
 

 

17 Ννέκβξε- Θεαηξηθό ζθεηο βαζηζκέλν ζηα γεγνλόηα ηνπ Πνιπηερλείνπ 

 

 (Μουσική: Της δικαιοσύνης) 

Στις 21 Απριλίου 1967, και ενώ είχαν προκηρυχθεί εκλογές για τις 28 Μαΐου, αξιωματικοί 

του στρατού, υπό την ηγεσία του συνταγματάρχη Γεωργίου Παπαδόπουλου, με τη συμμετοχή 

του ταξίαρχου τεθωρακισμένων Στυλιανού Παττακού και του συνταγματάρχη Νικόλαου 

Μακαρέζου, όπως και άλλων αξιωματικών του στρατού ξηράς, κατέλαβαν την εξουσία με 

πραξικόπημα, το οποίο οι ίδιοι ονόμαζαν «εθνοσωτήριο επανάσταση» ή «Επανάσταση της 21ης 

Απριλίου». Την πράξη τους, οι πραξικοπηματίες δικαιολόγησαν ως απαραίτητη προκειμένου 

να αποφευχθεί αναρχία την οποία σχεδίαζαν κεντροαριστερές ομάδες, υποστηρίζοντας ότι 

έχουν τρανταχτές αποδείξεις, τις οποίες όμως ποτέ δεν παρουσίασαν. Το δημοκρατικό 

πολίτευμα καταλύθηκε και στην χώρα επιβλήθηκε δικτατορία η οποία κράτησε για επτά 

χρόνια. 

 

- Τι είναι όμως αυτή η δικτατορία; 

- Όταν μια χώρα έχει δικτατορία οι δικτάτορες κυβερνούν με το έτσι θέλω. Αποφασίζουν και 

διατάζουν μόνοι τους, χωρίς να ρωτήσουν τον λαό. 

- Με το στανιό δηλαδή… Και όποιος δεν υπάκουε στους δικτάτορες; 

- Όποιος διαμαρτυρόταν τον έκλειναν στην φυλακή ή τον έστελναν εξορία. 

- Α… κακώς! Τι είναι όμως αυτή η εξορία που ακούω συνέχεια; 

- Ο παππούς μου, μου είπε ότι όσοι ήταν αντίθετοι με την Χούντα τους έστελναν σε 

ακατοίκητα ξερονήσια και τους φυλάκιζαν. Ζούσαν εκεί μακριά από τις οικογένειές τους. 

Μερικές φορές τους βασάνιζαν σκληρά. Πολλοί κρατούμενοι έμειναν ανάπηροι από τα 

βασανιστήρια που πέρασαν. 

- Α πα πα πα! Δηλαδή Έλληνες φυλάκιζαν άλλους Έλληνες επειδή ήταν αντίθετοι στη 

δικτατορία; 

- Ναι, δυστυχώς έτσι συνέβαινε! Στην αρχή ήταν 2-3…μετά έγιναν χιλιάδες οι 

φυλακισμένοι. 

 

         ηηο 14 Ννεκβξίνπ 1973 θνηηεηέο ηνπ Πνιπηερλείνπ απνθάζηζαλ απνρή από ηα καζήκαηα θαη 

μεθίλεζαλ δηαδειώζεηο ελαληίνλ ηνπ βάλαπζνπ ζηξαηησηηθνύ θαζεζηώηνο. Οη θνηηεηέο πνπ 

απηναπνθαινύληαλ «Διεύζεξνη Πνιηνξθεκέλνη», νρπξώζεθαλ κέζα ζην θηίξην ηεο ζρνιήο επί ηεο νδνύ 

Παηεζίσλ θαη μεθίλεζαλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλεμάξηεηνπ ξαδηνθσληθνύ ζηαζκνύ ηνπ Πνιπηερλείνπ.  

 

Μεηαθεξόκαζηε ζηε δεθαεηία ηνπ ‘70, ζην ζπίηη κηαο κεζναζηηθήο νηθνγέλεηαο ηεο επνρήο. Ο 

Οξέζηεο, ν κεγάινο γηνο ηεο νηθνγέλεηαο, είλαη θνηηεηήο ζηελ Αζήλα, ν παηέξαο ηνπ, ν Κώζηαο, είλαη 

ζπληεξεηηθόο θαη ππνζηεξίδεη ηελ πνιηηηθή θαηάζηαζε ηεο επνρήο δειαδή ηε Χνύληα. κσο, νη απόςεηο 

ηνπ έξρνληαη ζε αληίζεζε κε ηα πηζηεύσ θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπ Οξέζηε. Η κεηέξα πξνζπαζεί λα 

θξαηήζεη ηηο ηζνξξνπίεο… 

 

 

 



 

 

(ΚΗΝΗ 1
ε
 ) 

(ην ζπίηη ηεο νηθνγέλεηαο) 

 

 

Ηρεηηθό απόζπαζκα (ξαδηόθωλν-Παπαδόπνπινο) 

Οξ –Κιεηζ’ ην κάλα θαη δελ κπνξώ λα ηνλ αθνύσ! 

Εξηέηηα- Μακά κελ ην θιείζεηο… κελ θάλεηο ό,ηη ζνπ ιέεη απηόο. 

Μεη- Δγώ λα ην θιείζσ αιιά θη εζύ Οξέζηε λα θάηζεηο πηα λα δηαβάζεηο λα ηειεηώζεηο επηηέινπο ηε 

ξηκάδα ηε ζρνιή ζνπ.  Κη εζύ κηθξή θνίηα ην πηάην ζνπ θη άζε ηα πνιιά ιόγηα. Έβγαιε θη ε κύγα πνπό θη 

…. 

Οξ.- (δελ απαληάεη-παίδεη κπνπδνύθη). 

Μεη.-Ακάλ βξε Οξέζηε κε απηό ην κπνπδνύθη. Καιά είλαη. Θα έξζεη ν παηέξαο ζνπ ηώξα. 

Οξ-Μάλα, ην κπνπδνύθη κηα κέξα ζα καο θάλεη πινύζηνπο. Οη λόηεο ζα καο θέξνπλ ιεθηά. Θα δεηο κάλα. 

Μεη-Σν δηάβαζκα ζα ζε θάλεη πινύζην, όρη ην κπνπδνύθη.  

(ν Οξέζηεο ζπλερίδεη λα παίδεη κπνπδνύθη) 

Εξηέηηα – Αρ ξε θαηαθαεκέλε παξάθσλε ζεο λα βγάιεηο θαη ιεθηά… 

Μεη- νπη εζύ γισζζνύ.. Σξώγε θαη κε κηιάο. 

Εξηέηηα - πνηε κηιάσ, ηξώγε κνπ ιεο. ην ηέινο ζα γίλσ ρνληξή… θαη απνθιεηζηηθά ππεύζπλε ζα είζαη 

εζύ.  

(ν Οξέζηεο πάεη ζηελ ηνπαιέηα…ν παηέξαο επηζηξέθεη, αθήλεη ην ζαθάθη ζηελ θξεκάζηξα θαη 

θάζεηαη) 

Κ- Καιεζπέξα Μπξηώ. Πνύ είλαη ν θαλαθάξεο καο; Άθνπζε ηη έγηλε; Έπηαζαλ ηξεηο θνηηεηέο ζήκεξα 

πνπ έβαδαλ αθίζεο. Αλ ζπλερίζεη έηζη, ζα ηνλ πηάζνπλ θη απηόλ. Ρεδίιη ζα κε θάλεη ζηε γεηηνληά (ν 

παηέξαο δηαβάδεη εθεκεξίδα) 

Μεη- ηελ ηνπαιέηα είλαη. 

Κ- Καιέ απηό από πνύ αθνύγεηαη; Καιά απηόο θαη ζηελ ηνπαιέηα παίξλεη ην κπνπδνύθη; Α… έρνκελ 

μεθύγεη γπλαίθα! Έρνκελ μεθύγεη βεβαίσο βεβαίσο!  

(αθνύγεηαη θαδαλάθη)- (Ο Οξέζηεο βγαίλεη από ηελ ηνπαιέηα θξαηώληαο ην κπνπδνύθη). 

Οξ-Καιεζπέξα παηέξα. Ήληα ρακπάξηα; 

Κ-Καθά ςπρξά θαη αλάπνδα.. 

Οξ-Με ηελ θαιή θνπβέληα ζην ζηόκα.. Πάιη λεπξάθηα έρεηο; (ν παηέξαο ηνλ αγξηνθνηηάδεη) 

Α νθ θαηάιαβα… ώξα λα απνρσξήζσ κε γνξγά πεδεκαηάθηα γηαηί ζα μεθηλήζεη θήξπγκα από ό,ηη 

νζκίδνκαη.  

Κ- Με ζε μαλαδώ κε ηελ παιηνπαξέα ζνπ. Θα ζε πηάζνπλ θαη εγώ δε ζα ζε βνεζήζσ. Κάλε απηό πνπ 

καο ιέλε. Πξέπεη λα ππαθνύκε. Ση δνπιεηά έρεη ν γηνο ηνπ Κσζηή Χαηδεθσζηή κε απηνύο; 



 

 

Οξ-Αρ παηέξα, έρεηο πάξεη ηνλ ζηξαβό ηνλ δξόκν. Σίπνηα δελ πήξεο από εκέλα. Σξέρσ όιε κέξα, βάδσ 

αθίζεο, κνηξάδσ πξνθεξύμεηο… Πάσ γηαηί έρσ αξγήζεη. 

Κ-Πνπ παο κε ην κπνπδνύθη βξε κπνπδνύθη; Δίλαη αξγά. 9  ε ώξα. Απαγνξεύεηαη λα θπθινθνξνύκε. 

Οξ-Διεύζεξνο είκαη παηέξα. Γελ είκαη θπιαθή. Δεεε ηεξαηάθηα… 

(κνπζηθή- Τεξαηάθηα Τζέπεο) 

(Ο Οξέζηεο θεύγεη) 

Κ-Αρ… 

Μεη- Παηδί είλαη Κώζηα.. Ηξέκεζε.. 

Κ- Δζύ ηνλ έθαλεο έηζη. Βάιε ιίγν ξαδηόθσλν λα αθνύζνπκε ηα λέα. Θα θάεη ην θεθάιη ηνπ απηόο 

Μπξηώ. (ερεηηθό απόζπαζκα-Παπαδόπνπινο) 

 

Ο Οξέζηεο πήγε λα βξεη ηελ παξέα κε ηελ νπνία έληωζε ειεύζεξνο θαη αληηζηέθνληαλ ζην 

δηθηαηνξηθό θαζεζηώο ηεο επνρήο. Έγξαθαλ ζε ηνίρνπο, κνίξαδαλ επαλαζηαηηθά θπιιάδηα. 

 

(κνπζηθή- λανί ζην ζρήκα ηνπ νπξαλνύ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

(ΚΗΝΗ 2
ε 

) 

(Παξέα θνηηεηώλ) Γηάλλεο-Μαξία-Οξέζηεο, Μαλσιηό (Τα παηδηά θάλνπλ ηελ εκθάληζε ηνπο 

κνηξάδνληαο ζην θνηλό θπιιάδηα) 

  

Γ- Μαξία κνίξαζεο ηα θπιιάδηα; 

Μ-Γελ πξόιαβα όια  Με είδα εθείλε ε θαξαθάμα πνπ ρεη γην αζηπλνκηθό θαη άξρηδε λα θσλάδεη.. Αρ λα 

ηελ πάιη… 

Γ- Γελ πεηξάδεη. Γηα έια λα δεηο… Έθηηαμα έλα παλό θαη έγξαςα πάλσ απηό ην ζύλζεκα. αο αξέζεη;  

(ην παηδί μεηπιίγεη αξγά αξγά ην παλό) 

Ο-Μπξάβν ξε Γηώξγν. Θα ην πάξνπκε ζηε δηαδήισζε. Χακόο ζα γίλεη. Σν παηδί πνην είλαη; Καηλνύξηνο; 

ΜΝ- Ίληα  ιε…γηα κε κηιεί; (Κξεηηθόο κε πξνθνξά) 

Ο- Γηα ζε κηιώ σξε ζύληεθλε!!! 

ΜΝ- Δκέ κε ιελ Μαλσιηό θαη είκαη από ηζη Κξήηε θαη ήξζα λα θάκσ αρό επαέ. 

Γ- Ση λα θάλεηο; 

ΜΝ- Αρό κσξέ. Θόξπβν, πσο ην ιέηε εζείο. Να ζηεξίμσ από θνληά ηε δηαδήισζε.  

Μ- Αρνύ θαη δελ μέξσ μέλεο γιώζζεο.. 

ΜΝ- Ίληα μέλεο γιώζζεο σξε θνπειηά. Δθνπδνπιάζεθεο κσξέ; Δζάζακε κε ηνπο ζύληεθλνπο ζηελ 

Κξήηε έλα παλό ηζη εκείο.  

Ο- Σα πξάγκαηα δελ είλαη εύθνια Μαλσιηό. Παληνύ ππάξρνπλ αζηπλνκηθνί θαη ζηξαηόο. 

ΜΝ- Ακνλαρόο κνπ κσξέ ζα ηνπο ληθήζσ!!! Γε γξνηθώ ηίπνηηο. Α ηνπο βάισ θαηαγήο θαη… α ηνπο 

παηήζσ! 

Μ- Καιά… απηά ζηελ Κξήηε. Δδώ είλαη Αζήλα! Ηξέκεζε. 

ΜΝ- Κνπδνπιή είζαη κσξέ. Δπαέ ζα γίλεη παληθόο.  

Γ- Έλα ιεμηθό ξε παηδηά!!! Ση ιέεη; 

ΜΝ- Α βξε κπνπληαιά… ηα ρσξαηά εηέιεησζαλ. Σώξα αξρίδεη ν αγώλαο! 

Μ-Μίιεζα κε ηνλ παηέξα κνπ θαη κνπ είπε λα πξνζέρνπκε γηαηί ν Παπαδόπνπινο απείιεζε κε 

θπιαθίζεηο όζνπο αληηδξνύλ.  

Γ-Ωρ απηνί νη γνλείο πηα κε ηηο αλαζθάιεηέο ηνπο!!! Πξόζερε, θάε, δηάβαζε, θάηζε κέζα, εξέκεζε, κε 

κηιάο… ιν ζπκβνπιέο!!! 

ΜΝ- Έηζαλαη… Οη γνλείο είλαη ιίγν ζπληεξεηηθνί. Αιιά εκείο δελ θαηαιαβαίλνπκε ηίπνηα. Μ ε ηνλ 

ηδξώηα καο θαη ηελ θσλή καο ζε ιίγν ζα αεξηλίζεη!!! 

Ο-Παηδηά πάκε. Έξρνληαη νη αζηπλνκηθνί. 

ΜΝ- Σνπο ζσξώ ηζη εγώ… γιαθάηε κσξέ… 

 

(Τα παιδιά τρέχουν) 

 



 

 

(ΚΗΝΗ 3
ε
 ) 

(Αζηπλνκηθνί) 
 

Α1-Μαο μέθπγαλ πάιη. Οπξέ..νπξέ δε ζα ζαο πηάζσ. Πνπ ζα κνπ πάηε.. 

Α2-Αο κελ ηεξνύκε Αληώλε θαηά γξάκκα ηηο εληνιέο. Παηδηά είλαη. Θα κπνξνύζε λα είλαη ην δηθό κνπ ή 

ην δηθό ζνπ. 

Α1-Παηδηά; Παηδηά; Οπξέ ηη ιεο. Απηά δελ είλαη παηδηά. Απηά είλαη αγξίκηα. Οπξέ νπξέ.. Θα ηα θάλσ κε 

ηα θξεκκπδάθηα.. 

Α2-Ρε ζπ Αληώλε βξίζθεηο ινγηθό λα θπλεγάκε έηζη εηθνζάρξνλα παηδηά;  

Α1-Λνγηθόλ, θαζώο πξέπεη λα δηαθπιάηηνπκε ηελ ηάμε θαη ηελ εξεκία ηεο πόιεο.. Δκπξόο πάκε. 

Κνπλήζνπ νπξέ.. Αρ ξε Ηξώδε, αρ ξε Ηξώδε κεγάιε....  

Α3- Φεύγνπκε; Άληε επηηέινπο θαη ζέισ λα γπξίζσ ζπίηη κνπ λα θάσ θνηνπνπιάθη κε παηάηεο ζηνλ 

θνύξλν… 

Α2 – Απηόο, κόλν ην θαγεηό ζθέθηεηαη… πνύ ην βάδεηο ξε ζπ; 

Α3- Σξέθσ ην κπαιό κνπ. Σόζν κπαιό μέξεηο ηη ηάηζκα ζέιεη; 

 

Οη αζηπλνκηθνί πηάλνπλ δπν θνηηήηξηεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηε δηαδήιωζε.. Η θνηηήηξηα πξηλ 

ζπιιεθζεί κνίξαδε πξνθεξύμεηο θαηά ηεο ρνύληαο. (ερεηηθό πξνθεξύμεωλ) 

 

Φ-Αθήζηε κε ζαο ιέσ. Ση έθαλα; Να εδώ κε ηε θίιε κνπ ηελ Αξγπξώ κηινύζακε γηα ηα λύρηα καο. 

Αξγ- Ναη θαιέ, γηα ηα λύρηα καο κηινύζακε! αο αξέζεη απηό ην κσβ ρξσκαηάθη;   

Α1- Γηα ραδνύο καο πεξλάηε; ε είδακε λα πεηάο πξνθεξύμεηο.  

Αξγ. – ίγνπξα βιέπεηε θαιά; Μήπσο έρεηε κπσπία;  

Α3- Δζύ πνιύ ηελ μύπληα θάλεηο θαη ζε βιέπσ λα θνηκάζαη παξέα κε ηνλ Σδέξπ ζην θειί. 

Αξγ.- ηαλ ιέηε Σδέξη;  

Α1- Σν πνληηθάθη ην μέξεηο; Δ απηό! 

Φ-. Αθήζηε καο ζαο παξαθαινύκε… δελ θάλακε θάηη θαθό!  

Α1-Απαγνξεύεηαη θνξίηζη κνπ λα κνηξάδεηο επαλαζηαηηθό πιηθό. Πέξλα ηνπο ρεηξνπέδεο. 

Αξγ.- Παξαθαιώ πξνζνρή κε κνπ γξαηδνπλίζεηε ηα λύρηα κνπ. Θα ζαο θάλσ κήλπζε.  

A3- Α κε καο δαιίδεηο θαη πνιύ θνξηηζάθη κνπ. Άληε γηαηί έρσ θαη ηα λεύξα κνπ! 

Φ-Δίζηε πηόληα απηνύ ηνπ ζάπηνπ ζπζηήκαηνο. Γηαηί; Μαδί καο πξέπεη λα είζηε. ινη καδί πξέπεη λα 

αγσληζηνύκε γηα ηε δεκνθξαηία. 

Α3-Γεκνθξαηία; Παζαίλσ αιιεξγία όηαλ αθνύσ απηή ηε ιέμε. Πξνρώξα.  

Αξγ-Γεκνθξαηία- Γεκνθξαηία- Γεκνθξαηία! 

Φ- Ση θάλεηο κσξή; 

Αξγ- Γελ είπε όηη έρεη αιιεξγία ζηε δεκνθξαηία; Δ ην ιέσ πνιιέο θνξέο κπαο θαη ηνλ πηάζεη ε αιιεξγία.  



 

 

Α3- Ση είζαη ζπ ξε παηδάθη κνπ! Ση αληηδξαζηηθό δώνλ είζαη εζύ! Α παπαπα απηή ε λενιαία… 

απαπαπα!!! Λάζνο επάγγεικα δηάιεμα!!! Αζρνινύκαη κε εζάο όιε κέξα!!! Κνξίηζη λα ζνπ πεηύρεη… 

αππαπαπα!!! Πσ Πσσσσ…ηη ηξαβάλε νη γνλείο ζνπ… απαπα! Ούηε ςύιινο ζηνλ θόξθν ηνπο! 

(Οη αζηπλνκηθνί θνξνύλ ρεηξνπέδεο ζην θνξίηζη θαη απνρωξνύλ) 

 

 

        ύκθσλα κε ηελ επίζεκε αλαθνίλσζε ηεο Αζηπλνκίαο, ζηηο 17 Ννεκβξίνπ ζπλειήθζεζαλ 840 

άηνκα. κσο, κεηά ηε Μεηαπνιίηεπζε, αμησκαηηθνί ηεο Αζηπλνκίαο, αλαθξηλόκελνη, αλέθεξαλ όηη νη 

ζπιιεθζέληεο μεπέξαζαλ ηα 2400 άηνκα. Οη λεθξνί επηζήκσο αλήιζαλ ζε 34 άηνκα. 

 

         Η δηθηαηνξία θαηέξξεπζε ζηηο 23 Ινπιίνπ ηνπ 1974, αθνύ είρε ήδε πξνεγεζεί ε ηνπξθηθή εηζβνιή 

ζηελ Κύπξν. Ο Γθηδίθεο θαη ν αληηζηξάηεγνο Νηάβνο, δηνηθεηήο ηνπ Γ' ώκαηνο ηξαηνύ, θάιεζαλ ηνλ 

Κσλζηαληίλν Καξακαλιή λα επηζηξέςεη ζηελ Διιάδα γηα λα επαλαθέξεη ηε δεκνθξαηηθή δηαθπβέξλεζε. 

 


