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“κι όπου φοβάται φωνή ν' ακούει απ' το Λαό 

σ' έρημο τόπο ζει και βασιλεύει” 

 

 

Γιάννης Γαΐτης, Καταπίεση, 1980 
Ιάκωβος Καμπανέλλης, Φίλοι κι αδέρφια 



Ο ΠΟΙΗΤΗΣ Γ. ΡΙΤΣΟΣ 

 

Ο Γιάννης Ρίτσος (1909 –1990) στο 
έργο του «Ρωμιοσύνη» εκφράζει τον 
αδιάκοπο αγώνα των ανθρώπων για 
ελευθερία, δικαιοσύνη και ανθρωπιά. 
Κατά τη διάρκεια της Χούντας των 
Συνταγματαρχών, εξορίστηκε  αρχικά 
στη Γυάρο και κατόπιν στη Λέρο, ενώ 
τα έργα του απαγορεύτηκαν. 



 Η ΕΠΙΒΟΛΗ ΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ 

 

Από το 1967 ως το 1974 η Ελλάδα 
κυβερνήθηκε από μία στρατιωτική 
δικτατορία, η οποία επιβλήθηκε με το 
πραξικόπημα των Συνταγματαρχών στις 
21 Απριλίου 1967. Από το πρώτο ήδη 
διάγγελμα του Γ. Παπαδόπουλου προς 
τον ελληνικό λαό διαφαίνεται ο 
αυταρχικός χαρακτήρας του 
δικτατορικού καθεστώτος. 

 

 



ΟΙ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ ΣΤΗ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ 

Το δικτατορικό καθεστώς  έδωσε μεγάλη βαρύτητα στις σχολικές 
εορταστικές εκδηλώσεις, που αποτελούσαν αποτελεσματικό μέσο 
προπαγάνδας, με στόχο τη διάδοση των ανελεύθερων ιδεών του. Οι 
εκπαιδευτικοί υποχρεώνονταν να εκφωνήσουν υμνητικούς λόγους για τη 
δικτατορία υπό την απειλή της απόλυσης. Στα θεατρικά δρώμενα 
κυριαρχούσε το πιο ακραίο κιτς με υπερβολικές μεταμφιέσεις, που 
αναπαριστούσαν ιστορικές σκηνές του ένδοξου παρελθόντος. 



ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΙΣ 

Ειδικό νόμο περί συναθροίσεων εξέδωσε για πρώτη φορά η δικτατορία της 
21ης Απριλίου του 1967. Πρόκειται για το νομοθετικό διάταγμα 
794/1971 "περί δημοσίων συναθροίσεων». Σύμφωνα με αυτό η 
αστυνομία μπορούσε να απαγορεύσει κάθε δημόσια συγκέντρωση, αν 
έκρινε ότι αποτελούσε κίνδυνο για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια. Το 
μέτρο εφαρμόστηκε από το δικτατορικό καθεστώς εναντίον των 
αντιφρονούντων.  

 



 Η ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ ΣΤΟΝ ΤΥΠΟ 

Η δικτατορία στην προσπάθειά της να ελέγξει όλες τις πλευρές της 
πνευματικής ζωής κατάργησε την ελευθερία του Τύπου, επιβάλλοντας 
αυστηρή λογοκρισία. Με την υπ’ αριθ. 20 διαταγή του ΓΕΣ απαγορεύτηκε η 
κυκλοφορία και διάθεση 604 «επικινδύνων διά το ήθος της νεότητος» 
βιβλίων και περιοδικών, καθώς και 63 εφημερίδων. Όσα έντυπα 
παρέμειναν, έπρεπε να λειτουργήσουν σε ένα πλαίσιο αυστηρής 
προληπτικής λογοκρισίας. Μετά τον έλεγχο και τις τυχόν διαγραφές, τα 
κείμενα μονογράφονταν από τους ελεγκτές και δημοσιεύονταν. 
Απαγορευόταν όμως η ύπαρξη λευκών κενών στα έντυπα που θα 
υποδήλωναν λογοκρισία. 

 



 «ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΑΣ ΤΣΙΡΚΟ» 

«Το μεγάλο μας τσίρκο» υπήρξε μια θρυλική παράσταση, η πρεμιέρα της 
οποίας πραγματοποιήθηκε από το θίασο Καρέζη – Καζάκου στις 22 Ιουνίου 
1973. Δημιουργός του θεατρικού έργου ήταν ο Ιάκωβος Καμπανέλλης και 
η μουσική ήταν του Σταύρου Ξαρχάκου. Το έργο, αν και πολιτογραφήθηκε 
ως κωμωδία, είναι κατ΄ουσίαν αλληγορíα, σάτιρα και, σε πολλά σημεία, 
δράμα. Ο κόσμος αμέσως το αγκάλιασε και το αγάπησε. Το έργο έγινε 
σύμβολο του αγώνα κατά της δικτατορίας. Τον  Οκτώβριο του 1973, λίγο 
πριν από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, το έργο διακόπηκε βίαια από τη 
Χούντα. 

 



 ΦΥΛΑΚΙΣΕΙΣ-ΒΑΣΑΝΙΣΤΗΡΙΑ-ΕΞΟΡΙΑ 

Χιλιάδες άνθρωποι, οι οποίοι αρνήθηκαν να υπογράψουν δήλωση 
μετανοίας δηλώνοντας υποταγή στο δικτατορικό καθεστώς, εξορίστηκαν, 
φυλακίστηκαν και βασανίστηκαν στο ΕΑΤ-ΕΣΑ (αρχικά από: Ειδικό 
Ανακριτικό Τμήμα της Ελληνικής Στρατιωτικής Αστυνομίας), που ήταν το 
κύριο σώμα ασφαλείας κατά τη διάρκεια της δικτατορίας (1967-1974). 
Χαρακτηριστική για τη βιαιότητα των βασανιστηρίων είναι η ιστορία του 
Σπύρου Μουστακλή, αξιωματικού του ελληνικού στρατού με αντιδικτατορική 
δράση, ο οποίος έμεινε επί δύο χρόνια παράλυτος και δεν κατάφερε ποτέ 
να ξαναμιλήσει. 

 



Η ΔΗΛΩΣΗ 

ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ Γ. ΣΕΦΕΡΗ 

 

Ο Γιώργος Σεφέρης (1900-1971), 
ο πρώτος Έλληνας ποιητής που 
τιμήθηκε με το βραβείο Νόμπελ  
Λογοτεχνίας, στις 28 Μαρτίου του 
1969 αποφασίζει να λύσει τη σιωπή 
του και να μιλήσει ανοιχτά κατά της 
χούντας των Συνταγματαρχών. 



Η ΚΗΔΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΙΗΤΗ Γ. 
ΣΕΦΕΡΗ  

Στην κηδεία του Γ. Σεφέρη, το 
1971, κατά την περίοδο της 
δικτατορίας, μ’ αυτό το τραγούδι 
χιλιάδες κόσμου συνόδεψαν 
τον ποιητή στον τάφο. Ίσως 
γιατί συνδύασε τον τίτλο 
«Άρνηση» του ποιήματος με την 
αντίσταση του λαού ή με την 
περίφημη δήλωση του Σεφέρη 
κατά της δικτατορίας. 

                                                       

 



H ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 

Η εξέγερση του Πολυτεχνείου ήταν μια 
δυναμική εκδήλωση της λαϊκής αντίθεσης 
στο καθεστώς της Χούντας των 
Συνταγματαρχών. Η εξέγερση ξεκίνησε 
στις 14 Νοεμβρίου του 1973 με κατάληψη 
του Πολυτεχνείου Αθηνών από φοιτητές 
και σπουδαστές, κλιμακώθηκε σε 
αντιχουντική εξέγερση και κατέληξε σε 
αιματοχυσία το πρωί της 17ης Νοεμβρίου, 
ύστερα από  την είσοδο άρματος μάχης 
στον χώρο του Πολυτεχνείου. 

 

 


