Στην εποχή της, η εξέγερση στο Πολυτεχνείο
το Νοέµβρη του 1973, για την άρχουσα τάξη
και τους συµµάχους της δεν ήταν και δεν θα
µπορούσε να είναι τίποτα περισσότερο από
µια
αντικρατική
ανταρσία
αναρχοκοµµουνιστικών στοιχείων που έπρεπε
να κατασταλεί µε κάθε µέσον και που η µνήµη
της µετά την παράδοση της εξουσίας από τους
στρατιωτικούς στους πολιτικούς έπρεπε µε
κάθε τρόπο να σβηστεί. Να θυµίσουµε ότι οι
πρώτες µεταπολιτευτικές εκλογές ορίστηκαν
να γίνουν επιτούτου ανήµερα της πρώτης
επετείου της εξέγερσης, στις 17 Νοέµβρη
1974, αγνοώντας την προκλητικά.
Αργότερα όµως, µε τη µέθοδο της
ενσωµάτωσης, αποσιωπώντας τα πραγµατικά
γεγονότα
και
διαστρεβλώνοντας
τα
περιεχόµενα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου,
επιχείρησαν να την παρουσιάσουν σαν ένα
δηµοκρατικό φοιτητικό ξεσηκωµό που
κατεστάλη από τη στρατιωτική δικτατορία και
να τη µετατρέψουν σε επίσηµη σχολική
γιορτή. Με την άνοδό του στην εξουσία το
1981, το ΠΑΣΟΚ υπήρξε ο πρωταγωνιστής
αυτής της επιχείρησης η οποία µε τη
συνδροµή των δυο ΚΚΕ σηµείωσε αρκετή
επιτυχία. Αυτή βέβαια η επιχείρηση
διαστρέβλωσης
της
εξέγερσης
και
ενσωµάτωσής της στο κρατικό (και στο
κοµµατικό) εορτολόγιο ως «γιορτή της
δηµοκρατίας» δεν ήταν απλώς ιδεολογική
αλλά και αστυνοµική-κατασταλτική, καθώς το
πνεύµα της νοεµβριανής εξέγερσης ήταν
πάντα ζωντανό κι ανανεωνόταν διαρκώς,
εµπνέοντας νέες εκρήξεις ανταρσίας, ενώ ο
χώρος και η µνήµη της εξέγερσης έγιναν
σταθερό σηµείο αναφοράς ανατρεπτικών
εκδηλώσεων.
Κατά µια τραγική ειρωνεία της ιστορίας, ήταν
οι αιµατηρές κατασταλτικές συνέπειες µιας
τέτοιας ανταρσίας, το Νοέµβρη του 1980, που
συνετέλεσαν στην πτώση της δεξιάς
διακυβέρνησης και αξιοποιήθηκαν στην άνοδο
στην εξουσία του ΠΑΣΟΚ και της πολιτικής
της ενσωµάτωσης. Επρόκειτο για τη στυγνή
δολοφονία δύο διαδηλωτών, του Ιάκωβου
Κουµή και της Σταµατίνας Κανελοπούλου,

καθώς και τον βαρύ τραυµατισµό πολλών
άλλων, ακόµα και µε πυροβόλα όπλα, στις 17
Νοέµβρη 1980. Ήταν η κυβέρνηση της Ν∆
που χρεώθηκε το αίµα των διαδηλωτών αν και
το ΠΑΣΟΚ, δια στόµατος του ηγέτη του, είχε
συναινέσει στην άγρια καταστολή, ενώ το
ΚΚΕ είχε συνδράµει αποφασιστικά µε τις
εργατοφοιτητικές οµάδες κρούσης του, τα
διαβόητα ΚΝΑΤ, που ανακατέλαβαν και
εκκένωσαν βίαια το κατειληµµένο τότε
πολυτεχνείο.
Παρόλα
τα
φληναφήµατα
περί
προβοκατόρικων στοιχείων που παρεισφρύουν
στις εκδηλώσεις γιορτασµού στην επέτειο του
Πολυτεχνείου για να την «αµαυρώσουν»,
εκείνα τα γεγονότα, όπως και πλήθος από
τέτοια που ακολούθησαν τα επόµενα χρόνια,
δεν ήταν παρά µέρος µιας σύγκρουσης που
είχε ξεσπάσει ήδη µέσα στο Πολυτεχνείο στα
Νοεµβριανά του 1973. Μιας σκληρής
σύγκρουσης που έµελλε µε τα χρόνια να γίνει
ανελέητη και βίαιη ανάµεσα στους
εξεγερµένους της µεταπολίτευσης και τα
αριστερά
πολιτικά
στηρίγµατα
του
αστικοδηµοκρατικού καθεστώτος.
Ξαναγυρίζοντας στη νοεµβριανή εξέγερση του
1973, ας θυµηθούµε το κατάπτυστο κείµενο
της ΠΑΝΣΠΟΥ∆ΑΣΤΙΚΗΣ Νο 8 (όργανο της
Αντί-ΕΦΕΕ, οργάνωσης του ΚΚΕ στο
φοιτητικό χώρο) που κυκλοφόρησε το
Γενάρη-Φλεβάρη του 1974 και το οποίο
κατήγγειλε τότε σαν προβοκάτορες τους 350
νέους (κυρίως αριστεριστές, αναρχικούς και
αντιεξουσιαστές)
που
κατέλαβαν
το
πολυτεχνείο στις 14/11/73, τα σύνθηµατά τους
-όπως Γενική Απεργία, Κάτω Το Κεφάλαιο,
Κάτω η Μισθωτή Εργασία, Κάτω η Εξουσίαως προβοκατόρικα και την ίδια την εξέγερση
σαν έργο του Ρουφογάλη.
Ας θυµηθούµε ότι όταν ξέσπασε η εξέγερση ο
Παπαδόπουλος επιχειρούσε µε την κατάργηση
της µοναρχίας, την αµνηστία των πολιτικών
κρατούµενων και των εξόριστων, και το
διορισµό µιας πολιτικής κυβέρνησης υπό τον
Μαρκεζίνη να νοµιµοποιήσει το καθεστώς και

της εξέγερσης στο κέντρο της Αθήνας,
ξεκινώντας
µε
την
κατάληψη
του
πολυτεχνείου στις 14 Νοέµβρη από 350 νέους,
κυρίως φοιτητές αλλά και µαθητές, ενώ το ίδιο
βράδυ αρκετοί εργάτες, κυρίως οικοδόµοι,
συγκροτούν την εργατική συνέλευση στο
κτίριο Γκίνη.
Η αστυνοµία αδυνατεί να καταστείλει την
εξέγερση που εξαπλώνεται, αλλά στο
εσωτερικό της διεξάγεται µια έντονη πάλη
ανάµεσα σε διαφορετικές τάσεις, µε δύο
κυριότερες εκείνη της αυτονοµίας και του
αυθορµητισµού που ξεκίνησε την κατάληψη
του Πολυτεχνείου και ήταν κατά βάση
εξεγερτική,
αντικαπιταλιστική
και
αντικρατική, και εκείνη που ήθελε να
χρησιµοποιήσει το φοιτητικό κίνηµα ως µέσο
πίεσης για "εκδηµοκρατισµό", δηλαδή ως
διαπραγµατευτικό χαρτί στα χέρια των αστών
δηµοκρατών που έβλεπαν µε αµηχανία ή φόβο
το ογκούµενο κύµα εξέγερσης. Εκφραστές
αυτής της γραµµής ήταν οι εκπρόσωποι των
νεολαιών των δυο φραξιών του ΚΚΕ. Από την
πρώτη στιγµή, την Τετάρτη 14 Νοέµβρη, τα
µέλη της Αντί-ΕΦΕΕ (ΚΝΕ) αγωνίζονταν για
να µη γίνει η κατάληψη, ενώ µετά την
αιµατηρή καταστολή, στην "Πανσπουδαστική"
(Νο 8) λίγους µήνες αργότερα, την
κατήγγειλαν όπως είδαµε ως προβοκατόρικη.
Από την άλλη πάλι, ένας από τους
εκπροσώπους του ανανεωτικού ΚΚΕ και
συµµετέχων
στα
γεγονότα,
ο
∆ηµ.
Χατζησωκράτης του Ρήγα Φεραίου και του
KKE εσ., αποκαλύπτει τη σύγκρουση µε το
δικό του αντεπαναστατικό πνεύµα: "το
Πολυτεχνείο δεν θα είχε την ξεχωριστή θέση
που έχει σήµερα στην ιστορική διαδροµή της
µεταπολεµικής Ελλάδας, αν τη δεύτερη µέρα
της κατάληψης οι φοιτητές που ανήκαν στις
αντιστασιακές οργανώσεις της Αριστεράς δεν
κατάφερναν να αντιστρέψουν τον χαρακτήρα
που έπαιρνε µε τα αιτήµατα και τα συνθήµατα
που προωθούσαν οι υπεραριστεροί και οι
αναρχικοί".
Πίσω
από
αυτή
την
αντεπαναστατική γραµµή των δυο ΚΚΕ
βρισκόταν η στρατηγική αντίληψη ότι πρώτα
πρέπει να γίνει ο αγώνας για αποκατάσταση

της αστικής δηµοκρατίας και αργότερα η πάλη
για το σοσιαλισµό.
Πριν καταφέρουν όµως, όπως πραγµατικά θα
ήθελαν, να την ελέγξουν και να την υποτάξουν
οι ρεφορµιστές, η εξέγερση που εξελισσόταν
στους δρόµους της Αθήνας µε συµπλοκές και
µε επιθέσεις σε δηµόσια κτίρια, κι
επαπειλούσε να απλωθεί στα σχολεία και τα
εργοστάσια σπέρνοντας τον φόβο στην
εξουσία και τους διεκδικητές της, συντρίφτηκε
από τα τανκς.
Η
πολιτικοποίηση
του
στρατιωτικού
καθεστώτος ναυάγησε, και ο συνταγµατάρχης
Παπαδόπουλος αντικαταστάθηκε από τον
ταξίαρχο Ιωαννίδη. Το καθεστώς βρέθηκε
βυθισµένο µέσα στο µίσος και µπροστά στον
φόβο µιας νέας κοινωνικής έκρηξης η εξουσία
παραδόθηκε τελικά ακέραια στους πολιτικούς
τον Ιούλη του 1974, όταν οι στρατιωτικοί
έπαιξαν και έχασαν το τελευταίο χαρτί τους,
αυτό του εθνικισµού, µε την αποτυχία του
πραξικοπήµατος στην Κύπρο και την εισβολή
των τουρκικών στρατευµάτων στο νησί.
Η ιστορία όµως µε την εξέγερση στο
Πολυτεχνείο δεν είχε κλείσει το 1973, καθώς
το περιεχόµενο και τα πρόταγµατά της δεν
ανήκαν στο παρελθόν όπως θα ήθελαν και
προπαγάνδιζαν οι εµπνευστές του κοµµατικού
συνθήµατος: ΕΑΜ ΕΛΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ.
Αντιθέτως, ανήκε στο µέλλον καθώς
εγκαινίασε µια µακριά σειρά κινητοποιήσεων,
ξεσηκωµών
και
συγκρούσεων
των
ριζοσπαστικότερων τµηµάτων της νεολαίας.
Το πνεύµα του Νοέµβρη θα αποδειχτεί
ανεξάντλητο, παραµένοντας πάντα ζωντανό
παρά
την
µακροχρόνια
επιχείρηση
διαστρέβλωσης και καπηλείας από αυτούς που
αξιοποίησαν
την
εξέγερση
για
να
οικοδοµήσουν ένα µυθικό, αιµατοβαµµένο
βωµό της δηµοκρατίας, ως ιδεολογικό θεµέλιο
της µεταπολιτευτικής εξουσίας.
Tο Πολυτεχνείο δεν θα είναι ο
αδιαµφισβήτητος καθαγιασµένος µύθος της
εξουσίας και της δηµοκρατίας όπως θα ήθελαν

οι λακέδες της, αλλά σηµείο αναφοράς µιας
εξέγερσης που άλλοτε ξεσπά κι άλλοτε
υποβόσκει και που ακόµα και σήµερα δεν έχει
κατασταλεί…
Όπως είπαµε ήδη, για τις 17 Νοέµβρη 1974
ανήµερα προγραµµατίζονται οι πρώτες
µεταπολιτευτικές εκλογές και οι εκδηλώσεις
εορτασµού για την πρώτη επέτειο της
εξέγερσης αποφασίζεται να µετατεθούν στις
24
Νοέµβρη
«σαν
έκφραση
της
αντιφασιστικής
και
αντιιµπεριαλιστικής
θέλησης του λαού». Τελικά θα γίνουν δύο
πορείες, µία στις 15/11 και µία στις 24/11. Στις
15/11 κυκλοφορεί προκήρυξη που µεταξύ
άλλων αναφέρει: «ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ ΜΙΣΘΩΤΟΙ
ΣΚΛΑΒΟΙ, η συµπλήρωση ενός χρόνου από
την εξέγερση του Νοέµβρη σφραγίζεται από
το ζενίθ της αντεπανάστασης, τις εκλογές...
ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ, η εξέγερση του Νοέµβρη έκανε
τους κατόχους και τους επίδοξους κατόχους
της εξουσίας να τρέµουν. ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ,
σύσσωµοι οι λακέδες του κράτους και του
κεφαλαίου µας ζητάνε να είµαστε παραγωγικά
ροµπότ, παθητικοί δέκτες της ζωής µας...». Η
επιτροπή της συγκέντρωσης κατήγγειλε την
προκήρυξη και κάλεσε τον κόσµο να
αποµονώσει τους αναρχικούς.
Την επόµενη χρονιά, το 1975, διατυπωµένη
για πρώτη φορά από το αντιπολιτευόµενο
κόµµα του ΠΑΣΟΚ, προβάλλεται η άποψη να
καθιερωθεί η επέτειος της εξέγερσης του
Πολυτεχνείου
ως
«εθνική
γιορτή»,
εκφράζοντας τη σηµασία που είχε για το
µεταπολιτευτικό καθεστώς η πολιτική της
ενσωµάτωσης και της «εθνικής συµφιλίωσης»
µπροστά στον ορατό
κίνδυνο
νέων
εξεγέρσεων από τη νεολαία και τους εργάτες.
Ήδη είχαν ξεσπάσει τα «Ιουλιανά»: Στις 26
Ιούλη του 75, και ενώ οι εργατοπατέρες
προσπαθούν µέσω διαβουλεύσεων µε την
κυβέρνηση
να
χειραγωγήσουν
τις
κινητοποιήσεις των οικοδόµων, οι εργάτες
πραγµατοποιούν αυτόνοµη απεργία. Τα ΜΜΕ
και οι συνδικαλιστές θα προσπαθήσουν να
σαµποτάρουν την επερχόµενη πορεία, η οποία
όµως θα πραγµατοποιηθεί µε δυναµικό
χαρακτήρα. Επί 14 ώρες οι οικοδόµοι µαζί µε

φοιτητές, µαθητές και άλλους εργάτες θα
συγκρουστούν µε την αστυνοµία -παρά τις
εκκλήσεις των συνδικαλιστών- στο κέντρο της
Αθήνας, µετατρέποντάς το σε ένα ανοιχτό
πεδίο βίαιης ταξικής αντιπαράθεσης.
Το 1976 σφραγίζεται από ένα κύµα έντονων
απεργιακών κινητοποιήσεων και χιλιάδες
εργαζόµενοι συγκρούονται µε την αστυνοµία,
αψηφώντας τις κοµµατικές εντολές. Στις 24
Μάη οργανώνεται 48ωρη πανεργατική
απεργία ενάντια στην επικείµενη ψήφιση του
νόµου 330 περί "επαγγελµατικών σωµατείων",
µε τον οποίο τίθενται ασφυκτικοί περιορισµοί
σε κάθε απεργιακή δραστηριότητα στους
χώρους δουλειάς και εγκληµατοποιείται κάθε
µορφή αγώνα που υπερβαίνει τα στενά
συνδικαλιστικά πλαίσια. Την ίδια µέρα,
πραγµατοποιείται στην Αθήνα συγκέντρωση
στην οποία συµµετέχουν περίπου 100.000
άτοµα. Στις 25 Μάη, γίνεται συγκέντρωση
οικοδόµων η οποία, παρά τις πιέσεις της
συνδικαλιστικής τους ηγεσίας, θα εξελιχθεί σε
πορεία στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί, οι
οικοδόµοι θα ενωθούν µε χιλιάδες διαδηλωτές
που καταφθάνουν από τις εργατικές συνοικίες
εξαγριωµένοι και κατακλύζουν τις κεντρικές
πλατείες και τους δρόµους της πόλης. Μέχρι
αργά το βράδυ το κέντρο της πόλης θα
µετατραπεί σε πεδίο άγριων συγκρούσεων µε
τις δυνάµεις καταστολής. Οι εξουσιαστές
ξαναζούσαν τον εφιάλτη του Νοέµβρη του
1973. Η απάντηση του κράτους και των
λακέδων του ήταν η ίδια, αιµατηρή καταστολή
και προβοκατορολογία. Στις συγκρούσεις θα
τραυµατιστούν δεκάδες διαδηλωτές αλλά και
αστυνοµικοί, ενώ µια αύρα θα σκοτώσει µια
γυναίκα, την Αναστασία Τσιβίκα.
Εκείνη τη χρονιά η κυβέρνηση απαγόρευσε
την πορεία προς την αµερικάνικη πρεσβεία. Η
ΕΦΕΕ υποχωρεί στη θέση της κυβέρνησης.
Την ηµέρα της πορείας υπήρχε µπλοκ από
εκατοντάδες αναρχικούς που φώναζαν και
έγραφαν συνθήµατα όπως: «ΚΑΤΩ ΟΙ
ΠΟΛΕΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΤΡΙ∆ΕΣ», «ΚΑΤΩ
ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΕΞΟΥΣΙΑ, Ε∆Ω ΚΑΙ
ΤΩΡΑ AΝΑΡΧΙΑ». Στις προκηρύξεις τους
καταγγέλλεται η προβοκατορολογία και η

καπηλεία της εξέγερσης του Νοέµβρη, και
στην πορεία γίνονται επεισόδια µε τις
κοµµατικές περιφρουρήσεις.

διάρκεια της πορείας για την επέτειο του
Πολυτεχνείου, τραµπούκοι της ΚΝΕ χτυπούν
αναρχικούς, αντιεξουσιαστές και αυτόνοµους.

Το 1977 είναι η χρονιά που εκτελείται από τη
RAF ο ναζιστής πρόεδρος των γερµανών
βιοµηχάνων
Σλέγιερ,
η
γερµανική
σοσιαλδηµοκρατία δολοφονεί στα κελιά τους
τρεις αγωνιστές της RAF και το ελληνικό
κράτος εξαπολύει πογκρόµ (ιδιώνυµο) ενάντια
στους αναρχικούς που στέκονται αλληλέγγυοι
στους γερµανούς αγωνιστές και φυλακίζει
αρκετούς µε πολύµηνες ποινές. Την ίδια
χρονιά δολοφονείται σε συµπλοκή µε τους
ένστολους φονιάδες του κράτους ο αγωνιστής
Χρήστος Κασίµης, ενώ συλλαµβάνεται και
φυλακίζεται ο αντιεξουσιαστής εργάτης Γ.
Σερίφης, γεγονός που ξεσηκώνει ένα δυνατό
κίνηµα αλληλεγγύης. Οι εκδηλώσεις για την
επέτειο του Πολυτεχνείου µετατίθενται για µια
ακόµα φορά λόγω εκλογών στις 27 Νοέµβρη.

Στην επέτειο του 1980, κι ενώ οι λακέδες του
κράτους προσπαθούσαν για µια ακόµα φορά
να ξεχαστεί τι είχε γίνει πριν από επτά χρόνια,
ήρθαν τα γεγονότα στην πορεία του
Πολυτεχνείου
να
καταστρέψουν
την
προσπάθειά τους κι η Αθήνα είδε µια νέα
εξέγερση στους δρόµους της.

Στις 17 Νοέµβρη 1978, τα ΜΑΤ χτυπούν τον
κόσµο στη συγκέντρωση που διοργανώνεται
στο πολυτεχνείο και η ΕΦΕΕ δηλώνει ότι,
λόγω των µεγάλων αστυνοµικών δυνάµεων, η
πορεία µαταιώνεται. Ο κόσµος αποδοκιµάζει
την
ΕΦΕΕ
κι
η
πορεία
τελικά
πραγµατοποιείται. Κατά τη διάρκειά της
γίνεται νέα επίθεση από τα ΜΑΤ, οι
διαδηλωτές απαντούν και οι συγκρούσεις
γενικεύονται. Η ΕΦΕΕ παραδίδει στην
αστυνοµία άτοµα που προκαλούν φθορές,
χιλιάδες κόσµου φωνάζουν «ΠΟΥΛΗΜΕΝΗ
ΕΦΕΕ». Την ίδια ηµέρα της επετείου έγιναν
επεισόδια στο πολυτεχνείο µεταξύ µελών της
«Επιτροπής για την απελευθέρωση του Γ.
Σερίφη» και µελών της ΚΝΕ. Είναι η πρόβα
των ΚΝΑΤ για το ρόλο που θα παίξουν στις
µετέπειτα επετείους του Πολυτεχνείου.
Το 1979 ήταν χρονιά σηµαντικών φοιτητικών
κινητοποιήσεων
και
σηµειώνονται
συγκρούσεις τόσο µε την αστυνοµία όσο και
µε τις κοµµατικές περιφρουρήσεις, αλλά στην
επέτειο του Πολυτεχνείου το Νοέµβρη
επικρατεί τάξη στην Αθήνα. Είναι η τάξη που
έχουν επιβάλει τα ΜΑΤ, τα ΚΝΑΤ, η ΕΣΑΚ.
Τόσο κατά την έναρξη όσο και κατά τη

Η κυβέρνηση απαγόρευσε πάλι την πορεία και
η πειθάρχηση της ΕΦΕΕ σε µια πορεία µέχρι
την πλ. Συντάγµατος έδωσε το έναυσµα για
την έκρηξη των συγκρουσιακών γεγονότων.
Την ηµέρα της πορείας συγκεντρώθηκαν στα
Χαυτεία οι οργανώσεις της άκρας αριστεράς
µε το σύνθηµα «Όλοι πορεία στην πρεσβεία
ενάντια στην ΕΦΕΕ και την αστυνοµία» και
πίσω τους αναρχικοί, αντιεξουσιαστές,
αυτόνοµοι και πλήθος νεολαίων που
ξεκίνησαν να προχωρούν µε ενθουσιασµό και
µε το σύνθηµα «ΑΠΟΨΕ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΣ
ΠΟΥΤΑΝΑΣ»! Οι πρώτες επιθέσεις έγιναν σε
κτίρια της αστυνοµίας και της δικαιοσύνης
στη Σταδίου. Στη συνέχεια, κι ενώ η πορεία
της ΕΦΕΕ, πειθαρχώντας στην κυβερνητική
εντολή, όταν έφθασε στην πλ. Συντάγµατος
συνέχισε στην οδό Πανεπιστηµίου, τα µπλοκ
των αριστεριστών και των αναρχικών, περίπου
20.000 άνθρωποι, έστριψαν και προχώρησαν
στη Βασ. Σοφίας όπου ήταν παραταγµένες
µεγάλες
αστυνοµικές
δυνάµεις
µε
θωρακισµένα
τροχοφόρα
(αύρες).
Οι
συγκρούσεις που ξεκίνησαν µε την επίθεση
της
αστυνοµίας
ήταν
σκληρές
και
εξαπλώθηκαν στην πλ. Συντάγµατος, την
Πανεπιστηµίου, τη Σταδίου, την Πατησίων και
τους
παρακείµενους
δρόµους.
∆υο
διαδηλωτές, ο Ιάκωβος Κουµής και η
Σταµατίνα Κανελοπούλου, που έπεσαν στα
χέρια των ΜΑΤ ξυλοκοπούνται µέχρι θανάτου
ενώ δεκάδες άλλοι τραυµατίζονται.
Oι εξεγερµένοι διαδηλωτές στήνουν
οδοφράγµατα για να αντισταθούν στις αύρες
και τα ΜΑΤ, και χτυπούν τράπεζες, εµπορικά
καταστήµατα και δηµόσια κτίρια. Αρκετοί

καταφεύγουν µέσα στο πολυτεχνείο και το
καταλαµβάνουν. Ασφαλίτες από τους γύρω
δρόµους πυροβολούν αδιακρίτως µέσα στο
πολυτεχνείο, τραυµατίζοντας σοβαρά µε
σφαίρες δυο ακόµα διαδηλωτές.
Μέσα στο πολυτεχνείο γίνεται συνέλευση
διαρκείας και καλείται συγκέντρωση, αλλά το
πρωί, και ενώ αρκετός κόσµος είχε
αποχωρήσει
κουρασµένος,
το
ίδρυµα
ανακαταλαµβάνεται από τα ΚΝΑΤ που το
εκκενώνουν. Την εποµένη µέρα γίνεται
διαδήλωση 2.000 ατόµων µε συνθήµατα όπως
"ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΚΑΙ Ο ΤΥΠΟΣ
ΤΟ ΒΟΥΛΩΝΕΙ". Στο κέντρο της Αθήνας δεν
υπάρχουν καθόλου ΜΑΤ, παρά µόνο τα
ΚΝΑΤ (ΚΝΕ και ΕΣΑΚ) -µε τα οποία έγιναν
κάποια επεισόδια- καθώς υπήρχε ο φόβος ότι
αν ο κόσµος αντίκριζε τα ΜΑΤ θα ξεκινούσαν
και θα επαναλαµβάνονταν συγκρούσεις όπως
της προηγούµενης µέρας. Το γεγονός είναι ότι
τον κατασταλτικό ρόλο που δεν µπορούσε να
παίξει η αστυνοµία τον έπαιζαν απροκάλυπτα
οι οµάδες κρούσης του ΚΚΕ, ενώ οι δηλώσεις
του Α. Παπανδρέου την ίδια µέρα
αναφέρονταν µόνο στους βανδαλισµούς των
διαδηλωτών ζητώντας την παραδειγµατική
τιµωρία όσων ευθύνονταν γι’ αυτούς.
Οι
αριστεριστές
τέλος,
αδυνατώντας
ουσιαστικά να δώσουν απαντήσεις στην
καταστολή, προσπάθησαν να βρουν τις
επόµενες
µέρες
εξιλαστήρια
θύµατα,
εστιάζοντας κι αυτοί στους βανδαλισµούς της
άγριας νεολαίας που για πρώτη φορά τότε
έκανε αισθητή την παρουσία της.
Το 1981 γίνεται η εναλλαγή της
διακυβέρνησης από τη Ν∆ στο ΠΑΣΟΚ και
στα επόµενα χρόνια, παράλληλα µε τον
ευρύτερο εκσυγχρονισµό του κράτους, της
οικονοµίας, του ελέγχου και της καταστολής,
θα ολοκληρωθεί µε γοργούς ρυθµούς η
µυθοποίηση και ιδεολογικοποίηση του
«δηµοκρατικού» ξεσηκωµού του ΄73 και θα
γίνει η επίσηµη αναγνώριση του εθνικού
εορτασµού της επετείου του. Έτσι, µε την
πάροδο του χρόνου, στην επέτειο της
εξέγερσης και της σφαγής του Πολυτεχνείου

µαζί µε την καθεστωτική αριστερά που
χρησιµοποίησε την επέτειο σαν µια δεξαµενή
άντλησης πολιτικής υπεραξίας, αποσιωπώντας
φυσικά την αρνητική της στάση στην
κατάληψη του Πολυτεχνείου το 1973, θα
συµµετέχουν επίσηµοι απ΄όλο το φάσµα των
πολιτικών φορέων και των κρατικών θεσµών,
κι ανάµεσά τους οι µπάτσοι και οι
στρατιωτικοί που έρχονται για να καταθέσουν
στεφάνια στη µνήµη των θυµάτων τους!
Στεφάνια σε αυτούς που οι ίδιοι ή οι
συνάδελφοί τους δολοφόνησαν, ενώ στο
µεταξύ συνέχιζαν τις επιθέσεις µε ρόπαλα,
αέρια και σφαίρες στις πορείες για το
Πολυτεχνείο και πρόσθεταν νέα θύµατα όπως
ο Κουµής, η Κανελοπούλου και ο Καλτεζάς,
στο µακρύ κατάλογο, που ποτέ δεν έγινε
επακριβώς γνωστός, των νεκρών του
Πολυτεχνείου το 1973.
Να προσθέσουµε εδώ ότι µε την άνοδο του
ΠΑΣΟΚ στην εξουσία άνοιξαν διάπλατα οι
πόρτες του δηµόσιου και µε προκάλυµµα τις
αντιστασιακές δάφνες τους στο Πολυτεχνείο
πλήθος αριστεροί αριβίστες εφόρµησαν
καταλαµβάνοντας θέσεις σε υπουργεία,
υπηρεσίες και οργανισµούς.
Παρ΄ όλα αυτά, το Πολυτεχνείο θα
εξακολουθήσει να αποτελεί σηµείο αναφοράς
των αναρχικών-αντιεξουσιαστών και της
ριζοσπαστικής νεολαίας και, παρά την ύφεση
των αγώνων τα πρώτα χρόνια της
διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, το πνεύµα της
εξέγερσης θα αποδειχτεί ακατάβλητο καθώς
θα εµφανιστούν νέες γενιές αγωνιστών,
εµπνεόµενες από τη φλόγα της νοεµβριανής
εξέγερσης του 1973.
Το 1981 άνθισε το κίνηµα των καταλήψεων
στέγης (στα Εξάρχεια, το Ηράκλειο, το
Αιγάλεω, τα Πατήσια, τη Θεσσαλονίκη) κι
ειδικότερα η πρώτη κατάληψη επί της οδού
Βαλτετσίου αποτέλεσε επίκεντρο πολλών
αντικρατικών δραστηριοτήτων, όπως η
διαδήλωση αλληλεγγύης στους πολωνούς
εργαζόµενους ενάντια στο πραξικόπηµα του
στρατηγού Γιαρουζέλσκι, διαδήλωση η οποία
επιτέθηκε και κατέστρεψε τα γραφεία της

σοβιετικής ΑΕRΟFLΟΤ, τα γραφεία των
ρουµανικών αερογραµµών ΤΑRΟΜ, το
βουλγαρικό βιβλιοπωλείο και το βιβλιοπωλείο
της Σύγχρονης Εποχής (ΚΚΕ). Στις 17
Noέµβρη ΄81 κυκλοφόρησε από καταληψίες
προκήρυξη η οποία ανέφερε: «Αρνούµαστε
τον κόσµο της µισθωτής σκλαβιάς και της
κουλτούρας που έχει σαν αποτέλεσµα τον
ευνουχισµό των επιθυµιών µας και την
διαιώνιση της µιζέριας και της µοναξιάς.
Είµαστε αποφασισµένοι να πάρουµε τη ζωή
στα χέρια µας... Όσον αφορά την κατηγορία
για τη διατάραξη της κοινής ησυχίας έχουµε
να δηλώσουµε ότι είµαστε αποφασισµένοι να
διαταράξουµε τον αλλοτριωτικό εφησυχασµό
νεκροταφείου που καθηµερινά προσπαθούν να
επιβάλουν στην κοινωνία. Τέλος όσο για την
αναζήτηση ηθικών αυτουργών και κάποιων
δήθεν υπευθύνων για τις καταλήψεις, η
αναζήτηση αυτή δεν αποτελεί παρά ένα
ευτελές και ύπουλο τέχνασµα του κράτους για
να εθελοτυφλεί µπροστά στη ρητή, δική µας
προσπάθεια να ζήσουµε αυτοοργανωµένα
χωρίς το διαχωρισµό που επιβάλλει και
αναπαράγει σε αυτήν την κοινωνία ανάµεσα
σε διευθύνοντες και εκτελεστές, σε αρχηγούς
και πρόβατα...».
Το 1982, την ηµέρα της επετείου του
Πολυτεχνείου, µετά ο τέλος της πορείας της
ΕΦΕΕ, αναρχικοί οργισµένοι από το κλίµα της
σιγής, της ενσωµάτωσης και της συναίνεσης
επιτίθενται στην κεντρική πύλη του ιδρύµατος
όπου βρίσκονται τα κατατεθειµένα στεφάνια
και τα καίνε µαζί µε ελληνικές σηµαίες. Και
το 1983 όµως ελάχιστα ήταν τα γεγονότα που
διατάραξαν την «κοινωνική γαλήνη» κατά τη
διάρκεια της επετείου του Πολυτεχνείου.
Ανήµερα της επετείου σπάστηκαν τα γραφεία
του ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ µε το σύνθηµα «ΤΟ
ΚΟΜΜΑ ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΠΟΛΩΝΟΥΣ
ΕΡΓΑΤΕΣ», ενώ µετά το τέλος της
καθιερωµένης πορείας σπάστηκε και το
Τεχνικό Επιµελητήριο. Το 1984, στις 17
Νοέµβρη, κι ενώ έχει προγραµµατισθεί να
γίνει στο χώρο του πολυτεχνείου συναυλία
ενάντια στην κρατική καταστολή που εκείνη
την εποχή είχε πάρει διαστάσεις µε
συνεχόµενες κατασταλτικές επιχειρήσεις των
µπάτσων στα Εξάρχεια, την τελευταία στιγµή

απαγορεύτηκε από τον τότε πρύτανη. Αυτή η
απαγόρευση έδωσε την αφορµή για το
ξεκίνηµα συγκρούσεων µέσα κι έξω από το
πολυτεχνείο.
Το 1985 ήταν µια χρονιά σταθµός καθώς
τελειώνει οριστικά το «λαϊκό» παραµύθι του
ΠΑΣΟΚ και, ταυτόχρονα µε την επίθεση της
άρχουσας τάξης στην κοινωνία και την όξυνση
των ταξικών αντιθέσεων εξαιτίας των
δυσβάστακτων για τη νεολαία και τους
εργαζόµενους οικονοµικών µέτρων, αυξάνει
κατακόρυφα και η καταστολή. Πριν από τις
µέρες του Πολυτεχνείου έχουν προηγηθεί τα
αστυνοµικά πογκρόµ στα Εξάρχεια και ως
απάντηση η κατάληψη του Χηµείου το Μάη,
µε την υποχώρηση τελικά του κράτους λίγο
πριν τις βουλευτικές εκλογές... Στην πορεία
του Πολυτεχνείου προς την αµερικάνικη
πρεσβεία δεν θα συµµετάσχουν πολλοί
αναρχικοί. Μετά το τέλος της θα κάνουν
επίθεση στα γραφεία των Νοτιοαφρικανικών
αερογραµµών και στο ξενοδοχείο Χίλτον. Τα
επεισόδια συνεχίζονται και στα Εξάρχεια,
όπου αναρχικοί συµπλέκονται µε µπάτσους.
Κατά τη διάρκειά τους, στην οδό Στουρνάρη ο
µπάτσος των ΜΑΤ Αθ. Μελίστας δολοφονεί
τον l5χρονο Μιχάλη Καλτεζά πυροβολώντας
τον πισώπλατα. Η αντίδραση είναι άµεση.
Καταλαµβάνεται το Χηµείο και οι οργισµένοι
καταληψίες αποφασίζουν να το κρατήσουν µε
κάθε τρόπο, καταγγέλλοντας τη δολοφονία
του Μ. Καλτεζά, αλλά και την ευρύτερη
καταστολή του «σοσιαλιστικού» ΠΑΣΟΚ.
Την επόµενη µέρα, και αφού όλο το
προηγούµενο βράδυ έχουν πραγµατοποιηθεί
άγριες οδοµαχίες µε τα ΜΑΤ, φασίστες και
πρασινοφρουρούς, µε µια συντονισµένη
επιχείρηση των ειδικών δυνάµεων της
αστυνοµίας (∆ΕΑ), ένοπλοι µπάτσοι
εισβάλλουν µε σκάλες στο κατειληµµένο
κτίριο. Τριάντα εφτά από τους καταληψίες,
αφού κακοποιούνται βάναυσα,
συλλαµβάνονται, ενώ το Χηµείο φλέγεται. Η
άρση του άσυλου έγινε από τον τότε πρύτανη
Μ. Σταθόπουλο, υπουργό αργότερα του
ΠΑΣΟΚ και εισηγητή του Τροµονόµου. Την
ίδια µέρα πολύς κόσµος, ανάµεσά τους πολλοί

αναρχικοί - αντιεξουσιαστές οι οποίοι έχουν
χρόνια
να
δραστηριοποιηθούν,
συγκεντρώνεται στο πολυτεχνείο και κλείνει
την οδό Στουρνάρη, στο σηµείο που το
προηγούµενο βράδυ έγινε η δολοφονία. Στη
συνέχεια πραγµατοποιούν δυναµική πορεία
στην οδό Σταδίου όπου σπάζονται τράπεζες. Η
πορεία δέχεται επίθεση από τα ΜΑΤ κι οι
διαδηλωτές κατευθύνονται στο πολυτεχνείο
όπου ξεσπούν και µαίνονται άγριες
συγκρούσεις µε µπάτσους και φασίστες. Οι
αριστεριστές προσπαθούν να κατευνάσουν τα
πνεύµατα και σχηµατίζουν «συντονιστική
επιτροπή
κατάληψης»
ζητώντας
την
παραίτηση του υπουργού ∆ηµόσιας Τάξης.
Σιγά-σιγά ο κόσµος κουρασµένος αρχίζει να
αποχωρεί και µετά από συνέλευση δίδεται το
σύνθηµα της αποχώρησης όλων µε πορεία. Οι
αριστεριστές ρίχνουν το βάρος της ευθύνης
για την αποχώρηση στους αναρχικούς και στα
βίαια επεισόδια.
Το 1986, µέσα σε κλίµα τροµοκρατίας,
ανταποκρινόµενοι σε αναρχικό κάλεσµα
συγκεντρώνονται 300 σύντροφοι και ξεκινούν
πορεία από το σηµείο που δολοφονήθηκε ο
Μιχάλης Καλτεζάς στην οδό Στουρνάρη.
Κατά τη διάρκεια της πορείας, µε το σπάσιµο
του τρόµου µέσα στο δρόµο, στο αναρχικό
µπλοκ προστίθενται και συµµετέχουν πάνω
από 5 χιλιάδες άτοµα. Τέσσερις µπάτσοι µε
πολιτικά που εντοπίζονται µέσα στην πορεία
αφοπλίζονται και ξυλοκοπούνται άγρια.
Το 1987, και ενώ έχει προηγηθεί την 1η
Οκτώβρη η δολοφονία του Μιχάλη Πρέκα και
η σύλληψη των αναρχικών Κλ. Σµυρναίου και
Χρ. Μαρίνου, στο τριήµερο του Πολυτεχνείου
γίνονται επιθέσεις αναρχικών και συµπλοκές
µε πασόκους, νεοδηµοκράτες και ασφαλίτες
µέσα στο χώρο του πολυτεχνείου, µε αφορµή
την κατάθεση στεφανιών από τους ηγέτες της
κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης Α.
Παπανδρέου και Κ. Μητσοτάκη. Το µεσηµέρι
της 17ης Νοέµβρη οµάδα συντρόφων
µετονοµάζει τη Στουρνάρη σε «οδό Μιχάλη
Καλτεζά, δολοφονηθέντος από το κράτος την
17η Νοέµβρη 1985». Στην πορεία του
Πολυτεχνείου, στην κεφαλή του αναρχικού

µπλοκ υπάρχει πανό αλληλεγγύης στους
φυλακισµένους αναρχικούς. Στο µπλοκ
συµµετέχουν πάνω από 8 χιλιάδες άνθρωποι,
κυρίως νεολαίοι. ∆ύο ασφαλίτες που
εντοπίζονται µέσα στην πορεία ξυλοκοπούνται
και αποµακρύνονται. Η πορεία φθάνει
µπροστά από την αµερικάνικη πρεσβεία όπου
ξεκινούν συµπλοκές µε τα ΜΑΤ οι οποίες
γρήγορα γενικεύονται και εξαπλώνονται σε
µεγάλη έκταση, φθάνοντας µέχρι και τα
Εξάρχεια.
Το 1988, η απόφαση για την ουσιαστική
αθώωση του δολοφόνου µπάτσου Μελίστα
στις 23 Σεπτέµβρη λειτούργησε εκρηκτικά, µε
αποτέλεσµα να ξεσπάσουν συγκρούσεις µε
την αστυνοµία και διήµερη κατάληψη στο
πολυτεχνείο. Η αστυνοµία προχώρησε σε
ολοκληρωτικό αποκλεισµό της περιοχής, όµως
η µαχητική στάση των 50 περίπου αναρχικών αντιεξουσιαστών που παρέµειναν οχυρωµένοι
στο πολυτεχνείο δεν επέτρεψε περαιτέρω
κινήσεις της αστυνοµίας. Τελικά η αστυνοµία
υποχρεώθηκε να αποσυρθεί και οι καταληψίες
εξήλθαν και ενώθηκαν µε πορεία 1.000
περίπου αλληλέγγυων και ακολούθησαν
συγκρούσεις µε τα ΜΑΤ στη λεωφόρο
Αλεξάνδρας.
Σε ανακοίνωσή της η Οµάδα Αναρχικών
Συντρόφων που συµµετείχε στην κατάληψη
έγραψε: «Το αναρχικό-αντιεξουσιαστικό
κίνηµα, αναπόσπαστο κοµµάτι του ευρύτερου
κοινωνικού κινήµατος των εργαζόµενων και
των νεολαίων για την χειραφέτησή τους από
κάθε εκµετάλλευση και καταπίεση,
αποδείχτηκε για µια ακόµα φορά, µε όλο τον
αυθορµητισµό και την αµεσότητά του, ο πιο
ευαίσθητος δείκτης της αναισθητοποιηµένης
κοινωνίας µας, ίσως γιατί έχει αντιµετωπίσει
την τελευταία δεκαετία ένα µεγάλο µέρος της
κρατικής κτηνωδίας µε συνέπεια τις
δολοφονίες, τους τραυµατισµούς και τις
διώξεις πολλών συντρόφων µας και όλα αυτά
χωρίς να έχει πάντα την απαραίτητη κοινωνική
αλληλεγγύη χάρη στη λασπολογία και τη
βρώµικη προβοκάτσια του κράτους για τα
ιδανικά µας: την Κοινωνική Επανάσταση και
την Αναρχία. Τις τελευταίες ηµέρες το Α/Α

κίνηµα όχι µόνο κινητοποιήθηκε άµεσα
απαντώντας έµπρακτα στην ασφυκτική
κρατική βία και τροµοκρατία, αλλά όπως είναι
φανερό κινητοποίησε και µια σειρά άλλων
κοινωνικών και πολιτικών χώρων. Η
συσσώρευση και η ένταση της κοινωνικής
αδικίας και ανισότητας είναι ένα ευαίσθητο
εκρηκτικό υλικό, για το οποίο η αθώωση του
Μελίστα υπήρξε το φυτίλι και η κατάληψη
στο πολυτεχνείο ο πυροδότης. Η εκ των
υστέρων κινητοποίηση των φοιτητικών,
πολιτικών και πολιτικάντικων φορέων της
γραφειοκρατίας και της αναλγησίας ήταν, όχι
βέβαια για να εκφράσουν την πυρπόληση του
λαϊκού αισθήµατος για την εκ νέου δολοφονία
του Μιχάλη και την κλιµάκωση της
καταστολής, αλλά για να το χειραγωγήσουν
και να το κρατήσουν σταθερά στο δρόµο της
νοµιµότητας, της κοινωνικής ειρήνης και των
επικείµενων
εκλογών.
Όταν
όµως
καταλαγιάσει κάθε απόηχος από τα τελευταία
γεγονότα και τα κλαψουρίσµατα για τις ζηµιές
και τα «πανάκριβα» οδοφράγµατα και οι
παχύδερµοι φορείς θ΄αποτιµούν τα κέρδη από
τη σπέκουλα, σας υποσχόµαστε να τους
βγάλουµε και πάλι να ιδρώνουν στους
δρόµους προσπαθώντας να καθησυχάσουν τις
φλεγόµενες συνειδήσεις και τις βίαιες
διαθέσεις του κόσµου.
Εκφράζουµε την ταξική µας αλληλεγγύη και
το αµοιβαίο µίσος µας για τα αφεντικά στους
εργάτες
της
ΝΕΖ
Περάµατος,
τη
συµπαράστασή µας στο λαό της Θεσπρωτίας
και την αλληλεγγύη µας στους φυλακισµένους
συντρόφους µας και σε κάθε εξεγερµένο µέσα
στις φυλακές».
Στην πορεία του Πολυτεχνείου στις 17/11/88,
το µπλοκ των αναρχικών προσπάθησε να
τοποθετηθεί στη µέση της πορείας για
µεγαλύτερη ασφάλεια χωρίς όµως να το
καταφέρει, µε αποτέλεσµα να κινηθεί στο
τέλος της µέσα σε συνεχείς, ταυτόχρονες
συµπλοκές τόσο µε την περιφρούρηση του
ΚΚΕ όσο και µε τις αστυνοµικές δυνάµεις,
µέχρι τη διάλυσή του. ∆ιάσπαρτες οµάδες
αναρχικών και νεολαίων κατά τη διάρκεια της
πορείας στη Βασ. Σοφίας επιτίθενται σε

στόχους όπως υπουργεία, τα γραφεία της
ΕΟΚ, της Ν∆ και το ξενοδοχείο Χίλτον.
Το 1989, στις 16/11 πραγµατοποιήθηκε πορεία
αναρχικών µε συνθήµατα όπως «Σ ΑΥΤΟΥΣ
ΤΟΥΣ ∆ΡΟΜΟΥΣ Σ’ ΑΥΤΗ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΙΑ ΜΕΡΑ Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ ∆Ε
ΘΑ ‘ΝΑΙ ΟΥΤΟΠΙΑ» και κλείστηκε η
Πατησίων και η Στουρνάρη. Μετά το τέλος
της πορείας εντοπίσθηκαν ασφαλίτες µε
αποτέλεσµα να δεχθούν επίθεση από τους
διαδηλωτές. Επενέβησαν τα ΜΑΤ ρίχνοντας
δακρυγόνα
και
αµέσως
στήθηκαν
οδοφράγµατα. Η ΕΦΕΕ, µπροστά στον
κίνδυνο να χαλάσει η φιέστα της,
διαπραγµατεύτηκε µε τα ΜΑΤ την αποχώρησή
τους. Tην εποµένη, αναρχικοί και νεολαίοι
στην «ουρά» της πορείας χτυπούν σύµβολα
και στόχους του κράτους και του κεφάλαιου.
Στις 26 Γενάρη 1990, µετά την ανακοίνωση
της αθώωσης του δολοφόνου µπάτσου
Μελίστα, συγκεντρώνεται κόσµος στη
Στουρνάρη και την Πατησίων και ξεσπούν
άγριες συγκρούσεις όταν οµάδες αναρχικώναντιεξουσιαστών επιτίθενται µε βόµβες
µολότοφ σε διµοιρίες των ΜΑΤ. Στη συνέχεια
των συγκρούσεων οι σύντροφοι εισέρχονται
στο πολυτεχνείο και το καταλαµβάνουν για να
το χρησιµοποιήσουν, όπως αναφέρουν στην
ανακοίνωση της γενικής συνέλευσης, ως χώρο
αντιπληροφόρησης και συσπείρωσης. Η
κατάληψη διήρκεσε 17 ηµέρες κι έγινε σηµείο
αναφοράς χιλιάδων ανθρώπων, σπέρνοντας
ανησυχία στην εξουσία που άρχισε να
δηµοσιοποιεί «λίστες πρωταιτίων», ενώ σε
κάθε κινητοποίηση των καταληψιών απέσυρε
από την ευρύτερη περιοχή τις αστυνοµικές
δυνάµεις
προσπαθώντας
επιµελώς
να
αποφύγει τη σύγκρουση.
Στις 17 Νοέµβρη 1990, η «ουρά» της πορείας
του Πολυτεχνείου, αποτελούµενη από
αναρχικούς,
αντιεξουσιαστές
και
ανυπότακτους νεολαίους, επιτέθηκε και
χτύπησε για άλλη µια φορά τράπεζες,
κοµµατικά γραφεία, δηµόσια κτίρια...
Λίγους µήνες αργότερα, το Γενάρη του 1991,
το κέντρο της Αθήνας θα συγκλονιστεί από τις

συγκρούσεις χιλιάδων ανθρώπων µε τις
δυνάµεις καταστολής. Ήταν η εποχή που οι
µαθητικές καταλήψεις απλώνονταν σε όλη τη
χώρα και η δολοφονία του αριστερού
καθηγητή Τεµπονέρα από τραµπούκους της
Ν∆ που βρισκόταν στην κυβέρνηση έγινε
αφορµή για το ξέσπασµα της οργής νεολαίων,
άνεργων, εργαζόµενων. Στις 10 Γενάρη µετά
από ένα γιγαντιαίο συλλαλητήριο κι ενώ
χιλιάδες διαδηλωτές παραµένουν στους
δρόµους, αναρχικοί µαζί µε αντιεξουσιαστές
µαθητές επιτίθενται µε µολότοφ σε διµοιρία
των ΜΑΤ που προστατεύει τα γραφεία της Ν∆
στην
οδό
Χαλκοκονδύλη.
Ακολουθεί
γενίκευση των συγκρούσεων που διαρκούν
ώρες. Η ρίψη ασφυξιογόνων από την
αστυνοµία προκαλεί πυρκαγιά σε κεντρικό
κατάστηµα, µε αποτέλεσµα το θάνατο
τεσσάρων ανθρώπων. Με την προέλαση των
αστυνοµικών δυνάµεων οι εξεγερµένοι
διαδηλωτές καταφεύγουν στο κατειληµµένο
από φοιτητές πολυτεχνείο όπου οι επιθέσεις
των ΜΑΤ γύρω από το χώρο και οι
αντεπιθέσεις των διαδηλωτών συνεχίζονται
µέχρι τις 3.30 το πρωί. Την εποµένη, µε την
επίθεση αναρχικών και νεολαίων στα γραφεία
της Ν∆ και τον εµπρησµό τους, ξεσπούν νέες
πολύωρες συγκρούσεις µε τα ΜΑΤ στην πλ.
Κάνιγγος, την Πατησίων και τους δρόµους
γύρω από το πολυτεχνείο που γίνεται
καταφύγιο και ορµητήριο των εξεγερµένων.
Στις 24 Οκτώβρη 1991 κατά τη διάρκεια
µαθητικής πορείας στο υπουργείο παιδείας
ξεσπούν συγκρούσεις µε την αστυνοµία στην
οδό
Μητροπόλεως.
Οι
συγκρούσεις
συνεχίζονται στην Πανεπιστηµίου και στο
Πολυτεχνείο. Εκεί εξακολούθησαν για πολλές
ώρες οι συµπλοκές µε µπάτσους και φασίστες.
Αργά τη νύχτα, κατά τη διάρκεια των
συγκρούσεων, πυρπολήθηκε η Πρυτανεία η
οποία τυλίχτηκε στις φλόγες και τα χαράµατα
η αστυνοµία εισέβαλε στο πολυτεχνείο,
σπάζοντας το άσυλο και συλλαµβάνοντας 27
καταληψίες. ∆εκατρείς από αυτούς και πέντε
ακόµα συλληφθέντες από τις συγκρούσεις στο
Υπουργείο
και
την
Πανεπιστηµίου
καταδικάστηκαν αρχικά σε βαριές ποινές
φυλάκισης. Τις επόµενες ηµέρες κατά τη
διάρκεια αφισοκόλλησης θα συλληφθούν 33

αντιεξουσιαστές που θα κρατηθούν και θα
βασανιστούν για µέρες στη Γενική ασφάλεια
ξεσηκώνοντας κινητοποιήσεις αλληλεγγύης.
Ο τριήµερος εορτασµός του Πολυτεχνείου το
Νοέµβρη
του
1991
ήταν
ιδιαίτερα
φορτισµένος λόγω των γεγονότων που είχαν
συµβεί ένα µήνα πριν και το κλίµα γινόταν
βαρύτερο µε τις δηλώσεις του πρύτανη του Ν.
Μαρκάτου -ο οποίος είχε εγκρίνει την άρση
του πανεπιστηµιακού άσυλου- καθώς και µε
τις ανακοινώσεις όλων των κοµµάτων, που
µιλούσαν για «προβοκάτορες» και «γνωστούςαγνώστους» οι οποίοι δρουν σε βάρος «της
δηµοκρατίας και της ελευθερίας»! Παρά την
έντονη παρουσία χιλιάδων ασφαλιτών,
ΜΑΤατζήδων, ΜΕΑτζήδων και ΖΗΤΑδων
που συµπληρώνονταν από ΕΦΕΕδες και -σε
µια όχι πρωτόγνωρη συνεργασία- από ΚΝίτες
καιΟΝΝΕ∆ίτες, οι αναρχικοί και ανυπότακτοι
νεολαίοι που συγκεντρώθηκαν αυθόρµητα
στην «ουρά» της πορείας στις 17 Νοέµβρη
έδωσαν για µια ακόµη φορά το δυναµικό
παρών τους αψηφώντας την καταστολή.
Στις 18 Ιούλη 1992 κατά την επίσκεψη του
προέδρου των ΗΠΑ Τζωρτζ Μπους, τα ΜΑΤ
σταµατούν διαδήλωση στη Σταδίου στο ύψος
της Παλιάς Βουλής εµποδίζοντάς την να
προχωρήσει προς την πλ. Συντάγµατος.
Οµάδες αναρχικών και νεολαίων επιτίθενται
µε πέτρες και µολότοφ και ξεσπούν
συγκρούσεις. Ακολουθούµενοι από τα ΜΑΤ,
οι σύντροφοι, αφού πυρπολούν αµερικάνικη
τράπεζα στην Πανεπιστηµίου, καταφεύγουν
στο πολυτεχνείο που είχε καταληφθεί από
άλλους αναρχικούς και αντιεξουσιαστές και οι
συγκρούσεις γενικεύονται στην Πατησίων.
Το 1992, το πρωί της 16ης Νοέµβρη, γίνεται
επίθεση µε µολότοφ στο Υπουργείο Εµπορίου
και στο σταθµαρχείο των αστικών
συγκοινωνιών στην πλ. Κάνιγγος (είναι η
εποχή του αγώνα µε αφορµή την
ιδιωτικοποίηση των αστικών συγκοινωνιών
της ΕΑΣ). Το απόγευµα πραγµατοποιείται
αναρχική πορεία από τα Προπύλαια προς το
πολυτεχνείο, µε τη συµµετοχή 150 ατόµων σε

αλληλεγγύη µε αναρχικούς φυλακισµένους.
Μετά τη λήξη της πορείας στο πολυτεχνείο,
όπου βρίσκονταν κι άλλοι αναρχικοί, γίνεται
απόπειρα να στηθούν οδοφράγµατα και
εκτοξεύονται βόµβες µολότοφ εναντίον των
αστυνοµικών δυνάµεων στην οδό Σολωµού,
ενώ ταυτόχρονα ξεσπούν συµπλοκές στην
κεντρική πύλη του ιδρύµατος µεταξύ
αναρχικών και µελών της περιφρούρησης της
ΕΦΕΕ. Την εποµένη, στην πορεία του
Πολυτεχνείου, ξεσπούν συγκρούσεις τόσο µε
τα ΜΑΤ όσο και µε τα ΚΝΑΤ µε αποτέλεσµα
26 συλλήψεις.
Το 1993, στο τριήµερο του Πολυτεχνείου
υπήρχαν τραπεζάκια µε αναρχικό έντυπο
υλικό, αναρτηµένα πανό, ενώ πετάχτηκαν
φυλλάδια και γράφτηκαν συνθήµατα στους
γύρω δρόµους. Τη δεύτερη µέρα των
εκδηλώσεων (16/11), οµάδα 30 περίπου
ατόµων επιτίθεται µε µολότοφ σε λεωφορείο
της πρώην ΕΑΣ στην πλ. Κάνιγγος, καθώς και
σε δύο µερσεντές του Γενικού Λογιστηρίου
και του Ελεγκτικού Συνεδρίου του κράτους.
Αργότερα, κι ενώ οι επίσηµοι εκφωνούσαν
λόγους,
εκτοξεύονται
µέσα
από
το
πολυτεχνείο µολότοφ, πέτρες και φωτοβολίδες
εναντίον των ΜΑΤ. Το απόγευµα της ίδιας
µέρας, οµάδα ατόµων καταστρέφει µονάδα
εξωτερικών µεταδόσεων του σταθµού
“ΣΚΑΙ”.
Ανήµερα
της
επετείου,
πραγµατοποιείται η καθιερωµένη πορεία προς
την αµερικάνικη πρεσβεία χωρίς να
σηµειωθούν επεισόδια λόγω της έντονης
παρουσίας
κατασταλτικών
δυνάµεων
(µπάτσων και περιφρούρησης της πορείας)
αλλά και λόγω της έλλειψης στοιχειώδους
οργάνωσης.
Το 1994, η πρώτη µέρα του εορτασµού
συνοδεύτηκε από εµπρησµούς αυτοκινήτων σε
ολόκληρη την Αθήνα. Τη δεύτερη µέρα, µικρή
οµάδα ατόµων καίει µε µολότοφ εξωτερικό
συνεργείο
του
σταθµού
Flash
στη
διασταύρωση της Πατησίων µε την Τοσίτσα.
Το ίδιο βράδυ γίνονται συγκρούσεις στην
Πατησίων, µπροστά από την πύλη του
πολυτεχνείου, ανάµεσα σε αναρχικούς και
δυνάµεις των ΜΑΤ που συνοδεύονται από

φασίστες. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων
συλλαµβάνεται
και
ξυλοκοπείται
από
µπάτσους και φασίστες ένας από τους
συντρόφους. Το πρωί της 17ης Νοέµβρη, σε
µια
καλοσχεδιασµένη
επιχείρηση
που
δικαιολογήθηκε σαν αναγκαία ενέργεια για
την αποτροπή επεισοδίων, οι µπάτσοι
εισβάλλουν στις καταλήψεις Villa Amalias,
Αλκαµένους,
Λέλας
Καραγιάννη
και
Κεραµεικού συλλαµβάνοντας 27 συνολικά
καταληψίες, ενώ λίγο αργότερα µπάτσοι θα
κάνουν προσαγωγές συντρόφων από το
τραπεζάκι της Συνεργασίας Αναρχικών
Οµάδων µπροστά στο πολυτεχνείο. Κατά τη
διάρκεια των οµιλιών από τους επίσηµους στο
πολυτεχνείο, καταλαµβάνεται η µικροφωνική
από συντρόφους κι αρχίζουν να µεταδίδονται
µηνύµατα
αλληλεγγύης
προς
τους
συλληφθέντες. Γίνεται γνωστό ότι η κατάληψη
θα λήξει µόνο όταν αφεθούν ελεύθεροι όλοι οι
συλληφθέντες.
Στο
πολυτεχνείο
συγκεντρώνονται και παραµένουν πάνω από
2.000 άτοµα χωρίς να ακολουθήσουν την
καθιερωµένη πορεία η οποία παραλίγο να µη
γίνει. Ανάµεσά τους οµάδες φοιτητών της
Αρχιτεκτονικής, της Καλών Τεχνών, του
Χηµικού, που παρέµειναν στεκόµενοι
αλληλέγγυοι στον αγώνα των καταληψιών, και
πολλοί άλλοι που αρχικά βρέθηκαν στο
πολυτεχνείο για να πάρουν µέρος στην πορεία,
αποφάσισαν όµως να µείνουν στην κατάληψη.
Τελικά το κράτος, προκειµένου να εκτονώσει
την κατάσταση, αρχίζει να απελευθερώνει
τους συλληφθέντες και µέχρι αργά το βράδυ
θα απελευθερωθούν όλοι. Αυτό όµως δεν
έκανε
όλους
τους
καταληψίες
να
αποχωρήσουν και σηµειώθηκαν συγκρούσεις
µε µπάτσους και φασίστες.
Ο Νοέµβρης του 1995 ήταν ιδιαίτερα
φορτισµένος καθώς µαθητές, φοιτητές,
εργάτες ήταν στο δρόµο και η κρατική
καταστολή ήταν σε έξαρση, ενώ στις φυλακές,
αρχικά στον Κορυδαλλό και στη συνέχεια σε
πολλές άλλες, είχε ξεσπάσει µεγάλη εξέγερση.
Στις φυλακές ήταν κλεισµένοι κι αρκετοί
αναρχικοί από τους οποίους οι Κ. Καλαρέµας

αφήσει να φθάσουν µέχρι το θάνατο. Στη
Θεσσαλονίκη γίνεται πορεία αλληλεγγύης
στους δύο απεργούς πείνας στις 14/11, και
µετά από επίθεση των ΜΑΤ συλλαµβάνονται
τέσσερα άτοµα και τραυµατίζονται δεκάδες.
Αµέσως συγκεντρώνονται σύντροφοι στο
κτίριο της Θεολογικής Σχολής και το
καταλαµβάνουν συγκρουόµενοι µε τα ΜΑΤ.
Το ίδιο πρωί στην Αθήνα, σε µαθητική πορεία,
καίγεται όχηµα του σταθµού “ΣΚΑΙ” και
γίνονται επιθέσεις σε τράπεζες και στις
αστυνοµικές δυνάµεις. Η πορεία τελειώνει στο
Υπουργείο Παιδείας, όπου γίνεται επίθεση και
προσπάθεια κατάληψής του, την οποία
αποτρέπουν τα ΜΑΤ και η περιφρούρηση της
ΚΝΕ.
Την επόµενη µέρα (15/11), κατά τη διάρκεια
προγραµµατισµένης αναρχικής εκδήλωσης
στο κτίριο Γκίνη κι ενώ οι αστυνοµικές
δυνάµεις πολιορκούν τις εξεγερµένες φυλακές
Κορυδαλλού, ένας αριθµός συντρόφων
αποφασίζουν να επιτεθούν στα ΜΑΤ έξω από
το πολυτεχνείο. Μέσα στο πολυτεχνείο
τοποθετούνται δυο οµάδες περιφρούρησης της
ΚΝΕ και της ΠΑΣΠ, οι οποίες αφού
αρνούνται να αποχωρήσουν δέχονται την
επίθεση των αναρχικών και διαλύονται
υποχωρώντας προς την Τοσίτσα όπου ένα
µέλος της περιφρούρησης τραυµατίζεται από
βόµβα µολότοφ. Αµέσως µετά γίνεται επίθεση
στα ΜΑΤ, ξεσπούν συγκρούσεις και
στήνονται οδοφράγµατα στη Στουρνάρη και
στη Τζωρτζ.
Στις 17/11, η κατάληψη της Θεολογικής στη
Θεσσαλονίκη σταµατάει, στην Αθήνα όµως
από πολύ νωρίς αρχίζει να συγκεντρώνεται
στο πολυτεχνείο µεγάλος αριθµός αναρχικών,
αντιεξουσιαστών και άγριας νεολαίας. Η
περιφρούρηση της ΕΦΕΕ, ανησυχώντας για
την κατάσταση, αµέσως µετά το τέλος της
κατάθεσης των στεφανιών κλείνει τις πόρτες
του πολυτεχνείου κι αµέσως αρχίζουν
αψιµαχίες στην πύλη της Τοσίτσα. Τελικά η
ΕΦΕΕ ανοίγει την πύλη της Πατησίων. Πολύ
σύντοµα ανοίγει και η πύλη της Τοσίτσα και
το πολυτεχνείο βρίσκεται ουσιαστικά υπό
κατάληψη. Η πορεία ξεκινά αλλά

περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι
παραµένουν µέσα κι έξω από το πολυτεχνείο
χωρίς να την ακολουθήσουν. Μέσω της
µικροφωνικής µεταδίδονται µηνύµατα
αλληλεγγύης στην εξέγερση των
φυλακισµένων του Κορυδαλλού, στους
αναρχικούς απεργούς πείνας, στους τέσσερις
συλληφθέντες διαδηλωτές στη Θεσσαλονίκη.
Γίνονται προετοιµασίες για εξόρµηση και
σύγκρουση στους γύρω δρόµους, µετά όµως
από την επίθεση µιας µικρής οµάδας
συντρόφων σε µια τράπεζα στη Στουρνάρη,
στο ύψος της Γ Σεπτεµβρίου, εκδηλώνεται
άµεσα εκτεταµένη επίθεση των ΜΑΤ µε
χρήση εκατοντάδων δακρυγόνων που
αναγκάζουν όλο τον κόσµο να αφήσει το
δρόµο και να καταφύγει στο πολυτεχνείο.
Ακολουθούν συµπλοκές κυρίως στις πύλες του
ιδρύµατος τόσο µε τους µπάτσους όσο και µε
φασίστες, ενώ πάνω από το πολυτεχνείο που
«πνίγεται» µέσα στα ασφυξιογόνα πετάει
ελικόπτερο της αστυνοµίας που συµµετέχει
στην επίθεση. Στο µεταξύ, τα ΜΜΕ ξεκινούν
µια ολονύκτια εκστρατεία µε ζωντανές
µεταδόσεις µανιπουλάροντας την «κοινή
γνώµη». Στην πύλη της Πατησίων, απέναντι
στους αφηνιασµένους µπάτσους και φασίστες,
σύντροφοι πυρπολούν τις σηµαίες του
ελληνικού κράτους. Όταν η Σύγκλητος αρχίζει
να συζητάει για την άρση του ασύλου κατόπιν
συνεννόησης µε την κυβέρνηση και την
αστυνοµία, ο AΝΤΕΝΑ οργανώνει τηλεοπτικό
δηµοψήφισµα καλώντας τους τηλεθεατές του
να ψηφίσουν ΝΑΙ ή ΟΧΙ στην άρση του
ασύλου! Καθώς οι ώρες περνούν, πολλοί
αποχωρούν από το πολυτεχνείο ενώ άλλοι,
παρά το ορατό πλέον ενδεχόµενο της άρσης
του άσυλου, αποφασίζουν µέσα από γενικές
συνελεύσεις να µην αποχωρήσουν και να
κρατήσουν την κατάληψη. Το ξηµέρωµα, ο
πρύτανης Μαρκάτος δίνει το πράσινο φως για
την άρση του ασύλου και την εισβολή των
ΜΑΤ µέσα στο πολυτεχνείο. Μεγάλες
αστυνοµικές δυνάµεις µε αντιασφυξιογόνες
µάσκες περικυκλώνουν το χώρο κι ένας
εισαγγελέας καλεί µάταια τους καταληψίες να
ανοίξουν τις πόρτες και να βγουν έξω ή
τουλάχιστον να εγκαταλείψουν το χώρο οι
ανήλικοι. Κανείς δεν φεύγει και, ενώ ΜΑΤ και
ΕΚΑΜ κόβουν τις αλυσίδες κι ανοίγουν τις

πόρτες, οι καταληψίες του πολυτεχνείου σε
ένδειξη συντροφικής αλληλεγγύης αρχίζουν
να συγκεντρώνονται στο προαύλιο ενωµένοι
σε αλυσίδες, φωνάζοντας συνθήµατα: ΟΥΤΕ
ΦΑΣΙΣΜΟΣ - ΟΥΤΕ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΤΩ
Ο ΚΡΑΤΙΣΜΟΣ ΖΗΤΩ Η ΑΝΑΡΧΙΑ, Η
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΟ ΟΠΛΟ ΤΩΝ ΛΑΩΝ
ΠΟΛΕΜΟ
ΣΤΟΝ
ΠΟΛΕΜΟ
ΤΩΝ
ΑΦΕΝΤΙΚΩΝ,
ΕΙΜΑΣΤΕ
ΕΝΩΜΕΝΟΙ
ΤΡΕΛΟΙ ΚΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ. Όταν
µαζεύονται όλοι φθάνουν τα 500 και πλέον
άτοµα, και κυκλωµένοι από τα ΜΑΤ
τραγουδούν: ΠΟΤΕ ΘΑ ΚΑΝΕΙ ΞΑΣΤΕΡΙΑ...
Έκπληκτοι πολλοί παρακολουθούν αντί των
50 «γνωστών-αγνώστων» που παρουσίαζαν τα
ΜΜΕ εκατοντάδες καταληψίες. Μη έχοντας τι
να πουν οι λακέδες του κράτους µιλούν για
µια ακόµη φορά για «ανυπολόγιστες
καταστροφές», ψάχνουν για «πρωταίτιους»
και ωρύονται για τις καµένες σηµαίες. Οι
συλληφθέντες χωρίζονται σε οµάδες ανάλογα
µε την ηλικία τους και το φάκελό τους στην
ασφάλεια και οδηγούνται σε δίκες-παρωδία.
Οι δίκες του εφετείου για τους 137 από αυτούς
θα γίνουν στην ειδική αίθουσα των φυλακών
Κορυδαλλού.
Το τριήµερο του Πολυτεχνείου το 1996, στον
απόηχο των γεγονότων της προηγούµενης
χρονιάς
και
µε
προγραµµατισµένες
εκατοντάδες
δίκες
αναρχικών
αντιεξουσιαστών και νεολαίων, ήταν έντονα
φορτισµένο από το κλίµα της κρατικής
τροµοκρατίας, της οχύρωσης του ιδρύµατος µε
σιδηροκατασκευές σε πόρτες και παράθυρα,
και της επιστράτευσης όλων των κοµµατικών
µηχανισµών για την περιφρούρηση του χώρου
σε συνεργασία µε τις αστυνοµικές δυνάµεις.
Το κράτος έθεσε σε επιφυλακή πάνω από
20.000 µπάτσους κι έκανε την Αθήνα να
µοιάζει µε πόλη όπου έχει κηρυχτεί
στρατιωτικός νόµος. Ήταν άλλωστε µια
ανήσυχη περίοδος, µε το κλείσιµο των δρόµων
από τους αγρότες, τις απεργίες των εργατών
και τις φοιτητικές κινητοποιήσεις.
Παρόλη την αστυνοµοκρατία και τις
προκλήσεις των κοµµατικών, υπήρχε πολιτική

παρουσία αναρχικών στη γωνία των οδών
Πατησίων και Στουρνάρη, µε µοίρασµα
προκηρύξεων και µε γράψιµο συνθηµάτων
στους γύρω δρόµους. Στις 17/11 και αφού τα
ΜΜΕ είχαν δηµιουργήσει κλίµα πολέµου,
άρχισαν οι οµιλίες των επισήµων µέσα στο
πολυτεχνείο που ήταν ζωσµένο από µπάτσους
και
κατεχόµενο
από
τις
οµάδες
περιφρούρησης οι οποίες αποτελούνταν από
µέλη της ΕΦΕΕ, από οικοδόµους (ΕΣΑΚ) και
άλλα κοµµατόσκυλα. Όταν ξεκίνησε η πορεία,
µέσα στο πολυτεχνείο παρέµειναν µέλη της
περιφρούρησης καθώς και κάποιοι αναρχικοί
οι οποίοι συγκρούστηκαν µε τους οικοδόµους,
µε αποτέλεσµα τον τραυµατισµό συντρόφων.
Ορισµένοι σύντροφοι προσπάθησαν να
στήσουν οδόφραγµα στην Πατησίων στο ύψος
της
πλ.
Κάνιγγος,
αλλά
αµέσως
κινητοποιήθηκε µεγάλη αστυνοµική δύναµη
και διέλυσε τους συγκεντρωµένους. Σε
διάφορα σηµεία της Αθήνας τοποθετήθηκαν
γκαζάκια και προξενήθηκαν ζηµιές σε
αυτοκίνητα και κτίρια. Η πορεία έγινε χωρίς
να σηµειωθούν επεισόδια. Μετά το τέλος της,
µεγάλη οµάδα συµµετεχόντων σ’αυτή
συνέχισε στη Λ. Αλεξάνδρας µε σκοπό να
φτάσει στο πολυτεχνείο. Στη διασταύρωση
όµως µε την Πατησίων τους περίµεναν
ισχυρότατες αστυνοµικές δυνάµεις οι οποίες
τους εµπόδισαν να προχωρήσουν.
Την επόµενη µέρα, τα ΜΜΕ µιλούσαν για
µεγάλη νίκη της δηµοκρατίας και έδιναν
συγχαρητήρια στην κυβέρνηση για την
επιτυχία της να αποτρέψει τα επεισόδια. Τα
συγχαρητήρια για την
επιτυχία της
επιχείρησης
µοιράστηκαν
επίσης
οι
κατασταλτικές δυνάµεις (αστυνοµία, ΚΚΕ,
οικοδόµοι, ΕΦΕΕ). Τις επόµενες µέρες πολλά
γραφεία του ΚΚΕ χτυπήθηκαν και µια βόµβα
εξερράγη στα γραφεία του Συνδικάτου
Οικοδόµων στην πλ. Κάνιγγος.
To 1997, µετά την «επιτυχία» της
περιφρούρησης την προηγούµενη χρονιά κι
έχοντας πολυάριθµα κοινωνικά µέτωπα
ανοιχτά, το κράτος άφησε στο ΚΚΕ τον πρώτο
λόγο στην επιβολή της τάξης στο

επίθεση νεολαίων σε πυροσβεστικά οχήµατα
στην Πατησίων, τα ΚΝΑΤ επιτέθηκαν και
συγκρούστηκαν µαζί τους, ενώ στην συνέχεια
ανέλαβαν τα ΜΑΤ. Αργότερα, οµάδες
αναρχικών αντεπιτέθηκαν και συγκρούστηκαν
µε τα ΚΝΑΤ στην κεντρική πύλη του
πολυτεχνείου.
Το 1998 δεν υπάρχει αναρχικό µπλοκ για να
συµµετάσχει στην πορεία, αλλά σχηµατίζεται
αυθόρµητα ένα µπλοκ από ανυπότακτους
νεολαίους που φωνάζουν αντιεξουσιαστικά
συνθήµατα. Οι νεολαίοι, εγκλωβισµένοι
ανάµεσα στις κρατικές και τις κοµµατικές
δυνάµεις καταστολής, τα ΜΑΤ και τα ΚΝΑΤ
(ΚΚΕ), δέχονται επίθεση κι από τους δυο
ταυτόχρονα,
µε
αποτέλεσµα
πολλούς
χτυπηµένους και 153 συλληφθέντες. Η
ολοφάνερη συνεργασία των κοµµατικών µε τα
ΜΑΤ απαθανατίστηκε φωτογραφικά και
καταγγέλθηκε από πολλούς ανεξάρτητους
παρατηρητές.
Η
επόµενη
περίοδος
σηµαδεύτηκε από επιθέσεις αναρχικών σε
κοµµατικούς στόχους και συγκρούσεις µε
κνίτες.
Το 1999, στην πορεία του Πολυτεχνείου στις
17 Νοέµβρη η ανάπτυξη και η συνεργασία των
κρατικών και των κοµµατικών κατασταλτικών
δυνάµεων ήταν άψογη. Οι αναρχικοί αυτή τη
φορά απέφυγαν και να εµφανιστούν και µετά
το τέλος της απόλυτα ελεγχόµενης πορείας
µπάτσοι και κοµµατικοί είχαν κάθε λόγο να
αλληλοσυγχαίρονται για την επιτυχία τους.
Έτσι νόµιζαν, καθώς οµάδες αναρχικώναντιεξουσιαστών εµφανίστηκαν δυο µέρες
µετά, στις 19 Νοέµβρη, κατά τη διάρκεια των
συγκεντρώσεων µε αφορµή την άφιξη στην
Αθήνα του προέδρου των ΗΠΑ Κλίντον.
Ακολούθησαν πάµπολλες επιθέσεις σε
κρατικούς και καπιταλιστικούς στόχους στην
Πανεπιστηµίου, τη Σταδίου και ευρύτερα στο
κέντρο της Αθήνας, µε αποτέλεσµα µεγάλες
καταστροφές. Γεγονότα που ενθάρρυναν κι
ενέπνευσαν αγωνιστές σε πολλά µέρη του
κόσµου.
2001. Από το πρωί της 15ης Νοέµβρη και σε
όλο το τριήµερο υπήρχε πολιτική παρουσία

αναρχικών στη συµβολή της Στουρνάρη µε
την Πατησίων, µε έντυπα, αφίσες, ταµπλώ µε
φωτογραφίες (κυρίως για τον πόλεµο και τις
διεθνείς αντικαπιταλιστικές διαδηλώσεις) και
πανό, όπως «Εξεγερτική δράση ενάντια στην
παγκοσµιοποίηση της κυριαρχίας και τη
ρεφορµιστική διεθνή», «Καµιά Ειρήνη χωρίς
Ελευθερία» κ.ά. Το βράδυ της 15ης Νοέµβρη
έγινε επίθεση στις οµάδες των τραµπούκων
του ΚΚΕ, που κατείχαν το πολυτεχνείο σε
συνεργασία µε τους µπάτσους οι οποίοι
έλεγχαν τους γύρω δρόµους, στα πλαίσια του
κατασταλτικού σχεδίου που εφαρµόζουν κάθε
χρόνο µετά την εξέγερση του 95. Η επίθεση
στα ΚΝΑΤ έγινε µετά από εκδήλωση που
είχαν οργανώσει σύντροφοι στο πολυτεχνείο
κι ενώ 400 τραµπούκοι των ΚΝΑΤ
επιτηρούσαν την έξοδο 150 αναρχικών. Κατά
την
αντεπίθεση
των
τραµπούκων,
ακολούθησαν συµπλοκές στην κεντρική πύλη
και αρκετοί από αυτούς τραυµατίστηκαν. Η
αποχώρηση
των
συντρόφων
ήταν
επιβεβληµένη αφού έσπευσαν οι διµοιρίες των
ΜΑΤ και άρχισαν να τους καταδιώκουν...
Στις 17 Νοέµβρη, υπήρξε µετά από αρκετά
χρόνια επιλογή πολλών συντρόφων να
κατέβουν στην πορεία του Πολυτεχνείου. Ο
σχηµατισµός του µπλοκ έγινε στην πλ.
Κλαυθµώνος µε τη συµµετοχή περίπου 700
αναρχικών, αντιεξουσιαστών και νεολαίων.
Στην πορεία φωνάζονταν συνθήµατα µε αιχµή
κυρίως τον πόλεµο και την κρατική
τροµοκρατία. Στο τέλος της πορείας, και παρά
την ασφυκτική παρουσία των µπάτσων, όταν
το µπλοκ έφτασε έξω από την πρεσβεία των
ΗΠΑ, επιτέθηκε µε έναν καταιγισµό από
πέτρες στις διµοιρίες των ΜΑΤ που
απάντησαν µε ασφυξιογόνα.
Το 2002, ο τριήµερος εορτασµός του
Πολυτεχνείου διεξάγεται στον απόηχο της
µεγάλης κατασταλτικής εκστρατείας του
κράτους για την εξάρθρωση της οργάνωσης 17
Νοέµβρη. Σε όλη τη διάρκεια του τριηµέρου
υπήρχε παρέµβαση αναρχικών έξω από το
πολυτεχνείο, στην Πατησίων και Στουρνάρη,
µε διακίνηση εντύπων, µε αφίσες και πανό
όπως: ΚΑΜΙΑ ΣΙΩΠΗ - ΚΑΜΙΑ

ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΣΤΗ
∆ΙΚΤΑΤΟΡΙΑ
ΚΡΑΤΟΥΣ
ΚΑΙ
ΑΦΕΝΤΙΚΩΝ, ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΛΕΥΚΑ
ΚΕΛΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΟΝΤΩΣΗ ΤΩΝ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟ
ΚΡΑΤΟΣ
ΕΙΝΑΙ
Ο
ΜΟΝΟΣ
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣ. Το απόγευµα της 15ης
Νοέµβρη, αφού έγινε εκδήλωση αναρχικών
στην Αρχιτεκτονική, 500 περίπου σύντροφοι
βγήκαν από το πολυτεχνείο και, µετά από ρίψη
κάποιων αντικειµένων στην περιφρούρηση της
ΚΝΕ, πραγµατοποίησαν πορεία από την
Πατησίων µέχρι την πλ. Εξαρχείων. Εκεί έγινε
από τους συγκεντρωµένους επίθεση σε οµάδα
ασφαλιτών που τράπηκαν σε φυγή. Το βράδυ
της 16/11, έξω από τα γραφεία της Χρυσής
Αυγής, φασίστες χτύπησαν αριστερούς που
έφευγαν από το πολυτεχνείο, τραυµατίζοντας
έναν νέο µε µαχαίρι και ξυλοκοπώντας µία
κοπέλα.
∆εδοµένης της ραγδαίας όξυνσης της κρατικής
τροµοκρατίας, η πορεία της 17ης Νοέµβρη
είχε γίνει προκαταβολικά στόχος των
κατασταλτικών
µηχανισµών
και
τις
προηγούµενες µέρες ανακοινώνονταν µέσω
των ΜΜΕ η στενή παρακολούθηση
αναρχικών συλλογικοτήτων και χώρων,
προγράφονταν συλλήψεις µετά την πορεία και
διατυµπανιζόταν το δόγµα της "µηδενικής
ανοχής" σε περίπτωση που επιχειρούσε κανείς
να χαλάσει τη φιέστα. Η πορεία ξεκίνησε µε
συµµετοχή περίπου 15.000 ατόµων κι
ανάµεσα στις κοµµατικές οργανώσεις, τα
συνδικάτα, την περιφρούρηση και τους
λοιπούς νεκροθάφτες του πνεύµατος της
εξέγερσης, συγκροτήθηκε στο µέσο της
πορείας ένα µπλοκ αναρχικών και νεολαίων.
Περισσότερα από 1.000 άτοµα ξεκίνησαν από
την πλατεία Κλαυθµώνος, µε πανό "Λευτεριά
σ' όσους είναι στα λευκά κελιά για συµµετοχή
στη 17Ν και σε όλους τους οµήρους του
κράτους" και µε συνθήµατα ενάντια στο
κράτος και τα αφεντικά, ενάντια στις φυλακές
και τις ειδικές συνθήκες κράτησης. Στο ύψος
του
Πολεµικού
Μουσείου
άρχισαν
συγκρούσεις µε τους µπάτσους και σε όλη την
άνοδο της πορείας µέχρι την αµερικάνικη
πρεσβεία ο δρόµος µετατράπηκε σε πεδίο
µάχης µεταξύ αναρχικών και της αστυνοµίας

που έκανε χρήση δακρυγόνων. Έγιναν
επιθέσεις µε µολότοφ προς τις διµοιρίες που
ακολουθούσαν το µπλοκ και σε εκείνες που
είχαν παραταχθεί µπροστά σε τράπεζες,
πρεσβείες, αλλά και στο µέγαρο µουσικής, το
µετρό και εταιρείες. Μετά από αντιπαραθέσεις
µε το µπλοκ της ΠΑΣΠ στο ύψος της
πρεσβείας, επιχειρήθηκε να στηθούν πρόχειρα
οδοφράγµατα στην πλ. Μαβίλη και να
συνεχιστεί ο πετροπόλεµος. Οι αστυνοµικές
δυνάµεις καταδίωξαν τον κόσµο κοντά στον
Πύργο
των
Αθηνών.
Το
κυνηγητό
συνεχίστηκε και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας,
ενώ έπεσαν πέτρες έξω από το κτίριο της
ΓΑ∆Α. Απαγγέλθηκαν κατηγορίες για
πληµµελήµατα σε 8 συλληφθέντες, ενώ σε δύο
συντρόφους που δεν συνελήφθησαν στην
πορεία ασκήθηκε εκ των υστέρων δίωξη για
κακουργήµατα.
2003. Τριάντα χρόνια από την εξέγερση του
'73, σε µια περίοδο που η "αντι"τροµοκρατική
εκστρατεία των αφεντικών εξελίσσεται σε όλο
τον πλανήτη σκορπίζοντας το θάνατο, που η
ένταση της εκµετάλλευσης και της
καταστολής είναι άνευ προηγουµένου, η χώρα
οδεύει προς το "αστυνοµικόν έτος 2004" εν
όψει Ολυµπιακών, ενώ συνεχίζεται η οµηρία 7
αγωνιστών από τα γεγονότα του Ιούνη στη
Θεσσαλονίκη ενάντια στη σύνοδο της Ε.Ε.,
πέντε από τους οποίους βρίσκονται σε
πολυήµερη απεργία πείνας. Οι εξαγγελίες περί
"µηδενικής ανοχής" έδιναν και έπαιρναν τις
προηγούµενες µέρες στα ΜΜΕ, 7.000 µπάτσοι
κατείχαν στρατιωτικά το κέντρο της Αθήνας
και σύσσωµα τα πολιτικά αφεντικά ζητούσαν
την αποτροπή οποιωνδήποτε "επεισοδίων"
προετοιµάζοντας το έδαφος για τις
κατασταλτικές κινήσεις των µηχανισµών. Καθ'
όλη τη διάρκεια του τριηµέρου, στο χώρο του
πολυτεχνείου διακινούνταν έντυπο υλικό
αντιπληροφόρησης και είχαν αναρτηθεί πανό
όπως: "ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΟΥΣ 7
ΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ
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ΑΠΕΡΓΟΥΣ ΠΕΙΝΑΣ" και µέσα στην
Αρχιτεκτονική πραγµατοποιήθηκε το
καθιερωµένο αναρχικό διήµερο. Στις 17

Νοέµβρη,
εκατοντάδες
αναρχικών,
αντιεξουσιαστών και νεολαίων άρχισαν να
συγκεντρώνονται στην πλ. Κλαυθµώνος.
Ύστερα
από
αντεγκλήσεις
µε
την
περιφρούρηση της ΠΑΣΠ ξεκινά η πορεία µε
10.000 διαδηλωτές και συγκροτείται αναρχικό
µπλοκ που αριθµεί περί τις 2.500, ενώ η
παρουσία δεκάδων διµοιριών των ΜΑΤ κι
ασφαλιτών είναι ασφυκτική. Κατά τη διάρκεια
της πορείας σπάζεται µία κάµερα της
αστυνοµίας, ενώ ασφαλίτες που έχουν
εισχωρήσει στο µπλοκ ξυλοκοπούνται και
αποµακρύνονται. Στην αµερικάνικη πρεσβεία
αρχίζουν επιθέσεις στα ΜΑΤ κυρίως µε
πέτρες και ξύλα. Οι µπάτσοι απαντούν µε
δακρυγόνα κι οι διαδηλωτές κινούνται προς τη
Λ.
Αλεξάνδρας.
Μεγάλος
αριθµός
διαδηλωτών περνάει µπροστά από το κτίριο
της ΓΑ∆Α, το οποίο δέχεται βροχή από
πέτρες. Στη συνέχεια σπάζονται αρκετές
τράπεζες,
αντιπροσωπείες
πολυεθνικών
εταιρειών και πολυτελών αυτοκινήτων,
στήνονται πρόχειρα οδοφράγµατα, ενώ
επίθεση δέχεται και το ΥΠΕΧΩ∆Ε.
Στις 15 Οκτώβρη 2004, οµάδες αναρχικών
καταλαµβάνουν το πολυτεχνείο σε µια πράξη
αλληλεγγύης στους καταδικασµένους για
συµµετοχή
στην
ΕΟ17Ν
που
πραγµατοποιούσαν απεργία πείνας ενάντια
στις ειδικές συνθήκες κράτησής τους, αλλά
και στους ποινικούς κρατούµενους, τους
κολασµένους 7 φυλακών που απείχαν από το
συσσίτιο µε αιτήµατα βελτίωσης των
συνθηκών κράτησής τους. Στην προκήρυξη
της κατάληψης αναφέρεται: «... Με τα
"λευκά" κελιά η δηµοκρατία επιχειρεί τη
φυσική εξόντωση και την αποδόµηση της
προσωπικότητας των αιχµάλωτων αγωνιστών.
Επιδιώκει
να
τροµοκρατήσει
τους
αντιστεκόµενους και να αποτρέψει την
επιθυµία για εξέγερση. Το κράτος εξοντώνει
συστηµατικά τόσο στα "λευκά" και
"κανονικά" κελιά όσο και στα εργοτάξια, στα
σύνορα, στα µπλόκα των µπάτσων, στα
ψυχιατρεία, τα σχολεία... Ο αγώνας ενάντια
στα "λευκά" κελιά της δηµοκρατίας είναι
αναπόσπαστο κοµµάτι του αγώνα για την
καταστροφή του κράτους και κάθε µορφής
εξουσίας. Είναι αγώνας για την ελευθερία...

Το κατειληµµένο Πολυτεχνείο λειτουργεί ως
ένας αυτοοργανωµένος χώρος, ως εστία
αντιπληροφόρησης και αδιαµεσολάβητης
αντίστασης
στους
σχεδιασµούς
των
κυρίαρχων».
Ένα µήνα αργότερα ο εορτασµός της επετείου
του Πολυτεχνείου του 2004 -ο πρώτος µετά
την ανάληψη της διακυβέρνησης από τη Ν∆συνοδεύτηκε από έντονη αστυνοµοκρατία,
µέσα στον απόηχο της απεργίας πείνας που
πραγµατοποίησαν οι πολιτικοί κρατούµενοι
στα «λευκά κελιά» και την οποία συνέχιζε ο
Α. Γιωτόπουλος. Σε όλο το τριήµερο, τα ΜΜΕ
ωρύονταν κατά των αναρχικών που είχαν
αναρτήσει πανό αλληλεγγύης στον απεργό
πείνας και τους πολιτικούς κρατούµενους για
την υπόθεση της 17Ν. Στην πορεία της 17ης
Νοέµβρη συµµετείχε αναρχικό
µπλοκ
κυκλωµένο
από
ισχυρές
αστυνοµικές
δυνάµεις.
To βράδυ της 10ης Μάη 2005, αναρχικοί κι
αντιεξουσιαστές που συγκεντρώνονταν στο
πολυτεχνείο για συζήτηση µετά την πορεία της
Πρωτοµαγιάς αντιλήφθηκαν δυο ένοπλους
αστυνοµικούς-φρουρούς των βουλευτών του
ΠΑΣΟΚ Βερελή και Βενιζέλου οι οποίοι
συµµετείχαν σε εκδήλωση στο κτίριο Γκίνη.
Κατά την απώθηση των µπάτσων έγινε
συµπλοκή και ο ένας από αυτούς άρχισε να
πυροβολεί, άλλοτε στον αέρα κι άλλοτε
σηµαδεύοντας, τραυµατίζοντας ένα σύντροφο
στο πόδι. Σχεδόν αµέσως εµφανίστηκαν
δυνάµεις των ΜΑΤ κι ακολούθησε σύγκρουση
µε τους συντρόφους στην οδό Στουρνάρη. Το
πολυτεχνείο καταλήφθηκε και στο χώρο
εγκλωβίστηκαν τρεις βουλευτές του ΠΑΣΟΚ,
οι συνοδοί τους και άλλοι πολιτευτές που
κρατήθηκαν για ώρες στα χέρια των
καταληψιών οι οποίοι τα χαράµατα
αποχώρησαν συντεταγµένα µε πορεία προς τα
Εξάρχεια.
Ως µια τελευταία εκδήλωση του εξεγερτικού
πνεύµατος που εξακολουθεί να είναι ζωντανό

και να ανανεώνεται διαρκώς µέσα στις νέες
συνθήκες του κοινωνικού και ταξικού
ανταγωνισµού,
να
αναφέρουµε
την
αντιεξουσιαστική/αντιφασιστική συγκέντρωση
το βράδυ της 17ης Σεπτέµβρη 2005 στη
διασταύρωση της Πατησίων µε τη Στουρνάρη,
όταν αναρχικοί έκοψαν τα λουκέτα στις
πόρτες του πολυτεχνείου και χρησιµοποίησαν
το χώρο ως ορµητήριο στην επίθεσή τους µε
µολότοφ, πέτρες και καδρόνια εναντίον των
αστυνοµικών δυνάµεων που είχαν αναπτυχθεί
προστατεύοντας τη συγκέντρωση 150
νεοναζιστών στην οδό Σολωµού. Τα ΜΑΤ
απάντησαν µε ασφυξιογόνα και οι σύντροφοι
οπισθοχώρησαν στα Εξάρχεια εκτοξεύοντας
µολότοφ στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ στην Χαρ.
Τρικούπη και στο αστυνοµικό τµήµα της οδού
Καλλιδροµίου.
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