
 

46 χρόνια από την εξέγερση του «Πολυτεχνείου» 

Τα μηνύματα του χθες και οι αγώνες του σήμερα 

 

Πέρασαν 46 χρόνια από την εξέγερση φοιτητών και λαού στο Πολυτεχνείο, μια 

εξέγερση  που αποτέλεσε το έναυσμα για  την πτώση της χούντας των 

συνταγματαρχών, η οποία βέβαια τελικά επήλθε και με το τραγικό γεγονός της 

προδοσία της Κύπρου. Η αντίσταση απέναντι στο δικτατορικό καθεστώς, ο 

ξεσηκωμός του Πολυτεχνείου για ψωμί, παιδεία, ελευθερία και δημοκρατία 

αποτελούν πολύτιμη πηγή γνώσης, έμπνευσης και παραδειγματισμού για τους αγώνες 

του σήμερα και του αύριο.  

Τιμή και δόξα στους αγωνιστές του αντιδικτατορικού αγώνα, στους αγωνιζόμενους 

φοιτητές του Πολυτεχνείου, στους νεκρούς και τραυματίες, στους εξορισμένους 

αγωνιστές, σε όσους με το παράδειγμα ζωής και την ίδια τους τη ζωή ανέβασαν την 

τιμή αυτού το τόπου και του λαού ψηλά, πολύ ψηλά. 

46 χρόνια μετά καλούμαστε ν’ αγωνιστούμε ενάντια στις νεοφιλελεύθερες πολιτικές, 

να παλέψουμε για την υπεράσπιση του δημόσιου και δωρεάν χαρακτήρα της 

εκπαίδευσης, για την εργασία, τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα, για τη 

δημόσια δωρεάν υγεία, για την προάσπιση και διεύρυνση των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων και των δημοκρατικών ελευθεριών. 

46 χρόνια μετά καλούμαστε ν’ αντισταθούμε και ν’ αποτρέψουμε την προσπάθεια 

επιβολής του δόγματος «νόμος και τάξη» που επιχειρεί η σημερινή κυβέρνηση της 

Ν.Δ. μέσα από πρακτικές βίαιης καταστολής όπως πρόσφατα στο Οικονομικό 

Πανεπιστήμιο. Παράλληλα, οφείλουμε να βρεθούμε απέναντι στις πολιτικές του 

ακραίου εθνικισμού, της ακροδεξιάς ρητορικής που γεννά μισαλλοδοξία και 

ρατσισμό.  

Η 17η Νοέμβρη δεν αποτελεί μια εθιμοτυπική γιορτή με ουδέτερο πρόσημο και χωρίς 

καμιά επικαιροποίηση. Η 17η Νοέμβρη είναι επέτειος που αποτελεί τη φωνή και το 

χρέος όλων μας για νέους αγώνες, για «ψωμί παιδεία ελευθερία», για προκοπή 

ατομική και συλλογική, για μια καλύτερη ζωή για  έναν κόσμο δίκαιο. 



Ζήτω το Πολυτεχνείο 

Ζήτω οι αγώνες για μόρφωση, δουλειά, δημοκρατία, για κοινωνική δικαιοσύνη. 

Όλοι και όλες στις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης του Πολυτεχνείου. 

Όλοι και όλες στις συγκεντρώσεις και πορείες κατά τόπους την Κυριακή 17 

Νοέμβρη. 

 


