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Συνεχίζουμε τον αγώνα μας

Οικοδομώνηας κοινωνικές ζσμματίες
με ηοσς επιζηημονικούς θορείς και
ηις σγιείς παραγωγικές δσνάμεις ηις τώρας.

Σην πιαίζην ηωλ θνηλώλ δξάζεωλ κε ηνπο Επηζηεκνληθνύο Φνξείο ηεο ρώξαο, ην ΤΕΕ
θαη όλοι νη Δηπιωκαηνύρνη Μεραληθνί ηεο ρώξαο ζπλερίδνπλ λα αγωλίδνληαη γηα ηελ
αλαηξνπή ηεο πνιηηηθήο πηώρεπζεο ηωλ πνιηηώλ, ηωλ εξγαδόκελωλ, ηωλ
Επηζηεκόλωλ θαη ηεο Δεκνθξαηίαο.
Όινη νη Σπλδηθαιηζηηθνί θαη Επαγγεικαηηθνί Φνξείο ηωλ Μεραληθώλ έρνπλ απνθαζίζεη
απνρέο από ηελ εξγαζία, ζηάζεηο εξγαζίαο θαη απεξγίεο πνπ εμεηδηθεύνληαη αλά
θιάδν.
Σε απηό ην πιαίζην από ζήκεξα, Πέκπηε 23 Φεβξνπαξίνπ 2012, ην ΤΕΕ αλαζηέιιεη
όιεο ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζε όιε ηε ρώξα έωο ηελ Τεηάξηε 29 Φεβξνπαξίνπ 2012.
Σπλερίδεηαη, επίζεο, ε απνρή ηωλ Μειώλ ηνπ ΤΕΕ από όιεο ηηο Επηηξνπέο θαη όια ηα
Σπκβνύιηα ειέγρνπ θαη αλαζέζεωλ κειεηώλ, έξγωλ θαη πξνγξακκάηωλ έωο ηηο 29
Φεβξνπαξίνπ 2012.
Καινύκε όινπο ηνπο πνιίηεο, ηηο πγηείο παξαγωγηθέο δπλάκεηο ηνπ ηόπνπ, ηνπο
Δηπιωκαηνύρνπο Μεραληθνύο θαη ηνπο Επηζηήκνλεο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε Σπλαπιία
Δηακαξηπξίαο, ηελ Τεηάξηε 29 Φεβξνπαξίνπ 2012 ζηηο 18:00 ζηελ πιαηεία
Σπληάγκαηνο κε ηνλ Μαλώιε Μεηζηά ζε κνπζηθή Μίθε Θενδωξάθε πνπ
ζπλδηνξγαλώλνπλ ην ΤΕΕ, ν ΔΣΑ,ν ΙΣΑ, ε ΓΣΕΕ θαη ε ΑΔΕΔΥ.
Καινύκε όινπο ηνπο πνιίηεο λα δώζνπλ ην παξόλ ζε κηα πνιηηηζηηθή δηακαξηπξία
ελάληηα


ζηε βαξβαξόηεηα



ζηελ θνηλωληθή αλαιγεζία



ζηελ αλεξγία θαη ηελ ύθεζε

Καινύκε ηηο πγηείο παξαγωγηθέο δπλάκεηο λα δώζνπλ ην παξόλ, γηα λα ζηείινπκε ην
κήλπκα ηεο αιιειεγγύεο θαη ηεο ζηήξημεο ηνπ θνηλωληθνύ θξάηνπο, ηεο αεηθόξνπ
αλάπηπμεο θαη ηνπ αλαπηπμηαθνύ ζρεδίνπ κε γλώκνλα ην ζπκθέξνλ ηνπ πνιίηε θαη
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ηεο ρώξαο, ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ θαη ηεο ηζνλνκίαο, ηεο Δεκνθξαηίαο θαη ηνπ
ζεβαζκνύ ηνπ ειιεληθνύ Σπληάγκαηνο.
Ο Πξόεδξνο ηνπ ΤΕΕ, Φξήζηνο Σπίξηδεο, κε αθνξκή ηε ζπλδηνξγάλωζε ηεο
Σπλαπιίαο Δηακαξηπξίαο ππνγξακκίδεη:
«Καλούμε ηοςρ ζςμπολίηερ μαρ να δώζοςν ηο παπόν, για να δείξοςμε ζηον πολιηικό
κόζμο, ζηην Εςπώπη και ζηη διεθνή Κοινόηηηα ηην εναλλακηική ππόηαζη ηος
ελληνικού λαού:


ζηη βαπβαπόηηηα απανηάμε με ηον πολιηιζμό και ηην αλληλεγγύη μαρ,



ζηα ζςμθέπονηα ηος απεσθούρ σπέοςρ, με ηην ππόηαζη μαρ για ανάπηςξη και
ηην οικοδόμηζη μιαρ εθνικήρ παπαγωγικήρ δομήρ,



ζηιρ πποζβολέρ ηηρ σώπαρ μαρ, με ηην εθνική μαρ πεπηθάνεια, ηην
αξιοππέπεια και ηη ζςμμεηοσή μαρ για ηην αναηποπή ηηρ πολιηικήρ ηηρ
εξαθλίωζηρ και ηηρ ανεπγίαρ».

Όλοι ηην Τεηάρηη 29 Φεβροσαρίοσ 2012
ζηις 18:00
ζηο ΣΥΝΤΑΓΜΑ

από ην Γξαθείν Τύπνπ ηνπ ΤΕΕ
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