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ΑΠO ΤΗΝ ΕΞEΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕIΟΥ

Σαράντα ένα χρόνια συμπληρώνονται από
την ηρωική εξέγερση του Πολυτεχνείου. Σαράντα ένα χρόνια μετά, η λάμψη της εξέγερση
μας υπενθυμίζει πως το δικαίωμα στη μόρφωση, το δικαίωμα στην εργασία και την αξιοπρεπή ζωή κατακτιέται με αγώνες και θυσία.
Το Νοέμβρη του ’73 η νεολαία και ο ελληνικός
λαός πάλεψαν με αυταπάρνηση απέναντι στην
τυραννία της Χούντας, βροντοφωνάζοντας
Ψωμί-Παιδεία-Ελευθερία, και απέδειξαν πως
οι μόνοι χαμένοι αγώνες είναι αυτοί που δεν δίνονται ποτέ.

Σήμερα, στα χρόνια των μνημονίων, της φτώχειας, της ανεργίας και της μετανάστευσης των
νέων ανθρώπων, ο δρόμος δεν μπορεί να είναι
άλλος από την αντίσταση! Η ανατροπή της
ακροδεξιάς κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας
και του ΠΑΣΟΚ αποτελεί προϋπόθεση για να
μπορέσουμε να ζήσουμε αλλιώς.

Πλέον, ο αυταρχισμός, η καταστολή και η καταστρατήγηση των δικαιωμάτων μας αποτελούν καθημερινότητα. Η μόρφωση τείνει να γίνει προνόμιο των λίγων, με τους ταξικούς
φραγμούς να εντείνονται σε όλες τις βαθμίδες
της εκπαίδευσης. Ο υπουργός παιδείας, ως
γνήσιος εκφραστής του νεοφιλελευθερισμού,
υλοποιεί το κυβερνητικό σχέδιο μετατρέποντας τα σχολεία σε εξεταστικά κάτεργα και τα
πανεπιστήμια σε επιχειρήσεις με manager.
Κάθε διαφορετική φωνή που θα αντιδρά στις
εφαρμοζόμενες πολιτικές θα βρίσκει απέναντι της πρυτανικές αρχές, τύπου Φορτσάκη,
χουντικής έμπνευσης και ΜΑΤ που θα μας επαναφέρουν στην τάξη και την νομιμότητα. Ο κοινός αγώνας μαθητών, φοιτητών, εργαζομένων είναι αυτό που φοβούνται. Γνωρίζουν
καλά πως η νεολαία δεν πρόκειται να συμμορφωθεί με τα σχέδια τους. Η νέα γενιά δεν
φιμώνεται γιατί ο αγώνας της για μόρφωση και
δουλειά, ο αγώνας για δημοκρατία και κοινωνική δικαιοσύνη δεν είναι ούτε νόμιμος ούτε
παράνομος, είναι δίκαιος.
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Η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ καλεί τους νέους ανθρώπους να σταθούν εμπόδιο σε όλους εκείνους που θέλουν τη γενιά μας μία χαμένη γενιά. Να τους χαλάσουμε τα σχέδια! Εφοπλιστές, καναλάρχες και τραπεζίτες προσπαθούν
με κάθε τρόπο να κρατήσουν όρθια μία κυβέρνηση που καταρρέει. Στο πλάι της και το νεοναζιστικό μόρφωμα της Χρυσής Αυγής που καθημερινά επιχειρεί να συκοφαντήσει και να
τρομοκρατήσει όλους όσους αγωνίζονται για
μία καλύτερη ζωή, Έλληνες και ξένους. Να τσακίσουμε τον φασισμό σε κάθε γειτονιά, σε
κάθε πόλη!

Όλοι και όλες μαζί, τώρα που η ελπίδα ανθίζει
μέσα στο σκοτάδι της κρίσης, να ανοίξουμε τον
δρόμο για να γίνει η Κυβέρνηση της Αριστεράς
πραγματικότητα, μία κυβέρνηση στο πλάι των
φτωχών και των αδύναμων, που θα δρα με κριτήριο τις ανάγκες των πολλών και όχι τα κέρδη των λίγων. Με όπλα μας την συλλογικότητα, την αλληλεγγύη και την δημοκρατία
ήρθε η ώρα να πάρουν τα όνειρα μας εκδίκηση, ήρθε η ώρα να ζήσουμε αλλιώς!
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