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ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΕΕ 
 

Η ΔΕΘ 2013 δυστυχώς βρίσκει τη χώρα να κινείται χωρίς σχέδιο, 
σύμφωνα με τις εντολές της Τρόικας, που παρά τις εσωτερικές της διαφωνίες, 
συνεχίζει να φέρεται ως εντολέας εξυπηρέτησης συμφερόντων, κατεστημένων 
δυνάμεων που παρά την κρίση συνεχίζουν να πλουτίζουν, να αισχροκερδούν 
και να τους δωρίζεται ακόμα και η δημόσια περιούσια. 

 
Σε αυτό το σκηνικό της πλήρους απαξίωσης, του αδιεξόδου και της 

παρακμής, συνεχίζεται το καταστροφικό έργο της πολιτικής αποδόμησης της 
χώρας, στηριζόμενη από ξένα και ντόπια κέντρα συμφερόντων.  Η Κυβέρνηση 
συνεχίζει τη μόνη δουλειά που της έχουν αφήσει να ασχολείται, την 
επικοινωνιακή πολιτική ενάντια στην κοινωνία, την εφαρμογή ανάλγητων και 
απεχθών πολιτικών για κάθε πολίτη, καταστρέφοντας τον εναπομείναντα 
παραγωγικό ιστό, διανέμοντας το δημόσιο πλούτο, καταστρέφοντας τον 
δημόσιο τομέα και ισοπεδώνοντας το κοινωνικό κράτος, τους θεσμούς, τη 
δημοκρατία και την ελληνική κοινωνία. 

 
Η Κυβέρνηση, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, προβλέπει το 

ξεπέρασμα της κρίσης στην επόμενη χρονιά, συνεχίζοντας να επιβάλλει 
δυσβάσταχτους φόρους σε όλους, απολύσεις, ανεργία και δυστυχία. 

 
Όλα αυτά τα χρόνια, οι κοινωνικοί και συνδικαλιστικοί Φορείς έχουν 

στοχοποιηθεί μαζί με την κοινωνία.  Οι πολίτες, οι αγρότες, οι μισθωτοί, οι 
μικρομεσαίοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες χαρακτηρίζονται συλλήβδην 
φοροφυγάδες, τεμπέληδες, απατεώνες.  Έριξαν τόνους λάσπη στο 
συνδικαλιστικό κίνημα θέλοντας να κρύψουν τις δικές τους ευθύνες, τις δικές 
τους σκοπιμότητες θέλοντας να στρέψουν τη μια κοινωνική ομάδα ενάντια 
στην άλλη.  
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Είναι προφανές ότι οι κυβερνητικές ευθύνες δεν μπορούν πια να 
διαμεριστούν ούτε καν επικοινωνιακά στον συνδικαλισμό, στις διάφορες 
επαγγελματικές ομάδες, στην κοινωνία. 

 
Είναι προφανές ότι η κυβερνητική πολιτική σπρώχνει τη χώρα στον 

γκρεμό πιο γρήγορα, πιο βίαια, πιο βασανιστικά για τον Έλληνα. 
 
Εμείς, οι συνδικαλιστικοί και επιστημονικοί και παραγωγικοί Φορείς 

της χώρας, οι εκπρόσωποι των υγειών δυνάμεων της ελληνικής κοινωνίας, δεν 
μπορούμε να ανεχθούμε άλλο αυτήν την κατάσταση.  Δεν μπορούμε να 
ανεχθούμε τη λάσπη, την κοροϊδία, τις συνεχείς αλλαγές στις θέσεις της 
Κυβέρνησης, τις συνεχείς αποτυχίες, τη σπατάλη των θυσιών της ελληνικής 
κοινωνίας. 

 
Προχωράμε συντονισμένα όχι μόνο για να αντιδράσουμε όλοι μαζί, όχι 

μόνο για να αντισταθούμε στη στοχοποίηση κάθε κοινωνικής και 
επαγγελματικής ομάδας, κάθε συνδικαλιστικού και επιστημονικού Φορέα, 
αλλά για να αντιμετωπίσουμε τον λαϊκισμό του πολιτικού συστήματος και να 
καταθέσουμε τις δικές μας θέσεις, τις προτάσεις της κοινωνίας για την έξοδο 
από την κρίση, για την μετα-μνημονιακή Ελλάδα, για τη συγκρότηση 
παραγωγικής δομής, για μια δημοκρατική κοινωνία. 

 
Οι Κυβερνήσεις για χρόνια μας καλούσαν σε προσχηματικούς 

διαλόγους.  Τα τελευταία χρόνια σταμάτησαν και τον προσχηματικό διάλογο, 
για να ολοκληρώσουν την αποδόμηση της χώρας: κατήργησαν το εργασιακό 
πλαίσιο και τις συλλογικές συμβάσεις, κατέστρεψαν το κοινωνικό κράτος, 
λήστεψαν τα ασφαλιστικά ταμεία, αύξησαν την ανεργία, αύξησαν τις τιμές των 
προϊόντων, δυνάμωσαν τα καρτέλ, απαξίωσαν περαιτέρω το δημόσιο, 
αποδόμησαν τη δημόσια υγεία και παιδεία.  Δεν προχώρησαν μία σοβαρή 
διαρθρωτική αλλαγή για τον εξορθολογισμό των στρεβλών καταστάσεων που 
οι ίδιες κυβερνήσεις  δημιούργησαν.  

 
Οι μόνοι συνομιλητές που έχουν επιλέξει είναι οι μεταπράτες και οι 

Φορείς που εκπροσωπούν ολιγοπώλια με τεράστια κέρδη καταπατώντας το 
Σύνταγμα, καταστρέφοντας το Περιβάλλον, αποδομώντας θεσμούς και 
χώρους.  

 
Είναι πλέον παραδεκτό από όλους ότι η πολιτική που ζούμε τα 

τελευταία χρόνια έχει αποτύχει και πλέον για την ελληνική κοινωνία η 
ασκούμενη πολιτική οδηγεί σε δρόμο χωρίς επιστροφή. 

 
Τα μεγάλα έργα θα ξαναεγκαινιαστούν για πολλοστή φορά, ενώ οι  

απορροφήσεις από το ΕΣΠΑ παρά τις ανακοινώσεις κινούνται σε κατώτατα 
επίπεδα, βυθίζοντας περαιτέρω την πραγματική οικονομία. 
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Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το χρέος της χώρας αυξήθηκε 
στα 321 δις € το πρώτο εξάμηνο του 2013 και με πρόβλεψη για τα 349.3 δις €, 
ως το τέλος του χρόνου. Θυμίζουμε ότι το 2009 το δημόσιο χρέος ήταν στα 
299.7 δις, το 2010 αυξήθηκε στα 329.5€, το 2011 αυξήθηκε στα 355.7 δις.   

 
Το ΑΕΠ της χώρας προβλέπεται αντίστροφα να κατρακυλήσει το 2013 

στα 184.5 δις €, όταν το 2009 ανερχόταν στα 231.1 δις €, το 2010 στα 222.2 
δις €, το 2011 στα 208.5 δις €, και το 2012 στα 195 δις €.  

 
Η ποσοστιαία αναλογία χρέους προς ΑΕΠ το 2009 ανερχόταν στο 

129.7% και το 2010 στο 148.3%. Αυτή η αναλογία υπήρξε το κύριο επιχείρημα 
για το μνημόνιο και όλα όσα ζούμε τα τελευταία χρόνια. Σήμερα έπειτα από 4 
χρόνια μνημονίων και θυσιών θα ανέλθει στο 188.4% του ΑΕΠ, ενώ το 2011 
ήταν στο 176.7% και το 2010 στο 170.6% του ΑΕΠ. 

 
Η ύφεση συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. 
 
Η ανεργία, πλασματικά καταγεγραμμένη, έφτασε τα 27,6 %. 
 
Οι εταιρείες κλείνουν η μία μετά την άλλη, χωρίς να μπορούν να 

καλύψουν στοιχειωδώς τις ασφαλιστικές εισφορές, τους φόρους και τα έξοδα 
λειτουργίας.  
Οι παραγωγικές μονάδες, η πρωτογενής παραγωγή, η αγροτική οικονομία, ο 
κατασκευαστικός τομέας συνεχίζουν την πτωτική τάση, έρμαιο των 
ασκούμενων ολιγοπωλιακών δικτύων και πολιτικών, χωρίς να υπάρχει σχέδιο 
ανασυγκρότησης της αγροτικής οικονομίας και της μεταποίησής της. 
 

Το επιστημονικό δυναμικό της Χώρας μας παραμένει τραγικά 
εγκλωβισμένο στο εργασιακό, κοινωνικό και αναπτυξιακό αδιέξοδο που 
δημιουργήθηκε. Οι επιστήμονες της χώρας, μηχανικοί, γιατροί, δικηγόροι, 
γεωτεχνικοί, οδοντίατροι, συμβολαιογράφοι δεν καταγράφονται στα ποσοστά 
της ανεργίας που ανακοινώνονται και δεν μπορούν να ενταχθούν παρά τις κατά 
καιρούς εξαγγελίες στο Ταμείο Ανεργίας.  Οι νέοι επιστήμονες άνεργοι στο 
σύνολό τους τελικά αναγκάζονται να ξενιτευτούν. 

 
Τα εργοστάσια, οι βιοτεχνίες, οι επιχειρήσεις κλείνουν η μία μετά την 

άλλη. 
 
Οι Δημόσιες Υπηρεσίες (παιδεία, υγεία) και οι εγγυήσεις (κοινωνική 

ασφάλιση – ιατροφαρμακευτική περίθαλψη) συρρικνώνονται και 
αποδομούνται σχεδόν ολικά. 

 
Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι, οι Δημόσιοι λειτουργοί, οι Επιστήμονες για 

άλλη μια φορά παραδίδονται στην πυρά, απολύονται, εξαθλιώνονται, 
λοιδορούνται. 
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Αυτή η χρονιά δεν θα είναι μόνο χρονιά προσπάθειας ανατροπής αυτής 
της πολιτικής.  Θα είναι χρονιά αποφάσεων για το που και πως πρέπει να 
προχωρήσουμε ως χώρα, ως κοινωνία· και αυτές οι αποφάσεις θα παρθούν 
μακριά από την Κυβέρνηση, μακριά από τους εντεταλμένους πολιτικούς 
εξυπηρέτησης συμφερόντων, μακριά από τους χωρίς καν διαπραγμάτευση 
τροϊκανούς εντολοδόχους της Κυβέρνησης. 

 
Αυτή τη χρονιά στη ΔΕΘ δεν θα υπάρξει μόνο η μαζική συμμετοχή μας 

στο συλλαλητήριο το Σάββατο στις 18:00 στη Θεσσαλονίκη.  Θα υπάρξει η 
ηχηρή απουσία μας από τα λόγια της καθιερωμένης πρωθυπουργικής ομιλίας 
και κυβερνητικών πρωτοβουλιών, αν γίνουν και όποτε γίνουν. 

 
Αυτή τη χρονιά η ΔΕΘ να γίνει αφετηρία – σταθμός για την ανάκτηση 

της αξιοπρέπειας της ελληνικής κοινωνίας και των συνδικαλιστικών, 
παραγωγικών και επιστημονικών Φορέων της, των πολιτών, της κοινωνίας.     

 
Η χρονιά που η ελληνική κοινωνία θα επιβάλει τι και πως θα γίνει στη 

χώρα της, έξω από λαϊκισμούς, δογματισμούς και ανεύθυνες πολιτικές και 
προτάσεις.  
Η ΔΕΘ γίνεται το 2013 ΣΤΑΘΜΟΣ για την κοινωνία, τα κινήματα, την 
αλληλεγγύη, τη συνεργασία, το συντονισμό δράσεων και πρωτοβουλιών. 
 
Σηματοδοτεί την ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ. 

ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 
ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. 

 
 
Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων θα πραγματοποιηθούν: 
 

1. Σύσκεψη συνδικαλιστικών στελεχών και συνέντευξη τύπου της 
ΓΣΕΕ στην θα παρουσιασθεί από το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ η Ετήσια Έκθεση 
για την Ελληνική Οικονομία, στο ξενοδοχείο IMPERIAL 
(Αντιγονιδών 13) την Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2013, στις 12.00 

2. Κοινή συνέντευξη τύπου των ΑΔΕΔΥ, ΓΣΕΒΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΔΣΑ, 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ, ΠΑΣΕΓΕΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΕΕ, για τη 
δραματική κατάσταση σε κάθε χώρο και τις πρωτοβουλίες των 
Φορέων για τη μεταμνημονιακή δημοκρατική και παραγωγική 
Ελλάδα, στο αμφιθέατρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας/ 
Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας (Μ. Αλεξάνδρου 49 Θεσ/κη) την 
Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2013, στις 12.30 μμ. 



 5 

3. Συλλαλητήριο ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ-ΕΚΘ-ΕΔΟΘ, και τη συμμετοχή των 
ΓΣΕΒΕΕ, ΠΑΣΕΓΕΣ, ΓΕΩΤΕΕ, ΔΣΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΕΕ,  το 
Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου 2013, στις 18.00 στο Άγαλμα Βενιζέλου, 
Θεσσαλονίκη 
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ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΕΕ 
 

Η ΔΕΘ 2013 δυστυχώς βρίσκει τη χώρα να κινείται χωρίς σχέδιο, 
σύμφωνα με τις εντολές της Τρόικας, που παρά τις εσωτερικές της διαφωνίες, 
συνεχίζει να φέρεται ως εντολέας εξυπηρέτησης συμφερόντων, κατεστημένων 
δυνάμεων που παρά την κρίση συνεχίζουν να πλουτίζουν, να αισχροκερδούν 
και να τους δωρίζεται ακόμα και η δημόσια περιούσια. 

 
Σε αυτό το σκηνικό της πλήρους απαξίωσης, του αδιεξόδου και της 

παρακμής, συνεχίζεται το καταστροφικό έργο της πολιτικής αποδόμησης της 
χώρας, στηριζόμενη από ξένα και ντόπια κέντρα συμφερόντων.  Η Κυβέρνηση 
συνεχίζει τη μόνη δουλειά που της έχουν αφήσει να ασχολείται, την 
επικοινωνιακή πολιτική ενάντια στην κοινωνία, την εφαρμογή ανάλγητων και 
απεχθών πολιτικών για κάθε πολίτη, καταστρέφοντας τον εναπομείναντα 
παραγωγικό ιστό, διανέμοντας το δημόσιο πλούτο, καταστρέφοντας τον 
δημόσιο τομέα και ισοπεδώνοντας το κοινωνικό κράτος, τους θεσμούς, τη 
δημοκρατία και την ελληνική κοινωνία. 

 
Η Κυβέρνηση, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, προβλέπει το 

ξεπέρασμα της κρίσης στην επόμενη χρονιά, συνεχίζοντας να επιβάλλει 
δυσβάσταχτους φόρους σε όλους, απολύσεις, ανεργία και δυστυχία. 

 
Όλα αυτά τα χρόνια, οι κοινωνικοί και συνδικαλιστικοί Φορείς έχουν 

στοχοποιηθεί μαζί με την κοινωνία.  Οι πολίτες, οι αγρότες, οι μισθωτοί, οι 
μικρομεσαίοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες χαρακτηρίζονται συλλήβδην 
φοροφυγάδες, τεμπέληδες, απατεώνες.  Έριξαν τόνους λάσπη στο 
συνδικαλιστικό κίνημα θέλοντας να κρύψουν τις δικές τους ευθύνες, τις δικές 
τους σκοπιμότητες θέλοντας να στρέψουν τη μια κοινωνική ομάδα ενάντια 
στην άλλη.  
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Είναι προφανές ότι οι κυβερνητικές ευθύνες δεν μπορούν πια να 
διαμεριστούν ούτε καν επικοινωνιακά στον συνδικαλισμό, στις διάφορες 
επαγγελματικές ομάδες, στην κοινωνία. 

 
Είναι προφανές ότι η κυβερνητική πολιτική σπρώχνει τη χώρα στον 

γκρεμό πιο γρήγορα, πιο βίαια, πιο βασανιστικά για τον Έλληνα. 
 
Εμείς, οι συνδικαλιστικοί και επιστημονικοί και παραγωγικοί Φορείς 

της χώρας, οι εκπρόσωποι των υγειών δυνάμεων της ελληνικής κοινωνίας, δεν 
μπορούμε να ανεχθούμε άλλο αυτήν την κατάσταση.  Δεν μπορούμε να 
ανεχθούμε τη λάσπη, την κοροϊδία, τις συνεχείς αλλαγές στις θέσεις της 
Κυβέρνησης, τις συνεχείς αποτυχίες, τη σπατάλη των θυσιών της ελληνικής 
κοινωνίας. 

 
Προχωράμε συντονισμένα όχι μόνο για να αντιδράσουμε όλοι μαζί, όχι 

μόνο για να αντισταθούμε στη στοχοποίηση κάθε κοινωνικής και 
επαγγελματικής ομάδας, κάθε συνδικαλιστικού και επιστημονικού Φορέα, 
αλλά για να αντιμετωπίσουμε τον λαϊκισμό του πολιτικού συστήματος και να 
καταθέσουμε τις δικές μας θέσεις, τις προτάσεις της κοινωνίας για την έξοδο 
από την κρίση, για την μετα-μνημονιακή Ελλάδα, για τη συγκρότηση 
παραγωγικής δομής, για μια δημοκρατική κοινωνία. 

 
Οι Κυβερνήσεις για χρόνια μας καλούσαν σε προσχηματικούς 

διαλόγους.  Τα τελευταία χρόνια σταμάτησαν και τον προσχηματικό διάλογο, 
για να ολοκληρώσουν την αποδόμηση της χώρας: κατήργησαν το εργασιακό 
πλαίσιο και τις συλλογικές συμβάσεις, κατέστρεψαν το κοινωνικό κράτος, 
λήστεψαν τα ασφαλιστικά ταμεία, αύξησαν την ανεργία, αύξησαν τις τιμές των 
προϊόντων, δυνάμωσαν τα καρτέλ, απαξίωσαν περαιτέρω το δημόσιο, 
αποδόμησαν τη δημόσια υγεία και παιδεία.  Δεν προχώρησαν μία σοβαρή 
διαρθρωτική αλλαγή για τον εξορθολογισμό των στρεβλών καταστάσεων που 
οι ίδιες κυβερνήσεις  δημιούργησαν.  

 
Οι μόνοι συνομιλητές που έχουν επιλέξει είναι οι μεταπράτες και οι 

Φορείς που εκπροσωπούν ολιγοπώλια με τεράστια κέρδη καταπατώντας το 
Σύνταγμα, καταστρέφοντας το Περιβάλλον, αποδομώντας θεσμούς και 
χώρους.  

 
Είναι πλέον παραδεκτό από όλους ότι η πολιτική που ζούμε τα 

τελευταία χρόνια έχει αποτύχει και πλέον για την ελληνική κοινωνία η 
ασκούμενη πολιτική οδηγεί σε δρόμο χωρίς επιστροφή. 

 
Τα μεγάλα έργα θα ξαναεγκαινιαστούν για πολλοστή φορά, ενώ οι  

απορροφήσεις από το ΕΣΠΑ παρά τις ανακοινώσεις κινούνται σε κατώτατα 
επίπεδα, βυθίζοντας περαιτέρω την πραγματική οικονομία. 
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Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ το χρέος της χώρας αυξήθηκε 
στα 321 δις € το πρώτο εξάμηνο του 2013 και με πρόβλεψη για τα 349.3 δις €, 
ως το τέλος του χρόνου. Θυμίζουμε ότι το 2009 το δημόσιο χρέος ήταν στα 
299.7 δις, το 2010 αυξήθηκε στα 329.5€, το 2011 αυξήθηκε στα 355.7 δις.   

 
Το ΑΕΠ της χώρας προβλέπεται αντίστροφα να κατρακυλήσει το 2013 

στα 184.5 δις €, όταν το 2009 ανερχόταν στα 231.1 δις €, το 2010 στα 222.2 
δις €, το 2011 στα 208.5 δις €, και το 2012 στα 195 δις €.  

 
Η ποσοστιαία αναλογία χρέους προς ΑΕΠ το 2009 ανερχόταν στο 

129.7% και το 2010 στο 148.3%. Αυτή η αναλογία υπήρξε το κύριο επιχείρημα 
για το μνημόνιο και όλα όσα ζούμε τα τελευταία χρόνια. Σήμερα έπειτα από 4 
χρόνια μνημονίων και θυσιών θα ανέλθει στο 188.4% του ΑΕΠ, ενώ το 2011 
ήταν στο 176.7% και το 2010 στο 170.6% του ΑΕΠ. 

 
Η ύφεση συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. 
 
Η ανεργία, πλασματικά καταγεγραμμένη, έφτασε τα 27,6 %. 
 
Οι εταιρείες κλείνουν η μία μετά την άλλη, χωρίς να μπορούν να 

καλύψουν στοιχειωδώς τις ασφαλιστικές εισφορές, τους φόρους και τα έξοδα 
λειτουργίας.  
Οι παραγωγικές μονάδες, η πρωτογενής παραγωγή, η αγροτική οικονομία, ο 
κατασκευαστικός τομέας συνεχίζουν την πτωτική τάση, έρμαιο των 
ασκούμενων ολιγοπωλιακών δικτύων και πολιτικών, χωρίς να υπάρχει σχέδιο 
ανασυγκρότησης της αγροτικής οικονομίας και της μεταποίησής της. 
 

Το επιστημονικό δυναμικό της Χώρας μας παραμένει τραγικά 
εγκλωβισμένο στο εργασιακό, κοινωνικό και αναπτυξιακό αδιέξοδο που 
δημιουργήθηκε. Οι επιστήμονες της χώρας, μηχανικοί, γιατροί, δικηγόροι, 
γεωτεχνικοί, οδοντίατροι, συμβολαιογράφοι δεν καταγράφονται στα ποσοστά 
της ανεργίας που ανακοινώνονται και δεν μπορούν να ενταχθούν παρά τις κατά 
καιρούς εξαγγελίες στο Ταμείο Ανεργίας.  Οι νέοι επιστήμονες άνεργοι στο 
σύνολό τους τελικά αναγκάζονται να ξενιτευτούν. 

 
Τα εργοστάσια, οι βιοτεχνίες, οι επιχειρήσεις κλείνουν η μία μετά την 

άλλη. 
 
Οι Δημόσιες Υπηρεσίες (παιδεία, υγεία) και οι εγγυήσεις (κοινωνική 

ασφάλιση – ιατροφαρμακευτική περίθαλψη) συρρικνώνονται και 
αποδομούνται σχεδόν ολικά. 

 
Οι Δημόσιοι Υπάλληλοι, οι Δημόσιοι λειτουργοί, οι Επιστήμονες για 

άλλη μια φορά παραδίδονται στην πυρά, απολύονται, εξαθλιώνονται, 
λοιδορούνται. 
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Αυτή η χρονιά δεν θα είναι μόνο χρονιά προσπάθειας ανατροπής αυτής 
της πολιτικής.  Θα είναι χρονιά αποφάσεων για το που και πως πρέπει να 
προχωρήσουμε ως χώρα, ως κοινωνία· και αυτές οι αποφάσεις θα παρθούν 
μακριά από την Κυβέρνηση, μακριά από τους εντεταλμένους πολιτικούς 
εξυπηρέτησης συμφερόντων, μακριά από τους χωρίς καν διαπραγμάτευση 
τροϊκανούς εντολοδόχους της Κυβέρνησης. 

 
Αυτή τη χρονιά στη ΔΕΘ δεν θα υπάρξει μόνο η μαζική συμμετοχή μας 

στο συλλαλητήριο το Σάββατο στις 18:00 στη Θεσσαλονίκη.  Θα υπάρξει η 
ηχηρή απουσία μας από τα λόγια της καθιερωμένης πρωθυπουργικής ομιλίας 
και κυβερνητικών πρωτοβουλιών, αν γίνουν και όποτε γίνουν. 

 
Αυτή τη χρονιά η ΔΕΘ να γίνει αφετηρία – σταθμός για την ανάκτηση 

της αξιοπρέπειας της ελληνικής κοινωνίας και των συνδικαλιστικών, 
παραγωγικών και επιστημονικών Φορέων της, των πολιτών, της κοινωνίας.     

 
Η χρονιά που η ελληνική κοινωνία θα επιβάλει τι και πως θα γίνει στη 

χώρα της, έξω από λαϊκισμούς, δογματισμούς και ανεύθυνες πολιτικές και 
προτάσεις.  
Η ΔΕΘ γίνεται το 2013 ΣΤΑΘΜΟΣ για την κοινωνία, τα κινήματα, την 
αλληλεγγύη, τη συνεργασία, το συντονισμό δράσεων και πρωτοβουλιών. 
 
Σηματοδοτεί την ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ. 

ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 
ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ. 

 
 
Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων θα πραγματοποιηθούν: 
 

1. Σύσκεψη συνδικαλιστικών στελεχών και συνέντευξη τύπου της 
ΓΣΕΕ στην θα παρουσιασθεί από το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ η Ετήσια Έκθεση 
για την Ελληνική Οικονομία, στο ξενοδοχείο IMPERIAL 
(Αντιγονιδών 13) την Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2013, στις 12.00 

2. Κοινή συνέντευξη τύπου των ΑΔΕΔΥ, ΓΣΕΒΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, ΔΣΑ, 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΙΑΤΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ, ΠΑΣΕΓΕΣ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΕΕ, για τη 
δραματική κατάσταση σε κάθε χώρο και τις πρωτοβουλίες των 
Φορέων για τη μεταμνημονιακή δημοκρατική και παραγωγική 
Ελλάδα, στο αμφιθέατρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας/ 
Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας (Μ. Αλεξάνδρου 49 Θεσ/κη) την 
Παρασκευή, 6 Σεπτεμβρίου 2013, στις 12.30 μμ. 



 5 

3. Συλλαλητήριο ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ-ΕΚΘ-ΕΔΟΘ, και τη συμμετοχή των 
ΓΣΕΒΕΕ, ΠΑΣΕΓΕΣ, ΓΕΩΤΕΕ, ΔΣΑ, ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ, ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ 
ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΕΕ,  το 
Σάββατο, 7 Σεπτεμβρίου 2013, στις 18.00 στο Άγαλμα Βενιζέλου, 
Θεσσαλονίκη 

 


