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Αθήνα, 25/9/2006

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΟΛΜΕ – ΕΛΜΕ)
ΚΑΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΠΑΝΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ ΣΤΙΣ 12.30 ΣΤΟ ΥΠ. ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ
Συναδέλφισσες / -οι,
Η ένταση και η έκταση της κυβερνητικής επίθεσης κατά του κόσµου της εκπαίδευσης και
της εργασίας γρήγορα σχηµατοποιήθηκαν και σε ωµή απρόκλητη βία και καταστολή. Την
περασµένη Τετάρτη 20/9/06 χτυπήθηκαν άγρια τόσο οι εκπαιδευτικοί και οι σπουδαστές στο
µεγάλο, µαχητικό πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στην Αθήνα, όσο και οι συγκεντρωµένοι
µεταλλεργάτες στα δικαστήρια του Πειραιά, όπου εκδικαζόταν ένα ακόµη έγκληµα της εργοδοσίας,
ο θάνατος στη δουλειά πέντε συναδέλφων τους.
Ο αυταρχισµός και η βία είναι πάντοτε σύµφυτα µε τις αντιεκπαιδευτικές, αντιλαϊκές και
αντεργατικές πολιτικές. Γι’ αυτό η καλύτερη απάντηση στον κυβερνητικό αυταρχισµό είναι οι
αποφασιστικοί µας αγώνες, η ανάπτυξη ενός αυθεντικού πανεκπαιδευτικού απεργιακού µετώπου
και ο ευρύτερος συντονισµός µε όλα τα µαχόµενα τµήµατα των εργαζοµένων.
Ο προσανατολισµός αυτός είναι ο µοναδικός δρόµος για να αντιταχθούµε σθεναρά:
•
•
•
•
•
•
•

στις προσπάθειες ολοκλήρωσης της «συντηρητικής µεταρρύθµισης» που αφορά πλέον όλες
τις βαθµίδες της εκπαίδευσης
στην παγίωση και κλιµάκωση της εξοντωτικής λιτότητας για τους εργαζόµενους, γεγονός
που υπογραµµίστηκε και µε την πρωθυπουργική οµιλία στη ∆ΕΘ
στην πλήρη εµπορευµατοποίηση της εκπαίδευσης καθώς και τη γενίκευση της επισφαλούς
εργασίας µέσω της αντιδραστικής αναθεώρησης του Συντάγµατος, που καθιερώνει τα ιδιωτικά
Πανεπιστήµια και οδηγεί στην άρση της µονιµότητας στο δηµόσιο
στις ριζικές ανατροπές στα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά µας δικαιώµατα που
προετοιµάζονται για την επόµενη κυβερνητική θητεία
στην απορρύθµιση του χώρου της ΤΕΕ µε την προσπάθεια κατάργησης 61 σχολείων και την
εργασιακή οµηρία και ανασφάλεια των εκπαιδευτικών της
στην επιβολή νέων αναλυτικών προγραµµάτων, διδακτικών µεθόδων και βιβλίων, που
προωθούν ακόµη περισσότερο την ευθυγράµµιση του περιεχοµένου της γνώσης στα
κελεύσµατα της αγοράς
στη συνέχιση της πολιτικής των χαµηλών και ανεπαρκών δαπανών για την εκπαίδευση

Οι αγωνιστικές διαθέσεις που διατρέχουν τους χώρους της εκπαίδευσης από τη φοιτητική
εξέγερση του Μάη-Ιούνη µέχρι τον αγωνιστικό βηµατισµό των συναδέλφων µας της
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης διαµορφώνουν µια ανεπανάληπτη δυνατότητα να συγκροτηθεί στο
πλαίσιο ενός αναδυόµενου κοινού πανεκπαιδευτικού αγώνα µια τέτοια αγωνιστική «δύναµη πυρός»
που να ανασχέσει την επίθεση κατά των δικαιωµάτων µας, αλλά και το κυριότερο, να αποσπάσει
υπολογίσιµες κατακτήσεις.

Συναδέλφισσες / -οι,
Σας καλούµε να πάρετε ενεργητικά και µαχητικά µέρος:
α) στο ΝΕΟ ΠΑΝΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ την Τετάρτη 27 Σεπτέµβρη στις
12.30 µ.µ. στο Υπουργείο Παιδείας και
β) στις στάσεις εργασίας (ΟΛΜΕ – ΕΛΜΕ) την ίδια ηµέρα, απεργιακό πλαίσιο που υλοποιείται
για καταστατικούς λόγους αφενός µε 3ωρη στάση εργασίας κηρυγµένη από το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ από
τις 11.00 µέχρι τις 14.00 για τον πρωινό κύκλο και από τις 14.00 µέχρι τις 17.00 για τον
απογευµατινό κύκλο λειτουργίας των σχολείων και αφετέρου µε συµπληρωµατική 3ωρη στάση
εργασίας από όλες τις ΕΛΜΕ της χώρας µέχρι την πλήρη κάλυψη του ωραρίου. Επίσης, το ∆.Σ. της
ΟΛΜΕ κηρύσσει 3ωρη στάση εργασίας από τις 19.00 µέχρι τις 22.00 για όλα τα εσπερινά σχολεία.
∆ιεκδικούµε:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Άυξηση των δηµόσιων δαπανών για την παιδεία στο 5% του ΑΕΠ
1400 ευρώ καθαρά στον νεοδιόριστο
Σύνταξη στα 30 χρόνια υπηρεσίας χωρίς όριο ηλικίας – Όχι στους αντιασφαλιστικούς
νόµους και στις σχεδιαζόµενες νέες αντιασφαλιστικές ανατροπές
Γνήσιες Συλλογικές Συµβάσεις Εργασίας
Μόνιµη και σταθερή εργασία για όλους
Καµιά κατάργηση σχολείου – ∆ιασφάλιση της µόνιµης εργασίας όλων των
εκπαιδευτικών της ΤΕΕ
Κατάργηση του Ν. 3475 για την ΤΕΕ
Παιδαγωγική ελευθερία και δηµοκρατία στο σχολείο
Κατάργηση του θεσµικού πλαισίου της αξιολόγησης
25 µαθητές στο τµήµα, 20 στις κατευθύνσεις και 10 στα εργαστήρια
Άµεση καθιέρωση 12χρονης υποχρεωτικής δηµόσιας εκπαίδευσης µε προοπτική το
Ενιαίο 12χρονο Σχολείο
Όχι στην αντιδραστική αναθεώρηση του Συντάγµατος

ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ∆ΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ, ΤΙΣ
ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ!

