
ΜΕ ΤΟ ΒΛΕΜΜΑ στις 26 ΓΕΝΑΡΗ
μπόριο φόβου και πυγμής α-
πό τη μια και ελπίδας από
την άλλη όψη του ίδιου πολι-
τικού συστήματος.

Αυτή η στήλη δεν δηλώ-
νει παρών στο πλευρό κά-
ποιας πολιτικής δύναμης,
προτρέπει όμως τους συνα-
δέλφους να μην υποτιμή-
σουν τη σημασία των εκλο-
γών απέχοντας, καθώς και
αυτό έχει δοκιμαστεί και α-
ποδείχτηκε περίτρανα πως
δε σταμάτησε την κατεδά-
φιση των εργατικών κατα-
κτήσεων (θυμηθείτε τις ευ-
ρωεκλογές του 2010 με τα
Μ.Μ.Ε. να σπρώχνουν προς
την αποχή που άγγιξε σχε-
δόν το 50% και δεν επηρέασε
καθόλου την εφαρμογή μέ-
τρων ενάντια στο λαό).

Πρόθεση αυτού του άρ-
θρου είναι να θέσουμε μια
σειρά ερωτημάτων και προ-
βληματισμών προς τους συ-
νάδελφους σχετικών με το
εξής κρίσιμο ζήτημα: με
ποιό κριτήριο να προσέλθω
στη κάλπη;

Και σας καλούμε να απαι-
τήσετε απαντήσεις πάνω
στα φλέγοντα ζητήματα
της επικαιρότητας, γενικής
ή εργασιακής.

Να μην αφήσετε σε χλω-
ρό κλαρί στελέχη όλων των
κομμάτων που αυτές τις μέ-
ρες θα περιοδεύουν στους
εργασιακούς χώρους ζητώ-
ντας τους να πάρουν θέση
πάνω στα εξής:

• Ανάκτηση των απωλειών
που έχουν υποστεί εργα-
ζόμενοι και συνταξιούχοι
στο εισόδημα τους από
το 2010 και μετά (ύψος μι-
σθού ή σύνταξης, επιδό-
ματα, δώρα). 
Ποιά κόμματα συμφω-
νούν και αν θα αγωνι-
στούν μέσα και έξω από τη
Βουλή για να γίνει πράξη.

• Ασφαλιστικό σύστημα
που να καλύπτει τις σύγ-
χρονες ανάγκες ιατρο-
φαρμακευτικής περίθαλ-
ψης άμεσα χωρίς καθυ-
στερήσεις που επιβαρύ-
νουν την υγεία, χωρίς να
βάζει ο ασφαλισμένος
βαθιά το χέρι στη τσέπη.
Σύνταξη στα 60 και 55 για
άνδρες και γυναίκες αντί-
στοιχα και 55 και 50 αντί-
στοιχα για Β.Α.Ε.
Ποιά κόμματα συμφω-
νούν και τί κάνουν για να
το πετύχουν;

• Ουσιαστική στήριξη των
ανέργων για όλο το διά-
στημα της ανεργίας. 
Ποιό κόμμα συμφωνεί και
αν παλεύει στη Βουλή και
στο κίνημα για να γίνει
πράξη.

• Αστικές συγκοινωνίες υ-
παγόμενες σε ενιαίο κρα-
τικό φορέα που θα λει-
τουργούν με κριτήριο τη
κάλυψη των λαϊκών ανα-
γκών με επέκταση των
δικτύων για γρήγορη, α-
σφαλή, φτηνή συγκοινω-
νία που να καλύπτει κάθε
γειτονιά.

➽ Ποιό κόμμα θα αγωνιστεί
για τα παραπάνω, καθώς
και για δωρεάν πρόσβαση
των ανέργων, για μείωση
του εισιτηρίου κατά 50%;

➽ Ποιό κόμμα ζητάει επανα-
φορά απολυμένων και υ-
ποχρεωτικώς μεταταγμέ-
νων, αλλά και προσλή-
ψεις προσωπικού, ώστε
να αντιμετωπιστούν οι
τραγικές ελλείψεις που ο-
δηγούν σε εντατικοποίη-
ση της εργασίας και σε χει-
ροτέρευση όλων των συν-
θηκών εργασίας και δια-
μορφώνουν μια εφιαλτι-
κή καθημερινότητα για
τους εργαζόμενους;

➽ Ποιό κόμμα προσπαθεί
να προετοιμάσει το κίνη-
μα, να δυναμώσει τα ταξι-
κά του χαρακτηριστικά,
δηλαδή αγώνας με αιτή-
ματα κοινά για όλη την
εργατική τάξη, ώστε να
σφυρηλατείται η ενότη-
τα της τάξης μας σε αγω-
νιστική κατεύθυνση, σε
αντιπαράθεση στη ενό-
τητα για τον συμβιβασμό;

Προσερχόμαστε στην
κάλπη με το βλέμμα στην ε-
πόμενη μέρα, γιατί στις 26
του Ιανουαρίου το σύνολο
της αντεργατικής πραγματι-
κότητας θα είναι εδώ. 

Θα είναι εδώ τα μνημόνια
και οι ισο σκελισμένοι πρου-
πολογισμοί, οι απολύσεις, η
ανεργία, η μαύρη εργασία, η
απλήρωτη δουλειά, τα χα-
ράτσια, οι φόροι, οι μειώ-
σεις μισθών και συντάξεων,
η εμπορευματοποίηση των
πάντων, με τον εργάτη να
βάζει όλο και πιο βαθιά το
χέρι στην τσέπη για να έχει
πρόσβαση σε κοινωνικά α-
γαθά όπως η παιδεία, η υ-
γεία, ο πολιτισμός ,η αξιο-
ποίηση του ελεύθερου χρό-
νου και άλλα που δικαιούται

και με το παραπάνω να τα α-
πολαμβάνει.

Πολλά ακόμα θα μπορού-
σαμε να θέσουμε ως κριτή-
ρια της ψήφου μας αν υπήρ-
χε ο χώρος, ωστόσο δε χρει-
άζεται καθώς το στίγμα μας
είναι ξεκάθαρο και κατα-
νοητό.

Πιστεύουμε πως το απο-
τέλεσμα των εκλογών μπο-
ρεί να επηρεάσει θετικά ή
αρνητικά την πορεία του ερ-
γατικού κινήματος, να του
δώσει ώθηση ή να το βαλτώ-
σει ακόμη περισσότερο.

Αυτό που ζούμε δεν είναι
κακό όνειρο που τελειώνει
στις 26, αλλά αδυσώπητη
πορεία προς το χειρότερο.

Φραγμός μπορεί να μπει
μόνο αν το εργατικό κίνημα
υιοθετήσει έναν αγωνιστικό
βηματισμό και  την επομένη
των εκλογών να έχει απένα-
ντι του αποδυναμωμένο το
νέο δικομματισμό που πάνε
να στήσουν ξανά.

Με αυτό το κριτήριο να
πάμε στην κάλπη. 

Ας μην χαραμίσουμε
ελαφρά τη καρδία την
ψήφο μας στις 25 γιατί α-
πό τις 26 έχουμε αγώνες!
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σε ΚΙΝΗΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

• άρθρο:
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ
«ΕΞΥΠΝΟ» ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΥΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ

σελ. 2

• άρθρο:
ΤΕΛΙΚΑ ΠΟΙΟΣ
ΤΡΑΜΠΟΥΚΙΖΕΙ; 

σελ. 3

• αφιέρωμα:
ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΙΑΣ ΑΠΕΡ -
ΓΙΑΣ ΠΟΥ ΣΗΜΑΔΕ ΨΕ
ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ.

σελ. 4-5

• συνέντευξη:
ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΜΑΗΣ -
Μέλος Επιτροπής 
Αγώνα ΠΑΜΕ 
Α/Σ ΒΟΤΑΝΙΚΟΥ

σελ. 6

• άρθρο:
ΚΙ ΟΜΩΣ, ΚΑΤΙ 
ΑΛΛΑΖΕΙ…

σελ.7

Διανέμεται δωρεάν

Λίγες μέρες απομένουν
μέχρι να ανοίξουν οι κάλ-
πες στις 25 Ιανουαρίου και
η προσπάθεια υφαρπαγής
της λαϊκής ψήφου και  συ-
ναίνεσης στους αντεργα-
τικούς μονόδρομους κο-
ρυφώνεται μέσα από την
προσπάθεια πόλωσης με-
ταξύ των δύο κομμάτων
που διεκδικούν το κυβερ-
νητικό θώκο.

Ήταν στο κύριο άρθρο
του Νοεμβρίου με τίτλο «Οι
πολιτικές εξελίξεις και η δική
μας απάντηση», που αναφε-
ρόμασταν διεξοδικά στο ε-
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Διαπιστώνεται τελευταία μια προσπά-
θεια έντασης  του εκφοβισμού των εργα-
ζομένων σε ΣΤΑ.ΣΥ και Ο.ΣΥ.  σε ό,τι αφο-
ρά τις ασθένειες .

Η Ο.ΣΥ. έχει διανείμει έντυπο με το ο-
ποίο ενημερώνει τούς εργαζόμενους για
το δικαίωμά της να διενεργεί κατ΄ οίκον
έλεγχους σε εργαζομένους που βρίσκο-
νται σε ασθένεια .

Ήδη έχουν γίνει οι πρώτοι έλεγχοι.

Αντίστοιχα στη ΣΤΑ.ΣΥ. συμβαίνει α-
κριβώς το ίδιο.  

Αντί οι διοικήσεις να ασχοληθούν με
τα προβλήματα των εργαζομένων που
έχουν να κάνουν με τις συνθήκες  εργα-
σίας,  καθώς  και με την υγιεινή και ασφά-
λεια,  όχι μόνο δεν ασχολούνται με αυτό,
αλλά  θεωρούν  τους εργαζόμενους  απα-
τεώνες, τους εργαζόμενους που δουλεύ-
ουν σε δύσκολες συνθήκες χωρίς εργα-
λεία πολλές φορές, με πατέντες για την
επισκευή του στόλου με το φιλότιμο τε-
λικά.

ΟΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ «ΜΑΪΜΟΥ»! 

Οι διοικήσεις διαμορφώνουν κλίμα
τρομοκρατίας  και  υποταγής των εργα-
ζομένων.

Στόχος τους είναι η συντριβή κάθε δι-
καιώματος. 

ΚΑΛΟΥΜΕ τις διοικήσεις  ΣΤΑ.ΣΥ.
Ο.ΣΥ. καθώς  και ΟΑΣΑ να σταματή-
σουν τις επιθέσεις στα σπίτια των
συναδέλφων.

ΚΑΛΟΥΜΕ τους συναδέλφους σε ό-
λο το σύστημα της αστικής  συγκοι-
νωνίας να μην ανοίγουν την πόρτα
του σπιτιού τους σε κανέναν , είτε εί-
ναι υπάλληλος της εταιρίας, είτε είναι
«εξωτερικός συνεργάτης». 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ  να σταματήσει κάθε
πειθαρχική διαδικασία που αφορά
τέτοιες περιπτώσεις.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ «ΕΞΥΠΝΟ» ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΥΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ

Σχετικά με την αγορά ει-
σιτηρίου από το κινητό και
ό,τι αυτό ήταν πρόταση
του συναδέλφου Νίκου
Τάσιου, θα ήθελα να ανα-
φέρω κάποιες σκέψεις
μου.

Αντί, λοιπόν, ο συνάδελ-
φος να σκεφτεί πώς η εξέ-
λιξη της τεχνολογίας και τα
επιτεύγματά της θα μπο-
ρούσαν να διευκολύνουν
εμάς τους οδηγούς στις τό-
σο δύσκολες συνθήκες
που αντιμετωπίζουμε κα-
θημερινά κατά την εκτέλε-
ση των καθηκόντων μας
και πώς οι επιβάτες θα με-
ταβαίνουν με το σωστό
Μ.Μ.Μ. έγκαιρα και σύντο-
μα και με ασφάλεια στον
τόπο προορισμού τους, ε-
κείνος έβαλε το μυαλό του
να παιδευτεί για να σκε-
φτεί τρόπους «περικύκλω-
σης» των φτωχοποιημέ-
νων και εξαθλιωμένων συ-
μπολιτών μας, ώστε να
μην μπορεί κανείς να εξαι-
ρεθεί από την πληρωμή ε-
νός πανάκριβου εισιτηρίου
το οποίο αντιστοιχεί σ΄ ένα
ελλειπέστατο και απαξιω-
μένο συγκοινωνιακό έργο.

Ξέρεις, συνάδελφε Νί-
κο, τα Μ.Μ.Μ. δεν τα χρη-
σιμοποιεί κανένας βιομή-
χανος, εφοπλιστής ή μεγα-
λοτραπεζίτης! 

Τα χρησιμοποιούν τα
παιδιά μας, οι γονείς και οι
φίλοι μας, οι άνεργοι, οι
μαθητές, οι χαμηλοσυντα-
ξιούχοι και γενικά τα φτω-
χά λαϊκά στρώματα.

6,3 εκατ. φτωχοί και εξα-
θλιωμένοι ―σύμφωνα με
το Γραφείο Προϋπολογι-
σμού της Βουλής― θέλει ο
συνάδελφος, αλλά και πα-
ρατάξεις που έχουν τέτοιες
λογικές να περιχαρακω-
θούν σ’ αυτή την ιστορία
της πληρωμής ενός πανά-
κριβου εισιτηρίου ή να περι-
θωριοποιηθούν εκτός της
πρόσβασής τους στα
Μ.Μ.Μ., όπως άλλωστε έ-
χουν περιθωριοποιηθεί κι
από την πρόσβαση σε άλλα
κοινωνικά αγαθά, όπως
την Υγεία, την Παιδεία κ.λπ. 

Παράλληλα, δημιουργεί
«πλεονάζον» Προσωπικό
στο Τμήμα Κομίστρου,
που με διευθυντικό δικαί-
ωμα οι εργαζόμενοι θα ο-

δηγηθούν σε απόλυση α-
φού τα εκδοτήρια θα μειω-
θούν ή θα καταργηθούν
τελείως. 

Άλλωστε, η ανάθεση σε
ιδιωτική εταιρία αφορά
την έκδοση, τη διακίνηση,
την είσπραξη και προφα-
νώς τον έλεγχο των εισιτη-
ρίων.

Επιπροσθέτως, υπάρ-
χει και το πρακτικό ―αλ-
λά ουσιαστικό― ζήτημα
της μετατροπής των Οδη-
γών σε ελεγκτές των κινη-
τών τηλεφώνων των επι-
βατών, με ό,τι κινδύνους
αυτό εγκυμονεί για την ο-
δική ασφάλεια. 

Γι΄ αυτό και καλούμε
τους συναδέλφους να μην
κάνουν κανέναν έλεγχο ει-
σιτηρίου, είτε χάρτινου, εί-
τε ηλεκτρονικού.

Κι εκεί είναι το ζητούμε-
νο για όλους μας!

Πώς αντιμετωπίζουμε
την Αστική Συγκοινωνία.

Μπαίνουμε στο «τριπά-
κι» που θέλει η κυβέρνηση
και η εργοδοσία να αντιμε-
τωπίζουμε την Αστική Συ-
γκοινωνία σαν εμπόρευ-
μα, λειτουργώντας την ε-
πιχείρηση με ιδιωτικοοικο-
νομικά κριτήρια και σχέ-
σεις κόστους - κέρδους;

Σ΄ αυτό το «τριπάκι» δη-
λαδή που μπήκε και ο συ-
νάδελφος Νίκος Τάσιος και
γι΄ αυτό δέχθηκε και τα εύ-
σημα της διοίκησης.

Ας σκεφτούμε όμως ότι,
παρ΄ όλο που η Αστική Συ-
γκοινωνία λειτουργεί τα
τελευταία χρόνια ―ειδικά
μετά το 2011 με τον Ν.
3920― με αυτή τη λογική,
οι συνθήκες της συγκοινω-
νίας χειροτερεύουν καθη-
μερινά, τόσο για τους επι-
βάτες με τεράστια μείωση
του συγκοινωνιακού έρ-
γου και καθυστερήσεις
δρομολογίων, όσο και για
τους οδηγούς με τσάκισμα
των μισθών μας, εντατικο-
πόιηση της εργασίας μας
με όλο και περισσότερα
δρομολόγια, μη μπορώ-
ντας να πάρουμε άδειες
και έκτακτα ρεπό που δι-
καιούμαστε λόγω έλλει-
ψης Προσωπικού κ.ά.

Μήπως, λοιπόν, όλοι ε-
μείς οι εργαζόμενοι στα

Μ.Μ.Μ. πρέπει να αντιμε-
τωπίζουμε την Αστική Συ-
γκοινωνία σαν κοινωνικό
αγαθό;

Λέω, λοιπόν, ότι εμείς ο-
φείλουμε να διεκδικούμε
και να παλεύουμε για το
δημόσιο και κοινωνικό χα-
ρακτήρα των Αστικών Συ-
γκοινωνιών.

Να διεκδικούμε και να
παλεύουμε για Αστική Συ-
γκοινωνία που να καλύ-
πτει τις λαϊκές ανάγκες, με
αύξηση της κρατικής επι-
χορήγησης, ώστε να γί-
νουν προσλήψεις και να α-
γοραστούν ανταλλακτικά
για την επισκευή εκατο-
ντάδων οχημάτων που εί-
ναι ακινητοποιημένα, για
να βγουν στην κίνηση, ώ-
στε να επεκταθεί η Αστική
Συγκοινωνία σε όλο το λε-
κανοπέδιο της Αττικής και
ώστε να υπάρχει σημαντι-
κή μείωση του εισιτηρίου ή
και δωρεάν μεταφορά ευ-
παθών ομάδων συμπολι-
τών μας όπως άνεργοι,
φοιτητές, μαθητές κ.ά.

Αυτές είναι οι σκέψεις,
συνάδελφοι, που πρέπει
να διέπουν τα μυαλά των
εργαζομένων στα Μ.Μ.Μ.,
γιατί αυτό επιτάσσει όχι
μόνο το συμφέρον της κοι-
νωνίας, αλλά και το δικό
μας συμφέρον, αφού μόνο
μ΄ αυτόν τον τρόπο δια-
σφαλίζονται και οι δικές
μας θέσεις εργασίας.

ΛΟΥΚΑΚΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
Οδηγός - Μέλος Επιτροπής

ΠΑΜΕ Α/Σ ΠΕΙΡΑΙΑ
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Η αγανάκτηση είναι ένα συναί-
σθημα που στις μέρες μας βρίσκε-
ται σε αφθονία. Και γιατί όχι άλλω-
στε;

Η πραγματικότητα που βιώνου-
με την  ευνοεί με το παραπάνω.

Είναι μάλιστα ιδιαίτερα ωφέλι-
μη, αν μετουσιωθεί σε οργανωμέ-
νη δράση, γιατί δεν ωφελεί μόνο
να αγανακτείς, πρέπει να κάνεις
κάτι, ώστε να αλλάξεις ό,τι σου
προκαλεί αγανάκτηση.

Πέραν όμως της υγιούς αγανά-
κτησης που πρέπει να νιώθουν ό-
λοι οι εργάτες, στη χώρα μας ευδο-
κιμεί και ένα άλλο είδος αγανάκτη-
σης όχι και τόσο αυθόρμητης και
με πολλές προοπτικές ανέλιξης!
Κάτι σαν ένα είδος καριέρας δηλα-
δή, και μη νομίζετε πως πρόκειται
για κάτι νέο, σαν ευκαιρία μέσα
στη κρίση δηλαδή, η κατ’ επάγγελ-
μα αγανάκτηση μετρά δεκαετίες
στην Ελλάδα.

Αρκεί να θυμηθούμε τους «αγα-
νακτισμένους πολίτες» των δεκα-
ετιών ‘50 ‘60 ‘70 που στο «οκτάω-
ρό» τους αγανακτούσαν ενάντια
σε κάθε προοδευτική εκδήλωση,
σε απεργίες, τραμπούκιζαν κ.λπ.

Στην περίοδο της Μεταπολίτευ-
σης  οι επαγγελματίες  αγανακτι-
σμένοι ΚΥΠατζήδες ―παρότι δεν
εξαφανίστηκαν― έδωσαν τη σκυ-
τάλη στους κονδυλοφόρους των
επιχειρηματιών που έδωσαν και
δίνουν ακόμη  «επιστημονικού επι-
πέδου ρεσιτάλ» αγανάκτησης ενά-
ντια σε κάθε κινητοποίηση ή άλλη
διεκδίκηση που περιέκλειε προο-
πτική δυναμικής κλιμάκωσης.

Ο κλάδος μας διαχρονικά έχει
νιώσει στο πετσί του τί σημαίνει
κοινωνικός αυτοματισμός κατευ-
θυνόμενος από κυβερνήσεις, εργο-
δοσία και τα Μ.Μ.Ε. της που θυ-
μούνται την ταλαιπωρία του επι-
βατικού κοινού σε κάθε απεργία.

Στα του οίκου μας τώρα, γιατί
το άρθρο δεν κάνει ανασκόπηση
των ασφαλίτικων μεθόδων. 

Σκοπό έχει να καταγγείλει την ε-
φαρμογή αυτής της μεθόδου ως
συνδικαλιστικής τακτικής.

Και για να γίνουμε πιο σαφείς
―μιας και η εφημερίδα διαβάζεται
σε όλο το σύστημα των αστικών

συγκοινωνιών― το πλαίσιο ανα-
φοράς είναι οι εκλογές στο ΣΥΝ -
ΔΙΚΑΤΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΑΣΑ, το
μεγαλύτερο στον κλάδο, που με τη
στάση του επηρεάζει σε μεγάλο
βαθμό και τα υπόλοιπα.

Αυτός είναι ο λόγος που λυτοί
και δεμένοι έχουν ανοίξει έναν
βρώμικο πόλεμο στη ΔΑΣ, προ-
κειμένου το αποτέλεσμα των ε-
κλογών να είναι στα μέτρα που ο-
ρίζει η εργοδοσία.

Τελευταία πράξη αυτού του έρ-
γου είναι η καταγγελία από την πα-
ράταξη ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ
ΠΥΛΗ, ότι ο Α’ αντιπρόεδρος του
συνδικάτου Κιούσης Γ., επικεφα-
λής της ΔΑΣ, τραμπούκισε τον συ-
νάδελφο Κατρόπουλο Β. κατά τη
διάρκεια του Δ.Σ. στις 8/12/14.

Τί συνέβη όμως εκείνη τη μέρα;
Ήταν η στιγμή όπου το λόγο εί-

χε πάρει ο Νίκος Τάσιος, μέλος της
παράταξης ΤΑ ΚΟΜΜΑΤΑ ΕΞΩ
ΑΠΟ ΤΗ ΠΥΛΗ (δεν είναι μέλος του
Δ.Σ.), προκειμένου να συζητηθεί
θέμα που τον αφορούσε. Ο Γ. Κιού-
σης τον ρωτούσε προκειμένου να
σχηματίσει άποψη σχετικά με την
κλήτευση του σε απολογία.

Πίσω από το κάθισμα του Κιού-
ση κάθονταν οι συνάδελφοι  Κα-
τρόπουλος και Καραπιπεράκης,
που καθ’όλη τη διάρκεια της πα-
ρουσίας τους στο Δ.Σ. συνεχώς μι-
λούσαν, γελούσαν, ειρωνεύονταν
τα μέλη του Δ.Σ.

Οι συγκεκριμένοι  έχουν σύστη-
μα να κάθονται ακριβώς πίσω από
τις θέσεις των εκπροσώπων της
ΔΑΣ και να κάνουν ό,τι μπορούν
για να γίνουν ενοχλητικοί με προ-
κλητικά σχόλια, δε σεβάστηκαν
καν ότι η συζήτηση αφορούσε ζή-
τημα  μέλους της παράταξης
τους!!! 

Στην παρατήρηση του Γ. Κιούση
να κάνουν ησυχία, ο Β. Κατρόπου-
λος απάντησε ειρωνικά με αποτέ-
λεσμα την οργισμένη αντίδραση
του αντιπροέδρου.

Ως τώρα, το ρεπερτόριο των «α-
γανακτισμένων» συνδικαλιζόμε-
νων της εν λόγω παράταξης περι-
λαμβάνουν ύβρεις, ειρωνείες, ηχο-
γράφηση και κάποιες φορές δια-
κριτική βιντεοσκόπηση (!) του
Δ.Σ., φτύσιμο (!!!) συνδικαλιστή

και ποιός ξέρει τί άλλο μας έχει ε-
τοιμάσει ο «σκηνοθέτης» μέχρι τις
εκλογές!!!

Αυτά όμως ξεχνάει να τα καταγ-
γείλει ο κύριος Σκοκέας…
• Παραπονιέται ότι τάχα όλοι

στρέφονται εναντίον του δή-
θεν γιατί τάραξε τα συνδικαλι-
στικά νερά. 

Η αλήθεια είναι ότι κανένας συ-
νάδελφος είτε είναι εκλεγμένος εί-
τε όχι, ανεξάρτητα από το αν συμ-
μετέχει ή όχι σε παράταξη,  δεν θα
ανεχόταν όλες τις παραπάνω προ-
σβλητικές και αντισυναδελφικές
συμπεριφορές.

Μόλις κάποιος αντιδράσει στις
προσβολές των στελεχών του, ο
κύριος Σκοκέας αποχωρεί επα-
νειλλημένως από τα (τελευταία)
Δ.Σ. σε ένδειξη διαμαρτυρίας ότι
«τραμπουκίζονται» οι συνεργάτες
του, άραγε αγνοεί την Ελληνική
γλώσσα ή προσαρμόζει τις έννοιες
στα κόλπα των στελεχών του;

Είτε έτσι, είτε αλλιώς το σίγου-
ρο είναι πως αποποιείται της ευθύ-
νης του ως μέλους του Δ.Σ. να συμ-
μετέχει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ.
χάρην εντυπώσεων...

Η ΔΑΣ σε πρόσφατο Δ.Σ. είχε α-
πευθυνθεί προς κάθε παράταξη ό-
τι στη πορεία προς τις εκλογές θα
αντιπαρατεθεί με συνδικαλιστι-
κές θέσεις, πλαίσιο διεκδίκησης,
και επιχειρήματα κάτι που κάνου-
με πράξη διαχρονικά. 

Αν αυτό κάποιοι το θεωρούν ως
αδυναμία να απαντήσουμε στις
προκλήσεις τους, θα πάρουν την α-
πάντηση τους στη πράξη.

Άλλωστε, ξέρουμε γιατί συκο-
φαντούν τη ΔΑΣ στο πρόσωπο
του επικεφαλής της. 

Ξέρουν πως η στόχευση τους να
βρεθεί ο κλάδος ευάλωτος στα
σχέδια της εργοδοσίας θα αποτυγ-
χάνει όσο θα υπάρχει, όσο θα ενι-
σχύεται ο ταξικός πόλος, η ΔΑΣ
και το ΠΑΜΕ.

Και επειδή υπάρχει τέτοια τάση
ενίσχυσης (διάβασε άρθρο σελ. 7)
στρέφουν τους «αγανακτισμέ-
νους τους» ενάντια στα στελέχη
της ΔΑΣ.

Στόχος τους; Να αποφύγουν «ό-
πως ο διάβολος το λιβάνι» τη σύ-

γκριση θέσεων και πράξεων γι’ αυ-
τό καταφεύγουν στην  ένταση, τις
προσβολές και τον εκφυλισμό...
Γιατί με ποιόν άλλον τρόπο να κρύ-
ψουν πως, όταν η ΔΑΣ χτυπάει
συναγερμό για το επαπειλούμενο
χτύπημα στην κοινωνική ασφάλι-
ση, αυτοί λειτουργούν ως ασφαλι-
στικοί σύμβουλοι της INLIFE;

Θέλουν να μη φαίνεται πως ό-
ταν η ΔΑΣ λέει να διεκδικήσουμε
πίσω τα κλεμμένα, αυτοί πανηγυ-
ρίζουν για τα τέσσερα ευρώ για
τροφή με τα οποία «γλύκαναν»
στη ΣΤΑΣΥ το ΝΑΙ στο μείωση μι-
σθού!!

Γιατί όταν οι επιτροπές ΠΑΜΕ
στα αμαξοστάσια προσπαθούν να
οργανώσουν μαζικές παρεμβά-
σεις με συμμετοχή των συναδέλ-
φων  για τα προβλήματα της καθη-
μερινότητας μας, ώστε να πιέζου-
με για λύσεις, αυτοί τρέχουν σε
διάφορους (αν)αρμόδιους για να
αποσπάσουν (μετά από μήνες) μια
ανέξοδη νουθεσία προς την Ο.ΣΥ.
του τύπου «παρακαλώ βελτιώστε
τις τουαλέτες», χωρίς κανένα αντί-
κρυσμα...

Ματαιοπονούν όμως!

Οι συνάδελφοι έχουν κρίση και
θα τους κρίνουν με βάση την πο-
ρεία τους στα κοινά και όχι τον α-
ντισυναδελφικό τους τσαμπουκά!

ΥΓ: Η ΔΑΣ κυκλοφόρησε ανακοί-
νωση στις 22/12, όπου απέδειξε
με επιχειρήματα πως οι παρα-
τάξεις ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ - ΕΞΩ ΤΑ
ΚΟΜ ΜΑ ΤΑ - ΠΑΣΚΕ ΤΕΧΝΙ ΤΩΝ
(Ραυτόπουλος) με τον ιδιαίτε-
ρο τρόπο της η κάθε μια, αλλά
και βοηθώντας η μια την άλλη
―όποτε χρειάζεται― βάζουν
πλάτη για να εφαρμόζονται ό-
σα προωθούν οι διοικήσεις ε-
νάντια στον Κλάδο.
Τα ΚΟΜΜΑΤΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ
ΠΥΛΗ χαρακτήρισαν την ανα-
κοίνωση της ΔΑΣ «λάσπη και
χολή», την ταύτισαν με ανα-
κοίνωση του συνδικάτου και
ξεμπέρδεψαν.
Απαντήσεις όμως, που να απο-
δομούν τα επιχειρήματα μας
με επιχειρηματολογία που να
πατάει στη λογική, δεν έδω-
σαν…

ΤΕΛΙΚΑ ΠΟΙΟΣ ΤΡΑΜΠΟΥΚΙΖΕΙ;
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ΠΕΜΠΤΗ 17/1/2013:

Ξεκινούν κινητοποιήσεις
υπό μορφή κατάληψης στο
Κέντρο Ελέγχου κυκλοφο-
ρίας του ΜΕΤΡΟ από το
ΣΕΛΜΑ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 21/1/2013:

Συνεδριάζει το Δ.Σ. του
Συνδικατου Εργαζομένων
ΟΑΣΑ με θέμα: Στάση απένα-
ντι στην ένταξη στο ενιαίο μι-
σθολόγιο.

Ψηφίζεται η πρόταση της
ΔΑΣ με 7 ψήφους υπέρ για
στάση εργασίας 11:00-16:00
την επομένη(22/1) και στάση
εργασίας στις 24/1 (11:00-
17:00) και γενική συνέλευση.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015:

Έχουν περάσει 2 χρόνια
από τη μεγάλη απεργιακή
κινητοποίηση ενάντια στο
ενιαίο μισθολόγιο.

Μια απεργιακή περίο-
δο που τα είχε όλα: μαζι-
κή παρουσία εργαζομέ-
νων στους χώρους δου-
λειάς, μαζικές συνελεύ-
σεις, κοινωνικό αυτομα-
τισμό, επιστράτευση και
επέμβαση των ΜΑΤ, έ-
ντονη συνδικαλιστική
διαπάλη, αλλά και προ-
βληματισμό μεταξύ εργα-
ζομένων για την εξέλιξη
των απεργιών, μπροστά
και στο ενδεχόμενο επι-
στράτευσης που άφηνε
να εννοηθεί η κυβέρνηση.

Εκτός των παραπάνω
διέθετε δυστυχώς και κά-
τι ακόμη: την έντονη προ-
σπάθεια κάποιων παρα-
τάξεων να «κάνουν παι-
χνίδι» ―κατόπιν εορτής
φυσικά― ώστε να δρέ-
ψουν τις εντυπώσεις
προς όφελος τους.

Οι «ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΕ
ΚΙΝΗΣΗ» με αφορμή την
συμπλήρωση δύο χρόνων
από την κορύφωση των
απεργιών επιχειρούν ένα
χρονικό των γεγονότων
όπως τα ζήσαμε από την
πρώτη γραμμή αυτού του
αγώνα.

περγία φουντώνει η επίθεση
με στόχο την δημιουργία α-
ντανακλαστικών ενάντια
στους απεργούς, κυβερνητι-
κά στελέχη - Μ.Μ.Ε. εξαπολύ-
ουν συντονισμένη επίθεση
ώστε να προετοιμάσουν το έ-
δαφος για καταστολή των α-
περγών και επέκταση της ε-
πιστράτευσης και στους ερ-
γαζόμενους της ΟΣΥ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/1/2013:

• 03:30 π.μ.: τα ΜΑΤ επεμ-
βαίνουν στο Α/Σ Σεπο-
λίων.
Η αντιμετώπιση από μέ-

ρους του Δ.Σ. του ΣΕΛΜΑ δεν
είναι στο ύψος των περιστά-
σεων: Οδηγίες προς τους συ-
ναδέλφους δίνει ο δικηγόρος
(!) του σωματείου αντί για το
ίδιο το Δ.Σ. που όφειλε να πά-
ρει θέση και να υπερασπι-
στεί τους εργαζόμενους στο
να μην πάρουν τα φύλλα πο-
ρείας.

Μόλις κυκλοφορεί το νέο,
εκατοντάδες μέλη του ΠΑΜΕ
από δεκάδες σωματεία ξεκι-
νούν στις 05:30 για τα Σεπό-
λια με πορεία, σταματούν ό-
μως λίγο μετά τη διασταύρω-
ση Κηφισού και Λένορμαν, α-
φού η ευρύτερη περιοχή βρί-
σκεται σε αστυνομικό κλοιό.

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
του ΠΑΜΕ

ΣΑΒΒΑΤΟ 26/1/2013:

• Πρωί: το ΠΑΜΕ πραγμα-
τοποιεί μεγάλο συλλαλη-
τήριο συμπαράστασης
στην Ομόνοια. Δεκάδες χι-
λιάδες εργάτες πορεύο-
νται προς την βουλή. Επι-
κεφαλής της πορείας ένα
μαζικότατο μπλοκ εργα-
ζομένων στις συγκοινω-
νίες.

• Άργά το βράδυ: Η πλειο-
ψηφία του Δ.Σ. στο Συνδι-
κάτο Εργαζομένων ΟΑΣΑ
καλεί σε Διοικητικό Συμ-
βούλιο.

Η ΔΑΣ (και άλλες παρατά-
ξεις) δεν πάει στο Δ.Σ., καθώς
ελλοχεύει ο κίνδυνος ανα-
τροπής της απόφασης της γε-
νικής συνέλευσης.

Οι επιτροπές Α/Σ του
ΠΑΜΕ σε μαζικές συγκε-
ντρώσεις στα Α/Σ ενημερώ-
νουν τους εργαζόμενους για
αυτήν την εξέλιξη.

Η δράση των Επιτροπών
του ΠΑΜΕ συνέβαλε στο να

ΠΕΜΠΤΗ 24/1/2013:

Γενική συνέλευση συνδι-
κάτου ΟΑΣΑ: η κυβέρνηση σε
μια επίδειξη ισχύος ανακοι-
νώνει την επιστράτευση των
εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ την
ώρα που είναι σε εξέλιξη στο
ΤΙΤΑΝΙΑ η γενική συνέλευση
του συνδικάτου ΟΑΣΑ με μα-
ζική συμμετοχή.

• Εκείνη την ώρα στο βήμα
βρίσκεται ο επικεφαλής
της ΔΑΣ Γ.Κιούσης στην ε-
πιβεβαίωση της πληρο-
φορίας προτείνει επ’αόρι-
στον κλείσιμο των λεω-
φορείων που γίνεται δε-
κτή με ενθουσιασμό. Ορί-
ζεται γενική συνέλευση
ξανά την Τρίτη 29/1/13 για
εκτίμηση των εξελίξεων
και συνέχιση. 
Αντίστοιχη στάση κρα-
τούν και οι εργαζόμενοι
στα τρόλεϋ.

Τις ημέρες που ακολου-
θούν στα αμαξοστάσια των
μπλε λεωφορείων συμβαίνει
κάτι πρωτόγνωρο τουλάχι-
στον για όσους δεν έζησαν το
’92. 

Εκατοντάδες συνάδελφοι
πολλοί από αυτούς με τις οι-
κογένειες τους πλυμμηρί-
ζουν τους χώρους δουλειάς ε-
πικρατεί αγωνιστικό κλίμα,
οι συζητήσεις στα πηγαδάκια
δίνουν και παίρνουν ακόμα
και η διαπάλη για το πως πρέ-
πει να εξελιχθούν τα πράγμα-
τα γίνεται μέσα σε κλίμα ευ-
φορίας.

Η περιφρούρηση της α-
περγίας είναι μαζική και τα
βράδια, είναι χαρακτηριστι-
κό πως αρκετοί συνάδελφοι
στη διάρκεια αυτών των έξι
ημερών κοιμήθηκαν μία ή
δύο βραδιές στα σπίτια
τους!!!

Δε συμβαίνει το ίδιο όσο α-
φορά τα κεντρικά του
ΜΕΤΡΟ στα Σεπόλια όπου
παρά το γεγονός ότι «μυρί-
ζει» εξελίξεις, το Δ.Σ. του
ΣΕΛΜΑ δε φαίνεται να ανη-
συχεί που στη περιφρούρη-
ση της απεργίας συμμετέ-
χουν 30-40 εργαζόμενοι ειδι-
κά τις απογευματινές και
βραδινές ώρες όπως διαπι-
στώνουν συνδικαλιστές του
ΠΑΜΕ από τη συγκοινωνία
που δίνουν το παρών στο Α/Σ
Σεπολίων για αρκετές ώρες
σε καθημερινή βάση.

Επικρατεί κλίμα εφησυ-
χασμού στο Δ.Σ.

Καθώς συνεχίζεται η α-

διατηρηθεί αγωνιστικό κλί-
μα. Είναι χαρακτηριστικό
πως σε 24ωρη βάση υπήρχαν
μέλη των Επιτροπών μας στα
Α/Σ καταβάλλοντας προσπά-
θεια να μην κυριαρχήσει ο φό-
βος με αφορμή τις φήμες για
επικείμενη επιστράτευση.

ΤΡΙΤΗ 29/1/2013:

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΑΣΑ

Σε μια κατάμεστη αίθουσα
πραγματοποιείται η μαζικό-
τερη συνέλευση των τελευ-
ταίων χρόνων είναι χαρακτη-
ριστικό πως εκατοντάδες ερ-
γαζόμενοι παραμένουν στον
προθάλαμο καθώς ο χώρος έ-
χει γεμίσει ασφυκτικά.

Διαμορφώνονται οι εξής
πέντε προτάσεις:

➽ 1 η  π ρ ό τ α σ η :
ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ - ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ -

ΚΙΝΗΜΑ ΕΡΓΑΖ. ΜΕ ΟΡΑΜΑ

• Εξουσιότηση του Διοικητι-
κού Συμβουλίου.
• Συμμετοχή στην 24ωρη
στις 31/1/2013 και Γενική Συνέ-
λευση εν αναμονή των εξελί-
ξεων έως 14/2/2013 καταλη-
κτική ημερομηνία.

➽ 2 η  π ρ ό τ α σ η :
ΕΑΣ - ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΕΘΕΛ Ο.ΣΥ ΤΑ

ΚΟΜΜΑΤΑ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΛΗ -
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΟΔΗΓΩΝ -

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

• Καμία εξουσιοδότηση στο
Διοικητικό Συμβούλιο. Απερ-
γία - συνέχιση κινητοποιήσε-
ων Τετάρτη 3/1/2013, Πέμπτη
31/1/2013, Παρασκευή 1/2/2013
Γενική Συνέλευση.

Σε περίπτωση επίταξης, ά-
μεση συγκέντρωση στα Α/Σ
για ορισμό Γεν. Συνέλευσης.

➽ 3 η  π ρ ό τ α σ η :
ΔΑΣ

• Αύριο στη δουλειά για να
αφοπλιστεί η απειλή της κυ-
βέρνησης για επίταξη.

48ωρη την Πέμπτη
31/1/2013 και Παρασκευή 1/2
με ταυτόχρονη Γενική Συνέ-
λευση στις 11:00 π./μ. με θέμα:
«Συνέχιση του αγώνα και
μορφές του».

Πλαίσιο διεκδίκησης:
(1) Άρση της επίταξης στη

ΣΤΑ.ΣΥ.
(2) Υπογραφή Σ.Σ.Ε. με βά-

ση το μισθολόγιο της
31/12/2009. Όχι στην ιδιωτικο-
ποίηση της Αστικής Συγκοι-
νωνίας.

(3) Άμεση χρηματοδότη-
ση για την επισκευή των 600
οχημάτων.

(4) Μείωση τιμής εισιτηρί-
ου σε όλους τους επιβάτες -
κατάργηση εισιτηρίου σε α-
νέργους.

Πρόταση της ΔΑΣ σε περί-
πτωση επιστράτευσης:

Συγκέντρωση όλων των
εργαζομένων στο Σωματείο -
Γενική Συνέλευση για απόφα-
ση απεργίας.

Σε αυτή την περίπτωση α-
πό σήμερα να αποφασίσει η
ΓΣΕΕ απεργία Πανελλαδική
Πανεργατική.

Η ΔΑΣ στη ΓΣΕΕ το έχει ήδη
προτείνει. Να πάρουν θέση ε-
δώ ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ.

➽ 4 η  π ρ ό τ α σ η :
Η ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

• Εξουσιοδότηση του Διοι-
κητικού Συμβουλίου.
• Συμμετοχή στην 24ωρη
την πέμπτη 31/1/2013 και από-
φαση για Γενική Συνέλευση
που θα οριστεί από το Διοικη-
τικό Συμβούλιο σε σύντομο
χρονικό διάστημα.

Το χρονικό μιας απεργίας που σημάδεψε τον ΚλάδοΤο χρονικό μιας απεργίας που σημάδεψε τον Κλάδο
αφιέρωμα

Εργαζόμενοι από κάθε κλάδο, που ανταποκρίθηκαν στο κάλε-
σμα του ΠΑΜΕ, βρέθηκαν στα Σεπόλια.
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➽ 5 η  π ρ ό τ α σ η :
Α.Μ. 6505 / ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ

ΚΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

(Α) Εξουσιοδότηση του
Σωματείου για διάλογο με το
Υπουργείο και τη Διοίκηση
για ολοκληρωμένη πρόταση
μέχρι την Κυριακή για Συλλο-
γική Σύμβαση και μισθό.

(Β) Γενική Συνέλευση την
Κυριακή για παρουσίαση της
πρότασης και νέα απόφαση
για μορφή κινητοποιήσεων ή
όχι.

(Γ) Ενημέρωση πολιτών
για την εργασία μας (συνθή-
κες, ωράρια κ.λπ.).

(Δ) Ενημέρωση στα
Μ.Μ.Ε. με πληρωμένες κατα-
χωρήσεις.

(Ε) Άρση της απεργίας μέ-
χρι την Κυριακή εκτός των α-
περγιών του Συντονιστικού.

(ΣΤ) Λήψη απόφασης για
καταστατική συνέλευση με-
τά το πέρας των κινητοποιή-
σεων (π.χ. 10 ημέρες μετά).

Γίνεται ψηφοφορία με α-
νάταση χειρός. 

Ο πρόεδρος της συνέλευ-
σης δηλώνει πως δεν μπορεί
να βγάλει αποτέλεσμα. Απο-
φασίζεται να στηθούν κάλ-
πες.

Η ΔΑΣ δηλώνει πως από
μέρους της το αποτέλεσμα
της πρώτης κάλπης θα γίνει
σεβαστό λόγω και της πίεσης
χρόνου.

Ο εκπρόσωπος της «Ανε-
ξάρτητης Παρέμβασης» Κασι-
μέρης Α. παίρνει το λόγο και
δηλώνει πως αποσύρει τη
πρόταση του για να στηρίξει
τη πρόταση της ΔΑΣ ώστε να
πλειοψηφίσει η συνέχεια των
απεργιών.

Αυτό δε γίνεται δεκτό από
τις κυβερνητικές παρατάξεις,
ωστόσο ποιο εντυπωσιακό
είναι το άδειασμα από τον
Οργαν. Γραμματέα Σκοκέα
Π., που από το βήμα ζητάει
τον λόγο που δεν το ρωτήσα-
νε για την απόσυρση της κοι-
νής τους πρότασης και βάζει
θέμα πως η συνέλευση δεν εί-
ναι έγκυρη (;) !!!

Μετά και την παρέμβαση
αυτή, προχωράει η ψηφοφο-
ρία με τις προτάσεις ως έχουν
διαμορφωθεί αρχικά.

Μετά τα μεσάνυχτα ανα-
κοινώνεται το αποτέλεσμα
της κάλπης.

Το κλείσιμο της απεργίας
δυστυχώς είναι γεγονός.

Η ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ

Η προσπάθεια κάποιων να
εκμεταλλευτούν προς όφε-
λος τους την οργή των συνα-
δέλφων για το πως έληξε η α-
περγία αποτυπώνεται σε με-
γάλο βαθμό στην εφημερίδα
«Ο ΚΟ ΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩ -
ΝΙ ΩΝ», χωρίς αυτό να σημαί-
νει πως εξαντλήθηκε εκεί. 

Κάθε άλλο μάλιστα, επει-
δή όμως «τα γραπτά μένουν»
προσφέρεται για μια επι-
γραμματική αναφορά.

Αμέσως μετά τη λήξη της
απεργίας ο εκλεγμένος με την
Ε.Α.Σ. Μανίκας Σ. με άρθρο
του στο διαδίκτυο επιρρίπτει
την ευθύνη για το αποτέλε-
σμα της συνέλευσης στη ΔΑΣ.

Το άρθρο του «τσακωμέ-
νο» με την πραγματικότητα
παίρνει ατράνταχτη απάντη-
ση με βάση τα γεγονότα όπως
έγιναν από τον Βάσση Η. συν-
δικαλιστή της ΔΑΣ με άρθρο
του που δημοσιεύεται στην ε-
φημερίδα του συνδικάτου.

Ο Οργαν. Γραμματέας Σκο-
κέας Π. σε αυτήν την «προσω-
πική» του εφημερίδα πρωτο-
στατεί στο να διαμορφώσει
κατά πως τον βολεύει τη «κοι-
νή γνώμη» χαρακτηριστικό
παράδειγμα είναι οι ευχαρι-
στίες του στους Αγανακτι-
σμένους Μοτοσυκλετιστές
Ελλάδας εκ των οποίων μερι-
κές δεκάδες έκαναν μοτοπο-
ρεία συμπαράστασης στον
κλάδο, «ξέχασε» όμως να πει
έστω μια λέξη για μερικές χι-
λιάδες λαού που συμμετεί-
χαν στο συλλαλητήριο του
ΠΑΜΕ για τους απεργούς στη
συγκοινωνία!!! 

Τα συμπεράσματα δικά
σας...

ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ

Μια ψύχραιμη ματιά στα
γεγονότα (με τη χρονική από-
σταση των δύο χρόνων) είναι
απαραίτητη ώστε τα διδάγ-
ματα του τότε να γίνουν πο-
λύτιμη εμπειρία για τους αγώ-
νες που μέλλονται να γίνουν.

Για εμάς η απεργία αυτή έ-
δειξε πως οι αγωνιστικές δια-
θέσεις παρότι είναι προυπό-
θεση για την διάρκεια και την
κλιμάκωση ενός αγώνα δεν
αρκούν από μόνες τους.

Χρειάζεται ευνοϊκός συ-
σχετισμός στα Δ.Σ. των σω-
ματείων κάτι που στη συγκε-
κριμένη περίπτωση δεν υ-

πήρχε καθώς πλειοψηφού-
σαν στα Δ.Σ. κυβερνητικές
παρατάξεις από τη μια αλλά
και οι δυνάμεις που επιθυ-
μούσαν το «αγωνιστικό» στα-
μάτημα των αγώνων έβρι-
σκαν απήχηση στην αγανά-
κτηση και το θυμό των συνα-
δέλφων.

Μόνη δύναμη που εκτι-
μούσε κάθε φορά τη κατά-
σταση και πρότεινε με γνώ-
μονα τη διάρκεια του αγώνα
αποδείχτηκε η ΔΑΣ.

Συμπέρασμα είναι επίσης
πως η οργάνωση των εργα-
τών μιας επιχείρησης σε πολ-
λά σωματεία είναι εμπόδιο
στη κοινή δράση όπως επιβε-
βαιώθηκε για πολλοστή φο-
ρά καθώς ετερόκλητες δυνά-
μεις από τα σωματεία του χώ-
ρου συντονίστηκαν μια χαρά
μεταξύ τους ώστε να αποσυ-
ντονίσουν τον κλάδο και να
βγει στην απεργία τμηματικά
και όχι από κοινού.

Οι συνέπειες μιας σύ-
γκρουσης μπορεί να επηρεά-
σουν τις εξελίξεις ενός κλά-
δου για πολύ καιρό.

ΟΙ απεργίες αυτής της πε-
ριόδου αυτό αποδεικνύουν.

• Φτάνει να θυμηθούμε την
«άκρα του τάφου σιωπή»
που επέδειξαν τα σωμα-
τεία της ΣΤΑΣΥ για ενάμιση
περίπου χρόνο που κράτη-
σε η επιστράτευση. 
Οι συγκεκριμένες πλειο-
ψηφίες απέδειξαν πως ή-
ταν επιστρατευμένες, αλ-
λά ήταν και είναι ακόμη υ-
ποταγμένες!!!

• Φωτεινή εξαίρεση οι ελάχι-
στες δυνάμεις του ΠΑΜΕ
στη ΣΤΑ.ΣΥ. που απέργη-
σαν στις πανελλαδικές
24ωρες που έγιναν ενόσω
διαρκούσε η επιστράτευ-
ση και τιμωρήθηκαν για
την αγωνιστική τους στά-
ση προς παραδειγματισμό
και τρομοκράτηση του
κλάδου την ώρα που οι «ε-
παναστάτες»σφύριζαν α-
διάφορα...

• Φτάνει να θυμηθούμε την
κατάληξη, με τη αποδοχή
του ενιαίου μισθολογίου
σε Ο.ΣΥ. και ΣΤΑ.ΣΥ. που έ-
κλεισε αυτόν το κύκλο α-
ντιπαράθεσης και οδήγη-
σε το κλάδο να χαμηλώσει
τις απαιτήσεις του και να
θεωρεί επιτυχία τη παρο-
χή τροφής…

Το χρονικό μιας απεργίας που σημάδεψε τον ΚλάδοΤο χρονικό μιας απεργίας που σημάδεψε τον Κλάδο

στάσιο ―εργαζόμουν στη Π.Ράλλη τότε― μια αί-

σθηση σχεδόν γιορτινή θα έλεγες.

Καθώς οι μέρες περνούσαν και άρχισε να κυ-

ριαρχεί η ανησυχία για το αν θα μας επιστρατεύ-

σουν, άρχισε να μου γίνεται πεποίθηση πως μόνο ο

ενθουσιασμός δεν αρκεί για να  έχει διάρκεια ένας

αγώνας και κάπου εκεί άρχισα να ψάχνομαι τί,

πώς, με ποιόν τρόπο πρέπει να γίνει, ώστε να βά-

λουμε ένα στοπ σε όσους μας θεωρούν μπόσικους.

Ένα από εκείνα τα βράδια που παραμέναμε στο

Α/Σ ένας συνάδελφος που είναι με το ΠΑΜΕ μου

είπε πως κάποιοι ―ας τους πούμε συνάδελ-

φους― γιατί η συμπεριφορά τους μόνο συναδελ-

φική δεν ήταν, έσχισαν ένα πανό του ΠΑΜΕ που ο

ίδιος είχε σηκώσει τραμπουκίζοντας τον ίδιο. Η εκ-

πληξή μου αρχικά και ο θυμός μου στη συνέχεια με

ώθησε στο να κατεβαίνω κάθε βράδυ από την Πε-

τρούπολη με τα πόδια στη Ράλλη για να παρευρί-

σκομαι στο χώρο.

Μέσα από διεξοδική συζήτηση με τα παιδιά για

τις θέσεις του ΠΑΜΕ πείστηκα πως μόνο με αγώνες

ταξικούς κόντρα στο συντεχνιασμό μπορούμε να

σταματήσουμε όσα μας ετοιμάζουν. Εντάχθηκα και

εγώ στην επιτροπή Α/Σ Ράλλη και στην απόφαση

μου βάρυνε ο ύπουλος τρόπος με τον οποίο τορπί-

λισαν τη συνέχιση της απεργίας οι δήθεν επανα-

στάτες κατά τη διάρκεια της συνέλευσης στο ΣΕΦ.

Εν κατακλείδι, ήταν για μένα μια απεργία σταθ-

μός που με έκανε να πάρω θέση εκεί που πρέπει να

είναι κάθε εργάτης, στο δρόμο του αγώνα. 

ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Οδηγός Α/Σ ΛΙΟΣΙΩΝ

……και μια προσωπική εμπειρίακαι μια προσωπική εμπειρία
Η απεργία εκείνη απο-

τέλεσε για μένα σημείο

καμπής για το πόσο και

με ποιόν τρόπο συμμε-

τείχα στα κοινά. Με συ-

νεπήρε το μέγεθος και η

ένταση της συμμετοχής,

η ατμόσφαιρα αποφασι-

στικότητας και νίκης που

επικρατούσε στο αμαξο-
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…έχουμε και λέμε

• Ερώτηση: Δουλεύεις
σε ένα από τα δύο με-
γαλύτερα αμαξοστά-
σια της εταιρίας. Ποιά
είναι τα βασικότερα
προβλήματα που αντι-
μετωπίζουν οι εργαζό-
μενοι;

Απάντηση:  Βασικότε-
ρο πρόβλημα, η έλλειψη
Προσωπικού (οδηγοί -
τεχνίτες) και η έλλειψη α-
νταλλακτικών, που έχει
σαν αποτέλεσμα να μην
ανταποκρίνεται στις α-
νάγκες του συγκοινωνια-
κού έργου.

Σωρός λεωφορείων α-
κινητοποιημένα λόγω
βλάβης, ανεπάνδρωτες
βάρδιες λόγω οδηγού,
συνθέτουν το σκηνικό
της μεγάλης αναμονής
και ταλαιπωρίας του επι-
βατικού κοινού, αλλά και
των ίδιων των εργαζομέ-
νων που πιέζονται αντί-
στοιχα από τη θέση του ο
καθένας.

Αν προσθέσει κανείς
τα «γερασμένα» οχήμα-
τα, τις παλιές αλλά και
λειψές εγκαταστάσεις
του Α/Σ, τις ελλείψεις σε
χώρους αναμονής και υ-
γιεινής στις αφετηρίες
και τέρματα των Γραμ-
μών, είναι βασικά - απλά
προβλήματα που καθη-
μερινά τρώνε σαν το σα-
ράκι τις ζωές των εργαζο-
μένων.

λαδικό συλλαλητήριο την
1η Νοέμβρη και στην
24ωρη απεργία στις 27
Νοέμβρη.

Στη διάρκεια, αλλά και
σε συνέχεια αυτών, βρί-
σκονται σε εξέλιξη συ-
σκέψεις με Λαϊκές Επι-
τροπές των περιοχών
που περνάνε οι λεωφο-
ρειακές Γραμμές του Α/Σ,
όπως τελευταία με την
κοινή ανακοίνωση με τη
Λαϊκή Επιτροπή Αγίων
Αναργύρων - Καματερού,
για τις αλλαγές των Γραμ-
μών 704 - 701.

Σε αυτή την κατεύθυν-
ση με στόχο μαζικές κινη-
τοποιήσεις θα κινηθούμε
το επόμενο διάστημα,
αλλά και μεγαλύτερη πίε-
ση και παρεμβάσεις για
τα προβλήματα του Α/Σ.

• Ερώτηση: Και μια
«προσωπική» ερώτη-
ση. Προέρχεσαι απ΄τον
πολιτικό χώρο του
ΠΑΣΟΚ, τί σε έκανε να
συμπορευτείς με το
ΠΑΜΕ;

Απάντηση: Οι αρχές,
οι αξίες και οι πολιτικές
καταβολές που έχω σαν
άνθρωπος, δεν μου επέ-
τρεπαν να στηρίζω ένα
κόμμα το οποίο εξελίχθη-
κε σε εχθρό των συμφε-
ρόντων των εργαζομέ-
νων και των λαϊκών στρω-
μάτων.

Αλλά και η ΠΑΣΚΕ συν-
δικαλιστικά λειτουργεί
ως «δούρειος ίππος» στο

να περάσουν όλα αυτά τα
μέτρα.

Από την αρχή της μεγά-
λης αντιλαίκής επίθεση
διαχώρισα τη θέση μου
και οι εξελίξεις σήμερα
δικαιώνουν αυτήν μου τη
στάση.

Η παράταξη της ΠΑΣΚΕ
―στην αρχή καθησυχά-
ζοντας, στη συνέχεια
μποϊκοτάροντας και με
το ψευτοδημοψήφισμα
σταματώντας τις κινητο-
ποιήσεις― έδειξε το
πραγματικό της φιλοκυ-
βερνητικό πρόσωπο. 

Ο ρόλος της είναι να
περνάει αυτή την αντερ-
γατική πολιτική.

Ακόμη και σήμερα
προτρέπει τους εργαζό-
μενους να συμβιβαστούν
με τη φτώχεια τους και να
ζουν με ψίχουλα!

Έτσι, συμπορεύτηκα
με τις ταξικές δυνάμεις
του χώρου, διότι ήταν
και είναι πάντα στην
πρώτη γραμμή του αγώ-
να με ξεκάθαρες θέσεις
και αξίες, με στόχο να α-
ποκρούσουν την αντερ-
γατική λαίλαπα και να
διεκδικήσουν ζωή με α-
ξιοπρέπεια, μισθούς και
δικαιώματα που μπορεί
και πρέπει να έχει σήμε-
ρα ο λαός μας.

Με δυνάμωμα των
συνδικάτων για την προ-
οπτική της αντεπίθεσης
της λαϊκής συμμαχίας, ε-
νάντια στην εξουσία των
μονοπωλίων.

• Ερώτηση: Είσαι μέλος
της Επιτροπής αγώνα
του ΠΑΜΕ στο Α/Σ,
ποιά είναι η δράση της
Επιτροπής και ποιός ο
σκοπός της ύπαρξής
της;

Απάντηση: Ο σκοπός
της Επιτροπής είναι να
συμβάλει στην ενιαία α-
ντιμετώπιση των προ-
βλημάτων που μαστίζουν
την αστική συγκοινωνία.

Να αναδεικνύονται τα
προβλήματα των ίδιων
των εργαζομένων, αλλά
και του επιβατικού κοι-
νού. 

Να οργανώνει την πά-
λη από κοινού εργαζομέ-
νων και επιβατών για τα
ζητήματα της συγκοινω-
νίας με βάση τις πραγμα-
τικές ανάγκες μετακίνη-
σης στο λεκανοπέδιο.

Στην πρώτη γραμμή
της δράσης είναι το αίτη-
μα της επέκτασης του δι-
κτύου σε όλο το λεκανο-
πέδιο της Αττικής.

Αυτό προϋποθέτει ά-
μεση επισκευή του στό-
λου και μαζικές προσλή-
ψεις Προσωπικού. Προ-
σλήψεις μόνιμου Προ-
σωπικού με μισθούς και
δικαιώματα του επιπέ-
δου του 2009, βελτίωση
των όρων εργασίας με
κατάργηση της κατσαρής
και την εφαρμογή 3ης
βάρδιας. 

• Ερώτηση: Ποιά η στά-
ση των άλλων συνδι-
καλιστικών συνδυα-
σμών σε σχέση με τα
προβλήματα;

Απάντηση: Όλα τα
προβλήματα πηγάζουν
από την εφαρμοζόμενη
πολιτική και οι συνδικα-
λιστικές παρατάξεις του
χώρου ―κυρίως αυτές
που πλειοψηφούν στο
συνδικάτο (ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ)
την έχουν στηρίξει καθο-
λικά ΚΑΙ πριν, αλλά ΚΑΙ το
διάστημα της κρίσης.

Και οι άλλες παρατά-

ξεις, οι δήθεν ανεξάρτη-
τες, τηρούν στάση απο-
προσανατολισμού από
την αιτία που γεννά τα
προβλήματα. Με διάφο-
ρες ενέργειες τους βοη-
θούν να παρατείνονται
και όχι να λύνονται τα
προβλήματα των εργαζο-
μένων. 

Μάλιστα, ορισμένες α-
πό αυτές ωθούν αντιλή-
ψεις επικίνδυνες για τον
κλάδο με στόχο τη διάλυ-
ση του συνδικάτου.

• Ερώτηση: Τί εμπειρία
βγαίνει από τη λει-
τουργία της Επιτροπής
αγώνα στο αμαξοστά-
σιο;

Απάντηση: Παρά τις α-
ντιξοότητες, αυτό που
βγαίνει από τη δράση της
Επιτροπής είναι κυρίως η
αποδοχή στη συνείδηση
των εργαζομένων όπως
εκφράζεται από τη συμ-
μετοχή στη δράση μας,
αλλά και τη στήριξη των
ψηφοδελτίωση της ΔΑΣ
που στηρίζεται από το
ΠΑΜΕ στις περασμένες
αρχαιρεσίες του συνδι-
κάτου, γεγονός που φαί-
νεται να επαναλαμβάνε-
ται με μεγαλύτερη έντα-
ση στις επερχόμενες ε-
κλογές τον Μάρτη.

Οι εργαζόμενοι κι ε-
μείς τα μέλη φιλοδοξού-
με τη διεύρυνση της Επι-
τροπής για αποτελεσμα-
τικότερη παρέμβαση και
στο Α/Σ του Βοτανικού.

• Ερώτηση: Ποιές πρω-
τοβουλίες είναι σε εξέ-
λιξη αυτό το διάστημα;

Απάντηση: Η Επιτρο-
πή συμμετείχε στο δίμη-
νο δράσης της Εκτελεστι-
κής Γραμματείας του
ΠΑΜΕ με εξορμήσεις και
παρέμβαση στο υπουρ-
γείο Συγκοινωνιών το
διήμερο 22-23 Σεπτέμ-
βρη. 

Με μαζική συμμετοχή
στο μεγαλειώδες πανελ-

ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΜΑΗΣ

Μέλος Επιτροπής  
αγώνα ΠΑΜΕ

Α/Σ Βοτανικού

Χιλιάδες ημέρες ρεπό και κανονικών
αδειών χρωστάνε οι διοικήσεις στο
Προσωπικό.
Άμεσα να εξοφληθούν, σε ημερομη-
νίες με τη σύμφωνη γνώμη των συ-
ναδέλφων.
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Τα κουπόνια παίρνουν διαστάσεις
πολιτικές - κυβερνητικές!!!

Η ζωή μας θα στηρίζεται σε κουπό-
νια όπως μας τάζουν πλέον και κομ-
ματικοί σχηματισμοί που ζητούν την
ψήφο μας στις ΕΚΛΟΓΕΣ της 25ης Γενά-
ρη και μάλιστα «εξ αριστερών»!!!

Αρκετοί συνάδελφοι μας παραπο-
νούνται πως δεν προλαβαίνουν να
προμηθευτούν την εφημερίδα μας.
Δυστυχώς αυτό συμβαίνει επειδή
για οικονομικούς λόγους δεν είναι
δυνατόν να εκτυπωθεί σε αριθμό
αντί στοιχο των εργαζομένων του
Κλάδου.
Όποιοι επιθυμούν, μπορούν να τη
ζητούν έγκαιρα από τα μέλη των
Έπιτροπών μας στο πρώτο δεκαή-
μερο κάθε μήνα, ενώ υπάρχει και
διαθέσιμη σε ηλεκτρονική μορφή στο
www.das-oasa.gr

καιρό η ΔΑΣ-ΟΑΣΑ εκ-
προσωπείται με μία ε-
δρα.

Αυτά τα θετικά αποτε-
λέσματα στα τέσσερα σω-
ματεία που αναφέρθηκαν
δείχνουν πως τελικά οι ερ-
γαζόμενοι αρχίζουν να
προσπερνούν διλλήματα,
εκφοβισμούς, απογοή-
τευση, ταξίματα και δεί-
χνουν έμπρακτα την εμπι-
στοσύνη τους στο πιο
πρωτοπόρο τμήμα του κι-
νήματος που δεν κάνει πί-
σω, που βρίσκεται στους
δρόμους, που διεκδικεί,
που δεν κάνει τούμπες,
που έχει ενιαία στάση με ε-
νιαίες προτάσεις σε κάθε
χώρο και δεν τα γυρίζει
άλλα να λέει στα τρένα και
άλλα σε λεωφορεία-τρό-
λει.

Παρά τις δύσκολες συν-
θήκες μέσα στις οποίες
συντελούνται οι θετικές
διεργασίες στη συνείδηση
των εργαζομένων, αυτές
είναι γεγονός και δεν μπο-
ρούν να αμφισβητηθούν!

Σε όσους μπροστά σε
αυτή την πραγματικότη-
τα επιστρατεύουν λάσπη,
συκοφαντίες, προσωπι-
κές επιθέσεις «αγανακτι-
σμένων» σε συνδικαλι-
στές του ΠΑΜΕ τους ενη-
μερώνουμε πως η «βρω-
μιά» που χρησιμοποιούν
ως επιχείρημα δεν έχει πέ-
ραση πια.

Οι συνάδελφοι κατανο-
ούν ποιοί τους εκπροσω-
πούν και θα ολοκληρώ-
σουν παντού την ελπιδο-
φόρα αλλαγή στον συσχε-
τισμό δύναμης, όπως συ-
νέβη σε κάθε σωματείο
του κλάδου μας που έκα-
νε εκλογές μέσα στο έτος.

Αρκετά συχνά ακούμε
σε πηγαδάκια συναδέλ-
φων την άποψη πως, τί-
ποτα δε γίνεται, τίποτα
δεν αλλάζει, είμαστε χα-
μένοι από χέρι.

Τέτοιες απόψεις εκ-
φράζονται κάθε φορά
που η συζήτηση έρχεται
στο πώς να αντιμετωπι-
σουμε αυτά που έρχονται
ως νέα μέτρα, αλλά και ως
συμπέρασμα από τους μέ-
χρι τώρα αγώνες.

Μάλιστα, το κύριο επι-
χείρημα με το οποίο αιτιο-
λογούν αυτήν τους την ά-
ποψη είναι αποτελέσμα-
τα εκλογών σωματείων,
που τα αντιπαραθέτουν
στις κινητοποιήσεις: 

«Αγωνιστήκαμε, απερ-
γήσαμε, ματώσαμε και πά-
λι στις εκλογές οι ίδιοι βγή-
καν» ,

αναφερόμενοι σε ό-
σους φρέναραν ανοιχτά
και ξεδιάντροπα τις απερ-
γίες του προηγούμενου
διαστήματος.

Όμως με βάση τα απο-
τελέσματα εκλογών σε
μια σειρά σωματεία από
τον Μάιο έως σήμερα, αυ-

τό ακριβώς το επιχείρημα
υπέρ του τίποτα δε γίνε-
ται, αρχίζει να καταρρέει.

Γιατί τελικά κάτι αλλά-
ζει, αργά, βασανιστικά,
δύσκολα, όμως αλλάζει!!!

Και αλλάζει υπέρ του
δυναμώματος των αγώ-
νων, υπέρ ενός πλαισίου
αιτημάτων που δε συμβι-
βάζεται με τίποτα λιγότε-
ρο από τη πλήρη ικανο-
ποίηση των βιοποριστι-
κών, κοινωνικών και άλ-
λων αναγκών του λαού
μας.

• Αυτό το συμπέρασμα
προκύπτει από τις ε-
κλογές στο τραμ όπου
η ΔΑΣ-ΟΑΣΑ έβγαλε έ-
δρα για πρώτη φορά.

• Αυτό προκύπτει από τις
εκλογές στην Ένωση
εργαζομένων ΗΛΠΑΠ ό-
που η ΔΑΣ-ΟΑΣΑ δι-
πλασίασε τις έδρες της
σε δύο από μία.

• Στο σωματείο τεχνι-
τών ΗΛΠΑΠ η ΔΑΣ-
ΟΑΣΑ απέσπασε μία έ-
δρα.

• Καθώς επίσης και στο
ΣΕΛΜΑ μετά από πολύ

ΚΙ ΟΜΩΣ, ΚΑΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ… ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΑΣΤΙΚΩΝ

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

3/1/15

Σε συνέχεια των παρεμβάσεων που έ-
γιναν το προηγούμενο διάστημα σε
Ο.ΣΥ. και ΟΑΣΑ από τις επιτροπές αγώνα
Ανθούσας και Ελληνικού, για το ζήτημα
του χώρου αναμονής των οδηγών στα
Άνω Ιλίσια (220-221-235) στις 31/12/14 έγινε
κοινή παρέμβαση των επιτροπών αγώνα
και της λαϊκής συσπείρωσης του δήμου
Ζωγράφου στη δημοτική αρχή Ζωγρά-
φου και πήραμε τη διαβεβαίωση ότι θα
γίνουν σύντομα οι απαραίτητες ενέργει-
ες ώστε να λυθεί το θέμα.

Συγκεκριμένα, θα οροθετηθεί χώρος
για καντίνα και θα δοθούν παροχές νε-
ρού, ρεύματος και σύνδεση αποχέτευ-
σης. 

Το θέμα θα έρθει προς συζήτηση και έ-
γκριση στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο
ώστε να γίνουν νόμιμα όλες οι διαδικα-
σίες.

Επίσης, με ευθύνη του δήμου, θα τοπο-
θετηθούν κολωνάκια στα σημεία που
εντο πίζεται πρόβλημα στη διέλευση του
235.

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΓΩΝΑ 

Α/Σ ΑΝΘΟΥΣΑΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΖΩΓΡΑΦΟΥ                            



ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ

συνεχίζουμε την πάλη μας με οργανωμένη δράση για την επανάκτηση των χαμέ-
νων μισθών και δικαιωμάτων που μας μειώνουν από το 2009 στο όνομα της κρίσης
κυβερνήσεις και διοικήσεις στην Αστική Συγκοινωνία.

συνεχίζουμε οργανώνοντας την ανασύνταξη του εργατικού κινήματος ΚΑΙ στις
Αστικές Συγκοινωνίες για την απόκρουση της συνεχιζόμενης αντερ γατικής επίθε-
σης από οποιαδήποτε κυβέρνηση κι αν προέρχεται.

καλούμε τον Κλάδο σε αγωνιστική ετοιμότητα για αντιμετώπιση των όποιων νέων
αντερ γατικών μέτρων (νέος αντιασφαλιστικός Νόμος, κατάργηση της συνδικαλιστικής δρά-
σης, απελευθέρωση απολύσεων, ιδιωτικοποίηση τμημάτων της Αστικής Συγκοινωνίας).

απαιτούμε Γενικές Συνελεύσεις ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ για
αποφάσεις με τα παρακάτω αιτήματα :

• ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ  για την εξυπηρέτηση των αναγκών των επιβατών 
του λεκανοπεδίου της Αττικής.

• ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ στην ΑΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ.
• ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ για την επισκευή όλου του στόλου 

(τρένα, τραμ, τρόλεϋ, λεωφορεία), καθώς και άμεση ανανέωσή του.
• ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ με μόνιμη και σταθερή σχέση εργασίας με πλήρη δικαιώματα 

(μισθολογικά - ασφαλιστικά). ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ και υποχρεωτικώς μεταταγμένων.
• ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ στα 40.000 € με προσαύξηση 5.000 € για κάθε παιδί.
• ΜΕΙΩΣΗ ΩΡΑΡΙΟΥ σε 7ωρο - 5νθήμερο - 35ωρο.
• ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΑ ΒΑΡΕΑ & ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΑ επαγγέλματα όλου του προσωπικού Τεχνικού και Κίνησης.
• ΣΥΝΤΑΞΗ στα 55 για τους άνδρες και 50 για τις γυναίκες στα βαρέα και ανθυγιεινά.
• ΚΑΜΙΑ ΒΛΑΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ στους παθόντες εν υπηρεσία (μισθολογική - ασφαλιστική).
• ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ των αντεργατικών Γενικών Κανονισμών Προσωπικού.
• ΜΕΤΡΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για όλο το Προσωπικό με ιδιαίτερη μέριμνα στις γυναίκες συναδέλφους.
• ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ στα επίπεδα της 31/12/2009.
• ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ κατά 50% στην αστική και υπεραστική συγκοινωνία.
• ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ανέργων - φοιτητών - σπουδαστών - μαθητών - συνταξιούχων.
• ΟΧΙ στις μπάρες του αποκλεισμού και στο ηλεκτρονικό εισιτήριο.


