
 

ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 
 

Έθσγε από κονηά μας η Ρούλα ιώηα 
 

Απφ ηα μεκεξψκαηα ηνπ αββάηνπ, 13 Ινχλε 2009, ε «νηθνγέλεηα» ηνπ ΚΚΕ, ηνπ ηαμηθνχ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο, 
ηνπ θηλήκαηνο ησλ εξγαδφκελσλ κεραληθψλ θαη ηεο «Παλεπηζηεκνληθήο» είλαη θησρφηεξε. Η θαξδηά ηεο ζπληξφθηζζαο 
Ρούλας ιώηα, ζηακάηεζε αηθληδηαζηηθά, απξνζδφθεηα, άδηθα λα ρηππά, κφιηο ζε ειηθία 49 εηψλ, αθήλνληαο πίζσ 
έλα κεγάιν θαη δπζαλαπιήξσην θελφ. Όινη εκείο, πνπ ηφζα ρξφληα, βαδίζακε καδί ηεο ζηνπο αγψλεο, απφ ηα ρξφληα 
ηνπ θνηηεηηθνχ θηλήκαηνο, ζηνπο αγψλεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα ΑΕΙ θαη ησλ εξγαδφκελσλ κεραληθψλ ζηε ζπλέρεηα, 
μέξνπκε φηη έθπγε απφ θνληά καο κηα αγσλίζηξηα κε ζπάλην ήζνο, αθαηάβιεηε αγσληζηηθφηεηα, πξφηππν αληδηνηεινχο 
πξνζθνξάο ζην θίλεκα, ππφδεηγκα ζηάζεο δσήο. Αλππνρψξεηε ζηηο αξρέο θαη ζηηο αμίεο ηνπ ΚΚΕ θαη ηνπ ιατθνχ 
θηλήκαηνο, αθνχξαζηε ζηελ πάιε γηα ηελ πξνβνιή θαη ην ξίδσκα ησλ ζέζεψλ ηνπ ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη ζηε 
λενιαία, ζα εκπλέεη θαη ζα θαζνδεγεί κε ην παξάδεηγκά ηεο, ηνπο ζπληξφθνπο θαη ηηο ζπληξφθηζζεο, ηνπο 
ζπλαγσληζηέο θαη ηηο ζπλαγσλίζηξηεο πνπ έκεηλαλ πίζσ, αιιά θη απηνχο πνπ ζα ππθλψζνπλ ηηο γξακκέο καο ζην 
κέιινλ. Θα εμαθνινπζήζεη λα είλαη καδί καο, ζηε ζθέςε θαη ζηελ θαξδηά καο, ζηνπο αγψλεο γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ 
εξγαδφκελσλ, γηα ην θσηεηλφ κέιινλ ηνπ ιανχ καο, φισλ ησλ ιαψλ, γηα ην ζνζηαιηζκφ θαη ηελ θνκκνπληζηηθή 
πξννπηηθή, ηδαληθά ζηα νπνία αθηέξσζε φιε ηεο ηε δσή θαη ηε δξάζε. Καιφ ηαμίδη, ζπληξφθηζζα... 

 

Όλη ηης ηη ζωή, δοζμένη ζηον αγώνα... 
 

Η Ρούλα ιώηα, απφ καζήηξηα, ην 1978, νξγαλψζεθε 
ζηελ ΚΝΕ. Πέξαζε ζην Παλεπηζηήκην Πάηξαο, ζηε 
ζρνιή Πνιηηηθψλ Μεραληθψλ.

 

 
 
Σν 1980 ζηξαηνινγήζεθε ζην ΚΚΕ. Εθιέρηεθε 
γξακκαηέαο ηεο Οξγάλσζεο πνπδάδνπζαο Πάηξαο ηεο 
ΚΝΕ, γξακκαηέαο ηεο Αρηηδηθήο Επηηξνπήο ΑΕΙ - ΣΕΙ θαη 
ζην Ννκαξρηαθφ Γξαθείν Αραΐαο ηνπ Κφκκαηνο. 
Καζνξηζηηθή ήηαλ ε ζηάζε θαη ε ζπκβνιή ηεο ηελ 
πεξίνδν '89 - '90. Αηαιάληεπηε, έδσζε κάρε γηα ηε 
δηαηήξεζε ησλ επαλαζηαηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ 
Κφκκαηνο. Πξνζειήθζε ζην Παλεπηζηήκην Αζελψλ, 
φπνπ αλέπηπμε πινχζηα, ηαμηθή ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε.  

Αλαδείρζεθε ζηε ζέζε ηνπ γξακκαηέα ηεο Οκνζπνλδίαο Τπαιιήισλ Αζήλαο θαη ζηελ αληίζηνηρε Παλειιήληα 
Οκνζπνλδία. Δξαζηεξηνπνηήζεθε ελεξγά ζην θίλεκα ησλ εξγαδφκελσλ κεραληθψλ, κέζα απφ ηηο γξακκέο ηεο 
Δεκνζηνυπαιιειηθήο Ελφηεηαο ζηελ ΕΜΔΤΔΑ θαη ηεο «Παλεπηζηεκνληθήο» ζην ΣΕΕ θαη ζην χιινγν Πνιηηηθψλ 
Μεραληθψλ Ειιάδαο. Μέινο ηεο Αρηηδηθήο Επηηξνπήο ΑΕΙ - ΣΕΙ ηεο ΚΟΑ ηνπ ΚΚΕ. Σν 2008, αλαδείρζεθε ζην Αρηηδηθφ 
Γξαθείν ηεο Αρηίδαο, ελψ απφ ην Μάξηε ηνπ 2009 αλέιαβε ηα θαζήθνληα ηνπ Γξακκαηέα ηεο Αρηηδηθήο Επηηξνπήο. 
 
«Μηα ζπάληα θνκκνπλίζηξηα, αγσλίζηξηα ζε φιε ηεο ηε δσή γηα ηα ηδαληθά ηνπ ΚΚΕ θαη ηνπ εξγαηηθνχ - ιατθνχ 
θηλήκαηνο, απνραηξεηνχκε ζήκεξα». Με απηά ηα ιφγηα ν Πέηρος Αλέπης, κέινο ηνπ Γξαθείνπ ηεο Επηηξνπήο Πφιεο 
ηεο ΚΟΑ ηνπ ΚΚΕ, απνραηξέηεζε ηε ζπληξφθηζζα Ρνχια θαη ζπλέρηζε: «Η ζ. Ρνχια ηψηα ήηαλ ζκηιεκέλε απφ ηα πην 
σξαία ραξαθηεξηζηηθά, απηά πνπ ηελ έθαλαλ αγαπεηή θαη ζεβαζηή ζε φινπο. Μαρεηηθή, αλππνρψξεηε, αηαιάληεπηε 
ζε φ,ηη αθνξνχζε ηηο αξρέο ιεηηνπξγίαο ηνπ Κφκκαηνο, ηελ πνιηηηθή δξάζε, ην καξμηζκφ - ιεληληζκφ, ηελ πιηζηηθή 
αληίιεςε γηα ηνλ θφζκν θαη ηελ Ιζηνξία». 
 



Αλαθνηλψζεηο ζιίςεο γηα ηνλ απξνζδφθεην ζάλαην ηεο Ρνχιαο ηψηα, αιιά θαη απεξίθξαζηεο εθηίκεζεο ζηε δξάζε 
θαη ηελ πξνζθνξά ηεο, εμέδσζαλ ην ΠΑΜΕ, ε Παλειιήληα Οκνζπνλδία Δηνηθεηηθνχ Πξνζσπηθνχ ησλ ΑΕΙ, ην 12ν 
πλέδξην ηεο ΠΟ ΕΜΔΤΔΑ κε νκφθσλν ςήθηζκά ηνπ, ελψ αλαθνίλσζε εμέδσζε θαη ε ΕΕ ηεο ΑΔΕΔΤ. 


