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Πρόλογος 

Στο τέλος του Μαΐου 1956 κυκλοφορεί το πρώτο φύλλο της Πανσπουδαστικής, μιας 
αριστερής συνδικαλιστικής φοιτητικής εφημερίδας, η οποία σύμφωνα με τις 
ενδείξεις θα κυκλοφορούσε ανά δεκαπενθήμερο. Έντεκα χρόνια αργότερα, τον 
Απρίλιο του 1967, η επιβολή της δικτατορίας των συνταγματαρχών οδηγεί το 
έντυπο στο οριστικό του κλείσιμο. Η εξέλιξη αυτή δεν είναι ασύνδετη με τον 
χαρακτήρα του εντύπου ˙ η επιβολή του νέου καθεστώτος προωθούσε την ακύρωση 
κάθε έννοιας ελευθεροτυπίας και είναι λογικό ότι θα στρέφονταν ενάντια σε ένα 
έντυπο που άνηκε σαφώς στον χώρο της Αριστεράς, η οποία θεωρήθηκε εξ’ αρχής 

ένας από τους κύριους αντιπάλους του. 
Στα έντεκα χρόνια της κυκλοφορίας της, η Πανσπουδαστική κατόρθωσε να 

αποτελέσει ένα σημαντικό κέντρο ζυμώσεων, να συσπειρώσει αγωνιστικά τη 
σπουδάζουσα νεολαία και να προωθήσει ένα σημαντικό πολιτιστικό πρόγραμμα. 
Με άλλα λόγια, πέτυχε να επηρεάσει σημαντικά την εποχή που τη γέννησε. Η ίδια η 
πορεία του εντύπου παρουσιάζει αρκετές μεταβολές μεταξύ των διάφορων 
περιόδων κυκλοφορίας του, οι οποίες αποτυπώνουν τις πολιτικές εξελίξεις και τις 
κοινωνικές μεταβολές της εποχής. Εξάλλου, ο Τύπος αποτελεί σημαντική πηγή 
πληροφοριών και συνεπώς η μελέτη του αποδεικνύεται κρίσιμη για την 
ανασύσταση του παρελθόντος. Κατά τον Μανόλη Αναγνωστάκη, ο Τύπος 
«διαμορφώνει μια κοινότητα […]. Και το πιο φτωχό, το πιο περιθωριακό και 
βραχύβιο έντυπο, είναι μέσα στην πραγματικότητα της εποχής του. Με τον τρόπο 
του,  θετικά ή αρνητικά κάποιες αποχρώσεις της εκφράζει. Δεν είναι μια νοσταλγική 
περιδιάβαση σε αλλοτινούς καιρούς. Είναι το καθένα μια μικρή πετρίτσα, 
απαραίτητη όμως για τη συμπλήρωση του ιστορικού μωσαϊκού».1

 

Στην παρούσα εργασία το ενδιαφέρον θα στραφεί συγκεκριμένα στον 
νεανικό τύπο, ο οποίος έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Κατά την Βαρών  ως νεανικός 
τύπος ορίζεται «κάθε έντυπο που εκδίδεται από νέους και απευθύνεται στους 
συνομηλίκους τους. Σ’ αυτήν την κατηγορία ανήκουν τα μαθητικά και φοιτητικά 
έντυπα. Επίσης, κάθε έντυπο που εκδίδεται από ομάδες ή οργανώσεις νέων, 
πολιτική ή άλλης χροιάς».2

 Στην ουσία, ο φοιτητικό τύπος, που δημιουργείται από 
τους νέους και απευθύνεται στους νέους, επικεντρώνει το ενδιαφέρον του σε 
ζητήματα που αφορούν πρώτα από όλα τη νεότητα. Τα φοιτητικά έντυπα της 
περιόδου 1956 – 1967 μπόρεσαν να εκφράσουν τις ανησυχίες των σπουδαστών και 
να καθοδηγήσουν τη δράση τους. Το δεδομένο αυτό δεν είναι ασύνδετο με το 

γεγονός ότι η πλειονότητα των σχετικών εντύπων έκαναν την εμφάνισή τους μόλις 
οι φοιτητικές κινητοποιήσεις απέκτησαν μαζικότητα και οργάνωση. Αυτό σε καμία 
περίπτωση δεν σημαίνει ότι οι μεγάλες σπουδαστικές διαδηλώσεις, οι συγκρούσεις 
με την αστυνομία και τα φοιτητικά συνέδρια αποβάλλονται από τον πολιτικό Τύπο. 
Απλώς, τα νεανικά έντυπα έδωσαν τη δυνατότητα στους φοιτητές να 
προσδιορίσουν τον κοινωνικό τους ρόλο και κυρίως να εκφραστούν. Ο φοιτητικός 
τύπος φιλοξένησε τους προβληματισμούς των σπουδαστών στις σελίδες του και 
συνέβαλε στην κάλυψη του κενού ενημέρωσης των φοιτητών σχετικά με την 

                                                           
1
 Μ[ανόλης] Α[ναγνωστάκης], «Τα περιοδικά και η εποχή: ένας δίαυλος επικοινωνίας», Η Αυγή, (1 

Δεκεμβρίου 1983), σ. 4. 
2
 Οντέτ Βαρών, Ελληνικός νεανικός τύπος (1941 – 1945). Καταγραφή, τομ. Α’, Αθήνα (Ιστορικό Αρχείο 

Ελληνικής Νεολαία, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς) 1987, σ. ια’. 
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πολιτική, τον πολιτισμό, τον συνδικαλισμό, τις εγχώριες και διεθνείς εξελίξεις, αλλά 
και των προβλημάτων σπουδής και ζωής.3

 Τα διάφορα φοιτητικά έντυπα – 

εφημερίδες και περιοδικά – που κυκλοφορούν μαζικά την περίοδο αυτή,  
εκδίδονται από επίσημους ή ανεπίσημους φοιτητικούς φορείς ή από φοιτητικές 
πολιτικές νεολαίες. Στην πλειοψηφία τους είναι αριστερά, συνδυάζουν την πολιτική 
με τον πολιτισμό, αναπτύσσουν μεταξύ τους εσωτερικό διάλογο, συμβάλλουν στην 
εκδοτική έκρηξη της περιόδου και ορισμένα αποτέλεσαν σημαντικό σταθμό για την 
εξέλιξη των πνευματικών και αισθητικών αναζητήσεων της φοιτητικής κοινότητας.4

 

Είναι ενδεικτικό το γεγονός ότι οι ίδιοι οι φοιτητές, αντιλαμβανόμενοι τη 
σπουδαιότητα του εγχειρήματος που αναλάμβαναν ονομάτισαν την προσπάθεια 
τους «σπουδαστική δημοσιογραφία».5

 

Το σημαντικότερο και μακροβιότερο φοιτητικό έντυπο της περιόδου είναι η 
Πανσπουδαστική, η οποία αποτέλεσε το επίκεντρο της παρούσας εργασίας.6

 Στόχος 
                                                           
3
 Αικατερίνη Τοπάλη, Φοιτητικά έντυπα 1956 – 1967. Καταγραφή. Περιεχόμενο και πολιτικός 

προσανατολισμός, διπλωματική εργασία, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Σχολή Ανθρωπιστικών 
Επιστημών, Αθήνα 2012, σ. 162 – 163. 
4
 Αικατερίνη Τοπάλη, ό.π., σ. 21, 48. 

Στη συγκεκριμένη διπλωματική, η Αικατερίνη Τοπάλη έχει αποδελτιώσει, μελετήσει και 
καταγράψει τη συμβολή 66 φοιτητικών  εντύπων της περιόδου 1956 – 1967. 
5
 «Ζητήματα», Πανσπουδαστική, φ. 25 (8 Δεκεμβρίου 1960), σ. 2. Την παρατήρηση δανείζομαι από 

την Αικατερίνη Τοπάλη, ό.π., σ. 163. 
6
 Η Πανσπουδαστική έχει κινήσει το ερευνητικό ενδιαφέρον σε σημαντικό βαθμό. Οι αναφορές στο 

έντυπο που συναντήσαμε κατά την αναζήτηση του υλικού ήταν πολυάριθμες – σε βιβλία, άρθρα, 
εγκυκλοπαίδειες, εφημερίδες και σε διαδικτυακούς τόπους ποικίλου περιεχομένου. Τις 
σημειώνουμε εδώ κατά χρονολογική σειρά, ξεκινώντας από τα άρθρα και προσθέτοντας τα βιβλία 
και τις εγκυκλοπαίδειες και, τέλος, τους διαδικτυακούς τόπους. Βλ. Κ. Μπρουσάλης, Μ. 
Γιομπαζόλιας, «Το έπος των φοιτητών / Αφιέρωμα στο Πανσπουδαστικό συνέδριο», έρευνα: Δ. 
Μαυρογένης, Ν. Μπακουνάκης, Ελευθεροτυπία (10 Μαΐου 1976 – 31 Μαΐου 1976), 15 συνέχειες ˙ «Η 
γενιά του 114. Τι απέγινε η νεολαία της περιόδου 1955 – 1967», δημοσιογραφική έρευνα: Πέτρος 
Μακρής, Ελευθεροτυπία, (20 Μαρτίου 1982), σ. 11 ˙ Στέλιος Ράμφος, «Η γενιά του ‘15%’ και του 
‘114’», Αντί, τχ. 209 (11 Ιουλίου 1982), σ. 28 – 30 ˙ Κωστής Ρούσος, «Η ‘γενιά της φάπας’ δεν 
χρειάζεται τιμητές», Η Πρώτη (Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 1987), σ. 16 ˙ Καίτη Τοπάλη, «Το φοιτητικό 
κίνημα 1956 – 67 και η εθνική ανεξαρτησία», Ιστορία της Νεοελληνικής εκπαίδευσης. Θέματα 
πανεπιστημιακών παραδόσεων, Αθήνα 1994, σ. 4, 5, 24, 30 ˙ Κώστας Κρεμμύδας, «Επιθεώρηση 
Τέχνης και Κώστας Κουλουφάκος: βίοι παράλληλοι», Επιθεώρηση Τέχνης: Μια κρίσιμη δωδεκαετία, 
επιστημονικό συμπόσιο (29 και 30 Μαρτίου 1996), Αθήνα (Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού 
Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας) 1996, σ. 22 ˙ Γιάννης Κουβαράς, «Δεύτερη μεταπολεμική γενιά 
ποιητών και Επιθεώρηση Τέχνης», ό.π., σ. 35 ˙ Αλέξης Δημαράς, «Η επιθεώρηση Τέχνης και τα 
εκπαιδευτικά», ό.π., σ. 165 ˙ Φίλιππος Ηλιού, «Ιστορίες της Επιθεώρησης Τέχνης», ό.π., σ. 270 ˙ «Τα 
έντυπα και η εποχή τους / Ένα σπουδαστικό περιοδικό σε μια δύσκολη εποχή», Εποχή (Κυριακή 30 
Ιανουαρίου 2005), σ. 16 ˙ «Το φοιτητικό κίνημα στις παραμονές του απριλιανού πραξικοπήματος», 
Αυγή, (23 Απριλίου 1978), σ. 8 ˙ Νίκος Σεντερδάκις, «Η διαδρομή του φοιτητικού κινήματος στη 
μετεμφυλιακή Ελλάδα», Η ελληνική νεολαία στον 20ό

 αιώνα. Πολιτικές διαδρομές, κοινωνικές 
πρακτικές και πολιτιστικές εκφράσεις, επιμέλεια: Βαγγέλης Καραμανωλάκης, Εύη Ολυμπίτου, Ιωάννα 
Παπαθανασίου, Αθήνα (Θεμέλιο) 2010, σ. 163 ˙ Σύλλα Ζήλια, Αλέκου Ιερεμία, Χρήστου Καρατζά, 
Ιστορία του φοιτητικού μας κινήματος, Αθήνα (Νέο Φοιτητικό Κίνημα) 1975, σ. 58, 62, 67 -68, 107 ˙ 
Άννη Βρυχέα, Κώστας Γαβρόγλου, Απόπειρες  μεταρρύθμισης της ανώτατης εκπαίδευσης 1911 -1981, 

Θεσσαλονίκη (Σύγχρονα θέματα) 1982, σ. 201 -215 ˙ Χρήστος Λάζος, Ελληνικό Φοιτητικό Κίνημα 1821 
-1973, Αθήνα (Γνώση) 1987, σ. 330 -336 ˙ Γιώργος Γιάνναρης, Φοιτητικά Κινήματα & Ελληνική 
Παιδεία, τομ. Β’, Αθήνα (Το Ποντίκι) 1993, σ. 181, 200, 205, 206, 218, 239, 243, 244 ˙ Ιωάννα 
Παπαθανασίου, Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά. Αρχείο 1951 – 1967, Αθήνα ( Εθνικό Κέντρο 
Κοινωνικών Ερευνών, Θεμέλιο) 2001, σ. 328 ˙ Αιμιλία Καράλη, Μια ημιτελής άνοιξη… Ιδεολογία, 
πολιτική και λογοτεχνία στο περιοδικό Επιθεώρηση Τέχνης (1954 – 1967), Αθήνα (Ελληνικά 
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Γιανουλόπουλος, «Πανσπουδαστική», Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου 1784 – 1974. 

Εφημερίδες, Περιοδικά, Δημοσιογράφοι, Εκδότες., Γ’, επιμέλεια: Λουκία Δρούλια – Γιούλα 
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923, 929 ˙  Αικατερίνη Τοπάλη, Φοιτητικά έντυπα 1956 – 1967. Καταγραφή. Περιεχόμενο και 
πολιτικός προσανατολισμός, διπλωματική εργασία, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Σχολή 
Ανθρωπιστικών Σπουδών, Αθήνα 2012 ˙ Κατερίνα Λαμπρινού, ΕΔΑ, 1956 – 1967: Πολιτική και 
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http://www.eriande.elemedu.upatras.gr/?section=985&language=el&itemid706=1096 (επίσκεψη: 
9/7/2019) ˙ «Το περιοδικό που σφράγισε το φοιτητικό κίνημα. ’Πανσπουδαστική’ (1956-1967)», 

Ελευθεροτυπία (9 Ιουλίου 2006), επιμέλεια: δημοσιογραφική ομάδα «Ιός», στο:  
http://www.iospress.gr/ios2006/ios20060709.htm (επίσκεψη: 26/8/2018) ˙ Παναγιώτα Μπιτσίκα, 
«1956- 2007: Μια περιδιάβαση στην ιστορία των κινητοποιήσεων για την εκπαίδευση /  Φοιτητικό 
κίνημα: 51 χρόνια στους δρόμους» (25/11/2008). Διαθέσιμο στο: 
https://www.tovima.gr/2008/11/25/politics/foititiko-kinima-51-xronia-stoys-dromoys/  (επίσκεψη: 
16/7/2019) ˙ Παναγιώτα Μπιτσίκα, «Βρήκαμε (ίσως) το χαμένο καταστατικό της ΕΦΕΕ» (24/11/2008). 
Διαθέσιμο στο: https://www.tovima.gr/2008/11/24/archive/brikame-isws-to-xameno-katastatiko-tis-

efee/ (επίσκεψη: 16/7/2019) ˙ Σπύρος Κουτρούλης, «Επιστολές του Σ. Πέτρουλα στον εκδότη του 
ΚΑΛΒΟΥ Γ. Χατζόπουλο» (16/12/2010). Διαθέσιμο στο: https://koutroulis-

spyros.blogspot.com/2010/12/blog-post_16.html?fbclid=IwAR0BO0b77cbo1DoYy2YAcKrp9dCxZKye-

qZkBaJ2pEF_KpPCxqgycXnbziQ (επίσκεψη: 16/7/2019) ˙ Σπύρος Κουτρούλης, «Μαρτυρία του Γιώργου 
Χατζόπουλου για το περιοδικό ΠΑΝΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ» (13/1/2011). Διαθέσιμο στο: https://koutroulis-

spyros.blogspot.com/2011/01/blog-

post_13.html?fbclid=IwAR3UNBlnZjX4XKvnRzDrVGg9tsYwFPH6z00KV2z_hfn7N9ecx1-UuqauvNA 

(επίσκεψη: 16/7/2019) ˙ «Η Αριστερή Ιδεολογία στην Πολεοδομία στην Ελλάδα, από το 1960 ως το 
1990. (Μέρος Β’)» (24/1/2013). Διαθέσιμο στο: 
https://www.greekarchitects.gr/site_parts/articles/print.php?article=6678&language=gr&fbclid=IwAR

2iZxrEtdgaSaVRnxWCcimeodcksjqGXkscHwU8-WKanbuViWqSEWfDnos (επίσκεψη: 16/7/2019) ˙ 
Κωστούλα Τωμαδάκη, «Η λογοτεχνική αντίσταση στην καρδιά της χούντας» (19/4/2013). Διαθέσιμο 
στο: http://www.topontiki.gr/article/51960/i-logotehniki-antistasi-stin-kardia-tis-hoyntas (επίσκεψη: 
24/8/2018) ˙ Νικηφόρος Αντωνόπουλος, «Νεολαιίστικη Δράση και Τύπος» (13/12/2016). Διαθέσιμο 
στο: http://metarithmisi.liberal.gr/post/%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%B1-

%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82/%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%

B7%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82-

%CE%B1%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%8

http://etmiet.com/el/panspoydastiki?fbclid=IwAR2wu0afBConnwCkjf8JsXVExTFgg-GLnuQboSnnnN50NrTv4Ctea1Wfm-A
http://etmiet.com/el/panspoydastiki?fbclid=IwAR2wu0afBConnwCkjf8JsXVExTFgg-GLnuQboSnnnN50NrTv4Ctea1Wfm-A
http://www.eriande.elemedu.upatras.gr/?section=985&language=el&itemid706=1096
https://www.tovima.gr/2008/11/25/politics/foititiko-kinima-51-xronia-stoys-dromoys/
https://www.tovima.gr/2008/11/24/archive/brikame-isws-to-xameno-katastatiko-tis-efee/
https://www.tovima.gr/2008/11/24/archive/brikame-isws-to-xameno-katastatiko-tis-efee/
https://koutroulis-spyros.blogspot.com/2010/12/blog-post_16.html?fbclid=IwAR0BO0b77cbo1DoYy2YAcKrp9dCxZKye-qZkBaJ2pEF_KpPCxqgycXnbziQ
https://koutroulis-spyros.blogspot.com/2010/12/blog-post_16.html?fbclid=IwAR0BO0b77cbo1DoYy2YAcKrp9dCxZKye-qZkBaJ2pEF_KpPCxqgycXnbziQ
https://koutroulis-spyros.blogspot.com/2010/12/blog-post_16.html?fbclid=IwAR0BO0b77cbo1DoYy2YAcKrp9dCxZKye-qZkBaJ2pEF_KpPCxqgycXnbziQ
https://koutroulis-spyros.blogspot.com/2011/01/blog-post_13.html?fbclid=IwAR3UNBlnZjX4XKvnRzDrVGg9tsYwFPH6z00KV2z_hfn7N9ecx1-UuqauvNA
https://koutroulis-spyros.blogspot.com/2011/01/blog-post_13.html?fbclid=IwAR3UNBlnZjX4XKvnRzDrVGg9tsYwFPH6z00KV2z_hfn7N9ecx1-UuqauvNA
https://koutroulis-spyros.blogspot.com/2011/01/blog-post_13.html?fbclid=IwAR3UNBlnZjX4XKvnRzDrVGg9tsYwFPH6z00KV2z_hfn7N9ecx1-UuqauvNA
https://www.greekarchitects.gr/site_parts/articles/print.php?article=6678&language=gr&fbclid=IwAR2iZxrEtdgaSaVRnxWCcimeodcksjqGXkscHwU8-WKanbuViWqSEWfDnos
https://www.greekarchitects.gr/site_parts/articles/print.php?article=6678&language=gr&fbclid=IwAR2iZxrEtdgaSaVRnxWCcimeodcksjqGXkscHwU8-WKanbuViWqSEWfDnos
http://www.topontiki.gr/article/51960/i-logotehniki-antistasi-stin-kardia-tis-hoyntas
http://metarithmisi.liberal.gr/post/%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82/%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%BD%CE%B5%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA/?fbclid=IwAR0RMTabsICL12xAKONpB5uyEwBrDnEMZHVZSEuxVbjtLMCEGS9RZy8h1dk
http://metarithmisi.liberal.gr/post/%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82/%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%BD%CE%B5%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA/?fbclid=IwAR0RMTabsICL12xAKONpB5uyEwBrDnEMZHVZSEuxVbjtLMCEGS9RZy8h1dk
http://metarithmisi.liberal.gr/post/%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82/%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%BD%CE%B5%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA/?fbclid=IwAR0RMTabsICL12xAKONpB5uyEwBrDnEMZHVZSEuxVbjtLMCEGS9RZy8h1dk
http://metarithmisi.liberal.gr/post/%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82/%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%BD%CE%B5%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA/?fbclid=IwAR0RMTabsICL12xAKONpB5uyEwBrDnEMZHVZSEuxVbjtLMCEGS9RZy8h1dk
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της έρευνας είναι να μπορέσουμε να καταγράψουμε τις κοινωνικές και πολιτισμικές 
εξελίξεις, έτσι όπως αυτές αποτυπώνονται στις στήλες της εφημερίδας. Για τις 
ανάγκες της εργασίας, μελετήθηκαν τα φύλλα της Πανσπουδαστικής, 

αποδελτιώθηκαν όλα τα άρθρα, κατηγοριοποιήθηκαν με κριτήριο τη συνάφεια των 
θεμάτων τους και, στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν τα πορίσματα. Η καταγραφή της 
αρθρογραφίας και η ανάλυση των κειμένων μπόρεσε να αποκαλύψει τους 
πολιτικούς συσχετισμούς και να καταγράψει τις εξελίξεις που παρατηρούνται στον 
πνευματικό τομέα.  

Η έρευνα της εφημερίδας, βέβαια, αντιμετώπισε και θεμελιώδη 
προβλήματα, τα οποία αφορούν την έκταση της ύλης, την ποικιλία των θεμάτων και 
τους συνεργάτες της. Συνολικά, στα έντεκα χρόνια κυκλοφορίας του εντύπου 
κυκλοφόρησαν 53 φύλλα, τα οποία έχουν κατά μέσο όρο 12 σελίδες το καθένα. 
Αυτό που δυσχεραίνει, βέβαια, την έρευνα δεν είναι τόσο το σύνολο των 640 
περίπου σελίδων που καλύπτει η εφημερίδα, όσο ο τρόπος παρουσίασης του 
υλικού, ο οποίος μεταβάλλεται ανάλογα με τις κοινωνικές συνθήκες. Η 
Πανσπουδαστική επηρεάζεται από όλες τις εγχώριες και διεθνείς εξελίξεις, γεγονός 
που αποτυπώνεται στο περιεχόμενό της. Από την άλλη, η παρέμβαση του εντύπου 
δεν εξαντλείται μόνο σε πολιτικά ζητήματα, αλλά επεκτείνεται και σε θέματα 
πολιτισμού. Ο πλουραλισμός αυτός δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες, αφού οι δυο 
αυτοί άξονες αλληλοεπηρεάζονται διαρκώς. Γι’ αυτό το λόγο, επιλέχθηκε να γίνει 
αναφορά ξεχωριστά για τους φοιτητικούς αγώνες και για τη συμβολή του εντύπου 
στον πολιτισμό, προκειμένου να αποφευχθεί η σύγχυση. Τέλος, ένα ακόμη στοιχείο 
που δυσκολεύει την έρευνα είναι και το ανθρώπινο δυναμικό του εντύπου. Γύρω 
από την Πανσπουδαστική συσπειρώθηκαν, συστηματικά ή περιστασιακά, άνθρωποι 
ποικίλων ιδιοτήτων και πολιτικών τοποθετήσεων, γεγονός που εξηγεί και την 
πολυσυλλεκτικότητα των απόψεων που εκφράζονται μέσα στις σελίδες της. Η 
πολυφωνία αυτή αποβαίνει αρκετά ενδιαφέρουσα, συνεπάγεται όμως και μια 
δυσκολία στην κατηγοριοποίηση των κειμένων και στην κατανόηση των στόχων της 
συντακτικής επιτροπής. 

Προσπαθώντας να προσπεράσουμε αυτές τις δυσκολίες, χωρίς να 
καταστήσουμε την αφήγηση ιδιαιτέρως πλατιά, επιλέξαμε να παρουσιάσουμε το 
υλικό σε τρία ξεχωριστά κεφάλαια. Στο Κεφάλαιο Α’, γίνεται μια συνοπτική 
αναφορά στις εκλογικές αναμετρήσεις των δεκαετιών του ’50 και του ’60 και στον 
τρόπο με τον οποίο αυτές καθόρισαν τις κοινωνικές εξελίξεις γενικά και τις 
φοιτητικές αντιδράσεις ειδικά, προκειμένου να γίνει ευκολότερη η κατανόηση του 
ιστορικού πλαισίου μέσα στο οποίο αναπτύχθηκε το έντυπο. Στο Κεφάλαιο Β’ 
γίνεται μια γενική παρουσίαση του χαρακτήρα του εντύπου: η γέννηση της 
Πανσπουδαστικής, οι προγραμματικές δηλώσεις της συντακτικής επιτροπής, η 
περιοδικότητα και οι συνθήκες κυκλοφορίας, οι εκδότες – διευθυντές και 
                                                                                                                                                                      

2-

%CE%BD%CE%B5%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA/?fbcli

d=IwAR0RMTabsICL12xAKONpB5uyEwBrDnEMZHVZSEuxVbjtLMCEGS9RZy8h1dk (επίσκεψη: 
16/7/2019) ˙ Αριστείδης Μανωλάκος, «Το οδοιπορικό μιας γενιάς», Εφημερίδα των συντακτών 
(24/12/2016), στο: https://www.efsyn.gr/nisides/94384_odoiporiko-mias-genias (επίσκεψη: 
25/7/2019) ˙ «Πανσπουδαστική (1956 – 1967)», διαδραστικός δίσκος (DVD) αφιερωμένος στην 
εφημερίδα από την εκπομπή της ΕΤ1 «Παρασκήνιο» (20 Οκτωβρίου 1987), έρευνα: Τέλης Σαμαντάς, 
σκηνοθεσία: Δημήτρης Δημογεροντάκης, αρχείο ΕΡΤ. 
 

http://metarithmisi.liberal.gr/post/%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82/%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%BD%CE%B5%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA/?fbclid=IwAR0RMTabsICL12xAKONpB5uyEwBrDnEMZHVZSEuxVbjtLMCEGS9RZy8h1dk
http://metarithmisi.liberal.gr/post/%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82/%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%BD%CE%B5%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA/?fbclid=IwAR0RMTabsICL12xAKONpB5uyEwBrDnEMZHVZSEuxVbjtLMCEGS9RZy8h1dk
http://metarithmisi.liberal.gr/post/%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82/%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%BD%CE%B5%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA/?fbclid=IwAR0RMTabsICL12xAKONpB5uyEwBrDnEMZHVZSEuxVbjtLMCEGS9RZy8h1dk
https://www.efsyn.gr/nisides/94384_odoiporiko-mias-genias
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συνεργάτες και οι περίοδοι κυκλοφορίας. Στο Κεφάλαιο Γ’ αναλύονται ξεχωριστά τα 
τέσσερα στάδια της ζωής του εντύπου και καταγράφονται σε διαφορετικές 
υποενότητες οι αγώνες των φοιτητών και η συμβολή στον πολιτισμό. Τελικά, η 
έρευνα αυτή μας επιτρέπει να γνωρίσουμε με ποιο τρόπο η Πανσπουδαστική 

προέβαλλε τόσο τις φοιτητικές διαμαρτυρίες όσο και την πολιτιστική παραγωγή. Θα 
είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον η συγκριτική μελέτη του συγκεκριμένου εντύπου με όλα 
τα υπόλοιπα – φοιτητικά ή μη – που κυκλοφορούν την περίοδο αυτή, προκειμένου 
να καταγραφεί ο τρόπος με τον οποίο αυτά αλληλεπιδρούν και καθορίζουν την 
εποχή τους. Αυτό, βέβαια, δεν μπορούσε να επιτευχθεί στα στενά όρια μιας 
μεταπτυχιακής εργασίας. Μένει, όμως, ανοιχτό το ερώτημα και αρκετά ενδιαφέρον. 
Προς το παρόν, ας δούμε τι συμπεράσματα έδωσε η μελέτη του μακροβιότερου από 
αυτά… 
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Κεφάλαιο Α’: Πολιτική και κοινωνία τις δεκαετίες του ’50 – ’60. Μια συνοπτική 
παρουσίαση των εκλογικών αναμετρήσεων και των κοινωνικών αγώνων 

 

«Δεν μπορούμε να χωρίσουμε την εκπαίδευση 
από την κοινωνική κατάσταση. […] Η 
εκπαίδευση ενός ανθρώπου, η παιδεία ενός 
ανθρώπου, αρχίζει από την ηλικία μηδέν και 
φτάνει στην ηλικία ωμέγα, δηλαδή τη στιγμή 
που θα πεθάνεις. Συνεχώς διαμορφώνεται 
αυτός ο άνθρωπος […] διαμορφώνεται από 
όλα όσα προσλαμβάνει, από όλα όσα είναι 
γύρω του».7

 

 

Το τέλος του εμφυλίου πολέμου βρίσκει την Ελλάδα, κατακερματισμένη και 
πληγωμένη, κάτω από την επιρροή των Αμερικανών.8

 Η νίκη κατά των 
κομμουνιστών και η συνακόλουθη άνοδος της δεξιάς, έχει θέσει το ΚΚΕ εκτός νόμου  
ήδη από το 1947 και έχει οδηγήσει πολλούς αγωνιστές στις εξορίες και τις 
φυλακές.9

 Οι πολιτικές δυνάμεις του τόπου εμφανίζουν σημάδια πολυδιάσπασης 
και οι δεκαετίες του ’50 – ’60 χαρακτηρίζονται από ταραχώδεις εκλογικές 
αναμετρήσεις που οδηγούν σε βίαιες κοινωνικές μεταβολές.10

 Στο επίκεντρο των 
αλλαγών βρίσκεται η νεολαία, η οποία σταδιακά θα αναδειχθεί σε σημαντική 
δύναμη.  

Οι πρώτες εκλογές μετά τον Εμφύλιο προκηρύσσονται για την 5η
 Μαρτίου 

1950. Σε αυτές, ο λαός επιχειρεί «να αφαιρέσει την εξουσία από την μισαλλόδοξη 
Δεξιά»11

 και αναδεικνύει πρωθυπουργό τον αρχηγό της  Εθνικής Προοδευτικής 
Ένωσης Κέντρου (ΕΠΕΚ), Νικόλαο Πλαστήρα, ο οποίος σχημάτισε κυβέρνηση με τη 
συμμετοχή των Φιλελευθέρων και του Γεωργίου Παπανδρέου.12

 Η πολιτική ζωή του 

                                                           
7
 Κορνήλιος Καστοριάδης, «Ο Κορνήλιος μιλά για την εκπαίδευση», ηχητικό ντοκουμέντο από: 

http://www.ellopos.net, το οποίο προβάλλεται στην ιστοσελίδα http://www.youtube.com 
8
 Η Ελλάδα έχει περάσει στην άμεση επιρροή των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής με το Δόγμα 

Τρούμαν ήδη από την περίοδο του εμφυλίου πολέμου. Βλ. Πότης Παρασκευόπουλος, Μαρτυρία 
1963 – 1967. Πώς φτάσαμε στη δικτατορία, Αθήνα (Διάλογος) 1974, σ. 17. 
9
 Αντόνιο Σολάρο, Ιστορία του κομμουνιστικού κόμματος Ελλάδος, μετάφραση: Κώστας Παντελίδης, 

ιστορική επιμέλεια – ευρετήριο: Μιχάλης Μεϊμάρης, Αθήνα (Πλειάς) χ.χ., σ. 197 – 226. 

 Όπως παρατηρεί ο Μπριλλάκης,  το τέλος του εμφυλίου πολέμου «βρήκε την οργανωμένη 
εγχώρια Αριστερά απολύτως εξουθενωμένη και τον λαό της αποκλεισμένο, επιτηρούμενο και 
διωκόμενο». Ο έντονος αντικομουνισμός ενισχύεται και από την κυριαρχία στη δημόσια ζωή των 
πιστοποιητικών κοινωνικών φρονημάτων. Βλ. Αντώνης Μπριλλάκης, Διαδρομές και αναζητήσεις της 
Αριστεράς μετά τον εμφύλιο. Επιλογή κειμένων, βιογραφικό σημείωμα, επιμέλεια: Ηλίας 
Νικολακόπουλος, Ευδοκία Ολυμπίτου, Αθήνα (Λιβάνη, Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας) 2010, 
σ. 11.  
10

 Για τις εκλογικές αναμετρήσεις από το 1950 μέχρι και την επιβολή της Χούντας, βλ. Ηλίας 
Νικολακόπουλος, Η καχεκτική δημοκρατία: κόμματα και εκλογές, 1946 -1967, Αθήνα (Πατάκη) 5

2009, 

σ. 95 – 371.  
11

  Γιάννης Παπαδημητρίου, Η αναλαμπή της Αριστεράς. Οκτώ συγκλονιστικές αναμετρήσεις, 1950 – 

1967, Αθήνα (Φιλίστωρ) 2001, σ. 17. 
12

 Κώστας Κωστής, ‘Τα κακομαθημένα παιδιά της ιστορίας’. Η διαμόρφωση του νεοελληνικού 
κράτους, 18ος

 – 21
ος

 αιώνας, Αθήνα (Πατάκη) 2018, σ. 723, 726 – 727. 
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τόπου παραμένει ασταθής και χαρακτηρίζεται από διαρκείς εναλλαγές 
κυβερνήσεων, μέχρι την προκήρυξη εκλογών τον Σεπτέμβριο του 1951.13

 Πρώτο 
κόμμα σε αυτές αναδεικνύεται ο Ελληνικός Συναγερμός του Αλέξανδρου 
Παπάγου14, χωρίς να εξασφαλίσει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Κυβέρνηση 
σχηματίζει, τελικά, ο Πλαστήρας με τους Φιλελευθέρους και ξεκινά μια περίοδος 
που χαρακτηρίζεται από τον διαρκή ανταγωνισμό για το σώμα των ψηφοφόρων του 
κεντροαριστερού χώρου και την αύξηση της καταστολής σε βάρος της Αριστεράς.15

 

Την ίδια στιγμή, το ζήτημα που θα καταλάβει δεσπόζουσα θέση στις πολιτικές 
εξελίξεις είναι το Κυπριακό, το οποίο θα αναδειχθεί σε καταλύτη για την ανάπτυξη 
των μαζικών αγώνων του λαού και της νεολαίας, θα συνδεθεί με τα αιτήματα της 
ανεξαρτησίας και της δημοκρατίας και θα αρθεί σε μείζον εθνικό θέμα από την 
Αριστερά.16

 

Λίγο αργότερα και υπό τις πιέσεις των Αμερικανών, η χώρα θα οδηγηθεί σε 
νέα εκλογική αναμέτρηση. Τον Νοέμβριο του 1952, ο Ελληνικός Συναγερμός του 
Παπάγου θα λάβει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία συγκεντρώνοντας το 49,2% 
των ψήφων.17

 Η εξέλιξη αυτή είναι ιδιαιτέρως σημαντική αφού σηματοδοτεί τη 
λήξη της εποχής του Κέντρου και την έναρξη της δωδεκαετούς κυριαρχίας της δεξιάς 

                                                                                                                                                                      

Το αποτέλεσμα των εκλογών είναι ενδεικτικό της προσπάθειας περιθωριοποίησης της 
Δεξιάς: τα κόμματα του Κέντρου (Κόμμα Φιλελευθέρων, ΕΠΕΚ, Κόμμα Γεωργίου Παπανδρέου) 
κέρδισαν το 55% των εδρών, ενώ τα κόμματα της Δεξιάς δεν ξεπέρασαν το 35%. Βλ. Γιάννης 
Παπαδημητρίου, ό.π., σ. 18. 
13

 Στις εκλογές αυτές συμμετείχε για πρώτη φορά και η Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά (ΕΔΑ), που 
ιδρύθηκε την 1η

 Αυγούστου του 1951 και συνιστούσε «ένα συνασπισμό κομμάτων και 
προσωπικοτήτων της Αριστεράς που δημιουργήθηκε με πρωτοβουλία του παράνομου 
κομμουνιστικού μηχανισμού και […] κλήθηκε να καλύψει το κενό που παρουσιάστηκε με τον 
εξοβελισμό του ΚΚΕ και του ΕΑΜ από το 1947. Βλ. Ιωάννα Παπαθανασίου, Ενιαία Δημοκρατική 
Αριστερά. Αρχείο 1951 – 1967, Αθήνα ( Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Θεμέλιο) 2001, σ. 25. 
 Η ΕΔΑ έχει αποτελέσει αντικείμενο μελέτης πολλών ερευνητών. Για την οργανωτική δομή 
της ΕΔΑ, τον χαρακτήρα της, τις σχέσεις με τα ΚΚ του εξωτερικού και εσωτερικού, την επιρροή της 
στην ελληνική κοινωνία και τις εσωτερικές μεταβολές, όπως αυτές κωδικοποιούνται στο 
προπαρασκευαστικό υλικό του Γ’ Συνεδρίου, βλ. Κατερίνα Λαμπρινού, ΕΔΑ, 1956 – 1967: Πολιτική 
και ιδεολογία, Αθήνα (Πόλις) 2017 ˙  Τάσος Τρίκκας, ΕΔΑ 1951 – 1967. Το νέο πρόσωπο της 
αριστεράς, πρόλογος: Μανώλης Γλέζος, τομ. Α’ – Β’, Αθήνα (Θεμέλιο)2009 ˙ Τάσος Βουρνάς, Η 
διάσπαση του ΚΚΕ. Ιστορικό σχεδίασμα  μιας 30ετίας από το τέλος του εμφυλίου πολέμου ως τα 
γεγονότα του Φλεβάρη του 1968, Αθήνα (Αφοί Τολίδη) 1983 ˙  Τάκης Μπένας, Ένα συνέδριο που δεν 
έγινε ποτέ. Πρόδρομα ανανεωτικά στοιχεία της προδικτατορικής αριστεράς, Αθήνα (Δελφίνι) 1995. 
14

 Ο Παπάγος ήταν αρχιστράτηγος του στρατού και προωθούνταν από το Παλάτι, τους Αμερικάνους 
και οικονομικούς και δημοσιογραφικούς παράγοντες της περιόδου ως η κατάλληλη λύση απέναντι 
στην κομμουνιστική απειλή. Στο κίνημά του συμμετείχαν αρχηγοί μικρών κομμάτων και ένα μέρος 
πολιτευτών του Λαϊκού Κόμματος και του χώρου των Βενιζελικών. Βλ. Γιάννης Παπαδημητρίου,  ό.π., 
σ. 23. 
15

 Κώστας Κωστής, ό.π., σ. 729, 728 ˙ Κατερίνα Λαμπρινού, ΕΔΑ, 1956 – 1967: Πολιτική και ιδεολογία, 

Αθήνα (Πόλις) 2017, σ. 98 ˙ Τάσος Τρίκκας, ό.π., τομ. Α’, σ. 172 – 175. 
16

  Για τις κινητοποιήσεις για το Κυπριακό, την περίοδο αυτή, βλ. Τάσος Τρίκκας, ό.π., τομ. Α’, σ. 178 – 

181 ˙ Καίτη Τοπάλη, «Το φοιτητικό κίνημα 1956 – 67 και η εθνική ανεξαρτησία», Ιστορία της 
Νεοελληνικής εκπαίδευσης. Θέματα πανεπιστημιακών παραδόσεων, Αθήνα 1994, σ. 19 – 27 ˙ 
Μιχάλης Μωραϊτίδης, Το φοιτητικό κίνημα στην Ελλάδα. Πολιτική ριζοσπαστικοποίηση και συλλογική 
δράση (1956 – 1964), Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Ανθρωπιστικών και 
Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Βόλος 
Σεπτέμβριος 2015, σ. 12 – 51. 
17

 Γιάννης Παπαδημητρίου, ό.π., σ. 36 – 37. 
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στη χώρα.18
 Η εποχή είναι αντιφατική: η κυβέρνηση αποφασίζει την αύξηση της 

φορολογίας και την καθήλωση των μισθών ωθώντας ευρύτερα τμήματα της 
κοινωνίας σε μαχητικές κινητοποιήσεις, την ώρα που η ΕΔΑ  αυξάνει σταδιακά την 
επιρροή της19, ιδρύεται η Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΚΥΠ) και οι 
αστυνομικές διώξεις συνεχίζονται με αμείωτη ένταση20, ενώ παράλληλα  
εμφανίζονται και τα πρώτα δείγματα της πνευματικής άνθησης21

. 

Η θητεία του Παπάγου θα λήξει αιφνιδίως με τον θάνατο του. Ο βασιλιάς 
Παύλος αναθέτει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον Κωνσταντίνο 
Καραμανλή, τον αρχηγό της Εθνικής Ριζοσπαστικής Ένωσης (ΕΡΕ).22

 Ο Καραμανλής, 
για να νομιμοποιήσει την εξουσία του, προχωρά σε εκλογές τον Φεβρουάριο του 
1956 και, με εκλογικό σύστημα το τριφασικό, εξασφαλίζει την πλειοψηφία των 
εδρών στη Βουλή.23

 H άνοδος του Καραμανλή στην εξουσία σηματοδοτεί την 
μεταβολή των κοινωνικών συνθηκών και συμπίπτει με σημαντικές διεθνείς και 
εγχώριες εξελίξεις: την ένταση των γεγονότων στην Κύπρο24, το 20ό

 Συνέδριο του 
ΚΚΣΕ (1956), στο οποίο συντελείται η «αποσταλινοποίηση», την 6η

 Ολομέλεια του 
ΚΚΕ και την καθαίρεση του Νίκου Ζαχαριάδη,25

 την Α’ Πανελλαδική Συνδιάσκεψη 

                                                           
18

 Κώστας Κωστής, ό.π., σ. 730. 
19

 Τάσος Τρίκκας, ό.π., τομ. Α’, σ. 251, 209 – 211. 
20

 Η ΚΥΠ ιδρύθηκε τον Μάιο του 1953 και αποτέλεσε το δίαυλο επικοινωνίας του κρατικού 
μηχανισμού και της αστυνομίας με την αμερικανική CIA με κύριο σκοπό την αντιμετώπιση της 
κομμουνιστικής απειλής. Βλ. Τάσος Τρίκκας, ό.π., τομ. Α’, σ. 211 – 213. 
21

 Ο Τρίκκας στο βιβλίο του για την ΕΔΑ αναφέρει πως κατά την Μαρία Καραγιώργη, «ένας χώρος της 
δημοκρατικής Αριστεράς που μέσα της κυοφορούνταν και σε λίγο άνθησε, ήταν ο πνευματικός 
χώρος», αυτός που έφερε το καινούριο στις τέχνες, στα γράμματα και στη μουσική και αυτός που 
έγινε δεκτός με ενθουσιασμό από τον κόσμο, και ιδιαίτερα από τους νέους. Ο τομέας που γνώρισε τη 
μεγαλύτερη άνθηση είναι αυτός του βιβλίου. Το βιβλίο, μετάφραση ή πρωτότυπη δημιουργία, έστω 
και με λογοκρισία, γνώρισε μεγάλες δόξες αυτή την εποχή. Νέοι εκδοτικοί οίκοι ξεπετάχτηκαν, 
αξιόλογα περιοδικά κυκλοφόρησαν, δημιουργήθηκε το επάγγελμα του πλασιέ των βιβλίων. Εξάλλου, 
ο χώρος της έκδοσης και εμπορίας του βιβλίου και του Τύπου γενικότερα αποτελεί το καταφύγιο των 
αριστερών διανοούμενων, τους οποίους μπόρεσε και να καλύψει βιοποριστικά. Βλ. Λουκάς Αξελός, 
Εκδοτική δραστηριότητα και κίνηση των ιδεών στην Ελλάδα. Μια κριτική προσέγγιση της εκδοτικής 
δραστηριότητας στα χρόνια 1960 – 1981, Αθήνα (Στοχαστής) 22008, σ. 29 – 30, 32 – 35 ˙ Τάσος 
Τρίκκας, ό.π., τομ. Α’, σ. 289. 
22

 Η άνοδος του Καραμανλή στην εξουσία σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την ελληνική πολιτική ζωή, 
η οποία κωδικοποιείται και από τη μετονομασία του κόμματος σε Εθνική Ριζοσπαστική Ένωση, σε 
μια προσπάθεια αποστασιοποίησης από τον Ελληνικό Συναγερμό του Παπάγου.  Επί των ημερών του 
έδρασε πληθώρα παρακρατικών ακροδεξιών οργανώσεων, που υποστήριζαν την κυβέρνηση και 
συνδέονταν με κέντρα ισχύος (στρατός, μυστικές υπηρεσίες, Αμερικάνοι κ.α.) και εντάθηκαν οι 
διώξεις εναντίον της Αριστεράς. Βλ. Κώστας Κωστής, ό.π., σ. 744 – 745 ˙ Τάσος Τρίκκας, ό.π., τομ. Α’, 
σ. 332 – 333. 
23

 Στις εκλογές αυτές η ΕΡΕ έλαβε το 47,38% των ψήφων έναντι του 48,15% της Δημοκρατικής 
Ένωσης (συνασπισμός κομμάτων της αριστεράς και του κέντρου: ΕΔΑ, Κόμμα Φιλελευθέρων, 
Φιλελεύθερη Δημοκρατική Ένωση, ΔΚΕΛ, ΕΠΕΚ, Λαϊκό κόμμα, Κόμμα Αγροτών και Εργαζομένων). Με 
βάση, όμως, το εκλογικό σύστημα η ΕΡΕ έλαβε 165 έδρες και η Δημοκρατική Ένωση μόνο 132 και 
έτσι ο Καραμανλής μπόρεσε να αναλάβει την πρωθυπουργία. Βλ. Κώστας Κωστής, ό.π., σ. 745 – 746 ˙ 
Γιάννης Παπαδημητρίου, ό.π.,  σ. 49 ˙ Τάσος Τρίκκας, ό.π., τομ. Α’, σ. 362. 
24

 Από τη μια, ο κυβερνήτης Harding που φτάνει στο νησί ανακοινώνει πως θα εφαρμόσει την 
αποικιακή τακτική του «ραβδιού και του καρότου», από την άλλη, ο Μακάριος εξορίζεται στις 
Σεϋχέλλες και, τέλος, τον Μάιο του 1956, οι Άγγλοι απαγχονίζουν δυο μαχητές της ΕΟΚΑ, τον Μιχ. 
Καραολή και τον Ανδρ. Δημητρίου, γεγονός που προκαλεί την αντίδραση των σπουδαστών στην 
Αθήνα. Βλ. Τάσος Τρίκκας, ό.π., τομ. Α’, σ. 322, 326, 328. 
25

 Τάσος Τρίκκας, ό.π., τομ. Α’, σ. 375. 
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(Φεβρουάριος 1956) της ΕΔΑ, κατά την οποία ορίζεται ως κύριος στόχος η                                                       
«εθνική δημοκρατική αλλαγή»,26

 και τέλος την μαζικοποίηση και ένταση των 
φοιτητικών αγώνων27

. 

Δυο χρόνια αργότερα, τον Μάιο του 1958, ο λαός οδηγείται ξανά σε εκλογές. 
Σε αυτές, η ΕΡΕ παίρνει την πλειοψηφία των εδρών στη Βουλή, ενώ δεύτερο κόμμα 
αναδεικνύεται η ΕΔΑ.28

 Η ανάδειξη μιας αριστερής δύναμης στη θέση της 
αξιωματικής αντιπολίτευσης επιδείνωσε την πολιτική αντιπαράθεση και έθεσε σε 
κίνηση ένα νέο κύκλο διώξεων εναντίων της Αριστεράς και της νεολαίας.29

 Η 
κυβέρνηση Καραμανλή σκληραίνει τη στάση της και με όπλο τους εκφοβισμούς, τις 
συλλήψεις, τις εκτοπίσεις και με την αρωγή των παρακρατικών μηχανισμών 
στρέφεται ενάντια στο φοιτητικό κίνημα επιχειρώντας να περιορίσει τη δράση του. 
Στα πανεπιστήμια, πλέον, παρεμβαίνει το Σπουδαστικό Τμήμα της Ασφαλείας και η 
ακροδεξιά οργάνωση ΕΚΟΦ.30

 Οι φοιτητές εντείνουν τον αγώνα τους απαιτώντας 
αναβάθμιση της παρεχόμενης παιδείας.31

 Παρ’ όλα αυτά, πάντως, η περίοδος της 
                                                           
26

 Σπύρος Λιναρδάτος, Από τον εμφύλιο στη Χούντα, τόμ. Γ’, Αθήνα (Παπαζήσης) 1977, σ. 143. 

Ο Αντώνης Μπριλλάκης στην εισήγησή του στην συνδιάσκεψη αυτή θα τονίσει πως κύριο 
καθήκον της ΕΔΑ είναι «να συμβάλη μ’ όλες τις δυνάμεις της στην συγκέντρωσιν όλων των 
πατριωτικών δυνάμεων, στην πραγματοποίησιν της ενότητας όλου του Λαού, που ζητάει και 
αγωνίζεται να βγη η χώρα μας από την σημερινή πολύπλευρη κρίσιν», βάζοντας στην άκρη τις 
προγραμματικές τους διαφορές. Βλ. Αντώνης Μπριλλάκης, ό.π., σ. 137 – 138, 153. 
26

 Σπύρος Λιναρδάτος, ό.π., τόμ. Γ’, σ. 144. 
27

 Τάσος Τρίκκας, ό.π., τομ. Α’, σ. 457. 
28

 Κώστας Κωστής, ό.π.,  σ. 750. 
Στην εκλογική επιτυχία της ΕΔΑ, συνέβαλε και η απόφαση της 8ης

 Ολομέλειας της Κ.Ε. του 
ΚΚΕ το 1958 να διαλυθούν όλες οι παράνομες οργανώσεις του ΚΚΕ και να προσχωρήσουν στους 
κόλπους της. Με την απόφαση αυτή η ΕΔΑ αναγνωρίζεται ως το μόνο κόμμα της αριστεράς στο 
εσωτερικό. Η απόφαση αυτή, που χαρακτηρίστηκε αργότερα από το ΚΚΕ ως «θεμελιακό λάθος 
δεξιού οπορτονουστικού χαρακτήρα», καλούσε όλους τους συμπαθούντες να μπουν στην ΕΔΑ και να 
δουλέψουν μέσα από τις γραμμές της «για να τη μετατρέψουν σε μαζικό κόμμα, ικανό να οργανώσει 
τις δυνάμεις και να καθοδηγήσει τον αγώνα της εργατικής τάξης, της αγροτιάς και των άλλων 
εργαζομένων στρωμάτων». Βλ. Πότης Παρασκευόπουλος, ό.π., σ. 197 ˙ Η 12η

 ευρεία ολομέλεια της 
ΚΕ του ΚΚΕ. 5 – 15 Φλεβάρη 1968, Αθήνα (Σύγχρονη Εποχή) 2008, σ. 15 ˙ Τάσος Τρίκκας, ό.π., τομ. Α’, 
σ. 537 .  
29

 Όπως επισημαίνει ο Ηλίας Νικολακόπουλος: «Η εκλογική επιτυχία της ΕΔΑ τον Μάιο του 1958, 
όπου αναδείχθηκε αξιωματική αντιπολίτευση συγκεντρώνοντας το 24,4% των ψήφων και εκλέγοντας 
79 βουλευτές, ενεργοποίησε ένα πολύπλευρο πλέγμα κρατικών και παρακρατικών διώξεων». Βλ. Η. 
Ν. [Ηλίας Νικολακόπουλος], «Οι δημοτικές εκλογές της 5ης

 Απριλίου  1959», στο: Κατερίνα Δέδε κ.α., 
Δημοτικές εκλογές στη μετεμφυλιακή Ελλάδα (1951 – 1964). Η Αριστερά στο προσκήνιο, επιμέλεια: 
Ηλίας Νικολακόπουλος, Αθήνα (Αυγή) 2014, σ. 49. 
30

 Τάσος Τρίκκας, ό.π., τομ. Α’,  σ. 607 ˙ Γιάννης Παπαδημητρίου, ό.π.,   σ. 70. 
31

 Τον Ιούνιο του 1959 η κυβέρνηση καταθέτει στη Βουλή οκτώ νομοσχέδια για ζητήματα παιδείας, 
τα οποία ο Ευάγγελος Παπανούτσος χαρακτηρίζει «φοβερή απογοήτευση», όπως μαρτυρεί ο Τάσος 
Τρίκκας. Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση του Καραμανλή γεννά πλήθος συζητήσεων και αντιδράσεων. 
Εξάλλου, «η σύνθεση της Επιτροπής προδίκαζε το αποτέλεσμα», όπως σημειώνει ο Σωτηρίου, αφού 
«τα μέλη της, εκτός από μια ή δυο εξαιρέσεις, άνηκαν στην αντιδραστική εκπαιδευτική παράταξη». 
Στη συζήτηση αυτή έλαβαν μέρος σημαντικοί εκπαιδευτικοί, οι οποίοι επιχείρησαν να θέσουν τους 
όρους της σωστής μεταρρύθμισης. Για τους περισσότερους, η παιδεία έπρεπε να είναι λαϊκή, να 
συνδέεται με την αγορά εργασίας, να έχει ως ανώτατο ιδανικό της τον ανθρωπισμό, να είναι 
δημοκρατική και να χρησιμοποιεί τη δημοτική γλώσσα – ιδανικά που τα εξέφρασε με σαφήνεια ο 
Δημήτρης Γληνός. Από την άλλη, η παιδεία φαίνεται ότι αποτελεί εθνικό ζήτημα. Όπως τονίζει η Ρόζα 
Ιμβριώτη: «Κάθε χώρα πρέπει να ετοιμάση τους νέους και τας νέας, κατά τοιούτον τρόπον, ώστε να 
δυνηθή να έχη οικονομικήν ανεξαρτησίαν και κατά συνεπειαν, και πολιτικήν. Το θέμα λοιπόν της 
Παιδείας δεν είναι απλώς εκπαιδευτικόν, αλλά είναι κατ’ εξοχήν εθνικόν». Τελικά, όμως, η 
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Καραμανλικής διακυβέρνησης χαρακτηρίζεται από πρωτοφανείς ρυθμούς 
ανάπτυξης της οικονομίας, ταχεία άνοδο του βιοτικού και πολιτιστικού επιπέδου, 
αύξηση του αριθμού των εγγραμμάτων, έργα υποδομής, οργανωτικές και θεσμικές 
αλλαγές.32

  

Στις αρχές του 1961 η χώρα εισέρχεται σε νέα προεκλογική περίοδο33, η 
οποία χαρακτηρίζεται από την εφαρμογή  του «σχεδίου Περικλής». Σύμφωνα με 
αυτό, οι εκλογές θα αποτελούσαν επιχείρηση κατά του κομμουνισμού και έτσι, ένα 
σαρωτικό κύμα τρομοκρατίας από τα αστυνομικά και παρακρατικά όργανα ξεσπά.34

 

Οι βιαιότητες είχαν ως αποτέλεσμα την επικράτηση της ΕΡΕ με απόλυτη 
πλειοψηφία (50,8%). Ο Γεώργιος Παπανδρέου και ο Σοφοκλής Βενιζέλος, οι αρχηγοί 
της Ένωσης Κέντρου, που αναδείχθηκε δεύτερη δύναμη στις εκλογές, χαρακτήρισαν 
το αποτέλεσμα των εκλογών ως προϊόν βίας και νοθείας. Η κατάσταση οξύνεται 
περισσότερο όταν ο Παπανδρέου αρνείται να αναγνωρίσει τη νομιμότητα της 
κυβέρνησης και κηρύττει τον «Ανένδοτο αγώνα» εναντίον της ΕΡΕ, τον οποίο θα 
στηρίξει η Αριστερά.35

 Οι εκλογές του 1961 αποτέλεσαν εξέχον πολιτικό γεγονός για 
την ιστορία της χώρας, αφού πυροδότησαν σημαντικές εξελίξεις. Κατά τον 
Παρασκευόπουλο «ο βιασμός της θελήσεως του εκλογικού σώματος […]  και η 
άρνηση των κομμάτων της αντιπολιτεύσεως να δεχθούν ως γνήσιο και νόμιμο το 
εκλογικό αποτέλεσμα δημιούργησε πολιτικό αδιέξοδο στη χώρα. Οι έντονες 
κινητοποιήσεις των λαϊκών στρωμάτων […] άρχισαν να πυκνώνουν και να 
μαζικοποιούνται».36

  

Ακολουθούν δυο χρόνια μαζικών και δυναμικών κινητοποιήσεων, οι οποίες 
κατέληγαν σε βίαιες συγκρούσεις με την αστυνομία. Πρωτεργάτες των αντιδράσεων 
ήταν οι φοιτητές, που απαιτούσαν όχι μόνο τη βελτίωση των όρων σπουδής αλλά 
και των ευρύτερο εκδημοκρατισμό της κοινωνίας. Η κατάσταση στο πανεπιστήμιο 
αλλάζει: οι ΕΚΟΦίτες χάνουν τους φοιτητικούς συλλόγους, οι οποίοι περνούν στα 
χέρια των δημοκρατικών φοιτητών.37

 Η συνεχιζόμενη, εντούτοις, εισβολή της 
αστυνομίας στους πανεπιστημιακούς χώρους οδηγεί στις κινητοποιήσεις με 
σύνθημα το 1 – 1 – 4 και στις μεγαλειώδεις διαδηλώσεις με τις οποίες οι φοιτητές 
                                                                                                                                                                      

εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, «αντιδραστική και αντιλαϊκή στην ουσία […] άφησε άλυτα τα 
προβλήματα της νεοελληνικής Παιδείας και προκάλεσε τις γνωστές συγκλονιστικές απεργίες», κατά 
τον Σωτηρίου. Βλ. Κ. Σωτηρίου, «Η παιδεία μας στα τελευταία πενήντα χρόνια», Εκπαιδευτική 
μεταρρύθμιση. Συζητήσεις, κρίσεις, απόψεις  1956 – 1965, Αθήνα (Προοδευτική Παιδεία) 1966, σ. 19, 
21 · Δημ. Γληνός, «Δημοκρατία και Παιδεία. Το εκπαιδευτικό μας πρόβλημα», ό.π., σ. 27 – 28 · Ρόζα 
Ιμβριώτη, «Ανασυγκρότησις και παιδεία»,  ό.π., σ. 92 ˙ Τάσος Τρίκκας, ό.π., τομ. Α’,  σ. 621 ˙ Στέφανος 
Πεσμαζόγλου, «Η αλλαγή φρουράς. Πρώτη περίοδος: 1960 – 1967», Σύγχρονα Θέματα, τχ. 18 
(Σεπτέμβριος 1983), σ. 18 – 31. 
32

 Καίτη Τοπάλη, «Το φοιτητικό κίνημα 1956 – 67 και η εθνική ανεξαρτησία», ό.π., σ. 6. 
33

 Στις εκλογές του Οκτωβρίου 1961 συμμετέχει για πρώτη φορά η Ένωση Κέντρου, υπό την αρχηγία 
του Γεωργίου Παπανδρέου και του Σοφοκλή Βενιζέλου. Η ΕΚ συγκέντρωσε στους κόλπους της όλους 
τους μη αριστερούς πολιτικούς που δεν μπόρεσαν ή δεν θέλησαν να συνεργαστούν με την ΕΡΕ, αλλά 
και ένα τμήμα της εαμογενούς αριστεράς με επικεφαλής τον Ηλία Τσιριμώκο. Βλ. Κώστας Κωστής, 
ό.π.,  σ. 751. 
34

 Γιάννης Παπαδημητρίου, ό.π.,  σ. 81. 
Το σχέδιο, που αποκαλύπτει ο Γ. Παπανδρέου ως πρωθυπουργός στη Βουλή στις 23 

Φεβρουαρίου 1965, είχε ως στόχο τον περιορισμό των ποσοστών της ΕΔΑ. Βλ. Σπύρος Λιναρδάτος, 
ό.π., τόμ. Δ’, σ. 136. 
35

 Κώστας Κωστής, ό.π., σ. 752 ˙ Γιάννης Παπαδημητρίου, ό.π.,  σ. 92. 
36

 Πότης Παρασκευόπουλος, ό.π., σ. 26. 
37

 Τάσος Τρίκκας, ό.π.,  τομ. Β’, σ. 920. 
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ζητούν την αύξηση του παρεχόμενου για την εκπαίδευση κονδυλίου στο 15%.
38

 Οι 
κινητοποιήσεις αυτές ενισχύονται και από την ίδια την αναπτυξιακή πορεία της 
Ελλάδας. Μέχρι το 1960, η χώρα φέρει όλα τα γνωρίσματα της προπολεμικής 
περιόδου: είναι υπανάπτυκτη, χωρίς βαριά βιομηχανία, με φεουδαρχικά κατάλοιπα 
και χωρίς ανεπτυγμένη εσωτερική αγορά. Από το 1961 και εξής, όμως, αρχίζει να 
αποκτά χαρακτηριστικά δυτικοευρωπαϊκού τύπου και να προσεγγίζει το πρότυπο 
μιας βιομηχανικής καταναλωτικής κοινωνίας. Ως άμεση συνέπεια έρχεται η 
ανάπτυξη του τουρισμού, η ενίσχυση των έργων υποδομής και η αύξηση των 
μορφωτικών απαιτήσεων.39

 Η καπιταλιστική ανάπτυξη προκαλεί έντονη 
κινητικότητα στους κόλπους της κοινωνίας: η μεσαία τάξη διευρύνεται και η 
μεταπήδηση από το ένα κοινωνικό στρώμα στο άλλο καθίσταται πλέον εφικτή.40

 Η 
οικονομική ανάπτυξη εγείρει το αίτημα για συμμετοχή στη γενική ευημερία 
περισσότερων, αίτημα που αναδεικνύεται σε μείζον αξιακό ζήτημα της ιδεολογικής 
τοποθέτησης της Αριστεράς.41

 Γίνεται πλέον αντιληπτό πως η βελτίωση των όρων 
της ζωής μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω της εκπαίδευσης, γεγονός που βρίσκει 
έρεισμα στη νεολαία, η οποία απαιτεί την αναβάθμισή της. 

Η πολιτική του «Ανένδοτου» έφερε αποτέλεσμα. Στις επόμενες εκλογές, τον 
Νοέμβριο του 1963, η Ένωση Κέντρου ήρθε πρώτο κόμμα με 42,4%, η ΕΡΕ 
ακολούθησε με 39,4% και η ΕΔΑ έλαβε το 14,3% των ψήφων.42

 Ο βασιλιάς ανέθεσε 
στον Γεώργιο Παπανδρέου την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, η οποία πήρε 
ψήφο εμπιστοσύνης με την υποστήριξη της ΕΔΑ.43

 Ο Παπανδρέου δεν αποδέχτηκε 
τη στήριξη της Αριστεράς και παραιτήθηκε τον Δεκέμβριο του 1963. Προσωρινή 
κυβέρνηση σχηματίζει ο υποδιοικητής της Εθνικής Τράπεζας Ι. Παρασκευόπουλος, 
μέχρι τις εκλογές του Φεβρουαρίου 1964 που ανέδειξαν νικητή τον Γεώργιο 

Παπανδρέου και την Ένωση Κέντρου.44
  Η νίκη του Γ. Παπανδρέου οδήγησε στην 

                                                           
38

 Κατερίνα Σαιν – Μαρτέν, Λαμπράκηδες. Ιστορία μιας γενιάς, μετάφραση: Χαρά Ντάλη, Αθήνα 
(Πολύτυπο) 1983, σ. 30 – 31. 

Η ΕΔΑ στηρίζει διαρκώς τον αγώνα των φοιτητών. Στο Β’ Συνέδριο του Κόμματος (8 – 15 

Δεκεμβρίου 1962), οι εισηγητές θα τονίσουν τη σπουδαιότητα των διεκδικήσεων και θα προτείνουν 
τη διεύρυνση της Ν. ΕΔΑ προκειμένου το αίτημα της δημοκρατικής αλλαγής να διαχυθεί σε όλη την 
κοινωνία. Βλ. Το Β’ Πανελλαδικό Συνέδριο της ΕΔΑ (8 – 15 Δεκεμβρίου 1962). Τα επίσημα κείμενα, 

Αθήνα (Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά) 1963, σ. 123, 175.  
39

 Κατερίνα Λαμπρινού, ό.π., σ. 276, 335. 
40

 Τάσος Τρίκκας, ό.π., τομ. Α’, σ. 721. 
41

 Κατερίνα Λαμπρινού, ό.π., σ. 336. 
 Η χαμηλή στάθμη της οικονομικής ανάπτυξης υπαγορεύει την ανάγκη της «επιστημονικής 
πολιτικής». Στη δεκαετία του ’50 συντελούνται τα πρώτα, δειλά, βήματα του επιστημονικού 
εκσυγχρονισμού με την ίδρυση νέων ερευνητικών θεσμών στις οικονομικές και κοινωνικές 
επιστήμες, τα οποία πολλαπλασιάζονται στη δεκαετία του ’60. Για την ΕΔΑ, τα επιστημονικά 
συνέδρια και όσα διεξάγονται από επαγγελματικά σωματεία συνιστούν μια νέα δυναμική 
κομματικής παρέμβασης και διάχυσης απόψεων. Ο τύπος της περιόδου, και μάλιστα η 
Πανσπουδαστική, παρουσιάζει εκτενώς όλα αυτά τα συνέδρια, αποτυπώνοντας έτσι εύγλωττα τις 
νέες αναζητήσεις στους κόλπους της αριστερής ελληνικής νεολαίας. Βλ. Κατερίνα Λαμπρινού, ό.π., σ. 
342, 344, 354, 349. 
42

 Κώστας Κωστής, ό.π., σ. 766. 
43

 Η απόφαση αυτή αποτέλεσε κίνηση στρατηγικής εκ μέρους της Αριστεράς προκειμένου να 
αποφευχθεί το ενδεχόμενο συνεργασίας Ε.Κ. και ΕΡΕ. Βλ. Πότης Παρασκευόπουλος, ό.π., σ. 28. 
44

 Γιάννης Παπαδημητρίου, ό.π.,  σ. 121. 
Η Ένωση Κέντρου πήρε το 52,7% των ψήφων και η ΕΡΕ μόλις το 35,2%. Η Αριστερά ήρθε 

τρίτη δύναμη με 11,8%. Ο περιορισμός των δυνάμεων της Αριστεράς στις εκλογές του 1963 και του 
1964 υπέρ της ΕΚ αποτέλεσε μια «υπολογισμένη πολιτική πράξη», κατά τη διατύπωση του Πότη 
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ικανοποίηση πολλών αιτημάτων του φοιτητικού κινήματος, τα οποία παρέμεναν 
ανεκπλήρωτα από τις αρχές της δεκαετίας του ’50.

45
 Παράλληλα, η κυβέρνηση 

επιχειρεί μια νέα εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, η οποία γίνεται αποδεκτή με θέρμη 
από τους φοιτητές, σε αντίθεση με εκείνη που είχε επιχειρήσει ο Καραμανλής στο 
τέλος του ’50.

46
 Λίγο πριν τη διεξαγωγή των επόμενων εκλογών, θα ξεσπάσουν νέες 

κοινωνικές αναταραχές με αφορμή τη δολοφονία του συνεργαζόμενου βουλευτή με 
την ΕΔΑ και ηγέτη του κινήματος για την Ειρήνη, Γρηγόρη Λαμπράκη από το 
παρακράτος στις 22 Μαΐου 1963. Οι νέοι άμεσα αντιδρούν και συγκροτούν ένα 
κίνημα στο οποίο δίνουν το όνομά του.47

 Η Νεολαία Λαμπράκη, που αποτελεί στην 
ουσία μια πολιτική και πολιτιστική οργάνωση, μετέβαλε τις κοινωνικές ισορροπίες, 
καθόρισε σε σημαντικό βαθμό τον τρόπο της κοινωνικής αντίδρασης και συνέβαλε 
καίρια στην πολιτιστική αναγέννηση της δεκαετίας του ’60.

48
 

                                                                                                                                                                      

Παρασκευόπουλου, η οποία είχε ως στόχο τη μείωση των ποσοστών της Δεξιάς και δεν μείωσε την 
επιρροή της Αριστεράς στις λαϊκές μάζες. Η ΕΔΑ στην εκλογική αναμέτρηση του Φεβρουαρίου 
αποφάσισε να ενισχύσει περιθωριακά, σε περιοχές που η ίδια είχε εξαιρετικά χαμηλό ποσοστό 
ψήφων, υπερψηφίζοντας υποψηφίους του κέντρου σε 25 από τις 55 περιφέρεις, κάτι που δεν είχε 
κάνει στις εκλογές του Νοεμβρίου. Βλ. Πότης Παρασκευόπουλος, ό.π., σ. 41 ˙ Κατερίνα Λαμπρινού, 
ό.π.,  σ. 157 ˙ Κώστας Κωστής, ό.π., σ. 767. 
45

 Καίτη Τοπάλη, «Το φοιτητικό κίνημα 1956 – 67 και η εθνική ανεξαρτησία», ό.π., σ. 17. 
46

 Κατερίνα Λαμπρινού, ό.π., σ. 337 – 338. 
47

 Κατερίνα Σαιν – Μαρτέν, ό.π., σ. 17. 
Η ιδρυματική διακήρυξη της «Δημοκρατικής Κίνησης Νέων Γρηγόρης Λαμπράκης» (ΔΚΝΓΛ) 

δημοσιεύεται στις εφημερίδες στις 8 Ιουνίου 1963 και υπογράφεται από τριάντα πολιτικές και 
καλλιτεχνικές προσωπικότητες, με επικεφαλής τον Μίκη Θεοδωράκη. Λίγο αργότερα, το 1964,  

ιδρύεται η Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη (ΔΝΛ), η οποία προήλθε από τη συγχώνευση της 
Δημοκρατικής Κίνησης Νέων Γρηγόρης Λαμπράκης (ΔΚΝΓΛ) με την Νεολαία της ΕΔΑ (Ν.ΕΔΑ) και 
αποτελεί κομβικό σταθμό στην πορεία του φοιτητικού κινήματος. Βλ. Κατερίνα Σαιν – Μαρτέν, ό.π., 
σ. 48 ˙ Τάσος Τρίκκας, ό.π., τομ. Β’, σ. 1121. 
48

 Κατά τον Μίκη Θεοδωράκη, τον κύριο εκφραστή του κινήματος αυτού, το κύριο της ΔΝΛ 
αποτελούνταν από το κομμάτι εκείνο της νεολαίας που «γεννήθηκε μέσα στην Κατοχή. Μεγάλωσε 
μέσα στις φλόγες του εμφυλίου πολέμου. Ανδρώθηκε μέσα στον καραμανλικό μεσαίωνα». Τα 
χαρακτηριστικά αυτά προσέδωσαν στους Λαμπράκηδες την ιδιαίτερη φυσιογνωμία τους. Γι’ αυτούς, 
«τα πάντα είναι πολιτικά» και η αρχή αυτή συνεπάγεται την αυξημένη βαρύτητα που προσδόθηκε 
στις πολιτιστικές και κοινωνικές δραστηριότητες. Με σύνθημα το «πολεμάμε και τραγουδάμε», που 
το δανείστηκαν από την ΕΠΟΝ, οι Λαμπράκηδες προωθούν την καλλιτεχνική αναγέννηση ενάντια 
στην πνευματική εξάρτηση της χώρας που είναι εξίσου βαθιά με την υλική και επιδιώκει με τον 
τρόπο αυτό να πλησιάσει τους νέους.  

Αναγκαίος όρος αυτής της πολιτισμικής αναγέννησης είναι η επαφή με τον λαό, και ο 
πρωτοπόρος καλλιτέχνης οφείλει να απευθύνεται σ’ αυτόν. Αυτή η αντίληψη βρίσκει έρεισμα στην 
εκδοχή του έντεχνου – λαϊκού, όπως την προωθεί ο Μίκης Θεοδωράκης. Με κύριο στόχο την 
ανάδειξη της ελληνικής λαϊκής παράδοσης, ο Θεοδωράκης επιχειρεί την οικείωση του κοινού με την 
«υψηλή» ποίηση και την ανάδυση ενός νέου τρόπου επικοινωνίας μεταξύ κοινού και καλλιτέχνη. 
Βασικό μέσο για την αναγέννηση της λαϊκής τέχνης αποτελεί το λαϊκό τραγούδι. Τα τραγούδια του 
Θεοδωράκη λογοκρίνονται, απαγορεύονται και κυνηγιούνται από την αστυνομία, αφού μιλούν για 
θέματα απαγορευμένα, κουβαλάνε ένα μήνυμα, φέρουν μια συγκεκριμένη ιδεολογία. Ελκύουν, γι’ 
αυτό το λόγο, τους νέους που ενδιαφέρονται για την πολιτική και επιδιώκουν να κατανοήσουν την 
ιστορία τους, αφού τους βοηθούν να ανακαλύψουν το παρελθόν.  

Για τον Μίκη Θεοδωράκη, η στροφή προς την παράδοση συνιστά το αντίδοτο στον 
αμερικανικό τρόπο ζωής που «απομονώνει τη Νεολαία από το κοινωνικό περιβάλλον της». Την ίδια 
άποψη θα εκφράσει και ο Ηλίας Ηλιού στην αναγόρευσή του στη Βουλή το 1965, στην οποία τονίζει 
ότι η ΔΝΛ: «απηλευθέρωσε τους νέους από […] τον αμερικανικόν τρόπον ζωής και τους έφερεν εις 
επαφήν με το καλόν βιβλίον, με την καλήν μουσικήν, την φυσικήν ζωήν, τα σπόρ, την φυσιολατρίαν 
και τας εκδρομάς». Εξάλλου, σε όλα τα κείμενα της Νεολαίας ΕΔΑ αποδίδεται ιδιαίτερο βάρος στην 
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Τον Μάρτιο του 1964 ο βασιλιάς Παύλος πεθαίνει και τον διαδέχεται ο 
Κωνσταντίνος.49

 Με αφορμή την άρνηση του τελευταίου να επιτρέψει στον 
Παπανδρέου να αναλάβει προσωπικά το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ξεσπά νέα 
κρίση, που έμεινε γνωστή ως «Ιουλιανά». Ο Παπανδρέου παραιτείται και ο βασιλιάς 
αναθέτει πραξικοπηματικά την πρωθυπουργία στον Γ. Αθανάσιο – Νόβα. Δυο μήνες 
μετά το ανακτορικό πραξικόπημα, τον Σεπτέμβριο του 1965, ο Στέφανος 
Στεφανόπουλος, με τη στήριξη της ΕΡΕ και κάποιων αποστατών βουλευτών από την 
Ένωση Κέντρου, κατάφερε να σχηματίσει κυβέρνηση («κυβέρνηση των 
αποστατών») που έμεινε στην εξουσία μέχρι τα τέλη του 1966.50

 Ο Στεφανόπουλος 
παραιτείται τον Δεκέμβριο του 1966 και ο βασιλιάς αναθέτει στον Παναγιώτη 
Κανελλόπουλο να σχηματίσει κυβέρνηση προκειμένου να κάνει εκλογές.51

  Οι νέες 
εκλογές προκηρύσσονται για τον Μάρτιο του 1967, αλλά δεν έγιναν ποτέ. Τη νύχτα 
της 21ης

 Απριλίου πραγματοποιείται στρατιωτικό πραξικόπημα και καταλύεται η 
δημοκρατία.52

 Οι πολιτικές δυνάμεις της χώρας στο σύνολο τους δεν μπόρεσαν να 
διαχειριστούν σωστά την κατάσταση. Παρότι, «το κίνημα των συνταγματαρχών δεν 
ήταν κεραυνός εν αιθρία στον πολιτικό ορίζοντα τα Ελλάδας»53, κατά τη διατύπωση 
του Παρασκευόπουλου, καμία από τις δημοκρατικές δυνάμεις δεν κατάφερε να το 
σταματήσει. 

                                                                                                                                                                      

καταπολέμηση του αμερικανικού τρόπου ζωής, μέσω της διάδοσης του «εθνικο-λαϊκού τρόπου 
ζωής» και της στροφής στην εθνική παράδοση και την ελληνική κουλτούρα, προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί το παγκόσμιο φαινόμενο της «συντριπτική[ς] πολιτιστική[ς] ηγεμονία[ς] των ΗΠΑ 
στον τομέα της λαϊκής κουλτούρας και τον τρόπο ζωής», κατά τη διατύπωση του Eric Hobsbawn. Βλ. 
Μίκης Θεοδωράκης, Λαμπράκηδες: Ποιοι είμαστε, τι θέλουμε, γιατί μας πολεμούν, Αθήνα (Ελληνικά 
Γράμματα) 2003, σ. 23 – 25, 50 ˙ Κατερίνα Λαμπρινού, ό.π., σ. 472, 478 – 480,  481 – 482 ˙ Κατερίνα 
Σαιν – Μαρτέν, ό.π., σ. 93 – 98, 101 – 107, 110 – 119,  132 ˙ Eric Hobsbawn, Η εποχή των άκρων. Ο 
σύντομος εικοστός αιώνας 1914 – 1991, μετάφραση: Βασίλης Καπετανγιάννης, Αθήνα (Θεμέλιο) 
2003, σ. 419 ˙ Ηλίας Ηλιού, Η κρίση εξουσίας. Από το ‘θρίαμβο’ της Δημοκρατίας στο Ιουλιανό 
Πραξικόπημα, χ.τ. (Θεμέλιο) [1966], σ. 83 ˙ Γιώργος Κιούσης, Βάσω Διονυσοπούλου, «’Για να πάρουν 
τα όνειρα εκδίκηση…’», Ελευθεροτυπία (12 Φεβρουαρίου 2005), σ. 55 – 57. 
49

 Γιάννης Παπαδημητρίου, ό.π.,  σ. 126. 
50

 Κώστας Κωστής, ό.π.,  σ. 773 – 774. 

Στις προσπάθειες του βασιλιά να εξασφαλίσει κοινοβουλευτική στήριξη για την «κυβέρνηση 
των αποστατών», τα κόμματα της Ε.Κ. και της αριστεράς αντέδρασαν άμεσα με την οργάνωση 
μαζικών λαϊκών κινητοποιήσεων, οι οποίες ήταν συχνά βίαιες. Τα Ιουλιανά, όπως αυτές 
ονομάστηκαν, αποτέλεσαν την έκφραση της λαϊκής επιθυμίας να υπερασπίσει τις δημοκρατικές 
ελευθερίες και τη συνταγματική νομιμότητα. Ο βασιλιάς μη επιτυγχάνοντας να σχηματίσει 
κυβέρνηση αποστατών με κοινοβουλευτική στήριξη, οδηγήθηκε σε μια άλλη λύση: αναζήτησε ένα 
στέλεχος της ΕΚ, το οποίο δεν είχε προσχωρήσει στην κίνηση των αποστατών, προκειμένου να 
αναλάβει την πρωθυπουργία. Το πρόσωπο αυτό ήταν ο Στ. Στεφανόπουλος. Με την κυβέρνηση των 
αποστατών δημιουργείται μια νόθα πολιτική κατάσταση, καθώς δεν υπάρχει ουσιαστικά κυβέρνηση 
που να ασκεί την εξουσία. Η άσκηση της πολιτικής περνά σε παράγοντες εξωπολιτικούς με 
αποτέλεσμα να διευκολύνεται ο δρόμος για αντισυνταγματικές και αντικοινοβουλευτικές λύσεις. Βλ. 
Πότης Παρασκευόπουλος, ό.π., σ. 83 – 85, 88 – 89. 

Σχετικά με τα «Ιουλιανά», ενδιαφέρον παρουσιάζει και το ντοκυμαντέρ από την εκπομπή 
της ΕΡΤ «20 χρόνια επίκαιρα 1947 – 1967 20 επίκαιρα χρόνια» (1990), παρουσίαση: Ρένα 
Θεολογίδου, δημοσιογραφική έρευνα: Ελεωνόρα Ορφανίδου, σκηνοθετική επιμέλεια: Αχιλλέας 
Βογιατζής, αρχείο ΕΡΤ. Το ψηφιακό αρχείο κυκλοφορεί και διαδικτυακά στη διεύθυνση: 
https://archive.ert.gr/9246/ (επίσκεψη: 16/7/2019). 
51

 Γιάννης Παπαδημητρίου, ό.π.,  σ. 131. 
52

 Κώστας Κωστής, ό.π., σ. 776 ˙ Γιάννης Παπαδημητρίου, ό.π.,   σ. 133. 
53

 Πότης Παρασκευόπουλος, ό.π., σ. 7. 

https://archive.ert.gr/9246/
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Συνολικά, στις δυο αυτές δεκαετίες παρακολουθούμε έναν κόσμο να αλλάζει 
σε όλα τα επίπεδα: πολιτικά, κοινωνικά, πολιτιστικά. Οι αλλαγές που 
προετοιμάζονται αργά και σταθερά κατά τη δεκαετία του ’50, συντελούνται 
ολοκληρωτικά τα επόμενα χρόνια.54

 Η «καχεκτική δημοκρατία»55, όπως την 
χαρακτήρισε ο Ηλίας Νικολακόπουλος, χαρακτηρίζεται από μια «επιθετική 
πολιτιστική έκρηξη», που αποτελεί προϊόν ενός κοινού που λαχταρούσε να σπάσει 
τα δεσμά της διάχυτης (αυτο)λογοκρισίας.56

 Προνομιακός φορέας όλων αυτών των 
αλλαγών είναι η νεολαία, η οποία εισέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο ήδη από τη 
δεκαετία του ’50, και αποτελεί το όχημα μέσω του οποίου ολόκληρη η κοινωνία 
διεκδικεί πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα.57

 Βέβαια, η συλλογική δράση των 
φοιτητών επηρεάζεται από το ευρύτερο πολιτικό κλίμα των διώξεων της Αριστεράς 
και τη σταδιακή εγκαθίδρυση ενός αυταρχικού κράτους με κοινοβουλευτικό 

                                                           
54

 Για τον Τσουκαλά, η δεκαετία του ‘60 «σηματοδότησε πολλαπλή ‘ρήξη’ με το παρελθόν, άνοιξε το 
δρόμο προς ένα ανεξέλεγκτο μέλλον, σφράγισε πολλαπλά το ιστορικό γίγνεσθαι, αλλά δεν 
ολοκληρώθηκε, παρά μόνο μακροπροθέσμως, μέσα από σειρά απρόσμενων μεταχρονολογήσεων και 
μετασημασιολογήσεων». Βλ. Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, «Η δεκαετία του ’60: ‘σύντομη ή μακρά’;», Η 
‘σύντομη’ δεκαετία του ’60. Θεσμικό πλαίσιο, κομματικές στρατηγικές, κοινωνικές συγκρούσεις, 
πολιτισμικές διεργασίες, επιμέλεια: Άλκης Ρήγος, Σεραφείμ Ι. Σεφεριάδης, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, 
Αθήνα (Καστανιώτης) 2008, σ. 41. 
55

 Ο Νικολακόπουλος τη χαρακτηρίζει «καχεκτική» επειδή λήγει αιφνιδίως το 1967 με την επιβολή 
της Χούντας. Βλ. Ηλίας Νικολακόπουλος, Η καχεκτική δημοκρατία. Κόμματα και εκλογές, 1946 – 

1967, Αθήνα (Πατάκη) 2001. 
56

 Κωνσταντίνος Τσουκαλάς, «Η δεκαετία του ’60: ‘σύντομη ή μακρά’;», ό.π.,  σ. 42.  
57

 Το φοιτητικό κίνημα ανασυγκροτείται στη δεκαετία του ’50 και ακμάζει την επόμενη, 
διευρύνοντας τα αιτήματά του και κορυφώνοντας τη δράση του. Σχηματικά, στην περίοδο 1956 – 

1961, η διαμαρτυρία των φοιτητών περιστρέφεται γύρω από θέματα σπουδαστικού ενδιαφέροντος 
και γύρω από το Κυπριακό ζήτημα. Ακόμη, η προσπάθεια τους εστιάζει στην ανάγκη δημοκρατικής 
λειτουργίας των φοιτητικών συλλόγων, οι περισσότεροι εκ των οποίων θα αποκτήσουν το 1957 
νόμιμο καταστατικό. Από το 1962 το φοιτητικό κίνημα ενδυναμώνεται, γίνεται περισσότερο μαχητικό 
και πολιτικά πιο τολμηρό. Οι σπουδαστές διεκδικούν τώρα την αποκατάσταση της δημοκρατίας, την  
κατοχύρωση των ακαδημαϊκών ελευθεριών και του ασύλου, κάτι που θα διακοπεί βιαίως με την 
επιβολή της Δικτατορίας. Για την εξέλιξη του φοιτητικού κινήματος και της πολιτικής συγκρότησης 
των νέων, βλ. Ιωάννα Παπαθανασίου, με τη συνεργασία των: Πολίνα Ιορδανίδου, Άντα Κάπολα, 
Τάσος Σακελλαρόπουλος, Αγγελική Χριστοδούλου, Η νεολαία Λαμπράκη τη δεκαετία του 1960. 
Αρχειακές τεκμηριώσεις και αυτοβιογραφικές καταθέσεις, Αθήνα (Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής 
Νεολαίας, Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών Ε.Ι.Ε.) 2008, σ. 37 – 78 ˙ 
Αικατερίνη Τοπάλη, Φοιτητικά έντυπα 1956 – 1967. Καταγραφή. Περιεχόμενο και πολιτικός 
προσανατολισμός, διπλωματική εργασία, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Σχολή Ανθρωπιστικών 
Επιστημών, Αθήνα 2012, σ. 73 – 102 ˙ Σύλλα Ζήλια, Αλέκου Ιερεμία, Χρήστου Καρατζά, Ιστορία του 
φοιτητικού μας κινήματος, Αθήνα (Νέο Φοιτητικό Κίνημα) 1975, σ. 51 -107 ˙ Χρήστος Λάζος, Ελληνικό 
Φοιτητικό Κίνημα 1821 -1973, Αθήνα (Γνώση) 1987, σ. 315 – 352 ˙ Γιώργος Γιάνναρης, Φοιτητικά 
Κινήματα & Ελληνική Παιδεία, τομ. Β’, Αθήνα (Το Ποντίκι) 1993, σ. 149 – 244 ˙ «Οι αγώνες του 
Φοιτητικού μας Κινήματος από το 1956 μέχρι την ίδρυση της Ε.Φ.Ε.Ε», επιμέλεια: Γιάννης 
Παπουτσάνης, Η Αυγή (16 Μαΐου 1976), σ. 6 και (18 Μαΐου 1976), σ. 6 ˙ Ανδρέας Λεντάκης, «Είμαστε 
μια τραγική γενιά», στο: «Μια γενιά… 1-1-4 Μια επανάσταση…», δημοσιογραφική έρευνα: Γιώργος 
Γάτος, Τα Νέα (2 Αυγούστου 1979), σ. 9 ˙ Θεόδωρος Πάγκαλος, «Εκφράσαμε το λαϊκό κίνημα», στο: 
«Μια γενιά… 1-1-4 Μια επανάσταση…», δημοσιογραφική έρευνα: Γιώργος Γάτος, Τα Νέα (2 

Αυγούστου 1979), σ. 9 ˙ Χριστόφορος Αργυρόπουλος, «Μένει μεγάλη ελπίδα…», στο: «Μια γενιά… 1-

1-4 Μια επανάσταση…», δημοσιογραφική έρευνα: Γιώργος Γάτος, Τα Νέα (2 Αυγούστου 1979), σ. 9 ˙ 
«Το φοιτητικό κίνημα στις παραμονές του απριλιανού πραξικοπήματος», Αυγή (23 Απριλίου 1978), σ. 
8 ˙ Λ. Γ., «Το χρονικό του φοιτητικού κινήματος», Ελευθεροτυπία (16 Μαρτίου 1982), σ. 7 και (17 
Μαρτίου 1982), σ. 9. 
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μανδύα, γεγονός που καθιστά, ιδιαίτερα στα πρώτα μετεμφυλιακά χρόνια, σχεδόν 
αδύνατη την ανάπτυξη μαζικών πολιτικών αγώνων, αφού το κράτος ποινικοποιούσε 
ακόμη και την πιο στοιχειώδη συλλογική αντίδραση.58

 Τα πράγματα θα αλλάξουν 
κατά τη δεκαετία του ’60, που αποτελεί τη χρυσή εποχή του ελληνικού φοιτητικού 
κινήματος. Οι φοιτητές επαναστατούν τώρα πια ενάντια στις καθιερωμένες 
ιδεολογίες και τα παρωχημένα οικονομικο – κοινωνικά συστήματα, απαιτούν τον 
εκδημοκρατισμό της ελληνικής κοινωνίας και εισέρχονται στο διεθνές σκηνικό μέσω 
της συμμετοχής τους σε αντιαποικιακές πρωτοβουλίες και στο κίνημα ειρήνης. 59

 

Παράλληλα, όμως, προσπαθούν να ανταποκριθούν στο νέο πρότυπο ανθρώπου που 
αναφύεται και που καλείται να είναι ταυτόχρονα πολιτικά και πολιτιστικά ενεργός. 

                                                           
58

 Νίκος Σεντερδάκις, «Η διαδρομή του φοιτητικού κινήματος στη μετεμφυλιακή Ελλάδα», Η 
ελληνική νεολαία στον 20ο

 αιώνα. Πολιτικές διαδρομές, κοινωνικές πρακτικές και πολιτιστικές 
εκφράσεις, επιμέλεια: Βαγγέλης Καραμανωλάκης, Εύη Ολυμπίτου, Ιωάννα Παπαθανασίου, Αθήνα 
(Θεμέλιο) 2010, σ. 161 ˙ Μιχάλης Π. Λυμπεράτος, «Νεανικοί αγώνες στις απαρχές της μετεμφυλιακής 
περιόδου (1950 – 1953)», ό.π., σ. 76. 
59

 Καίτη Τοπάλη, «Το φοιτητικό κίνημα 1956 – 67 και η εθνική ανεξαρτησία», ό.π., σ. 5 ˙ Κατερίνα 
Λαμπρινού, ό.π., σ. 448 – 449. 

Η ειρήνη, κατά τη δεκαετία του ’50, αποτελεί κυρίως υπόθεση της αριστεράς, η οποία 
επιχειρεί να συσπειρώσει με αυτό το πρόταγμα στο κίνημα πατριώτες, ειρηνιστές, νέους, ακόμη και 
ιερωμένους. Στη δεκαετία του ’60, όταν η πολιτιστική επανάσταση διαπερνά τον πλανήτη, η ειρήνη 
αποτελεί ένα σύνθημα που λαμβάνει ποικίλο χαρακτήρα σε όλο τον κόσμο. Στο πλαίσιο αυτό, 
σημαντική είναι η εμφάνιση, τον Μάρτιο του 1962, μιας νέας φοιτητικής ομάδας με το όνομα 
«Σύνδεσμος νέων δια τον πυρηνικόν αφοπλισμόν ‘BERTRAND RUSSEL», που αποτελεί συνέχεια του 
κινήματος του Άγγλου φιλοσόφου. Ο Σύνδεσμος αυτός, μολονότι στελεχώνεται από ΕΔΑίτες, συνιστά 
την πρώτη οργάνωση που δεν καθοδηγείται στενά από κάποιο κόμμα και παραμένει ανεξάρτητη. Η 
οργάνωση αγωνίζεται για την (παγκόσμια) ειρήνη, τον αφοπλισμό και εναντίον των ξένων 
στρατιωτικών βάσεων στην Ελλάδα – για τα σημαντικότερα δηλαδή ζητήματα της περιόδου – και 
συγκεντρώνει πλήθος νέων. Βλ. Καίτη Τοπάλη, «Το φοιτητικό κίνημα 1956 – 67 και η εθνική 
ανεξαρτησία», ό.π., σ. 30 – 31 ˙ Κατερίνα Σαιν – Μαρτέν, ό.π., σ. 38 – 39. 
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Κεφάλαιο Β’:  Ο χαρακτήρας της  Πανσπουδαστικής  

 

Η άδεια έκδοσης. Η Πανσπουδαστική γεννιέται 
 

 

 

«Βασίλειον της Ελλάδας                            Εν Αθήναις τη 12 Μαΐου 1956 

Προεδρία Κυβερνήσεως 

Γενική Διεύθυνσις Τύπου […] 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΣ 

Έχοντες υπόψη τας διατάξεις α) του από 25 Οκτωβρίου 1951 Β. 
Διατάγματος, β) του άρθρου 29 του Γ’ Ψηφίσματος, ως τούτο 
συνεπληρώθη μεταγενεστέρως, γ) του Νόμου 982/49 και την από 11 
Μαϊου 1956 γνωμοδότησιν της Ειδικής Επιτροπής 

Α π ο φ α σ ί ζ ο μ ε ν 

χορηγούμεν εις τον Βασίλειον Γρηγ. Μαντέλην άδειαν εκδόσεων εν 
Αθήναις δεκαπενθημέρου εφημερίδος υπό τον τίτλον 
ΠΑΝΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ και με υπεύθυνον συντάκτην τον ίδιον. […]»60

 

 

 

Στις 12 Μαΐου 1956 χορηγείται στον Βασίλη Μαντέλη η άδεια έκδοσης της 
Πανσπουδαστικής. Το πρώτο φύλλο της εφημερίδας κυκλοφορεί  λίγες μέρες 
αργότερα, στις 31 Μαΐου 1956. Μέχρι τον Απρίλιο του 196761, όταν η εφημερίδα 
σταματήσει την κυκλοφορία της, θα τυπωθούν συνολικά πενήντα τρία (53) φύλλα.  

Η Πανσπουδαστική αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα φοιτητικά έντυπα 
που κυκλοφόρησαν στην Ελλάδα την περίοδο αυτή, το οποίο στην ενδεκαετή 
πορεία του μπόρεσε να επηρεάσει και να διαμορφώσει την πολιτική ταυτότητα και 
την πολιτισμική συγκρότηση της σπουδάζουσας νεολαίας. Γνώρισε μεγάλη ακμή και 
στηρίχθηκε εμπράκτως από τους φοιτητές, στους οποίους εξάλλου απευθυνόταν. 
 

 «Το μανιφέστο της ύπαρξης μας» 

 

Πρόθεση των συντακτών είναι η δεκαπενθήμερη κυκλοφορία μιας εφημερίδας με 
σπουδαστικό και συνδικαλιστικό62

 κυρίως περιεχόμενο, η οποία θα προέβαλε με 

                                                           
60

 Απόφαση χορήγησης άδειας έκδοσης της εφημερίδας Πανσπουδαστικής. Αρχείο ΕΜΙΑΝ, Συλλογή 
Γιώργου Χατζόπουλου. 
61

 Το τελευταίο φύλλο (53) κυκλοφορεί με την ένδειξη «Ιανουάριος 1967». Στην κυκλοφορία, όμως, 
δίνεται τον Απρίλιο του ίδιου έτους. Η σύγχυση των ημερολογιακών εγγραφών οφείλεται στις 
ιστορικές συγκυρίες και στις δύσκολες πολιτικές εξελίξεις της περιόδου. Η Χρύσα Προκοπάκη, σε 
τηλεφωνική μας συνομιλία, εξέφρασε την εικασία ότι η σύγχυση αυτή οφείλεται στην επιβολή της 
στρατιωτικής δικτατορίας. Το τεύχος, κατά την ίδια, ήταν έτοιμο να τυπωθεί τον Ιανουάριο, όμως οι 
εξελίξεις καθυστέρησαν την κυκλοφορία του. 
62

 Παρ’ ότι ο συνδικαλιστικός χαρακτήρας της εφημερίδας είναι πρόδηλος, η μοναδική σαφής 
αναφορά σ’ αυτόν εκ μέρους της συντακτικής επιτροπής γίνεται στο φύλλο 3: «Η ‘ΠΑΝΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ’ 
είναι συνδικαλιστικό όργανο που αγωνίζεται για την επίλυση των Σπουδαστικών Ζητημάτων.». Βλ. 
Πανσπουδαστική, φ. 3 (4 Δεκεμβρίου 1956), σ. 3.  
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συνέπεια και μαχητικότητα τα προβλήματα της σπουδάζουσας νεολαίας. Η 
συντακτική επιτροπή συστήνει στο κοινό το νέο έντυπο και καθορίζει τους στόχους 
της στο άρθρο «Ξεκίνημα» που δημοσιεύεται στο πρώτο φύλλο. Το κείμενο αυτό, 
αποτελεί, κατά τη διατύπωση των συντακτών, «το μανιφέστο της υπάρξεως μας» - 

έκφραση ενδεικτική της μαχητικότητάς του. 
Από την πρώτη κιόλας πρόταση δηλώνεται το κοινό στο οποίο απευθύνεται 

η εφημερίδα – στους νέους – και σημειώνεται η πρόθεση της συντακτικής 
επιτροπής να ενσκήψει στα ουσιώδη προβλήματα των νέων όσο το δυνατόν πιο 
αντικειμενικά: 

 

 «Έχοντας επίγνωση της αποστολής μας, με ιδανικόν την συνείδησιν 
του προορισμού μας – χωρίς μεγάλους λόγους και τυπικότητες – και, 
ανοίγοντας την καρδιά μας βάζουμε προμετωπίδα τους πόθους μας 
τους σημερινούς και τις επιδιώξεις μας για το μέλλον, για τη ζωή, και 
γράφουμε το μανιφέστο της υπάρξεως μας, στην πρώτην αυτή 
εξόρμησιν μας. […] Πλησιάζοντας περισσότερο τα πράγματα, με 
ερευνητικότητα και αμεροληψίαν ας προσπαθήσουμε να ιδούμε το 
ζήτημα εις τα ουσιώδη σημεία και κατά την κίνησίν του.»63

 

 

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των συντακτών τίθενται τα «ανυπέρβλητα 
εμπόδια, που συναντά, και τα πλήγματα που δέχεται η νέα γενεά στον αγώνα της, 
δια την ανοδικήν εξέλιξίν τη και την κοινωνική – επαγγελματική τοποθέτησίν της»64

: 

οι όροι φοίτησης, οι τιμές των διδάκτρων και των επιστημονικών συγγραμμάτων, το 
συσσίτιο, η νοσοκομειακή και υγειονομική περίθαλψη, η στέγαση, η ψυχαγωγία και 
η αθλητική δραστηριότητα, οι συγκοινωνίες, οι θερινές κατασκηνώσεις, η  
οργάνωση των βιβλιοθηκών, των γυμναστηρίων, των λεσχών, των συλλόγων και, 
τέλος, οι φοιτητικές υποτροφίες.  

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι από τις δηλώσεις αυτές απουσιάζει 
παντελώς η πολιτιστική κατεύθυνση. Πουθενά δεν τονίζεται με κάποιο τρόπο – 

έμμεσο ή άμεσο – η ανάγκη για την πνευματική καλλιέργεια της σπουδάζουσας 
νεολαίας και τα αιτήματα που προτάσσονται αφορούν κατά κύριο λόγο ζητήματα 
κοινωνικό – πολιτικά. Παρ’ όλα αυτά οι στόχοι του εντύπου θα διευρυνθούν τα 
επόμενα χρόνια.  

Η συντακτική επιτροπή θα δημοσιεύσει άλλες δυο προγραμματικές δηλώσεις: 
στο φύλλο 25, τον Δεκέμβριο του 1960 με αφορμή τα 5 χρόνια της κυκλοφορίας του 
εντύπου, και στο φύλλο 49, τον Ιανουάριο του 1966. Όλες αυτές οι δηλώσεις 
σηματοδοτούν και την έναρξη των νέων εκδοτικών φάσεων του εντύπου, όπως 
παρατηρεί η Καίτη Τοπάλη.65

 Οι συντάκτες καλούν πάντοτε τους αναγνώστες να 
στηρίζουν δυναμικά το έντυπο, δικαιολογούν τις καθυστερήσεις της κυκλοφορίας 
του και συνοψίζουν τα χαρακτηριστικά που αυτό θα αποκτήσει σε κάθε νέα 
περίοδο.66

 

                                                           
63

 «Ξεκίνημα», ό.π., Α’,  φ. 1 (31 Μαΐου 1956), σ. 1. 
64

 «Ξεκίνημα», ό.π., σ. 1. 
65

 Καίτη Τοπάλη, «Πανσπουδαστική», στο http://www.etmiet.com/el/content/panspoydastiki-1 

(επίσκεψη: 24/12/2018). 
66

 Στο φύλλο 25 η συντακτική επιτροπή σημειώνει με σαφήνεια τα ανανεωμένα χαρακτηριστικά: 
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Στην πραγματικότητα η Πανσπουδαστική αποτέλεσε ένα συνδικαλιστικό 
όργανο το οποίο στηρίχθηκε από την ΕΔΑ και το παράνομο, τότε, ΚΚΕ 
ποικιλοτρόπως και διαβάστηκε κυρίως από αριστερούς φοιτητές. Το κόμμα όχι μόνο 
το χρηματοδοτούσε, αλλά επιχειρούσε και να ελέγχει την αρθρογραφία 
προκειμένου να εξασφαλίσει ότι αυτή θα βρίσκεται σε σύμπνοια με την κυρίαρχη 
αριστερή ιδεολογία. Ο Γιώργος Χατζόπουλος διευκρινίζει πως η σύνδεση του 
εντύπου με το κόμμα δεν αποτέλεσε ποτέ σχέση απόλυτης εξάρτησης: 

 

«Δεν μπορούμε να αρνηθούμε τον ρόλο του πολιτικού παράγοντα, και 
μάλιστα του παράνομου τότε ΚΚΕ, το οποίο στη νεολαία 
λειτουργούσε με την παράνομη ΕΠΟΝ, η οποία μένει σε λειτουργία 
μέχρι το 1958-1959 […]. Αλλά η ώθηση, η βασική κινητήρια δύναμη 
για τη συνομάδωση του κινήματος της νεολαίας, είναι τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζαμε τότε. […] Η βοήθεια του ΚΚΕ μπορεί κανείς να πει 
ότι είναι ηθική και τεχνική. Αισθανόμαστε, δηλαδή, πως έχουμε 
κάποια μετόπισθεν.»67

 

 

Πρακτικά, λοιπόν, η προσπάθεια της Πανσπουδαστικής παρουσιάζεται 
σχετικά αυτονομημένη από παράγοντες πολιτικούς και κοινωνικούς και η 
καθοδήγηση που επιχειρούσε να επιβάλλει το ΚΚΕ, η οποία περνούσε αναγκαστικά 
μέσα από τεθλασμένες και υπόγειες διαδρομές, αποκτούσε τελικά το χαρακτήρα 
της απλής επαφής. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα «οι συντάκτες […] από αρκετά νωρίς 
[να] απολαμβάνουν μια ελευθερία και [να] δημοσιεύουν ό,τι κρίνουν οι ίδιοι ως 
σημαντικό».68

 

                                                                                                                                                                      

«Με τη σημερινή μας έκδοση εγκαινιάζουμε μια νέα όσο και μόνιμη προσπάθεια. 
[…] Χαρακτηριστικά της νέας Πανσπουδαστικής θα είναι η ανακαινισμένη και 
συγχρονισμένη εμφάνιση, η ακόμα πλουσιώτερη, ποικίλη και επιμελημένη ύλη και 
η τακτικώτερη έκδοση.» 

 

Βλ. «Ζητήματα», ό.π., φ. 25 (8 Δεκεμβρίου 1960), σ. 1. 
Οι προγραμματικές δηλώσεις του φύλλου 49, που εγκαινιάζουν και την τελευταία περίοδο 

της ζωής του εντύπου, εστιάζουν κυρίως στην αύξηση της τιμής του εντύπου και στην μεγάλη ανάγκη 
να το στηρίξουν οικονομικά οι σπουδαστές: 

 

«Η καινούρια έκδοση της ‘Π’ δημιουργεί μια σειρά υποχρεώσεις. Για να 
μπορέσουμε να αποχτήσουμε ξανά τον τίτλο του καλύτερου φοιτητικού 
περιοδικού σε παγκόσμια κλίμακα, δε χρειάζεται μόνο η δικιά μας καλή θέληση 
και μια αδιάκοπη προσπάθεια βελτίωσης κι ανανέωσης ˙ χρειάζεται κι η βοήθεια 
όλου του σπουδαστικού κόσμου.» 

 

Βλ. Π, «Παρακολουθώντας την επικαιρότητα», ό.π., φ. 49 (Ιανουάριος 1966), σ. 3. 
Το ύφος των προγραμματικών δηλώσεων ποικίλει και αντανακλά τον νέο χαρακτήρα της 

κάθε περιόδου. Στα 1960, όταν το έντυπο κάνει τα πρώτα βήματα προς τη μεγάλη ακμή, η προσοχή 
στρέφεται στην απαραίτητη ανανέωση και βελτίωση του υλικού. Αντίθετα, η τελευταία περίοδος 
εγκαινιάζεται με τόνους περισσότερο ψυχρούς και οικονομικούς ˙ η Πανσπουδαστική σταδιακά χάνει 
τον βηματισμό της και οδηγείται προς το τέλος. 
67

 Μαρτυρία Γιώργου Χατζόπουλου στο «Πανσπουδαστική (1956 – 1967)», διαδραστικός δίσκος 
(DVD) αφιερωμένος στην εφημερίδα από την εκπομπή της ΕΤ1 «Παρασκήνιο» (20 Οκτωβρίου 1987), 
έρευνα: Τέλης Σαμαντάς, σκηνοθεσία: Δημήτρης Δημογεροντάκης, αρχείο ΕΡΤ. 
68

 Μαρτυρία Γιώργου Χατζόπουλου στο «Πανσπουδαστική (1956 – 1967)», ό.π. 
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Η ελευθερία αυτή έδωσε στο έντυπο τον πλουραλιστικό του χαρακτήρα και 
συνέβαλε αποφασιστικά στην ανάληψη πρωτοβουλιών. Οι συντάκτες, που  
αγωνίζονται ενάντια στο κράτος και το παρακράτος της δεξιάς, αλλά και ενάντια 
στις συγκεντρωτικές μεθόδους της αριστεράς, επιδιώκουν να αρθρώσουν ένα δικό 
τους λόγο και διεκδικούν ανεξαρτησία συνειδήσεως.69

 Αυτό, βέβαια, δε γίνεται 
πάντα δεκτό ασυζητητί από τον κομματικό μηχανισμό. Οι διαφωνίες και οι τριβές 
μεταξύ των μελών της συντακτικής επιτροπής και του κόμματος, που είναι 
«[άλλοτε] συγκυριακού χαρακτήρα […] και [άλλοτε] καθαρά ιδεολογικού 
χαρακτήρα»70, αφορούν ζητήματα πολιτικού και πολιτιστικού περιεχομένου και 
παρουσιάζουν με την πάροδο των ετών αυξομειώσεις.71

 Η σχετικά διαλλακτική 
στάση που κρατά το κόμμα στα πρώτα χρόνια κυκλοφορίας του εντύπου, 
μεταβάλλεται ριζικά στην τελευταία περίοδο κυκλοφορίας. Τα έτη αυτά 
χαρακτηρίζονται από την αποχώρηση τεσσάρων βασικών στελέχων της συντακτικής 
επιτροπής (Στέλιος Ράμφος, Χρύσα Προκοπάκη, Νικηφόρος Παπανδρέου, Γιάννης 
Καλιόρης) και τη συνακόλουθη πραξικοπηματική επέμβαση του κομματικού 

                                                           
69

 Μαρτυρία Γιάννη Καλιόρη ή Καλεώδη στο «Πανσπουδαστική (1956 – 1967)», ό.π. 
70

 Μαρτυρία Μανώλη Μυλωνάκη στο «Πανσπουδαστική (1956 – 1967)», ό.π. 
71

 Οι κομματικοί παράγοντες επεμβαίνουν συχνά, επιχειρούν να καθορίσουν το περιεχόμενο των 
άρθρων και να αποκλείσουν αυτά με τα οποία διαφωνούν. Επειδή, όμως «ο αριστερός λόγος δεν 
γινόταν ασυζητητί αποδεκτός στην Πανσπουδαστική», κατά τη διατύπωση του Μανώλη Μυλωνάκη, 
το αποτέλεσμα δεν ικανοποιούσε πάντοτε τους κομματικούς παράγοντες. Είναι χαρακτηριστική η 
μαρτυρία του Γιώργου Χατζόπουλου για τις διαφωνίες που εξέφρασε το κόμμα σχετικά με το θέμα 
των λαϊκών τραγουδιών του Θεοδωράκη και τη χρησιμοποίηση του μπουζουκιού σαν όργανο το 
οποίο μπορεί να εκφράσει τον σύγχρονο ψυχισμό και να χρησιμεύσει στην απόδοση της έντεχνης 
ποίησης: 
 

«Θυμάμαι τότε ότι η γραμμή, χωρίς να γίνεται  βέβαια απόφαση της φοιτητικής 
επιτροπής, […] που έβγαινε από τους πολιτιστικούς εγκεφάλους του κόμματος 
[…] ήταν ότι δεν ήταν δυνατόν εμείς να υιοθετήσουμε και να ενστερνιστούμε, 
σαν κίνημα προοδευτικό και μάλιστα μια νεολαίας λαμπρής […], τις 
αναθυμιάσεις στο βούρκο όπως λέγανε». 

 

Εντονότερη είναι η παρέμβαση του κόμματος στην περίπτωση του φύλλου 42. Όπως 
διηγείται ο Μανώλης Μυλωνάκης, το συγκεκριμένο φύλλο κυκλοφόρησε την περίοδο που ξεσπά 
στους δρόμους ανελέητος ο αγώνας για το 15% με εξώφυλλο τη Monica Vitti. Η ΕΔΑ στέλνει αμέσως 
να καταστραφεί το έντυπο, αφού κρίνει πως η Πανσπουδαστική δεν μπορεί να κυκλοφορήσει σε μια 
τέτοια συγκυρία με πολιτιστικό εξώφυλλο. Οι συντάκτες αντιδρούν αμέσως. Το φύλλο αυτό τους 
κόστισε κόπο και φιλοξενεί ένα ανέκδοτο δοκίμιο του Σεφέρη, το κείμενο του Γιάννη Καλιόρη για το 
έργο Μια ιστορία από το Ιρκούτσκ, την αποκάλυψη μιας λογοκλοπής που είχε καταχωρηθεί στην 
Καθημερινή. Για να αποφύγουν την απαίτηση της ΕΔΑ, βρίσκουν μια συμβιβαστική λύση: ντύνουν το 
φύλλο με μια αγωνιστική κουβερτούρα και μετατρέπουν το πολιτιστικό εξώφυλλο σε πολιτικό. Έτσι, 
η ΕΔΑ συμφώνησε να κυκλοφορήσει το φύλλο, το οποίο αποτελεί ένα από τα πλέον σημαντικά – από 
άποψη περιεχομένου – του εντύπου. 

Σταδιακά, οι ίδιοι οι συντάκτες πιέζουν το κόμμα και διεκδικούν ελευθερία κινήσεων και 
εκφράσεων. Παρουσιάζει ενδιαφέρον η διήγηση του Γιάννη Καλιόρη πως «κάποτε […] χρειάστηκε να 
στείλουμε τελεσίγραφο ότι δεν δεχόμαστε πλέον τα κείμενα να βγαίνουν έξω […], να ανεβαίνουν 
στην ΕΔΑ προς έλεγχο, τη στιγμή που μέσα στη συντακτική επιτροπή υπήρχαν δυο μέλη του 
κόμματος, ο Στέλιος Ράμφος και εγώ. Το κόμμα διέκοψε αμέσως τη χρηματοδότηση, αλλά 
απευθυνθήκαμε σε έναν μαικήνα φίλο της Πανσπουδαστικής, ο οποίος εξασφάλισε την έκδοση του 
τεύχους και από εκείνη τη στιγμή το κόμμα υποχώρησε σε όλα τα σημεία». Βλ. Μαρτυρίες Μανώλη 
Μυλωνάκη και Γιάννη Καλιόρη ή Καλεώδη στο «Πανσπουδαστική (1956 – 1967)», ό.π. 

 



23 

 

μηχανισμού. «Από κει και πέρα», θυμάται ο Γιάννης Καλιόρης, «η Πανσπουδαστική 

συνέχισε να εκδίδεται για κάμποσο καιρό χωρίς όμως μεγάλη σχέση με την 
προηγούμενη περίοδο της και με εμφανή τη σφραγίδα του κομματικού 
πνεύματος».72

 Πάντως, οι συντάκτες του εντύπου κατόρθωσαν σε σημαντικό βαθμό 
να ανεξαρτητοποιηθούν από το κόμμα και να καθορίσουν οι ίδιοι το περιεχόμενο 
του εντύπου. 

 

Περιοδικότητα και συνθήκες κυκλοφορίας 

 

Ο υπότιτλος του πρώτου φύλλου καθορίζει με σαφήνεια την περιοδικότητα και τον 
χαρακτήρα του εντύπου: «Συντάσσεται και εκδίδεται υπό επιτροπής. Κυκλοφορεί 
ανά δεκαπενθήμερο». Από το δεύτερο φύλλο (12 Νοεμβρίου 1956) ο υπότιτλος 
σημειώνεται ελαφρώς διαφοροποιημένος - «Δεκαπενθήμερον πανσπουδαστικόν 
όργανον» - και αλλάζει ριζικά από το 1960 μέχρι το 1962 – «Δεκαπενθήμερη 
σπουδαστική επιθεώρηση» - ακολουθώντας τις αλλαγές στο ύφος και στο 
χαρακτήρα της εφημερίδας. 

Παρά τον χαρακτηρισμό της ως «δεκαπενθήμερη» εφημερίδα, η 
Πανσπουδαστική παρουσιάζει ασταθή περιοδικότητα. Οι ευμετάβλητες κοινωνικές 

συνθήκες της περιόδου δεν επέτρεψαν την απρόσκοπτη κυκλοφορία της. Ιδίως στα 
τελευταία έτη η εφημερίδα κυκλοφορεί σπανιότερα και σχεδόν άναρχα. Η 
μεταβολή της περιοδικότητας συνοδεύεται και από μια αλλαγή στο ύφος της: 
κάποια φύλλα κυκλοφορούν διπλά, ο αριθμός των σελίδων αυξάνεται σταδιακά 
ενώ εμπλουτίζεται ποιοτικά και ποσοτικά το προς δημοσίευση υλικό. 

 

Πίνακας 1: Ο αριθμός των τευχών της Πανσπουδαστικής που κυκλοφορούν ανά 
έτος.  
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 ΜαρτυρίαΓιάννη Καλιόρη ή Καλεώδη στο «Πανσπουδαστική (1956 – 1967)», ό.π. 
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Τον πρώτο χρόνο θα κυκλοφορήσουν τρία φύλλα μονάχα. Λίγους μήνες μετά 
την κυκλοφορία του πρώτου φύλλου, η Πανσπουδαστική βρίσκει τον βηματισμό 
της. Η παρουσία της στους φοιτητικούς κύκλους είναι συνεπής και κλιμακώνεται τα 
χρόνια 1957 – 1962 και το έντυπο γνωρίζει τη μεγαλύτερη κυκλοφορία στα έτη 1961 
– 1962. Από το 1963 και εξής η πορεία του είναι φθίνουσα, ενώ υπάρχει η τάση να 
κυκλοφορούν ολοένα και λιγότερα φύλλα ανά έτος. Τη μηδαμινή παρουσία της στα 
1965 ακολουθεί μια προσπάθεια ανάκαμψης τα δυο επόμενα έτη. Η προσπάθεια 
αυτή διακόπτεται βιαίως με την επιβολή της Χούντας - το περιοδικό, μέσα σε 
συνθήκες ανελευθερίας και λογοκρισίας, σταματά την κυκλοφορία του. Σε γενικές 
γραμμές, η συντακτική επιτροπή συνήθως δεν επιχειρεί να αιτιολογήσει στους 
αναγνώστες την αυξομείωση της κυκλοφορίας.73

  

                                                           
73

  Ίσως αυτό, βέβαια, δεν ήταν και απαραίτητο. Αρκεί να σκεφτούμε ότι οι συντάκτες της 
εφημερίδας ήταν παράλληλα και σπουδαστές - κάποιοι από αυτούς και συνδικαλιστές -  που 
έρχονταν σε καθημερινή επαφή με το αναγνωστικό τους κοινό και μπορούσαν εύκολα να 
δικαιολογήσουν την καθυστέρηση έκδοσης. Παρ’ όλα αυτά, η συντακτική επιτροπή θα δημοσιεύσει 
τρία σημειώματα – απολογίες. Το πρώτο εντοπίζεται στο φύλλο 16 του Ιανουαρίου 1959. 
Επισημαίνονται οι αιτίες καθυστέρησης της κυκλοφορίας του φύλλου και ζητείται η αρωγή του 
αναγνωστικού κοινού ώστε να αποφευχθούν στο μέλλον παρόμοιες ολιγωρίες: 
 

«Η ‘Πανσπουδαστική’ 
Καθυστέρησεν την έκδοσιν της λόγω των διακοπών και κυρίως, εξ αιτίας τεχνικών 
ανωμαλιών. Μοναδικόν της στήριγμα αποτελεί η δραχμή σας. Αυτή θα καταστήση 
τακτικήν την έκδοσίν της και δυνατήν την ποιοτικήν βελτίωσίν της. Δια τούτο και 
δια τα φοιτητικά συμφέροντά μας πρέπει να ανέβη η κυκλοφορία της. 
Αγοράζεται και διαδίδετε την 

‘Πανσπουδαστική’» 

 

Βλ. [άτιτλο], ό.π.,  φ. 16 (Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 1959), σ. 3. 
Κάποια χρόνια αργότερα, το 1964, ο Γιάννης Γιανουλόπουλος μέσα από τη στήλη 

«Παρακολουθώντας την επικαιρότητα», απολογείται για τα ελάχιστα φύλλα που κυκλοφόρησε το 
έντυπο τον προηγούμενο χρόνο – υπεύθυνες «η ανάπαυλα του καλοκαιριού και οι οικονομικές 
δυσκολίες» - και δεσμεύεται: «η ταχτική έκδοση μας το 1964 είναι κάτι περισσότερο από μια 
υπόσχεση στους φίλους μας ˙ είναι βεβαιωμένη προοπτική». Βλ. Γιάννης Γιανουλόπουλος, 
«Παρακολουθώντας την επικαιρότητα», ό.π.,  [φ. 47] ([Ιανουάριος 1964]), σ. 3.  

Η υπόσχεση αυτή δεν θα τηρηθεί. Η παρουσία του εντύπου το 1964 θα είναι ισχνή ενώ το 
1965 δεν θα τυπωθεί κανένα φύλλο. Η περίοδος της διακοπής αυτής σταματά με ένα επεξηγηματικό 
σημείωμα της συντακτικής επιτροπής στο φύλλο 49. Αν και η διακοπή διήρκησε για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, τόσο που πλέον «δεν υπάρχουν […] περιθώρια για δικαιολογίες», ο συντάκτης επιχειρεί 
να εξηγήσει τις αιτίες αυτής. Η συνδικαλιστική δράση κάποιων από τα μέλη της συντακτικής 
επιτροπής και η συμμετοχή τους στις μεγάλες κινητοποιήσεις της περιόδου, τους ανάγκασαν να 
μειώσουν σημαντικά την προσφορά τους στο έντυπο με αποτέλεσμα να μην μπορέσουν «να 
δημιουργήσουν τις συνθήκες που θα επέτρεπαν την έγκαιρη και ομαλή διαδοχή τους από νέους». 
Πρακτικά, οι εσωτερικές διαφωνίες και η ολοένα και αυξανόμενη παρέμβαση του κομμουνιστικού 
κόμματος τάραξαν τις ισορροπίες και οδήγησαν τους σημαντικότερους συνεργάτες της 
Πανσπουδαστικής σε αποχώρηση – εξελίξεις που σηματοδοτούν και την αρχή του τέλους για το 
έντυπο. Επίσης, «σ’ αυτά θα πρέπει να προσθέσουμε τις αιώνιες οικονομικές δυσκολίες που 
αντιμετωπίζουν τα φοιτητικά έντυπα και περισσότερο η ‘Πανσπουδαστική’». Κάπως έτσι, 
δικαιολογείται και η αύξηση της τιμής στις 5 δραχμές «που εν πάση περιπτώσει δεν είναι 
αστρονομικό ποσό για το φοιτητικό βαλάντιο, ιδίως όταν πρόκειται για μια φορά το μήνα». Βλ. Ν. 
Μακρής, ‘Π’, «Παρακολουθώντας την επικαιρότητα», ό.π.,  φ. 49, (Ιανουάριος 1966), σ. 3.  

Σε γενικές γραμμές οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Πανσπουδαστική αλλά και 
οι ιδιότητες των συνεργατών της ερμηνεύουν τις καθυστερήσεις και τις διακοπές στην κυκλοφορία 
της. Είναι γνωστό πως οι συντάκτες και οι διανομείς της ήταν άμισθοι και πως η μόνη πηγή εσόδων 
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Η ποσότητα των φύλλων που κυκλοφορούν κάθε χρόνο αποτελεί ποσό 
αντιστρόφως ανάλογο με την ποσότητα των σελίδων του κάθε τεύχους. Όσο 
περνούν τα χρόνια, η Πανσπουδαστική κυκλοφορεί πιο αραιά, όμως με 
περισσότερες σελίδες, ενώ αρκετά από τεύχη της είναι διπλά. Χαρακτηριστικό είναι 
ότι το 1962 θα κυκλοφορήσουν δυο διπλά τεύχη του εντύπου, όπως και το 1963 στο 
οποίο παρατηρείται έντονη πτώση της παρουσίας του. 
 

Πίνακας 2: Συγκριτική παρουσίαση της ποσότητας των τευχών και των σελίδων 
ανά έτος.  
 

Το πρώτο φύλλο της Πανσπουδαστικής κυκλοφορεί δισέλιδο. Η συντακτική 
επιτροπή δικαιολογείται για το μέγεθος του εντύπου74

 και, έτσι, από το δεύτερο 
φύλλο οι σελίδες αυξάνονται στις τέσσερις. Στο τέλος του 1959 η Πανσπουδαστική 

κυκλοφορεί εξασέλιδη και από τον Μάιο του 1960 οι σελίδες της διπλασιάζονται. 
Από εδώ και πέρα αυξομειώνονται διαρκώς, φτάνοντας ενίοτε μέχρι και τις 32. 

Η σταδιακή αύξηση των σελίδων ακολουθείται και από την αλλαγή του 
μεγέθους του εντύπου. Τα πρώτα φύλλα (1 – 13) κυκλοφορούν με διαστάσεις 36 x 

26 εκ., ενώ τα επόμενα αλλάζουν αισθητά: 49 x 32 εκ. (14 – 24). Από το φύλλο 25 το 

                                                                                                                                                                      

ήταν η συμβολή των αναγνωστών. Δεν είναι τυχαίο το ότι στα φύλλα του εντύπου επανέρχεται 
συχνά, με πηχυαία γράμματα, η προτροπή «Συνάδελφοι, διαβάζετε και διαδίδετε την 
Πανσπουδαστική» και πως αρκετά συχνά ζητείται από τους σπουδαστές να στηρίζουν το έντυπο. Από 
την άλλη, η συνδικαλιστική δράση παρακωλύει συχνά την ενασχόληση τους με την εφημερίδα, ενώ 
το νεαρό της ηλικίας τους δίνει έναν τόνο γήινο στο έντυπο και το προικίζει με ένα μείγμα 
αθωότητας και αισιοδοξίας – ακούγεται πραγματικά χαριτωμένη η διατύπωση πως η καθυστέρηση 
της κυκλοφορίας οφείλεται στις καλοκαιρινές διακοπές. 
74

 «Ανυπέρβλητες τεχνικές δυσκολίες μας ανάγκασαν να παρουσιάσουμε την εφημερίδα μας εις 
αυτό το σχήμα. Από το επόμενο φύλλο η ‘Πανσπουδαστική’ θα κυκλοφορεί τετρασέλιδη». Βλ. 
[άτιτλο[, ό.π., φ. 1 (31 Μαΐου 1956), σ. 2 
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μέγεθος μεταβάλλεται ξανά ώστε το έντυπο να γίνει πιο λειτουργικό: 42 x 30 εκ. (25 
– 35).

 75
 

 

 

 

                                                           
75

 Γιάννης Γιανουλόπουλος, «Πανσπουδαστική», Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου 1784 – 1974. 

Εφημερίδες, Περιοδικά, Δημοσιογράφοι, Εκδότες., Γ’, επιμέλεια: Λουκία Δρούλια – Γιούλα 
Κουτσοπανάγου, Αθήνα (Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών / 103,  Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών) 2008, σ. 
425. 

Η Καίτη Τοπάλη στο σχετικό λήμμα της ηλεκτρονικής σελίδας του Εργαστηρίου  
Τεκμηρίωσης και Μελέτης της Ιστορίας του Ελληνικού Τύπου δίνει λίγο διαφορετικά στοιχεία για τις 
διαστάσεις του εντύπου: 58x42 εκ. (φ. 1), 43x32εκ. (φ. 2-13), 50x35εκ. (φ. 14-24), 42x32εκ. (φ. 25-

30), 42x29εκ. (φ. 31-53). Βλ. «Πανσπουδαστική / Περιγραφή του εντύπου» στο 
http://www.etmiet.com/el/panspoydastiki (επίσκεψη: 26/8/2018). 

 

Εικόνα 1: Οι πρώτες σελίδες κάποιων φύλλων - σταθμών της 
Πανσπουδαστικής. 
(α) Φύλλο 1. Δισέλιδο, λιτό και χωρίς εξώφυλλο. 
(β) Φύλλο 25. Έγχρωμο εξώφυλλο με φωτογραφία που 
αποτυπώνει την αλλαγή πλεύσης. 
 (γ) Φύλλο 42. Κυκλοφορεί όταν ο αγώνας για το 15% 
σαρώνει τη φοιτητική νεολαία. Η ΕΔΑ δίνει εντολή να μην 
κυκλοφορήσει το τεύχος με εξώφυλλο τη Monica Vitti, σε 
αυτή τη συγκυρία, αλλά να καταστραφεί. Οι συντάκτες 
βρίσκουν τη λύση: καλύπτουν τη φωτογραφία με μια 
αγωνιστική κουβερτούρα και το σπουδαίο αυτό τεύχος, από 
άποψη περιεχομένου, κυκλοφορεί.   
(δ) Φύλλο 53. Το προφητικό εξώφυλλο. 
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Οι αλλαγές αυτές αφορούν και τη συνολικότερη επιμέλεια της έκδοσης. Η 
εφημερίδα αποκτά σταδιακά τα χαρακτηριστικά του περιοδικού. Από τα τέλη του 
1960 η Πανσπουδαστική κυκλοφορεί με εξώφυλλο. Τα εξώφυλλα μάλιστα των 
φύλλων 25 – 31 είναι έγχρωμα και συχνά κοσμούνται με φωτογραφίες γεγονότων 
της επικαιρότητας ή καλλιτεχνών και ανθρώπων του πνεύματος. Από το φύλλο 25 
αυξάνονται και οι φωτογραφίες που δημοσιεύονται στις σελίδες του εντύπου, τα 
άρθρα κοσμούνται με έγχρωμους τίτλους ή υπότιτλους, η εκτύπωση και η 
βιβλιοδεσία αλλάζουν και βελτιώνονται, ενώ η θεματολογία και το ύφος της 
αναβαθμίζεται. Η εξωτερική αλλαγή αντανακλά την εσωτερική εξέλιξη του εντύπου. 

Η τιμή των φύλλων της Πανσπουδαστικής αποτυπώνει τις αλλαγές αυτές και 
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη στήριξη του κομμουνιστικού κόμματος. Τα 
πρώτα φύλλα (1 – 21) κοστίζουν 1,5 δραχμή. Η τιμή αυξάνεται για τα πρώτα φύλλα 
του 1960 (22 – 24) στις 2 δραχμές και από το φύλλο 25 έως και το 40 πωλούνταν 
έναντι 2,5 δραχμών. Τα φύλλα 41 – 48 κοστίζουν 3 δραχμές και τα τελευταία φύλλα 
(49 – 53) 5 δραχμές. Παρόμοια αυξομείωση παρατηρείται και στην κυκλοφορία του 
εντύπου. Ο Γιάννης Γιανουλόπουλος, αν και τονίζει ότι δεν υπάρχουν ακριβή 
στοιχεία σχετικά με την κυκλοφορία του εντύπου, σημειώνει ότι το πρώτο της φύλλο 
τυπώθηκε σε 1.500 αντίτυπα, τα επόμενα (2 – 24) σε 2.000 – 2.500, ενώ τις 
περιόδους των μεγάλων φοιτητικών κινητοποιήσεων της δεκαετίας του ’60 

κυκλοφορούσε περισσότερα από 5.000 φύλλα. 76
 

Το έντυπο διακινούνταν κυρίως στις πανεπιστημιακές σχολές της Αθήνας και 
του Πειραιά, αρχικά από διανομείς φίλα προσκείμενους στην Αριστερά, οι οποίοι 
ήταν παράλληλα συντάκτες ή μέλη της συντακτικής επιτροπής, ενώ από το 1959 
πωλούνταν και σε κάποια κεντρικά περίπτερα.77

 Αν και δεν εντοπίζονται ξεκάθαρες 
ενδείξεις ή σχετικές σημειώσεις στα φύλλα της εφημερίδας, δεν είναι απίθανο η 
Πανσπουδαστική να κυκλοφορούσε και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και του 
εξωτερικού.78

  

                                                           
76

 Γιάννης Γιανουλόπουλος, «Πανσπουδαστική», ό.π., σ. 426. 
77

 Με τη «Γνωστοποίηση» που δημοσιεύεται στο τεύχος  18 οι αναγνώστες ενημερώνονται για  τον 
νέο τρόπο με τον οποίο μπορούν να προμηθευτούν τα φύλλα της εφημερίδας:  
 

«Γνωστοποιείται ότι στο εξής η ‘Πανσπουδαστική’ θα πωλήται και εις κεντρικά 
περίπτερα πέριξ του Πανεπιστημίου και των Ανωτάτων Σχολών. Ούτω δίδεται η 
δυνατότης να προμηθεύωνται και οι συναδέλφους που δια διάφορους λόγους δεν 
προλαμβάνουν να την αγοράσουν κατά τας ημέρας που κυκλοφορεί εις το 
Πανεπιστήμιον και τα άλλας Σχολάς.» 

 

Βλ. «Γνωστοποίησις», ό.π.,  φ. 18 (Σάββατο 28 Μαρτίου 1959), σ. 3. 
Η διεύρυνση του τρόπου διανομής των φύλλων διευκολύνει και διευκολύνεται από την 

ευρύτερη αποδοχή που θα γνωρίσει το έντυπο σταδιακά. Η Πανσπουδαστική, όπως σημειώνει ο 
Γιάννης Καλεώδης (ή Καλιόρης), «αποκτά σταδιακά αίγλη, κύρος, μεγάλη κυκλοφορία, αγοραζόταν 
από πολιτικώς αντίθετους φοιτητές και από ένα εξωφοιτητικό κοινό – άλλωστε κυκλοφορούσε από 
τα περίπτερα – […]». Βλ. Μαρτυρία Γιάννη Καλεώδη ή Καλιόρη στο «Πανσπουδαστική (1956 – 

1967)», ό.π. 
78

 Είναι χαρακτηριστικό ότι αρκετά άρθρα που δημοσιεύονται στις σελίδες της αφορούν τη δράση 
και τα προβλήματα των σπουδαστών της Θεσσαλονίκης, της Κρήτης, της Θεσσαλίας, κάποιων νησιών 
του Αιγαίου και άλλων περιοχών. Μάλιστα, από τον Δεκέμβριο του 1960 εγκαινιάζεται η στήλη «Η 
σελίδα της  Θεσσαλονίκης» στην οποία φιλοξενούνται τα νέα των εκεί σπουδαστών. Επιπλέον, από 
το 1962, στην εφημερίδα σημειώνεται και η ένδειξη «ετήσια συνδρομή εξωτερικού», δείγμα πως το 
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Τελικά, μέσα σε αυτές τις συνθήκες και με αυτά τα μέσα η Πανσπουδαστική 

σταδιακά απέκτησε μεγαλύτερο κύρος, διαβαζόταν από ολοένα και περισσότερους 
φοιτητές και μπόρεσε να επηρεάσει και να καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τον τρόπο 
αντίστασης και πάλης των φοιτητών αλλά και συμβάλλει στην πολιτισμική 
καλλιέργεια τους. 
 

Εκδότες, διευθυντές και λοιποί συνεργάτες 

 

Η ταυτότητα της εφημερίδας, όπως προκύπτει από τις σημειώσεις στα φύλλα, 
χαρακτηρίζεται από διακυμάνσεις και ανακατατάξεις. Στο πρώτο φύλλο σημειώνεται 
μόνο το όνομα του Βασίλη Μαντέλη ως διευθυντή. Οι υπόλοιποι συνεργάτες 
παραμένουν ανώνυμοι μέχρι και το φύλλο 4, όταν προστίθεται το όνομα του Βασίλη 
Τσάνη ως αρχισυντάκτη. Στο ίδιο φύλλο σημειώνεται ο Γ. Ι. Ριζόπουλος ως 
διευθυντής συντάξεως και ο Β. Μαντέλης ως υπεύθυνος συντάξεως. Από το 14ο

 

φύλλο διευθυντής αναλαμβάνει ο Στάθης Δαμιανάκος και ο Β. Μαντέλης 
εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης και υπεύθυνος σύνταξης.79

 Από το 20ό
 φύλλο τη 

διεύθυνση αναλαμβάνει ο Γιώργος Χατζόπουλος και εκδότης παραμένει ο Β. 
Μαντέλης. Στο τέλος του 1960 και στο φύλλο 25, όταν η εφημερίδα αλλάζει υπότιτλο 
(«Δεκαπενθήμερη Σπουδαστική Επιθεώρηση»), διευθυντής γίνεται ο Μανώλης 
Μυλωνάκης. Εκδότης πάντα ο Β. Μαντέλης. Το όνομα του Μαντέλη θα πάψει να 
εμφανίζεται στα στοιχεία ταυτότητας της εφημερίδας από το φύλλο 41 και εξής.80

 

Από το φύλλο 42, επί διεύθυνσης Μανώλη Μυλωνάκη, αρχισυντάκτης γίνεται ο 
Γιάννης Γιανουλόπουλος. Τη διεύθυνση προς το τέλος (φύλλο 49 και εξής) 
αναλαμβάνει η Μαρία Μαρουλάκου και την καλλιτεχνική επιμέλεια των φύλλων την 
έχει η Ξανθίππη Μίχα. 

Η παραπάνω περιγραφή μπορεί να προκαλέσει σύγχυση και να μπερδέψει 
τον αναγνώστη. Η αλληλοδιαδοχή των διαφόρων συντακτών στις θέσεις της 
διεύθυνσης, της αρχισυνταξίας και της έκδοσης και η αποχώρηση τους από το 
δυναμικό του εντύπου εξηγείται, αφενός, από την ίδια την ιδεολογία που διατρέχει 
το έντυπο - η εφημερίδα αποτελεί προϊόν συνδιαμόρφωσης και δεν βασίζεται σε μια 
αυστηρή ιεράρχηση των αξιωμάτων και των αρμοδιοτήτων – αλλά και αφετέρου 
από τις συχνές διαφωνίες και ρήξεις κάποιων μελών με το κόμμα, το οποίο 
επιχειρούσε να αυξήσει την επιρροή του στο έντυπο και να καθιερώσει μια κυρίαρχη 
γραμμή. Ακόμη, οι αλλαγές αυτές αντιστοιχούν, στις περισσότερες περιπτώσεις,  σε 
σημαντικούς σταθμούς του εντύπου, γεγονός που προκύπτει τόσο από τις 
μεταγενέστερες μαρτυρίες των μελών της συντακτικής επιτροπής, όσο και από τις 

                                                                                                                                                                      

έντυπο ταξίδευε και εκτός των συνόρων. Και πάλι δεν δηλώνονται ρητώς οι περιοχές διάθεσης, 
όμως, αν λάβουμε υπόψη  το γεγονός ότι από το τεύχος 42 και εξής οι πληροφορίες της ταυτότητας 
του εντύπου σημειώνονται και στη γαλλική γλώσσα, μπορούμε να υποθέσουμε πως η Γαλλία είναι 
μια από αυτές. Η Χρύσα Προκοπάκη, σε τηλεφωνική μας συζήτηση, τόνισε πως πολλά μέλη της 
συντακτικής επιτροπής που μετακόμισαν στη Γαλλία για σπουδές διατήρησαν επαφές και 
επικοινωνία με το έντυπο. Ανέφερε, ακόμη, ότι το έντυπο είχε ανταποκριτές και φίλους που 
έστελναν τις τελευταίες πληροφορίες από πολλές περιοχές της Ελλάδας και του εξωτερικού. 
Σημείωσε, μάλιστα,  ότι την περίοδο εκείνη η αδερφή του Στέλιου Ράμφου, με την οποία είχαν συχνή 
επικοινωνία, βρισκόταν στην Ιταλία και ενημέρωνε από εκεί για όλες τις νέες ιδέες.  
79

 Από το φύλλο 16 ο Βασίλης Μαντέλης σημειώνεται μόνο ως εκδότης. 
80

 Ενδιαφέρον παρουσιάζει το φύλλο 36 – 37 στο οποίο δεν σημειώνεται κανένα όνομα και δεν 
υπάρχει καμία ένδειξη σχετικά με τους βασικούς συνεργάτες. 
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διαφοροποιήσεις που εύκολα ανιχνεύονται στα περιεχόμενα και στην εκδοτική – 

καλλιτεχνική του επιμέλεια.81
 

 

 

Τεύχη Διευθυντής Εκδότης Αρχισυντάκτης 

1 Βασίλης Μαντέλης   

2 – 14 Βασίλης Μαντέλης  Βασίλης Τσάνης 

14 – 19 Στάθης Δαμιανάκος Βασίλης Μαντέλης  

20 – 24 Γιώργος Χατζόπουλος Βασίλης Μαντέλης  

25 – 36 Μανώλης Μυλωνάκης Βασίλης Μαντέλης  

37 – 38    

39 – 48 Μανώλης Μυλωνάκης   

49 – 53 Μαρία Μαρουλάκου   

Πίνακας 3:  Σχηματική καταγραφή των διευθυντών, εκδοτών και αρχισυντακτών του 
εντύπου, όπως καταγράφονται στις σελίδες του. 

 

Τα ηνία της διεύθυνσης και της έκδοσης του εντύπου αναλαμβάνει μια 
ομάδα ανθρώπων, οι οποίοι αποτελούν και τους σταθερούς του συνεργάτες. Τα 
μέλη της συντακτικής επιτροπής αριθμούν 42 ανθρώπους, ενώ τα υπόλοιπα κατά 
καιρούς συνεργαζόμενα πρόσωπα είναι 149. Συνολικά, λοιπόν, στις σελίδες της 
Πανσπουδαστικής εμφανίζονται 191 ονόματα ανθρώπων που συνεργάστηκαν μαζί 
της ποικιλοτρόπως.82

 Υπάρχει, πάντως, ένας ισχυρός κεντρικός πυρήνας που 
οργανώνει τη διαχείριση του υλικού και συντονίζει τις δράσεις των συνεργατών. Τα 
μέλη της συντακτικής επιτροπής μοιράζονται την ίδια περίπου ηλικία και 
συγγενεύουν ιδεολογικά. Από την άλλη, όμως, διαφέρουν κοινωνικά. Ο Γιώργος 
Χατζόπουλος εκφράζει τις συνάφειες και τις διαφορές τους με σαφήνεια: 

 

«Καταρχήν είχαμε ιδεολογικές συγγένειες. Έχουμε πολιτικές 
ταυτίσεις […] και έχουμε και την ίδια μετεφηβική ηλικία. Αυτά είναι 
τα κοινά στοιχεία. Από την άλλη μεριά έχουμε διάφορα προβλήματα 
τα οποία δημιουργούν […] την πολλαπλότητα […] των κοινών 
ερεθισμάτων, όπως είναι η διαφορετική οικονομική μας κατάσταση, 
τα έμμεσα τραύματα από τον Εμφύλιο πόλεμο ή όχι, η κουλτούρα 
της τάξης, της επαρχίας, της ηλικίας, του Κολωνακίου, των κολλεγίων 
[…], ο διάφορος βαθμός κατανόησης των κινήτρων μας αλλά και - το 
κυριότερο - η διαφορετική ανταπόκριση και η ανόμοια αναγωγή των 
νέων στοιχείων της πραγματικότητας […] και οι διαφορετικές 
συνδέσεις. Πάντως έχουμε τις ίδιες ιδέες, είναι βέβαιο. Και έχουμε 

                                                           
81

 «Το περιοδικό που σφράγισε το φοιτητικό κίνημα. ’Πανσπουδαστική’ (1956-1967)», 

Ελευθεροτυπία (9 Ιουλίου 2006), επιμέλεια: δημοσιογραφική ομάδα «Ιός», στο:  
http://www.iospress.gr/ios2006/ios20060709.htm (επίσκεψη: 26/8/2018). 
82

 Οι μετρήσεις περιλαμβάνουν τόσο τα σταθερά μέλη που καταλαμβάνουν τις θέσεις των εκδοτών 
και των διευθυντών και που αρθρογραφούν συστηματικά με το έντυπο, όσο και τους επιμελητές, 
τους εκδότες, τους μεταφραστές αλλά και όλους όσοι παρουσιάστηκαν επώνυμα στις στήλες της ως 
αρθρογράφοι ή δημοσίευσαν κάποιο κείμενο. Οι συνεργάτες του εντύπου ενδέχεται, βέβαια, να 
είναι συνολικά περισσότεροι μιας και είναι δύσκολο να εντοπιστούν οι ανώνυμοι συντάκτες. 
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και τις ίδιες αξίες. Με την πάροδο όμως του χρόνου υπάρχει μια 
απόκλιση ανάμεσα στις ιδέες και τις αξίες. Αυτή δημιουργεί τα 
σχίσματα δεδομένου ότι οι αξίες […] έχουνε μια μεγαλύτερη 
βιωματική σημασία από ό,τι […] οι ιδέες, οι οποίες μπορεί να είναι 
κατασκευές.»83

  

 

Οι διαφορετικές εμπειρίες και η ποικίλη προέλευση του ανθρώπινου 
δυναμικού της Πανσπουδαστικής την προικίζει με έναν πλουραλιστικό χαρακτήρα. 
Ο Γιώργος Χατζόπουλος αναγνωρίζει την τάση αυτή ως συστατικό της λειτουργίας 
του εντύπου: 

 

«Ένα άλλο θέμα […] που αξίζει κανείς να μνημονεύσει κάνοντας 
αυτή την αναδρομή και που αφορά τη λειτουργία της 
Πανσπουδαστικής ως συνόλου, από την αρχή μέχρι το τέλος 
περίπου, είναι ότι ήτανε μονίμως μια ανοιχτή ιδεολογική βεντάλια. 
Δηλαδή, επέτρεπε τη λειτουργία των αντιθέσεων και την εσωτερική 
[…] διαπάλη των ιδεών. Αυτό μπορώ να σημειώσω πως έλειψε μόνο 
την εντελώς τελευταία περίοδο, όπου άλλωστε και ήτανε και ισχνή η 
παρουσία της […], και το οποίο πήγαινε παράλληλα […] με τις 
κομματικές σκοπιμότητες […] που εκείνη την εποχή ήτανε […] 
πνιγηρές […].»84

 

 

Η Πανσπουδαστική δίνει μέσα από τις σελίδες της το βήμα σε άτομα κάθε 
ειδικότητας – εκδότες, γιατρούς, διαφημιστές, δημοσιογράφους, γραφίστες, 
κοινωνιολόγους, οικονομολόγους, αλλά και ζωγράφους, σκηνοθέτες, 
σκιτσογράφους, γελοιογράφους, αρχιτέκτονες, ιστορικούς, καθηγητές 
Πανεπιστημίου, λογοτέχνες και κριτικούς. Η ποικιλία του ανθρώπινου δυναμικού 
συνθέτει την κατάλληλη συνθήκη προκειμένου να μπορέσει η εφημερίδα να 
αναπτύξει το περιεχόμενό της και να διευρύνει τα ενδιαφέροντά της. Και πράγματι 
η αναβάθμιση του περιεχομένου του εντύπου, που τοποθετείται χρονικά στα 1961 
– 1964, ενισχύεται από τον εμπλουτισμό των συνεργατών: την περίοδο εκείνη νέοι 
γελοιογράφοι, σκιτσογράφοι, ποιητές, λογοτέχνες και κριτικοί συστήνονται στο 
κοινό μέσα από της στήλες του και ξεκινούν τη μακρά πορεία τους. Η πλειοψηφία 
των συνεργατών της δεν βιοπορίζεται από τη σύνταξη των άρθρων, αλλά 
συμμετέχει κυρίως από μεράκι. Εξάλλου, όλοι οι συντελεστές της έκδοσης, πλην των 
τυπογράφων, ήταν άμισθοι, όπως σημειώνει ο Γιάννης Γιανουλόπουλος.85

 

Το σημαντικότερο, βέβαια, είναι ότι η Πανσπουδαστική σε όλη την πορεία της 
κρατά ανοιχτές τις σελίδες της στους νέους. Έτσι ένα πλήθος κειμένων κάθε είδους 
παράγεται από σπουδαστές, οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση της 
εφημερίδας. Η νεολαία αγκαλιάζει το έντυπο που στην ουσία του δημιουργείται 
από σπουδαστές και απευθύνεται σε σπουδαστές.86

 

                                                           
83

 Μαρτυρία Γιώργου Χατζόπουλου στο «Πανσπουδαστική (1956 – 1967)», ό.π. 
84

  Μαρτυρία Γιώργου Χατζόπουλου στο «Πανσπουδαστική (1956 – 1967)», ό.π. 
85

 Γιάννης Γιανουλόπουλος, «Πανσπουδαστική», ό.π., σ. 426. 
86

 Είναι άλλωστε ενδιαφέρον το γεγονός ότι οι σπουδαστές που δημοσιεύουν στο έντυπο 
σημειώνουν και την ιδιότητά τους: «Γράφει ο 4ετής της Φυσικής Αντρέας Θεοφίλου», «Ηρώ 
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Το ζήτημα της ανωνυμίας  

 

«Η έκδοση της Πανσπουδαστικής και η κυκλοφορία της συναντούσε 
τα χαρακτηριστικά της αντιφατικής πραγματικότητας που ζούσαμε 
τα χρόνια εκείνα. Είχε ατέλεια χάρτου, κυκλοφορούσε μέσω του 
πρακτορείου, αλλά εκείνος οποίος έγραφε επώνυμα, ο διανομέας 
της - ο κάθε διανομέας της - και ο κάθε αναγνώστης της είχανε τις 
γνωστές, τις  πασίγνωστες συνέπειες.»87

 

 

Δεδομένων των κοινωνικοπολιτικών συνθηκών, της διαρκούς αστυνομοκρατίας και 
της ισχυρής τάσης της περιόδου για λογοκρισία και έλεγχο των απόψεων, οι 
συντάκτες του εντύπου δημοσιεύουν τα άρθρα τους κατά κύριο λόγο ανώνυμα. 
Ειδικά τα πρώτα χρόνια της κυκλοφορίας της Πανσπουδαστικής μέχρι περίπου τα 
τέλη του 1961 τα ενυπόγραφα άρθρα είναι ελάχιστα και αποτελούν πόνημα 
συνήθως των μελών της συντακτικής επιτροπής.88

 Το γεγονός αυτό εξηγείται 
εύκολα αν σκεφτεί κανείς πως τα ονόματα αυτών των ανθρώπων σημειώνονταν 
έτσι κι αλλιώς στα φύλλα της εφημερίδας. Η ανωνυμία ως πρακτική 
χρησιμοποιείται κυρίως για να προστατευθούν οι συνεργάτες από τις κυρώσεις και 
για να μπορέσουν να εκφραστούν με μεγαλύτερη ελευθερία. Πάντως, η αλλαγή 
αυτής της τάσης οφείλεται κυρίως στο κύρος που αποκτά η εφημερίδα και στην 
ευρύτερη αποδοχή της. Από τα τέλη του 1961 ο αριθμός των ενυπόγραφων 
κειμένων αυξάνεται και η συνήθεια αυτή παγιώνεται την περίοδο 1962 – 1964, όταν 
το φοιτητικό κίνημα βρίσκεται αντιμέτωπο με σημαντικά ζητήματα. Από το 1962 και 
εξής η υπογραφή καθιερώνεται για την πλειοψηφία των δημοσιευμένων κειμένων 

                                                                                                                                                                      

Κανακάκη, Μέλος του Κ. Σ. της ΕΦΕΕ», «Χρόνης Μίσιος, Μέλος Κ. Σ. της Νεολαίας Λαμπράκη», «Ν. Α. 
Κωνσταντόπουλος, Μέλος του Κ. Σ. της ΕΔΗΝ». 
87

  Μαρτυρία Μανώλη Μυλωνάκη στο «Πανσπουδαστική (1956 – 1967)», ό.π. 
Η αστυνομία θα διατηρήσει αυστηρή στάση απέναντι στους διανομείς του εντύπου και θα 

φτάσει σε σημείο να συλλάβει κάποιους από αυτούς. Το 1961 δημοσιεύεται στην εφημερίδα η 
καταγγελία πως «με την ‘κατηγορία’ ότι δεν έχουν άδεια εφημεριδοπώλου (!) αστυνομικά όργανα 
ωδήγησαν στο αυτόφωρο μονομελές σπουδαστές, που πωλούσαν την εφημερίδα μας». Βλ. 
«Σημειώματα / Ανελεύθερη τακτική», ό.π., φ. 30 ( Ιούλιος 1961), σ. 2. 
88

 Οι μετρήσεις επιβεβαιώνουν την παρατήρηση αυτή. Οι πολυγραφότεροι από τους συνεργάτες είναι 
τα σταθερά μέλη της συντακτικής επιτροπής και αυτοί που δημοσιεύουν τα άρθρα τους επώνυμα. 
Από τους πολυγραφότερους αποδεικνύεται ο Γιάννης Καλεώδης (ή Καλιόρης) που υπογράφει 12 
άρθρα. Ακολουθεί ο Δημήτρης Φωτεινός [Στέλιος Ράμφος] που έχει αναλάβει τη στήλη «Κάθε 
Δεκαπέντε» (φ. 32 – 46) με 9 αναφορές στο όνομά του και ο Γιάννης Κουμαριώτης [Σαράντος 
Καργάκος] με 7 άρθρα. Από 6 κείμενα δημοσιεύει ο ιστορικός Γιάννης Γιανουλόπουλος και από 5 οι 
Στάθης Δαμιανάκος, Ανδρέας Λεντάκης, Χρύσα Προκοπάκη και Βασίλης Τσάνης. Ακολουθούν οι Ζιζή 
Κολυβά, Νικηφόρος Παπανδρέου, Κώστας Παντελόγλου και Ευάγγελος Παπανούτσος που 
εμφανίζονται από 4 φορές, ενώ με 3 δημοσιευμένα κείμενα εκπροσωπούνται οι Αντώνης 
Βουγιούκας, Κοσμάς Ψυχοπαίδης, Άγγελος Αγγελόπουλος, Ανταίος, Νίκος Αργέστης, Βασίλης 
Βασιλικός, Νικόλας Βουλέλης, Νικηφόρος Βρεττάκος, Μπάμπης Γεωργούλας, Γιάννης Ρίτσος και 
Αντώνης Σαμαράκης. Από 2 κείμενα υπογράφουν οι Μάνθος Γκάνιος, Βασίλης Κωστόπουλος, Μάριος 
Μαρκίδης, Δήμος Σκουλάκης, Κώστας Σπαντιδάκης, Henri Wallon, Κ. Αστέρης, Β. Δημητρίου, Ανδρέας 
Θεοφίλου, Απόστολος Κακλαμάνης, Λήδα Κομνηνού, Α. Κωνσταντόπουλος, Ν. Κωνσταντόπουλος, 
Παναγής Λεκατσάς, Γεράσιμος Λυκιαρδόπουλος, Μιχάλης Παπαγιαννάκης, Β. Παπαχρυσάνθου, Ν. 
Πολίτης, Μάνος Φουτούρης, Στυλιανός Χατζηνικολάου, Λεία Χατζοπούλου – Καραβία και οι 
αταύτιστοι Ν. Χ., Κ. Β., Γέγ. Οι υπόλοιποι συνεργάτες δημοσιεύουν από 1 κείμενο. 
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και μάλιστα σημειώνονται και συχνότερα τα ονόματα των μεταφραστών και των 
επιμελητών. 
 

Πίνακας 4: Ενυπόγραφα κείμενα που δημοσιεύονται ανά έτος.89
 

 

Όσον αφορά την υπογραφή, αυτή έχει τρεις μορφές: άλλοτε σημειώνεται 
ολόκληρο το όνομα του συντάκτη, του μεταφραστή ή του επιμελητή, άλλοτε μόνο τα 

αρχικά του ονόματός του (αρχικωνυμία) και άλλοτε χρησιμοποιούνται ψευδώνυμα. 
Για τη δεύτερη κατηγορία η ταύτιση του συντάκτη είναι εύκολη σε αρκετές 
περιπτώσεις και προκύπτει από τον κατάλογο των συνεργατών της εφημερίδας. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωση του Στάθη Δαμιανάκου, ο οποίος 
ενίοτε σημειώνει κάτω από τα άρθρα του «Στ. Δαμ.» ή «Σ. Δ.» ή «Στ.». Σε άλλες 
περιπτώσεις, βέβαια, ο συντάκτης δύσκολα μπορεί να ταυτοποιηθεί: κάποιος ή 
κάποια «Η. Ν.» επιμελείται ένα άρθρο στο φύλλο 49, η «Ν. Π.» στέλνει ένα γράμμα 
στην εφημερίδα σημειώνοντας μόνο την ιδιότητά της: «φοιτήτρια Χημείας», ο «Ν. 
Γ.» δημοσιεύει ένα χρονογράφημα στο 4ο

 φύλλο. 
Άλλοι συντάκτες χρησιμοποιούν συχνά και ψευδώνυμα, όπως ο Ανδρέας 

Λεντάκης που υπογράφει και ως «Α. Ζαβορίτης» και ο Στέλιος Ράμφος που 
συστήνεται ως «Δημήτρης Φωτεινός». Ιδιαίτερη είναι η περίπτωση του Σαράντου 
Καργάκου ο οποίος χρησιμοποιεί μόνο τα ψευδώνυμο «Κουμαριώτης Γιάννης» 
                                                           
89

 Ο συγκεκριμένος πίνακας, όπως και όλοι οι προηγούμενοι, χρησιμοποιούνται σε μια προσπάθεια 
να οπτικοποιηθούν οι παρατηρήσεις και οι μετρήσεις προκειμένου να μπορέσει ο αναγνώστης να 
έχει μια σχηματική εικόνα των δεδομένων που συλλέχθηκαν από τη μελέτη του υλικού. Πάντοτε, οι 
ποσοτικές μετρήσεις τέτοιων στοιχείων ενέχουν έναν κίνδυνο και δεν μπορούν να υποκαταστήσουν 
την περιγραφική ανάλυση. Χρησιμοποιούνται, επομένως, καταχρηστικά και βοηθητικά. 

Με αυτόν τον πίνακα επιχειρείται να αποδοθεί σχηματικά η μεταβολή της ποσότητας των 
ενυπόγραφων κειμένων που δημοσιεύονται στο έντυπο ανά έτος. Μετρήθηκαν τα κείμενα τα οποία 
φέρουν το όνομα του συντάκτη ή μόνο τα αρχικά του ονόματός του, το όνομα του μεταφραστή ή του 
επιμελητή ή κάποιο ψευδώνυμο.  Αυτό που παρατηρείται είναι πως σε κάποια έτη η υπογραφή είναι 
συχνή και σε άλλα απουσιάζει παντελώς. Πάντως, καταγράφεται μια σαφέστατη τάση: από το 1960 
και εξής η αύξηση των κειμένων που φέρουν υπογραφή αποτελεί πρακτική της εφημερίδας και 
γίνεται σε ολοένα και μεγαλύτερο βαθμό. 
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(αλλά και «Κουμ. Γ.») για να υποδηλώσει την ταυτότητά του, καθώς και της Χρύσας 
Προκοπάκη που υπογράφει συχνά ως «Χρύσα Λαμπρινού». Οι υπόλοιπες 
περιπτώσεις ψευδωνυμίας είναι σποραδικές: στο φύλλο 7 ένα άρθρο συντάσσεται 
από τον «Μεθόδιο». Ο «Φιλότεχνος» δημοσιεύει ένα κείμενό του στο φύλλο 8. Ο 
«Ανταίος» αναλαμβάνει τη σύνταξη της στήλης «Το σημειωματάριο του Ανταίου» 
(φύλλα 32 – 39-40). Σε γενικές γραμμές, πάντως, η ψευδωνυμία δεν αποτελεί 
κυρίαρχη τάση για το έντυπο. 

Σημειώνεται ξανά πως ο αριθμός των ενυπόγραφων κειμένων αποτελούν το 
¼ περίπου της αρθρογραφίας του εντύπου.90

 Παρ’ όλα αυτά, οι μετρήσεις των 
ενυπόγραφων κειμένων δεν είναι χωρίς νόημα, αφού οδηγούν σε κάποια 
ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Συνήθως, όταν ένας συντάκτης αποφασίζει να 
υπογράψει το κείμενο  του, το κάνει χρησιμοποιώντας τα πραγματικά του στοιχεία. 
Επιπλέον, η αρχικωνυμία χρησιμοποιείται κυρίως από σπουδαστές και σταθερά 
μέλη της συντακτικής επιτροπής. Πολλά από τα ψευδώνυμα που χρησιμοποιούνται 
είναι δηλωτικά της ιδιότητας του συντάκτη («Ο Φιλότεχνος», «Η συνάδελφος») ή 
αντανακλούν το περιεχόμενο του άρθρου («Ο ελεύθερος σκοπευτής», «Οι 
αντίλαλοι»), ενώ από το 1961 και μετά σημειώνεται σε κάποια – ελάχιστα στην 
αρχή, περισσότερα αργότερα – άρθρα ο επιμελητής και ο μεταφραστής. 
 

Τίτλος: 
 

Πανσπουδαστική 

Χρόνος έκδοσης:  
 

1956 – 1967 

Τόπος έκδοσης: Αθήνα 

Περίοδος 
κυκλοφορίας: 

31 Μαΐου 1956 – 4 Απριλίου 1967 

Φύλλα: 1 – 53 

Υπότιτλοι: 
 

 

 

Κυκλοφορεί ανά δεκαπενθήμερο. Συντάσσεται και εκδίδεται 
υπό επιτροπής (τεύχος 1) 
 

Δεκαπενθήμερον Πανσπουδαστικόν όργανον. Συντάσσεται 
υπό επιτροπής σπουδαστών (τεύχη 2 – 24) 

 

Δεκαπενθήμερη Σπουδαστική Επιθεώρηση. Συντάσσεται και 
διευθύνεται από επιτροπή (τεύχη 25 – 52) 

Πίνακας 5: Δελτίο εντύπου. 
  

Οι τέσσερις περίοδοι της ζωής της Πανσπουδαστικής: τα πρώτα βήματα, η 
μεταβατική περίοδος,  η ακμή, το τέλος 

 

Η Πανσπουδαστική κυκλοφορεί ανελλιπώς σχεδόν για έντεκα χρόνια, με μια 
διακοπή 19 μηνών, και η ζωή της μπορεί να χωριστεί σε τέσσερα διακριτά στάδια.91

 

                                                           
90

 Περίπου το 24% του συνόλου της αρθρογραφίας του εντύπου φέρουν υπογραφή, δηλαδή τα 280 
από το σύνολο των 1.175. Τα υπόλοιπα δεν φέρουν καμία υπογραφή.  
91

 Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας και προκειμένου να εξυπηρετηθεί η παρουσίαση του 
υλικού, ακολουθείται ο χωρισμός που πρότεινε ο Γιάννης Γιανουλόπουλος στο λήμμα 
«Πανσπουδαστική» της Εγκυκλοπαίδειας του Ελληνικού Τύπου. Βέβαια, ο χωρισμός αυτός δεν είναι ο 
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Το πρώτο αποτελεί την περίοδο διαμόρφωσης του εντύπου και καλύπτει την 
περίοδο από το 1956 μέχρι τον Μάιο του 1960 (φύλλα 1 – 24). Το δεύτερο ξεκινά, η 
μεταβατική περίοδος που οδηγεί στη μεγάλη ακμή του, διαρκεί από τον Δεκέμβριο 
του 1960 μέχρι τον Οκτώβριο του 1961 (φύλλα 25 – 31). Το τρίτο στάδιο, αυτό της 
μεγάλης ακμής διαρκεί από τον Νοέμβριο του 1961 μέχρι τον Μάιο του 1964 (φύλλα 
32 – 48).Το τέταρτο και τελευταίο στάδιο καλύπτει την περίοδο από τον Ιανουάριο 
του 1966 μέχρι τον Απρίλιο του 1967 (φύλλα 49 – 53). 

Οι περίοδοι αυτές αποτελούν τα στάδια της εξέλιξης του εντύπου και 
σηματοδοτούν μια αλλαγή στην ύλη και τη θεματολογία του. Η Πανσπουδαστική 

αποτέλεσε από τη μια τον οργανωτή του φοιτητικού κινήματος που κατάφερε να 
δώσει συνοχή στο κίνημα της νεολαίας, και από την άλλη διατύπωσε το αίτημα για 
την πολιτισμική καλλιέργεια της νεολαίας εμπράκτως. Ο χαρακτήρας του εντύπου 
αλλάζει με την πάροδο των ετών. Και παρότι πάντοτε την κυρίαρχη θέση στις 
σελίδες του εντύπου θα έχουν τα σπουδαστικά ζητήματα, από το τέλος του 1960 οι 
ισορροπίες θα αλλάξουν: 

 

«Στο τέλος του 1960 […] η Πανσπουδαστική αλλάζει ριζικά. Ενώ 
πρώτα δηλαδή τα θέματα της ήταν αποκλειστικά θέματα που 
αφορούσαν το φοιτητικό συνδικαλισμό, αποκλειστικά ή κατά 95%, 
από το τέλος του ’60, χωρίς να πάψει να είναι αυτό που ήταν πάντα, 
συνδικαλιστικό όργανο της φοιτητικής αριστεράς, ανοίγει τη σελίδα 
της στην κριτική του θεάτρου, της ζωγραφικής, του κινηματογράφου 
[….], αποκτάει σελίδες χιούμορ, […] καλύπτει τις πρώτες συναυλίες 
του Θεοδωράκη, κάνει μια προσπάθεια δηλαδή να απευθυνθεί στη 

                                                                                                                                                                      

μοναδικός που έχει προταθεί. Η Καίτη Τοπάλη, στο διαδικτυακό της άρθρο για το έντυπο, ακολουθεί 
διαφορετικό δρόμο και διακρίνει τρία στάδια στη ζωή της Πανσπουδαστικής: το πρώτο καλύπτει την 
περίοδο από το 1956 μέχρι τον Μάιο του 1960 (φύλλα 1 – 24), το δεύτερο από τον Δεκέμβριο του 
1960 μέχρι τον Μάιο του 1964 (φύλλα 25 – 48) και το τρίτο από τον Ιανουάριο του 1966 μέχρι τον 

Απρίλιο του 1967 (φύλλα 49 – 53). Στην ουσία, η Τοπάλη συγχωνεύει το δεύτερο και τρίτο στάδιο του 
Γιανουλόπουλου και τα παρουσιάζει ως ένα. Παράλληλα, βέβαια, αναγνωρίζει ότι υπάρχουν 
διαφοροποιήσεις στα φύλλα που κυκλοφορούν από το 1960 μέχρι το 1964 και τονίζει, μάλιστα, ότι με 
το φύλλο 32 εγκαινιάζεται η περίοδος της μεγάλης ακμής και ωριμότητας του εντύπου. Η 
παρατήρηση αυτή της Τοπάλη φέρνει αμέσως στο μυαλό τον χωρισμό του Γιανουλόπουλου, τον 
οποίο φαίνεται να ακολουθεί έμμεσα, αφού και οι δυο ερευνητές αναγνωρίζουν διαφορετικά 
ποιοτικά χαρακτηριστικά μεταξύ των φύλλων 25 – 31 και 32 – 48. Η μελέτη των φύλλων της 
Πανσπουδαστικής επιβεβαίωσε την διαφοροποίηση που παρατηρούν ο Γιανουλόπουλος και η 
Τοπάλη στα συγκεκριμένα φύλλα. Πράγματι, στα πρώτα φύλλα (αριθμός 25 – 31) φαίνεται ότι έχουν 
χωνευθεί όλες οι προσπάθειες που έκανε η συντακτική επιτροπή στην πρώτη περίοδο (φύλλα 1 – 24) 

και εντοπίζεται μια ποιοτική αναβάθμιση όσο αφορά στο προς δημοσίευση υλικό. Παράλληλα, στα 
φύλλα αυτά η συντακτική επιτροπή επιχειρεί να ανανεώσει τα θέματα και να οργανώσει με τρόπο 
διαφορετικό την παρουσίασή τους. Την ακμή αυτών των προσπαθειών θα τη δούμε να 
πραγματοποιείται στα φύλλα 32 – 48. Τόσο τα θέματα όσο και το περιεχόμενο της Πανσπουδαστικής 

αλλάζει τώρα ριζικά και όσα έγιναν με τρόπο πειραματικό στην  αρχή (φύλλα 25 – 31), παγιώνονται 
τώρα και θα δώσουν σπουδαία αποτελέσματα. Αυτή ακριβώς τη διαφοροποίηση και την 
προετοιμασία της ακμής υποδηλώνει και ο χαρακτηρισμός «μεταβατική περίοδος». Χρησιμοποιείται, 
δηλαδή, για να δηλώσει την προετοιμασία της μεγάλης αλλαγής που θα παρακολουθήσουμε να 
συντελείται κατά την περίοδο της ακμής. Βλ. Καίτη Τοπάλη, «Πανσπουδαστική»,  στο 
http://www.etmiet.com/el/content/panspoydastiki-1 (επίσκεψη: 24/12/2018) ˙ Γιάννης 
Γιανουλόπουλος, «Πανσπουδαστική», ό.π., σ. 424 – 426. 
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μεγάλη μάζα των φοιτητών και ως ένα ορισμένο βαθμό το 
καταφέρνει.»92

 

 

Το έντυπο θα γνωρίσει τη μεγάλη ακμή του το 1961 – 1964, μια περίοδο κατά 
την οποία θα αλλάξει η εμφάνιση, η εκτύπωση και η σελιδοποίηση, αλλά και η 
θεματολογία του: «Οι σελίδες της [Πανσπουδαστικής] είναι ανοιχτές σε ζητήματα 
τέχνης και πολιτισμού. Υπάρχουν αποκλειστικές συνεργασίες από γνωστούς 
ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών. Όλα αυτά τα καταφέρνει η 
Πανσπουδαστική χωρίς να εγκαταλείπει βεβαίως ούτε να παραμελεί τα φοιτητικά 
θέματα και τους φοιτητικούς αγώνες.»93

 

Η κυκλοφορία της Πανσπουδαστικής μπόρεσε να καλύψει το κενό της 
ενημέρωσης των φοιτητών σχετικά με τα προβλήματα της παιδείας, αλλά και την 
ευρύτερη ενημέρωση τους για την εκπαιδευτική πολιτική, το συνδικαλισμό, τις 
επιστήμες, τις τέχνες, τα γράμματα και τον ελληνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο 

πολιτισμό. Κυρίως προέβαλε τα άμεσα προβλήματα – σημαντικά ή λιγότερο 

σημαντικά – των σπουδών και της καθημερινής ζωής των φοιτητών, αλλά και 
συνέβαλε αποφασιστικά στην αφομοίωση του έργου της πνευματικής αριστεράς του 

καιρού της. 
Έδωσε βήμα στους φοιτητές, σε μια περίοδο που ήταν αποκλεισμένοι από 

τον ημερήσιο περιοδικό Τύπο, και η προσπάθεια αυτή γέννησε τη «σπουδαστική 

δημοσιογραφία», όπως οι ίδιοι την ονόμασαν. Προσέφερε στους φοιτητές ευκαιρίες 

να βοηθήσουν, να συνεργαστούν, να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους και να 

παρουσιάσουν τις δημιουργίες τους. Επιπλέον, συνέβαλε στη συγκρότηση 

αγωνιστών και αγωνιστριών με πολιτικό ήθος, οι οποίοι αν και κουβαλούσαν την 

βαριά κληρονομιά του εμφυλίου και βίωναν τους κατασταλτικούς μηχανισμούς του 

μετεμφυλιακού κράτους αλλά και τις διασπάσεις της Αριστεράς, μπόρεσαν να 

βάλουν τη σφραγίδα τους στην μορφωτική και πολιτιστική επανάσταση της 

δεκαετίας του ’60. 

Η Πανσπουδαστική αγαπήθηκε και διαβάστηκε από τη νεολαία. Η 

πανελλήνια εμβέλειά της και η διεθνής της αναγνώριση συνέβαλλαν σιγά σιγά στη 

μετατροπή του φοιτητικού κινήματος από αθηνοκεντρικό σε πανελλήνιο, από 

σπουδαστικό σε παλλαϊκό, από επαρχιώτικο σε κοσμοπολίτικο και από εθνικό σε 

διεθνές και συνέτειναν στη χαλάρωση του φοβικού και εσωστρεφούς κλίματος της 

ελληνικής πολιτικής ζωής.94
  

 

 

                                                           
92

 Μαρτυρία Γιάνη Γιανουλόπουλου στο «Πανσπουδαστική (1956 – 1967)», ό.π. 
93

 Μαρτυρία Γιάνη Γιανουλόπουλου στο «Πανσπουδαστική (1956 – 1967)», ό.π. 
94

 Καίτη Τοπάλη, «Πανσπουδαστική»,  στο http://www.etmiet.com/el/content/panspoydastiki-1 

(επίσκεψη: 24/12/2018). 
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Κεφάλαιο Γ’:  Οι τέσσερις περίοδοι της ζωής της Πανσπουδαστικής 

 

Γ.1: Α’ περίοδος (Μάιος 1956 – Μάιος 1960). Τα πρώτα βήματα 

 

Η πρώτη περίοδος κυκλοφορίας της Πανσπουδαστικής διαρκεί 4 χρόνια (1956 – 

1960) και αποτελεί την περίοδο της διαμόρφωσης. Συνολικά, στα έτη αυτά, 
κυκλοφόρησαν 24, τετρασέλιδα κυρίως, φύλλα.95

 Όπως σημειώνει ο Γιάννης 
Γιανουλόπουλος, στο πρώτο αυτό διάστημα της κυκλοφορίας της η εφημερίδα 
αντιμετώπιζε τα ίδια προβλήματα κυκλοφορίας με εκείνα της Αυγής: διακινούνταν 
σε ένα καθεστώς ημιπαρανομίας και διαρκούς διωγμού.96

  

 Βασικός υπεύθυνος για τη σύνταξη των πρώτων φύλλων είναι ο Βασίλης 
Μαντέλης, το όνομα του οποίου σημειώνεται στις σελίδες του εντύπου. Σημαντικοί 
για την κυκλοφορία της εφημερίδας είναι και ο Αντώνης Βουγιούκας, ο Μάνθος 
Γκάνιος, ο Θωμάς Γκόρπας και ο Νίκος Αντωνάτος, ενώ ανώνυμοι συνεργάτες είναι 
και ο Ανδρέας Λεντάκης, ο Γιώργος Κατηφόρης, ο Διονύσης Μπουλούκος, ο Άγγελος 
Μπενακόπουλος και άλλοι.97

 

 Ο χαρακτήρας του εντύπου την περίοδο αυτή είναι κυρίως ειδησεογραφικός, 
ενώ έντονη είναι η καταγγελτική χροιά των άρθρων. Σε γενικές γραμμές η 
Πανσπουδαστική στοχεύει κυρίως στην ανάδειξη των φοιτητικών  προβλημάτων και 
στη στήριξη των φοιτητικών κινητοποιήσεων που αφορούσαν κυρίως το Κυπριακό 

ζήτημα. Παράλληλα, βέβαια, δημοσιεύει και θέματα νεανικού ενδιαφέροντος που 
δεν αφορούν τις σπουδές των φοιτητών, παρακολουθεί – σε πρωτόλειο ακόμη 
επίπεδο – την πολιτιστική και πνευματική κίνηση της περιόδου και οργανώνει τον Α’ 
Φοιτητικό Ποιητικό Διαγωνισμό. 

Ο περιορισμένος χώρος του εντύπου και ο προσανατολισμός του δεν 
αφήνουν περιθώρια για δημοσίευση μεγάλων κειμένων. Έτσι, αρκετά άρθρα που 
δημοσιεύονται στα φύλλα της πρώτης περιόδου μοιάζουν περισσότερο με 
σημειώματα: είναι μικρά στην έκταση και ακριβή στην έκφραση, ενώ ακόμη και τα 
                                                           
95

 Όπως έχει ήδη σημειωθεί, το πρώτο φύλλο της Πανσπουδαστικής κυκλοφορεί δισέλιδο. Προς το 
τέλος της πρώτης περιόδου παρατηρείται μια τάση αύξησης των σελίδων της εφημερίδας. Έτσι, τα 
φύλλα 20 – 23 είναι εξασέλιδα ενώ το τελευταίο (φύλλο 24) είναι δωδεκασέλιδο. Η τάση αυτή θα 
κορυφωθεί την επόμενη περίοδο, όπου οι σελίδες του εντύπου θα αυξάνονται κατ’ ανιούσα 
κλιμάκωση. 
96

 Γιάννης Γιανουλόπουλος, «Πανσπουδαστική», Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου 1784 – 1974. 

Εφημερίδες, Περιοδικά, Δημοσιογράφοι, Εκδότες., τομ. Γ’, επιμέλεια: Λουκία Δρούλια – Γιούλα 
Κουτσοπανάγου, Αθήνα (Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών / 103,  Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών) 2008, σ. 
425. 

 Οι συνθήκες αυτές εξηγούν και τη συνήθεια της ανωνυμίας των άρθρων που 
δημοσιεύονται. Για τους ίδιους λόγους, η Πανσπουδαστική την πρώτη περίοδο αναγκάζεται να 
αλλάζει συχνά τυπογραφεία. 
97

 Τα ονόματα των βασικών συνεργατών που σημειώνονται στις εισαγωγές του παρόντος κεφαλαίου 
αποθησαυρίστηκαν από τη μελέτη όλων των φύλλων της εφημερίδας. Ιδιαιτέρως σημαντική, κυρίως 
για τα ονόματα των αφανών συνεργατών, είναι η αναφορά του Γιάννη Γιανουλόπουλου στο λήμμα 
«Πανσπουδαστική» της Εγκυκλοπαίδειας του Ελληνικού Τύπου 1784 - 1974. Βλ. Γιάννης 
Γιανουλόπουλος, «Πανσπουδαστική»,  ό.π., σ. 424 – 426. 

Η συμβολή του Θωμά Γκόρπα στη σύνταξη της Πανσπουδαστικής μαρτυρείται και από 
Κώστα Κρεμμύδα.  Βλ. Κώστας Κρεμμύδας, «Θωμάς Γκόρπας», Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού 
Τύπου…, ό.π., σ. 438. 
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μεγαλύτερα κείμενα δεν ξεπερνούν τη μια σελίδα. Η εικόνα αυτή θα αλλάξει τη 
δεύτερη περίοδο κυκλοφορίας της Πανσπουδαστικής, όταν τα άρθρα της θα 
αποκτήσουν τα χαρακτηριστικά μιας έγκυρης δημοσιογραφίας και θα φέρουν τη 
σφραγίδα του ρεπορτάζ. 
 

Οι αγώνες των φοιτητών 

 

Την περίοδο αυτή, οι εξελίξεις που παρατηρούνται στο πολιτικό πεδίο 
ενεργοποιούν τη φοιτητική αντίδραση. Οι κινητοποιήσεις περιστρέφονται γύρω από 
το Κυπριακό και από αιτήματα φοιτητικού ενδιαφέροντος και θα συμβάλλουν στην 
πολιτική συγκρότηση της σκέψης των σπουδαστών, όπως αποδεικνύεται και από τη 
σύγκληση των δυο Πανσπουδαστικών Συνεδρίων (1957 και 1959 αντίστοιχα) και 
από την ίδρυση των φοιτητικών συλλόγων. 
 Το γεγονός που πυροδοτεί τις πρώτες κινητοποιήσεις των φοιτητών είναι το 
Κυπριακό ζήτημα.98

 Η συντακτική επιτροπή καλεί διαρκώς τους φοιτητές να 
αναλάβουν δράση και να συμπαρασταθούν στον αγώνα των Κυπρίων.99

 Το θέμα 
αυτό παρουσιάζεται κυρίως μέσα από τους αγώνες των Κυπρίων και Ελλήνων 
σπουδαστών, αλλά και των σημαντικών Κύπριων αγωνιστών.100

 Όταν στα 1958, το 
                                                           
98

 Οι κινητοποιήσεις για το Κυπριακό είχαν ήδη ξεκινήσει στις αρχές του 1950 και συνεχίστηκαν με 
αμείωτη ένταση. Με κεντρικά συνθήματα την «Αυτοδιάθεση» και την «Ένωση» με την Ελλάδα, οι 
φοιτητές κατεβαίνουν στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν για τις συνθήκες που επικρατούν στο 
νησί και να αντιταχθούν στη βρετανική κυριαρχία. Το Κυπριακό αναδεικνύεται σε ζήτημα εθνικής 
σημασίας, συνδέεται με τον φιλειρηνισμό και αποκτά μια διάσταση αντιιμπεριαλιστική. Οι σφοδρές 
συγκρούσεις με την αστυνομία λειτούργησαν  ως εφαλτήριο για την διεύρυνση της φοιτητικής 
διαμαρτυρίας και οι φοιτητές μέσω των διαδηλώσεων για την Κύπρο προβάλλουν και την κύρια 
επιδίωξή τους, τον εκδημοκρατισμό της ελληνικής κοινωνίας. Βλ. Μιχάλης Μωραϊτίδης, Το φοιτητικό 
κίνημα στην Ελλάδα. Πολιτική ριζοσπαστικοποίηση και συλλογική δράση (1956 – 1964), Διδακτορική 
Διατριβή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα 
Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Βόλος Σεπτέμβριος 2015, σ. 12 – 51. 
99

 «Πίσω από αυτό το πρίσμα της παγκοσμιότητος ας κοιτάξουμε εμείς οι Έλληνες και ειδικώτερα η 
σπουδάζουσα νεολαία της πατρίδος μας, το καθαρά εθνικό ζήτημα της Κύπρου μας.» Βλ. Β. Τ., «Το 
πνεύμα και η εποχή μας / Αποικισμός και αυτοδιάθεση», Πανσπουδαστική, φ. 1 (31 Μαΐου 1956), σ. 
1 - 2. 
100

 Στις σελίδες του εντύπου φιλοξενούνται επιστολές των Κύπριων μαθητών, οι δηλώσεις των 
συλληφθέντων Κυπρίων αγωνιστών μέσα από τις φυλακές Αβέρωφ, ένα εκτενές ρεπορτάζ σχετικά με 
τις αιτίες της φυλάκισης τους και άρθρα συμπαράστασης στον αγώνα τους. Βλ. «Επιστολή των 
Κύπριων μαθητών προς την σπουδάζουσα νεολαία της ελευθέρας πατρίδος», ό.π., φ. 14 (26 
Νοεμβρίου 1958), σ. 1, 3 ˙ «Από τας φυλακάς Αβέρωφ / Δηλώσεις των συλληφθέντων Κυπρίων 
φοιτητών προς τον σπουδασ. κόσμον» και «Ειδησεογραφικό Δεκαπενθήμερον / Ένα ζήτημα που 
αναστάτωσε την κοινή γνώμη. Ο φοιτητικός κόσμος στο πλευρό των συλληφθέντων φοιτητών»,  ό.π., 
φ. 9 (20 Ιανουαρίου 1957), σ. 1, 4 ˙ «Ελεύθεροι οι Κύπριοι αγωνιστές», ό.π., φ. 10 (15 Φεβρουαρίου 
1958), σ. 4. 
 Ιδιαιτέρως προβάλλεται και ο Κύπριος αγωνιστής της Ε.Ο.Κ.Α Ευαγόρας Παλληκαρίδης, ο 
οποίος με την πράξη αυτοθυσίας του λειτουργεί ως παράδειγμα και ανάγεται σε «φωτεινό 
σύμβολο» όλης της σπουδάζουσας νεολαίας.  Βλ. Στ. Δαμ. [Στάθης Δαμιανάκος], «Το πνεύμα και η 
εποχή μας / Ευαγόρας Παλληκαρίδης», ό.π., φ. 4 (2 Απριλίου 1956), σ. 1. 
 Εμπνευσμένη φιγούρα του Κυπριακού αγώνα αποτελεί και ο Μακάριος, η μορφή του 
οποίου συνδέεται στενά με το αίτημα για Αυτοδιάθεση. Ο εκτοπισμός του στις Σεϋχέλλες έχει 
αρνητικό αντίκτυπο στην Ελλάδα και η απελευθέρωσή του προκαλεί μεγάλη χαρά στους φοιτητές 
και στις πρυτανικές αρχές. Η Πανσπουδαστική θα δημοσιεύσει στις σελίδες μια συνέντευξή του, σε 
μια προσπάθεια να φέρει τους νέους σε επαφή με τις ιδέες του. Βλ. «Ο Μακάριος ελεύθερος», ό.π., 
φ. 4 (2 Απριλίου 1956), σ. 2 ˙ «Ειδησεογραφικό Δεκαπενθήμερον / Χαιρετιστήριον μήνυμα του 
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Κυπριακό θα περάσει μια από τις κρισιμότερες στιγμές του ευρισκόμενο μπροστά 
στο Διεθνές Δικαστήριο των Ηνωμένων Εθνών, οι συντάκτες θα τονίσουν πως οι 
περιστάσεις απαιτούν μια ευρύτερη κινητοποίηση φορέων του εσωτερικού και του 
εξωτερικού και θα καλέσουν τους σπουδαστές ν’ αναλάβουν ηγετικό ρόλο.101

 

Σταδιακά, τα πράγματα οξύνονται τόσο στην Κύπρο, όσο και στην Ελλάδα. Οι 
συγκεντρώσεις και οι εκδηλώσεις συμπαράστασης απαγορεύονται και 
καταστέλλονται με αγριότητα.102

 Η υπογραφή των συνθηκών Ζυρίχης – Λονδίνου 
(Φεβρουάριος 1959), που αναγνώριζαν την ύπαρξη Ανεξάρτητης Κυπριακής 
Δημοκρατίας θα καταδικαστούν μαζικά από τους φοιτητές.103

  

Συνολικά, το Κυπριακό ζήτημα, το οποίο συνδέεται στενά με την παιδεία104
, 

δίνει στους σπουδαστές τη δυνατότητα να δημιουργήσουν μια γενική φοιτητική 
κίνηση και ωθεί τη συνδικαλιστική κίνηση στις σχολές – ρευστή και αδιαμόρφωτη 
ακόμη – στην ακμή της.105

 Ο φοιτητικός συνδικαλισμός  ανασυγκροτείται και το 
1956 αναδεικνύεται σε έτος θεσμικής κατοχύρωσης των περισσότερων φοιτητικών 
συλλόγων, οι οποίοι λειτουργούσαν μέχρι τότε άτυπα. Η διαδικασία ολοκληρώνεται 
τον Απρίλιο του 1957 για την πλειοψηφία των συλλόγων.106

 Η απόκτηση 

                                                                                                                                                                      

Πρυτάνεως του Πολυτεχνείου προς τον Μακάριον», ό.π., φ. 5 (12 Απριλίου 1957), σ. 4 ˙ «Ζητήματα / 
Μακάριος – Αυτοδιάθεσις» και «Ο εθνάρχης Μακάριος ομιλεί προς την ‘Πανσπουδαστική’», ό.π., φ. 
6  (1 Μαΐου 1957), σ. 1, 4. 
101

 Α. Χ., «Ο αγώνας των Κυπρίων και το χρέος των φοιτητών», ό.π., φ. 14 (26 Νοεμβρίου 1958), σ. 1. 
102

 Η είδηση για την αισχρή δολοφονία του πτυχιούχου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και τέως 
προέδρου των Κυπρίων φοιτητών Ν. Μάτση από τους Άγγλους αποικιοκράτες ενεργοποιεί την 
αντίδραση των φοιτητών στην Αθήνα. Βλ. «Ζητήματα / Το αίσχος των» και «Σήμερον την 12ην

 μεσηβρ. 
διοργανώνεται μεγαλειώδες παμφοιτητικόν συλλαλητήριον διαμαρτυρίας εις τα Προπύλαια του 
Πανεπιστημίου», ό.π., φ. 14 (26 Νοεμβρίου 1958), σ. 1. 
103

 «Ζητήματα / Ζήτω η ένωσις» και «Σύμπας ο φοιτητικός κόσμος καταδικάζει τας επαισχύντους 
συμφωνίας Ζυρίχης – Λονδίνου», ό.π., φ. 17 ( 9 Μαρτίου 1959), σ. 1, 4. 
104

 Οι Άγγλοι αποικιοκράτες επιχειρούν, αυξάνοντας τα δίδακτρα, να καταστήσουν τους Κύπριους 
υποχείριά τους, γι’ αυτό και η παιδεία συνδέεται με την ελευθερία και προβάλλονται όλες οι 
σχετικές έρευνες. Βλ. «Εθνική Φοιτητική Ένωσις Κυπρίων», ό.π., φ. 2 (12 Νοεμβρίου 1956), σ. 1 – 2 ˙ 
«Αι αποφάσεις του 7ου

 Διεθνούς Φοιτητικού Συνεδρίου δια την Κυπριακήν εκπαίδευσιν» και 
«Ειδησεογραφικό Δεκαπενθήμερο / Μέλη της διεθνούς ενώσεως φοιτητών εις την Κύπρον», ό.π., φ. 
8 (29 Νοεμβρίου 1957), σ. 1, 4. 
105

 Ο Στέλιος Ράμφος το καταγράφει χαρακτηριστικά: 
 

«Τα γεγονότα αυτά [τα σχετικά με το Κυπριακό], μολονότι εθνικού περιεχομένου, 
απομακρυσμένα δηλαδή από προβλήματα ζωής ή σπουδής, άσχετα προς ‘καθαρά’ 
φοιτητικές διεκδικήσεις, έδωσαν τη δυνατότητα στο φοιτητικό κόσμο, να 
συνειδητοποιήσει λιγώτερο ή περισσότερο: α) ότι ήταν ενιαίο σύνολο, β) ότι είχε 
κοινότητα προβλημάτων, γ) ότι ήταν απαραίτητη η δημιουργία οργανώσεων – 

φορέων για την προώθησή τους.» 

 

Βλ. Δημήτρης Φωτεινός [Στέλιος Ράμφος], «Οι τέσσερις ηλικίες του φοιτητικού μας 
κινήματος», ό.π., φ. 45 – 46, (Μάρτιος – Απρίλιος 1963), σ. 4. 
106

 Ο σύλλογος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου καθυστερεί να επικυρώσει το καταστατικό του 
εξαιτίας μιας διάταξης που προέβλεπε πως το αίτημα θα έπρεπε να υποβληθεί στην Πρυτανεία. 
Τελικά, συγκροτείται το επίσημο καταστατικό του τον Μάιο του 1958. Βλ. «Κατόπιν επιμόνων 
προσπαθειών / Ιδρύθηκε Σύλλογος Σπουδαστών Πολυτεχνείου υπό την επωνυμίαν Σ.Σ.Ε.Μ.Π. / 
Συνέντευξις του Δ. Συμβουλίου προς τον συντάκτη μας», ό.π., φ. 13 (6 Μαΐου 1958), σελ. 1, 2. 

Τον επόμενο χρόνο (1959) αποκτούν καταστατικό ο Σύλλογος Σπουδαστών της Ανωτάτης 
Σχολής Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.) και ο Σύλλογος Σπουδαστών της Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής 
Αθηνών (ΑΓΣΑ). Βλ. «Αναγνώρισις φοιτητικού συλλόγου», ό.π., φ. 16 (13 Φεβρουαρίου 1959), σ. 4. 
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καταστατικού εγκεκριμένου απ’ το Πρωτοδικείο Αθηνών έχει θετική επίδραση στη 
δράση των φοιτητών και η Πανσπουδαστική δημοσιεύει συστηματικά τα νέα για τις 
αρχαιρεσίες των φοιτητικών συλλόγων, τις δράσεις και τις εκδηλώσεις τους.107

  

Ο αγώνας των φοιτητών μετατοπίζεται σταδιακά στη βελτίωση των όρων 
σπουδής. Η κατάσταση που επικρατεί στις πανεπιστημιακές σχολές είναι δραματική 
και η Πανσπουδαστική καταγγέλλει τις ανεπάρκειες του εκπαιδευτικού συστήματος. 
Στις ελλείψεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης συμπεριλαμβάνεται η αδυναμία 
ολοκλήρωσης ημιτελών πανεπιστημιακών κτηρίων ελλείψει απαιτούμενων 
χρηματικών πόρων108, οι κενές έδρες διδασκαλίας109, η κακή οργάνωση και η 
έλλειψη οργάνων στα εργαστήρια των σχολών θετικών και τεχνολογικών επιστημών 
και των επιστημών υγείας110, η έλλειψη ενιαίου ωρολογίου προγράμματος 
διδασκαλίας και η καθυστέρηση στην αναγγελία της εξεταστικής περιόδου111. Σε 
αυτά, έρχονται να προστεθούν και προβλήματα που επιβαρύνουν οικονομικά τους 
σπουδαστές, όπως είναι το υψηλό κόστος των εισιτηρίων στα μέσα μαζικής 
μεταφοράς112, οι ανεπαρκώς στελεχωμένες βιβλιοθήκες των σχολών και το υψηλό 

                                                           
107

 Σε γενικές γραμμές, οι πληροφορίες και τα νέα των φοιτητών δημοσιεύονται διάσπαρτα στο 
έντυπο και σε πολλές και διαφορετικές στήλες («Ζητήματα», «Σπουδαστικοί σύλλογοι»,  «Η κίνησις 
των συλλόγων» - που από το φύλλο 10 και εξής, θα μετονομαστεί σε «Κίνησις συλλόγων» -, «Γύρω 
από τα σπουδαστικά ζητήματα», «Ειδησεογραφικό δεκαπενθήμερο» και «Μικρές ειδήσεις»). Το 
έντυπο προβάλλει τις φοιτητικές εκλογές (βλ. «Οι αρχαιρεσίες του Συλλόγου Σπουδαστών 
Βιομηχανικής Σχολής και τα καθήκοντα του νεοεκλεγέντος Δ. Σ.», ό.π., φ. 5 (12 Απριλίου 1957), σ. 1 - 
3), τις εξω-σχολικές δραστηριότητες τους (βλ. «Ένα υγιές και δραστήριον σωματείον / Ο φοιτητικός 
σύλλογος Νίκαιας», ό.π., φ. 11 (5 Μαρτίου 1958), σ. 2) και παρακινεί τους σπουδαστές να 
οργανώσουν τη δράση τους  (βλ. «Ζητήματα / Σύλλογος Πολυτεχνείου», ό.π., φ. 5 (12 Απριλίου 
1957), σ. 2). Η συντακτική επιτροπή θεωρεί πως το δικαίωμα του σχηματισμού 
ενδοπανεπιστημιακών ή εξωπανεπιστημιακών συλλόγων αποτελεί μια «από τις σπουδαιότερες 
εκδηλώσεις της λεγόμενης ‘ακαδημαϊκής ελευθερίας’», παρόλο που στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετοί 
που βλέπουν τις φοιτητικές συμπτύξεις με καχυποψία (βλ. «Σπουδαστικοί σύλλογοι», ό.π., φ. 1 (31 
Μαΐου 1956), σ. 2). 
108

 Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το Χημείο, η ανέγερση του οποίου αν και ξεκίνησε το 1953, 
ολοκληρώθηκε μετά από πολλά χρόνια λόγω έλλειψης κονδυλίων. Βλ. Αλέξανδρος Ξενούλης, 
«Χημείο ή Σταύλος. Χορτάσαμε υποσχέσεις», ό.π., φ. 26 (7 Φεβρουαρίου 1961), σελ. 3. 
109

 «Ζητήματα / Ακαταστασία εις το Πολυτεχνείο», ό.π., φ. 8 (29 Νοεμβρίου 1957), σ. 1 ˙ «Ζητήματα / 
Οι κενές Πανεπιστημιακές έδρες», ό.π., φ. 14 (26 Νοεμβρίου 1958), σ. 2 ˙ «Το μέγα θέμα εις την 
δημοσιότητα / Αντιφατικαί οι απόψεις Πανεπιστημίου και υπουργού παιδείας δια τας κενάς έδρας», 
ό.π., φ. 15 (17 Δεκεμβρίου 1958), σ. 1, 3. 
110

 «Προβλήματα του Πολυτεχνείου / Αι ελλείψεις της σχολής Χημικών μηχανικών», ό.π., φ. 12 (19 
Μαρτίου 1958), σ. 1, 4 ˙ «Ζητήματα / Διατί;», ό.π., φ. 19 ˙ «Κακή η κατάστασις των εργαστηρίων της 
οδοντιατρικής σχολής», ό.π., φ. 19 (21 Απριλίου 1958), σ. 1. 
111

 «Σοβαρόν εμπόδιον εις τας σπουδάς των / Οι φοιτηταί οδοντιατρικής απαιτούν να μειωθούν οι 
αμοιβαί των κλινικών / Το ωρολόγιον και καθ’ ύλην πρόγραμμα», ό.π., φ. 20 ( 2 Νοεμβρίου 1959), σ. 
6 ˙ «Ζητήματα / Το πρόγραμμα» και «Ζητήματα / Και το πρόγραμμα των εξετάσεων», ό.π., φ. 1 (31 
Μαΐου 1956), σ. 1. 
112

 Το ζήτημα των μεταφορών θα κινητοποιήσει ενεργά τους φοιτητές. Αν και το γνωμοδοτικό 
συμβούλιο αποφάσισε την καθιέρωση φοιτητικού εισιτήριου, υπό προϋποθέσεις, για τους άπορους 
φοιτητές, οι νέοι ζητούν το μέτρο να εφαρμοστεί καθολικά. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, η Εκτελεστική 
Επιτροπή του Β’ Σπουδαστικού Συνεδρίου κήρυξε απεργία που τη στήριξαν όλοι οι φοιτητές. Οι 
κινητοποιήσεις για την επιβολή μειωμένου εισιτηρίου θα συνεχιστούν και το 20ο

 φύλλο θα 
αφιερωθεί στην απεργία τους. Βλ. «Δια την καθιέρωσιν σπουδαστικού εισιτηρίου / Ευρεία 
κινητοποίησις του φοιτητικού κόσμου / Απέτυχε η προσπάθεια εκφυλισμού του» και «Ο αγών δια το 
φοιτητικόν εισιτήριο» και «Φαρισαϊκή επιχειρηματολογία», ό.π., φ. 20 ( 2 Νοεμβρίου 1959), σ. 1 – 6. 
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κόστος των πανεπιστημιακών συγγραμμάτων113, η ανεπαρκής ιατρική 
περίθαλψη114, η ελλιπής σίτιση115

 και στέγαση116, και οι ελλείψεις της 

Πανεπιστημιακής Λέσχης117. Τα προβλήματα αυτά, που κωδικοποιούνται στο φύλλο 
20, συνδέονται άμεσα με τον επιθυμητό στόχο της αναβάθμισης της Παιδείας.118

  

                                                           
113

 Η εφημερίδα διαρκώς ζητεί τη μείωση της τιμής των συγγραμμάτων, τα οποία  αποτελούν «είδη 
πολυτελείας», κατά τη διατύπωση ενός συντάκτη. Βλ. «Τα συγγράμματα», ό.π., φ. 17 (9 Μαρτίου 
1959), σ. 1. 

Οι σπουδαστές επιχειρούν να μειώσουν τα έξοδα τους στρεφόμενοι προς τις βιβλιοθήκες. 
Όμως, η ελλιπής οργάνωση των βιβλιοθηκών σε συνδυασμό με τις ελλείψεις βασικών βιβλίων 
δημιουργούν πρόσθετα εμπόδια. Χαρακτηριστική είναι η καταγγελία που δημοσιεύεται στο φύλλο 5 
πως ενώ πλησιάζουν οι εξετάσεις, η βιβλιοθήκη της Παντείου δεν έχει αρκετά αντίτυπα από τα 
βιβλία που χρειάζονται οι φοιτητές. Βλ. «Ζητήματα / Η βιβλιοθήκη της Παντείου», ό.π., φ. 5 (12 
Απριλίου 1957), σ. 1. 
114

 «Νοσηρότις / Η οργάνωσις της ιατρικής επιβλέψεως», ό.π., φ. 2 (12 Νοεμβρίου 1956), σ. 3. 
115

 Ελάχιστοι μόνο φοιτητές δικαιούνται συσσίτιο και υπό προϋποθέσεις.  Οι αιτήσεις είναι πολλές 
και το μικρό κονδύλι που διαθέτει η πρυτανεία δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες. Βλ. «Γύρω 
από τα φοιτητικά ζητήματα / Τα συσσίτια», ό.π., φ. 3 (4 Δεκεμβρίου 1956), σ. 3. 

 Η επιφανειακή προσοχή που δίνεται στο ζήτημα της σίτισης επιβεβαιώνεται και από τη 
μαζική τροφική δηλητηρίαση που υπέστησαν οι σπουδαστές της ΑΣΟΕΕ, γεγονός που προκάλεσε την 
άμεση διαμαρτυρία τους. Βλ. «Μετά την ομαδικήν δηλητηρίασιν / Σπουδασταί Ανωτάτης Εμπορικής 
διαμαρτύρονται δια τον χείριστον τρόπον λειτουργίας του εστιατορίου», ό.π., φ. 11 ( 5 Μαρτίου 
1958), σ. 4. 
116

 Οι υψηλές τιμές των ενοικίων και η ‘εφευρετικότητα’ ορισμένων ενοικιαστών που επιζητούν το 
γρήγορο κέρδος, δημιουργούν σοβαρά προβλήματα. Όπως σχολιάζει ειρωνικά ένας συντάκτης της 
εφημερίδας, αποτελεί τάση να «ενοικιάζονται ‘κιβώτια’ δια φοιτητάς». Η περιγραφή που ακολουθεί 
προκαλεί έκπληξη: 
 

«Οι διάδρομοι και οι μεγαλύτερες αίθουσες του παληού […] ‘αρχοντικού’ έχουν 
μετατραπεί σε μικροσκοπικά δωμάτια – κιβώτια, με τη βοήθεια σανιδιών από 
κόντρα – πλακέ. Το ξύλινο αυτό παραπέτασμα που χρησιμεύει για τοίχος μόλις 
υπερβαίνει το ύψος των δύο μέτρων. Από το σημείο αυτό μέχρι την οροφή 
υπάρχει το απόλυτο κενό. […] Οι ‘πόρτες’ των … διαμερισμάτων είναι φτιαγμένες 
από το ίδιο κόντρα – πλακέ και το πλάτος τους δεν είναι πολύ μεγαλύτερο από 
μισό μέτρο. Στο δωμάτιο […] βρίσκονται με αριστοτεχνικό τρόπο στριμωγμένα δύο 
ή τρία ράντζα (η μόνη επίπλωση που προσφέρεται) και ανάλογες καρέκλες.» 

 

Βλ. «Γύρω από τα σπουδαστικά ζητήματα / Στέγασις. Ασκληπιού 33. Ενοικιάζονται ‘κιβώτια’ δια 
φοιτητάς», ό.π., φ. 6 (1 Μαΐου 1957), σ. 3. 
117

 Το κτήριο της Πανεπιστημιακής Λέσχης  βρίσκεται σε αποσύνθεση, η ακαταστασία και 
παραμέληση είναι γενική, η καθαριότητα στους χώρους και στις τουαλέτες είναι ελλιπής, ο φωτισμός 
κακός, ενώ υπάρχει έλλειψη επίπλων και στενότητα χώρου. Βλ. Μαγκ – Ρε, «Γύρω από τα 
σπουδαστική ζητήματα / Πανεπιστημιακή Λέσχη», ό.π., φ. 7 (22 Μαΐου 1957), σ. 3 – 4. 
118

 «Τα υψηλά δίδακτρα, οι οικονομικαί ακατοχύρωτοι ατελείς εγγραφαί, το ανεπαρκές συσσίτιο 
υπέρ των απόρων σπουδαστών, η ανύπαρκτη φοιτητική στέγη, τα ελλείποντα και πανάκριβα 
συγγράμματα και η μη ύπαρξι υγειονομικής περιθάλψεως για τους σπουδαστάς των 
εξωπανεπιστημιακών σχολών αποτελούντα κύρια και φλέγοντα σπουδαστικά προβλήματα της 
τρεχούσης περιόδου. Και το ωρολόγιο, βέβαια, πρόγραμμα, ο προγραμματισμός των ασκήσεων και 
εξετάσεων, ο κτιριακός, εποπτικός και εργαστηριακός εξοπλισμός, ο εκσυγχρονισμός του καθ’ ύλην 
προγράμματος, η πλήρωσι των εδρών, η ανεπάρκεια των αναγνωστηρίων, βιβλιοθηκών, εστιατορίων 
και ψυχαγωγικών χώρων, καθώς και τα λοιπά εκκρεμή φοιτητικά προβλήματα απασχολούν τους 
φοιτητάς και παρεμποδίζουν την ποιοτικήν ανάπτυξι της ανωτάτης παιδείας». Βλ. «Φλέγοντα 
προβλήματα», ό.π., φ. 20 (2 Νοεμβρίου 1959), σ. 1. 

Κατά την Ρόζα Ιμβριώτη, η επίθεση στην παιδεία συνδέεται με την πολιτική του τόπου: 
«Αυτή είναι η πολιτική του αφελληνισμού […]. Κι η μάχη αρχίζει σκληρή από την Παιδεία και κατά 
της Παιδείας. Ο απώτερος στόχος είναι να κατεβαστεί όσο γίνεται η πνευματική και τεχνική απόδοση 
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Αρκετά σημαντικά θα αποδειχθούν δυο νέα ζητήματα που θα 
ενεργοποιήσουν τη φοιτητική αντίδραση το 1955 – 1957 και που θα αποτελέσουν 
ισχυρά εμπόδια για τον «εκδημοκρατισμό της παιδείας»119: η μείωση των 
εξεταστικών περιόδων και ο διπλασιασμός των διδάκτρων. Η ψήφιση του νόμου 
3234/55 που προέβλεπε τη μείωση των εξεταστικών περιόδων από τέσσερις σε δυο 
για όσους φοιτητές θα εισάγονταν στις ανώτατες σχολές τον Σεπτέμβριο του 1955 
γεννά τις πρώτες φοιτητικές αντιδράσεις.120

 Οι σπουδαστές επεδίωξαν επαφές με 
τον υπουργό Πέτρο Λεβαντή121, απέστειλαν αλλεπάλληλα υπομνήματα στις 
αρμόδιες αρχές χωρίς όμως ουσιαστικό αποτέλεσμα και κλιμάκωσαν τον αγώνα 
τους με μια πολυήμερη αποχή από τα μαθήματα (7 – 30 Μαρτίου 1957) και 
συγκεντρώσεις στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου. Οι φοιτητικές αντιδράσεις 
συσπείρωσαν την κοινή γνώμη, τον πνευματικό και πολιτικό κόσμο, οι οποίοι 
συντάχθηκαν με τον αγώνα των φοιτητών122

 μέχρι την οριστική λύση του 
ζητήματος.123

 

                                                                                                                                                                      

του λαού μας, ώστε να δεχτεί αδιαμαρτύρητα την ξένη κυριαρχία […]». Βλ. Ρόζα Ιμβριώτη, «Οι 
επιφυλλίδες της ‘Αυγής’ / Συγχρονισμός της ανώτατης παιδείας», Η Αυγή (23 Αυγούστου 1958, σ. 1. 
119

 Ο εκδημοκρατισμός της Παιδείας αφορά τις ίσες ευκαιρίες σπουδών για όλες τις κοινωνικές 
ομάδες και τον εκδημοκρατισμό του περιεχομένου σπουδών και της λειτουργίας και διοίκηση των 
Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. Το αίτημα αυτό συνδέεται με την έννοια της Δημοκρατίας, 
αφού «το εκπληκτικό αυτό μέτρο του αποκλεισμού των πτωχών έρχεται σε αντίφαση με την ίδια την 
ουσία του δημοκρατικού πολιτεύματος, διαψεύδει και γυμνώνει κάθε νόημα της δημοκρατίας στην 
Ελλάδα». Βλ. «Η αύξησις των διδάκτρων άμεσος κίνδυνος υπάρξεως της μέσης και ανωτάτης 
εκπαιδεύσεως / Η συνέχισις του απεργιακού αγώνος μας μοναδικό όπλο αντιμετωπίσεως», 
Πανσπουδαστική, φ. 2 (12 Νοεμβρίου 1956), σ. 1,4. 
120

 Ο νόμος συνέβαλε στην εντατικοποίηση των σπουδών και καθιστούσε δυσκολότερη την 
αποφοίτηση όσων σπουδαστών εργάζονταν ή δεν ήταν οικονομικά προνομιούχοι. Κατά τη γνώμη 
των σπουδαστών ο νόμος αυτός θα οδηγούσε εκ των πραγμάτων στη διακοπή των σπουδών 
χιλιάδων φοιτητών. Για τον νόμο και τις αντιδράσεις που δημιούργησε, βλ. Μιχάλης Μωραϊτίδης, Το 
φοιτητικό κίνημα στην Ελλάδα…, ό.π., σ. 52 – 74. 
121

 Ο υπουργός απέρριψε το αίτημα των σπουδαστών για κατάργηση του νόμου 3234 
υποστηρίζοντας ότι «μόνον … 5 στους 100 από τους σπουδαστάς σήμερα εργάζονται και δεύτερον ‘η 
ελληνική φοιτητική νεολαία ευπορεί’. Πρόσθεσε δε ότι σήμερον οι νέοι έχουν άνεσι και ευπορίαν, 
ετρέφοντο με κρέας και βούτυρο ενώ εις την εποχήν του μελετούσαν με το λυχνάρι.» Βλ. «Απαίτηση 
των πρωτοετών να καταργηθεί ο Ν. 3234/1955 των δύο εξεταστικών περιόδων / Είναι 
αντισπουδαστικός και πλήττει εργαζόμενους φοιτητές», ό.π., φ. 1 (31 Μαΐου 1956), σελ. 1.  
 Στις δηλώσεις του Λεβαντή θα απαντήσει ένας συντάκτης της εφημερίδας: «Ο κ. Λεβαντής 
μελετά υπό το φως λύχνου προσπαθών να φωτισθή. Αι ιδέαι του πάντως δεν όζουν λυχνίας αλλά 
λεβάντας.» Βλ. «Προ εκατονταετίας», ό.π., φ. 1 (31 Μαΐου 1956), σ. 2.  
122

 «Να καταργηθή αμέσως και οριστικώς ο αντισπουδαστικός νόμος των δυο εξεταστικών περιόδων 
/ Οι πρωτοετείς – δευτεροετείς αποφασισμένοι να συνεχίσουν την απεργία με κάθε θυσία. – 

Ολόκληρος ο σπουδαστικός κόσμος ευρίσκεται εις το πλευρό των», ό.π., φ. 4 (2 Απριλίου 1957), σ. 1, 
4. 

Την ίδια στιγμή ο αγώνας των φοιτητών θα συναντήσει και τις αντιδράσεις των αρμοδίων. 
Είναι χαρακτηριστική η δήλωση του υπουργού Παιδείας κ. Μακρή ότι «κακώς αγωνίζονται οι 
φοιτητές δια την καθιέρωσιν της γ’ περιόδου, καθ’ όσον κατά το περασμένο ακαδημαικό έτος επί 
χιλίων οκτακοσίων περίπου φοιτητών απερρίφθησαν μόνον (!) γύρω στους τετρακόσιους». Ένας 
συντάκτης καυτηριάζει την «υπουργική οξυδέρκεια» σχολιάζοντας πως το ποσοστό αυτό δεν είναι 
μικρό. Βλ. «Ζητήματα / Υπουργική οξυδέρκεια», ό.π., φ. 4 (2 Απριλίου 1957), σ. 2.  
123

 Π., «Χωρίς περιστροφές» και «Κατόπιν του επιμόνου αγώνος των φοιτητών / Εισάγεται στη βουλή 
το νομοσχέδιον τροποποιήσεως του αρθρ. 5 του ν. 3234 περί εξεταστικών περιόδων», ό.π., φ. 5 (12 
Απριλίου 1957), σ. 1, 3. 



42 

 

Τον Αύγουστο του 1956 ξεσπούν νέες κινητοποιήσεις των φοιτητών για την 
αποτροπή του διπλασιασμού των διδάκτρων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και του 
τριπλασιασμού των τελών στη δευτεροβάθμια.124

 Με κύριο σύνθημα το «να 
σπουδάσουν και οι φτωχοί», οι φοιτητές απαιτούν τη διεύρυνση της πρόσβασης 
στη μέση και την ανώτατη εκπαίδευση125, θέτοντας ως βασικό τους αίτημα την 
«εξασφάλιση του δικαιώματος της μορφώσεως για όλους ανεξαρτήτως της 
οικονομικής τους καταστάσεως με μοναδικό κριτήριο την ικανότητα και την 
επιμέλεια».126

 Οι διαρκείς οικονομικές επιβαρύνσεις έχουν ως αποτέλεσμα την 
αδυναμία της πλειοψηφίας των σπουδαστών να ανταπεξέλθει στην καταβολή των 
εκπαιδευτικών τελών και αναγκάζουν πολλούς να εγκαταλείψουν πρόωρα τις 
σπουδές τους ή να εργάζονται παράλληλα με αυτές.127

 Η κατάσταση μοιάζει 
περισσότερο ζοφερή για τους σπουδαστές που είναι παράλληλα και προστάτες 
οικογενειών, αφού επιφορτίζονταν οι ίδιοι με την υποχρέωση να στηρίξουν 
οικονομικά την οικογένειά τους.128

 Οι κινητοποιήσεις ενάντια στην αύξηση των 
διδάκτρων αποκτούν χαρακτήρα μαζικό129, έχουν τη στήριξη της κοινής γνώμης130

 

                                                           
124

 Η μείωση των εξεταστικών περιόδων σε συνδυασμό με την αύξηση των τελών δημιουργούν 
εμπόδια στην ολοκλήρωση των σπουδών των φοιτητών. Ο Νίκος Αργέστης ισχυρίζεται πως με το νέο 
μέτρο της αύξησης των τελών επιτυγχάνεται ο αποκλεισμός «όχι μόνο του φτωχού αλλά και του 
μέτριου ακόμα βαλαντίου». Έτσι, η παιδεία γίνεται αποκλειστικά προνόμιο των εχόντων. Βλ. Νίκος 
Αργέστης, «Σπουδαστικού αντίλαλοι / Ήγουν, τουτέστι, δηλαδή», ό.π., φ. 7 (22 Μαΐου 1957), σ. 1. 
125

 Το αίτημα αυτό συνδέεται με τη βελτίωση της κοινωνικής τους θέσης, αφού η αναβάθμιση του 
μορφωτικού επιπέδου συνεπαγόταν την επίτευξη καλύτερων όρων επαγγελματικής αποκατάστασης. 
Η αύξηση του αριθμού των πανεπιστημίων και η διεύρυνση της πρόσβασης στην εκπαίδευση και τη 
γνώση αποτελούσαν την περίοδο αυτή παγκόσμια τάση. Όπως επισημαίνει ο Eric Hobsbawn «στο 
διάστημα 1960 – 1980 […] ο αριθμός των φοιτητών τριπλασιάστηκε ή τετραπλασιάστηκε στη μέση 
τυπική ευρωπαϊκή χώρα, εκτός από τις περιπτώσεις όπου αυξήθηκε κατά τέσσερις με πέντε φορές, 
όπως στην Ομοσπονδιακή Γερμανία, την Ιρλανδία και την Ελλάδα […]. Ήταν φανερό ότι η σύγχρονη 
οικονομία απαιτούσε πολύ περισσότερους διοικητικούς υπαλλήλους, καθηγητές και εξειδικευμένους 
τεχνικούς σε σχέση με το παρελθόν. Κάπου έπρεπε να καταρτιστούν όλοι αυτοί […]. Πράγματι, όπου 
οικογένειες είχαν την επιλογή και την ευκαιρία έσπευδαν να ωθούν τα παιδιά τους προς τα 
πανεπιστήμια, διότι αυτός ήταν ο ασύγκριτα καλύτερος τρόπος για να διασφαλίσουν μεγαλύτερο 
εισόδημα και υψηλότερη κοινωνική θέση. […] Με λίγα λόγια το πτυχίο αποτελούσε το κλειδί για την 
απόκτηση πραγματικού πλούτου.». Βλ. Eric Hobsbawn, Η εποχή των άκρων. Ο σύντομος εικοστός 
αιώνας 1914 – 1991, μετάφραση: Βασίλης Καπετανγιάννης, Αθήνα (Θεμέλιο) 2003, σ. 379. 
126

 «Η αύξησις των διδάκτρων άμεσος κίνδυνος υπάρξεως της μέσης και ανωτάτης εκπαιδεύσεως / Η 
συνέχισις του απεργιακού αγώνος μας μοναδικό όπλο αντιμετωπίσεως», ό.π., φ. 2 (12 Νοεμβρίου 
1956), σ. 4. 
127

 Ενδεικτικά, μπορούμε να αναφέρουμε ότι το άθροισμα οικονομικών υποχρεώσεων ενός φοιτητή 
Νομικής ανέρχεται στις 4.311 δραχμές (2.600 δραχμές για δίδακτρα, 210 δραχμές για εξέταστρα, 
1.500 δραχμές για συγγράμματα και 18.000 δραχμές για διάφορα μικροέξοδα). Βλ. [άτιτλο], ό.π., φ. 2 
(12 Νοεμβρίου 1956), σελ. 1. 
 Η συντακτική επιτροπή θεωρεί χρέος της πολιτείας να διευκολύνει τους εργαζόμενους 
φοιτητές (βλ. Απόστολος Κακλαμάνης, «Γύρω από τα σπουδαστικά ζητήματα / Οι εργαζόμενοι 
φοιτητές», ό.π., φ. 5  (12 Απριλίου 1957), σ. 3) και αντιλαμβάνεται ότι οι οικονομικές επιβαρύνσεις 
έχουν σοβαρές συνέπειες: την διακοπή των σπουδών των περισσότερων φοιτητών και τη 
μετανάστευση (βλ. «Η αύξησις των διδάκτρων άμεσος κίνδυνος υπάρξεως της μέσης και ανωτάτης 
εκπαιδεύσεως / Η συνέχισις του απεργιακού αγώνος μας μοναδικό όπλο αντιμετωπίσεως», ό.π., φ. 2 
(12 Νοεμβρίου 1956), σ. 1,4). 
128

 «Οι Εργαζόμενοι Σπουδαστές», ό.π., φ. 3 (4 Δεκεμβρίου 1956), σελ. 4.  
129

 «Ο φοιτητικός σύλλογος του Πειραιώς» και «Έντονη αντίδραση στην αύξηση των διδάκτρων» και 
«Διαμαρτυρία του συλλόγου Χίων σπουδαστών δια την αύξησιν των εκπαιδευτικών τελών», ό.π., φ. 
2 (12 Νοεμβρίου 1956), σ. 2, 4. 
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και αποτελούν «σταθμό» για την αγωνιστικότητα των φοιτητών, όπως σημειώνει 
ένας συντάκτης του εντύπου131

. 

Εξίσου σημαντικά είναι και τα δυο Πανσπουδαστικά Συνέδρια που 
συγκλήθηκαν. Η επιτυχής ολοκλήρωση του Α’ Πανσπουδαστικού Συνεδρίου (28 
Αυγούστου – 23 Νοεμβρίου 1957)132

 έχει ως απότοκο τη σύγκληση του επόμενου.133
 

Το Β’ Πανσπουδαστικό Συνέδριο αποτελεί το γεγονός που σφράγισε το έτος 1959.134
 

Η σπουδαιότητα αυτού του συνεδρίου, κατά τον Μιχάλη Μωραϊτίδη, έγκειται στο 
ότι «κατά τη διάρκεια του τέθηκαν με συστηματικό τρόπο τα ‘οικονομικά, 
μορφωτικά, εκπολιτιστικά και οργανωτικά προβλήματα του σπουδαστικού κόσμου, 
του συνδικαλιστικού του κινήματος και της ανώτατης παιδείας’». Η διατύπωση των 
φλεγόντων προβλημάτων των φοιτητών και η προβολή τους κατά τη διάρκεια των 
εργασιών του συνεδρίου «αποτέλεσαν τη βάση των προσεχών φοιτητικών 
διεκδικήσεων» και «έθεσαν τους όρους της διαπάλης των φοιτητών με την 
κυβέρνηση της ΕΡΕ και την πολιτική που αυτή χάραζε συνολικότερα στο χώρο της 
παιδείας».135

 

Οι κινητοποιήσεις αυτές δεν πέτυχαν τους ρητούς στόχους τους. Είχαν όμως 
δευτερεύοντα οφέλη αφού συνέβαλαν στο να λάβουν αρκετοί σπουδαστές το 
βάπτισμα του πυρός και να αποκτήσουν το πολιτικό αισθητήριο που αξιοποίησαν 
ευρέως στους δυναμικούς αγώνες του 1962 – 1963.

136
 Από τον Φεβρουάριο μέχρι 

τον Μάρτιο του 1958 διεξήχθησαν αρχαιρεσίες για την ανανέωση των φοιτητικών 
συλλόγων. Οι εκλογές χαρακτηρίστηκαν από την προσπάθεια νόθευσής τους αλλά 
και από την επικράτηση σχεδόν σε όλες τις σχολές εκπροσώπων φίλα προσκείμενων 
στην κυβέρνηση της ΕΡΕ.137

 Η ηγεμονία της συντηρητικής παράταξης στο πολιτικό 
πεδίο επεκτείνεται και στον χώρο των πανεπιστημίων. Οι μαζικές φοιτητικές 
κινητοποιήσεις της περιόδου αποκτούν σταδιακά πολιτικό χαρακτήρα, ο οποίος θα 
εκφραστεί με μεγαλύτερη σαφήνεια την επόμενη περίοδο. Το φοιτητικό κίνημα 

                                                                                                                                                                      
130

 Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο αγώνας των φοιτητών ενάντια στην αύξηση των 
διδάκτρων στηρίζεται από τους λογοτέχνες (βλ. «Οι λογοτέχνες για την απεργία των φοιτητών», ό.π., 
φ. 2 (12 Νοεμβρίου 1956), σ. 1) και από μεγάλη μερίδα των πολιτικών κομμάτων (βλ. «Το 
εκπαιδευτικόν πρόγραμμα του Κόμματος Φιλελευθέρων», ό.π., φ.  4 (2 Απριλίου 1957), σελ. 3), 
χωρίς βέβαια να λείπουν και οι αντιδράσεις μελών του πολιτικού κόσμου (χαρακτηριστική είναι η 
δήλωση του κ. Κάπου πως «δεν μπορείτε να σπουδάζετε και να δουλεύετε. Ου δύνασαι δυσίν 
δουλεύειν», βλ. «Μιλάμε σοβαρά / Μικρές κουβέντες μεγάλων ανδρών», ό.π., φ. 9 ( 20 Ιανουαρίου 
1957), σ. 2). 
131

  «Σταθμός», ό.π., φ. 3 (4 Δεκεμβρίου 1956), σ. 1 
132

 «Με ομόθυμον συμμετοχήν ολόκληρου του σπουδαστικού κόσμου / Ήρχισεν εις Αθήνας το Α’. 
Πανελλήνιον Συνέδριον Φοιτητών – Σπουδαστών / Ιστορικός σταθμός εις τα φοιτητικά χρονικά της 
χώρας μας », ό.π., φ. 8, σ. 1. 

Οι αποφάσεις του συνεδρίου δεν θα εφαρμοστούν άμεσα, γεγονός που θα σχολιαστεί 
αρνητικά από τη συντακτική επιτροπή. Βλ. «Δυο μήνες μετά το συνέδριον / Ελησμονήθησαν αι 
αποφάσεις του συνεδρίου; Ευθύνες δια τη μη προώθησιν των ζητημάτων», ό.π., φ. 10, σ. 1 – 2. 
133

 «Ζητήματα / Το Β’ Παμφοιτητικόν Συνέδριον», ό.π., φ. 14 ( 26 Νοεμβρίου 1958), σ. 2. 
134

 Το συνέδριο έλαβε χώρα τον Απρίλιο του 1959 και οι αποφάσεις του δημοσιεύθηκαν στα φύλλα 
20 – 21 της Πανσπουδαστικής. Βλ. «Αι γενικαί και βασικαί αποφάσεις του Β’ Πανσπουδαστικού 
συνεδρίου», ό.π., φ. 20 (2 Νοεμβρίου 1959), σ. 3 – 4 και φ. 21 (2 Δεκεμβρίου 1959), σ. 3 – 4. 
135

 Μιχάλης Μωραϊτίδης, ό.π., σ. 79. 
136

 Μιχάλης Μωραϊτίδης, ό.π., σ. 83, 74. 
137

  «Αι φοιτηταί εις τα κάλπας», ό.π., φ. 10 (15 Φεβρουαρίου 1958), σ. 1 ˙ «Συνεχίζεται και λήγει τας 
ημέρας αυτάς η εκλογική κίνησις / Αι εκλογαί εις τας ανωτάτας σχολάς», ό.π., φ. 11 (5 Μαρτίου 
1958), σ. 1. 
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κάνει τώρα τα πρώτα βήματα για τη διεκδίκηση των αιτημάτων του και αρχίζει να 
αποκτά ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά. 

 

Η συμβολή στον πολιτισμό 

 

Η παρέμβαση της Πανσπουδαστικής την πρώτη περίοδο δεν εξαντλείται στην 
καταγγελία των σπουδαστικών προβλημάτων. Η εφημερίδα δείχνει ενδιαφέρον και 
για ζητήματα πολιτισμού. Βέβαια, η παρουσίαση της πολιτιστικής κίνησης γίνεται 
σποραδικά και μεμονωμένα και η προσπάθεια θα κορυφωθεί στα επόμενα έτη. Η 
Πανσπουδαστική προβάλλει όλους τους τομείς της πνευματικής δημιουργίας 
(θέατρο, κινηματογράφος, λογοτεχνία, χορός, εκπολιτιστικές εκδηλώσεις) που 
ενδιαφέρουν τους φοιτητές. Δεν είναι τυχαία, εξάλλου, η καταγγελία που 
δημοσιεύεται στο φύλλο 16 έπειτα από τον αποκλεισμό κάποιων νέων από την 
αίθουσα του «Παρνασσού» όπου έλαβε χώρα μια φιλολογική εκδήλωση για τα 
εκατόχρονα του Παλαμά.138

 Φαίνεται ότι οι φοιτητές όχι μόνο δείχνουν ενδιαφέρον 
για τις πολιτισμικές εκδηλώσεις, αλλά και διεκδικούν την ενεργή συμμετοχή τους σ’ 
αυτές. 

Σε γενικές γραμμές, η παρουσίαση του πολιτισμού από την εφημερίδα 
λαμβάνει αρχικά τον χαρακτήρα της είδησης. Τα διάφορα δρώμενα παρουσιάζονται 
εν είδει σχολίου, καταλαμβάνουν ελάχιστο χώρο και μοιάζουν με σύντομα 
σημειώματα. Η εφημερίδα επιχειρεί αφενός να ενημερώσει τους φοιτητές για την 
πνευματική κίνηση και αφετέρου να τους προσφέρει το χώρο ώστε να 
δημιουργήσουν οι ίδιοι. Πάντως, ακόμη οι ισορροπίες ανάμεσα στην πολιτική και 
τον πολιτισμό δεν θα είναι ισάξιες: η έμφαση δίνεται κυρίως στην προβολή των 
φοιτητικών αιτημάτων, ενώ η παρουσίαση του πολιτισμού δεν γίνεται με τρόπο 
συστηματικό. Είναι ενδεικτικό, βέβαια, το ότι συχνά τα λογοτεχνικά κείμενα που 
δημοσιεύονται πλαισιώνουν ειδήσεις της επικαιρότητας. Έτσι, η συντακτική 
επιτροπή θα δημοσιεύσει το ποίημα του Γκρατιάν Ζίλκερ «Ξύπνα Ζοζέφ»139

 δίπλα 
από  το άρθρο «Διαμαρτυρία φοιτητών για τις φυλετικές διακρίσεις»140

 και θα 
συνοψίσει τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές στο διήγημα «Ο 
Στάθης»141

. 

                                                           
138

 «Ζητήματα / Παλαμάς και κοσμική κίνησις», ό.π., φ. 16, (Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 1959), σ. 2.  
139

 Το ποίημα, στο οποίο καταγγέλλεται η εκμετάλλευση των εργαζομένων και η αδράνεια τους 
απέναντι σ’ αυτή, κλείνει με την παραίνεση: 
 

«[…] Πότε λοιπόν, Ζοζέφ,  θέ να ξυπνήσεις; 
Η ελεημοσύνη είναι για τους σκύλους. 
Ζοζέφ! Ζοζέφ! 

Φυτεία ζαχαροκάλαμου, 
Ούτε πύργος δεν θα υπήρχε, 
Ούτε αυτοκίνητο, Ζοζέφ, 
δίχως εσέ. 
Ούτε αφέντης.» 

 

Βλ. Ζίλπερ Γκρατιάν, «Ξύπνα Ζοζέφ», ό.π., φ. 24, (Δευτέρα 23 Μαΐου 1960), σ. 4. 
140

 Σ’ αυτό δημοσιεύονται και φωτογραφίες φοιτητών που παρέλασαν στους δρόμους της 
Αϊδελβέργης διαμαρτυρόμενοι για τα συνεχιζόμενα φυλετικά εγκλήματα στη Νότια Αφρική. Βλ. 
«Διαμαρτυρία φοιτητών για τις φυλετικές διακρίσεις», ό.π, φ. 24, (Δευτέρα 23 Μαΐου 1960), σ. 4. 
141

 Ο Ελεύθερος Σκοπευτής, «Ελευθέρα σκοποβολή / Ο Στάθης», ό.π., φ. 3 (4 Δεκεμβρίου 1956), σ. 1.  
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Κατεξοχήν επηρεασμένα απ’ την καθημερινότητα είναι τα χρονογραφήματα 
που δημοσιεύονται στο έντυπο, τα οποία έχουν εξ’ ορισμού άλλωστε και τη 
λειτουργία του σχολιασμού της πραγματικότητας. Η στήλη «Το χρονογράφημά 
μας», που αποδεικνύεται μακροβιότατη (φ. 2, 4, 14 – 24) και με συνεπή παρουσία 
στη δεύτερη σελίδα του κάθε φύλλου, φιλοξενεί κείμενα σχετικά με τα 
σημαντικότερα γεγονότα της εποχής. Ο αγώνας των φοιτητών για τη μείωση των 
διδάκτρων142

 και την αύξηση των εξεταστικών περιόδων143, οι φοιτητικές εκλογές144
 

αλλά και όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι σπουδαστές145
 και οι εξελίξεις 

για το Κυπριακό146
 δίνουν στους συντάκτες το απαραίτητο υλικό για να σχολιάσουν, 

άλλοτε καταγγελτικά και άλλοτε χιουμοριστικά, τις εξελίξεις. Επίσης, η στήλη θα 
φιλοξενήσει κείμενα σχετικά με τα ιδανικά και τις αξίες της εποχής147, τη ματαίωση 
κάποιων φοιτητικών αγώνων148

 και την καταστολή που γνωρίζουν οι διεκδικήσεις 
τους149. Καταγγέλλεται, ακόμη, η παρουσία του σπουδαστικού τμήματος της 
αστυνομίας στους πανεπιστημιακούς χώρους150, ενώ θα αξιοποιηθεί και η ιστορία 
προκειμένου να τονώσει το αγωνιστικό φρόνημα των σπουδαστών151

.  

                                                           
142

 «Το χρονογράφημά μας / Τα ‘χιλιάρικα’», ό.π.,  φ. 5, (12 Απριλίου 1957), σ.2. 
143

 Μ. Γ., «Το χρονογράφημά μας / Υπουργικά», ό.π., φ. 4 (2 Απριλίου 1957), σ. 7. 
144

 Χρίστος Στολιώτης, «Το χρονογράφημά μας / Οι μαυρισθέντες», ό.π., φ. 16 (13 Φεβρουαρίου 
1959), σ. 2. 
145

 Στρατής Πυργιώτης, «Το χρονογράφημά μας / Το ‘κατηγορώ’ του Θοδωράκη», ό.π., φ. 15 (17 
Δεκεμβρίου 1958), σ. 2 ˙ Στρατής Πυργιώτης, «Το χρονογράφημά μας / Γράμμα στον κ. υπουργό», 
ό.π., φ. 14 (26 Νοεμβρίου 1958), σ. 2. 
146

 Στ., «Το χρονογράφημά μας / Απορίες», ό.π., φ. 17 (9 Μαρτίου 1959), σ. 2. 
147

 Γιάννης Αλεξιάδης, «Το χρονογράφημά μας / Τα ιδανικά μιας εποχής», ό.π., φ. 18 (28 Μαρτίου 
1959), σ. 2. 
148

 Ανέστης Πσ., «Το χρονογράφημά μας / Μεταξύ τύρου και αχλαδιού», ό.π., φ. 19 (21 Απριλίου 
1959), σ. 2. 
149

 Στάπ.., «Το χρονογράφημά μας / Κοινό μυαλό», ό.π., φ. 20 (2 Νοεμβρίου 1959), σ. 2. 
150

 Γ. Γεγ., «Το χρονογράφημά μας / Ύποπτα γαβγίσματα», ό.π., φ. 22 (24 Φεβρουαρίου 1960), σ. 2.   
151

 Γεγ…, «Το χρονογράφημά μας / Φοιτητές και 1821», ό.π., φ. 23 (30 Μαρτίου 1960), σ. 2. 
Το χρονογράφημα συμπληρώνεται και από ένα αφιέρωμα στο 1821, στο οποίο 

δημοσιεύονται αποσπάσματα από δημοτικά τραγούδια, αλλά και από τον Εθνικό Ύμνο και την 
Ελληνική Νομαρχία. Βλ. «Αφιέρωμα στο εικοσιένα», ό.π., φ. 23 (30 Μαρτίου 1960), σ. 2. 

Το Εικοσιένα και η Αντίσταση αξιοποιούνται προκειμένου να προβληθούν δυο 
παραδειγματικές στιγμές κατά τα οποίες ο λαός επιχείρησε να μεταβάλει τα δεδομένα της 
κοινωνικής πραγματικότητας. Η ματαίωση της προσπάθειας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η απαλλαγή 
από τον ξένο και εγχώριο ζυγό ουδέποτε συντελέστηκε και έτσι η ιστορία αποκτά χαρακτήρα 

διδακτικό και δημιουργεί μια κουλτούρα αντιστασιακότητας στους νέους. Όπως σημειώνεται και στη 
Επιθεώρηση Τέχνης: «Η επέτειος του 21 παίρνει ιδιαίτερο νόημα σήμερα. Οι πατέρες μας που 
έχυσαν το αίμα τους κι έγιναν ολοκαύτωμα και πάλαιψαν με την ψυχή και το σώμα για να μας 
δώσουν Λευτεριά, έδιναν ένα πλατύ περιεχόμενο στην επιδίωξή τους: εθνικός ξεσκλαβωμός, 
κοινωνική απελευθέρωση, ισονομία και δημοκρατία, πνευματική προκοπή. […] Μα το 21 δεν 
τελείωσε με θρίαμβο των λαϊκών επιδιώξεων, όπως ξεκίνησε […]». Πάντως, στην Πανσπουδαστική, η 
παρουσίαση αυτών των αγώνων είναι εκλαϊκευτική, παίρνει δηλαδή τη μορφή λαϊκών πανηγυρικών 
αναγνωσμάτων, και συνδέεται με το Κυπριακό και με ζητήματα δημοκρατίας και δικαιωμάτων. Βλ. 
Κατερίνα Λαμπρινού, ΕΔΑ, 1956 – 1967: Πολιτική και ιδεολογία, Αθήνα (Πόλις) 2017, σ. 439 – 440, 

443 ˙ «Η κληρονομιά του 1821», Επιθεώρηση Τέχνης, τχ. 3 (25 Μαρτίου 1955), σ. 163. 
Για την πρόσληψη του 1821 από την αριστερή ιστοριογραφία και την ιδεολογική χρήση της 

ελληνικής Επανάστασης, βλ. Σπύρος Ι. Ασδραχάς, Δημήτρης Δημητρακόπουλος, Φίλιππος Ηλιού, 
Νίκος Θεοτοκάς, Νίκος Κοταρίδης, Χρήστος Λούκος, Σταύρος Παναγιωτίδης, Παναγιώτης Στάθης, Οι 
αναγνώσεις του 1821 και η Αριστερά, επιμέλεια: Δημήτρης Δημητρόπουλος, Βαγγέλης 
Καραμανωλάκης, Αθήνα (Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, Η Αυγή) 2014.  
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Σε γενικές γραμμές, η παρουσίαση του πολιτισμού από τις σελίδες της 
Πανσπουδαστικής μπορεί, στην πρώτη αυτή περίοδο, να χωριστεί σε τρεις διακριτές 
κατηγορίες: α) στην προβολή της καλλιτεχνικής κίνησης και της πνευματικής 
παραγωγής ελλήνων και ξένων δημιουργών, β) στην προβολή των φοιτητικών 
πολιτιστικών πρωτοβουλιών, και γ) στην προσπάθεια του εντύπου να δημιουργήσει 
πολιτισμό. 

Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν όλα τα κείμενα εκείνα που παρουσιάζουν τις 

διάφορες θεατρικές παραστάσεις και μουσικές εκδηλώσεις, αλλά και τα ποικίλα 
αφιερώματα σε συγκεκριμένους λογοτέχνες. Ειδικά για το θέατρο η προσπάθεια της 
Πανσπουδαστικής παρουσιάζεται συστηματική. Ήδη από το πρώτο φύλλο ανοίγει η 
συζήτηση για την ανάγκη διεύρυνσης της πρόσβασης στις θεατρικές παραστάσεις. 
Ένας συντάκτης ισχυρίζεται ότι «είναι ανησυχητικόν και επικίνδυνο να 
προσελκύωνται μορφωμένοι άνθρωποι – λόγω ελλείψεως οικονομικών μέσων – 

από το πρόχειρο κινηματογραφικό θέαμα».152
 Για το λόγο αυτό, ζητεί να επιβληθεί 

φοιτητικό εισιτήριο προκειμένου να έχουν όλοι πρόσβαση στο θέατρο. Στα επόμενα 
φύλλα θα δημοσιευτούν κριτικές κάποιων θεατρικών παραστάσεων153

 και μελέτες 
σχετικές με το θέατρο154. Δεν θα λείψουν και άρθρα σχετικά με τη ζωή και το έργο 
σημαινόντων προσώπων που έχουν γράψει και θεατρικά έργα, με 
χαρακτηριστικότερο παράδειγμα ένα κείμενο για τον William Faulkner, σε μια 
περίοδο μάλιστα που το ενδιαφέρον για τον συγγραφέα αυξάνεται εξαιτίας της 
απονομής σε αυτόν του βραβείου Νόμπελ.155

 Η συντακτική επιτροπή θα γιορτάσει 
μέσα από τις στήλες του περιοδικού την επιτυχή προσπάθεια της ΔΕΣΠΑ να 
καθιερωθεί στο θέατρο Τέχνης μια φοιτητική παράσταση την εβδομάδα.156

 Κυρίως, 
όμως, θα τονίσει με κάθε τρόπο τη σημασία του θεάτρου και θα σημειώσει την 
ανάγκη ανανέωσης του ελληνικού θεάτρου, μιας και «κατάντησε πια κοινός τόπος 
στις μέρες μας η διαπίστωση πως το ελληνικό θέατρο περνάει από άποψη 
ποιότητος, σοβαρή κρίση». Εξάλλου, αυτό που έχουν ανάγκη οι θεατρόφιλοι είναι 
ένα «σοβαρό και με αρχές θέατρο, που να μην απευθύνεται όμως σ’ ένα μικρό 
αριθμό διανοούμενων αλλά να είναι γνήσια λαϊκό».157

 Σποραδικά θα προβληθούν 
και άλλες καλλιτεχνικές δραστηριότητες, όπως οι μουσικές παραστάσεις της τζάζ 
ορχήστρας Γκιλέσπη158, η παράσταση του συγκροτήματος λαϊκών χορών Ιγκόρ 

                                                                                                                                                                      

Ενδιαφέρον για τη διαχείριση της μνήμης της δεκαετίας του 1940 στον πολιτικό λόγο της 
ΕΡΕ, της ΕΔΑ και της ΕΚ, παρουσιάζει το άρθρο: Ελένη Πασχαλούδη, «Μνήμη και πολιτικός λόγος: Η 
δεκαετία του 1940 στον πολιτικό λόγο των κομμάτων (1961 – 1964), Η ‘σύντομη’ δεκαετία του ’60. 
Θεσμικό πλαίσιο, κομματικές στρατηγικές, κοινωνικές συγκρούσεις, πολιτισμικές διεργασίες, 

επιμέλεια: Άλκης Ρήγος, Σεραφείμ Ι. Σεφεριάδης, Ευάνθης Χατζηβασιλείου, Αθήνα (Καστανιώτης) 
2008, σ. 143 – 165. 
152

 «Ζητήματα / Το θέατρο για τους φοιτητάς», ό.π.,  φ. 1, (31 Μαΐου 1956), σ. 1. 
153

 «Ο Άρθρουρ Μίλλερ παίζεται στο Ερασιτεχνικό Θέατρο», ό.π., φ. 3, (4 Δεκεμβρίου 1956), σ. 2. 
154

 Γκάνιος Μάνθος, «Φιλολογικά θέματα / Το επικό θέατρο», ό.π., φ. 4, (2 Απριλίου 1957), σ. 4. 
155

 Β. Α. Κ. [Βουγιούκας Αντώνης], «Οι άνθρωποι του πνεύματος / William Faulkner», ό.π., φ. 5, (12 
Απριλίου 1957), σ. 1 ˙ «Γουίλιαμ Φώκνερ», στο: 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BF%CF%85%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BC_%

CE%A6%CF%8E%CE%BA%CE%BD%CE%B5%CF%81 (επίσκεψη: 2/9/2018). 
156

 «Ειδησεογραφικόν Δεκαπενθήμερον / Φοιτητικαί παραστάσεις», ό.π., φ. 9, (Δευτέρα 20 
Ιανουαρίου 1957), σ. 4. 
157

 Ν. Καν.,  «Από τη σκοπιά του φοιτητή / Το "παραμύθι χωρίς όνομα"», ό.π., φ. 21, (2 Δεκεμβρίου 
1959), σ. 2. 
158

 «Καλλιτεχνική Κίνηση», ό.π., φ. 1, (31 Μαΐου 1956), σ. 1. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BF%CF%85%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BC_%CE%A6%CF%8E%CE%BA%CE%BD%CE%B5%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BF%CF%85%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BC_%CE%A6%CF%8E%CE%BA%CE%BD%CE%B5%CF%81
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Μωϋσέγιεφ159, οι εορταστικές εκδηλώσεις προς τιμή του Μ. Καλομοίρη160
 καθώς οι 

εκθέσεις στις διάφορες γκαλερί161
.  

Η εφημερίδα θα παρουσιάσει ενεργά τους εορτασμούς των επετείων 
μεγάλων μορφών της ελληνικής λογοτεχνικής παράδοσης. Με αφορμή τον 
εορτασμό της χρονιά του Διονυσίου Σολωμού θα δημοσιεύσει ένα κείμενο του Αγγ. 
Αγγελόπουλο162, θα διαφημίσει την έκδοση του λόγου του καθηγητή της 
Αρχιτεκτονικής σχολής κ. Μιχελή και θα ενημερώσει για την έκθεση του ποιητή στον 
Πειραιά163. Λίγο αργότερα με αφορμή τον εορτασμό του έτους Παλαμά η 
εφημερίδα θα προκηρύξει τον πρώτο της διαγωνισμό ποίησης και θα δημοσιεύσει 
μια κριτική της γιορτής των φοιτητών της Φιλοσοφικής για τον Παλαμά164

 αλλά και 
ένα άρθρο γραμμένο με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση του165. Με αφορμή 
το θάνατο του Δημοσθένη Βουτυρά, ένας συντάκτης θα γράψει πως «τα ελληνικά 
γράμματα χάνουν τον άξιο εκπρόσωπό τους, τον ακούραστο και θαρραλέο εργάτη 
της λογοτεχνίας μας»166, ενώ σε επόμενο φύλλο δημοσιεύεται ένα αφιέρωμα στον 
Κάλβο.167
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 «Τα μπαλέτα Μωϋσέγιεφ», ό.π., φ. 2, (12 Νοεμβρίου 1956), σ. 2. 
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 «Πνευματική – Καλλιτεχνική κίνησις  / Μουσική», ό.π., φ. 13 (6 Μαΐου 1958), σ. 2. 
161

 «Πνευματική – Καλλιτεχνική κίνησις  / Εικαστικές τέχνες», ό.π., φ. 13 (6 Μαΐου 1958), σ. 2. 
162

 Ο Αγγελόπουλος στο άρθρο αυτό ισχυρίζεται πως η νεοελληνική ποίηση ξεκινά με την ποίηση του 
Σολωμού, η οποία αποτελεί «το πρώτο νεοελληνικό τραγούδι […] που χαιρέτισε την αυγή της μέρας 
εκείνης που άργειε νάρθει». Η Σολωμική ποίηση επηρέασε τους μεταγενέστερους σε σημαντικό 
βαθμό, κατά τον Αγγελόπουλο: τον Γεράσιμο Μαρκορά, ο οποίος «κατορθώνει να αποφεύγη τη 
μίμηση και να δείχνεται πιότερο σαν πρωτότυπος […], σ’ όλο του το ποιητικό έργο όμως φαίνεται 
διάχυτα απλωμένη η Σολωμική επίδραση και επιρροή, παράλληλα δε ο αγώνας του ποιητή να την 
περιορίση κατά το δυνατόν», τον Τυπάλδο  που «ακολουθεί τη δημοτική […] μα δεν κατορθώνει 
απόλυτα να την κάνει διαλεχτή, στιλπνή, καθαρή δημοτική» και του οποίος ο στίχος «είναι 
επηρεασμένος απ’ το Σολωμικό», και τέλος τον Λορέντζο Μαβίλη, που είναι «ο πιο άξιος 
εκπρόσωπος της επτανησιακής σχολής» και που «στο είδος των σονέτων στάθηκε χωρίς ταίρι ως 
σήμερα». Βλ. Αγγ. Δ. Αγγελόπουλος, «Πνευματικά Θέματα / Ο Σολωμός και η Επτανησιακή ποίηση.  
(Αφιέρωμα στη χρονιά του Δ. Σολωμού)», ό.π., φ. 4, (2 Απριλίου 1957), σ. 2. 
163

 «Ειδησεογραφικόν Δεκαπενθήμερον / Η εκατονταετηρίς του Σολωμού», ό.π., φ. 7, (22 Μαΐου 
1957), σ. 4. 
164

 «Η εορτή των φοιτητών της Φιλοσοφικής για τον Παλαμά / Κακή οργάνωση και φαιδρά 
εκτέλεση», ό.π., φ. 17, (9 Μαρτίου 1959), σ. 2. 
165

 Στο άρθρο αυτό ο συντάκτης αναγνωρίζει πως ο Παλαμάς αγκαλιάζει το αντιφατικό νόημα της 
εποχής του. Ο ποιητής αγωνίζεται ανάμεσα στη θέση και την αντίθεση και προσπαθεί να συμβιβάσει 
τα ασυμβίβαστα σ’ ένα ενιαίο σύνολο ποιητικής ομορφιάς. Από τη μια παθιάζεται με τις ιδέες της 
«πατρίδας», των «αρχαίων προγόνων» και των «ηρώων», και από την άλλη χτυπά την 
προγονοπληξία. Γι’ αυτό και αποτελεί πρωτοπορία του καιρού του. Από την εποχή του Παλαμά μέχρι 
σήμερα έχει περάσει πολύς καιρός και έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Αυτό εξηγεί και την 
προσπάθεια πολλών να μουμιοποιήσουν το έργο του και να το παρουσιάσουν τελείως ξεκομμένο 
από την εποχή του. Ο φοιτητικός κόσμος, όμως, καταλήγει ο ίδιος, πρέπει να προασπίσει τα 
προοδευτικά στοιχεία της ποίησης του. Βλ. Σ. Δ., «100 χρόνια από την γέννηση του. Ο Παλαμάς, η 
εποχή μας και εμείς.», ό.π., φ. 17, (9 Μαρτίου 1959), σ. 2. 
166

 Ν. Χ., «Φιλολογικά σημειώματα / Δημοσθένης Βουτυράς», ό.π., φ. 13 (6 Μαΐου 1958), σ. 2. 
167

 «Αφιέρωμα στον Κάλβο», ό.π., φ. 24 (23 Μαΐου 1960), σ. 2. 
Το αφιέρωμα συνοδεύεται από μια μελέτη του Κ. Πορφύρη, ο οποίος ισχυρίζεται ότι ο 

ποιητής μέσω της δημιουργίας του προσπάθησε και πέτυχε να δείξει στους σύγχρονούς του τρεις 
μεγάλους – εσωτερικού και εξωτερικούς - κινδύνους που διέτρεχαν: α) τους εμφύλιους πολέμους, β) 
την ξένη κυριαρχία, και γ) το προσκύνημα. Βλ. Κ. Πορφύρης, «Αφιέρωμα στον Κάλβο / Ο Ανδρέας 
Κάλβος και οι τρεις μεγάλοι κίνδυνοι του εικοσιένα», ό.π., φ. 24 (23 Μαΐου 1960), σ. 2. 
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Στην περίοδο αυτή, σχεδόν απούσες είναι οι μελέτες φιλολογικού 
ενδιαφέροντος, με μοναδικές εξαιρέσεις ένα άρθρο του Μάνθου Γκάνιου168

 και ένα 
ακόμη του Νίκου Αργέστη169. Παράλληλα, η εφημερίδα θα δημοσιεύσει 
αποκλειστικά λογοτεχνικά έργα και κριτικές αυτών. Το πρώτο κριτικό σημείωμα 
δημοσιεύεται στο φύλλο 4, όπου σχολιάζεται αρνητικά η ποιητική συλλογή του Σ. 
Βαβούρη Σημειώσεις για έναν άνθρωπο που πέθανε.

170
 Η κριτική νέων έργων – 

πεζών ή ποιημάτων – θα συνεχιστεί με εντατικούς ρυθμούς και θα αγκαλιάσει όχι 
μόνο την παραγωγή των γνωστών καλλιτεχνών, αλλά και των φοιτητών.171

 

Η προβολή της ευρύτερης κοινωνικής καλλιτεχνικής και πνευματικής κίνησης 
συνυπάρχει με τη διαρκή αναφορά στις φοιτητικές πολιτιστικές εκδηλώσεις. 
Διαρκώς δημοσιεύονται νέα σχετικά με τις μουσικές εκδηλώσεις, τις θεατρικές 
παραστάσεις, τους κινηματογραφικούς ομίλους που συστήνουν οι σπουδαστές και 
γίνεται μια προσπάθεια στήριξης αυτών των πρωτοβουλιών. Η εφημερίδα καλεί 
τους αναγνώστες να παρευρεθούν στη συζήτηση για τον κινηματογράφο που 
διοργανώνει  το Τμήμα Φοιτητών και Σπουδαστών της κινήσεως υπέρ της 
Ειρήνης172, προβάλλει την έκθεση των σπουδαστών της Ανωτάτης Σχολής Καλών 
Τεχνών173

 και την συναυλία της ορχήστρας του Πανεπιστημίου Αθηνών στον 
«Παρνασσό»174, χαιρετίζει την ίδρυση του Λογοτεχνικού Ομίλου Φοιτητών175

, 

δημοσιεύει ποιήματα φοιτητών176
 και ασκεί κριτική στη φοιτητική ποίηση177

, 

παρουσιάζει τις εκδηλώσεις τους178
 και τις προσπάθειες δημιουργίας φοιτητικής 

σκηνής179, αλλά και παρακολουθεί από κοντά τις δράσεις των φοιτητικών 
πολιτιστικών συλλόγων180. Το έντυπο, μάλιστα, θα προτείνει στο φύλλο 18 
θεατρικές παραστάσεις, εκθέσεις ζωγραφικής, μουσικές παραστάσεις και 
κινηματογραφικά έργα που αξίζει να παρακολουθήσουν οι φοιτητές.181

 Η 
                                                           
168

 Μάνθος Γκάνιος,  «Φιλολογικά Θέματα / Άνοιξη-Ειρήνη στη Νεοελληνική Λογοτεχνία», ό.π., φ. 6, 
(16 Φεβρουαρίου 1959), σ. 2. 
169

 Ο Αργέστης στο άρθρο αυτό αναφέρεται στα λαϊκά έθιμα του Μαΐου, και το κείμενο του αποτελεί 
τη μοναδική λαογραφική μελέτη της περιόδου. Βλ. Νίκος Αργέστης, «Ο Μάιος και οι παραδόσεις του 
λαού», ό.π., φ. 7 (22 Μαΐου 1957), σ. 2. 
170

 Β. Β. [Βασιλικός Βασίλης], «Κριτικά», ό.π., φ. 4, (2 Απριλίου 1957), σ. 3. 
171

 «Κριτική φοιτητικού βιβλίου / Τάσου Ζερβού: "Πορεία των ίσκιων" 1956», ό.π., φ. 12, (19 
Μαρτίου 1958), σ. 2. 
172

 «Ειδησεογραφικόν Δεκαπενθήμερον / Μικρές Ειδήσεις», ό.π., φ. 7, (22 Μαΐου 1957), σ. 4. 
173

 Ο Φιλότεχνος, «Η έκθεση των σπουδαστών της Ανωτ. Σχολής Καλών Τεχνών», ό.π., φ. 8, 
(Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 1957), σ. 2. 
174

 «Συναυλία της ορχήστρας  Πανεπιστημίου Αθηνών», ό.π., φ. 10, (Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 1958), 
σ. 2. 
175

 «Λογοτεχνικός Όμιλος Φοιτητών», ό.π.,  φ. 12, (Τετάρτη 19 Μαρτίου 1958), σ. 2. 
176

 Βογιατζόγλου Βάσος, «Φοιτητικοί στίχοι / Ηλιοτρόπια», ό.π., φ. 13, (Τρίτη 6 Μαΐου 1958), σ. 2. 
177

 Στ. Δαμ [Δαμιανάκος Στάθης], «Το φοιτητικό βιβλίο / Γιώργου Δανιήλ: "Κύκλος" Ποιήματα – 

1957», ό.π., φ. 13, (Τρίτη 6 Μαΐου 1958), σ. 2. 
178

 «Οι Κρήτες φοιτητές τιμούν τον Ν. Καζαντζάκη», ό.π.,  φ. 14, (Τετάρτη 20 Νοεμβρίου 1958), σ. 4. 
179

 Μολονότι η πρωτοβουλία αυτή των φοιτητών χαρακτηρίζεται «αξιέπαινη», δεν χαιρετίζεται χωρίς 
κάποιο δισταγμό, δείγμα ότι η εφημερίδα δεν αντιμετωπίζει τις φοιτητικές προσπάθειες ως a priori 

αξιόλογες: «Η εφημερίδα μας μολονότι βλέπει με σκεπτικισμό την πιθανότητα ή μη επιτυχίας αυτής 
της κινήσεως […] εύχεται ευόδωσιν της προσπάθειας […].». Βλ. «Μια αξιέπαινη πρωτοβουλία. Η 
φοιτητική σκηνή Αθηνών.», ό.π., φ. 16, (Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 1959), σ. 2. 
180

 «Η έκθεση ζωγραφικής της ΠΕΝ», ό.π., φ. 15 (17 Δεκεμβρίου 1958), σ. 2 ˙ «Ο λογοτεχνικός όμιλος 
φοιτητών», ό.π., φ. 20 (2 Νοεμβρίου 1959), σ. 2. 
181

 «Μια μικρή επισκόπησις για τους φίλους της τέχνης / Σας συνιστούμε να παρακολουθήσετε», 
ό.π., φ. 18, (Σάββατο 28 Μαρτίου 1959), σ. 2. 
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προσπάθεια αυτή θα γίνει πιο συστηματική τα επόμενα χρόνια όταν οι προτάσεις 
αυτές θα δημοσιεύονται πια σε συγκεκριμένες στήλες. 

Η σημαντικότερη, βέβαια, δράση της πρώτης περιόδου είναι η διοργάνωση 
του πρώτου διαγωνισμού ποίησης απ’ την Πανσπουδαστική. Η αναγγελία γίνεται 
στο φύλλο 17 και ακολουθεί η προκήρυξη του διαγωνισμού, τα έπαθλα, οι όροι 
συμμετοχής και η κριτική επιτροπή (Όμηρος Μπεκές, Ανδρέας Καραντώνης, Λέων 
Κουκούλας).182

 Η πρωτοβουλία αυτή προκάλεσε μεγάλη αίσθηση και έγινε δεκτή με 
ιδιαίτερο ενθουσιασμό.183

 Ο κόσμος, και ιδίως οι σπουδαστές, αγκάλιασαν 
πραγματικά τον διαγωνισμό και απέστειλαν μαζικά γράμματα στο έντυπο με 
ερωτήσεις, σχόλια και διθυραμβικές κριτικές για την προσπάθεια. Η συντακτική 
επιτροπή απαντώντας στα γράμματα αυτά μαρτυρεί πως ο σκοπός του διαγωνισμού 
«ασφαλώς […] είναι να αναδείξει τα ποιητικά ταλέντα του φοιτητικού κόσμου και 
παράλληλα να συντείνη στην δημιουργία κάποιας πνευματικής κινήσεως μεταξύ 
των φοιτητών», με την ελπίδα πως «θα δώση αφορμή στο ν’ ασχοληθούν με την 
ποίηση κι’ αυτοί που μέχρι σήμερα αδιαφορούσαν».184

 Τα αποτελέσματα θα 
δημοσιευθούν στο φύλλο 20 και τα ποιήματα των βραβευθέντων στο φύλλο 22.185

 

Η συντακτική επιτροπή κρίνει θετικά τη μαζική συμμετοχή των σπουδαστών και 
θεωρεί ότι πέτυχε το στόχο της: 

 

«Η γιορτή και ο διαγωνισμός βοήθησε αποφασιστικά κατά γενική 
ομολογία, τόσο στη συμμετοχή των σπουδαστών στο γενικό 
εορτασμό του έτους Παλαμά, όσο και στη δημιουργία πνευματικής 
κινήσεως μεταξύ των σπουδαστών. […] Η συμμετοχή κι ο 
ενθουσιασμός με τον οποίο δεχτήκανε το διαγωνισμό όλοι οι 
συνάδελφοι […] είναι ένα σημάδι και μια ελπίδα για την ωριμότητα 
των συνθηκών, για ένα μεστώτερο πνευματικό φοιτητικό κίνημα. […] 
Η ‘Πανσπουδαστική’ που έχει θέσει σαν ένα από τους βασικούς 
σκοπούς της έκδοσής της την δημιουργία αυτής της πνευματικής 
κινήσεως θα προσφέρει όλες τις δυνάμεις της γιαυτό […].»186

 

 

Η δημιουργία αυτής της «πνευματικής κίνησης» κάνει την περίοδο αυτή τα 
πρώτα της βήματα και θα ωριμάσει στην επόμενη περίοδο. Η αλλαγή 
προετοιμάζεται με το τελευταίο φύλλο της περιόδου αυτής. Στο  24ο

 φύλλο 

                                                           
182

 «Συμβολή εις τον εορτασμόν του έτους Παλαμά / Η Διοργάνωσις του Α’ ετησίου φοιτητικού 
διαγωνισμού ποιήσεως της ‘Πανσπουδαστικής’», ό.π., φ. 17, (Δευτέρα 9 Μαρτίου 1959), σ. 2. 
183

 «Η αναγγελία της προκηρύξεως προκάλεσν μεγάλην αίσθησιν και ευμενέστατα σχόλια όχι μόνον 
μεταξύ των φοιτητών αλλά και του πνευματικού και καλλιτεχνικού κόσμου της πρωτευούσης καθώς 
και του ημερήσιου τύπου, λογοτεχνικών περιοδικών κλπ.». Ανάμεσα στις προσωπικότητες που 
χαιρέτησαν την κίνηση αυτή σημειώνονται οι Στρ. Δούκας, Π. Χάρης, Π. Μελάς, Β. Βαρίκας, Μπ. 
Κλάρας, Α. Χουρμούζιος, Αχ. Μαμάκης, Πορφύρης, Στ. Πρωταίος. Βλ. «Συμβολή εις το έτος Παλαμά / 
Ο πρώτος ετήσιος φοιτητικός διαγωνισμός ποιήσεως της εφημερίδος "Πανσπουδαστική"», ό.π., φ. 
18, (Σάββατον 28 Μαρτίου 1959), σ. 2. 
184

 «Αλληλογραφία διαγωνισμού», ό.π., φ. 18, (Τρίτη 21 Απριλίου  1959), σ. 2. 
185

 «Τα αποτελέσματα του ποιητικού διαγωνισμού "Πανσπουδαστικής" και η εορτή για τον Παλαμά», 
ό.π., φ. 20, (Δευτέρα 2 Νοεμβρίου 1959), σ. 2 ˙ «Ποιήματα των βραβευθέντων στο διαγωνισμό 
ποίησης της Εφημερίδας μας», ό.π., φ. 22, (24 Φεβρουαρίου 1960), σ. 2. 
186

 «Τα αποτελέσματα του ποιητικού διαγωνισμού "Πανσπουδαστικής" και η εορτή για τον Παλαμά», 
ό.π., φ. 20, (2 Νοεμβρίου 1959), σ. 2. 
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δημοσιεύεται το πρώτο διήγημα187, αυξάνεται η ποσότητα των ποιημάτων188
 και 

μάλιστα παρουσιάζεται και το πρώτο φωτορεπορτάζ του εντύπου189. Το φύλλο αυτό 
προφητεύει και προετοιμάζει τη μεγάλη αλλαγή που θα συμβεί στο έντυπο τα 
επόμενα χρόνια και φέρνει νέα πνοή στις σελίδες του. 

Συνοψίζοντας, πρέπει να σημειώσουμε ότι στην πρώτη περίοδο της 
κυκλοφορίας της Πανσπουδαστικής, η παρουσίαση του πολιτισμού γίνεται ακόμη με 
τρόπο ελάχιστα συγκροτημένο. Τα κύρια χαρακτηριστικά της παρουσίασής του είναι: 
α) Η προβολή της πολιτιστικής κίνησης – φοιτητικής ή μη, και 
β) Το άνοιγμα στους νέους. 
 Η προσπάθεια της Πανσπουδαστικής στην πρώτη περίοδο περιστρέφεται 
γύρω από την καταγραφή της πολιτιστικής παραγωγής, γεγονός που ερμηνεύεται 
εύκολα αν σκεφτεί κανείς ότι το έντυπο επιχειρεί τώρα να βρει το βηματισμό του. Οι 
συντάκτες δημοσιεύουν ειδήσεις και νέα σχετικά με τις διάφορες εκδηλώσεις, 
καθώς και τις ποικίλες φοιτητικές πρωτοβουλίες, επιχειρώντας να καταγράψουν την 
εποχή τους. Το χαρακτηριστικό αυτό είναι, βέβαια, σημαντικό επειδή αποκαλύπτει 
το ενδιαφέρον των συντακτών.190

 Το εντυπωσιακό, βέβαια, είναι το γεγονός ότι ήδη 
από την πρώτη περίοδο η Πανσπουδαστική καλεί τους φοιτητές να αναλάβουν 
ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της πολιτιστικής παραγωγής. Ο ποιητικός 
διαγωνισμός που διοργανώνει θα έχει μεγάλη απήχηση στους νέους και θα 
χαιρετηθεί με ενθουσιασμό από ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Εξάλλου, με τον 
διαγωνισμό αυτό εγκαινιάζεται μια σπουδαία παράδοση, η οποία θα αποδώσει 
σπουδαίους καρπούς στα επόμενα χρόνια. 
 

 

                                                           
187

 Τσέχωφ Άντον, «Ένας αριθμός», μετάφραση: Κυρ. Σιμόπουλος, ό.π., φ. 24, (23 Μαΐου 1960), σ. 2. 
188

 Πρόκειται για τα ποιήματα: «Ξύπνα Ζοζέφ» του Γκρατιάν Ζίλκερ, «Μυστικός Δείπνος» και ένα 
απόσπασμα από το «Γράμμα στον Οππενχάϊμερ» του Νικηφόρου Βρεττάκου, ένα απόσπασμα από τα 
"Δεκατετράστιχα" του Κωστή Παλαμά, τα «Ειρηνικά» του Ιωάννη Πολέμη, το «Πάσχα για όλους» του 
Άγγελου Σικελιανού, την «Ειρήνη» του Γιάννη Ρίτσου, το «Στρόντιον – 90» του Ναζίμ Χικμέτ και το 
«Όχι άλλη βόμβα ατομική» της Ισίζης Ασάντα. Δημοσιεύονται και κάποια ποιήματα του Κάλβου στο 
αφιέρωμα που γίνεται προς τιμή του (Εις τον Ιερόν Λόχον, Εις Ελευθερίαν, Ο Φιλόπατρις, Εις 
θάνατον, Εις δόξαν). Βλ. «Αφιέρωμα στον Κάλβο» ό.π, φ. 24, (23 Μαΐου 1960), σ. 2, 4, 6, 7. 
189

 «Οι φοιτηταί καταλύται τυρρανικών καθεστώτων (Τα γεγονότα της Τουρκίας, Κορέας, Εκουαντόρ 
κλπ)», ό.π, φ. 24, (23 Μαΐου 1960), σ. 4. 
190

 Η επιλογή αυτή της συντακτικής επιτροπής, δεν αποτελεί, βέβαια, προσωπική υπόθεση, αλλά 
εξαρτάται άμεσα από τον κοινωνικό περίγυρο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ήδη από τα Χριστούγεννα 
του 1954 κυκλοφορεί η Επιθεώρηση Τέχνης, το πρώτο περιοδικό στον χώρο της Αριστεράς το οποίο 
πέτυχε να επαναπροσδιορίσει τη σχέση κόμματος – διανόησης. Παράλληλα, κυκλοφορεί πλήθος 
φοιτητικών εντύπων και περιοδικών ποικίλων ενδιαφερόντων, ανοίγουν νέοι εκδοτικοί οίκοι και η 
λογοτεχνική παραγωγή αυξάνεται κατακόρυφα. Βλ. Αιμιλία Καράλη, Μια ημιτελής άνοιξη… 
Ιδεολογία, πολιτική και λογοτεχνία στο περιοδικό Επιθεώρηση Τέχνης (1954 – 1967), Αθήνα 
(Ελληνικά Γράμματα) 2006 ˙ Λουκάς Αξελός, Εκδοτική δραστηριότητα και κίνηση των ιδεών στην 
Ελλάδα. Μια κριτική προσέγγιση της εκδοτικής δραστηριότητας στα χρόνια 1960 – 1981, Αθήνα 
(Στοχαστής) 22008 ˙ Αικατερίνη Τοπάλη, Φοιτητικά έντυπα 1956 – 1967. Καταγραφή. Περιεχόμενο και 
πολιτικός προσανατολισμός, διπλωματική εργασία, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Σχολή 
Ανθρωπιστικών Επιστημών, Αθήνα 2012. 
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Γ.2: Β’ περίοδος (Δεκέμβριος 1960 – Οκτώβριος 1961). Η μεταβατική περίοδος 

 

Η περίοδος από τον Δεκέμβριο του 1960 μέχρι τον Οκτώβριο του 1961 αποτελεί τη 
μεταβατική περίοδο κυκλοφορίας του εντύπου, η οποία προετοιμάζει το έδαφος 
για τη μεγάλη ακμή που επακολουθεί, τόσο στο πολιτικό όσο και στο πολιτιστικό 
επίπεδο. Στην ουσία, την περίοδο αυτή ωριμάζουν όλες οι προσπάθειες που έγιναν 
στα προηγούμενα έτη και τίθενται οι βάσεις για την μεγάλη ακμή που θα γνωρίσει 
το έντυπο τα έτη 1961 - 1964. Πράγματι, η προσπάθεια της συντακτικής επιτροπής 
που ξεκίνησε την προηγούμενη περίοδο παγιώνεται στα φύλλα αυτά και 
παράλληλα, το υλικό και τα θέματα αναβαθμίζονται. Η Πανσπουδαστική σπέρνει 
τώρα το σπόρο που θα ωριμάσει και θα δώσει σπουδαίους καρπούς στην επόμενη 
περίοδο.  

Οι αλλαγές που συντελούνται την περίοδο που μας απασχολεί εδώ είναι 
κατά κάποιο τρόπο κοσμογονικές τόσο για το έντυπο, όσο και για τα κινήματα της 
νεολαίας. Ο χαρακτήρας και το ύφος της μεταβάλλονται και η εφημερίδα αποκτά 
χαρακτηριστικά περιοδικού. Όπως σημειώνει ο Καλιόρης, η Πανσπουδαστική στα 
1960 – 1961 «άλλαξε σχήμα, μορφή, χαρακτήρα, περιεχόμενο και τρόπο 
λειτουργίας».191

 Τους μήνες αυτούς κυκλοφορούν εφτά φύλλα (αριθμός 25 – 31) 

της Πανσπουδαστικής και ο υπότιτλος της μετατρέπεται από «Δεκαπενθήμερον 
Σπουδαστικόν Όργανον» σε «Σπουδαστική Επιθεώρηση» (φύλλο 25).192

 Ξεκινά να 
τυπώνεται με διχρωμία, κυκλοφορεί με εξώφυλλο και ενίοτε με οπισθόφυλλο, έχει 
μεγαλύτερο σχήμα και ο αριθμός των σελίδων της αυξάνεται. 

Η αλλαγή που παρατηρείται αφορά, βέβαια, και την ευρύτερη πολιτιστική 
πρόταση του εντύπου. Στις στήλες της φιλοξενούνται σημαντικοί έλληνες και ξένοι 
συγγραφείς, παρουσιάζονται οι νέες τάσεις στον χώρο του θεάτρου και του 
κινηματογράφου, δημοσιεύονται μελέτες γνωστών διανοητών της εποχής, 
προτείνονται βιβλία και κινηματογραφικές ταινίες και οι σελίδες της ανοίγονται στο 
αναγνωστικό κοινό. Όπως σημειώνει ο Γιανουλόπουλος, το έντυπο αποκτά τώρα και 
διακριτές θεματικές ενότητες: σελίδα κύριου άρθρου, σελίδα Θεσσαλονίκης, 
σελίδες έρευνας, σελίδες αφιερωμένες στον πολιτισμό και στις τέχνες, σελίδες που 
αφορούν τις πολιτιστικές εκδηλώσεις της περιόδου, σελίδες προβολής βιβλίου.193

  

Αφανείς αρχισυντάκτες της μεταβατικής περιόδου είναι ο Γιώργος 
Χατζόπουλος (φύλλα 25 – 27) και ο Στέλιος Ράμφος (φύλλα 28 – 31). Μέλη της 
συντακτικής επιτροπής ο Γιάννης Καλιόρης ή Καλεώδης, η Αγγελική Παπαθανασίου, 
η Άννα Τσιβάκου και ο Νίκος Θεάκος. Συνεργάτες η Χρύσα Γαλάνη ή Λαμπρινού 
[Χρύσα Προκοπάκη], ο Νικηφόρος Παπανδρέου, ο Γιώργος Βότσης, ο Αριστείδης 
Μανωλάκος, ενώ συνέδραμαν με σκίτσα ο Μίνως Αργυράκης και ο Μπόστ [Μέντης 
Μποστάντζογλου].194

 Κάποιοι από τους συνεργάτες αυτούς θα αναλάβουν τη 

                                                           
191

 Η διατύπωση προέρχεται από την επιστολή αποχώρησης του Γ. Μ. Καλιόρη που δημοσιεύεται στο 
φύλλο 47. Βλ. «Προς τη συντακτική επιτροπή», Πανσπουδαστική, φ. 47, ([Ιανουάριος 1964]), σ. 9. 
192

 Το μέγεθος των φύλλων 25 – 31 ποικίλει – το μικρότερο έχει οκτώ σελίδες και το μεγαλύτερο 
είκοσι τέσσερις. Γενικά, κατά μέσο όρο, τα φύλλα της περιόδου έχουν δεκαέξι σελίδες. 
193

 Γιάννης Γιανουλόπουλος, «Πανσπουδαστική», Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου 1784 – 1974. 

Εφημερίδες, Περιοδικά, Δημοσιογράφοι, Εκδότες., τομ. Γ’, επιμέλεια: Λουκία Δρούλια – Γιούλα 
Κουτσοπανάγου, Αθήνα (Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών / 103,  Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών) 2008, σ. 
425. 
194

 Γιάννης Γιανουλόπουλος, «Πανσπουδαστική», ό.π., σ. 425. 
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σύνταξη και επιμέλεια συγκεκριμένων στηλών, οι οποίες πλέον θα έχουν μεγάλη 
διάρκεια ζωής.195

 

Η Πανσπουδαστική των ετών 1960 – 1961 συνεχίζει να δείχνει, βέβαια, 
έντονο ενδιαφέρον για τα σπουδαστικά ζητήματα, τα οποία προβάλλει με σταθερή 
προσήλωση, αλλά διευρύνει και τα ενδιαφέροντα της δίνοντας έμφαση στον τομέα 
του πολιτισμού. Οι αλλαγές που προετοιμάζονται τώρα θα αποκτήσουν στην 
περίοδο της ωριμότητας ισχυρή δυναμική και θα ανατρέψουν τις ισορροπίες, ενώ 
το έντυπο θα κατακτήσει σταδιακά αναγνώριση και θα αυξήσει το κύρος του. 
 

Οι αγώνες των φοιτητών 

 

Τα εφτά φύλλα που κυκλοφορούν στη μεταβατική περίοδο συνεχίζουν να 
προβάλλουν τα φοιτητικά νέα και τις κινητοποιήσεις των σπουδαστών. Ο τρόπος 
της παρουσίασής τους, όμως, διαφέρει από αυτόν της πρώτης περιόδου. Ενώ, 
αρχικά η αναφορά στα διάφορα φοιτητικά ζητήματα γινόταν κυρίως 
αποσπασματικά, με σύντομα σημειώματα, τώρα το έντυπο αποκτά χαρακτήρα 
«δημοσιογραφικό»: οι συντάκτες κάνουν «ρεπορτάζ» και δημοσιεύουν κείμενα 
μεγαλύτερα και τεκμηριωμένα. Ακόμη, οι σύντομες ειδήσεις από την 
καθημερινότητα των σπουδαστών του εσωτερικού και του εξωτερικού 
φιλοξενούνται σε συγκεκριμένες στήλες, οι οποίες χαρακτηρίζονται πια από 
μεγαλύτερη σταθερότητα στην παρουσία.196

 

Πάντοτε στο επίκεντρο της προσοχής τίθενται τα ζητήματα της σπουδής και 
της καθημερινής ζωής των φοιτητών. Η συντακτική επιτροπή θα προβάλλει την 
έντονη αντίδραση των σπουδαστών της Α.Σ.Ο.Ε.Ε. που απορρίφθηκαν από το 
μάθημα των Αγγλικών στην εξεταστική Οκτωβρίου197, τον ελλιπή εξοπλισμό των 
εργαστηρίων πολλών σχολών198, την κακή κατάσταση των κτηρίων199, τις υψηλές 
τιμές της απαραίτητης για τους σπουδαστές του Ε.Μ.Π. γραφικής ύλης200, την κακή 
οργάνωση του προγράμματος σπουδών, των εξεταστικών201

 και της πρακτικής 
                                                           
195

 Για τη στήλη του βιβλίου συνεργάτες είναι ο Μάριος Μαρκίδης και ο Γεράσιμος Λυκιαρδόπουλος, 
τον κινηματογράφο τον αναλαμβάνει τώρα ο Γιάννης Γιανουλόπουλος και το θέατρο ο Φίλιππος 
Βλάχος. 
196

  Σε αυτές τις στήλες δημοσιεύονται μικρές ειδήσεις, σύντομα σχόλια, προβλήματα και γεγονότα 
της φοιτητικής ζωής, ευτράπελα ή μη, χωρίς να δίνεται μεγάλη έκταση στον σχολιασμό τους. Η στήλη 
«Ζητήματα» (φ. 25 – 26), που φιλοξενούσε τέτοιες ειδήσεις ήδη από την προηγούμενη περίοδο, 
μετονομάζεται σε «Σημειώματα» (φ. 28 – 31), ενώ παράλληλα συστήνεται η στήλη «Γράμματα» (φ. 
29 – 31) που φιλοξενεί την αλληλογραφία των αναγνωστών. Τα σπουδαστικά νέα του εσωτερικού και 
του εξωτερικού φιλοξενούνται στις στήλες «Σύλλογοι – Σχολές» (φ. 29 – 30, 33 – 37, 42 – 46 και 49 – 

53) και «Σ’ όλο τον κόσμο» (φ. 28 – 30). Η Πανσπουδαστική θα καθιερώσει απ’ την περίοδο αυτή μια 
πιο συγκροτημένη παρουσίαση των δράσεων των σπουδαστών της Θεσσαλονίκης, χωρίς όμως ποτέ 
να υιοθετεί μια στήλη με συγκεκριμένη ονομασία. Στο φύλλο 25 συστήνεται «Η σελίδα της 
Θεσσαλονίκης», η οποία σε επόμενα φύλλα φέρει απλώς τον τοπικό προσδιορισμό «Θεσσαλονίκη» 
ενώ αργότερα δεν έχει καμία ένδειξη τίτλου. 
197

 «Ξέσπασε ορμητική η αγανάκτηση των σπουδαστών της Α.Σ.Ο.Ε.Ε.», Πανσπουδαστική, φ. 25, (8 
Δεκεμβρίου 1960), σ. 5. 
198

 «Δεν έχουμε εργαστήρια», ό.π., φ. 25, (8 Δεκεμβρίου 1960), σ. 8-9. 
199

 «Σε οστεοφυλάκια στεγάζονται τα Γυμνάσια», ό.π., φ. 25, (8 Δεκεμβρίου 1960), σ. 11 ˙ «Χημείο ή 
σταύλος», ό.π., φ. 26, (7 Φεβρουαρίου 1961), σ. 3 ˙ «Αυτή δεν λέγεται  παιδεία», ό.π., φ. 28, (26 
Απριλίου 1961), σ. 11. 
200

 «Πρατήριο χάρτου», ό.π., φ. 27, (27 Μαρτίου 1961), σ. 13. 
201

 «Ώρες… μηδέν!», ό.π., φ. 27, (27 Μαρτίου 1961), σ. 13. 
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άσκησης202
, την έλλειψη των κατασκηνώσεων203

 και το ζήτημα του φοιτητικού 
εισιτηρίου στα θεάματα και στις μεταφορές204

. 

Οι φοιτητές, λοιπόν, θα βρεθούν αντιμέτωποι με ζητήματα σπουδής, τα 
οποία αποκτούν σταδιακά ένα κοινωνικό πρόσημο. Τους πρώτους μήνες του 1961, 
μετά την περίοδο ύφεσης της συλλογικής δράσης το 1960205, οι φοιτητικοί αγώνες 
θα πυκνώσουν και σταδιακά τα σπουδαστικά προβλήματα δεν θα γίνονται 
αντιληπτά ως αποκλειστικώς οικονομικά, αλλά θα συνδεθούν ρητά με μια 
προσπάθεια αλλαγής του πολιτικού σκηνικού.206

  

Προς αυτή την κατεύθυνση οδηγεί η ισχυρή παρουσία της Ε.Κ.Ο.Φ. (Εθνική 
Κοινωνική Οργάνωση Φοιτητών) στους πανεπιστημιακούς χώρους. Οι 
τρομοκρατικές και βίαιες πρακτικές της οργάνωσης θα καθηλώσουν τη συλλογική 
δράση, με αποτέλεσμα την ενισχυμένη εκπροσώπηση στελεχών της ΕΚΟΦ σε θέσεις 
ευθύνης, μετά τις αρχαιρεσίες των φοιτητικών συλλόγων που έλαβαν χώρα τον 
Φεβρουάριο – Μάρτιο 1960.207

 Λίγο αργότερα, τον Απρίλιο του 1960 ξεσπάει η 
                                                           
202

 «Από τα εργαστήρια στους τόπους δουλείας», ό.π., φ. 29, (15 Μαΐου 1961), σ. 4. 
203

 «Χωρίς κατασκηνώσεις», ό.π., φ. 30, (Ιούλιος 1961),σ. 5 – 6. 
204

 «Τι αποδεικνύει μια υπεύθυνη έρευνα της εφημερίδος μας / Είναι δυνατή η καθιέρωση 
φοιτητικού εισιτηρίου στα θεάματα», ό.π., φ. 25, (8 Δεκεμβρίου 1960), σ. 4 – 5 ˙ «Έχουμε ή δεν 
έχουμε εισιτήριο;», ό.π., φ. 26, (7 Φεβρουαρίου 1961), σ. 12. 
205

 Για την Πανσπουδαστική το 1960 χαρακτηρίζεται «μαύρη χρονιά» για τον φοιτητικό 
συνδικαλισμό, αφού «όχι μόνον δεν ανεκινήθησαν τα πάγια, οξύτατα και ώριμα προς λύση 
φοιτητικά προβλήματα αλλά και εγκατελείφθησαν όσες προσπάθειες είχαν αρχίσει για την 
προώθηση άλλων ή την κατοχύρωση των κεκτημένων». Βλ. «1961 Μια αντίθεση / Συμπεράσματα 
από τις εκλογές. Προοπτικές για το μέλλον», ό.π., φ. 28 (27 Μαρτίου 1961), σελ. 3. 
206

 «Το περιοδικό που σφράγισε το φοιτητικό κίνημα. ’Πανσπουδαστική’ (1956-1967)», 

Ελευθεροτυπία (9 Ιουλίου 2006), επιμέλεια: δημοσιογραφική ομάδα «Ιός», στο:  
http://www.iospress.gr/ios2006/ios20060709.htm (επίσκεψη: 8/9/2018). 
207

 Τα ισχυρά κυβερνητικά ερείσματα των ΕΚΟΦιτών τους καθιστούν κύριους εκφραστές της 
κυβερνητικής πολιτικής μέσα στους χώρους του Πανεπιστημίου. Παρότι οι βίαιες πρακτικές της δεν 
συμπίπτουν χρονικά με την ίδρυσή της, η ΕΚΟΦ χαρακτηρίστηκε κυρίως από μια διάθεση 
τρομοκρατίας και εκφοβισμού των φοιτητών που άνηκαν στο αντικυβερνητικό τόξο. Στην 
πραγματικότητα, στην πρώτη φάση δημιουργίας της η ΕΚΟΦ μπόρεσε να παρασύρει αρκετούς 
φοιτητές που, ναι μεν άνηκαν στη δεξιά, δεν ήταν όμως φασίστες, αφού πλασαρίστηκε σαν μια 
ακομμάτιστη, ανανεωτική κίνηση που θα συνέβαλε στην προώθηση και λύση των σπουδαστικών 
προβλημάτων, κατά τον Ανδρέα Λεντάκη. Στην πορεία, ξεκίνησε μια δίχως προηγούμενο 
αντικομουνιστική προπαγάνδα, με την αρωγή της αστυνομίας, εγκαινιάζοντας σαν μεθόδους 
δράσεως την ανοιχτή βία και την προσπάθεια αδρανοποίησης των φοιτητικών συλλόγων. Σταδιακά 
πολλοί την εγκατέλειψαν και διαχώρισαν τη θέση τους ανοιχτά. Όπως επισημαίνει ο  Μιχάλης 
Μωραϊτίδης, στις εκλογές της 26ης

 Μαρτίου 1960 η πλειοψηφία των μελών της νεοεκλεγμένης ΔΕΣΠΑ 
άνηκε στην ΕΚΟΦ. Η οριστική ήττα της παράταξης της ΕΚΟΦ θα επέλθει αργότερα, το 1962, όταν στις 
φοιτητικές εκλογές θα επικρατήσουν οι δημοκρατικές δυνάμεις και η ίδια θα τεθεί στο περιθώριο. Η 
Πανσπουδαστική από πολύ νωρίς θα καταδικάσει την παρουσία στελεχών της ΕΚΟΦ στους χώρους 
του Πανεπιστημίου, σημειώνοντας ότι ο χαρακτήρας αυτών των «νεοφασιστικών, παρακρατικών και 
τρομοκρατικών» οργανώσεων «επιβάλλει την καθολική αξίωση των σπουδαστών για τη διάλυσή 
τους». Βλ. Ανδρέας Λεντάκης, Το παρακράτος και η 21η

 Απριλίου, πρόλογοι: Γ. Α. Μαγκάκης – Π. 
Πετρίδης, Αθήνα (Προσκήνιο) 2000, σ. 20, 160  ˙ Μιχάλης Μωραϊτίδης, Το φοιτητικό κίνημα στην 
Ελλάδα. Πολιτική ριζοσπαστικοποίηση και συλλογική δράση (1956 – 1964), Διδακτορική Διατριβή, 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Ιστορίας, 
Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Βόλος Σεπτέμβριος 2015, σ. 91 ˙ «1961 Μια αντίθεση / 
Συμπεράσματα από τις εκλογές. Προοπτικές για το μέλλον», Πανσπουδαστική, φ. 28 (27 Μαρτίου 
1961), σελ. 3 ˙ «Οι εκλογές του 1961 σταθμός στα συνδικαλιστικά χρονικά / Κόλαση, καθαρτήριο και 
τώρα; / Η ήττα των εκοφιτών εγγύηση για ομαλότητα», ό.π., φ. 37, (16 Απριλίου 1962), σ. 10 ˙ 
«Ζητήματα / Να διαλυθούν», ό.π., φ. 26 (7 Φεβρουαρίου 1961), σ. 2. 
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μεγάλη κινητοποίηση των σπουδαστών της Ιατρικής Αθήνας και Θεσσαλονίκης, που 
αντιδρούσαν στην ψήφιση του άρθρου 14 του νόμου 4053/60.208

 Εξίσου σημαντική 
για την συγκρότηση του φοιτητικού κινήματος ήταν και η διένεξη μεταξύ των 
σπουδαστών πολυτεχνικών σχολών και εκείνων των τεχνικών σχολών 
υπομηχανικών, οι οποίοι απαιτούσαν την εξίσωση των πτυχίων τους με εκείνα των 
αποφοίτων των Πολυτεχνείων.209

 Η Πανσπουδαστική καλύπτει το ζήτημα με δυο 
άρθρα, αντικρουόμενα μεταξύ τους.210

 Θα προβάλλει ακόμα, την πρωτότυπη 
διαμαρτυρία των σπουδαστών των σχολών υπομηχανικών και θα καταγγείλει τις 
βιαιότητες της αστυνομίας.211

 

                                                                                                                                                                      

Για τις πρακτικές και την ιδεολογία της ΕΚΟΦ βλ. Χρήστος Πουλιάνας, Εθνική Κοινωνικής 
Οργάνωσις Φοιτητών (ΕΚΟΦ): Πρακτικές και πολιτική ιδεολογία του δεξιού εξτρεμισμού στη 
μετεμφυλιακή Ελλάδα (1960 – 1967), Διπλωματική εργασία, Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική σχολή, Αθήνα 2017 ˙ «ΕΚΟΦ: Στοιχεία για την ιστορία μιας 
οργάνωσης» (14/4/2019),από την ραδιοφωνική εκπομπή «Η Ιστορία στο Κόκκινο: Μια εκπομπή για 
το παρελθόν», έκτος κύκλος εκπομπών (2018 – 2019), συζήτηση: Βαγγέλης Καραμανωλάκης, 
Χρήστος Πουλιάνας,  στο: https://www.mixcloud.com/aski/1442019-

%CE%B5%CE%BA%CE%BF%CF%86-

%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-

%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-

%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CF%82-

%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82/?fbclid=IwAR2iZxrEtdg

aSaVRnxWCcimeodcksjqGXkscHwU8-WKanbuViWqSEWfDnos (επίσκεψη: 16/7/2019). 
208

 Ο υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας Ψαρρέας προσέθεσε μια νέα διάταξη στο νομοσχέδιο περί 
«αντιφυματικού αγώνος», η οποία προέβλεπε την υποχρεωτική άσκηση των αποφοίτων Ιατρικής 
στην επαρχία τουλάχιστον για ένα έτος προκειμένου να αποκτήσουν δικαίωμα εγγραφής σε έναν 
από τους τρεις μεγαλύτερους ιατρικούς συλλόγους. Η εφαρμογή της συγκεκριμένης  διάταξης θα 
δυσχέραινε τις σπουδές των φοιτητών και οι τελευταίοι, με την αρωγή των καθηγητών, 
διαμαρτυρήθηκαν εντόνως ζητώντας την απόσυρση της επίμαχης διάταξης. Βλ. «Θα εντείνουν τον 
αγώνα οι φοιτητές της Ιατρικής για την αποτροπή της εφαρμογής του νόμου», ό.π., φ. 24 (23 Μαΐου 
1960), σελ. 1. 
209

 Για  την εξέλιξη του αγώνα τους, βλ. Μιχάλης Μωραϊτίδης, ό.π., σ. 92 – 95. 
210

 Στο πρώτο, ο συντάκτης απέφυγε να πάρει θέση υπέρ ή κατά της εξομοίωσης, επεσήμανε «τον 
κίνδυνο από την διαμάχη των βασικών τεχνικών μας στελεχών» και τόνισε «τις τεράστιες ευθύνες 
της κυβερνήσεως, που είναι, αναμφίβολα, η δημιουργός της καταστάσεως». Πρακτικά, ο αγώνας των 
υπομηχανικών «εξελίσσεται σε απαράδεκτη εξοντωτική διαμάχη μεταξύ των δυο πλευρών, γεγονός 
που αποπροσανατολίζει τη φοιτητική νεολαία και δημιουργεί διασπαστικές τάσεις εντός της. Βλ. 
Γιώργος Νικολάου, «Τα μέτρα για την τεχνική παιδεία στην εφαρμογή τους / Να σταματήσει ο 
εμπαιγμός», ό.π., φ. 26 (7 Φεβρουαρίου 1961), σελ. 15. 

Στο δεύτερο άρθρο, ο συντάκτης χαρακτηρίζει «παράλογα, άδικα και αντιεπιστημονικά» τα 
αιτήματα των υπομηχανικών για πλήρη εξομοίωση των πτυχίων τους με εκείνα των αποφοίτων του 
Πολυτεχνείου. Αντιπροτείνει να «αναγνωριστούν οι Σχολές τους, ως Σχολές ανωτέρων 
επαγγελματικών – τεχνικών στελεχών Μέσης Παιδείας», ενώ κρίνει ως σημαντικότερη την επίλυση 
των προβλημάτων σπουδής και διαβιώσεως των σπουδαστών των τεχνικών σχολών. Βλ. Στ. 
Δημητρίου, «Οι Υπομηχανικοί», ό.π., φ. 27 (27 Μαρτίου 1961), σελ. 16. 
211

 Οι σπουδαστές των σχολών υπομηχανικών, προκειμένου να επιτύχουν την κατοχύρωση των 
επαγγελματικών τους δικαιωμάτων, προχώρησαν σε μια ιδιαίτερα πρωτότυπη και διαμαρτυρία: 
οργάνωσαν μια πεζοπορία, από τη Θεσσαλονίκη προς την Αθήνα, που διήρκησε 22 ημέρες. Οι 
συμμετέχοντες περπατούσαν οκτώ ώρες καθημερνά και αφιέρωναν μια με δυο ώρες για ξεκούραση 
και φαγητό. Ο αγώνας τους, αν και είχε τη στήριξη της κοινωνίας, δεν κατάφερε να φέρει κάποιο 
αποτέλεσμα. Βλ. Μιχάλης Μωραϊτίδης, ό.π., σ. 93 – 94. 

 Ο Γιώργος Νικολάου μαρτυρεί πως όταν έφτασαν στην Ελευσίνα οι πεζοπόροι 
συγκρούστηκαν με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που προσπαθούσαν να ανακόψουν την πορεία 
τους και έπεσαν στα παγωμένα νερά του Σκαραμαγκά, προκειμένου να αποφύγουν τις συλλήψεις 
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Η κατάσταση εντείνεται κι άλλο και ο Δεκέμβριος του 1960 στιγματίστηκε 
από τα βίαια επεισόδια στη Θεσσαλονίκη μεταξύ μελών της ΕΚΟΦ και 
αντικυβερνητικών φοιτητών κατά τη διάρκεια των εργασιών του Γ’ 
Πανσπουδαστικού Συνεδρίου.212

 Οι καταγγελίες για τον μη νόμιμο τρόπο 
διεξαγωγής του συνεδρίου, ο αποκλεισμός της Πανσπουδαστικής με απόφαση της 
Εκτελεστικής Επιτροπής του Συνεδρίου καθώς και η επίθεση στα γραφεία της 
εφημερίδας Μακεδονία από μέλη της ΕΚΟΦ ήταν συνοπτικά τα γεγονότα που 
έλαβαν χώρα.213

 Αν και, οι πολιτικές νεολαίες, με την εξαίρεση της ΕΡΕ, κατήγγειλαν 
την επίθεση στη Μακεδονία, τα ίδια γεγονότα επαναλήφθηκαν πέντε μήνες 
αργότερα στην Αθήνα στα πλαίσια του εορτασμού της εργατικής πρωτομαγιάς.214

 

Οι επιθέσεις των ΕΚΟΦιτών εναντίον μεμονωμένων φοιτητών και φοιτητριών 
συνεχίστηκαν και επεκτάθηκαν και εναντίον βουλευτών215. Το ζήτημα έτσι 

                                                                                                                                                                      

και τους ξυλοδαρμούς. Βλ. Γιώργος Νικολάου, «Τα μέτρα για την τεχνική παιδεία στην εφαρμογή 
τους / Να σταματήσει ο εμπαιγμός», ό.π., φ. 26 (7 Φεβρουαρίου 1961), σελ. 5. 
212

 Το Γ’ Πανσπουδαστικό Συνέδριο έλαβε χώρα στην Θεσσαλονίκη στις 17 – 20 Δεκεμβρίου 1961. Η 
ισχυρή παρουσία στελεχών της ΕΚΟΦ κατέστησε το συνέδριο μια αδιαφανή συνεδρίαση, στην οποία 
κυριάρχησαν οι προπηλακισμοί, οι ξυλοδαρμοί, οι αποχωρήσεις – ακούσιες και εκούσιες – μελών 
των δημοκρατικών δυνάμεων και η διάχυτη τρομοκρατία. Όπως μαρτυρεί η Πανσπουδαστική, οι 
ΕΚΟΦίτες χτύπησαν αρκετούς από τους συμμετέχοντες στο συνέδριο, επιχείρησαν να αλώσουν το 
προεδρείο, προσπάθησαν να διαμορφώσουν το αποτέλεσμα, προκαλούσαν και επιχειρούσαν με 
κάθε μέσο να περιθωριοποιήσουν όσους διαφωνούσαν με τη γραμμή τους. Ο συντάκτης του άρθρου 
τονίζει πως αυτά τα γεγονότα όχι μόνο προσβάλλουν τον φοιτητικό κόσμο, αλλά πλήττουν καίρια και 
την ενότητά του. Βλ. «Αυτό ήταν το Γ’ Πανσπουδαστικό Συνέδριο», ό.π., φ. 26, (7 Φεβρουαρίου 
1961), σ. 8 – 9, 15. 

Η συντακτική επιτροπή, είχε ήδη προειδοποιήσει ότι υπάρχει ο κίνδυνος το συνέδριο «να 
ξεπέσει σε μια περισυναγωγή, να εξαφανισθή από αυτό η αγωνιστικότητα και η σοβαρότητα […], να 
τελματωθούν τα προβλήματά μας και να χειροτερέψουν οι συνθήκες υπό τις οποίες σπουδάζουμε, 
να μειωθή ο σεβασμός και το γόητρο που απολαμβάνει ο σπουδαστικός κόσμος από την κοινή 
γνώμη», αφού τα μέλη της οργανωτικής επιτροπής έχουν μεταβληθεί σε «ανοιχτούς πολέμιους των 
φοιτητικών αιτημάτων». Βλ. «Τι συνέδριο θα γίνη;», ό.π., φ. 25, (8 Δεκεμβρίου 1960), σ. 3. 
213

 Ανδρέας Λεντάκης, Παρακρατικές οργανώσεις και 21η
 Απριλίου, Αθήνα (Καστανιώτη) 1975, σ. 176 

˙ Μιχάλης Μωραϊτίδης, ό.π., σ. 95.  
214

 Σε εκδήλωση που διοργάνωσε στο Νέο Θέατρο ο ΣΕΦΣ (Σύλλογος Εργαζομένων φοιτητών -  

Σπουδαστών) στις 29 Απρίλιου 1961 σημειώθηκαν εκτεταμένα επεισόδια μεταξύ αριστερών 
φοιτητών και μελών της ΕΚΟΦ. Βλ. «Σημειώματα / Ζήτω ο Άϊχμαν», ό.π., φ. 29 ([15 Μαΐου 1961]), σ. 
2. 
215

 Στα πλαίσια της τρομοκρατίας των φοιτητικών συλλόγων οι ΕΚΟΦίτες επιδίδονται σε 
ξυλοδαρμούς φοιτητών και φοιτητριών με πρωτοφανή δριμύτητα. Το φύλλο 26 της 
Πανσπουδαστικής κυκλοφορεί με μια φωτογραφία του φοιτητή της ΑΣΟΕΕ Ευάγγελου Κουρέλη στο 
εξώφυλλο, ματωμένου και χτυπημένου από μέλη της Ε.Κ.Ο.Φ. και το επόμενο φύλλο φιλοξενεί τη 
φωτογραφία γνωστών ΕΚΟΦιτών την ώρα που χτυπούν φοιτητές. Τα φοιτητικά σωματεία και οι 
σύλλογοι καταγγέλλουν δριμύτατα αυτές τις επιθέσεις. Βλ. [άτιτλο], ό.π., φ. 26, (7 Φεβρουαρίου 
1961), στο εξώφυλλο ˙ «Όπερ έδει δείξαι», ό.π., φ. 27 (27 Μαρτίου 1961), σ. 3 ˙ «Η ΔΕΣΠΑ 
καταδικάζει τους διασπαστές του φοιτητικού κόσμου» και «Οι φοιτητικοί σύλλογοι καταδικάζουν την 
τρομοκρατία, την βία, τους τραμπουκισμούς και την προσπάθεια εξαγοράς συνειδήσεων από τη 
γνωστή Ε.Κ.Ο.Φ.», ό.π., φ. 30, (Ιούλιος 1961), σ. 8 – 9. 

Από τον πολιτικό κόσμο, πρώτος ο βουλευτής του Δημοκρατικού Κέντρου Νικόλαος 
Ζορμπάς, σε συνεδρίαση της Βουλής αποκάλυψε τη δράση της ΕΚΟΦ. Σε επιστολή του προς τον 
πρόεδρο της Βουλής Κωνσταντίνο Ροδόπουλο ανέφερε: «Χθες τη νύκτα προ της λήξεως της 
συνεδριάσεως και μετ’ αυτής εδέχθην αυθάδην επίθεσιν εικοσάδας φοιτητών της ΕΚΟΦ με 
επικεφαλής έναν 30τούτην φερόμενον ως Πρόεδρον, οι οποίοι ήθελον δια της βίας να με 
σταματήσουν εις το καφενείον της Βουλής δια να διαμαρτυρηθούν δι’ όσα περί της ΕΚΟΦ είπον κατά 
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αναβαθμίζεται σε καθαρά πολιτικό που εκθέτει την κυβέρνηση της ΕΡΕ.216
  Η 

Πανσπουδαστική, πάντως, προσεγγίζει τα γεγονότα με ψυχραιμία και επιχειρεί να 
τεκμηριώσει δημοσιογραφικά τον νεοφασιστικό και παρακρατικό χαρακτήρα της 
ΕΚΟΦ, αλλά και να φωτίσει τα κυβερνητικά της ερείσματα. Διαρκώς προβάλλει το 
αίτημα για απαγόρευση της λειτουργίας της και για την πολιτική απονομιμοποίησή 
της, ενώ παράλληλα καλεί τους σπουδαστές να απομονώσουν τα στελέχη της 
οργάνωσης.217

 

Ο δρόμος για την οριστική μεταβολή του συσχετισμού δυνάμεων εντός του 
φοιτητικού κινήματος έχει ανοίξει και προοικονομείται η ανάπτυξη του μαζικού 
νεολαιίστικου κινήματος που θα διεκδικεί στην επόμενη περίοδο τον 
εκδημοκρατισμό της ελληνικής κοινωνίας.218

 Στα πλαίσια αυτά τοποθετείται και η 
αντίδραση των φοιτητών σχετικά με το ζήτημα της θεμελίωσης της 
πανεπιστημιούπολης στη θέση Κουπόνια. Η κυβέρνηση Καραμανλή επιλέγει να 
πραγματοποιήσει την τελετή εν μέσω προεκλογικής περιόδου προκειμένου να 
προσποριστεί εκλογικά οφέλη.219

 Οι φοιτητές αντιλαμβάνονται το επικοινωνιακό 
τέχνασμα και αντιδρούν άμεσα. Η Πανσπουδαστική σε πρωτοσέλιδο της 
χαρακτήριζε την τελετή θεμελίωσης «προεκλογική φενάκη» και σημείωνε ότι 
αποκλειστικός σκοπός της ήταν η δημαγωγία.220

 Στο ίδιο φύλλο, η συντακτική 
επιτροπή καλεί τους φοιτητές να «θάψουν την πολιτική και τους υπευθύνους του 
σκοταδισμού», δηλαδή την κυβέρνηση Καραμανλή, και επιμένει στο ότι οι 
σπουδαστές πρέπει «να ψηφίσουν φοιτητικά» και να αγωνιστούν για το συμφέρον 
τους χωρίς να ξεχνάνε και το εθνικό.221

 Η μεταβατική περίοδος ολοκληρώνεται με τη 
μηνιαία αποχή των φοιτητών της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών από 
τα μαθήματα και τις φροντιστηριακές ασκήσεις με αίτημα την επαναφορά των 
φροντιστηριακών εξετάσεων του Σεπτεμβρίου που καταργούνταν με απόφαση της 
Συγκλήτου στις 4 Οκτωβρίου 1961 και τη μείωση του γενικού ορίου βαθμολογίας 
που αφορούσε τον χαρακτηρισμό «λίαν καλώς»  από τους 7 στους 6,5 βαθμούς. 

                                                                                                                                                                      

την προχθεσινήν συνεδρίασιν της Βουλής». Βλ. «Από το Νέο Θέατρο στη Βουλή», ό.π., φ. 29 (15 
Μαΐου 1961), σελ. 3. 
216

 Η ΕΚΟΦ βρήκε ισχυρά ερείσματα στην κυβέρνηση Καραμανλή και είχε αναπτύξει έναν ανοιχτό 
δίαυλο επικοινωνίας τόσο με κυβερνητικούς παράγοντες όσο και με κρατικές υπηρεσίες (ιδιαίτερα 
την ΚΥΠ), οι οποίες ενίσχυαν την οργάνωση στην προσπάθεια αντιμετώπισης της εξάπλωσης της 
κομμουνιστικής ιδεολογίας στη νεολαία. Η Πανσπουδαστική έχει συνδέσει ρητά την ΕΚΟΦ με το 
κόμμα της ΕΡΕ, υπογραμμίζονται ότι «όργανα της Κυβερνήσεως συστηματικώς στρατολογούν 
φοιτητάς των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων οίτινες αφού προετοιμασθούν καταλλήλως, 
υπογράφουν συμβάσεις ενός και ημίσεως έτους επί ηγεμονική δια τα πτωχά φοιτητικά βαλάντια 
αμοιβή κατά μήνα και εξαποστείλλονται καθ’ ομάδας ή μεμονωμένως ανά την επικράτειαν, 
γενόμενοι κήρυκες αντιδημοκρατικών ιδεών». Χαρακτηριστική είναι η περιοδεία είκοσι τριών 
στελεχών της ΕΚΟΦ στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι μεταφέρθηκαν με ένα στρατιωτικό αεροπλάνο 
τύπου Ντακότα και «έγιναν δεκτοί με ενθουσιασμό… από τα όργανα της τάξεως και τις αρχές». Ο 
σκοπός τους ήταν συγκεκριμένος: να «εκφωνούν λόγους στις πόλεις προς τους κατοίκους 
εξυμνώντας το σωτήριον κυβερνητικόν έργον». Βλ. [Ανδρέας Λεντάκης], «Εκάς οι βέβηλοι»,  ό.π., φ. 
26 (7 Φεβρουαρίου 1961), σ. 10. 
217

 «Ζητήματα / Να διαλυθούν», ό.π., φ. 26 (7 Φεβρουαρίου 1961), σ. 2 ˙ «Να υπερασπιστούμε τους 
συλλόγους μας», ό.π., φ. 39 – 40, σ. 6 – 7. 
218

 Μιχάλης Μωραϊτίδης, ό.π., σ. 101. 
219

 Μιχάλης Μωραϊτίδης, ό.π., σ. 114. 
220

 Ό.π., φ. 31 (19 Οκτωβρίου 1961), εξώφυλλο.  
221

 «Γι’ αυτό και οι φοιτητές θα ψηφίσουν καθοδηγούμενοι όχι μόνο απ’ το φοιτητικό χρέος αλλά και 
από το εθνικό». Βλ. «Φοιτητικές και εκλογές», ό.π., φ. 31 (19 Οκτωβρίου 1961),  σ. 5. 
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Κοντά σ’ αυτά, βέβαια, προστέθηκαν και αιτήματα που αφορούσαν  την καλύτερη 
λειτουργία των γραμματειών, των ταμείων και της εξυπηρέτησης των φοιτητών από 
αυτές.222

 Σταδιακά, λοιπόν, η φοιτητική διαμαρτυρία εντείνεται και οι σπουδαστές 
διεκδικούν ενεργό συμμετοχή στον πολιτικό λόγο. 
 

Η συμβολή στον πολιτισμό 

 

Από τον Δεκέμβριο του 1960 μέχρι και τον Οκτώβριο του 1961 η παρουσία του 
πολιτισμού και της πνευματικής κίνησης στις σελίδες του εντύπου αυξάνεται 
θεαματικά. Το ενδιαφέρον της συντακτικής επιτροπής παραμένει, βέβαια, 
προσηλωμένο στην παρουσίαση των αγώνων των φοιτητών, όμως τώρα πια 
παρατηρείται μια διεύρυνση των θεματικών ενδιαφερόντων, η οποία καταλήγει στη 
σύνδεση του φοιτητικού κινήματος τόσο με την πολιτική όσο και με τον πολιτισμό. 
Στην προσπάθεια αυτή, η Πανσπουδαστική επιχειρεί όχι μόνο προβάλλει τον 
πολιτισμό, αλλά τον δημιουργήσει κιόλας. Η τάση αυτή δεν είναι ασύνδετη από την 
περιρρέουσα ατμόσφαιρα της δεκαετίας του ‘60. Και οι νέοι στέκονται αρωγοί της 
προσπάθειας, πλάι στην καθεστηκυία πνευματική διανόηση. Όπως το έθεσε και ο  
Π. Παντέλογλου: «Άξια θαυμασμού ήταν τότε […] η συνεργασία της διανόησης 
(πνευματικής και καλλιτεχνικής) με τους Νέους γενικότερα, αλλά και ειδικότερα 
εκείνους της εκκολαπτόμενης διάδοχης πνευματικής κατάστασης».223

 

Η Πανσπουδαστική συμμετέχει ενεργά στην ευρύτερη πολιτιστική 
δημιουργία και τα  φύλλα που κυκλοφόρησαν την περίοδο αυτή εμφανίζουν μια 
διαφορετική εικόνα όσον αφορά την προβολή του πολιτισμού: η ποσότητα του 
υλικού που δημοσιεύεται αυξάνεται και αλλάζει και ο τρόπος παρουσίασής του. 
Βέβαια, ακόμη δεν υιοθετούνται συγκεκριμένες στήλες για να φιλοξενήσουν τα 
σχετικά κείμενα.224

 Όμως, φαίνεται ότι οι συντάκτες αντιλαμβάνονται την 
αναγκαιότητα της οργανωμένης παρουσίασης της πνευματικής κίνησης και ζητούν 
την αρωγή των σπουδαστών: 

 

«Η ‘ΠΑΝΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ’ θέλοντας να βοηθήση τις ζυμώσεις, που 
γίνονται, ιδιαίτερα μεταξύ νέων, μέσα στο χώρο της Τέχνης και του 
πνεύματος γενικώτερα, ανακοινώνει στους αναγνώστες της ότι απ’ 
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 Ν. Πολίτης, «Νομική /  Ένας μήνας απεργία για τις υπογραφές, τις ατέλειες, τη γραμματεία», ό.π., 
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 Κώστας Π. Παντέλογλου, «Δραστηριότητες Νέων τα χρόνια του ’60 (δημοσίευμα δεύτερο)», στο: 
https://www.kosmosnf.gr/2015/04/papadiamantis/ (επίσκεψη: 28/10/2018). 
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 Πράγματι στη μεταβατική αυτή φάση εντοπίζεται μόνο ο τίτλος «γελάτε… ξεκουράζεσθε… 
μαθαίνετε…» στο φύλλο 25 και «Φοιτητική Λογοτεχνία» στο φύλλο 27. Η μεμονωμένη, όμως, 
εμφάνιση δε συνιστά στήλη, αλλά μπορεί να ερμηνευθεί ως μια ‘έμπνευση’ της συντακτικής 
επιτροπής, δηλαδή ως μια στοχευμένη επιλογή του συντάκτη προκειμένου να συμπυκνώσει το 
περιεχόμενο του άρθρου και να δώσει μια πρώτη εντύπωση στον αναγνώστη. Συχνά, εξάλλου, 
κάποιες σύντομες ειδήσεις σχετικά με τις πνευματικές εξελίξεις φιλοξενούνται στη στήλη «Μικρές 
ειδήσεις», η οποία βέβαια δεν είναι αφιερωμένη αποκλειστικά στον πολιτισμό. Η εικόνα αυτή θα 
αλλάξει την επόμενη περίοδο, όμως κρίνεται σκόπιμο το να αντιληφθούμε αυτές τις σποραδικές 
αναφορές ως μια προσπάθεια της συντακτικής επιτροπής να οργανώσει πληρέστερα την 
παρουσίαση του πολιτισμού. 
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το ερχόμενο φύλλο της θα οργανώση πληρέστερα και 
συστηματικώτερα τις αντίστοιχες σελίδες της. Γι’ αυτό ζητεί απ’ 
όλους, συνεργασία πάνω στα σχετικά θέματα (μελέτη, διήγημα, 
ποίηση, κριτική κλπ.) ως και τη συμμετοχή τους στις συζητήσεις, που 
θα ανοίγωνται από τις στήλες της.»225

 

 

Παρουσιάζει ενδιαφέρον το γεγονός ότι, η συντακτική επιτροπή ορίζει με 
σαφήνεια τα πεδία του ενδιαφέροντος της («μελέτη, διήγημα, ποίηση, κριτική»), τα 
οποία βέβαια δεν θα καλλιεργήσει απαρέγκλιτα. Όμως και μόνο η αναφορά τους 
αποτελεί από μόνη της ενδεικτικό του τι αξιολογεί ως σημαντικό. Χαρακτηριστική 
είναι η εικόνα που παρουσιάζει το φύλλο 25, το πρώτο φύλλο που κυκλοφορεί στην 
περίοδο αυτή. Η δέκατη σελίδα του αφιερώνεται στον πολιτισμό και καθορίζονται 
σαφώς οι πνευματικοί τομείς τους οποίους στοχεύει να αναδείξει η συντακτική 
επιτροπή: «Κινηματογράφος», «Θέατρο», «Πνευματική κίνηση».226

 Στην περίοδο 
αυτή η Πανσπουδαστική θα προβάλλει κυρίως τη μουσική, το θέατρο, τον 
κινηματογράφο, τη γελοιογραφία, τη λογοτεχνία, θα φιλοξενήσει νέα σχετικά με την 
πνευματική κίνηση της περιόδου, θα προβάλει τις φοιτητικές πρωτοβουλίες,  θα 
διοργανώσει μια έκθεση εικαστικών τεχνών και έναν σπουδαστικό διαγωνισμό 
διηγήματος και δοκιμίου. Η κριτική, βέβαια, απουσιάζει παντελώς και τα άρθρα που 
δημοσιεύονται δεν χαρακτηρίζονται από επιστημονική ανάλυση.  

Η συντακτική επιτροπή δεν θα διστάζει να δημοσιεύσει άρθρα 
«αποκλίνοντα» της κυρίαρχης αριστερής ιδεολογίας της περιόδου.227

 

Χαρακτηριστική είναι η παρουσίαση της εκτέλεσης του «Επιταφίου» με μπουζούκι 
από τον Μίκη Θεοδωράκη σε μια εκδήλωση του συλλόγου Κρητών Σπουδαστών. Ο 
Μάριος Μαρκίδης, στο σχετικό άρθρο, υποστηρίζει πως ο συνθέτης έχει αντιληφθεί 
πως η ρίζα της ελληνικής μουσικής είναι το δημοτικό τραγούδι και γι’ αυτό το 
ενέταξε στη μουσική του. Η προσπάθεια του αναγνωρίζεται από τον κόσμο, ο 
οποίος επευφημεί πρώτα από όλα την «αναγέννηση της ελληνικής μουσικής, θα 
λέγαμε καλύτερα την αντίληψη της ‘ανάγκης’ για το σώσιμο της υπόθεσης, της 
εθνικής μας μουσικής».228

 Η μουσική αποτελεί ακόμα  ένα πεδίο ιδιαίτερης 
σημασίας για τους νέους. Όπως τονίζει ο Φ. Ανωγειαννάκης: «η μουσική 
εκπαίδευση […] και διαπαιδαγώγηση, δεν είναι και δεν πρέπει να είναι κτήμα μόνο 
των ειδικών. Πρέπει να ανήκει σ’ όλο τον λαό».229

 Η λαϊκότητα συνιστά στοιχείο 
αυθεντικότητας και το πρωτόγονο στην τέχνη μπορεί να μιλήσει στις ψυχές όλων, 
να γίνει κατανοητό από όλους. Η διάθεση για επιστροφή στις ρίζες, για αναζήτηση 
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 «Ανακοινώσεις», ό.π., φ. 26 (7 Φεβρουαρίου 1961), σ. 7. 
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 Ό.π., φ. 25 (8 Δεκεμβρίου 1960), σ. 10. 
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 Αιρετικό μπορεί να θεωρηθεί και ένα άρθρο σχετικά με τον έρωτα που δημοσιεύεται στο φύλλο 
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 «Να δώσουμε στη μουσική παιδεία τη σημασία που της ανήκει», ό.π., φ. 25 (8 Δεκεμβρίου 1960), 
σ. 4. 
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ενός συστατικού που δίνει την εντύπωση πως βρίσκεται στην αρχή της εξέλιξης του 
πολιτισμού ενέχει τη δυναμική της προοπτικής και αποτελεί προνομιακό πεδίο 
πνευματικής ανάπτυξης και εθνικό ζήτημα. Η μουσική και η μορφή του Μίκη 
Θεοδωράκη, ο οποίος θα παίξει σπουδαίο ρόλο στην πνευματική αναγέννηση της 
περιόδου, θα απασχολήσουν το έντυπο σταθερά και τα επόμενα χρόνια.  

Ο χώρος, όμως, στον οποίο οι φοιτητές καλούνται να συμμετάσχουν ενεργά 
είναι ο θεατρικός. Η συντακτική επιτροπή ανακοινώνει στο φύλλο 26 τη δημιουργία 
φοιτητικού θεάτρου.230

 Οι φοιτητές θα αγκαλιάσουν το εγχείρημα και θα 
ανεβάσουν με επιτυχία πολλές παραστάσεις.231

 Όπως παρατηρεί ο Βλάχος, οι νέοι 
απογοητεύονται εξαιτίας της «θολούρα[ς] που υπάρχει γύρω από τα θεατρικά 
θέματα και μια[ς] προκατάληψη[ς]».232

 Το αντίδοτο είναι να ν’ ασχοληθούν με το 
θέατρο με μεράκι και αγάπη. Έχει προηγηθεί και η δημοσίευση του μοναδικού 
θεατρικού έργου που εντοπίζεται την περίοδο αυτή. Πρόκειται για «Το μάθημα της 
ιστορίας» του Βασίλη Ρώτα, μια ευτράπελη και χιουμοριστική διήγηση με 
πρωταγωνιστή τον Καραγκιόζη, και διδακτική χροιά.233

 Η λαϊκότητα του ύφους 
συνηγορεί στην επιλογή του συγκεκριμένου έργου, το οποίο ανοίγει το δρόμο για τη 
δημοσίευση θεατρικών κειμένων σπουδαίων δημιουργών την επόμενη περίοδο. 

Λίγο διαφορετικά θα αντιμετωπιστεί ο κινηματογράφος. Η συντακτική 
επιτροπή δεν θα προτείνει απλώς κινηματογραφικές ταινίες που αξίζει να δουν οι 
σπουδαστές, αλλά θα τις σχολιάσει κριτικά, χωρίς βέβαια να εμβαθύνει την 
ανάλυση της.234

 Στο φύλλο 26 και για πρώτη φορά, δημοσιεύεται μια μελέτη για τον 
Ιταλικό νεορεαλισμό, γραμμένη από τον Γιάνη Γιανουλόπουλο.235

 Ο συντάκτης 
επιχειρεί να εξηγήσει την δυναμική εισβολή του ρεαλισμού στην ιταλική 
κινηματογραφική δημιουργία αναφέροντας ταινίες σταθμούς του είδους, και 
εγκαινιάζει μια νέα πρακτική ενασχόλησης με το είδος, που θα ανθήσει αργότερα. 

Αξιοπρόσεκτη είναι και η παρουσία της λογοτεχνίας, η οποία εκπροσωπείται 
κυρίως από την ποίηση, αλλά και από το διήγημα.236

 Ακόμα δεν παρατηρείται μια 
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συστηματική παρουσίαση λογοτεχνικών έργων, αλλά γίνονται οι πρώτες 
προσπάθειες εξοικείωσης με το είδος. Σε γενικές γραμμές, τα ποιήματα και τα 
διηγήματα που εντοπίζονται στα φύλλα 25 – 31 αποτελούν έργα σπουδαστών και 
ποιητών που θα καταξιωθούν τα επόμενα χρόνια. Τα μοναδικά διηγήματα που θα 
δημοσιευθούν είναι δυο: «Ο πόλεμος» του Ουΐλιαμ Σαρογιάν237

 και το «Ένα βράδυ» 
του φοιτητή Λ. Φραντζή238. Το πρώτο, μεταφρασμένο απ’ τον Τ. Παναγιωτόπουλο, 
αποτελεί μια λυρική ιστορία του Αμερικανού συγγραφέα αρμενικής καταγωγής που 
περιστρέφεται γύρω από την προσπάθεια ανάκτησης των αναμνήσεων της παιδικής 
ηλικίας. Το δεύτερο διήγημα δημοσιεύεται κάτω απ’ τον τίτλο «Φοιτητική 
λογοτεχνία». Στο σημείωμα που προτάσσεται γίνεται ξεκάθαρη η προσπάθεια της 
συντακτικής επιτροπής να δώσει χώρου ώστε «να κάνη την παρουσία του στο χώρο 
της λογοτεχνίας ο σπουδαστής, που η μέχρι σήμερα επίδρασή του στα γράμματα, 
ελάχιστα γνωστή υπήρξε και συνεπώς αναξιολόγητη».239

 

Αξίζει, ακόμη, να σταθούμε σε ένα ακόμη κείμενο, μια φιλολογική μελέτη 
που δημοσιεύεται στο φύλλο 26 και αποδεικνύει την προσπάθεια των συντακτών 
να φωτίσουν όλες πτυχές της δημιουργίας ενός καλλιτέχνη. Πρόκειται για ένα 
άρθρο που δημοσιεύεται με αφορμή τα πενηντάχρονα του Παπαδιαμάντη, στο 
οποίο ο συντάκτης μελετά «μια λίγο γνωστή πτυχή της δραστηριότητάς του – τα 
παιδικά του σχέδια – που εξηγεί μια πτυχή του χαρακτήρα και του έργου του».240

 Η 
λογοτεχνία εκπροσωπείται, επίσης, από την ποίηση. Στο 28ο

 τεύχος η 
Πανσπουδαστική θα παρουσιάσει μια σελίδα με ποιήματα της Χρύσας Λαμπρινού 
[Χρύσα Προκοπάκη] και του Στυλ. Π. Τ. υπό τον τίτλο «Η ποίηση πνευματική 
αναγέννηση».241

 Στο σημείωμα που τα συνοδεύει, η συντακτική επιτροπή κάνει τον 
απολογισμό της πνευματικής κίνησης του έτους που πέρασε και ζητά από τους 
σπουδαστές να αναλάβουν ενεργό μέρος στις εκπολιτιστικές κινήσεις και να 
πλαισιώσουν όσες περισσότερες δραστηριότητες τέτοιου είδους μπορούν. Στο 
τεύχος 29 πρωτοπαρουσιάζονται ποιήματα των Θωμά Γκόρπα, Σπύρου Μάνδρου, 
Μάριου Τζουβελόπουλου, Νίκου Αντωνάτου και Αργύρη Βεργόπουλου.242

 

Ενδιαφέρον στο επίπεδο της φιλολογίας παρουσιάζει και μια κριτική του 
Γεράσιμου Λυκιαρδόπουλου για τη Γέφυρα του Ρίτσου, η οποία δημοσιεύεται τον 
Μάιο του 1961.243

 Κατά την κρίση του Λυκιαρδόπουλου, η Γέφυρα δεν μοιάζει σε 
τίποτα με τα παλαιότερα ποιήματα του Ρίτσου – και η διαπίστωση αυτή δεν 
αποβαίνει καθόλου κολακευτική για τον ποιητή. Ο Λυκιαρδόπουλος σημειώνει πως 
οι στίχοι της Γέφυρας έχουν φορτιστεί ποιητικά, έχουν δηλαδή χάσει το κοινωνικό 
τους μήνυμα. Το ποιητικό τους ύφος είναι «κλειστό» και καταλήγει να αποτελεί 
εμπόδιο για όλα όσα θέλει να εκφράσει ο ποιητής. Απορρίπτει, μάλιστα, τη 
μεταφυσική χροιά του έργου του και εξηγεί: 

 

«Η ποίησι μπορεί να ξεκινάη από την προσωπική αγωνία, αλλά ποτέ 
η ίδια η αγωνία δεν είναι και ποίησι. Κάποτε, ίσως ήταν αρκετό για 

                                                           
237

 Ουΐλιαμ Σαρογιάν, «Ο πόλεμος», μετάφραση: Τ. Παναγιωτόπουλου, ό.π., φ. 26, (7 Φεβρουαρίου 
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τον ποιητή να ξεφωνίζη πως πονάει. Σήμερα δεν αρκεί αυτό. Πρέπει 
να βρει και να δείξη το γ ι α τ ί. 

Ο μόνος γνήσιος προβληματισμός είναι ο κοινωνικός. Ο 
μεταφυσικός ή υπαρξιακός προβληματισμός […], δεν οδηγεί 
πουθενά […]. Είναι κατώτερη και ατελής μορφή προβληματισμού, 
είναι υπο – προβληματισμός.»244

 

 

Ο ίδιος, βέβαια, τονίζει πως τα αναφέρει όλα αυτά επειδή διαβλέπει ένα 
κίνδυνο στην ποίηση του Ρίτσου, όσο παρακινδυνευμένο κι αν είναι το να οδηγηθεί 
σε οριστικά συμπεράσματα, ειδικά για έναν ποιητή «που κάθε 6 – 7 μήνες 
παρουσιάζει κάτι καινούργιο». Πάντως η επιδίωξη του είναι συγκεκριμένη: «Να 
ωθήσουμε σε μερικά ωφέλιμα ίσως ερωτήματα όσους ενδιαφέρονται κάπως, για 
την ποίησι».245

 Καλεί μάλιστα τους σπουδαστές να ξεκινήσουν μια συζήτηση 
σχετική, η οποία θα οδηγήσει σε μια βαθύτερη γνώση του ποιητή και του έργου 
του. Η παρουσία της λογοτεχνίας και της κριτικής στην περίοδο αυτή εξαντλείται σε 
όσα αναφέρθηκαν παραπάνω και η εικόνα αυτή είναι ενδεικτική για το πώς θα 
αναπτυχθούν τα πράγματα στη συνέχεια. Οι επιλογές που παρατηρούνται τώρα θα 
ωριμάσουν και θα ακμάσουν τα επόμενα χρόνια σε σημαντικό βαθμό. 

Από όσα αναφέρθηκαν παραπάνω, καθίσταται σαφές πως η 
Πανσπουδαστική δίνει ιδιαίτερη σημασία στις φοιτητικές πρωτοβουλίες και παρέχει 
ισχυρά ερείσματα στους σπουδαστές προκειμένου να δημιουργήσουν. Ανοίγει τα 
γραφεία της, προσκαλεί τους φοιτητές και διοργανώνει εκθέσεις και διαγωνισμούς. 
Στα τέλη του 1960 η εφημερίδα διοργανώνει, σε συνεργασία με τον σύλλογο 
σπουδαστών της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, έκθεση εικαστικών, με στόχο τη 
«γνωριμία του έργου των συναδέλφων, […] και [την] προβολή των νέων 
καλλιτεχνών», που γνωρίζει μεγάλη επιτυχία.246

 Επίσης, θα προβληθεί και η Α’ 
Πανελλήνια Έκθεση Εικαστικών Τεχνών Νέων που διοργανώνει η Πρωτοπορία και η 
Νέα συναδελφική. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το σχόλιο του συντάκτη: «Η έκθεση της 
‘Πρωτοπορείας’ κι ο παλαιότερος ποιητικός φοιτητικός διαγωνισμός της 
‘Πανσπουδαστικής’ δείχνουν καθαρά τις μεγάλες δυνατότητες που υπάρχουν για τη 
δημιουργία μιας αυτοτελούς πνευματικής ζωής της νεολαίας και των 
σπουδαστών».247

 Και αυτή θα είναι πάντοτε η προσπάθεια της Πανσπουδαστικής. 

Προς την ίδια κατεύθυνση κινείται και η ανακοίνωση ενός διαγωνισμού 
σκακιστικών και σταυρολεξυτών προβλημάτων, ο οποίος όμως δεν θα έχει 
συνέχεια.248

 Το ίδιο συμβαίνει και με τον διαγωνισμό «Διηγήματος και Δοκιμίου», 
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για τον οποίο δεν εντοπίζεται καμία άλλη λεπτομέρεια πέραν της ίδιας της 
προκήρυξης.249

 Φαίνεται ότι οι προσπάθειες αυτές δεν κέντρισαν το ενδιαφέρον 
των σπουδαστών, σε αντίθεση με τους ποιητικούς διαγωνισμούς και η αντίδραση 
της συντακτικής επιτροπής λέει πολλά. Οι συντάκτες αναζητούν τι μπορεί να 
ενδιαφέρει κυρίως τους νέους, ποιο τομέα επιθυμούν να καλλιεργήσουν και μέσα 
από αυτή την αλληλεπίδραση συνθέτουν το πλαίσιο της πνευματικής δημιουργίας. 
Η Πανσπουδαστική δεν επιχειρεί να δημιουργήσει πολιτισμό επιβάλλοντας νόρμες, 
αλλά ανταποκρινόμενη στα ενδιαφέροντα των σπουδαστών και γι’ αυτό, εξάλλου,  
είναι αρκετά δημοφιλής ανάμεσα τους.  

Τέλος, η επιστήμη πρωτοκάνει την εμφάνισή της το 1961  στις σελίδες της 
Πανσπουδαστικής. Ακόμη, βέβαια, η ενασχόληση με την επιστήμη δεν θα γίνει με 
τρόπο ενδελεχή και η πρώτη αυτή προσπάθεια θα συνδέσει το πεδίο αυτό με την 
τέχνη. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το άρθρο του Χ. Π. σχετικά με την αιώνια 
σύγκρουση τέχνης και επιστήμης. Ο συντάκτης αναγνωρίζει ότι ζει στην εποχή των 
εκπληκτικών επιστημονικών και τεχνολογικών επιτευγμάτων, που προξενούν 
βαθύτατες μεταβολές στην ανθρώπινη ζωή και δημιουργούν στο άτομο αμηχανία 
σχετικά με το αν πρέπει να στραφεί στην τέχνη ή να ακολουθήσει τα προτάγματα 
της επιστημονικής ανάπτυξης. Ο ίδιος καταλήγει πως πρέπει και οι δυο «να 
συμβαδίζουν και να αλληλοβοηθούνται σ’ ένα κοινό αντικειμενικό σκοπό: την 
εξυπηρέτηση του ανθρώπου».250

 Το άρθρο αυτό αποτελεί στην ουσία την εισαγωγή 
σε όλα τα επόμενα επιστημονικά άρθρα που θα δημοσιευθούν αργότερα. 

Για πρώτη φορά, την περίοδο αυτή, σημαντική θα είναι η θέση του χιούμορ. 
Η σελίδα της γελοιογραφίας προλογίζεται στο φύλλο 25 και θα εμφανίζεται στις 
στήλες του εντύπου με συνέπεια.251

 Κατά τους συντάκτες, «η γελοιογραφία 
αποτελεί ένα κομμάτι της Τέχνης. Χρειάζεται μαεστρία, ευαισθησία, 
παρατηρητικότητα κι’ οξύτητα για ν’ απεικονίση με τον τρόπο της την 
πραγματικότητα. […] Η αισθητική συγκίνηση της γελοιογραφίας βασίζεται στη 
δημιουργία πηγαίου γέλιου. Απευθύνεται δηλαδή τόσο στο συναίσθημα όσο και 
στο μυαλό.»252

 Και πράγματι, η γελοιογραφία, με την ιδιότητα του έμμεσου 
σχολιασμού και την αισθητική αξία της, θα βρει πρόσφορο έδαφος στις σελίδες της 
Πανσπουδαστικής. Στα φύλλα της θα δημοσιευθούν έργα του Μίνου Αργυράκη και 
του Μπόστ και η προσπάθεια αυτή θα προσφέρει σπουδαία δείγματα του είδους 
στην επόμενη περίοδο. 

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, μπορούμε να διακρίνουμε τρία 
χαρακτηριστικά στοιχεία της παρουσίασης του πολιτισμού στα χρόνια αυτά: 
α) Την προετοιμασία της επόμενης περιόδου, 
β) Την απόκλιση από την κυρίαρχη αριστερή ιδεολογία, και 
γ) Το άνοιγμα στους νέους. 

Το πρώτο χαρακτηριστικό, που διατρέχει όλα τα φύλλα, αποτυπώνει μια 
ξεκάθαρη στάση των συντακτών. Στη μεταβατική αυτή φάση, γίνεται η προσπάθεια 
να συγκεκριμενοποιηθούν οι άξονες του καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος των 
σπουδαστών και κατά συνέπεια να οριστούν τα είδη που τελικά θα δημοσιεύει το 
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έντυπο. Η παρουσίαση του πολιτισμού γίνεται περισσότερο συγκροτημένα σε σχέση 
με την πρώτη περίοδο. Όλα όσα θα δημοσιευθούν στην περίοδο αυτή θα τα δούμε 
να ακμάζουν έντονα στα επόμενα χρόνια και θα αποτελέσουν τους άξονες γύρω 
από τους οποίους θα συνεχίσει να περιστρέφεται το ενδιαφέρον της συντακτικής 
επιτροπής. Με απλά λόγια, στη μεταβατική περίοδο βλέπουμε το ενδεικτικό δείγμα 
του πολιτισμού που στην αμέσως επόμενη φάση θα καλλιεργηθεί πλήρως. 

Το δεύτερο στοιχείο διαποτίζει έντονα τα φύλλα που κυκλοφορούν στην 
περίοδο αυτή. Η συντακτική επιτροπή δεν αισθάνεται δεσμευμένη από καμία 
κομματική γραμμή και δεν διστάζει να δημοσιεύσει άρθρα που αντιτίθενται στην 
κυρίαρχη αριστερή ιδεολογία. Για τους συντάκτες προέχει το αισθητικό αποτέλεσμα 
και οι δημοσιεύσεις τους δεν στοχεύουν, ακόμα, στην προπαγάνδα. Η ίδια τακτική 
ακολουθείται και στην περίοδο ακμής, αλλά αλλάζει ριζικά στην τελευταία περίοδο 
κυκλοφορίας του εντύπου. Πάντως, η ελευθερία που απολαμβάνουν οι συντάκτες 
τους δίνει ένα σημαντικό πλεονέκτημα και τους επιτρέπει να προτείνουν έναν ευρύ 
τρόπο προσέγγισης του ζητήματος. 

Τελευταίο σημειώνουμε το σημαντικότερο χαρακτηριστικό, αυτό που θα 
αποτελέσει τον κυρίαρχο άξονα συγκρότησης του εντύπου: το άνοιγμα προς τους 
νέους. Η θέση αυτή αποτελεί τη βασική αρχή της Πανσπουδαστικής, η οποία δίνει 
στους νέους ευκαιρίες, τους καλεί να δημιουργήσουν και προβάλλει τη δράση τους. 
Τα πάντα θεωρούνται υπό το πρίσμα των ενδιαφερόντων των φοιτητών και αυτό 
επιτρέπει στο έντυπο να αποκτήσει αίγλη και να γίνει ιδιαιτέρως αγαπητό στους 
κόλπους τους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, άλλωστε, πως η Πανσπουδαστική είναι μια 
εφημερίδα που φτιάχνεται από φοιτητές και απευθύνεται σε αυτούς. Ο 
συγκρατημένος αέρας που φυσάει στα φύλλα αυτά και καθορίζει την αντίληψη των 
σπουδαστών για τον πολιτισμό, θα μετατραπεί στον σαρωτικό άνεμο τις επόμενης 
περιόδου που θα αλλάξει ριζικά τα πράγματα. Την εξέλιξη αυτή θα την 
παρακολουθήσουμε να συμβαίνει στην περίοδο της ακμής του εντύπου. 
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Γ.3: Γ’ περίοδος (Νοέμβριος 1961 – Μάιος 1964). Η ακμή 

 

Η τρίτη περίοδος κυκλοφορίας της Πανσπουδαστικής καλύπτει το διάστημα από τον 
Νοέμβριο του 1961 μέχρι τον Μάιο του 1964 και αποτελεί τη φάση της ωριμότητας 
και της ακμής του εντύπου. Οι αλλαγές που προετοιμάστηκαν στη μεταβατική 
περίοδο, ολοκληρώνονται τώρα και η εφημερίδα θα γνωρίσει μεγάλη δημοτικότητα 
που θα αυξήσει την κυκλοφορία της. Πάντοτε στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος 
τίθενται οι φοιτητικοί αγώνες, οι οποίοι διευρύνονται προκειμένου να συνδεθούν 
με τη γνώση και τον πολιτισμό. 

Την περίοδο της μεγάλης ακμής το ανθρώπινο δυναμικό εμπλουτίζεται και 
ανανεώνεται. Διευθυντής είναι ο Μ. Μυλωνάκης και αρχισυντάκτης ο Δημήτρης 
Φωτεινός [Στέλιος Ράμφος] (φύλλα 32 – 41) και ο Γιάννης Γιανουλόπουλος (φύλλα 
42 – 48). Μέλη της συντακτικής επιτροπής ήταν ο Στέλιος Ράμφος, ο Γιάννης 
Καλιόρης ή Καλεώδης, η Χρύσα Λαμπρινού [Χρύσα Προκοπάκη] κι ο Νικηφόρος 
Παπανδρέου, ενώ τακτικοί συνεργάτες υπήρξαν η Ζιζή Κολυβά, ο Κ. Σπαντιδάκης, ο 
Α. Ζαβορίτης [Ανδρέας Λεντάκης], η Άννα Τσιβάκου, ο Μιχάλης Παπαγιαννάκης, ο 
Γιάννης Κουμαριώτης [Σαράντος Καργάκος] και η Λήδα Κομνηνού [Λήδα Τσιώμη]. 
Κείμενα δημοσίευσαν και οι Μανώλης Λαμπρίδης, Μάριος Μαρκίδης, Γ. 
Λυκιαρδόπουλος, Στέφανος Ροζάνης, Ρένα Χατζιδάκη, Σπύρος Μάνδρος, Βασίλης 
Κωστόπουλος, Θόδωρος Πάγκαλος, Ανδρέας Θεοφίλου, Μπάμπης Γεωργαντίδης, 
Δανάη Αργυριάδη, Δημήτρης Τριανταφυλλόπουλος, Κοσμάς Ψυχοπαίδης, Νίκος 
Αρχανιώτης κ.α. Οι γελοιογραφίες και τα σκίτσα άνηκαν στον Δήμο Σκουλάκη, στον 
Γιάννη Καλαϊτζή, στον Αλέξη Καπόπουλο και στον Ηλία Παπαγιαννόπουλο.253

 

 Την περίοδο αυτή, που αποτελεί την πιο ανθηρή και ευπώλητη, 
κυκλοφορούν δεκατρία φύλλα της Πανσπουδαστικής (αριθμός 32 – 48), κάποια από 
τα οποία είναι διπλά.254

 Το έντυπο αναβαθμίζεται σταδιακά: κυκλοφορεί με 
εξώφυλλο, φωτογραφίες και καλλιτεχνική σελιδοποίηση σε εκτύπωση offset

255
 και 

χαρακτηρίζεται από τον πλούτο του περιεχομένου του, την πολυθεματικότητά του, 
την υψηλή αισθητική και από το συνδυασμό πολιτικού πολιτισμού και 
πνευματικότητας.256

 Ο άνεμος της ανανέωσης της δεκαετίας του ’60 δεν αφήνει 
ανεπηρέαστη την Πανσπουδαστική, η οποία θα συμβάλλει με τον τρόπο της στην 
ευρύτερη πολιτισμική ανάπτυξη. 
 Έχοντας πλέον κωδικοποιήσει τα φοιτητικά αιτήματα επιχειρεί να 
συσπειρώσει ακόμα περισσότερο όλες τις δημοκρατικές δυνάμεις των φοιτητών. Τα 
καθημερινά σπουδαστικά ζητήματα δημοσιεύονται πλάι σε αμιγώς πολιτικά άρθρα. 
Το έντυπο έχει θέσει τις βάσεις ενός ισχυρού φοιτητικού συνδικαλισμού και 
επιχειρεί τώρα να κινητοποιήσει τους σπουδαστές με αιτήματα τον εκδημοκρατισμό 
της κοινωνίας, τον σεβασμό στα ατομικά και ακαδημαϊκά δικαιώματα και τη 
συμμετοχή στα κοινά. Παράλληλα, η προβολή του πολιτισμού αλλάζει χαρακτήρα 
και ύφος. Συστήνονται νέες στήλες για να φιλοξενήσουν τα διάφορα πνευματικά 
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νέα, διοργανώνεται ο δεύτερος ποιητικός διαγωνισμός, δημοσιεύονται λογοτεχνικά 
κείμενα, φιλολογικές μελέτες, επιστημονικά κείμενα, προβάλλεται το θέατρο και ο 
κινηματογράφος και το έντυπο ανοίγει τις σελίδες του στην κριτική. Η αναβάθμιση 
της παρουσίασης των κοινωνικών και πολιτιστικών θεμάτων αποδεικνύει την 
αλλαγή του εντύπου. 
 

Οι αγώνες των φοιτητών  
 

Οι φοιτητικοί αγώνες κλιμακώνονται στη διετία 1962 – 1963 και αποκτούν 
διαφορετικά χαρακτηριστικά. Οι σπουδαστές συνεχίζουν να διεκδικούν τη βελτίωση 
των όρων σπουδής, όμως παράλληλα οι κινητοποιήσεις τους αποκτούν σαφή 
πολιτικό πρόσημο. Τον Φεβρουάριο του 1962, περίπου 120 πρωτοετείς φοιτητές 

της Νομικής, της Φυσικομαθηματικής, της Ιατρικής και της Οδοντιατρικής 
πραγματοποίησαν απεργία πείνας που διήρκεσε συνολικά πέντε μέρες στα γραφεία 
της ΕΦΕΚ. Οι απεργοί ζητούσαν τη δυνατότητα μεταφοράς μαθήματος στο επόμενο 
έτος χωρίς την προϋπόθεση της γενικής βαθμολογίας του 6,5 και ανεξαρτήτως 
αριθμού μαθημάτων.257

 Η ΔΕΣΠΑ και οι μεγαλύτεροι φοιτητές συμπαραστάθηκαν 
στον αγώνα τους και η απεργία πείνας έληξε με απόφαση των ίδιων των 
διοργανωτών.258

 Την ίδια περίοδο, από τα τέλη Φεβρουαρίου μέχρι και τα τέλη 

Μαρτίου 1962, διεξήχθησαν οι φοιτητικές εκλογές, σε κλίμα τρομοκρατίας και 
βίας.259

 Τα αποτελέσματα των εκλογών επιβεβαιώνουν την αλλαγή των 
συσχετισμών που είχαν προετοιμαστεί με τους αγώνες των προηγούμενων ετών: οι 
ΕΚΟΦίτες καταβαραθρώνονται και επικρατούν οι δημοκρατικές δυνάμεις.260

 Τα 
σοβαρά επεισόδια, οι ξυλοδαρμοί φοιτητών από στελέχη της ΕΚΟΦ και η 
παραβίαση του ακαδημαϊκού ασύλου απ’ την αστυνομία συνέβαλαν στην άμεση 

                                                           
257

 Σύμφωνα με το συγκεκριμένο διάταγμα, οι φοιτητές μπορούσαν να μεταφέρουν το μάθημα στο 
οποίο είχαν αποτύχει σε επόμενο έτος, μόνο εάν είχαν περάσει ένα συγκεκριμένο αριθμό 
μαθημάτων, στα οποία μάλιστα έπρεπε να έχουν συγκεντρώσει μέσο όρο 6,5. Στην περίπτωση που 
δεν πληρούσαν όλες τις προϋποθέσεις, έχαναν το έτος. Το μέτρο αυτό οδηγεί ένα μεγάλο μέρος των 
φοιτητών σε αποτυχία, αφού περίπου το 70% αδυνατεί να συγκεντρώσει αυτό τον μέσο όρο και 
συνεπώς αποκλείεται από την εξεταστική του Σεπτεμβρίου. Βλ. Α. Βεργόπουλος, «128 ώρες απεργία 
πείνας», Πανσπουδαστική, φ. 36 ( 19 Μαρτίου 1962), σελ. 11 – 12. 
258

 Οι φοιτητές αποφάσισαν τη λήξη της απεργίας έπειτα από τις αλλεπάλληλες αρνήσεις του 
υπουργού Παιδείας Γρηγόρη Κασιμάτη να τους συναντήσει και ύστερα από την υπόσχεση του 
πρύτανη του πανεπιστημίου Αθηνών Ευγένιου Φωκά να επιληφθεί του ζητήματος. Βλ. Α. 
Βεργόπουλος, «128 ώρες απεργία πείνας», ό.π., φ. 36 (19 Μαρτίου 1962), σελ. 11 - 12.  
259

 Μιχάλης Μωραϊτίδης, Το φοιτητικό κίνημα στην Ελλάδα. Πολιτική ριζοσπαστικοποίηση και 
συλλογική δράση (1956 – 1964), Διδακτορική Διατριβή, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή 
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας, Βόλος Σεπτέμβριος 2015, σ. 126 – 127. 

Σε αρκετές σχολές σημειώθηκαν ξυλοδαρμοί φοιτητών από όργανα του σπουδαστικού 
τμήματος της ασφάλειας και των μελών της ΕΚΟΦ, με προφανείς σκοπούς την τρομοκράτηση των 
φοιτητών και τον επηρεασμό του τελικού εκλογικού αποτελέσματος (βλ. «Έξω από το Άσυλο μας», 

ό.π., φ. 36 (19 Μαρτίου 1962), σελ. 6). Ενδεικτικός είναι ο ξυλοδαρμός του πρωτοετή φοιτητή της 
Ιατρικής Δημήτριου Αδαμόπουλου από το μέλος του σπουδαστικού τμήματος ασφάλειας 
Κωνσταντίνο Χρηστάκη (βλ. «Καταγγελία προς την Σύγκλητον, Καθηγητάς Πανεπιστημίου, Φοιτητάς, 
Πολιτικόν και Πνευματικόν Κόσμον Ελλάδος», ό.π., φ. 36 (19 Μαρτίου 1962), σελ. 7). 
260«Σύλλογοι, σχολές», ό.π., φ. 36 (19 Μαρτίου 1962), σ. 7. 
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πολιτικοποίηση των φοιτητών και έδωσαν την αφορμή για να αλλάξει ο χαρακτήρας 
της φοιτητικής διαμαρτυρίας.261

 

Η συλλογική δράση θα ενταθεί το δίμηνο του Μαρτίου – Απριλίου 1962 και 
οι σπουδαστές θα διεκδικήσουν την ισχυρή παρουσία τους στο πολιτικό προσκήνιο. 
Η μετάβαση θα γίνει σταδιακά: από ζητήματα υπεράσπισης των πανεπιστημιακών 
διπλωμάτων σε ζητήματα με πολιτικό υπόβαθρο, που αφορούσαν τη διαφύλαξη 
του πανεπιστημιακού ασύλου, την απαίτηση για την τήρηση των ατομικών 
ελευθεριών και τον εκδημοκρατισμό της κοινωνίας.262

 Τον Μάρτιο του 1962 
οργανώνεται συγκέντρωση στα Προπύλαια και καθιστική διαμαρτυρία επί της 
Ακαδημίας από τους φοιτητές της φυσικομαθηματικής σχολής, οι οποίοι 
διαμαρτύρονταν για τον αποκλεισμό τους από τον ΟΤΕ.263

  Η αστυνομία επενέβη 
όταν οι συγκεντρωμένοι επιχείρησαν να μεταβούν στον ΟΤΕ για να διαμαρτυρηθούν 
και τραυμάτισε πολλούς φοιτητές και μέλη του διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΣΠΑ. 
Η καταστολή των φοιτητικών συγκεντρώσεων από τις αστυνομικές δυνάμεις και οι 
ξυλοδαρμοί των φοιτητών καλλιέργησαν ένα γενικευμένο αντικυβερνητικό κλίμα. 
Πλέον, η λύση των σπουδαστικών ζητημάτων αρχίζει να συναρτάται από τον 
γενικότερο πολιτικό εκδημοκρατισμό της χώρας. Οι κινητοποιήσεις αυτές έθεταν 
στο επίκεντρο την υπεράσπιση του δημοκρατικού πολιτεύματος, την περιφρούρηση 
του ακαδημαϊκού ασύλου και του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος του 
«συνέρχεσθαι» και της ελευθερίας της έκφρασης.264

 Τον Απρίλιο του 1962 
καθιερώνεται ως σύνθημα το 114, που θα κυριαρχήσει στις μαζικές κινητοποιήσεις 
των φοιτητών.265

 Σε συγκεντρώσεις που διοργανώθηκαν από τη ΔΕΣΠΑ τον Απρίλιο 

                                                           
261

 Μιχάλης Μωραϊτίδης, ό.π., σ.  128. 
262

 Μιχάλης Μωραϊτίδης, ό.π., σ.  136.   
263

 Το διοικητικό συμβούλιο του ΟΤΕ αποφάσισε να μην προσλαμβάνονται πλέον απόφοιτοι του 
Φυσικού τμήματος της Φυσικομαθηματικής Σχολής με ενδεικτικό ραδιοηλεκτρολογίας στη 
ραδιοηλεκτρική υπηρεσία του οργανισμού προς όφελος των αποφοίτων της σχολής Μηχανολόγων - 

Ηλεκτρολόγων του ΕΜΠ. Η απόφαση αυτή συνάντησε τις αντιδράσεις, της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών 
και των πολιτικών νεολαίων. Ο υπουργός Κασιμάτης, που ζήτησε επανεξέταση της υπόθεσης από το 
διοικητικό συμβούλιο του ΟΤΕ, απέφυγε να πάρει σαφή θέση στο συγκεκριμένο ζήτημα. Την ίδια 
ώρα, οι φοιτητές του Φυσικού και του ΕΜΠ εξαπολύουν κατηγορίες ο ένας έναντι του άλλου, 
διακινδυνεύοντας τη διάσπαση της φοιτητικής ενότητας. Βλ. Μιχάλης Μωραϊτίδης, ό.π., σ. 130 – 

131. 

 Ο Ανδρέας Θεοφίλου θα συνδέσει την απόφαση αυτή του ΟΤΕ με την οικονομική πολιτική 
της Χώρας: «Δεν είναι λοιπόν ένα τυχαίο μέτρο η απόφαση του ΟΤΕ. Είναι κάτι πολύ πιο βαθύ, που 
αμέσως συνδέεται με την οικονομική διάρθρωση της Χώρας, με τον ρόλο που πρόκειται να παίξει 
στην Κ.Ε.Α., ένα ρόλο προμηθευτή. Και ένας τέτοιος ρόλος επιβάλλει κατ’ αρχήν τη μείωση των 
ανωτέρων στελεχών της οικονομίας και την αύξηση των μέσων και κατωτέρων.» Βλ. Αντρέας 
Θεοφίλου, «Δεν έχουν ούτε στον Ο.Τ.Ε. μοίρα», ό.π., φ. 37 – 38 (16 Απριλίου 1962), σ. 17. 
264

 Μιχάλης Μωραϊτίδης, ό.π., σ. 134, 137 – 138. 
265

 Το άρθρο 114 του Συντάγματος του 1952 όριζε ότι «η τήρησις του Συντάγματος 
αφιερούται εις τον πατριωτισμόν των Ελλήνων». Με απλά λόγια, το σύνθημα 114 υπενθύμιζε στους 
πολίτες το συνταγματικό τους καθήκον να διαφυλάττουν τις δημοκρατικές ελευθερίες και τα 
δικαιώματά τους, τα οποία κινδύνευαν από το κατασταλτικό πλαίσιο που έχει επιβληθεί στο 
μετεμφυλιακό κράτος. Το 114 που γράφτηκε μυστηριωδώς στους τοίχους και είχε αιφνιδιαστικό 
χαρακτήρα αναγορεύτηκε σε πρωταρχική επιδίωξη της φοιτητικής νεολαίας και έδωσε πολιτικό 
χαρακτήρα στον αγώνα της. Το σύνθημα χρησιμοποιήθηκε από τη νεολαία της ΕΔΑ και της ΕΚ κατά 
της κυβέρνησης της ΕΡΕ του Κωνσταντίνου Καραμανλή, ιδίως μετά τις εκλογές της βίας και νοθείας 
του 1961, και συνέβαλε καίρια στην πολιτικοποίηση της φοιτητικής νεολαίας. Ο Νίκος Καραμανλής 
ισχυρίζεται ότι το συγκεκριμένο άρθρο το γνώριζαν μέχρι τότε κάποιοι συνταγματολόγοι και 
φοιτητές Νομικής. Η αντίδραση των φοιτητών συνέβαλε καίρια στην άνδρωση του φοιτητικού 
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του 1962 οι φοιτητές που κατέκλυσαν τις αίθουσες των θεάτρων έδωσαν όρκο για 
τη διαφύλαξη των ακαδημαϊκών ελευθεριών και του πανεπιστημιακού ασύλου.266

 

Κατά τον Μιχάλη Μωραϊτίδη, αυτή αποτελούσε την πρώτη μαζικά συντονισμένη 
αντίδραση του φοιτητικού κινήματος απέναντι στη διαρκή παρουσία του 
σπουδαστικού τμήματος της ασφάλειας και συνιστούσε εντυπωσιακή απάντηση 
στην «πολιτική της πυγμής» που επεδείκνυε η κυβέρνηση απέναντι στη νεολαία.267

 

Τον Νοέμβριο του ίδιου έτους ξεσπά μια νέα σύγκρουση μεταξύ των 
φοιτητών και της κυβέρνησης της ΕΡΕ, με αφορμή το άρθρο 2 του Ν. Δ. 4263/1961,  
που ψηφίστηκε από τον υπουργό Παιδείας Γρηγόρη Κασιμάτη και προέβλεπε την 
αύξηση του αριθμού εισακτέων φοιτητών στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα για 
το ακαδημαϊκό έτος 1962 – 1963. Οι φοιτητές θεώρησαν πως μια τέτοια απόφαση 
δεν μπορεί να είναι αποτελεσματική, εκτός αν συνοδεύεται από μια γενναία αύξηση 
των κρατικών δαπανών που προορίζονταν για την παιδεία. Οι σπουδαστές της 
Φυσικομαθηματικής, ως ένδειξη διαμαρτυρίας, προχώρησαν σε μια τετράωρη 
προειδοποιητική αποχή από τα μαθήματα και τα εργαστήρια. Μαζί με αυτό 
                                                                                                                                                                      

κινήματος. Κατά τον Μανώλη Μυλωνάκη, το 114 ήταν «α) η ορμητική είσοδος των χιλιάδων 
ανωνύμων  - δηλαδή η δημιουργία κυριολεκτικά μαζικού κινήματος – εκεί που μέχρι τότε 
δοκιμάζονταν οι ελάχιστοι και συχνά επώνυμοι ηρωικοί πρωτοπόροι» και «β) […] το μεγάλο ποιοτικό 
άλμα από τις ‘επιμέρους’ διεκδικήσεις (μεταφορές, εισιτήριο, κατοχύρωση κλπ) στην ανοιχτή 
απαίτηση ακριβών θεσμικών ρυθμίσεων: Ακαδημαϊκές ελευθερίες – Πανεπιστημιακό άσυλο». Η 
αναγραφή του συνθήματος στους τοίχους αποτελεί την αυθόρμητη απόφαση μιας ομάδας 
συνδικαλιστών φοιτητών που πάρθηκε το βράδυ σε μυστική συνάντηση στον όγδοο όροφο μιας 
πολυκατοικίας στην οποία πλέον δεν διέμενε κανείς, ιδιοκτησίας της μητέρας του Νίκου Καραμανλή 
στην οδό Βερανζέρου 4. Κατά τη μαρτυρία του Αριστείδη Μανωλάκου, την ομάδα συγκροτούσαν οι 
Νίκος Καραμανλής, Μιχάλης Παπαγιαννάκης, Μανόλης Μυλωνάκης, Αλέκος Μπέτσης, Νίκος 
Αρχανιώτης, Γιάννης Τζανετάκος, Βασίλης Κωστόπουλος και ίσως κάποιοι ακόμη. Η αστυνομία 
απέδωσε την πράξη σε κομμουνιστές και τα κόμματα της ΕΔΑ και της ΕΚ εγκολπώθηκαν το σύνθημα, 
που εξυπηρετούσε και τον «Ανένδοτο αγώνα», όταν αντιλήφθηκαν την απήχηση που είχε στους 
νέους. Βλ. Μανώλης Μυλωνάκης, «Με αγώνες απαντήσαμε στη βία και τη νοθεία του ‘61», στο: «Η 
γενιά του 114. Τι απέγινε η νεολαία της περιόδου 1955 – 1967», δημοσιογραφική έρευνα: Πέτρος 
Μακρής, Ελευθεροτυπία (11 Μαρτίου 1982), σ. 9 ˙ Θ. Πάγκαλος, «Υπόδειγμα ενότητας η 
προοδευτική γενιά μας. Ήταν τόσο σάπιες οι δομές του Κράτους και του παρακράτους», ό.π., σ. 9 ˙ 
Μιχάλης Περιστεράκης, «114: Έτσι διαδόθηκε το σύνθημα», ό.π., σ. 7 ˙ Γιώργος Γιάνναρης, Φοιτητικά 
Κινήματα & Ελληνική Παιδεία, τομ. Β’, Αθήνα (Το Ποντίκι) 1993, σ. 223 ˙ Νίκος Καραμανλής, 
«Πρόσωπα και αναμνήσεις από το Κίνημα του 114», Δρόμοι της Νεολαίας στη δεκαετία του ’60: 
Πολιτικές δράσεις και πολιτισμικές παρεμβάσεις. Πρακτικά Α’ Συνεδρίου, Αθήνα (Ίδρυμα Πολιτισμού 
και Εκπαίδευσης ‘Ανδρέας Λεντάκης’) 2006, σ. 183 -216 ˙ Αριστείδης Μανωλάκος, «Το  οδοιπορικό 
μιας γενιάς», Εφημερίδα των συντακτών (24/12/2016), στο: 
https://www.efsyn.gr/nisides/94384_odoiporiko-mias-genias (ημερομηνία: 28/4/2019) ˙ Κώστας Π. 
Παντέλογλου, «Για το 114 (ένα μελέτημα που η χρησιμότητά του κάθε άλλο παρά περιορίζεται στον 
χωροχρόνο της Ελλάδας του ’60, ενώ αναφέρεται όλως διαφωτιστικά και στο ζήτημα της βίας)», στο: 
http://www.kosmosnf.gr/2013/11/114/ (επίσκεψη: 28/4/2019) ˙ «Το κίνημα του 114 και οι 
διαδηλώσεις της νεολαίας, αφιέρωμα από την εκπομπή «Μηχανή του χρόνου» (3 Δεκεμβρίου 2018), 
στο: https://www.youtube.com/watch?v=qMnK9srMr4o (επίσκεψη: 28/4/2019). 
266

  Ο όρκος των σπουδαστών ανέφερε: «Ορκίζομαι να φυλάττω το Σύνταγμα και τη Δημοκρατία, 
πιστός στις παραδόσεις της Ελληνικής Νεολαίας και να προασπίζω τις Ακαδημαϊκές Ελευθερίες και 
το Ακαδημαϊκό Άσυλο. Ζήτω η Δημοκρατία». Βλ. Πανσπουδαστική, φ. 37 - 38 (16 Απριλίου 1962), 
εξώφυλλο. 

Ο ρητός πολιτικός χαρακτήρας των κινητοποιήσεων ενισχύεται και από τα συνθήματα  που 
χρησιμοποιούν οι φοιτητές: «Ένα – ένα – τέσσερα», «Ζήτω η δημοκρατία», «Δε χωράμε σε ψυγεία», 
«Δημοκρατία», «Κάτω ο φασισμός», «Θα νικήσει ο λαός». Βλ. «Ένα ένα τέσσερα», ό.π.., φ. 41 (1962), 
σ. 23. 
267

 Μιχάλης Μωραϊτίδης, ό.π., σ. 145.  

https://www.efsyn.gr/nisides/94384_odoiporiko-mias-genias
http://www.kosmosnf.gr/2013/11/114/
https://www.youtube.com/watch?v=qMnK9srMr4o
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διαμαρτυρήθηκαν και για τις υπόλοιπες ελλείψεις που αντιμετώπιζαν και οι 
σπουδαστές του Ε.Μ.Π.268

 Παράλληλα, η υψηλή προίκα που έλαβε από το ελληνικό 
δημόσιο η πριγκίπισσα Σόφια ως δώρο για τους γάμους της με τον διάδοχο του 
ισπανικού θρόνου Juan Karlos και η χλιδή που κυριάρχησε κατά την τελετή των 
βασιλικών γάμων πυροδότησαν την αντίδραση των φοιτητών.269

 Στα μέσα του 
Νοέμβρη ξέσπασαν στις σχολές κινητοποιήσεις, οι οποίες εντάθηκαν τον Δεκέμβριο 
του ίδιου έτους, με κύριο σύνθημα το «15% Προίκα στην Παιδεία και όχι στη 
Σοφία».270

 Ο αγώνας για το 15% αποκτά σύντομα χαρακτήρα κοινωνικό και 
συνδέεται με την ανάγκη δημιουργίας ενός κοινωνικού κράτους που θα διέπεται 
από ισότητα και κοινωνική δικαιοσύνη. Η αναγέννηση του έθνους συνδέεται με την 
αναγέννηση της Παιδείας και η πολιτική διάσταση που έλαβε ο αγώνας των 
φοιτητών διευκόλυνε τη συγκρότηση ενός αντιδεξιού μετώπου με άξονα την 
παιδεία.271

 Η κινητοποίηση για την αύξηση του παρεχόμενου κονδυλίου για την 
παιδεία κατάφερε να εξασφαλίσει την καθολική συμμετοχή του φοιτητικού και 
μαθητικού κόσμου και κέρδισε  μεγάλη κοινωνική απήχηση με τη διενέργεια του 
«δημοψηφίσματος για την παιδεία».272

 Οι φοιτητές, βέβαια, εξέφρασαν το 
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 Γιάννης Γιανουλόπουλος, «Παρακολουθώντας την επικαιρότητα» και Ανδρέας Θεοφίλου, 
«Φυσικομαθηματική / Εξισώσεις χωρίς λύση», ό.π., φ. 42 (Δεκέμβριος 1962), σ. 2, 7. 
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 Μιχάλης Μωραϊτίδης, ό.π., σ. 154 – 156. 
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 Το αίτημα του διπλασιασμού των δαπανών για την παιδεία είχε ένα σημαντικό πλεονέκτημα 
καθώς «έδειχνε λιγότερο πολιτικό από το 114 και επέτρεπε σε πολλές κατηγορίες εργαζομένων να 
συμμετέχουν χωρίς να εκτεθούν υπερβολικά». Σε άρθρο στην Πανσπουδαστική ο Γιάννης Καλεώδης 
υποστήριζε ότι «το αίτημα […] για το 15% εκτός απ’ τον εγγενή κοινωνικό, τον ‘αφηρημένα’ πολιτικό 
χαρακτήρα του, έχει και στενώτερη πολιτική σημασία υπό την έννοια ότι: α) στρέφεται αυτόματα και 
a posteriori εναντίον του κόμματος που κυβερνά και αρνείται και β) αποβαίνει, πάλι αυτόματα και a 
posteriori υπέρ των κομμάτων που συμπαρίστανται και ωφελώντας, ωφελούνται με τη σειρά των». 
Βλ. Γιάννης Καλιόρης, «Συζητώντας και κρίνοντας / Φοιτητές και Πολιτική», ό.π., φ. 45 - 46 (Μάρτιος 
- Απρίλιος 1963), σελ. 8.  

Οι φοιτητές αντέδρασαν μαζικά θεωρώντας ότι υπάρχει σημαντικό ποσοστό αύξησης του 
παρεχόμενου για την παιδεία κονδυλίου, αρκεί να μειώνονταν οι υψηλότατες αμυντικές δαπάνες της 
χώρας. Η Πανσπουδαστική αποκαλύπτει σε μια έρευνα πως οι χώρες που δαπανούσαν σημαντικά 
ποσά για την παιδεία ήταν το Ιράν (15% εκ του κρατικού προϋπολογισμού) και η Τουρκία (12,5%). Η 
Ελλάδα διέθετε 43% για τα στρατιωτικά υπουργεία, 45,2% για άλλα υπουργεία και μόλις 6,8% για 
την παιδεία. Βλ. «Ετήσιες δαπάνες για την παιδεία σε δραχμές κατά κάτοικο», ό.π., φ. 31 (19 
Οκτωβρίου 1961), σ. 5.   

Την ίδια στιγμή η κυβέρνηση της ΕΡΕ έθετε ως προτεραιότητα της την ολοκλήρωση «έργων 
βιτρίνας» που θα αναβάθμιζαν αισθητικά την Αθήνα και θα ενίσχυαν την τουριστική βιομηχανία. 
Έτσι, ξόδεψε υπέρογκα ποσά, τα οποία επιβάρυναν δυσανάλογα τον κρατικό προϋπολογισμό, για 
την ανέγερση του υπερπολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος Mont Parnes στην Πάρνηθα και 
της αλυσίδας ξενοδοχειακών μονάδων Ξενία σε όλη την επικράτεια. Για την κατασκευή μάλιστα του 
Mont Parnes δαπανήθηκαν ποσά που θεωρήθηκαν σκάνδαλο για την εποχή. Η νεολαία φωνάζει για 
πρώτη φορά τον Δεκέμβριο του 1962 τα συνθήματα «Προίκα στην παιδεία», «Σχολεία και όχι Μον 
Παρνές», αλλά και «Μάθημα στο Mont Parnes» σε μια μαζική συγκέντρωση στα Προπύλαια. Βλ. 
«Έτσι άρχισε μια μεγάλη ιστορία / 15% προίκα για την παιδεία», ό.π., φ. 42 (Δεκέμβριος 1962), σ. 24 ˙ 
Μιχάλης Μωραϊτίδης, ό.π., σ. 157 – 158 ˙ Σπύρος Καλούδης, «Τα παιδιά της Επαρχίας στην 
πρωτοπορία», στο: «Η γενιά του 114. Τι απέγινε η νεολαία της περιόδου 1955 – 1967», 

δημοσιογραφική έρευνα: Πέτρος Μακρής, Ελευθεροτυπία (3 Μαρτίου 1982), σ. 7. 
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 Τάσος Τρίκκας, ΕΔΑ 1951 – 1967. Το νέο πρόσωπο της αριστεράς, πρόλογος: Μανώλης Γλέζος, 
τομ. Β’, Αθήνα (Θεμέλιο)2009, σ. 931.  
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 Εκτός από τους φοιτητές – μέλη των πολιτικών κομμάτων της αντιπολίτευσης, στις συγκεντρώσεις 
για το 15% συμμετείχαν και φοιτητές που ήταν ιδεολογικά προσανατολισμένοι προς την ΕΡΕ και 
μαθητές των ημερήσιων γυμνασίων. Η καμπάνια για το 15% πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της 
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παράπονο τους για τους πνευματικούς τους ηγέτες, τους καθηγητές: «Όταν 
αγωνιζόμαστε για το πανεπιστημιακό άσυλο και τις ακαδημαϊκές ελευθερίες ή για 
το 15% γιατί δεν κατέβηκαν στα Προπύλαια να ενώσουν τη φωνή τους με τη δική 
μας;».273

 

Καρπός των κινητοποιήσεων αυτών είναι η σύγκληση του Δ’ 
Πανσπουδαστικού Συνεδρίου. Ένας περίπου χρόνος απαιτήθηκε για την 
προετοιμασία του και οι εργασίες ξεκίνησαν στις 22 Απριλίου 1963.274

 Το συνέδριο, 
που αποτέλεσε προτεραιότητα της νεολαίας, διεξάγεται με τελείως διαφορετικούς 
όρους απ’ ό,τι το προηγούμενο και χαρακτηρίζεται από την άρτια οργάνωση και το 
υψηλό ιδεολογικό και συνδικαλιστικό του επίπεδο.275

 Εξάλλου, η πρόθεση των 
φοιτητών είναι να μην επαναληφθούν τα βίαια γεγονότα του Γ’ Συνεδρίου: «Τρία θα 
πρέπει να είναι τα χαρακτηριστικά του Δ’ Πανσπουδαστικού Συνεδρίου: Η 
σοβαρότητα, ο νεωτερισμός κι’ η οργανωμένη δουλειά».276

 Το συνέδριο 
πραγματοποιήθηκε με τη διεξαγωγή εράνων από ιδιώτες και τη συνδρομή της 
εφημερίδας Τα Νέα, μιας και η κυβέρνηση Καραμανλή αρνήθηκε να το 
χρηματοδοτήσει.277

 Από το Δ’ Πανσπουδαστικό Συνέδριο αναδείχθηκε η ΕΦΦΕ 
(Εθνική Φοιτητική Ένωση Ελλάδος), η οποία θα υποσκελίσει τον ρόλο της ΔΕΣΠΑ και 
θα προσδώσει πολιτικό χρώμα στις φοιτητικές κινητοποιήσεις, ενώ στις αποφάσεις 
του γίνεται ειδική μνεία στο θέμα της ειρήνης.278

 Το κίνημα για την ειρήνη 
αναπτύσσεται ραγδαία στα 1963 και κινητοποιεί τους φοιτητές, έδωσε μια 

                                                                                                                                                                      

ΔΕΣΠΑ και της ΦΕΑΠΘ και δεν περιορίστηκε στα μεγάλα αστικά κέντρα. Κλιμάκια φοιτητών και 
μαθητών ταξίδευαν μέχρι την επαρχία με τα «πούλμαν της παιδείας», ενημέρωναν τους κατοίκους 
για τον κοινωνικό χαρακτήρα της διεκδίκησης και μπόρεσαν να συγκεντρώσουν συνολικά 1.000.000 
υπογραφές υπέρ της αύξησης του κονδυλίου. Βλ. Μιχάλης Μωραϊτίδης, ό.π., σ. 174.  

Βέβαια, η πρωτοβουλία του φοιτητικού κινήματος να προχωρήσεις τη συλλογή υπογραφών 
δεν επικροτούνταν από όλους και οι σπουδαστές δέχτηκαν συχνά επιθέσεις από «αγανακτισμένους 
πολίτες» - μέλη της ΕΚΟΦ. Κατά τη μαρτυρία του Διονύση Σαββόπουλου: «Μας πετούσαν πέτρες στα 
πούλμαν, έδερναν τους φοιτητές. Στο χωριό Αιγίνειον Κατερίνης, ένα απίθανο λασποχώρι, μας 
πετροβολούσαν». Βλ. Διονύσης Σαββόπουλος, «Γι’ αυτήν τη Γενιά τραγούδησα», στο: «Η γενιά του 
114. Τι απέγινε η νεολαία της περιόδου 1955 – 1967», δημοσιογραφική έρευνα: Πέτρος Μακρής, 
Ελευθεροτυπία (13 Μαρτίου 1982), σ. 11. 
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 «Σχόλια / Περί πνευματικής ευθύνης», Πανσπουδαστική, φ. 45 - 46 (Μάρτιος - Απρίλιος 1963), 
σελ. 36. 
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 «Άρχισε το Α’ συνέδριο της Ε.Φ.Ε.Ε.», ό.π., [φ. 48], ([Μάιος 1964]), σ. 19. 
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 Καίτη Τοπάλη, «Το φοιτητικό κίνημα 1956 – 67 και η εθνική ανεξαρτησία», Ιστορία της 
Νεοελληνικής εκπαίδευσης. Θέματα πανεπιστημιακών παραδόσεων, Αθήνα 1994, σ. 16 - 17. 
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 Βασίλης Κωστόπουλος, «Περιμένοντας το τέταρτο συνέδριο», ό.π., φ. 42 (Δεκέμβριος 1962), σ. 6.  
277

 Η κυβέρνηση Καραμανλή αρνείται να χρηματοδοτήσει το συνέδριο επειδή η πρωτοβουλία της 
οργάνωσής του ανήκε σε φοιτητικές δυνάμεις που δεν ελέγχονταν από τη Δεξιά. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι ο υπουργός Παιδείας Γρ. Κασιμάτης δεν αποδέχτηκε την πρόσκληση να 
παρευρεθεί στην εναρκτήρια συνεδρίαση, με το δικαιολογητικό ότι δεν έχει συγκληθεί «κατά τας 
ισχύουσας διατάξεις του οργανισμού των Πανεπιστημίων, […] κατά τας οποίας απαιτείται 
προηγούμενη άδεια της πρυτανείας δια την σύγκλησιν φοιτητικών συνελεύσεων». Βλ. Σπύρος 
Λιναρδάτος, Από τον εμφύλιο στη Χούντα, τομ. Δ’, Αθήνα (Παπαζήσης) 1977, σ. 242. 
278

 «Το Δ' Πανσπουδαστικό Συνέδριο, απηχώντας τα αισθήματα, τις ανησυχίες και την αγωνία της 
νεολαίας για την κάθε μέρα ογκούμενη απειλητική σκιά του Μαραθωνίου των εξοπλισμών και το 
φάσμα του ολοκληρωτικού αφανισμού από έναν πυρηνικό πόλεμο, αποφασίζει να διατρανώσει το 
παγκόσμιο - παλλαϊκό αίτημα του καιρού μας, για την ανάγκη να εδραιωθεί η Ειρήνη στον κόσμο, για 
τον πλήρη και ελεγχόμενο αφοπλισμό, για την κατάπαυση των πυρηνικών δοκιμών.» Βλ. «Αποφάσεις 
Δ' Πανσπουδαστικού Συνεδρίου / Αθήνα 22 - 28 Απριλίου 1963», ό.π., φ. 47 (Ιανουάριος 1964), σελ. 
18.  
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διαφορετική διάσταση στα ενδιαφέροντα της νεολαίας και συνδέεται στενά με τη 
δραστηριότητα του Russell γύρω από το θέμα των πολιτικών κρατούμενων, την 
υπεράσπιση των ατομικών ελευθεριών και των πολιτικών δικαιωμάτων και τον 
εκδημοκρατισμό του πολιτικού συστήματος. Ολοένα και περισσότεροι σπουδαστές 
συσπειρώνονται γύρω από τον «Σύνδεσμο για τον Πυρηνικό Αφοπλισμό Bertrand 
Russell», ο οποίος προσφέρει εναλλακτικούς τρόπους πολιτικής έκφρασης και 
συλλογικής δράσης και κατακτά την αποδοχή της φοιτητικής και μαθητικής 
νεολαίας.279

 

Τα χρόνια αυτά χαρακτηρίζονται από τις φοιτητικές διεκδικήσεις για 
καλύτερη παιδεία και περισσότερη ελευθερία. Οι αγώνες των σπουδαστών 
διευρύνονται και αποκτούν πολιτικό χαρακτήρα. Όλα αυτά λαμβάνουν χώρα σε μια 
εποχή που η αστυνομία δεν διστάζει να καταστέλλει κάθε διαμαρτυρία και να 
αντιδρά σχεδόν πάντοτε με ξυλοδαρμό των φοιτητών. Οι πυκνές εξελίξεις της 
περιόδου συμβάλλουν στη ριζοσπαστικοποίηση της σπουδάζουσας νεολαίας. Η 

εκτίναξη της συλλογικής δράσης την περίοδο των κινητοποιήσεων για το 114 και το 
15%, θα παρουσιάσει στα επόμενα χρόνια ύφεση. Το γεγονός που αναζωπύρωσε τις 
φοιτητικές κινητοποιήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι η δολοφονία του 
συνεργαζόμενου βουλευτή με την ΕΔΑ Γρηγόρη Λαμπράκη στις 22 Μαΐου 1963. Η 
ΕΦΦΕ, που έκανε τότε τα πρώτα της βήματα, μπόρεσε να επέμβει σε αυτό το 
καθαρά πολιτικό θέμα και να οργανώσει τον αγώνα των σπουδαστών για την 
προάσπιση των δημοκρατικών ελευθεριών και τη διάλυση των παρακρατικών 
οργανώσεων.280

 Η δημιουργία της «Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκη», μιας νέας 
πολιτικής νεολαίας που δεν λειτουργούσε με στενά κομματική λογική, 
ανασυγκροτεί οργανωτικά τη νεολαία. Σκοπός της ΔΝΛ ήταν να δημιουργηθεί ένα 
αξιόλογο, μαζικό νεολαιίστικο πολιτικό και πολιτιστικό κίνημα και στους κόλπους 
της εντάχθηκαν μαζικά οι νέοι και οι νέες που άνηκαν ιδεολογικά στον ευρύτερο 
χώρο της Αριστεράς. Το σημαντικό είναι πως οι διεργασίες σε πολιτισμικό επίπεδο 
δεν είναι ανεξάρτητες από τις πολιτικές εξελίξεις. Η ανάπτυξη των κινημάτων της 
νεολαίας συνοδεύτηκε από μια παράλληλη άνθηση στο χώρο των εκδόσεων, των 
περιοδικών, της μουσικής σκηνής και της ευρύτερης κουλτούρας. Η ελληνική 
κοινωνία βίωνε τη δεκαετία του ’60 μια πολιτιστική αναγέννηση. 
 

Η συμβολή στον πολιτισμό 

 

Τα χαρακτηριστικά του τρόπου παρουσίασης του πολιτισμού που καταγράφηκαν 
την προηγούμενη περίοδο, θα σταθεροποιηθούν στα τέλη του 1961 μέχρι το 1964. 
Και σε αυτή την περίοδο, η κοινωνική πραγματικότητα θέτει τους όρους οργάνωσης 
και παρουσίασης του υλικού και ο πολιτισμός γίνεται συχνά το όχημα της 
προπαγάνδας. Η ανάπτυξη του πολιτιστικού κινήματος τα χρόνια αυτά εξαρτάται σε 
σημαντικό βαθμό από την εμφάνιση του κινήματος των Λαμπράκηδων και η 
παρουσίαση του πολιτισμού γίνεται τώρα με τρόπο ωριμότερο. Τα ενδιαφέροντα 
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 Μιχάλης Μωραϊτίδης, ό.π., σ. 187 – 188. 
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 Οι παρακρατικές οργανώσεις, που χρηματοδοτούνταν από την κυβέρνηση, θεωρούσαν ότι 
μπορούσαν να υποκαταστήσουν τον ρόλο του κράτους και βρίσκονταν σε υπόγειες ή απροκάλυπτες 
επαφές με τον κρατικό μηχανισμό. Η δολοφονία του Λαμπράκη αποτελεί την πιο τρανή απόδειξη της 
ασύδοτης δράσης τους. Βλ. Μιχάλης Μωραϊτίδης, ό.π., σ. 191 ˙ Ανδρέας Λεντάκης, «Παρακρατικές 
οργανώσεις: το μπούμερανγκ που χτύπησε την ΕΡΕ», Αντί, τχ. 17 (20 Απριλίου 1975), σ. 16 – 23. 
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της συντακτικής επιτροπής καλύπτουν ποικίλες πτυχές της πνευματικής 
δημιουργίας: θέατρο, κινηματογράφος, μουσική, επιστήμη, λογοτεχνία και χορός.281

 

Πρωτοτυπία της περιόδου, όμως, αποτελεί και το άνοιγμα στην κριτική και ο 
διάλογος που αναπτύσσεται με το αναγνωστικό κοινό και με άλλα έντυπα, ενώ 
ιδιαίτερη είναι η σπουδαιότητα του δεύτερου ποιητικού διαγωνισμού που 
προκηρύσσεται. Στα φύλλα 32 – 48 συστήνονται με μεγαλύτερη συχνότητα στήλες 
στις οποίες δημοσιεύονται τα σχετικά άρθρα, τα νέα της πνευματικής ζωής, ενώ 
παρατηρείται και μια συνέπεια στις σελίδες που φιλοξενούν τα λογοτεχνικά 
κείμενα.282

 Η αύξηση των στηλών που αφορούν τον πολιτισμό αποδεικνύει 
έμπρακτα ότι η προσπάθεια της συντακτικής επιτροπής γίνεται περισσότερο 
οργανωμένη, ενώ η Πανσπουδαστική, πλέον, μοιράζει ισάξια τις στήλες της 
ανάμεσα στους κοινωνικούς αγώνες και στην πολιτιστική παραγωγή.  

Η μελέτη των 17 φύλλων που κυκλοφορούν την περίοδο αυτή αποδεικνύει 
ότι η συντακτική επιτροπή συνεχίζει να προβάλλει με αμείωτο ενδιαφέρον τα 
θεατρικά νέα δίνοντας έμφαση στις φοιτητικές πρωτοβουλίες, αλλά και στην κριτική 
θεατρικών παραστάσεων και στη δημοσίευση θεατρικών κειμένων. Ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα άρθρο αφιερωμένο στον Brecht που δημοσιεύεται τον 
Νοέμβριο του 1961, με αφορμή τα πέντε χρόνια από τον θάνατό του. Η εφημερίδα  
αναγνωρίζοντας τη σύγχυση που έχει δημιουργηθεί σχετικά με το επικό θέατρο 
δημοσιεύει «για πρώτη φορά στην Ελλάδα», μερικές μελέτες ξένων ερευνητών 
σχετικά με την ουσία της μπρεχτικής μεθόδου καθώς και τις διαφορές του επικού 
και του δραματικού θεάτρου, όπως ο ίδιος τις κωδικοποιεί. Για τους συντάκτες, το 
ποιητικό και θεατρικό έργο του  Brecht μιλάει «όσο λίγα κείμενα στο σύγχρονο 
άνθρωπο και ιδιαίτερα στο νέο επιστήμονα» και καθίσταται διαχρονικό.283

 

Παράλληλα, οι συντάκτες δημοσιεύουν κριτικές θεατρικών παραστάσεων, 
επαγγελματικών ή ερασιτεχνικών284, χαιρετίζουν την έκδοση ενός νέου περιοδικού 
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  Σε γενικές γραμμές, η Πανσπουδαστική δεν θα δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τον χορό ούτε θα 
προβάλλει χορευτικές παραστάσεις. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί ένα άρθρο σχετικό με το 
χορόδραμα της Ραλλού Μάνου. Ο συντάκτης υποστηρίζει πως όσοι είναι μυημένοι στην τέχνη του 
χορού – χορευτές αλλά και θεατές – είναι ελάχιστοι και αυξάνονται σταδιακά. Παρουσιάζει  το 
«Ελληνικό χορόδραμα» της Ραλλού Μάνου και αναφέρει το πρόγραμμα των παραστάσεων της 
σχολής. Βλ. Ν. Χ. , «Το ελληνικό χορόδραμα», ό.π., φ. 39 – 40 (Μάιος 1962), σ. 24. 
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 Στη στήλη «Σχόλια» φιλοξενούνται σύντομα σημειώματα με ειδήσεις και νέα της πνευματικής 
ζωής. Από την άλλη, η αύξηση του ενδιαφέροντος της συντακτικής επιτροπής για την κριτική 
αποτυπώνεται και στη στήλη «Συζητώντας και κρίνοντας» (φύλλα 41 - 47), την οποία έχει αναλάβει ο 
Γ. Μ. Καλιόρης, αλλά και στη βραχύβια στήλη «Απόψεις» (φύλλα 43-44 – 45-46). Η στήλη «βιβλίο, 
περιοδικός τύπος, πνευματική ζωή» (φύλλα 41 – 47) παρουσιάζει τις νέες εκδόσεις βιβλίων και 
περιοδικών, φιλοξενεί βιβλιοκρισίες, σχόλια φιλολογικά, πολιτιστικές εκδηλώσεις και πνευματικές 
δραστηριότητες.  
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 «Brecht», ό.π., φ. 32 (Νοέμβριος 1961), σ. 12. 
 Τον ίδιο μήνα, η Επιθεώρηση Τέχνης αφιερώνει το τρέχον τεύχος της στον Μπρέχτ, με 
αφορμή τον θάνατό του. Βλ. «Αφιέρωμα στον Μπρέχτ», Επιθεώρηση Τέχνης, τχ. 83 (Νοέμβριος 
1961), σ. 389 – 515. 
284

 Μ. Κλεάνθης,  «Θέατρο ‘Τέχνης’ / Ζοζέ – Αντρέ Λακούρ / ‘Τα νέα παιδιά’», Πανσπουδαστική, φ. 35 
(22 Φεβρουαρίου 1962), σ. 7 ˙ Ν. Π., «Μήπως είμαστε Ανδορρανοί;» και Max Frisch, «Η μικρή μας 
Ανδόρρα…», ό.π., φ. 41 ([1962]), σ. 16 ˙ Λ. Χ. Κ., «Νεοελληνική Σκηνή», ό.π., [φ. 43 – 44] ([Ιανουάριος 
– Φεβρουάριος 1963]), σ. 27. 
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για το θέατρο, το οποίο «ήρθε να καλύψει ένα κενό»285
 και δημοσιεύουν ένα 

απόσπασμα από το έργο του Μπέκετ «Η τελευταία ταινία του Κράππ»286
. 

Εξίσου σημαντική είναι και η παρουσία του κινηματογράφου, η οποία 
γίνεται κατά κύριο λόγο από τη Χρύσα Λαμπρινού [Χρύσα Προκοπάκη] και τον Γ. Μ. 
Καλιόρη ή Καλεώδη. Τα σχετικά άρθρα χαρακτηρίζονται από μια κριτική διάθεση 
και συνήθως αποτελούν μια εισαγωγή στη ζωή και το έργο του δημιουργού, σε μια 
προσπάθεια εξοικείωσης του αναγνωστικού κοινού με την έβδομη τέχνη και τους 
σημαντικότερους εκπροσώπους της.287

 Εντοπίζονται ακόμη συνεντεύξεις και 
κείμενα γνωστών σκηνοθετών, στα οποία οι ίδιοι αναφέρουν τους τρόπους με τους 
οποίους εργάζονται και ερμηνεύουν το έργο τους.288

 Πάντοτε, βέβαια, η 
προσπάθεια της συντακτικής επιτροπής εστιάζει στον περιορισμό της λογοκρισίας, 
που την περίοδο αυτή εντείνονται επικίνδυνα.289

 

Ιδιαίτερη γοητεία ασκεί και ο χώρος της μουσικής για τους συντάκτες, ο 
οποίος γνωρίζει ιδιαίτερη δημοτικότητα εξαιτίας και της προσπάθειας των 
                                                           
285

 «Θέατρο», ό.π., φ. 41 ([1962]), σ. 15. 
286

 Samuel Beckett, «Η τελευταία ταινία του Κράππ», μετάφραση: Κώστας Σταματίου, ό.π., φ. 45 - 46 

(Μάρτιος – Απρίλιος 1963), σ. 20 - 21. 
287

 Η πρώτη αναφορά που εντοπίζεται αφορά τις συζητήσεις που ξέσπασαν στη Γαλλία από την 
προβολή της «Περιπέτειας» του Μικελάντζελο Αντονιόνι. Η Λαμπρινού τονίζει την αναγκαιότητα του 
να μπορεί ένα κινηματογραφικό έργο να συγκινεί το ευρύ κοινό και εστιάζει στα στοιχεία εκείνα που 
το καθιστούν σημαντικό. Σε επόμενα φύλλα, δημοσιεύονται δυο γράμματα σπουδαστών, οι οποίοι 
επιχειρούν να προεκτείνουν τα επιχειρήματά της. Βλ. Χρύσα Λαμπρινού, «Αφορμές / Μικελάντζελο 
Αντονιόνι: ‘Η περιπέτεια’», ό.π., φ. 34 (25 Ιανουαρίου 1962), σ. 13 ˙  «Γράμματα που πήραμε», ό.π., 
φ. 35 (22 Φεβρουαρίου 1962), σ. 15 ˙ «Τα γράμματα που παίρνουμε», ό.π., φ. 37 - 38 (16 Απριλίου 
1962), σ. 23. 
 Ο μοντερνισμός του Αντονιόνι ελκύει το ενδιαφέρον των σπουδαστών την περίοδο που 
μελετάμε. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι και η Επιθεώρηση Τέχνης θα δημοσιεύσει κείμενα για τον 
Ιταλό σκηνοθέτη σε μια προσπάθεια να κοινωνήσει και να ερμηνεύσει το έργο και τις μεθόδους του. 
Βλ. Άδωνις Κύρου, «Ο μοντέρνος κινηματογράφος και ο Αντονιόνι», Επιθεώρηση Τέχνης, τχ. 85 ( 
Ιανουάριος 1962), σ. 132 – 135 ˙ Άδωνις Κύρου, «Δυνατότητες του αυριανού κινηματογράφου», ό.π., 
τχ. 110 (Φεβρουάριος 1964), σ. 213 – 217. 

Με διθυραμβικά σχόλια παρουσιάζεται και η προσπάθεια του Κακογιάννη να ανεβάσει την 
Ηλέκτρα, που αποτελεί «το πρώτο μας εθνικό έργο». Κατά τον συντάκτη, ο Κακογιάννης αξιοποίησε 

στην ταινία του το στοιχείο της ελληνικότητας, το οποίο έχει εξοντώσει «η μεταπολεμική καθίζηση 
της πνευματικής μας ζωής, το ‘εύκολο και ευχάριστο’ θέαμα». Στην επιτυχία του έργου συνέβαλε και 
η μουσική του Θεοδωράκη, μια «μουσική βγαλμένη από τα κατάβαθα της ιστορίας μας, με το 
ενδιάμεσο του λαϊκού τραγουδιού». Βλ. «Από τη Θυμέλη στην οθόνη», Πανσπουδαστική, φ. 41 
([1962]), σ. 17. 
288

 Στο έντυπο θα δημοσιευθεί απομαγνητοφωνημένη η συνέντευξη που έδωσε ο Αλαίν Ρεναί με 
αφορμή την παρουσίαση του έργου του Πέρυσι στο Μαριένμπαντ στην Αθήνα, ένας κατάλογος της 
φιλμογραφίας του Αντονιόνι μαζί με ένα σημείωμα στο οποίο ο ίδιος αναφέρει τη σκηνοθετική του 
μέθοδο. Βλ. «Πέρσι στο Μαριένμπαντ», ό.π., φ. 36 (19 Μαρτίου 1962), σ. 16 ˙ «Ο Αντονιόνι σε πρώτο 
πρόσωπο», μετάφραση: Χρύσα Λαμπρινού, ό.π., φ. 42 (Δεκέμβριος 1962), σ. 16 - 17. 
289

 Χαρακτηριστικό είναι ένα κείμενο του Καλιόρη σχετικά με τη λειτουργία των ερωτικών σκηνών 
στην οθόνη, το οποίο δημοσιεύεται με αφορμή την ένταση των μέτρων λογοκρισίας. Κατά τον 
συντάκτη, οι σκηνές αυτές θα πρέπει να κρίνονται με κριτήρια καλλιτεχνικά και όχι να 
καταδικάζονται αυθωρεί στο όνομα μιας κάποιας σεμνοτυφίας. Ο ίδιος αντιλαμβάνεται, βέβαια, πως 
το όριο μεταξύ του καλλιτεχνικού και του προκλητικού είναι δυσδιάκριτο και απαιτεί καλλιτεχνική 
συνειδητοποίηση, κάτι που είναι ανέφικτο για μια «επιτροπή ελέγχου». Για αυτό τον λόγο, η 
λογοκρισία στην τέχνη θα πρέπει να γίνεται από ανθρώπους που γνωρίζουν και όχι από κρατικούς 
υπαλλήλους. Βλ. «Γ. Μ. Καλιόρης, «Συζητώντας και κρίνοντας / Ερωτικές σκηνές στην οθόνη. Με 
αφορμή την ένταση των μέτρων λογοκρισίας», ό.π., φ. 43 – 44 (Ιανουάριος – Φεβρουάριος 1963), σ. 
22. 



73 

 

Λαμπράκηδων. Εμβληματική φυσιογνωμία που επανέρχεται διαρκώς στις σελίδες 
του εντύπου είναι ο Μίκης Θεοδωράκης και παρουσιάζονται με συνέπεια οι 
πρωτοβουλίες του.290

 Στις στήλες της Πανσπουδαστικής, διατυπώνεται ρητώς η 
αντίληψη πως η μουσική πρέπει να απευθύνεται στις πλατιές μάζες και να τις 
συγκινεί – μια θέση που αντανακλά το πρόγραμμα της νεολαίας Λαμπράκη και είναι 
ιδιαιτέρως δημοφιλής στους κόλπους της νεολαίας.291

 

Παράλληλα, η επιστήμη και οι τεχνολογικές εξελίξεις θα τραβήξουν την 
προσοχή των συντακτών και θα προβληθούν με έμφαση στο φιλοσοφικό τους 
υπόβαθρο. Το ενδιαφέρον αυτό ερμηνεύεται από τις κοινωνικές συνθήκες: η 
ανάπτυξη του καπιταλισμού και της τεχνολογίας έχει διαμορφώσει διαφορετικές 
συνθήκες και προσελκύει το ενδιαφέρον του αναγνωστικού κοινού. Όπως είδαμε 
και προηγουμένως, αντίστοιχα άρθρα δημοσιεύονταν και στην προηγούμενη 
περίοδο, όμως τώρα τα σχετικά κείμενα είναι μεγαλύτερα σε έκταση και μοιάζουν 
περισσότερο με επιστημονικές εργασίες. Όλα, όμως, στοχεύουν στην ανάδειξη της 
επιστημονικής σκέψης, μέσω της μελέτης του θεωρητικού υπόβαθρου της κάθε 
επιστήμης.292

  

Το πεδίο, εντούτοις, που θα παρουσιάσει μεγάλη άνθηση και θα δώσει 
σπουδαία αποτελέσματα είναι αυτό της φιλολογίας. Στις σελίδες του εντύπου 
δημοσιεύονται τώρα πια περισσότερα λογοτεχνικά κείμενα, εντοπίζονται μελέτες 
φιλολογικού ενδιαφέροντος, προκηρύσσεται ο δεύτερος ποιητικός διαγωνισμός 
που θα γνωρίσει μεγάλη επιτυχία και εντοπίζονται ανέκδοτα έργα του Οδυσσέα 
Ελύτη και του Γιώργου Σεφέρη. Η ποσότητα των σχετικών κειμένων αυξάνεται και 
συχνά αυτά δημοσιεύονται σε συγκεκριμένη σελίδα. Οι λογοτεχνικές και 
φιλολογικές δημοσιεύσεις προέρχονται από σημαίνουσες προσωπικότητες των 
γραμμάτων και των τεχνών, ενώ αρκετές είναι και οι δημοσιεύσεις σπουδαστών και 
μελών της συντακτικής επιτροπής.  

Συστηματική είναι η δημοσίευση διηγημάτων και ποιημάτων σε 
συγκεκριμένες στήλες, ενώ το μυθιστόρημα απουσιάζει  παντελώς.293

 Όσο αφορά 
                                                           
290

 Η εφημερίδα θα παρουσιάσει το νέο δίσκο του Θεοδωράκη σε ποίηση Γιώργου Σεφέρη και θα 
φιλοξενήσει μια συνέντευξή του σχετικά με τις παραστάσεις του Νεκρού Αδερφού που ετοιμάζει. 
Παράλληλα, θα χαιρετήσει με θέρμη την ίδρυση της Μικρής Ορχήστρας Αθηνών, η οποία έρχεται να 
ταράξει τα νερά: «Η Μουσική είναι κλεισμένη από απειροελάχιστους εστέτ σε κρυστάλλινη γυάλα. 
Θα τη σπάσει όμως ένα πνευματικό κίνημα, ένα κίνημα ιδεών που το αποτελεί η Μικρή Ορχήστρα 
Αθηνών». Βλ. Ν. Χ. Ν., «Αφορμές / Τα ‘Επιφάνεια’ του Θεοδωράκη», ό.π., φ. 33 (15 Δεκεμβρίου 
1961), σ. 13 ˙ «Ελπίζω», ό.π., φ. 34 (25 Ιανουαρίου 1962), σ. 12 ˙ Κ. Σ., «Ένα επίτευγμα: Η Μικρή 
Ορχήστρα Αθηνών», ό.π., φ. 42 ([Δεκέμβριος 1962]), σ. 7. 
291

 Ο Γιάννης Τσιώμης σε άρθρο του στην Πανσπουδαστική ισχυρίζεται ότι η μουσική «είναι κάτι 
παραπάνω από γνώση. Είναι η διεύρυνση του εσωτερικού μας χώρου» και αποτελεί την έκφραση 
ενός γνήσιου αισθήματος, της αλήθειας του μουσικού και του ακροατή. Ο ίδιος αντιλαμβάνεται, 
βέβαια, ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει μουσική παιδεία, όμως θεωρεί αξιόλογες τις προσπάθειες που 
γίνονται τώρα πια. Βλ. Γιάννης Τσιώμης, «Η μουσική κι εμείς», ό.π., φ. 43 – 44 (Ιανουάριος – 

Φεβρουάριος 1963), σ. 28 ˙ Γιάννης Τσιώμης, «Οι χώροι της μουσικής έμπνευσης», ό.π., φ. 45 - 46 

(Μάρτιος – Απρίλιος 1963), σ. 26. 
292

 Κώστας Δημόπουλος, «Αιτιότητα ή απροσδιοριστία; / Η μεγάλη διαμάχη των φυσικών και των 
φιλοσόφων», ό.π., φ. 34 (25 Ιανουαρίου 1962), σ. 4 – 5 ˙ Μπάμπης Γεωργαντίδης, «Η εξέλιξη των 
ιδεών στη Χημεία», ό.π., φ. 45 – 46 (Μάρτιος – Απρίλιος 1963), σ. 10 – 11 ˙ Χρ. Παπαγεωργίου, 
«Χώρος, χρόνος και σχετικότητα», ό.π., [φ. 48], ([Μάιος 1964]), σ. 6 – 7 ˙ I. Kedrov, «Η επανάσταση 
στις φυσικές επιστήμες στον 20ο

 αιώνα», απόδοση: Χ. Ν., Γ., ό.π., [φ. 48], ([Μάιος 1964]), σ. 7 - 8. 
293

 Το διήγημα δημοσιεύεται σταθερά στη δεύτερη σελίδα των φύλλων 32 – 41 και 47-48, 51. 

Εξαίρεση αποτελεί το διπλό φύλλο 39 – 40 στο οποίο δεν δημοσιεύεται διήγημα, αλλά έξι μικρές 
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τα διηγήματα που εντοπίζονται, αυτά έχουν κοινή θεματολογία (την καταγραφή της 
καθημερινότητας και των κοινωνικών εξελίξεων, την αλλοτρίωση που χαρακτηρίζει 
τις ανθρώπινες σχέσεις και την πίκρα που αυτή γεννά), διαποτίζονται από διδακτικό 
τόνο και λειτουργούν ως  παράδειγμα προς μίμηση ή αποφυγή. Συχνός είναι και ο 
πολιτικός χαρακτήρας κάποιων διηγημάτων, τα οποία σχολιάζουν καυστικά τις 
κοινωνικές εξελίξεις. Συνολικά, στα 17 φύλλα της περιόδου, δημοσιεύονται έντεκα 
διηγήματα των Αζίζ Νεσίν294, Ζιζέλ Πρασίνου295,  Λείας Χατζοπούλου – Καραβία296

, 

Έρνεστ Χέμινγουαίη297, Νίκου Σγούτα298, Άννας Καλοϊδά299, Βόλφγκανγκ 

                                                                                                                                                                      

πρόζες, και πάλι όμως στη δεύτερη σελίδα. Η επιλογή της θέσης αυτής ακριβώς πίσω από το 
εξώφυλλο, εκφράζει και τη σπουδαιότητα που αποδίδεται στο είδος. Στα φύλλα 42 – 45-46 το 
διήγημα δημοσιεύεται στην τελευταία σελίδα. Η αλλαγή αυτή ερμηνεύεται από τις κοινωνικές 
εξελίξεις: η κλιμάκωση του αγώνα των φοιτητών για το 114 και το 15% αναγκάζει τη συντακτική 
επιτροπή να χρησιμοποιήσει τη δεύτερη σελίδα προκειμένου να δημοσιεύσει πληροφορίες σχετικές 
με τη δράση του φοιτητικού κινήματος και εξοβελίζει, έτσι, το διήγημα στην τελευταία σελίδα. Η 
ποίηση, από την άλλη, δημοσιεύεται στις βραχύβιες στήλες «Η ποιητική ανθολογία της 
‘Πανσπουδαστικής’» (34 – 36) και «Νέοι ποιητές» (φύλλο 37 – 38 και 43 – 44). Διάσπαρτα 
εντοπίζονται και αρκετά ακόμη ποιήματα σχεδόν σε όλα τα φύλλα. 
294

 Το διήγημα του Τούρκου αριστερού λογοτέχνη αναφέρεται στα μικροσυμβάντα της 
καθημερινότητας των ανθρώπων που τους βαραίνουν και τους στενοχωρούν.  Η δημοσίευση του 
συγκεκριμένου διηγήματος δεν είναι ασύνδετη και με την ιδιότητα του Νεσίν ως αριστερού και 
μάχιμου διανοούμενου. Βλ. Αζίζ Νεσίν, «Τα βάσανα του κόσμου», ό.π., φ. 32 (Νοέμβριος 1961), σ. 2. 
295

 Το διήγημα αποτελεί μια έμμεση κριτική στην πατριαρχική κοινωνία και στις αλλοτριωμένες 
σχέσεις των ανθρώπων. Βλ. Ζιζέλ Πρασίνου, «Η ουρά του λεωφορείου», ό.π., φ. 33 (15 Δεκεμβρίου 
1961), σ. 2. 
296

 Η γνωστή συγγραφέας και ποιήτρια  κάνει την περίοδο αυτή τα πρώτα της βήματα στο χώρο. Στην 
Πανσπουδαστική θα δημοσιευθούν δυο διηγήματα της, τα οποία έχουν υψηλή λογοτεχνική αξία και 
διαπνέονται από έντονη λυρικότητα. Οι αφηγήσεις της αναπτύσσονται με επίκεντρο ιστορίες της 
καθημερινότητας και έχουν διδακτική χροιά. Οι ήρωες, άνθρωποι καθημερινοί, εξελίσσονται και 
αναπτύσσουν το χαρακτήρα τους μέσα από μια δοκιμασία που κορυφώνεται σταδιακά. Βλ. Λεία 
Χατζοπούλου – Καραβία, «Ο χρησμός», ό.π., φ. 34 (25 Ιανουαρίου 1962), σ. 2 ˙ Λεία Χατζοπούλου – 

Καραβία, «Ο δρόμος του θυμωμένου ποταμιού», ό.π., φ. 41 ([1962]), σ. 2. 
297

 Ο Χέμινγουαίη γράφει αυτό το διήγημα εμπνευσμένος από ένα ταξίδι του ως πολεμικός 
ανταποκριτής στον Ισπανικό εμφύλιο κατά τη δεκαετία του ’30. Το διήγημα αναφέρεται στο 
πέρασμα των φασιστών από την γέφυρα Amposta πάνω στον ποταμό Ebro την Κυριακή του Πάσχα 
του 1938 και εστιάζει σε μια ανθρώπινη στιγμή. Ένας γέρος που εκδιώχθηκε από το Σαν Κάρλος 
συνομιλεί με ένα στρατιώτη και εκφράζει την ανησυχία του για τα ζώα που αποτελούσαν τη 
μοναδική του συντροφιά και άφησε πίσω. Βλ. Έρνεστ Χέμινγουαίη, «Ο γέρος και η γέφυρα», ό.π., φ. 
35 (22 Φεβρουαρίου 1962), σ. 2. Οι πληροφορίες για το κείμενο αντλήθηκαν από το: http://www.xn-

-ixauk7au.gr/forum/showthread.php?6312-%CE%9F-%CE%93%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82-

%CF%83%CF%84%CE%B7-%CE%B3%CE%AD%CF%86%CF%85%CF%81%CE%B1-

%CE%88%CF%81%CE%BD%CE%B5%CF%83%CF%84-

%CE%A7%CE%AD%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%B5%CF%8A-%28-The-old-

man-at-the-bridge-Ernest-Hemingway%29 (επίσκεψη: 11/ 11/ 2018). 
298

 Μια ανθρώπινη ιστορία με φόντο τα Αρβανιτοχώρια. Το διήγημα συνοδεύεται από 
εικονογράφηση του  Α. Καπόπουλου. Βλ. Νίκος Σγούτας, «Αρβανιτοχώρια», ό.π., φ. 36, (19 Μαρτίου 
1962), σ. 2.  
299

 Μια ιστορία από την αντίσταση. Τρία παιδιά – μέλη της αντίστασης – πολιορκούνται από τους 
κατακτητές. Όσο κι αν προσπαθούν, είναι βέβαιο πως δεν θα επιβιώσουν. Μέσα σε αυτές της 
συνθήκες και όσο το τέλος πλησιάζει δείχνουν το ανθρώπινο τους πρόσωπο και αποκαλύπτουν τα 
πραγματικά τους ονόματα. Βλ. Άννα Καλοϊδά, «Το πραγματικό τους όνομα», ό.π., φ. 37 – 38 (16 

Απριλίου 1962), σ. 2. 
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Μπόρχερτ300, Θοδωρή Καλλιφατίδη301, Κοσμά Ψυχοπαίδη302, Όμηρου Πέλλα303
, 

Βασίλη Βασιλικού304
 και έξι μικρές πεζές ιστορίες του Γιάννη Νεγρεπόντη305

. 

Από την άλλη, η παρουσία των ποιημάτων είναι ισάξια με αυτή των 
διηγημάτων. Στη βραχύβια στήλη «Νέοι ποιητές» θα φιλοξενηθούν έργα του 
Σπύρου Μάνδρου306, του Τάσου Γαλάτη307

 και του Σπύρου Κέη308. Μεγαλύτερη 
σχετικά διάρκεια έχει η στήλη «Η ποιητική ανθολογία της ‘Πανσπουδαστικής’» με 
την οποία εισάγεται ένα αρκετά πρωτοποριακό σύστημα παρουσίασης της ποίησης: 
πρόκειται για μια αναφορά στη ζωή και το έργο γνωστών ποιητών και για 
ανθολόγηση κάποιων ποιημάτων τους, τα οποία έπονται του βιογραφικού και 
δημοσιεύονται διάσπαρτα μέσα στις σελίδες του τεύχους, σε συγκεκριμένο  
πλαίσιο. Στη στήλη αυτή θα παρουσιαστούν ποιήματα του Jacques Prévert

309, του 
Γιάννη Ρίτσου310

 και του Πωλ Ελυάρ311. Είναι χαρακτηριστικό ότι η ποιητική 

                                                           
300

 Μια αλληγορία του Γερμανού συγγραφέα, που είναι γνωστός για την αντιναζιστική του δράση. Η 
φρίκη του πολέμου όπως τη βιώνει ένα μικρό παιδί που έχασε τα πάντα. Η εικονογράφηση είναι του 
Γιάννη Βαλαβανίδη.  Βλ. Βόλφγκανγκ Μπόρχερτ, «Τη νύχτα κοιμούνται οι ποντικοί», μετάφραση: 
Ελένη Νόβα, ό.π., φ. 42 ([Δεκέμβριος 1962]), σ. 23.  
301

 Το διήγημα αποτελεί μια έμμεση κριτική για τον αλλοτριωμένο άνθρωπο. Η εικονογράφηση είναι 
του Λευτέρη Ρόρρου. Βλ. Θοδωρής Καλλιφατίδης, «Νεκρολογία σε ντο έλασσον», ό.π., φ. 43 – 44, 

(Ιανουάριος – Φεβρουάριος 1963), σ. 31. 
302

 Μια κριτική στην σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα και έμμεση κριτική στις πολιτικές 
πρακτικές. Οι διαρκείς συζητήσεις και κουβέντες δεν βοηθούν το άτομο να σκεφτεί καθαρά και το 
αποπροσανατολίζουν. Η εικονογράφηση είναι του Λ. Γιαννουλόπουλου. Βλ. Κοσμάς Ψυχοπαίδης, «Η 
διάλεξη», ό.π., φ. 45 -  46 (Μάρτιος – Απρίλιος) 1963, σ. 31. 
303

 Πρόκειται για ένα ανέκδοτο διήγημα του Όμηρου Πέλλα. Θέμα του μια ανθρώπινη ιστορία 
θάρρους και αυταπάρνησης. Εικονογραφείται από τον Γ. Ψυχοπαίδη. Βλ. Όμηρος Πέλλας, «Ο 
Σταυρής», ό.π., φ. 47 ([Ιανουάριος 1964]), σ. 2. 
304

 Μια κριτική στις ανθρώπινες σχέσεις που είναι εξουσιαστικές, ανειλικρινείς, πληγώνουν το άτομο 
και το οδηγούν στην αλλοτρίωση. Βλ. Βασίλης Βασιλικός, «Τα ψευτοπαράθυρα», ό.π., [φ. 48], 
([Μάιος 1964]), σ. 2. 

Του ίδιου συγγραφέα δημοσιεύεται στην επόμενη περίοδο και ένα ακόμη κείμενο, ένα 
απόσπασμα από το βιβλίο «Εκτός των τειχών». Προηγείται ένα σχόλιο του ίδιου. Βλ. [Βασίλης 
Βασιλικός], «Εκτός των τειχών», ό.π., φ. 51 (Μάιος 1966), σ. 22 – 23.  
305

  Έξι μικρές πεζές ιστορίες, έξι διαφορετικές εικόνες της καθημερινότητας με επίκεντρο το αίσθημα 
των ανθρώπων. Βλ. Γιάννης Νεγρεπόντης, «Έξη πρόζες», ό.π., φ. 39 – 40 (Μάιος 1962), σ. 2. 
306

 Δημοσιεύονται τα ποιήματα «Ποιος τάραξε τα χρόνια μου», «Νυχτερινό», «Το χρονικό μιας 
Κυριακής βράδυ». Βλ. «Νέοι ποιητές / Σπύρος Μάνδρος», ό.π., φ. 36, (19 Μαρτίου 1962), σ. 13. 
307

 Δημοσιεύονται τα ποιήματα «Τέμπη», «Το δάσος», «Περιπέτεια», με τη σημείωση: «Από το 
βιβλίο ‘Μυθολογία του δάσους’ που θα κυκλοφορήσει σε λίγο». Βλ. «Νέοι ποιητές / Τάσος Γαλάτης», 
ό.π., φ. 37 - 38 (16 Απριλίου 1962), σ. 19.  
308

 Δημοσιεύονται τα ποιήματα «Κονιάκ» και «Όλυμπος». Βλ. «Νέοι ποιητές / Θόδωρος Κέης», ό.π., 
φ. 43 – 44 (Ιανουάριος – Φεβρουάριος 1963), σ. 25. 
309

 Δημοσιεύονται τα ποιήματα «Το Παρίσι τη νύχτα», «Η τελευταία μετάληψη», «Ο τουφεκισμένος», 
«Ο μπούφος», «Τραγούδι του Μαγιού», «Για σένα αγάπη μου», «Ο χαμένος καιρός». Βλ. «Η ποιητική 
ανθολογία της ‘Πανσπουδαστικής’ / Ποιήματα του Jacques Prévert», μετάφραση: Τάκης Δραγώνας, 
ό.π., φ. 34 (25 Ιανουαρίου 1962), σ. 4, 7, 8, 11, 13. 
310

 Οι Μαρτυρίες, μια μεγάλη σειρά ανέκδοτων ποιημάτων του Γιάννη Ρίτσου, που ξεκίνησε να τα 
γράφει από το 1938, έχουν ήδη δημοσιευθεί σε κάποια περιοδικά ελληνικά και ξένα και έχουν 
μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες. Στο φύλλο 35 της Πανσπουδαστικής δημοσιεύονται  «13 

[ποιήματα] από την τελευταία σειρά των ‘Μαρτυριών’, γραμμένη το Γενάρη του 1962». Πρόκειται 
για τα «Αυτό, να το ξέρεις», «Ταπεινοσύνη», «Σιωπηλή συμφωνία», «Ο τρελλός», «Πάνω απ’ τη 
σκάλα», «Μια ασήμαντη ιστορία», «Καθυστέρηση», «Η αράχνη», «Ίσως ήξερε αυτός», «Προοπτική», 
«Ώσπου να ετοιμαστεί», «Τελευταία λόγια», «Μόνος με τη δουλειά του». Βλ. «Η ποιητική ανθολογία 
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δημιουργία κάποιων προβάλλεται ενίοτε με αφορμή κάποια νέα αφιερωματική 
έκδοση. Έτσι, τα ποιήματα του Ρίτσου που φιλοξενήθηκαν στη στήλη «Η ποιητική 
ανθολογία της ‘Πανσπουδαστικής’», δημοσιεύονται με αφορμή την έκδοση του 
δεύτερου τόμου των Απάντων του μαζί με μια μελέτη του Ν. Πολίτη.312

  

Από τις σημαντικότερες, πάντως, δημοσιεύσεις της Πανσπουδαστικής την 
περίοδο αυτή είναι ένα ανέκδοτο ποίημα του Οδυσσέα Ελύτη και ένα δοκίμιο του 
Γιώργου Σεφέρη. Το 1962, στο φύλλο 41, δημοσιεύεται ένα απόσπασμα από την 
Αλβανιάδα του Ελύτη, με σχέδια και επιμέλεια του Γιάννη Μόραλη.313

 Η 
παρουσίαση του ποιήματος συνοδεύεται από μια συνέντευξη του ποιητή, στην 
οποία ο Ελύτης αναφέρεται στους λόγους της καθυστέρησης της έκδοσης του.314

 Ο 
Ελύτης θα εξηγήσει ότι με το έπος της Αλβανίας  επιχείρησε να ξαναπιάσει τα παλιά 
θέματα και να τα αποδώσει με τρόπο διαφορετικό, σύγχρονο. Στην επιτυχία του 
έργου, συνέβαλε και η ιδιότυπη τεχνική, ενώ εξίσου σημαντική, ήταν και η θητεία 
του ως έφεδρος αξιωματικός, κατά την οποία γνώρισε από κοντά το «θαύμα» που 
του επέτρεψε να ανεβάσει το γεγονός σε μια σφαίρα ποιητική.315

 Στο επόμενο 
φύλλο θα δημοσιευθεί ένα ανέκδοτο δοκίμιο του Γιώργου Σέφερη για το ποίημα 
«Νέοι της Σιδώνος (400 μ. Χ.)» του Καβάφη.316

 Στο κείμενο του, ο Σεφέρης 
ισχυρίζεται ότι ο Καβάφης επιδιώκει «να βαθαίνει τα συναισθήματα που θέλει να 
μεταδώσει, με τις αναφορές που κάνει», κάτι που το πετυχαίνει «όταν 
                                                                                                                                                                      

της ‘Πανσπουδαστικής’ / Γιάννης Ρίτσος Δεκατρείς ‘Μαρτυρίες’», ό.π., φ. 35 (22 Φεβρουαρίου 1962), 
σ. 2, 4, 5, 6, 9, 10, 12. 
311

 Στο φύλλο 36 δημοσιεύεται ένα απόσπασμα ενός ποιήματος του Γάλλου υπερρεαλιστή ποιητή 
Πωλ Ελυάρ. Βλ. «[Η ποιητική ανθολογία της ‘Πανσπουδαστικής’] / Από την ‘Κλίμακα των ζώων’», 
ό.π., φ. 36, (19 Μαρτίου 1962), σ. 12. 
312

 Κατά τον Πολίτη το σημαντικότερο «από τα εκδοτικά γεγονότα του 1961 [είναι] η έκδοση των 
Απάντων του Ρίτσου». Τον νέο αυτό τόμο θα παρουσιάσει και θα τον κρίνει θετικά. Βλ. Ν. Πολίτης, 
«Γιάννης Ρίτσος ‘Ποιήματα Β’», ό.π., φ. 35 (22 Φεβρουαρίου 1962), σ. 12 – 13. 
313

 Οδυσσέας Ελύτης, «’Αλβανιάδα’ Ποίημα για δυο φωνές / Μέρος πρώτο», σχέδια – επιμέλεια: 
Γιάννης Μόραλη, ό.π., φ. 41, (1962), σ. 11 – 14. 
314

 «Το ποίημα αυτό δεν δημοσιεύθηκε ποτέ. Μεταδόθηκε όμως τον Οκτώβριο του 1956 από το 
Ραδιοφωνικό Σταθμό Αθηνών. […] Δεν είχε, απ’ όσο ξέρω, καμμιάν απήχηση, μολονότι η 
ραδιοφωνική παρουσίαση βοηθούσε την ανάδειξη της ιδιότυπης τεχνικής του. Ίσως να έφταιγα εγώ, 
ίσως το θέμα. Γεγονός είναι ότι μου έλειψε από κει και πέρα η διάθεση να συνεχίσω ένα έργο με 
τόσο μεγάλες διαστάσεις. Καλά ή κακά δεν είμαι από τους ποιητές που μπορούν να γράφουν ερήμην 
του κοινού». Βλ. «Έζησα το θαύμα της Αλβανίας / Συνέντευξη με τον Οδυσσέα Ελύτη», ό.π., φ. 41, 
(1962), σ. 10. 
315

 «Έζησα το θαύμα της Αλβανίας / Συνέντευξη με τον Οδυσσέα Ελύτη», ό.π., φ. 41, (1962), σ. 10. 
316

 Όπως διαβάζουμε στο προλογικό σημείωμα: «Το ανέκδοτο πεζό κείμενο του Γιώργου Σεφέρη που 
δημοσιεύουμε σήμερα, κατά ευγενική παραχώρηση του ποιητή, είναι αυτοτελές κεφάλαιο μιας 
εκτεταμένης εργασίας του για τον Καβάφη που άρχισε να γράφεται στην Πρετόρια τον Οκτώβριο του 
1941». Το κείμενο αυτό, με τίτλο «Ακόμη λίγα για τον Αλεξανδρινό», επρόκειτο να ενσωματωθεί ως 
επίμετρο στη δεύτερη έκδοση (1962) των Δοκιμών από τις εκδόσεις Φέξη. Βλ. Γ. Σεφέρης, «Ο 
Σιδώνιος Νέος / Σχόλιο στο ποίημα του Κ. Π. Καβάφη ‘Νέοι της Σιδώνος’ (400 μ. Χ.)», ό.π., φ. 42 
([Δεκέμβριος 1962]), σ. 11. 

Η εκδοτική δραστηριότητα του ποιητή δεν αφήνει αδιάφορους τους συντάκτες. Έχει 
προηγηθεί ένα σημείωμα του Καλιόρη με αφορμή το τιμητικό αφιέρωμα στα τριάντα χρόνια της 
Στροφής του Σεφέρη που κυκλοφόρησε στην Αθήνα το 1961, «εργασία που δεν έχει προηγούμενό 

της στην Ελληνική Βιβλιογραφία», κατά τον συντάκτη. Παρ’ όλα αυτά, ο ίδιος εντοπίζει ένα κίνδυνο 
στην εκδοτική αυτή προσπάθεια αφού «το περιωρισμένον του αριθμού και της αγοραστικής 
δυνατότητας του κοινού με τα ειδικά ενδιαφέροντα προς το οποίον απευθύνεται, προεξοφλεί την 
οικονομική του αποτυχία». Βλ. Γ. Μ. Καλιόρης, «Βιβλίο, περιοδικός τύπος, πνευματική ζωή / 
Αφιερώματα / Με αφορμή το αφιέρωμα στον Σεφέρη», ό.π., φ. 41, (1962), σ. 15. 
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μεταχειρίζεται ιστορικούς ή άλλους πεζογράφους, αποτυγχάνει καθαρά και στα δυο 
παραδείγματα όπου μεταχειρίζεται ποιητές». Τελικά, ο Αλεξανδρινός δεν 
κατορθώνει να αποδώσει σωστά το αίσθημα και συχνά ο αναγνώστης χάνει την 
ισορροπία του.317

 Αν οι δυο αυτές δημοσιεύσεις αποτέλεσαν ένα ισχυρό χαρτί για 
το έντυπο, εξίσου σημαντική είναι και η καταγγελία του Κ. Σεβαστιανού σχετικά με 
μια περίπτωση λογοκλοπής, που δημοσιεύεται στο ίδιο φύλλο με τη μελέτη του 
Σεφέρη. Ο συντάκτης αποκαλύπτει, έπειτα από μια ενδελεχή έρευνα, πως η μελέτη 
με τίτλο «Σκιαγραφία του Αύριο» που δημοσίευσε ο Κ. Ι. Δεδόπουλος, ο 
επιφυλλιδογράφος της Καθημερινής, αποτελεί στην ουσία μετάφραση του βιβλίου 
«Histoire de demain» των Jean Fourastier και Claude Vimont. Ο Σεβαστιανός 
προκειμένου να αποδείξει τη λογοκλοπή, δημοσιεύει παραθέματα των δυο 
κειμένων και φωτοτυπίες του γαλλικού πρωτότυπου και του ελληνικού ώστε να 
φανούν οι ομοιότητες.318

  

Όλα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω δεν πρέπει να γίνουν αντιληπτά ξέχωρα 
από την προσπάθεια του εντύπου να συμβάλλει έμπρακτα στην πνευματική 
δημιουργία. Δυο χρόνια μετά τον πρώτο ποιητικό διαγωνισμό της 
Πανσπουδαστικής, δημοσιεύεται η προκήρυξη του δεύτερου.319

 Ακολουθεί η 
δημοσίευση των ονομάτων της κριτικής επιτροπής - Νικηφόρος Βρεττάκος, 
Οδυσσέας Ελύτης και Γιάννης Ρίτσος – καθώς και των όρων συμμετοχής.320

 Ο 
διαγωνισμός ολοκληρώνεται με ιδιαίτερη επιτυχία και τον Απρίλιο του 1962 
δημοσιεύονται τα αποτελέσματα και τα ποιήματα των βραβευθέντων.321

 Η 
συμμετοχή των φοιτητών θα είναι εντυπωσιακή, γεγονός που θα χαροποιήσει τους 
συντάκτες και θα αποτελέσει ενδεικτικό της σπουδαιότητας της πρωτοβουλίας.322

 

Πάντοτε, οι ποιητικοί διαγωνισμοί της Πανσπουδαστικής θα γνωρίσουν μεγάλη 
επιτυχία. Και η επάνδρωση των κριτικών επιτροπών των διαγωνισμών από 
έγκριτους και αναγνωρισμένους ποιητές θα αποτελέσει δηλωτικό του κύρους και 
της ευρείας αναγνώρισης τους. 

Σημαντική θα είναι και η προσπάθεια των συντακτών να κωδικοποιήσουν 
και να παρουσιάσουν την εκδοτική κίνηση της περιόδου, η οποία τώρα ανθεί. Την 
περίοδο αυτή συστήνονται νέες στήλες, στις οποίες οι συντάκτες προτείνουν βιβλία 

                                                           
317

 Γ. Σεφέρης, «Ο Σιδώνιος Νέος / Σχόλιο στο ποίημα του Κ. Π. Καβάφη ‘Νέοι της Σιδώνος’ (400 μ. 
Χ.)», ό.π., φ. 42 ([Δεκέμβριος 1962]), σ. 11. 
318

 Κ. Σεβαστιανός, «Εδώ βυθός / Πώς ο κ. Δεδόπουλος φτιάχνει το παρόν του αντιγράφοντας ένα 
γαλλικό ‘αύριο’», ό.π., φ. 42 ([Δεκέμβριος 1962]), σ. 8 – 9. 

 Η αποκάλυψη του σκανδάλου θα φέρει στην Πανσπουδαστική πανελλήνια δημοσιότητα. Βλ.  
Γιάννης Καλεώδης, «Η ανατομία του φοιτητικού κινήματος», στο: «Η γενιά του 114. Τι απέγινε η 
νεολαία της περιόδου 1955 – 1967», δημοσιογραφική έρευνα: Πέτρος Μακρής, Ελευθεροτυπία (20 

Μαρτίου 1982), σ. 11. 
319

  «Ποιητικός Διαγωνισμός της ‘Πανσπουδαστικής’», Πανσπουδαστική, φ. 33 (15 Δεκεμβρίου 1961), 
σ. 17 
320

  «Ποιητικός Διαγωνισμός της ‘Πανσπουδαστικής’», ό.π., φ. 34 (25 Ιανουαρίου 1962), σ. 9. 
321

 «Ο ποιητικός διαγωνισμός / Αποτελέσματα», ό.π., φ. 37 – 38 (16 Απριλίου 1962), σ. 6 – 7. 

Οι ποιητές που βραβεύτηκαν ήταν οι Θέμης Λιβεριάδης, Γιώργης Γιατρομανωλάκης, Νίκος 
Γαζέπης, Μάνος Ελευθερίου, Χρίστος Ρουμελιωτάκη, Δημήτρης Κοντή, Πέτρος Κεφαλάς, Μάριος 
Μαρκίδη, Άκος Δασκαλόπουλος. Βλ. «Ποιητικός διαγωνισμός / Οι ποιητές που βραβεύτηκαν», ό.π., 
φ. 39 – 40 (Μάιος 1962), σ. 12 – 13. 
322

 «Αξίζει να σημειωθή, ότι στον προηγούμενο ποιητικό διαγωνισμό της ‘Πανσπουδαστικής’ έλαβαν 
μέρος περίπου 110 νέοι και νέες, δηλαδή ο αριθμός των διαγωνιζομένων υπερδιπλασιάστηκε 
φέτος». Βλ. «Ο ποιητικός διαγωνισμός / Αποτελέσματα», ό.π., φ. 37 – 38 (16 Απριλίου 1962), σ. 6 – 7. 
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και ταινίες που μπορεί να ενδιαφέρουν τους σπουδαστές323, παρουσιάζονται 
πανεπιστημιακά συγγράμματα προς πώληση σε χαμηλές τιμές324, διαφημίζουν τις 
νέες κυκλοφορίες βιβλίων και περιοδικών325, ενημερώνουν για ποικίλες 
δραστηριότητες της πολιτιστικής κίνησης326, προβάλλουν την ανάγκη για προσιτές 
τιμές στα βιβλία327

 και δημοσιεύουν κεφάλαια νέων βιβλίων ή πανεπιστημιακών 
διαλέξεων328

. 

Το σημαντικό, εντούτοις, χαρακτηριστικό που ανθεί είναι το άνοιγμα του 
διαλόγου και η συνακόλουθη ενίσχυση της κριτικής διάθεσης. Η τελευταία γίνεται 
φανερή, όπως έχει ήδη τονιστεί, στην πλειοψηφία των κειμένων που δημοσιεύονται 
στις σελίδες της Πανσπουδαστικής. Σταδιακά, όμως, το έντυπο συμβάλλει ακόμη 
περισσότερο στην καλλιέργεια του διαλόγου – εσωτερικού και εξωτερικού – 

επιζητώντας την ύπαρξη πλουραλισμού και την έκφραση ποικίλων απόψεων. Η 
τάση αυτή δεν είναι ανεξάρτητη από το ανθρώπινο δυναμικό που 
δραστηριοποιείται γύρω από το έντυπο την περίοδο αυτή και που φαίνεται να 
επιχειρεί να το καταστήσει μια ανοιχτή ομπρέλα ανταλλαγής απόψεων. Ο 
εσωτερικός διάλογος, δηλαδή αυτός που αφορά την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ 
συντακτών ή/και αναγνωστικού κοινού πάνω στα άρθρα που δημοσιεύονται στην 
Πανσπουδαστική, και ο εξωτερικός, δηλαδή αυτόν που αφορά την κριτική που 
ασκείται σε άρθρα άλλων εντύπων, συντελούν στη δημιουργία μιας κριτικής ματιάς 
απέναντι στις πνευματικές εξελίξεις. Χαρακτηριστικότερο δείγμα του εσωτερικού 
διαλόγου είναι η σημαντική διαμάχη που ξέσπασε με αφορμή την κριτική του Γ. Μ. 
Καλιόρη, που δημοσιεύθηκε στη στήλη «Συζητώντας και κρίνοντας»329, για το έργο 
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 «Αξιοποιήστε το καλοκαίρι σας», ό.π., φ. 39 – 40 (Μάιος 1962), σ. 21. 
324

 Πρόκειται για τη στήλη «Μπορεί να σας ενδιαφέρει…» (φύλλα 34 – 35) στην οποία σημειώνονται 
οι τίτλοι των βιβλίων που επιθυμούν να πουλήσουν οι σπουδαστές. Η καθιέρωση μιας τέτοιας 
στήλης εξηγείται τόσο από το υψηλό κόστος των πανεπιστημιακών συγγραμμάτων όσο και από την 
έλλειψη αυτών, γεγονότα που έχουν πολλάκις καταγγελθεί από τις σελίδες της Πανσπουδαστικής. 
325

 Στη στήλη «Βιβλία που λάβαμε» (φύλλο 41) παρουσιάζονται με μια διάθεση κριτικής οι νέες 
εκδόσεις βιβλίων και στο φύλλο  45 – 46 φιλοξενείται η διαφήμιση του νέου περιοδικού Εποχές. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η στήλη «Επιστημονικές εκδόσεις» (φύλλο 43-44 – 45-46) στην οποία 
διαφημίζονται οι νέες εκδόσεις βιβλίων με εξειδικευμένο επιστημονικό περιεχόμενο. 
326

 Η μακροβιότερη στήλη «Βιβλίο, περιοδικός τύπος, πνευματική κίνηση» (φύλλα 41 – 47) 

αναλαμβάνει να αντικαταστήσει τις σχετικές στήλες και να συγκεντρώσει τις σχετικές πληροφορίες. 
Εκεί θα βρούμε δημοσιευμένες  σύντομες βιβλιοκρισίες, παρουσιάσεις νέων λογοτεχνικών και 
επιστημονικών βιβλίων, ενίοτε κάποια ποιήματα και σχόλια για την πνευματική και καλλιτεχνική 

ζωή. 
327

 Ο Καλιόρης θα χαιρετίσει με ενθουσιασμό τις νέες εκδόσεις βιβλίων τσέπης από τις εκδόσεις 
Γαλαξία. Για τον ίδιο είναι ιδιαιτέρως σημαντικό να κυκλοφορούν σπουδαία έργα σε προσιτές τιμές 
και με καλές μεταφράσεις, αφού αυτά μπορούν να φέρουν τον κόσμο σε επαφή με τη λογοτεχνία. 
Βλ. Γ. Μ. Καλιόρης, «Βιβλίο, περιοδικός τύπος, πνευματική ζωή / Βιβλία τσέπης / Με αφορμή τις 
εκδόσεις ‘Γαλαξίας’», ό.π., φ. 42 ([Δεκέμβριος 1962]), σ. 15. 
328

 «Φανταστική αρχιτεκτονική», ό.π., φ. 32 (Νοέμβριος 1961), σ. 16 – 19 ˙ [Παναγής Λεκατσάς], «Η 
τοτεμική μετάληψη και οι θρησκευτικές τροπές της» και «Θρησκευτική αρχιτεκτονική εικοστού 
αιώνα», ό.π., φ. 36, (19 Μαρτίου 1962), σ. 4 – 6, 8 – 9. 
329

 Τη σύνταξη της στήλης αυτής έχει αναλάβει ο Γ. Μ. Καλιόρης. Τα άρθρα που δημοσιεύει έχουν 
έντονο το στοιχείο της κριτικής και ο συντάκτης δείχνει καθαρά την πρόθεσή του να στηλιτεύσει τα 
κακώς κείμενα της κοινωνίας. Συχνά, όμως, το ενδιαφέρον του στρέφεται σε ζητήματα παιδείας και 
εκπαίδευσης, αλλά και αισθητικής. Βλ. Γ. Μ. Καλιόρης, «Συζητώντας και κρίνοντας / Η Λογοτεχνία 
στη Μέση Παιδεία», ό.π., φ. 41 (1962), σ. 22 (σχετική έρευνα έχει κάνει και η Λίζα Κόττου στην 
Επιθεώρηση Τέχνης τ. 92, βλ. Λίζα Κόττου, «Κριτική των Νεοελληνικών Αναγνωσμάτων Μέσης 
Εκπαίδευσης», Επιθεώρηση Τέχνης, τχ. 92 (Αύγουστος 1962), σ. 187 – 197.) ˙ Μ. Καλιόρης, 
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του σοβιετικού Αρμπούζοφ «Μια ιστορία στο Ιρκούτσκ». Το δίλημμα «μορφή ή 
περιεχόμενο», που θέτει ο Καλιόρης στο άρθρο αυτό, γεννά πλήθος αντιδράσεων 
και μια πλούσια παραγωγή άρθρων που απαντούν συμφωνώντας ή 
διαφωνώντας.330

 Εξίσου σημαντικός είναι και ο εξωτερικός διάλογος, ο οποίος έχει 
να επιδείξει σπουδαία κείμενα. Ο ακαδημαϊκός λόγος του Παναγιώτη 
Κανελλόπουλου και του Τσάτσου, δεν γίνεται δεκτός άνευ όρων από τους 
συντάκτες, οι οποίοι δημοσιεύουν συχνά τις διαφωνίες τους.331

 Στο ίδιο πλαίσιο, 
τοποθετείται και η απάντηση του Στέφανου Ροζάνη σε ένα άρθρο του Παπανούτσου 
στο Βήμα332

 καθώς και τα άρθρα του Καλιόρη στην στήλη «Συζητώντας με τον τύπο» 
με τα οποία σχολιάζει απόψεις που εκφράστηκαν ή γράφτηκαν σε άλλα έντυπα333

. 

Και στην περίοδο της ακμής, τέλος, δεν θα λείψει το χιούμορ από τις σελίδες 
του εντύπου. Η γελοιογραφία θα αποτελέσει το όχημα της κοινωνικής κριτικής και 
θα δημοσιευθεί στην τελευταία σελίδα των φύλλων 32, 33, 35. Ενδεικτικό της 
σημασίας που δίνουν οι συντάκτες στο είδος είναι το γεγονός ότι συχνά 
                                                                                                                                                                      

«Συζητώντας και κρίνοντας / Ξένες λέξεις στη γλώσσα μας», Πανσπουδαστική, φ. 47, ([Ιανουάριος 
1964]), σ. 8 ˙ Γ. Μ. Καλιόρης, «Συζητώντας και κρίνοντας / Φοιτητές και πολιτική», ό.π., φ. 45 - 46, 

(Μάρτιος – Απρίλιος 1963), σ. 8 – 9.  
330

 Η αρχική αντίρρηση του Καλιόρη είναι ότι το έργο «δεν πείθει καλλιτεχνικά», οι χαρακτήρες είναι 
«συμβατικοί και επίπεδοι» που αγγίζουν ορισμένες φορές τα όρια της γελοιότητας με τις πράξεις 
τους και δεν καταφέρνουν να πείσουν τους θεατές, με αποτέλεσμα να μην παράγεται η πλήρης 
δραματική αίσθηση. Για τον ίδιο, όσοι επαίνεσαν το έργο το έκαναν στηριζόμενοι αποκλειστικά στις 
«κοινωνικής σημασίας ιδέες, που τυχόν περικλείνει» και στην «κοινωνική σκοπιμότητα που 
εξυπηρετεί». Όμως, ένα έργο δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς τα αισθητικά στοιχεία του και ο σκοπός 
της τέχνης είναι «να καλλιεργεί την αισθητική πλευρά της προσωπικότητός μας». Ο 
Λυκιαρδόπουλος, ισχυρίζεται ότι το ερώτημα «μορφή ή περιεχόμενο;» αποτελεί ψευτοδίλημμα και 
εκφράζει την άποψη πως η αισθητική συγκίνηση ενός έργου τέχνης προκύπτει τόσο από το 
περιεχόμενο όσο και απ’ τη μορφή. Ο Καλιόρης, κρίνοντας ότι ο Λυκιαρδόπουλος παρανόησε τις 
απόψεις του, θα επιχειρήσει να κάνει κάποιες συμπληρώσεις στο αρχικό του άρθρο. Θα τονίσει πως 
για τον ίδιο το καλλιτεχνικό δημιούργημα απευθύνεται τόσο στο θυμικό όσο και στο λογικό. Για τον 
Καλιόρη, όλες οι ιδέες – ηθικές και αντι-ηθικές – μπορούν να πραγματωθούν καλλιτεχνικά και αν 
αυτό επιτευχθεί επιτυχημένα, τότε δεν θα δεν θα υπάρξει σύγκρουση με τις βασικές 
συναισθηματικές μας λειτουργίες. Στη συζήτηση θα μπει σύντομα και ο Κ. Παπαδημητρίου και ο Μ. 
Αφεντόπουλος. Ο πρώτος θα επιχειρήσει μια μετατόπιση της οπτικής γωνίας και θα ισχυριστεί πως η 
ενότητα της μορφής και του περιεχομένου αποτελεί μέγεθος ποιοτικό. Από την άλλη, ο 
Αφεντόπουλος θα σχολιάσει την αθλιότητα της κριτικής και θα προτρέψει τον Καλιόρη να κρίνει «ότι 
‘δόθηκε’ και όχι το τι θα έπρεπε – κατά τη γνώμη του – να δοθεί». Και πάλι θα απαντήσει ο Καλιόρης, 
μια «επιβαλλόμενη απάντηση», και θα αναγνωρίσει πως οι συνομιλητές του μετέθεσαν συνειδητά ή 
ασυνείδητα το θέμα άλλου, όμως αυτό είχε θετικό αποτέλεσμα αφού «πλάτυνε η συζήτηση και 
έδωσε ευκαιρία σε γόνιμο προβληματισμό». Βλ. Γ. Μ. Καλιόρης, «Συζητώντας και κρίνοντας / Μια 
αφορμή απ’ το ‘Ιρκούτσκ’», ό.π., φ. 42 ([Δεκέμβριος 1962]), σ. 10 ˙ Γ. Λυκιαρδόπουλος, «Απόψεις / Η 
πηγή της αισθητικής συγκίνησης (Ένα ψευτοδίλημμα: ‘Μορφή ή περιεχόμενο’)», ό.π., φ. 43 – 44, 

(Ιανουάριος – Φεβρουάριος 1963), σ. 21 ˙ Γ. Μ. Καλιόρης, «Απόψεις / Συμπληρώσεις», ό.π., φ. 43 – 

44, (Ιανουάριος – Φεβρουάριος 1963), σ. 21 ˙ Κ. Παπαδημητρίου, «Απόψεις / Παρέμβαση», ό.π., φ. 
45 - 46, (Μάρτιος – Απρίλιος 1963), σ. 24 ˙ Μ. Αφεντόπουλος, «Απόψεις / Η αθλιότητα της κριτικής», 
ό.π., φ. 45 - 46, (Μάρτιος – Απρίλιος 1963), σ. 24 ˙ Γ. Μ. Καλιόρης, «Απόψεις / Επιβαλλόμενη 
απάντηση», ό.π., φ. 45 - 46, (Μάρτιος – Απρίλιος 1963), σ. 25. 
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 Μάνος Φουτούρης, «Θα γίνουμε ρομπότ;», ό.π., φ. 33 (15 Δεκεμβρίου 1961), σ. 4 – 5 ˙ Μάνος 
Φουτούρης, «Αντινομίες ακαδημαϊκού λόγου», ό.π., φ. 37 - 38 (16 Απριλίου 1962), σ. 4 – 5. 
332

  «Γράμματα που πήραμε», ό.π.,  φ. 36, (19 Μαρτίου 1962), σ. 15. 
333

 Γ. Μ. Καλιόρης, «Συζητώντας με τον τύπο / Απάντηση σε όσα έγραψαν για την απεργία πείνας οι 
κ. κ. Ε. Παπανούτσος και Π. Παλαιολόγος», ό.π., φ. 37 – 38 (16 Απριλίου 1962), σ. 20 – 21 ˙ Γ. Μ. 
Καλιόρης, «Συζητώντας με τον τύπο / Ο κ. Δημ Ψαθάς και οι φοιτητές», ό.π., φ. 39 – 40 (Μάιος 1962), 
σ. 10 – 11. 
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δημοσιεύουν γελοιογραφίες στη στήλη «Κάθε δεκαπέντε» που φιλοξενεί το χρονικό 
του Δημήτρη Φωτεινού [Στέλιος Ράμφος], οι οποίες λειτουργούν ενισχυτικά προς το 
κείμενο. Στα φύλλα 37 – 38 και 41 – 43-44, η γελοιογραφία παραχωρεί τη θέση της 
στο φωτορεπορτάζ και έτσι στην τελευταία σελίδα δημοσιεύεται φωτογραφικό 
υλικό από τους αγώνες των φοιτητών. Έναν τόνο πιο ανάλαφρο δίνουν και κάποια 
χιουμοριστικά άρθρα με συμβουλές προς τους σπουδαστές σχετικά με το πώς να 
στρώνουν το κρεβάτι τους, να ομορφύνουν το δωμάτιό τους, να δένουν τα βιβλία 
τους και να φτιάχνουν αποκριάτικες στολές334, αλλά και οι δυο χιουμοριστικοί 
καζαμίες του 1961 και 1964335

. 

Συνοψίζοντας, στα χρόνια αυτά, η παρουσία του πολιτισμού αυξάνεται κατ’ 
ανιούσα κλιμάκωση και αναβαθμίζεται ποιοτικά. Τα χαρακτηριστικά της 
παρουσίασης του πολιτισμού, έτσι όπως αυτά κωδικοποιούνται στα φύλλα αυτά, 
είναι τα εξής: 
α) Η ώριμη και κριτική ματιά και τα διευρυμένα πνευματικά ενδιαφέροντα, 
β) Η απόκλιση από την κυρίαρχη αριστερή ιδεολογία, και 
γ) Το άνοιγμα προς τους νέους. 

Το πρώτο χαρακτηριστικό διατρέχει όλα τα φύλλα που κυκλοφορούν την 
περίοδο αυτή και είναι υπεύθυνο για τη μεγάλη αλλαγή που παρατηρείται στο 
ύφος των κειμένων. Οι συντάκτες παρουσιάζουν ένα ευρύ ενδιαφέρον για τον 
πολιτισμό, το οποίο δεν εξαντλείται αποκλειστικά σε ένα πεδίο, αλλά αγκαλιάζει το 
σύνολο των πνευματικών δραστηριοτήτων της εποχής. Η τάση αυτή είχε ξεκινήσει 
βέβαια απ’ την προηγούμενη περίοδο. Το διαφορετικό στοιχείο τώρα είναι η κριτική 
ματιά. Η συντακτική επιτροπή δεν επιδιώκει να καταγράψει απλώς τον πολιτισμό, 
αλλά επιζητεί να τον κρίνει. Η πρόθεση της κριτικής και της ενδελεχούς 
παρουσίασης των διαφόρων θεμάτων συντείνει στην ποιοτική αναβάθμιση του 
εντύπου και στη συνακόλουθη ακμή που αυτό γνώρισε. 

Το δεύτερο χαρακτηριστικό, που εντοπίστηκε και στην προηγούμενη 
περίοδο, συμβάλλει καίρια στην ωρίμανση της Πανσπουδαστικής. Η δημοσίευση 
άρθρων που αποκλίνουν από την κυρίαρχη αριστερή ιδεολογία γεννά την 
αντίδραση των κομματικοποιημένων συντακτών αλλά και πλήθος συζητήσεων και 
ενισχύει με τον τρόπο αυτό τον διάλογο. Η εικόνα αυτή θα μεταβληθεί ριζικά  την 
επόμενη περίοδο. Πάντως, στα χρόνια που εδώ μελετώνται το χαρακτηριστικό αυτό 
δίνει στο έντυπο τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του. 

Η απόκλιση απ’ την κυρίαρχη αριστερή ιδεολογία συνδυάζεται και με το 
επόμενο στοιχείο: το άνοιγμα προς τους νέους. Το χαρακτηριστικό αυτό αν και 
πάντοτε αναφέρεται τελευταίο, είναι το σημαντικότερο και αποτελεί τη σταθερή 
πολιτική του εντύπου. Ειδικά στην περίοδο της ακμής το άνοιγμα αυτό αποκτά 
περισσότερο ποιοτικά χαρακτηριστικά. Η Πανσπουδαστική φιλοξενεί στις στήλες 
της άρθρα και ποιήματα των σπουδαστών, προβάλλει τις εκπολιτιστικές τους 
εκδηλώσεις, δημοσιεύει τα σχόλια τους πάνω στα διάφορα κείμενα της ίδιας ή 
άλλων εντύπων και διοργανώνει τον δεύτερο ποιητικό διαγωνισμό. Η μαζική 
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 «Όπως στρώσεις θα κοιμηθής», ό.π., φ. 32 (Νοέμβριος 1961), σ. 14 ˙ «Ομόρφηνε το δωμάτιο 
σου», ό.π., φ. 34 (25 Ιανουαρίου 1962), σελ. 14 ˙ «Πώς να δένης τα βιβλία σου», ό.π., φ. 35 (22 
Φεβρουαρίου 1962), σ. 14 ˙ «Ντυθήτε φθηνά και πρωτότυπα», ό.π., φ. 36 (19 Μαρτίου 1962), σ. 14. 
335

 «Ο καζαμίας του 1961», ό.π., φ. 34 (25 Ιανουαρίου 1962), σελ. 16 ˙ «Ο καζαμίας του 1964», 
σκίτσα: Γιάννης Καλαϊτζής, ό.π., φ. 47 ([Ιανουάριος 1964]), σ. 16. 
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συμμετοχή σε όλα αυτά αποδεικνύει έμπρακτα πως η προσπάθεια του εντύπου 

βρίσκει πρόσφορο έδαφος στους κόλπους της νεολαίας. Οι νέοι, με τη σειρά τους, 
ανατροφοδοτούν τις προσπάθειες αυτές και έτσι δημιουργείται ένα ευρύ πεδίο 
αλληλεπίδρασης. 

Η περίοδος της μεγάλης ακμής έχει να επιδείξει σπουδαία παραγωγή. Η 
σπουδάζουσα νεολαία δείχνει να αντιλαμβάνεται τη μεγάλη αλλαγή που έχει 
επέλθει και τη στηρίζει εμπράκτως. Η Πανσπουδαστική γίνεται την ίδια στιγμή ο 
αποδέκτης και ο φορέας της αλλαγής. Οι συνθήκες, εξάλλου, το απαιτούν. Ο αέρας 
της ανανέωσης που θα φυσήξει στα χρόνια αυτά και θα αλλάξει τον τρόπο θέασης 
των πραγμάτων, διακόπτεται απότομα μετά το 1954. Η εφημερίδα δεν θα 
κυκλοφορήσει κανένα φύλλο το 1955 και θα μεταβάλλει τα χαρακτηριστικά της σε 
σημαντικό βαθμό την επόμενη – και τελευταία – περίοδο της κυκλοφορίας της. 
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Γ.4: Δ’ περίοδος (Ιανουάριος 1966 – Απρίλιος 1967). Το τέλος 

 

Στην τελευταία περίοδο, μετά από μια διακοπή 19 μηνών, η Πανσπουδαστική 

κυκλοφόρησε συνολικά 5 φύλλα (αριθμός 49 – 53).
336

 Την περίοδο αυτή η τιμή της 
αυξάνεται στις 5 δραχμές και μεταβάλλεται η περιοδικότητα της.337

 Η εφημερίδα θα 
σταματήσει την κυκλοφορία της ξαφνικά, εξαιτίας της επιβολής της Χούντας. Η 
τελευταία περίοδος κυκλοφορίας δεν μοιάζει με τις προηγούμενες. Η ύλη της δεν 
είναι τόσο πλούσια, αν και εξακολουθεί να περιλαμβάνει σημαντικές πρώτες 
δημοσιεύσεις, αξιόλογα αφιερώματα, ειδικές έρευνες και σελίδες αφιερωμένες στο 
βιβλίο, στη μουσική, στο θέατρο, ενώ θα οργανωθεί και ο Γ’ Φοιτητικός Ποιητικός 
Διαγωνισμός.338

 Η περίοδος, εξάλλου, φέρει τη σφραγίδα της διάσπασης του 
δημοκρατικού φοιτητικού μετώπου και τις ρήξεις στους κόλπους της φοιτητικής 
αριστεράς, καθώς και του προ των πυλών φασισμού.339

  

Αφανής αρχισυντάκτης και υπεύθυνος για την πολιτική του εντύπου είναι ο 
Ανδρέας Λεντάκης που πλαισιώνεται από τον Θανάση Παπαρρήγα και τον Ηλία 
Νικολακόπουλο. Βασικοί συνεργάτες είναι ο Κώστας Παντέλογλου, ο Νικόλας 
Βουλέλης, ο Μπάμπης Γεωργούλας, ο Κωνσταντίνος Αλαβάνος και ο Δημήτρης 
Γιάννου. Την καλλιτεχνική επιμέλεια έχει αναλάβει η Ξανθίππη Μίχα. Συνεχίζει να 
δημοσιεύει γελοιογραφίες ο Δήμος Σκουλάκης και η Ηρώ Κανακάκη έχει αναλάβει 
την εικονογράφηση των διηγημάτων που δημοσιεύονται στη δεύτερη σελίδα.340

 

Σε γενικές γραμμές πάντως, οι αποχωρήσεις σημαντικών μελών της 
συντακτικής επιτροπής, η έντονη παρουσία και παρέμβαση του κομμουνιστικού 
κόμματος, το οποίο επιχειρούσε να επιβάλλει τη γραμμή του, οι κοινωνικές και 
πολιτικές εξελίξεις επηρέασαν σε σημαντικό βαθμό το περιεχόμενο του εντύπου. 
Έτσι, λοιπόν, οι πολιτικές αναφορές γίνονται περισσότερο ξεκάθαρες την περίοδο 
αυτή, δίνεται χώρος και σε ζητήματα που δεν είναι αμιγώς φοιτητικά, ενώ 
συνεχίζεται η προσπάθεια που έχει ξεκινήσει έτσι κι αλλιώς από την προηγούμενη 
περίοδο, οι φοιτητές να ενεργούν ως πολιτικά υποκείμενα. Η συμβολή της 
Πανσπουδαστικής στον τομέα του πολιτισμού συνεχίζεται ενεργά και την τελευταία 
αυτή περίοδο και έχει να επιδείξει σημαντικές δημοσιεύσεις. Δίνει, όμως, 
παράλληλα την εντύπωση ότι δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη κατεύθυνση ως προς 
την παρουσίαση του πολιτισμού, αφού η συντακτική επιτροπή επιχειρεί να 
ασχοληθεί κυρίως με τις πολιτικές εξελίξεις.  
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 Τα φύλλα 49, 50 και 53 έχουν είκοσι οκτώ σελίδες. Το 50ό
 φύλλο, μάλιστα, συνοδεύεται από ένα 

ένθετο δεκαέξι σελίδων. Τα υπόλοιπα φύλλα έχουν είκοσι τέσσερις σελίδες. 
337

 Εξήγηση για την αύξηση της τιμής δίνεται στο φύλλο 49. Στο ίδιο σημείωμα δηλώνεται έμμεσα ότι 
το έντυπο θα κυκλοφορεί μηνιαίο: «[…] να ορίσουμε την τιμή των 5 δρχ., τιμή που έχουν όλα σχεδόν 
τα έντυπα, και που εν πάση περιπτώσει δεν είναι αστρονομικό ποσόν για το φοιτητικό βαλάντιο, 
ιδίως όταν πρόκειται για μια φορά το μήνα.» Βλ. «Π», «Παρακολουθώντας την επικαιρότητα», 
Πανσπουδαστική, φ. 49 (Ιανουάριος 1966), σ. 3. 
338

 Γιάννης Γιανουλόπουλος, «Πανσπουδαστική», Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου 1784 – 1974. 

Εφημερίδες, Περιοδικά, Δημοσιογράφοι, Εκδότες., Γ’, επιμέλεια: Λουκία Δρούλια – Γιούλα 
Κουτσοπανάγου, Αθήνα (Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών / 103,  Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών) 2008, σ. 
426. 
339

 Καίτη Τοπάλη, «Πανσπουδαστική»,  στο http://www.etmiet.com/el/content/panspoydastiki-1 

(επίσκεψη: 24/12/2018). 
340

 Γιάννης Γιανουλόπουλος, «Πανσπουδαστική», ό.π., σ. 426. 
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Οι αγώνες των φοιτητών 

 

Στο πρώτο φύλλο της τελευταίας περιόδου, η συντακτική επιτροπή εξηγεί τους 
λόγους της διακοπής της κυκλοφορίας του εντύπου341

 και συνοψίζει τις εξελίξεις 
των τελευταίων μηνών342

 προκειμένου να ξαναπιάσει το νήμα της παρουσίασης των 
διάφορων ζητημάτων. Για ακόμα μια φορά, ο χαρακτήρας του εντύπου αλλάζει ˙ τα 
διάφορα σπουδαστικά νέα δημοσιεύονται στη στήλη «Ειδήσεις – Σχολές – Ειδήσεις 
– Σύλλογοι» και έχουν τη μορφή σημειώματος, ενώ πλέον η παρέμβαση της 
Πανσπουδαστικής στις πολιτικές εξελίξεις είναι εντονότερη. Το έντυπο στηλιτεύει 
την κρίση της δημοκρατίας που εντείνει το καθεστώς αστυνομοκρατίας και 
καταγγέλλει την έξαρση των δικτατοριών παγκοσμίως, η έμφαση, λοιπόν, δίνεται 
στα κεντρικά πολιτικά ζητήματα και η παραμέληση των σπουδαστικών ζητημάτων 
αναδεικνύεται ως απόρροια της κρίσης εξουσίας. Στο επίκεντρο και πάλι τίθεται η 
συσπείρωση όλου του δημοκρατικού κόσμου, δηλαδή των αριστερών και των 
κεντρώων φοιτητών. 

Το έτος 1966 χαρακτηρίζεται από την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση που 
εισάγει η Ένωση Κέντρου. Για το έντυπο η αναβάθμιση της Παιδείας συνεπάγεται 
την αναγέννηση του έθνους, ενώ η ομαλή λειτουργία  του Πανεπιστημίου 
συναρτάται άμεσα από την προάσπιση της Δημοκρατίας.343

 Το φύλλο 49 φιλοξενεί 
ένα εκτενές αφιέρωμα στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, η οποία γίνεται αντιληπτή 
ως νίκη των αγώνων των φοιτητών.344

 Το αφιέρωμα συνοδεύεται από μια 
συνέντευξη του Ε. Παπανούτσου και άλλων καθηγητών, που προτείνουν τρόπους 
εξυγίανσης του εκπαιδευτικού συστήματος.345

 Ιδιαίτερη μνεία θα γίνει και στο 
ζήτημα του βιβλίου της Ιστορίας της β’ γυμνασίου του Καλοκαιρινού, που γέννησε 
                                                           
341

 «Όταν η διακοπή της έκδοσης της ‘Πανσπουδαστικής’ ξεπερνάει τον ένα χρόνο, δεν υπάρχουν 
βέβαια περιθώρια για δικαιολογίες. Μερικές όμως εξηγήσεις είναι αναγκαίες. 
 Συντάκτες της στάθηκαν πρωτεργάτες στους φοιτητικούς αγώνες του 114 και του 15%, στην 
προπαρασκευή και πραγματοποίηση του Δ’ Συνεδρίου, στη δημιουργία και στελέχωση της ΕΦΕΕ. 
Έτσι η προσφορά τους στην ‘Πανσπουδαστική’ μειώθηκε σημαντικά.» 

Βλ. «Π», «Παρακολουθώντας την επικαιρότητα», Πανσπουδαστική, φ. 49 (Ιανουάριος 1966), σ.3 
342

 Ν. Μακρής, «Παρακολουθώντας την επικαιρότητα», ό..π., φ. 49 (Ιανουάριος 1966), σ. 3. 
343

 «Σύσκεψη της ΕΦΦΕ» και «Πανσπουδαστική συνδιάσκεψη της ΕΦΦΕ Θεσσαλονίκη», ό.π., φ. 50, 
(Φεβρουάριος 1966), σ. 12, 13. Επίσης, για τις διάφορες εκθέσεις και ομιλίες πολιτικών προσώπων 
σχετικά με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, βλ. Άννη Βρυχέα, Κώστας Γαβρόγλου, Απόπειρες  
μεταρρύθμισης της ανώτατης εκπαίδευσης 1911 -1981, Θεσσαλονίκη (Σύγχρονα θέματα) 1982, σ. 
201 – 245. 
344

 Η συντακτική επιτροπή θα τονίσει με έμφαση τη σπουδαιότητα των φοιτητικών αγώνων, τους 
οποίους συνδέει άμεσα με το αίτημα της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, που αποτελεί και απόφαση 
του Δ’ Πανσπουδαστικού Συνεδρίου. 
 

«Οι αγώνες των φοιτητών και της Νεολαίας συνέβαλαν κατά τρόπο βασικό στη 
νίκη της Δημοκρατίας και της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. […] Είναι χρέος μας 
να την υπερασπιστούμε με όλες μας τις δυνάμεις, να παραμείνει ανέπαφη και 
παράλληλα να διευρυνθεί έτσι που να πραγματοποιηθεί το όραμα της 
ακαδημαϊκής νεολαίας, όπως το διέγραψε το Δ’ Συνέδριο και το συμπύκνωσε στο 
σύνθημα: εμπρός για την αναγέννηση της Παιδείας.» 

 

Βλ. Η ΠΑΝΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ, «Αφιέρωμα στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση», ό.π., φ. 49 (Ιανουάριος 
1966), σ. 8. 
345

 «Ο Ε. Παπανούτσος μιλάει στην Πανσπουδαστική» και Ν. Κριτικός, «Νεοελληνική Μαθηματική 
ορολογία», ό.π., φ. 49 (Ιανουάριος 1966), σ. 9 – 10, 10 - 11. 
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εντάσεις αφού θεωρήθηκε ότι παραποιεί τα ιστορικά γεγονότα.346
 Προς επίρρωση 

της αναγκαιότητας αναβάθμισης της Παιδείας, δημοσιεύονται κάποια γράμματα 
του Δ. Γληνού, ο οποίος «έχει συνδέσει το όνομα του με τις προσπάθειες για την 
αναγέννηση της Παιδείας και τη δημοκρατική ανάπλαση της Ελλάδας».347

 Στην 
εκπαιδευτική μεταρρύθμιση θα αφιερωθεί, ακόμη, και όλη η σελίδα με τις 
γελοιογραφίες του Δήμου Σκουλάκη.348

  

Αν και το αίτημα για αναγέννηση της Παιδείας βρίσκει ισχυρά ερείσματα 
στους κόλπους της σπουδάζουσας νεολαίας, φαίνεται ότι οι πολιτικοί δεν το 
συμμερίζονται. Χαρακτηριστική είναι η δήλωση του βασιλιά Κωνσταντίνου ότι 
«πρέπει όλοι να συνεργασθώμεν δια να βελτιώσωμεν τους όρους φοιτήσεως και 
ζωής των σπουδαστών μας» που σημειώνεται στο εξώφυλλο του φύλλου 50 
σκωπτικά και συνοδεύεται από τη φωτογραφία ενός αστυνόμου που χτυπάει βιαίως 
ένα σπουδαστή.349

 Ο Ανδρέας Λεντάκης παρατηρεί ότι η επίθεση στην Παιδεία 
γίνεται μέσω τριών φορέων – από το σπουδαστικό τμήμα της ασφάλειας, από την 
φασιστική ΕΚΟΦ και από τις Πανεπιστημιακές αρχές – και ακολουθεί δυο δρόμους: 
από τη μια χτυπάει πλάγια το φοιτητικό κίνημα υποστηρίζοντας ότι οι φοιτητές δεν 
πρέπει να ασχολούνται με την πολιτική αλλά με τα μαθήματά τους, και από την 
άλλη το χτυπάει κατά μέτωπο μην αναγνωρίζοντας στον φοιτητικό συνδικαλισμό το 
δικαίωμα του συνέρχεσθαι. Η επίθεση συνιστά πολιτικό ζήτημα που θέτει στο 
επίκεντρο τη νεολαία, η οποία «αποτελεί μια  τεράστια δύναμη που μπορεί να 
συμβάλλει αποφασιστικά στη λαϊκή πάλη, τόσο για την αποτροπή ανοιχτής 
δικτατορίας, όσο και για την ανατροπή της αυλικής κυβέρνησης και για το άνοιγμα 
του δρόμου για αληθινό εκδημοκρατισμό της δημόσιας κοινωνικής και πολιτικής 
ζωής της Ελλάδας».350

 Οι φοιτητές για τον Λεντάκη συνιστούν πολιτικά υποκείμενα 
και οφείλουν να συμμετέχουν  ενεργά στο κοινωνικοπολιτικό γίγνεσθαι.351

 

 Την ίδια ώρα που οι βιαιότητες της αστυνομίας εντείνονται, το έντυπο 
αξιοποιεί τους αγώνες του παρελθόντος ως παράδειγμα και οδηγό για τη δράση 
των φοιτητών. Στο φύλλο 50 δημοσιεύεται η ομιλία του Γιάνη Γιανουλόπουλου, του 
τότε γραμματέα της ΔΕΣΠΑ, στις 5/3/1962 στο θέατρο Χατζηχρήστου, στην οποία 
αναλύει το νόημα των ακαδημαϊκών ελευθεριών.  Όπως σημειώνεται στον πρόλογο 
«η περίοδος που περνάμε μοιάζει πολύ με την περίοδο του 114, τότε που οι 

                                                           
346

 Α. Ζαβορίτης, «Η έκθεση της έκθεσης ή τα αποκαλυπτήρια της Φιλοσοφικής σχολής», ό.π., φ. 49 
(Ιανουάριος 1966), σ. 13 – 20. 
347

 «Γράμματα του Δ. Γληνού σε φοιτητές», ό.π., φ. 49 (Ιανουάριος 1966), σ. 22. 
348

 Δήμος Σκουλάκης, «Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση», ό.π., φ. 49 (Ιανουάριος 1966), σ. 28. 
349

  Ό.π., φ. 50, (Φεβρουάριος 1966), εξώφυλλο. 
350

 Ανδρέας Λεντάκης, «Αντίδραση σπουδαστικό ΕΚΟΦ πρυτανεία», ό.π., φ. 50, (Φεβρουάριος 1966), 
σ. 6. 
351

  Είναι χαρακτηριστικό της απόδοσης στους φοιτητές ενός ρόλου περισσότερο κοινωνικού που δεν 
εξαντλείται αποκλειστικά σε ζητήματα σπουδαστικού ενδιαφέροντος το παρακάτω απόσπασμα: 
 

«[…] δεν είναι δυνατόν να νοηθή πραγματικός επιστήμονας και γενικά άνθρωπος, 
εκείνος που περιχαρακώνεται αυστηρά στο πεδίο των επιστημονικών γνώσεων του 
κλάδου του κι αδιαφορεί για ό,τι συμβαίνει γύρω του, εκείνος που δεν έχει μιαν 
ευρύτερη μόρφωση και καλλιέργεια και που ταυτόχρονα δεν παίρνει ενεργητικά 
θετική και υπεύθυνη στάση μέσα στη ζωή.» 

 

Βλ. Ανδρέας Λεντάκης, «Αντίδραση σπουδαστικό ΕΚΟΦ πρυτανεία», ό.π., φ. 50, (Φεβρουάριος 
1966), σ. 6. 
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φοιτητές ενωμένοι κι ενθουσιώδεις, ξεκίνησαν τον αγώνα για τη δημοκρατία και την 
παιδεία».352

 Η συντακτική επιτροπή θα συνεχίσει να αναζητά στους φοιτητικούς 
αγώνες του πρόσφατου παρελθόντος την έμπνευση που θα οδηγήσει σε μια μαζική 
και ριζοσπαστική αντίδραση.353

 Πάντως, η ιστορία θα αξιοποιηθεί και τώρα 
νομιμοποιητικά, πάντοτε όμως θέτοντας στο επίκεντρο τους φοιτητές.354

 Θα 
δημοσιευθεί, μάλιστα, και ένα άρθρο του Ανδρέα Λεντάκη στο οποίο επιχειρείται η 
ανασκευή της ιστορίας της Επανάστασης του 1821, η οποία διαστρεβλώνεται 
προκειμένου να εξυπηρετήσει την κυρίαρχη πολιτική.355

 

Οι συνθήκες ολοένα και γίνονται πιο ασφυκτικές. Η Δημοκρατία 
παραβιάζεται, η αστυνομοκρατία ενισχύεται και κορωνίδα όλων αυτών τίθενται οι 
συλλήψεις φοιτητών με ενεργό κοινωνική δράση.356

 Η Δεξιά θα επιχειρήσει να 
διαλύσει τους Λαμπράκηδες, αλλά και την ΕΦΦΕ, σε μια προσπάθεια να 
καταστείλει τη φοιτητική αντίδραση.357Η σκλήρυνση της κυβέρνησης απέναντι στο 
φοιτητικό κόσμο αξιοποιεί το επιχείρημα του κινδύνου που προκαλείται από τον 
κομμουνισμό. Ο Παντέλογλου το παρατηρεί και σημειώνει χαρακτηριστικά: 
«Σήμερα ο αντικομμουνισμός αναθερμαίνεται και πάλι όσο η αντίδραση 
διαπιστώνει ότι ‘ημβλύνθη το αίσθημα του κομμουνιστικού κινδύνου’». Για τον 
Παντέλογλου, τα βασικά στοιχεία που συγκροτούν την ιδεολογία της πολιτικής και 
κοινωνικής αντίδρασης είναι ο «αντικομμουνισμός και ο νεοφασισμός, η άρνηση 
της εθνικής ανεξαρτησίας και η υποταγή του ιμπεριαλισμού», που αποτελούν στην 
ουσία τις δυο όψεις του ίδιου νομίσματος.358

  

Την ίδια περίοδο οι δικτατορίες και τα τυραννικά καθεστώτα που 
επιβάλλονται παγκοσμίως λειτουργούν εμπρηστικά. Οι συνεργάτες της 
Πανσπουδαστικής παίρνουν σαφή θέση ενάντια στις δικτατορίες και καταγγέλλουν 
τα αποτελέσματα των ιμπεριαλιστικών πολιτικών. Έτσι, το αίτημα για ειρήνη 
προβάλλει επιτακτικότερο από ποτέ.359

 Στις 17 Ιανουαρίου 1966 οι φοιτητές 
διαδηλώνουν στο κέντρο της Αθήνας υπέρ της Δημοκρατίας. Οι βιαιότητες των 
αστυνομικών δυνάμεων είναι πρωτοφανείς και η ενότητα που επιδεικνύει η 
φοιτητική νεολαία υποδειγματική.360

 Η κατάσταση πυροδοτείται περισσότερο και 
με τις εμπρηστικές δηλώσεις του συνταγματάρχη Δόλκα: «Δεν αναγνωρίζω ότι ο 
χώρος του Πανεπιστημίου είναι ιερός. Αλλά και αν είναι εμείς είμαστε ανίεροι για 
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 «Έτσι ξεκίνησε το κίνημα του 114», ό.π., φ. 50 (Φεβρουάριος 1966), σ. 9. 
353

 «15% / Σκέψεις για την ανάγκη εκδημοκρατισμού», ό.π., φ. 51 (Μάιος 1966), σ. 4 – 5. 
354

 Νικόλας Βουλέλης, «Η επανάσταση του 1909 και οι φοιτητές», ό.π., φ. 53 (Ιανουάριος [Ιούλιος] 
1967), σ. 18 – 19. 
355

 Ανδρέας Λεντάκης, «Εικοσιένα και αντι – εικοσιένα / Πλαστογραφία της ιστορίας, ένα ‘ζωτικό 
ψέμα’ της αντίδρασης και του σκοταδισμού», ό.π., φ. 53 (Ιανουάριος [Ιούλιος] 1967), σ. 8 – 13. 
356

 Χαρακτηριστική είναι η σύλληψη του Ανδρέα Λεντάκη. Βλ. «Παρακολουθώντας την 
επικαιρότητα», ό.π., φ. 51 (Μάιος 1966), σ. 3. 
357

 «Πότε θα κάνει ξαστεριά», ό.π., φ. 52, ([Ιανουάριος] 1967), σ. 6 ˙ Κ. Παντέλογλου, «Συνέδριο και 
Δημοκρατία», ό.π., φ. 51 (Μάιος 1966), σ. 18 – 19. 
358

 Κ. Παντέλογλου, «Αντικομμουνισμός και υποτέλεια», ό.π., φ. 51 (Μάιος 1966), σ. 18. 
359

 «Viet – Na’ M» και «Ανταρσία στο Berkeley», ό.π., φ. 50, (Φεβρουάριος 1966), σ. 4 – 5, 20 – 21, 27  

˙ «Αργεντινή: Ο αγώνας των φοιτητών κατά της δικτατορίας»,  ό.π., φ. 52, ([Ιανουάριος] 1967), σ. 4 – 

5 ˙ «Ειρήνη ‘66», ό.π., φ. 51 (Μάιος 1966), σ. 10 – 14. 
360

 Ο Γιάννης Γιανουλόπουλος, μέσα από τις σελίδες του εντύπου, αποδίδει τις επιτυχίες της 
σπουδάζουσας νεολαίας στην «καθολική και ενιαία συμμετοχή της στον αγώνα για τη Δημοκρατία 
και την Παιδεία». Βλ. Γιάννης Γιανουλόπουλος, «Παρακολουθώντας την επικαιρότητα», ό.π, φ. 50 
(Φεβρουάριος 1966), σ. 3. Οι υπογραμμίσεις είναι του συντάκτη. 
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να εισέλθουμε;».361
 Η κυβέρνηση επιτίθεται ολομέτωπα στους σπουδαστές 

κατηγορώντας τους ως αναρχικούς και κομμουνιστές362
 ενώ παράλληλα αξιοποιεί 

τους κρατικούς κατασταλτικούς μηχανισμούς στο έπακρο363
. 

 Το ασταθές πολιτικό σκηνικό αποτελεί τον προάγγελο των εξελίξεων που 
έπονται. Είναι αλήθεια πως οι δυνάμεις του δημοκρατικού τόξου, παρότι 
αναγνώριζαν τον κίνδυνο εκτροπής του πολιτεύματος, δεν θεωρούσαν την εξέλιξη 
αυτή πραγματικά πιθανή. Πάντως, το τελευταίο φύλλο της Πανσπουδαστικής 

κυκλοφορεί με εξώφυλλο προφητικό: εικονίζεται ένας πράκτορας της CIA και 
σημειώνονται σκωπτικά οι φράσεις «Πράκτωρ 00ΕΡΕ» και «Viva Χούντα».364

 Για 
ακόμα μια φορά,  η ανάγκη συσπείρωσης των δημοκρατικών δυνάμεων προβάλλει 
έντονη: «Όταν δυο άλογα τραβούν το ίδιο κάρρο, είναι βλακεία να κλωτσούνται 
αναμεταξύ τους. Τώρα που ο φασιστικός κίνδυνος είναι επί θύραις, αυτό που 
χωρίζει τους κεντρώους απ’ τους αριστερούς είναι το έλασσον, ενώ το μείζον και το 
σπουδαιότερο είναι αυτό που τους ενώνει: η προάσπιση κι η εμπέδωση της 
Δημοκρατίας.» 365

 

Η κατάσταση οξύνεται επικίνδυνα. Οι βιαιότητες της αστυνομίας 
συνεχίζονται. «Επιχείρηση Ομαλότης» είναι ο ειρωνικός τίτλος που επιλέγεται για το 
φωτορεπορτάζ που θα τις καλύψει.366

 Ο Β. Βασιλείου συνοψίζει την ολόπλευρη 
επίθεση, η οποία οδηγεί, κατά την κρίση του, με μαθηματική ακρίβεια σε 
«στρατοκρατικές επεμβάσεις κι ανώμαλες ‘λύσεις’ του πολιτικού προβλήματος της 
χώρας» και έχει ως κύριο στόχο τους φοιτητές. 367

 Ολοένα και περισσότερες φωνές 
προειδοποιούν για τον κίνδυνο του πραξικοπήματος. Από δω και πέρα τον λόγο 
έχουν οι πολιτικές εξελίξεις. Η Πανσπουδαστική έχει αναγνώσει σωστά την 
πραγματικότητα και η επιβολή της Χούντας θα οδηγήσει τελικά το έντυπο στο 
οριστικό του κλείσιμο. 

                                                           
361

 Μ. Γεωργούλας, Ν. Βουλέλης, «Προπύλαια 17 Ιανουαρίου», ό.π., φ. 52, ([Ιανουάριος] 1967), σ. 12 
– 13. 
362

 Στην προσπάθεια της βρίσκει συμμάχους στον Τύπο, οι οποίοι δεν διστάζουν να διαβάλλουν 
ανοιχτά τους σπουδαστές: «Αύριο, όσοι διαβάζουν ‘Ακρόπολη’ […], θα δουν πως έφταιγαν οι 
αναρχικοί, οι Λαμπράκηδες και οι ‘συνοδοιπόροι των’ που, αναστάτωσαν την Αθήνα και τάραξαν την 
ηρεμία των πολιτών.» Βλ. Μ. Γεωργούλας, Ν. Βουλέλης, «Προπύλαια 17 Ιανουαρίου», ό.π., φ. 52, 
([Ιανουάριος] 1967), σ. 13. 
363

 «Η 4η
 βασιλική κυβέρνηση συνεχίζει τη γνωστή τακτική των προηγούμενων αυλικών κυβερνήσεων 

απαγορεύοντας τις φοιτητικές συγκεντρώσεις στο δικό τους χώρο, των Προπυλαίων, με τα φαιδρά 
επιχειρήματα περί εθνικής ασφάλειας κλπ». Βλ. «Κυβέρνηση εμπαθούς μεροληψίας, ακαδημαϊκής 
αδιαφορίας και αστυνομικής πυγμής», ό.π., φ. 52, ([Ιανουάριος] 1967), σ. 24. 
364

 Εξάλλου, η Πανσπουδαστική αντιμετωπίζει πάντοτε την Αμερικανική επέμβαση ως πηγή πολλών 
κακών. Βλ. Βαγγέλης Χατζής, «C.I.A. / Θεωρία και πράξη του Τζέημς Μποντ και της ‘κρυστάλλινης’ 
πολιτικής των Η.Π.Α.», ό.π., φ. 53 (Ιανουάριος [Ιούλιος] 1967), σ. 16 – 17. 
365

 «Παρακολουθώντας την επικαιρότητα», ό.π., φ. 53 (Ιανουάριος [Ιούλιος] 1967), σ. 3. 
366

 «Επιχείρηση Ομαλότης», ό.π., φ. 53 (Ιανουάριος [Ιούλιος] 1967), σ. 14 – 15. 
367

 «Ο Ελεύθερος Κόσμος […] διοχετεύει ύπουλα την πληροφορία ότι ‘οι στρατιωτικοί σκέπτονται 
σοβαρώς’ την ανάμιξή τους στα πολιτικά πράγματα της χώρας για να σταματήσει … η ανωμαλία. […] 
Ο σκληρός πυρήνας της ΕΡΕ πολεμάει τον ‘αρχηγό’ του κόμματος κι αγωνίζεται ανοιχτά για αναβολή 
ή ματαίωση των εκλογών. Το παλάτι κρατάει μια ύποπτη σιγή. […] Στρατιώτες που ανήκουν στη 
δύναμη του γνωστού στρατηγού Λουμάκη δημιουργούν τα επεισόδια στην Τρίπολη. Η δίκη του 
Ασπίδα προσφέρει την ευκαιρία για μια πρωτοφανή τεχνητή οξύτητα με στόχο  το άνοιγμα νέου 
κύκλου διωγμών, εναντίον πολιτικών, πολιτών και στρατιωτικών». Βλ. Β. Βασιλείου, «Η αλήθεια για 
την δίωξη των φοιτητών και το πραγματικό πρόσωπο του κ. Χρήστου», ό.π., φ. 53 (Ιανουάριος 
[Ιούλιος] 1967), σ. 4 – 5. 
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Η συμβολή στον πολιτισμό 

 

Στην τελευταία περίοδο κυκλοφορίας του εντύπου δεν αλλάζει μόνο ο τρόπος 
προβολής των φοιτητικών αγώνων, αλλά και η παρουσίαση του πολιτισμού. Στα 
πέντε φύλλα που κυκλοφόρησαν η ισορροπία αλλάζει: ως προτεραιότητα της 
συντακτικής επιτροπής τίθεται η προβολή των κοινωνικοπολιτικών εξελίξεων, 
γεγονός που δεν συνεπάγεται την ολική περιθωριοποίηση της πνευματικής κίνησης. 

Η αλλαγή αυτή ερμηνεύεται τόσο από τις εσωτερικές μεταβολές όσο και από 
τις εξωτερικές εξελίξεις. Από τη μια, η αποχώρηση σημαντικών μελών της 
συντακτικής επιτροπής και η διαρκώς αυξανόμενη επέμβαση του κόμματος 
σηματοδοτεί και την αλλαγή στη γραμμή πλεύσης της Πανσπουδαστικής. Η σαφής 
κομματική τοποθέτηση της πλειοψηφίας των συντακτών δεν αφήνει πολλά 
περιθώρια για μια ευρύτερη ανάπτυξη της εφημερίδας, αφού το κύριο βάρος 
πέφτει στην πολιτική επικαιρότητα που αποτελεί πρόσφορο έδαφος για την 
κομματική συσπείρωση. Από την άλλη μεριά, τα ίδια τα πολιτικά γεγονότα απαιτούν 
το μέγιστο της προσοχής των φοιτητών. Η πιθανότητα εκτροπής του πολιτεύματος 
συνθέτει ένα ιδανικό σκηνικό για πολιτικές ζυμώσεις, το οποίο θα εκμεταλλευτεί η 
συντακτική επιτροπή της Πανσπουδαστικής. 

Η έντονη παρουσία της πολιτικής, βέβαια, δεν αποκλείει την ενασχόληση με 
τα πνευματικά ζητήματα. Αφήνει, όμως, το στίγμα της σε όλες τις δημοσιεύσεις. Σε 
γενικές γραμμές, στα φύλλα 49 – 53, δημοσιεύονται λογοτεχνικά κείμενα, άρθρα 
για τη μουσική και την επιστήμη, μια  ανέκδοτη συνέντευξη του ποιητή Νίκου 
Καββαδία και προκηρύσσεται ο τρίτος διαγωνισμός ποίησης. Η συντακτική 
επιτροπή δεν παρουσιάζει συγκεκριμένες στήλες που να φιλοξενούν τον πολιτισμό, 
αλλά δημοσιεύει τα σχετικά κείμενα διάσπαρτα. Τη σελίδα της γελοιογραφίας την 
αναλαμβάνει και τώρα ο Δήμος Σκουλάκης.368

 Βέβαια, όλα τα παραπάνω έχουν ένα 
σαφές κοινωνικό και πολιτικό πρόσημο: οι πολιτικές δολοφονίες και οι 
κυβερνητικές επιλογές δίνουν την έμπνευση για την λογοτεχνική δημιουργία και 
αποτελούν το απαραίτητο συστατικό στοιχείο της πλειοψηφίας  των δημοσιεύσεων. 

Οι αιρετικές δημοσιεύσεις των προηγούμενων ετών εκλείπουν σχεδόν 
παντελώς, μια επιλογή που ερμηνεύεται εύκολα. Ο πολιτισμός γίνεται το όχημα της 
πολιτικής προπαγάνδας και η συντακτική επιτροπή αξιοποιεί τον τομέα αυτόν προς 
αυτή την κατεύθυνση κυρίως. Πράγματι, όλα σχεδόν τα κείμενα του πολιτισμού που 
δημοσιεύονται στα χρόνια αυτά ενέχουν μέσα τους την πολιτική: τα πολιτικά 
γεγονότα αξιοποιούνται ως πρώτη ύλη για την πνευματική δημιουργία ή 
προσφέρουν έμμεσα ένα ηθικό δίδαγμα σχετικά με το πώς πρέπει να 
συμπεριφέρεται και να δρα ο άνθρωπος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το 
ποίημα του Νικηφόρου Βρεττάκου που αναφέρεται στη δολοφονία του φοιτητή 
Σωτήρη Πέτρουλα από την  αστυνομία.369

  

                                                           
368

 Οι γελοιογραφίες του Σκουλάκη δημοσιεύονται στην τελευταία σελίδα των φύλλων 49 και 50 και 
συνιστούν σαφή καταγγελία των κακώς κειμένων της ελληνικής κοινωνίας. 
369

  Ο Σωτήρης Πέτρουλας στραγγαλίστηκε από τις αστυνομικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της 
μεγάλης φοιτητικής διαδήλωσης που έλαβε χώρα στην Αθήνα στις 21 Ιουλίου 1965. Την περίοδο 
εκείνη η Πανσπουδαστική είχε διακόψει την κυκλοφορία της και έτσι το ποίημα του Βρεττάκου 
φιλοξενείται στο πρώτο φύλλο που κυκλοφορεί ξανά. Ο ποιητής στέκεται «μπροστά στο νεκρό 
φοιτητή που έπεσε για τη Δημοκρατία» και του αφιερώνει τους στίχους του. Βλ. Νικηφόρος 
Βρεττάκος, «Λόγος για την πατρίδα», ό.π., φ. 49 (Ιανουάριος 1966), σ. 2. 
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Οι ασφυκτικές συνθήκες της πραγματικότητας επιβάλλουν την ανάγκη της 
λογοκρισίας. Η φίμωση χαρακτηρίζει την περίοδο, το τραγούδι κυνηγιέται και το 
δικαίωμα στην έκφραση παραβιάζεται ρητώς. Η έντονη λογοκρισία που επιβάλλεται 
σε κάθε μορφή έκφρασης δημιουργεί ασφυκτικές συνθήκες και καταγγέλλεται από 
την εφημερίδα. Στο φύλλο 49 δημοσιεύονται οι απόψεις σημαινόντων ανθρώπων 
των γραμμάτων – κάποιοι από τους οποίους έχουν παράλληλα και έντονη πολιτική 
ή συνδικαλιστική δράση – σχετικά με την αστυνόμευση στο τραγούδι.370

 Η επιβολή 
της πνευματικής αυτής λογοκρισίας γεννά την αντίδραση της ΔΕΣΠΑ, η οποία καλεί 
τους φοιτητές να επανδρώσουν το μορφωτικό της γραφείο, αντιστεκόμενοι με τον 
τρόπο αυτό σε κάθε μορφής πνευματικό περιορισμό.371

 Στην ίδια λογική κινείται και 
το άρθρο του Ηλία Καρρά, ο οποίος θα υποστηρίξει ότι το τραγούδι αποτελεί ένα 
«καινούριο όπλο», έναν τρόπο δηλαδή αντίστασης και εξέγερσης απέναντι στις 
πιεστικές συνθήκες της καθημερινότητας. Ο Καρράς θα αναφερθεί στο κίνημα των 
beatnik, το οποίο «δεν είναι απλώς μια λατρεία για τα μακριά μαλλιά ή για την 
αλητεία. Είναι μια εξέγερση, με όλα τα μέσα, με αφέλεια και απλότητα, εναντίον 
του αλάθητου δυτικού πολιτισμού και του αμερικάνικου πολιτισμού».372

 Η 
λειτουργία του τραγουδιού ως μέσου αντίστασης και εξέγερσης αποτελεί και τη 
σπουδαιότητά του κατά τη συντακτική επιτροπή. Η εικόνα αυτή δεν είναι 
ανεξάρτητη από τη στροφή που παρατηρείται, κατά το δεύτερο μισό της δεκαετίας 
του ’60, στην εκδήλωση του αντιαμερικανισμού στους κόλπους της ελληνικής 
Αριστεράς. Πλέον, η Αμερικανική κουλτούρα δεν απορρίπτεται ως επικίνδυνη, αλλά 
αξιοποιείται κυρίως προκειμένου να προσελκύσει τους νέους στον εθνικο-λαϊκό 
τρόπο ζωής.373

 

Στα καθ’ ημάς, οι απόκληροι και οι περιθωριακοί γίνονται η έκφραση της 
λαϊκότητας και συνώνυμο της γνησιότητας. Το είδος που θα προβληθεί έντονα την 
περίοδο αυτή, είναι το ρεμπέτικο, το οποίο χαρακτηρίζεται «λαϊκό τραγούδι». Ο 
Νέαρχος Γεωργιάδης στη μελέτη του για τον Μάρκο Βαμβακάρη θα συνδέσει το 
ρεμπέτικο, το οποίο «βγαίνει απ’ την ψυχή του λαού και μιλά στην ψυχή των 
                                                                                                                                                                      

Ενδιαφέρον σχετικά με τα γεγονότα της δολοφονίας του Σωτήρη Πέτρουλα παρουσιάζει το 
ντοκυμαντέρ της ομάδας «Ρεπόρτερς» με τίτλο «Η δολοφονία του Σωτήρη Πέτρουλα» που προβλήθηκε 
από την ΕΡΤ2. Ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.youtube.com/watch?v=4QrQzE7A2cc (επίσκεψη: 
21/4/2019). 
370

 Δημοσιεύονται οι απόψεις του Άγγελου Τερζάκη, του Αντώνη Σαμαράκη, του Νίκου Κούνδουρου, 
της Έλσας Βεργή, της Ηρώς Κανακάκη, του Γ. Μαυρογορδάτου, του Χρόνη Μίσσιου, του Ν. Α. 
Κωνσταντόπουλου, του Σπύρου Νικολόπουλου σχετικά με τη λογοκρισία, την ελευθερία και την 
καλλιτεχνική δημιουργία. Βλ. «Από αφορμή την αστυνόμευση στο τραγούδι / Λογοκρισία / Απόψεις για 
την ελευθερία και την καλλιτεχνική δημιουργία», ό.π., φ. 50 (Φεβρουάριος 1966), σ. 2. Το ίδιο και στην 
Επιθεώρηση Τέχνης, βλ. «Η πνευματική ελευθερία αυτονόητο δικαίωμα», Επιθεώρηση Τέχνης, τχ. 133 
– 134 (Γενάρης – Φλεβάρης 1966), σ. 38 
371

 Κατά τον Κωνσταντίνο Αλαβάνο, «το φοιτητικό κίνημα, ενιαίο στη κεντρική γραμμή και την 
προοδευτική του υφή, έχει στην εξειδίκευσή του τριπλό στόχο: Οι επιδιώξεις του είναι επιδιώξεις 
ιδεολογικές, υλικές και μορφωτικές.» Βλ. Κωνσταντίνος Ν. Αλαβάνος, «ΔΕΣΠΑ Εκπολιτιστικοί στόχοι», 
Πανσπουδαστική, φ. 50 (Φεβρουάριος 1966), σ. 10. 
372

 Ηλίας Καρράς, «Τραγούδι ένα καινούριο όπλο», ό.π., φ. 50 (Φεβρουάριος 1966), σ. 15. 
373

 Κατερίνα Λαμπρινού, ΕΔΑ, 1956 – 1967: Πολιτική και ιδεολογία, Αθήνα (Πόλις) 2017, σ. 479. 
Δεν είναι τυχαίο, επομένως, ότι η τζάζ μουσική παύει να αποτελεί συνώνυμο της «μουσικής 

υστερίας», η πολιτική στροφή των Μπήτλς καλωσορίζεται, η τραγουδοποιία των Bob Dylan, Joan 

Baez, Pete Seeger να περιγράφεται ως  «μια νέα σελίδα στην ιστορία της Αμερικής» και η παραγωγή 
των καλλιτεχνών αυτών φιλοξενείται στις στήλες των αριστερών εντύπων της περιόδου. Βλ. Κατερίνα 
Λαμπρινού, ό.π., σ. 478 – 479. 

https://www.youtube.com/watch?v=4QrQzE7A2cc
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φτωχών και των ταπεινών», με την κοινωνία: οι συνθήκες δίνουν το απαραίτητο 
υλικό στον ρεμπέτη Βαμβακάρη για να δημιουργήσει και οι στίχοι του αντανακλούν 
την υφιστάμενη πραγματικότητα.374

 Το τραγούδι αποτελεί, κατά τους συντάκτες, 
μέσο αντίδρασης και έκφραση ενός γνήσιου αισθήματος. Η αμεσότητα που το 
χαρακτηρίζει το καθιστά κατανοητό από την πλειονότητα των νέων και παράλληλα 
ενισχύει την αποτελεσματικότητα της χρήσης του. 

Την ίδια περίοδο, η παρουσίαση του θεάτρου γίνεται με τρόπο διαφορετικό. 
Στο φύλλο 50 δημοσιεύεται ο Μονόλογος του βασιλιά Leopold, ένα έργο του Μαρκ 
Τουαίην που αναφέρεται στο εκπολιτιστικό έργο του Βέλγου βασιλιά και αποτελεί 
δριμύτατη σάτιρα και ένα γερό χτύπημα στον ιμπεριαλισμό.375

 Η δημοσίευση του 
αποσπάσματος γίνεται με αφορμή την έκδοση του έργου από τις εκδόσεις Θεμέλιο 

και βρίσκεται σε πλήρη σύμπνοια με τις πολιτικές αντιλήψεις που επιδιώκουν να 
εκφράσουν οι συντάκτες. Παράλληλα, παρουσιάζεται το νέο θεατρικό έργο του 
Ιάκωβου Καμπανέλλη, με τίτλο Μαουτχάουζεν, που κυκλοφορεί από τις ίδιες 
εκδόσεις. 

Στο πεδίο της λογοτεχνίας, το μοναδικό διήγημα που εντοπίζεται στα φύλλα 
αυτά είναι «Η μάνα» του Αντώνη Σαμαράκη.376

 Η ιστορία του Γιάννη, ενός εργάτη 
που πεθαίνει σε εργατικό ατύχημα, συνοδεύεται από την εικονογράφηση της Ηρώς 
Κανακάκη και αποτελεί το μοναδικό κείμενο με αισθητική κυρίως στόχευση. Η 
ιστορία καταγράφει ουσιαστικά τον πόνο της μάνας που χάνει το παιδί της, ο 
οποίος αποκτά διαστάσεις καθολικές ˙ η ίδια μάνα πονά για όλα τα παιδιά που 
χάθηκαν στο ατύχημα σα να είναι δικά της.  

Διάσπαρτα και κάπως ασύνδετα εντοπίζονται κάποια άρθρα που μπορούν 
να ενταχθούν στο ευρύτερο πολιτισμικό πεδίο. Στο φύλλο 50 φιλοξενείται μια 
συνέντευξη του καθηγητή P. Vilar, ο οποίος έλαβε μέρος στην Εβδομάδα Σύγχρονης 
Σκέψης και έδωσε διάλεξη με θέμα «Η ιστορία ως επιστήμη του ανθρώπου»377

 και 
ένα ένθετο του Κώστα Παντέλογλου σχετικά με το ταξίδι του ανθρώπου στο 
διάστημα.378

 Τέλος, το μοναδικό άρθρο σχετικά με τον κινηματογράφο 
δημοσιεύεται στο τελευταίο φύλλο και αποτελεί μια σύγκριση ανάμεσα στους 
ήρωες των Ρεναί και Μάλλ στα έργα Ο πόλεμος τελείωσε και Το φως που 
τρεμοσβήνει.379

 

                                                           
374

  «Μάρκος Βαμβακάρης», ό.π., φ. 50 (Φεβρουάριος 1966), σ. 24. 
375

 Σύμφωνα με το σημείωμα της συντακτικής επιτροπής: «Ο Μάρκ Τουαίην ταξίδεψε πολύ κι είδε 
τον ιμπεριαλισμό σε δράση στο εξωτερικό κι άκουσε την υποκριτική φωνή του στα λόγια που 
αργότερα ο ίδιος, σχεδόν λέξη προς λέξη, έβαλε στο στόμα του βασιλιά Λεοπόλδου στο ‘Μονόλογο’. 
Με δεξιοτεχνία χτυπάει τον βασιλιά Λεοπόλδο σαν άτομο με σάρκα και οστά ξέροντας πως έτσι δίνει 
ένα γερό χτύπημα στον ιμπεριαλισμό που μισεί.» Βλ. Μαρκ Τουαίην, «Ο μονόλογος του βασιλιά 
Λέοπολντ», επιμέλεια: Μαρίνα Χατζή, ό.π., φ. 50 (Φεβρουάριος 1966), σ. 26. 
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 Αντώνης Σαμαράκης, «Η μάνα», ό.π., φ. 51 (Μάιος 1966), σ. 2, 17. 
Στο τελευταίο φύλλο θα δημοσιευθεί ένα κείμενο του Αιμ. Ροδήρη, το οποίο δεν είναι 

βέβαια διήγημα αφού δεν φέρει τα τυπικά χαρακτηριστικά του είδους, έχει όμως έντονα λυρικό. 
Χαρακτήρα και παρουσιάζει τα πρόσωπα που αποτέλεσαν σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη του 
φασισμού στην Ελλάδα. Βλ. Αιμ. Ροδήρης, «Αχ αυτά τα φαντάσματα», ό.π., φ. 53, ([Απρίλιος] 1967), 
σ. 2. 
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 «Η σύγχρονη ιστορική επιστήμη και τα προβλήματά της», ό.π., φ. 51 (Μάιος 1966), σ. 7. 
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 Κώστας Παντέλογλου, «Ο άνθρωπος και το διάστημα», σ. 1 – 16, ένθετο με το φ. 50 
(Φεβρουάριος 1966).  
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  Χάρης Βελαχουτάκου, «Δρόμοι παράλληλοι», ό.π., φ. 53 (Ιανουάριος [Απρίλιος] 1967), σ. 26 – 27. 
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Η σημαντικότερη, βέβαια, πρωτοβουλία του εντύπου είναι η προκήρυξη του 
τρίτου ποιητικού διαγωνισμού της Πανσπουδαστικής το 1966. Την κριτική επιτροπή 
αποτελούν ο Νικηφόρος Βρεττάκος, ο Νίκος Γκάτσος και ο Γιάννης Ρίτσος, ενδεικτικό 
του κύρους και της αναγνωρισιμότητας που απολάμβαναν οι ποιητικοί διαγωνισμοί 
του εντύπου. Η πρωτοτυπία αυτού του διαγωνισμού έγκειται στο ότι για πρώτη φορά 
καλούνται να συμμετάσχουν και οι μαθητές Λυκείου.380

 Τα αποτελέσματα του 
διαγωνισμού, τα βραβεία, οι εύφημες μνείες και τα ποιήματα που βραβεύτηκαν 
δημοσιεύονται εκτενώς στο φύλλο 52.381

 Με τον τρίτο ποιητικό διαγωνισμό 
ολοκληρώνεται η προσπάθεια της Πανσπουδαστικής για δημιουργία πολιτισμού, η 
οποία είχε ήδη ξεκινήσει από την πρώτη περίοδο της κυκλοφορίας της. Οι 
πρωτοβουλίες αυτές απέδωσαν ουσιαστικούς καρπούς: όχι μόνο έφεραν τους 
σπουδαστές σε επαφή με το λογοτεχνικό είδος, αλλά και ανέδειξαν τους νέους 
δημιουργούς. Έτσι, το έντυπο μπόρεσε να αναλάβει ενεργό ρόλο στη διαμόρφωση της 
πολιτιστικής παραγωγής της περιόδου και απέκτησε αίγλη και κύρος. 

Στο τελευταίο φύλλο φιλοξενείται η συνέντευξη που έδωσε ο Νίκος Καββαδίας 
στον Μάκη Ρηγάτο.382

 Η συζήτηση θα είναι εφ’ όλης της ύλης: για τη γέννηση του 
στην Κίνα και τα παιδικά του χρόνια, το πρώτο του ποίημα που έγραψε στα 8 του 
χρόνια για να το χαρίσει στην αδερφή του ως δώρο για τα γενέθλιά της, τη φοίτησή 
του στην Ιατρική σχολή που τη διέκοψε για να μπαρκάρει, τη συμμετοχή του στον 
πόλεμο του ’40 και την θητεία του στην Αλβανία, την ποιητική του δημιουργία, τη 
Βάρδια που μεταφράστηκε στα γαλλικά, τις λογοτεχνικές επιρροές του, τους φίλους 
ναυτικούς, που είναι «οι πιο καλοί άνθρωποι του κόσμου» και που «αποχτούν στη 
θάλασσα ένα χαραχτήρα που μένει για όλη τους τη ζωή»,  τη ζωή του στη θάλασσα. Ο 
συντάκτης αντιλαμβάνεται ότι «είναι, σίγουρα, μια μεγάλη επιτυχία της 
‘Πανσπουδαστικής’ αυτή εδώ η συνέντευξη του Νίκου Καββαδία» αφού ο ποιητής θα 
ανοίξει την καρδιά του: «Σας είπα πράγματα που δεν είχα ξαναπεί». Όταν ο Ρηγάτος 
τον ρωτά για τους ανθρώπους που άσκησαν επιρροή στην ποίησή του, ο Καββαδίας 
απαντά: «Απαξάπαντες οι Έλληνες ποιητές μη εξαιρουμένου ούτε του Πολέμη. 
Πάντως πιο πολύ αγάπησα την ποίηση του Καρυωτάκη […]. Από ξένους, πάλι, με 
γοητέψανε ο Μπωντλέρ, ο Τριστάν Κορμπιέρ (που τους διάβασα στα γαλλικά), ο Πόε, 
κι άλλοι». Ο Καββαδίας θα μιλήσει ακόμα με όμορφα λόγια για τον Βάρναλη, τον 
Σικελιανό, τον Καστανάκη, τον Θεοτοκά, τον Καραγάτση και θα αγανακτήσει με τον 
Στάϊνμπεκ. Όταν ο συντάκτης του ζητήσει να ερμηνεύσει τον αντίκτυπο που έχει η 
ποίησή του στα πλατύτερα στρώματα, ο ίδιος θα εξηγήσει: «Είναι γιατί κι εγώ 
αγαπάω τα πλατύτερα στρώματα […]. Ζω μαζί τους. Κι αυτά που γράφω είναι ο δικός 
του μόχθος – κι ο δικός μου». Λίγο αργότερα, ο ποιητής θα αναφερθεί στον τον 

                                                           
380

 Η προκήρυξη του διαγωνισμού δημοσιεύεται στο φύλλο 49: «Η ‘ΠΑΝΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ’ συνεχίζοντας 
την παράδοση που εγκαινίασε το 1959 και μετά τη μεγάλη επιτυχία του ποιητικού διαγωνισμού του 
1962 προκηρύσσει μέσα στα πλαίσια του εορτασμού για τα δέκα χρόνια από την έκδοσή της: 
Ποιητικό διαγωνισμό μεταξύ των σπουδαστών ολόκληρης της χώρας». Στο ίδιο φύλλο σημειώνονται 
οι όροι και οι λεπτομέρειες του διαγωνισμού καθώς και τα μέλη της κριτικής επιτροπής. Βλ. «Τρίτος 
ποιητικός διαγωνισμός της ‘Πανσπουδαστικής’ 1966», ό.π., φ. 49 (Ιανουάριος 1966), σ. 25. 
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 Οι ποιητές που βραβεύθηκαν είναι οι: Σπύρος Μάνδρος, Αλέξανδρος Χριστοφέλλης, Γιάννης 
Μπαξεβανάκης, Λευτέρης Κανέλλης, Δημήτρης Ιατρόπουλος, Σπύρος Σαρρής, Νίκος Κουτσούκος, 
Σαράντης Ζαφερόπουλος, Μιχάλης Γκανάς, Νίκος Χουλιαράς, Μάνια Στυλιάτη, Βασίλης 
Δρουκόπουλος. Βλ. «Τα αποτελέσματα του Γ’ ποιητικού διαγωνισμού», ό.π., φ. 52, ([Ιανουάριος] 
1967), σ. 14 – 19. 
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 Μάκης Ρηγάτος, «Νίκος Καββαδίας», ό.π., φ. 53 (Ιανουάριος [Απρίλιος] 1967), σ. 6 – 7. 
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κοινωνικό χαρακτήρα της ποίησης: «Δε μπορεί να ζεις στην εποχή σου και να μένεις 
πίσω. Τι πά να πει αν γράφεις για τη θάλασσα. Όλα έχουνε κοινωνικό υπόβαθρο». Το 
σημαντικότερο, όμως, στη συνέντευξη αυτή είναι η εισαγωγική σημείωση της 
συντακτικής επιτροπής: «Μια σημαντική διαφορά του Καββαδία από πολλούς άλλους 
είναι κι’ η πιο κάτω: Εκείνοι γράφουν τόμους ολόκληρους κι’ ο χρόνος τους καταξιώνει 
20 – 30 ποιήματα. Ο Καββαδίας έγραψε κατευθείαν, μόνο εκείνα τα ποιήματα». Σε 
μια περίοδο που ο ποιητής δεν έχει ακόμη καταξιωθεί ευρέως, η Πανσπουδαστική 

τονίζει τη σπουδαιότητα του έργου του και ξεχωρίζει την ποιητική του δημιουργία. Η 
συνέντευξη συνοδεύεται από δυο χειρόγραφα ποιήματα του Καββαδία που 
αφιερώνει στους σπουδαστές.383

 

Συνοψίζοντας, πρέπει να σημειωθεί ότι η μικρή ποσότητα των φύλλων που 
κυκλοφορούν σ’ αυτή την περίοδο δεν επιτρέπει στο ανθρώπινο δυναμικό της 
Πανσπουδαστικής να παρουσιάσει πολυάριθμα κείμενα σχετικά με τον πολιτισμό και 
την πνευματική κίνηση. Όλα όσα εντοπίζονται, όμως, είναι ενδεικτικά του χαρακτήρα 
που το έντυπο επιχειρεί να συγκροτήσει. Μπορούμε να παρατηρήσουμε τρία κοινά 
χαρακτηριστικά στον τρόπο που παρουσιάζεται ο πολιτισμός στην τελευταία αυτή 
περίοδο: 
α) Η σύμπνοια με την γραμμή του κόμματος, 
β) Η πρωτοτυπία κάποιων δημοσιεύσεων, και 
γ) Το άνοιγμα προς τους νέους. 

Το πρώτο χαρακτηριστικό διατρέχει όλα τα φύλλα που κυκλοφορούν την 
περίοδο αυτή και έχει ήδη γίνει σαφές. Η συντακτική επιτροπή αξιοποιεί τον 
πολιτισμό ως μέσο της κομματικής προπαγάνδας και η πλειοψηφία των 
δημοσιεύσεων αντανακλούν αυτή την προσπάθεια. Η στόχευση της εφημερίδας 
αλλάζει από την προηγούμενη περίοδο ˙ τα κείμενα που αποκλίνουν από την 
κυρίαρχη αριστερή γραμμή εκλείπουν, η παραγωγή κειμένων καθορίζεται σε μεγάλο 
βαθμό από την προσπάθεια κομματικής συσπείρωσης της νεολαίας και γίνεται 
φανερό ότι οι συντάκτες ακολουθούν συγκεκριμένη γραμμή. Η διαπίστωση αυτή δεν 
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 Πρόκειται για τα ποιήματα με τίτλο «Σπουδαστές» και «Τα δικά σας». Στο τέλος σημειώνεται το 
όνομα του ποιητή και η ημερομηνία 24/3/1967. 
 

«Σπουδαστές» 

Σας είδα κάτου από την πύρινη βροχή 

με τα πλακάτ και τα σκουφιά τα ματωμένα 

Εσάς που κάματε την δύσκολην αρχή 

κείνα τα χρόνια τα βαριά τα τεθλασμένα. 
 

«Τα δικά σας» 

Σήμερα βλέπω τα παιδιά 

Σμάρι πηχίο μές του πελάγου τα σπηλιάδα 

πάντα κατάντικρα στην κάθε αναποδιά  
και σ όσους πάνε να σταυρώσουν την Ελλάδα. 

Ν. Καββαδίας 

24/3/67 

 

Βλ. Μάκης Ρηγάτος, «Νίκος Καββαδίας», ό.π, φ. 53 (Ιανουάριος [Απρίλιος] 1967), σ. 6. 
 Ο ποιητή, όταν θα ερωτηθεί σχετικά με το πώς βλέπει τους φοιτητές, θα πει: «Τους 
εθαύμασα στην Κατοχή, όταν περιφρονούσαν καθημερινά τους επιδρομείς, Ιταλούς και Γερμανούς. 
Και τους χαίρομαι ακόμα, όταν αψηφούν σε κάθε κρίσιμη ώρα τις αρνητικές δυνάμεις.» Βλ. Μάκης 
Ρηγάτος, «Νίκος Καββαδίας», ό.π., φ. 53 (Ιανουάριος [Απρίλιος] 1967), σ. 6. 
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μειώνει την αξία των δημοσιευμένων κειμένων, όμως αποδεικνύει μια αλλαγή στο 
χαρακτήρα της παρουσίασης του πολιτισμού. 

Το δεύτερο, αφορά κυρίως τη συνέντευξη του Νίκου Καββαδία, η οποία 
προσφέρει πλούσιο υλικό και φωτίζει άγνωστες πτυχές της ζωής και του έργου του. Η 
αλήθεια είναι πως οι πρωτότυπες δημοσιεύσεις της Πανσπουδαστικής δεν είναι 
πολλές, γεγονός που αιτιολογείται αν λάβουμε υπόψη μας τα λίγα φύλλα που 
κυκλοφορούν την περίοδο αυτή. Πάντως, παρατηρείται μια συνέχεια της 
προσπάθειας που είχε ξεκινήσει το έντυπο για διάλογο με σημαντικούς πνευματικούς 
ανθρώπους και προβολή του έργου τους. Το ενδιαφέρον στη συνέντευξη του 
Καββαδία έγκειται και στο σχόλιο του συντάκτη σχετικά με τη σπουδαιότητα της 
ποιητικής παραγωγής του, δείγμα πως η συντακτική επιτροπή επιχειρεί να συμβάλλει 
στην αναγνώριση της αξίας του.  

 Για το τελευταίο χαρακτηριστικό έχει ήδη γίνει λόγος πολλές φορές, αφού 
αποτελεί πάγια τακτική του εντύπου καθ’ όλη τη διάρκεια της κυκλοφορίας του. Η 
νεολαία δεν τίθεται ούτε τώρα στο περιθώριο και το έντυπο δίνει χώρο στους 
φοιτητές ώστε να μπορέσουν αν εκφραστούν δημιουργικά. Ο τρίτος ποιητικός 
διαγωνισμός  που διοργανώνει η Πανσπουδαστική απευθύνεται σε μεγαλύτερο κοινό, 
έχει σπουδαίες προσωπικότητες στην κριτική επιτροπή και γνωρίζει μεγάλη επιτυχία. 
Το πλήθος των ποιημάτων που στάλθηκαν στα γραφεία της και όσων τελικά 
βραβεύτηκαν αποδεικνύει τη σημασία και το κύρος του. Οι νέοι συμμετέχουν με 
ενθουσιασμό και μέσα από τον διαγωνισμό θα παρουσιαστούν οι πρώτες 
προσπάθειες των δημιουργών που θα καταξιωθούν στα επόμενα χρόνια. 

Οι εξωτερικοί κλυδωνισμοί εντείνονται σταδιακά και επηρεάζουν τη σύσταση 
του ανθρώπινου δυναμικού, γεγονός που αποτυπώνεται στις επιλογές του εντύπου. Η 
Πανσπουδαστική οδηγείται από την ακμή των προηγούμενων ετών στο τέλος της. Το 
αιφνίδιο σταμάτημα της κυκλοφορίας της ανακόπτει την προσπάθεια για ενεργό 
παρουσία στους κοινωνικούς και πνευματικούς αγώνες της περιόδου. Η συμβολή της, 
όμως, παραμένει καίρια και η παρακαταθήκη που αφήνει σπουδαία. Μέσα στην 
ενδεκαετή πορεία της μπόρεσε να διαμορφώσει πολιτικά και πολιτισμικά τη 
σπουδάζουσα νεολαία και να αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα φοιτητικά 
έντυπα. 
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Μερικές συνολικές παρατηρήσεις αντί επιλόγου… 

 

Η χρονική απόσταση μεταξύ της περιόδου κυκλοφορίας του εντύπου και της 
περιόδου συγγραφής της εργασίας συνεπάγεται την παραγωγή εκτιμήσεων 
διαφορετικών – σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό – από αυτές που θα έκαναν οι 
άνθρωποι που συμμετείχαν στην ίδια την ιστορία της εφημερίδας ως συντάκτες ή 
αναγνώστες. Η προσπάθεια μελέτης και καταγραφής της επιρροής που άσκησε το 
έντυπο από μια περίοδο μακρινή δεν είναι απαραίτητα ούτε ορθή, ούτε 
λανθασμένη, αλλά μπορεί να προσφέρει χρήσιμες παρατηρήσεις. Λαμβάνοντας 
υπόψη την παρατήρηση αυτή, μπορούμε να εκθέσουμε κάποια συνολικά 
συμπεράσματα που προέκυψαν από τη μελέτη της Πανσπουδαστικής.  

 Όπως σημειώθηκε και στα προηγούμενα κεφάλαια, ο χαρακτήρας και η 
δομή του εντύπου μεταβάλλονται ανάλογα με τις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις. 
Σε γενικές γραμμές, η κυκλοφορία της ακολουθεί κατά πόδας τα στάδια ανάπτυξης 
του φοιτητικού κινήματος. Καθ’ όλη τη διάρκεια της κυκλοφορίας της, η 
Πανσπουδαστική κάλυψε τόσο τους φοιτητικούς αγώνες, όσο και την πνευματική 
παραγωγή. Η αναλογία μεταξύ των πολιτικών κειμένων και των άρθρων που 
αφορούν τον πολιτισμό μεταβάλλεται ανάλογα με τις εξωτερικές συνθήκες. 
 Από το 1956 μέχρι το 1960, η πλειοψηφία των κειμένων που δημοσιεύονται 
στο έντυπο ανήκουν στην κατηγορία των πολιτικών. Τα έτη αυτά, εξάλλου, 
αποτελούν την περίοδο συνδικαλιστικής συγκρότησης του φοιτητικού κινήματος. Οι 
σύλλογοι αποκτούν τώρα νόμιμο καταστατικό και οι αγώνες των σπουδαστών 
γίνονται σιγά σιγά μαζικοί. Το Β’ Πανσπουδαστικό συνέδριο τερματίζει την ισχνή 
πολιτικοποίηση της νεολαίας και το έντυπο προβάλλει κυρίως τα διάφορα 
σπουδαστικά προβλήματα και τους αγώνες για το Κυπριακό. Με τα άρθρα της, η 
Πανσπουδαστική επιδιώκει κατά κύριο λόγο τώρα να εγείρει το πολιτικό αισθητήριο 
των φοιτητών και να οργανώσει την αντίδρασή τους. Η συμβολή της, όμως, δεν 
εξαντλείται στην καταγραφή των φοιτητικών προβλημάτων και αγώνων. Ήδη από 
την πρώτη περίοδο, εντοπίζεται ένα έντονο ενδιαφέρον για τα ζητήματα 
πολιτισμού. Η συντακτική επιτροπή διαφημίζει τα πολιτιστικά δρώμενα που 
λαμβάνουν χώρα και δημοσιεύει κείμενα σχετικά με το θέατρο, τη λογοτεχνία και 
τη μουσική. Η Πανσπουδαστική θα διοργανώσει τον Α’ ποιητικό διαγωνισμό, ο 
οποίος θα γνωρίσει επιτυχία και θα εγκαινιάσει μια σημαντική παράδοση του 
εντύπου. Ο χαρακτήρας της, βέβαια, την περίοδο αυτή είναι κυρίως καταγγελτικός 
και ο ελάχιστος χώρος που διαθέτουν οι συντάκτες τους αναγκάζει να παράγουν 
κείμενα σύντομα και πυκνά. Τόσο τα πολιτικά, όσο και τα πολιτιστικά άρθρα 
μοιάζουν με σημειώματα και έχουν τον χαρακτήρα του σχολίου. 
 Η περίοδος από το 1960 ως το 1961 αποτελεί το προπαρασκευαστικό στάδιο 
των επόμενων ετών. Στη δεύτερη περίοδο κυκλοφορίας, η Πανσπουδαστική αλλάζει 
χαρακτήρα και προοικονομεί τη μεγάλη αλλαγή που θα παρατηρηθεί στη συνέχεια. 
Το έντυπο μοιάζει να προσαρμόζεται στις ανάγκες της περιόδου. Τα γεγονότα που 
έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια του Γ’ Πανσπουδαστικού συνεδρίου και η 
συνακόλουθη πόλωση που δημιουργείται στα πανεπιστήμια μεταξύ των 
δημοκρατικών φοιτητών και των μελών της ΕΚΟΦ έχουν ως αποτέλεσμα την άμεση 
πολιτικοποίηση των σπουδαστών. Το φοιτητικό κίνημα εμφανίζεται ωριμότερο και 
οι συντάκτες επιδιώκουν με κείμενα μεγαλύτερα στην έκταση, που μοιάζουν πλέον 
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με ρεπορτάζ, να καλύψουν τις εξελίξεις. Η ισορροπία μεταξύ των πολιτικών και 
πολιτιστικών κειμένων αλλάζει: σταδιακά δημοσιεύονται περισσότερα κείμενα 
σχετικά με τη μουσική, το θέατρο, τον κινηματογράφο, τη λογοτεχνία, ενώ για 
πρώτη φορά κάνει τώρα την εμφάνισή της και η γελοιογραφία. Παράλληλα, 
συστήνονται ειδικές στήλες που φιλοξενούν τα πνευματικά νέα, μια εξέλιξη που 
είναι ενδεικτική της σπουδαιότητας που δείχνει η συντακτική επιτροπή για το πεδίο 
αυτό. 
 Τα έτη 1961 – 1964 αποτελούν τη χρυσή εποχή του εντύπου και του 
φοιτητικού κινήματος. Η περιθωριοποίηση των ΕΚΟΦιτών από τους 
πανεπιστημιακούς χώρους συσπειρώνει τους φοιτητές και η περίοδος 
χαρακτηρίζεται από τους μαζικούς αγώνες για το 114 και το 15%. Κορωνίδα όλων 
αυτών των προσπαθειών αποτελεί η σύγκληση του Δ’ Πανσπουδαστικού συνεδρίου, 
που αποτέλεσε σταθμό για τα φοιτητικά χρονικά. Η ωρίμανση αυτή αντανακλάται 
και μέσα από τις σελίδες της Πανσπουδαστικής. Πλέον, πλάι στα σύντομα 
σημειώματα που αφορούν τα σπουδαστικά νέα εντοπίζονται άρθρα αμιγώς 
πολιτικά. Η έκτασή τους αυξάνεται και συχνά παρατηρείται το φαινόμενο ένα 
άρθρο να καταλαμβάνει περισσότερες της μιας σελίδας. Η ώριμη και κριτική ματιά 
επεκτείνεται και διαποτίζει και τα κείμενα του πολιτισμού, τα οποία αυξάνονται 
κατακόρυφα στην περίοδο αυτή. Πράγματι, μια επιφανειακή ματιά στις σελίδες του 
εντύπου αποδεικνύει την αλλαγή: συστήνονται περισσότερες στήλες, οι οποίες 
αποδεικνύονται και μακροβιότατες, για να φιλοξενήσουν κείμενα για τη μουσική, το 
θέατρο, τον κινηματογράφο, τη λογοτεχνία, την επιστήμη και την κριτική. Μεγάλη 
επιτυχία της περιόδου κρίνεται και η δημοσίευση δυο ανέκδοτων κειμένων του 
Σεφέρη και του Ελύτη, αλλά και η διοργάνωση του Β’ ποιητικού διαγωνισμού με 
κριτική επιτροπή τον Νικηφόρο Βρεττάκο, τον Οδυσσέα Ελύτη και τον Γιάννη Ρίτσο. 
Η έκταση και αυτών των κειμένων αυξάνεται, ενώ παρατηρείται και μια 
αναβάθμιση του περιεχομένου τους. Πλέον, τα πολιτικά και τα πολιτιστικά κείμενα 
που δημοσιεύονται είναι ισάξια, μια εξέλιξη που δεν είναι ασύνδετη με την 
ανάπτυξη του πολύμορφου πολιτιστικού κινήματος, το οποίο συμβαδίζει με τις 
κινητοποιήσεις της νεολαίας, έτσι ώστε το ένα να συμπαρασύρει το άλλο. Ειδικά 
από το 1963, η παρουσίαση του πολιτισμού εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό απ’ την 
εμφάνιση του κινήματος των Λαμπράκηδων. Τελευταίο χαρακτηριστικό των 
κειμένων είναι η απόκλιση από την κυρίαρχη αριστερή ιδεολογία. Οι συντάκτες δεν 
διστάζουν να δημοσιεύσουν κείμενα που θεωρούνται αιρετικά και να έρθουν σε 
σύγκρουση με τη γραμμή του κόμματος. Η τάση αυτή, βέβαια, θα οδηγήσει 
σημαντικά μέλη της συντακτικής επιτροπής στην αποχώρηση και θα προετοιμάσει 
την αλλαγή της επόμενης περιόδου. 

Η Πανσπουδαστική αλλάζει για ακόμη μια φορά χαρακτήρα στην τελευταία 
περίοδο κυκλοφορίας της (1966 – 1967). Η ολοένα και αυξανόμενη επέμβαση του 
κόμματος της προσδίδει σε μεγάλο βαθμό έναν χαρακτήρα κομματικού εντύπου. Τα 
πολιτικά άρθρα που δημοσιεύονται τώρα αφορούν κατά κύριο λόγο την 
κυβερνητική πολιτική, στρέφονται ενάντια στα τυραννικά καθεστώτα και στις 
δικτατορίες παγκοσμίως και προειδοποιούν για την ενδεχόμενη εκτροπή του 
πολιτεύματος. Η έμφαση που δίνεται στην πολιτική περιορίζει, όμως, αισθητά την 
παρουσία του πολιτισμού στο έντυπο. Σε γενικές γραμμές, οι συντάκτες 
δημοσιεύουν κείμενα για τη μουσική, το θέατρο και τη λογοτεχνία, τα οποία 
αξιοποιούνται ως μέσο προπαγάνδας. Οι στήλες που φιλοξενούν νέα σχετικά με τον 
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πολιτισμό μειώνονται σημαντικά και η δημοσίευση των πολιτικών κειμένων τείνει 
να υπερκεράσει την παρουσία του πολιτισμού. Παρ’ όλα αυτά, η τελευταία 
περίοδος έχει να επιδείξει τον σημαντικό Γ’ ποιητικό διαγωνισμό, με κριτική 
επιτροπή τον Νικηφόρο Βρεττάκο, τον Νίκο Γκάτσο και τον Γιάννη Ρίτσο, ο οποίος 
απευθύνεται, για πρώτη φορά, και σε μαθητές. Η πορεία του εντύπου λήγει 
αιφνιδίως τον Απρίλιο του 1967 και η συμβολή του στην πολιτική και τον πολιτισμό 
μένει ανολοκλήρωτη. 

Αν και η Πανσπουδαστική στηρίχθηκε από την αρχή μέχρι το τέλος στην ΕΔΑ 
και στο παράνομο ΚΚΕ (χρηματοδότηση, στελεχικό δυναμικό, μέλη της συντακτικής 
επιτροπής κ.λπ.) και ο κύριος όγκος των αναγνωστών της προερχόταν από τον χώρο 
της αριστεράς, εντούτοις δεν αποτέλεσε κομματικό έντυπο. Παρ’ όλα αυτά, όσο 
περισσότερο κύρος αποκτούσε και αυξανόταν η αναγνωρισιμότητά της, τόσο 
περισσότερο το κόμμα επιχειρούσε να την ελέγξει και να την παρουσιάσει ως 
όργανό του. Σε γενικές γραμμές, πάντως, οι συντάκτες απολαμβάνουν μια σχετική 
ελευθερία να δημοσιεύουν ό,τι κρίνουν οι ίδιοι σημαντικό και να διαμορφώνουν το 
περιεχόμενο των φύλλων. Και πράγματι, η πλειοψηφία των άρθρων που 
επιλέγονται έχουν ως μοναδικό γνώμονα την καλλιτεχνική και αισθητική ποιότητα 
και την προώθηση των σύγχρονων ιδεών. 

Στην προσπάθεια αυτή, η Πανσπουδαστική γίνεται κέντρο ζυμώσεων: 
διατηρεί ανοιχτά τα γραφεία της, τα οποία αποτελούν τόπο συναντήσεων και 
συζητήσεων. Η πολιτική και ο πολιτισμός διαμορφώνονται, με άλλα λόγια, δια 
ζώσης. Εξάλλου, για όσο καιρό η Πανσπουδαστική ήταν ολιγοσέλιδη εφημερίδα 
(1956 – 1960), αντιμετώπιζε τα θέματα του πολιτιστικού γίγνεσθαι σχετικά 
περιορισμένα, όσο δηλαδή της επέτρεπε ο μικρός χώρος της και η ανάγκη προβολής 
των επιτακτικότερων ζητημάτων που αφορούσαν τους σπουδαστές. Στα χρόνια 
αυτά, ανέπτυσσε κυρίως πρωτοβουλίες έξω από τις στήλες της: διοργάνωνε 
ποιητικούς διαγωνισμούς, φοιτητικές θεατρικές ομάδες, εκθέσεις και μικρά 
αφιερώματα. Από τη στιγμή που μετατράπηκε σε «Σπουδαστική Επιθεώρηση» 
(1960 - 1967) και αύξησε τον αριθμό των σελίδων της, μετέβαλλε και την 
προσέγγιση του πολιτισμού και μπόρεσε να συγκεράσει δυο διαφορετικές τάσεις 
που αναπτύχθηκαν μέσα στις σελίδες της: την παρουσίαση και προβολή της 
πνευματικής κουλτούρας (δηλαδή των σύγχρονων ή παλαιότερων πνευματικών 
καλλιτεχνικών κεφαλαίων) και την συστηματική ενεργοποίηση των δημιουργικών 

δυνατοτήτων των νέων. Η Πανσπουδαστική, ως όργανο μάχης και πολιτισμού, 
μπόρεσε να αποτελέσει το βήμα των νέων δημιουργών, με μόνο κριτήριο την 
καλλιτεχνική αλήθεια του έργου τους και ανεξάρτητα από την πολιτική τους 
τοποθέτηση, γεγονός που δημιούργησε σημαντικούς κλυδωνισμούς. Πάντως, στο 
ρίσκο που ανέλαβε – να καλλιεργήσει πνευματικά και να δώσει βήμα έκφρασης 
στους νέους – βγήκε νικήτρια. Και η προσφορά ενός εντύπου αξιολογείται και από 
αυτό. Η Πανσπουδαστική, δημιούργημα νέων και αγνώστων ανθρώπων, μπόρεσε 
να παρουσιάσει νέους και αγνώστους δημιουργούς και κατάφερε να γίνει 
ιδιαιτέρως αγαπητή από το πιο ευαίσθητο κομμάτι της κοινωνίας, τη νεολαία. 
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https://www.mixcloud.com/aski/1442019-%CE%B5%CE%BA%CE%BF%CF%86-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82/?fbclid=IwAR2iZxrEtdgaSaVRnxWCcimeodcksjqGXkscHwU8-WKanbuViWqSEWfDnos
https://www.mixcloud.com/aski/1442019-%CE%B5%CE%BA%CE%BF%CF%86-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82/?fbclid=IwAR2iZxrEtdgaSaVRnxWCcimeodcksjqGXkscHwU8-WKanbuViWqSEWfDnos
https://www.mixcloud.com/aski/1442019-%CE%B5%CE%BA%CE%BF%CF%86-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82/?fbclid=IwAR2iZxrEtdgaSaVRnxWCcimeodcksjqGXkscHwU8-WKanbuViWqSEWfDnos
https://www.mixcloud.com/aski/1442019-%CE%B5%CE%BA%CE%BF%CF%86-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82/?fbclid=IwAR2iZxrEtdgaSaVRnxWCcimeodcksjqGXkscHwU8-WKanbuViWqSEWfDnos
https://www.mixcloud.com/aski/1442019-%CE%B5%CE%BA%CE%BF%CF%86-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%AF%CE%B1-%CE%BC%CE%B9%CE%B1%CF%82-%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82/?fbclid=IwAR2iZxrEtdgaSaVRnxWCcimeodcksjqGXkscHwU8-WKanbuViWqSEWfDnos
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BF%CF%85%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BC_%CE%A6%CF%8E%CE%BA%CE%BD%CE%B5%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%BF%CF%85%CE%AF%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BC_%CE%A6%CF%8E%CE%BA%CE%BD%CE%B5%CF%81
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«Η Αριστερή Ιδεολογία στην Πολεοδομία στην Ελλάδα, από το 1960 ως το 1990. 
(Μέρος Β’)» (24/1/2013). Διαθέσιμο στο: 
https://www.greekarchitects.gr/site_parts/articles/print.php?article=6678&languag

e=gr&fbclid=IwAR2iZxrEtdgaSaVRnxWCcimeodcksjqGXkscHwU8-

WKanbuViWqSEWfDnos (επίσκεψη: 16/7/2019). 
 

 «Το κίνημα του 114 και οι διαδηλώσεις της νεολαίας, αφιέρωμα από την εκπομπή 
«Μηχανή του χρόνου» (3 Δεκεμβρίου 2018), στο: 
https://www.youtube.com/watch?v=qMnK9srMr4o (επίσκεψη: 28/4/2019). 
 

«Το περιοδικό που σφράγισε το φοιτητικό κίνημα. ’Πανσπουδαστική’ (1956-1967)», 

Ελευθεροτυπία (9 Ιουλίου 2006), επιμέλεια: δημοσιογραφική ομάδα «Ιός», στο:  
http://www.iospress.gr/ios2006/ios20060709.htm (επίσκεψη: 26/8/2018). 
 

«Χέμινγουαίη Έρνεστ», στο: http://www.xn--

ixauk7au.gr/forum/showthread.php?6312-%CE%9F-

%CE%93%CE%AD%CF%81%CE%BF%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7-

%CE%B3%CE%AD%CF%86%CF%85%CF%81%CE%B1-

%CE%88%CF%81%CE%BD%CE%B5%CF%83%CF%84-

%CE%A7%CE%AD%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B3%CE%BF%CF%85%CE%B5%CF%

8A-%28-The-old-man-at-the-bridge-Ernest-Hemingway%29 (επίσκεψη: 11/ 11/ 
2018). 

 

Αντωνόπουλος Γιάννης, Τσακιράκης Γιάννης, Καλούρη Ουρανία Χ., «Φοιτητικές 
διεκδικήσεις στη δεκαετία 1956 – 1967 μέσα από τις σελίδες της 
‘Πανσπουδαστικής’», εισήγηση στο 5ο

 Επιστημονικό Συνέδριο Ιστορίας Εκπαίδευσης 
με θέμα: «Εκπαίδευση και Κοινωνική Δικαιοσύνη», στο: 
http://www.eriande.elemedu.upatras.gr/?section=985&language=el&itemid706=10

96 (επίσκεψη: 9/7/2019). 
 

Αντωνόπουλος Νικηφόρος, «Νεολαιίστικη Δράση και Τύπος» (13/12/2016). 
Διαθέσιμο στο: 
http://metarithmisi.liberal.gr/post/%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%

B1-

%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82/%CE%BD%CE%

B9%CE%BA%CE%B7%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82-

%CE%B1%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B

B%CE%BF%CF%82-

%CE%BD%CE%B5%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B

9%CE%BA/?fbclid=IwAR0RMTabsICL12xAKONpB5uyEwBrDnEMZHVZSEuxVbjtLMCEG

S9RZy8h1dk (επίσκεψη: 16/7/2019). 
 

Καργάκος Σαράντος, «Συνέντευξη στον κ. Αυγερινό Ανδρέου, εκδότη του περιοδικού 
"Αντιστροφές"», 01/01/2014, στο: 
http://www.sarantoskargakos.gr/content/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%B

D%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%BE%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-

%CE%BA-%CE%B1%CF%85%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CF%8C-

https://www.greekarchitects.gr/site_parts/articles/print.php?article=6678&language=gr&fbclid=IwAR2iZxrEtdgaSaVRnxWCcimeodcksjqGXkscHwU8-WKanbuViWqSEWfDnos
https://www.greekarchitects.gr/site_parts/articles/print.php?article=6678&language=gr&fbclid=IwAR2iZxrEtdgaSaVRnxWCcimeodcksjqGXkscHwU8-WKanbuViWqSEWfDnos
https://www.greekarchitects.gr/site_parts/articles/print.php?article=6678&language=gr&fbclid=IwAR2iZxrEtdgaSaVRnxWCcimeodcksjqGXkscHwU8-WKanbuViWqSEWfDnos
https://www.youtube.com/watch?v=qMnK9srMr4o
http://www.eriande.elemedu.upatras.gr/?section=985&language=el&itemid706=1096
http://www.eriande.elemedu.upatras.gr/?section=985&language=el&itemid706=1096
http://metarithmisi.liberal.gr/post/%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82/%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%BD%CE%B5%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA/?fbclid=IwAR0RMTabsICL12xAKONpB5uyEwBrDnEMZHVZSEuxVbjtLMCEGS9RZy8h1dk
http://metarithmisi.liberal.gr/post/%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82/%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%BD%CE%B5%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA/?fbclid=IwAR0RMTabsICL12xAKONpB5uyEwBrDnEMZHVZSEuxVbjtLMCEGS9RZy8h1dk
http://metarithmisi.liberal.gr/post/%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82/%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%BD%CE%B5%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA/?fbclid=IwAR0RMTabsICL12xAKONpB5uyEwBrDnEMZHVZSEuxVbjtLMCEGS9RZy8h1dk
http://metarithmisi.liberal.gr/post/%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82/%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%BD%CE%B5%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA/?fbclid=IwAR0RMTabsICL12xAKONpB5uyEwBrDnEMZHVZSEuxVbjtLMCEGS9RZy8h1dk
http://metarithmisi.liberal.gr/post/%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82/%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%BD%CE%B5%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA/?fbclid=IwAR0RMTabsICL12xAKONpB5uyEwBrDnEMZHVZSEuxVbjtLMCEGS9RZy8h1dk
http://metarithmisi.liberal.gr/post/%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82/%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%BD%CE%B5%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA/?fbclid=IwAR0RMTabsICL12xAKONpB5uyEwBrDnEMZHVZSEuxVbjtLMCEGS9RZy8h1dk
http://metarithmisi.liberal.gr/post/%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82/%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%BD%CE%B5%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA/?fbclid=IwAR0RMTabsICL12xAKONpB5uyEwBrDnEMZHVZSEuxVbjtLMCEGS9RZy8h1dk
http://metarithmisi.liberal.gr/post/%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82/%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%BD%CE%B5%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA/?fbclid=IwAR0RMTabsICL12xAKONpB5uyEwBrDnEMZHVZSEuxVbjtLMCEGS9RZy8h1dk
http://metarithmisi.liberal.gr/post/%CF%83%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CE%B1-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CF%82/%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%B7%CF%86%CF%8C%CF%81%CE%BF%CF%82-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CF%89%CE%BD%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CE%BD%CE%B5%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA/?fbclid=IwAR0RMTabsICL12xAKONpB5uyEwBrDnEMZHVZSEuxVbjtLMCEGS9RZy8h1dk
http://www.sarantoskargakos.gr/content/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%BE%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BA-%CE%B1%CF%85%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CF%8C-%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AD%CF%82?page=0,1&fbclid=IwAR2PK-vGJbSSCpGM_Mzb_KMPpijhk7mtv4IgmcWQ-Uu1dng-EuCZ9dJiJaI
http://www.sarantoskargakos.gr/content/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%BE%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BA-%CE%B1%CF%85%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CF%8C-%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AD%CF%82?page=0,1&fbclid=IwAR2PK-vGJbSSCpGM_Mzb_KMPpijhk7mtv4IgmcWQ-Uu1dng-EuCZ9dJiJaI
http://www.sarantoskargakos.gr/content/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%BE%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BA-%CE%B1%CF%85%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CF%8C-%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AD%CF%82?page=0,1&fbclid=IwAR2PK-vGJbSSCpGM_Mzb_KMPpijhk7mtv4IgmcWQ-Uu1dng-EuCZ9dJiJaI
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%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%BF%CF%85-

%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-

%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8

D-

%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%A

D%CF%82?page=0,1&fbclid=IwAR2PK-vGJbSSCpGM_Mzb_KMPpijhk7mtv4IgmcWQ-

Uu1dng-EuCZ9dJiJaI (επίσκεψη 16/7/2019).  
 

Κουτρούλης Σπύρος, «Επιστολές του Σ. Πέτρουλα στον εκδότη του ΚΑΛΒΟΥ Γ. 
Χατζόπουλο» (16/12/2010). Διαθέσιμο στο: https://koutroulis-

spyros.blogspot.com/2010/12/blog-

post_16.html?fbclid=IwAR0BO0b77cbo1DoYy2YAcKrp9dCxZKye-

qZkBaJ2pEF_KpPCxqgycXnbziQ (επίσκεψη: 16/7/2019). 
 

Κουτρούλης Σπύρος, «Μαρτυρία του Γιώργου Χατζόπουλου για το περιοδικό 
ΠΑΝΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗ» (13/1/2011). Διαθέσιμο στο: https://koutroulis-

spyros.blogspot.com/2011/01/blog-

post_13.html?fbclid=IwAR3UNBlnZjX4XKvnRzDrVGg9tsYwFPH6z00KV2z_hfn7N9ecx1

-UuqauvNA (επίσκεψη: 16/7/2019). 
 

Μανωλάκος Αριστείδης, «Το  οδοιπορικό μιας γενιάς», Εφημερίδα των συντακτών 

(24/12/2016), στο: https://www.efsyn.gr/nisides/94384_odoiporiko-mias-genias 

(ημερομηνία: 28/4/2019).  
 

Μπιτσίκα Παναγιώτα, «1956- 2007: Μια περιδιάβαση στην ιστορία των 
κινητοποιήσεων για την εκπαίδευση /  Φοιτητικό κίνημα: 51 χρόνια στους δρόμους» 
(25/11/2008). Διαθέσιμο στο: https://www.tovima.gr/2008/11/25/politics/foititiko-

kinima-51-xronia-stoys-dromoys/  (επίσκεψη: 16/7/2019). 
 

Μπιτσίκα Παναγιώτα, «Βρήκαμε (ίσως) το χαμένο καταστατικό της ΕΦΕΕ» 
(24/11/2008). Διαθέσιμο στο: https://www.tovima.gr/2008/11/24/archive/brikame-

isws-to-xameno-katastatiko-tis-efee/ (επίσκεψη: 16/7/2019).  
 

Παντέλογλου Κώστας Π., «Για το 114 (ένα μελέτημα που η χρησιμότητά του κάθε άλλο 
παρά περιορίζεται στον χωροχρόνο της Ελλάδας του ’60, ενώ αναφέρεται όλως 
διαφωτιστικά και στο ζήτημα της βίας)», στο: http://www.kosmosnf.gr/2013/11/114/ 

(επίσκεψη: 28/4/2019).  
 

Παντέλογλου Κώστας Π., «Δραστηριότητες Νέων τα χρόνια του ’60 (δημοσίευμα 
δεύτερο)», στο: https://www.kosmosnf.gr/2015/04/papadiamantis/ (επίσκεψη: 
28/10/2018). 

 

Τοπάλη Καίτη, «Πανσπουδαστική / Περιγραφή του εντύπου» στο 
http://www.etmiet.com/el/panspoydastiki (επίσκεψη: 26/8/2018). 
 

Τοπάλη Καίτη, «Πανσπουδαστική»,  στο 
http://www.etmiet.com/el/content/panspoydastiki-1 (επίσκεψη: 24/12/2018). 
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 Οι πληροφορίες σημειώνονται όπως εντοπίζονται στα φύλλα της εφημερίδας. 
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σσεται 

υπό 
επιτρο

πής 

 

Δαμ
ιαν
άκο

ς 
Στά
θης 

Μα
ντέ
λης 
Βασ
ίλης 

  

Μα
ντέ
λης 
Βασ
ίλης 

Χαλ
κιό
που
λος 
Β. 

Δαμ
ιαν
άκο

ς 
Στά
θης 

 

Γ' 
Σεπ
τεμ
βρί
ου 
141 

1,

5 

δρ
χ. 

    
4 

19 

Τρίτη 
21 

Απριλί
ου 

1959 

Δεκαπενθ
ήμερον 

Πανσπου
δαστικόν 
όργανον 

Συντά
σσεται 

υπό 
επιτρο

πής 

 

Δαμ
ιαν
άκο

ς 
Στά
θης 

Μα
ντέ
λης 
Βασ
ίλης 

  

Μα
ντέ
λης 
Βασ
ίλης 

Χαλ
κιό
που
λος 
Β. 

Δαμ
ιαν
άκο

ς 
Στά
θης 

 

Γ' 
Σεπ
τεμ
βρί
ου 
141 

1,

5 

δρ
χ. 

    
4 

20 

Δευτέ
ρα 20 
Νοεμβ
ρίου 
1959 

Δεκαπενθ
ήμερον 

Πανσπου
δαστικόν 
όργανον 

Συντά
σσεται 

υπό 
επιτρο

πής 

 

Χατ
ζόπ
ουλ
ος 
Γιώ
ργο

ς 

Μα
ντέ
λης 
Βασ
ίλης 

  

Χατ
ζόπ
ουλ
ος 
Γιώ
ργο

ς 

Λού
κος 
Κ.   

Κολ
οκο
τρώ
νη 
29 

1,

5 

δρ
χ. 

    
6 

21 

Τετάρ
τη 2 

Δεκεμ
βρίου 
1959 

Δεκαπενθ
ήμερον 

Πανσπου
δαστικόν 
όργανον 

Συντά
σσεται 

υπό 
επιτρο

πής 

 

Χατ
ζόπ
ουλ
ος 
Γιώ
ργο

ς 

Μα
ντέ
λης 
Βασ
ίλης 

  

Χατ
ζόπ
ουλ
ος 
Γιώ
ργο

ς 

Μπ
ουλ
άνη

ς 
Γιάν
νης 

  

Κολ
οκο
τρώ
νη 
29 

1,

5 

δρ
χ. 

    
6 

22 

Τετάρ
τη 24 
Φεβρ
ουαρί

ου 
1960 

Δεκαπενθ
ήμερον 

Πανσπου
δαστικόν 
όργανον 

Συντά
σσεται 

υπό 
επιτρο

πής 

 

Χατ
ζόπ
ουλ
ος 
Γιώ
ργο

ς 

Μα
ντέ
λης 
Βασ
ίλης 

  

Χατ
ζόπ
ουλ
ος 
Γιώ
ργο

ς 

Αντ
ωνι
άδη

ς 
Δημ
οσθ
ένη

ς 

  

Κολ
οκο
τρώ
νη 
29 

2 

δρ
χ.   

30 

δρχ
. 

15 

δρχ. 6 

23 

Τετάρ
τη 30 
Μαρτί

ου 
1960 

Δεκαπενθ
ήμερον 

Πανσπου
δαστικόν 
όργανον 

Συντά
σσεται 

υπό 
επιτρο

πής 

 

Χατ
ζόπ
ουλ
ος 
Γιώ
ργο

ς 

Μα
ντέ
λης 
Βασ
ίλης 

  

Χατ
ζόπ
ουλ
ος 
Γιώ
ργο

ς 

Αντ
ωνι
άδη

ς 
Δημ
οσθ
ένη

ς 

  

Κολ
οκο
τρώ
νη 
29 

2 

δρ
χ.     

6 

24 

Δευτέ
ρα 23 
Μαΐο

υ 
1960 

Δεκαπενθ
ήμερον 

Πανσπου
δαστικόν 
όργανον 

Συντά
σσεται 

υπό 
επιτρο

πής 

 

Χατ
ζόπ
ουλ
ος 
Γιώ
ργο

ς 

Μα
ντέ
λης 
Βασ
ίλης 

  

Χατ
ζόπ
ουλ
ος 
Γιώ
ργο

ς 

Αντ
ωνι
άδη

ς 
Δημ
οσθ
ένη

ς 

  

Ιππ
οκρ
άτο
υς 
13 

2 

δρ
χ.     

12 
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25 
8-Δεκ-

60 

Δεκαπενθ
ήμερη 

Σπουδαστ
ική 

Επιθεώρη
ση 

Δεκαπ
ενθήμ

ερη 
Σπουδ
αστικ

ή 
Επιθε
ώρησ

η 

 

Μυ
λων
άκη

ς 
Μα
νώλ
ης 

Μα
ντέ
λης 
Βασ
ίλης 

   

Αντ
ωνι
άδη

ς 
Δημ
οσθ
ένη

ς 

  

Ιππ
οκρ
άτο
υς 
13 

2,

5 

δρ
χ. 

75 

δρχ.  

50 

δρχ
. 

20 

δρχ. 16 

26 

7-

Φεβ-

61 

Δεκαπενθ
ήμερη 

Σπουδαστ
ική 

Επιθεώρη
ση 

Συντά
σσεται 

και 
Διευθ
ύνεται 

από 
Επιτρο

πή 

 

Μυ
λων
άκη

ς 
Μα
νώλ
ης 

Μα
ντέ
λης 
Βασ
ίλης 

   

Θεο
δω
ρίδ
ης 

Ευά
γγε
λος 

  

Ιππ
οκρ
άτο
υς 
13 

2,

5 

δρ
χ. 

    
16 

27 

27-

Μαρ-

61 

Δεκαπενθ
ήμερη 

Σπουδαστ
ική 

Επιθεώρη
ση 

Συντά
σσεται 

και 
Διευθ
ύνεται 

από 
Επιτρο

πή 

 

Μυ
λων
άκη

ς 
Μα
νώλ
ης 

Μα
ντέ
λης 
Βασ
ίλης 

   

Θεο
δω
ρίδ
ης 

Ευά
γγε
λος 

  

Ιππ
οκρ
άτο
υς 
13 

2,

5 

δρ
χ. 

    
20 

28 

26-

Απρ-

61 

Δεκαπενθ
ήμερη 

Σπουδαστ
ική 

Επιθεώρη
ση 

Συντά
σσεται 

και 
Διευθ
ύνεται 

από 
Επιτρο

πή 

 

Μυ
λων
άκη

ς 
Μα
νώλ
ης 

Μα
ντέ
λης 
Βασ
ίλης 

   

Πολ
υχρ
ονί
ου 
Ι. 

  

Ακα
δημ
ίας 
64 

2,

5 

δρ
χ. 

    
24 

29 

[15 

Μαΐο
υ 

1961] 

Δεκαπενθ
ήμερη 

Σπουδαστ
ική 

Επιθεώρη
ση 

Συντά
σσεται 

και 
Διευθ
ύνεται 

από 
Επιτρο

πή 

 

Μυ
λων
άκη

ς 
Μα
νώλ
ης 

Μα
ντέ
λης 
Βασ
ίλης 

   

Πολ
υχρ
ονί
ου 
Ι. 

  

Ακα
δημ
ίας 
64 

2,

5 

δρ
χ. 

    
16 

30 
Ιούλιο
ς 1961    

Μυ
λων
άκη

ς 
Μα
νώλ
ης 

Μα
ντέ
λης 
Βασ
ίλης 

   

Θεο
δω
ρίδ
ης 

Ευά
γγε
λος 

  

Ακα
δημ
ίας 
64 

2,

5 

δρ
χ. 

    
12 

31 

Πέμπτ
η 19 

Οκτωβ
ρίου 
1961 

Δεκαπενθ
ήμερη 

Σπουδαστ
ική 

Επιθεώρη
ση 

Συντά
σσεται 

και 
Διευθ
ύνεται 

από 
Επιτρο

πή 

 

Μυ
λων
άκη

ς 
Μα
νώλ
ης 

Μα
ντέ
λης 
Βασ
ίλης 

   

Θεο
δω
ρίδ
ης 

Ευά
γγε
λος 

  

Ακα
δημ
ίας 
64 

2 

δρ
χ.     

8 

32 

Νοέμβ
ριος 
1961 

Δεκαπενθ
πήμερη 

Σπουδαστ
ική 

Επιθεώρη
ση 

  

Μυ
λων
άκη

ς 
Μα
νώλ
ης 

Μα
ντέ
λης 
Βασ
ίλης 

   

Που
ρνα
τζής 
Κυρ

. 

  

Ακα
δημ
ίας 
64 

2,

5 

δρ
χ. 

    
16 
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33 

15-

Δεκ-

61 

Δεκαπενθ
ήμερη 

Σπουδαστ
ική 

Επιθεώρη
ση 

  

Μυ
λων
άκη

ς 
Μα
νώλ
ης 

Μα
ντέ
λης 
Βασ
ίλης 

   

Κού
βαρ
ης 

Δημ
ήτρι
ος 

  

Ακα
δημ
ίας 
64 

2,

5 

δρ
χ. 

    
16 

34 
25-

Ιαν-62 

Δεκαπενθ
ήμερη 

Σπουδαστ
ική 

Επιθεώρη
ση 

  

Μυ
λων
άκη

ς 
Μα
νώλ
ης 

Μα
ντέ
λης 
Βασ
ίλης 

   

Κού
βαρ
ης 

Δημ
ήτρι
ος 

  

Ακα
δημ
ίας 
64 

2,

5 

δρ
χ. 

    
16 

35 

22-

Φεβ-

62 

Δεκαπενθ
ήμερη 

Σπουδαστ
ική 

Επιθεώρη
ση 

  

Μυ
λων
άκη

ς 
Μα
νώλ
ης 

Μα
ντέ
λης 
Βασ
ίλης 

   

Κού
βαρ
ης 

Δημ
ήτρι
ος 

  

Ακα
δημ
ίας 
64 

2,

5 

δρ
χ. 

    
16 

36 

19-

Μαρ-

62 

Δεκαπενθ
ήμερη 

Σπουδαστ
ική 

Επιθεώρη
ση 

  

Μυ
λων
άκη

ς 
Μα
νώλ
ης 

       

Ακα
δημ
ίας 
64 

2,

5 

δρ
χ. 

    
16 

37 - 

38 

16-

Απρ-

62 
           

Ακα
δημ
ίας 
64 

2,

5 

δρ
χ. 

    
28 

39 - 

40 

Μάιος 
1962 

Δεκαπενθ
ήμερη 

Σπουδαστ
ική 

Επιθεώρη
ση 

  

Μυ
λων
άκη

ς 
Μα
νώλ
ης 

Μα
ντέ
λης 
Βασ
ίλης 

   

Κού
βαρ
ης 

Δημ
ήτρι
ος 

  

Ακα
δημ
ίας 
64 

2,

5 

δρ
χ. 

    
24 

41 [1962] 

Δεκαπενθ
ήμερη 

Σπουδαστ
ική 

Επιθεώρη
ση 

  

Μυ
λων
άκη

ς 
Μα
νώλ
ης 

    

Κού
βαρ
ης 

Δημ
ήτρι
ος 

  

Ακα
δημ
ίας 
64 

3 

δρ
χ.     

24 

42 

[Δεκέ
μβριο

ς 
1962] 

   

Μυ
λων
άκη

ς 
Μα
νώλ
ης 

 

Για
νου
λόπ
ουλ
ος 
Γιά
νης 

  

Κού
βαρ
ης 

Δημ
ήτρι
ος 

  

Ακα
δημ
ίας 
64 

3 

δρ
χ. 

30 

δρχ. 

2 

δολ
. 

  
28 

[43 - 

44] 

[Ιανου
άριος 

- 

Φεβρ
ουάρι

ος 
1963] 

   

Μυ
λων
άκη

ς 
Μα
νώλ
ης 

 

Για
νου
λόπ
ουλ
ος 
Γιά
νης 

  

Κού
βαρ
ης 

Δημ
ήτρι
ος 

  

Ακα
δημ
ίας 
64 

3 

δρ
χ. 

30 

δρχ. 

2 

δολ
. 

  
32 
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45 - 

46 

Μάρτι
ος - 

Απρίλι
ος 

1963 

   

Μυ
λων
άκη

ς 
Μα
νώλ
ης 

 

Για
νου
λόπ
ουλ
ος 
Γιά
νης 

  

Κού
βαρ
ης 

Δημ
ήτρι
ος 

  

Σόλ
ωνο
ς 94 

3 

δρ
χ. 

30 

δρχ. 

2 

δολ
. 

  
32 

[47] 

[Ιανου
άριος 
1964] 

   

Μυ
λων
άκη

ς 
Μα
νώλ
ης 

 

Για
νου
λόπ
ουλ
ος 
Γιά
νης 

  

Κού
βαρ
ης 

Δημ
ήτρι
ος 

  

Ακα
δημ
ίας 
54 

3 

δρ
χ. 

30 

δρχ. 

2 

δολ
. 

  
26 

[48] 

[Μάιο
ς 

1964] 
   

Μυ
λων
άκη

ς 
Μα
νώλ
ης 

 

Για
νου
λόπ
ουλ
ος 
Γιά
νης 

  

Κού
βαρ
ης 

Δημ
ήτρι
ος 

  

Ακα
δημ
ίας 
54 

3 

δρ
χ. 

30 

δρχ. 

2 

δολ
. 

  
20 

[49] 

[Ιανου
άριος 
1966] 

   

Μα
ρου
λάκ
ου 
Μα
ρία 

    

Κού
βαρ
ης 

Δημ
ήτρι
ος 

  

Βησ
σαρ
ίων
ος 9 

5 

δρ
χ. 

60 

δρχ. 

5 

δολ
. 

  
28 

50 

Φλεβ
άρης 
1966 

   

Μα
ρου
λάκ
ου 
Μα
ρία 

    

Κού
βαρ
ης 

Δημ
ήτρι
ος 

 

Μίχ
α 

Ξαν
θίπ
πη 

Βησ
σαρ
ίων
ος 9 

5 

δρ
χ. 

60 

δρχ. 

5 

δολ
. 

  
28 

51 
Μάιος 
1966    

Μα
ρου
λάκ
ου 
Μα
ρία 

    

Κού
βαρ
ης 

Δημ
ήτρι
ος 

 

Μίχ
α 

Ξαν
θίπ
πη 

Βησ
σαρ
ίων
ος 9 

5 

δρ
χ. 

60 

δρχ. 
2,5 

δολ   
24 

52 

[Ιανου
άριος 
1967] 

   

Μα
ρου
λάκ
ου 
Μα
ρία 

    

Κού
βαρ
ης 

Δημ
ήτρι
ος 

 

Μίχ
α 

Ξαν
θίπ
πη 

Βησ
σαρ
ίων
ος 9 

5 

δρ
χ. 

60 

δρχ. 

2,5 

δολ
. 

  
24 

53 

Ιανου
άριος 
[Απρίλ

ιος] 
1967 

   

Μα
ρου
λάκ
ου 
Μα
ρία 

    

Κού
βαρ
ης 

Δημ
ήτρι
ος 

 

Μίχ
α 

Ξαν
θίπ
πη 

Βησ
σαρ
ίων
ος 9 

5 

δρ
χ. 

60 

δρχ. 

2,5 

δολ
. 

  
28 
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Οι συνεργάτες της Πανσπουδαστικής385
 

 

Μέλη της συντακτικής επιτροπής και βασικοί συνεργάτες της Πανσπουδαστικής από 
το 1956 ως το 1967. 
    

Επίθετο / Όνομα Ψευδώνυμο / Αρχικώνυμο 

    

Αγκαβανάκης Νίκος  

Απέργης Σταύρος  

Αρώνης Άγγελος  

Βαλαβανίδης Γιάννης  

Βότσης Γιώργος  

Βουγιούκας Αντώνης Αντ. Β., Β. Α. Κ. 
Γιανουλόπουλος Γιάνης Γιαν. Γ. 
Γκάνιος Μάνθος  

Γρίμπας Αλέκος  

Δαμιανάκος Στάθης Στ. Δαμ., Σ. Δ., Στ. 
Ζεππάτος Άρης  

Θεάκος Νίκος  

Καλεϊτσής Γιάννης  

Καλεώδης ή Καλιόρης Γιάννης  Γ. Κ., Γ. Μ. Κ., Κ. Γ. 
Καπόπουλος Αλέξης  

Καργάκος Σαράντος Ι. Κουμαριώτης Γιάννης, Κουμ. Γ. 
Κολυβά Ζιζή Ζ 

Κωστόπουλος Βασίλης  

Λεντάκης Ανδρέας Α. Ζαβορίτης, Α. Λ. 
Μάνδρος Σπύρος  

Μαντέλης Βασίλης   

Μανωλάκος Αριστείδης  

Μαρκίδης Μάριος Αφεντόπουλος Μ[άριος] 
Μαρουλάκου Μαρία  

Μίχα Ξανθίππη  

Μπουλούκος Διονύσης  

Μυλωνάκης Μανώλης  

Παντιδάκης Κώστας  

Παπαγιαννόπουλος Ηλίας  

                                                           
385

 Στον κατάλογο αυτό καταγράφονται μόνο όσοι συνεργάτες της Πανσπουδαστικής σημειώνονται 
στις σελίδες του εντύπου. Οι ανώνυμοι συνεργάτες και συντάκτες  δεν έχουν συμπεριληφθεί. Ο 
κατάλογος χωρίζεται σε δυο μέρη. Στο πρώτο, σημειώνονται τα ονόματα των μελών της συντακτικής 
επιτροπής και των βασικών συνεργατών της Πανσπουδαστικής από το 1956 ως το 1967. Στο δεύτερο, 
καταγράφονται τα ονόματα όσων δημοσιεύουν, μεταφράζουν και επιμελούνται διάφορα άρθρα. Στη 
διπλανή στήλη σημειώνονται τα ψευδώνυμα και τα αρχικώνυμα, όσων μπορέσαμε να 
διασταυρώσουμε. 
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Παπαθανασίου Αγγελική  

Παπανδρέου Νικηφόρος Ν. Π.  
Παπανικολάου Στέλιος  

Προκοπάκη Χρύσα Λαμπρινού Χρύσα, Χ. Λ., Λ. Χ. Κ. 
Ράμφος Στέλιος  

Ριζόπουλος Γιώργος  

Σκουλάκης Δήμος  

Σπαντιδάκης Κώστας Κ. Σ., Κ. ΣΠ. [μετάφραση] 
Τζανετάκος Γιάννης  

Τσάνης Βασίλης Β. Τ. 
Τσιβάκου Άννα  

Χατζόπουλος Γιώργος  

Ψυχοπαίδης Κοσμάς Κ. Ψ. 
  

Δημοσιεύουν, επιμελούνται, μεταφράζουν: 
 

Επίθετο / Όνομα Ψευδώνυμο / Αρχικώνυμο 

    

Antonioni Michelangelo  

Borchert Wolfgang Borchert  

Chekhov Anton  

Eluard Paul  

Frisch Max  

Garonty Roger  

Hemingway Ernest  

Hikmen Nazim  

Kedrov I.  

Korfiati S.  

Maxime Nemo  

Messadié Gerald  

Nesin Aziz  

Prassinos Gisèle   

Prévert Jacques  

Resnais Alain  

Roman Minos  

Roure Jean Claude  

Samuel Beckett  

Saroyan William  

Tutino Saverio  

Verret Michel  

Vilar Pierre  

 W. 

Wallon Henri  

Ζίλπερ Γκρατιάν   
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Αγγελόπουλος Άγγελος  

Αζαρίας Κώστας  

Αλαβάνος Κωνσταντίνος Ν.  

Αλεξιάδης Γιάννης  

Αννίνου Βάσω  

 Ανταίος 

Αντωνάτος Νίκος  

Αρβανίτης Κώστας  

Αργέστης Νίκος  

Αργυριάδη Δανάη  

Αρκομάνης  

Αρχανιώτης Νίκος [επιμέλεια]  

Ασάντα Ισίζη  

Ασημακόπουλος Τάσος  

Αστέρης Κ.  

Βασιλείου Βασίλης  

Βασιλικός Βασίλης Β. Β. 
Βελαχουτάκος Χάρης  

Βεργόπουλος Κώστας  

Βερνίκος Νίκος  

Βογιατζόγλου Βάσος  

Βουλέλης Νικόλας  

Βρεττάκος Νικηφόρος  

Γάτος Γιώργος  

 Γεγ. Γ., Γέγ… 

Γεωργαντίδης Μπάμπης  

Γεωργιάδης Κ.  

Γεωργιάδης Νέαρχος  

Γεωργίου Κ.  

Γεωργούλας Μπάμπης  

Γιάννος Δ.  

Γιαπαλής Αριστείδης Κ.  

Δαμαστάς Κλ.  

Δημητρίου Β.  

Δραγώνας Τάκης [μετάφραση]  

Ελύτης Οδυσσέας  

Ζαχαρία Ε.  

Ζερβός Σ. Π.  

Ζώγας Ν. [επιμέλεια]  

 Η συνάδελφος 

 Η. Ν.  
Θεοφίλου Ανδρέας  

 Κ. Β. 
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Κ. Μάρθα  

Κακλαμάνης Απόστολος  

Καλλιφατίδης Θοδωρής  

Καλοϊδά Άννα  

 Καν. Ν. 
Κανακάκη Ηρώ  

Καρράς Ηλίας  

 Κλεάνθης 

Κομνηνού Λήδα  

Κουτρούλης Γ.  

Κωνσταντόπουλος Αντ. Π.  

Κωνσταντόπουλος Ν. Α.  

Λάσκαρης Α.  

Λεκατσάς Παναγής  

Λεπενιώτης Ν. [επιμέλεια]  

Λυκιαρδόπουλος Γεράσιμος  

Μακρής Ν.  

 Μ. Γ. 
 Μαξ. Νικ. 
Μάρκος Γεράσιμος  

Μαυρογορδάτος Γ.  

 Μεθόδιος 

Μίσιος Χρόνης  

Μιχαηλίδης Μιχάλης  

 Ν. Π. 
 Ν. Χ.  
Νεγρεπόντης Γιάννης  

Νικολόπουλος Σπύρος  

Νόβα Ελένη [μετάφραση]  

Ξενούλης Αλέξανδρος  

 Ο Ελεύθερος Σκοπευτής 

 Οι αντίλαλοι 
 Ο Φιλότεχνος 

Πάγκαλος Θεόδωρος  

Παλαιολόγου Λέλα  

Παλαμάς Κωστής  

 

Πανσπουδαστική, Η "Πανσπουδαστική", 
"Π" 

Παντελόγλου Κώστας  

Παναγιωτόπουλος Τ. [μετάφραση]  

Παπαγεωργίου Χρ.  

Παπαγιαννάκης Μιχάλης [μετάφραση]  

Παπαδημητρίου Κ.  

Παπανούτσος Ευάγγελος  
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Παπαχρυσάνθου Β. Β. Π. 
Πέλλας Όμηρος  

Πολέμης Ιωάννης  

Πολίτης Ν.  

Πολυχρονίδης Νίκος  

 Πσ. Ανέστης  

Ρηγάτος Μάκης  

Ρίτσος Γιάννης  

Ροδήρης Αιμ.  

Ρώτας Βασίλης  

Σαΐτας Κ.  

Σαμαράκης Αντώνης  

Σγουρίτσας Χρήστος  

Σγούτας Νίκος  

Σεβαστιανός Κ.  

Σεφέρης Γιώργος  

Σιδέρης Ν. Ι.  

Σικελιανός Άγγελος  

Σταθάτος Ηλίας  

Σταματίου Κώστας [μετάφραση]  

 Στάπ… 

Σχινάς Γιάννης  

Τομπάζη Α.  

Τσέλιος Μ.  

Τσιώνης Γιάννης  

Φιλικός Κώστας  

Φιλιππίδης Δ.  

Φουτούρης Μάνος  

Φραντζής Λ.  

Φωτεινός Δημήτρης  

 Χ. Ν. Γ. [επιμέλεια και μετάφραση] 
Χατζή Μαρίνα [επιμέλεια]  

Χατζηδάκη Ρένα  

Χατζηνικολάου Στυλιανός  

Χατζής Βαγγέλης  

Χατζοπούλου - Καραβία Λεία  

Χούτας Θωμάς  
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Αποδελτίωση των φύλλων της Πανσπουδαστικής386
 

                                                           
386

 Στον παρόν πίνακα σημειώνεται ο τίτλος και ο υπότιτλος όλων των κειμένων που δημοσιεύονται 
στα 53 φύλλα του εντύπου. Προηγείται ο αριθμός της σελίδας στην οποία βρίσκεται το καθένα. 
Σημειώνεται, ακόμη, ο συντάκτης, ο μεταφραστής και ο επιμελητής του κάθε άρθρου. Τέλος, 
καταγράφεται το όνομα της στήλης στο οποίο εντοπίζονται κάποια κείμενα. Οι πληροφορίες που 
περιέχονται στον πίνακα σημειώνονται όπως ακριβώς και στις στήλες της Πανσπουδαστικής. 

Ειδικά για τα ονόματα των συντακτών, ακολουθούμε τη γραφή της συντακτικής επιτροπής. Γι’ αυτό, 
άλλοτε σημειώνεται ολόκληρο το όνομα, άλλοτε τα αρχικά, άλλοτε ένα ψευδώνυμο και κάποιες 
φορές δεν καταγράφεται τίποτε από όλα αυτά. Σε αγκύλες σημειώνονται τα ολόκληρα ή τα 
πραγματικά ονόματα όσων συντακτών έχουν ταυτοποιηθεί. Ο κατάλογος των ονομάτων 
συγκροτήθηκε από τη μελέτη των φύλλων της εφημερίδας. Για τα ψευδώνυμα του Σαράντου 
Καργάκου, Ανδρέα Λεντάκη, Ηλία Νικολακόπουλου, Μανόλη Λαμπρίδη, Νικηφόρου Παπανδρέου και 
της Χρύσας Προκοπάκη, βλ. Νούτσος Παναγιώτης (επιμ.), Η σοσιαλιστική σκέψη στην Ελλάδα από το 
1875 ως το 1974, τομ. Δ’, Αθήνα (Γνώση) 1994, σ. 462 ˙ Σαράντος Καργάκος, «Συνέντευξη στον κ. 
Αυγερινό Ανδρέου, εκδότη του περιοδικού "Αντιστροφές"», 01/01/2014, στο: 
http://www.sarantoskargakos.gr/content/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B

5%CF%85%CE%BE%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BA-

%CE%B1%CF%85%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CF%8C-

%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%BF%CF%85-

%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-

%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-

%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AD%CF%82?page=

0,1&fbclid=IwAR2PK-vGJbSSCpGM_Mzb_KMPpijhk7mtv4IgmcWQ-Uu1dng-EuCZ9dJiJaI (επίσκεψη 
16/7/2019) ˙ Καίτη Τοπάλη, «Φοιτητικά έντυπα της περιόδου 1956 -1967. Καταγραφή», Δρόμοι της 
Νεολαίας στη δεκαετία του ’60: Πολιτικές δράσεις και πολιτισμικές παρεμβάσεις. Πρακτικά 
Α’Συνεδρίου, Αθήνα (Ίδρυμα Πολιτισμού και Εκπαίδευσης ‘Ανδρέας Λεντάκης’) 2006, σ. 214 -216 ˙ 
Αικατερίνη Τοπάλη, Φοιτητικά έντυπα 1956 – 1967. Καταγραφή. Περιεχόμενο και πολιτικός 
προσανατολισμός, διπλωματική εργασία, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Σχολή Ανθρωπιστικών 
Επιστημών, Αθήνα 2012, σ. 83 ˙ Ανδρέας Λεντάκης, Παρακρατικές οργανώσεις και 21η

 Απριλίου, 

Αθήνα (Καστανιώτη) 1975, σ. 43, 131, 134, 292 ˙ Γιάννης Γιανουλόπουλος, «Πανσπουδαστική», 
Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου 1784 – 1974. Εφημερίδες, Περιοδικά, Δημοσιογράφοι, 
Εκδότες., Γ’, επιμέλεια: Λουκία Δρούλια – Γιούλα Κουτσοπανάγου, Αθήνα (Ινστιτούτο Νεοελληνικών 
Ερευνών / 103,  Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών) 2008, σ. 425 – 426 ˙ Γιάννης Καλεώδης, «Η ανατομία του 
φοιτητικού κινήματος», στο: «Η γενιά του 114. Τι απέγινε η νεολαία της περιόδου 1955 – 1967», 

δημοσιογραφική έρευνα: Πέτρος Μακρής, Ελευθεροτυπία (23 Μαρτίου 1982), σ. 10. 
Ένα σημαντικό ζήτημα που ανέκυψε κατά την καταγραφή των άρθρων αφορούσε στο 

ζήτημα των στηλών. Η Πανσπουδαστική, όπως έχει τονιστεί και παραπάνω, υιοθετεί στήλες, οι 
οποίες άλλοτε διακρίνονται από συνέπεια στην παρουσίαση και άλλοτε έχουν σύντομη διάρκεια 
ζωής. Σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν είναι ξεκάθαρο αν ο τίτλος που σημειώνεται πάνω από το 
άρθρο είναι στήλη, ειδικά στην περίπτωση που αυτός εντοπίζεται μια φορά μονάχα. Σε κάποιες 
άλλες περιπτώσεις, οι στήλες αλλάζουν συχνά όνομα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα της τελευταίας 
αυτής περίπτωσης αποτελεί η αλληλογραφία. Σχεδόν σε κάθε φύλλο της Πανσπουδαστικής 

βρίσκουμε δημοσιευμένα τα γράμματα που στέλνουν οι αναγνώστες, όμως η στήλη που τα φιλοξενεί 
αλλάζει συχνά όνομα («Επιστολαί προς την Πανσπουδαστική», «Μας γράφουν», «Γράμματα», «Με 
χαρτί και καλαμάρι», «Τα γράμματα που παίρνουμε», «Γράμματα που πήραμε» κ.α.). Ειδικά για αυτή 
την περίπτωση, λοιπόν, επιλέχθηκε να σημειωθούν οι παραπάνω αναφορές στη στήλη «Τίτλος» και 
όχι «Στήλη». Μια πρόσθετη δυσκολία προσθέτει και η δομή κάποιων άλλων στηλών. Για παράδειγμα 
στις στήλες «Ζητήματα», «Ειδησεογραφικό δεκαπενθήμερο», «Σύλλογοι – Σχολές», «Κίνησις 
συλλόγων» δημοσιεύονται αρκετές μικρές ειδήσεις και νέα τις επικαιρότητας τα οποία συνήθως 
φέρουν έναν μικρό τίτλο που είναι ενδεικτικός του περιεχομένου τους. Μιας και η καταγραφή όλων 
αυτών των μικρών τίτλων θα μπέρδευε και δεν θα εξυπηρετούσε σε κάτι την καταγραφή που 
επιζητούμε εδώ να κάνουμε, επιλέχθηκε να μην σημειωθούν καν. Αντ’ αυτού σημειώνεται το όνομα 
της στήλης τόσο στον «Τίτλο» όσο και στην «Στήλη». Για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις η εγγραφή 
γίνεται ξεχωριστά στις αντίστοιχες στήλες. 

http://www.sarantoskargakos.gr/content/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%BE%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BA-%CE%B1%CF%85%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CF%8C-%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AD%CF%82?page=0,1&fbclid=IwAR2PK-vGJbSSCpGM_Mzb_KMPpijhk7mtv4IgmcWQ-Uu1dng-EuCZ9dJiJaI
http://www.sarantoskargakos.gr/content/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%BE%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BA-%CE%B1%CF%85%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CF%8C-%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AD%CF%82?page=0,1&fbclid=IwAR2PK-vGJbSSCpGM_Mzb_KMPpijhk7mtv4IgmcWQ-Uu1dng-EuCZ9dJiJaI
http://www.sarantoskargakos.gr/content/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%BE%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BA-%CE%B1%CF%85%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CF%8C-%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AD%CF%82?page=0,1&fbclid=IwAR2PK-vGJbSSCpGM_Mzb_KMPpijhk7mtv4IgmcWQ-Uu1dng-EuCZ9dJiJaI
http://www.sarantoskargakos.gr/content/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%BE%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BA-%CE%B1%CF%85%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CF%8C-%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AD%CF%82?page=0,1&fbclid=IwAR2PK-vGJbSSCpGM_Mzb_KMPpijhk7mtv4IgmcWQ-Uu1dng-EuCZ9dJiJaI
http://www.sarantoskargakos.gr/content/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%BE%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BA-%CE%B1%CF%85%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CF%8C-%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AD%CF%82?page=0,1&fbclid=IwAR2PK-vGJbSSCpGM_Mzb_KMPpijhk7mtv4IgmcWQ-Uu1dng-EuCZ9dJiJaI
http://www.sarantoskargakos.gr/content/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%BE%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BA-%CE%B1%CF%85%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CF%8C-%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AD%CF%82?page=0,1&fbclid=IwAR2PK-vGJbSSCpGM_Mzb_KMPpijhk7mtv4IgmcWQ-Uu1dng-EuCZ9dJiJaI
http://www.sarantoskargakos.gr/content/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%BE%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BA-%CE%B1%CF%85%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CF%8C-%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AD%CF%82?page=0,1&fbclid=IwAR2PK-vGJbSSCpGM_Mzb_KMPpijhk7mtv4IgmcWQ-Uu1dng-EuCZ9dJiJaI
http://www.sarantoskargakos.gr/content/%CF%83%CF%85%CE%BD%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B5%CF%85%CE%BE%CE%B7-%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BA-%CE%B1%CF%85%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BD%CF%8C-%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%AD%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CE%BA%CE%B4%CF%8C%CF%84%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%86%CE%AD%CF%82?page=0,1&fbclid=IwAR2PK-vGJbSSCpGM_Mzb_KMPpijhk7mtv4IgmcWQ-Uu1dng-EuCZ9dJiJaI
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31 

Μαΐου 
1956 2 1 Ξεκίνημα         

      1 Εθνική Βιβλιοθήκη 

Κ.Γ. 
[Καλιόρης ή 
Καλεώδης 
Γιάννης]     Παρενθέσεις 

      1 

Απαίτησις των πρωτοετών να 
καταργηθή ο Ν. 3234 των δυο 

εξεταστικών περιόδων         

      1, 2 Ψυχαγωγία Β.Π.      

Ελεύθερα 
Θέματα 

      1, 2 Ζητήματα       Ζητήματα 

      1, 2 Αποικισμός - Αυτοδιάθεσις 

Β.Τ. 
[Τσάνης 
Βασίλης]     

Το πνεύμα 
και η εποχή 

μας 

      1 

Ενώ οι εισαγωγικές πλησιάζουν / Οι 
απόφοιτοι Γυμνασίου. / Τι κάνουν 

κάθε χρόνο οι 15.000 νέοι που 
αφήνουν τα θρανία;         

      1 Καλλιτεχνική κίνηση         

      1, 2 

Φιλοσοφική Σχολή / Ελλείψεις και 
ατέλειες       

Το 
Πανεπιστήμιο 

      2 Μιλάμε σοβαρά       

Μιλάμε 
σοβαρά 

      2 Ματιές         

      2 Σπουδαστικοί Σύλλογοι         

      2 Υποθήκες       

Εκλεκτά 
Κείμενα 

      2 

Ο συγχρονισμός της 
Φυσικομαθηματικής         

      2 

Η τεχνική εκπαίδευση στην Ελλάδα 
/ Αι σχολαί Πάλμερ 

Χατζηνικολ
άου Σ.       

      2 Στη σχολή Καλών Τεχνών         

      2 Ειδήσεις της Ανωτάτης Εμπορικής         

      2 

Οι νέες σχολές / Η Βιομηχανική 
Σχολή και τα προβλήματα της         

      2 Προ εκατονταετίας         

      2 Άστοχη ενέργεια         

                  

2 

12-

Νοε-56 4 1 

Υποχρεώσεις / Γράμμα από ένα 
συνάδελφο. 

Α. Λ. 
[Λεντάκης 
Αντρέας]     

Ο αγώνας 
μας 

      1, 2 Μολυβένιοι στρατιώτες Β. Τ.     Το πνεύμα 
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[Τσάνης 
Βασίλης] 

και η εποχή 
μας 

      1, 4 

Η αύξησις των διδάκτρων άμεσος 
κίνδυνος υπάρξεως της μέσης και 

ανωτάτης εκπαιδεύσεως         

      1, 3 Οι πνευματικοί μας ηγέτες         

      1, 2 Ζητήματα 

Β.Τ. 
[Βασίλης 
Τσάνης]     Ζητήματα 

      1 

Οι λογοτέχνες για την απεργία των 
φοιτητών         

      1 

Υπό του σπουδαστού της Νομικής 
Σχολής Ι. Ρ. μας απεστάλη προς 

δημοσίευσιν ο κάτωθι ισολογισμός         

      2 Τα ''χιλιάρικα''       

Το 
χρονογράφημ

ά μας 

      2 

Ο φοιτητικός σύλλογος του 
Πειραιώς         

      2 Μιλάμε σοβαρά       

Μιλάμε 
σοβαρά 

      2 Μας γράφουν         

      2 [Γνωστοποίηση]         

      2 

Ανακοίνωση συλλόγου Κρητών 
Σπουδαστών         

      2, 3 

Ο σπουδαστής στις Ηνωμένες 
Πολιτείες 

Roman 

Minos       

      3 

Συνδικαλιστική κίνηση στη Νομική 
Σχολή         

      3 

Η οργάνωσις της ιατρικής 
επιβλέψεως / Νοσηρότης         

      3 Χρυσά Έπη         

      3 

Προ εκατονταετίας / 
('Πανσπουδαστική', Νοέμβριος 

1856)         

      3 

Ανωτάτη Εμπορική: Ασάφεια και 
Σύγχυση / Η κατοχύρωση των 

μαθημάτων         

      3 Η στήλη της φοιτήτριας 

Η 
συνάδελφο

ς     

Η στήλη της 
φοιτήτριας 

      4 Εθνική Φοιτητική Ένωσις Κυπρίων         

      4 Βιομηχανική Σχολή         

      4 Εθνική Φοιτητική Ένωσις Κυπρίων          

      4 

Έντονη αντίδραση στην αύξηση των 
διδάκτρων         

      4 Αι σχολαί ραδιοηλεκτρολογίας         

      4 

Διαμαρτυρία του συλλόγου Χίων 
σπουδαστών δια την αύξησιν των 

εκπαιδευτικών τελών         

      4 Τα φροντιστήρια         

      4 Ανακοίνωσις         
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      4 

Περί Αμερικανικής Λογοτεχνίας / Ο 
χαρακτήρας του Νεοέλληνα / 

Γλωσσολογική αγχίνοια       

Παραλειπόμε
να 

      4 Αλληλογραφία         

                  

3 

4-Δεκ-

56 4 1 Σταθμός         

      1, 4 

Η πολιτική ηγεσία εις το πλευρό 
των φοιτητών / Ομιλούν οι κ. κ. Ελ. 
Βενιζέλος, Στ. Αλαμάνης και Λαμπ. 

Ευταξίας         

      1 Ο Στάθης 

Ο 
Ελεύθερος 
Σκοπευτής     

Ελευθέρα 
σκοποβολή 

      1, 3 

Το Πολυτεχνείο και οι ανάγκες του 
/ Εκεί που η φοίτησις 

ακριβοπληρώνεται         

      1 Ζητήματα       Ζητήματα 

      1, 2 Ροκ - εντ - ρολ Β. Π.        

      2 Γιώργος Ρουμπάνης         

      2 Αθλητικό σημείωμα         

      2 Εκλογές στο Πολυτεχνείο         

      2 Χρίστος Νάκος       Πένθη 

      2 Το συναξάρι των αναμάρτητων         

      2 Μιλάμε σοβαρά       

Μιλάμε 
σοβαρά 

      2 

Ο Άρθουρ Μίλλερ παίζεται στο 
ερασιτεχνικό θέατρο         

      2 

Το νέον διδακτήριον του ΣΤ' Γυμν. 
Αρρένων / Η ολοκλήρωσις του 

έργου απαιτεί την συμπαράστασιν 
του κράτους Φ. Μ.       

      3 Τα συσσίτια       

Γύρω από τα 
φοιτητικά 
ζητήματα 

      3 

Πως ζει και πως σπουδάζει ένας 
φοιτητής στην Ιταλία  Korfiati S.       

      3 Γράμμα από μια συνάδελφο Ν. Π.     

Η στήλη της 
σπουδάστρια

ς 

      3 Μια πρόταση         

      3 Το Πολυτεχνείο και οι ανάγκες του         

      3 Ανακοίνωση         

      3 Οι καθηγηταί και η απεργία μας         

      4 Μια μεγάλη προσπάθεια         

      4 

Συνδικαλιστική κίνηση στη 
Βιομηχανική Σχολή         

      4 

Σχολές υπομηχανικών / Σπουδασταί 
περιορίζονται και επαγγελματίαι 

αποκλείονται         

      4 Το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης         
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      4 

Έκθεσις σχεδίων σπουδαστών του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 

στην Οκλαχόμα         

      4 Σχολή Καλών Τεχνών         

      4 Χιονοδρομική Ομάς 

Ν. Π. 
[Παπανδρέ

ου 
Νικηφόρος]        

      4 Η μικρή αλληλογραφία         

                  

4 

2-Απρ-

57 4 1 Θα νικήσουμε… Θα σπουδάσουμε…         

      1 Ευαγόρας Παληκαρίδης 

Στ. Δαμ. 
[Δαμιανάκο

ς Στάθης]     

Το πνεύμα 
και η εποχή 

μας 

      1, 4 

Να καταργηθή αμέσως και 
οριστικώς ο αντισπουδαστικός 

νόμος των δυο εξεταστικών 
περιόδων / Οι πρωτοετείς - 

δευτεροετείς αποφασισμένοι να 
συνεχίσουν την απεργία με κάθε 

θυσία / Ολόκληρος ο σπουδαστικός 
κόσμος ευρίσκεται εις το πλευρόν 

των         

      1 Ζητήματα       Ζητήματα 

      1,3 

Συνέντευξις με τον καθηγητήν του 
Τεχν. Ινστ. Μασσαχουσέτης κ. Γ. 

Χατζόπουλον         

      2 Υπουργικά Μ. Γ.     

Χρονογράφη
μα 

      2 

Ο Σολωμός και η Επτανησιακή 
ποίηση / (Αφιέρωμα στη χρονιά του 

Δ. Σολωμού) 
Αγγελόπουλ

ος Αγγ. Δ.     

Πνευματικά 
Θέματα 

      2 Μιλάμε Σοβαρά       

Μιλάμε 
Σοβαρά 

      2 Ο Μακάριος ελεύθερος         

      3 

Το εκπαιδευτικόν πρόγραμμα του 
κόμματος των Φιλελευθέρων         

      3 

Υπόμνημα των σπουδαστών της 
ΑΣΟΕΕ         

      3 Κριτικά 

Β. Β. 
[Βασίλης 

Βασιλικός]       

      4 Το επικό θέατρο 

Γκάνιος 
Μάνθος     

Φιλολογικά 
Θέματα 

      4 Εργαζόμενοι σπουδασταί 
Κακλαμάνη

ς Απ.     

Γύρω από τα 
σπουδαστικά 

ζητήματα 

      4 Μικρή Αλληλογραφία         

                  

5 

12-

Απρ-57 4 1, 2 Χωρίς περιστροφές «Π»       

      1 Είναι κάτι άνθρωποι... 
Αντ. Β. 

[Βουγιούκα     

Μακρυνοί 
αντίλαλοι 
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ς Αντώνης] 

      1, 2 

Εισάγεται στη Βουλή το νομοσχέδιο 
τροποποιήσεως του αρθρ. 5 του ν. 
3234 περί εξεταστικών περιόδων         

      1 William Faulkner 

Β. Α. Κ. 
[Βουγιούκα
ς Αντώνης 

του 
Κωνσταντίν

ου]     

Οι άνθρωποι 
του 

πνεύματος 

      1, 2 

Οι αρχαιρεσίες του συλλόγου 
σπουδαστών Βιομηχανικής Σχολής 

και τα καθήκοντα του 
νεοεκλεγέντος Δ. Σ.         

      1 Ζητήματα       Ζητήματα 

      2 

Εκεί όπου η φοίτησις 
ακριβοπληρώνεται / Η λέσχη των 
σπουδαστών του Πολυτεχνείου         

      2 Τα μπαλέτα Μωϋσέγιεφ         

      2 Κριτικά σημειώματα 

Σ. Δ. 
[Δαμιανάκο

ς Στάθης]       

      2 Μιλάμε σοβαρά       

Μιλάμε 
σοβαρά 

      3 

Το εκπαιδευτικόν πρόγραμμα του 
κόμματος των Φιλελευθέρων         

      3 

Τα φορολογικά Δικαστήρια / 
(Δίκαια άποψις γύρω από την 

ελάτωσή των) 
Αγγελόπουλ

ος Αγγ.     

Επίκαιρα 
Θέματα 

      3 Οι εργαζόμενοι σπουδασταί 
Κακλαμάνη

ς Απ.     

Γύρω από τα 
σπουδαστικά 

ζητήματα 

      3 Μικρή αλληλογραφία         

      4 Ειδησεογραφικόν δεκαπενθήμερο       

Ειδησεογραφ
ικόν 

δεκαπενθήμε
ρο 

                  

6 

1-Μαϊ-
57 4 1, 4 

Ο εθνάρχης Μακάριος ομιλεί προς 
την Πανσπουδαστική 

Τσάνης Β., 
Βουγιούκας 

Α.       

      1 Η Δικαιοσύνη μίλησε… 

Αργέστης 
Νίκος     

Σπουδαστικοί 
Αντίλαλοι 

      1, 2 

Η Πρωτομαγιά και η σημασία της 
για τους νέους 

Σ. Δ. 
[Δαμιανάκο

ς Στάθης]     

Το πνεύμα 
και η εποχή 

μας 

      1 

Ο Βασιλεύς επίτιμος διδάκτωρ της 
Ανωτάτης Εμπορικής         

      1, 2 Ζητήματα       Ζητήματα 

      2 

Άνοιξη-Ειρήνη στη Νεοελληνική 
Λογοτεχνία 

Γκάνιος 
Μάνθος     

Φιλολογικά 
Θέματα 

      2 Ψαλιδιά στην πλάτη Νικ. Μαξ.     Κοσμικότητες 

      2 Μιλάμε σοβαρά       

Μιλάμε 
σοβαρά 
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      3 

Το κόμμα των Προοδευτικών δια το 
θέμα της ελληνικής παιδείας         

      3 Η κίνησις των συλλόγων         

      3 

Στέγασις / Ασκληπιού 33: 
Ενοικιάζονται "κιβώτια" δια 

φοιτητάς       

Γύρω από τα 
σπουδαστικά 

ζητήματα. 
      3 Κωνσταντίνος Λούρος       Πένθη 

      4 Ειδησεογραφικόν δεκαπενθήμερο       

Ειδησεογραφ
ικόν 

δεκαπενθήμε
ρο 

      4 Μικρή αλληλογραφία         

                  

7 

22-

Μαϊ-57 4 1 Ε. Σ. Α. Σ.         

      1 Ήγουν, τουτέστιν, δηλαδή 

Αργέστης 
Νίκος     

Σπουδαστικοί 
Αντίλαλοι 

      1 

Οι φοιτηταί όλου του κόσμου 
αγωνίζονται για την κατάπαυση 

των πυρηνικών δοκιμών         

      1 

Νέαι Πανεπιστημ. Αρχαί / Εκλογή 
Πρυτάνεως         

      1, 2 Η μέση εκπαίδευση εν διωγμώ         

      1 

Συγκρούσεις φοιτητών και 
αστυνομίας στο Παρίσι         

      1 Θάνατος καθηγητού         

      1 Ζητήματα       Ζητήματα 

      1, 2 Το μήνυμα των καιρών μας       

Το πνεύμα 
και η εποχή 

μας 

      2 Μικρή Αλληλογραφία         

      2 

Ο Μαΐος στις παραδόσεις του λαού 
μας 

Αργέστης 
Νίκος       

      2 

Η αύξηση, οι δυο περίοδοι κι' ο 
κούκος Μεθόδιος     

Για γέλια ή 
για δάκρυα 

      2 Μικρές Αγγελίες         

      2 Εκδρομή εις Ρόδον         

      3 Αίγυπτος       

Η παιδεία σε 
όλο τον 
κόσμο 

      3 

Ένωση Σπουδαστών Ανωτάτων 
Σχολών - Αθήναι       

Η κίνηση των 
συλλόγων 

      3 Πανεπιστημιακή Λέσχη       

Γύρω από τα 
σπουδαστικά 

ζητήματα 

      3 

Πρόσκλησις για το φεστιβάλ 
νεολαίας         

      4 Ειδησεογραφικόν δεκαπενθήμερο       

Ειδησεογραφ
ικόν 

δεκαπενθήμε
ρο 
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8 

Παρασ
κευή 

29 

Νοέμβ
ρίου 
1957 4 1, 4 

Ήρχισεν εις Αθήνας το  Α'. 
Πανελλήνιον Συνέδριον των 

Φοιτητών - Σπουδαστών / Με 
ομόθυμον συμμετοχή ολόκληρου 

του Σπουδαστικού Κόσμου / 
Ιστορικός σταθμός εις τα φοιτητικά 

χρονικά της χώρας μας.         

      1 

Αι αποφάσεις του 7ου Διεθνούς 
Φοιτητικού Συνεδρίου δια την 
Κυπριακήν Εκπαίδευσιν / Το 

Συνέδριον αλληλέγγυον με τους 
Κύπριους σπουδαστάς.         

      1, 2 Προοπτικές 

Στ. Δαμ. 
[Δαμιανάκο

ς Στάθης]     

Αντί 
χρονογραφήμ

ατος 

      1, 2 Ζητήματα       Ζητήματα 

      1, 3 

Αποκλειστική συνέντευξις με τον 
παραιτηθέντα πρόεδρον της Δ. Ε. Σ. 

Π. Α. κ. Κακλαμάνην         

      2 

Αι διαλέξεις της φοιτητικής 
εβδομάδος         

      2 

Η έκθεση των σπουδαστών της 
Ανωτ. Σχολής Καλών Τεχνών 

Ο 
Φιλότεχνος       

      2 

Ανοικτή Επιστολή προς την 
Προπαρασκευαστικήν Επιτροπήν 

Φοιτητικής Εβδομάδος και 
Συνεδρίου         

      2  Η εκλογήτ ου "Μίστερ Ελλάς"       Γελοιότητες 

      2 Η Δ. Ε. Σ. Π. Α. νομιμοποιείται         

      2 Εκπτώσεις δια τους φοιτητάς 

Αργέστης 
Νίκος       

      2 

Το διδασκαλείον ξεν. Γλωσσών της 
Πανεπιστημιακής λέσχης         

      2 Συνέλευσις κρητών σπουδαστών         

      2 Πρωτάθλημα αθλοπαιδιών         

      2 Αι μαθηταί τεχνικών σχολών         

      2 Ο εθνικός σύλλογος Παντείου         

      3 

Επανίδρυσις και Μετονομασία 
Σχολών του Πανεπιστημίου Αθηνών 

/ Ιδρύονται έδραι Πυρηνικής και 
Ηλεκτρονικής Φυσικής         

      3 

Η τεχνική εκπαίδευση στην Ελλάδα 
/ (Διπλάρειος Σχολή Ελληνικής 

Βιοτεχνικής Εταιρείας) 

Χατζηνικολ
άου 

Στυλιανός       

      3 Τα συγγράμματα         

      3 Αθλιότητες         

      4 Ειδησεογραφικόν δεκαπενθήμερο       

Ειδησεογραφ
ικόν 

δεκαπενθήμε
ρο 

                  

9 

Δευτέρ
α 20 4 1 

Δηλώσεις των  συλληφθέντων 
Κυπρίων φοιτητών προς τον         
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Ιανουα
ρίου 
1957 

σπουδαστ. κόσμον  

      1 

Λόγος παραινετικός προς τους 
πρωτοετείς μη εκφωνηθείς εις την 

ορκωμοσίαν τους       

Για γέλια ή 
για δάκρυα 

      1, 3 

Μετά επτάμηνον εργασίαν η ειδική 
επιτροπή προς ανόρθωσιν της 

παιδείας εκθέτει τας προτάσεις της 
/ Ανάγκη ριζικής αναδιοργανώσεως 

της εκπαιδεύσεως         

      1, 2 Ζητήματα       Ζητήματα 

      1, 3 

Ένα ζήτημα που αναστάτωσε τον 
σπουδαστικόν κόσμον  

Τσάνης 
Βασίλης       

      1, 2 

Μια πανβαλκανική επέτειος / Ο 
Ρήγας Βελεστινλής και η Βαλκανική 

Ενότητα. 200 χρόνια από τη 
γέννηση του.         

      2 Φοιτητικοί αντίλαλοι 
Οι 

αντίλαλοι       

      2 Μιλάμε σοβαρά       

Μιλάμε 
σοβαρά 

      2 

Βραβείον Λογοτεχνίας εις 
καθηγητήν         

      2 Αναχωρήσεις καθηγητών         

      2 Γνωρίζετε ότι…         

      2 

Το χορευτικόν τεΐον του φοιτητικού 
συλλόγου Πειραιώς         

      2 Επιστολαί         

      3 

Μορφωτικός Όμιλος Νέων / Ένας 
σύλλογος με μεγάλας προοπτικάς.         

      3 

Διάλεξις του καθηγητού κ. 
Παπαχατζή         

      4 Ειδησεογραφικόν δεκαπενθήμερο       

Ειδησεογραφ
ικόν 

δεκαπενθήμε
ρο 

                  

10 

Σάββατ
ο 15 

Φεβρο
υαρίου 

1958 4 1, 2 

Δυο μήνες μετά το συνέδριο / 
Ελησμονήθησαν αι αποφάσεις του 

συνεδρίου; Ευθύνες δια να μη 
προωθήσωσιν των ζητημάτων.         

      1, 3 

Οι φοιτηταί εις τας κάλπας. 
'Εντονος η εκλογική κίνησις εις το 

Πανεπιστήμιον και ανωτάτας 
σχολάς         

      1, 3, 4 

 Τι συμβαίνει εις το Πολυτεχνείον; 
Η Φυσική έπαψε να διδάσκεται εις 

το Πολυτεχνείον         

      1, 2 Ζητήματα       Ζητήματα 

      1 

Παγκόσμιος φοιτητική 
κινητοποίησις δια τα ατομικά όπλα         

      2 Συναυλία της ορχήστρας          
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Πανεπιστημίου Αθηνών 

      2 Ο γόης 

Στ. Δαμ. 
[Δαμιανάκο

ς Στάθης]     

Φοιτητικοί 
τύποι 

      2 Μιλάμε σοβαρά         

      2 Διάλεξις         

      2 Εκδρομές         

      2 Η μικρή αλληλογραφία μας         

      3 

Επιστολαί προς την 
''Πανσπουδαστική''         

      3 

Μια πρωτότυπος έρευνα / Τα ξένα 
σχολεία εις την Ελλάδα. 

Ελληνοαμερικανικόν 
επιμορφωτικόν ινστιτούτο 

Δαμαστάς 
Κλ.       

      4 Κίνησις συλλόγων       

Κίνησις 
συλλόγων 

      4 Ελεύθεροι οι Κύπριοι φοιτηταί         

      4 

Στατιστική υπηρεσία εις την 
Πάντειον         

      4 

Έλληνες φοιτητές ιατρικής εις 
Πολωνίαν         

      4 Ομηρική εορτή         

      4 Εκδόσεις         

      4 

Έπαινος εις την Ανωτάτην 
Βιομηχανικήν         

                  

11 

Τετάρτ
η 5 

Μαρτί
ου 

1958 4 1, 2 

Η σχολή τραπεζιτικών υπαλλήλων / 
Η Ανωτάτη Εμπορική απαντά στον 

κ. Ζολώτα         

      1,3, 4 

Συνεχίζεται και λήγει τας ημέρας 
αυτάς η εκλογική κίνησις / Αι 

εκλογαί εις τας ανωτάτας σχολάς         

      1 

Ψήφισμα του φοιτητικού συλλόγου 
Πειραιώς δια τας ατομικάς βάσεις 

εις Ελλάδα         

      1, 2 Ζητήματα       Ζητήματα 

      1, 3 Εκεχειρία ή Προδοσία;       

Αντί 
Επιφυλλίδος 

      2 

Ένα υγιές και δραστήριον 
σωματείον / Ο φοιτητικός σύλλογος 

Νίκαιας         

      2 Δεν είχαμε υποψιαστεί 
Αντωνάτος 

Νίκος     

Φοιτητικοί 
στίχοι 

      2 

Η συναυλία της Παν)μιακης 
ορχήστρας       

Μουσική 
κίνηση 

      2 

Η νέα οργάνωσις του Φ. Σ. 
Πειραιώς / Ο φοιτητικός σύλλογος 

Πειραιώς         

      2 Μιλάμε σοβαρά         

      3 Κίνησις συλλόγων       Κίνησις 
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συλλόγων 

      3 Η Ο. Τ. Σ. Σ. Ε.         

      4 Ειδησεογραφικόν δεκαπενθήμερο       

Ειδησεογραφ
ικόν 

δεκαπενθήμε
ρο 

                  

12 

Τετάρτ
η 19 

Μαρτί
ου 

1958 4 1 Μετά τας εκλογάς         

      1, 3 

Έντονα διαβήματα της Δ. Ε. Σ. Π. Α. 
προς τους αρμοδίους / Αγωνία 

κατέχει τον φοιτητικόν κόσμον δια 
την μη εισέτι επίλυσιν φλεγόντων 

ζητημάτων.         

      1, 2 Ζητήματα       Ζητήματα 

      1, 4 

Προβλήματα του Πολυτεχνείου / Αι 
ελλείψεις της σχολής χημικών 

μηχανικών         

      1 

Ο σύλλογος των εργαζομένων 
φοιτητών κατά των βάσεων         

      2 

Παγκόσμιος σταυροφορία δια την 
διάσωσιν της / Η ελληνική 

κινητοποίησις δια την αλγερινήν 
πατριωτίδα         

      2 

Τάσου Ζερβού: "Πορεία των 
ίσκιων" 1956       

Κριτική 
φοιτητικού 

βιβλίου 

      2 Μιλάμε σοβαρά         

      2 Δυο πρώτα λόγια 

Πυργιώτης 
Στρ.     

Φιλικές 
κουβέντες 

      2 Λογοτεχνικός Όμιλος Φοιτητών         

      2 Φοιτητικές εκδόσεις         

      3 

Έντονος η κίνησις του τεχνικού 
σπουδαστικού κόσμου       

Η στήλη του 
τεχνίτη 

      3 Κίνησις συλλόγων       

Κίνησις 
συλλόγων 

      3 

Επιστολαί προς την 
"Πανσπουδαστικήν"         

      4 Διάλεξις φοιτ. συλλόγου Πειραιώς         

      4 

Παρουσία δικαστικού κλητήρος / Εν 
μέσω θλιβερών επεισοδίων και 

ταραχών ανεβλήθησαν αι εκλογαί 
εις την Ανωτατην Εμπορικήν         

      4 Ο κ. Μαρκεζίνης δια την παιδείαν         

      4 Η νέα σύνθεσις της Δ. Ε. Σ. Π. Α.         

      4 Διευκρίνησις         

      4 Διαμαρτυρία του συλλόγου ΠΑΣΠΕ         

      4 Διαλέξεις         

      4 Έκθεσις Σολωμού εις τον Πειραιά         
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      4 Σφυγμομετρήσεις των σπουδαστών         

                  

13 

Τρίτη 6 
Μαΐου 
1958 4 1, 3 

Κατά πρόσφατον σφυγμομέτρησιν 
μεταξύ των φοιτητών της Παντείου 
/ Ειρήνη και κοινωνική δικαιοσύνη 

τα ιδανικά της συγχρόνου 
ελληνικής νεολαίας / Νάσερ και 

Μακάριος οι άνδρες που 
θαυμάζονται περισσότερο          

      1 Γιορτή 

Πυργιώτης 
Στρατής     

Φιλικές 
κουβέντες 

      1, 4 

Η αυθαίρετος άρσις του νόμου περί 
ατελειών / Δεινόν πλήγμα κατά του 
αγρίως εμπαιζομένου φοιτητικού 

κόσμου         

      1, 2 Ζητήματα       Ζητήματα 

      1, 2 

Κατόπιν επιμόνων προσπαθειών 
ιδρύθηκε σύλλογος σπουδαστών 
Πολυτεχνείου υπό την επωνυμίαν 

Σ.Σ.Ε.Μ.Π.         

      1, 3 Η συνείδησις της εποχής μας 

Β. Μ. 
[Μαντέλης 
Βασίλης]     

Ελεύθερα 
θέματα 

      2 Πνευματική - Καλλιτεχνική Κίνησι         

      2 Δημοσθένης Βουτυράς Ν. Χ.     

Φιλολογικά 
σημειώματα 

      2 Μιλάμε σοβαρά         

      2 

Γιώργου Δανιήλ: "Κύκλος" 
Ποιήματα - 1957 

Στ. Δαμ 
[Δαμιανάκο

ς Στάθης]     

Το Φοιτητικό 
βιβλίο 

      2 Εκδόσεις         

      2 Ηλιοτρόπια 

Βογιατζόγλ
ου Βάσος     

Φοιτητικοί 
στίχοι 

      3 

Το επίμαχον θέμα της σχολή 
Τραπεζητικών Υπαλλήλων / Η 

Πάντειος απαντά εις τον κ. Ζολώτα. 
Πολυχρονίδ

ης Νίκος       

      3 

Οι διπλωματούχοι της ΑΣΟΕΕ 
διαμαρτύρονται δια την 

εγκατάλειψιν των Ελλήνων 
επιστημόνων 

Ν. Π. 
[Παπανδρέ

ου 
Νικηφόρος]       

      3 

Επιστολαί προς την 
"Πανσπουδαστική"         

      4 Ειδησεογραφικόν δεκαπενθήμερον       

Ειδησεογραφ
ικόν 

δεκαπενθήμε
ρον 

                  

14 

Τετάρτ
η 26 

Νοεμβ
ρίου 
1958 4 1 

Ενώ η οφειλή του κράτους προς το 
Πανεπιστήμιον αυξάνη ουδεμία 

πρόοδος  εσημειώθη εις το ζήτημα 
των ατελειών         

      1, 3 

Βαρυσήμαντον γεγονός εις τα 
χρόνια της σχολής. Η φοιτητική         
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εβδομάς και το συνέδριον των 
σπουδαστών της Παντείου 

Ανωτάτης Σχολής Πολιτικών 
Επιστημών / Το πρόγραμμα της 
εβδομάδος και τα θέματα του 

συνεδρίου 

      1, 3, 4 

Η μόνη εκδήλωσις πρόνοιας /  
Ανύπαρκτον κι εφέτος το 

φοιτητικόν συσσίτιον         

      1, 2 Ζητήματα       Ζητήματα 

      1 

Θα καταργηθούν αι εισητήριοι 
εξετάσεις εις τας Ανωτ. Σχολάς;         

      1, 3 

Επιστολή των Κυπρίων μαθητών 
προς την σπουδάζουσα νεολαία της 

ελευθέρας πατρίδος         

      1 

Η κατοχύρωσις του πτυχίου της 
Ανωτ. Εμπορικής         

      1, 2 

Ο αγώνας των Κυπρίων και το χρέος 
των φοιτητών Α. Χ.       

      2 Γράμμα στον κ. Υπουργό 

Πυργιώτης 
Στρατής     

Το 
χρονογράφημ

α μας 

      2 Για μια πνευματική αναδημιουργία Γε. Α.     

Εκπολιτιστικά 
και 

μορφωτικά 
θέματα 

      2 Η ρίζα του κακού 

Κωνσταντό
πουλος Αντ. 

Π.     

Φοιτητική 
γνώμη 

      2 Τους νικημένους μην τους παρατάς 

Ασημακόπο
υλος Τάσος     

Φοιτητικός 
στίχος 

      3 

Απαρχή εξυγιάνσεως του 
φοιτητικού συνδικαλισμού / Αι 

προτάσεις και το νέον σχέδιον των 
εργασιών της Δ. Ε. Σ. Π. Α.         

      3 Κίνησις συλλόγων       

Κίνησις 
συλλόγων 

      4 

Κατόπιν αποφάσεως της ΔΕΣΠΑ και 
των συλλόγων των ανωτάτων 

σχολών σήμερον την 12η μεσηβρ. 
διοργανώνεται μεγαλειώδης 

παμφοιτητικόν συλλαλητήριον 
διαμαρτυρίας εις τα προπύλαια του 

Πανεπιστημίου         

      4 

Η πρώτη γενική συνέλευσις του Σ. 
Σ. Ε. Μ. Π.         

      4 

Συνεστήθη επιτροπή δια τα 
Πανεπιστημιακά συγγράμματα         

      4 

Η Ανωτέρα Βιομηχανική σχολή 
μετωνομάσθη εις Ανωτάτην         

      4 Σύντομες ειδήσεις         

      4 Διάλεξις         

      4 Τι δεικνύουν τα αποτελέσματα         

      4 

Απεργία φοιτητών και καθηγητών 
εις την Γαλλίαν         
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      4 Αιμοδοσία φοιτητών         

      4 Δημαγωγικαί δηλώσεις         

      4 Οι φοιτηταί του εξωτερικού         

      4 Επισκέψεις ξένων φοιτητών         

      4 

Οι Κρήτες φοιτητές τιμούν τον Ν. 
Καζαντζάκη         

                  

15 

Πέμπτ
η 17 

Δεκεμβ
ρίου 
1958 4 1 

Μετά την επιβεβαίωσιν των 
πληροφοριών της 

"Πανσπουδαστικής" ανάστατος ο 
φοιτητικός κόσμος από την νέαν  

'αναστολήν' των ατελειών του 
Πανεπιστημίου         

      1 Αι ατέλειαι         

      1, 3 

Έληξαν αι εργασίαι του Α' 
Φοιτητικού Συνεδρίου της Π. Α. Σ. 
Π. Ε. / Την δημιουργίαν Δ' έτους 

υπό μορφήν τμημάτων εξειδίκευσις 
απεφάσισεν όπως ζητήση το 

συνέδριον της  Παντείου / 
Διχογνωμίαι όσον αφορά το 

υποχρεωτικόν ή μη των τμημάτων         

      1, 2 Ζητήματα       Ζητήματα 

      1, 3 

Το μέγα θέμα εις την δημοσιότητα / 

Αντιφατικαί αι απόψεις 
πανεπιστημίου και υπουργού 
παιδείας δια τας κενάς έδρας         

      1, 3 

Ποια η κατάστασις μετά την 
μετωνομασίαν εις Ανωτάτην / Η 

Ανωτάτη Βιομηχανική και τα 
προβλήματα της         

      1 

Στασιμότης εις το ζήτημα των 
συγγραμμάτων         

      2 Το "κατηγορώ" του Θεοδωράκη 

Πυργιώτης 
Στρατής     

Το 
χρονογράφημ

α μας 

      2 Για μια πνευματική αναδημιουργία Γε. Α.     

Εκπολιτιστικά 
και 

μορφωτικά 
θέματα 

      2 

Η φοιτητική εβδομάς του Παντείου 
και το μουσικοφιλολογικό 

απογευματινό         

      2 

Καθίσταται ολονεν εντονωτέρα η 
ανάκη συντονισμού των 

προσπαθειών  δια το συσσίτιον         

      2 

Εκπτώσεις εις τας ακτοπλοϊκάς 
συγκοινωνίας δια τους επτανησίους 

σπουδαστάς         

      2 Σύντομες ειδήσεις         

      2 Η έκθεσις ζωγραφικής της ΠΕΝ         

      2 Εκδόσεις         

      2 Γνωστοποίησις         
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      2 

Πρωτάθλημα μπάσκετ και βόλεϋ 
των σχολών του Πολυτεχνείου         

      3 Κίνησις συλλόγων         

      3 

 Τα ζητήματα που απασχολούν τους 
φοιτητάς Γαλλίας       

Ξένη 
φοιτητική 

κίνησις 

      3 

Επιστολαί προς την 
"Πανσπουδαστικήν"         

      3 

Η γενική συνέλευσις του 
φοιτητικού συλλόγου Πειραιώς         

      4 

Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού 
για το κτίριο της Πανεπιστημ. 

Λέσχης         

      4 

Το Πανεπιστήμιον, το Πολυτεχνείον 
και η Πάντειος εναντίον της 

καταργήσεως των εισαγωγικών 
εξετάσεων         

      4 

Το συνέδριον της 
Αφρικανοασιατικής νεολαίας         

      4 

Αι υποτροφίαι του Υπουργείου 
Εργασίας εις εργαζομένους 

σπουδαστάς         

      4 Η εορτή των Αρκάδων φοιτητών         

      4 

Κατόπιν επιπόνων προεργασιών η 
πρώτη γενική συνέλευσις του 

συλλόγου Επτανησίων σπουδαστών         

      4 

Κατηρτίσθη εις σώμα το 
συμβούλιον του Σ. Σ. Ε. Μ. Π.         

      4 

Η διαμαρτυρία του συλλόγου 
σπουδαστών Ανωτ. Εμπορικής δια 
την επίθεσιν εναντίον του πρυταν. 

Κ. Καλλιτσουνάκη.         

      4 

Αι εργασίαι του 9ου Διεθνούς 
Φοιτητικού Σεμιναρίου εις Αθήνας.         

      4 

Μετά την απεργίαν δια τας 
ατέλειας παραμένει εισέτι 

ανικανοποίητος η απάιτησις του 
Παν)μιου έναντι του κράτους         

      4 

Οι σπουδασταί σχολών 
Υπομηχανικών         

      4 Διάλεξις του Φ. Σ. Πειραιώς         

      4 Ειδήσεις και σχόλια         

      4 

Εκδηλώσεις του συλλόγου 
σπουδαστών Άρτης         

                  

16 

Παρασ
κευή 

13 

Φεβρο
υαρίου 

1959 4 1, 3 

Ενώ χιλιάδες συνάδελφοι 
υποσιτίζονται δεν εχορηγήθησαν 

εισέτι τα ποσά δια το συσσίτιο των 
απόρων φοιτητών - σπουδαστών         

      1 Αφετηρία         

      1,3 

Με την πείραν ενός έτους αγώνων 
και την διάψευσιν πολλών ελπίδων         
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οι φοιτηταί εκλέγουν τους νέους 
αντιπρσώπους των 

      1, 3 

Μετά την έντονον προβολήν των 
υπό του συλλόγου σπουδαστών 
ποια τα ζωτικά προβλήματα των 
σπουδαστών της Α. Σ. Ο. & Ε. Ε.          

      1 

Ενώ παρήλθεν τρίμηνον περίπου ο 
Υπ)γος Παιδείας δεν απήντησεν 

ακόμη εις τας απόψεις της μικτής 
επιτροπής δια τα συγγράμματα         

      1, 3 

Το εκπαιδευτικό μας πρόβλημα και 
οι νέοι 

Γιαπαλής 
Αριστείδης 

Κ.     

Ελεύθερες 
γνώμες 

      1, 2 Ζητήματα       Ζητήματα 

      2 Οι μαυρισθένετες 

Στολιώτης 
Χρίστος     

Το 
χρονογράφημ

α μας 

      2 

Μια αξιέπαινη πρωτοβουλία / Η 
φοιτητική σκηνή Αθηνών         

      2, 3 

Ντανίλο Ντόλτσι / Ο Γκάντι της 
Σικελίας.         

      3 

Η ζωή των Ελλήνων σπουδαστών 
στο Graz. Ι. - Τα οικονομικά τους 

προβλήματα         

      3 

Αι αποφάσεις του πρώτου φοιτ. 
Συενδρίου της ΠΑΣΠΕ         

      3 Η Ο. Τ. Σ. Σ. Ε.          

      4 

Επίσκεψις φοιτητών εις την 
"Πειραϊκήν Πατραϊκήν"         

      4 

Ο Σύλλογος Αιτωλοακαρνανών 
Σπουδαστών         

      4 Η νέα διοίκησις της Ε. Φ. Ε. Κ.         

      4 Οι Τρικαλινοί σπουδασταί         

      4 Τα νέα μέτρα δια την παιδείαν         

      4 

Ούτε δραχμή δεν εδόθη δια το 
συσσίτιον απόρων εις τας Ανωτ. 

Σχολάς         

      4 

Αι αρχαιρεσίαι εις τον 
Πανηπειρωτικόν Φοιτητικόν 

Σύλλογον         

      4 Αναγνώρισις Φοιτητικού Συλλόγου         

      4 

Ιδρύεται τοπικός σπουδ)κος 
σύλλογος Άργους         

      4 

Αμοιβαί αι ανταλλαγαί Ελλήνων και 
Γιουγκοσλάβων σπουδαστών         

      4 

Ο φοιτητικός διαγωνισμός του 
Συλλ. Ευρυτανών σπουδαστών         

      4 

Ο φοιτητικός διαγωνισμός των 
πρ)των του Φυσικού τμήματος         

      4 

Υποτυπώδης είναι η διδασκαλία εις 
την φιλοσοφικήν σχολήν         

      4 

Οι θησαυροί του Πανεπιστημίου 
του Καίμπριτζ         

      4 Οι φοιτηταί Νίκαιας         
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      4 

Παραφορτωμένο είναι το 
πρόγραμμα διδασκαλίας εις το 

Πολυτεχνείον         

      4 

Το Πανεπιστήμιον Αθηνών δια τον 
Κωστή Παλαμά         

      4 

Η Δευτέρα έκθεσις φοιτητικών 
φωτογραφιών         

      4 Προβολαί δια τους φοιτητάς         

      4 Η νέα διοίκησις της Δ. Ε. Σ. Π. Α.         

      4 Διάλεξις του καθ. Κ. Σβαμπ         

                  

17 

Δευτέρ
α 9 

Μαρτί
ου  

1959 4 1, 4 

Ενώ αι αγγλικαί και τούρκικαι 
λόγχαι αποκλείουν δια παντώς την 

ένωσιν σύμπας ο φοιτητικός 
κόσμος καταδικάζει τας 

επαίσχυντους συμφωνίας Ζυρίχης - 
Λονδίνου         

      1, 3 

Μετά την επίσημον 
συνδικαλιστικήν των οργάνωσιν 
περίοδος αγωνιστικής προβολής 

των ζωτικών προβλημάτων 
ανοίγεται δια τους σπουδαστάς του 

Πολυτεχνείου         

      1 Τα συγγράμματα         

      1 

Όπως ανήγγηλεν ο κοσμήτωρ κ. 
Παπαϊωάννου αυξάνονται τα 

κέντρα εκπαιδεύσεως της Βιομηχ. 
Σχολής         

      1, 2 Ζητήματα       Ζητήματα 

      1 

Οι σπουδασταό της ραδιοτεχνικής 
ζητούν να αναγνωρισθή η σχολή 

των ως ανωτέρα         

      1, 3 

Τα αποτελέσματα της 
"Μακαριότητος" των 

συνδικαλιστών μας /  Υπό χειρίστας 
συνθήκας θα δοθή κι εφέτος το 

συσσίτιον των απόρων         

      2 Απορίες 

Στ. 
[Δαμιανάκο

ς Στάθης]     

Το 
χρονογράφημ

α μας 

      2 

Συμβολή εις τον εορτασμόν του 
έτους Παλαμά / Η διοργάνωσις του 
Α' ετήσιου φοιτητικού Διαγωνισμού 
Ποιήσεως της "Πανσπουδαστικής"         

      2 

100 χρόνια από την γέννηση του / Ο 
Παλαμάς, η εποχή μας και εμείς         

      2 

Η εορτή των φοιτητών της 
Φιλοσοφικής για τον Παλαμά / 

Κακή οργάνωση και φαιδρά 
εκτέλεση         

      2 

Το εκπαιδευτικόν μας πρόβλημα 
και οι νέοι 

Γιαπάλης 
Αριστείδης 

Κ.     

Ελεύθερες 
γνώμες 

      3 Μια ομοσπονδία με μεγάλας         
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προοπτικάς / Η δράσις της Ο. Τ.Σ. Σ. 
Ε. 

      3 

Μια αφανής αλλά αξιόλογη 
προσπάθεια / Αι φοιτητικαί ομάδες 

κοινωνιολόγων ερευνών εις την 
Πάντειον και Ανωτάτην Εμπορικήν 

Σχολήν         

      3 

Αι αποφάσεις του πρώτου φοιτ. 
συνεδρίου της ΠΑΣΠΕ         

      4 

Κατόπιν εντόνων ενεργειών 
επετεύχθη η συμμετοχή των 

φοιτητών της Π. Α. Σ. Π. Ε. εις τας 
εξετάσεις τραπεζών Ελλάδος - 

Εμπορικής         

      4 

Ετελείωσαν αι εκλογαί εις την 
ιατρικήν σχολήν         

      4 

Σημαντικήν διάλεξιν οργάνωσεν ο 
σύλλογος Αιτωλοακαρνανών 

σπ)στων         

      4 

Η νέα διοίκησις των Καρδιτσωτών 
φοιτητών         

      4 

Ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός 
οίκου και λέσχης φοιτητών 

Θεσσαλονίκης         

      4 

Επιδιώκεται υπό των Επτανησίων 
σπουδαστών η μετακομιδή των 

οστών του Κάλβου         

      4 

Από τας εκδηλώσεις του φοιτητικού 
συλλόγου Νίκαιας         

      4 

Τα νέα μέλη του Δ. Σ. Χίων 
φοιτητών         

      4 

Αι εσκεμμέναι ανωμαλίαι εις τον 
"Πλάτωνα" αφήνουν άλυτα τα 

προβλήματα της σχολής         

      4 

Ο χορός της σχολής Χημικών - 
Μηχανικών         

      4 

Η εκπολιτιστική δραστηριότης του 
συλλ. Ηλείων σπουδαστών         

      4 

Με υπομνήματα προς το συμβ. των 
καθηγητών οι τριτοετείς φοιτηταί 
του Φυσικού τμήματος Φυσ)κης 

Σχολής ζητούν την ελάφρυνση του 
προγράμματος των         

                  

18 

Σάββατ
ον 28 
Μαρτί

ου 
1959 4 1, 3 

Με πρωτοβουλίαν της Δ. Ε. Σ. Π. Α. 
και την συγκατάθεσιν των συλόγων 

συγκαλείται το δεύτερον 
παμφοιτητικόν συνέδριον         

      1, 3 

Κατόπιν των τελευταίων θλιβερών 
επεισοδίων ανάστατοι οι φοιτηταί 

της Α. Σ. Ο. Ε. Ε. δια το κλείσιμο των 
γραφείων του συλλόγου των         

      1, 2 Ζητήματα       Ζητήματα 

      1, 3 Το Β' Πανσπουδαστικό Συνέδριο         



136 

 

      1 

Μετά τας θορυβώδεις συνελεύσεις 
απεκατεστάθη η ενότης των 

σπουδαστών της ραδιοτεχνικής         

      1, 3 

Μετά τας προσφάτους υποσχέσεις 
θα πληρωθούν αι κεναί έδραι του 

Πολυτεχνείου;         

      1 Η κίνησις εις την Βιομηχανικήν         

      1, 3 

Μια μακρυνή σχολή / Τα 
προβλήματα των σπουδαστών της 

Ανωτάτης Γεωπονικής Σχολής         

      2 

Μια μικρή επισκόπησις για τους 
φίλους της τέχνης         

      2 

Συμβολή εις το έτος Παλαμά / Ο 
πρώτος ετήσιος φοιτητικός 
διαγωνισμός ποιήσεως της 

εφημερίδος "Πανσπουδαστική"         

      2 Φοιτητικός Αθλητισμός         

      2 Τα ιδανικά μιας εποχής 

Αλεξιάδης 
Γιάννης     

Το 
χρονογράφημ

α μας 

      3 

Ανεπαρκή κρίνονται τα νέα μέτρα 
δια την ανωτ. παιδείαν. 
Παραβλέπονται βασικά 

προβλήματα.         

      3 Γνωστοποίησις         

      3 

Επιστολαί προς την 
"Πανσπουδαστικήν"         

      3 

Οι σπουδασταί του Πολυτεχνείου 
διαμαρτύρονται δια την κακήν 

σίτισιν των         

      4 Εκδιώκονται Ηπειρώται φοιτηταί         

      4 

Η Δ. Ε. Σ. Π. Α. αναλαμβάνει 
έντονον αγώνα δια την 

κατοχύρωσιν των μαθημάτων         

      4 Οι Αρκάδες φοιτηταί         

      4 

Η Ο. Τ. Σ. Σ. Ε. προγραμματίζει 
ανακίνησιν πολλών φοιτητικών 

αιτημάτων         

      4 

Μετά τας εκλογάς /  Οι σκοποί του 
νέοι Δ. Σ. της Θέμιδος / Η σύνθεσις 

του - Το πρόγραμμα         

      4 

Εξ αφορμής του Ν. 3376)58 / 
Διαφωνούν οι πτυχιούχοι της Βιομ. 

Σχολής         

      4 

Αι φυλετικαί διαφοραί εις την 
μόρφωσιν εξεγείρουν τους 

καθηγητάς.         

      4 Οι φοιτηταί τιμούν τον Διγενή         

      4 

Από τη δράσιν του συλλόγου των 
Επτανησίων σπουδαστών         

      4 

Η νέα διοίκησις των Ευρυτανών 
σπουδαστών         

      4 

Η προώθησις των αποφάσεων του 
συνεδρίου της Π. Α. Σ. Π. Ε.         
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      4 Νέον Δ. Σ. του Φ. Σ. Νίκαιας         

      4 Νέος Καθηγητής         

      4 

Η εκλογική κίνησις εις την Π. Α. Σ. Π. 
Ε.         

      4 

Συνεχίζονται αι διαλέξεις δια τους 
φοιτητάς Φυσ)κης         

      4 

Το προεδρείον του συλλόγου 
φοιτητών Φυσικομαθηματικής         

                  

19 

Τρίτη 
21 

Απριλί
ου 

1959 4 1, 3, 4 

Ήρχισε τας εργασίας του το 
δεύτερον πανσπουδαστικόν 

συνέδριον προχθές εις Αθήνας         

      1 

Ενώ ο σύλλογος προχωρεί εις το 
έργο του απέτυχον αι διασπαστικαί 

προσπάθειαι εις την "Θέμιδα"         

      1 

Η απεργία των φοιτητών Α. Σ. Ο. Ε. 
Ε.         

      1, 3 

Νέα αντιφοιτητικά μέτρα 
λαμβάνονται εις την Ανωτάτην 

Γεωπονικήν         

      1, 3 

Νέα προσπάθεια δια τη λύσιν των 
προβλημάτων των  / Υπόμνημα των 

φοιτητων Φυσ)τικής προς το 
συμβούλιον των καθηγητών         

      1, 3 

Προβλήματα της Ραδιοτεχνικής 
σχολής Αθηνών         

      1 

Η μεταφορά της Βιομηχανικής εις 
τον Πειραιά         

      1, 2 Ζητήματα       Ζητήματα 

      2 Μεταξύ τυρού και αχλαδίου Πσ. Ανέστης      

Το 
χρονογράφημ

α μας 

      2 

Με πρωτοφανή ενθουσιασμόν ο 
φοιτητικός κόσμος υπεδέχθη την 
προκήρυξιν του Α' Διαγωνισμού 

Ποιήσεως της εφημερίδος         

      2 Αλληλογραφία Διαγωνισμού         

      2 Το φοιτητικόν φεστιβάλ Θεσ)νίκης         

      2 Νέος Καθηγητής         

      3 Φοιτητικός Αθλητισμός         

      3 

Μια αφανής οργάνωση. A. I. E. S. E. 
C.          

      3 Η δραστηριότης του Φ. Σ. Πειραιώς         

      3 Εκδόσεις         

      3 

Επιστολαί προς την 
''Πανσπουδαστική''         

      3 

Η προεκλογική κίνησις εις την 
ΠΑΣΠΕ         

      3 

Αντιφοιτητικά μέτρα εις τν 
Γεωπονικήν σχολήν         
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      4 

Η διάλεξις του κ. Βεζάνη για το 
Κυπριακόν         

      4 

Την ταχείαν σύγκλησιν του Β' 
Πανελληνίου 

Φοιτητικοσπουδαστικού συνεδρίου 
εζήτησεν η γενική συνέλευσις του 

συλλόγου Φυσικομαθηματικής 
σχολής ο "Αριστοτέλης"         

      4 

Αι διεξαχθείσαι προ ημερών 
αρχαιρεσίαι εις τον σπουδαστικόν 
σύλλογον Πολυτεχνείου, σταθμός 
εις την εξέλιξιν του σπουδαστικού 

συνδικαλισμού         

      4 

Άνευ θερμάνσεως και από έλλειψιν 
υλικού αδυνατεί να λειτουργήση 
δια μέγα χρονικόν διάστημα το 

ανατομείον         

      4 Δραστηριότης συλλόγων         

      4 

Εις το πρόσφατον συνέδριον της η 
ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος 

συνεζήτησε και του θέμα του 
εκσυγχρονισμού της Παιδείας         

      4 

Τα φλέγοντα ζητήματα των 
φοιτητών του Πειραιώς         

                  

20 

Δευτέρ
α 2 

Νοεμβ
ρίου 
1959 6 1, 5 

Δια την καθιέρωσιν σπουδαστικού 
εισιτηρίου ευρεία κινητοποίησις  

του φοιτητικού κόσμου         

      1, 5 Φλέγοντα προβλήματα         

      1, 5 

Αυξάνονται τα δίδακτρα κατά 45% 
εις την Βιομηχανικήν Σχολήν         

      1, 5 

Απαράδεκτοι αυθαιρεσίαι και 
ετσιθελισμοί / Παραβιάζεται ο 

κανονισμός της Ανωτάτης 
Εμπορικής         

      1, 5 Τι ζητάμε       

Στο 
περιθώριο 

ενός αγώνος 

      1, 5 

Δεινή η οικονομική κατάστασις του 
Πανεπιστημίου Αθηνών / Αι ατελείς 

εγγραφαί         

      1 

Αποτελέσματα των αγώνων της 
"Θέμιδος" / Νίκη των φοιτητών 

Νομικής η καθιέρωσις της Γ' 
περιόδου εις τας πτυχιακάς 

εξετάσεις         

      1, 2 Ζητήματα       Ζητήματα 

      2 Κοινό μυαλό Στάπ…     

Το 
χρονογράφημ

α μας 

      2 Ο λογοτεχνικός όμιλος φοιτητών         

      2 Επιστημονικαί εκδόσεις         
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      2 Φοιτητές και Παλαμάς         

      2 

Τα αποτελέσματα του ποιητικού 
διαγωνισμού "Πανσπουδαστικής" 

και η εορτή για τον Παλαμά         

      3, 4 

Αι γενικαί και βασικαί αποφάσεις 
του Β' Πανσπουδαστικού Συνεδρίου         

      3 

Φοιτητικοί χώροι / Η 
πανεπιστημιακή λέσχη / Ατέλειες, 
ελλείψεις και τα προβλήματα της         

      3 

Το μανιφέστο της "Λίγκας" των 
φοιτητών Βελγίου         

      3 

Προετοιμάζεται γενική συνέλευσις 
των σπουδαστών της Ραδιοτεχνικής 
/ Θα εκτεθούν όλα τα προβλήματα 

και αι ελλείψεις της σχολής         

      3 

Εις το Καράκας / Φοιτητικόν 
συνέδριον Λατινοαμερικανικών 

χωρών         

      4 Φοιτητικός Αθλητισμός         

      4 

Όπου στραγγαλίζεται το δικαίωμα 
της ζωής / Οι φοιτηταί Κολομβίας 

κατά της αυξήσεως των εισιτηρίων         

      4 

Παρά τα κέρδη των Ιδιωτ. 
Πανεπιστημίων / Ηυξήθησαν τα 

δίδακτρα εις Κολομβίαν         

      4 

Ο αγών δια το φοιτητικόν 
εισιτήριον         

      4 

Για τη μελέτη του εκπαιδευτικού 
συστήματος / Το διεθνές φοιτητικό 

σεμινάριο στη Μόσχα         

      6 

Δωρεά των φοιτητών Βενεζουέλας 
στο σύλλογο εργαζομένων 

σπουδαστών         

      6 

Οι μετεκπαιδευόμενοι εις το 
Πανεπιστήμιον Αθηνών         

      6 

Τον σύντομον διακανονισμόν 
εκκρεμών θεμάτων ζητεί η Δ. Ε. Σ. 

Π. Α.         

      6 

Μετά την υπαγωγήν της σχολής εις 
το Υπ. Παιδείας οι σπουδασταί 

Γεωπονικής ζητούν την 
ικανοποίησιν ζωτικών αναγκών των         

      6 

Προς ικανοποίησιν των πτυχιούχων 
εξισούνται τα πτυχία της νωτέρας 

Βιομηχανικής με τα νέα         

      6 

Σοβαρόν εμπόδιον εις τας σπουδάς 
των / Οι φοιτηταί οδοντιατρικής 

απαιτούν να μειωθούν αι αμοιβαί 
των κλινικών / Το ωρολόγιον και 

καθ' ύλην πρόγραμμα         

      6 

Προς ομοσπονδίαν φοιτητικών 
Κυπριακών οργανώσεων;         

      6 Αν. Γερμανία         

      6 

Ταχείαν ρύθμισιν του πρατηρίου 
ζχάρτου ζητούν οι σπουδασταί         
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Πολυτεχνείου / Το εστιατόριο - Αι 
νέαι εγκαταστάσεις 

      6 

Οι αρμόδιοι αρνούνται την 
καθιέρωση του εισιτηρίου: 

Φαρισαϊκή επιχειρηματολογία         

      6 

Το κράτος δεν καταβάλλει το ποσόν 
δια την απαλλοτρίωσιν του χώρου 

παρά την Πάντειον / Σάλλον 
προκαλεί η αύξησις των εξετάσεων         

      6 

Από τον Ιούνιον τα προκριματικά 
εις Πάντειον         

      6 Συνέδριον φοιτητικού τύπου         

      6 

Αι ανταλλαγαί επισκέψεων Δ. Ε. Σ. 
Π. Α. και Α. S. T. A.         

      6 

Η επανάστασις της σχολής / 
Ζητήματα των σχολών 

υπομηχανικών         

      6 Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών         

      6 Αν. Αφρική         

      6 

Ο σύλλογος Φυσικομαθηματικής 
θέτει τα προβλήματα των φοιτητών         

      6 

Μεξικανοί σπουδασταί ματαιώνουν 
αύξησιν εισιτηρίων συγκοινωνίας         

      6 

Επιβλητικαί διαδηλώσεις μαθητών 
και φοιτητών εις Βραζιλίαν         

                  

21 

Τετάρτ
η 2 

Δεκεμβ
ρίου 
1959 6 1, 5 

Με αίτημα: Επαναφορά ατελειών 
και εφαρμογή του Ν. Δ. 3974 / 
Γενική απεργία διαρκείας και 
συγκέντρωσις διαμαρτυρίας / 

Απολύτως επιτυχής η 
προειδοποίηση         

      1, 5 Η πραγματικότης         

      1, 5 

Παρά την αποπεράτωσιν των νέων 
κτιρίων άλυτα και εφέτος τα 

προβλήματα του Πολυτεχνείου         

      1, 5 

Νέαι αντισπουδαστικαί αποφάσεις 
/ Καταργούνται αι ατελείς 

εγγραφαί των απόρων της Ανωτ. 
Εμπορικής / Απαράδεκτος η 

ερμηνεία του Ν. Δ. 3974         

      1, 5 

Αγών - Αντιαγών / (Ή η "νέα" 
τακτική)         

      1 

Αυξάνονται υπερόγκως τα 
εξέταστρα εις το Πανεπιστήμιον         

      1 

Θα συνεχισθή ο αγών δια την 
ολοκλήρωσιν του φοιτητικού 

εισιτηρίου         

      1, 2 Ζήτηματα       Ζήτηματα 

      1 

Οι πρωτοετείς δεν ακολουθούν 
τους τυχοδιώκτας / Κατέρρευσε η 

συκοφαντία κατά του συλλόγου 
Νομικής         

      2 Από τη σκοπιά του φοιτητή το Ν. Καν.       
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"παραμύθι χωρίς όνομα" 

      2 

Απέθανε ο καθηγητής Δημ. 
Ευαγγελίδης         

      2 Στα εκατόχρονα του Παλαμά         

      2 Εκδόσεις         

      3,4 

Αι γενικαί και βασικαί αποφάσεις 
του Β' Πανσπουδαστικού 

συνεδρίου         

      3, 4 

Φοιτητικοί χώροι / Η 
Πανεπιστημιακή Λέσχη /Ατέλειες, 
ελλείψεις και τα προβλήματα της         

      3 

Η 111η απόφασις του διεθνούς 
φοιτητικού συνεδρίου         

      3 

Ανησυχία εις την ραδιοτεχνικήν δια 
την μη κατάταξιν εις την Αν. 

Παιδείαν         

      4 

Κατά του αποικισμού υπέρ των 
λαϊκών ελευθεριών / Το 48ο 

συνέδριο της U. N. E. F.         

      4 Κίνησις συλλόγων        

Κίνησις 
συλλόγων  

      4 

Εκδρομή σπουδαστών Ε. Μ. Π. εις 
Αίγυπτον         

      5 Αι 60 διαδρομαίς         

      5 Οι εργαζόμενοι φοιτηταί         

      5 Επιστολαί στην ''Πανσπουδαστική''         

      6 

Η δημόσια δαπάνη δια την 
εκπαίδευσιν         

      6 

Όπου υπάρχουν 
"αναντικατάστατοι" / Προκαλούν 

ανωμαλίας αι κεναί έδραι της 
Φιλοσοφικής         

      6 

Η Γεν. Συνέλευσις του Σ. Σ. Ε. Μ. Π. 
/ Απεδοκιμάσθησαν οι διασπασταί         

      6 

Ούτε οι φοιτηταί Θεολογικής 
ικανοποιούνται με 60 διαδρομάς         

      6 

Καθιέρωσιν φοιτητικού εισιτηρίου 
εις τα θεάματα ζητεί η Δ. Ε. Σ. Π. Α.         

      6 

Ουδεμία μέριμνα δια τους 
φοιτητάς Ιατρικής         

      6 

Χρονίζουν επικινδύνως τα άμεσα 
προβλήματα των σπουδαστών της 

Γεωπονικής         

      6 

Νέαι ανάγκαι δημιουργούνται εις 
το Φυσιογνωστικόν         

      6 Η δραστηριότης της Ε. Φ. Ε. Κ.         

      6 

2.432 οι Έλληνες σπουδασταί εις Δ. 
Γερμανία         

      6 Νέος υφηγητής         

      6 

Κατηγγέλθη εις το συνέδριο των 
Υπομηχανικών / Μόνον τα 25% των 

πτυχιούχων στρέφονται προς την 
επαγγελματικήν ζωήν         
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      6 Ξέναι υποτροφίαι         

      6 

Κακή η κατάστασις των 
εργαστηρίων της οδοντιατρικής 

σχολής         

      6 Ζητήματα δραματικής σχολής         

                  

22 

Τετάρτ
η 24 

Φεβρο
υαρίου 

1960 6 1 

Παρά την γενικήν κατακραυγήν της 
κοινής γνώμης δεν εφαρμόζει το Ν. 
Δ. 3974 το Πανεπιστήμιο Αθηνών         

      1, 5 Ο απολογισμός         

      1, 5 

Ενώ μελετάται η μεταφορά της εις 
Πειραιά / Τα προβλήματα και αι 

ανάγκαι της Ανωτάτης 
Βιομηχανικής         

      1,5 

Πρέπει να καθιερωθή εις τα 
θεάματα το φοιτητικόν εισιτήριον         

      1, 2 Ζητήματα       Ζητήματα 

      1 

Απομονούνται οι διασπασταί της 
φοιτητικής ενότητος  Το καμίνι του 

φοιτητικού αγώνος μοναδικό 
κριτήριο αξίας         

      1, 5 

Που οδηγεί ο διακοσμητικός 
φοιτητικός συνδικαλισμός / 

Διαρκώς επιδεινούνται οι όροι 
σπουδής των σπουδαστών της 
Ανωτ. Εμπορικής / Έπαυσε να 

διδάσκεται η πολιτική οικονομία         

      1, 5 

Η αλήθεια και το ψέμα / (Απάντηση 
το άρθρο του Γ. Νικολαΐδη στα 

"Φοιτ. Γράμματα")         

      2 Ύποπτα γαυγίσματα Γ. Γεγ.      

Το 
χρονογράφημ

α μας 

      2 

Ποιήματα των βραβευθέντων στο 
διαγωνισμό ποίησης της 

Εφημερίδας μας         

      2 

Αυξάνονται τα δίδακτρα εις την 
σχολήν καλών τεχνών         

      2 

Επιστολαί προς την 
"Πανσπουδαστική"         

      2 Οι φοιτητικοί οίκοι στην Στοκχόλμη         

      3 

Αι γενικαί και βασικαί αποφάσεις 
του Β' Πανσπουδαστικού Συνεδρίου         

      3, 4 

Μια μεγάλη έρευνα / Το ίδρυμα 
Κρατικών Υποτροφιών / Συνεχώς 

μειώνεται ο αριθμός των 
υποτρόφων 

[Ανδρέας 
Λεντάκης]       

      3 

Αποτελέσματα της κοινωνικής 
εξελίξεων / Η πανεπιστημιακή 
μεταρρύθμισις στις χώρες της 

Λατινικής Αμερικής         

      3 Προς νέαν απεργίαν οι σπουδασταί         
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Ρ. Σ. Α. 

      3 

Για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων τους οργανούνται οι 
σπουδαστές των τεχνικών σχολών         

      3 

Οι φοιτηταί Ιαπωνίας κατά της 
εθνικής υποτέλειας         

      4 

Οι φοιτηταί καταδικάζουν τα 
πειράματα της Σαχάρας         

      4 

Καταδικάζονται αι νεοναζιστικαί 
εκδηλώσεις από τους σπουδαστάς         

      4 

Για ειρήνη και φιλία στα Βαλκάνια 
η συνάντησις του Βουκουρεστίου         

      4 

Ανοιχτή επέμβασις της Κοσμήτορος 
της Φιλοσοφικής κατά τας 

αρχαιρεσίας / Επιβάλλεται η 
τροποποίησις του καταστατικού         

      4 

Δεν υπάρχουν χώροι διδασκαλίας 
εις την Φυσικομαθηματικήν         

      4 Κίνησις συλλόγων       

Κίνησις 
συλλόγων 

      5 

Επιτυχίαι των σπουδαστών του Ε. 
Μ. Πολυτεχνείου         

      6 

Η μείωσις των στρατιωτικών 
δαπανών         

      6 

Πλούσιαν δράσιν αναπτύσσει ο 
σύλλογος εργαζομένων 

σπουδαστών         

      6 

Η αγωνιστική συνείδησις των 
σπουδαστών ακμαία / Απλοί 

φοιτηταί της Παντείου απαιτούν 
ικανοποίησιν των αιτημάτων των         

      6 Το συνέδριο της Φυσ)τικής         

      6 

Να καταγγελθή η σύμβασις με τον 
εστιάτορα της Λέσχης         

      6 

Τα άμεσα ζητήματα των 
Τοπογράφων Πολυτεχνείου         

      6 

Να ευρεθή χώρος δια την 
παραμονήν των φοιτητών της 

Ιατρικής εις το Γουδί         

      6 

Τα προβλήματα των φοιτητών της 
Αγγλικής Φιλολογίας         

      6 Αποφάσεις της Γ. Σ. του ΣΣΕΜΠ         

      6 Αι ατελείς εγγραφαί των Κυπρίων         

      6 Οι Κρήτες για τον Ελ. Βενιζέλο         

      6 

Ενώ οι αρμόδιοι προκλητικώς 
αδιαφορούν / Δια την επίλυσιν 

ζωτικών προβλημάτων θα 
αγωνισθούν οι σπουδασταί 

Γεωπονικής         

      6 

Δεν ικανοποιούν τα εργαστήρια και 
το ωρολ. πρόγραμμα της 

Οδοντιατρικής         

      6 

Ένα θέμα χρήζον αμέσου 
επιλύσεως / Αι προτάσεις των         
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σπουδαστών δια το πρατήριον 
χάρτου του Ε. Μ . Π. 

                  

23 

Τετάρτ
η 30 

Μαρτί
ου 

1960 6 1, 5 

Η αποτελεσματικότητα των 
σπουδαστικών αγώνων / 

Εφαρμόζεται το Ν. Δ. 3974 και εις 
το Πανεπιστήμιον         

      1,5 Καθήκοντα         

      1,5 

Ενώ πλησιάζουν αι εξετάσεις του 
Ιουνίου / Να αναθεωρηθή το 

εξεταστικόν σύστημα ζητούν οι 
σπουδασταί Γεωπονικής Σχολής         

      1, 5 

Δεν εδόθησαν ακόμη τα ποσά δια 
την σίτισιν των απόρων 

σπουδαστών         

      1, 5 

Ενώ δεν άρχισε η διδασκαλία της 
πολιτικής οικονομίας / 

Αντισπουδαστικαί εκδηλώσεις εις 
την Ανωτάτην Εμπορικήν         

      1 

Αντισυνταγματική η απόφασις του 
Υπουργού δια το Φυσιογνωστικόν         

      1 

Νέα κρούσματα ετσιθελισμού / 
Αυθαιρεσίαι εις την Φιλοσοφικήν 

εις βάρος των σπουδαστικών 
δικαιωμάτων         

      1, 5 

Φαρισαϊσμοί / (Η αντιφατικότητα 
των διασπαστών)         

      1 

Ο κ. Ζέπος εκθέτει τα προβλήματα 
της Νομικής         

      1, 2 Ζητήματα       Ζητήματα 

      2 Φοιτητές και 1821 Γέγ…     

Το 
χρονογράφημ

α μας 

      2 Δυο θάνατοι         

      2 Εκδόσεις         

      2 Αφιέρωμα στο Εικοσιένα         

      2 

Επιτυχία του Συλλόγου Επτανησίων 
σπουδαστών / Η μεταφορά τψων 

οστών του ποιητού Ανδρέα Κάλβου         

      3 

Αι αποφάσεις του Β' Συνεδρίου δια 
τα οργανωτικά ζητήματα         

      3 

Εξ' αφορμής της επισκέψεως του 
Πρυτάνεως / Να ανταποκριθή εις 

τας ανάγκας των φοιτητών η 
Πανεπιστημιακή Λέσχη         

      3 

Αι ψυχαγωγικαί εκδηλώσεις του Σ. 
Σ. Ε. Μ. Πολυτεχνείου         

      3 

Επανισχύουν αι ατέλειαι δια τους 
Κυπρίους εις την Βιομηχανικήν         

      3 

Μια μεγάλη έρευνα / Το ίδρυμα 
Κρατικών Υποτροφιών / Συνεχώς 

μειούται ο αριθμός των υποτρόφων 

[Λεντάκης 
Ανδρέας]       

      3 Ενώ ο Σύλλογος μελετά την         
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προβολήν των / Πολλά τα 
προβλήματα των σπουδαστών 

τεχνικών σχολών 

      3 

Ζητούν να διδάσκωνται τις ώρες 
που πληρώνουν / Οι σπουδαστές 
του "Αρχιμήδη" διαμαρτύρονται         

      3 

Αι επί πτυχίω εξετάσεις των 
Υπομηχανικών         

      4 Φοιτητικός αθλητισμός         

      4 

Τα οργανωτικά προβλήματα του 
Συλλόγου Εργαζομένων φοιτητών         

      4 

Αγώνας δια τα ζητήματα των 
ετοιμάζουν οι σπουδασταί 

Πολυτεχνείου / Απόψεις του 
προέδρου του Σ. Σ. Ε. Μ. Π . Συναδ. 

Χατζηδημητρίου.         

      4 

Επιτακτική υποχρέωσις του 
κράτους η βελτίωσις των όρων 
σπουδής εις την Ανωτ. Καλών 

Τεχνών         

      4 

Νίκη των φοιτητώων της Νέας 
Ιωνίας / Συντόμως θα δημιουργηθή 

φοιτ. Σύλλογος         

      4 Κίνησις συλλόγων       

Κίνησις 
συλλόγων 

      4 Διεθνείς ειδήσεις         

      5 Η εκδρομή της Ο. Τ. Σ. Σ. Ε.         

      5 Επιστολαί στην "Πανσπουδαστική"         

      6 

Πολλά τα ώριμα προς λύσιν 
προβλήματα του Ε. Μ. Π .         

      6 

Υπέρ της ενότητος η Γεν. 
Συνέλευσις της Φ. Ε. Α. Π. Θ. 

Επιτυχία του Σερραϊκού Συλλόγου         

      6 

Ιδρύθη φοιτητικός σύλλογος 
Νομικής Σχολής Θεσσαλονίκης         

      6 

Η δραστηριότης του συλλόγου 
εργαζομένων σπουδαστών         

      6 

Κατηρτίσθη επιτροπή μελέτης του 
προγράμματος της Βιομηχανικής         

      6 

Η ΔΕΣΠΑ αρνείται να υποταχθή εις 
εξωφοιτητικάς κηδεμονίας         

      6 

Διεξάγονται την Τετάρτην 
αρχαιρεσίαι στην Πάντειον         

      6 

Απεδοκιμάσθη το συμβούλιο του  
συλλόγου φοιτητών της Παντείου         

      6 

Δεν ικανοποιούν τα εργαστήρια της 
Οδοντιατρικής         

      6 

Δεν επαρκούν τα εισιτήρια δια τα 
θεάματα         

      6 

Νέα προσπάθεια των σπουδαστών 
Πολυτεχνείου δια το πρόγραμμα 

του Ε. Μ. Π.          

      6 

Το εκπαιδευτικό πρόβλημα στην 
Ιταλία         
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      6 

Ο κοσμήτωρ της ιατρικής σχολής 
υπέρ των φοιτητικών ανταλλαγών         

      6 

Δεν είναι επαρκής ο χώρος εις το 
εργαστήριον ηλεκτρονικής φυσικής         

                  

24 

Δευτέρ
α 23 

Μαΐου 
1960 12 1 

Δια την αποτροπήν της εφαρμογής 
του επικίνδυνου νόμου / Θα 

εντείνουν τον αγώνα οι φοιτηταί 
της Ιατρικής         

      1, 11 

Ενώ αι εξετάσεις αρχίζουν ουδεμία 
μέριμνα δια το πρόγραμμα         

      1, 11 

Δημιουργούνται όμιλοι 
σπουδαστών εις την Α. Σ. Ο. Ε. Ε.         

      1, 11 Μετά την ματαίωση         

      1, 11 

Ψεύδος, Διαβολή, Αναισχυντία / 
(Το τρίπτυχο της "Ηχούς των 

Σπουδαστών")         

      1, 2 Ζητήματα       Ζητήματα 

      2 Ένας αριθμός 

Τσέχωφ 
Άντον   

Κυρ. 
Σιμόπο

υλος   

      2 

Δυο αξιόλογες εκδοτικές 
προσπάθειες         

      2 

Αφιέρωμα στον Κάλβο / Ο Ανδρέας 
Κάλβος και οι τρεις μεγάλοι 

κίνδυνοι του εικοσιένα 

Πορφύρης 
Κ.       

      3 

Τα πεντάχρονα της 
"Πανσπουδαστικής" / Γνώμες 
συναδέλφων συνδικαλιστών - 

φοιτητών         

      4 

Οι φοιτηταί καταλύται τυρρανικών 
καθεστώτων / (Τα γεγονότα της 

Τουρκίας, Κορέας, Εκουαντόρ κλπ)         

      4 

Συνέντευξη με τους Τσέχους και 
Γιουγκοσλάβους φοιτητάς         

      4 

Δεν ικανοποιεί το πρόγραμμα της 
Παντείου         

      4 

Πλήρης η αποτυχία του 
"συνεδρίου" φοιτητ. τύπου         

      4 

Διαμαρτυρία φοιτητών για τις 
φυλετικές διακρίσεις         

      4 Ξύπνα Ζοζέφ 

Ζίλπερ 
Γκρατιάν        

      5, 8, 9 

Μια μεγάλη έρευνα / Το ίδρυμα 
Κρατικών Υποτροφιών / Συνεχώς 

μειούται ο αριθμός των υποτρόφων 

[Λεντάκης 
Ανδρέας]       

      5 

Αι αποφάσεις του Β' συνεδρίου δια 
τα οργανωτικά ζητήματα         

      6, 11 

Ο ρόλος των επιστημόνων και της 
κοινής γνώμης στην διαμόρφωση 

του κλίματος της υφέσεως 

Αγγελόπουλ
ος Α.       

      6 Μυστικός Δείπνος 

Βρεττάκος 
Νικηφόρος       

      6 Από τα "Δεκατετράστιχα" 

Παλαμάς 
Κωστής       
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      6 Ειρηνικά 

Πολέμης 
Ιωάννης       

      6 Πάσχα για όλους 

Σικελιανός 
Άγγελος       

      6, 11 

Η διεθνής φοιτητική συνδιάσκεψη 
της Πράγας         

      6,7, 9 Διεθνής ύφεση και Εκπαίδευση         

      6, 7, 10 

Το τελευταίο μήνυμα στους 
ανθρώπους του Γάλλου σοφού 

Φρειδ. Ζολιό - Κιουρί         

      7 Στρόντιον - 90 

Χικμέτ 
Ναζίμ       

      7 

Οι σπουδαστικές αποφάσεις της 
συναντήσεως Βουκουρεστίου         

      7, 10 

Η ανθρωπότης μπροστά στους 
φοβερούς κινδύνους από την 
καταστροφική επίδραση της 

ραδιενέργειας 

Τουτίνο 
Σαβέριο       

      7 Ειρήνη 

Ρίτσος 
Γιάννης       

      7 

Γράμμα στον Οππενχάϊμερ / 
(Απόσπασμα) 

Βρεττάκος 
Νικηφόρος       

      10 Όχι άλλη βόμβα ατομική 

Ασάντα 
Ισίζη       

      11 Επιστολαί στην "Πανσπουδαστική"         

      12 

Η νέα εκτελεστική επιτροπή της Ο. 
Τ. Σ. Σ. Ε.         

      12 

Το τοπικόν συνέδριον των 
Μαθηματικών         

      12 

Οι τριτοετείς της Φιλοσοφικής 
διαμαρτύρονται δια την 

συγχώνευσιν των μαθημάτων         

      12 

Μετά τις κινητοποιήσεις των 
σπουδαστών ακυρούνται αι 
αυαθαίρετοι αποφάσεις του 

υπουργείου Βιομηχανίας δια την Ρ. 
Σ. Α.         

      12 

Προσπάθεια του συλλόγου 
εργαζομένων δια την απαλλαγήν 

από την υποχρεωτικήν γυμναστικήν         

      12 

Το Πανρουμανικό φεστιβάλ των 
σπουδαστών Καλών Τεχνών         

      12 

Η Ο.Τ. Σ. Σ. Ε. ζητεί την 
ικανοποίησιν αιτημάτωων των 

επαρχιωτών σπουδαστών.         

      12 

Οι διαλέξεις της φοιτητικής 
εβδομάδος στη Θεσσαλονίκη         

      12 

Δια την προαγωγήν της φοιτητικής 
ενότητος / Η πρωτοβουλία των 

σπουδαστών της Ανωτάτης Καλών 
Τεχνών         

      12 

Αυθαιρεσία του καθηγητού κ. 
Παπαχατζή εις βάρος των 

σπουδαστών της Παντείου         

      12 Η Παγκρήτειος σύσκεψις δια τα         
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σπουδαστικά ζητήματα 

      12 

Τα προβλήματα της Θεολογικής / 
Πρόγραμμα, αναγνωστήριον, 

συγγράμματα         

      12 

Μνημόσυνον του ποιητού 
Κρυστάλλη         

      12 

Η λειτουργία της Βιομηχανικής 
σχολής της Θεσσαλονίκης         

      12 

Εσημείωσε πρωτοφανή επιτυχίαν / 
Η πρωτομαγιάτικη εκδρομή της Ο. 

Τ. Σ. Σ. Ε.         

      12 

Διαμαρτυρία των Αφρικανών 
σπουδαστών για τις φυλετικές 

διακρίσεις         

      12 

Ευχαριστήριον του συλλόγου 
εργαζομένων προς την κυρίαν 

Μαρίαν Α. Σβώλου         

                  

25 

8-Δεκ-

60 16 2 Ζητήματα       Ζητήματα 

      3 

Ανοργάνωτο και μακριά από τον 
σπουδαστικό έλεγχο / Τι συνέδριο 

θα γίνη;         

      4 

Αφορμή για επανεξέταση του 
θέματος της λαϊκής μουσικής / Η 
εκδήλωση του συλλόγου Κρητών 

προς τιμή του μουσικοσυνθέτου κ. 
Μ. Θεοδωράκη / Αντίδραση και 
συζήτηση για την εκτέλεση του 

'Επιτάφιου" με μπουζούκια 

Μαρκίδης 
Μάριος       

      5 

Ξέσπασε ορμητική η αγανάκτηση 
τωων σπουδαστών της Α. Σ. Ο. Ε. Ε.         

      6,7 

Τι αποδεικνύει μια υπεύθυνη 
έρευνα της Εφημερίδος μας / Είναι 

δυνατή η καθιέρωση του 
φοιτητικού εισιτηρίου στα θεάματα 

/ Οι γνώμες και απόψεις των 
εγκυρότερων παραγόντων της 

κινηματογραφικής και θεατρικής 
ζωής         

      7 

Η απόφαση της διεθνούς ενώσεως 
φοιτητών για την Κυπριακή 

ανεξαρτησία         

      8,9 Δεν έχουμε εργαστήρια         

      10 Κινηματογράφος         

      10 Πνευματική κίνηση         

      10 Θέατρο         

      10 Μικρές ειδήσεις         

      11 

Σε οστεοφυλάκεια στεγάζονται τα 
γυμνάσια         

      11, 16 

Αναποτελεσματικά αποδεικνύονται 
τα μέτρα για την τεχνική παιδεία         

      11 

Μεγάλα τα οικονομικά βάρη για 
τους σπουδαστές του Αθην. Τεχν.         
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Ινστιτούτου / Θα δημιουργηθή 
Σύλλογος 

      12 Η σελίδα της Θεσσαλονίκης         

      12 Φοιτητικός Αθλητισμός         

      13 

"Παραινέσεις" αστυνομικού προς 
φοιτητές: "Καλύτερα να πάτε σε 

χασισοποτείο παρά να ασχολείσθε 
με τα ζητήματά σας" / Φοβερή 

καταγγελία των σπουδαστών της 
Θεσσαλονίκης για τις αστυνομικκές 
επεμβάσεις στο Πανεπιστήμιο τους         

      13 

Αθήνα, 28η Οκτωβριου 1960 / 
Απαγορεύονται οι εθνικές εορτές; / 

Πρωτοφανείς βιαιότητες των 
αστυνομικών         

      13, 15 

Ανάγκη εξυγνιάσεως του 
φοιτητικού συνδικαλισμού 

Χούτας 
Θωμάς       

      14 Το μάθημα της Ιστορίας 

Ρώτας 
Βασίλης     

γελάτε… 
μαθαίνετε… 
ξεκουράζεσθ

ε 

      14 Το σκάκι         

      15 

Εκκρεμεί ακόμη το θέμα της 
μεταφοράς         

      15 

Συμπραράσταση της Ε. Κ. Φ. προς 
τους Αλγερινούς φοιτητές         

      15 

Η απόφαση της Θ' Συνόδουζ της 
Διεθνούς Συνδιασκέψεως         

      16 

Για την ελευθερία αγωνίζονται οι 
σπουδαστές όλου του κόσμου         

                  

26 

7-Φεβ-

61 16 2 Ζητήματα       Ζητήματα 

      3 Χορτάσαμε υποσχέσεις         

      3 Χημείο ή σταύλος 

Ξενούλης 
Αλέξανδρος       

      4  Τα παιδικά του σχεδιάσματα         

      5, 15 

Τα μέτρα για την τεχνική παιδεία 
στην εφαρμογή τους / Να 
σταματήσει ο εμπαιγμός         

      6, 7 

Η σπουδαστική έκθεση ζωγραφικής 
- χαρακτικής         

      8,9, 15 

Αυτό ήταν το "Γ' Πανσπουδαστικό 
Συνέδριο"         

      10, 15 Εκάς οι βέβηλοι 
[Λεντάκης 
Ανδρέας]       

      11 

Οι αποχωρήσαντες σύνδεδροι 
ομιλούν για το "Συνέδριο"         

      11 Σκίτσα και νότες από το "Συνέδριο"         

      12 Πόλεμος 

Σαρογιάν 
Ουΐλιαμ   

Παναγι
ωτόπου
λος Τ.   

      13 

Ο Δημ Αθηναίων Άγγ. Τσουκαλάς. / 
Αποτρέπονται οι νέοι από την         
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διαφθορά με την καθιέρωση του 
φοιτητικού εισιτηρίου: και στα 

θεάματα 

      13 Έχουμε ή δεν έχουμε εισιτήριο;         

      13 Λύθηκε το θέμα της μεταφοράς         

      14 Ο ιταλικός νεορεαλισμός         

      15 

Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου "Της 
φυλακής τα σίδερα…"         

      15 

Ο κ. Ευαγ. Παπανούτσος για τα 
οικονομικά βάρη των σπουδαστών 

του Α. Τ. Ινστιτούτου         

      15 

Το εξεταστικό σύστημα στη 
Γεωπονική         

      15 Νέα επίθεση της ΕΚΟΦ         

      16 

Έξω από τους συλλόγους μας οι 
τρομοκράτες της Ε.Κ.Ο.Φ.          

                  

27 

27-

Μαρ-

61 20 2 Ζητήματα       Ζητήματα 

      3, 19 Όπερ Έδει Δείξαι 
[Λεντάκης 
Ανδρέας]       

      4 Ένα βράδυ / Διήγημα Φραντζής Λ.     

Φοιτητική 
Λογοτεχνία 

      5 

Μετά τη γνωστή έκθεση του κ. 
Παπανδρέου σάλος στην Ανωτάτη 

Εμπορική / Σπουδαστές, πτυχιούχοι 
και άλλοι παράγοντες εναντιούνται 

στην κατάργηση της σχολής         

      6, 19 

Η φοιτητική σκηνή και το θέατρο 
της Πανσπουδαστικής         

      7 

Μαθήματα και μαθητές τη νύχτα / 
Ένα ρεπορτάζ για τον κόσμο των 

νυχτερινών Γυμνασίων         

      8 

Ώρες … μηδέν! 8 με 10 ώρες της 
ημέρας μας πάνε χαμένες / Είναι 

απαραίτητη η ταχεία αντιμετώπιση 
του θέματος / Οι "καφενόβιοι" 

είναι μια από τις συνέπειές τους         

      9, 19 

Το VI συνέδριο της I.U.S. Προς τους 
σπουδαστές όλου του κόσμου / 

Απόφαση για την ειρήνη         

      10, 11 1821: πηγή εθνικού πολιτισμού         

      11 

Οι εκλογές του 1961 σταθμός στα 
συνδικαλιστικά χρονικά / Κόλαση, 
καθαρτήριο και τώρα; Η ήττα των 

εκοφιτών εγγύηση για την 
ομαλότητα Μ. Π.       

      12 Σελίδα της Θεσσαλονίκης         

      13 

Σπουδαστικές μορφωτικές 
εκδηλώσεις         

      14 

Πρατήριο χάρτου / Ένα βιοτικής 
σημασίας πρόβλημα του 

Πολυτεχνείου / Η λύση του:         
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Συνεταιρισμός 

      14 

Αδυναμίες στο πρόγραμμα ύλης 
του Ε. Μ. Πολυτεχνείου         

      15, 19 Ειδήσεις από τις σχολές         

      16 Οι υπομηχανικοί         

      16, 19 

Εκδηλώσεις των σπουδαστών και 
των νέων για την ειρήνη Παππά Α.       

      16, 19 

Μετά τις γνωματεύσεις επικίνδυνο 
το κτίριο της Οδοντιατρικής         

      17 Ουνιβερσιάδα 1961         

      18 

Επί του πιεστηρίου / Απεργούν οι 
φοιτηταί της Φιλοσοφικής         

      18 

Μετά τις έντονες κινητοποιήσεις 
τους απαλλάσσονται οι πληγέντες 

Κρήτες σπουδαστές 

Γ. Κ. 
[Καλεώδης 
ή Καλιόρης 

Γιάννης]       

      18 Το εστιατόριο στη Βιέννη         

      19 Διόρθωση         

      20 

Και τώρα.. κατοχύρωση / Μια νίκη 
κι ένα δίδαγμα / Ενότητα! Εκεί 

βρίσκεται η δύναμή μας. Αγώνας! 
Το όπλο μας.         

                  

28 

26-

Απρ-61 24 2         Σημειώματα 

      2 Γράμματα         

      3 

1961 μια αντίθεση / Συμπεράσματα 
από τις εκλογές /  Προοπτικές για 

το μέλλον         

      4 20 χρόνια πέρασαν         

      5 

Η "φοιτητική μας σκηνή" / Οι 
πρώτες παραστάσεις         

      5 Πέθανε ο Άγις Θέρος Μ. Τ.       

      5 Ούλτιμουμ Κ. Β.       

      5 Το γράμμα που δεν στάλθηκε Κ. Β.        

      6 

Ένας νόμος που χρειάζεται 
επέμβασι         

      7, 8 Μοναχός μες στα σκοτάδια         

      9 

Οι Έλληνες σπουδαστές για τονν 
αγώνα του λαού της Κούβας / Κάτω 

τα χέρια από την Κούβα!         

      10 

Με τον Μ. θεοδωράκη / Από την 
εκδήλωση της ''Θέμιδος'' στο ''Νέο 

Θέατρο''         

      11 

Με την ΟΤΣΣΕ 25 Μαρτίου / 
Χόρεψαν οι Κρήτες σπουδαστές         

      12, 13 Αυτή δεν λέγεται παιδεία!         

      14 

Αχάριστοι; Όχι! Αγανακτισμένοι; 
Ναι!         

      15 Το χρονικό της Ουνιβερσιάδος         

      15 Μια πρόταση της εφημερίδας μας /         
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Να θεσπισθούν φοιτητικοί αγώνες 
εις την Βαλκανική / Ξένοι και 
Έλληνες αθλητές συμφωνούν 

      16 

Η Βιομηχανική σχολή / Πολλά και 
ζωτικά προβλήματα στα οποία δεν 

έχει δοθή λύση         

      16 Η υπόθεση Καραγιώργη         

      16 Γιατί;         

      16 Φωτορεπορτάζ         

      17 Η ποίηση / Πνευματική Αναγέννηση         

      17 

Η ''Πρωτοπορία'' διοργανώνει την 
πρώτη πανελλαδικκή έκθεση νέων         

      18,19 

Ωλντερμαστον 1961 / 62 μίλλια για 
την ειρήνη         

      20 

Θεσσαλονίκη Φυσικομαθηματική / 
Μια αφύσικη κατάσταση         

      20 Η ιατρική Θεσσαλονίκης         

      20, 21 Σ' όλο τον κόσμο         

      21 Δωρεάν εκπαίδευση;         

      22 

Σύλλογοι - Σχολές - Σύλλογοι - 
Σχολές       

Σύλλογοι - 
Σχολές - 

Σύλλογοι - 
Σχολές 

      23 [Γελοιογραφίες - Σταυρόλεξο]         

                  

[29

]   16 2 Σημειώματα       Σημειώματα 

      2 Γράμματα         

      3 Από το "Νέο Θέατρο" στη Βουλή         

      4 

Από τα εργαστήρια στους τόπους 
δουλειάς / S.O.S. Το νομοσχέδιο 

μπορεί να γίνη νόμος         

      5 Αφρική / Τα νέα είδωλα         

      6 12,5 ναι αλλά πρώτα πρέπει…         

      6 Εδώ Βιέννη         

      7 

Περίθαλψη / Απαγορεύεται η 
θεραπεία         

      8, 9 15 μέρες ακόμη κι' ύστερα;         

      10 

Τους τιμωρούν επειδή δεν έχουν 
χρήματα!       Θεσσαλονίκη  

      10 Οι γεωπόνοι απεργούν       Θεσσαλονίκη  
      10 Σ' όλο τον κόσμο         

      11 ΦΕΑΠΘ: η γενική της συνέλευση       Θεσσαλονίκη 

      12 Η τέχνη κατά της επιστήμης;         

      13 "Η γέφυρα" του Γ. Ρίτσου 

Λυκιαρδόπ
ουλος Γερ.       

      13 Ποίηση         

      14 

Σύλλογοι - Σχολές - Σύλλογοι - 
Σχολές         
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      15 [Γελοιογραφίες - Σταυρόλεξα]       

χιούμορ, 
χιούμορ, 
χιούμορ, 
χιούμορ  

      16 

Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα 
φροντιστήρια         

                  

30 

Ιούλιος 
1961 12 2 Σημειώματα       Σημειώματα 

      2 Γράμματα         

      3 

Οι Κρήτες σπουδαστές αγωνίζονται 
για τις ατελείς εγγραφές / Το 

υπουργείο προσπαθεί να 
εκμηδενίσει τις επιτυχίες τους         

      4 Η εθνική αντίσταση και οι φοιτητές         

      4 

Σύντομος Απολογισμός της 
Εκπολιτιστικής Δραστηριότητος 
(Οκτώβριος 1960-Ιούνιος 1961)         

      4 Το forum της παγκόσμιας νεολαίας         

      5 

"Numerus Claussus" και 
εισαγωγικές         

      6 Χωρίς κατασκηνώσεις.         

      6,7 Οι φοιτητές στην επαρχία         

      8 

Με αντισπουδαστικό πνεύμα και 
αυθαιρέτως η Νομαρχία Αττικής 
μηδενίζει τα κονδύλια για τους 
φοιτητές της Νέας Ιωνίας / Οι 

φοιτητές θα εντείνουν τιν αγώνα         

      8 Μαθητικές επιδείξεις.         

      8 

Ενέργειες της συντονιστικής 
επιτροπής εργαζομένων φοιτητών - 

σπουδαστών         

      8 

Η ΔΕΣΠΑ καταδικάζει τους 
διασπαστές της ενότητος του 

φοιτητικού κόσμου         

      8, 9 Σ' όλο τον κόσμο         

      9 

Οι φοιτητικοί σύλλογοι 
καταδικάζουν την τρομοκρατία, την 

βία, τους τραμπουκισμούς και την 
προσπάθεια εξαγοράς 

συνειδήσεων από την γνωστή 
Ε.Κ.Ο.Φ.         

      9 

Απέθανε ο Γιάνης Κορδάτος / 
Στοιχεία για τη ζωή και το έργο του Τ. Μ.       

      10 

Σύλλογοι - Σχολές - Σύλλογοι - 
Σχολές       

Σύλλογοι - 
Σχολές - 

Σύλλογοι - 
Σχολές 

      11 

Αλαμπάμα και Φερβεντ / Οι 
φοιτητές καταδικάζουν το ρατσισμό         

      12 Εξετάσεις / Η λύση των αντιθέσεων         

                  

31 Πέμπτ 8 2 Σημειώματα       Σημειώματα 
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η 19 
Οκτωβ
ρίου 
1961 

      3 

28η Οκτωβρίου 1940 / Η μεγάλη 
αντιφασιστική νίκη του λαού μας / 

Κληρονομιά και χρέος.         

      4,5 

Ουνέσκο: Η ελληνική εκπαίδευση 
τελευταία στην Ευρώπη;         

      5 Φοιτητές και εκλογές         

      6 

Νέοι φραγμοί στη μόρφωση των 
εργαζομένων νέων         

      6 Ώδυνεν όρος  και έτεκεν μύν         

      7 Αη Πανελλήνια Έκθεση Νέων         

      8 

Τα σπουδαστικά πράγματα της 
εξαετίας όπως τα είδαν οι 

γελοιογράφοι μας         

                  

32 

Νοέμβ
ριος 
1961 16 2 Τα βάσανα του κόσμου Νεσίν Αζίζ       

      3  Χρονικό 

Φωτεινός 
Δημήτρης 
[Ράμφος 
Στέλιος]     

Κάθε 
Δεκαπέντε 

      4, 5 Που πάμε;         

      6 Θα μείνουμε αδιόρθωτοι;         

      7 Πόλεμο στον πόλεμο         

      8, 9 Έρωτας Α. Τ.       

      10,11 Χαρτί από χρυσάφι         

      12, 13 Brecht         

      14 Όπως στρώσεις θα κοιμηθής         

      15 Το σημειωματάριο του Ανταίου         

      15 Γράμματα που πήραμε         

      16 Χιούμορ         

                  

33 

15-

Δεκ-61 16 2 Η ουρά του λεωφορείου / Διήγημα 

Πρασίνου 
Ζιζέλ       

      3 Χρονικό  

Φωτεινός 
Δημήτρης 
[Ράμφος 
Στέλιος]     

Κάθε 
Δεκαπέντε 

      4, 5 Θα γίνουμε ρομπότ; 

Φουτούρης 
Μάνος 

[Λαμπρίδης 
Μανόλης]       

      6 Εφτά χρόνια για το τίποτα         

      6, 7 

IUS: Δεκαπέντε χρόνια από την 
ίδρυση της         

      7 

Σύλλογοι - Σχολές - Σύλλογοι - 
Σχολές       

Σύλλογοι - 
Σχολές - 
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Σύλλογοι - 
Σχολές 

      8,9 Picasso 

Farner 

Conrad   

Παπαγι
αννάκη

ς 
Μιχάλη

ς   

      10, 11 Πληρώνουμε τα σπασμένα Α. Τ.       

      12, 13 Κυριακή πρωί στην "Ίριδα" Ζ        

      13 Αφορμές Κλεάνθης       

      14 Χαρίστε βιβλία 

Νιλάπης Ν. 
Χ.       

      15 Το σημειωματάριο του Ανταίου Ανταίος       

      15 Γράμματα που πήραμε         

      16 Χιούμορ         

                  

34 

25 

Ιανουρ
ίου 

1961 16 2 Ο χρησμός 

Λεία 
Χατζοπούλο
υ Καραβία       

      3 Χρονικό 

Φωτεινός 
Δημήτρης 
[Ράμφος 
Στέλιος]     

Κάθε 
Δεκαπέντε 

      4, 5 

Αιτιότητα ή απροσδιοριστία; / Η 
μεγάλη διαμάχη των φυσικών και 

των φιλοσόφων 

Δημόπουλο
ς Κώστας       

      

4, 7, 8, 

11, 13 Ποιήματα του Jaques Prevert.     

Δραγών
ας 

Τάκης 

Η Ποιητική 
Ανθολογία 

της 
"Πανσπουδα

στικής" 

      5 

Στους Δελφούς με τους 
αρχιτέκτονες 

Γρηγορόπο
υλος 

Χρήστος       

      6, 7 

Το 30ο Συνέδριο της Διεθνούς 
Ομοσπονδίας Φοιτητών Ιατρικής / 

Ταξίδια για όλους! 

Μυλωνάκης 
Μανώλης       

      7 

Νομική / Ένας μήνας απεργία για 
τις υπογραφές, τις ατέλειες, τη 

Γραμματεία. Πολίτης Ν.       

      7 Απεργία πείνας στη Θεσσαλονίκη         

      8, 9 Ειρήνη         

      10 Συνέβη στη Θεσσαλονίκη         

      11 

Πάντειος: Η Πανσπουδαστική 
προτείνει λύση         

      11 Ανακοίνωσις         

      11 

Σύλλογοι - Σχολές - Σύλλογοι - 
Σχολές       

Σύλλογοι - 
Σχολές - 

Σύλλογοι - 
Σχολές 

      13 Ελπίζω         
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      14 

Μικελάντζελο Αντονιόνι: "Η 
Περιπέτεια"       Αφορμές 

      15 Ομόρφηνε το δωμάτιο σου         

      15 Μπορεί να σας ενδιαφέρει…         

      15 Έντυπα που λάβαμε         

      16 Το σημειωματάριο του Ανταίου         

      16 Γράμματα που πήραμε         

      17 Ο καζαμία του 1962         

                  

35 

22-

Φεβ-62 16 2 Ο γέρος και η γέφυρα / Διήγημα 

Χέμινγουαι
η Έρνεστ       

      

2, 4, 5, 

6, 9, 10, 

12, 

 Γιάννης Ρίτσος / Δεκατρείς 
"Μαρτυρίες"       

Η ποιητική 
Ανθολογία 

της 
"Πανσπουδα

στικής" 

      3 Χρονικό  

Φωτεινός 
Δημήτρης 
[Ράμφος 
Στέλιος]     

Κάθε 
Δεκαπέντε  

      4,5 Rousseau 

Nemo 

Maxime   

Λαμπρι
νού 

Χρύσα   

      6, 7 

Σύλλογοι - Σχολές - Σύλλογοι - 
Σχολές       

Σύλλογοι - 
Σχολές - 

Σύλλογοι - 
Σχολές 

      7 

Επιστήμη και οργάνωση της 
παιδείας 

Ανέστης 
Γιάννης       

      8, 9  Απόψε σχεδιάζουμε         

      10, 11 Η γάγγραινα         

      12, 13 Γιάννης Ρίτσος / Ποιήματα Β' Πολίτης Ν.       

      13 

Στέφανου Ροζάνη: Η καταγωγή της 
Τέχνης 

Χ. Λ. 
[Λαμπρινού 

Χρύσα] 
[Προκοπάκ
η Χρύσα]     Αφορμές 

      14 Πώς να δένης τα βιβλία σου         

      14 Μπορεί να σας ενδιαφέρει…         

      14 Έντυπα που λάβαμε         

      15 Το σημειωματάριο του Ανταίου         

      15 Γράμματα που πήραμε         

      16 [Γελοιογραφίες]         

                  

36 

19-

Μαρ-

62 16 2 Αρβανιτοχώρια 

Σγούτας 
Νίκος       

      3  Χρονικό  

Φωτεινός 
Δημήτρης 
[Ράμφος 
Στέλιος]     

Κάθε 
Δεκαπέντε  
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      4, 5, 7 

Ένα πρόβλημα Κοινωνικής 
Ανθρωπολογίας και 

Θρησκειολογίας / Η τοτεμική 
μετάληψη και οι θρησκευτικές 

τροπές της 

Λεκατσάς 
Παναγής       

      6, 7 Έξω απ' το άσυλο μας         

      7 

Σύλλογοι - Σχολές - Σύλλογοι - 
Σχολές       

Σύλλογοι - 
Σχολές - 

Σύλλογοι - 
Σχολές 

      8, 9 

Θρησκευτική αρχιτεκτονική 
εικοστού αιώνα 

Μάρθα Κ., 
Τομπάζη Α., 
Φιλιππίδης 

Δ.       

      9 Στάμος Στούρνας         

      10, 11 

Συνέντευξη με τον πρόεδρο του 
Ατομικού κέντρου ερευνών 

Υφηγητή κ. Θ. κανελλόπουλο / Οι 
Φυσικοί να σπουδάζουν Φυσική         

      11, 12 128 ώρες απεργία πείνας         

      12 Από την "Κλίμακα των ζώων" Ελυάρ Πωλ       

      13  Σπύρος Μάνδρος       Νέοι ποιητές 

      13 Η έκθεση της ΑΣΚΤ.         

      14 Ντυθήτε φθηνά και πρωτότυπα.         

      15 Το σημειωματάριο του Ανταίου         

      15 Γράμματα που πήραμε         

      16 Πέρσι στο Μαριένμπαντ 

Resnais 

Alain       

                  

37-

38 

16-

Απρ-62 24 2 Το πραγματικό τους όνομα 

Καλοϊδά 
Άννα       

      3  Χρονικό  

Φωτεινός 
Δημήτρης 
[Ράμφος 
Στέλιος]     

Κάθε 
Δεκαπέντε  

      4, 5, 6 Αντινομίες ακαδημαϊκού λόγου 

Φουτούρης 
Μάνος 

[Λαμπρίδης 
Μανόλης]       

      6, 7 

Ο ποιητικός διαγωνισμός / 
Αποτελέσματα         

      6, 7 Στη Νομική δεκαεφτά τρία         

      7 

Σύλλογοι - Σχολές - Σύλλογοι - 
Σχολές       

Σύλλογοι - 
Σχολές - 

Σύλλογοι - 
Σχολές 

      8, 9 

Γιατί αγωνιζόμαστε για τη 
Δημοκρατία     

Παπαγι
αννάκη

ς Μ.   

      

9, 10, 

11 Αφιέρωμα 1821-1945 / [Άτιτλο] 

Κουμαριώτ
ης Γιάννης 
[Καργάκος 
Σαράντος]       
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      12, 13 

Αφιέρωμα 1821-1945 / [Δυο 
ανέκδοτες ιστορικές επιστολές         

      13 

Αφιέρωμα 1821 - 1945 /  Έξη 
αντιστασιακά ποιήματα αγνώστου         

      

14, 15, 

16 Αφιέρωμα 1821 - 1945 / [Άτιτλο]         

      17 Δεν έχουν ούτε στον Ο.Τ.Ε. μοίρα 

Θεοφίλου 
Αντρέας       

      18, 19 

Που μένει σήμερα ο Έλληνας 
φοιτητής;  

Μάνδρος 
Σπύρος       

      19  Τάσος Γαλάτης       Νέοι Ποιητές 

      21,21 

Συζητώντας με τον τύπο / 
Απάντηση σ' όσα έγραψαν για την 

απεργία πείνας οι κ. κ. Π. 
Παπανούτσος και Π. Παλαιολόγος. 

Γ. Μ. Κ. 
[Καλιορής ή 
Καλεώδης 

Γ. Μ.]       

      22 

Πατριωτικόν δράμα σε γυμνάσιον 
θηλέων Κολυβά Ζιζή       

      23 Τα γράμματα που παίρνουμε         

      23 Το σημειωματάριο του Ανταίου Ανταίος       

      24 [Φωτορεπορτάζ]         

                  

39-

40 

Μάϊος 
1962 24 2 Έξη πρόζες 

Νεγρεπόντη
ς Γιάννης       

      3 

θα γελάση καλά όποιος γελάση 
τελευταίος  

Φωτεινός 
Δημήτρης 
[Ράμφος 
Στέλιος]     

Κάθε 
Δεκαπέντε 

      4, 5 

Οι παραστάσεις της τραγωδίας / 
Συνέντευξη με τον συγγραφέα και 
μελετητή του Αρχαίου Δράματος 

Παναγή Λεκατσά         

      6,7 

Να υπερασπιστούμε τους 
συλλόγους μας         

      8, 9 

Ισπανία / Ντοκουμέντα για τους 
φοιτητές της και τους αγώνες τους 

για δημοκρατία 

Κωστόπουλ
ος Βασίλης       

      10, 11 

Συζητώντας με τον τύπο / Ο κ. Δημ. 
Ψαθάς και οι φοιτητές 

Καλιορής Γ. 
Μ.       

      12, 13 

Ποιητικός Διαγωνισμός / Οι ποιητές 
που βραβεύτηκαν         

      14, 15  Τα στηλιτικά 

Κουμαριώτ
ης Γιάννης 
[Καργάκος 
Σαράντος]     

Σελίδες από 
την ιστορία 

των φοιτητών 

      16, 17 Υποτροφίες 

Αρβανίτης 
Κώστας       

      18, 19 Festival         

      19 Οι φοιτητικοί αθλητικοί αγώνες         

      20 

Συνέντευξη / Ο καθηγητής κ. Σ. Π. 
Ζέρβος μιλάει στην 

"Πανσπουδαστική" για τα 
φοιτητικά προβλήματα         

      21 

Θεσσαλονίκη / Η φοιτητική 
εβδομάδα 15-22 Απριλίου         
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      21 Αξιοποιήστε το καλοκαίρι σας         

      22 Ομάδα τέχνης Α' Χ. Λ.       

      22 Έντυπα που λάβαμε         

      23 Τα γράμματα που παίρνουμε         

      23 Το σημειωματάριο του Ανταίου Ανταίος       

      24 Το ελληνικό χορόδραμα Ν. Χ.        

                  

41   24 2 Ο δρόμος του θυμωμένου ποταμού 

Χατζοπούλο
υ - Καραβία 

Λεία       

      3 114 Γεωργίου Κ.     

Παρακολουθ
ώντας την 

επικαιρότητα 

      4, 5  Η εκθρόνιση του Όθωνα 

Κουμαριώτ
ης Γιάννης 
[Καργάκος 
Σαράντος]     

Σελίδες από 
την ιστορία 

των φοιτητών 

      6,7 

Η Ε.Ο.Ν. και το αντιδικτατορικό 
μέτωπο των φοιτητών 

Κουμαριώτ
ης Γιάννης 
[Καργάκος 
Σαράντος]     

Σελίδες από 
την ιστορία 

των φοιτητών 

      8,9 Όταν έδινα στο Πολυτεχνείο Κολυβά Ζιζή       

      10 

"Έζησα το θαύμα της Αλβανίας" / 
Συνέντευξη με τον Οδυσσέα Ελύτη.         

      

11, 12, 

13, 14 "Αλβανιάδα" 

Ελύτης 
Οδυσσέας       

      15 

Έλλης Παπαδημητρίου: "Οκτώ 
Τετράδια Ποιήματα" 

Λαμπρινού 
Χρύσα 

[Προκοπάκ
η Χρύσα]       

      15 Βιβλία που λάβαμε         

      15 Θέατρο         

      15 

Αφιερώματα / Με αφορμή το 
αφιέρωμα στον Σεφέρη. 

Καλιορής ή 
Καλεώδης 

Γ. Μ.     

Βιβλίο, 
Περιοδικός 

τύπος, 
Πνευματική 

ζωή. 

      16 Μήπως είμαστε Ανδορρανοί; 

Ν. Π. 
[Νικηφόρος 
Παπανδρέο

υ]       

      16 

Απολογίες σε μια δίκη που δεν 
έγινε         

      16 Η μικρή μας Ανδόρρα… Frisch Max       

      17 Από τη Θυμέλη στην οθόνη         

      18 Ο Picasso στην Αθήνα         

      18 

Η Β' Πανελλαδική έκθεση νέων της 
Πρωτοπορίας 

Δημητρίου 
Β.       

      19 

Ξαφνικά φέτος το καλοκαίρι. 
Επισκόπηση γραμμένη από τον Θ. 

Πάγκαλο. 
Πάγκαλος 

Θ[εόδωρος]       

      19 Τι συμβαίνει με τη Θέμιδα; / Βεργόπουλ       
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Επιστολή  ος Κ. 

      20 

Ειδήσεις από τις σχολές και τους 
συλλόγους         

      21 Για να τραβάτε τα μαλλιά σας         

      22 Η Λογοτεχνία στη Μέση Παιδεία 

Καλιορής ή 
Καλεώδης 

Γ. Μ.     

Συζητώντας 
και κρίνοντας 

      23, 24 Ένα ένα Τέσσερα 

Παπαχρυσά
νθου Β.        

                  

    

28 

+ 

4 

1, 2, 3, 

4 

[Αγωνιστικό τετρασέλιδο με 
φωτογραφικό υλικό. Οι τελευταίοι 
αγώνες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 

15%, Προίκα στην Παιδεία]         

      2  2-10-62 έως 6-11-62       

Απ' ό,τι 
γράφεται για 
την παιδεία 

      2 Με χαρτί και καλαμάρι         

      3 [Άτιτλο] 
Γιανουλόπο
υλος Γιάνης     

Παρακολουθ
ώντας την 

επικαιρότητα 

      4, 5, 6 Περιμένοντας το τέταρτο συνέδριο 

Κωστόπουλ
ος 

Β[αγγέλης]       

      7 

Φυσικομαθηματική / Εξισώσεις 
χωρίς λύση 

Θεοφίλου 
Α[νδρέας]       

      7 

Ένα επίτευγμα: η Μικρή Συμφωνική 
Ορχήστρα Αθηνών         

      7 

Οι φοιτητές της Αρχιτεκτονικής 
τιμούντ η μνήμη του συναδέλφου 

τους Στάμου Στούρνα         

      8, 9 

Εδώ Βυθός / Πως ο κ. Δεδόπουλος 
φτιάχνει το παρόν  του 

αντιγράφοντας ένα γαλλικό "αύριο" 

Σεβαστιανό
ς Κ.       

      10 Μια αφορμή απ' το "Ιρκουτσκ" 

Καλιόρης ή 
Καλεώδης  

Γ. Μ.     

Συζητώντας 
και 

κρίνοντας.  

      

11, 12, 

13, 14 

Ο Σιδώνιος Νέος /  Ένα ανέκδοτο 
δοκίμιο του Γ. Σεφέρη / Σχόλιο στο 
ποίημα του Κ. Π. Καβάφη "Νέοι της 

Σιδώνος" (400μ.Χ.) 
Σεφέρης 
Γ[ιώργος]       

      15 Κριτική 

Ν. Π. 
[Παπανδρέ

ου 
Νικηφόρος]       

      15 Έντυπα που λάβαμε         

      15 Σχόλια         

      15 

Βιβλία Τσέπης / Με αφορμή τις 
εκδόσεις "Γαλαξία" 

Καλιόρης ή 
Καλεώδης 

Γ. Μ.     

Βιβλίο, 
Περιοδικός 

τύπος, 
Πνευματική 

ζωή 

      20, 21 Ο Αντονιόνι σε πρώτο πρόσωπο. 
Antonioni 

Michelangel   

Λαμπρι
νού   
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o Χρύσα 

      18 Εδώ γελάνε         

      19 

Ανοίγει η Β' Πανελλαδική έκθεση 
νέων της "Πρωτοπορίας" 

Δημητρίου 
Β.       

      19 Οι εκθέσεις         

      20, 21 

Ειδήσεις - Σύλλογοι - Ειδήσεις - 
Σχολές - Ειδήσεις - Σύλλογοι       

Ειδήσεις - 
Σύλλογοι - 
Ειδήσεις - 
Σχολές - 

Ειδήσεις - 
Σύλλογοι 

      22 Για να τραβάτε τα μαλλιά σας…         

      23 

Τη νύχτα που κοιμούνται οι 
ποντικοί 

Μπόρχερτ 
Βολφγκανγκ   

Νόβα 
Ελένη   

      24 Έτσι άρχισε μια μεγάλη ιστορία         

                  

43 

- 

44 

Ιανουά
ριος - 

Φεβρο
υάριος 
1963 32 2 7-11-62 έως 10-2-63       

Απ' ό,τι 
γράφεται για 
την παιδεία  

      2 Με χαρτί και καλαμάρι         

      3 [Άτιτλο] 
Γιανουλόπο
υλος Γιάνης     

Παρακολουθ
ώντας την 

επικαιρότητα 

      4 Ευρέθη ελπίς 

Σαμαράκης 
Αντώνης       

      5 Αφιέρωμα στην παιδεία / [Άτιτλο] 

Η 
"Πανσπουδ

αστική"       

      6, 7 

Αφιέρωμα στην παιδεία /Απόψεις 
για το εκπαιδευτικό μας πρόβλημα 

Ζαβορίτης 
Α. 

[Λεντάκης 
Ανδρέας]       

      8 

Αφιέρωμα στην παιδεία / Ο κύριος 
φοιτητής κι' άλλες παρατηρήσεις / 

Μιερικές νύξεις για ορισμένα 
προβλήματα του φοιτητικού 

κινήματος 

Φωτεινός 
Δημήτρης 
[Ράμφος 
Στέλιος]       

      9 

Αφιέρωμα στην παιδεία / Τα 
αρχαία, η παιδεία κι εμείς 

Σχινάς 
Γιάννης       

      10, 11 

Αφιέρωμα στην παιδεία / Γλώσσα 
και Παιδεία 

Καλιόρης ή 
Καλεώδης 

Γ. Μ.        

      

12, 13, 

14 

Αφιέρωμα στην παιδεία / Γιατί 
τόση ταλαιπωρία; Οι θεωρητικές 

σπουδές στην Ιατρική μπορούν να 
γίνουν λιγώτερο βασανιστικές. 

Παλαιολόγο
υ Λέλα       

      15 

Αφιέρωμα στην παιδεία / 
Ψυχολογία και Εκπαίδευση 

Wallon 

Henri       

      16, 17 

Αφιέρωμα στην παιδεία / 
Πανεπιστημιουπόλεις         

      18 

Αφιέρωμα στην παιδεία / Παιδεία, 
Ανασυγκρότηση και Κοινή Αγορά W.       
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      19 

Αφιέρωμα στην παιδεία / Αγροτική 
οικονομία και αγροτική παιδεία Σιδέρης Ν. Ι.       

      21 

Η πηγή της αισθητικής συγκίνησης 
(Ένα ψευτοδίλημμα: "Μορφή ή 

περιεχόμενο;") 
Λυκιαρδόπ

ουλος Γ.     Απόψεις 

      21 Συμπληρώσεις 

Καλιόρης ή 
Καλεώδης 

Γ. Μ.     Απόψεις 

      22 

Ερωτικές σκηνές στην οθόνη / Με 
αφορμή την ένταση των μέτρων 

λογοκρισίας 

Καλιόρης ή 
Καλεώδης 

Γ. Μ.     

Συζητώντας 
και κρίνοντας 

      23 Τα Σκιαδικά 

Κουμαριώτ
ης Γιάννης 
[Καργάκος 
Σαράντος]     

Σελίδες από 
την ιστορία 

των 
φοιτητών. 

      24 Κριτική 

Π[απανδρέ
ου] 

Νικηφόρος       

      24 Σχόλια         

      24 [Βιβλιοκρισίες] 
Χατζηδάκη 

Ρένα     

Βιβλίο, 
περιοδικός 

τύπος, 
πνευματική 

ζωή 

      24 Λάβαμε ακόμη       

Βιβλίο, 
περιοδικός 

τύπος, 
πνευματική 

ζωή 

      25 Φιλολογικές πρωτοχρονιές 

Κομνηνού 
Λήδα     

Βιβλίο, 
περιοδικός 

τύπος, 
πνευματική 

ζωή 

      25  Θόδωρος Κέης       

Βιβλίο, 
περιοδικός 

τύπος, 
πνευματική 
ζωή / Νέοι 

ποιητές  

      26 Επιστημονικές εκδόσεις 

Κουμ. Γ. 
[Κουμαριώτ
ης Γιάννης] 
[Καργάκος 
Σαράντος], 

Κ. Σ.     

Βιβλίο, 
περιοδικός 

τύπος, 
πνευματική 

ζωή 

      27 Νεοελληνική σκηνή Λ. Χ. Κ.       

      28 Η μουσική κι' εμείς 

Τσιώμης 
Γιάννης       

      29 

Ειδήσεις - Σύλλογοι - Ειδήσεις - 
Σχολές - Ειδήσεις - Σύλλογοι   

Αρχανιώ
της Ν.    

Ειδήσεις - 
Σύλλογοι - 
Ειδήσεις - 
Σχολές - 

Ειδήσεις - 
Σύλλογοι 
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      31 Νεκρολογία σε ντο ελάσσον 

Καλλιφατίδ
ης 

Θοδωρής       

      32 [Φωτογραφικό υλικό]         

                  

45 

- 

46 

Μάρτι
ος - 

Απρίλι
ος 

1963 32 2 10-2-63 έως 13-4-63       

Απ' ό,τι 
γράφεται για 
την παιδεία  

      2 Με χαρτί και καλαμάρι         

      3 [Άτιτλα] 
Γιανουλόπο
υλος Γιάνης     

Παρακολουθ
ώντας την 

επικαιρότητα 

      4 

Οι τέσσερις ηλικίες του φοιτητικού 
μας κινήματος 

Φωτεινός 
Δημήτρης 
[Ράμφος 
Στέλιος]       

      5 Επιστροφή στην πολιτική 

Roure Jean 

Claude       

      6, 7 

Προτάσεις για την Ε.Φ.Σ.Ε.Ε. / Μια 
συζήτηση στα γραφεία της 

"Πανσπουδαστικής"         

      8, 9 Φοιτητές και πολιτική 

Καλιόρης ή 
Καλεώδης 

Γ. Μ.     

Συζητώντας 
και κρίνοντας 

      10, 11 Η εξέλιξη των ιδεών στη Χημεία 

Γεωργαντίδ
ης 

Μπάμπης       

      12 

Η διδασκαλία της Άλγεβρας στα 
Γυμνάσιο 

Σταθάτος 
Ηλίας       

      14 Υπάρχουν κατώτερες φυλές; 
Messadié 

Gerald       

      15 Η αλλοτρίωση στην τεχνική 

Verret 

Michel   Κ. ΣΠ.   

      

16, 17, 

18, 19 Φανταστική αρχιτεκτονική         

      20, 21 Η τελευταία ταινία του Κράππ 

Samuel 

Beckett   

Σταματί
ου 

Κώστας   

      22 Κριτική       

Βιβλίο, 
περιοδικός 

τύπος, 
πνευματική 

ζωή 

      22 Σχόλια       

Βιβλίο, 
περιοδικός 

τύπος, 
πνευματική 

ζωή 

      22 Λάβαμε ακόμη       

Βιβλίο, 
περιοδικός 

τύπος, 
πνευματική 

ζωή 
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      23 Λώρενς Ντάρρελ 

Κομνηνού 
Λήδα     

Βιβλίο, 
περιοδικός 

τύπος, 
πνευματική 

ζωή 

      24 Παρέμβαση 

Παπαδημητ
ρίου Κ.     Απόψεις 

      24 Η αθλιότητα της κριτικής 

Αφεντόπου
λος Μ.     Απόψεις 

      25 Επιβαλλόμενη απάντηση 

Καλιόρης ή 
Καλεώδης 

Γ. Μ.     Απόψεις 

      25 Επιστημονικές εκδόσεις Π. Ν.       

      26 Οι χώροι της μουσικής έμπνευσης 

Τσιώνης 
Γιάννης       

      27 Εξετάσεις… Κολυβά Ζιζή       

      28 

Ειδήσεις - Σύλλογοι - Ειδήσεις - 
Σχολές - Ειδήσεις - Σύλλογοι       

Ειδήσεις - 
Σύλλογοι - 
Ειδήσεις - 
Σχολές - 

Ειδήσεις - 
Σύλλογοι 

      29 Οι ξένοι σπουδαστές   

Κωνσταν
τόπουλο

ς Ν.     

      30 [Γελοιογραφίες] 

Καλεϊτσής, 
Σαΐτας, 

Αρκομάνης       

      31 Η διάλεξη 

Ψυχοπαίδη
ς Κοσμάς       

      32 Έτσι ξεκίνησαν και στην Ελλάδα         

                  

47   26 2 Ο Σταυρής 

Πέλλας 
Όμηρος       

      3 [Άτιτλα] 
Γιανουλόπο
υλος Γιάνης     

Πρακολουθώ
ντας την 

επικαιρότητα 

      4, 5 Πνεύμα, ύλη και σύγχρονη σκέψη 

Αζαρίας 
Κώστας       

      5 

Τα φετινά νόμπελ Φυσικής και 
Χημείας   Χ. Ν. Γ.     

      6, 7 

Ημερολόγιο από τα Κυπριακά του 
'31 

Φιλικός 
Κώστας     

Σελίδες από 
την ιστορία 

των φοιτητών 

      8, 9 Ξένες λέξεις στη γλώσσα μας 

Καλιόρης ή 
Καλεώδης 

Γ. Μ.     

Συζητώντας 
και κρίνοντας 

      9 [Άτιλο]   Χ. Ν. Γ.   

Απ' ό,τι 
γράφεται για 
την παιδεία 

      10 Κριτική 

Ψυχοπαίδη
ς Κοσμάς, 

Μιχαηλίδης 
Μιχάλης     

Βιβλίο, 
περιοδικός 

τύπος, 
πνευματική 

ζωή 
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      10 Σχόλια 

Γ. Μ. Καλ. 
[Καλιόρης ή 
Καλεώδης 

Γ. Μ.], Κ. Ψ. 
[Ψυχοπαίδη

ς Κοσμάς]      

Βιβλίο, 
περιοδικός 

τύπος, 
πνευματική 

ζωή 

      10 Λάβαμε ακόμα       

Βιβλίο, 
περιοδικός 

τύπος, 
πνευματική 

ζωή 

      11 

Μερικές σκέψεις για το φοιτητικό 
κίνημα 

Λάσκαρης 
Α.       

      12 

Εισαγωγή στο νομοσχέδιο Langevin 
- Wallon  

Wallon 

Henri       

      13 Ένα γράμμα του Δ. Γληνού         

      14 

Οι Έλληνες σπουδαστές του 
εξωτερικού   

Γιαν. Γ. 
[Γιανουλ
όπουλος 
Γιάνης]     

      15 Οι ξένοι σπουδαστές   

Κωνσταν
τόπουλο

ς Ν.      

      16 Ο καζαμίας του 1964         

      

1, 2, 3, 

4, 5, 6, 

7, 8, 9, 

10 

Αποφάσεις του Δ' 
Πανσπουδαστικού Συνεδρίου 

Αθήνα 22-28 Ιουλίου [Απριλίου] 
1963         

                  

48   20 2 Τα παράθυρα 

Βασιλικός 
Βασίλης       

      3 [Άτιτλο] 
Γιανουλόπο
υλος Γιάνης     

Πρακολουθώ
ντας την 

επικαιρότητα 

      4, 5 Το λαϊκό Πανεπιστήμιο 

Αργυριάδη 
Δανάη       

      6 Στην Ισπανία…         

      6, 7 Χώρος, χρόνος και σχετικότητα 

Παπαγεωργ
ίου Χρ.       

      8,9 

Η επανάσταση τστις φυσικές 
επιστήμες στον 20ο αιώνα Kedrov I.   Χ. Ν. Γ.   

      10, 11 Τα Ευαγγελικά 

Κουμαριώτ
ης Γιάννης 
[Καργάκος 
Σαράντος]       

      12 

Μερικές σκέψεις για το φοιτητικό 
κίνημα στο εξωτερικό 

Βερνίκος 
Νικ.       

      13 Ο κόσμος του Κάφκα 

Garonty 

Roger   Δ. Α.   

      14 

Οι Έλληνες σπουδαστές του 
εξωτερικού   Χ. Ν. Γ.     

      15 Οι ξένοι σπουδαστές         

      16, 17 

Αποφάσεις του Α' Εθν. Συμβουλίου 
της Ε.Φ.Ε.Ε.          
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      18 

Η έκθεση του συλλόγου της Αν. 
Σχολής Καλών Τεχνών         

      19 Για να τραβάτε τα μαλλιά σας         

      20 Άρχισε το Α' συνέδριο της Ε.Φ.Ε.Ε.         

                  

49   28 2 [Άτιτλο]   

Η. Ν. 
[Νικολα
κόπουλο
ς Ηλίας]   

Απ' ό,τι 
γράφτηκε για 

την 
Εκπαιδευτική 
Μεταρρύθμισ

η 

      2 Λόγος για την πατρίδα 

Βρεττάκος 
Νικηφόρος       

      3 [Άτιτλα] 
Μακρής Ν., 

"Π"     

Παρακολουθ
ώντας την 

επικαιρότητα 

      

4, 5, 6, 

7, 20 Η θεία Γέννηση και το θείο βρέφος 

Λεκατσάς 
Παναγής       

      8 

Αφιέρωμα στην εκπαιδευτική 
μεταρρύθμιση / [Άτιτλο] 

Η 
Πανσπουδα

στική       

      9, 10 

Αφιέρωμα στην εκπαιδευτική 
μεταρρύθμιση / Ο κ. Ε. 

Παπανούτσος μιλάει σττην 
Πανσπουδαστική         

      10 

Αφιέρωμα στην εκπαιδευτική 
μεταρρύθμιση / Δημοκρατία και 

παιδεία 

Παπανούτσ
ος Ε.       

      10, 11 

Αφιέρωμα στην εκπαιδευτική 
μεταρρύθμιση / Νεοελληνική 

Μαθηματική Ορολογία Κριτικός Ν.       

      12 

Αφιέρωμα στην εκπαιδευτική 
μεταρρύθμιση / Για το βιβλίο του κ. 

Καλοκαιρινού Τσέλιος Μ.       

      13 

Αφιέρωμα στην εκπαιδευτική 
μεταρρύθμιση / Συνεντεύξεις… με 

τον Π. Πάγκαλο και με τον πρόεδρο 
της ΟΛΜΕ         

      

14, 15, 

16, 17, 

18, 19, 

20 

Αφιέρωμα στην εκπαιδευτική 
μεταρρύθμιση / Η έκθεση της 

έκθεσης ή τα αποκαλυπτήρια της 
φιλοσοφικής σχολής 

Ζαβορίτης 
Α. 

[Λεντάκης 
Ανδρέας]       

      21 

Αφιέρωμα στην εκπαιδευτική 
μεταρρύθμιση / ΕΦΕΕ         

      22 

Αφιέρωμα στην εκπαιδευτική 
μεταρρύθμιση / Γράμματα του Δ. 

Γληνού σε φοιτητές         

      23 

Αφιέρωμα στην εκπαιδευτική 
μεταρρύθμιση / Το ιστορικό του 

εκπαιδευτικού μας 1921 

Γάτος 
Γιώργος       

      24, 25 

Αφιέρωμα στην εκπαιδευτική 
μεταρρύθμιση / Αρχιτεκτονική ένα 

πρόβλημα Ζαχαρία Ε.       

      26, 27 

Ειδήσεις - Σύλλογοι - Ειδήσεις - 
Σχολές - Ειδήσεις - Σύλλογοι       

Ειδήσεις - 
Σύλλογοι - 
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Ειδήσεις - 
Σχολές - 

Ειδήσεις - 
Σύλλογοι 

      28 Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση 

Σκουλάκης 
Δήμος       

                  

50 

Φλεβά
ρης 

1966 28 2 

Λογοκρισία / Από αφορμή την 
αστυνόμευση στο τραγούδι / 

Απόψεις για την ελευθερία και την 
καλλιτεχνική δημιουργία         

      3 [Άτιτλα]       

Παρακολουθ
ώντας την 

επικαιρότητα 

      4, 5 Viet - Na' m         

      6, 7 

Το κουαρτέτο επίθεσης κατά των 
φοιτητών / Αντίδραση Σπουδαστικό 

ΕΚΟΦ Πρυτανεία 

Λεντάκης 
Ανδρέας       

      8 Ο κ. Σγουρίτσας άλλοτε… 

Σγουρίτσας 
[Χρήστος]       

      8, 9  Έτσι ξεκίνησε  το κίνημα του 114         

      10 ΔΕΣΠΑ εκπολιτιστικοί στόχοι 

Αλαβάνος 
Κωνσταντίν

ος Ν.       

      11 

Ο Αϊνστάϊν και οι φοιτητές του / 
Αντιλήψεις για την ελευθερία της 

διδασκαλίας και τις σχέσεις 
καθηγητών - φοιτητών   

Παντελό
γλου 

Κώστας      

      12 

Ιστορική στιγμή για το φοιτητικό 
κίνημα / Σύσκεψη της Ε.Φ.Ε.Ε.         

      13 

Πανσπουδαστική συνδιάσκεψη της 
Ε.Φ.Ε.Ε Θεσσαλονίκη         

      14, 15 Μια αισιόδοξη τραγωδία         

      16, 17 

Τραγούδι ένα καινούριο όπλο / Μα 
ποιος είσθε mister Bob Dylan; 

Καρράς 
Ηλίας       

      18, 19 

Ε' Πανελλήνιο συνέδριο 
αρχιτεκτόνων         

      19 Σκέψεις των σπουδαστών         

      

20, 21, 

27 Ανταρσία στο Berkeley         

      22, 23 Φοιτητικός (;!) αθλητισμός         

      24, 25 

Ειδήσεις - Σύλλογοι - Ειδήσεις - 
Σχολές - Ειδήσεις - Σύλλογοι       

Ειδήσεις - 
Σύλλογοι - 
Ειδήσεις - 
Σχολές - 

Ειδήσεις - 
Σύλλογοι 

      26 Ο μονόλογος του βασιλιά Leopold   

Χατζή 
Μαρίνα      

      27 

Μάουτχάουζεν / Ένα καινούριο 
βιβλίο του Ιάκωβου Καμπανέλλη         

      28 

Προφυλακτικά μέτρα… υπέρ των 
συνταγματικών ελευθεριών 

Σκουλάκης 
Δήμος       

      28 Τα πρώτα βήματα του φασισμού Λεντάκης     Στο πιεστήριο 
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Αντρέας 

                  

50

Α   16 

2, 3, 4, 

5, 6, 7, 

8, 9, 10, 

11, 12, 

13, 14, 

15, 16 Ο άνθρωπος και το διάστημα 

Παντελόγλο
υ Κώστας       

                  

51   24 2, 17 Η μάνα 

Σαμαράκης 
Αντώνης       

      3 [Άτιτλο]       

Παρακολουθ
ώντας την 

επικαιρότητα 

      4, 5 

15% / Σκέψεις για την ανάγκη 
εκδημοκρατισμού στην Ανωτάτη 

Εκπαίδευση Γιάννος Δ.       

      6 

Απόψεις για τα προβλήματα των 
εξετάσεων Ζερβός Σ. Π.       

      7 

Η σύγχρονη ιστορική επιστήμη και 
τα προβλήματα της 

Vilar 

P[ierre]       

      8, 9 

Η επιστήμη διαπιστώνει / Η Ελλάδα 
έχει δυνατότητες για ανάπτυξη Αστέρης Κ.       

      

10, 11, 

12, 13, 

14 Ειρήνη '66         

      15 Η επιστήμη στη Νέα Αφρική   

Αστέρης 
Κ.     

      16, 17 

Φοιτητική Κινηματογραφική Λέσχη 
Αθηνών 

Κουτρούλης 
Γ.       

      18, 19 

Αντικομμουνισμός και υποτέλεια / 
Η δεξιά και οι δημοκράτες φοιτητές 

/  Συνέδριο και δημοκρατία 

Παντελόγλο
υ Κ.       

      20, 21 

Ειδήσεις - Σύλλογοι - Ειδήσεις - 
Σχολές - Ειδήσεις - Σύλλογοι       

Ειδήσεις - 
Σύλλογοι - 
Ειδήσεις - 
Σχολές - 

Ειδήσεις - 
Σύλλογοι 

      22, 23 Εκτός των τειχών 

Β. Β. 
[Βασίλης 

Βασιλικός]       

      24 Από το Γ' Συνέδριο της Ε.Φ.Ε.Ε.         

                  

52   24 2 Μπροστά στο 4ο εθνικό συμβούλιο         

      3 [Άτιτλο]       

Παρακολουθ
ώντας την 

επικαιρότητα 

      4, 5 

Αργεντινή: Ο αγώνας των φοιτητών 
κατά της δικτατορίας   

Βουλέλη
ς 

Νικόλας     

      6 Πότε θα κάνει ξαστεριά         

      7 

Απλή αναλογική στους φοιτητικούς 
συλλόγους 

Γεωργιάδης 
Κ.       
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      8, 9 

Εντός των τειχών της Γεωπονικής / 
Ο επίλογος μιας εκστρατείας 

Μάρκος 
Γεράσιμος       

      10, 11 

Α' οικονομικό συνέδριο / 
Καθυστέρηση ή απογείωση;   

Λεπενιώ
της Ν., 
Ζώγας 

Ν., 
Γεωργού
λας Μ.     

      13 Προπύλαια 17 Ιανουαρίου 

Γεωργούλα
ς Μ., 

Βουλέλης 
Ν.       

      

14, 15, 

16, 17, 

18, 19 

Τα αποτελέσματα του Γ' Ποιητικού 
Διαγωνισμού         

      20, 21 

Αρχιτεκτονική Τεχνολογία και το 
μεγάλο πλήθος 

Παντελόγλο
υ Κ.       

      22, 23 

Ειδήσεις - Σύλλογοι - Ειδήσεις - 
Σχολές - Ειδήσεις - Σύλλογοι       

Ειδήσεις - 
Σύλλογοι - 
Ειδήσεις - 
Σχολές - 

Ειδήσεις - 
Σύλλογοι 

      24 

Κυβέρνηση εμπαθούς μεροληψίας, 
ακαδημαϊκής αδιαφορίας και 

αστυνομικής πυγμής         

                  

53   28 2 Αχ, αυτά τα φαντάσματα 

Ροδήρης 
Αιμ.       

      3 [Άτιτλο]       

Παρακολουθ
ώντας την 

επικαιρότητα 

      4, 5 

Η αλήθεια για τη δίωξη των 
φοιτητών και το πραγματικό 

πρόσωπο του κ. Χρήστου 

Βασιλείου 
Β.       

      6, 7 Νίκος Καββαδίας 

Ρηγάτος 
Μάκης       

      7 

Το δεύτερο φύλο, το αμφιθέατρο 
και η μυθολογία 

Αννίνου 
Βάσω       

      

8, 9, 10, 

11, 12, 

13 

Εικοσιένα και αντι-εικοσιένα / 
Πλαστογραφία της ιστορίας, ένα 

"ζωτικό ψέμμα" της αντίδρασης και 
του σκοταδισμού 

Λεντάκης 
Ανδρέας       

      14, 15 Επιχείρησις "ομαλότης"         

      

16, 17, 

18 C.I.A. 

Χατζής 
Βαγγέλης       

      19, 20 

Η επανάσταση του 1909 και οι 
φοιτητές 

Βουλέλης 
Νικόλας       

      20, 21 Ζητείται δωμάτιο 

Γεωργούλα
ς Μ.       

      22, 23 

Από το 5ο εθνικό συμβούλιο / 
Συνομιλία με τον Σ. Κατωπόδη         

      24, 25 Μάρκος Βαμβακάρης 

Γεωργιάδης 
Νέαρχος       

      26, 27 Δρόμοι παράλληλοι Βελαχουτάκ       
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ου Χάρης 

      28 

Ειδήσεις - Σύλλογοι - Ειδήσεις - 
Σχολές - Ειδήσεις - Σύλλογοι       

Ειδήσεις - 
Σύλλογοι - 
Ειδήσεις - 
Σχολές - 

Ειδήσεις - 
Σύλλογοι 

 


	Το ψηφιακό αρχείο κυκλοφορεί και διαδικτυακά στη διεύθυνση: http://archive.ert.gr/68834/?fbclid=IwAR3sQuYBy6pJJNuYG_Fkeosd9DogukpthgNjT8pUqk3I3NI3oy9sVjN2W4g (επίσκεψη: 16/7/2019).



