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«Λίγο ακόμα

θα ιδούμε τις αμυγδαλιές ν’ ανθίζουν

τα μάρμαρα να λάμπουν στον ήλιο

τη θάλασσα να κυματίζει

λίγο ακόμα

να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα»

(Γιώργος Σεφέρης)



  



  

• 21 Φεβρουαρίου 1973 Κατάληψη Νομικής
• 20 Μαρτίου 1973 Κατάληψη Νομικής.  H 

Αστυνομία αντιδρά με συλλήψεις  φοιτητών. 
• 1η Οκτωβρίου 1973 κυβέρνηση  Σπ. Μαρκεζίνη 
• Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 1973 οι φοιτητές 

καταλαμβάνουν το Πολυτεχνείο. Εκλέγεται 
Συντονιστική Επιτροπή και συγκροτούνται 
ομάδες εργασίας. Στο χώρο του Πολυτεχνείου 
εισέρχονται  εργάτες,  αγρότες από τα Μέγαρα, 
και πολίτες που διαδηλώνουν. 



  



  

• Πέμπτη 15 Νοεμβρίου λειτουργεί ο 
ραδιοφωνικός σταθμός του Πολυτεχνείου  

• Πλήθη λαού συρρέουν έξω από το 
Πολυτεχνείο. Καταλαμβάνουν τα 
πεζοδρόμια και σιγά σιγά ξεχύνονται στο 
οδόστρωμα. H κυκλοφορία των 
αυτοκινήτων γίνεται με δυσκολία. Οι 
διαδηλωτές μοιράζουν και κολλούν στα 
παρμπρίζ αυτοσχέδιες προκηρύξεις. 



  



  

• Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 1973 η 
εξέγερση φτάνει στο αποκορύφωμά της. H 
Συντονιστική Επιτροπή του Πολυτεχνείου 
καλεί από τον ραδιοσταθμό της τους 
εργαζομένους και τον λαό να 
συσπειρωθούν γύρω από τους φοιτητές.

• H κυκλοφορία των αυτοκινήτων στην οδό 
Πατησίων και στους γύρω δρόμους 
διακόπτεται οριστικά. Αρχίζουν 
συγκρούσεις με την Αστυνομία. Οι 
διαδηλωτές στήνουν οδοφράγματα στους 
γύρω δρόμους και ανάβουν φωτιές. 



  



  



  



  



  



  



  

Όταν σφίγγουν το χέρι ο ήλιος είναι βέβαιος για τον κόσμο,

όταν χαμογελάνε ένα μικρό χελιδόνι φεύγει μες απ’ τ’ άγρια γένεια   τους

όταν κοιμούνται δώδεκα άστρα πέφτουν απ’ τις άδειες τσέπες τους,

όταν σκοτώνονται η ζωή τραβάει την ανηφόρα

με σημαίες και με ταμπούρλα

Γιάννης Ρίτσος, Ρωμιοσύνη



  



  

Ο δικτάτορας Γ. Παπαδόπουλος δίνει εντολή 
στον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων να 
επέμβει ο στρατός. Στις 12 τα μεσάνυχτα από το 
Γουδί και τον Διόνυσο ξεκινούν τα τανκς. Μαζί 
τους κατεβαίνουν ελεύθεροι σκοπευτές, 
ΛΟΚατζήδες, αλεξιπτωτιστές και ΕΣΑΤζήδες, για 
να ενισχύσουν την Αστυνομία, που χρησιμοποιεί 
αύρες και τεθωρακισμένα που ρίχνουν 
καπνογόνα, δακρυγόνα και πυροβολισμούς. 



  



  



  



  

«Χειροκροτήστε δεν θα μας χτυπήσουν φίλοι!»

Κόντρα στα πρόσωπα οι μπούκες σιωπηλές,

Χειροκροτήστε, είμαστε άοπλοι και χίλιοι,

Κόντρα σε κείνη τη φωνή κάννες στητές. 

Κ. Μητροπούλου



  

Στις 03.03 του Σαββάτου 17 Νοεμβρίου 
1973 το τανκ ρίχνει την κεντρική πύλη του 
Πολυτεχνείου, καταπλακώνοντας τους 
διαδηλωτές που ήταν σκαρφαλωμένοι 
πάνω της και τραγουδούσαν τον Εθνικό 
Ύμνο. 

Στρατός και Αστυνομία εισβάλλουν στο 
Μετσόβιο. 



  



  

«Αυτά τα κόκκινα σημάδια στους τοίχους

μπορεί νάναι κι από αίμα 

όλο το κόκκινο στις μέρες μας είναι αίμα»

Γιάννης Ρίτσος



  



  

τα μάτια μου δεν είδαν τόπον ενδοξότερον 
από τούτο το αλωνάκι 



  



  

Φίλοι ακούστε! Μη χειροκροτάτε πια,

μαζί με τα νεκρά παιδιά, πεθαίνει η λευτεριά. 
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