ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ ΣΗ ΤΝΣΟΝΙΣΙΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ ΜΑΘΗΣΩΝ ΑΘΗΝΑ
ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟ ΚΟΤΔΟΤΝΙ… ΟΡΓΑΝΩΝΟΤΜΓ ΣΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑ
ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΞΓΗΚΩΜΟ ΠΑΝΣΟΤ ! ! !
Ξεθηκάεη μηα κέα πνμκηά θαη είμαζηε λακά εδχ, υιμη μαδί μη μαζεηέξ πμο μμηναδυμαζηε
ζθέρεηξ, ζηυπμοξ, εκδηαθένμκηα, εμπεηνίεξ. Όιμη μαδί μη μαζεηέξ πμο ακεζοπμφμε γηα ημ
μέιιμκ μαξ, γηα ημ ηη μαξ πενημέκεη, γηα υζα ακηημεηςπίδμομε θαζεμενηκά μαδί με ηηξ
μηθμγέκεηέξ μαξ.
Δε ζθφβμομε ημ θεθάιη, ακηημεηςπίδμομε ηα πνμβιήμαηα με αηζημδμλία. Η πενζηκή πνμκηά
μαξ δοκάμςζε μέζα απυ ημοξ αγχκεξ πμο δχζαμε!
ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΑΘΗΣΓ ΣΩΡΑ ΜΙΑ ΓΡΟΘΙΑ
ΟΙ ΓΞΑΓΓΓΛΙΓ ΣΗ ΚΤΒΓΡΝΗΗ ΝΑ ΜΓΙΝΟΤΝ ΣΑ ΥΑΡΣΙΑ
Η θμνμϊδία ημοξ δεκ έπεη ηέιμξ!
Γίκαη μεγάιμ ημ ζνάζμξ ηεξ θοβένκεζεξ κα ιέεη υηη ζα θαηανγήζεη ηηξ πακειιαδηθέξ
ελεηάζεηξ θαη υηη ηα ζπμιεία μαξ ζα ιεηημονγήζμοκ θακμκηθά.
Η αιήζεηα είκαη όηη εημημάδμοκ έκα ζπμιείμ αθόμα πηενόηενμ από ημ ζεμενηκό!
Τμ κέμ κμμμζπέδημ πμο εημημάδεη ε θοβένκεζε θάκεη ημ ζπμιείμ αθυμα πημ ζθιενυ
ελεηαζηηθυ θέκηνμ, με πενηζζυηενεξ ελεηάζεηξ πακειιαδηθμφ ηφπμο, αθυμα πημ
ακηαγςκηζηηθυ θαη ελμκηςηηθυ γηα υιμοξ εμάξ θαη ηηξ μηθμγέκεηέξ μαξ, πμο βάδεη
πενηζζυηενα εμπυδηα ζημ δηθαίςμά μαξ ζηε μυνθςζε. Γημημάδμοκ έκα ζπμιείμ πμο αολάκεη
ηεκ παπαγαιία θαη μαξ βάδεη ζε έκα αηέιεηςημ θοκήγη ηςκ "SOS" αθμφ ημ ζπμιείμ ζα είκαη
αθυμα πενηζζυηενμ δεμέκμ με ηηξ ελεηάζεηξ πμο ζα γίκμκηαη απυ κςνίηενα.
Ούηε κα ημ ζθέθημκηαη… Nα μεκ θαηαηεζεί ημ κμμμζπέδημ πμο εημημάδεη ε θοβένκεζε!
Καη υια αοηά ηεκ χνα πμο ηα ζπμιεία μαξ δεκ έπμοκ ηα απαναίηεηα γηα κα ιεηημονγήζμοκ,
εκχ υζμη απυ μαξ είμαζηε ζε ΓΠΑΛ γηα αθυμα μηα πνμκηά βνηζθυμαζηε ζημκ αένα, πςνίξ κα
λένμομε ακ ε εηδηθυηεηα θαη μ ημμέαξ πμο έπμομε επηιέλεη ζα ζοκεπίζεη κα ιεηημονγεί…
Ρίπκμομε άθονμ ζημ ζεμενηκό ζπμιείμ πμο μαξ ελμκηώκεη
θαη ζηα ζπέδηα ηεξ θοβένκεζεξ πμο ημ θάκμοκ πημ ελμκηωηηθό!
Η ζεμενηκή θοβένκεζε ζοκεπίδεη απυ θεη πμο ημ άθεζακ μη πνμεγμφμεκεξ θαη μαδί με ημοξ
ζοκενγάηεξ ημοξ ζηεκ Γονςπασθή Έκςζε θαη αιιμφ ΓΒΑΛΑΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΙΔΓΙΑ ΣΤΟ
ΜΝΗΜΟΝΙΟ!!!
ηα ηζαθίδηα ηα μκεμόκηά ημοξ, ζηα ηζαθίδηα μη κόμμη ημοξ
πμο θάκμοκ πεηνόηενμ ημ ζπμιείμ θαη ηε δωή μαξ!
ΥΟΛΓΙΟ ΝΑ ΜΟΡΦΩΝΓΙ- ΌΥΙ ΝΑ ΓΞΟΝΣΩΝΓΙ
Δεκ πάκμομε ιεπηυ! Σοδεηάμε πχξ ζα μνγακχζμομε ημκ αγχκα μαξ! Σημ δηάιεημμα, ζηεκ
ηάλε, ζημ θνμκηηζηήνημ… Δίκμομε απυ κςνίξ ηα πνχηα αγςκηζηηθά μαξ νακηεβμφ!

ΑΓΩΝΙΣΙΚΑ 5ΜΓΛΗ-15ΜΓΛΗ ΓΙΑ ΠΙΟ ΔΤΝΑΣΟΤ ΑΓΩΝΓ
Γημημάδμομε ηηξ εθιμγέξ μαξ γηα κα βγάιμομε αγωκηζηηθά μαζεηηθά ζομβμύιηα θαη κα
απακηήζμομε αθόμα πημ μνγακωμέκα ζημοξ ζπεδηαζμμύξ ηεξ θοβένκεζεξ. Σήμενα,
πενηζζυηενμ απυ πμηέ, πνεηάδεηαη κα εθιέλμομε αγςκηζηέξ μαζεηέξ ζηα 5μειή θαη 15μειή,
πμο ζα πνςημζηαημφκ ζηεκ εκεμένςζε, ηε ζοδήηεζε θαη ηε δηελαγςγή πενηζζυηενςκ
Γεκηθχκ Σοκειεφζεςκ, ηεκ μνγάκςζε θαη ημ ζοκημκηζμυ θαη με άιια ζπμιεία, ζα
πνςημζηαημφκ ζημκ αγχκα εκακηίμκ ηεξ θοβένκεζεξ θαη υζςκ ηε ζηενίδμοκ. Μαζεηηθά
ζομβμφιηα πμο ζα πνςημζηαηήζμοκ γηα κα δςκηακέρεη ε μαζεηηθή θμηκυηεηα με αζιεηηθέξ
θαη θαιιηηεπκηθέξ πνςημβμοιίεξ, εθδνμμέξ θηι.
Παίνκμομε ηηξ μαζεηηθέξ εθιμγέξ πάκς μαξ, δεκ αθήκμομε θακέκα Υπμονγείμ ή δηεοζοκηή κα
ακαθαηεοηεί. Γίκαη απμθιεηζηηθά δηθή μαξ οπυζεζε. Τμ παίνκμομε πάκς μαξ μη μαζεηέξ, ηα
πνμεγμφμεκα 5μειή θηαη 15μειή. Πνμεημημαδόμαζηε θαη μνίδμομε ηηξ μαζεηηθέξ εθιμγέξ
ζηα ζπμιεία μαξ κωνίξ, μέπνη 13 Οθηώβνε, γηα κα είμαζηε όζμ πημ έημημμη γίκεηαη.
Γθιέγμομε εθμνεοηηθή επηηνμπή ανμόδηα γηα ηεκ δηελαγωγή ηωκ εθιμγώκ ζε θάζε
ζπμιείμ.
ΡΓΑΛΙΜΟ ΔΓΝ ΓΙΝΑΙ ΝΑ ΚΑΣΟΤΜΓ Σ' ΑΤΓΑ ΜΑ,
ΓΙΝΑΙ ΝΑ ΠΑΛΓΦΟΤΜΓ ΣΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΜΑ!





Αοηό πμο έπμομε ακάγθε είκαη έκα ζπμιείμ:
πμο ζα μαξ μμνθχκεη πςνίξ δηαθνίζεηξ, έκα ζπμιείμ πςνίξ εμπυδηα γηα ημοξ μαζεηέξ.
πμο ζα δίκεη μιυπιεονε γκχζε θαη υπη παπαγαιία, ζθυνπηεξ γκχζεηξ θαη αθυμα θαη
αοηέξ
με ημ ζηαγμκυμεηνμ.
ζημ μπμίμ ζα είμαζηε δεμημονγηθμί θαη υπη ανηζμμί μκμμάηςκ γηα ηα απμοζημιυγηα.
πμο ζα μμνθχκεη θαη δε ζα ελμκηχκεη, πμο δε ζα θμηηάεη ηεκ ηζέπε ηςκ γμκηχκ μαξ, γηα
παηδεία πμο δεκ ζα είκαη εμπυνεομα.
ΚΑΜΙΑ ΚΓΦΗ ΓΙΑ ΦΗΦΙΗ ΣΟΤ ΝΟΜΟΥΓΔΙΟΤ
ΠΟΤ ΓΞΗΓΓΓΙΛΓ Η ΚΤΒΓΡΝΗΗ!












Παιεύμομε γηα:
Δεμυζηα θαη Δςνεάκ Παηδεία γηα υιμοξ!
Έκα ζπμιείμ πμο ζα μμνθχκεη θαη δε ζα ελμκηχκεη!
Υπμονγείμ θαη θοβένκεζε κα ελαζθαιίζμοκ ηε πνεμαημδυηεζε γηα κα ιεηημονγμφκ ηα ζπμιεία
μαξ θακμκηθά.
Οφηε έκα εονχ απυ ηεκ ηζέπε ηςκ γμκηχκ μαξ γηα ηε μυνθςζή μαξ.
Άμεζε θάιορε υιςκ ηςκ θεκχκ ζε υια ηα ζπμιεία με μυκημμοξ δημνηζμμφξ. Δηακμμή υιςκ
ηςκ ζπμιηθχκ βηβιίςκ ζε υιμοξ ημοξ μαζεηέξ.
Να μπμνμφμε κα δίκμομε εηζαγςγηθέξ ελεηάζεηξ υζεξ θμνέξ ζέιμομε, θναηχκηαξ βαζμμιμγία
ζηα μαζήμαηα πμο επηζομμφμε.
Δςνεάκ αζθαιή μεηαθμνά γηα υιμοξ ημοξ μαζεηέξ, υιεξ ηηξ χνεξ ηεξ εμέναξ. Έκα δςνεάκ
γεφμα γηα υιμοξ ημοξ μαζεηέξ.
Να με μαξ ζημηβάδμοκ ζηηξ ηάλεηξ. 20 μαζεηέξ/ημήμα γηα κα μπμνεί κα γίκεηαη μάζεμα.
Καμία ζθέρε γηα θαηάνγεζε ή ζογπχκεοζε εηδηθμηήηςκ ζηα ΓΠΑΛ.
Με εοζφκε ημο θνάημοξ κα ελαζθαιηζημφκ υιεξ μη απαναίηεηεξ πνμτπμζέζεηξ γηα μοζηαζηηθή
εθπαίδεοζε ηςκ πνμζθογυπμοιςκ

