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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 µνηµονιακών µονόδροµων και να οργανώσει 

τις δικές του αντιστάσεις ενάντια στην καταπίεση τον αυταρχισµό και την επιβολή των ξένων. 

Το σύνθηµα ΨΩΜΙ-ΠΑΙ∆ΕΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ-ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ, είναι και σήµερα όσο ποτέ 

άλλοτε επίκαιρο, γιατί τα πλατιά λαϊκά στρώµατα, η ∆ηµόσια 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. 

∆υστυχώς ο  τρικοµµατικός  κοινοβουλευτικός θίασος  που καθηµερινά παραβιάζει το Σύνταγµα και 

απαξιώνει τους δηµοκρατικούς θεσµούς, τώρα παραδίδει και τα κλειδιά της οικονοµικής διαχείρισης 

στην τρόικα, και έτσι η Ελλάδα θα είναι υπό διεθνή οικονοµικό έλεγχο,  όπως και το 1898.  

 Όσο η χώρα µας δίνει γη και ύδωρ στους δανειστές, όσο δεν αντιστέκεται και δεν παρουσιάζει καµία 

πρόταση στα φλέγοντα ζητήµατα για την ευρωπαϊκή αντιµετώπιση του ζητήµατος του χρέους και την 

ίδια την ΕΕ, το µόνο σίγουρο αποτέλεσµα είναι η εξαθλίωση της ελληνικής κοινωνίας. Η ανατροπή της 

µνηµονιακής πολιτικής σε Ελλάδα και Ευρώπη, η ευρωπαϊκή ρύθµιση για το χρέος µε διαγραφή 

µεγάλου µέρους του και αποπληρωµής του υπολοίπου µε ρήτρα ανάπτυξης, η επαναθεµελίωση της 

ΕΕ σε νέους άξονες ανάπτυξης, αλληλεγγύης και αναδιανοµής του πλούτου αποτελούν τις 

απαραίτητες προϋποθέσεις για αντιστροφή της πορείας προς την καταστροφή και κοινωνικά 

δίκαιη έξοδο από την κρίση.»  

 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. Είναι επιτακτική η ανάγκη για 

ένα πλατύ πολιτικό και κοινωνικό µέτωπο που θα διεκδικήσει την εξουσία. Ένα µέτωπο µε πυρήνα 

τις δυνάµεις της ριζοσπαστικής Αριστεράς και προς αυτή την κατεύθυνση εργάζεται καθηµερινά ο 

ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ. 

Καλούµε τους εργαζόµενους  τη νεολαία και όλους τους πολίτες, να διαδηλώσουν µαχητικά, ειρηνικά 

και µαζικά την αντίθεσή τους στα µνηµονιακά σχέδια, να εµποδίσουµε όλοι µαζί να µην προχωρήσει η 

εκποίηση της χώρας µας, να µην προχωρήσει η διάλυση της δηµόσιας διοίκησης, η διάλυση του 

κοινωνικού κράτους και κράτους πρόνοιας να µην προχωρήσουν οι σχεδιαζόµενες χιλιάδες απολύσεις 

και η φτωχοποίηση του λαού µας.  
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