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Πολυτεχνείο 1973-Μέρα μνήμης- Νέοι αγώνες

Νοέμβριος 1973. Με μπροστάρη τη μαχητική νεολαία που οχυρώθηκε
στο Πολυτεχνείο, η ελληνική κοινωνία συγκρούεται με το δικτατορικό
καθεστώς, παλεύοντας για Δημοκρατία, Ελευθερία και εθνική ανεξαρτησία. Η
τελική νίκη κατά της τυραννίας, έστειλε το ξεκάθαρο μήνυμα: «ΠΟΤΕ ΞΑΝΑ
ΚΑΜΙΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ».
Οι μνήμες, κάθε χρόνο τέτοια μέρα, ζωντανεύουν. Σήμερα, μετά από
σαράντα πέντε (45) χρόνια, τα μηνύματα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου και
το σύνθημα των αδούλωτων φοιτητών για «ΨΩΜΙ – ΠΑΙΔΕΙΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»
παραμένουν διαχρονικά και επίκαιρα.
Ο ελληνικός λαός όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης βρίσκεται δέσμιος μιας
ιδιόμορφης επιτροπείας, βιώνει την οικονομική υποδούλωση με τις
μνημονιακές πολιτικές που υλοποιούνται και τον οδηγούν σε πολύπλευρη
εξαθλίωση.
Οι πολιτικές αυτές πρέπει να αλλάξουν άμεσα, γιατί οι κοινωνικές
αντοχές και ανοχές εξαντλούνται.
Έχει αποδειχθεί, όμως, ιστορικά πως όταν ο λαός μας επιθυμεί να πάρει
την τύχη στα χέρια του, μπορεί να ανακτήσει την ανεξαρτησία του και τη λαϊκή
του κυριαρχία.
Με σκληρούς αγώνες, όπως και τότε, συνεχίζουμε να παλεύουμε για μια
ειρηνική δημοκρατική και ελεύθερη κοινωνία, για δημόσια δωρεάν εκπαίδευση,
για πραγματική κοινωνική ασφάλιση, υγεία και πρόνοια, για πραγματικά
εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα.
Οι εκπαιδευτικοί πιστεύουμε στη Δημοκρατία, στην Ελευθερία και στην
Εθνική Ανεξαρτησία και βρισκόμαστε πάντα στην πρώτη γραμμή των αγώνων.
Μαζί με όλη την ελληνική κοινωνία, τους εργαζόμενους, τους φοιτητές,
τους συνταξιούχους και τους ανέργους δίνουμε καθημερινά τη μάχη για την
προάσπιση του αγαθού της ελευθερίας και των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Αγωνιζόμαστε για ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας, για τη νέα γενιά.
Τιμούμε την επέτειο του Πολυτεχνείου δίνοντας τη μάχη για τα μεγάλα εθνικά
ιδανικά, για καλύτερη Παιδεία, για καλύτερες συνθήκες ζωής, για να
διασφαλιστεί η Δημοκρατία από τον κάθε μορφής ολοκληρωτισμό και
λαϊκισμό, που δε διστάζει να παραχαράξει την Ιστορία και να καπηλευτεί
αγώνες και κατακτήσεις.
Ενωμένοι, με την ιστορία μας και τα διδάγματα της μαχητικότητας και
του ηρωισμού που έδειξε η νέα γενιά του 1973 στο Πολυτεχνείο ολοζώντανα,
συνεχίζουμε να πορευόμαστε δυναμικά στους δρόμους του αγώνα για μια
καλύτερη παιδεία, για μια καλύτερη κοινωνία, για ένα αισιόδοξο μέλλον για
όλους μας!!!
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