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Πάτρα 15 Νοέμβρη 2016
αριθμ. πρωτ. 197
Προς: Συλλόγους μέλη ΕΤΕΠ
Συνάδελφοι / Συναδέλφισσες,
Η εξέγερση της ελληνικής νεολαίας το Νοέμβριο του 1973 δεν ήταν μόνο «φοιτητικός»
ξεσηκωμός.
Ήταν συλλογικά οργανωμένος, δρούσαν πολλές πολιτικές δυνάμεις και μάλιστα με διαφορετικές
προσεγγίσεις ως προς το σκοπό της αντιδικτατορικής πάλης.
Στον ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου εκφράστηκε η σύνδεση του φοιτητικού κινήματος με τους
εργαζόμενους με κοινό τόπο την δημοκρατία.
Το χρονικό των τριών ημερών της κατάληψης έχει τη δική του ιστορία. Μετά το κλείσιμο των
φοιτητών στο Πολυτεχνείο, στην κατάληψη έρχονται και συμμετέχουν μαθητές κι εργαζόμενοι
(οικοδόμοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι κ.ά.). Εν τέλει, οι συγκεντρωμένοι μέσα κι έξω από το
Πολυτεχνείο είναι χιλιάδες.
Στις 16 Νοέμβρη το απόγευμα η αστυνομία αρχίζει να χτυπάει άγρια τις μαζικές λαϊκές
διαδηλώσεις στο κέντρο της Αθήνας και γύρω από το Πολυτεχνείο ακολουθούν όσα γνωρίζουμε
όσα οφείλουμε να θυμόμαστε και να μαθαίνουν τα παιδιά μας .
Τα τότε αιτήματα για ΨΩΜΙ – ΠΑΙΔΕΙΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, είναι υπαρκτά και σήμερα όσο ποτέ!







Η παιδεία που χρόνια τώρα αντιμετωπίζονταν ως κοινωνικό αγαθό και ήταν δημόσια και
δωρεάν είναι ουσιαστικά παρελθόν με δίδακτρα σε μεταπτυχιακά και αδυναμία της λαϊκής
οικογένειας να διαθέσει τα απαραίτητα έξοδα για σπουδές εκτός τόπου κατοικίας.
Οι ιδιωτικές σχολές αναγνωρίζονται ως ισότιμες με τα δημόσια πανεπιστήμια
εμπορευματοποιώντας την εκπαίδευση στο όνομα του ανταγωνισμού.
Η σίτιση και η στέγαση των παιδιών μας στα ΑΕΙ&ΤΕΙ είναι σε άθλιο επίπεδο.
Ανύπαρκτοι και οι διορισμοί προσωπικού όλων των βαθμίδων.
Υποχρηματοδότηση των ιδρυμάτων σε συνδυασμό με απίστευτες γραφειοκρατικές
διαδικασίες

Η εξέγερση τότε αποτέλεσε την ιστορική - δυναμική απάντηση του ελληνικού λαού απέναντι στην
κατάλυση της Δημοκρατίας, απέναντι στην ξενόφερτη φασιστική δικτατορία. Ήταν λαϊκή
αντίσταση απέναντι στην καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη κατάλυση του
Συντάγματος .

Η κοινωνία πάλι σήμερα λόγω ξενόφερτων επιτηρητών και των ντόπιων συνεργατών τους
στενάζει και το αποτέλεσμα είναι : ανεργία, κατάθλιψη, ασθένειες, αυτοκτονίες, απογοήτευση !
Συνάδελφοι Συναδέλφισσες η επέτειος της εξέγερσης του Πολυτεχνείου δεν είναι μια φιέστα που
απλά μαζευόμαστε κάθε χρόνο δεν ήταν ποτέ και ούτε θα γίνει γιορτή. Είναι σύμβολο της
Δημοκρατίας μας, σύμβολο του λαϊκού αγώνα και ιστορικό ορόσημο της πάλης του λαού για
Δημοκρατία. Είναι αφύπνιση πως μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα!
Το μήνυμα της εξέγερσης της 17ης Νοέμβρη είναι διαχρονικό και δυστυχώς επίκαιρο.
Καλούμε τους συναδέλφους να συμμετάσχουν μαζικά στις εκδηλώσεις μνήμης και στις κατά
τόπους συγκεντρώσεις ενώ η Π.Ο.Ε.Τ.Ε.Π. Α.Ε.Ι. δια της Γενικής Γραμματέως της θα καταθέσει
για πρώτη φορά στην ιστορία της ως ένδειξη τιμής στα θύματα της εξέγερσης στεφάνι στο
μνημείο.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς
για το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας
ο Πρόεδρος
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