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ΔΙΑΡΚΗ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΣΡΑΠΕΙ  Η ΜΝΗΜΟΝΙΑΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

Καλοφμε όλουσ τουσ εκπαιδευτικοφσ ςε αγωνιςτικι ςυμμετοχι ςτο τριιμερο των 
πανεργατικϊν – πανυπαλλθλικϊν κινθτοποιιςεων: 

 24ωρθ Απεργία, Παραςκευι 10 Φεβρουαρίου  

 υλλαλθτιρια ςε όλθ τθ χϊρα το τριιμερο Παραςκευι-άββατο-Κυριακι  

τθν Ακινα: 

Παραςκευι 10 και άββατο 11 Φεβρουαρίου 2012 11 π.μ. ςτο φνταγμα, 
προςυγκζντρωςθ ΟΛΜΕ 10.30 π.μ. ςτα Προπφλαια. 

Κυριακι 12 Φεβρουαρίου 2012 ςτισ 5 μ.μ. ςτο φνταγμα, προςυγκζντρωςθ ΟΛΜΕ 
Ερμοφ. 

Καλοφμε επίςθσ τουσ εκπαιδευτικοφσ να ςυμμετάςχουν ςτα ςυλλαλθτιρια που 
πραγματοποιοφνται ςιμερα 9/2/12 ςε διάφορεσ πόλεισ. Ακινα: 6  μ.μ. ςτα 
Προπφλαια. 

Καλοφμε τισ τριτοβάκμιεσ ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ και τισ ομοςπονδίεσ 
δθμόςιου και ιδιωτικοφ τομζα ςε ςυνζχιςθ των απεργιακϊν κινθτοποιιςεων τθν 
επόμενθ εβδομάδα. Διαρκισ απεργιακόσ αγϊνασ για τθν ανατροπι αυτισ τθσ 
πολιτικισ. Η αποφαςιςμζνθ από τθ Γ των προζδρων των ΕΛΜΕ 24ωρθ 
απεργιακι κινθτοποίθςθ τθσ 14θσ /2 κεωρείται αυτονόθτο ότι προςαρμόηεται ςτο 
γενικότερο αυτό απεργιακό πρόγραμμα. Η οριςτικοποίθςι τθσ θμερομθνίασ κα 
γίνει μετά από ςυνεννόθςθ με τριτοβάκμιεσ και δευτεροβάκμιεσ οργανϊςεισ 
προκειμζνου να ςυμπζςουν οι κινθτοποιιςεισ.   

Σο Δ τθσ ΟΛΜΕ αποφαςίηει και προτείνει ςε άλλεσ ομοςπονδίεσ τον αποκλειςμό 
του Τπουργείου Τγείασ (ςε μζρα και ϊρα που κα οριςτεί μετά από ςυνεννόθςθ) 
για να διαμαρτυρθκοφμε για τθν διάλυςθ τθσ υγειονομικισ  περίκαλψθσ. 
Παράλλθλα προτείνουμε να προχωριςουν και οι ΕΛΜΕ ςε όλθ τθ χϊρα ςε 
ανάλογεσ δράςεισ.  

Τπενκυμίηουμε ότι τθν εβδομάδα 13-17/2/12 αναπτφςςουμε τισ ςυλλογικζσ 
δράςεισ που ζχει αποφαςίςει θ Γ των προζδρων των ΕΛΜΕ. 

Σα μζτρα που περιλαμβάνονται ςτο νζο Μνθμόνιο και ςτα οποία ςυμφϊνθςαν οι 
τρεισ πολιτικοί αρχθγοί, με τθ υγκυβζρνθςθ και τθν Σρόικα είναι θ «ταφόπλακα» 
τθσ ελλθνικισ Κοινωνίασ. Αυτι θ Κυβζρνθςθ δεν νομιμοποιείται να πάρει τζτοια 



μζτρα. Απαιτοφμε τθν ανατροπι αυτισ τθσ πολιτικισ τϊρα και τθσ υγκυβζρνθςθσ 
που τθν υπθρετεί.   

 ΝΑ ΑΝΑΣΡΑΠΕΙ ΣΩΡΑ ΑΤΣΗ Η ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΚΑΙ Η ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΠΟΤ ΣΗΝ 
ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ  ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗ ΠΟΤ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΕΙ ΣΗΝ  ΙΔΙΑ ΠΟΛΙΣΙΚΗ. 
ΝΑ ΦΤΓΕΙ Η ΣΡΟΪΚΑ ΑΠΟ ΣΗ ΧΩΡΑ. 

 Να καταργθκεί το βάρβαρο και δουλοπρεπζσ μνθμόνιο κυβζρνηςησ – ΕΕ – 
Δ.Ν.Τ., το μεςοπρόθεςμο και όλα τα μζτρα που απορρζουν από αυτά. 

 Όχι ςτθ δανειακι ςφμβαςθ και τα μζτρα που τθ ςυνοδεφουν 
 
 
 
 
 

 


