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Αυτές οι φωνές που μι-

λούν ύπουλα στη συνείδη-
ση των συναδέλφων, α-
κούγονται επειδή, όσοι έ-
χουν την πλειοψηφία στα
σωματεία, ούτε καν ψελλί-
ζουν κάτι που να σχετίζεται
με τον λόγο ύπαρξης των
σωματείων, δηλαδή την υ-
περάσπιση αλλά και τη
διεκδίκηση ―μην το ξε-
χνάμε― εργατικών δικαι-
ωμάτων.

Ιδού λοιπόν πεδίο δόξης
λαμπρό για κάθε συνδικα-
λιστή, αλλά και για κάθε
συνάδελφο ξεχωριστά να
πάρει θέση, όχι μόνο τί
στάση θα κρατήσει στην
πανελλαδική πανεργατική
απεργία στις 12 Νοέμβρη,
αλλά και στους εξής άξο-
νες: 

• Κρατικό φορέα συγκοι-
νωνιών 100% χρηματο-
δοτούμενο από τον κρα-
τικό προυπολογισμό,
που να καλύπτει όλη την
περιφέρεια Αττικής.

• Άμεσες προσλήψεις
προσωπικού όλων των
ειδικοτήτων με μόνιμο
προσωπικό πλήρους ερ-
γασίας.

• Έκτακτη κρατική χρη-
ματοδότηση για επι-
σκευή και αντικατάστα-
ση του στόλου.

• Συλλογικές Συμβάσεις
Εργασίας με βάση τα
προ περικοπών επίπε-
δα.

• Μείωση της τιμής του
εισιτηρίου κατά 50%.
Δωρεάν μετακίνηση α-
νέργων, ΑΜΕΑ, μαθη-
τών, σπουδαστών.

Δεν μπορεί κανείς να
προσπερνά όλα τα παρα-
πάνω που σχετίζονται, όχι
μόνο με τη λειτουργία της
συγκοινωνίας ως κοινωνι-

κό αγαθό ―αλλά και με τη
στοιχειώδη ύπαρξη της―
και ταυτόχρονα να παρι-
στάνει τον «φίλο του εργά-
τη», τον επαναστάτη, τον
αντιμνημονιακό ή όπως
αλλιώς αυτοπροσδιορίζε-
ται κανείς. 

Όσοι από τους συνδικα-
λιστές και συνδικαλίζοντες
του χώρου μας τάσσονται
με την αντίληψη του «εφι-
κτού», ή της αναποτελε-
σματικότητας των αγώ-
νων, ή πετάνε την μπάλα
στην εξέδρα κάθε φορά
που ανοίγει η κουβέντα
για διεκδίκηση, ουσιαστι-
κά έχουν διαλέξει με ποιά
πλευρά είναι, αυτήν της υ-
πονόμευσης των αγώνων. 

Ήδη την ώρα που γρά-
φονταν αυτές οι γραμμές,
ακούγονταν προτάσεις για
απεργία σε διαφορετική η-
μερομηνία (11 Νοεμβρί-
ου!!!) ή στάση εργασίας
για να πάμε τον κόσμο στη
συγκέντρωση κ.λπ., ώστε
να σπάσει η ενιαία δράση
των εργαζομένων.

Αντίστοιχες μεθοδεύ-
σεις βγαίνουν στη φόρα σε
μια σειρά κλάδους ώστε τε-
λικά στις 12 Νοεμβρίου να
ψάχνουμε τους απεργούς!!

Στον αντίποδα των «ή-
ξεις αφήξεις» και των «ναι
μεν αλλά», η εντεινόμενη
δράση του ΠΑΜΕ για την ε-
πιτυχία της απεργίας, και
κεντρικά με τα συλλαλητή-
ρια στις 16 και 22 Οκτώβρη
και τη διήμερη κατάληψη
του υπουργείου εργασίας,
αλλά και στον κλάδο με ε-
ξορμήσεις στους χώρους
δουλειάς, με πρωτοβου-
λία για συντονισμό των
σωματείων, κινητοποιή-
σεις για το εισιτήριο από
κοινού με εργάτες και φοι-
τητές. 

[Αναλυτικό ρεπορτάζ στις
επόμενες σελίδες].

Αυτή είναι η ξεκάθαρη
θέση και δράση του
ΠΑΜΕ, που για κάποιους
(πονηρούς που δεν θέ-
λουν να τη φτάσουν) απο-
τελεί «κρεμαστάρι» και γι’
αυτόν το λόγο προσπα-
θούν να τη χαμηλώσουν,
και να τη χλευάσουν στα
μάτια των συναδέλφων.

Όσο όμως και αν ψάξει
κάποιος συνάδελφος πίσω
από διάφορους χαρακτη-
ρισμούς που μας αποδί-
δουν, δεν θα βρει ούτε
δείγμα ξεκάθαρης τοποθέ-
τησης και φυσικά αντίστοι-

χης δράσης (όχι μόνο λό-
για) στα όσα τους καλούμε
να πάρουν θέση.

Γιαυτό, συνάδελφε,
προσπέρασέ τους. 

Κάνε δική σου υπόθε-
ση, δική σου ανάγκη, δική
σου αγωνία το αγωνιστικό
πλαίσιο που διεκδικεί λύ-
σεις στα προβλήματα της
συγκοινωνίας με γνώμο-
να την ικανοποίηση των
λαϊκών αναγκών.

Πάρε θέση. 
Στις 12 του Νοέμβρη κά-

νε το βήμα στην κατεύ-
θυνση της οργάνωσης, της
διεκδίκησης, της αντεπί-
θεσης.
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σε ΚΙΝΗΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

• άρθρο:
ΒΑΡΑΝΕ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ… 

σελ. 2
• άρθρο:

Ανακοίνωση ΔΑΣ ΟΑΣΑ -
Παρέμβαση ΠΑΜΕ Αστ.
Συγκοινωνιών και Λαϊ-
κής Επιτροπής 2ου Δια-
μερίσματος 

σελ. 3
• άρθρο:

Όσα δεν φτάνει η αλε-
πού, τα κάνει κρεμαστά-
ρια…

σελ. 3
• αφιέρωμα:

Από τη δράση του
ΠΑΜΕ 

σελ. 4-6
• συνέντευξη:

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΕΜΠΟΝΕΡΑΣ  -
Μέλος Δ.Σ. Σωματείου
Τεχνικών ΟΑΣΑ - Ο.ΣΥ -
Μέλος Γραμματείας
Αστ. Συγκοινωνιών 
του ΠΑΜΕ

σελ. 7

Διανέμεται δωρεάν

Μετά από απουσία τεσ-
σάρων μηνών, λόγω της
οικονομικής επιβάρυνσης
που συνεπάγεται η έκδο-
ση εφημερίδας, ιδιαίτερα
σε καθεστώς capital con-
trols, η αγωνιστική φωνή
του κλάδου είναι ξανά ε-
δώ. 

Και είμαστε πάλι εδώ
για να σπάσουμε αυτήν
την «άκρα του τάφου σιω-
πή» που δυσοίωνα απλώ-
νεται πάνω από τους  ερ-
γασιακούς χώρους των
Αστικών Συγκοινωνιών
και μιλάει σε κάθε έναν
εργαζόμενο ξεχωριστά,
«δεν αλλάζει τίποτα»  -
«δεν θα βγάλω εγώ τα κά-
στανα απ΄τη φωτιά» -
«δουλειά να έχω, έστω και
με πεντακόσια ευρώ».
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ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ  ΔΩΡΕΑΝ

Το Π.Α.ΜΕ  καταβάλλει
τιτάνια προσπάθεια να α-
πεγκλωβίσει δυνάμεις από
τη λογική της ηττοπάθειας
και της μοιρολατρίας , από
τη λογική του μικρότερου
κακού και της αδράνειας,
καταθέτοντας το διεκδι-
κητικό πλαίσιο που απα-
ντά συνολικά στις σύγχρο-
νες ανάγκες της εργατικής
τάξης. 

Δίνει μάχη με συμβιβα-
σμένες λογικές καταθέτο-
ντας συγκεκριμένες προ-
τάσεις με καθαρό στόχο,
αναδεικνύοντας την ανά-
γκη της ενότητας της εργα-
τικής τάξης με κατεύθυν-
ση την οργάνωση, τη ρήξη
και την ανατροπή .

Ήδη το ταξικό κίνημα έ-
χει απευθύνει κάλεσμα σε
συνδικάτα και εργαζόμε-
νους να συσπειρωθούν με
το Π.Α.ΜΕ έστω κι αν δεν
συμφωνούν σε όλα, ώστε
να γίνει το αποφασιστικό
βήμα να αποκρούσουμε τα
μέτρα  που περιλαμβάνο-
νται στο 3ο μνημόνιο και
που έρχονται πάνω στα ή-
δη δυσβάσταχτα μέτρα
των προηγούμενων δυο
μνημονίων, αλλά και να
οργανώσουμε την αντεπί-
θεσή μας βάζοντας τα δικά
μας προαπαιτούμενα. 

Η  12η Νοέμβρη μέρα α-
περγίας,να γίνει ημερομη-
νία σταθμός για την πο-
ρεία του λαϊκού κινήμα-
τος.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  Π.Α.ΜΕ 
Α/Σ  ΤΡΟΛΛΕΥ

Το διάστημα που δεν εκ-
δόθηκε η εφημερίδα μας,
ήρθαμε αντιμέτωποι με
γεγονότα και τακτικές,
που αξίζει να σταθούμε
βγάζοντας συμπεράσμα-
τα, για κόμματα και συνδι-
καλιστικές παρατάξεις γι-
αυτό που ζούμε τώρα, αλ-
λά κι αυτό που μας προε-
τοιμάζουν για το μέλλον. 

Η μετατόπιση του
ΣΥΡΙΖΑ από ένα καιροσκο-
πικό αριστερό κόμμα σ’ έ-
να σοσιαλδημοκρατικό
και η ενσωμάτωσή του  έγι-
νε ταχύτατα, δεδομένου
βέβαια ότι η καπιταλιστική
κρίση  ήταν και είναι σε
πλήρη εξέλιξη. 

Και ήταν αυτονόητο ότι
θα συνέβαινε, όταν δεν αμ-
φισβητείς τον καπιταλι-
σμό, δηλαδή το σύστημα
που γεννάει τις κρίσεις,
τους μηχανισμούς, άρα και
τους κανόνες του. 

Ολόκληρο το πρόγραμ-
μα της Θεσσαλονίκης
σκόρπισε μέσα σε ένα μή-
να αφότου έγινε κυβέρνη-
ση και δεν απέμεινε τίποτα
―ακόμα κι  αυτά τα ψίχου-
λα― να μας θυμίζει τη ρη-
τορεία της πρώτης φοράς
αριστερά (751 ευρώ κατώ-
τερος μισθός, κατάργηση
του ΕΝΦΙΑ, επαναφορά
των ΣΣΕ). 

Είναι  η συνέχεια των
προηγούμενων πολιτικών
και δεν θα μπορούσε να εί-
ναι αλλιώς. 

Είναι η συνέχεια της δια-
χείρισης της καπιταλιστι-
κής κρίσης σε όφελος  του
κεφαλαίου, (δηλ. προσπα-
θούν  να δημιουργήσουν
τις προϋποθέσεις που θα α-
νακάμψει, ξεπερνώντας
την κρίση με τις λιγότερες
απώλειες φορτώνοντας τα
βάρη στην εργατική τάξη. 

Μιλάμε για ευνοϊκό επι-
χειρηματικό  περιβάλλον
με χαμηλό κόστος εργα-
σίας, χαμηλό μη μισθολογι-
κό κόστος, καταργώντας
ασφαλιστικό, επιδόματα
κ.λπ., παραχωρώντας και
νέα πεδία επενδύσεων α-
πό δημόσιους τομείς που
αγοράζονται μπιρ παρά).

Αναρωτιόμαστε όμως
εμείς και τα παιδιά μας, τί
μέλλον έχουμε σ’ αυτό το
περιβάλλον; 

Ειπώθηκαν συνάδελ-
φοι τόσα ψέματα, που α-
φού δεν ντράπηκαν αυτοί
που τα έλεγαν, ντράπηκαν
τα ίδια  τα ψέματα.

Το διάστημα που ο
ΣΥΡΙΖΑ αντιπολιτευόταν
λέγοντας  ψέματα συνει-

δητά, εκτοξεύοντας υπε-
ρεπαναστατικά  συνθήμα-
τα και επικοινωνιακά τερ-
τίπια, δημιούργησε προσ-
δοκίες  σε ένα τμήμα του
λαού που ήλπιζε να σταμα-
τήσουν τα δεινά που βιώ-
νει, ανέκοψε και εγκλώβι-
σε ριζοσπαστικές φωνές.

Συνειδητά το έκανε, διό-
τι είναι πιο βολικός ένας
λαός χειραγωγημένος κι α-
νοργάνωτος, όταν πρέπει
να του φορτώσεις και-
νούργια βάσανα ως κυβέρ-
νηση.

Αξίζει όμως να σημειώ-
σουμε και τί βιώσαμε
στους χώρους δουλειάς
και τη στάση της επίσημης
συνδικαλιστικής παράτα-
ξης του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και
των παρατάξεων που φό-
ρεσαν το μανδύα του «ανε-
ξάρτητου». 

Η ευθύνη τους είναι εξί-
σου μεγάλη, όσο κι αν προ-
σπαθούν να διαχωρίσουν
τη  θέση τους με επανα-
στατικές ανακοινώσεις.

Έχουν καθοριστική
συμμετοχή στη χειραγώ-
γηση των εργαζομένων,
διότι η μόνη τους έννοια ό-
λο αυτό το διάστημα ήταν
η αλλαγή των διευθυντών.

Έχουν μεγάλη ευθύνη,
γιατί στα Δ.Σ. καταψήφι-
ζαν προτάσεις που ήταν σε
αγωνιστική κατεύθυνση με
προσχηματικούς λόγους
και σαθρά επιχειρήματα. 

Έχουν ευθύνη γιατί ό-
πως και οι προκάτοχοί
τους ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ καθησύ-
χαζαν τον κόσμο μεταφέ-
ροντας μηνύματα υπουρ-
γών. 

Έχουν ευθύνη για συνει-
δητή διαστρέβλωση της
πραγματικότητας, γιατί
λειτούργησαν ως κυβερνη-
τικά όργανα αναδεικνύο-
ντας όλα τα ψεύτικα διλλή-
ματα της κυβέρνησης, περ-
νώντας τα στους χώρους
δουλειάς. 

Είδαμε την προπαγάν-
δα που εξαπέλυσε το
ΜΕΤΑ, καλώντας τους ερ-
γαζόμενους να καταψηφί-
σουν την πρόταση των δα-
νειστών και να υπερψηφί-
σουν το μνημόνιο του
ΣΥΡΙΖΑ των 8.5 δις. 

Όπως επίσης και το κά-
λεσμα νωρίτερα σε συγκε-
ντρώσεις είτε από το
ΜΕΤΑ, είτε από δήθεν ανε-
ξάρτητους για ενίσχυση
της διαπραγμάτευσης που
σήμαινε αποδοχή του χρέ-
ους. 

Και είχαμε το φαιδρό
φαινόμενο για την εργατι-
κή τάξη να αντιπαρατίθε-
νται συνδικαλιστικές πα-
ρατάξεις, το ΜΕΤΑ και οι
δήθεν «ανεξάρτητοι» από
τη μια και η ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ α-
πό την άλλη για το ποιός
θα φέρει το δικό του μνη-
μόνιο μέσω του δημοψη-
φίσματος, άρα και νέα μέ-
τρα για τον εργαζόμενο,
τον άνεργο, τον συνταξι-
ούχο , τον αγρότη κ.λπ.

Και οι δύο πλευρές βρί-
ζουν τα μέτρα, αλλά  στη-
ρίζουν τα μνημόνια με τα
μπούνια.

Κρύβουν συνειδητά την
αλήθεια από τους εργαζό-
μενους, διακηρύττοντας
ότι τα δεινά μας είναι α-
πόρροια των μνημονίων
και όχι πάγιες απαιτήσεις
των καπιταλιστών.

Έκαναν τα στραβά μά-
τια εκατέρωθεν στον συ-
ντονισμένο εκβιασμό  της
εργοδοσίας ενάντια στους
εργαζόμενους, εκβιασμό
που επανειλημμένα κα-
τήγγειλε το Π.Α.ΜΕ.

Εγκλωβίζουν τους εργα-
ζόμενους σε ανώδυνους
δρόμους για την εργοδο-
σία αφήνοντάς την να σχε-
διάζει μικρές η μεγαλύτε-
ρες επιθέσεις ενάντια
τους. Κάνοντας τα σωμα-
τεία να λειτουργούν σαν ε-
ξωραϊστικοί σύλλογοι.

Βαράνε τα όργανα…

Ούτε δείγμα κυβερνητικού συνδικαλιστή
δεν εμφανίστηκε στη σύσκεψη που οργάνω-
σε η Γραμματεία Αστικών Συγκοινωνιών του
ΠΑΜΕ πριν λίγες ημέρες, με σκοπό να ανι-
χνεύσει, αν μπορεί να υπάρξει κοινή στάση
και δράση των σωματείων μπροστά στις
αρνητικές εξελίξεις που περιλαμβάνονται
στην αναδιάρθρωση του ΟΑΣΑ.

Φαίνεται πως στους κύκλους του νέου κυ-
βερνητικού συνδικαλισμού (βλ. ΜΕΤΑ) δεν υ-
πάρχουν λόγοι ανησυχίας ως προς την πο-
λιτική που εφαρμόζεται γενικά, αλλά και
στη συγκοινωνία ιδιαίτερα (ελλείψεις προ-
σωπικού, ανταλλακτικών, ακινητοποιημένα
οχήματα, νέο μισθολόγιο που έρχεται κ.λπ.).
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Όσα δεν φτάνει η αλεπού,
τα κάνει κρεμαστάρια!

Όπως γράφουμε και στο κύριο άρθρο, η δράση μας ενο-
χλεί διάφορες συνδικαλιστικές αποχρώσεις που άρχισαν να
πετούν χολή και λάσπη.

Μία εξ αυτών των περιπτώσεων είναι και ο συνάδελφος
Κασιμέρης Απόστολος, εκλεγμένος στο Συνδικάτο Εργαζο-
μένων ΟΑΣΑ με την παράταξη της οποίας ηγείται της Ανε-
ξάρτητης Παρέμβασης.

Ένα πρόσφατο επεισόδιο της αντι-ΠΑΜΕ εμπάθειας που
τον διακατέχει, είναι και η τοποθέτησή του στο τελευταίο
Δ.Σ., όπου η πρόταση της ΔΑΣ για συμμετοχή του συνδικά-
του στο συλαλητήριο στις 22 Οκτώβρη ήταν για αυτόν «κόκ-
κινο πανί».  

Κατήγγειλε τη δράση του ΠΑΜΕ, χαρακτηρίζοντάς το
διασπαστικό.

Τελικά, η συμμετοχή του συνδικάτου στο συλλαλητήριο
του ΠΑΜΕ υπερψηφίστηκε με μία αρνητική μόνο ψήφο, αυ-
τή  του συνάδελφου Κασιμέρη…

Κατανοούμε από πού πηγάζει τόσο μένος. Βλέπετε, συ-
νάδελφοι, όταν κάποιος έχει «κουσούρι», προσπαθεί με πά-
θος να κάνει κι άλλους ―όσο πιο πολλούς μπορεί― σαν τα
μούτρα του. Γιατί όσο πιο πολλοί το μοιράζονται, τόσο παύ-
ει να είναι «κουσούρι» και θεωρείται κοινός τόπος, αν όχι και
προσόν.

Και για να μην παρεξηγηθούμε, λέγοντας κουσούρι, εν-
νοούμε την κριτική στήριξη (!) που παρείχε ο ίδιος ως μέλος
του πολιτικού του φορέα (Ξεκίνημα) στον ΣΥΡΙΖΑ. 

Πώς να βγει λοιπόν αλώβητος συνδικαλιστικά από την ε-
πιλογή να στηρίζει πολιτικά μια κυβέρνηση «καρμανιόλα»
για τους εργαζόμενους που υποτίθεται πως υπερασπίζεται;
Δύσκολη εξίσωση, αλλά λύσεις πάντα βρίσκονται. 

Μετά την λήξη της «κριτικής στήριξης» στον ΣΥΡΙΖΑ (ω
γέγονε γέγονε) μπορεί να δώσει τη στήριξη του σε κάποιο
άλλο πολιτικό σχήμα, άλλωστε έχει εμπειρία από τη μέχρι
τώρα περιπλάνησή του (πολιτική και συνδικαλιστική).

Όμως υπάρχει και ένα ακόμη θεματάκι…
Η αναπόφευκτη σύγκριση με τη συμπαγή συνέπεια θέ-

σεων και δράσης των ΔΑΣιτών που και στην προεκλογική
περίοδο, όχι μόνο δεν «στήριζαν κριτικά», αλλά έλεγαν «κα-
μιά αναμονή» σε όποια κυβέρνηση προέκυπτε!

Να λοιπόν γιατί κατά τον συνάδελφο Κασιμέρη το ΠΑΜΕ
διασπά τους αγώνες, την ώρα που ο ίδιος αντιπρότεινε στο
Δ.Σ. συμμετοχή στο Σύνταγμα που είχε συγκέντρωση η
«ενω τική» ΑΔΕΔΥ. 

Μάλλον οι τριάντα και κάτι νοματαίοι που μαζεύτηκαν
για ξεκάρφωμα στο Σύνταγμα αποτελούν το κίνημα που ο-
ραματίζεται και όχι οι χιλιάδες που πορεύτηκαν στα αλλε-
πάλληλα έως τώρα συλλαλητήρια και ειδικά στα πρόσφατα
του Οκτωβρίου.

Λέει ακόμη ότι στη σύσκεψη του ΠΑΜΕ, (που είχαν προ-
σκληθεί όλοι οι συνδικαλιστές όλων των σωματείων ΟΣΥ-
ΣΤΑΣΥ) ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ έκαναν πρόβα αγωνιστών και επίθεση
στο ΣΕΛΜΑ. 

Εμείς κάναμε αυτήν τη σύσκεψη για να πιέσουμε στην
κατεύθυνση κοινής δράσης για την απεργία 12 Νοεμβρίου
και κοινών θέσεων ενόψει της περιβόητης «αναδιάρθρω-
σης». Και ανταποκρίθηκαν 25 μέλη Δ.Σ. που συμμετείχαν
και τοποθετήθηκαν. 

Δεν έχουμε ευθύνη για το τί θα λέει κάποιος, αν θα επιτε-
θεί κάπου ή όχι. 

Ο συνάδελφος Κασιμέρης ―που δεν είναι διασπαστής ό-
πως θεωρεί εμάς― έφυγε από το συνδικάτο την ώρα που
ξεκινούσε η σύσκεψη. Και καλά, έστω πως δεν αντέχει να
κάτσει στο ίδιο τραπέζι με μας και τα «λαμόγια», όπως τους
αποκαλεί, πού είναι οι δικές του πρωτοβουλίες που να φα-
νερώνουν την προσπάθεια του, την αγωνία του να πετύχει
η απεργία; 

Προφανώς προέχουν κινήσεις προσωπικής αυτοπροβο-
λής, μήπως και υπερκαλύψουν τα γραπτά (που δυστυχώς
γιαυτόν μένουν), όπως το γράμμα προς την ηγεσία του
ΣΥΡΙΖΑ, όπου παραπονείται πως παραγκωνίζονται τα πα-
λιά μέλη του κόμματος και προωθούνται οι προερχόμενοι
από την ΠΑΣΚΕ νεόκοποι σύντροφοι του…

Για τη γούνα της αλεπούς έχουμε κι άλλα το επόμενο διά-
στημα. Έτσι, για να ξεκαθαρίζει η ήρα από το στάρι.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Π.Α.ΜΕ
ΑΣΤ. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

& ΛΑΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
2ου ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Υπερψηφίστηκε η
πρόταση που κατέθεσε
η ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ
στο 2ο διαμερισματικό
συμβούλιο για συγκοι-
νωνιακή σύνδεση του
Αγίου Ιωάννη με την
Καισαριανή και εν συνε-
χεία με τα Νοσοκομεία
Παίδων, μια πρόταση
που είναι απαίτηση των
κατοίκων της περιοχής,
των συνταξιούχων, των
ανέργων, των σπουδα-
στών. 

Παρά τις τρικλοπο-
διές της πλειοψηφίας με
τη βοήθεια Μ.Κ.Ο της
περιοχής, ώστε να δημι-
ουργήσει εμπόδια, ύ-
στερα από 4 συνεδριά-
σεις εντέλει υπερψήφι-
σαν  στη συνεδρίαση της
25-6-2015 την πρόταση
της ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩ -
ΣΗΣ που από κοινού και
ολοκληρωμένα επεξερ-
γάστηκαν η ΛΑΪΚΗ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 2ου Διαμερί-
σματος, η Επιτροπή
Π.Α.ΜΕ των ΤΡΟΛΛΕΥ
και η Επιτροπή Π.Α.ΜΕ
ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ.

Η ΛΑΊΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩ -
ΣΗ κατέθεσε πλήρη φά-
κελο με τεχνικά στοι-
χεία που  ζητήθηκαν α-
πό το συμβούλιο, σε α-
ντίθεση με τη Μ.Κ.Ο.
που με προχειρότητα
και σε πολλά σημεία
λανθασμένα στοιχεία
στην πρότασή της ζη-
τούσε παρέμβαση και
παράκαμψη της Γρ. 4
στην οποία διαφωνήσα-
με. 

Προχωρούμε από
κοινού τώρα με τους μα-
ζικούς φορείς της περιο-
χής, ώστε να τεθεί προς
ψήφιση και στο Δημοτι-
κό συμβούλιο της Και-
σαριανής.

ΔΑΣ ΟΑΣΑ
ΔΔHMOKPATIKHHMOKPATIKH AAΓΩNIΣTIKHΓΩNIΣTIKH ΣΣYNEPΓAΣIAYNEPΓAΣIA
ΠΡΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΑΣΥ

Η ΔΑΣ ΟΑΣΑ καταγγέλει την απόφαση που πάρ-
θηκε σε συντονιστικό στις 26 Οκτωβρίου 2015 από
τα προεδρεία των σωματείων ΣΤΑΣΥ «Ένωσης
ΗΣΑΠ-ΣΗΕΚ-ΣΗΑΜ-ΣΕΚΕΛΜΑ-ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΤΡΑΜ-Ηλεκτροδηγών ΤΡΑΜ» για 24ωρη απεργία
στις 11 Νοεμβρίου, μόνοι τους κι όχι με όλους τους
εργαζόμενους που συμμετέχουν στην πανεργατι-
κή πανελλαδική απεργία στις 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, που
έχουν προκηρύξει ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ μετά από πρόταση
του ΠΑΜΕ.

Η πρόταση για απεργιακή κινητοποίηση στις 11
Νοεμβρίου κατατέθηκε από το προεδρείο της
Ένωσης ΗΣΑΠ στο Δ.Σ. στις 27 Οκτωβρίου, την ο-
ποία η ΔΑΣ κατήγγειλε και αποχώρησε. 

Στις 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ συνάδελφοι επιβάλλεται να
νεκρώσει όλη η Ελλάδα. 

Κανείς εργαζόμενος να μην πάει στο εργοστά-
σιο, στο μαγαζί, στο γραφείο, στο χωράφι. Να υ-
πάρχει γενικός ξεσηκωμός. Όλοι να είμαστε στους
δρόμους.

Αυτήν την ημέρα έρχονται οι εργοδοτικοί και κυ-
βερνητικοί συνδικαλιστές της ΣΤΑΣΥ και προβοκά-
ρουν την ΑΠΕΡΓΙΑ με άνωθεν εντολές.

Η στάση τους δεν μας προκαλεί κανένα ερωτι-
ματικό. Δρουν διασπαστικά απέναντι στο κίνημα
που προσπαθεί να βρει το βηματισμό του για να α-
ντισταθεί σε αυτή τη λαίλαπα που η συγκυβέρνη-
ση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προσπαθεί να επιβάλλει, θέλο-
ντας να συνεχίσει την ίδια και χειρότερη πολιτική
των προηγούμενων χρόνων κυβερνήσεων ΝΔ-
ΠΑΣΟΚ.

Τους καλούμε να πάρουν πίσω  αυτή την πρωτο-
φανή απόφαση.

Με όλες μας τις δυνάμεις να οργανώσουμε την α-
περγία στις 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ, ορίζοντας ημερομη-
νίες Γενικής Συνέλευσης ανά χώρο, ώστε να ενημε-
ρωθούν και να πάρουν αποφάσεις συμμετέχοντας
οι ίδιοι οι εργαζόμενοι.

ΣΤΙΣ 12 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΝΕΚΡΩΝΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΝΤΑ
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ
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Από τη δράση του ΠΑΜΕ
Πλούσια δράση ανέπτυξαν το προηγούμενο διά-

στημα οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ στην προσπάθειά
τους να ενεργοποιήσουν τον κλάδο στην κατεύθυν-
ση απόκρουσης των αντιλαϊκών σχεδιασμών (κα-
τεδάφιση της κοινωνικής ασφάλισης, νέο μισθολό-
γιο, αναδιάρθρωση ΟΑΣΑ και τόσα άλλα).

στο χωράφι. Κανένας και καμία στη δουλειά! Κανένας άνεργος μόνος του! Ολοι μια γροθιά
στον απεργιακό αγώνα.

Στις 12 Νοέμβρη να νεκρώσουν τα πάντα! Να τρανταχτούν γερά, κυβέρνηση και μονοπω-
λιακοί όμιλοι. Να νιώσουν τη δύναμή μας και να τη νιώσουμε και εμείς! Την επιτυχία της γενι-
κής απεργίας τη φοβούνται. Γνωρίζουν πολύ καλά τι σημαίνει! Ξέρουν από τι κινδυνεύουν!
Ανησυχούν και μόνο στην ιδέα ο εργαζόμενος λαός να γίνει αληθινά πρωταγωνιστής και όχι
θεατής, με μαζικό οργανωμένο και μαχητικό τρόπο.

Καλούμε τα σωματεία, όλους τους τίμιους συνδικαλιστές, τους εργαζόμενους. Ολους ό-
σοι δεν συμβιβάζονται με τη βαρβαρότητα και το μαύρο μέλλον που φτιάχνουν για μας και τα
παιδιά μας. Ολους όσοι δεν ανέχονται τον κυβερνητικό και εργοδοτικό έλεγχο στα συνδικάτα
που επιδιώκει να επιβάλει σιωπή νεκροταφείου, σιωπή των αμνών, ή το πολύ να γίνει μια
διαμαρτυρία για τα μάτια του κόσμου... Στις 12 Νοέμβρη να γεμίσει από απεργούς η Αθήνα
και όλες οι πόλεις της Ελλάδας.

Να παραλύσουμε τις μεταφορές, τα λιμάνια, τα αεροδρόμια, τα τρένα, τα λεωφορεία.
Ολα τα σωματεία, οι ενώσεις αυτοαπασχολούμενων, οι Σύλλογοι Γυναικών που τα μέτρα

τις καταδικάζουν, τα αγωνιστικά μπλόκα των αγροτών, μπορούμε και πρέπει να ξεσηκώσου-
με τον εργαζόμενο λαό! Ιδιαίτερο κάλεσμα απευθύνουμε στη νεολαία, στα άνεργα παιδιά,
στους νέους των πεντάμηνων, της μαθητείας, του λειψού και ανασφάλιστου μεροκάματου.
Τους νέους των θρανίων, των πανεπιστημίων και των σχολείων. Τώρα, είναι η ώρα του αγώ-
να απέναντι στο μαύρο μέλλον που μας επιφυλάσσουν.

Λένε ψέματα ότι οι αγώνες δεν φέρνουν αποτέλεσμα. Ταυτόχρονα, αυτοί που το λένε ο-
μολογούν ότι 40 χρόνια προσπαθούν να περάσουν αυτά τα μέτρα, που είναι απαίτηση του
κεφαλαίου και δεν τα κατάφεραν. Τι τους εμπόδισε; Ο ανυποχώρητος ταξικός αγώνας της ερ-
γατικής τάξης. Αυτή πρέπει να είναι και η δική μας απάντηση. Η απεργία στις 12/11 να γίνει η
αφετηρία νέων τέτοιων αγώνων που θα προετοιμάζει την αντεπίθεση των εργαζομένων, του
λαού. Να μην τους δίνουμε άλλο το δικαίωμα να υποστηρίζουν ότι ο λαός συμφωνεί με τη
σφαγή του. Κανένας δεν πρέπει να ξεγελαστεί από τη βρώμικη κυβερνητική προπαγάνδα.

Αποδείχτηκε και στην πράξη ότι δεν αφήνεται τίποτα όρθιο, την ίδια ώρα που δίνονται τε-
ράστιες φοροαπαλλαγές και εισφοροαπαλλαγές στο μεγάλο κεφάλαιο. Τους χαρίζουν χρέη
εκατομμυρίων όπως στα μεγαθήρια των μεταφορικών εταιρειών, τους σβήνουν πρόστιμα,
τους απαλλάσσουν από φόρους, τους επιδοτούν με ζεστό χρήμα που βγήκε από τις δικές μας
αιματηρές θυσίες. Είναι προκλητικοί.

Τώρα είναι η ώρα να δοκιμάσουμε τη δύναμή μας! Κανένα λαϊκό σπίτι στα χέρια τραπεζί-
τη! Ολοι στο πόδι! Προετοιμασία, οργάνωση, ετοιμότητα. Ολος ο κλάδος, ο χώρος δουλειάς,
όλη η γειτονιά στο πόδι. Τα κριτήρια που βάζουν τους τα επιστρέφουμε. Τα παζάρια τους δεν
μας αφορούν. Ξεσηκωμός! Δηλώνουμε καθαρά ότι τα κοράκια που θα έρθουν να πάρουν
σπίτι συναδέλφου μας, μεροκαματιάρη, άνεργου γείτονά μας θα μας βρουν εκεί. Παίρνουμε
την υπόθεση της απεργίας στα χέρια μας. Με μαζικές συλλογικές διαδικασίες και κινητοποι-
ήσεις θα τα καταφέρουμε!

Παίρνουμε την οργάνωση της απεργίας στα χέρια μας.
Θα τα καταφέρουμε!

Αποσπάσματα από την ομιλία
του ΑΛΕΚΟΥ ΠΕΡΡΑΚΗ 

στο συλλαλητήριο 
της 16ης Οκτωβρίου στην Ομόνοια

Η σημερινή συγκέντρωση στην Αθήνα, οι συ-
γκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα, είναι ένα σημα-
ντικό βήμα κλιμάκωσης του αγώνα της εργατικής
τάξης και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Στέλ-
νουμε μήνυμα! Στις 12 Νοέμβρη κανένας και κα-
μία στο εργοστάσιο, στο γραφείο, στο μαγαζί,

Η πορειά ανεβαιν́ει τη Σταδιόυ.

Στιγμιοτ́υπο απο ́τη συγκεν́τρωση στην Ομον́οια.

Το πανό της Γραμματείας Αστικών Συγκοινωνιών.

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ 
16 & 22 ΟΚΤΩΒΡΗ



εργαζόμενοι σε ΚΙΝΗΣΗΝοέμβριος 2015 5

Από τη δράση του ΠΑΜΕ
Mέλη του ΠΑΜΕ Αστικών Συγκοινωνιών συμμετεί-

χαν στη διήμερη κατάληψη του υπουργείου Εργα-
σίας. 

Κατά τη διάρκεια της κατάληψης έμπαιναν στα
διερχόμενα τρόλεϊ και λεωφορεία και μοίραζαν την α-
νακοίνωση του ΠΑΜΕ για τοσυλλαλητήριο της επόμε-
νης μέρας.

Το ΠΑΜΕ Αστικών Συγκοινωνιών πήρε την πρωτοβουλία να καλέσει όλα τα μέλη
Δ.Σ. όλων των σωματείων του χώρου σε σύσκεψη με θέμα την αντιμετώπιση των κυ-
βερνητικών σχεδιασμών για συγκοινωνία - εμπόρευμα, όπως αυτοί αποτυπώνονται
στο νέο πολυνόμο. 

Δυστυχώς δεν ανταποκρίθηκαν όλοι σε αυτό το κάλεσμα.
Από τη σύσκεψη προέκυψε συμφωνία στο ζήτημα του καθεστώτος της συγκοινω-

νίας, δηλαδή κρατικός φορέας που να μη λειτουργεί με γνώμονα το κόστος-κέρδος.
Αποφασίστηκε εκ νέου σύσκεψη των σωματείων με πρωτοβουλία του Συνδικάτου

Εργαζομένων ΟΑΣΑ.

Μέλη του ΠΑΜΕ Αστι-
κών Συγκοινωνιών συμ-
μετείχαν ενεργά στις τε-
λευταίες απεργίες των
ναυτεργατών. Καθ’ όλη
τη διάρκεια της απερ-
γίας, από νωρίς τα ξημε-
ρώματα μέχρι αργά το
βράδυ, βρεθήκαμε
στους καταπέλτες των
πλοίων, εκδηλώνοντας
έμπρακτα τη ταξική μας
αλληλεγγύη.

Μάθαμε από πρώτο χέρι για τα πολλά και καυτά προβλήματα που αντιμετωπίζουν
οι ναυτεργάτες, σε αντίθεση με τη ραγδαία ανάπτυξη του ναυτιλιακού κλάδου, που έ-
χει δώσει στους Έλληνες εφοπλιστές την πρώτη θέση παγκοσμίως.

ΤΩΡΑ ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ!ΤΩΡΑ ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ!
Τούτος ο καιρός δεν παίρνει πολλά λόγια. Η σφοδρότητα της επίθεσης είναι ε-

ντονότατη και χρειάζεται αντίστοιχη απάντηση από τους εργαζόμενους.

Ανεξάρτητα σε τί Θεό πιστεύει πολιτικά, παραταξιακά καθένας και καθεμία από ε-
μάς, ζει τον ίδιο εφιάλτη. Πληρώνει ―αν έχει― τον ΕΝΦΙΑ και όλα τα χαράτσια, ψά-
χνει για δάσκαλο στο σχολείο του παιδιού του, αγοράζει γενόσημα φάρμακα για τους
γέροντές του.

Χρέος όλων μας είναι να αντιδράσουμε τώρα πριν να είναι αργά.
Να βγούμε στο δρόμο, να διεκδικήσουμε τη ζωή που μας αξίζει. Η α-
ναμονή είναι καταστροφή.

Η απεργία στις 12 του μήνα είναι αναμέτρηση δυνάμεων μεταξύ του εργαζόμε-
νου λαού από τη μία και εργοδοσίας - κυβέρνησης - κεφαλαίου, από την άλλη.

Μπορούμε να τους φοβίσουμε, να τους δυσκολέψουμε, να καθυστερήσου-
με την εφαρμογή των αντεργατικών μέτρων.

Έχουμε τη δύναμη, αν έχουμε τη θέληση.

Εμείς σε αυτόν το δρόμο καλούμε σε συμπόρευση όλους
τους συναδέλφους.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ με τη γενική γραμματέα του υπουργεί-
ου υποδομών Μεταφορών & Δικτύων κ.Πέρκα είχε
αντι προσωπεία του ΠΑΜΕ Αστικών Συγκοινωνιών,
προκειμένου να θέσει ―για μια ακόμη φορά― τα καυ-
τά προβλήματα που αντιμετωπίζουν εργαζόμενοι και
επιβατικό κοινό όπως: 

η συρρίκνωση του συγκοινωνιακού δικτύου, οι ελ-
λείψεις σε προσωπικό, σε ανταλλακτικά, αλλά και προ-
βλήματα καθημερινότητας που έχουν να κάνουν με τα
δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϋ, με προβλήματα
διελεύσεων σε Γραμμές (όπως η περίπτωση του Πολυ-
τεχνείου ―λεωφορεία και τρόλεϋ), καθώς και τα σο-
βαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν εργαζόμενοι
και επιβάτες και στο σύστημα της σταθερής τροχιάς. 

Οι απαντήσεις γνωστές από το παρελθόν. 
Το βλέπουμε, το συζητάμε, το γνωρίζουμε και λύ-

ση καμμία. 

Η λύση βρίσκεται στο πλαίσιο δράσης του ΠΑΜΕ.

(Ακολουθεί το σχετικό υπόμνημα στην επόμενη σελίδα).

Το γιγαντοπανό που κρέμασε το ΠΑΜΕ 
στην πρόσοψη του υπουργείου.

Μοίρασμα της ανακοίνωσης σε επιβάτες και συναδέλφους.
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Από τη δράση του ΠΑΜΕ
Αθήνα, 22/10/2015

ΠΡΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ,ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
Η ψήφιση του πολυνομοσχεδίου την ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/10 από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ επικαιροποιεί μια σειρά από αντιλαϊ-

κά-αντεργατικά  μέτρα που περιλαμβάνονταν σε νόμους προηγούμενων κυβερνήσεων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ ακόμα και προ κρίσης.

• Η αύξηση της τιμής του εισιτηρίου γίνεται για πολλοστή φορά τουλάχιστον από το 2008.

• Η εφαρμογή του «έξυπνου» ηλεκτρονικού εισιτηρίου με τη διαζωνική τιμολόγηση είναι δρομολογημένη πολλά χρόνια πριν.

• Η συρρίκνωση του οδικού συγκοινωνιακού δικτύου εφαρμόζεται ήδη σταδιακά από το 2010 συνεχώς και ακατάπαυστα.

• Η μείωση της κρατικής χρηματοδότησης συντελείται από 10ετίας και πλέον.

• Η σύνδεση εσόδων με την παροχή έργου, δηλαδή τον αριθμό του στόλου, πραγματοποιείται προ καιρού από προηγούμενες
κυβερνήσεις. 

• Η μείωση προσωπικού γίνεται συνεχώς από το 2008 μέχρι σήμερα με συνταξιοδοτήσεις, μετατάξεις, απολύσεις.

• Η αξιολόγηση προσωπικού προβλέπεται από το 1ο μνημόνιο του ΠΑΣΟΚ.

• Οι μειώσεις μισθών του προσωπικού επιβλήθηκαν και επιβάλλονται συστηματικά από τις κυβερνήσεις τόσο της ΝΔ, όσο και
του ΠΑΣΟΚ, αλλά και της συγκυβέρνησής τους.

• Το μέτρο για μπάρες σε όλο το σύστημα των Μ.Μ.Μ. έχει εκπονηθεί και αυτό από τις προηγούμενες κυβερνήσεις σε συνδυα-
σμό με την ίδρυση συγκοινωνιακής αστυνομίας.

Η μοναδική διαφορά με τις αποφάσεις της σημερινής κυβέρνησης είναι στην αλλαγή ταχύτητας για την εφαρμογή όλου αυτού
του αντεργατικού-αντιλαϊκού πλέγματος μέτρων.

Οι εργαζόμενοι στις αστικές συγκοινωνίες δεν αποδέχονται αυτά τα μέτρα αλλά αντιθέτως μαζικά, δυναμικά, οργανωμένα,
τα αντιπαλεύουν για τη μη εφαρμογή τους.

Βασικό κριτήριο για εμάς είναι οι λαϊκές ανάγκες για φθηνή, συχνή, αξιόπιστη συγκοινωνία σε όλο το νομό Αττικής. 
Σχεδιασμός - προγραμματισμός δικτύου, εκτέλεση συγκοινωνιακού έργου με συμπληρωματικά τα μέσα μεταξύ τους και όχι

ανταγωνιστικά. 
Η μετακίνηση δεν είναι εμπόρευμα για να πουλιέται, αλλά υποχρέωση του κράτους προς τον πολίτη. 
Η πελατοκεντρική πολιτική που εφαρμόζεται εδώ και πολλά χρόνια είναι εχθρική προς τον μεροκαματιάρη, τον άνεργο.

Την ίδια πεπατημένη πολιτική ακολουθεί και η σημερινή κυβέρνηση. 
Αυτό το μονόδρομο της φτωχοποίησης δε θα τον ακολουθήσουμε. 
Την αστυνόμευση και την καταστολή, την απαγόρευση ουσιαστικά της χρήσης των Μ.Μ.Μ. από τους τσακισμένους οικονομι-

κά συμπολίτες μας, δε θα την επιτρέψουμε. 
Την παραπέρα μείωση μισθών και δικαιωμάτων θα την εμποδίσουμε.  

Καλούμε τον Υπουργό να πάρει πίσω τις εξαγγελίες που μέσω του πολυνομοσχεδίου ανήγγειλε.

➽ ΚΑΜΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ ΤΟΥ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ-ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑ 50%.

➽ ΔΩΡΕΑΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ-ΦΟΙΤΗΤΩΝ-ΜΑΘΗΤΩΝ-ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ.

➽ ΚΡΑΤΙΚΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ (ΤΡΕΝΑ-ΤΡΑΜ-ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ-ΤΡΟΛΕΫ).

➽ ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ –ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.

➽ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ.

➽ ΚΑΜΜΙΑ ΜΟΡΦΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΑ ΜΜΜ.

➽ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΜΙΣΘΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟ ΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΑ.

Γραμματεία Π.Α.ΜΕ. Αστικών Συγκοινωνιών
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…έχουμε και λέμε

• Ερώτηση: Ποιά είναι η
κατάσταση σήμερα
στην τεχνική υποστήρι-
ξη; Πού εντοπίζονται οι
κυριότερες ελλείψεις;

Απάντηση: Αυτό που
χαρακτηρίζει την κατάστα-
ση της τεχνικής υποστήρι-
ξης είναι η συνεχής υπο-
βάθμισή της λόγω της
διαρκούς μείωσης της κρα-
τικής χρηματοδότησης.

Πρακτικά αυτό σημαί-
νει έλλειψη προσωπικού,
έλλειψη ανταλλακτικών,
διαλυμένες υποδομές στα
συνεργεία.

Αυτό έχει ως αποτέλε-
σμα ένα δυσλειτουργικό
περιβάλλον για οδηγούς
και επιβάτες.

• Ερώτηση: Τί προβλήμα-
τα αντιμετωπίζουν οι
εργαζόμενοι;

Απάντηση: Κατ’ αρχάς,
η εργασία έχει εντατικο-
ποιηθεί ως αποτέλεσμα
της έλλειψης προσωπικού.
Δηλαδή, η ίδια εργασία
βγαίνει από λιγότερα άτο-
μα. 

Η έλλειψη εργαλείων,
ανταλλακτικών και προ-
στατευτικών μέσων (ιματι-
σμός, παπούτσια κ.λπ.) υ-
πονομεύει την ασφάλεια
και υγιεινή της εργασίας. 

Όπως απάντησα στην
προηγούμενη ερώτηση, οι
υποδομές των συνεργείων
είναι υποβαθμισμένες,
π.χ. ελλιπής εξαερισμός
των συνεργείων που δημι-

γκοινωνίας στην Περιφέ-
ρεια Αττικής με φθηνό εισι-
τήριο, συχνή συγκοινωνία,
δωρεάν για ανέργους -
ΑΜΕΑ.

Σε αυτήν την κατεύθυν-
ση κρίνουμε αυστηρά ό-
σους συνάδελφους εμπλέ-
κονται εθελοντικά στον έ-
λεγχο.

Η δράση μας αφορά συ-
νεχείς παρεμβάσεις, τόσο
προς τη διοίκηση για την ε-
πίλυση των προβλημάτων
των εργαζομένων, παρεμ-
βάσεις και παραστάσεις
διαμαρτυρίας σε ΟΑΣΑ και
υπουργείο για όλα τα πα-
ραπάνω που διεκδικούμε.

Στον αντίποδα των όσων
προωθούν οι ηγεσίες των
σωματείων για εκπτώσεις,
κουπόνια και ξαναμοίρα-
σμα της φτώχειας μας ―τό-
σο μισθολογικά, όσο και
εργασιακά― εμείς διεκδι-
κούμε επαναφορά των έως
τώρα απωλειών, Συλλογι-
κές Συμβάσεις που να κα-
λύπτουν τις ανάγκες για μια
ζωή με αξιοπρέπεια.

Ειδικά, όσο αφορά το
συνδικαλιστικό πεδίο, έ-
χουμε εγγράφως προτείνει
σε όλα τα σωματεία που
στα Δ.Σ. υπάρχουν εκλεγ-
μένοι με τη ΔΑΣ, τη συγχώ-
νευση όλων των υπαρχό-
ντων σωματείων σε ένα
στην Ο.ΣΥ και ένα στη
ΣΤΑ.ΣΥ, χωρίς ποσοστώ-
σεις και άλλους αστερί-
σκους που επικαλούνται ό-
λες οι άλλες παρατάξεις ως
πρόσχημα για να μην το υ-
λοποιήσουν και να διατη-
ρούν με αυτόν τον τρόπο
τις θέσεις τους και την πο-
λυδιάσπαση του κλάδου.

• Ερώτηση: Εκτός από ε-
κλεγμένος με τη ΔΑΣ στο
σωματείο τεχνιτών, εί-
σαι και ενεργό μέλος της
Λαϊκής Επιτροπής Περι-
στερίου. Μπορούν να
συνδυαστούν τα αιτή-
ματα του κλάδου με τα
γενικότερα του λαού;

Απάντηση: Κατ’ αρχάς,
οι Λαϊκές Επιτροπές αποτε-
λούνται από σωματεία,
συλλόγους ανέργων, αλλά

και μαζικούς φορείς που
δραστηριοποιούνται με έ-
να πλαίσιο κοινών αγωνι-
στικών αιτημάτων, ανά πε-
ριοχή.

Η δράση των Λαϊκών
Επιτροπών βρίσκεται στον
αντίποδα του κοινωνικού
αυτοματισμού που καλ-
λιεργείται συστηματικά α-
πό εργοδοσία, κράτος και
εργοδοτικά τσιράκια.

Αναπτύσσουμε κοινές
δράσεις που αφορούν την
τιμή του εισιτηρίου, τη
διεκδίκηση των απωλειών
και την επέκταση της συ-
γκοινωνίας.

Η αλληλεγγύη που ανα-
πτύσσουν οι Λαϊκές Επι-
τροπές είναι πολύμορφη.

Θα ήθελα, επιπροσθέ-
τως, να δώσω συγχαρητή-
ρια στους καθηγητές που
δείχνουν αλληλεγγύη, πα-
ρέχοντας αφιλοκερδώς
ενισχυτική διδασκαλία σε
παιδιά λαϊκών οικογενει-
ών, που δεν έχουν τη δυνα-
τότητα να πληρώνουν φρο-
ντιστήρια. Αυτό έχει ως α-
ποτέλεσμα πολλά παιδιά
που απευθύνθηκαν στη
Λαϊκή Επιτροπή Περιστερί-
ου για ενισχυτική διδασκα-
λία να περάσουν στις σχο-
λές επιλογής τους.

Η αλληλεγγύη έχει ως
στόχο να οργανώσει την
κοινωνία σε αντίθεση με άλ-
λες βοήθειες που δίνονται
από Μ.Κ.Ο., δήμους, Εκκλη-
σία και έχουν ως στόχο τη
συμφιλίωση με τη φτώχεια.
Έχουμε συμβάλλει με τις κι-
νητοποιήσεις μας να μην
κλείσουν υποδομέ, όπως
κάποια υποκαταστήματα
ΙΚΑ, επίσης διεκδικούμε τη
στήριξη των ανέργων.

Οι κοινές παρεμβάσεις
που είχαμε σαν ΠΑΜΕ στη
συγκοινωνία με Λαϊκές Επι-
τροπές, ανέδειξαν τα κοινά
προβλήματα εργαζομένων
στα Μ.Μ.Μ. και επιβατών.

Γνωρίσαμε τα προβλή-
ματά τους και γνώρισαν τα
δικά μας.

Μπαίνουν οι βάσεις να
χτιστεί η λαϊκή συμμαχία
για αλλαγή των συσχετι-
σμών.

ουργεί σοβαρότατο πρό-
βλημα υγιεινής λόγω τόσο
της λειτουργίας των κινη-
τήρων, όσο και της φύσης
κάποιων εργασιών, π.χ.
τρίψιμο αμαξωμάτων.

Παράλληλα, σε πολλούς
χώρους οι συνάδελφοι ερ-
γάζονται σε ανεπαρκώς
θερμαινόμενους χώρους.

Και όλα αυτά την ώρα
που υπάρχει σχεδιασμός
απένταξης από τα ΒΑΕ .

Εξάλλου η εφαρμογή
του νέου Γενικού Κανονι-
σμού Προσωπικού δημι-
ουργεί υπό κάποια έννοια
την «ειδικότητα» του πο-
λυτεχνίτη, δηλαδή ουσια-
στικά καταργεί ειδικότη-
τες!

Εξέλιξη που δεν δια-
σφαλίζει την ποιότητα του
τεχνικού έργου με ό,τι αυ-
τό συνεπάγεται για την α-
σφάλεια των εργαζομένων
(τεχνικών - οδηγών), αλλά
και των επιβατών.

• Ερώτηση: Ποιές θα εί-
ναι οι εξελίξεις για την
τεχνική υποστήριξη των
Αστικών Συγκοινωνιών
μετά και την ψήφιση
του πρόσφατου πολυ-
νόμου, στον οποίο περι-
λαμβάνεται και η ανα-
διάρθωση των Αστικών
Συγκοινωνιών;

Απάντηση: Στο νόμο
που ψηφίστηκε και αναφέ-
ρεται στην αναδιάρθφωση
των συγκοινωνιών επιτα-
χύνονται όλοι οι σχεδια-
σμοί που ήδη προβλέπο-
νται και σε προηγούμε-
νους συναφείς νόμους.

Η μαθηματική κατάληξη
αυτής της πορείας οδηγεί
σε ιδιωτικοποίηση και των
τεχνικών υποδομών, όπως
ήδη συμβαίνει με την τε-
χνική υποστήριξη στον χώ-
ρο της σταθερής τροχιάς,
όπου έχει ανατεθεί σε ι-
διώτες (ΕΕΣΣΤΥ).

• Ερώτηση: Ποιά είναι η
στάση των σωματείων
της τεχνικής υποστήρι-
ξης;

Απάντηση: Κατ’ αρχάς,
πλειοψηφία στα συγκεκρι-

μένα σωματεία είναι δυνά-
μεις «πολύχρωμες» μεν,
αλλά με κοινή πολιτική και
συνδικαλιστική αντίληψη. 

Λειτουργούν ως χειρα-
γωγοί των εργαζομένων. 

Ταυτίζονται και προω-
θούν τις εκάστοτε κυβερ-
νητικές πολιτικές, αξιοποι-
ώντας την αντίληψη του
μικρότερου κακού, της
διαχείρισης της φτώχειας. 

Καλλιεργούν τον συντε-
χνιασμό για να διασπά-
σουν την ενιαία στάση των
εργαζομενων. Αξιοποιούν
τη συνδιοίκηση, ώστε να υ-
πάρχει «δούναι και λα-
βείν», εξαγορά, δηλαδή,
συνειδήσεων, δυστυχώς
με την αποδοχή ενός μέ-
ρους των συναδέλφων.

Εκφυλίζουν τη συνδικα-
λιστική δράση και όποια α-
γωνιστική διάθεση υπάρ-
χει με πολλούς τρόπους, ό-
πως π.χ. με την άρνηση να
λειτουργήσουν στοιχειω-
δώς συνδικαλιστικά και
μεταθέτοντας το βάρος της
συνδικαλιστικής τους δρά-
σης σε ξένες ενέργειες
προς το ρόλο των σωματεί-
ων, π.χ. συμφωνίες με σού-
περ μάρκετ.

• Ερώτηση: Πες μας δυο
λόγια για τη δράση της
ΔΑΣ στον χώρο. 
Ποιές είναι οι θέσεις της
παράταξης;

Απάντηση: Η δράση μας
είναι πολύμορφη και διαρ-
κής. Αφορά τόσο τη στάση
των εκλεγμένων στα Δ.Σ.,
αλλά πολύ περισσότερο
―μέσα από την καθημερι-
νή πάλη προσπαθώντας με
συνεχή καλέσματα προς
τους συναδέλφους― να
συσπειρωθούν γύρω από
ένα πλαίσιο διεκδίκησης
των δικαιωμάτων τους. 

Τους καλούμε να ανα-
τρέψουν τις συμβιβασμέ-
νες ηγεσίες των σωματεί-
ων, να αντιπαλέψουν την
απογοήτευση.

Το πλαίσιο διεκδίκησης
αφορά προσλήψεις προ-
σωπικού, προμήθεια α-
νταλλακτικών, επέκταση
της κρατικής αστικής συ-

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΕΜΠΟΝΕΡΑΣ

Μέλος Δ.Σ.Σωματείου
Τεχνικών ΟΑΣΑ - ΟΣΥ

Μέλος Γραμματείας Αστ.
Συγκοινωνιών του ΠΑΜΕ




