
Η εξέγερση του Πολυτεχνείου 

Φίλιππος Μανδηλαράς 

 

1. Στο Πολυτεχνείο θέλει να κλειστεί, 

Απαγορεύσεις, φυλακές να μην τις φοβηθεί. 

Το γνώριζε πως πάλευε για την ελευθερία, 

Στον τόπο μας για να ξανάρθει η δημοκρατία. 

Ποιος είναι; 

Μαζί θα μπούμε σήμερα στη χρονομηχανή, 

Πώς έφτασε η Ελλάδα ως εκεί για να φανεί! 

 

2. ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1960 

Η Ελλάδα είναι διαιρεμένη, 

Όποιος μιλά ελεύθερα, στο σπίτι του δε μένει. 

Δολοφονίες, ταραχές, ακυβερνησία, 

Στη χώρα βασιλεύει η ασυνεννοησία. 

 

3. Τότε τρεις μαριονέτες, που όταν τις έβλεπες σε έπιανε ναυτία, 

Μεμιάς αποφασίσανε να καταργήσουν τη δημοκρατία. 

Στρατιωτικές στολές φορέσανε καλοσιδερωμένες 

Και οι φαλάκρες φρόντισαν να είναι γυαλισμένες. 

 

4. Είχαν μαζί τους το στρατό και την αστυνομία, 

Κι ούτε ν’ ακούσουν ήθελαν για εκλογές κι ισονομία. 

Κι αν κάποιος «όχι» έλεγε, στις διαταγές τους αντιδρούσε, 

Στην εξορία τον έστελναν, τα κύματα μετρούσε. 

 

5. 1973 

Έξι χρόνια είχαν πια περάσει, 

Το κόλπο με το φόβο είχε πιάσει. 

Οι νέοι, όμως, τις νύχτες υπόγεια αντιδρούσαν, 

Στους τοίχους γράφανε συνθήματα και στίχους τραγουδούσαν. 

 

6. 14 Νοεμβρίου 

Στα μέσα του Νοέμβρη οι φοιτητές επαναστάτησαν,  

«Δεν πάει άλλο η σκλαβιά», είπαν και αποφάσισαν: 

 

Να καταλάβουμε το Πολυτεχνείο! Να φτιάξουμε πομπό, να μας ακούνε 

όλοι! 

Κάτω η Χούντα! Ζήτω η Δημοκρατία! 

 



Το Πολυτεχνείο γέμισε με φοιτητές, 

Κι απ’ έξω χιλιάδες κόσμος –υπάλληλοι, εργάτες, μαθητές. 

Απ’ τα ραδιόφωνα ακούγονταν λόγια αληθινά, 

Όχι άλλα εμβατήρια, ψαλμοί και νέα περσινά. 

 

«Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο!» 

 

7. 16 Νοεμρίου 

Έξω απ’ το Πολυτεχνείο ο κόσμος όλο και πυκνώνει, 

Το κίνημα κατά της Χούντας δυναμώνει. 

Το βλέπουνε αυτό οι τρεις οι μαριονέτες, 

Τον μπόγια τους καλούν κι όλους τους υπηρέτες. 

 

8. Αργά το απόγευμα εμφανίζεται η αστυνομία, 

Αποφασισμένη είναι να σταματήσει την «ανομία». 

Δακρυγόνα ρίχνουν, τον κόσμο σπρώχνουν, 

Μα όλοι αντιστέκονται, μακριά τους διώχνουν. 

Στήνουν οδοφράγματα για να αντισταθούν, 

Στη Χούντα, στους ανθρώπους της δε θα παραδοθούν. 

 

9. 17 Νοεμβρίου 

Όμως οι δρόμοι άδειασαν, ο κόσμος τρομοκρατημένος, 

Παίρνει θέση ο στρατός, ο αγώνας μοιάζει πια χαμένος. 

Απέναντι στους φοιτητές τα τρία τανκς, τρεις κάννες είναι εκεί στραμμένες 

-λες οι ελπίδες τους να γκρεμιστούν, να πάνε έτσι χαμένες; 

 

«Φαντάροι, είμαστε άοπλοι! Είμαστε αδέρφια σας!» 

 

10. Ο οδηγός εκτέλεσε την εντολή, 

Γκρέμισε την πύλη και μπήκε στην αυλή! 

Πίσω του ορμούν οι αστυνόμοι οπλισμένοι, 

Κανέναν δε θ’ αφήσουνε –είναι αποφασισμένοι. 

Τρέχουν οι φοιτητές όπως όπως να σωθούν, 

Σε στενά, σε εισόδους ψάχνουν να κρυφτούν. 

 

11. Πολλοί χαθήκανε τη νύχτα εκείνη στα στενά, 

Πολλοί κατέληξαν σε άθλια βρωμερά κελιά. 

Μα για τη Χούντα η αντίστροφη πορεία είχε αρχίσει, 

Η παντοδυναμία της είχε πια ξεφτίσει. 

 

 



12.    24 Ιουλίου 1974 

Όκτώ μήνες μετά, οι αγώνες των φοιτητών δικαιώθηκαν: 

Έφυγαν οι χουντικοί, αφού πρώτα αλληλοεξοντώθηκαν. 

Έπειτα επέστρεψε στη χώρα η δημοκρατία, 

Κι όλοι σαν μεθυσμένοι έμοιαζαν απ’ την ελευθερία! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


