
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ



Τα ξημερώματα της 21ης Απριλίου 1967, Έλληνες συνωμότες με την απειλή
των όπλων ανέλαβαν να κυβερνήσουν την πατρίδα μας.

Ο μέρμηγκας

https://www.youtube.com/watch?v=bSXbQkGGsvU&list=PLJfBJMZ6FGJMwFzpgsQyY6FTm0BbYbCuR&index=11


Έβαλαν τους νόμους σε ένα συρτάρι και

συμπεριφέρονταν στους πολίτες με σκληρό

και άδικο τρόπο:

✓ Τους απαγόρευαν να λένε τη γνώμη τους

και τους ανάγκαζαν να κάνουν πράγματα

που άρεσαν μόνο σ’ αυτούς.

✓ Όσοι δε συμμορφώνονταν υπέφεραν με

πολλούς τρόπους: συλλήψεις, εξορίες,

βασανιστήρια, δίκες.

Τα παπαγαλάκια

https://www.youtube.com/watch?v=DO59rJw17vY&list=PLJfBJMZ6FGJMwFzpgsQyY6FTm0BbYbCuR&index=16


Με άλλα λόγια κατάργησαν τη δημοκρατία και την 
αντικατέστησαν με τη δικτατορία ή αλλιώς χούντα 
και φασισμό.



Μετά από επτά χρόνια, τον Νοέμβρη του
1973, οι φοιτητές μαζεύονται στο
Πολυτεχνείο.

Σκοπός τους είναι να διώξουν τους
συνωμότες και να λάμψει στη χώρα ο ήλιος
της δικαιοσύνης.

Κάτω στης Μαργαρίτας τ’ αλωνάκι

https://www.youtube.com/watch?v=rm-gFF0jdvQ&list=PLJfBJMZ6FGJMwFzpgsQyY6FTm0BbYbCuR&index=25


Βγαίνουν στους δρόμους.

Ρίχνουν τα πρώτα συνθήματα: 

Ψωμί - Παιδεία - Ελευθερία, 

Κάτω η Χούντα, 

Δημοκρατία κ.ά.





Κάνουν σχέδια, γράφουν ποιήματα, σκίτσα και κείμενα για τη δημοκρατία. Τα σκορπάνε παντού. 







Φτιάχνουν και ραδιοσταθμό για να μεταδοθεί το  μήνυμά τους: 

Ελληνικέ λαέ, έχουμε την ανάγκη σου.

Όλοι ενωμένοι!

Κάτω η Χούντα



Ο κόσμος συγκινείται, κατεβαίνει στους δρόμους και φωνάζει: 

«Θάρρος λεβέντες, είμαστε όλοι μαζί σας.»



Οι δικτάτορες στέλνουν τανκς, θωρακισμένα αυτοκίνητα, στρατό και
αστυνομικούς. Ρίχνουν δακρυγόνα, πυροβολούν, καλούν τους φοιτητές να
παραδοθούν, απειλούν πως θα τους σκοτώσουν.



Στο προαύλιο του Πολυτεχνείου οι φοιτητές δείχνουν τα γυμνά τους στήθη
και τα άοπλα χέρια τους. Ψάλλουν τον Εθνικό μας Ύμνο και φωνάζουν
στους στρατιώτες: «Είμαστε αδέλφια, δε θα μας χτυπήσετε, να μη χυθεί
αίμα αδελφικό!»

Ηχητικό ντοκουμέντο

https://www.youtube.com/watch?v=MlFnpxn9oTk&feature=emb_logo


Κι όμως… Ξημερώματα του Σαββάτου, στις 17 Νοέμβρη
του 1973, ένα τανκ ορμά με λύσσα κι ανοίγει τον δρόμο για
να περάσουν οι πολιορκητές.

Ηχητικό ντοκουμέντο

https://www.youtube.com/watch?v=EhRw1ZA5oYY




Μετά από αυτό η Δημοκρατία
ξαναγύρισε στον τόπο που
γεννήθηκε και οι εχθροί της
τιμωρήθηκαν όπως τους
άξιζε.

Το θαύμα του Πολυτεχνείου
πέρασε στην ιστορία. Εκεί τα
ονόματα των ηρώων
γράφτηκαν με χρυσά
γράμματα.

Ο παλιάτσος

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

https://www.youtube.com/watch?v=KxmV7Lk9mxY&list=PLJfBJMZ6FGJMwFzpgsQyY6FTm0BbYbCuR&index=18

