
49 χρόνια μετά, τα συνθήματα του ξεσηκωμού 
του Πολυτεχνείου και της αντιδικτατορι-

κής πάλης του λαού παραμένουν επίκαιρα και 
δείχνουν τον δρόμο για ακόμα πιο αποφασιστικούς, 
μαζικούς και ανυποχώρητους αγώνες για αξιοπρεπή 
ζωή με σύγχρονα δικαιώματα.

Τώρα ήρθε η ώρα να φανεί η δύναμη του λαού 
και της νέας γενιάς! Η αγανάκτηση και η οργή μας 
να γίνει δύναμη ανατροπής της εχθρικής για την πλει-
οψηφία του λαού πολιτικής, που υλοποιούν με συνέ-
πεια όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα ενισχύοντας 
τα κέρδη των λίγων σε βάρος της ζωής των πολλών.

ΔΕ ΘΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΜΕ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΛΗΣΤΏΝ
Η ΜΟΝΗ ΜΑΣ ΕΛΠΙΔΑ Η ΠΑΛΗ ΤΏΝ ΛΑΏΝ!

Ο φετινός εορτασμός της εξέγερσης του Πολυτεχνείου 
και η πορεία προς την Αμερικανική Πρεσβεία απο-

κτούν ξεχωριστή σημασία, καθώς οι στιγμές που ζούμε 
είναι ιδιαίτερα κρίσιμες. Οι ιμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί 
εκφράζονται με δολοφονική σφοδρότητα στον ρωσο-ΝΑ-
ΤΟϊκό πόλεμο στην Ουκρανία, την ίδια ώρα που προστί-
θενται νέες εστίες έντασης ανάμεσα στο ευρωατλαντικό 
(ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ) και το υπό διαμόρφωση ευρωασιατικό 
(Κίνα-Ρωσία) κέντρο. Αποκορύφωμα είναι οι εκατέρωθεν 
απειλές ΗΠΑ-Ρωσίας για χρήση πυρηνικών όπλων, η προ-
σάρτηση κατεχόμενων περιοχών από τη Ρωσία, η ενίσχυση 
της πολύμορφης στρατιωτικής ενίσχυσης του ευρωΝΑΤΟϊ-
κού στρατοπέδου και της αντιδραστικής κυβέρνησης Ζελέν-
σκι με ψηφίσματα-πολεμικά παραληρήματα στην Ευρωβου-
λή, που υπερψηφίζουν ΝΔ-ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ κ.ά. Σε αυτές 
τις συνθήκες γίνεται επιτακτικό το αίτημα για απεμπλο-
κή της Ελλάδας από τον πόλεμο, για να σταματήσει η 
ελληνική επικράτεια και οι υποδομές της χώρας να 
μετατρέπονται σε “ορμητήρια πολέμου” και πιθανούς 
“στόχους” σε περίπτωση γενίκευσης του πολέμου.

▶ Προστάτεψαν το ΝΑΤΟ, οι ΗΠΑ και η τότε ΕΟΚ 
(σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση) τον ελληνικό λαό, 
το 1967, όταν επιβλήθηκε η Χούντα; Ίσα-ίσα έβα-
λαν τη σφραγίδα τους στην επιβολή της!

▶ Προστάτεψαν οι δήθεν “σύμμαχοι” την Κύπρο, 
όταν η Τουρκία εισέβαλε και κατέλαβε το 37% 
των εδαφών της; Ίσα-ίσα, το έγκλημα αυτό σε βάρος 
του κυπριακού λαού πραγματοποιήθηκε με τις ευλογί-
ες του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ και συνεχίζεται ως σήμερα.

▶ Προστατεύουν σήμερα οι ΝΑΤΟ-ΗΠΑ-ΕΕ τον ελ-
ληνικό λαό; Ίσα-ίσα, δεν αναγνωρίζουν σύνορα στο Αι-
γαίο, “ταΐζουν” τις απαράδεκτες διεκδικήσεις του τουρ-
κικού κράτους, ακολουθώντας τη γραμμή «βρείτε τα», 
που σπρώχνει σε επικίνδυνες διευθετήσεις στο Αιγαίο 
σε βάρος των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας.

Η ιστορική πείρα της περιόδου της δικτατορίας 1967-
1974 μάς διδάσκει ότι οι ιμπεριαλιστικές συμμαχί-
ες είναι εχθροί των λαών!



Κράτησέ το: Ο ΝΟΕΜΒΡΗΣ ΔΕΙΧΝΕΙ
 ΠΏΣ ΣΕ ΚΑΘΕ 

“ΔΥΣΚΟΛΟ ΧΕΙΜΏΝΑ” 
Ο ΛΑΟΣ ΜΠΟΡΕΙ 

ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΕΙ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΤΟΥ, 
ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΏΜΕΝΗ 

ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ!

Τ ον Νοέμβρη του 1973 ο λαός βγήκε στο προσκήνιο και σή-
κωσε το αγωνιστικό του ανάστημα ενάντια στη Χούντα των 

συνταγματαρχών, στα εγχώρια και ξένα στηρίγματά της, το 
ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ. Τότε κάποιοι έλεγαν «η Χούντα είναι πανί-
σχυρη», ενώ άλλοι …“συμβούλευαν” τον λαό και τη νεολαία να 
περιμένουν την παρέμβαση άλλων αστικών κρατών, την «αλλα-
γή εκ των έσω» κ.ά. Η Ιστορία όμως τους διέψευσε. 

Ο λαός, με τους αγώνες και τις θυσίες του, απέδειξε ότι 
η δύναμη είναι στην οργάνωση, στη συμπόρευση των 
νέων με το εργατικό κίνημα. Αυτά τρόμαξαν τη Χούντα. 
Αυτά τρομάζουν πάντα τις αντιλαϊκές κυβερνήσεις, όσους θέ-
λουν τον λαό, τους νέους ανθρώπους “στην αναμονή” και όχι 
“πρωταγωνιστές” στην πάλη για τη ζωή που έχουν ανάγκη.

ΚΡΑΤΗΣΕ ΤΟ:ΚΡΑΤΗΣΕ ΤΟ:
Η Χούντα, η στρατιωτική δικτατορία, που επι-

βλήθηκε στις 21 Απριλίου 1967, ήταν ένα σά-
πιο και διεφθαρμένο καθεστώς. Προετοιμάστηκε 
με ένταση του αντικομμουνισμού, γεγονός που 
αποδεικνύει ότι πάντα ο αντικομμουνισμός είναι 
προπομπός αρνητικών εξελίξεων σε βάρος του 
λαού. Με τη Χούντα, η εξουσία δεν άλλαξε 
χέρια. Άλλαξε μορφή υπηρετώντας τα ίδια 
συμφέροντα, των καπιταλιστών και των δι-
εθνών τους συμμάχων, του ΝΑΤΟ και των 
ΗΠΑ. Η Χούντα από τη μία διεύρυνε τα προνό-
μια και τη στήριξη στα κέρδη των βιομηχάνων, 
των εφοπλιστών, των τραπεζιτών και από την 
άλλη χαντάκωσε το λαϊκό εισόδημα, έβαλε τους 
λαϊκούς αγώνες στον “γύψο”. Βασάνιζε, δολοφο-
νούσε, φυλάκιζε, έστελνε εξορία τους κομμουνι-
στές και άλλους αγωνιστές.

Είμαστε περήφανοι, γιατί το ΚΚΕ και η 
ΚΝΕ σήκωσαν ψηλά τη σημαία της σύγκρου-
σης με τη στρατιωτική δικτατορία. Το ΚΚΕ 

στάθηκε αντάξιο της αγωνιστικής “κληρονομιάς” 
και ιστορίας του. Ανασυγκρότησε τις παράνομες 
Οργανώσεις του, το 1968 ίδρυσε την ΚΝΕ, έδω-
σε πνοή και κουράγιο στον λαό και την πάλη του. 
Η αλύγιστη στάση των κομμουνιστών και άλλων 
αγωνιστών στις εξορίες και τις φυλακές ήταν οι 
πρώτες σπίθες του αγώνα. Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ 
μπήκαν μπροστά στην οργάνωση των φοιτητών, 
των μαθητών, των νέων εργαζομένων. Η δράση 
τους έδωσε ανατρεπτικό περιεχόμενο στους αγώ-
νες, έπαιξε καταλυτικό και αναντικατάστατο ρόλο 
στην ανάπτυξη της αντιδικτατορικής πάλης και 
στην κορύφωσή της, το 1973, με τις καταλήψεις 
στη Νομική τον Φλεβάρη και στο Πολυτεχνείο τον 
Νοέμβρη.

Η εξέγερση του Πολυτεχνείου, η καταστολή 
της με δεκάδες νεκρούς ήταν η αρχή του τέλους 
της Χούντας. Κάτω από το βάρος της λαϊκής πά-
λης και μετά το έγκλημα της Κύπρου, το 1974, η 
Χούντα κατέρρευσε.

Με όπλο την πείρα των αγώνων του χτες, προ-
ετοιμάζουμε τις νέες νικηφόρες αναμετρή-

σεις με τη δικτατορία του κεφαλαίου! Οι μαζικές 
κινητοποιήσεις εργαζομένων σε όλο τον κόσμο αποτε-
λούν ανάσα ελπίδας και αισιοδοξίας. Η πρωτοφανής 
συμμετοχή στις μεγαλειώδεις απεργιακές συγκεντρώ-
σεις του ΠΑΜΕ στις 9 Νοεμβρίου σε όλη την Ελλά-
δα δείχνει την τεράστια δύναμη που έχει ο λαός, την 
ανάγκη να μη χαθεί άλλος χρόνος σε άσφαιρα πυρά, σε 
λύσεις που ενσωματώνουν την αγανάκτηση, εκμεταλ-
λεύονται την ελπίδα και την ανάγκη για κάτι διαφο-
ρετικό και τις μετατρέπουν σε κυβερνητικές καρέκλες. 
Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ μπορούν να εγγυηθούν ότι η 
οργάνωση της λαϊκής αντεπίθεσης θα έχει συνέ-

χεια, διάρκεια και νικηφόρα προοπτική. Κανένας 
αντίπαλος δεν είναι ανίκητος! Αυτός είναι ο δρό-
μος και σήμερα: Να δυναμώσουμε παντού την οργά-
νωση, τη συλλογική διεκδίκηση, την αλληλεγγύη, τους 
αγώνες μαθητών, φοιτητών, εργαζομένων ενάντια 
στον κοινό αντίπαλο: τη δικτατορία του κεφαλαίου. Δε 
χωράει άλλη αναμονή!

ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ Ο ΛΑΟΣ 
ΓΡΑΦΕΙ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΜΗΝΥΜΑ ΑΝΑΤΑΣΗΣ
ΕΣΤΕΙΛΕ Η ΑΠΕΡΓΙΑ


