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Πριν λίγο καιρό γιορτάσαμε την επέτειο του Πολυτεχνείου. Προβληματισμένος 

από τα επεισόδια που προκλήθηκαν εκείνη την ημέρα, θέλησα να εκφράσω κάποιες 

σκέψεις μου αναφορικά με τέτοιες επετειακές ημέρες. 

Στις 14 Νοέμβρη του έτους 1973, στο κτίριο του Πολυτεχνείου επί της οδού 

Πατησίων, στην Αθήνα, οι φοιτητές της σχολής οργάνωσαν διαμαρτυρία εναντίον 

του πολιτικού καθεστώτος που είχε επιβληθεί στην Ελλάδα για τα προηγούμενα 6 

χρόνια. Το σύνθημά τους: «Ψωμί Παιδεία Ελευθερία». Η διαμαρτυρία, η οποία 

περιλάμβανε την κατάληψη του κτιρίου της σχολής, έληξε 3 ημέρες μετά στο απόγειο 

της, στις 17 του ίδιου μήνα, μετά από την είσοδο ενός τανκ του ελληνικού στρατού 

στην σχολή και τραυμάτισε πολλούς φοιτητές, ενώ 11 σκοτώθηκαν από σφαίρες 

ένοπλων δυνάμεων. Τα γεγονότα εκείνων των ημερών ευαισθητοποίησαν το κοινό, 

αποδυνάμωσαν την χουντική κυβέρνηση και έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην 

κατάλυσή της.  

Σήμερα, μετά από 45 χρόνια, η Ελλάδα συνεχίζει να γιορτάζει την εξέγερση. Η 

17η Νοέμβρη έχει καθιερωθεί ως σχολική αργία και στο Πολυτεχνείο Αθηνών 

γίνονται εκείνη την ημέρα εκδηλώσεις που τιμούν τη μνήμη του αγώνα των 

φοιτητών. Ωστόσο, ο εορτασμός του Πολυτεχνείου, όπως ισχυρίζονται και πολλοί 

συμμετέχοντες, δεν εορτάζεται με το αρχικό της νόημα. 

Βόμβες μολότοφ από αναρχικούς, επιθέσεις εναντίον πολιτών, αιματοχυσίες, 

βανδαλισμοί δημοσίων κτιρίων από αναρχικούς νέους είναι η μια όψη των ετήσιων 

γεγονότων του εορτασμού. Ανήλικοι, που αποκαλούν τους εαυτούς τους 

αντιεξουσιαστές, βαδίζουν από τα πλούσια προάστια των Αθηνών προκαλώντας 

καταστροφές και αναταραχές στην οδό Πατησίων, αμαυρώνοντας την μνήμη των 

φοιτητών. Πολλοί εκμεταλλεύονται την ευκαιρία για προβολή των πολιτικών τους 

συμφερόντων μετατρέποντας τον εορτασμό σε μία βίαιη διαμαρτυρία εναντίον 

κάποιων κομμάτων. Παράλληλα, στα σχολεία της χώρας η 17η Νοέμβρη αποτελεί 

τόσο για τους μαθητές όσο και για τους καθηγητές μία ακόμη ευκαιρία για 

ξεκούραση και ανάπαυλα.  



Όλα τα παραπάνω έχουν συντελέσει στην μετατροπή της εορτής του 

Πολυτεχνείου από τη μία σε μία ημέρα ετεροκατευθυνόμενων βίαιων εκδηλώσεων 

και από την άλλη σε μία ημέρα αεργίας, χάνοντας έτσι το αληθινό νόημα της.  

Το σύνθημα «ψωμί παιδεία ελευθερία» συνεχίζει να υπάρχει, αλλά για τρέχοντα 

ζητήματα, όπως η ανεργία, το ελλιπές εκπαιδευτικό σύστημα και η συνεχής 

εκμετάλλευση της χώρας από υπερδυνάμεις. Πορείες είναι σωστό να γίνονται, όμως 

χωρίς βιαιοπραγίες. Η πορεία δεν είναι ένα μέσο βανδαλισμού και εκτόνωσης των 

εφηβικών νεύρων. Είναι το τι αντίκτυπο θα έχει σε αυτούς που κυβερνούν. Ακόμη, 

κρίνεται απαραίτητη η ευαισθητοποίηση των νεαρών μαθητών προκειμένου να 

κατανοήσουν πλήρως το αληθινό νόημα του αγώνα αυτού. Πιο σημαντικό και 

κυριότερο είναι να διατηρείται, μέσω του εορτασμού, η μνήμη των Αγωνιστών 

εκείνων που κινδύνεψαν για να αποκτήσει αυτή η χώρα την ελευθερία και την 

δημοκρατία που κατέχει σήμερα και μέσω αυτών να τη διατηρήσει. 
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