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Όλοι και όλες στo συλλαλητήριo στην Αθήνα την Κυριακή 12 Μάρτη, 12:00μμ στο 
Σύνταγμα. 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

τα συγκλονιστικά συλλαλητήρια χθες σε όλη την Ελλάδα, τα «ποτάμια» οργής και αγώνα, είναι ο 

δρόμος για να μη συγκαλυφθεί το έγκλημα στα Τέμπη και να πληρώσουν οι ένοχοι. Ενώνουμε τη 

φωνή μας μαζί με τα εκατοντάδες εργατικά σωματεία, φοιτητικούς συλλόγους, συλλόγους γυναικών, 

με ολόκληρο το λαό κλιμακώνουμε τον αγώνα μας 

Οι υπάλληλοι του ΕΦΚΑ έχουμε εμπειρία από ιδωτικοποιήσεις που μόνο τους στόχο έχουν την 

αποψίλωση και κατάργηση του καθολικού δημόσιου χαρακτήρα της κοινωνικής ασφάλισης (ΤΕΚΑ, 

ανώνυμη εταιρεία για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Φορέα). Η μαζική συμμετοχή των 

συναδέλφων στην κλαδική απεργία στις 7 Μάρτη αλλά και στην απεργία στις 8 στα μπλοκ του ΠΑΜΕ 

αποδεικνύουν ότι οι εργαζόμενοι δεν είναι άβουλα όντα με μνήμη χρυσόψαρου. 

Η σύγκρουση στα Τέμπη δεν είναι ατύχημα, ούτε δυστύχημα… Είναι έγκλημα όλων των κυβερνήσεων  

της HellenicTrain, του κράτους. Όλα αυτά τα έχουμε ξαναζήσει και μετά από άλλα μεγάλα εγκλήματα, 

στη Μάνδρα, στο Μάτι, στις μεγάλες πυρκαγιές και στις πλημμύρες, στους σεισμούς. Η πραγματική 

αιτία είναι η πολιτική που υπηρετεί τα συμφέροντα των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, 

το κέρδος. Η σχέση κόστος - όφελος στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και σε κάθε εργασιακό χώρο 

είναι η πραγματική αιτία κάθε εγκλήματος που συντελείται σε όλους τους χώρους δουλειάς! Είναι η 

βάση που αντιμετωπίζει ως κόστος την ασφάλεια και τη ζωή των εργαζομένων, του λαού κόστος το 

οποίο αποτελεί εμπόδιο στην ανάπτυξη της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων. Όλα 

θυσιάζονται στον βωμό των κερδών! 

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

 Παλεύουμε για σύγχρονες, ασφαλείς, φτηνές Μεταφορές σε όλα τα Μέσα Μαζικής 
Μεταφοράς 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 εργαζόμενους στις μαζικές μεταφορές με σταθερή δουλειά και 
σύγχρονα δικαιώματα. 

 Άμεσα μέτρα για το εκσυγχρονισμό των υποδομών, των μέσων και των συστημάτων 
ασφαλείας στις Μεταφορές. 

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

Καλούμε όλες τις συναδέλφισσες και τους συναδέλφους στην Αττική να πάρουν μαζικά 

μέρος στο μεγάλο συλλαλητήριο την Κυριακή 12 Μάρτη, 12:00μμ στο Σύνταγμα όπως και 

στις κατά τόπους συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα. Προσυγκέντρωση των εργαζομένων 

στον ΕΦΚΑ στην Αττική για το συλλαλητήριο στις 11:15πμ στους Στύλους Ολυμπίου Διός 
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