
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΟΡΤΑΣΜΟΥ ΤΗΣ 38ης 
ΕΠΕΤΕΙΟΥ Της ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΗ ΤΟΥ 1973 

 
Η Συντονιστική Επιτροπή Εορτασμού που αποτελείται από: 
Το Σύνδεσμο Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974, τις Φοιτητικές Παρατάξεις, 
τους Συλλόγους των φοιτητών (Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών) του ΕΜΠ, την Πρυτανεία του ΕΜΠ 
και της  Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, τους Συλλόγους Διδασκόντων και Εργαζομένων του ΕΜΠ, το 
Εργατικό Κέντρο Αθήνας, την ΟΛΜΕ, τη ΔΟΕ, την Προοδευτική Ένωση Μητέρων Ελλάδας, από τον 
ιστορικό χώρο του Πολυτεχνείου, χώρο της  κορυφαίας αντιδικτατορικής πράξης, της ιστορικής 
εξέγερσης του  Νοέμβρη του 1973, αστείρευτης πηγής έμπνευσης των αγώνων του Ελληνικού λαού και 
της πρωτοπόρας νεολαίας του,  

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ ΟΤΙ: 
Σήμερα , 38 χρόνια μετά το Πολυτεχνείο, τα κύρια συνθήματα της εξεγερμένης νεολαίας και του λαού μας, 
τότε, για: "Ψωμί -Παιδεία -Ελευθερία" ,  αποκτούν  συγκεκριμένο περιεχόμενο στις νέες συνθήκες που 
διαμορφώνονται, δίνοντας σύγχρονα νοήματα στους σημερινούς αγώνες της νεολαίας και των 
εργαζομένων για ένα καλύτερο αύριο, για  ανατροπή κάθε ξένου και ντόπιου κέντρου εξουσίας, για μια 
άλλη εξουσία και πολιτική που να υπηρετεί τα δικαιώματα και τα συμφέροντα του λαού και της νεολαίας 
μας. 

«ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ-ΛΑΪΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΚΟΠΗ» 
Συνεπείς στα μηνύματα της Εξέγερσης του Πολυτεχνείου, καταγγέλλουμε και απορρίπτουμε τα 
εκβιαστικά διλήμματα που προβάλλονται από το πολιτικό σύστημα και τα Μ.Μ.Ε. για να χειραγωγηθεί 
και υποταχθεί ο Λαός που ξεσηκώνεται.  
    Η πρόσφατη πολιτική σύμπραξη «Σωτηρίας», δεν πρέπει να σπείρει αυταπάτες, εφησυχασμούς και 
αναμονές.  
Η μετάδοση και η διατήρηση της ιστορικής μνήμης του «Πολυτεχνείου» δεν μπορεί και δεν πρέπει να 
μουσειοποιηθεί. Δεν είναι ακίνδυνη και χωρίς προεκτάσεις για τη σημερινή πολιτική ζωή. Δίνει ένα άλλο 
μήνυμα πολιτικής συμπεριφοράς: αυτό της ενεργού κοινωνικής και πολιτικής συμμετοχής του πολίτη για 
τη διαμόρφωση της ζωής και της τύχης του με δική του ευθύνη.  

Η Συντονιστική Επιτροπή Εορτασμού υψώνει για άλλη μια φορά τη σημαία του Πολυτεχνείου με τα 
αιτήματά του αναβαπτισμένα στους σύγχρονους, ασυμβίβαστους κοινωνικούς αγώνες του λαού και της 
Νεολαίας 
  Επιβεβαιώνοντας τα διδάγματα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, υπογραμμίζουμε  πως είμαστε 
αγωνιστικά απέναντι σε κάθε πολιτική που απειλεί την Κοινωνική Πρόνοια, την Ασφάλιση, τα 
Δικαιώματα των Εργαζομένων, την Αξιοπρεπή Διαβίωσή τους, το Περιβάλλον, την Ανάπτυξη, το Μέλλον 
της Νεολαίας, κάθε Πολιτική που απειλεί το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, τη Δημόσια και Δωρεάν Παιδεία, το 
Πανεπιστημιακό Άσυλο, κάθε πολιτική που απειλεί τις Δημοκρατικές Ελευθερίες. 
Καλούμε τους νέους, τους εργαζόμενους, τους άνεργους, τις γυναίκες, να οργανώσουν και να εντείνουν 
τους  Αγώνες τους. 
Να παλέψουμε για την ανατροπή των βάρβαρων μέτρων, καταδικάζοντας τις δυνάμεις που τα προωθούν 
και τα στηρίζουν.  
Καλούμε το λαό και τη νεολαία να συμμετάσχουν μαζικά και δυναμικά στις εκδηλώσεις του Πολυτεχνείου 
και να εκφράσουν την αντίθεσή τους στις αντιλαϊκές πολιτικές και στις πολιτικές της ξένης εξάρτησης, με 
κορύφωση την πορεία στην αμερικάνικη Πρεσβεία. 
Να διεκδικήσουμε έναν άλλο δρόμο ανάπτυξης υπέρ των συμφερόντων των εργαζομένων, με ελευθερία 
και λαϊκή κυριαρχία .  
Η εξέγερση του Νοέμβρη του 73 διδάσκει πως οι κοινωνίες προχωρούν μπροστά με ανυπακοή με ρήξη και 
ανατροπή.  
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