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17 Νοέμβρη- Θεαηρικό ζκεης βαζιζμένο ζηα γεγονόηα ηοσ Πολσηετνείοσ 

 
Η εμέγεξζε ηνπ Πνιπηερλείνπ ήηαλ ε πην καδηθή πξάμε αληίζηαζεο ηνπ ιανύ 

θαηά ηεο ζηξαηησηηθήο δηθηαηνξίαο θαη είλαη πξώηα από όια θαηόξζσκα ησλ 

θνηηεηώλ θαη ησλ λέσλ ηεο επνρήο. 

Τν άξκα κάρεο (ζύκβνιν ηεο δηθηαηνξηθήο δύλακεο θαη εμνπζίαο) πνπ 

γθξέκηζε ηελ θεληξηθή πύιε ηνπ Πνιπηερλείνπ, είρε πξηλ από 6,5 ρξόληα θαηαπαηήζεη 

ην θνηλνβνπιεπηηθό θαζεζηώο θαη ηνλ Ινύιην ηνπ 1973, ηζαιάθσζε ηελ θππξηαθή 

δεκνθξαηία. Η ζηξαηησηηθή δηθηαηνξία θαηάξγεζε ακέζσο ηε  Βνπιή, ηελ 

θπβέξλεζε θαη ηηο εθινγέο, ηα αλζξώπηλα θαη πνιηηηθά δηθαηώκαηα ηεο ειεπζεξίαο 

ηνπ Τύπνπ, ηνπ ζπλδηθαιηζκνύ θαη ηεο δηθαηνζύλεο. 

 

Μεηαθεξόκαζηε ζηε δεθαεηία ηνπ ‘70, ζην ζπίηη κηαο κεζναζηηθήο 

νηθνγέλεηαο ηεο επνρήο. Ο Οξέζηεο, ν κεγάινο γηνο ηεο νηθνγέλεηαο, είλαη θνηηεηήο 

ζηελ Αζήλα, ν παηέξαο ηνπ, ν Κώζηαο, είλαη ζπληεξεηηθόο θαη ππνζηεξίδεη ηελ 

πνιηηηθή θαηάζηαζε ηεο επνρήο δειαδή ηε Χνύληα. Όκσο, νη απόςεηο ηνπ έξρνληαη 

ζε αληίζεζε κε ηα πηζηεύσ θαη ηηο αληηιήςεηο ηνπ Οξέζηε. Η κεηέξα πξνζπαζεί λα 

θξαηήζεη ηηο ηζνξξνπίεο… 

 

(ην ζπίηη ηεο νηθνγέλεηαο) 

Ηρεηηθό απόζπαζκα (ξαδηόθσλν-Παπαδόπνπινο) 

Οξ -Κιείζην κάλα θαη δελ κπνξώ λα ηνλ αθνύσ. 

Εξηέηηα- Δζύ θαλέλαλ δελ κπνξείο λα αθνύο. Δληάμεη είλαη ιίγν αγξίθνο αιιά όπσο 

ιέεη θαη ν παηέξαο «θαη ν θαιόο θνβέξα ζέιεη»… 

Μεη-Καιόο ,θαθόο, απηόο είλαη. Κη εζύ κηθξή θνίηα ην πηάην ζνπ θη άζε ηα ιόγηα. 

Οξέζηε ζα έξζεηο λα θαο; 

Οξ.- (δελ απαληάεη-παίδεη κπνπδνύθη). 

Μεη.-Ακάλ βξε Οξέζηε κε απηό ην κπνπδνύθη. Καιά είλαη. Θα έξζεη ν παηέξαο ζνπ 

ηώξα. 

Οξ-Μάλα, ην κπνπδνύθη κηα κέξα ζα καο θάλεη πινύζηνπο. Οη λόηεο ζα καο θέξνπλ 

ιεθηά. Θα δεηο κάλα. 

Μεη-Σν δηάβαζκα ζα ζε θάλεη πινύζην, όρη ην κπνπδνύθη. 

(ν Οξέζηεο ζπλερίδεη λα παηδεη κπνπδνύθη) 

Αξηέηηα-Μακά θαη εγώ ζέισ κπνπδνύθη.. 



 

 

Μεη-νπη εζύ..Σξώγε θαη κε κηιάο. 

Αξηέηηα- πνηε κηιάσ, ηξώγε κνπ ιεο. ην ηέινο ζα γίλσ ρνληξή… 

(ν παηέξαο επηζηξέθεη, αθήλεη ην ζαθάθη ζηελ θξεκάζηξα θαη θάζεηαη) 

Κ-Μπξηώ πνπ είλαη ν θαλαθάξεο καο; Άθνπζε ηη έγηλε; Έπηαζαλ ηξεηο θνηηεηέο ζήκεξα  

πνπ έβαδαλ αθίζεο. Αλ ζπλερίζεη έηζη, ζα ηνλ πηάζνπλ θη απηόλ. Ρεδίιη ζα κε θάλεη ζηε 

γεηηνληά (ν παηέξαο δηαβάδεη εθεκεξίδα) 

Μεη-Μέζα είλαη. 

Κ-Γηα θώλαμε ηνλ.. 

Οξ-Καιεζπέξα παηέξα. Ήληα ρακπάξηα; 

Κ-Καθά ςπρξά θαη αλάπνδα.. 

Οξ-Με ηελ θαιή θνπβέληα ζην ζηόκα.. 

Κ- Με ζε μαλαδώ κε ηελ παιηνπαξέα ζνπ. Θα ζε πηάζνπλ θαη εγώ δε ζα ζε βνεζήζσ. 

Κάλε απηό πνπ καο ιέλε. Πξέπεη λα ππαθνύκε. Ση δνπιεηά έρεη ν γηνο ηνπ Κσζηή 

Χαηδεθσζηή κε απηνύο; 

Οξ-Αρ παηέξα, έρεηο πάξεη ην ζηξαβό ην δξόκν. Σίπνηα δελ πήξεο από εκέλα. Σξέρσ 

όιε κέξα, βάδσ αθίζεο, κνηξάδσ πξνθπξήμεηο…Πάσ γηαηί έρσ αξγήζεη. 

Κ-Πνπ παο κε ην κπνπδνύθη βξε κπνπδνύθη; Δίλαη αξγά. 9  ε ώξα. Απαγνξεύεηαη λα 

θπθινθνξνύκε. 

Οξ-Διεύζεξνο είκαη παηέξα. Γελ είκαη θπιαθή. Δεεε ηεξαηάθηα… 

(κνπζηθή- Τεξαηάθηα Τζέπεο) 

(Ο Οξέζηεο θεύγεη) 

Κ-Αρ… 

Μεη- Παηδί είλαη Κώζηα.. Ηξέκεζε.. 

Κ- Δζύ ηνλ έθαλεο έηζη. Βάιε ιίγν ξαδηόθσλν λα αθνύζνπκε ηα λέα. Θα θάεη ην θεθάιη 

ηνπ απηόο Μπξηώ. (ερεηηθό απόζπαζκα-Παπαδόπνπινο) 

 

Ο Οξέζηεο πήγε λα βξεη ηελ παξέα κε ηελ νπνία έλησζε ειεύζεξνο θαη αληηζηέθνληαλ 

ζην δηθηαηνξηθό θαζεζηώο ηεο επνρήο. Έγξαθαλ ζε ηνίρνπο, κνίξαδαλ επαλαζηαηηθά 

θπιιάδηα. 

 

(κνπζηθή- λανί ζην ζρήκα ηνπ νπξαλνύ) 

 

 

 



 

 

(Παξέα θνηηεηώλ) Γηάλλεο-Μαξία-Οξέζηεο, Μαλσιηό (Τα παηδηά θάλνπλ ηελ 

εκθάληζε ηνπο κνηξάδνληαο ζην θνηλό θπιιάδηα) 

  

Γ- Μαξία κνίξαζεο ηα θπιιάδηα; 

Μ-Γελ πξόιαβα όια  Με θπλήγεζαλ ηα ηζηξάθηα ηεο Χνύληαο. 

Γ-Γηα έια λα δεηο… Έθηηαμα έλα παλό θαη έγξαςα πάλσ απηό ην ζύλζεκα. αο αξέζεη;  

(ην παηδί μεηπιίγεη αξγά αξγά ην παλό) 

Ο-Μπξάβν ξε Γηώξγν. Θα ην πάξνπκε ζηε δηαδήισζε. Χακόο ζα γίλεη. Σν παηδί πνην 

είλαη; Καηλνύξηνο; 

ΜΝ- Ίληα  ιε…γηα κε κηιεί; (Κξεηηθόο κε πξνθνξά) 

Ο- Γηα ζε κηιώ σξε ζύληεθλε!!! 

ΜΝ- Δκέ κε ιελ Μαλσιηό θαη είκαη από ηζη Κξήηε θαη ήξζα λα θάκσ αρό επαέ. 

Γ- Ση λα θάλεηο; 

ΜΝ- Αρό κσξέ. Θόξπβν, πσο ην ιέηε εζείο. Να ζηεξίμσ από θνληά ηε δηαδήισζε.  

Μ- Αρνύ θαη δελ μέξσ μέλεο γιώζζεο.. 

ΜΝ- Ίληα μέλεο γιώζζεο σξε θνπειηά. Δθνπδνπιάζεθεο κσξέ; Δζάζακε κε ηνπο 

ζύληεθλνπο ζηελ Κξήηε έλα παλό ηζη εκείο.  

Ο- Σα πξάγκαηα δελ είλαη εύθνια Μαλσιηό. Παληνύ ππάξρνπλ αζηπλνκηθνί θαη 

ζηξαηόο. 

ΜΝ- Ακνλαρόο κνπ κσξέ ζα ηνπο ληθήζσ!!! Γε γξνηθώ ηίπνηηο. Α ηνπο βάισ θαηαγήο 

θαη… α ηνπο παηήζσ! 

Μ- Καιά… απηά ζηελ Κξήηε. Δδώ είλαη Αζήλα! Ηξέκεζε. 

ΜΝ- Κνπδνπιή είζαη κσξέ. Δπαέ ζα γίλεη παληθόο.  

Γ- Έλα ιεμηθό ξε παηδηά!!! Ση ιέεη; 

ΜΝ- Α βξε κπνπληαιά… ηα ρσξαηά εηέιεησζαλ. Σώξα αξρίδεη ν αγώλαο! 

Μ-Μίιεζα κε ηνλ παηέξα κνπ θαη κνπ είπε λα πξνζέρνπκε γηαηί ν Παπαδόπνπινο 

απείιεζε κε θπιαθίζεηο όζνπο αληηδξνύλ.  

Γ-Ωρ απηνί νη γνλείο πηα κε ηηο αλαζθάιεηέο ηνπο!!! Πξόζερε, θάε, δηάβαζε, θάηζε 

κέζα, εξέκεζε, κε κηιάο… ιν ζπκβνπιέο!!! 

ΜΝ- Έηζαλαη… Οη γνλείο είλαη ιίγν ζπληεξεηηθνί. Αιιά εκείο δελ θαηαιαβαίλνπκε 

ηίπνηα. Μ ε ηνλ ηδξώηα καο θαη ηελ θσλή καο ζε ιίγν ζα αεξηλίζεη!!! 

Ο-Παηδηά πάκε. Έξρνληαη νη αζηπλνκηθνί. 

ΜΝ- Σνπο ζσξώ ηζη εγώ… γιαθάηε κσξέ… 

 



 

 

(Τα παηδηά ηξέρνπλ) 

 

(Αζηπλνκηθνί) 

 

Α1-Μαο μέθπγαλ πάιη. Οπξέ..νπξέ δε ζα ζαο πηάζσ. Πνπ ζα κνπ πάηε.. 

Α2-Αο κε ηεξνύκε Αληώλε θαηά γξάκκα ηηο εληνιέο. Παηδηά είλαη. Θα κπνξνύζε λα 

είλαη ην δηθό κνπ ή ην δηθό ζνπ. 

Α1-Παηδηά; Παηδηά; Οπξέ ηη ιεο. Απηά δελ είλαη παηδηά. Απηά είλαη αγξίκηα. Οπξέ 

νπξέ.. Θα ηα θάλσ κε ηα θξεκκπδάθηα.. 

Α2-Αληώλε βξίζθεηο ινγηθό λα θπλεγάκε έηζη εηθνζάρξνλα παηδηά;  

Α1-Λνγηθόλ, θαζώο πξέπεη λα δηαθπιάηηνπκε ηελ ηάμε θαη ηελ εξεκία ηεο πόιεο.. 

Δκπξόο πάκε. Κνπλήζνπ νπξέ.. Αρ ξε Ηξώδε, αρ ξε Ηξώδε κεγάιε....  

 

Οη αζηπλνκηθνί πηάλνπλ κηα θνηηήηξηα πνπ ζπκκεηείρε ζηε δηαδήισζε.. Η θνηηήηξηα 

πξηλ ζπιιεθζεί έγξαθε κελύκαηα ζηνπο ηνίρνπο θαηά ηεο ρνύληαο. (ερεηηθό 

πξνθεξύμεσλ) 

 

Φ-Αθήζηε κε ζαο ιέσ. Ση έθαλα; 

Α1-Πνιιά.. κε κηιάο θαη πξνρώξα. 

Φ-. Αθήζηε κε. Έλα ζύλζεκα ζε έλαλ ηνίρν έγξαςα. Ση έθαλα; 

Α1-Απαγνξεύεηαη θνξίηζη κνπ λα γξάθεηο ζπλζήκαηα. Δίζαη θαη απζάδεο. Πξνρώξα.. 

A3- Α κε καο δαιίδεηο θαη πνιύ θνξηηζάθη κνπ. Άληε γηαηί έρσ θαη ηα λεύξα κνπ! 

Φ-Δίζηε πηόληα απηνύ ηνπ ζάπηνπ ζπζηήκαηνο. Γηαηί; Μαδί καο πξέπεη λα είζηε. ινη 

καδί πξέπεη λα αγσληζηνύκε γηα ηε δεκνθξαηία. 

Α3-Γεκνθξαηία; Παζαίλσ αιιεξγία όηαλ αθνύσ απηή ηε ιέμε. Πξνρώξα. 

Καηαζηξέθεηο μέλε πεξηνπζία. 

Φ-Ξέλε πεξηνπζία απηό; Απηή είλαη ε ρώξα κνπ. Έρσ θάζε δηθαίσκα λα δσ θαη λα 

εθθξάδνκαη ειεύζεξα ζηε ρώξα κνπ. 

Α1-Καη εγώ έρσ θάζε δηθαίσκα λα ζε βαξέζσ. Αξθεηά. Πάκε. 

Α3- Ση είζαη ζπ ξε παηδάθη κνπ! Ση αληηδξαζηηθό δώνλ είζαη εζύ! Α παπαπα απηή ε 

λενιαία… απαπαπα!!! Λάζνο επάγγεικα δηάιεμα!!! Αζρνινύκαη κε εζάο όιε κέξα!!! 

Κνξίηζη λα ζνπ πεηύρεη… αππαπαπα!!! 

(Οη αζηπλνκηθνί θνξνύλ ρεηξνπέδεο ζην θνξίηζη) 

 



 

 

Οη δηαδειώζεηο ζπλερίδνληαη. Παληνύ θόζκνο δηαδειώλεη. Τν θπλεγεηό 

αλάκεζα ζηνπο δηαδεισηέο-θνηηεηέο θαη ηνπο αζηπλνκηθνύο ζπλερίδεηαη. Ο Οξέζηεο 

θαη ε παξέα ησλ θνηηεηώλ θαηαθεύγεη ζην Πνιπηερλείν γηα λα πξνζηαηεπζεί. Ο 

ξαδηνθσληθόο ζηαζκόο ησλ θνηηεηώλ αθνύγεηαη παληνύ.  

Ο ζηξαηόο θάλεη ηελ εκθάληζε ηνπ. (Ητηηικό απόζπαζμα)-(Μπήκαν ζηην 

πόλη οι οτηροί) 

Τα παηδηά όκσο ζπλερίδνπλ. Σπλερίδνπλ λα θσλάδνπλ απηό πνπ πηζηεύνπλ. 

Ψωμί-Παιδεία-Ελεσθερία (ητηηικό απόζπαζμα) 

Ο ζηξαηόο απεηιεί λα κπεη κέζα ζην Πνιπηερλείν. Τν άξκα είλαη έηνηκν λα 

ζπάζεη ηελ Πύιε ηνπ Πνιπηερλείνπ. 

Η θαξδηά ησλ παηδηώλ ηξέκεη κα αληέρεη θαη δελ ππνρσξεί.  

 

Ήηαλ έλα ζηξαηησηηθό άξκα κάρεο, καδί κε ζπλνδεία ζηξαηησηώλ. Τν όρεκα 

πιεζηάδεη ζηελ πύιε ηνπ Πνιπηερλείνπ Είλαη έηνηκν λα κπεη κέζα… Οη θνηηεηέο 

παξαθνινπζνύλ ηξνκαγκέλνη θαη κε κπνξώληαο λα πηζηέςνπλ απηό πνπ εθηπιίζζεηαη 

κπξνζηά ζηα κάηηα ηνπο.. Είλαη έηνηκν λα κπεη κέζα…Μηα θνηηήηξηα αθνύγεηαη από 

ηα κεγάθσλα ηνπ παλεπηζηεκίνπ…  

 

- Δδώ Πνιπηερλείν… εδώ Πνιπηερλείν. αο κηιάεη ν ξαδηνθσληθόο ζηαζκόο ησλ 

ελσκέλσλ θνηηεηώλ. Αδέξθηα, κε ην θάλεηε. Αγσληδόκαζηε γηα ειεπζεξία θαη 

δεκνθξαηία! Δίκαζηε αδέξθηα ζαο. Με ην θάλεηε…Ση πάηε λα θάλεηε… 

 

Αθνύγνληαη ππξνβνιηζκνί (Ητηηικό απόζπαζμα-κανόνια). Τν άξκα κάρεο έρεη 

γθξεκίζεη ηελ πύιε ηνπ Πνιπηερλείνπ, ρσξίο λα ιάβεη ππόςε ηηο δσέο ησλ θνηηεηώλ. 

Τα ζώκαηα ησλ θνηηεηώλ θείηνληαη ζην έδαθνο (μοσζική- Της αγάπης αίμαηα). 

(Η κεηέξα ηνπ Οξέζηε καζαίλεη ηα δπζάξεζηα λέα θαη ηα κεηαθέξεη ζηνλ παηέξα) 

 

Μεη-Κώζηα ην παηδί καο..ν Οξέζηεο 

Κ-Ση ην παηδί καο; Ση έπαζε; 

Μεη- Ήηαλ κέζα ζην Πνιπηερλείν. 

Κ- Πάκε λα ηνλ βξνύκε… 

 

Αξρίδνπλ λα ηνλ ςάρλνπλ (ερεηηθό- Οξέζηεο από ην Βόιν) 

Ο Οξέζηεο ήηαλ αλάκεζα ζηα ζύκαηα ηνπ Πνιπηερλείνπ… 



 

 

 

(Ο παηέξαο ζθεπηηθόο παίξλεη ην κπνπδνύθη ηνπ γηνπ ηνπ-πνπ κέρξη ηόηε ην θαηέθξηλε- 

θαη ην θαηαζέηεη ζην ηάθν ηνπ λεθξνύ παηδηνύ. Οη γνλείο  πξνρσξνύλ πξνο ην ρώξν πνπ 

είλαη ηα ζώκαηα ησλ παηδηώλ). 

(Ηρεηηθό απόζπαζκα)-Οη θίινη κνπ ραξάκαηα 

- Σηελ εξεκηά ηνλ ζηαύξσζαλ. Απηνί ζθπιηά θη απηόο αγσληζηήο. Κη 

νξθάλεςε ην θσο ηνπ ήιηνπ θαη ηεο απγήο. Καη πάεη θνηκήζεθε…πάεη 

θνηκήζεθε…                                                                                                         

 

κσο ν Έιιελαο, ν άλζξσπνο αληέρεη θαη ρνξεύεη θαη ρνξεύεη… (ρνξόο- Ζετκπέθηθν 

ηεο Επδνθίαο)           

                                                                                

Σε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ ζθεηο αθνύγεηαη κνπζηθή επέλδπζε-Νανί ζην ζρήκα ηνπ 

νπξαλνύ (Μίθεο Θενδσξάθεο) Τν ζθεηο είλαη βαζηζκέλν πάλσ ζηε κνπζηθή θαη ζηε 

δξακαηνπνίεζε. Πξνηεηλόκελε κνπζηθή:  

 Σεο αγάπεο αίκαηα 

 Ορηξνί 

 Σεο δηθαηνζύλεο 

 Νανί ζην ζρήκα ηνπ νπξαλνύ 

 Θεόο αλ είλαη 

Υιηθά: κπνπδνύθη, παλό, ζεληόλη, ζθνύπα, πηάηα, πνηήξηα, ηξαπεδνκάληειν, 

ξαδηόθσλν επνρήο θηι… 


