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ΧΡΟΝΙΚΟ 

Πριν λίγες μέρες, την 28η Οκτωβρίου, γιορτάσαμε το μεγάλο ΟΧΙ του ελληνικού λαού 

στους Ιταλούς και Γερμανούς εισβολείς και τιμήσαμε όλους εκείνους που έχυσαν το 

αίμα τους για την ελευθερία της πατρίδας. 

Σήμερα ήρθε η ώρα να γιορτάσουμε ένα άλλο μεγάλο όχι. 

Είναι το όχι του πολυτεχνείου. 

Το όχι των Ελλήνων φοιτητών απέναντι στην έλλειψη ελευθερίας και δημοκρατίας, 

εξαιτίας της 7χρονης τυραννίας της χούντας των συνταγματαρχών. 

Θα παρακολουθήσουμε στη συνέχεια το χρονικό του πολυτεχνείου αλλά και βασικά 

γεγονότα άμεσα συνδεδεμένα, που συνέβησαν πριν και μετά την ηρωική ημέρα της 17ης 

Νοεμβρίου του 1973, μια μέρα που μας θυμίζει ότι η απόκτηση κάποιων αγαθών 

χρειάζεται αγώνες και θυσίες.  

ΒΙΝΤΕΟ 

Τα ξημερώματα της 21ης Απριλίου του 1967 , μια ομάδα στρατιωτικών, εκμεταλλευόμενοι 

την πολιτική κρίση που επικρατούσε εκείνη την εποχή στην χώρα μας, πήραν την εξουσία 

στα χέρια τους. 

Κατήργησαν τη νόμιμη κυβέρνηση της χώρας, κατήργησαν τις συνταγματικές ελευθερίες, 

ακύρωσαν τα βασικά άρθρα του συντάγματος, επέβαλαν λογοκρισία στις εφημερίδες. 

Έκαναν μαζικές συλλήψεις και εκτοπίσεις, εγκατέστησαν και διατήρησαν ολόκληρα 

στρατόπεδα συγκέντρωσης στη Λέρο, στη Γυάρο και αλλού, έκαναν διώξεις, δίκες και 

βασανιστήρια σε όσους εκδήλωναν αντίθεση στο τυραννικό καθεστώς. 

ΒΙΝΤΕΟ 

 

 



 

 

Το χρονικό της εξέγερσης ξεκίνησε στις 23 Φεβρουαρίου του 1973, με την πρώτη 

κατάληψη της νομικής σχολής του πανεπιστημίου Αθηνών. Η κατάληψη αυτή έγινε σε 

αντίδραση στον νόμο 1374, όπου αναφερόταν στην υποχρεωτική στράτευση των 

φοιτητών οι οποίοι ανέπτυσσαν συνδικαλιστική δράση κατά τη διάρκεια των σπουδών 

τους. 

Το σημαντικό στοιχείο της κατάληψης αυτής ήταν ότι ξεσηκώθηκε για πρώτη φορά και ο 

κόσμος που βρισκόταν έξω από τον χώρο της Νομικής. 

Μετά την πρώτη αυτή κατάληψη ακολούθησαν συλλήψεις και βασανισμοί πολλών 

φοιτητών καθώς και απαγόρευση να δημοσιεύονται στις εφημερίδες άρθρα που 

αφορούσαν το φοιτητικό κίνημα. 

Στις 20 του Μάρτη του 1973, ένα περίπου μήνα μετά την πρώτη κατάληψη, 

πραγματοποιείται η δεύτερη κατάληψη της Νομικής. 

Η κατάληξη αυτή ήταν τελείως διαφορετική από την πρώτη. Η αστυνομία παραβίασε το 

πανεπιστημιακό άσυλο και επενέβη βίαια μέσα στον χώρο της κατάληψης. Πολλοί 

φοιτητές συνελήφθησαν και ξυλοκοπήθηκαν. 

Στις 4 Νοεμβρίου 1973 η συγκέντρωση μερικών χιλιάδων πολιτών στο μνημόσυνο του 

Γεωργίου Παπανδρέου μετεξελίσσεται σε διαδήλωση. Γίνονται βίαιες συγκρούσεις με τις 

αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες για να αντιμετωπίσουν τις επιθέσεις των διαδηλωτών 

αναγκάζονται να πυροβολήσουν στον αέρα. 

ΒΙΝΤΕΟ 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ο ραδιοφωνικός σταθμός του Πολυτεχνείου, ο οποίος από την πρώτη μέρα της 

λειτουργίας του κατακτά μεγάλη ακροαματικότητα, αποτελεί τη μοναδική πηγή 

πληροφόρησης για τα όσα συμβαίνουν στις κινητοποιήσεις κατά του στρατιωτικού 

καθεστώτος. 

«ΕΔΩ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, ΕΔΩ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ!!! 

ΣΑΣ ΜΙΛΑ Ο ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 

ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ!!» 

Ο λαός τους ακούει και κατεβαίνει στους δρόμους. 

Το Πολυτεχνείο γίνεται σύμβολο και προπύργιο ελευθερίας. 

Μαθητές , φοιτητές και απλοί πολίτες κατακλύζουν τους δρόμους. 

Μεσημέρι παρασκευής και ένα μεγάλο πλήθος συγκεντρώνεται μέσα και έξω από το 

πολυτεχνείο. 

Κυριαρχούν τα συνθήματα: 

«ΚΑΤΩ Η ΧΟΥΝΤΑ»        «ΛΑΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ»         «ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ» 

«ΑΠΟΨΕ ΠΕΘΑΙΝΕΙ Ο ΦΑΣΙΣΜΟΣ»         «ΞΗΜΕΡΩΝΕΙ ΛΕΥΤΕΡΙΑ» 

και το βασικό αίτημα – σύνθημα: «ΨΩΜΙ, ΠΑΙΔΕΙΑ , ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» 

 

 

 

 

Οι φοιτητές ανυποχώρητοι υπερασπίζονται το πολυτεχνείο. 

Ακούγονται οι ερπύστριες των τανκς, που κατεβαίνουν από τη λεωφόρο Αλεξάνδρας. 

Φτάνουν και κυκλώνουν το πολυτεχνείο. 

Οι φοιτητές πάνω στα κάγκελα, αψηφούν τα πυροβόλα που στρέφονται καταπάνω τους 

και δείχνουν τα άοπλα χέρια τους. 

Tραγουδάνε τον Εθνικό Ύμνο.!! 

Το σύνθημα τώρα είναι: 

«Είμαστε αδέλφια, δεν θα μας χτυπήσετε, να μη χυθεί αίμα αδελφικό!!» 

 

ΒΙΝΤΕΟ 

 

 

 



 

 

ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ 

 

Στούς σκοτωμένους σπουδαστές του Νοεμβρίου 

Από τη Λένα Παππά 

Μάτια κλειδωμένα, χέρια παγωμένα 

κείτεται 
-δεκοχτώ χρονώ ήτανε δεν ήτανε- 
για να έχω εγώ πουλιά-φτερά στα χέρια μου, 
και συ στο σπιτάκι σου, 
μια γλάστρα με βασιλικό στο πεζουλάκι 
και τα παιδιά μας ξένοιαστα να χτίζουνε το μέλλον. 
 

Η μάνα του τον περιμένει και δεν έρχεται, 
η άνοιξή του παίζει κα δεν τηνε ξέρει πια. 
Στις φλέβες του αίμα σταματημένο και πικρό, 
γυαλί σπασμένο ο κόσμος, σωριασμένο πάνω του. 
Για να έχω εγώ τον άσπρο μου ύπνο 

Και συ γαρίφαλο χαμόγελο στο στόμα σου, 
για να ’χουν τα παιδιά μας το δικό τους ήλιο… 

 

 

WISH YO WERE HERE 

Τις τελευταίες 2 μέρες της κατάληψης του Πολυτεχνείου, ελεύθεροι σκοπευτές 

ακροβολίστηκαν στις ταράτσες των γύρω κτηρίων και πυροβολούσαν αδιακρίτως τους 

διαδηλωτές, αλλά και αθώους πολίτες.  

Διομήδης Κομνηνός, Αλέξανδρος Σπαρτίδης , Μιχάλης Μυρογιάννης , τρία παιδιά στην 

ηλικία μας πέφτουν νεκρά από πυρά αστυνομικών που τους σημάδεψαν και τους 

εκτέλεσαν. 

Ο 63χρονος Ανδρέας Κούμπος ήρωας του αλβανικού έπους στον πόλεμο με τους 

Ιταλούς, επέζησε τραυματίας τη φρίκη του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου για να 

εκτελεστεί εν ψυχρώ από άγνωστο αξιωματικό της αστυνομίας έξω από το πολυτεχνείο. 

Το μικρότερο θύμαα των ελεύθερων σκοπευτών: ο Δημήτρης Θεοδώρας. 

 Ηλικία: πέντε ετών. 

BINTEO 


