ΨΉΦΙΣΜΑ
Ο Σύλλογος ΕΣΔΕΠ Ξάνθης με αφορμή την εξέγερση του Πολυτεχνείου και την ωμή χουντική
καταστολή αλλά και τη λήξη της χούντας με την Κυπριακή τραγωδία επισημάνει τα
παρακάτω επίκαιρα:






Οι φοιτητές στο όνομα της ελληνικής κοινωνίας, που με εξαίρεση τους «συνήθεις
ύποπτους» του αντιστασιακού κινήματος στη Γερμανική κατοχή που βρέθηκαν
αστραπιαία στα ξερονήσια, τα νεότερα στελέχη της ΕΔΑ, Λαμπράκηδων και ένα
υποσύνολο από στελέχη του Κέντρου που υπέστησαν διώξεις για μεγάλο χρονικό
διάστημα, τον ήρωα Αλ. Παναγούλη και ελάχιστες άλλες περιπτώσεις, σιώπησε επί
μακρόν. Μάλιστα ο τότε εισαγγελέας
του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος
Κόλλιας υπήρξε πρωθυπουργός της χούντας. Πράγματι, υπήρξαν νέοι φοιτητές που
ρίσκαραν, αγωνίστηκαν και κάποιοι βασανίστηκαν ή και θυσιάστηκαν για τη
Δημοκρατία αλλά και ενάντια στη ξένη εξάρτηση.
Η «μικρή χούντα» δεν θα είχε επιτύχει αν δεν εξυφαίνετο η «Μεγάλη Χούντα» από
κορυφαίους παράγοντες του τόπου, διπλωμάτες, το παλάτι, κορυφαίους
στρατιωτικούς αλλά και μερίδας πολιτικών της ΕΡΕ. Άλλωστε από τους
πραξικοπηματίες έγινε αναφορά στο ήδη κατηρτισμένο σχέδιο «Προμηθεύς».
Είναι αδιαμφισβήτητη η εμπλοκή της Αυτοκρατορίας (Η.Π.Α.) και στις δύο Χούντες.
Ένα από τα κεντρικά συνθήματα του Πολυτεχνείου, που πολλές φορές
αποσιωπείται από κάποιους δήθεν τιμητές της εξέγερσης, είναι η σαφής
καταγγελία της αμερικανοκρατίας που ενίσχυσε και καθοδήγησε τον εμφύλιο
σπαραγμό, ενεπλάκη στη χούντα και που τελικά συντέλεσε και σε συνεργασία με τη
χούντα του Ιωαννίδη στην Κυπριακή τραγωδία.

Σήμερα, τα συνθήματα για πραγματική παιδεία, δημοκρατία, πανεπιστήμια δυνατά και
ανοικτά στην κοινωνία με κατοχυρωμένο το δημοκρατικό δικαίωμα αλλά και το αίτημα για
πραγματική ανεξαρτησία, για μία χώρα που δεν θα αποτελεί αποικιακό πεδίο των Μεγάλων
Δυνάμεων αλλά μία χώρα που θα ορίζεται το παρόν και το μέλλον από το λαό της με
απρόσκοπτη αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών πηγών της, αποτελούν ακόμη επίδικα.
Τέλος εκφράζουμε τον προβληματισμό μας, για τα πολλαπλά πλήγματα στο δημόσιο
πανεπιστήμιο, όπως την πρόσφατη αναγνώριση των κολλεγίων, εκφράζοντας
προβληματισμούς και για την τήρηση της συνταγματικής νομιμότητας (άρθρο 16), και την
χρόνια υποχρηματοδότηση. Oραματιζόμαστε ένα ισχυρό δημόσιο Πανεπιστήμιο, που θα
συνεχίζει να παράγει αποφοίτους με υψηλό επίπεδο, όχι για να στελεχώσουν τις εταιρίες,
τα εργοτάξια, τα ερευνητικά ινστιτούτα και τις κλινικές της Γερμανίας και της Ευρώπης
γενικότερα, αλλά για να συμβάλλουν στην παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου.
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