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Στον σύντοµο χαιρετισµό του κατά την εκδήλωση της Ελληνικής Ορθό-
δοξης Κοινότητας ΝΝΟ για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, ο 
πρόεδρος Χάρης ∆ανάλης τόνισε την διαχρονικότητα των µηνυµάτων και 
συνθηµάτων του Πολυτεχνείου και τα συνέδεσε µε το σήµερα.

«Εκ µέρους του ∆.Σ. θέλω να σας ευχαριστήσω που ήρθατε να γιορτά-
σουµε µαζί αυτή τη σηµαντική επέτειο του Πολυτεχνείου. Όπως ξέρουµε, 
τα συνθήµατα που φώναζε τότε η νεολαία, είναι δυστυχώς σήµερα πάρα 
πολύ επίκαιρα. Ψωµί-Παιδεία-Ελευθερία. ∆υστυχώς, µετά από τόσα χρό-
νια βλέπουµε που έχουµε καταντήσει να είναι και πάλι επίκαιρα. Βλέπουµε, 
επίσης, ότι αυτά τα συνθήµατα που φώναζαν τότε οι φοιτητές κι ο λαός µας 
είναι σήµερα πάρα πολύ επίκαιρα. Η ελευθερία κινδυνεύει γιατί βλέπουµε 
την άνοδο ενός κινήµατος, της Χρυσής Αυγής, που δεν πρέπει να βρίσκεται 
µέσα στην ελληνική Βουλή. Η Ελλάδα κινδυνεύει γι’ άλλη µία φορά να χά-
σει την ελευθερία της, γι’ αυτό είναι πολύ σηµαντικό εµείς, εδώ στην µακρι-
νή Αυστραλία, αλλά κι όπου βρίσκεται Ελληνισµός, να θυµόµαστε αυτούς 
που έπεσαν στον αγώνα αλλά κι αυτούς που συνεχίζουν να αγωνίζονται 
σήµερα για µια καλύτερη Ελλάδα».

Στην οµιλία του ο γραµµατέας της Ελληνικής 
Ορθόδοξης Κοινότητας ΝΝΟ, Μιχάλης Τσιλίµος, 
συνέδεσε την εξέγερση του Πολυτεχνείου µε τη 
σηµερινή κατάσταση και τόνισε ότι «το πραγµατι-
κό µήνυµα του Πολυτεχνείου παραµένει ζωντανό 
και επίκαιρο». «Το Πολυτεχνείο ζει και θα ζει όσο 
υπάρχουν εκµεταλλευτές κι ιµπεριαλιστές», είπε χα-
ρακτηριστικά. Παραθέτουµε ολόκληρη την οµιλία 
του γραµµατέα της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότη-
τας ΝΝΟ:

«Γιορτάζουµε µία µεγάλη επέτειο, τα 39 χρόνια 
από την εξέγερση του Πολυτεχνείου το Νοέµβρη 
του 1973, η οποία πέρασε στην Ιστορία ως το κο-
ρυφαίο γεγονός της αντιδικτατορικής πάλης του 
ελληνικού λαού και της νεολαίας του. Η εξέγερση 
του Πολυτεχνείου δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία. 
Σίγουρα υπήρχε το αυθόρµητο. Κορµός όµως της 
εξέγερσης ήταν το οργανωµένο στοιχείο που στην 
πορεία απόκτησε όλα τα χαρακτηριστικά οργάνω-
σης και µετατράπηκε σε κέντρο µαζικής, παλλαϊκής 
κινητοποίησης. Οφείλεται στο γεγονός ότι από την 
πρώτη ηµέρα που εγκαθιδρύθηκε η αµερικανόδου-
λη στρατιωτικοφασιστική χούντα άρχισε κι ο αντι-
δικτατορικός αγώνας του ελληνικού λαού.

Στα πρώτα χρόνια της χούντας, όπου κυριαρχού-
σε ο φόβος, η υποταγή κι η ηττοπάθεια στο λαό, 
καθοριστικό ρόλο έπαιξε ότι µία µικρή µειοψηφία 
δεν υποτάχθηκε, δεν συµβιβάστηκε µε τη χούντα 
και πολύ περισσότερο µε την αντίληψη ότι θα είναι 
µακροχρόνια και πατνοδύναµη.

Η εξέγερση του Πολυτεχνείου δεν ήταν απλά ένα 
µαζικό, µαχητικό ξέσπασµα. Εξελίχθηκε σε µία αι-
µατηρή σύγκρουση µε τη χούντα. Είχε θύµατα. Η 
κατάληψη του Πολυτεχνείου έγινε πόλος συσπεί-
ρωσης ευρύτερων λαϊκών µαζών και νεολαίας κι 
είναι ακριβώς αυτό το καθοριστικό στοιχείο που 
έδωσε στην κατάληψη το χαρακτηριστικό της εξέ-
γερσης. Χάρις στην ενεργή συµµετοχή του λαού και 
της νεολαίας προσδόθηκαν δυναµισµός και πο-
λυµορφία κι όλα τα χαρακτηριστικά ενός γνήσιου 
λαϊκού ανατρεπτικού κινήµατος. Τα κύρια συνθή-
µατα «Ψωµί-Παιδεία-Ελευθερία», «Κάτω η χούντα», 
«Έξω οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ», απηχούσουν τη θέλη-
ση του ελληνικού λαού. Το Πολυτεχνείο αποτελεί 
κορυφαία εκδήλωση της επτάχρονις αντιδικτατορι-
κής πάλης και µία από τις κορυφαίες στιγµές των 
αγώνων του λαού και της νεολαίας. Οι ελεύθεροι 
πολιορκηµένοι φοιτητές στο Πολυτεχνείο δεν έµει-
ναν µόνοι τους. 

Η µαζική συµµετοχή του κόσµου και ιδιαίτερα 
της νεολαίας για τις εκδηλώσεις του Πολυτεχνείου, 
παρά το κλίµα έντασης που προσπαθούν διάφοροι 
κύκλοι να καλλιεργήσουν για να αποµαζικοποιή-
σουν τις εκδηλώσεις ή να αλλοιώσουν το νόηµά 
τους - όπως η φασίζουσα Χρυσή Αυγή που ανέφερε 
κι ο πρόεδρος - δείχνει ότι το πραγµατικό µήνυµα 
του Πολυτεχνείου παραµένει ζωντανό και επίκαι-
ρο. Είναι αυτό το µήνυµα και τα συνθήµατα «Ψωµί-
Παιδεία-Ελευθερία-Εθνική Ανεξαρτησία» που αντι-
κατοπτρίζουν ατόφια τις σύγχρονες απαιτήσεις του 
λαού και της νεολαίας. Το µαζικό λαϊκό µήνυµα για 
39 χρόνια τώρα δηλώνει ότι ‘το Πολυτεχνείο ζει’. 
Ζει για τα παιδιά και τους νέους στην επίτηδες υπο-
βαθµιζόµενη δηµόσια εκπαίδευση, για τους ασθε-
νείς που ταλαιπωρούνται στα νοσοκοµεία και στις 
κλινικές στην επίσης απίτηδες υποβαθµιζόµενη 
σηµόσια Υγεία. Ζει για τους εργαζόµενους που πιέ-
ζονται καθηµερινά από το βάρος της µονόπλευρης 
λιτότητας. Ζει για όλους τους νέους που βγαίνουν 
τώρα στη ζωή και στα δύο βήµατα απογοητεύονται. 
Το Πολυτεχνείο ζει για τη διχοτοµηµένη Κύπρο, τα 
Ίµια, τις γκρίζες ζώνες του Αιγαίου, το Κόσσοβο, το 
Μαυροβούνιο, κι όπου αλλού οι ιµπεριαιστές ετοι-
µάζουν επαναχάραξη συνόρων. Ζει για το Αφγανι-
στάν, το Ιράκ, την Παλαιστίνη. Ζει για το Λίβανο, 
τη Συρία, το Ιράν, τη Βόρεια Κορέα, την Κούβα, την 
Βενεζουέλα. Ζει για τους λαούς που γεύθηκαν τη 

σκλαβιά και τις βόµβες της ‘∆ηµοκρατίας’, για τους 
λαούς που παίρνυν σιγά-σιγά σειρά για να µπουν 
στο στόχαστρό τους. Το Πολυτεχνείο ζει και θα ζει 
όσο υπάρχουν εκµεταλλευτές κι ιµπεριαλιστές. 

Το Πολυτεχνείο είναι επίκαιρο όσο ποτέ. Ανέ-
δειξε ένα διαχρονικά αναντίρρητο γεγονός. Όταν 
ο λαός θέλει µπορεί να βάλει τι δική του σφραγίδα 
στις εξελίξεις. Η φλόγα κρατιέται και θα φουντώ-
σει, θα ανοίξει νέες ηρωϊκές σελίδες στην ιστορία 
των λαών, γιατί το µέλλον ανήκει σ’ αυτούς. Το 
Πολυτεχνείο στέλνει το µήνυµά του ενάντια στα 
τροµακτικά µέτρα λιτότητας κι εξαθλίωσης του 
λαού. Ενάντια στα µνηµόνια, τα µεσοπρόθεσµα 
και µακροπρόθεσµα µέτρα που στόχο έχουν την 
ισοπέδωση των εργασιακών σχέσεων και την δι-
αιώνιση του καπιταλιστικού τρόπου ανάπτυξης 
για τη διαφύλαξη των κερδών των µονοπωλιών. 
Τα δάνεια αυτά δίνονται για την ελεγχόµενη χρε-
οκοπία της καπιταλιστικής οικονοµίας, η οποία 
όµως προϋποθέτει την ανεξέλεγκτη χρεοκοπία του 
λαού. Τα µέτρα του τρίτου µνηµονίου σηµαίνουν 
ότι θα πρέπει να ισοπεδώσουν ότι είχε µείνει όρ-
θιο από µισθούς, συντάξεις κι εργασιακά δικαιώ-
µατα.

Η Ελληνική Κοινότητα του Σίδνεϊ, πιστή στις 
αγωνιστικές παραδόσεις για Ειρήνη, ∆ηµοκρατία 
και Κοινωνική ∆ικαιοσύνη, τιµά τους αγώνες, τις 
θυσίες και τους ήρωες του ελληνικού λαού. Η Ελ-
ληνική Κονότητα έµπρακτα και µε µεγάλη αποφα-
σιστικότητα συµπαραστάθηκε στον ελληνικό λαό 
ενάντια στη φασιστική χούντα και πρωτοστάτησε 
στη δηµιουργία επιτροπής για τη αποκατάσταση 
της ∆ηµοκρατίας στην Ελλάδα µε σηµαίνουσες 
προσωπικότητες, όπως ο Γκοφ Γουϊτλαµ κι ο γε-
ρουσιαστής Γεωργαράς. Η Ελληνική Κοινότητα 
πρωτοστάτησε και διοργάνωσε δύο συγκεντρώ-
σεις συµπαράστασης προς τον ελληνικό λαό ενά-
ντια στα µέτρα λιτότητας που του επέβαλαν και 
συνεχίζουν να του επιβάλλουν η τρόικα µε τις 
κυβερνήσεις που είναι υπεύθυνες για την πτώχευ-
ση του ελληνικού λαού. Η Ελληνική Κοινότητα 
πρωτοστάτησε και συναντήθηκε µε τον Αυστραλό 
υπουργό Μετανάστευσης για να διευκολυνθούν 
Έλληνες που θέλουν να δουλέψουν για µικρό 
χρονικό διάστηµα στην Αυστραλία».
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