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λοί) και ας εστιάσουμε εκεί
που οι εργατοπατέρες δυ-
σκολεύονται να ακολουθή-
σουν: στο γιατί πρέπει, και
στο πώς να οργανώσουμε τη
δική μας πάλη για να  μπουν
οι αυθεντικές, οι γνήσιες, οι
λαϊκές κόκκινες γραμμές
που δεν «ροζεύουν» όπως
των πολιτικών τσαρλατά-
νων, γιατί όταν ο λαός το α-
ποφασίζει να τις θέσει (ουκ
ολίγες φορές στον πολύπα-
θο τούτο τόπο) δεν διστάζει
να τις βάψει με το πιο πολύ-
τιμο και πιο ανεξίτηλο κόκκι-
νο που υπάρχει…

Οι λόγοι που μπορεί να γί-
νουν το έναυσμα για κάθε
άνθρωπο του μόχθου να ορ-
θώσει το ανάστημα του εί-
ναι πάρα πολλοί, όσες και οι
χιλιάδες μεμονωμένες ιστο-
ρίες φτώχειας, απολύσεων,
συμβιβασμών, εκμετάλλευ-
σης, ονείρων που ματαιώθη-
καν άδοξα μέσα στη δίνη της
καπιταλιστικής κρίσης. 

Ωστόσο, για να μην ξεφύ-
γουμε κάνοντας μια ξερή α-
παρίθμηση, ας εστιάσουμε
στο εξής: είθισται από όσους
διαθέτουν βήμα στο δημό-
σιο λόγο να κρίνουν το κυ-
βερνητικό έργο των πρώτων
εκατό ημερών. 

Σε αυτό το διάστημα η κυ-
βέρνηση έκανε πλήρη στρο-
φή όσον αφορά το λεγόμενο
«πρόγραμμα της Θεσσαλο-
νίκης» το πολυδιαφημιζόμε-
νο και ως πρόγραμμα υλο-
ποιήσιμο (τι ειρωνεία!!) ε-
ντός εκατό ημερών...

Έτσι, μετατίθενται για αρ-
γότερα η επαναφορά του
κατώτερου μισθού, ο ΕΝΦΙΑ
παραμένει. Η αποκατάστα-
ση των ΣΣΕ έχει παγώσει, η
δέκατη τρίτη σύνταξη παρα-
πέμπεται στο απώτερο μέλ-
λον και ούτω καθ’ εξής…

Κι όμως από το πρόγραμ-
μα της Θεσσαλονίκης η συ-
γκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ υ-
λοποίησε κάποιες λιγότερο
προβεβλημένες πλευρές. 

Ως γνωστόν ο διάβολος
κρύβεται στις λεπτομέρει-
ες…  Έτσι, χωρίς να χάσει
χρόνο με Πράξη Νομοθετι-
κού Περιεχομένου η συγκυ-
βέρνηση διέγραψε με συνο-
πτικές διαδικασίες χρέη με-
γαλοεπιχειρηματιών που
προέρχονται από πρόστιμα
ακόμα και για λαθρεμπό-
ριο!!!

Ενώ στις 20 Φλεβάρη
συμφώνησε με τους δανει-
στές τη μείωση του ενεργει-
ακού κόστους. 

Αυτή είναι η προγραμμα-
τική συνέπεια των ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ με μοναδικούς ωφε-
λημένους τους μονοπωλια-
κούς ομίλους της χώρας. 

Να γιατί πρέπει να πά-
ρουν μαζική, αποφασιστική
απάντηση από την εργατική
τάξη.

Το συλλαλητήριο στις 11
Ιουνίου δείχνει τις δυνατό-
τητες και την προοπτική της
εργατικής τάξης όταν απο-
φασίσει να οργανώσει την
πάλη της χωρίς να κάνει εκ-
πτώσεις στη διεκδίκηση της
ικανοποίησης των σύγχρο-
νων αναγκών της.

Τα συλλαλητήρια που ορ-
γανώθηκαν σε 59 πόλεις
στις 11 του μήνα είχαν το
στοιχείο της μαζικής συμμε-
τοχής στα πλαίσια μιας ευ-
ρύτερης συσπείρωσης (συμ-
μετείχαν με αποφάσεις πά-
νω από 700 σωματεία σε όλη
την Ελλάδα). Γι’ αυτό τον λό-
γο η συμβολή τους στην
προσπάθεια κλιμάκωσης εί-
ναι ανεκτίμητη. Σε αυτή την
προσπάθεια επικεντρώνου-
με την δράση μας. 

Σε αυτή τη μάχη της κλι-
μάκωσης πρέπει να σταθεί
αρωγός  όποιος δεν καθησυ-
χάζει και δεν μασάει με το ε-
μπόριο ελπίδας που δίνει
και παίρνει ετούτες τις μέ-
ρες, σερβιρισμένη με άφθο-
νη τρομοκρατία προκειμέ-
νου να περάσουν με όσο το
δυνατόν μικρότερες αντι-
δράσεις το 3ο μνημόνιο.

Το ΠΑΜΕ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥ -
ΓΚΟΙ  ΝΩ  ΝΙΩΝ καλεί τους ερ-
γαζόμενους κάθε σωματεί-
ου του κλάδου να ανταπο-
κριθεί στην ανάγκη να δο-
θεί απάντηση με 24ωρη α-
περγία πιέζοντας τις πλειο-
ψηφίες των σωματείων να
πάρουν αποφάσεις. 

Ας μην ξεγελαστούν οι
συνάδελφοι από τις αποφά-
σεις κάποιων σωματείων για
συμμετοχή στο συλλαλητή-
ριο (Συνδ. Εργαζομένων
ΟΑΣΑ και η Ένωση ΗΛΠΑΠ).

Οι πλειοψηφίες αυτών
των σωματείων για τους δι-
κούς τους λόγους τακτικής ε-
πέλεξαν να στηρίξουν την
πρόταση μας, δεν έκαναν το
παραμικρό για να υλοποιή-
σουν την απόφαση, πολύ πε-

ρισσότερο δεν επιθυμούν να
κλιμακωθεί ο αγώνας.

Εμείς ―αξιοποιώντας
και αυτές τις αποφάσεις―
μέσα από την καθημερινή ε-
παφή με τους συναδέλφους
δώσαμε την μάχη της επιτυ-
χίας του συλλαλητηρίου.
Δεν σταματάμε εδώ όμως. 

Τώρα, αυτό που βάζουμε
στόχο είναι να παρθούν α-
ποφάσεις για 24ωρη πανελ-
λαδική πανεργατική απερ-
γία με ανοιχτή ημερομηνία
όταν κλείσουν την αντιλαϊ-
κή συμφωνία.

Λένε πως η ελπίδα πεθαί-
νει τελευταία. Και είναι ανα-
κούφιση να το πιστεύει κα-
νείς. Με μια προϋπόθεση:
να μην αποτελεί άλλοθι για
περαιτέρω αναμονή την ώ-
ρα που μας ετοιμάζουν νέα
βάρβαρα μέτρα, όταν μάλι-
στα εξακολουθούν να ισχύ-
ουν στο ακέραιο όλα τα μέ-
τρα των προηγούμενων κυ-
βερνήσεων.

Το αντίθετο μάλιστα πρέ-
πει να συμβαίνει: η ελπίδα
να πηγάζει από την γνώση
πως με την πάλη του ο λαός
μπορεί να ανατρέψει μνη-
μόνια και αφεντικά.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

• άρθρο:
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΤΑ.ΣΥ. 

σελ. 2
• άρθρο:

ΑΠΟ ΤΗ ΔΡΑΣΗ 
ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

σελ. 2
• άρθρο:

Τοποθέτηση της ΔΑΣ
ΟΑΣΑ σχετικά με την 
εφαρμογή των Σ.Σ.Ε.

σελ. 3
• αφιέρωμα:

ΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ 
του ΠΑΜΕ 
ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΤΟ ΔΡΟΜΟ

σελ. 4-5
• άρθρο:

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ
ΤΑΞΙΚΗΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗΣ
Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

σελ. 6
• συνέντευξη:

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΤΣΗΣ -
Μέλος Δ.Σ.Ένωσης 
Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ

σελ. 7

Διανέμεται δωρεάν

Το κύριο άρθρο αυτού
του φύλλου μας προβλη-
μάτισε για τα καλά, αφού η
επικαιρότητα της περιόδου
εξακολουθεί να βρίσκεται
στο αν και πότε οι διαπραγ-
ματεύσεις της κυβέρνησης
με τους «θεσμούς» θα κα-
ταλήξουν σε συμφωνία ή ό-
χι ( διανθισμένη ―εννοεί-
τε― με μπόλικη τρομοκρα-
τία προς τα λαϊκά στρώμα-
τα προς γνώσιν και συμ-
μόρφωση).

Και επειδή σε όλα αυτά έ-
χουμε αναφερθεί επανει-
λημμένως, ας ξεφύγουμε α-
πό τον… συνωστισμό όλων
όσων περιγράφουν παρα-
στατικά τα προηγούμενα,
αλλά και τα επόμενα δεινά
του λαού μας (και είναι πολ-
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ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ  ΔΩΡΕΑΝ

Η παρέμβαση του εκ-
προσώπου του ΠΑΜΕ
Αστικών Συγκοινωνιών
κινήθηκε ενάντια στις
προτάσεις του ΟΑΣΑ
που για να αντιμετωπί-
σουν πρόσκαιρα την α-
νάγκη πύκνωσης των
δρομολογίων και την
καλύτερη σύνδεση με το
σταθμό του ΜΕΤΡΟ
στην ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ περι-
κόπτει ή καταργεί άλλες
γραμμές. 

Επισημάναμε πως πέ-
ρα του τιμήματος (κάποι-
οι κάτοικοι δεν θα εξυπη-
ρετούνται πλέον) το ό-
φελος είναι αμφίβολο,
γιατί σε σύντομο χρονικό
διάστημα οι συνέπειες α-
πό την έλλειψη προσωπι-
κού και μέσων θα ακυρώ-
σει στην πράξη την όποια
πύκνωση δρομολογίων
πετύχουν. 

Τονίσαμε την ανάγκη
κοινής αγωνιστικής διεκ-
δίκησης, τόσο του Προ-
σωπικού, όσο και των
κατοίκων του Χαιδαρί-
ου, στην κατεύθυνση
προσλήψεων, επισκευ-
ής του στόλου, συγκοι-
νωνιακής κάλυψης ό-
λων των συνοικιών του
δήμου. 

Σειρά επαφών με δη-
μοτικές αρχές είχε η επι-
τροπή Α/Σ Πειραιά του
ΠΑΜΕ προκειμένου να
συζητήσει λύσεις σε
προβλήματα που δυ-
σκολεύουν τη σωστή
και ασφαλή εκτέλεση
του συγκοινωνιακού έρ-
γου και ταυτόχρονα επι-
βαρύνουν την καθημερι-
νότητα των συναδέλ-
φων.

Πιο συγκεκριμένα, έ-
γιναν οι εξής συναντή-
σεις: 

Την Τετάρτη 27 Μάη
με τον δήμαρχο Χαϊδαρί-
ου κ. Σελέκο Μιχάλη ό-
που ζητήσαμε τη συν-
δρομή του δήμου, ώστε
οι αφετηρίες της περιο-
χής να αποκτήσουν στα-
θερές υποδομές υγιει-
νής και πόσιμο νερό.

Επισημάναμε την α-
νάγκη ασφαλτόστρω-
σης επί των οδών Σω-
κράτους & Μάνης (η
γνωστή επικίνδυνη κα-
τηφόρα  ―όπου στρί-
βουν τα λεωφορεία― λί-
γα μέτρα μετά την αφε-
τηρία των γραμμών 803,
Α15, 731), καθώς επίσης
και την ανάγκη δημιουρ-
γίας εσοχής στη στάση
Μ.ΔΑΦΝΙΟΥ στην κατεύ-
θυνση προς Ελευσίνα ό-
που τα λεωφορεία στα-
ματούν στη ΛΕΑ σε ση-
μείο με μικρή σχετικά ο-
ρατότητα (λόγω στρο-
φής) και πριν την μεγά-
λη ευθεία προς Σκαρα-
μαγκά, συνθήκες που
αυξάνουν την πιθανότη-
τα ατυχήματος.

Ο κ. Σελέκος άκουσε
με μεγάλη προσοχή τα
αιτήματα μας και μας ε-
πιβεβαίωσε πως αυτή η
δημοτική αρχή, παρά τις
δυσκολίες λόγω έλλει-
ψης πόρων και ασφυκτι-
κού θεσμικού πλαισίου,
θα σταθεί στο πλευρό

των εργαζομένων και
θα καταβάλλει κάθε δυ-
νατή προσπάθεια ώστε
να δοθούν λύσεις σε αυ-
τά που του θέσαμε, ενώ
συμφωνήσαμε πως θα
είμαστε σε τακτική επι-
κοινωνία για θέματα
που αφορούν στη συ-
γκοινωνία.

Την επόμενη μέρα, Πέ-
μπτη 28 Μάη, εκπρόσω-
πος της επιτροπής Α/Σ
Πειραιά είχε συνάντηση
με το αρμόδιο στέλεχος
του δήμου Κορυδαλλού
για θέματα συγκοινω-
νίας. 

Συζητήθηκε το ζήτη-
μα της παράνομης στάθ-
μευσης επί της οδού
Αθηνάς που δημιουργεί
συνθήκες ατυχήματος
αλλά και καθυστερήσεις
στις διερχόμενες γραμ-
μές. Ως αμεσότερη και
ποιό εύκολη λύση προ-
κρίθηκε να τοποθετη-
θούν κολωνάκια παρα-
πλεύρως του οδοστρώ-
ματος και στις δύο κα-
τευθύνσεις.

Στις 2 Ιουνίου πραγ-
ματοποιήθηκε ανοιχτή
σύσκεψη στο δημαρ-
χείο Χαϊδαρίου με τη
συμμετοχή της δημοτι-
κής αρχής, στελεχών
του ΟΑΣΑ, εργατικών
σωματείων, εκπροσώ-
πων μαζικών φορέων
του Χαϊδαρίου και κα-
τοίκων της περιοχής
προκειμένου να γίνει
παρουσίαση της πρότα-
σης του ΟΑΣΑ για την
συγκοινωνία της περιο-
χής. 

Οι προτάσεις του
ΟΑΣΑ κινούνται στην
κατεύθυνση της εξοικο-
νόμησης χρόνου δια-
δρομών μέσω αλλαγών
σε Γραμμές (π.χ. το 803
να μην πηγαίνει Πειραιά,
αλλά μέχρι το κρατικό
νοσοκομείο Νίκαιας). 

Από τη δράση των Επιτροπών
Πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 11 Ιουνίου οι αρ-

χαιρεσίες στην Ένωση Εργαζομένων ΗΣΑΠ. 

Η ΔΑΣ διατήρησε τις τρεις έδρες που κατείχε και
στην απερχόμενη διοίκηση. 

Η διατήρηση των δυνάμεων  σε μια περίοδο που το
εργατικό κίνημα βρίσκεται σε υποχώρηση και οι α-
παιτήσεις των εργαζομένων έχουν μειωθεί (με ευθύ-
νη του εργοδοτικού-κυβερνητικού συνδικαλισμού
που σπέρνει την ηττοπάθεια και τον συμβιβασμό) α-
ποτελεί ένα θετικό βήμα.

Αποκτά ιδιαίτερη σημασία γιατί αφορά ένα σωμα-
τείο όπου ο αριστερός κυβερνητικός συνδικαλισμός
ασκεί σημαντική επιρροή στους εργαζόμενους, ενώ
δεν φείδεται τακτικισμών προκειμένου να «γονατί-
σει» όχι μόνο την ΔΑΣ και το ΠΑΜΕ αλλά και όποια α-
γωνιστική διάθεση υπάρχει στους εργαζόμενους.

Για του λόγου το αληθές αξίζει να γίνουν δύο ανα-
φορές: 

Πρώτον πως απέναντι στην ΔΑΣ υπήρξε ένα ψη-
φοδέλτιο όπου χώρεσαν όλοι, ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ και φυσι-
κά το ΜΕΤΑ (και γιατί όχι άλλωστε δεν τους χωρίζει
τίποτα!). 

Και το πιο σημαντικό και συνάμα προκλητικό και
εξοργιστικό είναι πως ενώ είχαν στη διάθεση τους αρ-
κετές ημερομηνίες για τις εκλογές, η απερχόμενη δι-
οίκηση (πρόσκειται στο ΣΥΡΙΖΑ) επέλεξε ως ημέρα ε-
κλογών την 11η Ιουνίου μέρα διεξαγωγής των συλλα-
λητηρίων του ΠΑΜΕ με προφανή σκοπό την παρε-
μπόδιση της συμμετοχής των εργαζομένων !!!

Την επόμενη μέρα Παρασκευή 12 Ιουνίου πραγμα-
τοποιήθηκαν οι αρχαιρεσίες και στο ΣΗΕΚ. 

Η ΔΑΣ και σε αυτό το σωματείο διατήρησε την
μία έδρα που κατείχε ολοκληρώνοντας το θετικό
αποτέλεσμα της αντοχής μέσα σε εξαιρετικά αρνη-
τικούς συσχετισμούς, σε μια περίοδο όπου το λαϊ-
κό κίνημα τηρεί στάση αναμονής. 

Αρχαιρεσίες Σωματείων
ΣΤΑ.ΣΥ.

Η φαγωμάρα…
…μέσα από την πύλη
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ΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΜΕΝΑ ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΜΕ
ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ:ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ:

►ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ όλων των εφαρ-
μοστικών νόμων.

►ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗ -
ΓΗΣΗ για την επισκευή όλου
του στόλου και την αγορά νέου.

►ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ μόνιμου Προσω-
πικού - επαναπρόσληψη των α-
πολυμένων.

►Σ.Σ.Ε. με μισθούς στα επίπεδα
της 31/12/2009 και πάνω.

►ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ κάθε μορφής
ιδιω τικοποίησης.

►ΜΕΙΩΣΗ της τιμής του εισιτη-
ρίου 50% - ΔΩΡΕΑΝ για ανέρ-
γους, φοιτητές, σπουδαστές.

►ΕΝΙΑΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ συ-
γκοινωνιών που να εξυπηρετεί
τις ανάγκες μετακίνησης του
λαού σε όλη την Αττική.

ΔΑΣ ΟΑΣΑ
ΔΔHMOKPATIKHHMOKPATIKH AAΓΩNIΣTIKHΓΩNIΣTIKH ΣΣYNEPΓAΣIAYNEPΓAΣIA
Συνάδελφε, -σσα,

Όπως σωστά έχουμε επισημά-
νει και ενημερώσει, οι πολιτικές
εξελίξεις έχουν άμεση σχέση με
τις ζωές μας, πρώτα-πρώτα όσο
αφορά εργασιακές σχέσεις,
Σ.Σ.Ε., ασφαλιστικό - συνταξιο-
δοτικό, άμεσο αντίκτυπο για την
πορεία του κλάδου γενικότερα.

Αυτή η εξέλιξη της μη αναγνώ-
ρισης και πληρωμής υπερωριών
από τη λήξη της μετενέργειας
της Σ.Σ.Ε. 2013-2014 «ταρακούνη-
σε» κάποιους συναδέλφους και
καλό θα είναι να προβληματι-
στούν και να θυμηθούν ότι, ως
ΔΑΣ:

(α) Είχαμε προειδοποιήσει ότι
οτιδήποτε εκτός βασικού μι-
σθού παίρνεται εύκολα πίσω.

(β) Οι Σ.Σ.Ε. έχουν καταργηθεί
με νόμο της συγκυβέρνησης.

(γ) Η όποια κυβέρνηση προέ-
κυπτε μετά της 25 Γενάρη θα συ-
νέχιζε στο ίδιο αντιλαϊκό - αντερ-
γατικό πρόγραμμα της Ε.Ε.

Να θυμηθεί και να σφραγίσει
στο μυαλό του κάθε συνάδελ-
φος πως ο χαρακτηρισμός της
πλειοψηφίας των σωματείων ως
εργοδοτικός - κυβερνητικός, εί-
ναι απαράλλαχτος και δεν δια-
φοροποιείται!

Τί συνέβει την περασμένη βδο-
μάδα; 

Διοικ. Συμβούλιο του Συνδ.
Εργαζομένων ΟΑΣΑ - Διοικ. Συμ-

βούλιο του Σωματείου Τεχνικών
Ο.ΣΥ ΟΑΣΑ - σύσκεψη σωματεί-
ων υπό το κάλεσμα της Π.Ο.Σ.
Στο ίδιο έργο θεατές!…

Τα Δ.Σ. ―ειδικά των Τεχνι-
κών― τί λένε στην ουσία; Νομο-
θέτησε κυβέρνηση, πάρε θέση
και εμείς εδώ είμαστε να υλοποι-
ήσουμε.

Μέσα στα πλαίσια των νόμων
να υπογράψουμε σύμβαση όσο
το δυνατόν καλύτερη, έστω 1 €
απ’ ότι ορίζει ο νόμος!

Μα, δεν ξέρουν ότι η κυβέρνη-
ση ετοιμάζει να φέρει νέο μνημό-
νιο, όπως κι αν ονομασθεί μετά
το κλείσιμο της συμφωνίας;

Δεν ξέρουν όλοι όσοι ήρθαν
στη σύσκεψη της Π.Ο.Σ. ότι εμπε-
ριέχει νέα αντιλαϊκά μέτρα;

Το ξέρουν πολύ καλά, συνά-
δελφοι, και φέρουν μεγάλη ευ-
θύνη για το μέλλον σας! Ακόμη
μεγαλύτερη για τη στήριξη των
προηγούμενων αντιλαϊκών νό-
μων που ψήφισαν οι κυβερνή-
σεις των κομμάτων τους.

Φέρει ευθύνη ο κάθε ένας που
δίνει άλλοθι σε αυτή την πολιτι-
κή που φορτώνει τα βάρη της
κρίσης στους εργαζόμενους, τα
φτωχά λαϊκά στρώματα της χώ-
ρας μας.

Αντί να κάνουν Γενική Συνέ-
λευση να πάρει αποφάσεις ο
κλάδος, τον καθησυχάζουν με
έγγραφα παράτασης της Σ.Σ.Ε.
ως τέλος Ιουνίου.

Οι εργαζόμενοι να πάρουν 
την ευθύνη στα χέρια τους!

ΚΑΜΙΑ ΑΝΑΜΟΝΗ, ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ
στη νέα συμφωνία.

ΚΑΜΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗ & ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ
των αντεργατικών νόμων.
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πίας του λαού για να κερδίσουν τα μονοπώλια.
Δεν υποχωρούμε ούτε βήμα από το αίτημά μας για την κα-

τάργηση των μνημονίων των 400 εφαρμοστικών νόμων, την α-
νάκτηση των απωλειών, την ανατροπή των αντιλαϊκών μέτρων,
τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων μας, όσων μας αξίζουν σήμε-
ρα. Απορρίπτουμε τόσο τις 47 σελίδες του νέου μνημονίου της
κυβέρνησης, όσο και των δανειστών.

Και στα δύο κείμενα, κυβέρνηση και δανειστές γράφουν και
σβήνουν για τα συμφέροντα των μεγαλοεπιχειρηματιών. Για τα
δικά μας δικαιώματα, τις ανάγκες μας, μόνο αντιγράφουν από
τις συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, τα μνημόνια των προη-
γούμενων. Συμπληρώνουν και με νέα μέτρα το αντιλαϊκό πακέ-
το!

Με το ψεύτικο επιχείρημα, το χιλιοειπωμένο, ότι αποφύγα-
με τα χειρότερα, θέλουν οι εργαζόμενοι, συνολικά ο λαός να α-
πεμπολήσει τη διεκδίκησή του για κατάργηση των αντιλαϊκών
συμφωνιών, να επικυρώσει όλα τα μέχρι σήμερα μνημόνια και
από πάνω να σφραγίσει την αδιατάρακτη εφαρμογή τους.

Με το νέο μνημόνιο στα χέρια τους, οι μεγαλοεργοδότες θα
ζητήσουν κι άλλα. Δεν έχει τελειωμό η επίθεση. Εμείς πρέπει να
ανατρέψουμε αυτή τη βαρβαρότητα. Εμείς προτάσσουμε τις
δικές μας «κόκκινες γραμμές». Η κυβέρνηση δεν έχει καμία
«κόκκινη γραμμή». Βαφτίζει το κρέας ψάρι, για να καλλιεργή-
σει αυταπάτες. Οπως έκανε προεκλογικά, έτσι κάνει και τώρα.
Δεν υπάρχει έντιμος συμβιβασμός για το λαό, στην αρένα της
λυκοσυμμαχίας της ΕΕ και της εξουσίας του κεφαλαίου.

Λύση υπάρχει και θα τη δώσουμε με τον αγώνα μας. Με την
ενίσχυση της προοπτικής που έχουμε ανάγκη για την ικανοποί-
ηση των αναγκών μας, κουμαντάροντας τον πλούτο που παρά-
γουμε για όφελός μας. Το ΠΑΜΕ, όπως έκανε από τη συγκρότη-
σή του μέχρι σήμερα, παίρνει την πρωτοβουλία και καλεί σε α-
γώνα, παραμερίζοντας την ηττοπάθεια, τον παλιό και νέο κυ-
βερνητικό συνδικαλισμό, τους ανθρώπους της εργοδοσίας.

Σε αυτό το κάλεσμα, έχουν θέση όλοι οι εργαζόμενοι. Αυτοί
που μέχρι χτες μπορεί να στέκονταν με προβληματισμό στις ε-
κτιμήσεις μας. Που νόμιζαν ότι τα προβλήματα μπορεί να λυ-
θούν με μια κυβερνητική αλλαγή. Με μια καλύτερη διαχείριση.
Τώρα, οφείλουν να βγάλουν συμπεράσματα, να συμπορευ-
θούμε. Στο κάλεσμα που απευθύνουμε, οφείλουν να ανταπο-
κριθούν όλοι οι τίμιοι συνδικαλιστές.

Το σημερινό συλλαλητήριο είναι απάντηση και κάλεσμα για
νέους αγώνες. Δεν έχουμε τίποτα να περιμένουμε. Δυναμώ-
νουμε την προετοιμασία μέσα στους χώρους δουλειάς, στις γει-
τονιές, στις πόλεις και στα χωριά. Η κυβέρνηση, το κεφάλαιο και
οι εταίροι τους να το βάλουν καλά στο μυαλό τους: Εμείς δεν
προσκυνάμε. Οργανώνουμε μαζική λαϊκή μαχητική απάντηση.
Οργανώνουμε κινητοποιήσεις, συλλαλητήρια, προετοιμαζό-
μαστε για μαζική μαχητική απεργιακή απάντηση σε όλους τους
κλάδους.

Απορρίπτουμε το δίλημμα 
«με τη Σκύλλα ή τη Χάρυβδη».

Αποσπάσματα από την ομιλία
του ΓΙΑΝΝΗ ΤΑΣΙΟΥΛΑ 

στο συλλαλητήριο

Μας ζητάνε να διαλέξουμε α-
νάμεσα «στη Σκύλλα και στη Χά-
ρυβδη». Ανάμεσα στο μνημόνιο
του Γιούνκερ και στο μνημόνιο
των 47 σελίδων της συγκυβέρνη-
σης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ. Η απάντησή
μας είναι ότι δε συμβιβαζόμαστε
με το μαύρο μέλλον της φτώχει-
ας, της ανεργίας, της δουλειάς
χωρίς δικαιώματα, της χρεοκο-

Με μια αιφνιδιαστική
κίνηση, το ξημέρωμα της
11ης Ιουνίου, συνδικαλι-
στές από σωματεία της
Αττικής που πήραν αποφά-
σεις συμμετοχής στο συλ-
λαλητήριο, μπήκαν στο υ-
πουργείο Οικονομικών και
από την ταράτσα του κτιρί-
ου «έριξαν» ένα γιγαντο-
πανό στην πρόσοψη, από
τη πλευρά της πλατείας Συ-
ντάγματος.

Το γιγαντοπανό απεικό-
νιζε τους Παπανδρέου, Σα-
μαρά και Τσίπρα, στη σκιά
του ΣΕΒ, περιστοιχισμέ-
νους από τα αστέρια της
σημαίας της ΕΕ, τον καθένα
με το μνημόνιο που φόρ-
τωσε (και ετοιμάζεται να
φορτώσει) στο λαό. Από
κάτω, με την υπογραφή
του ΠΑΜΕ, το σύνθημα έ-
γραφε: «Αρκετά ματώσα-
με, αρκετά πληρώσαμε!
Πάρε την υπόθεση στα χέ-
ρια σου λαέ! Μπλόκο στα
νέα μέτρα και στα μνημό-
νια διαρκείας».

Την ώρα που το γιγαντο-
πανό έπεφτε στη μπροστι-
νή πλευρά του υπουργεί-
ου, στην είσοδο συγκρο-
τούνταν μια μαζική συγκέ-
ντρωση εργαζομένων, με
σημαίες του ΠΑΜΕ και δυ-
νατά συνθήματα: «ΣΥΡΙΖΑ -
ΑΝΕΛ, θέλουν συμφωνία,
τσακίζουν τον λαό για την
πλουτοκρατία», «Εργατιά
μπροστά, τώρα μια γρο-
θιά, τσάκισε μνημόνια και
αφεντικά» και «Εδώ, εδώ
με αγώνα ταξικό, γιατί ε-
μείς δε ζούμε με 400 ευ-
ρώ».

Από την ταράτσα τα
«τρικάκια» που καλούσαν
στο χτεσινό συλλαλητήριο
στην Ομόνοια έπεφταν
βροχή, ενώ η σημαία της ΕΕ
αντικαταστάθηκε στον ι-
στό με αυτή του ΠΑΜΕ. Στο

Έκλεψε την παράσταση το γιγαντοπανό
στο υπουργείο Οικονομικών

Αυτή την εικόνα αντίκριζε κανείς κοιτώντας προς το υπουργείο
Οικονομικών από την πλατεία Συντάγματος.

Η συγκέντρωση στην είσοδο του κτιρίου κράτησε μέχρι αργά το απόγευμα
και έγινε πόλος αλληλεγγύης.

μπαλκόνι του πρώτου ορό-
φου στήθηκε μια ντου-
ντούκα απ' όπου διαβάζο-
νταν ανακοινώσεις του
ΠΑΜΕ και το κάλεσμα στο
απογευματινό συλλαλητή-
ριο.

Όσο προχωρούσε η μέ-
ρα και αυξανόταν η κίνηση
μπροστά από το υπουρ-
γείο Οικονομικών, πολλοί
ήταν εκείνοι που κοντοστέ-
κονταν για να δουν το γιγα-
ντοπανό, ακόμα και για να
το φωτογραφίσουν. Δεν έ-
λειψαν και τα κορναρίσμα-
τα επιδοκιμασίας από τους
οδηγούς που κατευθύνο-
νταν από τη Σταδίου προς
την οδό Φιλελλήνων.

Η συγκέντρωση στην εί-
σοδο του υπουργείου κρά-
τησε για πάνω από 12 ώ-
ρες, μέχρι οι προσυγκε-
ντρώσεις να φτάσουν το α-
πόγευμα στην πλατεία Συ-
ντάγματος. Καθ' όλη τη
διάρκεια της μέρας, στο
χώρο έφταναν μηνύματα
αλληλεγγύης προς το
ΠΑΜΕ απ' όλον τον κόσμο.
Μεταξύ άλλων από τις πα-
ρακάτω συνδικαλιστικές
οργανώσεις: USB (Ενωση
Συνδικάτων Βάσης) Ιτα-

λίας, Left Bloc (Ενωση
Εργαζομένων) Αυστρίας,
CNTP (Συνομοσπονδία
Εργαζομένων Παναμά),
SEKO Klubb 111 (Συνδικάτο
Εργαζομένων Μετρό Στοκ-
χόλμης), FSOC (Ομοσπον-
δία Εργαζομένων στα Κα-
νάρια Νησιά), FISE (Διε-
θνής Συνδικαλιστική Οργά-
νωση των Εκπαιδευτικών
της ΠΣΟ), LAB (Συνδικαλι-
στική Οργάνωση της Χώ-
ρας των Βάσκων), 3F (Ομο-
σπονδία Βιομηχανικών
Κλάδων) Δανίας, ΠΕΟ (Πα-
γκύπρια Εργατική Ομο-
σπονδία), CGTP-In (Γενική
Συνομοσπονδία Πορτογα-
λίας), Φροντ Σιντικάλ (Γαλ-
λία).

Κατέφτασε επίσης με-
γάλος αριθμός μηνυμάτων
από συνδικαλιστές και ορ-
γανώσεις των ΗΠΑ, της Αυ-
στραλίας και της Λατινικής
Αμερικής. Ξεχωριστή ση-
μασία είχε η παρουσία στο
χώρο αντιπροσωπείας της
Παγκόσμιας Συνδικαλιστι-
κής Ομοσπονδίας, αποτε-
λούμενη από τους Βαλε-
ντίν Πάτσο από το Περού
και τον Ντιβανίλντον Πε-
ρέιρα από την Βραζιλία.
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Μ' ένα εντυπωσιακό συλλαλητήριο στην Αθήνα και με
μεγάλες λαϊκές συγκεντρώσεις στη Θεσσαλονίκη και σε δε-
κάδες ακόμα πόλεις, δόθηκε το μήνυμα σε κυβέρνηση - κε-
φάλαιο και Ε.Ε. ότι η αντιλαϊκή πολιτική και τα νέα μνημό-
νια που ετοιμάζουν σε βάρος του λαού, θα βρουν ισχυρές α-
ντιστάσεις.

Οτι το ταξικό συνδικαλιστικό κίνημα και μαζί σωματεία
και συνδικαλιστές που συνειδητοποιούν την αναγκαιότητα
να σπάσει το κλίμα της ανοχής στην κυβέρνηση και της ανα-
μονής, θα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να οργα-
νωθεί και να εκφραστεί η αντίδραση του λαού σε παλιά και
νέα μέτρα, να δυναμώσει το κίνημα διεκδίκησης για την α-
νάκτηση των απωλειών, για την ικανοποίηση των σύγχρο-
νων λαϊκών αναγκών.

Μετά τα μαζικά συλλαλητήρια, τα 700 και πλέον σωμα-
τεία και οι φορείς που δούλεψαν για την επιτυχία τους, ε-
πωμίζονται το σοβαρό καθήκον να πρωτοστατήσουν για
την παραπέρα κλιμάκωση. Μ' αυτό το στόχο, η εικόνα και ο
παλμός των συγκεντρώσεων πρέπει να μεταφερθούν σε ό-
λους τους τόπους δουλειάς. 

Οι μέρες που έρχονται, να αποτελέσουν περίοδο εντατι-
κής προετοιμασίας για όξυνση των ταξικών αγώνων, με κά-
θε μορφή, και με απεργία.

ΠΡΟΤΑΣΗ 
για απεργία 

κατέθεσε 
η ΔΑΣ στη ΓΣΕΕ

Την προκήρυξη πανερ-
γατικής απεργίας μόλις η
κυβέρνηση φέρει τα νέα
μέτρα σε βάρος της εργα-
τικής τάξης, ζήτησαν κατά
τη συνεδρίαση της Εκτελε-
στικής Επιτροπής της ΓΣΕΕ
οι εκπρόσωποι της ΔΑΣ,
που στηρίζεται από το
ΠΑΜΕ. Η πρόταση αυτή
έρχεται τη στιγμή που βρί-
σκεται σε εξέλιξη η δια-
πραγμάτευση και προε-
τοιμάζεται η νέα αντιλαϊ-
κή συμφωνία. Ολο το
προηγούμενο διάστημα,
με πολύμορφες κινητο-
ποιήσεις και με κορύφω-
ση τα συλλαλητήρια, οι
ταξικές δυνάμεις καλού-
σαν τους εργαζόμενους να
βρίσκονται σε ετοιμότητα
για κλιμάκωση, ενώ συν-
δικαλιστικές οργανώσεις
έχουν ήδη πάρει αποφά-
σεις προς αυτή την κατεύ-
θυνση. Πάντως, η ΓΣΕΕ με
επιστολή της ζήτησε συνά-
ντηση με τον υπουργό
Εργασίας για να συζητήσει
μαζί του το θέμα των συλ-
λογικών διαπραγματεύ-
σεων, καθώς και της Εθνι-
κής Γενικής ΣΣΕ, με δεδο-
μένο ότι στο τέλος Ιούνη
εκπνέει και η παράταση ι-
σχύος της που είχε δοθεί.
Σ' αυτό το πλαίσιο, η Εκτε-
λεστική Επιτροπή της ΓΣΕΕ
αποφάσισε να συγκαλέ-
σει τη Διοίκηση της Συνο-
μοσπονδίας.

Η εντυπωσιακή συγκέντρωση στο Σύνταγμα.

Το πανό της Γραμματείας Αστικών Συγκοινωνιών
στο συλλαλητήριο.

Θεσσαλονίκη

Λάρισα

Ηράκλειο

Σε πυκνή διάταξη ο κόσμος στη Φιλελλήνων.
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Με την κεντρική εισήγηση, αλ-
λά και τις επιμέρους παρεμβάσεις
στις θεματικές ενότητες που ακο-
λούθησαν, προσπαθήσαμε να αγ-
γίξουμε ένα θέμα που καίει την ερ-
γατική - λαϊκή οικογένεια. 

Η πρωτοβουλία του ΠΑΜΕ δε
θελήσαμε να μείνει σε φιλολογικό
επίπεδο και να καταχωνιαστεί αρ-
γότερα στα συρτάρια των σωμα-
τείων, αλλά να μετατραπεί σε ένα
επικαιροποιημένο ιδεολογικοπο-
λιτικό όπλο του εργατικού - λαϊ-
κού κινήματος και των οργανώσε-
ών του.

Επιδιώξαμε, δηλαδή, τα αιτή-
ματα, η γραμμή πάλης και κυρίως
η αντίληψή μας για το Ασφαλιστι-
κό να υιοθετηθούν μαζικά από σω-
ματεία και εργαζόμενους, να ξεδι-
πλωθεί κίνημα μαχητικής αντί-
στασης, που θα αποτρέψει το νέο
κύμα επίθεσης που προετοιμάζε-
ται, διεκδίκησης, που θα πολιορ-
κεί ενιαία μεγαλοεργοδοσία, συ-
γκυβέρνηση, Ε.Ε., Δ.Σ. ασφαλιστι-
κών ταμείων, νοσοκομείων. Ενα
κίνημα που με τέτοια συγκρουσια-
κά χαρακτηριστικά, θα αγωνίζε-
ται, θα πιέζει και θα αποσπά κατα-
κτήσεις.

ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΕΣ
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

Εκτιμάμε πως η κατάσταση εί-
ναι κρίσιμη. Το Ασφαλιστικό, ειδι-
κά το τελευταίο διάστημα, βρί-
σκεται ψηλά στην ημερήσια διά-
ταξη κάθε μέρας. Το παζάρι για το
τι θα χάσουμε, οι συνεχείς οπι-
σθοχωρήσεις της κυβέρνησης πί-
σω από συνθήματα και προεκλο-
γικές της δεσμεύσεις, που έτσι κι
αλλιώς ήταν πίσω από τις λαϊκές
ανάγκες, οι νέες προκλητικές α-
ξιώσεις των βιομηχάνων, οι εκθέ-
σεις ευρωπαϊκών οργανισμών, οι
εξελίξεις γύρω από τη ρευστότη-
τα των Ταμείων με τη λεηλασία
των ταμειακών διαθέσιμων, το
σπάσιμο ή όχι ομολόγων, η τραγι-
κή κατάσταση στα Κέντρα Υγείας
και τα νοσοκομεία, συνθέτουν
μια εκρηκτική κατάσταση όσον
αφορά το κοινωνικο-ασφαλιστι-
κό σύστημα.

Η πρόταση στην κοινή δήλω-
ση Τσίπρα - Γιούνκερ, που αναφέ-
ρει πως «ιδιαίτερη μνεία έγινε στη
σημασία των μεταρρυθμίσεων
για εκσυγχρονισμό του συνταξιο-
δοτικού συστήματος, ούτως ώ-
στε να καταστεί δίκαιο, δημοσιο-
νομικά βιώσιμο και αποτελεσμα-
τικό», πρέπει να σημάνει για τους
εργαζόμενους συναγερμό.

Ειδικά όταν η παραπάνω πρό-
ταση, που προετοιμάζει το 3ο
μνημόνιο, πλαισιώνεται από την
απόφαση του Συμβουλίου των υ-
πουργών Οικονομικών της ΕΕ,
που αναφέρει πως «χρειάζονται

Στρατηγικό ζήτημα ταξικής αναμέτρησης η κοινωνική ασφάλιση

Κοινωνική Ασφάλιση είναι οικο-
νομοτεχνικό. Ψάχνουν τη λύση
στους αριθμούς, πολλές φορές
τους αλλοιώνουν. Οι λύσεις που
προτείνουν δεν παίρνουν ως βά-
ση τις λαϊκές ανάγκες αλλά την α-
νταγωνιστικότητα της οικονο-
μίας και τις απαιτήσεις των εργο-
δοτών. Γι' αυτό στέκονται με προ-
κλητική μονομέρεια στα ελλείμ-
ματα των Ταμείων, στην κακοδια-
χείριση, στη σχέση μεταξύ ασφα-
λισμένων και συνταξιούχων, στη
συμμετοχή του κράτους, στις ερ-
γοδοτικές εισφορές, στα όρια ηλι-
κίας συνταξιοδότησης.

Για τους εργαζόμενους στον ι-
διωτικό και δημόσιο τομέα, γενι-
κότερα για τα λαϊκά στρώματα,
το πρόβλημα είναι οι πετσοκομ-
μένες - χαμηλές συντάξεις και οι
συνεχόμενες περικοπές, η υπο-
βαθμισμένη ιατροφαρμακευτική
κάλυψη, η ανασφάλιστη «μαύρη»
εργασία, οι ανύπαρκτες συνθήκες
υγιεινής και ασφάλειας, η δουλειά
μέχρι τα βαθιά γεράματα.

ΖΗΤΗΜΑ ΒΑΘΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ

Με βάση αυτά, για το ΠΑΜΕ,
το πρόβλημα της Κοινωνικής
Ασφάλισης είναι πολιτικό, αφετη-
ριακά ταξικό καθώς φανερώνο-
νται και σε αυτό το ζήτημα τα ό-
ρια του εκμεταλλευτικού συστή-
ματος που σαπίζει, που βρίσκεται
σε πλήρη αντίθεση με την ικανο-
ποίηση των σύγχρονων λαϊκών α-
ναγκών. Η λύση δεν εξαρτάται,
δηλαδή, από έναν καλό ή όχι σχε-
διασμό στο συγκεκριμένο ζήτη-
μα, αλλά, κατά τη γνώμη μας, α-
παιτεί κεντρικό σχεδιασμό και
μια οικονομία που απέναντι από
τα συμφέροντα των επιχειρημα-
τικών ομίλων θα βάζει τις σύγχρο-
νες διευρυμένες λαϊκές ανάγκες.

Παλεύουμε μέσα από τους κα-
θημερινούς αγώνες του σήμερα,
συνδέοντας τη συνολική μας πρό-
ταση μαζί με την ανακούφιση του
εργαζόμενου λαού από τις συνέ-
πειες της κρίσης, για την αναπλή-
ρωση των απωλειών του. Οι κα-
θημερινοί αγώνες συνδικαλιστι-
κών και συνταξιουχικών οργανώ-
σεων, με οποιαδήποτε κυβέρνη-
ση στην εξουσία, αποδεικνύουν
στην πράξη τη σταθερή πρωτο-
πόρα δράση των δυνάμεων που
συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ.

Ταυτόχρονα, όμως, την πάλη
αυτήν την εντάσσουμε στη συνο-
λική πρότασή μας για ένα διαφο-
ρετικό δρόμο εξέλιξης και ανά-
πτυξης της ελληνικής κοινωνίας,
που στηρίζεται στην αντίληψη ότι
παραγωγός του πλούτου είναι ο
εργαζόμενος και επομένως πρέ-
πει να είναι και ο μοναδικός απο-
δέκτης του. Αυτό απαιτεί πλήρη
σύγκρουση, δηλαδή ο λαός να έρ-

θει σε αντιπαράθεση και ρήξη με
το μεγάλο κεφάλαιο, τα μονοπώ-
λια.

Για εμάς το Ασφαλιστικό πέρα
από τη σχετική αυτοτέλειά του
ως ζήτημα, αποτελεί ένα σημαντι-
κό κομμάτι που συνθέτει το παζλ
της ενιαίας επίθεσης πάνω στην
τιμή της εργατικής δύναμης. Το
Ασφαλιστικό, όπως και το εισό-
δημα, ο χρόνος εργασίας, οι εργα-
σιακές σχέσεις είναι πλευρές που
οξύνουν την εκμετάλλευση και το
ξεζούμισμα της εργατικής τάξης.

Η μείωση της τιμής της εργατι-
κής δύναμης μέσω της μείωσης
του λεγόμενου κόστους εργασίας
οδήγησε - κυρίως τα προηγούμε-
να χρόνια - στην άγρια λεηλασία
των εργατικών δικαιωμάτων.
Ηταν στην κατεύθυνση της ενί-
σχυσης του επιχειρηματικού κλί-
ματος, της ανταγωνιστικότητας
της οικονομίας έτσι ώστε οι μονο-
πωλιακοί όμιλοι να βγουν αναίμα-
κτα από την κρίση και να δυναμώ-
σουν ακόμα περισσότερο την
κερδοφορία τους στην περίοδο
της ανάκαμψης.

Γι' αυτό και στο Ασφαλιστικό
παίρνονται συνεχώς επιθετικά
μέτρα, εκμηδενίζοντας ό,τι έχει α-
πομείνει από συνταξιοδοτικά και
ασφαλιστικά δικαιώματα, ώστε
να γίνει η ασφάλιση ατομική υπό-
θεση του καθενός.

Οι εισφορές μας, τα αποθεμα-
τικά και τα ταμειακά διαθέσιμα
των Ταμείων είναι ο συλλογικός
κόπος και ιδρώτας των εργατών,
είναι η κλεμμένη υπεραξία μιας
ζωής. Φυσικά, σε καμία περίπτω-
ση δεν αντιμετωπίζουμε τα α-
σφαλιστικά και συνταξιοδοτικά
δικαιώματα ως ανταποδοτικά.

Γι' αυτό και η αφετηρία μας εί-
ναι διαφορετική και αδιαπραγμά-
τευτη. Θεωρούμε την ασφάλιση
δικαίωμα. Εκτιμάμε παράλληλα
πως σήμερα υπάρχουν όλες οι
προϋποθέσεις και οι δυνατότη-
τες, λόγω της ασύγκριτα υψηλό-
τερης παραγωγικότητας σε σχέ-
ση με προηγούμενες δεκαετίες,
να μειωθούν δραστικά τα όρια η-
λικίας συνταξιοδότησης και ο
χρόνος εργασίας και να αυξηθούν
ταυτόχρονα οι μισθοί, οι συντά-
ξεις, να διευρυνθούν οι παροχές
Υγείας, Πρόνοιας, τα κοινωνικά
δικαιώματα.

Και όμως, αντί να συζητάμε
αυτά, συζητάμε για το τι μπορού-
με να περισώσουμε, βάζοντας αι-
τήματα κάλυψης των απωλειών
που είχαμε. Είναι χαρακτηριστικό
παράδειγμα που αποδεικνύει την
ταξικότητα της σημερινής πολιτι-
κής γραμμής, τα ασφυκτικά όρια
του συστήματος, ένα σύστημα ε-
πιθετικό ως προς τις λαϊκές ανά-
γκες, σύστημα που σαπίζει και
δείχνει τα δόντια του.

Τι σημαίνουν τα παραπάνω;
Πως οι αυξήσεις στα όρια ηλικίας
συνταξιοδότησης, η δουλειά μέ-
χρι τα βαθιά γεράματα, οι νέες πε-
ρικοπές στις συντάξεις, η κατάρ-
γηση των επικουρικών συντάξε-
ων, οι μεθοδεύσεις για την πλήρη
κατάργηση της πρόωρης συντα-
ξιοδότησης αλλά και ο προσανα-
τολισμός στην ιδιωτική ασφάλι-
ση όχι απλά δεν έφυγαν από το
προσκήνιο, αλλά παραμένουν σε
πρώτο πλάνο.

Αποτελούν διακαή πόθο του
κεφαλαίου και σε αυτή την κα-
τεύθυνση κινείται και η νέα κυ-
βέρνηση. 

Οι δεσμεύσεις και οι παραχω-
ρήσεις του πρωθυπουργού στη
Συνέλευση των βιομηχάνων, μό-
λις την προηγούμενη βδομάδα,
είναι χαρακτηριστικό παράδειγ-
μα της κοινής πλεύσης απέναντι
στις διεκδικήσεις και τα εργατικά
- λαϊκά συμφέροντα.

Το ΠΑΜΕ πολύ πριν από τις ε-
κλογές προειδοποιούσε την τότε
κυβέρνηση και τη μεγαλοεργοδο-
σία πως ενδεχόμενη νέα παρέμ-
βαση στο Ασφαλιστικό αποτελεί
για τους εργαζόμενους «αιτία πο-
λέμου». Σήμερα, επαναφέρουμε
αυτήν την προειδοποίηση καλώ-
ντας παράλληλα τους εργαζόμε-
νους, τις συνδικαλιστικές και συ-
νταξιουχικές οργανώσεις να κλι-
μακώσουν τους αγώνες, τώρα.

Σύμφωνα με τα έως τώρα δε-
δομένα, τις παραπάνω δηλώσεις
αλλά, κυρίως, σύμφωνα με τη
γραμμή πλεύσης που ακολουθεί-
ται ενιαία σε όλες τις χώρες της
ΕΕ, επίκειται νέα αντιασφαλιστι-
κή επίθεση.

περαιτέρω βήματα, που πρέπει
να γίνουν από τα κράτη - μέλη, αν
και σε διαφορετικό βαθμό, για
την αύξηση της πραγματικής ηλι-
κίας συνταξιοδότησης, συμπερι-
λαμβανομένης της αποφυγής της
πρόωρης εξόδου από την αγορά
εργασίας, και με τη σύνδεση της η-
λικίας συνταξιοδότησης ή συντά-
ξεων με το προσδόκιμο ζωής».

περισσεύει για να προετοιμαζό-
μαστε για τα χειρότερα και να ε-
τοιμάζουμε την αγωνιστική απά-
ντησή μας.

ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ
ΑΦΕΤΗΡΙΕΣ

Το ταξικό συνδικαλιστικό κί-
νημα από τη γέννησή του αντιμε-
τωπίζει την Κοινωνική Ασφάλιση
με γνώμονα την εξυπηρέτηση
των συμφερόντων της εργατικής
- λαϊκής οικογένειας. Εκτιμάμε
πως η σημερινή πρόταση του
ΠΑΜΕ ανταποκρίνεται στις πραγ-
ματικές ανάγκες των εργαζομέ-
νων, στην επιτακτική ανάγκη να
μπει φρένο στη σημερινή κατά-
σταση και να αποσπαστούν ορι-
σμένες κατακτήσεις.

Το ΠΑΜΕ αντιμετωπίζει την
Κοινωνική Ασφάλιση ως μια από
τις μεγαλύτερες κατακτήσεις
των εργαζομένων. Η Κοινωνική
Ασφάλιση δε χαρίστηκε, δε δόθη-
κε απλόχερα στους εργαζόμε-
νους, δεν ήταν προϊόν παραχώ-
ρησης. Ηταν αποτέλεσμα πολύ-
χρονων, αιματηρών συγκρούσε-
ων σε όλον τον κόσμο με τις κυ-
βερνήσεις και το μεγάλο κεφά-
λαιο κάθε χώρας.

Για τα μονοπώλια, η Ασφάλι-
ση αποτελεί παράγοντα κερδο-
φορίας τόσο από την πλευρά της
μείωσης του λεγόμενου μη μισθο-
λογικού κόστους όσο και από την
πλευρά της εμπορευματοποίη-
σης, της ανάπτυξης και γιγάντω-
σης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας
στο συνταξιοδοτικό, στην Υγεία
και την Πρόνοια.

Για την κυβέρνηση και τα άλ-
λα κόμματα, το πρόβλημα στην

Η συγκυβέρνηση έχει μπει ήδη
σε συζήτηση για την παραπέρα
κατακρεούργηση ασφαλιστικών
και συνταξιοδοτικών δικαιωμά-
των, στο φόντο της νέας αντιλαϊ-
κής συμφωνίας και έχει ήδη προ-
αναγγείλει «κοινωνικό διάλογο»
για το Ασφαλιστικό το Σεπτέμ-
βρη. Και μόνο η αναφορά στον
«κοινωνικό διάλογο», φτάνει και

Εκτενή αποσπάσματα από την κεντρική εισήγηση που έκανε στην ημερίδα ο Θανάσης Γκώγκος, μέλος της Εκτελ. Γραμματείας του ΠΑΜΕ

Γεμάτη η αίθουσα από συνδικαλιστές και εργαζόμενους 
που παρακολουθούν την ημερίδα.
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…έχουμε και λέμε

• Ερώτηση: Xρήστο  πες
μας, τί κατάσταση επι-
κρατεί στο χώρο των
τρόλεϊ;

Απάντηση: Η κατάστα-
ση στα τρόλεϊ και στα λε-
ωφορεία, όπως τη δια-
μόρφωσε η προηγούμενη
συγκυβέρνηση (ΝΔ-
ΠΑΣΟΚ), αλλά και όπως τη
συνεχίζει η τωρινή
(ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ) είναι ά-
σχημη. Οι ελλείψεις είναι
πολλές και καθοριστικές
για τη σωστή και ασφαλή
λειτουργία του Οργανι-
σμού.

Φτάνει να σας πω ότι
εργαζόμαστε οι μισοί από
το ξεκίνημα της κρίσης. 

Ελλείψεις σε Προσωπι-
κό που επηρεάζουν την
παραγωγή συγκοινωνια-
κού έργου και οδηγούν σε
κατάργηση γραμμών και
βαρδιών. Ελλείψεις α-
νταλλακτικών που κρατά-
νε εκτός κυκλοφορίας πε-
ρίπου τον μισό στόλο. 

Να σημειώσω ότι για
να παραχθεί ακόμα και
αυτό το έργο, παραβιάζο-
νται εργασιακές σχέσεις
(οφειλόμενα ρεπό 5.000
και πλέον, εμπόδια σε αι-
μοδοτικές και γονικές).
Ασκείται τρομοκρατία μέ-
σω των διώξεων, εντατι-
κοποιήθηκε η δουλειά ξε-
περνώντας τα όρια, με α-
ντίκτυπο στην υγεία των
εργαζομένων και στην α-
σφάλεια των μετακινήσε-
ων, αυξήθηκαν τα κρού-
σματα αντιπαραθέσεων
με τους επιβάτες. 

επίπεδο που θέλουμε, αλ-
λά με την ένταξη των νέων
μελών μας θα αναζωογο-
νηθούμε.

• Ερώτηση: Πώς επι-
δρούν οι πολιτικές εξε-
λίξεις στους συναδέλ-
φους;

Απάντηση: Πλέον γίνε-
ται αντιληπτό ότι η νέα
συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-
ΑΝΕΛ όσα έλεγε ήταν σχή-
μα λόγου. 

Αντιλαμβάνονται ότι
προσπαθούν να εξαπατή-
σουν παρουσιάζοντας τη
σκληρή διαπραγμάτευση
ως «πατριωτικό καθή-
κον» και «έντιμη αλλά ε-
πώδυνη συμφωνία» κι ότι
προσπαθούν να παγιώ-
σουν όλα τα μέτρα που έ-
χουν παρθεί ως τώρα. 

Όμως έχει αναπτυχθεί
ένα αίσθημα ματαιότητας
με ευθύνη των συμβιβα-
σμένων πλειοψηφιών
που είτε αποδέχθηκαν και
αποδέχονται σιωπηρά
την επίθεση των κυβερνή-
σεων, είτε προέτρεπαν
και προτρέπουν τους ερ-
γαζόμενους να βάλουν
πλάτη εμμέσως, στα σχέ-
δια της κυβέρνησης, μει-
ώνοντας έτσι τις απαιτή-
σεις στη ζωή των εργαζο-
μένων. 

Βεβαίως, να σημειώσω
ότι υπάρχουν συνάδελ-
φοι που βγάζουν τα συ-
μπεράσματα τους και με
ψηλά το κεφάλι τραβάνε
μπροστά διεκδικώντας.

• Ερώτηση: Πώς αντιστέ-
κεται στις εξελίξεις το
ταξικό κίνημα και ιδιαί-
τερα στον κλάδο;

Απάντηση: Το ταξικό
κίνημα δεν απαρτίζεται α-
πό αλχημιστές που προ-
βλέπουν τα μελλούμενα,
κάνει το αυτονόητο, βγά-
ζει συμπεράσματα από
την πλούσια πείρα του
―ενδεχομένως και  τα λά-
θη του.

Αυτό του δίνει τη δυνα-
τότητα να αναλύει γρήγο-
ρα, με ακρίβεια και να ε-
λαχιστοποιεί τα λάθη του
ξεσκεπάζοντας τα σχέδια
των αντιπάλων και προ-
τείνοντας και τρόπους α-
ντιμετώπισης . 

Οι ταξικές δυνάμεις ε-
πιδιώκουν να δημιουργή-
σουν τις προϋποθέσεις
διεκδίκησης και του αγώ-
να, να κατανοήσουν οι ερ-
γαζόμενοι πως πρέπει να
πάρουν μέρος στο παιχνί-
δι.

Ότι το λαϊκό κίνημα εί-
ναι ζωντανό και μαχητικό
και αναβαθμίζεται, οφεί-
λεται στις ταξικές δυνά-
μεις, που με τις μικρές ή
τις μεγαλύτερες μάχες, εί-
ναι παρών.

Κλείνοντας, απευθύνω
ένα μήνυμα στους συνα-
δέλφους:

Ψηλά το κεφάλι! 

Υπάρχουν οι άνθρω-
ποι που παίρνουν στις
πλάτες τους τον αγώνα,
πλαισιώστε τους.

Σ’ όλα αυτά προσθέστε
και την προσπάθεια της
διοίκησης για εφαρμογή
των μπαρών (τουρνικέ)
κάνοντας την ζωή των επι-
βατών και εργαζομένων
ακόμα πιο δύσκολη.

• Ερώτηση: Ποιά είναι η
στάση του σωματείου
στην κατάσταση που
περιέγραψες;

Απάντηση: Η γενική
κατεύθυνση είναι ότι έχει
αποδεχθεί και συμβιβα-
στεί με την κατάσταση
που έχει διαμορφωθεί. 

Προσπαθεί να αμβλύ-
νει αντιθέσεις μεταξύ ερ-
γαζομένων και διοίκησης,
εξασφαλίζοντας εργασια-
κή ειρήνη και τη συνέχεια
του καταστροφικού έρ-
γου της κυβέρνησης. 

Επενδύουν κυρίως σε
αλλαγές προσώπων
(Υπουργών, διευθυντών
κ.λπ.), διασπείροντας
ψεύτικες ελπίδες στους
εργαζόμενους ότι θα κα-
λυτερέψουν τα πράγμα-
τα. 

Φυγοπονούν αν και ξέ-
ρουν ότι η ελπίδα βρίσκε-
ται στη συσπείρωση της
βάσης, στην οργάνωση,
στην χειραφέτηση και στο
ανυποχώρητο του αγώνα. 

Οι όποιες θετικές απο-
φάσεις έχουν παρθεί κα-
τά καιρούς μένουν ατε-
λείς γιατί είναι αποσπα-
σματικές και όπως προεί-
πα, δεν υπάρχει το υπό-
βαθρο της Βάσης.

• Ερώτηση: Πώς απαντά
η ΔΑΣ στα προβλήμα-
τα;

Απάντηση: Η ΔΑΣ  με
συνέπεια και προσήλω-
ση στον προσανατολι-
σμό της, καταθέτει προ-
τάσεις ενωτικές, στην κα-
τεύθυνση του ενός σω-
ματείου στο χώρο του
Οργανισμού, αλλά και
ευρύτερες συμμαχίες.

Η ΔΑΣ δεν τρέφει αυ-
ταπάτες. 

Ξέρει ποιόν έχει απέ-
ναντι της  και τη στόχευσή
του, γιαυτό και οι προτά-

σεις της είναι στην κατεύ-
θυνση να δημιουργήσει
πεδία διεκδίκησης και α-
νάπτυξης των αγώνων. Γι-
αυτό άλλωστε δηλώνει σ’
όλους τους τόνους ότι,
«δεν κάνουμε χιλιοστό πί-
σω απ’ τα κεκτημένα, δεν
διαπραγματευόμαστε τί
θα χάσουμε».

• Ερώτηση: Πες μας λίγα
λόγια για τη δράση που
αναπτύσσει η Επιτρο-
πή του ΠΑΜΕ μαζί με
τις ΛΑϊΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ;

Απάντηση: Η επιτροπή
μας δημιουργήθηκε εδώ
και λίγους μήνες και σε
συνεργασία με τις άλλες
επιτροπές του χώρου
προσπαθούμε να ενώ-
σουμε το ταξικό μας πάζλ. 

Η δράση της επιτροπής
μας θέλει να αναδείξει
και να αντιμετωπίσει
προβλήματα καθημερι-
νότητας των συναδέλ-
φων, αλλά και να λειτουρ-
γεί ως κρίκος συνδέοντας
(τους αποκομμένους) ερ-
γαζόμενους με τμήματα
της εργατικής τάξης όπως
οι λαϊκές συνοικίες, οι
σπουδαστές, σωματεία,
συλλόγους κ.ά. 

Στην κατεύθυνση αυτή,
η επιτροπή μας μάχεται
μαζί με τη Γραμματεία
Αστικών Συγκοινωνιών
του ΠΑΜΕ, με την επιτρο-
πή του ΜΕΤΡΟ, τους εκ-
προσώπους μας στην
ΟΣΜΕ, με συλλόγους και
κυρίως με τη ΛΑΙΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ 2ου Δια-
μερίσματος, να πετύχει τη
συγκοινωνιακή σύνδεση
του ΜΕΤΡΟ του Αγίου Ιω-
άννη με τα Νοσοκομεία
Παίδων με μια νέα γραμ-
μή τρόλεϊ, αίτημα που α-
φορά εξίσου εργαζόμε-
νους και κοινωνία, αλλά
και τη σημασία του μηνύ-
ματος που περνά μια τέ-
τοια λαϊκή συμμαχία.

Με παρεμβάσεις μας
στη διεύθυνση, βάλαμε ε-
πιτακτικά  ζητήματα  ο-
φειλόμενων ρεπό, καθη-
μερινότητας κ.λπ.. 

Δεν είμαστε ακόμα στο

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΤΣΗΣ
Μέλος Δ.Σ. Ένωσης  

Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ

Ο συνάδελφος Χρήστος Κώτσης κάνει
σημαντική δουλειά στο Πειθαρχικό Συμ-
βούλιο ως εκπρόσωπος των εργαζομένων.

Σε κάθε συνεδρίαση, υπερασπιζόμενος
τους συναδέλφους, αναδεικνύει το αντερ-
γατικό πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού
Προσωπικού. 

Αποκαλύπτει το βαθιά αντεργατικό σκε-
πτικό ενάντια στους οδηγούς. 

Το βασικότερο είναι ότι έχει επιτύχει
σωστή ταξική υπεράσπιση των εργαζομέ-
νων.



ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Στο γιγαντοπανό που ανάρτησε χτες το ΠΑΜΕ στο υπουργείο Οικονομικών, εικονίζονται όλοι όσοι κάνουν

μαύρη τη ζωή του λαού: τα κόμματα που κυβέρνησαν και κυβερνούν, η Ε.Ε. και βέβαια ο ΣΕΒ, ως εκπρόσω-
πος της μεγαλοεργοδοσίας στην Ελλάδα. 

Εξ ονόματος όλων αυτών, ανέλαβαν να «απαντήσουν» στο ΠΑΜΕ οι βιομήχανοι, κι αυτό δεν είναι καθόλου
τυχαίο. Με ανακοίνωσή του ο ΣΕΒ ισχυρίζεται πως «το ΠΑΜΕ δεν έχει συνειδητοποιήσει ακόμη ότι η επιχειρη-
ματικότητα είναι η λύση και όχι το πρόβλημα για τα δεινά της Ελλάδας», πως «είναι φθηνό επικοινωνιακό τέ-
χνασμα να παρουσιάζεται ο ΣΕΒ ως εχθρός του λαού, όταν οι επιχειρήσεις - μέλη του παρέχουν τις καλά αμει-
βόμενες θέσεις εργασίας, στηρίζουν τα ασφαλιστικά ταμεία, τις συντάξεις και τα δημόσια έσοδα, σε όλη τη
διάρκεια της κρίσης. Η στείρα λογική του ΠΑΜΕ, που επιμένει στους ταξικούς διαχωρισμούς της ελληνικής
κοινωνίας, οδηγεί σε αδιέξοδα». 

Ολα αυτά για να μας πει ότι πρέπει «να τελειώσουν οι συλλογικές ψευδαισθήσεις, που καλλιεργούνται σκό-
πιμα καθ' όλη την περίοδο της κρίσης και να συστρατευθούμε όλοι ―πολιτικοί, επιχειρηματίες και εργαζόμε-
νοι― σε ένα κοινό όραμα για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, εντός της Ευρωπαϊκής Ενωσης και
της Ευρωζώνης».

Ας δούμε, τί εννοούν οι βιομήχανοι, ποιό κοινό όραμα οραματίζονται με τα λόγια ενός δικού τους εκπρο-
σώπου, της εργοδοσίας της πολυεθνικής ΚΕΡΝΕΟΣ (εκμετάλλευση βωξίτη) στη Φωκίδα, που προχωρά σε α-
πολύσεις εργατών και μείωση μισθών.

Σύμφωνα με καταγγελία της «Λαϊκής Συσπείρωσης» του Δήμου Δελφών, σε πρόσφατη συνάντηση της ερ-
γοδοσίας με τους εργαζόμενους, ειπώθηκε από τη μεριά της εταιρίας ότι: «Οι απολύσεις θα συνεχιστούν. Το
μαγαζί αυτό δεν συνδιοικείται! Κι όλη η κοινωνία να ξεσηκωθεί, θα το αντιμετωπίσουμε και θα βρούμε τους
τρόπους. Τότε θα δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε, πιο πριν όχι! Η επιχείρηση λειτουργώντας ως «αερόστα-
το» και επειδή χάνει ύψος, τα βαρίδια πρέπει να πεταχτούν! Πάμε στην επόμενη μέρα με ό,τι κόστος χρειαστεί.
Κι όλο το μήνα να χάσω, θα τον αναπληρώσω αμέσως!».

Οι νουθεσίες του ΣΕΒ προς το ΠΑΜΕ, με αφορμή το πανό στο υπουργείο Οικονομικών και όλα τα περί «κοι-
νού οράματος εργοδοτών - εργαζομένων», θέλουν να κρύψουν ότι θεωρούν τους εργαζόμενους «βαρίδια»
που πρέπει να πεταχτούν!!!

Δείχνουν ακόμη και κάτι άλλο: το μίσος τους και τον φόβο τους για κάθε κινητοποίηση ή ενέργεια που ξε-
σκεπάει το πραγματικό τους πρόσωπο.

Αν αντιδρά έτσι ο ΣΕΒ σε μια συμβολική κατάληψη, φαντάσου πόσο φοβούνται την κλιμάκωση της οργα-
νωμένης πάλης.

Τους απαντάμε, κλιμακώνοντας με 24ωρη απεργία 

ενάντια στα μνημόνιά τους, τόσο τα παλιά, όσο και αυτό που ετοιμάζουν!

διεκδικούμε:
➽ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ (κατάργηση μνημονίων και εφαρμοστικών νόμων).
➽ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ για την επισκευή του στόλου 

(οδικών και σταθερών μέσων).
➽ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ όλων των ειδικοτήτων - επαναπρόσληψη των απολυμένων.
➽ ΕΠΕΚΤΑΣΗ του δικτύου αστικής συγκοινωνίας σε όλη την περιφέρεια Αττικής.
➽ ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΗΣΗ των Μ.Μ.Μ. από ανέργους, μαθητές, σπουδαστές, ΑμεΑ, συνταξιούχους.
➽ ΜΕΙΩΣΗ της τιμής του εισιτηρίου κατά 50%.


