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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΚΑΛΕΣΜΑ 
 
 
 H Κυβέρνηση ετοιµάζει νέα νοµοθετικά µέτρα για τις αναδιαρθρώσεις στην 
ανώτατη εκπαίδευση, που θα αφορούν στην έρευνα και τα µεταπτυχιακά. 
 Το νοµοσχέδιο για την έρευνα προωθεί την πρόσδεση της έρευνας και των 
ερευνητών στις επιδιώξεις των επιχειρήσεων, που είναι πλευρά της γενικότερης 
αντιεκπαιδευτικής  πολιτικής και αφορά όλο τον κόσµο της εκπαίδευσης. 
Η Υπουργός Παιδείας προκαλεί και πάλι! Πρόσφατα δήλωσε ότι ο νόµος - πλαίσιο 
θα εφαρµοστεί και ήδη ετοιµάζει τα σχετικά Προεδρικά ∆ιατάγµατα παρά την έντονη 
αντίθεση του φοιτητικού και Πανεπιστηµιακού κινήµατος.  
 Η κυβερνητική πολιτική του αυταρχισµού, της καταστολής και της 
ποινικοποίησης των αγώνα συναντά την αντίθεση  όλης της κοινωνίας. 
 
 Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ χαιρετίζει τη  γενναία δικαστική απόφαση της αθώωσης 
των 49 διαδηλωτών της 8ης Μάρτη 2007, απόφαση που δείχνει ότι υπάρχουν ακόµη 
στη δικαιοσύνη εστίες αντίστασης στη µετατροπή της σε µηχανισµό νοµιµοποίησης 
των αστυνοµικών σκευωριών, που αυτή τη φορά, δυστυχώς, µε την εισαγγελική 
κάλυψη – οδήγησαν σε δίκη 49 νέους-ες, αµφισβητώντας τους το δικαίωµα στη 
διαδήλωση. 
 Η απόφαση του δικαστηρίου αποτελεί µια συντριπτική πολιτική ήττα της 
κυβέρνησης, των Υπουργών ∆ηµοσίας Τάξης και Παιδείας και των διωκτικών αρχών. 
 

Συναδέλφισσες/-οι,  
Στις 19 του Απρίλη χρειάζεται να βρεθούµε για 15η φορά µέσα στο 2007 ξανά 

στους δρόµους του αγώνα, αλληλέγγυοι µε το ελπιδοφόρο κίνηµα της νέας γενιάς, 
που δεν υποχωρεί, δε συµβιβάζεται, δεν υποτάσσεται τόσο στην ουσία της 
αντιεκπαιδευτικής πολιτικής όσο και στις προσπάθειες καταστολής και 
τροµοκράτησής του.  

Στηρίζουµε το νέο Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο, που 
πραγµατοποιείται την Πέµπτη 19/4/07, στη 1 το µεσηµέρι, στα Προπύλαια, 
καθώς και όλα τα συλλαλητήρια που πραγµατοποιούνται την ίδια µέρα 
(19/4/2007) στις µεγάλες πόλεις της χώρας. 

Για να διευκολυνθεί η συµµετοχή όσων συναδέλφων επιθυµούν να πάρουν 
µέρος στα συλλαλητήρια σε όλη τη χώρα, κηρύσσουµε 2ωρη στάση εργασίας 
από τις 12 π.µ. µέχρι τις 2 µ.µ. για τον πρωινό κύκλο λειτουργίας των σχολείων, 
και από τις 2 µ.µ. µέχρι τις 4 µ.µ. για τα σχολεία απογευµατινού κύκλου. 
 
 
 
    Από το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 
  


