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ΣΙΜΑΜΕ ΣΟ ΠΟΛΤΣΕΦΝΕΙΟ ΟΠΩ ΞΕΡΕΙ ΣΟ ΕΡΓΑΣΙΚΟ ΛΑΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΣΗΡΩΝΣΑ ΟΛΑ ΣΑ ΜΕΣΡΑ 

ΠΡΟΣΑΙΑ 

 

Σσμαδέλτιρρεπ,  ρσμάδελτξι, 

Σε ρσμέυεια ςξσ υξσμςικήπ κξπήπ μόμξσ ςξσ 1971 πξσ φητίρςηκε ποιμ από λίγξσπ μήμεπ από ςημ 

κσβέομηρη ΝΔ πξσ πεοιξοίζει ςξ δικαίχμα ρςη διαδήλχρη έουεςαι ςώοα με μέα ασςαουική 

απόταρη μα απαγξοεύρει ςξμ αγχμιρςικό γιξοςαρμό ςηπ 17ηπ Νξέμβοη.  

Η απόταρη ςξσ Αουηγξύ ςηπ Ελλημικήπ Αρςσμξμίαπ, με ςημ ξπξία απαγξοεύξμςαι ξι δημόριεπ 

ρσμαθοξίρειπ άμχ ςχμ ςοιώμ αςόμχμ ρε όλη ςημ υώοα και για ςέρρεοιπ ημέοεπ, σπό ςημ απειλή 

σφηλώμ υοημαςικώμ ποξρςίμχμ, μαπ ξδηγεί ρε άλλεπ επξυέπ. 

Με επίταρη ςημ ποξρςαρία από ςξμ κξοξμξιό, κσβέομηρη και ξι άμθοχπξι ςηπ ρςξ κίμημα, 

επιδιώκξσμ άλλξ έμα υςύπημα ρςα δημξκοαςικά δικαιώμαςα και καςακςήρειπ ςξσ εογαςικξύ 

κιμήμαςξπ. Επιδιώκξσμ μα ςελειώρξσμ με ςξ μήμσμα ςξσ Πξλσςευμείξσ πξσ παοαμέμει επίκαιοξ 

όρξ πξςέ. 

Διόςι, αμ ποάγμαςι μξιάζξμςαι για ςημ σγεία ςξσ λαξύ, όπχπ λέμε, θα έπαιομαμ ξσριαρςικά μέςοα 

ποξρςαρίαπ όςαμ «σπξδευόςαμε» 4,5 εκας. ςξσοίρςεπ ςξ καλξκαίοι, θα έπαιομαμ ξσριαρςικά 

μέςοα ρςα ΜΜΜ πξσ είμαι ξ έμαπ πάμχ ρςξμ άλλξμ, θα έπαιομαμ ξσριαρςικά μέςοα ρςξσπ 

μεγάλξσπ εογαριακξύπ υώοξσπ, ρςξσπ ξίκξσπ εσγηοίαπ κλπ. θα έπαιομαμ ξσριαρςικά μέςοα 

εμίρυσρηπ ςξσ δημόριξσ ρσρςήμαςξπ σγείαπ πξσ μεςακιμξύμςαι από πεοιξυή ρε πεοιξυή ξι 

σγειξμξμικξί για μα καλύφξσμ ςα κεμά. 

Ποόκειςαι για μιαμ απόταρη βαθιά αμςιδημξκοαςική αλλά και αμςιρσμςαγμαςική, όπχπ 

επιρημαίμει και η Έμχρη Δικαρςώμ και Ειραγγελέχμ, ατξύ πλήςςει ςξμ πσοήμα ςξσ 

ρσμςαγμαςικξύ δικαιώμαςξπ ςηπ ρσμάθοξιρηπ (άοθοξ 11), επιβάλλξμςαπ ρσμξλική αμεπίςοεπςη 

αμαρςξλή ςηπ ελεσθεοίαπ ρσμάθοξιρηπ και όυι απλά έμαμ ξοιρμέμξ ςξπικό πεοιξοιρμό. Δεμ 

μπξοεί ρε καμία πεοίπςχρη μα δικαιξλξγηθεί από λόγξσπ ποξρςαρίαπ ςηπ δημόριαπ σγείαπ. 

Άλλχρςε, ξι τξοείπ ςξσ εογαςικξύ και λαψκξύ κιμήμαςξπ έυξσμ απξδείνει ρςημ ποάνη όςι 

κιμηςξπξιξύμςαι λαμβάμξμςαπ όλα ςα αμαγκαία μέςοα ποξρςαρίαπ.  

Δηλώμξσμε ρςημ κσβέομηρη και ςξμ κσβεομηςικό ρσμδικαλιρμό (ΔΑΚΕ) πξσ έςοενε μα σιξθεςήρει 

ασςή ςημ απαοάδεκςη κσβεομηςική ςακςική, όςι δεμ ποόκειςαι μα κάμξσμε πίρχ από ςξ μα 

εξοςάρξσμε με ςξμ ςοόπξ πξσ γμχοίζξσμ ςα ρσμδικάςα ςξμ εξοςαρμό ςξσ Πξλσςευμείξσ, 

παίομξμςαπ όλα ςα απαοαίςηςα μέςοα ποξρςαρίαπ ςηπ σγείαπ, για ςα επίκαιοα ζηςήμαςα πξσ 

σπάουξσμ ρήμεοα για ςημ ποξρςαρία ςηπ σγείαπ, ςηπ ζχήπ και ςχμ δικαιχμάςχμ μαπ 

 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΕ μα απξρσοθεί ΕΔΩ και ΣΏΡΑ η 

απαοάδεκςη απόταρη για ςημ απαγόοεσρη ςξσ 

αγχμιρςικξύ εξοςαρμξύ ςξσ Πξλσςευμείξσ. 

υμμετέχουμε στις εκδηλώσεις. 

 

Η ΙΓΉ ΝΕΚΡΟΣΑΥΕΙΟΤ ΔΕ ΠΡΟΚΕΙΣΑΙ ΝΑ ΠΕΡΑΕΙ 
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