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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΛΕΣΜΑ 
Για τις κινητοποιήσεις των μαθητών των Λυκείων της Πετρούπολης 

Στηρίζουμε τους μαθητές που αποφάσισαν συλλογικά και οργανωμένα, να διεκδικήσουν το 
δικαίωμα τους στη μόρφωση και τη γνώση, το δικαίωμα τους στη ζωή. Στηρίζουμε και 
συμμετέχουμε στις κινητοποιήσεις των μαθητών, που διεκδικούν τη λύση των προβλημάτων τους 
στα σχολεία και γενικότερα στην εκπαίδευση.  

Μαζί τους παλεύουμε για:  
• Να δώσουν τις πανελλαδικές εξετάσεις πριν από τις ενδοσχολικές. 
• Να μην καταργηθούν οι επαναληπτικές εξετάσεις, για όσους δεν μπορέσουν να εξεταστούν 

στις κανονικές ημερομηνίες των πανελλαδικών. 
• Να αυξηθεί η χρηματοδότηση των σχολικών επιτροπών και να καλύπτονται όλες οι ανάγκες 

των σχολικών μονάδων και των μαθητών. 
• Να γίνουν όσοι διορισμοί εκπαιδευτικών χρειάζονται, για να μην χάνεται ούτε μια ώρα 

μαθήματος, από την αρχή της σχολικής χρονιάς. 
• Ενίσχυση της Ειδικής Αγωγής και των Τμημάτων Ένταξης και Παράλληλης Στήριξης 
• Να μην ποινικοποιούνται  οι μαθητικές κινητοποιήσεις. 

Επιπλέον μαζί με τους μαθητές να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας για τα προσφυγόπουλα 
και να τα καλωσορίσουμε στις γειτονιές και στα σχολεία, απομονώνοντας κάθε ρατσιστική - 
φασιστική φωνή. Στηρίζουμε τους μαθητές και τους καλούμε να περιφρουρήσουν τον αγώνα τους 
και να δημοσιοποιήσουν με κάθε τρόπο τα αιτήματα τους. 

Διεκδικούμε μαζί, γονείς εκπαιδευτικοί και μαθητές ένα σχολείο της γνώσης, της 
αλληλεγγύης και του πολιτισμού. 

Καλούμε τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς σε κοινή αγωνιστική δράση με τους μαθητές! 
Σε κάθε Σχολείο συνάντηση μαθητών-γονιών-εκπαιδευτικών για να συζητήσουν και να αποφασίσουν 
από κοινού δράσεις. 

Όποιος νοιάζεται για το μέλλον αυτής της χώρας, το μέλλον της νέας γενιάς, πρέπει να 
σταθεί δίπλα στους μαθητές, να στηρίξει τα δικαιώματα τους και τους αγώνες τους, να καταδικάσει 
όλους όσους είναι υπεύθυνοι για το σημερινό σχολείο-φυλακή των ονείρων, της ζωής και του 
μέλλοντος των παιδιών. 
 

Καλούμε όλους τους γονείς τη Δευτέρα 13 Φλεβάρη και ώρα 10:00πμ στη μαθητική 
συγκέντρωση στα Προπύλαια  
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