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ΜΗΝΥΜΑ 

ΤΟΥ ∆.Σ. ΤΗΣ ΟΛΜΕ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 

Συµπληρώνονται φέτος 29 χρόνια από την ηρωική εξέγερση στο Πολυτεχνείο, τον Νοέµβρη του 
1973, ενάντια στην αµερικανοκίνητη Χούντα των συνταγµαταρχών. 

Εκείνη την στιγµή, κορυφαία του αντιδικτατορικού αγώνα του λαού µας, φοιτητές, µαθητές, 
εργάτες, άνθρωποι κάθε ηλικίας και κοινωνικής προέλευσης έδωσαν µάχη αυταπάρνησης για τις
πανανθρώπινες αξίες της ελευθερίας, της δηµοκρατίας και της αξιοπρέπειας. Τα συνθήµατα, “ψωµί, 
παιδεία, ελευθερία”, “εθνική ανεξαρτησία, λαϊκή κυριαρχία”, “έξω από το ΝΑΤΟ”, συµπύκνωσαν 
την απόφαση των “αγωνιζόµενων Ελλήνων” για σύγκρουση, µέχρις εσχάτων, µε την ιµπεριαλιστική 
- καπιταλιστική ωµότητα καθώς και µε τις θεσµικές και εξωθεσµικές, αντιλαϊκές, ξενόδουλες και 
αντιδραστικές εκφράσεις της στον τόπο µας που οδήγησαν, ακόµη, και σε εθνικές τραγωδίες. 

Αυτός ο αγώνας καµιά δεν είχε, ούτε µπορούσε, εξάλλου ,να έχει σχέση µε οποιαδήποτε µορφή 
τροµοκρατίας, ατοµικής ή µη. Υπήρξε αγώνας, όντως, πολιτικός και αυθεντική έκφραση της 
µαζικής αντίστασης του λαού µας απέναντι στην τυραννία και στα τανκς των στρατοκρατών.  

Σήµερα, µετά από τρεις περίπου 10ετίες, τα µηνύµατα του Πολυτεχνείου του 1973 παραµένουν 
εξαιρετικά επίκαιρα. Εξακολουθούν να τροφοδοτούν µείζονος σηµασίας κοινωνικά-δηµοκρατικά 
και οικουµενικά αιτήµατα, για εδώ και τώρα, θετικές απαντήσεις. 

Γι’ αυτό στη σηµερινή κοινωνική, οικονοµική, πολιτική και πολιτιστική συγκυρία οι ραγδαίες 
αλλαγές που συντελούνται, είναι ανάγκη να σηµατοδοτηθούν από την ευαισθησία, το όραµα, την 
ανιδιοτέλεια και το αγωνιστικό ήθος και πάθος του Νοέµβρη του 1973. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι εργαζόµενοι, οι νέοι και οι νέες, οι ενεργοί πολίτες της παγκόσµιας κοινότητας 
έχουµε µία µόνο επιλογή:  

- να παρέµβουµε αποτελεσµατικά και µε σχέδιο.  

- να συνεχίσουµε τον αγώνα, για να σταµατήσουµε όλοι µαζί τα κύµατα και την επέλαση της 
νεοϊµπεριαλιστικής - νεοκαπιταλιστικής βαρβαρότητας που εκφράζεται και στις µέρες µας µε
ποικίλα µέσα και τρόπους.  

Σελίδα 1 από 2Ο

5/8/2004file://E:\polytehneio02.htm



Η προϊούσα “παγκοσµιοποίηση” είναι το πεδίο στο οποίο δοκιµάζονται, κυρίως, οι νέες, ακραία 
αντικοινωνικές, πολιτικές για να προωθήσουν τα συµφέροντά τους τα γνωστά, πανίσχυρα και 
αδίστακτα οικονοµικά και στρατιωτικά κέντρα. Πρόκειται για τις δυνάµεις που επιδιώκουν να 
δώσουν το στίγµα τους και να επιβάλουν τα δικά τους χαρακτηριστικά στις εξελίξεις ακυρώνοντας
το δικό µας όραµα για µια κοινωνία αλληλεγγύης, ειρήνης, ελευθερίας και ισότητας. 

Το Πολυτεχνείο είναι και θα παραµένει για µας διαχρονικό σηµείο θετικής αναφοράς, εστία 
δηµιουργικής έµπνευσης και αστείρευτη πηγή δύναµης για πάλη και ενότητα µε αγώνα. Τα 
προτάγµατά του θα είναι η απάντησή µας και στις σηµερινές µεγάλες προκλήσεις. 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΣΤΟ ∆ΡΟΜΟ ΠΟΥ ΧΑΡΑΞΕ Ο ΝΟΕΜΒΡΗΣ γιατί  

ΕΤΣΙ ΤΙΜΑΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΜΑΣ 

∆ΙΚΑΙΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΛΥΣΗ ΣΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ –  

ΕΝΙΑΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΥΠΡΟΣ 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΑΚΟ ΛΑΟ 

ΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙΡΗΝΗ, ΟΧΙ ΣΤΑ ΣΧΕ∆ΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΕΜΟΚΑΠΗΛΩΝ 

∆ΗΜΟΣΙΑ ΚΑΙ ΥΨΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ 

  

  

  

  

Για το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 

Ο Πρόεδρος Ο Γεν. Γραµµατέας 

  

  

  

Νίκος Τσούλιας Κώστας Μπόικος
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