Ο.Λ.Μ.Ε.

Αθήνα, 12/2/07

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ - ΚΑΛΕΣΜΑ
Μαζικά δυναµικά στην απεργία στις 15 και 22 του Φλεβάρη!
Συνεχίζουµε τον αγώνα µας !
Θα κλιµακώσουµε τη δράση µας µέχρι τη νίκη!

Όλοι στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο την Πέµπτη, 15/2, στις 2 µ.µ., στο Πολυτεχνείο
Συµπληρώνονται σχεδόν δέκα θερµοί µήνες µε τα κινήµατα στην εκπαίδευση να χρωµατίζουν τις
κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις. Η φοιτητική εξέγερση της άνοιξης υποχρέωσε για πρώτη φορά την κυβέρνηση, που έχει
κάνει σηµαία της τις «µεταρρυθµίσεις», να αναστείλει την κατάθεση του «Νόµου-Πλαίσιου για τα ΑΕΙ–ΤΕΙ» παρά την
επίµονα προβαλλόµενη «µεταρρυθµιστική» του αξία.
Η µεγάλη απεργιακή φθινοπωρινή κινητοποίηση των εκπαιδευτικών έκανε ζήτηµα πρώτης γραµµής την
υπεράσπιση της πραγµατικά δωρεάν δηµόσιας Εκπαίδευσης και διαµόρφωσε ευνοϊκούς όρους για τις φοιτητικές
κινητοποιήσεις που ακολούθησαν. Ήταν η απεργία που έθεσε και νοµιµοποίησε κοινωνικά το αίτηµα των 1400 €
καθαρά κατώτερο µισθό στο νεοδιόριστο, που συγκροτεί µια αντίληψη η οποία σπάζει στην πράξη τον εγκλωβισµό
στο «εφικτό» της εκάστοτε κυβερνητικής νεοφιλελεύθερης οικονοµικής πολιτικής και αναγορεύει σε κυρίαρχο
κριτήριο των διεκδικήσεων τις σύγχρονες ανάγκες και τα δικαιώµατα του κόσµου της εργασίας. Η απεργιακή αυτή
κινητοποίηση δεν κατάφερε, βέβαια, σε αυτή τη συγκυρία να δηµιουργήσει ρωγµή στην κυβερνητική πολιτική της
σκληρής και διαρκούς λιτότητας. Παρόλ’ αυτά, τίποτε δεν πάει χαµένο, γιατί τα αιτήµατα και οι παρακαταθήκες της
αποτελούν το θετικό φορτίο των αγώνων µας από εδώ και πέρα. Ο τρίτος κύκλος είναι αυτός που διαρκεί ακόµη και
χαρακτηρίζεται από τις µεγάλης έκτασης και έντασης τωρινές φοιτητικές κινητοποιήσεις. Εδώ σηµειώνεται και η
δεύτερη τακτική νίκη του κινήµατος. Η αξιωµατική αντιπολίτευση κάτω από τον καταλυτικό ρόλο των εκπαιδευτικών
κινητοποιήσεων αποχώρησε από τις διαδικασίες αναθεώρησης του Συντάγµατος. Η οριστική αποτροπή της
αντιδραστικής Συνταγµατικής αναθεώρησης φαίνεται να γίνεται ένας εφικτός κινηµατικός στόχος παρά τη
στρατηγική σηµασία της για τους κυρίαρχους κύκλους και τους αρχικά εµφανιζόµενους αρνητικούς πολιτικούς
συσχετισµούς. Όλα δείχνουν ότι οι αγώνες, όταν είναι αποφασιστικοί, επιδιώκουν τον ευρύτερο συντονισµό,
διεκδικούν το κινηµατικά αναγκαίο, µπορούν να έχουν αποτελέσµατα!
Η αλυσίδα των εκπαιδευτικών και εργασιακών αντι-µεταρρυθµίσεων ούτε αρχίζει ούτε σταµατά στο άρθρο 16
Με το εγχείρηµα της αναθεώρησης του άρθρου 16 παραχωρούνται νέα πεδία κερδοφορίας στο κεφάλαιο, µε
τη δυνατότητα ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστηµίων. Είναι παραπάνω από βέβαιο ότι θα επιβληθούν υψηλά δίδακτρα και
θα γιγαντωθούν, οι ταξικοί φραγµοί, αφού θα µπορούν να σπουδάζουν σ’ αυτά µόνο όσοι έχουν αντίστοιχες
οικονοµικές δυνατότητες. Η κυρίαρχη όµως επιδίωξη µέσω της αναθεώρησης του άρθρου 16 δεν είναι η ίδρυση αυτή
καθεαυτή των ιδιωτικών πανεπιστηµίων αλλά η υποταγή της δηµόσιας Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης στα επιχειρηµατικά
συµφέροντα. Η αναθεώρηση του άρθρου 16 συνδέεται στενά µε το «Νόµο–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 περιστολή του πανεπιστηµιακού ασύλου και του
ελεύθερου φοιτητικού συνδικαλισµού. Η επιχειρούµενη αναθεώρηση του άρθρου 16 συµπυκνώνει, τελικά, τη ριζική
αµφισβήτηση της µόρφωσης ως καθολικού κοινωνικού δικαιώµατος και διαµορφώνει, εποµένως, τους όρους
υποβάθµισης της δηµόσιας εκπαίδευσης συνολικά σε όλες τις βαθµίδες. Έτσι, το ίδιο στενά συνδέεται και µε την
περιβόητη αντίστοιχη «Έκθεση του ΕΣΥΠ», 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.
Στην ίδια κατεύθυνση βρίσκεται και ο αντιεκπαιδευτικός Νόµος 3475/06 για την Τεχνική Επαγγελµατική
Εκπαίδευση (ΤΕΕ), ο οποίος ήδη υλοποιείται µε τις πρόσφατες εξαγγελίες του ΥΠΕΠΘ. ∆ιαπιστώνουµε πως το Υπ.
Παιδείας επιµένει να προωθεί τη στροφή του µαθητικού δυναµικού στην πρόωρη κατάρτιση, αφενός µέσα, κυρίως,
από ένα τετραπλό, ουσιαστικά, δίκτυο επαγγελµατικής εκπαίδευσης και κατάρτισης µετά το γυµνάσιο (ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ,
ΕΠΑΣ άλλων Υπουργείων όπως οι σχολές µαθητείας του ΟΑΕ∆, και Μεταγυµνασιακά ΙΕΚ) και αφετέρου µέσα από
τον εξοβελισµό από τα ΕΠΑΛ της πλειονότητας των ειδικοτήτων που µέχρι σήµερα υπήρχαν στα ΤΕΕ και τη
µεταφορά τους σε σχολές κατάρτισης, τις ΕΠΑΣ. Επίσης, ένα σηµαντικό τµήµα της ΤΕΕ – µεταλυκειακό πτυχίο
επίπεδου Γ – παραδίνεται στον ιδιωτικό τοµέα και καταργούνται οριστικά χωρίς µελέτη και τεκµηρίωση, ορισµένες
ειδικότητες από το δηµόσιο σχολείο, καθώς δεν προβλέπεται να λειτουργούν ούτε στα ΕΠΑΛ ούτε στις ΕΠΑΣ . Ετσι

θα έχουµε την εκ νέου υποβάθµιση της ΤΕΕ µε την κυριαρχία της πρόωρης κατάρτισης και του κατακερµατισµού των
µορφωτικών και εργασιακών αντικειµένων και δικαιωµάτων των αποφοίτων της.
Είναι γνωστό πως οι αναδιαρθρώσεις στην εκπαίδευση προετοιµάζουν αλλά και συνδέονται πάντοτε µε τις
αντίστοιχες αναδιαρθρώσεις στην εργασία. Από την άποψη αυτή είναι χαρακτηριστικό ότι η αντιδραστική
αναθεώρηση του Συντάγµατος αφορά και το άρθρο 103 µε στόχο την κατάργηση της σταθερής και µόνιµης εργασίας
για τους νεοεισερχόµενους στο δηµόσιο, γενικεύοντας την είσοδο των συµβασιούχων, δηλαδή τις επισφαλείς
εργασιακές σχέσεις. Είναι µια ρύθµιση µε παράπλευρες ασφαλιστικές απώλειες, αφού θα οδηγήσει στην κατάρρευση
των ασφαλιστικών µας ταµείων, που µε τη σειρά της ευνοεί τα γνωστά σενάρια των αντιασφαλιστικών
αναδιαρθρώσεων και ανατροπών.
Η κατάλληλη συγκυρία για το νέο κύκλο των αγώνων µας είναι τώρα!
Οι νοµοθετικές πρωτοβουλίες και τα µέτρα της κυβέρνησης πυκνώνουν διαρκώς διαµορφώνοντας έναν κλοιό
που περιορίζει ασφυκτικά το εισόδηµα, τον εκπαιδευτικό µας ρόλο, την ίδια την υπόθεση της δηµόσιας παιδείας, τα
εργασιακά, τα ασφαλιστικά, µέχρι και τα δηµοκρατικά µας δικαιώµατα, όπως αποδεικνύει τελευταία και ο αυταρχικός
κατήφορος της Κυβέρνησης και των κυρίαρχων ΜΜΕ. Ειδικότερα, η εισοδηµατική πολιτική προβλέπει «αυξήσεις»
3,5% περίπου επί των βασικών µισθών (2% στο σύνολο των αποδοχών µας), συνεπώς οδηγεί σε νέα µείωση του
πραγµατικού µας εισοδήµατος, αν συνυπολογιστεί και η µη τιµαριθµοποίηση της φορολογικής κλίµακας.
Η ανάγκη της συλλογικής συσπείρωσης και της αγωνιστικής διεκδίκησης γίνεται αυτονόητη πράξη, αν δε
θέλουµε να ηττηθούµε. Το κρίσιµο ερώτηµα είναι αν µπορούµε. Η πρόσφατη ΓΣ των προέδρων των ΕΛΜΕ της χώρας
έκρινε πως µπορούµε και πως τώρα είναι η κατάλληλη στιγµή. Μέσα στην αγωνιστική δίνη και τη δυναµική των
φοιτητικών κινητοποιήσεων, που ασκούν εξαιρετική πίεση στην κυβέρνηση, έχοντας αναπτύξει τους δικούς µας
δεσµούς µε το φοιτητικό κίνηµα, πρέπει να πάρουµε τώρα τη σκυτάλη των αγώνων που ξεκίνησαν από το Φθινόπωρο,
διεκδικώντας το σύνολο των δίκαιων και ώριµων αιτηµάτων µας.
Οι 24ωρες απεργιακές κινητοποιήσεις στις 15 και 22 του Φλεβάρη δεν είναι αποσπασµατικές ούτε κινήσεις
εκτόνωσης ή γραφειοκρατικής έµπνευσης. Αντίθετα, συµπίπτουν µε κρίσιµες ηµεροµηνίες της διαδικασίας
αναθεώρησης του Συντάγµατος, που αποτελούν ταυτόχρονα σηµαντικούς κόµβους κινηµατικών γεγονότων. Είναι στο
χέρι µας να µετατραπούν οι κινητοποιήσεις αυτές σε γέφυρα προετοιµασίας, συσπείρωσης και συγκέντρωσης
δυνάµεων µε στόχο την κορύφωση των αγώνων µας από το Μάρτιο και µέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς.
Η κεντρικά εκφρασµένη βούληση είναι αναγκαίο να γίνει τώρα ώριµη απόφαση του ίδιου του κλάδου µας,
ενός έµπειρου αγωνιστικά κλάδου, που µπορεί και πρέπει µέσα από τις γενικές συνελεύσεις να πάρει τον αγώνα στα
ίδια του τα χέρια και να διαµορφώσει µέχρι τέλους τις εξελίξεις. Η συµβολή, όµως, όλων µας, όχι µόνο του
συνδικαλιστικού δυναµικού, αλλά του κάθε καθηγητή και καθηγήτριας, είναι η κρίσιµη προϋπόθεση, όρος εκ των ων
ουκ άνευ, για την επιτυχή έκβαση του αγώνα µας!
ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ
Για την οριστική αποτροπή της αντιδραστικής αναθεώρησης του άρθρου 16 και του Συντάγµατος συνολικά.
∆ΙΕΚ∆ΙΚΟΥΜΕ
Οικονοµικά: 1400 € καθαρές αποδοχές στο εισαγωγικό κλιµάκιο. Αύξηση των κρατικών δαπανών για την
Παιδεία τουλάχιστον στο 5% του ΑΕΠ µε αναµόρφωση τώρα του Κρατικού Προϋπολογισµού.
Εργασιακά: µόνιµη και σταθερή εργασία για όλους, διορισµό αποκλειστικά µόνιµων εκπαιδευτικών. Κατάργηση
του ωροµισθίου και του αναπληρωτή µε εξαίρεση τις περιπτώσεις πραγµατικής αναπλήρωσης. Κατάργηση του
νόµου για την επιλογή των στελεχών της εκπαίδευσης. Άµεση κατάρτιση, ψήφιση και εφαρµογή νέου νόµου,
αντικειµενικού και αξιοκρατικού.
Ασφαλιστικά: Πλήρη σύνταξη µε 30 χρόνια υπηρεσίας. Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόµων.
Εκπαιδευτικά: ∆ηµόσια Εκπαίδευση πραγµατικά δωρεάν σε όλες τις βαθµίδες. Άµεση καθιέρωση 12χρονης
υποχρεωτικής εκπαίδευσης µε προοπτική το ενιαίο 12χρονο σχολείο. Κατάργηση της βάσης του «10», που
θεσµοθετήθηκε ως προϋπόθεση για την εισαγωγή στα ΑΕΙ–ΤΕΙ. Παιδαγωγική ελευθερία και δηµοκρατία στο
σχολείο. Κατάργηση του θεσµικού πλαισίου της αξιολόγησης, που προωθεί το σχολείο της αγοράς. Κατάργηση
του Νόµου 3475/06 για την ΤΕΕ και εφαρµογή της µεταβατικού χαρακτήρα πρότασης της ΟΛΜΕ σχετικά µε
τοµείς και ειδικότητες στα ΕΠΑΛ και τη δηµιουργία Μεταλυκειακού Έτους Ειδίκευσης. Καµιά κατάργηση
σχολικής µονάδας. ∆ιασφάλιση της µόνιµης εργασίας όλων των εκπαιδευτικών.

ΌΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΤΩΡΑ
ΝΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ!

