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ΓΙΑΤΙ ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΣΧΗΜΑΤΙΚΟ ∆ΙΑΛΟΓΟ ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ
Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ εκτιµά ότι µε το διάλογο που προωθεί η κυβέρνηση
επιχειρεί να συγκαλύψει τα πραγµατικά προβλήµατα της εκπαίδευσης
προσπαθώντας να πείσει µαθητές και γονείς, την κοινωνία όλη, ότι η αλλαγή του
τρόπου πρόσβασης στα Πανεπιστήµια και τα ΤΕΙ µπορεί να αλλάξει ή έστω να θίξει
τον ταξικό – κατανεµητικό ρόλο του σχολείου και την αναπαραγωγή των
κοινωνικών ανισοτήτων. ∆εν είναι τυχαία η επιλογή του χρόνου (οικονοµική κρίση
και µέτρα στήριξης του κεφαλαίου µε τη διάθεση 28 δις στις τράπεζες, αλλά και
µετά την πρόσφατη έκρηξη της νεολαίας µε αφορµή τη δολοφονία του µαθητή
Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου το ∆εκέµβρη), ούτε µη αναµενόµενη η επιδίωξη της
κυβέρνησης να αντιστρέψει και µε αυτόν τον τρόπο το κλίµα δυσαρέσκειας και
απονοµιµοποίησης της πολιτικής της, ιδιαίτερα στη νεολαία.
Ο διάλογος δεν ξεκινά από µηδενική βάση, «tabula rasa», όπως ισχυρίζεται ο
υπουργός. Η βάση του «διαλόγου» είναι η ήδη υποβαθµισµένη, απαξιωµένη δηµόσια
εκπαίδευση, για την οποία ο κρατικός προϋπολογισµός προβλέπει ακόµη πιο
µειωµένα κονδύλια για φέτος. Βάση του είναι οι αντιδραστικές µεταρρυθµίσεις,
στην Ανώτατη Εκπαίδευση, η αναγνώριση των ποικιλώνυµων ΚΕΣ και Κολεγίων, η
βάση του 10, τα νέα-παλιά Αναλυτικά Προγράµµατα και βιβλία, ο εξεταστικός
µινώταυρος για τους µαθητές και η αξιολόγηση – χειραγώγηση για τους
εκπαιδευτικούς, η λιτότητα για τους εργαζόµενους και η ενίσχυση της ελαστικής
εργασίας.
Η κυβέρνηση µιλώντας για µηδενική βάση, σε ένα τέτοιο πλαίσιο,
ξεκαθαρίζει την πρόθεσή της να µην κάνει πίσω σε τίποτε από την αντιλαϊκή,
αντιεκπαιδευτική πολιτική της. Ίσα – ίσα προϊδεάζει για το είδος των προτάσεων
της, η επιλογή της την ίδια στιγµή να προωθεί την κατάργηση του ασύλου, να
«χτυπά» µαζικά συλλαλητήρια (όπως αυτό της 9ης Γενάρη για τον Νίκο Τεµπονέρα),
να µην αντιδρά στις παραποµπές µε τον «τροµονόµο» των συλληφθέντων µαθητών
κ.λπ. Ήδη ο ίδιος ο Υπουργός Παιδείας µε δηλώσεις του ξεκαθάρισε πως η «tabula
rasa δεν αφορά τους ήδη ψηφισµένους νόµους της κυβέρνησης».
Η επικέντρωση του διαλόγου σε κάποια συγκεκριµένα, παρεπόµενα όµως,
ζητήµατα (π.χ. σύστηµα πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και
πανεπιστηµιακό άσυλο) φαίνεται ότι αποτελεί συστηµατική πρακτική όλων των
κυβερνήσεων. Εκτιµούµε ότι η εστίαση σε ζητήµατα όπως τα παραπάνω, µε
παράκαµψη των µεγάλων προβληµάτων που ταλανίζουν την εκπαίδευση και τους
εκπαιδευτικούς, αποδεικνύεται, εκ των πραγµάτων, ότι είναι πολιτική επιλογή που
στόχο έχει τον αποπροσανατολισµό της κοινωνίας. Γι’ αυτό και λειτουργεί
περισσότερο σε επικοινωνιακό επίπεδο παρά σε επίπεδο ουσίας, την οποία
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συνειδητά προσπερνά. Γιατί δεν υπάρχει κυβερνητική ευαισθησία, πρόταση και
βούληση για λύσεις.
Καµιά από τις «επίσηµες» προτάσεις των «προκεχωρηµένων φυλάκων» του
ΥΠΕΠΘ, όσα περιτυλίγµατα κι αν χρησιµοποιούν, δεν έρχεται να αλλάξει «επί τα
βελτίω» το επίπεδο του σχολείου, το επίπεδο των πανεπιστηµιακών σπουδών, το
σύστηµα πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση και να διασφαλίσει την
επαγγελµατική αποκατάσταση των αποφοίτων. Αντίθετα επιδιώκουν µε την
αντιλαϊκή συνταγή των επιλογών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στα πλαίσια της
στρατηγικής της «Λισαβόνα» και της «Μπολόνια», να θεµελιώσουν µια εκπαίδευση
που έχει βασικό προσανατολισµό της την ανταγωνιστικότητα, την ευελιξία, την
ιδιωτικοποίηση, την εµπορευµατοποίηση και αναπόφευκτη συνέπεια το παραπέρα
βάθεµα των ταξικών φραγµών. Οι προτάσεις αυτές αποτελούν συνέχεια των
αντιδραστικών µεταρρυθµίσεων στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, (µε το νόµο πλαίσιο,
τους κύκλους σπουδών, τον κοινό ευρωπαϊκό χώρο κλπ) και την τεχνική εκπαίδευση
(ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ), µε την προσπάθεια αναγνώρισης των ΚΕΣ και κατάργησης του
άρθρου 16, µε τη λογική που διέπςι τα Αναλυτικά Προγράµµατα και τα νέα βιβλία,
µε την αξιολόγηση - χειραγώγηση. Πηγάζουν από τη βαθύτερη επιδίωξη των
δυνάµεων της αγοράς και του κεφαλαίου, για τη διαµόρφωση του νέου εργασιακού
µοντέλου που απαιτεί η αύξηση της κερδοφορίας του. ∆ηλαδή ενός εργατικού
δυναµικού ευέλικτου, προσαρµόσιµου στις ραγδαία µεταβαλλόµενες ανάγκες της
καπιταλιστικής παραγωγής, από την άποψη των γνώσεων και των δεξιοτήτων του.

Η εµπειρία µας οδηγός δράσης
Η εµπειρία µας για το πώς η κυβέρνηση εννοεί το διάλογο είναι
«τραυµατική» και επηρεάζει καταλυτικά τη σηµερινή στάση µας. Όλα τα
νοµοσχέδια όχι µόνο κατατέθηκαν στη βουλή από το ΥΠΕΠΘ και ψηφίστηκαν
χωρίς ουσιαστικό διάλογο και διαπραγµάτευση µε τις οµοσπονδίες των
εκπαιδευτικών, αλλά προωθήθηκαν µε αυτά πολιτικές που ήταν σε πλήρη αντίθεση
µε τα κύρια αιτήµατα και τους στόχους του εκπαιδευτικού κινήµατος, έπληξαν το
δηµόσιο σχολείο και πανεπιστήµιο, χειροτέρεψαν την εργασιακή και επιστηµονική
θέση των εκπαιδευτικών. Το ίδιο αρνητική είναι και η εµπειρία από τη συµµετοχή
εκπροσώπων µας σε διάφορα όργανα, υποτιθέµενου κοινωνικού διαλόγου, όπως η
επιτροπή παρακολούθησης του ΕΠΕΑΕΚ, το ∆Σ του Οργανισµού Επιµόρφωσης,
αλλά και άλλες θεσµικές επιτροπές.
Τα τελευταία χρόνια, µε αφετηρία τον κοινωνικό διάλογο του Γ. Αρσένη,
όπου χρησιµοποιήθηκε ως φύλλο συκής για να περάσουν οι νόµοι 2525/97 και
2640/98, ενδιάµεσο στάδιο το διάλογο της Μ. Γιαννάκου, προκειµένου να περάσει
τις αντιδραστικές αλλαγές την τριτοβάθµια εκπαίδευση και κατάληξη την τρίτη
θεατρική πράξη του Α. Σπηλιωτόπουλου, οι κυβερνήσεις προσπάθησαν να
αξιοποιήσουν µια τυπική µορφή κοινωνικής συναίνεσης για να διασκεδάσουν τις
αρνητικές εντυπώσεις της αντιεκπαιδευτικής και αντιλαϊκής πολιτικής τους και να
επιβάλλουν περαιτέρω µέτρα προς την ίδια κατεύθυνση.
Εν τω µεταξύ, ο Υπουργός Παιδείας αρνείται να καταθέσει έστω και τους
άξονες των θέσεων του Υπουργείου Παιδείας, επιδιώκοντας να εµπλέξει την
εκπαιδευτική κοινότητα και τους κοινωνικούς φορείς σε µια αποπροσανατολιστική
διαδικασία, η οποία εξ αντικειµένου δε µπορεί να οδηγήσει πουθενά, µε στόχο να
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κερδίσει πολιτικό χρόνο και να δηµιουργήσει σε µαθητές και γονείς προσδοκίες για
ένα δήθεν δικαιότερο σύστηµα πρόσβασης που θα τους απαλλάξει από ένα
εξοντωτικό, ψυχοφθόρο και οικονοµικό φορτίο. Και αυτό όταν η ίδια η κυβέρνηση
µείωσε τον αριθµό των εισαγόµενων από 85000 σε 68000 και µε τη θεσµοθέτηση
του ταξικού και αντιεκπαιδευτικού µέτρου της « βάσης του 10».
∆εν είχαµε, ούτε έχουµε αυταπάτες. Ο κυβερνητικός ανασχηµατισµός δε
σηµαίνει νέα κυβέρνηση, ούτε, βεβαίως, δηλώθηκε από τον πρωθυπουργό και το νέο
υπουργό παιδείας η βούληση για αλλαγή των βασικών κατευθύνσεων της
κυβερνητικής πολιτικής, που υπηρετούν µε επιµονή και συνέπεια την
εµπορευµατοποίηση και την ιδιωτικοποίηση της παιδείας.
Κατά συνέπεια, παραµένει αναπάντητο το δικαίωµα της νέας γενιάς στη
µόρφωση, στην πραγµατικά δωρεάν δηµόσια εκπαίδευση, αλλά και οι πραγµατικές
ανάγκες της κοινωνίας που επιβάλλουν αλλαγή της εκπαιδευτικής πολιτικής, στην
κατεύθυνση της στήριξης και ενίσχυσης της δηµόσιας εκπαίδευσης, της
αναβάθµισης τον περιεχοµένου των σπουδών, της γενναίας χρηµατοδότησης, της
ολόπλευρης στήριξης τον εκπαιδευτικού και της αντιµετώπισης της µαθητικής
διαρροής.
Το σύστηµα πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, παρότι είναι ένα
σηµαντικό ζήτηµα που απασχολεί µαθητές και γονείς, δεν παύει να είναι ένα
παρεπόµενο και επιµέρους ζήτηµα του εκπαιδευτικού συστήµατος. Άρα οι
όποιες αλλαγές µόνο στο εξεταστικό δε µπορούν από µόνες τους να συµβάλουν
στη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόµενης εκπαίδευσης. Απαιτούνται
ριζικές αλλαγές σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης.
Τα
συνδικάτα
οφείλουν
να
έχουν
κινηµατική
«κουλτούρα»
διαπραγµατεύσεων. Mορφή της σωµατειακής διαπραγµάτευσης είναι η συλλογική
σύµβαση. H διαπραγµάτευση των συνδικάτων µε την ιδιωτική ή κρατική εργοδοσία
θα πρέπει να ενώνει τα µέλη του σωµατείου, να έχει αιτήµατα αιχµής, να
συσπειρώνει και να κάνει ποιό µαχητικούς τους εργαζόµενους.
∆εν θα συµµετάσχουµε λοιπόν στο «διάλογο» µέσω του Συµβουλίου
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του ΕΣΥΠ και γιατί:
- Η κυβέρνηση αποφάσισε µονοµερώς τους όρους, τις συνθήκες και το επιπέδο
της διαπραγµάτευσης και όρισε ότι η συζήτηση για το λύκειο και το σύστηµα
πρόσβασης στην τριτοβάθµια εκπαίδευση θα πραγµατοποιηθεί στο Συµβούλιο
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του ΕΣΥΠ. Κατά τη γνώµη
µας, το ΕΣΥΠ εξ αντικειµένου αδυνατεί να εκφράσει τη συνισταµένη της
κοινωνικής ευαισθησίας και βούλησης, ενώ επανειληµµένα χρησιµοποιήθηκε από τις
κυβερνήσεις για την επικύρωση προειληµµένων αποφάσεών τους, καθώς έχουν τη
δυνατότητα να ελέγχουν τα όργανα αυτά (Π.∆. 127/03, αρθρ. 7, παρ.4).
- Είναι προσχηµατικός! Απ’ τη µια, «κουβέντα» να γίνεται και το ΥΠΕΠΘ να
νοµοθετεί, όπως π.χ. µε τον πολύ πρόσφατο νόµο για τα ΕΠΑΛ, όπου υπήρξε, για
µια ακόµη φορά, πλήρης αγνόηση των σχετικών προτάσεων της ΟΛΜΕ. Και από
την άλλη τα προβλήµατα της δηµόσιας εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών να
χρονίζουν και να επιδεινώνονται και από την ασκούµενη κυβερνητική πολιτική τα
τελευταία χρόνια, χωρίς η επίλυσή τους να περιλαµβάνεται στην ατζέντα.
- Επιπλέον, δεν υπάρχει ούτε και η παραµικρή δέσµευση για αντιµετώπιση
µείζονος σηµασίας ζητηµάτων-προβληµάτων, την επίλυση των οποίων η ΟΛΜΕ
θεωρεί εκ των ων ουκ άνευ συνθήκη για µια ουσιαστική διαδικασία
διαπραγµάτευσης.
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Σηµειώνουµε, για άλλη µια φορά, ότι η ΟΛΜΕ έχει καταθέσει την
εκπαιδευτική της πρόταση, για το περιεχόµενο του δηµόσιου σχολείου που
επιδιώκουµε και αγωνιζόµαστε. Οι επεξεργασµένες προτάσεις του κλάδου µας για τη
βελτίωση της δηµόσιας εκπαίδευσης και την αναβάθµιση του εκπαιδευτικού έχουν
περάσει χρόνια τώρα τη δοκιµασία της συλλογικής µας σκέψης και εµπειρίας, είναι
αποτέλεσµα των πολύχρονων αγώνων µας αλλά και της αγωνίας µας για το
δηµόσιο σχολείο και η κυβέρνηση δεν έχει το πολιτικό και ηθικό δικαίωµα να τις
αγνοεί!
Απαιτούµε, κατά συνέπεια, ουσιαστική διµερή διαπραγµάτευση µε το
ΥΠΕΠΘ,
Για την ΟΛΜΕ οδηγός της διαπραγµάτευσης είναι τα αιτήµατα που έχουν
τεθεί από τη ΓΣ των προέδρων των ΕΛΜΕ στις 25.10.08 και έχουν κατατεθεί
και στο νέο Υπουργό Παιδείας.
Απαιτούµε ως ελάχιστη ένδειξη καλής θέλησης:
•
∆έσµευση της κυβέρνησης για αύξηση των δαπανών για την παιδεία,
γιατί χωρίς αυτή, καµία ουσιαστική βελτίωση δεν πρόκειται να προχωρήσει.
Απαιτούµε, ειδικότερα, την άµεση αύξηση των δαπανών στο 5% του ΑΕΠ, που ήταν
και δέσµευση της σηµερινής κυβέρνησης προεκλογικά (τόσο το 2004, όσο και το
2007). Να γίνει δηλαδή άµεσα τροποποίηση του προϋπολογισµού, µε γενναία
αύξηση των δαπανών για την παιδεία, ως τη στοιχειώδη έµπρακτη απόδειξη από
την κυβέρνηση της βούλησής της να εργαστεί επιτέλους για την βελτίωση της
δηµόσιας εκπαίδευσης.
•
Υπογραφή Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας εφ’ όλης της ύλης.
•
Ο νέος νόµος για την αναγνώριση των ΚΕΣ, τορπιλίζει το δηµόσιο
πανεπιστήµιο, αλλά και ολόκληρο το δηµόσιο εκπαιδευτικό σύστηµα και θα πρέπει
να ανασταλεί, τουλάχιστον, τώρα η εφαρµογή του.
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