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Συναδέλφισσες,  συνάδελφοι, 

Σε συνέχεια του χουντικής κόπιας νόμου του 1971 που ψηφίστηκε πριν από 

λίγους μήνες από την κυβέρνηση ΝΔ που περιορίζει το δικαίωμα στη 

διαδήλωση έρχεται τώρα με νέα αυταρχική απόφαση να απαγορεύσει τον 

αγωνιστικό γιορτασμό της 17ης Νοέμβρη.  

Η απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, με την οποία 

απαγορεύονται οι δημόσιες συναθροίσεις άνω των τριών ατόμων σε όλη την 

χώρα και για τέσσερις ημέρες, υπό την απειλή υψηλών χρηματικών 

προστίμων, μας οδηγεί σε άλλες εποχές. 

Με επίφαση την προστασία από τον κορονοιό, κυβέρνηση και οι άνθρωποι 

της στο κίνημα, επιδιώκουν άλλο ένα χτύπημα στα δημοκρατικά δικαιώματα 

και κατακτήσεις του εργατικού κινήματος. Επιδιώκουν να τελειώσουν με το 

μήνυμα του Πολυτεχνείου που παραμένει επίκαιρο όσο ποτέ. 

Διότι, αν πράγματι νοιάζονται για την υγεία του λαού, όπως λένε, θα 

έπαιρναν ουσιαστικά μέτρα προστασίας όταν «υποδεχότανε» 4,5 εκατ. 

τουρίστες το καλοκαίρι, θα έπαιρναν ουσιαστικά μέτρα στα ΜΜΜ που είναι ο 

ένας πάνω στον άλλον, θα έπαιρναν ουσιαστικά μέτρα στους μεγάλους 

εργασιακούς χώρους, στους οίκους ευγηρίας κλπ. θα έπαιρναν ουσιαστικά 

μέτρα ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος υγείας που μετακινούνται από 

περιοχή σε περιοχή οι υγειονομικοί για να καλύψουν τα κενά. 

Πρόκειται για μιαν απόφαση βαθιά αντιδημοκρατική αλλά και 

αντισυνταγματική, όπως επισημαίνει και η Ένωση Δικαστών και 

Εισαγγελέων, αφού πλήττει τον πυρήνα του συνταγματικού δικαιώματος της 

συνάθροισης (άρθρο 11), επιβάλλοντας συνολική ανεπίτρεπτη αναστολή της 

ελευθερίας συνάθροισης και όχι απλά έναν ορισμένο τοπικό περιορισμό. Δεν 

μπορεί σε καμία περίπτωση να δικαιολογηθεί από λόγους προστασίας της 

δημόσιας υγείας. Άλλωστε, οι φορείς του εργατικού και λαϊκού κινήματος 

έχουν αποδείξει στην πράξη ότι κινητοποιούνται λαμβάνοντας όλα τα 

αναγκαία μέτρα προστασίας.  

Δηλώνουμε στην κυβέρνηση και τον κυβερνητικό συνδικαλισμό (ΔΑΚΕ) που 

έτρεξε να υιοθετήσει αυτή την απαράδεκτη κυβερνητική τακτική, ότι δεν 

πρόκειται να κάνουμε πίσω από το να εορτάσουμε με τον τρόπο που 

γνωρίζουν τα συνδικάτα τον εορτασμό του Πολυτεχνείου, παίρνοντας όλα τα 

απαραίτητα μέτρα προστασίας της υγείας, για τα επίκαιρα ζητήματα που 

υπάρχουν σήμερα για την προστασία της υγείας, της ζωής και των 

δικαιωμάτων μας 



 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ να αποσυρθεί ΕΔΩ 

και ΤΏΡΑ η απαράδεκτη 

απόφαση για την απαγόρευση 

του αγωνιστικού εορτασμού του 

Πολυτεχνείου. 

Συμμετέχουμε στις εκδηλώσεις. 

 

Η ΣΙΓΉ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΔΕ 

ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ 
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