
17Η ΝΟΕΜΒΡΗ 

 Η σημερινή μέρα είναι μέρα τιμής για τον αγώνα του λαού ενάντια στην τυραννία. 

Είναι μέρα τιμής για όλους όσους πάλεψαν για την Ελευθερία και έδωσαν το αίμα 

τους για μια καλύτερη ζωή. Είναι μέρα τιμής για τους φοιτητές του πολυτεχνείου 

που με την εξέγερσή τους ξανάσμιξαν την Ελλάδα με τη Λευτεριά.  

   Η χώρα μας μεταπολεμικά αντιμετώπιζε πολλές δυσκολίες. Η αστάθεια του 

πολιτικού μας συστήματος και τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα, ήταν η 

δικαιολογία για το πραξικόπημα των συνταγματαρχών της 21ης Απριλίου του 1967.  

   Το τυραννικό αυτό καθεστώς, με δικαιολογία την  προστασία του έθνους, 

καταργεί τις ελευθερίες και τα δικαιώματα του λαού μας. Η σκέψη και η έκφραση 

δεν είναι πλέον ελεύθερες και για όσους διαφωνούν υπάρχουν οι συλλήψεις, οι 

φυλακίσεις, οι εκτοπίσεις και τα βασανιστήρια. Ο λαός αντιδράει.  Οι ενέργειές του 

όμως, δεν κλονίζουν τη στρατιωτική δικτατορία που συνεχίζονται μέχρι το 1973.  

   Στις 14 Φεβρουαρίου του 1973,  φοιτητές της Αθήνας συγκεντρώνονται στο 

Πολυτεχνείο και ζητούν εκλογές και την κατάργηση του νόμου για την υποχρεωτική 

στράτευση. Η αστυνομία εισβάλλει και συλλαμβάνει 11 φοιτητές.  

   Εννέα μέρες μετά, στις 23 Φεβρουαρίου του 1973, φοιτητές της νομικής 

καταλαμβάνουν τη σχολή τους και προβάλλουν συνθήματα όπως: «Δημοκρατία», 

«Κάτω η χούντα» και  «Ζήτω η ελευθερία». Η αστυνομία επεμβαίνει και τους 

διώχνει με βίαιο τρόπο.  

Τετάρτη 14 Νοεμβρίου.  

   Σε όλες τις σχολές γίνονται συνελεύσεις με θέμα τις φοιτητικές εκλογές. Στο 

Πολυτεχνείο αποφασίζουν αποχή απ’ τα μαθήματα. Έρχονται φοιτητές απ’ όλες τις 

σχολές και αρκετοί πολίτες. Σε λίγο η οδός Πατησίων κλείνει από 2000 περίπου 

συγκεντρωμένους. Αρχίζουν να ακούγονται τα πρώτα συνθήματα: «Ψωμί- Παιδεία- 

Ελευθερία», «Λαέ πεινάς γιατί τους προσκυνάς». 

   Η αστυνομία δημιουργεί κλοιό γύρω απ’ το Πολυτεχνείο, ενώ ο κόσμος συνεχώς 

αυξάνεται. Αργά το βράδυ ξεπερνούν  τις  20.000. Οι συνελεύσεις των φοιτητών 

αποφασίζουν την κατάληψη του ιδρύματος και δημιουργούν Συντονιστική επιτροπή 

αγώνα. Βάζουν σε λειτουργία κι ένα ραδιοφωνικό σταθμό με μικρή αρχικά 

εμβέλεια. 

Πέμπτη 15 Νοεμβρίου.  

   Απ’ το πρωί ο κόσμος αρχίζει να συγκεντρώνεται και συγκρούεται με τις 

αστυνομικές δυνάμεις που του φράζουν το δρόμο. Ενώνεται με τους φοιτητές και 

τους συμπαραστέκεται. Αρχίζουν να συγκεντρώνονται τρόφιμα και χρήματα ενώ σε 



λίγο έρχονται και εκπρόσωποι των μαθητών. Η αστυνομία ξαναφτιάχνει κλοιό γύρω 

απ’ το πολυτεχνείο αλλά λίγο αργότερα αποχωρεί. Οι φοιτητές εκδίδουν την 

Εφημερίδα του Ελεύθερου πολυτεχνείου και αναβαθμίζουν το ραδιοφωνικό σταθμό 

που  ακούγεται πλέον σε όλη την Αθήνα. Ζητούν συμπαράσταση απ’ τον κόσμο κι 

αυτός ανταποκρίνεται κατά χιλιάδες. Τα συνθήματα που κυριαρχούν είναι: 

«Ψωμί, παιδεία, Ελευθερία»                                                                                                                

«Κάτω η χούντα»   

«Επανάσταση λαέ»   

«Απόψε πεθαίνει ο φασισμός»                                                                                                             

«Λαέ πεινάς,  γιατί τους προσκυνάς» 

«Έξι χρόνια αρκετά, δε θα γίνουνε εφτά»                                                                                               

«Λαέ, λαέ ή τώρα ή ποτέ»   

   Το πλήθος του κόσμου που περνά απ’ το Πολυτεχνείο είναι εκατοντάδες χιλιάδες, 

άντρες, γυναίκες και παιδιά. Η ατμόσφαιρα θυμίζει μέρα γιορτής.  

   Πολλοί παραμένουν εκεί μέχρι το ξημέρωμα και συνεχώς αυξάνονται.  

Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου.  

   Ο κόσμος συνεχίζει να παραμένει γύρω απ’ το Πολυτεχνείο. Συμπαραστέκεται 

στον αγώνα των φοιτητών και η κινητοποίηση αγκαλιάζει όλο το λαό. Τα συνθήματα 

και τα τραγούδια ακούγονται σ’ όλη την πρωτεύουσα.  

    Το απόγευμα γίνεται μεγάλη εξέγερση του λαού της Αθήνας με επιθέσεις σε 

κυβερνητικά κτίρια και πορεία προς το σύνταγμα. Συγκρούονται με την αστυνομία, 

βγαίνουν τα τεθωρακισμένα στους δρόμους και αρχίζουν να πέφτουν δακρυγόνα. 

Ξεκινάει άγριο κυνηγητό στους δρόμους τους Αθήνας μεταξύ αστυνομίας και 

διαδηλωτών. 

   Βραδιάζει και το πλήθος γύρω απ’ το Πολυτεχνείο  ξεπερνάει τις 100.000,. 

Αρχίζουν οι πυροβολισμοί εναντίον των διαδηλωτών και πέφτουν οι πρώτοι νεκροί.  

   Το κέντρο της Αθήνας θυμίζει πεδίο μάχης. Παντού φωτιές. Παντού τραυματίες. 

Πολλοί μεταφέρονται στο Πολυτεχνείο, ενώ ο ραδιοφωνικός σταθμός κάνει 

έκκληση για φάρμακα, ασθενοφόρα και γιατρούς. Στους δρόμους οι διαδηλωτές 

βάζουν φωτιές και στήνουν οδοφράγματα. Πλησιάζουν μεσάνυχτα και η αστυνομία 

αποκλείει το τετράγωνο του Πολυτεχνείου. Τα τανκς έρχονται…  

Σάββατο, 17 Νοέμβρη 1973.  

   Τα τανκς έρχονται και στις 1.30΄ παίρνουν θέση απέναντι απ’ το Πολυτεχνείο. Οι 

φοιτητές ανεβασμένοι στα κάγκελα χειροκροτούν τους στρατιώτες και φωνάζουν: 

«Ο στρατός με το λαό», «Οι φαντάροι είναι αδέρφια μας».  



Ο ραδιοφωνικός σταθμός συνεχίζει να μεταδίδει: 

« Ελληνικέ λαέ πρέπει να μας συμπαρασταθείς, πρέπει να συνεχίσεις τον αγώνα…» 

«Ακόμα κι αν μας σκοτώσουν, δε φοβόμαστε να πεθάνουμε, αφού θα πεθάνουμε 

ελεύθεροι…» 

«Αυτή τη στιγμή τα τανκς έχουν στρέψει τα κανόνια τους προς το Πολυτεχνείο. Οι 

φοιτητές έχουν ξεκουμπώσει τα πουκάμισα και δείχνουν τα στήθη τους…»… 

«…είμαστε άοπλοι, είμαστε άοπλοι, είμαστε άοπλοι. Ούτε μια πέτρα δεν έχουμε να 

ρίξουμε στ’ αδέρφια μας. Είμαστε όλοι αδέρφια!».  

   Όμως, παρόλα αυτά, το άρμα γκρεμίζει την πόρτα και μπαίνει στο Πολυτεχνείο. 

   Το άρμα γκρεμίζει την πόρτα και μπαίνει στο Πολυτεχνείο. Ακολουθούν 

στρατιώτες και αστυνομικοί. Επικρατεί πανικός απ’ την άτακτη φυγή των 

σπουδαστών. Καθώς αποχωρούν, κακοποιούνται απ’ την αστυνομία. Το 

Πολυτεχνείο εκκενώνεται, αλλά το κυνηγητό συνεχίζεται στους γύρω δρόμους. 

Απλοί πολίτες τους κρύβουν στα σπίτια τους. Τα νοσοκομεία και τα κρατητήρια 

γεμίζουν διαδηλωτές. Πολλές εκατοντάδες οι τραυματίες και οι φοιτητές που 

συλλαμβάνονται. 

   Το πρωί το Πολυτεχνείο θυμίζει βομβαρδισμένο τοπίο. Στο κέντρο της Αθήνας 

γίνονται διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για το μακελειό. Στις 11, κηρύσσεται 

στρατιωτικός νόμος.  

   Με βάση την πρώτη επίσημη έρευνα που πραγματοποιήθηκε απ’ το εθνικό 

Ίδρυμα Ερευνών, οι επώνυμοι νεκροί αυτών των ημερών  ήταν 23, ενώ παραμένουν 

άγνωστα τα στοιχεία για άλλους 16.  

   Είναι ανάγκη  τα διδάγματα του Πολυτεχνείου να συνεχίζουν να μας εμπνέουν και 

να οδηγούν τους αγώνες μας στο σήμερα! 

   Όσο τα συνθήματα του Πολυτεχνείου παραμένουν ανεκπλήρωτα, οι αγώνες μας 

θα πρέπει να συνεχίζονται μέχρι την ικανοποίησή τους. Είναι το χρέος μας προς την 

ίδια τη ζωή. 

 

 


