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Αντιδικτατορικό φοιτητικό κίνηµα: προσωπική µαρτυρία 

 

                                         

Ολύµπιος ∆αφέρµος   

               

 

Είναι η πρώτη φορά που καλούµαι να µιλήσω προσωπικά. Αισθάνοµαι άβολα 

και δεν είµαι καθόλου βέβαιος ότι όσα θα πω θα έχουν ενδιαφέρον. 

Θα επικεντρωθώ κυρίως στο ξεκίνηµα του αντιδικτατορικού φοιτητικού 

κινήµατος (αφκ), για δύο λόγους: αφενός θεωρώ το γεγονός σηµαντικό και αφετέρου 

γιατί συνήθως ασχολούµαστε µόνο µε το Πολυτεχνείο, αγνοώντας ότι το τελευταίο 

ήταν η κορύφωση και ταυτόχρονα η λήξη του αφκ, το οποίο είχε αρχίσει  22 µήνες 

πριν, τον Ιανουάριο του 1972. 

Στην προσπάθεια µου να δράσω εναντίον της δικτατορίας, πριν από το 

ξεκίνηµα του αφκ, είχα έρθει σε επαφή µε αντιστασιακές οργανώσεις. Πρώτα µε µια 

τροτσκιστική, που η µόνη δραστηριότητα της ήταν το διάβασµα των βιβλίων του 

Τρότσκι. Η δεύτερη ήταν µια αριστερίστικη υπερσυνωµοτική οργάνωση –δεν έµαθα 

ποτέ το όνοµα της–, στην οποία υφίσταµαι παρατεταµένη κατήχηση για το πόσο 

συνωµότες πρέπει να είµαστε για να µην πιαστούµε, αν και δεν είχαµε καµιά δράση. 

Ούτε µε την πρώτη ούτε µε τη δεύτερη «έδεσα». Η τρίτη ήταν ο «Ρήγας Φεραίος». 

Πρόλαβα και πήρα µόνο µία εφηµερίδα, γιατί συνελήφθη ο σύνδεσµός µου. 

Κατόπιν µε ένα φίλο και συµφοιτητή οργανώσαµε µια πολιτική παρέα, όπου η 

µόνη της δραστηριότητα ήταν το διάβασµα µαρξιστικών βιβλίων, η συζήτηση και η 

ανάλυσή τους. Και περιµέναµε. Περιµέναµε ότι κάτι θα ξεκινήσει. Ήµασταν βέβαιοι 

για τα επερχόµενα αντιστασιακά συµβάντα. Αν µας ρώταγε κανείς τι περιµέναµε, δεν 

θα είχαµε τι να του απαντήσουµε.     

Πριν από το ξεκίνηµα του αφκ ο φοιτητικός χώρος ήταν πλήρως διασπασµένος. 

Καµιά συλλογική εκδήλωση. Ανεξάρτητες παρέες υπήρχαν, µε διάφορα ενδιαφέροντα. 

Σχέσεις  ανάµεσα στις παρέες ελάχιστες. Κάνείς δεν γνώριζε τι ρόλο παίζει ο άλλος. 

Και βέβαια καµιά συνδικαλιστική δράση ή πολιτική συζήτηση. 

Κάποιο απόγευµα, κατά τη διάρκεια του µαθήµατος των στοιχείων µηχανών, 

όπου εργαζόµασταν µόνοι µας µε τη βοήθεια των επιµελητών, φοιτητές, διορισµένοι  

στα διοικητικά συµβούλια των φοιτητικών συλλόγων, µπαίνουν στην αίθουσα για 

ανακοινώσεις. Ήταν η πρώτη φορά που συνέβαινε κάτι τέτοιο.- ∆εν έµαθα αν αυτό 

συνέβη και σε κάποια άλλη σχολή του Πολυτεχνείου ή επιλέχτηκε µόνο η σχολή των 
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Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων επειδή προσέλκυε τους πιο διαβαστερούς  φοιτητές, 

άρα, σύµφωνα µε τη λογική του καθεστώτος, τους πιο «ακίνδυνους». Έγινε 

αντιπαράθεση µαζί τους. Κάποιοι γνωριστήκαµε και δηµιουργήθηκε αµέσως ο 

αντιστασιακός πυρήνας της σχολής.      

Αµέσως µετά η διορισµένη από το καθεστώς ∆ιοικούσα Επιτροπή Συλλόγων 

ΕΜΠ οργανώνει, για πρώτη φορά, φοιτητική συγκέντρωση στο αµφιθέατρο Γκίνη, 

τον Ιανουάριο του 1972. Ο πυρήνας που µόλις είχε σχηµατιστεί δραστηριοποιείται. 

∆εν είχαµε ιδέα από φοιτητικό συνδικαλισµό. ∆εν ξέραµε τι διαφέρει η συγκέντρωση 

από τη συνέλευση, δεν ξέραµε πώς λειτουργεί η συνέλευση. Τι είναι σύλλογος.  

Ψάξαµε και βρήκαµε προδικτατορικούς φοιτητές µε συνδικαλιστική δράση. Μας 

ενηµέρωσαν, µας παρέπεµψαν στον αστικό κώδικα και µας έδωσαν καταστατικά των 

παλαιών φοιτητικών συλλόγων. ∆ιαβάζαµε, ρωτούσαµε και συζητούσαµε. 

Αποφασίσαµε να διαλύσουµε τη συγκέντρωση, αφού δεν θα µπορούσαµε να την 

ελέγξουµε. Μας έλειπαν γνώσεις, θέσεις και εµπειρία. Επίσης δεν µπορούσαµε να 

εκτιµήσουµε τι απήχηση θα είχε η πρωτοβουλία µας. Μοιράσαµε ρόλους και 

περιµέναµε. 

Στη συγκέντρωση τρέµαµε. Ήταν όµως ωραία τρεµούλα. Τη συγκέντρωση 

αυτή τη θυµάµαι περισσότερο από όλες τις µετέπειτα δράσεις µας. Η αντιπαράθεση 

µε τους διορισµένους έγινε σε χαµηλούς τόνους. Ζητήσαµε συνέλευση για να 

πάρουµε αποφάσεις, αµφισβητώντας την εγκυρότητα της συγκέντρωσης. Έγινε 

κόντρα και η  συγκέντρωση διαλύθηκε. Έµειναν µόνοι τους οι διορισµένοι στο 

αµφιθέατρο. 

Άρχισαν οι κλήσεις στην ασφάλεια, στην οποία οι φοιτητές δοκίµασαν τόσο 

τις απειλές όσο και τους άγριους ξυλοδαρµούς των ασφαλιτών. Εκεί προβάλαµε το 

άλλοθι των φοιτητικών προβληµάτων. Όµως θέλαµε και ξέραµε από την αρχή ότι η 

δράση µας στρεφόταν εναντίον της δικτατορίας. ∆εν µας απασχόλησε η λύση των 

όποιων προβληµάτων µας. Απλώς τα χρησιµοποιούσαµε κατά τη διάρκεια των 

κινητοποιήσεων µας. Επιβεβαιωτικό του ισχυρισµού αυτού είναι και το γεγονός ότι 

το αφκ δεν ζήτησε ποτέ διάλογο µε το καθεστώς για οποιονδήποτε λόγο. Το αφκ από 

το ξεκίνηµα του στράφηκε εναντίον του καθεστώτος. 

Μετά τη συγκέντρωση αυτή άρχισε να υπάρχει µια σχετική κινητικότητα στο 

φοιτητικό χώρο, η οποία αυξάνεται µε τη διαδικασία συλλογής υπογραφών για την 

προσφυγή στα δικαστήρια µε το αίτηµα του διορισµού νέων διοικητικών συµβουλίων 
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στους φοιτητικούς συλλόγους και τη διενέργεια εκλογών. Η σχετική νοµοθεσία είχε 

τεθεί σε ισχύ.  

Θεωρώ ότι η πρωτοβουλία των φοιτητών της Νοµικής για προσφυγή στα  

δικαστήρια, που την ακολουθήσαµε και εµείς και άλλες σχολές, ήταν σοφή. Από την 

πλήρη ακινησία δεν δηµιουργείται κίνηµα χωρίς καν να γνωρίζονται µεταξύ τους οι 

φοιτητές. Η διαδικασία συλλογής υπογραφών –διαδικασία χαµηλού κινδύνου–

επέτρεψε τη συγκρότηση του φοιτητικού χώρου. Γνωριστήκαµε, αποκτήσαµε συνοχή 

και αρχίσαµε να αποµονώνουµε δυναµικά τους διορισµένους. Οι τελευταίοι δεν 

µπορούσαν πια να σταθούν στο προαύλιο. Με κάθε αφορµή που δινόταν, 

οργανώναµε κινητοποιήσεις. 

Όσοι φοιτητές έβγαιναν µπροστά τούς καλούσαµε στους πυρήνες χωρίς άλλες 

διατυπώσεις. Αρκούσε ότι δηµόσια τόλµησαν  να εκφράσουν τη δηµοκρατική τους 

άποψη. ∆εν λαθέψαµε ούτε µία φορά. Οι  πυρήνες λειτουργούσαν περισσότερο σαν 

φιλικές παρέες. Οι ζεστασιά στις σχέσεις, η αλληλοαποδοχή, ο αλληλοσεβασµός, 

ακόµη και όταν διαφωνούσαµε, καθόριζε το κλίµα των συζητήσεων, πριν καλά καλά 

γνωριστούµε µεταξύ µας. Ήταν µια όαση µέσα στη µουντή έρηµο της χούντας.    

Με εκλογές στους πυρήνες οργανώθηκε το ∆ιαπολυτεχνειακό όργανο και 

αργότερα, µε εκλογές επίσης, το ∆ιασχολικό. Αυτά τα όργανα ήταν συντονιστικά και 

ανταλλαγής πληροφοριών και απόψεων και όχι καθοδηγητικά-ηγετικά. 

Ταυτόχρονα µε την παράνοµη οργάνωση του κινήµατος λειτουργούν οι 

συνελεύσεις και οι συγκεντρώσεις όπου εκλέγονται επιτροπές, τα ονόµατα των 

οποίων δίδονται στη δηµοσιότητα. Επιτροπές και πυρήνες συνεργάζονται αρµονικά 

και στην πλειονότητά τους αποτελούνται από τους ίδιους φοιτητές. 

Ο τρόπος λειτουργίας, δράσης και οργάνωσης του αφκ δεν µοιάζει καθόλου 

µε εκείνο των αντιστασιακών οργανώσεων. Πυρήνες, εκλεγµένες επιτροπές, 

«πηγαδάκια», µικροδιαδηλώσεις, συγκεντρώσεις, δηµοσιεύµατα στα Νέα, 

ανακοινώσεις, κάτω από τα απειλητικά βλέµµατα των ασφαλιτών συνιστούν ένα 

πλέγµα δυναµικό, ζωντανό, ευέλικτο και τελικά επικίνδυνο για το καθεστώς, αφού, 

εκτός των άλλων, οι κατασταλτικοί του µηχανισµοί δεν διαθέτουν παρόµοια εµπειρία 

από τη δράση τους εναντίον του αριστερού κινήµατος. Οι ασφαλίτες ψάχνουν για 

υποκινητές και παράνοµες κοµµουνιστικές οργανώσεις. Υποβαθµίζοντας το 

αυτόνοµο κίνηµα εκ των πραγµάτων,  του δίνουν χρόνο για να αναπτυχθεί.  

Μετά τις προσφυγές το αφκ άρχισε να εξελίσσεται γρήγορα. Τα πράγµατα 

έµοιαζαν σαν έτοιµα από καιρό. 
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Το Φθινόπωρο του 1972 διενεργούνται φοιτητικές εκλογές κάτω από άγρια 

τροµοκρατία και απροκάλυπτη νοθεία των µηχανισµών καταστολής του καθεστώτος. 

Το αφκ δίνει συντεταγµένο και θαρραλέο αγώνα για να επιβάλει ελεύθερες εκλογές. 

∆εν τα καταφέρνει, εκτός από δύο σχολές. Η αντιπαράθεση όµως αυτή δείχνει ότι 

στους πανεπιστηµιακούς χώρους το κίνηµα είναι παντοδύναµο, δίχως αντιπάλους 

εκτός των ασφαλιτών που σουλατσάρουν σε όλους τους χώρους απειλώντας και 

συλλαµβάνοντας τους αντιστασιακούς φοιτητές.   

Έξαρση του κινήµατος στο Πολυτεχνείο τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο 1973. 

Εισβολή της αστυνοµίας. Άγριοι ξυλοδαρµοί ακόµη και µέσα στην αίθουσα 

της συγκλήτου. Κλείσιµο του Πολυτεχνείου. Παραίτηση της συγκλήτου. 

 Η κοινή γνώµη στρέφει το βλέµµα της στο αφκ. Το καθεστώς, ανήµπορο να 

καταστείλει το κίνηµα, διακόπτει την αναβολή στράτευσης δεκάδων φοιτητών και 

τους στέλνει στα στρατόπεδα. Έτσι νοµίζει ότι θα καταστείλει το κίνηµα. Αντίθετα 

προκαλεί την κατάληψη της Νοµικής  Η δεύτερη σηµαντικότερη κινητοποίηση του 

αφκ, στην οποία για πρώτη φορά το κίνηµα έχει την ενεργή συµπαράσταση και µη 

φοιτητικού πληθυσµού.  

Στο στρατό ο αγώνας δίνεται ώστε να µη φωνάξουµε συνθήµατα υπέρ του 

καθεστώτος. Νοµίζω τα καταφέραµε. Βρισκόµαστε υπό συνεχή παρακολούθηση. 

Όσοι ήταν οργανωµένοι πέρασαν από τα κολαστήρια της ΕΣΑ. 

Καµιά σηµασία δεν δώσαµε στην εκπαίδευση των όπλων, αν και οι 

περισσότεροι πιστεύαµε ότι ο εµφύλιος πόλεµος είναι αναπόφευκτος, προκειµένου να 

περάσουµε στο σοσιαλισµό. 

Αντιφατικό επίσης φαίνεται ή είναι και το γεγονός ότι, ενώ πιστεύαµε στην 

αναγκαιότητα του εµφυλίου, οργανώναµε ένα απολύτως ειρηνικό κίνηµα και όχι 

παράνοµες οργανώσεις δυναµικής δράσης, απέναντι σε  µια βίαιη και παράνοµη 

στρατιωτική δικτατορία, η οποία βασάνιζε, φυλάκιζε και τροµοκρατούσε κάθε 

άνθρωπο που τολµούσε να πει τη διαφορετική του άποψη. Ερώτηµα προς ερµηνεία. 

Εξέγερση Πολυτεχνείου. Μόλις την προηγούµενη µέρα είχα φτάσει στην 

Αθήνα µετά την επαναχορήγηση αναβολής στράτευσης στους στρατευµένους 

φοιτητές από τη δοτή κυβέρνηση Μαρκεζίνη.   

Η παρουσία των στρατευµένων φοιτητών στο Πολυτεχνείο, κουρεµένοι και 

κάποιοι µε στρατιωτικά ακόµη, ανυψώνει το ηθικό των συγκεντρωµένων. 

Θεωρήθηκε ως νίκη του κινήµατος, µιας και ήταν πάγιο αίτηµά του η επιστροφή 

τους. 
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Βρίσκοµαι µπροστά σε ένα κίνηµα που ξεπερνά και τους ίδιους τους φοιτητές 

που το προκάλεσαν. Πολύ περισσότερο εµένα που για εννέα µήνες βρισκόµουν στο 

στρατό. 

Λίγο πολύ κοιτάζω τα πράγµατα σα χαµένος. Όντας ανένταχτος, στερούµουν 

και γραµµής…  

Έξαρση της καλής πλευράς των ανθρώπων. Της συλλογικότητας, της 

αλληλεγγύης, του αλληλοσεβασµού. Το άδολο ενδιαφέρον όλων για όλους. 

∆εν αντέχω τις συνεδριάσεις της συντονιστικής επιτροπής. ∆εν αντέχω τις 

στείρες  κοµµατικές αντιπαραθέσεις, όταν οι συγκεντρωµένοι δηµιουργούν µια 

κατάσταση που ξεπερνά και δυναµιτίζει όλες τις γραµµές και τις αναλύσεις των 

οργανωµένων δυνάµεων. Με την άδεια της συντονιστικής αναλαµβάνω να βοηθήσω 

τη διεξαγωγή της συνέλευσης των µαθητών. Βρίσκοµαι στην εξής κατάσταση: οι 

µαθητές κάθονται ήσυχα και από το βήµα παρελαύνουν οι εκπρόσωποι των µικρών 

αριστερών οργανώσεων που προσπαθούν να µεταλαµπαδεύσουν στους µαθητές το 

άπλετο φως της οργάνωσής τους… 

Ευτυχώς δίχως αντιρρήσεις αποχωρούν και αφήνουν µόνους τους τους 

µαθητές να συζητήσουν και να εκλέξουν την επιτροπή τους. 

Η αυθόρµητη εξέγερση οδηγήθηκε αυθόρµητα σε µετωπική σύγκρουση µε το 

αρµατοφόρο καθεστώς. Το σύνθηµα «ή τώρα ή ποτέ», που εξέφραζε µε τον πλέον 

δραµατικό τρόπο πως «µόνο εµείς υπάρχουµε», βρήκε την αιµατηρή πραγµάτωσή 

του. 

Οι οργανωµένες δυνάµεις όχι µόνο δεν µπόρεσαν να επηρεάσουν την εξέλιξη 

της εξέγερσης αλλά αντίθετα, κατά τη διάρκεια του τριηµέρου, διαλύθηκαν µε την 

ουσιαστική έννοια του όρου. Οι «γραµµές» δεν τηρήθηκαν. Οι καθοδηγητές 

απέτυχαν. Τα µέλη αυτονοµήθηκαν.  

Τα αριστερά ηγετικά σχήµατα δεν θέλησαν ή δεν µπόρεσαν κατά τη διάρκεια 

του αφκ να προσαρµόσουν τη θεωρία τους στην πραγµατικότητα. Αντίθετα… 

Επόµενο ήταν λοιπόν και στο Πολυτεχνείο να βρεθούν εκτός πραγµατικότητας. 

Στο κίνηµα κυριάρχησε η διαίσθηση. Κανείς δεν ανέλυσε, σχεδίασε, 

οργάνωσε και προγραµµάτισε τη φυσιογνωµία και τη δράση του κινήµατος. Αρκετές 

φορές παίρναµε αποφάσεις πάνω στη βράση των γεγονότων και µετά ψάχναµε τα 

επιχειρήµατα για να τις υποστηρίξουµε, αν χρειαζόταν. Σπάνια κάναµε λάθος. 

Αυτό το αυτόνοµο κίνηµα που δεν είχε καθοδηγητές και οπαδούς, αλλά µόνο 

συµµετέχοντες, είχε πάθος, ένταση, ενέργεια, συγκινήσεις, χαρά, ανιδιοτέλεια, 
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αξιοπρέπεια, συντροφικότητα και φιλία. Η αίσθηση ότι συµµετείχες στη δηµιουργία 

ιστορικών γεγονότων σού έδινε µια πληρότητα που άγγιζε τα όρια της ευτυχίας. 

Ήταν η ψυχή µας γεµάτη. Η βίωση αυτής της εµπειρίας σε πήγαινε µακριά. 

Στην κατεύθυνση της ανίχνευσης ενός νοήµατος καθολικής απελευθέρωσης. 

Προσωπικά είχα αφεθεί πλήρως στη γοητεία αυτού του κινήµατος µε 

αποτέλεσµα να σµικρυνθούν στο ελάχιστο όλες µου οι άλλες ανθρώπινες διαστάσεις. 

 

Γιατί και πώς έγραψα για το αφκ 

 

Βρίσκοµαι στο Ρέθυµνο όταν το ΠΑΣΟΚ αναλαµβάνει για πρώτη φορά τη 

διακυβέρνηση της χώρας (1981). 

Η τηλεόραση και το ραδιόφωνο, κρατικά τότε, πρώτη φορά ασχολούνται µε 

το Πολυτεχνείο. Όσα ακούω και βλέπω µε αφήνουν άφωνο. Κόµµατα ασελγούν πάνω 

στο µύθο του Πολυτεχνείου, αλλά και κάποιοι από τους δηµιουργούς του. Τότε 

πρωτοσκέφτοµαι να γράψω. Οι απόψεις µου, που βασίζονται στα βιώµατά µου, 

ριζικά διαφέρουν µε όσα ακούω. Θέλω να γράψω ένα µικρό βιβλίο-απάντηση και, 

όσο µπορώ, να αποκαταστήσω την αλήθεια. 

Μια συνάδελφος στο σχολείο µε πιέζει να το κάνω διδακτορική διατριβή. Εγώ 

ούτε που το σκέφτοµαι. Μηχανολόγος γαρ. 

Σε ένα ταξίδι µου στην Αθήνα µού τηλεφωνεί η συνάδελφος και µου λέει ότι 

µε περιµένει ο καθηγητής Γ. Γιανουλόπουλος και να πάω να τον συναντήσω για να 

µην την εκθέσω. Αναγκάζοµαι να τον συναντήσω, βέβαιος ότι θα είναι η πρώτη και 

τελευταία φορά. Λόγω όµως της ευγένειας του Γιάνη, ο οποίος συµφώνησε µε τον 

τρόπο που προσέγγιζα το ζήτηµα, αποφάσισα να προχωρήσω στην εκπόνηση της 

διατριβής. Η συγγραφή πήρε πολύ διαφορετική τροπή. Όσα είχαν γραφεί σβήστηκαν. 

Η όλη διαδικασία αποδείχτηκε σπαρακτική. Ξαναζούσα τα γεγονότα και, 

επειδή ήµουν από αυτούς που δεν δικαιώθηκαν, ούτε πολιτικά ούτε και κοµµατικά 

στη µεταπολίτευση, βυθιζόµουν στη µελαγχολία. Η αποστασιοποίηση ήταν δύσκολη 

και βασανιστική προσπάθεια. Αλλά πώς αλλιώς να τα αναλύσεις; Κάποιες φορές  

περνούσαν βδοµάδες για να «δω» πίσω από τα γεγονότα. Άλλαξα απόψεις 

µελετώντας πηγές και κείµενα· τότε κατάλαβα ότι το να ζεις µια πραγµατικότητα δε 

σηµαίνει ότι τη γνωρίζεις και την κατανοείς. Μέσα από τη συστηµατική µελέτη είδα 

πράγµατα που όχι µόνο δεν τα είχα δει καθώς τα ζούσα, αλλά ούτε καν τα είχα 

φανταστεί. 
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Άλλαξε ο τρόπος σκέψης µου, από τότε και µετά, όταν προσπαθώ να 

κατανοήσω κάποιο κοινωνικό φαινόµενο. 

Ήταν µια επώδυνη και ταυτόχρονα γοητευτική µαθησιακή περιπέτεια.      


