Η ρώξα ζηνλ αζηεξηζκό ηωλ… κεξηζκάηωλ
θαη ηα ζρνιεία ζηνλ αζηεξηζκό ηωλ… γεπκάηωλ!
Σπλαδέιθηζζα, ζπλάδειθε
Σηηο 30 ηνπ Ννέκβξε πξαγκαηνπνηείηαη ε Ταθηηθή Γεληθή Σπλέιεπζε ηνπ Σπιιόγνπ καο, ελώ
ηελ ίδηα κέξα δηεμάγεηαη θαη ε εθινγηθή δηαδηθαζία αλάδεημεο ηνπ λένπ Γ.Σ. Οη αξραηξεζίεο
ηνπ Σπιιόγνπ καο ιακβάλνπλ ρώξα ζηνλ απόερν
κηαο αλείπωηεο ηξαγωδίαο ζηε Γπηηθή Αηηηθή, κε δεθάδεο αζώνπο ζπκπνιίηεο καο λεθξνύο θαη
ηεξάζηηεο θαηαζηξνθέο, κε απόιπηε - δηαρξνληθά - επζύλε
ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο θεληξηθήο
δηνίθεζεο, νη νπνίεο δηνηθήζεηο εμέζξεςαλ ηηο
πειαηεηαθέο ζρέζεηο, ηε δηαπινθή κε ηα νξγαλσκέλα
ζπκθέξνληα,
ηωλ εμαγγειηώλ ηεο ζπγθπβέξλεζεο γηα δηαλνκή
θνηλωληθνύ κεξίζκαηνο, ηελ ώξα πνπ νη
κλεκνληαθέο
πνιηηηθέο
όισλ
ησλ
ηειεπηαίσλ
θπβεξλήζεσλ εμαζιηώλνπλ ηα ιατθά ζηξώκαηα.
Τξαγηθή εηξσλεία: αθαηξνύλ από ηνπο πνιίηεο

δηακεξίζκαηα θαη ηνπο επηζηξέθνπλ κεξίζκαηα!
Σπλάδειθε,

Τελ ίδηα ζηηγκή θαη ελώ νη ζρνιηθέο κνλάδεο αλεβαίλνπλ ην δηθό ηνπο Γνιγνζά, κε ηε
ζηειέρσζή ηνπο λα ζπλερίδεηαη ζηαδηαθά αθόκε θαη ηώξα πνπ δηαλύνπκε ηνλ ηξίην κήλα
ιεηηνπξγίαο ηνπο, ην ΥΠ.Π.Δ.Θ.:
 εμαθνινπζεί κε ηε ζηάζε ηνπ λα ηξνθνδνηεί ηηο επηζπκίεο θάπνησλ ζπληερληώλ θαη ηεο
πιεηνςεθίαο ησλ Γεκάξρσλ πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ άισζε ηνπ ρώξνπ ηεο Πξνζρνιηθήο
Αγσγήο (επηρεηξνύκελε ζπγρώλεπζε ΑΤΔΗ Βξεθνλεπηνθνκίαο κε ηα Παηδαγσγηθά Τκήκαηα
Λεπηαγσγώλ ησλ ΑΔΗ, πέξαζκα ησλ Λεπηαγσγείσλ ζηνπο Γήκνπο),
 κεηαζέηεη - δηακέζνπ ηνπ ηξόπνπ κε ηνλ νπνίν νξγαλώλεη ην πξόγξακκα ησλ «ζρνιηθώλ
γεπκάησλ» - ηελ επζύλε, γηα άκβιπλζε ησλ ζπλεπεηώλ ηεο θησρνπνίεζεο, ζηηο πιάηεο
ηνπ ζρνιείνπ θαη ησλ εθπαηδεπηηθώλ, απνδίδνληαο ζε απηνύο ηελ εηδηθόηεηα ηνπ…
Τερλνιόγνπ Τξνθίκσλ, ηνπ… δηαλνκέα θαη ηνπ… Τξαπεδνθόκνπ,
 επηρεηξεί, κε ηελ πξόηαζε πνπ θαηέζεζε γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ έξγνπ, ηελ
εηζαγωγή ηεο απηναμηνιόγεζεο θαη ηεο αμηνιόγεζεο ζύκθσλα κε ηηο πξνηάζεηο ηνπ
Ο.Ο.Σ.Α. θαη ηηο κλεκνληαθέο δεζκεύζεηο,
 ζπλερίδεη ηελ πνιηηηθή ηεο αδηνξηζηίαο, ηελ νκεξεία δεθάδσλ ρηιηάδσλ ζπλαδέιθσλ
αλαπιεξσηώλ, πνπ κε κηα βαιίηζα ζην ρέξη γπξίδνπλ θάζε ρξόλν ηηο εζραηηέο ηεο ρώξα
καο.
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Σπλάδειθνη,
Οη θαηξνί νπ κελεηνί! Ζ «Ελωηηθή Ρηδνζπαζηηθή Κίλεζε» θαιεί ηνλ θαζέλα θαη θαζεκηά από
εζάο λα πάξεη κέξνο ηόζν ζηε Γεληθή Σπλέιεπζε, θαηαζέηνληαο ηηο δηθέο ηνπ αγσλίεο θαη
πξνβιεκαηηζκνύο, ζπλδηακνξθώλνληαο ηηο δηεθδηθήζεηο καο αιιά θαη ζηελ εθινγηθή δηαδηθαζία
γηα ηελ αλάδεημε λένπ Γ.Σ., ζηεξίδνληαο ην αλεμάξηεην θαη αθεδεκόλεπην ςεθνδέιηηό καο!
Δηαβεβαηώλνπκε όινπο εζάο πσο ζην στόσαστπό μαρ παραμένουν ηα κηθξά θαη ηα κεγάια
πξνβιήκαηα ησλ ζπλαδέιθσλ, νη πνιηηηθέο πνπ απαξιώνοςν ην δεκόζην ζρνιείν, νη επηινγέο
ησλ εκάστοτε κςβεπνώντων πνπ καξαδώλνπλ ηηο δσέο καο!
(Οη πξνηάζεηο καο ζα θαηαηεζνύλ ζηε Γ.Σ.)
ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ Δ..

Βαζηιεηάδνπ Λαηαιία
Βνπξιησηάθε Θαηεξίλα
Γεσξγνύιε Γήκεηξα
Γθαξίπεο Αζαλάζηνο
Γεκεηξαθόπνπινο Γηώξγνο
Ενπκπνύινγινπ Καξία
Θαξαγηάλλε Δηξήλε
Ιαδαξίδνπ Διέλε
Ιηαθόπνπινο Παλαγηώηεο
Ινπξηδάο Εώεο
Καληνπδάθεο Καλόιεο
Καξηόιεο Γηώξγνο
Κειηζιή Αθξνδίηε
Κέμεο Φξήζηνο
Κνίξαο Παλαγηώηεο
Κπισλάο Φώηεο
Κπηάθνπ Διέλε
Παληνιέσλ Παληειήο
Πνπιήο Γηάλλεο
Πξηνλάο Αλδξέαο
Σάκηνο Ζιίαο
Σθόλδξα Ησάλλα
Σηακαηίδνπ Καξία
Τειηαθνύ Άλλα
Χύιιαο Παλαγηώηεο
ΤΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΕΞΕΛΕΓΚΣΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ

Γθνιθηλνπνύινπ Θαηεξίλα
Φαηδεθσηάθε Όιγα
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