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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Προσπάθειες υποβάθµισης της Εξέγερσης του Πολυτεχνείου 
 

 Τριανταπέντε χρόνια τώρα έχει καθιερωθεί, µε τη σταθερή επιµονή της 
εκπαιδευτικής κοινότητας, να γιορτάζεται στις 17 Νοέµβρη η Εξέγερση του 
Πολυτεχνείου σε όλα τα σχολεία της χώρας. 
 Ο γιορτασµός αυτός συµβάλλει στην καλλιέργεια της ιστορικής µνήµης και 
συνείδησης των µαθητών / -τριών. Είναι φυσικό οι σηµερινοί µαθητές και µαθήτριες, 
που δεν έζησαν τις ξεχωριστές αυτές στιγµές της νεότερης ιστορίας µας, είτε να 
αγνοούν σηµαντικές πτυχές τους είτε να έχουν µια αποσπασµατική και συγκεχυµένη 
εικόνα για την ηρωική εξέγερση του Νοέµβρη του ’73.  
 Ο γιορτασµός της Επετείου αυτής στα σχολεία συµβάλλει ώστε να διαλύονται 
µύθοι ή ιστορικές παραχαράξεις, και να αποδίδεται η βαρύτητα που αρµόζει στα 
γεγονότα του Νοέµβρη, τα οποία σηµάδεψαν τη νεότερη πολιτική ιστορία µας και 
διαµόρφωσαν τη συνείδηση όχι µόνο της γενιάς του Πολυτεχνείου αλλά και των 
επόµενων γενεών. 
 Όµως, αρκετοί είναι αυτοί που εµφανίζονται σήµερα ως κήρυκες της 
ιστορικής λήθης. Ο αγώνας, ωστόσο, της µνήµης ενάντια στη λήθη σηµαίνει 
υπεράσπιση του µέλλοντός µας, που ξεκινάει από το χτες. Η απώλεια του 
παρελθόντος σηµαίνει απώλεια και του αύριο. Σηµαίνει, ουσιαστικά, έλλειψη θετικής 
προοπτικής. 
 Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ επισηµαίνει ως ιδιαίτερα ανησυχητικό το γεγονός ότι 
εφέτος σε µεµονωµένα σχολεία της χώρας (περιφέρεια Μεσσηνίας κ.λπ.) 
επιχειρήθηκε να υποβαθµιστεί η σηµασία του γιορτασµού της εξέγερσης του 
Νοέµβρη.  
 Ορισµένα στελέχη των µηχανισµών της διοίκησης (προϊστάµενοι 
εκπαίδευσης, διευθυντές σχολείων κ.λπ.) λειτουργώντας τυπολατρικά, µε 
γραφειοκρατική και αυταρχική αντίληψη και λογική, θεώρησαν αυτονόητο να µη 
γιορταστεί ουσιαστικά η επέτειος του Πολυτεχνείου, για να αναπληρωθούν µαθήµατα 
που δεν έγιναν λόγω κατάληψης των σχολείων!  
 Η συνήθης λογική του Υπουργείου, που διαπερνά τις σχετικές εγκυκλίους 
του, είναι ότι όποιος συµµετέχει σε αγώνες «τιµωρείται» µε στέρηση εκδροµής ή 
περιπάτου και µε παράταση των µαθηµάτων στη διάρκεια των σχολικών διακοπών. 
Τώρα, όµως, έχουµε ακόµη πιο ακραίες πρακτικές. Η διοίκηση της εκπαίδευσης 
αντιµετωπίζει τους µαθητικούς αγώνες ως αφορµή για να µειώσει τη µεγάλη ιστορική 
σηµασία της Εξέγερσης χιλιάδων νέων, φοιτητών, µαθητών και εργαζόµενων της 
χώρας µας κατά της στρατιωτικο-φασιστικής χούντας και της αµερικανοκρατίας. 
 Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ καλεί τους συναδέλφους όλων των σχολείων της χώρας 
να καταδικάσουν τις παραπάνω µεµονωµένες ενέργειες.  
 Το Πολυτεχνείο σε πείσµα ελαχίστων είναι και θα παραµείνει κορυφαίο 
ορόσηµο της νεώτερης ελληνικής ιστορίας και σταθµός ανεφοδιασµού για τις 
µεγάλες αγωνιστικές απαντήσεις του λαού και της νεολαίας µας στις προκλήσεις 
του σήµερα και του αύριο.   

 


