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Απρίλιος 1967 - Ιούλιος 1974

7 χρόνια δικτατορία στην Ελλάδα

Στις 21 Απριλίου του 1967, η 

ξενοκίνητη χούντα των 

συνταγματαρχών 

Παπαδόπουλου, Ιωαννίδη και 

Παττακού ύστερα από 

στρατιωτικό πραξικόπημα που 

έκαναν, κατάλυσαν το 

δημοκρατικό πολίτευμα, 

ανέστειλαν το Σύνταγμα, 

διέλυσαν τα κόμματα και τη 

Βουλή και εγκαθίδρυσαν ένα 

στυγνό φασιστικό καθεστώς.

Χρονικό από τη μαθήτρια του Α’3 Τερζοπούλου Αριάδνη 



Γεώργιος

Παπαδόπουλος

Δημήτριος 

Ιωαννίδης

Στυλιανός 

Παττακός



Η Δημοκρατία καταλύεται 

Φυλακίζεται η ελεύθερη 

σκέψη

Διώκεται ο ελεύθερος 

άνθρωπος

ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ
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ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΧΟΥΝΤΑΣ
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Τα λόγια και τα χρόνια τα χαμένα

VIDEO_ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ/ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΑ ΧΑΜΕΝΑ ΞΥΛΟΥΡΗΣ.wmv
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Την χρονική περίοδο 1967-1972 η Χούντα με 

συντονισμένα χτυπήματα είχε καταφέρει να καταστήσει 

ανίκανους τους φοιτητές να αντιδράσουν μπροστά στις 

αυθαιρεσίες του κράτους. 

Στις αρχές όμως του 1973 το χάσμα μεταξύ κράτους και 

φοιτητών μεγαλώνει, ενώ η κόντρα μεταξύ τους 

εντείνεται. 



Η Χούντα των Συνταγματαρχών στην προσπάθεια της 

να περιορίσει τους φοιτητές βάζει σε εφαρμογή το 

διάταγμα 1347 για τις επιστρατεύσεις. 

Η φοιτητική ανησυχία αρχίζει να μεγαλώνει με 

αποτέλεσμα το Φεβρουάριο του 1973 να γίνει η πρώτη 

κατάληψη της Νομικής, ενώ στις 14 Μαρτίου ακολουθεί 

και δεύτερη. 



Σημαντικό ρόλο στην κλιμάκωση της κατάστασης είχε και το 

μνημόσυνο του "Γέρου της Δημοκρατίας", Γεωργίου 

Παπανδρέου. Όλα έδειχναν ότι κάτι θα συνέβαινε και τελικά 

αποδείχτηκε αληθές.
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VIDEO_ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ/ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΑΣ ΤΣΙΡΚΟ ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΚΑΡΕΖΗ.wmv
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14 ΝΟΕΜΒΡΗ 1973

Εξέγερση Φοιτητών στο Πολυτεχνείο

Χιλιάδες φοιτητές έχουν συγκεντρωθεί από το πρωί στο κτήριο 

της Νομικής Σχολής και ετοιμάζονται να κάνουν συνέλευση. 

VIDEO_ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ/ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ.WMV
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Στο τέλος της συνέλευσης πραγματοποιούν πορεία στην οδό 

Σόλωνος και Πατησίων. Το απόγευμα και ενώ οι φοιτητές 

παραμένουν στο Πολυτεχνείο, ο αστυνομικός διευθυντής 

Δασκαλόπουλος και ο εισαγγελέας Σαμήτας διατάζουν τους 

φοιτητές να διαλυθούν. Δημιουργείται συντονιστική επιτροπή η 

οποία και αποφασίζει στις 08:30 μ.μ. την κατάληψη του 

Πολυτεχνείου. Σύνθημά τους: ΨΩΜΙ- ΠΑΙΔΕΙΑ- ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-

ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ. 

VIDEO_ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ/ΨΩΜΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.WMV
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15 ΝΟΕΜΒΡΗ 1973
Μπαίνει σε λειτουργία για πρώτη φορά ο σταθμός των 

"Ελεύθερων Πολιορκημένων". Υπερηφάνεια και συγκίνηση 

κατέχει όλους τους Έλληνες που τον ακούνε.

VIDEO_ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ/video 4.avi




 Γέμισαν τα κτίρια του Πολυτεχνείου και το προαύλιο από 

φοιτητές και απ’ έξω δεκάδες χιλιάδες λαού και μαθητών, που 

έρχονται κατευθείαν από τα σχολεία τους, φέρνοντας στους 

ελεύθερους και μαχητικούς φοιτητές όλο και περισσότερα 

τρόφιμα, φάρμακα και γραφική ύλη.

 Στη Θεσσαλονίκη και Πάτρα οι φοιτητές καταλαμβάνουν τα 

Πανεπιστημιακά κτίρια. Όλη η Ελλάδα συμπαρίσταται στους 

ελεύθερους αγωνιζόμενους φοιτητές.

VIDEO_ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ/ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ.WMV
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17 του Νοέμβρη 1973 (Κύπρος Χρυσάνθης)
από τη μαθήτρια του Α’3 Τσάλα Βάλια

καθώς στους τοίχους πληθαίνουν οι σκιές 

κι απλώνονται τα γράμματα,

αιμάτινα, θαμπωτικά:

«για τον αγώνα και τη λευτεριά»

«για την πολύπαθη πατρίδα»!

Πίσω απ’ τις μανταλωμένες πόρτες,

βαριανασαίνουν οι καρδιές

π’ ανασηκώσαν τη μεγάλη μέρα!

Ω, Θε μου, κάμε πριν χαράξει

ν’ αστράψουν οι ουρανοί,

χρυσό φως ολούθε ν’ απλωθεί

κάμε, Μεγαλοδύναμε, να ξεχυθεί

ποτάμι ξέφρενο η πνοή,

να λυτρωθεί, η τυραγνοπατημένη  πόλη!

Πέρα στην πλατιά λεωφόρο

με τα γυμνά δέντρα,

τα φυλλώματα,

προβάλλουν τώρα οι χώροι 
αδειανοί.

Λιγοστά είναι τα βήματα,

ξέπνοοι οι λογής ήχοι,

αραιοί.

Στάζει τ’ αγιάζι μέσα μας.

Συχάζει η τυραγνοπατημένη πόλη,

η βουερή.

Πέρα απ’την μακρινή λεωφόρο

με τα γυμνά δέντρα,

τα φυλλώματα,

πεθαίνει η νύχτα, η φονική. 
Αλυχτούνε οι θεριεμένοι σκύλοι

στα περάσματα, όξω απ’ τις 
κλειστές πόρτες, 



VIDEO_ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ/ΤΟ ΣΦΑΓΕΙΟ.wmv
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Τα κάγκελα (Κωστούλα Μητροπούλου)        
από τη μαθήτρια του Α’3 Τζήμα Δανάη

Πίσω απ' τα κάγκελα ελεύθεροι 
χιλιάδες

στο δρόμο περπατάει αργά η φοβέρα,
πίσω απ' τα σίδερα ονειρεύονται 
μανάδες
παιδιά που έχουνε αλλάξει σε μια 
μέρα.

Μπροστά απ' τα κάγκελα οι σκλάβοι 
που φοβούνται
όπλα κρατάνε και ο δρόμος τους 
ανήκει
πίσω απ' τα κάγκελα φωνές που δε 
φοβούνται 

και μοιάζουν θάλασσα που πλέει ένα 
καϊκι.

Πίσω απ' τα σίδερα τα μάτια της γενιάς 
τους 

χαμογελάνε σ' ένα φως που ξημερώνει 
έξω στο δρόμο η ντροπή κι η παγωνιά 
τους
βήμα με βήμα την ελπίδα τη σκοτώνει.



16 ΝΟΕΜΒΡΗ 1973
Πάνω από 150.000 άνθρωποι είναι γύρω από το Πολυτεχνείο 

και βροντοφωνάζουν με τους ελεύθερους φοιτητές «Κάτω η 

χούντα, η χούντα θα πέσει απ’ το λαό».

VIDEO_ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ/16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ.WMV
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16 ΝΟΕΜΒΡΗ 1973 Ώρα 19:30
Ολόκληρη η περιοχή μεταξύ των οδών Πειραιώς, 

Καποδιστρίου, Ηπείρου, Στουρνάρα, Χαλκοκονδύλη και 

Πατησίων μπροστά στο Πολυτεχνείο, είναι αποκλεισμένη με 

οδοφράγματα: αυτοκίνητα, λεωφορεία και οικοδομικά υλικά 

εμποδίζουν την πρόσβαση των χουντικών δυνάμεων 

καταστολής που αναγκάζονται να καλέσουν γερανοφόρα 

οχήματα για να μετακινήσουν τα εμπόδια.



Ο δικτάτορας δίνει διαταγή να χτυπηθεί πρώτα η λαοθάλασσα, 

που είναι γύρω στο Πολυτεχνείο. Δακρυγόνα πέφτουν συνεχώς 

και κάνουν αφόρητη την ατμόσφαιρα. Ο λαός ανάβει φωτιές και 

τα εξουδετερώνει. Τώρα σφυρίζουν σφαίρες και οι πρώτοι νεκροί 

πέφτουν μέσα και έξω από το Πολυτεχνείο.

VIDEO_ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ/ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ ΦΩΤΙΕΣ.WMV
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17 ΝΟΕΜΒΡΗ 1973
12:00 τη νύχτα μπαίνει στην 

Αθήνα στρατός και τανκ και 

καταλαμβάνουν επίκαιρες 

θέσεις.

01:30 πρωινή ο επικεφάλης

του Τάγματος Στρατού δίνει 

διορία να εγκαταλείψουν το 

κτίριο. Παρ' όλες τις απειλές 

οι φοιτητές παραμένουν 

φωνάζοντας συνθήματα: 

"Κάτω η Χούντα και οι 

Αμερικάνοι".



Ώρα 2.00 πρωινή

Τα τανκ πλησιάζουν το Πολυτεχνείο. «Φαντάροι, είμαστε 

άοπλοι, είμαστε αδέλφια, μη μας χτυπήσετε, ελάτε μαζί μας» 

φωνάζουν οι φοιτητές.



17 ΝΟΕΜΒΡΗ 1973 Ώρα 03:00

Ένα τανκ γκρεμίζει τη σιδερένια πόρτα του Πολυτεχνείου κι ας 

είναι στα κιγκλιδώματα φοιτητές. Ρίχνονται ριπές. Στρατός και 

αστυνομικοί μπαίνουν στο προαύλιο. Οι φοιτητές προσπαθούν 

να φύγουν, αλλά δέχονται άγριες επιθέσεις. Πολλοί φαντάροι 

προστατεύουν και βοηθούν τους φοιτητές να φύγουν.
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Όταν σφίγγουν το χέρι

VIDEO_ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ/ΟΤΑΝ ΣΦΙΓΓΟΥΝ ΤΟ ΧΕΡΙ ΜΠΙΘΙΚΩΤΣΗΣ.mpg.wmv
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Στους σκοτωμένους σπουδαστές του Νοεμβρίου
από την μαθήτρια του Α’3 Σκρίμπα Μαριλένα

Μάτια κλειδωμένα, χέρια παγωμένα 

κείτεται

-δεκοχτώ χρονώ ήτανε δεν ήτανε-

για να έχω εγώ πουλιά-φτερά στα χέρια μου, 

και συ στο σπιτάκι σου, 

μια γλάστρα με βασιλικό στο πεζουλάκι

και τα παιδιά μας ξένοιαστα να χτίζουνε το μέλλον.

Η μάνα του τον περιμένει και δεν έρχεται,

η άνοιξή του παίζει κα δεν τηνε ξέρει πια.

Στις φλέβες του αίμα σταματημένο και πικρό, 

γυαλί σπασμένο ο κόσμος, σωριασμένο πάνω του.

Για να έχω εγώ τον άσπρο μου ύπνο

Και συ γαρίφαλο χαμόγελο στο στόμα σου,

για να ’χουν τα παιδιά μας το δικό τους ήλιο…



Το τέλος της Χούντας

Το Πολυτεχνείο στάθηκε η αρχή για το τέλος τους. Η 

Χούντα τελικά κατέρρευσε στις 24 Ιουλίου του 1974 κάτω 

από το βάρος της τουρκικής εισβολής στην Κύπρο. 

Η εισβολή στη Κύπρο πραγματοποιήθηκε 4 ημέρες 

νωρίτερα (στις 20 Ιουλίου 1974) και η Χούντα, που είχε 

την ευθύνη για την προάσπιση του νησιού, δεν 

αντέδρασε όπως θα έπρεπε, παραπλανημένη από τις 

διαβεβαιώσεις των αμερικανών και έχασε τον πόλεμο, 

που οδήγησε στην διχοτόμηση του νησιού. 

Οι πραξικοπηματίες αργότερα συνελήφθησαν και 

παραπέμφθηκαν σε δίκη.



Η ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ

ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΟΥ 1975

VIDEO_ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ/Η ΔΙΚΗ ΤΗΣ ΧΟΥΝΤΑΣ.WMV
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ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

VIDEO_ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ/ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ.wmv
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Το μήνυμα του Πολυτεχνείου στη 

σύγχρονη εποχή 
από τη μαθήτρια του Α’3 Πάλλη Δήμητρα



VIDEO_ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ/ΤΑΣΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ Aν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος.mp4
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