
“Λαέ πεινάς, γιατί τους προσκυνάς” 
 

ήταν ένα από τα συνθήματα που κυριάρχησαν 43 χρόνια πριν, το Νοέμβριο του 
1973, από τους ηρωικά εξεγερμένους φοιτητές, σπουδαστές, μαθητές και πολίτες, στις 
σχολές της Αθήνας με αποκορύφωμα τη Νομική Σχολή και το Πολυτεχνείο. 

Η εξέγερση στο Πολυτεχνείο είναι το πιο πρόσφατο γεγονός της νεότερης Ιστορίας 
μας και είναι μια μοναδική ιστορική στιγμή. Είναι κάθε είδους αντίσταση και αφοσίωση. 
Είναι εξέγερση συνειδήσεων. Είναι επαναπροσδιορισμός αξιών και αρχών.  

Το Πολυτεχνείο ζει και θα ζει πάντα , μιας και πάντα θα υπάρχουν άνθρωποι που θα 
αγωνίζονται για το καλύτερο! 

Η επέτειος του Πολυτεχνείου δεν είναι το μνημόσυνο μιας τραγικής νύχτας, αλλά η 
υπενθύμιση για ένα διαρκή αγώνα για ψωμί, παιδεία, δημοκρατία και ελευθερία, ενάντια σε 
κάθε είδους χούντα, είτε οικονομική, είτε ιδεολογική. 

Σήμερα, 

 ταπεινοί εμείς προσκυνητές στη μνήμη των αγωνιστών του Πολυτεχνείου ,ας 
αναλογιστούμε πόσο μεγάλο είναι το χρέος μας να διαφυλάξουμε τα αγαθά της 
δημοκρατίας και της ελευθερίας. 

Σήμερα, 

• που η πλασματική ευμάρεια της δεκαετίας του ’80 και του ’90 έχει καταρρεύσει, 

• που η αυτοδιάθεση της Χώρας «κουρεύεται» από το Χρέος που της φόρτωσαν, 

• που το φάσμα της πείνας πλανιέται πάνω από κάθε ελληνική οικογένεια, 

• που η Παιδεία αγωνίζεται για …«την επάρκεια και όχι για την πληρότητα», 

• που η Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση παραδίδεται σταδιακά στην Κατάρτιση 
και στη Μαθητεία του εισαγόμενου «δυϊκού μοντέλου» ΜΗ τυπικής ΜΑΘΗΣΗΣ, 

Σήμερα, 

το αίτημα ΨΩΜΙ – ΠΑΙΔΕΙΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ αποκτά και πάλι ουσιαστικό περιεχόμενο. 
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Δίχως τουφέκι και σπαθί, με το ήλιο στο μέτωπο, 
υπήρξατε ήρωες και ποιητές μαζί. Είστε το Ποίημα. 

Απλώνοντας το χέρι μου δεν φτάνει ως εκεί 
που ωραία λουλούδια τις μορφές σας 

Λιτανεύει ο αέρας της αρετής. Ω παιδιά μου, 
Μπροστά σ’ αυτό το ποίημα μετράει μόνο η σιωπή. 

                                   Νικηφόρος Βρεττάκος 

 
 

 

 

Από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.Λ.Τ.Ε.Ε. 

 

 


