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ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ 

  

 ΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΗΝ ΠΕΜΠΣΗ 16 ΜΑΡΣΗ 
2023  

 ΣΑ ΤΛΛΑΛΗΣΗΡΙΑ ΣΩΝ ΤΝΔΙΚΑΣΩΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ  

ΚΑΙ Ε ΟΛΕ ΣΙ ΠΟΛΕΙ ΣΗ ΥΩΡΑ 
 

 

Απαηηνύκε: 
 

 Πιήξε δηεξεύλεζε θαη απόδνζε ησλ επζπλώλ, όζν ςειά θη αλ 
βξίζθνληαη. 

 ύγρξνλεο, πξνζηηέο θαη αζθαιείο κεηαθνξέο θαη ζπγθνηλσλίεο. 

 Πξνηεξαηόηεηα ζηα δσηηθά θνηλσληθά αγαζά δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. 

 εβαζκό ζηελ εξγαζία θαη ζηε δσή καο. 
 

 

ΣΑ ΣΕΜΠΗ – Η ΤΓΚΡΟΤΗ ΤΜΦΕΡΟΝΣΩΝ – ΣΟ ΔΗΜΟΙΟ ΤΜΦΕΡΟΝ 
 

 

Συναδέλφιζζες, ζυνάδελφοι, 

Η αλείπσηε ηξαγσδία ζηα Τέκπε ζα κείλεη αλεμίηεια ραξαγκέλε ζηελ ζπιινγηθή καο 
ζπλείδεζε.  Δελ κπνξεί θαη δελ πξέπεη λα μεραζηεί. 

ΗΣΑΝ ηα παηδηά καο, νη ζπλάλζξσπνί καο, νη εξγαδόκελνη πνπ ράζεθαλ άδηθα, ζε έλα 
δπζηύρεκα γηα ην νπνίν ηα ζπλδηθάηα είραλ έγθαηξα θαη επαλεηιεκκέλα πξνεηδνπνηήζεη, ρσξίο  
δπζηπρώο λα αθνπζηνύλ.  

 

Μαδί κε νιόθιεξν ην ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα ηεο ρώξαο, θαινύκε ηνπο ζπλαδέιθνπο λα 
ζπκκεηάζρνπλ καδηθά θαη αγσληζηηθά ζηελ παλειιαδηθή απεξγία ηεο Πέκπηεο 16 Μάξηε θαη 
ζηηο ζπγθεληξώζεηο πνπ ζα γίλνπλ ζε θάζε πόιε ηεο ρώξαο.  

Οη ζπλάδειθνη, καδί κε ηα ζσκαηεία-κέιε ηεο ΟΤΟΕ, ζπκκεηείραλ θαη δηαηξάλσζαλ ηε ζιίςε 
θαη ηελ νξγή ηνπο ζηελ θηλεηνπνίεζε ηεο Τεηάξηεο 8 Μάξηε 2023. 

 

Δίλνπκε ελεξγά ην παξώλ καδί κε όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο ηεο ρώξαο θαη απαηηνύκε: 

 Απαληήζεηο, από ηελ Κπβέξλεζε θαη από θάζε αξκόδην. Με πιήξε δηαθάλεηα θαη 
ινγνδνζία ζηε δηεξεύλεζε θαη ηελ απόδνζε επζπλώλ.  

 Άκεζε ιήςε όισλ ησλ απαξαίηεησλ κέηξσλ γηα λα κελ έρνπκε ΠΟΣΕ ΞΑΝΑ ηέηνηεο 
ηξαγσδίεο.  

 Άκεζε απνθαηάζηαζε θαη ελίζρπζε ηνπ ζηδεξόδξνκνπ ζηε ρώξα καο, πνπ νθείιεη λα 
είλαη έλα ζύγρξνλν, αζθαιέο θαη πξνζηηό κεηαθνξηθό κέζν γηα ηνπο πνιίηεο θαη ηα 
εκπνξεύκαηα, όπσο ζε νιόθιεξε ηελ Επξώπε.  

 εβαζκό ζηελ εξγαζία θαη ζηε δσή καο. 
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Συναδέλφιζζες, Συνάδελφοι,  
 

Η κεησπηθή ζύγθξνπζε ησλ ηξέλσλ, αλαδεηθλύεη κε δξακαηηθό θαη αδηαλόεην ηξόπν ηα δνκηθά 
πξνβιήκαηα πνπ καζηίδνπλ ην ειιεληθό θξάηνο θαη θινλίδνπλ ηελ εκπηζηνζύλε ηνπ ειιεληθνύ ιανύ 
θαη ηεο λενιαίαο. 

Σα αίηηα θαη νη επζύλεο γηα απηή ηελ αζύιιεπηε θξίθε πξέπεη λα εξεπλεζνύλ ζε βάζνο, 
κε ζεβαζκό ζηελ αιήζεηα, ζηελ κλήκε ησλ λεθξώλ θαη ησλ νηθνγελεηώλ ηνπο. 

Ο ειιεληθόο ιαόο ζπγθινληζκέλνο παξαθνινπζεί κε ζιίςε, κε ζπκό, κε απνγνήηεπζε θαη 
θξίλεη απζηεξά όινπο θαη όια, ρσξίο ζπκςεθηζκνύο. 

 Έρνπκε ρξένο ηελ νξγή θαη ηελ απνγνήηεπζε ηνπ ειιεληθνύ ιανύ λα ηελ θάλνπκε 
θσλή δηεθδίθεζεο γηα έλα θξάηνο πνπ ζέβεηαη ηελ αζθάιεηα, ηελ δσή θαη ηα όλεηξα 
ησλ ειιήλσλ πνιηηώλ θαη ηεο λέαο γεληάο. 

 Έρνπκε ρξένο λα αλαδείμνπκε ηελ ππεύζπλε ζηάζε ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο θαη 
ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηηο πξνεηδνπνηήζεηο ηνπο πνπ δελ ιήθζεθαλ ππόςε.  Σελ 
αλάγθε γηα έλαλ δηάινγν ζε βάζνο γηα ηελ πινπνίεζε πνιηηηθώλ θαη κέηξσλ αζθάιεηαο 
ζε όια ηα κέζα κεηαθνξάο πξνζώπσλ. 

 Έρνπκε ρξένο λα αλαδείμνπκε ηελ ζεκαζία θαη ηνλ ξόιν ηνπ θξάηνπο γηα ηελ 
ππεξάζπηζε ηνπ δεκόζηνπ ζπκθέξνληνο, πνπ δελ δηαζθαιίδεηαη από θακία ηδησηηθή 
εηαηξεία ή από ηα θάζε είδνπο επηρεηξεκαηηθά ζπκθέξνληα. 

 

Ο θιάδνο καο έρεη πνιιαπιά πιεξώζεη ηηο πνιηηηθέο ζπξξίθλσζεο, ην θιείζηκν θαηαζηεκάησλ 
θαη ηε ζπζηεκαηηθή κείσζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ιόγνπο θόζηνπο θαη ελίζρπζεο ηεο θεξδνθνξίαο 
ησλ Τξαπεδώλ. Οη αξλεηηθέο ζπλέπεηέο ηνπο είλαη εδώ θαη θαηξό νξαηέο ζηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη 
ζηελ εμππεξέηεζε ησλ πειαηώλ θαη ηνπ θνηλσληθνύ ζπλόινπ, ηδίσο ζηελ πεξηθέξεηα.  

Αλάινγεο ινγηθέο ζπξξίθλσζεο αθνινπζνύληαη ζε δσηηθά δεκόζηα αγαζά, όπσο ζηελ Υγεία, 
ζηελ Παηδεία, ζηηο Μαδηθέο Μεηαθνξέο θαη Σπγθνηλσλίεο κε άκεζεο θαη ζπρλά ηξαγηθέο ζπλέπεηεο 
γηα ηελ εξγαζία, ηελ αζθάιεηα, ηελ πγεία, αθόκα θαη γηα ηε δσή καο.  

Να κελ επηηξέςνπκε λα ζπλερηζηνύλ. 

Έρνπλ ρξένο νη αξκόδηνη θνξείο λα αληηιεθζνύλ όηη νθείινπλ λα ζεβαζηνύλ ην ιατθό 
αίζζεκα θαη λα απνδώζνπλ δηθαηνζύλε θαη ηηο επζύλεο πνπ αλαινγνύλ ζε θάζε επίπεδν 
επζύλεο θαη ζε θάζε πξόζσπν πνπ εκπιέθεηαη ζε απηή ηελ αλείπσηε ηξαγσδία. 

Η ειιεληθή θνηλσλία δεηά απαληήζεηο ζηα πνιιά θαη αδηαλόεηα γηαηί; 
Καινύκε όινπο ηνπο ηξαπεδνϋπαιιήινπο λα ζπκκεηάζρνπλ καδηθά θαη εηξεληθά ζηηο 

απεξγηαθέο – ζπγθεληξώζεηο. 
 

 

ΟΛΟΙ στην απεργία της 16
ης

 Μάρτη  

και στο Συλλαλητήριο των συνδικάτων στην Αθήνα,  

στην Πλατεία Συντάγματος στις 11.00 π.μ. 

 

Προσυγκέντρωση τραπεζοϋπαλλήλων  

Πανεπιστημίου και Σύνταγμα γωνία 

 

 

 

 

Με  ζπλαδειθηθνύο ραηξεηηζκνύο 

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟ                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ 

             ΓΙΩΡΓΟ ΜΟΣΙΟ                        ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΛΛΙΡΗ   


