
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΔΕ

Πρόταση απεργιακής κινητοποίησης για Δευτέρα 6 Μάρτη

Η ζωή μας πάνω από τα κέρδη τους/

Οι ιδιωτικοποιήσεις δολοφονούν
Εκφράζουμε τη βαθιά οδύνη μας για τις χαμένες ζωές, στεκόμαστε στο πλευρό των οικογενειών των

συνανθρώπων μας που έχασαν άδικα τη ζωή τους ή τραυματίστηκαν στο δυστύχημα στα Τέμπη, αποτέλε-
σμα εγκληματικών πολιτικών.

Το έγκλημα δε θα μείνει αναπάντητο! Καλούμε το ΔΣ της ΟΛΜΕ, τα συνδικάτα, τα σωματεία, τα
ΕΚ και τις ομοσπονδίες  να προχωρήσουν σε κήρυξη 24ωρης απεργίας για τη Δευτέρα 6 Μάρτη (3ωρη
από ΟΛΜΕ + 3ωρη από ΕΛΜΕ) και απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα. Δε θα θυσιαστούμε για
τα κέρδη των εταιρειών!

Η ιδιωτικοποίηση του ΟΣΕ από τις κυβερνήσεις της ΝΔ και των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και ΠΑΣΟΚ που τον ξε -
πούλησαν και τον διέλυσαν ήταν ο προάγγελος αυτής της τραγωδίας. Στόχος η μετατροπή της ΤΡΑΙΝΟΣΕ
σε «κερδοφόρα» εταιρεία, αδιαφορώντας προκλητικά για τις συνέπειες. Η ρίψη ευθυνών μεταξύ ΟΣΕ και
Hellenic Train δεν μπορεί να συγκαλύψει την πολιτική ευθύνη που υπάρχει για την κατάσταση των σιδη -
ροδρομικών γραμμών στη χώρας μας.

0ι κυβερνήσεις κάτω από τις οδηγίες της ΕΕ μετέτρεψαν τις μαζικές μεταφορές από κοινωνικό αγαθό
σε εμπόρευμα και έβαλαν στη μεζούρα να κοστολογήσουν τις ανθρώπινες ζωές από τη μια και τα κέρδη
των ιδιωτικοποιημένων επιχειρήσεων από την άλλη. Τα αποτελέσματα της πολιτικής κόστους - οφέλους
καλείται να πληρώσει ξανά ο λαός, με αίμα αυτή τη φορά.

Όπως καταγγέλλουν εδώ και καιρό τα σωματεία των σιδηροδρομικών δεν έγινε καμιά αναβάθμιση
των υποδομών, στην ασφάλεια της κυκλοφορίας, δεν ελέγχονται οι εμπλεκόμενοι φορείς και οι εργολαβί-
ες των ιδιωτών αυξάνονται σε βάρος της σταθερής και μόνιμης εργασίας, δεν πάρθηκε κανένα ουσιαστικό
μέτρο για την ασφάλεια των εργαζομένων και των επιβαινόντων, με κίνδυνο να υπάρξει πολύνεκρο δυ-
στύχημα εξαιτίας όλων αυτών. Η απάντηση των εταιρειών στις καταγγελίες ήταν απολύσεις και περικοπές
στο προσωπικό με στόχο την ολοκλήρωση, την «εξυγίανση».

Η οργή ξεχειλίζει!  Δεν θα μείνουμε θεατές σε αυτό το έγκλημα. Δεν θα επιτρέψουμε να μπαίνουν
οι ζωές μας στο ίδιο ζύγι με τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Δεν θα ξεπλύνουν με το αίμα του λαού τις ευ-
θύνες τους όλες οι κυβερνήσεις που μετέτρεψαν τις μαζικές μεταφορές από αγαθό σε εμπόρευμα και την
προστασία της ανθρώπινης ζωής τη μετράνε και την υπολογίζουν με το πόσο τους κοστίζει. 

Το ίδιο γίνεται άλλωστε και στους Δήμους με τα τραγικά εργατικά ατυχήματα. Η υποβάθμιση του
ΕΣΥ και η διάλυση της δημόσιας Υγείας οδηγούν στην τραγική κατάσταση την παροχή υγείας να την βρί-
σκει όποιος έχει να πληρώσει, ενώ όποιος δεν έχει, πεθαίνει. Την υποβάθμιση και την εγκατάλειψη της
Παιδείας την πληρώνουν τα παιδιά και η νέα γενιά με το χτύπημα στα μορφωτικά τους δικαιώματα αλλά
καμία φορά ακόμα και με νεκρούς όπως ζήσαμε το τραγικό συμβάν στις Σέρρες ή όπως κινδυνεύουν μα-
θητές και φοιτητές από ετοιμόρροπες εγκαταλειμμένες κτηριακές εγκαταστάσεις,  που πέφτουν τα τα-
βάνια και σε κάθε σεισμό από τύχη δεν θρηνούμε θύματα. Κανείς και καμία δεν μπορεί να  αισθάνεται
ασφαλής μέσα σε αυτό το τοπίο ακραίας διάλυσης των δημόσιων υποδομών για την ενίσχυση των ιδιωτι-
κοποιήσεων και για την ιλιγγιώδη αύξηση της κερδοφορίας.
Εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στις απεργίες της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομι-
κών και του Σωματείου Εργαζομένων στις Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΕΛΜΑ).



Απαιτούμε - παλεύουμε:
 Να ανατραπεί η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων και του ξεπουλήματος του δημόσιου πλούτου! Να

καταργηθούν τώρα όλοι οι μνημονιακοί νόμοι που εκποίησαν δρόμους, λιμάνια, αεροδρόμια, σιδη-
ρόδρομο! Να καταργηθεί το ΤΑΙΠΕΔ!

 Να ολοκληρωθούν τα έργα υποδομής και ασφαλούς λειτουργίας του σιδηροδρομικού δικτύου που
παραμένουν για χρόνια ανολοκλήρωτα για χρόνια, κοστίζοντας στον ελληνικό λαό αμέτρητα ποσά!

 Σωστή συντήρηση και επισκευή του τροχαίου υλικού και της γραμμής-Συντήρηση, επισκευή και εκ-
συγχρονισμό όλου του τεχνικού εξοπλισμού και όλων των εγκαταστάσεων για ασφαλή εργασία.

 Μέτρα ασφαλούς κυκλοφορίας των τρένων σε όλο το σιδηροδρομικό δίκτυο και ιδιαίτερα κατά τη
διέλευσή τους από κατοικημένες περιοχές.

 Προσλήψεις και σταθερές σχέσεις εργασίας για ασφαλείς εργασιακές συνθήκες του προσωπικού.
 Τεχνικός Ασφάλειας και γιατρός Εργασίας σε κάθε συγκρότημα.
 Αύξηση των δαπανών για Υγεία, Παιδεία, κοινωνικές υπηρεσίες και ανάγκες και όχι για τους εξοπλι-

σμούς!
 Ενάντια στις αντιδραστικές μεταρρυθμίσεις, τη διάλυση και επιχειρηματική λειτουργία των Δημόσιων

Δομών σε Παιδεία – Υγεία – Ασφάλιση – ΟΕΑΔ – Μεταφορές κλπ.

Η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων προς όφελος του μεγάλου κεφαλαίου που υπηρετούν ΝΔ – ΣΥΡΙΖΑ –
ΠΑΣΟΚ είναι εγκληματική!

Όχι άλλες θυσίες στο βωμό του κέρδους! 


