
 

Το ΠΑΜΕ, ηα ηαξικά ζςνδικάηα ηιμούν ηην εξέγεπζη ηος 
Πολςηεσνείος δςναμώνονηαρ ηον αγώνα ενάνηια ζηα Μνημόνια 
και ηην Ανηιλαϊκή πολιηική 

42 ρξόληα από ην Ννέκβξε ηνπ 73 ην ΠΑΜΕ, ηα ηαμηθά ζπλδηθάηα ηηκνύλ ηελ 
εμέγεξζε ηνπ πνιπηερλείνπ δπλακώλνληαο ηνλ αγώλα ελάληηα ζηα Μλεκόληα θαη 
ηελ Αληηιατθή πνιηηηθή, θόληξα ζηηο ιπθνζπκκαρίεο ηνπ ζαλάηνπ, γηα λα κπνξνύλ νη 
ιανί λα δνπλ ζηνλ ηόπν ηνπο, θαη λα θαξπώλνληαη ηνλ πινύην πνπ παξάγνπλ. 

Η εμέγεξζε ηνπ πνιπηερλείνπ ην Ννέκβξε ηνπ 1973 ελάληηα ζηελ 
ακεξηθαλνΝΑΣΟηθή, θαζηζηηθή δηθηαηνξία, νη ζηόρνη, ηα νξάκαηα θαη νη πξννπηηθέο 
εθείλνπ ηνπ αγώλα γηα γεληθόηεξεο αλαηξνπέο απνηεινύλ θαη ζήκεξα νδεγό γηα 
ηνπο δηθνύο καο αγώλεο. Ο εξσηθόο εθείλνο μεζεθσκόο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηεο 
λενιαίαο απνηειεί πνιύηηκε παξαθαηαζήθε, δείρλεη ην δξόκν γηα ηε ζπιινγηθή, 
καδηθή, νξγάλσζε θαη δξάζε ζήκεξα ελάληηα ζηε λέα επίζεζε ηνπ Κεθαιαίνπ θαη 
ησλ πνιηηηθώλ ηνπ εθπξνζώπσλ, θόληξα ζην Νέν Μλεκόλην ηνπ ΤΡΘΖΑ.  

Οη κεγάινη ιατθνί-εξγαηηθνί αγώλεο απνηεινύλ πεγή δύλακεο, πείξαο, αηζηνδνμίαο 
θαη απνθαζηζηηθόηεηαο γηα ηνλ ιαό θαη ηε λενιαία. Εηδηθά ζήκεξα, πνπ επηρεηξείηαη 
ζην όλνκα ηεο «Αξηζηεξήο» Κπβέξλεζεο, ε ππνηαγή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο 
απαηηήζεηο ηνπ Κεθαιαίνπ γηα δσή θαη δνπιεηά ρσξίο θνηλσληθή αζθάιηζε, ρσξίο 
παξνρέο πγείαο θαη πξόλνηαο, κε κηζζνύο πείλαο, ρξεηάδεηαη πην καρεηηθά λα δνζεί 
ηαμηθή απάληεζε από ηνπο εξγάηεο θαη ηε λενιαία. Με καδηθνπνίεζε ησλ 
ζπλδηθαιηζηηθώλ νξγαλώζεσλ, ησλ ιατθώλ επηηξνπώλ, κε νδεγό ηελ πξνεηνηκαζία 
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 Ννέκβξε, λα θάλνπκε βήκαηα γηα ηελ αλαζύληαμε ηνπ 

εξγαηηθνύ ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο. Να απνκνλσζνύλ νη δπλάκεηο απηέο ζηα 
ζπλδηθάηα, πνπ αθόκε θαη ζήκεξα κηιάλε γηα ππεξάζπηζε κηαο Κπβέξλεζεο πνπ 
ζθάδεη ην ιαό. Οη ζπλδηθαιηζηηθέο δπλάκεηο πνπ απνδέρνληαη ηηο κεηώζεηο κηζζώλ 
θαη ηηο απνιύζεηο ζηε ινγηθή ηεο «αληαγσληζηηθόηεηαο», ηεο «θεξδνθνξίαο ησλ 
επηρεηξήζεσλ». Οη δπλάκεηο πνπ απνδέρνληαη ηελ ΕΕ θαη ην ΝΑΣΟ σο «ην θνηλό 
καο ζπίηη». 

Εηδηθά ζήκεξα πνπ ΝΑΣΟ θαη ΕΕ, από ηε κηα βνκβαξδίδνπλ ιανύο θαη ρώξεο θαη 
από ηελ άιιε έρνπλ κεηαηξέςεη ην Αηγαίν ζε πγξό ηάθν γηα εθαηνληάδεο παηδηά, 
πξέπεη λα δπλακώζεη ην θίλεκα ζύγθξνπζεο θαη απεηζαξρίαο κε ηελ ΕΕ θαη ηηο 
ζπλζήθεο ηηο (έλγθελ, Δνπβιίλνπ) πνπ όζνπο πξόζθπγεο δελ ζθπινπλίμνπλ, ηνπο 
πξννξίδνπλ γηα ηδάκπα εξγαηηθά ρέξηα ζηηο πνιπεζληθέο ηνπο. Απηή ε πνιηηηθή είλαη 
πνπ εθζξέθεη ηνλ θαζηζκό θαη ηνλ ξαηζηζκό, ηελ Υξπζή Απγή. Απηή ε πνιηηηθή είλαη 
πνπ εμέζξεςε θαη ζηήξημε ηελ Υνύληα. 



Η επγαηική ηάξη μαζί με ηοςρ ζςμμάσοςρ ηηρ, ηοςρ θηωσούρ αγπόηερ, ηοςρ 
αςηοαπαζσολούμενοςρ, ηιρ γςναίκερ και ηοςρ νέοςρ όπσο ηόηε, έηζη θαη ζήκεξα 
κπνξεί θαη πξέπεη λα παίμεη θαζνξηζηηθό ξόιν ζηελ αλάπηπμε εθείλσλ ησλ 
αλαγθαίσλ αγώλσλ πνπ ζα βάινπλ ηέξκα ζηελ θπξηαξρία ησλ κνλνπσιίσλ. 

Εξγαδόκελνη, λένη, άλεξγνη, γπλαίθεο, λα δπλακώζνπκε ηνλ αγώλα ελάληηα ζηε 
Δηάιπζε ηεο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, ηνπο πιεηζηεξηαζκνύο, ηηο δηαθνπέο ξεύκαηνο, 
ηελ θνξνιεζηεία. Να κπεη κπιόθν ζηηο Απνιύζεηο ζηνπο ζρεδηαζκνύο γηα λέεο 
κεηώζεηο κηζζώλ. Οξγάλσζε ηνπ Αγώλα γηα πιινγηθέο πκβάζεηο κε θάιπςε ησλ 
απσιεηώλ καο. Να θόςνπκε ην ρέξη ζε νπνίνλ πξνζπαζήζεη λα βάιεη ρέξη ζηε 
ιεηηνπξγία ησλ ζσκαηείσλ, ζηε ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε. Άκεζα κέηξα πξνζηαζίαο 
ησλ Αλέξγσλ. Να δπλακώζεη ε Αιιειεγγύε κε ηνπο Πξόζθπγεο. Να 
πξνεηνηκάζνπκε ην επόκελν βήκα, ηζρπξήο απεξγηαθήο απάληεζεο. 

Δπλακώλνπκε ηελ θαζεκεξηλή καο δξάζε κε νδεγό ηνπο κεγάινπο αγώλεο ηνπ 
ιανύ καο. Με πκπαξαζηάηεο ηνπο ήξσεο ηεο ηάμεο καο. Σνπο εξγάηεο θαη ηνπο 
λένπο αγσληζηέο πνπ έδσζαλ ηε δσή ηνπο γηα έλαλ θόζκν ρσξίο εθκεηάιιεπζε. 
Έηζη ηηκάκε εκείο ηνπο λεθξνύο καο, ζπλερίδνπκε ηνπο αγώλεο ηνπο. Απηή είλαη ε 
θαιύηεξε ηηκή ζηνλ εξσηθό αγώλα ησλ εμεγεξκέλσλ ηνπ «Πνιπηερλείνπ». 
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