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 Σχολεία και Υπηρεσίες
της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Νομού Μαγνησίας
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Θέμα: « Εμπρός για ένα αγώνα αντίστασης και αντιπαράθεσης »

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,
Η κυβερνητική επίθεση ενάντια στο Δημόσιο Σχολείο και τους εκπαιδευτικούς, που
κορυφώθηκε στη διάρκεια του καλοκαιριού, είναι σε εξέλιξη και δεν έχει τέλος…
Όλο αυτό το διάστημα οι εκπαιδευτικοί με συνέχεια και συνέπεια αντιστάθηκαν.
ΤΩΡΑ είναι η στιγμή που το σύνολο του κλάδου, μαζί με τους εργαζόμενους σε Ιδιωτικό
και Δημόσιο τομέα και ολόκληρη την κοινωνία, πρέπει να αντιπαρατεθεί με το σύνολο
των βάρβαρων μνημονιακών πολιτικών.
Εκφράζουμε την αντίθεσή μας στην προσπάθεια διάλυσης του Δημόσιου Σχολείου, το
βίαιο διωγμό καθηγητών και μαθητών από τα Σχολεία, την υπαγωγή του κλάδου των
εκπαιδευτικών σε καθεστώς τρομοκρατικής ομηρείας.
Είμαστε απέναντι στην πολιτική των μνημονίων που πλήττει συνολικά την κοινωνία.
Είμαστε αλληλέγγυοι στους ανέργους, σε κάθε εργαζόμενο του Δημόσιου και του
Ιδιωτικού τομέα, στους αυτοαπασχολούμενους και στους απόμαχους της δουλειάς.
Ο αγώνας μας δεν είναι αγώνας κλαδικός. Είναι μέρος του αγώνα που πρέπει να δοθεί
από την κοινωνία για να υπερασπιστούμε τα Δημόσια Κοινωνικά Αγαθά της Παιδείας, της

Υγείας, της Ασφάλισης.
Είναι μέρος του αγώνα για το δικαίωμα στην εργασία και την αξιοπρέπεια.
Καλούμε όλους τους εργαζόμενους, κάθε γονέα, κάθε νέο νέους, κάθε πολίτη, να
συνταχθεί μαζί μας, σε ένα κοινό μέτωπο συμπαράταξης για την ανατροπή των πολιτικών
που στραγγαλίζουν την κοινωνία.
Αυτός ο Σεπτέμβρης πρέπει να γίνει η απαρχή του αγώνα για να ξανακερδίσουμε τη ζωή
μας και την ζωή των παιδιών μας.

Στο επόμενο διάστημα το ΔΣ της ΕΛΜΕ Μαγνησίας προγραμματίζει τις παρακάτω δράσεις:
1.
Από τη Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2013, κλιμάκια εκπαιδευτικών θα περιοδεύουν στα
σχολεία για την ενημέρωση των συναδέλφων, με σκοπό τη μαζική συμμετοχή στη Γενική
Συνέλευση και τους αγώνες του κλάδου.
2.
Την Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2013, στις 12:00, θα δοθεί συνέντευξη τύπου στο 3ο
ΕΠΑ.Λ. Βόλου από το ΔΣ της ΕΛΜΕ. Καλούνται οι συνάδελφοι που τέθηκαν σε
«διαθεσιμότητα» να παρευρίσκονται.
3.
Επίσης, την Τρίτη, 3 Σεπτεμβρίου 2013, θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση συναυλία, στις 20.30 στο Ηρώο του Βόλου στην παραλία. Στη συναυλία θα συμμετέχουν ο
Γιώργος Πάγκαλος με την ορχήστρα του και οι Pasa-Tempo.
4. Την Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2013, στο Εργατικό Κέντρο Βόλου, στις 19:30, θα
πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση των καθηγητών της Μαγνησίας. Το κεντρικό θέμα της
Συνέλευσης είναι η συγκρότηση αγωνιστικής πρότασης της ΕΛΜΕ Μαγνησίας η οποία θα
μεταβιβαστεί στη Συνέλευση των Προέδρων των ΕΛΜΕ στις 9 του Σεπτέμβρη στην Αθήνα.
5. Το Σάββατο 7 Σεπτέμβρη συμμετοχή μελών του ΔΣ της ΕΛΜΕ και των αιρετών σε
Πανελλαδική συγκέντρωση Προέδρων & Αιρετών στη Θεσσαλονίκη.
6. Επίσης, το Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου 2013, συμμετοχή στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις
με ευκαιρία την έναρξη της ΔΕΘ. Η μετακίνηση των εκπαιδευτικών θα πραγματοποιηθεί
με μισθωμένο λεωφορείο από την ΕΛΜΕ Μαγνησίας.
7. Πραγματοποίηση συλλαλητηρίου την ημέρα ψήφισης του νομοσχεδίου για την
«αναδιάρθρωση» της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
8. Την Δευτέρα και την Τετάρτη, στις 19.00, θα πραγματοποιηθούν έκτακτες ανοικτές
συνεδριάσεις του ΔΣ και της επιτροπής αγώνα.

ΟΛΟΙ στη Γενική Συνέλευση της Πέμπτης, 5 Σεπτεμβρίου 2013 και ώρα 19.30 στο
Εργατικό Κέντρο Βόλου για τη λήψη απόφασης για τις κινητοποιήσεις του κλάδου.
Δε θα σταματήσουν αν δεν τους σταματήσουμε.

Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος
H Γραμματέας

Βάνα Ζωϊτοπούλου
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