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2233  ΔΔεεθθέέμμββρρεε  ααππόό  ηηηηςς  66::3300μμ..μμ..  

ζζηηοο  ΙΙιιεεηηζζηηόό  ΓΓσσμμκκααζζηηήήρρηηοο  ΜΜέέααςς  ΘΘωωκκίίααςς  
((ΘΘσσααηηεείίρρωωκκ  11,,  ααθθρρηηββώώςς  ζζηηοοκκ  ζζηηααζζμμόό  ΗΗΑΑΠΠ  ""ΠΠεεσσθθάάθθηηαα""))  

 

ΑΑΓΓΩΩΜΜΘΘΖΖΟΟΛΛΑΑΣΣΕΕ,,  ΔΔΗΗΛΛΘΘΟΟΤΤΡΡΓΓΟΟΤΤΛΛΕΕ,,  ΣΣΡΡΑΑΓΓΟΟΤΤΔΔΑΑΛΛΕΕ......  

ΓΓΘΘΑΑ  ΣΣΑΑ  ΟΟΜΜΕΕΘΘΡΡΑΑ  ΙΙΑΑΘΘ  ΣΣΘΘ  ΑΑΜΜΑΑΓΓΙΙΕΕ  ΛΛΑΑ!!  
Από ηεκ ανπή ηεξ πνμκηάξ μη μαζεηέξ απμδείλαμε πςξ δεκ εγθαηαιείπμομε ηα όκεηνα θαη 

ηηξ ακάγθεξ μαξ γηα μόνθςζε θαη δςή με δηθαηώμαηα. Σε θάζε ζπμιείμ θαη θάζε γεηημκηά 

ζοδεηήζαμε, ακηαιιάλαμε ηηξ ζθέρεηξ θαη ημοξ πνμβιεμαηηζμμύξ μαξ, μνγακώζαμε ημκ 

αγώκα μαξ, πιεμμονίζαμε ημοξ δνόμμοξ με ηα πακό, ηα ζοκζήμαηά μαξ... 

Δεκ ζηαμαηήζαμε, δεκ ζηαμαηάμε... μ αγώκαξ μαξ ζοκεπίδεηαη γηαηί όια όζα θάκμοκ ημ 

ζπμιείμ θαη ηε δςή μαξ πεηνόηενε παναμέκμοκ, είκαη εδώ... 

Εδώ όμως είμαζηε θαη εμείς! Αθόμα πηο αποθαζηζμέκοη κα ζσκετίζοσμε! ...Kαη ζημοξ 

δνόμμοξ κα λακαβγμύμε, αιιά θαη μέζα από ηεκ πμιηηηζηηθή μαζεηηθή δεμημονγία κα 

πνμβάιμομε ηηξ ακάγθεξ μαξ γηα έκα ζπμιείμ πμο δε ζα μαξ ελμκηώκεη αιιά ζα μαξ 

μμνθώκεη πναγμαηηθά, γηα έκα ζπμιείμ πμο ζα δίκεη βήμα ζηεκ ακάγθε μαξ γηα δεμημονγία, 

ζηεκ μοζηαζηηθή επαθή μαξ με ηηξ ηέπκεξ, ημκ πμιηηηζμό θαη ημκ αζιεηηζμό. Να 

δηεθδηθήζμομε πώνμοξ θαη οπμδμμέξ γηα ηηξ πμιηηηζηηθέξ θαη αζιεηηθέξ ζπμιηθέξ μμάδεξ.  

23 Δεθέμβρε από ηης 18:30 ζηο Ιιεηζηό Γσμκαζηήρηο Μέας Θωκίας με τρώμαηα θαη 

μοσζηθές εκώκοσμε ηης θωκές μας, εθθράδοσμε ηης ακεζστίες, ηα όκεηρα θαη ηης 

δηεθδηθήζεης μας γηα όζα μας ακήθοσκ θαη μας ζηερούκ οη θσβερκήζεης θαη οη 

ζσκεργάηες ηοσς ζηεκ Εσρωπαϊθή Έκωζε θαη αιιού... 

 

Δεκ ηοσς ταρίδοσμε ηα όκεηρά μας! 

σκετίδοσμε ηοκ αγώκα μας με ποιιές μορθές θαη ηρόποσς! 
 

ε θάζε ζτοιείο ζσδεηάμε θαη οργακώκοσμε ηε ζσμμεηοτή μας ζηο μεγαιύηερο 

μαζεηηθό ποιηηηζηηθό θεζηηβάι πρηκ θιείζεη ε τροκηά! 

 

 

 

 



 

Θα είμαζηε εθεί όιοη οη μαζεηές θαη οη ποιηηηζηηθές μαζεηηθές ομάδες: 

 πμο δεκ εγθαηαιείπμομε ηα όκεηνα θαη ηηξ ακάγθεξ μαξ γηα μόνθςζε θαη δςή με 

δηθαηώμαηα 

 πμο ζέιμομε κα εθθναζημύμε μέζα από ηε μμοζηθή, ημ ζέαηνμ, ημ ζθίηζμ, ηηξ κέεξ 

ηεπκμιμγίεξ – video, ηεκ πμίεζε θαη όια ηα είδε ηέπκεξ. 

 πμο ζέιμομε κα δεμημονγήζμομε, αιιά ζοκακηάμε αμέηνεηα εμπόδηα γηα κα ημ θάκμομε. 

Από ημ αζθοθηηθό θαζεμενηκό πνόγναμμα, από ημ ζπίηη ζημ ζπμιείμ θαη μεηά ζημ 

θνμκηηζηήνημ, μέπνη ηηξ ειιείρεηξ οπμδμμώκ ζηα ζπμιεία θαη ηηξ γεηημκηέξ μαξ, αιιά θαη ημ 

γεγμκόξ πςξ γηα κα αζπμιεζμύμε με ηα εκδηαθένμκηά μαξ πνέπεη μη μηθμγέκεηεξ μαξ κα 

δώζμοκ έκα ζθαζμό ιεθηά.  

 πμο ζέιμομε μέζα από ηηξ μειςδίεξ μαξ, αιιά θαη θάζε είδμξ ηέπκεξ κα εθθνάζμομε 

ηεκ αιιειεγγύε μαξ ζηα πηιηάδεξ πνμζθογόπμοια πμο είκαη εγθιςβηζμέκα πςνίξ ηε 

ζέιεζή ημοξ ζηε πώνα μαξ θαη πανάιιεια κα ορώζμομε ηείπμξ ζημοξ θαζίζηεξ θαη ημ 

καδηζηηθό ημοξ δειεηήνημ, κα δεμημονγήζμομε θαη κα αγςκηζημύμε εκάκηηα ζημκ πόιεμμ. 

 

23 Δεθέμβρε οργακώκοσμε ηε δηθή μας γηορηή δεμηοσργίας, 

προβάιιοσμε ηο θαιιηηετκηθό μας έργο θαη αποδεηθκύοσμε 

θαη μ' ασηό ηοκ ηρόπο όηη οη μαζεηές δρούμε ζσιιογηθά, 

ζηοκ αγώκα, ζηο μάζεμα, ζηο ηραγούδη, ζηε δωή. 

 

ΘΑ ΕΘΛΑΣΕ ΟΚΟΘ ΕΙΕΘ!!! 
 

Δειώζεης ζσμμεηοτής ζτοιείωκ, ομάδωκ, μαζεηώκ: 

      e-mail: mathitesgr1@gmail.com 

      fb: mathites.gr 

  Τει.: 6979363230, 6986191801  

Δειώζεης ζσμμεηοτής μέτρη 15/12. 

 

ΤΜΣΟΜΘΣΘΙΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ ΛΑΘΗΣΩΜ ΑΘΗΜΑ 
www.mathites.gr 

facebook: mathites.gr 

 


