνω στα νέα εκπαιδευτικά ζητήματα. Η 
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μετεκπαίδευση ήταν διετής, ενώ τα σχετικά με τη λειτουργία και τη σύστασή του 

καθορίζονταν με Βασιλικά Διατάγματα έπειτα από πρόταση Υπουργών Εθνικής 

Παιδείας και Θρησκευμάτων και Οικονομικών και μετά την έγκριση του Ανώτατου 

Εκπαιδευτικού Συμβουλίου.  

  Έτσι, λόγω χάρη, με τον Α.Ν. 40/19.6.1967 και 50/24.6.1967 καταργήθηκε το 

Ακαδημαϊκό Απολυτήριο, που προέβλεπε την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση χωρίς εξετάσεις και παράλληλα η «κυβέρνηση» κατάργησε το 

Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ως «διαβρωτικό θεσμό», αντίστοιχα. Παράλληλα, 

καθιέρωσε αντί της δημοτικής την «απλή καθαρεύουσα» ως όργανο γραπτής και 

προφορικής έκφρασης διδασκόντων και διδασκόμενων. Το νέο Ωρολόγιο Πρόγραμμα 

του 1967, που δημοσιεύτηκε λίγο αργότερα με Υπουργική Απόφαση, ήταν 

διαμορφωμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να δίνεται βαρύτητα κυρίως στην κλασική 

παιδεία, αλλά και να αποτρέπει την διαπαιδαγώγηση των υποψηφίων δασκάλων 

σχετικά με τη «νεοελληνική πολιτική, οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική   

πραγματικότητα» (Δημαράς, 2013). 

    Με  το Ν.Δ 842/1971 ρυθμίστηκαν σε νέα βάση όλα τα θέματα που σχετίζονταν με 

την λειτουργία των Π.Α., από τα προγράμματα διδασκαλίας και τα διδακτικά βιβλία 

μέχρι οργανωτικά και διοικητικά θέματα. Ωστόσο και το διάταγμα αυτό κινείται στα 

ίδια πλαίσια με τον Α.Ν. 129/1967, αφού το δικτατορικό καθεστώς γνώριζε καλά ότι 

μια ουσιαστική αναδιοργάνωση των Π.Α., εγκυμονούσε κινδύνους για την πολιτική 

και την ιδεολογία του καθεστώτος, ενώ αντίθετα η υποβάθμιση του δασκάλου με τη 

διετή φοίτηση στις Π.Α. και την εσκεμμένη μισθολογική και βαθμολογική καθίζηση 

το εξυπηρετούσαν αφάνταστα (Βασιλού-Παπαγεωργίου, κ.ά.,1994). 

     Η Υπουργική Απόφαση με αριθμό 154319/11.11.1967 επέφερε αλλαγές στη 

Αναλυτικό Πρόγραμμα. Καταργήθηκαν μαθήματα, τα οποία ήταν μάλιστα 

απαραίτητα για την κατάρτιση των δασκάλων, όπως τα μαθήματα: «Κοινωνιολογία», 

«Στοιχεία του Δημοκρατικού Πολιτεύματος και του Δικαίου», «Εισαγωγή εις την 

Οικονομικήν» και «Ψυχολογία των Ατομικών Διαφορών», το δε μάθημα των 

«Ελληνικών» προσαρμόστηκε στην καθαρεύουσα (Ευαγγελόπουλος, 1991). 

     To 1971, με το Β.Δ. 345/1971 η δικτατορία προχώρησε σε κατάργηση των 

Παιδαγωγικών Ακαδημιών: Μαρασλείου Αθηνών, Ραλλείου Πειραιώς, 

Θεσσαλονίκης, Καρδίτσας και Ρόδου και τις συγχώνευσε αντιστοίχως με τις 
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Παιδαγωγικές Ακαδημίες: Λαμίας, Τρίπολης, Φλώρινας, Λάρισας και Ηρακλείου 

Κρήτης (Βασιλικό Διάταγμα 345 ‘ΦΕΚ 97’ της 18ης Μαΐου 1971). 

    Σύμφωνα με την κυβέρνηση, η απόφαση αυτή πάρθηκε για λόγους αποκέντρωσης, 

όμως υπήρξαν και διαφορετικές γνώμες που τη συνέδεσαν με λόγους πολιτικούς. Η 

κυβέρνηση παρακώλυε τους δασκάλους αποτρέποντας την μόρφωσή τους σε αστικά 

κέντρα προς αποφυγή αναπτύξεως προοδευτικών πολιτικών πεποιθήσεων. Η 

κυρίαρχη αντίληψη στους δύσπιστους κύκλους ήταν πως ο δάσκαλος, όντας 

μορφωμένος, ως «κήρυκας της ελευθερίας» ήταν ο μόνος ο οποίος θα μπορούσε να 

υπονομεύσει τη δικτατορία. Λιγότερο έντονες κριτικές υποστήριζαν πως η ενέργεια 

αυτή θα δημιουργούσε αδιέξοδα στην ήδη προβληματική υπόσταση της εκπαίδευσης 

(Σκούρα, 1997). 

    Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει ο Ε. Παπανούτσος η δικτατορία κυνήγησε το 

δάσκαλο γιατί «ήξερε πάρα πολύ καλά ποιος μπορεί να την υπονομεύσει. Δεν θα την 

υπονόμευε ο συνωμότης αξιωματικός, αλλά ο δάσκαλος, ο κήρυκας της ελευθερίας, 

Έτσι, όσα λιγότερα γράμματα ήξερε ο δάσκαλος τόσο καλύτερα ήταν γι’ αυτούς» 

(Σκούρα, 1997). 

   Λίγους μήνες μετά την ψήφιση του Ν.Δ.842/1971 με απόφαση του δικτάτορα Γ. 

Παπαδόπουλου συγκροτείται Επιτροπή Παιδείας. Σκοπός της Επιτροπής ήταν να 

εξετάσει το σύνολο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της χώρας και συγκεκριμένα 

τα πλαίσια της Γενικής Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής, την Ανώτατη Εκπαίδευση 

και ορισμένα ειδικότερα εκπαιδευτικά θέματα (Νούτσου, 1979). 

   Το Νοέμβριο του ίδιου έτους σχηματίστηκαν ειδικές επιτροπές στα πλαίσια της 

παραπάνω επιτροπής. Μεταξύ των άλλων θεμάτων που απασχόλησαν τις ειδικές 

επιτροπές ήταν και η διαβάθμιση των Π.Α., αν δηλαδή θα εντασσόταν οι Π.Α. στην 

Ανώτατη ή στην Ανώτερη Εκπαίδευση. Αν και η Επιτροπή Παιδείας πρότεινε την 

προσθήκη του 3ου έτους φοίτησης στις Π.Α., η πρόταση αυτή «ναυάγησε» και δεν 

εφαρμόστηκε ποτέ (Πορίσματα Επιτροπής Παιδείας 1971-1973). 
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  4.1  Οι Επιθεωρητές 
 

     Προκειμένου το δικτατορικό καθεστώς να ελέγξει τους εκπαιδευτικούς, 

συγκρότησε ένα σώμα επιθεωρητών με το Ν.Δ. 651/1970. Οι επιθεωρητές 

πραγματοποιούσαν την αξιολόγηση μια φορά το χρόνο συμπληρώνοντας την 

«Έκθεση Υπηρεσιακής Ικανότητας», η οποία αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι του 

προσωπικού φακέλου των εκπαιδευτικών. Η αξιολόγηση, όπως φαίνεται παρακάτω, 

αφορούσε το 138 Νομοθετικό Διάταγμα 651 της 29ης Αυγούστου του 1970. Η 

αξιολόγηση αφορούσε κυρίως το ήθος και την αφοσίωση των εκπαιδευτικών στο 

πολίτευμα και όχι τη διδακτική τους ικανότητα. Με το νομοθετικό διάταγμα 

651/1970 «Περί οργανώσεως της γενικής εκπαιδεύσεως και διοικήσεως του 

προσωπικού αυτής» συγκροτείται λοιπόν, ένα ολόκληρο σώμα «πραιτοριανών» με 

στόχο να ελεγχθεί η εργασία του εκπαιδευτικού στο σχολείο και η ιδιωτική του ζωή 

(Κάτσικας, κ.ά., 2007). 

      Η αξιολόγηση των επιθεωρητών αφορούσε ουσιαστικά τη διδακτική ικανότητα 

του εκπαιδευτικού μόλις κατά το 1/6. Τα υπόλοιπα 5/6 είχαν σχέση με τα πολιτικά 

φρονήματα του εκπαιδευτικού και κατά πόσο υποταγμένος ήταν στο καθεστώς, 

καθώς και λαμβάνανε υπόψη τους την επίσημη εκπαιδευτική πολιτική του. Εκτός από 

τις επισκέψεις στο σχολείο και τις σχολικές αίθουσες, οι επιθεωρητές έπαιρναν 

πληροφορίες για τα πολιτικά φρονήματα και την εξωσχολική δράση του 

εκπαιδευτικού από τους διευθυντές, από άλλους εκπαιδευτικούς του σχολείου, καθώς 

και από τους χωροφύλακες και γενικά από όλον τον παρακρατικό μηχανισμό που είχε 

στήσει η χούντα (Κάτσικας, κ.ά., 2007). 

   Για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών χρησιμοποιούνται μια σειρά από όργανα: o 

διευθυντής του σχολείου, ο επιθεωρητής, ο νομαρχιακός επιθεωρητής, ο γενικός 

επιθεωρητής και τέλος ο εκπαιδευτικός σύμβουλος. Την εποχή αυτή, πολλοί 

επιθεωρητές τίθενται σε διαθεσιμότητα και φυσικά πολλοί δάσκαλοι, οι οποίοι 

τολμούν να αντισταθούν σε οτιδήποτε. 

     Ο επιθεωρητής σχολιάζει σε όλες τις εκθέσεις αν ο δάσκαλος παρουσιάζει «έφεσιν 

προς διέρυνσιν της μορφώσεώς του, αν επιδίδεται συνεχώς εις ευρείας μελέτας». Οι 

εκπαιδευτικοί που αξιολογήθηκαν χαρακτηρίστηκαν από «επαρκείς» ως «ικανοί» και 
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«άρτιοι». Και αυτή την περίοδο διαπιστώνεται σύνδεση των ετών προϋπηρεσίας με τη 

μόρφωση.  

     Είναι ευδιάκριτο ότι τα πάντα πρέπει να εξελίσσονται σύμφωνα με τη θέληση των 

συνταγματαρχών, οι οποίοι εστιάζουν στο τρίπτυχο «Πατρίδα-Θρησκεία-Οικογένεια» 

και αξιολογούν τον εκπαιδευτικό σύμφωνα με το κατά πόσο οι ενέργειές του 

βρίσκονται προς την κατεύθυνση που επιτάσσει το καθεστώς. 

  Το καθεστώς επαινεί και επικροτεί τους εκπαιδευτικούς που μεριμνούν για τον 

τακτικό εκκλησιασμό των μαθητών και ενδιαφέρονται για τον «Εθνικόν 

φρονηματισμόν και την καλλιέργειαν χριστιανικής συνειδήσεως εις τους μαθητάς και 

τους κατοίκους». Ο διευθυντής πολλές φορές είχε την υποχρέωση να ελέγχει και να 

υποχρεώνει τους συναδέρφους τους δασκάλους σε εκκλησιασμό και αυτό, μάλιστα 

«είχε τον απώτερο σκοπό του, να μην υπάρχουν αμοιβαίες σχέσεις εμπιστοσύνης και 

σεβασμού μεταξύ των εκπαιδευτικών» (Καραφύλλης, 2002). 

  Παράλληλα, ο χαρακτήρας των δασκάλων, ο τρόπος ζωής τους καθώς και η 

εμφάνισή τους είναι στοιχεία που δεν ξεφεύγουν από την προσοχή του επιθεωρητή. 

Φαίνεται πως οι επιθεωρητές ήθελαν το δάσκαλο ακόμα και ενδυματολογικά 

συγκρατημένο από επιρροές που δε συμφωνούν με αυταρχικές και απολυταρχικές 

αρχές και απόψεις (Καραφύλλης, 2002). 

   Ο διευθυντής του σχολείου υπογράφει το ειδικό έντυπο ως αξιολογητής και ο 

επιθεωρητής ως «Γνωματεύων». Φαίνεται λοιπόν πως δεν ήταν δυνατόν να υπάρξουν 

σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ διευθυντή και δασκάλων. Ο διευθυντής είναι 

και ουσιαστικά ο αξιολογητής των δασκάλων και ο έλεγχος των δασκάλων πιο 

εντατικός (Μήλα, 2008). 
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Κεφάλαιο 5 
 

 Μεθοδολογία έρευνας 

5.1 Σκοπός και στόχοι της έρευνας 
 

   Βασικός σκοπός αυτής της ερευνητικής προσπάθειας είναι η διερεύνηση των 

εμπειριών και των βιωμάτων, όσον αφορά την εκπαίδευση των ανθρώπων, που 

έζησαν κατά τη διάρκεια των Απριλιανών χρόνων (1967-1974). Οι επιμέρους στόχοι 

της έρευνας είναι:  

α) να ερευνηθεί κατά πόσο η φοίτηση των μαθητών στο σχολείο κατά την περίοδο 

αυτή υπήρξε συστηματική ή όχι και γιατί,  

β) να καταγραφούν τα μαθήματα που διδάσκονταν και τα σχολικά εγχειρίδια που 

χρησιμοποιούνταν,  

γ) να καταγραφούν το είδος των σχολείων που υπήρχαν κατά την περίοδο της 

δικτατορίας, η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων,  

δ) να μελετηθεί η ένδυση των μαθητών και η συμπεριφορά τους εκείνη την περίοδο. 

 

 

5.1.1  Ερευνητικά Ερωτήματα 
 

Tα ερευνητικά ερωτήματα στα οποία θα εστιάσει η παρούσα έρευνά μας είναι τα 

εξής: 

 Ποια η εκπαίδευση που υποχρεούνταν να ακολουθήσουν οι μαθητές της 

Απριλιανής Δικτατορίας; 

 Ποιο το περιεχόμενο της εκπαίδευσης που λάμβαναν οι μαθητές την Περίοδο 

της Απριλιανής Δικτατορίας; 

 Ποια ενδυμασία κυριαρχούσε στο σχολείο αλλά και έξω από αυτό κατά τα 

χρόνια της Απριλιανής Δικτατορίας; 



44 
 

 Ποια η διασκέδαση των μαθητών κατά τα χρόνια της Απριλιανής 

Δικτατορίας; 

 Τι περιλάμβανε η Τριτοβάθμια εκπαίδευση εκείνης της περιόδου; 

 

5.1.2 Δείγμα έρευνας  
 

   Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτέλεσαν επτά άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών, 

οι οποίοι φοίτησαν στο σχολείο τα χρόνια της δικτατορίας. Όλοι συμμετείχαν 

εθελοντικά και με πλήρη επίγνωση του περιεχομένου της συνέντευξης. 

Προσπαθήσαμε μέσω της συνέντευξης να αναπτύξουμε μια άνεση και οικειότητα με 

τους συμμετέχοντες, έτσι ώστε να καταγραφούν αυθεντικές αντιδράσεις. Επιπλέον, 

προσπαθήσαμε να μην υπάρχει κλίμα άγχους, πίεσης και αμηχανίας για να 

καταγράψουμε γνήσιες απαντήσεις από τους συνεντευξιαζόμενους. Γενικά, 

επιχειρήσαμε να είμαστε αντικειμενικές και να μην κατευθύνουμε τους 

συνεντευξιαζόμενους. 

   Ο χώρος και ο χρόνος που πραγματοποιήθηκαν οι συνεντεύξεις δεν ήταν 

συγκεκριμένος, καθώς προείχε να εξυπηρετούν τα άτομα που εθελοντικά συμμετείχαν 

στη συνέντευξη και να τους κάνει να νιώθουν άνετα. Όλες οι συνεντεύξεις λήφθηκαν 

δια ζώσης σε οικείο χώρο των συμμετεχόντων. Ο χρόνος που απαιτήθηκε για κάθε 

συνέντευξη ήταν κατά μέσο όρο 35-40 λεπτά. 

    Το δείγμα είναι σκόπιμα επιλεγμένο, συνεπώς δεν αποτελεί ένα δείγμα 

πιθανοτήτων, ούτε είναι αντιπροσωπευτικό του γενικού πληθυσμού, καθώς θέλαμε να 

απευθυνθούμε σε συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων με άξονα την περίοδο φοίτησής 

τους στην εκπαίδευση. Η δειγματοληψία είναι στρωματοποιημένη αναλογική, διότι η 

ομάδα του δείγματος περιλαμβάνει άτομα του πληθυσμού, που ανήκουν σε 

ομοιογενείς ομάδες. Επιπρόσθετα, δεν είχαν δοθεί διευκρινίσεις των σκοπών της 

έρευνας, στην οποία θα συμμετείχαν, ώστε να μην επηρεαστεί ή προκαταληφθεί το 

δείγμα.  
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5.1.3  Μέθοδος καταγραφής των στοιχείων 
 

   Η μέθοδος της έρευνας, που επιλέχθηκε να αναπτυχθεί, είχε τα τυπικά 

χαρακτηριστικά της ποιοτικής έρευνας. Σύμφωνα με τον Πίερρο (2000): «τα βασικά 

μέσα συλλογής στοιχείων είναι η παρατήρηση και η συνέντευξη». Αυτή η επιλογή έγινε 

λόγω της ανθρωπολογικής φύσης του διερευνώμενου θέματος, αλλά και του μικρού 

δείγματος που θα μπορούσαμε να έχουμε στη διάθεσή μας.  

    Η ερευνητική συνέντευξη ορίζεται ως «η συζήτηση δύο ατόμων, που αρχίζει από το 

συνεντευκτή, με ειδικό σκοπό την απόκτηση σχετικών με την έρευνα πληροφοριών και 

επικεντρώνεται από αυτόν σε περιεχόμενο καθορισμένο από τους στόχους της έρευνας 

με συστηματική περιγραφή, πρόβλεψη ή ερμηνεία». Η συλλογή των δεδομένων 

πραγματοποιείται μέσω της άμεσης λεκτικής συναλλαγής μεταξύ δύο ατόμων 

(Cohen, Manion & Morrison, 2000). Επομένως, ο ρόλος του υπευθύνου της 

συνέντευξης είναι απαιτητικός, καθώς οφείλει να κάνει τις ερωτήσεις, να καταγράψει 

τις απαντήσεις και να προσπαθήσει να κάνει τη συνέντευξη αξιόλογη και 

ενδιαφέρουσα για τους ερωτώμενους (Verma & Mallick, 2004).  

   Στην παρούσα εργασία, χρησιμοποιήθηκε η δομημένη συνέντευξη με την τήρηση 

σημειώσεων. Δυστυχώς, οι περισσότεροι συμμετέχοντες δεν επιθυμούσαν να 

ηχογραφηθούν ή να καταγράφεται η συνέντευξή τους μέσω κάμερας, διότι 

προέβαλαν ως ένσταση ότι μπορεί να κομπιάζουν ή να μην ξέρουν κάποια απάντηση 

ή ακόμα ότι μπορούν να εκτεθούν. 
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5.2 Ανάλυση Ευρημάτων έρευνας	
 

   Στη συνέντευξη συμμετείχαν επτά άτομα, τα οποία φοίτησαν στο σχολείο κατά τα 

χρόνια της Απριλιανής δικτατορίας. Αναλυτικότερα, οι τέσσερις από τους επτά 

συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν άντρες και οι υπόλοιπες γυναίκες.  

   Σχετικά με το επίπεδο μόρφωσής τους, μόνο ο ένας συνεντευξιαζόμενος έλαβε 

υποχρεωτική εκπαίδευση, ενώ οι υπόλοιποι συμμετέχοντες έχουν πανεπιστημιακή 

εκπαίδευση. 

   Στην πρώτη ερώτηση της συνέντευξης, κατά την οποία οι συμμετέχοντες της 

έρευνας ρωτήθηκαν για το εκπαιδευτικό σύστημα κατά τα χρόνια της Απριλιανής 

δικτατορίας, κατά ομοφωνία όλοι συμφώνησαν ότι το εκπαιδευτικό σύστημα 

αποτελούνταν από Δημοτικό, το οποίο ήταν εξαετούς φοίτησης και η εκπαίδευση σε 

αυτό ήταν υποχρεωτική, από το Γυμνάσιο, το οποίο ήταν και αυτό εξαετούς 

φοίτησης, αλλά δεν ήταν υποχρεωτική η εκπαίδευση σε αυτό και από το 

Πανεπιστήμιο και τις Παιδαγωγικές Ακαδημίες, οι οποίες ήταν διετούς φοίτησης. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι και η φοίτηση στο Πανεπιστήμιο και στις Παιδαγωγικές 

σχολές δεν ήταν υποχρεωτική. 

    Πιο συγκεκριμένα, ένας από τους συμμετέχοντες ανέφερε: «Περιλάμβανε το 

Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Πανεπιστήμιο ή τις Τεχνικές σχολές. Στο Δημοτικό τα 

χρόνια φοίτησης ήταν έξι, το ίδιο και στο Γυμνάσιο, αλλά το Γυμνάσιο δεν ήταν 

υποχρεωτικό. Το Πανεπιστήμιο και οι Τεχνικές σχολές ήταν διετούς φοίτησης». Ένας 

άλλος από τους συμμετέχοντες δήλωσε ότι θυμάται ξεκάθαρα ότι υποχρεωτική ήταν 

η εκπαίδευση μόνο στο Δημοτικό και ήταν εξαετούς φοίτησης. Έπειτα, συνεχιζόταν η 

εκπαίδευση στο Γυμνάσιο, το οποίο δεν ήταν υποχρεωτικό και ήταν και αυτό 

εξαετούς φοίτησης. Αλλά δεν θυμάται με ακρίβεια τα χρόνια που απαιτούνταν για να 

αποφοιτήσει κάποιος από το Πανεπιστήμιο και τις Ανώτατες Σχολές. Συγκεκριμένα, ο 

συμμετέχοντας δήλωσε ότι: «Έξι χρόνια φοιτούσαμε υποχρεωτικά στο δημοτικό και 

έξι στο Γυμνάσιο αλλά αυτό δεν ήταν υποχρεωτικό. Για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 

δεν θυμάμαι καλά, νομίζω η φοίτηση σε αυτήν διαρκούσε δύο χρόνια». 

   Όσον αφορά την δεύτερη ερώτηση, η οποία σχετίζεται με την υποχρεωτική 

εκπαίδευση εκείνων των χρόνων, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω από την 
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διεξαγωγή των συνεντεύξεων, ήταν το Δημοτικό σχολείο, το οποίο ήταν εξαετούς 

φοίτησης. Ειδικότερα, ένας από τους συμμετέχοντες ανέφερε: «Η υποχρεωτική 

εκπαίδευση ήταν μέχρι το Δημοτικό και ήταν έξι χρόνια. Πολλοί ήταν αυτοί που 

σταματούσαν στο Δημοτικό, ιδιαίτερα στα χωριά που ασχολούνταν με τα γεωργικά 

επαγγέλματα». Ένας άλλος συμμετέχοντας της έρευνας, δήλωσε ότι η υποχρεωτική 

εκπαίδευση εκείνης της εποχής διαρκούσε εννέα χρόνια. Συγκεκριμένα δήλωσε: «Η 

υποχρεωτική φοίτηση ήταν 9 χρόνια». Επίσης, η απάντηση του προηγούμενου 

συνεντευξιαζόμενου έρχεται σε αντίθεση με τις απόψεις όλων των άλλων 

συμμετεχόντων στην έρευνα, αφού και ένας τρίτος συμμετέχοντας στην έρευνα 

δήλωσε ότι: «Η υποχρεωτική εκπαίδευση ήταν εξαετής, το Δημοτικό σχολείο» 

   Από τη διαφωνία αυτή καταλαβαίνουμε ότι δεν ήταν ευδιάκριτα τα όρια της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης όπως θα λέγαμε ότι συμβαίνει και σήμερα, καθώς για 

μαθητές οι οποίοι δε συνεχίζουν την πορεία τους μετά την Δευτεροβάθμια 

Εκπαίδευση και βλέποντας όλο το περιβάλλον τους να συνεχίζει την εκπαίδευσή τους 

και μετά το Λύκειο, μπορεί να γίνει η παρερμηνεία ότι υποχρεωτική εκπαίδευση 

περιλαμβάνει και τα χρόνια της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Παρόμοια, δεν είναι 

λίγοι οι άνθρωποι, οι οποίοι θεωρούν ότι στην υποχρεωτική εκπαίδευση 

κατατάσσονται και οι προσχολικές περίοδοι, του νηπιαγωγείου. Εν τέλει, αυτό που 

προκύπτει από τις απαντήσεις είναι ότι ακόμα και αν δεν ήταν υποχρεωτική η 

εκπαίδευση στο Γυμνάσιο και το Λύκειο, η συντριπτική πλειοψηφία των μαθητών 

ακολουθούσε τη φοίτηση και σε αυτά τα επίπεδα, γεγονός που αποκαλύπτει την 

ποιότητα του εκπαιδευτικού συστήματος και της ανταπόκρισης που είχαν σε αυτό οι 

μαθητές. 

   Στην συνέχεια, στην τρίτη ερώτηση της συνέντευξης που κλήθηκαν να απαντήσουν 

οι συμμετέχοντες και αφορούσε την επίσημη γλώσσα διδασκαλίας ,τις δυσκολίες που 

αντιμετώπιζαν οι μαθητές σχετικά με αυτήν και ποιά ήταν η καθημερινή γλώσσα που 

χρησιμοποιούσαν, οι συμμετέχοντες απάντησαν ότι η επίσημη γλώσσα διδασκαλίας 

ήταν η καθαρεύουσα, αν και στις τρεις πρώτες τάξεις του Δημοτικού διδάσκονταν οι 

μαθητές την καθομιλουμένη, δηλαδή την δημοτική γλώσσα. Στις τελευταίες τρεις 

τάξεις του Δημοτικού καθώς και στο Γυμνάσιο οι μαθητές διδάσκονταν την 

καθαρεύουσα. Όσον αφορά τις δυσκολίες που αντιμετώπιζαν οι μαθητές εκείνης της 

περιόδου ήταν αρκετές, γιατί δυσκολευόντουσαν να κατανοήσουν την καθαρεύουσα 

λόγω του ότι στην καθημερινή τους ζωή μιλούσαν την δημοτική γλώσσα. Πιο 
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συγκεκριμένα, ένας από τους συμμετέχοντες ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η 

καθαρεύουσα ήταν η επίσημη γλώσσα στο σχολείο. Στην καθημερινότητα μιλούσαμε την 

Δημοτική. Υπήρχαν δυσκολίες γιατί ήταν δύσκολο να κατανοήσουμε την καθαρεύουσα, 

στα μαθήματά μας στο σχολείο γιατί δεν ήμασταν εξοικειωμένοι με αυτήν». Ένας άλλος 

συνεντευξιαζόμενος υποστήριξε ότι: «Στο Δημοτικό διδασκόμασταν την μητρική μας 

γλώσσα και λίγο στις τελευταίες τάξεις την καθαρεύουσα, η οποία κυριαρχούσε στο 

Γυμνάσιο. Η αλήθεια είναι πως υπήρχαν δυσκολίες αφού στην καθημερινότητά μας 

φυσικά χρησιμοποιούσαμε την μητρική μας γλώσσα». Επιπλέον, ένας τρίτος 

συνεντευξιαζόμενος δήλωσε ότι: «Επίσημη γλώσσα διδασκαλίας θεωρούνταν η 

καθαρεύουσα την οποία και διδασκόμασταν από τις τελευταίες τάξεις του Δημοτικού 

και στο Γυμνάσιο. Μόνο στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού μας δίδασκαν στην 

δημοτική, την οποία και χρησιμοποιούσαμε στην καθημερινότητά μας. Αυτό το γεγονός 

όμως είχες ως αποτέλεσμα την γλωσσική σύγχυση». 

  Όλοι στο σύνολό τους οι συμμετέχοντες έδωσαν τις ίδιες απαντήσεις και όλοι 

σημείωσαν ότι αντιμετώπιζαν δυσκολίες όσον αφορά την χρησιμοποίηση των 

γλωσσών που διδασκόντουσαν. Όπως είναι λογικό, η χρησιμοποίηση δύο 

διαφορετικών γλωσσών δεν ήταν εύκολη λόγω του ότι προκαλούσε σύγχυση. 

  Αρκετό ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η διάκριση μεταξύ καθαρεύουσας 

και δημοτικής ήταν πολύ εύληπτη για τους τότε μαθητές. Αυτό δείχνει ότι πέρα από 

το ότι χρησιμοποιούταν η δημοτική και η καθαρεύουσα γλώσσα στα σχολικά 

εγχειρίδια για τις αντίστοιχες τάξεις, πιθανότατα οι καθηγητές δίδασκαν τόσο τη 

γραμματική όσο και το συντακτικό της αντίστοιχης γλώσσας. Προκαλεί εντύπωση ότι 

κανείς από τους συμμετέχοντες στην έρευνα δεν φάνηκε να συγχέει τις δύο αυτές 

μορφές, οι οποίες σε τελική ανάλυση αποτελούν εκφράσεις της ίδιας γλώσσας και 

όλοι έδωσαν πολύ ξεκάθαρες απαντήσεις.  

   Επίσης, αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι οι μαθητές δεν φάνηκε να παίρνουν θέση 

ως προς το ποιά γλώσσα είναι πιο δύσκολη ή πιο εύκολη, παρόλο που κατά γενική 

ομολογία η δημοτική είναι πιο εύκολη και η καθαρεύουσα πιο δύσκολη, καθώς η 

δημοτική αποτελεί απλούστευση, όπως διατυπώνουν αρκετοί μελετητές,  της 

καθαρεύουσας. Από τις απαντήσεις φαίνεται πως η όλη δυσκολία στην εκμάθηση 

οφειλόταν στη συχνότητα χρήσης της καθεμιάς από αυτές. 



49 
 

    Στην τέταρτη ερώτηση που οι συμμετέχοντες της έρευνας ερωτήθηκαν για τις 

εισαγωγικές εξετάσεις και αν αυτές υπήρχαν για να μεταβεί ένας μαθητής από την μία 

βαθμίδα εκπαίδευσης στην άλλη ή για να προαχθεί στην επόμενη τάξη, αυτοί 

απάντησαν ότι όσον αφορά την μετάβαση του μαθητή στην επόμενη βαθμίδα 

εκπαίδευσης απαιτούνταν εξετάσεις, οι οποίες ήταν αρκετά δύσκολες, καθώς οι 

καθηγητές και οι δάσκαλοι ήταν αρκετά αυστηροί στις απαιτήσεις που είχαν από τους 

μαθητές. Επιπλέον και για να περάσει ένας μαθητής στην επόμενη τάξη υποβαλλόταν 

σε εξετάσεις και έπρεπε οι μαθητές να καταβάλλουν μεγάλη προσπάθεια, καθώς το 

εκπαιδευτικό σύστημα ήταν απαιτητικό και οι δάσκαλοι δεν βοηθούσαν χαριστικά 

τους μαθητές. Όπως τόνισαν οι περισσότεροι συνεντευξιαζόμενοι διάβαζαν πολλές 

ώρες για να πετύχουν στο σχολείο.  

  Ειδικότερα, ένας από τους συμμετέχοντες δήλωσε: «Από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο 

και από το Γυμνάσιο στο Πανεπιστήμιο υπήρχαν εισαγωγικές εξετάσεις. Υπήρχαν 

δυσκολίες γιατί τα μαθήματα ήταν πολύ δύσκολα και οι καθηγητές ήταν πολύ αυστηροί. 

Έβαζαν πολλές και δύσκολες ασκήσεις, φώναζαν συνεχώς αν δεν διαβάζαμε στο σπίτι. 

Δεν ήταν εύκολο να περάσεις την τάξη». Ένας άλλος άνθρωπος που έζησε και πήγε 

σχολείο κατά την Απριλιανή δικτατορία  και συμμετείχε στην έρευνα επισήμανε ότι: 

«Θεσπίστηκαν εισαγωγικές εξετάσεις για την μετάβασή μας από το Δημοτικό στο 

Γυμνάσιο και από το Γυμνάσιο στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αντίστοιχα. 

Δυσκολεύτηκα κυρίως στις εισαγωγικές εξετάσεις από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο». 

Ένας τρίτος συνεντευξιαζόμενος υποστήριξε ότι: «Είχαμε εισαγωγικές εξετάσεις από 

το Δημοτικό στο Γυμνάσιο και νομίζω από το Γυμνάσιο στο Πανεπιστήμιο. Επίσης, 

δίναμε εξετάσεις γα την μετάβασή μας από την μια τάξη του Γυμνασίου στην άλλη. 

Δυσκολίες υπήρχαν από την μετάβαση στο Δημοτικό στο Γυμνάσιο απ’ όσο γνωρίζω». 

   Όπως γίνεται κατανοητό από τις απαντήσεις των συνεντευξιαζόμενων σε αυτήν την 

ερώτηση όλοι δυσκολεύτηκαν με τις εισαγωγικές εξετάσεις από την μία βαθμίδα στην 

άλλη αλλά και στην ίδια βαθμίδα για να μεταβούν στην επόμενη τάξη. Κοινή 

ομολογία όλων των συμμετεχόντων ήταν ότι απαιτούνταν πολύ διάβασμα στο 

σχολείο της Απριλιανής εποχής.  Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω των 

χρόνων που πέρασαν οι περισσότεροι συνεντευξιαζόμενοι δεν θυμούνται με ακρίβεια 

για ποιά ακριβώς μετάβαση έδιναν εξετάσεις. Αυτό που έγινε κατανοητό όμως είναι, 

ότι το εκπαιδευτικό σύστημα εκείνα τα χρόνια ήταν αρκετά πιο αυστηρό απ’ ότι είναι 

σήμερα. 
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    Συνολικά το σύστημα με τις εισαγωγικές εξετάσεις ήταν και η αιτία που το 

εκπαιδευτικό επίπεδο των μαθητών στις ελληνικές  τάξεις ήταν αρκετά ανεβασμένο, 

κάτι που οδήγησε στη δημιουργία και διάπλαση πολλών επιστημόνων με 

εντυπωσιακή ακαδημαϊκή και ερευνητική πορεία στο χώρο των επιστημών σε 

πολλούς και διάφορους κλάδους. Σύντομα, οι απόφοιτοι των ανώτατων  

πανεπιστημιακών ιδρυμάτων είδαμε ότι δημιούργησαν νέες σχολές και νέα τμήματα, 

όπως για παράδειγμα η δημιουργία του τμήματος πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών 

του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο προήλθε από καθηγητές του 

φυσικού και του μαθηματικού που ανδρώθηκαν τα χρόνια εκείνης της περιόδου.  

   Η δυσκολία των εισαγωγικών εξετάσεων μπορεί να τονίστηκε σημαντικά, ωστόσο 

δεν αναφέρθηκε σαν αρνητικός παράγοντας του εκπαιδευτικού συστήματος. 

Μάλιστα, ο τρόπος με τον οποίο αναφέρθηκαν στη δυσκολία των εξετάσεων πιο πολύ 

θυμίζει την αναφορά στη δυσκολία που αντιμετώπιζαν στην προετοιμασία τους μέχρι 

να την ολοκλήρωσή τους, πάρα σαν αρνητικός ή επιβραδυντικός παράγοντας, ή ως 

κάτι που θα έπρεπε να εξαλείφει από τις διαδικασίες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 

   Οι συνεντευξιαζόμενοι δεν ανέφεραν καν το γεγονός ότι αυτοί, οι οποίοι δεν 

κατόρθωσαν να επιτύχουν στις εξετάσεις είχαν ένα μέλλον πολύ λιγότερο λαμπρό σε 

σχέση με όσους είχαν τη δυνατότητα να προχωρήσουν στο επόμενο σκαλί της 

εκπαιδευτικής βαθμίδας. Οι μαθητές της πρώτης κατηγορίας κατέληγαν να δουλεύουν 

από μικρή ηλικία σε χειρωνακτικές εργασίες, που απαιτούσαν μόχθο και πολύ 

ταλαιπωρία, όπως σε μανάβικα, οικοδομές, καταδικασμένοι σε τέτοια επαγγέλματα 

για όλη τους τη ζωή, χωρίς την παραμικρή ακτίνα αισιοδοξίας ότι κάτι στο μέλλον θα 

μπορέσει να αλλάξει τόσο για την κοινωνική τους ανέλιξη όσο και για την 

οικονομική τους εκτόξευση.  

   Αναλύοντας τις απόψεις των συμμετεχόντων στις συνεντεύξεις σε συνάρτηση με 

την ελληνική πραγματικότητα του σήμερα, μπορούμε να κρίνουμε ότι ένα καλύτερο 

εκπαιδευτικό αποτέλεσμα επιτυγχανόταν τότε σε σχέση με την τωρινή εποχή, όπου οι 

μαθητές σχεδόν υποχρεωτικά λαμβάνουν ένα πιστοποιητικό διεκπεραίωσης της 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης, το οποίο εν τέλει είναι άγνωστο και απροσδιόριστο κατά 

πόσο είναι αντιπροσωπευτικό για τον καθέναν μειώνοντας έτσι την ίδια του την αξία. 

Αυτή η αλλοίωση βλέπουμε ότι διαταράσσει τις ισορροπίες στον επαγγελματικό 

χάρτη, με πολλούς εργοδότες να μην μπορούν καν να εμπιστευτούν το βαθμό του 
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απολυτηρίου του Λυκείου και να έχουν σαν μέτρο σύγκρισης και επιλογής 

αποκλειστικά τον βαθμό των εισαγωγικών εξετάσεων ή τον βαθμό της σχολής στην 

οποία είχαν ολοκληρώσει την εκπαιδευτική θητεία τους οι μαθητές. Αυτό στις μέρες 

μας έχει γίνει και η κύρια αιτία που οι θέσεις καταλαμβάνονται μη αξιοκρατικά, 

καθώς ακόμα και τα αξιοκρατικά κριτήρια δεν μπορούν να κριθούν ως αληθή και 

πειστικά.  

   Παρομοίως, θα πρέπει να ήταν και οι απόψεις των γονέων των ερωτηθέντων, οι 

οποίοι ναι μεν θα τόνιζαν την αμέριστη δυσκολία για τα παιδιά, ωστόσο ακόμα πιο 

εμφατικά θα συμφωνούσαν για το δίκαιο και το ορθό της διαδικασίας, κάτι που σε 

κάθε περίπτωση ήταν προς όφελος των μαθητών, αλλά και που βοηθούσε στην 

σαφέστερη διάκριση μεταξύ τους. 

   Στην επόμενη ερώτηση που αφορά το ωρολόγιο πρόγραμμα εκείνης της περιόδου, 

οι συμμετέχοντες της συνέντευξης σημείωσαν ότι το πρόγραμμα άλλαζε σε κάθε 

διαφορετική βαθμίδα εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, στο Δημοτικό οι μαθητές κατά 

κοινή ομολογία υποστήριξαν πως διδάσκονταν ανάγνωση, γραφή και αριθμητική, ενώ 

στην επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης, στο Γυμνάσιο, διδάσκονταν Αρχαία, 

Θρησκευτικά και Ιστορία. Ορισμένοι από τους συμμετέχοντες σημείωσαν ότι στο 

Δημοτικό το ωρολόγιο πρόγραμμα περιλάμβανε και Γυμναστική.  

   Πιο συγκεκριμένα, ένας από τους συνεντευξιαζόμενους ανέφερε: « Τις περισσότερες 

ώρες είχαμε ανάγνωση, γραφή και αριθμητική καθώς και Ιστορία και Θρησκευτικά». 

Ένας άλλος συνεντευξιαζόμενος δήλωσε ότι: «Στο Δημοτικό είχαμε εξίσου ανάγνωση 

και γραφή και αριθμητική. Στο Γυμνάσιο διδασκόμασταν αρκετές ώρες Αρχαία, 

Ιστορία, Θρησκευτικά αλλά και Γυμναστική θα έλεγα». 

   Το ωρολόγιο πρόγραμμα προφανώς ήταν πιο εμπλουτισμένο από όσο θυμούνται οι 

άνθρωποι που απάντησαν τις ερωτήσεις της συνέντευξης, ωστόσο έχουν  σημασία τα 

μαθήματα τα οποία θυμούνται. Μεγαλύτερη σημασία δινόταν σε θεμελιώδη 

μαθήματα, όπως είναι η Γλώσσα και η αριθμητική, τα οποία έχουν πολύ μεγάλη 

πρακτική αξία και δεν υπήρχε αυτή η εξειδίκευση επιστημονικού χαρακτήρα που 

υπάρχει σήμερα.  

   Αυτό φαίνεται και από το ύφος των απαντήσεων, όπου διακρίνεται μία μεγάλη 

αποδοχή για το γεγονός ότι εξυψώνονταν πολύ περισσότερο τα χριστιανικά ιδεώδη σε 
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σχέση με το επίπεδο που σήμερα διδάσκονται στο σχολείο, διότι ενώ αρκετοί το 

ανέφεραν κανείς δεν φάνηκε να το σχολιάζει αρνητικά. Επίσης, δινόταν μεγάλη 

έμφαση στο μάθημα της ελληνικής γλώσσας για αυτό και υπήρχε ξεχωριστό μάθημα 

ανάγνωσης κάτι το οποίο δεν υπάρχει σήμερα, δηλαδή φαίνεται πως αφιερωνόταν 

περισσότερος χρόνος για την τριβή με την ελληνική γλώσσα και κουλτούρα 

πιθανότατα παραπάνω από όσο αφιερώνεται αντίστοιχα σήμερα.  

   Επιπρόσθετα, με εξίσου θετικό τρόπο επισημαίνεται και η παροχή δωρεάν 

εκπαιδευτικών συγγραμμάτων, το οποίο μάλιστα έχει πιο πολλή αξία αν αναλογιστεί 

κανείς ότι και σήμερα είναι δωρεάν τα συγγράμματα. Αυτό δείχνει ότι τα δωρεάν 

συγγράμματα ήταν μία πολύ μεγάλη επιτυχία του ελληνικού εκπαιδευτικού 

συστήματος και η οποία εφαρμόζεται μέχρι και σήμερα.  

   Τέλος, τονιζόταν πολύ η ιστορία της Ελλάδος, μελετώντας σε βάθος τα γεγονότα, 

καθώς το σύστημα ήθελε τα ελληνόπουλα να αναγνωρίζουν τους αγώνες των 

προπατόρων τους και να γαλουχηθούν με το ίδιο ελληνικό ιδεώδες, το οποίο είχε 

φέρει τα εκπληκτικά αποτελέσματα της 28ης Οκτωβρίου του 1940, που ήταν αρκετά 

πιο πρόσφατα από ότι τα βλέπουν οι μαθητές σήμερα. Αυτό δείχνει μία φθίνουσα 

πορεία στον ζήλο για τα κατορθώματα των Ελλήνων που έχουν χαραχθεί με χρυσά 

γράμματα στην ελληνική και ευρωπαϊκή και παγκόσμια ιστορία.  

   Στην επόμενη ερώτηση που κλήθηκαν να απαντήσουν ο συμμετέχοντες στην 

συνέντευξη αφορούσε το κόστος της εκπαίδευσης και των βιβλίων κατά την περίοδο 

της Απριλιανής δικτατορίας. Όλοι οι συμμετέχοντες ανεξαιρέτως απάντησαν πως και 

η εκπαίδευση, αλλά και τα βιβλία που απαιτούνταν για αυτήν παρέχονταν δωρεάν 

από το κράτος. Ειδικότερα, ένας από τους συμμετέχοντες που έχει φοιτήσει σε όλες 

τις βαθμίδες της εκπαίδευσης τόνισε ότι: «Η εκπαίδευση καθώς και τα σχολικά βιβλία 

ήταν όλα δωρεάν». Ένας άλλος συμμετέχοντας στην έρευνα δήλωσε: «Ναι, και η 

εκπαίδευση και τα βιβλία εκείνα τα χρόνια παρέχονταν δωρεάν». 

   Έπειτα, όσον αφορά το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων οι συμμετέχοντες 

σημείωσαν ότι αυτό περιλάμβανε κείμενα, τα οποία αφορούσαν την πατρίδα μας, την 

Ελλάδα, με άλλα λόγια τόνιζαν την σημαντικότητα του ελληνισμού και γενικότερα το 

θέμα τους αφορούσε την ελληνική ιστορία. Επίσης, κατά κύριο λόγο τα βιβλία 

περιείχαν θέματα σχετικά με τον χριστιανισμό. Κάποιοι από τους συμμετέχοντες, 

ακόμη, ανέφεραν πως τα βιβλία περιείχαν θέματα σχετικά με ελληνοχριστιανικά 
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ιδεώδη και τις αρχές και τις αξίες της χούντας. Ειδικότερα, ένας από τους 

συμμετέχοντες στην έρευνα ισχυρίστηκε: «Τα σχολικά βιβλία έδιναν ιδιαίτερη έμφαση 

στην πατρίδα μας, δηλαδή στην σημαντικότητα του ελληνισμού καθώς και στο παρελθόν 

της ελληνικής ιστορίας. Επίσης, τότε η σημαντικότητα της θρησκείας μας αποτελούσε 

αναπόσπαστο κομμάτι από τα μαθήματά μας. Οι δάσκαλοι μας μιλούσαν συνεχώς για 

τον Χριστιανισμό». Ένας άλλος συνεντευξιαζόμενος που έζησε και πήγε σχολείο κατά 

την περίοδο της Απριλιανής δικτατορίας δήλωσε ότι: «Το περιεχόμενο αφορούσε τα 

ελληνοχριστιανικά ιδεώδη, τις αρχές και τις αξίες της Χούντας έχοντας ως κύριο 

μέλημα να μας καταστήσουν είναι και να μας καλλιεργήσουν το συναίσθημα της 

φιλοπατρίας». Ένας τρίτος συνεντευξιαζόμενος υποστήριξε ότι: «Στο Δημοτικό 

δινόταν έμφαση στην ανάπτυξη αναγνωστικών δεξιοτήτων και κατανόηση των 

κειμένων, το περιεχόμενο των οποίων ήταν εναρμονισμένο με τις αρχές της Χούντας 

τους εθνικούς σκοπούς καθώς και τις εθνικές ιδέες». 

   Από τις απαντήσεις των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα εξάγεται το 

συμπέρασμα ότι κατά την Απριλιανή δικτατορία αυτά που διδάσκονταν οι μαθητές 

ήταν μεθοδευμένα από το κράτος και προσπαθούσαν οι δάσκαλοι να περάσουν 

συγκεκριμένες ιδέες στους μαθητές, οι οποίες σχετίζονταν με το καθεστώς της 

Χούντας. 

   Στη συνέχεια, την ενδυμασία των μαθητών και τα κριτήρια που θα έπρεπε αυτή να 

τηρεί κατά τα χρόνια της Απριλιανής δικτατορίας, οι συμμετέχοντες δήλωσαν πως τα 

κορίτσια έπρεπε να φορούν στο σχολείο μόνο μακριά φούστα και ποδιά. Ακόμη, 

ιδιαίτερη σημασία δίνονταν και στην κόμμωση των μαθητριών, η οποία έπρεπε να 

είναι ευπρεπής και τα μαλλιά των κοριτσιών να μην είναι μακριά. Όσον αφορά τα 

αγόρια μαθητές εκείνης της περιόδου, έπρεπε να έχουν κουρεμένα τα μαλλιά τους 

κοντά και να έχουν γενικά περιποιημένη εμφάνιση. Η εμφάνιση των μαθητών σε 

εκείνη ήταν πολύ σημαντική, διότι αν κάποιος μαθητής δεν τηρούσε τα κριτήρια 

ενδυμασίας θεωρούνταν ότι δεν τιμά τον εαυτό του, την οικογένεια του και τους 

δασκάλους του. Πρέπει να σημειωθεί, επίσης, ότι κατά τα χρόνια εκείνα η ενδυμασία 

που είχαν οι μαθητές στο σχολεία θα έπρεπε να την έχουν και όταν κυκλοφορούσαν 

εκτός σπιτιού. Επιπλέον, όσα αγόρια δεν είχαν κοντοκουρεμένο μαλλί θεωρούνταν 

ύποπτοι για εγκληματικές πράξεις και όσα κορίτσια ντυνόντουσαν με παντελόνι 

θεωρούνταν ομοφυλόφιλα.  
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   Ειδικότερα, ένας από τους συνεντευξιαζόμενους δήλωσε ότι: «Τα χρόνια εκείνα 

ήταν πολύ αυστηρά. Το σχολείο όφειλε να μεριμνά για την ευπρεπή εμφάνιση και την 

κόσμια συμπεριφορά των μαθητών τόσο εντός όσο και εκτός σχολείου. Για τα κορίτσια 

απαγορεύονταν περίεργα χτενίσματα και κουρέματα, μακριά μαλλιά και κοντές φούστες 

και έπρεπε όλα τα κορίτσια να φοράνε ποδιά. Τα αγόρια απαγορευόταν να έχουν 

ατημέλητα μαλλιά και μη ευπρεπή ενδυμασία. Η εμφάνισή τους έπρεπε να ήταν απλή 

και προσεγμένη». Ένας άλλος συνεντευξιαζόμενος στην ίδια ερώτηση που από την 

απάντησή του φαίνεται ότι είναι άντρας απάντησε ότι: «Εμείς τα αγόρια 

απαγορευόταν να είμαστε ατημέλητοι και να έχουμε μακριά μαλλιά. Τα κορίτσια 

φορούσαν ποδιές. Τα σχολεία μεριμνούσαν για την ευπρεπή ενδυμασία μας και για την 

κόσμια συμπεριφορά μας μέσα και έξω από αυτά». 

   Οι απαντήσεις των μαθητών σχετικά με την εμφάνιση που τότε είχαν και τον τρόπο 

με τον οποίο ντύνονταν συνδέεται  και συμπληρώνει τις απαντήσεις που έδωσαν στην 

προηγούμενη ερώτηση. Ο τονισμός και η επισήμανση ότι δινόταν προσοχή στον 

τρόπο εμφάνισης είναι μία ευθεία βολή για τα σημερινά παιδιά, τα οποία έχουν έναν 

τελείως διαφορετικό τρόπο ντυσίματος και γενικότερα στυλ. Στα πλαίσια της 

συνέντευξης θα μπορούσε κάλλιστα να εκφραστεί ένα σχολιασμός της κατάστασης 

που τότε επικρατούσε, όμως όπως και στις υπόλοιπες ερωτήσεις κάτι τέτοιο δεν έγινε. 

Αυτό δηλώνει ότι οι άνθρωποι που βίωσαν το εκπαιδευτικό σύστημα κατά τη 

δικτατορία δείχνουν την αποδοχή τους σε όλες τις πτυχές του συστήματος αυτού και 

συνεπώς μάλλον τη μη αποδοχή του σημερινού συστήματος, το οποίο ειδικά στο 

ζήτημα του ντυσίματος εμφανίζει μια τεράστια απόκλιση. 

   Σχετικά με την επόμενη ερώτηση που αφορά τους περιορισμούς και τους ελέγχους 

κατά τις εξωσχολικές δραστηριότητες των μαθητών, οι συμμετέχοντες στην έρευνα 

δηλώνουν πως το σχολείο παρατηρούσε και την εξωσχολική συμπεριφορά και 

ενδυμασία των μαθητών. Όπως ανέφεραν οι συνεντευξιαζόμενοι, οι μαθητές 

απαγορεύονταν να συναθροίζονται σε καφενεία και γενικότερα σε κέντρα 

συνάθροισης. Ακόμη, και στην περίπτωση που κάποιος μαθητής έβγαινε για να πιει 

ένα αναψυκτικό, σε καμία περίπτωση αφέψημα που περιέχει αλκοόλ, έπρεπε η 

διαμονή του στον συγκεκριμένο χώρο να είναι πολύ μικρή. Σε αυτό το σημείο πρέπει 

να τονισθεί ότι απαγορεύονταν οι μαθητές να παρακολουθούν κινηματογράφο και 

επιτρεπόταν σε πολύ λίγες περιπτώσεις αυτό και μόνο μετά την έγκριση του 

σχολείου. Επιπλέον, οι συνεντευξιαζόμενοι δήλωσαν ότι ως εξωσχολικές 
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δραστηριότητες ο μαθητές εκείνης της περιόδου είχαν το κατηχητικό και την 

προσκοπική. Συγκεκριμένα ένας από τους συμμετέχοντες της έρευνας ισχυρίστηκε 

ότι: «Οι δάσκαλοι μάς έλεγχαν και εκτός σχολείου. Μας απαγόρευαν να μαζευόμαστε 

σε μαγαζιά, να οργανώνουμε πάρτυ και γενικά να κυκλοφορούμε βράδυ. Απαγορευόταν 

να παρακολουθούμε έργα στον κινηματογράφο αλλά και στο θέατρο».  

  Ένας άλλος άνθρωπος που συμμετείχε στην έρευνα δήλωσε ότι: «Υπήρχαν 

κατηχητικά και πρόσκοπες. Θυμάμαι έναν φίλο μου που έλεγε ότι στους φοιτητές 

γινόταν έλεγχος της ταυτότητάς τους, η οποία έπρεπε να συνάδει με το 

ελληνοχριστιανικό ιδεώδες και τον αντικουμουνισμό. Δεν τους χορηγούσαν 

πιστοποιητικό κοινωνικού φρονήματος ως μέσω εκβιασμού και διάκρισης των 

μαθητών με βάση το οικογενειακό τους ιστορικό, το οποίο ήταν απαραίτητο για να 

δώσεις εξετάσεις γα το Πανεπιστήμιο». 

   Το χαρακτηριστικό της περιόδου εκείνης ήταν πέρα για πέρα η αυστηρότητα σε ένα 

πλήθος από εκφάνσεις της καθημερινότητας. Για αυτό θα μπορούσε να μην αγγίξει 

και τη ζωή των μαθητών, οι οποίοι για λόγους προστασίας του εαυτού τους, αλλά και 

για λόγους πειθαρχίας, είχαν αρκετούς περιορισμούς στον τρόπο με τον οποίο ζούσαν 

τη ζωή τους. Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων είναι αφοπλιστικές και δεν 

σηκώνουν περαιτέρω συζήτηση. Αυτό το γεγονός δημιουργεί μία ακόμη πολύ μεγάλη 

διαφορά με το τωρινό εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο δεν ασχολείται σε κανέναν 

βαθμό με τη ζωή των μαθητών όταν ολοκληρωθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα. Σήμερα 

οι μαθητές έχουν όσο περιθώριο θέλουν για να κάνουν ό,τι σε εκείνους αρέσει τις 

ώρες που δεν έχουν σχολείο. Προς αυτή την κατεύθυνση συνηγορεί και συγκλίνει και 

η γενικότερη στάση των γονιών, οι οποίοι αφήνουν τα παιδιά αρκετά πιο ελεύθερα με 

ό, τι θετικό και αρνητικό αυτό συνεπάγεται. 

   Η τελευταία ερώτηση της συνέντευξης, που κλήθηκαν να απαντήσουν οι 

συμμετέχοντες σε αυτή αφορούσε την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και ποιές σχολές 

περιλάμβανε αυτή. Σύμφωνα με τα όσα ισχυρίστηκαν όλοι οι συμμετέχοντες, η 

Τριτοβάθμια Εκπαίδευση περιλάμβανε τις εξής σχολές:  

 Την πολυτεχνική σχολή 

 Την Φιλοσοφική σχολή 

 Την σχολή Καλών Τεχνών 
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 Την Νομική σχολή 

 Τις Παιδαγωγικές ακαδημίες 

 Την σχολή των Μαθηματικών 

 Την Ιατρική σχολή 

 Την Γεωπονική σχολή 

 Την Οικονομική σχολή (ΑΣΣΟΕΕ) 

 Τις Βιομηχανικές σχολές   

 

Μάλιστα, ένας από τους συμμετέχοντες της συνέντευξης δήλωσε ότι: «Η Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση περιλάμβανε το Διδασκαλείο, την Ιατρική Σχολή και την Σχολή Καλών 

Τεχνών». 

   Η τελευταία ερώτηση έχει και την πιο μικρή ως ιστορική καταγραφή, καθώς είναι 

δεδομένο και γνωστό το πότε ιδρύθηκε η κάθε σχολή. Ωστόσο είναι σημαντικό να 

ακουστούν οι απόψεις των συνεντευξιαζόμενων σχετικά με το ποιές από τις σχολές 

θυμούνται ότι υπήρχαν εκείνη την εποχή, καθώς φανερώνει την γενικότερη τάση που 

διαμορφώνεται από τους αποφοίτους αυτής της περιόδου.  
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Κεφάλαιο 6  
 
Διαπιστώσεις έρευνας 

 

   Αν γίνει μια επισκόπηση λοιπόν, των απαντήσεων των συνεντευξιαζόμενων που 

αποτέλεσαν δείγμα της έρευνάς μας συμπεραίνεται ότι κατά τα χρόνια της 

Απριλιανής Δικτατορίας, την περίοδο δηλαδή 1967-1974, λειτουργούσε εξατάξια 

Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, εξατάξια Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και η Τριτοβάθμια 

Εκπαίδευση ήταν διετούς φοίτησης και κυρίως περιλάμβανε τις Παιδαγωγικές 

Ακαδημίες, την Νομική σχολή, την Πολυτεχνική σχολή, την Φιλοσοφική σχολή και 

την σχολή των Μαθηματικών. Πρέπει να σημειωθεί, ότι μόνο η Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση ήταν υποχρεωτική, σε αντίθεση με σήμερα που είναι υποχρεωτικές και οι 

πρώτες τρεις τάξεις της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  

   Ακόμη, εκείνα τα χρόνια η επίσημη γλώσσα ήταν η καθαρεύουσα αλλά στην 

καθημερινή τους ζωή οι άνθρωποι χρησιμοποιούσαν την δημοτική γλώσσα. 

Παρατήρηση όλων των συμμετεχόντων της έρευνας, όπως είναι αναμενόμενο, ήταν 

οι δυσκολίες που προέκυπταν από την χρησιμοποίηση δύο διαφορετικών διαλέκτων, 

της καθαρεύουσας και της δημοτικής. Οι μαθητές εκείνης της περιόδου 

μπερδευόντουσαν και δυσκολευόντουσαν, γιατί έπρεπε να κατανοούν και να 

χρησιμοποιούν δύο διαφορετικές γλώσσες,  οι οποίες δεν μοιάζουν σε μεγάλο βαθμό 

μεταξύ τους. 

   Επιπλέον, το εκπαιδευτικό σύστημα ήταν πολύ αυστηρό και απαιτητικό συνάμα, 

αφού απαιτούνταν μεγάλη προσπάθεια για να καταφέρει ένας μαθητής να προαχθεί 

στην επόμενη τάξη ή στην επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης. Δύσκολη επίσης ήταν και 

η φοίτηση στην τάξη, καθώς οι καθηγητές είχαν πολλές απαιτήσεις από τους μαθητές. 

Έπρεπε, κατά κοινή ομολογία όλων των συμμετεχόντων, οι μαθητές εκείνης της 

περιόδου να διαβάζουν σκληρά για να καταφέρουν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις 

της εκπαίδευσης. Η προαγωγή τους στην επόμενη τάξη δεν γινόταν ποτέ χαριστικά 

και μόνο όσοι μελετούσαν πολύ προβιβάζονταν στην επόμενη τάξη ή και στην 

επόμενη βαθμίδα εκπαίδευσης,  
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   Βασικά μαθήματα του ωρολογίου προγράμματος κατά την Απριλιανή Δικτατορία 

ήταν η ανάγνωση, η γραφή, η αριθμητική και τα Αρχαία. Ακόμη, όπως σημείωσαν 

κάποιοι συμμετέχοντες διδασκόντουσαν Ιστορία, Θρησκευτικά και Γυμναστική, 

κυρίως στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.  

   Σημαντικό είναι ότι εκείνη την εποχή η εκπαίδευση παρεχόταν δωρεάν όπως 

άλλωστε και στις μέρες μας συμβαίνει το ίδιο. Τα βιβλία, επίσης, ήταν δωρεάν για 

όλους τους μαθητές σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. 

Αξιοσημείωτο, επίσης είναι ότι η ενδυμασία εκείνης της περιόδου ήταν συγκεκριμένη 

και πολύ αυστηρή. Έπρεπε όλοι οι μαθητές ανεξαιρέτως φύλλου να είναι ευπρεπώς 

ενδεδυμένοι και να φορούν σεμνά ρούχα. Τόσο τα κορίτσια όσο και τα αγόρια 

απαγορευόταν να ντύνονται με κοντές φούστες ή παντελόνια. Επίσης, ιδιαίτερη 

σημασία δινόταν στην κόμμωση των μαθητών, η οποία έπρεπε να είναι αρκετά 

συντηρητική. 

   Τέλος, οι μαθητές ελέγχονται εκείνη την περίοδο από τους δασκάλους και τους 

καθηγητές τους και στις εξωσχολικές τους δραστηριότητες. Η διασκέδαση σε χώρους 

εκτός του σχολείου και του κατηχητικού δεν επιτρεπόταν και απαιτούνταν άδεια από 

τους καθηγητές ή τους δασκάλους σε περίπτωση που ήθελαν οι μαθητές να πάνε σε 

μία καφετέρια.  

   Από την έρευνά μας βγήκαν στο φως πληροφορίες για τη σχολική και εξωσχολική 

ζωή των παιδιών, όπως τη βίωσαν μερικές δεκαετίες πριν. Βγήκαν στο φως 

πληροφορίες για το ποιόν της γνώσης που αξίωσε γι’ αυτά το καθεστώς, τις αρχές και 

αξίες που πρέσβευσε, τα πρότυπα του καλού πολίτη που δίδαξε, τις μορφές της 

«τάξης» και της ευνομίας που εφάρμοσε.  

   Υπό αυτές τις συνθήκες, φρονούμε ότι το μάθημα της Ιστορίας καθίσταται πολύ 

γόνιμο, προσιτό και ενδιαφέρον για τους μαθητές και τις μαθήτριες. Ευελπιστούμε 

και αξιώνουμε, η παρούσα διπλωματική μας εργασία να αποτελέσει το περιβάλλον 

εκκίνησης για την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, που θέλουν να 

προσεγγίσουν δημιουργικά αυτό το κομμάτι του ιστορικού μας παρελθόντος. 

   Το σχολείο που έζησαν οι μαθητές και οι μαθήτριες στα χρόνια 1967-1974 είχε 

μάθημα και το Σάββατο και υποχρεωτικό εκκλησιασμό την Κυριακή. Ο «ελεύθερός» 

τους χρόνος περιλάμβανε «κατ’ οίκον» εργασία, προσκοπισμό και κατηχητικό.  
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   Στο σχολείο αυτό, οι δάσκαλοι και οι δασκάλες μιλούσαν για την συντριβή του 

κομμουνισμού και οι μαθητές και οι μαθήτριες έγραφαν εκθέσεις για την «21η 

Απριλίου». Στις γυμναστικές επιδείξεις τους έντυναν με στολές που είχαν κολλημένο 

επάνω τους τον φοίνικα με το φαντάρο, «σήμα κατατεθέν» της 21ης Απριλίου. 
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  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

Δημογραφικά στοιχεία 

Φύλο   Α    Γ 

Μόρφωση  ΥΕ           ΠΕ 

 

1. Ποιο ήταν το εκπαιδευτικό σύστημα κατά την περίοδο της Απριλιανής 

δικτατορίας;  

(Χρόνια φοίτησης στο Δημοτικό, στο Γυμνάσιο……) 

2. Πόσα χρόνια διαρκούσε η υποχρεωτική εκπαίδευση; 

3. Ποια θεωρούνταν  επίσημη γλώσσα διδασκαλίας; Δυσκολίες της γλώσσας, ποια 

γλώσσα χρησιμοποιούσατε στην καθημερινότητα; 

4. Προβλέπονταν εισαγωγικές εξετάσεις από τη μία βαθμίδα εκπαίδευσης στην 

άλλη; Αν ναι, σε ποια; Υπήρχαν δυσκολίες στην μετάβαση από βαθμίδα σε 

βαθμίδα ή από τάξη σε τάξη;  

5. Ποια μαθήματα κατείχαν τις περισσότερες ώρες στο ωρολόγιο πρόγραμμα; 

6. Η εκπαίδευση καθώς και τα σχολικά βιβλία παρέχονταν δωρεάν; 

7. Ποιο ήταν το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων; 

8. Όσον αφορά την εμφάνιση και την ενδυμασία των μαθητών έπρεπε να τηρούσε 

κάποια κριτήρια; 

9. Εξωσχολική δράση των μαθητών, περιορισμοί και έλεγχοι. 

10.  Η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ποιες σχολές περιλάμβανε;  

 


