
ΓΡΑΜΜΑ ΣΤΟ ΜΑΘΗΤΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΑΘΗΤΡΙΑ ΜΟΥ 
  

Φίλη µαθήτρια, φίλε µαθητή,  
 
Θέλω να σου µιλήσω µε τη µόνη γλώσσα που καταλαβαίνεις και εκτιµάς: µε 

τη γλώσσα της καρδιάς και της αλήθειας. 
Έχω βγει στους δρόµους διεκδικώντας αξιοπρεπή µισθό κι ένα σχολείο 

δηµόσιο, δηµοκρατικό, ελεύθερο, ένα σχολείο που να σ’ αγαπάει και να το αγαπάς. 
Αγωνίζοµαι γιατί δεν αντέχω το σφίξιµο στην καρδιά όταν σε αναγκάζω να 

καταπίνεις αµάσητες, ανούσιες πληροφορίες. 
Θέλω να σε βοηθήσω να µορφωθείς και όχι να σε προετοιµάζω να 

ανταγωνιστείς το διπλανό σου για µια θέση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, δηλαδή 
στον προθάλαµο της ανεργίας. 

Θέλω να σε καµαρώνω να δρας, να σκέφτεσαι, να εκφράζεσαι, να µου φέρνεις 
αντιρρήσεις µε επιχειρήµατα, να διεκδικείς, να ονειρεύεσαι και όχι να λογαριάζεις 
µόρια για τη σχολή από την οποία θα βρεις ευκολότερα δουλειά.  

Θέλω να έρχεσαι στο σχολείο φρέσκος, ξεκούραστος, δυναµικός και όχι 
εξουθενωµένος από το κυνηγητό ανάµεσα στο σχολείο και τα φροντιστήρια. 

Θέλω να µε εµπιστεύεσαι γιατί έχουµε τους ίδιους στόχους κι όχι να µε 
νιώθεις σαν δεσµοφύλακα των ονείρων σου. 

Θέλω να ζεις τη νιότη σου, να έχεις ελεύθερο χρόνο, να αθλείσαι, να 
ερωτεύεσαι, να δηµιουργείς, και όχι να συµβιβάζεσαι υποταγµένος, να ξεσπάς 
απελπισµένος ή να παραιτείσαι εξουθενωµένος.  

Θέλω να σε κοιτάζω στα µάτια περήφανος και για τους δυο µας, όπως τώρα 
που παλεύουµε µαζί στον ωραίο αγώνα για µια πραγµατικά δωρεάν δηµόσια 
εκπαίδευση σε όλες της τις βαθµίδες.  

Πιο συγκεκριµένα µε τα αιτήµατα του απεργιακού µου αγώνα: 
Θέλω να ανοίξει ο δρόµος για την κατάργηση όλων των φραγµών, 

εξεταστικών και κοινωνικών. Άµεσο βήµα είναι να καταργηθεί η βάση του 10 για την 
εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, που, εµείς οι δύο το ξέρουµε καλά ότι είναι 
αυθαίρετο µέτρο και έγινε για να στείλει χιλιάδες µαθητές στα ιδιωτικά ΙΕΚ και τα 
κολέγια.  

Θέλω η εισαγωγή στην τριτοβάθµια εκπαίδευση να είναι ελεύθερη. 
Θέλω λιγότερους µαθητές σε κάθε τµήµα, για να µπορούµε να αναζητούµε 

παρέα τη γνώση µε διάλογο και µε βοήθεια σε όσους υστερούν.  
Θέλω να πάψουν οι διαχωρισµοί σε «αµνούς και ερίφια». Γι’ αυτό διεκδικώ 

12χρονη υποχρεωτική εκπαίδευση,  µαζί και προσχολική, µε προοπτική το ενιαίο 
12χρονο σχολείο για όλα τα παιδιά µε διδακτική ενίσχυση όσων αντιµετωπίζουν 
προβλήµατα, αλλά και οικονοµική ενίσχυση όλων των λαϊκών οικογενειών, για να 
µπορούν όλα τα παιδιά να το τελειώνουν.  

Θέλω αύξηση στο µισθό µου, για να ζω µε αξιοπρέπεια αλλά και για να έχω 
τις δυνάµεις να αφιερωθώ στο καθήκον µου απέναντί σου. 

Θέλω να αυξηθούν οι κρατικές δαπάνες για την εκπαίδευση, τώρα, στο 5% 
του ΑΕΠ τουλάχιστον και να µην καταργηθεί η δηµόσια εκπαίδευση, γιατί η Παιδεία 
είναι κοινωνικό αγαθό κι όχι εµπόρευµα.  

Θέλω να µην αναθεωρηθεί το άρθρο 16 του Συντάγµατος, που απαγορεύει τα 
ιδιωτικά Πανεπιστήµια, κατοχυρώνει νοµικά τη δωρεάν παιδεία και συζητιέται τώρα 
στη Βουλή.  

Θέλω να είµαι πλάι σου και να το θέλεις κι εσύ 
 

Ο ΑΠΕΡΓΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΟΥ 
 Για την αντιγραφή: Οµοσπονδία Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΟΛΜΕ) 


