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Πανελλαδική απεργία διαρκείας προτείνουν οι 

εργαζόμενοι στο μετρό Θεσσαλονίκης 

Να μην ξαναστηρίξει 24ωρη απεργία αποφάσισε το σωματείο εργαζομένων στον 

κατασκευαστικό τομέα του μετρό Θεσσαλονίκης, χαρακτηρίζοντας επαναστατική 

γυμναστική τις 24ωρες απεργίες της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ και προτείνοντας 

πανελλαδική απεργία διαρκείας 

 

Ολόκληρη η ανακοίνωση των εργαζομένων:  

 

Το σωματείο μας στην έκτακτη γενική συνέλευση που πραγματοποίησε στις 5/9/2012 

αποφάσισε να μην ξαναστηρίξει 24ωρη απεργία για τους παρακάτω λόγους. 

Δυο χρόνια περίπου ζούμε σε μνημονιακό καθεστώς που μας το επιβάλανε ξένα και 

ντόπια συμφέροντα. Ένα καθεστώς που δεν περνάει σχεδόν μέρα που να μην 

προσπαθήσουν να μας πάρουν και κάτι παραπάνω. Ένα καθεστώς που έχει ανεβάσει 

την ανεργία στο 25% που μέχρι τέλους του 2012 θα έχει φτάσει στο 30% , στους δε 

νέους η ανεργία βρίσκεται στο 50%.Το παραγωγικότερο κομμάτι της χώρας ψάχνει 

την τύχη του εκτός συνόρων και αυτοί που μένουν στον τόπο τους δεν έχουν 

δικαίωμα να κάνουν όνειρα. 

Οι χαμηλοσυνταξιούχοι τρέμουν για το πώς θα βγάλουν το χειμώνα που έρχεται. Οι 

άρρωστοι θα αρχίσουν να πεθαίνουν γιατί δε θα έχουν τα φάρμακα τους. Οι 

αυτοκτονίες έχουν γίνει καθημερινό φαινόμενο και οι υπόλοιποι θα καταλήξουμε με 

ψυχοφάρμακα. Αυτό που δεν μπορεί να χωρέσει σε κανενός το μυαλό είναι πως μας 

έχουν ξεζουμίσει τελείως και πως το χρέος αντί να μειώνεται, αυξάνεται. Μέσα σε 

όλη αυτήν την παράνοια που ζούμε, στην απόλυτη ξεφτίλα και ταπείνωση , 

προσπαθούμε να βάλουμε σε μια τάξη την σκέψη μας και το συλλογισμό μας. 

Και αναρωτιόμαστε: το κεφάλαιο και οι μεγαλοεργοδότες καλά κάνουν και 

προστατεύουν τα συμφέροντα τους. Επίσης και οι κυβερνήσεις που γνωρίσαμε μέχρι 

και τώρα μας έχουν δείξει ποια συμφέροντα στηρίζουν. Αναρωτιέσαι όμως τι γίνεται 

με τη στάση της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ και εδώ είναι που η σκέψη μας παθαίνει 

blackout. Και παθαίνεις blackout διότι : 

Σε αυτά τα δυο μνημονιακά χρόνια που τα χάσαμε όλα και έχουμε ταπεινωθεί τελείως 

η ΓΣΕΕ , η ΑΔΕΔΥ , δυστυχώς και το Π.Α.Μ.Ε μας τρέλαναν στην επαναστατική 

γυμναστική με 24ωρες απεργίες και άντε και μια 48ωρη. 

Ρωτάμε λοιπόν και θέλουμε απάντηση απ' όλους αυτούς που έχουν στρογγυλοκαθίσει 

στις συνδικαλιστικές καρέκλες με στόχο γιατί όχι και ένα βουλευτιλίκι ή ακόμα και 



υπουργιλίκι, να μας πουν ποιο μέτρο πήραν πίσω οι τροικανοί της Ευρώπης και της 

κυβέρνησης από τις 24ωρες απεργίες που κάναμε μέχρι τώρα ;  και δεν είναι λίγες. 

Αφού λοιπόν διαπιστώσατε ότι είχαμε «τεράστιες επιτυχίες» με τις 24ωρες, 

αποφασίσατε να μας κατεβάσετε σε ακόμη μια 24ωρη στις 26 Σεπτέμβρη έτσι για να 

ξεμουδιάσουμε και να βγείτε πάλι στο μπαλκόνι, να μας «φουσκώσετε» τα μυαλά με 

μεγαλοστομίες, «φοβερίζοντας» τους τροικανούς ότι τάχα μου θα μας βρούνε 

μπροστά τους. 

Κύριοι, έστω και τώρα που και ο τελευταίος Έλληνας έχει αντιληφθεί πού το πάτε, να 

είστε σίγουροι πως όλοι οι Έλληνες έχουμε καταλάβει πως δεν έχουμε μόνο 

Ευρωπαϊκή και Κυβερνητική τρόικα αλλά δυστυχώς έχουμε και συνδικαλιστική 

τρόικα. Έστω λοιπόν και αυτήν την ύστατη στιγμή μπορείτε να το σώσετε. 

Σας προτείνουμε και απαιτούμε να παραμερίσετε όλες τις ανούσιες κομματικο-

ιδεολογικές σας διαφορές, διότι αυτό δεν ενδιαφέρει διόλου τους εργαζόμενους που 

υποφέρουν, να σκύψετε πάνω στα προβλήματα που απασχολούν όλη την κοινωνία, 

να καθίσετε σε ένα τραπέζι, να κάνετε την αυτοκριτική σας, να μας πείτε ένα μεγάλο 

συγγνώμη για αυτά που έχουμε υποστεί και αν θέλετε να βάλουμε ένα φρένο σ' αυτήν 

την λαίλαπα που θα μας πεθάνει όλους, να βγείτε και να προτείνετε το αυτονόητο που 

είναι μονόδρομος πια: 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ-ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ. 

Αν δεν μπορείτε να τα βρείτε ακόμα και τώρα που έχουμε πιάσει πάτο, αφήστε τα. 

Ίσως το κάνουμε καλύτερα μόνοι μας. 

Το σωματείο μας καλεί όλες τις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις 

πανελλαδικά να κάνουν άμεσα συνελεύσεις και ελπίζουμε πως θα στηρίξουν την 

πρότασή μας ώστε να σταματήσει αυτή η κατρακύλα, αυτή η εξαθλίωση, η 

ταπείνωση της Ελληνικής κοινωνίας και η απαξίωση που έχει χτυπήσει κόκκινο στο 

συνδικαλιστικό κίνημα. 

 

Υ.Γ. 

Είναι ώρα να αντισταθούμε, να ξεσηκωθούμε – Δεν μας αξίζει αυτό που ζούμε. 

Όλοι μαζί να βάλουμε ένα τέλος. 

 

http://left.gr/news/panelladiki-apergia-diarkeias-proteinoyn-oi-ergazomenoi-sto-metro-

thessalonikis 

http://www.peristerinews.gr/%CF%83%CE%BA%CE%BB%CE%B7%CF%81%CE%AE-

%CE%B5%CF%80%CE%AF%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-

%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CE%B6%CE%BF%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CF%89%CE%

BD-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CF%81%CF%8C/ 

http://www.enikos.gr/society/79999,Epi8esh-se-GSEE-ADEDY-kai-PAME.html 
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