
ΚΩΣΤΑΣ  ΚΟΥΝΑΤΙ∆ΗΣΚΩΣΤΑΣ  ΚΟΥΝΑΤΙ∆ΗΣ

ΕΜΕΙΣΕΜΕΙΣ ως ο συνδυασµος  Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ / ΛΙΣΤΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ / ΛΙΣΤΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ  αγωνιζοµαστε για  µια 
κοινωνια στην οποια θα συνυπαρχουν αλληλεγγυα γενεες,  φυλα και πολιτισµοι.. Γι αυτο 
δινουµε ιδιαιτερο βαρος στην αναδειξη των προβληµατων και στην προωθηση  λυσεων στα 
αιτηµατα των κατοικων της πολης µας µε αλλοδαπη καταγωγη.

Αιτηµατα και στοχοι µας ειναι:Αιτηµατα και στοχοι µας ειναι:

Η ιση µεταχειριση ολων των δηµοτων της πολης µας.
Το δικαιωµα  συµµετοχης  στις δηµοτικες  εκλογες  για  ολους τους  ενηλικους  πολιτες, που 
ζουν στην πολη µας, ανεξαρτητα  απο  εθνικοτητα.
Η αποδοχη και παραδοχη της πολιτιστικης διαφορετικοτητας  των αλλοδαπων.
Μια συνυπαρξη ολων των πολιτων βασισµενη στην αρχη της  ισοτιµιας.
Ενα διαπολιτισµικο κεντρο ως τοπος συναντησης ολων τϖν πολιτων, ως τοπος  πολυµορφων 
εκδηλωσεων  και  δραστηριοτητων, που  να επαρκει και στις  αναγκες των αλλοδαπων της 
τριτης ηλικιας.

Παιδια αλλοδαπης καταγωγης δεν τυγχανουν παντα ισης µεταχειρησης  στην ποληµας. Παιδια αλλοδαπης καταγωγης δεν τυγχανουν παντα ισης µεταχειρησης  στην ποληµας. 
Αυτο θελουµε να το αλλαξουµε προωθοντας τα παρακατω  αιτηµατα:Αυτο θελουµε να το αλλαξουµε προωθοντας τα παρακατω  αιτηµατα:

Καθε  ανθρωπος εχει το  δικαιωµα να µαθαινει την µητρικη του γλωσσα. 
Προτεινουµε την διατηρηση και την παραπερα αναπτυξη της δυνατοτητας εκµαθησης  της 
µητρικης γλωσσας .
Παραπερα  µειωση των διδακτρων  στους παιδικους σταθµους  ως την τελικη τους αρση, 
µειωση του αριθµου των παιδιων απο  25 σε 20 ανα  γκρουπα.
Ποιοτικη αναβαθµιση της µεριµνας  περαν των διδακτικων  ωρων στα  σχολεια,  δηµιουργια 
περισσοτερων θεσεων µεριµνας  µισης η ολοκληρης ηµερας.
Εισαγωγη και αναβαθµιση της επιµορφωσης σε ολα τα σχολεια της πολης.
Επιµορφωση στην διαπολιτισµικη παιδαγωγικη για παιδαγωγους και  δασκαλους νηπιαγωγειων
και  σχολειων.          



Μια κοινωνια, στην οποια ζουν ανθρωποι διαφορετικων εθνικοτητων,  πρεπει να  µπορει να  Μια κοινωνια, στην οποια ζουν ανθρωποι διαφορετικων εθνικοτητων,  πρεπει να  µπορει να  
στεκεται στο υψος των υπαρχουσων αναγκων. στεκεται στο υψος των υπαρχουσων αναγκων. 
Αυτο απαιτει:Αυτο απαιτει:

Καλυτερη και δωρεαν παροχη συµβουλευτικων  υπηρεσιων.
Υπηρεσια  διερµηνεων σε  δηµοσια γραφεια και υπηρεσιες, οταν αυτο ειναι  αναγκαιο. 
Οι υπαλληλοι των υπηρεσιων αυτων να  επιµορωνονται ωστε να µπορουν να ανταποκρινονται
στις αναγκες και ιδιαιτεροτητες της  διαπολιτισµικης κοινωνιας
Να  θεσµοθετηθει ποσοστωση κατα την πληρωση θεσεων στο δηµο και στις  αλλες δηµοτικες 
υπηρεσιες.

Στο συνδυασµο Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ / ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ συµµετεχουν και  δραστηρια ατοµα  αλλοδαπηςΣτο συνδυασµο Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ / ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ συµµετεχουν και  δραστηρια ατοµα  αλλοδαπης
καταγωγης, θα τους  γνωρισετε µελετωντας  το προεκλογικο µας εντυπο υλικο. Εαν θελεται καταγωγης, θα τους  γνωρισετε µελετωντας  το προεκλογικο µας εντυπο υλικο. Εαν θελεται 
να τους υποστηριξεται,  βαλτε διπλα στο ονοµα τους τρεις σταυρους  προτιµησης και δωστε να τους υποστηριξεται,  βαλτε διπλα στο ονοµα τους τρεις σταυρους  προτιµησης και δωστε 
παραλληλα την κυριως ψηφο σας στον συνδυασµο µας.παραλληλα την κυριως ψηφο σας στον συνδυασµο µας.

Στις περιφερειακες εκλογες κατεβαινουν υποψηφιοι µε τον συνδυασµο  Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ / Η ΑΡΙΣΤΕΡΑ / 
ΑΝΟΙΧΤΗ ΛΙΣΤΑΑΝΟΙΧΤΗ ΛΙΣΤΑ πολλα µελη του συνδυασµου µας.  Σας καλουµε να τους  υπερψηφισεται.

Ο επικεφαλης του συνδυασµου, Μπερντ Χαιλ, διετελεσε τα τελευταια πεντε χρονια δηµοτικος  Ο επικεφαλης του συνδυασµου, Μπερντ Χαιλ, διετελεσε τα τελευταια πεντε χρονια δηµοτικος  
συµβουλος εκλεγεµενος µε τον συνδυασµο  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ. Σαν δασκαλος, παιδαγωγος και συµβουλος εκλεγεµενος µε τον συνδυασµο  ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ. Σαν δασκαλος, παιδαγωγος και 
γνωστης του αντικειµενου ανεδειξε και  προωθησε πολλα  προβληµατα που απασχολουν γνωστης του αντικειµενου ανεδειξε και  προωθησε πολλα  προβληµατα που απασχολουν 
παιδια  αλλοδαπης  καταγωγης και συνεβαλε  παραλληλα  ωστε τα αιτηµατα που εβαζε το παιδια  αλλοδαπης  καταγωγης και συνεβαλε  παραλληλα  ωστε τα αιτηµατα που εβαζε το 
συµβουλιο αλλοδαπων να απασχολουν την δηµοτικη αρχη.συµβουλιο αλλοδαπων να απασχολουν την δηµοτικη αρχη.


