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        ΠΡΟΣ: 

- τα ∆.Σ. των ΕΛΜΕ 
 
 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 
 

 Συνάδελφοι, / - ισσες, 
 
1. Σας στέλνουµε κείµενο πρόσκλησης προς τους εκπαιδευτικούς, γονείς, 
µαθητές, φοιτητές και εργαζόµενους για συµµετοχή στα πανεκπαιδευτικά 
συλλαλητήρια που διοργανώνουµε το επόµενο διάστηµα. Το κείµενο στηρίζεται στην 
πρόσκληση που συνυπέγραψαν οι ∆ΟΕ, ΟΛΜΕ, ΠΟΣ∆ΕΠ, ΟΣΕΠ - ΤΕΙ, ΣΕΦΚ, 
Φοιτητικοί σύλλογοι, σύλλογοι γονέων και µαθητικά συµβούλια ενόψει του 
Πανεκπαιδευτικού Συλλαλητηρίου τις 3ης/ 12/05 στην Αθήνα.  
 Είναι αυτονόητο ότι το κείµενο που σας στέλνουµε µπορεί να συµπληρωθεί 
και να τροποποιηθεί σε όποια σηµεία κρίνετε εσείς αναγκαίο. 
 Είναι απαραίτητο, όµως, το συντοµότερο δυνατό να τυπώσετε αυτή την 
πρόσκληση και να διανεµηθεί σε όλα τα σχολεία, στις σχολές, στους εργασιακούς 
χώρους, στους γονείς κ.λπ. 
 
2.  Αύριο Τρίτη, 21/2/06, θα σας αποσταλούν δέµατα µε την επισυναπτόµενη 
αφίσα προκειµένου να διακινηθεί σε όλα τα σχολεία της περιοχής σας και να  
προωθηθεί στους άλλους φορείς για αξιοποίηση.  
 Τα δέµατα αυτά θα τα παραλάβουν οι ΕΛΜΕ της Ηπειρωτικής Ελλάδας από 
τα ΚΤΕΛ, ενώ για την ΕΛΜΕ Ρεθύµνου η αποστολή θα γίνει µε την Interpost Courier 
(τηλ: 210 6743300). 
 
 Παρακαλούµε να φροντίσετε για την άµεση παραλαβή και την καλύτερη 
αξιοποίηση αυτού του υλικού.  
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ΠΑΝΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ∆ΩΡΕΑΝ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 
 

ηµέρα…………………………………ώρα…………….………………
… 

 
τόπος……………..…………………. 

 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Προς τους εκπαιδευτικούς, γονείς, 
µαθητές, φοιτητές και εργαζόµενους   

 
Με µεγάλη ανησυχία παρακολουθούµε όσα συµβαίνουν στο χώρο της 

Εκπαίδευσης:  
 
• 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 λειτουργήσουν 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. 

• Ιδιαίτερα πλήττονται από τις πολιτικές της εγκατάλειψης και των περικοπών,  
το Ολοήµερο Σχολείο και 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 κρατικός προϋπολογισµός για το 2006 καθηλώνει τις εκπαιδευτικές 
δαπάνες το 3,52% του ΑΕΠ, ποσοστό ακόµα χαµηλότερο και από αυτό του 
2005. 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. 



• Η σχεδιαζόµενη αναθεώρηση του Συντάγµατος προωθεί την ιδιωτικοποίηση της 
∆ηµόσιας Παιδείας, την άρση της µονιµότητας των ∆ηµοσίων Υπαλλήλων και 
την ασύδοτη κερδοσκοπία σε βάρος του Περιβάλλοντος. 

 
Η νεοφιλελεύθερη πολιτική σε πλήρη εξέλιξη! 

 
• Το σηµερινό σχολείο το απορρίπτουµε, γιατί εγκλωβίζει το παρόν 

και το µέλλον της κοινωνίας στο λειτουργικό αναλφαβητισµό στην 
ηµιµάθεια, στο ατοµικό βόλεµα και στην υποταγή. 

 
• Το σχολείο και το Πανεπιστήµιο που σχεδιάζουν κυβέρνηση και 

επιχειρήσεις τούς το επιστρέφουµε, γιατί θέλει να ισοπεδώσει τις 
ελπίδες µας για µια άλλη παιδεία σε µια άλλη κοινωνία. 

 
• Η χειραγώγηση των εκπαιδευτικών και ο εντεινόµενος 

αυταρχισµός αφυδατώνουν κάθε παιδαγωγική ελευθερία και 
αυτονοµία. 

 
Αιχµή του δόρατος για την υπεράσπιση της δηµόσιας εκπαίδευσης στην 

τρέχουσα συγκυρία αποτελεί η υπεράσπιση των πανεπιστηµίων. Με την προωθούµενη 
αξιολόγηση τους θεσπίζεται η οµογενοποίηση, η τυποποίηση και η πιστοποίηση των 
διαδικασιών διδασκαλίας - έρευνας, και καθιερώνεται πλαίσιο θεσµών και λειτουργιών 
για εµπορευµατοποιηµένες «υπηρεσίες κατάρτισης». Με τη λεγόµενη «διά βίου 
εκπαίδευση» εισάγονται κριτήρια ιδιωτικο-οικονοµικού χαρακτήρα στη λειτουργία του 
Πανεπιστηµίου. Στόχος είναι η σταδιακή διάβρωση του δηµόσιου χαρακτήρα της 
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης, η κατάλυση της ακαδηµαϊκής και αυτόνοµης λειτουργίας 
της και η εµπορευµατοποίηση των υπηρεσιών που παρέχει σύµφωνα µε τη «∆ιαδικασία 
Μπολόνια» και τους στόχους της «Λισαβόνας». 

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. 

Γνωρίζουµε ότι η κυβέρνηση, ενάντια στη θέληση και τους αγώνες των 
εργαζοµένων, κλιµακώνει την αντεργατική πολιτική της. Καταργεί εργασιακά - 
ασφαλιστικά δικαιώµατα και κατασυκοφαντεί τους εργαζοµένους και το 
συνδικαλιστικό κίνηµα. 

Συνειδητοποιούµε ότι εµπαίζουν όλους τους εργαζόµενους στο ζήτηµα των 
αποδοχών τους. Απαιτούν διαρκώς και άλλες θυσίες «για ένα καλύτερο µέλλον», ενώ 
τα υπερκέρδη των µεγάλων επιχειρήσεων συνεχώς αυξάνουν και διατηρούνται οι 
σκανδαλώδεις φοροαπαλλαγές των ολίγων. 

 
Γι’ αυτό είµαστε πια αποφασισµένοι: ∆εν πάει άλλο! 

 
• Αρνούµαστε την ατέρµονη πολιτική της λιτότητας , της ανεργίας.  
• Αρνούµαστε τη µιζέρια και την υποβάθµιση στη δηµόσια 

εκπαίδευση  
• Αρνούµαστε ένα σχολείο που εξοντώνει αντί να µορφώνει  
• Αρνούµαστε ένα πανεπιστήµιο υποταγµένο στην αγορά 
• Αρνούµαστε την αναθεώρηση του Συντάγµατος γιατί δίνει 

προτεραιότητα στις απαιτήσεις της αγοράς 



 
∆εν θα παραιτηθούµε από τις διεκδικήσεις και τα όνειρα µας 
Όλοι µαζί µπορούµε να υπερασπίσουµε τη ∆ηµοσία Παιδεία 

 
∆ιεκδικούµε: 

 
• Σύγχρονη, αναβαθµισµένη, δωδεκάχρονη υποχρεωτική 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, 

της ακαδηµαϊκής αυτοτέλειας και της ελευθερίας στη διδασκαλία και την 
έρευνα 

• Επίλυση των µεγάλων προβληµάτων που αντιµετωπίζει η Τριτοβάθµια 
Εκπαίδευση και ουσιαστική αναβάθµιση 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! 

 
ΕΛΜΕ …………………………………………………………………………. 
Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Α/βάθµιας Εκπ/σης………………………………….. 
Εργατικά Κέντρα ………………………………………………………………… 
Εργατικά σωµατεία………………………………………………………………. 
Οµοσπονδία Γονέων……………………………………………………………… 
Ενώσεις Γονέων ………………………………………………………………….. 
Νοµαρχιακά Τµήµατα Α∆Ε∆Υ………………………………………………….. 
Σύλλογος µελών ∆ΕΠ …………………………………………………………… 
Φοιτητικοί Σύλλογοι……………………………………………………………… 
Μαθητικά Συµβούλια…………………………………………………………….. 

 
 

 


