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ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 
   

Στις 17 Νοεμβρίου γιορτάζουμε την επέτειο της εξέγερσης του 

Πολυτεχνείου που αποτελεί κορυφαία στιγμή αντίστασης του ελληνικού λαού 

εναντίον της ντόπιας δικτατορίας  

Τον Απρίλιο του 1967 μια μικρή ομάδα αξιωματικών του ελληνικού στρατού 

πήρε με τα όπλα την εξουσία. Κατάργησε ελευθερίες του λαού μας όπως τη Βουλή 

και το Σύνταγμα. Επιδόθηκε σε λογοκρισία, φυλακίσεις, εξορίες, βασανιστήρια, 

δίκες ομάδων ή ατόμων, προκαλώντας έτσι τη διεθνή κατακραυγή και το διασυρμό 

της χώρας μας. 

Οι φοιτητές σ’ όλη τη διάρκεια της εφτάχρονης δικτατορίας αποτέλεσαν την 

ψυχή του αγώνα για την κατάλυσή της. Τον Νοέμβριο του 1973 κλείστηκαν στο 

χώρο του Πολυτεχνείου και μετατρέπουν τα συνθήματα τους σε πανελλήνια 

αιτήματα εναντίον της δικτατορίας: ΝΑ ΦΥΓΕΙ Η ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ, ΨΩΜΙ 

ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ... Αμέσως άρχισε να εκπέμπει ραδιοφωνικός σταθμός 

μέσα στο Πολυτεχνείο, που καλούσε τον κόσμο της Αθήνας να του 

συμπαρασταθεί.  

Την επόμενη μέρα έξω από το Πολυτεχνείο γέμισε από σπουδαστές, μαθητές, 

οικοδόμους, εργαζόμενους . Έτσι η φοιτητική  αυτή  εξέγερση  γίνεται γενική, 

λαϊκή και  επικίνδυνη για τους δικτάτορες που στέλνουν τα τανκς για να επέμβουν. 

Οι φοιτητές περικυκλώνονται και απομονώνονται. Τα τανκς ρίχνουν την πόρτα του 

Πολυτεχνείου και μπαίνουν μέσα σ’ αυτό. Η αντίσταση συνεχίστηκε στους 

δρόμους από χιλιάδες λαού.  

Η εξέγερση του Πολυτεχνείου δεν έδιωξε αμέσως τη δικτατορία συντέλεσε 

όμως πολύ στην πτώση της. Είχε γίνει η αρχή του τέλους της εφτάχρονης 

τυραννίας. 
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Βάλε √ στην πρόταση που ταιριάζει με την ερμηνεία της λέξης: 
 

λογοκρισία : ο έλεγχος λόγου αλλά και εντύπων με δικαίωμα επέμβασης στο 

περιεχόμενό τους. 

 Ήθελε να γνωρίζει τα πάντα πριν τυπωθεί το περιοδικό.  

 Ήθελε να ξέρει καλά το περιεχόμενο του βιβλίου.  

 
 
 

δικτατορία : πολίτευμα το οποίο παίρνει αποφάσεις χωρίς τον πολίτη και τις 

επιβάλει με τη βία. 

 Λέει ελεύθερα την άποψή του. 

 Προσέχει ό,τι λέει και ό,τι γράφει. 

 

 
 

εξορία : η απομάκρυνση από τον τόπο σου χωρίς τη θέλησή σου. 

 Πήγε στο Λονδίνο να σπουδάσει.   

 Έφυγε από την πατρίδα του γιατί είχε πόλεμο. 

 
 

 

κατάλυση : η κατάργηση ενός θεσμού. 

 Έζησαν μαζί αγαπημένα. 

 Πήραν διαζύγιο, γιατί διαφωνούσαν. 

 

 
 

συντέλεσε : κάτι που έχει ολοκληρωθεί, συμπληρωθεί. 

 Ο μάρτυρας βοήθησε να βρεθεί ο δολοφόνος. 

 Αρχίζει η δίκη του κατηγορούμενου. 
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Αντιστοίχισε τις συνώνυμες και γράψε τις αντίθετες λέξεις 

 

Σ 

Υ 

Ν 

Ω 

Ν 

Υ 

Μ 

Α 

τυραννία    απέλαση 
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ελευθερία .................... 

εξορία    δικτατορία 
 

κατάργηση .................... 

αντίσταση    αποδοκιμασία 
 

αντίσταση .................... 

κατακραυγή    αντίδραση 
 

πτώση .................... 

εξέγερση    κατάργηση 
 

δικτατορία .................... 

κατάλυση    ξεσηκωμός  επικίνδυνη .................... 
 
 

Αφού διαβάσεις το χρονικό να συμπληρώσεις τις παρακάτω προτάσεις. 
 

Στις ……………………………. γιορτάζουμε την ………………………………των 

φοιτητών  στο………………………………… 

Τον Απρίλιο του ………… μια ...……………. αξιωματικών  κατάργησε τη 

Β........... και το Σ…………………… . Επέβαλε λογοκρισία στις ………………….και  τα 

……………………. ,επιδόθηκε σε β....................., φυλακίσεις και ε…………………. . 

 Τον Νοέμβριο του …………………. κλείστηκαν στο χώρο του Πολυτεχνείου και 

με συνθήματα  ΚΑΤΩ Η ..........………………….....,  ΨΩΜΙ, ΠΑΙΔΕΙΑ, 

………………………………… καλούσαν τον κόσμο της ....…………………… για 

συμπαράσταση.  

Την επόμενη μέρα έξω από το Πολυτεχνείο γέμισε από σπουδαστές, 

…………………………., οικοδόμους, …………………………. . 

 Έτσι η ……………………  εξέγερση  γίνεται ……..………και  πολύ επικίνδυνη για 

τους …………………... . Τα ……………… κάνουν την εμφάνισή τους στους δρόμους 

της Αθήνας. …………………..  την πόρτα του Πολυτεχνείου και ………………….. μέσα. 

Η εξέγερση του Πολυτεχνείου …………………….. στην πτώση της δικτατορίας. Είχε 

γίνει η αρχή του τέλους της εφτάχρονης ………………………….. 

 


