
 

Πέμπτη 16 Μαρτίου 

Νέα 24ωρη Πανελλαδική Πανεργατική Απεργία 

Απεργιακή συγκέντρωση- Αθήνα 11.30πμ στα Προπύλαια και σε άλλες πόλεις 

Χαιρετίζουμε όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες που συμμετείχαν στις συγκλονιστικές 

απεργιακές συγκεντρώσεις της 8ης Μαρτίου σε όλη την χώρα. Ο κλάδος μας είχε πολύ αυξημένη 

συμμετοχή απεργών σε κάθε πόλη. Ιδιαίτερα ενθαρρυντικό είναι ότι πολλοί συνάδελφοι, κατά κύριο 

λόγο νέοι σε ηλικία, απέργησαν για πρώτη φορά, ξεπερνώντας εμπόδια και διλλήματα που τίθενται 

από την εργοδοσία και τους μηχανισμούς της είτε άμεσα είτε έμμεσα. 

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους του κλάδου να δυναμώσουμε τον αγώνα. Φωνάζουμε: 

ΟΙ ΖΩΕ ΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΟΣΟ – ΟΙ ΖΩΕ ΜΑ ΕΧΟΤΝ ΑΞΙΑ! 

Μας εξοργίζει η εγκληματική πολιτική που θεωρεί κόστος την ασφάλειά μας στις μεταφορές, την  

περίθαλψή μας, τα μέτρα προστασίας της υγείας μας (φυσικής και ψυχολογικής) στην εργασία, την 

αντισεισμική – αντιπλημμυρική - αντιπυρική θωράκιση. Κόστος που επειδή δεν αποφέρει αντίστοιχο 

έσοδο δεν επιλέγεται ως «επένδυση». 

Μας εξοργίζει ότι αυτό το κόστος οδηγεί ακόμα και στον χαμό τόσων συνανθρώπων μας! 

Μας εξοργίζει η προσπάθεια απαλλαγής ευθυνών της σημερινής κυβέρνησης της  και των 

προηγούμενων, της ΗellenicTrain, του ΟΣΕ της Ε.Ε και του κεφαλαίου. 

Η οργή πρέπει να γίνει δύναμη ανατροπής.  

Δεν φταίει η κακιά στιγμή, ούτε η κακιά η (χ)ώρα! Ένοχος είναι το κράτος των λίγων και η πολιτική της 

εμπορευματοποίησης την οποία υπηρετεί -ανεξάρτητα αν είναι ιδιωτική ή δημόσια μία επιχείρηση-, 

που υποβιβάζει την ανθρώπινη ζωή και τη «ζυγίζει» στη σχέση κόστος-όφελος, όπου κόστος είναι η 

ζωή του λαού και όφελος τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. 

Αυτό το κράτος (με όποια κυβέρνηση, αριστερή ή δεξιά) είναι γρήγορο και αποτελεσματικό για να 

επιδοτεί με δισεκατομμύρια ευρώ τους επιχειρηματικούς ομίλους, να πλειστηριάζει τα σπίτια του λαού, 

να μας παρακολουθεί, να καταστέλλει με βία τις δίκαιες κινητοποιήσεις. Αυτό το κράτος αγνοεί 

επιδεικτικά τις αγωνιώδεις καταγγελίες των συνδικαλιστών του ΠΑΜΕ και σωματείων των μεταφορών 

λίγες μόνο μέρες πριν το έγκλημα. Βγάζει παράνομες και καταχρηστικές τις απεργίες που απαιτούν 

μέτρα ασφάλειας του επιβατικού κοινού, προσλήψεις, εκπαίδευση, μέτρα για την αντιμετώπιση του 

“ανθρώπινου λάθους”. 



Η γνωστή πλέον έκφραση “πάμε και όπου βγει” είναι η ανομολόγητη συνήθεια σε πλήθος εργασιών. 

Το κέρδος είναι η αιτία που οι επιχειρηματικοί όμιλοι αδυνατίζουν την ασφάλεια και τα μέτρα 

προστασίας, το κέρδος είναι αιτία που η πανδημία έγινε ευκαιρία για λίγους, το κέρδος είναι η αιτία 

που στο όνομα του οι εργοδότες έχουν καταρρίψει τα στοιχειώδη μέτρα για την Υγεία και Ασφάλεια 

στους χώρους δουλειάς. Τα λεγόμενα πρωτόκολλα υγείας στην πανδημία που άνοιγαν και έκλειναν 

ανάλογα τις δυνατότητες κερδοφορίας των επιχειρηματιών του τουρισμού, είναι νωπά στη μνήμη. Για 

τον ίδιο λόγο ονόμαζαν “πολυτέλεια” τη δημιουργία ΜΕΘ, έκλειναν δημόσια νοσοκομεία. 

Οι προϋπολογισμοί του κράτους αγνοούν επιδεικτικά τις ανάγκες του λαού. Δίνουν ελάχιστα για 

στοιχειώδεις υποδομές. Γι’ αυτό πλημμυρίζουν τα σχολεία με την πρώτη βροχή, «σκάνε» καυστήρες 

και σκοτώνουν μαθητές, πέφτουν οι σοβάδες στα κεφάλια των μαθητών, τρέμουμε στη σκέψη να 

έρθουν «σκηνές Τουρκίας» στον πρώτο δυνατό σεισμό! 

Το κέρδος είναι αιτία για τα πλωτά φέρετρα του "Δύστος" και του "Σάμινα", για το πολύνεκρο έγκλημα 

με τους μαθητές στα Τέμπη, για τις πυρκαγιές στην Ηλεία και στη Βόρεια Εύβοια, τις πλημμύρες στη 

Μάνδρα, την εκατόμβη νεκρών στο Μάτι, για τα εκατοντάδες εργοδοτικά ατυχήματα σε χώρους 

δουλείας. 

Το κέρδος είναι η αιτία για την εντατικοποίηση της δουλειάς για τα ατελείωτα ωράρια και την έλλειψη 

μέτρων υγιεινής στον κλάδο μας που οδηγούν σε εκτόξευση των ψυχοσωματικών παθήσεων, 

κρίσεων πανικού μυοσκελετικών παθήσεων, προβλημάτων όρασης κλπ. Η παντελής αδιαφορία τους 

αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι για τον κλάδο μας δεν αναγνωρίζεται καμιά επαγγελματική 

ασθένεια παρά τις κινητοποιήσεις μας, τα υπομνήματα μας, τα εξώδικα μας. 

Στην οργάνωση βρίσκεται η δύναμη! Καλούμε όλους τους συναδέλφους να οργανωθούν στα 

σωματεία του κλάδου, να μην μένουν μόνοι. Ο κοινός βηματισμός εργατικών συνδικάτων, φοιτητικών 

συλλόγων, μαθητικών συμβουλίων και λοιπών φορέων πολλαπλασιάζει τις δυνάμεις μας. 

Κλιμακώνουμε τον αγώνα μας και ΑΠΕΡΓΟΤΜΕ στις 16/3 για το πραγματικό «Ποτέ Ξανά» 

 Παλεύουμε για σύγχρονες, ασφαλείς, φτηνές μαζικές μεταφορές κόντρα στην πολιτική που 

βάζει την ασφάλεια των επιβατών και τα δικαιώματα των εργαζομένων στο ζύγι του κόστους 

και της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. 

 Παλεύουμε για την ενίσχυση του Δημόσιου και δωρεάν συστήματος υγείας  

 Άμεσα μέτρα αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής, αντισεισμικής προστασίας. Έλεγχος εδώ και τώρα 

αντισεισμικής θωράκισης σε σχολεία, σχολές, νοσοκομεία, χώρους δουλειάς. 

 Άμεσα μέτρα προστασίας της Υγείας και της Ασφάλειας σε όλους τους χώρους δουλειάς. 

 Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε υγεία, παιδεία, κοινωνικές υπηρεσίες, υπηρεσίες 

πολιτικής προστασίας 

 

Όλων των νεκρών να γίνουμε φωνή! 
 

Το ΔΣ της ΠΟΛ 

12.03.2023 


