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44 ΥΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΣΗΝ ΕΞΕΓΕΡΗ ΣΟΤ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟΤ…
ο αγώνας για «υφμί, παιδεία, ελεσθερία» ζσνετίζεηαι.
Ο ξεςθκωμόσ του Νοζμβρθ του ’73, τα οράματα και οι διεκδικιςεισ του,
γεννικθκαν ςτο ζδαφοσ των αγωνιςτικϊν παραδόςεων του λαοφ μασ και τθσ
νεολαίασ του. Αυτόσ ο θρωικόσ ξεςθκωμόσ του λαοφ και τθσ νεολαίασ αποτελεί με
τθ ςειρά του ορόςθμο για το ςιμερα και το μζλλον. Αςτείρευτθ πθγι ζμπνευςθσ και
διδαγμάτων για τθν αξία και τθν αναγκαιότθτα τθσ οργανωμζνθσ πάλθσ του λαοφ
και τθσ νεολαίασ.
Τα τελευταία χρόνια εντείνεται θ προςπάκεια να παραλλαχκοφν τα
μθνφματα του Νοζμβρθ του ’73, επιχειρείται να αποκτιςουν επετειακό χαρακτιρα,
να γίνουν ακίνδυνα και χωρίσ προεκτάςεισ με τθν πραγματικότθτα που βιϊνει
ςιμερα θ λαϊκι οικογζνεια. Η διεκδίκθςθ για Ψωμί-Παιδεία-Ελευκερία δεν
ςυμβαδίηει με τα μνθμόνια και τουσ «κεςμοφσ», τα ματωμζνα «πλεονάςματα» και
τα «κοινωνικά μερίςματα», με τθν εκπαίδευςθ που δείχνει τθν πλάτθ τθσ ςε
χιλιάδεσ μακθτζσ και χρόνο με το χρόνο γίνεται οικονομικόσ βραχνάσ για χιλιάδεσ
λαϊκζσ οικογζνειεσ.
Ειδικά φζτοσ, ςτον απόθχο τθσ επίςκεψθσ του Πρωκυπουργοφ ςτισ ΗΠΑ και
των δεςμεφςεων για τθ βακφτερθ εμπλοκι τθσ Ελλάδασ ςτουσ ΝΑΤΟικοφσ
ςχεδιαςμοφσ για τθν ευρφτερθ περιοχι, θ επζτειοσ του Πολυτεχνείου, αναδεικνφει
ακόμθ ποιο επιτακτικι τθν ανάγκθ να δυναμϊςει θ λαϊκι πάλθ ενάντια ςτουσ
πολεμικοφσ ςχεδιαςμοφσ και επεμβάςεισ. Να δυναμϊςουμε τθν αλλθλεγγφθ μασ
ςτουσ πρόςφυγεσ. Καμιά ανοχι ςτα ναηιςτικά μορφϊματα, ςτουσ υμνθτζσ τθσ
χοφντασ, ςτα κθρφγματα ςωβινιςμοφ που καλλιεργοφν το μίςοσ μεταξφ των λαϊν.
.
Δεν κζλουμε τα παιδιά μασ, οφτε και τα παιδιά των γειτονικϊν λαϊν, να ηουν
υπό τθν «προςταςία» των ςτρατιωτικϊν βάςεων και των πυρθνικϊν όπλων. Ο λαόσ
μασ, ο λαόσ τθσ Κφπρου, οι λαοί των Βαλκανίων και τθσ Μζςθσ Ανατολισ γνωρίηουν
από πρϊτο χζρι τι πάει να πει «προςταςία» από το ΝΑΤΟ.
Ωσ ΑΣΓΜΕ καλοφμε μαθθτζσ, γονείσ, εκπαιδευτικοφσ, τουσ εργαηόμενουσ
και τουσ άνεργουσ, να πάρουμε μαηικά μζροσ ςτισ εκδθλώςεισ για τθν εξζγερςθ
του Πολυτεχνείου και τθν πορεία προσ τθν Αμερικάνικθ Πρεςβεία.
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