
 

 

 

 

 

 

 

Αθήνα, 12 Σεπτέμβρη 2013 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

 Τις τελευταίες μέρες είδαμε εργαζόμενους αγανακτισμένους, οργισμένους 

και εξαθλιωμένους να αποδοκιμάζουν πολιτικά πρόσωπα της κυβέρνησης. 

 Τα δημοσιογραφικά παπαγαλάκια του συστήματος σκίζουν τα ιμάτια τους 

και ρίχνουν κροκοδείλια δάκρυα για τον πολιτικό πολιτισμό που δήθεν 

χάνεται. Ο καθωσπρεπισμός τους βλέπει δήθεν βία από την πλευρά των 

εργαζόμενων. 

 Άραγε… 

 Δεν είναι βία από την πλευρά της κυβέρνησης και των στελεχών της οι 

απολύσεις και η ανεργία; 

 Δεν είναι βία οι χιλιάδες επί σειρά μηνών απλήρωτοι εργαζόμενοι; 

 Δεν είναι βία τα λουκέτα στις επιχειρήσεις; 

  Δεν είναι βία η εργοδοτική αυθαιρεσία, οι απειλές και οι εκβιασμοί σε 

βάρος μας; 

 Δεν είναι βία η κάθε μορφής περικοπές, οι φοροεπιδρομές ακόμα και 

στους ανέργους, η υποβάθμιση Υγείας, Παιδείας, η διάλυση της ζωής μας; 

 Αιδώς Αργείοι! Φτάνει πια η υποκρισία. Καταδικάζουμε τις προσωπικού 

χαρακτήρα επιθέσεις, κατανοούμε όμως τις εκδηλώσεις απόγνωσης και οργής 

των συναδέλφων μας. Οι δικές μας οικογένειες πεινούν, όχι οι δικές τους. 

 Εάν κάποια από τα κυβερνητικά στελέχη διαφωνούν με τις 

επιλογές της κυβέρνησης, ας παραιτηθούν. Μην έχουν την 

αυταπάτη ότι μας σώζουν…! 

Η Γραμματεία του ΕΜΕΙΣ 

 



 

 

 

 

 

 

 

Αθήνα, 12 Σεπτέμβρη 2013 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

 Ξεκίνησε χθες, 11 Σεπτέμβρη 2013, η νέα σχολική χρονιά. 

 Οι μαθητές που βιώνουν στις οικογένειές τους την ανεργία, τους σκληρά 

εργαζόμενους αλλά απλήρωτους ή ανασφάλιστους γονείς, τις στερήσεις σε 

βασικά είδη διαβίωσης, έρχονται επιπρόσθετα να βιώσουν και την 

υποβαθμισμένη Δημόσια Παιδεία. 

 Με ελλείψεις σε δασκάλους, καθηγητές, με κλείσιμο τμημάτων της 

τεχνικής εκπαίδευσης,  με παράδοση τομέων εκπαίδευσης στα ιδιωτικά ΙΕΚ, η 

παιδεία ολοένα και περισσότερο εκχωρείται στους ιδιώτες, σύμφωνα με τις 

επιλογές και τις διαταγές των νεοφιλελεύθερων της τρόικα. 

 Δάσκαλοι, καθηγητές, εργαζόμενοι σε ΑΕΙ – ΤΕΙ ξεκινούν έναν μεγάλο 

Απεργιακό Αγώνα κόντρα στις πολιτικές που υποβαθμίζουν τη Δημόσια 

Παιδεία, που δίνουν ταξικά χαρακτηριστικά στην εκπαίδευση, που οδηγούν τα 

παιδιά μας να γίνουν φτηνά εργατικά χέρια για να πολλαπλασιάζουν τα κέρδη 

τους οι «επενδυτές» του συστήματος. 

 Δάσκαλοι, καθηγητές, εργαζόμενοι σε ΑΕΙ – ΤΕΙ κόντρα στα 

δημοσιογραφικά παπαγαλάκια της κυβέρνησης που προσπαθούν κάθε ώρα και 

στιγμή να απαξιώσουν τον Αγώνα τους, ξεκινούν κινητοποιήσεις για Δημόσια 

Παιδεία ίσων ευκαιριών και δυνατοτήτων για όλα τα παιδιά. 

 Εμείς οι εργαζόμενοι οφείλουμε να τους συμπαρασταθούμε, να σταθούμε 

πλάι τους, να συμμετέχουμε στους Αγώνες τους, να δυναμώσουμε το κίνημα 

για την ανατροπή των νεοφιλελεύθερων επιταγών της τρόικα. 
 

ΓΟΝΕΙΣ, ΜΑΘΗΤΕΣ, ΔΑΣΚΑΛΟΙ, ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ 

ΣΤΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΓΡΟΘΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ & ΑΓΩΝΑ! 

Η Γραμματεία του ΕΜΕΙΣ 



 

 

 

 

 

 

 

Αθήνα, 12 Σεπτέμβρη 2013 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Το «αναπτυξιακό» μοντέλο των Σαμαρά – Βενιζέλου έβαλε ένα ακόμα 

λουκέτο σε επιχείρηση, καταδικάζοντας τους εργαζόμενους της στην ανεργία. 

Η τρίτη μεγαλύτερη εταιρία ιχθυοκαλλιέργειας στη χώρα, η ΔΙΑΣ Α.Ε. 

μπήκε στη διαδικασία της πτώχευσης και οι 505 εργαζόμενοι της αλλά και 

πολλοί ακόμα προμηθευτές και εργαζόμενοι που εξαρτώνται από τη 

λειτουργία της εταιρίας, έρχονται να μεγαλώσουν τις στρατιές των 

εξαθλιωμένων ανέργων μας. 

Οι ιχθυοκαλλιέργειες ήταν ένας δυναμικός κλάδος της οικονομίας μας με 

εξαγωγικό χαρακτήρα. Σήμερα…; 

Οι ιδιοκτήτες και οι μεγαλομέτοχοι της εταιρίας σίγουρα δεν θα πεινάσουν, 

οι εκατοντάδες όμως εργαζόμενοι και οι οικογένειές τους βλέπουν τη ζωή 

τους να γκρεμίζεται και το φάσμα της φτώχειας να τους καταβροχθίζει. 

Κύριοι της Κυβέρνησης, αυτή είναι η «ανάπτυξη» που επαγγέλλεσθε;;; Σας 

την χαρίζουμε. 

ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΣΩΣΙΜΟ, ΟΧΙ ΑΛΛΗ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ»! 

 

Η Γραμματεία του ΕΜΕΙΣ 

 

 
 

 


