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ΔΕΛΤΙO ΤΥΠΟΥ 
Σαράντα τέσσερα (44) χρόνια έχουν περάσει από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, 

αλλά το ιστορικό αίτημα «Ψωμί – Παιδεία - Ελευθερία» παραμένει και σήμερα επίκαιρο. 
Η αναγκαιότητα αντίδρασης στην δικτατορία που συντέλεσε με την εξέγερση 

του Νοέμβρη του 1973, αρχικά των φοιτητών και στη συνέχεια με τη ενεργή 
συμμετοχή των εργαζομένων και του λαού, άνοιξε το δρόμο για την κατάρρευση της 
χούντας που επέβαλε ο αμερικανικός παράγοντας με την αρωγή του εγχώριου και 
εξωτερικού οικονομικό-πολιτικού κατεστημένου. 

Σήμερα, έχουμε χρέος να βαδίσουμε με τα ίδια αποφασιστικά βήματα, όπως 
έγινε πριν 44 χρόνια ενάντια στη δικτατορία των αγορών και των δανειστών, που 
επιβάλλουν τα μνημόνια και κρατούν δέσμια τους την Ελληνική κοινωνία. 

Ενάντια στην πολιτική των μνημονίων, που επιφέρει νέα δυσβάσταχτα μέτρα 
και χρέη στις πλάτες του Ελληνικού λαού για να διασωθούν οι τράπεζες και να 
κερδίσει το κεφάλαιο, που υπονομεύει τους Δημοκρατικούς θεσμούς που βάλει κατά του 
βιοτικού επιπέδου των πολιτών και παίρνει πίσω τα δικαιώματα του κόσμου της εργασίας, 
οδηγώντας τον στη φτώχεια και στην εξαθλίωση. 

Συνεχίζουν να απαξιώνουν την Παιδεία, την Υγεία, την Πρόνοια, την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση και εμπορευματοποιούν τα Κοινωνικά αγαθά. Ξεπουλούν τη Δημόσια 
και Δημοτική περιουσία και υφαρπάζουν τα σπίτια των φτωχών των λαϊκών στρωμάτων. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α θεωρεί τουλάχιστον προκλητικό το 
άνοιγμα που κάνει η συγκυβέρνηση ΣΥ.ΡΙΖ.Α.-ΑΝ.ΕΛ. στις Η.Π.Α. που φέρουν την 
ευθύνη της «μαύρης σελίδας»  της δικτατορίας στη σύγχρονη ιστορία του τόπου. 
Θεωρεί, η συγκυβέρνηση, πώς οι Η.Π.Α. είναι «φίλη» και «σύμμαχη» χώρα, αγνοώντας 
προκλητικά τα δεινά που υπέστη η Ελλάδα εξαιτίας της αμερικανικής πολιτικής. 

Αδιαφορεί επίσης για το γεγονός ότι οι Η.Π.Α. είναι η δύναμη που με την 
ιμπεριαλιστική της πολιτική στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και 
της Μέσης Ανατολής, και με βραχίονα το ΝΑΤΟ, ευθύνεται για την κλιμάκωση των 
πολεμικών συγκρούσεων στη Συρία, το Ιράκ, τον Λίβανο, τη Λιβύη, το Αφγανιστάν και 
πολλές ακόμη χώρες στις οποίες θέλει να προωθήσει τα συμφέροντα της, πνίγοντας τες 
στο αίμα. 

Οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση θα συνεχίσουν να αγωνίζονται 
ενωτικά, μαζικά και δυναμικά για την υπεράσπιση των δημοκρατικών ελευθεριών και 
δικαιωμάτων, για μια πολιτική που θα υπερασπίζεται τα δικαιώματα της εργατικής τάξης, 
των φτωχών λαϊκών στρωμάτων και όλων των λαών του κόσμου. 

Θα συνεχίσουν ενάντια στα μνημόνια και στις πολιτικές λιτότητας, στις 
νεοφιλελεύθερες πολιτικές, τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, που ισοπεδώνουν τα πάντα 
προς όφελος της κερδοφορίας των ολίγων, που «τρέφουν» τον κοινωνικό αυτοματισμό 
και τον φασισμό. Στόχος να σταλεί το μήνυμα της αντίστασης στη δικτατορία των 
τραπεζών και του κατασκευασμένου χρέους όπως το 1973 έγινε ενάντια στη δικτατορία 
των τανκ. 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 


