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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΞΙ (46) ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΡΩΙΚΗ ΕΞΕΓΕΡΣΗ 

 
Σαράντα έξι (46) χρόνια πέρασαν από την εξέγερση του Πολυτεχνείου. Το 

Νοέμβρη του 1973, αρχικά οι φοιτητές και στη συνέχεια οι εργαζόμενοι και ο 
Ελληνικός λαός εξεγέρθηκαν για την ανατροπή της χούντας που επέβαλε ο 
αμερικανικός παράγοντας με την συνδρομή του εγχώριου και εξωτερικού 
οικονομικό-πολιτικού κατεστημένου. 

 Όπως τότε, με τη δικτατορία των Συνταγματαρχών, έτσι και τώρα, 
απέναντι στη δικτατορία των δανειστών και του κεφαλαίου που εκβιάζουν με ένα 
κατασκευασμένο χρέος, ο Ελληνικός λαός οφείλει να αντιδράσει και να απαντήσει σε 
αυτούς που τον θέλουν δέσμιο και υποταγμένο.  

 Το ιστορικό αίτημα «Ψωμί-Παιδεία-Ελευθερία» παραμένει επίκαιρο. 
Έχουμε χρέος να βαδίσουμε με τα ίδια αποφασιστικά βήματα, όπως έγινε πριν 
σαράντα εξι (46) χρόνια, για να ανατρέψουμε τα δυσβάσταχτα μέτρα και τα χρέη 
που φορτώθηκαν με τις μνημονιακές πολιτικές στις πλάτες του Ελληνικού λαού για 
να διασωθούν οι τράπεζες και να κερδίσει το κεφάλαιο, που υπονομεύει με κάθε 
ευκαιρία τους Δημοκρατικούς θεσμούς. 

 Το βιοτικό επίπεδο των πολιτών έχει υποχωρήσει σε δεδομένα 
υπανάπτυκτων χωρών. Τα δικαιώματα των πολιτών του κόσμου της εργασίας 
βάλλονται με στόχο την ολοκληρωτική τους ισοπέδωση. Η φτώχεια και η 
εξαθλίωση καλπάζουν, ενώ η ανεργία βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα και επιχειρούν να 
την καλύψουν με πλασματικά στοιχεία και προγράμματα ημιαπασχόλησης.  

 Συνεχίζουν να απαξιώνουν την Παιδεία, την Υγεία, την Πρόνοια, την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και εμπορευματοποιούν τα Κοινωνικά αγαθά. Έφτασαν 
στο σημείο να θέλουν την κατάργηση της Απεργίας. Του δικαιώματος που 
κατακτήθηκε με αίμα. Δεν διστάζουν να συνεχίζουν το ξεπούλημα της Δημόσιας και 
Δημοτικής περιουσίας και να υφαρπάζουν τα σπίτια των φτωχών, των λαϊκών 
στρωμάτων για να προσφέρουν τζάμπα στα funds.  

 Οι υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. έχουν μπει στο στόχαστρο. Η κυβέρνηση της 
Νέας Δημοκρατίας με το άρθρο 178 που πέρασε στο «Αναπτυξιακό Νομοσχέδιο» 
ανοίγει διάπλατα την πόρτα και καλεί τα ιδιωτικά και επιχειρηματικά συμφέροντα να 
περάσουν και να αλώσουν τις Υπηρεσίες των Δήμων.   



 Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. θεωρεί τουλάχιστον 
προκλητικό το άνοιγμα που κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όχι μόνο 
στα εγχώρια επιχειρηματικά συμφέροντα, αλλά και στα διεθνή, που φέρουν 
τεράστιο μερίδιο ευθύνης για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα η 
χώρα. Ζητάει επενδύσεις από τη Γερμανία, που επέβαλε τα μνημόνια και τις Η.Π.Α. 
που φέρουν την ευθύνη της «μαύρης σελίδας» της δικτατορίας στη σύγχρονη ιστορία 
του τόπου. Θεωρεί πώς οι Η.Π.Α. είναι «φίλη» και «σύμμαχη» χώρα, αγνοώντας 
προκλητικά τα δεινά που υπέστη η Ελλάδα εξαιτίας της αμερικανικής πολιτικής. 

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

 Θα συνεχίσουν να παλεύουν ενάντια στα μνημόνια και 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 
αδίστακτων οικονομικών συμφερόντων, όπως έγινε το 1973 ενάντια στη 
δικτατορία των τανκ. 
 

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 
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