




























































ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 1973- 2003 

ΝΙΚΟΛΑΣ ΑΣΙΜΟΣ  Νοέμβρης ‘73 

Από τις άγριες νύχτες της Αθήνας 

όπου το μικρό και το μεγάλο συνεκρούσθηκαν 

και επικράτησε το μικρό 

για να υψωθεί το μεγάλο σε παραστάτη 

οδηγό της αλήθειας 

Άναψε, κυρά μου το καντήλι θα νικήσουμε 

Από τις άγριες νύχτες της Αθήνας 

Λύκοι στα σκοτεινά, λύκοι ξεμοναχιάσαν 

Ελάφι παρθενικό ξεκοίλιασαν, το αίμα του ήπιαν 

Μα μέσα τους μπολιάστη, 

Κτηνών καρδιά ταράχτη 

Πρώτη φορά θαρρώ. 

Άναψε κυρά μου το καντήλι, θα νικήσουμε 

Τραγούδι σέρνω και χορός κινά. 

Στην κέρινη σιωπή της απογοήτευσης 

Κυκλοφορεί η γνώση. 

Μη μου τους κύκλους τάραττε… τρανζίστορ 

Άναψε, κυρά μου το καντήλι… θα νικήσουμε. 

Από τις άγριες νύχτες της Αθήνας… 

όλοι μαζί, ραγιάδες, στοχαστείτε.. 

σας Λάλησε τ’ αηδόνι π’ το πέτρινο μπαλκόνι … 

και μια φορά λαλεί!!! 

Σημειώσεις στιχουργού: : Το κομμάτι απαγγελλόταν με συνοδεία τυμπάνων κατά 

την περίοδο του χειμώνα ’73 στην “5η Εποχή”. Στο τέλος ο ρυθμός γινόταν πιο 

στακάτος κι έντονος, ταπ ταπατα ταπ ταπ, τα όργανα (αρμόνιο, μπάσο, ηλ. κιθάρα) 

αναπαρήγαγαν τους ήχους εκείνης της βραδιάς, σειρήνες, πυροβολισμούς, ήχους, 

καπνογόνα, μηχανές αλαλαγμούς και μαζί με τη μελωδία της αμερικανικής 
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επέλασης που παιζόταν. Ο κόσμος ακολούθησε το ρυθμό των τυμπάνων και 

ψιθύριζε εκείνο το “ΕΣΑ ΕΣ ΕΣ ΒΑΣΑΝΙΣΤΕΣ” Καμιά φορά τύχανε να έχουμε 

ανοιχτό το παράθυρο και πανικοβαλλόταν ο κόσμος στο δρόμο. Γι’ αυτό το 

παραθέτω, δεν το ξανάπαιξα από τότε. 

  Έτυχε και κάνα δύο φορές να με τραβήξουν στο τμήμα κι εγώ τους έλεγα πως 

είμαι μουσικός και αναζητώ ήχους. 

32 χρόνια μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Είμαστε εδώ για να κάνουμε ένα 

αφιέρωμα στη μνήμη αυτών που έπεσαν για τη δημοκρατία και την ελευθερία. Η 

ΕΛΜΕ Κοζάνης διοργάνωσε αυτή τη συναυλία με μαθητές από 5 σχολεία της πόλης 

μας αλλά και με νέους φίλους που υπηρετούν τη μουσική, διότι πιστεύουμε ότι η νέα 

γενιά μεγαλώνει με τις ιδέες, τις αξίες και ευαισθησίες του ανθρωπισμού, που τις 

εκφράζει μέσα από τη μουσική. Και δηλώνει έτσι την αντίσταση της στην οποία 

μορφή καταπίεσης. Αξίζει να τους ακούσουμε, για να θυμηθούμε το δυναμικό 

παρελθόν, αλλά και να περιπλανηθούμε μαζί τους τον κόσμο που αυτοί 

ονειρεύονται και οραματίζονται. 

  Και πίεση όπως των εξετάσεων και της ανεργίας, της ταχύτητας και του 

ανταγωνισμού. Ας σταθούμε λοιπόν για μια στιγμή μαζί τους με σεβασμό μπροστά 

στο βωμό του Πολυτεχνείου. Η θυσία καθαγιάζει τους νεκρούς και ρίχνει το σπόρο 

της ελευθερίας στην καρδία και στη ψυχή. Αυτός ποτέ δε πάει χαμένος. Μας το 

δείχνει η ιστορία και τα σημερινά νιάτα, που με πολύ κέφι δούλεψαν για το 

καλύτερο. 
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