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Για thin απεργία και τις συγκεντρώσεις της Τέταρτης ετοιµάζονται οι εργαζόµενοι της Φθιώτιδας 

Σε κλοιό κινητοποιήσεων ιι Φθιώτιδα 
Για την 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση 

της Τετάρτης 
26 Σεπτεµβρίου προετοιµάζονται 

τα σωµατεία και οι συνδικαλιστικές 
ενώσεις των εργαζοµένων 

της Φθιώτιδας τόσο 
στον δηµόσιο όσο και στον 
ιδιωτικό τοµέα, απευθύνοντας 
παράλληλα κάλεσµα για συµµετοχή 

στις συγκεντρώσεις διαµαρτυρίας 
που προγραµµατίζονται. 

Για µια ακόµα φορά στην πόλη 
της Λαµίας αναµένεται να επαναληφθεί 

το σκηνικό των τελευταίων 
χρόνων µε την διεξαγωγή 

τριών ξεχωριστών συγκεντρώσεων 
διαµαρτυρίας. Συγκεκριµένα 

για τις 10:30 της Τετάρτης 

εχει προγραµµατιστεί η συγκέντρωση 
του ΠΑΜΕ στην πλατεία 

Πάρκου, ενώ για τις 12 το µεσηµέρι 
στην πλατεία Ελευθερίας 

έχει προγραµµατισθεί η 
συγκέντρωση που διοργανώνει ο 
Συντονισµός Πρωτοβάθµιων Σωµατείων 

Φθιώτιδας. Παράλληλα 
συγκέντρωση διαµαρτυρίας αναµένεται 

να επιχειρήσει και το Εργατικό 
Κέντρο Φθιώτιδας το 

πρωί της Τετάρτης στην πλατεία 
∆ιάκου. 

Μάλιστα από τα µέσα της 
προηγούµενης εβδοµάδας σωµατεία 

και συνδικαλιστικές ενώσεις 
εργαζοµένων, σύλλογοι συνταξιούχων 

αλλά και οργανώσεις 
των αγροτών καλούν σε συµµε¬ 

τοχή στην απεργία αλλά και στις 
συγκεντρώσεις διαµαρτυρίας 
που διοργανώνονται στην Λαµία. 
To σύνολο πάντως των συνδικαλιστικών 

φορέων, και ανεξάρτητα 
τις όποιες διαφοροποιήσεις 

στην προσέγγιση επιµέρους 
ζητηµάτων, καλεί τους εργαζόµενους, 

τους συνταξιούχους 
και τους άνεργους να συµµετάσχουν 

στην κινητοποίηση 
της Τετάρτης και να στείλουν ένα 
δυναµικό µήνυµα ενάντια στο νέο 
πακέτο µέτρων και τη συνέχιση 
της πολιτικής των µνηµονίων. 

Στην 24ωρη απεργία της Τετάρτης 
που έχουν προκηρύξει 

ΓΣΕΕ και Α∆Ε∆Υ συµµετέχει το 
σύνολο των κλάδων των εργα¬ 

ζοµένων, ενώ θα πρέπει να σηµειώσουµε 
ότι σήµερα ∆ευτέρα 

απεργούν οι εργαζόµενοι στα 
Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης, ενώ 
αύριο απεργούν οι φυσιοθεραπευτές 

στον ιδιωτικό και δηµόσιο 
τοµέα. Στην απεργιακή 

κινητοποίηση της Τετάρτης αναµένεται 
να κορυφωθεί ένα κύµα 

απεργιακών κινητοποιήσεων που 
βρίσκεται σε εξέλιξη το τελευταίο 
διάστηµα και στο οποίο σωµατεία 

και συνδικαλιστικές ενώσεις 
προσπαθούν να δώσουν 

συνέχεια ενόψει και των εξελίξεων 
γύρω από το πακέτο νέων 

µέτρων. 
Μάλιστα σε επίπεδο Φθιώτιδας 

ο Συντονισµός Πρωτοβάθµιων 

Σωµατείων, στο οποίο µεταξύ άλλων 
συµµετέχει η ΕΛΜΕ και ο 

σύλλογος των δασκάλων, επιχειρεί 
µέσα από συναντήσεις 

και συσκέψεις να δηµιουργήσει 
ένα πλαίσιο µέσα στο οποίο θα 
αναπτυχθεί ένα νέο συνδικαλιστικό 

κίνηµα που θα αγκαλιάζει 
το σύνολο των εργαζοµένων και 
θα αντιµετωπίζει την απαξίωσή 
τους απέναντι στο συνδικαλιστικό 

κίνηµα. Παράλληλα τον 
ίδιο αντικειµενικό στόχο έχει και 
το ΠΑΜΕ, το οποίο συνεχίζει 
την τακτική των ξεχωριστών συγκεντρώσεων 

καθώς εδώ και 
αρκετά χρόνια έχει διαχωρίσει 
την θέση του από το παραδοσιακό 

συνδικαλιστικό κίνηµα. 
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