ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ςμαδέλσιππεο και πςμάδελσξι
Σριο 3 Οκρφβρίξς ρξς 2014 αμέλαβα ρα καθήκξμρά μξς
φο αιρερή εκλεγμέμη με ρξ «ΡΙΖΟΠΑΣΙΚΟ

ΜΕΣΩΠΟ» -

«ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΑΝΑΣΡΟΠΗ».
Σριο 5 ρξς Νξέμβρη θα υησίπξςμε για ρα μέα ςπηρεπιακά
πςμβξύλια ΠΥΣΠΕ, ΑΠΥΣΠΕ, ΚΥΣΠΕ και για αςρό ρξ λόγξ
έτφ ςπξτρέφπη μα παο εμημερώπφ για ρημ πξλιρική θέπη και
πράπη πξς κράρηπα πριο πςμεδριάπειο ρξς ΠΥΣΠΕ, για πξια
θέμαρα αγφμίπρηκα και με πξιξ ρρόπξ.
Κξιμωμικόο, πξλιρικόο και ιδεξλξγικόο ήραμ και ξ αγώμαο μξς.
Όμφο δεμ ήμξςμ μόμη. Υπήρτε πίπφ μξς ρξ εκπαιδεςρικό
κίμημα, η δική παο παρξςπία και με επάο πξρεύρηκα.
Η πράπη μξς πρα ςπηρεπιακά πςμβξύλια έσερε πςγκεκριμέμα
ταρακρηριπρικά λόγφ ρηο πςμδικαλιπρικήο σύπηο ρηο θέπηο και
ήραμ από ρημ αρτή νεκάθαρη. Η

διασφμία και η αμρίθεπη

μξς, όπξς και όραμ ςπήρναμ, ενέσραπαμ πρώριπρα πξλιρική και
δεςρερεςόμρφο πρξπφπική πράπη.
Ήμξςμ παρξύπα πε

όλεο

ριο

πςμεδριάπειο

ρξς

Υπηρεπιακξύ

Σςμβξςλίξς, ςπεραππίπρηκα ρημ εργαπιακή ανιξπρέπεια μαο,
ρα δικαιώμαρά μαο και ρα δίκαια αιρήμαρά παο. Υρόμριπα,
ώπρε μα ρηρξύμραι για όλξςο ρξςο πςμαδέλσξςο, ξι διαδικαπίεο
πξς πρξβλέπει ξ μόμξο και πρα πλαίπια μιαο ξςπιαπρικήο
επικξιμωμίαο με όλξςο επάο, έπρειλα εμημερφρικά δελρία για
όλεο ριο πςμεδριάπειο ρξς Σςμβξςλίξς.
εβάπρηκα
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κλάδξς,

ρφμ
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πςμελεύπεφμ και ρφμ πςλλόγφμ διδαπκόμρφμ.
Κάλεπα Δ/μρέο και πςμαδέλσξςο μα μη πςμμερέτξςμ πε καμία
διαδικαπία ανιξλόγηπηο και αμριράτρηκα πριο πςγτφμεύπειο
ρφμ 2 πτξλείφμ.
Με όλξςο ρξςο πςμαδέλσξςο πξς ήρθα πε πρξπφπική επασή ρξςο
πύπρηπα
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ρα
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απεςθύμξμραι πρα πφμαρεία ρξςο.
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.
ςμαδέλσιππεο και πςμάδελσξι
Σε μια περίξδξ όπξς ρξ καπιραλιπρικό πύπρημα έτει αμξίνει έμα
διαρκή και με αςναμόμεμη έμραπη πόλεμξ πρημ κξιμφμία,
καραδικάζξμραο τιλιάδεο αμθρώπξςο πρη σρώτια και πρημ
αμέτεια. Σε μια περίξδξ όπξς ρξ κράρξο και ρα θεπμξθερημέμα
όργαμα ρξς δξςλεύξςμ κςρίφο μέπφ ρηο επιβξλήο και ρηο

διαπραγμάρεςπηο,

με

εκείμξςο

πξς

εκσράζξςμ

αμριθερικέο

ιδεξλξγίεο, εμείο πρέπει μα αμριπραθξύμε.
Εκλέγξςμε αιρερξύο πξς δεπμεύξμραι από ριο απξσάπειο ρφμ
πςλλξγικώμ ξργάμφμ και ςπεραππίζξμραι με ματηρικόρηρα ριο
θέπειο ρξς κλάδξς και ρα δίκαια αιρήμαρα ρφμ πςμαδέλσφμ.
ςμετίζξςμε δςμαμικά και ματηρικά μα δίμξςμε μάτεο μέπα και
ένφ από ρξ πτξλείξ, μέπα και ένφ από ρα ΠΥΣΠΕ, για ρημ
αμαρρξπή ρωμ μεξσιλελεύθερωμ καπιραλιπρικώμ πξλιρικώμ.
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