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ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Μπορεί ο ιστορικός διάλογος και ο αναστοχασμός γύρω από το παρελθόν να μεταδίδονται
στον ραδιοφωνικό «αέρα»; Τα ΑΣΚΙ επιχείρησαν να απαντήσουν καταφατικά μέσω της
εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής εκπομπής τους «Ιστορία στο Κόκκινο» (κάθε Κυριακή 1-2
μ.μ., Στο Κόκκινο 105,5). Η εκπομπή ξεκίνησε να μεταδίδεται στις 29 Σεπτεμβρίου 2013
και διανύει πλέον τον όγδοο κύκλο της, έχοντας παραγάγει περισσότερες από 200
ώρες συζήτησης και στοχασμού γύρω από το παρελθόν, οπτικοακουστικό υλικό που
συστηματικά εμπλουτίζεται και είναι ελεύθερα διαθέσιμο στην ψηφιακή πλατφόρμα
Mixcloud https://www.mixcloud.com/aski/.
Η συσσώρευση αυτού του πλούσιου αρχειακού υλικού αλλά και η απήχηση των
εκπομπών στο κοινό μάς ανέδειξαν νέα ερωτήματα: μπορεί μια προφορική συζήτηση σε
ένα ραδιοφωνικό στούντιο να μετασχηματιστεί σε ένα χρηστικό εργαλείο μελέτης και
έρευνας του παρελθόντος; Είναι δυνατόν η ιστορική ανάγνωση σημαντικών γεγονότων
και η αποκωδικοποίηση της μνήμης τους να εκκινούν με αφορμή την κυκλοφορία ενός
βιβλίου, τη διοργάνωση ενός επιστημονικού συνεδρίου, την ολοκλήρωση ενός νέου
ερευνητικού προγράμματος; Μπορούμε δηλαδή να ξετυλίγουμε το μπλεγμένο κουβάρι
του παρελθόντος μέσα από μικρές, καθημερινές και «εφήμερου» χαρακτήρα αφορμές;
Στόχος της ψηφιακής εκδοτικής σειράς «22 Αιώνες σε 21 Εκπομπές»
Εκπομπές είναι
να διαθέσει στο κοινό αυτοτελείς αφηγήσεις για το παρελθόν και την Ιστορία,
εικονογραφημένες με πρωτότυπο αρχειακό υλικό προερχόμενο κατεξοχήν από
τις συλλογές των ΑΣΚΙ αλλά και από άλλους αρχειακούς φορείς. Οι εκδόσεις που
απαρτίζουν τη σειρά στηρίζονται στα απομαγνητοφωνημένα και εκδοτικά επιμελημένα
κείμενα των εκπομπών, συνοδευόμενα από βιογραφικά στοιχεία των συνομιλητών και
αναγκαίους για τον/την αναγνώστη/τρια υπομνηματισμούς. Οι εκδόσεις πλαισιώνονται
ακόμη από χρηστικά εργαλεία έρευνας όπως ενδεικτικές βιβλιογραφίες και συνοπτικά
χρονολόγια. Ακολουθώντας την καταστατική αρχή των ΑΣΚΙ για «ανοιχτή πρόσβαση»
στη γνώση, κάθε έκδοση είναι ανοιχτής πρόσβασης σε κάθε ενδιαφερόμενο/η.
Τα κριτήρια επιλογής των εκπομπών που περιλαμβάνονται στη σειρά, πέρα από
τον χρονολογικό άξονα των δύο αιώνων (19ος-20ός), κινούνται και σε μια προσπάθεια
παρουσίασης πρωτότυπων θεματικών και άγνωστων εν πολλοίς ερμηνευτικών
προσεγγίσεων, θεματικών που συνδυάζουν το γεγονός με τη μνήμη του και τις
«δεύτερες ζωές» του στο δημόσιο πεδίο· στην τέχνη, στον πολιτισμό, στην πολιτική
και κοινωνική ζωή, στην ιστοριογραφική συζήτηση, στα μνημεία και στα τοπόσημα,
σε κάθε ψηφίδα του παρελθόντος που συνθέτει με την παρουσία της την παροντική
διάσταση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως κατά τις ταραγμένες δεκαετίες του 1940 και 1960,
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και στις μεταβάσεις που πυροδότησε η Μεταπολίτευση, οι εκδόσεις συμπεριλαμβάνουν
και παρουσιάζουν αυτοβιογραφικές μαρτυρίες, μεμονωμένες φωνές που εγγράφουν το
προσωπικό στο συλλογικό βίωμα.
Κάθε έκδοση ασφαλώς συνιστά μια επιλογή και ως τέτοια αποδέχεται τα όρια,
τις ελλείψεις και την αποσπασματικότητά της στη διερεύνηση ενός εκάστοτε θέματος.
Θα θεωρεί όμως αυτήν την αποσπασματικότητα προτέρημα, αν οι αναγνώστες/τριες της
την αξιοποιήσουν ως έναυσμα για νέα ομαδικά και ατομικά ερευνητικά εγχειρήματα ή αν
αποτελέσει ένα βραχύ αλλά περιεκτικό, συγχρόνως ευχάριστο ανάγνωσμα.
***
Πίσω στο μακρινό 1929, της οικονομικής κρίσης και του Ιδιώνυμου, από τη μία, και
της εδραίωσης των ριζοσπαστικών ιδεών της Αριστεράς, από την άλλη, οι φοιτητές
του Πανεπιστημίου Αθηνών κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων του ΝοεμβρίουΔεκεμβρίου τραγουδούσαν στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας τους περιπαικτικούς
στίχους «Ενοικιάζεται και ο Πρύτανης δεν νοιάζεται». Αυτή η σκηνή αποτελεί ένα
μικρό μόνο επεισόδιο από το πλούσιο ρεπερτόριο δράσεων του φοιτητικού κινήματος
στα χρόνια του Μεσοπολέμου. Ένα κίνημα διαρκώς μεταβαλλόμενο και σε αναζήτηση
νέων προσανατολισμών και ταυτότητας, που κατά την πορεία του στον χρόνο, αντίθετα
με κρατούσες απόψεις, δεν υπήρξε αυτονόητα προοδευτικό ή ριζοσπαστικό, αλλά, κατά
περιπτώσεις, τμήματά του συνδέθηκαν ακόμα και με ολοκληρωτικές ιδέες και θεωρίες.
Μια μικροκοινωνία, στο περιβάλλον της οποίας συνυπάρχουν το πανεπιστημιακό ίδρυμα,
οι παραδόσεις, τα μαθήματα, οι καθηγητές και οι σκωπτικές τους αναπαραστάσεις, τα
γέλια και οι βόλτες στον Λυκαβηττό και στα γαλακτοπωλεία των Εξαρχείων, κι ακόμη οι
ζωηρές συζητήσεις στα προαύλια του κτιρίου των Προπυλαίων· που κάποτε οδηγούσαν
σε συγκρούσεις εντός του φοιτητικού σώματος και άλλοτε σε νικηφόρες διεκδικήσεις.
Στην παρούσα έκδοση η ιστορικός Αγγελική Χριστοδούλου, συστηματική μελετήτρια
του φοιτητικού κινήματος, συζητά με τον Βαγγέλη Καραμανωλάκη για μικρότερες
και μεγαλύτερες ιστορίες αυτής της μικροκοινωνίας που διαρκώς εναλλάσσεται και
εμπλουτίζεται αριθμητικά, στρέφεται σε νέες διεκδικήσεις και συλλογική οργάνωση.
Πιάνοντας το νήμα από τα τέλη του 19ου αιώνα και την εγγραφή της πρώτης φοιτήτριας
στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, και φτάνοντας έως την καταστολή
των φοιτητικών κινητοποιήσεων από το μεταξικό καθεστώς και τις πρώτες στιγμές της
κήρυξης του ελληνοϊταλικού Πολέμου, οι δύο συνομιλητές, σε ένα διαρκές παιχνίδι με
τον χρόνο, μιλούν για έννοιες διαχρονικές αλλά και συγκυριακές, αναδεικνύοντας τις
πολλαπλές πτυχές της φοιτητικής ζωής.
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ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΉΣ

Η εκπομπή μεταδόθηκε στις 19/11/2017
Επιμέλεια: Ηλίας Νικολακόπουλος
Μουσική επιμέλεια: Θανάσης Μήνας
Ηχητική επιμέλεια: Σπύρος Παπακώστας
Οργάνωση παραγωγής: Ιωάννα Βόγλη
Μπορείτε να την ακούσετε στο mixcloud: https://www.mixcloud.com/
aski/19112017-ενοικιάζεται-και-ο-πρύτανης-δεν-νοιάζεται-το-φοιτητικό-κίνημαστον-μεσοπόλεμο/

Μουσική εκπομπής:
Jquintel, Zeta
Toots Thielemans, Talk to me
Allen Toussaint, Blue drag
Django Reinhardt, Zuiderzee’blues
Gabor Szabo, Three king fishers
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΩΝ

Η Aγγελική Χριστοδούλου είναι ιστορικός, επιστημονική συνεργάτης των ΑΣΚΙ. Είναι
υποψήφια διδάκτωρ στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου
όπου εκπονεί διδακτορική διατριβή για το φοιτητικό σώμα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών κατά τον
Μεσοπόλεμο. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στον ελληνικό 20ό αιώνα, στην ιστορία
των κοινωνικών κινημάτων και της Αριστεράς και στην ιστορία της ανώτατης εκπαίδευσης. Έχει
δημοσιεύσει άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους και έχει συνεργαστεί σε
ερευνητικά προγράμματα ελληνικών πανεπιστημίων και ιδρυμάτων.

Ο Βαγγέλης Καραμανωλάκης είναι αν. καθηγητής Θεωρίας και Ιστορίας της Ιστοριογραφίας
στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (ΕΚΠΑ). Είναι πρόεδρος του Ιστορικού Αρχείου του ΕΚΠΑ
και αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των ΑΣΚΙ. Βιβλία του: H συγκρότηση της
ιστορικής επιστήμης και η διδασκαλία της Iστορίας στο Πανεπιστήμιο Aθηνών, 1837-1932 (2006),
Το Πανεπιστήμιο Αθηνών και η ιστορία του 1837-1937 (2014, μαζί με τον Κώστα Γαβρόγλου
και τη Χάιδω Μπάρκουλα) και Ανεπιθύμητο
Ανεπιθύμητο παρελθόν. Οι φάκελοι κοινωνικών φρονημάτων
και η καταστροφή τους (2019, βραβείο από την Ακαδημία Αθηνών). Έχει επιμεληθεί μια σειρά
συλλογικούς τόμους για τη χούντα, τη μνήμη της κοινότητας, την ελληνική νεολαία στον 20ό
αιώνα, κ.ά. Τον καιρό αυτό προετοιμάζει μια βιογραφία του Γιάνη Κορδάτου.
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A΄ ΜΕΡΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΉ ΖΩΉ ΣΤΟΝ ΜΕΣΟΠΌΛΕΜΟ
Βαγγέλης Καραμανωλάκης: Αγαπητές φίλες και φίλοι καλημέρα. Είμαι ο Βαγγέλης Καραμανωλάκης και σας
καλωσορίζω από τα μικρόφωνα του 105,5 Στο Κόκκινο. Έχω σήμερα την τιμή και τη χαρά να φιλοξενώ στο στούντιο
τη συνάδελφο και φίλη Αγγελική Χριστοδούλου, ιστορικό και επιστημονική συνεργάτιδα των ΑΣΚΙ. Αφορμή για αυτήν
τη συζήτηση –δύο μέρες μετά την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου– είναι ένα διήμερο για το φοιτητικό
κίνημα το οποίο οργανώθηκε από το Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου Αθηνών την προηγούμενη βδομάδα.1 Εκεί
η Αγγελική Χριστοδούλου, η οποία έχει μία μακρά και συστηματική ενασχόληση με το ελληνικό φοιτητικό κίνημα
στον Μεσοπόλεμο, μίλησε για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, σκιαγραφώντας έναν
ολόκληρο κόσμο, αρκετά διαφορετικό, πρέπει να πω, από τον σημερινό. Με αφορμή, λοιπόν, την παρουσίασή της, της
ζήτησα να βρεθούμε σήμερα εδώ και να γυρίσουμε λίγο τον χρόνο πίσω, να συζητήσουμε για ένα άλλο φοιτητικό
κίνημα, σε μία δύσκολη περίοδο, στον Μεσοπόλεμο: εκκινώντας αμέσως μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή και
φτάνοντας έως την κήρυξη του ελληνοϊταλικού πολέμου. Ας ξεκινήσουμε, λοιπόν, με κάποια βασικά στοιχεία. Καταρχάς,
τι σημαίνει να είναι κανείς φοιτητής ή φοιτήτρια κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας;
Ξέρουμε τον αριθμό των φοιτητών και των φοιτητριών; Τι γνωρίζουμε για τον φοιτητικό πληθυσμό; Τι σημαίνει για
το Πανεπιστήμιο η πολεμική δεκαετία που είχε προηγηθεί;
Aγγελική Xριστοδούλου: Καλημερίζω κι εγώ τους ακροατές μας κι ευχαριστώ τα ΑΣΚΙ και το Κόκκινο για την
πρόσκληση αυτήν. Ο Μεσοπόλεμος αποτελεί μία δυναμική περίοδο για την ανώτατη εκπαίδευση εν γένει. Έχει
τελειώσει η εμπόλεμη δεκαετία 1912-1922 και η πανεπιστημιακή λειτουργία επιστρέφει σταδιακά στην κανονικότητα.
Επιστρέφουν οι φοιτητές που έχουν επιστρατευτεί στους πολέμους και μπαίνουν και νέοι. Παράλληλα, την ίδια εποχή
εισέρχονται περισσότερες φοιτήτριες στο φοιτητικό σώμα.
Β.Κ.: Να θυμίσουμε εδώ πότε εισάγεται η πρώτη φοιτήτρια.
A.X.: Η πρώτη φοιτήτρια, η Ιωάννα Στεφανόπολι,2 εγγράφεται στη Φιλοσοφική Σχολή το 1890, με πολλές αντιδράσεις
και έντονες συζητήσεις στην ελληνική κοινωνία και στο ίδιο το Πανεπιστήμιο. Καθ’ όλον τον 19ο αιώνα σπουδάζουν
12 φοιτήτριες, ενώ μέχρι το 1922, αν θυμάμαι καλά, ανέρχονται σε περίπου 120.
Β.Κ.: Ένας πολύ μικρός αριθμός.

________________________
1. Αναφέρεται στην επιστημονική συνάντηση νέων ερευνητών και ερευνητριών με τίτλο «Φοιτητική ζωή και κινήματα στο ελληνικό
πανεπιστήμιο», βλ. περισσότερα στο http://www.archive.uoa.gr/fileadmin/archive.uoa.gr/uploads/Programma_Foititiki_zoi_kai_kinimata_sto_elliniko_panepistimio.pdf (ημερομηνία ανάκτησης: 26/10/2020). Τα πρακτικά της συνάντησης είναι υπό έκδοση.
2. Η Ιωάννα Στεφανόπολι (1875-1961) ήταν ελληνίδα δημοσιογράφος και πρώτη φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ήταν κόρη του
Αντωνίου Στεφανόπολι, δημοσιογράφου και εκδότη της γαλλόγλωσσης εφημερίδας Messager d’Ath’enes, στην οποία αρθρογραφούσε και η
ίδια. Κατόπιν θήτευσε στη διοίκηση του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων (ΑΠΕ).
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Ιωάννα Στεφανόπολι, η πρώτη ελληνίδα φοιτήτρια, Εφημερίς των Κυριών, 21 Οκτωβρίου 1890
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A.X.: Σαφώς. Είναι ενδεικτικό, αντιθετικά, ότι το
1923 οι εγγεγραμμένες φοιτήτριες είναι γύρω στις
500. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, πόσο έχει αυξηθεί
το ποσοστό των κοριτσιών που αποφασίζουν να
συνεχίσουν σε ανώτερες σπουδές.
Β.Κ.: Πρόσφυγες φοιτητές έχουμε; Εννοώ, μετά
το ’22;
A.X.: Έχουμε πρόσφυγες φοιτητές μετά το ’22.
Τα νέα παιδιά που εγκαθίστανται, ως επί το
πλείστον στους συνοικισμούς της Αθήνας και
του Πειραιά, αποφασίζουν να «εκμεταλλευτούν»
ένα ευεργέτημα που προσφέρει το κράτος·
συγκεκριμένα, το Υπουργείο Πρόνοιας και το
Πατριωτικό Ίδρυμα χορηγούσαν δωρεάν εγγραφή
και σίτιση των απόρων προσφύγων φοιτητών.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να εισαχθούν
Φοιτήτριες κατά την τελετή υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών πολλοί πρόσφυγες-φοιτητές στο Πανεπιστήμιο,
συντελώντας στην αύξηση του φοιτητικού
στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, εφ. Ανεξάρτητος, 4 Νοεμβρίου 1934
πληθυσμού. Για να μιλήσουμε λίγο και με
ποσοτικά στοιχεία, η εγγραφή των φοιτητών κάθε έτος –γιατί οι φοιτητές ανανεώνουν την εγγραφή τους– ανέρχεται
σε περίπου έξι έως οκτώ χιλιάδες. Από αυτούς, περίπου το 10%, όπως ανέφερα και προηγουμένως, είναι φοιτήτριες.
Πρώτη σχολή σε σειρά προτίμησης είναι η Νομική, μετά η Ιατρική, στη συνέχεια η Φυσικομαθηματική και η
Φιλοσοφική, και τελευταίες το Οδοντιατρικό Σχολείο και η Θεολογική. Από τότε που ιδρύθηκε το Πανεπιστήμιο μέχρι
και τον Μεσοπόλεμο, για να μπει κάποιος στο Πανεπιστήμιο χρειαζόταν μόνο το απολυτήριο γυμνασίου. Αυτό, κυρίως
τη δεκαετία 1920, δημιούργησε μία «συμφόρηση», έναν «πληθωρισμό του φοιτητικού σώματος», κατά την ορολογία
της εποχής. Το Υπουργείο Παιδείας, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, αποφάσισε το 1926 να θεσμοθετήσει τις
εισαγωγικές εξετάσεις. Τις «εισιτήριες», όπως τις έλεγαν εκείνη την εποχή. Λίγα χρόνια μετά, το 1930, προσπαθεί
να καθιερώσει το numerus clausus, δηλαδή τον περιορισμένο αριθμό φοιτητών, στη Νομική, στην Ιατρική και
στο Οδοντιατρικό Σχολείο, πράγμα που δεν πετυχαίνει ακριβώς. Γιατί παρ’ όλες τις προσπάθειες των αρχών του
Πανεπιστημίου Αθηνών να επιτύχει τον περιορισμό των φοιτητών, πολλές φορές οι κυβερνήσεις, με ευεργετικές
ρυθμίσεις, τις αναιρούσαν στην πράξη.
Β.Κ.: Αν καταλαβαίνω καλά, έχουμε ένα Πανεπιστήμιο ανδροκρατούμενο ουσιαστικά, και με πολύ μεγάλη προτίμηση
–το ξέρουμε ήδη από τον 19ο αιώνα– στη Νομική. Πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι; Τι ξέρουμε για τη ζωή τους, τι
σημαίνει να είσαι φοιτητής ή φοιτήτρια στην Αθήνα του Μεσοπολέμου; Πώς περνάνε την ώρα τους, τον ελεύθερό
τους χρόνο;
A.X.: Καταρχάς, να πούμε κάποια στοιχεία για τις σπουδαστικές τους υποχρεώσεις και μετά να περάσουμε στον
ελεύθερο χρόνο. Οι διδασκαλίες, όπως και τα εργαστήρια και τα φροντιστήρια, γίνονταν πρωί, απόγευμα και κάποια
μαθήματα ακόμα και το μεσημέρι. Ένας φοιτητής συνήθως απασχολούνταν έξι με οκτώ ώρες ημερησίως, ανάλογα και
τη σχολή φυσικά, στο Πανεπιστήμιο. Αυτές οι ώρες δεν ήταν συνεχείς, αλλά υπήρχαν κενά. Στα κενά τους οι φοιτητές
ανάλωναν τον χρόνο τους στα δύο προαύλια του Πανεπιστημίου.
Β.Κ.: Αυτά που υπάρχουν και σήμερα στα Προπύλαια.
A.X.: Ακριβώς. Αυτό που βλέπει προς την Ακαδημία Αθηνών είναι της Φιλοσοφικής και αυτό που είναι προς την Εθνική
Βιβλιοθήκη είναι της Φυσικομαθηματικής. Τα προαύλια έχουν αποκτήσει, σύμφωνα με μαρτυρίες φοιτητών, μία
συμβολική σημασία μεγαλύτερη και από τα ίδια τα Προπύλαια. Τα προαύλια είναι ο χώρος όπου γίνονται οι συζητήσεις,
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οι συναντήσεις με συναδέλφους από άλλες σχολές, οι ζυμώσεις του φοιτητικού σώματος εν γένει. Από τα προαύλια
ξεκινούν οι κινητοποιήσεις και σ’ αυτά καταλήγουν. Ενδεικτικά, να θυμίσω εδώ ότι ο ιστορικός Νίκος Σβορώνος
ανέφερε ότι θεωρεί τον εαυτό του περισσότερο φοιτητή των προαυλίων παρά των αιθουσών διδασκαλίας.3 Ένα
ακόμα σημείο συνάντησης είναι η Πανεπιστημιακή Λέσχη, η οποία περιλάμβανε το αναγνωστήριο και το συσσίτιο.

H πρώτη Πανεπιστημιακή Λέσχη
στην οδό Πειραιώς 29

Η Πανεπιστημιακή Λέσχη,
Ιπποκράτους και Ακαδημίας,
δεκαετία 1930

________________________
3. «“…Εβύθισα τη σκέψη μου μέσα στην πάσαν ώραν…”. Συνέντευξη με τον Νίκο Σβορώνο», Σύγχρονα Θέματα, τχ. 35-37 (Δεκέμβριος 1988), σ.
40. Η συνέντευξη για το περιοδικό έγινε από τον Νίκο Αλιβιζάτο και τον Στέφανο Πεσμαζόγλου. Βλ. και Νίκος Θεοδωρόπουλος, Η παρουσία
του Νίκου Γ. Σβορώνου στη δημόσια σφαίρα και η συμβολή του στην εξέλιξη των ιστορικών σπουδών κατά τη Μεταπολίτευση (19751989), μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, ΠΜΣ Νεότερη & Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία, Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας, Αθήνα, Εθνικό
& Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2018, σ. 20-21, διαθέσιμη στο: https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/frontend/file/lib/default/
data/2820090/theFile/2820091 (ημερομηνία ανάκτησης: 17/11/2020).
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Β.Κ.: Εννοείς το κτίριο που βρίσκεται Ιπποκράτους
και Ακαδημίας;
A.X.: Στο συγκεκριμένο κτίριο η Λέσχη
φιλοξενείται από το 1933. Παλιότερα, η Λέσχη
ήταν στην οδό Πειραιώς. Αν θυμάμαι καλά,
στεγάζει τώρα τους Γιατρούς του Κόσμου. Και
εκεί περνούν χρόνο οι φοιτητές, αλλά επειδή
είναι υπό τον έλεγχο των πανεπιστημιακών
αρχών, δεν αποτελεί στην πραγματικότητα χώρο
ελεύθερης έκφρασής τους.
Β.Κ.: Υπάρχουν και κέντρα διασκέδασης γύρω
από το Πανεπιστήμιο, όπως ο περίφημος
Μαύρος Γάτος.
A.X.: Το Πανεπιστήμιο βρίσκεται στο κέντρο
της πόλης. Αν θεωρήσουμε ότι η φοιτητική
ζωή ορίζεται από επάλληλους κύκλους, το
Εκδρομή φοιτητών της Φιλοσοφικής Σχολής, αρχές δεκ. 1930
Πανεπιστήμιο βρίσκεται στο κέντρο, στο οποίο
(Ιδιωτική Συλλογή Μαίρης Ν. Βέη)
κινούνται οι φοιτητές, αλλά από εκεί και πέρα
υπάρχουν επάλληλοι κύκλοι γύρω από τη στέγαση ή τη διασκέδασή τους. Καταρχάς, η κατοικία τους δεν είναι μόνο
στη Νεάπολη Εξαρχείων. Υπάρχουν αναφορές ότι κατοικούν από την περιοχή του Μεταξουργείου έως το τέρμα
Ιπποκράτους. Η μεγάλη πλειονότητα των φοιτητών, έτσι κι αλλιώς, είναι από την επαρχία. Σε σχέση με τη διασκέδαση
που αναφέρθηκε προηγουμένως, αυτή ποικίλλει. Βόλτες στο Ζάππειο, περίπατος στο Λυκαβηττό· στα καφενεία της
ευρύτερης περιοχής, της Νεάπολης και των Εξαρχείων, αλλά και σ’ ένα γαλακτοπωλείο, σε περιόδους όπου οι φοιτητές
δεν είχαν λεφτά και πήγαιναν να πιουν ένα γάλα ή να φάνε μια φέτα ψωμί με βούτυρο για να καλύψουν την πείνα
τους. Ακόμη, σε κάποιο ταβερνάκι, που ήταν πιο φθηνό και από το συσσίτιο της Λέσχης, το οποίο σημειώνω ότι το
πλήρωναν. Εκδρομές στα περίχωρα την Κυριακή, το dancing, όπως το αποκαλούσαν, με το τάνγκο και το τσάρλεστον
αλλά και το σινεμά.

Η ΣΩΜΑΤΕΙΑΚΉ ΟΡΓΆΝΩΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΏΝ
Β.Κ.: Όλοι αυτοί οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, λοιπόν, που ζουν το Πανεπιστήμιο, μέχρι το 1911 δεν έχουν το δικαίωμα
να οργανωθούν. Εννοώ ότι στο Πανεπιστήμιο δεν υπάρχουν, τουλάχιστον μέχρι το ’11, οι φοιτητικές συσσωματώσεις,
τα σωματεία –έτσι όπως τα ξέρουμε σήμερα– οι παρατάξεις και λοιπά. Αυτό, μετά το ’11, αλλάζει· πάντα όμως με την
άδεια του Πρύτανη. Εσύ, που μελετάς την περίοδο από το ’22 έως το ’40, ανάφερέ μας λίγο τι συμβαίνει με αυτές τις
συσσωματώσεις, με τη συλλογική έκφραση των φοιτητών και των φοιτητριών;
A.X.: Πράγματι το Πανεπιστήμιο δίνει δυνατότητα στους φοιτητές, από το 1911 κι εξής, να φτιάξουν τις δικές τους
συσσωματώσεις. Αλλά ας ξεκινήσω από το τέλος: τα δύο φοιτητικά συνέδρια που διοργανώνονται στον Μεσοπόλεμο.
Το πρώτο, στα 1924, είναι το Α΄ Παμφοιτητικό Συνέδριο. Είναι το πρώτο φοιτητικό συνέδριο το οποίο γίνεται από
συλλόγους μόνο του Πανεπιστημίου Αθηνών και αποτυπώνει τις νέες πραγματικότητες· έχουν πλέον ωριμάσει οι
συνθήκες για να οργανωθούν και να συνδικαλιστούν οι φοιτητές. Στο Α΄ Παμφοιτητικό Συνέδριο, για να σκεφτούμε
λίγο και τα πρόσωπα, συμμετείχε ο Ηλίας Τσιριμώκος4 ως γενικός γραμματέας του προεδρείου του συνεδρίου, καθώς

________________________
4. Ηλίας Τσιριμώκος (1907-1968). Έλληνας πολιτικός και για βραχύ χρονικό διάστημα (20 Αυγούστου 1965 – 17 Σεπτεμβρίου 1965)
πρωθυπουργός. Ξεκίνησε την πολιτική του σταδιοδρομία ως βουλευτής Φθιώτιδας με το Κόμμα των Φιλελευθέρων, ενώ στα χρόνια της
Κατοχής ίδρυσε από κοινού με τον Αλέξανδρο Σβώλο την Ένωση Λαϊκής Δημοκρατίας (ΕΛΔ), ενός εκ των ιδρυτικών φορέων του ΕΑΜ.
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Υπόμνημα της Ομοσπονδίας Ελλήνων Φοιτητών για σπουδαστικά ζητήματα, 1927
(Ιστορικό Αρχείο ΕΚΠΑ / Αρχείο Πρωτοκόλλου)
και ο Πέλος Κατσέλης.5 Διοργανώνεται τον Δεκέμβριο του ’24 και θέτει για πρώτη φορά επί τάπητος τα φοιτητικά
ζητήματα. Το δεύτερο ορόσημο είναι η ίδρυση της Ομοσπονδίας Ελλήνων Φοιτητών.
Β.Κ.: Θα λέγαμε ένας πρόδρομος της ΕΦΕΕ.
A.X.: Ακριβώς. Η Ομοσπονδία Ελλήνων Φοιτητών δεν ζει πολύ. Γιατί ενώ ξεκίνησε με πολύ καλές προθέσεις,
φαίνεται ότι δεν είχε την αποτελεσματικότητα που απαιτούσαν οι συγκυρίες και «καπελώθηκε» από άλλες φοιτητικές
συσσωματώσεις με μεγαλύτερη συνδικαλιστική
μαχητικότητα. Το δεύτερο συνέδριο, το οποίο το
θεωρώ και πιο εμβληματικό, έγινε το 1936. Είναι το
Α΄ Πανσπουδαστικό Συνέδριο, στο οποίο συμμετέχουν
φοιτητές από όλα τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Β.Κ.: Είναι μια εποχή διεύρυνσης της ανώτατης
εκπαίδευσης, στο πλαίσιο του βενιζελικού κυρίως
προγράμματος διακυβέρνησης. Να θυμηθούμε ποια
είναι τα ανώτερα και ανώτατα εκπαίδευτικά ιδρύματα
την εποχή εκείνη;
A.X.: Είναι το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Πανεπιστήμιο
Θεσσαλονίκης, η ΑΣΟΕΕ, το Πολυτεχνείο, η Πάντειος, η
Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών και η Γεωπονική. Μιλάμε,
δηλαδή, για έναν σπουδαστικό κόσμο πολύ ευρύτερο από Ένας από τους δέκα νεκρούς της σύγκρουσης απεργών
την εποχή του Α΄ Παμφοιτητικού Συνεδρίου. Αυτό είναι και αστυνομίας, Θεσσαλονίκη, 9 Μαϊου 1936
το πρώτο χαρακτηριστικό. Το δεύτερο χαρακτηριστικό (ΑΣΚΙ / Φωτογραφικό Αρχείο)
είναι ότι το συνέδριο πραγματοποιείται σε μία πολύ
δύσκολη, πολιτικά, περίοδο. Πραγματοποιείται τον Μάιο
του ’36.

________________________
5. Πέλος Κατσέλης (1907-1981). Γεννήθηκε στη Μικρά Ασία και ήταν ηθοποιός και καθηγητής υποκριτικής στη Δραματική Σχολή του Εθνικού
Θεάτρου και στη Σχολή Σταυράκου. Στα χρόνια του Εμφυλίου Πολέμου υπέστη διώξεις από το θέατρο λόγω των αριστερών φρονημάτων του.
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Το τρίτο και σημαντικότερο είναι ότι
διοργανώνεται από δημοκρατικές και αριστερές
φοιτητικές οργανώσεις, οι οποίες συγκροτούν την
Ένωση Προοδευτικών Οργανώσεων Φοιτητών και
Σπουδαστών. Παρότι απαγορεύτηκε τη δεύτερη
ημέρα, γιατί σε αυτό έστειλαν χαιρετισμό ο
Δημήτρης Γληνός και ο Αλέξανδρος Σβώλος, οι
αποφάσεις και τα πορίσματα που κατατέθηκαν
ήταν πολύ σημαντικά και προσδιόρισαν για αρκετά
χρόνια αργότερα το φοιτητικό κίνημα. Αναφορικά
με τους φοιτητικούς συλλόγους, παρατηρείται
κατά τον Μεσοπόλεμο αριθμητική αύξηση, αλλά
κυρίως διεύρυνση της δραστηριότητάς τους.
Υπάρχει η Ομοσπονδία Ελλήνων Φοιτητών,
όπως αναφέραμε, η οποία ουσιαστικά μέσα στον
χρόνο διαλύεται, και αργότερα δημιουργείται η
Ομοσπονδία Φοιτητών Πανεπιστημίου Αθηνών.
Εκτός από τους φοιτητικούς συλλόγους ανά
σχολή, όπως ο σύλλογος φοιτητών της Νομικής,
της Ιατρικής και πάει λέγοντας, των οποίων το
ενδιαφέρον στρεφόταν κυρίως στα σπουδαστικά
και συνδικαλιστικά αιτήματα, δημιουργούνται και
πολλοί εθνοτοπικοί σύλλογοι, όπως η Ένωση
Κρητών Φοιτητών και η Ομοσπονδία Προσφύγων
Φοιτητών. Παράλληλα, συστήνονται επιμορφωτικοί
ή εκπολιτιστικοί σύλλογοι, ακόμα και με πολιτικό
περιεχόμενο, όπως η Πανεπιστημιακή Ομάδα για
την Κοινωνία των Εθνών, ο Πανεπιστημιακός
Όμιλος Αθηνών δια τη Βαλκανικήν Συνεννόησιν,
ο Φοιτητικός Συνδυασμός Εθνικής Σωτηρίας,
αλλά και συσσωματώσεις όπως ο Σύλλογος
Εφέδρων Φοιτητών. Τα φοιτητικά σωματεία
που συγκροτούνται καλύπτουν όλο το φάσμα
των ιδεολογιών, όπως οι συντηρητικοί Εθνικός
Παμφοιτητικός Σύλλογος και ο Εθνικιστικός
Φοιτητικός Σύλλογος, έως την προοδευτική
Φοιτητική Συντροφιά. Στην εποχή στην οποία
αναφερόμαστε ακόμα χρειάζονται και την τυπική
έγκριση του πρύτανη για να λειτουργήσουν.
Β.Κ.: Σημειώνω ότι δημιουργήθηκε το 1910 και
είναι το πρώτο φοιτητικό σωματείο του οποίου το
καταστατικό είναι γραμμένο στη δημοτική γλώσσα.

Προκήρυξη της Οργανωτικής Επιτροπής του Α΄ Παμφοιτητικού
Συνεδρίου, 1924
(Ιστορικό Αρχείο ΕΚΠΑ / Αρχείο Πρωτοκόλλου)
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A.X.: Ακριβώς. Το 1926 λοιπόν, που αναβιώνει με
γραμματέα τον Γιώργο Θεοτοκά και ενώ δεν έχει
ακόμα εξελιχθεί σε αριστερό σύλλογο, διώκεται
από τον πρύτανη με προσχηματικούς λόγους, ότι
δεν είχε δηλαδή εγκεκριμένο καταστατικό, ενώ
ουσιαστικά διώκεται για τις δημοτικιστικές του
αρχές.

Προκήρυξη για το Α΄ Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Σπουδαστών, 1936
(ΑΣΚΙ / Αρχείο Στράτη Σωμερίτη)
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Πρωτοσέλιδο της εφ. Φοιτητική Συντροφιά, 15 Φεβρουαρίου 1926 (Βιβλιοθήκη ΑΣΚΙ)
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ΦΟΙΤΗΤΙΚΆ ΑΙΤΉΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΉΣΕΙΣ
Β.Κ.: Οι σύλλογοι προφανώς εκφράζουν μία σειρά αιτήματα που συνδέονται με τους φοιτητές. Είναι μία εποχή, έτσι
κι αλλιώς, μεγάλων διεκδικήσεων. Ποια είναι αυτά τα αιτήματα και, κυρίως, πώς τα διεκδικούν; Με απεργίες, με
καταλήψεις, ενδεχομένως; Ποια είναι εκείνα τα στοιχεία που συγκροτούν αυτό που θα λέγαμε φοιτητικό κίνημα και το
ρεπερτόριο των δράσεών του; Και, βέβαια, υπάρχουν αντιδράσεις από την αστυνομία, από τον πρύτανη;
A.X.: Η Ανώτατη Εκπαίδευση δεν ήταν δωρεάν. Απαιτούσε τέλη εγγραφής, τέλη ανανέωσης, εξέταστρα και σε κάποιες
σχολές, κυρίως στην Ιατρική, αγορά συγγραμμάτων.
Β.Κ.: Τα δίδακτρα επιβάλλονται το 1892 από την κυβέρνηση του Χαρίλαου Τρικούπη, ενώ μέχρι εκείνη τη στιγμή η
ανώτατη εκπαίδευση ήταν απολύτως δωρεάν.
A.X.: Υπολογίζοντας και τα έξοδα διαβίωσης μαζί με τα δίδακτρα, το κόστος σπουδών είναι υψηλό στην εποχή αυτήν.
Έτσι, τα αιτήματα των φοιτητών συνήθως είναι για σπουδαστικές ή οικονομικές διευκολύνσεις και οι πιο δυναμικές
κινητοποιήσεις γίνονται με αφορμή την αύξηση των διδάκτρων ή τη διεκδίκηση μιας τρίτης εξεταστικής περιόδου.
Β.Κ.: Η τρίτη εξεταστική δεν υπήρχε τότε.
A.X.: Σωστά. Καθιερώνεται αργότερα και κατ’ εξαίρεση, για κάποιους φοιτητές. Άλλα αιτήματα ήταν και η ατελής
εγγραφή για τους φτωχούς φοιτητές, δωρεάν σίτιση και συγγράμματα, μεγαλύτερες αίθουσες διδασκαλίας, περισσότερα
αντίτυπα στα αναγνωστήρια και στις βιβλιοθήκες, βελτίωση του συσσιτίου· τελευταίο αλλά όχι έσχατο, ελευθερία
σκέψης και έκφρασης.
Β.Κ.: Ακριβώς. Τα πανεπιστημιακά συγγράμματα έπρεπε οι φοιτητές να τα αγοράζουν.
A.X.: Υπάρχουν πολλές αναφορές ακόμα και για
εκβιασμούς καθηγητών, ιδιαίτερα στην Ιατρική,
ότι δηλαδή εξανάγκαζαν τους φοιτητές, αν ήθελαν
να περάσουν το μάθημα, να αγοράσουν το δικό
τους σύγγραμμα για να κερδίσουν έτσι χρήματα.
Παράλληλα, υπήρχε το Φοιτητικό Αναγνωστήριο στην
Εθνική Βιβλιοθήκη, το οποίο είχε ελάχιστα αντίτυπα –
μιλάμε για περίπου 5-6 αντίτυπα– σε μία σχολή, όπως
η Νομική, που είχε χιλιάδες φοιτητές. Τα περισσότερα
αντίτυπα ήταν κατεστραμμένα από τη χρήση με
σκισμένες σελίδες κτλ. Συνολικά, η πρόσβαση στη
γνώση μέσω των πανεπιστημιακών εγχειριδίων είναι,
στην εποχή που εξετάζουμε, μια ιδιαίτερα δύσκολη
υπόθεση. Για να συνεχίσω με τις κινητοποιήσεις, την
περίοδο του Μεσοπολέμου παρατηρείται τουλάχιστον
μία απεργία κατ’ έτος. Να αναφέρω απλώς τις πιο
δυναμικές. Έχουμε την απεργία του Νοεμβρίου του
1927, του Νοεμβρίου του 1929, του Μαρτίου του
1932 και του Μαρτίου του 1936. Καθεμία, με τις
δικές της αφορμές βέβαια, οδήγησε πολύ δυναμικά
τους φοιτητές στους δρόμους. Οι φοιτητές, συνήθως,
καταλαμβάνουν τα προαύλια, διακόπτουν με έφοδο
τα μαθήματα και αποδοκιμάζουν και κάποιους
απεργοσπάστες συναδέλφους τους, ενώ οργανώνουν
διαδηλώσεις από τα Προπύλαια προς τη Βουλή.

Απεργία φοιτητών Οδοντιατρικού Σχολείου,
εφ. Νέος Κόσμος, 9 Νοεμβρίου 1934
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Η αντιμετώπιση, τώρα, των πανεπιστημιακών αρχών συνήθως είναι άμεση, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας
και το Υπουργείο Εσωτερικών. Η συνήθης αντίδραση είναι η επέμβαση της αστυνομίας. Έφοδος για να διαλύσει τις
συγκεντρώσεις και τις διαδηλώσεις, παραβίαση του ασύλου, συμπλοκές με τους απεργούς, οι οποίοι και απ’ την
πλευρά τους πετούν πέτρες και κρατούν ξύλα.
Β.Κ.: Άγριες συμπλοκές.
A.X.: Ναι. Ξύλο με τα γκλοπ και συλλήψεις. Τα
κατασταλτικά μέτρα –δεν πρέπει να το ξεχνάμε
αυτό– κατά την περίοδο του Μεσοπολέμου είναι πολύ
πιο σκληρά απ’ ό,τι σήμερα. Αυτό αφορά ιδιαίτερα
την καταστολή των εργατικών κινητοποιήσεων. Οι
φοιτητικές κινητοποιήσεις τέλειωναν συνήθως με
συλλήψεις των συμμετεχόντων, ενώ παίρνουν ενίοτε
και τη δικαστική οδό και καταλήγουν σε καταδίκες,
αλλά και σε πειθαρχικές διώξεις από το ίδιο το
Πανεπιστήμιο.
Διαδήλωση φοιτητών, Μάιος 1936

Στιγμιότυπο από τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου
στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου, εφ. Νεολαία,
27 Μαρτίου 1936 (Βιβλιοθήκη ΑΣΚΙ)

Συλλαλητήριο φοιτητών και εργατών κατά
την διάρκεια της δικτατορίας Παγκάλου,
1926 (Συλλογή Μουσείου Ιστορίας ΕΚΠΑ)
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Πρωτοσέλιδο εφημερίδας Νεολαία, οργάνου της ΟΚΝΕ, 13 Μαρτίου 1936
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Β΄ ΜΕΡΟΣ
Η ΠΑΡΟΥΣΊΑ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΆΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΉΜΙΟ
Β.Κ.: Είχαμε λοιπόν ξεκινήσει το πρώτο μέρος αυτής της εκπομπής μιλώντας για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες
στον Mεσοπόλεμο. Για αυτό το ανδροκρατούμενο μεν Πανεπιστήμιο, αλλά πια, με την ισχυρή παρουσία των γυναικών.
Για τη ζωή τους και τον ελεύθερο χρόνο τους. Τελειώνοντας, μας μίλησες για τις διαδηλώσεις και για αυτά που
χαρακτηρίζουν τα φοιτητικά αιτήματα και τη διεκδίκησή τους στον Μεσοπόλεμο. Γνωρίζουμε, και από τη δική σου
έρευνα, ότι στον Μεσοπόλεμο το φοιτητικό κίνημα διαφοροποιείται, κυρίως μέσω της εμφάνισης της Αριστεράς. Από
τη δεκαετία του 1920 και μετά, η κομμουνιστική Αριστερά δρα στα πανεπιστήμια.
A.X.: Σαφώς· τα πράγματα αλλάζουν. Υπήρχε και παλιότερα παρουσία αριστερών φοιτητών. Το 1919, δηλαδή,
υπήρχε η Ένωση Σοσιαλιστών Φοιτητών και από το 1921 η Κομμουνιστική Ένωση Φοιτητών, αλλά τα πράγματα
διαφοροποιούνται κυρίως μετά τη δικτατορία του Πάγκαλου. Φαίνεται ότι από το 1926 το ΚΚΕ αποφασίζει να
ενδυναμώσει την Ομοσπονδία Κομμουνιστικών Νεολαιών Ελλάδος, την ΟΚΝΕ, τη νεολαία του δηλαδή, και να εντάξει
μέσα σ’ αυτήν και τους φοιτητές και τις φοιτήτριες.
Β.Κ.: Οι οποίοι μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είναι ενταγμένοι;
A.X.: Όχι ουσιαστικά, γιατί η Αριστερά, το ΚΚΕ δηλαδή, αντιλαμβάνεται τους φοιτητές ως ένα μικροαστικό στοιχείο,
αμέτοχο στους κοινωνικούς αγώνες.
Β.Κ.: Αυτό είναι μια ελληνική ιδιαιτερότητα;
A.X.: Όχι, αφορά συνολικά το διεθνές κομμουνιστικό κίνημα και άλλα κομμουνιστικά κινήματα ανά τον κόσμο. Βέβαια,
πρέπει να τονίσουμε ότι, όταν το ΚΚΕ αποφασίζει να εντάξει τους φοιτητές στις οργανώσεις του, απευθύνεται
ξεκάθαρα στους φτωχούς φοιτητές.
Β.Κ.: Η διεύρυνση, στην οποία αναφέρθηκες προηγουμένως, του φοιτητικού πληθυσμού, σηματοδοτεί ενδεχομένως και
τη γενικευμένη είσοδο οικονομικά ασθενέστερων στρωμάτων;
A.X.: Στον Μεσοπόλεμο, αλλά και λίγο πιο πριν, παρατηρείται ένα άνοιγμα της κοινωνικής βεντάλιας, δηλαδή εισέρχονται
στο Πανεπιστήμιο φοιτητές από όλα τα κοινωνικά στρώματα. Αυτό γίνεται γιατί έχουν επεκταθεί τα γυμνάσια σε όλη
τη χώρα, υπάρχουν οι Νέες Χώρες που οι κάτοικοί τους, μέχρι να ανοίξει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, φοιτούν
στην Αθήνα, υπάρχουν οι πρόσφυγες φοιτητές, όπως ανέφερα ήδη, υπάρχουν και πολλοί φτωχοί φοιτητές, και
φοιτητές των οποίων οι οικογένειες πλήττονται από την κρίση του 1929. Γενικά, οι περισσότεροι φοιτητές ζουν
συνήθως με τη βοήθεια των οικογενειών τους· υπάρχει όμως κι ένα ποσοστό το οποίο εργάζεται παράλληλα για
να μπορέσει να καλύψει τη διαμονή και τα δίδακτρά του. Οι οικογένειες αυτές είναι ως επί το πλείστον αγροτικές,
ενώ άλλες δραστηριοποιούνται σε εμπορικά και ελευθέρια επαγγέλματα. Δεν έχουμε πολύ ασφαλή δεδομένα για
την πραγματική οικονομική τους κατάσταση, ωστόσο. Για να επιστρέψουμε λίγο στην κομμουνιστική Αριστερά, η
τελευταία απευθυνόταν στους φτωχούς φοιτητές με σαφή ταξικά κριτήρια. Συνομιλούσε, δηλαδή, με το επιστημονικό
προλεταριάτο, όπως το χαρακτήριζαν οι αντίπαλοί τους. Σε αυτήν τη λογική λειτούργησε και η οργάνωση του Παντελή
Πουλιόπουλου,6 οι Λικβινταριστές, καθώς και οι Αρχειομαρξιστές, που φαίνεται να έχουν ισχυρή απήχηση στους
φοιτητές την περίοδο 1928-1930. Έτσι, στο Πανεπιστήμιο, από το 1926 κι εξής, έχουν οργανωθεί σε όλες σχεδόν
τις σχολές, εκτός από τη Θεολογική, κομμουνιστικοί πυρήνες και αχτίδες, που λειτουργούν υπό την καθοδήγηση της
Κομμουνιστικής Νεολαίας Αθήνας. Αντίστοιχα, έχουν συγκροτήσει οργανώσεις και άλλες αριστερές ομάδες.

________________________
6. Παντελής Πουλιόπουλος (1900-1943), δικηγόρος. Φοίτησε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου εγγράφηκε το 1919.
Διετέλεσε πρώτος γενικός γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ μεταξύ των ετών 1924-1926. Μετά τη διαγραφή του από το ΚΚΕ
υπήρξε ένας από τους πρωτοπόρους του τροτσκιστικού κινήματος στην Ελλάδα και ιδρυτικό μέλος της Οργάνωσης Κομμουνιστών Διεθνιστών
Ελλάδας (ΟΚΔΕ). Εκτελέστηκε το 1943 μαζί με άλλους συγκρατούμενούς του στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Λάρισας, ως αντίποινα για την
ανατίναξη της σιδηροδρομικής γέφυρας Κούρνοβου.
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Προκήρυξη της Αριστερής Παράταξης Φοιτητών, χ.χ. [1933 – 1934] (Αρχείο Ν. Βέη)
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Β.Κ.: Ποιος είναι ο λόγος των αριστερών φοιτητικών οργανώσεων; Πόσο διαφοροποιείται από τον λόγο των
άλλων παρατάξεων; Ενσωματώνει τα αριστερά προτάγματα της εποχής; Επικεντρώνεται –και πόσο;– στα φοιτητικά
αιτήματα;
A.X.: Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι, αριθμητικά, η παρουσία των αριστερών φοιτητών σε σχέση με το σύνολο του
φοιτητικού πληθυσμού είναι μικρή. Μη σκεφτούμε, δηλαδή, κανένα ηρωικό μέγεθος, να το πω έτσι. Δεν είναι εύκολη
η καταγραφή τους, αλλά από τα τεκμήρια που διασώζονται στο αρχείο του Πανεπιστημίου και από τις αναφορές στον
Τύπο αριθμούνται σε κάποιες εκατοντάδες…
Β.Κ.: …μέσα σε ένα σύνολο χιλιάδων ανθρώπων.
A.X.: Οι φοιτητές, σε όλο τον Μεσοπόλεμο, είναι περίπου 80.000. Η παρουσία των αριστερών φοιτητών ωθεί το φοιτητικό
κίνημα να είναι πιο διεκδικητικό. Κατά περιπτώσεις, εκεί όπου οι θεσμικά αναγνωρισμένοι σύλλογοι των φοιτητών
αναδιπλώνονται και κάνουν συμβιβασμούς, ή έστω διαπραγματεύονται με τις πανεπιστημιακές αρχές, οι φοιτητές
συχνά αναθέτουν στους αριστερούς συναδέλφους τους τη συγκρότηση επιτροπών και την ηγεσία σε φοιτητικές
κινητοποιήσεις. Τα παραδείγματα είναι πολλά και συνδέονται βέβαια, και με τις απεργίες που ανέφερα προηγουμένως.
Αλλά σχετικά με τον λόγο των αριστερών φοιτητών, θα λέγαμε ότι κυριαρχούν τα ταξικά χαρακτηριστικά έναντι της
φοιτητικής ιδιότητας. Θεωρώ, βέβαια, ότι η συλλήβδην αντιμετώπιση του Πανεπιστημίου ως ενός αντιδραστικού και
αρτηριοσκληρωτικού χώρου, που αναμασά την κυρίαρχη ιδεολογία χωρίς να μορφώνει πραγματικά τους φοιτητές με
τις νέες επιστήμες από την Αριστερά, είναι ίσως άδικη.

ΑΝΤΙΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΌΣ ΛΌΓΟΣ ΚΑΙ ΚΥΡΏΣΕΙΣ
Β.Κ.: Είμαστε σε μία εποχή που οργανώνεται σταδιακά αυτό που λέμε αντικομμουνιστικό κράτος. Είναι ακόμη
νωρίς βέβαια, παρ’ όλα αυτά, θα έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε πώς το Πανεπιστήμιο στέκεται απέναντι στους
κομμουνιστές φοιτητές. Τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, με βάση τις αξίες που το ίδιο πρεσβεύει, όσο και σε επίπεδο
πρακτικών και καταστολής.
A.X.: Η αντιμετώπιση είναι άμεση και αυστηρή· «οι δηλητηριώδεις πλόκαμοι των ανατρεπτικών ιδεών», όπως
χαρακτηριστικά αναφέρονται στους πρυτανικούς απολογισμούς της περιόδου, τρομάζουν πολύ τις πανεπιστημιακές
αρχές. Στοχοποιούν τους αριστερούς φοιτητές, όχι μόνο για τη δράση τους, αλλά κυρίως για τον φόβο ότι μπορεί
να παρασύρουν και άλλους φοιτητές. Να λειτουργήσει σαν ντόμινο δηλαδή. Η αντιμετώπιση του κομμουνισμού στον
Μεσόλεμο αποτελεί ένα ιδιαίτερο θέμα και αυτό που ήθελα να τονίσω είναι ότι το Πανεπιστήμιο εφαρμόζει τέτοιες
πρακτικές, ακόμα και πριν από την πύκνωση της αντικομμουνιστικής εκστρατείας στο τέλος της δεκαετίας του ’20.
Ξεκινά με τον επίσημο λόγο των πρυτανικών αρχών, υπάρχει ανάλογη διδαχή από πλευράς καθηγητών, και καταλήγει
σε πειθαρχικές διαδικασίες που φτάνουν μέχρι και τη διά παντός αποβολή για τους μη μετανοημένους φοιτητές.
Εντούτοις, δεν μπορούμε να πούμε ότι το Πανεπιστήμιο, κατά τη διάρκεια του Μεσοπόλεμου, πρωτοστάτησε στην
αντικομμουνιστική εκστρατεία, γιατί υπήρχαν και δημοκρατικές φωνές στο καθηγητικό σώμα.
Β.Κ.: Μπορούμε να δούμε διαφοροποιήσεις στο εσωτερικό του καθηγητικού σώματος, ενάντια λόγου χάρη στην
επιβολή του Ιδιώνυμου ή σε άλλα μέτρα που παίρνουν εκείνη την εποχή οι κυβερνήσεις;
A.X.: Ναι, στο καθηγητικό σώμα ανήκει ένα σύνολο διδασκόντων, οι οποίοι προέρχονται από μία δημοτικιστική
παράδοση και φέρουν νέες ιδέες στο συντηρητικό ίδρυμα. Οι περισσότεροι είχαν σπουδάσει στο εξωτερικό, ιδιαίτερα
στη Γερμανία, και είχαν επηρεαστεί από σοσιαλιστικές θεωρίες και ιδέες. Σημειώνω ανάμεσά τους τον Κωνσταντίνο
Τριανταφυλλόπουλο, τον Νίκο Βέη, τον Αλέξανδρο Σβώλο, τον Παναγή Λορεντζάτο και άλλους. Οι συγκεκριμενοι
καθηγητές και κάποιοι άλλοι, επειδή προέρχονται από ένα φιλελεύθερο πολιτικό περιβάλλον, δεν συμφωνούν με το
Ιδιώνυμο. Οι αντιρρήσεις τους είναι ηθικής και νομικής φύσεως. Ο Κωνσταντίνος Τριανταφυλλόπουλος δημοσιεύει
άρθρα γι’ αυτό, και μάλιστα ο Ριζοσπάστης κάνει και μια μεγάλη έρευνα, στην οποία συμμετέχουν πολλοί καθηγητές
και του Πανεπιστημίου Αθηνών και άλλων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Ο Κωνσταντίνος Άμαντος της
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Φιλοσοφικής, ο Σπυρίδων Δοντάς της Ιατρικής
και ο Αλέξανδρος Σβώλος της Νομικής
δηλώνουν ότι είναι κατά του Ιδιώνυμου,
όχι επειδή είναι φιλοκομμουνιστές ή
κομμουνιστές, αλλά γιατί θεωρούν ότι
καταπνίγει την ελευθερία της σκέψης.
Β.Κ.: Αυτή, λοιπόν, θα λέγαμε, ότι είναι η
φωτεινή πλευρά. Υπάρχει, όμως, και μία άλλη
πλευρά καθηγητών, που συνεργάζεται με την
Ασφάλεια για την πάταξη του κομμουνισμού,
εντός των πανεπιστημίων. Έχουμε σαφείς
πληροφορίες για το τι συμβαίνει; Πώς
αντιμετωπίζει το Πανεπιστήμιο, σε επίπεδο
καταστολής πια, τους κομμουνιστές φοιτητές
και φοιτήτριες;
A.X.: Έχουμε την τύχη να διασώζεται η
πλούσια αλληλογραφία του Πανεπιστημίου
Αθηνών και των διωκτικών αρχών, κυρίως
με την Ειδική Ασφάλεια, στο αρχείο του
Πανεπιστημίου. Από κει καταλαβαίνουμε ότι
υπάρχει σταθερή καταγραφή της δράσης
Τεκμήρια από διαδικασίες πειθαρχικών διώξεων αριστερών φοιτητών, και της δίωξης των αριστερών φοιτητών.
1935 (Ιστορικό Αρχείο ΕΚΠΑ / Αρχείο Πρωτοκόλλου)
Παράλληλα, και μέσα απ’ τα πρακτικά της
Συγκλήτου, αντιλαμβανόμαστε τις αντιλήψεις
που διέπουν το καθηγητικό προσωπικό. Υπάρχει συστηματική παρακολούθηση. Είναι αυτό που σας είπα και
προηγουμένως, ο φόβος. Ο φόβος μήπως διοχετευθεί στους φοιτητές τους ή και στην κοινωνία η αριστερή ιδεολογία.
Ας μην ξεχνάμε ότι ο φοιτητής αποτελεί ένα πρότυπο για την ελληνική κοινωνία. Δεν δικαιολογείται να είναι
κομμουνιστής ο φοιτητής.
Β.Κ.: Πώς διαφοροποιείται αυτό σε σχέση με τις φοιτήτριες; Δηλαδή οι φοιτήτριες, οι κομμουνίστριες ή αριστερές
εν γένει, είναι περισσότερο στο στόχαστρο;
A.X.: Όσον αφορά τις κομμουνίστριες φοιτήτριες, παρότι είναι λίγες μέσα στο φοιτητικό σώμα, αντιμετωπίζονται με
ιδιαίτερο τρόπο. Από τη μία είναι ο φόβος μήπως μεταδώσουν, ως μετέπειτα καθηγήτριες-φιλόλογοι σε γυμνάσια,
την ιδεολογία στους μαθητές τους. Μην ξεχνάμε ότι οι περισσότερες κοπέλες, στην περίοδο του Μεσοπολέμου,
εγγράφονται στη Φιλοσοφική, ο προορισμός τους είναι να διδάξουν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Από την άλλη,
σύμφωνα με τις κυρίαρχες αντιλήψεις, θεωρείται αφύσικη η εμπλοκή των γυναικών με τον κομμουνισμό γιατί
αντιβαίνει στη γυναικεία φύση, στην οικογένεια και στη μητρότητα. Νομίζω ότι αυτά είναι τα στοιχεία που κάνουν τις
πανεπιστημιακές αρχές να αντιμετωπίζουν με ιδιαίτερο τρόπο τις φοιτήτριες κομμουνίστριες.
Β.Κ.: Έχουμε παραδείγματα τέτοιων συμπεριφορών και στάσεων απέναντι σε φοιτήτριες ή, γενικά, απέναντι σε
φοιτητές;
A.X.: Ναι, ας αναφέρω ένα σχετικό παράδειγμα. Η μετέπειτα γνωστή ιστορικός Αικατερίνη Κουμαριανού –Τριανταφυλλίδη
τότε, όπως ήταν το πατρικό της επίθετο– την εποχή του Μεσοπολέμου αποβάλλεται από το Πανεπιστήμιο για δύο
έτη, νομίζω το 1935, για την κομμουνιστική της δράση. Επανέρχεται αργότερα. Όπως προκύπτει από το αρχείο του
Πανεπιστημίου, καταγράφεται σχεδόν συστηματικά οποιαδήποτε δραστηριότητά της. Να φέρω ένα ακόμα παράδειγμα
με τη συγκεκριμένη φοιτήτρια: όταν, το 1934, επισκέπτεται τον Νικόλαο Εξαρχόπουλο, καθηγητή της Παιδαγωγικής…
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Β.Κ.: …και την πιο σημαντική μορφή της
Παιδαγωγικής στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου…
A.X.: …του δίνει το σπουδαστικό της βιβλιάριο να
το υπογράψει, για να μπορέσει να δώσει εξετάσεις
–ήταν μία προϋπόθεση που εφαρμοζόταν την
εποχή του Μεσοπολέμου στο Πανεπιστήμιο–
ο Εξαρχόπουλος διαβάζει το όνομά της στη
φοιτητική ταυτότητα και της λέει: «Έξω, φίδι!».
Δεν δέχτηκε να της το υπογράψει, επειδή ήταν
αριστερή. Υπάρχουν πολλά ανάλογα παραδείγματα
αλλά αυτό που θέλω να σημειώσω είναι ότι και
για τους φοιτητές και για τις φοιτήτριες που
επιδεικνύουν έμπρακτη μεταμέλεια και με κάποιο
τρόπο αποκηρύσσουν τις αριστερές τους αρχές, η
ένταξη ξανά στο σώμα των «υγιώς σκεπτόμενων»
φοιτητών είναι βέβαιη.
Β.Κ.: Η επίδειξη έμπρακτης μεταμέλειας είναι
μια πρακτική πολύ διαδεδομένη εκείνη την
περίοδο. Αυτό είναι το φοιτητικό κίνημα που
αναπτύσσεται μέσα στον Μεσοπόλεμο, έως τη
στιγμή που έρχεται η δικτατορία του Μεταξά. Τι
σηματοδοτεί η επικράτηση της 4ης Αυγούστου
για το Πανεπιστήμιο και για το φοιτητικό κίνημα;

Τεκμήρια από διαδικασίες πειθαρχικών διώξεων αριστερών φοιτητών,
1937 (Ιστορικό Αρχείο ΕΚΠΑ / Αρχείο Πρωτοκόλλου)

ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΌ ΚΊΝΗΜΑ ΣΤΑ ΧΡΌΝΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΞΙΚΉΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΊΑΣ
A.X.: Η 4η Αυγούστου καταπνίγει οποιαδήποτε συλλογική ή κινηματική εκδήλωση των φοιτητών. Καταρχάς, ο Μεταξάς
απαγορεύει τους φοιτητικούς συλλόγους, εκτός από τον Εθνικό Παμφοιτητικό Σύλλογο και τη Γενική Ένωση Ελληνίδων
Φοιτητριών, οι οποίοι είχαν υιοθετήσει, σχεδόν και πριν από το ίδιο το καθεστώς, τις ιδεολογικές αρχές του. Στη
συνέχεια απορροφά αυτούς τους δύο συλλόγους στην Εθνική Οργάνωση Νεολαίας (ΕΟΝ) και εντός της οργανώνει τη
Διοίκηση Ανώτατων Σχολών. Αποτελεί, ουσιαστικά, μία φοιτητική συλλογικότητα-μαριονέτα, δηλαδή ελέγχεται από τα
πάνω και ασπάζεται μέχρι κεραίας τη μεταξική ιδεολογία. Όποιες δραστηριότητες είναι κατά του καθεστώτος, όπως
η παράνομη συγκρότηση του Ενιαίου Αντιδικτατορικού Μετώπου Νέων ή η αποδοκιμασία των κυβερνώντων το 1937
κατά τους εορτασμούς της εκατονταετηρίδας του Πανεπιστημίου, καταπνίγονται.
Β.Κ.: Αυτή είναι μια πολύ ωραία σκηνή. Όταν ο γάλλος υπουργός Παιδείας και εκπρόσωπος του Λαϊκού Μετώπου
Ζαν Ζαι7 μπαίνει στο Παναθηναϊκό Στάδιο, οι φοιτητές τον επευφημούν, δείχνοντας ακριβώς την αντίθεσή τους στο
καθεστώς, αλλά και την πίστη τους στη Δημοκρατία και στην κυβέρνηση της Γαλλίας.
A.X.: Ακριβώς. Να φέρω κι ένα ακόμη παράδειγμα: την προσπάθεια μιας παράνομης αντιδικτατορικής συγκέντρωσης
αριστερών φοιτητών στη γωνία Αιόλου και Ευριπίδου, τον Μάρτιο του 1938. Η Ασφάλεια την παρακολουθεί, την
αφήνει να εξελιχθεί και, στο τέλος, επεμβαίνει και συλλαμβάνει όλους τους αριστερούς φοιτητές. Με αυτόν τον τρόπο,
λοιπόν, καταπνίγονται γρήγορα όλες οι κινητοποιήσεις, με συλλήψεις και εξορίες. Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας, η

________________________
7. Jean Zay (1904-1944). Γάλλος πολιτικός και υπουργός Παιδείας μεταξύ των ετών 1936-1939. Το 1939, μετά το ξέσπασμα του Β΄
Παγκοσμίου Πολέμου, παραιτήθηκε από το αξίωμά του για να ακολουθήσει τον γαλλικό στρατό. Συνελήφθη στην προσπάθειά του να διαφύγει
στην Καζαμπλάνκα για να λάβει μέρος στις διαδικασίες σχηματισμού εξόριστης κυβέρνησης στη Βόρεια Αφρική και φυλακίστηκε από την
κατοχική κυβέρνηση του Βισύ. Δολοφονήθηκε στις 20 Ιουνίου 1944.
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επικοινωνία των πανεπιστημιακών αρχών με την Ειδική Ασφάλεια, ειδικότερα με τον Μανιαδάκη,8 εντατικοποιείται και,
κρίνοντας από τις «δηλώσεις μετανοίας» που υπάρχουν στο αρχείο του Πανεπιστημίου, αλλά και από τις δημοσιεύσεις
στον Τύπο, οι αντικαθεστωτικοί φοιτητές υφίστανται απηνείς διώξεις.
Β.Κ.: Μιλάμε για τους αντικαθεστωτικούς και τους κομμουνιστές, απ’ την άλλη μεριά ανάφερες προηγουμένως, τον
Εθνικό Παμφοιτητικό Σύλλογο. Ήθελα λίγο να μας μιλήσεις και για αυτήν την πλευρά του φεγγαριού, δηλαδή, για
τις οργανώσεις οι οποίες είναι κοντά, με τα μέτρα της εποχής, στο αστικό καθεστώς.
A.X.: Ο Εθνικός Παμφοιτητικός Σύλλογος ιδρύεται το 1929. Θεωρώ ότι είναι μία «εγκεκριμένη» κίνηση, ως απάντηση
στη δυναμική παρουσία των αριστερών στην απεργία του 1929.
Β.Κ.: Όταν λες «εγκεκριμένη», από ποιους εννοείς;
A.X.: Εννοώ ότι γίνεται με την ανοχή των πανεπιστημιακών αρχών. Είναι συντηρητικοί φοιτητές, λειτουργούν με
την έγκριση του Πανεπιστημίου και με κάποιο τρόπο θέλουν να γίνουν το αντίπαλον δέος στους αριστερούς φοιτητές,
στις αριστερές οργανώσεις. Συν τω χρόνω φαίνεται ότι δεν συντηρητικοποιείται απλώς, αλλά μεταβάλλεται σε φασιστική.
Εκδίδει, το 1933 αν θυμάμαι καλά, ένα «μανιφέστο», το οποίο οι αριστεροί φοιτητές κατηγορούν ότι είναι αντιγραφή
από αντίστοιχα ναζιστικά, γράφει δηλαδή για τη φυλή και το έθνος. Περνώντας τα χρόνια, ο σύλλογος γίνεται πολύ
περισσότερο εθνικιστικός, φασιστικός, όπως ανέφερα, και οι συμπλοκές με τους αριστερούς φοιτητές στα προαύλια
του Πανεπιστημίου εντείνονται συνεχώς.
Ο σύλλογος αυτός υποδέχεται τη δικτατορία της 4ης Αυγούστου. Δυο-τρεις μέρες μετά την επιβολή της 4ης
Αυγούστου, στις 7 ή 8 Αυγούστου του 1936, ο Εθνικός Παμφοιτητικός Σύλλογος συγκεντρώνεται, νομίζω στα
Προπύλαια, και ανάβει μία μεγάλη φωτιά, όπου καίει κομμουνιστικά έντυπα.

Φοιτήτριες φαλαγγίτισσες
περ. Η Νεολαία (ΕΟΝ) τ.χ. 3, 29 Οκτωβρίου 1938

To Εθνικόν Μανιφέστον του Εθνικού
Παμφοιτητικού Συλλόγου, 1932

________________________
8. Κωνσταντίνος Μανιαδάκης (1893-1972). Στρατιωτικός και υφυπουργός Δημόσιας Ασφάλειας του καθεστώτος Ιωάννη Μεταξά και μετέπειτα
υπουργός Εσωτερικών στην κυβέρνηση Εμμανουήλ Τσουδερού. Ο Κ. Μανιαδάκης έχει μείνει γνωστός για τις βάναυσες πολιτικές διώξεων και
μεθόδους βασανισμού κομμουνιστών κρατουμένων που είχε εισαγάγει στις υπηρεσίες της Ασφαλείας επί μεταξικού καθεστώτος.
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ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΙΚΌ ΚΊΝΗΜΑ ΣΤΟΝ ΜΕΣΟΠΌΛΕΜΟ: ΜΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΉ ΑΠΟΤΊΜΗΣΗ

Β.Κ.: Τελειώνοντας, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω γι’ αυτήν την περιήγηση και να σου ζητήσω να μας περιγράψεις,
εντέλει, αυτό που θα λέγαμε φοιτητικό κίνημα της εποχής, το οποίο είναι διαφορετικό προφανώς, από το σημερινό.
A.X.: Είναι δύσκολη ερώτηση αυτή. Δεν ξέρω αν υπάρχει η έννοια του φοιτητικού κινήματος. Μάλλον, να το πω
διαφορετικά, οι έννοιες φοιτητής και φοιτητικό κίνημα μέσα στον χρόνο μεταβάλλονται. Δεν μπορούμε να πούμε ότι
το φοιτητικό κίνημα του 1932 είναι ίδιο με το φοιτητικό κίνημα της Κατοχής, με το φοιτητικό κίνημα του 1965 ή
του 1973. Δεν είναι μία μαθηματική εξίσωση όπου θα βάλεις τις ίδιες παραμέτρους δηλαδή το Πανεπιστήμιο, τους
φοιτητές, το προαύλιο και τις αίθουσες, και θα βγάλεις το ίδιο αποτέλεσμα. Παρόλο που θεωρώ ότι και σήμερα
υπάρχουν στοιχεία που προσιδιάζουν στον Μεσοπόλεμο –περίοδος κρίσης τότε, περίοδος κρίσης και τώρα– δεν
μπορούμε να τις συγκρίνουμε με τέτοια ευκολία, να βρούμε ομοιότητες και διαφορές.
Β.Κ.: Καταλαβαίνω πολύ καλά τι λες και συμφωνώ. Εάν θα θέλαμε όμως να μιλήσουμε λίγο για τα χαρακτηριστικά
αυτού του κινήματος, όπως το περιέγραψες, είναι σαφές ότι δεν είναι ένα εξ ορισμού προοδευτικό κίνημα. Η
Αριστερά είναι μία μειοψηφική φωνή στον Μεσοπόλεμο.
A.X.: Όταν, τον 19ο αιώνα, το φοιτητικό κίνημα ασπαζόταν τα εθνικά ιδεώδη, θεωρούνταν προοδευτικό. Η έννοια του
προοδευτικού αλλάζει και αυτή μέσα στον χρόνο. Τότε, τον 19ο αιώνα, ο αντιοθωνικός αγώνας ήταν μία κίνηση πολύ
προοδευτική ή η υπακοή των φοιτητών στη Μεγάλη Ιδέα…
Β.Κ.: …εντασσόταν και αυτή σε ένα προοδευτικό πρόγραμμα.
A.X.: Ακριβώς. Με τα χρόνια, θα λέγαμε ότι το φοιτητικό κίνημα συντηρητικοποιείται, ιδιαίτερα στο τέλος του 19ου
αιώνα και στις αρχές του 20ού. Παραμένει πιστό στα εθνικά ιδεώδη, τα υπερασπίζεται, ενδεχομένως υπάρχουν κάποιες
προοδευτικές αιχμές, εξαιρέσεις όμως.
Β.Κ.: Εν ολίγοις, θα συμφωνούσαμε ότι μπορούμε να μιλήσουμε μάλλον για φοιτητικά κινήματα παρά για ένα ενιαίο
φοιτητικό κίνημα.
A.X.: Μην ξεχνάμε ότι, έτσι κι αλλιώς, η ιδιότητα του φοιτητή δεν είναι μόνιμη. Μεταβάλλεται συνεχώς με βάση τις
πολιτικές και κοινωνικές συνθήκες. Δεν υπάρχει ένας ιδεότυπος. Άντρας ή γυναίκα, από την Αθήνα ή την επαρχία,
από χαμηλότερα ή υψηλότερα οικονομικά στρώματα, η σχολή όπου σπουδάζει, η κοινωνική καταγωγή, η πολιτική
τοποθέτηση, η ιδεολογία, μια σειρά παράγοντες που καθορίζουν τη φοιτητική ταυτότητα.
Β.Κ.: Δυστυχώς η ώρα έχει τελειώσει, οπότε θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πολύ για αυτήν τη συζήτηση.
A.X.: Κι εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και καλημερίζω και πάλι τους ακροατές.
Β.Κ.: Καλή σας μέρα.
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Οι στίχοι φοιτητικού σατυρικού τραγουδιού γραμμένο κατά τη φοιτητική
απεργία Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 1929 (ΑΣΚΙ / Αρχείο Χαρίλαου Δώδου)
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ
Μάιος 1837

Ιανουάριος 1839

Τελετή εγκαινίων του Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο ονομάστηκε «Οθώνειον»
προς τιμήν του βασιλιά. Το Πανεπιστήμιο στεγάστηκε προσωρινά στην οικία του
αρχιτέκτονα Σταμάτη Κλεάνθη στην Πλάκα
Δημιουργείται το Μουσείον, η πρώτη βραχύβια φοιτητική λέσχη

Μάιος 1839

Πραγματοποιείται η πρώτη γνωστή φοιτητική διαμαρτυρία από φοιτητές της
Ιατρικής Σχολής. Οι φοιτητές απέχουν για τρεις ημέρες από το μάθημα του
καθηγητή της Ιατρικής Δημητρίου Μαυροκορδάτου

Ιούλιος 1839

Θεμελιώνεται το κεντρικό κτίριο του Πανεπιστημίου Αθηνών (Προπύλαια) από
τον βασιλιά Όθωνα

Μάρτιος 1841

Με αφορμή τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου λαμβάνουν χώρα αντιοθωνικές
εκδηλώσεις φοιτητών που οδηγούν σε επεισόδια και ανακρίσεις

Οκτώβριος 1843

Ο μετέπειτα δημοσιογράφος και εκδότης Αναστάσιος Γούδας γίνεται ο πρώτος
απόφοιτος του Πανεπιστημίου Αθηνών και πρώτος διδάκτορας της Ιατρικής
Σχολής

ΙανουάριοςΦεβρουάριος 1848

Εκδηλώνονται τα «Μανούσεια»: διαμαρτυρίες και κινητοποιήσεις φοιτητών κατά
του καθηγητή της Γενικής Ιστορίας στη Φιλοσοφική Σχολή Θεόδωρου Μανούση

Μάιος 1859

Εκδηλώνονται τα «Σκιαδικά»: μεγάλης έκτασης αντιοθωνικές διαδηλώσεις με τη
συμμετοχή φοιτητών, επεισόδια και συγκρούσεις με την αστυνομία

Οκτώβριος 1862

Στο κλίμα του αντιοθωνισμού, το Οθώνειο πανεπιστήμιο μετονομάζεται σε
«Πανεπιστήμιον Αθηνών»

Δεκέμβριος 1862

Ιδρύεται η Πανεπιστημιακή Φάλαγγα, το πρώτο ένοπλο σώμα φοιτητών. Η
Πανεπιστημιακή Φάλαγγα ήταν τμήμα της Εθνοφυλακής που είχε συσταθεί τον
Σεπτέμβριο του ίδιου έτους

1868

Αποτυχημένη προσπάθεια για την ίδρυση θεολογικού συλλόγου από φοιτητές
της Θεολογικής Σχολής

1872

Ιδρύεται ο σύλλογος Ασκληπιάδης από φοιτητές της Ιατρικής Σχολής

1874

Ιδρύεται από ομάδα φοιτητών του Πανεπιστημίου Αθηνών φοιτητική λέσχη. Η
λέσχη θα αποδεικνυόταν βραχύβια και θα αντιμετωπιζόταν με αμφιθυμία από τη
διοίκηση και το διδακτικό προσωπικό του ιδρύματος

1877

Φοιτητές από διάφορες σχολές ιδρύουν τον σύλλογο Εστία

Ιούνιος 1887
Σεπτέμβριος 1890

Εορτασμός της πρώτης πεντηκονταετηρίδας του Πανεπιστημίου Αθηνών
Εγγράφεται στη Φιλοσοφική Σχολή η πρώτη φοιτήτρια στην ιστορία του
Πανεπιστημίου Αθηνών, η Ιωάννα Στεφανόπολι
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1892

Επιβάλλονται εκπαιδευτικά τέλη στους φοιτητές του Πανεπιστημίου, καθώς και
στους μαθητές των γυμνασίων και ελληνικών σχολείων της χώρας

Δεκέμβριος 1896 –
Ιανουάριος 1897

Εκδηλώνονται τα «Γαλβανικά»: διαμαρτυρίες φοιτητών της Ιατρικής εναντίον του
καθηγητή Ιουλίου Γαλβάνη, με αίτημα την απόλυσή του

ΦεβρουάριοςΑπρίλιος 1897

Ομάδα φοιτητών επανασυστήνει τη Φοιτητική Φάλαγγα, η οποία κατέρχεται στην
Κρήτη για να λάβει μέρος στην Κρητική Επανάσταση. Κατά την ίδια περίοδο
φοιτητές λαμβάνουν μέρος και στις επιχειρήσεις του Ελληνοτουρκικού Πολέμου
του 1897

Νοέμβριος 1901

Εκδηλώνονται τα «Ευαγγελικά»: σοβαρά επεισόδια από φοιτητές με αφορμή τις
διαμαρτυρίες για τη μετάφραση του Ευαγγελίου στη δημοτική γλώσσα από τον
Αλέξανδρο Πάλλη

Νοέμβριος 1903

Εκδηλώνονται τα «Ορεστειακά»: φοιτητικές διαμαρτυρίες, υποκινούμενες από τον
φανατικό υπέρμαχο του εξαρχαϊσμού της γλώσσας καθηγητή Γεώργιο Μιστριώτη,
για το ανέβασμα της Ορέστειας στο Βασιλικό Θέατρο σε μετάφραση του μετέπειτα
καθηγητή Γεωργίου Σωτηριάδη

1909

Φοιτητές οι οποίοι είχαν συσπειρωθεί γύρω από την οργάνωση Πανεπιστημιακή
Ένωσις υποστηρίζουν τον Στρατιωτικό Σύνδεσμο και το κίνημα στο Γουδί

1910

Ιδρύεται η Φοιτητική Συντροφιά, σωματείο στο περιβάλλον του δημοτικιστικού
κινήματος. Η Φοιτητική Συντροφιά, από το 1910 έως το 1930, έμελλε να διαλυθεί
και να ανασυσταθεί σε διαδοχικές φορές

Ιούλιος 1911

Ψηφίζεται από τη Βουλή ο πρώτος «οριστικός» κανονισμός του Πανεπιστημίου,
στον οποίο παραχωρείται το δικαίωμα στους φοιτητές να συστήσουν συλλόγους

1916

Ιδρύεται από φοιτητές, κυρίως της Φυσικομαθηματικής Σχολής, η σοσιαλιστική
οργάνωση Σοσιαλιστική Νεολαία Αθήνας

1920

Ιδρύονται η Ανωτέρα Γεωπονική Σχολή, στην οποία περιέρχεται και το μεγαλύτερο
τμήμα του Βοτανικού Κήπου (95 στρέμματα), και η Ανωτάτη Σχολή Εμπορικών
Επιστημών

Δεκέμβριος 1920

Κάνει την επίσημη εμφάνισή της η κομμουνιστική Ένωσις των Σοσιαλιστών
Φοιτητών και Σπουδαστών της Ελλάδος, προσκείμενη στο ΣΕΚΕ (Κ)

Μάρτιος 1923

Ιδρύεται η Πανεπιστημιακή Λέσχη στην οικία του καθηγητή της Ιατρικής Σπυρίδωνος
Μαγγίνα (Πειραιώς 29), την οποία είχε κληροδοτήσει στο Πανεπιστήμιο

ΝοέμβριοςΔεκέμβριος 1924

Διεξάγεται παμφοιτητικό συνέδριο στην Αθήνα με σκοπό τη δημιουργία
ομοσπονδίας και με τη παρουσία μεγάλου αριθμού εκπροσώπων. Το συνέδριο,
μετά από θυελλώδεις συνεδριάσεις και συγκρούσεις καταλήγει στη συγκρότηση
της Ομοσπονδίας Ελλήνων Φοιτητών (ΟΕΦ), η οποία όμως θα κατηγορηθεί από τις
αριστερές οργανώσεις ότι συνεργάζεται με τις πρυτανικές αρχές και την Ασφάλεια

Ιούνιος 1926

Ίδρυση του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
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ΑύγουστοςΝοέμβριος 1927

Κινητοποιήσεις φοιτητών με αίτημα τη μη αύξηση των διδάκτρων

Ιούλιος 1929

Τίθεται σε ισχύ από την κυβέρνηση Ελευθερίου Βενιζέλου το «Ιδιώνυμο»,
πλήττοντας άμεσα και τον φοιτητικό συνδικαλισμό

ΝοέμβριοςΔεκέμβριος 1929

Μεγάλη φοιτητική απεργία για τις εξεταστικές περιόδους και ενόψει της
συζήτησης για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση

1930

Ξεκινά τη λειτουργία της η «Ελευθέρα Σχολή Πολιτικών, Οικονομικών και
Κοινωνικών Επιστημών», η οποία την επόμενη χρονιά μετονομάζεται σε «Πάντειον
Ανωτάτη Σχολή Πολιτικών Επιστημών», μετά το κληροδότημα του Αλεξάνδρου
Πάντου

ΟκτώβριοςΝοέμβριος 1931

Κινητοποιήσεις φοιτητών για το Κυπριακό, διοργανωμένες από τον Εθνικό
Παμφοιτητικό Σύλλογο, και συμμετοχή σε διαδηλώσεις

Μάρτιος 1932

Ψηφίζεται ο νέος οργανισμός του Πανεπιστημίου Αθηνών από την κυβέρνηση
Ελευθερίου Βενιζέλου με υπουργό Παιδείας τον Γεώργιο Παπανδρέου. Πριν και
μετά τη συζήτησή του στη Βουλή, οι φοιτητές διαμαρτύρονται με διαδηλώσεις
και απεργίες. Ο κανονισμός θα ίσχυε έως το 1982

1932

Το ίδρυμα αποκτά τη σημερινή ονομασία του: «Εθνικόν και Καποδιστριακόν
Πανεπιστήμιον Αθηνών»

Απρίλιος 1935

Μετά το αποτυχημένο βενιζελικό πραξικόπημα απολύονται ή τίθενται σε
διαθεσιμότητα καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών και άλλων ανώτατων
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων

Μάρτιος 1936

Μεγάλη φοιτητική απεργία για την κατοχύρωση της 3ης εξεταστικής περιόδου

Μάιος 1936

Διεξάγεται το Α΄ Πανελλήνιο Φοιτητικό Συνέδριο κατόπιν πρωτοβουλίας της
Ένωσης Προοδευτικών Οργανώσεων Φοιτητών Σπουδαστών (ΕΠΟΦΣ), με τη
συμμετοχή εκπροσώπων από τα δύο πανεπιστήμια, το Πολυτεχνείο και τις
ανώτατες σχολές της χώρας

Αύγουστος 1936

Η εγκαθίδρυση του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου θέτει στην παρανομία μια
σειρά φοιτητικές οργανώσεις, ενώ αργότερα ιδρύεται ως τμήμα της ΕΟΝ η
Φοιτητική Φάλαγγα Εθνικής Νεολαίας που σύντομα μετεξελίσσεται στη Διοίκηση
Ανωτάτων Σχολών (ΔΑΣ)

Απρίλιος 1937

Εορτάζεται η εκατονταετηρίδα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι εορτασμοί που
έχουν τεθεί υπό την αιγίδα του μεταξικού καθεστώτος προκαλούν αντιδράσεις
των φοιτητών

4 Μαρτίου 1938

Κατά την παράνομη αντιδικτατορική συγκέντρωση στην οδό Αιόλου, η οποία
είχε διοργανωθεί από το Αντιδικτατορικό Μέτωπο Νέων, συλλαμβάνονται πολλοί
δημοκράτες φοιτητές, μέλη της οργάνωσης

29 Οκτωβρίου 1940

Με την κήρυξη του πολέμου, μεγάλη διαδήλωση φοιτητών που ξεκινά από τα
Προπύλαια και διατρέχει τους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας
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