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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

 

Φήθιζμα ηης Διοικούζας Επιηροπής ηοσ ΣΕΕ/ΣΚΜ με αθορμή ηην επέηειο ηοσ 

Πολσηετνείοσ 

 
 
Η Δηνηθνύζα Επηηξνπή ηνπ ΤΕΕ/ΤΚΜ ζε ςήθηζκά ηεο κε αθνξκή ηελ επέηεην ηνπ Πνιπηερλείνπ, 

επηζεκαίλεη ηα εμήο: 

 

Τν ΤΕΕ/ΤΚΜ θαη ηα κέιε ηνπ, νη Μεραληθνί ηεο Κεληξηθήο Μαθεδνλίαο, ηηκνύλ ηε κλήκε θαη ηε 

δξάζε εθείλσλ πνπ αγσλίζηεθαλ γηα ηελ Ειεπζεξία θαη ηε Δεκνθξαηία, κεηαηξέπνληαο ηελ 

θνηλή καο αθεηεξία, ην Πνιπηερλείν, ζε δηαρξνληθό ζύκβνιν ηνπ αληηδηθηαηνξηθνύ αγώλα θαη 

ηεο πξνζήισζεο ηνπ Ειιεληθνύ Λανύ ζηελ δεκνθξαηηθή ηζηνξηθή ηνπ παξαθαηαζήθε. 

 

Η 17ε Ννεκβξίνπ είρε βξεη θαη ηνπο ρώξνπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ θαη ηεο Πνιπηερληθήο Σρνιήο 

ηεο Θεζζαινλίθεο θπθισκέλνπο από ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο, επίθεληξν ελόο μεζεθσκνύ, πνπ 

έιεμε ηελ επόκελε κέξα, κεηά ηα αηκαηεξά επεηζόδηα ζην Πνιπηερλείν ηεο Αζήλαο. 

Τν κήλπκα όκσο είρε ζηαιεί. Έλα κήλπκα πίζηεο ζηα δεκνθξαηηθά ήζε θαη ζηελ ελόηεηα ησλ 

Ειιήλσλ, πνπ είλαη ζην ρέξη όισλ καο, λα δηαηεξεζεί σο ηέηνην ζηε κλήκε καο θαη λα 

κεηαιακπαδεπζεί σο ηέηνην ζηηο επόκελεο γεληέο. 

 

Σε πείζκα όισλ εθείλσλ, πνπ επηζπκνύλ θάζε ρξόλν λα ακαπξώλνπλ ηελ Επέηεην ηνπ 

Πνιπηερλείνπ κε πξάμεηο θαη εθθξάζεηο βίαο θαη θνηλσληθνύ δηραζκνύ, πνπ δήζελ ζην όλνκα ηεο 

Δεκνθξαηίαο, επηδηώθνπλ ηνλ επηειηζκό ηεο,   ην ΤΕΕ/ΤΚΜ εθθξάδεη ηελ Υπεξεθάλεηα ηνπ 

ηερληθνύ θόζκνπ, γηα ην ηζηνξηθό κεγαιείν ηνπ Πνιπηερλείνπ. Εθθξάδεη όκσο θαη ηε ζιίςε, γηα 

ην γεγνλόο όηη εδώ θαη ρξόληα, νη εηδήζεηο ιίγα 24σξα πξηλ ηηο 17 Ννεκβξίνπ, ζπκίδνπλ 

πεξηζζόηεξν πξνεηνηκαζία γηα πόιεκν, παξά πξνεηνηκαζία γηα γηνξηή. 

Τν Πνιπηερλείν είλαη κηα επέηεηνο κλήκεο ηεο ελόηεηαο ηνπ ιανύ καο απέλαληη ζηελ βία ηνπ 

νινθιεξσηηζκνύ θαη δελ κπνξεί λα ηηκάηαη κε πξάμεηο βίαο, νύηε λα πξνμελεί θόβν θαη απνθπγή 

θπθινθνξίαο ησλ πνιηηώλ ζην θέληξν ησλ πόιεσλ θαη πέξημ ή εληόο ησλ Παλεπηζηεκηαθώλ 

ρώξσλ. 

 

Καινύκε όινπο όζνπο πξαγκαηηθά αηζζάλνληαη ην ηζηνξηθό βάξνο ηεο επεηείνπ, λα 

πξνζηαηέςνπλ ηε κλήκε θαη ην λόεκα ηνπ Πνιπηερλείνπ, ώζηε αλήκεξα ηεο 17εο Ννεκβξίνπ, 

λα κηιάκε κόλν γηα ηα δηδάγκαηα εθείλσλ ησλ εκεξώλ ηνπ 1973. 

 

 

 

                                                             Από ηο Γραθείο Σύποσ ηοσ ΣΕΕ/ΣΚΜ 

Σα Δεληία Σύποσ ηοσ ΣΕΕ/ΣΚΜ καηατωρούνηαι ζηην ιζηοζελίδα ηοσ, www.tkm.tee.gr, 

ζηο link, Οργάνωζη Τπηρεζιών/Γραθείο Σύποσ 

http://www.tkm.tee.gr/

