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ΔΕΛΤΙΟ

ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2012 πραγματοποιήθηκε μαζική και δυναμική συγκέντρωση
διαμαρτυρίας των ακαδημαϊκών δασκάλων και ερευνητών στην Πλατεία Συντάγματος, με συμβολική
περικύκλωση των Υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης, λαμπαδηφορία και καλλιτεχνική εκδήλωση
στα Προπύλαια.

Το βράδυ της Τρίτης 25 Σεπτεμβρίου πραγματοποιήθηκε εντυπωσιακά μαζική και δυναμική
συγκέντρωση διαμαρτυρίας, που οργάνωσαν οι τρείς φορείς στην Πλατεία Συντάγματος, με
συμβολική περικύκλωση των Υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης. Κατά τη διάρκεια της
εκδήλωσης διαμαρτυρίας επιδόθηκε από τα Προεδρεία των τριών Ομοσπονδιών Υπόμνημα
στους δύο Υπουργούς (δείτε το Υπόμνημα: http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task
=doc_download&gid=1072&Itemid=47 ) με το οποίο παρουσιάζονται οι τραγικές συνέπειες που θα έχουν
οι εξαγγελθείσες περικοπές στις αποδοχές μας για το ακαδημαϊκό σύστημα αλλά και την
ανάπτυξη της χώρας συνολικά. Στη συνέχεια οι συγκεντρωμένοι πραγματοποίησαν
λαμπαδηφορία μέσω των οδών Όθωνος και Αμαλίας με στάση στο χώρο μπροστά από τη
Βουλή. Τέλος, μέσω της οδού Πανεπιστημίου η λαμπαδηφορία κατέληξε στα Προπύλαια του
Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου έλαβε χώρα το 2ο μέρος της εκδήλωσης με πλούσιο
καλλιτεχνικό
και
μουσικό
πρόγραμμα
(δείτε
το
πρόγραμμα
http://www.posdep.gr/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=1070&Itemid=47 ).
Τα Προεδρεία των τριών Ομοσπονδιών:
Αισθάνομαστε την υποχρέωση να ευχαριστήσουμε θερμά όλους τους συναδέλφους
που με οποιοδήποτε τρόπο συμμετείχαν και βοήθησαν στη διοργάνωση όλων των
εκδηλώσεων του Σεπτεμβρίου.

Ιδιαίτερα ευχαριστούμε:
την ηθοποιό Κατερίνα Γκατζόγια, τον κιθαρίστα-μουσικό Λεωνίδα Καλογερά, τον
ποιητή – εκπαιδευτικό – κιθαρίστα - μουσικό Μιχάλη Περαντώνη, τα μέλη των
συγκροτημάτων «BLUE MONDAYS» και «TRENDY HOOLIGUNS», οι οποίοι αφιλοκερδώς
συνέβαλαν στην επιτυχία του καλλιτεχνικού μέρους της συγκεκριμένης δράσης των
Ομοσπονδιών.

το συνάδελφο Ανδρέα Γιαννακουλόπουλο, Λέκτορα στο Τμήμα Τεχνών Ήχου &
Εικόνας του Ιονίου Πανεπιστημίου για το σχεδιασμό του logo της κουκουβάγιας, ως
είδους υπό εξαφάνιση.
το συνάδελφο Νίκο Αποστολόπουλο, Καθηγητή Εφαρμογών στο Τμ. Φωτογραφίας &
Οπτικοακουστικών Τεχνών του Τ.Ε.Ι. Αθήνας. Χωρίς την τεράστια προσπάθεια που
κατέβαλε όλο το τελευταίο διάστημα, θα ήταν αδύνατον να πραγματοποιηθούν αυτές
οι δύο δράσεις των Ομοσπονδιών.

Ο Πρόεδρος

Η Γραμματέας

Νικόλαος Μ. Σταυρακάκης
Καθηγητής Ε.Μ.Π.

Ευγενία Μπουρνόβα
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ε.Κ.Π.Α.

Ο Πρόεδρος

Ο Γραμματέας

Γιάννης Τσάκνης
Καθηγητής ΤΕΙ Αθήνας

Κυριάκος Τσινίδης
Καθηγητής Εφαρμογών ΤΕΙ Λάρισας

Η Πρόεδρος

Η Γ. Γραμματέας

Μ. Στουμπούδη
Δ/ντρια Ερευνών ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε.

Μ. Κωνσταντοπούλου
Κύρια Ερευνήτρια ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"

