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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ 48 ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ
ΤΗΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
η

Συμπληρώνονται φέτος 48 χρόνια από την ηρωική εξέγερση των
φοιτητών στο Πολυτεχνείο, το 1973, ενάντια στην ξενοκίνητη χούντα των
συνταγματαρχών που, με το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967, κατάργησε τη
Δημοκρατία, κάθε ατομικό και κοινωνικό δικαίωμα, δολοφόνησε, φυλάκισε και
εκτόπισε αντιστασιακούς δημοκρατικούς πολίτες.
Οι φοιτητές του Πολυτεχνείου και άλλων σχολών επί τρεις μέρες, τον
Νοέμβρη του 1973, κλείστηκαν στο Πολυτεχνείο και με κεντρικό σύνθημα
ΨΩΜΙ – ΠΑΙΔΕΙΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ όρθωσαν το ανάστημά τους στη Χούντα,
γράφοντας την αρχή του τέλους της, που επήλθε λίγο αργότερα, τον Ιούλιο του
1974, υπό το βάρος της τραγωδίας και της προδοσίας της Κύπρου.
Τα μηνύματα του Πολυτεχνείου έχουν διαχρονική αξία και είναι επίκαιρα
και σήμερα όσο ποτέ.
▪ Σήμερα που η παγκόσμια κοινότητα δοκιμάζεται από την πανδημία του
κορωνοϊού,
▪ Σήμερα που τα κοινωνικά αγαθά της Υγείας, της Παιδείας, της Κοινωνικής
Ασφάλισης, της περίθαλψης όχι μόνο αμφισβητούνται, αλλά περιορίζονται
δραστικά ή και καταργούνται,
▪ Σήμερα που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, καταργεί μέσω των
αντεργατικών
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εργαζομένων, όπως το 8ωρο και οι

συλλογικές συμβάσεις, φαλκιδεύει

το δικαίωμα στην απεργία και θέλει να βάλει τη λειτουργία και τη δράση
των συνδικάτων στον γύψο, ιδιωτικοποιεί την επικουρική ασφάλιση,
επαναφέρει τον αυταρχισμό στην Παιδεία,
▪ Σήμερα που οι εργαζόμενοι στον Δημόσιο και στον Ιδιωτικό Τομέα βλέπουν
τα εισοδήματά τους να εξαφανίζονται, λόγω της μεγάλης ακρίβειας και της
10χρονης μνημονιακής λιτότητας,
▪ Σήμερα που το προσωπικό σε κρίσιμους κοινωνικούς τομείς όπως η Υγεία,
η Παιδεία, η Κοινωνική Ασφάλιση, η Αυτοδιοίκηση μειώνεται δραστικά και
τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα φαλκιδεύονται,
▪ Σήμερα, λοιπόν, οφείλουμε στη γενιά του Πολυτεχνείου τη συνέχιση των
αγώνων τους για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και των
κατακτήσεων των εργαζομένων και του λαού μας, που δέχονται σκληρή
επίθεση από την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., πιστή στα οράματα των
αγωνιστών του Πολυτεχνείου, καλεί τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να
συνεχίσουν ανυποχώρητοι τον αγώνα για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και
των κατακτήσεων τους και να συμμετάσχουν μαζικά και αγωνιστικά στις
εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για τους ηρωικούς αγωνιστές της εξέγερσης
της 17ης Νοέμβρη 1973, καθώς και στην πορεία, που θα πραγματοποιηθεί την
Τετάρτη, 17 Νοεμβρίου 2021, προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία (16:30, στην
Πλατεία Κλαυθμώνος), αλλά και στις εκδηλώσεις μνήμης σε άλλες πόλεις της
χώρας.
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