
ΔΟΕ – ΟΛΜΕ 
ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ 

 Καθημερινά αυξάνονται οι μαθητές που πεινάνε και στερούνται  ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης 

 Χιλιάδες μαθητές  εξωθούνται μέσα από ανελέητους εξεταστικούς φραγμούς στη 

μαθητεία και την κατάρτιση 

 Οι δημόσιες δαπάνες για την παιδεία συνεχώς συρρικνώνονται: 2,75% του ΑΕΠ με 

συνεχή μείωση τα επόμενα χρόνια, όταν ο μέσος όρος στην Ε.Ε. είναι πάνω από 5%. 

 Χιλιάδες κενά σε όλα τα σχολεία και μηδενικοί μόνιμοι διορισμοί 

 Τα σχολεία καλούνται να διαχειριστούν την απόλυτη φτώχεια  

 Η οικονομική αφαίμαξη των οικογενειών αυξάνεται: οι γονείς των μαθητών 

δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου διαθέτουν κάθε χρόνο πάνω από 2,8 δισ. ευρώ για 

βιβλία, τετράδια και φροντιστήρια 

 Καταργούνται ή συγχωνεύονται σχολεία και οι μαθητές στοιβάζονται σε 30άρια 

τμήματα 

 Η Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση απαξιώνεται, τομείς και ειδικότητες 

καταργήθηκαν, εκπαιδευτικοί τέθηκαν σε διαθεσιμότητα 

 Τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών είναι ανεπαρκή και ακατάλληλα και οδηγούν 

σε αποσπασματική, κατακερματισμένη και υποβαθμισμένη γνώση 

 Διαλύονται οι υποστηρικτικές δομές: ολοήμερα σχολεία, βιβλιοθήκες, ενισχυτική και 

πρόσθετη διδασκαλία, στήριξη των παιδιών με ειδικές ανάγκες… 

 Οι εκπαιδευτικοί εξοντώνονται εργασιακά και αμείβονται πλέον με μισθούς πείνας 

 Η κυβέρνηση με την αξιολόγηση που προωθεί επιδιώκει να αλυσοδέσει τους 

εκπαιδευτικούς και να τους ρίξει στον Καιάδα των διαθεσιμοτήτων και των 

απολύσεων, στοχεύει στη χειραγώγηση, την καλλιέργεια του φόβου της απόλυσης, τη 

διάλυση των εργασιακών σχέσεων, την κατηγοριοποίηση και το κλείσιμο των 

σχολείων 

 Η πολιτική της κυβέρνησης και της τρόικας οδηγεί σε ένα φτηνό σχολείο, που θα 

διαμορφώνει ανθρώπους χωρίς γενική μόρφωση, πειθήνιους, απασχολήσιμους και 

υποτακτικούς πολίτες 

 

ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ!! ΟΙ ΚΑΙΡΟΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΝ 

Οι δύο Ομοσπονδίες των Εκπαιδευτικών, ΔΟΕ και ΟΛΜΕ, καλούν σε συμπόρευση  όλες τις 

δυνάμεις της εργασίας στην κατεύθυνση της ανατροπής των βάρβαρων αντιμνημονιακών 

μέτρων Κυβέρνησης, Ε.Ε. και Δ.Ν.Τ.  

Ξεκινάμε ένα μεγάλο οδοιπορικό υπεράσπισης της Δημόσιας Δωρεάν Εκπαίδευσης. 

Πιάνουμε ξανά το νήμα των μεγάλων αγώνων για την Παιδεία. 



Συνεχίζουμε  τον αγώνα ενάντια στις διαθεσιμότητες των  εκπαιδευτικών και σε κάθε 

απόλυση. 

Μαζί με τη νεολαία και τον κόσμο της εργασίας διαμορφώνουμε ένα ευρύ κίνημα παιδείας 

για τα δικαιώματα και τις μορφωτικές ανάγκες της νέας γενιάς, προβάλλοντας το 

στρατηγικό αίτημα «μόρφωση, δουλειά, δημοκρατία». 

Οραματιζόμαστε ένα σχολείο ολόπλευρης μόρφωσης και διαπαιδαγώγησης, όπου θα έχουν 

ισότιμη πρόσβαση τα παιδιά όλων των λαϊκών στρωμάτων, ανεξάρτητα από φυλετική και 

θρησκευτική προέλευση. 

ΚΑΛΟΥΜΕ:  

 εκπαιδευτικούς, γονείς,  μαθητές, φοιτητές και εργαζόμενους σε συστράτευση και 

διαρκή παρατεταμένο αγώνα για την ανατροπή της πολιτικής της κυβέρνησης και των 

κυρίαρχων τάξεων 

 την ΑΔΕΔΥ, τη ΓΣΕΕ και τις Ομοσπονδίες να εξαγγείλουν και να συντονίσουν απεργιακό 

αγώνα με αφετηρία το μήνα Νοέμβριο, ο οποίος θα αγκαλιάζει και θα αναδεικνύει τα 

προβλήματα όλων των εργαζομένων, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 

 όλους τους εκπαιδευτικούς να στηρίξουν τις  αποφάσεις της  ΔΟΕ και της ΟΛΜΕ για 

απεργία – αποχή από τις διαδικασίες αξιολόγησης και να μη συμμετέχουν σε 

διαδικασίες που έχουν ως στόχο τη χειραγώγηση, την απόλυση, τη διάλυση των 

εργασιακών σχέσεων και την κατηγοριοποίηση των σχολείων. 

ΠΡΩΤΟΣ ΜΑΣ ΣΤΑΘΜΟΣ: Πέμπτη, 23 του Οκτώβρη 2014 

ΔΟΕ – ΟΛΜΕ διοργανώνουν κοινά συλλαλητήρια: 

Αθήνα: 6 μ.μ.  στα Προπύλαια 

Θεσσαλονίκη: 6 μ.μ. στο άγαλμα Βενιζέλου 

Στις έδρες των Περιφερειών της χώρας  

(Για τη συγκέντρωση της Αθήνας, καλούμε τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας 

Εκπαίδευσης και τις ΕΛΜΕ των νομών γύρω από την Αττική να οργανώσουν τη συμμετοχή 

τους στη συγκέντρωση με πούλμαν) 

 

ΟΛΜΕ -ΔΟΕ 


