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Δοκαμώκμομε ημκ αγώκα μαξ γηα έκα ζπμιείμ κα μμνθώκεη θαη όπη κα ελμκηώκεη! 

Γηκόμαζηε πενηζζόηενμη θαη ζοκεπίδμομε πημ απμθαζηζμέκμη ημκ αγώκα μαξ γηα ημ ζπμιείμ 

θαη ηε δςή πμο μαξ αλίδεη! Η μεγάιε μαζεηηθή πμνεία ζηηξ 30 Οθηώβνε ήηακ μόκμ ε ανπή! 

Σηηξ 4 Δεθέμβνε όιμη εμείξ ζα θςκάλμομε ηα αηηήμαηά μαξ ζημκ θ. Υπμονγό, πμο 

ηζπονίζηεθε όηη "δεκ έπμομε αηηήμαηα"! 

Όια όζα δμύμε ζηεκ θαζεμενηκόηεηά μαξ, μέζα θαη έλς από ηα ζπμιεία μαξ 

απμδεηθκύμοκ ηεκ ακάγθε κα ζοκεπίζμομε αθόμα πημ δοκαμηθά ημοξ αγώκεξ μαξ! Όια 

όζα δμοκ μη ζομμαζεηέξ μαξ θαη μη μηθμγέκεηέξ ημοξ ζε όιεξ αοηέξ ηηξ πενημπέξ πμο 

θαηαζηνάθεθακ από ηηξ πιεμμύνεξ είκαη μηα αθόμα απόδεηλε ηεξ εγθιεμαηηθήξ πμιηηηθήξ 

ηεξ ζεμενηκήξ θαη όιςκ ηςκ πνμεγμύμεκςκ θοβενκήζεςκ. Γίκαη μηα αθόμα απόδεηλε πςξ ε 

δςή μαξ, όπςξ θαη ημ δηθαίςμά μαξ ζηε μόνθςζε ακηημεηςπίδεηαη ςξ θόζημξ, με 

απμηέιεζμα ηεκ απμοζία μέηνςκ πμο ζα πνμζηαηέρμοκ εμάξ θαη ηηξ μηθμγέκεηέξ μαξ από 

θοζηθά θαηκόμεκα, όπςξ αοηά ηςκ ηειεοηαίςκ εμενώκ. 

Σεκ ίδηα ώνα ε θοβένκεζε εημημάδεη κμμμζπέδημ πμο θάκεη ημ ζπμιείμ αθόμα 

πεηνόηενμ, ΜΓ ΠΓΡΙΟΣΓΡΓ ΓΞΓΣΑΓΙ πακειιαδηθμύ ηύπμο από κςνίηενα, 

αθόμα ΠΙΟ ΓΞΟΝΣΩΣΙΚΟ γηα εμάξ θαη ηηξ μηθμγέκεηέξ μαξ, πμο βάδεη ΠΓΡΙΟΣΓΡΑ 

ΓΜΠΟΔΙΑ ζημ δηθαίςμά μαξ ζηε μόνθςζε, πμο μαξ βάδεη ζε έκα αηέιεηςημ θοκήγη ηςκ 

«sos», πάκηα με ηηξ "εοιμγίεξ" ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ! 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΑΘΗΣΓ ΣΩΡΑ ΜΙΑ ΓΡΟΘΙΑ, 

ΟΙ ΓΞΑΓΓΓΛΙΓ ΣΗ ΚΤΒΓΡΝΗΗ ΝΑ ΜΓΙΝΟΤΝ ΣΑ ΥΑΡΣΙΑ! 

Δεκ ηζημπάμε ζηα ρέμαηά ημοξ! 

Δε δεπόμαζηε κα μαξ ιέκε όηη δεκ οπάνπμοκ ιεθηά γηα πνόζιερε θαζεγεηώκ όιςκ 

ηςκ εηδηθμηήηςκ, ηεκ ώνα πμο ε θοβένκεζε δίκεη 2,4 δηξ γηα ζηναηηςηηθμύξ 

ελμπιηζμμύξ θαη άιια πόζα ζημ ΝΑΣΟ πμο ελαπμιύεη πμιέμμοξ θαη γεκκά πνμζθογηά. 

Δε δεπόμαζηε κα είκαη ηα ζπμιεία μαξ πςνίξ ζένμακζε, ηεκ ώνα πμο ε θοβένκεζε 

πνμζθένεη αθμνμιόγεημ πεηνέιαημ ζημοξ εθμπιηζηέξ. 

Ονγακώκμομε – ζοκημκίδμομε ημκ αγώκα μαξ ζε όια ηα ζπμιεία! Γηαηί όια ηα 

πνμβιήμαηα πμο ακηημεηςπίδμομε εμείξ θαη μη μηθμγέκεηέξ μαξ ζημ ζπμιείμ θαη ημ ζπίηη 

είκαη εδώ! Αιιά είμαζηε εδώ θαη όιμη εμείξ μη μαζεηέξ πμο έπμομε όκεηνα γηα ηε δςή θαη ημ 

μέιιμκ μαξ, πμο ζέιμομε κα παιέρμομε γηα όζα δηθαημύμαζηε θαη μαξ ηα ζηενμύκ! 



Η ΝΓΑ ΓΓΝΙΑ ΓΥΓΙ ΙΔΑΝΙΚΑ, ΟΤΣΓ ΞΓΠΟΤΛΙΓΣΑΙ, ΟΤΣΓ ΠΡΟΚΤΝΑ! 

οκεπίδμομε πμιύμμνθα θαη μαπεηηθά! Σε θάζε ζπμιείμ ζοδεηάμε θαη παίνκμομε απόθαζε 

κα θαηέβμομε ζηε ζογθέκηνςζε- ζοκαοιία ζημ Υπμονγείμ ζηηξ 4 Δεθέμβνε! Πνμπςνάμε ζε 

ζοκημκηζμό θαη θμηκή δνάζε ακάμεζα ζηα ζπμιεία μαξ ζηηξ γεηημκηέξ μαξ. Παίνκμομε 

πνςημβμοιίεξ αιιειεγγύεξ γηα ημοξ ζομμαζεηέξ μαξ ζηηξ πενημπέξ πμο πιήγεθακ από ηηξ 

πιεμμύνεξ! 

Έπμομε πείνα! Ό,ηη θαηαθηήζαμε, ημ θενδίζαμε με ημοξ αγώκεξ μαξ. 

Παιεύμομε γηα έκα ζπμιείμ δεμόζημ θαη δςνεάκ γηα όια ηα παηδηά. 

Γηα ζπμιείμ πμο κα μμνθώκεη θαη όπη κα ελμκηώκεη!!! 

Δηεθδηθμύμε: 

 Να μεκ θαηανγεζεί θαμία εηδηθόηεηα/ημμέαξ ζηα ΓΠΑΛ. Κακέκαξ μαζεηήξ ζημ 

δνόμμ. 

 Η θοβένκεζε κα ελαζθαιίζεη ηεκ απαναίηεηε πνεμαημδόηεζε γηα κα ιεηημονγμύκ ηα 

ζπμιεία μαξ θακμκηθά. Κακέκα ζπμιείμ πςνίξ ζένμακζε! Αθμνμιόγεημ πεηνέιαημ θαη 

θοζηθό αένημ ζε όια ηα ζπμιεία (πνμκόμημ πμο έπμοκ μη εθμπιηζηέξ, αιιά όπη ηα 

ζπμιεία!). 

 Ούηε έκα εονώ από ηεκ ηζέπε ηςκ γμκηώκ μαξ γηα ηε ιεηημονγία ηςκ ζπμιείςκ μαξ. 

 Να μεκ θαηαηεζεί ημ κμμμζπέδημ πμο θάκεη πεηνόηενμ ημ ζπμιείμ μαξ. 

 Άμεζε θάιορε όιςκ ηςκ θεκώκ ζε όια ηα ζπμιεία με μόκημμοξ δημνηζμμύξ. Βηβιία ζε 

όια ηα ζπμιεία. Να μεκ πιενώκμομε γηα ηα λεκόγιςζζα βηβιία. 

 Να λεθηκήζεη ηώνα ζε όια ηα Γομκάζηα θαη ηα Λύθεηα ε Γκηζποηηθή Δηδαζθαιία θαη ε 

Πνόζζεηε Δηδαθηηθή Σηήνηλε. 

 Δςνεάκ αζθαιή μεηαθμνά γηα όιμοξ ημοξ μαζεηέξ, όιεξ ηηξ ώνεξ ηεξ εμέναξ. Έκα 

δςνεάκ γεύμα γηα όιμοξ ημοξ μαζεηέξ. 

 Να με μαξ ζημηβάδμοκ ζηηξ ηάλεηξ. 20 μαζεηέξ/ημήμα γηα κα μπμνεί κα γίκεηαη 

μάζεμα. 

 Τώνα έθηαθημ θμκδύιη γηα ηηξ ζπμιηθέξ εθδνμμέξ μαξ. Να μπμνμύκ όιμη μη μαζεηέξ 

κα ζομμεηέπμοκ πςνίξ κα ακαγθάδμκηαη κα βάδμοκ ημ πένη ζηεκ ηζέπε. 

 Δςνεάκ είζμδμξ ηςκ μαζεηώκ ζηα ΜΜΜ, ζε θηκεμαημγνάθμοξ θαη ζέαηνα. 

 Να μπμνμύμε κα δίκμομε εηζαγςγηθέξ ελεηάζεηξ όζεξ θμνέξ ζέιμομε, θναηώκηαξ 

βαζμμιμγία ζηα μαζήμαηα πμο επηζομμύμε. 

 Με εοζύκε ημο θνάημοξ κα ελαζθαιηζηεί ε μοζηαζηηθή εθπαίδεοζε ηςκ 

πνμζθογόπμοιςκ. 

4 ΔΓΚΓΜΒΡΗ, 12:00, ΚΛΓΙΣΑ ΥΟΛΓΙΑ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΑΘΗΣΓ 

ΔΙΑΔΗΛΩΝΟΤΜΓ ΣΟ ΤΠΟΤΡΓΓΙΟ ΠΑΙΔΓΙΑ ΜΓ ΣΑ ΑΙΣΗΜΑΣΑ 

ΜΑ ΚΑΙ ΜΓ ΜΓΓΑΛΗ ΜΑΘΗΣΙΚΗ ΤΝΑΤΛΙΑ  
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