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Κωζηούλα Μηηροπούλοσ  
 

«Εδώ Πνιπηερλείν, εδώ Πνιπηερλείν!» 
Απηή ε θσλή πνπ ηξέκεη ζηνλ αέξα, 

δελ ζνπ’ζηεηιε έλα κήλπκα κεηέξα, 
απηή ε θσλή δελ ήηαλε ηνπ γηνπ ζνπ, 
ήηαλ θσλέο ρηιηάδεο ηνπ ιανύ ζνπ. 

 
«Εδώ Πνιπηερλείν, εδώ Πνιπηερλείν!» 

Μηιάεη έλα θνξίηζη θη έλα αγόξη, 
εθπέκπνπλε ηξαγνύδη κνηξνιόη, 

ρίιηεο πελήληα αληέλεο ε ιαρηάξα, 
ζε ζηόκαηα καλάδσλ ε θαηάξα. 

 
Καη ηα θνξίηζηα θαη η' αγόξηα πνπ κηινύζαλ, 

ηξεηο κέξεο θαη ηξεηο λύρηεο δελ κεηξνύζαλ, 
δνθίκαδαλ ηηο ιέμεηο κε αγσλία, 

θη αιιάδαλε ξπζκό ζηελ ηζηνξία. 
 

«Εδώ Πνιπηερλείν, εδώ Πνιπηερλείν!» 
Γξακκέλα κέλνπλ ηα νλόκαηα ζην αξρείν, 



δελ αλαθέξνληαη νη λεθξνί πνπ είλαη ζην ςπγείν, 
ιέλε πσο είλαη ηέζζεξηο θη είλαη εθαηό νη καλάδεο, 

πξώηα ζθνηώζεθε ε θσλή θαη ζώπαζαλ ρηιηάδεο. 
 

Αν θέλεις να λέγεζαι άνθρωπος 
 

Τάζος Λειβαδίηης 
 

Αλ ζέιεηο λα ιέγεζαη άλζξσπνο 
δελ ζα πάςεηο νύηε ζηηγκή λ' αγσλίδεζαη 

γηα ηελ εηξήλε θαη γηα ην δίθην. 
Θα βγεηο ζηνπο δξόκνπο , ζα θσλάμεηο 

ηα ρείιε ζνπ ζα καηώζνπλ απ' ηηο θσλέο 
Σν πξόζσπό ζνπ ζα καηώζεη απ' ηηο ζθαίξεο 

κα δε ζα θάλεηο νύηε βήκα πίζσ. 
Κάζε θξαπγή ζνπ ζα ' λαη κηα πεηξηά 

ζηα ηδάκηα ησλ πνιεκνθάπεισλ. 

Κάζε ρεηξνλνκία ζνπ ζα 'λαη 
γηα λα γθξεκίδεη ηελ αδηθία. 

Δελ πξέπεη νύηε ζηηγκή λα ππνρσξήζεηο, 
νύηε ζηηγκή λα μεραζηείο. 

Είλαη ζθιεξέο νη κέξεο πνπ δνύκε. 
Μηα ζηηγκή αλ μεραζηείο, 

αύξην νη άλζξσπνη ζα ράλνληαη ζηε δίλε ηνπ πνιέκνπ,  
έηζη θαη ζηακαηήζεηο γηα κηα ζηηγκή λα νλεηξεπηείο 

εθαηνκκύξηα αλζξώπηλα όλεηξα 
ζα γίλνπλ ζηάρηε απ' ηηο θσηηέο. 

Δελ έρεηο θαηξό, δελ έρεηο θαηξό γηα ηνλ εαπηό ζνπ 
αλ ζέιεηο λα ιέγεζαη άλζξσπνο. 
Αλ ζέιεηο λα ιέγεζαη άλζξσπνο 

κπνξεί λα ρξεηαζηεί θαη λα πεζάλεηο 
γηα λα δήζνπλ νη άιινη. 

Θα πξέπεη λα κπνξείο λα ζπζηάδεζαη έλα νπνηνδήπνηε πξσηλό.  
Αλ ζέιεηο λα ιέγεζαη άλζξσπνο 

ζα πξέπεη λα κπνξείο λα ζηέθεζαη κπξνο ζηα ληνπθέθηα! 
 

Οι ππώτοι νεκποί ( Πάληρ ξεκίνημα ) 
 

Σηίρνη: Αιέθνο Παλαγνύιεο 
Μνπζηθή: Μίθεο Θενδσξάθεο 

Πξώηε εθηέιεζε: Μαξία Φαξαληνύξε 
 

Πάιεο μεθίλεκα 



λένη αγώλεο 
νδεγνί ηεο ειπίδαο 

νη πξώηνη λεθξνί. 
 

Όρη άιια δάθξπα 
θιείζαλ νη ηάθνη 

ιεπηεξηάο ιίπαζκα 
νη πξώηνη λεθξνί. 

 

Λνπινύδη θσηηάο 

βγαίλεη ζηνπο ηάθνπο 
κήλπκα ζηέιλνπλ 

νη πξώηνη λεθξνί. 
 

Απάληεζε ζα πάξνπλ 
ελόηεηα θη αγώλα 

γηα λά 'βξνπλ αλάπαπζε 

νη πξώηνη λεθξνί. 
 

Ένα το χελιδόνι 
 

Σηίρνη: Οδπζζέαο Ειύηεο 
Μνπζηθή: Μίθεο Θενδσξάθεο 

Πξώηε εθηέιεζε: Γξεγόξεο Μπηζηθώηζεο 
 

Έλα ην ρειηδόλη θη ε άλνημε αθξηβή 
γηα λα γπξίζεη ν ήιηνο ζέιεη δνπιεηά πνιιή  

Θέιεη λεθξνί ρηιηάδεο λα 'λαη ζηνπο ηξνρνύο 
Θέιεη θη νη δσληαλνί λα δίλνπλ ην αίκα ηνπο. 

 

Θε κνπ Πξσηνκάζηνξα κ' έρηηζεο κέζα ζηα βνπλά 
Θε κνπ Πξσηνκάζηνξα κ' έθιεηζεο κεο ζηε ζάιαζζα!  

 

Πάξζεθελ από κάγνπο ην ζώκα ηνπ Μαγηνύ 

Τν 'ρνπλε ζάςεη ζ' έλα κλήκα ηνπ πέιαγνπ 
ζ' έλα βαζύ πεγάδη ην 'ρνπλε θιεηζηό 

κύξηζε ην ζθνηάδη θη όιε ε άβπζζνο 
 

Θε κνπ Πξσηνκάζηνξα κέζα ζηίο παζραιηέο θαη Σπ 
Θε κνπ Πξσηνκάζηνξα κύξηζεο ηελ Αλάζηαζε 

 
 

Ο Δπόμορ 



Μάλνο Λνΐδνο 
 

Ο δξόκνο είρε ηε δηθή ηνπ ηζηνξία 
θάπνηνο ηελ έγξαςε ζηνλ ηνίρν κε κπνγηά 

ήηαλ κηα ιέμε κνλαρά ειεπζεξία 
θη ύζηεξα είπαλ πσο ηελ έγξαςαλ παηδηά 

 

Κη ύζηεξα πέξαζε ν θαηξόο θη ε ηζηνξία 

πέξαζε εύθνια απ' ηε κλήκε ζηελ θαξδηά 
ν ηνίρνο έγξαθε κνλαδηθή επθαηξία 

εληόο πσινύληαη πάζεο θύζεσο πιηθά 
 

Τηο Κπξηαθέο από λσξίο ζηα θαθελεία 
θη ύζηεξα γήπεδν ζηνηρήκαηα θαπγάο 

ν δξόκνο είρε ηε δηθή ηνπ ηζηνξία 
είπαλε όκσο πσο ηελ έγξαςαλ παηδηά 

 

 
Εδώ Πολσηετνείο  

 
ηεο 'Ειιεο Κηνύζε 

 
Εδώ, εδώ Πνιπηερλείν 

αθνύηε ειεύζεξν ζηαζκό 
εδώ είλαη ην ζθιεξό ζρνιείν 

νη θνηηεηέο καδί κε ην ιαό. 
 

 
'Αληε, βνεζάηε παιηθάξηα 
βάιηε όια ζαο ηα δπλαηά, 

λ' αγσληζηνύκε ζα ιηνληάξηα 
λα ζπκεζνύκε πάιη ηα παιηά. 

 
Εδώ, εδώ πνιπηερλείν 

αθνύηε ειεύζεξε θσλή 
εδώ είλαη ην θξπθό ζρνιείν 

γηα ιεπηεξηά, εηξήλε, πξνθνπή 
 

Εκπξόο, εκπξόο Πνιπηερλείν 
εκπξόο δε βγάδεη ηζηκνπδηά 

έμσ ην θάλαλε ζθαγείν 
λεθξνί νη θνηηεηέο θη ε αλζξσπηά 

 



 
Ύμνος ζηα παιδιά ηοσ πολσηετνείοσ 

άγλσζηνπ πνηεηή 

ε ζαο αδέξθηα κνπ εκείο 
ρξσζηάκε ηε δσή καο, 

ην αίκα καο, ην ζώκα καο 
ηελ ύζηεξε πλνή. 

 
Ζεηήζαηε θάηη θαθό; 

Δόμεο ή κεγαιεία; 
'Ορη ! Ζεηήζαηε απιά 

ιίγε ειεπζεξία. 

 
Η ιεπηεξηά ζηνπο 'Ειιελεο 

είλ' όιε ε δσή ηνπο 
θη όηαλ ηε ράζνπλ 

δίλνπλε ην αίκα, ηελ πλνή ηνπο. 
 

Το αγόρι και η πόρηα 

Γηάλλεο Ρίηζνο 

Εθεί πνπ έπεζε  
είλαη κηα θόθθηλε ιίκλε, 

έλα θόθθηλν δέληξν, έλα θόθθηλν πνπιί. 
εθώζεθε όξζηα 

ε πεζκέλε θαγθειόπνξηα-  
ρηιηάδεο άινγα. 

Λαόο θαβαιίθεςε. 
Κνκλελέ! - θσλάμακε. 

Γύξηζε θαη καο θνίηαμε 
δε θνξνύζε επίδεζκν 

νύηε ζηεθάλη. 
Άζπξα άινγα, θόθθηλα άινγα 

θαη καύξα, πην καύξα- 
θαιπαζκόο, - ε ηζηνξία 

Να πξνθηάζνπκε 

 
 

 
 


