
 Ο.Λ.Μ.Ε.                                                                                      
Ερµού & Κορνάρου 2 
ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255 
FAX: 210 32 27 382 – 33 11 338 
www.olme.gr
e-mail: olme@otenet.gr     Αθήνα, 30/6/06 
    

 
∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
 
 

  Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ καταγγέλλει το απαράδεκτο φαινόµενο στελέχη της 
∆ηµόσιας Εκπαίδευσης να εµπλέκονται ή να ανέχονται επιχειρηµατικές 
δραστηριότητες ιδιοκτητών ιδιωτικών σχολείων ή «φροντιστηρίων» στο χώρο της 
∆ηµόσιας Εκπαίδευσης. 

Οι κατά  τόπους εκπαιδευτικές αρχές όχι µόνο δεν ελέγχουν τη λειτουργία των 
ιδιωτικών σχολείων-φροντιστηρίων, όχι µόνο δεν προστατεύουν τα εργασιακά 
δικαιώµατα των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, αλλά και ανέχονται την εισβολή τους στο 
χώρο της ∆ηµόσιας Εκπαίδευσης. 

Ενδεικτικές είναι οι πρόσφατες, κραυγαλέες περιπτώσεις: α) του 
«Αριστοτελείου Κολεγίου» στη Θεσσαλονίκη, που διαφήµιζε σε τοπική εφηµερίδα 
ότι κέρδισε «πανελλήνια διάκριση» στους µαθητικούς περιφερειακούς αγώνες 
αρχαίου δράµατος… πέντε µέρες πριν τη διεξαγωγή  τους! Και όχι µόνο δεν υπέστη 
καµία κύρωση, αλλά, κατά «σατανική σύµπτωση», κέρδισε και το πρώτο βραβείο! 
Μάλιστα, το απαλλακτικό πόρισµα της προκαταρκτικής εξέτασης που διενέργησε  η 
∆ιεύθυνση Β/θµιας Εκπαίδευσης  Ανατολικής Θεσσαλονίκης υιοθετεί την κάθε άλλο 
παρά πειστική εκδοχή του ιδιοκτήτη - διευθυντή του Αριστοτελείου Κολεγίου ότι όλα 
οφείλονται σε «τυπογραφικό λάθος» στο διαφηµιστικό φυλλάδιο του σχολείου! 

β) του 2ου Λυκείου Ν. Λιοσίων, όπου ο διευθυντής του σχολείου στη διάρκεια 
εκδήλωσης για να τιµηθεί η σχολική οµάδα µπάσκετ κοριτσιών που είχε κατακτήσει 
το Πανελλήνιο σχολικό πρωτάθληµα µοίραζε µπλουζάκια στους µαθητές που 
διαφήµιζαν φροντιστήριο της περιοχής!  

Στις έως τώρα διαµαρτυρίες-καταγγελίες συναδέλφων, γονέων και 
συνδικαλιστικών οργάνων, τα αρµόδια εποπτικά-διοικητικά όργανα της Εκπαίδευσης 
είτε κωφεύουν είτε ολιγωρούν είτε, το χειρότερο, απαντούν µε απαξιωτικούς 
χαρακτηρισµούς, όπως «είστε κακοπροαίρετοι, οπισθοδροµικοί, έχετε ιδεολογικές 
αγκυλώσεις, είστε κολληµένοι στο παρελθόν»(!) 

Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ θεωρεί ότι το έδαφος για  την εισβολή των εµπόρων της 
Παιδείας στο χώρο της ∆ηµόσιας Εκπαίδευσης το έστρωσε η πολύχρονη απαξίωσή 
της από τις ασκούµενες εκπαιδευτικές πολιτικές. Πρόσφατο παράδειγµα, η ανοικτή, 
πλέον, πριµοδότηση της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης από το ΥΠΕΠΘ, όπως συµβαίνει µε 
τη χρηµατοδότηση των Προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ιδιωτικών 
σχολείων από κρατικούς πόρους µε περικοπή των αντίστοιχων πόρων πολλών  
δηµόσιων σχολείων. Παράλληλα, η ανάδειξη της «επιχειρηµατικότητας» και του 
«ανόθευτου ανταγωνισµού» σε κυρίαρχη κοινωνική ιδεολογία - αξία, µέσα από τις 
σελίδες των σχολικών βιβλίων και µέσα από αντίστοιχα ευρωπαϊκά προγράµµατα, 
αµβλύνει τις συνειδήσεις και εθίζει τη νέα γενιά στην ιδιωτικοποίηση δηµόσιων 
αγαθών, όπως η Παιδεία και η Υγεία. 
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Στην ίδια λογική εντάσσεται, ολοφάνερα, η απόφαση της κυβέρνησης να 
επιτρέψει την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστηµίων, µε την   αναθεώρηση του ιστορικού 
άρθρου 16 του µεταδικτατορικού Συντάγµατος, που κατοχυρώνει τη ∆ηµόσια 
∆ωρεάν Εκπαίδευση σε όλες τις βαθµίδες της, το αδιαπραγµάτευτο αυτό δικαίωµα, 
για το οποίο πολέµησαν και µάτωσαν η γενιά του 15%, η γενιά του Πολυτεχνείου και 
τώρα το φοιτητικό κίνηµα της χιονοστιβάδας των καταλήψεων. 
 Το ∆.Σ. της ΟΛΜΕ απαιτεί από την ηγεσία του ΥΠΕΠΘ να λάβει όλα τα 
αναγκαία µέτρα, ώστε να σταµατήσουν πλέον στελέχη της ∆ιοίκησης της 
εκπαίδευσης να ανέχονται τις  επιχειρηµατικές δραστηριότητες ιδιοκτητών ιδιωτικών 
σχολείων ή φροντιστηρίων και επίσης, να σταµατήσει να προωθεί ευρωπαϊκά 
προγράµµατα για την «ανταγωνιστικότητα» και την «επιχειρηµατικότητα». 
 
 
 
 
 

 


