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         Τις τελευταίες εβδοµάδες, χιλιάδες φοιτητές, σπουδαστές, εκπαιδευτικοί των 
τριών βαθµίδων και εργαζόµενοι βρέθηκαν στους δρόµους σε όλες τις µεγάλες πόλεις 
της χώρας για να αντισταθούν σε όλες τις αντιεκπαιδευτικές, και αντιλαϊκές 
πολιτικές επιλογές που αµφισβητούν ριζικά τη δηµόσια και δωρεάν εκπαίδευση 
και τη µόρφωση ως καθολικό κοινωνικό αγαθό. Όλες αυτές οι χιλιάδες των 
απεργών και των διαδηλωτών  διατράνωσαν την απαίτησή τους να µην παραδοθεί η 
εκπαίδευση στο ιδιωτικό κεφάλαιο, στις επιχειρήσεις, στις προτεραιότητες και 
στις επιδιώξεις αύξησης της κερδοφορίας τους, σε βάρος της εργασίας και της 
κοινωνίας γενικότερα. 
 Παρά το κλίµα της τροµολαγνείας και της «τροµοκρατίας» που 
καλλιεργήθηκε το προηγούµενο διάστηµα η εκπαιδευτική κοινότητα έδωσε δυναµικό 
παρών στους δρόµους της Αθήνας , της Θεσσαλονίκης και σε άλλες πόλεις  της 
χώρας στις 24/1/07.Το κίνηµα κατά της αναθεώρησης του άρθρου 16 γίνεται πιο 
µαζικό και πιο µαχητικό διακηρύσσοντας ότι  είναι υπαρκτή η δυνατότητα του 
κινήµατος να συνεχίσει να παρεµβαίνει αγωνιστικά και αποτελεσµατικά για να 
µην αναγορευτεί ο νόµος της αγοράς σε συνταγµατικό καταστατικό χάρτη της 
χώρας. 
 Έτσι, οι πρόσφατες κινητοποιήσεις  αποτελούν ένα ακόµη βήµα στην πορεία 
των πανεκπαιδευτικών αγώνων! Αυτούς τους αγώνες είµαστε αποφασισµένοι να 
συνεχίσουµε  για να µην περάσει η νεοφιλελεύθερη αναθεώρηση του Συντάγµατος. 
 Η εναντίωσή µας  στην  αναθεώρηση του Συντάγµατος δεν είναι για το 
εκπαιδευτικό κίνηµα µια µάχη οπισθοφυλακών. Αγωνιζόµαστε προβάλλοντας ένα 
πλαίσιο θετικών διεκδικήσεων, που απορρέουν από τις αρχές και τις αξίες µας και 
οι οποίες 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 µεταξύ των οποίων και του Ν.3475 για την 
Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση. 

Απαιτούµε να µην εφαρµοστεί ο νόµος 3467/06 που οδηγεί στον ασφυκτικό 
κοµµατικό έλεγχο των στελεχών και της διοίκησης εκπαίδευσης  και στην πλήρη 
αναξιοπιστία των εκπαιδευτικών θεσµών. Ζητούµε να καταρτιστεί άµεσα νέος νόµος 
που θα θεσπίζει αντικειµενικά και αξιοκρατικά κριτήρια επιλογής.  

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

Παλεύουµε για την ανατροπή της πολιτικής της συνεχιζόµενης και 
κλιµακούµενης  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.  



Την Τετάρτη 31/1/07 πραγµατοποιείται η τελευταία συνεδρίαση της 
επιτροπής  της Βουλής για τη συνταγµατική αναθεώρηση, στη διάρκεια της 
οποίας θα γίνουν οι ψηφοφορίες για τα αναθεωρητέας  άρθρα. 
 Καλούµε, λοιπόν, όλους τους συναδέλφους  των σχολείων  του 
Λεκανοπεδίου στο νέο Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο, που πραγµατοποιείται 
την Τετάρτη, 31/1/07 στις 12 το µεσηµέρι στα Προπύλαια. 
 Καλούµε, επίσης, τους συναδέλφους και των άλλων σχολείων της χώρας 
να πάρουν µέρος στα συλλαλητήρια την ίδια µέρα (31/1/07) 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.  
 Καλούµε, τέλος, όλους τους συναδέλφους να πυκνώσουν µε την παρουσία 
τους τις  Γ.Σ. των ΕΛΜΕ που πραγµατοποιούνται αυτές τις ηµέρες ενόψει της Γ.Σ. 
των προέδρων των ΕΛΜΕ (3/2/07) και να υπερψηφίσουν τη συνέχιση των 
κινητοποιήσεων του κλάδου για το επόµενο διάστηµα και για το σύνολο των 
αιτηµάτων.   
 

ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΙ ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ! 
 

Η ΜΟΡΦΩΣΗ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ – ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ! 

 
ΟΧΙ ΣΤΗ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ! 

            
 

Αθήνα 26-1-07 
    
 

Από το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 
 


