αξάληα δύν ρξόληα ζπκπιεξώλνληαη θέηνο από ηνλ εξσηθό μεζεθσκό ηνπ ιανύ θαη ηεο
λενιαίαο ην Ννέκβξε ηνπ 1973 ελάληηα ζηε ζηξαηησηηθή δηθηαηνξία. Σα δηδάγκαηα απηνύ ηνπ
μεζεθσκνύ είλαη θαη ζήκεξα επίθαηξα, αθνύ παξακέλνπλ ε εμνπζία ηνπ θεθαιαίνπ θαη ε
ελζσκάησζε ηεο ρώξαο ζηνπο ηκπεξηαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο, ην ΝΑΣΟ, δειαδή νη παξάγνληεο
εθείλνη πνπ νδήγεζαλ ζηελ επηβνιή ηεο δηθηαηνξίαο.
Καινύκε ηηο λέεο, ηνπο λένπο, ηνπο εξγαδόκελνπο, όιν ην ιαό λα ηηκήζνπλ ηνλ εξσηθό
μεζεθσκό ζην Πνιπηερλείν, ηνπο ρηιηάδεο αγσληζηέο ηεο πάιεο ελάληηα ζηε δηθηαηνξία, ηνπο
λεθξνύο ηνπ Ννέκβξε, πνπ απνηέιεζε ην θνξπθαίν γεγνλόο ηεο αληηδηθηαηνξηθήο πάιεο θαη λα
πάξνπλ καδηθά κέξνο ζηηο εθδειώζεηο γηνξηαζκνύ θαη ηελ πνξεία πξνο ηελ ακεξηθάληθε
πξεζβεία.
Ο αγσληζηηθόο γηνξηαζκόο ηεο εμέγεξζεο ηνπ Πνιπηερλείνπ, κεηά ηελ απεξγία ζηηο 12 Ννέκβξε,
κπνξεί λα ζεκαηνδνηήζεη ηελ πεξαηηέξσ αλαζάξξεζε ηνπ εξγαδόκελνπ ιανύ θαη ηεο λενιαίαο,
ηελ θιηκάθσζε ηεο εξγαηηθήο - ιατθήο πάιεο ελάληηα ζηελ πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο ΤΡΘΖΑ ΑΝΕΛ θαη ηεο ΕΕ, πνπ ζπλερίδεη λα καηώλεη ην ιαό γηα λ' αλαθάκςεη ε θεξδνθνξία ηνπ κεγάινπ
θεθαιαίνπ.
Είκαζηε πεξήθαλνη γηα ηα κέιε θαη ζηειέρε ηνπ ΚΚΕ, ηνπο ΚΝίηεο θαη ηηο ΚΝίηηζζεο, ηνπο θίινπο
θαη νπαδνύο ηνπ, ηα κέιε ηεο Αληη - ΕΦΕΕ, πνπ πήξαλ κέξνο ζηελ αληηδηθηαηνξηθή πάιε, πνπ
έκεηλαλ όξζηνη ζηα θξαηεηήξηα ηεο Αζθάιεηαο, δελ ιύγηζαλ από ηα βαζαληζηήξηα ζην ΕΑΣ ΕΑ, ζηελ Μπνπκπνπιίλαο, ζηηο θπιαθέο, ζηηο εμνξίεο θαη ηα ζηξαηνδηθεία, ζε θάζε ηόπν
καξηπξίνπ.
Οη καδηθνί θνξείο, νη εθπαηδεπηηθνί, θάζε πξννδεπηηθόο άλζξσπνο λα πξσηνζηαηήζνπλ, γηα λα
κάζνπλ νη λέεο θαη νη λένη, νη καζεηέο, νη θνηηεηέο, νη λένη εξγαδόκελνη θαη νη άλεξγνη, ηελ
αιήζεηα γηα ην ιατθό μεζεθσκό ην Ννέκβξε ηνπ '73, ηηο θαηαιήςεηο ηεο Ννκηθήο πνπ
πξνεγήζεθαλ. Να κάζνπλ γηα ην ξόιν πνπ έπαημε ε ζηξαηησηηθή δηθηαηνξία ζηελ πξνάζπηζε
ησλ ζπκθεξόλησλ ηεο πινπηνθξαηίαο, ησλ ΗΠΑ θαη ηνπ ΝΑΣΟ, ηελ ηνπξθηθή εηζβνιή θαη θαηνρή
ζηελ Κύπξν.
Να θαηαδηθάζνπλ θαη λ' απνκνλώζνπλ αθόκα πην απνθαζηζηηθά ηε λαδηζηηθή Υξπζή Απγή, πνπ
πκλεί ηε ζηξαηησηηθή δηθηαηνξία θαη ζπθνθαληεί ηελ αληηδηθηαηνξηθή πάιε ηνπ ιανύ θαη ηεο
λενιαίαο.
Να απνθξνύζνπλ θαη όζνπο δηαζηξεβιώλνπλ ηελ νπζία ηνπ εξσηθνύ μεζεθσκνύ ηνπ Ννέκβξε
ηνπ '73, πνπ απνθξύπηνπλ ηε κεγάιε ζπκβνιή ηνπ ΚΚΕ θαη ηεο ΚΝΕ ζε όιν ηνλ αληηδηθηαηνξηθό
αγώλα, ζηηο θαηαιήςεηο ηεο Ννκηθήο θαη ηνπ Πνιπηερλείνπ, ζηε ζθιεξή πάιε, θαζ' όιε ηελ
7εηία, γηα λα αλαπηπρζεί ε αληίζηαζε ηνπ ιανύ θαη ηεο λενιαίαο, γηα λα ζπάζεη ν θόβνο, ν
ζπκβηβαζκόο θαη ε κνηξνιαηξία, ελάληηα ζηνλ αληηθνκκνπληζκό, πνπ ήηαλ ε επίζεκε ηδενινγία
ηεο ζηξαηησηηθήο δηθηαηνξίαο, ηνπ θξάηνπο θαη ησλ αζηηθώλ θνκκάησλ, πνπ έζηξσζαλ ην δξόκν
γηα ηελ επηβνιή ηεο.
Η κεηάβαζε απ' ηε ζηξαηησηηθή δηθηαηνξία ζηελ αζηηθή θνηλνβνπιεπηηθή δεκνθξαηία, ηνλ Θνύιε
ηνπ 1974, δελ έδσζε νπζηαζηηθή θαη νξηζηηθή ιύζε ζηα ιατθά πξνβιήκαηα ηεο θηώρεηαο, ηεο
αλεξγίαο, ηεο δηαξθνύο ππνλόκεπζεο ησλ ιατθώλ δηθαησκάησλ θαη ειεπζεξηώλ. Απηό πνπ δεη ν

ιαόο καο, ηα ηειεπηαία 7 ρξόληα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, δελ είλαη απνηέιεζκα απιά κηαο "θαθήο
δηαρείξηζεο" ησλ ρξόλσλ ηεο κεηαπνιίηεπζεο, όπσο ηζρπξίδνληαη όια ηα άιια θόκκαηα.
Αληίζεηα, απνδείρζεθε πσο νη όπνηεο παξαρσξήζεηο απνζπνύλ νη εξγαδόκελνη κέζα ζην
θαπηηαιηζηηθό ζύζηεκα είλαη πξνζσξηλέο. Οηη όζεο θπβεξλήζεηο επηιέγνπλ λα δηαρεηξηζηνύλ
απηό ην ζάπην ζύζηεκα θαη ηνπο λόκνπο ηνπ, αλαπόθεπθηα ζ' αθνινπζήζνπλ αληηιατθέο
πνιηηηθέο. Απηό απνδείρηεθε θαη κε ηελ "αξηζηεξή" δηαθπβέξλεζε ΤΡΘΖΑ - ΑΝΕΛ, πνπ ζπλερίδεη
ηελ πνιηηηθή ησλ πξνεγνύκελσλ θπβεξλήζεσλ ηεο ΝΔ θαη ηνπ ΠΑΟΚ. Οη θξίζεηο, ε αλεξγία, ε
ιηηόηεηα, ε θηώρεηα, νη πόιεκνη ζα ππάξρνπλ όζν ε εμνπζία βξίζθεηαη ζηα ρέξηα ησλ
θαπηηαιηζηώλ, όζν ε Ειιάδα είλαη δέζκηα ησλ ηκπεξηαιηζηηθώλ νξγαληζκώλ ηνπ ΝΑΣΟ θαη ηεο
ΕΕ.
Ο ειιεληθόο ιαόο ρξεηάδεηαη λα είλαη ζε επαγξύπλεζε θαη εηνηκόηεηα, γηαηί ε θπβέξλεζε
εκπιέθεη ηε ρώξα θαη ην ιαό ζηνπο επηθίλδπλνπο ζρεδηαζκνύο ησλ ηκπεξηαιηζηώλ ζε βάξνο ησλ
ιαώλ ηεο Αλ. Μεζνγείνπ θαη ηεο Μ. Αλαηνιήο θαη ζπκκεηέρεη ελεξγά ζηα ζρέδηα ηνπ ΝΑΣΟ, ησλ
ΗΠΑ θαη ηεο ΕΕ, παξαρσξώληαο νιόθιεξεο πεξηνρέο ηεο ρώξαο γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ
ΝΑΣΟηθώλ βάζεσλ θαη επηζεηηθώλ πνιεκηθώλ ππνδνκώλ. Όπσο ηόηε, έηζη θαη ζήκεξα, ην
ΝΑΣΟ θαη ε ΕΕ είλαη παξάγνληεο ακθηζβήηεζεο ησλ θπξηαξρηθώλ δηθαησκάησλ ηεο ρώξαο θαη
εκπινθήο ηνπ ιανύ ζε επηθίλδπλεο πεξηπέηεηεο.
Η πείξα ησλ ηειεπηαίσλ 42 ρξόλσλ, από ηελ εμέγεξζε ηνπ Πνιπηερλείνπ θαη ηελ πηώζε ηεο
ρνύληαο έλα ρξόλν κεηά, αλαδεηθλύεη όηη ην πξαγκαηηθό δήηεκα γηα ηελ εξγαηηθή ηάμε θαη η' άιια
ιατθά ζηξώκαηα, ζε θάζε ηζηνξηθή θάζε θαη θακπή, είλαη ε ζπγθέληξσζε δπλάκεσλ ζηελ πάιε
ελάληηα ζηα κνλνπώιηα, ζηηο ηκπεξηαιηζηηθέο ελώζεηο, ζηνλ θαπηηαιηζκό, κε ζηόρν ηελ εξγαηηθή
- ιατθή εμνπζία, ην ζνζηαιηζκό. Έηζη κόλν ε εξγαηηθή - ιατθή πάιε, πνπ αλαπηύζζεηαη ζην
έδαθνο ησλ νμπκέλσλ πξνβιεκάησλ, ζα γίλεηαη πην απνηειεζκαηηθή, ζα κπνξεί λ' απνθξνύεη
αληηιατθά κέηξα, λ' απνζπά θάπνηεο θαηαθηήζεηο, όηαλ δειαδή βάδεη ζην ζηόραζηξν ηελ ίδηα ηελ
θαπηηαιηζηηθή εμνπζία θαη ηδηνθηεζία, ρσξίο λα εγθισβίδεηαη ζηε ζηήξημε αζηηθώλ θπβεξλήζεσλ,
όπνην πξόζεκν θη αλ έρνπλ.
Απ' άθξε ζ' άθξε ζε όιε ηε ρώξα, ζηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο, αο αληερήζεη πην δπλαηά ε θσλή
ηεο εξγαηηθήο ηάμεο, ηνπ ιανύ, ηεο λενιαίαο ηνπ γηα θιηκάθσζε ηεο ιατθήο πάιεο.
"Πάληρ ξεκίνημα, νέοι αγώνερ, λευτεπιάρ λίπασμα οι ππώτοι νεκποί"

