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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΟΣΟ ΠΟΤΕ 

 

Σαράντα τέσσερα χρόνια συμπληρώνονται από την ηρωική επέτειο της μεγάλης εξέγερσης του 

Πολυτεχνείου και οφείλουμε να διαφυλάξουμε την ιστορική μνήμη, να τιμούμε την επέτειό του και 

όλους όσους έδωσαν τη ζωή τους για να υπερασπιστούν τα ιδανικά της ελευθερίας και της 

δημοκρατίας. 

Στις εποχές που διανύουμε σε παγκόσμιο επίπεδο, με την οικονομική κρίση, τα τρομοκρατικά 

χτυπήματα, τους βομβαρδισμούς και το μεγάλο προσφυγικό – μεταναστευτικό κύμα, το 

διαχρονικό μήνυμα  των εξεγερμένων φοιτητών του Πολυτεχνείου για  «ΨΩΜΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» εξακολουθεί να είναι πιο επίκαιρο από ποτέ. 

Το Πολυτεχνείο, εκτός από κορυφαία αντιδικτατορική εξέγερση και διαχρονικό σύμβολο 

αντίστασης και αγώνα, υπήρξε η μήτρα της μεταπολίτευσης, που παρά τα προβλήματα και τις 

αντιφάσεις της, είναι πάντα η καλύτερη περίοδος του τόπου μετά την ίδρυση του νέου Ελληνικού 

κράτους. 

Την ίδια στιγμή που οι μνημονιακές κυβερνήσεις  προσπαθούν να καταργήσουν κάθε έννοια 

συλλογικού δικαιώματος, που καταδικάζουν τη νεολαία και τους εργαζομένους στη φτώχεια και 

την εξαθλίωση, το Πολυτεχνείο είναι εδώ. Χρέος μας οι αγώνες για κοινωνική δικαιοσύνη, 

ανεξαρτησία, ισότητα και κοινωνική απελευθέρωση, η υπεράσπιση της δημοκρατίας και των 

ελευθεριών, απέναντι στον κυβερνητικό αυταρχισμό και στο μονόδρομο των μνημονίων και της 

λιτότητας. 

Καθήκον όλων μας και κυρίως του συνδικαλιστικού κινήματος είναι οι διαρκείς αγώνες ενάντια σε 

κάθε μορφή φασισμού,  όπου πρέπει να αποτελούν τη μέγιστη προτεραιότητα. 

Η Ένωση Τεχνικών Ομίλου Δ.Ε.Η. θα συνεχίζει να παλεύει ώστε οι μνημονιακές πολιτικές που 

φέρνουν περικοπές μισθών και συντάξεων, ανεργία, ξεπούλημα δημόσιας περιουσίας  και νέους 
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φόρους, να μην εφαρμοστούν και η ηλεκτρική ενέργεια να παραμείνει ένα αγαθό προσβάσιμο για 

όλους τους  πολίτες. 

Εμείς που έχουμε την τιμή να εργαζόμαστε στην Επιχείρηση του Ελληνικού λαού, ευλαβικά 

αποτίνουμε φόρο τιμής και με στεντόρεια φωνή  τους στέλνουμε το μήνυμα εκεί ψηλά που είναι, 

ότι σταθερά και αταλάντευτα όπως κάναμε χρόνια, έτσι και σήμερα και αύριο θα συνεχίσουμε τον 

αγώνα για την προάσπιση των συμφερόντων της ΔΕΗ και των καταναλωτών. 

Θα συνεχίσουμε τον αγώνα να παραμείνει αυτή η Επιχείρηση υπό δημόσιο έλεγχο, στην 

υπηρεσία του Ελληνικού λαού. 

Οι  εργαζόμενοι στη ΔΕΗ και όλοι οι εργαζόμενοι της χώρας, τιμούν το Πολυτεχνείο με τη 

συμμετοχή τους στους αγώνες και με την αλληλεγγύη τους σε εκείνους που δοκιμάζονται 

σκληρά. 

Οι κοινωνικές διεκδικήσεις για ένα καλύτερο αύριο, με δημοκρατία και ειρήνη συνεχίζονται. Η 

ελευθερία και η δημοκρατία δεν ανταλλάσσονται με τίποτα και απαιτούν καθημερινό και μόνιμο 

αγώνα. 
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