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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ
Κοινή συνέντευξη Τύπου επιστημονικών και συνδικαλιστικών φορέων

Αφετηρία και σταθμός για την ανάκτηση της αξιοπρέπειας της ελληνικής
κοινωνίας πρέπει να γίνει -και θα γίνει- η φετινή 78η Διεθνής Έκθεση
Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), με δημόσια κατάθεση θέσεων και προτάσεων, μαζική
συμμετοχή των φορέων στο συλλαλητήριο του Σαββάτου, ηχηρή απουσία από την
όποια πρωθυπουργική ομιλία και αντίδραση στη λάσπη, τον προσχηματικό διάλογο,
την κοροϊδία και τις συνεχείς αλλαγές κυβερνητικής πολιτικής.
Στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων, μεταξύ άλλων, θα πραγματοποιηθεί κοινή
συνέντευξη Τύπου συνδικαλιστικών και επιστημονικών φορέων, την Παρασκευή 6/9,
στις εγκαταστάσεις του ΤΕΕ/ΤΚΜ, ενώ παράλληλα θα υπάρξει δυναμική συμμετοχή
στο συλλαλητήριο της ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ-ΕΚΘ-ΕΔΟΘ, το Σάββατο 7/9.
Αναλυτικότερα, κοινή συνέντευξη Τύπου, με θέμα τη δραματική κατάσταση
σε κάθε χώρο και τις πρωτοβουλίες των φορέων για τη μεταμνημονιακή,
δημοκρατική και παραγωγική Ελλάδα, θα δώσουν την Παρασκευή 6/9, στις 12.30
το μεσημέρι, στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μ. Αλεξάνδρου 49) οι εκπρόσωποι
των (αλφαβητικά): ΑΔΕΔΥ, ΓΣΕΒΕΕ, ΓΕΩΤΕΕ, Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών,
Ελληνικής Οδοντιατρικής Ομοσπονδίας, Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου,
ΠΑΣΕΓΕΣ, Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας
και ΤΕΕ.
Παράλληλα, το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, θα υπάρξει
δυναμική συμμετοχή των παραπάνω επιστημονικών και συνδικαλιστικών φορέων
στο συλλαλητήριο των ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ-ΕΚΘ-ΕΔΟΘ, στο Άγαλμα του Βενιζέλου.
Νωρίτερα και συγκεκριμένα αύριο Πέμπτη, στις 12 το μεσημέρι, θα
πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη (ξενοδοχείο Imperial, Αντιγονιδών 12)
σύσκεψη συνδικαλιστικών φορέων και συνέντευξη Τύπου της ΓΣΕΕ, στην
οποία θα παρουσιαστεί η ετήσια έκθεση του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ για την ελληνική οικονομία.
Οι συνδικαλιστικοί και επιστημονικοί 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 μεταμνημονιακή Ελλάδα, για τη συγκρότηση παραγωγικής δομής,
για μια δημοκρατική κοινωνία._
Από το Γραφείο Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ
Τα Δελτία Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ καταχωρούνται στην ιστοσελίδα του Τμήματος,
www.tkm.tee.gr, στο link , Οργάνωση Υπηρεσιών/Γραφείο Τύπου

