
Η επίθεση της κυβέρνησης γίνεται πλέον αισθητή σε κάθε τομέα της ελληνικής κοινωνίας, γονατίζοντας και 
την εκπαίδευση. To δημόσιο σχολείο απομακρύνεται ολοένα και περισσότερο από το επιθυμητό μοντέλο που 
λειτουργεί υπέρ του μαθητή/τριας και μετατρέπεται σε θεσμό ανταγωνιστικό και αντιπαιδαγωγικό. Η υπουρ-
γός παιδείας παρουσιάζει το ένα μετά το άλλο τα νέα νομοσχέδια- πληγές για την δημόσια παιδεία. Η ελάχιστη 
βάση εισαγωγής στα πανεπιστήμια εφαρμόστηκε φέτος αφήνοντας 40.000 μαθητές/τριες εκτός πανεπιστη-
μίων και 16.000 θέσεις εισακτέων σε αυτά κενές με αποτέλεσμα δεκάδες τμήματα να έχουν ελάχιστους έως 
καθόλου εισακτέους. Ταυτόχρονα ψηφίζεται η τράπεζα θεμάτων που θέτει ακόμα μεγαλύτερες απαιτήσεις 
στον τρόπο διδασκαλίας και εξέτασης των μαθητών/τριων καθιστώντας την παιδεία υπόθεση λίγων. Πέρα από 
αυτά εμφανίζεται το σχέδιο για αυτοαξιολόγηση και αυτονομία της σχολικής μονάδας που συνεπάγεται την 
συμμόρφωση-πειθάρχηση των εκπαιδευτικών και που θα οδηγήσει στην υποβάθμιση και υποχρηματοδότηση 
των σχολείων και στην αύξηση του ανταγωνισμού μεταξύ τους. Παράλληλα δρομολογείται η συρρίκνωση του 
εκπαιδευτικού προσωπικού, η συγχώνευση σχολικών μονάδων και η αύξηση του ωραρίου των εκπαιδευτικών. 

Αντιθέτως ο διορισμός παραπάνω εκπαιδευτικών και ο λειτουργικός και ισότιμος διαμοιρασμός της  εργασίας 
τους δεν φαίνεται να βρίσκεται εντός του σχεδίου της κυβέρνησης. Διανύοντας περίοδο πανδημίας γινόμα-
στε μάρτυρες μιας εγκληματικής πολιτικής που επιτρέπει την ύπαρξη τμημάτων 27 ατόμων αντί να αυξάνει το 
σχολικό προσωπικό και να μοιράζει τους μαθητές/τριες σε περισσότερα κτίρια. Φυσικά μια τέτοια κίνηση χαρα-
κτηρίζεται από την κυβέρνηση δαπανηρή και αδύνατη την στιγμή που η αγορά πολεμικών εξοπλισμών και η 
ενίσχυση της πανεπιστημιακής αστυνομίας είναι δυνατή και “απαραίτητη”.  

Οι προθέσεις της υπουργού παιδείας αλλά και της γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής που αυτή υπηρετεί είναι 
φανερές, προέχει η ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης, η τριτοβάθμια μόρφωση για λίγους, εκλεκτούς και οικο-
νομικά προνομιούχους. Γίνεται επίσης αντιληπτό πως το όνειρό μας για ένα σχολείο ίσο και ανοιχτό για όλους/
ες είναι δύσκολο να εκπληρωθεί στις παρούσες συνθήκες και χωρίς ριζικές αλλαγές του υπάρχοντος συστή-
ματος. Ο σεξισμός, ο ρατσισμός και κάθε αλλού είδους διακρίσεις είναι βαθιά εδραιωμένες στην κοινωνία και 
στους σχολικούς χώρους. 

Πέρα όμως από τα νεαρά θύματα των στερεοτύπων και των εγκληματικών αποφάσεων της κυβέρνησης, τα 
προβλήματα αγγίζουν έντονα και τους ιδίους τους γονείς. Χαμηλοί μισθοί, απολύσεις, ελαστικές εργασιακές 
σχέσεις, σεξιστικές και ρατσιστικές συμπεριφορές στους εργασιακούς χώρους, χαρακτηρίζουν την πραγματι-
κότητα των λαϊκών στρωμάτων της χώρας μας. Με αυτές τις πληγές οι ελληνικές οικογένειες καλούνται να αντα-
ποκριθούν στις συνεχώς δαπανηρότερες απαιτήσεις της εκπαίδευσης και ακόμα στην σκληρή ιδιωτικοποίηση 
της υγείας.  

Η κοροϊδία αυτή πρέπει να σταματήσει εδώ, οι αγώνες του τελευταίου καιρού απέδειξαν για ακόμη μια φορά 
πώς χρειάζεται να πάρουμε την ζωή μας στα χέρια μας και να οργανωθούμε μαζικά ώστε να δούμε αποτελέ-
σματα. Η απάντηση τους σε αυτούς τους αγώνες ήταν και θα είναι η καταστολή με κάθε τρόπο. Ήδη για τους 
μαθητές/τριες η τιμωρία για τις καταλήψεις που αυτή την περίοδο εύλογα ξεσπάνε, είναι η υποχρεωτική τη-
λεκπαίδευση. Όμως όπως η μάχη των διανομέων της efood που ξεκίνησε μέσω του διαδικτύου και δυνάμωσε 
στους δρόμους με μαζική στήριξη και ανταπόκριση, νίκησε και δικαιώθηκε, έτσι και κάθε είδους αγώνας χρειά-
ζεται να δίνεται αποφασιστικά και συλλογικά για να βρει φως. 

Όλοι μαζί, φοιτητές/τριες, μαθητές/τριες, εκπαιδευτικοί, να δημιουργήσουμε ένα πανεκπαιδευτικό μέτωπο 
αντίστασης στα μέτρα της κυβέρνησης και διεκδίκησης μιας πραγματικά αναβαθμισμένης Δημόσιας Δωρεάν 
Παιδείας σε όλες τις βαθμίδες για όλους και όλες. Αυτό θα είναι η καλύτερη συνεισφορά μας στο συνολικότερο 
αγώνα νεολαίας και εργαζομένων για έναν ριζικά καλύτερο κόσμο. 

-Όχι στην Τράπεζα Θεμάτων

-Όχι στην Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής – Ελεύθερη Πρόσβαση στα Πανεπιστήμια

-Όχι στην τιμωρητική τηλεκπαίδευση και την καταστολή

-Λεφτά για Παιδεία και Υγεία, όχι για εξοπλισμούς

Όλοι και όλες στον αγώνα για Δημόσια Δωρεάν Παιδεία


