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Το δημοσιοϋπαλληλικό συνδικαλιστικό κίνημα, 35 χρόνια από την εξέγερση του 
Πολυτεχνείου, στον αγωνιστικό σταθμό και την πορεία της 17ης Νοεμβρίου ανανεώνει 
στο όραμα του Πολυτεχνείου για δημοκρατία, παιδεία, ελευθερία, κοινωνική 
δικαιοσύνη, ισότητα. Στους σύγχρονους αγώνες του, σε μια στιγμή που είναι 
αντιμέτωπο με μια βαθειά οικονομική κρίση που σαρώνει ότι έχει εναπομείνει από 
αξιοπρέπεια και δικαιώματα.  

Είναι αγωνιστική υποχρέωση όλων των γενεών, κάθε αγωνιστικής, κινηματικής, 
κοινωνικής συλλογικότητας να συνδέει, να αναβαπτίζει, να ταυτοποιεί τα βήματα, τα 
περιεχόμενα, τους στόχους του σήμερα  με τη διαχρονική δύναμη των νοημάτων, της 
πράξης, του αγώνα και των γεγονότων του Πολυτεχνείου. 

Σήμερα που οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές βυθίζουν στην ανέχεια και τη 
δυστυχία εκατομμύρια εργαζόμενους, που επιβαρύνουν με αμύθητα ποσά τους λαούς 
για να στηριχτεί το κερδοσκοπικό κεφάλαιο σε όλες τις μορφές και κύρια στη 
χρηματοπιστωτική για να βγει από την κρίση και να συνεχίσει την ασύδοτη επέκτασή του 
και την υπερεκμετάλλευση του εργατικού μόχθου, του κοινωνικού πλούτου. 

Σήμερα που οι νέες μορφές ιμπεριαλιστικών πολιτικών συνεχίζουν να ανοίγουν 
νέα «θέρετρα» εξυπηρέτησης στρατηγικών γεωπολιτικών συμφερόντων σε βάρος των 
δικαιωμάτων των λαών και της ειρηνικής συμβίωσής τους, 

Σήμερα που η ορθοδοξία των νεοφιλελεύθερων πολιτικών κατέρρευσε αλλά 
επιμένει να ισοπεδώνει συλλογικά, εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα, να βαθαίνει τις 
εισοδηματικές, φορολογικές και κοινωνικές ανισότητες, 

Σήμερα που οι λαοί σε πολλές χώρες του κόσμου, στην Ευρώπη και στη χώρα μας, 
αντιμετωπίζουν το φάσμα της φτώχειας, της περιθωριοποίησης, της ανεργίας, του 
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κοινωνικού αποκλεισμού και στερούνται βασικά κοινωνικά αγαθά όπως η υγεία, η 
παιδεία,  

Σήμερα που οι εργαζόμενοι της χώρας μας βρίσκονται αντιμέτωποι με μια 
κυβερνητική πολιτική που συνεχίζει  τη λιτότητα την ώρα της κρίσης, να επιμένει στις 
αντιασφαλιστικές πολιτικές, τις ιδιωτικοποιήσεις, την περικοπή και άλλων δικαιωμάτων, 
με νέα ένταση και μορφές (ΣΔΙΤ) που βαθαίνουν την υποβάθμιση και τη συρρίκνωση του 
ρόλου των δημοσίων και κοινωνικών υπηρεσιών και εμπορευματοποιούν βασικά 
κοινωνικά αγαθά όπως της παιδείας και της υγείας. 

Σήμερα που οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου κινδυνεύουμε να μείνουμε χωρίς 
εφάπαξ και στοιχειώδη υγειονομική περίθαλψη. 

Οι νέοι, οι άνεργοι, οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι τιμούν τον αγώνα του 
Πολυτεχνείου με την ενεργή, δυναμική, πρωτοποριακή τους συμμετοχή σε κάθε αγώνα 
για το εισόδημα, την απασχόληση,  την ΠΑΙΔΕΙΑ, την ΥΓΕΙΑ, την ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗ, για τα δίκαια, τα δικαιώματα στην εργασία, την κοινωνία, την Ευρώπη και 
τον κόσμο. 

ΜΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΓΩΝΕΣ 
ΤΙΜΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 

ΤΙΜΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 
ΚΑΛΟΥΜΕ 

 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ 

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΣΤΙΣ 26 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2008 από 12.00 έως τέλος ωραρίου και συγκέντρωση 

12.30 στο Ταμείο Πρόνοιας (Σταδίου 31) 
Με αιχμή τα ασφαλιστικά μας δικαιώματα, τη χρηματοδότηση του Ταμείου 

Πρόνοιας και της υγειονομικής περίθαλψης  
ΜΕ ΤΗΝ 24ΩΡΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ της 10ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 

 
 
 


