
Κύριε Πρωθυπουργέ, 
 
Σας αποστέλλουμε την παρούσα επιστολή, με σκοπό να προσθέσουμε τη διαμαρτυρία των 
Εσπερινών Λυκείων στο πλήθος των διαμαρτυριών, που έχουν εγερθεί σε όλα τα μήκη και πλάτη της 
Ελλάδας ενάντια στο νέο νομοσχέδιο και συγκεκριμένα στην απόφαση του Υπουργείου Παιδείας να 
εξομοιώσει τα Εσπερινά και Ημερήσια Λύκεια, ως προς τους όρους εισαγωγής στην Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση, μέσω της κοινής Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε). Η επίδοση της επιστολής μας στο 
πρόσωπο σας απορρέει όχι μόνο από τον πρωτεύοντα θεσμικό σας ρόλο, αλλά και από το ηθικό σας 
ανάστημα που δικαιολογημένα σας έχουν καταστήσει ένα πρόσωπο σεβαστό στην παγκόσμια 
κοινότητα. 
Όπως ήδη γνωρίζετε, τα Εσπερινά Λύκεια της χώρας αποτελούν εξ ορισμού έναν κοινωνικά επωφελή 
εκπαιδευτικό θεσμό και έναν ιδιαίτερο τύπο σχολικής δομής της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ο 
οποίος φιλοδοξεί να προσφέρει επαρκή γνωστικά και επαγγελματικά εφόδια είτε σε ενήλικους που 
για ποικίλους λόγους δεν κατέστη δυνατόν να ολοκληρώσουν τη σχολική τους πορεία, είτε σε 
ανήλικους εργαζόμενους μαθητές. Το εν λόγω νομοσχέδιο αγνοεί πλήρως τον λόγο και τον ρόλο 
ύπαρξης των Εσπερινών Λυκείων,  έτσι όπως διαμορφώθηκε από το ν. 4547/18 άρθ. 105. Οι μαθητές 
των Εσπερινών Λυκείων και δη οι μαθητές που ήδη προετοιμάζονται, εν μέσω πανδημίας και 
μεσούσης της σχολικής χρονιάς, για τις επερχόμενες πανελλήνιες εξετάσεις, αισθάνονται 
αιφνιδιασμένοι, βαθιά απογοητευμένοι, μα πάνω απ’ όλα κατάφωρα αδικημένοι. 
Το σκεπτικό που διέπει την εν λόγω διάταξη είναι προβληματικό και ταυτόχρονα παραβιάζει, στο 
όνομα της κατ’ επίφασιν ισονομίας, την αρχή της κοινωνικής δικαιοσύνης. Μαθητές ως επί το 
πλείστον ενήλικοι – εργαζόμενοι, που μοχθούν καθημερινά απασχολούμενοι σε πολύωρες 
επαγγελματικές δραστηριότητες και έχοντας ελάχιστο χρόνο για την απαιτούμενη μελέτη, μαθητές 
που επιλέγουν συνειδητά να ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους στο Λύκειο, παρά τις απαιτήσεις της 
οικογενειακής τους ζωής, καλούνται να διεκδικήσουν το όνειρό τους για ένα επιτυχημένο μέλλον 
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ανταγωνιζόμενοι τους μαθητές των Ημερήσιων, οι οποίοι κατά 
τεκμήριον εκκινούν από μια πιο προνομιακή θέση. 
Επιπλέον, η διάταξη αυτή κρίνεται αστήρικτη, εφ' όσον δεν λαμβάνει υπ' όψιν τις ιδιαίτερες 
εκπαιδευτικές συνθήκες μέσα στις οποίες πραγματοποιείται η μαθησιακή διαδικασία των 
τελειοφοίτων των Εσπερινών Λυκείων και αφαιρεί τη δυνατότητα από αξιόλογους μαθητές να 
προοδεύσουν εκπαιδευτικά και επαγγελματικά. Ταυτόχρονα, αποτελεί ουσιαστικά  τροχοπέδη στο 
ιδανικό της “δια βίου” μάθησης, η οποία είναι μια επιβεβλημένη ανάγκη στη σύγχρονη κοινωνία. 
Αξίζει σε αυτό το σημείο να επισημανθεί ότι έχουμε επιδιώξει κατ’ επανάληψη και επίμονα μια κατ’ 
ιδίαν συνάντηση με την αρμόδια υπουργό, ωστόσο αυτή δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί. 
Απεναντίας, είναι ολοφάνερο ότι το Υπουργείο Παιδείας μάς εμπαίζει με εσκεμμένες αλλεπάλληλες 
αναβολές, κωλυσιεργώντας τον ορισμό μιας συνάντησης, μια ανάσα πριν από τις πανελλαδικές 
εξετάσεις. Μέσα, λοιπόν, στον κυκεώνα της πανδημίας, της επαγγελματικής ανασφάλειας και της 
οικονομικής μας δυσπραγίας, υποδείξτε μας πού θα βρούμε το απόθεμα δύναμης για να 
συνεχίσουμε, από την στιγμή που εσείς ως πολιτεία, αντί να μας αφουγκραστείτε, μας θέτετε 
επιπλέον εμπόδια. Υποδείξτε μας τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να ανακτήσουμε την 
εμπιστοσύνη μας απέναντι στο κράτος που εκπροσωπείτε και ως μαθητές και πολίτες 
εμπιστευτήκαμε. 
Γνωρίζοντας ότι διακατέχεστε από ειλικρινή ανθρωπιστικά συναισθήματα και από μια εντονότατη 
αίσθηση του δικαίου, ζητούμε την προσωπική σας παρέμβαση για την εξαίρεσή μας από την σχετική 
εξομοιωτική διάταξη, όπως εξαιρέθηκαν και άλλες κατηγορίες  του μαθητικού πληθυσμού, με 
γνώμονα την κοινωνική ευαισθησία και δικαιοσύνη. Καθώς, μάλιστα, πρώτιστο μέλημά σας αποτελεί 
η αναγνώριση, η προάσπιση και τελικά η ικανοποίηση κάθε δίκαιου αιτήματος, ζητούμε τον ορισμό 
συνάντησης μαζί σας, προκειμένου να σας εκθέσουμε υπεύθυνα και τεκμηριωμένα τις θέσεις μας 
για το φλέγον ζήτημα. 
 
Προσδοκώντας στην καίρια και αποφασιστική σας διαμεσολάβηση για να δρομολογηθεί λύση. 
 
 
 

Με τιμή, 
Εσπερινά Λύκεια. 


