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ΕΣΥ ΠΟΥ ΕΖΗΣΕΣ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΕΣΥ ΠΟΥ ΗΣΟΥΝ ΑΓΕΝΝΗΤΟΣ 

Εσύ που τότε ήσουν αγέννητος ή σε ηλικία που δεν µπορούσες να εκτίµησης τα γεγονότα, µάθε τα 
παρακάτω και σκέψου πάνω σ' αυτά. Σκέψου και συ που έζησες τα γεγονότα των ηµερών εκείνων, ξέρεις την 
αλήθεια, αλλά τρέχεις τώρα µε τα πάνω και τις ντουντούκες και δέχεσαι όλες τις ψευτιές και τα καραγκιοζιλίκια, για 
να µην πουν πως δεν είσαι «προοδευτικός» και «δηµοκράτης». 

Το Νοέµβριο του 1973, υπήρχε µια Κυβέρνηση που είχε πάρει την εξουσία πριν 61/2 χρόνια. ΤΩΡΑ, διάφοροι 
από εκείνους που έκαναν τότε «τούµπες» και την προσκύναγαν - για να πάρουν µια θεσούλα - λένε πως η 
Κυβέρνηση εκείνη «δεν ήταν νόµιµη». 

Πώς δεν ήταν όµως, όταν, ΣΗΜΕΡΑ, εφαρµόζονται όλοι οι νόµοι της και τηρούνται οι διεθνείς συνθήκες που 
είχε υπογράψει; Πήγαινε µια µέρα στην Βουλή και ρώτα όλους τους βουλευτές να σου πουν τι δουλειά έκαναν στο 
διάστηµα '67-73, τι βαθµούς πήραν (αν ήταν υπάλληλοι, αξιωµατικοί κ.λπ.), τι περιουσία απόκτησαν κ.λπ., κ.λπ. και 
µετά πήγαινε στην Εθνική Βιβλιοθήκη να διαβάσεις τις εφηµερίδες (ΟΛΕΣ) της εποχής εκείνης. Θα διδαχτείς, πολλά 
και θα σιχαθής περισσότερα και πολλούς. 

Οι κάπηλοι του «Πολυτεχνείου» λένε φοβερά και τροµερά πράγµατα, αλλά δεν είναι αλήθεια πως όλος ο 
κόσµος ήταν εναντίον των Συνταγµαταρχών, ούτε ότι η πλειοψηφία των φοιτητών είχε αναπτύξει αξιοσηµείωτη 
αντιδικτατορική δράση, ούτε - πολύ περισσότερο - ότι οι πολίτες επαναστάτησαν! Αυτά όλα είναι ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ που 
πλάστηκαν µεταγενέστερα και, αν θες, ρώτα τους γονείς σου - αν δεν είναι φανατισµένοι κι αν δεν έχουν χάσει το 
λογικό τους - να σου πουν την αλήθεια. (Στα δάχτυλα του µισού χεριού µετριούνται εκείνοι που θα µπορούσαν να 
χαρακτηριστούν αντιστασιακοί χωρίς εισαγωγικά). 

Το Νοέµβριο του 73, µπήκαν στο Πολυτεχνείο µερικοί αναρχικοί, όπως µπήκαν και τον Νοέµβριο του '85 και 
µπαίνουν κάθε Νοέµβριο - και καταστρέφουν κτίρια, λεηλατούν κ.λπ. - οι οποίοι ΚΑΤΑ∆ΙΚΑΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ 
ΚΟΜΜΑΤΑ. Η διαφορά µεταξύ 73 και τώρα είναι στο ότι, τότε, επειδή το καθεστώς ήταν ∆ικτατορικό, δείλιασε να 
τους διάλυση - για να µην το πουν δικτατορία! - ενώ µετέπειτα το ∆ηµοκρατικό Καθεστώς τους διαλύει µε βία ΚΑΙ 
ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΚΑΝΕΙ. 

Η αδεξιότητα και ο πολιτικάντικος ΚΑΙΡΟΣΚΟΠΙΣΜΟΣ του τότε (1973) Πρωθυπουργού Μαρκεζίνη (που ήθελε 
να εκµεταλλευτή τα γεγονότα για να κερδίση τις εκλογές που θα έκανε) επέτρεψαν την συγκέντρωση στον χώρο 
των νέων που ακούγοντας τον ραδιοσταθµό του «Πολυτεχνείου» ενθουσιάζονταν από τα συνθήµατα του, όπως 
ενθουσιάζονται πάντα οι νέοι. Και οι νέοι αυτοί - παρακινηµένοι από τους αναρχικούς - άρχισαν να επιτίθενται σε 
υπουργεία, ∆ηµόσιους Οργανισµούς, καταστήµατα κ.λπ. 

Το Στρατιωτικό Καθεστώς είχε επτά, κοντά, χρόνια στην Αρχή και ήταν ΥΠΕΥΘΥΝΟ για την ασφάλεια του 
Έθνους και των πολιτών. Επειδή, τελικά, µαζεύτηκαν µερικές χιλιάδες οικοδόµοι, γεωργοί, εργάτες, υπάλληλοι, 
φοιτητές κ.λπ. (άλλο αν τώρα µιλάνε µόνο για φοιτητές, για να έχει ροµαντική χροιά το παραµύθι), θα έπρεπε να 
εγκαταλείψει την εξουσία; 

Κάθε χρόνο µιλάνε για νεκρούς, µε ψεύτικους αριθµούς και ψεύτικα ονόµατα. 
Υπάρχουν, βέβαια, νεκροί των ηµερών εκείνων, αλλά δεν σου λέει τίποτα το ότι οι περισσότεροι χτυπήθηκαν 

σε επιθέσεις που έγιναν για να καταληφθούν το υπουργείο ∆ηµ. Τάξεως και ο ΟΤΕ, ενώ οι υπόλοιποι χτυπήθηκαν 
από «αδέσποτες» στα σπίτια τους ή σε περιοχές άσχετες µε το Πολυτεχνείο; Κανένας δεν σκοτώθηκε µέσα στο 
Πολυτεχνείο. 

Λένε πολλοί: «∆εν έχει σηµασία, νεκροί είναι». Νεκροί, αλλά το ίδιο είναι να ακούς πως «πάτησαν τα τανκς 
τους φοιτητές µέσα στο Πολυτεχνείο» - όπως λένε οι παραµυθάδες - και το ίδιο να σκοτώνονται ΜΗ φοιτητές - 
µέχρι και δύο αλλοδαποί! - σε επιθέσεις εναντίον Κρατικών Υπηρεσιών ή να τραυµατίζονται άλλοι την ώρα που 
σπάνε βιτρίνες και κλέβουν ρούχα, τηλεοράσεις κ.λπ., από το κατάστηµα του πατέρα σου ή του οποιουδήποτε 
πολίτη; Ξέρεις πόσοι φοράνε ακόµα από εκείνα τα κλεψιµέικα και πόσοι βλέπουν σε τότε αρπαγµένες τηλεοράσεις, 
τα τωρινά πανηγύρια και γελάνε; 

Είναι λίγος ο χώρος για πλήρη εξιστόρηση, αλλά σου υπενθυµίζουµε πως το «Πολυτεχνείο» δηµιουργήθηκε 
όταν η ∆ικτατορία παρέδωσε σε πολιτικούς (Μαρκεζίνη) την εξουσία και ότι µετά τις τραγικές εκείνες ηµέρες (17 
Νοεµβρίου) δεν ήρθε η ∆ηµοκρατία - όπως λένε στα παιδάκια µας οι παραµυθάδες - αλλά ο σκληρός δικτάτορας 
Ιωαννίδης (25 Νοεµβρίου), ο οποίος έµεινε ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΚΑΝΗ ΚΑΝΕΝΑΣ ΟΥΤΕ ΚΙΧ, µέχρι τον Ιούλιο του 1974 που 
τον «έφαγε» η προδοσία Καραµανλή - Μακάριου στην Κύπρο. 

Τούτο το βιβλίο είναι ένα µικρό «αφιέρωµα» στην αλήθεια, µε επίσηµα στοιχεία, µήπως και καταλάβης κάτι. 
Πριν τρέξεις δε - µε τις ντουντούκες και τα πάνω «για τα κακόµοιρα τα παιδάκια που τα πάτησαν τα τανκς» -, 
διάβασε το καλά, ρώτα ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΣΟΥ να σου πουν την αλήθεια και ρίξε µια µατιά στις εφηµερίδες της εποχής. 



ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΜΥΘΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΗΡΩΙ∆Α ΗΛΕΝΙΑ 

Με τα τόσα ψέµατα που κυκλοφόρησαν και κυκλοφορούν γύρω από το «Πολυτεχνείο», κοντεύει να χάσει 
την αίγλη της η Ηλένια Ασηµακοπούλου, το «ωραιότερο» ψέµα της περιπτώσεως. 

Η «θλιβερή» ιστορία της Ηλένιας - για όσους δεν την ξέρουν ή δεν τη θυµούνται - έχει έτσι: Την πρώτη 
επέτειο του «Πολυτεχνείου», το 1974, ανάµεσα στα λουλούδια και τις φωτογραφίες υπαρκτών και ανύπαρκτων 
«νεκρών» (σύγχρονων και παλαιότερων, µια και είχαν βάλει φωτογραφίες σκοτωµένων του 1944, του 1950 κ.λπ.) 
που γέµισαν το πολύπαθες κτίριο, τις µάντρες, τις αυλές και τα κάγκελα του, ήταν και το σκίτσο µιας ωραιότατης 
κοπέλλας. ∆ίπλα του, στο ίδιο κάγκελο - που έµεινε στην «ιστορία» σαν «Της Ηλένιας το κάγκελο» - υπήρχε ένα 
σηµείωµα µε τα εξής δακρύβρεχτα: 

«Την λένε Ηλένια Ασηµακοπούλου. Είναι το κορίτσι µου. Χάθηκε το βράδυ της σφαγής. Κανένας δεν την 
ξανάδε. Πήγα σπίτι της αλλά έχουν χαθεί και οι γονείς της. Όποιος ξέρει για το µαρτυρικό τέλος της ας µε 
πληροφορήσει». 

Το «δράµα» το πήραν οι εφηµερίδες, µία από αυτές, δε - η «Αυγή» - έγραψε, κατά λέξη, τα εξής κάτω από 
το σπαραξικάρδιο τίτλο: ΤΙ ΑΠΟΓΙΝΕ Η ΗΛΕΝΙΑ ΜΟΥ; Η ΤΡΑΓΩ∆ΙΑ ΕΝΟΣ ΑΓΟΡΙΟΥ ΠΟΥ ΨΑΧΝΕΙ ΑΚΟΜΑ ΓΙΑ ΤΟ 
∆ΟΛΟΦΟΝΗΜΕΝΟ ΚΟΡΙΤΣΙ ΤΟΥ και τον υπότιτλο: «Ηλένια Ασηµακοπούλου. Χτυπήθηκε στις 17 Νοέµβρη στη 
Στουρνάρα από σφαίρα. Τι απόγινε», λέει: 

«Το σκίτσο της µικρής κοπέλλας µε το τραγικό ερώτηµα κρεµόταν από τα κλαδιά της ελίτσας που φυτεύθηκε 
στο χώρο του Πολυτεχνείου. Αργότερα τοποθετήθηκε κι αλλού, κι αλλού, ανάµεσα στα λουλούδια. Με το ίδιο 
πάντα ερώτηµα: «Τι απόγινε;». 

 

 
Αυτό είναι το σκίτσο που «ράγισε καρδιές» και έδωσε τις πραγµατικές διαστάσεις στο Πολυτεχνείο. 
Το παραµύθι του Παραµυθιού. (Η φωτογραφία από την οποία έγινε η αντιγραφή, δηµοσιεύεται στο 

εξώφυλλο του βιβλίου) 
 
Ολότελα τυχαία χθες βρεθήκαµε δίπλα σε ένα αγόρι κι από εκεί ξεκινάει µια ακόµα τραγωδία όπως την 

αφηγείται το ίδιο: 
- Είµασταν µαζί µε την Ηλένια µέσα στο Πολυτεχνείο. Μετά την εισβολή, βγήκαµε δίπλα - δίπλα από την 

έξοδο της Στουρνάρα. Ένας οπλισµένος τη σηµάδεψε εν ψυχρώ και οι σφαίρες τη βρήκαν στην πλάτη. Ακούµπησε 
πάνω µου βγάζοντας αίµα από το στόµα και έπειτα έπεσε. Με συλλάβανε και στην Ασφάλεια µου πήραν το 
πουλόβερ µου που ήταν κόκκινο από το αίµα της. ∆εν τους µίλησα καθόλου για την Ηλένια, για να την προφυλάξω, 
αν ζούσε... 

Όταν µε άφησαν, το Φλεβάρη του '74, πήγα στο Χαλάνδρι όπου έµενε µε την οικογένεια της. Μα οι γονείς 
της µε το µικρότερο αδελφό της είχαν εξαφανιστεί και στο σπίτι έµεναν άγνωστοι. Όσο κι αν ρώτησα δεν ήξεραν 
τίποτα. Ούτε κι από το σχολείο της, το Κολέγγιο Αγ. Παρασκευής, έβγαλα άκρη. 

Ίσως οι γονείς της φοβήθηκαν για το δεύτερο παιδί τους κι εξαφανίστηκαν. 
Όλα αυτά δεν τα κατέθεσα στον κ. Τσεβά, γιατί φοβόµουν. 



Ο νεαρός σπουδαστής εγκατέλειψε όλες αυτές τις µέρες τα µαθήµατα του, τοποθέτησε, όπου νόµιζε 
καλύτερα στο χώρο του Πολυτεχνείου ένα σκίτσο της φτιαγµένο πριν από τα γεγονότα, προσθέτοντας την αγωνία 
του: «Τι απόγινε;». 

Το όνοµα του νέου είναι Γιάννης Ηλιόπουλος της Ηλεκτρονικής Σχολής». 
Σε λίγο όµως αποκαλύφθηκε πως το σκίτσο της «δολοφονηµένης» Ηλένιας - στο οποίο τόσοι φοιτητές και 

τόσες φοιτήτριες γονυπέτησαν δακρυσµένοι - ήταν παρµένο από διαφήµιση σαµπουάν της αγγλικής εταιρίας 
«ΜΠΡΕΚ» και είχε δηµοσιευθεί σε πολλά περιοδικά και στην αγγλική έκδοση του τριµηνιαίου «Βογκ» (το σκίτσο της 
διαφηµίσεως - είναι «παστέλ» - το φιλοτέχνησε ο Άγγλος ζωγράφος Νικόλας Ήγκον και ως µοντέλο ποζάρησε η 
Νεοζηλανδή Νάνσυ Κρίντλαντ, γνωστό και πανάκριβο φωτοµοντέλο, που από ηλικίας 4 χρονών ζει στο Λονδίνο). 

Μετά τη διαπίστωση της απάτης, πανικόβλητοι οι διοργανωτές του πανηγυριού έσπευσαν να παραπέµψουν 
σε δίκη τον Ηλιόπουλο - από το όνοµα του φαίνεται «γέννησε» την Ηλένια - ο οποίος καταδικάστηκε (άρον - άρον, 
στις 18 / 2 / 75) σε φυλάκιση οκτώ µηνών. 

Πάντως, µπορεί να καταδικάστηκε και όλοι οι κουλτουριαραίοι να έριξαν σ' αυτόν όλες τις κατάρες «του 
απάνω κόσµου», αλλά εκείνος είχε «κερδίσει»: Το όνοµα της Ηλένιας εκφωνήθηκε πρώτο στον πίνακα των νεκρών 
και σε αυτήν κατατέθηκαν τα περισσότερα στεφάνια, µε πρώτο και καλύτερο εκείνο της Ιωάννας Τσάτσου - 
συζύγου του τότε Προέδρου της ∆ηµοκρατίας - η οποία µάλιστα, γονάτισε µπροστά στο σκίτσο και δάκρυσε. Ο 
πανίσχυρος, δε, τότε Καραµανλής, ζήτησε φωτογραφία του σκίτσου. 

Η περίπτωση, όµως, έχει και ένα δίδαγµα: Και στο θέµα αυτό την «πλήρωσε» ένα απλό ανθρωπάκι, ενώ 
δώδεκα ολόκληρα χρόνια τώρα οι βιαστές της µνήµης του Έθνους - µε τους ψιθύρους και τις «διαβεβαιώσεις» τους 
για «εκατόµβες» κ.λπ. - κλονίζουν την εµπιστοσύνη του Λαού στη ∆ικαιοσύνη και µε τα ολέθρια ψέµατα τους, 
αναµοχλεύουν πάθη και µίση, χωρίς να πάθουν τίποτα. 

Οι ίδιοι, µάλιστα, κάθε φορά «παράγοντες» µε υποκρισία - αφού ξέρουν ποια είναι η αλήθεια! - µετέχουν στις 
παραπλανητικές τελετές, θεατρινίζουν και κάνουν το κάθε τι για «να τους πιάσει ο φακός» και να φιγουράρουν 
«θλιµµένοι προσκυνητές» στις εφηµερίδες και την τηλεόραση. Και φτάσαµε σε σηµείο να πάει «εν σώµατι» η 
Βουλή πριν από λίγα χρόνια εκεί και να αφιερώσει ο αλήστου µνήµης Παπαοπύρου τη συνεδρίαση «σε εκείνους που 
θυσίασαν ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟ ΧΩΡΟ τη ζωή τους», χωρίς να τον «τσιµπήσει» ο Εισαγγελέας για τη βάναυση προσβολή 
της ∆ικαιοσύνης που διέπραττε, αφού εκείνος - καθώς και οι άλλοι που τον συνόδευαν - γνώριζε ότι το δικαστήριο 
είχε δεχτεί πως κανένας δεν είχε σκοτωθεί στο Πολυτεχνείο. 



ΕΙ∆Ε ME ΤΑ ΜΑΤΙΑ TOY ΤΙΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΝΕΚΡΟΥΣ 

Πέντε ολόκληρες ώρες κατέθετε στον ανακριτή Τσεβά ο «δηµοσιογράφος και Σαµαρείτης του Σταθµού 
Πρώτων Βοηθειών» Γρηγόρης Παπαδάτος κι αφού εξήντλησε τα παραµύθια του - κόντεψε να βγάλη τους µισούς 
Αθηναίους σκοτωµένους «µπροστά στα µάτια του» - είπε πως στο Νεκροταφείο Ζωγράφου έχουν θάψει τις χιλιάδες 
των νεκρών και έβαλε τον τότε ∆ήµαρχο Μπέη να σκάβη για να τους βρη. Ο ίδιος ο Παπαδάτος ήταν από εκείνους 
τους τρεις που έκαναν την µήνυση για το «Πολυτεχνείο». ('Αλλος µηνυτής ήταν ο γραφικός Κυρ. Σπυριούνης που 
έφτασε να γίνη και βουλευτής). 

Για ένα µικρό διάστηµα, χάθηκαν τα ίχνη του και στη συνέχεια βρέθηκε Μοναχός στο Μοναστήρι της Αγίας 
Αναστασίας στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης, κατόπιν, δε, επισκέφθηκε (µε µια φίλη του Αεροσυνοδό) τον τότε 
Μητροπολίτη Φθιώτιδος ∆αµασκηνό, ο οποίος τον χειροτόνησε ιερέα (∆' Κατηγορίας) και τον τοποθέτησε στην Αγ. 
Παρασκευή Λαµίας, αναγνωρίζοντας του και δέκα χρόνια υπηρεσίας (αυτά, προφανώς, που είχε ως 
«∆ηµοσιογράφος και ως Σαµαρείτης»). 

Από τη Λαµία γλύστρησε στο διαλυµένο τότε (και ακόµα να συνέλθη) Πατριαρχείο Αλεξανδρείας και 
διορίστηκε εφηµέριος στο Σουέζ, απ' όπου ήρθε στην Ελλάδα - µε το όνοµα Ιάκωβος - για να παραοτή στον γάµο 
ηθοποιού που φιλοξενήθηκε γυµνή στο «Πλαίη Μπόυ», έδωσε, δε, («την τελευταία στιγµή») ένα κοµµάτι µαύρο 
µετάξι από το ράσο του, για να το κάνη «φουλάρι» ο γαµπρός! 

Στη συνέχεια πήγε στο Γιοχάνεσµπουργκ, για να τον δούµε σε λίγο να φιγουράρη - πάλι εδώ, στην Ελλάδα - 
ασπροντυµένος, µε τον υπουργό Γιωργάκη Παπανδρέου, σε φωτογραφία κάτω από την οποία γραφόταν πως είναι 
«Πρωθιερέας της Ελληνικής Εκκλησίας της Ν. Αφρικής», από την οποία έφυγε (και ξαναγύρισε στο Σουέζ), απ' 
όπου, τελικά, διώχτηκε «κλωτσηδόν» ύστερα από τα τόσα και τόσα που έκανε. 

Τώρα, κάποιοι λένε πως αυτοκτόνησε, άλλοι πως είναι φυλακή. 



∆ΕΝ ΣΚΟΤΩΘΗΚΕ ΚΑΝΕΝΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

Για τους περιβόητους «νεκρούς», το Κόµµα που κυβερνάει τώρα (1996) έχει ΕΠΙΣΗΜΟ έγγραφο ∆ΙΚΟΥ ΤΟΥ 
κορυφαίου λειτουργού (από εκείνους, µάλιστα, οι οποίοι «επανήλθαν» στην υπηρεσία τους σαν «αντιστασιακοί»!) 
που λέει ξεκάθαρα ότι «ουδείς εφονεύθη εντός του χώρου του Πολυτεχνείου». 

Το έγγραφο που ο «Στόχος» τόφερε στο φως το 1984 - συντάχθηκε τον Φεβρουάριο του 1982, ύστερα από 
εντολή του τότε υπουργού ∆ηµοσίας τάξεως Σκουλαρίκη, που ζητούσε να µάθη ποιους νεκρούς «έφαγαν» οι 
προηγούµενοι. 

Συντάκτης του εγγράφου - που έχει ηµεροµηνία 8 Φεβρουαρίου 1982 - είναι ο «επανελθών» 
«αντιστασιακός» υπαρχηγός (τότε) της Αστυνοµίας Πόλεων Γεώργιος Σαµπάνης, ο οποίος «επισύναψε» σ' αυτό την 
κατάσταση «φονευθέντων εις τους πέριξ του Πολυτεχνείου χώρους, κατά τα γεγονότα της 17-11-1973» 
περιλαµβάνοντας ∆Ω∆ΕΚΑ νεκρούς. 

Στο έγγραφο, συγκεκριµένα σηµειώνεται κατά λέξη πως «ουδείς εφονεύθη εντός του χώρου του 
Πολυτεχνείου. Εις τους πέριξ, όµως, του Πολυτεχνείου χώρους, φέρονται ότι εφονεύθησαν δώδεκα άτοµα». 

Οι σκοτωµένοι - όπως τους παρουσιάζει ο Σαµπάνης - είναι: 1) Engeiand Toril Margete, 22 χρονών, 2) ∆ηµ. 
Θεοδώρου, 51 χρονών, 3) Alex Karakas Basri, 42 χρονών, 4) Μάρκος, Καραµάνης, 23 χρονών, 5) ∆ιοµ. Κοµνηνός, 
17 χρονών, 6) Νικ. Μαρκούλης, 24 χρονών, 7) Βασιλική Μπεκιάρη, 17 χρονών, 8) Μιχ. Μαυρογιάννης, 19 χρονών, 
9) Γεώργ. Σαµούρης, 23 χρονών, 10) 'Αλεξ. Σπαρτίδης, 16 χρονών, 11) Βασ. Φαµέλιος 26 χρονών και 12) Γεώργ. 
Γεριτσίδης, 48 χρονών. 

 
Ο πίνακας µε τους νεκρούς που συνέταξε το 1982 ο «αντιστασιακός» υπαρχηγός της Αστυνοµίας, 
Σαµπάνης, κατόπιν εντολής του «αντιστασιακού» υπουργού Σκουλαρίκη ο οποίος πίστευε πως η 

προηγούµενη κυβέρνηση «είχε φάει» τα θύµατα του Πολυτεχνείου. 

 
 
Από τους παραπάνω, οι Ενζελάνυ Τόρικ, Άλεξ Καράκας, Μάρκος Καραµάνης, 'Αλεξ. Σπαρτίδης και Βασ. 

Φαµέλος σκοτώθηκαν στις επιθέσεις που έγιναν για να καταληφθούν το κτίριο του ΟΤΕ (Πατησίων) και το 
υπουργείο ∆ηµ. Τάξεως. 

Στο υπουργείο ∆ηµ. Τάξεως µάλιστα - όπως έχει γράψει πολλές φορές ο «Στόχος» - σκοτώθηκε και ο ∆ιοµ. 
Κοµνηνός, κάτι που το επιβεβαίωσε και ο δύστυχος πατέρας του, ο οποίος, σε γράµµα που έστειλε στην «Εστία» 
στις 18/11/85, σηµείωνε τα εξής: 

«Ο ∆ιοµήδης Κοµνηνός, πυροβολήθηκε εκ προθέσεως από άνδρα της µικτής φρουράς του υπουργείου ∆ηµ. 



Τάξεως, µε ευθεία βολή στην καρδιά εξ αποστάσεως 6 - 8 µ.». 
Χτυπήθηκε, δηλαδή στην είσοδο του Υπουργείου, το οποίο φυσικά, δεν είναι µέσα στο Πολυτεχνείο και το 

οποίο, φυσικά, δεν ήταν δυνατόν να «παραδίδεται» σε όποιον ήθελε να το κυριεύσει! 
Από τους υπόλοιπους οι ∆ηµ. Θεοδώρου (Ανακρέοντος 2 Ζωγράφου) και Βασ. Μπεκιάρης (Μεταγένους 8 - Ν. 

Κόσµος), σκοτώθηκαν από «αδέσποτες» σφαίρες στις ταράτσες των σπιτιών τους, που ανέβηκαν «για να δουν τα 
τανκς», ενώ ο Γεώργ. Γεριτσίδης σκοτώθηκε στα Ν. Λιόσια κι αυτός από «αδέσποτη», που τον βρήκε µέσα στο 
αυτοκίνητο του. 

Από «αδέσποτες» έχασαν ακόµα, τη ζωή τους, οι Νικ. Μαρκούλης (Πλ. Βάθης), Γεώργ. Σακούρης (Εξάρχεια) 
και Μιχ. Μαυρογιάννης τρεις µέρες µετά τα γεγονότα (στις 21-11-73 δηλαδή), και κανένας δεν ξέρει αν η δολοφονία 
του έχει σχέση µε το Πολυτεχνείο, µια και τα επεισόδια είχαν σταµατήσει. Το κατηγορητήριο που παρέπεµψε για 
τον τελευταίο - που χτυπήθηκε από σφαίρα - τους «υπεύθυνους» να δικαστούν, γράφει πως σκοτώθηκε στην οδό 
Καλλιδροµίου και ο Σαµπάνης γράφει ότι σκοτώθηκε στην οδό Καρνεάδου αλλά κανένας δεν είπε για το 
Πολυτεχνείο! 

Το πλέον σηµαντικό της «Εκθέσεως Σαµπάνη είναι ότι αποκαθιστά την ιστορία στις πραγµατικές της 
διαστάσεις, γιατί το παραπεµπτικό βούλευµα για την υπόθεση και η καταδικαστική απόφαση του Εφετείου βγήκαν 
το 1975 - και στηρίχθηκαν σε «στοιχεία» µιας εποχής κατά την οποία ο κάθε παραµυθάς ή κοµπιναδόρος 
«αντιστασιακός» έλεγε ό,τι ήθελε για «να φανή» - ενώ η έκθεση του «αντιστασιακού» (και έχει σηµασία αυτό). 
Υπαρχηγού γράφτηκε το 1982 µετά από έλεγχο χρόνων και χρόνων και ύστερα από το ξεκαθάρισµα καταστάσεων. 

Έτσι, ο «αντιστασιακός» κατεβάζει σε δώδεκα µόνο τους 23 νεκρούς που «έβγαλαν» φοβισµένοι από τον 
όχλο δικαστές, οι οποίοι δέχτηκαν σαν «θύµατα» δύο νεαρούς, π.χ. που, όπως ειπώθηκε, βρέθηκαν νεκροί στο 
Μοναστηράκι και την Λεωφ. Αλεξάνδρας, χωρίς να ξέρει κανείς τα ονόµατα τους - σαν να µην είχαν γονείς και 
συγγενείς να τους αναζητήσουν τόσα χρόνια τώρα. 

Για τους ∆ικαστές όµως που τους κατεξευτέλισε, ο χρόνος ο οποίος απέδειξε πως οι νεκροί δεν ήσαν τόσοι 
όσοι αυτοί δέχτηκαν - «µιλάει» το «πόρισµα Τσεβά» το οποίο δηµοσιεύεται ολόκληρο σε άλλες σελίδες. 



ΛΑΛΙΩΤΗΣ: ΦΥΓΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΟ 
ΤΑΝΚ 

Ο Λαλιώτης ήταν εκείνος που µε την «ντουντούκα», ζήτησε να αποµακρυνθούν από την Πύλη του 
Πολυτεχνείου, οι φοιτητές, την ώρα που θα 'µπαίνε το τανκ, κάτι που είχε αποφασιστεί να γίνει ύστερα από 
διαπραγµατεύσεις Στρατού - Καταληψιών. 

Στην «Πύλη» φυσικά, δεν υπήρξε κανένας νεκρός ή τραυµατίας - όπως και σε ολόκληρο το Πολυτεχνείο - 
πέραν του τραυµατισµού κάποιας Ρηγόπουλου, τραυµατισµός όµως, που έγινε εξ αµελείας και δεν ήταν δυνατόν να 
προβλεφθή: Η Ρηγόπουλου χτυπήθηκε, από «σιδεριά» που εκτινάχτηκε από την Πύλη, σε απόσταση 15 µέτρων. 

Αυτά - τα πασίγνωστα - τα είπε και σε συνέντευξη που έδωσε στην ΕΡΤ ο επικεφαλής του πληρώµατος του 
περιβόητου άρµατος, που γκρέµισε την Πύλη, και αυτή είναι η ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΕΙΑ για το Πολυτεχνείο, το παραµύθι 
του οποίου έφτασε, πλέον, σε όρια εθνικά απαράδεκτα. 

Τη συνέντευξη που λέµε, την πήρε το 1984 από τον Υπίλαρχο (του 73) Μιχ. Γουνελά η ΕΡΤ, η οποία όµως 
∆ΕΝ ΤΗΝ ΜΕΤΕ∆ΩΣΕ, γιατί φυσικά θα έχυνε το ψέµα που κόµπο - κόµπο, µάζευαν µήνες και µήνες οι 
κουλτουριάρηδες για να ποτίσουν τον άµοιρο λαό και να τον δηλητηριάσουν όπως κάνουν κάθε χρόνο από το 
1974, κι εδώ, πότε για να εξυπηρετήσουν τους «µπλε» και πότε τους «πράσινους». 

Η πλήρης συνέντευξη του Γουνελά - του είχαν πάρει και άλλη την οποία, επίσης, δεν µετέδωσαν! - είναι η 
παρακάτω. 

ΕΡ.: Πέρασαν δέκα χρόνια από τα γεγονότα του Πολυτεχνείου. Είσασταν ο αξιωµατικός που οδήγησε το 
άρµα στην πύλη του Πολυτεχνείου. Τι έχετε να πείτε σήµερα; 

ΑΠ.: Οµολογώ πως ήθελα να µιλήσω, γιατί επί 10 χρόνια τώρα, ακούγεται πάντα η άλλη πλευρά. Και θα 
ήθελα να µιλήσω για 2 λόγους: Και προσωπικά, επειδή πρέπει να διασαφηνίσω ορισµένα σηµεία σχετικά µε το ρόλο 
µου σε όλη αυτή την υπόθεση, που λέγεται Πολυτεχνείο, αλλά και εκ µέρους των συναδέλφων εκείνων που 
βρέθηκαν εκείνη τη συγκεκριµένη νύχτα σε εκείνο το συγκεκριµένο χώρο, χωρίς βέβαια να τους εκπροσωπώ. 
Πιστεύω να µην έχουν αντίρρηση. Όσα έχουν λεχθεί µας αδικούν. Μας παρουσιάζουν σαν εγκληµατίες, σαν 
ανθρώπους που δεν έχουν ηθικές αναστολές. Σαν τέλος πάντων, ανθρώπους που µόλις τους βγάλεις από τα 
στρατόπεδα πρέπει να τους κρατάς για να µην σκοτώνουν, κακοποιήσουν ή δεν ξέρων και γω τι άλλο να κάνουν. 

ΕΡ.: Ποιος ήταν ο δικός σας ρόλος, λοιπόν; 
 

 
Μια επαναλαµβανόµενη απάτη είναι αυτή που γίνεται µε το «τανκ». Οι παρουσιαστεί; του σχετικού 
φιλµ, δείχνουν εικόνες µε άτοµα πίσω από την «πύλη», ΠΡΙΝ ΤΟ ΤΑΝΚ φτάσει σ' αυτήν. Όταν το 

άρµα «σπάει» την «πύλη» δεν υπάρχει ούτε ένας πίσω από αυτήν. Είχαν αποµακρυνθή όλοι µετά την 
ειδοποίηση του Λαλιώτη. 

 
ΑΠ.: Όπως ξέρετε, τ' όνοµα µου σχετίζεται µε την κατάρριψη της πύλης του Πολυτεχνείου. Και η Πύλη είναι 

ένα από τα σηµεία εκείνα που έχει συµπυκνωθεί όλη η εκµετάλλευση. ∆ιότι δεν πιστεύω ότι υπάρχει κάποιος 
λογικός άνθρωπος που να πιοτεύη ότι δεν υπάρχει εκµετάλλευση σε όλη αυτή την υπόθεση. Η πύλη προσφέρεται 
για να γίνη σύµβολο. Έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός συµβόλου. Παρ' όλα τα χαρακτηριστικά ενός συµβόλου. 
Παρ' όλα ταύτα, όµως, εις την πύλη δεν υπήρξε ουδείς νεκρός όπως και σε ολόκληρο το χώρο του Πολυτεχνείο, 
πέραν του τραυµατισµού της Ρηγόπουλου ο οποίος είναι και γνωστός. Ο τραυµατισµός αυτός έγινε εξ αµελείας και 
δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθή. Η Ρηγόπουλου έπεσε σε µια απόσταση γύρω στα 15 µετρά. 

ΕΡ.: Ανεξάρτητα από αυτό, ποιος ήταν ο δικός σας ρόλος; 
ΑΠ.: Ο ρόλος ο δικός µας, ήταν ρόλος διαιτητού. Εµείς κατεβήκαµε - και αυτό είχε γίνει συνείδηση απ' όλους 



τους συναδέλφους που ήταν διοικητές τµηµάτων - στο χώρο, για να παρέχουµε εγγυήσεις, σχετικά µε την ζωή και 
την ασφάλεια, µεταξύ των φοιτητών και της Αστυνοµίας. 

ΕΡ.: Αυτό, ποιος το είχε ζητήσει; 
ΑΠ.: ∆εν ξέρω. Νοµίζω οι φοιτητές. Ζητάγανε ορισµένες εγγυήσεις. Σχετικά µε την ανάγκη να εκκενωθή το 

Πολυτεχνείο δεν υπήρχε καµία αµφισβήτηση. Και η µια πλευρά και η άλλη, το ήθελε. Με τη διαφορά ότι οι φοιτητές 
είχαν ζητήσει να αποχωρήσουν το πρωί. Όµως, εγώ πιστεύω ότι η ατµόσφαιρα ήταν ήδη φορτισµένη και έπρεπε 
κάτι να γίνη. 

ΕΡ.: Ποιες ήταν οι δικές σας εντολές και πόσο κατοχυρωµένος ήσασταν συνταγµατικά; 
ΑΠ.: Συνταγµατικά πιστεύω ότι ήµασταν κατοχυρωµένοι, αλλά ανεξάρτητα από αυτό εγώ, δεν στέκοµαι εδώ. 

Μπήκα στο Πολυτεχνείο, γιατί πίστευα ότι ο Πολυτεχνείο έπρεπε να εκκενωθή σύντοµα. Γιατί αν δεν συνέβαινε 
αυτό, οι καταστάσεις που θα επακολουθούσαν θα ήταν χειρότερες και οι νεκροί (Σηµ.: «Στόχου»: Οι εκτός 
Πολυτεχνείου, φυσικά) πολύ περισσότεροι. 

ΕΡ.: Κύριε Γουνελά, δώστε µας µία εικόνα εκείνης της νύχτας µπροστά από την πύλη του Πολυτεχνείου, 
όπως την είδατε εσείς. 

ΑΠ.: Οι φοιτητές µιλούσαν και διαπραγµατευόντουσαν ελεύθερα µε τους αστυνοµικούς, χωρίς να υπάρχη 
κανένας ψυχολογικός καταναγκασµός. 

ΕΡ.: Το ότι βρίσκονταν πίσω από το άρµα δεν νοµίζετε ότι ήταν αρκετό; 
ΑΠ.: ∆εν το νοµίζω. ∆ιότι εκείνη τη στιγµή το άρµα δεν ήταν ακριβώς στην πύλη. 
ΕΡ.: Πότε φέρατε το άρµα στην πύλη; 
Απ.: Όταν απεφασίσθη ότι η διάνοιξη θα γινόταν µε το άρµα, εγώ µεν έφερα το άρµα στην πύλη και ο 

Λαλιώτης ή ο Σταµέλος (σηµ.: «Στόχου»: Άλλες πηγές βεβαιώνουν πως ήταν ο Λαλιώτης), ειδοποιούσαν µε τον 
τηλεβόα, να αποµακρυνθούν από την πύλη διότι η πύλη θα έπεφτε. 

ΕΡ.: Τα συνθήµατα που φώναζαν εκείνη τη στιγµή, είχαν ανταπόκριση σε σας; 
ΑΠ.: Θα είχαν αν είχαµε κάποια ανθρωποκτόνο πρόθεση. 
ΕΡ.: Αφού µπήκατε, πώς σας υποδέχτηκαν οι φοιτητές που ήταν µέσα; 
ΑΠ.: Όχι άσχηµα! Είχαν βέβαια κάποια ανησυχία. Όταν όµως τους διαβεβαίωσα ότι δεν πρόκειται να 

κακοποιηθούν ηρέµησαν. 
ΕΡ.: Όταν φτάσατε στην πύλη, τα παιδιά πίστευαν και το έλεγαν ότι θα σµίγατε µαζί τους και δεν θα 

µπαίνατε; 
ΑΠ.: ∆εν το θυµάµαι. Πάντως, να ξέρετε ότι όσο µίσος κι αν αισθανόµασταν, αν πιστεύαµε ότι κάποιος θα 

σκοτωνόταν, όσο σκληρός και να 'σαι, αυτό δεν µπορείς να το κάνης. Πρέπει να σηµειωθή, πως η «πύλη» 
συµφωνήθηκε µεταξύ Στρατού και «Επιτροπής», να γκρεµιστή µε το τανκ, γιατί αλλοιώς δεν µπορούσε να ανοίξη 
αµέσως: Πίσω της είχαν τοποθετηθεί σιδηροδοκοί, ξύλα κ.λπ. - καθώς και δύο αυτοκίνητα - για να µην την 
«παραβιάσουν» οι αστυνοµικοί, κι όλα αυτά τα υλικά ήταν δύσκολο να µετακινηθούν. 

Η αποκάλυψη από το «Στόχο» - µε τη δηµοσίευση της καταχωνιασµένης συνεντεύξεως - του ρόλου των 
Λαλιώτηδων και της αλήθειας για την «Πύλη» κ.λπ. «ενόχλησε» πάρα πολλούς γιατί τους χαλάει το παραµύθι και 
ξυπνάει τον «κυρίαρχο» λαό. 

Μια έρπουσα - παρ' όλο που έχει «µέχρι αηδίας» την υποστήριξη της κυβερνήσεως - κυκλοφοριακά 
εφηµερίδα, έγραψε τα εξής εµµετικά κάτω από τον τίτλο «επαίσχυντα χυδαιογραφήµατα»: 

«Πλησιάζει πάλι η επέτειος του Πολυτεχνείου και οι Έλληνες θα κλίνουν ευλαβικά το γόνυ στη µνήµη των 
ηρωικών νεκρών του µεγαλύτερου έπους της νεότερης ιστορίας µας. Παράλληλα άρχισαν πάλι να κάνουν την 
εµφάνιση τους στις φασιστοφυλλάδες τα γνωστά εκείνα χυδαιογραφήµατα που προσπαθούν να αµαυρώσουν το 
πραγµατικό νόηµα της εξεγέρσεως. Ήδη, χθες, κυκλοφόρησε µια εβδοµαδιαία φασιστοφυλλάδα που γράφει στην 
πρώτη της σελίδα ότι, τάχα, ο Λαλιώτης κάλεσε µε την ντουντούκα τους φοιτητές να φύγουν από τα κάγκελα, όταν 
έµπαινε το τανκ. Η ίδια φασιστοφυλλάδα που κυκλοφορεί χάρις στη µεγαλοψυχία της ∆ηµοκρατίας, δηµοσιεύει και 
µια συνέντευξη που πήρε τάχατες η ΕΡΤ από τον Γουνελά, τον οδηγό του τανκ. Το επαίσχυντο κείµενο φανερώνει, 
για µια ακόµη φορά πόσο µισητός είναι ο φασισµός και οι εκπρόσωποι' του...». 

Φυσικά και το ότι ο Λαλιώτης «διευκόλυνε» - το τανκ - που γράφαµε εµείς - είναι αλήθεια όπως αλήθεια είναι 
και το πώς η ΕΡΤ πήρε συνέντευξη από τον Γουνελά (και δεν είναι «τάχατες» ως ο εµπαθής συντάκτης της 
εφηµερίδας που λέµε, έγραψε). 'Αλλωστε αν ήταν διαφορετικά η εφηµερίδα εκείνη είχε τον τρόπο να προκαλέση 
διάψευση του Λαλιώτη ή της ΕΡΤ. ∆εν το έκανε, όµως αλλά µε τα τετριµµένα κραυγαλέα «η φασιστοφυλλάδα», 
κ.λπ. προσπάθησε να µείωση τη σηµασία του δηµοσιεύµατος γιατί δεν είχε τι άλλο να παρουσίαση! 

Οι δυστυχείς ξέχασαν πως κανένα ψέµµα δεν αντέχει στον χρόνο και στο χρήµα, και πελάγωσαν! 



ΕΠΕΙ∆Η, ΠΛΕΟΝ, «∆ΕΝ ΠΟΥΛΑΕΙ» ΚΑΙ ∆ΕΝ ΑΠΟ∆Ι∆ΕΙ ΨΗΦΟΥΣ ΟΙ 
ΕΦΕΥΡΕΤΕΣ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΛΕΝΕ ΤΩΡΑ ΠΩΣ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ 

«ΤΡΟΜΕΡΑ ΨΕΜΑΤΑ» 

Ξεπερνώντας και τους πιθήκους σε θράσος, οκτώ βουλευτές των «µπλε», του κόµµατος, δηλαδή, που 
καθιέρωσε το «γιορτασµό» του Πολυτεχνείου» - υπέβαλαν το 1984 στη Βουλή, ερώτηση, ζητώντας από τους 
«πράσινους» να τους πουν «πόσοι και ποιοι είναι οι νεκροί του Πολυτεχνείου». Φυσικά, η κυβέρνηση δεν απάντησε 
και το θέµα «πνίγηκε», γιατί «δεξιοί και αριστεροί» κατάλαβαν πως η αλήθεια πάνω σ' αυτό θα τους έκαιγε όλους, 
µια και θα γκρέµιζε το µύθο που τόσο τους εξυπηρέτησε όλα αυτά τα χρόνια. Την «ερώτηση» την κατέθεσαν οι Ν. 
Κλείτος, Α. Κονταξής, Γ. Μάνικας, Α. Μπάλκος, Γ. Ζούρλας, ∆. Φράγκου, ∆. Χατζηδηµητρίου και Π. Χατζηνικολάου 
και πήραν την «πληρωµένη» απάντηση από τον τότε υπουργό Σκουλαρίκη, που τους είπε: «Τιµούµε αυτούς που 
τιµούσε το κόµµα σας όταν ήταν κυβέρνηση!». 

Όπως πολλές φορές έχει γράψει ο «Στόχος» - που νοιάζεται µόνο για το Εθνος και την Αλήθεια και δεν τον 
ενδιαφέρουν οι Καραµανλήδες, Παπανδρέηδες, Παπαδόπουλοι, Μητσοτάκηδες, Φλωράκηδες, Ιωαννίδηδες και 
όποιοι άλλοι - το «παραµύθι» το στερέωσε ο Καραµανλής και, µε κατεύθυνση δική του, οι φιλικές του εφηµερίδες. 
Στόχος τους ήταν να αποπροσανατολίσουν τον «κυρίαρχο» Λαό από τα καυτά του προβλήµατα και να σέρνουν τα 
παιδάκια µας, σαν αγέλη βοδιών, να «προσκυνήσουν» την «πύλη», όπως τα καλούσαν κάθε χρόνο να κάνουν οι 
κραυγαλέοι τίτλοι των εφηµερίδων που συναγωνίζονταν η µία την άλλη στα ψέµατα. 

 

 
Όλοι οι βουλευτές - µε επικεφαλής τον Πρόεδρο και το Προεδρείο της Βουλής - πήγαν «εν Σώµατι» 
στο Πολυτεχνείο για να τιµήσουν «εκείνους που σκοτώθηκαν ΜΕΣΑ σ' αυτό». Οι εθνοπατέρες είχαν 

λόγους - τότε - να επιβάλουν το ψέµµα. 
 
Στα πλαίσια αυτά, όλοι οι Καραµανλικοί - υπουργοί, βουλευτές, πολιτευτές κ.λπ. κ.λπ. - το θεωρούσαν 

«υποχρέωση» τους να «περάσουν να καταθέσουν ένα λουλούδι στους νεκρούς» µε την ελπίδα, βέβαια, πως κάποια 
τηλεόραση «θα τους πιάσει» και κάποια εφηµερίδα θα βάλει τη φωτογραφία τους. (Την πρώτη εκποµπή για το 
«Πολυτεχνείο» µάλιστα, - στις 17 /11 / 74 - την παρουσίασε ο τότε αναπληρωτής Γενικός ∆ιευθυντής της ΕΡΤ 
Στεφανάκης, ο οποίος «πλαστογράφησε» τα πάντα για να δηµιουργήσει το κλίµα που τώρα καταδικάζει η παράταξη 
του). 

Προχωρώντας ακόµα παραπέρα, ο φαύλος Καραµανλής - θέλοντας να φανεί «εθνικός ηγέτης» για να περάσει 
στην Προεδρία της ∆ηµοκρατίας - έκανε κάτι θλιβερό και πρωτοφανές στα παγκόσµια χρονικά: Έβαλε τον τότε 
Πρόεδρο της Βουλής Παπασπύρου (τον περιβόητο Παλάντζα) να οδηγήσει το Σώµα των βουλευτών στον «ηρωικό 
τόπο», όπου και «έλυσε τη συνεδρίαση της Βουλής»! 

Σε εφηµερίδα της εποχής, διαβάζουµε τα εξής σχετικά: 
«Μετά τις οµιλίες (στη Βουλή) τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή και αµέσως ύστερα, ώρα µία το µεσηµέρι, 

σχηµατίστηκε η πορεία µε επικεφαλής το Προεδρείο. ∆ια των οδών Αµαλίας - Πανεπιστηµίου και Πατησίων 
έφθασαν στο Πολυτεχνείο, όπου χιλιάδες λαού υποδέχθηκαν µε παρατεταµένα χειροκροτήµατα τους 
αντιπροσώπους του Έθνους. 

Επικεφαλής της πορείας ήταν ο Πρόεδρος της Βουλής κ. ∆. Παπασπύρου και ο αντιπρόεδρος κ. Μπουρνιάς. 
Πήραν µέρος οι βουλευτές όλων των κοµµάτων που βρίσκονταν στην αίθουσα την ώρα που αποφασίστηκε. Μεταξύ 
άλλων, οι κ.κ. Παν. Κανελλόπουλος και βουλευτές της Ν.∆. Ι. Αλευράς, Ι. Χαραλαµπόπουλος (κοινοβουλευτικοί 
εκπρόσωποι του ΠΑΣΟΚ) και πολλοί βουλευτές του κόµµατος, ο αρχηγός της Ε∆ΗΚ κ. Ι. Ζίγδης και βουλευτές του 



κόµµατος, οι βουλευτές του ΚΚΕ κ.κ. Κάππος, Βασάλος, ∆αµανάκη, ο κ. Κύρκος του ΚΚΕ εσ. και οι ανεξάρτητοι κ.κ. 
Αλαβάνος, Τσουδερού. Ο πρόεδρος της Βουλής κ. ∆. Παπασπύρου, καταθέτοντας στεφάνι είπε και τα εξής: 

«Το Νοέµβρη του 1973 γράφτηκε το έπος του Πολυτεχνείου που έχει καταγραφεί στις ένδοξες σελίδες της 
ελληνικής ιστορίας. 

Και τη νύχτα της τελευταίας ηµέρας, είχαµε τις ώρες της ντροπής και της καταισχύνης, όταν Έλληνες µε 
στρατιωτικές στολές επάνω στα τανκς παρεβίαζαν το Πανεπιστηµιακό άσυλο σπέρνοντας ταυτόχρονα το θάνατο σε 
πολλούς αγωνιστές που είχαν συγκεντρωθεί εκεί για να εκδηλώσουν την αγάπη και την αφοσίωση τους προς την 
Ελευθερία και τη ∆ηµοκρατία». Και αυτή η καταισχνύνη που γράφηκε το βράδυ εκείνο από την απαράδεκτη 
επιδροµή που έγινε στο Ανώτατο αυτό Εκπαιδευτικό Ίδρυµα...». 

Και όλα τα παραπάνω για αγωνιστές που τους σκότωσαν τα τανκς κ.λπ. κ.λπ. - την ώρα που ΟΙ Ι∆ΙΟΙ ΟΙ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ που ήταν µέσα δηλώνουν πως το τανκ (ένα ήταν) µπήκε κατόπιν συνεννοήσεως µεταξύ αυτών και 
Στρατού! Ο πολιτικαντισµός - που δεν νοιάζεται για το τι µπορεί να ανατινάξει στον αέρα - σε όλο το µεγαλείο του. 

 

 
Η Μαργαρίτα µε ro Προεδρείο της αλήστου µνήµης οργανώσεως «ΕΓΕΣ», σε 
πορεία ενισχύσεως του ψέµµατος. Όταν έπαψαν να κυνηγάνε ψήφους, τα 

ξέχασαν όλα. Η απάτη άλλωστε είχε εδραιωθή 
 
∆είγµα ισχυρό του χλευασµού των πάντων, από τους πρασινοκοκκινοµπλέ, είναι η επιστολή που έστειλε το 

1987 στον Τύπο ο Ισαάκ Λαυρεντίδης - ο πρώην Αντιπρόεδρος της Βουλής. Στην επιστολή έλεγε: 
«Η κοµµατική καπηλεία επροκάλεσε σύγχυσιν και σκοπίµως εκαλλιέργησε τον µύθον περί πολλών θυµάτων 

εντός του χώρου του Πολυτεχνείου, ενώ όπως απεδείχθη από υπευθύνους πηγάς και επίσηµα στοιχεία, ουδέν θύµα 
υπήρξεν. 

Και συγκεκριµένως, αψευδείς πηγαί της αλήθειας, οι οποίοι καταρρίπτουν τας ψευδολογίας του ερυθρού 
χαλκείου, περί λουτρού αίµατος εντός του Πολυτεχνείου, είναι: 

α) Η αναφορά της Συγκλήτου του ΕΜΠ υπ' αριθµ. 33437 /11-10-74 προς τον επιληφθέντα, τότε, της 
σχετικής ∆ικαστικής ερεύνης Εισαγγελέα κ. Τσεβάν, δι' ης αναφοράς βεβαιούται ότι ούτε ένας νεκρός και µάλιστα 
σπουδαστής, υπήρξεν εις το χώρον του Πολυτεχνείου. 

β) Η αναφορά υπό ηµεροµηνία 22.10.1974 του Εισαγγελέως κ. Τσεβά προς τον τότε Προϊστάµενον της 
Εισαγγελίας Αθηνών κ. Κ. Φαφούτην, δια της οποίας βεβαιούται ότι εκ της διενεργηθείσης ενδελεχούς ερεύνης, 
ουδέν προέκυψεν πέραν της ως ανωτέρω αναφοράς της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου, το περιεχόµενο της οποίας 
και επιβεβαιούται ότι, δηλαδή, ουδέ εις νεκρός υπήρξεν και, µάλιστα σπουδαστής, εντός του χώρου του 
Πολυτεχνείου και 

γ) Εκ του Βουλεύµατος του Συµβουλίου Πληµµελειοδικών του Πρωτοδικείου Αθηνών, κατόπιν παραποµπής 
πάντων των σχετικών στοιχείων, που αποφαίνεται οµοφώνως ότι ουδείς εφονεύθη εις το χώρον του Πολυτεχνείου. 

Επιτέλους, είναι καιρός, πλέον, να σταµατήσει η διαστρέβλωση της αλήθειας και η δηλητηρίασης της κοινής 
γνώµης. Ιδία, δε, της σπουδαζούσης και µαθητιώσης νεολαίας µε το ψευδός των δήθεν θυµάτων σπουδαστών 
εντός του χώρου του Πολυτεχνείου και ας γίνει συνείδησις εις τους αρµοδίους του υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων ότι µε ασύστολα ψεύδη δεν στηρίζονται ιδανικά». 

Ποιο «ερυθρό χαλκείο» - θα µας βγάλουν και «κοµµουνιστές» στο τέλος µε αυτά που λέµε! - αφού εσύ και οι 
όµοιοι σου (που έτρεχαν να καταθέσουν στεφάνι στο Πολυτεχνείο) δηµιουργήσατε όλο το παραµύθι; Ξεχνάς πως 
ΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ πήρες µέρος στα καραγκιοζιλίκια του Παλάντζα τότε που η υπόθεση «έφερνε 
ψήφους»; 



ΕΤΕΡΟΧΡΟΝΙΣΜΕΝΟΙ ΝΕΚΡΟΙ «ΑΝΑΓΚΗΣ» 

Επειδή όλο το «παραµύθι» στηρίζεται «στα κακόµοιρα τα παιδάκια που τα πάτησε το τανκ» και επειδή δεν 
βρέθηκαν φοιτητές νεκροί - παρ' όλο που ο φαιδρός Γ. Μαγκάκης είχε εξαγγείλει (ως Υπουργός ∆ηµ. Έργων) και 
ειδικές συντάξεις για τους γονείς των σκοτωµένων αλλά δεν ανακαλύφθηκε ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ να την πάρη - οι 
πρασινοκοκκινοµπλέ διαστρεβλωτές της ιστορίας, εφεύραν τους ετεροχρονισµένους νεκρούς! 

Έτσι το 1984 ύψωσαν στο χώρο του Πολυτεχνείου µια «στήλη», στην οποία έγραψαν πώς είναι αφιερωµένη 
στους «φοιτητές του Ε.Μ. Πολυτεχνείου που έδωσαν τη ζωή τους για τα ιδανικά της Εθνικής Αντίστασης 1941 - 
1944» χωρίς, να λένε, όµως, ΠΟΤΕ «έδωσαν τη ζωή τους» κάτι που, σκόπιµα αφήνεται κενό, για να φαίνεται πως 
αυτοί «έπεσαν» το Νοέµβριο του 1973). 

Τα αποκαλυπτήρια της στήλης - απάτη τα έκανε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός Α. Παπανδρέου και αυτό δείχνει 
την «ηθική» και το «ποιόν» όλων εκείνων που γκρεµίζουν τα πάντα, προκειµένου να συντηρήσουν ένα ψέµα που 
τους βοηθάει στο να κρατάνε κοιµισµένο τον ειρωνικά αποκαλούµενο «κυρίαρχο» Λαό, ο οποίος «δεν καταλαβαίνει 
πού πάνε τα τέσσερα»! 

 

 
Αφού δεν υπήρχαν νεκροί φοιτητές του Πολυτεχνείου το 1973, έφτιαξαν ένα ηρώο - το απεκάλυψε ο 

τότε Πρωθυπουργός Α. Παπανδρέου - που µπερδεύει όποιον το δει - και κάνει να φαίνονται - 
ετεροχρονισµένα - σαν τωρινοί οι νεκροί παρελθόντων ετών. Όσοι περάσετε από το Πολυτεχνείο 

προσέξτε τι γράφει η πλάκα. Μην πέφτετε θύµα της απάτης που πάνε να διαιωνίσουν 
 
Η έλλειψη πτωµάτων, όµως, έχει ανησυχήσει και πολλούς άλλους, που, τροµοκρατηµένοι, δεν ξέρουν πώς να 

καλύψουν το «µικρό» αυτό κενό. Τα αποκαλυπτικά δηµοσιεύµατα του «Στόχου» κατά καιρούς ενόχλησαν πολλούς 
και διαφόρους, οι οποίοι αντέδρασαν ποικιλοτρόπως και τον κατηγόρησαν πώς λέει ψέµατα, για το ότι δεν 
υπάρχουν νεκροί. 

Μια από τις εφηµερίδες, όµως, που έγραψαν κατά του «Στόχου», την άλλη κιόλας, µέρα της επιθέσεως, κάτω 
από τον ολοσέλιδο τίτλο: «∆ώδεκα χρόνια από την ηρωική εξέγερση του Πολυτεχνείου», είχε θέµα µε τίτλο: «Έτσι 
σκότωσαν το παιδί µου», στο οποίο αναφέρονταν περιπτώσεις θανάτων - κυρίως αυτοκτονιών ή ατυχηµάτων - που 
συνέβησαν σε διάφορα µέρη της Ελλάδος το Πάσχα του 73 τον Μάρτιο του 73, τον Οκτώβριο του 74 (!) και το 
1965 (!!) ούτε έναν του «Πολυτεχνείου» δεν µπόρεσαν να ανακαλύψουν. 



ΠΟΛΛΕΣ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ «∆ΕΚΑΤΕΤΡΑΜΕΛΟΥΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ» 

Το µεγαλύτερο µπαλόνι της υφηλίου και της Ιστορίας, πρέπει νάναι το Πολυτεχνείο. Αλλοιώς δεν εξηγείται το 
πώς «χώρεσαν» σ' αυτό οι µυριάδες εκείνων που παρουσιάζονται τώρα και λένε πώς ήταν «µέσα» την «µοιραία 
βραδυά». 

Ενώ, δε, έχουµε όλες αυτές τις στρατιές - που, αν συγκεντρωθούν σε πυκνότατη φάλαγγα, γεµίζουν την 
Αττική, τη Βοιωτία, την Κορινθία και µέρος των διπλανών νοµών - υπάρχουν και µερικές ακόµα χιλιάδες άλλων 
«αγωνιστών» που «µετείχαν» της... «∆εκατετραµελούς Συντονιστικής Επιτροπής» (που δεν άλλαξε καθόλου 
σύνθεση) καθώς και αρκετές εκατονταχιλιαριές που - όπως λένε - «κρύβονταν» γιατί τους κυνήγαγε η «χούντα» 
µετά το «Πολυτεχνείο». 

Για τα «γεγονότα της Νοµικής» π.χ. - που προηγήθηκαν του «Πολυτεχνείου» - µερικές χιλιάδες που 
φοιτούσαν τότε στη Νοµική λένε πως ήσαν «οργανωτές» τους κ.λπ., ενώ, βάσει εγγράφου του τότε Υπουργού 
Παιδείας Νικ. Γκαντώνα, εκείνοι που πρωτοστάτησαν στην εκδήλωση ήσαν οι παρακάτω εικοσιτέσσερις, από τους 
οποίους µόνον δώδεκα ήσαν της Νοµικής. 

Συγκεκριµένα, στο έγγραφο του Γκαντώνα περιλαµβάνονται οι: 
1) ∆άφνης Ευγένιος Κωνσταντίνου, φοιτητής Ιατρικής, 
2) Γρηγοριάδου Ελένη, Στυλιανού, φοιτήτρια Φιλοσοφικής, 
3) Καµάρας Κωνσταντίνος, Πέτρου, φοιτητής Φυσικοµαθηµατικής, 
4) Ζαφειράκης Μιχαήλ, Ιωάννου, φοιτητής Φυσικοµαθηµατικής, 
5) Καλπίδου Αντιγόνη, Φωτίου, φοιτήτρια Νοµικής, 
6) Σπύρου Αθηνά, Ετεοκλή, φοιτήτρια Νοµικής, 
7) Φθενάκης Βασίλειος, Μενελάου, φοιτητής Χηµείας, 
8) Αβραάµ Ιωάννης, ∆ηµητρίου, φοιτητής Νοµικής, 
9) Ψιλοπούλου Αλκµήνη, Ελευθερίου, φοιτήτρια Φιλοσοφικής, 
10) Μαντζουράνης Ιωάννης, Κωνσταντίνου, φοιτητής Νοµικής, 
11) Μπίστης Νικόλαος, Μιχαήλ, φοιτητής Νοµικής, 
12) Τζουµάκας Στέφανος, Αθανασίου, φοιτητής Νοµικής, 
13) Βερνίκος Γεώργιος, Αλεξάνδρου, φοιτητής Νοµικής, 
14) Τσιβαρτάρα Μαρία, Ευαγγέλου, φοιτήτρια Χηµείας, 
15) Τρέµη Όλγα, Γεωργίου, φοιτήτρια Νοµικής, 
16) Σαπουνάκης Αναστάσιος, Γεωργίου, φοιτητής Νοµικής, 
17) Χαραλαµπόπουλος Γεώργιος, Ιωάννου, φοιτητής Νοµικής, 
18) Παπαπέτρος Γεώργιος, Επαµεινώνδα, φοιτητής Νοµικής, 
19) Σιδεράς Χαντάτ Γεώργιος, Ηλία, φοιτητής Ιατρικής, 
20) Μαυρογένης ∆ιονύσιος, Ιωάννου, φοιτητής Φαρµακευτικής, 
21) Τσαφαράκης ή Τσάφαρης Μανούσος - Πολύβιος, Στυλιανού, φοιτητής, 
22) Αλαβάνου Αριάδνη - Μαρία, Ελευθερίου, φοιτήτρια Φιλοσοφικής, 
23) Καλιβρετάκης Λεωνίδας, Φωτίου, φοιτητής Φιλοσοφικής, 
24) Καρυστιάνη Ιωάννα, Χρήστου, φοιτήτρια Νοµικής. 
Ένας άλλος πίνακας «αντιθέτων» προς το καθεστώς φοιτητών της Νοµικής περιλαµβάνεται σε «απόρρητο» 

έγγραφο της ΕΣΑ προς τη Νοµική Σχολή, και αναφέρει είκοσι επτά φοιτητές, µεταξύ των οποίων και οκτώ του 
παραπάνω καταλόγου. 

Αναλυτικά, οι περιλαµβανόµενοι στο έγγραφο είναι οι: 
1. Αλεξανδρόπουλος Στυλιανόςτου Ελευθερίου και της Παυλίνας, γεννηθείς το 1951 εις Αθήνας, κάτοικος 

Σκοπέλου 4. 
2. Αλαβάνος Αλέξανδρος του Νικολάου και της Λουκίας, γεννηθείς τω 1950 εν Αθήναις, κάτοικος Αθηνών, 

Αµπατιέλου 2. 
3. Βερνίκος Γεώργιος του Αλεξάνδρου και της Μαρίνας, γεννηθείς τω 1950 εις Αθήνας, κάτοικος Αθηνών, 

Ησιόδου 26, Παγκράτι. 
4. ∆ρόσος Ιωάννης του Ζαχαρία και της Λουκίας, γεννηθείς το 1951 εις Καισαριανήν, κάτοικος Πύργου 9 

(Ηλιούπολις). 
5. Καλούδης Σπυρίδων του Γερασίµου και της Πηνελόπης, γεννηθείς το 1938 εις Αργυράδες Κερκύρας, 

κάτοικος Αθηνών, Ευρυτανίας 66. 
6. Καρυστιάνη Ιωάννα του Χρήστου και της Χριστίνας, γεννηθείσα το 1952, εις Χανιά Κρήτης, κάτοικος 

Αθηνών, Μιχαλακοπούλου 39. 
7. Κούρκουλος Αλκιβιάδης του Κωνσταντίνου, γεννηθείς το 1952 εις Αθήνας, κάτοικος Χαλανδρίου (Ύδρας 

26). 
8. Κοσσυβάκης Γρηγόριος του Νικηφόρου και της Μαρίας, γεννηθείς το 1947 εις Αθήνας, κάτοικος Κόνωνος 



50 (Παγκράτι). 
9. Λάζος Χρήστος του Γεωργίου και της Ελένης, γεννηθείς το 1949 εις Βέλλος Κορινθίας, κάτοικος Αθηνών, 

Αγίου Παύλου 14. 
10. Λαζαρίδης Χρύσανθος του Αλεξάνδρου και της Σεβαστής - Συλβίας, γεννηθείς το 1954 εις Ν. Υόρκην Η 

ΠΑ, κάτοικος Αθηνών (Ίριδος 20-24). 
11. Λιοναράκης Νικήτας του Εµµανουήλ και της Κατερίνης, γεννηθείς το 1950 εν Αθήναις, κάτοικος οικισµού 

Παπάγου, Ξανθίππου 140. 
12. Μαντζουράνης Ιωάννης του Κωνσταντίνου και της Κασσιανής, γεννηθείς το 1952 εις Αθήνας, κάτοικος 

Αθηνών (Φυλής). 
13. Μεγγρέλης Νικόλαος του Μιχαήλ και της Ελένης, γεννηθείς το 1950 εις Αθήνας, κάτοικος Αθηνών 

(Οµήρου 57). 
14. Μπολωµενάκης Αντώνιος του ∆ηµητρίου, γεννηθείς το 1954 εις Χανιά Κρήτης, κάτοικος Αθηνών, 

Μακεδονίας 34. 
15. Μπίστης Νικόλαος του Μιχαήλ και της Χριστίνας, γεννηθείς το 1951 εις Π. Φάληρον, κάτοικος Αθηνών, 

∆ράµας 10α. 
16. Παπαπέτρου Γεώργιος του Επαµεινώνδα, γεννηθείς το 1948 εις Αθήνας, κάτοικος Λήµνου 15. 
17. Παριανός Γεώργιος του Ελισσαίου και της Τασίας, γεννηθείς το 1949 εις Κρανίδιον, κάτοικος Αθηνών 

Γλαύκωνος 18 (Αγ. Αρτέµιος). 
18. Σταµατάκης Γεώργιος του Λεωνίδα και της Αγγελικής, γεννηθείς το 1952 εις Αθήνας, κάτοικος Αθηνών, 

Παπαρρηγοπούλου 45. 
19. Σεφερτζής Γεώργιος του ∆ηµητρίου και της Αικατερίνης, γεννηθείς το 1953 εις Αθήνας, κάτοικος 

Επτανήσου 29. 
20. Σαπουνάκης Αναστάσιος του Γεωργίου και της Σοφίας - Μαρίας, γεννηθείς το 1951 εις Αθήνας, κάτοικος 

Πατησίων 154. 
21. Σερεµέτης ∆ηµήτριος του Βασιλείου και της Νίκης, γεννηθείς το 1953 εις Κόρινθον, κάτοικος Αθηνών, 

Αγαθουπόλεως 29, Κυψέλη. 
22. Σακελλαρόπουλος Θεόδωρος του ∆ιονυσίου και της Πασχαλιάς, γεννηθείς το 1952 εις Καλαµάταν, 

κάτοικος Αθηνών, ∆ευκαλίωνος 19 (πλατεία Κολιάτσου). 23. Τζήµας Παύλος του Αγγέλου και της Μαίρης, γεννηθείς 
το 1953 εις Αθήνας, κάτοικος Πατησίων 184. 

24. Τσακιράκης Σταύρος του Ιγνατίου και της Ηρούς, γεννηθείς το 1951 εις Νήσυµνα Λέσβου, κάτοικος 
Αθηνών, Ιθάκης 30. 



ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΗ 
1973 

(Εγκρίθηκαν στην 4η Ολοµέλεια της ΚΕ του ΚΚΕ, Ιούλης 1976) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
Η πολιτική κατάσταση και το λαϊκό κίνηµα στη διάρκεια του 1973 

1.1. Η κρίση της δικτατορίας βαθαίνει 
Στη διάρκεια του 1973, - αν και η δικτατορία έκλεινε τα έξι χρόνια της, - κάθε άλλο παρά άρχιζε να κερδίζει 

κάποια σταθερότητα, σαν καθεστώς, να αποκτάει κάποια λαϊκή βάση. Αντίθετα µάλιστα. Η κρίση του χουντικού 
καθεστώτος συνεχιζόταν. Τέλη 1972, και κυρίως το 1973, η κρίση βάθυνε πολύ. Είχε αρχίσει πια να κορυφώνεται. 
Στα ντοκουµέντα του ΚΚΕ η διαπίστωση αυτή φαίνεται εντελώς καθαρά. Η απόφαση της 17ης Ολοµέλειας 
(∆εκέµβρης 1972) τόνιζε: «Παρά τις προσπάθειες της χούντας να παρουσιάσει το καθεστώς της 
σταθεροποιηµένο..., τα βάθρα, πάνω στα οποία στηρίζεται, εξακολουθούν να είναι εξαιρετικά αδύνατα, και 
οξύνονται οι αντιθέσεις του καθεστώτος. Η χούντα, παρά τη δηµαγωγία της, δεν µπόρεσε να δηµιουργήσει βάσεις 
και στηρίγµατα στην εργατική τάξη και στα άλλα εργαζόµενα στρώµατα του λαού... Ένα τέτοιο καθεστώς, που 
προκαλεί τη γενική λαϊκή αντίθεση προς αυτό, δεν µπορεί να είναι σταθερό, η αστάθεια του, παραµένει κύριο 
γνώρισµα» (η υπογράµµιση τωρινή). Αυτές οι διαπιστώσεις υπάρχουν και στις ανακοινώσεις του ΠΓ στη διάρκεια 
του 1973. Και η εισήγηση στο 9ο Συνέδριο (η αναφορά σε αυτή έχει σηµασία, γιατί είναι γνωστό ότι ετοιµαζόταν 
πριν από τα γεγονότα του Πολυτεχνείου και συνόψιζε τις τελευταίες, µέσα στο 1973, εξελίξεις) υπογράµµιζε: «Το 
στρατιωτικό φασιστικό καθεστώς βρίσκεται σε µόνιµη κρίση, που τον τελευταίο καιρό βάθυνε ακόµα περισσότερο... 
Βαθαίνει η κρίση της χουντικής διδακτορίας. Γιγαντώνεται η οργή και το µίσος του λαού µας ενάντια στους 
αµερικάνους ιµπεριαλιστές. ∆υναµώνει η θέληση του να απαλλαγεί από ντόπιους και ξένους δυνάστες. Η χούντα 
κάθεται πάνω στο δηµοκρατικό και αντιφασιστικό καµίνι του ελληνικού λαού. Η Ελλάδα γίνεται αδύνατος κρίκος για 
τους ιµπεριαλιστές» (η υπογράµµιση τωρινή). Οι αιτίες και το βάθαιµα αυτής της κρίσης βρίσκονται καταρχήν στις 
ίδιες της αντικειµενικές εξελίξεις, εξωτερικές και εσωτερικές, και υπογραµµίζονταν στα κοµµατικά και τα άλλα 
ντοκουµέντα του λαϊκού κινήµατος της εποχής. Οι τυχοδιωκτικές επιθετικές ενέργειες του αµερικάνικου 
ιµπεριαλισµού (ιδιαίτερα η χοντροκοµµένη, γκαγκοτερική επέµβαση στη Χιλή) βαθαίνουν την αντιαµερικανική 
συνείδηση του λαού και της νεολαίας του, κάνουν πιο χειροπιαστό το ρόλο του σαν προστάτη της χούντας. Η 
αραβοϊσραηλινή σύγκρουση, οι αµερικάνικες απειλές για άµεση επέµβαση στις αραβικές πετρελαιοπηγές, - µε την 
πιθανότητα χρησιµοποίησης της Ελλάδας σαν ορµητηρίου των αµερικανονατοϊκών δυνάµεων, - δηµιουργούν 
πρόσθετες ανησυχίες στο λαό (παρά τις διακηρύξεις της χούντας για «ουδετερότητα», που κανείς δεν πιστεύει). Η 
αγανάκτηση του λαού απέναντι στους αµερικάνους ιµπεριαλιστές, µε τον ελλιµενισµό του 6ου Στόλου στο Φάληρο 
και την Ελευσίνα, τις απαλλοτριώσεις στην Αττική κ.λπ., κορυφώνεται. «Η κύρια κατεύθυνση της ανεξαρτησίας και 
της δηµοκρατίας του Κυπριακού λαού, δηλαδή προαγωγής του ιµπεριαλιστικού, ιδιαίτερα του αµερικάνικου, σχεδίου 
µετατροπής της µεγαλονήσου σε νατοϊκή βάση» (Εισήγηση στο 9ο Συνέδριο), - κι αυτό γίνεται όλο και πιο φανερό 
στο λαό. Παράλληλα, η άνοδος των δυνάµεων του σοσιαλισµού, του κινήµατος της εργατικής τάξης στις 
καπιταλιστικές χώρες και οι επιτυχίες των εθνικοαπελευθερωτικών κινηµάτων (εξέγερση λαού και φοιτητών στην 
Ταϋλάνδη, νίκες των επαναστατικών δυνάµεων στο Βιετνάµ, άνοδος των κινηµάτων στην Αφρική, - Μοζαµβίκη, 
Γουϊνέα Μπισάου κ.λπ.) δυναµώνουν στο λαό και τη νεολαία την πεποίθηση στις δυνάµεις τους. Εσωτερικά, 
οξύνονται στο έπακρο τα προβλήµατα της οικονοµίας και του λαού. Η οικονοµική κρίση αρχίζει, ο πληθωρισµός 
γίνεται πια πολύ αισθητός, τα διάφορα σκάνδαλα (λόχου χάρη των κρεάτων) συζητιώνται από στόµα σε στόµα. 
Αρχίζει να εκδηλώνεται το σπάσιµο του οικοδοµικού «µπουµ». Οι σκανδαλώδεις συµβάσεις µε τα ξένα µονοπώλια 
γίνονται απροκάλυπτες και πλατιά γνωστές στο λαό. Η χούντα, πάνω σε αυτή τη βάση, αποµονώνεται πλήρως από 
το λαό, κάνει πιο απροκάλυπτο το τυραννικό της πρόσωπο (διωγµοί των φοιτητών µετά τα γεγονότα της Νοµικής, 
βασανιστήρια στο ΕΑΤ-ΕΣΑ κ.λπ.). ∆υναµώνουν κι οι εσωτερικές αντιθέσεις ανάµεσα στις διάφορες κλίκες των 
πρακτόρων - στρατοκρατών. Όλο και περισσότερο αποµονώνεται και διεθνώς η χούντα. Κύριο ρόλο παίζει η 
ανάπτυξη της διεθνούς αλληλεγγύης (πρώτ' απ' όλα των σοσιαλιστικών χωρών και του διεθνούς εργατικού 
κινήµατος), που στη διάρκεια του 1973 παίρνει καινούργια έξαρση, µε πρωταρχικό αίτηµα την υπεράσπιση και την 
επελευθέρωση των πολιτικών κρατουµένων. Και γενικότερα, η συντελούµενη στροφή στις διεθνείς σχέσεις προς 
την ύφεση περισφίγγει περισσότερο τον κλοιό γύρω από τη χούντα. Έτσι, η διατήρηση του τυραννικού 
καθεστώτος της γίνεται µια ακόµα πιο έντονη παραφωνία στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα, η όξυνση - πάνω στη βάση 
και της εντεινόµενης, ενεργειακής και γενικότερα οικονοµικής, κρίσης και των αποτυχιών των τυχοδιωκτισµών του 
αµερικάνικου ιµπεριαλισµού, - των εσωϊµπεριαλιστικών αντιθέσεων βρίσκει την έκφραση της και στις αντιθέσεις 
των ιµπεριαλιστών, ως προς τη µορφή άσκησης της εξουσίας και της επιβολής της νατοϊκής επικυριαρχίας στη χώρα 
µας. Πολλοί διαβλέπουν πως η συνέχιση της ανοικτής στρατιωτικοφασιστικής δικτατορικής µορφής βλάφτει τα 
συµφέροντα του ιµπεριαλισµού και κηρύσσονται υπέρ µιας «οµαλής» διαδοχής προς µια σχετική 



«φιλελευθεροποίηση» της µορφής αυτής. 

1.2. Αναπτύσσεται και δυναµώνει η λαϊκή αντίθεση 
Ο κύριος, όµως, παράγοντας που συντελεί στο βάθαιµα της κρίσης της δικτατορίας είναι η σηµαντική 

ανάπτυξη της παλλαϊκής αντίθεσης προς τη χούντα, η άνοδος της πάλης όλων των στρωµάτων του λαού. Το 1973 
χαρακτηρίζεται από τη σοβαρή αγωνιστική ανάταση του λαού και της νεολαίας, ιδιαίτερα της σπουδάζουσας. Το 
χαµηλό επίπεδο ανάπτυξης των αγώνων της εργατικής τάξης και των εργαζοµένων αρχίζει να ξεπερνιέται. Οι 
αγώνες, από τις πρώτες στοιχειώδεις µορφές τους (διαβήµατα, υποµνήµατα κ.λπ.), περνάνε σε ανώτερες, µέχρι τις 
απεργίες. Μεροκάµατα, ασφαλιστικά ταµεία, ωράριο συνδικαλιστικές ελευθερίες, δικαίωµα της απεργίας είναι µερικά 
από τα βασικά αιτήµατα των εργαζοµένων, που πολλά υιοθετούνται ακόµα και από τη ΓΣΕΕ, τα Εργατικά Κέντρα, 
τις Οµοσπονδίες. Η συνδικαλιστική ηγεσία, παρόλο που υπηρετεί γενικά την πολιτική της χούντας, υποχρεώνεται - 
κάτω από την πίεση των εργαζοµένων, και για να ανακόψει τους αγώνες τους - να υιοθετήσει µερικά από τα 
αιτήµατα της εργατιάς. Χαρακτηριστική περίπτωση, το Ντοκουµέντο (απόφαση) του Εργατικού Κέντρου Πειραιά. 
Αναπτύσσονται εργατικές κινητοποιήσεις, που εκδηλώνονται µε καταγγελία των συµβάσεων, συνελεύσεις, 
επιτροπές, αποφάσεις για απεργίες. Σηµειώ-νονται οι απεργίες αλιεργατών Καβάλας, τυπογράφων Αθήνας, τεχνικών 
«Ολυµπιακής», δηµοσιογράφων Αθήνας, προσωπικού τρόλλεύ, εργαζοµένων της ∆ΕΗ, κινηµατογραφιστών της 
Αθήνας. 

Μέσα στο 1973 αναπτύσσονται κι οι εκδηλώσεις των αγροτών (αν και µένουν ακόµα πίσω σε σύγκριση µε 
τους αγώνες των άλλων εργαζοµένων). Παίρνουν τη µορφή µαζικής άρνησης για παράδοση ή πούληση των 
προϊόντων τους και επεκτείνονται σε όλη τη χώρα. Πληθαίνουν οι αγωνιστικές εκδηλώσεις ενάντια στις 
απαλλοτριώσεις. Πραγµατοποιήθηκε Πανθεσσαλική σύσκεψη των εκπροσώπων αγροτικών συνεταιρισµών στη 
Λάρισα. Οργανώνονται συλλαλητήρια κατά των απαλλοτριώσεων στα Μέγαρα, στα Σπάτα, στο Μενίδι, ότου 
Σκαραµαγκά. Κινούνται εντονότερα οι επαγγελµατίες και βιοτέχνες, οι άνθρωποι του πνεύµατος και της επιστήµης, 
οι εκπαιδευτικοί και τα άλλα στρώµατα των εργαζοµένων. Η ανάπτυξη των αγώνων είναι µεγαλύτερη στη νεολαία, 
και ειδικά στη σπουδάζουσα. Υπάρχει ασφαλώς εξήγηση του φαινόµενου της ανάπτυξης, πριν απ' όλα, των αγώνων 
των σπουδαστών στην περίοδο της δικτατορίας. ∆εν αναφερόµαστε τώρα σ' αυτή, µόνο σηµειώνουµε πως η 
ανάπτυξη το 1973 ήταν συνέπεια και της όλης πορείας του φοιτητικού κινήµατος (ΦΚ) στα προηγούµενα χρόνια, 
που ανέδειξε και το µαζικό του φορέα, την «Αντιδικτατορική ΕΦΕΕ» (Α / Ε) και το παράνοµο έντυπο του την 
«Πανσπουδαστική» («Π»). Ιδιαίτερη ανάπτυξη του ΦΚ έχει αρχίσει από τις αρχές του 1972, µε την κίνηση, για την 
αποκατάσταση του φοιτητικού συνδικαλισµού. Έτσι, στις συνελεύσεις των συλλόγων, που συγκαλούν το Γενάρη 
1972 και κατοπινά, οι διορισµένες τότε διοικήσεις τους, οι σπουδαστές αξιώνουν τη σύγκληση γενικών 
συνελεύσεων, που θα έπαιρναν µέτρα για διαξαγωγή νέων αρχαιρεσιών στους συλλόγους. Χρησιµοποιούν τη 
µέθοδο προσφυγών στα Πρωτοδικεία, µε τις οποίες προβάλλουν τη «νοµιµότητα» των διορισµένων. Ταυτόχρονα, 
συγκαλούν συγκεντρώσεις, όπου εγκρίνονται ψηφίσµατα για τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών. Η χούντα αναγκάζεται να 
κάνει την πρώτη υποχώρηση, δέχεται τη διεξαγωγή αρχαιρεσιών, προσπαθώντας να τις βάλει κάτω από τον έλεγχο 
της και τις ορίζει υποχρεωτικά το Νοέµβρη 1972. Κάνει δηµαγωγία και παίρνει µέτρα εκφοβισµού, µεγάλων 
διωγµών, εφαρµόζει το µέτρο της επιστράτευσης. Με αυτές τις συνθήκες οι εκλογές είναι, βέβαια, παρωδία. Η «Π» 
έγραφε: «η µέρα της διεξαγωγής των εκλογών θα µείνει στα χρονικά του φοιτητικού κινήµατος σαν µέρα βίας και 
νοθείας, ξυλοδαρµών, συλλήψεων και άλλων εκτρόπων, των οποίων πρωταγωνιστές υπήρξαν ασφαλίτες, 
εσατζήδες, λοκατζήδες και εκοφίτες...». 

Και παρ' όλα αυτά, υπήρξαν σχολές (τοπογράφων και χηµικών µηχανικών στο Πολυτεχνείο), όπου γίνεται 
δυνατό να εκλεγούν γνήσιοι αντιπρόσωποι. ∆ικαιώνεται η γραµµή της Α / Ε ενάντια στην αποχή και την παθητική 
στάση και ανεβαίνει αµέσως το κίνηµα για την καταγγελία των νόθων αποτελεσµάτων, το σταµάτηµα των διώξεων 
και της επιστράτευσης, την κατάργηση των Ν.∆. 93 /1969 και 180 / 1970. Κηρύσσονται απεργίες των 
υποµηχανικών Αθήνας και Θεσσαλονίκης (κράτησαν πάνω από µήνα), οργανώνονται πορείες (Φυσικοµαθηµατικής 
Θεσσαλονίκης), γίνονται απεργίες όλων των σχολών του Πολυτεχνείου. Μεσ' από τους αγώνες του αυτούς το ΦΚ 
ανεβάζει και τις πιο ανοιχτές αντιχουντικές εκδηλώσεις του. Οι φοιτητές βρίσκονται στις πρώτες γραµµές µαχητικών 
διαδηλώσεων της νεολαίας στις 21 του Απρίλη και την Πρωτοµαγιά 1972, καθώς και στα τέλη του 1972 µε 
αντιχουντικά και αντιαµερικανικά συνθήµατα 

Το 1973 βρίσκει το ΦΚ σε µια κρίσιµη καµπή του. Η Χούντα προσπαθεί να οργανώσει επίθεση εναντίον του. 
Το γενάρη δηµοσιεύει το λεγόµενο «καταστατικό χάρτη» της Ανώτατης Παιδείας, µε το οποίο θέλει να κάµψει το 
ΦΚ. Απόφαση της για ίδρυση ξενόγλωσσων κολλεγίων, ινστιτούτων, πανεπιστηµίων, ανεβάζει τον 
αντιαµερικανισµό. Νέες διώξεις µε το ν. 63 / 69 (περίπτωση 12 φοιτητών Εµπορικής κ.ά.) όξυνε την αγανάκτηση. 
Στις 14 Φλεβάρη, µε τη συγκέντρωση στο Πολυτεχνείο, αρχίζει η ανώτερη φάση των αγώνων Φλεβάρη - Μάρτη - 
Απρίλη. Παραβίαση ασύλου, βάρβαρη επίθεση ακόµα και στα γραφεία καθηγητών. Παραίτηση της Συγκλήτου. Σε 
απάντηση, στις 21 - 22 του Φλεβάρη, 4 χιλιάδες φοιτητές κάνουν κατάληψη στο κτίριο της Νοµικής, µένουν 48 
ώρες. Χιλιάδες λαού τους συµπαραστέκονται. Το απόγεµα, στις 22 του Φλεβάρη, ύστερα από τις υποσχέσεις που 
δόθηκαν, εγκαταλείπουν το κτίρο και, µαζί µε χιλιάδες λαού, διαδηλώνουν στους δρόµους ως το βράδυ. 
(Συνθήµατα: «Ελλάς Ελλήνων φυλακισµένων», «Ελευθερίας», «∆ηµοκρατία», «Κάτω η ∆ικτατορία», «Ένας είναι 
αρχηγός, ο κυρίαρχος λαός» κ.λπ.). Η χούντα απαντάει πάλι µε τροµοκρατία κι επιβάλλει ακόµα χειρότερο φίµωτρο 



στον Τύπο. 
Αλλά οι φοιτητές αναπτύσσουν τους αγώνες τους. Στις 16 του Μάρτη οργανώνεται ξανά κλείσιµο, για ώρες, 

στο κτίρο της Ιατρικής και κατοπινά µαχητική διαδήλωση. Στις 20 του Μάρτη δυόµιση χιλιάδες φοιτητές 
συγκεντρώνονται στο κτίριο της Νοµικής και κατόπιν ανεβαίνουν στην ταράτσα µε τραγούδια και συνθήµατα. 
Σηµειώνεται επίθεση της χούντας µε δυνάµεις ΕΣΑ, ΛΟΚ και αστυνοµίας. Εισορµούν στη σχολή µε την κάλυψη τον 
πρύτανη (Τούντα). Συλλήψεις, διωγµοί. Κηρύσσεται αποχή. Αγωνιστικές διαδηλώσεις και αποχή και στα 
Πανεπιστήµια Θεσσαλονίκης και Πάτρας. Συγκέντρωση 1.500 φοιτητών, απαίτηση για ελεύθερες εκλογές, υπόσχεση 
της Συγκλήτου και λύση της αποχής. Μπροστά στις υπαναχωρήσεις της Συγκλήτου (µετά από τις πιέσεις του 
Γκαντώνα) κλείσιµο του Πανεπιστηµίου (6 - 9 του Απρίλη και ξανά από τις 10 του Απρίλη), επανειληµµένες µαζικές 
συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις των φοιτητών. Με το κλείσιµο µαταιώνονται οι εκλογές. Οι µαχητικές εκδηλώσεις 
συνεχίζονται και µέχρι την επέτειο του φασιστικού πραξικοπήµατος. Το κύµα των συλλήψεων και των διωγµών 
µεγαλώνει. Η σπουδαστική περίοδος φτάνει στο τέλος της, το ΦΚ προσωρινά ανακόπτεται, αφού έχει φτάσει σε 
πρωτοφανή, ως τότε, ανάπτυξη. Παρά τις µαζικές συλλήψεις, τους σκληρούς διωγµούς, την πλατιά εφαρµογή της 
επιστράτευσης, η χούντα δεν κατάφερε να συντρίψει το ΦΚ, ούτε καν να το πισωστρέψει. Ήταν φανερό ότι µε την 
καινούργια χρονιά η άνοδος του θα συνεχιζόταν. Είναι πολύ σηµαντικό ότι µέσα στο 1973 ανεβαίνουν οι αγώνες και 
οι κινητοποιήσεις της νεολαίας και όλου του λαού όχι µόνο για την ικανοποίηση των άµεσων οικονοµικών 
διεκδικήσεων ή για τις συνδικαλιστικές τους ελευθερίες, αλλά και µε καθαρά πολιτικό περιεχόµενο. Έτσι, 
σηµειώνονται οι εκδηλώσεις της 28 του Οχτώβρη 1972, στην επέτειο του φασιστικού πραξικοπήµατος (21 Απρίλη 
1973) και την Πρωτοµαγιά 1973, η µάχη κατά του ψευτοδηµοψηφίσµατος τον Ιούνη 1973, η νυχτερινή διαδήλωση 
µετά το σχηµατισµό της κυβέρνησης Μαρεκζίνη. «Η µάχη κατά του ψευτοδηµοψηφίσµατος έδοσε την ευκαιρία 
στον ελληνικό λαό να εκδηλώσει την ενότητα θέλησης και την ενεργό αντίθεση του στο καθεστώς της δικτατορίας, 
της απόφαση του να ανταγωνιστεί για την ανατροπή τους» (Εισήγηση στο 9ο Συνέ-δριο). Οι αντιδικτατορικές 
εκδηλώσεις αγκαλιάζουν ακόµα και τις ένοπλες δυνάµεις, όπως έδειξε και το κίνηµα στο Πολεµικό Ναυτικό. Η 
υποχώρηση της χούντας, µε την απόλυση τον Αύγουστο 1973 του συνόλου σχεδόν των πολιτικών κρατουµένων, 
αποτέλεσε ένα ακόµα σοβαρό στοιχείο που εµψύχωσε το λαϊκό κίνηµα. Το λαϊκό κίνηµα, κορυφώνει την ανάταση 
του το φθινόπωρο, Οχτώβρη - Νοέµβρη 1973. Και µέσα σ' αυτό το κλίµα εκδηλώνονται τα γεγονότα στο 
Πολυτεχνείο. 

1.3. Το επίπεδο οργάνωσης των λαϊκών δυνάµεων 
Όχι µόνο το λαϊκό κίνηµα, γενικά, αλλά και η οργάνωση του - και ειδικότερα οι οργανώσεις του ΚΚΕ και της 

ΚΝΕ και η καθοδήγηση της - σηµειώνουν θετικά βήµατα στη διάρκεια το υ1973. Ωστόσο, πρέπει, να σηµειωθεί ότι 
το λαϊκό κίνηµα αναπτυσσόταν µε βήµατα πιο γοργά από ό,τι η οργάνωση του υποκειµενικού παράγοντα, που και 
πριν παρουσίαζε αδυναµίες. Αλλά τώρα οι αδυναµίες υπογραµµίζονταν ιδιαίτερα, σε σύγκριση µε το αναπτυσσόµενο 
λαϊκό κίνηµα. Η αγωνιστική διάθεση του λαού ανεβαίνει γρηγορότερα από ό,τι βελτιώνεται η οργανωτική ανάπτυξη 
του Κόµµατος και της ΚΝΕ. 

Η 17η Ολοµέλεια της ΚΕ (∆εκέµβρης 1972) αποτελεί σηµαντικό βήµα για την καθαρή διατύπωση, ακόµα µια 
φορά, της πολιτικής γραµµής µας και, κυρίως, για το ξεκαθάρισµα της οργανωτικής πολιτικής του Κόµµατος. ∆ίνει 
ώθηση στη βελτίωση της καθοδήγησης και της οργάνωσης της παράνοµης δουλιάς. Αλλά οπωσδήποτε, δεν 
προλαβαίνει πλήρως τα γεγονότα. 

Με την αλλαγή και την ενίσχυση της καθοδήγησης του Γραφείου του Κλιµακίου σηµειώνεται ένα βήµα 
θετικό. Το Κόµµα έχει οργανώσεις (στο βαθµό που µπορούµε τότε να µιλάµε για οργανώσεις) στην Αθήνα, στη 
θεσσαλονίκη, στον Πειραιά, καθώς και σε µια σειρά µεγάλες επαρχιακές πόλεις (όπως Λάρισα, Πάτρα, Ηράκλειο, 
Ελευσίνα, Γιάννενα). Ακόµα και σε µικρότερες, διατηρεί ορισµένες βάσεις. Υπολογίσιµες όµως δυνάµεις κρατάει 
στην Αθήνα και λιγότερο στη θεσσαλονίκη, τον Πειραιά και σε άλλες πόλεις. Αλλά γενικά, οι οργανώσεις του 
Κόµµατος και της ΚΝΕ είναι πολύ αδύνατες και κινούνται, σε µεγάλο βαθµό, γύρω από τον εαυτό τους. 

Ύστερα από την απόλυση των πολιτικών κρατουµένων (Αύγουστος 1973), µε απόφαση του ΠΓ, 
ανασυγκροτείται το Γραφείο του Κλιµακίου. Από τα 6 µέλη του, τα 3 είναι τότε παράνοµα, θέτει, για εκείνη την 
περίοδο, σα στόχους του: Την όλοκλήρωση της δουλειάς του για την προετοιµασία συντρόφων - αντιπροσώπων για 
το 9ο Συνέδριο, νόµιµα ή παράνοµα. Ανασυγκρότηση των οργανώσεων της ΚΟΑ και ΚΟΘ, άµεσο πέρασµα των 
Γραµµατέων των ΚΟΑ, ΚΟΘ, ΚΟΠ στην παρανοµία, και αργότερα και άλλων στελεχών και Γραφείων αυτών των 
οργανώσεων. Προώθηση της δουλειάς του µηχανισµού. ∆ουλιά στα συνδικάτα και τους άλλους µαζικούς φορείς για 
ανέβασµα και καθοδήγηση των αγώνων του λαού και της νεολαίας. Γενικότερα, το Γραφείο Κλιµακίου κάνει 
προσπάθειες για την ανασυγκρότηση όλης της δουλιάς του, τη βελτίωση του µηχανισµού του, την καλύτερη 
σύνδεση µε τις οργανώσεις, µε τη νόµιµη δουλιά και τους νόµιµους φορείς, µε παράλληλη κατεύθυνση το πέρασµα 
µερικών ηγετικών στελεχών στην παρανοµία. Έχει οργανωθεί καλύτερα η άµεση σύνδεση µε τη «Φωνή της 
Αλήθειας» (ΦΑ), πράγµα που δίνει στις εκποµπές της ΦΑ ζωντανότερο περιεχόµενο, τις κάνει επίκαιρες, σωστά 
συνδεµένες µε τα καθηµερινά γεγονότα, έτσι που µεγαλώνει ο προπαγανδιστικός και καθοδηγητικός της ρόλος στο 
λαϊκό κίνηµα. Από τη Β' Σύνοδο του ΚΣ της ΚΝΕ, και µε βάση τις αποφάσεις της, είχε αρχίσει η ανασυγκρότηση της 
δουλιάς και των οργανώσεων της ΚΝΕ, που διευκολύνθηκε και από την απόλυση ορισµένων συντρόφων από την 
εξορία. Κάπως πιο αποτελεσµατικά όµως µπαίνει µε την απόφαση του ΚΣ τον Αύγουστο 1972, για το γιορτασµό 



των 50χρονων της ΟΚΝΕ. Στην απόφαση εκείνη καθορίζεται συγκεκριµένο πλάνο ανάπτυξης της. Στη διάρκεια του 
1973 γίνεται προσπάθεια για την πραγµατοποίηση αυτού του πλάνου και η ΚΝΕ κάνει σοβαρά βήµατα προς την 
κατεύθυνση αυτή. Ανασυγκροτήθηκε το ΚΣ, πάρθηκαν ορισµένα µέτρα για τη λειτουργία του, συγκροτήθηκαν 
επιτροπές διαφώτισης και Συνταχτική Επιτροπή του «Οδηγητή». Συγκροτείται Γραφείο στην οργάνωση Αθήνας της 
ΚΝΕ. Προωθεί τη δουλιά της, η ΚΝΕ, στην εργαζόµενη νεολαία, τις συνοικίες, τις τεχνικές σχολές, τους µαθητές. 
Συγκροτήθηκε η οργάνωση της ΚΝΕ στον Πειραιά και το Γραφείο της. Η δουλιά της ΚΝΕ στις επαρχίες καθυστερεί. 
Εκτός από τη Θεσσαλονίκη, στις άλλες περιοχές ή δεν έχει επαφές, ή έχει µεµονωµένες επαφές. Η Σπουδάζουσα 
γίνεται η πιο µαζική οργάνωση της ΚΝΕ, έχει σχετικά καλή ανάπτυξη και αποτέλεσε το βασικό παράγοντα για την 
ανάπτυξη του ΦΚ. Η ίδρυση της Α/ Ε και η κυκλοφορία της «Π» ήταν σηµαντική επιτυχία και βοήθεια στο άνοιγµα 
της ΚΝΕ µέσα στις µάζες των φοιτητών. Σοβαρό ρόλο έπαιξαν οι Τοπικοί Σύλλογοι που, σε µια φάση, 
πρωτοστάτησαν στις φοιτητικές κινητοποιήσεις. Ωστόσο, το Γραφείο Σπουδάζουσας της ΚΝΕ, δεν καταφέρνει να 
δουλεύει εποπτικά και επιτελικά, παρουσιάζει συγχύσεις σε µερικά ζητήµατα, όπως στο συνδυασµό νόµιµης και 
παράνοµης δουλιάς. Υπήρξαν µεµονωµένες περιπτώσεις άπειρων µελών της ΚΝΕ µε ασυνέπεια, απειθαρχία και 
ανεύθυνους χειρισµούς. Αυτά είναι µερικά από τα βασικά συµπεράσµατα της Γ Συνόδου του ΚΣ. Η ίδια η 
πραγµατοποίηση της Γ Συνόδου ήταν ακόµη µια ένδειξη της ανάπτυξης της ΚΝΕ µέσα στο 1973. 

Παρά τα θετικά βήµατα στη βελτίωση της δουλιάς του Κόµµατος, και της ΚΝΕ, η οργάνωση γενικά δεν 
βρισκόταν στο ύψος των απαιτήσεων του λαϊκού κινήµατος. Και οπωσδήποτε δεν αξιοποιήθηκαν πλήρως, για τη 
βελτίωση αυτή και για το στήσιµο κατάλληλου καινούργιου παράνοµου µηχανισµού, οι κάποιες ευνοϊκές συνθήκες 
που δηµιουργούσαν η απόλυση των πολιτικών κρατουµένων και η προσπάθεια της χούντας να εφαρµόσει το 
πείραµα της «φιλελευθεροποίησης». Ειδικότερα: ∆εν έχουν δηµιουργηθεί ικανοποιητικοί δεσµοί του Κόµµατος και 
της ΚΝΕ µε τις µάζες και τους νόµιµους ή µισονόµιµους φορείς του µαζικού κινήµατος, όπου αυτό έχει αρχίσει ν' 
αναπτύσσεται (λόγου χάρη της ΚΝΕ µε το ΦΚ). ∆ηλαδή όχι µόνο η σύνδεση του Κόµµατος και της ΚΝΕ µε τις µάζες 
και τα προβλήµατα τους δεν είναι ικανοποιητική, αλλά και όπου µια τέτοια σύνδεση γενικά υπάρχει, όπως της ΚΝΕ 
µε το ΦΚ, κι εκεί η σύνδεση αυτή: Και πολιτικά δεν είναι απόλυτα ικανοποιητική. (Έτσι, το Γραφείο ΚΝΕ 
Σπουδάζουσας, και πολύ περισσότερο το Γραφείο ΚΣ της ΚΝΕ, δεν έχουν φτάσει ακόµα στο σηµείο να µπορούν να 
µελετούν σε όλες τις λεπτοµέρειες τα προβλήµατα του ΦΚ και κυρίως τους δρόµους ανάπτυξης του, τις µορφές και 
µέθοδες ανάπτυξης των αγώνων του και σύνδεσης του µε το άλλο κίνηµα της νεολαίας και µε το λαϊκό κίνηµα). 
Και, κυρίως, οργανωτικά βρίσκεται σε χαµηλό επίπεδο, έτσι που η καθοδήγηση δεν µπορεί να επεµβαίνει άµεσα 
στην καθοδήγηση των µαζικών αγώνων. (Η ανάπτυξη, λόγου χάρη, των φοιτητικών αγώνων καθοδηγείται όχι τόσο 
µέσω του µηχανισµού οργάνωσης της ΚΝΕ, έστω και της Α / Ε αλλά µέσω ξεχωριστών µονάδων - στελεχών, µελών 
της ΚΝΕ και της Α / Ε που έχουν στελεχώσει το ΦΚ). Αν αυτό, ως ένα βαθµό, αποτελεί στοιχείο της αναγκαίας στην 
παρανοµία αποκέντρωσης, από την άλλη µεριά δηµιουργεί δυσκολίες στην καθοδήγηση και το συντονισµό των 
αγώνων, ιδίως σε στιγµές γρήγορων και σοβαρών εξελίξεων. Και πάντως, πρέπει να έχει εξασφαλιστεί εφεδρικός 
(οργανωτικός και τεχνικός) µηχανισµός και σχέδιο αξιοποίησης του σε τέτοιες στιγµές. Αυτό το είχε κιόλας αποδείξει 
η πείρα των φοιτητικών αγώνων (µε τις καταλήψεις κτιρίων κ.λπ.) την άνοιξη του 1973. 

1.4. Το πείραµα «φιλελευθεροποίησης» 
Η σοβαρή αγωνιστική ανάταση, - ο κύριος καταλύτης των εξελίξεων, - αποτελεί και το βασικό παράγοντα 

που συντελεί στο παραπέρα βάθαιµα της κρίσης της χούντας και βάζει στην ηµερήσια διάταξη το ζήτηµα της 
τελικής πάλης για την ανατροπή της. Η χούντα και οι πάτρωνες της, αισθάνονται τον κίνδυνο, καταλαβαίνουν πως 
φεύγει το έδαφος κάτω από τα πόδια τους. Βρίσκουν πώς, µπροστά στην κατάσταση αυτή, παίρνοντας υπόψη τους 
και τις άλλες εσωτερικές και διεθνείς συνθήκες (που αναφέρθηκαν προηγούµενα), το καλύτερο θα ήταν να 
προχωρήσουν σε κάποια «φιλελευθεροποίηση» του καθεστώτος, νοµίζοντας πως έτσι θα εξαπατήσουν τις λαϊκές 
µάζες και τη διεθνή κοινή γνώµη. Θα αµβλύνουν τη λαϊκή αγανάχτηση, θα ανακόψουν το ανερχόµενο λαϊκό κίνηµα, 
θα καταφέρουν να δηµιουργήσουν µια στοιχειώδη, έστω, λαϊκή βάση, θα αντιµετωπίσουν και τα άλλα εσωτερικά 
τους προβλήµατα, θα προετοιµάσουν τη λύση των προβληµάτων, που πιεστικά προβάλλονταν από τις ανάγκες του 
αµερικανονατοϊκού ιµπεριαλισµού (λόγου χάρη, λύση του Κυπριακού). Βέβαια, η κατεύθυνση αυτή 
«φιλελευθεροποίησης» δεν ήταν µόνο τωρινή (στα µέσα του 1973), είχε µπει αρκετά νωρίτερα κι εντελώς 
συγκεκριµένα από τις αρχές του 1972. Τέτοια βήµατα είχαν γίνει προηγούµενα µε την απόλυση των εξόριστων, τη 
δηµιουργία της Συµβουλευτικής κ.λπ. Τώρα, εξαιτίας των λόγων που αναφέρθηκαν, το σχέδιο επισπεύδεται. 
Καταργείται ο θεσµός της βασιλείας, δίνεται η µορφή της κυβέρνησης Μαρκεζίνη, απολύεται σχεδόν το σύνολο των 
πολιτικών κρατουµένων, παραχωρείται µια κάποια ελευθερία στον Τύπο. Και κυρίως, προετοιµάζεται το πείραµα 
των «εκλογών». Βρίσκεται κιόλας στα σκαριά η λύση Καραµανλή. ∆εν πρέπει να υποτιµηθεί ο κίνδυνος που τότε 
δηµιουργήθηκε. Υπήρξε πραγµατικός κίνδυνος να εξαπατηθούν οι πολιτικές δυνάµεις και ένα µέρος του λαϊκού 
κινήµατος. Κυρίως, υπήρχε ο κίνδυνος να επικρατήσει η οπορτουνιστική αντίληψη ότι µια και δεν µπορούµε να 
πετύχουµε πλήρη απαλλαγή από τη χούντα, πρέπει ν' αρκεστούµε σ' αυτό που τώρα δίνεται και να το 
«αξιοποιήσουµε» για βαθµιαίες αργότερα αλλαγές. Και ακριβώς στο ότι αποφεύχθηκε ο κίνδυνος αυτός, πρέπει να 
δει κανείς τη µεγάλη υπηρεσία, που είχαν και ως τότε προσφέρει και πρόσφεραν και εκείνες τις µέρες, οι συνεπείς 
αντιδικτατορικές δυνάµεις, πριν απ' όλα και κυρίως, το ΚΚΕ. Να δει τη σηµασία που είχαν οι ως τότε αγώνες του 
λαού και της νεολαίας του, - έστω και όπως και στο βαθµό που είχαν αναπτυχθεί, - που µε το αντιχουντικό και το 



αντιαµερικανικό - αντιιµπεριαλιοτικό κλίµα που είχαν δηµιουργήσει, δεν επιτρέψαν να περάσει ο ελιγµός αυτός. 
Μέσα στα πλαίσια αυτά είναι σωστό να υπογραµµισθούν οι θέσεις των πολιτικών δυνάµεων και του πολιτικού 
κόσµου τη στιγµή εκείνη. Η «αντιδικτατορική ∆εξιά», αν και όχι ανοιχτά, στην ουσία ερωτοτροπούσε προς τον 
ελιγµό αυτό. Είχαν ιδιαίτερα δραστηριοποιηθεί οι «γεφυροποιοί». Κύρια προσπάθεια τους: να ευνουχίσουν το λαϊκό 
κίνηµα, κηρήσσοντας «σύνεση», «φρόνηση», όχι αγώνες και «περιττές θυσίες». Και προετοίµασαν τη λύση 
Καραµανλή. Είναι γνωστή η στάση του ίδιου του Καραµανλή, που σταθερά «σιωπούσε» πάνω στις εξελίξεις αυτές. 
Ο Π. Κανελλόπουλος, που είχε µείνει τότε σαν ουσιαστικός αρχηγικός της ΕΡΕ και αντικαταστάτης του Καραµανλή, 
µε µια οµάδα γύρω απ' αυτόν, ακολουθεί µια κάπως συνεπέστερη γραµµή. Είχε αντιταχθεί στη «λύση Μαρκεζίνη» 
και κατηγορούσε τον Καραµανλή για λιποταξία και συµβιβαστικές τάσεις απέναντι στην χούντα, ήταν, γενικά υπέρ 
της συνεργασίας των κοµµάτων, µαζί και του ΚΚΕ. Στην πράξη όµως δεν προχωρούσε, γιατί, όπως έλεγε ο ίδιος, 
υπήρχε αντίδραση από τα στελέχη της ΕΡΕ. Και τελικά, υποτασσόταν στην πολιτική αυτή (που απόκλειε τη 
συνεργασία µε τους κοµµουνιστές) και στην πολιτική της χαλαρής αντιµετώπισης της δικτατορίας. Ο κεντρώος 
πολιτικός κόσµος, στον οποίο συµπεριλαβαίνονταν τότε και στελέχη του Ανδρέα Παπανδρέου, ήταν ακόµα 
ακέφαλος. Σ' αυτό υπήρχαν κυρίως δύο τάσεις. Η µια (Μαύρος, Θ. Κανελλόπουλος, - που υποστηρίζονταν από το 
συγκρότηµα «Βήµατος») ερωτοτροπούσε προς τη «λύση Μαρκεζίνη» και ήταν έτοιµη να την αποδεχτεί. Η άλλη 
(Ζίγδης και βουλευτές της ΕΚ, που αργότερα πήραν µε τον Ανδρέα Παπανδρέου) είχε αντιταχτεί στη «λύση» αυτή. 
Στις αρχές του 1973 (σε συγκέντρωση όλων των βουλευτών της ΕΚ), έγινε προσπάθεια συνένωσης τους µε µια 
προσωρινή διοικούσα επιτροπή µ' επικεφαλής τον Μαύρο, που απότυχε. Ο Μαύρος κρατούσε επαφές και µε τους 
δυτικογερµανούς (χαρακτηριστική είναι, εκτός από τα άλλα, και µια «τυχαία» συνάντηση και συζήτηση του Μαύρου 
µε γερµανό µεγαλοβιοµήχανο στη Γυάρο). Τελικά, πάντως, η κεντρώα ηγεσία αντιτάχτηκε στη «λύση Μαρκεζίνη» 
(στη στάση της ενισχύθηκε και από συµβουλές ορισµένων αµερικανών και των δυτικογερµανών, που είδαν ότι η 
«λύση Μαρκεζίνη» συναντάει την καθολική αντίθεση του λαού) κάτω από την πίεση της πλειοψηφίας των στελεχών 
της ΕΚ και, κυρίως, των κεντρογενών αντιστασιακών οργανώσεων («∆ηµοκρατικής Άµυνα» κ.λπ.) και απόρριψη τη 
συµµετοχή στις «εκλογές». Αλλά η αντίθεση της εκφραζόταν ολότελα χαλαρά και, το χειρότερο, η στάση της 
απέναντι στην ανάπτυξη της έντονης ενεργητικής αντίστασης κατά της «πολιτικοποίησης» ήταν αρνητική. Έπεφτε, 
ουσιαστικά, στη θέση αναµονής και «σύνεσης». Η θέση του ΠΑΚ (Α. Παπανδρέου) ήταν αντίθετη στον «ελιγµό», 
αλλά η τακτική του όπως και αριστερίστικων οµάδων, ήταν, στον ένα ή τον άλλο βαθµό, εξτρεµιστική. Αρνιόταν 
την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που δηµιουργούσε η νέα κατάσταση. Κι αυτό φάνηκε ιδιαίτερα στο ΦΚ. Τη 
χειρότερη, εκείνη τη στιγµή, στάση κράτησε η αναθεωρητική οµάδα. Ο οπορτουνισµός των ηγετών της οδήγησε σε 
θέσεις αποδοχής, στην ουσία, του παπαδοπουλοµαρκεζινικού πειράµατος, συµµετοχής και στις «εκλογές» που είχαν 
εξαγγελθεί. Η θέση τους αυτή είχει προετοιµασθεί από τις απολογίες των ∆ρακόπουλου - Παρτσαλίδη στη δίκη τους 
(θέση για τη µοναρχία κ.λπ.), από τις συνεντεύξεις του ∆ρακόπουλου στην «Ακρόπολη» και διατυπώθηκε µε τις 
δηλώσεις και θέσεις του Ηλιου, που βγήκε από τη µακριά «χειµερία νάρκη» του στη δικτατορία («λόγω υγείας και 
γηρατειών») και διεκδικούσε θέση πολιτικού αρχηγού στις διαγραφόµενες πολιτικές εξελίξεις. Οι θέσεις της ηγεσίας 
των αναθεωρητών - αποστατών, όπως διατυπώθηκαν τότε στις δηλώσεις τους για τις «εκλογές», αποτελούν µια 
από τις χειρότερες σελίδες του ελληνικού αναθεωρητισµού. Αντίθετα, οι θέσεις του ΚΚΕ ήταν οι µόνες σωστές στην 
περίοδο εκείνη. Απόρριπταν σταθερά το χουντικό πείραµα «πολιτικοποίησης» και «εκλογών», αλλά και σωστά 
προσανατόλιζαν το λαϊκό κίνηµα την αξιοποίηση των δυνατοτήτων για ανάπτυξη του αγώνα, που δηµιουργούνταν 
στις συνθήκες εκείνες. Το ΠΓ, σε ανακοίνωση του (2.6.1973), µετά το κίνηµα στο ναυτικό και το 
ψευτοδηµοψήφισµα, τόνιζε: «Ο ελληνικός λαός δεν θα ξεγελαστεί από τον προµελετηµένο ελιγµό της στρατιωτικής 
δικτατορίας. Για τον ελληνικό λαό τίποτα δεν άλλαξε. Το χουντικό καθεστώς παραµένει το ίδιο, φασιστικό, στυγνό, 
τροµοκρατικό, αντιλαϊκό, αµερικανόδουλο και αντεθνικό... Σήµερα δηµιουργούνται αντικειµενικά συνθήκες 
διεύρυνσης του µετώπου της αντιχουντικής πάλης». Ιδιαίτερη σηµασία είχαν, για την πλατιά κοινοποίηση των 
θέσεων του ΚΚΕ οι δηλώσεις του σ. Καλούδη, που δηµοσιεύτηκαν και στον Τύπο, σε αντιπαράθεση µάλιστα µε 
δηλώσεις του Ηλιου και η συνέντευξη Τύπου του σ. Φλωράκη στο Λονδίνο (10 Οχτώβρη 1973), όπου πολύ καθαρά 
δηλώθηκε η εναντίωση του ΚΚΕ στις «εκλογές». «Το ΚΚΕ καταγγέλλει από τώρα την προσπάθεια εξαπάτησης της 
ελληνικής και της διεθνούς κοινής γνώµης µε το σύνθηµα των «ελεύθερων εκλογών»... Τις εκλογές αυτές τις 
θεωρούµε τέχνασµα της χούντας». Είναι αναµφισβήτητο ότι η πολύ σωστή αυτή θέση του Κόµµατος, σε κρίσιµη 
στιγµή, αποτελεί ως σήµερα πολύτιµο κεφάλαιο και ότι έπαιξε θετικό ρόλο για την ανάπτυξη του αντιχουντικού 
αγώνα τις στιγµές εκείνες. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
Μπροστά στα γεγονότα. Το ξέσπασµα τους 

2.1. Μπροστά στα γεγονότα. Οι θέσεις µας 
Μετά τον Αύγουστο 73 η εσωτερική κατάσταση δυσκολεύει περισσότερο. Αρχίζουν να φαίνονται έντονα τα 

σηµάδια της οικονοµικής κρίσης. Φουντώνουν πολύ ο πληθωρισµός και η ακρίβεια. Οι εργάτες και υπάλληλοι 
βρίσκονται σε αναβρασµό, ετοιµάζονται να διεκδικήσουν αγωνιστικά, - και µε απεργίες, - τα αιτήµατα τους. 
Οπωσδήποτε, τώρα η εργατική τάξη και τα πλατιά στρώµατα των εργαζοµένων αρχίζουν, µε το ανέβασµα των 



διεκδικητικών τους αγώνων, να προωθούνται σταθερά στο προσκήνιο της αντιδικτατορικής πάλης. Παρόµοια 
διάθεση υπάρχει και στους αγρότες. Με την έναρξη της νέας πανεπιστηµιακής χρονιάς, βρίσκονται σε ιδιαίτερη 
έξαρση οι φοιτητικοί αγώνες. Σηµειώνονται κινητοποιήσεις και απεργίες ή αποχές, κατά σχολές, έστω και αν, καµιά 
φορά, τα αιτήµατα των απεργών δεν είναι, στην πρώτη τους µορφή, εντελώς καθαρά. Η απεργία των σπουδαστών 
της Γεωπονικής, λόγου χάρη (Οχτώβρης '73), ξεσπάει σαν αντίθεση επαγγελµατική. Αλλά, γρήγορα, το συνεπές ΦΚ 
βοηθάει για το σωστό προσανατολισµό της. Οι σπουδαστές του Πολυτεχνείου τους γράφουν, σε µήνυµα τους: «Το 
πρόβληµα που διεκδικείτε σεις, οι φοιτητές της Γεωπονικής, είναι το δικό µας πρόβληµα. Και δεν οφείλεται σε καµιά 
διαµάχη επαγγελµάτων, αλλά στη γενικότερη κατάσταση της οικονοµίας». Ταυτόχρονα, έχει ανέβει η 
οργανωτικότητα του ΦΚ. Οι εκλεγµένες από γενικές συνελεύσεις φοιτητικές επιτροπές έχουν αναδειχτεί πραγµατικοί 
φορείς, εκφραστές του ΦΚ. Ανεβαίνει η επιρροή της ΚΝΕ και της Α / Ε, µέσα στο ΦΚ, ενώ υποχωρεί η επίδραση 
των αποστατών - αναθεωρητών και του «Ρήγα Φερραίου» (ΡΦ), εξαιτίας της συµβιβαστικής γραµµής τους στο 
χουντοµαρκεζινικό ελιγµό. Παίρνει όµως µεγαλύτερες διαστάσεις ο αριστερίστικος κίνδυνος. 

Μέσα στις συνθήκες της χουντοµαρκεζινικής «φιλελευθεροποίησης», που συναντάει την αυξανόµενη 
αντίθεση του λαού και της πλειοψηφίας του πολιτικού κόσµου, οι αγωνιστικές διαθέσεις του λαού και της νεολαίας 
και οι κινητοποιήσεις τους παίρνουν σαφή αντιδικτατορικό χαρακτήρα και περιεχόµενο. Κάτι νέο κυοφορείται. 

Σ' αυτές τις συνθήκες η θέση του Κόµµατος, τονίζει, σωστά, τη σηµασία της αποφασιστικής ανάπτυξης των 
διεκδικητικών αγώνων της εργατικής τάξης, των εργαζοµένων, της νεολαίας, των φοιτητών, µέσα στα γενικά 
πλαίσια της ανάπτυξης της αντιχουντικής πάλης, για την ανατροπή της δικτατορίας. Επισηµαίνει την ανάγκη της 
αξιοποίησης προς αυτήν την κατεύθυνση, κάθε νόµιµης δυνατότητας. Την ανάγκη της οργάνωσης και κλιµάκωσης 
των λαϊκών κινητοποιήσεων. Ιδιαίτερα στο φοιτητικό χώρο, όπου εκδηλώνεται έντονα ο αριστερίστικος κίνδυνος, 
το Κόµµα - µε βάση και την αρνητική πείρα από τη δεύτερη κατάληψη της Νοµικής - επιµένει περισσότερο στην 
περιφρούρηση των µορφών πάλης, στην καλή οργάνωση και τη σωστή κλιµάκωση των αγώνων. Θέση σωστή, 
αλλά, οπωσδήποτε, όχι πλήρης, αφού δεν συµπληρωνόταν µε συγκεκριµένες οδηγίες για αντιµετώπιση έκτακτων 
καταστάσεων, είτε αυθόρµητων ή µισοαυθόρµητων λαϊκών ξεσπαµάτων και αγώνων. Και όµως, στοιχεία για έναν 
τέτοιον προβληµατικό υπήρχαν. Αρχές φθινοπώρου του '73 υπήρχαν, λόγου χάρη, πληροφορίες για τη σύγκρουση 
Ιωαννίδη µε Παπαδόπουλο και την πιθανότητα πραξικοπήµατος. Τις πληροφορίες τις διαβίβασε το Γραφείο της 
ΚΟΕΑ (χωρίς όµως το ίδιο να τις επεξεργαστεί) στο Γραφείο Κλιµακίου. Και αυτό (χωρίς επίσης να µελετήσει σχέδιο 
αντιµετώπισης τέτοιου ενδεχόµενου και να προσανατολίσει τις οργανώσεις του Κόµµατος και της ΚΝΕ), τις 
διαβίβασε στο ΠΓ. Οι πληροφορίες αυτές είχαν διαβιβαστεί επίσης και στη ΦΑ, η οποία δεν τις σχολίασε, ούτε τις 
ανάφερε στις εκποµπές της. Εκτός απ' αυτό, τέτοια προοπτική αντικειµενικά δηµιουργούνταν, είτε από ξεχωριστές -
φοιτητικές ή άλλες - είτε από γενικότερες εκδηλώσεις που θα έπαιρναν παλλαϊκό χαρακτήρα. (Μια τέτοια 
περίπτωση, που µπορούσε να είχε δώσει από πολύ πριν αφορµή για τέτοιον προβληµατισµό, ήταν και οι 
εκδηλώσεις στην κηδεία του Γ. Παπανδρέου το Νοέµβρη του 1968. Και το ότι δεν είχε γίνει, ούτε τότε, ούτε 
αργότερα, µια τέτοια ανάλυση και µελέτη για να υπάρχει συγκεκριµένος προσανατολισµός, ήταν ασφαλώς 
παράλειψη). ∆εν είχε όµως γίνει συγκεκριµένος προβληµατισµός ούτε είχε µελετηθεί η αντιµετώπιση τέτοιων 
καταστάσεων και πολύ περισσότερο δεν είχε γίνει η ανάλογη οργανωτική προετοιµασία γι' αυτό το σκοπό. 

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια της κοµµατικής γραµµής διατύπωνε και η ΚΝΕ τις θέσεις της. Τις επεξεργαζόταν πιο 
συγκεκριµένα, - γενικά, σωστά και ικανοποιητικά, - για το χώρο της. Σωστές, ειδκότερα, ήσαν οι γενικές 
κατευθύνσεις που προσπαθούσε να περάσει στο ΦΚ. Αυτό φαίνεται και από τα υλικά της Γ Συνόδου, που είχε 
προηγηθεί, και οι αποφάσεις της δίνουν, στην περίοδο αυτή την κατεύθυνση. Σε προκήρυξη του, επίσης, το ΚΣ της 
ΚΝΕ στα τέλη Οκτώβρη που δηµοσιεύτηκε στον «Οδηγητή», συγκεκριµενοποιεί τους στόχους των αγώνων των 
φοιτητών στη νέα πανεπιστηµιακή χρονιά. Γράφει, ανάµεσα σε άλλα: «Νέοι και νέες ενωθείτε, οργανωθείτε, 
αγωνιστείτε για την ανατροπή της δικτατορίας, για µια νέα δηµοκρατία, για την ειρήνη, για το ρεαλισµό... Φοιτητές, 
σπουδαστές τεχνικών και επαγγελµατικών σχολών, µαθητές. Οι πλούσιες και µεγαλειώδεις αγωνιστικές σας 
κινητοποιήσεις πέρυσι, που τόσο καταθορύβησαν τη φασιστική χούντα και τους πάτρωνες της και η µάχη του ΟΧΙ, 
που έδωσε ο λαός µας και η νεολαία του, αποτελούν τις καλύτερες εγγυήσεις ότι ο αγώνας σας για την ικανοποίηση 
των ζωτικών σας αιτηµάτων θα συνεχιστεί πιο ρωµαλέα, καλύτερα οργανωµένος, µε µεγαλύτερη συνοχή και 
αποφασιστικότητα. Σ' αυτόν σας τον αγώνα οι δυνάµεις του συµβιβασµού, της ηττοπάθειας, της εφυσύχασης, της 
διάσπασης, της κάθε είδους υπονόµευσης, και κάθε προβοκάτορας πρέπει να συντριβούν στη γρανιτένια ενότητα 
σας, στις συσπειρωµένες δυνάµεις σας γύρω από τα καυτά και κοινά ζητήµατα σας και τους συνεπείς εκφραστές 
τους. Το κλειδί για την επιτυχία του αγώνα σας βρίσκεται στη σωστή σύνδεση και το συντονισµό µε τον 
ασταµάτητο αγώνα, που διεξάγει η εργατική νεολαία και όλος ο λαός µας µε επικεφαλής την εργατική τάξη και το 
κόµµα της, το ΚΚΕ». Και παραπέρα τους καλούσε να παλαίψουν για τα «παρακάτω συγκεκριµένα αιτήµατα: «Για 
τον εκδηµοκρατισµό και εκσυγχρονισµό της Παιδείας. Για την ελεύθερη λειτουργία και αυτοτέλεια των Ανώτατων 
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων και την κατάργηση του φασιστικού νόµου 180. Για ακαδηµαϊικές και συνδικαλιστικές 
ελευθερίες και την κατάργηση του φασιστικού νόµου 180. Για ακαδηµαϊκές και συνδικαλιστικές ελευθερίες και την 
κατάργηση του φασιστικού νόµου 93 και του «Σπουδαστικού» της Ασφάλειας. Για την κατάργηση των 
αντιδραστικών κανονισµών στα Γυµνάσια και τις Σχολές. Για την κατάργηση των φασιστικών νόµων 720 και 1374 
και την επιστροφή όλων των στρατευµένων φοιτητών στα µαθήµατα τους. Για την επαναφορά των διωχθέντων για 
πολιτικούς λόγους φοιτητών στις σπουδές τους. Για την ουσιαστική δωρεάν παιδεία, µε την αύξηση των κονδυλίων 



για την παιδεία σε 16% και την κατάργηση του ιδιωτικού τοµέα, και άµεσα των ιδωτικών τεχνικών και 
επαγγελµατικών σχολών. Για µείωση της στρατιωτικής θητείας σε 12 µήνες». Και κατάληγε µε τα συνθήµατα: 
«Ζήτω η αδούλωτη σπουδάζουσα και µαθητική νεολαία. Κάτω η προεδρική δικτατορία. Ζήτω η Νέα ∆ηµοκρατία». 
Φαίνεται, δηλαδή, καθαρά η σωστή, γενικά, µελέτη των συγκεκριµένων αιτηµάτων που προβάλλονταν και ότι αυτά, 
κατά σωστό τρόπο, εντάσσονταν µέσα στα πλαίσια της πάλης για την ανατροπή της δικτατορίας. Ωστόσο, η 
αδυναµία της πρόβλεψης των µορφών, που µπορεί να πάρει αυτή η πάλη, υπήρχε στην επεξεργασία και της 
γραµµής της ΚΝΕ. Αντίθετα, τονιζόταν, και µάλιστα έντονα, (πράγµα που γενικά ήταν σωστό), ότι θα έπρεπε να 
αποφευχθούν οι περιπτώσεις ξεκοµµένων ενεργειών του ΦΚ, - και ειδικά µε τη µορφή κατάληψης κτιρίων, - κάτω 
από την επίδραση των αυθόρµητων και αριστερίστικων στοιχείων. Αυτό όµως είχε και την αρνητική του πλευρά, 
γιατί περιόριζε σε λειψό, καθολικά απορριπτικό προσανατολισµό την αντιµετώπιση τους. Τονιζόταν σωστά): όχι 
απρογραµµάτιστες ενέργειες, όχι καταλήψεις. ∆εν γινόταν όµως επεξεργασία συγκεκριµένων µεθόδων για τη θετική 
παρέµβαση µας σ' οποιαδήποτε τέτοια ξεκοµµένη ενέργεια, για την εξέλιξη της µέσα στα σωστά πλαίσια της 
ανάπτυξης της γενικότερης αντιχουντικής πάλης. Στην έλλειψη αυτή συντελούσε και κάποια υπερτίµηση των 
δυνάµεων µας µέσα στο ΦΚ. Κι ακόµα το ότι η ΚΝΕ, στην περίοδο εκείνη, ήταν υπερβολικά απορροφηµένη στην 
οργάνωση και αποκέντρωση των δυνάµεων της και των µηχανισµών της, προσπάθεια γενικά σωστή, που όµως, στη 
δοσµένη στιγµή, ήρθε σε µια κάποια διάσταση µε τις ανάγκες του µαζικού ΦΚ. Τη γραµµή αυτή την εφάρµοζαν 
γενικά σωστά οι µαζικοί φορείς που βρίσκονταν κάτω από την καθοδήγηση και την επιρροή της ΚΝΕ, ειδικά η Α /Ε, 
οι Τοπικοί Σύλλογοι (ΤΣ) και το ∆ιασχολικό όργανο των εκλεγµένων, την περασµένη χρονιά, επιτροπών κατά 
σχολές. Λόγου χάρη, σε κείµενο που αυτό το ∆ιασχολικό κυκλοφόρησε, τέλη Οχτώβρη '73, και το έστειλε στον 
Τύπο µε την απαίτηση «να δηµοσιευτεί χωρίς περικοπές», γράφει: «Οι Επιτροπές, οι εκλεγµένες από τις περσινές 
συνελεύσεις και συγκεντρώσεις όλων των σχολών της Αθήνας, εκφράζοντας την αγωνιστική ενότητα του 
φοιτητικού κόσµου, που σφυρηλατίθηκε µέσα στους περσινούς αγώνες του, προβάλλουµε τα άµεσα αιτήµατα... Οι 
φοιτητές σαν κοινωνική οµάδα δεν είναι ανεξάρτητοι από την υπόλοιπη κοινωνία... Η παιδεία είναι αναπόσπαστο 
κοµµάτι του παραγωγικού µηχανισµού... Τα συγκεκριµένα φοιτητικά προβλήµατα και η αδυναµία επίλυσης τους 
ωθούν το φοιτητικό κίνηµα σε πολιτικό και κοινωνικό προβληµατισµό... Ο αγώνας για τη λύση των προβληµάτων 
µας και ο αγώνας για τη λύση του γενικότερου κοινωνικού και πολιτικού προβλήµατος είναι κοινός...». Σε συνέχεια 
διακηρύσσει τα συγκεκριµένα φοιτητικά αιτήµατα και τον τρόπο που πρέπει να διεξαχθούν οι φοιτητικές εκλογές 
για να είναι ελεύθερες. Και καταλήγει: «Καταγγέλλοντας τις περσινές εκλογές, διακηρύσσουµε τη σταθερή µας 
απόφαση, να µην ανεχτούµε τις περσινές διαδικασίες εκλογών βίας και νοθείας. Ο φοιτητικός κόσµος είναι 
αποφασισµένος να εντείνει τους αγώνες του για όλα τα παραπάνω αιτήµατα». Επίσης η Α / Ε, σε προκήρυξη της, 
απαιτεί: Αύξηση σε 20% των δαπανών για την Παιδεία, λεύτερες εκλογές στους συλλόγους, κατοχύρωση των 
ακαδηµαϊκών ελευθεριών. Και η προκήρυξη καταλήγει µε τα συνθήµατα: Κάτω η χούντα. Ζήτω η λαϊκή κυριαρχία. 
Τα κείµενα δείχνουν ότι και οι µαζικοί φορείς του συνεπούς ΦΚ σωστά, γενικά, αντιµετώπιζαν σ' εκείνη την περίοδο 
την ανάπτυξη της πάλης των φοιτητών, µέσα στα πλαίσια της αντιµετώπισης και των γενικότερων προσπαθειών για 
εξαπάτηση µε τη «φιλελευθεροποίηση». ∆είχνουν επίσης και την ύπαρξη κάποιου συντονισµού δράσης του ΦΚ και 
των µαζικών φορέων. Ωστόσο ούτε απ' αυτούς υπήρξε συγκεκριµένη προετοιµασία για την αντιµετώπιση έκτακτων 
καταστάσεων. 

2.2. ∆ιαµόρφωση ατµόσφαιρας ξεσηκωµού 
Τις τελευταίες µέρες του Οχτώβρη και ιδίως το πρώτο δεκαπενθήµερο του Νοέµβρη (ως τις 14 Νοέµβρη) 

κυλάνε, σα χιονοστιβάδα, σηµαντικά γεγονότα, µαχητικές κινητοποιήσεις, που δηµιουργούν, αναµφισβήτητα, 
γενικότερο κλίµα ξεσηκωµού. Στην ατµόσφαιρα των ηµερών εκείνων υπάρχει έντονα η αίσθηση ότι κάτι πιο 
ουσιαστικό θα ξεσπάσει. Στις 28 Οχτώβρη, η επέτειος γιορτάζεται µε µαχητικές εκδηλώσεις. Στις 4 του Νοέµβρη, 
Κυριακή, στο µνηµόσυνο του Γ. Παπανδρέου οργανώνεται παλλαϊκή αντιδικτατορική εκδήλωση. Ο λαός έρχεται σε 
ανοιχτή αντιπαράθεση µε την αστυνοµία, χρησιµοποιεί ακόµα και οδοφράγµατα και τα συνθήµατα «Κάτω η 
χούντα», «∆ηµοκρατία» κ.λπ. Η κατάσταση γίνεται κιόλας εκρηκτική. Στις 8 του Νοέµβρη στη δίκη των 17 
συλληφθέντων, γίνεται µεγάλη συγκέντρωση µε µαχητικά συνθήµατα (τα παραπάνω και: «φτάνει η δικτατορία», 
«Ο φασισµός δεν θα περάσει», «Κάτω ο Παπαδόπουλος», «Να παραιτηθεί η κυβέρνηση Μαρκεζίνη», «Λευτεριά 
στους κρατούµενους»). Νέες µανιασµένες επιθέσεις της αστυνοµίας και συλλήψεις. Όλα δείχνουν ότι οι εξελίξεις θα 
είναι ραγδαίες. Τα γεγονότα εξελίσσονται πραγµατικά ραγδαία, πρώτ' απ' όλα µέσα στο φοιτητικό χώρο. Να µερικά 
απ' αυτά: Από την 1 Νοέµβρη: Συνεχίζεται, για δεύτερο 15θήµερο, η απεργία της Γεωπονικής. Συµπαράσταση του 
Πολυτεχνείου. Εκλέγουν επιτροπή σε συγκέντρωση και στη Βιοµηχανική. Συγκεντρώσεις στο Πανεπιστήµιο και 
χωρίς την άδεια πρυτανικών αρχών. Οι κυβερνητικοί επίτροποι πιέζουν για διώξεις. Συγκέντρωση πολλών φοιτητών 
στη Φυσικοµαθηµατική. Συγκεντρώσεις διαµαρτυρίας στη Θεσσαλονίκη. 2 του Νοέµβρη: Η χούντα αναγκάζεται να 
κάνει ελιγµό. 

∆ηλώσεις του Σιφναίου, ότι θα γίνουν «ελεύθερες εκλογές» στα Πανεπιστήµια µετά τις βουλευτικές εκλογές, 
ότι κάνει δεκτά επιµέρους αιτήµατα και την επαναφορά των στρατευθέντων την άνοιξη φοιτητών. Υπόσχεται για 
αργότερα και άλλα µέτρα, µε σκοπό «να εξαλειφθούν λυπηρά κατάλοιπα του πρόσφατου παρελθόντος». Οι 
φοιτητές δεν ξεγελιώνται από τον ελιγµό. Το συνεπές ΦΚ αντιπαραθέτει την αγωνιστική του απόφαση να 
δεκδικήσει άµεσες εκλογές σε όλες τις σχολές της Αθήνας. Ο ελιγµός, δηλαδή, της χούντας φέρνει αντίθετα 



αποτελέσµατα. Αντιµετωπίστηκε όχι σαν απόδειξη «φιλελευθεροποίησης», αλλά σα νίκη του ΦΚ και έφερε µεγάλο 
ενθουσιασµό. Άλλωστε, η δηµαγωγία του ελιγµού συνοδεύεται µε νέες διώξεις και τροµοκρατικές ενέργειες. 
Παραποµπή στο Πειθαρχικό φοιτητών Νοµικής και Ιατρικής. Συλλήψεις καταγγέλλουν σε συγκέντρωση τους οι 
φοιτητές της Θεσσαλονίκης. Συλλήψεις, παρακολουθήσεις, προσκλήσεις σε ανακρίσεις, καταγγέλλουν διάφοροι ΤΣ. 
Γι' αυτό οι φοιτητικοί ΤΣ, σε κοινή ανακοίνωση τους, καταγγέλλουν τον ελιγµό των φοιτητικών εκλογών, ζητούν 
την αναθεώρηση του σχετικού διατάγµατος, για να γίνουν πραγµατικά ελεύθερες, και άµεσα οι εκλογές. Και 
καταλήγουν σε γενικότερα συµπέρασµα ότι µε το διορισµό της µεταµφιεσµένης χουντικής κυβέρνησης Μαρκεζίνη, 
τίποτα δεν άλλαξε στο δικτατορικό καθεστώς της εξαετίας. Η βδοµάδα 7-14 Νοέµβρη σηµειώνεται µε παραπέρα 
άνοδο των αγώνων. Στις 7 Νοέµβρη συγκέντρωση αγρονοµοτοπογράφων και χηµικών µηχανικών στο Πολυτεχνείο 
που διακηρύσσουν και πάλι τα αιτήµατα του ΦΚ και αποφασίζουν διενέργεια των εκλογών στις 27 Νοέµβρη. Στις 8-
12 Νοέµβρη: 1.500 περίπου φοιτητές Ιατρικής κάνουν µαχητική συκγέντρωση στο Γουδί. Με αγωνιστική ενότητα, 
κάνουν µαχητική συγκέντρωση 600 φοιτητές στην Πάτρα. Οι φοιτητές της Γεωπονικής, µε συγκέντρωση τους, 
αποφασίζουν τη συνέχιση της αποχής. Εξαναγκάζονται σε παραιτήσεις και τα διορισµένα συµβούλια στην 
Οδοντιατρική και τη Πάντειο. ∆ιαµαρτύρονται οι σπουδαστές της Σχολής Υποµηχανικών για την απαγόρευση 
συγκέντρωσης τους από τη ∆ιεύθυνση. Συγκεντρώσεις των Σχολών Πολιτικών Μηχανικών και Αρχιτεκτόνων µε τα 
ίδια αιτήµατα, όπου ζητούν να γίνουν αρχαιρεσίες ως τις 15 ∆εκέµβρη. Τα ίδια και στη Βιοµηχανική και σε όλες 
σχεδόν τις σχολές και τα Πανεπιστήµια της χώρας. Κυκλοφορούν νέα κοινή ανακοίνωση τους οι ΤΣ µε τα φοιτητικά 
και γενικότερα αιτήµατα. Η κυβέρνηση αναγκάζεται να αποβάλει το προσωπείο, κινητοποιεί πιο έντονα το 
µηχανισµό της βίας και τροµοκρατίας, διατάζει κλείσιµο Πανεπιστηµίου και Γεωπονικής. ∆εν καταφέρνουν όµως και 
να εκφοβίσουν τα µέτρα αυτά. Η ανοιχτή σύγκρουση του φοιτητικού κόσµου µε τη χουντοµαρκεζινική κυβέρνηση 
περνάει πια στην κορύφωση της. Στις εκδηλώσεις αυτές (µεγάλες συγκεντρώσεις στις 8 Νοέµβρη) πέφτει και πάλι 
το σύνθηµα της κατάληψης κτιρίων. Ούτε όµως τώρα η Α / Ε και οι καθοδηγήσεις της ΚΝΕ (και φυσικά ούτε το 
Γραφείο Κλιµακίου της ΚΕ του Κόµµατος) δίνουν µεγάλη προσοχή στο σύνθηµα. Και δεν επεξεργάζονται τη 
συγκεκριµένη στάση τους µπροστά σε µια τέτοια προοπτική. 

Είναι φανερό ότι η χούντα, απορροφηµένη µε την προσπάθεια της να πείσει τον πολιτικό κόσµο να δείξει 
θετική στάση ή, τουλάχιστον, στάση ανοχής στο πείραµα της των βουλευτικών «εκλογών», ελπίζοντας πως αυτό 
θα επιδράσει και στη µείωση της έντασης των φοιτητικών αγώνων, υποτίµησε τον κίνδυνο από τη θυελλώδη 
ανάπτυξη του ΦΚ και την προώθηση του συνθήµατος για άµεση διενέργεια των φοιτητικών εκλογών. Τον 
συνειδητοποιεί µε κάποια καθυστέρηση. Και στις 13 Νοέµβρη επιχειρεί νέο ελιγµό, αλλά και απόπειρα εκβιασµού - 
εκφοβισµού. Την Τρίτη 13 Νοέµβρη, ο υπουργός Παιδείας Σιφναίος έρχεται στο Πολυτεχνείο, όπου προσπαθεί να 
πείσει τις επιτροπές αγώνα των 5 σχολών του Πολυτεχνείου, σε κοινή συνεδρίαση µε τη Σύγκλητο, να µην 
επιµένουν να ζητάνε φοιτητικές εκλογές πριν από τις βουλευτικές, γιατί αυτό επιβάλλουν «εθνικοί λόγοι». Πιο 
συγκεκριµένα, προσπάθησε να εκφοβίσει εκβιάσει: Το νοµοσχέδιο, είπε, για τον τρόπο και χρόνο διεξαγωγής των 
φοιτητικών εκλογών, το έχω στην τσέπη. Ή δέχεσθε αυτό, ή ο κίνδυνος αιµατοχυσίας, - αν ξεσπάσουν διαδηλώσεις 
και απεργίες, - είναι άµεσος. Φυσικά, το ΦΚ δεν υποχώρησε. Αλλά και δεν µελέτησε τη µεθόδευση, - από κείνη τη 
στιγµή που ήταν πια στιγµή κορύφωσης της σύγκρουσης, - των παραπέρα εκδηλώσεων και ενεργειών. ∆εν έκανε 
καµµιά οργανωτικοτεχνική προετοιµασία. Την προετοιµασία αυτή δε την επεξεργάστηκαν και η καθοδήγηση του 
Κόµµατος και της ΚΝΕ που δεν ήσαν, εξάλλου, άµεσα, την ίδια στιγµή, σε γνώση αυτών των εξελίξεων. 

Οι θέσεις των διάφορων πολιτικών δυνάµεων µπροστά στα γεγονότα που επέρχονταν, είχαν αναπτυχθεί όλες 
αυτές τις µέρες. Εκδηλώθηκαν όµως ξανά, συγκεκριµένα, στις µεγάλες συγκεντρώσεις που γίνονται πια το πρώτο 
µισό της µέρας της Τετάρτης 14 του Νοέµβρη, ακριβώς πριν από την κατάληψη, που άρχισε µετά το µεσηµέρι. Την 
Τετάρτη το πρωί γίνεται Παµπολυτεχνιακή συγκέντρωση στην αυλή του Πολυτεχνείου, σα µέσο πίεσης στη 
Σύγκλητο, για να δώσει και τυπικά την άδεια για γενικές συνελεύσεις που είχαν οριστεί για το µεσηµέρι. Την ίδια 
ώρα γινόταν συνεδρίαση των επιτροπών των πέντε σχολών για να συζητηθεί κοινή πρόταση, που θα κατέβαινε στις 
γενικές συνελεύσεις. Τις ίδιες ώρες γίνεται παµφοιτητική συγκέντρωση στη Νοµική, για να καθοριστεί η στάση των 
φοιτητών, µετά την άρνηση του Σιφναίου ν' αναθεωρήσει το διάταγµα για τις φοιτητικές εκλογές. Στις 
συγκεντρώσεις αυτές ξαναφάνηκαν οι διαφορές στη στάση των διάφορων πολιτικών τάσεων, διαφορές που 
συνδέονταν άµεσα µε τη διαφορετική πολιτική εκτίµηση της χουντοµαρκεζινικής «φιλελευθεροποίησης». Ο ΡΦ 
υποστήριζε: Οι φοιτητές δεν έχουν αυτή τη στιγµή διάθεση για αγώνα που θα τους φέρει σε αντιπαράθεση µε τον 
Μαρκεζίνη. Πρέπει να εξαντλήσουµε την «καλή θέληση» του Παπαδόπουλου για αλλαγή και να µη δηµιουργούµε 
καταστάσεις ανασχετικές αυτής της «θετικής πορείας». Γι' αυτό και πρότεινε: Να περιµένουµε να εκδοθεί πρώτα το 
νοµοσχέδιο για τις φοιτητικές εκλογές και ύστερα να συζητηθεί η αντιµετώπιση του, αν θα γίνει δεχτό ή όχι. Οι 
αριστεριστές (η θέση τους κύρια εκφραζόταν από την ΑΑΣΠΕ και από ορισµένους ανοργάνωτους συνδικαλιστές 
στους ΤΣ και σε ορισµένες συνελεύσεις του Πανεπιστηµίου): ∆εν υπάρχει ούτε η ελάχιστη δυνατότητα αξιοποίησης 
των συνθηκών που δηµιουργεί η «φιλελευθεροποίηση». Κατάγγελναν γενικά και αόριστα, τη «µεταµφίεση του 
καθεστώτος σε κοινοβουλευτική δικτατορία», έριχναν γενικά συνθήµατα για λαϊκούς αγώνες. Και καταδίκαζαν µε 
την πλήρη άρηση εκµετάλλευσης κάθε νόµιµης δυνατότητας, σε αδράνεια το ΦΚ. Αρνιόνταν πλήρως τις φοιτητικές 
εκλογές, τις αντιµετώπιζαν µε περιφρόνηση, βρίζοντας τους «ρεφορµιστές», που έπεσαν στο δόλωµα της 
αντίδρασης. 

Οι άλλες πολιτικές τάσεις δεν είχαν εκπροσώπηση µέσα στο ΦΚ. Γενικά, όπως ειπώθηκε, αντιτάσσονταν στον 



ελιγµό της χούντας. Μιλούσαν µε «συµπάθεια» για το ΦΚ, διακήρρυσαν πως ήσαν στο πλευρό του, 
συµπαραστάθηκαν στην περίπτωση της δίκης των 17 φοιτητών. Αλλά ταυτόχρονα διαµηνούσαν στους φοιτητές να 
περιµένουν, ώσπου να ανακοινωθούν και τα άλλα µέτρα του Μαρκεζίνη (ήταν να µιλήσει το Σάββατο, 18 Νοέµβρη). 
Η µόνη σωστή, ρεαλιστική και αγωνιστική γραµµή δινόταν από το Κόµµα και την ΚΝΕ, µέσω των εκπροσώπων τους 
στους µαζικούς φορείς, Α / Ε, ΤΣ και εκλεγµένες επιτροπές. Εκτιµώντας το χαρακτήρα της κυβέρνησης Μαρκεζίνη 
και το ανεβασµένο επίπεδα αγωνιστικής διάθεσης, πρότειναν άµεση απάντηση στην προσπάθεια της κυβέρνησης 
για αναβολή των εκλογών µε ενεργητική αποχή για τη µη δηµοσίευση του χουντοµαρκεζινικού νόµου για τις 
εκλογές και µε συγκεκριµένα µέτρα: Εκλογές εφορευτικών επιτροπών και προκήρυξη εκλογών για τις πρώτες µέρες 
του ∆εκέµβρη, που θα γινόταν ανεξάρτητα από τη στάση του υπουργείου Παιδείας. Στο Πολυτεχνείο, όπου η 
γραµµή αυτή συζητήθηκε πιο συγκεκριµένα, υπερψηφίστηκε. Οι εκπρόσωποι του ΡΦ, και εκεί όπου αυτός είχε 
σηµαντική δύναµη, αποµονώθηκαν. Η γραµµή αυτή ήταν οπωσδήποτε σωστή, εντασσόταν στα πλαίσια της 
γραµµής ΚΝΕ και Α / Ε, όπως αυτή εκτέθηκε και προηγούµενα. ∆εν ήταν όµως πλήρης, για εκείνες τις στιγµές 
ιδιαίτερα. Έχει λεχθεί πως η γραµµή της ΚΝΕ δεν είχε από πριν επεξεργαστεί τρόπο αντιµετώπισης έκτακτων 
καταστάσεων, εξάρσεων του αγώνα. Αυτό δεν έγινε και από τις επιτόπου καθοδηγήσεις ΚΝΕ και Α / Ε στις σχολές, 
ούτε αυτή τη στιγµή, που χαραζόταν µια τέτοια αγωνιστική προοπτική. ∆εν κατανοήθηκε η ανάγκη σύνδεσης, - 
συγκεκριµένα πια, - µε το άλλο κίνηµα της νεολαίας, και γενικότερα, µε το εργατικό και το λαϊκό κίνηµα. Έγινε από 
τα πράγµατα, φανερή µια αβανγκαρντιστική αντίληψη (όχι βέβαια συνειδητή) για την «πρωτοπορία» του ΦΚ. (Σε 
έναν ορισµένο βαθµό, τα γεγονότα στην Ταϋλάνδη είχαν επίσης δώσει ώθηση σε µια τέτοια αντίληψη). Και δεν 
πάρθηκαν µέτρα για την άµεση ενηµέρωση της καθοδήγησης (Γραφείο Σπουδάζουσας και Γραφείο του ΚΣ της ΚΝΕ) 
και την εξασφάλιση µόνιµης σύνδεσης µπροστά στις ραγδαίες εξελίξεις που έπρεπε να αναµένονται. Υπερτιµήθηκαν 
οι οργανωµένες δυνατότητες του συνεπούς ΦΚ, ενώ υποτιµήθηκαν οι κίνδυνοι από τις αριστερίστικες απόψεις και 
την πιθανότητα να επηρεάσουν, µε άκαιρα συνθήµατα την εξέλιξη των γεγονότων. Ούτε το Γραφείο Σπουδάζουσας 
και το Γραφείο ΚΣ της ΚΝΕ προσπάθησαν εκείνη τη στιγµή να αποκτήσουν άµεση γνώση της συγκεκριµένης 
κατάστασης, που, ως ένα βαθµό, δεν είχαν αντιληφθεί το πώς διαµορφωνόταν. Και φυσικά, ούτε το Γραφείο 
Κλιµακίου της ΚΕ και το Γραφείο της ΚΟΑ µπόρεσαν να είναι ενήµερα γι' αυτές τις εξελίξεις. Οι αδυναµίες αυτές 
έπαιξαν, αναµφισβήτητα, σοβαρό ρόλο στον τρόπο που αντιµετωπίστηκαν παραπέρα τα γεγονότα, που σε λίγες 
ώρες από το απόγευµα της Τετάρτης 14 του Νοέµβρη, εξελίσσονταν πια ραγδαία και, σ' ένα µεγάλο βαθµό, 
απρόβλεπτα. 

2.3. Το ξεκίνηµα για την κατάληψη 
Όλα δείχνουν πως το ξεκίνηµα για την κατάληψη δεν αποτέλεσε συγκεκριµένο, προµελετηµένο σχέδιο καµιάς 

πολιτικής παράταξης, ούτε των αριστεριστών. Τετάρτη µεσηµέρι άρχισαν στο Πολυτεχνείο γενικές συνελεύσεις. Στο 
προαύλιο συνεχιζόταν συγκέντρωση εκατοντάδων φοιτητών που φώναζαν αντιδικτατορικά συνθήµατα. Η 
αστυνοµία είχε περισφίξει το Πολυτεχνείο. Σπουδαστές τους επιτίθενται, πετώντας νεράντζια. Στο Πανεπιστήµιο 
συνεχίζεται η Παµφοιτητική συγκέντρωση (στη Νοµική). Κάποιος πετάει την είδηση ότι στο Πολυτεχνείο γίνονται 
γεγονότα και καλεί όλους να πάνε εκεί. Τα στελέχη της Α / Ε (ακολουθώντας τη γραµµή αποφυγής 
απρογραµµάτιστων ενεργειών) αντιτάσσονται και, για µια στιγµή, καταφέρνουν να συνεχιστεί η συγκέντρωση. 
Αλλά, σε λίγο, και άλλος (γνωστός αριστεριστής τώρα) ξαναρίχνει, µε «δραµατικό» τρόπο το σύνθηµα, λέγοντας 
πως η αστυνοµία χτυπάει τους σπουδαστές του Πολυτεχνείου και ζητάει η συνέλευση να πάρει θέση. Στελέχη της Α 
/ Ε ανησηχούν. Ξεκινούν αρκετές εκατοντάδες φοιτητών για το Πολυτεχνείο, µαζί τους γνωστά συνδικαλιστικά 
στελέχη της Α / Ε. Από τον ίδιο τον τρόπο που έγινε το ξεκίνηµα, είναι φανερό ότι δεν υπήρξε κάποιο γενικότερα 
σχέδιο οργανωµένης παράταξης (ούτε των αριστεριστών). Το ξεκίνηµα αυτό ήταν γέννηµα της γενικής 
ατµόσφαιρας ξεσηκωµού, που ζητούσε κάτι περισσότερο και το εύρισκε σ' ένα συντονισµό του αγώνα. Και η 
ατµόσφαιρα αυτή δηµιουργούνταν κύρια: Από τη µια µεριά, από εντυπώσεις εκείνων που πέρναγαν από το 
Πολυτεχνείο και έβλεπαν µέσα συγκεντρωµένους και σε αναβρασµό τους σπουδαστές και απέξω την αστυνοµία. 
Από την άλλη µεριά, από ανεύθυνα συνθήµατα αριστεριστών - οργανωµένων και, περισσότερο, ανοργάνωτων, µε 
αριστερίστικες τάσεις φοιτητών, - που γενικά και αόριστα, χωρίς σχέδιο, πρόβαλαν τις πιο «δυναµικές» µορφές. 
Όταν έφτασαν, πάντως, οι φοιτητές στο Πολυτεχνείο, δεν βρήκαν «σύγκρουση». 

Βρήκαν όµως αναβρασµό έντονο και ενώθηκαν µε τους σπουδαστές του Πολυτεχνείου. Από τότε µένουν εκεί 
και οι συνδικαλιστές της Α / Ε. Στο προαύλιο του Πολυτεχνείου, ανοργάνωτα, συζητείται πλατιά τι θα γίνει 
παραπέρα και από πολλούς, κυρίως οργανωµένους και, περισσότερο, ανοργάνωτους αριστεριστές, - προβάλλεται η 
προοπτική της κατάληψης, όχι στη βάση κάποιου σχεδίου, αλλά αυτοσχεδιασµών. Το πρόβληµα παρουσιάζεται 
συγκεκριµένα την Τετάρτη το απόγευµα, όταν τελειώνουν οι γενικές συνελεύσεις των σχολών του Πολυτεχνείου. 
Χωρίς να µπαίνει ακόµα ζήτηµα µιας κάπως πιο µόνιµης κατάληψης, συζητιέται, αν το βράδυ θα µείνουν µέσα ή θα 
γίνει προσπάθεια να εκκενωθεί το Πολυτεχνείο. ∆εν παίρνουν εκείνη τη στιγµή την πρωτοβουλία απόφασης οι 
καθοδηγήσεις οργανώσεων (ούτε της ΚΝΕ). Την πρωτοβουλία την έχουν οι συνδικαλιστές, χωρίς και αυτοί να είναι 
σε προσυνεννόηση µεταξύ τους. Οι συνδικαλιστές του ΡΦ τάσσονται ενάντια στην κατάληψη και µαζί τους 
οργισµένοι συνδικαλιστές από άλλες συγγενείς του οµάδες. Η Σχολή Μηχανολόγων µάλιστα πήρε απόφαση, ύστερα 
από πρόταση τους, για αποχώρηση, και την πραγµατοποίησε. Οι αριστεριστές, - κύρια συνδικαλιστές της ΑΑΣΠΕ 
από τη νοµική και φυσικοµαθηµατική, - είχαν ταχθεί υπέρ της κατάληψης, χωρίς όµως να προτείνουν τί προοπτική 



θα είχε αυτή η ενέργεια, σε τί θα αποσκοπούσε. Ήταν φανερό πως ούτε η πρόταση τους αυτή ξεκινούσε από 
κάποιο συγκεκριµένο σχέδιο. Η Α / Ε, σαν παράταξη, ταλαντεύεται και δεν παίρνει θέση ανοιχτά µε κανένα 
συνδικαλιστή της. Πάντως, ορισµένα στελέχη της έβλεπαν θετικά την κατάληψη, πολλοί όµως είχαν σοβαρές 
αντιρρήσεις, γιατί είχαν υπόψη τους την έλλειψη προετοιµασίας γι' αυτή τη µορφή πάλης. Αλλά όλοι έµεναν εκεί, 
συµφωνούσαν ότι δεν µπορούσαν να βρεθούν έξω από τα γεγονότα και ήταν έτοιµοι να αναλάβουν τις ευθύνες 
τους στην εξέλιξη των γεγονότων. Και τα γεγονότα επιβλήθηκαν, χωρίς καµιά απόφαση και σχέδιο. Η παραµονή 
τόσων εκατοντάδων φοιτητών (γύρω στους 800), η συγκέντρωση στο µεταξύ κόσµου και έξω από το Πολυτεχνείο 
δίνουν, από τα πράγµατα, την αίσθηση ότι η κατάληψη έχει αρχίσει. Αυτό γίνεται γύρω στις 7 το απόγευµα της 
Τετάρτης. Αναµφισβήτητα, λοιπόν, η κατάληψη γίνεται «αυθόρµητα», µέσα στο γενικότερο κλίµα εκείνων των 
στιγµών, δηλαδή χωρίς προµελετηµένο σχέδιο οποιασδήποτε παράταξης ή οργάνωσης, ούτε και των αριστεριστών. 
Το «αυθόρµητο», πάντως, πρέπει να περιορίζεται µόνο στη µορφή αυτή πάλης, - την κατάληψη του Πολυτεχνείου - 
και κυρίως στη στιγµή που πραγµατοποιήθηκε και όχι σε όλη την ανάπτυξη του αγώνα, που γίνεται, αν όχι µε 
σχέδιο, τουλάχιστον µε βάση τη γενική γραµµή του ΦΚ και των συνεπών του οργανώσεων (ΚΝΕ και Α / Ε) για 
ενεργό αγωνιστική αντιµετώπιση του χουντικού σχεδίου για εκλογές. ∆εν µπορεί, επίσης, να υποστηριχθεί ότι 
υπήρχε µελετηµένο σχέδιο (προβοκάτσια) της αντίδρασης για να εξωθήσει σε µια τέτοια µορφή και να πετύχει 
ορισµένους σκοπούς. Αυτό προκύπτει και από τη µελέτη όλων των στοιχείων, που ως τώρα έχουν συγκεντρωθεί και 
µελετήθηκαν. Αλλά προκύπτει και λογικά. Το υπεύθυνο κέντρο λήψης αποφάσεων της αντίδρασης ήξερε τη δύναµη 
του ΦΚ, καθώς και το πνεύµα αγανάκτησης και έξαρσης που υπήρχε σ' όλο το λαό. ∆εν µπορούσε, επόµενα, να 
εξωθήσει σε τέτοια µορφή αγώνα, που θα είχε απρόβλεπτες συνέπειες. Είναι άλλο το θέµα, σε ποιο βαθµό η 
αντίδραση προσπάθησε να εκµεταλλευτεί µε προβοκάτσιες τον αγώνα αυτόν. Και πραγµατικά, αυτό το 
προσπάθησε, όσο της ήταν δυνατό. Η κατάληψη δεν έγινε άµεσα γνωστή στην καθοδήγηση του Κόµµατος και της 
ΚΝΕ. Θα αναφερθούµε πάντως εδώ στον τρόπο που αντιµετωπίστηκε, και όταν έγινε γνωστή. Γενικά, είναι γνωστό 
ότι ο ρόλος του Κόµµατος και της ΚΝΕ ήταν καθοριστικός στην εξέλιξη των γεγονότων. Οι οπαδοί και τα µέλη του 
Κόµµατος και της ΚΝΕ όχι µόνο βρέθηκαν στο κέντρο των γεγονότων, αλλά έπαιξαν και βασικό, πολλές φορές, 
καθοριστικά καθοδηγητικό ρόλο σ' αυτά, όπως φάνηκε κι από όσα ειπώθηκαν ως εδώ και θ' αναφερθούν και 
παρακάτω. Αλλά, πέρ' απ' αυτό, πρέπει να λεχθεί ότι η κατάληψη αποτέλεσε αιφνιδιασµό για τις καθοδηγήσεις του 
Κόµµατος και της ΚΝΕ. ∆εν ήσαν προετοιµασµένες να δουν τις µέθοδες παρέµβασης τους στα γεγονότα, καθώς και 
τις µέθοδες συντονισµού της δράσης τους. Η ΚΟΑ και το Γραφείο του ΚΣ της ΚΝΕ είδαν καταρχήν την κατάληψη 
σαν µια επικίνδυνη περιπλοκή στην ανάπτυξη της αντιχουντικής πάλης. Η σκέψη τους ήταν κυρίως να πάρουν 
µέτρα για την άµεση απαγκίστρωση των φοιτητών από το Πολυτεχνείο και για εξέλιξη της εκδήλωσης σε 
αντιδκτατορικές διαδηλώσεις προς µια ή περισσότερες κατευθύνσεις. Πιο συγκεκριµένα: Το Γραφείο Κλιµακίου της 
ΚΕ είχε δει την ανάπτυξη των αγώνων των φοιτητών, των εργαζοµένων. Για εκδηλώσεις όµως σαν κι αυτές δεν είχε 
προβληµατιστεί - για αγώνα σε τέτια έκταση δεν υπήρχε ούτε καν σκέψη». Είχε µόνο προγραµµατιστεί, µαζί µε την 
ΚΚΕ, µια δηµόσια εκδήλωση για το Γληνό στις αρχές ∆εκέµβρη. «Τα γεγονότα µας έπιασαν απαράσκευους και µην 
προβλέποντας την έκταση τους». Το γραφείο Κλιµακίου όχι µόνο δεν πρόβλεψε τα συγκεκριµένα γεγονότα, αλλά 
ούτε µπόρεσε να τα παρακολουθήσει (και φυσικά, πολύ περισσότερο, να τα καθοδηγήσει), δεν ήξερε ούτε την 
πορεία τους την έκταση που είχαν πάρει, αφού «ακόµα και την Παρασκευή το µεσηµέρι είναι γεγονός ότι δεν πήγε 
το µυαλό µας πως τα γεγονότα θα έπαιρναν αυτή την εξέλιξη». (Τα αποσπάσµατα είναι και έκθεση, εκείνης της 
περιόδου, του Κλιµακίου). Το Γραφείο της ΚΟΑ, επίσης δεν ήταν προετοιµασµένο να αντιµετωπίσει τέτοια 
γεγονότα. Τα παρακολούθησε όµως από κοντά και προσπάθησε να κινητοποιήσει µε αρκετή επιτυχία) τις λαϊκές 
δυνάµεις για συµπαράσταση και εκδηλώσεις, όπως θ' αναφερθεί και παρακάτω. Το Γραφείο του ΚΣ της ΚΝΕ έµαθε 
τα γεγονότα σχεδόν τυχαία την Πέµπτη το πρωί. ∆εν εξασφαλίστηκε όµως άµεση επαφή ούτε µε την ΚΟΑ, ούτε µε 
το Γραφείο Κλιµακίου, ούτε µε το Γραφείο Σπουδάζουσας της ΚΝΕ. Πρώτη του εκτίµηση ήταν ότι τα γεγονότα 
αποτελούν ανεύθυνη, ως ένα βαθµό, ενέργεια, έξω από τη γραµµή της οργάνωσης. Ωστόσο, παίρνει µέτρα για 
αποκατάσταση επαφών, έκδοση διαφωτιστικού υλικού και χαράζει τη σωστή προοπτική να µετεξελιχθεί η στατική 
µορφή της κατάληψης σε έξοδο και διαδηλώσεις, αφού στο µεταξύ κινητοποιηθούν και άλλες δυνάµεις. Το Γραφείο 
Σπουδάζουσας της ΚΝΕ θεώρησε ότι η κατάληψη, παρόλο που έπρεπε να είχε αποφευχθεί, µπορούσε να 
αξιοποιηθεί θετικά για το ανέβασµα της φοιτητικής και γενικότερα της λαϊκής συµπαράστασης για την επίτευξη του 
στόχου του ΦΚ, - για ελεύθερες εκλογές και για την προβολή κοινών αντιχουντικών συνθηµάτων ζύµωσης. Παίρνει 
ορισµένα µέτρα για την προβολή κοινών αντιχουντικών συνθηµάτων ζύµωσης. Παίρνει ορισµένα µέτρα για τη 
συγκρότηση καθοδηγητικού κέντρου στο Πολυτεχνείο (όχι όµως µε επιτυχία), που θα προωθούσε αυτούς τους 
στόχους. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
Τα γεγονότα 14 -18 Νοέµβρη 1973 

3.1 Τα γεγονότα στο Πολυτεχνείο 
Όταν τελικά παιρνόταν η απόφαση να «µείνουµε απόψε» µέσα στο Πολυτεχνείο ήταν περίπου 1.500 

φοιτητές. Φύγαν µερικοί που διαφώνησαν για την παραµονή (κυρίως του ΡΦ) ή για άλλους λόγους. (Αργότερα, 



ορισµένοι ξαναγύρισαν και πήραν ενεργό µέρος, όπως θα λεχθεί παρακάτω). Οι άλλοι έµειναν, µαζί κι όλα τα 
στελέχη της ΚΝΕ (υπήρχε και τριµελές Γραφείο ΚΝΕ Πολυτεχνείου που έµεινε µέσα) και της Α / Ε. Απέξω είναι 
συγκεντρωµένες µερικές χιλιάδες λαού που µένουν ως τις 1 µετά τα µεσάνυχτα. Από την στιγµή που έµειναν µέσα, 
φάνηκε η ανάγκη για το συντονισµό και έλεγχο της κατάστασης. Το Γραφείο ΚΝΕ Πολυτεχνείου, και για 
αντικειµενικούς λόγους, αλλά κυρίως για υποκειµενικούς, δεν έπαιξε καθοδηγητικό ρόλο ούτε τώρα, ούτε ως το 
τέλος. Εξάλλου, υπήρχαν και φοιτητές από άλλες σχολές. Υπήρχε η ανάγκη παρουσίας του Γραφείου Σπουδάζουσας 
της ΚΝΕ, αλλά δεν βρέθηκε επιτόπου. Την πρωτοβουλία πήραν τα στελέχη ΚΝΕ και Α/ Ε, µαζί µε µερικούς ακόµα 
επηρεαζόµενους, που, αξιοποιώντας και την πείρα από την κατάληψη της Νοµικής, συγκρότησαν Συντονιστική 
Επιτροπή (ΣΕ), από αντιπροσώπους των σχολών. Από τις 15 σχολές της Αθήνας, οι 13 είχαν αντιπροσώπους στη 
ΣΕ. Από αυτούς 6 - 7 ήταν οργανωµένοι στην Α / 3, 2 - 3 επηρεάζονταν από Α / Ε, 1 ήταν του ΡΦ και 1 της 
επιρροής του, 1 αριστεριστής και 1 µάλλον του ΠΑΚ. Πρέπει να εκτιµηθεί θετικά η πρώτη αυτή πρωτοβουλία των 
στελεχών. Αυτή η ΣΕ λειτούργησε µέχρι την Πέµπτη τα µεσάνυχτα, χωρίς όµως σταθερή σύνθεση. Η πρώτη ΣΕ, αν 
και µε πολλές αδυναµίες κι ελλείψεις, κατάφερε να βάλει σε κάποιο έλεγχο τα γεγονότα τις πρώτες ώρες. Γύρω στις 
10 το βράδυ της Τετάρτης δούλεψε γρήγορα κι αποφασιστικά. Κατόρθωσε να επιβάλει ένα χαλαρό έλεγχο στο 
χώρο, στα µεγάφωνα, στον πρώτο ποµπό (που λειτούργησε για λίγο κι ασθενικά), στην προµήθεια και διάθεση 
τροφίµων κ.λπ. πήρε ορισµένα µέτρα περιφρούρησης και - µε καθυστέρηση και µε δισταχτικότητα - άρχισε να 
παίρνει µέτρα περιορισµού των αριστεριστών (απόσπασε, λόγου χάρη, πολύγραφο από αναρχικούς, ξεσκέπασε τους 
τροτσκιστές στην πρώτη ψευτο-εργατική συνέλευση» που θέλαν να κηρύξουν «σοσιαλιστική επανάσταση» κ.λπ.), 
καθόρισε µια πρώτη σειρά συνθηµάτων, που όµως ακόµα δεν κυριαρχούν. Στη φάση αυτή κυριαρχούν αυθόρµητα 
ή αυτοσχέδια συνθήµατα σε πάνω και στους τοίχους: Κάτω το κράτος, Κάτω το κεφάλαιο, Εργατικά Συµβούλια 
κ.λπ. Η ΣΕ, κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις (κυρίως ύπαρξη άµεσης καθοδήγησης από την ΚΝΕ), θα µπορούσε 
να αποτελέσει το µαζικό όργανο καθοδήγησης του αγώνα. ∆εν το κατάφερε, γιατί υπήρχαν συγχύσεις για το 
χαρακτήρα της, πολλές αδυναµίες και δυσκολίες για να παίξει αυτό το ρόλο: 

α) Η ΣΕ δεν είχε συνείδηση ότι είναι ένα τέτοιο όργανο. Κυρίως δεν θέλησε και δεν µπόρεσε να πάρει 
πολιτική ευθύνη. (Έτσι, ενώ είχε αναγγείλει ότι θα δώσει στους δηµοσιογράφους, τα µεσάνυχτα της Τετάρτης, 
συνέντευξη µε αιτήµατα και στόχους - θα τα έβαζαν οι πρωινές εφηµερίδες και αυτό θα έπαιζε σοβαρό ρόλο στην 
ενηµέρωση και κινητοποίηση του λαού - δεν πήρε την ευθύνη αυτή, υποκύπτοντας στην πίεση των αριστεριστών. 
Μια ανακοίνωση το πρωί της Πέµπτης µε καταγγελία προβοκατόρικων συνθηµάτων έγινε όχι εκ µέρους της ΣΕ, 
αλλά µε την υπογραφή «µέλη των εκλεγµένων επιτροπών που εκφράζουν τη γνώµη όλων των φοιτητών που 
βρίσκονται στο ΕΜΠ»). 

β) ∆εν υπήρχε καλή σύνδεση καθοδήγησης ΚΝΕ και Α / Ε µε τα µέλη στη ΣΕ. Και αυτά δίσταζαν και δεν 
µπορούσαν τα µέλη στη ΣΕ. Κι αυτά δίσταζαν και δεν µπορούσαν (δεν είχαν πείρα) να παίξουν αυτόβουλα τέτοιο 
καθοδηγητικό ρόλο. 

γ) δεν κατάλαβαν ότι χρειάζεται όχι - όπως όλοι οι φοιτητές - να γυρίζουν, να φωνάζουν συνθήµατα και 
πρόχειρα να αντιµετωπίζουν µερικά ζητήµατα, αλλά να κυριαρχήσουν σε αποφασιστικά σηµεία, όπως ήταν: η θέση 
του «συντονιστή» (στο εσωτερικό τηλεφωνικό κέντρο που κρατούσε επαφή µε όλους τους χώρους, έδινε οδηγίες 
κ.λπ.), των υπεύθυνων πολυγράφων, των υπεύθυνων στις πόρτες του Πολυτεχνείου, του υπεύθυνου στον ποµπό 
(παρόλο που οι εκφωνητές ήταν κυρίως δικοί µας, τα συνθήµατα και τις εκποµπές δεν τις ελέγχαµε πάντοτε) κ.λπ. 

δ) Αναλώθηκαν σε συζητήσεις, κάτω από την πίεση αριστεριστών και του ΡΦ, που τους κατηγορούσαν 
διαρκώς για «καπέλλωµα» στις συνεργασίες. Από την έλλειψη της συνεργασίας σε επίπεδο οργανώσεων και από 
έλλειψη πείρας των δικών µας µελών στη ΣΕ, η πίεση αυτή έγινε φρένο στην ανάπτυξη της δουλειάς της ΣΕ. Την 
Πέµπτη το πρωί έχει πέσει η µαζικότητα της εκδήλωσης και ο ενθουσιασµός. Υπάρχει σκεπτικισµός για την πορεία 
των γεγονότων. 

Αλλά δεν επικρατεί αποθάρρυνση και ο συγκρατηµός διαλύεται όταν, προς το µεοτιµέρι της Πέµπτης, 
µεγαλώνει απότοµα η λαϊκή συµπαράσταση, σαν αποτέλεσµα και της κινητοποίησης που δόθηκε από την ΚΟΑ και 
τις κοµµατικές οργανώσεις για την κινητοποίηση της ΚΝΕ Αθήνας προς τους νέους, ειδικά τους µαθητές, που 
έρχονταν κατευθείαν από τα σχολεία τους, µόλις σχολούσαν. Και φυσικά κάτω από τη γενική απήχηση και την 
επιρροή που εξασκούσαν τα γεγονότα στο Πολυτεχνείο σε όλους τους νέους και το λαό της Αθήνας, κυρίως µε τις 
εκποµπές του Σταθµού του Πολυτεχνείου, τις εκποµπές της ΦΑ, την προφορική ζύµωση που γινόταν πλατιά µέσα 
σε όλα τα στρώµατα του λαού. 

Μετά το µεσηµέρι της Πέµπτης µπορεί να διακρίνει κανείς µια δεύτερη φάση στην κατάληψη ως το µεσηµέρι 
της Παρασκευής. Στη φάση αυτή διακρίνονται νέα στοιχεία στις εξελίξεις. Υπάρχει µεγαλύτερη συµπαράσταση του 
κόσµου, αύξηση της µαζικότητας και του ενθουσιασµού, δυνάµωµα της εσωτερικής οργάνωσης. Ο Σταθµός 
(εγκαταστάθηκε νέος ισχυρός σταθµός) ακούγεται πια σε µεγάλη απόσταση. Τα συνθήµατα, µετά την πρώτη τους 
αοριστία και σε ορισµένες περιπτώσεις, τον εξτρεµισµό τους, περνούν πια σε συνεπή αντιχουντική - 
αντιαµερικανική κατεύθυνση. Τα πόστα της εκδήλωσης κρατούνται βασικά από µέλη της Α/ Ε. Περιορίζεται 
σηµαντικά ο ρόλος των αριστεριστών. Αλλά η κατεύθυνση που επικρατεί γενικά είναι ακόµα το «βλέποντας και 
κάνοντας». ∆εν έχει ξεπεραστεί η σύγχυση. Μέλη του γραφείου Σπουδάζουσας της ΚΝΕ και ο Γραµµατέας του 
βρίσκονται στο διάστηµα αυτό στο Πολυτεχνείο. ∆εν συγκροτείται όµως καθοδηγητικό κέντρο της ΚΝΕ, ούτε 
κατεβαίνει ενιαία γραµµή στα µέλη της. Υπάρχει µια τάση να είναι υπεύθυνοι όλοι και κανείς. Γίνονται τυχαίες 



συνεννοήσεις µελών µας, παίρνονται ατοµικές πρωτοβουλίες, φτιάχνονται στιγµιαίες συµµαχίες, ανάµεσα σε Κνίτες 
και µελή του ΡΦ. Στο διάστηµα αυτό µπορεί να διακρίνει κανείς 4 βασικές οµάδες της ΚΝΕ που προσπαθούν να 
καθοδηγήσουν τα γεγονότα, αλλά δρουν ανεξάρτητα - ακόµα πότε - πότε και σε αντίθεση - έστω κι αν, κατά 
κάποιο τρόπο διασταυρώνονταν ή έκαναν πρόχειρες συνεννοήσεις στη διάρκεια των γεγονότων: 

α) Οµάδα στρατευµένων φοιτητών που είχαν απολυθεί την προηγούµενη, από τα γεγονότα κι έπαιξαν ρόλο 
λόγω του κύρους που είχαν στους φοιτητές, 

β) Οµάδα Κνιτών, βασικά από την οργάνωση ΤΣ. 
γ) Οµάδα Συνδικαλιοτών του Πανεπιστηµίου, βασικά της Νοµικής, 
δ) Το Γραφείο ΚΝΕ του Πολυτεχνείου, κάπως αποσπασµένο όµως από τη δουλειά των συνδικαλιστών του. 
∆ιάφορες θέσεις κατέβαιναν σα γραµµή της καθοδήγησης, χωρίς να µπορεί να εξακριβώσει κανείς τότε ποια 

ήταν η γνήσια. Το απόγευµα της Πέµπτης φτάνει στους συνδικαλιστές µια γραµµή που ζητούσε να ρίχνονται βασικά 
φοιτητικά αιτήµατα, η οποία δεν «πιάνει» ούτε στα µέλη µας. Κι όπου την υπερασπίστηκαν έτσι απόλυτα, ζηµίωσε 
και είχε σαν αποτέλεσµα ορισµένα στελέχη της Α / Ε να αποτύχουν στις εκλογές των γενικών συνελεύσεων. Το 
βράδυ της Πέµπτης ρίχνεται το σύνθηµα «Απεργία Γενική», που υποστηρίχθηκε και υποβοηθήθηκε από τον ΡΦ και 
τους αριστεριστές. Πολλοί Κνίτες, κι από αυτούς που συµµετείχαν σε καθοδηγητικά όργανα, το υιοθέτησαν 
αργότερα, για να το εγκαταλείψουν όλοι την Παρασκευή το πρωίν, αν και, παρόλα αυτά, το σύνθηµα επανήλθε κι 
αργότερα. Από την Παρασκευή το πρωί µπαίνει ακόµα µεγαλύτερη πειθαρχία, τα συνθήµατα γίνονται πιο σωστά. 
Γενικότερα, στο θέµα των συνθηµάτων παρουσιάστηκαν σοβαρές αδυναµίες, στις οποίες θα αναφερθούµε 
παρακάτω πιο συγκεκριµένα. Από τη νύχτα της Πέµπτης γίνονται γενικές συνελεύσεις, που εκλέγουν άµεσα νέα 
Συντονιστική Επιτροπή γιατί αµφισβητούνταν η εγκυρότητα της πρώτης, επειδή δεν είχε εκλεγεί στη διάρκεια των 
γεγονότων. Η κάποια ταλάντευση µας, η κάπως µονοκόµµατη προβολή, επί ένα διάστηµα, της γραµµής για τα 
φοιτητικά µόνον αιτήµατα και µια ορισµένη αδράνεια, επειδή έλειπε η ενιαία καθοδήγηση, δεν µας επέτρεψαν να 
εκλέξουµε την πλειοψηφία στη νέα ΣΕ από οπαδούς ΚΝΕΑ / Ε. Οι εκλογές ευνοούν το ΡΦ και τους αριστεριστές. 
Από τα 32 µέλη της 7 είναι της Α / Ε, 8 του ΡΦ, 3-4 αριστεριστές οργανωµένοι και άλλοι διάφορων τάσεων, βασικά 
αριστεριστές, ανοργάνωτοι. Υπήρχαν επίσης 2 εκπρόσωποι της «εργατικής συνέλευσης». Στην πρώτη Συνεδρίαση 
το µεσηµέρι της Παρασκευής, µετά από θυελλώδεις συζητήσεις και διαπληκτισµούς, η ΣΕ καταλήγει στην 
παγίγνωοτη πια ανακοίνωση που καθόρισε το χαρακτήρα της εκδήλωσης σαν αντιφασιστικής αντιιµπεριαλιστικής 
εκδήλωσης. Υπήρχε ιδιαίτερα σοβαρή διάσταση για την τελευταία παράγραφο της, κυρίως από αντίθεση των 
αριστεριστών. Αντιπροσωπεία της Γραµµατείας διάβασε το κείµενο της στους δηµοσιογράφους, χωρίς την 
παράγραφο αυτή. Τελικά, όµως, στον ποµπό, ύστερα από συµφωνία µελών Α / Ε και ΡΦ, το κείµενο διαβάστηκε 
µαζί µε αυτή, την παράγραφο, που έλεγε: «Πιστεύοντας ότι αυτή η στιγµή του αγώνα εκφράζουµε τη θέληση όλου 
του ελληνικού λαού για ενότητα, καλούµε όλες τις αντιδικτατορικές - αντιστασιακές δυνάµεις κι όλα τα δηµοκρατικά 
αντιδικτατορικά κόµµατα να αγωνιστούν µαζί µας. Να κάνουν κοινό πρόγραµµα, βασισµένο οπωσδήποτε στις αρχές 
της λαϊκής κυριαρχίας, και της εθνικής ανεξαρτησίας, µε βασικό στόχο την ανατροπή της δικτατορίας». Το µεσηµέρι 
της Παρασκευής, λίγα λεπτά πριν από τη συνεδρίαση της ΣΕ, ο τότε γραµµατέας ΚΝΕ του Πολυτεχνείου, συναντά 
µέλος της ΣΕ και του ανακοινώνει ότι λίγο πριν η καθοδήγηση του έβαλε ζήτηµα για το πώς θα κατορθώσουν να 
φύγουν από το Πολυτεχνείο. Ωστόσο, ο Γραµµατέας του Πολυτεχνείου δεν είχε πειστεί για τη γραµµή αυτή, δεν 
την προώθησε συγκεκριµένα και άµεσα για εφαρµογή. Αλλά, φαίνεται ότι και ο καθοδηγητής του επίσης, που του 
την είχε µεταφέρει λίγη ώρα πριν, δεν είχε καθαρά αντίληψη για το τι θα γινόταν, πώς και µε ποιο στόχο θα 
εφαρµοζόταν. Αυτή η γραµµή για απαγκίστρωση από το Πολυτεχνείο χάθηκε µέσα στις ανάλογες θέσεις που 
άρχισαν να διαµορφώνονται κείνες τις ώρες. ∆εν έφτασε στα µέλη της ΣΕ, αλλά ούτε και στα µέλη του Γραφείου 
Σπουδάζουσας (πλην του συντρόφου που την είχε µεταφέρει ύστερα από επικοινωνία του µε το Γραµµατέα του ΚΣ 
της ΚΝΕ), ούτε στο µέλος του Γραφείου ΚΣ της ΚΝΕ), ούτε στο µέλος του Γραφείου ΚΣ της ΚΝΕ, που κρατούσε τη 
Σπουδάζουσα. Στη φάση αυτή υπάρχει έντονος προβληµατισµός µέσα στους υπεύθυνους κι από φοιτητές πάνω στο 
θέµα «πού πάµε;» ποια εξέλιξη πρέπει να δώσουµε ώστε η πρωτοβουλία των εξελίξεων να είναι σε µας και όχι στη 
χούντα. Υπάρχουν όµως πολλές αυταπάτες για τις προθέσεις της χούντας, που τις ενθαρρύνει η αναµονή των 
δηλώσεων του Μαρκεζίνη που θα γινόταν το Σάββατο. Στη συνάντηση µάλιστα της ΣΕ µε την επιτροπή των 
καθηγητών του Πολυτεχνείου, η ΣΕ προτρέπεται από τους καθηγητές να συνεχίσει τον αγώνα ως το Σάββατο, ώστε 
να κάνει µεγαλύτερες υποχωρήσεις ο Μαρκεζίνης. Γενικά, το «κοινό αίσθηµα» των εγκλείστων µάλλον εκφράζεται 
στη θέση: «ας κάτσουµε κι απόψε κι αύριο φεύγουµε». Από το µεσηµέρι της Παρασκευής, αρχίζει µια άλλη φάση 
στα γεγονότα µέσα στο Πολυτεχνείο. Η εκδήλωση τώρα φτάνει στο µέγιστο στη µαζικότητας. Τα συνθήµατα 
διορθώνονται ακόµα περισσότερο. Η ΣΕ και οι άλλες επιτροπές έχουν επιβάλει µεγάλη τάξη µέσα στο Πολυτεχνείο. 
Οι δυνάµεις της Α / Ε, έστω και ασύνδετες, ελέγχουν τα πιο επίκαιρα σηµεία (σταθµός, µεγάφωνα, περιφρούρηση). 
Από τις 3 το µεσηµέρι αρχίζει να διαδίδεται ότι η αστυνοµία θα χτυπήσει το βράδυ. Τέτοιες πληροφορίες φέρνει και 
η Σύγκλητος του Πολυτεχνείου. Αργότερα οι σπουδαστές πιάνουν µε δέκτη τις συνεννοήσεις της αστυνοµίας που 
αποκάλυπταν ότι βρίσκονται µπροστά σε επίθεση. Εκνευρισµός κυριαρχεί και είναι έντονο το αίσθηµα πως πρέπει 
να δοθεί µια διέξοδος. ∆εν υπάρχουν όµως οι υπεύθυνες δυνάµεις που θα έπαιρναν µια πρωτοβουλία συγκεκριµένη 
και από τότε οι έγκλειστοι πέφτουν σε µια παθητική κατάσταση αναµονής. ∆εν λείπουν ακόµα και οι αυταπάτες ότι 
«δεν πρόκειται να χτυπήσουν εδώ µέσα». Με όλο τον ενθουσιασµό που υπάρχει ακόµα, παρά την τεράστια 
µαζικότητα, ακόµα, παρά τις αυταπάτες, οι µάζες των εγκλείστων δεν «τραβάνε µε κλειστά µάτια», δεν 



«αριστερίζουν» βάζουν µε τον ένα ή τον άλλο τρόπο, τα ερωτήµατα: «Τι λέει η ΣΕ, τι κάνουµε από εδώ και πέρα». 
Οι µάζες αναζητούσαν ενστιχτώδικα ηγεσία. Αλλά η ΣΕ δεν αποφασίζει. Τα µέλη της έχουν έντονα την αίσθηση ότι 
πρέπει να παρθεί µια πρωτοβουλία για απαγκίστρωση, αλλά ταυτόχρονα ζουν έντονα το ηρωικό κλίµα των στιγµών 
και είναι έτοιµοι να αντιµετωπίσουν τη θυσία των «ελεύθερων πολιορκηµένων». Ωστόσο, ήταν φανερό πως µια 
απόφαση για αποχώρηση δεν θα σήµαινε ηττοπάθεια. Και, τέλος, γύρω από αυτό το πρόβληµα υπήρχαν 
δυνατότητες να κλειστεί µια συµφωνία ανάµεσα στα µέλη της ΚΝΕ, του ΡΦ, τους ανεξάρτητους, αλλά και ένα 
µέρος των αριστεριστών. (Ορισµένοι «αριστεριστές», κάτω από την πίεση της λογικής των πραγµάτων, γίνονταν 
συνετοί και συνεργάζονταν). Το βράδυ πια της Παρασκευής αρχίζουν να γενικεύονται οι συγκρούσεις. Στο διάστηµα 
αυτό η ΣΕ και όλα τα αρµόδια όργανα δεν κάνουν πια «πολιτική», µα καταπιάνονται µε τα τροµερά πρακτικά 
προβλήµατα που βάζει η επίθεση και τα αποτελέσµατα της. Γίνεται µια ηρωική, πραγµατικά προσπάθεια να µην 
κυριαρχήσει πανικός (και δεν κυριάρχησε), να προστατευθεί ο κόσµος, να εξουδετερώνονται τα ασφυξιογόνα, 
οργανώθηκε το νοσοκοµείο κ.λπ. Από ένα σηµείο και ύστερα, όλοι περιµένουν το «µοιραίο». Μέσα στο Πολυτεχνείο 
υπάρχουν αρκετοί νεκροί, που σκοτώθηκαν έξω. Ρίχτηκαν και µεµονωµένες βολές µέσα στο πλήθος του 
Πολυτεχνείου µε τραυµατίες. Ακολούθησαν µετά οι γνωστές εξελίξεις. Οι εκποµπές του Σταθµού συνεχίστηκαν ως 
τις 5 το πρωί του Σαββάτου 17 Νοέµβρη, συνδυάζοντας την αποκάλυψη του καθεστώτος της τυραννίας και 
αµερικανοκρατίας µε την ενηµέρωση και καθοδήγηση των αγωνιστών. Οι εκποµπές, ιδιαίτερα των δύο τελευταίων 
ωρών, έδωσαν ένα χαρακτήρα ηρωικό στον ξεσηκωµό, πράγµα που µένει σαν στοιχείο έµπνευσης στους παραπέρα 
αγώνες του λαού. Μετά τη σύντοµη αναφορά στα γεγονότα, χρειάζεται κάποια ιδιαίτερη αναφορά σε δύο 
ζητήµατα: για τη δουλειά της δεύτερης ΣΕ και για τα συνθήµατα. Ι. Παρά τις απώλειες που είχαν οι συνεπείς 
δυνάµεις του ΦΚ στη δεύτερη ΣΕ, εξακολουθούν να είναι µεγάλη οµάδα, δεν είχαν όµως την απόλυτη πλειοψηφία. 
Οι αριστεριστές είχαν έντονη παρουσία, παρά το ότι τα οργανωµένα µέλη τους σε αυτή ήταν ελάχιστα. Αυτό γιατί 
συσπείρωναν ορισµένα αυθόρµητα στοιχεία, ανοργάνωτους κ.λπ. µε τη δηµαγωγία. Ο ΡΦ, που ήταν ανύπαρκτος 
στην πρώτη ΣΕ, επωφελήθηκε από τη δική µας αδράνεια και ταλάντευση και αύξησε πολύ τη δύναµη του στη 
δεύτερη ΣΕ. Εµείς διαθέταµε σε αυτή σχετικά έµπειρους από προηγούµενους µαζικούς αγώνες συνδικαλιστές, αλλά 
που δεν κατάφεραν να συντονίσουν τις ενέργειες τους. Γενικά όλη η ΣΕ ετερόκλητη όπως ήταν, χωρίς σχέδιο, 
χωρίς πείρα και τις απαιτούµενες ικανότητες, χωρίς πολιτική καθοδήγηση, βρέθηκε να παίζει ένα ρόλο που 
αντικειµενικά δεν µπορούσε να παίξει. Βρέθηκε να παίζει «καθοδηγητικό ρόλο» όχι µόνο µέσα στο Πολυτεχνείο, 
αλλά και γενικότερα µε τα µέσα που διέθετε, µε τα συνθήµατα της, µε το στοιχείο που είχε να είναι εγκαταστηµένη 
και να «διευθύνει» το χώρο που αποτελούσε τον πόλο συσπείρωσης. Παρά την αντικειµενική αδυναµία της να 
καθοδηγήσει τέτοια γεγονότα, έπαιξε πολύ σοβαρό ρόλο. Έλυσε σοβαρά πρακτικά προβλήµατα. Στο όνοµα της 
βασίστηκε µια εσωτερική πειθαρχία. Εκτόπισε τα αριστερίσπκα συνθήµατα. Οργάνωσε µε πρωτοφανή (για τέτοια 
µεγάλη και όχι προσχεδιασµένη εκδήλωση) τάξη την εσωτερική ζωή του ιδρύµατος. Κρατώντας κάτω από τον 
έλεγχο της τα στρατηγικά σηµεία (ποµπός, µεγάφωνα, είσοδος κ.λπ.) εµπόδισε τους προβοκάτορες να παίξουν 
γενικότερο ρόλο. Η οργάνωση της ΚΝΕ δεν κατανόησε πλήρως τις δυνατότητες που είχε η ΣΕ, ούτε πήρε µέτρα για 
την αξιοποίηση της. Και δυνατότητες τέτοιες είχε αρκετές. Αν δινόταν κατεύθυνση στην οµάδα της Α / Ε που ήταν 
µέσα στη ΣΕ και διατάσσαµε σωστά όλες τις οργανωµένες µας δυνάµεις, θα µπορούσε ίσως να δοθεί άλλη διάσταση 
στα γεγονότα και στην εξέλιξη τους. Η δύναµη της ΣΕ, - που έκανε και δυνατή την εφαρµογή των αποφάσεων της 
- βρισκόταν σε ένα πλατύ δίκτυο έγκυρων συνδικαλιστών (καταξιωµένων όπως τους έλεγαν αργότερα) και µερικών 
στρατευµένων φοιτητών, που στην πλειοψηφία τους ήταν µέλη της Α / Ε και κατά δεύτερο λόγο, του ΡΦ και 
ανεξάρτητοι. Το δίκτυο αυτό έδινε στην ΚΝΕ µεγάλες δυνατότητες, αφού στα βασικά «πόστα» θα ήταν δικοί µας. 
Αυτή η δυνατότητα µας και τη δικτύωση οι αριστεριστές, τροµοκρατηµένοι τότε, τη χαρακτήρισαν «εσωτερικό 
πραξικόπηµα». Αν παίρνονταν - παραλές τις οργανωτικές µας αδυναµίες - ορισµένα βασικά οργανωτικά µέτρα και 
αξιοποιούνταν η ΣΕ και τα µέσα που διέθετε, τότε µπορούσε να δοθεί πιο σωστός προσανατολισµός στην κατάληψη 
και θα ήταν και δυνατή µια πετυχηµένη, συνταγµένη υποχώρηση. Ήταν δυνατό να λειτουργήσει, συνδυασµένα, ένα 
σύστηµα καθοδήγησης στις βασικές εστίες του µαζικού κινήµατος και πρώτα - πρώτα στο Πολυτεχνείο. Αυτό δεν 
βρίσκεται σε αντίθεση µε τέτοιες µορφές εκπροσώπησης των µαζών, όπως η ΣΕ άµεση εκλογή κ.λπ. Αντίθετα, τότε 
ιδίως, το ένα απαιτούσε το άλλο. II. Θα πρέπει όµως να σταθεί κανείς πιο αναλυτικά στο ζήτηµα της πείρας από τα 
συνθήµατα που ρίχτηκαν και το πώς ρίχτηκαν. Έχει κάποια σηµασία και το πώς εξελίχτηκαν χρονικά, γιατί 
καθρέφτιζαν τις διαθέσεις των µαζών, αλλά και τις προσπάθειες της ΣΕ για τον καθορισµό τους µέσα σε ορισµένα 
πλαίσια. Ας θυµηθούµε πως στο µνηµόσυνο του Γ. Παπανδρέου ακούστηκαν τα συνθήµατα: Όχι στις 
χουντοεκλογές. Κάτω η χούντα. Ένας είναι αρχηγός, ο κυρίαρχος λαός. ∆ηµοκρατία κ.ά. Συνέχειά τους είναι τα 
συνθήµατα των γεγονόταν των ηµερών αυτών. Την Τετάρτη το απόγευµα οι φοιτητές που είχαν έρθει από άλλες 
σχολές, ρίχνουν συνθήµατα: Έξω οι Αµερικάνοι. Έξω από το NATO. Κάτω η χούντα κ.ά. ∆ιατυπώθηκε η άποψη ότι 
ίσως το «έξω το NATO» είναι άκαιρο, γιατί αποµόνωσε από τις µάζες (αυταπάτες για το ρόλο του NATO ως προς τη 
χούντα). 

Το βράδυ της Τετάρτης τα συνθήµατα εκφράζουν την εξεγερµένη διάθεση του συγκεντρωµένου γύρω από 
το Πολυτεχνείο λαού, που τα φώναζε αυθόρµητα: Λαέ πεινάς, γιατί τους προσκυνάς. Έξι χρόνια αρκετά, δεν θα 
γίνουν εφτά. ∆εν περνάει ο φασισµός. Συµπαράσταση λαέ. Επανάσταση λαέ. Μαρκεζίνη µασκαρά. ∆ηµοκρατία και 
όχι κοροϊδία. Κάτω η χούντα. Κάτω ο Παπαδόπουλος. Λαέ, λαέ, ή τώρα ή ποτέ. Απόψε πεθαίνει ο φασισµός κ.ά. 
Υπήρχαν δηλαδή και συνθήµατα άκαιρα ή αποπροσανατολιστικά. Έδειχναν όµως µια διαµορφωµένη αντιχουντική 



συνείδηση και διάθεση για κάτι πιο «προχωρηµένο», πιο «επαναστατικό». Από την Πέµπτη τα συνθήµατα 
ελέγχονται καλύτερα από τη ΣΕ: Ελευθερία, ∆ηµοκρατία. Έξω οι Αµερικάνοι. Έξω ο 6ος στόλος. Έξω από το ΝΑΤΩ. 
Εργάτες, αγρότες και φοιτητές. Ψωµί - παιδεία - ελευθερία. Ένας είναι ο αρχηγός, ο κυρίαρχος λαός, Κάτω η 
χούντα. Κάτω ο Παπαδόπουλος. Έτσι εκφραζόταν πιο σωστά το αντιφασιστικό αντιιµπεριαλιστικό περιεχόµενο, Οι 
αριστεριστές (ΑΑΣΠΕ) έριξαν το σύνθηµα «Λαοκρατία», που απαγορεύθηκε από τη ΣΕ. Το βράδυ της Πέµπτης 
ρίχτηκε το σύνθηµα: «Απεργία Γενική», µάλιστα σαν σύνθηµα άµεσης δράσης. Την ευθύνη για την επινόηση του 
έχουν µέλη του ΡΦ και της επιρροής του (δογµατική µεταφορά του µυθοποιηµένου από το ΡΦ συνθήµατος για 
«εθνική απεργία» του Ισπανικού ΚΚ). Αντιπαρατάχθηκε και στην κάπως υπερβολική επιµονή των δικών µας για 
φοιτητικά µόνο αιτήµατα. Πάντως το σύνθηµα αυτό δηµιούργησε συγχύσεις. Στην αρχή µάλιστα έπεσε σαν 
σύνθηµα δράσης, σαν καθοδήγηση για άµεσες ενέργειες. Παρόλο που λίγο αργότερα ανακλλήθηκε σαν τέτοιο κι 
εξηγήθηκε ότι µπαίνει σαν σύνθηµα προοπτικής, εξακολούθησε να επιδρά στις ενέργειες των εργαζοµένων. Κι είναι 
πολλοί, που δεν πήγαν στις δουλειές τους, ή άλλοι, που ακόµα και την Παρασκευή το πρωί, σταµατούσαν τα 
λεωφορεία και κατέβαζαν τον κόσµο. Ευθύνη έχουν και τα στελέχη της Α / Ε, που δεν αντιτάχθηκαν αποφασιστικά, 
ταλαντεύθηκαν και µε την ανοχή τους, το σύνθηµα προωθήθηκε και στον ποµπό, προκαλώντας πολλές συγχίσεις. 
Ας προστεθεί ακόµα ότι και η ΦΑ στις εκποµπές της το ανέφερε, ανάµεσα και σε άλλα συνθήµατα του 
Πολυτεχνείου, χωρίς να κάνει καµία κριτική του, πράγµα που επίσης προκάλεσε σύγχυση. Την Παρασκευή τα 
µεσάνυχτα, όταν άρχισαν να κατεβαίνουν τα τανκς, ρίχτηκαν από το ποµπό τα συνθήµατα: Στρατός, λαός µαζί. Ο 
στρατός µε το λαό. Είναι φανερό πως γενικά, στο σύνολο τους, τα συνθήµατα, από τη στιγµή µάλιστα που 
ελέγχονταν από τη ΣΕ και αποµονώθηκαν τα εξτρεµιστικά (κάτω το κράτος, κάτω το κεφάλαιο, ζήτω η σοσιαλιστική 
επανάσταση κ.λπ.), βοήθαγαν στη συσπείρωση των µαζών κι έκφραζαν, σε µεγάλο βαθµό, τις ρεαλιστικές διαθέσεις 
των µαζών. Μάλιστα, από τον ποµπό του Πολυτεχνείου το µόνο άστοχο σύνθηµα που ακούστηκε ήταν το «γενική 
απεργία». Ορισµένα άλλα εξτρεµιστικά συνθήµατα που ακούστηκαν έξω, προέρχονταν από ποµπό ανεύθυνο, έξω 
από το χώρο του Πολυτεχνείου. Βασικές αδυναµίες είναι: 

α) ∆εν προέκυψαν από µια επεξεργασµένη γραµµή, για εκείνη τη στιγµή, του κόµµατος και της ΚΝΕ. 
Μάλιστα, ο υπερτονισµός των φοιτητικών αιτηµάτων ή ακριβέστερα ο τρόπος που µεταφέρθηκε αυτή η γραµµή, 
προκάλεσε ταλάντευση στα στελέχη της Α / Ε που τα έκανε να µένουν αναποφάσιστα, ανάµεσα στα «φοιτητικά 
αιτήµατα», την «οικουµενική κυβέρνηση» και την «αντιφασιστική - αντιιµπεριαλιστική επανάσταση» (της ΑΑΣΠΕ) 
και δεν τους έδωσε τη δυνατότητα να επιδράσουν πιο ενεργά στη διαµόρφωση και µεθόδευση των συνθηµάτων, 

β) Υπήρξε (από έλλειψη πείρας και την πίεση του ΡΦ και των αριστεριστών) µεγάλη σύγχυση ανάµεσα σε 
συνθήµατα ζύµωσης και δράσης, στο πέρασµα από ένα σύνθηµα σε άλλο, από µια µορφή συνθήµατος σε άλλη 
µορφή του. 

3.2. Ο ρόλος της καθοδήγησης από το Κόµµα και την ΚΝΕ 
Φάνηκε ολοκάθαρα, από όλη την ως τώρα έκθεση της εξέλιξης των γεγονόταν ότι η συµβολή του Κόµµατος 

και της ΚΝΕ ήταν σηµαντική και σε πολλές περιπτώσεις καθοριστική. Την επίδραση του το Κόµµα την εξάσκησε, 
πριν απ' όλα, όπως αναφέρθηκε, µε τη σωστή πολιτική του γραµµή - και γενικά και ειδικά σε σχέση µε τη 
«φιλελευθεροποίηση» - µε τη µεγάλη βοήθεια που έδινε η ΦΑ και πριν και στη διάρκεια των γεγονότων, µε τη 
σχετικά γρήγορη δραστηριοποίηση της ΚΟΑ προς την κατεύθυνση της κινητοποίησης των εργαζοµένων και όλου 
του λαού στις συνοικίες της Αθήνας και γύρω από το Πολυτεχνείο και προπαντός µε την κινητοποίηση όλων των 
δυνάµεων της ΚΝΕ, της Α / Ε και της επιρροής τους, µέσα κι έξω από το Πολυτεχνείο και την ανάληψη, από τα 
στελέχη και τα µελή της ΚΝΕ και της Α / Ε, καθοριστικού και, σε µεγάλο βαθµό, επιτόπου καθοδηγητικού ρόλου 
στα γεγονότα. Ωστόσο, στο συγκεκριµένο τρόπο, που οργανώθηκε η επιτόπου και άµεση καθοδήγηση των 
δυνάµεων µας εκείνες τις ηµέρες, υπήρχαν αντικειµενικές δυσκολίες και παρουσιάστηκαν υποκειµενικές αδυναµίες, 
από τα καθοδηγητικά κέντρα του Κόµµατος και της ΚΝΕ. Πιο συγκεκριµένα: Το Γραφείο του Κλιµακίου δεν 
µπόρεσε, έστω και µετά τον αιφνιδιασµό που δέχτηκε µε την έναρξη τους (όπως λέχτηκε στα προηγούµενα) να 
καθοδηγήσει τα γεγονότα αυτά. Όπως φαίνεται κι από την έκθεση (του ∆εκέµβρη 1973) του Κλιµακίου, την πρώτη 
επαφή ο Γραµµατέας του την είχε µε τον Γραµµατέα της ΚΟΑ την Παρασκευή 16 /11. Το µόνο που, όπως 
γράφεται, καθορίστηκε ήταν: «να ενισχύσουµε µε εκδηλώσεις των εργατών για συµπαράσταση στους κλεισµένους 
φοιτητές». Αυτό το είχε κάνει κιόλας, µε πρωτοβουλία του το Γραφείο της ΚΟΑ από την Τετάρτη. Ο Γραµµατέας 
του Γραφείου του Κλιµακίου δεν πήρε επίσης επαφή µε το σύντροφο του Γραφείου που καθοδηγούσε την ΚΝΕ. Κι 
όπως γράφεται στην έκθεση: «η ηγεσία της συγκεκριµένης εκδήλωσης τελικά ήταν µεν στα χέρια µας, χωρίς τούτο 
να σηµαίνει ότι υπεύθυνα το Γραφείο ή άλλα µέλη του Κλιµακίου κρατούσαν τα νήµατα». 

Ούτε, βέβαια, από τη µεριά του ΠΓ µπορεί να λεχθεί ότι δόθηκε κάποια συγκεκριµένη, εκείνη τη στιγµή, 
καθοδηγητική κατεύθυνση. Με τον τρόπο που ήταν οργανωµένη τότε η δουλειά τους, αυτό ήταν αντικειµενικά 
αδύνατο. ∆εν υπήρξε ανακοίνωση του ΠΓ, αµέσως µε την εκδήλωση των γεγονότων. Η ανακοίνωση του ΠΓ 
εκδόθηκε στις 18.11.1973. Υπήρχε, βέβαια, η ΦΑ. Αλλά άραγε, ως ποιο βαθµό µπορούσε να παρέµβει (µε την 
έννοια καθοδηγητικών κατευθύνσεων) στα γεγονότα; Για να το κάνει έπρεπε να έχει, συγκεκριµένη ενηµέρωση, 
υπεύθυνη από το Γραφείο του Κλιµακίου (και δεν την είχε). Τα µόνα στοιχεία που διέθετε ήταν δηµοσιογραφικές 
(άµεσα, από στελέχη µας στο εσωτερικό) πληροφορίες. Με βάση αυτά, κατάφερε να έχει ικανοποιητική 
ενηµερότητα, αν µάλιστα πάρει κανείς υπόψη του πόσο γρήγορα εξελίσσονταν τα γεγονότα. Με την έννοια αυτή η 



συµβολή της ήταν σηµαντική. Οι κλεισµένοι στο Πολυτεχνείο, οι κοµµουνιστές και οπαδοί µας στην Αθήνα την 
παρακολουθούσν συστηµατικά και η συµβολή της ήταν, αναµφισβήτητα µεγάλη. Κι ωστόσο, θα µπορούσε να πει 
κανείς ότι θα ήταν δυνατό οι εκποµπές αυτές να προσανατόλιζαν περισσότερο. Λόγου χάρη, είναι φανερό ότι δεν 
θα έπρεπε το Πολυτεχνείο να είναι το µοναδικό κέντρο συγκέντρωσης του λαού για την ανάπτυξη των εκδηλώσεων 
του, αλλά έπρεπε, όπως σωστά είχε δώσει η ΚΟΑ κατεύθυνση, οι εκδηλώσεις και συγκεντρώσεις να κατευθυνθούν 
και σε άλλα σηµεία. Η ΦΑ δεν έριξε, βέβαια, σύνθηµα «συγκεντρωθείτε γύρω στο Πολυτεχνείο». Αλλά, 
µεταδίδοντας πληροφοριακά τις συγκεντρώσεις λαού στο Πολυτεχνείο, µπορούσε να δηµιουργήσει την εντύπωση 
ότι υιοθετεί αυτή µόνο τη µορφή (είναι χαρακτηριστικό ότι καθοδηγητικά µέλη έχουν και τώρα την εντύπωση ότι η 
ΦΑ έριξε τέτοιο σύνθηµα, ενώ αυτό δεν είναι σωστό, όπως προκύπτει από το γραφτά κείµενα των εκποµπών της). 
Επίσης: Μετάδοσε ότι οι φοιτητές ρίχνουν το σύνθηµα «γενική απεργία», χωρίς να πάρει καµία κριτική θέση πάνω 
σε αυτό. Το Γραφείο της ΚΟΑ ενήργησε άµεσα και, γενικά, σωστά. Την Πέµπτη το πρωί µέλη του Γραφείου της 
ΚΟΑ συζήτησαν σχετικά µε την εξέλιξη των γεγονότων, αποφάσισαν την ακόµα µεγαλύτερη δραστηριοποίηση των 
οπαδών και µελών του Κόµµατος για ενίσχυση της λαϊκής συµπαράστασης, την ένταση των προσπαθειών για να 
γίνει πιο σηµαντική η παρουσία των δικών µας δυνάµεων µέσα κι έξω στο Πολυτεχνείο, µε προσπάθεια να 
συµβάλουν και στη βελτίωση και στην επικράτηση των σωστών συνθηµάτων. Το Γραφείο της ΚΟΑ σαν κύρια 
κατεύθυνση έδωσε να εκφραστεί η συµπαράσταση όχι τόσο µέσα στο Πολυτεχνείο, όσο έξω από αυτό και κυρίως 
στις συνοικίες µε οργάνωση λαϊκών εκδηλώσεων. Καθοδηγητές του επίσης ήταν και στο χώρο του Πολυτεχνείου, 
χωρίς όµως και να µπορέσουν να δηµιουργήσουν κάποιο κέντρο καθοδήγησης επιτόπου. ∆υστυχώς µε την ΚΝΕ 
Αθήνας το Γραφείο δεν είχε επαφή (έλειπε από την Αθήνα ο Γραµαµτέας ΚΝΕ Αθήνας). Εδώ εκφράστηκε και µια 
γενικότερη οργανωτική αδυναµία, ότι ο Γραµµατέας της ΚΝΕ Αθήνας δεν συµµετείχε νόµιµα στο Γραφείο της ΚΟΑ, 
πράγµα όχι σωστό. Πάντως, η παρέµβαση της ΚΟΑ εκφράστηκε, βασικά, µε την κινητοποίηση - κυρίως µέσω της 
εργατικής Αχτίδας που είχε συγκροτηθεί µόλις µια εβδοµάδα πριν από τα γεγονότα, αλλά και µέσω της αχτίδας των 
ιδιωτικών υπαλλήλων και όλων των συγκοινωνιακών αχτίδων - των εργαζόµενων προς το Πολυτεχνείο. Πολλοί, µαζί 
και καθοδηγητές από τις αχτίδες της ΚΟΑ, κυρίως την εργατική αχτίδα και την αχτίδα οικοδόµων, µπήκαν και µέσα 
στο Πολυτεχνείο. ∆εν µπόρεσαν όµως να έχουν επαφές µε τα στελέχη µας της Σπουδάζουσας και να συντονίζουν 
τη δράση τους. Η κύρια, βέβαια, προσπάθεια άµεσης καθοδήγησης στα γνωστά γεγονότα έγινε από το Γραφείο της 
ΚΣ της ΚΝΕ. Η πληροφόρηση του Γραφείου ΚΣ για τα γεγονότα, έγινε σχεδόν τυχαία, και όχι από την οργάνωση 
της Σπουδάζουσας µπορούσε να επικοινωνήσει µε το Γραφείο, µέσω γιάφκας, αλλά δεν τη χρησιµοποίησε, ενώ την 
πρώτη µέρα ήταν εύκολο. Έτσι η επαφή Γραφείων ΚΣ και Σπουδάζουσας έλειψε, γεγονός που έβαλε αρνητικά τη 
σφραγίδα του στην εξέλιξη των γεγονότων. Το ίδιο αρνητική ήταν και η µη ύπαρξη επαφής µε την κοµµατική 
καθοδήγηση (Κλιµάκιο), αν και υπήρχε δυνατότητα, αφού και ο Γραµµατέας ΚΝΕ και ο σύντροφος από το Γραφείο 
Κλιµακίου ήταν νόµιµοι. Αλλά δεν είχαν ορίσει κανένα σηµείο έκτακτης συνάντησης, εκτός από το σπίτι του 
πρώτου. Την Πέµπτη το πρωί, όµως ο Γραµµατέας ΚΝΕ βρισκόταν έξω από το σπίτι του, έτσι η προσπάθεια του 
συντρόφου έξω από το Κόµµα για επικοινωνία απότυχε. Το απόγευµα δεν επαναλήφθηκε η προσπάθεια του, ενώ 
υπήρχε στο σπίτι και τον περίµενε άνθρωπος. Ούτε όµως ο Γραµµατέας της ΚΝΕ έκανε άλλη προσπάθεια 
επικοινωνίας µε το Κλιµάκιο. Επίσης, επειδή ο Γραµµατέας της ΚΝΕ της Αθήνας που κρατούσε επαφή µε ΚΟΑ, 
έλειπε, όπως ειπώθηκε ήδη, το νήµα ήταν κοµµένο κι από εκεί. 

∆ύο µέλη του Γραφείου της ΚΝΕ, την Πέµπτη το πρωί εξέτασαν τα γεγονότα επιτρόπου, έκαναν τις πρώτες 
εκτιµήσεις και κατέληξαν σε µερικά µέτρα που έπρεπε να παρθούν. Οι εκτιµήσεις τους ήταν οι παρακάτω: Η 
«παθητική» στάση της αστυνοµίας προβληµάτιζε. Η «κατάληψη» απέξω έδινε εντύπωση, τότε ακόµη, εξτρεµισµού. 
Τα αριστερίστικα συνθήµατα επικρατούσαν. Γίνονταν προκλήσεις σε αστυνοµικούς. Οι χειρόγραφες προκηρύξεις 
(τρυκ κ.λπ.), καθώς και οι πολυγραφηµένες, είχαν προωθηµένα και αριστερίστικα συνθήµατα. Ήσαν, οπωσδήποτε, 
πρόχειρα και πολλά αυτοσχέδια. Έτσι, εκτιµήθηκε ότι πρόκειται για µια ανεύθυνη και βιαστική κίνηση µε έντονο το 
αριοτερίστικο, στοιχείο, που ήταν, ως ένα βαθµό, έξω από την γραµµή της οργάνωσης, η οποία εκείνο τον καιρό, 
γενικά ήταν κατά των καταλήψεων και των βιαστικών και απρογραµµάτιστων ανοιχτών εκδηλώσεων. Η θέση αυτή, 
φυσικά, δεν ήταν πολύ καθαρή και επεξεργασµένη. Ήταν φανερό επίσης, πως η αστυνοµία καιροφυλαχτεί, θα 
χτυπήσει σε κατάλληλη ώρα, ενώ τώρα αφήνει τις αναρχοεξτρεµιστικές, εκδηλώσεις για να εκθέσει το ΦΚ. Στο 
κέντρο της Αθήνας, τέλος, υπήρχε µια γενική αναστάτωση. Η εικόνα αυτή ανησύχησε. Παίρνοντας υπόψη την 
κατάσταση της οργάνωσης, οι δύο καθοδηγητές της ΚΝΕ περιορίστηκαν κυρίως στο πώς θα ελεγχθεί η κατάσταση, 
µε σκοπό την απαγκίστρωση. Με βάση αυτό κατάληξαν την Πέµπτη το πρωί: Να εντείνουν τις προσπάθειες για 
επαφή µε τη Σπουδάζουσα. Να στείλει η Σπουδάζουσα δυνάµεις και κυρίως συνδικαλιστές. Να βγάλει ο µηχανισµός 
τρικ µε σωστά συνθήµατα φοιτητικά, αλλά και συνθήµατα κατά της χούντας. Να σβηστούν, να αλλάξουν τα 
λαθεµένα συνθήµατα. Να πάρουν επαφή µε Κλιµάκιο. Προβληµατισµός για δηµιουργία άµεσου, επιτόπου 
καθοδηγητικού κέντρου, µε στόχο την αξιοποίηση αυτών των γεγονότων, δεν υπήρξε. Και το απόγευµα επίσης, που 
τα γεγονότα παίρνουν έκταση, δεν µπαίνει πάλι αυτό το ζήτηµα. Κυριαρχεί η (γενικά σωστή) σκέψη της 
απαγκίστρωσης. Το µεσηµέρι ακούν τον ποµπό που µίλησε για «γενική απεργία» κι άλλα συνθήµατα που και πάλι 
έδειχναν προχειρότητα. Ο µηχανισµός έκδοσης ειδοποιήθηκε. Το απόγευµα έβαλαν το ζήτηµα της προοπτικής και 
κατάληξης. Να ρίξουµε όσες περισσότερες δυνάµεις µπορούµε µέσα κι έξω από το Πολυτεχνείο, µε σκοπό, την 
Παρασκευή προς το απόγευµα, όταν θα έχει µαζευτεί και κόσµος, να µπορέσουµε να σπρώξουµε τα πράγµατα σε 
διαδηλώσεις. Η κατεύθυνση όµως αυτή χαρακτήρισε έτσι γενικά, χωρίς να µπει µε ζήτηµα: µέχρι που θα πάει, τι θα 



γίνει µε την αστυνοµία, τι έκταση µπορεί να πάρει κ.λπ. ∆εν έγινε καµία σκέψη για επιτόπου καθοδήγηση, ούτε 
τότε. Την Παρασκευή το πρωί τελικά εξασφαλίζεται επαφή µε τη Σπουδάζουσα, όχι µε τον υπεύθυνο, αλλά µέλος 
του Γραφείου. Η εικόνα ήταν κάπως διαφορετική εικόνα πανηγυριού, ενθουσιασµού κ.λπ., χωρίς όµως και 
συγκεκριµένη προοπτική. Του εξηγήθηκε η κατεύθυνση που δινόταν και κανονίστηκε απογευµατινή συνάντηση για 
να εξεταστεί τι θα γίνει παραπέρα. Ειδικά, µπήκε το ζήτηµα του συντονισµού µε το Γραφείο Σπουδάζουσας, της 
προώθησης, πιο οργανωµένα, στις επιτροπές δικών µας µελών και του συνδυασµού φοιτητικών και γενικών 
πολιτικών συνθηµάτων. ∆εν µπήκε και δεν εκτιµήθηκε πάλι το πρόβληµα του κέντρου καθοδήγησης, παρότι είχε 
δοθεί στην οργάνωση Αθήνας της ΚΝΕ η κατεύθυνση να κατέβει, κυρίως έξω από το Πολυτεχνείο, κι έµπαινε 
πρόβληµα συντονισµού. Όλα αυτά δείχνουν την έλλειψη µιας πλήρως σωστής κατεύθυνσης για το αντιχουντικό 
περιεχόµενο των αγώνων. Αν και στα γραφτά της ΚΝΕ (λογουχάρη υλικά του «Οδηγητή» στο φύλλο Σεπτέµβρη - 
Οχτώβρη) ακριβώς αυτό το περιεχόµενο δινόταν στο ΦΚ. Αλλά, ωστόσο, επικράτησε η σκέψη πως η στιγµή δεν 
ήταν κατάλληλη. Η αιτία ήταν ότι δεν είχαν οι δύο πρώτοι καθοδηγητές της ΚΝΕ κανονική επαφή και βοήθεια από 
το Κόµµα και δεν µπόρεσαν σωστά να ενηµερωθούν, για να καταλάβουν την κατάσταση, που αντικειµενικά είχε 
δηµιουργηθεί. Σοβαρή έλλειψη ήταν ότι δεν είδαν την ανάγκη ενιαίου καθοδηγητικού κέντρου, που θα 
δηµιουργούνταν επιτόπου. Τέτοιο ενιαίο κέντρο δεν δηµιουργήθηκε ούτε µέσα στο Πολυτεχνείο, παρόλο που 
τελικά θα ήταν δυνατό, ξεπερνώντας πολλές αντικειµενικές δυσκολίες. Η σωστή πρωτοβουλία του υπεύθυνου της 
Σπουδάζουσας να µπει στο Πολυτεχνείο (παρόλο που φαινόταν να παραβιάζει την ως τότε παραδεκτή συνωµοτική 
τάξη) δεν συνοδεύτηκε µε προσπάθεια διαµόρφωσης τέτοιου κέντρου και λήψης επαφής µε Γραφείο ΚΣ ΚΝΕ. 
Ταυτόχρονα, καθοδηγητικό κέντρο έπρεπε να δηµιουργηθεί έξω από το Πολυτεχνείο, από ΚΟΑ και ΚΝΕ, και να 
εξασφαλίζει κανονική επαφή µε το κέντρο µέσα στο Πολυτεχνείο, µε κατάλληλους συνδέσµους, αλλά και µε τεχνικά 
µέσα. 

Εκδηλώσεις, ξεσπάσµατα και ξεσηκώµατα, ή απόπειρες για τέτοια, γίνονται και σε όλη τη χώρα, αλλά σε 
περιορισµένη κλίµακα και µόνο από την Παρασκευή αρχίζουν και γίνονται πιο αισθητά. Αυτά είναι γνωστά, τα 
αναφέρουµε µόνο: Καταλήψεις των Πανεπιστηµιακών κτιρίων γίνονται επίσης στη Θεσσαλονίκη και στην Πάτρα. 
Ξεσήκωµα των αγροτών στα Μέγαρα. Εκδηλώσεις στο Αιγάλεω. Ιδιαίτερα όµως: Όλη σχεδόν η Αθήνα παρουσιάζει 
εικόνα αναταραχής και επικρατεί µεγάλη αγωνιστική έξαρση. Την Παρασκευή η Αθήνα δεν δίνει την εντύπωση 
χουντοκρατούµενης πόλης. Από κάθε παράθυρο και πολύ δυνατά, ακούγονται εκποµπές του Σταθµού 
Πολυτεχνείου, της ΦΑ, άλλων ξένων σταθµών. Όταν ο ποµπός άρχισε να δίνει σωστά επεξεργασµένα συνθήµατα 
και να καλεί σε συµπαράσταση, η ανταπόκριση είναι σταθερή κι ανοδική. Λαός συγκεντρώνεται προς το 
Πολυτεχνείο. Αλλά και στις συνοικίες ο κόσµος βρίσκεται σε αναβρασµό, συγκεντρώνεται κατά οµάδες ή κατεβαίνει 
προς το κέντρο κατά παρέες. Το ίδιο γίνεται και από τον Πειραιά, από την Αττική, ακόµη και από τη Χαλκίδα. Είναι 
γνωστή η πολύπλευρη συµπαράσταση µε τρόφιµα, χρήµατα, φάρµακα, τεχνικό εξοπλισµό κ.λπ. Ιδιαίτερη σηµασία 
έχει η συµµετοχή του λαού σε συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις, στην αρχή γύρω από το Πολυτεχνείο. Την 
Παρασκευή η µαχητικότητα του λαού της Αθήνας ανεβαίνει. ∆ιαδηλώσεις µε πολλές χιλιάδες µεταβαίνουν από τη 
Λεωφόρο Αλεξάνδρας και από την Πατησίων και συγκλίνουν στο Πολυτεχνείο. Το πιο οργανωµένο κοµµάτι είναι 
των οικοδόµων, αλλά συµµετέχουν και ιδιωτικοί υπάλληλοι, εργαζόµενοι και φυσικά πολλοί νέοι και µαθητές, 
συνολικά πολλές χιλιάδες κόσµου. Υπολογίζεται να είναι σε κινητοποίηση γύρω στις 150.000 κόσµος. 

Σε όλο σχεδόν το κέντρο της Αθήνας γίνονται εκδηλώεις, διαδηλώσεις, ενώ από τις 7 1 / 2 περίπου το βράδυ 
της Παρασκευής αρχίζει η έφοδος της αστυνοµίας, µε κύριο στόχο την αποµάκρυνση του κόσµου από το 
Πολυτεχνείο. Οι συµπλοκές πυκνώνουν. Η αστυνοµία εντείνει τις επιθέσεις µε δακρυγόνα, γκλοµπς και σφαίρες. 
Στήνονται οδοφράγµατα για να παρεµποδιστεί η επίθεση της αστυνοµίας. Αυτά όµως εν µέρει, επιδρούν και 
αρνητικά, γιατί το Πολυτεχνείο βρέθηκε σε κλοιό οδοφραγµάτων και αποµονώθηκε από τις άλλες εκδηλώσεις. 
Ιδιαίτερα, µανιασµένη είναι η επίθεση της αστυνοµίας στη µεγάλη διαδήλωση οικοδόµων και εργαζοµένων που 
ξεκινάει από το Πολυτεχνείο, ανεβαίνοντας στο Σύνταγµα. Η αστυνοµία τη χτυπάει λυσσασµένα, φονικά, στη 
∆ηµαρχία, στην Κλαυθµώνος. Αλλά και το ηθικό του λαού δεν κάµπτεται. Οργανώθηκαν µερικές επιθετικές 
ενέργειες των διαδηλωτών που ήταν βασικά απρογραµµάτιστες. Στις 12 τη νύχτα από διάφορα σηµεία µπαίνουν 
στην Αθήνα στρατός και τανκς. Το πρόβληµα της υποχώρησης των δυνάµεων, µπαίνει άµεσα. Και είναι ακόµη 
οξύτερο για τους κλεισµένους µέσα στο Πολυτεχνείο. Η κατεύθυνση είχε δοθεί από το Γραφείο ΚΣ ΚΝΕ, αλλά 
σχέδιο συγκεκριµένο δεν υπήρχε. Εξάλλου, αυτή η σκέψη καλλιεργούνταν πια και µέσα στο Πολυτεχνείο. Η πρώτη 
άποψη που επικρατούσε στη ΣΕ είναι να επιµείνουν στην κατάληψη ως το Σάββατο, που ήταν να εξαγγείλει τις 
δηλώσεις του ο Μαρκεζίνης και κάτω από αυτή την επίδραση, µπορούσαν να εκβιαστούν καλύτερα αποτελέσµατα. 
(Στην ουσία πρόκειται για αρκετά απλοϊκή αντίληψη, όπως το καταλαβαίνει κανείς καλύτερα τώρα). Ωστόσο, από 
την Παρασκευή το µεσηµέρι, που είχε µαθευτεί ότι το βράδυ θα γίνει επίθεση (είχαν πιαστεί τα σήµατα της 
αστυνοµίας), κυριαρχεί η σκέψη να αποκλειστεί το µατοκύλισµα και αναζητούσαν κάποια διέξοδο. Υπήρξε η σκέψη 
µιας µαζικής εξόδου για διαδήλωση, αλλά δεν έγινε δυνατό να πραγµατοποιηθεί. Κι όπως λέχτηκε και προηγούµενα, 
στα ίδια τα µέλη της ΣΕ υπήρξε δισταγµός να προτείνουν την αποχώρηση, αν και είχαν αρχίσει να κατανοούν την 
αναγκαίτητά της. Έτσι οι τελευταίες ώρες είχαν, αναµφισβήτητα, το ηρωικό στοιχείο, αλλά κανένα σχέδιο δεν 
επινοήθηκε, ούτε από τη ΣΕ. Η υποχώρηση έγινε τελικά µπροστά στο µπάσιµο τανκς και στρατού στο Πολυτεχνείο. 
Χωρίς βέβαια, πανικό, αλλά πάντως δεν ήταν συνταγµένη υποχώρηση µε καθορισµένο στόχο. ∆ιαδηλώσεις και 
συγκεντρώσεις συνεχίστηκαν και την ηµέρα του Σαββάτου. Η τακτική των δυνάµεων του εχθρού 



Η τακτική της αστυνοµίας και των άλλων δυνάµεων δίωξης και βίας δεν είναι ενιαία από την αρχή, έχει 
σηµάδια σύγχυσης και αιφνιδιασµού από την έκταση των εκδηλώσεων. 'Εχει γίνει ήδη η καταρχήν διαπίστωση πως 
δεν µπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι η συγκέντρωση και ο εγκλεισµός των φοιτητών στο Πολυτεχνείο πρέπει να 
θεωρηθούν έργο προβοκατόρων. Οπωσήποτε όµως η αντίδραση φροντίζει και να εκµεταλλευθεί τα γεγονότα αυτά 
για να επισπεύσει «αλλαγή φρουράς» στη χούντα, που της χρειαζόταν για πολλούς λόγους. Όπως ήδη αναφέρθηκε 
και πριν από το Πολυτεχνείο υπήρχαν πληροφορίες, που έφερναν τον Ιωαννίδη σε ριζική αντίθεση µε τον 
Παπαδόπουλο, µιλούσαν µάλιστα για τα σχέδια προαξικοπήµατος του Ιωαννίδη κατά του Παπαδόπουλου. Την 
Παρασκευή το πρωί στο Πολυτεχνείο δίνεται η πληροφορία ότι οι Ιωαννίδης και Ρουφογάλης ζητούν από τον 
Παπαδόπουλο να επέµβει στο Πολυτεχνείο, αλλιώς θα επέµβουν αυτοί. Η βίαιη επίθεση θα γινόταν, έτσι ή αλλιώς. 
Η διαφορά είναι ότι ο Ιωαννίδης ήθελε να χρησιµοποιήσει για την κάλυψη και πραγµατοποίηση των δικών του 
σχεδίων. Την Τετάρτη και Πέµπτη η στάση της αστυνοµίας ήταν ανεκτική προς τους έγκλειστους φοιτητές. ∆εν 
τους διαλύει, ενώ είχε τη δυνατότητα.Η στάση αυτή εξηγείται από τη γενικότερη επιµονή στο σχέδιο 
«φιλελευθεροποίησης» και από τη σύγχυση που επικρατεί, τις πρώτες ώρες, στην αντίδραση από την έκταση των 
γεγονότων. Ωστόσο, οι δυνάµεις της αστυνοµίας παρακολουθούσαν άγρυπνα τα γεγονότα, παίρνουν µέτρα για να 
µπορέσουν στην κατάλληλη ώρα, να επιτεθούν βίαια. Έχουν συγκεντρωθεί περίπου 10.000 άνδρες - εκτός από τις 
στρατιωτικές δυνάµεις και τους πράκτορες - προσπαθούν να κρατούν αποµονωµένο το Πολυτεχνείο. Και η 
αντίδραση επεµβαίνει, για την ώρα, στο Πολυτχνείο µε τους πράκτορες, που είναι πολλοί και παντός είδους από 
διάφορες υπηρεσίες. Με την αποµόνωση και τους πράκτορες, ελπίζουν να εκτονώσουν, αποδυναµώσουν και 
διαβάλουν το ΦΚ, ώστε το χτύπηµα του, όταν θα έρθει η ώρα, να είναι ευκολότερο και χωρίς να προκαλέσει 
ευρύτερη αντίδραση στο λαό και στη διεθνή κοινή γνώµη. Αυτό φαίνεται κι από το ότι, ενώ η αστυνοµία ήταν έτσι 
ανεκτική προς τους έγκλειστους φοιτητές, χτυπάει ανελέητα τις απόπειρες εκδηλώσεων του συγκεντρωµένο απέξω 
κόσµου. Την Παρασκευή πια η στάση της αλλάζει. Την εξαναγκάζουν µε αυτό: Το γεγονός ότι η συγκέντρωση των 
εργαζοµένων, παρά τις επιθέσεις της, γίνεται όλο µεγαλύτερη και πιο µαχητική. Και το γεγονός ότι οι έγκλειστοι 
έχουν την ουσία, εξουδετερώσει το έργο των προβοκατόρων, αν και οι προσπάθειες τους δεν σταµατούν εντελώς. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
Γενικές εκτιµήσεις. Συµπεράσµατα και διδάγµατα 

4.1. Κρίση του χουντικού καθεστώτος και άνοδος των αγώνων. 
Στη διάρκεια του 1973 η κρίση του χουντικού καθεστώτος επιταχύνεται και βαθαίνει. Κύριος παράγοντας σ' 

αυτό ήταν η παλλαϊκή αποδοκιµασία, η λαϊκή αντίθεση, αντιπαράθεση και αντίσταση, που όχι µόνο σχετίζονται, 
αλλά και δυναµώνουν. Το λαϊκό κίνηµα ανεβαίνει, παίρνει µεγαλύτερη έκταση και αρχίζει να περνάει σε ανώτερες 
µορφές (απεργίες, µαζικές εκδηλώσεις κ.λπ.) Γίνεται κιόλας, µέσα στο 1973, φανερό πως η λαϊκή αντίσταση κατά 
της δικτατορίας, αν και ακόµη δεν έχει αναπτυχθεί σε τέτοιο βαθµό που να µπορεί να γίνει δύναµη ανατροπής του 
χουντικού καθεστώτος - ούτε, όπως είναι γνωστό, πρόλαβε ως το τέλος να αναπτυχθεί σε τέτοια δύναµη - είναι 
όµως, αναµφισβήτητα, ο καταλύτης των εξελίξεων στη χώρα µας. Οι διεθνείς εξελίξεις, καθώς και οι εσωτερικές 
δυσκολίες και αντιθέσεις του αµερικανονατοϊκού ιµπεριαλισµού και της δικτατορίας, εντείνουν το βάθαιµα της 
κρίσης του χουντικού καθεστώτος. Έτσι: 

α) Η όξυνση των εσωιµπεριαλιστικών αντιθέσεων εκφράζεται στον ελληνικό χώρο και µε αντιθέσεις των 
βασικών ιµπεριαλιστικών κύκλων γύρω από τη µορφή άσκησης της εξουσίας των µονοπωλίων στη χώρα µας, µε 
στόχο πάντοτε την όσο το δυνατό καλύτερη στερέωση της αµερικανονατοϊκής επικυριαρχίας στην Ελλάδα. Η 
ανάπτυξη του κινήµατος διεθνούς συµπαράστασης και αλληλεγγύης, πριν απ' όλα των σοσιαλιστικών χωρών και 
του παγκόσµιου εργατικού κινήµατος, έκανε ακόµη πιο φανερή τη διεθνή αποµόνωση της χούντας και ξεσκέπασε 
την πολιτική των ιµπεριαλιστών στη χώρα µας. Η προώθηση της πολιτικής ειρηνικής συνύπαρξης και ύφεσης στις 
διεθνείς σχέσεις έκανε, αναγκαστικά πιο δύσκολη την εφαρµογή της τυχοδιωκτικής πολιτικής του ιµπεριαλισµού 
στην περιοχή και στη χώρα µας. 

β) Χαρακτηριστικό στοιχείο της ανάπτυξης του λαϊκού κινήµατος µέσα στο 1973 ήταν η µεγάλη άνοδος του 
ΦΚ. Εκείνη τη στιγµή στη χώρα µας, εξαιτίας ειδικών, αντικειµενικών και υποκειµενικών, συνθηκών, το ΦΚ 
αναδείχνεται σε δύναµη κρούσης του λαϊκού κινήµατος. Οι φοιτητικές κινητοποιήσεις της άνοιξης του 73 αποτελούν 
κορυφαία, ως τότε, εκδήλωση αντίστασης, στο αντιχουντικό αγώνα. Η πείρα απ' αυτές παίζει σηµαντικό ρόλο οτην 
ανάπτυξη των αγώνων των φοιτητών. Από την πείρα αυτή θα 'πρεπε θα εξαρθεί ιδιαίτερα η σωστή αξιοποίηση και 
των µικρών, έστω νόµιµων δυνατοτήτων, που παρέχονται µέσα στα πλαίσια του χουντικού καθεστώτος. Στην 
ανάπτυξη του µαζικού αυτού κινήµατος φάνηκε επίσης η ορθότητα της θέσης του Κόµµατος για τις µορφές πάλης 
στις συνθήκες εκείνες. Ότι, δηλαδή, η κύρια προσοχή πρέπει να δοθεί στην ανάπτυξη του µαζικού κινήµατος. 

γ) Η µελέτη όµως της πείρας αυτής - σε σχέση, µε τις µορφές που χρησιµοποιήθηκαν, τον τρόπο που 
καθοδηγήθηκαν, τις αδυναµέις που παρουσιάστηκαν - δεν έγινε συστηµατικά από το Γραφείο Κλιµακίου του ΚΕ του 
ΚΚΕ και το Γραφείο ΚΣτης ΚΝΕ. Και κυρίως, δεν πάρθηκαν τα αναγκαία µέτρα αναδιάταξης των δυνάµεων και 
βελτίωσης του τεχνικού εξοπλισµού και του µηχανισµού συνδέσεων για την καλύτερη αντιµετώπιση παρόµοιων 
εκδηλώσεων στο µέλλον. ∆εν εξασφαλίζεται, ειδικά, στο βαθµό που απαιτούσαν οι αγώνες και η προοπτική 



ανάπτυξης τους, η σωστή αναδιάταξη των οργανωµένων δυνάµεων της ΚΝΕ µέσα σε αυτό. Πρόκειται για αδυναµία 
όχι µόνο οργανωτική, αλλά και πολιτική. Αν και στα πολιτικά ντοκουµέντα του Κόµµατος υπήρχε, γενικά, η 
πρόβλεψη για απότοµα ξεσπάσµατα, ωστόσο η συγκεκριµένη πολιτική και οργανωτική προετοιµασία για την 
πρόβλεψη και αντιµετώπιση απότοµων εξάρσεων του λαϊκού κινήµατος δεν ήταν ικανοποιητική. 

δ) Οι αδυναµίες αυτές εκφράζουν, ασφαλώς και το επίπεδο οργανωτικότητας του λαϊκού κινήµατος γενικά 
και του κοµµουνιστικού κινήµατος ειδικότερα. Οι οργανώσεις του Κόµµατος και της ΚΝΕ µέσα στη διαδικασία της 
ανόδου των λαϊκών αγώνων και στις νέες δυνατότητες που δηµιουργούνται, αναπτύσσονται. Η δουλιά, ωστόσο του 
Κλιµακίου της ΚΕ, παρά τα βήµατα που γίνονται για τη βελτίωση της γενικά και για την καλύτερη οργάνωση του 
τεχνικού µηχανισµού ειδικότερα, καθυστερεί. Η οργανωτική κατάσταση του Κόµµατος και της ΚΝΕ δεν βρίσκεται σε 
επίπεδο αντίστοιχο µε την ανάπτυξη των λαϊκών αγώνων και τις απαιτήσεις του λαϊκού κινήµατος. ∆εν είναι 
ικανοποιητικός ο βαθµός σύνδεσης των οργανώσεων µε το µαζικό κίνηµα και τους φορείς του. 

ε) Η χούντα και οι πάτρωνες της επιχειρούν να αντιµετωπίσουν το βάθαιµα της κρίσης της δικτατορίας, 
παίρνοντας ορισµένα µέτρα «φιλελευθεροποίησης» του καθεστώτος τους. Η τάση αυτή δαφαίνεται ακόµη από το 
1972, αλλά γίνεται χαρακτηριστική από τις αρχές του 1973. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια κινιόταν και το πυροτέχνηµα 
της κατάργησης της µοναρχίας και ανακήρυξης της «δηµοκρατίας» που συνοδεύτηκε και µε κάποια, ελάχιστη 
χαλάρωση των καταπιεστικών µέτρων πάνω στον Τύπο και τις λαϊκές εκδηλώσεις, µε την απόλυση του 
µεγαλύτερου µέρους των πολιτικών κρατουµένων τον Αύγουστο το 1973 και εξελίχθηκε, αµέσως, ύστερα στο 
χουντοµαρκεζινικό πείραµα «ελεύθερων εκλογών». Με εξαίρεση τις γνωστές περιπτώσεις των «γεφυροποιών» και 
«συνοµιλητών» και, ακόµη χειρότερα, την απαράδεκτη οπορτουνιστική γραµµή της ηγεσίας των αναθεωρητών - 
αποστατών, το συντριπτικά µεγαλύτερο µέρος του πολιτικού κόσµου, και κυρίως, το λαϊκό αντιδικτατορικό κίνηµα, 
απορρίπτουν, έτσι ή αλλιώς, τον ελιγµό αυτό. Το λαϊκό κίνηµα, οπλισµένο µε σωστή κατεύθυνση, αξιοποιεί σωστά 
τις νέες δυνατότητες που δηµιουργούνται και περνάει σε νέα φάση ανάπτυξης του. 

4.2. Το αντιχουντικό κίνηµα το φθινόπωρο του 1973. 
Μετά τον Αύγουστο '73, και ιδιαίτερα τον Οχτώβρη - Νοέµβρη '73, βαθαίνει πολύ περισσότερο η κρίση του 

καθεστώτος της χούντας. Το λαϊκό κίνηµα βρίσκεται σε έξαρση, πετυχαίνει εντονότερη ανάπτυξη των µαζικών 
διεκδικητικών αγώνων, καλύτερη σύνδεση των οργανώσεων µε τους µαζικούς φορείς. Αυτό αισθάνεται καθαρότερα 
στο ΦΚ, όπου οι µαζικοί φορείς δραστηριοποιούνται, καθιερώνονται, πετυχαίνουν κάποιο συντονισµό της δράσης 
τους. Πολύ πιο προχωρηµένο, έτοιµο για απότοµα πετάγµατα είναι το ΦΚ. Αυτό δίχνει στα στελέχη του 
ενθουσιασµό, αυταπάρνηση, αλλά και υπερβολική αυτοπεποίθηση στις δικές τους, αποκλειστικά, δυνάµεις, που 
καταντάει, σε τελευταία ανάλυση, να είναι λαθεµένη (τα γεγονότα της Ταϋλάνδης, µε το διαστρεβλωµένο µάλιστα 
τρόπο που φωτίζονται από τον Τύπο, έπαιξαν επίσης κάποιο ρόλο προς την κατεύθυνση αυτή). 

Πιστεύουν έστω και αν δεν το συνειδητοποιούν και το διακηρύσσουν ανοιχτό ότι το ΦΚ µπορεί µόνο του, 
χωρίς το ανέβασµα της πάλης όλου του λαϊκού κινήµατος, να εξαναγκάσει έκτακτες καταστάσεις, που να 
οδηγήσουν ακόµη και στην ανατροπή της δικτατορίας. Το Κόµµα και η ΚΝΕ σωστά προφύλασσαν από την 
αντίληψη αυτή, αλλά και δεν κατάφεραν να την περάσουν σε όλο το ΦΚ. Ούτε τα ίδια τα δικά µας στελέχη τη 
συνειδητοποιούν πλήρως. Το δίδαγµα που βγαίνει από τη διαπίστωση αυτή, είναι πολύ σηµαντικό. 

α) Το φοιτητικό κίνηµα, όπως και το κίνηµα νεολαίας γενικά, πρέπει να καταφέρνει να συντονίζει στο έπαρκο 
τη δράση του µε το υπόλοιπο λαϊκό, το εργατικό πριν απ' όλα, κίνηµα. Κι αυτό όχι µόνο γιατί είναι γνωστή - και 
σωστή - η θέση µας για το ρόλο της εργατικής τάξης, αλλά και γιατί, γενικά, ο αγώνας κάποιου τοµέα, όταν βάζει 
ευρύτερους στόχους, δεν µπορεί να πετύχει, αν δεν συνδεθεί µε τους αγώνες των άλλων τοµέων του κινήµατος. 
Αναµφισβήτητα, πάντως, η κατάσταση είναι ώριµη, αντικειµενικά, για µεγάλα ξεσπάσµατα. Κάτι το καινούργιο 
κυοφορείται. Και παρόλο που ο υποκειµενικός παράγοντας, οργανωτικά κυρίως (αλλά, σε ορισµένο βαθµό, και 
πολιτικά - ιδεολογικά) δεν είναι έτοιµος, ο καθένας ένοιωθε πως τα ξεσπάσµατα δεν έπρεπε να αποκλείονται. 

β) Το χουντοµαρκεζινικό καθεστώς καταλαβαίνει την κατάσταση. Επιχειρεί να την αντιµετωπίσει µε την 
παραπέρα προώθηση του ελιγµού της «φιλελευθεροποίησης», διακηρύσσει ότι προετοιµάζει «εκλογές» και 
προσπαθεί επίµονα να κερδίσει τη συµπαράσταση του πολιτικού κόσµου ή τουλάχιστον την ανοχή του. Η 
προσπάθεια του πέφτει και πάλι στο κενό. Στο σύνολο του σχεδόν ο πολιτικός κόσµος (µε θλιβερή, πάντα, εξαίρεση 
την ηγεσία των αναθεωρητών) απορρίπτει τον ελιγµό. Ιδιαίτερη σηµασία έχει η σωστή και καθαρή θέση του ΚΚΕ, η 
µόνη πλήρης ολοκληρωµένη και χωρίς ταλαντεύσεις θέση, που παίζει σοβαρό ρόλο στην όλη εξέλιξη του λαϊκού 
κινήµατος τότε. Πρόκειται για µια περίπτωση, όπου ακόµη µια φορά και πολύ χαρακτηριστικά, εκδηλώθηκε η 
εξαιρετικά µεγάλη, καθοριστική συµβολή του ΚΚΕ στον όλο αντιχουντικό αγώνα της εφταετίας. Και αναµφισβήτητα 
αποτελεί πολύτιµο πολιτικό κεφάλαιο. Στο φοιτητικό χώρο η χούντα επίσης, επιχειρεί ελιγµό, κάνει µερικές 
υποχωρήσεις, προσπαθώντας να δεσµεύσει το ΦΚ «µε εκλογές» όπως αυτή τις ήθελε, που θα διεξαχθούν µετά τις 
βουλευτικές. (Επιδιώκει να γίνουν οι φοιτητικές µετά της βουλευτικές εκλογές, γιατί έτσι έλπιζε να σταθεροποιήσει 
τη θέση της και να µπορέσει, ύστερα, να ανακόψει τη ριζοσπαστικοποίηση του ΦΚ και να το χτυπήσει ευκολότερα). 
Ούτε όµως το ΦΚ εξαπατήθηκε. Αντίκρουσε τον ελιγµό. Και εδώ τη σωστή κατεύθυνση έδωσαν η ΚΝΕ και Α / Ε 
που καθόρισαν ενεργητική αποχή και ταυτόχρονα αγώνα για κατάχτηση, στην πράξη, άµεσω και ελεύθερων 
εκλογών, σε αντίθεση µε τη στάση του ΡΦ (αναµονή, «να µην απορρίψουµε το νόµο» της χούντας) και τη στάση 
των αριστερίστικων οµάδων (καµιά συζήτηση, ούτε πάλη για άλλες εκλογές στους φοιτητές). Η σωστή γραµµή της 



ΚΝΕ και της Α / Ε επικράτησε κι αυτή έδωσε αγωνιστική προοπτική και συνέχεια στην πάλη των φοιτητών. 
γ) Το Κόµµα είχε σωστά, πολιτικά, εκτιµήσει τον ελιγµό της «φιλελευθεροποίησης» και την εξαγγελία των 

«εκλογών». Στην πολιτική του γραµµή υπήρχε σαφής προοπτική της ανάπτυξης των αγώνων του λαού, της 
κλιµάκωσης τους µέχρι και την ανατροπή της δικτατορίας. Η αντίθετη άποψη, ότι δεν υπήρχε τέτοια προοπτική που 
θα αποτελούσε καθοδηγητική γραµµή για τους αγώνες του λαού µας και θα πρόβλεπε µια κλιµακωµένη 
χρησιµοποίηση των διάφορων µορφών πάλης για την ανατροπή της δικτατορίας, δεν είναι σωστή. Πραγµατικά το 
Κόµµα δεν είχε την προοπτική κλιµάκωσης των αγώνων εκείνη τη στιγµή, ως την ανατροπή της δικτατορίας. Και 
σωστά. Γιατί αυτό δεν ήταν δυνατό να γίνει µόνο µε το ΦΚ, χωρίς την ανάλογη ανάπτυξη αγώνων της εργατικής 
τάξης, που παρόλο ότι είχαν ανέβει δεν ήταν στο επίπεδο εκείνο που θα απαιτούσε µια τέτοια σύγκρουση, αν όχι µε 
εντελώς σίγουρες, τουλάχιστον µε λίγο - πολύ αρκετές πιθανότητες επιτυχίας. Αυτό δεν ήταν δυνατό να γίνει 
επίσης, γιατί το επίπεδο ανάπτυξης της οργάνωσης των δυνάµεων της πρωτοπορίας ήταν σε χαµηλό επίπεδο, κάτω 
από τις διαθέσεις των µαζών (και αυτό ισχύει και για το ΦΚ). Η αντίθετη άποψη, που αναφέρθηκε παραπάνω, 
οφείλεται σε αβανγκαρντιστική υπερτίµηση του ΦΚ είναι µια αντίληψη που και στην πορεία, συνειδητά ή όχι, 
επικράτησε σε στελέχη του ΦΚ και είχε ορισµένες αρνητικές συνέπειες. 

Ωστόσο, η πολιτική µας θέση - γραµµή σε κείνες τις στιγµές, αν και σωστή, δεν ήταν πλήρης και 
ολοκληρωµένη. Η έλλειψη βρισκόταν στο ότι δεν υπήρξε συγκεκριµένη προοπτική και επεξεργασία του τρόπου που 
οι οργανώσεις µας έπρεπε να παρέµβουν σε απότοµα ξεσπάσµατα, του τρόπου που έπρεπε να δράσουν σε τέτοιες 
περιπτώσεις, των στόχων που έπρεπε να βάλουν µπροστά στις µάζες, των µορφών πάλης που έπρεπε να 
προωθούν, στα ντοκουµέντα της ΚΕ υπάρχει γενικά και η προοπτική για απότοµα ξεσπάσµατα, έστω κι αν δεν 
γινόταν συγκεκριµένη και σαφής προβολή της θέσης. Η έλλειψη αυτή ήταν πιο ουσιαστική για την πολιτική που, πιο 
συγκεκριµένα, έπρεπε να χαράξει το Γραφείο Κλιµακίου της ΚΕ. Πάντως, σ' αυτά τα σηµεία πρέπει να εντοπιστεί η 
έλλειψη πολιτικής προτετοιµασίας. Πέρα απ' αυτό, υπήρξε, βέβαια, η σοβαρή έλλειψη οργανωτικής και τεχνικής 
προετοιµασίας, ακόµα και για την παρακολούθηση (πολύ περισσότερο για την καθοδήγηση) τέτοιων καταστάσεων. 
Σ' αυτό συντέλεσε σηµαντικά η σχεδόν ανύπαρκτη, από το Γραφείο Κλιµακίου, µελέτη και επεξεργασία της πείρας 
των αγώνων της άνοιξης του 1973. Στα ίδια πλαίσια, όπως ήταν επόµενο, κινούνται κι οι ελλείψεις της καθοδήγησης 
της ΚΝΕ. Κι εδώ όµως είναι λαθεµένη η κριτική που γίνεται ότι οι θέσεις της στρέφονταν σε αγώνες µόνο για τα 
φοιτητικά αιτήµατα. Αντίθετα, η ΚΝΕ προωθώντας σωστά την προβολή των φοιτητικών αιτηµάτων, - και των 
µερικών και των γενικότερων για τις συνδικαλιστικές και πολιτικές ελευθερίες, - τα συνδύαζε µε την όλη 
αντιχουντική πάλη, τα έντασσε µέσα στα πλαίσια αυτής της πάλης, υπογραµµίζοντας (σωστά) την ανάγκη 
συντονισµού µε ολόκληρο το λαϊκό κίνηµα. Αυτό αποδείχνεται και από τα ντοκουµέντα της ΚΝΕ, που µερικά 
αναφέρθηκαν. Υπάρχει, βέβαια, ένα άλλο ζήτηµα: αν και σε ποιο βαθµό, έγινεν δυνατή η γραµµή της αυτή να 
φτάσει σωστά ως τα στελέχη της ΚΝΕ και της Α / Ε, που µέσα στους φοιτητικούς χώρους τη χειρίζονταν. Υπήρξαν 
εδώ αδυναµίες κι η γραµµή αυτή, ορισµένες φορές, εφαρµόστηκε µονοκόµµατα, - επιµονή για φοιτητικά µόνον 
αιτήµατα και αποκλεισµός γενικότερων συνθηµάτων αντιχουντικής και αντιµπεριαλιστικής πάλης - πράγµα που 
προκάλεσε δυσκολίες. 

δ) Η µορφή αγώνα - κατάληψη - ξεπήδησε στις µέρες του Νοέµβρη «αυθόρµητα». Πρέπει σωστά όµως να 
κατανοηθεί αυτό το «αυθόρµητα». Σα µορφή αγώνα, η κατάληψη είχε χρησιµοποιηθεί και την άνοιξη το '73, - µια 
φορά µε επιτυχία, µια δεύτερη όχι µε πλήρη επιτυχία. Το σύνθηµα για κατάληψη κυκλοφορούσε στους φοιτητές, 
είχε και συγκεκριµένα προβληθεί στις εκδηλώσεις 8 και 9 Νοέµβρη. Και τελικά είχε ωριµάσει µέσα στη συνείδηση 
των φοιτητών. Επίσης, ήταν µέσα στη λογική της ανάπτυξης των αγώνων που προωθούσαν τα στελέχη του ΦΚ και 
πριν απ' όλα οι αριστεριστές, αλλά και τα στελέχη της ΚΝΕ και της Α / Ε. Με αυτή την έννοια, το αυθόρµητο 
στοιχείο περιορίζεται, δεν είναι δηλαδή η κατάληψη απλώς ένα τυχαίο κι έξω από κάθε προοπτική ξέσπασµα. Είναι 
όµως και αυθόρµητο, γιατί: 

1) ∆εν υπήρξε σχέδιο καµιάς οργάνωσης, ούτε των αριστεριστών. 
2) ∆εν υπήρξε καµιά απόφαση για ν' αρχίσει η κατάληψη, απόφαση που να πάρθηκε έστω κι εκείνη τη 

στιγµή. 
Η µορφή αυτή δηλαδή επιβλήθηκε «εκ των πραγµάτων», χωρίς και οι ίδιοι οι φοιτητές έγκαιρα να το 

συνειδητοποιήσουν: Μέσα στο γενικό κλίµα ξεσηκωµού και κάτω από την πίεση συνθηµάτων, που γενικά κι 
αόριστα, πίεζαν για πιο «δυναµικές» µορφές πάλης. Μέσα στο πλαίσιο της ταλάντευσης που έδειξαν στα στελέχη 
της Α / Ε, που επειδή ήσαν απροετοίµαστα να προτείνουν συγκεκριµένες µορφές παραπέρα πάλης, δέχτηκαν, 
«παθητικά», χωρίς να παίρνουν θέση, µια κατάσταση που επιβαλλόταν. Μπορεί να µελετηθεί παραπέρα το ζήτηµα, 
αν τα στελέχη της Α / Ε θα µπορούσαν, - από τη στιγµή που έκγαιρα και σχεδιασµένα υπεράσπιζαν κάποιες άλλες, 
συγκεκριµένες θέσεις (όχι πάντως άρνηση απλή, αλλά θετικές προτάσεις άλλων µορφών πάλης), - να στρέψουν όλο 
το ΦΚ σε κάποια άλλη µορφή αντιµετώπισης. Κάτι τέτοιο, φαίνεται, όχι µόνο δεν πρέπει να αποκλείεται, αλλά 
αντίθετα είναι µάλλον βέβαιο ότι αν η ΚΝΕ ήταν σωστά προετοιµασµένη και τα στελέχη της δούλευαν έγκαιρα, 
σωστά και επιτόπου µέσα στο ΦΚ, µε αυτή την κατεύθυνση, θα ήταν δυνατό ή να µην επιλεγεί καθόλου η µορφή 
της κατάληψης ή, και αν προσωρινά πραγµατοποιούνταν, να στρεφόταν γρήγορα προς άλλες εξελίξεις. Πρόκειται 
για συµπέρασµα που έχει πάντοτε, και σήµερα, αξία. (ΣΗΜ.: Είναι φανερό πως κι εδώ κι όπου αλλού γίνεται λόγος 
για αδυναµίες της καθοδήγησης της ΚΝΕ, αυτές αντανακλούν άµεσα τις ελλείψεις βοήθειας του Κόµµατος στην 
ΚΝΕ). Πάντως, είχε µεγάλη σηµασία ότι από τη στιγµή που επιβλήθηκε η µορφή κατάληψης, τα στελέχη της ΚΝΕ 



καιη Α / Ε έµειναν και προσπάθησαν να αντιδράσουν, όπως νόµιζαν καλύτερα, στις παραπέρα εξελίξεις. Πρόκειται 
για µια θετική πείρα που επίσης πρέπει να αξιοποιηθεί. 

ε) Τα γεγονότα των ηµερών εκείνων (και όχι µόνο η κατάληψη του Πολυτεχνείου) αποτέλεσαν αιφνιδιασµό 
για το Γραφείο του Κλιµακίου. Κι αυτό εξαιτίας της έλλειψης της πολιτικής και οργανωτικής προετοιµασίας που 
αναφέρθηκε προηγούµενα. Κι ακόµα γιατί το Γραφείο Κλιµακίου δεν είχε προβληµατιστεί για το ενδεχόµενο τέτοιων 
εκδηλώσεων. Μια τέτοια έλλειψη προβληµατισµού είναι λάθος, πολύ περισσότερο που υπήρχαν τα γεγονότα της 
άνοιξης του '73, υπήρξε και τώρα ένα κλίµα, που έδειχνε ότι οι µορφές αγώνα, σαν αυτές ή παρόµοιες, δεν έπρεπε 
να αποκλείονται. Και θα πρέπει να υπογραµµιστεί η σηµασία που έχει το να µπορεί η καθοδήγηση, και σε 
οποιεσδήποτε συνθήκες παρανοµίας, να ενηµερώνεται πολύ γρήγορα στις οποιεσδήποτε απότοµες αλλαγές και 
εξελίξεις. Αυτό δεν µπόρεσε να καταφέρει τότε το Γραφείο Κλιµακίου. Ανάλογες αδυναµίες υπήρξαν και στην ΚΝΕ. 
Επίσης: Ήταν σωστή η θέση του Γραφείου κλιµακίου και της ΚΝΕ) για αποφυγή απρογραµµάτιστων ενεργειών, 
αλλά έπρεπε να συνοδεύεται µε θέσεις για αντιµετώπιση των καταστάσεων αυτών, όταν «εκ των πραγµάτων» 
επιβάλλονται. (Η πείρα αυτή είναι όχι µόνο για το µέλλον, αλλά και για σήµερα πολύ σηµαντική). Έτσι το γραφείο 
του Κλιµακίου και το Γραφείο ΚΣ της ΚΝΕ βρέθηκαν, σε µεγάλο βαθµό, απροετοίµαστα µπροστά στα γεγονότα. Το 
Γραφείο του Κλιµακίου της ΚΕ ήταν, βέβαια, τότε απορροφηµένο µε την προσπάθεια ανασυγκρότησης των 
οργανώσεων, το πέρασµα στελεχών στην παρανοµία, την αποστολή στελεχών για το 9ο Συνέδριο και δεν πρόλαβε 
ν' αντιµετωπίσει πλήρως και σωστά όλα τα προβλήµατα. Ωστόσο, αυτές οι δυσκολίες θα µπορούσαν, ίσως, ως ένα 
βαθµό τουλάχιστον, να αντιµετωπιστούν. Ανεξάρτητα, όµως, από τις δυσκολίες αυτές και το αν ήταν δυνατόν, και 
σε ποιο βαθµό, να αντιµετωπιστούν από το Γραφείο Κλιµακίου, είναι φανερό πως οι αδυναµίες κι οι ελλείψεις αυτές 
πρέπει να υπογραµµιστούν, σαν απαραίτητα διδάγµατα για το κίνηµα. 

4.3. Οι µέρες του Πολυτεχνείου 
α) Όπως ξεκίνησε απογραµµάτιστα η κατάληψη, έτσι και συνεχίστηκε. Μια προωθηµένη µορφή αγώνα 

συνδυάστηκε: Με ξεσηκωµό σχετικά περιορισµένων µαζών, βασικά φοιτητών µόνο, και µε οξυµένη, απλώς, τη 
γενική αντιχουντική και αντιµπεριαλιστική διάθεση ευρύτερων µαζών. Με έλλειψη ξεκαθαρισµένων στόχων και 
προοπτικής για την εξέλιξη του αγώνα. Στην πορεία, µε άξονα τη ΣΕ, γίνεται προσπάθεια να επανορθωθούν οι 
ελλείψεις αυτές, πράγµα που πετυχαίνεται ως ένα µόνο βαθµό. Οι ελλείψεις αυτές και η αδυναµία να επανορθωθούν 
γρήγορα οφείλονται στο γενικά χαµηλό επίπεδο ανάπτυξης του λαϊκού κινήµατος, στην έλλειψη της προετοιµασίας 
των συνεπών αντιδικτατορικών δυνάµεων, που αναφέρθηκαν ήδη, καθώς και στην αδυναµία της ΣΕ να µετεξελιχτεί 
σε πραγµατικό κέντρο ολόπλευρης καθοδήγησης του ξεσηκωµού. Στο τελευταίο αποφασιστική στάθηκε η αδυναµία 
συγκρότησης µέσα στο Πολυτεχνείο ενιαίου κέντρου καθοδήγησης και ακόµα περισσότερο, η αδυναµία γενικότερου 
συντονισµού της καθοδηγητικής δουλειάς από το Κόµµα και την ΚΝΕ για όλη την Αθήνα, 

β) Φάνηκε και στα γεγονότα αυτά η µεγάλη σηµασία της σωστής επιλογής και της σωστής προβολής των 
διαφόρων συνθηµάτων. Συνδυασµός των µερικών µε τα γενικά. ∆ιάκριση τους σε συνθήµατα προπαγάνδας, 
ζύµωσης και δράσης. Σωστή µεθόδευση της αλλαγής, στην πορεία του χαρακτήρα ενός συνθήµατος. (Στο κεφάλαιο 
3 δόθηκε αναλυτικά η πείρα από την πορεία χρησιµοποίησης των συνθηµάτων στις µέρες του Πολυτεχνείου). 

γ) Πρέπει να αξιοποιηθεί η πείρα (κυρίως θετική) από την οργάνωση της εσωτερικής ζωής και διεύθυνσης του 
αγώνα µέσα στο Πολυτεχνείο, αλλά και να υπογραµµιστεί η σηµασία που έχει, σε τέτοιες περιπτώσεις, το να 
καταταχτούν τα στελέχη µας (έτσι ή αλλοιώς, αυτά έχουν την ευθύνη απέναντι στο λαϊκό κίνηµα) θέσεις - κλειδιά 
(συντονισµός, τηλεφωνικό κέντρο, ποµπός, πόρτες κ.λπ.), ώστε να µπορούν να ελέγχουν ουσιαστικά τις εξελίξεις. 
Να µπορούν αποτελεσµατικά να εξαρθρώνουν τις προσπάθειες προβοκατόρων και ύποπτων στοιχείων. 

δ) Συντονιστικές επιτροπές ή επιτροπές αγώνα, σε τέτοιες περιπτώσεις, µπορούν και πρέπει ν' αναδειχτούν 
σε ουσιαστικούς µαζικούς φορείς καθοδήγησης των αγώνων. Τα στελέχη µας, που συµµετέχουν σ' αυτές τις 
Επιτροπές, έχουν πρωταρχική υποχρέωση να προσπαθούν να πάρουν επαφή µε την κοµµατική καθοδήγησης και, 
όταν δεν το καταφέρνουν, να επωµίζονται, πρωτόβουλα και µε θάρρος (δουλεύοντας συλλογικά), την ευθύνη της 
καθοδήγησης των επιτροπών αυτών. 

ε) Ο κλειστός χώρος προσφέρεται, ίσως (σε κατάλληλη στιγµή του κινήµατος) σαν εστία αγώνα για λύση 
περιορισµένων, τοπικών προβληµάτων. Για γενικότερες εκδηλώσεις µπορεί να παίξει το ρόλο πόλου συσπείρωσης, 
αλλά όχι καθοδήγησης των ευρύτερων µαζών. Και οπωσδήποτε, σε τέτοιες περιπτώσεις, ακόµα πιο ευνοϊκό είναι να 
µπορεί κανείς να δηµιουργεί περισσότερες εστίες ξεσηκωµού. Έτσι ή αλλιώς πρέπει να δράσει, µε το µέγιστο της 
ενέργειας του, το κοµµατικό - Κνίτικο κέντρο καθοδήγησης. Την ευθύνη αυτή έχει το αρµόδιο όργανο. Όταν για 
οπιουσδήποτε λόγους, αυτό δεν γίνει άµεσα δυνατό, πρέπει τα στελέχη του Κόµµατος ή της ΚΝΕ να πάρουν την 
πρωτοβουλία και να συγκροτήσουν προσωρινά καθοδηγητικό κέντρο, που να προσπαθήσει να πάρει επαφή µε την 
καθοδήγηση, αλλά και να επωµιστεί άµεσα, πρακτικά την ευθύνη της καθοδήγησης του κινήµατος. 

στ) Η λειψή προετοιµασία του Γραφείου κλιµακίου και του γραφείου ΚΣ της ΚΝΕ αναφέρθηκε προηγούµενα. 
Προστίθεται ο πλήρης αιφνιδιασµός του από το ξέσπασµα. Και η αδυναµία του γρήγορα θα συνέλθει από τον 
αιφνιδιασµό και θα καθοδηγήσει τα γεγονότα. Και στο επίπεδο που τότε βρισκόµαστε, ήταν ως ένα βαθµό, δυνατό 
να γίνει αυτό. ∆εν υπήρξε απόφαση δηµιουργίας καθοδηγητικού κέντρου, τοποθετηµένου µάλιστα κοντά στα 
γεγονότα. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει, αλλάζοντας τη συνηθισµένη συνωµοτική τάξη, να διατίθενται 
καθοδηγητικά στελέχη για να αναλαµβαίνουν αυτή την ευθύνη. Να εξασφαλίζεται µε τον καλύτερο τρόπο η πλήρης 



συνδεσµολογία των διαφόρων κρίκων µε συνδέσµους, και µε τον ανάλογο τεχνικό εξοπλισµό επικοινωνίας. Και 
φυσικά, ο τεχνικός αυτός µηχανισµός πρέπει από τα πριν να είναι εξασφαλισµένος. Η αξιοποίηση δυνατοτήτων, 
όπως της ΦΑ, να γίνεται ολόπλευρα και µε τη µετάδοση κειµένων που έχουν καθοδηγητικό χαρακτήρα. 

Αλλά και τα πληροφοριακά κείµενα να είναι έτσι ελεγµένα, ώστε να µη δηµιουργούν συγχίσεις ως προς τη 
γραµµή µας. Αυτό ισχύει και για τις σηµερινές συνθήκες, - στα δηµοσιεύµατα, λόγου χάρη, του «Ριζοσπάστη». 

ζ) Ν' αξιοποιηθεί η πείρα από τις µορφές και τους τρόπους της διαφώτισης όπως: Τα συνθήµατα πάνω σε 
αυτοκίνητα. Προκηρύξεις και τρυκ που έρχονται µέσα σε αυτοκίνητα. Κόλληµα πάνω σ' αυτά πρόχειρων πλακάτ µε 
συνθήµατα ή σκίτσα. Μικροφωνικές εγκαταστάσεις. ∆ηµοσιεύµατα στον Τύπο (µπορούσε κι απέξω η καθοδήγηση 
του Κόµµατος και της ΚΝΕ να διοχετεύσει τέτοια στον Τύπο). Τρυκ, προκηρύξεις. Ξένοι σταθµοί. Και πάνω απ' όλα, 
ο ποµπός, - µια πείρα που ολόπλευρα πρέπει να µελετηθεί και να εξασφαλιστούν από τώρα τα αναγκαία µέσα για 
την αξιοποίηση της. 

η) Η υποχώρηση δεν έγινε δυνατό να είναι συνταγµένη. Αποτελεί όµως αυτό βασικό πρόβληµα σε τέτοιες 
µάζες. Αν η καθοδήγηση έγκαιρα καταπιανόταν µε το πρόβληµα αυτό, πιθανόν θα µπορούσε κατάλληλα να 
προετοιµάσει µια τέτοια υποχώρηση (πριν από την τελική έφοδο των τανκς) που θα εξελισσόταν σε µαζικές 
διαδηλώσεις και άλλες εκδηλώσεις σε όλη την Αθήνα, µεταφέροντας και διατηρώντας το πνεύµα της αγωνιστικής 
έξαρσης. Είναι αυτό βασικό στοιχείο της διεύθυνσης µιας µάχης, όταν δεν µπορεί άµεσα να οδηγηθεί σε νικηφόρα 
έκβαση. 

4.4. Γενικά συµπεράσµατα 
α) Τα γεγονότα του Νοέµβρη 73 δεν πρέπει να κριθούν σαν ένα ξαφνικό ξεκοµµένο περιστατικό. Πολύ 

περισσότερο, ούτε γενικά οι αγώνες αυτοί, ούτε οι ειδικές µορφές που πήραν, δεν µπορεί ν' αποδοθούν σε κάποιο 
«σχέδιο» αριστεριστών ή προβοκατόρων, ούτε γενικά, στο αυθόρµητο, όσο κι αν κάποια ειδική µορφή (λόγου 
χάρη, η κατάληψη του Πολυτεχνείου) παρουσίασε στην αρχή το στοιχείο του αυθόρµητου. Πέρα απ' όσα 
ειπώθηκαν προηγούµενα, πρέπει να προστεθεί πως οι αγώνες αυτοί έχουν τις ρίζες τους πολύ βαθιά. Ξεκινάνε από 
τα µεγάλα κοινωνικά προβλήµατα και την κατάσταση, οικονοµική και πολιτική, που είχε διαµορφωθεί από πολιά στη 
χώρα µας, και βέβαια, άµεσα από την όξυνση των προβληµάτων και της κατάστασης που έφερε η εφτάχρονη 
χουντική τυραννία. Συνδέονται άµεσα µε τις πολύχρονες παραδόσεις αγώνων, αντιφασιστικής, αντιµπεριαλιστικής 
πάλης του λαού, µε την καθολική του αντίθεση και τη συνεχή ανάπτυξη των αγώνων του σε όλη τη διάρκεια της 
δικτατορίας. Πιο συγκεκριµένα, το ξέσπασµα των γεγονότων του Νοέµβρη '73 ήρθε σαν αποτέλεσµα: Των 
αντικειµενικών συνθηκών που είχαν δηµιουργηθεί στη διάρκεια, και ιδιαίτερα στο τέλος του 1973, - και εσωτερικά 
στη χώρα µας και διεθνώς. Της ανάπτυξης που είχε σηµειώσει τότε η αντιχουντική διάθεση και αντίθεση όλου του 
λαού, της ανόδου που είχε πραγµατοποιήσει όλο το λαϊκό κίνηµα, κι ιδιαίτερα (για ειδικούς λόγους) το φοιτητικό 
κίνηµα. Της βελτίωσης που είχε σηµειωθεί στις οργανωµένες δυνάµεις του Κόµµατος και της ΚΝΕ. Σωστά 
αξιοποιήθηκαν οι ειδικές αντικειµενικές συνθήκες, που αναφέρθηκαν (όξυνση της κρίσης του χουντικού καθεστώτος 
και των εσωτερικών του αντιθέσεων, όξυνση των εσωιµπεριαλιστικών αντιθέσεων, προώθηση της πολιτικής 
ειρηνικής συνύπαρξης και ύφεσης στις διεθνείς τάσεις, ανάπτυξης της διεθνούς αλληλεγγύης και συµπαράστασης 
στον αγώνα του λαού µας κ.λπ.). Αυτές πίεζαν προς την κατεύθυνση κάποιας αλλαγής στη χώρα µας, την οποία, 
βέβαια, ο ιµπεριαλισµός και οι ντόπιοι πράκτορες του προσπαθούσαν να την πραγµατοποιήσουν όσο το δυνατό πιο 
ανώδυνα, να την κάνουν όσο πιο δυνατό λιγότερο ουσιαστική. Στην κατεύθυνση αυτή προσπάθησαν να 
εφαρµόσουν το πείραµα τη «φιλελευθεροποίησης» και «πολιτικοποίησης» του χουντικού καθεστώτος. Σ' αυτές τις 
συνθήκες δηµιουργούνταν πιο ευνοϊκές συνθήκες για την εκδήλωση της λαϊκής αντίθεσης και της ανάπτυξης της 
λαϊκής πάλης µε κατεύθυνση την ανατροπή της δικτατορίας. Η συσσωρευµένη πείρα αγώνα, η συνεχής, έστω 
παθητική ή µε όχι έκδηλα ενεργητικές µορφές πάλης του λαού σ' αυτό το διάστηµα της δικτατορίας, έδωσαν τη 
βάση, τη συσσωρευµένη «ποσότητα» από την οποία ξέσπασε η νέα «ποιότητα» αγώνων. Το πείραµα της 
«φιλελευθεροποίησης» δεν εξεπάτησε το λαό, δεν αποπροσανατόλισε, στο σύνολο σχεδόν, τον πολιτικό κόσµο. 
Περισσότερο και παν' απ' όλα, η τιµή για µια πλήρως σωστή και αταλάντευτη στάση, που ξεσκέπασε την απάτη του 
χουντοµαρκιζινικού πειράµατος, ανήκει στο ΚΚΕ. Η γραµµή αυτή διάλυσε τις οποιεσδήποτε αυταπάτες και 
συγχύσεις, προσανατόλισε σωστά το λαϊκό κίνηµα όχι στην αποδοχή της «φιλελευθεροποίησης», αλλά στην 
αξιοποίηση των πρόσθετων δυνατοτήτων που δηµιουργούνταν για το δυνάµωµα των οργανωµένων φορέων της 
αντιδικτατορικής πάλης και πριν απ' όλα των οργανώσεων του Κόµµατος και της ΚΝΕ, για την ανάπτυξη της λαϊκής 
πάλης µέχρι την ανατροπή της δικτατορίας. Γέννηµα αυτών των συνθηκών και της σωστής κατεύθυνσης στο λαϊκό 
κίνηµα είναι η κορυφαία έξαρση των αγώνων το Νοέµβρη 1973. 

β) Ο ρόλος του Κόµµατος (όπως και της ΚΝΕ επίσης) ήταν εξαρετικά σηµαντικός. Το ΚΚΕ, σε όλη τη διάρκεια 
της εφταετίας, είχε την πιο συνεπή αντιχουντική γραµµή και την πιο σωστή τακτική πάλης. Έτσι, η επιρροή του 
στην ανάπτυξη του λαι2κού αντιδικτατορικού αγώνα ήταν η συµβολή του, µε την αποφασιστική συνεπή στάση του 
απέναντι στο χουντοµαρκεζινικό πείραµα, στάση που επηρέασε καθοριστικά και τις θέσεις των άλλων 
αντιχουντικών δυνάµεων και του λαϊκού κινήµατος γενικότερα. Αντικειµενικά, στις συνθήκες εκείνες, η στάση αυτή 
του Κόµµατος, έπαιξε καθοδηγητικό ρόλο στο αντιδικτατορικό κίνηµα. Πέρα απ' αυτό, η δηµιουργία, από το 1968 
της ΚΝΕ και η βοήθεια που της έδωσε το ΚΚΕ για ν' αναπτυχθεί σηµαντικά και να µπορέσει να παίξει σοβαρό ρόλο 
στο ΦΚ και σε όλο το κίνηµα νεολαίας, να σταθεί στις πρώτες γραµµές της πάλης στις µέρες του Νοέµβρη, ήταν, 



αναµφισβήτητα, µεγάλη συµβολή στον αγώνα κατά της χούντας. Στην ανάπτυξη των φοιτητικών αγώνων η 
αποφασιστική παρεµβολή της ΚΝΕ ήταν ο ουσιαστικός παράγοντας. Γενικότερα, κάτω από την καθοδήγηση της 
ΚΝΕ, αναπτυσσόταν όλη την εφταετία το πιο οργανωµένο κίνηµα νεολαίας κατά της δικτατορίας. Ανεξάρτητα από 
τις αδυναµίες και τον µη ικανοποιητικό βαθµό ανάπτυξης τους. οι οργανώσεις του Κόµµατος, ήσαν, σχετικά µε το 
υπόλοιπο κίνηµα, οι πιο σηµαντικές οργανωµένες αντιδικτατορικές δυνάµεις, στήριγµα όλο του αντιχουντικού 
αγώνα. Ιδιαίτερα πρέπει να υπογραµµατιστεί επίσης ο πολύ σοβαρός ρόλος που έπαιξε η ΦΑ σε όλο τον 
αντιδικτατορικό αγώνα, καθώς και στις µέρες του Νοέµβρη. Στις συνθήκες εκείνες η ΦΑ έπαιξε πραγµατικά το ρόλο 
του µαζικού προπαγανδιστή και οργανωτή των λαϊκών αγώνων και βοήθησε στην ανάπτυξη ξεχωριστών αγώνων 
και κινητοποιήσεων σε διάφορους τοµείς. Η υπογράµµιση του ρόλου του Κόµµατος (όπως και της ΚΝΕ) µε κανένα 
τρόπο δεν σηµαίνει υποτίµηση των βασικών αδυναµιών, που - αντικειµενικά, κυρίως - υπήρχαν, είτε που 
παρουσιάστηκαν από υποκειµενικές ελλείψεις των οργανώσεων του και της καθοδήγησης του. Και οι αδυναµίες που 
σηµειώθηκαν στην πορεία του πενθήµερου της έξαρσης των αγώνων και που δεν επιτρέψαν µια καλύτερη έκβαση 
των αγώνων αυτών, οφείλονται ακριβώς στο χαµηλό βαθµό οργάνωσης των δυνάµεων µας, στις ελλείψεις της 
οργανωτικής και τεχνικής προετοιµασίας. Επειδή αναφέρθηκαν και προηγούµενα, εδώ σηµειώνουµε επιγραµµατικά, 
ότι αυτές κυρίως εκφράστηκαν: Στη λειψή ενηµέρωση πάνω στα γεγονότα και στην όχι ικανοποιητική 
παρακολούθηση και καθοδήγηση τους. 

Στην έλλειψη της κατάλληλης συνδεσµολογίας, µε ανθρώπους και τεχνικά µέσα. Στην αδυναµία δηµιουργίας 
του κατάλληλου, επιτόπου, καθοδηγητικού κέντρου, µε άµεση και έγκαιρη αλλαγή των µεθόδων καθοδήγησης που 
είχε επιβάλει η «συνηθισµένη» συνωµοτική τάξη. 

Εκείνο πάντως που, αναµφισβήτητα, προκύπτει σαν βασικό δίδαγµα, και από την πείρα των αγώνων του 
Νοέµβρη '93, είναι η µεγάλη σηµασία που έχει η καλή οργάνωση των συνεπών επαναστατικών δυνάµεων, των 
δυνάµεων του Κόµµατος ιδιαίτερα (καθώς και της ΚΝΕ). Σ' αυτό βρίσκεται ένας πολύ σοβαρός, καθοριστικής 
σηµασίας, παράγοντας για κάθε επιτυχία. 

γ) Το φοιτητικό κίνηµα στους αγώνες του Νοέµβρη '73 έπαιξε το ρόλο δύναµης κρούσης του λαϊκού 
κινήµατος. Οι φοιτητές βρέθηκαν, εκείνη τη στιγµή, στις πρώτες γραµµές του λαϊκού ξεσηκωµού. Το συµπέρασµα 
αυτό δεν έρχεται σε καµιά αντίφαση µε τη γενική θέση για το ρόλο της εργατικής τάξης, σαν πρωτοπορίας του 
λαι2κού κινήµατος. Αντίθετα µάλιστα. Και οι αγώνες αυτοί επιβεβαιώνουν, από µιαν άλλη πλευρά, τη θέση αυτή. Ο 
ειδικός ρόλος που έπαιξαν οι φοιτητές στην περίοδο εκείνη βρίσκει τη σωστή του τοποθέτηση στα παρακάτω: 

1) Έχει και άλλοτε αποδειχθεί (από τη διεθνή και ελληνική πείρα) πως σε ειδικές περιπτώσεις, σε στιγµές που 
προωθούνται για λύση πανδηµοκρατικά προβλήµατα, αιτήµατα εθνικής ανεξαρτησίας κ.λπ., και ταυτόχρονα το 
οργανωµένο εργατικό κίνηµα, για οποιουσδήποτε λόγους, βρίσκεται σε αδύνατο σηµείο ανάπτυξης, που το επίπεδο 
οργάνωσης του Κόµµατος και των οργανώσεων του είναι πολύ χαµηλό, είναι δυνατό το ΦΚ να παίξει, για µια 
ορισµένη περίοδο, το ρόλο δύναµης κρούσης του λαϊκού κινήµατος, να προωθηθεί στις πρώτες γραµµές της 
λαι2κής πάλης. Αυτή ήταν γενικά η περίπτωση στη χώρα µας, στην περίοδο της δικτατορίας, µαζί και µε µερικούς 
ακόµα παράγοντες που υπάρχουν πάντοτε στο ΦΚ (συγκέντρωση σε ένα χώρο µεγάλων δυνάµεων, δυνατότητες 
επαφής και οργάνωσης πλατιών κινήσεων, γενική έφεση προς µια ελεύθερη, δηµοκρατική λειτουργία), είτε άλλους 
ειδικούς παράγοντες που εµφανίστηκαν τότε, όπως µια προσπάθεια της χούντας να κάνει ειδική «πολιτική» προς 
τους φοιτητές, νοµίζοντας πως έτσι θα τους προσεταιριστεί. Όλα αυτά συµβάλαν τότε στην άνοδο του ΦΚ. 

2) Και στις περιπτώσεις αυτές το ΦΚ δεν µπορεί να φτάσει σε ανώτατες εξάρσεις, χωρίς µια κάποια ανάπτυξη 
του όλου λαϊκού κινήµατος, και πριν απ' όλα, των αγώνων της εργατικής τάξης. Η έξαρση του ΦΚ το Νοέµβρη '73 
δεν στηρίχτηκε, βέβαια σε µια από τα πριν ανάπτυξη των αγώνων της εργατικής τάξης. Είναι λάθος όµως να 
υποστηριχτεί πως η έξαρση αυτή ήταν µόνο φυσική συνέπεια της συνεχούς ανάπτυξης των φοιτητικών αγώνων 
στη διάρκεια του 1972-1973. Χωρίς την ανάπτυξη που είχαν γενικότερα οι λαϊκοί αγώνες, και ειδικά οι αγώνες της 
εργατικής τάξης, το 1973 (όταν, πραγµατικά, οι αγώνες αυτοί είχαν αρχίσει να προωθούνται στο προσκήνιο της 
αντιχουντικής πάλης), θα ήταν αδύνατο και το ΦΚ να φτάσει σε τέτοιο σηµείο έξαρσης του. 'Αλλωστε, είναι φανερό 
πως καθοριστικό για την ανάπτυξη του ΦΚ ήταν η δηµιουργία και δράση της ΚΝΕ, η οργανωµένη παρεµβολή της σε 
αυτό. Αλλά και η ανάπτυξη της ΚΝΕ σηµαίνει, πριν και πάν' από όλα, την αποφασιστική παρεµβολή στο λαϊκό 
κίνηµα του ΚΚΕ, δηλαδή του συνεπούς, οργανωµένου πρωτοπόρου τµήµατος της εργατικής τάξης. 

3) To κόµµα και η ΚΝΕ γενικά σωστά προφύλαξαν το ΦΚ από τη λαθεµένη τάση και αντίληψη της 
«πρωτοπορίας» του. Παρουσιάστηκαν, ωστόσο, αδυναµίες στη συστηµατική αντιµετώπιση της τάσης, αυτής, στην 
ανάπτυξη µιας συνεχούς κι επίµονης ιδεολογικής και πολιτικής δουλειάς γύρω από την αντίληψη αυτή. Αυτό 
εκφράστηκε, ειδικά στην ΚΝΕ, και µε την οργανωτική καθυστέρηση της στην ανάπτυξη των οργανωµένων 
δυνάµεων και της επιρροής της µέσα στην εργατική νεολαία. Αυτό φάνηκε και στην περίοδο εκείνη, αλλά και 
κατοπινά, αµέσως µετά την αλλαγή, φαίνεται ακόµα και σήµερα, σε µικρό βαθµό, στην πράξη, έστω κι αν 
θεωρητικά, σωστά αντιµετωπίστηκε και αντιµετωπίζεται το ζήτηµα αυτό. 

4) Γενικά είναι ολοφάνερο ότι και η εξέλιξη των αγώνων του Νοέµβρη 73 αποδεικνύει πως οι αδυναµίες που 
παρουσιάστηκαν, και κυρίως η αδυναµία να οδηγηθεί ο ξεσηκωµός αυτός στον πιο σωστό δρόµο και να έχει τα 
µεγαλύτερα δυνατά αποτελέσµατα, οφείλονται ακριβώς στο ότι η εργατική τάξη και το οργανωµένο, πρωτοπόρο 
κοµµάτι της δεν ήταν έτοιµα να παίξουν το ρόλο που ιστορικά τους ανήκει. Το δίδαγµα που βγαίνει από αυτά για 
τους φοιτητές, τη νεολαία, την ΚΝΕ, για όλο το λαϊκό κίνηµα και το Κόµµα µας είναι φανερό, όπως φανερή είναι και 



η µεγάλη του σηµασία. Χρειάζεται να επιµείνουµε περισσότερο στο δίδαγµα αυτό ειδικά µέσα στη νεολαία και τους 
φοιτητές, και σήµερα. 

δ) Από την έκθεση που έγινε και από τα προηγούµενα συµπεράσµατα, προκύπτει καθαρά η µεγάλη σηµασία 
που έχει ο σωστός καθορισµός της πολιτικής κατεύθυνσης, σε κάθε στιγµή, για το λαϊκό κίνηµα. Η άνοδος των 
αγώνων το '73 και ειδικά ή έξαρση τους το Νοέµβρη, στηρίχθηκαν, πριν από όλα, στη σωστή πολιτική κατεύθυνση 
που έδινε το ΚΚΕ (κι εποµένως η ΚΝΕ στο κίνηµα νεολαίας) σε όλη τη διάρκεια της δικτατορίας, καθώς και στη 
διάρκεια του '73 - ειδικότερα στην περίπτωση του χουντοµαρκεζινικού πειράµατος. Ιδιαίτερα, πρέπει να σηµειωθεί 
η µεγάλη σηµασία που είχε (και έχει και σήµερα) η θέση του Κόµµατος, που κάθε φορά µε ιδιαίτερη έµφαση, 
υπογραµµιζόταν: Η πάλη για τις άµεσες οικονοµικές και πολιτικές διεκδικήσεις των εργαζοµένων, για τις 
συνδικαλιστικές και δηµοκρατικές ελευθερίες µπορεί να αποτελέσει την αφετηρία, τον άξονα για µεγάλους µαζικούς 
αγώνες, που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη ισχυρού αντιδικτατορικού κινήµατος, στην ανατροπή της δικτατορίας, 
υπογράµµιζε πως η άνοδος του αντιδικτατορικού αγώνα δεν θα προκύψει από τις σκόρπιες, µεµονωµένες ενέργειες 
εκρήξεων αυτοσχέδιων βοµβών - όσο προσωπικό ηρωισµό κι αν έδειχναν σε αυτές οι ξεκοµµένοι αγωνιστές - αλλά 
από την ανάπτυξη ενός γερού µαζικού κινήµατος. Στην ανάπτυξη των αγώνων αυτών και ειδικά στην άνοδο του 
ΦΚ, φάνηκε πολύ καθαρά η σηµασία που έχει η γενική κοµµατική θέση για την αξιοποίηση, µέσα στις οποιεσδήποτε 
και τις πιο σκληρές συνθήκες παρανοµίας των νόµιµων δυνατοτήτων που, σε µικρότερο ή µεγαλύτερο βαθµό, 
πάντοτε µπορεί το κίνηµα να βρει. Αν το ΦΚ δεν αξιοποιούσε από τις αρχές του 72 - τις δυνατότητες αυτές - ακόµα 
και µε τις προσφυγές στο Συµβούλιο Επικρατείας για τα διορισµένα διοικητικά συµβούλια - αν δεν εκµεταλλευόταν 
σωστά την κάποια «ευαισθησία», που, για γνωστούς λόγους, έδειχνε η χούντα προς το ΦΚ, δεν θα είχε καταφέρει 
να πετύχει αυτά που πέτυχε. 

Υπογραµµίζοντας την πρωταρχική σηµασία που είχε τότε - και έχει πάντοτε - ο σωστός καθορισµός της 
γενικής πολιτικής κατεύθυνσης, πρέπει να σηµειώσουµε ακόµα πως αυτό δεν αρκεί. Χρειάζεται, παραπέρα, να 
γίνεται συνεχής παρακολούθηση των καθηµερινών εξελίξεων, να υπάρχει πλήρης και έγκαιρη ενηµέρωση γι' αυτές 
και για τις διαθέσεις των µαζών, να γίνεται η συγκεκριµένη επεξεργασία της πολιτικής γραµµής για τις πιθανές 
εξελίξεις, για τις µορφές αγώνα που θα πρέπει να χρησιµοποιηθούν, να εξασφαλίζεται η προετοιµασία των µαζών 
για τις µορφές αυτές. Γενικά, δεν πρέπει να αποκλείεται καµία µορφή αγώνα, ούτε, βέβαια, η κατάληψη κτιρίων, 
αλλά θα πρέπει πάντοτε να επιλέγονται οι πιο κατάλληλες για το δοσµένο επίπεδο ανάπτυξης του κινήµατος. Και 
πρέπει να υπάρχει, παραπέρα, η ανάλογη προετοιµασία για την αντιµετώπιση πιθανών απρόβλεπτων ή 
απρογραµµάτιστων ενεργειών. Και όχι µόνο µε την άρνηση και καταγγελία των µορφών αυτών, αλλά και µε την 
προετοιµασία της πιο κατάλληλης παρεµβολής µας, από τη στιγµή που αυτές αυθόρµητα, ή «εκ των πραγµάτων», 
επιβάλλονται. Με την έννοια αυτή, η αρνητική πείρα από την έλλειψη της τέτοιας συγκεκριµένης πολιτικής 
προετοιµασίας της καθοδήγησης του Κόµµατος (Γραφείο Κλιµακίου) και της ΚΝΕ, που έχουµε από τα γεγονότα του 
Νοέµβρη 73, πρέπει να αποτελέσει σοβαρό δίδαγµα για σήµερα και για το µέλλον. 

ε) Στους αγώνες αυτούς φάνηκε επίσης η µεγάλη σηµασία που έχει η πραγµατοποίηση της ενότητας δράσης 
των µαζών. Την ενότητα αυτή οι φοιτητές είχαν προετοιµάσει µε τις επιτροπές αγώνα που είχαν εκλέξει κατά 
σχολές. Και στη διάρκεια της κατάληψης του Πολυτεχνείου, µε τη δηµιουργία της ΣΕ. Τη σηµασία που έχει η 
ενότητα δράσης αποδείχνουν και οι ελλείψεις που παρουσιάστηκαν για την ολοκλήρωση της: Η µη ανάδειξη της ΣΕ 
σε πραγµατικό καθοδηγητικό όργανο του αγώνα των έγκλειστων σπουδαστών. Η ανεπαρκής σηµασία που δόθηκε 
από τα τοπικά στελέχη και την καθοδήγηση της ΚΝΕ, για τη στελέχωση της και την πλήρη ενεργοποίηση της. Η µη 
επιδίωξη µιας σταθερής και µόνιµης επαφής και συνεργασίας µε τους εκπρόσωπους των άλλων πολιτικών 
παρατάξεων, που συµµετείχαν στον ξεσηκωµό (της ΚΝΕ και της Α / Ε µε ΡΦ και αριστεριστές). Η ανυπαρξία 
σχεδίου για τη δηµιουργία επιτροπών αγώνα, ή άλλων µορφών κοινής δράσης, στις µάζες του κινητοποιηµένου 
λαού, µε την προοπτική της δηµιουργίας και Παναθηναϊκού φορέα του αγώνα. Και η θετική και η αρνητική πείρα 
πείθει ότι η ενότητα δράσης και η δηµιουργία των απαραίτητων µαζικών φορέων που θα την εκφράζει, αποτελούν 
απαραίτητη προϋπόθεση για την πιο πετυχηµένη έκβαση των αγώνων του λαού και της νεολαίας του. Σε αυτό 
πρέπει να προστεθεί ακόµα πως, γενικότερα, αν οι αγώνες του Νοέµβρη 73 δεν µπόρεσαν να έχουν πιο άµεσα και 
καλύτερα αποτελέσµατα, αυτό οφείλεται ακόµα στην έλλειψη ενότητας δράσης και συνεργασίας µέσα στις 
αντιχουντικές δυνάµεις. Έτσι, όχι µόνο δικαιώνεται η επιµονή του Κόµµατος, στην περίοδο της δικτατορίας, για την 
πραγµατοποίηση αυτής της ενότητας, αλλά και αποχτάει µεγαλύτερη σηµασία και η τωρινή επιµονή του στη 
συσπείρωση των αντιιµπεριαλισπκών δηµοκρατικών δυνάµεων στην πάλη για τους στόχους που επιβάλλει η 
σηµερινή πραγµατικότητα. 

στ) Ο εχθρός, σε οποιαδήποτε περίπτωση, όταν δε καταφέρει να εµποδίσει το ξέσπασµα των αγώνων του 
λαού, προσπαθεί να τους εκµεταλλευθεί, ανάµεσα στα άλλα, και µε την παρεµβολή προβοκατόρων, και την 
εκπόνηση ολόκληρου προβοκατορικού σχεδίου άκαιρων και ακατάλληλων αγώνων, για να πετύχει έτσι τη 
δυσφήµιση και το τσάκισµα του λαϊκού σχεδίου, ωστόσο πρέπει να υπογραµµιστεί πως όταν ξέσπασαν, ο εχθρός 
προσπάθησε να το εκµεταλλευθεί, στέλνοντας επιτόπου πολλούς προβοκάτορες. Και οι λαϊκές δυνάµεις δεν ήσαν, 
από την πρώτη στιγµή, έτοιµες να τους αντιµετωπίσουν δραστικά, πράγµα που σχεδόν τα κατάφεραν στην πορεία 
του αγώνα. 

ζ) Περισσότερο από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, είναι αναγκαίο σε τέτοιας έκτασης αγώνες να έχει 
η καθοδήγηση προετοιµαστεί και για το ενδεχόµενο της υποχώρησης πριν να πετύχει την πραγµατοποίηση των 



στόχων του αγώνα. Υποχώρηση, που πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο συνταγµένη, ώστε να εξασφαλίζει την 
καλύτερη προφύλαξη των στελεχών, τη συνέχιση, από άλλες θέσεις κι άλλες µορφές του αγώνα. Αυτό είναι πολύ 
περισσότερο αναγκαίο σε περιπτώσεις που τέτοιοι αγώνες δεν ελέγχονται και δεν καθοδηγούνται από τις συνεπείς 
επαναστατικές δυνάµεις, από το ΚΚΕ. 

η) Οι αγώνες του Νοέµβρη, και ειδικά η µάχη του Πολυτεχνείου, αποτελούν κορυφαία εκδήλωση της 
εφτάχρονης αντιχουντικής πάλης και µια από τις κορυφαίες στιγµές των αγώνων του λαού και της νεολαίας του. 
∆εν είναι, βέβαια, µια γενική λαϊκή εξέγερση, αλλά οπωσδήποτε είναι µια περιορισµένη, µέσα σε ένα χώρο, 
εξέγερση, ενός κυρίως στρώµατος, των φοιτητών, που προκάλεσε γενικότερο ξεσηκωµό του λαού και πριν από όλα 
τµηµάτων της εργατικής τάξης και των εργαζοµένων. Είναι, εποµένως, µια περιορισµένη, σε έκταση και σε 
οργανωµένη συµµετοχή ευρύτερων κοινωνικών δυνάµεων, εξέγερση. Έχει, οπωσδήποτε, το χαρακτήρα ενός λαϊκού 
ξεσηκωµού. Οι ελλείψεις που υπήρξαν ή τα λάθη που έγιναν δεν µπορούν σε τίποτα να µειώσουν τη σηµασία του 
ηρωικού εκείνου αγώνα. 

Το Κόµµα και η ΚΝΕ έχουν κάθε δικαίωµα να προβάλουν τη συµβολή τους στους αγώνες εκείνους και την 
υποχρέωση τους να µελετήσουν συστηµατικά την πείρα τους. Οι θυσίες δεν πήγαν χαµένες. 

Οι µέρες του Νοέµβρη 73 αποτελούν πολύτιµη σελίδα στην ιστορία των λαϊκών αγώνων, ανεκτίµητο 
κεφάλαιο αγωνιστικής έµπνευσης, υπέροχο δείγµα φρονηµατισµού και έξαρσης για τη νεολαία, για όλο το λαϊκό 
κίνηµα. 

Σήµερα όλοι (ΠΑΣΟΚ - τότε ΠΑΚ - ∆εξιά, Κέντρο, αναθεωρητές, αριστεριστές) προσπαθούν να 
δηµαγωγήσουν πάνω στα γεγονότα εκείνα, να εκµεταλλευθούν προς όφελος τους την παράδοση τους. Με βάση τα 
στοιχεία που αναφέρθηκαν στην έκθεση και τα ντοκουµέντα που υπάρχουν, πρέπει σωστά να ξεσκεπάζεται η 
διαστρέβλωση που κάνουν (ειδικά οι αναθεωρητές και οι αριστεριστές), να αξιοποιηθούν οι τότε δηλώσεις της 
ηγεσίας των αποστατών και οι εκποµπές των σταθµών καπιταλιστικών χωρών (ιδιαίτερα Κολωνίας, Λονδίνου), που 
σκόρπαγαν την αποθάρρυνση στους αγωνιστές, που κατάγγελναν τότε τα γεγονότα σαν «έργο προβοκατόρων» και 
να αντιπαρατίθενται σε αυτά οι αποφάσεις, τα ντοκουµέντα του Κόµµατος, της ΚΝΕ και τα τότε δηµοσιεύµατα του 
Τύπου µας και οι εκποµπές της ΦΑ. Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ πρέπει σωστά να αξιοποιήσουν τις παραδόσεις αυτές, να 
διαπαιδαγωγούν τα µέλη τους και τους οπαδούς τους, όλο το λαό, µε τις αγωνιστικές αυτές παραδόσεις, αλλά και 
µε τη µελέτη και αφοµοίωση της θετικής και αρνητικής πείρας των γεγονότων εκείνων. 
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Τον κ. Προϊοτάµενον της Εισαγγελίας 
Πρωτοδικών Αθηνών 
 
ΘΕΜΑ: «Υποβολή φακέλλου ενεργηθείσης προκαταρκτικής εξετάσεως». 
∆ια της υπ' αριθµ. 1868 / 5-9-1974 παραγγελίας υµών έλαβον την εντολήν όπως ενεργήσω προκαταρκτικήν 

εξέτασιν προς διακρίβωσιν τυχόν τελέσεως, αξιοποίνων πράξεων εξ αφορµής των περί το Πολυτεχνείον γνωστών 
αιµατηρών εκδηλώσεων του Νοεµβρίου 1973. Επιληφθείς ούτω της ερεύνης εξήτασα πλήθος µαρτύρων, συνέλεξα 
έγγραφα, ενήργησα αυτοψίας και αλλάς έρευνας, ήκουσα µαγνητοταινίας και παρηκολούθησα την προβολήν 
κινηµατογραφικών ταινιών, ληφθεισών κατά τας ερευνωµένας εκδηλώσεις. Υποβάλλων ήδη υµίν τον 
σχηµατισθέντα ογκώδη φάκελλον αναφέρω τα ακόλουθα επί των εκ της ερεύνης ταύτης διαπιστωθέντων: 

ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ 

Α) ΠΡΟΗΓΗΘΕΝΤΑ 
Την 20ήν Νοεµβρίου 1972 είχον διεξαχθή αρχαιρεσίαι εις απαντάς τους φοιτητικούς Συλλόγους των 

Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων προς ανάδειξιν νοµίµων εκπροσωπήσεων. Αποτέλεσµα όµως των αρχαιρεσιών 
τούτο ήτο η εις τας περισσότερος Σχολάς, πλην των τοιούτων τοπογράφων και Χηµικών Μηχανικών του Εθνικού 
Μετσοβείου Πολυτεχνείου, ανάδειξις εκπροσώπων ασχέτων και ξένων προς την αληθή βούλησιν των 
εκπροσωπουµένων. ∆ι' ο και σταθερόν, αµετάθετον και θερµόν ήτο το σύνθηµα µεταξύ του σπουδαστικού κόσµου 
δια γνήσιας και αδιάβλητους αρχαιρεσίας. Το ειλικρινές και δίκαιον τούτο αίτηµα απετέλεσε την απαρχήν των κατά 
Νοέµβριον 1973 γνωστών αιµατηρών γεγονότων του Πολυτεχνείου. Από των αρχών ήδη του µηνός Νοεµβρίου, 
συµπληρουµένου του κατά νόµον ετησίου κύκλου των φοιτητικών εκπροσωπήσεων, το αίτηµα τίθεται, καθίσταται 
γενικόν και εµφανίζεται σταθερόν, εµπνέον τους σπουδαστάς εις αποφασιοτικήν, προς ικανοποίησίν του, 
αγωνιστικότητα. Το έναυσµα του αγώνος δίδεται δια της υπό των Συλλόγων Τοπογράφων και Χηµικών του ΕΜΠ 
δηµοσιεύσεως δια του τύπου του από 8-11-1973 ψηφίσµατος αναφεροµένου εις σπουδαστικά µόνον ζητήµατα και 
αιτήµατα. Την 13ην Νοεµβρίου 1973 επισκέπτεται το Πολυτεχνείον ο τότε Υπουργός Παιδείας και Κυβερνήσεως 
Σπυρίδωνος Μαρκεζίνη Παναγιώτης Σιφναίος, όστις εις µάτην προσπαθεί να κατευνάση τα πνεύµατα, να πείση περί 
των αγαθών του προθέσεων κα να αναβάλη προς καιρόν τας αρχαιρεσίας, ελπίζων προφανώς εις την δια των 
ενεργηθησοµένων βουλευτικών εκλογών εκτόνωσιν της καταστάσεως. Απέρχεται του Πολυτεχνείου άπρακτος και 
ανήσυχος, µη δυνηθείς να εφοδιάση τον πρύτανιν δια του όπερ είχεν υποσχεθή διατάγµατος περί αναβολής των 
αρχαιρεσιών, ίνα δυνηθή να αρνηθή την υπό των σπουδαστών αιτηθείσαν ήδη, εν τω πλαισίω του νόµου, άδειαν 
συγκλήσεως των συνελεύσεων, διότι το διάταγµα τούτο - κατά την χαρακτηριστικήν έκφρασιν του τότε Υπουργού 
- «περιεπλανάτο εισέτι µεταξύ Αγαθαγγέλου και Παρασκευά Ιωαννίδη, καίτοι υπογραφέν υπ' αυτού από 
δεκαηµέρου και πλέον». 

Β) ΤΕΤΑΡΤΗ, 14-11-1973 
Και την 14-11-1973 αι επίφοβοι Γενικοί Συνελεύσεις των σπουδαστών πραγµατοποιούνται νοµίµως. Από 

14.00 µέχρι 17.30 ώρας περίπου 3.000 σπουδασταί του Πολυτεχνείου συνέρχονται εις τα κτίρια των Σχολών των 
και πραγµατοποιούνται Συνελεύσεις των Συλλόγων: Αρχιτεκτόνων, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων - 
Ηλεκτρολόγων και Χηµικών Μηχανικών. Εις απάσας τας Συνελεύσεις ταύτας συνεζητήθησαν σπουδαστικά µόνον 
θέµατα και απεφασίσθη η αποχή εκ των µαθηµάτων µέχρι και της ∆ευτέρας 19-11-1973. Το προηγούµενον όµως 
των περί την Νοµικήν, ιδία, Σχολήν, γεγονότων του Φεβρουαρίου 1973 και των εξ αυτών δυσµενών εξελίξεων, 
σοβαρός µεν προεκάλει εις τους τότε κρατούντος ανησυχίας, προάγγελος όµως ήτο ελπίδων πολλών δια τας 
νεανικάς καρδίας των σπουδαστών. Και το αντίθετον τούτο, δι' έκαστον των διισταµένων συναίσθηµα σοβαρώς 
επετείνετο, τεχνιέντως εκατέρωθεν υπό ανησυχιών και ελπίδων τροφοδοτούµενον. Τας απογευµατινός ώρας της 
ιδίας ηµέρας, Τετάρτης 14-11-1973, ρίπτεται υπό τίνων σπουδαστών η ιδέα της παραµονής και διανυκτερεύσεώς 
των εντός του Πολυτεχνείου, ενώ πλήθος φοιτητών εξ άλλων σχολών προσέρχονται εις το Πολυτεχνείον και 
συνενούνται µετά των αυτόθι παραµενόντων. Η τοιαύτη περί παραµονής απόφασις υπήρξεν αυθόρµητος και ήτο 
ξένη - αρχικώς τουλάχιστον - προς πάσαν ιδέαν πολιτικής εκµεταλλεύσεως των εκδηλώσεων. Περί την 18.00 ώραν 
πραγµατοποιείται εκτός του Πολυτεχνείου και επί των οδών Πατησίων και Στουρνάρα συνάντησις του Πρυτάνεως 
του Πολυτεχνείου µετά του τότε Αστυνοµικού ∆ιευθυντού Αθηνών, παρισταµένου εκπροσώπου της Εισαγγελικής 
Αρχής και ζητείται άδεια του πρυτάνεως, δια την εντός του ιδρύµατος είσοδον των αστυνοµικών προς εκδίωξιν των 
σπουδαστών. Ο πρύτανις όµως αρνείται κατηγορηµατικώς, διερµηνεύων εν τούτω και την οµόφωνον και 
οµόρρυθµον γνώµην της τε Συγκλήτου και του Συλλόγου των καθηγητών του Πολυτεχνείου. Η τοιαύτη υπεύθυνος 
θέσις των καθηγητών του Πολυτεχνείου εξεφράσθη και επισήµως δια της από 15-11-1973 αποφάσεως της 



Συγκλήτου, δι' ης κατηγορηµατικώς απεκρούετο πάσα ιδέα επεµβάσεως διότι θα κατελύετο δι' αυτής το 
ακαδηµαϊκόν άσυλον και σοβαρός υφίστατο κίνδυνο, αιµατοχυσίας. Εξεφράζετο δε εν ταυτώ η ελπίς της υπό των 
ιδίων των καθηγητών, ως και κατά το παρελθόν, ειρηνικής αντιµετωπίσεως των γεγονότων. Νέα προσπάθεια της 
Αστυνοµίας δι' απ' ευθείας συνεννοήσεως µετ' εκπροσώπων των σπουδαστών προς ειρηνικήν αποχώρησίν των εκ 
του Πολυτεχνείου αποτυγχάνει. Οριστικοποιείται ούτω η απόφασις της αυτόθι παραµονής των σπουδαστών και από 
22.00 ώρας λαµβάνονται τα πρώτα του εκ των έσω αποκλεισµού των. Ουδέν όµως εκ των έξω η Αστυνοµία 
πραγµατοποιεί. Αποσύρεται και απρακτεί, οιονεί απαθώς θεωµένη των γιγνοµένων, παρά τον σαφώς διαφαινόµενον 
κίνδυνον διεισδύσεως στοιχείων ξένων και επιρροών επιβλαβών ασχέτων προς τα σπουδαστικά αιτήµατα, µεταξύ 
του φοιτητικού κόσµου, κίνδυνον, ον αντελήφθησαν ή θα έδει να αντιληφθούν πολυπλεύρως και ουχί µονοµερώς 
αι υπηρεσίαι πληροφοριών της Αστυνοµίας. (Οράτε σχετικήν αναφοράν αρµόδιας υπηρεσίας). Και ούτω δεν 
επιχειρείται ευθύς εξ υπαρχής το λογικώτερον και απλούστερο, ο αποκλεισµός δηλονότι του τετραγώνου του 
κτιριακού συγκροτήµατος του Πολυτεχνείου και η απαγόρευσις ή ο έλεγχος, έστω, των εις το Πολυτεχνείον 
εισερχοµένων και εξερχόµενων αυτού. Ούτω και το πανεπιστηµιακόν άσυλον θα διετηρείτο και τα 
επακολουθήσαντα έκτροπα θα προελαµβάνοντο. Και το αποτέλεσµα υπήρξεν αληθώς τραγικόν. Στοιχεία ξένα, 
άσχετα και εχθρικά προς τους σπουδαστάς εισέρχονται εις το Πολυτεχνείον, ο ιερός χώρος του οποίου 
µεταβάλλεται εις αιµατοβαφή οτίβον ενός απηνούς αγώνος φανατικών πολιτικών αντιθέσεων. Εκπρόσωποι των 
ποικίλων αποχρώσεων της αριστεράς διασταρούνται µετά πρακτόρων της ΚΥΠ και ανυποψίαστοι αγνοί σπουδασταί 
συνεργάζονται µετά πρακτόρων µυστικών υπηρεσιών. Και πάντες ούτοι ιδίας έχουν επιδιώξεις, αι οποίοι 
συµπορεύονται εις την προς ίδιον όφελος αδίστακτον εκµετάλλευσιντου αγνού ιδεαλισµού των νέων (κατάθεσις υπ' 
αρ. 176 και µαγνητοταινία). Από του απογεύµατος της Τετάρτης 14-11-1973, το καθαρών σπουδαστικών 
αιτηµάτων φοιτητικόν κίνηµα, µεταλλάσσεται εις πολιτικόν και εκφράζεται ως αντίθεσις προς την κρατούσαν τότε 
δικτατορίαν. Τα ριπτόµενα δε αρχικά συνθήµατα δηλοποιούν την ενότητα εις αυτήν την αντίθεσιν «ψωµί - παιδεία - 
ελευθερία - δηµοκρατία, Λαϊκή Κυριαρχία, έξω από το NATO, ∆ηµοκρατική παιδεία, κάτω η Χούντα, όχι στον 
εµπαιγµό ενός τρελού» κ.ά. Η τοιαύτη προς τον πολιτικόν χώρον µετατόπισις του αγώνος σωρευτικά προκαλεί 
γεγονότα και ραγδαίας συνεπάγεται εξελίξεις. Η βαρεία πολιτική ατµόσφαιρα της εποχής και η επί έτη συµπιεζοµένη 
πολιτική βούλησις εύρον άνοιγµα εκτονώσεως έντονον εις τα δια των εκδηλώσεων προκαλούµενα ρήγµατα εις τον 
δικτατορικόν µονολιθισµόν, ενώ ο κατά την ιδίαν εσπέραν τεθείς εις λειτουργίαν πρόχειρος ραδιοφωνικός σταθµός 
του Πολυτεχνείου µεταβάλλει εις κήρυγµα εύγλωττον, ισχυρών συγκινησιακών δονήσεων, γενεσιουργόν, την 
κραυγήν: «Εδώ Πολυτεχνείον, εδώ Πολυτεχνείον, εδώ ο ραδιοφωνικός Σταθµός των ελευθέρων αγωνιζόµενων 
Ελλήνων»! Η στιγµή ήτο κρίσιµος διότι η εκδήλωσις ήτο αυτόχρηµα επαναστατική - και το έτι σπουδαιότερον - 
εξεδηλούτο εις χώρον ελευθερίας πνευµατικής και κατέκλυζε τας ψυχάς αµετανόητων ιδεολόγων όλων των εποχών, 
των νέων! Απητείτο γνώσις του αναφυοµένου ήδη προβλήµατος και εχρειάζετο σύνεσις, αντικειµενικότης, 
διορατικότης και ψύχραιµος αποφασιστικότης δια την αντιµετώπισιν και επίλυσιν τούτου. Και ως προς µεν την 
γνώσιν σοβαρώς εδοκιµάσθη, διότι ουδείς των αναλαβόντων την ευθύνην των γεγονότων εκ των τότε κρατούντων 
εδείχθη ότι κατενόει σοβαρώς τα σπουδαστικά αιτήµατα και την ιδιότυπον και ιδιόµορφον ψυχολογίαν των νέων, οι 
οποίοι εις τας προοδευτικός και ανακαινιστικός τάσεις των εµφανίζονται ανέκαθεν ως αντιφρονούντες, 
αντικυβερνητικοί και ουχί σπανίως επαναστατικοί. Ως προς δε την σύνεσιν, την ψυχραιµίαν και διορατικότητα 
τραγική επηκολούθησεν η εκ των εξελίξεων διάψευσις αυτής της ελπίδος. 

Γ) ΠΕΜΠΤΗ 15-11-1973 
Την Πέµπτην, 15-11-1973, η συγκέντρωσις λαµβάνει αµιγώς πολιτικόν χαρακτήρα. Πλήθη λαού κατέρχονται 

προς το Πολυτεχνείον, αι εκτός αυτού συγκεντρώσεις ογκούνται και αυξάνονται γεωµετρικώς οι εντός αυτού 
εισερχόµενοι σπουδασταί, αλλά και εργάται. Μαχητικά, αναρχικά και αριστερά στοιχεία επηρεάζουν προς στιγµήν το 
δια του Ρ / Σ και των µεγαφώνων ριπτόµενα συνθήµατα, ενώ πράκτορες της ΚΥΠ, της ΕΣΑ και άλλων µυστικών 
υπηρεσιών νοθεύουν την καθαρότητα των φοιτητικών συνθηµάτων δια της διαδόσεως αναρχικών και ανατρεπτικών 
τοιούτων όπως: ΚΚΕ - κάτω το Κράτος, Λαοκρατία, ζήτω η σεξουαλική επανάστασις κ.ά. (κακότεχνος προβοκάτσια 
κατά Σιφναίον και ∆ασκαλόπουλον) και προσπαθούν να εξωθήσουν και παρασύρουν τους σπουδαστάς εις παντοίας 
πράξεις βίας και δολιοφθορών. (Καταθέσεις υπ'αρ. 33, 61, 75, 130, 155, 159, 187, 202 και 213). Και οι σπουδασταί 
αµύνονται προς πάσαν κατεύθυσιν. Επαναφέρουν τον Ρ / Σ εις την ορθήν αντιδικτατορικήν θέσιν του, απαλείφουν 
αναρχικά και εξτρεµιστικά συνθήµατα, αποκαλύπτουν και εκδιώκουν εκ του Πολυτεχνείου τους πράκτορας, 
τοποθετούν φρουράς εις άπαντα τα εργαστήρια και χώρους οργάνων προς διαφύλαξίν των έναντι πάσης φθοράς ή 
ζηµίας, οργανώνουν επιµελώς την αυτόθι παραµονήν των δια του ορισµού ειδικών επιτροπών κατά τοµείς, 
επιµελούµενοι και αυτής της καθαριότητος, καταστρέφουν όµως από συµφώνου οι ίδιοι το γραφείον του 
Κυβερνητικού Επιτρόπου και καλούν τον λαόν εις συµπαράστασιν και εξέγερσιν. (Οράτε καταθέσεις απάντων των 
καθηγητών του Πολυτεχνείου και του επιµελητού Ιατρίδη). Εκτός του Πολυτεχνείου η κατάστασις εµφανίζεται 
περισσότερον έκρυθµος, διότι η ευρύτης των χώρων και η εντεύθεν ελευθερία κινήσεων διευκολύνει τας µαζικός 
συγκεντρώσεις και µαχητικάς εκδηλώσεις εις διάφορα σηµεία του κέντρου της πόλεως. Κινήσεις διαδηλωτών, 
συγκεντρώσεις, µικροσυµπλοκαί µε αστυνοµικούς, διανοµή προκηρύξεων, επικόλλησις ή αναγραφή συνθηµάτων εις 
αυτοκίνητα κ.λπ. µεταφοραί τροφίµων και φαρµάκων εις τους εντός του Πολυτεχνείου, µεµονωµένα περιστατικά 
προπηλακισµού εις βάρος αστυνοµικών και στρατιωτικών και διακοπή της έµπροσθεν του Πολυτεχνείου 



κυκλοφορίας κατά τας εσπερινός ώρας είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της ηµέρας ταύτης. Από πλευράς υπευθύνων 
συνεχίζετο, περιέργως, η απραξία και εφεκτικότης. Πραγµατοποιείται συνάντησις του Υπουργού Παιδείας µετά του 
Πρωθυπουργού και αµφοτέρων, ακολούθως µετά του τότε Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, παρισταµένου και του 
Υπουργού ∆ηµοσίας Τάξεως. Ο Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας - καθ α υπό του Παν. Σιφναίου κατατίθεται - εξεδηλώθη 
αντίθετος προς πάσαν επέµβασιν εις το Πολυτεχνείον, συµφωνών εν τούτω µε την απόφασιν της Συγκλήτου. Και 
εις την γενοµένην προς αυτόν παρατήρησιν περί κινδύνου προκλήσεως µεγάλων καταστροφών απήντησεν: «Ας τα 
σπάσουν. Ας κάψουν και το Πολυτεχνείον. Έχοµε λεπτά δια να τα ξαναφτιάξω µεν. Ας κατεβούν και στους 
δρόµους. Ας σπάσουν τις βιτρίνες». Επεδίωκε προφανώς - επιλέγει ο αυτός πάντοτε τότε Υπουργός Παιδείας - 
πολιτικά οφέλη. Ποια και πώς όµως; Ιδού το ερώτηµα! 

∆) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 16-11-1973 
Το δράµα των γεγονότων του Πολυτεχνείου οδηγείται εις την τραγικήν του κορύφωσιν και την αιµατηράν 

του κατάληξιν. Εντός µεν του Πολυτεχνείου η θέσις των ως είρηται, ποικιλώνυµων φατριών και πολιτικών τάσεων 
σκληρύνεται, ενώ τα δια του Ρ / Σ εκπεµπόµενα συνθήµατα συγκινούν, προκαλούν, διεγείρουν και κινητοποιούν 
µάζας λαού εις οµαδικός συγκεντρώσεις. Κατά τας µεσηµβρινός ώρας πραγµατοποιούνται αι πρώτοι µεγάλοι πορείαι 
προς Οµόνοιαν και Πολυτεχνείον δια των µεγάλων αρτηριών: Αιόλου, Σταδίου, Πανεπιστηµίου, Πατησίων και 
Αλεξάνδρας. Την 18.00 ώραν µέγα πλήθος διαδηλωτών πορεύεται προς το Σύνταγµα. 

Ανακόπτεται όµως υπό αστυνοµικών δυνάµεων η πορεία του και εις την συµβολήν των οδών Σταδίου - 
∆ραγατσανίου και Κοραή επιχειρείται η βιαία διάλυσίς του. Κατά την επανακολουθήσασαν συµπλοκήν ρέει το 
πρώτον αίµα, διότι υπήρξαν εκατέρωθεν τραυµατίαι. Κατά τινας µάλιστα µαρτυρίας, µη πλήρως εξελεγχθείσας, 
ετραυµατίσθησαν θανασίµως νεαρά διαδηλώτρια και διαδηλωτής και επυροβολήθη δις Υπαστυνόµος ανεπιτυχώς 
(καταθέσεις υπ' αριθ. 215, 216 και 217). Στοιχεία ύποπτα και ανεύθυνα, οµαδικώς ή και ατοµικώς ενεργούντα, 
προβαίνουν εις πράξεις βιαιοπραγίας κατά πολιτών και εις καταστροφάς περιουσιών (θραύσεις βιτρινών και 
προθηκών καταστηµάτων - κατάθεσις 239). Οµάς διαδηλωτών επέτυχε και εισήλθε εις το επί της οδού Αιόλου αρ. 
104 Μέγαρον της Νοµαρχίας Αττικής και µετά κόπου εξεβλήθη υπό των αστυνοµικών. Η κατάοτασις συνεχώς 
εκτραχύνεται και καθίσταται επικίνδυνος. Την 19.30 ώραν ζητείται υπό της Αστυνοµίας η επικουρία της 
Χωροφυλακής, ήτις και αναλαµβάνει την φρούρησιν διαφόρων δηµοσίων καταστηµάτων, (έγγραφον της υπ' αρ. Ε 
34356 Φ 0025 / 16-11-1973). Περί ώραν 20.30 αρχίζουν αι πρώτοι συγκεντρώσεις και επιθέσεις των διαδηλωτών 
κατά του επί της συµβολής των οδών Γ Σεπτεµβρίου και Μάρνη κτιρίου του Υπουργείου ∆ηµοσίας Τάξεως, αίτινες 
και κατά τρεις διαδοχικός φάσεις συνεχίζονται µέχρι της 22.30 ώρας. Επιτυγχάνεται αρχικώς η απόκρουσις και 
διάλυσίς των διαδηλωτών δι' απλών απωθήσεων και χρήσεως αστυνοµικών ράβδων, ως και δακρυγόνων αερίων. 
Κατά τας τελικάς όµως φάσεις των επιθέσεων τούτων γίνεται χρήσις πυροβόλων όπλων, τη εντολή του ∆ιοικητού 
του Μικτού Επιτελείου του Υπουργείου Στρατηγού Βαρνάβα. Ως προς τον χαρακτήρα της τοιαύτης χρήσεως των 
όπλων τα υπό των αρµοδίων υποστηριζόµενα σοβαρώς προς την πραγµατικότητα αντιτίθενται. Οµιλούν ούτω περί 
πυροβολισµών εις τον αέρα προς εκφοβισµόν ενώ οι δύο (2) πρώτοι νεκροί εκ του καταλόγου των γνωστών 
θυµάτων έπεσαν εις τον γύρωθεν χώρον και ακόµη υπήρξαν πολλοί τραυµατίαι. Εν τη ερεύνη ακολούθως της 
νοµιµότητος της ούτω γενοµένης χρήσεως των όπλων σοβαρά διαπιστούται αντίθεσις απόψεων των τότε 
υπευθύνων υπηρεσιακών παραγόντων, των µεν υποστηριζόντων ότι νοµίµως εγένετο η χρήσις των όπλων 
(κατάθεσις υπ' αρ. 151), των δε τουναντίον ότι µεταξύ των νοµίµων µέσων δεν ήτο και η χρήσις των όπλων κατά 
του πλήθους (κατάθεσις υπ' αριθ. 180). Η κατά του πλήθους όµως χρήσις των όπλων διαπιστούται, ως ετονίσθη 
ήδη, κατά τρόπον αναµφισβήτητον. Πέραν των συγκεκριµένων και επωνύµων θυµάτων, τα επί των κατέναντι 
τοίχων και των αυτόθι επί των οδών εσταθµευµένων αυτοκινήτων διαπιστωθέντα και εισέτι υπάρχοντα ίχνη εκ 
προσκρούσεως βληµάτων πυροβόλων όπλων, εις µακρόν µάλιστα από του εδάφους ύψος καταδεικνύουν το έωλον 
του περί εκφοβιστικών βολών ισχυρισµού. Η ύπαρξις τέλος ελευθέρων σκοπευτών, ελευθέρως εις τον χώρον του 
Υπουργείου κινουµένων, καθιστά ύποπτον πάσαν αντίθετον θέσιν. ∆ιότι υπήρξεν αληθώς τραγική εν τη 
ενεργηθείση ερεύνη η ακόλουθος αποκάλυψις: Άτοµον εν πολιτική περιβολή, φέρον κόµην µακράν και γενειάδα, 
εκράτει µακρύκανον πυροβόλον όπλον και ου µόνον ελευθέρως και ανεµποδίστως ως εις οικείον και γνώριµον 
χώρον, εκινείτο µεταξύ των οργάνων του Υπουργείου ∆ηµοσίας Τάξεως, αλλά και επυροβόλει δια του όπερ έφερε 
φονικού όπλου εκ διαφόρων σηµείων του κτιρίου και από της ταράτσας, αλλά και εκτός αυτού, κατά του πλήθους ή 
και µεµονωµένων διαδηλωτών προς το Πολυτεχνείον και την οδόν Αβέρωφ. Τα στοιχεία ταυτότητος και η 
κακούργος συµπεριφορά του αδιαστάκτου τούτου φονέως βεβαιούνται εκ των συλλεγεισών αποδείξεων (οράτε 
καταθέσεις υπ' αρ. 25, 151, 181 και 251). Από της 20.00 ώρας περίπου ήρχισεν η εντός και εκτός του Πολυτεχνείου 
ρίψις βοµβίδων δακρυγόνων υπό της Αστυνοµίας, ενώ η ψυχραιµία και η υπευθυνότης είχον εγκαταλείψει πολλά 
από τα κατώτερα ιδία, όργανα της. Ου µόνον εκτύπων ανηλεώς και βαναύσως τους διαδηλωτάς, σοβαράς 
προκαλούντες εις τούτους κακώσεις, αλλά και επυροβόλουν δια των όπλων των (καταθέσεις υπ' αριθ. 209, 227, 
228 και 258). Και είναι εύκολον να κρίνη τις και να παρακολούθηση την κατεύθυνσιν των υπό την δόνησιν 
παροµοίων ψυχικών εκρήξεων εξαπολυοµένων βολίδων! Εις έτερα σηµεία των οδών Πατησίων και Αλεξάνδρας 
πυραί ηνάπτοντο, οχήµατα µετεκινούντο και ανετρέποντο, οδοφράγµατα ανεγείροντο, φθοραί και καταστροφαί 
περιουσιών προεκαλούντο. Και µέσα εις τον ορυµαγδόν αυτόν της καταστροφής και του ελλοχεύοντας θανάτου 
έπιπτον οι πρώτοι νεκροί και τραυµατίαι. Είναι έργον δικαιοσύνης δε εξ υπαρχής να τονισθή ότι η τραγωδία δεν 



υπήρξεν µονόπλευρος και δεν εβάρυνεν µόνον το άοπλον πλήθος και τους νέους διαδηλωτάς, διότι υπήρξαν και 
περιπτώσεις τραυµατισµού αστυνοµικών. Κατά δεκάδας οι τραυµατίαι διακοµίζονται εις τον πρόχειρον υγειονοµικόν 
σταθµόν του Πολυτεχνείου και εκείθεν προς τον ΣΑΒ και το Ρυθµιστικόν Κέντρον Αθηνών. Πολλοί δε εξ αυτών 
εισήρχοντο εις τας γύρωθεν κατοικίας όπου ευγενείς συνάνθρωποι τους περιέθαλπον και προσέφεραν τας 
υπηρεσίας των. Είχεν αρχίσει ήδη η κίνησις των ασθενοφόρων. ∆εν υπήρξεν όµως η αναµενόµενη, ούτε ανάλογος 
προς το µέγεθος της καταστροφής. ∆ισταγµός, επιφυλακτικότης, φόβος; Ίσως, διότι και ασθενοφόρα εβλήθησαν 
και παρηµποδίσθησαν υπό οµάδων πολιτών και της Αστυνοµίας να εκτελέσουν το έργον των (καταθέσεις υπ' αριθ. 
68 και 227). Άγνωστον τι ακριβώς επηρέασε την βούλησιντων υγειονοµικώς υπευθύνων. Υπήρξαν όµως και 
ενθαρρυντικοί εξαιρέσεις διακεκριµένων πράξεων φιλαλληλίας και αλτρουισµού. Ιατροί των γύρω περιοχών 
προσέτρεξαν εις το Πολυτεχνείον, υπείκοντες εις την φωνήν του ανθρωπιστικού και ιατρικού των καθήκοντος, 
άγνωστοι και ανώνυµοι ιδιώται κινητοποιούνται, αδελφοί νοσοκόµοι προσφέρονται και ιατροί εκ του Ρυθµιστικού 
Κέντρου κατέρχονται εις το Πολυτεχνείον δια να προσφέρουν τας υπηρεσίας των και παραλάβουν τραυµατίας. Ότε 
όµως ήρχισεν η διακοµιδή των πρώτων τραυµατιών, εις το Ρυθµιστικόν Κέντρο Αθηνών η ανθρωπινή βαρβαρότης 
έδειξε το αληθές προσωπείον της, ηµαύρωσε και διέσυρε πάσαν έννοιαν φιλαλληλίας και ανθρωπισµού. Οι 
τραυµατίαι δεν απετέλουν εκεί αντικείµενον περιθάλψεως και µερίµνης, αλλά στόχον καννιβαλικών εκδηλώσεων εκ 
µέρους ευάριθµων, εκ των αυτόθι υπηρεσιακώς ευρισκοµένων, αστυνοµικών υπαλλήλων, υπό τας ευλογίας και 
παροτρύνσεις του τότε διοικητικού ∆ιευθυντού του Νοσοκοµείου, όστις κραδαίνων παρανόµως περίστροφον, 
υβρίζων και απειλών και βλάσφηµων, περιεφέρετο εις τους χώρους του Νοσοκοµείου ενσπείρων τον τρόµον (οράτε 
και κατάθεσιν του ιδίου). Υβρίζοντα αναιδώς και εκακοποιούντο βαναύσως ου µόνον οι τραυµατίαι αλλά και οι 
συνοδοί των. Και υπήρξαν πολλοί περιπτώσεις βαρύτατων τραυµατισµών, υπό των «γενναίων» αυτών αστυνοµικών 
προκληθέντων. Το ανήκουστον όµως και φοβερόν είναι ότι εδολοφονήθη άνθρωπος εν ψυχρώ εκ της κακουργίας 
των ταύτης: «Γύρω στα µεσάνυχτα της Παρασκευής - κατατίθεται υπό υπαλλήλου του Ρυθµιστικού (κατάθεσις υπ' 
αρ. 78) - ένας νέος άνθρωπος, ήλθε στο Ρυθµιστικό, ζητώντας πληροφορίες για τους δικούς του. Πέσανε επάνω 
του τρεις αστυφύλακες που ήσαν στο Ρυθµιστικό και τον κοµµάτιασαν κυριολεκτικώς στο ξύλο µε αποτέλεσµα να 
πεθάνη. Τον µετέφεραν εν συνεχεία, στον νεκροθάλαµο». Του τραγικού περιστατικού υπήρξαν και άλλοι αυτόπται, 
οι οποίοι καταθέτουν οµοίως και αποκαλύπτουν µερικούς εκ των δολοφόνων (καταθέσεις υπ' αριθ. 69, 70, 77, 79, 
86 και 94). Ιατρός χειρουργός Ρυθµιστικού καταθέτει ότι υπέκυψεν εις τας χείρας του τραυµατίας δια πυροβόλου 
όπλου, συνεπεία βαρείας κρανιοεγκεφαλικής κακώσεως εκ ξυλοδαρµού (κατάθεσις υπ' αριθ. 86) και υπάλληλος του 
ιδίου Νοσοκοµείου τονίζει ότι: «το θέαµα ήτο φοβερό και µας έκανε να ντρεπόµαστε για την κατάντια µας» 
(κατάθεσις υπ' αριθ. 79). Εν όψει της θλιβερός ταύτης πραγµατικότητας οι µεν ιατροί εφυγάδευσαν τους 
τραυµατίας ή κατεσκεύασαν ψευδώς τα στοιχεία της ταυτότητος των, ίνα αποφύγουν ούτοι τας εν συνεχεία 
βεβαίας κακοποιήσεις των, οι δε τραυµατίαι απέφευγαν να µεταβούν εις Νοσοκοµεία ή Κλινικός. Και ούτω την 
ενροπήν, περί ης η ανωτέρω κατάθεσις, διεδέχθη ο φόβος των ασθενών και η εκ των Ναών της Υγείας 
αποµάκρυνσίς των! ∆είγµα και τούτο της πολιτιστικής εξελίξεως µιας εποχής. Ποία όµως ήτο η εξέλιξις των 
γεγονότων κατά την ηµέραν ταύτην υπό άποψιν υπευθύνου αντιµετωπίσεως των. Περί ώραν 11.00 
πραγµατοποιείται σύσκεψις εις το γραφείον του Πρωθυπουργού, παρισταµένων των Αντιπροέδρων της 
∆ηµοκρατίας και Κυβερνήσεως, των Υπουργών Παιδείας και ∆ηµοσίας Τάξεως, του Υφυπουργού παρά τω 
Πρωθυπουργώ και του Αρχηγού της Αστυνοµίας. Μετά ΊΟλεπτον προσέρχεται εις την σύσκεψιν και ο Πρόεδρος της 
∆ηµοκρατίας. Και κατά την σύσκεψιν ταύτην αποφασίζεται καθ' α υπευθύνως υπό τότε Κυβερνητικών παραγόντων 
υποστηρίζεται και κατατίθεται, ότι επ' ουδενί λόγω θα εχρησιµοποιούντο όπλα, αν προεβάλλετο αντίδρασις και 
µόνον εν εσχάτη ανάγκη θα επετρέπετο η χρήσις δακρυγόνων, απαγορευοµένης όµως της ρίψεως τούτων εντός 
του Πολυτεχνείου. Η δια των γεγονότων όµως αναφανείσα ακολούθως πραγµατικότης παρουσιάζεται άντικρυς 
αντίθετος των εκτεθέντων θεωρητικών εξορκισµών, διότι ισχυροί στρατιωτικοί δυνάµεις εκλήθησαν, χρήσις όπλων 
εγένετο και αληθής βοµβαρδισµός δια δακρυγόνων των εντός του Πολυτεχνείου έλαβε χωράν. Και εις το ανάκυπταν 
εύλογον, εκ των ανωτέρω ερώτηµα δίδεται η ακόλουθος - υπό του τότε αρχηγού της Αστυνοµίας - απάντησις: «Αι 
υπάρχουσαι αστυνοµικοί δυνάµεις, παρά την ενίσχυσιν της Χωροφυλακής, δεν ηδύνατο να ανταποκριθούν δια την 
αποκατάστασιν της τάξεως. Ενηµερώθη σχετικώς το γραφείον Προέδρου ∆ηµοκρατίας (ταξίαρχος Παρασκευάς 
Ιωαννίδης), όστις µετ' ολίγον και περί ώραν 23.15 µοι ανεκοίνωσε τηλεφωνικώς ότι απεφασίσθη υπό του Προέδρου 
της ∆ηµοκρατίας η ενίσχυσις των αστυνοµικών δυνάµεων υπό των Ενόπλων ∆υνάµεων, ήτοι δια τριών ή τεσσάρων 
αρµάτων µάχης, άτινα δια της εντυπωσιακής εµφανίσεως των και µόνον εις τον χώρον του Πολυτεχνείου, θα 
εξηνάγκαζον ψυχολογικώς τους εντός ευρισκοµένους να εγκαταλείψουν τας αίθουσας και το προαύλιον του ΕΜΠ» 
(οράτε κατάθεσιν ανωτέρω). Και ούτω η εις αδυναµίαν ευρισκοµένη Αστυνοµία δεν συνειδητοποιεί η ιδία την 
ανάγκην της ενισχύσεως της, αλλά της εµπνέεται άνωθεν και διατάσσεται να διαβίβαση το έγγραφον ίνα πληρωθή ο 
τύπος του νόµου, διότι - ως επιλέγει εις την κατάθεσίν του ο τότε ∆ιευθυντής της Αστυνοµίας - «είχεν αποφασισθή 
προ πολλού η επέµβασις του Στρατού και τα άρµατα, ότε εγώ υπέγραφαν ήσαν έτοιµα, ή και εκινούντο» (οράτε 
κατάθεσιν) και προς την άποψιν ταύτην πλήρως στοιχείται και η υπό του τότε Αρχηγού Ενόπλων ∆υνάµεων 
λαµβανοµένη θέσις έναντι των γεγονότων (οράτε κατάθεσιν). 

Εύγλωττοι και αληθώς αποκαλυπτικοί δια την έρευναν οι προεκτεθείσαι λογικοί και πραγµατικοί αντιθέσεις! 
Υποβάλλει πράγµατι, κατά διαταγήν του Αρχηγού, ο ∆ιευθυντής της Αστυνοµίας την 23.30 ώραν το υπ' αριθµόν Β 
34258 Φ 0025 /16-11-1973 έγγραφον του προς την ΑΣ∆ΕΝ προς παροχήν αναλόγου ενισχύσεως, συµφώνως τω υπ' 



αριθ. 341 κανονισµώ «περί της εν πόλεσι και φρουρίοις υπηρεσίας των στρατευµάτων (Β.∆. από 4-9-1949)». Και η 
προς ψυχολογικόν εκφοβισµόν αποβλέπουσα ανάλογος αύτη ενίσχυσις το µεν διέτρεξαν όλα τα από του Προέδρου 
της ∆ηµοκρατίας µέχρι του Σ∆Α ιεραρχικώς ανώτερα στρατιωτικά κλιµάκια, το δε περιελάµβανε τας ακολούθους 
στρατιωτικός δυνάµεις: α) Μίαν διλοχίαν του 28ου συντάγµατος, εδρεύοντος εν Χαϊδαρίω µε 10-12 τεθωρακισµένα 
οχήµατα µεταφοράς προσωπικού του ΚΕΒΟΠ. Η κίνησις των µονάδων τούτων προς τα στρατόπεδα: Αυξεντίου, 
Σταθµού Λαρίσης και 951 Λόχου ΕΣΑ διετάχθη την 21.30 - 22.00 ώραν. (Ο τοιούτος χρόνος κινήσεως επιβεβαιοί το 
ανωτέρω κατατεθέν υπό του τότε Αστυνοµικού ∆ιευθυντού Αθηνών), β) ∆υνάµεις καταδροµών και δη την 
∆ιοίκησιν του συντάγµατος Αλεξιπτωτιστών, 1ην και 2αν µοίραν Αλεξιπτωτιστών, τµήµα της Σχολής 
Αλεξιπτωτιστών µετά τεθωρακισµένων οµοίως οχηµάτων µεταφοράς προσωπικού. Η κίνησις των τµηµάτων τούτων 
διετάχθη περί την 23.00 ώραν και γ) Ουλαµούς αρµάτων µάχης του ΚΕΤΟ, ανήκοντος πιθανώς εις την 30ήν ΕΜΑ. Ο 
συντονισµός κινήσεως των δυνάµεων τούτων ανήκεν εις τον ∆ιοικητήν της ΑΣ∆ΕΝ, όστις και ώρισεν 
Συνταγµατάρχην ως επικεφαλής δια την επί τόπου εφαρµογήν των διαταγών του. Αποστολή του, ως αύτη 
προσδιορίζεται υπό του τότε Αρχηγού Ενόπλων ∆υνάµεων, ήτο η εν συνεργασία µετά του ∆ιευθυντού της 
Αστυνοµίας αποκατάστασις της τάξεως και η εκκένωσις του Πολυτεχνείου. Ο τρόπος εκτελέσεως της αποστολής 
ταύτης εναπέκειτο εις την διακριτικήν του ευχέρειαν κατ' ορθήν εκτίµησιν της ην αντιµετώπιζε καταστάσεως, εντός 
των πλαισίων πάντοτε του κυρίως επιδιωκοµένου ψυχολογικού επηρεασµού και της µη χρήσεως όπλων. 
Εβεβαιώθησαν πλήρως υπό της ενεργηθείσης ερεύνης τα στοιχεία ταυτότητος απάντων των επικεφαλής των 
ανωτέρω στρατιωτικών τµηµάτων Αξιωµατικών, ως και του υπό του ∆ιοικητού της ΑΣ∆ΕΝ ορισθέντος 
Συνταγµατάρχου ως συνδέσµου, µεταξύ αυτού και της Αστυνοµικής ∆ιευθύνσεως Αθηνών (περί των στοιχείων 
τούτων και πάντων των εκτεθέντων οράτε καταθέσεις υπ' αριθ. 105, 110, 133 και 164 ως και 72, 76, 116 και 159). 

Ε) ΣΑΒΒΑΤΟΝ, 17-11-1993 
Οδηγούµεθα ήδη ραγδαίως εις την λύσιν του δράµατος. Περί το µεσονύκτιον της Παρασκευής, 16-11-73, αι 

µεν αστυνοµικοί δυνάµεις έχουν αποκλείσει το οικοδοµικόν τετράγωνον του Πολυτεχνείου δια της τοποθετήσεως 
ανδρών εις επίκαιρα σηµεία προσβάσεων υπό τους Αστυνοµικούς ∆ιευθυντάς, ο δε στρατός ευρίσκεται ήδη εν 
κινήσει εγγύς του Πολυτεχνείου. Το τριήµερον των συνεχών συγκρούσεων και ο κάµατος έχουν υπερφορτίσει 
µέχρις εκρηκτικότητας την ψυχολογίαν των συµµετεχόντων εις την επιχείρησιν αστυνοµικών υπαλλήλων. Περί την 
01.30 ώραν του Σαββάτου, 17-11-73, τα εκ της Λεωφόρου Αλεξάνδρας κατερχόµενα άρµατα εστάθµευσαν εις την 
πλατείαν Αιγύπτου, ενώ όγκος διαδηλωτών ευρίσκετο εις το ύψος των προ του ΟΤΕ κτισµάτων και καθ' όλον το 
πλάτος της Λεωφόρου Πατησίων. Νεαρός Αξιωµατικός αγνώστου ταυτότητος, κατελθών ενός των αρµάτων µετά 
του οπλοπολυβόλου του, τοποθετείται εις το µέσον της Πατησίων και υβρίζων πυροβολεί προς την κατεύθυνσιν 
των διαδηλωτών (οράτε κατάθεσιν υπ' αριθ. 49). Και καθ' όλην όµως την εντός της πόλεως διαδροµήν των 
αρµάτων ρίπτονται πυροβολισµοί εξ αυτών. «∆ιεπίστωσα µετ' εκπλήξεως - καταθέτει ο τότε ∆ιευθυντής της 
Αστυνοµίας - ότι τα άρµατα ήσαν ουχί 2 ή 3 αλλά ευάριθµα. Μερικά τούτων εκινήθησαν επί των πέριξ του 
Πολυτεχνείου οδών, έρριπτον δε ριπάς πολυβόλων. Τελικώς παρετάχθησαν προ του Πολυτεχνείου µε ανηµµένους 
τους προβολείς και τα πολυβόλα εστραµµένα προς το Πολυτεχνείον. Ερρίπτοντο παρ' αυτών εκφοβιστικαί βολαί. 
Επλησίασα Αξιωµατικόν και του είπον ότι ο πυροβολισµός είναι επικίνδυνος δια τους εις τας παρυφάς του 
Λυκαβηττού και του λόφου Στρέφη κατοικούντας. Μου απήντησε: «Μην ανησυχείς είναι άσφαιρα». Ο ίδιος όµως 
ακολούθως επείσθη εκ της αποκοπής ηλεκτροφόρων συρµάτων των τρόλεϊ, ότι ήσαν ένσφαιρα! (Οράτε κατάθεσίν 
του υπ' αριθ. 84). Την 01.45 ώραν τα άρµατα ενούνται εις τον προ του Πολυτεχνείου χωράν και αι µονάδες 
καταδροµών τοποθετούνται καταλλήλως. Οι ισχυροί προβολείς των αρµάτων καταυγάζουν ολόκληρον την περιοχήν 
του Πολυτεχνείου και οι εντός αυτού εγκλεισµένοι αναρτώνται επί των κιγκλιδωµάτων και χειροκροτούν τους 
στρατιώτας ρίπτοντες διάφορα συνθήµατα, όπως «αδέλφια µας φαντάροι, είµαστε άοπλοι, µη µας χτυπάτε, κ.ά.». 
Και άρχονται οι αγωνιώδεις διαπραγµατεύσεις. Εκπρόσωποι των σπουδαστών, µέλη της Συντονιστικής Επιτροπής 
αυτών, προσέρχονται περί ώραν 02.30 εις την κεντρικήν πύλην του Πολυτεχνείου. ∆ηλούν ότι αποδέχονται την 
άµεσον και ειρηνικήν εκκένωσιν, υπό την εγγύησιν όµως και παρουσία εκπροσώπων της Εκκλησίας, της 
∆ικαιοσύνης, των καθηγητών των, του ∆ιεθνούς Ερυθρού Σταυρού και του τύπου. Προσπαθούν να αποφύγουν την 
µετά βεβαιότητας αναµενοµένην κακοποίησιν και επιζητούν να σωθούν. Οι όροι των όµως απορρίπτονται και 
ακολουθεί ηµίωρον περίπου εκνευρισµού, απειλών, αγωνίας, φόβου και απογοητεύσεων. Κατά τον ίδιον χρόνον εις 
τον προ του Πολυτεχνείου χώρον, έµπροσθεν του ξενοδοχείου ΑΚΡΟΠΟΛ, ευρίσκονται ο Υποστράτηγος ∆ιοικητής 
της Σ∆Α, ο Γενικός Γραµµατεύς του Υπουργείου ∆ηµοσίας Τάξεως και ο Αστυνοµικός ∆ιευθυντής Αθηνών. Ουδείς 
όµως εκπρόσωπος της πνευµατικής ηγεσίας του τόπου είναι παρών. Και οι εγκλεισµένοι, ατακτήσαντες έστω, νέοι 
αισθάνονται ανασφαλείς, διότι πάντας τους εκτεθέντος θεωρούν διώκτας και αντιπάλους των. Ήτο ανάγκη 
εποµένως οίκοθεν να ληφθή παν µέτρον διασφαλίσεως της ειρηνικής και αναίµακτου εξόδου. Πέραν όµως και 
ανεξαρτήτως οιασδήποτε πολιτικής, ηθικής και κοινωνικής δεοντολογίας ως εκ της φύσεως των εκδηλώσεων και της 
συµµετοχής νέων εις ταύτας, επεβάλλετο να τηρηθούν απαρεγκλίτως τα νόµιµα. Και ήσαν ταύτα τα υπό του Ν.∆. 
794 /1971 και του Β.∆. 269 /1972 προσδιοριζόµενα: διάλυσις της παρανόµου ή εξελθούσης του σκοπού της 
δηµοσίας συναθροίσεως υπό της Αστυνοµίας δια της χρήσεως όλων των - κατ' εκτίµησιν της καταστάσεως - 
προσφορών προς τον σκοπόν τούτον µέσων, παρουσία όµως και µετά γνώµην των εκπροσώπων της ∆ιοικητικής και 
∆ικαστικής Αρχής ήτοι του Νοµάρχου και Εισαγγελέως Πρωτοδικών. Και τα νόµιµα ταύτα δεν ετηρήθησαν. ∆ι' ο και 



επί του σηµείου τούτου εζητήθησαν σαφείς διευκρινίσεις από τον έχοντα την κατά νόµον ευθύνην της 
αντιµετωπίσεως των γεγονότων τότε, Αστυνοµικόν ∆ιευθυντήν Αθηνών, όστις και κατέθεσεν τα ακόλουθα: 
«Επικείµενης της ενεργείας µας προς εκκένωσιν του Πολυτεχνείου, ητησάµην δια του ασύρµατου την αποστολήν 
επιτόπου του Εισαγγελέως και του Νοµάρχου. Έλαβα µετ' ολίγον την απάντησιντου Κου Αρχηγού, ότι ούτοι δεν 
ανευρίσκονται και ότι οφείλω να ενεργήσω άνευ της παρουσίας αυτών. Τούτο ανέφερα και εις τον παριστάµενον 
Γενικόν Γραµµατέα του Υπουργείου ∆ηµοσίας Τάξεως κ. Χαράλαµπον Παπαδόπουλον, ο οποίος προφορικώς µου 
έδωσε την εντολήν να ενεργήσω άνευ της παρουσίας των ειρηµένων». Πλήρως όµως εβεβαιώθη ότι ο Εισαγγελεύς 
από ενωρίς ευρίσκετο εις τους τόπους των επεισοδίων και εις την Αστυνοµικήν ∆ιεύθυνσιν και ειδικώς ερωτηθείς 
υπήρξεν ανενδοιάστως και απεριφράοτως αντίθετος προς πάσαν σκέψιν παραβιάσεως του Πανεπιστηµιακού ασύλου 
(οράτε συµπληρωµατικήν κατάθεσιν ∆ασκαλοπούλου). Αι εντεύθεν προκύπτουσαι διαπιστώσεις και η κατά την 
αντιµετώπισιν των διαδηλωτών εν τω Υπουργείω ∆ηµοσίας Τάξεως εφαρµοσθείσα τακτική, ως ανωτέρω αύτη 
λεπτοµερώς εξετέθη, καταδεικνύουν σαφώς τας πολλαπλός παραβιάσεις του Νόµου και το κατά την αντιµετώπισιν 
των γεγονότων κράτησαν πνεύµα αυτοσχεδιασµού και αυθαιρεσίας. ∆ιότι ο νόµος είναι σαφής και η απαιτουµένη 
υπ' αυτού παρουσία του Νοµάρχου και του Εισαγγελέως δεν είναι στοιχείον διακοσµητικόν, αλλ' ενέχει σηµασίαν 
ουσιαστικήν, εφ' όσον «µετά γνώµην αυτών» διατάσσεται η διάλυσις της συναθροίσεως. Και δεν δύναται να 
υποστηριχθή ότι συνέτρεχαν προϋποθέσεις της παρ. γ του αρθρ. µόνου Β.∆. 269 / 72, ήτοι ότι επρόκειτο περί 
περιστάσεως κατεπειγούσης και παρίστατο άµεσος κίνδυνος διασαλεύσεως της τάξεως, καθ' ας επιτρέπεται η εν 
απουσία των ανωτέρω εκπροσώπων της ∆ιοικήσεως και της ∆ικαιοσύνης ενέργεια. ∆ιότι το τριήµερον των 
γεγονότων αφαιρεί εξ αυτών πάσαν έννοιαν κατεπείγοντος, τουθ' όπερ και κατενοήθη υπό των υπευθύνων, δι' ο 
και εκλήθη αρχικώς ο Εισαγγελεύς και ήτο δεδοµένη, γνωστή σε τοις πάσιν, η κατά την διαδροµήν ταύτην 
παρουσία Εισαγγελέως. Αποδεικνύεται τούτο εκ των εκτεθέντων και πιστοποιείται εκ των ανταλλαγέντων σηµάτων 
µετά του κέντρου αµέσου δράσεως της Αστυνοµικής ∆ιευθύνσεως Αθηνών, καθ' α περί ώραν 02.30 της 17-11-1973 
ευρίσκετο εις τι σηµείον του γύρωθεν χώρου Αντεισαγγελεύς Πρωτοδικών ως εκπρόσωπος του Εισαγγελέως. Εις τα 
εκτεθέντα προσθετέον εισέτι ότι η δοθείσα εντολή προς τον ∆ιευθυντήν της Αστυνοµίας παρά του Αρχηγού της 
Αστυνοµίας Πόλεων και του Γενικού Γραµµατέως του Υπουργείου ∆ηµοσίας Τάξεως είναι παρ' νόµος και εντεύθεν 
δεν καλύπτει αυτόν, διότι κατά την ρητήν επιταγήν της παρ. δ' της ως είρηται διατάξεως η µετά χρήσεως των 
όπλων, έστω και προς εκφοβισµόν, διάλυσις συναθροίσεων επικινδύνων δια την ζωήν και σωµατικήν ακεραιότητα 
των συµµετεχόντων εις ταύτας, επιχειρείται πάντοτε και µόνον παρουσία και µετά γνώµην του Νοµάρχου και του 
Εισαγγελέως, µη παρεχοµένης εντεύθατης ευχέρειας ως κατά την παρ. γ' της άνευ αυτών ενεργείας! Ταύτα, όµως, 
πάντα προϋπέθετον ειλικρίνειαν προθέσεων, µετά συνέσεως, ψυχραιµίας και υπευθυνότητας εκδηλουµένων. Και 
δυστυχώς δεν συνέτρεξαν αι στοιχειώδεις αύται προϋποθέσεις αλλά το όλον πρόβληµα αντιµετωπίσθη υπό µορφήν 
στρατιωτικής επιχειρήσεως, αι κρισιµώτεραι φάσεις της οποίας εκτυλίσσονται εν απουσία, ως µη έδει, των 
εκπροσώπων της ∆ιοικήσεως και της ∆ικαιοσύνης και βεβαίως ου µόνον άνευ γνώµης αυτών, αλλά και παρά την 
ρητώς εκφραθείσαν αντίθετον γνώµη του Εισαγγελέως δια τον σεβασµόντου πανεπιστηµιακού ασύλου. Ο 
επικεφαλής των στρατιωτικών τµηµάτων Αξιωµατικός, αντί να προσφέρη την βοήθειάν του εις τον έχοντα την 
ευθύνην της όλης ενεργείας ∆ιευθυντήν της Αστυνοµίας Αθηνών, τον καταργεί και ενεργεί αυτοβούλως. Έκτοτε η 
Αστυνοµία δεν έχει την πρωτοβουλίαν των κινήσεων, αλλ' ακολουθεί και αι προβλέπουσαι και ρυθµίζουσαι το 
πρόβληµα της συνεργασίας στρατιωτικών και αστυνοµικών δυνάµεων διατάξεις της κειµένης νοµοθεσίας 
αγνοούνται και παραβιάζονται. ∆ιότι κατά τας παρ. 121 και 128 του Κανονισµού της εν πόλεσιν Υπηρεσίας των 
Στρατευµάτων, τα µεν στρατεύµατα τίθενται υπό τας διαταγάς ή εις την διάθεσιν του προϊσταµένου της ∆ηµοσίας 
Ασφαλείας ή του ∆ιοικητού Χωροφυλακής, έχοντος πλήρη την ευθύνην απέναντι της ∆ιοικητικής Αρχής δια την 
λήψιν πάντων των ενδεικνυοµένων µέτρων προς τήρησιν της τάξεως και πρόληψιν των ταραχών, η εκτίµησις δε 
της ανάγκης προσφυγής εις την χρήσιν των όπλων παρά των προς τήρησιν της δηµοσίας τάξεως 
προσεπικαλουµένων στρατευµάτων και η πρωτοβουλία της τοιαύτης ενόπλου επεµβάσεως, ανήκει εις την 
∆ιοικητικήν Αρχήν, αντιπρόσωπος της οποίας µεταβαίνει εις τον τόπον της συγκεντρώσεως. Και αποτέλεσµα της 
αυθαιρεσίας ταύτης υπήρξεν η αναστάτωσις, η σύγχυσις, η ανωµαλία και η εµφανής παρανοµία, ως το σοβαρώς 
υπό της ερεύνης πιθανολογηθέν ότι Συνταγµατάρχης του Στρατού εξετέλεσε εν ψυχρώ νέον ηλικίας 17 ετών 
έµπροσθεν του Πολυτεχνείου (οράτε καταθέσεις υπ' αριθ. 99 και 242 ένθα και τα στοιχεία ταυτότητος του 
Συνταγµατάρχου αυτού). 

Την 02.43 ώραν τάσσεται µικρά, ίσως 15λεπτος, προθεσµία εις τους σπουδαστάς δια να εξέλθουν. Μερικοί εκ 
των εγκλείστων ήρχισαν να απασφαλίζουν την είσοδον και τελικώς το επέτυχαν. Εδυσχεραίνετο όµως η έξοδος 
διότι όπισθεν της πύλης είχεν τοποθετηθή και ευρίσκετο αυτοκίνητον Μερσεντές. Και ενώ η µεν πρόθεσις των 
εγκλείστων προς έξοδον είχε καταστή εµφανής, προσπάθεια δε κατεβάλλετο δια την αποµάκρυνσιν του 
φράσσοντας την πύλην αυτοκινήτου, ανυπόµονος Ίλαρχος, αυτόθι ιστάµενος, απώλεσε την ψυχραιµίαν του και εν 
οργή ανεφώνησεν: «Τσογλάνια ρεζιλεύετε το στράτευµα...» και αµέσως έδωσε την διαταγήν της εισόδου (οράτε 
κατάθεσιν του τότε ∆ιευθυντού της Αστυνοµίας - υπ' αριθ. 84). Το άρµα εκινήθη µετά δυνάµεως, συνεκλόνισε την 
πύλην, κατέστρεψε τους µαρµάρινους κίονας της εισόδου, συνέτριψε και κατέρριψε την εξώθυραν και ακολούθως 
κυριολεκτικώς ισοπέδωσεν το προεκτεθέν αυτοκίνητον, εισελθόν εις βάθος 10 περίπου µέτρων εντός του 
προαυλίου του Πολυτεχνείου. ∆ηµοσιογράφος, επί ενός των κιόνων ευρισκόµενος, κατεκρηµνίσθη µετ' αυτού εις το 
έδαφος, τραυµατισθείς ελαφρώς (κατάθεσις υπ' αριθ. 172), νεαρός σπουδαστής επί των κιγλιδωµάτων της πύλης 



ιστάµενος εκτινάσσεται, άγνωστον που ενώ σιδηρούν αντικείµενον συνθλίβει τους πόδας νεαράς σπουδάστριας 
(κατάθεσις υπ' αριθ. 83). Και εις το αγωνιώδες ερώτηµα περί του εάν συνεθλίβησαν ή ετραυµατίσθησαν άνθρωποι 
εκ της εισόδου του άρµατος διάφορα και αντίθετα προέκυψαν εκ της ερεύνης στοιχεία. Οι παριστάµενοι τότε 
επικεφαλής των δυνάµεων, στρατιωτικών και αστυνοµικών, αρνητικήν, µετά κατηγορηµατικότητος µάλιστα, δίδουν 
εις το ερώτηµα τούτο απάντησιν (οράτε καταθέσεις), έτερος όµως αυτόπτης, δηµοσιογράφος αυτός, καταθέτει τα 
εξής: «Προσποιούµενος τον αδιάφορον ρώτησα έναν αστυνοµικόν: Τι έγινε; Πατήσαµε πολλούς; Μου απήντησε: 
∆εν βαριέσει µόνον δύο - τρεις αλήτες». Και εις έτερον σηµείον της καταθέσεως του προσθέτει: «Καθώς 
προχωρούσα σαστισµένος, λίγο έλειψε να σκοντάψω πάνω σε ένα σώµα που ήταν πεσµένο δίπλα από την 
Μερσεντές. ∆ύο µέτρα πιο πέρα ήταν πεσµένος άλλος ένας φοιτητής» (Κατάθεσις υπ' αριθ. 218 και 81 και 82). Αι 
τελευταίοι αύται καταθέσεις έχουν βεβαίως υπέρ αυτών την λογικότητα των πραγµάτων, όταν ληφθή υπ' όψιν, ότι 
το άρµα εκινήθη αιφνιδίως και µετά δυνάµεως, καθ' ον χρόνον συνεχίζοντα αι διαπραγµατεύσεις και πλήθος 
σπουδαστών ευρίσκοντο επί των κιγκλιδωµάτων ή όπισθεν αυτών και εν επαφή σχεδόν προς την πύλην. 
Παραµένει, όµως, µόνον λίαν πιθανή και ανεπιβεβαίωτος. Οµάς Αξιωµατικών και άνδρες της δυνάµεως καταδροµών, 
ακολουθούντες το άρµα εισέρχονται εις το Πολυτεχνείον πυροβολούντες. Έντροµοι και εµβρόντητοι οι οπουδασταί 
κυριεύονται από την ενώπιον του εσχάτου κινδύνου φοβεράν αγωνίαν. Και άρχεται ακολούθως η έξοδος. Οι εγγύς 
της κατακρηµνησθείσης πύλης ευρισκόµενοι εξέρχονται πρώτοι. Οι περισσότεροι, όµως, πηδούν εκ των παραθύρων 
και των κιγκλιδωµάτων. Υπό την πίεσιν πλήθους ανθρώπων καταρρίπτεται τµήµα των προς την οδόν Στουρνάρα 
κιγκλιδωµάτων. Και δια του δηµιουργηθέντος ανοίγµατος εξέρχονται οι σπουδασταί κατά µάζας. Κατευθύνονται 
προς όλα τα σηµεία, αποµακρυνόµενοι. Νέον, όµως, δι' αυτούς αρχίζει µαρτύριον. Ύβρεις κατ' αυτών εκτοξεύονται 
και καταδιωκόµενοι βαναύσως κακοποιούνται. Πολλοί εκ των κατωτέρων Αστυνοµικών Υπαλλήλων, ως ετονίσθη 
ήδη, είχον απολέσει την ψυχραιµίαν των. Εις µάτην οι Αρχηγός και ∆ιευθυντής της Αστυνοµίας διατάσσουν να µη 
προβαίνουν εις βιαίας εκδηλώσεις κατά των εξερχόµενων. Πολλοί Αξιωµατικοί και στρατιώται παρεµβαίνουν προς 
προστασίαν των φοιτητών. Και υπήρξε πηγαία και βαθεία η ευγνωµοσύνη πολλών εξ αυτών προς τους αγνώστους 
σωτήρας των, ως εις τας καταθέσεις των τους αποκαλούν µε συγκίνησιν. Έµπροσθεν µε την πύλη του 
Πολυτεχνείου δηµιουργείται διάδροµος υπό των στρατιωτών µέσω του οποίου διέρχονται οι εξερχόµενοι, 
κατευθυνόµενοι προς την οδόν Τοσίτσα, εντός δε του Πολυτεχνείου βοηθούν, προστατεύουν και εις τους ώµους 
των πολλούς αδυνάτους κρατούν δια να δυνηθούν να υπερπηδήσουν το υψηλόν κιγκλίδωµα. Και επεισόδια µεταξύ 
στρατιωτικών και αστυνοµικών λαµβάνουν χωράν εν τη προσπάθεια των πρώτων να προστατεύσουν τους φοιτητάς 
από το διωκτικόν µένος των άλλων. Αποµακρυνόµενοι, όµως, του Πολυτεχνείου αγωνιώδεις τους αναµένουν 
εκπλήξεις. Από παντού τους καταδιώκουν και τους κτυπούν. Εις την γωνίαν των οδών Τοσίτσα και Μπουµπουλίνας 
άνδρες της ΚΥΠ εν πολιτική περιβολή τους κτυπούν ανηλεώς και πυροβολούν κατ' αυτών (καταθέσεις υπ' αριθ. 84α 
και 225), ενώ εις την ταράτσαν ενός των αυτόθι κτιρίων έχουν εγκαταστήσει πολυβόλον (κατάθεσις υπ' αριθ. 199). 
Εις την συµβολήν των οδών Πατησίων και Στουρνάρα άνδρες εν πολιτική περιβολή, κραδαίνοντες ρόπαλα, εξήλθον 
από οµάδα αυτόθι ευρισκοµένων αστυνοµικών και εκακοποίησαν σεβάσµιον καθηγητήν Πανεπιστηµίου, την 
σύζυγόν του και νεαρόν σπουδαστήν διότι εξήρχοντο του Πολυτεχνείου, ένθα ο Καθηγητής - ιατρός και η σύζυγος 
του είχον µεταβή προς εκπλήρωσιν του ανθρωπιστικού και ιατρικού των καθήκοντος. Και οι ροπαλοφόροι ούτοι 
ήσαν άνδρες της ΕΣΑ εν πολιτική περιβολή (οράτε καταθέσεις υπ' αριθ. 30, αλλά και του τότε ∆ιευθυντού της 
Αστυνοµίας περί του ρόλου των ανδρών της ΕΣΑ γενικώτερον κατά τα επεισόδια της επταετίας και ειδικώτερον εις 
το Πολυτεχνείον). Εις τας ταράτσας των γύρω κτιρίων επισηµαίνονται ελεύθεροι σκοπευταί υπό του ιδίου 
∆ιευθυντού της Αστυνοµίας να επιτελούν το φονικόν έργον των (στοιχείον προκύπτον έκτων µαγνητοταινιών και 
κατάθ. υπ' αριθµ. 31), ενώ οµάδες ανεύθυνων και ανωνύµων «τραµπούκων» και επικινδύνων τρωκτικών της 
γαλήνης του τόπου εκδηλώνουν το εγκληµατικόν µένος των κατά των ατυχών σπουδαστών που κατά µάζας 
εξέρχονται του Πολυτεχνείου. Και εις το πανδαιµόνιον τούτο της εξόδου των φωνών, των κραυγών, των οιµωγών, 
των καταδιώξεων και των πυροβολισµών έπεσαν οι περισσότεροι εκ του πλήθους των τραυµατιών των αιµατηρών 
αυτών γεγονότων. Ειδικώς δέον ενταύθα να σηµειωθή ότι πολλά εκ των ριφθέντων βληµάτων ήσαν της κατηγορίας 
των εκρηκτικών τοιούτων ντουµ - ντουµ (κατάθ. υπ' αριθ. 122). Τη εντολή του Αρχηγού της Αστυνοµίας Πόλεων 
ενεργούνται ακολούθως συλλήψεις «των πρωταιτίων και υπεύθυνων». Και επειδή ήτο αδύνατον να επισηµανθούν 
οι πρωταίτιοι και υπεύθυνοι ούτοι εις το πλήθος των εξερχόµενων συνελήφθησαν 866 άτοµα και µετήχθησαν 
αρµοδίως! Τέλος η όλη επιχείρησις λήγει για της εν άσµασιν αποχωρήσεως των στρατιωτικών τµηµάτων 
συντεταγµένων υπό τα χειροκροτήµατα των αστυνοµικών (κατάθεσις υπ' αρ. 224 και 227). Μετά τινας ώρας 
κηρύσσεται ο στρατιωτικός νόµος και νέον ανοίγει κεφάλαιον δολοφονιών και αιµάτων. Αστυνοµικοί πυροβολούν εν 
ψυχρώ ανύποπτους διαβάτας, ενώ τα επί των κεντρικών αρτηριών των Αθηνών κινούµενα άρµατα µάχης 
σκορπίζουν τον θάνατον. Οι επ' αυτών πυροβοληταί ασκούνται εις την σκοποβολήν επί κινουµένων ανθρωπίνων 
στόχων. Πυροβολούντες κατά τρόπον σκληρόν και ανάγλητον. Οι επί του κτιρίου του ΟΤΕ, της οδού Πατησίων, 
εγκατεστηµένοι στρατιώται πυροβολούν, προς πάσαν κατεύθυνσιν και δύο (2) τουλάχιστον νεκροί συγκαταλέγονται 
µεταξύ των θυµάτων των (οράτε κατωτέρω ειδικόν κεφάλαιον). Νεαρός Ανθυπίλαρχος, εις τα ανωτέρω περιπολίας 
των αρµάτων συµµετασχών, εκόµπαζε µεταξύ των συναδέλφων του Αξιωµατικών, διότι «πολλούς εγάζωσε και µια 
κοπέλα την έκοψε στη µέση»! Τα στοιχεία ταυτότητος του Αξιωµατικού τούτου βεβαιούνται πλήρως υπό της 
παρούσης ερεύνης (Κατάθ. υπ' αριθ. 241 και 242). Και όµως οι υπεύθυνοι, τότε, ηγέται του στρατεύµατος ουδέν 
ήκουσαν και τεθέντες κατά την έρευναν προ της τραγικότητος των γεγονότων εξέφρασαν την έκπληξίν των και την 



οδύνην των. ∆είγµα µικρόν της κρατούσης κατά έκπληξίν των και την οδύνην των. ∆είγµα µικρόν της κρατούσης 
κατά τας φοβέρας εκείνος στιγµάς καταστάσεως αυθαιρεσίας και ανευθυνότητος αντλείται εκ της καταθέσεως του 
Αστυνοµικού ∆ιευθυντού Αθηνών. 

Υποστηρίζονται ούτω υπ' αυτού, πλην άλλων και τα εξής: «Την 19ην ώραν της Κυριακής 18-11-1973 
εκλήθην εις την ΑΣ∆ΕΝ, ίνα µετάσχω συσκέψεως. Με συνώδευσεν ο Αστυνοµικός ∆ιευθυντής Καραθανάσης. 
Συνεκεντρώθηµεν περί τους 15 Αξιωµατικοί Αστυνοµίας και Στρατού. Παρευρέθησαν και οι επί κεφαλής 
στρατιωτικών µονάδων, εκ των διατεθέντων εις το Πολυτεχνείον. Της συσκέψεως προήδρευσεν ο Στρατηγός 
Μαυροειδής. Προ πάσης συζητήσεως ηγέρθην και διεµαρτυρήθην εντόνως δια τους άσκοπους πυροβολισµούς, 
ειπών ότι είναι απαράδεκτον να πυροβολούν τα τανκς στο γάµο του Καραγκιόζη και να σκοτώνεται ο κόσµος. Ο 
Στρατηγός εθύµωσεν µε την διατύπωσίν µου και µε παρετήρησεν αυστηρά, προσθέσας ότι δεν είναι αληθής ο 
ισχυρισµός µου και ότι έχει δώσει εντολήν και έχουν σταµατήσει οι άσκοποι πυροβολισµοί. Την στιγµή εκείνην 
ηκούσθη ριπή πολυβόλου πλησίον µας εις την περιοχή Πλάκας. Τον ηρώτησα µε σχετικήν αυθάδειαν «αυτό τι είναι 
Στρατηγέ»;. Έγινε ωχρός και διέταξεν άµεσον έρευναν. ∆ιεπιστώθη ότι είχεν πυροβολήσει Ανθυπολοχαγός. 
Επείσθην ότι άλλα διέτασσεν ο Στρατηγός και άλλα εποίουν οι υπό τας διαταγάς του»! Ως απίθανα εµφανίζονται και 
είναι τω όντι απίστευτα, αλλά κατά τρόπον αναµφισβήτητον βεβαιούνται και πλήρως αποδεικνύονται! Ήσαν πολλά 
οµοίως τα θύµατα του Σαββάτου, 17-11-1973 και της Κυριακής 18-11-1973. Το πλήθος των ληφθεισών 
µαρτυρικών καταθέσεων και τα συλλεγέντα έγγραφα στοιχεία παρέχουν την πλήρη επί του προκειµένου απόδειξιν. 
Τας αµέσως εποµένως ηµέρας συνελήφθησαν ο Πρύτανις του Πολυτεχνείου Κωνσταντίνος Κονοφάγος και οι 
καθηγηταί: Σκουληκίδης, Βέης, Κουµούτσος και Σακελλαρίδης, επί µακρόν στερηθέντες της ελευθερίας των εις τα 
κρατητήρια της ΕΣΑ και εις µαρτύρια υποβληθέντες. Ανεξαρτήτως ήδη της εκτάσεως των συγκεκριµένων 
ζηµιογόνων αποτελεσµάτων εκ της εκτεθείσης συµπεριφοράς στρατιωτικών και αστυνοµικών, δέον ιδιαιτέρως εν τω 
σηµείω τούτω να τονισθή ότι ο επιλεγείς και εφαρµοσθείς τρόπος ενεργείας εν τη εκτελέσει της εντολής ούτε 
ψυχολογικόν εκφοβισµόν συνιστά, ούτε υπακοήν εις δοθείσης, δήθεν, αυστηρός διαταγάς δια µη πυροβολισµούς 
υποδηλοί. Και ανά µέσον του πλήθους των αντιφάσεων, αντιθέσεων και παλινωδών περί την αντιµετώπισιν του 
προβλήµατος αγωνιώδες, αλλά και αµείλικτον ορθούται εις την ψυχήν παντός - όντος ανθρώπου - το ερώτηµα: 
Ποία, τέλος, πάντων, ήτο η θέσις των τότε κρατούντων έναντι της εξεγέρσεως του Πολυτεχνείου; ∆ιότι η πρόθεσις 
της ικανοποιήσεως των φοιτητικών αιτηµάτων, περί ης ωµίλουν, είναι αντίθετος προς την απαγόρευσιν των 
φοιτητικών αρχαιρεσιών ή τις επηκολουθήσασαν απηνή καταδίωξιν. Η απαγόρευσις παντός πυροβολισµού, ως 
θεωρητική εντολή, εµυκτηρίσθη δεινώς από το όργιον των ριπτοµένων βολών. Ο σεβασµός του Πανεπιστηµιακού 
ασύλου, υπέρ ου οι πάντες εκόπτοντο, εξηυτελίσθη υπό τας ερπύστριας του παραβιάσαντος τας πύλας του 
Πολυτεχνείου άρµατος µάχης. Η περί κινήσεως τριών ή τεσσάρων µόνον αρµάτων δήθεν εντολή του τότε 
πανίσχυρου ∆ικτάτορας κατεπνίγη εις τον ορυµαγδόν του πλήθους των κατελθόντων εις το Πολυτεχνείον αρµάτων. 
Ο επιδιωκόµενος δήθεν ψυχολογικός επηρεασµός µετεβλήθη εις οιονεί στρατιωτικήν επιχείρησιν εις βάρος αόπλων, 
η προστασία των εξερχόµενων του Πολυτεχνείου σπουδαστών δεν συµβιβάζεται µε τας καταξιώσεις, τους 
προπηλακισµούς, τους εξευτελισµούς, τας κακοποιήσεις και το όργιον των συλλήψεων. Ο σεβασµός της 
αυτοτέλειας των Ανωτάτων Πνευµατικών Ιδρυµάτων δια της συλλήψεως και του βασανισµού Ακαδηµαϊκών 
∆ιδασκάλων, η διατυµπανισθείσα, τέλος, µε πολλήν αυταρέσκειαν, αναίµακτος επιχείρησις κατεκλύσθη από το αίµα 
των αθώων θυµάτων της. ∆ιατί λοιπόν πάντα ταύτα; ∆ιότι το τότε καθεστώς και αι όπισθεν αυτού κρυπτόµεναι 
τάσεις επεδίωκαν µόνον να διατηρήσουν, αντί πάσης θυσίας, την εξουσίαν οι µεν, ή να επιβούν ταύτης οι δε και 
εµφανώς ηδιαφόρουν δια την τύχην των φοιτητών! Και τις πταίει; Πάντες αι εξαπολύσαντες τας δυνάµεις αυτάς 
του ολέθρου και εµπνεύσαντες την πολιτικοποίησιν της κινήσεως, οργανώσαντες ή εκµεταλλευθέντες την όλην 
επιχείρησιν εµφανείς ή αφανείς δράσται, περί ων, όµως, κατωτέρω. 

II. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ 

Α. ΝΕΚΡΟΙ: 
Βαρύς υπήρξεν ο φόρος του αίµατος εις νεκρούς και τραυµατίας ο καταβληθείς δια την καταστολήν δια την 

καταστολήν της εξεγέρσεως του Πολυτεχνείου. Και των µεν τραυµατιών τον αριθµόν, ήγγισε, µετά βεβαιότητας 
µάλλον, η έρευνα. Ανεξιχνίαστος, όµως, παραµένει εισέτι ο ακριβής αριθµός των νεκρών. Σύντονοι κατεβλήθησαν 
προς την κατεύθυσιν ταύτην προοπάθειαι και πέραν των αµέσως η εµµέσως περιερχοµένων εις γνώσιν µου 
έκκλησις δια του Τύπου δηµοσία διετυπώθη, όπως καταγγελθώσιν ή αναφερθώσι περιπτώσεις θανάτων ή και 
εξαφανίσεων ατόµων συνεπεία των γεγονότων του Πολυτεχνείου. Και είναι αληθές ότι ουδέν περιοτατικόν 
κατηγγέλθη. ∆εν αντλείται, όµως εντεύθεν απόδειξις περί ανυπαρξίας τοιούτων. ∆ιότι κατά τη διαδροµήν της 
ερεύνης εβεβαιώθησαν ή και απλώς επιθανολογήθησαν περιστατικά εδραιούντα παρ' εµοί την πεποίθησιν ότι οι 
νεκροί εκ των γεγονότων του Πολυτεχνείου υπήρξαν περισσότεροι των επισήµως ανακοινωθέντων. ∆ι' ο και 
κατανοώ τα ελατήρια της σιωπής των παθόντων. 

Περί πάντων τούτων, όµως, αναλυτικώτερον, ως ακολούθως, αφού προηγουµένως τονισθεί ότι ουδείς 
απολύτως εκ των σπουδαστών του Πολυτεχνείου εφονεύθη κατά το ανωτέρω τριήµερον (οράτε υπ' αριθµ. 33437 
/11.10.74 έγγραφον της Συγκλήτου του Πολυτεχνείου προς υµάς). 



α) Επισήµως ανακοινωθέντες νεκροί είναι οι ακόλουθοι: 
1. ∆ιοµήδης Ιωάννου Κοµνηνός, ετών 17, µαθητής. Εφονεύθη έξωθιτου Πολυτεχνείου περί ώρα 22.15' της 

16.11.73. Βασίµως πιθανολογείται ότι δράστης του φόνου τούτου είναι ο προεκτεθείς Συνταγµατάρχης. 
2. Βασίλειος Παναγιώτου Φαµέλλος, ετών 26. Εφονεύθη εγγύς του υπουργείου ∆ηµοσίας Τάξεως περί ώρα 

22.30' της 16.11.73, βληθείς προφανώς υπό τίνος των εκ του υπουργείου πυροβολούντων. 
3. Toril Engelend, σπουδάστρια, Νορβηγίς. Εφονεύθη εις την πλατείαν Αιγύπτου περί ώρα 23.30'της 

16.11.1973 παρ' αγνώστου δράστου. 
4. Γεώργιος Ανδρέου Σαµούρης, σπουδαστής, ετών 22. Εφονεύθη υπ' αγνώστου εις άγνωστον σηµείον εξ 

επαφής περί το µεσονύκτιον της 16.11.1973 και το πτώµα του µετεφέρθη και απερρίφθη εις την διασταύρωσιν των 
οδών Καλλιδροµίου και Ζωσιµάδων (Κατάθεσις υπ' αριθµ. 137). 

5. Αλέξανδρος Ευστρατίου Σπαρτίδης, ετών 16, µαθητής. Εφονεύθη επί της οδού Κότσικα (παρόδου 
Πατησίων) την 10.20 ώραν της 17.11.1973, βληθείς υπό στρατιωτών εκ του κτιρίου του ΟΤΕ. 

6. Μάρκος ∆ηµητρίου Καραµάνης, ετών 23. Εφονεύθη ευρισκόµενος εις την επί της οδού Πατησίων και 
Αιγύπτου 1 πολυκατοικίαν την 10.30 ώραν της 17.11.1973, βληθείς οµοίως υπό στρατιωτών εκ του κτιρίου του 
ΟΤΕ. 

7. Βασίλειος Καράκας, Τούρκος υπήκοος, ετών 43. Εφονεύθη εις την πλατείαν Αιγύπτου περί ώραν 13.00' της 
17.11.1973, βληθείς εκ διερχοµένου άρµατος µάχης. 

8. ∆ηµήτριος Θεοφ. Θεοδώρας, ετών 6. Εφονεύθη επί της οδού Ορεινής Ταξιαρχίας Ζωγράφου περί ώραν 
13.30 της 17.11.1973, βληθείς υπό στρατιώτου ευρισκοµένου έµπροσθεν του Ναού του Αγίου Θεράποντος. 

9. Βασιλική Φωτίου Μπεκιάρη, ετών 17. Εφονεύθη ευρισκοµένη εις την ταράτσα της επί της οδού 
Μεταγένους 8 - Νέος Κόσµος οικίας της περί ώρα 12.30' της 17.11.1973, δεχθείσα εις την κεφαλήν της βλήµα 
αδέσποτον άρµατος. 

10. Γεώργιος Αλεξάνδρου Γεριτσίδης, ετών 48, εφοριακός υπάλληλος. Εφονεύθη ευρισκόµενος εν Ν. Λιοσίοις 
προς εκτέλεσιν υπηρεσίας περί ώραν 12.15' της 17.11.1973 δεχθείς οµοίως βλήµα αδέσποτον άρµατος µάχης εις 
την κεφαλήν. 

11. Νικόλαος Πέτρου Μαρκουλής, ετών 25. Εφονεύθη παρά την πλατείαν Βάθης περί ώραν 11.00'της 
17.11.1973, βληθείς εκ διερχοµένου άρµατος µάχης. 

12. Στυλιανός Αγαµ. Καραγεώργης, ετών 19, εργάτης. Ετραυµατίσθη θανασίµως επί της οδού Πατησίων, 
έµπροσθεν του κινηµατογράφου ΕΛΛΗΝΙΣ, περί ώρα 10.00'της 17.11.1973, βληθείς εκ διερχοµένου άρµατος και 
απεβίωσεν εις το ΚΑΤ την 30.11.1973. 

13. Ανδρέας Στεργίου Κουµπος, ετών 63. Ετραυµατίσθη σοβαρώς διερχόµενος την οδό Καποδιστρίου περί 
ώρα 14.00' της 18.11.1973, βληθείς εκ διερχοµένου άρµατος και απεβίωσε την 30.1.1974. 

14. Μιχαήλ ∆ηµήτριου Μυρογιάννης, ετών 20. Εφονεύθη εις την διασταύρωσιν των οδών Πατησίων και 
Στουρνάρα περί ώραν 13.30' της 18.11.73, βληθείς δια περιστρόφου εις την κεφαλήν και 

15. Κυριάκος ∆ηµητρίου Παντελάκης, ετών 45, δικηγόρος. Ετραυµατίσθη σοβαρώς επί της οδού Γλάδστωνος 
περί ώραν 12.40' της 18.11.1973, βληθείς εκ διερχοµένου επί της οδού Πατησίων άρµατος και απεβίωσεν την 
18.12.1973. 

β) Νεκροί πλήρως βεβαιωθέντες: 
1. Σπύρος Κοντοµάρης, δικηγόρος. Απεβίωσεν τας απογευµατινός ώρας της 16.11.73 ευρισκόµενος επί της 

οδού Γεωργίου Σταύρου, συνέπεια θανατηφόρου επενέργειας των ριπτοµένων υπό της αστυνοµίας αερίων (κατάθ. 
υπ' αριθµ. 93). 

2. Αικατερίνη Αργυροπούλου, ετών 75. Ετραυµατίσθη σοβαρώς ενώ ευρίσκετο εις την εν Αγ. Αναργύροις 
οικίαν της περί ώραν 11.00' της 17.11.1973, δεχθείσα αδέσποτον βλήµα άρµατος και απεβίωσεν κατά µήνα Μάιον 
1974 και 

3. ∆ηµήτριος Παπαϊωάννου, ετών 60, ιδιωτικός υπάλληλος. Απεβίωσεν την µεσηµβρίαν της 17.11.1973 εκ 
προσφάτου εµφράγµατος του µυοκαρδίου κατά την ιατροδικαστικήν έκθεσιν σοβαρώς όµως, υπό της συζύγου του 
αµφισβητούµενης και υποστηριζούοης ότι ο σύζυγος της απεβίωσεν είτε βληθείς δι' όπλου, είτε υποστάς συγκοπήν 
εκ των ριπτοµένων αερίων, καταθεσάσης δε ότι µόνον εις το Νεκροταφείον της επετράπη να πλησιάσει απλώς και 
να ατενίσει το πρόσωπον του νεκρού συζύγου της. 

γ) Νεκροί βασίµως προκύπτοντες: 
1. Ο ιατρός - χειρουργός Γεώργιος Γρηγοριάδης, µετά λόγου γνώσεως καταθέτει ότι ο ίδιος προσωπικώς 

αντελήφθη και διεπίστωσεν ιατρικώς τον θάνατον (2) δύο αγνώστων νέων, πληγέντων: Του µεν ενός εις την 
πλατείαν Βικτωρίας περί ώραν 11.00' της 17.11.1973 δια βλήµατος περιστρόφου υπό Ανθυπασπιστού της 
Χωροφυλακής ριφθέντος, του δε ετέρου εις την οδόν Γ Σεπτεµβρίου περί ώραν 12.00' της 18.11.1973 δια 
βλήµατος διερχοµένου άρµατος (κατάθ. υπ' αριθµ. 25). 

2. Η µάρτυς Παναγ. Παπακυριακού καταθέτει περί θανάσιµου τραυµατισµού µικράς κορασίδος, ηλικίας 9 
περίπου ετών, εις την γωνίαν των οδών Πατησίων και Κλωναρίδου περί ώραν 14.00 της 17.1.1.1973 εκ βληµάτων 
διερχοµένου άρµατος, εξ ων και η ιδία ετραυµατίσθη βαρύτατα (κατάθ. υπ' αριθµ. 168). 



3. Ο φοιτητής Λεωνίδας Ανωµερίτης, καταθέτει περί θανάσιµου τραυµατισµού νεαράς µαθήτριας, εντός του 
χώρου του Πολυτεχνείου ευρισκόµενης, περί ώρα 11.45' της 16.11.1973, δια βλήµατος ριφθέντος εκ του εκτός του 
Πολυτεχνείου χώρου (κατάθ. υπ. αριθµ. 32). 

4. Ο Φαρµακοποιός Αλέξανδρος Παναγόπουλος καταθέτει ότι, ότε προ του µεσονυχτίου της Παρασκευής 
16.11.1973, επεσκέφθη µετά της συζύγου του το Πολυτεχνείον προς παροχήν υπηρεσιών εις τους τραυµατίας και 
εισήλθεν εις το αυτόθι υπάρχον πρόχειρον ιατρείον, ιδίοις όµµασιν αντελήφθη την ύπαρξιν (3) τριών νεκρών και 
µιας γυναικός θανασίµως τραυµατισθείσης, τα τραύµατα των οποίων σαφώς περιγράφει. Προσθέτει δε ότι εκ µελών 
της Συντονιστικής Επιτροπής Φοιτητών έλαβε την πληροφορίαν ότι είχαν και οκτώ (8) εισέτι νεκρούς, τα πτώµατα 
των οποίων είχον τοποθετηθεί και εφυλάσσοντο εις παρακείµενον χώρον ίνα µη υποπέσουν εις αντίληψιν των 
σπουδαστών και προκληθή πανικός (κατάθ. υπ' αριθµ. 245). 

5. Περί των ανωτέρω νεκρών σαφώς καταθέτουν και σπουδασταί, µέλη της Συντονιοτικής Επιτροπής, οι 
οποίοι και περιγράφουν µε ενάργειαν τα τραύµατα τα οποία έκαστος των νεκρών συναδέλφων των έφερεν (Οράτε 
καταθέσεις υπ' αριθµ. 41,45 και 217). Και ναι µεν ο εις εκ των ανωτέρω µαρτύρων (217) καταθέτει και περί τα 
είκοσι δύο (22) πτωµάτων, άτινα ο ίδιος ούτος προσωπικώς αντελήφθη, περιστατικόν όπερ δεν επεβεβαιώθη, πλην 
σοβαροί διάτην αλήθειαν των κατατιθεµένων προκύπτουν ενδείξεις εκ της προεκτεθείσης καταθέσεως Αλέξ. 
Παναγοπούλου, όστις και αναφέρει ότι αντελήφθη θάλαµον υπό του περιβόητου Πίµπα - πράκτορας της ΚΥΠ 
(κατάθ. υπ' αριθµ. 29 και 176 µετά µαγνητοταινίας) - φρουρούµενον, εις ον υπήρχον άνθρωποι δήθεν κοιµώµενοι, 
ων, όµως, η στάσις και η όλη εµφάνισις εις πολλάς τον ανωτέρω µάρτυρα ενέβαλεν υποψίας (οράτε κατάθεσιν). 
Ανακήπτει βεβαίως το ερώτηµα τι εγένοντο οι νεκροί αυτοί και σοβαρά δια τους αντιλέγοντας αντλούνται εντεύθεν 
επιχειρήµατα. Όµως προσφέρουν ίσως απάντησιν τα υπό των φυλάκων του νεκροθαλάµου του Ρυθµιστικού 
Κέντρου Αθηνών κατατιθέµενα. Ο µεν Νικ. Νίκας καταθέτει ότι κατά την διάρκειαν της υπηρεσίας του µέχρι της 
23.00' ώρας της 16.11.1973 παρέλαβε και ετοποθέτησε εις τον νεκροθάλαµον επτά (7) πτώµατα νέων ανδρών, 
ηλικίας 22-25 ετών, τα οποία δεν συνωδεύοντο από πιοτοποιητικόν θανάτου και κάρταν περί της ταυτότητος του 
νεκρού (κατάθ. υπ' αριθµ. 80). Ο εκ του ανωτέρω παραλαβών ακολούθως υπηρεσίαν Ιωάννης Μάρας, καταθέτει ότι 
από της 23.00' ώρας της 16.11.1973 µέχρι 7.00' της 17.11.1973 παρέλαβεν και ετοποθέτησεν εις τον 
νεκροθάλαµον επτά (7) πτώµατα, νέων οµοίως ανδρών, ηλικίας 20-35 ετών, έκτων οποίων τα τέσσερα (4) ήταν 
αγνώστου ταυτότητος (κατάθ. υπ' αριθµ. 89). Και ούτω κατά την τραγικήν εκείνην νύχτα των γεγονότων, 16 προς 
17 Νοεµβρίου 1973, ένδεκα (11) πτώµατα αγνώστων νέων διακοµίζονται εις το Ρυθµιστικόν Κέντρον Αθηνών, 
άτινα, όµως, πλην ενός (κατά τα επίσηµα στοιχεία του Νοσοκοµείου) ουδαµού εµφανίζονται, ούτε καταχωρίζονται! 
Και η ανυπαρξία επισήµων στοιχείων εν τω Νοσοκοµείω δεν αποδεικνύει βεβαίως την ανυπαρξίαν πτωµάτων, διότι 
αι καταθέσεις είναι κατηγορηµατικοί και σαφείς και πλήρως εκ της ερεύνης εβεβαιώθη ότι ουδεµία εγένετο επίσηµος 
εγγραφή του πλήθους των εισαγοµένων τότε τραυµατιών εις το Γενικόν βιβλίον της πύλης. Μόνον οι αυτόθι 
ευρισκόµενοι αστυνοµικοί εµερίµνων δια τα καθ' εαυτούς περί τούτου και τα υπ' αυτών συλλεγέντα στοιχεία, κατά 
το µάλλον ακριβή, µετά των εν συνεχεία εις τα βιβλία των κλινικών του Νοσοκοµείου εγγραφών, προσέφεραν ηµίν 
αποδείξεις περί του αριθµού των διακοµισθέντων εις το Ρυθµιστικόν τραυµατιών! Θα ήτο µάταιον εποµένως να 
ερευνηθή περαιτέρω, µολονότι επεχειρήθη, τι εγένοντο οι νεκροί ούτοι! Επισηµαίνοµεν µόνον το πρόβληµα και 
τονίζοµεν ότι τα υπό των ανωτέρω κατατιθέµενα πλήρως εναρµονίζονται προς τα υπό των σπουδαστών 
υποστηριζόµενα ως προς τον αριθµόν των δέκα (10) περίπου νεκρών. 

6. Πλήρως εκ των εκτεθέντων εβεβαιώθη η εν ψυχρώ δολοφονία νέου ανδρός εις το Ρυθµιστικόν Κέντρον 
Αθηνών υπό των αυτόθι υπηρετούντων, κατά την τραγικήν αυτήν νύκτα, αστυνοµικών (καταθέσεις υπ' αριθµ. 69, 
70, 77, 79, 86 και 94), αλλά και δευτέρα τοιαύτη θανατώσεως τραυµατίου συνεπεία ξυλοδαρµού, εις χείρας του 
ιατρού χειρουργού Λέων. Παπασταµατίου (κατάθ. υπ' αριθµ. 86) αποβιώσαντος. Τι εγένοντο οι δύο (2) ούτοι 
νεκροί; ∆ιότι είναι πλήρως βεβαιωµένον ότι ουδείς εξ αυτών ευρίσκεται εις τον κατάλογον των εξ (6) επισήµων 
νεκρών του Ρυθµιστικού, εξ ων µάλιστα µόνον εις (ο άγνωστος αρχικώς και γνωστός ακολούθως Βασ. Φαµέλλος) 
διεκοµίσθη κατά τον επίµαχον χρόνον της νυκτός της 16ης προς 17ην Νεοµβρίου 1973. Επίτασις της αγωνίας εκ 
του τιθεµένου προβλήµατος! ∆ι' ο και ο προεκτεθείς ιατρός - χειρουργός, προσωπικώς παρακολουθήσας τα 
γεγονότα εις το Ρυθµιστικόν και εις την επιχείρηση/ σωτηρίας, συµµετασχών ειδικώς περί του αριθµού των εν τω 
Ρυθµιστικοί νεκρών εκ των γεγονότων του Πολυτεχνείου ερωτηθείς, καταθέτει ότι πρέπει ν' ανέρχωνται εις είκοσι 
(20) ή είκοσι πέντε (25) και αιτιολογεί διατί (Οράτε κατάθεσιν οµοίως και τας 47 και 98). Εκ των εκτεθέντων δήλον 
καθίσταται ότι εις τους καταλόγους των επισήµως ανακοινωθέντων δέκα πέντε (15) νεκρών και υπό της ερεύνης 
βεβαιωθέντων τριών (3) τοιούτων δέον να προστεθούν και έτεροι δέκα έξι (16) τουλάχιστον βασίµως 
προκύπτοντες, οίτινες, τονιστέον και πάλι, ουδεµίαν έχουν, ως προς την ταυτότητα, σχέσιν µε τους επισήµως 
ανακοινωθέντος. Παραµένει βεβαίως πάντοτε το ερώτηµα: Τι εγένοντο τα πτώµατα των νεκρών τούτων και διατί οι 
οικείοι των εξακολουθητικώς σιωπούν; ∆εν είναι εύκολος η απάντησις εις τον χαράσσοντα τας γραµµάς ταύτας. 
Είναι υποχρέωσις, όµως, η έναντι του προβλήµατος θέσις και η κατανόησις των ανερµήνευτων ή αδυνάτων. (Οράτε 
σχετικώς κατάθεσιν ∆ηµ. Πίµπα, υπ. αριθµ. 71). 

δ) Νεκροί εκ διαδόσεων πιθανολογούµενοι: 
Πολλά τω όντι περί µεγάλου αριθµού νεκρών διαδίδονται και θρυλούνται. ∆ιάφοροι κατάλογοι περί τούτων 

κυκλοφορούν, δύο των οποίων αναφερόντες ονόµατα νεκρών 46 και 59, αντιστοίχως, περιήλθαν εις χείρας µου και 



απετέλεσαν αντικείµενον ειδικής, επισταµένης και αγωνιώδους ερεύνης. Αµφότεροι εκυκλοφόρησαν το πρώτον εις 
την αλλοδαπήν και ο εις εξ αυτών επιµέλεια πολλών γνωστών Ελλήνων, εις το εξωτερικόν κατά την εποχήν της 
∆ικτατορίας ευρισκοµένων. Είναι αµφότεροι ελλιπείς κατά τα στοιχεία των και η επ' αυτών έρευνα εις ουδέν το 
συγκεκριµένον απέληξε. Βεβαίως ο πρώτος αυτών κατετέθη παρά προσώπου λίαν αξιόπιστου, βεβαιώσαντος περί 
της σοβαρότητος της ερεύνης και της εγκυρότητος των πορισµάτων αυτής εν τη αναγραφή των ονοµάτων του 
καταλόγου. Εξ ουδενός, όµως, ετέρου στοιχείου ενισχύθη η άποψις αυτή και των αναγραφοµένων ονοµάτων η 
συµπλήρωσις δεν επετεύχθη, ίνα διευκλυνθή ακολούθως η έρευνα εν τη αναζητήσει της αληθείας. Ο έτερος των 
καταλόγων κατά πολύ ελλιπέστερος εµφανίζεται κατά το περιεχόµενόν του και ουδέν ουδαµόθεν προσφέρεται προς 
επιβεβαίωσίν του. Ο υιοθετήσας τούτον µάρτυς επί της υποθέσεως και µηνυτής Γρηγόριος Παπαδάτος, ειδικώς εφ' 
ηµών κληθείς όπως προσκόµιση ή κατονοµάση έστω στοιχεία ενισχυτικά των απόψεων του, ουδέν περί του 
αντικειµένου τούτου κατέθεσεν. Σοβαρώς εξ ετέρου εκ της ερεύνης ηµών επιθανολογήθη ότι εξ (6) εκ των αυτώ 
αναφεροµένων ονοµάτων αφορούν τους τραυµατίας των γεγονότων, ενώ πλήρως εβεβαιώθη ότι όνοµα 
αναµφισβητήτως νεκρού, του Αλεξ. Σπαρτίδη, δεν αναφέρεται εν αυτών (οράτε το από 20.7.74 ενηµερωτικόν 
σηµείωµα Γεν. Ασφαλείας και της υπ' αριθµ. 51075 Φ. 680 /15 /14.10.74 αναφοράν της προς υµάς). Ουδείς 
βεβαίως δύναται να αποκλείση το ενδεχόµενον µήνυµα αληθείας εκ των καταλόγων τούτων να εκπορεύεται και 
πολλοί ή και άπαντες οι προαναφερθέντες, αριθµητικώς µόνον ως βασίµως προκύπτοντες, νεκροί να αποτελούν 
µέλη των εν αυτοίς αναγραφοµένων οµάδων ή και να αναφέρονται εις αυτούς αι υπό ετέρων µαρτύρων 
κατατιθέµενοι, ανεπιβεβαίωτοι όµως παραµένουσαι περιπτώσεις πιθανών νεκρών (οράτε καταθέσεις υπ' αριθµ. 183, 
209, 218, 255, 50 και 55). Τα ενδεχόµενα όµως ταύτα πόρρω αφίστανται του ασφαλούς και βέβαιου, όπερ και 
µόνον δύναται να αποτελέση στοιχείον αποδεικτικόν. Οίκοθεν νοείται ότι η αυτή προσήκει απάντησις και υπεύθυνος 
θέσις και έναντι των περί υπάρξεως οµαδικών τάφων διαθρυλουµένων, µολονότι σκληρά δια τον γράφοντα υπήρξε 
δοκιµασία η λήψις της καταθέσεως ατόµου, στρατιώτου όντος κατά την ερευνωµένην περίοδον, όστις, δια των 
κατατεθέντων του και της όλης του τραγικής - αληθώς - εµφανίσεως, πολλάς και συγκλονιστικός µοι προεκάλεσεν 
ανησυχίας και απορίας (κατάθεσις υπ' αριθµ. 190). 

Β. ΤΡΑΥΜΑΤΙΑΙ: 
Είναι αληθώς µέγας ο αριθµός των τραυµατιών. Κατά τα υπό της ερεύνης ηµών συλλεγέντα στοιχεία και δη 

τας υπό των Νοσοκοµείων, Κλινικών και Ιατρών υποβληθείσας καταστάσεις, οι επισήµως γνωσθέντες τραυµατίαι 
του από 16ης µέχρι και 19ης Νοεµβρίου 1973 αιµατηρού τριηµέρου ανέρχονται εις χίλιους εκατόν τρεις (1.103) 
πολίτας και 61 αστυνοµικούς. Εις τούτους δέον να προστεθούν και ανεξακρίβωτον πλήθος ετέρων πολιτών οίτινες ή 
εφυγαδεύοντο υπό των ιατρών ή ενοσηλεύοντο οίκοι, ή και ουδαµού προς νοσηλείαν κατέφευγαν, φοβούµενοι 
προφανώς δυσάρεστους δι' αυτούς ή τας οικογενείας των εξελίξεις. Τα πλήρη στοιχεία ταυτότητος των τραυµατιών 
τούτων απολύτως βεβαιούνται εκ των υποβληθεισών τη ερεύνη και συνηµµένων τη παρούση σχετικών 
καταστάσεων. Ελαχίστων εκ των τραυµατιών τούτων ελήφθησαν καταθέσεις, καθ' όσον η εξέτασις απάντων θα 
απήτει χρόνον µακρόν, η διάθεσις του οποίου κείται εκτός των πλαισίων της υπ' εµού ενεργηθείσης προκαταρκτικής 
ερεύνης. 

Γ. ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΑΙ ΚΑΙ ΦΘΟΡΑΙ: 
Θλιβερός και προς την κατεύθυνσιν ταύτην υπήρξεν των ερευνωµένων γεγονότων ο απολογισµός εντός και 

εκτός του Πολυτεχνείου. Και δια τας µεν εντός του Πολυτεχνείου καταστροφάς και φθοράς συνετάγη η από 
18.11.73 έκθεσις των συναδέλφων Εισαγγελέων Πρωτοδικών Ιωάννου Κυριαζή και Βασιλείου Παπά, ήτις και 
εµπεριέχει συγκεκριµένος, κατά περιγραφήν, όµως µόνον και ουχί κατ' εκτίµησιν, διαπιστώσεις, ως προς δε τας 
εκτός του Πολυτεχνείου τοιαύτας προέβησαν εις απολογισµόν τα κατά περιφερείας αρµόδια Αστυνοµικά Τµήµατα, 
αι διαπιστώσεις των οποίων εµπεριέχονται εις το παράρτηµα Α' της υπ' αριθµ. 18148 Φ. 650.10/21.11.73 αναφοράς 
της Αστυνοµικής ∆ιευθύνσεως Αθηνών προς το υπουργείον ∆ηµοσίας Τάξεως (οράτε τα στοιχεία ταύτα). Αναγκαίον 
ήδη καθίσταται όπως εις τα πλαίσια της παρούσης ερεύνης και επί τω τέλει της και επί του παρόντος αντικειµένου 
διακριβώσεως αξιοποίνων πράξεων, µη εµπιπτουσών εις την δια του Π.∆. 519/74 αµνηστίαν, ως και της 
επισηµάνσεως δραστών, ύπαρξη συγκεκριµένη και υπεύθυνος θέσις, ίνα ακολούθως ενεργηθούν τα περαιτέρω 
νόµιµα. Εντονίσθη ανωτέρω και είναι πεποίθησις του γράφοντος εκ της εκτιµήσεως των ανά χείρας στοιχείων 
απορρέουσα ότι πλήθος εξωφοιτητικών στοιχείων και πράκτορες µυστικών και άλλων υπηρεσιών ευρίσκοντο 
µεταξύ των σπουδαστών εντός και εκτός του Πολυτεχνείου κατά το περί ου πρόκειται αιµατηρόν προσιδιάζουσα, 
αλλ' ηρωική αληθώς η προσπάθεια των σπουδαστών να διαφυλάξουν, προστατεύσουν να περιφρουρήσουν το 
ίδρυµα και τα περιουσιακά του στοιχεία. Είναι οµόθυµος, συγκινητική και λίαν αποκαλυπτική η επί του θέµατος 
τούτου θέσις απάντων των εξετασθέντων καθηγητών του Πολυτεχνείου. Προσωπικώς πολλοί εξ αυτών 
διεπίστωσαν την ανησυχίαν και αληθή αγωνίαν των σπουδαστών να προστατεύσουν το ίδρυµα, αίτινες και 
υλοποιήθησαν εις λήψιν συγκεκριµένων υπ' αυτών µέτρων. Ειδικοί πινακίδες εφιλοτεχνήθησαν και ανηρτήθησαν εις 
τας θύρας εργαστηρίων διάτων φράσεων: «Συνάδελφοι προσοχή» και «απαγορεύεται η είσοδος» και σκοποί ειδικώς 
προ αυτών ετοποθετήθησαν. «Προσωπικώς - γνωρίζω - καταθέτει ο καθηγητής Θεόδωρος Σκουλικίδης - ότι οι 
σπουδαοταί εφρούρουν οι ίδιοι τα εργαστήρια, έναντι ξένων στοιχείων που επεχείρησαν να εισδύσουν εντός αυτών 
και µέχρι της 4ης απογευµατινής της 16.11.73 ουδεµία απολύτως ζηµία ή φθορά είχε προκληθή εις αυτά. 



Πεποίθησις µου είναι ότι αι εµφανισθείσαι εις το ίδρυµα ζηµίαι και διατυµπανισθείσαι, αφ' ενός δεν ήσαν όσαι 
ανεκοινώθησαν, ως επισήµως εβεβαιώθη υπό ειδικής επιτροπής εκ καθηγητών, αφ' ετέρου δε προεκλήθησαν υπό 
στοιχείων ξένων προς τους οπουδαστάς. Επί του σηµείου τούτου είµαι κατηγορηµατικός, διότι γνωρίζω την 
ανωτερότητα, την ωριµότητα και τον σεβασµόν των σπουδαστών προς το ίδρυµα» (κατάθεσις υπ' αριθµ. 10). Υπό 
το αυτό πνεύµα και µετά κατηγορηµατικότητος καταθέτουν ο πρύτανις Κων. Κονοφάγος και οι καθηγηταί: Περ. 
Θεοχάρης, Παν. Λαδόπουλος, Γεώργιος Βέης, Νικόλαος Κουµούτσος, Παύλος Σακελλαρίδης, Θεοχ. 
Πολυχρονόπουλος και ο Επιµελητής Βασίλειος Ιατρίδης. Ο τελευταίος µάλιστα ούτος, προσωπικώς µοχθήσας και 
µετά των σπουδαστών συνεργασθείς δια την προστασίαν του ιδρύµατος και την περιφρούρησιν των περιουσιακών 
του στοιχείων, αναλυτικώς εις ειδικόν υπόµνηµα εξιστορεί την ηρωικήν ταύτην προσπάθειαν και επιλέγει ότι 
«εγκατέλειψα το Πολυτεχνείον περί ώραν 22.15' αφήνοντας τα πάντα εις την αυτήν κατάστασιν εις ην τα εύρον 
την Πέµπτην το πρωί» (οράτε καταθέσεις, υπ' αριθµ. 10, 11, 12, 16, 22, 37, 39, 132 και 175). Και περί πάντων 
τούτων καταθέτουν διακεκριµένοι ακαδηµαϊκοί διδάσκαλοι και η µαρτυρία των προς την αλήθειαν αναµφισβητήτως 
στοιχείται. ∆ι' ο και είναι εύλογον, στοιχειώδους, καλής πίστεως επακόλουθον, να σκεφθή τις περαιτέρω ότι εάν 
τοιούτον πνεύµα ανωτερότητας και πολιτισµού εχαρακτήριζε τας εκδηλώσεις των σπουδαστών µέχρι της ως είρηται 
ώρας, θα ήτο ψυχολογικώς αδιανόητον και πραγµατικώς αδύνατον το ούτω πως εκδηλώθεν υψηλόν αγωνιστικόν 
ήθος να µεταβληθή την υστάτην στιγµήν, ότε ο φόβος πλέον συνείχε τα πάντα, εις βάρβαρον ηροστράτειον µένος. 
Αλλά και δια τον παραµένοντα τυχόν δύσπιστον και µεµψίµοιρον υφίσταται και ετέρα, καταλυτική πάσης 
αµφιβολίας απάντησις. Προέρχεται εκ της καταθέσεως του καθηγητού Θεοχ. Πολυχρονοπούλου η εξής: Την πρωίαν 
του Σαββάτου 17.11.73, ότε οι «βάνδαλοι» είχον εκδιωχθή του Πολυτεχνείου, επεσκέφθη το γραφείον του και µε 
πολλήν ικανοποίησιν και ανακούφισν διεπίστωσεν ότι «δεν είχεν υποστή ζηµίας εκ των γεγονότων και τα 
προσωπικά του αντικείµενα ευρίσκοντο εις τας θέσεις των». Ότε όµως µετά µίαν εβδοµάδα µετά την υπό των 
Αρχών Παράδοσιν του Πολυτεχνείου εις την Σύγκλητον, επεσκέφθη και πάλιν το γραφείον του ευρέθη προ 
καταστάσεως εντελώς διαφόρου και αντιθέτου της προηγουµένης. Πολλά προσωπικά του αντικείµενα και 
υπηρεσιακά τοιαύτα, όπως εις προβολεύς διαφανειών, είχον εξαφανισθή και «ενώπιον του παρουσιάσθη εικών 
γραφείου λεηλατηµένου»! Ποιοι άραγε είναι οι δράσται του βανδαλισµού τούτου; Όχι βεβαίως οι οπουδασταί, 
οίτινες εις την γενικότητα, των τότε λεκτικών διανθισµάτων και δια το αντικείµενο τούτου, ατυχώς, εδέχθησαν 
ρύπους και έσυρον της αποδοκιµασίας την κατακραυγήν! Και το συµπέρασµα είναι ότι κλοπαί διεπράχθησαν και 
φθοραί διακεκριµένοι εις βάρος της περιουσίας του Πολυτεχνείου προεκλήθησαν, υπό προσώπων µη συνδεοµένων 
προς τον σπουδαστικόν κόσµον. Ως προς το ύψος ήδη της ούτω προξενηθείσης εις βάρος του Πολυτεχνείου ζηµίας 
βεβαιούται ότι ανέρχεται εις το ποσόν του 1.268.153 (οράτε τα υπ' αρθ. Ε.Π. 804 / 74 έγγραφον του Πρυτάνεως 
µετά της συνηµµένης αυτώ επισήµου εκθέσεως εκτιµήσεως). 

III. ΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΙΣ ∆ΙΑΠΙΣΤΩΘΕΝΤΩΝ 

Α' ΑΞΙΟΠΟΙΝΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ: 
Τα εκτεθέντα πραγµατικά περιστατικά, αναγόµενα ήδη εις την του προσήκοντος κανόνος δικαίου εφαρµογήν, 

στοιχειοθετούν, κατά τη γνώµην ηµών, τας ακολούθως αξιοποίνους πράξεις: 
1. Ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως εν συρροή (αρ. 94 παρ. 1 και 299 παρ. 1 Π.Κ.). 
2. Απόπειρας ανθρωποκτονιών κατά συρροήν (αρ. 42.94 παρ. 1 και 299 παρ. 1 Π.Κ.). 
3. Επικίνδυνους σωµατικάς βλάβας κατά συρροήν (αρ. 94 παρ. 1, 308 και 309 Π.Κ.). 
4. Παρανόµους κατακρατήσεις (αρ. 325 Π.Κ.). 
5. Φθοράς πραγµάτων χρησιµευόντων εις κοινόν όφελος (αρ. 381 παρ. 1 και 382 εδ. α' Π.Κ.). 
6. Πρόκλησιν εις τέλεσιν κακουργήµατος ή πληµµελήµατος (αρ. 186 Π.Κ.). 
7. Συµµετοχή εις τας πράξεις ταύτας (ως ηθικής αυτουργίας ή συνεργείας - αρ. 46 και 47 Π.Κ.). 
8. Παράνοµον οπλοφορίαν (αρ. 1 και 6 παρ. παρ. 1 και 3 Ν.∆. 542 / 80). 
9. Απειλάς (αρ. 333 Π.Κ.) και 
10. Βλασφηµίας (αρ. 198 παρ. 1 Π.Κ.). 

Β. ΑΜΝΗΣΤΙΑ εκ του Π.∆. 519 / 74 και αι ανωτέρω πράξεις: 
Κατά την εν αρχή της παρούσης µνηµονευοµένην παραγγελίαν η ερευνά µου θα έδει να περιορισθή εις µονάς 

τας πράξεις, τας µη εµπίπτουσας εις την δια του ως είρηται Π.∆/τος χορηγηθείσαν αµνηστίαν. ο προσδιορισµός 
όµως των υπό της αµνηστίας καλυπτοµένων πράξεων και η χάραξις της ορθής περαιτέρω πορείας έρευνης, θέτει 
προ ηµών σοβαρόν ερµηνευτικόν πρόβληµα, η αντιµετώπισις του οποίου παρίσταται αναγκαία, επί τω τέλει 
διαµορφώσεως υπευθύνου γνώµης. Είναι αληθές ότι το γράµµα του ως είρηται νόµου παρέχει απόψεις ευχερείς 
υπέρ της παραδοχής της αµνηστεύσεως και δια τας ως είρηται πράξεις. Και ίδιου αύται: 

1. Η διατύπωσις της διατάξεως είναι σαφής και ευρύτατον το χαραχθέν περίγραµµα των εις την αµνήστευσιν 
υπαγοµένων αδικηµάτων. Αµνηστεύονται ούτω «τα καθ' οιονδήποτε τρόπον τελεσθέντα µέχρι και της 
δηµοσιεύσεως του παρόντος εγκλήµατα, τα προβλεπόµενα και τιµωρούµενα υπό των διατάξεων του Π. Κωδικός ως 
και τα προς αυτά συναπτόµενα ή συναφή, εφ' όσον πάντα ταύτα έχουν σχέσιν προς την κατάστασιν την 



δηµιουργηθείσαν από της 21ης Απριλίου 1967». Είναι εµφανές ότι το προκύπτον εντεύθεν εννοιολογικόν πλαίσιον 
καλύπτει και τας περί ων πρόκειται, ανωτέρω δε προσδιορισθείσας, αξιοποίνους πράξεις (εγκλήµατα... τα προς αυτά 
συναπτόµενα η συναφή... σχέσιν έχοντα προς την δηµιουργηθείσαν από της 21ης Απριλίου 1967 κατάστασιν). 

2. Η αντιπαραβολή και η σύγκρισις του παρόντος νοµοθετήµατος προς το αποτέλεσαν πρότυπον αυτού Ν.∆. 
168/73 πρόσθεταν υπέρ της γνώµης ταύτης παρέχει επιχείρηµα. ∆ιότι ενώ το Ν.∆. 168 / 73 χαρακτηρίζει ως 
αµνηστευόµενα τα προεκτεθέντα αδικήµατα µόνον αν «έτειναν ή οπωσδήποτε απόλβεπον εις την ανατροπήν της 
καθεστηκυίας τάξεως» κατά τη διατύπωσιν του περί ου πρόκειται Π .∆. 519 / 74 απηλειωθη η τελευταία αυτή 
περικοπή. Και η απάλειψις δεν δύναται να θεωρηθή συµπτωµατική και τυχαία, διαφυγούσα κατά την τεχνικήν 
διατύπωσιν του νοµοθετήµατος, καθ' όσον ευθύς αµέσως ολόκληρος χρησιµοποιείται κατά τον προσδιορισµόν των 
εις αµνήστευσιν υπαγοµένων και προ της 21 Απριλίου 1967 τελεσθεισών αξιοποίνων πράξεων, ως ακολούθως: 
«Οµοίως, αµνηστεύονται τα αυτά ως άνω εγκλήµατα τελεσθέντα προς της 21ης Απριλίου 1967 και τα προς αυτά 
συναπτόµενα ή συναφή εφ' όσον οπωσδήποτε απέβλεπαν προς την ανατροπήν της καθεστηκυίας τάξεως». 

Και η ταύτη απάλειψις ολοκλήρου περικοπής, προσδιοριστικής της εννοίας και του είδους του 
αµνηστευοµένου εγκλήµατος δεν καθιστά τόσον πρόδηλον το υποστηριχθέν ότι «το περί ου πρόκειται Π.∆. αφορά 
περιοριστικώς και µόνον τας εναντίον του κρατούντος µέχρι του Ιουλίου 1974 καθεστώτος πράξεις». Αλλά περί των 
εγκληµάτων τούτων ουδέν τίθεται θέµα δι' ο και δεν απετέλεσαν αντικείµενον της παρούσης ερεύνης. 

3. Το περιεχόµενον του υπ' αριθ. 106/73 Ν.∆/τος πλήρως προς το υπ' αριθ. 168 / 73 εναρµονιζόµενον, 
καλύπτει δια της υπ' αυτού καθιερουµένης παραγραφής τας πράξεις των οργάνων της πολιτείας, εφ' όσον αύται 
εξηρούντο της δια του Ν.∆. 168 / 73 χορηγούµενης αµνηστίας. Παρόµοιον όµως µέτρον δεν ηκολούθησε το Π.∆. 
519 / 74. Και ευλόγως ερωτάται: ∆ιατί; ∆ιότι η απάλειψις της εκτεθείσης περικοπής κατέστησε περιττήν την 
τοιαύτην πρόβλεψιν, ή διότι παρόµοιον µέτρον εκείτο εκτός της βουλήσεως του νοµοθέτου. Κατά το αρ. 52 παρ. 3 
του δια της υπ' αριθ. 1 / 74 συντακτικής πράξεως επαναφερθέντες εν ισχύι Συντάγµατος του 1952 αµνησία 
χορηγείται µόνον επί πολιτικών εγκληµάτων. 

Και ως τοιαύτα νοούνται µόνον αι κατά της πολιτείας απευθυνόµενοι και προσβάλλουσαι δικαιώµατα αυτής, 
εις ανατροπήν δε ή αλλοίωσιν της εν αυτή καθεστώσης κατά το ισχύον πολίτευµα πολιτικής τάξεως τείνουσαι 
πράξεις (Α.Π. 238 / 30, 648 /_46, 457 / 47, 237 και 311 / 50, εν Θεµ. ΜΑ' σελ. 607, ΝΣΤ σελ. 360, ΝΗ' σελ. 342, 
ΞΑ' σελ. 738 και 904 και 228 54 Π. Χρ. Ι∆' σελ. 410). ∆εν συγκαταλέγονται συνεπώς µεταξύ των εγκληµάτων 
τούτων και τα περί ων πρόκειται των κοινών ανθρωποκτονιών, τετελεσµένων και εν απόπειρα, των σωµατικών 
βλαβών, των διακεκριµένων φθορών κ.λπ. Παραδοχήν της αντιθέτου απόψεως οδηγεί αναποτρέπτως εις 
ανεπίτρεπτον διεύρυνσιν της παραδεδεγµένης εννοίας του πολιτικού εγκλήµατος δια του χαρακτηρισµού ως 
τοιούτων και των κοινών δολοφονιών! Εν προκειµένω όµως τίθεται πρόσθεταν ερµηνευτικόν πρόβληµα: το εξής: 
Πολιτικά µόνον εγκλήµατα αµνηστεύονται. Και εδηλώθη ότι το Π.∆. 519 / 74 αφορά µόνον και περιοριστικώς τας 
εναντίον του δικτατορικού καθεστώτος πράξεις. Τούτων δοθέντων ερωτάται: τι προσδιορίζουν εννοιολογικώς, ως 
προς το πολιτικόν πάντοτε έγκληµα, αι φράσεις του Π.∆. «και τα προς αυτά συναπτόµενα ή συναφή»; Αι πράξεις 
των οργάνων της πολιτείας κατά την εποχήν ταύτην, αι στρεφόµενοι κατά των πολιτικών δρώντων - εν τη 
εκτεθείση έννοια - ατόµων δεν είναι συναφείς προς τα τοιαύτας των καθ' ων τα όργανα στρέφονται, εφ' όσον 
Εγκλήµατα συναφή θεωρούνται, κατ' άρθρον 129 ΚΠ∆ πλην άλλων και «όσα πράττονται υπό πολλών κατ' αλλήλων, 
είτε συγχρόνως, είτε εις διαφόρους τόπους και χρόνους»; Και εξ ετέρου ποία η έννοια των εν προκειµένω µε τα 
βασικά πολιτικά εγκλήµατα «συναπτοµένων» τοιούτων; Η επί των ανωτέρω ερωτηµάτων γνώµη ηµών είναι η 
ακόλουθος: ∆έον να γίνη απαραιτήτως διάκρισις µεταξύ πολιτικών και κοινών εγκληµάτων. Και η διάκρισις αύτη 
συνάγεται εκ της φύσεως του προσβαλλόµενου δικαίου κατά την πραγµάτωσιν εκατέρου τούτων, εκ των 
ωθούντων τον δράστην και κατευθυνόντων την εγκληµατικήν βούλησίν του ελατηρίων και εκ του επιδιωκοµένου 
σκοπού. Υφίσταται βεβαίως έννοια συναφής εις τον χώρον του πολιτικού αδικήµατος, αλλά αύτη αναφέρεται εις το 
αδίκηµα το καθ' εαυτό µεν εις το κοινόν δίκαιον υπαγόµενον µετά τίνος όµως πολιτικού αδικήµατος συνδεόµενον. 
Και ως τοιαύτη σύνδεσις νοείται µόνον η χρησιµοποίησις των κοινών εγκληµάτων ως µέσου πραγµατώσεως 
καθαρώς πολιτικού αδικήµατος. Εκ των εκτεθέντων αβιάστως προκύπτει ότι, παρά την εκ πρώτης όψεως ευµενή 
γραµµατικήν ερµηνείαν του νόµου, τα περί ων πρόκειται εγκλήµατα των οργάνων της τότε κρατούσης πολιτειακής 
τάξεως δεν υπάγονται εις την δια του Π.∆. 519 / 74 χορηγηθείσαν αµνηοτίαν. Προσθετέον τέλος ότι τα εγκλήµατα 
ταύτα ούτε ως σύνθετα ή µικτά πολιτικά εγκλήµατα δύνανται να θεωρηθούν. Σύνθετον πολιτικόν έγκληµα 
υφίσταται όταν δια της εγκληµατικής δράσεως προσβάλλεται ή τε Πολιτεία και ιδιωτικά δικαιώµατα και υφίσταται 
τοιαύτη προς άλληλα σχέσις, ώστε η επερχόµενη κατ' ιδιώτου προσβολή να έχη ως άµεσον αποτέλεσµα την 
προπαρασκευήν, την διευκόλυνσιν και την επιτυχίαν εγκλήµατος πολιτικού. Αλλά το τοιούτον υφίσταται µόνον εις 
τα πλαίσια της αυτής και ενιαίας εγκληµατικής δράσεως, ουχί δε και εις την αντίρροπον τοιαύτην. Ούτω τα κατά 
του τότε δικτατορικού καθεστώτος στρεφόµενα εγκλήµατα των πολιτικώς δρώντων ατόµων προσέβαλλαν ου 
µόνον την τότε κρατούσαν πολιτειακήν τάξιν αλλά και ιδιωτικά δικαιώµατα (καταστροφαί περιουσιακών στοιχείων, 
κ.λπ.). Εν προκειµένω όµως πρόκειται περί πράξεων των οργάνων της πολιτείας. Και είναι λογικώς απαράδεκτον και 
νοµικώς αοτηρικτον να θεωρήσωµεν ότι είτε τα ελατήρια (υποκειµενική θεωρία), είτε η κατεύθυνσις της 
εγκληµατικής βουλήσεως (αντικειµενική θεωρία) των οργάνων τούτων - ενεργούντων, σηµειωθήτω, προς 
προάσπισιν και ουχί προς κατάλυσιν της καθεστηκυίας τάξεως - ήσαν πολιτικά! Ήσαν τουναντίον καθαρώς 
εγκληµατικά! Υφ' οιανδήποτε όθεν εκδοχήν τα περί ων πρόκειται και ερευνώµενα ώδε εγκλήµατα, δεν 



αµνηστεύονται. Θα ήτο και αδιανόητον άλλωστε το τοιούτον, εν όψει του είδους και της βαρύτητας των 
εγκληµάτων τούτων, των συνθηκών της θεσµοθετήσεως της αµνηστεύσεως, του αιτίου και του σκοπού του 
νοµοθετήµατος. 

Γ. ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΠΡΟΣ ΚΟΛΑΣΜΟΝ 

Α) Γενική ανάλυσις 
Η εκ των εκτεθέντων πραγµατικών περιστατικών επισήµανσις των προς τα γεγονότα και τα τραγικά 

επακόλουθα τούτων συνδεοµένων υπευθύνων προσώπων δεν παρίσταται εύκολος. ∆ιότι, ως και εν αρχή της 
παρούσης ετονίσθη, πάντες πλην των φοιτητών εξεµεταλλεύθησαν το λεγόµενον σπουδαστικόν κίνηµα και ο χώρος 
του Πολυτεχνείου µετεβλήθη εις αιµατοβαφή στίβον ενός απηνούς και εξοντωτικού αγώνος φανατικών πολιτικών 
αντιθέσεων. Και ακόµη διότι ουδεµίαν προς τα τραγικά επακόλουθα των γεγονότων τούτων είχε σχέσιν το καθ' 
ύλην υπεύθυνον και αρµόδιον Υπουργείον Παιδείας και κατ' επέκτασιν η Κυβέρνησις Σ. Μαρκεζίνη. Επιβάλλεται όθεν 
η δια µέσου του περιβάλλοντος την όλην υπόθεσιν ιδιόµορφου, περιέργου και εν πολλοίς σκοτεινού κλίµατος 
αναζήτησις των πράγµατι υπευθύνων και η εν συνεχεία κατονοµασία τούτων. Τονιστέον κατ' αρχήν ότι ουδεµία, 
καθ' ηµάς, βαρύνει ποινική ευθύνη µέλος της τότε πολιτικής Κυβερνήσεως, δια τους κάτωθι λόγους: Κατά το τότε 
ισχύον Σύνταγµα άπασαι αι εις τα Υπουργεία Εθνικής Αµύνης και Ασφαλείας αφορώσαι αρµοδιότητες ανήκον εις τον 
Πρόεδρον της ∆ηµοκρατίας. Εις τούτον οµοίως υπήγοντο και αι υπηρεσίαι πληροφοριών. 

Με τον φοιτητικόν κόσµον και τα ζητήµατα των ησχολούντο πέντε (5) ειδικώτεραι υπηρεσίαι πληροφοριών, 
αι εξής: α) Η ∆ιεύθυνσις Νεότητοςτου Υπουργείου Προεδρίας, β) Το «Σπουδαστικόν Τµήµα» της Γενικής Ασφαλείας, 
γ) Η Γ∆ΕΑ (YEA), δ) Η ΚΥΠ και ε) Η ΕΣΑ δια του ειδικού Ανακριτικού Τµήµατος της. Άπασαι αι ανωτέρω Υπηρεσίαι, 
τελείως ασυντόνιστοι µεταξύ των, είχον σωρείαν πρακτόρων µεταξύ του φοιτητικού κόσµου. Και το µόνον 
Υπουργείον, όπερ εστερείτο οιασδήποτε τυπικής αρµοδιότητος ήτο το Υπουργείον Παιδείας (Οράτε κατάθεσιν Παν. 
Σιφναίου). Απληροφόρητον εποµένως παρέµενε το µόνον αρµόδιον Υπουργείον και ουδέν ο τότε Υπουργός 
εγνώριζεν επί των τεκταινοµένων εις τον υπ' αυτού ελεγχόµενον χώρον κυβερνητικής δραστηριότητος. ∆ι' ο και εις 
την ενώπιον ηµών κατάθεσίν του τονίζει τα εξής: «Έντιµος υπάλληλος της ΚΥΠ µε εβεβαίωσεν ότι κατά την 
Πέµπτην και Παρασκευήν 15 και 16 Νοεµβρίου 1973, ευρίσκοντο εντός του Πολυτεχνείου στελέχη της ΚΥΠ και 
έτερον λίαν αξιόπιστον πρόσωπον µου είπεν ότι είδεν εντός του Πολυτεχνείου δεκάδας ανθρώπων... της ΕΣΑ (εξ 
επισήµων ούτω χειλέων επιβεβαιούνται τα υπό του πράκτορος της ΚΥΠ ∆ Πίµπα κατατιθέµενα). Πιστεύω ότι οι 
κινηθέντες τον Νοέµβριον ελάχιστοι φοιτηταί δεν είχον την παραµικράν συνείδησιν του τι ετεκταίνετο. Ουδέ και 
εγώ το εγνώριζον, αλλ' ενόµιζον µόνον ότι θα εµαταιούντο αι εκλογαί και η αποκατάστασις της ελευθερίας υπέρ ης 
εκόπτοντο... Το συµπέρασµα µου είναι ότι η οργάνωσις µικροεπαναστάσεως της 16-11-1973 ήτο εξωφοιτητική, 
έφερε µάλιστα και κάποιον επιτελικήν σφραγίδα. Οι οργανωταί Έλληνες ή ξένοι ή και αµφότεροι εγνώριζον βεβαίως 
τας αντικαθεστωτικάς διαθέσεις των νέων, πιθανόν δε και εντέχνως να υπεκίνησαν ή να επέσπευσαν την 
εκδήλωσιν, δια να την χρησιµοποιήσουν ως κάλυµµα της ιδικής των προµελετηµένης εκδηλώσεως. 

Στόχος των άµεσος ήτο «η πρόληψις των δηλώσεων Μαρκεζίνη και η µαταίωσις των εκλογών» (οράτε 
κατάθεσιν). Προς την άποψιν ταύτην πλήρως στοιχείται και ο τότε Πρωθυπουργός, όστις και ειδικώτερον την πηγην 
της ανωµαλίας ταύτης προσδιορίζων µετά σαφήνειας τονίζει ότι αι τοιαύται απόψεις και σκέψεις του «δεν 
αναφέρονται βεβαίως εις τους ιδεολόγους ή θερµόαιµους νέους ή τας παρασυρόµενος µάζας». Χαρακτηριστικόν της 
αγνοίας του τότε Πρωθυπουργού περί της κινήσεως των αρµάτων και του στρατού και της αναπτύξεως της όλης 
επιχειρήσεως είναι το ότι ούτος επληροφορήθη περί πάντων τούτων κατά την 1ην πρωινήν ώραντης 17-1-1973 
παρά του παρ' αυτώ υφυπουργού, όστις τυχαίως οµοίως αντελήφθη την κίνησιν των αρµάτων, κατερχοµένων ήδη 
προς το Πολυτεχνείον. Ευλόγως δε, διότι ολίγας µόνον ώρας προηγουµένως, αλλά, ως και ανωτέρω ετονίσθη, είχον 
συµφωνηθή. Η κατά την 13.30 ώραντης 16.11.1973 τερµατισθείσα επίσηµος σύσκεψις των υπευθύνων 
κυβερνητικών παραγόντων, είχε χαράξει σαφώς τον τρόπον της αντιδράσεως έναντι των φοιτητικών ταραχών και 
των περί το Πολυτεχνείον εκδηλώσεων: ήπιος τρόπος, αποφυγή βίας, απαγόρευσις δακρυγόνων και µόνον εν 
εσχάτη ανάγκη ρίψις αυτών και αυστηρά απαγόρευσις πυροβολισµών. 

Παραλλήλως, όµως, προς ταύτα ή και προηγουµένως άλλαι εις άλλους χώρους ελαµβάνοντο αποφάσεις: Αι 
πάσης φύσεως πολιτικοί τάσεις και αποχρώσεις από της δεξιάς µέχρι της αριστεράς των ποικίλων ήδη και πολλών 
αποχρώσεων διεισδύουν εις το κίνηµα των φοιτητών και το πολιτικοποιούν ενούµενοι εις την κατά της δικτατορίας 
αντίθεσιν και την δια την πτώσιν της κοινήν επιδίωξιν. «Το Κόµµα µας - γράφει ο παρανόµως τότε εκδιδόµενος 
«Ριζοσπάστης» εις το φύλ. υπ' αρ. 65 - πάλευε να µετατρέψη την οργή τους σε κινητοποίηση, έτσι που να 
οξυνθούν οι αντιθέσεις... να δηµιουργηθούν καλύτεροι όροι πάλης για τις επικείµενες συγκρούσεις µε την 
δικτατορία... στάθηκαν σοβαρός παράγοντας του φοιτητικού κινήµατος...». ∆ι' ο και η βίαια αντίδρασις της ΕΣΑ 
µετά την επικράτησιν του Αρχηγού της, δια της από 12-12-1973 γνωστής ανακοινώσεως της, δι' ης κατηγορεί τους 
Καθηγητάς του Πολυτεχνείου, στηλιτεύει την συµπεριφοράν της Συγκλήτου, η οποία «επιµένει να οµιλή περί 
ασύλου του Πολυτεχνείου κατά µίαν αδιανόητον αντίληψιν», οµιλεί περί αναρχικών στοιχείων και λαϊκών 
κινητοποιήσεων και το σπουδαιότερον αποκαλύπτει τας κατά την εποχήν των γεγονότων προθέσεις και διαθέσεις 
της δια των φράσεων: «Οι αναρχικοί εκµεταλλευόµενοι... και την χλιαράν αντιµετώπισιν της όλης καταστάσεως υπό 
των αρµοδίων οργάνων της πολιτείας και ενθαρρυνόµενοι και υποκινούµενοι υπό παραγόντων του εξωτερικού 



(αιδηµόνως αποσιωπάται ο ρόλος της ιδίας και των άλλων!) εξήλθον του Πολυτεχνείου και προέβησαν εις 
εµπρησµούς και καταστροφάς, δηµιουργήσαντες εικόνα ∆εκεµβριανών εις το Κέντρον των Αθηνών» (οράτε ταύτην 
µεταξύ των εγγράφων του Ε.Μ. Πολυτεχνείου). Η ΚΥΠ εξαπολύει τους πράκτορας της, οι οποίοι παρατηρούν, 
παρακολουθούν και εις παντοίας πράξεις βιαιότητας εξωθούν τους ανύποπτους σπουδαστάς. (Οράτε καταθέσεις 
Σιφναίυο και Πίµπα). Ο τελευταίος ούτος αποκαλύπτει χαράκτηριστικώς ότι µέγα ήτο το πλήθος των εις το 
Πολυτεχνείον πρακτόρων της ΚΥΠ, οι οποίοι εφωτογράφιζον τους πρωτεργάτας της κινήσεως και κατέγραφαν εις 
µαγνητοταινίας τας συνοµιλίας των, διένειµαν προκηρύξεις µεταξύ των σπουδαστών προς επηρεασµόν των, 
εναντίον της τότε καταστάσεως, παρηµπόδιζον την εντός του Πολυτεχνείου εισαγωγήν τραυµατιών προκειµένου να 
διακοµίζωνται ούτοι εις το Ρυθµιστικόν ή αλλαχού, ένθα η αστυνοµία ήτο παρούσα δια τα περαιτέρω, κατέστρεφαν 
διάφορα αντικείµενα του Πολυτεχνείου και εξωθούν ακολούθως τους φοιτητάς να οπλισθούν δια ξύλων και 
σιδήρων «για να χτυπήσουν τους µπάτσους της χούντας», επεζήτησαν να προµηθευθούν χηµικά προϊόντα εκ των 
εργαστηρίων του Χηµείου του Πολυτεχνείου δια να κατασκευάσουν εκρηκτικός ύλας, έρριψαν την ιδέαν προµήθειας 
όπλων εις τους φοιτητάς, κ.λπ., προσκρούσαντες όµως εις την αποφασιστικήν και σθεναράν άρνησιν των νέων της 
Συντονιστικής Επιτροπής Σπουδαστών. Η ΕΣΑ διαθέτει άνδρας εν πολιτική περιβολή εντός και εκτός του 
Πολυτεχνείου, οίτινες οµοίως παρακολουθούν αλλά και βαναύσως κακοποιούν τους πολίτας. Στρατιωτικαί υπηρεσίαι 
πληροφοριών ειδικούς των πράκτορας αποστέλλουν εντός του Πολυτεχνείου. Αι στρατιωτικοί δυνάµεις ευρίσκονται 
από νωρίς εν επιφυλακή ενώ παρά του τότε Προέδρου της ∆ηµοκρατίας, δίδεται η εντολή να κινηθούν δυνάµεις 
στρατιωτικοί προς ενίσχυσιν της ενταλθείσης προς υποβολήν της αιτήσεως και εν συνεχεία καταλυθείσης 
ουσιαστικώς αστυνοµίας. Και η επιχείρησις σµικρύνεται µεν περιγραφικώς ως προς τας διαστάσεις της και την ισχύν 
των δυνάµεων (ολίγαι δυνάµεις και τρία ή τέσσερα άρµατα µάχης), ως ενέργεια δε ψυχολογικού επηρεασµού και 
εκφοβισµού εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται! Παραδόξως όµως και µελαγχολικώς ήδη πάντα ταύτα ηχούν εις τα ώτα 
όλων, όσων έζησαν την τραγικότητα των στιγµών ή ητένισαν το µέγεθος της καταστροφής! ∆ιότι, ανεξαρτήτως 
των περί του περιεχοµένου της αποφάσεως Παπαδόπουλου υποστηριζόµενων, το µεν σαφώς υπό των τότε 
στρατιωτικών ηγητόρων κατατίθεται ότι «απεφασίσθη από κοινού µετά των αρχηγών όπως το διατεθησόµενον εις 
το Πολυτεχνείον συγκρότηµα των Ενόπλων ∆υνάµεων είναι ισχυρόν εις µέσα» (κατάθ. υπ' αριθ. 133), το δε εκ των 
διαδραµατισθέντων και των αιµατηρών αποτελεσµάτων ελεγχόµενη η προϋπάρξασα διάφορος δήθεν απόφασις 
κρίνεται ανακριβής. Εάν υπήρξεν παρέκκλισις η ανυπακοή θα έδει εγκαίρως να επισηµανθή, να στηλιτευθή και να 
κολασθή. ∆εν είναι δε δυνατόν να υποστηριχθή ότι εις το κύµα αυτό της βιαιότητας και το πανδαιµόνιον των 
πυροβολισµών δεν κατέστη δήλη οιαδήποτε παρέκκλισις εκ της αποφάσεως του Προέδρου, ούτε ανεφάνησαν 
εκδηλώσεις ανυπακοής, δια να επέλθη άµεσος, αυστηρά και οργίλη η αντίδρασις του πανίσχυρου τότε εκφραστού 
της πολιτειακής βουλήσεως. Το αυτό οµοίως λεκτέον και δια τους τότε υπευθύνους στρατιωτικούς ηγήτορες, 
οίτινες ωσαύτως υποστηρίζουν τα περί προθέσεως ψυχολογικού επηρεασµού και εκφοβισµού και υπάρξεως 
αυστηρών διαταγών δια την µη ρίψιν πυροβολισµών, εκφράζουν δε την οδυνηράν έκπληξίν των διότι εφονεύθησαν 
άνθρωποι εκ των ριπτοµένων βολών. Πιστεύοµεν βεβαίως ότι οι περί ων πρόκειται στρατιωτικοί ηγήτορες δεν 
υπήρξαν οµόψυχοι, των επιδιωξάντων τότε την βίαν και την χρήσιν των όπλων, είχον όµως υποχρέωσιν να 
πράξουν τα καθ' εαυτούς δια να την αποτρέψουν, δι' ο και άλλως εκτιµάται η ευθύνη αυτών. Ώφειλον, εφ' όσον 
αύτη ήτο η επί του προβλήµατος θέσις των και τοιαύτη η αληθής πρόθεσίς των, να κινήσουν την κατά των 
παραβατών των διαταγών των πειθαρχικήν αλλά και ποινικήν δίωξιν επί τη κατηγορία της στάσεως (αρθρ. 63 παρ. 
1 εδ. γ' ΣΠΚ - βιαιοπραγίαι κατά προσώπων ή πραγµάτων), της απείθειας (άρθρον 64 παρ. 1 εδ. α' ΣΠΚ - άρνησις 
υπακοής εις τας διαταγάς ανωτέρων), της παραβάσεως στρατιωτικής εντολής (αρ. 72 παρ. 1 γ' ΣΠΚ) και των 
άσκοπων πυροβολισµένων (αρ. 103 εδ. β' ΣΠΚ) εφόσον διεπιστώθη ότι στρατιωτικοί επυροβόλουν αυτοβούλως και 
άνευ ευλόγου αιτίας, πλήθος ανθρώπων φονεύσαντες και περισσοτέρους σοβαρώς τραυµατίσαντες. Ουδέν όµως 
τούτων, των πολύ φυσικών και αναµενόµενων εγένετο, αλλ' άντικρυς αντίθετος συµπεριφορά επεδείχθη. Ούτω ο 
µεν τότε πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας απηύθυνε διάγγελµα προς τον ελληνικόν λαόν, εις ο αναγγέλλων την 
επαναφοράν του στρατιωτικού νόµου, ωµίλει περί αναρχικών εκδηλώσεων και περί συνωµοσίας των εχθρών της 
∆ηµοκρατίας και της οµαλότητας και διεβεβαίου περί της αποφάσεως του να προάσπιση την γαλήνην, τας 
κατακτήσεις και την ασφάλειαν του ελληνικού λαού (εφηµερίδες της 18.11.1973), ο δε τότε Αρχηγός των Ενόπλων 
∆υνάµεων, υποδεχόµενος τον Πρωθυπουργόν εις το Μέγαρον του Αρχηγείου, ωµίλησεν οµοίως περί αναρχικών 
εκδηλώσεων εις τον φοιτητικόν χώρον και απεκάλυψεν ότι διαβλέπουσαι αι ένοπλοι δυνάµεις τας πιθανάς εξελίξεις, 
ηύξησαν την ετοιµότητα των και διετάχθησαν να παρέξουν την υποστήριξίν των προς αποκατάστασιν της τάξεως, 
αναλαβούσαι την εκκαθάρισιν του Πολυτεχνείου και του πέριξ χώρου (εφηµερίδες της 21-11-1973). Αµφότεροι δε 
περί αναίµακτου ωµαλουν επιχειρήσεις και ως ασύστολα ψεύδη εχαρακτήριζαν τα περί πυροβολισµών 
«διαδιδόµενα»! Αι τοιαύται θέσεις υπεστηρίχθησαν και εκαλύφθησαν ακολούθως και υπό του τότε Πρωθυπουργού 
δια δηλώσεων του εις το Αρχηγείον Ενόπλων ∆υνάµεων. Φρονούµεν όµως, εν όψει, πάντων, των εκτεθέντων, ότι η 
τοιαύτη εκδήλωσις συνιστά καθαράν πολιτικήν πράξιν και δεν θεµέλιοι, ούτε βεβαίως αποδεικνύει, οιανδήποτε 
ποινικήν ευθύνην, αυτού τε και των Υπουργών του: Εθνικής Αµύνης, ∆ηµοσίας Τάξεως και Εθνικής Παιδείας, οίτινες 
οµοίως δεν έσχον ανάµιξιν ενεργόν εις τα γεγονότα και την αντιµετώπισιν τούτων, ούτε παράλειψίς τις αξιόποινος 
τους βαρύνει. Η ουσιαστική θέσις του τότε Πρωθυπουργού ήτο αντίθετος προς πάσαν έννοιαν βίας, δι' ο και 
ευλόγως, αλλά και ευστόχως, παρατηρεί ότι «εάν είχα προλάβει να κάµω την συνέντευξιν της 17-11-1973 ίσως 
άλλη θα ήτο η εξέλιξις των πραγµάτων και ιδίως δεν θα είχοµεν θρηνήσει τα θύµατα δια τα οποία κάθε ελληνική 



ψυχή βαθυτάτην αισθάνεται οδύνη» (οράτε κατάθεσιν). Και το συµπέρασµα είναι ότι υπεράνω των αφηρηµένων 
και αορίστων πλατωνικών εξορκισµών κείται η εκ της πραγµατικότητας αναφαινοµένη αλήθεια. Ο Γεώργιος 
Παπαδόπουλος, ζηλώσας ίσως δόξαν Ντε Γκωλ, δια την εκµετάλλευσιν του φοιτητικού κινήµατος, απηγόρευσεν εις 
την Αστυνοµίαν την έγκαιρον προς πρόληψιν των γεγονότων επέµβασιν και διεκήρυσσεν: «Ας τα σπάσουν. Ας 
κάψουν και το Πολυτεχνείον. Ας κατεβούν και στους δρόµους. Ας σπάσουν και βιτρίνες» (κατάθεσις Σιφναίου). 
Αιφνιδίως όµως και άγνωστον διατί και πώς η γνώµη του καταστρέφεται και διατάσσει την κινητοποίησιν των 
Ενόπλων ∆υνάµεων, βοηθούµενος εν τούτω υπό των τότε υπευθύνων ηγητόρων του Στρατεύµατος και δη των: 
Αρχηγού Ενόπλων ∆υνάµεων και ∆ιοικητών ΑΣ∆ΕΝ και Σ∆Α. Και η επί µίαν 7ετίαν ζηλοτύπως κλειστή παραµείνασα 
πυξίς της Πανδώρας ανοίγεται! Αντελήφθη προφανώς την εις βάρος του από του Αυγούστου ήδη 1973 
υποβόσκουσαν κίνησιν των Ρουφογάλη, Ιωαννίδη, Μπονάνου (κατάθεσις Σιφναίου) και προσπαθεί να αντίδραση δια 
της εγκαίρου καταστολής της υπό των άλλων ήδη εκµεταλλευόµενης προφανώς εξεγέρσεως, έχων αποφασίσει 
ενδεχοµένως, και αναβολήν των υπό της Κυβερνήσεως Μαρκεζίνη υπεσχηµένων εκλογών. Και εις την κίνησιν όµως 
ταύτην υπερφαλαγγίζεται. ∆ιότι το σχέδιον ήτο έτοιµον και οι εκτελεστοί του πλήρως προετοιµασµένοι και 
αποφασιστικοί. ∆εν ήτο βεβαίως συµπτωµατική και τυχαία η εις το κέντρον της Αµέσου ∆ράσεως της Αστυνοµίας 
παρουσία των Αξιωµατικών Λουπάση, Λούκουτου και Ντερτιλή, πιστών εις τον ∆ηµήτριον Ιωαννίδην, ως εδείχθη 
µετά την κατά την 25-11-1973 επικράτησιν τούτου, ούτε άνευ σηµασίας η έκδηλος ανησυχία του τελευταίου, 
συνεχώς ερωτώντας αν έφθασαν τα άρµατα εις το Πολυτεχνείον και επενέβησαν και η εσπευσµένη εκ του Κέντρου 
αναχώρησίς του ίνα µεταβή ο ίδιος προσωπικώς εις το Πολυτεχνείον, διότι - καθ' α εδήλωσεν εις επήκοον πάντων 
«αργούνε πολύ και θα πάω µόνος µου». Και µετέβη τω όντι σηµαντικόν διαδραµατίσας εις την όλην επιχείρησιν 
ρόλον (οράτε καταθέσεις υπ' αριθµ. 99, 159, 221 και 268). Παρά ταύτα ο τότε ∆ιοικητής ΑΣ∆ΕΝ καταθέτει ότι 
ούτος ήτο απλώς σύνδεσµος µεταξύ της Αστυνοµίας και της ΑΣ∆ΕΝ και ουδεµίαν είχεν αρµοδιότητα να επέµβη καθ' 
οιονδήποτε τρόπον! Ο Στρατηγός αµετανοήτως επίστευεν ότι ο περί ου πρόκειται Συνταγµατάρχης θα εσέβετο την 
έννοιαν της στρατιωτικής πειθαρχίας. Μετ' ολίγον όµως τραγικώς διεψεύσθη διότι ο ίδιος, υπό κατωτέρων του 
συνελήφθη! Οι Ιωαννίδης και Ρουφογάλης, δια των εις αυτούς πιοτών Αξιωµατικών και πρακτόρων, επηρεάζουν 
σοβαρώς και σαφώς την όλην επιχείρησιν, εξαπολύοντες κύµα βιαιοτήτων και πυροβολισµών, επί τω τέλει της 
δηµιουργίας ευνοϊκών δια την προαποφασισθείσαν κίνησιν συνθηκών ασφαλείας, αναταραχής και συγκρούσεων. Και 
εις το καταλλήλως ήδη προετοιµασθέν και κράτησαν ιδιόµορφον κλίµα συγχύσεως, πανικού και συγκρούσεων, 
οργιάζουν οι κοινοί δολοφόνοι ενσπείροντες αδιστάκτως τον θάνατον εις βάρος αθώων και αόπλων νέων 
ανθρώπων, το µέγα αµάρτηµα των οποίων ήτο ότι εζήτουν «Ελευθερίαν και ∆ηµοκρατίαν». Και περιέργως ο 
µηδεµίαν έχων αναλάβει αποστολήν εις την επιχείρησιν τότε ∆ιευθυντής της ΕΣΑ ∆ηµήτριος Ιωαννίδης, µεταβαίνει 
περί ώραν 04.00 της 17-11-1973 εις τον χώρον του Πολυτεχνείου. Και ουδείς, ούτε και ο ίδιος αποκαλύπτει διατί! 
∆ιότι είναι αστείον το λεχθέν ότι µετέβη απλώς εκ... περιέργειας! Ειδικώς δέον ενταύθα να σηµειωθή ότι δεν είναι 
άµοιρον σηµασίας τινός το πλήρως εκ της ερεύνης βεβαιωθέν ότι οι νέοι ούτοι του Πολυτεχνείου, ως αναρχικοί, 
ευκόλως και ανενδοιάστως χαρακτηριζόµενοι, δεν εφόνευσαν, δεν εκακοποίησαν και ουδένα σοβαρώς 
ετραυµάτισαν, αλλ' οι ίδιοι και το ανώνυµον πλήθος υπήρξαν τα εξιλαστήρια θύµατα των περί «∆ηµοκρατίας» 
περιέργων αντιλήψεων των «ηρώων» της εποχής και των αδίστακτων οργάνων των! 

Και η Αστυνοµία ποίον ρόλον διεδραµάτισεν εις την όλην αυτήν επιχείρησιν; Συνήργησε δια της 
συµπεριφοράς των υπευθύνων τότε ηγητόρων της εις την επιβολήν της θελήσεως τρίτων. Ούτω µολονότι εις αυτήν 
ανήκεν η ευθύνη, αλλά και η κατά νόµον δικαιωµατικότης, δια την αντιµετώπιση/ των συγκεντρώσεων και των εξ 
αυτών ταραχών, κατ' αρχήν µεν απρακτεί και τηρεί στάσιν εφεκτικότητος, ευνοούσαν την οργάνωσιν και διόγκωσιν 
του κινήµατος, εξ ετέρου διατηρεί εις συνεχή και εξαντλητικήν επιφυλακήν και εγρήγορσιν τους αστυνοµικούς 
υπαλλήλους, µε συνέπειαν την επικίνδυνον ως εκ καµάτου και της συσσωρευµένης αγανακτήσεως - ως εκ των 
επιθέσεων και των προπηλακισµών - φόρτισιν του ψυχισµού των και τέλος δέχεται να υποβάλη την αίτησιν δια την 
επέµβασιν των Ενόπλων ∆υνάµεων και συµµετέχει εις σειράν ενεργειών και εκδηλώσεων, παρανόµων, των 
ακολούθων: την κατά παράβασιν των κειµένων διατάξεων βιαίαν διάλυσιν των συναθροίσεων, την δυναµικήν 
παραβίασιν του Πανεπιστηµιακού ασύλου, παρά την ρητώς εκφρασθείσαν αντίθετον άποψιν του Προϊσταµένου της 
Εισαγγελίας και την άνευ γνώµης των εκπροσώπων της ∆ιοικήσεως και της ∆ικαιοσύνης χρήσιν των όπλων. Τέλος 
δια του τότε Αρχηγού της διέταξεν τη σύλληψιν πλήθους ατόµων, οι περισσότεροι των οποίων αναµφισβητήτως 
δεν ήσαν ούτε «πρωταίτιοι» ούτε «υπεύθυνοι» της συναθροίσεως και των εκδηλώσεων και αίτινες παρανόµως 
κατεκρατήθησαν. Υπήρξαν οµοίως και µεµονωµένα αστυνοµικά όργανα, υπό της ερεύνης - εις το πλήθος των 
αγνώστων - εντοπισθέντα, τα οποία υπήρξαν δράσται συγκεκριµένων αξιοποίνων πράξεων. 

∆ια την κατά νόµον θεµελίωσιν της υπαιτιότητος των καθ' ηµάς υπευθύνων τονιστέα και τα ακόλουθα: 
1) Η κατά νόµον αποστολή των Ενόπλων ∆υνάµεων και των Σωµάτων Ασφαλείας, πλην άλλων, περιλαµβάνει 

και το καθήκον προστασίας της ζωής, της σωµατικής ακεραιότητος, της τιµής, της ελευθερίας και της περιουσίας 
των πολιτών. Συνεπώς οι τότε ηγέται του Στρατού και της Αστυνοµίας είχαν ως εκ του νόµου και της αποστολής 
των, το ιερόν καθήκον να προασπίσουν την ζωήν και σωµατικήν ακεραιότητα των εις την συνάθροισιν πολιτών 
έναντι των πάσης φύσεως κακοποιών ή των εγκληµατικώς δρώντων οργάνων των κατά το περί ου πρόκειται 
αιµατηρόν τριήµερον. Και τούτο µη πράξαντες, ήτοι τους γνωστούς και αγνώστους δράστας µη παρεµποδίσαντες 
εις το φονικόν έργον των, εγένοντο υπαίτιοι απλής συνεργείας εις τας κυρίας πράξεις αυτών αρνητικώς 
εκδηλωθείσης, ήτοι δια παραλείψεως εκτελέσεως του εκ του νόµου και της αποστολής των τεκτοµένου καθήκοντος 



(αρ. 15 και 47 ΠΚΝ Χωραφά: Γεν. Αρχαί Π.∆. παρ. 98 III Α σελ. 328, Αγγ. Μπουροπούλου: Ερµ. Π.Κ. υπ' αρ. 47 
σελ. 148 οµοίως σχετικώς Α.Π. 248 / 68 Π. Χρ. ΙΣΤ σελ. 511 επ.). 2) Ουδέν ουδαµόθεν τίθεται πρόβληµα 
«προσταγής», συνεπαγόµενης άρσιν του αδίκου χαρακτήρας των εξ αιτίας των πυροβολισµών ιδία τελεσθεισών 
αξιοποίνων πράξεων. Και τούτο διότι δεν συνέτρεξαν αι κατ' αρ. 21 Π.Κ. προϋποθέσεις εν τη εκτελέσει των περί ων 
πρόκειται εγκληµατικών πράξεων. Οι πάντες ούτω αρνούνται την ύπαρξιν διαταγής προς ρίψιν και εκφοβιστικών, 
έστω, βολών. Και υπάρχουσα όµως τοιαύτη, όπερ απολύτως αληθές, καθ' ηµάς και πλήρως εξακριβωµένον ως προς 
τα έµπροσθεν του Υπουργείου ∆ηµοσίας Τάξεως διαδραµατισθέντα, «δεν εδόθη κατά τους νοµίµους τύπους και 
παρά της αρµοδίας Αρχής» ως ανωτέρω αναλυτικώς ετονίσθη. ∆εν συνεπάγεται όθεν τα κατά νόµον καταλυτικά 
του αξιοποίνου, αποτελέσµατα. 

β) Ειδικωτέρα επισήµανσις 
∆ύνανται ήδη να κατονοµασθούν προς διευκόλυνσιν του ανακριτικού έργου, οι εκ της ερεύνης προκύπτοντες 

και κατά την γνώµην ηµών υπεύθυνοι της περί ης πρόκειται τραγωδίας, κατά νοµικήν αξιολόγησιν του ρόλου 
εκάστου εις ταύτην. 

1) Γεώργιος Χρ. Παπαδόπουλος, τότε Πρόεδρος της ∆ηµοκρατίας. 
2) ∆ηµήτριος Αριστοτ. Ιωαννίδης, Υποστράτηγος, ε.α. τότε διοικητής της ΕΣΑ και 
3) Μιχαήλ Ρουφογάλης, Υποστράτηγος ε.α., τότε Αρχηγός της ΚΥΠ. Φέρονται ως ηθικοί αυτουργοί 

ανθρωποκτονιών εκ προθέσεως (τετελεσµένων και εν απόπειρα) επικινδύνων σωµατικών βλαβών, διακεκριµένων 
φθορών και προκλήσεων εις τέλεσιν κακουργηµάτων ή πληµµεληµάτων, πράξεων υπό γνωστών και αγνώστων - τη 
ερεύνη - δραστών, τελεσθεισών (ως κατωτέρω). Παρατηρητέον ενταύθα ότι ο ηθικός αυτουργός δεν δρα κατά του 
αντικειµένου του εγκλήµατος, αλλά επιδρά επί της βουλήσεως του υποκειµένου, ίνα προκολέση απόφασιν αυτού 
προς εκτέλεσιν της αδίκου πράξεως. Και ως γνωστόν δεν είναι απαραίτητον να προκαθορισθή εν ταις λεπτοµερείαις 
της η υπό εκτέλεσιν πράξις, ουδέ το πρόσωπον εις βάρος του οποίου θα τελεσθή (ΑΠ 334 / 58 Π. Χρ. Α' 151). 
Οµοίως δεν είναι απαραίτητον όπως αποκαλυφθή και γνωσθή ο αυτουργός του εγκλήµατος (ΑΠ 37 / 1969 Γ. Χρ. Ιθ' 
208). 

4) Νικόλαος Ντερτιλής, Ταξίαρχος, τότε επιτελάρχης ΑΣ∆ΕΝ, αυτουργός ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως εις 
βάρος νεαρού σπουδαστού και ηθικός αυτουργός ετέρων ανθρωποκτονιών (τετελεσµένων και εν απόπειρα) ως και 
σωµατικών βλαβών. 

5) ∆ηµήτριος Ιωάννου, Ζαγοριαννάκος, Αντιστράτηγος ε.α. τότε Αρχηγός Ενόπλων ∆υνάµεων, διατάξας την 
κίνησιν των τµηµάτων στρατού. 

6) Κωνσταντίνος Ιωάννου Μαυροειδής, Αντιστράτηγος ε.α. τότε ∆ / ντής ΑΣ∆ΕΝ, έχων τον συντονισµόν και 
το γενικόν πρόσταγµα της επιχειρήσεως. 

7) Νικόλαος Κων. Ραφαηλάκης, Αντιστράτηγος ε.α., τότε ∆ / ντής της Σ∆Α, παριστάµενος κατά την εκτέλεσιν 
της επιχειρήσεως και εποπτεύων ταύτης. 

8) Νικόλαος Αριστ. ∆ασκαλόπουλος, τότε Αρχηγός Αστυνοµίας, εποπτεύων των Αστυνοµικών ∆υνάµεων. 
9) Λουκάς Γεωργίου Χριστολουκάς, τότε ∆ιευθυντής της Αστυνοµίας Αθηνών, υπεύθυνος των ενεργειών των 

αστυνοµικών δυνάµεων ως προς την αντιµετώπισιν των εκδηλώσεων. 
10) Θρασύβουλος Γιοβάνης, Ταξίαρχος, τότε Συνταγµατάρχης, επικεφαλής των στρατιωτικών τµηµάτων εις 

την κατά του Πολυτεχνείου επιχείρησιν. 
Άπαντες εµφανίζονται ως απλοί συνεργοί του ως είρηται, του ηθικού αυτουργού, δια της παροχής θετικής 

συνδροµής εις αυτόν εν τω πλαισίω της αρµοδιότητος εκάστου, απλοί οµοίως συνεργοί των γνωστών και αγνώστων 
εγκληµατιών εν τη διαπράξει των ανθρωποκτονιών και σωµατικών βλαβών, της τοιαύτης συνδροµής των 
εκδηλωθείσης, ως ετονίσθη ήδη αρνητικώς, ήδη δια παραλείψεως εκτελέσεως του εκ του νόµου και της αποστολής 
των τικτοµένου ιερού καθήκοντος προασπίσεως της ζωής και σωµατικής ακεραιότητος των πολιτών έναντι των 
πάσης φύσεως κακοποιών και των εγκληµατικώς δρώντων οργάνων των. Ο εξ αυτών Νικόλαος ∆ασκαλόπουλος, 
τυγχάνει οµοίως και έµµεσος αυτουργός παρανόµου συλλήψεως και κατακρατήσεως των συλληφθέντων. 

11) Σπυρίδων Σταθάκης, Ίλαρχος τεθωρακισµένων, διατάξας την είσοδον του άρµατος εντός του 
Πολυτεχνείου, αυτουργός αποπειρών ανθρωποκτονίας των επί των κιγκλιδωµάτων της πύλης του Πολυτεχνείου 
ευρισκοµένων σπουδαστών, ιδία δε της διαφυγούσης τον θάνατον και βαρύτατα µόνον τραυµατισθείσης Π. 
Ρηγόπουλου. 

12) Σταύρος Βαρνάβας, Αντιστράτηγος ε.α., ∆ / ντής του εν τω Υπουργείω ∆ηµοσίας Τάξεως Μικτού 
Επιτελείου. Ηθικός αυτουργός ανθρωποκτονιών (µιας τετελεσµένης και πολλών εν απόπειρα) ως διατάξας την 
χρήσιν των όπλων κατά του πλήθους. 

13) Ηλίας Τσιαούρας ή Τσαπούρης, αυτουργός ανθρωποκτονιών (µιας τετελεσµένης και πολλών εν απόπειρα) 
και παρανόµου οπλοφορίας δια πολεµικού όπλου. 

14) Ευάγγελος Κων. Μαντζώρος, Ανθυπίλαρχος τότε τεθωρακισµένων, αυτουργός αποπειρών 
ανθρωποκτονίας και επικινδύνων σωµατικών βλαβών (κατάθ. υπ' αριθµ. 241 και 242). 

15) Υπίλαρχος Μιχαήλ Γουνελάς, Ανθυπασπιστής Λάµπρος Κωνσταντέλλος, Αξιωµατικοί του ΚΕΤΘ, λαβόντες 
µέρος εις την κατά του Πολυτεχνείου επιχείρησιν. Φέρονται ως αυτουργοί ή ηθικοί αυτουργοί αποπειρών 
αυτοκτονίας και επικινδύνων σωµατικών βλαβών (καταθέσεις υπ' αριθµ. 72, 76 και 116). 



16) Αστυφύλαξ υπό στοιχεία Λ 21 Ηλίας Καραδήµας και δεύτερος τοιούτος υπό το µικρόν όνοµα Νικόλαος, 
εκτελούντες υπηρεσίαν εν τω Ρυθµιστικά) Κέντρω Αθηνών την νύκτα της 16ης προς 17ην Νοεµβρίου 1973, 
τυγχάνουν συναυτουργοί µετ' άλλων αγνώστων, ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως και επικινδύνων σωµατικών 
βλαβών εις βάρος τραυµατιών και των συνοδών τους (καταθ. υπ' αριθµ. 72, 76 και 116). 

17) Βασίλειος Γεωργίου Μπουκλάκος, τότε ∆ιοικητικός ∆ / ντής του Ρυθµιστικού, απλούς συνεργός, δια της 
παροχής υλικής και ψυχικής συνδροµής, εις τους υπό στοιχ. 15 κατηγορουµένους και αυτουργός παρανόµου 
οπλοφορίας, απειλών και βλασφηµίας εις βάρος των τραυµατιών και των συνοδών του. 

18) ∆ηµήτριος Κων. Κατσούλης, Ταγµατάρχης Χωροφυλακής, τότε στέλεχος της ΚΥΠ, απλούς µεν συνεργός 
του υπό στοιχ. 3 ηθικού αυτουργού, δια της παροχής θετικής εις αυτόν συνδροµής εν των πλαισίω της 
αρµοδιότητος τους και απλούς οµοίως συνεργός των γνωστών και αγνώστων εγκληµατιών εν τη διαπράξει 
ανθρωποκτονιών και σωµατικών βλαβών, δια παραλείψεως ως ανωτέρω της τοιαύτης συνδροµής του 
εκδηλωθείσης. 

19) ∆ηµήτριος Παναγ. Πίµπας, αυτουργός προκλήσεων εις διάπραξιν κακουργήµατος ή πληµµελήµατος. 
20) Ο υπ' αριθµ. 472 αστυφύλαξ (κατάθ. υπ' αρ. 229), αυτουργός απόπειρας ανθρωποκτονίας νεαρού 

µαθητού έµπροσθεν του Μητροπολιτικού Ναού την 17-11-1973. 
21) Αγνώστων στοιχείων αστυφύλαξ του Γ' Αστυνοµικού Τµήµατος, ευρισκόµενος εν υπηρεσία περί ώραν 

14.30 της 17-11-1973 αυτουργός επικινδύνου σωµατικής βλάβης εις βάρος του ∆ηµοσθένους Σαµούρη, ιατρού 
(καταθ. υπ' αριθµ. 145), µεταβάντος αυτόθι κατά την διαδικασίαν παραλαβής του νεκρού αδελφού του. 

22) Ιωάννης Νικ. Καλύβας, Υπαστυνόµος, αυτουργός επικινδύνων σωµατικών βλαβών εις βάρος των 
εξερχόµενων του Πολυτεχνείου σπουδαστών (κατάθ. Θεοδ. Καλούδη, υπ' αριθµ. αρ. 104). 

23) Σάκης Ταµπούρης, Ιωάννης Κουρής και Σωτήριος Νάνος, αρχιφύλακες του ΛΖ' Αστυνοµικού Τµήµατος, 
συναυτουργοί επικινδύνου σωµατικής βλάβης, εις βάρος του Ιωάννου Χρα (κατάθ. υπ' αριθ. 142). 

24) Πλήθος αγνώστων δραστών όλων των αναφερθεισών πράξεων, µεταξύ των στρατιωτών, αστυνοµικών 
και απλών πολιτών. 

IV. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
Εκ των εκτεθέντων δήλον καθίσταται ότι η δίωξις των ως είρηται πράξεων και ο κολασµός των 

αποδειχθησοµένων ενόχων είναι υποχρέωσις της δικαιοσύνης. Επιτρέψατε όθεν όπως εισηγηθώ προς Υµάς την 
άµεσον άσκησιν ποινικής διώξεως και την εις τακτικήν ανάκρισιν παραποµπήν της υποθέσεως ως προς απαντάς 
τους εκτεθέντος στρατιωτικούς και αστυνοµικούς, εις την αρµοδιότητα των κοινών ποινικών δικαστηρίων 
υπαγόµενους ένεκεν της αναπτυχθείσης ανωτέρω συµµετοχής εγκληµατικής δράσεων των (αρ. 248 παρ. 1 ΣΠΚ). 
Οίκοθεν νοείται ότι τα ανακύπτοντα περί την ορθότητα του τε χαρακτηρισµού των πράξεων και τον προσδιορισµόν 
των υπευθύνων, προβλήµατα αληθούς ερµηνείας και ορθής αξιολογήσεως πρεπέστερον θα αντιµετωπισθούν κατά 
την διαδροµήν της δικαστικής ερεύνης. 

Η υπ' εµού ενεργηθείσα ταχεία και αναλυτική - όση µοι δύναµις - έρευνα και τα εκ ταύτης προκύψαντα, κατά 
τα εκτεθέντα, στοιχεία εντάσσονται εις το προπαρασκευαστικόν και διερευνητικόν πάντοτε πλαίσιον της απλής 
προκαταρκτικής εξετάσεως, σκοπός της οποίας ως γνωστόν είναι να κριθή αν συντρέχη περίπτωσις ποινικής 
διώξεως (αρ. 31 παρ. 1 εδ. α ΚΓ∆) και ουχί να ερευνηθή εν πληρότητι και εµπεριστατωµένους η υπόθεσις. 

Αναφέρω τέλος ότι εις την παρούσαν δικογραφίαν έχουν ενσωµατωθή και αι µηνύσεις των: Γρηγορίου Τρυφ. 
Παπαδάτου, Κυριάκου Νικ. Σπηριούνη και ∆ηµητρίου Παπαδοπούλου. 

Εν Αθήναις τη 14 Οκτωβρίου 1974 Ο ενεργήσας την προκαταρκτικών εξέτασιν Εισαγγελεύς 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΕΒΑΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΥΣ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΩΝ 



ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΚΑΙ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΜΙΛΑΝΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΕΣ 

Κάθε χρόνο όλοι γινόµαστε µάρτυρες των λεηλασιών που προκαλούν οτον χώρο του Πολυτεχνείου εκείνοι 
που το «καταλαµβάνουν» για να τιµήσουν την επέτειο! (Ακόµη καίνε οι φωτιές που κατέστρεψαν ολόκληρη 
πτέρυγα του Ιστορικού κτιρίου). 

Οι βαρβαρότητες αυτές καταδικάζονται από τους ποικιλόχρωµους πολιτικάντηδες, οι οποίοι, όµως βγαίνουν 
τώρα και λένε πως όσοι κλείστηκαν το 1973 στο Πολυτεχνείο «δεν πείραξαν τίποτε και πως τις καταστροφές που 
είδαν όλοι τις προκάλεσαν οι αστυνοµικοί και οι λοκατζήδες, για να ενοχοποιήσουν τους «αγωνιστές», οι οποίοι - 
πέραν των ζηµιών στα κτίρια, του Πολυτεχνείου - ρήµαξαν και τα γύρω καταστήµατα, στις «εξορµήσεις» που 
έκαναν κάθε τόσο. 

Για την κατάσταση όµως που βρέθηκε το Πολυτεχνείο τότε, µιλάει η έκθεση του Εισαγγελέα Κυριαζή - 
µεγάλου «αντιστασιακού» αργότερα - ο οποίος, µεταξύ των άλλων γράφει και τούτα: 

Ολόκληρον το κτιριακόν συγκρότηµα πλην του τελευταίου προς την οδόν Τοσίτσα οικοδοµήµατος, καθώς και 
οι πέριξ αυτού χώροι, προαύλια και κλιµακοστάσια, παρουσιάζουν όψιν γενικής λεηλασίας και εκτεταµένων φθορών. 
Ιδία αι φθοραί παρουσιάζονται εις τους τοίχους εσωτερικώς και εξωτερικώς, αι επιφάνειαι των οποίων γέµουν 
συνθηµάτων και εµβληµάτων, εις τοιαύτην και τοσαύτην πυκνήν διάταξιν, ώοτε η πλήρης αποκατάστασίς των δι' 
υδροχρωµατισµού θ' απαίτηση λίαν οηµαντικήν δαπάνην και ικανόν χρόνον. Ενδεικτικώς τα αναγραφέντα 
συνθήµατα, άτινα συνοδεύονται και µε ρυπάνσεις δια διαφόρων χρωστικών ουσιών, έχουσιν ως ακολούθως: 
Λαοκρατία, Προλετάριε σήκω, Ζήτω το προλεταριάτο, Προλετάριοι της Ελλάδος ενωθήτε, ΚΚΕ, KNE, SS = US, 
NIXON, ASSASIN, σεξουαλική επανάσταση, κάτω η χούντα, θάνατος στον Παπαδόπουλο, παραιτήσου 
Παπαδόπουλε, θάνατος στο φασισµό, σπιούνοι φασίστες θα πεθάνετε, Χούντα στο απόσπασµα, έξω το NATO, έξω 
η CIA ΗΠΑ «το τµήµα του αγκυλωτού σταυρού», ψωµί - παιδεία - ελευθερία, εργάτες, φοιτητές στον αγώνα, 
εργάτες - φοιτητές - αγρότες, όχι εκλογές, θάνατος στον ιµπεριαλισµό, όχι στον εµπαιγµό ενός τρελλού, ελευθερία 
- ισότητα - δικαιοσύνη, κάτω το κεφάλαιο και η γραφειοκρατία, ΕΣΑ = βασανιστές, έφτασε η ώρα σας καθάρµατα, 
Έλληνες αντισταθήτε, Αµερικανοί σπίτια σας, απόψε πεθαίνει η Χούντα, επανάσταση λαέ, ζήτω ο ελληνικός 
απελευθερωτικός στρατός, ζήτω ο λαϊκός απελευθερωτικός στρατός, ζήτω η λαϊκή αντίσταση, Μαρκεζίνη µασκαρά, 
οι φοιτητές βουλεύονται δεν βολεύονται, λευτεριά στους πολιτικούς κρατουµένους ΚΝΕ, Χούντα = Νίξον κ.ά. Τα 
συνθήµατα ταύτα συνοδεύονται συνεχώς και κατά πυκνά διαστήµατα µε την παράστασιν του εµβλήµατος της 
νεολαίας Λαµπράκη. Επίσης ο εσωτερικός χώρος των προαυλίων, των κλιµακοστασίων γέµει τεµαχίων εκ 
κατεστραµµένων ξύλινων επίπλων, πάσης φύσεως απορριµµάτων και ιχνών εσβεσµένων πυρών. 

 

 
Η κεφάλα είναι του καθηγητού - σε ξένο πανεπιστήµιο, φυσικά - Νικολ. Σβορώνου. Κάποιος την είχε 
φτιάξει δεν την πούλησε, την έφερε στο Πολυτεχνείο όπου, αυτοµάτως, έγινε σηµείο προσκηνύµατος 
από εκείνους που νόµιζαν πως είναι κάποιος από τους πεσόντες. Στην µνήµη του κατέθεσε στεφάνι 
και ο ίδιος ο Σβορώνος, ένας ευτυχής άνθρωπος που τίµησε - εν ζωή - τον νεκρό εαυτό του. Τέτοιες 

προόδους δηµιούργησε το «Πολυτεχνείο». 
 
Η λεπτοµερής καταγραφή, απαρίθµησις και εκτίµησις των φθορών και καταστροφών εις έπιπλα, σκεύη, 

µηχανήµατα, όργανα και οικοδοµικούς χώρους αποβαίνει εν τω παρόντι σταδίω αδύνατος, λόγω του µεγίστου 
πλήθους και της φύσεως των αντικειµένων και ένεκεν του λίαν εκτεταµένου κτιριακού συγκροτήµατος, προς δε και 



λόγω της παρατηρούµενης αταξίας και αναστατώσεως εντός των αιθουσών, επί των δαπέδων των οποίων κατά το 
πλείστον κείνται εις άµορφους σωρούς κατεστραµµένα και µη έπιπλα, σκεύη, όργανα και άλλα αντικείµενα, µεγάλοι 
ποσότητες απορριµµάτων, τροφίµων και εντύπων. Το έργον τούτο απαιτεί ειδικόν συνεργείον µε επαρκή δύναµιν, 
ειδικάς γνώσεις και λεπτοµερή ενηµέρωσιν εκ µέρους του ιδρύµατος, ως και ικανόν χρόνον ίνα άχθη εις πέρας. 

∆ι ο και περιοριζόµεθα κατ' ανάγκην εις λίαν συνοπτικήν περιγραφήν των όσων υπέπεσαν εις την αντίληψίν 
µας κατά την εκ πρώτης όψεως εξέτασιν του όλου χώρου. 

Η επί της οδού Πατησίων κυρία είσοδος µετά των δύο περιστυλίων της είναι ολοσχερώς κατεστραµµένη. 
Όπισθεν ταύτης ευρίσκεται το υπ' αρθµ. IX Α 204602 επιβατικόν αυτοκίνητον τύπου Μερσεντές πλήρως 
κατεστραµµένον, εγγύς δε τούτου έτερον υπ' αριθµ. Α. 329896 IX επιβατικόν αυτοκίνητον φέρον φθοράς. Οµοίως 
διαπιστούται µερική καταστροφή των κατά µήκος του κυγκλιδώµατος επί της οδού Πατησίων δένδρων. 

Ακολουθούντες την προς το πρώτον δεξιά των εισερχοµένων κτίριον διόδιον, παρατηρούµεν πέντε 
κατεστραµµένα παράθυρα του υπογείου του κτιρίου τούτου. Τα µάρµαρα της κλίµακας του ιδίου κτιρίου φέρουν 
φθοράς και ρύπανσιν εξ αναφερθεισών επ' αυτών πυρών. Οι τοίχοι του διαδρόµου προ των αιθουσών ∆. 11, ∆.13, 
∆.14, ∆.15 και∆.17 γέµουν εξ αναγραφής συνθηµάτων. Η θύρα εισόδου της αιθούσης ∆. 11 έχει κατεστραµµένους 
τους υαλοπίνακας. Οµοίως πλήρως κατεστραµµένη είναι και η παρ' αυτή αρχειοθήκη εντύπων, ως και το 
υπερκείµενον ταύτης παράθυρον, προς δε και οι υαλοπίνακες του έναντι της εισόδου παραθύρου. 

Επί της κλίµακας της αγούσης προς το συνεχόµενον υπόγειον ευρίσκονται διάφορα έπιπλα και σκεύη 
ερριµµένα ατάκτως. Η θύρα της εισόδου του εν τω υπογείω εργαστηρίου µεταλλικών κατασκευών είναι 
παραβιασµένη και κατεστραµµένη, εις δε τας αίθουσας τούτου πρατηρείται ακαταστασία των εν αυτοίς 
αντικειµένων. Εντός του χώρου των αποχωρητηρίων ευρέθησαν δύο πολυθρόναι, µια τράπεζα και µια ηλεκτρική 
συσκευή προφανώς ραδιοφώνου κατεστραµµένα. 

Η προς την αίθουσαν ∆. 12 θύρα είναι κατεστραµµένη. Το δάπεδον της αιθούσης αυτής φέρει πυκνόν 
στρώµα κατεστραµµένων εντύπων, αποξηλωµένην σύνδεσιν ηλεκτρικής συσκευής, ως και τοιαύτην τηλεφώνου. 
Τόσον η αίθουσα αυτή όσον και η συνεχόµενη προς αυτήν εµφανίζουν εικόνα γενικής λεηλασίας και καταστροφής, 
ήτοι καλοριφέρ, καναπές, γραφείον, κλιµατισµός, άπαντα κατεστραµµένα. Το υπερκείµενον δώµα «πατάρι» της 
αιθούσης ταύτης, ως και τα εν αυτώ έπιπλα, σκεύη, γραφοµηχαναί, είναι κατεστραµµένα, οι δε τοίχοι της αιθούσης 
ταύτης γέµουν ωσαύτως συνθηµάτων. Η κεντρική είσοδος της αιθούσης ∆. 13 ευρέθη κλειστή, εξ ετέρας όµως 
κατεστραµµένης εισόδου αγούσης προς ταύτην παρετηρήσαµεν απλώς ακαταστασίαν και ρύπανσιν εν αυτή. Η θύρα 
της εισόδου της αίθουσες ∆. 14 ευρέθη παραβιασµένη αταξία των εν αυτή αντικειµένων και διάφοροι φθοραί 
αυτών. Η θύρα της εισόδου της αιθούσης ∆. 16 ευρέθη παραβιασµένη, η δε έσωθεν αυτής θύρα εισόδου προς το 
γραφείον του αναπληρωτού γενικού γραµµατέως ευρέθη παραβιασµένη και κατεστραµµένη, εις τον ανοικτόν δε 
χώρον ταύτης ειρίσκονται επί του δαπέδου διάφορα έντυπα εν αταξία. Εις τον περιστύλιον διάδροµον της αιθούσης 
ταύτης ∆. 16 υπάρχουν δύο µεταλλικά γραφεία πολυτελούς κατασκευής κατεστραµµένα. Επί δε του δαπέδου αυτού 
τεµάχια κατεστραµµένων ξύλινων και µεταλλικών επίπλων. Οµοίως αι επιφάνειαι των τοίχων αυτού γέµουν 
συνθήµατα. Η θύρα της αιθούσης ∆. 17 ευρέθη ανοικτή, δεν παρατηρούνται δε φθοραί πλην αταξίας και 
ακαταστασίας. Έξωθι ταύτης ευρέθη κατεστραµµένη σιδηρά βάσις ηλεκτρικού φωτιστικού σώµατος. Η θύρα της 
εισόδου της αιθούσης ∆. 18 ευρέθη παραβιασµένη, έξωθι δε ταύτης υπάρχουν κατεστραµµένοι καρέκλαι και 
τεµάχια κατεστραµµένων επίπλων, καθώς και άφθονα απορρίµµατα. 

Μεταβαίνοντες ακολούθως εις το πρώτον αριστερά τω εισερχοµένω κατέναντι κτίριον, παρατηρούµεν ότι η 
µαρµάρινη κλίµαξ αυτού γέµει τεµαχίων εκ κατεστραµµένων επίπλων και σκευών. Οι τοίχοι του περιστυλίου 
καλύπτονται καθ' όλην την έκτασιν υπό συνθηµάτων, το δε δάπεδον καλύπτεται εκ τεµαχίων κατεστραµµένων 
σκευών. Τόσον τούτο, όσο και οι τοίχοι παρουσιάζουν ρύπανσιν εις µέγα βαθµόν. Η πρώτη αίθουσα του κτιρίου 
τούτου προς την οδόν Πατησίων εµφανίζει πλήρη ακαταστασίαν, ρύπανσιν και σηµαντικός φθοράς, εις τα εντός 
αυτής έπιπλα πολυτελούς κατασκευής. Την ιδίαν κατάστασιν εµφανίζει και η συνεχόµενη προς αυτήν αίθουσαν. 
Ωσαύτως αι συνεχιζόµενοι 4 αίθουσαι, ως και η κεντρική τοιαύτη του αυτού κτιρίου εµφανίζουν γενικήν αταξίαν, 
ρύπανσιν και πολλάς φθοράς εις έπιπλα και σκεύη, ενώ η τελευταία προς το εσωτερικόν αίθουσαν «του ιδίου 
κτιρίου» ης η θύρα εισόδου ευρέθη παραβιασµένη και κατεστραµµένη, εµφανίζει εικόνα γενικής λεηλασίας και 
καταστροφής. 

Επισκεφθέντες ακολούθως, το κεντρικόν κτίριον εις το βάθος του κεντρικού προαυλίου, παρατηρούµεν ότι το 
κλιµακοστάσιον αυτού είναι λίαν ρυπαρόν µε εµφανή ίχνη εσβεσµένων πυρών επ' αυτού µε εγκατεσπαρµένα 
τεµάχια εκ κατεστραµµένων επίπλων. Η µαρµάρινη πρόσοψις του κτιρίου κατακλύζεται εξ αναγραφής συνθηµάτων 
µετά χρωστικής ρυπάνσεως, µεταξύ δε των κιόνων των προπυλαίων του κτιρίου τούτου ευρίσκονται σωροί εκ 
τεµαχίων κατεστραµµένων και αποτεφρωµένων επίπλων, µαρτυρούντες καταστροφήν µεγάλης εκτάσεως. Επίσης 
γενική είναι η ρύπανσις των τοίχων εξ αναγραφής συνθηµάτων, χαράξεων του αυτού κτιρίου παρουσιάζουν εις 
όλην των την έκτασιν ρύπανσιν εξ αναγραφής συνθηµάτων εις πυκνήν διάταξιν, φθοράς εκ ξεσµάτων, επί δε των 
δαπέδων του εσωτερικού περιστυλίου και της εσωτερικής αυλής παρατηρούνται καταστροφαί εξ αναφθεισών 
πυρών. 

Ο πρώτος χώρος εξ αριστερών εις τον άνω όροφον, αποτελούµενος εκ µιας αιθούσης διδασκαλίας, ενός 
σχεδιαστηρίου και λοιπών διαµερισµάτων παρουσιάζει γενικήν αναστάτωσιν εις έπιπλα και σκεύη, ευρίσκονται δε 
παντού απορριφθέντα και εγκατεσπαρµένα πάσης φύσεως φάρµακα και τρόφιµα εις µεγάλος ποσότητας, καθώς και 



άφθονα απορρίµµατα, το δε θέαµα των χώρων αυτών εµφανίζει εκτεταµένος καταστροφάς απροσδιορίστου 
εκτάσεως εκ πρώτης όψεως, λόγω του πλήθους και της φύσεως των. Εις την είσοδον του αποχωρητηρίου 
παρατηρούνται γενική αναστάτωσις, ρύπανσις και φθοραί. Το αυτό θέαµα παρουσιάζει και η µεγάλη αµφιθεατρική 
αίθουσα καθώς και εν συνεχεία αίθουσαι Α109 και Α110. Οι τοίχοι των αιθουσών αυτών, καθώς και οι τοίχοι του 
ισογείου του αυτού κτιρίου φέρουν παντού αναγραφάς συνθηµάτων. Το δάπεδον και ο εσωτερικός χώρος εµφανίζει 
παντού εικόνα παντοειδούς αταξίας και αναστατώσεως, φθοράς δε εις καρέκλας και έπιπλα. 

Περαιτέρω παρατηρούµεν τα εξής: Το επί της οδού Στουρνάρη κυγκλίδωµα της εισόδου του προαυλίου είναι 
κατεστραµµένον και όπισθεν της θύρας εισόδου ευρίσκεται το υπ' αριθ. Β.Α. 3447 IX, επιβατικόν αυτοκίνητον 
φέρον φθοράς. Προ της εισόδου του κτιρίου Γκίνη ευρίσκονται σωροί κατεστραµµένων επίπλων και απορριµµάτων. 
Αι αίθουσαι Γ11 και Π 3 του εν λόγω κτιρίου «Γκίνη» εµφανίζουν εικόνα καταστροφής, οµοίως δε και ο προθάλαµος 
τούτων και ιδία οι τοίχοι και οι κίονες. Εντός των αιθουσών αυτών συναντώµεν φύρδην µίγδην επί του δαπέδου 
κατεστραµµένα έπιπλα εις µεγάλην έκτασιν, ώστε να καθίσταται αδύνατος ή λεπτοµερής περιγραφή των. Εις τας 
αίθουσας Γ101 και Γ108 του Β' ορόφου του αυτού κτιρίου παρατηρείται γενική ακαταστασία και ρύπανσις, ως και 
πυκνή αναγραφή συνθηµάτων. Εµφανείς φθοράς εις έπιπλα και σκεύη δεν παρετηρήσαµεν. Η θύρα εισόδου της 
αιθούσης Π 01 του υπογείου είναι παραβιασµένη και κατεστραµµένη. 

Η είσοδος του ισογείου του τελευταίου εις βάθος κτιρίου όπερ συνέχεται µε το κτίριον Γκίνη, φέρει καθ' όλην 
της την έκτασιν πολλά τεµάχια κατεστραµµένων επίπλων. Η είσοδος του µηχανουργικού µηχανολογικού 
εργοστασίου, όπερ ευρίσκεται εις τον χώρον τούτον τυγχάνει παραβιασµένη και κατεστραµµένη. Έτεροι φθοραί επ' 
αυτού δεν παρατηρούνται. Εις το κλιµακοστάσιον περαιτέρω του ιδίου κτιρίου και επί των επιφανειών των τοίχων 
αναγράφονται ποικίλα συνθήµατα εις αραιάν όµως διάταξιν. 

Η είσοδος του εν τω α' ορόφω εργαστηρίου ηλεκτροτεχνικής ευρέθη παραβιασµένη, το δε εσωτερικόν αυτής 
µάλλον άθικτον. Ωσαύτως η θύρα δεξιά τω ανερχοµένω του ιδίου ορόφου και κτιρίου ευρέθη παραβιασµένη και 
κατεστραµµένη µερικώς. Οι υαλοπίνακες της δεξιάς τω ανερχοµενω θύρας της εισόδου του β' ορόφου «ιδίου 
κτιρίου» είναι κατεστραµµένοι. Οι τοίχοι των διαδρόµων του ιδίου ορόφου φέρουν παντού συνθήµατα εις πυκνήν 
διάταξιν και επί του δαπέδου τούτων υπάρχουν διάφορα κατεστραµµένα έπιπλα. Η αίθουσα ένθα η αίθουσα 
ασυρµάτου επικοινωνίας, εµφανίζει ρύπανσιν και πλήρη ακαταστασίαν και επί του δαπέδου υπάρχουν διάφορα 
έντυπα και απορρίµµατα. ∆εν ηδυνήθηµεν να διαγνώσωµεν την ύπαρξιν συγκεκριµένων καταστροφών λόγω του 
πλήθους και της φύσεως των εν αυτή αντικειµένων. Εις τον όροφον τούτον αι θύραι των υπ' αριθ. 224, 228, 229, 
230 και 232 αιθουσών ευρέθησαν κλειστοί. Εις τους τοίχους των διαδρόµων αυτών είναι αναγεγραµµένα 
συνθήµατα εις αραιάν διάταξιν. Αι λοιποί αίθουσαι του ιδίου ορόφου ευρέθησαν κλειστοί, εις το κλιµακοστάσιον 
προς γ' διάδροµον του αυτού ορόφου υπάρχουν αναγεγραµµένα συνθήµατα εις αραιάν διάταξιν. Αι προς τα 
αίθουσας του ορόφου τούτου θύραι ευρέθησαν κλειστοί και ουδέν αξιόλογον παρατηρείται. 

Επί του κλιµακοστασίου προς δ' όροφον του ιδίου κτιρίου κείνται εγκατεσπαρµένα τεµάχια κατεστραµµένων 
επίπλων. Η θύρα εισόδου της αιθούσης ένθα η έδρα µελέτης και κατασκευής πλοίων ευρύθη παραβιασµένη και 
µερικώς κατεστραµµένη. Οµοίως επί του δαπέδου του διαδρόµου τούτου παρατηρούνται υπολείµµατα 
κατεστραµµένων επίπλων, αι επιφάνεια των τοίχων φέρουν αναγραφάς συνθηµάτων και ένας υαλοπίναξ µεγάλου 
µεγέθους είναι εθραυσµένος. Εν συνεχεία του διαδρόµου προς το χηµείον παρατηρείται ρύπανσις και εκ της 
αιθούσης του χηµείου διαχέεται οσµή διαφεύγοντος φωταερίου. ∆εν αποκλείονται φθοραί εντός της αιθούσης 
τούτης, ας δεν δυνάµεθα να διαπιστώσωµεν ένεκεν της φύσεως των εν αυτή αντικειµένων. 

Επί της κλίµακας προς τον ε' όροφον υπάρχουν εγκατεσπαρµένα τεµάχια κατεστραµµένων ξύλινων επίπλων. 
Εις την αίθουσαν 501 ένθα το εστιατόριον υπάρχουν εθραυσµένοι υαλοπίνακες και εν αταξία µέγα πλήθος εκ των 
εν αυτή καρεκλών και τραπεζών. Το διαχωριστικόν παραπέτασµα του µαγειρείου «ρολό» είναι κατεστραµµένον, 
εντός δε του µαγειρείου αφθονία παρασκευασµένων φαγητών εν ακαταστασία. Επί της επιφανείας των τοίχων των 
διαδρόµων του χώρου τούτου αναγράφονται συνθήµατα εις αραιάν διάταξιν και υπάρχουν ξέσµατα. Η θύρα της εν 
αυτώ ορόφω υπ' αριθ. 525 αιθούσης σωµατικής αγωγής ευρέθη παραβιασµένη. 

Εν τω εσωτερικά) των αιθουσών 513, 514, 515 δεν διαπιστούνται φθοραί. 
Το τελευταίον εις το βάθος και αριστερά κτίριον, συνεχοµένως του προηγουµένου τοιούτου παρουσιάζεται 

σχεδόν ανέπαφον. 
Παρατηρείται απλώς ρύπανσις και αναγραφή συνθηµάτων εις τους τοίχους των κλιµακοστασίων, ελάχιστοι 

φθοραί εις υαλοπίνακας, ως και ολίγα τεµάχια κατεστραµµένων ξύλινων επίπλων επί των βαθµίδων. 
Αι αίθουσαι του κτιρίου τούτου ευρέθησαν κατά το πλείστον κλειστοί. Μόνον εις τον διάδροµον του α' 

ορόφου παρατηρείται εντυπωσιακή ρύπανσις εκ σωρείας απορριµµάτων, τροφίµων και φαρµακευτικού υλικού. 
Όπισθεν της εισόδου και εν επαφή προς αυτήν προς την οδόν Τοσίτσα, έχουν στοιβαχθεί παντοειδή έπιπλα προς 
παρακώλυσιν της διανοίξεως της. 

Αι προς την οδόν Τοσίτσα θύραι του προαυλίου έχουν εµφραχθή η µεν µια δια τοποθετήσεως αυτής µεγάλου 
αυτοκινήτου τύπου Πούλµαν, η δε ετέρα δια τοποθετήσεως 3 αυτοκινήτων Ι.Χ. και δη των υπ' αριθ. 236258, 74306 
και 432670. Γίνεται µνεία ότι ελήφθησαν φωτογραφίαι. 

ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
Τα ίδια πράγµατα έγιναν και στη Θεσσαλονίκη, ο πρύτανης του Πανεπιστηµίου της οποίας περιγράφει έτσι 



την κατάσταση. 
Κατ' αρχήν, προς αντιµετώπισιν της δηµιουργούµενης καταστάσεως, προσεπάθησα δια των θυρωρών και 

κλητήρων, οι οποίοι είχον υπηρεσίαν, να ελέγξω τους εισερχόµενους. Και επέτρεπαν την είσοδον µόνον εις τους 
φοιτητάς της Σχολής και απεµάκρυνα τα ξένα στοιχεία, διότι είχον πληροφορίας - άλλωστε υπήρχον και τα 
δεδοµένα του Πολυτεχνείου Αθηνών - ότι θα εισήρχοντο και στοιχεία µη φοιτητικά και τα οποία θα κατηύθυναν τον 
αγώνα. 

Αφού παρέµεινα εις την Πολυτεχνικήν Σχολήν επί ένα µικρό διάστηµα, επέστρεψα εις το γραφείον µου και 
προσεπάθουν απ' εκεί να παρακολουθώ τα πράγµατα και, συγχρόνως, επεκοινώνουν και µετά των άλλων 
Ιδρυµάτων της χώρας. 

Μόλις εισήλθαν εις το γραφείον µου και πριν να καθήσω, από τηλεφώνου µε ειδοποίησαν να µεταβώ αµέσως 
εις την Πολυτεχνικήν Σχολήν, πράγµα το οποίον και έπραξα. 

Ευρέθην προ νέας καταστάσεως. Οι φοιτηταί είχον αυτοεγκλεισθή εις τας 2 µεγάλος αίθουσας του 1ου 
ορόφου, και απ' εκεί δια των οργάνων των επεστράτευον τα δυναµικά στοιχεία. Τούτο δε µε κατεθορύβησε τα 
µέγιστα. Αλλά επίστευον ότι ήτο ακόµη καιρός ν' αποτρέψω δυσάρεστα επεισόδια δι' ενός καταλλήλου χειρισµού 
της καταστάσεως. Ότε, όµως, διεπίστουν ότι η κατάστασις ελάµβανεν ανησυχητικήν µορφήν - και όλα έβαινον 
κατά ένα γενικός στρατηγικόν σχέδιον, το οποίον είχεν αφετηρίαν τας Αθήνας - απεφάσισα να έλθω εις επαφήν 
µετά της Αστυνοµίας, και να πληροφορηθώ αν θα ήτο δυνατόν να µε βοηθήσουν, εις περίπτωσιν όπου θα 
ελάµβαναν χωράν γεγονότα, τα οποία θα έθετον εις κίνδυνον την ζωήν των φοιτητών και την περιουσίαν του 
∆ηµοσίου, Συγκεκριµένως, εζήτησα να µοι διαθέσουν 50 άνδρας, και διαβεβαίουν, τότε τόσον τον υπουργόν Β. 
Ελλάδος όσον και τον υπουργόν Παιδείας, ότι δια της µικράς αυτής δυνάµεως - η οποία θα ήτο συµβολική - θα 
διετήρουν οπωσδήποτε τον έλεγχαν επί του πανεπιστηµιακού χώρου και τοιουτοτρόπως θ' απεφεύγετο η 
περαιτέρω επιδείνωσις της καταστάσεως. 

∆υστυχώς, η απάντησιν ήτο αρνητική και, µάλιστα, όλοι οι υπεύθυνοι απήντων εις τας προτάσεις και τας 
εκκλήσεις µου στρεοτύπως. «Η κυβέρνησις απεφάσισε ν' αφήση του φοιτητάς να κάµουν ό,τι θέλουν». 

Μετέβην εκ νέου εις την Πολυτεχνικήν Σχολήν. Αλλά αυτήν την φοράν ησθάνθην µεγάλην πικρίαν και 
απογοήτευσιν. ∆εν υδυνάµην να πιστεύσω, ότι ήτο δυνατόν ο άνθρωπος, η κορωνίς των δηµιουργηµάτων του 
Πανάγαθου Θεού, να καταστρέφη εις στιγµάς παραφοράς του, παν ό,τι ο ίδιος εδηµιούργησε δια πολλών κόπων και 
µόχθων. 

Οι φοιτηταί, ευρισκόµενοι εις έξαλλον κατάστασιν, παρέδιδαν τα πάντα εις την καταστροφήν (έπιπλα, 
τράπεζας, γραφεία, καθίσµατα κ.ά.). Και ενώ ηγωνιζόµην ν' αποτρέψω τας καταστροφάς, είχον αντιληφθή ότι και ο 
ίδιος είχον εγκλωβισθή. ∆ιότι ο διάδροµος ο οποίος εχώριζε τας δύο αίθουσας, είχεν αποφραχθή και επετρέπετο 
µόνον η είσοδος εις τους επιθυµητούς. Αλλά ευτυχώς, ότε η ισχυρά οµάς, η οποία ήλεγχε την είσοδον του 
διαδρόµου, προκειµένου να εισέλθουν οι οµοϊδεάται, απέσυρεν προς στιγµήν ωρισµένα αντικείµενα και 
τοιουτοτρόπως εγένετο η έξοδος ελευθέρα, τότε εύρον την ευκαιρίαν να εξέλθω απαρατήρητος. 

Ότι εξήλθον του χώρου των ελευθέρων πολιορκηµένων σώος και αβλαβής - καθ' όσον πολλά ηδύνατο να 
συµβούν - ήτο µεν ευχάριστον, αλλά τούτο δεν εσήµαινεν ότι αυτό ήτο και το τέλος των επεισοδίων. Και όταν 
επέστρεψα εις το γραφείον µου, δεν είχον διόλου ησυχάσει. Συνεχώς ανελογιζόµην τα συµβαίνοντα, αλλά και όσα 
προέβλεπαν ότι θα συνέβαιναν. Ασφαλώς και δεν θα επρόκειτο απλώς περί διασώσεως επιστηµονικών οργάνων ή 
και άλλων περιουσιακών στοιχείων του ∆ηµοσίου, αλλά ούτε περί διατηρήσεως του Πανεπιστηµιακού ασύλου θα 
επρόκειτο µάλλον περί ζωής πολλών αθώων νέων». 


