
Aγαπητοί µας µαθητές 

Σήµερα γιορτάζουµε τα γεγονότα του Πολυτεχνείου της χρονιάς που σηµατοδότησε την πτώση της χούντας 

- δηλαδή του στρατιωτικού δικτατορικού καθεστώτος/πολιτεύµατος που είχε επιβληθεί στην Ελλάδα, από το 

1967.  

Γιορτάζουµε όµως αυτή τη µέρα, φέτος, υπό συνθήκες εντελώς διαφορετικές από αυτές που αρµόζουν σε 

(εθνικές, θρησκευτικές, σχολικές ή άλλες) γιορτές. ∆ηλαδή καλούµαστε να τη «γιορτάσουµε», όχι σε 

συνθήκες µαζικών συγκεντρώσεων (σε κλειστούς ή ανοιχτούς χώρους) και οµαδικών (επετειακών ή άλλων) 

δραστηριοτήτων και εκδηλώσεων (µνήµης ή/και οµοψυχίας), αλλά σε συνθήκες εγκλεισµού στα σπίτια µας 

και µιας ιδιότυπης «αποµόνωσης». (Οπότε, εύλογα κανείς διερωτάται αν ταιριάζει στην περίσταση το ρήµα 

«γιορτάζω» και το ουσιαστικό «γιορτή», καθώς, κάθε γιορτή συνιστά κάτι µαζικό ή συλλογικό, και όχι κάτι 

εσωστρεφές και ατοµοκεντρικό.) Κάθε αποµόνωση, όµως, είναι κάτι δυσάρεστο για τον άνθρωπο και, 

κυρίως, για τον νέο ηλικιακά άνθρωπο, όπως είναι ο καθένας και η καθεµιά από εσάς. Είναι ανάγκη, 

ωστόσο, να σκεφτούµε µήπως ισχύει αυτό που λέµε συχνά: ότι ακόµα και σε κάτι αρνητικό, µπορεί να βρει 

κανείς κάτι θετικό.  

Έτσι, επιχειρώντας να βρω αυτό το «θετικό» στοιχείο, επισηµαίνω τα ακόλουθα: Η αποµόνωση που ζει ο 

καθένας µας αυτές τις µέρες, µπορεί να βοηθήσει τον κάθε άνθρωπο χωριστά, να κάνει µια σειρά από 

βαθύτερες σκέψεις γύρω από κάποια γεγονότα – ακόµα και γύρω από ιστορικά γεγονότα όπως είναι αυτό 

του «Πολυτεχνείου» που του είναι πολύ µακρινά στον χρόνο και «ξένα» ως προς τη δική του ζωή αφού 

γεννήθηκε πολλά χρόνια µετά από τη χρονιά της εξέγερσης των νέων του Πολυτεχνείου. Και µέσα από 

αυτές τις σκέψεις, µπορεί να συνειδητοποιήσει, όχι µόνο το βαθύτερο, το κεντρικό και το πιο ουσιαστικό 

νόηµα και µήνυµα αυτού του ιστορικού γεγονότος, αλλά µπορεί να συλλογιστεί και κάτι επιπλέον, που είναι 

ακόµα πιο σηµαντικό: τι σηµαίνει αυτό το «γεγονός», για τον ίδιον ως άτοµο, και τι νόηµα µπορεί να δώσει 

στον τρόπο µε τον οποίον θέλει ο ίδιος να πορευτεί στη ζωή του. 

Μέσα, λοιπόν, από το ακόλουθο µικρό βίντεο που επιµελήθηκαν οι καθηγήτριες του σχολείου µας κ. 

Καλέντζη και κ. Παρίση (το οποίο παρουσιάζει τα γεγονότα του Πολυτεχνείου µε ιστορικό αλλά και 

βιωµατικό -µέσω αφηγήσεων κάποιου που µετείχε στις δράσεις του χώρου και των ηµερών του 

Πολυτεχνείου- τρόπο), θέλω, αφού ενηµερωθείτε για το τι έγινε τότε, εκεί, να ψάξετε, στη συνέχεια, µέσα 

σας για το νόηµα που, πιθανόν, µπορείτε να αντλήσετε από τον ιδεαλισµό, τα δηµοκρατικά ιδεώδη, τη 

δύναµη, το πείσµα, την αποφασιστικότητα και την αυτοθυσία των νέων ανθρώπων και των µαθητών που 

µετείχαν στα γεγονότα του Πολυτεχνείου, για εσάς τους ίδιους και για την πορεία που χαράζετε στην 

καθηµερινή ζωή σας, πορευόµενοι –µέσα από δύσβατους, συχνά, δρόµους– στον στόχο της 

αυτοπραγµάτωσής σας, της εξασφάλισης της ευτυχίας σας και, γιατί όχι, της επίτευξης της αρετής (όποιο 

περιεχόµενο κι αν δίνετε σε’ αυτήν), αλλά και της όποιας αριστείας ποθεί ο καθένας και η καθεµιά σας. Και 

αν µπορέσω µε αυτό το µικρό κείµενό µου και µε το βίντεο που ακολουθεί, να οδηγήσω αρκετούς από 

εσάς, σε έναν τέτοιου είδους στοχασµό, θα αποδειχτεί, ότι δεν παίζουν τόσο σηµαντικό ρόλο οι συνθήκες 

υπό τις οποίες γιορτάζουµε ένα ιστορικό γεγονός, όσο οι σκέψεις που αφιερώνουµε σε αυτό και οι 

στοχασµοί που «επενδύουµε» σε ένα είδος προσωπικής µας ανάλυσης που του κάνουµε – δηλαδή σε ένα 

είδος ανάλυσης που έχει επίκεντρο τη δική µας προσωπικότητα και τη δική µας ζωή. 



Με σεβασµό στη µέρα του Πολυτεχνείου και πραγµατικό παιδαγωγικό ενδιαφέρον για τους µαθητές µας 

Ο δ/ντής και εκπρόσωπος του διδακτικού προσωπικού του 7ου ΓΕΛ Καλλιθέας 

Γ. Μπίκος 

 


