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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το μήνςμα τος Δημάπσος Μεγαπέων Γπηγόπη Σταμούλη για
την επέτειο τηρ εξέγεπσηρ τος Πολςτεσνείος
Όπωσ κϊθε χρόνο ϋτςι κι εφϋτοσ γιορτϊςτηκε η επϋτειοσ τησ εξϋγερςησ
του Πολυτεχνεύου την 17η Νοϋμβρη 1973.
Ο Δόμαρχοσ Μεγαρϋων Γρηγόρησ Σταμούλησ δόλωςε με μόνυμϊ του τα
εξόσ:
«Τιμούμε κι εφϋτοσ την επϋτειο τησ εξϋγερςησ του Πολυτεχνεύου. Του μεγϊλου,
μαζικού και δυναμικού ξεςηκωμού των νϋων του χθεσ για τη διαςφϊλιςη των
μεγϊλων αγαθών τησ Ελευθερύασ, τησ δωρεϊν Παιδεύασ και τησ αξιοπρεπούσ κι
ακηδεμόνευτησ επιβύωςησ του ανθρώπου.

Η εξϋγερςη του Πολυτεχνεύου το Νοϋμβριο του ‘73 όταν η κορυφαύα από μια
ςειρϊ εκδηλώςεων κατϊ τησ Χούντασ των Συνταγματαρχών και ςηματοδότηςε την
αρχό του τϋλουσ τησ επτϊχρονησ Δικτατορύασ.
Σόμερα 17 Νοεμβρύου 2021, ημϋρα μνόμησ του Πολυτεχνεύου, θυμόμαςτε τουσ
χιλιϊδεσ νϋουσ που αντιςτϊθηκαν ςθεναρϊ ςτο δικτατορικό καθεςτώσ και
«πολϋμηςαν» για ελευθερία, δημοκρατία, κοινωνική δικαιοςύνη, καλύτερη παιδεύα
και εργαςύα, με όπλα τουσ την ομοψυχύα, τη φιλοπατρύα και την αποφαςιςτικότητα.
Το Πολυτεχνεύο αποτελεύ ορόςημο ςτην νεότερη ιςτορύα του τόπου μασ.
Η εξϋγερςη όταν μια μαζικό και δυναμικό εκδόλωςη τησ νεολαύασ.
Ήταν μια πρϊξη που ϋνωςε όλουσ τουσ Ελληνεσ..
Το ςύνθημα «ψωμί, παιδεία, ελευθερία» εύχε καθολικό αποδοχό.
Στο πρόςωπό των φοιτητών εκφρϊςτηκε η ελπύδα ολόκληρου του Ελληνικού
λαού για την ανατροπό του καθεςτώτοσ και την εδραύωςη του Δημοκρατικού
Κοινοβουλευτικού Πολιτεύματοσ.
Το μόνυμα του Πολυτεχνεύου πρϋπει να φτϊνει ξεκϊθαρο ςτισ επόμενεσ γενιϋσ
χωρύσ κομματικϋσ ςτρεβλώςεισ και ςυνοψύζεται ςτην ανϊγκη υπερϊςπιςησ τησ
Δημοκρατύασ και των θεςμών τησ.
Το Πολυτεχνεύο ωσ ςύμβολο μνόμησ μασ υπενθυμύζει πωσ τύποτε δεν εύναι
δεδομϋνο και πωσ η ελευθερύα απαιτεύ ςυνεχό εγρόγορςη.
Κάκε εποχι ζχει τισ δικζσ τθσ προκλιςεισ να αντιμετωπίςει.
Διαφορετικζσ εποχζσ απαιτοφν διαφορετικζσ κυςίεσ.
Η ςθμερινι νζα γενιά ζχει τθ δφναμθ να παλζψει και να ξεπεράςει τισ προκλιςεισ
των καιρϊν για να χτίςει τθ ηωι, για μία Ελλάδα τθσ ειρινθσ, τθσ ςυναδζλφωςθσ και τθσ
αλλθλεγγφθσ ενιςχφοντασ γερά τα κεμζλια τθσ Δθμοκρατίασ και τθσ Ελευκερίασ.»

Εκ τος Γπαυείος Επικοινωνίαρ
& Δημοσίων Σσέσεων

