ΟΛΜΕ

Αθήνα, 20/3/07

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ
√ Συµµετέχουµε µαζικά – δυναµικά και αυτή την
Πέµπτη, 22 του Μάρτη, στο νέο Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο στις
12 το µεσηµέρι στα Προπύλαια!
√ Εκφράζουµε έµπρακτα την αλληλεγγύη µας στο
φοιτητικό κίνηµα που αγωνίζεται µε σθένος για τα δικαιώµατα στη
µόρφωση και στην εργασία καθώς και
τις δηµοκρατικές ελευθερίες που δοκιµάζονται βάναυσα!

Συναδέλφισσες/-οι,
Την περασµένη Πέµπτη στις 15 του Μάρτη στην Αθήνα πραγµατοποιήθηκε ένα
ακόµη µεγάλο Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο, όπου πάνω από 20.000 αγωνιζόµενοι
φοιτητές, εκπαιδευτικοί, αλλά και εργαζόµενοι που έκφραζαν µε τη διακριτή τους
συµµετοχή την αλληλεγγύη τους, διαδήλωσαν απόλυτα ειρηνικά.
Ήταν ένα συλλαλητήριο που απέδειξε ότι η αστυνοµική βία και καταστολή
αποφασίζεται και σχεδιάζεται, σε συνδυασµό µε την ασκούµενη αντιεκπαιδευτική και
αντιλαϊκή πολιτική, στο επίπεδο της Κυβέρνησης και των πολιτικών της επιτελείων. Η
εντολή του Πρωθυπουργού από τις Βρυξέλλες για «σύνεση και ψυχραιµία των
αστυνοµικών δυνάµεων» υλοποιήθηκε µέχρι κεραίας. Οι αστυνοµικές δυνάµεις για
πρώτη φορά στις τελευταίες διαδηλώσεις δεν είχαν τη γνωστή προκλητική διάταξη κατά
µήκος της πορείας. Αντίθετα, η αστυνοµική παρουσία δεν ήταν εµφανής σε κανένα
σχεδόν σηµείο των δρόµων, από όπου περνούσε η διαδήλωση.
Ήταν ακόµη ένα συλλαλητήριο που φανέρωσε τα όρια της τηλεοπτικής βίας και
καταστολής. Η εκπαιδευτική κοινότητα έδωσε µαζικά και δυναµικά το παρόν,
πληµµυρίζοντας «τους δρόµους και τις πλατείες». Οι φοιτητές, οι εκπαιδευτικοί και όσοι
διαδήλωσαν στους δρόµους της Αθήνας την περασµένη Πέµπτη για τη δηµόσια δωρεάν
παιδεία απέδειξαν ότι δε δειλιάζουν, δεν υποχωρούν, δε συµβιβάζονται! Ο λαός µας και
οι νέοι µας συνεχίζουν, όπως έλεγε από παλιά ο ποιητής «να έχουν την αφοβιά για
σηµαία»…
Συναδέλφισσες/-οι,
Το πρωτοφανές µένος της Κυβέρνησης ενάντια στο φοιτητικό και εκπαιδευτικό
κίνηµα, αλλά και των ελεγχόµενων «τηλεοπτικών δυνάµεων καταστολής», που
περιστοιχίζουν την ίδια και την πολιτική της, ερµηνεύεται από το γεγονός, ότι το κίνηµα
αυτό έχει πολιτικό βάθος και θετική κοινωνική απήχηση, ακριβώς γιατί αµφισβητεί τον
πυρήνα της νεοφιλελεύθερης πολιτικής της Κυβέρνησης και των κυρίαρχων κύκλων στη
χώρα µας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι αντιστάσεις του φοιτητικού και του ευρύτερου

εκπαιδευτικού κινήµατος δεν περιορίζονται στην εναντίωση σε έναν αντιεκπαιδευτικό
νόµο, ευρύτερης βέβαια σηµασίας, όπως είναι ο «Νόµος – Πλαίσιο». Αντίθετα, είναι
αντιστάσεις που θέτουν σήµερα σε δοκιµασία την τύχη και την αποτελεσµατικότητα µιας
πολιτικής που έχει στρατηγικό χαρακτήρα και επιχειρεί να εκθεµελιώσει ζωτικά
µορφωτικά, εργασιακά και δηµοκρατικά δικαιώµατα, τα οποία αφορούν όλους τους
εργαζόµενους και όλο τον λαό.
Γι’ αυτό:
Καλούµε όλους τους συναδέλφους των σχολείων του Λεκανοπεδίου στο νέο
Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο, που πραγµατοποιείται την Πέµπτη, 22/3/07, στις
12 το µεσηµέρι, στα Προπύλαια.
Καλούµε, επίσης, τους συναδέλφους και των άλλων σχολείων της χώρας να
πάρουν µέρος στα συλλαλητήρια την ίδια µέρα (22/3/07) στις πόλεις όπου αυτά θα
πραγµατοποιηθούν.
Για να διευκολυνθεί η συµµετοχή όσων συναδέλφων επιθυµούν να πάρουν
µέρος στα συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα, 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.
Ειδικά, για τη Θεσσαλονίκη καλούµε όλους τους συναδέλφους των σχολείων
στο Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο, που θα πραγµατοποιηθεί την ίδια µέρα
(22/3/07), στις 6 µ.µ. στην Πολυτεχνική Σχολή Θεσσαλονίκης.
Για να διευκολυνθεί η συµµετοχή όσων συναδέλφων από τη Νοµ.
Θεσσαλονίκης, επιθυµούν να πάρουν µέρος στο συλλαλητήριο, κηρύσσουµε 3ωρη
στάση εργασίας για τις 3 τελευταίες ώρες του απογευµατινού και τις 3 πρώτες του
βραδινού κύκλου λειτουργίας των σχολείων.
Καλούµε, τέλος, τα ∆.Σ. των ΕΛΜΕ της χώρας να διευκολύνουν µε
αντίστοιχες στάσεις εργασίας τη συµµετοχή των συναδέλφων στα παραπάνω
συλλαλητήρια.

Η ΝΙΚΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΙΝΑΙ
ΝΙΚΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ!

Από το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ

