
 «Ο ανθός της ελληνικής νεολαίας, σταθμοί στους 
μαθητικούς αγώνες» 

(Η φωτογραφία είναι από τον Ιανουάριο του 1990, όταν αθωωθηκε ο Μελιστας, ο 

δολοφόνος του  Καλτεζα. Μετά την απόφαση, καταλαμβάνεται για 12 μέρες το 

Πολυτεχνείο εις ένδειξη διαμαρτυρίας, με καθημερινές ταραχές και επεισόδια  στους 
γύρω δρόμους και  στενά.) 

!Παραμύθια πικρά, τόσο αληθινά για θανάτους 
με δολοφόνους ιππότες, σ’ έρημη γη που σταυρώνουν τις μάγισσες. 
Θε να ζήσω σ’ αυτά 
όμως είναι φτηνά και βαρέθηκα. 
 
Παραμύθια πικρά, ποτισμένα με αίμα και δάκρυα 
με ήρωες καταδότες, φίδια που ζουν δίχως μίσος και έρωτα. 
Θε να ζήσω σ’ αυτά 
όμως τα ερπετά τα σιχαίνομαι. 
 
Ξέρεις μαμά, έχω πάψει να βλέπω πια όνειρα 
Ζωγραφίζω μαύρα πουλιά γιατί μου έχετε κλέψει τα χρώματα 
Τριγυρίζω πρωινά στο μετρό εισπνέοντας στάχτη κι αρώματα 
Πλανιέμαι αργά στο κενό κι όλα αυτά που ποθώ είναι πρόστυχα.  

( ο παιδικός μας πόλεμος – Ανατέλλων τρόμος) 

Η εκπαίδευση  εδώ και αιώνες έχει αποτελέσει βασικό 
κατασταλτικό  εργαλείο των εκάστοτε καθεστώτων για τη 
εδραίωση  τους στην εξουσία, για  κατασκευή υπηκόων 
και χειραγώγηση των ατόμων μέσα από τα διάχυση του 
φόβου και τη καταστολή της κριτικής σκέψης και 
ειδικότερα στα ελληνικά δεδομένα με την ενίσχυση του 
τριπτύχου πατρίς θρησκεία οικογένεια(παρελάσεις, 
θρησκευτικά σύμβολα, εθνικές εορτές) . Και περά από 
λογικές ενηλίκων καθοδηγητών , οι μαθητές- μαθήτριες 
έχουν δώσει συλλογικούς ακηδεμόνευτους αγώνες 
ενάντια  σε όλα αυτά και συνεχίζουν να δίνουν 
ερχόμενοι ες αντιμέτωποι με τη αστυνομική βία σε 
διαδηλώσεις άλλα και μέσα στα σχολικά κτίρια 
μετρώντας συλλήψεις και νεκρούς. Επιθυμία μας είναι 
με τη συγκεκριμένη εκδήλωση και έντυπο  είναι η 
αφήγηση ενός σύντομου χρονικού των μαθητικών 
αγώνων  και μαρτυρίες από το καιρό της Χούντας έως 
σήμερα με αφορμή την εξέγερση του Πολυτεχνείου, 
αλλά  και η ανάγκη της σύνδεσης ενός παιδαγωγικού 
εγχειρήματος όπως είναι το Μικρό Δέντρο με τις 
υπάρχουσες μαθητικές συλλογικότητες στο επίπεδο της 



αλληλεγγύης και της ανταλλαγής εμπειριών και 
προβληματισμών άλλα και σε κοινές δράσεις 
διεκδίκησης σε επίπεδο που αφορά και την ισχύουσα 
κατάσταση στη παιδεία και τη σχολική καθημερινότητα 
άλλα και σε άλλα  κοινωνικά αιτήματα. Είναι προφανές 
πως είναι πάρα πολλές οι νύχτες και οι μέρες,, πάρα 
πολλές συλλήψεις, τιμωρίες, καταλήψεις που δεν 
μπορέσαμε να καταγράψουμε η να πληροφορηθούμε. 
Άλλωστε και η καθημερινή αυθάδεια και φασαρία των 
«άτακτων» «ζωηρών» «προβληματικών» παιδιών και 
εφήβων  στη συνήθως αποστειρωμένη από 
συναισθήματα και ελευθερίες σχολική αίθουσα είναι 
ήδη ένας μικρός αγώνας. 

Ξεκινώντας το χρονικό μια πιστή  καταγραφή της 
σχολικής πραγματικότητας λίγο πριν και κατά τη 
διάρκεια της Χούντας μας περιγράφει ένα ποινολόγιο 
μαθητών στην ελληνική επαρχία αναδημοσιευμένο από 
τη δημοσιογραφική ομάδα Ιος. 

«Πρόκειται για το "Ποινολόγιον" του Γυμνασίου 
Νεαπόλεως Βοιών της Λακωνίας (1965-1978), όπου 
καταγράφονται τα κρούσματα απείθειας των παιδιών και 
η συνήθως εξαιρετικά σκληρή τιμωρία τους: ένα αγόρι 
αποβάλλεται γιατί έκανε ποδήλατο, ένα κορίτσι 
ακολουθεί την ίδια τύχη επειδή σκόπευε να αγοράσει τη 
φωτογραφία του αγαπημένου της ηθοποιού από το 
περίπτερο, δυο αγόρια περνούν από ανάκριση γιατί 
γεύτηκαν μανταρίνια από ξένη μανταρινιά, ενώ κάποιοι 
συμμαθητές τους τιμωρούνται γιατί κυκλοφορούσαν 
νωρίς το βράδυ στο δρόμο. Οπως προκύπτει από τις 
καταγραφές του ποινολογίου, τη ζωή των μαθητών 
καθόριζε ένα πολύπλοκο πλέγμα απαγορεύσεων, η 
παραβίαση των οποίων συνεπαγόταν πολυήμερη 
αποβολή από το σχολείο, μείωση της διαγωγής, 
οικογενειακά προβλήματα κ.ο.κ. Την εποχή εκείνη, η 



στέρηση της ελευθερίας είχε -και για τα παιδιά- πολλά 
πρόσωπα.» 

Τις παραμονές της χούντας 

Δεν ήταν λοιπόν εύκολο να είσαι μαθητής εκείνα τα 
χρόνια, και ιδιαίτερα στην ελληνική επαρχία. Μισή 
κουβέντα παραπάνω, ένα γέλιο πίσω από την πλάτη 
του καθηγητή, ένα εξωσχολικό ανάγνωσμα στην 
τσάντα και είχες εξασφαλισμένη την αποβολή. Το ίδιο 
κι αν είχες την απρονοησία να καλύψεις κάποιο 
συμμαθητή σου ή να ξεροβήξεις χωρίς προφανή αιτία. 
Δεν συζητάμε τι σε περίμενε αν σου ξέφευγε καμιά 
βλαστήμια. Στο κυνήγι των παιδιών συμμετείχαν 
αυτοβούλως παπάδες, περιπτεράδες και φιλήσυχοι 
πολίτες. Ιδού ένα χαρακτηριστικό δείγμα: 

  "4.5.1965. Επιβάλλεται η ποινή της 3ημέρου 
αποβολής εκ των μαθημάτων εις την 
μαθήτριαν της Α΄ τάξεως Κ.Α. διότι συνελήφθη 
αναγιγνώσκουσα ρυπαρογραφήματα".   

  "3.3.1966. Εις τας μαθητρίας της Β΄ τάξεως 
Μ.Μ. και Α.Π. επεβλήθη η ποινή της μιας 
ημέρας αποβολής εκ των μαθημάτων, εις την 
μεν πρώτην διότι ηθέλησε να αγοράσει 
φωτογραφίας ηθοποιών εκ περιπτέρου, εις δε 
την δευτέραν διότι συμπεριεφέρθη απρεπώς 
εις τον κ. Μπιλλίνην Δημήτριον, κάτοικον 
Νεαπόλως".   

   Στα χρόνια της Εθνοσωτηρίου 

Μια σύντομη καταγραφή που εγκαινιάζει την περίοδο 
της χούντας συνοψίζει συμβολικά τα ήθη της νέας 
εποχής: αγροφύλακες παρακολουθούν τις κινήσεις των 
μαθητών εκτός σχολείου, τους καταγγέλλουν στους 



δασκάλους τους και συμμετέχουν στις σχετικές 
ανακρίσεις που διενεργεί ο διευθυντής. Οι εξουσίες 
που βρίσκονται πάνω από το κεφάλι των παιδιών 
πληθαίνουν και δεν σπανίζουν οι καλοθελητές, από τον 
παπά μέχρι τον πρόεδρο της κοινότητας, που με την 
παραμικρή ευκαιρία θα τρέξουν να τα καρφώσουν στη 
διεύθυνση του σχολείου. Αλλοτε γιατί τα παιδιά δεν 
επέδειξαν τη δέουσα ευλάβεια την ώρα του 
εκκλησιασμού, άλλοτε γιατί περιφέρονταν άσκοπα 
γύρω από το καφενείο, κάποτε γιατί τόλμησαν να 
βγουν στο δρόμο χωρίς την ποδιά, την κορδέλα ή το 
σχολικό σήμα. Βολεύονταν τότε πολλοί από τη 
μετατροπή των παιδιών σε πειθήνια στρατιωτάκια και 
έσπευδαν να βοηθήσουν το σχολείο στο κατασταλτικό 
του έργο. "Για το καλό των παιδιών", φυσικά, που 
ιδιαίτερα στις μικρές επαρχιακές πόλεις και τα χωριά 
αναγκάζονταν να ζουν υπό συνεχή επιτήρηση.   

Στο διάχυτο αυτό κλίμα τρομοκρατίας, όπου ο μεγάλος 
γινόταν καταδότης του μικρού συμπολίτη του, τα 
παιδιά καλούνταν να υιοθετήσουν αντίστοιχες 
πρακτικές στο εσωτερικό του σχολικού μικρόκοσμου: η 
τιμωρία τους ήταν παραδειγματική, όταν έβλεπαν κάτι 
"αξιόποινο" και δεν το κάρφωναν αμέσως στη 
διεύθυνση του σχολείου. Ταυτόχρονα, τα παιδιά 
πιέζονταν να εσωτερικεύσουν και να ακολουθήσουν 
ως αυτονόητο έναν κώδικα συμπεριφοράς που 
απαιτούσε από αυτά να ντύνονται, να κινούνται και να 
μιλούν με τον προβλεπόμενο τρόπο. Οι παραβάτες 
εξοστρακίζονταν από τη μαθητική κοινότητα και η 
διαγωγή τους μειωνόταν με τις γνωστές δυσάρεστες 
συνέπειες. Το κόλπο δεν έπιανε πάντα, και δεν έπιανε 
σε όλους. Κάποια παιδιά αντιστέκονταν στις 
απαγορεύσεις κάνοντας καζούρα στο μάθημα, 
κυκλοφορώντας μετά τη δύση του ήλιου, ή, απλώς, 



καλύπτοντας τους "απείθαρχους" συμμαθητές τους. Ας 
δούμε πώς: 

 "9.12.1967. Οι μαθηταί της Α΄ τάξεως 1) Δ.Ι. και 
2) Τ.Π. απεβλήθησαν ο πρώτος επί 3ήμερον 
και ο δεύτερος επί 2ήμερον, διότι ομού 
μετέβησαν εις το κτήμα της Μαρίας χήρας 
Παν. Βατίστα εν Νεαπόλει και εισελθών εις το 
εν λόγω κτήμα ο πρώτος απέκοψε μανταρίνια, 
τα οποία έφαγαν μαζί ως κατηγγέλθη από τα 
Οργανα της Αγροτικής Ασφαλείας 
αυτοπροσώπως εμφανισθέντα ενώπιόν μου 
και απεδείχθη εκ της ενεργηθείσης υπ' εμού 
ανακρίσεως. Η έκτισις της ποινής άρχεται από 
της 11.12.1967. Ο Διευθυντής".   

  "29.3.1968. Επιβάλλεται η ποινή της μιας 
ημέρας αποβολής εκ των μαθημάτων εις τους 
μαθητάς της Ε΄ τάξεως Κ. και Π., διότι 
επέτρεψαν εις μαθητάς της τάξεώς των, όντες 
επιμεληταί, να παραμένουν εντός της 
αιθούσης διδασκαλίας των, προ της πρωινής 
προσευχής". 

Ο Παπαδόπουλος και οι 70.000 τεντιμπόιδες 
 
 Αντίθετα από την καταθλιπτική εικόνα που αναδίνει το 
μαθητικό ποινολόγιο της δικτατορίας, οι μαθητές εκείνης 
της εποχής τόλμησαν εκείνο που δίσταζαν να πράξουν οι 
μεγαλύτεροι. Στην ιστορία έχει μείνει ως πρώτη και 
μοναδική μαζική αντιστασιακή πράξη των πρώτων 
χρόνων της δικτατορίας η σιωπηλή συμμετοχή 
εκατοντάδων χιλιάδων λαού στην κηδεία του Γεωργίου 
Παπανδρέου το Νοέμβρη του 1968. Όμως η τιμή για το 
πρώτο μαζικό κράξιμο της χούντας ανήκει στους μαθητές 
της Αθήνας, τους οποίους συγκέντρωσε ο 
Παπαδόπουλος στο Παναθηναϊκό Στάδιο στις 21 



Απριλίου του 1969 για να δώσει πανηγυρικό τόνο στη 
δεύτερη επέτειο του πραξικοπήματος. Το γεγονός έχει 
περάσει στα "ψιλά" της ιστορικής μνήμης, ίσως επειδή η 
αυθόρμητη αντίδραση των μαθητών αιφνιδίασε έως και 
τις αδύναμες ακόμα αντιδικτατορικές οργανώσεις, ίσως 
πάλι επειδή το "κράξιμο" συνοδεύτηκε από τις κλασικές 
εμπνεύσεις των νεαρών στα γήπεδα.  
 
Περισσότερες λεπτομέρειες βρίσκουμε στο "Θούριο" του 
Ρήγα Φεραίου (φύλλο 10, Απρίλης 1969): "Μεγαλειώδης 
αντιστασιακή εκδήλωση της μαθητικής νεολαίας στο 
Στάδιο και αντίστοιχο ξεφτέλισμα της χούντας και της 
τρομοκρατίας της. Οι κραυγές αποδοκιμασίας και το 
κατευθείαν βρισίδι των εκπροσώπων της τυραννίας ήταν 
μια συνεχής κατάσταση. Χαρακτηριστικά ο 
Παπαδόπουλος στα πρώτα 10 λεπτά της ομιλίας του δεν 
μπόρεσε να πει τίποτε άλλο από 'Δεν ... δεν θα δυνηθώ 
... δεν θα δυνηθώ λέγω...' Στο τέλος αναγκάστηκε να 
επικαλεστεί διάφορα μέσα 'πειθαρχίας' αλλά χωρίς 
αποτέλεσμα. Όλο το Στάδιο βούιζε από τις παντοειδείς 
κραυγές αποδοκιμασίας. Μετά νεκρική σιγή κάλυψε την 
υπόλοιπη εκδήλωση, παρόλα τα σταματήματα του 
Παπαδόπουλου που περίμενε εναγώνια κάποιο 
χειροκρότημα. Οι χαφιέδες που ήταν σκορπισμένοι 
ανάμεσα στους μαθητές δεν μπόρεσαν, δεν τόλμησαν να 
πουν ή να κάνουν τίποτα, χάνοντάς τα από τη μαχητική 
διάθεση και τον όγκο των μαθητών".» 

(Μαθητικές τιμωρίες στη περίοδο της Χουντας, 
Δημοσιογραφική Ομάδα Ιός, www.iospress.gr) 

 
 
 

 



 Μέρες Πολυτεχνείου 1973 

«Πέρασαν 35 χρόνια από τότε.  Τότε λοιπόν ήμουν 
μόλις 17 χρονών. Ακριβώς στην ηλικία του 
Κομνηνού που σκοτώθηκε και ήταν μαζί μας στις 
Μαθητικές Επιτροπές του Πολυτεχνείο. Μαθητής 
τότε της 6ης γυμνασίου, που κάθε βράδυ, μαζί με 
χιλιάδες άλλους μαθητές, βρισκόταν στο κέντρο της 
Αθήνας, στην Κωλέττη στα Εξάρχεια, στο 
Φροντιστήριον «Ηράκλειτος». Ήδη από τον 
Φλεβάρη του ’73, όταν είχαν ξεκινήσει οι πρώτες 
κινήσεις των φοιτητών, ξεμυτούσαμε και μεις πλάι 
τους. Στην αρχή από περιέργεια… Στη συνέχεια πιο 
τολμηρά, αρχίσαμε να φωνάζουμε και συνθήματα 
και να διογκώνεται το αντιχουντικό συναίσθημα. Τα 
βιβλία για την Εθνική Αντίσταση, που 
βρίσκονταν στο απόκρυφο μέρος της βιβλιοθήκης 
του πατέρα και είχαν εκδοθεί προδικτατορικά, 
άρχισαν να ξαναέρχονται στην επιφάνεια και να 
γίνονται επίκεντρο. 

Το Φλεβάρη του ’73 έγιναν και τα πρώτα γεγονότα 
με την κατάληψη της Νομικής Αθηνών. Εμείς, τα 
μαθητάκια της πέμπτης τότε, να μαζευόμαστε 
ολόγυρα, να κοιτάζουμε και όταν χρειαζόταν 
να φωνάζουμε  συνθήματα. Να προσπαθούμε να 
δημιουργήσουμε σύγχυση ώστε να αποχωρήσουν 
χωρίς συλλήψεις οι φοιτητές που εγκατέλειπαν το 
κτίριο της Νομική. Για δύο ημέρες το Πολυτεχνείο 
ήταν ο παράδεισος του έφηβου! Κοπάνες από το 
σχολείο τις πρωινές ώρες. Επιστροφή στο σπίτι για 
να μη μας πάρουν είδηση οι γονείς, που είχαν 
αρχίσει ήδη να κάθονται σε αναμμένα κάρβουνα 
και ξανά το βράδυ, τις ώρες του φροντιστηρίου, στο 
Πολυτεχνείο. 



Απ’ τις 16 του μήνα το πρωί όλοι ήμασταν στην 
Πατησίων. Εννοείται την κοπανήσαμε και πάλι από  
το σχολείο! Με τα αυτοσχέδια πλακάτ, τα  
συνθήματα γραμμένα πάνω στα κίτρινα τρόλεϊ και 
το ραδιοφωνικό σταθμό,  όλη η Αθήνα έμαθε τι 
γινόταν εκεί.  Ο κόσμος άρχισε να γίνεται πλήθος. Η 
16 του Νοέμβρη ήταν ένα τεράστιο αντιδικτατορικό 
πάρτι μέσα και έξω από το Πολυτεχνείο. Όμως κατά 
το μεσημεράκι ή απογευματάκι,  αν θυμάμαι καλά, 
εμφανίστηκαν οι μάζες των αστυνομικών και 
άρχισαν την επίθεση στην Πατησίων. Μπήκαμε στο 
Πολυτεχνείο!  Ανάψαμε φωτιές για να κάψουμε τα 
αέρια των δακρυγόνων και προσπαθούσαμε να 
βρούμε κανένα τρόπο που να μείωνε το απίστευτο 
κάψιμο της αναπνοής και το δάκρυ των ματιών. Σε 
συζητήσεις στην Επιτροπής Μαθητών, είπαμε να 
προσπαθήσουμε να βγούμε και να πάμε την άλλη 
μέρα στα σχολεία μας και να προσπαθήσουμε να 
κατεβάσουμε όσους περισσότερους μαθητές θα 
μπορούσαμε. 

Νομίζω ότι είχε νυχτώσει όταν βγήκαμε έξω, από 
την είσοδο της Στουρνάρη και τριγυρνούσαμε στην 
περιοχή των Εξαρχείων φτιάχνοντας οδοφράγματα. 
Κάποια στιγμή κόπηκε τελείως η επικοινωνία με το 
χώρο του Πολυτεχνείου. Προσπαθούσαμε με 
κάποια ραδιοφωνάκια της πλάκας να πιάσουμε το 
σταθμό και να ακούσουμε το τι συνέβαινε. Η εικόνα 
που είχε ο καθένας μας ήταν μέχρι εκεί που έφτανε 
το μάτι του και ότι άκουγε από τα διάφορα που 
λέγονταν. Τότε άρχισαν να φτάνουν και οι 
πληροφορίες για θύματα, για τραυματισμένους, για 
νεκρούς έξω από το Πολυτεχνείο…. Εμείς είμασταν 
κυρίως στο οδόφραγμα της Στουρνάρη, μεταξύ 
πλατείας Εξαρχείων και Πολυτεχνείου. 



 

(Μια μαρτυρία για το Πολυτεχνείο του Βασίλη 

Αγτζίδη , https/:pondosandaristera.wordpress.com) 

 

Παρασκευή 16 Νοεμβρη 

Η πρωτη μαθητικη συνέλευση στο Πολυτεχνείο 

Από το πρωί χιλιάδες λαού έχουν συγκεντρωθεί γύρω 
από το Πολυτεχνείο. Στα κάγκελα φωνάζονται συνεχώς 
συνθήματα. Πολλά γυμνάσια μένουν άδεια ενώ οι 
μαθητές κατεβαίνουν στο χώρο του Πολυτεχνείου. Ο 
κόσμος ολοένα πληθαίνει. Στις 4 30 το απόγευμα γίνεται 
η πρώτη μαθητική συνέλευση. Αποφασίζεται το 
κατέβασμα όλων των γυμνασίων σε γενική απεργία την 
επόμενη μέρα. Πρόταση που γίνεται για να παραμείνει ο 
αγώνας των μαθητών σε μαθητικά πλαίσια 
απορρίπτεται. 

Δολοφονία Διομήδη Κομνηνού 

Τη νύχτα της 16ης Νοεμβρίου 1973, αστυνομικές 
δυνάμεις ήρθαν αντιμέτωπες με εκατοντάδες 
διαδηλωτών που είχαν συγκεντρωθεί εντός και εκτός του 
προαυλίου του Πολυτεχνείου στην Πατησίων. Ο 
Κομνηνός ήταν μαθητής λυκείου μέσα στο Πολυτεχνείο, 
ενώ αργότερα ενώθηκε με άλλους μαθητές και φοιτητές 
στη γωνία 3ης Σεπτεμβρίου, Μάρνη και Αβέρωφ, 
μεταφέροντας τραυματίες. Τραυματίστηκε και ο ίδιος 
θανάσιμα στην καρδιά από πυρά που 



έριξαν, σκοπεύοντάς τον από απόσταση 10 μέτρων 
άνδρες της φρουράς του υπουργείου Δημοσίας Τάξεως. 

(Αυτόνομη πρωτοβουλία πολιτών, Νοέμβρης 73, 
Φεβρουάριος 1983, Αθήνα) 



Στο Διομήδη Κομνηνό 

 

"Μεταξύ των φονευθέντων , είναι ο 
Διομήδης Κομνηνός, ετών 17, με 
βεβαρυμένον παρελθόν". 

Εφημερίδες - από επίσημη ανακοίνωση 

Βεβαίως, 

είχε βεβαρυμένο παρελθόν ο Διομήδης. 

Πέντε χρονών, στους ώμους του πατέρα του 

φώναζε για λευτεριά στην Κύπρο, 

δέκα χρονών, ξυπόλυτος, 

με μια φέτα ψωμί στην τσέπη, 

βάδιζε στην πορεία της ειρήνης, 

στα δώδεκα ζητούσε δημοκρατία. 

Στα δέκα επτά 

μ'ένα πλακάτ στο χέρι: 

ψωμί - παιδεία - ελευθερία.» 

 

Δημήτρης Ραβάνης – Ρέντης 
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Μια εβδομάδα μετά.. 

(Μια εβδομάδα μετά το Πολυτεχνείο στις 25 Νοέμβρη 
γίνεται η χούντα του Ιωαννίδη) 

«..Μια εβδομάδα μετά το Πολυτεχνείο τίποτα δεν είναι 
όπως πριν. Η εξέγερση είναι σα το παλιό καλό κρασί, μια 
γουλιά άμα πιεις δε ξεχνάς τη γεύση του ποτέ. Στο 
σχολείο φτιάχνουμε με τους τρείς άλλους συμμαθητές 
μου μια ομαδούλα, τη λέμε Δημοκρατική 
Αντιδιδακτορική αντίσταση και δεν έχει αρχηγό! Ο ένας 
φτιάχνει τρικάκια σε μια τυπογραφική κάσα- παιχνίδι και 
μας τα φέρνει το πρωί στο σχολείο και τα μοιράζουμε, ο 
άλλος σπάει τις φωτεινές πινακίδες της 21 ης Απριλίου 
στο Ψυχικό ενώ εγώ έχω βρεί μια πατέντα και γράφω 
συνθήματα γρήγορα και χωρίς μπουγέλο γυρνώντας με 
το ποδήλατο στα δημόσια κτίρια της γειτονιάς 
μου(σχολεία, ΟΤΕ κτλ). Όχι προχωρημένα συνθήματα 
«ΚΑΤΩ Η ΧΟΥΝΤΑ» και «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ». Την επόμενη οι 
εργάτες ασβεστώνουν  τα συνθήματα ξαναπερνώντας 
από πάνω για να διαβάζονται, και μετα από δυο τρείς 
ημέρες ασβεστώνουν όλο το τοίχο και σβήνονται…» 

(Μαρτυρία Μιχαήλ Πρωτοψάλτη,  
https/:efhbos.wordpress.com) 

Και οι αγώνες συνεχίζονται 

1975. Καθιερώνεται από το καθεστώς της 
μεταπολιτευτικής δημοκρατίας η επέτειος του 
Πολυτεχνείου ως εθνική γιορτή. Σε προκηρύξεις 



αναρχικών ομάδων συνδέεται η εξέγερση με μία 
σειρά γεγονότων επαναστατικής αντιβίας (επίθεση 
στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, πυρπόληση 
τραπεζών, ενεργός συμμετοχή εργατών και 
αγωνιζόμενων κλπ)και με την αυτοοργάνωση των 
εξεγερμένων. 

1976. Μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις παντού, 
με μαζικές συγκρούσεις με την αστυνομία και 
παράλυση της οικονομίας. Η κρατική προπαγάνδα 
αναπαράγει αυτήν του ΚΚΕ το ’73 και μιλάει για 
προβοκάτορες. Στις αντιεξουσιαστικές προκηρύξεις 
που μοιράζονται στις 17 Νοέμβρη καταγγέλλεται η  
προβοκατορολογία και η καπηλεία της εξέγερσης του 
Νοέμβρη. Η κυβέρνηση απαγορεύει την πορεία μέχρι 
την αμερικάνικη πρεσβεία και η ΕΦΕΕ συμβιβάζεται 
με πορεία μέχρι το Σύνταγμα.  

1980. Απαγορεύεται και πάλι η πορεία ως την 
αμερικάνικη πρεσβεία και συμβιβάζεται και πάλι η 
ΕΦΕΕ. Όμως τη φιέστα εθνικής ομοψυχίας και 
καπηλείας του Πολυτεχνείου θα χαλάσει η 
δολοφονία 2 ανθρώπων, του Ι. Κουμή και της Στ. 
Κανελλοπούλου από τις δυνάμεις καταστολής, όταν 
η πορεία των αριστεριστών θα προσπαθήσει να 
σπάσει τον αστυνομικό κλοιό στο κέντρο της Αθήνας, 
στην πλατεία Συντάγματος. Χιλιάδες κόσμου μπαίνει 
στο Πολυτεχνείο και πραγματοποιεί συνέλευση. Απ’ 
έξω οι μπάτσοι πυροβολούν προς τον εσωτερικό 
χώρο του Πολυτεχνείου. Παρά την προτροπή των 
αναρχικών για άμεση δράση, η αριστερή πλειοψηφία 
αποφασίζει για συνέλευση την επόμενη μέρα, 
δίνοντας την επομένη την ευκαιρία στο στρατό των 
ΚΝΑΤ να συνταχθεί και αντικαθιστώντας την 
αστυνομία να κάνει άλλη μία επέμβαση και 
καταστολή του κινήματος.  



(Το πολυτεχνείο μετά το 73, ένα σύντομο χρονικό.  

http://gr.contrainfo.espiv.net/ - http://indymedia.gr) 

 
1985 Οδός Στουρνάρη (23:40) 
 
Ο αστυνομικός Αθανάσιος Μελίστας κάθεται μαζί  με 
συναδέλφους του σε μια σταθμευμένη κλούβα των ΜΑΤ, 
όταν μια ομάδα νεαρών πλησιάζει και πετάει μια 
μολότωφ. Οι νεαροί φεύγουν προς τα Εξάρχεια.  Οι 
αστυνομικοί βγαίνουν από τη κλούβα κρατώντας στα 
χέρια όπλα. Ο Μελιστας ήταν ο μοναδικός που οι 
συνάδελφοι του τον περιγράφουν ως πανικόβλητο και 
εκτός εαυτού.  Βλέποντας τους νεαρούς να φεύγουν 
σημάδεψε και πυροβόλησε. Πυροβόλησε πισώπλατα. Τον 
πέτυχε στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Ο Μιχάλης 
Καλτεζάς μεταφέρεται από ασθενοφόρο στον 
Ευαγγελισμό όπου απλά διαπιστώνεται ο θάνατος του. Το 
όνομα του προστίθεται στη λίστα των θυμάτων της 
αστυνομικής βίας σε επέτειο του Πολυτεχνείου μαζί με 
των  Κουμή και Κανελλοπούλου.  
http://sxolikeskatalipseis.blogspot.gr/ 

1990-1991. Στις 26/1 βγαίνει η οριστική απόφαση 
της αθώωσης του δολοφόνου Μελίστα. Χιλιάδες 
κόσμου συγκεντρώνονται έξω από το Πολυτεχνείο 
και ξεσπούν άγριες συγκρούσεις όταν ομάδες 
αναρχικών-αντιεξουσιαστών επιτίθενται με βόμβες 
μολότοφ σε διμοιρίες των ΜΑΤ. Στη συνέχεια των 
συγκρούσεων οι σύντροφοι  εισέρχονται στο 
πολυτεχνείο και το καταλαμβάνουν για να το 
χρησιμοποιήσουν, όπως αναφέρουν στην 
ανακοίνωση της γενικής συνέλευσης, ‘σαν χώρο 
αντιπληροφόρησης και σαν πόλος συσπείρωσης των 
κοινωνικών-ταξικών δυνάμεων, που τα συμφέροντά 

http://gr.contrainfo.espiv.net/
http://indymedia.gr/


τους βρίσκονται στους αντίποδες εκείνων της 
κυριαρχίας’ Στις 2/2 πραγματοποιείται οργανωμένη 
πορεία 2.000 καταληψιών και αλληλέγγυων από το 
Πολυτεχνείο στο κέντρο της Αθήνας, με ταυτόχρονη 
περιφρούρηση του Πολυτεχνείου. Η κατάληψη έχει 
προειδοποιήσει ότι αν προκληθεί θα απαντήσει 
δυναμικά. Παρά την «πλήρη ετοιμότητά» της, η 
πορεία θα καταλήξει ειρηνικά στο Πολυτεχνείο. Ίσως 
πρόκειται για τη μοναδική μαζική αναρχική πορεία 
που δεν πλησιάστηκε από αστυνομία και ασφαλίτες. 
Στην κεφαλή της πορείας , στο πανό, η 
κωδικοποιημένη απάντηση στην τότε Κυβέρνηση που 
θα σημαδέψει εκείνη τη γενιά και όχι μόνο: «Είμαστε 
ο ανθός της ελληνικής νεολαίας».  

Γενάρης 1991. Δολοφονία του αριστερού καθηγητή 
Τεμπονέρα από τραμπούκους της ΝΔ και απίστευτα 
μαζικές και δυναμικές μαθητικές κινητοποιήσεις 
στην Αθήνα και σ’ όλη την Ελλάδα. Στις 10/1 ύστερα 
από ένα γιγαντιαίο συλλαλητήριο ξεσπά πραγματική 
μάχη με τους μπάτσους στους δρόμους του κέντρου, 
με μαζική παρουσία κόσμου μέχρι αργά το βράδυ. 
Πραγματοποιείται κατάληψη του Πολυτεχνείου και 
οι οδομαχίες δε σταματούν μέχρι το επόμενο πρωί. 
Την επόμενη μέρα χιλιάδες εξεγερμένοι νέοι, ο 
ανθός της ελληνικής νεολαίας, θα κάψουν τα 
γραφεία της ΝΔ. Οι συγκρούσεις συνεχίζονται όλη 
μέρα και όλη νύχτα. Ένας μικρός «Δεκέμβρης», 17 
χρόνια πριν από το μεγάλο. Στις 24/10 σε μαθητική 
διαδήλωση στο Σύνταγμα ξεσπούν συγκρούσεις σε 
όλο το κέντρο της Αθήνας. Το Πολυτεχνείο 
καταλαμβάνεται και αργά το βράδυ πυρπολείται η 
Πρυτανεία από διμοιρία μπάτσων που βρίσκεται 
απέναντι της. Ο τότε πρύτανης Μαρκάτος αίρει το 
άσυλο, η αστυνομία εισβάλλει και συλλαμβάνει 27 
άτομα. Στην πορεία της 17/11 το κλίμα είναι 



ιδιαίτερα φορτισμένο. Όλες οι κομματικές νεολαίες, 
ασφαλίτες, ΜΑΤ και ΚΝΑΤ συνυπάρχουν και 
συνεργάζονται για να περιθωριοποιήσουν τους 
«γνωστούς-άγνωστους» και «προβοκάτορες». Μετά 
τα γεγονότα του 90-91 αυτό είναι η αρχή της 
οργανωμένης και συντονισμένης περιφρούρησης της 
αστικής νομιμότητας από όλους τους υποστηρικτές 
της, την οποία βιώνουμε μέχρι σήμερα.  

1993 Διοργανώνεται συγκέντρωση και πορεία στο 
κέντρο της Αθήνας από χιλιάδες μαθητές- τριες με 
αφορμή τη χάραξη ενός αγκυλωτού σταυρού στ 
μέτωπο μαθήτριας από φασίστες.  Στη συγκέντρωση 
μοιράζονται αναρχικές προκηρύξεις και πετιούνται 
τρικάκια με περιεχόμενο ενάντια στο σχολείο 
φυλακή.( (Αναρχική θεώρηση, τεύχος 10, 
Φεβρουάριος 1998, http://www.anarchy.gr)  

 

1995. Στις 17/11, λίγο πριν από την έναρξη της 
πορείας , κατά την πάγια τακτική της που συνεχίζεται 
μέχρι και σήμερα, η άτυπη πολιτοφυλακή που 
αυτοονομάζεται περιφρούρηση κλείνει τις πύλες του 
Πολυτεχνείου. Ύστερα από συγκρούσεις θα 
αναγκαστεί να τις ανοίξει. Πάνω από 2.000 άτομα θα 
παραμείνουν μέσα στο Πολυτεχνείο 
καταλαμβάνοντας το. Τα ΜΑΤ χτυπούν την πορεία 
και πολύ περισσότερος κόσμος καταφεύγει μέσα στο 
Πολυτεχνείο. Ακολουθούν συμπλοκές κυρίως στις 
πύλες του ιδρύματος τόσο με τους μπάτσους όσο και 
με φασίστες, ενώ πάνω από το πολυτεχνείο που 
“πνίγεται” μέσα στα ασφυξιογόνα πετάει ελικόπτερο 
της αστυνομίας που συμμετέχει στην επίθεση. Στο 
μεταξύ, τα ΜΜ’Ε’ ξεκινούν μια ολονύκτια εκστρατεία 
με ζωντανές μεταδόσεις προετοιμάζοντας την “κοινή 
γνώμη” γι’ αυτό που θα  επακολουθήσει. Τα 

http://www.anarchy.gr/


ξημερώματα ο Μαρκάτος θα δώσει και πάλι την 
συγκατάθεσή του ως πρύτανης για την άρση του 
ασύλου. τηλεοπτικά παράθυρα ως υπερασπιστής του 
ασύλου. Η αστυνομία εισβάλλει στο Πολυτεχνείο και 
συλλαμβάνει πάνω από 500 από τους καταληψίες 
που είχαν πάρει την απόφαση να παραμείνουν μέσα 
μέχρι τέλους, συγκεντρωμένους στο προαύλιο. 
Πρόκειται για τη μαζικότερη επιχείρηση σύλληψης 
και χαρτογράφησης του α/α χώρου από τις διωκτικές 
Αρχές. (Το πολυτεχνείο μετα το 73, ένα σύντομο χρονικό. 

http://gr.contrainfo.espiv.net/-http://indymedia.gr) 

1997Ξεκινούν καταλήψεις σε σχολεία και σχολές 
ενάντια στο νόμο Αρσένη. Στις 26 Νοεμβρίου 
πραγματοποιείται πανεκπαιδευτικό  συλλαλητήριο 
στην Αθήνα .Ακολουθεί δεύτερο συλλαλητήριο στις 5 
Δεκέμβρη .Κατά η διάρκεια του συλλαλητηρίου είναι 
έντονη η παρουσία των ειδικών δυνάμεων της 
αστυνομίας.  

(Αναρχική θεώρηση, τεύχος 10, Φεβρουάριος 1998 , 
http://www.anarchy.gr)  

2002-2004. Σε κλίμα καταστολής, στις 17/11/02 το 
μπλοκ συγκροτείται κατά τη διάρκεια της πορείας 
ενώ έχουν προηγηθεί δύο μέρες πριν και πάλι 
συγκρούσεις με ΚΝΑΤ και ΜΑΤ. Δεν φτάνει ενιαίο 
στην αμερικανική πρεσβεία μετά από συγκρούσεις 
στο μέσο της διαδρομής. Το 2003 και πάλι γίνονται 
αψιμαχίες με την περιφρούρηση, ενώ το 2004 το 
κατειλημμένο Πολυτεχνείο λειτουργεί ως ένας 
αυτοοργανωμένος χώρος, ως εστία 
αντιπληροφόρησης και αδιαμεσολάβητης  αντίστασης 
στους σχεδιασμούς των κυρίαρχων. Η πορεία θα 
γίνει υπό τον ασφυκτικό κλοιό μεγάλων δυνάμεων 
της αστυνομίας. 

http://gr.contrainfo.espiv.net/
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2008.Στις 6/12 δύο μπάτσοι, φρουροί των ειδικών 
δυνάμεων θα δολοφονήσουν τον Αλέξανδρο 
Γρηγορόπουλο σε  έναν πεζόδρομο των Εξαρχείων. Η 
κινητοποίηση του κόσμου θα γίνει σε απίστευτη 
ταχύτητα. Λίγη ώρα αργότερα στο Πολυτεχνείο και 
στους γύρω δρόμους  θα ξεσπάσει η οργή του 
κόσμου που θα μαζευτεί κατά χιλιάδες στο κέντρο 
της Αθήνας. Οι συγκρούσεις θα έχουν τρομερή 
σφοδρότητα και θα διαρκέσουν  σχεδόν όλο το 
βράδυ. Το άλλο μεσημέρι από το διπλανό Μουσείο 
θα ξεκινήσει μία από τις πιο δυναμικές πορείες του 
κινήματος. Όλη τη μέρα και όλη τη νύχτα θα γίνονται 
συγκρούσεις με την αστυνομία. Είναι η αρχή της 
εξέγερσης του Δεκέμβρη. Το Πολυτεχνείο θα 
καταληφθεί από οργισμένους νέους .Μακριά από 
κομματικές περιφρουρήσεις και καπηλείες θα δράσει 
και πάλι ως χώρος αυτοοργάνωσης και θα 
αποτελέσει ορμητήριο στις διαδηλώσεις και στις 
συγκρούσεις με την αστυνομία και τις δυνάμεις της 
Κυριαρχίας.  

(Το πολυτεχνείο μετα το 73, ένα σύντομο χρονικό. 

http://gr.contrainfo.espiv.net/- http://indymedia.gr) 

Επίλογος 

«Τρεις ώρες πριν τη πορεία μας πάνε στη ΓΑΔΑ. 

Μπαίνουμε στο ισόγειο. Ξανά έλεγχος. Μια μπατσίνα 

φωνάζει υστερικά: Κλείστε τα κινητά σας και βγάλτε τις 

κάρτες σας¨. Ρωτάω αν μπορώ να πάρω ένα τηλέφωνο τη 

μάνα μου. Πετάγεται ένας μπάτσος¨ Έλα ρε μάγκα, άσε 

ήσυχη τη μανούλα σου, γιατί να την ανησυχήσεις¨ Δεν 

απαντάω, αυτός συνεχίζει ¨Τι κατέβηκες στη πορεία ρε 

http://gr.contrainfo.espiv.net/-
http://indymedia.gr/


βλάκα, δεν έχεις καταλάβει πως το Πολυτεχνείο είναι 

ξεπερασμένο.» 

Γιώργος, 18 χρονών 

http://www.theschooligans.gr 
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