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Συμπληρώνονται φέτος 40 χρόνια από την λαϊκή εξέγερση του λαού με μπροστάρη την 
νεολαία ενάντια στην λαομίσητη φασιστική δικτατορία. 
Οι αγώνες, τα αιτήματα και τα συνθήματα του Πολυτεχνείου είναι και σήμερα 
περισσότερο από ποτέ επίκαιρα και δείχνουν τον δρόμο που πρέπει να ακολουθήσει ο 
λαός, οι εργαζόμενοι και η νεολαία για να ανατρέψουν τις βάρβαρες αντεργατικές και 
αντιλαϊκές πολιτικές των μνημονίων, της τρόικα και της υποτακτικής κυβέρνησης. 
Κυβέρνηση και τρόικα 3,5 χρόνια καταστρέφουν συστηματικά ότι κερδήθηκε με αγώνες 
και θυσίες πολλών δεκαετιών. 
Η ανεργία ανέρχεται σε επίπεδα ρεκόρ για την χώρα μας αλλά και σε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο οι ελαστικές μορφές απασχόλησης επεκτείνονται με γοργούς ρυθμούς και 
αποτελούν κύρια μορφή απασχόλησης για εκατοντάδες χιλιάδες εργαζομένους. Η 
απλήρωτη εργασία αυξάνεται ραγδαία, ο θεσμός των ΣΣΕ και το εργατικό δίκαιο έχουν 
συντριβεί, η κοινωνική ασφάλιση έχει υποστεί συντριπτικά πλήγματα, η μαύρη εργασία 
οργιάζει, οι εργασιακές σχέσεις επιδεινώνονται καθημερινά, τα δημόσια αγαθά, 
παιδεία, υγεία, κοινωνική πρόνοια και οι κοινωνικές δομές γίνονται βορά στους ιδιώτες. 
Η δημόσια περιουσία και οι στρατηγικής σημασίας επιχειρήσεις ξεπουλιούνται έναντι 
πινακίου φακής στα μεγάλα ξένα και ντόπια επιχειρηματικά συμφέροντα. 
Η ληστρική φορολογία σε βάρος των εργαζομένων, των συνταξιούχων και των λαϊκών 
στρωμάτων έχει πάρει μορφή καταστροφικής καταιγίδας. 
Η φτώχεια και η εξαθλίωση αγγίζουν και αφορούν πλέον τεράστια τμήματα του 
ελληνικού πληθυσμού. 
Παρ’ όλα αυτά η κυβέρνηση πανηγυρίζει ότι φέτος ο προϋπολογισμός θα είναι 
πλεονασματικός και συνειδητά προσπαθεί με σύμμαχο το μεγάλο κεφάλαιο και το 
μηντιακό κατεστημένο να περάσει την απατηλή εικόνα ότι θα………….. μπούμε σύντομα 
σε ρυθμούς ανάπτυξης…………..  
Ο λαός, οι εργαζόμενοι, τα λαϊκά στρώματα, η νεολαία δεν πρόκειται να ανεχθούν άλλο 
το ψέμα, την υποκρισία και τα διάφορα θα………………. 
Ο μόνος δρόμος που πρέπει να πορευθούν είναι αυτός του οργανωμένου αγώνα που θα 
αμφισβητεί την παντοδυναμία του μεγάλου κεφαλαίου, της νεοφιλελεύθερης πολιτικής 
των δανειστών και της κυβέρνησής τους και θα δημιουργήσει τους όρους για την 
ανατροπή αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής και της κυβέρνησης που την υπηρετεί. 
Με τον τρόπο αυτό θα τιμήσουμε τους νεκρούς του Πολυτεχνείου  και τον αγώνα του 
λαού και της νεολαίας το 1973. 
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