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Συναδέλφους ΕΛΜΕ Ηρακλείου, 

ΜΜΕ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Για την 49η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου 

Όλες και όλοι στο συλλαλητήριο στην πλατεία Ελευθερίας στις 6μμ 
 

Η  ΕΛΜΕ Ηρακλείου τιμά  τη λαϊκή εξέγερση το Νοέμβρη του 73 ενάντια στην 

Αμερικανοκίνητη, φασιστική  δικτατορία  που καταδίκασε το λαό στη στέρηση 

των  θεμελιωδών  κοινωνικών και πολιτικών δικαιωμάτων και ελευθεριών του, στη φτώχεια, την 

καταστολή, τις διώξεις, την εξαθλίωση. 

Η χούντα -που επιβλήθηκε τον Απρίλη του ‘67 στη χώρα  και καταδυνάστευσε το λαό για 

επτά  ολόκληρα χρόνια και  ήταν  ο στυλοβάτης των πιο αντιδραστικών κύκλων της εγχώριας 

ολιγαρχίας και των Αμερικανο-ΝΑΤΟϊκών  επιθετικών σχεδιασμών  στην ευρύτερη περιοχή- είναι 

υπεύθυνη και για το έγκλημα της  εισβολής του Αττίλα και της διχοτόμησης της Κύπρου, που 

παραμένει  μέχρι σήμερα ανοιχτή πληγή. 

Σήμερα, 49 χρόνια από την εγκαθίδρυση   της φασιστικής δικτατορίας, ο λαός μας στενάζει κάτω 

από το καθεστώς της λεηλασίας του λαϊκού εισοδήματος, της πολιτικής της ακρίβειας, της φτώχειας, 

της ανεργίας, της  επίτασης των ταξικών φραγμών στη γνώση, της εμπορευματοποίησης της υγείας 

και της καταστολής. 

Η κυβέρνηση της ΝΔ-συνεχίζοντας και επιτείνοντας την αντιλαϊκή πολιτική των προκατόχων 

της- έχει βάλει στο στόχαστρο τον «εχθρό-λαό», καταδικάζοντας τα λαϊκά στρώματα στην 

εξαθλίωση, την παγωνιά και τη στέρηση των βασικών και απαράγραπτων δικαιωμάτων του. 

Σήμερα  στο χώρο της εκπαίδευσης επιτείνονται οι ταξικοί φραγμοί στη  μόρφωση, με τα 

αντιλαϊκά μέτρα (Τράπεζα θεμάτων, ΕΒΕ κ.λπ.), την αδιοριστία,  την ελαστική απασχόληση, τις 

ελλείψεις στο διδακτικό προσωπικό,  την ακύρωση  βασικών εργασιακών και δημοκρατικών 

κατακτήσεων. 

Με τα αντιλαϊκά μέτρα  της  δραματικής μείωσης της αγοραστικής δύναμης του μισθού 

συμπορεύεται  το αντιλαϊκό θεσμικό πλαίσιο για την Αξιολόγηση-Διαβάθμιση-Ιδιωτικοποίηση 

και η επίθεση στα συνδικαλιστικά δικαιώματα με το νομοθετικό έκτρωμα  Χατζηδάκη, την ίδια 

στιγμή   που η χώρα εμπλέκεται ακόμη πιο βαθιά στον πόλεμο στην Ουκρανία και γενικά στα 

ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και οι βάσεις του θανάτου  ανανεώνονται  και πολλαπλασιάζονται. 

 

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΤΡΑΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ 

ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΑΣ 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ: 

·        Δημόσια και δωρεάν παιδεία-κατάργηση του αντιλαϊκού θεσμικού πλαισίου (Τράπεζα 

Θεμάτων-ΕΒΕ) και  των ταξικών φραγμών στη μόρφωση. 

·        Αυξήσεις στου μισθούς και τις συντάξεις, ώστε να ζούμε με αξιοπρέπεια  από το μισθό μας. 
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·        Μαζικούς διορισμούς μονίμων -  Μονιμοποίηση των αναπληρωτών - Άμεση μονιμοποίηση 

των νεοδιόριστων συναδέλφων. 

·        Καμία Αξιολόγηση –Κατηγοριοποίηση –Ιδιωτικοποίηση. 

·        Καμία εφαρμογή του αντισυνδικαλιστικού νόμου Χατζηδάκη. 

·        Κατοχύρωση των συνδικαλιστικών  δικαιωμάτων και πολιτικών ελευθεριών. 

·        Κατοχύρωση του ασύλου –Καμία  ιδιωτικοποίηση του Πανεπιστημίου. 

·        Κάτω η αντιλαϊκή πολιτική των επιδομάτων  της λαϊκής παραπλάνησης  και των δραματικών 

αυξήσεων στην ενέργεια, τη μεταφορά και τα βασικά αγαθά.   

·        Καμία εκποίηση της δημόσιας περιουσίας. 

Καμία εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο στην Ουκρανία και γενικά στα ιμπεριαλιστικά 

εγκλήματα-Κανείς φαντάρος έξω από τα σύνορα. 

·        Έξω από ΕΕ-ΗΠΑ-ΝΑΤΟ. 

·        Να κλείσουν όλες οι Αμερικανο-ΝΑΤΟϊκές βάσεις στον τόπο μας. 

·        Ειρήνη-Φιλία-Διεθνιστική Συνεργασία  μεταξύ των λαών. 

  

Για το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. Ηρακλείου 

 

 

Ο  Πρόεδρος 

 

 

Η Γενική γραμματέας 

 

 

 

 

 

Ζαχαρίας Ρηγάκης  Κασσιανή Λάμψα 

 


