
 

 ∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ  

“ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΛΩΝ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙ ΓΣΕΕ ΚΑΙ 

Α∆Ε∆Υ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 16 ΙΟΥΛΙΟΥ” “ΝΑ ΜΗΝ ΨΗΦΙΣΤΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ ΤΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ”  

 

 Ο ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ Αρκαδίας συµµετέχει και στηρίζει τις κινητοποιήσεις των εργαζοµένων 

ενάντια στην πολιτική της δικοµµατικής κυβέρνησης, που συνεχίζει την πολιτική των µνηµονίων.  

Την Τρίτη συµµετέχει στην 24ωρη απεργία που έχουν προκηρύξει ΓΣΕΕ και Α∆Ε∆Υ, µε 

προσυγκέντρωση στις 10.30 στην πλατεία Καραϊσκάκη, ενώ θα πραγµατοποιήσει και ολονύκτια 

διαµαρτυρία έξω από τη Βουλή. Παράλληλα συµµετέχει µε όλα του τα στελέχη σε όλες τις 

συγκεντρώσεις και τις κινητοποιήσεις, που θα πραγµατοποιηθούν σε όλη τη χώρα.  

Οι εργαζόµενοι έχουν βγει στους δρόµους και απαιτούν να σταµατήσει η πολιτική των µνηµονίων 

και η πρώτη νίκη θα είναι µε την καταψήφιση του Νοµοσχεδίου των απολύσεων.  

«∆εν είµαστε αριθµοί στη λίστα µε τα ψώνια, είµαστε ψυχές που θα σας κάνουν λιώµα» 

βροντοφώναξαν εκατοντάδες εργαζόµενοι έξω από από το ξενοδοχείο Κάραβελ, κατά τη διάρκεια 

της έκτακτης γενικής συνέλευσης της ΚΕ∆Ε. ∆ηµοτικοί αστυνοµικοί, οι οποίοι  πραγµατοποίησαν 

µηχανοκίνητη πορεία, σχολικοί φύλακες και εργαζόµενοι των ΟΤΑ πραγµατοποίησαν δυναµική 

συγκέντρωση διαµαρτυρίας, ζητώντας να µην εφαρµοστεί το πολυνοµοσχέδιο και να µη γίνουν 

απολύσεις. 

 «Είµαστε στο πιο κρίσιµο σηµείο, αν υπάρχει πίεση των εργαζοµένων, των αιρετών και της 

κοινωνίας, θα καταφέρουµε µία πρώτη νίκη. Αν δεν αποσυρθεί το πολυνοµοσχέδιο και ιδιαίτερα οι 

διατάξεις που αφορούν κατάργηση υπηρεσιών και απολύσεις εργαζοµένων, δεν θα τους αφήσουµε 

σε χλωρό κλαρί», διεµήνυσε ο πρόεδρος της ΠΟΕ - ΟΤΑ, Θέµης Μπαλασόπουλος. 

«Είµαστε µαζί µε όλους τους εργαζόµενους που αντιστέκονται, από τη ΒΙΟ.ΜΕ., την ΕΡΤ, τον 

'Κατσέλη', µέχρι και τους δηµοτικούς αστυνοµικούς, τους εκπαιδευτικούς των ΕΠΑΛ και 

τους σχολικούς φύλακες. Όλοι µαζί µέχρι να έρθει η τελική ανατροπή», ανέφερε στη 

συγκέντρωση διαµαρτυρίας για τους απολυµένους στους ΟΤΑ η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Αφρ. 

Σταµπουλή. 

 Και σαν να µην έφταναν οι πολιτικές των µνηµονίων η κυβέρνηση πριν καν συζητηθεί και 

ψηφιστεί το πολυνοµοσχέδιο – φονιάς που οδηγεί στη διαθεσιµότητα και την απόλυση 2500 

εκπαιδευτικούς, υλοποιεί τη διάταξη του υπό ψήφιση νόµου, δηµοσιοποιεί τις λίστες της ντροπής 

και ζητά από τις διευθύνσεις ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης να ενηµερώσουν τους εκπαιδευτικούς 

και να συµπληρωθούν οι εξαιρέσεις. Χωρίς ακόµα την ψήφιση του Νοµοσχεδίου!!!  

Η ∆ηµοκρατία βρίσκεται σε κίνδυνο.  

 

ΣΥΡΙΖΑ ΕΚΜ ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ  


