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Αθήνα, 31/10/03

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ καλεί όλους τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς Β/θµιας
Εκπαίδευσης να συµµετάσχουν στη 48ωρη Απεργία του κλάδου µας τη ∆ευτέρα, 3/11 και την
Τρίτη, 4/11.
Καλεί:
τους συναδέλφους των σχολείων του Λεκανοπεδίου στο Πανεκπαιδευτικό
Συλλαλητήριο, τη ∆ευτέρα, 3/11 στις 12 το µεσηµέρι στα Προπύλαια του Πανεπιστηµίου

τους συναδέλφους των σχολείων της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιοχής στο
Συλλαλητήριο, τη ∆ευτέρα, 3/11/03 στις 11 π.µ. στο Άγαλµα Βενιζέλου.


Καλούµε όλους τους συναδέλφους µε τη συµµετοχή τους στις κινητοποιήσεις να απαιτήσουν
από την κυβέρνηση να δώσει ουσιαστικές και ικανοποιητικές απαντήσεις στα αιτήµατά µας.
Να βροντοφωνάξουν στους κυβερνώντες ότι δεν νοµιµοποιούνται να αφαιρούν κατακτηµένα
µε αγώνες δικαιώµατα των εκπαιδευτικών.
Να απαιτήσουµε από την κυβέρνηση να υλοποιήσει, επιτέλους, τις δικές τις δεσµεύσεις προς
τους εκπαιδευτικούς.
∆ιεκδικούµε το αυτονόητο: αναβάθµιση της εκπαίδευσης και του περιεχοµένου της,
βελτίωση των υλικών συνθηκών, παιδαγωγική ελευθερία και αξιοπρεπείς αποδοχές. Κι επειδή άλλος
τρόπος δεν υπάρχει, όπως αποδείχτηκε από το γεγονός ότι επί τόσα χρόνια τα αιτήµατά µας δεν
επιλύονται από την κυβέρνηση, αποφασίσαµε όλοι µαζί να χρησιµοποιήσουµε το µόνο µέσο που
µας έχει αποµείνει, τον απεργιακό αγώνα.





Αρνούµαστε συνολικά το νέο µισθολόγιο της φτώχειας. Αρνούµαστε να υποταχτούµε στη
θεσµοθέτηση της λιτότητας.
Αρνούµαστε να συµβιβαστούµε µε τη συνεχιζόµενη υποχρηµατοδότηση της εκπαίδευσης µε
το 3,4% του ΑΕΠ για την Παιδεία. Κι αυτή µας η άρνηση αφορά όλους τους εργαζόµενους.
Αφορά κατά κύριο λόγο τους γονείς των µαθητών µας, που πρέπει και σ’ αυτό το πεδίο να
σταθούν αλληλέγγυοι στον αγώνα µας.
Αρνούµαστε να συναινέσουµε στην ύπαρξη 3.000 κενών στη Β/θµια Εκπαίδευση 2 µήνες
µετά την έναρξη των µαθηµάτων.

∆εν απεργούµε µόνο για το «οικονοµικό». Η κατάσταση της εκπαίδευσης µας πληγώνει και
µας ενδιαφέρει εξίσου. Η εργασία µας δεν αφορά κάτι το άψυχο, αλλά τη διαµόρφωση της
προσωπικότητας νέων ανθρώπων. Και θέλουµε οι κόποι µας να έχουν αποτέλεσµα. Θέλουµε να
βλέπουµε τους µαθητές µας να αποφοιτούν πιο πλούσιοι σε γνώσεις, κρίση, καλλιέργεια. Θέλουµε
να ολοκληρώνουν τον κύκλο της Β/θµιας Εκπαίδευσης και να είναι ολόπλευρα µορφωµένοι. Και,
βέβαια, θέλουµε, και ως δάσκαλοι, αλλά και ως γονείς µαθητών πολλοί από µας, να έχει και
πρακτικό αντίκρισµα το απολυτήριο, να είναι διαβατήριο ζωής και εργασίας.
Τη ∆ευτέρα, 3/11 και την Τρίτη, 4/11 πρέπει όλα τα σχολεία, τα ∆ηµοτικά, τα Γυµνάσια,
τα Λύκεια και τα ΤΕΕ της χώρας να κλείσουν.
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Η Παιδεία Απεργεί.
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Από το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ
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