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1973-2016 : Από τη χούντα
στη δικτατορία των μονοπωλίων

Έλληνες εργαζόμενοι, συνταξιούχοι
νέοι και νέες του Μοντρεάλ,
Ο Λαός της πατρίδας μας τιμά τούτες τις μέρες τα 43 χρόνια της λαϊκής
εξέγερσης στο Πολυτεχνείο, το Νοέμβρη του ‘73, που αποτέλεσε συνέχεια κι’
αποκορύφωμα του αντιδικτατορικού αγώνα, έτριξε τα θεμέλια και σήμανε την
αρχή της πτώσης της αμερικανοκίνητης δικτατορίας των συνταγματαρχών.
Ο Εργατικός Σύλλογος τιμά τους νεκρούς του Πολυτεχνείου, τους αγωνιστές
του αντιδικτατορικού αγώνα, που στα 7 χρόνια του τυραννικού καθεστώτος,
δολοφονήθηκαν, βασανίστηκαν, γέμισαν τις φυλακές και τα ξερονήσια,
Η δικτατορία της στρατιωτικής χούντας δεν υπάρχει βέβαια σήμερα, όμως
σαράντα τρία χρόνια μετά, το μήνυμα της λαϊκής εξέγερσης του Πολυτεχνείου
για «ΨΩΜΙ-ΠΑΙΔΕΙΑ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» παραμένει δραματικά επίκαιρο.
Σήμερα, ο Λαός μας αντιμετωπίζει μια άλλης μορφής δικτατορία αυτής των
ντόπιων και πολυεθνικών μονοπωλίων, που, μέσα από την πολιτική της ΕΕ
και των ελληνικών κυβερνήσεων, που υπηρετούν τα συμφέροντά τους, τον
καταδικάζει στην ανεργία, στη φτώχεια και την εξαθλίωση.
Όμως, η καπιταλιστική βαρβαρότητα που γεννά και εκτρέφει φασιστικά
μορφώματα, όπως η Χρυσή Αυγή, οι Ιμπεριαλιστικοί πόλεμοι για τον έλεγχο
των πηγών ενέργειας και των δρόμων μεταφοράς της, που αιματοκυλούν τους
λαούς και δημιουργούν την τραγωδία της προσφυγιάς, δεν μπορεί να είναι το
μέλλον της κοινωνίας μας.
Σήμερα, η εξέγερση του Πολυτεχνείου αποτελεί πολύτιμη πηγή πείρας. Γίνεται
οδηγός των λαϊκών αγώνων για έξοδο της πατρίδας μας από το ΝΑΤΟ,
αποδέσμευση από την ΕΕ, μονομερή διαγραφή του χρέους με λαϊκή εξουσία
που θα κοινωνικοποιήσει τα μονοπώλια και θα χαράξει μια οικονομική πολιτική
που θα ικανοποιεί τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες.
Ο Εργατικός Σύλλογος καλεί τους εργαζόμενους, τον δημοκρατικό κόσμο της
παροικίας μας, που έδωσε το δικό του αγωνιστικό παρόν στον αντιδικτατορικό
αγώνα, καλεί τη νεολαία μας, να παραδειγματιστούμε και να ακολουθήσουμε
το δρόμο που χάραξε η ηρωική εξέγερση του Πολυτεχνείου.
Ο αντίπαλος είναι ισχυρός και ο αγώνας δύσκολος. Όμως, έτσι ήταν πάντα.
Ποτέ δεν μας χάρισαν τίποτα. Κάθε κοινωνική κατάκτηση κερδήθηκε με την
οργανωμένη πάλη του Λαού και με θυσίες.
ης

Με την ευκαιρία της 43 επετείου, εκφράζουμε την συμπαράστασή μας στον
αγώνα των ταξικών δυνάμεων της πατρίδας μας κι’ ανανέωνουμε την απόφασή
μας να συμβάλουμε στην ενίσχυση του ντόπιου εργατικού-φοιτητικού-λαϊκού
κινήματος για μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.

ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΖΕΙ ΚΑΙ ΜΑΣ ΟΔΗΓΕΙ!

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗ 43η ΕΠΕΤΕΙΟ
ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ
Η εξέγερση του Πολυτεχνείου, το Νοέμβρη του
‘73, αποτέλεσε ορόσημο στη νεώτερη ιστορία της
πατρίδας μας. Ήταν ένα φοβερό χτύπημα στη
δικτατορία. Απέδειξε πως η τρομοκρατία και η βία
που επί 7 χρόνια επέβαλε η στρατιωτική χούντα,
δεν μπόρεσαν να κάμψουν το ελεύθερο και
δημοκρατικό φρόνημα του Λαού μας.
Η φοιτητική και λαϊκή εξέγερση δεν έγινε ξαφνικά.
Ήταν το αποκορύφωμα του αντιδικτατορικού
αγώνα του λαού μας, που ξεκίνησε απ’ την πρώτη
στιγμή που επιβλήθηκε η ξενοκίνητη χούντα και
που, απ’τις αρχές του ‘73 είχε γίνει ηφαίστειο που
έβραζε. Η έκτακτη αυτή έκδοση των ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ
ΝΕΩΝ είναι ένα μικρό αφιέρωμα, που σκοπό έχει
να προβάλλει το νόημα της ηρωικής εξέγερσης,
που οδηγεί και τους σημερινούς αγώνες του λαού
της πατρίδας μας.
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Το λαϊκό και φοιτητικό κίνημα
στα πρώτα χρόνια της δικτατορίας
Η επιβολή της δικτατορίας τον Απρίλη του ’67, με την υποκίνηση
και στήριξη των Αμερικάνων αποτέλεσε δυνατό χτύπημα για το
προδι κτατορικό λαϊκό κίνημα.
Για ένα μεγάλο διάστημα, με την τρομοκρατία, τον χαφιεδισμό, τη
δράση των πρακτόρων της χούντας στις μαζικές οργανώσεις αλλά
και με κάποιες παραχωρήσεις που έκανε η χούντα, κατάφερε να
εμποδίσει το ξέσπασμα αγώνων ικανών να την κλονίσουν.
Ιδιαίτερα ισχυρό ήταν το χτύπημα στο φοιτητικό κίνημα, τα πιο δυ
ναμικά στελέχη του οποίου, που ανήκαν κυρίως στη Νεολαία
Λαμπράκη, φυλακίστηκαν, εξορίστηκαν ή βρέθηκαν στην παρανο
μία. Στα πανεπιστήμια κυριάρχησε, ο χαφιεδισμός, η τρομοκρατία.
Η χούντα φοβόταν τα πανεπιστήμια, σαν χώρο όπου κυοφορού
σαν και ανταλλάσονταν ιδέες. Αυτό φαίνεται από μια σειρά μέτρων
που πήρε :
-απέλυσε απ’τα πανεπιστήμια δημοκρατικούς καθηγητές.
- κατάργησε την αυτονομία και αυτοτέλεια των πανεπιστημίων
- απαγόρευσε τις συγκεντώσεις στους πανεπιστημιακούς χώρους.
- έδωσε τη δυνατότητα στα πειθαρχικά συμβούλια των σχολών να
αποβάλουν φοιτητές που τους υποδείκνυαν οι χαφιέδες.
- διέλυσε τους φοιτητικούς συλλόγους, ίδρυσε νέους με καταστα
τικά που επέβαλε και διόρισε διοικητικά συμβούλια που ελέγχο
νταν και καθοδηγούνταν από το σπουδαστικό της ασφάλειας.
Το 1970, με Νομοθετικό Διάταγμα, ο υπουργός άμυνας απέκτησε
το δικαίωμα να διακόπτει κατά την κρίση του τις αναβολές στρά
τευσης των νέων εκείνων που του υπεδείκνυε η ασφάλεια.

1972-73, η χούντα σε κρίση
Τέλη του 1972, αρχές 1973 η δικτατορία περνά μεγάλη κρίση.
Αυτό οφείλεται και σε εξωτερικές και σε εσωτερικές εξελίξεις :
Η επέμβαση των ΗΠΑ στη Χιλή κι’ η ανατροπή του Αλιέντε, η
Αραβοϊσραηλινή κρίση κι’ η απειλή επέμβασης των ΗΠΑ, με την
ου
Ελλάδα ορμητήριο του 6 στόλου, η απόφαση του προέδρου
Νίξον να θέσει τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις σε συναγερμό
πυρηνικού πολέμου, έχουν μεγαλώσει τη λαϊκή αγανάκτηση κατά
των ΗΠΑ, που ο κόσμος την θεωρεί στήριγμα της χούντας.
Η χρονιά του 1973 έκλεισε την μεταπολεμική περίοδο μιας σχετι
κής ευφορίας του διεθνούς καπιταλισμού και άνοιξε την περίοδο
των ισχνών αγελάδων.
.Η κρίση του πετρελαίου έχει χειροτερέψει την οικονομική κατάστα
ση και στην Ελλάδα. Αποκαλύπτονται και μια σειρά σκανδαλώδεις
συμβάσεις της χούντας με ξένα μονοπώλια.

1972-73, έξαρση του φοιτητικού κινήματος
► Από το 1972, παρά τις συνεχιζόμενες διώξεις, παρατηρείται
μια κινητικότητα του φοιτητικού κινήματος, που συνδέεται με την
ίδρυση της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας. Η ΚΝΕ δημιουργεί
την ΑΝΤΙ-ΕΦΕΕ, που γίνεται σε κάθε πανεπιστημιακό ίδρυμα
πυρήνας συσπείρωσης και δραστηριοποίησης των φοιτητών.
Κύριο αίτημα του φοιτητικού κινήματος η κατάργηση των διορισμέ
νων από τη χούντα διοικήσεων των φοιτητικών συλλόγων, ώστε οι
ίδιοι οι φοιτητές να εκλέξουν τα συλλογικά τους όργανα. Για το
σκοπό αυτό γίνονται συγκεντρώσεις, στέλνονται ψηφίσματα δια
μαρτυρίας ενώ οι φοιτητές της Νομικής κάνουν προσφυγή στο
Πρωτοδικείο, που αποφασίζει ότι πρέπει να γίνουν εκλογές στους
φοιτητικούς συλλόγους, το αργότερο μέχρι τις 10 Γενάρη του ’73.
Η κατάσταση αυτή υποχρεώνει τη χούντα να προκηρύξει φοιτητι
κές εκλογές για τις 20 Νοέμβρη 1972, όμως οι εγκάθετοι του καθε
στώτος με βία και νοθεία βγάζουν τ’ αποτελέσματα που θέλουν.
► Στις αρχές του 1973 τα ελληνικά πανεπιστήμια μοιάζουν με
καζάνι έτοιμο να εκραγεί.
Στις 26 Γενάρη η χούντα δημοσιεύει τον “καταστατικό χάρτη” για
την ανώτατη παιδεία, με τον οποίο καταργεί τον φοιτητικό συνδικα
λισμό. Ακολουθεί θύελλα διαμαρτυριών και το καθεστώς απαντά
με μαζικές συλλήψεις φοιτητών.
Η βία δεν πτοεί τους φοιτητές και στις 12 Φλεβάρη η χούντα βάζει
σ’ εφαρμογή το Διάταγμα 1347, με το οποίο ανακαλεί την αναβολή
στράτευσης φοιτητών που κατηγορούνταν για παράπτωμα.
Ήταν η σπίθα που άναψε τη φωτιά! Την άλλη κι’ όλας μέρα, απερ
γοί φοιτητές του Πολυτεχενίου οργανώνουν συγκέντρωση και
απαιτούν την ανάκληση του Διατάγματος.

21 Φλεβάρη 1973 : Η κατάληψη της Νομικής
Ακολούθησαν νέες κινητοποιήσεις με πιο σημαντική την κατάληψη
της Νομικής Σχολής.
Στις 21 Φλεβάρη πραγματοποιούνται στο κτίριο της Νομικής φοιτη
τικές συνελεύσεις, με κύριο αίτημα την κατάργηση του μέτρου της
στράτευσης. Μέχρι το μεσημέρι έχουν συγκεντρωθεί στη Νομική
γύρω στους 4.000 φοιτητές, που δίνουν τον περίφημο «όρκο»:
«Εμείς οι φοιτητές των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων
ορκιζόμεθα εις το όνομα της Ελευθερίας να αγωνισθώμεν μέχρι
τέλους διά την κατοχύρωσιν: Των ακαδημαϊκών ελευθεριών, του
πανεπιστημιακού ασύλου, της ανακλήσεως όλων των καταπιεστι
κών νόμων και διαταγμάτων. Ορκιζόμεθα συμπαράστασιν εις όλον
τον φοιτητικόν κόσμον της Ελλάδος, ο οποίος βασανίζεται. Η βία
και η τρομοκρατία δε θα περάσουν. Ζήτω ο φοιτητικός κόσμος της
Ελλάδος».

Παράλληλα, η χούντα απομονώνεται και διεθνώς. Στις αρχές του
1973 έχουν ενταθεί οι πιέσεις απ’ το εξωτερικό για την
απελευθέρωση
των πολιτικών κρατουμένων.
_________________________________________________________________________________________________________
Απ’την άλλη η επιτυχία μιας σειράς απελευθερωτικών κινημάτων,
όπως της Ταϋλάνδης, του Βιετνάμ και της Αφρικής, ενθαρρύνουν
τον λαό και ενισχύουν την αγωνιστική του διάθεση για την
ανατροπή του δικτατορικού καθεστώτος
Στις αρχές λοιπόν του ‘73 η κατάσταση στην Ελλάδα βράζει.
Γίνονται απεργίες: τυπογράφοι, Ολυμπιακή, ΔΕΗ, συγκοινωνίες.
Ακόμη και στην επαρχία γίνονται συλλαλητήρια αγροτών.
.
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κής συνθήματα, τραγουδούν το «Πότε θα κάνει ξαστεριά», ρίχνουν
στα πεζοδρόμια προκηρύξεις. Τα συνθήματα που κυριαρχούν
είναι: «Λευτεριά στα αδέλφια μας», «Δημοκρατία», «Δεν περνά ο
φασισμός», «Κάτω η χούντα», «Ελλάς Ελλήνων Φυλακισμένων».

Το χρονικό
της εξέγερσης

Το απόγευμα συγκεντρώνονται γύρω από τη Νομική εκατοντάδες
άτομα, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους στους φοιτητές. Η
αστυνομία διαλύει βίαια τους συγκεντρωμένους. Ομως, ο κόσμος
ξανασυγκεντρώνεται στην οδό Ακαδημίας. Η κατάληψη της Νομι
κής έληξε αναίμακτα τ’απόγευμα της άλλης μέρας. Οι φοιτητές
αποχωρούν συντεταγμένα, έχοντας σημειώσει μια μεγάλη νίκη.

Τετάρτη 14 Το απόγευμα της Τετάρτης 14 Νοέμβρη ξεκινά η

Η κατάληψη της Νομικής είναι η πιο μαζική και θεαματική αντιδι
κτατορική εκδήλωση του φοιτητικού κινήματος. Κύρια χαρακτηρι
στικά της είναι η πολιτικοποίησή της κι’ η ανοιχτή συμπαράσταση
του αθηναϊκού λαού.

Κόσμος μαζεύεται έξω από το Πολυτεχνείο για συμπαράσταση
και μένει μέχρι περασμένα μεσάνυχτα.

Μετά τη Νομική, τίποτα πια δε θα είναι το ίδιο. Οι φοιτητές έχουν
πια πειστεί ότι ο αγώνας για ακαδημαϊκές ελευθερίες ταυτίζεται με
τον αγώνα για το γκρέμισμα της χούντας, Η αντίστροφη μέτρηση
για την εξέγερση του Πολυτεχνείου το Νοέμβρη του 1973 άρχισε...

κάπως πέσει, όμως τις επόμενες ώρες, κυρίως με υποκίνηση
του ΚΚΕ, η λαϊκή συμπαράσταση φουντώνει. Από εκείνη τη
στιγμή η κατάληψη του Πολυτεχνείου, καθώς ενώνεται με το
εργατικό - λαϊκό κίνημα, αποκτά χαρακτήρα παλλαϊκού
ξεσηκωμού. Δίπλα στο σύνθημα "Ψωμί - Παιδεία - Ελευθερία"
δυνάμωναν και τα "Εξω οι ΗΠΑ, έξω το ΝΑΤΟ" και "Κάτω η
Χούντα".

Ακολούθησε δεύτερη κατάληψη της Νομικής στις 16 Μάρτη. Στις
αρχές του Μάη δεκάδες φοιτητές συλλαμβάνονται και κλείνονται
στα κελλιά της Ασφάλειας.
Ακολούθησαν οι καλοκαιρινές διακοπές στα πανεπιστήμια.
Το ξεκίνημα της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς βρίσκει τη χούντα σε
μεγάλη κρίση. Οι ξένοι και οι ντόπιοι συνεργάτες της διαπι
στώνουν πως δεν προχωράει άλλο κι’ έχουν αρχίσει να ετοιμά
ζουν μια διάδοχη κατάσταση. Το δημοψήφισμα για το πολιτειακό
και το “φιλελεύθερο” άνοιγμα της κυβέρνησης Μαρκεζίνη είναι
βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Όμως οι ελιγμοί αυτοί δεν
ξεγελούν το λαϊκό και φοιτητικό κίνημα που γίνεται ακόμη πιο
αγωνιστικό.

Νοέμβρης ΄73, το ηφαίστειο βράζει
η

κατάληψη του Πολυτεχνείου. Οι κλεισμένοι φτάνουν τους 1.500.
Αντιπρόσωποι των σχολών συγκροτούν 13μελή Συντονιστική
επιτροπή. Οι περισσότεροι είναι από την Αντι-ΕΦΕΕ και μερικοί
από το Ρήγα Φεραίο και αριστεριστές. Φτιάχνεται ο πρώτος
ραδιοφωνικός πομπός

Πέμπτη 15 Το πρωί της Πέμπτης ο ενθουσιασμός έχει

Παρασκευή

16 Η 16η Νοέμβρη ήταν η μέρα της
κορύφωσης της εξέγερσης. Οι φοιτητές της Θεσσαλονίκης και
της Πάτρας προχωρούν και αυτοί σε καταλήψεις.
Το απόγευμα η νέα 32μελής Συντονιστική επιτροπή βγάζει
διακήρυξη με την οποία προσδιορίζεται ο χαρακτήρας της
εξέγερσης σαν αντιφασιστικής και αντιιμπεριαλιστικής. Απαιτεί
την πτώση της χούντας και εγκαθίδρυση λαϊκής κυριαρχίας.
Στο κέντρο της Αθήνας περίπου 150.000 λαού κατεβαίνουν σε
πυκνές και μεγάλες ομάδες στο Πολυτεχνείο. Οι οικοδόμοι και οι
ιδιωτικοί υπάλληλοι είναι οι μαχητικότερες ομάδες. Η αστυνομία
χτυπά το λαό, χωρίς να μπορεί να διαλύσει τις διαδηλώσεις.
Αργά το απόγευμα πέφτουν οι πρώτοι νεκροί.

Η 28 Οκτωβρίου του ‘73 γιορτάστηκε με αντιχουντικές εκδηλώσεις
και, λίγες μέρες μετά, στις 4 Νοέμβρη, το μνημόσυνο του Γιώργου
Παπανδρέου, μετατρέπεται σε παλλαϊκή διαδήλωση κατά της
χούντας. Γίνονται πολλές συγκρούσεις με την αστυνομία και 17
άτομα παραπέμπονται σε δίκη, που ορίστηκε για τις 8 Νοέμβρη.
Τη μέρα της δίκης χιλιάδες κόσμος συγκεντρώνεται στο Αρσά
κειο, για συμπαράσταση στους δικαζόμενους. Το κέντρο της
Αθήνας συγκλονίζεται πάλι από τα συνθήματα “Λευτεριά, Ψωμί,
Δουλειά”, “Κάτω η Χούντα”, “Δεν περνάει ο φασισμός”.
Στο μεταξύ στα Πανεπιστήμια το ηφαίστειο βράζει. Όλα δείχνουν
πως έρχονται ραγδαίες εξελίξεις.
Η χούντα σε μια προσπάθεια ελιγμού υπόσχεται ελεύθερες
φοιτητικές εκλογές, ανάκληση του Διατάγματος της επιστράτευ
σης των φοιτητών κλπ. Όμως τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει
τις εξελίξεις που έρχονται.
Τη βδομάδα από τις 7 μέχρι τις 14 Νοέμβρη, σε μια σειρά σχολές
γίνονται συνελεύσεις χωρίς την άδεια των Πρυτανικών Αρχών.
Αποφασίζεται αποχή από τα μαθήματα και φοιτητικές εκλογές για
τις 27 Νοέμβρη
Στις 13 Νοέμβρη, ο χουντικός υπουργός παιδείας πηγαίνει ο ίδιος
στο Πολυτεχνείο και απειλεί τους φοιτητές με αιματοχυσία, αν δεν
δεχτούν τους όρους της χούντας.

Έτσι φτάσαμε στην εξέγερση.

Σάββατο 17 Ξημερώματα της 17ης Νοέμβρη τα τανκς
κυκλώνουν το Πολυτεχνείο. Στις 3 το πρωί και ενώ οι φοιτητές
τραγουδάνε τον εθνικό ύμνο, η εντολή από τη χούντα δίνεται...
Ένα από τα τανκς πέφτει πάνω στην πύλη του Πολυτεχνείου.
Η θυσία τους δεν πήγε χαμένη. Η εξέγερση του Πολυτεχνείου
άνοιξε το δρόμο για την κατάρρευση της δικτατορίας, που ήρθε
λίγους μήνες αργότερα, κάτω και από το βάρος της Κυπριακής
τραγωδίας.
Η λαϊκή εξέγερση του Πολυτεχνείου έγινε παράδειγμα που
διαπαιδαγωγεί και οδηγεί τους σημερινούς αγώνες της νεολαίας.
του εργατικού και λαϊκού κινήματος για την ανατροπή της
καπιταλιστικής βαρβαρότητας.
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η

Ο Εργατικός Σύλλογος και ο Σύλλογος Αντιστασιακών τιμούν την 43 επέτειο της φοιτητικής και λαϊκής εξέγερσης της
ης
17 Νοέμβρη 1973, ενάντια στην ξενοκίνητη φασιστική στρατιωτική δικτατορία της περιόδου 1967-1974,

την ΚΥΡΙΑΚΗ, 20 ΝΟΕΜΒΡΗ 2016, στις 4μ.μ.
στην αίθουσα του Εργατικού Συλλόγου, στο 5359 av du Parc, Μοντρεάλ
Τιμάμε την ηρωική εξέγερση των Ελλήνων σπουδαστών στο Πολυτεχνείο της Αθήνας και όλους τους σημαντικούς
αγώνες και κατακτήσεις του Διεθνούς φοιτητικού κινήματος.

Αθήνα - Σαντιάγο- Μοντρεάλ μας δείχνουν τον δρόμο !
Η εκδήλωση συμπεριλαμβάνει :
● Χαιρετισμούς συνδικάτων, πολιτικών φορέων και οργανώσεων που συμμετέχουν.
● Ιστορική αναφορά στην εξέγερση των φοιτητών στο Πολυτεχνείο της Αθήνας και σύνδεσή της με τους σημερινούς
αγώνες της σπουδάζουσας νεολαίας, στην Ελλάδα, στο Μοντρεάλ και σε όλο τον κόσμο...
● Ζωντανή μουσική με τραγούδια του Πολυτεχνείου.
● Θα προσφερθεί μπουφές με μεζέδες και κρασί.

Παλεύουμε τον ιμπεριαλισμό, για ειρήνη, αλληλεγγύη και κοινωνική δικαιοσύνη
Τιμώντας το παρελθόν μας, χτίζουμε το μέλλον!

