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«Κοσµογονία, θετική, παραγωγική για τα παιδιά της Ελλάδας, για τη χώρα µας, 
για το µέλλον και την προοπτική µας µέσα στην Ευρωπαϊκή Ενωση». Ετσι 
χαρακτήρισε την κατάσταση στην  εκπαίδευση ο Υπουργός Παιδείας µετά τη 
συνάντησή του µε τον Πρωθυπουργό. 

Οι εκατοντάδες χιλιάδες γονείς των µαθητών και µαθητριών µας και οι δεκάδες
χιλιάδες εκπαιδευτικοί αναρωτιούνται µετά από αυτό µήπως ζουν σε άλλη χώρα. 

Το Υπουργικό Συµβούλιο, που συνεδριάζει αύριο, οφείλει να προχωρήσει σε 
δύο πολύ συγκεκριµένες  αποφάσεις, εάν θέλει να αποδείξει έµπρακτα το 
διαφηµιζόµενο ενδιαφέρον της κυβέρνησης για την Παιδεία και εάν θέλει να
αποδείξει ότι έχει κάποια σχέση µε την πραγµατικότητα ο παραπάνω ισχυρισµός του
ΥΠΕΠΘ. 

Η πρώτη απόφαση είναι να αυξήσει τις δαπάνες για την παιδεία για το 2004 
από το 3,5%, που διατίθεται µέχρι τώρα, στο 5% του ΑΕΠ. Μόνο µε αυτή τη γενναία, 
την επιτακτικά αναγκαία επιλογή θα αρχίσουν να αντιµετωπίζονται τα συσσωρευµένα
προβλήµατα της ∆ηµόσιας εκπαίδευσης όπως οι ελλείψεις στην υλικοτεχνική
υποδοµή, η διπλή βάρδια λειτουργίας των σχολείων 30 περίπου χρόνια µετά την 
εξαγγελθείσα για πρώτη φορά κατάργησή της, η ανυπαρξία επιµόρφωσης των 
εκπαιδευτικών και γενικότερα η απουσία ολόπλευρης µορφωτικής και επιστηµονικής
τους στήριξης, η συνεχιζόµενη, δυστυχώς, υποβάθµιση των Τ.Ε.Ε. κ.λ.π.  

Η δεύτερη απόφαση στην οποία οφείλει να προχωρήσει το Υπουργικό
Συµβούλιο  είναι η ουσιαστική οικονοµική αναβάθµιση των εκπαιδευτικών,  ώστε να 
ζουν µε αξιοπρέπεια από το µισθό τους.  

Τα τελευταία χρόνια ακούσαµε µεγάλα λόγια από τους κυβερνώντες για το
σηµαντικό ρόλο των εκπαιδευτικών και τη βούληση της κυβέρνησης να αναβαθµίσει
τον εκπαιδευτικό.Οι εκπαιδευτικοί βιώνουν, όµως ,την εγκατάλειψη 
από την πολιτεία και την µισθολογική τους καθήλωση. Οι µισθοί τους βρίσκονται σε 
πολύ χαµηλότερο επίπεδο σε σχέση µε τους µισθούς άλλων δηµόσιων υπαλλήλων. 
Επίσης είναι οι χαµηλότεροι σε σύγκριση µε τους µισθούς των εκπαιδευτικών των
άλλων ευρωπαϊκών χωρών 

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ απαιτεί να σταµατήσει πλέον ο συνεχιζόµενος
εµπαιγµός και να εγκαταλειφθεί η διγλωσσία  και η υποκρισία των 
κυβερνώντων. 
          Οι εκπαιδευτικοί της χώρας µας δεν έχουν άλλα αποθέµατα υποµονής. 
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Απαιτούν από το Υπουργικό Συµβούλιο  άµεσες, δραστικές και γενναίες 
αποφάσεις  προς την κατεύθυνση της επίλυσης των προβληµάτων της
εκπαίδευσης και των λειτουργών της. 
          Παράλληλα προετοιµάζουν την αγωνιστική  τους απάντηση, αν δεν δοθούν 
ικανοποιητικές  λύσεις στα προβλήµατα  της εκπαίδευσης και των 
εκπαιδευτικών. 

  
  
  
                                                 Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 
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