
ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 1973- ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 2017 

44 χρόνια μετά την εξέγερση του πολυτεχνείου  για ψωμί- παιδεία-ελευθερία , 44 χρόνια 

μετά την εξέγερση ενάντια στην ξενοκίνητη και «εσωκίνητη» χούντα, είμαστε υποχρεωμένοι 

να συνεχίσουμε τον αγώνα για αντιστροφή της ήττας, για τη νίκη, έξω από μνημόνια και 

επιτροπείες. Να  συνεχίσουμε τους αγώνες για τη δημοκρατία και για την υπεράσπιση της 

εργασίας, των κοινωνικών και ατομικών δικαιωμάτων  για: 

ΨΩΜΙ  

 για όλα τα παιδιά που μέσα στα μνημόνια και στις πολιτικές λιτότητας το στερήθηκαν. 

 για τους ανέργους, για τους εργαζόμενους της μαύρης και απλήρωτης εργασίας, των 

ελαστικών μορφών εργασίας γενικότερα, για  τους νέους και τις νέες που πολλοί δεν 

το βρήκαν στη χώρα τους, αλλά στην ξενιτιά. Ο Αγώνας για εργασία και «ψωμί» για 

τους ξενιτεμένους και εκδιωγμένους, για τους ανέργους των μνημονίων είναι το 

«Πολυτεχνείο» του καιρού μας.  

 για να σταματήσουν τα γηρατειά να «ζυγίζουν» την τροφή με τα φάρμακα, ώστε να 

βγει  ο μήνας.  

ΠΑΙΔΕΙΑ 

 για όλα τα παιδιά χωρίς αποκλεισμούς σε μια 14χρονη υποχρεωτική δωρεάν 

εκπαίδευση στο Δημόσιο σχολείο. Ένα σχολείο που θα έχει όλους τους αναγκαίους 

εκπαιδευτικούς με αξιοπρεπείς μισθούς, με εργασία σταθερή και μόνιμη χωρίς 

ελαστικές σχέσεις εργασίας και  κουτσουρεμένα δικαιώματα.  

 για αύξηση των δαπανών για την παιδεία και την έρευνα, για τους χιλιάδες νέους 

επιστήμονες ώστε να εργαστούν στον τόπο τους και να μην ξενιτεύονται, στερούμενη 

έτσι η χώρα μας την πολύτιμη γνώση τους και την επιστημονική προσφορά.  

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 

 για συλλογικές  συμβάσεις με ελεύθερες διαπραγματεύσεις 

 για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο που με τις 

«σύγχρονες» μορφές «απασχόλησης» έχει βαθύνει, πηγαίνοντας τα εργατικά 

δικαιώματα έναν  και πλέον αιώνα πίσω 

 για ίσα δικαιώματα σε όλους, με σεβασμό  και κατοχύρωση των ατομικών 

δικαιωμάτων, όλων ανεξαιρέτως των ανθρώπων που ζουν στην ελληνική επικράτεια. 



Οι Εκπαιδευτικοί Ριζοσπαστική Αριστεράς υπερασπίζουμε τις κατακτήσεις μας, η μνήμη 

και η τιμή για το «πολυτεχνείο» περνά και μέσα από τους αγώνες για τη δικαίωση των 

διεκδικήσεων μας: 

 Δεκατετράχρονη δημόσια και δωρεάν εκπαίδευση.  

 Δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και εκπαίδευση στο δημόσιο και δωρεάν 

Νηπιαγωγείο για όλα τα παιδιά 4-6 χρονών. 

 Δημοκρατικό Σχολείο για όλα τα παιδιά και με όλους τους Εκπαιδευτικούς. 

  Μαζικοί μόνιμοι διορισμοί στην εκπαίδευση. Πλήρη εργασιακά, εκπαιδευτικά 

ασφαλιστικά και συνδικαλιστικά δικαιώματα στους αναπληρωτές. 

 Αύξηση των δαπανών για την παιδεία.  

 Ένταξη στις σχολικές μονάδες όλων των προσφυγόπουλων-μεταναστόπουλων με 

παράλληλη λειτουργία τμημάτων υποδοχής. 

 Αυξήσεις στους μισθούς ώστε για να ζούμε με αξιοπρέπεια από την εργασία μας. 

 Ούτε τα όρια συνταξιοδότησης ούτε το ύψος των συντάξεων αποτελούν για μας 

γεγονός τελεσίδικο. Η ανατροπή των συγκεκριμένων διατάξεων και ρυθμίσεων 

αποτελεί προτεραιότητα στις διεκδικήσεις και στον αγώνα μας. 

 ΟΧΙ στα μνημόνια και στις  νεοφιλελεύθερες και «αγοραίες» εμπνεύσεις- οδηγίες 

της ΕΕ και του ΟΟΣΑ  

Ο δρόμος του αγώνα για δημοκρατία, για τα δικαιώματα στην εργασία, για παιδεία και  

υγεία για όλο τον λαό , για έναν καλύτερο και δίκαιο κόσμο δεν έχει γυρισμό. Το 

«παρελθόν» που ταλάνισε τον τόπο θα το αφήσουμε οριστικά πίσω,  οι διεκδικήσεις, οι 

αγώνες για  λύση των  προβλημάτων, το «ψωμί- παιδεία- ελευθερία»  του «Αη Λαού»  

είναι η ιστορία μας, είναι το δικό μας μέλλον.    

ΟΛΟΙ και ΟΛΕΣ  ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ 

ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ  

Ό δρόμος αυτός δεν τελειώνει, δεν έχει αλλαγή, όσο γυρεύεις 

να θυμηθείς τα παιδικά σου χρόνια, εκείνους πού έφυγαν 

εκείνους πού χάθηκαν μέσα στον ύπνο τους πελαγίσιους τάφους, 

ό δρόμος δεν έχει αλλαγή˙ κράτησα τη ζωή μου. 

. 

 


