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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΛΕΣΜΑ 
ΟΛΟΙ ΣΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΚΑΛΟΥΝ ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΚΑΙ 
ΟΙ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝ∆ΙΕΣ ΣΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 

 
 Η πρόσφατη απόφαση  της αξιωµατικής αντιπολίτευσης να αποσυρθεί από τις 
διαδικασίες της αναθεώρησης του Συντάγµατος στην παρούσα Βουλή – µε αποτέλεσµα να 
απαιτείται πλέον η πλειοψηφία των 180 ψήφων στην επόµενη Βουλή για την επίτευξη της 
αναθεώρησης – όχι µόνον αντανακλά τις βαθύτερες διεργασίες στην εκπαίδευση και στην 
κοινωνία, αλλά αναδεικνύει και τις δυνατότητες του κινήµατος να ενώνεται, να αγωνίζεται 
και να κατακτά νίκες. 
 Η Κυβέρνηση βρίσκεται πλέον απολογούµενη µε εξαιρετικά συρρικνωµένες τις 
πολιτικές και κοινωνικές συµµαχίες της.  
 Το εκπαιδευτικό κίνηµα - µε πρωτοπόρους τους µαχόµενους φοιτητές – συνεχίζει 
αταλάντευτα τον αγώνα του αναζητώντας παράλληλα τους δρόµους της πανεργατικής – 
παλλαϊκής του διεύρυνσης µε στόχο την οριστική αποτροπή της αντιδραστικής 
συνταγµατικής αναθεώρησης συνολικά και του άρθρου 16 ειδικότερα που κατοχυρώνει 
νοµικά τη δηµόσια δωρεάν εκπαίδευση για όλους ως υποχρέωση του Κράτους καθώς και την 
αντίληψη ότι η µόρφωση είναι καθολικό κοινωνική δικαίωµα.  
 Ο κλάδος µας είναι αποφασισµένος να συνεχίσει να αγωνίζεται για την υπόθεση του 
Πανεκπ/κού Μετώπου διεκδικώντας την ικανοποίηση του συνόλου των δίκαιων ώριµων και 
αναγκαίων αιτηµάτων µας.  
 Καλούµε όλους τους συναδέλφους   των σχολείων  του Λεκανοπεδίου στο νέο 
Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο που πραγµατοποιείται  την Πέµπτη 8/2/2007 στις 12 το 
µεσηµέρι στα Προπύλαια του Πανεπιστηµίου Αθηνών.   
 Καλούµε επίσης τους συναδέλφους των σχολείων της Θεσσαλονίκης  και της 
Κεντρικής Μακεδονίας να πάρουν  µέρος στο συλλαλητήριο που πραγµατοποιείται  την 
Τετάρτη 7/2/2007 στις 12 το µεσηµέρι στη Πολυτεχνική σχολή. 
 Για να διευκολυνθεί η συµµετοχή των συναδέλφων στα συλλαλητήρια 
κηρύσσουµε αντίστοιχα 2ωρες στάσεις εργασίας  από τις 12 το µεσηµέρι µέχρι τις 2 µ.µ. 
για τον πρωινό και από τις 2 µ.µ. µέχρι τις 4 µ.µ. για τα σχολεία του απογευµατινού 
κύκλου λειτουργίας. 
  

Η ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ∆ΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ! 
 

Η ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΑΝΑΤΡΑΠΕΙ ! 

 
ΑΝΤΙΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΗΣ 

ΑΝΤΙΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ! 
 

Η ΜΟΡΦΩΣΗ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ 
ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ! 

 
ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ!  

 

      


