
Η εξέγερση του Πολυτεχνείου 

17 Νοέμβρη 1973 

Η εξέγερση ξεκίνησε στις 14 Νοεμβρίου και επρόκειτο να αποτελέσει την κορύφωση 
των αντιδικτατορικών εκδηλώσεων.  

 

Το πρωί εκείνης της ημέρας οι φοιτητές συγκεντρώθηκαν 
στο προαύλιο του Πολυτεχνείου και αποφάσισαν την 
κήρυξη αποχής από τα μαθήματα, με αίτημα να γίνουν 
εκλογές για τους φοιτητικούς συλλόγους το Δεκέμβριο 
του ίδιου έτους και όχι στα τέλη του επόμενου χρόνου, 
όπως είχε ανακοινώσει το καθεστώς.  

Όσο περνούσε η μέρα άρχισαν να μαζεύονται ολοένα και 
περισσότεροι φοιτητές στο Πολυτεχνείο, αλλά και άλλοι 
που πληροφορήθηκαν το νέο. Η αστυνομία προσπάθησε 
αλλά δεν πέτυχε να εμποδίσει την προσέλευση του 
κόσμου.  

 

 

 



Το απόγευμα πάρθηκε η απόφαση για κατάληψη του Πολυτεχνείου. Οι πόρτες 
έκλεισαν και από τότε άρχισε η οργάνωση της εξέγερσης. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Άρχισε να λειτουργεί ραδιοφωνικός σταθμός, εγκαταστάθηκαν πολύγραφοι, 
συγκροτήθηκαν συνεργεία φοιτητών, που έγραφαν συνθήματα σε πλακάτ, σε τοίχους, 
στα τρόλεϊ, στα λεωφορεία και στα ταξί, για να τα γνωρίσουν όλοι οι Αθηναίοι. 

 

 

Στις 16 Νοεμβρίου μεγάλες αστυνομικές δυνάμεις επιτέθηκαν εναντίον του πλήθους 
που ήταν συγκεντρωμένο έξω από το Πολυτεχνείο, με γκλομπ, δακρυγόνα και 
σφαίρες ντουμ-ντουμ. 

 



 

 

 



 
 

Ο δικτάτορας Παπαδόπουλος όταν διαπίστωσε ότι η Αστυνομία αδυνατούσε να 
εισέλθει στο Πολυτεχνείο, αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το στρατό. 

 

 
 

Τρία άρματα μάχης κατέβηκαν από του Γουδή προς το Πολυτεχνείο. Τα δύο 
στάθμευσαν στις οδούς Τοσίτσα και Στουρνάρα, αποκλείοντας τις πλαϊνές πύλες του 
ιδρύματος και το άλλο έλαβε θέση απέναντι από την κεντρική πύλη. Η Επιτροπή των 
φοιτητών ζήτησε διαπραγματεύσεις, αλλά το αίτημά τους απορρίφθηκε. 



Η στιγμή της εισβολής... 

Στις 3 τα ξημερώματα της 17ης Νοεμβρίου το άρμα που βρισκόταν απέναντι από την 
κεντρική πύλη έλαβε εντολή να εισβάλει. Έπεσε πάνω στην πύλη και την έριξε, 
παρασέρνοντας στο διάβα του μία κοπέλα που ήταν σκαρφαλωμένη στον περίβολο 
κρατώντας την ελληνική σημαία. 

 

Οι μοίρες των ΛΟΚ, μαζί με ομάδες - μυστικών και μη - αστυνομικών, εισέβαλαν 
στο Πολυτεχνείο και κυνήγησαν τους φοιτητές, οι οποίοι πηδώντας από τα κάγκελα 
προσπάθησαν να διαφύγουν στους γύρω δρόμους. 

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Αστυνομίας, στις 17 Νοεμβρίου 
συνελήφθησαν 840 άτομα. Όμως, μετά τη Μεταπολίτευση, αξιωματικοί της 
Αστυνομίας, ανακρινόμενοι, ανέφεραν ότι οι συλληφθέντες ξεπέρασαν τα 2.400 
άτομα. Οι νεκροί επισήμως ανήλθαν σε 34 άτομα. 

 


