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Θέμα:  ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

  Τις τελευταίες μέρες, η Ικαρία -αλλά και ολόκληρη η Ελλάδα- συνταράσσεται για μια ακόμα φορά 
από καταλήψεις σχολείων, αλλά και από μια σειρά δυναμικών κινητοποιήσεων από μέρους των 
μαθητών.  Η κυβέρνηση, αντί να ακούσει τα παιδιά, επιλέγει τον εκβιασμό, την καταστολή, την 
δυσφήμιση και την κατασυκοφάντηση του αγώνα τους. Τα παιδιά μας όμως δεν είναι «αρνητές 
μάσκας», ούτε «αλήτες». Τα αιτήματά τους αφορούν ανάγκες που προέκυψαν όχι μόνο τώρα, κατά 
τη διάρκεια της πανδημίας, αλλά και ανάγκες για τις οποίες αγωνίζονται εδώ και χρόνια. 

  Απέναντι λοιπόν σε μια κυβέρνηση που απειλεί και εκβιάζει με «τηλε-απουσίες», «διαγωγή» και 
αναπλήρωση  μαθημάτων τα Σάββατα και τις αργίες, ενώ ταυτόχρονα μοιράζει μάσκες και 
παγουρίνα, που θέλει να καθιερώσει την τηλεκπαίδευση και τις κάμερες εντός των τάξεων. Μια 
κυβέρνηση που θέλει να μετατρέψει τους εκπαιδευτικούς σε παιδονόμους και καταδότες των 
μαθητών, που υποβαθμίζει τη δημόσια εκπαίδευση με αντεκπαιδευτικά νομοσχέδια και πρακτικές 
προωθώντας ακόμα περισσότερο την ιδιωτικοποίηση στον χώρο της παιδείας. 

  Επειδή λοιπόν τασσόμαστε  απέναντι σε όλα αυτές τις πολιτικές αλλά και σε όλους εκείνους που 
τις υπηρετούν, εμείς οι γονείς των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων της Ικαρίας, συντασσόμαστε 
με τον αγώνα των παιδιών μας, και μαζί με αυτά παλεύουμε για μια δημόσια και δωρεάν 
εκπαίδευση απαλλαγμένη από το άγχος και τον ανταγωνισμό της βαθμοθηρίας, παλεύουμε για 
σχολεία όπου τα παιδιά μας θα φοιτούν με τρόπο ασφαλή και υγιή, παλεύουμε για σχολεία που θα 
προάγουν την μόρφωση και την καλλιέργεια. 

Μαζί με τα παιδιά μας απαιτούμε:
 Μαζικές προλήψεις μόνιμων εκπαιδευτικών
 Μείωση των μαθητών σε 15 ανά τάξη
 Μέτρα υγιεινής και ασφάλειας
 Πρόσληψη εργαζομένων πλήρους απασχόλησης στον καθαρισμό 
 Επαρκείς, μόνιμες και ασφαλείς μεταφορές όλων των μαθητών
 Κατάργηση της τράπεζας θεμάτων
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