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Αζήλα, 11 Μνεκβξίνπ 2011 
 
 
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 

Ππόσκληση σε Συνέντευξη Τύπου 
 
 
 
      Την Τπίτη 15 Νοεμβπίου 2011 θαη ώπα 13:00  ζηo αμυιθέατπο 101 
ζηνλ 1ο όπουο του κτιπίου Τοσίτσα (ζπλερηδόκελε εθπαίδεπζε) ζην 
θηηξηαθό ζπγθξόηεκα ηεο Παηεζίωλ, ρνιή Αξρηηεθηόλωλ, ε Επηηξνπή 
Ενξηαζκνύ ηνπ ΕΛΠ ζα δώζεη πλέληεπμε Σύπνπ ζηνπο εθπξνζώπνπο ηωλ 
ΛΛΕ,  γηα ηνλ ενξηαζκό ηεο 38εο επεηείνπ ηεο εμέγεξζεο ηεο  17εο Μνέκβξε 
1973. 
 
      Επίζεο, ζαο απνζηέινπκε ζπλεκκέλα πξόζθιεζε ηεο Επηηξνπήο γηα ηνλ 
θεηηλό ενξηαζκό.  
 
 
 
Από ην Γξαθείν Σύπνπ ηνπ ΕΛΠ 
 
Σειέθωλα Επηθνηλωλίαο  
 
210 7724260 
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ΕΘΜΘΙΟ ΛΕΣΟΒΘΟ ΠΟΚΤΣΕΥΜΕΘΟ 

ΓΡΑΦΕΘΟ ΣΤΠΟΤ & ΛΛΕ 
Ηξώωλ Πνιπηερλείνπ 9, Πνιπηερλεηνύπνιε Ζωγξάθνπ, 157 80 Αζήλα 

Σει. 210 7722395, 2107724260 

 

 

ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΗ ΤΝΣΟΝΙΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΕΟΡΣΑΜΟΤ 

ΣΗ 38
ης

 ΕΠΕΣΕΙΟΤ Σης ΕΞΕΓΕΡΗ ΣΟΤ ΠΟΛΤΣΕΥΝΕΙΟΤ ΣΟ 

ΝΟΕΜΒΡΗ ΣΟΤ 1973 
 
Η Συντονιςτικό Επιτροπό Εορταςμού που αποτελεύται από: 
Το Σύνδεςμο Φυλακιςθϋντων και Εξοριςθϋντων Αντιςταςιακών 1967-1974, τισ 
Φοιτητικϋσ Παρατϊξεισ, τουσ Συλλόγουσ των φοιτητών (Προπτυχιακών και 
Μεταπτυχιακών) του ΕΜΠ, την Πρυτανεύα του ΕΜΠ και τησ  Ανωτϊτησ Σχολόσ Καλών 
Τεχνών, τουσ Συλλόγουσ Διδαςκόντων και Εργαζομϋνων του ΕΜΠ, το Εργατικό Κϋντρο 
Αθόνασ, την ΟΛΜΕ, τη ΔΟΕ, την Προοδευτικό Ένωςη Μητϋρων Ελλϊδασ, από τον 
ιςτορικό χώρο του Πολυτεχνεύου, χώρο τησ  κορυφαύασ αντιδικτατορικόσ πρϊξησ, τησ 
ιςτορικόσ εξϋγερςησ του  Νοϋμβρη του 1973, αςτεύρευτησ πηγόσ ϋμπνευςησ των 
αγώνων του Ελληνικού λαού και τησ πρωτοπόρασ νεολαύασ του,  

ΔΙΑΚΗΡΤΕΙ ΟΣΙ: 
Σόμερα , 38 χρόνια μετϊ το Πολυτεχνεύο, τα κύρια ςυνθόματα τησ εξεγερμϋνησ νεολαύασ 
και του λαού μασ, τότε, για: "Ψωμί -Παιδεία -Ελευθερία" ,  αποκτούν  ςυγκεκριμϋνο 
περιεχόμενο ςτισ νϋεσ ςυνθόκεσ που διαμορφώνονται, δύνοντασ ςύγχρονα νοόματα 
ςτουσ ςημερινούσ αγώνεσ τησ νεολαύασ και των εργαζομϋνων για ϋνα καλύτερο αύριο, 
για  ανατροπό κϊθε ξϋνου και ντόπιου κϋντρου εξουςύασ, για μια ϊλλη εξουςύα και 
πολιτικό που να υπηρετεύ τα δικαιώματα και τα ςυμφϋροντα του λαού και τησ νεολαύασ 
μασ. 

«ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΣΗΙΑ-ΛΑΪΚΗ ΚΤΡΙΑΡΧΙΑ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΚΟΠΗ» 
Συνεπεύσ ςτα μηνύματα τησ Εξϋγερςησ του Πολυτεχνεύου, καταγγϋλλουμε και 
απορρύπτουμε τα εκβιαςτικϊ διλόμματα που προβϊλλονται από το πολιτικό ςύςτημα 
και τα Μ.Μ.Ε. για να χειραγωγηθεύ και υποταχθεύ ο Λαόσ που ξεςηκώνεται.  
    Η πρόςφατη πολιτικό ςύμπραξη «Σωτηρύασ», δεν πρϋπει να ςπεύρει αυταπϊτεσ, 
εφηςυχαςμούσ και αναμονϋσ.  
Η μετϊδοςη και η διατόρηςη τησ ιςτορικόσ μνόμησ του «Πολυτεχνεύου» δεν μπορεύ και 
δεν πρϋπει να μουςειοποιηθεύ. Δεν εύναι ακύνδυνη και χωρύσ προεκτϊςεισ για τη 
ςημερινό πολιτικό ζωό. Δύνει ϋνα ϊλλο μόνυμα πολιτικόσ ςυμπεριφορϊσ: αυτό τησ 
ενεργού κοινωνικόσ και πολιτικόσ ςυμμετοχόσ του πολύτη για τη διαμόρφωςη τησ ζωόσ 
και τησ τύχησ του με δικό του ευθύνη.  

Η Συντονιςτικό Επιτροπό Εορταςμού υψώνει για ϊλλη μια φορϊ τη ςημαύα του 
Πολυτεχνεύου με τα αιτόματϊ του αναβαπτιςμϋνα ςτουσ ςύγχρονουσ, αςυμβύβαςτουσ 
κοινωνικούσ αγώνεσ του λαού και τησ Νεολαύασ 
  Επιβεβαιώνοντασ τα διδϊγματα τησ εξϋγερςησ του Πολυτεχνεύου, υπογραμμύζουμε  
πωσ εύμαςτε αγωνιςτικϊ απϋναντι ςε κϊθε πολιτικό που απειλεύ την Κοινωνικό 
Πρόνοια, την Αςφϊλιςη, τα Δικαιώματα των Εργαζομϋνων, την Αξιοπρεπό Διαβύωςό 
τουσ, το Περιβϊλλον, την Ανϊπτυξη, το Μϋλλον τησ Νεολαύασ, κϊθε Πολιτικό που απειλεύ 
το Δημόςιο Πανεπιςτόμιο, τη Δημόςια και Δωρεϊν Παιδεύα, το Πανεπιςτημιακό Άςυλο, 
κϊθε πολιτικό που απειλεύ τισ Δημοκρατικϋσ Ελευθερύεσ. 
Καλούμε τουσ νϋουσ, τουσ εργαζόμενουσ, τουσ ϊνεργουσ, τισ γυναύκεσ, να οργανώςουν 
και να εντεύνουν τουσ  Αγώνεσ τουσ. 
Να παλϋψουμε για την ανατροπό των βϊρβαρων μϋτρων, καταδικϊζοντασ τισ δυνϊμεισ 
που τα προωθούν και τα ςτηρύζουν.  



 
ΕΘΜΘΙΟ ΛΕΣΟΒΘΟ ΠΟΚΤΣΕΥΜΕΘΟ 

ΓΡΑΦΕΘΟ ΣΤΠΟΤ & ΛΛΕ 
Ηξώωλ Πνιπηερλείνπ 9, Πνιπηερλεηνύπνιε Ζωγξάθνπ, 157 80 Αζήλα 

Σει. 210 7722395, 2107724260 

 
Καλούμε το λαό και τη νεολαύα να ςυμμετϊςχουν μαζικϊ και δυναμικϊ ςτισ εκδηλώςεισ 
του Πολυτεχνεύου και να εκφρϊςουν την αντύθεςό τουσ ςτισ αντιλαώκϋσ πολιτικϋσ και 
ςτισ πολιτικϋσ τησ ξϋνησ εξϊρτηςησ, με κορύφωςη την πορεύα ςτην αμερικϊνικη 
Πρεςβεύα. 
Να διεκδικόςουμε ϋναν ϊλλο δρόμο ανϊπτυξησ υπϋρ των ςυμφερόντων των 
εργαζομϋνων, με ελευθερύα και λαώκό κυριαρχύα .  
Η εξϋγερςη του Νοϋμβρη του 73 διδϊςκει πωσ οι κοινωνύεσ προχωρούν μπροςτϊ με 
ανυπακοό με ρόξη και ανατροπό.  
 

Αθήνα 9 Νοέμβρη 2011 
 


