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Το πολυτεχνείο ζει - όχι στην απαγόρευση του 

Όλοι-ες στις πορείες την Τρίτη 17/11, Αθήνα: πορεία προς στην Πρεσβεία των ΗΠΑ 

Ψωμί - Παιδεία - Υγεία - Ελευθερία 

Η εξέγερση φοιτητών-εργατών-μαθητών το Νοέμβρη του 1973 για να πέσει η χούντα των 
συνταγματαρχών, με τα εμβληματικά συνθήματα «Ψωμί-Παιδεία-Ελευθερία», «Έξω το ΝΑΤΟ-
Έξω οι ΗΠΑ», φωτίζει τους αγώνες του λαού μας όλα τα επόμενα χρόνια. Όσο και αν το 
σύστημα από τον πρώτο χρόνο μετά την κατάρρευση της δικτατορίας προσπάθησε να 
περάσει στη λήθη, να το συκοφαντήσει, να το αμφισβητήσει, να απαγορεύσει και να κτυπήσει 
τις πορείες, να το φέρει στα μέτρα της, το Πολυτεχνείο ζει. Οι εκδηλώσεις και οι πορείες σε όλη 
την Ελλάδα κάθε χρόνο σφραγίζονται από τη θέληση και τις ανάγκες για να εκπληρωθούν τα 
προτάγματά του, να βρουν δικαίωση οι σύγχρονες ανάγκες της εποχής μας για Υγεία - 
Εργασία - Παιδεία - Ελευθερία - Φιλία των λαών.  

Η εξαγγελία απαγόρευσης των πορειών του Πολυτεχνείου από Πέτσα, Χρυσοχοϊδη, η 
παρέμβαση εισαγγελέα ενάντια στην Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Θεσσαλονίκης για το 
κάλεσμα στην πορεία του Πολυτεχνείου, οι αλαζονικές δηλώσεις Μητσοτάκη στη βουλή ότι 
πήρε απόφαση να μη γίνει η πορεία και απαιτεί δηλώσεις μη συμμετοχής και μη ενθάρρυνσης 
της αλλιώς είναι έγκλημα, αποτελούν αντιδημοκρατικές ενέργειες που δεν συνδέονται με την 
πανδημία, αλλά με την επιδίωξη του συστήματος να επιβάλλει σήμερα σιγή απέναντι στη 
θανατηφόρα πολιτική του και ένα μέλλον εργασιακού-εκπαιδευτικού σύγχρονου μεσαίωνα, 
επιτήρησης, ελέγχου, καταστολής, αυταρχικών απαγορεύσεων. 

Οι κινητοποιήσεις δεν χρειάζονται άδεια από την κυβέρνηση. Το λαϊκό κίνημα ξέρει να 
προφυλάσσεται από τον κορονοϊό, από τον αυταρχισμό, την καταστολή, τη συκοφάντηση. Το 
απέδειξε στις συγκεντρώσεις και τις κινητοποιήσεις του αυτό το διάστημα, όπως και στις 
μαζικές διαδηλώσεις την 1η Μάη και στο Εφετείο στις 7/10.  



Ο αγώνας για λαϊκές ελευθερίες και τα εργατικά δικαιώματα συνεχίζεται. Το σύνθημα «Ψωμί – 
Παιδεία – Ελευθερία - Η χούντα δεν τελείωσε το ‘73» είναι όσο ποτέ πριν επίκαιρο. 

Καλούμε στις πορείες και εκδηλώσεις για την εξέγερση του Πολυτεχνείου. 

Αγώνας για Ζωή και Ελευθερία. Μέτρα τώρα για την πανδημία. 

 

Οι εκπρόσωποι και παρατηρητές στη σύσκεψη από τις παρακάτω 33 περιφερειακές και 
δημοτικές κινήσεις:   

 Αν. Μακεδονία-Θράκη: Αριστερή Αντικαπιταλιστική Παρέμβαση-Ανταρσία στην ΑΜΘ 
 Αττική: Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αττική - Ανταρσία σε κυβέρνηση-Ε.Ε.-ΔΝΤ 
 Βόρειο Αιγαίο: Ανταρσία στο Αιγαίο-Αντικαπιταλιστική Αριστερά 
 Δυτική Ελλάδα: Αριστερή Παρέμβαση-Αντικαπιταλιστική Κίνηση στη Δυτική Ελλάδα 
 Δυτική Μακεδονία: Αριστερή Συμπόρευση για την Ανατροπή στη Δυτική Μακεδονία 
 Ήπειρος: Αριστερή Παρέμβαση στην Ήπειρο 
 Θεσσαλία: Αριστερή Παρέμβαση στη Θεσσαλία-Ανταρσία για την Ανατροπή 
 Κ. Μακεδονία: Ανταρσία-Αντικαπιταλιστική Αριστερά στην Κεντρική Μακεδονία 
 Κρήτη: Ανυπόταχτη Κρήτη- Αντικαπιταλιστική Αριστερή Παρέμβαση 
 Πελοπόννησος: Ανταρσία στο Μοριά -Συμπόρευση για την Ανατροπή 
 Στερεά: Αριστερή Παρέμβαση στη Στερεά Ελλάδα 
 Αγ. Αναργύρων-Καματερού: Ανυπότακτη Πόλη-Αντικαπιταλιστική Παρέμβαση στις 

γειτονιές Αγ. Αναργύρων-Καματερού 
 Αγία Παρασκευή: Φυσάει Κόντρα 
 Αθήνα: Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας 
 Αθήνα: Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνα/Ανταρσία σε Κυβέρνηση-ΕΕ-Κεφάλαιο 
 Αμπελόκηποι-Μενεμένη: Ανυπακοή στις Γειτονιές των Αμπελοκήπων και της Μενεμένης 
 Βύρωνα: Αριστερή Παρέμβαση Βύρωνα 
 Γλυφάδα: Αριστερή Πρωτοβουλία Γλυφάδας 
 Ελληνικό-Αργυρούπολη: Εκτός Πλάνου-Αντικαπιταλιστική Κίνηση Ελληνικού-

Αργυρούπολης 
 Ζωγράφου: Κίνημα στην πόλη του Ζωγράφου 
 Ηλιούπολη: Μαχόμενη Ηλιούπολη 
 Θέρμης: Μέτωπο Ρήξης και Ανατροπής Θέρμης 
 Ίλιον: Αριστερή Κίνηση Ιλίου 
 Ιωάννινα: Αριστερή Παρέμβαση στα Γιάννενα 
 Καισαριανή: Ανυπόταχτη Καισαριανή 
 Καλλιθέα: Μια πόλη στον δρόμο-Αριστερή Ανατρεπτική Κίνηση Καλλιθέας 
 Πειραιάς: Ανταρσία στο Λιμάνι 
 Νέα Ιωνία: Εκτός Σχεδίου Αριστερή Ριζοσπαστική Κίνηση στη Ν. Ιωνία 
 Νέα Σμύρνη: Μια πόλη Ανάποδα-Αριστερή Παρέμβαση στους δρόμους της Ν. Σμύρνης 
 Νίκαια-Ρέντη: Ανταρσία στην Κοκκινιά της Προσφυγιάς και της Αντίστασης 
 Περιστέρι: Αριστερή Κίνηση 
 Πρέβεζα: Ανυπότακτη Κίνηση για τα χωριά και την πόλη της Πρέβεζας 
 Χανιά : Ανταρσία στα Χανιά 

Συντονισμός αριστερών ριζοσπαστικών αντικαπιταλιστικών κινήσεων πόλεων-περιφερειών 
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