
Νοέμβριος 2021 
Τι σημαίνει για μένα το Πολυτεχνείο...

ένα μικρό αφιέρωμα μνήμης από την ομάδα εθελοντών 
της "Σχεδίας στην πόλη"



Ακούγοντας τα λόγια ενός μαθητή μου της Ε’ Δημοτικού σήμερα…
«Εκείνη την ημέρα στις 17 Νοέμβρη 1973, ταρακουνήθηκε η γη.

Άνθρωποι που είχαν χάσει την ελευθερία τους, έμειναν όρθιοι στο
Πολυτεχνείο για όλα τους τα αδέρφια μέσα και έξω από αυτό. 

Η μέρα αυτή θα μας δείχνει κάθε χρόνο ένα  απόσταγμα γνώσης
αιώνων. Το θάρρος και την τόλμη που ζύμωσαν οι άνθρωποι μέσα

σε μπουντρούμια και σε κρυφά σχολειά για να είμαστε ελεύθεροι!»
 

 Βασιλική, 27 χρονών



Νιώθω ψυχικό δέος όταν σκέφτομαι τι συνέβη εκείνες
τις μέρες. Νιώθω και φόβο γιατί τα θέματα είναι και

πολύ επίκαιρα.
 

Κατερίνα, 21 χρονών
 
 



Η επέτειος αυτή για εμένα σημαίνει πως ο σκοταδισμός πάντα θα
ηττάται από την αγωνιστικότητα και τα ιδανικά των νέων

ανθρώπων. Ειδικά στην εποχή μας, καθώς παρατηρούμε τάσεις
πολιτικής οπισθοδρόμησης, η επέτειος του Πολυτεχνείου

συμβολίζει το ότι η δημοκρατία είναι το ιδανικό πολίτευμα για την
άνθιση της κοινωνικής ανάπτυξης και της προόδου.

 

Ελένη, 20 χρονών
 



 
Λύπη που ζούμε παρόμοιες καταστάσεις. Παλιά λέγαμε τι ζήσανε τα

παιδιά, κρίμα και λυπόμασταν. Τώρα νιώθω πως πρέπει να
ξανααγωνιστούμε και να ξαναζήσουμε τα ίδια. Παίρνω θάρρος και από

αυτά που καταφέρανε τότε, ότι μπορούμε κι εμείς να καταφέρουμε
ανάλογα πράγματα σε σχέση με την στέρηση της ελευθερίας μας τις

μέρες αυτές.
 

Έλλη, 52 χρονών
 



 
Σύμβολο αξιοπρέπειας και διεκδίκησης δικαιωμάτων. Ενέπνευσε και

συνεχίζει να εμπνέει τους αγώνες για τη δημοκρατία και την
ελευθερία που από τότε μέχρι σήμερα δεν παύουν να είναι

αναγκαίοι!
 

Ορέστης, 20 χρονών





Για μένα το Πολυτεχνείο είναι κάτι που πάντοτε πλησίαζα ευλαβικά, και
πώς να μην είναι, όταν μιλάμε για αυθεντικό αγώνα της νεολαίας για

ελευθερία, απέναντι σε μια εξουσία που την καταπιέζει. Μου θυμίζει, μέσα
στα χρόνια, πως μόνο έτσι αξίζει να ζω τη ζωή μου, αγωνιζόμενη ενάντια

σε κάθε τι άδικο, 
χωρίς συμβιβασμούς για την ατομική μου βολή. 

 

Μελίνα, 25 χρονών
 



Από το Πολυτεχνείο δεν πρόλαβα να έχω αναμνήσεις. Το έζησα μέσα από τις
σχολικές γιορτές που σχεδίαζαν οι καθηγητές μου, που ανήκαν στη γενιά του

Πολυτεχνείου. 
Γιορτές διαφορετικές από τις άλλες, με τα συναισθήματα να είναι πολύ έντονα. 

Από εκεί και έπειτα για τη γενιά μας η επέτειος του Πολυτεχνείου και η
συμμετοχή στις ειρηνικές της πορείες αποτελούσε φόρο τιμής σε αυτούς που

αγωνίστηκαν για την ελευθερία και τα δικαιώματά τους, χαράζοντας τον δρόμο
για να ακολουθήσουμε εμείς οι υπόλοιποι. 

 

Τόμη, 50 χρονών



Η πρώτη φράση που μου έρχεται στο μυαλό είναι αντίσταση στην εξουσία.
Σκεπτόμενη όμως την φετινή επέτειο και τα γεγονότα που την συνδέουν με

το σημερα θα έλεγα ότι η φετινή επέτειος λειτουργεί σαν υπενθύμιση να
μην είμαστε έρμαιο του κατεστημένου (αναφερόμενη στο νομοσχέδιο για

τα πανεπιστήμια) 
 

Νικολέτα, 22 χρονών





Η επέτειος του πολυτεχνείου είχε πάντα μια ιδιαίτερη αξία για μένα διότι
το μήνυμα επανάστασης και απελευθέρωσης ερχόταν από τους νέους

φοιτητές που ενώθηκαν και ξεσήκωσαν ολόκληρο το έθνος. Είναι πάντα
μια θλιβερή μέρα για τις ζωές που χάθηκαν στην προσπάθεια για

ελευθερία από οποιαδήποτε προσπάθεια υποδουλωσης και είναι ένα
μήνυμα που σήμερα ακούγεται πολύ πιο δυνατά και απευθύνεται σε όλους

τους φοιτητές. 
 

Δέσποινα, 22 χρονών





Η επέτειος του πολυτεχνείου αποτελεί ανάμνηση του αγώνα για την ελευθερία
της δημοκρατίας. 

Πλέον ο σύγχρονος εορτασμός του πολυτεχνείου μου φέρνει στο μυαλό τις
καταστροφές της δημόσιας περιουσίας και τα επεισόδια βίας από άτομα που με

την στάση τους καταστρέφουν την μέρα ανάμνησης και εορτασμού του
απελευθερωτικου αγώνα των νέων.

 

Γεωργία, 50 χρονών



Η εξέγερση του Πολυτεχνείου, αποτελεί για εμένα το κομμάτι της
ελληνικής ιστορίας που αισθάνομαι περισσότερο κοντά, τόσο σε σχέση

με τον ιστορικό χρόνο, όσο και με την θεματική των γεγονότων. Η
μαζική αντίσταση των φοιτητών στο καθεστώς και ο ηρωισμός των

νέων, μου προκαλούν συγκίνηση και ελπίδα, για τους νέους του σήμερα.
 

Φωτεινή, 29 χρονών





Ο ηρωισμός των ανθρώπων που πάλεψαν για να πέσει η χούντα δεν
αμφισβητείται˙ δεν μπορώ όμως να μην σκεφτώ πως ο αγώνας αυτός, και
η ευφορία της δίκαιης αλλαγής, "χρησιμοποιήθηκε" από τους ισχυρούς ως
ένας αντιπερισπασμός του ελληνικού λαού —συμπεριλαμβανομένου και

του εαυτού μου — που οδήγησε, μέσα σ’ άλλα, και στη τραγική
διχοτόμηση της Κύπρου. Συμβουλή μου είναι, λοιπόν, να προσπαθούμε να

βλέπουμε "πίσω από τις κουρτίνες", να ανακαλύπτουμε γιατί και ποιον
πολεμάμε καθώς η εξουσία λειτουργεί με διάφορους "σκοτεινούς"

τρόπους.
 

Αργυρούλα, 66 ετών
 
 

 





Η επέτειος του Πολυτεχνείου επιβεβαιώνει πως όταν
συσπειρώνονται μερικοί νέοι άνθρωποι μπορούν να

διεκδικήσουν ένα καλύτερο αύριο, ακόμα και στις πιο αντίξοες
συνθήκες. 

 

Μίλτος, 23 χρονών
 



Η επέτειος του Πολυτεχνείου για εμένα, σημαίνει δύναμη και τόλμη.
Δύναμη των νέων, δύναμη των φοιτητών, που όταν ενώνονται όλοι μαζί

γίνονται ένα. 
 

Αφροδίτη, 43 χρονών







Για εμένα η επέτειος του Πολυτεχνείου σημαίνει τον ξεσηκωμό
του λαού/ της νεολαίας απέναντι στην Χούντα.

 

Γιώργος, 50 χρονών 
 



Πολυτεχνείο για μένα σημαίνει αγώνας για ένα καλύτερο αύριο... 
Και σκέφτομαι πως αν εμείς οι νέοι δεν αντιδράσουμε,  δεν

προσπαθήσουμε, δεν παλέψουμε, ποιος θα το κάνει για λογαριασμό
μας;;; 

 

Δημήτρης, 22 χρονών 
 





Πολυτεχνείο για μένα σήμαινε όσο πήγαινα σχολείο μια μέρα χαράς
χωρίς μαθήματα. Δυστυχώς, τώρα που μεγάλωσα και δουλεύω , για

την 17η Νοεμβρίου δε νιώθω κάτι ιδιαίτερο. 
 

Μαρία, 28 χρονών 
 





Το βράδυ της 17ης Νοεμβρίου 1973 ήταν πιστεύω βράδυ τρόμου για όσους
ζούσαμε τότε στην Αθήνα. Εγώ και ο σύζυγός μου μέναμε στη συνοικία

Ζωγράφου. Στη γειτονιά μέχρι αργά το βράδυ ακούγονταν πυροβολισμοί στους
τριγύρω δρόμους και ο κόσμος δεν τολμούσε να κυκλοφορήσει ακόμα και τις
επόμενες δύο ημέρες, ούτε καν για να πάει στις δουλειές του. Εμείς στο σπίτι
μας κρύβαμε το Γρηγόρη τον ανιψιό μας, τριτοετή φοιτητή του Πολυτεχνείου

και τροφοδότη των συμφοιτητών του σε όλον αυτόν των αγώνα. Για εμένα,
λοιπόν, η επέτειος του Πολυτεχνείου είναι η μέρα που τιμούμε τους

συμφοιτητές και φίλους του Γρηγόρη που χάθηκαν κατά τη διάρκεια της
δικτατορίας, το γείτονά μας που έπεσε νεκρός από πυρά χουντικών λίγα

μέτρα από το σπίτι του και τόσους ακόμα ανθρώπους που αγωνίστηκαν και
βασανίστηκαν για την ελευθερία και τη δημοκρατία. 

Πολυτεχνείο σημαίνει για μένα αγώνας για να μπορώ να εκφράζομαι 
και να ζω ελεύθερα, να αναπνέω!

 

Λίτσα, 78 χρονών 



“Πολυτεχνείο” για μένα σημαίνει ελπίδα, ψυχή, ελευθερία. Σημαίνει |”δεν το
βάζω κάτω ακόμα και όταν όλος ο κόσμος νιώθω πως είναι εναντίον μου,

γιατί παλεύω όχι μόνο για το δικό μου καλό, αλλά και για του διπλανού μου”.
Παλεύω για να μιλάω με το γείτονά μου, παλεύω ενάντια σε όλες τις

διακρίσεις και τα σύνορα που βάζουν οι άνθρωποι. Ένα κόκκινο γαρύφαλλο
για όλα τα παιδιά, μικρότερα και μεγαλύτερα που έφυγαν τον καιρό της

δικτατορίας, αλλά γέμισαν με τόσο φως το δρόμο μας... αρκεί μόνο να
ανοίξουμε τα μάτια μας!

 

Σοφία, 39 χρονών 
 



Πολυτεχνείο για μένα είναι ο αγώνας για δημοκρατία, είναι η δυνατή
φωνή των νέων ανθρώπων για έναν ελέεύθερο και δίκαιο κόσμο

 

Πάνος, 20 χρονών 
 



Το Πολυτεχνείο είναι το σύμβολο αγώνα για την ελευθερία των ανθρώπων.
Για μένα σημαίνει πως πρέπει να μην ξεχνάμε πως κάποιοι άνθρωποι και

τότε αλλά και σήμερα δίνουν ακόμα και τη ζωή τους για τα ιδανικά της
δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της ελευθερίας της έκφρασης. 

Κι αξίζουν να τους θυμόμαστε και να τιμάμε τη μνήμη τους.
 

Βασίλης, 18 χρονών 
 



Οι ασπρόμαυρες εικόνες, οι εφημερίδες τις εποχής και ο
ραδιοφωνικός σταθμός τον ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών,

φαντάζουν τόσο μακρινά αλλά ταυτόχρονα είναι πιο επίκαιρα από
ποτέ. 

 

Σμαρώ, 26 χρονών 
 





 48 χρόνια μετά...
Οι παππούδες και οι γονείς μας μεγάλωσαν με τις μνήμες της χούντας και της

μεταπολίτευσης. Οι δικοί μου γονείς μιλούσαν πολύ για αυτήν την περίοδο. Από τα 3
παιδιά της οικογένειας τα 2 γεννηθήκαμε μέσα στην επταετία. Με σοκάρει ακόμα που

υπάρχουν συμπολίτες μου που την ονομάζουν επανάσταση, που αμφισβητούν τα
γεγονότα... αυτή τη μαύρη περίοδο της ντροπής, της υποκρισίας και  του φόβου... 

Η 17 Νοέμβρη μου θυμίζει πως τα επικίνδυνα ιδεολογικά αφηγήματα του φασισμού
βρίσκουν πάντα δρόμους και τρόπους για να μπουν στην κοινωνία μας.

Το Πολυτεχνείο σημαίνει για μένα, πως αξίζει να παλεύουμε για κάτι πιο μεγάλο από τον
εαυτό μας, αξίζει να παλεύουμε με κάθε τρόπο για τα  ανθρώπινα δικαιώματα και τα

ιδανικά της ελευθερίας, της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.
Τα νέα παιδιά του 1973 έδωσαν τις δικές τους μάχες για  ΨΩΜΙ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.

Ας μην ξεχνάμε πως σήμερα, στο μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη, είναι ακόμα
ζητούμενα...

 

 

Αργυρώ Σκίτσα
για τη "Σχεδία στην πόλη"



Ευχαριστούμε τους εθελοντές και τις εθελόντριες της ομάδας 
 που συμμετείχαν σε αυτό το αφιέρωμα μνήμης και τιμής.

 

Δέσποινα Βασιλειάδου
Βάσια Γιακουμή

Ορέστης Γκορτσίλας
Φωτεινή Καλαϊτζίδου

Αγαθή Νικολαΐδου
Σοφία Παπαγεωργίου

Βασιλική Παπαϊωάννου
Γιώργος Σγουρομάλλης

Σοφία Χριστοφίδου
 

Επιμέλεια: Σμαρώ Ιγνατιάδου
Πηγές: το φωτογραφικό υλικό προέρχεται από το διαδίκτυο

 

1973-2021


