
Αγαπητές μαθήτριες, αγαπητοί μαθητές και εκπαιδευτικοί,  

Η σημερινή ημέρα είναι ημέρα μνήμης και τιμής του αγώνα για τρία θεμελιώδη αγαθά 

που προαπαιτούνται για κάθε ανάπτυξη και πρόοδο. ΨΩΜΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.  

Το σύνθημα των φοιτητών που, πριν από 47 χρόνια, προασπιζόμενοι τα ιδανικά 

τους, αψήφησαν τις απειλές του δικτατορικού καθεστώτος, όρθωσαν το ανάστημά 

τους και έγιναν η φωνή όλων των πολιτών που προσδοκούσαν την αποκατάσταση 

της Δημοκρατίας, παραμένει πάντα επίκαιρο. Το Πολυτεχνείο, ένα από τα 

αρχαιότερα Πανεπιστήμια της χώρας μας, έγινε σύμβολο αντίστασης στη Χούντα, 

στη φίμωση της ελεύθερης έκφρασης, στην καταπάτηση των δημοκρατικών 

δικαιωμάτων και ελευθεριών ενός ολόκληρου λαού. Η μάχη για τις αξίες, τα οράματα, 

για το δικαίωμα σε ένα καλύτερο αύριο, υπό διαφορετικές συνθήκες κάθε φορά, 

συνεχίζεται αδιάκοπα.  

Τους τελευταίους εννιά μήνες αγωνιζόμαστε καθημερινά, όλοι μαζί σαν εκπαιδευτική 

κοινότητα, εν μέσω μίας πρωτόγνωρης, παγκόσμιας πανδημίας, για να συνεχιστεί 

όσο το δυνατό πιο απρόσκοπτα η μαθησιακή διαδικασία. Και θα συνεχίσουμε για 

όσο χρειαστεί. Όπλο όλων μας: η δίψα για μάθηση και για πρόοδο, και σύμμαχός 

μας σε αυτή τη μάχη η τεχνολογία. 

 Η εκπαιδευτική κοινότητα είναι πάντοτε πρωτοπόρα στους αγώνες για ένα πιο 

φωτεινό μέλλον. Έτσι και σήμερα, δείχνετε το δρόμο. Οι εκπαιδευτικοί που 

καθημερινά, αξιοποιώντας με μεράκι κάθε δυνατότητα, μάχεστε με περίσσια υπομονή 

και επιμονή, προκειμένου να διδάξετε τα παιδιά μας και να τους δώσετε τα εφόδια για 

το αύριο. Που τα στηρίζετε προκειμένου να εξοικειωθούν με τη νέα πραγματικότητα 

που συνεπάγεται η πρωτοφανής παγκόσμια υγειονομική κρίση που βιώνουμε. Κι 

εσείς οι μαθητές, που υπό αντίξοες συνθήκες αγωνίζεστε για το δικαίωμά σας στη 

γνώση και την ελπίδα.  

Η εξέγερση του Πολυτεχνείου, κορυφαίο σύμβολο αντίστασης και αγώνα, ξεκίνησε 

από το χώρο της Παιδείας, για την Παιδεία, αλλά πρωτίστως για τη Δημοκρατία. Ο 

φετινός εορτασμός της επετείου του Πολυτεχνείου θα είναι διαφορετικός από άλλες 

χρονιές. Μας εμπνέουν όμως πάντοτε τα ιδεώδη και η πλούσια κληρονομιά των 

ηρώων του Πολυτεχνείου, και μας γεμίζουν δύναμη και αποφασιστικότητα για όλα 

εκείνα για τα οποία αξίζει να μαχόμαστε καθημερινά. 


