Ιάιεζμα ηεξ Οακειιαδηθήξ Ροκάκηεζεξ Ροκημκηζμμύ ηωκ Ροκημκηζηηθώκ
Επηηνμπώκ θαη ζπμιείωκ πμο έγηκε ζηηξ 28 Γεκάνε ζηεκ Αζήκα
(mathites.gr)
ΡΕΘΡΛΞΡ – ΡΕΘΡΛΞΡ – ΟΑΜΕΚΚΑΔΘΙΞΡ ΡΣΜΞΜΘΡΛΞΡ
ΓΘΑ ΑΙΞΛΑ ΟΘΞ ΔΣΜΑΞΣΡ ΛΑΘΗΘΙΞΣΡ ΑΓΩΜΕΡ ΟΑΜΞΣ!
Οη οκημκηζηηθέξ Επηηνμπέξ μαζεηώκ Αζήκαξ, Πεηναηά, Γθνάβαξ, Λεκηδίμο-Φοιήξ, Ιεναηζηκίμο–
Δναπεηζώκαξ, Θεζζαιμκίθεξ, Πάηναξ, Ιαιαμάηαξ, Πνέβεδαξ, Καμίαξ, Θςακκίκςκ, Υακίςκ,
Ηναθιείμο Ινήηεξ, 15μειή θαη 5μειή από πμιιέξ άιιεξ πόιεηξ, ζπμιεία από όιε ηεκ Ειιάδα πμο
πήναμε μένμξ ζηεκ πακειιαδηθή ζοκάκηεζε ζοκημκηζμμύ ηςκ μαζεηώκ ζηέικμομε μήκομα αγώκα

θαη λεζεθωμμύ ζε όια ηα ζπμιεία ηεξ πώναξ!
Οη εθαημκηάδεξ μαζεηέξ πμο εθπνμζςπήζαμε ηα ζπμιεία μαξ θαη εκώζαμε ηε θςκή μαξ ζηεκ Αζήκα,
ζοδεηήζαμε γηα ηα εμπόδηα πμο ζοκακηάμε γηα κα μμνθςζμύμε θαη κα δήζμομε όπςξ μαξ αλίδεη,
ακηαιιάλαμε εμπεηνίεξ από ημοξ αγώκεξ μαξ αιιά θαη ηδέεξ γηα ημ πώξ μπμνμύμε κα ημκ θάκμομε πημ
δοκαμηθό, μαδηθό θαη απμηειεζμαηηθό. οκημκίζαμε ηε δνάζε μαξ, μηιήζαμε γηα ημ πώξ ζα
δςκηακέρμομε ηα ζπμιεία μαξ με δνάζεηξ γηα όζα μαξ εκδηαθένμοκ θαη μαξ απαζπμιμύκ.
Η πακειιαδηθή μαξ ζοκάκηεζε έγηκε ζε μηα πνμκηά με ζεμακηηθμύξ μαζεηηθμύξ αγώκεξ θόκηνα ζε
παιηά θαη κέα πνμβιήμαηα. Είκαη έκα αθόμα αγςκηζηηθό πακειιαδηθό νακηεβμύ πμο πνμζηίζεηαη ζηηξ
δεθάδεξ θηκεημπμηήζεηξ θαη δνάζεηξ πμο έπμομε μνγακώζεη ζε πόιεηξ, πςνηά θαη γεηημκηέξ όιεξ ηεξ
Ειιάδαξ γηα ημ δηθαίςμά μαξ ζηε μόνθςζε θαη ηε δςή.
Λέζα θαη από ηεκ πακειιαδηθή μαξ ζοκάκηεζε αθμύζηεθε πημ δοκαηά πωξ αγωκηδόμαζηε γηα

έκα ζπμιείμ πμο ζα μμνθώκεη θαη δεκ ζα ελμκηώκεη!
Ροκεπίδμομε αθόμα πημ απμθαζηζμέκμη γηαηί μόκμ με ημκ αγώκα μαξ μπμνμύμε κα
θενδίζμομε ημ ζπμιείμ θαη ηε δωή πμο μαξ αλίδεη!
Ξύηε βήμα πίζω από όζα μαξ αλίδμοκ θαη έπμομε ακάγθε. Θα μαξ βνμοκ απέκακηί ημοξ. Αοηή
είκαη ε απάκηεζή μαξ ζηεκ θοβένκεζε ΤΡΘΖΑ-ΑΜΕΚ πμο είκαη άλημξ ζοκεπηζηήξ ηςκ
πνμεγμύμεκςκ θαη μαδί με ημοξ ζοκενγάηεξ ημοξ ζηεκ Εονςπασθή Έκςζε μαξ ζηενμύκ ηα δηθαηώμαηά
μαξ ζηε μόνθςζε θαη ηε δςή.

Ξνγακώκμομε – ζοκημκίδμομε ημκ αγώκα μαξ ζε όιε ηεκ Ειιάδα!
Δεκ ζα μείκμομε με ζηαονςμέκα ηα πένηα απέκακηη ζημ ζπμιείμ-ελεηαζηηθό θέκηνμ ηεξ παπαγαιίαξ
ημο άγπμοξ θαη ημο ηνεπαιεημύ πμο αδεηάδεη ηηξ ηζέπεξ ηςκ γμκηώκ μαξ θαη μαξ δίκεη ζθόνπηεξ
γκώζεηξ.
Δεκ ζα θάηζμομε ζη' αογά μαξ μπνμζηά ζηα πνμβιήμαηα πμο ακηημεηςπίδμομε ζηα ζπμιεία μαξ πμο
δεκ έπμοκ μύηε ηα απαναίηεηα γηα κα ιεηημονγήζμοκ.
Δεκ δεπόμαζηε κα βιέπμομε ημοξ γμκείξ μαξ κα θμηηάκε θάζε μένα ηη ζα θόρμοκ γηα κα ηα βγάιμομε
πένα. Λέπνη θαη ηα ζπίηηα πηιηάδςκ μηθμγεκεηώκ βγάδεη ε θοβένκεζε ζημ ζθονί με ημοξ
πιεηζηενηαζμμύξ.
Ιαη ζακ κα μεκ έθηακακ αοηά εημημάδεηαη κα θένεη κέμ κμμμζπέδημ πμο ζα θάκεη ημ ιύθεημ πημ
ζθιενό ελεηαζηηθό θέκηνμ, με ιηγόηενε γκώζε θαη πενηζζόηενα εμπόδηα πμο ζα μαξ θμηηάεη
πενηζζόηενμ ζημ πμνημθόιη.
ΞΣΕ ΜΑ Ξ ΡΙΕΦΞΜΑΘ… ΔΕΜ ΘΑ ΟΕΠΑΡΕΘ !!!
ΠΘΤΜΞΣΛΕ ΑΙΣΠΞ ΡΞ ΡΗΛΕΠΘΜΞ ΡΤΞΚΕΘΞ ΙΑΘ ΡΞ ΤΕΘΠΞΕΠΞ ΟΞΣ ΕΞΘΛΑΖΞΣΜ!

ΛΑΘΗΘΙΞΡ ΝΕΡΗΙΩΛΞΡ ΡΕ ΞΚΗ ΗΜ ΕΚΚΑΔΑ!!!
Δεκ πάκμομε πνόκμ. Από ζήμενα θηόιαξ μνγακώκμομε ημκ αγώκα μαξ εκάκηηα ζε όια ηα
πνμβιήμαηα πμο ακηημεηςπίδμομε ηώνα ζηα ζπμιεία μαξ.
Επίζεξ, είμαζηε όιμη ζε εημημόηεηα ώζηε ακ ε θοβένκεζε ημιμήζεη κα θαηαζέζεη ημ
κμμμζπέδημ πμο θάκεη πεηνόηενμ ημ ζπμιείμ μαξ κα μνγακωζεί ζε όια ηα ζπμιεία άμεζα
ε ζοδήηεζε θαη κα απακηήζμομε με πμνείεξ ζε όιε ηεκ Ειιάδα!!! Όζα θαηκμύνηα
παναμύζηα θαη κα μαξ πεη ε θοβένκεζε θαη ημ οπμονγείμ γηα κα μαξ πηάζμοκ ζημκ ύπκμ θαη κα
μεκ μαξ βνμοκ απέκακηί ημοξ, εμείξ θμνόηδα δεκ πηακόμαζηε!
Αθόμα:
 Ονγακώκμομε δνάζεηξ αιιειεγγύεξ ζημκ Οαιαηζηηκηαθό ιαό θαη ηεκ 16πνμκε Απεκη
αμίμη.
 Ρηηξ 21 Λάνηε, Οαγθόζμηα μένα θαηά ημο ναηζηζμμύ, θαιμύμε όια ηα ζπμιεία κα
μνγακώζμομε δνάζεηξ θαηά ημο ναηζηζμμύ θαη ημο θαζηζμμύ, δνάζεηξ αιιειεγγύεξ με ηα
πνμζθογόπμοια, θόκηνα ζημοξ καδηζηέξ-εγθιεμαηίεξ ηεξ Υνοζήξ Αογήξ θαη ημ ναηζηζηηθό
ημοξ δειεηήνημ. Οη θαζίζηεξ δε πςνάκε ζηα ζπμιεία θαη ηηξ γεηημκηέξ μαξ. ΞΣΡ
ΑΟΞΛΞΜΩΜΞΣΛΕ!

Εμείξ παιεύμομε γηα ημ ζπμιείμ πμο αλίδεη ζε εμάξ
θαη ηα παηδηά όιμο ημο θόζμμο!
Αγςκηδόμαζηε γηα έκα ζπμιείμ πμο:
 ζα μαξ μμνθώκεη πςνίξ δηαθνίζεηξ, έκα ζπμιείμ πςνίξ εμπόδηα γηα ημοξ μαζεηέξ.
 ζα δίκεη μιόπιεονε γκώζε θαη όπη παπαγαιία θαη ζθόνπηεξ γκώζεηξ με ημ ζηαγμκόμεηνμ.
 ζα είμαζηε δεμημονγηθμί θαη όπη ανηζμμί μκμμάηςκ γηα ηα απμοζημιόγηα.
 ζα μμνθώκεη θαη δε ζα ελμκηώκεη, πμο δε ζα θμηηάεη ηεκ ηζέπε ηςκ γμκηώκ μαξ, γηα παηδεία πμο
δεκ ζα είκαη εμπόνεομα.
Οαιεύμομε γηα Δεμόζηα Δωνεάκ Οαηδία γηα όια ηα παηδηά.
Δηεθδηθμύμε:
 Η θοβένκεζε κα ελαζθαιίζεη ΣΩΡΑ πνεμαημδόηεζε γηα κα ιεηημονγμύκ ηα ζπμιεία μαξ θακμκηθά.
Ιακέκα 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.
 Μα μεκ θαηαηεζεί ημ κμμμζπέδημ, πμο θάκεη πεηνόηενμ ημ ζπμιείμ μαξ.
 Ιαμία ζθέρε γηα θιείζημμ εηδηθμηήηςκ θαη ζομπηύλεηξ ημεμάηςκ ζηα ΕΠΑΚ.
 Άμεζε θάιορε όιςκ ηςκ θεκώκ ζε όια ηα ζπμιεία με μόκημμοξ δημνηζμμύξ.
 Δςνεάκ αζθαιή μεηαθμνά γηα όιμοξ ημοξ μαζεηέξ, όιεξ ηηξ ώνεξ ηεξ εμέναξ. Έκα δςνεάκ
γεύμα γηα όιμοξ ημοξ μαζεηέξ.
 Σώνα έθηαθημ θμκδύιη γηα ηηξ ζπμιηθέξ εθδνμμέξ μαξ. Μα μπμνμύκ όιμη μη μαζεηέξ κα
ζομμεηέπμοκ πςνίξ κα ακαγθάδμκηαη κα βάδμοκ ημ πένη ζηεκ ηζέπε.
 Δςνεάκ είζμδμξ ηςκ μαζεηώκ ζηα ΛΛΛ, ζε θηκεμαημγνάθμοξ θαη ζέαηνα.
 Λε ηεκ έκανλε ηεξ πνμκηάξ Πνόζζεηε δηδαθηηθή ζηήνηλε θαη εκηζποηηθή δηδαζθαιία ζε όια ηα
ζπμιεία.
 Λε εοζύκε ημο θνάημοξ κα ελαζθαιηζηεί ε μοζηαζηηθή εθπαίδεοζε ηςκ πνμζθογόπμοιςκ.

