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Αλληλεγγύη στον αγώνα των εργαζομένων στην 
εκπαίδευση τον πολιτισμό και την τέχνη 

Συγκέντρωση στο Σύνταγμα Πέμπτη 2/3, 18:00 

Την Πέμπτη 2 Μαρτίου οι εργαζόμενοι/ες στην εκπαίδευση και στον πολιτισμό και την τέχνη 
βρίσκονται για μια ακόμα φορά στον δρόμο του αγώνα.  

Εδώ και καιρό οι εκπαιδευτικοί αγωνίζονται για την υπεράσπιση του δημόσιου σχολείου 
ενάντια στην αξιολόγηση, την κατηγοριοποίηση, τον ανταγωνισμό και την ιδιωτικοποίηση της 
εκπαίδευσης. Ενώνουν τη φωνή και τον αγώνα τους με τα κατειλημμένα θέατρα και τις 
κατειλημμένες σχολές, με τους/ις εργαζόμενου/ες που αγωνίζονται για την υπεράσπιση των 
αγαθών του πολιτισμού και της τέχνης. 

Οι εκπαιδευτικοί αγωνίζονται για να μην προχωρήσουν τα σχέδια της κυβέρνησης για την 
εμπορευματοποίηση της εκπαίδευσης και την υποβάθμιση των πτυχίων, την κατάργηση του 
άρθρου 16. Γιατί τα σχολεία, οι σχολές και τα πανεπιστήμια δεν είναι επιχειρήσεις, οφείλουν να 
είναι αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν για όλες/ους.  

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι/ες στον πολιτισμό παλεύουν ενάντια στην ακραία και άμεση 
υποβάθμιση των σπουδών τους, για την άμεση τροποποίηση του ΠΔ 85/2022, με την 
υπαγωγή όλων των καλλιτεχνών στην βαθμίδα ΤΕ (όπως ίσχυε για τους/τις διπλωματούχους 
μέχρι το 2003). Καθώς και για την ίδρυση δημόσιου και δωρεάν πανεπιστημίου παραστατικών 
τεχνών, με τρόπο που ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους, και να μην υπάρχει καμία 
αναγνώριση των πτυχίων των κολεγίων ως ΠΕ και ΤΕ.  

Παλεύουν για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των πτυχίων των δημοσίων πανεπιστημίων, την 
ενίσχυση και διεύρυνση των ήδη υπαρχόντων πανεπιστημιακών τμημάτων καλλιτεχνικής 
εκπαίδευσης και την ολόπλευρη στελέχωση των δημοσίων σχολών παραστατικών τεχνών με 
το απαραίτητο προσωπικό και εξοπλισμό για τη διενέργεια των σπουδών τους. Την παροχή 
σίτισης, στέγασης, δωρεάν συγγραμμάτων, κρατικών υποτροφιών και οικονομικής στήριξης 
στους σπουδαστές των εποπτευόμενων από το ΥΠΠΟΑ σχολών. Επίσης αγωνίζονται για την 



επαναφορά και αύξηση των καλλιτεχνικών μαθημάτων στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση. 

Τέλος, παλεύουν για την υπογραφή αξιοπρεπών συλλογικών συμβάσεων παντού και την 
αύξηση του προϋπολογισμού για τον σύγχρονο πολιτισμό, για να γίνει αυτός καθολικά 
προσβάσιμος. 

Ως Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνα, στεκόμαστε αλληλέγγυοι/ες στους/ις 
αγωνιζόμενους/ες εργαζόμενους/ες και παλεύουμε και εμείς για να ανατραπεί η πολιτική 
κυβέρνησης-ΕΕ-κεφαλαίου και κάθε διαχειριστής της. Αγωνιζόμαστε ενάντια στην εγκατάλειψη 
των σχολείων από τη δημαρχία Μπακογιάννη, την έλλειψη μέτρων για την ασφαλή παραμονή 
των μαθητών/ριών στα σχολεία, την έλλειψη απαραίτητων υποδομών και χώρων. 

Συμμετέχουμε και καλούμε στις διαδηλώσεις ενάντια στην πολιτική της κυβέρνησης της ΝΔ που 
επιτίθεται στην παιδεία, τον πολιτισμό και την υγεία, στο σύνολο των εργαζόμενων στον 
ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. 

Καλούμε και ενώνουμε τη φωνή μας με όλες & όλους όσους/ες αγωνίζονται ενάντια στη 
φτώχεια για πραγματικές αυξήσεις και μέτρα ενάντια στην ακρίβεια, για να ζούμε όλοι και όλες 
με αξιοπρέπεια, από τον μισθό μας. 

Όλοι/ες στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα Πέμπτη 2/3, 18:00 


