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Μήνυμα Περιφερειακοφ Διευθυντή Εκπαίδευςησ Κρήτησ για την ημζρα του 

Πολυτεχνείου 

 

Κάκε χρόνο ςτισ 17 του Νοζμβρθ θ ςκζψθ μασ και θ καρδιά μασ ταξιδεφει εκεί, ςτο 

χϊρο του Πολυτεχνείου, ςτον ξεςθκωμό των φοιτθτϊν, τθσ νεολαίασ και του 

ελλθνικοφ λαοφ κατά τθσ δικτατορίασ.  

Μιασ δικτατορίασ που είχε επιβλθκεί ςτθ χϊρα μασ από τον Απρίλιο 1967 

καταλφοντασ τουσ δθμοκρατικοφσ κεςμοφσ, τα πολιτικά δικαιϊματα και τισ 

ελευκερίεσ των πολιτϊν και επιδόκθκε ςε ςυλλιψεισ, φυλακίςεισ, δίκεσ, 

βαςανιςτιρια. 

Η εξζγερςθ του Πολυτεχνείου το Νοζμβριο 1973 ιταν θ κορυφαία αντιδικτατορικι 

εκδιλωςθ και ουςιαςτικά προανιγγειλε τθν πτϊςθ τθσ Χοφντασ των 

υνταγματαρχϊν. 

Η αγανάκτθςθ του λαοφ, χρόνο με το χρόνο μεγάλωνε. Σα προβλιματα αντί να 

λφνονταν, πλικαιναν. Η νεολαία και προπαντόσ οι φοιτθτζσ, το πιο μαχθτικό τμιμα 

του λαοφ μασ ζβλεπαν  ότι τα αιτιματά τουσ για τθν αποκατάςταςθ τθσ 

δθμοκρατίασ ςτα ανϊτατα εκπαιδευτικά ιδρφματα και τον εκδθμοκρατιςμό τθσ 

λειτουργίασ του εκπαιδευτικοφ μασ ςυςτιματοσ, δεν κα λφνονταν.  

Ο αγϊνασ των φοιτθτϊν κλιμακωνόταν θμζρα με τθν θμζρα, και ςιγά – ςιγά από 

κακαρά φοιτθτικόσ και ςυνδικαλιςτικόσ, γινόταν αγϊνασ του ελλθνικοφ λαοφ, 



αγϊνασ για τα πιο απαραίτθτα πράγματα, που ςυνοψίηονται ςτο ςφνκθμα: Ψωμί – 

Παιδεία – Ελευκερία.  

Η εξζγερςθ του Νοζμβρθ 1973, δεν ζδιωξε βζβαια αμζςωσ τθ δικτατορία. 

υνετζλεςε όμωσ αποφαςιςτικά ςτθν πτϊςθ τθσ, λίγουσ μινεσ αργότερα, 

προκαλϊντασ ζνα αντιδικτατορικό ρεφμα που γινόταν ολοζνα πιο ιςχυρό και 

αποφαςιςτικό.  

Άλλωςτε, είναι μονόδρομοσ ο αγϊνασ των πολιτϊν για τα ιδανικά τθσ ελευκερίασ, 

τθσ ανεξαρτθςίασ, τθσ ειρινθσ, τθσ αγάπθσ για τθ ηωι και τον άνκρωπο, όταν 

απειλοφνται και παραβιάηονται τα ανκρϊπινα δικαιϊματα και οι κοινωνικζσ 

κατακτιςεισ.  

Η βελτίωςθ τθσ λειτουργίασ τθσ δθμοκρατίασ και του κράτουσ, θ αναβάκμιςθ τθσ 

δθμόςιασ δωρεάν παιδείασ, θ αντίςταςθ απζναντι ςε κάκε πολιτικι που πλιττει τθν 

ελευκερία, τθν αξιοπρζπεια και τθν προςωπικότθτα κάκε Ανκρϊπου, αποτελοφν 

διαχρονικά αναγκαιότθτεσ για τθν κοινωνικι ςυνοχι και ευθμερία.  

Σο Πολυτεχνείο ιταν και κα είναι πάντα ζνα ηωντανό κάλεςμα για τθν Δθμοκρατία, 

και τθν Ελευκερία, κα είναι ηωντανό μζςα ςε κάκε ελεφκερο μυαλό. Και πρζπει να 

ηει, γιατί ο αγϊνασ του Ανκρϊπου ενάντια ςε κάκε μορφι τυραννίασ είναι ο αγϊνασ 

τθσ μνιμθσ ενάντια ςτθ λικθ.  

Ασ ςτακοφμε λοιπόν κι εμείσ ςιμερα ταπεινοί προςκυνθτζσ μπροςτά ςτθ μνιμθ των 

αγωνιςτϊν του Πολυτεχνείου κι ασ αναλογιςτοφμε πόςο μεγάλο είναι και το δικό 

μασ χρζοσ να διαφυλάξουμε τα αγακά τθσ Δθμοκρατίασ και τθσ Ελευκερίασ, για τα 

οποία εκείνοι αγωνίςτθκαν.  

Και αυτό μόνο ενωμζνοι μποροφμε να το επιτφχουμε!  

Σιμι και δόξα ςτουσ δθμιουργοφσ του ζπουσ του Πολυτεχνείου!  

Σιμι και δόξα ς' αυτοφσ που αγωνίςτθκαν για να ξανάρκει ςτθν Ελλάδα μασ το φωσ 

τθσ Ελευκερίασ και τθσ Δθμοκρατίασ! 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΚΡΗΣΗ 

 

 

ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΚΑΡΣΩΝΑΚΗ 


