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Προς
• Συνδικαλιστικές Οργανώσεις Ν.Μαγνησίας
• ΜΜΕ
Δελτίο Τύπου – Κάλεσμα
Στις 15 Δεκέμβρη οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα ΑΠΕΡΓΟΥΝ.
Το ΔΣ της ΕΛΜΕ Μαγνησίας αναλαμβάνοντας την πρωτοβουλία για μία
μαζική και ενωτική απάντηση των εργαζομένων,
καλεί, σε ανοιχτή σύσκεψη την Παρασκευή 3 Δεκέμβρη στις 7:00 το
απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο Βόλου, εκπροσώπους του ΕΚΒ, του
Νομαρχιακού τμήματος της ΑΔΕΔΥ, του ΠΑΜΕ, μέλη διοικήσεων
Πρωτοβαθμίων οργανώσεων, συνδικαλιστές και εργαζόμενους.
Η ανοιχτή αυτή σύσκεψη θα αποτελέσει την πρώτη συνάντηση των
φορέων στην οποία θα τεθούν απόψεις, σκέψεις και προτάσεις με σκοπό
την οργάνωση και τον προσδιορισμό ενωτικού πλαισίου απεργιακών
εκδηλώσεων στις 15 του Δεκέμβρη. Οι προτάσεις θα μεταβιβαστούν στους
εργαζόμενους της βάσης, θα διαμορφωθούν ή θα εμπλουτιστούν από
εκείνους και θα τεθούν, ώριμες πια, στην αντίστοιχη σύσκεψη που θα
οργανωθεί από την ΑΔΕΔΥ και το ΕΚΒ την ερχόμενη εβδομάδα.
Το κάλεσμα αυτό, πραγματοποιείται με βάση το ότι η πολιτική της κυβέρνησης,
πολιτική του Μνημονίου και της Τρόικας, πλήττει ανεξαίρετα όλους τους
εργαζόμενους τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Η πολιτική αυτή,
ανατρέπει εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, οδηγεί μεγάλα στρώματα της
κοινωνίας στην ανέχεια και την φτώχεια, δημιουργεί στρατιές ανέργων χαράσσει
ένα ζοφερό μέλλον για το σύνολο σχεδόν της κοινωνίας.
Αυτή η πολιτική προασπίζει και εξυπηρετεί τα συμφέροντα των αγορών, του
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χρηματοπιστωτικού συστήματος, των μεγαλοεπιχειρηματιών, σε βάρος των
συμφερόντων των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι δεν έχουν άλλο δρόμο παρά
να υπερασπίσουν τα ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ συμφέροντα, τα συμφέροντα των πολλών. Η
υπεράσπιση αυτή περνά μέσα από την ανατροπή της πολιτικής του Μνημονίου.
Χρειάζεται αγώνας. Αγώνας πολύπλευρος, συνεχής και προπαντός ενωτικός. Η
διάσπαση του ενιαίου μετώπου των εργαζομένων είναι στρατηγική επιλογή
όσων κρυφά ή φανερά προωθούν αυτή την πολιτική. Το συνδικαλιστικό κίνημα
και οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να «πέσουν» σ’ αυτή την παγίδα στο όνομα των
όποιων μικρών ή μεγάλων συνδικαλιστικών και πολιτικών διαφορών. Όλοι «στο
ίδιο καζάνι βράζουμε» και γι αυτό η κοινή δράση επιβάλλεται.
Εμπρός για μια μαζική, ενωτική, δυναμική απάντηση των εργαζομένων
στις 15 του Δεκέμβρη.

Για το ΔΣ
Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Σωκράτης Σαβελίδης
Αλέκος Αρβανιτάκης
Ο Αντιπρόεδρος

Κώστας Λαγός

2

