
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

1973 – 2018: 45 ΧΡΟΝΙΑ

Συµπληρώνονται 45 χρόνια από τον ηρωικό ξεσηκωµό του Πολυτεχνείου, που 

αποτέλεσε το αποκορύφωµα της αντιδικτατορικής πάλης του λαού και της νεολαίας 

κατά της χούντας των συνταγµαταρχών της 21ης 

Αποτίουµε φόρο τιµής σε όλους όσοι αγωνίστηκαν κατά της στρατιωτικής δικτατορίας, 

δοκιµάστηκαν στη φρίκη των βασανιστηρίων, της εξορίας, των φυλακίσεων, των 

διώξεων και των στρατοδικείων, στους νέους και τις νέες της Αντι

Η επιβολή της στρατιωτικής δικτατορίας, το 1967, αποδεικνύει το χαρακτήρα της 

αστικής εξουσίας, ως δικτατορίας του κεφαλαίου, που παίρνει διάφορες µορφές για την 

εξυπηρέτηση των κερδών και των συµφερόντων του. Η δικτατορία, καθ' όλη την 

επταετία '67-'74, υπηρέτησε

τάξης σε βάρος του λαού. Υλοποίησε τους σχεδιασµούς των ιµπεριαλιστών των ΗΠΑ και 

ΝΑΤΟ, µε αποκορύφωµα το πραξικόπηµα στην Κύπρο, που οδήγησε στην τουρκική 

εισβολή και κατοχή. 

Η χούντα χτύπησε µε µανία, µε

δηµοκρατικά δικαιώµατα του λαού και της νεολαίας. Υπήρξε ένα διεφθαρµένο 

καθεστώς, που βασάνισε, εξόρισε, δολοφόνησε τους κοµµουνιστές και άλλους 

αγωνιστές, ως «σιδερένια φτέρνα» του κεφαλαίου.

Στις πύλες του Πολυτεχνείου δέσποζαν τα συνθήµατα «Εξω οι ΗΠΑ», «Εξω το 

ΝΑΤΟ», στους οποίους σήµερα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ 

παράθυρα, µετατρέποντας την Ελλάδα σε µια απέραντη αµερικανοΝΑΤΟική βάση. Η 

κυβέρνηση, µε την ουσιαστική συµφωνία και σ

κοµµάτων, στο όνοµα της λεγόµενης γεωπολιτικής αναβάθµισης, βαθαίνει την εµπλοκή 

της Ελλάδας στους ιµπεριαλιστικούς σχεδιασµούς κι ανταγωνισµούς µεταξύ ΗΠΑ 

ΝΑΤΟ - ΕΕ και Ρωσίας, Κίνας, άλλων δυνάµεων, µε επίκεντρο τον έλεγχο 

πλουτοπαραγωγικών πηγών και διαδρόµων στρατηγικής σηµασίας. Ανταγωνισµοί που 

εκδηλώνονται µε ιδιαίτερη σφοδρότητα στην περιοχή µας και στην ευρύτερη περιοχή 

της Ανατ. Μεσογείου και της Μ. Ανατολής, µε τεράστιους κινδύνους για όλους τους 

λαούς της περιοχής, ενώ ήδη έχουν χυθεί ποταµοί αίµατος στη Συρία, στην Υεµένη και 

αλλού, που συνοδεύονται µε στρατιές προσφύγων.

Γι' αυτούς τους λόγους ο φετινός εορτασµός της εξέγερσης του Πολυτεχνείου 

αποκτά ακόµη µεγαλύτερη σηµασία. Οι εργαζόµενοι, η νεολαία, τα φτωχ

στρώµατα να τιµήσουν τον ηρωικό ξεσηκωµό του Πολυτεχνείου και τους νεκρούς της 

πάλης ενάντια στη δικτατορία, µε τη µαζική, αγωνιστική συµµετοχή στις εκδηλώσεις 

του τριήµερου εορτασµού και στην αντιιµπεριαλιστική πορεία προς την αµερικάνικη 

πρεσβεία. 

Να διαδηλώσουν ενάντια στα κάθε λογής καλέσµατα για «εθνική ενότητα» και 

«υποµονή» στο όνοµα της «εξόδου της χώρας από τα µνηµόνια» και τον κυβερνητικό 

εµπαιγµό της «δίκαιης ανάπτυξης», πάνω στα συντρίµµια των εργατικών και λαϊκών 

δικαιωµάτων, βάζοντας στο επίκεντρο τη διεκδίκηση των δικών τους αναγκών.

Να αποµονώσουν τους σύγχρονους υµνητές της χούντας, τους ναζιστές της 

Χρυσής Αυγής και όσους χύνουν το δηλητήριο του ρατσισµού, του εθνικισµού, του 

φασισµού, του αντικοµµουνισµού.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

 

ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

Συµπληρώνονται 45 χρόνια από τον ηρωικό ξεσηκωµό του Πολυτεχνείου, που 

αποτέλεσε το αποκορύφωµα της αντιδικτατορικής πάλης του λαού και της νεολαίας 

κατά της χούντας των συνταγµαταρχών της 21ης Απριλίου του 1967.

Αποτίουµε φόρο τιµής σε όλους όσοι αγωνίστηκαν κατά της στρατιωτικής δικτατορίας, 

δοκιµάστηκαν στη φρίκη των βασανιστηρίων, της εξορίας, των φυλακίσεων, των 

διώξεων και των στρατοδικείων, στους νέους και τις νέες της Αντι-ΕΦΕΕ. 

ή της στρατιωτικής δικτατορίας, το 1967, αποδεικνύει το χαρακτήρα της 

αστικής εξουσίας, ως δικτατορίας του κεφαλαίου, που παίρνει διάφορες µορφές για την 

εξυπηρέτηση των κερδών και των συµφερόντων του. Η δικτατορία, καθ' όλη την 

'74, υπηρέτησε «διά πυρός και σιδήρου» τα συµφέροντα της αστικής 

τάξης σε βάρος του λαού. Υλοποίησε τους σχεδιασµούς των ιµπεριαλιστών των ΗΠΑ και 

ΝΑΤΟ, µε αποκορύφωµα το πραξικόπηµα στην Κύπρο, που οδήγησε στην τουρκική 

Η χούντα χτύπησε µε µανία, µε το ρόπαλο και µε το χαφιέ, τα εργατικά, λαϊκά, 

δηµοκρατικά δικαιώµατα του λαού και της νεολαίας. Υπήρξε ένα διεφθαρµένο 

καθεστώς, που βασάνισε, εξόρισε, δολοφόνησε τους κοµµουνιστές και άλλους 

αγωνιστές, ως «σιδερένια φτέρνα» του κεφαλαίου. 

Πολυτεχνείου δέσποζαν τα συνθήµατα «Εξω οι ΗΠΑ», «Εξω το 

ΝΑΤΟ», στους οποίους σήµερα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ ανοίγει τις πύλες και τα 

παράθυρα, µετατρέποντας την Ελλάδα σε µια απέραντη αµερικανοΝΑΤΟική βάση. Η 

κυβέρνηση, µε την ουσιαστική συµφωνία και στήριξη και των άλλων αστικών 

κοµµάτων, στο όνοµα της λεγόµενης γεωπολιτικής αναβάθµισης, βαθαίνει την εµπλοκή 

της Ελλάδας στους ιµπεριαλιστικούς σχεδιασµούς κι ανταγωνισµούς µεταξύ ΗΠΑ 

ΕΕ και Ρωσίας, Κίνας, άλλων δυνάµεων, µε επίκεντρο τον έλεγχο 

πλουτοπαραγωγικών πηγών και διαδρόµων στρατηγικής σηµασίας. Ανταγωνισµοί που 

εκδηλώνονται µε ιδιαίτερη σφοδρότητα στην περιοχή µας και στην ευρύτερη περιοχή 

της Ανατ. Μεσογείου και της Μ. Ανατολής, µε τεράστιους κινδύνους για όλους τους 

χής, ενώ ήδη έχουν χυθεί ποταµοί αίµατος στη Συρία, στην Υεµένη και 

αλλού, που συνοδεύονται µε στρατιές προσφύγων. 

Γι' αυτούς τους λόγους ο φετινός εορτασµός της εξέγερσης του Πολυτεχνείου 

αποκτά ακόµη µεγαλύτερη σηµασία. Οι εργαζόµενοι, η νεολαία, τα φτωχ

στρώµατα να τιµήσουν τον ηρωικό ξεσηκωµό του Πολυτεχνείου και τους νεκρούς της 

πάλης ενάντια στη δικτατορία, µε τη µαζική, αγωνιστική συµµετοχή στις εκδηλώσεις 

του τριήµερου εορτασµού και στην αντιιµπεριαλιστική πορεία προς την αµερικάνικη 

Να διαδηλώσουν ενάντια στα κάθε λογής καλέσµατα για «εθνική ενότητα» και 

«υποµονή» στο όνοµα της «εξόδου της χώρας από τα µνηµόνια» και τον κυβερνητικό 

εµπαιγµό της «δίκαιης ανάπτυξης», πάνω στα συντρίµµια των εργατικών και λαϊκών 

στο επίκεντρο τη διεκδίκηση των δικών τους αναγκών.

Να αποµονώσουν τους σύγχρονους υµνητές της χούντας, τους ναζιστές της 

Χρυσής Αυγής και όσους χύνουν το δηλητήριο του ρατσισµού, του εθνικισµού, του 

φασισµού, του αντικοµµουνισµού. 

 

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

Συµπληρώνονται 45 χρόνια από τον ηρωικό ξεσηκωµό του Πολυτεχνείου, που 

αποτέλεσε το αποκορύφωµα της αντιδικτατορικής πάλης του λαού και της νεολαίας 

Απριλίου του 1967. 

Αποτίουµε φόρο τιµής σε όλους όσοι αγωνίστηκαν κατά της στρατιωτικής δικτατορίας, 

δοκιµάστηκαν στη φρίκη των βασανιστηρίων, της εξορίας, των φυλακίσεων, των 

ΕΦΕΕ.  

ή της στρατιωτικής δικτατορίας, το 1967, αποδεικνύει το χαρακτήρα της 

αστικής εξουσίας, ως δικτατορίας του κεφαλαίου, που παίρνει διάφορες µορφές για την 

εξυπηρέτηση των κερδών και των συµφερόντων του. Η δικτατορία, καθ' όλη την 

«διά πυρός και σιδήρου» τα συµφέροντα της αστικής 

τάξης σε βάρος του λαού. Υλοποίησε τους σχεδιασµούς των ιµπεριαλιστών των ΗΠΑ και 

ΝΑΤΟ, µε αποκορύφωµα το πραξικόπηµα στην Κύπρο, που οδήγησε στην τουρκική 

το ρόπαλο και µε το χαφιέ, τα εργατικά, λαϊκά, 

δηµοκρατικά δικαιώµατα του λαού και της νεολαίας. Υπήρξε ένα διεφθαρµένο 

καθεστώς, που βασάνισε, εξόρισε, δολοφόνησε τους κοµµουνιστές και άλλους 

Πολυτεχνείου δέσποζαν τα συνθήµατα «Εξω οι ΗΠΑ», «Εξω το 

ΑΝΕΛ ανοίγει τις πύλες και τα 

παράθυρα, µετατρέποντας την Ελλάδα σε µια απέραντη αµερικανοΝΑΤΟική βάση. Η 

τήριξη και των άλλων αστικών 

κοµµάτων, στο όνοµα της λεγόµενης γεωπολιτικής αναβάθµισης, βαθαίνει την εµπλοκή 

της Ελλάδας στους ιµπεριαλιστικούς σχεδιασµούς κι ανταγωνισµούς µεταξύ ΗΠΑ - 

ΕΕ και Ρωσίας, Κίνας, άλλων δυνάµεων, µε επίκεντρο τον έλεγχο των 

πλουτοπαραγωγικών πηγών και διαδρόµων στρατηγικής σηµασίας. Ανταγωνισµοί που 

εκδηλώνονται µε ιδιαίτερη σφοδρότητα στην περιοχή µας και στην ευρύτερη περιοχή 

της Ανατ. Μεσογείου και της Μ. Ανατολής, µε τεράστιους κινδύνους για όλους τους 

χής, ενώ ήδη έχουν χυθεί ποταµοί αίµατος στη Συρία, στην Υεµένη και 

Γι' αυτούς τους λόγους ο φετινός εορτασµός της εξέγερσης του Πολυτεχνείου 

αποκτά ακόµη µεγαλύτερη σηµασία. Οι εργαζόµενοι, η νεολαία, τα φτωχά - λαϊκά 

στρώµατα να τιµήσουν τον ηρωικό ξεσηκωµό του Πολυτεχνείου και τους νεκρούς της 

πάλης ενάντια στη δικτατορία, µε τη µαζική, αγωνιστική συµµετοχή στις εκδηλώσεις 

του τριήµερου εορτασµού και στην αντιιµπεριαλιστική πορεία προς την αµερικάνικη 

Να διαδηλώσουν ενάντια στα κάθε λογής καλέσµατα για «εθνική ενότητα» και 

«υποµονή» στο όνοµα της «εξόδου της χώρας από τα µνηµόνια» και τον κυβερνητικό 

εµπαιγµό της «δίκαιης ανάπτυξης», πάνω στα συντρίµµια των εργατικών και λαϊκών 

στο επίκεντρο τη διεκδίκηση των δικών τους αναγκών. 

Να αποµονώσουν τους σύγχρονους υµνητές της χούντας, τους ναζιστές της 

Χρυσής Αυγής και όσους χύνουν το δηλητήριο του ρατσισµού, του εθνικισµού, του 



∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ο ξεσηκωµός του Πολυτεχ

νεολαίας, τα συνθήµατα και οι διεκδικήσεις του εργατικού κινήµατος δεν βρήκαν τη 

δικαίωσή τους µε τη µετάβαση απ' τη στρατιωτική δικτατορία στην αστική 

κοινοβουλευτική δηµοκρατία, τον Ιούλη του 1974. Η περ

λεγόµενης «καλύτερης δηµοκρατίας στην Ελλάδα», δεν έδωσε ουσιαστική και οριστική 

λύση στα εργατικά - λαϊκά προβλήµατα, παρά τις κατακτήσεις των εργαζοµένων, που 

επιτεύχθηκαν σε προηγούµενες συνθήκες, όπου ο συσχετισµός δύναµης

του σοσιαλιστικού συστήµατος βοηθούσαν σε µια τέτοια κατεύθυνση.

Αποδεικνύεται ότι οι όποιες κατακτήσεις και παραχωρήσεις στον καπιταλισµό είναι 

προσωρινές. Οι κρίσεις, η ανεργία, η φτώχεια, ο αυταρχισµός, οι πόλεµοι θα υπάρχουν 

όσο η εξουσία βρίσκεται στα χέρια των καπιταλιστών, όσο η Ελλάδα είναι δέσµια των 

ιµπεριαλιστικών οργανισµών, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ.

Όσες κυβερνήσεις επέλεξαν να διαχειριστούν το σάπιο εκµεταλλευτικό σύστηµα 

και τους νόµους του, αναπόφευκτα ακολούθησαν αντιλαϊκές πολιτικ

µέρα» για το λαό, µε πραγµατική διέξοδο προς όφελός του, µπορεί να ξηµερώσει µε τη 

διαµόρφωση µιας νικηφόρας κοινωνικής συµµαχίας, που θα παλεύει ενάντια στα 

µονοπώλια, στις ιµπεριαλιστικές ενώσεις, στο ίδιο το βάρβαρο και ξεπερασµένο 

καπιταλιστικό σύστηµα, µε στόχο την εργατική εξουσία, το σοσιαλισµό. Αυτός ο αγώνας 

µπορεί να αποκρούει αντιλαϊκά µέτρα, να αποσπά κατακτήσεις, να αντιπαλεύει το 

φασισµό, να υπερασπίζεται δηµοκρατικά δικαιώµατα και ελευθερίες για το λαό.

 

Συµµετέχουµε στην εκδήλωση που διοργανώνει το Εργατικό Κέντρο 

στις 17 Νοέµβρη στις 06:30 το απόγευµα στην κεντρική πλατεία

Συµµετέχουµε στις εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τα Εργατικά 

Κέντρα και φορείς σε κάθε πόλη.

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ο ξεσηκωµός του Πολυτεχνείου, όλη η αντιδικτατορική πάλη του λαού και της 

νεολαίας, τα συνθήµατα και οι διεκδικήσεις του εργατικού κινήµατος δεν βρήκαν τη 

δικαίωσή τους µε τη µετάβαση απ' τη στρατιωτική δικτατορία στην αστική 

κοινοβουλευτική δηµοκρατία, τον Ιούλη του 1974. Η περίοδος της µεταπολίτευσης, της 

λεγόµενης «καλύτερης δηµοκρατίας στην Ελλάδα», δεν έδωσε ουσιαστική και οριστική 

λαϊκά προβλήµατα, παρά τις κατακτήσεις των εργαζοµένων, που 

επιτεύχθηκαν σε προηγούµενες συνθήκες, όπου ο συσχετισµός δύναµης

του σοσιαλιστικού συστήµατος βοηθούσαν σε µια τέτοια κατεύθυνση.

Αποδεικνύεται ότι οι όποιες κατακτήσεις και παραχωρήσεις στον καπιταλισµό είναι 

προσωρινές. Οι κρίσεις, η ανεργία, η φτώχεια, ο αυταρχισµός, οι πόλεµοι θα υπάρχουν 

βρίσκεται στα χέρια των καπιταλιστών, όσο η Ελλάδα είναι δέσµια των 

ιµπεριαλιστικών οργανισµών, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. 

Όσες κυβερνήσεις επέλεξαν να διαχειριστούν το σάπιο εκµεταλλευτικό σύστηµα 

και τους νόµους του, αναπόφευκτα ακολούθησαν αντιλαϊκές πολιτικ

µέρα» για το λαό, µε πραγµατική διέξοδο προς όφελός του, µπορεί να ξηµερώσει µε τη 

διαµόρφωση µιας νικηφόρας κοινωνικής συµµαχίας, που θα παλεύει ενάντια στα 

µονοπώλια, στις ιµπεριαλιστικές ενώσεις, στο ίδιο το βάρβαρο και ξεπερασµένο 

λιστικό σύστηµα, µε στόχο την εργατική εξουσία, το σοσιαλισµό. Αυτός ο αγώνας 

µπορεί να αποκρούει αντιλαϊκά µέτρα, να αποσπά κατακτήσεις, να αντιπαλεύει το 

φασισµό, να υπερασπίζεται δηµοκρατικά δικαιώµατα και ελευθερίες για το λαό.

εκδήλωση που διοργανώνει το Εργατικό Κέντρο 

Αγρινίου  

17 Νοέµβρη στις 06:30 το απόγευµα στην κεντρική πλατεία

 

Συµµετέχουµε στις εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τα Εργατικά 

Κέντρα και φορείς σε κάθε πόλη. 
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νείου, όλη η αντιδικτατορική πάλη του λαού και της 

νεολαίας, τα συνθήµατα και οι διεκδικήσεις του εργατικού κινήµατος δεν βρήκαν τη 

δικαίωσή τους µε τη µετάβαση απ' τη στρατιωτική δικτατορία στην αστική 

ίοδος της µεταπολίτευσης, της 

λεγόµενης «καλύτερης δηµοκρατίας στην Ελλάδα», δεν έδωσε ουσιαστική και οριστική 

λαϊκά προβλήµατα, παρά τις κατακτήσεις των εργαζοµένων, που 

επιτεύχθηκαν σε προηγούµενες συνθήκες, όπου ο συσχετισµός δύναµης και η ύπαρξη 

του σοσιαλιστικού συστήµατος βοηθούσαν σε µια τέτοια κατεύθυνση. 

Αποδεικνύεται ότι οι όποιες κατακτήσεις και παραχωρήσεις στον καπιταλισµό είναι 

προσωρινές. Οι κρίσεις, η ανεργία, η φτώχεια, ο αυταρχισµός, οι πόλεµοι θα υπάρχουν 

βρίσκεται στα χέρια των καπιταλιστών, όσο η Ελλάδα είναι δέσµια των 

Όσες κυβερνήσεις επέλεξαν να διαχειριστούν το σάπιο εκµεταλλευτικό σύστηµα 

και τους νόµους του, αναπόφευκτα ακολούθησαν αντιλαϊκές πολιτικές. Η «επόµενη 

µέρα» για το λαό, µε πραγµατική διέξοδο προς όφελός του, µπορεί να ξηµερώσει µε τη 

διαµόρφωση µιας νικηφόρας κοινωνικής συµµαχίας, που θα παλεύει ενάντια στα 

µονοπώλια, στις ιµπεριαλιστικές ενώσεις, στο ίδιο το βάρβαρο και ξεπερασµένο 

λιστικό σύστηµα, µε στόχο την εργατική εξουσία, το σοσιαλισµό. Αυτός ο αγώνας 

µπορεί να αποκρούει αντιλαϊκά µέτρα, να αποσπά κατακτήσεις, να αντιπαλεύει το 

φασισµό, να υπερασπίζεται δηµοκρατικά δικαιώµατα και ελευθερίες για το λαό. 

εκδήλωση που διοργανώνει το Εργατικό Κέντρο 

17 Νοέµβρη στις 06:30 το απόγευµα στην κεντρική πλατεία. 

Συµµετέχουµε στις εκδηλώσεις που διοργανώνονται από τα Εργατικά 


