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ΝΕΑ ΠΝΟΗ
E-mail: info@neapnoi.org / Internet : www.neapnoi.org / Τηλ.: 7000-6002

Οι εκλογές των φιλολόγων στέλλουν µήνυµα
Αγαητέ συνάδελφε,
η ΝΕΑ ΠΝΟΗ δηµιουργήθηκε αό σένα το µαχόµενο εκαιδευτικό για να
βρίσκεται καθηµερινά δίλα σου, αλεύοντας ασυµβίβαστα για τα δίκαια
και την αξιορέειά σου. ∆ύο σχεδόν χρόνια αό την ηµέρα της ίδρυσης
και αρουσίας µας στα συνδικαλιστικά δρώµενα, έχουµε καθιερωθεί µέσα αό τη δυναµική και ολυµέτωη δράση µας, ως ο µροστάρης των
αγώνων και των διεκδικήσεών µας. Γι’ αυτό και οι εκλογές των Φιλολόγων, του µαζικότερου συνδέσµου, ρέει να στείλουν βροντερό µήνυµα
τόσο ρος το αθητικό κατεστηµένο ου νέµεται για δεκαετίες την ΟΕΛΜΕΚ όσο και ρος όλο τον ευρύτερο καθηγητικό κόσµο.
Στις εκλογές της 27 ης Μαΐου, οι Φιλόλογοι αρνούνται να συµπαρατακτούν:
• Με τον κοµµατικό, αθητικό και ιδιοτελή συνδικαλισµό.
• Με τους υερασιστές της ειθεωρητικής και διευθυντικής αυθαιρεσίας
• Με αυτούς ου ούλησαν την αναλογική σύνταξη.
• Με αυτούς ου άφησαν την ροϋηρεσιακή έρµαιο της αλαζονείας των

ανειστηµιακών.
• Με αυτούς ου «εξέλεξαν» Τούρκο εκρόσωο της κατοχής να µας

εκροσωεί στην ETUCE.
Οι Φιλόλογοι συµαρατάσσονται µε αυτούς ου µέσα αό τους αγώνες τους:
• Άνοιξαν τους φακέλους της ντροής.
• Κατοχύρωσαν το δικαίωµα ελεύθερης έκφρασης.
• Έφεραν την ιατροφαρµακευτική ερίθαλψη.
• Αοκάλυψαν τα σκάνδαλα και την κακοδιαχείριση.
• Γκρεµίζουν και αοκαλύτουν την ειθεωρητική αυθαιρεσία.
• Είναι ασυµβίβαστα, δυναµικά και αδιάκριτα καθηµερινά δίλα σας .

Ψήφος στη ΝΕΑ ΠΝΟΗ σηµαίνει δυνάµωµα του αγώνα ενάντια στην επιθεωρητική
αυθαιρεσία και την κοµµατική κηδεµόνευση της παιδείας
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ΝΕΑ ΠΝΟΗ για την εκαίδευση

Οι φιλόλογοι αρνούνται την αάθεια και τη συνδικαλιστική ανυαρξία
Οι φιλόλογοι της ΝΕΑΣ ΠΝΟΗΣ και οι συνεργαζόµενοι ου θα εκλεγούν στο Σύνδεσµο Φιλολόγων θα αοτελέσουν το σύνδεσµο των µαχόµενων φιλολόγων µε τα κέντρα λήψης αοφάσεων. Θα ελέγχουν και θα
κρίνουν τόσο το ∆.Σ. των φιλολόγων όσο και την ολιτική του Υουργείου Παιδείας για θέµατα ου αφορούν τον κλάδο. Θα αοτελέσουν εγγύηση για διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες ου αφορούν τους φιλολόγους είτε σε σχέση µε συνέδρια είτε υοτροφίες κ.λ..
Θα αγωνιστούν µε σθένος έτσι ώστε το µάθηµα της Νεοελληνικής Γλώσσας να γίνει εργαστηριακό. ∆εν
µορεί το κυριότερο µάθηµα να διδάσκεται σε ολόκληρο τµήµα των 25 µαθητών. ∆ε γίνεται το µάθηµα ου
υστερούν τα Κυριόουλα να είναι κατ΄ αυτό τον τρόο υοβαθµισµένο.
∆εν µορεί η ΟΕΛΜΕΚ να οδηγεί τα µέλη της σε αεργία για να διεκδικήσει εργαστηριοοίηση κάοιων
µαθηµάτων ,ενώ ο Σύνδεσµος Φιλολόγων να τηρεί «σιγήν ιχθύος». Καλά κάνουν οι συνάδελφοι των άλλων
κλάδων και διεκδικούν. Πρέει όµως και η ηγεσία των φιλολόγων να αφυνιστεί. Αφυνισµένη ηγεσία
όµως, αγωνιστική, δραστήρια και ενεργή υάρχει µόνο όταν οι εκρόσωοι είναι ααλλαγµένοι αό κοµµατικές εξαρτήσεις και ροσωικά συµφέροντα.
Οι εκρόσωοι της ΝΕΑΣ ΠΝΟΗΣ και οι συνεργαζόµενοι έχουν αοδείξει ότι συνδικαλίζονται ααλλαγµένοι αό κάθε ιδιοτέλεια, αφού έχουν αοδείξει µέσα αό τη δράση τους ότι βάζουν άνω αό όλα το καλό
του κλάδου κι όχι το ατοµικό καλό.

Στις 27 Μαΐου οι φιλόλογοι,
• καταψηφίζουν την κοµµατική υποταγή και τη συνδικαλιστική ανυπαρξία.
• ψηφίζουν τους εκπροσώπους των καθηγητών και όχι των κοµµάτων
• ψηφίζουν αυτούς που είναι 24 ώρες καθηµερινά δίπλα τους
• ψηφίζουν υπέρ του κύρους και της αξιοπρέπειάς τους
ΨΗΦΙΖΟΥΝ ΝΕΑ ΠΝΟΗ για να έχουν µαχητική, διεκδικητική και σύγχρονη
εκπροσώπηση

ΥΠΕΡΚΟΜΜΑΤΙΚΟ Ψηφοδέλτιο ΕΛΠΙΔΑΣ- ΝΙΚΗΣ και ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

1 Μήτρου Κυριάκος
2 Μιλτιάδους Μαρία
3 Στυλιανού Αιµιλία

•
•
•
•

Ηµεροµηνία εκλογών: Πέµπτη 27 Μαΐου
Ώρα : 3:00 - 6:30 µµ
Τόπος: Λύκειο Πέτρου & Παύλου
Ψηφίζουµε προσκοµίζοντας την πολιτική µας ταυτότητα

