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ΟΟιι  σσττρρααττιιώώττεεςς  ττοουυ  σσττρρααττηηγγοούύ  εείίχχαανν  όόππλλαα  κκααιι  ττοουυςς  έέσσττεειιλλεε    

νναα  ππιιάάσσοουυνν  κκααιι  νναα  σσκκοοττώώσσοουυνν  ττοο  πποουυλλίί  ττηηςς  εειιρρήήννηηςς..  

ΑΑππόό  ττοο  λλεεύύκκωωμμαα  μμεε  ττοουυςς  ππίίνναακκεεςς    

ττοουυ  ΓΓ..  ΓΓααΐΐττηη  γγιιαα  ττοο    ΠΠοολλυυττεεχχννεείίοο  

 

Περπατούσα σ’ ένα δρόμο κι ο ήλιος έδυε, ξαφνικά 

πήρε το κόκκινο του αίματος κι αισθάνθηκα μια 

απέραντη κραυγή να διαπερνά τη φύση. 

Έντβαρντ Μουνκ, Κραυγή 
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2ο Γυμνάσιο Νέας Φιλαδέλφειας                   Σχολικό Έτος 2017-2018 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 
 

 Η χορωδία του σχολείου τραγουδάει για το Πολυτεχνείο 

 

 Το μήνυμα του Πολυτεχνείου από την καθηγήτρια  

κ. Κομνηνού Ευαγγελία 

 

 Το χρονικό των ημερών διανθίζεται από τα ποιήματα: 

 Χρέος, του Γιάννη Ρίτσου, από την καντάτα για την 

Μακρόνησο 

 Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος, του Τάσου Λειβαδίτη 

 Ποίημα του Αλ. Παναγούλη, από το βιβλίο της  

Οριάνας Φαλάτσι «Ένας άνδρας» 

 Σώπα, του Ασίζ Νεσίν 

 1050 χιλιόκυκλοι, της Κωστούλας Μητροπούλου 

 Στους σκοτωμένους σπουδαστές του Νοεμβρίου,  

της Λένας Παπά 

 Μη σημαδέψεις την καρδιά μου, του Τάσου Λειβαδίτη 

 Απόσπασμα από τις Ρίζες της Ρωμιοσύνης,  

του Γιάννη Ρίτσου 

 

 Δρώμενο για το Πολυτεχνείο  

«Η πιο μεγάλη μέρα της ζωής του», σε μια διασκευή  

του ομώνυμου θεατρικού του Θωμά Μενεξέ 

 

 Προσκλητήριο νεκρών 

 ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ 

 

 

 

 

Ακούγονται τα τραγούδια: 

 Θα σημάνουν οι καμπάνες 

 Χρέος 

 Ο λεβέντης 

 Η συγκέντρωση της ΕΦΕΕ 

 Το γελαστό παιδί 

 Το σφαγείο  

 Είμαστε δυο  

    

 

 

 

Επιμέλεια και οργάνωση γιορτής 

κ. Κομνηνού Ευαγγελία 

κ. Λυμπερτού Χαρίκλεια 

Υπεύθυνη χορωδίας  ♫ 

κ. Σέλινα Κωνσταντίνα 

Επιμέλεια εντύπου 

κ. Ανδρονίκου Αδαμαντία 

 

Τα αντίγραφα των έργων τέχνης των 

Γαΐτη και Μουνκ που κοσμούν το 

πρόγραμμα, ζωγράφισε ο μαθητής 

Γιάννης Γιώργη 



ΓΙΑ ΝΑ ΘΥΜΟΜΑΣΤΕ… 
 

ΑΠΟ ΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ… 
ΧΡΕΟΣ 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ 

Σαν ένα ξεροκόμματο ψωμί 

που δεν μπορεί να το μασήσει μήτε ο θάνατος 
 

ΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΛΕΓΕΣΑΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ 

ΤΑΣΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ 

Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος 

μπορεί να χρειαστεί να πεθάνεις 

για να ζήσουν οι άλλοι 
 

ΑΠΟ ΤΑ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Α. ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ ΣΤΟ ΒΙΒΛΙΟ  

ΤΗΣ ΟΡΙΑΝΑΣ ΦΑΛΑΤΣΙ, «ΈΝΑΣ ΑΝΔΡΑΣ» 

Ξόανα με ανθρώπινες μορφές 

της Δημιουργίας που προσβάλλετε την έννοια 
 

ΣΤΟΥΣ ΣΚΟΤΩΜΕΝΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 

ΛΕΝΑ ΠΑΠΠΑ 

Και συ γαρίφαλλο χαμόγελο στο στόμα σου 

για να χουν τα παιδιά μας το δικό τους ήλιο 
 

ΜΗ ΣΗΜΑΔΕΨΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΜΟΥ 

ΤΑΣΟΣ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ 

Μη σημαδέψεις την καρδιά μου 

κάπου βαθιά της ζει το παιδικό σου πρόσωπο 

δε θα θελα να το λαβώσεις 
 

ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΙΤΣΟΣ 

ΜΑΚΡΟΝΗΣΙΩΤΙΚΑ 

Μεγάλες πολιτείες θα χτίσουμε 

μητέρα μην πικραίνεσαι 

ΑΠΟ ΤΟ ΔΡΩΜΕΝΟ… 

 

 

 

 

Όλες οι συμφορές στον κόσμο από 

τα παρακάλια έγιναν 
Μ. ΛΟΥΝΤΕΜΗΣ, ΑΓΕΛΑΣΤΗ ΆΝΟΙΞΗ 

 

Δυστυχώς το ντουφέκι τον 

άνθρωπο τον καταντάει θηρίο 
Μ. ΑΞΙΩΤΗ, ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΥΝΤΡΟΦΟΙ 

 

Αν δε βρεθεί να πεθάνει κανείς για 

τη λευτεριά, τότε θα πεθάνει η ίδια 

η λευτεριά 
Μ. ΛΟΥΝΤΕΜΗΣ ,ΘΥΜΩΜΕΝΑ ΣΤΑΧΥΑ 
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