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ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ 

 

42  ΧΡΟΝΙΑ  ΑΠΟ  ΣΗΝ  ΕΞΕΓΕΡΗ  ΣΟΤ  ΠΟΛΤΣΕΧΝΕΙΟΤ… 
Σο ςυμπζραςμα παραμζνει επίκαιρο  

«μόνο ο λαόσ με τθ δφναμι του και τον αγϊνα του μπορεί να δϊςει τθ 

λφςθ»  

 Ο θρωικόσ ξεςθκωμόσ του λαοφ και τθσ νεολαίασ ςτο Πολυτεχνείο το 

Νοζμβρθ του 1973 ςυνεχίηει να φλογίηει τισ καρδιζσ όλων όςων δεν 

υποκφπτουν ςτα κελεφςματα τθσ υποταγισ και τθν μοιρολατρίασ.  

Αποτελεί ορόςθμο και φωτεινό παράδειγμα για το λαό και τθ νεολαία που 

δεν υποτάςςεται και ςυνεχίηει οργανωμζνα και ςυλλογικά να αντιςτζκεται 

ςτθν επίκεςθ που δζχεται ςε κάκε εργαςιακό, κοινωνικό και αςφαλιςτικό του 

δικαίωμα. 

42 χρόνια μετά και ο αγϊνασ για  «ψωμί, παιδεία, ελευκερία» ςυνεχίηεται . 

Γιατί   ςιμερα 

 42 χρόνια μετά… το ΨΩΜΙ λείπει από το τραπζηι για χιλιάδεσ λαικζσ 

οικογζνειεσ  

 42 χρόνια μετά … θ ΠΑΙΔΕΙΑ για τα παιδιά τθσ λαικισ οικογζνειασ 

μετατρζπεται ςε εμπόρευμα 

 42 χρόνια μετά… θ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ τουσ είναι θ δικι μασ εκμετάλλευςθ και 

ςκλαβιά 

 

ιμερα θ αντιλαϊκι πολιτικι των κυβερνιςεων τωρινών και προθγοφμενων  

ζχει οδθγιςει τθ λαϊκι οικογζνεια ςτθ φτώχεια, τθν εξακλίωςθ, τθν ανεργία 

και τθν αναςφάλεια. Είναι κακθμερινότθτα οι απολφςεισ, θ απλιρωτθ 

εργαςία, θ φοροκαταιγίδα, οι μειώςεισ μιςκών και ςυντάξεων και ςυνεχώσ 

προςτίκενται και νζα βάρβαρα μζτρα για το λαό. 

ιμερα το δικαίωμα ςτθ μόρφωςθ ςυνεχώσ υποβακμίηεται γιατί υπάρχουν 

ςχολεία με λιγότερουσ εκπαιδευτικοφσ απ΄ ότι ζχουν ανάγκθ, με τθν 

υποχρθματοδότθςθ να τα οδθγεί ςτο να λειτουργοφν ςε ςυνκικεσ 

«ελεγχόμενθσ χρεοκοπίασ». Σο φαινόμενο του υποςιτιςμοφ για πολλά παιδιά 

να ζχει γίνει κακθμερινότθτα. 
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ιμερα με αυταρχιςμό και τρομοκρατία προςπακοφν να καταςτείλουν κάκε 

κινθτοποίθςθ που αμφιςβθτεί τθν αντιλαϊκι τουσ πολιτικι και αρνείται να 

πλθρώςει τθν κρίςθ τουσ.  Καταγγζλλουμε τισ απαράδεκτεσ ενζργειεσ των 

ειςαγγελικών αρχών  ςε βάροσ των μακθτών και των οικογενειών τουσ και 

απαιτοφμε τθν κατάργθςθ τθσ ΠΝΠ που ποινικοποιεί κάκε αγώνα μζςα ςτο 

ςχολείο. 

             

Χρζοσ μασ είναι να τιμιςουμε όλουσ όςουσ αγωνίςτθκαν αλλά και να 

εμπνευςτοφμε από αυτοφσ για να παλζψουμε για μια κοινωνία χωρίσ 

εκμετάλλευςθ και καταπίεςθ, χωρίσ φαςιςμό, κρίςεισ, πολζμουσ και 

προςφυγιά. 

 

Χρζοσ μασ είναι να κρατιςουμε το Πολυτεχνείο ηωντανό γιατί οι ςθμερινζσ 

ςυνκικεσ κάνουν επιτακτικι τθν ανάγκθ για οργανωμζνο αγϊνα και πάλθ. 

Γιατί ζχει αποδειχκεί περίτρανα ότι με αγϊνα και κυςία γράφεται θ 

ιςτορία. 

 

Καλοφμε τουσ μακθτζσ, τθ νεολαία, τουσ εργαηόμενουσ να ςυμμετζχουν 

μαηικά ςτισ εκδθλϊςεισ τθσ εξζγερςθσ του Πολυτεχνείου και τθν πορεία 

προσ τθν Αμερικάνικθ πρεςβεία. 

 

Σο μινυμα του Πολυτεχνείου είναι πιο επίκαιρο από ποτζ και δείχνει μόνο 

ζνα δρόμο  :   αυτόν του αγϊνα και τθσ ανυπακοισ για τθν ικανοποίθςθ των 

λαϊκϊν αναγκϊν, για τθν κατάργθςθ κάκε εκμετάλλευςθσ και καταπίεςθσ.  
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