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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ 45η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΤΕΙΟ
ΤΗΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ χρόνια μετά την εξέγερση της νεολαίας ενάντια στην
αμερικανοκίνητη Δικτατορία και τα αιτήματα εκείνης της περιόδου είναι επίκαιρα όσο
ποτέ.
Το κεντρικό σύνθημα «ΨΩΜΙ – ΠΑΙΔΕΙΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» που ενέπνευσε
τους αγώνες της νεολαίας και του λαού μας, είναι και σήμερα στον πυρήνα των
διεκδικήσεων του λαϊκού κινήματος.
Στην εποχή της βαρβαρότητας των μνημονίων, της καπιταλιστικής κρίσης
και των ιμπεριαλιστικών πολέμων, τα μηνύματα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου
παραμένουν επίκαιρα σήμερα όσο ποτέ.
Η εφαρμογή της βάρβαρης πολιτικής των Μνημονίων της κυβέρνησης, της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Δ.Ν.Τ. και του κεφαλαίου που έχουν ξεθεμελιώσει τα
κοινωνικά δικαιώματα και τις κατακτήσεις, έχουν οδηγήσει κάτω από τα όρια
της ακραίας φτώχειας τον μισό και πλέον πληθυσμό της χώρας. Η υψηλή ανεργία,
η υποβάθμιση και απαξίωση των κοινωνικών αγαθών της Παιδείας, της Υγείας, της
Κοινωνικής Ασφάλισης, η απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, το ξεπούλημα της
Δημόσιας περιουσίας, η φαλκίδευση των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και
ελευθεριών, η φοροεπιδρομή στα μεσαία και χαμηλά εισοδήματα, είναι απότοκα
αυτών των μνημονιακών πολιτικών και απαιτείται διαρκής αγώνας για την ανατροπή
τους.
Μέσα στα εννέα τελευταία χρόνια της μνημονιακής λαίλαπας, οι
εργαζόμενοι στο Δημόσιο και τον Ιδιωτικό Τομέα είδαν τα εισοδήματά τους να
εξανεμίζονται από τις μειώσεις μισθών και τη φοροληστεία, τις συνθήκες
εργασίας να χειροτερεύουν, το προσωπικό σε κρίσιμους κοινωνικούς τομείς όπως η
Υγεία, η Πρόνοια, η Παιδεία, η Ασφάλιση, η Αυτοδιοίκηση και η προστασία του
περιβάλλοντος να μειώνεται, τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα να
φαλκιδεύονται και το ωράριο εργασίας να αυξάνεται.
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Η κυβέρνηση που προσπαθεί να καλλιεργήσει στους εργαζόμενους
αυταπάτες για μεταμνημονιακούς «παραδείσους», ενδιαφέρεται μόνο για την
διατήρηση των αιματηρών πλεονασμάτων και την πιστή εφαρμογή όλων αυτών που
έχει συμφωνήσει με τους δανειστές.
Ισχυρίζεται ότι σήμερα, με την «έξοδο» από τα μνημονιακά προγράμματα,
τα εργατικά αιτήματα είναι «δίκαια και θα γίνουν πράξη». Την ίδια ώρα όμως
αρνείται να συζητήσει κάθε αίτημα που τίθεται από την πλευρά των συνδικάτων και
πρώτα από όλα την αποκατάσταση των μισθολογικών απωλειών που υπέστησαν οι
εργαζόμενοι.
Οι αντοχές, όμως, της Ελληνικής Κοινωνίας δοκιμάζονται σκληρά από την
μακροχρόνια οικονομική κρίση καθώς τα πιο ευάλωτα και αδύναμα στρώματα
της κοινωνίας επωμίζονται τα βάρη αυτών των άδικων πολιτικών, που ασκούνται τόσο
σε Ευρωπαϊκό όσο και σε Εθνικό επίπεδο.
Η κρίση δεν οφείλεται στα δήθεν υπερβολικά δικαιώματα των
εργαζομένων, αλλά στα υπερκέρδη των τραπεζών, στην κερδοσκοπία των
χρηματιστηριακών κεφαλαίων, στην παγκοσμιοποίηση των αγορών, στο
καπιταλιστικό σύστημα διακυβέρνησης, που η συντήρηση και αναπαραγωγή του
απαιτεί διαρκώς όλο και περισσότερες θυσίες για τον κόσμο της εργασίας.
Η Α.Δ.Ε.Δ.Υ. πιστή στα οράματα των αγωνιστών του Πολυτεχνείου, καλεί
τους εργαζόμενους στο Δημόσιο να συνεχίσουμε ανυποχώρητοι των αγώνα ενάντια
στις καταστροφικές πολιτικές που και αυτή η κυβέρνηση εφαρμόζει, όπως και οι
προηγούμενες.
Η διγλωσσία, ο λαϊκισμός, το δήθεν αριστερό πρόσημο αυτών των
πολιτικών, τα παραμύθια για δίκαιη ανάπτυξη, ανάκαμψη της οικονομίας, όταν
συνεχίζονται τα βάρβαρα μέτρα, όταν έχουν υπογράψει δημοσιονομικά
πλεονάσματα και επιτροπεία μέχρι το 2060(!), δεν πρέπει να ξεγελούν κανέναν. Είναι
μία από τα ίδια και τους πρέπει η ίδια αγωνιστική απάντηση για ανατροπή.
Καλούμε τους εργαζόμενους στο Δημόσιο 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
το ΣΑΒΒΑΤΟ, 17 ΝΟΕΜΕΒΡΙΟΥ 2018, προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία (3.30 μ.μ.
στην Πλατεία Κλαυθμώνος,), αλλά και στις εκδηλώσεις μνήμης σε άλλες πόλεις της
χώρας.

ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΔΟΞΑ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ
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Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

