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Πειραιάς, 15-5-2013 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 
Η κυβέρνηση επιμένει να επιβάλλει με την επιστράτευση που είναι ο πιο 

αντιδημοκρατικός και αυταρχικός τρόπος τις αποφάσεις της, αντί να ανοίξει ουσιαστικό 

και δημοκρατικό διάλογο με τους εκπαιδευτικούς και την ΟΛΜΕ  για τα προβλήματα της 

δημόσιας παιδείας.  

Η αντισυνταγματικότητα της επιστράτευσης, πριν καν ν’αποφασιστεί από τους 

εκπαιδευτικούς η απεργία, είναι δεδομένη, ξεκάθαρη και καταδικαστέα στη συνείδηση 

του Ελληνικού λαού. 

Η ΟΛΜΕ κάλεσε τις τριτοβάθμιες οργανώσεις ΑΔΕΔΥ και ΓΣΕΕ να στηρίξουν την 

κινητοποίηση των εκπαιδευτικών με συγκεκριμένη πρόταση κηρύσσοντας γενική 

απεργία την Παρασκευή 17/5. Τα τριτοβάθμια όργανα όμως, αποφάσισαν κατά 

πλειοψηφία, 24ωρη στις 14/5 η ΑΔΕΔΥ και από κοινού 3ωρη στάση εργασίας την 

Πέμπτη 16/5.  

Η Ένωση Λιμενεργατών και ο Σύνδεσμος Εποπτών-Αρχιεργατών ΟΛΠ 

συμμετέχουμε στη στάση εργασίας που προκήρυξε η ΓΣΕΕ για την Πέμπτη 16/5 από 

12:00 έως τη λήξη της πρωινής βάρδιας. Θεωρούμε ότι οφείλουμε να στηρίζουμε τις 

αποφάσεις των συνδικαλιστικών οργάνων και ειδικότερα των τριτοβάθμιων μιας και ο 

ρόλος τους είναι η συμπύκνωση και η κορύφωση των εργατικών διεκδικήσεων.  

Παράλληλα όμως, πρέπει να επισημάνουμε ότι η στήριξη που ζήτησε η ΟΛΜΕ ήταν 

πολύ συγκεκριμένη, επιβεβαιώθηκε από τη μαζικότητα και τις αποφάσεις των 

πρωτοβάθμιων οργανώσεων και επιπλέον έχει μεγάλη σημασία λόγω του μεγέθους του 

εργασιακού χώρου αλλά και της σκληρότητας που δείχνει η κυβέρνηση απέναντι του. 

Καλούμε λοιπόν τη ΓΣΕΕ και την ΑΔΕΔΥ να συμπορευτούν με τους εκπαιδευτικούς, 

να στηρίξουν ουσιαστικά και δυναμικά τις αποφάσεις των συλλογικών τους οργάνων 

και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των εργαζομένων.     

Σήμερα είναι επιστρατευμένοι οι καθηγητές, αύριο μπορεί να είμαστε εμείς! 
Ενωμένοι θ’αντιμετωπίσουμε τη βαρβαρότητα, ο αγώνας είναι κοινός! 

Ν’ΑΝΑΚΛΗΘΕΙ ΑΜΕΣΑ Η ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 
ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΛΜΕ ΑΠΟ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ 
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