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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Συναδέλφισσες , συνάδελφοι, 

Ο αγώνας του ελληνικού λαού για δημοκρατία, λαϊκή κυριαρχία, εθνική ανεξαρτησία, κοινωνικά 

δικαιώματα είναι ιστορικά διαχρονικός και καλούμαστε να τον συνεχίσουμε και σήμερα, όσο ποτέ 

άλλοτε, ενάντια στις «δάνειες, τροϊκανές» δυνάμεις.  

Στις 17 Νοέμβρη του 1973 η σπουδάζουσα νεολαία έδωσε τον αγώνα ενάντια στη ξενοκίνητη 

Χούντα των συνταγματαρχών που καταπάτησε όλα τα συνταγματικά δικαιώματα. Η γενιά του 

Πολυτεχνείου αποδείχτηκε άξιος συνεχιστής των αγώνων της γενιάς της Εθνικής Αντίστασης και 

του 1-1-4. Ήταν ένας αγώνας με διαχρονικά αιτήματα για Δημοκρατία, Παιδεία, Ψωμί, Ελευθερία, 

Λαϊκή Κυριαρχία και Εθνική Ανεξαρτησία. 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 46 χρόνια μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου οι συνθήκες δεν 

άλλαξαν. Οι καταστάσεις παραμένουν ίδιες. Τα μόνα που άλλαξαν είναι τα πρόσωπα και οι θεσμοί. 

46 χρόνια μετά δεν υπάρχει «αμερικανοκίνητη χούντα» αλλά υπάρχει η «τροϊκανή χούντα» του 

ιερατείου των Βρυξελλών και του ΔΝΤ.  

Σήμερα δεν χρειάστηκαν στρατοδικεία για την καταρράκωση των πανανθρώπινων αξιών. Σήμερα 

με «κοινοβουλευτικό μανδύα» αναστάλθηκε η λαϊκή κυριαρχία, καταργήθηκαν το κράτος δικαίου, 

το κοινωνικό κράτος, τα εργασιακά δικαιώματα, οι ΣΣΕ. Σήμερα υπάρχει η δικτατορία του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος των Βρυξελλών που έχει ποδοπατήσει τις ελευθερίες και τα 

εργασιακά δικαιώματα οδηγώντας μας σε εργασιακό μεσαίωνα. Με την κατάργηση του ασύλου 

των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και με την εισβολή στην ΑΣΟΕΕ το ΣΥΣΤΗΜΑ προσπαθεί να 

παγιοποιήσει  τη «ΝΕΑ ΤΑΞΗ» πραγμάτων. 

Καλούμαστε ως εργαζόμενοι να συμμετέχουμε μαζικά στις εκδηλώσεις που θα 

πραγματοποιηθούν σε όλη τη χώρα, τιμώντας τους αγώνες της γενιάς του Πολυτεχνείου και 

δηλώνοντας με αυτή την ενέργεια την αποφασιστικότητά μας να συνεχίσουμε τους αγώνες, 

συμμετέχοντας και δίνοντας το παρόν σε όλες τις μάχες για δημοκρατία, λαϊκή κυριαρχία, 

εθνική ανεξαρτησία, κοινωνική δικαιοσύνη. Μαζί με τον ελληνικό λαό ως αναπόσπαστο κομμάτι 

του συνεχίζοντας τον αγώνα για Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία . 

ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΓΙΟΡΤΗ, ΗΤΑΝ ΑΓΩΝΑΣ ΚΑΙ ΛΑΪΚΗ ΠΑΛΗ. 
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