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Παττακός, 
Παπαδόπουλος, 

Μακαρέζος. 

Η λέξη χούντα είναι ισπανική και σημαίνει «σύνδεσμος». 
Χρησιμοποιείται για ομάδες αξιωματικών που καταλαμβάνουν 

την εξουσία με πραξικόπημα.



Ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος, 
πρωθυπουργός όταν έγινε το 

πράξικόπημα…

…και πολιτικοί που 
συνελήφθησαν όπως ο 
Χαρίλαος Φλωράκης και 
ο Ανδρέας Παπανδρέου



Συλλήψεις πολιτών τις 
πρώτες ημέρες μετά το 

πραξικόπημα

► Συλλήψεις





Τίτλοι 
εφημερίδων 

μετά το 
πραξικόπημα



Αφίσα και νόμισμα με το φοίνικα, 
σύμβολο της δικτατορίας



Η εφημερίδα «Δημοκράτης», 
πριν τη χούντα δημοκρατική εφημερίδα…..  



….υποστηρίζει πως δεν υπάρχει δικτατορία στην Ελλάδα.



Διάλυση εργατικών συλλόγων και σωματείων.



Η εφημερίδα «Δημοκράτης» υπέρ της δικτατορίας.



Η εφημερίδα «Δημοκράτης» 
με συνθήματα κατά του κομμουνισμού.



Ο Παναγιώτης Καλδής, 
δημοκρατικός καθηγητής που απολύθηκε για δύο 

χρόνια επειδή δεν υποστήριζε τη δικτατορία.

Ο Νότης Παναγιώτου, εκπαιδευτικός που 
απολύθηκε ως επικίνδυνος για το κράτος.



Ο κομμουνιστής δήμαρχος Απόστολος Αποστόλου, 
εξορίστηκε για δυο χρόνια μόλις κηρύχτηκε η 

δικτατορία.







Μετά την πτώση της δικτατορίας 
η εφημερίδα ξαναγίνεται δημοκρατική.



Συνθήματα 
στους δρόμους 
για αντίσταση



Η εφημερίδα «Δημοκράτης» γράφει 
για την ενθουσιώδη υποδοχή που επεφύλαξαν 

στον Στυλιανό Παττακό…



…χωρίς πουθενά να αναφέρεται 
το περιστατικό της Πέτρας.



Ο παρακάτω διάλογος προέρχεται από 
συνεντεύξεις των κατοίκων της 
περιοχής μας, που πήραν η μαθήτρια 
Ροδάνθη Παντελίδη και οι μαθητές 
Νίκος Κυριάκου και Παντελής Φίλιος.









► Τραγούδι «Το σφαγείο».
Μουσική και στίχοι:Μίκης Θεοδωράκης.
Τραγουδάει ο Αντώνης Καλογιάννης.

Τακ τακ: συνθηματικά χτυπήματα των φυλακισμένων.



Ανδρέας Λεντάκης

«είμαι θρεφτάρι μ’ έχουν κλείσει στο σφαγείο,
σήμερα εσύ αύριο εγώ».



Πίσω απ’ τον τοίχο πάλι θα ‘μαστε παρέα, 
τακ τακ εσύ, τακ τακ εγώ,

που πάει να πει σ’ αυτή τη γλώσσα τη βουβή,
βαστάω γερά, κρατάω καλά.



Έργο αφιερωμένο στον αγωνιστή του αντιδικτατορικού 
αγώνα Ανδρέα Λεντάκη.

Αναφέρεται στα βασανιστήρια που υποβάλλονταν ο 
μουσικοσυνθέτης  Μίκης Θεοδωράκης, 

που τον είχαν τοποθετήσει σε κελί κοντά σε χώρους 
βασανισμού, 

και τα βασανιστήρια που είχε υποστεί ο ίδιος 
ο Ανδρέας Λεντάκης.



« H Δημοκρατία, που είναι το καλύτερο 
πολίτευμα που επινόησε η ανθρωπότητα, 
σήμερα αντιμετωπίζει νέα προβλήματα και η 
λειτουργία της απαιτεί νέες προδιαγραφές και 
νέους κανόνες».

Ανδρέας Λεντάκης (1994)



Ρήγας Φεραίος, 
Αντιδικτατορική Οργάνωση Σπουδαστών



Ο Αγωνιστής Αλέκος Παναγούλης, 
προσπάθησε να δολοφονήσει τον 
δικτάτορα Γεώργιο Παπαδόπουλο.



Από τη δίκη του 
Αλέκου Παναγούλη



Από την διαδήλωση στην κηδεία
του ποιητή Γιώργου Σεφέρη.

► «Αυτή η ανωμαλία πρέπει να σταματήσει, είναι 
εθνική επιταγή». Από τη δήλωσή του κατά της 

Δικτατορίας, όπου προέβλεψε τη συμφορά που 
θα ακολουθούσε.



► Κατάληψη της Νομικής Σχολής



Ο φοιτητής Κώστας Γεωργάκης, που το 1970 
αυτοπυρπολήθηκε στην Ιταλία, ως 

διαμαρτυρία για τη Χούντα.



► «Εμείς οι φοιτηταί των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων 
ορκιζόμαστε στ' όνομα της ελευθερίας να αγωνισθούμε μέχρι τέλους 

για την κατοχύρωση: α) των ακαδημαϊκών ελευθεριών, β) του 
πανεπιστημιακού ασύλου, γ) της ανακλήσεως όλων των 

καταπιεστικών νόμων και διαταγμάτων».



ΠΟΜΠΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Ο ραδιοφωνικός σταθμός της νομικής, ο οποίος αποτελούσε την 

μοναδική ελευθερη φωνή μέσα στο χάος της λογοκρισίας



ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ



Η εισβολή του τανκ στο Πολυτεχνείο.



Η ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ



ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ



ΝΕΚΡΟΙ – ΤΡΑΥΜΑΤΙΕΣ ΚΑΤΑ 
ΤΗΝ ΕΞΕΓΕΡΣΗ



ΟΙ  ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΡΑ…



ΟΙ ΝΕΚΡΟΙ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ16 Νοεμβρίου 1973...

1. Σπυρίδων Κοντομάρης (ετών 57, 20.30)
2. Διομίδης Κομνηνός (ετών 17, 21.30)
3. Σωκράτης Μιχαήλ (ετών 57, μεταξύ 22.30 & 23.00)
4. Βασίλειος Φάμελλος (ετών 26, 23.30)
5. Torill Engeland Magrette (ετών 22, 23.30)
6. Γεώργιος Σαμούρης (ετών 22, 24.00)
7. Δημήτριος Κυριακόπουλος (βραδυνή ώρα - κατέληξε 19/11/73)
8. Σπύρος Μαρίνος (Γεωργαράς) (ετών 35, βραδυνή ώρα)

17 Νοεμβρίου 1973...

9. Νικόλαος Μαρκούλης (ετών 24 , πρωινή ώρα, κατέληξε 19/11/73)
10. Αικατερίνη Αργυροπούλου (ετών 76, 10.00, κατέληξε Μάϊο '74)
11. Στυλιανός Καραγεωργής (ετών 19, 10.15)
12. Μάρκος Καραμανής (ετών 23, 10.30)
13. Αλέξανδρος Σπαρτίδης (ετών 16, 10.30-11.00)
14. Δημήτριος Παπαϊωάννου (ετών 60, 11.30)
15. Γεώργιος Γερτζίδης (ετών 48, 11.30)
16. Βασιλική Μπεκιάρη (ετών 17, 12.00)
17. Δημήτρης Θεοδωράς (ετών 5 1/2, 13.00)
18. Αλέξανδρος Βασίλειος (Μπασρί) Καράκας (ετών 43, 13.00)

18 Νοεμβρίου 1973...

19. Αλέξανδρος Παπαθανασίου (ετών 59, 10.00)
20. Ανδρέας Κούμπος (ετών 63, 11.00, κατέληξε στις 30/1/1974)

21. Μιχαήλ Μυρογιάννης (ετών 20, 12.00)
22. Κυριάκος Παντελεάκης (ετών 43, 12.00-12.30)
23. Ευστάθιος Κολινιάτης (κατέληξε στις 21/11/73)

ΠΗΓΗ:
Ταχυδρόμος 15/11/2003, τεύχος 194
Έρευνα: Πάνος Μπαΐλης



Η προτομή 
του Μιχάλη Μυρογιάννη στη Μυτιλήνη



Η ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΤΟ 1974



Η ΚΥΠΡΟΣ ΔΙΧΟΤΟΜΗΜΕΝΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΚΗ ΕΙΣΒΟΛΗ, 
ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ.



► Καταδίκες των Δικτατόρων
► Δημήτριος Ιωαννίδης (αρχηγός της ΕΣΑ την 

περίοδο της εξέγερσης): 7 φορές ισόβια για 
ηθική αυτουργία σε 7 ανθρωποκτονίες από 
πρόθεση και 25 χρόνια κάθειρξη κατά 
συγχώνευση για ηθική αυτουργία σε 38 
απόπειρες ανθρωποκτονιών και πρόκληση 
διάπραξης κακουργημάτων, καθώς και διαρκής 
στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων. 

► Γεώργιος Παπαδόπουλος (εν ενεργεία 
δικτάτορας την περίοδο της εξέγερσης): 25 
χρόνια κάθειρξη για απλή συνέργεια σε 
ανθρωποκτονίες από πρόθεση και απόπειρες 
ανθρωποκτονιών, καθώς και δεκαετής στέρηση 
των πολιτικών του δικαιωμάτων.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%99%CF%89%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%AF%CE%B4%CE%B7%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%91%CE%A4-%CE%95%CE%A3%CE%91
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%93%CE%B5%CF%8E%CF%81%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A0%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%B4%CF%8C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%BF%CF%82
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%81%CE%B1%CF%82


Ο πατέρας εξορία και το σπίτι ορφανό 
ζούμε μες στην τυραννία, 
στο σκοτάδι το πηχτό

«Μην ξεχνάς τον Ωρωπό».
Στίχοι-Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης.



Στον Ωρωπό υπήρχαν φυλακές, όπου 
έστελναν τους αριστερούς και τους 
αντιφρονούντες.



Η πύλη του Πολυτεχνείου,
πάνω από την οποία πέρασε το άρμα.
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