
 
 
ΑΡ. ΠΡΩΤ. 563                                                                                           ΝΟΕΜΒΡΗΣ 2015 

 
ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΖΕΙ 

 
Κάθε Νοέμβρη, ο νους και η καρδιά μας είναι στο ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ, στην ηρωική εξέγερση 
των φοιτητών, της νεολαίας και ολόκληρου του ελληνικού λαού κατά της τυραννίας, το 
Νοέμβριο του 1973. 
Το Πολυτεχνείο δεν συμβολίζει μόνο τον ηρωικό αγώνα αλλά και την ενότητα όλων των 
δημοκρατών. Οι αγώνες του Νοέμβρη αποτελούν την κορυφαία εκδήλωση της εφτάχρονης 
αντιδικτατορικής πάλης και μια από τις πιο σπουδαίες στιγμές των αγώνων του λαού μας και 
της νεολαίας ειδικότερα για την ελευθερία. 
42 χρόνια μετά, στην Ελλάδα των θεσμών και της λιτότητας η ιστορία παρουσιάζει τραγικές 
ομοιότητες. Και αν η βία των τανκς φαντάζει μακρινή, όλοι μας ζούμε τη σύγχρονη βία της 
ανεργίας, της εργασιακής ανασφάλειας, της ασφυκτικής καθημερινότητας. Η μεγαλύτερη 
τυραννία και δικτατορία είναι ο αγώνας για την επιβίωση. Σε μια Ελλάδα που ψηφίζονται 
πραξικοπηματικά μνημόνια, που βρίσκεται υπό τη διεθνή επιτήρηση της Ε.Ε. και του Δ.Ν.Τ., 
που κυβερνήσεις  ¨εθνικής σωτηρίας¨ έρχονται και παρέρχονται η μια χειρότερη από την 
άλλη, που το μέλλον του λαού φαντάζει αβέβαιο, το κεντρικό σύνθημα ¨ΨΩΜΙ ΠΑΙΔΕΙΑ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ¨ είναι σήμερα το ίδιο επίκαιρο και είναι το ζητούμενο.  
 
Σήμερα 42 χρόνια μετά, το ΨΩΜΙ είναι λιγοστό για ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού 
της χώρας. Τα πράγματα στην ΠΑΙΔΕΙΑ προβληματικά και η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ανάπηρη. 
 
Η κατοχή που έχουμε, από την νέα χούντα δεν είναι μόνο στο οικονομικό επίπεδο. Η κρίση 
αντιμετωπίζεται  και με περιστολές κοινωνικών και ατομικών δικαιωμάτων. Έχουμε μια 
καλυμμένη δικτατορία, δημοκρατικού τύπου. 
 
Το Πολυτεχνείο ήταν και θα είναι πάντα ένα ζωντανό κάλεσμα για την δημοκρατία, την 
ανθρωπιά και την ελευθερία.  
 
Τώρα χτυπάει η καμπάνα και χτυπάει για όλους. Και δεν πρέπει να είναι πένθιμη. Καλύτερα 
να είναι επαναστατική, εξεγερτική. Δεν θα χαριστούνε πράγματα αν δεν υπάρχει αγώνας. Η 
απογοήτευση δεν μετράει. Όποιος αγωνίζεται, δεν έχει καιρό να απογοητευτεί.  
 

« ΣΗΜΕΡΑ ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ» 
  

Συμμετέχουμε μαζικά στις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης 
 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. 
   Ο Πρόεδρος                                                                       Ο Γεν. Γραμματέας 
 
 
Κάμτσης Σωτήρης                                                                Καλλινάκης Γιώργος 
 

 ΣΥΛΛΟΓΟΣ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

Αριστοτέλους 15 – Θεσσαλονίκη Τ.Κ 54624  
Τηλ. 2310 294715-Κιν. 6945254276  Φαξ  2310 294966 

                                                      MAIL: seikathess@yahoo.com 


