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Προς: Τους συναδέλφους μέλη του 

συλλόγου  μας. 

 

 

ΘΕΜΑ: «ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ ΤΟΥ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ»  

 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Το Πολυτεχνείο, δεν είναι, απλά, μια επέτειος. Είναι ένα σταθερό σημείο αναφοράς του 

αγώνα για δημοκρατία.  

Σήμερα, που οι πολιτικές των μνημονίων έχουν οδηγήσει χιλιάδες Έλληνες στην ανεργία, 

την αγωνία για την καθημερινή επιβίωση και στην εξαθλίωση.  

Σήμερα που το νέο φτηνό σχολείο της αγοράς, των μηδενικών διορισμών, , της 

υποχρηματοδότησης και της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ είναι εδώ, με στόχο τη συρρίκνωση των 

μορφωτικών δικαιωμάτων της νέας γενιάς.  

Σήμερα που με τα μέτρα των μνημονίων να αποτελειώνουν ότι έχει απομείνει από τα 

εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα κι έχουν οδηγήσει στη διάλυση της Παιδείας, της Υγείας 

και  του κοινωνικού κράτους.  

Σήμερα που ο κόσμος της εργασίας βιώνει ολόένα και εντονότερα την πτωχοποίηση, την 

ελαστική εργασία , την ανεργία.  

Αντλούμε δύναμη από τον αγώνα του Νοέμβρη του 1973. Το Πολυτεχνείο το 1973 μας 

έδειξε τη δύναμη και την αποτελεσματικότητα του οργανωμένου λαού ο οποίος μπορεί να 

συντρίψει τους μονόδρομους και να ανοίξει νέους δρόμους για την ικανοποίηση των αιτημάτων 

του λαϊκού –εργατικού κινήματος.  

Και τότε, όπως και τώρα, έλεγαν πως είναι αδύνατη η ανατροπή. Και όμως συνέβη. 

Λέμε λοιπόν ΟΧΙ στην απόπειρα υποβάθμισης της επετείου του Πολυτεχνείου από το 

Π.Δ.79, που αναφέρει ότι «οι εκπαιδευτικοί δύναται να παραμένουν στο σχολείο προκειμένου να 

συμμετέχουν σε έκτακτες ή τακτικές συνεδριάσεις του Συλλόγου Διδασκόντων…».  
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Το Δ.Σ. του συλλόγου κάνει έκκληση στους/στις Διευθυντές/τριες των σχολικών μονάδων 

να μη συγκαλέσουν Συλλόγους Διδασκόντων στις 17 Νοεμβρίου, συμβάλλοντας με τον τρόπο 

αυτό στην υποβάθμιση της επετείου.      

Σε κάθε περίπτωση το Δ.Σ. του συλλόγου κηρύσσει για την 17η Νοεμβρίου 2017, στάση 

εργασίας για τους συναδέλφους που επιθυμούν να παραστούν στις εκδηλώσεις της επετείου.    

Καλούμε όλες και όλους να συμμετέχουμε μαζικά στη μεγάλη διαδήλωση της 54ης επετείου 

της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.  

 

 

 

 

 


