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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΤΙΜΟΥΜΕ ΤΗΝ ΗΡΩΙΚΗ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 

ΓΙΑ… «ΨΩΜΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» 
 

Σαράντα οκτώ (48) χρόνια συμπληρώνονται μετά την εξέγερση του 

Πολυτεχνείου και το  αίτημα για «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία» παραμένει 

ακόμη επίκαιρο. Όπως άλλωστε και τα περισσότερα μηνύματα της εξέγερσης της 

17ης Νοεμβρίου του 1973, της κορυφαίας έκφρασης του αντιδικτατορικού αγώνα, 

αρχικά των φοιτητών και στη συνέχεια με ενεργή συμμετοχή των εργαζομένων και 

του λαού.  

Την ημέρα εκείνη άνοιξε ο δρόμος για την κατάρρευση της 

αμερικανόφερτης χούντας των συνταγματαρχών που με το πραξικόπημα της 

21ης Απριλίου του 1967 κατήργησε τη Δημοκρατία, κάθε ατομικό και κοινωνικό 

δικαίωμα, δολοφόνησε, φυλάκισε και εκτόπισε αντιστασιακούς δημοκρατικούς 

πολίτες. Όπως τότε, έτσι και σήμερα, έχουμε χρέος να βαδίσουμε αποφασιστικά στο 

δρόμο ενάντια στο οικονομικοπολιτικό κατεστημένο που υποβαθμίζει τη 

Δημοκρατία, καταστρατηγεί τα ανθρώπινα δικαιώματα, βάλει κατά του βιοτικού 

επιπέδου των πολιτών και τους σπρώχνει στη φτώχεια και την εξαθλίωση. 

 

• Σήμερα, που η πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19) γίνεται αφορμή για 

την περαιτέρω κατάργηση δικαιωμάτων, αφού η κυβέρνηση μέσω των 

αντεργατικών Νόμων που ψηφίζει καταργεί, μεταξύ άλλων το 8ωρο και τις 

Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (Σ.Σ.Ε.), φαλκιδεύει το δικαίωμα στην απεργία 

και θέλει να βάλει τη λειτουργία και τη δράση των συνδικάτων στον «γύψο», 

• Σήμερα που τα κοινωνικά αγαθά της Υγείας, της Παιδείας, της Κοινωνικής 

Ασφάλισης, της Περίθαλψης όχι μόνο αμφισβητούνται αλλά περιορίζονται 

δραματικά ή και καταργούνται, 

• Σήμερα που οι εργαζόμενοι στον Δημόσιο και στον Ιδιωτικό Τομέα βλέπουν 

τα εισοδήματά τους να εξαφανίζονται, λόγω της μεγάλης ακρίβειας και της 

δεκαετούς μνημονιακής λιτότητας,  

• Σήμερα που το προσωπικό σε κρίσιμους κοινωνικούς τομείς, όπως η Υγεία, 

η Παιδεία, η Κοινωνική Ασφάλιση, η Τοπική Αυτοδιοίκηση μειώνεται 

δραστικά και τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα περικόπτονται και 

η Επικουρική Ασφάλιση ιδιωτικοποιείται, 



• Σήμερα που με «άρμα» τους «Αναπτυξιακούς Οργανισμούς των Ο.Τ.Α.» η 

κυβέρνηση και οι Αιρετοί επιχειρούν την άλωση της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης και το ξεπούλημα των υπηρεσιών τους στα μεγάλα 

επιχειρηματικά και εργολαβικά συμφέροντα, 

 

 Οφείλουμε στη γενιά του Πολυτεχνείου να ορθώσουμε το ανάστημα μας στη 

«χούντα» του πολιτικοοικονομικού κατεστημένου και να συνεχίσουμε τους αγώνες 

τους για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και των κατακτήσεων των 

εργαζομένων και του λαού μας που δέχονται σκληρή επίθεση.  

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλεί όλους τους εργαζόμενους 

στην Τοπική Αυτοδιοίκηση σαν ελάχιστο φόρο τιμής στους αγωνιστές της ηρωικής 

εξέγερσης του Πολυτεχνείου να συμμετέχουν μαζικά και αγωνιστικά στις 

εκδηλώσεις τιμής στους αγωνιστές της 17ης Νοεμβρίου 1973, καθώς και στην 

πορεία προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία την ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021, 

(προσυγκέντρωση στις 4.30 το απόγευμα Πλατεία Κλαυθμώνος-Αθήνα), αλλά και 

στις εκδηλώσεις μνήμης σε όλες τις πόλεις της χώρας. 

 

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

   


