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Η ΕΞΕΓΕΡΗ ΣΟΤ ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟΤ – 43 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΣΑ 
Η ΖΩΗ ΒΕΛΣΙΩΝΕΣΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΑΓΩΝΕ 

«Για να γυρίςει ο ήλιοσ θζλει δουλειά πολλή» 

Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι, 

Η εξωηθή εμέγεξζε ζην Πνιπηερλείν ηνλ Ννέκβξε ηνπ 1973 θόληξα ζην επαρζέο 

θαζεζηώο ηεο ρνύληαο παξακέλεη δωληαλό ζύκβνιν αγώλα. Φνηηεηέο θαη εξγαδόκελνη έλωζαλ 

ηηο θωλέο ηνπο κε ηελ ππόινηπε ειιεληθή θνηλωλία δηεθδηθώληαο Δεκνθξαηία, ειεπζεξία, 

δηθαίωκα ζηελ παηδεία θαη ζηελ πξόνδν. Ιαη πέηπραλ. Σν ειιεληθό δήηεκα δηεζλνπνηήζεθε, 

δεκηνπξγήζεθε έλα θύκα αιιειεγγύεο ζηελ αληίζηαζε ηνπ ειιεληθνύ ιανύ, ε ρνύληα έπεζε 

θαη ην Πνιπηερλείν έγηλε νξόζεκν θάζε αγώλα γηα θαιύηεξεο ζπλζήθεο δωήο ζηε 

κεηαπνιηηεπηηθή ηζηνξία ηεο Ειιάδαο. 

ην πιαίζην απηό, ε 17ε ηνπ Ννέκβξε δελ απνηειεί κόλν κηα επεηεηαθή κέξα ηζηνξηθήο 

κλήκεο, αιιά εθπέκπεη έλα δηαρξνληθό κήλπκα αγωληζηηθόηεηαο θαη ειπίδαο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα πνπ κπνξνύλ λα έρνπλ νη καδηθνί θαη νη ελωηηθνί αγώλεο. 

Η ζεκεξηλή ζπγθπξία δελ επηηξέπεη απάζεηα, εθεζπραζκό ή απνγνήηεπζε. Αληίζεηα, 

επηβάιιεη ηα ίδηα νξάκαηα λα καο εκπλεύζνπλ θαη λα καο ελώζνπλ ζε θνηλνύο αγώλεο γηα 

αμηνπξέπεηα. Η αζθπθηηθή νηθνλνκηθή θξίζε βαζαλίδεη ήδε ηνπο Έιιελεο γηα ρξνληθό δηάζηεκα 

ίζν κε ηελ επηαεηή δηθηαηνξία. Η ειιεληθή θνηλωλία δελ αληέρεη άιιν! 

Είλαη ε ώξα, όινη καδί, ελωκέλνη θαη αιιειέγγπνη, εξγαδόκελνη θαη άλεξγνη, καζεηέο, 

θνηηεηέο θαη ζπληαμηνύρνη, λα ηηκήζνπκε ην παξειζόλ απνξξίπηνληαο ην ζιηβεξό παξόλ θαη 

δηακνξθώλνληαο έλα θαιύηεξν κέιινλ, κε: 

 Αλάπηπμε, πξόνδν, ζέζεηο εξγαζίαο θαη ζηήξημε ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκίαο, θόληξα 

ζην λενθηιειεύζεξν δόγκα ηεο ιηηόηεηαο, ηωλ ζπλερώλ πεξηθνπώλ κηζζώλ θαη 

ζπληάμεωλ, ηεο εζωηεξηθήο ππνηίκεζεο θαη ηεο αλαθπθινύκελεο ύθεζεο. 

 Δεκνθξαηία θαη ζεβαζκό ζηνπο ζεζκνύο ηεο, θόληξα ζηελ αλεμέιεγθηε επηβνιή ηωλ 

αγνξώλ ή ηνλ απηαξρηθό θπληζκό θάζε εμνπζίαο.  

 Αλεμαξηεζία θαη πξνζηαζία ηωλ δεκνζίωλ αγαζώλ θαη ηωλ πινπηνπαξαγωγηθώλ πεγώλ, 

θόληξα ζηελ άλεπ όξωλ παξάδνζε πνπ επέιεμε γηα όια ε Ιπβέξλεζε ΤΡΘΖΑ-ΑΝΕΚ. 



 Δηθαηνζύλε θαη αλαδηαλνκή πινύηνπ, θόληξα ζηε δηεύξπλζε ηνπ ράζκαηνο κεηαμύ 

πινπζίωλ θαη θηωρώλ θαη ηε δηάιπζε ηεο κεζαίαο ηάμεο. 

 Ινηλωληθέο πνιηηηθέο γηα ηελ παηδεία θαη ηελ πγεία θαη ζηήξημε ηωλ αζθαιηζηηθώλ 

δηθαηωκάηωλ, θόληξα ζηε ζεκεξηλή εηθόλα απαμίωζεο θαη δηάιπζεο. 

 Εξγαζηαθά δηθαηώκαηα θαη ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο, θόληξα ζηελ επηρεηξνύκελε 

απνξξύζκηζε. 

 Εηξήλε θαη ζπκθηιίωζε, θόληξα ζηνλ ηκπεξηαιηζκό, ηνλ θαλαηηζκό θαη ηελ ηξνκνθξαηία. 

 Αιιειεγγύε ζηνπο πξόζθπγεο, θόληξα ζηνλ ξαηζηζκό θαη ηε κηζαιινδνμία. 

Ο .Τ.Ε.Σ.Ε. ηηκά ηελ εμέγεξζε ηνπ Πνιπηερλείνπ θαη αγωλίδεηαη θαζεκεξηλά ζηελ πξάμε 

γηα ηα επίθαηξα κελύκαηα πνπ εθπέκπεη. Αληηπξνζωπεία ηνπ ζα θαηαζέζεη ζηεθάλη ζην ρώξν 

ηνπ Πνιπηερλείνπ ζην πιαίζην ηωλ εθδειώζεωλ κλήκεο θαη ηηκήο. 

Ιαινύκε όιεο θαη όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο ζηελ Εζληθή Σξάπεδα λα ζπκκεηάζρνπλ ζηηο 

επεηεηαθέο εθδειώζεηο θαη ζηελ πνξεία ηεο Πέκπηεο 17εο Ννέκβξε 2016. 

 

 

      Λε ζσναδελθικούς ταιρεηιζμούς 

Για ηο Διοικηηικό σμβούλιο 

 


