ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ & ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Πέμπτη 5 ΜΑΙΟΥ 2011, ώρα 12.30μ.μ. στην Πλατεία Αριστοτέλους
για εξασφάλιση της ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ της ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ των ΠΑΙΔΙΩΝ μας.
Με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ένωσης Γονέων Μουσικών & Καλλιτεχνικών
Σχολείων (Αγρίνιο 26 - 27 Μαρτίου 2011) με τη συμμετοχή και του δικού μας συλλόγου, σας
καλούμε στην πανελλαδική κινητοποίηση της Πέμπτης 5 Μαΐου 2011, με την οποία θέλουμε :
1. Να παρουσιάσουμε το έργο και το πλήθος των σχολείων της καλλιτεχνικής και μουσικής παιδείας
καθώς και την σημαντική δυναμική τους και να διεκδικήσουμε την αδιατάρακτη συνέχειά τους!
2. Να απαιτήσουμε από το κράτος να αναλάβει τη μετακίνηση και τη σίτιση των μαθητών, που είναι
πρωταρχικής σημασίας θέμα για την ύπαρξη των σχολείων μας - και όχι οι δήμοι που λόγω Καλλικράτη
και υπερχρέωσης θα βρεθούν σε αδυναμία στήριξης των σχολείων!
Στη Θεσσαλονίκη το ραντεβού μαθητών – γονιών – καθηγητών θα είναι την Πέμπτη 5 Μαΐου
στις 12.30 μ.μ. στην Πλ. Αριστοτέλους, όπου τα παιδιά θα εκφράσουν με μουσικές και δρώμενα
την απαίτησή τους για την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας των σχολείων τους.
Ο στόχος της κινητοποίησης αυτής, είναι ζωτικής σημασίας για την συνέχιση ύπαρξης
των σχολείων μας! Ο αγώνας μας είναι κοινός, η κινητοποίησή μας αναγκαία, η
ενεργοποίηση του καθένα μας απαραίτητη ο ρόλος όλων μας καθοριστικός!!!

Αγαπητοί γονείς, χωρίς λεωφορεία ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΚΛΕΙΣΕΙ

ΟΛΟΙ στην ΠΛ. ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ για να γίνει ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΗ Η ΦΩΝΗ ΜΑΣ
Το Διοικητικό Συμβούλιο
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