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44 ΥΡΟΝΙΑ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΕΞΕΓΕΡΗ ΣΟ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟ 

Η Δεκνθξαηηθή Παλεπηζηεκνληθή Κίλεζε κεραληθώλ Αηη/λίαο ηηκά ηε κλήκε απηώλ πνπ 

έδσζαλ ηε δσή ηνπο ζηε δηάξθεηα ηεο εμέγεξζεο ηνπ Πνιπηερλείνπ θαη ζε όιε ηε πεξίνδν ηνπ 

αληηδηθηαηνξηθνύ αγώλα. Τηκά όινπο εθείλνπο πνπ αγσλίζηεθαλ θαηά ηεο θαζηζηηθήο δηθηαηνξίαο 

πνπ επέβαιε ε άξρνπζα ηάμε ηεο ρώξαο µαο καδί µε ηνπο μέλνπο ζπκκάρνπο ηεο γηα λα θάκςνπλ 

ηηο αγσληζηηθέο δηεθδηθήζεηο ηνπ ιανύ µαο.  

Οη ζπγθξίζεηο εθείλεο ηεο επνρήο µε ηελ ζεκεξηλή είλαη αλαπόθεπθηεο. Τν αίηεκα «ςσκί, 

παηδεία, ειεπζεξία», πνπ δηακνξθώζεθε ζηε δηάξθεηα ηεο εμέγεξζεο θαη εμέθξαζε όιε ηελ 

πεξίνδν ηεο αληηδηθηαηνξηθήο πάιεο, αθνπκπά ζηελ ζεκεξηλή αγσλία θάζε εξγαδνκέλνπ 

αλζξώπνπ. Σε ζπλζήθεο βαζεηάο νηθνλνκηθήο θξίζεο ηνπ θαπηηαιηζηηθνύ ζπζηήκαηνο, µε ηελ 

αλεξγία ζην θαηαθόξπθν, ηελ ππναπαζρόιεζε σο θπξίαξρε κνξθή εξγαζίαο, ην αδπζώπεην 

ρηύπεκα θάζε εξγαζηαθνύ δηθαηώκαηνο, ηελ αλαιγεζία απέλαληη ζηνπο απόκαρνπο ηεο δνπιεηάο, 

ε επηβίσζε θαζίζηαηαη πξνβιεκαηηθή. Η εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο Παηδείαο καδί µε ηε ζπζηεκαηηθή 

πξνζπάζεηα δηάβξσζεο ηεο ζθέςεο ησλ λέσλ αλζξώπσλ κέζα από ηηο ζθόξπηεο θαη 

δηαζηξεβισκέλεο γλώζεηο πνπ παξέρεη ην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα, θέξλνπλ ηελ Παηδεία ζηελ 

πξώηε γξακκή ηεο πάιεο όζσλ ππεξαζπίδνληαη ην δηθαίσκά ηνπο λα ζπιινγηνύληαη ιεύηεξα. Η 

όπνηα κνξθή ειεπζεξίαο έρεη απνκείλεη, ζθνληάθηεη ζε κύξηεο απαγνξεύζεηο θαη πεξηνξηζκνύο πνπ 

παξάγεη µε βηνκεραληθό ξπζκό ην θνηλνβνύιην κεηά από θπβεξλεηηθέο εληνιέο θαη εθαξκόδνπλ µε 

πεξηζζό δήιν εηζαγγειείο, δηθαζηέο θαη θαηαζηαιηηθνί κεραληζκνί. Σην θόλην ησλ επηθίλδπλσλ 

εμειίμεσλ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή καο, ηεο βαζύηεξεο εκπινθήο ηεο Ειιάδαο ζε ηκπεξηαιηζηηθνύο 

ζρεδηαζκνύο θαη αληηζέζεηο, κεηά θαη ηελ επίζθεςε Τζίπξα ζηηο ΗΠΑ, ε θεηηλή επέηεηνο ηνπ 

Πνιπηερλείνπ αλαδεηθλύεη ηελ αλάγθε λα δπλακώζεη ε πάιε ηνπ ιανύ ελάληηα ζηνλ 

ηκπεξηαιηζηηθό πόιεκν θαη ηε ζπκκεηνρή ηεο ρώξαο, ελάληηα ζην ίδην ην θαπηηαιηζηηθό ζύζηεκα 

πνπ γελλάεη θηώρεηα, εθκεηάιιεπζε, πνιέκνπο θαη πξνζθπγηά. Οη αλαινγίεο εθείλεο ηεο επνρήο 

µε ηε ζεκεξηλή είλαη πεξηζζόηεξν από πξνθαλείο, πξάγκα πνπ δείρλεη όηη δελ ππάξρνπλ ζηεγαλά 

αλάκεζα ζηελ αζηηθή δηαθπβέξλεζε θαη ην θαζηζκό ν νπνίνο, έηζη θη αιιηώο, θαξαδνθεί.  

 «Ο θαζείο θαη ηα όπια ηνπ», είρε πεη ν πνηεηήο. Απέλαληη ζην νπινζηάζην ησλ δπλαζηώλ 

ηνπ ν ιαόο έρεη σο θύξην όπιν ηελ πάιε ηνπ, πνπ μεθηλά από ηελ ππεξάζπηζε ησλ θαηαθηήζεσλ 

ηεο πξνεγνύκελεο εθαηνληαεηίαο θαη κπνξεί λα θηάζεη κέρξη ηε ξηδηθή αιιαγή ηεο θνηλσλίαο. Η 

πεξίνδνο 1967-1974 άθεζε πίζσ ηεο έλα ξσκαιέν ιατθό θίλεκα, έλα θίλεκα πνπ ε 

ζνζηαιδεκνθξαηία επερείξεζε λα επλνπρίζεη θαη, ελ κέξεη, ην θαηάθεξε. Η αλαδσνγόλεζε, ε 

αλαζύληαμε ηνπ θηλήκαηνο, ε ζπγθξόηεζε κηαο ιατθήο ζπκκαρίαο είλαη ζήκεξα πεξηζζόηεξν 

απαξαίηεηε παξά πνηέ. Ο θαζέλαο µαο έρεη ζέζεη εθεί, θαη απηό δελ είλαη µόλν δηθαίσκα, είλαη, 

θπξίσο, ππνρξέσζε. Αο µελ πεξηκέλνπκε θάπνηνο άιινο λα θάλεη απηά πνπ νθείινπκε λα 

θάλνπκε εκείο νη ίδηνη. Αο µελ αθήλνπκε λα µαο μεγειάζνπλ εθείλνη πνπ ππόζρνληαη όηη ζα 

θάλνπλ ην ζύζηεκα λα ιεηηνπξγήζεη ζε όθειόο µαο, αξθεί λα ηνπο εκπηζηεπηνύκε θαη λα κείλνπκε 

ζηελ άθξε σο ζεαηέο. Απηό ζπκίδεη ηε ζηάζε θάπνησλ πνπ ήηαλ πξόζπκνη, ην 1973, λα 

απνδερηνύλ ηε πνξεία «εμνκάιπλζεο» πνπ είρε δξνκνινγήζεη ε ρνύληα µε ηελ θπβέξλεζε 

Μαξθεδίλε, πνξεία πνπ αλαηξάπεθε από ηελ εμέγεξζε ηνπ Πνιπηερλείνπ. 

 Καινύκε  ηνπο ζπλαδέιθνπο λα ηηκήζνπλ ηελ εμέγεξζε ηνπ Πνιπηερλείνπ, όρη µόλν µε ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο επεηεηαθέο εθδειώζεηο, αιιά µε ηελ ελεξγή ηνπο ζπκκεηνρή ζηελ 

θαζεκεξηλή πάιε. Να ζπάζνπλ ηε κνηξνιαηξία, πνπ θαιιηεξγεί ην ζύζηεκα. Να ζπλερίζνπλ ηνλ 

αγώλα πνπ νδεγεί ηελ αλζξσπόηεηα ζηελ πξόνδν.  

Σσμμεηέτοσμε ζηην εκδήλωζη ποσ διοργανώνει ηο Εργαηικό Κένηρο Αγρινίοσ ζηις  

17 Νοέμβρη στις 06:30 το απόγεσμα στην κεντρική πλατεία. 


