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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 στις ψηφιακές πλατφόρμες 
Soundcloud (https://soundcloud.com/aski-6) και Spotify.
 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 «2 Αιώνες σε 21 Εκπομπές2 Αιώνες σε 21 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.

***

Στην 21η και τελευταία έκδοση της ψηφιακής σειράς «2 Αιώνες σε 21 εκπομπές» η ιστορικός 
Δήμητρα Λαμπροπούλου, επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 
του ΕΚΠΑ, συζητά με τον Βαγγέλη Καραμανωλάκη, αντιπρόεδρο των ΑΣΚΙ, για το μαθητικό 
κίνημα των δεκαετιών του 1950 και 1960, και συγκεκριμένα για τους μαθητές και τις 
μαθήτριες των νυχτερινών σχολείων. Εκκινώντας από τη σημασία της εκπαίδευσης ως 
αγαθού στην ελληνική κοινωνία αλλά και ευρύτερα στη μεταπολεμική Ευρώπη, οι δύο 
ιστορικοί συζητούν για την παρουσία των μαθητών των νυχτερινών σχολείων στους 
κοινωνικούς αγώνες, τις οργανώσεις τους, τη σχέση τους με την Αριστερά, τα αιτήματα και 
τις κινητοποιήσεις τους στο πλαίσιο της ελληνικής μετεμφυλιακής πραγματικότητας και 
των ευρύτερων νεολαιίστικων κινημάτων.
 Η έκδοση περιλαμβάνει μαρτυρία του μαθητή, τότε, Νίκου Μανιού, αντιδικτατορικού 
αγωνιστή και στελέχους της ανανεωτικής Αριστεράς, για τη λειτουργία και την ιδιαιτερότητα 
των νυχτερινών σχολείων, την κοινωνική και πολιτική προέλευση των μαθητών, τη θέλησή 
τους για σπουδές, τους στόχους και τη σχέση τους με την εκπαίδευση, καθώς και τη 
δύσκολη καθημερινότητά τους, που περιλάμβανε εργασία, διάβασμα και μάθημα. Κεντρικό 
νήμα που συνδέει τόσο την ιστορική συζήτηση όσο και τη μαρτυρία είναι οι αγώνες των 
«νυχτερινών» μαθητών, η κοινωνική και πολιτιστική τους δράση, οι διεκδικήσεις και οι 
κινητοποιήσεις τους από την πρώτη μετεμφυλιακή δεκαετία έως τα Ιουλιανά του 1965 και 
την επιβολή της δικτατορίας το 1967.
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΩΝ

Η Η Δήμητρα Λαμπροπούλου Δήμητρα Λαμπροπούλου είναι επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας είναι επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 
του ΕΚΠΑ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ιστορία του εικοστού αιώνα, του ΕΚΠΑ. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την ιστορία του εικοστού αιώνα, 
την ιστορία της εργασίας, των κοινωνικών κινημάτων, της νεότητας, της κοινωνικής πολιτικής την ιστορία της εργασίας, των κοινωνικών κινημάτων, της νεότητας, της κοινωνικής πολιτικής 
και των μορφών κοινωνικής προστασίας, τις μνημονικές σπουδές και την προφορική ιστορία. και των μορφών κοινωνικής προστασίας, τις μνημονικές σπουδές και την προφορική ιστορία. 
Είναι μέλος των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, της Ένωσης Προφορικής Ιστορίας, Είναι μέλος των Αρχείων Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, της Ένωσης Προφορικής Ιστορίας, 
του περιοδικού του περιοδικού Historein/Ιστορείν,Historein/Ιστορείν, του European Labour History Network και του ελληνικού  του European Labour History Network και του ελληνικού 
Δικτύου για την Ιστορία της Εργασίας, καθώς και του ερευνητικού δικτύου COST Action 18119 Δικτύου για την Ιστορία της Εργασίας, καθώς και του ερευνητικού δικτύου COST Action 18119 
«Who Cares in Europe?» [https://whocaresineurope.eu/], στο πλαίσιο του οποίου συμμετέχει «Who Cares in Europe?» [https://whocaresineurope.eu/], στο πλαίσιο του οποίου συμμετέχει 
στα προγράμματα «Gendering the mixed economies of welfare: Ruptures and trajectories in στα προγράμματα «Gendering the mixed economies of welfare: Ruptures and trajectories in 
post-war Europe», «The associational archive. Rethinking volunteerism through its docu-post-war Europe», «The associational archive. Rethinking volunteerism through its docu-
mentary fabric» και «Unpolitical Politics? Public action for social protection in late 19th mentary fabric» και «Unpolitical Politics? Public action for social protection in late 19th 
through early 21st century Europe» [https://whocaresineurope.eu/transversal-projects/]. through early 21st century Europe» [https://whocaresineurope.eu/transversal-projects/]. 
Έχει δημοσιεύσει τις μονογραφίες Έχει δημοσιεύσει τις μονογραφίες Γράφοντας από τη Φυλακή. Όψεις της υποκειμενικότητας Γράφοντας από τη Φυλακή. Όψεις της υποκειμενικότητας 
των πολιτικών κρατουμένων, 1947-1960των πολιτικών κρατουμένων, 1947-1960 (1999) και  (1999) και Οικοδόμοι. Οι άνθρωποι που έχτισαν την Οικοδόμοι. Οι άνθρωποι που έχτισαν την 
Αθήνα, 1950-1967Αθήνα, 1950-1967 (2009), καθώς και άρθρα σε συλλογικούς τόμους και επιστημονικά περιοδικά.  (2009), καθώς και άρθρα σε συλλογικούς τόμους και επιστημονικά περιοδικά. 
Έχει συνεπιμεληθεί τον συλλογικό τόμο Έχει συνεπιμεληθεί τον συλλογικό τόμο Η μνήμη αφηγείται την πόλη. Προφορική ιστορία και Η μνήμη αφηγείται την πόλη. Προφορική ιστορία και 
μνήμη του αστικού χώρουμνήμη του αστικού χώρου (2016) και το ειδικό τεύχος του περιοδικού  (2016) και το ειδικό τεύχος του περιοδικού HistoreinHistorein με τίτλο  με τίτλο Global Global 
Labour History: Perspectives from East to West, from North to SouthLabour History: Perspectives from East to West, from North to South (2020). Ετοιμάζει το  (2020). Ετοιμάζει το 
βιβλίο βιβλίο Μαθητές της νύχτας. Μικρή κοινωνική ιστορία της μεταπολεμικής Ελλάδας,Μαθητές της νύχτας. Μικρή κοινωνική ιστορία της μεταπολεμικής Ελλάδας, το οποίο θα  το οποίο θα 
κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Θεμέλιο.κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Θεμέλιο.
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΩΝ

O O Βαγγέλης Καραμανωλάκης Βαγγέλης Καραμανωλάκης είναι αν. καθηγητής Θεωρίας και Ιστορίας της Ιστοριογραφίας είναι αν. καθηγητής Θεωρίας και Ιστορίας της Ιστοριογραφίας 
στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (ΕΚΠΑ). Είναι πρόεδρος του Ιστορικού Αρχείου του στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας (ΕΚΠΑ). Είναι πρόεδρος του Ιστορικού Αρχείου του 
ΕΚΠΑ και αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των ΑΣΚΙ. Βιβλία του: ΕΚΠΑ και αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των ΑΣΚΙ. Βιβλία του: H συγκρότηση της H συγκρότηση της 
ιστορικής επιστήμης και η διδασκαλία της Iστορίας στο Πανεπιστήμιο Aθηνών, 1837-1932ιστορικής επιστήμης και η διδασκαλία της Iστορίας στο Πανεπιστήμιο Aθηνών, 1837-1932 (2006),  (2006), 
Το Πανεπιστήμιο Αθηνών και η ιστορία του 1837-1937Το Πανεπιστήμιο Αθηνών και η ιστορία του 1837-1937 (2014, μαζί με τον Κώστα Γαβρόγλου  (2014, μαζί με τον Κώστα Γαβρόγλου 
και τη Χάιδω Μπάρκουλα) και και τη Χάιδω Μπάρκουλα) και Ανεπιθύμητο παρελθόν. Οι φάκελοι κοινωνικών φρονημάτων Ανεπιθύμητο παρελθόν. Οι φάκελοι κοινωνικών φρονημάτων 
και η καταστροφή τουςκαι η καταστροφή τους (2019, βραβείο από την Ακαδημία Αθηνών). Έχει επιμεληθεί μια σειρά  (2019, βραβείο από την Ακαδημία Αθηνών). Έχει επιμεληθεί μια σειρά 
συλλογικούς τόμους για τη χούντα, τη μνήμη της κοινότητας, την ελληνική νεολαία στον 20ό 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.αιώνα, κ.ά. Τον καιρό αυτό προετοιμάζει μια βιογραφία του Γιάνη Κορδάτου.
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«Μαθητικό κίνημα και νυχτερινή εκπαίδευση στη μετεμφυλιακή Ελλάδα»«Μαθητικό κίνημα και νυχτερινή εκπαίδευση στη μετεμφυλιακή Ελλάδα»
Η εκπομπή μεταδόθηκε στις 4/12/2016Η εκπομπή μεταδόθηκε στις 4/12/2016
Επιμέλεια: Ηλίας ΝικολακόπουλοςΕπιμέλεια: Ηλίας Νικολακόπουλος
Μουσική επιμέλεια: Θανάσης ΜήναςΜουσική επιμέλεια: Θανάσης Μήνας
Ηχητική επιμέλεια: Σπύρος ΠαπακώσταςΗχητική επιμέλεια: Σπύρος Παπακώστας
Οργάνωση παραγωγής: Νατάσσα ΔομνάκηΟργάνωση παραγωγής: Νατάσσα Δομνάκη

Μπορείτε να την ακούσετε στο Soundcloud: Μπορείτε να την ακούσετε στο Soundcloud: https://soundcloud.com/aski-https://soundcloud.com/aski-
6/4122016a6/4122016a

Μουσική εκπομπής:Μουσική εκπομπής:
Esbjorn Svensson Trio, Esbjorn Svensson Trio, Tuesday WonderlandTuesday Wonderland
Urbs, Urbs, Tu Moi Aussi?Tu Moi Aussi?
Trio Elf, Trio Elf, Take FiveTake Five
Urbs,Urbs, Operation W Operation W
Thee Holy Strangers, Thee Holy Strangers, Silver LakeSilver Lake

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΗΣ
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Βαγγέλης Καραμανωλάκης: Αγαπητές φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είμαι ο Βαγγέλης Καραμανωλάκης και σας καλωσορίζω 
στην Ιστορία στο Κόκκινο. Έχω σήμερα τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ στο στούντιο του 105,5 Στο Κόκκινο τη 
Δήμητρα Λαμπροπούλου, αγαπημένη φίλη και συνάδελφο, επίκουρη καθηγήτρια ιστορίας στο Τμήμα Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ. Η Δήμητρα έχει ήδη ένα σημαντικό ερευνητικό και συγγραφικό έργο για τη μεταπολεμική 
ελληνική κοινωνική ιστορία. Το πρώτο της βιβλίο εκκινούσε από τα γράμματα των πολιτικών κρατουμένων στη 
μετεμφυλιακή Ελλάδα και είναι από τα βιβλία εκείνα που συντέλεσαν καθοριστικά στο να ξαναδούμε τον κόσμο του 
εγκλεισμού και τις διαφοροποιήσεις στο εσωτερικό του. Σημειώνω, ακόμη, τη δεύτερη μελέτη της, για τους οικοδόμους 
και τη συμμετοχή τους στους πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες της δεκαετίας του ’60, όπου, ξεφεύγοντας από 
ηρωικά στερεότυπα, ανέδειξε την πολυπλοκότητα αυτού του κόσμου της εργασίας.1

Η σημερινή της παρουσία, όμως, έχει μια άλλη αφορμή. Εκκινεί από μια συστηματική έρευνα που πραγματοποιεί τα 
τελευταία χρόνια, με αντικείμενο την ανάδυση και παρουσία του μαθητικού κινήματος στη μετεμφυλιακή Ελλάδα, 
ένα κίνημα άγνωστο στους περισσότερους, το οποίο, σε μεγάλο βαθμό, καλύφθηκε από την αίγλη του φοιτητικού 
κινήματος. Θα ήθελα, λοιπόν, αφού καλωσορίσω τη Δήμητρα, να θέσω ένα αρχικό ερώτημα: τι σημαίνει να είσαι 
μαθητής στις δεκαετίες του ’50 και του ’60, σε μια Ελλάδα βγαλμένη από έναν εμφύλιο πόλεμο και σε ένα κράτος όπου 
από το 1952 καθιερώνεται και συνταγματικά ο ελληνοχριστιανισμός ως εκπαιδευτική ιδεολογία;

ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ;ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ;

Δήμητρα Λαμπροπούλου: Καλημέρα, θερμές ευχαριστίες και από τη μεριά μου, Βαγγέλη, στην εκπομπή Ιστορία στο 
Κόκκινο, αλλά και στον σταθμό που έχει την καλοσύνη να φιλοξενεί τέτοιου είδους εκπομπές. Να περάσω απευθείας 
στην ερώτησή σου: η ιστορία των μαθητών και του μαθητικού κινήματος στη μεταπολεμική Ελλάδα μάς είναι σε 
μεγάλο βαθμό άγνωστη. Γνωρίζουμε περισσότερα για το ευρύτερα μεταπολιτευτικό μαθητικό κίνημα, λόγω και της 
πρόσφατης δουλειάς του Δημήτρη Σκλαβενίτη.2 Γνωρίζουμε πολύ λίγα πράγματα, όμως, για την αμέσως μετά τον 
πόλεμο ιστορία του μαθητικού κινήματος. Η αλήθεια είναι ότι γνωρίζουμε λίγα πράγματα γενικά για τη μεταπολεμική 
ιστορία, κυρίως όσον αφορά τις κοινωνικές και πολιτισμικές της διαστάσεις. Είναι ένα πεδίο που ανθεί περισσότερο τα 
τελευταία χρόνια και ευελπιστούμε ότι θα αναδειχθεί, δυναμικά, ως ένα γόνιμο πεδίο τα χρόνια που θα ακολουθήσουν. 
Το μαθητικό κίνημα στις δεκαετίες του 1950 και του 1960 συνδέεται σαφώς με το φοιτητικό κίνημα. Το γεγονός, 
δηλαδή, ότι επισκιάστηκε η παρουσία των μαθητών από την παρουσία των φοιτητών δεν είναι παράξενο – είναι 
λογικό. Στο φοιτητικό κίνημα συμπυκνώθηκαν κεντρικά πολιτικά αιτήματα της μεταπολεμικής περιόδου –κυρίως της 
δεκαετίας του 1960– και το ίδιο μπόρεσε να συσπειρώσει πάρα πολλούς ανθρώπους, ακριβώς λόγω της σημασίας 
που απέκτησε η εκπαίδευση στη μεταπολεμική περίοδο. Αυτό δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, αλλά και διεθνές.________________________
1. Δήμητρα Λαμπροπούλου, Γράμματα από τη φυλακή. Όψεις της υποκειμενικότητας των πολιτικών κρατουμένων 1947-1960, Αθήνα, Νεφέλη, 
1999· της ίδιας, Οικοδόμοι. Οι άνθρωποι που έχτισαν την Ελλάδα: 1950-1967, Αθήνα, Βιβλιόραμα, 2009.
2. Δημήτρης Σκλαβενίτης, «Κάτσε καλά Γεράσιμε…». Μαθητικό κίνημα και καταλήψεις 1947-2000, Αθήνα, Ασίνη, 2016.

Α΄ ΜΕΡΟΣΑ΄ ΜΕΡΟΣ

Εργαζόμενοι μαθητές
Η νυχτερινή εκπαίδευση στη μετεμφυλιακή ΕλλάδαΗ νυχτερινή εκπαίδευση στη μετεμφυλιακή Ελλάδα

ΣυζητούνΣυζητούν: : Δήμητρα Λαμπροπούλου – Βαγγέλης ΚαραμανωλάκηςΔήμητρα Λαμπροπούλου – Βαγγέλης Καραμανωλάκης
(περιλαμβάνει μαρτυρία του Νίκου Μανιού)(περιλαμβάνει μαρτυρία του Νίκου Μανιού)
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Εκδρομή του ΣΕΜΜΕ, 1962-1964 (ΑΣΚΙ / Φωτογραφικό Αρχείο Ν. Κουσίδου-Σ. Σταυρόπουλου)Εκδρομή του ΣΕΜΜΕ, 1962-1964 (ΑΣΚΙ / Φωτογραφικό Αρχείο Ν. Κουσίδου-Σ. Σταυρόπουλου)

Επομένως, το μαθητικό κίνημα συνδέεται με τη δυναμική παρουσία του φοιτητικού κινήματος, το οποίο, με τη σειρά 
του, είναι κομμάτι μιας ευρύτερης διεργασίας, μιας δημόσιας παρουσίας των νέων στους πολιτικούς και κοινωνικούς 
αγώνες των μεταπολεμικών χρόνων. 

Β.Κ.: Παρ’ όλα αυτά, θα έλεγες ότι το μαθητικό κίνημα έχει μια αυτοτελή παρουσία στην περίοδο για την οποία 
συζητάμε;

Δ.Λ.: Για να απαντήσω σε αυτό θα πρέπει πρώτα να απαντήσω στο προηγούμενο ερώτημά σου: τι σημαίνει να είσαι 
μαθητής εκείνα τα χρόνια; Η βασική εκπαίδευση, τόσο η στοιχειώδης όσο και η δευτεροβάθμια, είναι ένας από τους 
πιο σημαντικούς χώρους ελέγχου της νεολαίας στις μεταπολεμικές δεκαετίες. Επομένως, οι τρόποι, οι μορφές, ο 
βαθμός στον οποίο μπορούσε να υπάρξει πολιτική εκδήλωση και κοινωνική διαμαρτυρία εκ μέρους των μαθητών 
εξαρτώνταν σαφώς από τα όρια που έθετε ο έλεγχος αυτός. Η εκπαίδευση, μαζί με τη δικαιοσύνη των ανηλίκων και 
μαζί με άλλους θεσμούς που ακόμα δεν έχουμε μελετήσει καλά, όπως π.χ. η εκκλησία, αποτελούν συστηματικούς 
θεσμούς ελέγχου και πειθάρχησης της νεολαίας. Αυτόνομη, λοιπόν, παρουσία του μαθητικού κινήματος δεν έχουμε με 
έναν συστηματικό τρόπο.

Η ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΗ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Δ.Λ.: Το μοναδικό, ίσως, τμήμα του μαθητικού πληθυσμού που έχει μια πιο αυτόνομη και σταθερή παρουσία, ως ένας 
διακριτός χώρος του κινήματος, είναι οι νυχτερινοί μαθητές. Γιατί συμβαίνει αυτό; Σε πολύ μεγάλο βαθμό πρόκειται 
για παιδιά τα οποία βρίσκονται λιγότερο κάτω από τον έλεγχο και τη συστηματική επιτήρηση της οικογένειας, 
καθώς είναι παιδιά τα οποία εργάζονται το πρωί και πηγαίνουν στο σχολείο το βράδυ. Αρκετοί από αυτούς είναι 
λίγο μεγαλύτεροι σε ηλικία και δεν έχουν τους ίδιους ελέγχους με τα παιδιά και τους εφήβους των σχολείων της 
γενικής εκπαίδευσης. Επομένως, υπάρχει μια αίσθηση αυτονομίας στη ζωή τους ή, εν πάση περιπτώσει, προσπάθειας 
αυτονομίας, που τους επιτρέπει να λειτουργήσουν περισσότερο ελεύθερα και στον κινηματικό χώρο.
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Β.Κ.: Πολύ σωστά θύμισες, στην αρχή, την πρόσφατη δουλειά του Δ. Σκλαβενίτη. Αυτό που δείχνει και εκείνος για 
τη δεκαετία του ’80 είναι η μεγάλη συμμετοχή των μαθητών των επαγγελματικών λυκείων στις κινητοποιήσεις. Το 
γεγονός ότι έχουν ήδη μια ζωή, μια ωριμότητα ίσως, όπως λες, βοηθάει ώστε οι μαθητές των νυχτερινών σχολείων και, 
στη συνέχεια, των επαγγελματικών να έχουν μια μεγαλύτερη συμμετοχή στους μαθητικούς αγώνες. Μιας και μιλάμε 
για τα νυχτερινά σχολεία, να πούμε ότι την περίοδο εκείνη ήταν ένας θεσμός που συγκέντρωνε πολλούς μαθητές. 

Δ.Λ.: Και τότε και σήμερα η λειτουργία των εσπερινών σχολείων είναι σημαντική· βέβαια, σήμερα είναι αντικείμενο 
διαφορετικής κοινωνικής διαχείρισης απ’ ό,τι ήταν τότε. Ο μαθητικός πληθυσμός των νυχτερινών σχολείων ήταν σαφώς 
μικρότερος από τον πληθυσμό των ημερησίων γυμνασίων, όμως ήταν ένας πληθυσμός που αυξανόταν διαρκώς. Ενώ, 
δηλαδή, στα μέσα της δεκαετίας του ’50, ας πούμε τη διετία 1954-1956, έχουμε περίπου 11.000-12.000 εσπερινούς 
μαθητές, δέκα χρόνια αργότερα υπερδιπλασιάζεται και το νούμερο αυτό και η λειτουργία νυχτερινών σχολείων, τόσο 
δημόσιων όσο και ιδιωτικών. Αυτό συμβαίνει κυρίως στο λεκανοπέδιο της Αττικής και δείχνει την αυξημένη ζήτηση 
που υπάρχει για τη νυχτερινή γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Η ζήτηση αυτή προέρχεται από τα ευρύτερα λαϊκά 
στρώματα – κι εδώ μιλάμε κυρίως για παιδιά των φτωχών λαϊκών στρωμάτων, κυρίως της πόλης, αλλά και της 
υπαίθρου. Αυξάνεται, λοιπόν, η ζήτηση σε αυτές τις κοινωνικές ομάδες για γενική εκπαίδευση και για τις δυνατότητες 
που αυτή δίνει στα παιδιά, για δύο λόγους: πρώτον, η γενική εκπαίδευση τους δίνει τη δυνατότητα να προχωρήσουν, 
αργότερα, ακόμα και στο πανεπιστήμιο· δεύτερον, διότι το ίδιο το απολυτήριο γενικής εκπαίδευσης –το απολυτήριο 
του γυμνασίου– εκείνα τα χρόνια αποτελεί ένα σημαντικό επαγγελματικό εφόδιο, ένα εργαλείο για μια ανοδική 
κοινωνική κινητικότητα, στην οποία προσβλέπουν οι οικογένειες αλλά και οι νέοι. Μιλάω ιδιαίτερα για τη γενική 
εκπαίδευση, γιατί είναι ένα διακριτό κομμάτι σε σχέση με την επαγγελματική.

Η επαγγελματική εσπερινή εκπαίδευση, από την άλλη, έχει μια μακρόχρονη ιστορία στο ελληνικό κράτος, ήδη 
από τις αρχές του 20ού αιώνα, και συνδέεται, ιδιαίτερα στα πρώτα της βήματα, με τη λειτουργία επαγγελματικών 
σωματείων και τη σημασία που αποκτούν ορισμένοι επαγγελματικοί χώροι στο πλαίσιο μιας εξελισσόμενης κοινωνικής 
διαφοροποίησης. Για παράδειγμα, υπάρχουν στον χώρο του εμπορίου εσπερινές σχολές εμποροϋπαλλήλων από πολύ 
νωρίτερα – ή τεχνικές σχολές, οι οποίες συνδέονται πολύ περισσότερο με την εργασιακή εμπειρία που ήδη έχουν 
τα παιδιά. Μιλάμε ακόμα για χρόνια, θα έλεγα μέχρι και τη δεκαετία του 1970, κατά τα οποία οι έφηβοι από την

Πορεία σπουδαστών της Σχολής Υπομηχανικών Θεσσαλονίκης προς Αθήνα. Σπουδαστές στη θάλασσα του Σκαραμαγκά Πορεία σπουδαστών της Σχολής Υπομηχανικών Θεσσαλονίκης προς Αθήνα. Σπουδαστές στη θάλασσα του Σκαραμαγκά 
μετά από επεισόδια με τη Χωροφυλακή, Δεκέμβριος 1960 (ΕΜΙΑΝ / Φωτογραφική Συλλογή Αριστείδη Μανωλάκου)μετά από επεισόδια με τη Χωροφυλακή, Δεκέμβριος 1960 (ΕΜΙΑΝ / Φωτογραφική Συλλογή Αριστείδη Μανωλάκου)
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εργατική τάξη και γενικότερα τα φτωχότερα κοινωνικά στρώματα –κυρίως τα αγόρια και σε μικρότερο βαθμό τα 
κορίτσια– εργάζονται ώστε να συνεισφέρουν στο οικογενειακό εισόδημα. Επομένως, η εργασία των παιδιών και των 
εφήβων, έστω και περιστασιακή, βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη των οικογενειακών στρατηγικών εκείνη την εποχή. 
Tο καινούργιο στοιχείο στα μεταπολεμικά χρόνια και κυρίως στη δεκαετία του 1960 είναι ότι σε αυτές ακριβώς τις 
κοινωνικές ομάδες αυξάνεται η ζήτηση για τη γενική εσπερινή εκπαίδευση· εννοώ το γενικό γυμνάσιο, το οποίο 
επιτρέπει, μετά και τις εξετάσεις, πρόσβαση στο πανεπιστήμιο και, επίσης, δίνει το απολυτήριο του γυμνασίου, που 
έχει ένα αντίκρισμα στην αγορά της εποχής.

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

Β.Κ.: Έχουμε, λοιπόν, ένα τμήμα της μαθητιώσας νεολαίας που φοιτά στα εσπερινά σχολεία, το οποίο είναι πιο ενεργό, 
πιο προωθημένο. Πού βρίσκουμε αυτούς τους μαθητές; Πότε βγαίνουν στους δρόμους;

Δ.Λ.: Η δημόσια παρουσία τους στο νεανικό κίνημα που υπάρχει εκείνη την εποχή –και ειδικά στο εκπαιδευτικό νεανικό 
κίνημα– επισημοποιείται μέσα από τη δημιουργία της συσσωμάτωσής τους, που είναι ο Σύλλογος Εργαζομένων 
Μαθητών Μέσης Εκπαίδευσης (ΣΕΜΜΕ),3 στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Επισήμως, ο σύλλογος φτιάχνεται τον 
Γενάρη του 1962, αλλά έχει προηγηθεί ένας ολόκληρος χρόνος διεργασιών, κοινωνικών και πολιτικών, συσπείρωσης 
και κοινωνικής διαμαρτυρίας από τα εσπερινά γυμνάσια, ο οποίος οφείλεται στο εξής: από τη νομοθεσία του τέλους 
της δεκαετίας του 1950 έχει θεσμοθετηθεί και τίθεται σε εφαρμογή, το 1961, το περίφημο τέταρτο έτος φοίτησης στα 
εσπερινά σχολεία.4 Αυτό το τέταρτο έτος υπάρχει ακόμα, δεν καταργήθηκε ποτέ. Τα παιδιά αυτά θεωρούσαν ότι το 
νομοθέτημα αποτελούσε μια διάκριση εις βάρος των εργαζόμενων μαθητών, διότι καθυστερούσε τη δυνατότητά τους 
να διαχειριστούν τη ζωή τους με πιο αυτοτελή τρόπο, είτε σε επαγγελματικό είτε σε εκπαιδευτικό επίπεδο.

Β.Κ.: Να σε ρωτήσω κάτι ακόμη: η δεκαετία του ’50 είναι μια δεκαετία κατά την οποία θεωρούμε ότι, με έναν τρόπο, 
επανεμφανίζονται οι νέοι στους δρόμους, κυρίως μέσα από το Κυπριακό, μιλώντας κυρίως για το φοιτητικό κίνημα. 
Έχουμε κάτι αντίστοιχο στους μαθητές;

Δ.Λ.: Η παρουσία των μαθητών στους αγώνες για το Κυπριακό είναι το ίδιο έντονη με των φοιτητών, αλλά πολύ 
λιγότερο σταθερή, ακριβώς για τους λόγους που ανέφερα πριν: οι μαθητές είναι ένας πολύ πιο ελεγχόμενος πληθυσμός 
μέσα από τους θεσμούς της υποχρεωτικής και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Από τις μελέτες για την κινητοποίηση 
της νεολαίας στο Κυπριακό, ωστόσο, καθώς και από τον Τύπο της εποχής, προκύπτει ότι υπάρχει και παρουσία των 
μαθητών, όχι όμως με τον ίδιο σταθερό τρόπο και, κατά πάσα πιθανότητα –και αυτό χρειάζεται να γίνει αντικείμενο 
έρευνας–, ούτε διαμέσου συλλόγων ή σωματείων.

Β.Κ.: Ή πολιτικών παρατάξεων.

Δ.Λ.: Μάλλον όχι. Από όσα έχω δει, η μαθητική παρουσία μπορεί να εντοπιστεί στο πλαίσιο της γενικότερης νεανικής 
κινητοποίησης, αλλά είναι μάλλον δύσκολο να χαρτογραφηθεί με συστηματικό τρόπο. Πολύ σωστά επισημαίνεις, 
Βαγγέλη, ότι το Κυπριακό αποτέλεσε εκείνο το σημείο τομής στο οποίο η νεανική κινητοποίηση, και μάλιστα των 
φοιτητών, μπόρεσε να θέσει υπό αμφισβήτηση την ηγεμονία της εθνικοφροσύνης στα ζητήματα αυτά – μολονότι ________________________
3. Ο Σύλλογος Εργαζομένων Μαθητών Μέσης Εκπαίδευσης (ΣΕΜΜΕ) συγκροτήθηκε το 1962 και εξέφρασε τα αιτήματα των εργαζόμενων 
μαθητών που φοιτούσαν σε νυχτερινά σχολεία. Συμμετείχε στις μεγάλες κινητοποιήσεις των μαθητών και φοιτητών της δεκαετίας του ’60, 
έχοντας ως βασικά αιτήματα την κατάργηση των διδάκτρων, τη μείωση των ωρών εργασίας και του χρόνου φοίτησης, και την αναβάθμιση 
της εκπαίδευσης. Ο Σύλλογος εξέδιδε την εφημερίδα Μαθητική. Το αρχείο του ΣΕΜΜΕ βρίσκεται στα ΑΣΚΙ, έχει εξ ολοκλήρου ψηφιοποιηθεί 
και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα τους: https://tinyurl.com/53c4sts2 (ημερομηνία ανάκτησης: 10/4/2022). Για μια πρώτη ιστορική ανάλυση της 
συλλογικής δράσης των εσπερινών μαθητών και μαθητριών μέσα από τον ΣΕΜΜΕ βλ. Δήμητρα Λαμπροπούλου, «Νέοι, μαθητές κι εργάτες: 
νεανική συλλογική δράση και μνήμη της νεότητας στη μεταπολεμική Ελλάδα», στο Έφη Αβδελά – Χάρης Εξερτζόγλου – Χρήστος Λυριντζής 
(επιμ.), Μορφές δημόσιας κοινωνικότητας στην Ελλάδα του εικοστού αιώνα, Ρέθυμνο, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 2015, σ. 292-313 και της ίδιας, 
«Working Youth and Education in Postwar Greece: Night Schools as Arenas of Political Struggle and Cultural Practices», International 
Labor and Working-Class History, τ. 90 (φθινόπωρο 2016), σ. 70-92.
4. Σύμφωνα με το Βασιλικό Διάταγμα 617/1961 (ΦΕΚ 149Α/11-9-1961), στο άρθρο 3 θεσμοθετείται η αντιστοιχία των τάξεων εσπερινών και 
ημερήσιων γυμνασίων. Πιο συγκεκριμένα, οι τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄ των εσπερινών αντιστοιχούν στις Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεις των ημερήσιων, ενώ 
οι τάξεις Δ΄, Ε΄, Στ΄ και Ζ΄ των εσπερινών αντιστοιχούν στις Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεις των ημερήσιων. Από το νομοθέτημα προκύπτει ότι στα 
εσπερινά γυμνάσια τα έτη φοίτησης είναι επτά, ενώ στα ημερήσια έξι.
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Μέλη του ΣΕΜΜΕ παίζουν σκάκι, 1962-1964Μέλη του ΣΕΜΜΕ παίζουν σκάκι, 1962-1964
(ΑΣΚΙ / Φωτογραφικό Αρχείο Ν. Κουσίδου-Σ. Σταυρόπουλου)(ΑΣΚΙ / Φωτογραφικό Αρχείο Ν. Κουσίδου-Σ. Σταυρόπουλου)

Πρόσκληση σε συγκέντρωση του ΣΕΜΜΕ, 3/1964 (ΑΣΚΙ /Πρόσκληση σε συγκέντρωση του ΣΕΜΜΕ, 3/1964 (ΑΣΚΙ /
Αρχείο ΕΔΑ)Αρχείο ΕΔΑ)

Εξώφυλλο από τετράπτυχο για την αυτοδιάθεση της Κύπρου Εξώφυλλο από τετράπτυχο για την αυτοδιάθεση της Κύπρου 
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επρόκειτο για ένα σαφώς εθνικό θέμα, όπου έπαιζαν όλοι, από την εκκλησία μέχρι τον επίσημο πολιτικό κόσμο.5 Όμως, 
την ίδια περίοδο, στη δεκαετία του 1950, υπάρχει και μια άλλη διαδικασία που συντελείται στον χώρο της πολιτικής 
οργάνωσης των νέων ανθρώπων, η οποία συνδέεται άμεσα με ό,τι βλέπουμε αργότερα στους εσπερινούς μαθητές: η 
οργάνωση και συσπείρωση των εργαζόμενων φοιτητών μέσα από συγκεκριμένα σωματεία. Στα μέσα της δεκαετίας του 
1950, το 1956 συγκεκριμένα, ιδρύεται ο Σύλλογος Εργαζομένων Φοιτητών Σπουδαστών (ΣΕΦΣ),6 ο οποίος αποτελεί, 
στην πραγματικότητα, το πρώτο νεανικό σωματείο που αναγνωρίζεται επίσημα, θεσμικά, στον χώρο της νεολαίας.

Γιατί είναι σημαντική η διεργασία αυτή; Διότι συνδέεται, φυσικά, με την προσπάθεια ανασύνταξης της Aριστεράς. 
Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που προωθείται οργανωμένα από την Aριστερά και έχει ταξικό πρόσημο. Πρώτα 
απ’ όλα, δηλαδή, απευθύνεται στους εργαζόμενους φοιτητές, ακριβώς επειδή είναι εργαζόμενοι και μπορούν να 
αναδείξουν ένα κοινωνικό πρόβλημα στον χώρο της εκπαίδευσης: τη δυνατότητα και τους όρους πρόσβασης των 
φτωχότερων παιδιών σε όλες τις δημόσιες εκπαιδευτικές βαθμίδες. Αργότερα, στις αρχές της δεκαετίας του 1960, 
αυτός ο πολιτικός χώρος θα δώσει τη δυνατότητα συσπείρωσης και των εργαζόμενων μαθητών. Στον χώρο των 
εργαζόμενων φοιτητών-σπουδαστών, ο Ανδρέας Λεντάκης7 ήταν ένας από τους ανθρώπους που συστηματικά είχε 
ασχοληθεί με την οργάνωση του συλλόγου. Δεν είναι ο μόνος, υπάρχουν και πολλοί άλλοι, αλλά αναφέρομαι σε αυτόν 
ως μια προσωπικότητα που χρησιμεύει ως ένα διαρκές παράδειγμα από εκείνον τον πρώτο φοιτητικό σύλλογο για τις 
μεταγενέστερες οργανωμένες προσπάθειες των φοιτητών.

Β.Κ.: Άρα, στον χώρο της εργαζόμενης νεολαίας, το επόμενο βήμα μετά τους φοιτητές είναι οι μαθητές.

Δ.Λ.: Ναι. Πρόκειται για τον ΣΕΜΜΕ, για τον οποίο μιλήσαμε πριν. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα στιγμή της ιστορίας 
του νεανικού κινήματος στη μεταπολεμική Ελλάδα και, όπως είπα, φτιάχνεται τον Γενάρη του 1962. Η αφορμή και η 
διεργασία που έχουν προηγηθεί είναι οι διαμαρτυρίες για τη θεσμοθέτηση του τέταρτου έτους φοίτησης στα εσπερινά 
σχολεία. Πρόκειται για έναν σύλλογο που έχει μια συστηματική παρουσία· τελικά, αποκτά δικτύωση σχεδόν σε όλα τα 
εσπερινά σχολεία, στα δημόσια κυρίως αλλά και στα ιδιωτικά, στο λεκανοπέδιο. Είναι ένας σύλλογος που έχει βεβαίως 
μια αμιγώς συνδικαλιστική δραστηριότητα· εννοώ αιτήματα που αφορούν είτε τις πολύ άσχημες, συχνά ελεεινές, 
συνθήκες της εσπερινής εκπαίδευσης είτε την κατάργηση του τέταρτου έτους φοίτησης. Συγχρόνως, όμως, λειτουργεί 
και ως ένας χώρος συλλογικότητας, δημιουργικότητας, ένας χώρος που συνδέεται με την εκπολιτιστική προσπάθεια, 
ιδιαίτερα της Αριστεράς, στη δεκαετία του 1960. Ανεβάζει θεατρικά έργα και εκδίδει μια εφημερίδα, τη Μαθητική, της 
οποίας οι σελίδες είναι γεμάτες από κείμενα που αφορούν την επιστήμη, την ιστορία, τον πολιτισμό, τη λογοτεχνία, 
τη ζωγραφική. Υπάρχει, λοιπόν, αυτή η διττή διάσταση. Ο σύλλογος αντιμετωπίζει πολλές δυσκολίες, με δεδομένο ότι 
η εκπαίδευση, όπως είπα, είναι ένας χώρος ελέγχου και πειθάρχησης της νεολαίας. Υπάρχουν συστηματικές διώξεις 
εκείνων που πρωτοστατούν, αλλά και εκείνων που απλά συμμετέχουν στην όλη διαδικασία.

Β.Κ.: Αυτό είναι ένα ολόκληρο κεφάλαιο που προφανώς συνδέεται και με τη σχέση αυτών των συλλόγων με την 
Αριστερά, για την οποία θα μιλήσουμε στη συνέχεια

________________________
5. Βλ. ενδεικτικά Νίκος Σερντεδάκις, «Συλλογική δράση και φοιτητικό κίνημα την περίοδο 1959-1964: δομικές προϋποθέσεις, πολιτικές 
ευκαιρίες και ερμηνευτικά σχήματα», στο Άλκης Ρήγος – Σεραφείμ Σεφεριάδης – Ευάνθης Χατζηβασιλείου (επιμ.), Η «σύντομη» δεκαετία 
του ’60. Θεσμικό πλαίσιο, κομματικές στρατηγικές, κοινωνικές συγκρούσεις, πολιτισμικές διεργασίες, Αθήνα, ΕΕΠΕ – Καστανιώτης, 2008, σ. 
241-263.
6. Ο Σύλλογος Εργαζομένων Φοιτητών Σπουδαστών (ΣΕΦΣ) συγκροτήθηκε το 1956 και εκπροσώπησε τους εργαζόμενους φοιτητές. Διαρθρωμένος 
σε τρία τμήματα (συνδικαλιστικό, οικονομικό και εκπολιτιστικό), οργάνωσε τις ειδικές διεκδικήσεις της σπουδάζουσας εργαζόμενης νεολαίας 
και δραστηριοποιήθηκε μέχρι και την επιβολή της δικτατορίας των συνταγματαρχών. Το αρχείο του ΣΕΦΣ βρίσκεται στα ΑΣΚΙ, έχει εξ 
ολοκλήρου ψηφιοποιηθεί και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα τους: https://tinyurl.com/4jd4uz3a (ημερομηνία ανάκτησης: 10/4/2022)
7. Ο Ανδρέας Λεντάκης (1935-1997) ήταν πολιτικός και συγγραφέας. Ολοκλήρωσε το εξατάξιο γυμνάσιο της Αντίς Αμπέμπα στην Αιθιοπία 
και ξεκίνησε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ως υπότροφος της Ελληνικής Κοινότητας Αιθιοπίας. Δραστηριοποιήθηκε στον χώρο 
της Αριστεράς και συμμετείχε ενεργά στο φοιτητικό κίνημα της δεκαετίας του ’60. Εξαιτίας αυτής της δράσης, μετά το τέλος του πρώτου 
έτους σπουδών, του αφαιρέθηκε η υποτροφία. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος της Δημοκρατικής Κίνησης Νέων «Γρηγόρης Λαμπράκης» (ΔΚΝΓΛ) 
και στη συνέχεια της Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη (ΔΝΛ). Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας συμμετείχε στο Πατριωτικό Αγωνιστικό 
Μέτωπο (ΠΑΜ), συνελήφθη, βασανίστηκε και εκτοπίστηκε. Στη Μεταπολίτευση διετέλεσε Δήμαρχος Υμηττού για δύο τετραετίες, ενώ εκλέχθηκε 
βουλευτής με τον Συνασπισμό και την Πολιτική Άνοιξη.
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B΄ ΜΕΡΟΣB΄ ΜΕΡΟΣ

ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ

Β.Κ.: Συζητάμε με τη Δήμητρα Λαμπροπούλου για το μαθητικό κίνημα στις δεκαετίες του ’50 και του ’60, δίνοντας, 
βέβαια, μεγαλύτερη έμφαση στο πιο προωθημένο, θα λέγαμε, τμήμα του, δηλαδή στους μαθητές αλλά και τις μαθήτριες 
των εσπερινών σχολείων. Μιλήσαμε για τη –μάλλον σποραδική και μη οργανωμένη ακόμη– δημόσια παρουσία 
τους στη δεκαετία του ’50, κυρίως μέσα από το Κυπριακό. Είχαμε μείνει στις αρχές της δεκαετίας του ’60, όταν 
συγκροτούνται οι πρώτοι σύλλογοι που αφορούν, ακριβώς, την οργανωμένη παρουσία αυτών των νέων. Και θα ήθελα 
να ξεκινήσω από αυτό που μόλις υπαινίχθηκα: τι γίνεται με τις μαθήτριες; 

Δ.Λ.: Οι μαθήτριες είναι πολύ λιγότερες σε σύγκριση με τους μαθητές στα εσπερινά σχολεία· αυτό είναι λογικό. Ο 
έλεγχος των κοριτσιών –οικογενειακός και κοινωνικός– ήταν πολύ πιο έντονος, ιδιαίτερα εκείνα τα χρόνια. Επομένως, 
όπως καταλαβαίνεις, το εσπερινό σχολείο δεν ήταν μια πολύ συνηθισμένη επιλογή. Επίσης, όταν, ενδεχομένως, η 
οικογένεια αποφάσιζε ότι ένα κορίτσι θα εργαζόταν, η εκπαιδευτική του σταδιοδρομία τελείωνε εκεί. Η είσοδος στην 
εργασία σήμαινε συνήθως το τέλος της εκπαίδευσης, ενώ μετά θα ακολουθούσε ο γάμος. Ποιο είναι, όμως, το πολύ 
ενδιαφέρον με τα εσπερινά σχολεία; Μολονότι είναι πολύ λιγότερες οι μαθήτριες σε σύγκριση με τους μαθητές, 
πρόκειται για μικτά σχολεία – και αυτό είναι κάτι που ακόμα τότε δεν είχε θεσμοθετηθεί στην Ελλάδα. Μικτά ημερήσια 
γυμνάσια υπήρχαν μόνο σε εκείνες τις πόλεις που λειτουργούσε μόνο ένα σχολείο· εκεί, δηλαδή, όπου δεν υπήρχαν 
οι θεσμικές προϋποθέσεις για να λειτουργήσουν δύο γυμνάσια, ένα αρρένων και ένα θηλέων.

Β.Κ.: Για να δούμε λίγο και τις συνέχειες, αυτή είναι μια διάταξη του 19ου αιώνα.

Δ.Λ.: Ακριβώς. Όμως, η συνύπαρξη αγοριών και κοριτσιών στον ίδιο γυμνασιακό χώρο, μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, 
δεν είναι μια ελληνική πρωτοτυπία. Οι μελέτες της ιστορίας των γυναικών και των κοριτσιών στην ευρωπαϊκή 
ιστοριογραφία έχουν δείξει ότι η μεγάλη τομή στην κοινωνική εμπειρία, όσον αφορά την εκπαίδευση των αγοριών 
και των κοριτσιών τα χρόνια μετά τον πόλεμο, είναι ακριβώς το γεγονός ότι για πρώτη φορά βρίσκονται μαζί στον 
ίδιο εκπαιδευτικό χώρο. Μπορεί λοιπόν να είναι λίγα, πολύ λιγότερα τα κορίτσια στα εσπερινά γυμνάσια και να 
εγκαταλείπουν πολύ πιο γρήγορα το σχολείο σε σύγκριση με τα αγόρια, βρίσκονται, ωστόσο, σε έναν χώρο όπου δεν 
είναι παράξενο αγόρια και κορίτσια να είναι μαζί, να εκπαιδεύονται στα ίδια θρανία, να είναι στις ίδιες αίθουσες. 
Επίσης, αυτή η εκπαιδευτική τους εμπειρία συστοιχίζεται και με μία συλλογική: τη δράση τους στον ΣΕΜΜΕ. Φυσικά, 
σε όλους τους χώρους νεανικής συλλογικότητας η συνύπαρξη αγοριών και κοριτσιών, εκείνα τα χρόνια, είναι δεδομένη. 
Όμως εδώ έχει ενδιαφέρον το γεγονός ότι είναι αντίστοιχη και η εκπαιδευτική εμπειρία. 

ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Β.Κ.: Έχουμε, λοιπόν, ένα σώμα κυρίως αγοριών, αλλά και κοριτσιών, το οποίο σταδιακά κάνει όλο και πιο δυναμική 
την παρουσία του. Έλεγες προηγουμένως ότι η αφορμή γι’ αυτό συνδέεται με το γεγονός της προσθήκης του τέταρτου 
έτους στις σπουδές τους. Παρ’ όλα αυτά, είναι σαφές ότι υπάρχει μια έντονη πολιτικοποίηση· αυτή η πύκνωση δεν 
αφορά, δηλαδή, μόνο ένα συντεχνιακού τύπου αίτημα. 

Δ.Λ.: Ναι, σε καμία περίπτωση. Το αίτημα είναι η κεντρική αφορμή, χωρίς αυτό δεν θα υπήρχε τέτοια συσπείρωση, 
αλλά μιλάμε για ένα πολιτικοποιημένο κίνημα, όπου πρωτοστατούν οι νεολαίοι της ΕΔΑ,8 οι νέοι και οι νέες, δηλαδή, 

________________________
8. Η Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά (ΕΔΑ) εμφανίστηκε το 1951 ως πολιτικός συνασπισμός κομμάτων και προσωπικοτήτων της Αριστεράς, 
ενώ μετεξελίχθηκε σε κόμμα το 1956. Ήταν το μεγαλύτερο κόμμα της Αριστεράς την περίοδο μέχρι την επιβολή του πραξικοπήματος στις 21 
Απριλίου 1967. Πρόεδρος της προδικτατορικής ΕΔΑ ήταν ο Ιωάννης Πασαλίδης. Μετά την πτώση της χούντας συμμετείχε ξανά σε εκλογές 
μέσα από συνεργασίες με άλλα πολιτικά κόμματα. Διαλύθηκε οριστικά το 1985. 
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που έχουνε σχέση με την ΕΔΑ.9 Διαμέσου της Νεολαίας ΕΔΑ έχουν επαφή με όλο τον χώρο που περιέγραψα πριν, με 
τις συσσωματώσεις δηλαδή στον χώρο των εργαζόμενων φοιτητών. Επομένως, υπάρχει ήδη μια διαδικασία, καθώς 
και οι απαραίτητες δομές στον οργανωμένο πολιτικό χώρο της Αριστεράς, που τους επιτρέπουν να σχεδιάσουν και να 
οργανώσουν αυτήν τη συλλογικότητα που ονομάστηκε ΣΕΜΜΕ.

Β.Κ.: Άρα θα λέγαμε ότι ο σύλλογος ξεκινάει από την Αριστερά. Μονοπωλείται, όμως, από την Αριστερά;

Δ.Λ.: Ναι. Η παρουσία των νεολαίων της ΕΔΑ είναι η πιο σταθερή και η πιο μαζική. Οι προφορικές μαρτυρίες των 
ανθρώπων που υπήρξαν μέλη του συλλόγου δείχνουν ότι φυσικά υπήρχαν και πάρα πολλοί άλλοι μαθητές, όχι όμως 
με τόσο σαφές πολιτικό πρόσημο όσο των νεολαίων της ΕΔΑ.

Β.Κ.: Υπήρξαν πρωτοβουλίες για ίδρυση αντίστοιχων συλλόγων ή συλλογικοτήτων από άλλες πολιτικές νεολαίες;

Δ.Λ.: Αυτό που γνωρίζουμε ότι υπήρξε –και που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον– είναι η δραστηριοποίηση, στον χώρο της 
________________________
9. Η Νεολαία της ΕΔΑ απέκτησε θεσμική υπόσταση και τον ακριβή της τίτλο το καλοκαίρι του 1956, μετά την Α΄ Συνδιάσκεψη του κόμματος 
της ΕΔΑ. Ουσιαστικά αποτέλεσε, τη μετεξέλιξη της Οργάνωσης των Νέων ΕΔΑ, που λειτούργησε μετά τη διάλυση της Ενιαίας Δημοκρατικής 
Νεολαίας Ελλάδας (ΕΔΝΕ), το 1954. Η Νεολαία της ΕΔΑ μαζικοποιήθηκε σταδιακά από το 1958 και το 1963 άγγιξε τα όρια της οργανωτικής 
της ανάπτυξης. Το 1964, μαζί με τη Δημοκρατική Κίνηση Νέων-«Γρηγόρης Λαμπράκης», συγχωνεύθηκαν στη Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη. 
Το αρχείο της κατασχέθηκε μαζί με το αρχείο ΕΔΑ από τα γραφεία του κόμματος μετά την επιβολή του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου 
και σήμερα, μετά την αποκατάστασή του, φυλάσσεται στα ΑΣΚΙ. Το αρχείο της Ν. ΕΔΑ έχει εξ ολοκλήρου ψηφιοποιηθεί και αναρτηθεί στην 
ιστοσελίδα των ΑΣΚΙ: https://tinyurl.com/4ck8k2zy (ημερομηνία ανάκτησης: 10/4/2022).

Πούλμαν της Παιδείας για το 15% οργανωμένο από τη μαθητική οργάνωση της ΝΕΔΑ, 1/1963Πούλμαν της Παιδείας για το 15% οργανωμένο από τη μαθητική οργάνωση της ΝΕΔΑ, 1/1963
(ΑΣΚΙ / Φωτογραφική Συλλογή Μίμη Μανωλάκου)(ΑΣΚΙ / Φωτογραφική Συλλογή Μίμη Μανωλάκου)
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εσπερινής εκπαίδευσης, της Οργάνωσης Σπουδαζούσης Εργαζομένης Νεολαίας, της ΟΣΕΝ,10 η οποία είναι, ας πούμε, 
το μαθητικό αντίστοιχο της ΕΚΟΦ.11

Β.Κ.: Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.

Δ.Λ.: Δυστυχώς, η ΟΣΕΝ δεν έχει μελετηθεί πολύ συστηματικά και δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα για τη δράση της.

Β.Κ.: Υποθέτω ότι ήταν λιγότερο μαζική.

Δ.Λ.: Ήταν κυρίως προσανατολισμένη σε αυτό που βλέπουμε, ευρύτερα, στον συνδικαλιστικό χώρο εκείνη την εποχή. 
Στον συνδικαλιστικό χώρο, όχι μόνο στη νεολαία, έχουμε ένα τμήμα επίσημου, κρατικά ελεγχόμενου θεσμικού 
συνδικαλισμού, ο οποίος, εκτός από το ότι προσπαθεί διαρκώς να δηλώνει τη νομιμοφροσύνη του στα θεσμικά 
θέσφατα της εποχής, προσπαθεί, επίσης, να δημοσιοποιεί αντιδράσεις απέναντι σε ό,τι κάνουν οι υπόλοιποι, κυρίως 
εκείνοι που συνδέονται με την Αριστερά – είτε αυτοί έχουν όντως σχέση με την Αριστερά είτε απλά εγγράφονται 
στον χώρο αυτόν. Η ΟΣΕΝ, λοιπόν, έχει τέτοια παρουσία: προσπαθεί να δείξει, μέσα από προκηρύξεις της, λ.χ., ότι δεν 
πρέπει να μονοπωλείται ο αγώνας των εσπερινών μαθητών από την Αριστερά. Παράλληλα, εξ όσων γνωρίζω από 
τη σπαραγματική αρχειακή παρουσία της, συστηματικά συνεργάζεται με τις εκπαιδευτικές αρχές σε μια προσπάθεια 
τρομοκράτησης των μαθητών που συμμετέχουν σε κινηματικές πρωτοβουλίες.

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

Β.Κ.: Πριν περάσουμε σε αυτήν την προσπάθεια τρομοκράτησης, ποιες είναι οι δράσεις αυτού του κινήματος τη 
δεκαετία του ’60; Μίλησες ήδη για μια εφημερίδα, τη Μαθητική· έχουμε πορείες;

Δ.Λ.: Έχουμε πολλές πορείες και απεργίες.

Β.Κ.: Απεργίες μαθητών; 

Δ.Λ.: Ναι, απεργίες τις ονομάζουν εκείνη την εποχή. Δεν έχουμε ούτε αποχές, εκτός από κάποιες εξαιρέσεις, ούτε 
καταλήψεις· βασικά έχουμε απεργίες, όπως αντίστοιχα και στον φοιτητικό χώρο. Κάποιες από αυτές είναι δυναμικές, 
ιδιαίτερα τα χρόνια που ακόμα θεωρούν ότι μπορούν να παλέψουν για την κατάργηση του τέταρτου έτους φοίτησης. 
Αυτό κάποια στιγμή τελειώνει· γεννώνται τρομερές προσδοκίες –όπως συνέβη συνολικότερα– με την άνοδο της 
Ένωσης Κέντρου στην εξουσία,12 οι οποίες διαψεύδονται. Σε μια παράσταση που κάνουν οι εργαζόμενοι μαθητές 
στον πρωθυπουργό, ο οποίος είναι συγχρόνως και υπουργός Παιδείας, ο Γεώργιος Παπανδρέου τούς κόβει τα φτερά 
λέγοντάς τους ότι το τέταρτο έτος φοίτησης είναι σωστό και δίκαιο μέτρο, και ότι η κυβέρνηση το υποστηρίζει μέχρι 
τέλους. Επομένως, υπάρχει και το καθαρά συνδικαλιστικό κομμάτι, το οποίο έχει τα πάνω του και τα κάτω του· η 
παρουσία του συλλόγου έχει καμπές, έχει μια πολύ δυναμική πρώτη εκδήλωση στα χρόνια ’61-’62, μέχρι τις αρχές 
του ’63, ενώ στη συνέχεια τα πράγματα κάπως δυσκολεύουν από άποψη συνδικαλιστικής έκφρασης. 
________________________
10. Η Οργάνωση Σπουδαζούσης Εργαζομένης Νεολαίας (ΟΣΕΝ) ήταν το μαθητικό παρακλάδι της ακροδεξιάς παρακρατικής Οργάνωσης 
Εθνικής Νεολαίας – Σώμα Ελπιδοφόρων Νέων (ΟΕΝ-ΣΕΝ), η οποία ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1957. Και οι δύο οργανώσεις διαλύθηκαν το 
1964. Βλ. ενδεικτικά Αθανάσιος Δ. Γκανούλης, Ακροδεξιές οργανώσεις και παρακράτος στη μεταπολεμική Ελλάδα, 1949-1967, αδημοσίευτη 
μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Σχολή Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών 
και Ανατολικών Σπουδών, 2016: https://tinyurl.com/yfcrys5p (ημερομηνία ανάκτησης 10/4/2022). 
11. Η Εθνική Κοινωνική Οργάνωσις Φοιτητών (ΕΚΟΦ) ήταν δεξιά εξτρεμιστική φοιτητική οργάνωση, η οποία ιδρύθηκε το 1958 και έδρασε στα 
πανεπιστήμια της Αθήνας και της Θεσσαλονικής τη δεκαετία του 1960. Χαρακτηριστικά της οργάνωσης ήταν η βίαιη δράση της και οι σχέσεις 
της με τις δομές κρατικής εξουσίας (στρατός, αστυνομία), αλλά και με το κύριο κόμμα της Δεξιάς, την ΕΡΕ. Βλ. ενδεικτικά Χρήστος Πουλιάνας, 
Εθνική Κοινωνική Οργάνωσις Φοιτητών (ΕΚΟΦ): Πρακτικές και πολιτική ιδεολογία του δεξιού εξτρεμισμού στη μετεμφυλιακή Ελλάδα (1960-
1967), αδημοσίευτη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
2017, https://pergamos.lib.uoa.gr/uoa/dl/object/uoadl:1672581 (ημερομηνία ανάκτησης 10/4/2022).
12. Η Ένωσις Κέντρου ήταν πρώτο κόμμα στις εκλογές της 3ης Νοεμβρίου 1963, με ποσοστό 42,04% και 138 έδρες. Ο Γεώργιος Παπανδρέου, 
μη έχοντας αυτοδυναμία και μη θέλοντας να συνεργαστεί με την ΕΔΑ, προκήρυξε εκ νέου εκλογές, οι οποίες διεξήχθησαν στις 16 Φεβρουαρίου 
1964. Επικράτησε και σε αυτές με ποσοστό 52,71% και 171 έδρες. Προσπάθησε να εφαρμόσει προοδευτικότερη πολιτική σε σχέση με τους 
προκατόχους του, και σε οικονομικό και σε πολιτικό επίπεδο, όπως με την απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων και τη μείωση του ελέγχου 
στις ιδέες και τα πολιτικά φρονήματα των πολιτών.
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Πρόκειται, ωστόσο, για έναν σύλλογο που λειτουργεί ως χώρος συλλογικότητας. Δίνει, δηλαδή, τη δυνατότητα 
δημιουργικής παρουσίας, δράσης και συνεύρεσης. Κάνουν κι άλλα πράγματα· το πιο γνωστό ίσως από αυτά, αυτό 
που άφησε εποχή και στους ίδιους τους μαθητές που ακόμα και σήμερα μιλάνε για εκείνη την εμπειρία, είναι το 
θεατρικό τους. Όλη αυτή η πρωτοβουλία ξεκινάει με το ανέβασμα μικρών θεατρικών σκετς στις εκδρομές και στους 
κυριακάτικους περιπάτους που διοργάνωναν, όπως έκαναν όλοι οι νεολαίοι της ΕΔΑ και αργότερα οι Λαμπράκηδες.13  
Τελικά φτιάχνουν έναν θίασο, ο οποίος γνωρίζει μεγάλη επιτυχία με το ανέβασμα της θεατρικής διασκευής του έργου 
του Μ. Λουντέμη Ένα παιδί μετράει τ’ άστρα· θεωρούν, μάλιστα, ότι ανταποκρίνεται και στη δική τους εμπειρία, 
γιατί αφορά ένα παιδί που έρχεται από την επαρχία με την ανάγκη να μορφωθεί και τα καταφέρνει ξεπερνώντας 
χιλιάδες αντιξοότητες. Η παράσταση γνωρίζει μεγάλη επιτυχία, περιοδεύει σε πάρα πολλές πόλεις της Ελλάδας και τη 
θυμούνται ακόμα αυτήν την εμπειρία σαν τη δική τους στιγμή· σαν τη στιγμή όπου απέδειξαν ότι μπορούν να είναι και 
κάτι άλλο, πέρα από παιδιά που υφίστανται την εκμετάλλευση το πρωί και μια σχετικά ελεεινή εκπαίδευση το βράδυ.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΩΞΕΙΣΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΩΞΕΙΣ

Β.Κ.: Να περάσουμε τώρα σε αυτό που ανέφερες προηγουμένως: στις διώξεις. Αυτή η συνδικαλιστική δράση μένει στο 
απυρόβλητο; Ή έχουμε αντιδράσεις, είτε από τους διευθυντές των σχολείων είτε και σε πιο κεντρικό επίπεδο;

Δ.Λ.: Έχουμε πάρα πολλές αντιδράσεις από τους διευθυντές των σχολείων, καθώς και αποβολές, σε όλη την Ελλάδα. 
Για παράδειγμα, όταν δημιουργείται η Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη (ΔΝΛ), ο Μίκης Θεοδωράκης, ως πρόεδρός 
της, πραγματοποιεί περιοδείες σε όλη την Ελλάδα. Σε αυτές πηγαίνουν αντιπροσωπείες από διάφορα τμήματα της________________________
13. Η Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη δημιουργήθηκε τον Σεπτέμβριο του 1964 από τη συγχώνευση της Νεολαίας ΕΔΑ και της Δημοκρατικής 
Κίνησης Νέων – «Γρηγόρης Λαμπράκης». Τον Μάρτιο του 1965 πραγματοποιήθηκε το Α΄ Ιδρυτικό Συνέδριό της. Αποτελεί τη μαζικότερη και 
δυναμικότερη κίνηση νεολαίας στη μετεμφυλιοπολεμική Ελλάδα, η οποία διαλύθηκε με την επιβολή της δικτατορίας το 1967. Το αρχείο 
της μεταφέρθηκε από τον γραμματέα της στην ΕΔΑ το 1966, προ της απειλής διάλυσής της, και διασώθηκε μαζί με τα άλλα αρχειακά 
τεκμήρια που συγκροτούν το Αρχείο ΕΔΑ. Το αρχείο της ΔΝΛ βρίσκεται στα ΑΣΚΙ, έχει εξ ολοκλήρου ψηφιοποιηθεί και έχει αναρτηθεί 
στην ιστοσελίδα τους: https://tinyurl.com/sjxmtmuk (ημερομηνία ανάκτησης 10/4/2022). Βλ. Ιωάννα Παπαθανασίου (με τη συνεργασία των 
Πολίνας Ιορδανίδου – Άντας Κάπολα – Τάσου Σακελλαρόπουλου – Αγγελικής Χριστοδούλου), Η Νεολαία Λαμπράκη τη δεκαετία του 1960. 
Αρχειακές τεκμηριώσεις και αυτοβιογραφικές καταθέσεις, Αθήνα, Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς – 
Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών ΕΙΕ, 2008.

Από την απεργία πείνας των «μαθητών της νύχτας» στα Γραφεία του ΣΕΜΜΕ για την κατάργηση του 7ου έτους Από την απεργία πείνας των «μαθητών της νύχτας» στα Γραφεία του ΣΕΜΜΕ για την κατάργηση του 7ου έτους 
φοιτήσεως. Στην πρώτη σειρά από αριστερά διακρίνονται οι Χρήστος Ρεκλείτης, Αντωνία Κυβέλου και Βασίλης φοιτήσεως. Στην πρώτη σειρά από αριστερά διακρίνονται οι Χρήστος Ρεκλείτης, Αντωνία Κυβέλου και Βασίλης 
Κωτούλας, 10-11/4/1964 (ΕΜΙΑΝ / Φωτογραφική Συλλογή Χρήστου Ρεκλείτη)Κωτούλας, 10-11/4/1964 (ΕΜΙΑΝ / Φωτογραφική Συλλογή Χρήστου Ρεκλείτη)
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νεολαίας της κάθε πόλης να τον υποδεχθούν και να του μιλήσουν. Η παρουσία παιδιών από τα εσπερινά λύκεια –
σίγουρα και από τα ημερήσια– σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις σήμαινε, σχεδόν αυτόματα, αποβολή από το σχολείο. 
Εκτός, όμως, από αυτές τις τοπικές διώξεις, υπάρχει και η περίφημη εγκύκλιος 101014 του 1965 της κυβέρνησης 
της Ένωσης Κέντρου, η οποία, με πολύ πιο ενιαίο τρόπο και σε όλη την επικράτεια, καλεί εκπαιδευτικούς και γονείς 
να σώσουν τα παιδιά από τον κομμουνιστικό κίνδυνο, εννοώντας την επαφή με τη Νεολαία Λαμπράκη. Αυτή η 
εγκύκλιος λειτουργεί ως το θεσμικό εργαλείο και των διευθυντών για την ένταση των ελέγχων και των διώξεων. 

ΤΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΕΣΤΟΜΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΕΣ

Β.Κ.: Θα λέγαμε, λοιπόν, ότι στη δεκαετία του ’60 το κίνημα γενικεύεται. Αν, δηλαδή, στη δεκαετία του ’50 υπάρχει μόνο η 
πρωτοπορία του μαθητικού κινήματος, κατά κάποιον τρόπο, που είναι οι εργαζόμενοι μαθητές των εσπερινών γυμνασίων και 
λυκείων, στη δεκαετία του ’60 η παρουσία των μαθητών είναι μαζικότερη και είναι συνδεδεμένη με την Αριστερά.

Δ.Λ.: Έτσι είναι, αλλά όχι με έναν ευθύγραμμο τρόπο. Συστατικό στοιχείο του κινήματος των μαθητών και ολόκληρου του 
νεανικού κινήματος, τα χρόνια εκείνα, είναι η απόλυτη σύνδεσή του με τις καμπές της κεντρικής πολιτικής σκηνής· με άλλα 
λόγια, έχει και αυτό σκαμπανεβάσματα, τα οποία πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας όταν μελετάμε ιστορικά την περίοδο αυτήν 
και τις κοινωνικές δράσεις που εμφανίζονται. Πολύ συχνά υιοθετούμε αφηγήσεις, με βάση τις οποίες υπάρχει μια ευθύγραμμη 
κορύφωση των αγώνων από το Κυπριακό προς τις πολιτικές πρωτοβουλίες της δεκαετίας του 1960 και τα μαζικά κινήματα 
για το 15%.15 Βεβαίως και υπάρχουν όλα αυτά· πιστεύω, όμως, ότι οι δυσκολίες και οι καμπές στις οποίες αναφέρθηκα είναι 
επίσης συστατικό κομμάτι αυτής της ιστορίας.

Β.Κ.: Άρα υπάρχουν συνέχειες και παράλληλα, όμως, ασυνέχειες και τομές.

Δ.Λ.: Ακριβώς. Συνέχειες και ασυνέχειες, οι οποίες συνδέονται με τις προσλήψεις, τις αναγνώσεις και τις επεξεργασίες των 
κεντρικών πολιτικών προβλημάτων από τα ίδια τα νεανικά κινήματα, καθώς και με τον τρόπο με τον οποίο επιδρούν πάνω 
τους όσα συμβαίνουν στην κεντρική πολιτική σκηνή.

ΟΜΟΚΕΝΤΡΟΙ ΚΥΚΛΟΙ: ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟ ΚΟΣΜΟΟΜΟΚΕΝΤΡΟΙ ΚΥΚΛΟΙ: ΝΕΟΛΑΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΟ ΚΟΣΜΟ

Β.Κ.: Θα έβλεπες κάποια αντιστοιχία μεταξύ αυτού του κινήματος και των διεθνών νεολαιίστικων ή μαθητικών κινημάτων της 
εποχής; Εννοώ του κινήματος των εσπερινών αλλά και ευρύτερα, γιατί το κίνημα των εσπερινών, παρόλο που εμφανίζεται 
πιο προωθημένο, εγγράφεται στο ευρύτερο κίνημα της νεολαίας, της μαθητιώσας και της φοιτητιώσας, όπως θα λέγαμε παλιά.

Δ.Λ.: Σωστά, υπάρχουν σαφείς αντιστοιχίες, αλλά όχι τόσο με το κίνημα των εσπερινών μαθητών. Ας σκεφτούμε λίγο σαν 
να βλέπουμε ομόκεντρους κύκλους: υπάρχει ο ευρύτερος, ο μεγάλος κύκλος, που είναι η δημόσια παρουσία των νέων και 
το κοινωνικό κύρος που αποκτά η νεολαία ως πληθυσμός, αλλά και η νεότητα ως πολιτική και πολιτισμική κατηγορία 
στη μεταπολεμική εποχή. Υπάρχει αυτός ο μεγάλος κύκλος που συνδέεται με διεργασίες της μεταπολεμικής εποχής πάρα 
πολύ ενδιαφέρουσες και περίπλοκες, οι οποίες δεν αφορούν μόνο τον πολιτισμό ή την κουλτούρα, την εκπαίδευση και την 
οικονομία· αφορούν και τη διαπλοκή όλων αυτών. 

Υπάρχει ένας άλλος κύκλος μέσα στον μεγάλο, που αφορά τον πολύ κεντρικό ρόλο που αποδίδεται στην εκπαίδευση στη 
μεταπολεμική εποχή, τόσο από τα επιμέρους κράτη όσο και σε διεθνές επίπεδο. Η εκπαίδευση αποτελεί ένα σημαντικό 
εργαλείο για τη μεταπολεμική διακυβέρνηση. Να σου δώσω μόνο ένα παράδειγμα: όλη η συζήτηση περί ανθρώπινου 
κεφαλαίου ξεκινάει τα χρόνια ακριβώς μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο σε πολλές χώρες του κόσμου. Σε αυτό το πλαίσιο, 
________________________
14. Η εγκύκλιος 1010 εστάλη στους Γενικούς Επιθεωρητές Μέσης Εκπαίδευσης από την κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου στις 11 Μαρτίου 1965. 
Σε αυτήν την εγκύκλιο κατονομαζόταν ως κομμουνιστική η Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη, η οποία προσπαθούσε να προσηλυτίσει τους 
νέους στην κομμουνιστική ιδεολογία, ανοίγοντας τον δρόμο για διώξεις σε βάρος μαθητών που συμμετείχαν σε εκδηλώσεις της οργάνωσης.
15. Οι φοιτητικές διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 1962-1963, κυρίως, ήταν πολυπληθείς και δυναμικές. Οι φοιτητές 
αντιδρούσαν στην αυταρχική πολιτική της κυβέρνησης Κωνσταντίνου Καραμανλή και απαιτούσαν μεγαλύτερη ελευθερία στα πανεπιστήμια. 
Παράλληλα απαιτούσαν αύξηση των κονδυλίων για την παιδεία. Τα συνθήματα που κυριάρχησαν ήταν το 1-1-4 (από το ακροτελεύτιο άρθρο 
του Συντάγματος του 1952, που όριζε ότι «η υπεράσπιση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων») και το 15% για την 
παιδεία (ζητώντας οι δάπανες για την παιδεία να φτάσουν στο 15% του κρατικού προϋπολογισμού). Την άνοιξη του 1963 ιδρύθηκε η Εθνική 
Φοιτητική Ένωση Ελλάδας (ΕΦΕΕ) ως απότοκο των κινητοποιήσεων της προηγούμενης περιόδου.



Μαθητές και φοιτητές διαδηλώνουν για το 15%, Μαθητές και φοιτητές διαδηλώνουν για το 15%, 
12/12/1962 (ΑΣΚΙ / Φωτογραφική Συλλογή 12/12/1962 (ΑΣΚΙ / Φωτογραφική Συλλογή 
Τάκη Παληού)Τάκη Παληού)
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το πρώτο πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι κυβερνήσεις είναι ο αναλφαβητισμός. Αυτό δεν αφορά μόνο 
τα δικά μας. Συνηθίζουμε να μιλάμε για την ελληνική ιστορία με όρους καθυστέρησης ή υπανάπτυξης, όμως αυτού 
του είδους οι διεργασίες αφορούν πάρα πολλές χώρες εκείνη την εποχή. Επίσης, στις αρχές της δεκαετίας του 1950, 
το να μη σπουδάζουν στη μέση γενική εκπαίδευση τα παιδιά των φτωχών λαϊκών στρωμάτων αποτελεί ένα σχεδόν 
πανευρωπαϊκό φαινόμενο. Αυτό το φαινόμενο αντιστρέφεται, με διαφορετικούς ρυθμούς σε κάθε χώρα, μετά το τέλος 
του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. 

Η εκπαίδευση, λοιπόν, συγκεντρώνει πολιτικό βάρος και «από τα πάνω», από τις μορφές διακυβέρνησης, δηλαδή, 
της μεταπολεμικής εποχής, και σε διεθνές και σε εθνικό επίπεδο, για λόγους οικονομικούς αλλά και πολιτικούς, 
στο πλαίσιο του Ψυχρού Πολέμου και της αντιπαράθεσης των δύο παγκόσμιων στρατοπέδων· αλλά υπάρχει και 
το βάρος της εκπαίδευσης και «από τα κάτω», γιατί μετά τον πόλεμο βλέπουμε αυτήν την τεράστια διεύρυνση του 
ορίζοντα προσδοκιών στις κοινωνίες. Μετά τα πρώτα χρόνια που οι άνθρωποι προσπαθούν να ορθοποδήσουν και 
να ξαναστήσουν τις ζωές τους, ο ορίζοντας των προσδοκιών διευρύνεται τρομερά και η εκπαίδευση αποκτά πολύ 
κεντρικό ρόλο στη δυνατότητα και στην ελπίδα των ανθρώπων να προσεγγίσουν αυτόν τον καινούργιο ορίζοντα. 
Αυτός, λοιπόν, είναι ο δεύτερος κύκλος. 

Ο τρίτος κύκλος συνδέεται με τα ειδικά ζητήματα που αφορούν την αύξηση του εισοδήματος των νέων ανθρώπων 
μέσα από νέες εργασιακές ευκαιρίες που προκύπτουν, μολονότι και αυτό γίνεται με διαφορετικές ταχύτητες στις 
διάφορες χώρες. Επομένως, από την άποψη του πολιτικού βάρους της εκπαίδευσης και των κοινωνικών προσδοκιών 
που συνδέονται με αυτήν, ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα συντονίζεται με ό,τι συμβαίνει στον κόσμο εκείνη την εποχή.
 
Β.Κ.: Θα λέγαμε, όμως, ενδεχομένως, ότι στην Ελλάδα αυτή η διαδικασία έχει ένα πολύ πιο έντονο πολιτικό πρόσημο 
λόγω των πολιτικών συνθηκών, λόγω του γεγονότος ότι υπήρξε ένας εμφύλιος πόλεμος και, στη συνέχεια, ένα 
αυταρχικό κράτος;

Δ.Λ.: Δεν θα έλεγα ότι αυτή είναι η διαφοροποίηση, ότι δηλαδή είναι πολύ πιο έντονο το πολιτικό πρόσημο εδώ. Αυτό 
που έχει ενδιαφέρον στην ελληνική περίπτωση είναι ότι η ΕΔΑ αποτελεί έναν χώρο ο οποίος προσπαθεί συστηματικά 
να δικτυώνεται μέσα από τέτοιου είδους πρωτοβουλίες. Ίσως είναι και ο μόνος πολιτικός χώρος, για πολλά χρόνια, 
που δίνει δυνατότητες στους νέους ανθρώπους να αποκτήσουν νέες μορφές συλλογικότητας και συλλογικής δράσης, 
που δεν θα τις είχανε φανταστεί χωρίς την ύπαρξη αυτού του πολιτικού χώρου.
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ΜΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΜΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Β.Κ.: Μέσα από αυτές τις διαδικασίες προκύπτουν νέα κοινωνικά υποκείμενα; Δουλεύεις πολύ με προφορικές μαρτυρίες 
και μιλάς με ανθρώπους που είχαν συμμετάσχει σε αυτό το κίνημα. Πιστεύεις ότι η εμπειρία αυτή υπήρξε, τελικά, 
καθοριστική για τη διαμόρφωσή τους;

Δ.Λ.: Για πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους ήταν η πρώτη τους επαφή με την πολιτική και με αυτό που ονομάζουμε 
κινηματική δράση. Θα ήθελα να επιμείνω λίγο στο εξής: οι άνθρωποι αυτοί ήταν έφηβοι ή πολύ νέοι όταν ξεκίνησαν τη 
δράση τους μέσα από τον ΣΕΜΜΕ. Τα παιδιά αυτά, μολονότι πολιτικοποιούνται μέσα από τη δράση της προδικτατορικής 
ΕΔΑ στον χώρο της νεολαίας, δεν τα χωρίζει τίποτε καθοριστικό από αυτό που ονομάζουμε πολιτικοποίηση της 
δικτατορίας και της μεταπολιτευτικής εποχής. Με άλλα λόγια, μολονότι η πολιτικοποίησή τους ξεκινάει τότε, δεν 
μπορούμε να τους θεωρήσουμε μια διαφορετική γενιά από τη γενιά του αντιδικτατορικού αγώνα, γιατί πολλοί τους 
είναι παρόντες και παρούσες σε αυτόν, με ένα πολιτικό και πολιτισμικό κεφάλαιο που έχει διαμορφωθεί σε εκείνη την 
προηγούμενη εμπειρία· αυτό προκύπτει μέσα από τις προφορικές μαρτυρίες. Σε αυτές μπορούμε να δούμε πολύ πιο 
εύκολα και να κατανοήσουμε όχι απλώς την εμπειρία των ανθρώπων, αλλά και το νόημα που έχουν δώσει στη ζωή 
τους, χωρίς απαραίτητα να τη χωρίζουν σε φέτες, όπως κάνουν οι ιστορικοί όταν μελετούν τα γεγονότα. Σε ιστορικές 
δουλειές τίθενται συχνά πολύ πιο τυπικά όρια, όπως, για παράδειγμα, το ότι η δικτατορία έδωσε ένα τέλος σε όλα και 
επομένως καινούργια πράγματα άρχισαν μέσα στον αντιδικτατορικό αγώνα.

Επομένως, θεωρώ ότι η εμπειρία αυτή ήταν καθοριστική – όπως εξίσου καθοριστική ήταν και γενικότερα η εμπειρία 
της πολιτικοποίησης των νέων και στον φοιτητικό χώρο στα χρόνια της δεκαετίας του ’60. Αν δηλαδή κανείς μελετήσει 
μεθοδικά τα νεανικά έντυπα που εκδίδονταν εκείνη την εποχή, θα δει συνάφειες με πράγματα που θεωρούμε ότι 
χαρακτηρίζουν κινήματα θεωρητικά πολύ πιο πρωτοπόρα από τα ελληνικά, όπως είναι τα ευρωπαϊκά ή τα κινήματα 
της βορειοαμερικανικής ηπείρου. Αν αρχίσουμε, λοιπόν, και τα μελετάμε λίγο πιο συστηματικά, θα δούμε ότι δεν 
υπάρχουν μόνο διαφορές, αλλά και ομοιότητες. Επομένως, και η ελληνική εμπειρία μπορεί να εγγραφεί, με τις δικές 
της ιδιαιτερότητες, τους δικούς της ρυθμούς και τα δικά της χρώματα, σε ευρύτερα σχήματα ιστορικών διεργασιών.

Β.Κ.: Θέλω να κρατήσω αυτήν τη σκέψη σου, που είναι πολύ ενδιαφέρουσα και εγγράφεται και σε έναν κύκλο 
συζήτησης των τελευταίων χρόνων, στον οποίο εντάσσεται και το βιβλίο του Κωστή Κορνέτη16 για το ζήτημα των 
γενιών· για το πώς ξαναβλέπουμε το αγωνιστικό αλλά και το πολιτισμικό κεφάλαιό τους και πώς αυτό, στη συνέχεια, 
είτε διοχετεύεται σε άλλους αγώνες είτε, με έναν τρόπο, κληρονομείται και μεταδίδεται στους νεότερους. Νομίζω 
ότι, μιλώντας για τα χρόνια της δικτατορίας, πρέπει να ξαναδούμε τον τρόπο με τον οποίον οι παλαιότερες και οι 
νεότερες γενιές, από τους Λαμπράκηδες μέχρι τους φοιτητές των αρχών της δεκαετίας του ’70, έρχονται σε ώσμωση 
μέσα και από πολιτισμικές διαδικασίες: εκδόσεις βιβλίων, μουσικές κ.λπ. Με άλλα λόγια, υπάρχει ένα κεφάλαιο, το 
οποίο μεταφέρεται· από τη μία, είναι οι αγώνες και η συμμετοχή και, από την άλλη, το πολιτισμικό. Δήμητρα, είναι 
πάντοτε πολύ μεγάλη χαρά να συζητάει κανείς μαζί σου, όμως ο χρόνος είναι αμείλικτος και φοβάμαι ότι θα πρέπει 
να σταματήσουμε εδώ. Σε ευχαριστώ πολύ.

Δ.Λ.: Εγώ ευχαριστώ θερμότατα για τη συζήτηση αυτή και θέλω επίσης να πω ότι η δουλειά αυτή δεν θα ήταν δυνατή 
χωρίς τον τεράστιο πλούτο αρχειακού υλικού που διαθέτουμε στα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, αλλά και 
στην ΕΜΙΑΝ,17 που είναι επίσης μια σημαντική πηγή πρωτογενούς υλικού για όποιον θέλει να μελετήσει την ιστορία 
της μεταπολεμικής νεολαίας.

Β.Κ.: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα!

________________________
16. Κωστής Κορνέτης, Τα παιδιά της δικτατορίας. Φοιτητική αντίσταση, πολιτισμικές πολιτικές και η μακρά δεκαετία του εξήντα στην Ελλάδα, 
Αθήνα, Πόλις, 2015.
17. Η Εταιρεία Μελέτης της Ιστορίας της Αριστερής Νεολαίας (ΕΜΙΑΝ) ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2000 με σκοπό τη συγκέντρωση, ταξινόμηση 
και διαφύλαξη έντυπων και προφορικών αρχείων των οργανώσεων της ελληνικής νεολαίας κατά την περίοδο 1950-1974. Στην κατοχή της 
έχει σημαντικό αριθμό προσωπικών αρχείων, συλλογές εντύπων, αφίσες και φωτογραφικό υλικό. Τον Σεπτέμβριο του 2020, με απόφαση της 
Γενικής της Συνέλευσης και του Πρωτοδικείου Αθηνών, η Εταιρεία διαλύθηκε και όλη η κινητή περιουσία της, συμπεριλαμβανομένων των 
αρχείων, της βιβλιοθήκης, των εκδόσεών της και του ηλεκτρονικού εξοπλισμού της μεταβιβάστηκε στα ΑΣΚΙ, υπό μορφή δωρεάς.
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Αίτηση εγγραφής μαθήτριας στον ΣΕΜΜΕ, 12/12/1963 (ΑΣΚΙ / Αρχείο ΕΔΑ)Αίτηση εγγραφής μαθήτριας στον ΣΕΜΜΕ, 12/12/1963 (ΑΣΚΙ / Αρχείο ΕΔΑ)
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ΜαρτυρίαΜαρτυρία
Νίκος Μανιός: οι εργαζόμενοι μαθητές, οι ευαισθησίες μιας γενιάς και η πολιτική στράτευσηΝίκος Μανιός: οι εργαζόμενοι μαθητές, οι ευαισθησίες μιας γενιάς και η πολιτική στράτευση

Έμενα στα Τουρκοβούνια, πάνω από το Πολύγωνο, σε έναν λόφο που τώρα είναι πυκνοκατοικημένος, 
αλλά τότε ήταν αραιοκατοικημένος. Η αναζήτηση εργασίας ήταν το πιο φυσικό πράγμα· μόλις 
τελείωνες το Δημοτικό, δεν ήσουνα παιδί πια. Οι συνθήκες στη γειτονιά όπου μεγαλώσαμε ήταν 
εντελώς διαφορετικές από τις συνθήκες που μεγάλωσαν τα παιδιά μας, όχι μόνο τα εγγόνια μας. 
Είχα ήδη αδέρφια που πήγαιναν σε νυχτερινό σχολείο. Εγώ Α΄ και Β΄ Γυμνασίου πήγα σε ημερήσιο. 
Στην Α΄ Γυμνασίου, τα δύο καλοκαίρια, τα Χριστούγεννα και το Πάσχα, δούλεψα σε ένα μανάβικο. 
Μετά αποφάσισα μόνος μου να πάω στο νυχτερινό. Και πήγα. Μπήκα το φθινόπωρο του ’61, στη 
Γ΄ Γυμνασίου. Εκεί τα μεγαλύτερα παιδιά με υποδέχθηκαν ως τον κατσικοπόδαρο που τους έφερε 
τον έβδομο χρόνο. Εκείνη τη χρονιά, με την έναρξή της, ανακοινώθηκε ότι όσοι μαθητές είναι στο 
νυχτερινό γυμνάσιο, εκτός από αυτούς που ήταν στη Β΄ και στην Γ΄ Λυκείου (θα λέγαμε σήμερα), θα 
κάνουνε εφτά χρόνια και όχι έξι. Δηλαδή, εγώ πήγαινα να κάνω έξι χρόνια και έκανα εφτά, γι’ αυτό 
και τελείωσα το 1966.

[…] Στην τάξη ήμασταν 75 «παιδιά». Λέω «παιδιά», εντός εισαγωγικών, γιατί ανάμεσά τους υπήρχαν 
άνθρωποι που ήταν 30-40 χρόνων, ιδιωτικοί υπάλληλοι, αστυνομικοί, πυροσβέστες, δημόσιοι 
υπάλληλοι που είχαν μπει με απολυτήριο Δημοτικού και ήθελαν να πάρουν προαγωγή· είχε μία 
τέτοια μεγάλη γκάμα ανθρώπων. Υπήρχαν και ορισμένα παιδιά που δεν είχαν καμία προοπτική να 
εξελιχθούν στη δουλειά τους, ήταν εργαζόμενοι και ήθελαν απλώς να μάθουνε γράμματα. Υπήρχε 
όμως και ο στενός πυρήνας των παιδιών που πηγαίναν στο σχολείο και φιλοδοξούσαν να κάνουν 
κάτι περισσότερο σε επίπεδο σπουδών στη ζωή τους. Δεν είναι τυχαίο ότι ο αριθμός των παιδιών 
που μπαίναν από το νυχτερινό στα πανεπιστήμια, την εποχή εκείνη, ήταν πολύ μικρός, γιατί οι 
περισσότεροι δεν ενδιαφέρονταν. […]

Εμείς αυτό που είχαμε καταλάβει ήταν ότι ο στόχος 
[για την αύξηση των ετών φοίτησης από έξι σε επτά] 
ήταν να αποθαρρύνει τα παιδιά, ιδίως αυτά που δεν 
ήταν «κανονικής» ηλικίας, δηλαδή τα μεγαλύτερα, 
από το να φοιτήσουν σε σχολείο, ώστε να ενταχθούν, 
απευθείας, στο εργατικό δυναμικό. […] Δεν είχε 
σχέση ούτε με τη μόρφωση που θα παίρναμε στο 
σχολείο, ούτε με την εκπαιδευτική διαδικασία, ούτε 
με τίποτε άλλο. Δεν θα ξεχάσω έναν συμμαθητή μου, 
τον Σπύρο Κούκο –δεν τον ξαναείδα από τότε, δεν 
ξέρω γιατί– ο οποίος είχε κάνει ολόκληρη μελέτη και 
είχε βγάλει το ωρολόγιο πρόγραμμα των έξι χρόνων 
φοίτησης· πόσες διδακτικές ώρες είχαμε στο σχολείο 
για τα βασικά μαθήματα –Μαθηματικά, Αρχαία και 
Νέα Ελληνικά, Γεωγραφία– με τα έξι χρόνια και τι 
προστέθηκε στη διδακτέα ύλη με την προσθήκη ενός 
επιπλέον έτους. Το συμπέρασμα ήταν ότι στα εφτά 
χρόνια είχαμε λιγότερες ώρες για τα βασικά μαθήματα 
απ’ ό,τι είχαμε στα έξι χρόνια. Αυτό ήταν ένα από τα 
βασικά μας επιχειρήματα: ότι, δηλαδή, ήταν τελείως 
παράλογο να είναι τα χρόνια εφτά και όχι έξι.

Φυλλάδιο του ΣΕΜΜΕ για την κατάργηση Φυλλάδιο του ΣΕΜΜΕ για την κατάργηση 
του 7ου έτους σπουδών, 1963-1964 (ΑΣΚΙ / του 7ου έτους σπουδών, 1963-1964 (ΑΣΚΙ / 
Αρχείο ΕΔΑ)Αρχείο ΕΔΑ)
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[…] Υπήρχαν παιδιά που είχαν γονείς εξόριστους ή πρώην εξόριστους, αριστερούς και μη αριστερούς. Ο 
πατέρας ενός συμμαθητή και φίλου μου από το Δημοτικό ήταν εξόριστος, ναυτεργάτης, κομμουνιστής 
και αποτελούσε τον πολιτικό μου καθοδηγητή. Όχι με την τυπική έννοια αλλά με την ουσιαστική, 
γιατί πολιτικός μου καθοδηγητής, τυπικά, ήταν εκείνος ο περίφημος άνθρωπος, ο Χρήστος Ρεκλείτης.

[…] Δουλεύαμε από το πρωί μέχρι το απόγευμα και διαβάζαμε μετά τη δουλειά ή καμιά φορά τα 
μεσημέρια. Το σχολείο ήταν 7:15 με 10:30. […] Με διαλείμματα, κανονικά, μέχρι και γυμναστική, 
οικοκυρικά και ζωγραφική είχαμε στο πρόγραμμα. […] Υπήρχαν καθηγητές που τους θυμόμαστε 
ακόμα, που μας ενέπνεαν, που ανοίγανε συζητήσεις οι οποίες δεν φαινόντουσαν άμεσα πολιτικές, 
αλλά εμπεριείχαν την πολιτική. Ιδίως στα μαθήματα της Θεολογίας και της Φιλοσοφίας, υπήρχαν 
καθηγητές που το καταλάβαινες, εάν ήθελες δηλαδή, ότι καλλιεργούσαν το πνεύμα των παιδιών. Δεν 
σου έλεγαν: «Πες μου το μάθημα και φύγε». […] Τα εξωσχολικά βιβλία που διαβάζαμε, τα οποία ήταν 
βιβλία της Αριστεράς, δεν τα πηγαίναμε στο σχολείο, δεν ήταν τα πράγματα τόσο εύκολα ώστε να 
δείξουμε ότι τα διαβάζουμε και αυτά ή ότι ασχολούμαστε με αυτά.

[…] [Στην τάξη] υπήρχαν αυτοί που ήταν συνειδητά τοποθετημένοι στη Δεξιά, και λόγω επαγγέλματος: 
αστυφύλακες, πυροσβέστες, δημόσιοι υπάλληλοι. Υπήρχε μία μεγάλη μερίδα που ασχολούνταν με 
διάφορα επαγγέλματα, από οικοδόμοι μέχρι οτιδήποτε άλλο, και οι οποίοι ήταν ενταγμένοι πολιτικά 
σε διάφορους χώρους· και υπήρχαμε και εμείς, οι πιτσιρικάδες, τους οποίους, τους πιο πολλούς από 
εμάς, αποδείχτηκε ότι τους κινούσε μια αριστερή δύναμη μέσα τους, μια ροπή προς την Αριστερά. 
Δεν είναι τυχαίο ότι για τον συμμαθητή μου στην ίδια τάξη, με εφτά χρόνια διαφορά ηλικίας, τον 
Ανδρέα Βάλσαμο, ξέραμε όλοι ότι είναι στην ΕΔΑ. Ο Ανδρέας, λοιπόν, ήταν ο πυρήνας, ο πόλος 
έλξης όλων των νεαρών μαθητών και κοντά σε αυτόν, εφτά, οχτώ, εννιά παιδιά μαζευόμασταν και 
κουβεντιάζαμε, σαν νεολαίοι της ΕΔΑ πια, στο πλαίσιο του νυχτερινού σχολείου. Έτσι έρχεται και το 
συγκεκριμένο αίτημα το οποίο είναι δίκαιο και στρατεύει κόσμο: ότι δεν έχει νόημα να είναι εφτά 
τα χρόνια με λιγότερα μαθήματα και πρέπει να είναι έξι. Αυτό είναι ο καταλύτης. Σε αυτό το κίνημα 
συστρατεύονται μικροί και μεγάλοι. Οι αποχές των νυχτερινών είναι καθολικής συμμετοχής· δεν 
γίνεται μάθημα. Στις διαδηλώσεις συγκεντρώνονται χιλιάδες παιδιά στην Πανεπιστημίου και, όταν 
αρχίζεις και μπαίνεις στη διαδικασία της μαζικής διεκδίκησης κοινωνικών αλλαγών, είναι πολύ πιο 
εύκολο, πολύ πιο φυσικό, να ενταχθείς στο ευρύτερο κίνημα που υπάρχει στη δεκαετία του ’60.

Αγώνες για την Αγώνες για την 
κατάργηση του 7ου κατάργηση του 7ου 
έτους φοιτήσεως. έτους φοιτήσεως. 
Συγκέντρωση των Συγκέντρωση των 
«μαθητών της νύχτας» «μαθητών της νύχτας» 
μπροστά στη Βουλή μπροστά στη Βουλή 
και επίσκεψή τους και επίσκεψή τους 
στον Πρωθυπουργό, στον Πρωθυπουργό, 
20/3/1964 (ΕΜΙΑΝ / 20/3/1964 (ΕΜΙΑΝ / 
Φωτογραφική Συλλογή Φωτογραφική Συλλογή 
Χρήστου Ρεκλείτη)Χρήστου Ρεκλείτη)
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[…] [Η πολιτική στράτευση] σου αλλάζει τη ζωή. Σε βάζει σε μια νόρμα. Σε εμάς ίσχυε το σύνθημα 
«πρώτοι στα μαθήματα, πρώτοι στους αγώνες». […] Ξεκινούν οι κινητοποιήσεις και μέσα από αυτή τη 
διαδικασία σταδιακά οδηγούμαστε στην ίδρυση του ΣΕΜΜΕ. […] Εγώ δεν πήγα στους Λαμπράκηδες. 
[…] Ήμουνα μαθημένος, πολύ περισσότερο, στην ΕΔΑΐτικη πολιτική δράση. Έτσι κι αλλιώς εμείς 
δεν είχαμε χρόνο να αφιερώνουμε σε εκδρομές. Σα νυχτερινοί μαθητές κάναμε και εκδρομές, τρεις 
τουλάχιστον θυμάμαι. Μια από τις πρώτες ήταν στα Κιούρκα, στις Αφίδνες που λέμε τώρα. Υπάρχουν 
και κάποιες φωτογραφίες με τον Χρήστο Ρεκλείτη μαζί με δυο-τρεις άλλους που ήτανε οκτώ και δέκα 
χρόνια πιο μεγάλοι από μας· αυτοί ήταν η ψυχή, η πνοή των εκδρομών αυτών. Αυτές οι εκδρομές 
είχαν στόχο να μας φέρουν πιο κοντά, να γνωριστούμε, να συνδεθούμε, να γίνουμε παρέα, να μην 
είμαστε μόνο συναγωνιστές δηλαδή. Και δεν είναι τυχαίο ότι πολλά από τα παιδιά αυτά πέρασαν στην 
Αριστερά και έμειναν στην Αριστερά. […] Ο έρωτας είναι πάντα ανίκητος και λίγο απαγορευμένος, 
όπως απαγορευμένο ήταν και το ροκ, όπως απαγορευμένοι ήταν και οι Beatles. […] Βγαίναμε τα 
Σάββατα. Πολλές φορές βγαίναμε και το βράδυ μετά το σχολείο. Είχαμε κουράγιο και πηγαίναμε 
στη 1:00 και στη 1:30 τη νύχτα σε μικρά ταβερνάκια. Χρησιμοποιούσαμε αυτές τις εξόδους για να 
γνωριστούμε περισσότερο με άλλα παιδιά που ήταν στο νυχτερινό αλλά ήταν λίγο πιο μαζεμένα 
ή είχαν έρθει από χωριό· βγαίναμε έξω, λοιπόν, τρώγαμε, πίναμε, τραγουδάγαμε Θεοδωράκη. Ο 
Χατζιδάκις ήταν σχεδόν «απαγορευμένος» από μας. Προτιμούσαμε τον Θεοδωράκη ως πιο αριστερό.

[[…] Το ’64 υπήρξε μια απογοήτευση, γιατί όταν ο Γεώργιος Παπανδρέου ανέβηκε στην εξουσία δεν 
έκανε όσα είχε υποσχεθεί ότι θα κάνει – μιλάω στο πλαίσιο των νυχτερινών μαθητών. […] Αλλά 
ήδη, το ’64-’65, στα Ιουλιανά, εμείς όχι απλώς συμμετέχουμε, αλλά τρώμε και το ξύλο της αρκούδας 
και μαθαίνουμε τι θα πει προβοκάτσια, τι θα πει ΕΚΟΦ, τι θα πουν τραμπούκικες ομάδες που μαζί 
με ΕΚΟΦίτες την πέφτουνε στις διαδηλώσεις και δημιουργούνε τις προϋποθέσεις για να επέμβει η 
αστυνομία. Όχι ότι ήθελε και πολλές προφάσεις, δηλαδή, αλλά εν πάση περιπτώσει.

[…] Με το που γίνεται η χούντα, χτυπιέται η Αριστερά και γίνονται οι συλλήψεις, αρχίζω να αναρωτιέμαι: 
«Τι κάνω εγώ; Τι περιμένω; Περιμένω να έρθουν οι σύντροφοι που είναι μεγαλύτεροι από μένα, όπως 
ο Ρεκλείτης και οι άλλοι, να με βρουν ως επαφή για να φτιάξουμε οργανώσεις αντιστασιακές;» Αυτό, 
όμως, δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί, γιατί έχει ήδη χτυπηθεί η Αριστερά, οπότε προχωρήσαμε. 
Εγώ, τουλάχιστον, μπήκα στην 20ή Οκτώβρη, για να μην κάθομαι να περιμένω την επαφή μέχρι να 
πέσει η χούντα.

Ιουλιανά, 7/1965 (Φωτογραφικό Αρχείο ΑΣΚΙ)Ιουλιανά, 7/1965 (Φωτογραφικό Αρχείο ΑΣΚΙ)

Τα αποσπάσματα προέρχονται από την εκπομπή 
«Τα Νυχτερινά Γυμνάσια της δεκαετίας του 1960: 
οι εργαζόμενοι μαθητές, οι ευαισθησίες μιας 
γενιάς και η πολιτική στράτευση», με συνομιλητές 
τον Νίκο Μανιό και τον Τάσο Σακελλαρόπουλο 
(Η Ιστορία στο Κόκκινο, 27/3/2016).

Μπορείτε να ακούσετε την εκπομπή στο 
SoundCloud: https://soundcloud.com/aski-
6/2732016-1960a 



9 Μαΐου 1956: Πραγματοποιείται μαζική διαδήλωση στην Αθήνα με κύριο αίτημα να 
μην εκτελεστούν δι’ απαγχονισμού οι δύο αγωνιστές της ΕΟΚΑ Μιχάλης Καραολής 
και Ανδρέας Δημητρίου από τις βρετανικές δυνάμεις, οι οποίοι, τελικά, εκτελέστηκαν 
την επόμενη μέρα. Ακολούθησαν σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και 
αστυνομίας, με αποτέλεσμα τουλάχιστον τρεις νεκρούς και πάνω από 200 τραυματίες

Ιδρύεται ο Σύλλογος Εργαζομένων Φοιτητών Σπουδαστών (ΣΕΦΣ)

Ιδρύεται η Νεολαία ΕΔΑ

Ιδρύεται η ακροδεξιά παρακρατική Οργάνωση Εθνικής Νεολαίας – Σώμα Ελπιδοφόρων 
Νέων (ΟΕΝ-ΣΕΝ). Το μαθητικό της παρακλάδι ήταν η Οργάνωση Σπουδαζούσης 
Εργαζομένης Νεολαίας (ΟΣΕΝ)

Δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Βασιλικό Διάταγμα 617, με το 
οποίο θεσμοθετείται η αντιστοιχία των τάξεων εσπερινών και ημερήσιων γυμνασίων. 
Πιο συγκεκριμένα, οι τάξεις Α΄, Β΄ και Γ΄ των εσπερινών αντιστοιχούν στις Α΄, Β΄ και 
Γ΄ τάξεις των ημερήσιων, ενώ οι τάξεις Δ΄, Ε΄, Στ΄ και Ζ΄ των εσπερινών αντιστοιχούν 
στις Δ΄, Ε΄ και Στ΄ τάξεις των ημερήσιων. Από το νομοθέτημα προκύπτει ότι στα 
εσπερινά γυμνάσια τα έτη φοίτησης είναι επτά, ενώ στα ημερήσια έξι

Διεξάγονται κοινοβουλευτικές εκλογές, οι οποίες έμειναν στην ιστορία ως εκλογές 
«βίας και νοθείας». Επικράτησε η ΕΡΕ του Κωνσταντίνου Καραμανλή με ποσοστό 
50,8%, έναντι της πρωτοεμφανιζόμενης Ενώσεως Κέντρου του Γεώργιου Παπανδρέου

Ο Γεώργιος Παπανδρέου ξεκινάει «ανένδοτο αγώνα» με πορείες και διαδηλώσεις σε 
όλη την Ελλάδα, τον οποίο στηρίζει η ΕΔΑ και το φοιτητικό κίνημα. Οι φοιτητικές 
διαδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο 1962-1963 ήταν πολυπληθείς 
και δυναμικές. Οι φοιτητές αντιδρούσαν στην αυταρχική πολιτική της κυβέρνησης 
Καραμανλή και απαιτούσαν μεγαλύτερη ελευθερία στα πανεπιστήμια. Παράλληλα 
απαιτούσαν αύξηση των κονδυλίων για την παιδεία. Τα συνθήματα που κυριάρχησαν 
ήταν το 1-1-4 (από το ακροτελεύτιο άρθρο του Συντάγματος του 1952, που όριζε ότι 
«η υπεράσπιση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων») και 
15% για την παιδεία (ζητώντας οι δάπανες για την παιδεία να φτάσουν στο 15% του 
κρατικού προϋπολογισμού)

Ιδρύεται η Συντονιστική Επιτροπή Εργαζομένων Νέων Ελλάδας (ΣΕΕΝΕ)

Ιδρύεται ο Σύλλογος Εργαζομένων Μαθητών Μέσης Εκπαίδευσης (ΣΕΜΜΕ)

Μετά την επίσκεψη αντιπροσωπείας της ΣΕΕΝΕ στα Οινόφυτα, αρχίζει η «σταυροφορία 
για το εργατικό ατύχημα»

Δημοσιεύεται η ιδρυτική διακήρυξη της Δημοκρατικής Κίνησης Νέων «Γρηγόρης 
Λαμπράκης» (ΔΚΝΓΛ)

9 Μαΐου 1956

1956

Καλοκαίρι 1956

1957

11 Σεπτεμβρίου 1961

29 Οκτωβρίου 1961

1 Δεκεμβρίου 1961

1962

Ιανουάριος 1962

1 Ιουνίου 1963

9 Ιουνίου 1963
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Μεγάλη συγκέντρωση των εργαζόμενων νέων της ΣΕΕΝΕ με αιτήματα «Μόρφωση, 
Δουλειά, Δημοκρατία»

Διεξάγονται κοινοβουλευτικές εκλογές στις οποίες η Ένωσις Κέντρου έρχεται πρώτη 
με ποσοστό 42,04% και 138 έδρες. Ο Γεώργιος Παπανδρέου, μη έχοντας αυτοδυναμία 
και μη θέλοντας να συνεργαστεί με την ΕΔΑ, προκηρύσσει εκ νέου εκλογές για τον 
Φεβρουάριο του 1964

Συγκέντρωση του ΣΕΜΜΕ για το «7ο έτος» σπουδών. Οι «μαθητές της νύχτας» 
αποφασίζουν αποχή και κινητοποιήσεις

Πραγματοποιείται η Α΄ Πανελλαδική Συνάντηση Εργαζομένων Νέων

Εντείνονται, με πορεία προς το Υπουργείο Παιδείας, οι κινητοποιήσεις σπουδαστών-
ηλεκτρονικών της Σιβιτανίδειου για την αναγνώριση της σχολής τους ως ανώτερου 
εκπαιδευτικού ιδρύματος

Διεξάγονται κοινοβουλευτικές εκλογές στις οποίες η Ένωσις Κέντρου έρχεται πρώτη 
με ποσοστό 52,71% και 171 έδρες

Ολοκληρώνεται η πορεία των σπουδαστών τεχνικών σχολών από την επαρχία προς 
την Αθήνα. Μεγάλη συγκέντρωση με ευθύνη της ΣΕΕΝΕ

Συγκέντρωση του ΣΕΜΜΕ στα Προπύλαια για την κατάργηση του «7ου έτους». 
«Διασπαστική πορεία» της ΟΣΕΝ στο Καστρί και ακρόαση από τον Γ. Παπανδρέου

Αποβολή 7 μαθητριών του Αρσάκειου Σχολείου επειδή είχαν μαζί τους το Δελτίο 
της Επιτροπής Νέων για την Ειρήνη και αποβολές μαθητών νυχτερινών σχολείων 
για τη συμμετοχή τους στην απεργία για την κατάργηση του 7ου έτους στα νυχτερινά 
γυμνάσια

Η κυβέρνηση Γ. Παπανδρέου εξαγγέλλει μέτρα για την παιδεία: υποχρεωτική 
εκπαίδευση για τις ηλικίες 6 έως 15 ετών, καθιέρωση της δημοτικής σε όλες τις 
βαθμίδες, δωρεάν σχολικά εγχειρίδια, εφαρμογή του ακαδημαϊκού απολυτήριου

Διοργανώνεται από τη ΣΕΕΝΕ η «Εβδομάδα κατά των εργατικών ατυχημάτων»

Διαβήματα της ΣΕΕΝΕ στον υπουργό Παιδείας για τα ζητήματα των εργαζόμενων 
νέων

Ανακοινώνεται επισήμως η συγχώνευση της Ν. ΕΔΑ και της ΔΚΝΓΛ. Ακολουθεί 
ιδρυτική διακήρυξη της Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη (ΔΝΛ)

Β΄ Πανελλήνια Συνάντηση Εργαζομένων Νέων, υπό την αιγίδα του ΣΕΕΝΕ

Αποστέλλεται στους Γενικούς Επιθεωρητές Μέσης Εκπαίδευσης η Εγκύκλιος 1010, η 
οποία απαγορεύει τη συμμετοχή μαθητών σε πολιτικές οργανώσεις και εκδηλώσεις. 
Με βάση την εγκύκλιο, που έχει αναδρομική ισχύ, αρχίζουν συλλήψεις και αποβολές 
μαθητών

14 Οκτωβρίου 1963

3 Νοεμβρίου 1963

16 Δεκεμβρίου 1963

26 Ιανουαρίου 1964

30 Ιανουαρίου 1964

16 Φεβρουαρίου 1964

29 Μαρτίου 1964

30 Μαρτίου 1964

Απρίλιος 1964

11 Απριλίου 1964

1-5 Ιουνίου 1964

9 Ιουλίου 1964

17 Σεπτεμβρίου 1964

25-27 Φεβρουαρίου 
1965

11 Μαρτίου 1965

29



30

Συγκέντρωση φοιτητών-μαθητών στον Πειραιά για την ανάκληση της Εγκυκλίου 
1010. Σε 85 μέρες έχουν αποβληθεί 35 μαθητές

Κορυφώνονται οι διαμαρτυρίες για την Εγκύκλιο 1010

Ο Γ. Παπανδρέου εξαναγκάζεται από τον βασιλιά Κωνσταντίνο σε παραίτηση. Η 
ΔΝΛ καλεί τη «νεολαία του 114 σε αγώνες για τη δημοκρατία». Επί 70 συνεχόμενες 
ημέρες η νεολαία διαδηλώνει στην Αθήνα και στις μεγάλες πόλεις της χώρας

Κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων σκοτώνεται ο φοιτητής της ΑΣΟΕΕ Σωτήρης 
Πέτρουλας. Η κηδεία του θα γίνει στις 27 Ιουλίου με την παρουσία χιλιάδων πολιτών

Σε κοινή σύσκεψη των ΔΣ της ΣΕΕΝΕ, του ΣΕΦΣ, του ΣΕΜΜΕ, του Φοιτητικού 
Συλλόγου Πειραιά και άλλων οργανώσεων της νεολαίας, αποφασίζεται η ίδρυση της 
Κίνησης Συνεργαζομένων Οργανώσεων Δημοκρατικής Νεολαίας

Οι σπουδαστές τεχνικών σχολών αντιδρούν στο νομοσχέδιο για την τεχνική 
εκπαίδευση. Συγκέντρωση στα Προπύλαια

Κατατίθεται στην Επιτροπή Εξουσιοδοτήσεως της Βουλής το σχέδιο νομοθετικού 
διατάγματος για τη διάλυση της ΔΝΛ. Οι κινητοποιήσεις εναντίον της διάλυσης της 
οργάνωσης θα κορυφωθούν τον Δεκέμβριο του 1966

Οι σπουδαστές και πτυχιούχοι της ΣΕΛΕΤΕ καταγγέλλουν τη δημιουργία 50 περίπου 
τεχνικών σχολών, οι οποίες δίνουν συναφή πτυχία, χωρίς να ελέγχονται από το 
Υπουργείο Παιδείας

20 Μαΐου 1965

20 Ιουνίου 1965

15 Ιουλίου 1965

21 Ιουλίου 1965

5 Οκτωβρίου 1965

30 Μαρτίου 1966

20 Ιουλίου 1966

27 Σεπτεμβρίου 1966
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