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Σαν σήµερα, 43 χρόνια πριν, οι φοιτητές µέσω της συντονιστικής τους
Επιτροπής ανακοινώνουν το επαναστατικό µανιφέστο της εξέγερσης. «Αρχίζοντας
πολιτικό αγώνα οι φοιτητές και οι Έλληνες εργαζόµενοι που κλήθηκαν στο
Πολυτεχνείο, ξεκαθαρίζουν τις θέσεις τους και καλούν τον ελληνικό λαό να
συσπειρωθεί γύρω του, να αγωνιστεί µαζί τους ως την τελική νίκη. Όλοι ενωµένοι
στον αγώνα για τη δηµοκρατία και την εθνική ανεξαρτησία…».
Η χούντα εξοργισµένη δίνει εντολή στην αστυνοµία να γίνει πιο βίαιη. Οι
συµπλοκές πλέον έχουν εξαπλωθεί σε όλο το κέντρο της πρωτεύουσας. Αµέτρητα
δακρυγόνα, καπνογόνα και σφαίρες κάνουν την ατµόσφαιρα αποπνικτική, πολεµική
και στο «πεδίο της µάχης» πολλοί τραυµατίζονται. Το Πολυτεχνείο έχει µετατραπεί
σε νοσοκοµείο περιθάλποντας τους πολλούς τραυµατίες των συµπλοκών. Οι
εξεγερµένοι δεν υποχωρούν παρά µεταδίδουν από το ραδιοφωνικό τους σταθµό
εκκλήσεις για γιατρούς, ασθενοφόρα και φάρµακα. Οι πολίτες κραυγάζουν «Ψωµί,
Παιδεία, Ελευθερία», «Ελλάς Ελλήνων φυλακισµένων», «Λαέ πεινάς, γιατί τους
προσκυνάς», «ένας είναι ο αρχηγός, ο κυρίαρχος λαός».
Η εξέγερση έχει αφήσει πίσω της τα φοιτητικά αιτήµατα και έχει πάρει
χαρακτήρα αντιδικτατορικό και παλλαϊκό. Οι δρόµοι γύρω από το Πολυτεχνείο
φλέγονται καθώς η αστυνοµία πόλεως «προς καταστολήν των ταραχών» ζητά
εγγράφως τη συνδροµή του Στρατού. Το κέντρο ερηµώνει. Ο οξύς θόρυβος που
ακούγεται από τους στρατώνες του ∆ιονύσου και του Γουδή είναι ο ήχος της
ερπύστριας.
Προορισµός … Πολυτεχνείο.
Αύριο ξηµερώνει 17 Νοέµβρη του 2016. Ο αγώνας συνεχίζεται…
Η φτωχοποίηση, η ανεργία και η απαξίωση στην οποία κάποιοι επιµένουν να
επιβάλλουν στον ελληνικό λαό, κάνει την ανάγκη για αντίσταση περισσότερο
επιτακτική από ποτέ. Οι µνηµονιακές πολιτικές που οδηγούν σε πλήρη κατάρρευση
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αποδοχές εργαζοµένων, ασφαλιστικό σύστηµα, συνταξιοδοτικά δικαιώµατα και το
συνταγµατικά κατοχυρωµένο δικαίωµα στην εργασία, είναι απαραίτητο να
σταµατήσουν τώρα. Αντλούµε διδάγµατα από το χθες, δίνουµε τον αγώνα για το
αύριο.
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