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Π. Σ. Ε. Ο. Γ. Α.

  

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

  

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΓΑ           

  

(ΟΠΕΚΑ – ΕΦΚΑ)

  

Πατησίων 30, 10170 Αθήνα                                                                           

  

Τηλ.: 213.15.19.112                                                                                             Αθήνα, 16
Νοεμβρίου 2022

  

Εmail: pse.oga@gmail.com

  

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
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49 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ

  

συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για ελευθερία, δημοκρατία,

  

υγεία, εργασία, δικαιοσύνη, παιδεία και ισότητα

  

Σαράντα εννέα χρόνια από τον ηρωικό ξεσηκωμό του λαού και της νεολαίας, από την
εξέγερση του Πολυτεχνείου ενάντια στη «χούντα των συνταγματαρχών» τον Νοέμβρη του
1973, τα μηνύματά της παραμένουν επίκαιρα και σμίγουν

  

με τους σημερινούς αγώνες της εργατικής τάξης, της νεολαίας και των λαϊκών
στρωμάτων για

  

Δημόσια Υγεία & Παιδεία, Εργασία και Κοινωνική Δικαιοσύνη,

  

κόντρα στη διάλυση και εμπορευματοποίηση του κοινωνικού κράτους,

  

την εξαθλίωση των εργαζομένων σε σύγχρονα κάτεργα,

  

την κατάργηση αυτονόητων εργασιακών κατακτήσεων, όπως το 8ωρο και οι συλλογικές
συμβάσεις,

  

την καταλήστευση του λαϊκού εισοδήματος,

  

την υποβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας,
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την περαιτέρω φτωχοποίηση και τον αποκλεισμό των ευπαθών κοινωνικών ομάδων,

  

την κατηγοριοποίηση των σχολείων και την απαξίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας,

  

την κατάργηση του δικαιώματος στην απεργία και στην ελεύθερη συνδικαλιστική έκφραση,

  

την ποινικοποίηση των αγώνων μας,

  

τη σταδιακή μετάβαση από την υπονόμευση στην ευθεία κατάργηση δικαιωμάτων και
ελευθεριών,

  

την αστυνομοκρατία, την καταστολή και τη συρρίκνωση της Δημοκρατίας,

  

και τους διαχρονικούς αγώνες των λαών σε όλο τον κόσμο

  

για εθνική ανεξαρτησία, αυτοδιάθεση και δικαιοσύνη...

  

Είναι ευθύνη του καθενός μας και όλων μαζί η συνέχιση των αγώνων ενάντια στην κάθε
μορφής καταπίεση, γιατί η δύναμη του συλλογικού αγώνα τελικά θα θριαμβεύσει.

  

Και αυτό είναι το μήνυμα και η παρακαταθήκη της εξέγερσης του Πολυτεχνείου.

  

Πάνω σε τούτη την πεσμένη πόρτα δώσαμε ξανά τον όρκο –
 όρκο της νιότης, της ζωής, της λευτεριάς,
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 όρκο του ονείρου και της πράξης.

  

Γ. Ρίτσος

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΠΟΡΕΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ

  

Εμπρός για της γενιάς μας τα Πολυτεχνεία!
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Προσυγκέντρωση ΠΣΕ ΟΓΑ στην Αθήνα, Πλ. Κλαυθμώνος, 15:30

  

Το Δ.Σ. του ΠΣΕ ΟΓΑ 

  

(ΟΠΕΚΑ – ΕΦΚΑ)
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