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 Θέμα : Το Πολυτεχνείο αναπνέει στους αγώνες του σήμερα για Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία  

 

Κυριακή 17 Νοέμβρη 18:30 στην πλατεία Μιαούλη  

 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι 

Παραμονές του γιορτασμού του Πολυτεχνείου, η κυβέρνηση της Ν.Δ. δείχνει το πραγματικό 
αντιδραστικό της πρόσωπο: 

• Με την εισβολή στην ΑΣΟΕΕ και την παραβίαση του πανεπιστημιακού ασύλου, τους 
ξυλοδαρμούς, τις προσαγωγές και τους τραυματισμούς φοιτητών και φοιτητριών μέσα και 
έξω από τη σχολή  

• Με τις αντιεκπαιδευτικές εξαγγελίες του νέου προέδρου του ΙΕΠ για επαναφορά της 
αξιολόγησης, της τράπεζας θεμάτων, της βάσης του δέκα  

• Με την προώθηση νέων αντιασφαλιστικών μέτρων  
• Με τη συνεχιζόμενη λιτότητα σε μισθούς και συντάξεις  
• Με την προώθηση νέου ποινικού κώδικα εμπνευσμένου από τις πρώτες μεταπολεμικές 
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δεκαετίες  
• Με την πλήρη υποταγή στους στρατιωτικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ και την 

αναβάθμιση της λειτουργίας των βάσεων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την επίσκεψη του 
αμερικάνικου πολεμικού πλοίου  «USNS Carson City» στη Σύρο .  

Απέναντι στη σύγχρονη βαρβαρότητα που εκπροσωπεί η κυβέρνηση και τα μεγάλα επιχειρηματικά 
συμφέροντα, σε μια περίοδο αντιδραστικής παλινόρθωσης, πολεμικών αναμετρήσεων στην περιοχή 
μας αλλά και του διαρκούς αίσχους των στρατοπέδων συγκέντρωσης για χιλιάδες πρόσφυγες,  εμείς 
οι εκπαιδευτικοί της τάξης δηλώνουμε παρόντες/ ούσες , δίπλα στους αγωνιζόμενους φοιτητές,  
στον κόσμο της εργασίας και της προσφυγιάς.  Ορθώνουμε την αντίστασή μας, απέναντι στο 
σύγχρονο πολιτικό αυταρχισμό, το δόγμα “νόμος και τάξη”   και των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων 
στην Ν.Α Μεσόγειο .  

Τα μηνύματα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου παραμένουν επίκαιρα, όσο ποτέ άλλοτε.  Ο 
αγώνας για ψωμί – παιδεία – ελευθερία παραμένει πρωταρχικό λαϊκό αίτημα. Το Πολυτεχνείο 
σηματοδοτεί ένα κόκκινο νήμα του χθες με το σήμερα, παραμένει ανυπότακτο και πολιτικά 
ενοχλητικό για τους εκάστοτε κυρίαρχους .  

Καλούμε τους/τις συναδέλφους/ ισσες : 

• να αναδείξουν με τη διδασκαλία τους τα μηνύματα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου στις 
σχολικές τάξεις αλλά και στις σχολικές γιορτές  

• σε μαζική συμμετοχή στην πορεία του Πολυτεχνείου, Κυριακή 17 Νοέμβρη 18:30 στην 
πλατεία Μιαούλη .  
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