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Βριλήσσια, 17-11-2022 

 

ΘΕΜΑ: Ένα, δύο, τρία, πολλά Πολυτεχνεία... 

 

Αγαπητοί γονείς, 

η επιστολή μου εκφράζει προσωπικές απόψεις και προβληματισμούς, ως πολίτη και 

εκπαιδευτικού, ο οποίος διδάσκει στο Γυμνάσιο, αλλά και συζητάει συχνά για διάφορα 

θέματα με μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Ας έρθω όμως στο προκείμενο. 

Το σύνθημα του θέματος δονούσε τον αέρα τα προηγούμενα χρόνια, σε μία συγκεκριμένη 

πολιτική συγκυρία και εξέφραζε, σύμφωνα με όσους το χρησιμοποιούσαν, την ανάγκη για 

εκδημοκρατισμό της κοινωνίας και των δομών του πολιτεύματος, καθώς λανθασμένα 

θεωρούσαν ότι η Ελλάδα δεν είχε δημοκρατικό πολίτευμα. 

Στην πραγματικότητα οι υποστηρικτές αυτής της θεωρίας, άθελά τους έθεταν τον δάκτυλο 

επί τον τύπον των ήλων, δηλαδή την ανάγκη κάθε φορά να διευκρινίζουμε για ποιο 

Πολυτεχνείο συζητάμε. Διότι όπως οι νίκες έχουν πολλούς πατέρες (ενώ οι ήττες είναι 

μάλλον ορφανές) έτσι και το Πολυτεχνείο ως ιστορικό γεγονός επιδέχεται πολλές ερμηνείες 

και προσεγγίσεις. 

Για ποιο Πολυτεχνείο λοιπόν μιλάμε; Για εκείνο των απλών ανθρώπων από διαφορετικούς 

πολιτικούς χώρους; Για εκείνο των επώνυμων και ανώνυμων πραγματικών αντιστασιακών 

οι οποίοι βασανίστηκαν και φυλακίστηκαν κατά τη διάρκεια της δικτατορίας; Για εκείνο το 

οποίο άθελά του παρήγαγε στρατιά όψιμων αντιστασιακών μετά το 1974; Για εκείνο που 

δημιούργησε κομματικά στελέχη τα οποία εξαργύρωσαν με θώκους την αντίσταση στη 

δικτατορία ή ακόμη χειρότερα την υποτιθέμενη αντίσταση; Για εκείνο των (ρομαντικών) 

ιδεολόγων διαφορετικών πολιτικών αποχρώσεων οι οποίοι έκαναν το καθήκον τους (όπως 

και σε άλλες περιόδους της νεότερης Ιστορίας μας) και μετά αποσύρθηκαν σεμνά χωρίς να 

διεκδίκησαν δάφνες; 
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Για το Πολυτεχνείο εκείνο μέσω του οποίου μέρος της Αριστεράς διεκδίκησε ένα ακόμη 

πρωτείο; Για το Πολυτεχνείο εκείνο που προκάλεσε, άθελά του, έναν ακόμη διαχωρισμό 

(αντιστασιακών και μη) σε μία χρονολογική σειρά η οποία έχει την αφετηρία της στις αρχές 

δεκαετίας του 1920 (Βενιζελικοί, Αντιβενιζελικοί) και φτάνει δυστυχώς μέχρι της ημέρες 

μας με πολλές όψεις; 

Για το Πολυτεχνείο εκείνο που ως ιστορικό γεγονός θεωρείται ότι μόνο του γκρέμισε τη 

δικτατορία; Που σταματάει η ιστορική αλήθεια και πού αρχίζει ο μύθος; Πώς θα μπορούσε 

με νηφαλιότητα να αναδείξει κάποιος όλες τις πλευρές του, χωρίς να θεωρηθεί αιρετικός; 

Τον ίδιο κίνδυνο άλλωστε που αντιμετωπίζω, όταν διδάσκω και συζητώ με μαθητές μου 

γι’άλλα ιστορικά γεγονότα-ταμπού. Ενδεικτικά, πράγματι οι Έλληνες (μετά από 400 χρόνια 

ανείπωτης σκλαβιάς) δολοφόνησαν Τούρκους κυρίως και Εβραίους στην Τριπολιτσά, όπως 

αναφέρουν οι ιστορικές πηγές (και όχι ο Ερντογάν), διότι ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης δεν 

μπόρεσε να τους συγκρατήσει. 

Ο ελληνικός στρατός υποχωρώντας από την ενδοχώρα της Τουρκίας (Μικρασιατική 

Καταστροφή) άφηνε πίσω του καμένη γη και σε ορισμένες περιπτώσεις (μάλλον λίγες) 

διέπραξε εγκλήματα πολέμου. Ή ο αγώνας της Ανεξαρτησίας ήταν τελικά εθνικός, 

κοινωνικός ή και τα δύο; 

Προφανώς τα βασανιστικά ερωτήματα παρά την ύπαρξη πολλών νέων ιστορικών στοιχείων 

παραμένουν, διότι τα τραύματα για διάφορους λόγους δεν επουλώνονται. Και όσο δεν 

συζητούνται για να αρχίσει η επούλωσή τους, τόσο πυοραγούν! Ας είναι λοιπόν οι 

προηγούμενες σκέψεις ένας μικρός φόρος τιμής σε εκείνους τους πολλούς ανώνυμους και 

τους λιγότερους επώνυμους που έκαναν το καθήκον τους για το κοινό καλό. 

 

Με εκτίμηση, 

Άρης Καντάς 


