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 Συνάδελφοι, συναγωνιστές, 
Όλα τα µαχόµενα τµήµατα του κοινού 
πανεκπαιδευτικού αγώνα, οι εκπαιδευ-
τικοί, οι µαθητές, οι φοιτητές και οι 
πανεπιστηµιακοί δάσκαλοι, αλλά και 
συλλογικότητες γονέων και εργαζόµε-
νων που στάθηκαν αλληλέγγυοι θα 
βρεθούν την Τετάρτη 15 Νοέµβρη στο 
χώρο του Πολυτεχνείου. Αυτός ο 
ζωντανός κόσµος του αγώνα µε όλο το 
φορτίο του ιστορικού συµβολισµού των 
χώρων και των ηµερών θα συζητήσει, 
θα αποτιµήσει τις πλευρές και τα 
µηνύµατα των µεγάλων κοινών αγώνων 
στην εκπαίδευση από την άνοιξη µέχρι 
σήµερα. Ταυτόχρονα, θα επιβεβαιώσει 
την κοινή βούληση της αγωνιστικής 
συνέχισης και κυρίως της κορύφωσης 
των αγώνων τον Γενάρη του 2007 µε 
διευρυµένα πανεργατικά και παλλαϊκά 
χαρακτηριστικά τότε που ξεκινά η 
συζήτηση για την αναθεώρηση του 
άρθρου 16 του Συντάγµατος, το οποίο 
κατοχυρώνει νοµικά τη δωρεάν δηµόσια 
εκπαίδευση. 
 Οι αγώνες στην εκπαίδευση, που 
χρωµάτισαν από την άνοιξη µέχρι τώρα 
τις εξελίξεις στη χώρα µας, άνοιξαν όλη 
τη βεντάλια των µεγάλων ζητηµάτων και 
διεκδικήσεων: την ανατροπή της αέναης 
λιτότητας, την υπεράσπιση της δηµόσιας 
εκπαίδευσης και την αντίθεση στα 

σχέδια άλωσής της από τις δυνάµεις της 
αγοράς, αλλά και την περιστολή των 
δηµοκρατικών ελευθεριών και δικαιω-
µάτων όπως φάνηκε από την ενορχη-
στρωµένη προσπάθεια αστυνοµικής, 
νοµικής και τηλεοπτικής καταστολής 
τους.  
 Είναι ακριβώς αυτοί οι σπουδαίοι 
αγώνες της εκπαίδευσης που 
επικαιροποίησαν στην πράξη και µε 
νέους όρους το κλασικό κινηµατικό 
σύνθηµα του Πολυτεχνείου:  ΨΩΜΙ – 
ΠΑΙ∆ΕΙΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ! 
 
 Συνάδελφοι, συναγωνιστές, 

Ας µην ξεχνάµε δεν είµαστε 
µόνοι στη µικρή µας χώρα! Οι αγώνες 
για την υπεράσπιση της δηµόσιας 
δωρεάν εκπαίδευσης ενάντια στις 
πολιτικές της ιδιωτικοποίησης και της 
υπαγωγής της εκπαίδευσης στις επιδι-
ώξεις των επιχειρήσεων εµφανίζονται 
ορµητικά στο διεθνές πεδίο από την 
Ιταλία και τη Γαλλία µέχρι το µακρινό 
Μεξικό και τη Χιλή! 

Να βρεθούµε όλοι εκεί στο 
Πολυτεχνείο την Τετάρτη 15 Νοέµβρη 
και να συζητήσουµε, όπως ταιριάζει 
στους αγωνιστές, µε κριτική σκέψη 
και αισιόδοξη βούληση για το παρόν 
και το µέλλον των κοινών µας 
αγώνων.  

         Αθήνα, 9/11/06 
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