
16-11-21 Μήνυμα τησ Υπουργοφ Παιδείασ και Θρηςκευμάτων Νίκησ Κεραμζωσ για 
την 48η επζτειο του Πολυτεχνείου 
 
Αγαπθτζσ μακιτριεσ, αγαπθτοί μακθτζσ και εκπαιδευτικοί, 
 
ΨΩΜΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ. 
Σρεισ λζξεισ, ζνα ςφνκθμα. Ζνα ςφνκθμα των εξεγερμζνων φοιτθτϊν του Νοεμβρίου 
του 1973, που ςυνόψιςε ςτθν απλότθτά του τισ βαςικζσ προχποκζςεισ για τθν 
ανάπτυξθ κάκε κοινωνίασ, κάκε λαοφ. Ζνα ςφνκθμα που ενϊκθκε με τθ φωνι όλων 
των πολιτϊν και κλόνιςε το δικτατορικό κακεςτϊσ. 
 
Οι φοιτθτζσ τθσ εποχισ πρωτοςτάτθςαν ςτον αγϊνα κατά τθσ Χοφντασ των 
υνταγματαρχϊν, ςυμβάλλοντασ ςτθν αποκατάςταςθ τθσ Δθμοκρατίασ ςτθ χϊρα 
μασ, ςε μία εποχι ανελευκερίασ, διωγμϊν αντιφρονοφντων, καταπάτθςθσ 
κεμελιωδϊν δικαιωμάτων, απουςίασ από το διεκνζσ γίγνεςκαι. Μιασ επταετίασ 
κατά τθν οποία θ χϊρα μασ διχάςτθκε, ςκοτείνιαςε, απομονϊκθκε, βρζκθκε ςτο 
περικϊριο των διεκνϊν εξελίξεων, υπζςτθ εκνικζσ απϊλειεσ. 
 
Η Παιδεία πρωταγωνιςτεί ςτθ μάχθ για δικαιοςφνθ, ελευκερία, δθμοκρατία. Είναι 
ςυνυφαςμζνθ με αυτά τα ιδανικά, ςτοχεφει ςτθν καλλιζργεια και τθν επιδίωξι τουσ. 
Κατοχυρϊνει, μαηί με άλλεσ πρωτοβουλίεσ τθσ Πολιτείασ, τθν ιςότθτα των 
ευκαιριϊν ςτουσ νζουσ πολίτεσ τθσ χϊρασ μασ, είναι βαςικι προχπόκεςθ για τθν 
κοινωνικι κινθτικότθτα, για τθ δθμοκρατικι δομι τθσ κοινωνίασ μασ. Αποτελεί 
όχθμα για ζνα καλφτερο αφριο, εξαςφαλίηει ςτα παιδιά μασ εφόδια, ϊςτε αυτό το 
καλφτερο αφριο να ζχουν τθ δυνατότθτα να το κάνουν πράξθ. 
 
Ήδθ από φζτοσ, αγαπθτοί μασ εκπαιδευτικοί, με τθν καίρια ςυνδρομι ςασ, αξίεσ 
όπωσ θ δθμοκρατία, τα ανκρϊπινα δικαιϊματα, ο αλλθλοςεβαςμόσ, θ πολιτειότθτα, 
κακϊσ και δεξιότθτεσ όπωσ θ κριτικι ςκζψθ και θ επίλυςθ προβλθμάτων, αποκτοφν 
ακόμθ πιο ενιςχυμζνο ρόλο ςτα ςχολεία μασ, μζςω των εργαςτθρίων δεξιοτιτων. 
Μζςα από τα νζα προγράμματα ςπουδϊν, αγαπθτοί μασ μακθτζσ, κα μπορείτε να 
προςεγγίηετε πιο βιωματικά τα ιςτορικά γεγονότα και να εξοικειϊνεςτε καλφτερα 
με το πλαίςιο ςτο οποίο αυτά ςυνζβθςαν. 
 
Ζτςι, με εφόδιο τθ γνϊςθ και με οδθγό τισ αξίεσ, εςείσ, οι αυριανοί διαμορφωτζσ 
τθσ ιςτορίασ μασ, κα μπορζςετε να γράψετε τισ πιο λαμπρζσ ςελίδεσ τθσ, 
εμπνεόμενοι και από τα ιδανικά των φοιτθτϊν του Πολυτεχνείου για δθμοκρατία 
και ελευκερία. 


