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17 Νοέμβρη 1973 - Πολυτεχνείο



Στρατιωτική δικτατορία στην Ελλάδα

Από τον Απρίλιο του 1967 μέχρι τον Ιούλιο του 1974 η Ελλάδα κυβερνήθηκε από 
στρατιωτική δικτατορία. 
Η δημοκρατία μετά το στρατιωτικό πραξικόπημα στις 21 Απριλίου του 1967
καταργήθηκε.
Η στρατιωτική ηγεσία του  Παπαδόπουλου και των υπόλοιπων 
Συνταγματαρχών κράτησε 7 χρόνια.
Οι Έλληνες είχαν περιορισμό της ελευθερίας τους. Η ελευθερία του λόγου και η ελευθερία του
τύπου ήταν υπό έλεγχο. 
Σε άλλες χώρες του κόσμου υπήρχε και υπάρχει επίσης καθεστώς της χούντας [στρατιωτικό καθεστώς]
Πολιτικές διώξεις, βασανιστήρια, άσκηση βίας ήταν η ποινή των δημοκρατικών πολιτών.





Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ

Την ημέρα αυτή γιορτάζουμε την επέτειο της αιματηρής εξέγερσης που έγινε στο Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο της Αθήνας, ξεκίνησε στις 14 Νοεμβρίου 1973. Η εξέγερση 
ολοκληρώθηκε στις 17 Νοεμβρίου 1973 με την εισβολή ΤΑΝΚ από την κεντρική πύλη 
του Πολυτεχνείου. 
Οι φοιτητές είχαν κλειστεί στο χώρο του Πολυτεχνείου το βράδυ της 14ης Νοεμβρίου και 
προσπαθούσαν να οργανώσουν τον αγώνα ενάντια στη δικτατορία των 
συνταγματαρχών. 
Είχαν δημιουργήσει και έναν αυτοσχέδιο ραδιοφωνικό σταθμό από τον οποίο 
ενημέρωναν τους κατοίκους της Αθήνας και τους καλούσαν να συμπαρασταθούν στον 
αγώνα τους. 



 Το Σύνθημά τους  ¨ΨΩΜΙ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Πράγματι πολλοί πολίτες πήγαν στο Πολυτεχνείο για να υποστηρίξουν τους φοιτητές

Η χούντα το πολίτευμα της Ελλάδας, θέλοντας να απομακρύνει τον κόσμο αλλά και 
τους φοιτητές από το Πολυτεχνείο, διέταξε την είσοδο του ΤΑΝΚ για να ανοίξει την πύλη 
και να μπει ο στρατός και να εκκενώσει το κτίριο.
Πράγματι ο στρατός εκκένωσε το κτίριο και δυστυχώς όπως σε κάθε εξέγερση χάθηκαν 
ανθρώπινες ζωές. 
Πολλοί πολίτες και φοιτητές έχασαν τη ζωή τους στα στενά γύρω από το Πολυτεχνείο 
από πυροβολισμούς του στρατού.
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