
Πολυτεχνείο 

Πάνω σε τούτη τη πεσμένη πόστα 

Δώσαμε ξανά τον όρκο, 

Όρκο της νιότης, της ζωής, της λευτεριάς, 

Όρκο του ονείρου και της πράξης 

                                                                                  Γιάννης Ρίτσος 

 

Η Ελλάδα για επτά ολόκληρα χρόνια ζούσε κάτω από το δικτατορικό καθεστώς, που 

είχαν επιβάλει μερικοί φιλόδοξοι αξιωματικοί που άρπαξαν την εξουσία με τα όπλα. 

Αυτοί, λοιπόν, κυβερνούσαν την Ελλάδα μετά το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου του 

1967. Ο λαός δεν ήταν ελεύθερος να εκφράσει τη γνώμη του. Όποιος αντιστεκόταν 

έμπαινε στην φυλακή και υπέφερε τους εξευτελισμούς και τα βασανιστήρια. Έτσι ο 

κόσμος κράτησε μια στάση σιωπηλής περιφρόνησης προς τους δικτάτορες. Ώσπου ήρθε 

η ώρα ν’ αναλάβουν οι νέοι τη δυναμική αναμέτρηση. 

Ήταν λοιπόν Τετάρτη, στις 14 του Νιόβρη του 1973, όταν οι φοιτητές συγκεντρώθηκαν 

στο χώρο του Πολυτεχνείου, εκεί όπου άλλοτε πήγαιναν για να σπουδάσουν και να 

μορφωθούν. Σε λίγο φτάνουν στο Πολυτεχνείο και άλλοι σπουδαστές από άλλες σχολές. 

Αρχίζει να συγκεντρώνεται και κόσμος: εργάτες, επιστήμονες, υπάλληλοι, ακόμα και 

μικροί μαθητές. Παντού συνθήματα: «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία», «Όλοι Ενωμένοι», 

«Κάτω η Χούντα».  

Τη δεύτερη μέρα λειτουργεί ο πρόχειρος ραδιοφωνικός σταθμός των «ελεύθερων 

αγωνιζόμενων φοιτητών». Κόσμος μαζεύεται γύρω από το Πολυτεχνείο και όλοι φέρνουν 

τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης στους πολιορκημένους νέους. 

Την Παρασκευή, μια μεγάλη διαδήλωση κατεβαίνει προς το Πολυτεχνείο. Η αστυνομία 

κάνει επίθεση στους διαδηλωτές που υπερασπίζονται με πέτρες, ξύλα και ό,τι άλλο 

βρουν. Πέφτουν οι πρώτοι πυροβολισμοί. Ο σταθμός καλεί τους γιατρούς να 

προσφέρουν τη βοήθειά τους στους τραυματισμένους. Υπάρχουν νεκροί και πολλοί 

τραυματίες.  

Το Σάββατο στις 17 Νοεμβρίου 1973, είναι η τέταρτη μέρα που οι νέοι βρίσκονται 

κλεισμένοι στο Πολυτεχνείο. Τα τανκς φτάνουν έξω από τον πόρτα. Από τον ελεύθερο 

ραδιοσταθμό των φοιτητών ακούγεται: «Είμαστε αδέρφια, μη μας σκοτώνετε»… «Είμαστε 

αδέρφια…». Όμως η φωνή σβήνεται, χάνεται μέσα στον ήχο των πυροβολισμών. Τα 

τανκς, γκρεμίζουν την πόρτα, περνώντας πάνω από τα κορμιά των φοιτητών, ενώ οι 

αστυνομικοί χτυπούν τον κόσμο με μανία. Σε λίγο η φωνή του ελεύθερου ραδιοσταθμού 

σίγησε. Το Πολυτεχνείο έπεσε! … Οι νέοι μας νικήθηκαν από τη δύναμη των όπλων και 

των τανκς. 



Η εξέγερση όμως του Πολυτεχνείου ήταν η αιτία που περισσότερο άναψε φλόγα στις 

καρδιές των Ελλήνων για ελευθερία και δημοκρατία μέχρι που στις 24 Ιουλίου του 

1974 οι στρατιωτικοί παρέδωσαν την εξουσία στους πολιτικούς, υπό το βάρος της 

Τουρκικής εισβολής στην Κύπρο... 
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