
Δοκαμώκμομε ημκ αγώκα μαξ γηα ημ ζπμιείμ θαη ηε δωή πμο μαξ αλίδεη! 
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(ζηάζε ΜΓΣΡΟ "ΠΑΝΓΠΙΣΗΜΙΟ") 

 

Υηιηάδεξ μαζεηέξ ζε υιε ηεκ Αηηηθή, αιιά θαη ζε υιε ηεκ Ειιάδα, είμαζηε εδώ, αθόμα 

πημ απμθαζηζμέκμη κα ζοκεπίζμομε ημκ αγώκα μαξ γηα ημ ζπμιείμ θαη ηε δωή πμο μαξ 

αλίδεη, κα δηεθδηθήζμομε όζα μαξ ακήθμοκ!!! 

Ιηκεημπμημφμαζηε γηα υια ηα πνμβιήμαηα πμο ακηημεηςπίδμομε εμείξ θαη μη γμκείξ μαξ, 

εκάκηηα ζηηξ αιιαγέξ θαη ηα μέηνα πμο θένκμοκ ε θοβένκεζε ΤΡΘΖΑ-ΑΜΕΚ θαη μη 

ζοκενγάηεξ ημοξ ζηεκ Εονςπασθή Έκςζε. Δείπκμομε έμπναθηα ηεκ αιιειεγγφε μαξ, 

οπμδεπυμαζηε ζενμά ηα πνμζθογυπμοια ζηα ζπμιεία μαξ. 
 

ε θάζε ζπμιείμ θαη ηάλε ζοδεηάμε θαη μνγακώκμομε ημκ αγώκα μαξ, γηαηί: 

 Σμ ζπμιείμ, πμο ακηί κα μαξ μμνθώκεη, μαξ ελμκηώκεη, είκαη εδώ… 

 Σμ ζπμιείμ – ελεηαζηηθυ θέκηνμ, ηεξ παπαγαιίαξ θαη ηςκ ζθυνπηςκ γκχζεςκ είκαη 

εδχ. Η ηειεοηαία θίκεζε ημο οπμονγείμο κα δμζμύκ μη πακειιαδηθέξ μεηά ηηξ 

εκδμζπμιηθέξ θαη ε θαηάνγεζε ηωκ επακαιεπηηθώκ είκαη ημ θεναζάθη ζηεκ ημύνηα, 

αθμύ αολάκεη ημ άγπμξ, ηε δοζθμιία, ηα έλμδα γηα ηηξ μηθμγέκεηέξ μαξ! Η 

απάκηεζε ημο Τπμονγείμο είκαη πνμθιεηηθή! Επηβεβαηχκεηαη υηη ακηημεηςπίδμοκ ηε 

μυνθςζε θαη ηε δςή μαξ ζακ θυζημξ!! 

 Δεκ πάεη άιιμ μη γμκείξ μαξ κα πιενώκμοκ έκα ζθαζμό ιεθηά γηα θνμκηηζηήνηα, 

ηδηαίηενα, αθυμα θαη γηα ηε ιεηημονγία ηςκ ζπμιείςκ μαξ. 

 Η θοβένκεζε ζεωνεί όηη είκαη θόζημξ κα ελαζθαιίζεη πνήμαηα γηα κα θάκμομε 

μάζεμα ζε δεζηέξ αίζμοζεξ! Λάιηζηα, ηεκ χνα πμο εθαημκηάδεξ ΥΟΛΓΙΑ ΔΓΝ 

ΓΥΟΤΝ ΘΓΡΜΑΝΗ θαη ηα απαναίηεηα γηα κα ιεηημονγήζμοκ, δίκμοκ ηδάμπα νεύμα 

θαη πεηνέιαημ ζημοξ βημμήπακμοξ θαη ημοξ εθμπιηζηέξ, δίκμοκ δηζεθαημμμύνηα 

εονώ γηα κα ελμπιίδεηαη ημ ΝΑΣΟ θαη κα θάκεη πμιέμμοξ ζε όιμ ημκ θόζμμ, με 

απμηέιεζμα εθαημμμύνηα άκζνωπμη θαη μηθνά παηδηά κα λενηδώκμκηαη από ηηξ 

παηνίδεξ ημοξ. 

 Κόβμοκ θαη αιιάδμοκ εηδηθόηεηεξ ζηα ΓΠΑΛ θάζε πνόκμ, αθήκμκηαξ ζοκεπχξ ζημκ 

αένα εθαημκηάδεξ μαζεηέξ.  

 Σμ μέιιμκ μαξ δε πωνάεη ζηηξ μονέξ ηεξ ακενγίαξ, ζηηξ αθνηβέξ ζπμοδέξ θαη ζηε 

δμοιεηά πςνίξ δηθαηχμαηα. 

 Η θαηάζηαζε πμο δμύμε ζημ ζπίηη είκαη εθνεθηηθή, με ημοξ γμκείξ μαξ κα θμηηάκε 

θάζε μένα ηη ζα θυρμοκ γηα κα ηα βγάιμομε πένα.   

 Δεκ ακηέπμομε κα βιέπμομε ηηξ εηθυκεξ με ημοξ πηιηάδεξ πνυζθογεξ, πμο είκαη 

εγθιςβηζμέκμη πςνίξ ηε ζέιεζή ημοξ ζηε πχνα μαξ, κα δμοκ θάης απυ άζιηεξ 

ζοκζήθεξ μέζα ζημ πηυκη, ηε βνμπή, ημ θνφμ. 

 



ηα ηζαθίδηα ηα μκεμόκηά ημοξ, ζηα ηζαθίδηα μη κόμμη ημοξ πμο θάκμοκ πεηνόηενμ ημ 

ζπμιείμ θαη ηε δωή μαξ! Αοηή είκαη ε απάκηεζή μαξ ζηεκ θοβένκεζε θαη ημ οπμονγείμ 

πμο ζοκεπίδμοκ ηα ίδηα με ημοξ πνμεγμφμεκμοξ… 

οκεπίδμομε κα δείπκμομε ηεκ αιιειεγγύε μαξ ζηα πνμζθογόπμοια, μαδεφμομε ζπμιηθά 

είδε, είδε πνχηεξ ακάγθεξ, πνμεημημάδμομε ζενμή οπμδμπή ημοξ ζηα ζπμιεία θαη ηηξ 

γεηημκηέξ πμο ηα θηιμλεκμφκ!! 

Αθόμα πενηζζόηενα ζπμιεία, 15μειή, 5μειή κα πάνμοκ απμθάζεηξ θαηαδίθεξ ηωκ 

θαζηζηώκ ηεξ Υνοζήξ Αογήξ πμο ζημπμπμηεί ηα πνμζθογυπμοια, παηδηά πμο είκαη ζφμαηα 

ημο πμιέμμο! 
 

Καιμύμε ηα ζπμιεία όιεξ ηεξ Γιιάδαξ κα πάνμοκ ακηίζημηπεξ 

πνωημβμοιίεξ ηεκ ίδηα μένα, κα αθμοζημύμε πακημύ, ζε όιε ηε πώνα!!! 
 

οδεηάμε ζε θάζε ηάλε θαη ζπμιείμ, μνγακώκμομε ηε ζοκέπεηα ημο αγώκα μαξ, 

ζοκημκηδόμαζηε ζηηξ γεηημκηέξ μαξ! 

Παιεύμομε γηα: 

 Έκα ζπμιείμ πμο ζα μμνθχκεη θαη δε ζα ελμκηχκεη! 

 Σμ οπμονγείμ θαη ε θοβένκεζε κα ελαζθαιίζμοκ ΣΩΡΑ πνεμαημδυηεζε γηα κα 

ιεηημονγήζμοκ θακμκηθά ηα ζπμιεία μαξ. Θένμακζε ζε θάζε ζπμιείμ θαη ηάλε! 

 Οφηε 1 εονχ απυ ηεκ ηζέπε ηςκ γμκηχκ μαξ γηα ηε μυνθςζή μαξ. 

 Ιακέκαξ αηθκηδηαζμυξ θαη αιιαγή ζηηξ εμενμμεκίεξ ηςκ πακειιαδηθχκ. Ιαμία ζθέρε γηα 

θαηάνγεζε ηςκ επακαιεπηηθχκ πακειιαδηθχκ ελεηάζεςκ! 

 Μα μπμνμφμε κα δίκμομε εηζαγςγηθέξ ελεηάζεηξ υζεξ θμνέξ ζέιμομε, θναηχκηαξ 

βαζμμιμγία ζηα μαζήμαηα πμο επηζομμφμε. 

 Ιαμία ζθέρε γηα θαηάνγεζε εηδηθμηήηςκ θαη ημμέςκ ζηα ΕΠΑΚ με ηεκ έκανλε ηεξ κέαξ 

ζπμιηθήξ πνμκηάξ. 

 Δςνεάκ-αζθαιή μεηαθμνά γηα υιμοξ ημοξ μαζεηέξ, υιεξ ηηξ χνεξ ηεξ μέναξ. Έκα 

γεφμα γηα υιμοξ ημοξ μαζεηέξ. 

 Λε εοζφκε ημο θνάημοξ κα ελαζθαιηζημφκ υιεξ μη απαναίηεηεξ πνμτπμζέζεηξ γηα 

μοζηαζηηθή εθπαίδεοζε ηςκ παηδηχκ ηςκ πνμζθφγςκ, ηυζμ ζημοξ πχνμοξ θηιμλεκίαξ, 

υζμ θαη ζηα ζπμιεία θαηά βάζε ηηξ απμγεομαηηκέξ χνεξ. 

 Τγεημκμμηθή πενίζαιρε θαη εμβμιηαζμυ ειιεκυπμοιςκ θαη πνμζθογυπμοιςκ 

 Δηεθδηθμφμε Δεμυζηα Δςνεάκ Παηδεία γηα υιμοξ. 
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