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ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ  ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ 
ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 

 
 Στις  10 Γενάρη 2007, χιλιάδες διαδηλωτές και διαδηλώτριες στην Αθήνα, στη 
Θεσσαλονίκη και σε πολλές άλλες πόλεις της χώρας έστειλαν µε δυναµισµό και 
αποφασιστικότητα ηχηρό µήνυµα ενάντια στην αναθεώρηση του άρθρου 16. 
 Στην Αθήνα περισσότερα από 20.000 πολίτες (φοιτητές, µαθητές, 
εκπαιδευτικοί και εργαζόµενοι) πληµµύρισαν το κέντρο της πόλης ανταποκρινόµενοι 
στο κάλεσµα των εκπαιδευτικών και εργατικών οµοσπονδιών, των φοιτητικών 
συλλόγων, καθώς και των πρωτοβουλιών ενάντια στην αναθεώρηση του άρθρου 16. 
 Η κοινοβουλευτική πλειοψηφία αντιµετώπισε αυτό το πολύχρωµο ποτάµι των 
διαδηλωτών µε προκλητική περιφρόνηση. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πλειοψηφία 
της αρµόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής αρνήθηκε να δεχτεί αντιπροσωπεία 
αποτελούµενη από τα προεδρεία των ΠΟΣ∆ΕΠ, ΟΛΜΕ, ∆ΟΕ και των φοιτητικών 
συλλόγων. Την ίδια ώρα «οι κυβερνητικοί πραίτορες» ψέκαζαν µε χηµικά τα 
φοιτητικά µπλοκ και προέβαιναν σε προληπτικές συλλήψεις.  
 Οι πρόσφατες κινητοποιήσεις αποτελούν ένα ακόµη βήµα στην πορεία των 
πανεκπαιδευτικών αγώνων! Συνεχίζουµε τον αγώνα µέχρι την ψηφοφορία στην 
Ολοµέλεια, αλλά και µετά, όταν συνέλθει η αναθεωρητική Βουλή. 
 Ο Εκπαιδευτικός κόσµος υπερασπίζεται το άρθρο 16  γιατί αυτό κατοχυρώνει 
τον αποκλειστικά δηµόσιο χαρακτήρα της Τριτοβάθµιας Εκπ/σης και γενικότερα  τη 
δωρεάν εκπαίδευση σε όλες τις βαθµίδες ως υποχρέωση του Κράτους. Με την 
αναθεώρησή του, που προωθείται, παραχωρούνται νέα πεδία κερδοφορίας στο 
κεφάλαιο µε τη δυνατότητα ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστηµίων. Είναι παραπάνω από 
βέβαιο - παρά την αποπροσανατολιστική ορολογία των εισηγητών για «µη 
κερδοσκοπικά, µη κρατικά Πανεπιστήµια» – ότι θα επιβληθούν υψηλά δίδακτρα και 
θα γιγαντωθούν, εποµένως, οι ταξικοί φραγµοί, αφού θα µπορούν να σπουδάζουν σ’ 
αυτά µόνο όσοι έχουν αντίστοιχες οικονοµικές δυνατότητες.  
 Επιπρόσθετα, µε βάση τα πραγµατικά δεδοµένα, τίθεται ευθέως το ζήτηµα της 
αµφίβολης ποιότητας των σπουδών που θα παρέχουν τα ιδιωτικά αυτά Πανεπιστήµια, 
αφού ουσιαστικά θα αποτελούν, στη συντριπτική τους πλειονότητα, µεταµφίεση των 
γνωστών Κέντρων Ελεύθερων Σπουδών και των ποικιλώνυµων Κολεγίων, οπότε 
παραµένει µετέωρη και όλη η φιλολογία για τον δήθεν περιορισµό της φοιτητικής 
µετανάστευσης. 
 Η πιο σηµαντική όµως ανατροπή και επιδίωξη αφορά την ίδια την δηµόσια 
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, τις λειτουργίες και τον προσανατολισµό της. Με µοχλό 
την, κατοχυρωµένη και συνταγµατικά, ενιαία αξιολόγηση µε βάση τις ανάγκες και τις 
προτεραιότητες της αγοράς, τα ιδιωτικά Πανεπιστήµια θα γίνουν ο καταλύτης για 
την επιχειρηµατική άλωση και την υποταγή των δηµόσιων πανεπιστηµίων στα 
άµεσα συµφέροντα και την κερδοφορία του κεφαλαίου. Πρωτίστως όµως αυτό 
που συµπυκνώνει η αναθεώρηση του άρθρου 16 είναι η ριζική αµφισβήτηση της 
µόρφωσης ως καθολικού κοινωνικού δικαιώµατος µε αποτέλεσµα την υποβάθµιση 
της δηµόσιας εκπαίδευσης συνολικά και σε όλες τις βαθµίδες. 



 Γι’ αυτό  συνεχίζουµε να αναδεικνύουµε ως κυρίαρχη αιχµή την ανατροπή της 
αντιδραστικής αναθεώρησης  του άρθρου 16 στο πλαίσιο της συνολικής ριζικής µας 
αντίθεσης . 
  Την Τετάρτη, 17/1/07 συζητείται στην αρµόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή 
η αναθεώρηση του άρθρου 24. Η τροποποίηση αυτού του άρθρου θα ανοίξει το 
δρόµο για την οικιστική αξιοποίηση 50 εκατοµµυρίων περίπου στρεµµάτων δασικής 
γης, τα οποία θα παραδοθούν στην άγρια εκµετάλλευση των µεγάλων οικονοµικών 
συµφερόντων. 
 Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ εκτιµά ότι η Πανεκπαιδευτική – Παλλαϊκή κινητοποίηση 
ενάντια στο  σύνολο της νεοφιλελεύθερης συνταγµατικής αναθεώρησης πρέπει να 
συνεχιστεί και να διευρυνθεί. 

 Η εναντίωση στην αντιδραστική αναθεώρηση του Συντάγµατος δεν 
είναι για το εκπαιδευτικό κίνηµα µια µάχη οπισθοφυλακών. Αγωνιζόµαστε 
προβάλλοντας ένα πλαίσιο θετικών διεκδικήσεων, που ανταποκρίνονται στις 
σύγχρονες ανάγκες και τα συµφέροντα του κόσµου της εκπαίδευσης και της 
εργασίας.  

Παλεύουµε για το καθολικό δικαίωµα στη µόρφωση, για τη δηµόσια και 
πραγµατικά δωρεάν εκπαίδευση σε όλες τις βαθµίδες, για διετή προσχολική 
εκπαίδευση για όλα τα παιδιά, για καθιέρωση τώρα της υποχρεωτικής 12χρονης 
εκπαίδευσης στην προοπτική του ενιαίου 12χρονου σχολείου, για την κατάργηση 
όλων των αντιεκπαιδευτικών νόµων και ειδικότερα του Ν.3475 για την Τεχνική 
Επαγγελµατική Εκπαίδευση. 

Αγωνιζόµαστε για το δικαίωµα στη µόνιµη και σταθερή εργασία σε δηµόσιο 
και ιδιωτικό τοµέα, ενάντια στις απολύσεις.  

Παλεύουµε για την ανατροπή της πολιτικής της αέναης λιτότητας µε κεντρικό 
αίτηµα τους αξιοπρεπείς µισθούς,  για τη γενναία αύξηση των δαπανών για την 
Παιδεία τουλάχιστον στο 5% του ΑΕΠ, καθώς και για τη γενναία αύξηση όλων των 
κοινωνικών δαπανών.  

Αγωνιζόµαστε για την προστασία και τη διεύρυνση των κοινωνικών 
δικαιωµάτων καθώς και των ατοµικών, συνδικαλιστικών και πολιτικών ελευθεριών.  

 
 Καλούµε όλους τους συναδέλφους  των σχολείων  του Λεκανοπεδίου στο 
Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο, που πραγµατοποιείται την Τετάρτη, 17/1/07 
στις 12 το µεσηµέρι στα Προπύλαια. 
 Καλούµε τους συναδέλφους των σχολείων της Θεσσαλονίκης στο 
Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο που θα πραγµατοποιηθεί στις 17/1/07 στις 5 µ.µ. 
στο Πολυτεχνείο.  
 
 Καλούµε, επίσης,  τους συναδέλφους των σχολείων όλης της χώρας να 
πάρουν µέρος στα συλλαλητήρια την ίδια µέρα (17/1/07) σε διάφορες πόλεις της 
χώρας. 
 Για να διευκολυνθεί η συµµετοχή των συναδέλφων στα συλλαλητήρια 
κηρύσσουµε 3ωρη στάση εργασίας από τις 11 π.µ. µέχρι τις 2 µ.µ. για τον πρωινό 
κύκλο λειτουργίας των σχολείων και από τις 2 µ.µ. µέχρι τις 5 µ.µ. για τα σχολεία 
απογευµατινού κύκλου.  
 Ειδικότερα για τη Θεσσαλονίκη κηρύσσουµε  στάση εργασίας από  τις 
4µ.µ. µέχρι τη λήξη  του απογευµατινού κύκλου και για τις  2 πρώτες ώρες των 
εσπερινών σχολείων . 



 Καλούµε όλους τους συναδέλφους να πυκνώσουν µε την παρουσία τους τις 
νέες Γ.Σ. των ΕΛΜΕ  για τη συνέχιση των αγώνων µας  µε το σύνολο των αιτηµάτων 
µας.  

 
 

ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ! 
 

Ο ∆ΑΣΙΚΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ  ∆ΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ 
ΕΚΧΩΡΗΘΕΙ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ! 

 
Η ΜΟΡΦΩΣΗ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ – ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΟ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ! 
 

ΟΧΙ ΣΤΗ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ! 
   
 
       Αθήνα 15-1-07 
 
     Από το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 

 


