
Κάλεζμα ηηπ Σρμηξμιζηικήπ Επιηοξπήπ μαθηηώμ Αθήμαπ 

28 Γεμάοη ζηημ Αθήμα Παμελλαδική Σρμάμηηζη  

Σρμηξμιζηικώμ Επιηοξπώμ και ζςξλείτμ από όλη ηημ Ελλάδα 

ΣΣΕΕΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ––  ΣΣΕΕΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  ––  ΠΠΑΑΝΝΕΕΛΛΛΛΑΑΔΔΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΣΣΥΥΝΝΤΤΟΟΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ  !!!!!!  

Η οκημκηζηηθή Επηηνμπή μαζεηώκ Αζήκαξ θαιεί ηηξ οκημκηζηηθέξ Επηηνμπέξ μαζεηώκ Πεηναηά, 

Θεζζαιμκίθεξ, Πάηναξ, Πνέβεδαξ, Θωακκίκωκ, Ηναθιείμο Ινήηεξ, Υακίωκ, Καμίαξ, Σνηθάιωκ, 

Ιαιαμάηαξ, Γνεβεκώκ, Γηακκηηζώκ, Αμαιηάδαξ, Κελμονίμο, άιιεξ οκημκηζηηθέξ Επηηνμπέξ πμο 

οπάνπμοκ ζε πόιεηξ, γεηημκηέξ θαη πωνηά αιιά θαη ηα 15μειή θαη 5μειή μαζεηηθά ζομβμύιηα από 

ζπμιεία όιεξ ηεξ Ειιάδαξ ζε πακειιαδηθή ζοκάκηεζε ζηηξ 28 Γεκάνε ζηεκ Αζήκα.  

Καλξύμε όλεπ ηιπ Σρμηξμιζηικέπ Επιηοξπέπ, ηα 5μελή και ηα 15μελή, ηα ζςξλεία όληπ ηηπ 

Ελλάδαπ μα ζρζηηήζξρμ και μα πάοξρμ απόθαζη για ζρμμεηξςή ζηημ παμελλαδική μαπ 

ζρμάμηηζη.  

Όιμη εμείξ μη μαζεηέξ πμο από ηεκ ανπή ηεξ πνμκηάξ:  

 μνγακώκμομε ημκ αγώκα μαξ θόκηνα ζε παιηά θαη κέα πνμβιήμαηα. Πμο ζηηξ 30 Οθηώβνε 

πιεμμονήζαμε ημοξ δνόμμοξ ηεξ πώναξ μνγακώκμκηαξ μαζεηηθέξ πμνείεξ ζε πάκω από 44 

πόιεηξ δηεθδηθώκηαξ έκα ζπμιείμ κα μμνθώκεη θαη όπη κα ελμκηώκεη... 

 δεκ ηζημπήζαμε θαη δεκ ηζημπάμε ζηα παναμύζηα ηεξ θοβένκεζεξ ΤΡΘΖΑ - ΑΝΕΚ πμο 

ήζειε κα μαξ πηάζεη ζημκ ύπκμ γηα κα με μαξ βνεη απέκακηί ηεξ... 

 δεκ θαζόμαζηε ζη' αογά μαξ αιιά αγωκηδόμαζηε θαη δηεθδηθμύμε όζα μαξ αλίδμοκ θαη μαξ 

ζηενμύκ, θόκηνα ζηα ζπέδηα ηεξ θοβένκεζεξ πμο ζοκεπίδεη ζημκ ίδημ δνόμμ με ηηξ 

πνμεγμύμεκεξ θαη μαδί με ημοξ ζοκενγάηεξ ημοξ ζηεκ Εονωπαϊθή Έκωζε θαη αιιμύ 

πηοπάκε ημ δηθαίωμά μαξ ζηε μόνθωζε θαη ηε δωή με δηθαηώμαηα... 

...ήοθε η ώοα μα ζρμαμηηθξύμε, μα ζρμηξμιζηξύμε, μα αμηαλλάνξρμε ιδέεπ για ηξ πώπ 

μπξοεί μα γίμει ακόμα πιξ δρμαμικόπ, πιξ απξηελεζμαηικόπ και μαζικόπ ξ αγώμαπ μαπ!  

Να ζρζηηήζξρμε για ηξ πώπ ζρμεςίζξρμε, γηα ηεκ άμεζε απάκηεζε πμο πνέπεη κα δώζμομε γηα 

αθόμα μηα θμνά ζηεκ θοβένκεζε πμο εημημάδεηαη κα θένεη έκα κμμμζπέδημ πμο θάκεη αθόμα 

πεηνόηενμ ημ ζπμιείμ μαξ. 

Να μιλήζξρμε για ηξ πώπ μπξοξύμε μα ζτμηαμέσξρμε ηιπ μαθηηικέπ μαπ κξιμόηηηεπ με 

πνωημβμοιίεξ θαη δνάζεηξ γηα όια όζα μαξ εκδηαθένμοκ θαη μαξ απαζπμιμύκ! 

28 Γεμάοη ξι μαθηηέπ όληπ ηηπ Ελλάδαπ  

εμώμξρμε ηη θτμή μαπ ζηημ παμελλαδική μαπ ζρμάμηηζη! 

Παλεύξρμε για ζςξλείξ πξρ μα μξοθώμει και όςι μα ενξμηώμει!!! 
 

Σρμηξμιζηική Επιηοξπή μαθηηώμ Αθήμαπ 

mathites.gr 


