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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
  
            Η ΟΛΜΕ  από τις 5/11/04 απευθυνόµενη µε επιστολή της προς τον Πρωθυπουργό της χώρας
ενόψει της προ Η.∆. συζήτησης στη Βουλή είχε θέσει τις βασικές προϋποθέσεις που πρέπει να 
πληροί ο διάλογος για την παιδεία για να είναι ουσιαστικός και αποτελεσµατικός.  
Συγκεκριµένα είχαµε υποστηρίξει ότι «ο διάλογος δεν πρέπει και δεν µπορεί να είναι προσχηµατικός
και αποσπασµατικός, πρέπει να διεξάγεται µε συγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα και να καταλήγει σε
δεσµεύσεις για την κυβέρνηση στα σηµεία όπου υπάρχει σύµφωνη γνώµη των εκπαιδευτικών
φορέων. Κυρίως, όµως, πρέπει να είναι διάλογος ουσίας και να ιεραρχεί τα προς συζήτηση θέµατα 
µε βάση τις πραγµατικές ανάγκες ενός δηµόσιου, δωρεάν και υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικού 
συστήµατος. Κατά συνέπεια αν δεν συµπεριλαµβάνει όλα τα µεγάλα ζητήµατα της εκπαίδευσης, τα 
οποία έχει αναδείξει η εκπαιδευτική πραγµατικότητα, η συµµετοχή µας σε αυτόν το διάλογο δεν έχει 
νόηµα». 
            Τη θέση µας αυτή για το διάλογο επαναφέραµε και στο κοινό υπόµνηµα των εκπαιδευτικών
φορέων προς τον πρόεδρο του ΕΣΥΠ στις 14/2/05. Η κυβέρνηση, όµως, και το προεδρείο του ΕΣΥΠ 
δεν έλαβαν υπόψη τις θέσεις µας. 
Ουσιαστικά η ολοµέλεια του ΕΣΥΠ κατά τη συνεδρίαση της στις 16/2/05 αποφάσισε, µε 
κυβερνητική παρέµβαση, να αυτοκαταργηθεί. Ενώ δηλαδή το προεδρείο του ΕΣΥΠ συµφώνησε
προσχηµατικά στο να συζητηθούν οι προτεραιότητες που πρότειναν οι εκπαιδευτικοί φορείς και
κόµµατα της αντιπολίτευσης αµέσως µετά υπαναχώρησε επιµένοντας στον αρχικό προγραµµατισµό
του για συνεδριάσεις, ουσιαστικά µόνον, των επιµέρους Συµβουλίων Α/βάθµιας, Β/βάθµιας και 
Γ/βάθµιας Εκπαίδευσης.  
Η κυβερνητική πλευρά αρνήθηκε δηλαδή το αυτονόητο. Ότι η ολοµέλεια του ΕΣΥΠ όφειλε να 
συζητήσει πλέον επί της ουσίας των προτεραιοτήτων που ιεράρχησε και να καταλήξει σε
συγκεκριµένη πρόταση εκπαιδευτικής πολιτικής προς την κυβέρνηση επί των θεµάτων της
χρηµατοδότησης της εκπαίδευσης, της δοµής και της διάρθρωσής της, της αναβάθµισης της 
ποιότητας και της στήριξης των εκπαιδευτικών όλων των βαθµίδων. 
Στη συνέχεια, τα επιµέρους Συµβούλια θα έπρεπε µε βάση το γενικότερο πλαίσιο της ολοµέλειας, να 
εξειδικεύσουν τα µέτρα υλοποίησης αυτού του πλαισίου στο χώρο τους. 
Αντί για όλα αυτά ο στόχος της κυβέρνησης είναι να επιβάλει στον «Εθνικό ∆ιάλογο για την 
Παιδεία» µονοµερώς τις δικές της προτεραιότητες. Συγκεκριµένα επιδιώκει: α) να συζητηθούν 
αποσπασµατικά και επιλεκτικά ορισµένα από τα θέµατα που απασχολούν την Α/βάθµια και 
Β/βάθµια Εκπαίδευση στο σχετικό επιµέρους συµβούλιο, χωρίς όµως να συζητηθούν τόσο η 
εκπαιδευτική πολιτική στο σύνολό της όσο και οι βασικές αρχές που θα πρέπει να διέπουν τις
οποιεσδήποτε αλλαγές και λύσεις των προβληµάτων της εκπαίδευσης και β) να νοµιµοποιήσει µε 
την κοινή συνεδρίαση των Συµβουλίων Ανωτάτης Πανεπιστηµιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης
τις επιλογές της για την προώθηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού χώρου Γ/βάθµιας Εκπαίδευσης. Εκτιµά, 
προφανώς, ότι οι συσχετισµοί είναι πιο ευνοϊκοί σε αυτά τα όργανα ώστε να υιοθετηθούν οι δικές
της επιλογές. Με αυτό τον τρόπο θέλει να επιβεβαιώσει, έστω και µε καθυστέρηση, αυτό που από 
14/1/05 στην Εθνική Αναφορά της χώρας µας προς την οµάδα προώθησης της διαδικασίας της
Μπολόνια ισχυριζόταν ότι, δηλαδή, είναι δεδοµένη η ψήφιση του νόµου για την «αξιολόγηση» των 
ΑΕΙ και των ΤΕΙ της χώρας µας. 
Πέραν όµως της παραπάνω εξέλιξης η οµιλία του Γεν. Γραµµατέα του ΥΠΕΠΘ στην πρόσφατη 
ολοµέλεια του ΕΣΥΠ έδειξε ότι η κυβέρνηση δε δεσµεύεται για την εφαρµογή µιας πολιτικής µε 
βάση τις προτάσεις του ΕΣΥΠ και κυρίως αυτές που έχουν την στήριξη των εκπαιδευτικών φορέων. 
Ο Γεν. Γραµµατέας του ΥΠΕΠΘ υπεραµύνθηκε της πολιτικής που ήδη εφαρµόζει η κυβέρνηση, 
επανέλαβε ορισµένες προεκλογικές εξαγγελίες και προσπάθησε να υποβαθµίσει τη σηµασία  του 
παλλαϊκού αιτήµατος για γενναία αύξηση των κρατικών δαπανών για την Παιδεία.  
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Είναι σαφές, επίσης, ότι κυβέρνηση αρνείται να δώσει λύσεις και απαντήσεις στα αιτήµατα της 
ΟΛΜΕ και ολόκληρης της εκπαιδευτικής κοινότητας µε το πρόσχηµα ενός ατέρµονου και
παρελκυστικού διαλόγου. 
Με βάση τις παραπάνω εκτιµήσεις και µε δεδοµένη την αρνητική στάση της κυβέρνησης το ∆.Σ. της 
ΟΛΜΕ αποφασίζει, ότι δεν έχει νόηµα η περαιτέρω συµµετοχή µας στον «Εθνικό ∆ιάλογο» που 
διεξάγεται µέσα στο ΕΣΥΠ και κατά συνέπεια αποφασίζει να µη συµµετάσχει στην
προγραµµατισµένη συνεδρίαση του Συµβουλίου Α/βάθµιας και Β/βάθµιας Εκπαίδευσης. 
Ταυτόχρονα, δηλώνει ότι δεν πρόκειται να «νοµιµοποιήσει» µε την παρουσία του τις προσχηµατικές 
διαδικασίες που προωθεί η κυβέρνηση. 
Η Οµοσπονδία µας θα συνεχίσει τους αγώνες της για την υπεράσπιση  της ∆ηµόσιας ∆ωρεάν 
Εκπαίδευσης και των δικαιωµάτων των Εκπαιδευτικών. 
Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ καλεί όλους τους συναδέλφους να δώσουν το παρών στις Γ.Σ. των ΕΛΜΕ που 
θα πραγµατοποιηθούν το επόµενο διάστηµα για να αποφασίσουµε την αγωνιστική δράση και
απάντηση του κλάδου µας.  
Επίσης, απευθύνεται σε όλες τις εκπαιδευτικές οµοσπονδίες και τους άλλους κοινωνικούς και
συνδικαλιστικούς φορείς και τους καλεί σε κοινούς αγώνες για την υπεράσπιση της ∆ηµόσιας
Εκπαίδευσης.  
                                     
  
  
  
  

Από το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ 
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