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Πάτρα,  14 Νοεμβρίου 2017 

      αρ. πρωτ.:242  

Πρoς 

τους  Συλλόγους – Μέλη της ΠΟΕΤΕΠ 

 

Θέμα : «Επέτειος του Πολυτεχνείου 2017». 

Συνάδελφοι / Συναδέλφισσες, 

 

Η εξέγερση της ελληνικής νεολαίας το Νοέμβριο του 1973 είναι η κορυφαία στιγμή του φοιτητικού 

κινήματος, για την υπεράσπιση των δημοκρατικών δικαιωμάτων και ελευθεριών του λαού. 

Στον ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου εκφράστηκε η σύνδεση του φοιτητικού κινήματος με τους εργαζόμενους 

αφού στα κάγκελα του πολυτεχνείου ήταν ενωμένοι φοιτητές και εργαζόμενοι με κοινή φωνή για 

δημοκρατία και ελευθερία. 

Γνωρίζουμε τα όσα εξελίχθηκαν εκείνες τις μέρες μα οφείλουμε να τα θυμόμαστε και να τα μαθαίνουν τα 

παιδιά μας. 

Το Πολυτεχνείο δεν πρέπει να 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. 

Δυστυχώς ακόμη και σήμερα  τα αιτήματα για  ΨΩΜΙ - ΠΑΙΔΕΙΑ - ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ είναι υπαρκτά.   

Η παιδεία την οποία υπηρετούμε είναι κοινωνικό αγαθό και η πολιτεία οφείλει να τη παρέχει δωρεάν σε 

όλους. Όμως βάλλεται από παντού. Οι ανύπαρκτοι διορισμοί,  η υποχρηματοδότηση των ιδρυμάτων, τα 

δίδακτρα σε μεταπτυχιακές σπουδές δεν είναι προβλήματα που θα δούμε στο μέλλον αλλά η 

πραγματικότητα που βιώνουμε και καλούμαστε να αντισταθούμε σε αυτήν. 

Η εξέγερση τότε  αποτέλεσε την ιστορική - δυναμική απάντηση του ελληνικού λαού απέναντι στην 

κατάλυση της Δημοκρατίας. 

 Ήταν  λαϊκή αντίσταση απέναντι στην καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη κατάλυση του 

συντάγματος . 

Η κοινωνία μας αντίστοιχα σήμερα στενάζει ενώ τα νούμερα ευημερούν! 

Το μήνυμα της εξέγερσης της 17ης Νοέμβρη είναι διαχρονικό και δυστυχώς  επίκαιρο. 

Καλούμε τους συναδέλφους να τιμήσουν τον παλλαϊκό  ξεσηκωμό  του Πολυτεχνείου  

και τους νεκρούς  του αντιδικτακτορικού αγώνα  

συμμετέχοντας μαζικά στις εκδηλώσεις μνήμης και στις κατά τόπους συγκεντρώσεις. 

 

Για το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας 

      ο Πρόεδρος η Γενική Γραμματέας 

    

  Στέφανος Καρβέλης       Κουνιά     Σοφία 


