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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
49 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΡΩΙΚΗ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΙΜΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 

 

Η εξέγερση του Πολυτεχνείου αποτέλεσε την κορύφωση της αντίστασης 

κατά της δικτατορίας. Υπήρξε ένα παγκόσμιο σύμβολο θυσίας και αντίδρασης 

της τότε νέας γενιάς απέναντι στις ερπύστριες του φόβου και της τρομοκρατίας. 

Γύρω από τους φοιτητές, εν συνεχεία, συσπειρώθηκαν οι εργαζόμενοι και ο λαός, και 

όλοι μαζί συντέλεσαν στο να γραφτεί στην ιστορία η 17η Νοεμβρίου του 1973 ως η 

ημέρα της κορυφαίας έκφρασης του αντιδικτατορικού αγώνα και η αρχή για την 

αποκατάσταση της Δημοκρατίας. 

Σαράντα εννιά (49) χρόνια μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου σχεδόν όλα 

τα μηνύματα της τότε εποχής παραμένουν επίκαιρα. Από το αίτημα για «Ψωμί-

Παιδεία-Ελευθερία», μέχρι το πρώτιστο και μείζον, την υπεράσπιση της 

Δημοκρατίας. Μιας Δημοκρατίας που σήμερα, όπως διαπιστώνουμε οι πάντες, 

κλυδωνίζεται από τις επιλογές και τις αποφάσεις του πολιτικοοικονομικού 

κατεστημένου. 

Η 17η Νοεμβρίου είναι ημέρα τιμής στα θύματα, στους φοιτητές και όλους 

τους αγωνιστές που όρθωσαν το ανάστημα τους στη βία και την ανομία και 

κατόρθωσαν να ανοίξουν το δρόμο για την κατάρρευση της χούντας των 

συνταγματαρχών που με το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου του 1967 κατήργησε τη 

Δημοκρατία, κάθε ατομικό και κοινωνικό δικαίωμα, δολοφόνησε, φυλάκισε και 

εκτόπισε αντιστασιακούς δημοκρατικούς πολίτες.   

 Όπως τότε, που άνθρωποι θυσιάστηκαν για την ελευθερία και τη 

Δημοκρατία, για να ζούμε εμείς καλύτερα, έτσι σήμερα έχουμε εμείς χρέος να 

βαδίσουμε αποφασιστικά στο δρόμο ενάντια στο οικονομικοπολιτικό 

κατεστημένο που υποβαθμίζει και υπονομεύει τη Δημοκρατία, καταστρατηγεί τα 

ανθρώπινα δικαιώματα, βάλει κατά του βιοτικού επιπέδου των πολιτών και τους 

σπρώχνει στη φτώχεια και την εξαθλίωση.  
 

• Σήμερα, που η ακρίβεια έχει «χτυπήσει» κόκκινο γιατί αποφάσισε το 

κατεστημένο οι πλούσιοι να γίνουν πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι,  

• Σήμερα, που η απόκτηση βασικών ειδών διατροφής έχει γίνει είδος 

πολυτελείας και η θέρμανση στα σπίτια φαντάζει... άπιαστο όνειρο, εξαιτίας των 



δυσθεώρητων τιμών στα καύσιμα και στην ενέργεια,  

• Σήμερα, που οι εργαζόμενοι σε Δημόσιο και Ιδιωτικό Τομέα βλέπουν τα 

εισοδήματά τους να «καταπίνονται» από τα υψηλά ποσοστά πληθωρισμού,  

• Σήμερα, που τα κοινωνικά αγαθά της Υγείας, της Παιδείας, της Κοινωνικής 

Ασφάλισης, της Περίθαλψης όχι μόνο αμφισβητούνται, αλλά περιορίζονται 

δραματικά ή και καταργούνται, 

• Σήμερα, που το προσωπικό σε κρίσιμους κοινωνικούς τομείς, όπως η Υγεία, 

η Παιδεία, η Κοινωνική Ασφάλιση, η Τοπική Αυτοδιοίκηση μειώνεται δραστικά 

και τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα περικόπτονται, 

• Σήμερα, που με «άρμα» τους «Αναπτυξιακούς Οργανισμούς» η κυβέρνηση 

και οι Αιρετοί επιχειρούν την άλωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και το 

ξεπούλημα των υπηρεσιών τους στα μεγάλα επιχειρηματικά και εργολαβικά 

συμφέροντα, 

• Σήμερα, που θεμελιώδη δικαιώματα των ανθρώπων και των εργαζομένων, 

καταστρατηγούνται και φαλκιδεύονται, 

 

Οφείλουμε στη γενιά του Πολυτεχνείου και όσους θυσιάστηκαν τότε για να 

ζούμε εμείς σήμερα ελεύθεροι, να ορθώσουμε το ανάστημα μας στη «χούντα» 

του πολιτικοοικονομικού κατεστημένου και να συνεχίσουμε πιο δυναμικά και 

αποφασιστικά τους αγώνες για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και των 

κατακτήσεων των εργαζομένων και του λαού μας που δέχονται σκληρή επίθεση. 

Κυρίως όμως, οφείλουμε να υπερασπιστούμε τη Δημοκρατία που βάλλεται και να 

ανοίξουμε στις δύσκολες αυτές εποχές μία χαραμάδα ελπίδας και αισιοδοξίας για την 

πατρίδα και τις νέες γενιές. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. καλεί όλους τους εργαζόμενους 

στην Τοπική Αυτοδιοίκηση σαν ελάχιστο φόρο τιμής στους αγωνιστές της ηρωικής 

εξέγερσης του Πολυτεχνείου να συμμετέχουν μαζικά και αγωνιστικά στις 

εκδηλώσεις τιμής στους αγωνιστές της 17ης Νοεμβρίου 1973, καθώς και στην 

πορεία προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία την ΠΕΜΠΤΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022, 

αλλά και στις εκδηλώσεις μνήμης σε όλες τις πόλεις της χώρας.  

 

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α. 

 


