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Γιατί; Ποιοι; Πως;  

Η χϊρα μασ βιϊνει μζρεσ πζνκουσ, μετά το πολφνεκρο δυςτφχθμα ςτα Σζμπθ, που 

κόςτιςε τθ ηωι ςε τουλάχιςτον 57 ανκρϊπουσ, επί το πλείςτον νζα παιδιά. Η εκνικι 

τραγωδία ςτα Σζμπθ ζχει ςυγκλονίςει τουσ πάντεσ. Παιδιά, νζουσ, μεγάλουσ. 

Διαδθλϊςεισ, μθνφματα ςε τοίχουσ, ςε αυλζσ ςχολείων, ςε αίκουςεσ 

πανεπιςτθμίων ζχουν κατακλφςει τθ χϊρα ολόκλθρθ. Ο κακζνασ αλλά και όλοι μαηί 

κζλουμε να εκφράςουμε με το δικό μασ τρόπο τθ διαχρονικι μασ απογοιτευςθ για 

όςα δεν ζγιναν, μα πάνω απ’ όλα τθν οργι για αυτό που ςυνζβθ ςτα Σζμπθ.  

Η ΓΕΕ, με ΟΜΟΦΩΝΗ απόφαςθ του 38ου Πανελλαδικοφ υνεδρίου τθσ, το οποίο 

διεξάγεται ςτο Καβοφρι Αττικισ,  αποφάςιςε τθν πραγματοποίθςθ 24ΩΡΗ 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΚΚΗ ΑΠΕΡΓΚΑ τθν Πζμπτθ 16 Μαρτίου 2023, ενϊ απζτιςε φόρο τιμισ 

ςτουσ νεκροφσ ξεκινϊντασ το ςυνζδριό τθσ με ενόσ λεπτοφ ςιγι για τα κφματα του 

ςυγκλονιςτικοφ ςιδθροδρομικοφ δυςτυχιματοσ.   



Για τουσ εργαηόμενουσ όλθσ τθσ χϊρασ θ διερεφνθςθ ςε βάκοσ και θ απόδοςθ 

ευκυνϊν, κακϊσ και θ λιψθ μζτρων για να μθ ξανακρθνιςουμε ανκρϊπινεσ ηωζσ, 

αποτελεί κεντρικό αίτθμα τθσ κοινωνίασ και βρίςκεται ςτο επίκεντρο τθσ 

απεργιακισ μασ κινθτοποίθςθσ. Η αδιαφάνεια, θ ςυγκάλυψθ, θ μετάκεςθ ευκυνϊν 

και οι τυχόν κακυςτεριςεισ δε κα επιτρζψουμε να οδθγιςουν ςτθ λικθ. Απαιτοφμε 

να διερευνθκοφν ςε όλο το εφροσ οι αιτίεσ του δυςτυχιματοσ και να 

αποκαλυφκοφν οι υπεφκυνοι. Οι κομματικζσ και εκλογικζσ ςκοπιμότθτεσ δε κα 

επιτρζψουμε να γίνουν αιτία εφκολων καταλογιςμϊν και ανταλλαγισ κατθγοριϊν.  

Για τθ υνομοςπονδία τα βαςικά τρία ερωτιματα που κα πρζπει να απαντθκοφν 

άμεςα είναι τα εξισ:  

Γιατί φτάςαμε ςε αυτι τθν τραγωδία; Ποιοι ευκφνονται; Πϊσ δε κα ςυμβεί ΠΟΣΕ 

ΞΑΝΑ;  

Οι νεκροί ςυνάδελφοί μασ ςιδθροδρομικοί, κφματα και αυτοί τθσ ανείπωτθσ 

τραγωδίασ, με το κάνατό τουσ όχι μόνο αποκαλφπτουν όλα όςα επιμελϊσ κάποιοι 

απζκρυπταν διαχρονικά, δθλαδι τισ  ευκφνεσ των Κυβερνιςεων και τθ ςυςτθματικι 

υπονόμευςθ των ςιδθροδρομικϊν υποδομϊν, αλλά φζρνουν ςτο φωσ και το 

μακάβριο άκροιςμα του μακρφ καταλόγου των νεκρϊν εργαηομζνων που απϊλεςαν 

τθ ηωι τουσ ςε εργατικά δυςτυχιματα τα τελευταία χρόνια ςτθ χϊρα μασ.   

Σθν ίδια ςτιγμι, μετά τθ ςχεδόν 13ετι κρίςθ, θ εργαςία ζχει υποςτεί τα πάνδεινα: 

μειϊςεισ μιςκϊν, κατάργθςθ ςυλλογικϊν ςυμβάςεων και αποδόμθςθ του 

εργατικοφ δικαίου, περιοριςμό των μιςκωτϊν που απολαμβάνουν ςυλλογικι 

προςταςία και κυρίωσ ανεργία, που ειδικά ςτουσ νζουσ ζχουμε το κλιβερό 

προνόμιο να είμαςτε οι πρωτακλθτζσ ςτθν Ευρϊπθ. Αυτά τα νζα παιδιά που 

χάκθκαν ςτα Σζμπθ, είναι τα παιδιά τθσ κρίςθσ. Αρχικά δθμοςιονομικισ και 

μετζπειτα πανδθμικισ, ενεργειακισ και τϊρα τθσ κρίςθσ κόςτουσ ηωισ.   

Ο ςιδθρόδρομοσ εξακολουκεί να είναι ζνα μεταφορικό μζςο με εξόχωσ ταξικά 

χαρακτθριςτικά. Επί το πλείςτον εξυπθρετεί τισ μετακινιςεισ των εργαηομζνων, τθσ 

νεολαίασ, των φτωχϊν ανκρϊπων με τα χαμθλά ι και ανφπαρκτα ειςοδιματα.  



Η πολιτεία αν μθ τι άλλο οφείλει να διαςφαλίςει τα ςτοιχειϊδθ. Αςφάλεια ςτισ 

μετακινιςεισ και ποιότθτα υπθρεςιϊν.  
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1.ΑΜΕΑ ΚΑΚ Ε ΒΑΙΟ ΑΠΟΔΟΗ ΕΤΙΤΝΩΝ ΓΚΑ ΣΗΝ ΣΡΑΓΩΔΚΑ ΣΩΝ ΣΕΜΠΩΝ 

2. ΤΓΧΡΟΝΕ, ΑΦΑΛΕΚ ΚΑΚ ΦΙΗΝΕ ΤΓΚΟΚΝΩΝΚΑΚΕ ΜΕΣΑΦΟΡΕ 

3. ΜΕΣΡΑ ΑΤΣΗΡΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΩΝ  ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΦΑΛΕΚΑ 

4.ΤΝΕΤΙΤΝΗ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ ΚΑΚ ΣΗ ΕΡΓΟΔΟΚΑ ΓΚΑ ΣΗΝ ΣΗΡΗΗ ΣΩΝ ΜΕΣΡΩΝ 
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6. ΟΛΟΚΛΗΡΩΗ ΣΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΚΤΓΧΡΟΝΚΜΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΣΗΛΕΔΚΟΚΚΗΗ ΚΑΚ 

ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΙΜΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ 
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8.ΑΜΕΗ ΕΦΑΡΜΟΓΘ ΕΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΑΦΑΛΕΚΑ 
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