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Μήνυμα για την ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΗΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 

Η εξέγερση του 1973 ζει στους αγώνες του σήμερα. Στους αγώνες για ειρήνη, ισότητα, δημοκρατία και 
κοινωνική απελευθέρωση. Το Πολυτεχνείο συνεχίζει να δείχνει το δρόμο για το πως ο λαός μπορεί να 
πιστέψει στις δυνάμεις του, να αμφισβητήσει τη λογική των μονόδρομων και να οργανώσει τις δικές του 
αντιστάσεις ενάντια στην καταπίεση και τον αυταρχισμό. 

Το σύνθημα ΨΩΜΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ, είναι και σήμερα όσο ποτε 
άλλοτε επίκαιρο, γιατί τα πλατιά λαϊκά στρώματα, η Δημόσια περιουσία, ο πλούτος της χώρας μας, είναι 
στο έλεος των τοκογλύφων δανειστών μας, που προσπαθούν με κάθε μέσο με κάθε τρόπο  να 
καταστήσουν την χώρα μας ένα προτεκτοράτο χωρίς κυριαρχικά δικαιώματα. 

Στη  χώρα μας ολοκληρώθηκε η αντιδημοκρατική εκτροπή, με τον διορισμό στη θέση του 
Πρωθυπουργού, τον εκλεκτό της Μέρκελ  και σύμβολο της νεοφιλελεύθερης ορθοδοξίας της ΕΕ,  
ακριβώς για να υλοποιήσει τις αποφάσεις της ΤΡΟΙΚΑ.                          

 Η συγκυβέρνηση ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΛΑΟΣ θα ψηφιστεί από τη Βουλή, όχι από το λαό, για να ολοκληρώσει 
την επίθεση της στον κόσμο της εργασίας και τη νεολαία, παίρνοντας νέα σκληρά μνημονιακά μέτρα που 
θα υποθηκεύσουν το μέλλον της χώρας και των ανθρώπων της. Η συμμετοχή της ακροδεξιάς και των 
θαυμαστών του Παττακού και του Μεταξά στη νέα κυβέρνηση αποκαλύπτει τον βαθιά 
αντιδραστικό χαρακτήρα της. Υπενθυμίζει σε όλους και σε όλες μας ότι οι αγώνες κατά του 
εθνικισμού, του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας είναι περισσότεροι επίκαιροι από ποτέ και ότι 
ορισμένοι χτεσινοί  υπερασπιστές των οραμάτων του Πολυτεχνείου, σήμερα έχουν μετατραπεί σε 
εγγυητές μιας ιδιότυπης  δικτατορίας των χρηματαγορών και του κεφαλαίου.  Δεκαετίες μετά την πτώση 
της Χούντας, η δημοκρατία είναι σε καθεστώς έκτακτης μνημονιακής ανάγκης,   με την προσήλωση των 
εμπνευστών της στα συμφέροντα των πιστωτών και  του κεφαλαίου, στη λιτότητα, την ανεργία και τη 
φτώχεια να στρέφεται ξεκάθαρα ενάντια στη λαϊκή κυριαρχία. Η συναίνεση που ζητούν με εκβιασμούς 
από το λαό ισοδυναμεί με την παραίτηση από τους αγώνες για την ελευθερία και τη δημοκρατία,. 

Η μόνη διέξοδος για τους εργαζόμενους και τη νεολαία είναι αυτή της οργανωμένης πάλης και της 
αντίστασης, της ρήξης, της αλληλεγγύης και της συλλογικής δράσης. Η αλλαγή των κοινωνικών και 
πολιτικών συσχετισμών και η συγκρότηση ενός νέου συνασπισμού εξουσίας που θα αντιπαλέψει τη 
νεοφιλελεύθερη ορθοδοξία και θα θέσει το λαό και τις ανάγκες του στο προσκήνιο είναι πιο αναγκαία 
από ποτέ.  

Καλούμε τους εργαζόμενους και τη νεολαία να συμμετέχουν την Πέμπτη 17/11 στις 6.30 το βράδυ στη 
συγκέντρωση του ΕΚΑ Αρκαδίας, να διαδηλώσουν μαχητικά, ειρηνικά και μαζικά την αντίθεσή τους 
στη νέα κυβέρνηση και στα σχέδια για ακόμα περισσότερες απολύσεις, μειώσεις μισθών και συντάξεων, 
κατάργηση του κοινωνικού κράτους και ξεπούλημα του δημόσιου τομέα.  
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