


Η Χούντα, η στρατιωτική δικτατορία που επι-
βλήθηκε στις 21 Απριλίου 1967, ήταν ένα 

άθλιο και διεφθαρμένο καθεστώς. Προετοιμάστη-
κε 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 διεθνών τους συμμά-
χων, του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ. Η Χούντα από τη μία 
διεύρυνε τα προνόμια 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, δολο-
φονούσε, φυλάκιζε, έστελνε εξορία τους κομμου-
νιστές και άλλους αγωνιστές.

Κανένας εφησυχασμός απέναντι στους σύγ-
χρονους υμνητές της Χούντας, όσους χύνουν το 
δηλητήριο του ρατσισμού και του φασισμού. Ο 
φασισμός δεν πεθαίνει μόνος, αν ο ίδιος ο λαός 
δεν τον τσακίσει με την πάλη του, αν δε στερέψει η 
πηγή που τον γεννά!

47 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου και αυτό που επιβεβαιώνεται είναι ότι στις 
κρίσιμες στιγμές, καθοριστικό ρόλο μπορεί να παίξει η παρέμβαση του λαού!
Τον Νοέμβρη του 1973 ο λαός βγήκε στο προσκήνιο και σήκωσε το αγωνιστικό του ανάστη-

μα ενάντια στη Χούντα των συνταγματαρχών, στα ντόπια και τα ξένα στηρίγματά της, το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ.
Είμαστε περήφανοι, γιατί το ΚΚΕ και η ΚΝΕ σήκωσαν ψηλά τη σημαία της σύγκρουσης με τη στρα-

τιωτική δικτατορία. Το ΚΚΕ στάθηκε αντάξιο της αγωνιστικής “κληρονομιάς” και ιστορίας του. Ανασυ-
γκρότησε τις παράνομες Οργανώσεις του, το 1968 ίδρυσε την ΚΝΕ, έδωσε πνοή και κουράγιο στον λαό 
και την πάλη του. Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ μπήκαν μπροστά στην οργάνωση των φοιτητών, των μαθητών, των 
νέων εργαζομένων. Η δράση τους έδωσε ανατρεπτικό περιεχόμενο στους αγώνες, 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 πάλης και μετά το έγκλημα της Κύπρου, το 1974, η Χούντα 
κατέρρευσε.

Στη δικτατορία του κεφαλαίου  καμιά υποταγή!



Προστάτεψαν το ΝΑΤΟ, οι ΗΠΑ και η τότε ΕΟΚ τον ελληνικό λαό, το 1967, όταν επιβλήθηκε η Χούντα; 
Ίσα-ίσα έβαλαν τη σφραγίδα τους στην επιβολή της!

Προστάτεψαν οι δήθεν “σύμμαχοι” την Κύπρο, όταν η Τουρκία εισέβαλε και κατέλαβε το 37% των εδα-
φών της; Ίσα-ίσα, το έγκλημα αυτό σε βάρος του κυπριακού λαού πραγματοποιήθηκε με τις ευλογίες του 
ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ.

Προστατεύουν σήμερα οι ΝΑΤΟ-ΗΠΑ-ΕΕ τον ελληνικό λαό; Ίσα-ίσα, “ταΐζουν” την τουρκική προκλητικότητα, 
στηρίζουν την τουρκική επέμβαση σε Συρία και Λιβύη, δεν αναγνωρίζουν σύνορα στο Αιγαίο, παζαρεύουν τα 
κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, για να αποσπάσουν τη ΝΑΤΟϊκή Τουρκία από την επιρροή της Ρωσίας.

Μας θέλουν κολλημένους στον τοίχο! Να μπορούν ανενόχλητοι να εξασφαλίζουν τα συμφέροντα του 
κεφαλαίου, να διαιωνίζει την εξουσία του! Μας φοβούνται, γι’ αυτό και θέλουν να μας φιμώσουν!

Ο λύκος δεν μπορεί να φυλάξει τα πρόβατα! 
ΝΑΤΟ, ΕΕ, Ρωσία, Κίνα έχουν ζωτικά συμφέ-

ροντα στην περιοχή. Γι’ αυτό και η εναλλαγή στη δια-
κυβέρνηση των ΗΠΑ, με την εκλογή του “δημοκρατι-
κού” Μπάιντεν, δεν πρόκειται να λειτουργήσει θετικά 
στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Η προσήλωση και του 
νέου Προέδρου των ΗΠΑ στη ΝΑΤΟϊκή συνοχή μόνο 

κινδύνους εγκυμονεί για τους λαούς. Άλλωστε, εί-
ναι γνωστά “τα έργα και οι ημέρες” “δημοκρατικών” 
Προέδρων των ΗΠΑ, οι οποίοι εξαπέλυσαν πολέμους 
και επεμβάσεις στη Γιουγκοσλαβία, τη Μέση Ανατολή 
κ.α., διέλυσαν κράτη, αιματοκύλησαν λαούς, επιτέθη-
καν στα δικαιώματα των εργαζομένων στις ΗΠΑ, κα-
τέφυγαν στον αυταρχισμό και την καταστολή.

Η ιστορική πείρα της περιόδου της δικτατορίας 1967-1974 
μάς διδάσκει ότι καμία ιμπεριαλιστική συμμαχία δεν μπορεί να προστατέψει τις ζωές μας!

Α ποδείχτηκε ότι η εναλλαγή της στρατιωτι-
κής δικτατορίας και της κοινοβουλευτικής 

δημοκρατίας στον καπιταλισμό δεν αλλάζει τον 
χαρακτήρα αυτού του άδικου συστήματος, την εκ-
μετάλλευση των πολλών για τα κέρδη των λίγων! 
Η δικτατορία του κεφαλαίου, όποια μορφή κι αν 
παίρνει, δε διστάζει μπροστά σε κανένα έγκλημα 
ενάντια στον λαό. 

Σε συνθήκες αστικής δημοκρατίας, σήμερα, 

συνθλίβονται τα δικαιώματά μας σε υγεία, μόρ-
φωση και δουλειά, βιώνουμε την ένταση της κα-
ταστολής, την ποινικοποίηση των αγώνων, την 
προσπάθεια παρεμπόδισης των διαδηλώσεων και 
απεργιών μέσα από νομοθετικά τερατουργήματα, 
τη μετατροπή των Πανεπιστημίων σε αστυνομικά 
φρούρια, την πολυήμερη κράτηση 14χρονων μα-
θητών, την ένταση του αντικομμουνισμού, με την 
ανιστόρητη «θεωρία των δυο άκρων».

ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ δεν “προστατεύουν” τους λαούς!   Τους δολοφονούν!



Η ιστορία γράφεται με τον λαό πρωταγωνιστή!

Την Τρίτη 17 Νοέμβρη θα είμαστε πάλι παρόντες στους δρόμους του αγώνα 
-παίρνοντας υπόψη τις ειδικές συνθήκες πανδημίας και τηρώντας όλα τα απαραί-
τητα μέτρα προστασίας-, βαδίζοντας στα χνάρια των αγωνιστών του Πολυτεχνείου.

Δεν χωράει άλλη αναμονή! 
Οργανώσου στην ΚΝΕ για να δυναμώσουμε 

τον δρόμο της σύγκρουσης και της ανατροπής!

Συνεχίζουμε στον δρόμο του Νοέμβρη...

Από  γενιά  χωρίς δικαιώματα
να γίνουμε η  γενιά  της πάλης για την ανατροπή!

Οι στιγμές που διανύουμε είναι κρίσιμες! Η 
κυβέρνηση διαλέγει ποιος θα ζήσει και ποιος θα 
πεθάνει, το δημόσιο σύστημα υγείας καταρρέ-
ει, χιλιάδες εργαζόμενοι βρίσκονται στα όρια της 
επιβίωσης, οι απώλειες σε ανθρώπινες ζωές εί-
ναι τεράστιες και σαν να μην έφταναν όλα αυτά η 
κυβέρνηση βρίσκει ευκαιρία, εν μέσω πανδημίας, 
να ψηφίσει τις “εργασιακές ανατροπές του αιώνα”. 
Οι έκτακτες συνθήκες, όμως, απαιτούν και έκτακτα 
μέτρα! Ο λαός και η νεολαία να γίνουν πρωταγω-
νιστές των εξελίξεων διεκδικώντας τα αυτονόητα 
δικαιώματά τους στη ζωή, την υγεία, τη δουλειά!

Οι μαθητικές κινητοποιήσεις της τελευταίας πε-
ριόδου δείχνουν ότι μπορεί να φουντώσει το κύμα 

της οργής, της αγανάκτησης, της διεκδίκησης των 
σύγχρονων αναγκών! Το όργιο της καταστολής από 
τη μεριά της κυβέρνησης και του αστικού κράτους, 
με τη στήριξη των υπόλοιπων κομμάτων του συστή-
ματος, αναδεικνύει ότι ο λαός έχει τη δύναμη, εάν το 
αποφασίσει, να φέρει τα πάνω-κάτω, να αμφισβητή-
σει την εξουσία του κεφαλαίου!

Απέναντι στη δικτατορία του κεφαλαίου, υψώ-
νουμε την γροθιά μας και διεκδικούμε τη ζωή που 
μας αξίζει! Γινόμαστε πρωταγωνιστές στην πάλη για 
την ανατροπή του σάπιου εκμεταλλευτικού συστή-
ματος, την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώ-
που από άνθρωπο, της οικοδόμησης της σοσιαλιστι-
κής κοινωνίας!

Τ α συνθήματα του Πολυτεχνείου “Έξω οι ΗΠΑ”, “Έξω το ΝΑΤΟ”, “Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία” παρα-
μένουν πιο επίκαιρα από ποτέ! Τα διδάγματα της περιόδου μας συντροφεύουν στους αγώνες του σή-

μερα! Μπορεί η Χούντα να ανατράπηκε, όμως το σύστημα που γεννά εκμετάλλευση, κρίσεις, πολέμους, 
φασισμό, είναι εδώ!


