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Σην Πνιπηερλείν κίιεζε ν ιαόο, 
αλίθεηνο δελ είλαη ν ηκπεξηαιηζκόο! 

 

 
 

 

49 ρξόληα κεηά, ηα ζπλζήκαηα 

ηνπ μεζεθωκνύ ηνπ 

Πνιπηερλείνπ θαη ηεο 

αληηδηθηαηνξηθήο πάιεο ηνπ 

ιανύ παξακέλνπλ επίθαηξα θαη 

δείρλνπλ ηνλ δξόκν γηα αθόκα 

πην απνθαζηζηηθνύο, καδηθνύο θαη 

αλππνρώξεηνπο αγώλεο γηα 

αμηνπξεπή δσή κε ζύγρξνλα 

δηθαηώκαηα. 

Τώξα ήξζε ε ώξα λα θαλεί ε 
δύλακε ηνπ ιανύ θαη ηεο λέαο 

γεληάο! Η αγαλάθηεζε θαη ε 

νξγή καο λα γίλεη δύλακε 

αλαηξνπήο ηεο ερζξηθήο γηα ηελ 

πιεηνςεθία ηνπ ιανύ πνιηηηθήο, 

πνπ πινπνηνύλ κε ζπλέπεηα όιεο 

νη θπβεξλήζεηο κέρξη ζήκεξα 

εληζρύνληαο ηα θέξδε ησλ ιίγσλ 

ζε βάξνο ηεο δσήο ησλ πνιιώλ

Δε ζα επηιέμνπµε ζηξαηόπεδν ιεζηώλ, ε µόλε µαο 
ειπίδα ε πάιε ηωλ ιαώλ! 

Ο θεηηλόο ενξηαζκόο ηεο εμέγεξζεο ηνπ Πνιπηερλείνπ απνθηά 
μερωξηζηή ζεκαζία, θαζώο νη ζηηγκέο πνπ δνύκε είλαη ηδηαίηεξα 
θξίζηκεο. Οη ηκπεξηαιηζηηθνί αληαγσληζκνί εθθξάδνληαη κε δνινθνληθή 
ζθνδξόηεηα ζηνλ "Ρσζν-ΝΑΤΟτθό πόιεκν ζηελ Οπθξαλία, ηελ ίδηα ώξα 
πνπ πξνζηίζεληαη λέεο εζηίεο έληαζεο αλάκεζα ζην επξσαηιαληηθό (ΗΠΑ-
ΝΑΤΟ-ΕΕ) θαη ην ππό δηακόξθσζε επξσαζηαηηθό (Κίλα-Ρσζία) θέληξν. 
Απνθνξύθσκα είλαη νη εθαηέξσζελ απεηιέο ΗΠΑ-Ρσζίαο γηα ρξήζε 
ππξεληθώλ όπισλ.            
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Σε απηέο ηηο ζπλζήθεο γίλεηαη επηηαθηηθό ην αίηεκα γηα απεκπινθή 
ηεο Ειιάδαο από ηνλ πόιεκν, γηα λα ζηακαηήζεη ε ειιεληθή 
επηθξάηεηα θαη νη ππνδνκέο ηεο ρώξαο λα κεηαηξέπνληαη ζε 
“νξκεηήξηα πνιέκνπ” θαη πηζαλνύο “ζηόρνπο” ζε πεξίπηωζε 
γελίθεπζεο ηνπ πνιέκνπ. 

Η ηζηνξηθή πείξα ηεο πεξηόδνπ ηεο δηθηαηνξίαο 
1967-1974 κάο δηδάζθεη όηη νη ηκπεξηαιηζηηθέο 
ζπµµαρίεο είλαη ερζξνί ηωλ ιαώλ! 
 

 ΝΑΤΟ, ΗΠΑ θαη ΕΟΚ (Ε.Ε.) έβαιαλ ηε ζθξαγίδα ηνπο ζηελ 
επηβνιή ηεο Χνύληαο ζηνλ ειιεληθό ιαό, ην 1967.   

 Με ηηο επινγίεο ηνπ ΝΑΤΟ θαη ηωλ ΗΠΑ (νη δήζελ “ζύκκαρνη”) 
πξαγκαηνπνηήζεθε θαη ζπλερίδεηαη ωο ζήκεξα ην έγθιεκα ζε 
βάξνο ηνπ θππξηαθνύ ιανύ. 

 Έηζη θαη ζήκεξα νη ΝΑΤΟ-ΗΠΑ-ΕΕ δελ αλαγλσξίδνπλ ζύλνξα ζην 
Αηγαίν, “ηαΐδνπλ” ηηο απαξάδεθηεο δηεθδηθήζεηο ηνπ ηνπξθηθνύ 
θξάηνπο, αθνινπζώληαο ηε γξακκή «βξείηε ηα», πνπ ζπξώρλεη ζε 
επηθίλδπλεο δηεπζεηήζεηο ζην Αηγαίν ζε βάξνο ησλ θπξηαξρηθώλ 
δηθαησκάησλ ηεο ρώξαο κε όηη απηό ζπλεπάγεηαη γηα ηνλ ειιεληθό 
θαη ηνύξθηθν ιαό.  
 

Ο Ννέµβξεο δείρλεη πωο ζε θάζε “δύζθνιν 

ρεηµώλα” ν ιαόο µπνξεί λα επηβάιεη ην δίθην ηνπ, 
µε ηελ νξγαλωµέλε δύλαµή ηνπ! 
Τνλ Ννέκβξε ηνπ 1973 ν ιαόο βγήθε ζην πξνζθήλην θαη ζήθσζε ην 
αγσληζηηθό ηνπ αλάζηεκα ελάληηα ζηε Χνύληα ησλ ζπληαγκαηαξρώλ, ζηα 
εγρώξηα θαη μέλα ζηεξίγκαηά ηεο, ην ΝΑΤΟ θαη ηηο ΗΠΑ. Τόηε θάπνηνη 
έιεγαλ «η Χούντα είναι πανίσχυρη», ελώ άιινη …“ζπκβνύιεπαλ” ηνλ ιαό 
θαη ηε λενιαία λα πεξηκέλνπλ ηελ παξέκβαζε άιισλ αζηηθώλ θξαηώλ, 
ηελ «αιιαγή εθ ησλ έζσ» θ.ά. Η Ιζηνξία όκσο ηνπο δηέςεπζε. 

Ο ιαόο, κε ηνπο αγώλεο θαη ηηο ζπζίεο ηνπ, απέδεημε όηη ε δύλακε είλαη 
ζηελ νξγάλωζε, ζηε ζπκπόξεπζε ηωλ λέωλ κε ην εξγαηηθό 
θίλεκα. Απηά ηξόκαμαλ ηε Χνύληα. Απηά ηξνκάδνπλ πάληα ηηο αληηιατθέο 
θπβεξλήζεηο, όζνπο ζέινπλ ηνλ ιαό, ηνπο λένπο αλζξώπνπο “ζηελ 
αλακνλή” θαη όρη “πξσηαγσληζηέο” ζηελ πάιε γηα ηε δσή πνπ έρνπλ 
αλάγθε. 
 

Κξάηεζέ ην: 
Η Χνύληα, ε ζηξαηησηηθή δηθηαηνξία, πνπ επηβιήζεθε ζηηο 21 Απξηιίνπ 
1967, ήηαλ ε άζθεζε ηεο εμνπζίαο  κε άιια κέζα. Σπλέρηζε λα 
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ππεξεηεί ηα ίδηα ζπκθέξνληα, ηωλ θαπηηαιηζηώλ θαη ηωλ δηεζλώλ 
ηνπο ζπκκάρωλ, ηνπ ΝΑΤΟ θαη ηωλ ΗΠΑ.   

Η εμέγεξζε ηνπ Πνιπηερλείνπ, ε θαηαζηνιή ηεο κε δεθάδεο λεθξνύο ήηαλ 
ε αξρή ηνπ ηέινπο ηεο Χνύληαο. Κάησ από ην βάξνο ηεο ιατθήο πάιεο θαη 
κεηά ην έγθιεκα ηεο Κύπξνπ, ην 1974, ε Χνύληα θαηέξξεπζε. 
 

Μήλπµα αλάηαζεο έζηεηιε ε απεξγία, ζηνλ δξόκν ν 
ιαόο γξάθεη ηζηνξία! 

Mε όπιν ηελ πείξα ηωλ αγώλωλ ηνπ ρηεο, πξνεηνηκάδνπκε ηηο λέεο 
ληθεθόξεο αλακεηξήζεηο κε ηε δηθηαηνξία ηνπ θεθαιαίνπ!  

Οη καδηθέο θηλεηνπνηήζεηο εξγαδνκέλσλ ζε όιν ηνλ θόζκν απνηεινύλ 
αλάζα ειπίδαο θαη αηζηνδνμίαο. Η πξσηνθαλήο ζπκκεηνρή ζηηο 
κεγαιεηώδεηο απεξγηαθέο ζπγθεληξώζεηο ηνπ ΠΑΜΕ ζηηο 9 Ννεκβξίνπ ζε 
όιε ηελ Ειιάδα δείρλεη ηελ ηεξάζηηα δύλακε πνπ έρεη ν ιαόο, ηελ 
αλάγθε λα κε ραζεί άιινο ρξόλνο ζε άζθαηξα ππξά, ζε ιύζεηο πνπ 
ελζσκαηώλνπλ ηελ αγαλάθηεζε, εθκεηαιιεύνληαη ηελ ειπίδα θαη ηελ 
αλάγθε γηα θάηη δηαθνξεηηθό θαη ηηο κεηαηξέπνπλ ζε θπβεξλεηηθέο 
θαξέθιεο.    

Καλέλαο αληίπαινο δελ είλαη αλίθεηνο! 
 

Απηόο είλαη ν δξόκνο θαη ζήκεξα: Να δπλακώζνπκε παληνύ ηελ 
νξγάλσζε, ηε ζπιινγηθή δηεθδίθεζε, ηελ αιιειεγγύε, ηνπο αγώλεο 
καζεηώλ, θνηηεηώλ, εξγαδνκέλσλ ελάληηα ζηνλ θνηλό αληίπαιν: ηε 
δηθηαηνξία ηνπ θεθαιαίνπ. Δε ρσξάεη άιιε αλακνλή! 
 

Όιεο θαη όινη ζην αληηηκπεξηαιηζηηθό ζπιιαιεηήξην 

Πέκπηε 17 Ννέκβξε 2022, ζηηο 7 κ.κ. 

ζηελ θεληξηθή πιαηεία Αγξηλίνπ. 

 


