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Νομού Μαγνησίας
Αντωνοπούλου 66 Βόλος, T.K. 382 21
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Δευτέρα, 15 Νοεμβρίου 2010

Προς
• Σχολεία & Υπηρεσίες
Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Μαγνησίας
Αγαπητοί Συνάδελφοι, αγαπητές Συναδέλφισσες,
η ιστορική μνήμη αποκτά ιδιαίτερο νόημα, όταν συνδεθεί με τη ζωή και την πράξη, όταν
βαπτιστεί στο όνομα της επικαιρότητας.
Τριάντα επτά χρόνια από την εξέγερση του Νοέμβρη και η επέτειος μιας από τις πιο μεγάλες
στιγμές στη νεοελληνική ιστορία συνεχίζει να φωτίζει, στις δύσκολες μέρες, την πορεία της
νεολαίας και του λαού μας.
Τριάντα επτά χρόνια μετά τον ανεπανάληπτο ξεσηκωμό της νεότητας μέσα στο σκοτάδι της
στυγνής τυραννίας ο καθένας χωριστά και κυρίως όλοι μαζί έχουμε χρέος να υπερασπίσουμε
το εξεγερτικό και ανυπότακτο πνεύμα του Νοέμβρη.
Έχουμε χρέος να αναβαθμίσουμε τη συμμετοχή μας στους αγώνες ξεπερνώντας την
αδιαφορία και την παραίτηση, στον πλάι όσων αγωνίζονται για αλληλεγγύη και δημοκρατικά
δικαιώματα.
Το πραγματικό περιεχόμενο του Νοέμβρη και η οφειλόμενη τιμή στους αφανείς δημιουργούς
του επιβάλλουν την υπεράσπιση του.
Ο αντιδικτατορικός αγώνας του τότε δεν αποτελεί μια παγωμένη μουσειακή στιγμή, αλλά
έναν ασφαλή οδηγό για το σήμερα.
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Αγαπητοί Συνάδελφοι, αγαπητές Συναδέλφισσες,
Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Μαγνησίας σας καλεί να συμμετέχετε ενεργά, μαζικά και αγωνιστικά στις
εκδηλώσεις τιμής και μνήμης για την επέτειο του Πολυτεχνείου.

Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Σωκράτης Σαβελίδης
Αλέκος Αρβανιτάκης
Ο Αντιπρόεδρος

Κώστας Λαγός

Σημειώνεται ότι οι κεντρικές εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν:
•

στην Πλατεία Ελευθερίας (οργανωτές ΕΛΜΕ Μαγνησίας,
Σύλλογος Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού
Μαγνησίας και άλλοι φορείς) στις 18:00 την Τετάρτη 17
Νοεμβρίου.

•

στην Πλατεία Πανεπιστημίου (οργανωτής το ΠΑΜΕ Μαγνησίας
και άλλοι φορείς) στις 18:00 την Τετάρτη 17 Νοεμβρίου.

Θα ακολουθήσει κοινή πορεία των συμμετεχόντων στις δύο
συγκεντρώσεις προς το ηρώο και κατάθεση στεφάνων. Η συνάντηση
των συμμετεχόντων θα πραγματοποιηθεί στη διασταύρωση Ιάσονος με
Ιωλκού στις 19:00.
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