
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 αρχίζει 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 την γενική λαϊκή αντίθεση προς αυτό, δεν µπορεί να είναι σταθερό, η 
αστάθειά 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 
δικτατορίας. Γιγαντώνεται η οργή και το µίσος του λαού µας ενάντια στους Αµερικάνους ιµπεριαλιστές. 
∆υναµώνει η θέλησή 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 βάθεµα αυτής της κρίσης βρίσκονται καταρχήν στις ίδιες τις αντικειµενικές εξελίξεις, 
εξωτερικές και εσωτερικές, που υπογραµµίζονταν στα κοµµατικά και τα άλλα ντοκουµέντα του λαϊκού 
κινήµατος της εποχής.  

Οι τυχοδιωκτικές επιθετικές ενέργειες του αµερικάνικου ιµπεριαλισµού (ιδιαίτερα η χοντροκοµµένη, 
γκανγκστερική 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 κλπ. κορυφώνεται. «Η κύρια κατεύθυνση της 
χούντας στο Κυπριακό είναι κατεύθυνση υπονόµευσης 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, Γουινέα Μπισάου κλπ. 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 (λόγου χάρη των κρεάτων) συζητούνται 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 κλπ.). ∆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 (πρώτα 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 απελευθέρωση 
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 εσωιµπεριαλιστικών αντιθέσεων βρίσκει την έκφρασή 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 ανοιχτής 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 βάθεµα 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 κλπ.), 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 Οµοσπονδίας. 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. Σηµειώνονται 
οι απεργίες αλιεργατών Καβάλας, τυπογράφων Αθήνας, τεχνικών «Ολυµπιακής», δηµοσιογράφων Αθήνας, 
προσωπικού τρόλεϊ, εργαζόµενων 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 πώληση 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, 
στου 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 ανάδειξε και το µαζικό 
του φορέα, την «Αντιδικτατορική ΕΦΕΕ» (Α/Ε) και το παράνοµο έντυπό του την «Πανσπουδαστική» («Π»).  

Ιδιαίτερη ανάπτυξη του ΦΚ έχει αρχίσει από τις αρχές του 1972, µε την κίνηση για την αποκατάσταση του 
φοιτητικού συγκαλούν το Γενάρη 1972 και κατοπινά, οι διορισµένες τότε διοικήσεις τους, οι σπουδαστές 
αξιώνουν τη σύγκληση γενικών συνελεύσεων, που θα έπαιρναν µέτρα για διεξαγωγή νέων αρχαιρεσιών 
στους συλλόγους. Χρησιµοποιούν τη µέθοδο προσφυγών στα Πρωτοδικεία, µε τις οποίες προσβάλλουν 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 έλεγχό 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 µένει στα χρονικά του φοιτητικού κινήµατος σαν µέρα βίας και νοθείας, 
ξυλοδαρµών, υπήρξαν, ασφαλίτες, εσατζήδες, λοκατζήδες και εκοφίτες...». Και παρ' ολ' 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. Μέσ' 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 τον οποίο θέλει να 
κάµψει το ΦΚ. Απόφασή 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 απόγευµα, στις 22 του 
Φλεβάρη, ύστερα από τις υποσχέσεις που δόθηκαν, εγκαταλείπουν το κτίριο και, µαζί µε χιλιάδες λαού, 
διαδηλώνουν στους δρόµους ως το βράδυ. (Συνθήµατα: «Ελλάς Ελλήνων φυλακισµένων», «Ελευθερία», 
«∆ηµοκρατία», «Κάτω η δικτατορία», «Ένας είναι αρχηγός, ο κυρίαρχος λαός» κλπ.). 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 κτίριο 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 του 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 άνοδός 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 Οκτώβρη 
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 Μαρκεζίνη. «Η µάχη κατά του ψευτοδηµοψηφίσµατος έδωσε την ευκαιρία στον ελληνικό λαό να 
εκδηλώσει την ενότητα θέλησης και την ενεργό αντίθεσή του στο καθεστώς της δικτατορίας, την απόφασή 
του να ανταγωνιστεί για την ανατροπή τους» (Εισήγηση στο 9ο Συνέδριο). 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 ανάσταση του το φθινόπωρο, Οκτώβρη - Νοέµβρη 1973. Και µέρα 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 οργάνωσή του, - και ειδικότερα οι οργανώσεις του ΚΚΕ και της 
ΚΝΕ και η καθοδήγησή τους, - σηµειώνουν θετικά βήµατα στη διάρκεια του 1973. 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 ΠΙ΄, 
ανασυγκροτείται το Γραφείο του Κλιµακίου. Από τα 6 µέλη του, τα 3 είναι τότε παράνοµα. Θέτει, για εκείνη 
την περίοδο, σα στόχους του: Την ολοκλήρωση 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 
των Γραφείων αυτών των οργανώσεων. Προώθηση της δουλειάς του µηχανισµού. ∆ουλειά 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 δουλειάς του, τη 
βελτίωση του µηχανισµού του, την καλύτερη σύνδεση µε τις οργανώσεις, µε τη νόµιµη δουλειά 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 
δουλειάς 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 ανάπτυξής 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 Συντακτική Επιτροπή του «Οδηγητή». 
Συγκροτείται Γραφείο στην οργάνωση Αθήνας της ΚΝΕ. Προωθεί τη δουλειά της, η ΚΝΕ, στην εργαζόµενη 
νεολαία, τις συνοικίες, τις τεχνικές σχολές και τους µαθητές. Η δουλειά στην εργαζόµενη νεολαία προχωρεί 
βασανιστικά µε πολλές δυσκολίες και σε µερικές περιπτώσεις µένει στάσιµη. Καλύτερη κάπως είναι η δουλειά 
στις συνοικίες, τις τεχνικές σχολές, τους µαθητές. Συγκροτήθηκε η οργάνωση της ΚΝΕ στον Πειραιά και το 
Γραφείο της. Η δουλειά 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» ήσαν 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 
δουλειάς. 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 από το 1973.  

Παρά τα θετικά βήµατα στη βελτίωση της δουλειάς 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 
προβλήµατά 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 ανάπτυξής 
του, τις µορφές και µεθόδους ανάπτυξης των αγώνων του και σύνδεσής 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 αξιοποίησής του σε τέτοιες στιγµές. Αυτό το είχε κιόλας αποδείξει η πείρα των 
φοιτητικών αγώνων (µε τις καταλήψεις κτιρίων κ.λ.π.) 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 βάθεµα της κρίσης της χούντας και βάζει στην ηµερήσια διάταξη το ζήτηµα της 
τελικής πάλης για την ανατροπή της.  

Η χούντα και οι πάτρωνές της, αισθάνονται τον κίνδυνο, καταλαβαίνουν πως φεύγει το έδαφος κάτω από τα 
πόδια τους. Βρίσκουν πως, 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 αγανάκτηση, θα ανακόψουν το ανερχόµενο λαϊκό κίνηµα, θα 
καταφέρουν να δηµιουργήσουν µια στοιχειώδη, έστω, λαϊκή βάση, θα αντιµετωπίσουν και τα άλλα εσωτερικά 
τους προβλήµατα και 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 1978), 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.λ.π. 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. Να επικρατήσει αυτό που τότε λεγόταν «σώφρων ρεαλισµός». Και ακριβώς στο ότι αποφεύχθηκε ο 
κίνδυνος αυτός, πρέπει να δει κανείς τη µεγάλη υπηρεσία, που είχαν και ως τότε προσφέρει και προσέφεραν 
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 αντιαµερικικό-αντιιµπεριαλιστικό 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 προσπάθειά τους: να ευνουχίσουν το λαϊκό κίνηµα, 
κηρύσσοντας «σύνεση», «φρόνηση», όχι αγώνες και «περιττές θυσίες». Και προετοίµαζαν 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 αρχηγός 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 στη 
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 συµπεριλαµβάνονταν τότε και στελέχη του Ανδρέα Παπανδρέου, 
ήταν ακόµα ακέφαλος. Σ' αυτόν υπήρχαν κυρίως δυο 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 πήγαν µε τον Ανδρέα Παπανδρέου) 
είχε αντιταχτεί στη «λύση» αυτή. Στις αρχές του 1973 (σε συγκέντρωση όλων των βουλευτών της ΕΚ) έγινε 
προσπάθεια συνένωσής 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 είχαν 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 («∆ηµοκρατική Άµυνα» κ.λ.π.) και απόρριψε τη συµµετοχή στις 



«εκλογές». Αλλά η αντίθεσή 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 άλλον 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 είχε προετοιµασθεί από τις απολογίες των ∆ρακόπουλου - 
Παρτσαλίδη στη δίκη τους (θέση για τη µοναρχία κ.λ.π.),από τις συνεντεύξεις του ∆ρακόπουλου στην 
«Ακρόπολη» και διατυπώθηκε µε τις δηλώσεις και θέσεις του Ηλιού, 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. Απέρριπταν σταθερά το χουντικό 
πείραµα «πολιτικοποίησης» και «εκλογών», αλλά και σωστά προσανατόλιζαν το λαϊκό κίνηµα στην 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων για ανάπτυξη του αγώνα, που δηµιουργούνταν στις συνθήκες εκείνες. Το ΠΓ, 
σε ανακοίνωσή 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, 
αµερικανικόδουλο και αντεθνικό... Σήµερα δηµιουργούνται αντικειµενικά συνθήκες διεύρυνση 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 
Ηλιού και η συνέντευξη Τύπου του σ. Φλωράκη στο Λονδίνο (10 Οκτώβρη 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 πολιτικό κεφάλαιο και ότι έπαιξε θετικό ρόλο για την ανάπτυξη 
του αντιχουντικού αγώνα τις στιγµές εκείνες.  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

Μπροστά στο γεγονότα. 

Το ξέσπασµά 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 αιτήµατά 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 κι αν, καµιά φορά, τα αιτήµατα των 
απεργών δεν είναι, στην πρώτη τους µορφή, εντελώς καθαρά. Η απεργία των σπουδαστών της Γεωπονικής, 
λόγου χάρη (Οκτώβρης '73), ξεσπάει σαν αντίθεση επαγγελµατική. Αλλά, γρήγορα, το συνεπές ΦΚ βοηθάει 
για το σωστό προσανατολισµό της. Οι σπουδαστές του Πολυτεχνείου τους γράφουν, σε µήνυµά τους: «Το 
πρόβληµα πού διεκδικείτε σεις, οι φοιτητές της Γεωπονικής, είναι και 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 Φεραίου» (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 εκτάκτων καταστάσεων, είτε αυθόρµητων ή µισοαυθόρµητων 
λαϊκών ξεσπασµάτων και αγώνων. Και όµως, στοιχεία για έναν τέτοιο προβληµατισµό 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 ΚΟΑ (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 τέτοιο 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, ειδικότερα, 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 προκήρυξή 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 
σοσιαλισµό... 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 ρωµαλέος, 
καλύτερα οργανωµένος, µε µεγαλύτερη συνοχή και αποφασιστικότητα. Σ' αυτόν σας τον αγώνα οι δυνάµεις 
του συµβιβασµού, της ηττοπάθειας, της εφησύχασης, της διάσπασης, της κάθε είδους υπονόµευσης, και 
κάθε προβοκάτορας πρέπει να συντριβούν στη γρανιτένια ενότητά σας, στις συσπειρωµένες δυνάµεις σας 
γύρω από τα καυτά και κοινά ζητήµατά σας και τους συνεπείς εκφραστές σας. 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 παλέψουν 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 ακαδηµαϊκές και συνδικαλιστικές ελευθερίες 
και την κατάργηση ταυ 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 µαθήµατά 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 10% και την κατάργηση του ιδιωτικού τοµέα, και άµεσα των 
ιδιωτικών 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 
αντιµετώπισή τους. Τονιζόταν (σωστά): «όχι απρογραµµάτιστες ενέργειες, όχι καταλήψεις. ∆εν γινόταν όµως 
επεξεργασία συγκεκριµένων µεθόδων για τη θετική παρέµβασή µας σ' οποιαδήποτε τέτοια ξεκοµµένη 
ενέργεια, για την εξέλιξή της µέσα στα σωστά πλαίσια της ανάπτυξης της γενικότερης αντιχουντικής πάλης. 
Στην έλλειψη αυτή συντελούσε και κάποια υπερτίµηση των δυνάµεών µας µέσα στο ΦΚ. Κι ακόµα το ότι και 
η ΚΝΕ, στην περίοδο εκείνη, ήταν υπερβολικά απορροφηµένη στην οργάνωση και αποκέντρωση των 
δυνάµεών 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 Οκτώβρη '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 σφυρηλατήθηκε 
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 επίλυσής 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 
προκήρυξή 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 εκτάκτων καταστάσεων.  

 

2.2. ∆ιαµόρφωση ατµόσφαιρας ξεσηκωµού 

Τις τελευταίες µέρες του Οκτώβρη 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 Οκτώβρη, 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» κλπ. 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 1η Νοέµβρη: Συνεχίζεται, για δεύτερο 15θήµερο, η απεργία της Γεωπονικής. Συµπαράσταση τον 
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 
διεκδικήσει 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 
συγκέντρωσή 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 γενικότερο 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 συγκέντρωση 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 την Πάντειο. 
∆ιαµαρτύρονται οι σπουδαστές της Σχολής Υποµηχανικών για την απαγόρευση συγκέντρωσής 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 προσπάθειά 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. ΄Η 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 καµιά 
οργανωτικοτεχνική προετοιµασία. Την προετοιµασία αυτή δεν 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 Παµπολυτεχνειακή 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 υποστηρίζει: 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». Κατάγγελλαν γενικά και 
αόριστα, τη «µεταµφίεση του καθεστώτος σε κοινοβουλευτική δικτατορία», έριχναν γενικά συνθήµατα για 
λαϊκούς αγώνες. Και καταδίκαζαν, µε την πλήρη άρνηση εκµετάλλευσης κάθε νόµιµης δυνατότητας, σε 
αδράνεια το ΦΚ. Αρνιόνταν πλήρως τις φοιτητικές εκλογές, τις αντιµετώπιζαν µε περιφρόνηση, ορίζοντας 
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, διακήρυσσαν 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 επίπεδο αγωνιστικής διάθεσης, πρότειναν άµεση απάντηση στην 
προσπάθεια της κυβέρνησης για αναβολή των εκλογών µε ενεργητική αποχή για τη µη δηµοσίευση του 
χουντοµαρκεζινικοΰ νόµου για τις εκλογές και µε συγκεκριµένα µέτρα: Εκλογές εφορευτικών επιτροπών και 
προκήρυξη εκλογών για τις πρώτες µέρες τον ∆εκέµβρη, που θα γίνονταν 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 αβανγκαρντίστικη 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 πώς 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 ανησυχούν. 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 γενικότερο 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, συζητιέται πλατιά τι θα γίνει παραπέρα και από πολλούς, 
- κυρίως Οργανωµένους και, περισσότερο, ανοργάνωτους αριστεριστές, - προβάλλεται η προοπτική της 
κατάληψης, όχι στη βάση κάποιου σχεδίου, άλλα 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 ορισµένοι 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 ΑΑΣ ΠΕ από τη νοµική και 
φυσικοµαθηµατική, - είχαν ταχθεί υπέρ της κατάληψης, χωρίς όµως να προτείνουν τι προοπτική θα είχε αυτή 
η ενέργεια, σε τι 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, συµφώνησαν ότι δεν µπορούσαν να βρεθούν έξω από τα γεγονότα και ήσαν 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), ή 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 υπήρξε µελετηµένο σχέδιο (προβοκάτσια) της αντίδρασης για να 
εξωθήσει σε µια τέτοια µορφή και να πετύχει ορισµένους, σκοπούς. Αυτό προκύπτει και από τη µελέτη υλών 
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 µεθόδους παρέµβασης τους 
στα γεγονότα, καθώς και τις µεθόδους 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 αντιδικτατορικές 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 τέτοια έκταση δεν 



υπήρχε ούτε καν σκέψη». Είχε µόνο προγραµµατιστεί, µαζί µε την ΚΝΕ, µια δηµόσια εκδήλωση για 
το Γληνό στις αρχές ∆εκέµβρη. «Τα γεγονότα µας έπιασαν απαράσκευους και µην προβλέποντας την 
έκτασή τους». Το Γραφείο Κλιµακίου όχι µόνο δεν προέβλεψε τα συγκεκριµένα γεγονότα, αλλά ούτε 
µπόρεσε να τα παρακολουθήσει (και φυσικά, πολύ περισσότερο, να τα καθοδηγήσει), δεν ήξερε ούτε 
στην 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 
αποτελέσµατα είναι από 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 θα 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 Κλιµάκων, 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 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 πάλης ενάντια στο χουντοµαρκεζινικό καθεστώς. Κι αυτό θεωρεί ότι µπορεί να γίνει µέσα από 
την προσέλκυση 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 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 µέσα στο Πολυτεχνείο 

Όταν τελικά παιρνόταν ή απόφαση να «µείνουµε απόψε» µέσα στο Πολυτεχνείο ήταν περίπου 1.500 
φοιτητές. Έφυγαν 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 και όλα τα στελέχη της ΚΝΕ (υπήρχε και τριµελές Γραφείο ΚΝΕ Πολυτεχνείου που έµεινε µέσα) και της 
Α/Ε. Απέξω είναι συγκεντρωµένες µερικές χιλιάδες λάου που µένουν ως τις 1 µετά τα µεσάνυχτα.  

Από τη στιγµή που έµειναν µέσα, φάνηκε η ανάγκη για το συντονισµό και έλεγχο της κατάστασης. Το 
Γραφείο της 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. Απ' αυτούς 6 - 7 ήσαν οργανωµένοι στην 
Α/Ε, 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 και ελλείψεις, κατάφερε να βάλει σε κάποιο έλεγχο τα γεγονότα τις 
πρώτες ώρες. Γύρω στις 10 το βράδυ της Τετάρτης δούλεψε γρήγορα και αποφασιστικά. Κατόρθωσε να 
επιβάλει ένα χαλαρό έλεγχο, στο χώρο, στα µεγάφωνα, στον πρώτο ποµπό (που λειτούργησε για λίγο και 
ασθενικά), στην προµήθεια και διάθεση τροφίµων κ.λ.π., πήρε ορισµένα µέτρα περιφρούρησης και, - µε 
καθυστέρηση και µε δισταχτικότητα, - άρχισε να παίρνει µέτρα περιορισµού των αριστεριστών (απόσπασε, 
λόγου χάρη, πολυγράφο από αναρχικούς, ξεσκέπασε τους τροτσκιστές στην πρώτη ψευτο-«εργατική 
συνέλευση», που ήθελαν να κηρύξουν «σοσιαλιστική επανάσταση» κ.λ.π.), καθόρισε µια πρώτη σειρά 
συνθηµάτων, που όµως ακόµα δεν κυριαρχούν. Στη φάση αυτή κυριαρχούν αυθόρµητα ή αυτοσχέδια 
συνθήµατα. Υπάρχουν επίσης τροτσκιστικά, αναρχικά, αριστερίστικα συνθήµατα σε πανώ και στους τοίχους: 
Κάτω το κράτος, Κάτω το κεφάλαιο, Εργατικά Συµβούλια κλπ. 



Η ΣΕ, κάτω από ορισµένες προϋποθέσεις (κυρίως ύπαρξη άµεσης καθοδήγησης από την ΚΝΕ), θα µπορούσε 
να αποτέλεσα 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, 
άλλα 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 (δεν είχαν πείρα) να παίξουν αυτόβουλα τέτοιο καθοδηγητικό ρόλο. γ) ∆εν 
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 κλπ.), 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) κλπ. δ) Αναλώθηκαν σε συζητήσεις, κάτω από την πίεση αριστεριστών και του ΡΦ, που 
τους κατηγορούσαν διαρκώς για «καπέλωµα» 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 δουλιάς 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 
µεσηµέρι της Πέµπτης, µεγαλώνει απότοµα η λαϊκή συµπαράσταση, σαν αποτέλεσµα και της κατεύθυνσης 
που δόθηκε από την ΚΟΑ και τις κοµµατικές οργανώσεις για την κινητοποίηση των εργαζόµενων και του 
λαού των συνοικιών, αλλά και της κατεύθυνσης της ΚΝΕ Αθήνας προς τους νέους, ειδικά τους µαθητές, που 
έρχονταν κατευθείαν από τα σχολειά 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 πού 
γινόταν πλατιά µέσα σε όλα τα στρώµατα του λάου.  

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-αντιαµερικάνικη 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 'ναι υπεύθυνοι όλοι και κανείς. Γίνονται τυχαίες συνεννοήσεις µελών µας, 
παίρνονται ατοµικές πρωτοβουλίες, φτιάχνονται στιγµιαίες συµµαχίες, ανάµεσα σε Κλιτές και µέλη 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 και 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 και έπαιξαν ρόλο λόγω του κύρους που 
είχαν στους φοιτητές. β) Οµάδα Κνιτών, βασικά από την οργάνωση ΤΣ. γ) Οµάδα Συνδικαλιστών του 
Πανεπιστηµίου, βασικά της Νοµικής. δ) Το Γραφείο ΚΝΕ του Πολυτεχνείου, κάπως αποσπασµένο όµως από 
τη δουλιά 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. Και όπου την υπερασπίστηκαν έτσι 
απόλυτα, ζηµίωσε και είχε σαν αποτέλεσµα ορισµένα στελέχη της Α/Ε ν' 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, και απ' αυτούς που συµµετείχαν σε 
καθοδηγητικά όργανα, το υιοθέτησαν αργότερα, για να το εγκαταλείψουν όλοι την Παρασκευή το πρωί, αν 
και, παρ' όλα αυτά, το σύνθηµα επανήλθε και αργότερα. Από την Παρασκευή το πρωί µπαίνει ακόµα 
µεγαλύτερη πειθαρχία, τα συνθήµατα γίνονται πιο σωστά. Γενικότερα, στο θέµα των συνθηµάτων 



παρουσιάστηκαν σοβαρές αδυναµίες, στις όποιες θ' 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 ταλάντευσή µας, η κάπως µονοκόµµατη προβολή, επί ένα διάστηµα της γραµµής για τα φοιτητικά 
µόνον αιτήµατα και µια ορισµένη αδράνεια, επειδή έλλειπε η ενιαία καθοδήγηση, δεν µας επιτρέψαν να 
επιλέξουµε την πλειοψηφία στη νέα ΣΕ από οπαδούς ΚΝΕ - Α/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 πασίγνωστη πια ανακοίνωση που καθόρισε το χαρακτήρα της εκδήλωσης σαν 
αντιφασιστικής-αντιιµπεριαλιστικής εκδήλωσης. Υπήρξε ιδιαίτερα σοβαρή διάσταση για την τελευταία 
παράγραφό της, κυρίως από αντίθεση των αριστεριστών. Αντιπροσωπεία της Γραµµατείας διάβασε το 
κείµενό της στους δηµοσιογράφους, χωρίς την παράγραφο αυτή. Τελικά, όµως, στον ποµπό, υστέρα από 
συµφωνία µελών Α/Ε και ΡΦ, το κείµενο διαβάστηκε µαζί µε αυτή την παράγραφο, που έλεγε: «Πιστεύοντας 
ότι αυτή τη στιγµή του αγώνα εκφράζουµε τη θέληση όλου του ελληνικού λάου για ενότητα, καλούµε όλες 
τις αντιδικτατορικές-αντιστασιακές δυνάµεις και όλα τα δηµοκρατικά αντιδικτατορικά κόµµατα ν' 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 πως 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 καθαρή αντίληψη για το 
τι θα γινόταν, πως 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, άλλα ούτε και στα µέλη του Γραφείου Σπουδάζουσας (πλην του συντρόφου που την είχε 
µεταφέρει, υστέρα από επικοινωνία του µε το Γραµµατέα του ΚΣ της ΚΝΕ), ούτε στο µέλος του Γραφείου ΚΣ 
της ΚΝΕ, που κρατούσε τη Σπουδάζουσα.  

Στη φάση αυτή υπάρχει έντονος προβληµατισµός µέσα στους υπεύθυνους και από τους φοιτητές πάνω στο 
θέµα «πού πάµε;», ποια εξέλιξη πρέπει να δώσουµε ώστε η πρωτοβουλία των εξελίξεων να 'ναι 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 γίνονταν, 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 και αύριο φεύγουµε».  

Από το µεσηµέρι της Παρασκευής αρχίζει µια άλλη φάση στα γεγονότα µέσα στο Πολυτεχνείο. Η εκδήλωση 
τώρα φτάνει στο µέγιστο της 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, το ερώτηµα: «Τι λέει η ΣΕ, τι κάνουµε από δω και πέρα». Οι µάζες αναζητούσαν ενστικτώδικα 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 κι 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 
αριστεριστών. (Ορισµένοι «αριστεριστές», κάτω από την πίεση της λογικής των πραγµάτων, γίνονταν 
συνετοί και συνεργάζονταν).  



Το βράδυ 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 αποτελέσµατά της. Γίνεται µια ηρωική, πραγµατικά, προσπάθεια να µην κυριαρχήσει 
πανικός (και δεν κυριάρχησε), να προστατευθεί ο κόσµος, να εξουδετερώνονται τα ασφυξιογόνα, 
οργανώθηκε το νοσοκοµείο κλπ. 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 δυο 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 
δουλιά 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 σ' αυτήν ήταν ελάχιστα. Αυτό, γιατί συσπείρωναν ορισµένα αυθόρµητα στοιχεία, 
ανοργάνωτους κλπ. µε τη δηµαγωγία. Ο ΡΦ, που ήταν ανύπαρκτος στην πρώτη ΣΕ, επωφελήθηκε από τη 
δική µας αδράνεια και ταλάντευση και αύξησε πολύ τη δύναµή του στη δεύτερη ΣΕ. Εµείς διαθέταµε σ' αυτή 
σχετικά έµπειρους από προηγούµενους µαζικούς αγώνες συνδικαλιστές, αλλά που δεν κατάφεραν να 
συντονίσουν τις ενέργειές 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 συνθήµατά 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 όνοµά της βασίστηκε µια εσωτερική 
πειθαρχία. Εκτόπισε τα αριστερίστικα συνθήµατα. Οργάνωσε µε πρωτοφανή (για τέτοια µεγάλη και όχι 
προσχεδιασµένη εκδήλωση) τάξη την εσωτερική ζωή του ιδρύµατος. Κρατώντας κάτω από τον έλεγχό της τα 
στρατηγικά σηµεία (ποµπός, µεγάφωνα, είσοδοι κλπ.), 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 
αξιοποίησή 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 εξέλιξή τους. Η δύναµη της ΣΕ, - που έκανε και δυνατή την εφαρµογή των 
αποφάσεών 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 τη δυνατότητά µας και τη δικτύωση οι αριστεριστές, 
τροµοκρατηµένοι τότε, τη χαρακτήρισαν «εσωτερικό πραξικόπηµα».  

Αν παίρνονταν, - παρ' όλες 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 'ταν και δυνατή µια πετυχηµένη, συνταγµένη υποχώρηση. Ήταν δυνατό να λειτουργήσει, 
συνδυασµένα, ένα σύστηµα καθοδήγησης µε επίκεντρο «ελεύθερο» κοινό κέντρο ΚΝΕ - ΚΚΕ και µε άλλα 
Κνίτικα ή κοµµατικά κέντρα 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 κλπ. Αντίθετα, τότε ιδίως, το ένα απαιτούσε το άλλο.  

ΙΙ. 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 γεγονότων 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 από το NATO» είναι άκαιρο, γιατί αποµόνωνε 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 πείνας, γιατί τους προσκυνάς. Έξι χρόνια αρκετά, δεν 
θα γίνουνε 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 NATO. Εργάτες, αγρότες και φοιτητές. Ψωµί - παιδεία - ελευθερία. Ένας είναι 
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 απαγορεύτηκε από τη ΣΕ.  

Το βράδυ της Πέµπτης ρίχτηκε το σύνθηµα: «Απεργία Γενική», µάλιστα σαν σύνθηµα άµεσης δράσης. Την 
ευθύνη για την επινόησή 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 ανακλήθηκε σαν τέτοιο, κι εξηγήθηκε ότι µπαίνει σαν σύνθηµα 
προοπτικής, εξακολούθησε να επιδρά στις ενέργειες των εργαζοµένων. Κι είναι πολλοί, που δεν πήγαν στις 
δουλιές 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 συγχύσεις. Ας προστεθεί 
ακόµα ότι και η ΦΑ στις εκποµπές της το ανάφερε, ανάµεσα και στα άλλα συνθήµατα του Πολυτεχνείου, 
χωρίς να κάνει καµιά κριτική του, πράγµα που επίσης προκάλεσε σύγχυση.  

Την Παρασκευή τα µεσάνυχτα, όταν άρχισαν να κατεβαίνουν τα τάνκς, ρίχτηκαν από τον ποµπό τα 
συνθήµατα: Στρατός, λαός µαζί. Ο στρατός µε το λαό.  

Είναι φανερό πως γενικά, στο σύνολό 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.λ.π. ), βοήθαγαν στη συσπείρωση των µαζών κι εκφράζανε, 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 ακουστήκαν έξω, προέρχονταν ποµπό 
ανεύθυνο, έξω από το χώρο του Πολυτεχνείου. Βασικές αδυναµίες είναι: α) ∆εν προέκυψαν από µια 
επεξεργασµένη πολιτική γραµµή, για εκείνη την 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 γεγονότων ότι η συµβολή του Κόµµατος 
και της ΚΝΕ ήταν σηµαντική και σε πολλές περιπτώσεις καθοριστική. Την επίδρασή 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 λάου 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 µέλη 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 έναρξή τους 
(όπως λέχτηκε στα προηγούµενα) να καθοδηγήσει τα γεγονότα αυτά. Όπως φαίνεται και 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. Και, όπως γράφεται στην 
έκθεση: «η ηγεσία της συγκεκριµένης εκδήλωσης τελικά ήταν µεν στα χέρια µας, χωρίς τούτο να σηµαίνει ότι 
υπεύθυνα το Γραφείο η αλλά 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 δουλιά µας, 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 νου 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 παρακολουθούσαν συστηµατικά κι 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, µεταδίνοντας πληροφοριακά τις 
συγκεντρώσεις λαού στο Πολυτεχνείο, µπορούσε να δηµιουργήσει την εντύπωση ότι υιοθετεί αυτή µορφή 
(είναι χαρακτηριστικό ότι καθοδηγητικά στελέχη έχουν και τώρα την εντύπωση ότι η ΦΑ έριξε τέτοιο 
σύνθηµα, ενώ αυτό δεν είναι σωστό, όπως προκύπτει από τα γραφτά κείµενα των εκποµπών της). Επίσης: 
Μετάδωσε ότι οι φοιτητές ρίχνουν το σύνθηµα «γενική απεργία», χωρίς να πάρει καµιά κριτική θέση πάνω σ' 
αυτό.  

Το Γραφείο της ΚΟΑ ενέργησε 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 την επικράτηση των σωστών συνθηµάτων. Το Γραφείο της ΚΟΑ σαν κύρια 
κατεύθυνση έδωσε να εκφραστεί η συµπαράσταση όχι τόσο µέσα στο Πολυτεχνείο, όσο έξω απ' αυτό και 
κυρίως στις συνοικίες µε οργάνωση λαϊκών εκδηλώσεων. Καθοδηγητές του επίσης ήσαν 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 Γραµµατέας ΚΝΕ 
Αθήνας). Εδώ εκφράστηκε και µια γενικότερη οργανωτική αδυναµία, ότι ο Γραµµατέας της ΚΝΕ Αθήνας δεν 
συµµετείχε µόνιµα 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 βδοµάδα 
πριν από τα γεγονότα, αλλά και µέσω της αχτίδας των ιδιωτικών υπαλλήλων και όλων των συνοικιακών 
αχτίδων, - των εργαζοµένων 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 έγιναν από το Γραφείο του ΚΣ της 
ΚΝΕ. Η πληροφόρηση του Γραφείου ΚΣ για τα γεγονότα, έγινε σχεδόν τυχαία, και όχι από την οργάνωση της 
Σπουδάζουσας, την Πέµπτη το πρωί. Ο καθοδηγητής 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 ήσαν 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 από το 
Κόµµα για επικοινωνία απότυχε. Το απόγευµα δεν επαναλήφθηκε η προσπάθειά 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 και από κει.  

∆υο µέλη του Γραφείου ΚΣ της ΚΝΕ, την Πέµπτη το πρωί εξέτασαν τα γεγονότα επιτόπου, έκαναν τις πρώτες 
εκτιµήσεις και καταλήξανε 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 ακόµα, 



εξτρεµισµού. Τα αριστερίστικα συνθήµατα επικρατούσαν. Γίνονταν προκλήσεις σε αστυνοµικούς. Οι 
χειρόγραφες προκηρύξεις (τρυκ κλπ.), 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 αριστερίστικο στοιχείο, που ήταν, ως ένα βαθµό, έξω από τη 
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.  

H εικόνα αυτή ανησύχησε. Παίρνοντας υπόψη την κατάσταση της οργάνωσης, οι δυο καθοδηγητές της ΚΝΕ 
περιορίστηκαν κυρίως στο πως θα ελεγχθεί η κατάσταση, µε σκοπό την απαγκίστρωση. Με βάση αυτό 
καταλήξανε 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 τρυκ µε σωστά συνθήµατα 
φοιτητικά, αλλά, και συνθήµατα κατά της χούντας. Να σβήσουν, 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» και άλλα συνθήµατα που και πάλι έδειχναν 
προχειρότητα. Με τη Σπουδάζουσα δεν µπόρεσαν να εξασφαλίσουν καµιά επαφή. Ο µηχανισµός έκδοσης 
ειδοποιήθηκε. Το απόγευµα έβαλαν το ζήτηµα της προοπτικής και κατάληξης. Να ρίξουµε όσες περισσότερες 
δυνάµεις µπορούµε µέσα και 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 χαράχτηκε έτσι γενικά, χωρίς να µπει το ζήτηµα: µέχρι που θα πάει, τι θα γίνει µε την αστυνοµία, τι 
έκταση µπορεί να πάρει κλπ. ∆εν έγινε καµιά 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 κλπ., 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, παρ' ότι είχε δοθεί ήδη στην οργάνωση Αθήνας της ΚΝΕ η κατεύθυνση να κατέβει, 
κυρίως έξω από το Πολυτεχνείο, και έµπαινε πρόβληµα συντονισµού.  

Όλα αυτά δείχνουν την έλλειψη µιας πλήρως σωστής κατεύθυνσης για το αντιχουντικό περιεχόµενο των 
αγώνων. Αν και στα γραφτά της ΚΝΕ (λόγου χάρη, υλικά του «Οδηγητή» στο φύλλο Σεπτέµβρη-Οκτώβρη) 
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 δυο 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 
παραδεχτή 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.  

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι ούτε το Γραφείο του ΚΣ της ΚΝΕ µπόρεσε οργανωµένα και πλήρως να 
καθοδηγήσει τα γεγονότα. Αλλά και στο βαθµό που έδωσε ορισµένες κατευθύνσεις, αυτές δεν ήσαν 
επεξεργασµένες, δεν ήσαν καθαρές, ούτε µεταφέρθηκαν (όσες µεταφέρθηκαν) σωστά.  
 
 

3.3. Η επέκταση των εκδηλώσεων. Η έξοδος 

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 την 
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 χουντο-κρατούµενης 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 και 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, ακόµα και από τη Χαλκίδα. Είναι γνωστή η πολύπλευρη συµπαράσταση µε τρόφιµα, 
χρήµατα, φάρµακα, τεχνικό εξοπλισµό κλπ.  

Ιδιαίτερη σηµασία έχει η συµµετοχή του λάου σε συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις, στην αρχή γύρω από το 
Πολυτεχνείο. Την Παρασκευή η µαχητικότητα του λαού της Αθήνας ανεβαίνει. ∆ιαδηλώσεις µε πολλές 
χιλιάδες κατεβαίνουν 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 εκδηλώσεις, 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 λάου δεν κάµπτεται. Οι διαδηλωτές διαλύονται και 
ξανά συγκεντρώνονται. Οργανώθηκαν µερικές επιθετικές ενέργειες των διαδηλωτών που ήταν βασικά 
απρογραµµάτιστες. Οι κυριότερες είναι στο Υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης και στη Νοµαρχία (Αιγάλεω).  

Στις 12 τη νύχτα από διάφορα σηµεία µπαίνουν στην Αθήνα στρατός και τάνκς. Το πρόβληµα της 
υποχώρησης των δυνάµεων µπαίνει άµεσα. Και είναι ακόµα 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 απ' 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 αναζητούνταν κάποια διέξοδος. Υπήρξε η 
σκέψη µιας µαζικής εξόδου για διαδήλωση, αλλά δεν έγινε δυνατό να πραγµατοποιηθεί. Και όπως λέχτηκε και 
προηγούµενα, στα ίδια τα µέλη της ΣΕ υπήρξε δισταγµός να προτείνουν την αποχώρηση, αν και είχαν αρχίσει 
να κατανοούν την αναγκαιότητά 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 τάνκς 
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. Ακόµα και την Κυριακή το πρωί 
(18.11.1973) έγιναν συγκρούσεις, ενώ στο µεταξύ είχε κηρυχτεί ο στρατιωτικός νόµος.  

 

3.4. Η τακτική των δυνάµεων του εχθρού 

Ή 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. Έχει 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. Οπωσδήποτε όµως η αντίδραση φροντίζει και να 
εκµεταλλευτεί τα γεγονότα αυτά για να επισπεύσει την «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 σχέδια 
πραξικοπήµατος του Ιωαννίδη κατά του Παπαδοπούλου. 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 τη 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 Πολυτεχνείο µε τους πράκτορες, που είναι 
πολλοί και παντός είδους από διάφορες υπηρεσίες. Με την αποµόνωση και τους πράχτορες, ελπίζουν να 
εκτονώσουν, αποδυναµώσουν και διαβάλουν το ΦΚ, ώστε το χτύπηµά του, όταν θα έρθει η ώρα, να είναι 
ευκολότερο και χωρίς να προκαλέσει ευρύτερη αντίδραση στο λαό και τη διεθνή κοινή γνώµη. Αυτό φαίνεται 
και από το ότι, ενώ η αστυνοµία ήταν έτσι ανεκτική προς τους έγκλειστους φοιτητές, χτυπάει ανελέητα τις 
απόπειρες εκδηλώσεων του συγκεντρωµένου απέξω κόσµου.  

Την Παρασκευή πια η στάση της αλλάζει. Την εξαναγκάζουν σ' αυτό: Το γεγονός ότι η συγκέντρωση των 
εργαζοµένων, παρά τις επιθέσεις της, γίνεται όλο και µεγαλύτερη και πιο µαχητική. Και το γεγονός ότι οι 
έγκλειστοι έχουν, στην ουσία, εξουδετερώσει το έργο των προβοκατόρων, αν και οι προσπάθειές τους δεν 
σταµατούν εντελώς. Η αστυνοµία τώρα πια χτυπάει µε δακρυγόνα, ακόµα και σφαίρες, το χώρο του 
Πολυτεχνείου, πολλές ώρες πριν από την είσοδο των τάνκς στο Πολυτεχνείο. Από το µεσηµέρι πια 
αποφασίζεται η βραδινή έφοδος. Και αποφασίζεται να γίνει κυρίως µε το στρατό και δυνάµεις της ΕΣΑ: Είτε 
γιατί κρίνεται ότι η αστυνοµία δεν θα τα καταφέρει καλά, ή δεν θα τα καταφέρει αστραπιαία. Είτε, εξαιτίας 
των εσωτερικών αντιθέσεων των διάφορων δυνάµεων κρούσης της χούντας. Είτε, ακόµα, γιατί θεωρείται 
πως δεν είναι εντελώς σίγουρο αν θα χτυπήσει, όπως πρέπει, η αστυνοµία.  

 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Γενικές εκτιµήσεις. 

Συµπεράσµατα και διδάγµατα 

4.1. Κρίση του χουντικού καθεστώτος και άνοδος των αγώνων 

α) 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 συνεχίζονται, αλλά και δυναµώνουν. Το λαϊκό κίνηµα ανεβαίνει, παίρνει µεγαλύτερη έκταση και 
αρχίζει να περνάει σε ανώτερες µορφές (απεργίες, µαζικές εκδηλώσεις κλπ.). Γίνεται κιόλας, µέσα στο 1973, 
φανερό πως η λαϊκή αντίσταση κατά της δικτατορίας, αν και ακόµα δεν έχει αναπτυχθεί σε τέτοιο βαθµό που 
να µπορεί να γίνει δύναµη ανατροπής του χουντικού καθεστώτος, - ούτε, όπως είναι γνωστό, πρόλαβε ως το 
τέλος ν' 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 βάθεµα της κρίσης του χουντικού καθεστώτος. Έτσι: 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 ακόµα 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 στον 
αντιχουντικό αγώνα. Η πείρα απ' αυτές παίζει σηµαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των αγώνων των φοιτητών. 
Από την πείρα αυτή θα 'πρεπε να εξαρθεί ιδιαίτερα η σωστή αξιοποίηση και των µικρών, έστω, νόµιµων 
δυνατοτήτων, που παρέχονταν 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 αδυναµίες που παρουσιάστηκαν, - δεν έγινε συστηµατικά από το Γραφείο Κλιµακίου της 
ΚΕ του ΚΚΕ και το Γραφείο ΚΣ της 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 ανάπτυξής τους, η σωστή αναδιάταξη των οργανωµένων δυνάµεων της ΚΝΕ µέσα 
στο ΦΚ και η εξασφάλιση του γρήγορου και µε ακρίβεια περάσµατος της γραµµής της ΚΝΕ µέσα σ' 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 παρά τα βήµατα που 
γίνονται για τη βελτίωσή 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 πάτρωνές της επιχειρούν να αντιµετωπίσουν το βάθεµα της κρίσης της δικτατορίας, 
παίρνοντας ορισµένα µέτρα «φιλελευθεροποίησης» του καθεστώτος τους. Η τάση αυτή διαφαίνεται ακόµα 
από το 1972, αλλά γίνεται χαρακτηριστική από τις αρχές του 1973. Μέσα σ' 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 του 1973 και εξελίχθηκε, 
αµέσως ύστερα, στο χουντοµαρκεζινικό πείραµα «πολιτικοποίησης» και υπόσχεσης «ελεύθερων εκλογών». 
Με εξαίρεση τις γνωστές περιπτώσεις των «γεφυροποιών» και «συνοµιλητών» και, ακόµα 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 ανάπτυξής του.  

 

4.2. Το αντιχουντικό κίνηµα το φθινόπωρο του 1973 

α) Μετά τον Αύγουστο '73, κι ιδιαίτερα τον Οκτώβρη - 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 φαίνεται 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 δίνει στα στελέχη του ενθουσιασµό, αυταπάρνηση, άλλα 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 δεν το διακηρύσσουν 
ανοιχτά, ότι το ΦΚ µπορεί µόνο του, χωρίς το ανέβασµα της πάλης όλου του λαϊκού κινήµατος, να 
εξαναγκάσει έκτακτες καταστάσεις, που να οδηγήσουν ακόµα 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. Το φοιτητικό κίνηµα, όπως και το κίνηµα νεολαίας γενικά, πρέπει να 
καταφέρνει να συντονίζει στο έπακρο 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 τη 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 τουλάχιστο την ανοχή του. Ή 
προσπάθεια του πέφτει και πάλι στο κενό. Στο σύνολό 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, ακόµα µια φορά και πολύ 
χαρακτηριστικά, εκδηλώθηκε η εξαιρετικά µεγάλη, καθοριστική συµβολή του ΚΚΕ στον όλο αντιχουντικό 
αγώνα της εφταετίας. Και αναµφισβήτητα, µέχρι σήµερα 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 τις βουλευτικές εκλογές, γιατί έτσι έλπιζε να σταθεροποιήσει τη θέση της και να 
µπορέσει, υστέρα, να ανακόψει τη ριζοσπαστικοποίηση του ΦΚ και να το χτυπήσει ευκολότερα). Ούτε όµως 
το ΦΚ εξαπατήθηκε. Αντίκρουσε τον ελιγµό. Κι εδώ τη σωστή κατεύθυνση έδωσαν η ΚΝΕ και Α/Ε που 
καθόρισαν ενεργητική αποχή και ταυτόχρονα αγώνα για κατάχτηση, στην πράξη, αµέσων 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 
κλιµάκωσής τους µέχρι και την ανατροπή της δικτατορίας. Η αντίθετη άποψη, ότι δεν υπήρχε τέτοια 
προοπτική που θα αποτελούσε καθοδηγητική γραµµή για τους αγώνες του λάου µας και θα προέβλεπε 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 θ' 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 αβανγκαρντίστικη 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 προετοιµασίας.  

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 



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 αποδείχνετε και από τα ντοκουµέντα της KNΕ, που µερικά αναφέρθηκαν. 
Υπάρχει, βέβαια, ένα άλλο ζήτηµα: αν και σε ποιο βαθµό, έγινε δυνατό 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 αντιιµπεριαλιστικής πάλης - πράγµα 
που προκάλεσε δυσκολίες.  

 

δ) Η µορφή αγώνα - κατάληψη - ξεπήδησε στις µέρες του Νοέµβρη «αυθόρµητα». Πρέπει σωστά όµως να 
κατανοηθεί αυτό το «αυθόρµητο». Σα µορφή αγώνα, η κατάληψη είχε χρησιµοποιηθεί και την άνοιξη του 
'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 τα 
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 A/Ε θα µπορούσαν, - από τη στιγµή που έγκαιρα 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 
ποαγµατοποιούνταν, 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 
και η Α/Ε έµειναν και προσπάθησαν να αντιδράσουν, όπως νόµιζαν καλυτέρα, 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 '73, υπήρξε και τώρα ένα κλίµα, που έδειχνε ότι 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 οποιασδήποτε συνθήκες παρανοµίας, να ενηµερώνεται πολύ γρήγορα στις οποιεσδήποτε 
απότοµες αλλαγές και εξελίξεις. Αυτό δεν µπόρεσε να το 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, άλλα έπρεπε να συνοδεύεται µε θέσεις για αντιµετώπιση των 
καταστάσεων αυτών, όταν «εκ των πραγµάτων» επιβάλλονται.  

(Η πείρα αυτή είναι όχι µόνον 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 απρογραµµάτιστα η κατάληψη έτσι και συνεχίστηκε. Μια προωθηµένη µορφή αγώνα 
συνδυάστηκε: Με ξεσηκωµό σχετικά περιορισµένων µαζών, βασικά φοιτητών µόνο, και µε οξυµµένη, απλώς, 
τη γενική αντιχουντική και αντιιµπεριαλιστική 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 
δουλιάς 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. ∆ιάκρισή 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 
καταχτούν τα στελέχη µας (έτσι η αλλιώς, αυτά έχουν την ευθύνη απέναντι στο λαϊκό κίνηµα) θέσεις-κλειδιά 
(συντονισµός, τηλεφωνικό κέντρο, ποµπός, πόρτες κλπ.), ώστε να µπορούν να ελέγχουν ουσιαστικά τις 
εξελίξεις. Να µπορούν να ελέγχουν ουσιαστικά τις εξελίξεις. Να µπορούν αποτελεσµατικά να εξαρθρώσουν τις 
προσπάθειες 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 καθοδήγηση 
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 ενεργείας του, το κοµµατικό - Κνίτικο κέντρο καθοδήγησης. Την ευθύνη 
αυτή έχει το αρµόδιο όργανο. Όταν, για οποιουσδήποτε λόγους, αυτό δεν γίνει άµεσα δυνατό, πρέπει τα 
στελέχη του Κόµµατος ή της ΚΝΕ να πάρουν την πρωτοβουλία και να συγκροτήσουν προσωρινό 
καθοδηγητικό κέντρο, που να προσπαθήσει να πάρει επαφή µε την καθοδήγηση, άλλα 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 να συνέλθει από τον 
αιφνιδιασµό και να 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 αναλαβαίνουν αυτή την ευθύνη. Να εξασφαλίζεται µε τον καλύτερο 
τρόπο η πλήρης συνδεσµολογία των διάφορων 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 συγχύσεις 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 ρίχνονται µέσα σε αυτοκίνητα. Κόλληµα πάνω σ' αυτά πρόχειρων 
πλακάτ µε συνθήµατα ή σκίτσα. Μικροφωνικές εγκαταστάσεις. ∆ηµοσιεύµατα στον Τύπο (µπορούσε και 
απέξω η καθοδήγηση του Κόµµατος και της ΚΝΕ να διοχετεύσει τέτοια στον Τύπο). Τρυκ, προκηρύξεις. Ξένοι 
σταθµοί. Και πάνω απ' όλα, ποµπός - µια πείρα που ολόπλευρα πρέπει να µελετηθεί και να εξασφαλιστούν 
από τώρα τα αναγκαία µέσα για την αξιοποίησή της.  

 

η) Η υποχώρηση δεν έγινε δυνατό να είναι συνταγµένη. Αποτελεί όµως αυτό βασικό πρόβληµα σε τέτοιες 
µάχες. Αν η καθοδήγηση έγκαιρα καταπιανόταν µε το πρόβληµα αυτό, πιθανόν θα µπορούσε κατάλληλα να 
προετοιµάσει µια τέτοια υποχώρηση (πριν από την τελική έφοδο των τάνκς) 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 κληθούν σαν ένα ξαφνικό ξεκοµµένο περιστατικό. Ο λαϊκός 
αυτός ξεσηκωµός, η έκταση και το βάθος του, δεν µπορεί ν' αποδοθούν σε τυχαία και συγκυριακά 
φαινόµενα. Πολύ περισσότερο, ούτε γενικά οι αγώνες αυτοί, ούτε οι ειδικές µορφές που πήραν, δεν µπορεί 
να 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. Πέρ' 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 παλιά 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, αντιιµπεριαλιστικής 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 λαού και πάν' απ' όλα 
στις 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 σχέσεις, ανάπτυξη της διεθνούς 
αλληλεγγύης και συµπαράστασης στον αγώνα του λαού µας κλπ.). 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 το δυνατό 
λιγότερο ουσιαστική. Στην κατεύθυνση αυτή προσπάθησαν να εφαρµόσουν το πείραµα της 
«φιλελευθεροποίησης» και «πολιτικοποίησης» του χουντικού καθεστώτος. Σ' αυτές τις συνθήκες 
δηµιουργούνταν πιο ευνοϊκές δυνατότητες για την εκδήλωση της λαϊκής αντίθεσης και της ανάπτυξης της 
λαϊκής πάλης µε κατεύθυνση την ανατροπή της δικτατορίας.  

Η συσσωρευµένη πείρα αγώνων, η συνεχής, έστω παθητική ή µε όχι έκδηλα ενεργητικές µορφές, πάλη του 
λαού σ' όλο το διάστηµα της δικτατορίας, έδωσαν τη βάση, τη συσσωρευµένη «ποσότητα», από την οποία 
ξέσπασε η νέα «ποιότητα» αγώνων. Το πείραµα της «φιλελευθεροποίησης» δεν εξαπάτησε το λαό, δεν 
αποπροσανατόλισε, στο σύνολο σχεδόν, τον πολιτικό κόσµο. Περισσότερο και πάνω απ' όλα, η τιµή για µια 
πλήρως σωστή και αταλάντευτη στάση, που ξεσκέπασε την απάτη του χουντοµαρκεζινικού 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 αντιδικτατορικές 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 εξαιρετικά 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 λαϊκού αντιδικτατορικού αγώνα ήταν καθαριστική. Ιδιαίτερα σηµαντική ήταν 
η συµβολή του, µε την αποφασιστική και 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 τον Κόµµατος, έπαιξε καθοδηγητικό ρόλο 
στο αντιδικτατορικό κίνηµα. Πέρ' απ' αυτό, η δηµιουργία, από το 1968 της ΚΝΕ και 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 όλου του αντιχουντικού αγώνα. 
Ιδιαίτερα πρέπει να υπογραµµιστεί 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 τους. 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 έκλειψη 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 '73, είναι η µεγάλη σηµασία που έχει 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 τη γενική θέση για το ρόλο της εργατικής τάξης, σαν 
πρωτοπορίας του λαϊκού 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:  

Ι) 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.λ.π., και ταυτόχρονα το οργανωµένο εργατικό κίνηµα, για οποιουσδήποτε λόγους, βρίσκεται σε 
αδύνατο σηµείο ανάπτυξης, που το επίπεδο οργάνωσης του Κόµµατος και των οργανώσεών 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 λαϊκής 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. Ολ' αυτά συµβάλανε τότε 
στην άνοδο του ΦΚ.  

II) 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 έξαρσής του. Άλλωστε, είναι φανερό πως 
καθοριστικό για την ανάπτυξη του ΦΚ ήταν η δηµιουργία και δράση της ΚΝΕ, η οργανωµένη 
παρεµβολή της σ' αυτό. Αλλά και η ανάπτυξη της ΚΝΕ σηµαίνει, πριν και πάν' απ' όλα, την 
αποφασιστική παρεµβολή στο λαϊκό κίνηµα του ΚΚΕ, δηλαδή του συνεπούς, οργανωµένου, 
πρωτοπόρου τµήµατος της εργατικής τάξης.  

IΙΙ) Το 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 και επίµονης ιδεολογικής και πολιτικής δουλειάς γύρω από την 
αντίληψη αυτή. Αυτό εκφράστηκε, ειδικά στην ΚΝΕ, και µε την οργανωτική καθυστέρησή της στην 
ανάπτυξη των οργανωµένων δυνάµεων και της επιρροής της µέσα στην εργατική νεολαία. Αυτό 
φάνηκε και στην περίοδο εκείνη, άλλα και κατοπινά, αµέσως µετά την αλλαγή, φαίνεται ακόµα και 
σήµερα, σε µικρό βαθµό, στην πράξη, έστω και αν, θεωρητικά, σωστά αντιµετωπίστηκε και 
αντιµετωπίζεται το ζήτηµα αυτό.  

IV) Γενικά είναι ολοφάνερο ότι και η εξέλιξη των αγώνων του Νοέµβρη '73 αποδείχνει 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 απ' 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 κι ειδικά η έξαρσή τους το Νοέµβρη, στηρίχτηκαν, πριν απ' όλα, στη σωστή πολιτική 
κατεύθυνση που έδινε το ΚΚΕ (και 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 ν' αποτελέσει την 
αφετηρία, τον άξονα για µεγάλους µαζικούς αγώνες, πού θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη ισχυρού 
αντιδικτατορικού κινήµατος, στην ανατροπή της δικτατορίας. Αποδείχτηκε πόσο είχε δίκιο το Κόµµα, όταν, 
από την αρχή ακόµα 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 σ' αυτές οι ξεκοµµένοι αγωνιστές, - άλλα από την ανάπτυξη ενός γερού µαζικού 
κινήµατος.  

Στην ανάπτυξη των αγώνων αυτών κι 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 τους γνωστούς λόγους, έδειχνε η χούντα προς το ΦΚ, δεν θα είχε καταφέρει να 
πετύχει αυτά πού 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 καµιά 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, άλλα 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 ν' 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 ολοκλήρωσή 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 στελέχωσή της και την πλήρη 
ενεργοποίησή 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 λάου και της νεολαίας του.  

Σ' 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 αντιιµπεριαλιστικών δηµοκρατικών δυνάµεων στην 
πάλη για τους στόχους που επιβάλλει η σηµερινή πραγµατικότητα.  

 

στ) Ο εχθρός, σε οποιαδήποτε περίπτωση, όταν δεν καταφέρει να εµποδίσει το ξέσπασµα των αγώνων του 
λάου, προσπαθεί να τους εκµεταλλευτεί, ανάµεσα στ' άλλα, και µε την παρεµβολή προβοκατόρων, και την 
εκπόνηση ολόκληρου προβοκατόρικου σχεδίου άκαιρων και ακατάλληλων αγώνων, για να πετύχει έτσι τη 
δυσφήµιση και το τσάκισµα του λαϊκού κινήµατος. Αν και δεν µπορεί να υποστηριχτεί πως τα γεγονότα του 
Νοέµβρη '73 ήταν το αποτέλεσµα ενός τέτοιου σχεδίου, ωστόσο πρέπει να υπογραµµιστεί πως, όταν 
ξέσπασαν, ο εχθρός προσπάθησε να τα εκµεταλλευτεί, στέλνοντας επιτόπου πολλούς προβοκάτορες. Και οι 
λαϊκές δυνάµεις δεν ήσαν, από την πρώτη στιγµή, έτοιµες να τους αντιµετωπίσουν δραστικά, πράγµα που 
σχεδόν το κατάφεραν στην πορεία του αγώνα.  

 

ζ) Περισσότερο απ' 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 και µε άλλες µορφές, του αγώνα. 
Αυτό είναι πολύ περισσότερο αναγκαίο σε περιπτώσεις πού τέτοιοι αγώνες δεν ελέγχονται και δεν 
καθοδηγούνται από τις συνεπείς επαναστατικές δυνάµεις, από το KKΕ.  

 

η) Οι αγώνες του Νοέµβρη, κι ειδικά η µάχη του Πολυτεχνείου, αποτελούν κορυφαία εκδήλωση της 
εφτάχρονης αντιχουντικής πάλης και µια από τις κορυφαίες στιγµές των αγώνων του λάου και της νεολαίας 
του. ∆εν είναι, βέβαια, µια γενική λαϊκή εξέγερση, άλλα οπωσδήποτε είναι µια περιορισµένη, µέσα σ' ένα 
χώρο, εξέγερση, ενός κυρίως στρώµατος, των φοιτητών, που προκάλεσε γενικότερο ξεσηκωµό του λάου, και 
πριν απ' 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. Η «γενιά του Πολυτεχνείου» µπορεί πραγµατικά να 
είναι περήφανη για το έργο της. Το Κόµµα και η ΚΝΕ έχουν κάθε δικαίωµα να προβάλουν τη συµβολή τους 
στους αγώνες εκείνους και την υποχρέωσή 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 παράδειγµα φρονηµατισµού και έπαρσης 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 εκµεταλλευτούν προς όφελός τους την παράδοσή 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 κατάγγελλαν τότε τα 
γεγονότα σαν «έργο προβοκατόρων» και να αντιπαρατίθενται σ' 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, άλλα και µε τη µελέτη και αφοµοίωση 
της θετικής και αρνητικής πείνας των γεγονότων εκείνων.  

 


