
ΚΑΛΓΜΑ ΣΗ ΤΝΣΟΝΙΣΙΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ ΜΑΘΗΣΩΝ ΑΘΗΝΑ 

30 Οθηώβνε θιεηζηά ζπμιεία θαη όιμη μη μαζεηέξ ζημοξ δνόμμοξ! 
Μαζεηηθή πμνεία 12.00 ζηα Πνμπύιαηα (ηάζε ΜΓΣΡΟ: ”Πακεπηζηήμημ”) 

 

ΘΘΓΓΛΛΟΟΤΤΜΜΓΓ  ΥΥΟΟΛΛΓΓΙΙΟΟ  ΝΝΑΑ  ΜΜΟΟΡΡΦΦΩΩΝΝΓΓΙΙ,,  ΟΟΥΥΙΙ  ΝΝΑΑ  ΓΓΞΞΟΟΝΝΣΣΩΩΝΝΓΓΙΙ  !!  !!  !! 
 

Γίμαζηε απμθαζηζμέκμη κα δηεθδηθήζμομε ημ ζπμιείμ θαη ηε δςή πμο μαξ αλίδεη.  

Αοηή είκαη ε απάκηεζή μαξ ζηεκ θοβένκεζε θαη ημ οπμονγείμ πμο κόμηδακ πςξ μπμνμύκ κα 

μαξ πηάζμοκ ζημκ ύπκμ… Σα παιηά θαη κέα πνμβιήμαηα πμο ακηημεηςπίδμομε ζημ ζπμιείμ θαη ηε 

δςή μαξ απμδεηθκύμοκ πςξ ε θοβένκεζε έπεη μεγάιμ ζνάζμξ κα ιέεη πςξ όια ιεηημονγμύκ 

θακμκηθά…  
 

Η αιήζεηα είκαη πωξ ε ζεμενηκή θοβένκεζε ζοκεπίδεη ζημκ ίδημ δνόμμ με ηηξ πνμεγμύμεκεξ 

θαη μαδί με ημοξ ζοκενγάηεξ ημοξ ζηεκ Γονςπασθή Έκςζε θαη αιιμύ ζοκεπίδμοκ κα πηοπάκε ημ 

δηθαίςμά μαξ ζηε μόνθςζε θαη ηε δςή.  
 

ε πμιιέξ πενημπέξ ηεξ Γιιάδαξ, ζηα Γηάκκεκα, ηεκ Πνέβεδα, ηεκ Καηενίκε, ηε Θεζζαιμκίθε, 

ηε Χίμ θαη αιιμύ μη ζομμαζεηέξ μαξ βνίζθμκηαη ήδε ζε θηκεημπμηήζεηξ.  
 

οκεπίδμομε αθόμα πημ δοκαμηθά! Γκώκμομε ηε θωκή μαξ ζε όιε ηεκ Γιιάδα!  
 

Από ηώνα ζε θάζε ζπμιείμ ζοδεηάμε, παίνκμομε αγςκηζηηθέξ πνςημβμοιίεξ με ζοκαοιίεξ, 

θιεηζίμαηα δνόμςκ θ.α. Σεκ 28ε Οθηςβνίμο παίνκμομε πάκς μαξ ηηξ ζπμιηθέξ γημνηέξ. Δεκ 

λεπκάμε ηη ζα πεη θαζηζμόξ, δεκ λεπκάμε ηα δηδάγμαηα ηεξ ηζημνίαξ ημο ιαμύ μαξ. Πανάιιεια, 

εθιέγμομε αγςκηζηηθά 5μειή – 15μειή θαη εημημαδόμαζηε γηα ηε μεγάιε μαζεηηθή πμνεία ζηηξ 

30 Οθηώβνε! 
 

ΟΟννγγαακκώώκκμμοομμεε  ––  ζζοοκκηημμκκίίδδμμοομμεε  ηημμκκ  ααγγώώκκαα  μμααξξ  ζζεε  όόιιαα  ηηαα  ζζππμμιιεείίαα  γγηηααηηίί::  
  

...γηα αθόμα μηα πνμκηά θαηανγμύκ εηδηθόηεηεξ θαη ημμείξ ζηα ΓΠΑΛ. 

...ηα ζπμιεία μαξ δεκ έπμοκ ηα απαναίηεηα γηα κα ιεηημονγήζμοκ… Λείπμοκ θαζεγεηέξ, 

ακαιώζημα, οπμδμμέξ, ηα ενγαζηήνηa είκαη απανπαηςμέκα ή ακύπανθηα, ε πνόζζεηε δηδαθηηθή 

ζηήνηλε θαη ε εκηζποηηθή δηδαζθαιία δε ιεηημονγμύκ.  

...δεκ δεπόμαζηε ημ ζπμιείμ – ελεηαζηηθό θέκηνμ, ηεξ παπαγαιίαξ θαη ηςκ ζθόνπηςκ 

γκώζεςκ. 

...δεκ πάεη άιιμ μη γμκείξ μαξ κα πιενώκμοκ έκα ζθαζμό ιεθηά γηα θνμκηηζηήνηα, αθόμα θαη 

γηα ηε ιεηημονγία ηςκ ζπμιείςκ μαξ. 

...δεκ πάεη άιιμ κα ηνειαηκόμαζηε όιε μένα μέζα ζε έκα αηέιεηςημ ηνεπαιεηό από ημ ζπίηη 

ζημ ζπμιείμ θαη μεηά ζημ θνμκηηζηήνημ. 

...ημ μέιιμκ μαξ δε πωνάεη ζηηξ μονέξ ηεξ ακενγίαξ, ζηηξ αθνηβέξ ζπμοδέξ θαη ζηε δμοιεηά 

πςνίξ δηθαηώμαηα. 

...ε θαηάζηαζε πμο δμύμε ζημ ζπίηη είκαη εθνεθηηθή, με ημοξ γμκείξ μαξ κα θμηηάκε θάζε 

μένα ηη ζα θόρμοκ γηα κα ηα βγάιμομε πένα.   
 

Καη ζακ κα μεκ έθηακακ όια αοηά… 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».                   

Ούηε κα ημ ζθέθημκηαη!!! ΔΓΝ ΘΑ ΠΓΡΑΓΙ!!! 
 



ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΑΘΗΣΓ ΣΩΡΑ ΜΙΑ ΓΡΟΘΙΑ,  

ΟΙ ΓΞΑΓΓΓΛΙΓ ΣΗ ΚΤΒΓΡΝΗΗ ΝΑ ΜΓΙΝΟΤΝ ΣΑ ΥΑΡΣΙΑ! 
 

Ρίπκμομε άθονμ ζημ ζεμενηκό ζπμιείμ θαη ζημ αθόμα πεηνόηενμ πμο εημημάδμοκ! 

ηα ηζαθίδηα μη κόμμη ημοξ, ζηα ηζαθίδηα ηα μκεμόκηά ημοξ, 

πμο θάκμοκ πεηνόηενμ ημ ζπμιείμ θαη ηε δςή μαξ… 
 

Αοηό πμο έπμομε ακάγθε είκαη 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. 
 

ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΞΓΗΚΩΜΟ!!! ΜΑΘΗΣΙΚΟ ΤΝΑΓΓΡΜΟ!!! 
 

30 Οθηώβνε θιεηζηά ζπμιεία θαη όιμη μη μαζεηέξ ζημοξ δνόμμοξ. 

Μαζεηηθή πμνεία 12.00 ζηα Πνμπύιαηα (ηάζε ΜΓΣΡΟ "Πακεπηζηήμημ") 
 

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

Παιεύμομε γηα έκα ζπμιείμ δεμόζημ θαη δωνεάκ 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 ηήνηλε. 

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. 

Σώνα 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. 
 

Έπμομε πείνα από πένοζη! Όηη θαηαθηήζαμε, ημ θενδίζαμε με ημοξ αγώκεξ μαξ. 

Φέημξ είμαζηε αθόμα πημ δοκαημί! Θα είμαζηε θαη αθόμα πημ πμιιμί ! ! ! 
 

ΤΝΣΟΝΙΣΙΚΗ ΓΠΙΣΡΟΠΗ ΜΑΘΗΣΩΝ ΑΘΗΝΑ 
mathites.gr 


