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Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση σας 
παρουσιάζουμε την ηλεκτρονική έκδοση της 
εφημερίδας μας. Τα Πειραματικά Νέα επιθυμούν 
τη συμμετοχή όλων των μαθητών του 
Π.Π.Σ.Π.Π. και σας καλούν να τα τιμήσετε με τα 
κείμενά σας και να τα θεωρήσετε σαν τη δική 
σας ηλεκτρονική εφημερίδα, προσδίδοντας της 

χρώμα με τη δική σας φωνή. Η συντακτική 
ομάδα καλεί όλους όσους επιθυμούν να 
συνεργαστούν να επικοινωνήσουν μαζί μας 
στέλνοντας μήνυμα στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: pspp@mail.com. 

Η συντακτική ομάδα 

 

  

Αφιέρωμα στην επέτειο του Πολυτεχνείου 

mailto:pspp@mail.com
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Τα γεγονότα του Πολυτεχνείου 

Του ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΦΟΥΣΚΑ Δ΄ τάξη 

14 Νοεμβρίου 1973  

Εκατοντάδες φοιτητές είχαν συγκεντρωθεί 
από το πρωί στο κτήριο της Νομικής 
Σχολής και ετοιμάζονταν να κάνουν 
συνέλευση. Στο τέλος της συνέλευσης 
πραγματοποίησαν πορεία στην οδό 

Σόλωνος και Πατησίων. Το απόγευμα και 
ενώ οι φοιτητές είχαν παραμείνει στο 
Πολυτεχνείο, ο αστυνομικός διευθυντής 
Δασκαλόπουλος και ο εισαγγελέας 
Σαμήτας διέταξαν τους φοιτητές να 
διαλυθούν. Οι φοιτητές βρέθηκαν σε 
δίλημμα. Δημιουργήθηκε συντονιστική 
επιτροπή η οποία και αποφάσισε, στις 
8:30 μ.μ., την κατάληψη του 
Πολυτεχνείου. 

15 Νοεμβρίου 1973  

Από τις πρώτες πρωινές ώρες φάνηκε η 
στήριξη των πολιτών προς τους φοιτητές, 
με τρόφιμα, γραφική ύλη και φάρμακα.. 
Το βράδυ μπήκε σε λειτουργία για πρώτη 
φορά ο σταθμός των "Ελεύθερων 
Πολιορκημένων". 

16 Νοεμβρίου 1973  

Ο κόσμος παρέμεινε στο πλευρό των 
φοιτητών ενώ οδοφράγματα άρχισαν να 
στήνονται στους δρόμους. Οι αστυνομικοί 
και τα τανκ (τεθωρακισμένα) άρχισαν να 
κάνουν την εμφάνισή τους. Οι πρώτες 
συγκρούσεις με την αστυνομία δεν 
άργησαν να γίνουν ενώ στις 7 μ.μ. 

ανακοινώθηκε και ο πρώτος νεκρός των 
συγκρούσεων. 

17 Νοεμβρίου 1973  

Τα μεσάνυχτα και ενώ οι φοιτητές 
επέμεναν στην κατάληψη του 
Πολυτεχνείου, έκαναν την εμφάνιση τους 
τα πρώτα τανκ. Ο κόσμος είχε διαλυθεί 
βίαια ενώ ο καπνός από τα δακρυγόνα 
έκανε την ατμόσφαιρα αποπνικτική. Στη 
1:30 μ.μ. ο επικεφαλής του τάγματος του 
στρατού έδωσε διορία να εγκαταλείψουν 
το κτήριο. Οι φοιτητές αρνήθηκαν και 
παρέμειναν φωνάζοντας συνθήματα όπως 
"Κάτω η Χούντα και οι Αμερικάνοι". Στις 
2:50 π.μ. ο επικεφαλής διέταξε το τανκ να 

γκρεμίσει την πύλη του Πολυτεχνείου. 
Ταυτόχρονα εισέβαλλαν άντρες των ΛΟΚ 
στο χώρο του Πολυτεχνείου χτυπώντας 
όποιον έβρισκαν. Ο στρατός υποσχέθηκε 
ελεύθερη δίοδο και άφησε πραγματικά 
τον κόσμο να φύγει τουλάχιστον από την 
πύλη της Στουρνάρη με κατεύθυνση 
πλατεία Εξαρχείων, αν και η αστυνομία 
περίμενε πιο πάνω στα στενά για να δείρει 
ή/και να συλλάβει όσους μπορούσε Μέσα 
σε λίγη ώρα το κτήριο είχε αδειάσει. 
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17η Νοέμβρη 1973: Πολυτεχνείο 

Του ΗΛΙΑ ΓΑΛΑΝΗ Δ΄ τάξη 

Η εξέγερση του Πολυτεχνείου το 
1973 ήταν μια μαζική 
διαδήλωση λαϊκής αντίθεσης 
στο καθεστώς της Χούντας των 
Συνταγματαρχών. Η εξέγερση 
ξεκίνησε στις 14 Νοεμβρίου 
1973, κλιμακώθηκε σχεδόν σε 
αντιχουντική επανάσταση και 
έληξε με αιματοχυσία το πρωί 
της 17ης Νοεμβρίου, μετά από 
μια σειρά γεγονότων που 
ξεκίνησαν με την είσοδο 

αρμάτων μάχης στον χώρο του Πολυτεχνείου. 

Η Ελλάδα βρισκόταν από τις 21 Απριλίου 1967 υπό τη δικτατορική διακυβέρνηση του 
στρατού, ενός καθεστώτος που είχε καταργήσει τις ατομικές ελευθερίες, είχε διαλύσει τα 
πολιτικά κόμματα και είχε εξορίσει, φυλακίσει και βασανίσει πολιτικούς και πολίτες με 
κριτήριο τις πολιτικές τους πεποιθήσεις. 

Το 1973 βρίσκει τον ηγέτη της δικτατορίας, Γεώργιο Παπαδόπουλο να έχει ξεκινήσει μια 
διαδικασία φιλελευθεροποίησης του καθεστώτος, η οποία συμπεριλάμβανε την 
αποφυλάκιση των πολιτικών κρατουμένων και την μερική άρση της λογοκρισίας, καθώς και 
υποσχέσεις για νέο σύνταγμα και εκλογές στις 10 Φεβρουαρίου 1974 για επιστροφή σε 
πολιτική διακυβέρνηση. Στελέχη της αντιπολίτευσης, μπόρεσαν έτσι να ξεκινήσουν πολιτική 
δράση ενάντια της χούντας. 

Η χούντα, στην προσπάθειά της να ελέγξει κάθε πλευρά της πολιτικής, είχε αναμιχθεί στον 
φοιτητικό συνδικαλισμό από το 1967, απαγορεύοντας τις φοιτητικές εκλογές στα 
πανεπιστήμια, στρατολογώντας υποχρεωτικά τους φοιτητές και επιβάλλοντας μη 
εκλεγμένους ηγέτες των φοιτητικών συλλόγων στην Εθνική Φοιτητική Ένωση Eλλάδας 
(ΕΦΕΕ). Αυτές οι ενέργειες όπως είναι φυσικό δημιούργησαν έντονα αντιδικτατορικά 
αισθήματα στους φοιτητές, όπως τον φοιτητή Γεωλογίας Κώστα Γεωργάκη, ο οποίος 
αυτοπυρπολήθηκε δημόσια το 1970 στην Γένοβα της Ιταλίας σε ένδειξη διαμαρτυρίας 
ενάντια στη χούντα. Με αυτή την εξαίρεση, η πρώτη μαζική δημόσια εκδήλωση 
διαμαρτυρίας ενάντια στη χούντα ήρθε από τους φοιτητές στις 21 Φεβρουαρίου 1973. 

Οι αναταραχές ξεκίνησαν λίγο νωρίτερα, στις 5 Φεβρουαρίου, όταν οι φοιτητές του 
Πολυτεχνείου αποφάσισαν αποχή από τα μαθήματά τους. Στις 13 Φεβρουαρίου γίνεται 
διαδήλωση μέσα στο Πολυτεχνείο και η χούντα παραβιάζει το πανεπιστημιακό άσυλο, 
δίνοντας εντολή στην αστυνομία να επέμβει. 11 φοιτητές συλλαμβάνονται και 
παραπέμπονται σε δίκη. Με αφορμή αυτά τα γεγονότα, στις 21 Φεβρουαρίου, περίπου 
τρεις με τέσσερις χιλιάδες φοιτητές της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών 
κατέλαβαν το κτίριο της σχολής στο κέντρο της Αθήνας επί της οδού Σόλωνος, ζητώντας 
ανάκληση του νόμου 1347 που επέβαλε την στράτευση «αντιδραστικών νέων», καθώς 88 
συμφοιτητές τους είχαν ήδη στρατολογηθεί με τη βία. Από την ταράτσα του κτιρίου 
απαγγέλλουν τον ακόλουθο όρκο: «Εμείς οι φοιτηταί των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών 
Ιδρυμάτων ορκιζόμαστε στo όνομα της ελευθερίας να αγωνισθούμε μέχρι τέλους για την 
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κατοχύρωση: α) των ακαδημαϊκών ελευθεριών, β)του πανεπιστημιακού ασύλου, γ) της 
ανακλήσεως όλων των καταπιεστικών νόμων και διαταγμάτων.» Η αστυνομία έλαβε εντολή 
να επέμβει και πολλοί φοιτητές σε γύρω δρόμους υπέστησαν αστυνομική βία, χωρίς όμως 
τελικά να παραβιαστεί το πανεπιστημιακό άσυλο. Τα γεγονότα στη Νομική αναφέρονται 
συχνά ως προάγγελος της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. 

Η εξέγερση των φοιτητών επηρεάστηκε επίσης σημαντικά και από τα νεανικά κινήματα της 
δεκαετίας του '60. 

Στις 14 Νοεμβρίου 1973 φοιτητές του 
Πολυτεχνείου αποφάσισαν αποχή από 
τα μαθήματα και άρχισαν διαδηλώσεις 
εναντίον του στρατιωτικού 
καθεστώτος. Καθώς οι αρχές 
παρακολουθούσαν αμέτοχες, οι 
φοιτητές που αυτοαποκαλούνταν 
«Ελεύθεροι Πολιορκημένοι», 
οχυρώθηκαν μέσα στο κτίριο της 
σχολής επί της οδού Πατησίων και 
ξεκίνησαν τη λειτουργία του 
ανεξάρτητου ραδιοφωνικού σταθμού 
του Πολυτεχνείου. Ο πομπός 

κατασκευάστηκε μέσα σε λίγες ώρες στα εργαστήρια της σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
από τον Γιώργο Κυρλάκη. Το, πλέον ιστορικό, μήνυμά τους ήταν: «Εδώ Πολυτεχνείο! Λαέ 
της Ελλάδας το Πολυτεχνείο είναι σημαιοφόρος του αγώνα μας, του αγώνα σας, του κοινού 
αγώνα μας ενάντια στη δικτατορία και για την Δημοκρατία». Εκφωνητές του σταθμού ήταν 
η Μαρία Δαμανάκη, ο Δημήτρης Παπαχρήστος και ο Μίλτος Χαραλαμπίδης. 

Στις 3 π.μ. της 17ης Νοεμβρίου αποφασίζεται από την μεταβατική κυβέρνηση η επέμβαση 
του στρατού και ένα από τα τρία άρματα μάχης που είχαν παραταχθεί έξω από τη σχολή, 
γκρεμίζει την κεντρική πύλη. Όπως φαίνεται και στο ιστορικό φιλμ που τράβηξε παράνομα 
Ολλανδός δημοσιογράφος, το άρμα μάχης AMX 30 έριξε την σιδερένια πύλη τη στιγμή που 
επάνω βρίσκονταν ακόμα φοιτητές. Ο σταθμός του Πολυτεχνείου έκανε εκκλήσεις στους 
στρατιώτες να αψηφήσουν τις εντολές των ανωτέρων τους και στη συνέχεια ο εκφωνητής 
απήγγειλε τον Ελληνικό Εθνικό Ύμνο. Η μετάδοση συνεχίστηκε ακόμα και μετά την είσοδο 
του άρματος στον χώρο της σχολής. Οι φοιτητές που είχαν παραμείνει στο Πολυτεχνείο, 
μαζεύτηκαν στο κεντρικό προαύλιο, ψάλλοντας τον εθνικό ύμνο. Η πτώση της πύλης 
ακολουθήθηκε από την είσοδο μιας μονάδας ενόπλων στρατιωτών των ΛΟΚ που οδήγησαν 
τους φοιτητές, χωρίς βια, έξω από το Πολυτεχνείο, μέσω της πύλης της οδού Στουρνάρα. Οι 
αστυνομικές δυνάμεις που περιμένουν στα δυο πεζοδρόμια της Στουρνάρα επιτίθενται 
στους φοιτητές, την έξοδο των οποίων αποφασίζουν (σύμφωνα και με το πόρισμα του 
εισαγγελέα Τσεβά) να περιφρουρήσουν κάποιοι από τους στρατιώτες, οι οποίοι σε 
ορισμένες περιπτώσεις επενέβησαν και εναντίον των αστυνομικών που βιαιοπραγούσαν 
στους φοιτητές. Πολλοί φοιτητές βρίσκουν καταφύγιο σε γειτονικές πολυκατοικίες. 
Ελεύθεροι σκοπευτές της αστυνομίας ανοίγουν πυρ από γειτονικές ταράτσες, ενώ άνδρες 
της ΚΥΠ καταδιώκουν τους εξεγερθέντες. Οι εκφωνητές του σταθμου του Πολυτεχνείου 
παρέμειναν στο πόστο τους και συνέχισαν να εκπέμπουν το ιστορικό μήνυμα για 40 λεπτά 
μετά την έξοδο, οπότε συνελήφθησαν. 
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Στρατιώτες και αστυνομικοί έβαλαν με πραγματικά πυρά κατά πολιτών μέχρι και την 
επόμενη μέρα, με συνέπεια αρκετούς θανάτους στον χώρο γύρω από το Πολυτεχνείο, αλλά 

και στην υπόλοιπη Αθήνα. Η πρώτη 
επίσημη καταγραφή τον Οκτώβριο του 
1974, από τον εισαγγελέα Δημήτρη 
Τσεβά, εντόπισε 18 επίσημους ή πλήρως 
βεβαιωθέντες νεκρούς και 16 άγνωστους 
"βασίμως προκύπτοντες". Ένα χρόνο 
αργότερα ο αντιεισαγγελέας εφετών 
Ιωάννης Ζαγκίνης έκανε λόγο για 23 
νεκρούς, ενώ κατά τη διάρκεια της δίκης 
που ακολούθησε προστέθηκε ακόμη 
ένας. Οι πρώτες (δημοσιογραφικές) 
προσπάθειες για την καταγραφή των 
γεγονότων μιλούσαν για 59 νεκρούς ή και 
79 θύματα, με βάση τον κατάλογο 
Γεωργούλα. Σύμφωνα με έρευνα του 

διευθυντή του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Λεωνίδα Καλλιβρετάκη το 2003, ο αριθμός των 
επωνύμων νεκρών ανέρχεται σε 23, ενώ αυτός των νεκρών αγνώστων στοιχείων σε 16. 

Ο Χρήστος Λάζος υποστηρίζει ότι οι νεκροί είναι 83 και ίσως περισσότεροι. Ανάμεσά τους ο 
19χρονος Μιχάλης Μυρογιάννης, ο μαθητής λυκείου Διομήδης Κομνηνός και ένα 
πεντάχρονο αγόρι που εγκλωβίστηκε σε ανταλλαγή πυρών στου Ζωγράφου. Κατά τη δίκη 
των υπευθύνων της χούντας υπήρξαν μαρτυρίες για τον θάνατο πολλών πολιτών κατά τη 
διάρκεια της εξέγερσης. Τέλος χιλιάδες σύμφωνα με εκτιμήσεις ήταν οι τραυματίες πολίτες. 

Στις 30 Δεκεμβρίου του 1975 και μετά από 
ακροαματική διαδικασία διόμισυ μηνών και 
διάσκεψη 6 ημερών ενώπιον του πενταμελούς 
εφετείου Αθηνών, εκδόθηκε η απόφαση του 
δικαστηρίου το οποίο κήρυξε ένοχους τους 20 από 
τους 32 κατηγορούμενους, ενώ αθώωσε άλλους 12. 
Οι κύριες ποινές που επιβλήθησαν: 

 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. 

 Σταύρος Βαρνάβας (αντιστράτηγος Ε.Α.): 3 φορές ισόβια για ηθική αυτουργία σε 3 
ανθρωποκτονίες από πρόθεση και 25 χρόνια κάθειρξη κατά συγχώνευση για ηθική 
αυτουργία σε 17 απόπειρες ανθρωποκτονιών και πρόκληση διάπραξης 
κακουργημάτων, καθώς και διαρκής στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων. 

 Νικόλαος Ντερτιλής (ταξίαρχος Ε.Α.): Ισόβια κάθειρξη και διαρκής στέρηση των 
πολιτικών του δικαιωμάτων για ανθρωποκτονία από πρόθεση του φοιτητή 
Μυρογιάννη. 
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 Άλλοι τέσσερις ανώτατοι αξιωματικοί σε 25 χρόνια κάθειρξη κατά συγχώνευση για 
ηθική αυτουργία σε συνολικά 12 ανθρωποκτονίες και 56 απόπειρες ανθρωποκτονιών, 
καθώς και δεκαετής στέρηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων. 

 Άλλοι 12 κατηγορούμενοι σε μικρότερες ποινές, από 5 μήνες έως 10 χρόνια κάθειρξη 
για διάφορες κατηγορίες, κυρίως για ηθική αυτουργία σε επικίνδυνες σωματικές 
βλάβες. Οι ποινές κάτω του ενός έτους, ήταν εξαγοράσιμες. 

Έναρξη της δίκης για τα γεγονότα του Πολυτεχνείου. 

Οπτικοακουστικό υλικό 

http://mam.avarchive.gr/portal/digitalview.jsp?get_ac_id=1232&thid=2998 

Πηγές: 

Βικιπαίδεια, την ελεύθερη εγκυκλοπαίδεια 
 

Γιάννης Ρίτσος 

Επίγραμμα για το Πολυτεχνείο 

Όσοι έπεσαν στο χώρο ετούτο εγείρονται 

και προχωρούν στην ιστορία κι ο λαός μαζί τους 

εκεί που σμίγουν φως και χώμα κι όνειρο, 

εκεί που λευτεριά κι Ελλάδα είναι ένα. 

 

Στρατιώτης (Εμβατήριο) 

Ποίηση:  Κωστούλα Μητροπούλου 
Μουσική:  Μάνος Λοΐζος 
Τραγούδι: Βασίλης Παπακωνσταντίνου 
 
Του ‘παν θα βάλεις το χακί, 
θα μπεις στην πρώτη τη γραμμή (2) 
και ήρωας θα γίνεις. 
Εκείνος δε μιλάει πολύ, 
του ‘ναι μεγάλη η στολή (2) 
και βάσανο οι αρβύλες. 
 
Το εμβατήριο που του ‘μαθαν να λέει 

Δεν του ‘γραφε ποτέ κανείς, 
τις νύχτες ξύπναγε νωρίς (2) 
και μίλαγε για λάθος. 
Μια μέρα έγινε στουπί, 
πέταξε πέρα τη στολή (2) 
και έκλαψε μονάχος. 
 
 

είναι μονότονο και ντρέπεται να κλαίει, 
είναι μονότονο και ντρέπεται να κλαίει 
το εμβατήριο που του  ‘μαθαν να λέει. 

Ακούστε το τραγούδι στο youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=6gOd94MmPc4 

              

http://mam.avarchive.gr/portal/digitalview.jsp?get_ac_id=1232&thid=2998
https://www.youtube.com/watch?v=6gOd94MmPc4
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Τα τραγούδια του Πολυτεχνείου 

Της ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΣΠΑΝΟΥ Δ΄ τάξη 

Ένα το χελιδόνι 

Στίχοι: Οδυσσέας Ελύτης 

Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης 

Εκτέλεση: Γρήγορης Μπιθικώτσης 

Ένα το χελιδόνι κι η άνοιξη ακριβή 

Για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολλή 

Θέλει νεκροί χιλιάδες να΄ναι στους τροχούς 

Θέλει και οι ζωντανοί να δίνουν το αίμα τους 

 

Θεέ μου πρωτομάστορα 

Μ’ έκλεισες μέσα στα βουνά 

Θεέ μου πρωτομάστορα 

Μ’ έκλεισες μέσ’ τη θάλασσα 

 

Πάρθηκεν από μάγους το σώμα του μαγιού 

Του’ χουνε θάψει σ’ ένα μνήμα του πέλαγου 

Σ’ ένα βαθύ πηγάδι το’ χουνε κλειστό 

Μύρισε το σκοτάδι κι όλη  η άβυσσο 

 

Θεέ μου πρωτομάστορα 

Μέσα στις πασχαλιές κι εσύ 

Θεέ μου πρωτομάστορα 

Μύρισες την ανάσταση 

 

Ακούστε το τραγούδι στο youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=_QVbC0ZeKu4 

      

https://www.youtube.com/watch?v=_QVbC0ZeKu4
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Ο Δρόμος 

Στίχοι: Κωστούλα Μητροπούλου 

Μουσική: Μάνος Λοϊζος 

Εκτέλεση: Μάνος Λοϊζος 

Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία 

Κάποιος την έγραψε στον τοίχο με μπογιά 

Ήταν μια λέξη μοναχά ελευθερία 

Κι έπειτα είπαν πως την έγραψαν παιδιά 

 

΄Υστερα κύλησε ο καιρός κι η ιστορία 

Πέρασε εύκολα απ’ τη μνήμη στην καρδιά 

Ο τοίχος έγραφε «μοναδική ευκαιρία 

Εντός πωλούνται πάσης φύσεως υλικά» 

 

Τις Κυριακές από νωρίς στα καφενεία 

Κι έπειτα γήπεδο, στοιχήματα, καυγά 

Ο δρόμος είχε την δική του ιστορία 

Κι είπανε όμως πως την έγραψαν παιδιά 

Της Δικαιοσύνης Ήλιε Νοητέ 

Στίχοι: Οδυσσέας Ελύτης 

Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης 

Εκτέλεση: Γρηγόρης Μπιθικώτσης 

Της δικαιοσύνης ήλιε νοητέ 

Και μυρσίνη εσύ δοξαστική 

Μη, παρακαλώ σας, μη (τρις) 

Λησμονάτε τη χώρα μου 

 

Αετόμορφα τα έχει τα ψηλά βουνά 

Στα ηφαίστεια κλήματα σειρά 

Και τα σπίτια πιο λευκά (τρις) 

Στου γλαυκού το γειτόνεμα! 

 

Τα πικρά μου χέρια με τον κεραυνό 

Τα γυρίζω πίσω από τον καιρό 

Τους παλιούς μου φίλους καλώ (τρις) 

Με φοβέρες και μ’ αίματα 

 

Ακούστε το τραγούδι στο youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=_xnFzF4ntfI 

Ακούστε το τραγούδι στο youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=TorYVReym-8 

https://www.youtube.com/watch?v=_xnFzF4ntfI
https://www.youtube.com/watch?v=TorYVReym-8
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Πάλης Ξεκίνημα 

Στίχοι: Αλέκος Παναγούλης 

Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης 

Εκτέλεση: Μαρία Φαραντούρη 

 

Πάλης ξεκίνημα νέοι αγώνες 

Οδηγοί της ελπίδας οι πρώτοι νεκροί (2) 

Όχι άλλα δάκρυα, κλείσαν οι τάφοι 

Λευτεριάς λίπασμα οι πρώτοι νεκροί (2) 

Λουλούδι φωτιάς που βγαίνει στους τάφους 

Μήνυμα στέλνουν οι πρώτοι νεκροί (2) 

Απάντηση θα πάρουν μ’ ενότητα κι αγώνα 

Για να βρουν ανάπαυση οι πρώτοι νεκροί (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ακούστε το τραγούδι στο youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=Q8lo9oxpiJ0 

              

https://www.youtube.com/watch?v=Q8lo9oxpiJ0
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Η εξέγερση του Πολυτεχνείου 

Του ΑΝΔΡΕΑ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ Δ΄ τάξη 

 

 Η εξέγερση του Πολυτεχνείου το 1973, ήταν μια μαζική διαδήλωση λαϊκής αντίθεσης 

στο καθεστώς της Χούντας των Συνταγματαρχών. Στις 14 Νοεμβρίου 1973, φοιτητές του 

Πολυτεχνείου αποφάσισαν αποχή από τα μαθήματα και άρχισαν διαδηλώσεις εναντίον του 

στρατιωτικού καθεστώτος. Καθώς οι αρχές παρακολουθούσαν αμέτοχες, οι φοιτητές που 

αυτοαποκαλούνταν «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι», οχυρωθήκαν μέσα στο κτίριο της σχολής 

επί της οδού Πατησίων και ξεκίνησαν τη λειτουργία του ανεξάρτητου ραδιοφωνικού 

σταθμού του Πολυτεχνείου. Στις 3 π.μ. της 17ης Νοεμβρίου αποφασίζεται από την 

μεταβατική κυβέρνηση η επέμβαση του στρατού και ένα από τα τρία άρματα μάχης που 

είχαν παραταχθεί έξω από τη σχολή, γκρεμίζει την κεντρική πύλη. Όπως φαίνεται στο 

ιστορικό film που τράβηξε παράνομα Ολλανδός δημοσιογράφος, το άρμα μάχης AMX 30 

έριξε τη σιδερένια πύλη τη στιγμή που επάνω βρίσκονταν ακόμα φοιτητές. Στρατιώτες και 

αστυνομικοί έβαλαν με πραγματικά πυρά κατά πολιτών μέχρι και την επόμενη μέρα, με 

συνέπεια αρκετούς θανάτους στον χώρο γύρω από το Πολυτεχνείο, αλλά και στην 

υπόλοιπη Αθήνα.  
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Ζωγραφίζοντας το Πολυτεχνείο 

Του ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ Δ΄ τάξη 

 

Της ΠΟΛΥΤΙΜΗΣ ΜΑΝΤΑ Δ΄ τάξη 
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Γρίφος 

Της ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑ Δ΄ τάξη  

Τέσσερις φίλοι, η Νίκη, ο Στέφανος, ο 

Γιάννης και η Γεωργία πηγαίνουν στο ωδείο. 

Κάθε παιδί μαθαίνει ένα διαφορετικό 

μουσικό όργανο. Τα όργανα αυτά είναι: 

πιάνο, τύμπανα, φλάουτο και κλαρινέτο. Η 

δασκάλα τούς ζήτησε να εξασκούνται για 

τουλάχιστον τριάντα λεπτά την ημέρα. 

Αξιοποιώντας τα παρακάτω στοιχεία, 

προσπάθησε να βρεις τι όργανο παίζει το 

κάθε παιδί και πόση ώρα εξασεκείται. 

α) Η Νίκη εξασκείται περισσότερη ώρα 

από τον Στέφανο αλλά λιγότερη από τη 

Γεωργία. 

β) Η Γεωργία δεν παίζει τύμπανα ούτε 

φλάουτο. 

γ) Ο Στέφανος παίζει τύμπανα ή πιάνο. 

δ) Οι χρόνοι που αφιερώνουν τα παιδιά 

στην εξάσκησή τους είναι 30, 35, 40 και 

45 λεπτά την ημέρα. 

ε) Το παιδί που παίζει πιάνο εξασκείται 45 

λεπτά την ημέρα. 

στ)Το παιδί που παίζει κλαρινέτο εξασκείται 

λιγότερο από αυτό που παίζει φλάουτο. 

ζ) Ο Γιάννης εξασκείται 35 λεπτά την 

ημέρα και παίζει κλαρινέτο.  

 

Πηγή: Νίκος Δραμουντάνης, Γρίφοι και 

Σπαζοκεφαλιές, Εκδόσεις Σαββάλας 

 

          

 

 

 

Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ 

Της ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΔΑΡΑ Δ΄ τάξη  

Ο Βόλφγκανγκ  Αμαντέους Μότσαρτ 

γεννήθηκε το 1756 στο Σάλτσμπουργκ της 

Αυστρίας και πέθανε το 1791 στη Βιέννη. 

Γιός διευθυντή ορχήστρας στην αυλή του 

Αρχιεπισκόπου του Σάλτσμπουργκ, από 

μικρή ηλικία άρχισε να γράφει συνθέσεις 

και να παίζει πιάνο. Στα έξι του χρόνια 

παρουσιαζόταν σε συναυλίες στην αυλή του 

αυτοκράτορα, σαν ένα «παιδί θαύμα». 

Αφού ταξίδεψε στο Μόναχο και στην Ιταλία 

δίνοντας συναυλίες, επέστρεψε στο 

Σάλτσμπουργκ και τελικά κατέληξε στη 

Βιέννη. 

Σύντομα παρουσιάστηκε σαν διοργανωτής 

συναυλιών, εξαιρετικός πιανίστας, 

μαέστρος και σημαντικός συνθέτης. 

Το 1782 παντρεύτηκε την Κονστάντσε 

Βέμπερ. Η επιτυχία του με την όπερα «Η 

απαγωγή από το σεράι», ήταν ένα 

σημαντικό βήμα στην αποδοχή του από την 

αυτοκρατορική αυλή. 

Σημαντικά έργα του είναι: Οι γάμοι του 

Φύγκαρο, Ντον Τζιοβάνι, ο Μαγικός Αυλός 

και το Ρέκβιεμ, που δε πρόλαβε να 

ολοκληρώσει. 

Ο Μότσαρτ πέθανε φτωχός και κηδεύτηκε 

με έξοδα του Δήμου. 

Θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους 

μουσικούς της εποχής του. 
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Ανεκδοτάκια 

Της ΦΑΙΔΡΑΣ ΒΑΝΤΑΡΑΚΗ Δ΄ τάξη 

Ο δάσκαλος:  

- Εγώ βγαίνω, εσύ βγαίνεις, αυτός βγαίνει... 

Τι χρόνος είναι αυτός; 

Ο Μπόμπος:  

- Χαμένος, κύριε!! 

 

 

Ρωτάει ο δάσκαλος τον Τοτό; 

- Αν είχες 18 μήλα, 21 πορτοκάλια και 25 

αχλάδια, τί θα είχες; 

- Μανάβικο, κύριε! 

 

 

              

Λευκή τίγρης 

Της ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ Δ΄ τάξη 

 
Η λευκή τίγρης είναι ένα πανέμορφο, εντυπωσιακό άγριο ζώο. Εκπληκτική ομορφιά και 
εντυπωσιακή δύναμη συνδυάζονται σ' αυτό το θαυμάσιο ζώο.  

Έχει προκύψει από γονιδιακή μετάλλαξη και συγκεκριμένα από το υπολειπόμενο 
μεταλλαγμένο γονίδιο της τίγρης της Βεγγάλης. 

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι σε μία από 10.000 γεννήσεις από τίγρεις της Βεγγάλης θα 
προκύψει λευκή τίγρης. 

Τα ενδιαιτήματα των λευκών τίγρεων βρίσκονται στην ηπειρωτική χώρα της 
νοτιοανατολικής Ασίας και στην κεντρική και νότια Ινδία. Ζουν σε χλοώδεις περιοχές και σε 
δάση, τα οποία τους προσφέρουν καταφύγιο. 

Έχουν μπλε μάτια, ροζ μύτη και λευκή γούνα με καφέ ρίγες. 

Είναι πολύ καλοί κολυμβητές, αλλά δεν τα καταφέρνουν καθόλου καλά στο σκαρφάλωμα. 
Είναι μοναχικά ζώα και ως επί το πλείστον κυνηγούν τη νύχτα. 

Οι λευκές τίγρεις είναι πολύ σπάνια ζώα. 

Σήμερα αρκετές εκατοντάδες από τα πανέμορφα αυτά ζώα βρίσκονται σε ζωολογικούς 
κήπους, στους οποίους, λόγω του ασυνήθιστου χρώματός τους, είναι πολύ δημοφιλή. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4b/White_tiger_bangalore.jpg/800px-White_tiger_bangalore.jpg
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Συγκριτικά με τις κανονικές τίγρεις, που δεν έχουν το άσπρο γονίδιο, οι λευκές τίγρεις είναι 
μεγαλύτερες, τόσο όταν γεννιούνται όσο και σαν ενήλικα ζώα. Το αρσενικό έχει μήκος 
περίπου 3 μέτρα και βάρος 180-285 κιλά, ενώ το θηλυκό είναι μικρότερο. Στην άγρια φύση 
ζουν 10-15 χρόνια, ενώ σε συνθήκες αιχμαλωσίας φτάνουν σε ηλικία τα 20 χρόνια. 

 

 

              

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d0/White_tigers_drinking.jpg/616px-White_tigers_drinking.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/24/White_tiger.JPG/800px-White_tiger.JPG
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Οι συνταγές μας 

Της ΙΟΚΑΣΤΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ Δ΄ τάξη  

Μους σοκολάτα 

Υλικά 
6 αυγά φρέσκα κατά το δυνατόν και 

χωρισμένα 

1 φακελάκι βανίλια 

2 κουτ. σούπας κονιάκ 

1 φλιτζ. τσαγιού ζάχαρη (εγώ βάζω λιγότερο 

από 3/4) 

2 σοκολάτες κουβερτούρα ΠΑΥΛΙΔΗ 

Ξύσμα 1 πορτοκαλιού (εγώ βάζω 

περισσότερο) 

200 γρ. κρέμα γάλακτος 

 

 

 

Εκτέλεση 

Χτυπάμε τους κρόκους με τη μισή ποσότητα ζάχαρης. Χωριστά, χτυπάμε τα ασπράδια με το 
1/4 της αρχικής ζάχαρης σε σφιχτή μαρέγκα. Λιώνουμε την κουβερτούρα σε μπεν μαρί ή σε 
φούρνο μικροκυμάτων. Χτυπάμε την κρέμα γάλακτος με το υπόλοιπο 1/4 ζάχαρης σε 
σαντιγί. Ανακατεύουμε τους κρόκους με την λιωμένη σοκολάτα, προσθέτουμε τη βανίλια, 
το κονιάκ και το ξύσμα. Προσθέτω σε αυτό το μείγμα τη σαντιγί χτυπώντας στο μίξερ για να 
αφομοιωθεί. Αν θέλετε κρατάτε λίγη σαντιγί για το γαρνίρισμα (εγώ πάλι τη βάζω όλη). 
Αφού αφομοιωθεί η σαντιγί, προσθέτω τη μαρέγκα (όχι μίξερ) ανακατεύοντας απαλά με 
μια ξύλινη κουτάλα από κάτω προς τα πάνω με προσοχή για να μην κόψει. Βάζουμε το 
μίγμα σε μπωλάκια για τη μους και τοποθετούμε στο ψυγείο.  

Καλή επιτυχία! 

              

Ώρα για ζωγραφική 

της ΔΑΝΑΗΣ ΔΡΙΖΗ Δ΄ τάξη  

 

http://greekcook.gr/term/koubertoura
http://greekcook.gr/term/maregka
http://greekcook.gr/term/koubertoura
http://greekcook.gr/term/mpen_mari
http://greekcook.gr/term/santigi
http://greekcook.gr/term/santigi
http://greekcook.gr/term/santigi
http://greekcook.gr/term/santigi
http://greekcook.gr/term/maregka
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της ΝΤΟΡΑΣ ΠΑΠΠΑ Δ΄ τάξη  

 

              

Η γωνιά της ορθογραφίας 

Λέξεις που γράφονται με αι 

αίθουσα 

αιτία, αιτιατική 

δίκαιο 

έπαινος 

κλαίω 

καίω 

καινούργιος 

κεφάλαιο 

λαιμός 

παίζω 

πετρέλαιο 

σπουδαίος 

χαίρε 

ωραίος 

Αιγαίας 

Λερναία

Όλα τα ρήματα σε -αινω εκτός πλένω, μένω, δένω 
Η εξαίρεση των ρημάτων σε -ερνω : παίρνω 
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Υδατοσφαίριση(polo) 

Του ΝΙΚΟΛΑ ΚΡΙΤΣΙΝΕΛΙΑ Δ΄ τάξη  

Η Υδατοσφαίριση είναι ομαδικό άθλημα, το οποίο διεξάγεται σε πισίνα, από δύο 
επταμελείς ομάδες - έξι 
παίκτες και έναν 
τερματοφύλακα .  

Ο σκοπός του παιχνιδιού είναι 
η επίτευξη τερμάτων με την 
ρίψη της μπάλας μέσα στο 
δίκτυ που φυλάσσεται από 
τον τερματο-φύλακα, και 
νικήτρια είναι η ομάδα με τα 
περισσότερα τέρματα.  

Το παιχνίδι έχει ομοιότητες με 
τη χειροσφαίριση και το χόκεϊ 
επί πάγου. 

 

 

 

Χόκεϊ επί πάγου 

Το χόκεϊ επί πάγου, γνωστό απλώς ως χόκεϊ στον Καναδά και τις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι 
ομαδικό άθλημα που παίζεται πάνω στον πάγο, ένα από τα πιο γρήγορα αθλήματα του 
κόσμου. Οι παίκτες κινούνται πάνω σε παγοπέδιλα στην επιφάνεια φυσικού ή τεχνητού 
πάγου. Χώρες με την μεγαλύτερη παράδοση στο χόκεϊ είναι ο Καναδάς, η Ρωσία, οι 
Ηνωμένες Πολιτείες, η Σουηδία, η Φινλανδία, η Τσεχία και η Σλοβακία.  
Το χόκεϊ παίζεται από 2 ομάδες των 5 παιχτών και 1 τερματοφύλακα. Οι παίχτες μπορούν 
να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε μέρος του σώματος για να ακουμπήσουν το πακ αλλά 

δεν μπορούν να βάλουν γκολ με 
τα χέρια ή τα πόδια, να δώσουν 
πάσα με τα χέρια και να 
κρατήσουν το πακ στο χέρι πολλή 
ώρα. Οι θέσεις των παιχτών είναι 
2 Wingers (φτερά) 1 Center 
(κεντρικός) και 2 Defenseman 
(αμυντικοί).Tο παιχνίδι χωρίζεται 
σε 3 εικοσάλεπτες περιόδους. 

 

 

 

              

 

http://www.easypedia.gr/el/articles/%CF%80/%CE%AC/%CE%B3/%CE%A0%CE%AC%CE%B3%CE%BF%CF%82.html
http://www.easypedia.gr/el/articles/%CE%BA/%CE%B1/%CE%BD/%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%AC%CF%82.html
http://www.easypedia.gr/el/articles/%CE%B7/%CE%BD/%CF%89/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82_9363.html
http://www.easypedia.gr/el/articles/%CF%87/%CF%8E/%CF%81/%CE%A7%CF%8E%CF%81%CE%B1.html
http://www.easypedia.gr/el/articles/%CE%BA/%CE%B1/%CE%BD/%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%AC%CF%82.html
http://www.easypedia.gr/el/articles/%CF%81/%CF%89/%CF%83/%CE%A1%CF%89%CF%83%CE%AF%CE%B1.html
http://www.easypedia.gr/el/articles/%CE%B7/%CE%BD/%CF%89/%CE%97%CE%BD%CF%89%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CF%82_%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B5%CF%82_9363.html
http://www.easypedia.gr/el/articles/%CF%83/%CE%BF/%CF%85/%CE%A3%CE%BF%CF%85%CE%B7%CE%B4%CE%AF%CE%B1.html
http://www.easypedia.gr/el/articles/%CF%86/%CE%B9/%CE%BD/%CE%A6%CE%B9%CE%BD%CE%BB%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CE%AF%CE%B1.html
http://www.easypedia.gr/el/articles/%CF%84/%CF%83/%CE%B5/%CE%A4%CF%83%CE%B5%CF%87%CE%AF%CE%B1.html
http://www.easypedia.gr/el/articles/%CF%83/%CE%BB/%CE%BF/%CE%A3%CE%BB%CE%BF%CE%B2%CE%B1%CE%BA%CE%AF%CE%B1.html
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Σπαζοκεφαλιές 

του ΓΙΩΡΓΟΥ ΤΖΑΒΕΛΛΑ Δ΄ τάξη  

1. Στρογγυλό μηδενικό,  
καθαρά ελληνικό, 
θεραπεύει φίνα, 
τη μικρή μας πείνα. 
Τι είναι; 

 
2. Μέσα σ’ ένα βαρελάκι, 

έχω δυο λογιών κρασάκι. 
Τι είναι; 

 
3. Πράσινος πύργος , κόκκινα σπιτάκια, 

μέσα κατοικούνε μαύρα παιδάκια, 
Τι είναι; 

 
4. Σαρανταδυό πουκάμισα, 

Απ’ έξω το παλιό μου. 
Τι είναι; 

 
 

 

              

 

Πειρα(μα)τικά Νέα 

 

Η Δ΄ τάξη του Πρότυπου Πειραματικού 
Σχολείου του Πανεπιστημίου Πατρών σας 
ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας με 

τους μαθητές του Ε2 τμήματος του 
σχολείου μας. Από το επόμενο τεύχος θα 
παρουσιάζονται οι εργασίες και τα κείμενα 

των συμμαθητών μας. Θα θέλαμε να 
εκφράσουμε τη χαρά μας γι’ αυτή τη 
συνεργασία και να καλωσορίσουμε τα παιδιά 
της Ε τάξης στα Πειραματικά Νέα.  

Η συντακτική ομάδα 

 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ: 1 (Το κουλούρι), 2 (Το αυγό), 3 (Το καρπούζι), 4 (Το κρεμμύδι) 


