
   

 

«ΕΔΩ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ»  17ΝΟΕΜΒΡΗ 1973 – 17ΝΟΕΜΒΡΗ 2016 
ΠΕΜΠΤΗ 5:30μμ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΗ 

 
Σαράντα τρία χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τον ηρωικό ξεσηκωμό του 

λαού και της νεολαίας το Νοέμβρη του 1973 ενάντια στη στρατιωτική 
δικτατορία. Τα διδάγματα αυτού του ξεσηκωμού είναι και σήμερα επίκαιρα, 
αφού παραμένουν η εξουσία του κεφαλαίου και η ενσωμάτωση της χώρας 
στους ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς, το ΝΑΤΟ, δηλαδή οι παράγοντες εκείνοι 
που οδήγησαν στην επιβολή της δικτατορίας. 

Τιμούμε τον ηρωικό ξεσηκωμό στο Πολυτεχνείο, τους χιλιάδες αγωνιστές της 
πάλης ενάντια στη δικτατορία, τους νεκρούς του Νοέμβρη, που αποτέλεσε το 
κορυφαίο γεγονός της αντιδικτατορικής πάλης. 

Καταδικάζουμε τη ναζιστική Χρυσή Αυγή, που υμνεί τη στρατιωτική 
δικτατορία και συκοφαντεί την αντιδικτατορική πάλη του λαού και της 
νεολαίας. 

Ο ξεσηκωμός του Πολυτεχνείου δεν ήταν μια «αυθόρμητη», «ανοργάνωτη» 
λαϊκή (ούτε, πολύ περισσότερο, μόνο «φοιτητική») εκδήλωση, όπως 
προβάλλουν οι απολογητές του συστήματος. Στο φοιτητικό κίνημα, που ήταν 
συλλογικά οργανωμένο, δρούσαν συγκεκριμένες πολιτικές δυνάμεις και 
μάλιστα με διαφορετικές και τότε προσεγγίσεις ως προς το σκοπό της 
αντιδικτατορικής πάλης. 

Σήμερα ο ελληνικός λαός χρειάζεται να είναι σε επαγρύπνηση και ετοιμότητα, 
γιατί η κυβέρνηση εμπλέκει τη χώρα και το λαό στους επικίνδυνους 
σχεδιασμούς των ιμπεριαλιστών σε βάρος των λαών της Αν. Μεσογείου και της 
Μ. Ανατολής. Συμμετέχει ενεργά στα σχέδια του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ και της Ε.Ε., 
παραχωρώντας ολόκληρες περιοχές της χώρας για τη δημιουργία νέων 
ΝΑΤΟικών βάσεων και επιθετικών πολεμικών υποδομών. Όπως τότε, έτσι και 
σήμερα, το ΝΑΤΟ και η Ε.Ε. είναι παράγοντες αμφισβήτησης των κυριαρχικών 
δικαιωμάτων της χώρας και εμπλοκής του λαού σε επικίνδυνες περιπέτειες. 

Είναι τραγική ειρωνεία, μέσα στον τριήμερο γιορτασμό του Πολυτεχνείου - η 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ να υποδέχεται τον απερχόμενο Πρόεδρο των ΗΠΑ, 
τον Μπαράκ Ομπάμα, τον σημερινό εκπρόσωπο της αμερικάνικης επεκτατικής 
ιμπεριαλιστικής πολιτικής στην περιοχή μας. 

 
 

Τιμούμε τους νεκρούς αγωνιστές του Πολυτεχνείου. 
Συνεχίζουμε τον αγώνα ενάντια στους ιμπεριαλιστικούς 

πολέμους, ενάντια στις ιμπεριαλιστικές εξαρτήσεις της χώρας. 


