
Ο.Λ.Μ.Ε.        Αθήνα, 26/2/07  
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ 

 
∆ιαδηλώνουµε µαζί µε όλη την εκπαίδευση την Πέµπτη, στη 1 του Μάρτη! 

 
Συµµετέχουµε µαχητικά στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στις 12 το µεσηµέρι στα 

ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ! 
 

Οι νοµοθετικές παρεµβάσεις της κυβέρνησης εντείνονται. Ήδη, διαµορφώνεται ένα 
πλέγµα αντιλαϊκών µέτρων, που πλήττει το εισόδηµα, τον εκπαιδευτικό µας ρόλο, την ίδια 
την υπόθεση της δηµόσιας παιδείας, τα εργασιακά, τα ασφαλιστικά, µέχρι και τα 
δηµοκρατικά µας δικαιώµατα, όπως αποδεικνύουν ο συνεχιζόµενος αυταρχικός κατήφορος 
της Κυβέρνησης µε αποκορύφωµα τις πρόσφατες ανακοινώσεις και προκλήσεις του 
Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και την έξαρση της καταστολής κατά του εκπαιδευτικού 
κινήµατος.  

Η επίσηµη ανακοίνωση της εισοδηµατικής πολιτικής προβλέπει «αυξήσεις» για 
τους εργαζόµενους στο δηµόσιο 3,5% επί των βασικών µισθών δηλαδή 2% στο 
σύνολο των αποδοχών µας και συνεπώς οδηγεί σε νέα µείωση του πραγµατικού µας 
εισοδήµατος, αν συνυπολογιστεί και η µη τιµαριθµοποίηση της φορολογικής κλίµακας.  

Η Κυβέρνηση παρά το ρήγµα που υπέστη η πολιτική της από το εκπαιδευτικό και 
το φοιτητικό κίνηµα µε την πλειοψηφία που διαθέτει στη Βουλή ψήφισε µόνη της στις 22/2 
την αντιδραστική Αναθεώρηση του Συντάγµατος εµµένοντας σε έναν πολιτικό στόχο που 
εκθεµελιώνει ζωτικά, µορφωτικά, εργασιακά και δηµοκρατικά δικαιώµατα και οδηγεί στη 
λεηλασία των δασών και σε νέα υποβάθµιση του περιβάλλοντος. Ταυτόχρονα, εισάγει για 
άµεση ψήφιση τον αντιδραστικό Νόµο – Πλαίσιο «πετώντας το γάντι» στο κίνηµα.   
 Συναδέλφισσες/-οι,  
 Ξέρουµε πολύ καλά τα χαρακτηριστικά του εγχειρήµατος της αναθεώρησης του 
άρθρου 16. Η αλυσίδα των εκπαιδευτικών αντιµεταρρυθµίσεων, εκτός από την 
αναθεώρηση του άρθρου 16 έχει και άλλους βασικούς αλληλοσυνδεόµενους κρίκους – που 
υλοποιούν τις αποφάσεις της Μπολόνια και τον κατευθύνσεων της Ε.Ε. – όπως είναι:  
α) ο περιβόητος «Νόµος – Πλαίσιο για τα ΑΕΙ – ΤΕΙ» ο οποίος προωθεί συνθήκες 
απροκάλυπτης επιχειρηµατικής λειτουργίας στα Πανεπιστήµια µε µάνατζερ, επιλεκτική 
κρατική χρηµατοδότηση, περικοπή των δωρεάν συγγραµµάτων καθώς και µε την 
περιστολή του πανεπιστηµιακού ασύλου και του ελεύθερου φοιτητικού συνδικαλισµού. 
Πιο συγκεκριµένα, επιβάλλει όρους και ρυθµίσεις που ωθούν προς την ιδιωτικοποίηση ενώ 
περιγράφει το Πανεπιστήµιο ως ένα αυταρχικό εκπαιδευτήριο που θα λειτουργεί σαν 
ιδιωτική επιχείρηση. Έτσι, µε τις 4ετείς συµβάσεις που θα υπογράφουν τα Πανεπιστηµιακά 
Ιδρύµατα µε το Υπουργείο – Εργοδότη υποχρεώνονται να εφαρµόσουν την εκάστοτε 
κυβερνητική πολιτική, διαφορετικά καταδικάζονται σε µη χρηµατοδότηση. Ένα ακόµη 
σηµαντικό θέµα είναι ότι µέσα από την επιβολή εσωτερικών κανονισµών στα πρότυπα 
αυτού που θα καταρτίσει το ΥΠΕΠΘ, τα ΑΕΙ θα υποχρεωθούν να υιοθετήσουν οργάνωση 
και λειτουργίες αντίστοιχες µε τα πρότυπα της συµφωνίας της Μπολόνια, διαφορετικά 
παύουν να υπάρχουν. Η διατύπωση που υπάρχει για το Άσυλο επιβεβαιώνει την εκτίµησή 
µας ότι βασικός στόχος της Κυβέρνησης είναι η καταστολή των κινητοποιήσεων των 
φοιτητών και των προοδευτικών Πανεπιστηµιακών δασκάλων. ∆ιαµορφώνεται, δηλαδή, 
ένα πλήρως πειθαρχηµένο εκπαιδευτήριο, υποταγµένο στον ανταγωνισµό και την αγορά.   
β) Η αντίστοιχη «Έκθεση του ΕΣΥΠ για τη Β/βάθµια Εκπ/ση», που στο όνοµα της 
οικονοµικής αυτοτέλειας των σχολικών µονάδων προτείνει τη θεσµοθέτηση οικονοµικών 
υποδιευθυντών (µάνατζερ στην ουσία) µε στόχο την αυτοχρηµατοδότηση των σχολείων 
µέσω της εξεύρεσης χορηγών, όπως και τη σύνδεση της κρατικής χρηµατοδότησης µε τα 
αποτελέσµατα της αξιολόγησης των σχολικών µονάδων και 
γ) ο αντιεκπαιδευτικός Νόµος 3475/06 για την Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση 
(ΤΕΕ), ο οποίος οδηγεί στην πολυδιάσπαση και την παραπέρα υποβάθµιση της ΤΕΕ µε 
την κυριαρχία της πρόωρης κατάρτισης και τον κατακερµατισµό των µορφωτικών και 
εργασιακών αντικειµένων και δικαιωµάτων των αποφοίτων της.  



 
Συναδέλφισσες/-οι,  
Συµπληρώνονται σχεδόν δέκα θερµοί µήνες µε τα κινήµατα στην εκπαίδευση να 

επηρεάζουν  και να σηµατοδοτούν τις κοινωνικο – πολιτικές εξελίξεις! Πρέπει να πιστωθεί 
ως τακτική νίκη του εκπαιδευτικού και κυρίως του φοιτητικού κινήµατος η αποχώρηση της 
Αξιωµατικής Αντιπολίτευσης από τις διαδικασίες αναθεώρησης του Συντάγµατος, έστω 
και αν η κίνηση αυτή έχει και τακτικό χαρακτήρα. Το ουσιώδες είναι πως η οριστική 
αποτροπή της αντιδραστικής Συνταγµατικής αναθεώρησης και η απόσυρση του 
αντιεκπαιδευτικού Νόµου - Πλαισίου είναι εφικτοί κινηµατικοί στόχοι παρά τη 
στρατηγική σηµασία που έχουν για τους κυρίαρχους κύκλους. Όλα δείχνουν ότι οι 
αγώνες όταν είναι αποφασιστικοί, επιδιώκουν τον ευρύτερο συντονισµό και διεκδικούν το 
κινηµατικά αναγκαίο µπορούν να έχουν αποτελέσµατα! 

Την προηγούµενη Πέµπτη οι δρόµοι της Αθήνας ξανά-πληµµύρισαν από το ποτάµι 
των φοιτητών και των εκπαιδευτικών που πλέον έχει γίνει «τσουνάµι» που δεν γυρίζει 
πίσω… Η µεγαλειώδης πορεία ήταν αναµφίβολα από τις µεγαλύτερες της τελευταίας 
περιόδου. Η κατάθεση του Νόµου – Πλαισίου από την κυβέρνηση δυο µέρες πριν από την 
Πανεκπαιδευτική κινητοποίηση συνοδεύτηκε από τις αλαζονικές δηλώσεις της Υπουργού 
Παιδείας ότι οι αντιδράσεις δεν την πτοούν. 

Η απάντηση του κινήµατος δόθηκε στους δρόµους και ήταν κρυστάλλινη: Το 
φοιτητικό και εκπαιδευτικό κίνηµα στέκεται ανυποχώρητο στις γραµµές του αγώνα µε τη 
βούληση της πανεργατικής – παλλαϊκής πλαισίωσης και διεύρυνσης.  

Τα επικοινωνιακά κυβερνητικά τεχνάσµατα µε τη συνδροµή των κυρίαρχων ΜΜΕ 
µε σκοπό τον αποπροσανατολισµό και την παραπλάνηση της κοινής γνώµης, δεν θα 
τελεσφορήσουν. Το εκπαιδευτικό και φοιτητικό κίνηµα, όλοι οι εργαζόµενοι θα είµαστε 
εδώ για να συνεχίσουµε και να περιφρουρήσουµε τον αγώνα µας, ο οποίος θα είναι, τελικά 
νικηφόρος!  

Καλούµε, όλους τους συναδέλφους των σχολείων του Λεκανοπεδίου στο 
νέο Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο, που πραγµατοποιείται την Πέµπτη, 1/3/07 στις 
12 το µεσηµέρι στα Προπύλαια.  

Καλούµε, επίσης, τους συναδέλφους και των άλλων σχολείων της χώρας να 
πάρουν µέρος στα συλλαλητήρια την ίδια µέρα (1/3/07) στις πόλεις που αυτά θα 
πραγµατοποιηθούν.  

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. 
 

Παλεύουµε: 
 

- Ενάντια στην εµπορευµατοποίηση της εκπαίδευσης! 
- Για να µπει τέλος στην πολιτική της αέναης λιτότητας! 

 
Αγωνιζόµαστε: 
 

- Για να µην περάσει ο Νόµος – Πλαίσιο!  
- Για την οριστική αποτροπή της Αναθεώρησης του άρθρου 16 και του 

Συντάγµατος συνολικά! 
 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ! 
 

Από το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 


