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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 
ΣΤΙΣ 14 ∆ΕΚΕΜΒΡΗ ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΚΑΙ                                              

∆ΙΑ∆ΗΛΩΝΟΥΜΕ/ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ στο ΠΕ∆ΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΩΣ ώρα 13.00 
 
           Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 
 
     Την Τετάρτη, 14 ∆εκέµβρη,  σας καλούµε  όλους και όλες στη γενική απεργία, 
στις συγκεντρώσεις και τα συλλαλητήρια, για να διαδηλώσουµε, µαζί µε όλους  τους 
εργαζόµενους της χώρας, την αµετάκλητη απόφασή µας, να συγκρουστούµε µε την 
αντιλαϊκή και αντεργατική πολιτική της Κυβέρνησης. Μόνη µας επιλογή είναι η 
ακύρωση και η ανατροπή της. 
      Ο προϋπολογισµός του 2006 ανοίγει το νέο κύκλο κλιµάκωσης της κυβερνητικής 
επίθεσης ενάντια στο εισόδηµά µας, τα εργασιακά δικαιώµατά µας και τις κοινωνικές 
κατακτήσεις µας. Την ίδια ώρα που οι κοινωνικά ασθενέστεροι δέχονται το 
ισχυρότερο κύµα επίθεσης και προωθείται µε το νοµοσχέδιο για τις ∆ΕΚΟ η 
ουσιαστική κατάργηση του θεσµού των συλλογικών διαπραγµατεύσεων και 
συµβάσεων(!!), η οικονοµική ολιγαρχία όχι µόνον συνεχίζει να πραγµατοποιεί 
υπερκέρδη αλλά απολαµβάνει όλο και πιο σκανδαλώδη προνόµια και προστασία! 
      Για την Παιδεία και τη δηµόσια εκπαίδευση, ειδικότερα, το µέλλον διαγράφεται 
ζοφερό. Αν δεν αντιδράσουµε αποφασιστικά και αποτελεσµατικά! Εδώ και 
τώρα!  
       Το επάγγελµά µας και  εµείς οι ίδιοι (οι «λειτουργοί» για να µην το ξεχνάµε...) 
απαξιώνονται ακόµη περισσότερο. Αδιάψευστος µάρτυρας και ασφαλής δείκτης 
γι’αυτό δεν είναι, ασφαλώς, µόνον η παραπέρα µείωση των εκπαιδευτικών 
δαπανών, παρά τις  εξαγγελίες και τις δεσµεύσεις του κυβερνώντος κόµµατος για το 
αντίθετο! Είναι ο συνεχιζόµενος κυνικός εµπαιγµός µας για τα περιβόητα 176 
ευρώ, είναι η έλλειψη στοιχειώδους, έστω, σχεδιασµού και προγραµµατισµού για 
την επιµόρφωσή µας, είναι οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί και τα συρρικνωµένα 
εργασιακά δικαιώµατά τους, είναι η εφαρµοζόµενη εκπαιδευτική πολιτική σε 
…όλες τις πτυχές της, σε όλες τις παραµέτρους της. 
 

ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ που ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ, ΟΛΟΙ και ΟΛΕΣ! 
Για το δηµόσιο σχολείο, για το επάγγελµά µας και την αξιοπρέπειά µας. 

Για την κοινωνία της αλληλεγγύης και της δικαιοσύνης, που οραµατιζόµαστε, 
που παλεύουµε, που δικαιούµαστε  και θα οικοδοµήσουµε! 

 
Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 

 
Υ.Γ.  Προσυγκέντρωση ΟΛΜΕ: 12.30 στο Μουσείο  

http://www.olme.gr/

