ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
Ο Νοέμβρης, για ακόμα μία φορά, έρχεται να θυμίσει πως ο τρόπος επιβολής
κατακτήσεων είναι αυτός του εξεγερμένου λαού
που οργανώνεται για να νικήσει.
ΟΛΟΙ και ΟΛΕΣ στην πορεία: Κυριακή 17 Νοέμβρη, 16.00, Πλ. Κοραή
και στις εκδηλώσεις μνήμης και τιμής το τριήμερο 15-17/11.
46 χρόνια μετά την εξέγερση του
Πολυτεχνείου και οι στόχοι του αγώνα και
οι ελπίδες των εξεγερμένων, για «Ψωμί –
Παιδεία – Ελευθερία», δεν δικαιώθηκαν.
Σε

συνθήκες

οικονομικής

κρίσης,

οι

κυβερνητικές πολιτικές σχεδιάζονται από
τη «χούντα» της αγοράς και του ΔΝΤ,
βάζοντας στο «γύψο» με τα συνεχιζόμενα
σταθεροποιητικά προγράμματα, ακόμα και
την αστική δημοκρατία. Η κυβερνητική
πολιτική της ΝΔ, βαδίζοντας στα χνάρια
των προηγούμενων κυβερνήσεων, κατεδαφίζει δικαιώματα και κατακτήσεις, όπως η μόνιμη και
σταθερή εργασία, το οκτάωρο και η κυριακάτικη αργία, οι συλλογικές συμβάσεις, η δημόσια
κοινωνική ασφάλιση. Ιδιωτικοποιεί τις κοινωνικές υπηρεσίες, ξεπουλά τη δημόσια περιουσία και
«απελευθερώνει» τις απολύσεις.
Το αίτημα για μια καθολική δημόσια και δωρεάν παιδεία που να αγκαλιάζει όλα τα παιδιά,
βρίσκει την ιστορική αναφορά της στο ανθρωπιστικό όραμα για μια λαϊκή παιδεία, όπως
αποτυπώθηκε στα ντοκουμέντα του Νοέμβρη, ενάντια στην εκπαίδευση που υποτάσσεται στους
νόμους της αγοράς. Σήμερα, οι κυβερνήσεις θέλουν την παιδεία-εμπόρευμα για «λίγους και
εκλεκτούς», με τη χορηγία των κάθε λογής ειδωλολατρών της αγοράς και του ΔΝΤ. Θέλουν να
οικοδομήσουν το «σχολείο της αγοράς» και το «πανεπιστήμιο – επιχείρηση», υποβαθμίζοντας τη
μόρφωση σε δεξιότητες δια βίου ειδίκευσης και κατάρτισης. Θέλουν μια εκπαίδευση που είναι
μακριά από τα δικαιώματα και τις ανάγκες των νέων, που αδυνατεί να προάγει την κριτική σκέψη
και να διαμορφώσει ελεύθερους και σκεπτόμενους πολίτες.
Σε αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση της ΝΔ κατέλυσε με νόμο το καλοκαίρι το
πανεπιστημιακό άσυλο που κατακτήθηκε με την εξέγερση του Νοέμβρη. Αυτό που ενοχλεί την

εξουσία, είναι η πολιτική έκφραση και η πολιτική δράση του πιο ζωντανού τμήματος του λαού και
της νεολαίας.
Η κυβέρνηση, με το δόγμα «νόμος και τάξη» επιχειρεί να καταστείλει τις κοινωνικές
αντιδράσεις και να συρρικνώσει τα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα και ελευθερίες. Ετοιμάζει
τροπολογίες και νομοσχέδια για το σχολείο των περικοπών, της λιτότητας, της αξιολόγησης και
των απολύσεων, με έναν στους τέσσερεις εκπαιδευτικούς ελαστικά εργαζόμενους, με ΑΕΙεπιχειρήσεις με δίδακτρα. Μαθητές και φοιτητές αντιδρούν. Μαζικές και μαχητικές διαδηλώσεις
οργανώνονται συνεχώς. Σε αυτό το πνεύμα της εξέγερσης του Νοέμβρη και των μεγάλων
εργατικών λαϊκών αγώνων αυτών των δεκαετιών, εντάσσεται και η μαζική αντίσταση των
φοιτητών ενάντια στην κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου και την άγρια καταπάτηση του από
τα ΜΑΤ στην ΑΣΟΕΕ. Το μαχόμενο φοιτητικό κίνημα έδειξε στην πράξη πως η κατάργηση του
πανεπιστημιακού ασύλου και η παραπέρα αναίρεση των δημοκρατικών ελευθεριών, από την
κυβέρνηση της ΝΔ (στο δρόμο όλων των προηγούμενων μνημονιακών κυβερνήσεων), μπορεί να
ανατραπεί. Έδειξε πως ο Νοέμβρης του ‘73 πλανιέται ακόμα πάνω από τους δρόμους του αγώνα
και ανάβει τη φλόγα της ανατροπής μέσα στις καρδιές χιλιάδων νέων ανθρώπων.
Σήμερα, τα συστημικά ΜΜΕ, οι πολιτικοί εκπρόσωποι του συστήματος εξουσίας πασχίζουν
να μας πείσουν πως ο δρόμος των μνημονίων, της ΕΕ, της αέναης λιτότητας, του ξεπουλήματος
της δημόσιας περιουσίας, της «εξυπηρέτησης» του ληστρικού χρέους και της υποταγής είναι
μονόδρομος. Αλλά και τότε η χούντα φάνταζε ανίκητη, ένας αντίστοιχος «μονόδρομος» βάραινε
τον Ελληνικό λαό. Το κλίμα ήταν πολιτικά καταθλιπτικό, πολλοί μιλούσαν για «ανημποριά»,
«τίποτα δεν γίνεται» , «όλα είναι κανονισμένα», για οριστική ήττα του λαού που είχε μπει στο
«γύψο». Τότε λοιπόν, που η χούντα φάνταζε ανίκητη και αιώνια, μπήκε ορμητικά στην ιστορία η
εξέγερση του Πολυτεχνείου. Έσπασε το φόβο, την ηττοπάθεια, τη λογική του ευτελούς
συμβιβασμού με τους βάρβαρους δικτάτορες, τη μάταιη αναμονή ενός σωτήρα και άλλαξε τη
πραγματικότητα περιγελώντας τον χουντικό «μονόδρομο»!
Το μήνυμα της εξέγερσης εκείνου του Νοέμβρη έρχεται να μας υπενθυμίσει πως
στους απελπιστικούς μονόδρομους που μας προτάσσουν, θα υπάρχουν πάντα οι δρόμοι που
ανοίγουν οι λαοί με τη πάλη τους.
Στο δρόμο του Νοέμβρη, με τις αξίες της συλλογικότητας, της αλληλεγγύης και του
αγώνα,να διεκδικήσουμε και να κατακτήσουμε όσα σηματοδοτεί σήμερα το ανεξίτηλο σύνθημα
«ΨΩΜΙ, ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ».
Ενάντια

στον πόλεμο και τον ιμπεριαλισμό. Ενάντια στο ρατσισμό, το φασισμό, τον

εθνικισμό, με τον οποίο

οι νοσταλγοί της χούντας θέλουν να ποτίσουν την κοινωνία.

Υψώνοντας τείχος αλληλεγγύης, σε όσους πλήττονται, όσους αγωνίζονται, αλλά και τους
μετανάστες και πρόσφυγες που είναι τα μεγάλα θύματα των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων των
πολέμων και των αντιλαϊκών πολιτικών.

Ο αγώνας ανοίγει πάντοτε δρόμους
όπου συναντιέται το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον.

