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Βαδίζουμε στον δρόμο της ανατροπής που μας δίδαξε η 
εξέγερση του Νοέμβρη 

Συγκέντρωση και πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία - Πέμπτη 15:30, Πλατεία 
Κλαυθμώνος 

Έχουν περάσει 49 χρόνια από την εξέγερση του Πολυτεχνείου κατά της φασιστικής χούντας 
των Συνταγματαρχών η οποία υποκινήθηκε, οργανώθηκε και στηρίχτηκε από τις ΗΠΑ και το 
ΝΑΤΟ. Ο Νοέμβρης του ΄73 αποτέλεσε την αρχή της κατάρρευσης της. 

Η εξέγερση του Πολυτεχνείου παραμένει μια πολύτιμη παρακαταθήκη για τη νεολαία και 
τους/ις εργαζόμενους/ες στην πάλη και για τα προβλήματα του σήμερα και σηματοδοτεί τη 
σταθερή πυξίδα για ψωμί-παιδεία-ελευθερία. 49 χρόνια μετά, συνεχίζουμε: 

 Παλεύουμε ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-Ουκρανίας. 
Απαιτούμε το σταμάτημα του και τον απεγκλωβισμό της χώρας μας από αυτόν, καθώς και 
την απομάκρυνση των στρατιωτικών βάσεων και την αποχώρηση από το ΝΑΤΟ. 

 Παλεύουμε ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική κυβέρνησης-κεφαλαίου, που μέσα σε μια 
περίοδο γενικευμένης κρίσης (υγειονομικής, ενεργειακής, οικονομικής) και πολέμου, 
τσακίζουν τα εργατικά δικαιώματα, φτωχοποιούν τον λαό, ιδιωτικοποιούν υπηρεσίες και τον 
δημόσιο χώρο. 

 Παλεύουμε για μέτρα κατά της ακρίβειας και των καθημερινών ανατιμήσεων σε ενέργεια, 
καύσιμα και απαραίτητα αγαθά. 

 Αγωνιζόμαστε για αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις στο ύψος των αναγκών μας. 
 Διεκδικούμε και υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα και τις ελευθερίες όλου του λαού, 

εργαζόμενους/ες, προσφυγ(ισσ)ες, μετανάστ(ρι)ες και παιδιά σε υγεία, παιδεία, κατοικία και 
αξιοπρεπή ζωή. 

Η εξέγερση του Πολυτεχνείου μας δίδαξε ότι κάθε μορφή τυραννίας ανατρέπεται μόνο από 
τους αγώνες του λαού.  

Καλούμε τον λαό και τη νεολαία της πόλης να πάρουν μέρος στην συγκέντρωση και πορεία 
προς την αμερικανική πρεσβεία την Πέμπτη 15:30 στην Πλατεία Κλαυθμώνος. 


