Χαιρετισμός και Κάλεσμα προς
ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ
στους νέους ταξικούς αγώνες!
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223 ψήφους & 5 έδρες 54,9%

224 & 2 αντιπρόσωποι 54,6%

201 ψήφους & 5 έδρες 52.61%

89 ψήφους & 2 έδρες 21,9%
77 ψήφους & 2 έδρες 18,9%
17 ψήφους & 0 έδρες 4,1%

88 & 1 αντιπρόσωπος 21,4%
75 & 1 αντιπρόσωπος 18,2%
23 & 0 αντιπρόσωπος 5,6%

84 ψήφους & 2 έδρες 21,9%
73 ψήφους & 2 έδρες 19.1%
24 ψήφους & 0 έδρες 6.28%

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι
Η Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών του Συλλόγου μας «ΡΟΖΑ
ΙΜΒΡΙΩΤΗ» (ΑΣΕ), χαιρετίζει όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες που
συμμετείχαν στις αρχαιρεσίες της 29ης Νοέμβρη για ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Ε.Ε.
Ευχαριστεί όσες και όσους με την ψήφο τους την εμπιστεύτηκαν και την τίμησαν
αναδεικνύοντάς την για άλλη μια φορά σε πρώτη δύναμη στον Σύλλογό μας,
πράγμα ενθαρρυντικό και αισιόδοξο, σημαντική παρακαταθήκη για το μέλλον και την
απάντηση του συνδικαλιστικού κινήματος μπροστά στα σχέδια κυβέρνησης, ΕΕ, ΣΕΒ.
Χαιρετίζει τους φίλους και τους υποψήφιους της ΑΣΕ, που συνέβαλλαν σε αυτό
το πολύ θετικό, για τον Σύλλογο και τους αγώνες του, αποτέλεσμα.
Συγχαίρει τους εκλεγμένους συναδέλφους των άλλων παρατάξεων και τους εύχεται
καλή συνδικαλιστική θητεία.
Ευχαριστεί τους συναδέλφους που ανέλαβαν Προεδρείο και Εφορευτική Επιτροπή για
την ομαλή διεξαγωγή των αρχαιρεσιών του Συλλόγου μας.
Όπως τόσα χρόνια, τα εκλεγμένα μέλη της ΑΣΕ στο Δ.Σ. έκαναν ό,τι περνούσε από
το χέρι τους για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία της δράσης του Συλλόγου, έτσι
και τώρα, με ακόμα μεγαλύτερη αποφασιστικότητα, θα κάνουν ό,τι καλύτερο
μπορούν για την υπεράσπιση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών μας και των
εργασιακών δικαιωμάτων ΟΛΩΝ των συναδέλφων.
Η ΑΣΕ θα δώσει, ΜΑΖΙ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ, με συνέπεια τον
αγώνα, για την απόκρουση της αντιλαϊκής πολιτικής, την αναπλήρωση των απωλειών
και την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών μας, την ενίσχυση της συμμαχίας με τους
γονείς και τους εργαζόμενους, για το σχολείο και την κοινωνία των σύγχρονων λαϊκών
αναγκών μας, που θα μορφώνει και δε θα εξοντώνει μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς.
Θα συνεχίσει να παλεύει ενάντια στην απογοήτευση, τη μοιρολατρία και την
αδράνεια, ώστε και όσοι προτίμησαν την αποχή από τις διαδικασίες του Συλλόγου, το
άκυρο ή το λευκό να νιώσουν ότι ο Σύλλογος είναι το δεύτερο σπίτι για τον κάθε
συνάδελφο, η Γενική Συνέλευση κέντρο αποφάσεων και ο κάθε συνάδελφος είναι
χρήσιμος και απαραίτητος για την ύπαρξη ενός Σωματείου.
ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΑ! ΠΡΩΤΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ Η ΜΑΖΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΗ 2017!
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