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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι, 
47 Χρόνια μετά τον ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου, το Νοέμβρη του ’73, οφείλουμε αταλάντευτα να 
συνεχίσουμε τον αγώνα για ΨΩΜΙ – ΠΑΔΕΙΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – ΛΑΪΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ – ΕΘΝΙΚΗ 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ. 
Η αμερικανοκίνητη χούντα των συνταγματαρχών κατέλυσε τη δημοκρατία και περιφρόνησε τη 
λαϊκή βούληση, έσπειρε το διχασμό και κατέστρεψε τον ελληνισμό. Η δικτατορία ένιωσε την αρχή 
του τέλους της το Νοέμβρη του ’73, που ο λαϊκός ξεσηκωμός είχε ως επίκεντρο την εξέγερση του 
Πολυτεχνείου και αιχμή του δόρατος του, στην πάλη ενάντια στο φασιστικό καθεστώς, την 
σπουδάζουσα Νεολαία, αλλά και τους απλούς ανθρώπους που συμμετείχαν και 
συμπαραστάθηκαν από την πρώτη στιγμή. 
Αμέσως μετά την κατάρρευση της χούντας, ο κυρίαρχος λαός επανέφερε τη Δημοκρατία και 
δρομολόγησε τις εξελίξεις που οδηγούσαν στη δικαίωση των αγώνων του αντιδικτατορικού 
κινήματος. 
 
Στη φετινή επέτειο του Πολυτεχνείου, είτε ως χώρα είτε ως πολίτες, έχουμε από τη μία διανύσει 
47 χρόνια σημαντικών επιτευγμάτων και από την άλλη νιώσει στο πετσί μας τις καταστροφικές 
συνέπειες μιας σύγχρονης, εξίσου όμως βάρβαρης κατοχής των δανειστών μας - σε κάθε έννοια 
αυτοδιάθεσης και κυριαρχίας - και με την Κύπρο ακόμα διχοτομημένη.  
Σήμερα και εν μέσω Πανδημίας και ενάντια στη λήθη και το συμβιβασμό οξύνεται η ιστορική μας 
μνήμη καθώς και τα πολιτικά μας αντανακλαστικά.  
Ανήμερα της 17ης Νοέμβρη, οφείλουμε σε εθνικό και διεθνικό επίπεδο να διατρανώσουμε την 
πίστη και την αισιοδοξία για ένα καλύτερο αύριο χωρίς αποκλεισμούς, ωμότητες, ασυδοσία, 
μισαλλοδοξίες και χειραγωγήσεις για ένα πιο ανθρωποκεντρικό και αυτοδιαχειριζόμενο μέλλον 
χωρίς φασισμό, βία, καταστολή, θανάτους και δυστυχία για ένα αύριο που κάθε παιδί του 
κόσμου θα διατηρεί σε όλη την ζωή το χαμόγελό του. 
 
Η 17η Νοέμβρη είναι ημέρα συμβολισμού και πηγή καθοδήγησης. Αποτελεί σηματωρό 
αντίστασης και πάλης ενάντια σε κάθε φαύλο σύστημα εξουσίας και πειθαναγκασμού και σε 
νεοφιλελεύθερες πολιτικές που νομοτελειακά οδηγούν τον ελληνικό λαό και τη χώρα σε 
νεοαποικιακής μορφή υποδούλωση, εξαθλίωση και μαρασμό. 
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