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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Δευτέρα 29 Οκτώβρη  τα αγωνιστικά ραντεβού των μαθητών  

Στην τελική ευθεία για τα καλά έχουν μπει οι μαθητές, συντονίζονται και οργανώνουν 
τη συμμετοχή τους. 
Η Πανελλήνια Ένωση Γονέων Μουσικών και Καλλιτεχνικών Σχολείων στηρίζει την 
πραγματοποίηση των κινητοποιήσεών, τη Δευτέρα 29 Οκτώβρη, με κεντρικό αίτημα 
να μη νομοθετηθεί το σχέδιο, που παρουσίασε το Υπουργείο Παιδείας για το Λύκειο 
και την πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Όπως επισημαίνουν, με τις νέες 
ρυθμίσεις, «θα μας βάζουν να δίνουμε περισσότερες εξετάσεις», «θα μας φορτώνουν 
με περισσότερο άγχος, τρέξιμο και παπαγαλία», «θα μας στερούν πολύτιμες γνώσεις 
για τη ζωή μας», «θα μας βάζουν το μαχαίρι στο λαιμό για να πάρουμε σοβαρές 
αποφάσεις για τη ζωή μας από πιο νωρίς και με λιγότερες επιλογές. Και όλα αυτά σε 
ένα σχολείο που θα μας κοιτάει περισσότερο στην τσέπη». 

Στην Αθήνα, το ραντεβού των μαθητών έχει οριστεί για τις 12 το μεσημέρι στα 
Προπύλαια.   

Την ίδια μέρα, μέχρι χτες είχαν οριστεί μαθητικές πορείες στις εξής πόλεις: 

Θεσσαλονίκη: 12 το μεσημέρι, στο Άγαλμα Βενιζέλου 

Πάτρα: 10.30 π.μ.,στην πλατεία Γεωργίου 

Αγρίνιο: 11 π.μ., στην πλατεία Δημάδη 

Αλεξανδρούπολη: 12 το μεσημέρι, στον Πλάτανο 

Αρτα: 10 π.μ., στην πλατεία Κιλκίς 

Βέροια: 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Δημαρχείου 

Βόλος: 10 π.μ., στην πλατεία Ελευθερίας 

Γιάννενα: 10.30 π.μ., στην Ακαδημία 

Γιαννιτσά: 11.30, στην πλατεία Μάγγου 

Δράμα: 12 το μεσημέρι, στην πλατεία 

Ηράκλειο: 10 π.μ., στην πλατεία Ελευθερίας 

Καρδίτσα: 10.30 π.μ., στην κεντρική πλατεία 

Κατερίνη: 12 το μεσημέρι, στην πλατεία 

Κέρκυρα: 12 το μεσημέρι, στα Γενικά Λύκεια 

Κιλκίς: 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Ειρήνης 

Κοζάνη: 11 π.μ., στην κεντρική πλατεία 

Λαμία: 1 το μεσημέρι, στην πλατεία Πάρκου 

Λάρισα: 12.30, στην κεντρική πλατεία 

Μουδανιά: 12 το μεσημέρι, στην πλατεία 

Ξάνθη: 12 το μεσημέρι, στο Ρολόι 

Πολύγυρος: 12 το μεσημέρι, στο δημαρχείο 

Πρέβεζα: 10 π.μ., στον Φόρο 

Πύργος: 10 π.μ., στην πλατεία ΟΤΕ 
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Ρέθυμνο: 10 π.μ., στο δημαρχείο 

Σέρρες: 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Ελευθερίας 

Τρίκαλα: 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Ρήγα Φεραίου 

Φλώρινα: 10.30 π.μ., στην κεντρική πλατεία 

Χαλκίδα: 12 το μεσημέρι, στο Στρογγυλό Παραλίας 

Χανιά: 10 π.μ., στην πλατεία Αγοράς 

 

Η λίστα θα ενημερώνεται, γιατί σε πολλές ακόμη περιοχές, οι μαθητές συντονίζουν 
τον αγώνα τους, συγκροτώντας νέες συντονιστικές επιτροπές στη βάση των κοινών 
αναγκών και αιτημάτων τους. 

Η Π.Ε.Γ.Μ.Κ.Σ. καλεί τους εκπροσώπους των Σχολείων στην Πανελλήνια Ένωση, 

τους Συλλόγους Γονέων, τους Καθηγητές, τα 5 μελή και τα 15 μελή, το αμέσως 

επόμενο διάστημα να πάρουν αποφάσεις για την μέρα Πανελλαδικής δράσης, 

αναδεικνύοντας  τα ιδιαίτερα προβλήματα, που απασχολούν κάθε Σχολείο, 

διεκδικώντας την άμεση επίλυση τους. Να αναδείξουμε για μια ακόμη φορά τις 

ελλείψεις σε καθηγητές, τα  αναλυτικά προγράμματα και τα βιβλία μουσικής και 

καλλιτεχνικών, που δεν έχουμε, τα κτίρια που δεν αρμόζουν, τον εξοπλισμό που μας 

λείπει, τη μετακίνηση που κάθε φορά πάντα κάποιοι μένουν απ’ έξω, ειδικά φέτος 

όπου με την 4217 μένουν εκτός οι μαθητές των καλλιτεχνικών, την σίτιση που θα 

έπρεπε να έχουμε από Σεπτέμβρη και ακόμα δεν έχει έρθει, για τα πτυχία που 

πρέπει να δίνονται μετά από εξετάσεις και μόνο δυο φορές έχουν δοθεί (στα πάνω 

από 30 χρόνια λειτουργίας) καθώς και άλλα, που από πρώτο χέρι Γονείς- Μαθητές- 

Καθηγητές γνωρίζετε καλλίτερα από τον καθένα. 

Να δώσουμε λοιπόν τον ρυθμό, να φτιάξουμε τα καλλίτερα πανό, να ανεβάσουμε τον 

παλμό των κινητοποιήσεων. 

Μπαίνουμε μπροστά για να βροντοφωνάξουμε μαζί με όλη την υπόλοιπη Ελλάδα 

σχολείο χωρίς ελλείψεις, σχολείο που δεν θα εξοντώνει γονείς και μαθητές. 

 


