
Ενδοτμηματικές εκδηλώσεις 

Μέσα στο πλαίσιο του 1ου υπό έμφαση στόχου «Βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων», 

οι εκδηλώσεις για την Επέτειο της Εξέγερσης του Πολυτεχνείου, τη μνήμη των Μαχητών της 

Αντίστασης στις 7 Δεκεμβρίου, τα Ονομαστήρια του Εθνάρχη Μακαρίου Γ’ στις 19 Ιανουαρίου, 

η Γιορτή των Γραμμάτων στις 30 Ιανουαρίου και η Μνήμη Γρηγόρη Αυξεντίου στις 3 Μαρτίου, 

έγιναν ενδοτμηματικά σε εμβόλιμες περιόδους. Στόχος μας ήταν και φέτος η μεγιστοποίηση 

του διδακτικού χρόνου και παράλληλα η μεγαλύτερη εμπλοκή των μαθητών στις εκδηλώσεις. 

Οι μαθητές κάθε τμήματος με την καθοδήγηση των Υπεύθυνων Καθηγητών τους και τη 

βοήθεια των Φιλολόγων τους, ετοίμασαν τις πιο πάνω εκδηλώσεις λαμβάνοντας μέρος 

ενεργά. Αφού μελέτησαν και συγκέντρωσαν σχετικό υλικό το οποίο ανάρτησαν στην πινακίδα 

της τάξης τους, διάβασαν και απάγγειλαν κείμενα σχετικά με τις επετείους.  

 

Επέτειος της Εξέγερσης του Πολυτεχνείου 

17 Νοεμβρίου 1973 

 

Ιδρύθη επί Όθωνος το 1836 

και ποιος το ΄λεγε 

πως τον Νοέμβρη του ΄73 

μες το σκοτάδι της τυραννίας 

θα γινόταν φλόγα 

θα γινόταν Μεσολόγγι  και Ζάλογγο 

θα γινόταν σύμβολο της Ελλάδας. 

                                                          Κώστας Κριτσίνης, Πολυτεχνείο 

 

Το λίκνισμα της φλόγας του κεριού μας οδηγεί σήμερα νοερά σε έναν χώρο που 

έμελλε να γίνει, ξημερώματα της 17ης Νοεμβρίου1973, ιερός  βωμός της Ελευθερίας. 

Οι νέοι του Πολυτεχνείου άλλαξαν τον ρυθμό της Ιστορίας. Αντιστάθηκαν με όλο τους 

το «είναι» στη βία και τον παραλογισμό που κυοφορούσαν τα όργανα της δικτατορίας. 

Λειτουργούσαν ως καταλύτες των πολιτικών εξελίξεων που οδήγησαν στην πτώση της 

δικτατορίας. 

 

 



 

Ημέρα Μνήμης και Τιμής των Μαχητών της Αντίστασης 

7 Δεκεμβρίου 

 
 

Δέκα χρόνια έστελλε τις μέλισσές του ο Ονήσιλος 

να μας κεντρίσουν 

να μας ξυπνήσουν 

να μας φέρουν ένα μήνυμα. 

Δέκα χιλιάδες μέλισσες έστειλε ο Ονήσιλος 

κι όλες ψοφήσανε απάνω στο παχύ μας δέρμα 

χωρίς τίποτα να νιώσουμε. 

Κι όταν το ποδοβολητό των βαρβάρων 

έφτασε στη Σαλαμίνα 

φρύαξε ο Ονήσιλος. 

Άλλο δεν άντεξε.                                                      

                                                                Παντελής Μηχανικός, Ονήσιλος (απόσπασμα) 

 

Η 7η Δεκεμβρίου είναι μέρα μνήμης και τιμής για όσους αντιστάθηκαν τον μαύρο 

Ιούλη του ΄74 στο δίδυμο έγκλημα του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής. 

Η θυσία των μαχητών της Αντίστασης μας διδάσκει την πίστη και τη σταθερή 

προσήλωση στις αξίες της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας. 

 

 

Μνήμη Εθνάρχη Μακαρίου 

19 Ιανουαρίου 

 

« Καπετάνιε, ω καπετάνιε μου!» 

Κάθε φορά που η μνήμη και η καρδιά μας 

γυρίζουν στον Εθνάρχη Μακάριο Γ ΄και 

τον υψώνουν μπροστά μας με το μεγαλείο 

της απλότητας και της πνευματικής 

αρχοντιάς του, εκείνο που κερδίζουμε και 

ως άτομα και ως λαός είναι να 

δυναμώσουμε την πίστη μας και την αγάπη 

μας στον άνθρωπο, την πίστη στον εαυτό 

μας, την πίστη στον αγώνα που διεξάγουμε 

για μια πατρίδα ελεύθερη και ακέραιη. 



 

Εορτή των Τριών Ιεραρχών και των Ελληνικών Γραμμάτων 

30 Ιανουαρίου  

 

Βασίλειος ο Μέγας 

Γρηγόριος ο Θεολόγος 

Ιωάννης ο Χρυσόστομος 

Οι τρεις μεγάλες μορφές της Χριστιανοσύνης, οι 

προστάτες των γραμμάτων και των τεχνών, οι τρεις 

Μέγιστοι Φωστήρες της Τρισηλίου Θεότητας, οι 

Διαπρύσιοι Κήρυκες του Ελληνικού Πνεύματος, οι 

Αιώνιοι Οδηγοί και Παιδαγωγοί της Ανθρωπότητας. 

Περήφανοι, για τον Ελληνοχριστιανικό μας πολιτισμό και με καύχημα την Παιδεία 

μας, τόσο την κλασσική όσο και την ορθόδοξη χριστιανική, στρέφουμε ευλαβικά την 

σκέψη μας στους τρεις Μεγάλους Φωστήρες. 

 

 

Μνήμη και τιμή στον Σταυραετό του Μαχαιρά, Γρηγόρη Αυξεντίου 

3 Μαρτίου 1957 

 

Να πάρουμε μια σταγόνα απ᾽ το αίμα σου 

να καθαρίσουμε το δικό μας,  

να πάρουμε μια σταγόνα απ᾽ το αίμα σου 

να μπολιάσουμε το δικό μας, 

να πάρουμε μια σταγόνα απ᾽ το αίμα σου 

να βάψουμε το δικό μας 

να μη μπορέσει πια ποτέ 

να το ξεθωριάσει ο φόβος. 

Να πάρουμε το τελευταίο σου βλέμμα 

να μας κοιτάζει να μην ξεστρατίσουμε, 

να πάρουμε την τελευταία σου εκπνοή 

να ᾽χουμε οξυγόνο ν᾽ αναπνέουμε 

χιλιάδες χρόνια, 

να πάρουμε τις τελευταίες σου λέξεις 

να ᾽χουμε να τραγουδάμε 

ανεξάντλητα εμβατήρια για τη λευτεριά… 



                                              Κώστας Μόντης, Τραγούδι για τον μεγάλο αδελφό μας 

 

Ο Γρηγόρης Αυξεντίου έχοντας άγρυπνη τη συνείδηση της ευθύνης και του χρέους 

του ελεύθερου ανθρώπου, έτρεξε πρόθυμα στο προσκλητήριο της πατρίδας. 

Στρατεύθηκε συνειδητά στη μεγάλη προσπάθεια του λαού μας για λευτεριά και με 

όπλα τη φλογερή πίστη στο δίκαιο του Αγώνα, την αλύγιστη αποφασιστικότητα, τη 

συνέπεια και την καρτερία, ενέπνευσε, εμψύχωσε, φρονημάτισε και οργάνωσε τους 

αγωνιστές. Έκανε αιματηρή πράξη το βίωμα της λευτεριάς και καθαγίασε τη σπηλιά 

του Μαχαιρά και τον αγώνα μας, με τη θυσία του. 

  

 

 

 

 

 

 


