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ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ

Η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Αχαΐας 41 ΧΡΟΝΙΑ μετά, για την επέτειο του
Πολυτεχνείου ΝΟΕΜΒΡΗ΄73
Η Διοικούσα Επιτροπή του Νομαρχιακού Τμήματος της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Αχαΐας
εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση για την επέτειο Πολυτεχνείου:
«Τον Νοέμβρη του 1973», ΜΕ ΤΗΝ εξέγερση του Πολυτεχνείου με ΜΕ
ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΥΣ τους φοιτητές
ΚΑΙ με το σύνθημα ΨΩΜΙ – ΠΑΙΔΕΙΑ –
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, το οποίο συμπύκνωνε το πολιτικό αίτημα της εποχής, κορυφώθηκε
ο λαϊκός ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ για την ανατροπή της χούντας και την αποκατάσταση
της
δημοκρατίας.
Στις μέρες μας, το μήνυμα της επετείου του Πολυτεχνείου παραμένει τόσο
επίκαιρο όσο ποτέ, μιας και η Χώρα μας βρίσκεται σε μια από τις κρισιμότερες
φάσεις
της
νεότερης
ιστορίας
της.
Μετά από 41 χρόνια αγώνων, οι εργαζόμενοι αγωνίζονται για να ανατρέψουν τις
μνημονικές πολιτικές που οδηγούν,
στην ύφεση, στην ανεργία
στην
ΑΠΟΣΑΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΣΤΗΝ ΚΛΟΠΗ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗΝ οικονομική εξαθλίωση τον λαού μας, την
διάλυση
του
κοινωνικού
ιστού.
Τη στιγμή που η εκπαιδευτική κοινότητα βρίσκεται σε αναβρασμό, η
συμπλήρωση των 41 χρόνων από την εξέγερση του Πολυτεχνείου:
Υπενθυμίζει σε όλους ότι ο Λαός έχει την δύναμη να καθορίζει το μέλλον του.
Υπενθυμίζει σε όλους ότι το πολυτιμότερο κεφάλαιο της κοινωνίας, οι νέοι της,
μπορούν να ανατρέψουν κάθε δύναμη που τους στερεί το δικαίωμα για ένα
καλύτερο
αύριο.
Η Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. Αχαΐας διατρανώνει, μαζί με όλους τους Έλληνες Πολίτες, την
πίστη της στα ιδανικά της εξέγερσης των φοιτητών, των σπουδαστών, των
μαθητών και εκατοντάδων εργαζομένων κατά της χούντας, θεωρεί τις
κινητοποιήσεις εκείνης της περιόδου ως την κορυφαία αντιστασιακή εκδήλωση
με
μαζικά
χαρακτηριστικά.
Την ώρα που οι πολίτες σε όλο τον κόσμο δοκιμάζονται από τα διεθνή
γεωπολιτικά και χρηματοπιστωτικά παιχνίδια εξουσίας, στόχος όλων των
φορέων πρέπει να είναι η ενίσχυση εκείνων των κοινωνικών δυνάμεων που
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υπερασπίζονται τις δημοκρατικές ελευθερίες και προωθούν την κοινωνική
δικαιοσύνη σε όλα τα επίπεδα, ώστε τα οράματα της γενιάς του Πολυτεχνείου
να διατηρήσουν τη διαχρονική τους αξία και να εκπληρωθούν όλοι οι στόχοι
που
είχαν
τεθεί
από
τους
εξεγερθέντες.
Γιατί όσο θα πλήττονται οι ανάγκες και τα δικαιώματά μας, όσο το ΨΩΜΙ
γίνεται ολοένα και πιο δυσεύρετο, όσο η ΠΑΙΔΕΙΑ βρίσκεται στο στόχαστρο των
κυβερνητικών πολιτικών και όσο η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ και τα δημοκρατικά δικαιώματα
βρίσκονται υπό αμφισβήτηση, η κυβέρνηση συνεχιζει την ιδιοτικοποίηση της
Παιδείας, με την μη χρηματοδότηση των Ιδρυμάτων. Ξεκινώντας από την
πρωτοβάθμια εκπαίδευση, χωρίς υλικοτεχνική υποδομή και δασκάλους, και
καταλήγοντας με τα σχέδια τύπου «ΑΘΗΝΑ» και τα κολέγια που αντικαθιστούν
τα Πανεπιστήμια-ΤΕΙ
ΟΣΟ ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΩΝ ΤΕΙ ΕΙΝΑΙ σε ομηρία, ΜΕ ΤΗΝ μη έκδοση
Επαγγελματικών Δικαιωμάτων, ΟΣΟ Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΕΝ ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΟΣΟ ΑΠΑΞΙΩΝΕΤΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΟΙΗΚΗΣΗ ΟΣΟ ΤΟ
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΑΧΡΕΙΩΝΕΤΑΙ, ΟΣΟ Ο ΦΥΣΙΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ, το Πολυτεχνείο θα βρίσκει πάντα τη θέση του στους κοινωνικούς
αγώνες για τις σύγχρονες διεκδικήσεις.
Η Ε.Ε.ΤΕ.Μ. μαζί με τους εργαζόμενους, Υπερασπίζει τη Δημόσια και Δωρεάν
Παιδεία, την Υγεία, την Εργασία και την ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ Ασφάλιση.
Αγωνίζονται ενάντια στην αυταρχική εκτροπή της Κυβέρνησης η οποία
κολακεύει ακροδεξιές συμπεριφορές και απειλεί ευθέως την Δημοκρατία, όπως
το Μαύρο στην ΕΡΤ, στις Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου, κ.λ.π.
Καλούμε όλους τους συναδέλφους-σες να συμμετάσχουν μαζικά στις
εκδηλώσεις
Τιμής
&
Μνήμης,
μαζί
με
όλους
τους
φορείς.
 ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ «ΔΟΥΛΕΙΑ – ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΕΘΝΙΚΗ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ»
 ΓΙΑ

ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Για τη Διοικούσα Επιτροπή του Ν.Τ. Αχαΐας
Ο
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αθανάσιος Κουμούτσος
Μηχανολόγος – Ανακαίνιση Αποκατάσταση
Κτιρίων Μηχανικός Τ.Ε.
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