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Ο.Λ.Μ.Ε.      Αθήνα, 10/1/07 
 
 
 

    ΨΗΦΙΣΜΑ 
 
 
 
 

  
 Οι Εκπαιδευτικοί Β/θµιας Εκπαίδευσης που συµµετείχαµε  σήµερα  10/1/07 
στο Πανεκπαιδευτικό –Παλλαϊκό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας σε σχέση  µε 
την προωθούµενη αναθεώρηση του Συντάγµατος εκτιµούµε ότι :  

Το άρθρο 16 κατοχυρώνει τον αποκλειστικά δηµόσιο χαρακτήρα της 
Τριτοβάθµιας Εκπ/σης και γενικότερα – σε νοµικό επίπεδο – τη δωρεάν εκπαίδευση 
σε όλες τις βαθµίδες ως υποχρέωση του Κράτους. Με την αναθεώρησή του, που 
προωθείται, παραχωρούνται νέα πεδία κερδοφορίας στο κεφάλαιο µε τη δυνατότητα 
ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστηµίων. Είναι παραπάνω από βέβαιο - παρά την 
αποπροσανατολιστική ορολογία των εισηγητών για «µη κερδοσκοπικά, µη κρατικά 
Πανεπιστήµια» – ότι θα επιβληθούν υψηλά δίδακτρα και θα γιγαντωθούν, εποµένως, 
οι ταξικοί φραγµοί, αφού θα µπορούν να σπουδάζουν σ’ αυτά µόνο όσοι έχουν 
αντίστοιχες οικονοµικές δυνατότητες.  
 Επιπρόσθετα, µε βάση τα πραγµατικά δεδοµένα, τίθεται ευθέως το ζήτηµα της 
αµφίβολης ποιότητας των σπουδών που θα παρέχουν τα ιδιωτικά αυτά Πανεπιστήµια, 
αφού ουσιαστικά θα αποτελούν, στη συντριπτική τους πλειονότητα, µεταµφίεση των 
γνωστών Κέντρων Ελεύθερων Σπουδών και των ποικιλώνυµων Κολεγίων, οπότε 
παραµένει µετέωρη και όλη η φιλολογία για τον δήθεν περιορισµό της φοιτητικής 
µετανάστευσης. 
 Η πιο σηµαντική όµως ανατροπή και επιδίωξη αφορά την ίδια την δηµόσια 
Τριτοβάθµια Εκπαίδευση, τις λειτουργίες και τον προσανατολισµό της. Με µοχλό 
την, κατοχυρωµένη και συνταγµατικά, ενιαία αξιολόγηση µε βάση τις ανάγκες και τις 
προτεραιότητες της αγοράς, τα ιδιωτικά Πανεπιστήµια θα γίνουν ο καταλύτης για 
την επιχειρηµατική άλωση και την υποταγή των δηµόσιων πανεπιστηµίων στα 
άµεσα συµφέροντα και την κερδοφορία του κεφαλαίου. Πρωτίστως όµως αυτό 
που συµπυκνώνει η αναθεώρηση του άρθρου 16 είναι η ριζική αµφισβήτηση της 
µόρφωσης ως καθολικού κοινωνικού δικαιώµατος µε αποτέλεσµα την υποβάθµιση 
της δηµόσιας εκπαίδευσης συνολικά και σε όλες τις βαθµίδες. 
 Το κεντρικό νεοφιλελεύθερο δόγµα, που εµπνέει και την παρούσα 
συνταγµατική αναθεώρηση, δοµείται άλλωστε πάνω στην αντίληψη ότι δεν µπορεί να 
υφίστανται πλέον κοινωνικά δικαιώµατα παρά µόνον ατοµικές δυνατότητες, που 
αναδεικνύονται µέσα από τις λειτουργίες της αγοράς.  
 Παρά την κορυφαία σηµασία που έχει η προωθούµενη αναθεώρηση του 
άρθρου 16, ως εκπαιδευτικό κίνηµα αγωνιζόµαστε συνολικά κατά της 
συνταγµατικής αναθεώρησης εξαιτίας µιας σειράς σοβαρών ανατροπών, που 
επιχειρούνται σε βάρος του κόσµου της εργασίας και της κοινωνικής πλειοψηφίας. 
 ∆εν µπορεί να αγνοήσει κανείς την αναθεώρηση των άρθρων 103 και 104, 
που αφορούν το δικαίωµα στη σταθερή και εγγυηµένη εργασία, µε κυρίαρχη πλευρά 
την κατάργηση της µονιµότητας για τους νεοεισερχόµενους στο δηµόσιο  κατά το 
πρότυπο των ∆ΕΚΟ, καθώς και µια σειρά συνακόλουθες αρνητικές συνέπειες,  όπως 
θα είναι η κατάρρευση των ασφαλιστικών ταµείων των εργαζόµενων στο δηµόσιο. 
∆εν µπορεί να παραβλέψει κανείς ούτε την αναθεώρηση του άρθρου 24, που 
αναφέρεται στην προστασία των δασών και των ελεύθερων χώρων, που εκχωρούνται 
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ουσιαστικά στο κατασκευαστικό κεφάλαιο ∆εν πρέπει, τέλος, να υποτιµηθεί η 
αναθεώρηση του άρθρου 100, που οδηγεί σε περιορισµό των κοινωνικών 
δικαιωµάτων και δηµοκρατικών ελευθεριών, που πλήττονται τόσο µε την ίδρυση του 
«Συνταγµατικού ∆ικαστηρίου» ως υπερδικαστηρίου, όσο και µε την ενσωµάτωση 
στο εσωτερικό δίκαιο αντεργατικών κοινοτικών οδηγιών ή και Νατοϊκών 
αποφάσεων, χωρίς τη σηµερινή απαιτούµενη αυξηµένη κοινοβουλευτική πλειοψηφία 
των 3/5 (ερµηνευτική δήλωση άρθρου 28). 

Η εναντίωση στην αντιδραστική αναθεώρηση του Συντάγµατος δεν είναι για 
το εκπαιδευτικό κίνηµα µια µάχη οπισθοφυλακών. Αγωνιζόµαστε προβάλλοντας ένα 
πλαίσιο θετικών διεκδικήσεων, που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες και 
τα συµφέροντα του κόσµου της εκπαίδευσης και της εργασίας.  

Παλεύουµε για το καθολικό δικαίωµα στη µόρφωση, για τη δηµόσια και 
πραγµατικά δωρεάν εκπαίδευση σε όλες τις βαθµίδες, για διετή προσχολική 
εκπαίδευση για όλα τα παιδιά, για καθιέρωση τώρα της υποχρεωτικής 12χρονης 
εκπαίδευσης στην προοπτική του ενιαίου 12χρονου σχολείου, για την κατάργηση 
όλων των αντιεκπαιδευτικών νόµων και ειδικότερα του Ν.3475 για την Τεχνική 
Επαγγελµατική Εκπαίδευση. 

Αγωνιζόµαστε για το δικαίωµα στη µόνιµη και σταθερή εργασία σε δηµόσιο 
και ιδιωτικό τοµέα, ενάντια στις απολύσεις.  

Παλεύουµε για την ανατροπή της πολιτικής της αέναης λιτότητας µε κεντρικό 
αίτηµα τους αξιοπρεπείς µισθούς,  για τη γενναία αύξηση των δαπανών για την 
Παιδεία τουλάχιστον στο 5% του ΑΕΠ, καθώς και για τη γενναία αύξηση όλων των 
κοινωνικών δαπανών.  

Αγωνιζόµαστε για την προστασία και τη διεύρυνση των κοινωνικών 
δικαιωµάτων καθώς και των ατοµικών, συνδικαλιστικών και πολιτικών ελευθεριών.  

 
 Καλούµε όλους τους Βουλευτές- µέλη της Επιτροπής Αναθεώρησης του 
Συντάγµατος  να υπερασπίσουν τη ∆ηµόσια ∆ωρεάν Εκπαίδευση και να µην 
ψηφίσουν την αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγµατος. 
 Τους καλούµε να εναντιωθούν στην πολιτική  απαξίωσης  των δηµόσιων 
Πανεπιστηµίων  και παράδοσής τους στις δυνάµεις της αγοράς. 
 Τους καλούµε να αποφασίσουν τη στήριξη  της δηµόσιας εκπαίδευσης µε 
την αναγκαία κρατική χρηµατοδότηση. 
 Οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθµίδων  που συµµετέχουν σήµερα στη 
Πανελλαδική 24ωρη Απεργία και στα συλλαλητήρια που πραγµατοποιούνται σε 
πολλές πόλεις της χώρας, µαζί µε τους φοιτητές και τους εργαζόµενους της 
χώρας µας,  είµαστε αποφασισµένοι να συνεχίσουµε τους αγώνες µας για να µην 
αναθεωρηθεί το άρθρο 16 του Συντάγµατος και για να µην προωθηθεί  η 
ευρύτερη νεοφιλελεύθερη Συνταγµατική  Αναθεώρηση. 
 
 

Η ΜΟΡΦΩΣΗ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ – ΕΙΝΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΟ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ! 

 
ΟΧΙ ΣΤΗ ΝΕΟΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ! 

 
Από την ΟΛΜΕ 


