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Προς : τα μέλη μας,  
τον τύπο  

Μεγάλη Συγκέντρωση Σωματείων, Συλλόγων Εκπαιδευτικών, 
Γονέων & άλλων μαζικών Φορέων στη Νέα Ιωνία (14/3) 

Οι διαδηλωτές βροντοφώναξαν: 

«ΟΙ ΖΩΕΣ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΟΣΤΟΣ – ΟΙ ΖΩΕΣ ΜΑΣ ΕΧΟΥΝ ΑΞΙΑ!!!» 

Πλήθος μαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών, εργαζόμενων και συνταξιούχων 
συμμετείχαν στην μεγάλη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της 
Τρίτης στην πλατεία Σημηριώτη στην Ν. Ιωνία για το έγκλημα στα Τέμπη.  

Στο κάλεσμα του ΣΕΠΕ «Γ. ΣΕΦΕΡΗΣ» δεκάδες ήταν τα σωματεία, οι σύλλογοι 
γονέων, άλλοι μαζικοί φορείς της πόλης που ανταποκρίθηκαν. Με αποφάσεις 
διοικητικών τους συμβουλίων στήριξαν και συμμετείχαν στην συγκέντρωση η Δ' 
ΕΛΜΕ Ανατολικής Αττικής, η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Ν. Ιωνίας, η Ένωση 
Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων Ν. Ιωνίας, ο Σύλλογος γονέων & κηδεμόνων 
παιδικών σταθμών Ν. Ιωνίας, ο Σύλλογος γονέων & κηδεμόνων 1ου 
Νηπιαγωγείου, οι Σύλλογοι Γονέων & Κηδεμόνων του 1ου, 4ου, 6ου, 7ου, 10ου 
δημοτικού σχολείου, οι Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του 1ου και του 2ου 
Γυμνασίου,  οι Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων του 1ου, 2ου και 6ου ΓΕΛ, το 
Σωματείο Εργαζομένων Δήμου Ν. Ιωνίας, το Παράρτημα Ν. Ιωνίας του Συνδικάτου 
Οικοδόμων Αθήνας, ο Σύλλογος Γυναικών Νέας Ιωνίας (μέλος ΟΓΕ), το Παράρτημα 
Β/Δ Αθήνας της Ένωσης Λογιστών Ελεγκτών Περιφέρειας Αττικής (ΕΛΕΠΑ), το 
Παράρτημα της Ν. Ιωνίας της Ένωσης συνταξιούχων ΟΑΕΕ Αθήνας & Περιχώρων, 
η Σωματειακή Επιτροπή Ν. Ιωνίας του Συνδικάτου Επισιτισμού Τουρισμού, το 
Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Ιωνίας & πέριξ περιοχών, η Σωματειακή Επιτροπή 
του ΣΕΤΗΠ στην Skroutz και το Παράρτημα του ΕΣΥΝ στην Ν. Ιωνία. 

      Ομιλία πραγματοποίησε η πρόεδρος του ΣΕΠΕ «Γ.ΣΕΦΕΡΗΣ» Ντιάνα Λιάκου που 
τόνισε ότι « Η λαοθάλασσα που κατέκλυσε τη μέρα της απεργίας, στις 8 Μαρτίου 
και στις πολυπληθείς συγκεντρώσεις στις 12 Μαρτίου, όλες τις  πόλεις 
της χώρας, έστειλε την κυβερνητική προπαγάνδα στα σκουπίδια και συνέθλιψε την 
άθλια επιχείρηση απαλλαγής ευθυνών της σημερινής κυβέρνησης της ΝΔ και των 
προηγούμενων, της Ηellenic Train, του ΟΣΕ. Όλοι μαζί γίναμε η φωνή των 57 νεκρών 
του εγκλήματος στα Τέμπη και βροντοφωνάξαμε ΗΤΑΝ ΠΡΟΔΙΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ 
ΕΓΚΛΗΜΑ και   δε θα συγκαλυφθεί!». Επισήμανε ότι «Η σημερινή κυβέρνηση, αλλά 
και όσοι κυβέρνησαν μέχρι τώρα, επιχειρούν να κρύψουν την πραγματική αιτία 
αυτής της τραγωδίας. Ρίχνουν τις ευθύνες ο ένας στον άλλο και κρύβουν τον 
πραγματικό ένοχο» αλλά ανεπιτυχώς καθώς «Η πολιτική τους έχει καταδικαστεί στη 
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συνείδηση του λαού και της νεολαίας και η ενοχή τους είναι αποδεδειγμένη» και 
ότι τελικά «δεν φταίει ούτε η κακιά η ώρα ούτε η κακιά η χωρά, ούτε η αξιολόγηση 
που δεν έγινε, αλλά φταίνε όσοι κυβέρνησαν και κυβερνούν τη χώρα». Κάλεσε 
όλους «στους δρόμους γιατί τώρα δεν είναι η ώρα της σιωπής, είναι η ώρα της 
φωνής και του αγώνα!» και ότι «η οργή μας για τους πραγματικούς ενόχους του 
εγκλήματος γίνεται μαζική οργανωμένη πάλη και την Πέμπτη 16 Μάρτη στις 11.30 
στα Προπύλαια  απεργούμε μαζικά γιατί οι ζωές μας δεν είναι κόστος έχουν αξία!» 

 

       Στη συνέχεια χαιρετισμό απηύθυνε η Βούλα Τσίγκα,  πρόεδρος του Συλλόγου 
γονέων & κηδεμόνων παιδικών σταθμών Ν. Ιωνίας που ανέφερε ότι «έχουν περάσει 
2 εβδομάδες από το έγκλημα στα Τέμπη κι όμως παραμένουμε όλοι μας 
συγκλονισμένοι καθώς σκέφτεσαι ότι θα μπορούσε να είναι ο καθένας από εμάς ή 
τα παιδιά μας στη γραμμή Αθήνα – Θεσσαλονίκη» και επίσης γιατί  «μαθαίνεις πως 
οι εργαζόμενοι στα τρένα προειδοποιούσαν συνεχώς, εδώ και πολλά χρόνια, άρα οι 
υπεύθυνοι (τα υπουργεία, οι κυβερνήσεις, η ιδιωτική εταιρεία) τα ήξεραν και δεν 
έκαναν τίποτα. Είναι εκεί που το σύνθημα, εσείς μετράτε κέρδη και ζημιές, εμείς 
μετράμε ανθρώπινες ζωές γίνεται πραγματικότητα που τη ζεις και σε γεμίζει οργή».        

    Τόνισε πως οι γονείς έχουν συγκλονιστεί ακόμη περισσότερο γιατί όσο τραγικό κι 
αν ήταν το έγκλημα στα Τέμπη «δεν είναι το μόνο: ο 12χρονος που σκοτώθηκε από 
έκρηξη λέβητα στην αυλή του σχολείου του στις Σέρρες, η τραγωδία στην Τουρκία 
και οι ανύπαρκτοι αντισεισμικοί έλεγχοι στη χώρα μας που σε κάνουν να τρέμεις μη 
συμβεί ο μισός σεισμός εδώ ή όταν το ταβάνι στο ενεργειακά αναβαθμισμένο 1ο 
Λύκειο πέφτει από μόνο του...». Συνέχισε λέγοντας πως «από όπου κι αν το πιάσεις 
βγαίνει το ίδιο συμπέρασμα: όσο υπολογίζουν τις ανάγκες μας ως εμπόρευμα από 
το οποίο θέλουν μόνο να πλουτίζουν και τις ζωές μας ως κόστος που κόβει από τα 
κέρδη τους τόσο η κατάσταση θα γίνεται όλο και χειρότερη». Κάλεσε όλους «να 
σπάσουμε τη σιωπή μας και να ακουμπήσουμε ο ένας στον άλλο, στη δική μας 
δύναμη, στο δικό μας δίκιο, στο δικό μας αγώνα!» καλώντας σε ακόμη πιο μαζική 
συμμετοχή στην πανελλαδική απεργία, στα σωματεία, στους συλλόγους, στις 
διαδηλώσεις. 

     Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Πέτρος Βίνης, μαθητής Λυκείου, ο οποίος μετέφερε 
την πείρα από τις μεγάλες κινητοποιήσεις των μαθητών τις προηγούμενες ημέρες. 

Ακολούθησε μαχητική πορεία στους δρόμους της Νέας Ιωνίας, με τα συνθήματα 
των διαδηλωτών να δονούν για ώρα τους δρόμους της πόλης. 

Οι διαδηλωτές ανανέωσαν το αγωνιστικό ραντεβού τους στη μεγάλη 
πανελλαδική απεργία, την Πέμπτη 16 Μάρτη, 11.30 στα Προπύλαια. 

 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


