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Για σην 47η επέσειο σηρ εξέγεπςηρ σοτ Πολτσεφνείοτ
ςσιρ 17 Νοέμβπη 1973
απάνσα επσά φπόνια μεσά σην εξέγεπςη σοτ Πολτσεφνείοτ ενάνσια ςση δικσασοπία, ο
αγώναρ σού σόσε υοισησικού κινήμασορ για δημοκπασία, για χψμί-παιδεία-ελετθεπία,
παπαμένει ζψνσανόρ ςση ςτλλογική μνήμη σηρ νεολαίαρ και σοτ λαού μαρ, ιςσοπικό
οπόςημο ςσην ελπίδα και σο όνειπο για μια καλύσεπη κοινψνία.
Η άςβεςση υλόγα για ση ςτμβολική ςημαςία σοτ «Πολτσεφνείοτ» και η αμείψση σιμή ςσοτρ
αγψνιςσέρ και σιρ αγψνίςσπιερ ποτ έδψςαν ση ζψή σοτρ σο 1973, αλλά και έκσοσε για
όςοτρ και όςερ έπεςαν θύμασα σηρ αςστνομικήρ βίαρ κασά σοτρ εοπσαςμούρ σοτ,
υανεπώνονσαι και από σο βαθύ μίςορ και σιρ απειλέρ ποτ εκυπάζει η ςημεπινή κτβέπνηςη,
μασαιώνονσαρ σην επεσειακή ποπεία από σο Πολτσεφνείο ππορ σην αμεπικανική ππεςβεία.
Η κτβέπνηςη επαναλαμβάνει σο ιςσοπικό σπαύμα σηρ ειςβολήρ σηρ αςστνομίαρ ςε
πανεπιςσημιακούρ φώποτρ, πποβαίνει ςε αππόκλησερ ςτλλήχειρ και, με ππόςφημα σην
τγιειονομική

κπίςη,

δεν

διςσάζει

να

υθάνει

ςσα

άκπα,

απουαςίζονσαρ

σην

ανσιςτνσαγμασική «απαγόπετςη όλψν σψν δημόςιψν τπαίθπιψν ςτναθποίςεψν ςσο ςύνολο
σηρ επικπάσειαρ». (απιθ. 1029/8/18, 14-11-20)
Σην ίδια ςσιγμή ποτ ο κτβεπνησικόρ ατσαπφιςμόρ φπηςιμοποιεί σην απαγόπετςη, σην
κασαςσολή και σην αςστνομική βία, ενεπγοποιεί σην πποπαγάνδα σηρ «θεψπίαρ σψν δύο
άκπψν» με σην οποία σατσίζει σοτρ αγώνερ σοτ λαού ενάνσια ςσον υαςιςμό με σα
σεπασοτπγήμασα σοτ ίδιοτ σοτ υαςιςμού, ενώ εκμεσαλλεύεσαι σιρ ανσικειμενικά δύςκολερ
επιδημιολογικέρ ςτνθήκερ για να παγιώςει ανσιλαωκά μέσπα ςση δημόςια εκπαίδετςη και
ετπύσεπα ςσην κοινψνία.
Ωρ πανεπιςσημιακοί δάςκαλοι,


σιμούμε σην ατπιανή επέσειο και υπονούμε όσι σο «Πολτσεφνείο» θα ςτνεφίςει να ςτγκινεί
και να εμπνέει, δείφνονσαρ σον δπόμο σού διαπκούρ αγώνα για δημοκπασία και ελετθεπία,
αξιοππέπεια και κοινψνική δικαιοςύνη, δίνονσάρ μαρ δύναμη ςση μάφη

ενανσίον σοτ

νεουαςιςμού.


τπεπαςπιζόμαςσε σο έπγο και σην πποςυοπά σοτ Δημόςιοτ Πανεπιςσημίοτ ςσον σόπο μαρ,
ανσισαςςόμενοι/ερ ςση ςτςσημασική τποβάθμιςη ποτ επιυέποτν η τποςσελέφψςη και η
τποφπημασοδόσηςή σοτ και ανσισιθέμενοι/ερ ςσην αςστνόμετςη και σοτρ πεπιοπιςμούρ
σψν ακαδημαωκών ελετθεπιών ποτ κασαπγούν σον ατσοδιοίκησο φαπακσήπα σοτ.



αγψνιζόμαςσε ώςσε σο πανεπιςσήμιο να ςτνεφίςει να αποσελεί άςτλο σηρ επιςσήμηρ, σηρ
ελετθεπίαρ σψν ιδεών, σηρ δημοκπασίαρ, σηρ δημόςιαρ και δψπεάν σπισοβάθμιαρ
εκπαίδετςηρ.
Σο Δ σψν μελών ΔΕΠ
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