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Προς

• Σχολεία & Υπηρεσίες

Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Μαγνησίας

• ΜΜΕ

Θέμα: «Συμμετοχή των εκπαιδευτικών της ΕΛΜΕ  στις κινητοποιήσεις στις 20 Γενάρη»

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

Το  Νομαρχιακό  Τμήμα  της  Α.Δ.Ε.Δ.Υ  του  Ν.  Μαγνησίας,  σε  συνεδρίαση  του, 

αποφάσισε ομόφωνα να κηρύξει τρίωρη στάση εργασίας (από 11:30 ως τη λήξη του 

ωραρίου),  συμπαραστεκόμενο  στην  Απόφαση  των  συναδέλφων  του  Εργατικού 

Κέντρου Βόλου για 24ωρη Παμβολιώτικη Απεργία στης 20 του Γενάρη.

Η ΕΛΜΕ Μαγνησίας συμμετέχει στην κινητοποίηση και στη απεργιακή συγκέντρωση 

του Εργατικού Κέντρου Βόλου.

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

η λαίλαπα των νέων μέτρων εναντίον των εργαζόμενων, των συνταξιούχων και των 

κοινωνικά  αδυνάτων,  που  εκδηλώνεται  με  δίχως  τέλος  ληστρικές  επιδρομές  στα 

εισοδήματά  τους,  βίαιες  ανατροπές  των  εργασιακών  σχέσεων,  κατάργηση  των 

Συλλογικών  Συμβάσεων  Εργασίας  και  αντικατάστασή  τους  από  μεσαιωνικές 

επιχειρησιακές  συμβάσεις,  με  υποβάθμιση  της  ποιότητας  της  ζωής  τους,  με 

περικοπές  κοινωνικών  κατακτήσεων  στην  Υγεία,  την  Παιδεία  και  την  Κοινωνική 

Ασφάλιση, με άγρια φορολόγηση και με ασύδοτη ακρίβεια στην αγορά, δεν αφήνει 

κανένα περιθώριο αμφιβολίας και εφησυχασμού.

Κυβέρνηση, τρόικα και βιομήχανοι, κάτω από τον μανδύα της οικονομικής κρίσης που 

όμως  είναι  δημιούργημα  και  αποτέλεσμα  του  νεοφιλελεύθερου  και  αδιέξοδου 
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Καπιταλιστικού  Συστήματος  και  προϊόν  δικών  τους  ασύδοτων  πολιτικών,  ΔΕΝ 

πρόκειται  να  σταματήσουν,  την  άγρια  καταλήστευση  των  εργαζομένων  και  την 

μετατροπή τους σε δούλους, ΑΝ δεν ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΜΕ.

Ο κόμπος έχει πλέον φτάσει στο χτένι.

Απέναντι στις δίχως τέλος ισοπεδωτικές τους επιλογές ένας μόνο δρόμος ανοίγεται: 

αυτός του αποφασιστικού, μαζικού, ενωτικού μας ΑΓΩΝΑ.

ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ

στη Νομοθετική βαναυσότητα της Κυβέρνησης,

στην εγκληματική μετατροπή της Μαγνησίας σε Νομό .,. Ανεργίας!

στην μετατροπή του Δημοσίου Τομέα, σε χρυσοφόρο φέουδο των ιδιωτών!

στην οικονομική και εργασιακή σφαγή του κόσμου του μεροκάματου.

στη δραματική, μη αναστρέψιμη - αν δεν αντιμετωπισθεί άμεσα-  κρίση της αγοράς.

ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ 20 του ΓΕΝΑΡΗ
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΟΥ Ε.Κ. ΒΟΛΟΥ, στις 11:30 π.μ., στο 

Εργατικό Κέντρο Βόλου.

Ο ΑΓΩΝΑΣ ΜΑΣ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ

Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος

Σωκράτης Σαβελίδης

Ο Γραμματέας

Αλέκος 
Αρβανιτάκης

Ο Αντιπρόεδρος

Κώστας Λαγός
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