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Αθήνα, 18/12/06

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Όλοι στο Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο
Την Τετάρτη, 20 ∆εκεµβρίου 2006 στις 12 στα Προπύλαια
Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ καλεί όλους του συναδέλφους να πάρουν µέρος
ενεργητικά και µαχητικά, στο νέο Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο που
πραγµατοποιείται στα Προπύλαια του Πανεπιστηµίου Αθηνών.
Για τη διευκόλυνση συµµετοχής των συναδέλφων το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ έχει
κηρύξει 3ωρη στάση εργασίας από 11.00 έως 14.00 για τον πρωϊνό και από 14.00
έως 17.00 για τον απογευµατινό κύκλο λειτουργίας των σχολείων

Με το Συλλαλητήριο αυτό επιδιώκουµε την νέα κοινή εµφάνιση όλων των
µαχόµενων τµηµάτων της εκπαίδευσης, ώστε να καταγγείλουµε τον κρατικό
Προϋπολογισµό για το 2007, έναν προϋπολογισµό σκληρότερης λεηλασίας των
εισοδηµάτων των εκπαιδευτικών και όλων των εργαζοµένων αλλά και συνέχισης της
υποχρηµατοδότησης της εκπαίδευσης διεκδικώντας τώρα το 5%, τουλάχιστον, του
ΑΕΠ για την Παιδεία
Παράλληλα, θέλουµε να διατηρήσουµε στην επικαιρότητα το σύνολο των
αιτηµάτων και διεκδικήσεών µας µε κυρίαρχη αιχµή την απαίτησή µας για
ουσιαστικές αυξήσεις, ώστε να φθάσουν οι καθαρές αποδοχές του νεοδιόριστου τα
1.400 ευρώ, για να ζούµε µε στοιχειώδη αξιοπρέπεια. Θέλουµε το αίτηµά µας αυτό,
όπως έγινε και σε όλη τη διάρκεια του κοινού Πανεκπαιδευτικού αγώνα, να
σηµατοδοτήσει την κοινή βούληση του κόσµου της εργασίας µε στόχο την ανάσχεση
των πολιτικών της λιτότητας, που εφαρµόζονται επί µία ολόκληρη 20ετία χωρίς τέλος
και «έλεος».
Επιχειρούµε, παράλληλα, να δηµιουργήσουµε και να ωριµάσουµε ξανά
στους δρόµους του αγώνα την ευρύτερη δυνατή κινηµατική και κοινωνική
συσπείρωση που το επόµενο διάστηµα θα µπορεί να αποτρέψει και την
προωθούµενη αντιδραστική Αναθεώρηση του Συντάγµατος. Πρόκειται, όπως όλοι
ξέρουµε, για µια σαρωτική αντιδραστική ανατροπή µε προµετωπίδα την αναθεώρηση
του άρθρου 16, το οποίο κατοχυρώνει νοµικά τη δηµόσια δωρεάν εκπαίδευση, αλλά
και του άρθρου 103 ώστε να επακολουθήσει η κατάργηση της µόνιµης και σταθερής
εργασίας για τους νεοεισερχόµενους στο δηµόσιο κατά τα πρότυπα των ∆ΕΚΟ. Η
αντιδραστική αυτή αναθεώρηση είναι ευρύτερη και επεκτείνεται µέχρι την
υπονόµευση της προστασίας των δασών και του περιβάλλοντος και τη συρρίκνωση
των δηµοκρατικών ελευθεριών.
ΟΛΗ Η ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΞΑΝΑ ΣΤΟΥΣ ∆ΡΟΜΟΥΣ!

