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41 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ … 

ο αγώνας για «ψωμί, παιδεία, ελευθερία» συνεχίζεται. 

 

Το Πολυτεχνείο, Νοέμβρης του 1973 αποτελεί κορυφαία εκδήλωση της 

Αντιδικτατορικής   πάλης του ελληνικού λαού,  ορόσημο και φωτεινός φάρος για μας 

σήμερα. 

 Ήταν αγώνας όλου του λαού. Μαθητές, φοιτητές, εργαζόμενοι απαίτησαν « Ψωμί- 

Παιδεία- Ελευθερία». Ξεπερνώντας τον φόβο της φασιστικής επιβολής, διεκδίκησαν 

μεροκάματα, ασφαλιστικά ταμεία, ωράριο, υγεία και παιδεία για όλους, ελευθερία.  
 

40 Χρόνια μετά την κατάρρευση της δικτατορίας της 21ης Απριλίου 1967 και 70 

Χρόνια μετά την εκδίωξη των Ναζί από τη χώρα μας ,καταδικάζουμε το νεοναζιστικό 

μόρφωμα της  Χρυσής Αυγής και στην  εγκληματική της δράση. 

Χρέος μας να τιμήσουμε όλους όσους αγωνίστηκαν αλλά και να εμπνευστούμε από 

αυτούς και να παλέψουμε για ένα καλύτερο παρόν και μέλλον των παιδιών μας.  

 

41 χρόνια μετά … 

 το ΨΩΜΙ λείπει από το τραπέζι για χιλιάδες λαϊκές οικογένειες, 

 η ΠΑΙΔΕΙΑ για τα παιδιά μας είναι είδος πολυτελείας, εμπόρευμα για λίγους 

και τα παιδιά:  

 θέλουν ένα σχολείο που θα μορφώνει και δεν θα τσακίζει τα όνειρα, τα 

δικαιώματα και τα νιάτα τους  

 και φωνάζουν «θέλουμε να μάθουμε- θέλουμε να ζήσουμε» 

 η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ τους είναι η δική μας σκλαβιά και η  «τυφλή» δικαιοσύνη τους 

στέλνει εισαγγελείς στα σχολειά και αγωνιστές στα δικαστήρια  

Καταγγέλλουμε τη βιομηχανία απειλών και διώξεων σε βάρος των μαθητών και των 

οικογενειών τους και δηλώνουμε ότι, στο βαθμό που αυτό περνάει από το χέρι μας, οι 

φορείς των γονιών (Σύλλογοι, Ενώσεις και Ομοσπονδία) θα γίνουμε οι καλύτεροι 

συμπαραστάτες των παιδιών μας σε έναν κοινό αγώνα ενάντια στο «ΝΕΟ ΛΥΚΕΙΟ». 

  …τώρα είναι ακόμα πιο επιτακτικό να οργανώσουμε τον αγώνα και την πάλη μας 

ενάντια σε όλους εκείνους που καρπώνονται τον πλούτο που εμείς παράγουμε. 

http://www.goneis.org/
mailto:omosp.goneon.attikis@gmail.com


Καλούμε τους μαθητές, γονείς κι εκπαιδευτικούς, τη νεολαία και τις γυναίκες, τους 

εργαζόμενους κι άνεργους, να τιμήσουμε τον αγώνα του λαού ενάντια στη χούντα, τη 

μνήμη του Πολυτεχνείου. Να συμμετέχουμε καθολικά στις εκδηλώσεις της εξέγερσης 

του Πολυτεχνείου και την πορεία προς την Αμερικάνικη πρεσβεία. Να πούμε στα 

παιδιά μας αυτό που τα βιβλία τους κρύβουν, γιατί θέλουν τη νέα γενιά υποταγμένη. Η 

ιστορία αυτού του τόπου έχει γραφτεί με τους αγώνες και τις θυσίες όλων όσων 

δεν «συμμορφώθηκαν προς τας υποδείξεις». 

Το μήνυμα του Πολυτεχνείου είναι πιο επίκαιρο από ποτέ και δείχνει μόνο ένα δρόμο : 

της ανυπακοής και του αγώνα για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών του 

λαού και της νεολαίας, για την κατάργηση κάθε εκμετάλλευσης και καταπίεσης. 

 

41 χρόνια ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΖΕΙ ΚΑΙ ΜΑΣ ΔΙΔΑΣΚΕΙ ΟΤΙ 

ΑΡΚΕΙ Ο ΛΑΟΣ ΝΑ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΠΑΛΕΨΕΙ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΜΠΟΡΕΙ! 
  

 


