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 ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟΥ 
 
Οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθµίδων,οι µαθητές, οι φοιτητές, οι γονείς και οι 
εργαζόµενοι  του δηµοσίου  και ιδιωτικού τοµέα συγκεντρωθήκαµε σήµερα 3 Νοέµβρη 
2006, στα Προπύλαια  του Πανεπιστηµίου της Αθήνας  για να δηλώσουµε ότι είµαστε 
αποφασισµένοι να συνεχίσουµε τον αγώνα µας για της υπεράσπιση της ∆ηµόσιας 
∆ωρεάν Παιδείας. 
Ο µεγαλειώδης αγώνας της εκπαιδευτικής κοινότητας  που βρίσκεται σε εξέλιξη, 
αναδεικνύει  τη δύναµη της συλλογικότητας, τη δύναµη της διεκδίκησης απέναντι 
στα ρεύµατα της υποταγής και του συµβιβασµού. Απέναντι στη µελωδία της 
παρακµής και της κρίσης αναδεικνύει την ανάγκη αποφασιστικών, παρατεταµένων 
αγώνων διάρκειας. 
     Ο αγώνας αυτός αναδεικνύει συνολικά το αίτηµα  να ζούν οι εκπαιδευτικοί  
µε αξιοπρέπεια  από το µισθό τους, αίτηµα πανεκπαιδευτικό, αίτηµα πανεργατικό, 
αίτηµα δίκαιο πια σ’ολόκληρη την  κοινωνία. Απέναντι σ’αυτό η κυβέρνηση 
αντιτάσσει τη λογική του Συµφώνου Σταθερότητας της Ευρωπαϊκής Ενωσης , τη 
λογική της προσαρµογής στους δείκτες και στους κανόνες της οικονοµικής 
επιτήρησης µε την ΟΝΕ και τη συνέχιση της µακρόχρονης λιτότητας για άλλα 7 
χρόνια. Σαφέστατα «πετάει το γάντι» στους εργαζόµενους βάζοντας η ίδια το 
δίληµµα της υποταγής στις παραπάνω πολιτικές  ή του  αγώνα για την ανατροπή τους, 
ώστε να υπάρξουν πραγµατικές αυξήσεις για τους εργαζόµενους. 
   Ο αγώνας αυτός αναδεικνύει στην πρώτη γραµµή το ζήτηµα της στήριξης της 
∆ηµόσιας, ∆ωρεάν Εκπαίδευσης, το ζήτηµα της αύξησης  της κρατικής 
χρηµατοδότησης  για την Παιδεία. Απέναντι σ’αυτό το αίτηµα  που αγκαλιάζεται από 
χιλιάδες γονείς, από τους εργαζόµενους, από τους µαθητές και τους φοιτητές, η 
κυβέρνηση αντιτάσσει τον οικονοµικό στραγγαλισµό της Παιδείας και στο νέο 
προϋπολογισµό µε το ακόµα πιο µειωµένο ποσοστό που προβλέπει. ∆ια στόµατος 
πρωθυπουργού έθεσε ευθέως το ζήτηµα της ιδιωτικοποίησης, της εισόδου των 
χορηγών στην εκπαίδευση (π.χ. για τις σχολικές βιβλιοθήκες) µετατρέποντας την 
παιδεία από κοινωνικό δικαίωµα, που το κράτος είναι υποχρεωµένο να παρέχει, σε 
ατοµική υπόθεση του καθενός  και σε υπόθεση κερδοσκοπίας των ιδιωτών. Τρανή 
απόδειξη για τα παραπάνω είναι και η εµµονή της, παρά τη λαϊκή κατακραυγή, να 
προχωρήσει στην αντιδραστική συνταγµατική αναθεώρηση ιδιαίτερα του άρθρου 16 
που κατοχυρώνει το δηµόσιο, δωρεάν χαρακτήρα της εκπαίδευσης. Με την 
αναθεώρηση  του άρθρου 16 προωθείται  η αναγνώριση των διάφορων Κέντρων 
Ελεύθερων Σπουδών, που έχουν ενοικιάσει τίτλους από Πανεπιστήµια του 
Εξωτερικού, ως ισότιµων µε τα δηµόσια Πανεπιστήµια. 
 Το τελευταίο διάστηµα αναπτύσσονται και οι κινητοποιήσεις των µαθητών. 
Για τους αγωνιζόµενους κλάδους των εκπαιδευτικών όπως αρµόζει άλλωστε στον 
κινηµατικό µας πολιτισµό- τόσο ο σεβασµός της αυτονοµίας του µαθητικού 
κινήµατος όσο και η αλληλεγγύη µας είναι ζητήµατα δεδοµένα και αυτονόητα. Οι 
αγωνιζόµενοι µαθητες έχουν-παρά την ηλικία τους- την κρίση και την ωριµότητα της  
σκέψης να διαµορφώνουν οι ίδιοι τόσο το περιεχόµενο και τον προσανατολισµό των 
κινητοποιήσεών τους, όσο και την αξιοποίηση των πρόσφορων µορφών  και µέσων. 
Είµαστε αποφασισµένοι να αποτρέψουµε την εκδήλωση κάθε µορφής βίας και 
αυταρχικών µέτρων και κατά των αγωνιζόµενων µαθητών . Γι’ αυτό επαναφέρουµε 
το αίτηµά µας για κατάργηση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου, που 
ποινικοποιεί τις µαθητικές  διεκδικήσεις. 
∆εν είµαστε απλά αλληλέγγυοι  µε το µαθητικό κίνηµα. Το θεωρούµε σηµαντικό 
τµήµα του κοινού  πανεκπαιδευτικού αγώνα που χρωµατίζει τις εξελίξεις τον 
τελευταίο καιρό. 
Είµαστε υπερήφανοι ως αγωνιζόµενοι εκπαιδευτικοί για  τους µαθητές µας που 
αγωνίζονται µαζί µας. Οι αγώνες εξυψώνουν τους νέους, τους δίνουν γνώση, τη 
γνώση της κοινωνικής πραγµατικότητας.  
    



 
Συνεχίζουµε τους αγώνες µας:  
για την ανατροπή της µακρόχρονης λιτότητας, για τη ρήξη και την ανατροπή µε τη 
σιδερένια φτέρνα της «οικονοµικής προσαρµογής».  
για την υπεράσπιση και τη διεύρυνση της δηµόσιας δωρεάν παιδείας για όλα τα 
παιδιά χωρίς φραγµούς και αποκλεισµούς. 
ενάντια στην εµπορευµατοποίηση και την ιδιωτικοποίηση της παιδείας,  
για σταθερή και µόνιµη εργασία για τη διεύρυνση των ασφαλιστικών και 
συνταξιοδοτικών δικαιωµάτων. 
για τη µη κατάργηση της ενιαίας δηµόσιας ανώτατης εκπαίδευσης , τη µη µετατροπή 
των Πανεπιστηµίων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις  και τη µη µετάλλαξη  των 
Πανεπιστηµίων σε αυταρχικά εκπαιδευτήρια για τη πειθάρχηση και τιµωρία  
φοιτητών και πανεπιστηµιακών. 
     Ο αγώνας µας είναι αγώνας διαρκείας, παρατεταµένος, πανεκπαιδευτικός και 
πανεργατικός. Συνεχίζουµε αποφασιστικά, συνεχίζουµε µαχητικά προσπαθώντας να 
οικοδοµήσουν στην πράξη  το µέτωπο Παιδείας – Εργασίας που θα µπει φραγµός 
στην αντιλαϊκή και αντιεκπαιδευτική  πολιτική. 
  
  Συνεχίζουµε να διεκδικούµε:  
Αύξηση των δηµόσιων δαπανών για την παιδεία τουλάχιστον στο 5% του ΑΕΠ (ή 
στο 15% δαπανών του Κρατικού  Προϋπολογισµού) 
Μόνιµη και σταθερή εργασία για όλους. Κατάργηση του θεσµού του ωροµίσθιου και 
του συµβασιούχου γενικότερα  
Κατάργηση του Ν. 3475 για την ΤΕΕ 
Καµιά κατάργηση σχολείου – ∆ιασφάλιση της µόνιµης εργασίας όλων των 
εκπαιδευτικών της ΤΕΕ 
Καθιέρωση ολοκληρωµένου συστήµατος επιµόρφωσης των εκπαιδευτικών σύµφωνα 
µε τις προτάσεις του κλάδου 
Κατάργηση του θεσµικού πλαισίου της αξιολόγησης – Παιδαγωγική ελευθερία και 
δηµοκρατία στο σχολείο 
Μείωση του αριθµού των µαθητών στα τµήµατα  
Άµεση καθιέρωση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και της 12χρονης 
υποχρεωτικής  δηµόσιας εκπαίδευσης µε προοπτική το Ενιαίο 12χρονο Σχολείο 
Κατάργηση της βαθµολογικής βάσης του 10 ως προϋπόθεσης εισαγωγής σε ΑΕΙ-
ΑΤΕΙ 
Κατάργηση της περιβόητης Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου (Ν.2811/2000), που 
ποινικοποιεί τις µαθητικές κινητοποιήσεις 
Απόσυρση του απαράδεκτου σχεδίου νόµου – πλαισίου για τα ΑΕΙ 
Να µην εφαρµοστούν οι νόµοι της υποβάθµισης που έχουν ψηφιστεί σε αντίθεση 
προς τις συνταγµατικές εγγυήσεις που κατοχυρώνουν το δηµόσιο Πανεπιστήµιο 
Όχι στην αντιδραστική αναθεώρηση του Συντάγµατος.  
Όχι στην τροποποίηση του άρθρου 16 του Συντάγµατος. 

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΑΤΑΛΑΝΤΕΥΤΑ 
ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ 

ΤΗΣ ΑΝΤΙΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
 

ΓΙΑ ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΥΜΕ  ΤΗ ∆ΩΡΕΑΝ ∆ΗΜΟΣΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ΣΕ ΟΛΕΣ 
ΤΙΣ ΒΑΘΜΙ∆ΕΣ. 

 
ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΜΦΘΕΙ Η Α∆ΙΑΛΛΑΞΙΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΠΑΣΕΙ Ο 

ΚΥΚΛΟΣ ΤΗΣ ΑΕΝΑΗΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ! 
 

ΟΛΜΕ- ∆ΟΕ- ΠΟΣ∆ΕΠ -Μαθητές- Φοιτητές-Γονείς –Εργαζόµενοι στο δηµόσιο και 
Ιδιωτικό Τοµέα. 


