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 Αθήνα, 16 Νοέμβρη 2020

Καταδικάζουμε την αυταρχική απόφαση της κυβέρνησης για την απαγόρευση του αγωνιστικού
γιορτασμού  της  17ης  Νοέμβρη.  Η απόφαση του  Αρχηγού  της  Ελληνικής  Αστυνομίας,  με  την  οποία
απαγορεύονται  οι  δημόσιες  συναθροίσεις  άνω των  τριών  ατόμων σε  όλη  την  χώρα  και  για  τέσσερεις
ημέρες, υπό την απειλή υψηλών χρηματικών προστίμων, μας οδηγεί σε άλλες εποχές. Καταγγέλλουμε την
εισβολή αστυνομικών δυνάμεων στον ιστορικό χώρο του Πολυτεχνείου  την Παρασκευή το μεσημέρι,  την
αντίστοιχη επιχείρηση που στήθηκε στην Πολυτεχνειούπολη στου Ζωγράφου και τους ελέγχους στο σωρό
από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στο κέντρο της Αθήνας. Τα συγκεκριμένα γεγονότα είναι ένα ακόμη
επεισόδιο στην απαράδεκτη προσπάθεια που εκτυλίσσεται τις τελευταίες ημέρες να απαγορεύσει στο λαό
και τη νεολαία να τιμήσει την ημέρα σύμβολο του Πολυτεχνείου όπως της πρέπει. Η Πρυτανεία του ΕΜΠ με
τη  στάση  της  όλες  αυτές  τις  μέρες  σιγοντάρει  την  προσπάθεια  της  κυβέρνησης  να  απαγορεύσει  το
Πολυτεχνείο. Θα μπορούσε να ανοίξει τον ιστορικό χώρο του Πολυτεχνείου ώστε να γίνει εορτασμός με όλα
τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ο Χώρος του Πολυτεχνείου να είναι ανοικτός για τα σωματεία των
εργαζομένων τους φοιτητικούς συλλόγους και τους μαζικούς φορείς.

Οι  παραπάνω ενέργειες,  όπως και  οι  δηλώσεις  του υπουργού προστασίας του πολίτη,  υπουργών και
κυβερνητικών στελεχών, του ίδιου του πρωθυπουργού που στοχοποιούν τις επικείμενες εκδηλώσεις και
εξαπολύουν κατηγορίες  για διασπορά του ιού είναι πραγματική πρόκληση όταν με κυβερνητική ευθύνη
σήμερα το σύστημα υγείας είναι υπό κατάρρευση, οι εργαζόμενοι κινδυνεύουν καθημερινά στους χώρους
δουλειάς ή παλεύουν με νύχια και με δόντια να τα βγάλουν πέρα, στα ΜΜΜ επικρατεί το αδιαχώρητο. 
Οχτώ μήνες  τώρα η  κυβέρνηση,  από τη  έναρξη  της  πανδημίας  δεν  έχει  πάρει  κανένα μέτρο  για  την
προστασία  της  υγείας  μας!  Μεταθέτει  τις  δικές  της  ευθύνες  στο  λαό,  που  αγωνίζεται  και  τηρεί  με  το
παραπάνω όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας.  Την ίδια στιγμή, κι ενώ σαρώνει με νέα νομοσχέδια κάθε
εργασιακό μας δικαίωμα, επιχειρεί να φιμώσει τις διεκδικήσεις μας μπροστά στις δύσκολες συνθήκες που
αντιμετωπίζουμε.

Όλοι εμείς αποδείξαμε τους τελευταίους μήνες και συνεχίζουμε ν’ αποδεικνύουμε ότι τηρούμε  και με το
παραπάνω τα μέτρα προστασίας της υγείας.  Δεν “κουβαλάνε ιό και γεννάνε αρρώστια” οι αγώνες μας.  Η
πολιτική που υπηρετεί η κυβέρνηση  είναι αυτή που μας έχει φέρει σε αδιέξοδο. Φοβούνται τη δική μας
απάντηση, γι’ αυτό παίρνουν τα μέτρα τους! Γι’ αυτό, συκοφαντούν τους αγώνες μας, φέρνουν νέα μέτρα
καταστολής και αυταρχισμού μέσα και έξω από τα πανεπιστήμια. 

Για εμάς Πολυτεχνείο σημαίνει αγώνας και διεκδίκηση για την  υπεράσπιση της ζωής,  της υγείας μας,
της μόρφωσης των παιδιών μας. Αυτό είναι το διαχρονικό μήνυμα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Οι
φοιτητές του ’73 είχαν τη στήριξη του εργαζόμενου λαού που είχε κατακλύσει τους δρόμους γύρω από το
Πολυτεχνείο,  των  χιλιάδων  κρατούμενων  αγωνιστών  στις  φυλακές,  την  αλληλεγγύη  των  αγροτών  της
υπαίθρου. Εδώ και τώρα να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για τη θωράκιση του Δημοσίου
Συστήματος Υγείας, των δομών εκπαίδευσης, τη στήριξη των εργαζομένων. Να απεμπλακεί η χώρα μας
από τα επικίνδυνα ιμπεριαλιστικά σχέδια των ΗΠΑ- ΝΑΤΟ- ΕΕ που δολοφονούν λαούς.

Καλούμε την κυβέρνηση να πάρει άμεσα πίσω τις απαγορεύσεις της, όλες τις αντισυνταγματικές
μεθοδεύσεις. Απαιτούμε από την Πρυτανεία του ΕΜΠ το Πολυτεχνείο να παραμείνει ανοικτό για την
κατάθεση στεφανιών και λουλουδιών από σωματεία συλλόγους και φορείς.  Να φύγουν εδώ και
τώρα οι αστυνομικές δυνάμεις από τους χώρους του Πολυτεχνείου. 

Την Τρίτη 17 Νοέμβρη οι εργαζόμενοι, ο λαός και η νεολαία για μία ακόμη φορά θα τιμήσουν στην
πράξη  την  εξέγερση  του  Πολυτεχνείου,  τηρώντας  όλα  τα  απαραίτητα  μέτρα  προστασίας  της
δημόσια υγείας. Η προσπάθεια της κυβέρνησης θα πέσει στο κενό. 
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Για το Κεντρικό Συμβούλιο της ΟΔΠΤΕ

Η Πρόεδρος                                                               Ο Γενικός Γραμματέας

                                 

                     Νίκη Χρονοπούλου                                                       Ανδρέας Βασιλάκης


