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33 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 
 

«Οι γυναίκες στον αντιδικτατορικό αγώνα» 
(DVD και βιβλίο µε µαρτυρίες) 

     
       Η Ε.∆.Ι.Α., συµβάλλοντας και φέτος στον εµπλουτισµό µε αυθεντικό υλικό των 
σχολικών εκδηλώσεων για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, κυκλοφορεί 
DVD µε µαρτυρίες γυναικών που διώχθηκαν και βασανίστηκαν από τη Χούντα, επειδή 
αντιστάθηκαν στο βάρβαρο καθεστώς της. 
        Το DVD συνοδεύεται και από βιβλίο που περιλαµβάνει µαρτυρικές καταθέσεις 
γυναικών πολιτικών κρατουµένων καθώς και τα κείµενα τριών ιστορικών για το ρόλο 
των γυναικών στους κοινωνικούς αγώνες και την αντιδικτατορική αντίσταση. 
 
        Το DVD µε το βιβλίο θα διατίθενται προς 15 ΕΥΡΩ - τιµή κόστους 
παραγωγής - από την ΠΕΜΠΤΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ από το «ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ 
ΒΙΒΛΙΟΥ», Λασσάνη 3 (κοντά στη Μητρόπολη), τηλ. 2310-237515-237463/ 
φαξ 2310-285857, που προσφέρθηκε αφιλοκερδώς να τα διαθέσει.  
         
         Επίσης από το «ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ» θα διατίθενται και φέτος σε ψηφιακή 

µορφή και σε τιµή κόστους τα παρακάτω ντοκουµέντα από την εξέγερση του Ε. Μ. 
Πολυτεχνείου, τον Αντιδικτατορικό Αγώνα στη Θεσσαλονίκη, και την κατάληψη της 
Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ το Νοέµβρη του 1973. Τα ντοκουµέντα αντλήθηκαν 
από τα αρχεία της «Ε.∆.Ι.Α. Κ.-∆. ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 1940-74» και της ΕΤ3, ενώ η 
αναπαραγωγή τους έγινε από την Γ΄ ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης, ΤΗΛ./ΦΑΞ 2310-229389. 

  
1) DVD : «Ε∆Ω ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ! - Στιγµιότυπα της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας».           

Μια παραγωγή της «ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΗΤΕΡΩΝ» και του 
«ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΝΤΙ∆ΙΚΤΑΤΟΡΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ».  

2) DVD : «Ο ΑΝΤΙ∆ΙΚΤΑΤΟΡΙΚΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ» Από την εκποµπή του 
Ν. Ασλανίδη «Εκ των προτέρων ή εκ των υστέρων», της ΕΤ3.  

      Τα δύο DVD σε πακέτο των 15 Ε 
3)  CD : «Ε∆Ω ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ!». Οι εκποµπές του ραδιοφωνικού σταθµού του Ε. Μ. 

Πολυτεχνείου και δύο «πειρατικών»-υποστηρικτικών σταθµών. Τιµή: 5 ΕΥΡΩ. 
4) CD-ROM : «Ε∆Ω ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ!». Κείµενα στην 

αυθεντική τους µορφή και ηχητικά ντοκουµέντα από το ραδιοφωνικό σταθµό της 
Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ. Περιέχονται επίσης στοιχεία για τον 
αντιδικτατορικό αγώνα στη Θεσσαλονίκη και κείµενο για τη δικτατορία του 
τοπικού παραρτήµατος του «ΣΥΝ∆ΕΣΜΟΥ ΦΥΛΑΚΙΣΘΕΝΤΩΝ – 
ΕΞΟΡΙΣΘΕΝΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΩΝ (Σ.Φ.Ε.Α.) 1967-74».  Τιµή: 5 ΕΥΡΩ. 

                                        
Για το ∆.Σ. της Ε.∆.Ι.Α. 
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