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ΘΕΜΑ: Μήνυμα του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την επέτειο 

του Πολυτεχνείου 

 

Σας διαβιβάζουμε το μήνυμα του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. 

Κωνσταντίνου Γαβρόγλου για την επέτειο του Πολυτεχνείου. 

Παρακαλούνται οι Διευθυντές των Γυμνασίων, Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων να 

αναγνώσουν το μήνυμα την ημέρα της σχολικής εορτής στους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές. 

Οι Διευθυντές των Ειδικών Γυμνασίων, Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων και Λυκείων καθώς 

και οι Διευθυντές των Ε.Ε.Ε.ΕΚ. καλούνται να αναγνώσουν το μήνυμα κάνοντας τις απαραίτητες 

προσαρμογές προκειμένου να είναι εύληπτο από τους μαθητές τους. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνημ.: 2 σελ. 

 

Εσωτ. Διανομή 

 Γραφείο Γενικού Γραμματέα 

 Δ/νση Σπουδών, Προγρ/των & Οργάνωσης Δ.Ε. , Τμ. Α΄ 

 Δ/νση Επαγγελματικής Εκπ/σης, Τμ. Α΄ 

 Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης, Τμ. Α΄ 

 

Βαθμός Ασφαλείας: 
Να διατηρηθεί μέχρι: 
Βαθ. Προτεραιότητας:  

 

Αθήνα,             15-11-2016 

Αρ. Πρωτ.     194810/ΓΔ4 

ΠΡΟΣ: 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

 

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
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 Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης  

 Γραφεία Σχολ. Συμβούλων Δ.Ε. 

(μέσω των Περιφερειακών Δ/νσεων 

Εκπ/σης)  

 Διευθύνσεις Δ.Ε. 

 Σχολικές μονάδες Δ.Ε (μέσω των 

Δ/νσεων Δ.Ε.) 

 

 

 

     

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε. 

Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠ/ΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑΤΑ Α΄ 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
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Μήνυμα του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κ. Γαβρόγλου, για την 

επέτειο του Πολυτεχνείου 

Δεν μπορεί να νοηθεί καλή παιδεία χωρίς δημοκρατία και δεν μπορεί να νοηθεί δημοκρατία 

χωρίς ουσιαστική παιδεία. Αυτό είναι το μήνυμα Πολυτεχνείου, τη σπουδαιότητα του οποίου 

μας θυμίζει κάθε επέτειός του. Μας θυμίζει δηλαδή ότι στον τόπο μας οι αγώνες για την 

παιδεία συνδέθηκαν πολύ γρήγορα με τη διεκδίκηση της δημοκρατίας και της ελευθερίας και 

ότι τα αγαθά αυτά ποτέ δεν ήταν και ποτέ δεν θα πρέπει να θεωρούνται δεδομένα. Χρειάζονται 

συνεχή επαγρύπνηση. 

Το Πολυτεχνείο έγινε σύμβολο της νεολαίας που εξεγείρεται ενάντια στην καταπίεση και 

διεκδικεί ένα καλύτερο και δικαιότερο μέλλον. Και έγινε σύμβολο, επειδή αποτελεί την 

αποκορύφωση μιας σειράς δυναμικών διεκδικήσεων για την παιδεία που σημάδεψαν τον 

ελληνικό 20
ο
 αιώνα. Η διεκδίκηση της εκπαίδευσης ως δημοκρατικού αγαθού εντάχθηκε 

αρκετά νωρίς στο πρόγραμμα των προοδευτικών δυνάμεων του τόπου. Στα προπολεμικά 

χρόνια, πρωταγωνίστησαν οι «δημοτικιστές», πολλοί από τους οποίους διώχθηκαν για τις ιδέες 

τους. Μετά τον πόλεμο ωστόσο, και ιδιαίτερα στη δεκαετία του 1960, επικεφαλής στους 

αγώνες αυτούς μπήκαν οι ίδιοι οι μαθητές, οι μαθήτριες, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές. Τα 

πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 1960 συνταράσσονται από μαζικές διαδηλώσεις μαθητών και 

φοιτητών στην Αθήνα. Στις διαδηλώσεις αυτές το αίτημα για αύξηση των δαπανών για την 

παιδεία συνάντησε το αίτημα για ελευθερία. Ήταν η εποχή που η ανοχή απέναντι στην 

συσσωρευμένη καταπίεση που ασκούσε το μετεμφυλιακό κράτος στους πολίτες του, στον 

φόβο της παρακολούθησης και της κατάδοσης, στην πραγματικότητα της καθημερινής 

αυτολογοκρισίας, είχε εξαντληθεί. Η νεολαία διεκδίκησε το δικαίωμά της για μόρφωση και 

ελευθερία. Ο αγώνας της στέφθηκε με επιτυχία. Λίγα μόλις χρόνια αργότερα, έπνευσε αέρας 

δημοκρατικής πνοής στα σχολεία και στα πανεπιστήμια και καθιερώθηκε η δωρεάν παιδεία. 

Η δικτατορία, που εγκαθιδρύθηκε από τους συνταγματάρχες τον Απρίλιο του 1967, ανέκοψε 

βίαια την εξέλιξη αυτή. Ήδη από τα πρώτα χρόνια, τα πιο ανήσυχα πνεύματα της ελληνικής 

νεολαίας, οι φοιτητές, συγκρότησαν αντιστασιακές ομάδες. Με ατομικές και συλλογικές 

προσπάθειες, διστακτικά στην αρχή, πιο δυναμικά όσο περνούσαν τα χρόνια,  οι νέοι και οι 

νέες του τόπου διεκδίκησαν με ανιδιοτέλεια και αυταπάρνηση ελευθερία και δημοκρατία. Για 

αρκετούς το τίμημα του αγώνα ήταν βασανιστήρια και φυλακές. Τρομάζει κανείς όταν 

φαντάζεται τι μπορεί να σήμαινε για νέους και νέες στα είκοσί τους χρόνια να καταδικάζονται 
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σε ισόβια δεσμά. Αλλά η θέληση των νέων για ζωή ήταν πιο δυνατή από την καταπίεση του 

καθεστώτος. Ακόμη και μέσα στις φυλακές δεν σταμάτησαν να προετοιμάζουν τη δημοκρατία 

που θα ερχόταν.  

Το 1973, τον τελευταίο χρόνο της δικτατορίας, στα πανεπιστήμια επικρατούσε συνεχής 

αναβρασμός. Οι νέοι και οι νέες έθεσαν δυναμικά τα αιτήματά τους για ακαδημαϊκή και 

κοινωνική ελευθερία, για απαλλαγή από την καταπίεση, για το δικαίωμά τους στην εργασία και 

τη ζωή. Μπροστά έβαλαν την ίδια τους τη ζωή. Η αρχή έγινε τον Φεβρουάριο με την κατάληψη 

της Νομικής Σχολής, στην οποία βέβαια πρωτοστάτησαν οι φοιτητές αλλά τη στήριξαν με 

θέρμη πνευματικοί άνθρωποι και πολίτες. Αυτού του κλίματος κορύφωση ήταν η εξέγερση των 

φοιτητών του Πολυτεχνείου, που γρήγορα εξελίχθηκε σε παλλαϊκό ξεσηκωμό. Ξεσηκωμός που 

είχε τραυματίες και νεκρούς, νέα παιδιά που με αυταπάρνηση έδωσαν τη ζωή τους για να 

απολαμβάνουμε σήμερα την ελευθερία και τη δημοκρατία. 

Η εξέγερση του Πολυτεχνείου έγινε σύμβολο του αγώνα και της θυσίας των νέων για 

δημοκρατική παιδεία και ελευθερία. Πρόκειται για σημαντικό σύμβολο, που ξεπερνά τα όρια 

της ιστορίας του τόπου και αγκαλιάζει τους νέους και τις νέες σε όλον τον κόσμο που 

αγωνίζονται για τα αγαθά αυτά. Είναι ένα σύμβολο ζωντανό, που σε κάθε επέτειο 

επικαιροποιείται το μήνυμά του. Η επέτειος είναι μια κατάφαση στη μνήμη, μια δέσμευση 

απέναντι στο χρέος να διασφαλίσουν οι επόμενες γενιές ότι η θυσία των νέων που 

αγωνίστηκαν ενάντια στην καταπίεση της δικτατορίας και διεκδίκησαν παιδεία και δημοκρατία 

δεν πήγε χαμένη.   

Από τότε μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει πολλά. Η συγκυρία της κρίσης δυστυχώς έχει οδηγήσει 

πολλούς να αναφέρονται με απαξιωτικό τρόπο στην μεταπολίτευση και να υποτιμούν τη 

σημασία του Πολυτεχνείου. Η κληρονομιά του έχει αμφισβητηθεί και αντί για σύμβολο που 

εμπνέει ενότητα,  το Πολυτεχνείο κινδυνεύει να μετατραπεί σε μνήμη που διχάζει. Είναι όμως 

σημαντικό να μπορέσετε, εσείς οι νέοι και οι νέες, να σταθείτε πάνω από τις δυσκολίες και τις 

πικρίες που πολλές φορές αλλοιώνουν τον τρόπο που οι μεγαλύτεροι αντιμετωπίζουν το 

παρελθόν τους. Κουβαλάμε, όλοι εμείς οι μεγαλύτεροι, τις δικές μας ματαιώσεις και προφανώς 

και τα λάθη μας. Εσείς όμως, που είστε η ελπίδα αυτού του τόπου, είναι σημαντικό να 

μπορέσετε να κρατήσετε το μήνυμα αυτής της επετείου – την απόφαση και τον αγώνα των 

παιδιών να αλλάξουν τον κόσμο. Και τον άλλαξαν.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ 


