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ΘΕΜΑ :  ΦΑΣΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΕΙΛΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ  ΜΕ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΟΥ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 

  Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 

 Την  ώρα που όλοι οι εργαζόμενοι της  χώρας μας, οι συνταξιούχοι και οι 
στρατιές ανέργων, μέσα σε συνθήκες πρωτοφανούς επίθεσης στο βιοτικό τους 
επίπεδο και στα δικαιώματά τους, ετοιμάζονται να πραγματοποιήσουν εκδηλώσεις 

για τη φετινή, 39η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, η προκλητικότητα και το 
φασιστικό θράσος ορισμένων δεν έχει όρια.  
 Μετά από τις πολλαπλές ρατσιστικές επιθέσεις σε φτωχούς και 

ανυπεράσπιστους μετανάστες, τις επιθέσεις σε πολιτικούς αντιπάλους και σε 
αγωνιστές κοινωνικών κινημάτων, τα διάφορα μισαλλόδοξα, αντιδημοκρατικά και 

σκοταδιστικά κηρύγματα κάποιων ανοίγουν τώρα ένα καινούριο μέτωπο με τον 
κόσμο της εκπαίδευσης προσπαθώντας να εκφοβίσουν εκπαιδευτικούς και μαθητές 
και να αμαυρώσουν την επέτειο του Πολυτεχνείου! 
   Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 

Δεν τους φοβόμαστε!  Τους απεχθανόμαστε! 

 Είμαστε ικανοί, όχι μόνο να περιφρουρήσουμε τα σχολεία μας, αλλά και να 
απομονώσουμε από τους μαθητές μας μισαλλόδοξα και ρατσιστικά μηνύματα που 
είναι αντίθετα με τα δημοκρατικά ιδεώδη της εκπαίδευσης μας. 

     Κατανοούμε τον πραγματικό λόγο για τον οποίο κάποιοι προσπαθούν ν’ 
ανοίξουν αυτό το μέτωπο με τον κόσμο της εκπαίδευσης. Η επέτειος του 
Πολυτεχνείου είναι γι’ αυτούς ένα πραγματικό αγκάθι. Για αυτό θέλουν να 

επιβάλλουν την ιστορική λήθη και κυρίως τη διαστρέβλωση της ιστορίας για το τι 
πραγματικά ήταν η δικτατορία και για τα δεινά που έφερε στον ελληνικό λαό.  

 Τα ιστορικά μηνύματα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου για συλλογική 
αντίσταση στο φασισμό, για Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία, σηματοδοτούν και τους 
σημερινούς αγώνες ενάντια στην βάρβαρη πολιτική των μνημονίων. 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 
Εμείς θα μιλήσουμε για το Πολυτεχνείο όπως πραγματικά του αξίζει: με 

περηφάνια και θάρρος για την κορυφαία στιγμή του αντιδικτατορικού αγώνα που 
ακόμα και σήμερα εξακολουθεί  να εμπνέει.                  
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