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Αγ. Παρασκευή 1 Οκτωβρίου 2012 

Αρ. Πρωτ.: 33 

Προς:  
Όλους τους Εκπ/κους Π.Ε. μέλη του 

Συλλόγου μας 

ΘΕΜΑ 1o: ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΟ ΔΙΗΜΕΡΟ 

Η Πρωτοβουλία Ενάντια στο Φασισμό (Β/Α Αττικής) καλεί τους συλλόγους και τα 

σωματεία των περιοχών της Β/Α Αττικής, (μεταξύ αυτών συλλόγους γονέων και κηδεμόνων, 

σωματεία εργαζομένων στους δήμους, την τοπική ΕΛΜΕ, συλλόγους διδασκόντων σε δημοτικά 

και νηπιαγωγεία), αλλά και ξεχωριστά κάθε εργαζόμενο/η, άνεργο/η, νέο και νέα, να 

συμμετάσχουν, να σταθούν αλληλέγγυοι και να στηρίξουν με όποιον τρόπο μπορούν το 

Αντιφασιστικό Διήμερο που θα λάβει χώρα στο Χολαργό στις 6 και 7 Οκτώβρη. 

           Η προσπάθεια αυτή έχει στόχο να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα σε όλους ότι δε θα επιτρέψουμε 

την άνοδο του φασισμού στις περιοχές μας και γενικά. Κόντρα στα καθεστωτικά ΜΜΕ που στα 

πλαίσια της ρητορικής του «κινδύνου για τη δημοκρατία» τους ενισχύουν ακόμα περισσότερο, 

κόντρα στην κυβέρνηση που έχει μετατοπίσει την πολιτική ατζέντα ακριβώς στα ζητήματα που 

αποτελούν βούτυρο στο ψωμί των φασιστών, κόντρα στις άθλιες ρατσιστικές και επικοινωνιακές 

πρωτοβουλίες των συσσιτίων και των αιμοδοσιών μόνο για Έλληνες, εμείς απαντάμε με 

αλληλεγγύη και αποφασιστικότητα «Έξω οι φασίστες απʼ τις γειτονιές» και «Έλληνες και ξένοι 

εργάτες ενωμένοι». 

           Το Αντιφασιστικό Διήμερο σκοπεύουμε να περιλαμβάνει ποικίλες εκδηλώσεις, συζητήσεις, 

συναυλίες, πολιτιστικά δρώμενα. Σκοπό έχει να προσελκύσει το λαό και τη νεολαία των περιοχών 

μας, ιδιαίτερα τους μαθητές, αφού εκεί συναντάται συχνά το φαινόμενο να καπηλεύονται οι 

φασίστες τη δικαιολογημένη οργή τους για το σύστημα και την κυρίαρχη πολιτική, να πατάνε πάνω 

στη φυσιολογική απειρία και έλλειψη βιωμάτων και αναγνωσμάτων τους, να τους πουλάνε μια 

ψευδή αίσθηση υπεροχής ότι δήθεν «μετράνε» στο δρόμο και να τους ποτίζουν με το δηλητήριο 

του φασισμού και του ρατσισμού.        

       Το Δ.Σ. του συλλόγου μας συμμετέχει και στηρίζει τις προσπάθειες κατά του φασισμού με 

όποια μορφή κι αν εκδηλώνεται. Προτείνουμε στους συναδέλφους να πραγματοποιήσουν 

δράσεις στα σχολεία τους και στις τάξεις του με αντιφασιστικό και αντιρατσιστικό 

περιεχόμενο τις οποίες μπορούν, αν θέλουν, να τις παρουσιάσουν στο διήμερο. 
«Το φασισμό βαθιά κατάλαβέ τον, δε θα πεθάνει μόνος, τσάκισέ τον» 

 

 Πρωτοβουλία ενάντια στο φασισμό (Β/Α Αττικής) 

Κάθε Τρίτη στις 20:00 στο προαύλιο του Δημαρχείου Χολαργού 

e-mail: antifasistes.antifasistries@gmail.com 

 

ΘΕΜΑ 2o: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΚΑΝΕΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΙΣΣΑ ΝΑ ΜΗΝ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΡΑΦΟ (ΕΠΩΝΥΜΑ ή ΑΝΩΝΥΜΑ) 

ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΜΕ ΚΑΘΕ ΜΕΣΟ.  
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