Εκδηλώσεις Δήμου Βιάννου για το Πολυτεχνείο

Ο φετινός εορτασμός της επετείου των γεγονότων του Πολυτεχνείου, εξ αιτίας των
περιοριστικών μέτρων λόγω της πανδημίας, θα είναι πολύ λιτός. Από το πρωί της
Τετάρτης θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις μνήμης, στις Σχολικές μονάδες
όλων των βαθμίδων του Δήμου Βιάννου, όπου θα περιλαμβάνουν ομιλίες, παρουσιάσεις
video
, τραγούδια της εξέγερσης κλπ.

Την Τετάρτη 17 Νοεμβρίου και ώρα 11:00 πμ στην Άνω Βιάννο:
- θα τελεστεί «επιμνημόσυνη δέηση» στην μνήμη όλων των θυμάτων της επτάχρονης
Δικτατορίας
στον εξωτερικό χώρο του μνημείου των πεσόντων (προαύλιο Ιερού ναού
Μιχαήλ Αρχαγγέλου)
- Στη συνέχεια θα γίνει σύντομος χαιρετισμός από τον Δήμαρχο και συμβολική
κατάθεση λουλουδιών στο μνημείο από τον ίδιο και την Δημοτική Αρχή, από τους
υπαλλήλους του Δήμου και από αντιπροσωπείες μαθητών από όλες τις σχολικές μονάδες
την Άνω Βιάννου.
- Θα ακολουθήσει ενός λεπτού σιγή.

Η συμμετοχή των Δημοτών στην εκδήλωση θα γίνει σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές
διατάξεις για λόγους δημόσιας υγείας (υποχρεωτική χρήση μάσκας, τήρηση αποστάσεων,
κλπ).

Το μήνυμα του Δημάρχου:
Πριν 48 χρόνια στο Πολυτεχνείο με την πρωτοπορία των φοιτητών κορυφώθηκε η
αντίσταση του Ελληνικού λαού, απέναντι στην Χουντική τυραννία. Οφείλουμε Τιμή και Δόξα
στους αγωνιστές του αντιδικτατορικού και αντιφασιστικού αγώνα, στους νεκρούς και
τραυματίες, που στάθηκαν πάνω από τον φόβο, πάνω από τις εκτελέσεις, τις φυλακίσεις,
τις εξορίες και με το παράδειγμα τους και την ίδια τους τη ζωή, δείχνουν το δρόμο στην
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σημερινή νεολαία. Η εικόνα της πύλης του Πολυτεχνείου, που γκρεμίζεται από τις
ερπύστριες του τανκς παρασύροντας νέους φοιτητές με την Ελληνική σημαία στα χέρια,
έχει χαραχτεί στην μνήμη μας και στην ιστορία και σημαδεύει τις επόμενες γενιές. Το
ιστορικό σύνθημα των εξεγερμένων «ψωμί, παιδεία, ελευθερία», παραμένει επίκαιρο έως
σήμερα, ως μήνυμα αγώνα για την υπεράσπιση των δημοκρατικών δικαιωμάτων, της
εργασίας, της μόρφωσης των παιδιών μας, ενάντια στη φτωχοποίηση, τις διακρίσεις, στους
αγώνες για την ενίσχυση των κοινωνικών υπηρεσιών προς όφελος του συνόλου της
Κοινωνίας. Το μήνυμα του Πολυτεχνείου παραμένει ζωντανό και αποτελεί για όλους μας
μια διαρκή υπενθύμιση για επαγρύπνηση, ενότητα και αγώνα για ένα καλύτερο κόσμο.
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