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   Την Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε εορταστική εκδήλωση στην 

αίθουσα εκδηλώσεων του ΓΕΛ Χορτιάτη, για να τιμηθεί η εξέγερση των φοιτητών του 

Πολυτεχνείου το 1973, ενάντια στη δικτατορία των συνταγματαρχών. 

   Πριν από την έναρξη της γιορτής, αποδόθηκαν έπαινοι 

συμμετοχής και βραβεία διάκρισης στους μαθητές και τις 

μαθήτριες που συμμετείχαν στον εσωτερικό διαγωνισμό 

ζωγραφικής για τον σχεδιασμό και τη δημιουργία του 

λογότυπου του σχολείου.  

1ο Βραβείο: Κουσίδου Χριστίνα 

2ο Βραβείο: Μαντούδη Βασιλική 

3ο Βραβείο: Γκαντίνα Εύη & Τσιτσοπούλου Σαββίνα 

Έπαινοι συμμετοχής δόθηκαν στις μαθήτριες: 

Παπαδοπούλου Μαρία Μαργαρίτα, Πετρίδου Διαλεχτή 

& Τσακίρη Ελπίδα 

   Μετά από μια σύντομη εισήγηση του Διευθυντή του 

σχολείου κ. Παπαδόπουλου για το μήνυμα της ημέρας, η 

γιορτή ξεκίνησε μέσα σε κλίμα σεβασμού και απόδοσης τιμής στους αγωνιστές υπέρ 

της δημοκρατίας. 

   Μέσα από τα κείμενα που ακούστηκαν τονίστηκε η 

αξία και η σημασία των δημοκρατικών ιδεών που θα 

πρέπει να διέπουν την ορθή λειτουργία ενός 

ευνομούμενου κράτους. Συγκεκριμένα, ο μαθητής 

Βάιος Βαϊτσόπουλος (Α΄1)  απήγγειλε ένα 

απόσπασμα από τις «Ικέτιδες» του Ευριπίδη, στο 

οποίο στηλιτεύεται 

το πολίτευμα της 

μοναρχίας.  

Επίσης, ο μαθητής 

Ευάγγελος Τσιάλης 

(Β΄2) ανέγνωσε το 

ποίημα του Βλ. 

Μαγιακόφσκι «Επίκαιροι Αμίλητοι», που προτρέπει 

τους ανθρώπους να σπάζουν τη σιωπή τους 

μπροστά σε καταστάσεις κοινωνικής καταπίεσης και 

να διεκδικούν το δίκαιό τους. 

    

 

Μαντούδη Βασιλική 2ο Βραβείο 

Βάιος Βαϊτσόπουλος 

Ευάγγελος Τσιάλης 



  2021-2022 

Οι μαθήτριες Μανθούλα Παναγιωτίδου (Β΄2) και 

Μαρία Σαββίδου (Β΄2) υπενθύμισαν την παλλαϊκή 

συμμετοχή στον ξεσηκωμό των φοιτητών ενάντια στη 

χούντα. 

  Με την ανάγνωση του 1ου άρθρου του Συντάγματος 

του 1975, το οποίο διάβασε η μαθήτρια  Στυλιανή 

Σίβενου (Β΄2) προβλήθηκε η δικαίωση του 

αντιδικτατορικού αγώνα των φοιτητών, καθώς 

οδήγησε στην αποκατάσταση της Δημοκρατίας. 

   Παράλληλα, πλούσιο 

οπτικοακουστικό υλικό, 

που αντλήθηκε από τα 

αρχεία της ΕΡΤ, υποστήριξε την αφήγηση του χρονικού 

της εξέγερσης στο Πολυτεχνείο από τις μαθήτριες 

Στυλιανή Σίβενου (Β΄2) και Ραφαηλία Χατζηβασιλείου 

(Β΄2 ). 

   Η σχολική γιορτή εμπλουτίστηκε με την εκτέλεση 

τραγουδιών από το μουσικό σύνολο και τη χορωδία 

του σχολείου υπό τη διδασκαλία και τη διεύθυνση της 

κ. Λαλάγκα. Τα τραγούδια που ακούστηκαν από τους 

μαθητές ήταν τα εξής:  «Πάλης Ξεκίνημα», «Το 

σφαγείο», «Προσκύνημα»    

 

Χορωδία: Ανδρεδάκη Κατερίνα, Ανδρεδάκη 

Μιχαέλα, Γιαννάκης Έκτορας, Μήττας Χάρης, 

Παναγιωτίδου Μανθούλα, Παπακωνσταντίνου 

Ραφαέλα, Χατζηβασιλείου Ραφαηλία. 

 

 

 

Ορχήστρα:  

Γιουκαλίλι: Μίνιν Ζωή 

Κιθάρα: Σαούλη Ασημούλα 

Μπάσο: Νίκος Γέρσος 

Πιάνο: Γαβριηλίδου Σοφία & Καμάνικα 

Γεωργία 

Καχόν: Κωνσταντίνος Ντάγκας 

Πιατίνια: Κατσαβός Ευθύμης  

 

Μαρία Σαββίδου & Μανθούλα 

Παναγιωτίδου 

Ραφαηλία Χατζηβασιλείου 
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    Την τεχνική υποστήριξη ανέλαβε ο μαθητής Κωνσταντίνος Παναγιωτόπουλος (Β΄ 2)  

και τη βιντεοσκόπηση  έκανε ο μαθητής Ζαχαριάς Ανδρέας.  

   Τη γενική οργάνωση και επιμέλεια της 

γιορτής είχαν οι καθηγήτριες  κ. Καρατάσιου 

Ιωάννα (ΠΕ 02) και η κ. Σιώπη Άννα (ΠΕ 02).  

Κατά την διάρκεια της σχολικής 

εορτής τηρήθηκαν όλα τα  

προβλεπόμενα από τη νομοθεσία 

μέτρα προστασίας κατά του covid-19 

 

 

 

 


