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Καµπανάκι για το δηµόσιο σχολείο 
Μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα 
εκδήλωση για το µέλλον της 
δηµόσιας εκπαίδευσης και 
των εκπαιδευτικών πραγµατοποιήθηκε 

χθες στη Λάρισα 
µε πρωτοβουλία της Αγωνι¬ 

στικής Παρέµβασης Εκπαιδευτικών. 
Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν 

εισηγήσεις για 
την εφεδρεία και τις απολύσεις 

που έρχονται στην εκπαίδευση, 
για τις νέες περι¬ 

κοπές στους µισθούς που θα 
οδηγήσουν στην εξαθλίωση 
τους εκπαιδευτικούς, ενώ ιδιαίτερα 

ενδιαφέρουσα ήταν 
n άποψη που ακούστηκε περί 

ιδιωτικοποίησης της τεχνολογικής 
και καλλιτεχνικής εκπαίδευσης 

αφού όπως ανέφεραν 
οι οµιλητές Παύλος Α¬ 

ντωνόπουλος, πρώην µέλος 
∆.Σ. ΟΛΜΕ, Θανάσης Τσιριγώτης 

πρώην Οργ. Τραµ. ΟΛΜΕ 
και Αγγελική Φατούρου 

µέλος ∆.Σ. ΟΛΜΕ, n εγκατάλειψη 
και κυρίως το νέο κύµα 

συγχωνεύσεων συνηγορούν 
προς αυτή την κατεύθυνση. 

δράνεια και τον εκφυλισµό το σωµατείο, 
σε µια εποχή που χρειάζεται n οργάνωση 

και n πάλη των εργαζοµένων. 

Στο δρόµο 
Κάλεσµα συµµετοχής στις απεργιακές 
συγκεντρώσεις του EKA την Τρίτη και 
την Τετάρτη απευθύνει προς τον αγροτικό 

κόσµο της χώρας n ΠΑΣΥ. Η ΠΑΣΥ 
καλεί τους αγρότες να δώσουν µια ακόµα 

σκληρή µάχη στους δρόµους του α¬ 

γώνα και να κατέβουν µε τα τρακτέρ και 
τις σηµαίες τις ΠΑΣΥ, στις απεργιακές κινητοποιήσεις 

του ΠΑΜΕ. 
"Μπαίνουµε µε αποφασιστικότητα στην 
πάλη, µε το πλαίσιο αγωνιστικών διεκδικήσεων 

της ΠΑΣΥ Συνεχίζουµε και κλιµακώνουµε 
τους αγώνες. 

Ήδη, οι µικροµεσαίοι κτηνοτρόφοι βρίσκονται 
σε πανελλαδική κινητοποίηση 

στις 4 και 5 Νοεµβρίου, παλεύοντας για 
την επιβίωσή τους" σηµειώνει n ΠΑΣΥ 
σε ανακοίνωση. 

Ενα "µην" 
Ασχηµο παιγνίδι παίχθηκε εις βάρος των 
φυσικοθεραπευτών στο χθεσινό ρεπορτάζ. 

Κι αυτό διότι από σφάλµα στο θέµα 
που φιλοξενήθηκε στην 6η σελίδα παρεισέφρησε, 

δαιµονικώ τω τρόπω, n λέξη 
"µην" αλλοιώνοντας τελείως τον τίτλο 

του ρεπορτάζ. Ο ορθός τίτλος φυσικά είναι: 
Να καταβληθούν οι οφειλές του ΕΟΠΥΥ 
στους φυσικοθεραπευτές". Ζητούµε 

συγγνώµη για το λάθος. 

Πιέσεις στο δήµαρχο 
Μαθητές της ∆2 τάξης και του τµήµατος ένταξης του Ιου ∆ηµοτικού 

Σχολείου Αγιάς επισκέφθηκαν χθες το δήµαρχο Αγιάς 
Αντώνη Γκουντάρα. Οι µαθητές αποφάσισαν να οµορφύνουν 
τον προαύλιο χώρο του σχολείου τους, γι' αυτό το λόγο και 
ζήτησαν τη βοήθεια του δήµου Αγιάς. Μέσω της επιστολής 
που κατέθεσαν οι µικρές µαθητές στο δήµαρχο ζήτησαν να 
τους στείλει έναν κηπουρό, να τους προµηθεύσει µε τα απαραίτητα 

αγροτικά εργαλεία και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες προκειµένου να αποκτήσουν καλλωπιστικά 

φυτά, µικρά δεντράκια αλλά και αρωµατικά φυτά. Από την 
πλευρά του ο δήµαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας άκουσε 
µε προσοχή την επιθυµία των µικρών µαθητών, δήλωσε πρόθυµος 

να βοηθήσει και ο ίδιος στη διαµόρφωση του κήπου 
τους ενώ δεσµεύθηκε ότι τις επόµενες ηµέρες θα παραλά¬ 

βουν τα παιδιά όλα όσα ζήτησαν από τον δήµο. Τους µαθητές 
συνόδευαν ο διευθυντής του σχολείου κ. Νίκος Αέρης οι υπεύθυνοι 

κ. Κ. Στεργιούλη και κ. Β. Παπαϊωάννου. 

Ενα "µην" 
Ασχηµο παιγνίδι παίχθηκε εις βάρος των 
φυσικοθεραπευτών στο χθεσινό ρεπορτάζ. 

Κι αυτό διότι από σφάλµα στο θέµα 
που φιλοξενήθηκε στην 6η σελίδα παρεισέφρησε, 

δαιµονικώ τω τρόπω, n λέξη 
"µην" αλλοιώνοντας τελείως τον τίτλο 

του ρεπορτάζ. Ο ορθός τίτλος φυσικά είναι: 
Να καταβληθούν οι οφειλές του ΕΟΠΥΥ 
στους φυσικοθεραπευτές". Ζητούµε 

συγγνώµη για το λάθος. 
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