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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
ΓΙΑ την 49η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ
της ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ του ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

Συμπληρώνονται φέτος, σαράντα εννέα (49) χρόνια, από την ηρωική
εξέγερση των φοιτητών στο Πολυτεχνείο, το 1973, ενάντια στο δικτατορικό
καθεστώς που, με το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967, κατάργησε τη
Δημοκρατία και θεμελιώδη ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα, δολοφόνησε,
βασάνισε, φυλάκισε και εκτόπισε αντιστασιακούς δημοκρατικούς πολίτες.
Τον Νοέμβρη του 1973, οι φοιτητές του Πολυτεχνείου και άλλων Σχολών
έγραψαν ιστορία, καθώς όρθωσαν το ανάστημά τους απέναντι στη Χούντα των
συνταγματαρχών και με κεντρικό σύνθημα ΨΩΜΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, η
εξέγερση αυτή αποτέλεσε ένα από τα καθοριστικά γεγονότα για τη μετέπειτα πτώση
των πραξικοπηματιών. Μια πτώση που ήρθε τον Ιούλιο του 1974, υπό το βάρος,
δυστυχώς, της τραγωδίας και της προδοσίας της Κύπρου.
Τα μηνύματα του Πολυτεχνείου έχουν διαχρονική αξία και είναι επίκαιρα
και σήμερα όσο ποτέ.
▪ Σήμερα που οι μισθοί των εργαζομένων σε Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα
παραμένουν καθηλωμένοι και εξανεμίζονται ταυτόχρονα από τις εκρηκτικές
τιμές στα βασικά αγαθά, στα καύσιμα, στους λογαριασμούς,
▪ 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 Ν.Δ. με τους αντεργατικούς Νόμους, καταργεί
εργασιακά κεκτημένα, όπως το 8ωρο και τις Συλλογικές Συμβάσεις, το δικαίωμα
στην Απεργία και στη συνδικαλιστική δράση,
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▪ Σήμερα, που η κυβέρνηση της Ν.Δ., πριμοδοτεί την αισχροκέρδεια των ολίγων,
συρρικνώνει τη Δημοκρατία, στήνοντας μηχανισμό παρακράτους με υποκλοπές
και παρακολουθήσεις σε πολιτικούς, δημοσιογράφους, επιχειρηματίες και
πολίτες,
▪ 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.
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
ΠΕΜΠΤΗ,
17
ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ
2022,
προς
την
Αμερικάνικη
Πρεσβεία (Συγκέντρωση 16:30, στην Πλατεία Κλαυθμώνος), αλλά και στις
εκδηλώσεις μνήμης σε άλλες πόλεις της χώρας.

ΤΙΜΑΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
ΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΟΔΗΓΟ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΝΙΚΕΣ
ΜΕ ΠΙΣΤΗ, ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

