
Πολυτεχνείο 1973

Πόσα χρόνια 

πέρασαν από 

τότε;



1973 - 2009



36 τρόνια



Τν Πνιπηερλείν ζήκεξα



Τν Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν (ΔΜΠ) ηδξύζεθε ην 1836 θαη είλαη ην πην παιηό θαη πην 

θεκηζκέλν εθπαηδεπηηθό ίδξπκα ηεο Διιάδαο. Τν 1873 εγθαηαζηάζεθε ζε ζπγθξόηεκα 

θηηξίσλ ζην θέληξν ηεο πξσηεύνπζαο, ζηα κηζνηειεησκέλα, αθόκε, θηίξηα ηεο νδνύ 

Παηεζίσλ θαη νλνκάζηεθε "Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν",  πξνο ηηκή ησλ κεγάισλ 

επεξγεηώλ Γ. Αβέξσθ, N. Σηνπξλάξε, E. Tνζίηζα, ησλ νπνίσλ ε γελέηεηξα ήηαλ ην Μέηζνβν, 

κηα κηθξή ηζηνξηθή πόιε ζηελ Ήπεηξν.



Σύληνκε ηζηνξηθή αλαδξνκή



Τνλ Απξίιην ηνπ 1967 κία νκάδα αμησκαηηθώλ

θαηέιαβε ηελ εμνπζία, θαηάξγεζε ηε δεκνθξαηία θαη

θπβέξλεζε ηελ Διιάδα ηπξαλληθά θαη δηθηαηνξηθά.



Αξρεγόο ηεο νκάδαο ησλ αμησκαηηθώλ 

ήηαλ ν Γεώξγηνο Παπαδόπνπινο.



Ο θόβνο ησλ πνιηηώλ ήηαλ 

κεγάινο. Παληνύ ζηξαηόο…





Ο πξεζβεπηήο ηεο θπβέξλεζεο ηεο Βξεηαλίαο 

ζηελ Αζήλα έγξαςε:

 «Ο Παπαδόπνπινο δελ είλαη θαζίζηαο. 

Δίλαη έλαο αγλόο ζηξαηηώηεο πνπ δηαπλέεηαη 

από θάπνην δεμηό ξνκαληηζκό. Δίλαη 

νπσζδήπνηε κεηξηνπαζήο ζε ζρέζε κε ηνλ 

θαλαηηθό ηεο ππόζεζεο, ηνλ Λαδά, άηνκν 

εμαηξεηηθά αθξαίσλ ηάζεσλ». 



Ζ νξγή ηνπ ειιεληθνύ ιανύ ήηαλ κεγάιε. 

Γίλνληαλ απεξγίεο εξγαδνκέλσλ, 

δηαδειώζεηο θαη απνρέο θνηηεηώλ από 

ηα καζήκαηά ηνπο.



Ζ ρνύληα από ηελ άιιε απαληνύζε κε 

ζπιιήςεηο θαη βαζαληζηήξηα.



Πέξαζαλ ηα ρξόληα θαη έθηαζε ν 

Ννέκβξηνο ηνπ 1973…



Τελ Τεηάξηε 14 Ννεκβξίνπ 1973 θνηηεηέο ηεο Αζήλαο 

θιείζηεθαλ ζην ρώξν ηνπ Πνιπηερλείνπ. Τν κεζεκέξη ε 

αζηπλνκία θύθισζε ην Πνιπηερλείν, ελώ νη θνηηεηέο 

έξημαλ ηα πξώηα ζπλζήκαηα: «Ψσκί-Παηδεία-

Διεπζεξία», «Κάησ ε ρνύληα», «Δζληθή αλεμαξηεζία».





Τελ Πέκπηε 15 Ννεκβξίνπ νη θνηηεηέο 

νξγαλώζεθαλ θαιύηεξα. Σπδεηνύζαλ γηα 

ηα επόκελα βήκαηά ηνπο.



Οη θάηνηθνη βνεζνύζαλ όπσο κπνξνύζαλ, 

θπξίσο κε θάξκαθα θαη ηξόθηκα. Όινη ήηαλ 

«δίπια» ζηνπο «ειεύζεξνπο» θνηηεηέο.





Οη θνηηεηέο έζηεζαλ έλα ξαδηνθσληθό ζηαζκό 

απ’ όπνπ θώλαδαλ ηα ζπλζήκαηά ηνπο θαηά 

ησλ δηθηαηόξσλ. 



Τελ Παξαζθεπή 16 Ννεκβξίνπ πάλσ από 

150.000 άλζξσπνη βξίζθνληαλ έμσ από 

Πνιπηερλείν.



Όινη βξνληνθώλαδαλ: «Κάησ ε ρνύληα. Ζ 

ρνύληα ζα πέζεη από ην ιαό».



«Εήησ ε Γεκνθξαηία», θώλαδαλ 

όινη.



Τα ζπλζήκαηα γξάθνληαλ παληνύ: ζηα 

ιεσθνξεία, ζηνπο δξόκνπο. Παληνύ…



Ζ αλαζηάησζε ζηνπο δξόκνπο γύξσ από 

ην Πνιπηερλείν ήηαλ κεγάιε.



17 Ννέκβξε, 2 ε ώξα ην πξσί. Τα ηαλθ 

πιεζίαζαλ ην Πνιπηερλείν.



Σηηο 3 ε ώξα έλα ηαλθ γθξέκηζε ηελ πύιε ηνπ 

Πνιπηερλείνπ. Σηξαηόο θαη αζηπλνκηθνί 

κπήθαλ ζην πξναύιην. Οη θνηηεηέο κπξνζηά 

ζηελ θαηάζηαζε πνπ δεκηνπξγήζεθε 

πξνζπάζεζαλ λα θύγνπλ πεδώληαο από ηα 

θάγθεια, κα δέρηεθαλ αγξηόηαηε επίζεζε. 

Πνιινί θαληάξνη αλ θαη είραλ άιιε εληνιή, 

πξνζηάηεπζαλ ηνπο θνηηεηέο θαη ηνπο 

βνήζεζαλ λα θύγνπλ.



Το κσνηγητό των υοιτητών και των πολιτών σσνετίστηκε μέτρι το 

πρωί. Οι νεκροί έυτασαν τοσς 18 και οι τρασματίες τοσς 1.103





Ζ επόκελε κέξα…



Ζ επόκελε κέξα…



Ζ επόκελε κέξα…



Ζ πύιε ην πξσί Σαββάηνπ



Ζ θαηεζηξακκέλε πύιε



Ο ηύπνο ελεκέξσλε ηνπο 

Έιιελεο.



Ο ηύπνο ελεκέξσλε ηνπο 

Έιιελεο.



Ο ηύπνο ελεκέξσλε ηνπο 

Έιιελεο.



Ο ηύπνο ελεκέξσλε ηνπο 

Έιιελεο.



Τν απνηέιεζκα απηήο ηεο εμέγεξζεο 

θάλεθε 8 κήλεο αξγόηεξα, όηαλ 

θαηέξξεπζε ε δηθηαηνξία θαη 

απνθαηαζηάζεθε ε δεκνθξαηία ζηε 

ρώξα καο.



Σήκεξα, εθθξάδνπκε ηνλ ζαπκαζκό καο γηα 

ηελ κεγάιε ζπζία θαη ηηκνύκε ηνπο λεθξνύο 

ηνπ Πνιπηερλείνπ, πνπ πξνζέθεξαλ ό,ηη πην 

πνιύηηκν είραλ ζην βσκό ηεο ιεπηεξηάο θαη 

ηεο δεκνθξαηίαο. 


