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Ο Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας στο Σίδνεϊ, 
Βασίλειος Τόλιος, τόνισε στον χαιρετισµό του πως 
πρέπει να βρισκόµαστε συνεχώς σε εγρήγορση για 
να υπερασπιζόµαστε κι απολαµβάνουµε το αγαθό 
της ∆ηµοκρατίας, το οποίο υπερασπίσθηκαν και 
µας παρέδωσαν οι παλαιότερες γενιές.

«Φίλοι φοιτητές είναι µεγάλη µου χαρά που είστε 
µαζί µας σ’ αυτή τη σηµαντική γιορτή, γιατί εσείς 
είστε το µέλλον κι οι µόνοι εν δυνάµει µεταφορείς 
των όποιων µηνυµάτων εκπέµψουµε γιορτάζοντας 
αυτήν την πολύ σηµαντική επέτειο. Η ∆ηµοκρατία 
ποτέ δεν είναι δεδοµένη, ούτε είναι στατική. Πρέ-
πει συνεχώς και σε καθηµερινή βάση να την στε-
ρεώνουµε, πόσω µάλλον όταν έχει κατακτηθεί µε 
τόσο σηµαντικές, και σηµαδιακές θα έλεγα για το 
έθνος µας, θυσίες κι αγώνες από τη νεολαία, από 
τους φοιτητές της Αθήνας και όλης της Ελλάδας 
στους δύσκολους εκείνους καιρούς, στο όχι πολύ 
µακρινό µας παρελθόν. ∆υστυχώς, πολλές φορές 
περνώντας λίγα χρόνια ή λίγες δεκαετίες ή αν θέ-
λετε και παραπάνω, θεωρούµε ότι ο χρόνος είναι 
πολύς κι εφησυχάζουµε, χαλαρώνουµε πέραν του 
δέοντος και πολλά πράγµατα θεωρούνται δεδοµέ-
να κι αυτονόητα. Ωστόσο, η ζωή δεν είναι στατική  
κι έρχεται να τα αµφισβητήσει. Πρέπει να είµαστε 
συνεχώς σε εγρήγορση για να προασπιζόµαστε και 
να τιµούµε µέσα από αυτήν την προάσπιση τους 
υπερασπιστές που µε τη ζωή τους ή µε τον κίνδυνο 
της ζωής τους και τις άλλες θυσίες που υπέστησαν 

µας έδωσαν τη δυνατότητα να γευόµαστε τους καρ-
πούς της ∆ηµοκρατίας, τους όχι εύκολους όοπως 
αναφέραµε. Η ∆ηµοκρατία είναι πολύτιµο αγαθό, 
κι όπως καθετί πολύτιµο στη ζωή πρέπει τιµάται 
και κυρίως να το σεβόµαστε και να το υπηρετούµε 
µε ιδιαίτερη φροντίδα και προσπάθεια σε καθη-
µερινή βάση. Είµαι σίγουρος ότι µε την εκδήλω-
ση που η Κοινότητα κι όλοι οι συνεργάτες έχουν 
διοργανώσει, µε την κατάθεση των στεφάνων και 
µε την υπόµνηση αυτών των θυσιών θα δώσουµε 
επαρκές, και ποιοτικά και ποσοτικά, µήνυµα στους 
δύσκολους καιρούς που περνά η Ελλάδα. Θα πε-
ράσουµε σίγουρα µε επιτυχία αυτόν τον κάβο, 
αλλά ποιο θα είναι το κόστος; Χρέος όλων µας 
είναι να µειώσουµε όσο γίνεται το κόστος αυτό, 
είτε σε κοινωνικό - πρωταρχικά βεβαίως - είτε σε 
οποιοδήποτε άλλο επίπεδο, στο επίπεδο της πα-
τρίδας µας, στο επίπεδο των παιδιών µας και της 
νεολαίας µας και στο επίπεδο των προοπτικών της 
Ελλάδας και του Ελληνισµού στην Αυστραλία, ανά 
τον κόσµο και στην Ελλάδα. Η γιορτή του Πολυ-
τεχνείου πρέπει να µας φέρνει όλους µαζί, πρέπει 
να νοιώθουµε ότι µ’ αυτόν τον τρόπο τιµούµε τους 
νέους που προέταξαν τα στήθη τους και το µυαλό 
τους για να υπερασπισθούν µε τέτοια ευαισθησία 
το πολύτιµο αυτό αγαθό το οποίο απολαµβάνουµε 
εµείς σήµερα. Η καλύτερη τιµή προς αυτά τα παι-
διά και η καλύτερη παρακαταθήκη για το µέλλον 
είναι να είµαστε µαζί».

Ο επίκουρος καθηγητής, επικεφαλής του τµήµατος Νεοελληνικών Σπου-
δών του Πανεπιστηµίου Σίδνεϊ, Αντώνης ∆ρακόπουλος, µίλησε για την 
σύνδεση της εξέγερσης του Πολυτεχνείου µε το σήµερα.

«Οι ιστορικές επέτειοι όπως αυτή του Πολυτεχνείου έχουν µία ιδιαίτερη 
συµβολή στο πένθος. Θυµόµαστε ανθρώπους που έγιναν δικοί µας χωρίς 
να τους έχουµε γνωρίσει από κοντά. Θυµόµαστε ανθρώπους που έφυγαν 
αφήνοντας τη ζωή τους λειψή, ανθρώπους που επέλεξαν το ρίσκο µίας σύ-
ντοµης ζωής, µίας θυσίας, γιατί πίστεψαν σε αξίες κι υπηρέτησαν ιδανικά. 
Ο θάνατος πάντα παραπέµει στην παρουσία µίας απουσίας, ο νεκρός µας 
θυµίζει ότι υπήρξε, χωρίς όµως πλέον να είναι εκεί. Όµως τους νεκρούς του 
Πολυτεχνείου, όπως και τους νεκρούς ανάλογων αγώνων, τους θυµόµαστε 
πάντα ως παρουσία κι όχι ως απουσία. Τους θυµόµαστε µ’ αυτόν τον τρόπο 
γιατί οι ίδιοι δήλωσαν παρόντες όταν οι αρχές στις οποίες πίστεψαν τους 
ζήτησαν να αποδείξουν το µέγεθος της πίστης τους. Κι έτσι αξίζει να τους 
θυµόµαστε. Να µε συµπαθάτε που ξεκινάω θυµίζοντας το αυτονόητο. Στην 
εποχή µας όµως, που έχει ξηµερώσει µια µαύρη αυγή, όχι µια χρυσή αυγή, 
φαίνεται πως πρέπει να θυµίζουµε το αυτονόητο. Είναι απαραίτητο να µην 
αφήνουµε αναπάντητες προκλητικές ασυναρτησίες και ιδεολογικές σκοπι-
µότητες. Αυτήν, λοιπόν, την ανθρώπινη παρουσία που υπήρξε παρούσα 
τη στιγµή του χρέους τη θυµόµαστε γιατί η ίδια µας θυµίζει πως η ζωή δεν 
θα είναι εύκολη όταν αγωνιστεί γι’ αυτά που πιστεύει, όταν σταθεί ενάρετα, 
κριτικά και µαχητικά απέναντι στο άδικο, στην καταπίεση, στην απώλεια 
του ύψιστου αγαθού της ελευθερίας και της ελεύθερης έκφρασης. Αλλά θέ-
λει αρετή και τόλµη η ελευθερία, µας θυµίζει ο Κάλβος. Το Πολυτεχνείο το 
θυµούνται και το οικειοποιούνται µε διαφορετικό τρόποδιαφορετικοί άν-
θρωποι και διαφορετικές ιδεολογικές παρατάξεις. Πολλές φορές, µάλιστα, 
χρησιµοποιείται ως µέσο για ιδεολογικές σκοπιµότητες. Σε όλες, ωστόσο, 
τις περιπτώσεις το κοινό στοιχείο µνήµης είναι το πνεύµα της αντίστασης. 

Το Πολυτεχνείο µας θυµίζει το πνεύµα της αντίστασης. Το πνεύµα της 
αντίστασης όπως το εννοούµε εδώ δεν παραπέµπει απλά και µόνο στη συ-
γκεκριµένη αντίσταση ενάντια στη δικτατορία και στις θηρίωδίες της, στην 
καταπάτηση των ανθρώπινων ελευθεριών και δικαιωµάτων, αλλά στην 
αντίσταση στην κάθε καθεστηκυία τάξη πραγµάτων, στην ανατροπή που 
πάντα είναι ένα νέο ξεκίνηµα. Στην αντίσταση που δεν επαναπαύεται όταν 
φτάσει κάπου αλλά προσπαθεί να πάει ακόµα παραπέρα. Γιατί ξέρει πως αν 
σταµατήσει θα ατονίσει µέσα στην οµοιότητα που περιχαρακώνει το ίδιο. 
Πρόκειται εποµένως για την αντίσταση που ορθώνεται µαχητικά απέναντι 
στην ακινησία και πριµοδοτεί την κίνηση. Γιατί ξέρει πως η οποιαδήποτε 
στάση οδηγεί στην επιστροφή στο ίδιο και τότε τίποτα δεν πάει σωστά. 

Μας θυµίζει ακόµα την διαφορά ανάµεσα στη ρητορία και στη ρητορική 
και συνεπώς ότι δεν πρέπει να συγχέουµε το πως φαίνονται µε το πως είναι 
τα πράγµατα στην αλήθεια. Μας θυµίζει πως για να µπορέσουµε να πλησιά-
σουµε την ουσία πρέπει να ακονίσουµε τη µατιά µας ώστε να βλέπουµε κα-
θαρότερα. Μας θυµίζει ακόµη πως πρέπει να µάθουµε επιτέλους να ακούµε 
όχι εκείνους που ξέρουν να φωνάζουν δυνατότερα αλλά εκείνους που έχουν 
κάτι να πουν και συνεπώς όχι στο συνωστισµό στην πρώτη γραµµή της επι-
καιρότητας, αλλά στην πρώτη γραµµή της αρετής, της διάρκειας, της ευθύ-
νης. Μας θυµίζει ότι η κοινωνική συµβίωση δεν απαιτεί τη διαφορά, αλλά 
την αναγνώριση αµοιβαίων προνοµίων κι υποχρεώσεων. Μας θυµίζει πως 
οι αρχές της δηµοκρατίας και της ελευθερίας δεν µπορούν ποτέ να επανα-
παυθούν στον εαυτό τους γιατί αν το κάνουν κινδυνεύουν να χάσουν τον 
εαυτό τους. Κυρίως όµως µας θυµίζει ότι η οξεία µατιά της κριτικής πρέπει 
να συνοδεύεται από την αυτοκριτική και τον αναστοχασµό. Μόνο τότε µπο-
ρούµε να βαδίσουµε µπροστά προς την ελευθερία». Ο επίκουρος καθηγητής 
έκλεισε την οµιλία του µε ποίηµα του Μιχάλη Κατσαρού.
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