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Απολύσεις καθηγητών πανεπιστημίου
Με απόφαση του “υπουργού” Παιδείας απολύονται 49 καθηγητές πανεπιστημίου, 
οι οποίοι «ἐτάχθησαν ἐναντίον τοῦ κοινωνικοῦ καὶ πολιτειακοῦ καθεστῶτος 
καὶ τῶν βασικῶν αὐτοῦ θεσμῶν ἢ ὑπεβοήθησαν τοὺς ἐχθρούς του ἐκ κωφότητος 
καὶ ἰδιοτελείας». Ανάμεσα στους απολυθέντες περιλαμβάνονται οι Αριστόβουλος 
Μάνεσης, Δημήτριος Μαρωνίτης, Σάκης Καράγιωργας, Εμμανουήλ Κριαράς και Μιχαήλ 
Σακελλαρίου.

Ίδρυση του ΠΑΚ
Τον Φεβρουάριο ο Ανδρέας Παπανδρέου ανακοινώνει από τη Στοκχόλμη την ίδρυση 
του Πανελλήνιου Απελευθερωτικού Κινήματος (ΠΑΚ), καλώντας τους Έλληνες, εντός 
και εκτός συνόρων, να δραστηριοποιηθούν με στόχο την ανατροπή του στρατιωτικού 
καθεστώτος. Στα χρόνια που θα ακολουθήσουν, το ΠΑΚ θα δραστηριοποιηθεί στο 
εσωτερικό της χώρας και θα αποτελέσει έναν από τους βασικότερους φορείς του 
αντιδικτατορικού αγώνα στο εξωτερικό, συμβάλλοντας στην ενημέρωση και την 
κινητοποίηση της διεθνούς κοινής γνώμης
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Φυλλάδιο της ελληνικής κοινότητας της Μεγάλης Βρετανίας, με το οποίο 
παροτρύνει τους ξένους να επισκεφτούν την Ελλάδα με αφορμή τη συμπλήρωση 
ενός έτους από την επιβολή της δικτατορίας, εφ. The Times, 20 Απριλίου 1968.
ΑΣΚΙ, Αρχείο Γιώργου Μυλωνά

Αμαξοστοιχία με τα σύμβολα του καθεστώτος, 21 Απριλίου 1968.
Μουσείο Μπενάκη - Φωτογραφικό Αρχείο, Αρχείο Κώστα Μεγαλοκονόμου

Ληξιαρχική πράξη θανάτου του πρώην βουλευτή της ΕΔΑ, Γιώργη Τσαρουχά, ο 
οποίος πέθανε ύστερα από τα βασανιστήρια που υπέστη στα κρατητήρια της 
Κρατικής Υπηρεσίας Πληροφοριών στη Θεσσαλονίκη, 10 Μαΐου 1968
Συλλογή Καίτης Τσαρουχά

Άποψη του στούντιο της ΥΕΝΕΔ
Αρχείο δημόσιας ραδιοτηλεόρασης

«Ὀργανο φασιστικῶν κύκλων ὁ παρ’ ὀλίγον δολοφόνος», άρθρο για την 
αποτυχημένη δολοφονική απόπειρα του Αλέκου Παναγούλη κατά του Γεώργιου 
Παπαδόπουλου, εφ. Έθνος, 14 Αυγούστου 1968
Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων

Εγκαίνια 3ης μονάδας ατμοηλεκτρικού σταθμού ΔΕΗ Αλιβερίου, 3 Ιουνίου 1968
Γενικά Αρχεία του Κράτους
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Φύλλο 7 της παράνομης εφημερίδας Αυγή, Αύγουστος 1968
Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων

Το “Σύνταγμα” του 1968
Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων

Στιγμιότυπο από την κηδεία του Γεωργίου Παπανδρέου στην Αθήνα, 
3 Νοεμβρίου 1968.
Πνευματικό Ίδρυμα Γεωργίου Α. Παπανδρέου, Αρχείο Γεωργίου Παπανδρέου

Το νέο “Σύνταγμα”
Βασικό πυλώνα του σχεδίου “Συντάγματος” αποτελεί η ενίσχυση της αυτονομίας των 
Ενόπλων Δυνάμεων και της δυνατότητας πολιτικής παρέμβασής τους, καθιστώντας 
τις πλέον και τυπικά ανεξέλεγκτες. Το προβαλλόμενο πρότυπο της «ελεγχόμενης 
δημοκρατίας» επιφυλάσσει για το Στρατό το ρόλο του επόπτη και προστάτη της 
καθεστηκυίας τάξης, θωρακίζοντάς τον με κάθε δυνατό θεσμικό μέσο. 

Κηδεία Γεωργίου Παπανδρέου
Η κηδεία του πρώην πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου  εξελίσσεται στην 
πρώτη μαζική αντιδικτατορική διαδήλωση από την 21η Απριλίου 1967. Παρά 
τις προειδοποιήσεις του καθεστώτος ότι «αἱ ἁρμόδιαι ἀρχαὶ θὰ λάβουν 
τὰ ἀναγκαῖα νόμιμα μέτρα πρὸς ἀποτροπὴν ἐκδηλώσεως πάσης ἀσχημίας», 
δεκάδες χιλιάδες κόσμου συγκεντρώνονται στη διαδρομή από τη Μητρόπολη 
Αθηνών μέχρι το Α´ Νεκροταφείο και ακολουθούν τη σωρό φωνάζοντας 
συνθήματα, όπως «Αθάνατος», «Δημοκρατία», «Σήμερα ψηφίζουμε» και «Κάτω 
η Χούντα». Σαράντα άτομα συλλαμβάνονται και την επομένη δικάζονται, 
«ἐπὶ στάσει κατὰ τῆς ἀρχῆς, περιυβρίσει τῆς ἀρχῆς καὶ ἀπειθίᾳ».

«Ἰσχυρίζεται ἡ χούντα ὅτι ἀπεκατέστησε τὴν τάξιν. Ἀλλὰ δἐν εἶναι ἡ τάξις τοῦ νόμου, ἡ 
τάξις τῶν ἐλεύθερων ἀνθρώπων. Εἶναι ἡ τάξις τοῦ φόβου, ἡ τάξις τῶν στρατοδικείων καὶ 

εἶναι τὸ κοινὸν γνώρισμα ὅλων τῶν ὁλοκληρωτικῶν καθεστώτων.»

Απόσπασμα του μηνύματος του Γεωργίου Παπανδρέου

Το BBC μεταδίδει μήνυμα του πρώην πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου, 
ο οποίος παραμένει σε κατ’ οίκον περιορισμό, 17 Απριλίου 1968.
Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, Αρχείο Ελληνικής Υπηρεσίας BBC

Η Μελίνα Μερκούρη σε αντιδικτατορική εκδήλωση με αφορμή τον ένα χρόνο από 
την επιβολή της δικτατορίας στην πλατεία Τραφάλγκαρ στο Λονδίνο, 
21 Απριλίου 1968.
Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη

Προπαγάνδα και τηλεόραση
Η ανάπτυξη της τηλεόρασης κατά τα χρόνια της δικτατορίας θα μεταβάλει σημαντικά 
τον τρόπο άσκησης της καθεστωτικής προπαγάνδας. Η σταδιακή αντικατάσταση 
του κινηματογράφου από το νέο μέσο, επέτρεψε στο καθεστώς να επιβάλλει τον 
κυριαρχικό του ρόλο μέσα από την προβολή των κυβερνώντων και την παντελή 
αποσιώπηση κάθε μορφής αντίθεσης. Στη λογοκριμένη αυτή πραγματικότητα, 
μοναδική διέξοδο για όσους επιθυμούν να ενημερωθούν αποτελούν οι ελληνικές 
εκπομπές των ξένων ραδιοσταθμών, όπως το BBC και η Deutsche Welle.

Αλέκος Παναγούλης
Η απόπειρα δολοφονίας του Γεωργίου Παπαδόπουλου από τον Αλέκο Παναγούλη αποτελεί 
σημείο καμπής για την αντίσταση κατά της δικτατορίας, αναδεικνύοντάς τον σε 
κορυφαία μορφή του αγώνα κατά του αυταρχικού καθεστώτος των συνταγματαρχών. 
Τη σύλληψη του Παναγούλη θα ακολουθήσουν σκληρά βασανιστήρια μέχρι τη δίκη 
του ίδιου και άλλων 14 κατηγορουμένων στις αρχές Νοεμβρίου του 1968. Ενώπιον 
του Έκτακτου Στρατοδικείου Αθηνών, ο Παναγούλης θα αναλάβει την πλήρη ευθύνη 
της πράξης του, και θα περιγράψει τα βασανιστήρια στα οποία είχε υποβληθεί. 
Το δικαστήριο θα τον καταδικάσει δις εις θάνατον, ποινή που δεν θα εκτελεστεί 
λόγω της αντίδρασης της διεθνούς κοινής γνώμης.
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