
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Το ΤΕΕ τιµά τα διαχρονικά και επίκαιρα µηνύµατα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

Το Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας άρρηκτα συνδεδεµένο µε τα ιστορικά γεγονότα, τους θεσµούς, τα πρόσωπα,

τους αξιακούς κώδικες, τα διαχρονικά και επίκαιρα µηνύµατα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου τιµά την 41η επέτειο

των γεγονότων του Νοεµβρίου 1973, ως κορυφαία πράξη αντίστασης της νεολαίας και του λαού κατά της

ξενοκίνητης δικτατορίας και των υποτακτικών της και ταυτοχρόνως ως καταλύτη θεµελιακών αλλαγών  στις

δοµές  του κράτους και της κοινωνίας.

Τα διαχρονικά µηνύµατα  της εξέγερσης του Πολυτεχνείου για «Ψωµί- Παιδεία – Ελευθερία» παραµένουν ισχυρά

και αναλλοίωτα. Φωτίζουν και καθοδηγούν, ιδιαίτερα στις σηµερινές συνθήκες, τους αγώνες του λαού µας για τις

µεγάλες πανανθρώπινες αξίες της ελευθερίας, της δηµοκρατίας, της εθνικής ανεξαρτησίας, της κοινωνικής

απελευθέρωσης και της προόδου.

Το  µήνυµα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου προβάλει δυνατό και επίκαιρο στις σηµερινές συνθήκες, που έχουν

επιβληθεί στη χώρα και τους πολίτες. Τα µνηµόνια και οι οικονοµικές δεσµεύσεις έναντι ξένων κέντρων και

δανειστών καταλύουν πολιτικούς και κοινωνικούς θεσµούς ανθρώπινα, εργασιακά και κοινωνικά δικαιώµατα.

Οδηγούµαστε σε ιδιότυπη εκχώρηση κυριαρχικών µας δικαιωµάτων. Η χώρα βυθίζεται σε πολυετή κοινωνική-

ανθρωπιστική και οικονοµική κρίση. Βιώνουµε τα αποτελέσµατα της αναξιοκρατίας, της αδιαφάνειας, του

νεποτισµού, των πελατειακών σχέσεων, της εκποίησης του δηµόσιου πλούτου, του εύκολου ή και παράνοµου

πλουτισµού, σε βάρος των λαϊκών αναγκών, σε βάρος των µη προνοµιούχων Ελλήνων. Υποδαυλίζονται από το

κυρίαρχο σύστηµα δυνάµεις του φασισµού και ζούµε ξανά την απρόκλητη  βία των δυνάµεων καταστολής εις

βάρος των ειρηνικών διεκδικήσεων και αγώνων της φοιτητικής νεολαίας και των δηµοκρατικών πολιτών.

Το ΤΕΕ καταδικάζει µε τον πιο απερίφραστο και κατηγορηµατικό τρόπο την απρόκλητη, βάναυση και
δολοφονική επίθεση, που εξαπέλυσαν δυνάµεις των ΜΑΤ εναντίον των φοιτητών, κατά τη διάρκεια
ειρηνικής διαδήλωσης τους. Εν συνεχεία αστυνοµικές δυνάµεις εµπόδισαν τους φοιτητές να µπουν στο
χώρο του ΕΜΠ, µε άγριους ξυλοδαρµούς και εκτεταµένη χρήση χηµικών και κρότου λάµψης, 
προκαλώντας σκηνές θηριωδίας, µε πολυάριθµα θύµατα τραυµατίες. Καλεί την κυβέρνηση να αντιληφθεί
ότι η βία των δυνάµεων καταστολής είναι ίδιον των συστηµάτων εξουσίας,  που έχουν απολέσει τη
δηµοκρατική νοµιµοποίηση  και βρίσκονται σε απόσταση από το λαϊκό έρεισµα, να αναλάβει τις ευθύνες
της και να µην στοχοποιεί  το µέλλον της γνώσης και της προόδου του τόπου µας.
Στις σηµερινές συνθήκες  το µήνυµα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου αναδεικνύει το κυρίαρχο και καταλυτικό ρόλο

των αγώνων του λαού στις µεγάλες ιστορικές ανατροπές και δηµοκρατικές εξελίξεις  της πατρίδας µας

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Χρήστος Σπίρτζης καλεί τους Έλληνες διπλωµατούχους µηχανικούς, να
συµµετάσχουν µαζί µε τον ελληνικό λαό και τη νεολαία στις εκδηλώσεις της 41ης εξέγερσης του
Πολυτεχνείου, που θα κορυφωθούν την Δευτέρα 17 Νοέµβριου. Ταυτοχρόνως ο πρόεδρος του ΤΕΕ

υπογραµµίζει το ιδιαίτερο χρέος, που τιµούν οι Έλληνες διπλωµατούχοι µηχανικοί. Διατηρούν άσβεστα και

ζωντανά τα διαχρονικά και επίκαιρα µηνύµατα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, καθορίζοντας την ορθότητα των

ατοµικών και συλλογικών επιλογών τους. Ανοίγουν νέους δρόµους αντάξιους της ιστορίας, της επιστηµονικής

γνώσης, των αγώνων τους για εθνική παιδεία, ανάπτυξη µε σχέδιο που θα υπηρετεί τις ανάγκες της χώρας, τις

ηθικές και πολιτισµικές αξίες, για ένα νέο σύγχρονο αποτελεσµατικό κράτος δικαίου, που θα  σέβεται, θα υπηρετεί

και θα προστατεύει το δηµόσιο συµφέρον, τα δηµοκρατικά δικαιώµατα και πάνω από όλα τον πολίτη.


