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Αλαθνίλσζε
Η εμέγεξζε ηνπ Πνιπηερλείνπ ελάληηα ζηε Υνύληα ησλ πληαγκαηαξρώλ παξακέλεη ν θσηεηλόο
θάξνο θάζε δεκνθξαηηθνύ αγώλα, θάζε δεκνθξαηηθνύ πνιίηε. Σν Πνιπηερλείν δεη γηαηί ηα
αηηήκαηά ηνπ είλαη πάληα επίθαηξα. Σν δηαρξνληθό ζύλζεκά «ΦΧΜΘ-ΠΑΘΔΕΘΑ-ΕΛΕΤΘΕΡΘΑ»
εμαθνινπζεί θαη ζήκεξα λα καο εκπλέεη. Η εμέγεξζε ησλ θνηηεηώλ ην 1973 καο ππελζπκίδεη πσο ν
ιαόο έρεη ηε δύλακε λα αιιάμεη ηε κνίξα ηνπ, πσο ε ειπίδα ηεο θάζε θνηλσλίαο, νη λένη ηεο,
κπνξνύλ λα αλαηξέςνπλ θάζε δύλακε πνπ ηνπο ζηεξεί ην δηθαίσκα γηα έλα θαιύηεξν αύξην.
ηελ επνρή καο, ην κήλπκα ηνπ Πνιπηερλείνπ ζκίγεη κε ηα ζπλζήκαηα ελάληηα ζηηο πνιηηηθέο
πνπ ζθνηώλνπλ θαη μεξηδώλνπλ ιανύο, βξίζθεηαη απέλαληη ζηνπο ζρεδηαζκνύο πνπ απεηινύλ ηελ
εηξήλε, ηε θηιία θαη ηελ αζθάιεηα ησλ ιαώλ ζε όιν ηνλ θόζκν. Σαπηίδεηαη κε ηνπο αγώλεο γηα
εξγαζία, γηα πνηνηηθή, δεκόζηα θαη δσξεάλ εθπαίδεπζε, γηα δεκόζηα δσξεάλ πγεία, γηα ηελ
ππεξάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ, γηα ηελ πξνάζπηζε θαη δηεύξπλζε ησλ
αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ θαη ησλ δεκνθξαηηθώλ ειεπζεξηώλ.
ήκεξα, ηα ζπλδηθάηα είλαη αληηκέησπα κε ηνπο λόκνπο ηεο θπβέξλεζεο ηεο ΝΔ, αιιά θαη ηεο
πξνεγνύκελεο θπβέξλεζεο ησλ ΤΡΘΖΑ-ΑΝΕΛ, πνπ θαηαξγώληαο ηνλ εκβιεκαηηθό Ν.1264/82
ζέινπλ λα θαηαξγήζνπλ θαη ην δηθαίσκα ζηελ απεξγία θαη ηνπο εξγαηηθνύο αγώλεο. Ο αγώλαο
απέλαληη ζε απηέο ηηο επηινγέο είλαη δηαξθήο θαη αλππνρώξεηνο.
ηελ εθπαίδεπζε, ζηε δύζθνιε πεξίνδν πνπ δηαλύνπκε, νη εθπαηδεπηηθνί ζηεθόκαζηε ζηελ
πξώηε γξακκή ηνπ αγώλα γηα πξνάζπηζε ησλ κνξθσηηθώλ δηθαησκάησλ ησλ παηδηώλ, γηα κία
εθπαίδεπζε αληάμηα ησλ νξακάησλ όισλ ησλ γελεώλ αιιά θαη ησλ αλαγθώλ ηεο λέαο επνρήο, παξά
ηηο δπζθνιίεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ αδηαιιαμία θαη ηνλ απηαξρηζκό ηεο θπβέξλεζεο ηεο ΝΔ, ε
νπνία έρεη επηιέμεη ηε δηαξθή ζύγθξνπζε κε ηνλ θόζκν ηεο εθπαίδεπζεο.
Οη εξγαδόκελνη ηεο ρώξαο καο, ζην δεκόζην θαη ηνλ ηδησηηθό ηνκέα, νη άλεξγνη, νη θνηηεηέο, νη
λένη θαη νη ζπληαμηνύρνη δίλνπκε θαζεκεξηλά ηνλ αγώλα ελάληηα ζηηο αληηιατθέο πνιηηηθέο θαη
δηεθδηθνύκε δεκόζηα δσξεάλ Παηδεία, ζηήξημε ηνπ εζληθνύ ζπζηήκαηνο πγείαο, πξνζηαζία θαη
ζηήξημε ησλ εππαζώλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνύ.
Σο Πολσηετνείο ΖΕΘ και θα ΖΕΘ ζηις καρδιές μας και ζηοσς αγώνες μας!
Γηα ην Δ..
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