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ΓΙΟΡΤΗ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ηχητικό

: Μικρό κοµµάτι από το «ηχητικό ντοκουµέντο του Πολυτεχνείου»

Αφηγήτρια Α΄

: Γιορτάζουµε σήµερα τη γιορτή του Πολυτεχνείου. Τη γιορτή της
∆ηµοκρατίας.
Νοέµβρης του 1973. Από τον Απρίλη του 1967 η Χούντα – µια
οµάδα επίορκων αξιωµατικών µε τη βία και τα όπλα κατάργησε
το δηµοκρατικό πολίτευµα και τις ελευθερίες του λαού µας.
Πολλοί έλληνες συνελήφθησαν, φυλακίστηκαν, βασανίστηκαν,
εξορίστηκαν και µερικοί δολοφονήθηκαν, γιατί ήταν ενάντια της
κατάστασης.

Ποίηµα

: «17 Νοέµβρη» - Σκαλίµης Νικόλαος

Τραγούδι

: «Πάλης Ξεκίνηµα»

Αφηγήτρια Β΄

: Ο Νοέµβρης του 1973 ήταν ένας µήνα ζεστός, γεµάτος γεγονότα.
Οι φοιτητές ξεσηκώνονται. Η δικτατορία σκληραίνει συνεχώς τη
στάση της. Οι φοιτητές καταλαµβάνουν το Πολυτεχνείο και το
µετατρέπουν σε ορµητήριο του µεγάλου αγώνα κατά της δικτατορίας.
Κάτω η Χούντα!
Ψωµί, παιδεία, ελευθερία!

Ποίηµα

: «Φωνές» - Καραµολέγκου Μαριάνθη

Αφηγήτρια Α΄

: Κατά τη διάρκεια της δικτατορίας δηµιουργήθηκαν οργανώσεις
αντιστασιακές µέσα στη χώρα, αλλά και στο εξωτερικό. Εξεγέρσεις αρχίζουν σε διάφορα µέρη. Η πρώτη µεγάλη εξέγερση γίνεται στη νοµική σχολή Αθηνών και ακολουθεί η µεγάλη εξέγερση
από τους φοιτητές του Πολυτεχνείου, στην οποία συµµετέχουν
και απλοί πολίτες.

Ποίηµα

: «Θούριος» - Βλαχογιάννη Αντωνία

Τραγούδι

: «Υποµονή»
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: Εδώ Πολυτεχνείο!
Και ο λαός άκουσε. Και ο λαός ενθουσιάστηκε και ο λαός κατέβηκε στους δρόµους να συµπαρασταθεί µε κάθε τρόπο στους νέους και στις νέες που όρθωσαν το ανάστηµά τους στους δικτάτορες. Και η εξέγερση έγινε διπλή: Η φοιτητική και η λαϊκή. Και η
εξέγερση έγινε µία: κοινή και καθολική.
-

Λαός ενωµένος ποτέ νικηµένος!

Ποίηµα

: «1050 Χιλιόκυκλοι» - Παπατρέχας Θωµάς

Αφηγητής Α΄

: Εδώ Πολυτεχνείο!
Απόγευµα Παρασκευής 16 Νοεµβρίου 1973 – της Μεγάλης Παρασκευής του νεότερου Ελληνισµού – αρχίζουν τα δραµατικά,
αιµατηρά γεγονότα της εξέγερσης. Συγκρούσεις του λαού στις
πλατείες και στους δρόµους της Αθήνας µε την αστυνοµία και το
στρατό, οδοφράγµατα των διαδηλωτών, δακρυγόνα και καπνογόνα, τραυµατισµοί, κακοποιήσεις, πυροβολισµοί. Οι φοιτητές µέσα στο Πολυτεχνείο άοπλοι µε µόνο εφόδιο την καρδιά τους και
το τραγούδι τους!

Ποίηµα

: «Ελευθερία» - Σφακιανάκης Ελευθέριος

Τραγούδι

: «Πότε θα κάµει ξαστεριά»

Αφηγητής Β΄

: Οι δικτάτορες για να καταστείλουν την εξέγερση βάζουν τανκς
στο Πολυτεχνείο, όπου υπήρξαν πολλοί νεκροί και τραυµατίες.
Το πρώτο τανκ, που φαίνεται παράλογα πιο µεγάλο, ρίχνει την
πόρτα µε τα κάγκελα. Και το κορίτσι µε τα µακριά µαύρα µαλλιά
έπεσε µε τη σηµαία του. Η Ελλάδα κάτω από τις ερπύστριες των
τανκ. Το Πολυτεχνείο έπεσε… έπεσε το αγόρι, έπεσε το κορίτσι,
έπεσαν πολλοί.
Τα τανκς συνθλίβουν όσους διαδηλωτές δεν πρόλαβαν να αποµακρυνθούν και οι αστυνοµικοί χτυπούν αλύπητα και συλλαµβάνουν όποιον βρίσκεται µπροστά τους,

Ποίηµα

: «Κοιµηθείτε Αδέλφια» – Βολικάκη Ρενάτα

Τραγούδι

: «Το γελαστό παιδί»
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: Το πολυτεχνείο συµβολίζει, όχι µόνο τον ηρωικό αγώνα, αλλά
και την ενότητα όλων των δηµοκρατών. Τα ιδανικά της ελευθερίας, της ανεξαρτησίας, της ειρήνης, της αγάπης για τη ζωή και
τον άνθρωπο παραµένουν ζωντανά και θα παραµένουν πάντα επίκαιρα και αναλλοίωτα.
Το Πολυτεχνείο ήταν και θα είναι πάντα ένα ζωντανό κάλεσµα
για τη δηµοκρατία, την ανθρωπιά και την ελευθερία. Το Πολυτεχνείο ζει.

Ποίηµα

: «Μικρός τύµβος» - Ξαγοράρη Ευαγγελία

Τραγούδι

: «Τα παιδιά ζωγραφίζουν στον τοίχο»

Αφηγήτρια Β΄

: Εδώ Πολυτεχνείο! Εδώ Πολυτεχνείο!
Ευλογηµένη η ώρα των ελεύθερων πολιορκηµένων.
Ευλογηµένη η ώρα των νέων µε τ’ ανοιχτά πουκάµισα που τους
έλεγαν αλήτες.
Ευλογηµένος ο λαός µας που ξέρει να ζει και να πεθαίνει πάντα
λεύτερος.
∆όξα και τιµή στους νεκρούς του Πολυτεχνείου
∆όξα και τιµή στους αγωνιστές της ∆ηµοκρατίας.
∆όξα και τιµή στα νιάτα της πατρίδας µας.

Όλοι όρθιοι.
Ανάγνωση Λίστας Νεκρών
Εθνικός Ύµνος

(Σε όλη τη διάρκεια της γιορτής ακούγεται µουσική υπόκρουση η ένταση της
οποίας αυξοµειώνεται ανάλογα).

Αφηγήτρια Α΄: Βλαχογιάννη Αντωνία
Αφηγήτρια Β΄: Βολικάκη Ρενάτα
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