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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
 Οι εκπαιδευτικές οµοσπονδίες ∆ΟΕ, ΟΛΜΕ, ΠΟΣ∆ΕΠ, Σύλλογοι Γονέων του 
Λεκανοπεδίου, Σύλλογοι Φοιτητών, Μαθητικά Συµβούλια και η Α∆Ε∆Υ καλούν 
όλους τους πολίτες στο Πανεκπαιδευτικό Συλλαλητήριο για την υπεράσπιση της 
∆ηµόσιας ∆ωρεάν Παιδείας που θα πραγµατοποιηθεί αύριο Σάββατο 3 ∆εκέµβρη. Η 
συγκέντρωση θα ξεκινήσει στις 12 το µεσηµέρι στα Προπύλαια του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών και θα ακολουθήσει πορεία προς το Μέγαρο Μαξίµου. 
 Πριν λίγες µέρες κατατέθηκε στη Βουλή ο Κρατικός Προϋπολογισµός για το 
2006. Οι δαπάνες για την εκπαίδευση µειώνονται ακόµη περισσότερο σε σύγκριση 
και µε το 2005. Συγκεκριµένα προβλέπεται να διατεθούν για την Παιδεία το 2006 
µόλος 6,816 δισ. ευρώ δηλαδή το 3,52% του ΑΕΠ. Ενώ για το 2005 έχει 
προϋπολογισθεί να διατεθεί το 3,58% του ΑΕΠ. Έτσι αποµακρύνεται περισσότερο η 
υλοποίηση ακόµη και της υπόσχεσης της κυβέρνησης για σταδιακή αύξηση των 
δαπανών για την παιδεία στο 5% του Α.Ε.Π.  
 ∆εν είναι όµως µόνο ο νέος Προϋπολογισµός. Οι γενικότερες εξελίξεις στο 
χώρο της εκπαίδευσης είναι ανησυχητικές: 
 
 Το δηµόσιο σχολείο, το δηµόσιο πανεπιστήµιο υποβαθµίζονται και απαξιώνονται, 
θύµατα της ακολουθούµενης εκπαιδευτικής πολιτικής. 

 Η υποχρεωτική προσχολική αγωγή ανάγεται στη σφαίρα της φαντασίας για την 
κυβέρνηση.  

 Οι γονείς καλούνται να πληρώσουν, όχι µόνο για τα κάθε λογής φροντιστήρια και 
τα σχολικά είδη και για να σπουδάσουν τα παιδιά τους, αλλά και για τα πιο 
στοιχειώδη λειτουργικά έξοδα των σχολείων.  

 Οι νέοι υποχρεώνονται σε έναν εξοντωτικό τρόπο ζωής, από το σχολείο στο 
φροντιστήριο, θυσιάζοντας την πραγµατική τους µόρφωση, αλλά και τις χαρές 
της νεότητας, κυνηγώντας ένα πτυχίο – εισιτήριο για την ανεργία.  

 Σοβαρές ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό σηµαδεύουν τα σχολεία αρκετούς 
µήνες µετά την έναρξη των µαθηµάτων.  

 Τα Πανεπιστήµια αδυνατούν να λειτουργήσουνε εξαιτίας της χαµηλής 
χρηµατοδότησης (ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό, αµφιθέατρα, φοιτητικές 
εστίες, σίτιση). 

 Οι σχολικοί χώροι δεν επαρκούν ούτε ελκύουν τους µαθητές και η διπλή βάρδια 
των σχολείων εντείνει τα προβλήµατα της λειτουργίας τους.  

 Το σχολείο αποµακρύνεται όλο και περισσότερο από τα πραγµατικά προβλήµατα 
των εργαζοµένων και της νεολαίας, διδάσκει αποσπασµατικές γνώσεις, και 
προσδένεται όλο και πιο πολύ στα συµφέροντα της αγοράς.  

http://www.olme.gr/
mailto:olme@otenet.gr


 Ιδιαίτερα πλήττονται από τις πολιτικές της εγκατάλειψης και των περικοπών, το 
Ολοήµερο Σχολείο και το Νηπιαγωγείο, η Ειδική Αγωγή, οι Τάξεις Υποδοχής, η 
Τεχνική Επαγγελµατική Εκπαίδευση, τα Μουσικά και τα Εσπερινά σχολεία.  

 Η ανταγωνιστικότητα, η επιχειρηµατικότητα, η ιδιωτική πρωτοβουλία και το  
κέρδος θεωρούνται θεµέλια του σύγχρονου σχολείου και ευρύτερα του 
εκπαιδευτικού συστήµατος  

 
Ο νέος προϋπολογισµός προβλέπει µειώσεις στα εισοδήµατα, αφού οι φετινές 

αυξήσεις θα είναι 2,5% δηλαδή µικρότερες από τον επίσηµο και πάντα πλασµατικό 
πληθωρισµό που προβλέπεται πάνω από 3,5%. ∆ηλαδή και φέτος δεν θα 
αναπληρωθούν οι απώλειες των προηγούµενων χρόνων, οι εργαζόµενοι δεν θα 
πάρουν το διορθωτικό ποσό της προηγούµενης χρονιάς, δεν προβλέπεται να πάρουν 
ούτε ένα ευρώ από την περίφηµη αύξηση του Α.Ε.Π., που είναι αποτέλεσµα της 
έντασης της εκµετάλλευσής τους, δεν θα δοθεί στους εκπαιδευτικούς το περίφηµο 
επίδοµα των 176 ευρώ. 
 Σε όλη την Ευρώπη οι εργαζόµενοι, οι µαζικοί κοινωνικοί και 
συνδικαλιστικοί φορείς, αγωνίζονται συντονίζονται και διαδηλώνουν, ώστε να µην 
ιδιωτικοποιηθούν οι δηµόσιες υπηρεσίες, αλλά να διατηρήσουν και να επεκτείνουν 
τον κοινωνικό τους χαρακτήρα.  
  

Καλούµε τους εκπαιδευτικούς, φοιτητές, γονείς, µαθητές, όλους τους 
πολίτες στο αυριανό συλλαλητήριο για να διεκδικήσουµε: 

  
 Σύγχρονη, αναβαθµισµένη, δωδεκάχρονη δηµόσια δωρεάν εκπαίδευση – 
∆ίχρονη υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή 

 Άµεση αύξηση των δαπανών για την παιδεία στο 5% του ΑΕΠ 
 Μόνιµους διορισµούς – Κατοχύρωση και διεύρυνση των εργασιακών 
δικαιωµάτων των εκπαιδευτικών σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης 

 ∆ιαφύλαξη του δηµόσιου δωρεάν χαρακτήρα της Ανώτατης Εκπαίδευσης και 
της ακαδηµαϊκής αυτοτέλειας 

 Ακύρωση της πολιτικής που αποβλέπει στην υπαγωγή της Τριτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης στην αγορά και στην κατάλυση της ακαδηµαϊκής ελευθερίας 
στη διδασκαλία και την έρευνα 

 Επίλυση των µεγάλων προβληµάτων που αντιµετωπίζει η Τριτοβάθµια 
Εκπαίδευση και ουσιαστική αναβάθµισή της 

 Οικονοµική και επαγγελµατική αναβάθµιση των εκπαιδευτικών όλων των 
βαθµίδων 

 
Σας καλούµε, όλοι µαζί, να διεκδικήσουµε µια σύγχρονη, δηµόσια, 

αναβαθµισµένη, δωρεάν εκπαίδευση, για το καλό των παιδιών, της νεολαίας 
και ολόκληρης της κοινωνίας. 

 
Η παιδεία είναι κοινωνική κατάκτηση! 

 

 


