
ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΜΑΧΗΤΙΚΑ, ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ! 
 

Καλούμε όλους τους συναδέλφους, όλες τις συναδέλφισσες να συμμετέχουν μαζικά στις 
πρωτοβουλίες, τις κινητοποιήσεις, τις συνελεύσεις και τις συγκεντρώσεις των 
πρωτοβάθμιων συλλόγων, να φτάσουμε αγωνιστικά μέχρι την πανελλαδική απεργία στις 2 
Μάρτη! 
 
Στην Αθήνα, απευθύνουμε κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στις παρακάτω κινητοποιήσεις – 
πρωτοβουλίες: 
 
 Στις 23 Φλεβάρη (12.00 – Ευελπίδων): 
Στη κοινή συγκέντρωση διαμαρτυρίας με το Σωματείο Μισθωτών Δικηγόρων και το 
Σωματείο Δικαστικών Διερμηνέων Αττικής. Προσπερνάμε την πλειοψηφία του ΔΣ του 
ΣΔΥΑ που δεν θέλησε να διευκολύνει τη μαζική μας συμμετοχή με διακοπή εργασιών κατά 
τη διάρκεια της κινητοποίησης. Ενώνουμε τη φωνή μας, συντονιζόμαστε με όλους τους 
εργαζόμενους στον χώρο της Δικαιοσύνης! 
 
 Στις 25 Φλεβάρη: 
Στη δίωρη διακοπή εργασιών (09.00-11.00) και στη συγκέντρωση στο Εφετείο της Αθήνας.  
 
 Στις 26 Φλεβάρη (12.00 – Σύνταγμα): 
Στο μεγάλο συλλαλητήριο για τη διεκδίκηση μέτρων προστασίας της υγείας του λαού (δύο 
χρόνια μετά το ξέσπασμα της πανδημίας στη χώρα μας), ενάντια στην ακρίβεια, για τα 
δικαιώματά μας. Στο συλλαλητήριο καλεί ο ΣΔΥΑ και περισσότερα από 250 σωματεία και 
μαζικοί φορείς της Αττικής. Βγαίνουμε μπροστά για την προστασία του εισοδήματος, της 
δουλειάς και της υγείας του λαού! Φωνάζουμε: «Ως εδώ με την ακρίβεια, τα διαλυμένα 
νοσοκομεία, τη δουλειά χωρίς δικαιώματα»! 
 
 Στις 28 Φλεβάρη: 
Στη δίωρη διακοπή εργασιών (09.00-11.00) και στη συγκέντρωση στο Πρωτοδικείο της 
Αθήνας.  
 
 

Μέσα απ’ αυτή τη δραστηριότητα δίνουμε τη μάχη για την επιτυχία της 
πανελλαδικής απεργίας στις 2 Μάρτη! Να μη λειτουργήσει κανένα 
τμήμα, κανένα ακροατήριο, καμία υπηρεσία! 
 
Συμμετέχουμε μαζικά στην παράσταση διαμαρτυρίας που θα γίνει την ημέρα της 
απεργίας στο Υπουργείο Οικονομικών στις 10.00. 
 
Μετά την απεργία, προχωράμε σε Γενικές Συνελεύσεις σε όλη τη χώρα, εκτιμάμε 
συλλογικά τη δράση μας και σχεδιάζουμε τα επόμενα αγωνιστικά βήματά μας. 
Κλιμακώνουμε, συνεχίζουμε ώστε να μην αποτελέσει η απεργία μια «τουφεκιά στον αέρα» 
αλλά ένα βήμα για να δυναμώσει περαιτέρω ο αγώνας μας, για να επιβάλλουμε το δίκιο 
μας! 
 

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ! ΜΑΖΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΥΝΑΤΟΙ! 
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