
ΑΝΟΙΓΟΥΝ «ΛΑΚΚΟΥΣ» 
ΣΕ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΑΞΙΩΝΟΥΝ ΛΑΪΚΗ ΥΠΟΤΑΓΗ ΜΕ ΦΟΒΗΤΡΟ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ
Στα παραπάνω επιχειρή-

ματα βρίσκει πλήρη εφαρμο-
γή το γνωστό γκαιμπελίστικο
αξίωμα πως « αν η πραγματι-
κότητα δεν συμφωνεί μαζί μου
τόσο το χειρότερο για την
πραγματικότητα». 

Γιατί η πραγματικότητα εί-
ναι πως οι πολεμικές συ-
γκρούσεις που μαίνονται στη
Συρία ―και όχι μόνο― έχουν
την σφραγίδα του ΝΑΤΟ και
της Ε.Ε. 

Αυτές οι λυκοσυμμαχίες εί-
ναι που συντόνισαν, εκπαί-
δευσαν και εξόπλισαν την λε-
γόμενη «συριακή αντιπολί-
τευση» απ’ όπου ξεπήδησαν
οι περιβόητοι τζιχαντιστές
που αιματοκυλούν τον συρια-
κό λαό από κοινού με όσες άλ-
λες δυνάμεις επεμβαίνουν
στρατιωτικά στη Συρία.

Η ελληνική κυβέρνηση δεν
είναι άμοιρη ευθυνών. 

Όπως και οι προηγούμε-
νες, όχι μόνο δεν αμφισβητεί
την ελληνική συμμετοχή τό-
σο στο ΝΑΤΟ, όσο και στην
Ε.Ε, αλλά με γνώμονα το κα-
λύτερο πλασάρισμα των ελ-
ληνικών επιχειρηματικών
συμφερόντων σε μια διάδοχη
κατάσταση εμπλέκεται ακό-
μη βαθύτερα διαμηνύοντας
προς πάσα κατεύθυνση πως
μπορεί να έχει σημαντικό ρό-
λο στην υλοποίηση των ιμπε-
ριαλιστικών σχεδιασμών. 

Γίνεται φανερό πως μπρο-
στά στην ανάγκη για θωράκι-
ση της κερδοφορίας του, το
ελληνικό κεφάλαιο όχι μόνο
θα συνεχίσει ανελέητα τον
πόλεμο που έχει κηρύξει στην
εργατική τάξη και τα άλλα
λαϊκά στρώματα, αλλά δεν θα
διστάσει να εμπλακεί σε πο-
λεμικές περιπέτειες φορτώ-
νοντας και άλλες συμφορές
στον ελληνικό λαό.

Έχουν θράσος λοιπόν όσοι
αξιώνουν από τον ελληνικό

λαό «να κάτσει να τον σφά-
ξουν μήπως αγιάσει» κουνώ-
ντας του το φόβητρο ενός πο-
λέμου απ’ τον οποίο κερδι-
σμένοι θα βγουν πάλι αυτοί
που κερδίζουν απ’ τη «σφα-
γή» του λαού μας!!

Προσπαθούν να βγάλουν
από το κάδρο την αντιλαϊκή
πολιτική του κεφαλαίου και
όσοι αξιοποιούν το προσφυ-
γικό και δε λένε ούτε «κιχ»
για ΝΑΤΟ - Ε.Ε. που υποκίνη-
σαν το πόλεμο, προσπαθώ-
ντας να πείσουν τον ελληνι-
κό λαό πως υπόκεινται σε
θυσίες λόγω των προσφύ-
γων που έχουν ευνοϊκότερη
μεταχείριση από τους έλλη-
νες άνεργους, τους απλήρω-
τους κ.ά. 

Πρόκειται για το άκρον ά-
ωτο της υποκρισίας, από φο-
ρείς μιας αντίληψης που α-
πορρίπτει το «καρότο» και ε-
πιφυλάσσει το «μαστίγιο», αν
το εργατικό-λαϊκό κίνημα δεν
πειστεί από τις νουθεσίες
τους και αντιπαλέψει αποφα-
σιστικά τους κεφαλαιοκρά-
τες που είναι οι μόνοι υπεύθυ-
νοι για τα δεινά του λαού. 

Ενάντια σε όλη αυτή τη
πλύση εγκεφάλου, στέκεται
μόνο η δράση του ταξικού ερ-
γατικού κινήματος. 

Οργανώνοντας τη πάλη
του λαού ενάντια στην αστα-
μάτητη επίθεση, διεκδικώ-
ντας αναπλήρωση των απω-
λειών, υπογραφή ΣΣΕ, εξό-
φληση των απλήρωτων, δω-
ρεάν πρόσβαση στην υγεία
και άλλα αιτήματα. 

Αυτές οι δυνάμεις είναι
που πλαισίωσαν τους οδοιπό-
ρους άνεργους που ξεκίνησαν
από την Πάτρα με πρωτοβου-
λία της αγωνιστικής δημοτι-
κής αρχής και κατέληξαν στο
Σύνταγμα διεκδικώντας ου-
σιαστική προστασία. 

Στο πλευρό των ανέργων,
των χαμηλοσυνταξιούχων
και όσων χρειάζονται αλλη-
λεγγύη βρίσκονται τα σωμα-
τεία, οι ομοσπονδίες, τα εργα-
τικά κέντρα που εντάσσονται
στο ΠΑΜΕ με δεκάδες κινητο-
ποιήσεις διεκδικώντας, παρέ-
χοντας υλική βοήθεια, τρόφι-
μα κλπ.

Εμείς οι έλληνες εργαζόμε-
νοι που βιώνουμε στο πετσί

μας  την καπιταλιστική κρίση,
έχουμε ένα δρόμο να ακολου-
θήσουμε: να αντιπαλέψουμε
ενιαία όλη την στρατηγική
του κεφαλαίου, δηλαδή την
απαρέγκλιτη εφαρμογή των
μέτρων ενάντια στον λαό στο
εσωτερικό, και στην εξωτερι-
κή πολιτική τη συμπόρευση
της χώρας στα πολεμικά σχέ-
δια των ιμπεριαλιστών που
γεννούν τη προσφυγιά.

Σε εξέλιξη βρίσκονται αυ-
τή τη περίοδο οι διαπραγμα-
τεύσεις μεταξύ των διοικήσε-
ων σε ΣΤΑΣΥ και ΟΣΥ καθώς
και των αντίστοιχων σωμα-
τείων για υπογραφή συλλογι-
κών συμβάσεων.

Είναι λοιπόν επίκαιρο να
θυμίσουμε στους συνάδελ-
φους ορισμένες πλευρές από
την εφαρμογή των τελευταί-
ων συμβάσεων που δείχνουν
με πολύ ξεκάθαρο τρόπο πως
οι εκπρόσωποι τους με την υ-
πογραφή τους ανοίγουν
«λάκκους» σε πολύ σοβαρά
εργασιακά θέματα.

Χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα είναι η υπερωριακή α-
μοιβή που συμπεριλήφθηκε
στη τρέχουσα ΣΣΕ της ΟΣΥ έ-
ναντι «εργασιακής ετοιμότη-
τας» στο διάλλειμα της κα-
τσαρής βάρδιας για τους οδη-
γούς, αντίστοιχα και για το τε-
χνικό προσωπικό.

Τότε οι πλειοψηφίες των
σωματείων πανηγύριζαν πως
κέρδισαν κάτι παραπάνω α-
πό το ενιαίο μισθολόγιο «κα-
ταργώντας το στη πράξη» (!!).

Ένα χρόνο μετά αποδει-
κνύεται πως αυτό που πάει να
καταργηθεί στη πράξη είναι
το σταθερό ωράριο όπως
προβλέψαμε σαν ΔΑΣ και δυ-
στυχώς επιβεβαιωνόμαστε!

Πληθαίνουν τα κρούσμα-
τα υποχρεωτικής υπερωρίας
κυρίως κατά τη λήξη πρώτου
μέρους βάρδιας (π.χ. λόγω α-
πόσυρσης οχήματος )και όχι
μόνο. 

Και αν σήμερα η εργοδο-
σία έχει επιλέξει να μην κάνει
γενικευμένη χρήση των υπε-
ρωριών που πληρώνει η πεί-
ρα έχει δείξει πως το σφίξιμο
της θηλιάς γύρω απ’ το λαιμό
του εργαζόμενου δεν έχει τέ-
λος.

Έτσι είναι συνάδελφοι,
δεν είμαστε μάντεις κακών,
λίγη κοινή λογική χρειάζεται
για να καταλάβει κανείς πως
δεν υπάρχει εργοδότης που
να πληρώνει υπερωρίες χω-
ρίς να κάνει χρήση της επιπλέ-
ον εργασίας που αγόρασε. 

Οι συνδικαλιστές που έβα-
λαν την υπογραφή τους σε
σύμβαση που περιέχει τέτοι-
ον όρο, έκαναν την υπερωρία
«υποχρέωση» των συναδέλ-
φων. 

Ας το θυμούνται αυτό οι
συνάδελφοι κάθε φορά που
λιώνουν πάνω στο τιμόνι, η
αύξηση της εργάσιμης ημέρας
έχει υπαίτιους με ονοματε-
πώνυμο, και προσωπικό και
κυρίως παραταξιακό.    
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εργαζόμενοι
σε ΚΙΝΗΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

• άρθρο:
ΔΑΣ - ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΑΣΑ 

σελ. 2
• συνέντευξη:

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ
Μέλος Δ.Σ. Σωματείου
Τεχνικών ΟΑΣΑ Ο.ΣΥ - 
Μέλος Γραμματείας
Αστ. Συγκοινωνιών 
του ΠΑΜΕ

σελ. 3
• αφιέρωμα:

ΠΑΤΡΑ - ΑΘΗΝΑ
Πορεία ενάντια 
στην ανεργία

σελ. 4-5
• αφιέρωμα:

36ο Συνέδριο Γ.Σ.Ε.Ε.
σελ. 6-7

• άρθρο:
ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ -
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ: 
Επικίνδυνη όξυνση 
του προβλήματος.

σελ. 8

Διανέμεται δωρεάν

Και τις πολεμικές συ-
γκρούσεις στη περιοχή μας ε-
πιστρατεύουν όσοι αγωνι-
ούν για την ανεμπόδιστη και
γρήγορη εφαρμογή της πολι-
τικής που σαρώνει κατακτή-
σεις και δικαιώματα, προ-
σπαθώντας με τη διασπορά
φόβου να προλάβουν λαϊκές
αντιδράσεις. 

«Να μη μπούμε σε περιπέ-
τειες», «δε βλέπετε τι γίνετε
τριγύρω στη περιοχή μας, τι
ζητάτε;». 

Τέτοια επιχειρήματα α-
κούμε συχνά όταν ο προβλη-
ματισμός για τα λαϊκά αδιέ-
ξοδα αρχίζει να μετατρέπε-
ται σε αγωνιστική διάθεση.

συνέχεια στη σελ. 2
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ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ  ΔΩΡΕΑΝ

Και μια και μιλάμε για
«λάκκους» , ας έχουμε το νου
μας συνάδελφοι γιατί κάποι-
οι «σκάβουν» γύρω από τις η-
μέρες ανάπαυσης, και τις ά-
δειες. 

Πρόσφατα διαβάσαμε σε
ανακοίνωση της «Ανεξάρτη-
της Παρέμβασης» πως η Επι-
θεώρηση Εργασίας δικαίωσε
συνάδελφο (μέλος της Αν.
Παρ.) που ζητούσε να πλη-
ρωθεί  15 μέρες κανονικής ά-
δειας που δεν του είχαν χορη-
γηθεί. 

Αυτή η εξέλιξη ανοίγει ένα
επικίνδυνο δρόμο παρά τη
φαινομενική δικαίωση. Αν η
διοίκηση της Ο.ΣΥ, είτε επιλέ-
ξει, είτε υποχρεωθεί, να κα-
ταβάλλει τα υπόλοιπα κανο-
νικών ή άλλων αδειών, μετα-
φερόμενων ρεπό κ.λπ., ου-
σιαστικά θα έχει καταφέρει
με ύπουλο τρόπο (αίσθηση
δικαίωσης των συναδέλφων
που δε πήραν τις άδειες αλλά
τουλάχιστον τις πληρώθη-
καν) να μειώσει τις ημέρες α-
νάπαυσης και άδειας του
προσωπικού. 

Κατόπιν, όταν αυτή η πρα-
κτική θα έχει γίνει άγραφος
νόμος, δε θα απομένει παρά
και η τυπική αποτύπωση σε
κάποια μελλοντική ΣΣΕ, της
αύξησης των ημερών εργα-
σίας. (έχει ξαναγίνει με τη κα-
τάργηση των 16 έκτακτων ρε-
πό). Προκύπτει αβίαστα λοι-
πόν το συμπέρασμα πως δια-
χρονικά οι διοικούντες είχαν
στόχο την αύξηση των ωρών
και των ημερών εργασίας.

Σήμερα με την τραγική κα-
τάσταση που επικρατεί στη
συγκοινωνία με ευθύνη ό-
λων των κυβερνήσεων είναι
σίγουρο πως θα το επιδιώ-
ξουν επιτακτικά.

Όσοι συνδικαλιστές αντί
να υπερασπίζονται το δικαί-
ωμα στη χρήση των αναπαύ-
σεων και των αδειών, δια-
πραγματεύονται το αντίτιμο
έναντι του οποίου οι συνά-
δελφοι δεν θα δικαιούνται να
«ξεκολλήσουν» από το χώρο
εργασίας είναι είτε εργοδοτι-
κοί είτε τυχοδιώκτες είτε και
τα δύο μαζί. Ο κλάδος δεν
τους έχει ανάγκη. 

Γιατί συνάδελφοι η υγεία
μας, που σε αυτή την δουλειά
φθείρεται με έντονους ρυθ-
μούς, ο χρόνος με την οικογέ-
νεια, ο ελεύθερος χρόνος, δεν

μπαίνουν σε δημοπρασία.
Δεν τους τα πουλάμε, δεν
τους τα χαρίζουμε, τα διεκδι-
κούμε συλλογικά.

Απαιτούμε προσλήψεις
τώρα στη συγκοινωνία για να
πάρει ανάσα το σύστημα που
ασφυκτιά από την έλλειψη
προσωπικού.

ΤΑ ΚΟΥΠΟΝΙΑ

Αντίστοιχα και τα σωμα-
τεία της ΣΤΑΣΥ μπήκαν το
προηγούμενο διάστημα στη
διαδικασία να παρουσιά-
σουν προς τους εργαζόμε-
νους κάποιες δήθεν κατα-
κτήσεις. Χαρακτηριστικό
παράδειγμα είναι η παροχή
προς τους εργαζόμενους
χρηματικού ποσού 4 ευρώ
ημερησίως για την αγορά
τροφής, τα λεγόμενα «τρο-
φεία» γνωστά και ως κουπό-
νια.

Τόσο κόστισε στη προη-
γούμενη διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ
η διευκόλυνση προς τους-
πρόθυμους να αποδεχτούν
μείωση μισθού-συνδικαλι-
στές συνοδοιπόρους της.

Οι συνάδελφοι στη
ΣΤΑ.ΣΥ που στην συντριπτι-
κή τους πλειοψηφία δε έλα-
βαν υπόψη τις προειδοποιή-
σεις της ΔΑΣ και δεν αντέ-
δρασαν στο μέτρο (με ευθύ-
νη και των σωματείων τους)
ουσιαστικά αποδέχτηκαν
την εφαρμογή του ενιαίου
μισθολογίου.

Όταν όμως οι εργάτες δεν
υπερασπίζονται το ψωμί
τους γιατί τσιμπάνε στο «τυ-
ρί», τότε δεν εξασφαλίζουν
ούτε καν αυτό. Κάτι ακούγε-
ται πως στη νέα ΣΣΕ, τροφεία
δεν θα έχει. Εκτός κι αν πρό-
κειται για διαπραγματευτικό
χαρτί της διοίκησης, «πάσα»
προς κάθε επίδοξο «σωτή-
ρα» που θα υπερασπίσει με
πυγμή το δικαίωμα να πλη-
ρωνόμαστε με τροφή δικαιο-
λογώντας έτσι την συνδικα-
λιστική του ύπαρξη και χρη-
σιμότητα.

Για το τέλος, μια σημείωση
που έχει τη σημασία της: Και
στην Ο.ΣΥ προσπάθησαν να
δώσουν ένα μέρος του μι-
σθού σε κουπόνια. Πρωτο-
στάτησε σ’ αυτό η πλειοψη-
φία του συνδικάτου τεχνιτών
που το παρουσίασε ως πρω-
τοβουλία του προεδρείου. 

Ως ΔΑΣ είχαμε τη δική μας
σημαντική  συμβολή στο να
μείνει διακαής τους πόθος.
Πέρα όμως απ’ αυτό, αποδει-
κνύεται πως η εργοδοσία έ-
χει επεξεργασμένο, κοινό
στόχο σε όλο το σύστημα της
αστικής συγκοινωνίας να μει-
ώσει την τιμή της εργατικής
δύναμης.

Σε αυτή τη κατεύθυνση
δεν θα διστάσει να προσφέ-
ρει χάντρες και καθρέπτες,
ξέροντας πως η πλειοψηφία
των συνδικαλιστών με τους
οποίους διαπραγματεύεται
θα τα πλασάρει στους εργα-
ζόμενους ως σημαντικές κα-
τακτήσεις.

Μοναδική, σταθερή, αγω-
νιστική πυξίδα για να βρουν
αγωνιστική διέξοδο οι προ-
βληματισμοί, και οι διαθέσεις
των συναδέλφων αποτελεί
το πλαίσιο διεκδίκησης του
ΠΑΜΕ. Όλοι οι άλλοι έχουν
δοκιμαστεί ανεπιτυχώς-από
και για-το κλάδο, επιτυχώς
για τους κυβερνώντες.

Μπροστά μας στο άμεσο
μέλλον, ανοίγεται πεδίο δό-
ξης λαμπρό για να ενισχύ-
σουμε τους δεσμούς μας, να
ορθώσουμε κίνημα τέτοιο
που έχουν ανάγκη οι εργά-
τες. Οργανώνουμε την πάλη
μας για την επιτυχία της 48ω-
ρης απεργίας, κόντρα στα
νέα μέτρα-φωτιά που μας ε-
τοιμάζουν κυβέρνηση - Ε.Ε. -
κεφάλαιο και έχουν ως αιχμή
το ασφαλιστικό έκτρωμα.

Διεκδικούμε Σ.Σ.Ε. χωρίς
να κάνουμε ούτε ένα βήμα πί-
σω από την πλήρη ικανοποί-
ηση των σύγχρονων ανα-
γκών μας. 

ΑΝΟΙΓΟΥΝ «ΛΑΚΚΟΥΣ» ΣΕ ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑΔΑΣ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΟΑΣΑΟΑΣΑ
ΤΩΡΑ ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ
ΠΑΡΤΕ ΠΙΣΩ ΤΟ ΝΟΜΟ ΛΑΙΜΗΤΟΜΟ

Συνάδελφοι – σσες,
Η ΔΑΣ απευθύνει θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό στους συναδέλ-

φους που συμμετείχαν στις εκλογές του Σωματείου Συνταξιούχων
ΟΑΣΑ και στάθηκαν με ψηλά το κεφάλι, ψηφίζοντας τις ταξικές δυ-
νάμεις το ψηφοδέλτιο της ΔΑΣ. Ήταν μια δύσκολη μάχη απέναντι
στους δήθεν ανεξάρτητους της ΑΔΠ όλων των παρατάξεων που
πήρε πάλι την πλειοψηφία.

Αυτή η πλειοψηφία που στην συγκρότηση του προεδρείου αρ-
νήθηκε ακόμα μια φορά την πρόταση της Δ.Α.Σ. για αντιπροσωπευ-
τικό προεδρείο.

Η ΔΑΣ όπως το προηγούμενο διάστημα συμμετείχε κι έδωσε την
μάχη στους δρόμους με αγώνες μαζί με τις ταξικές συνταξιουχικές
οργανώσεις και το Π.Α..ΜΕ, πάλευε  μέσα στο Δ.Σ,  ενημέρωνε με α-
νακοινώσεις και άλλα έντυπα τους συναδέλφους  για την βάρβαρη
αντιλαϊκή πολιτική της Συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και των άλ-
λων κομμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  ΝΔ – ΠΑΣΟΚ – ΠΟΤΑΜΙ –
ΛΕΒΕΝΤΗΔΕΣ έτσι και τώρα μετά τις εκλογές του Σωματείου θα δώ-
σουμε όλοι τον καλύτερο μας εαυτό στον αγώνα να μην περάσουν
τα νέα μέτρα που η Συγκυβέρνηση διαπραγματεύεται με τους Εταί-
ρους.  

Προ των πυλών εμφανίζονται τα νέα αντιλαϊκά νομοθετήματα
με επίκεντρο την παραπέρα κατεδάφιση της κοινωνικής Ασφάλι-
σης και των συντάξεων, τη νέα ένταση της φοροληστείας απέναντι
στα εργατικά - λαϊκά νοικοκυριά, τις αντιλαϊκές παρεμβάσεις στα
κόκκινα δάνεια, καθώς και τη συγκρότηση του νέου ταμείου ιδιωτι-
κοποιήσεων, ζητήματα που αποτελούν τα προαπαιτούμενα της α-
ξιολόγησης ενώ στα σκαριά είναι τα επόμενα πακέτα, όπως η αύξη-
ση των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης, η αύξη-
ση του ΕΝΦΙΑ στη λαϊκή στέγη και τη μικρή περιουσία, οι ευρύτερες
αλλαγές στη φορολόγηση των οχημάτων (τέλη κυκλοφορίας) κ.α,
η αύξηση στα τέλη κινητής τηλεφωνίας. 

Συνάδελφοι – σσες,
Απέναντι στην πολιτική που διαμορφώνουν για το κεφάλαιο εί-

ναι κρίσιμο κάθε Συνταξιούχος, εργάτης, άνεργος, νέος, φτωχός
αυτοαπασχολούμενος, και μικρομεσαίος αγρότης να μην παρακο-
λουθεί παθητικά τις συμφωνίες της Κυβέρνησης με την Ε.Ε.  το ΔΝΤ
την ΕΚΤ για την αφαίρεση όσων δικαιωμάτων απέμειναν. 

Εδώ και τώρα δράση για να μην περάσει η επίθεση στη ζωή μας.
Στο προσφυγικό έχουμε ήδη την επικύρωση της απόφασης για τον
εγκλωβισμό χιλιάδων προσφύγων που γίνονται έρμαια στο άθλιο
παζάρι της λυκοσυμμαχίας που λέγεται Ε.Ε με την άρχουσα τάξη
της Τουρκίας. Και για άλλη μια φορά η Συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ –
ΑΝΕΛ προσπάθησε  να παρουσιάσει το μαύρο – άσπρο. Όμως το
κλείσιμο των βόρειων συνόρων για τους πρόσφυγες αποτελεί κοι-
νή απόφαση της Ε.Ε και όχι αποτέλεσμα μονομερών ενεργειών.
Απέναντι σε αυτήν την κατάσταση ο λαός πρέπει να ενισχύσει ακό-
μα πιο ουσιαστικά τον αγώνα του ενάντια στην πολιτική Κυβέρνη-
σης – Ε.Ε. Να δυναμώσει την αλληλεγγύη του προς τους πρόσφυγες
– μετανάστες, να διεκδικήσει ανθρώπινους χώρους προσωρινής
φιλοξενίας και ασφαλή μετάβαση τους στις χώρες τελικού προορι-
σμού τους. Να παλέψει για να σταματήσει ο ιμπεριαλιστικός  πόλε-
μος, οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις του ΝΑΤΟ της Ε.Ε και άλλων
κρατών που έχουν συνυπογράψει και οι Ελληνικές Κυβερνήσεις.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ:
• ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ ΤΩΡΑ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΑΣΦΑ -

ΛΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΟΜΠΗΧΤΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ
• ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΘΟΥΝ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ

ΣΦΑΓΙΑΣΘΕΙ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ, ΙΑΤΡΟΦΑΡΑΚΕΥΤΙΚΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
• ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΜΑΣ

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΥΓΕΙΑ & ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥ -
ΤΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ – ΞΕΣΗΚΩΜΟΣ
Με συναδελφικούς αγωνιστικούς ταξικούς χαιρετισμούς,

Δ.Α.Σ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Ο.Α.Σ.Α
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…έχουμε και λέμε

• Ερώτηση: Σε λίγες ημέρες το Δ.Σ.
του Σωματείου Τεχνικών ΟΑΣΑ
Ο.ΣΥ ολοκληρώνει την τριετή θη-
τεία του. Πώς αποτιμάτε τη δρά-
ση του;
Απάντηση: Για να μην παίζουμε

με τις λέξεις και για να λέμε τα πράγ-
ματα με το όνομά τους ―όπως άλ-
λωστε συνηθίζεται από την παράτα-
ξή μας― η δράση του Σωματείου Τε-
χνικών είχε πρόσημο αρνητικό για
τα μέλη του, αλλά και για όλο το σύ-
στημα των Μ.Μ.Μ., μιας και επι-
δρούν οι αποφάσεις σωματείων σαν
και αυτό στους γενικότερους συσχε-
τισμούς. 

Είναι το δεύτερο μεγαλύτερο
σωματείο της Ο.ΣΥ, διαπραγματεύ-
εται Σ.Σ.Ε., έχει ενεργό ρόλο και
συμμετοχή στα παραπάνω όργανα
(ΕΚΑ - ΓΣΕΕ). Όμως η συγκεκριμένη
πλειοψηφία που είχε το προεδρείο
την περασμένη τριετία αλλά και τις
προηγούμενες είναι μια δύναμη δο-
κιμασμένη, που έχει αποδείξει με
πράξεις χρόνια τώρα ότι μπορεί και
προωθεί εργοδοτικό-κυβερνητικό
συνδικαλισμό.

Σε λίγες από τις «δράσεις» του,
αν εστιάσει κανείς, αντιλαμβάνεται
αμέσως, γιατί βάζουμε αρνητικό
πρόσημο.

Η Σ.Σ.Ε. του ‘13-’14 που υπέγρα-
ψε μαζί με το Συνδικάτο Εργαζομέ-
νων ΟΑΣΑ, δεν ήταν παρά η κατάρ-
γηση ουσιαστικά των διαπραγμα-
τεύσεων όσον αφορά τον μισθό με
την αποδοχή όλων των νόμων που
καθορίζουν τα όρια μισθοδοσίας.
Ακόμη και ό,τι αφορά τα θεσμικά,
κάποια από αυτά, όπως η παροχή
γάλακτος και ρούχων εργασίας, δεν
υλοποιήθηκαν ποτέ.

Στις κινητοποιήσεις πρωτοστά-
τησε στο να μην έχουν επιτυχία και
να μη δίνουν προοπτική. 

Στην πραγματικότητα δεν θα
βρούμε παρά μόνο κάποια Δελτία
Τύπου και ψηφίσματα.

Μπήκε μπροστά να ανοίξει ο
δρόμος και σ’ αυτόν τον κλάδο για α-
ντικατάσταση μέρους του μισθού με
κουπόνια. 

Καταστρατήγησε ακόμα και το
Καταστατικό, όσο αφορά τις Γεν. Συ-
νελεύσεις και όχι μόνο.

τερότητες, που υπάρχουν σε κάθε ε-
πάγγελμα, αλλά και σε κάθε ειδικό-
τητα και σε κάθε Α/Σ ξεχωριστά.

Αυτό έχουν να διαχειριστούν οι
Επιτροπές σε κάθε Α/Σ με βάση όμως
το πλαίσιο διεκδίκησης της Γραμμα-
τείας για όλες τις συγκοινωνίες, ό-
πως και αυτό είναι ενταγμένο στο γε-
νικότερο πλαίσιο του ταξικού εργα-
τικού κινήματος. 

Για να σπάσει στην πράξη αυτό
που καλλιεργούν χρόνια τώρα οι
δυνάμεις του εργοδοτικού συνδι-
καλισμού: το «διαίρει και βασί-
λευε», απόρροια του οποίου είναι η
διάσπαση του κινήματος.

Γιατί δεν μπορεί ένας τεχνίτης να
διεκδικήσει για τον οδηγό ή το αντί-
θετο;

Ο τεχνίτης της Ο.ΣΥ έχει κοινά
προβλήματα με τον τεχνίτη της
ΣΤΑ.ΣΥ, με τον ηλεκτροδηγό κ.λπ.,
καθώς και κοινό εχθρό: την αντιλαϊ-
κή πολιτική των κυβερνήσεων και
του κεφαλαίου.

Γιατί τα προβλήματα των αστι-
κών συγκοινωνιών δεν πρέπει να α-
φορούν άλλα σωματεία - φορείς που
τα μέλη τους κάνουν χρήση των
Μ.Μ.Μ.;

Γιατί εμάς, ως κλάδο, δεν πρέπει
να μας αφορά ένας άλλος κλάδος,
π.χ. της υγείας, παιδείας κ.λπ.;

Νομίζω ότι δεν μπορεί με μια μι-
κρή απάντηση να ερμηνευτεί η προ-
σπάθεια συσπείρωσης της Γραμμα-
τείας. 

Να πω μόνο γενικά ότι είναι ο πό-
λος που συσπειρώνονται ταξικές δυ-
νάμεις, παλεύοντας για το κάθε μι-
κρότερο ή μεγαλύτερο πρόβλημα,
χωρίς διακρίσεις σε ειδικότητες, ερ-
γασιακές σχέσεις, όπως για παρά-
δειγμα οι καθαρίστριες που εργάζο-
νται στην Ο.ΣΥ, που ανήκουν σε ερ-
γολάβο!

Εμείς, εδώ και χρόνια, πιέζουμε
για τα δικαιώματα και αυτών των ερ-
γαζομένων στην καθαριότητα και έ-
τσι πρέπει. 

Γιατί, ας μην παραφεύγει από το
μυαλό του κάθε συναδέλφου το εξής
για να το κατάλάβει πιο εύκολα: σε
αυτή τη δουλειά μπορεί να έρθει να
δουλέψει η γυναίκα του ή το παιδί
του, αν όχι και ο ίδιος!

Το δικαίωμα στη δουλειά για ό-
λους με πλήρη δικαιώματα, για δω-
ρεάν υγεία, παιδεία, για σύνταξη
πριν από το θάνατο, χρειάζεται ενι-
αία δράση, για να μπορείς να εμπο-
δίσεις, να καθυστερήσεις, να ανα-
τρέψεις τις αντιλαϊκές επιλογές και
να έχεις και επιμέρους νίκες.

• Ερώτηση: Ποιές είναι οι πιο άμε-
σες προτεραιότητες της κυβέρ-
νησης έναντι του κλάδου; Τί έ-
χουν να αντιμετωπίσουν οι εργα-
ζόμενοι άμεσα το επόμενο διά-
στημα;
Απάντηση: Μου είναι δύσκολο

να αποσπάσω και να ξεχωρίσω ποιό
είναι αυτό το μέτρο που δεν αφορά
τον κλάδο, αλλά μένοντας αμιγώς σε
ζητήματα της συγκοινωνίας, πρέπει
να πούμε ότι η κυβέρνηση προχωρά
στην εφαρμογή των προηγούμενων
νόμων, την υλοποίηση όσων δεν πρό-
λαβε η προηγούμενη, εφαρμόζοντας
ταυτόχρονα τα μνημόνια 1, 2 και 3. 

Έχουμε την ιδιωτικοποίηση του
ΟΣΕ, των δύο εκ των τριών εταιριών,
που αξίζει να σημειωθεί ότι πήρε πα-
ράταση το άνοιγμα των προσφορών
μετά από απαίτηση του ενός από τα
τρία μονοπώλια που διεκδικούν την
εξαγορά, προκειμένου να ξεκαθαρί-
σει η κατάσταση, να κλείσει η κυβέρ-
νηση τη συμφωνία.

Με την ιδιωτικοποίηση του ΟΣΕ,
αυτόματα ιδιωτικοποιείται κομμάτι
της ΣΤΑ.ΣΥ, που με βάση το νόμο του
ΠΑΣΟΚ είναι υποχρεωμένη να επι-
σκευάζει εκεί το τροχαίο υλικό.

Έχουμε το κλείσιμο του Α/Σ Ελλη-
νικού, που ως χώρος πωλείται μέσω
ΤΑΙΠΕΔ.

Έχουμε την ένταξη στο ΤΑΙΠΕΔ
και άλλων κρατικών οργανισμών
(ΔΕΚΟ όπως η Ο.ΣΥ.), για «αξιοποίη-
ση» την περιουσιακών τους στοιχεί-
ων.

Περαιτέρω συρρίκνωση γραμ-
μών και υποδομών για την Αστική
Συγκοινωνία.

Στόχος είναι τα 1.000 οχήματα
για την Ο.ΣΥ με ό,τι αυτό συνεπάγε-
ται για τις ανάγκες σε Προσωπικό -
υποδομές.

Ήδη την ώρα που μιλάμε, η κρα-
τική χρηματοδότηση δεν αρκεί για
την κάλυψη στοιχειωδών αναγκών
για τη λειτουργία των μέσων. 

Είναι στρατηγική επιλογή του κε-
φαλαίου η σύμπραξη δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) που προϋπο-
θέτει την παραπέρα συρρίκνωση μι-
σθών και δικαιωμάτων των εργαζο-
μένων για να γίνουν ελκυστικές οι
συγκοινωνίες σε υποψήφιους «ε-
πενδυτές».

• Ερώτηση: Τί αναμένει η ΔΑΣ από
τις αρχαιρεσίες; Μπορεί το εκλο-
γικό αποτέλεσμα να παίξει ρόλο
στη γενικότερη ανασύνταξη του
ταξικού κινήματος;

Απάντηση: Η ΔΑΣ από την επό-
μενη μέρα των εκλογών, συνεχίζει
την καθημερινή μάχη στη διαπάλη,
στην ενημέρωση και την οργάνωση
των εργαζομένων, από όποια θέση
κι αν της δώσουν οι συνάδελφοι. 

Δίνουμε τη μάχη των εκλογών
με τους συναδέλφους που είναι στο
ψηφοδέλτιο με στόχο την επόμενη
μέρα, ανεξάρτητα από το αποτέλε-
σμα των εκλογών του σωματείου,
τη συμμετοχή όσο περισσότερων
συναδέλφων στις δράσεις και τους
αγώνες μας.

Σίγουρα επειδή αποτυπώνονται
οι προθέσεις και μέσα από την κάλ-
πη, η άνοδος της ΔΑΣ αυτομάτως θα
σήμαινε βήμα (ένα λιθαράκι) στην
ανασύνταξη του κινήματος.

Θα σήμαινε περισσότερους αντι-
προσώπους σε Δ.Σ. - ΕΚΑ - ΟΣΜΕ. 

Ειδικά στο ΕΚΑ παίζει καθοριστι-
κό ρόλο η ψήφος του κάθε συναδέλ-
φου και αναφέρομαι σ’ αυτό, διότι
τον επόμενο μήνα έχει το συνέδριό
του.

Οι συνάδελφοι ξέρουν πως η
ψήφος στη ΔΑΣ δεν πάει χαμένη. Εί-
ναι ψήφος δύναμης, ελπίδας, αγώ-
να για καλύτερες συνθήκες δουλει-
άς, για μια καλύτερη ζωή.

Αν τα αραδιάσουμε όλα, δεν θα
φτάσει ολόκληρη εφημερίδα γεμά-
τη αρνητική δράση.

• Ερώτηση: Ποιά η στάση των συ-
ναδέλφων απέναντι σ’ αυτήν την
κατάσταση;

Απάντηση: Υπάρχει μια μεγάλη
αντίφαση όσο αφορά τη στάση των
συναδέλφων, που όμως χωράει ερ-
μηνεία, έχει εξήγηση, έχει βαθιά ρί-
ζα που έχει να κάνει γενικότερα με
την ίδια την κυρίαρχη αντίληψη
στην κοινωνία. 

Η αντίφαση είναι ότι με βάση τη
θέση των περισσοτέρων συναδέλ-
φων ―που απορρέει από συζητή-
σεις― όσο αφορά την κατάσταση,
καταλαβαίνουν ότι υπάρχει πρό-
βλημα, ότι δεν λειτουργεί το σωμα-
τείο όπως θα έπρεπε, όμως συνεχί-
ζουν να στηρίζουν δυνάμεις όπως η
ΠΑΣΚΕ - ΕΝΙΑΙΟ (δηλ. ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ)
για τους εξής λόγους:

(α) Θεωρούν ότι τη λύση θα τη
δώσει κάποιος «ικανός».

(β) Δεν θέλουν και δεν είναι σε
θέση ακόμα να δώσουν μάχη, να
μπουν ―γενικά όπως λέμε― στο
ψητό.

(γ) Δεν υπάρχει πείρα από αγώ-
νες, που έχει δώσει αυτός ο κλάδος
παλαιότερα, λόγω αποχώρησης συ-
ναδέλφων που συνταξιοδοτήθηκαν.

(δ) Δουλεύτηκε και συνεχίζει και
σήμερα η λογική του προσωπικού
βολέματος της λύσης του ατομικού
προβλήματος, μακριά και πέρα από
συλλογικές διεκδικήσεις.

(ε) Θεωρούν ως αναγκαία επι-
λογή, παρατάξεις που συμβαδίζουν
με την εφαρμοζόμενη πολιτική ως
μέσο που θα μπορεί να αποσπά συ-
ντεχνιακά «κατακτήσεις», χωρίς α-
γώνες, όπως γινόταν ως ένα βαθμό
τα χρόνια πριν την καπιταλιστική
κρίση.

(στ) Δεν κατανοούν και φυσικά
δεν έχουν πιστέψει στη δύναμή
τους, ώστε να παλέψουν στο πλευρό
των ταξικών δυνάμεων με βάση τις
θέσεις που κανένας έως σήμερα δεν
βρέθηκε να διαφωνήσει ότι είναι
σωστές.

(ζ) Υπάρχει, ακούγεται και προ-
βάλλεται από τη συνδικαλιστική
πλειοψηφία ―συνειδητά― ο φό-
βος ότι με τη ΔΑΣ στο τιμόνι του σω-
ματείου θα γονατίσουμε στις απερ-
γίες, θα χάσουμε τη δουλειά μας και
πολλά άλλα.

Τώρα, να μην αναφερθώ σε άλ-
λα διλήμματα και εκφοβισμούς που
χρησιμοποιούν, ώστε να εγκλωβίζο-
νται οι ψήφοι σε ψηφοδέλτια «σε-
ντόνια». Γνωρίζουμε όλοι!

• Ερώτηση: Πού εστίασε τη δράση
της η ΔΑΣ; Μπόρεσε με τις θέ-
σεις, το πλαίσιο και την πρακτική
δουλειά της να αντιπαλέψει την
αντεργατική κατεύθυνση της ερ-
γοδοσίας; Βοήθησε στην επίλυ-
ση των καθημερινών προβλημά-
των;

Απάντηση: Κατ’ αρχάς, πρέπει
να πάρουμε υπόψιν τους συσχετι-
σμούς του σωματείου και τη θέση
της ΔΑΣ μέσα στο Δ.Σ. 

Η ΔΑΣ με 2 έδρες που της έδω-
σαν οι συνάδελφοι στις προηγού-
μενες αρχαιρεσίες, βρισκόταν στη
θέση της μειοψηφίας και με βάση
αυτή τη δύναμη παρέμβαινε στις ε-
ξελίξεις. 

Ακόμα κι όταν στηρίξαμε μεμο-
νωμένα κάποιον συνάδελφο, το
συνδέσαμε με συλλογική διεκδίκη-
ση και όχι με βόλεμα, που θα απέ-
βαινε σε βάρος ―προφανώς― κά-
ποιου άλλου συναδέλφου.

Οι παρεμβάσεις σε διοίκηση, δι-
ευθυντές σε Δ.Σ., αφορούσαν το σύ-
νολο των εργαζομένων.

Όπως, για παράδειγμα, το περα-
σμένο καλοκαίρι με την προσπάθεια
επιβολής νέων βαρδιών (ελαστικό
ωράριο) που το αποτρέψαμε με την
παρέμβασή μας.

Σίγουρα, η πίεση που ασκήθηκε,
φρέναρε καταστάσεις, έβαλε εμπό-
διο στη δράση της εργοδοσίας και
της πλειοψηφίας του Σωματείου.
Όμως αυτή η πίεση δεν αρκεί για να
έχουμε αποτελέσματα και να ανα-
τραπεί η κατάσταση στον τεχνικό
κλάδο.

Θέλει μεγαλύτερη συμμετοχή
των συναδέλφων στις Επιτροπές
Αγώνα, άσχετα από τον συσχετισμό
στο Δ.Σ. του σωματείου. Χρειάζεται
γενίκευση της πάλης για την ανατρο-
πή αυτής της πολιτικής.

Μπορεί, για παράδειγμα, να λυ-
θεί ένα μικρό πρόβλημα, όπως η έν-
δυση ―ας πούμε― χωρίς διεκδική-
σεις, αύξηση της κρατικής χρηματο-
δότησης;

Γιατί, αν παλέψεις μόνο γιαυτό
και το κερδίσεις, σίγουρα έχεις ανοί-
ξει ένα άλλο πρόβλημα, εκεί που έ-
κοψες δηλ. τα χρήματα.

Άρα, πρέπει να γίνει συνείδηση
ότι η πάλη για την καθημερινότητα
πρέπει να συνδέεται με τη γενικό-
τερη μάχη για ανατροπή της αντι-
λαϊκής πολιτικής και μ’ αυτό το κρι-
τήριο καλούμε τους εργαζόμενους
να αξιολογήσουν τη δράση μας και
να στηρίξουν το ψηφοδέλτιο της
ΔΑΣ.

• Ερώτηση: Εκτός από εκλεγμένος
στο Δ.Σ. του σωματείου, είσαι
και μέλος της Γραμματείας Αστι-
κών Συγκοινωνιών του ΠΑΜΕ.
Έχοντας γνώση από πρώτο χέρι,
μίλησέ μας για το πώς οι ταξικές
δυνάμεις στον χώρο προσπα-
θούν να ενώσουν τον κλάδο κά-
τω από το αγωνιστικό διεκδικη-
τικό πλαίσιο.

Απάντηση: Μοχλός αυτής της
προσπάθειας και πρωταγωνιστής
είναι οι ίδιες οι Επιτροπές Αγώνα
―που κάνοντας μια «σφήνα» στην
προηγούμενη ερώτηση― μπορώ να
πω ότι είναι το κέρδος αυτής της
προσπάθειεας που έγινε το προη-
γούμενο διάστημα. 

Πιο συγκεκριμένα, να πω ότι σή-
μερα υπάρχουν σε όλα τα Α/Σ Επι-
τροπές πλαισιομένες στα περισσό-
τερα και από οδηγούς και από τεχνί-
τες.

Η επίθεση που δεχόμαστε δεν α-
φήνει κανένα εργαζόμενο, καμμία
ειδικότητα. Είναι γενικευμένη και έ-
τσι πρέπει να οργανώνεται η απά-
ντηση, από τα κάτω, παρά τις ιδιαι-

ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ
Μέλος Δ.Σ. Σωματείου
Τεχνικών ΟΑΣΑ Ο.ΣΥ -
Μέλος Γραμματείας 
Αστ. Συγκοινωνιών 

του ΠΑΜΕ
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Όταν για να βρεις δεν υπάρχει πια καμιά δουλειά
πρέπει ν' αντισταθείς!
Πρέπει ολάκερο το κράτος
τα πάνω κάτω ανάποδα να φέρεις
μέχρι να γίνεις ο ίδιος του εαυτού σου εργοδότης
και τότε πάντα διαθέσιμη δουλειά για σένα θα 'χει.
Όταν για την αδυναμία σας σας περιγελούν
δεν επιτρέπεται καιρό να χάνετε άλλο
πρέπει έτσι να φροντίσετε
που όλοι, όσοι αδύνατοι είναι, να βαδίσουνε μαζί
τότε μεγάλη δύναμη πια θα 'στε
να σας περιγελάει τότε δε θα τολμά κανείς.

Αυτή η πορεία, για 8 ολό-
κληρες μέρες και νύχτες, για
224 χλμ., έφερε τα πάνω κάτω
απ' όπου πέρασε. 

Αγκαλιάστηκε και αγκάλια-
σε χιλιάδες εργάτες, αγρότες,
αυτοαπασχολούμενους και
γυναίκες, νέα παιδιά, που βγή-
καν στις πύλες των εργοστα-
σίων και των άλλων χώρων
δουλειάς, στις πόρτες των μι-
κρομάγαζων, στα κατώφλια
των σπιτιών και στις πλατείες
για να την υποδεχτούν με τη
ζεστασιά που μόνο ο λαός ξέ-
ρει να δίνει, όταν βλέπει έναν
αγώνα ως δικό του αγώνα.

Αγκαλιάστηκε και αγκάλια-
σε εργατικά Σωματεία και
Ομοσπονδίες, Εργατικά Κέ-
ντρα, κλάδους ολόκληρους,
Αγροτικούς Συλλόγους, Συλ-
λόγους Γυναικών, σπουδα-
στών και φοιτητών αλλά και
πολιτιστικούς και αθλητικούς
συλλόγους, που ήταν εκεί σε
κάθε βήμα για να εκφράσουν
τη συμπαράστασή τους, να
περπατήσουν μαζί τα χιλιόμε-
τρα της κάθε μέρας, να στεί-
λουν μηνύματα αλληλεγγύης,
όχι μόνο απ' όλη την Ελλάδα
αλλά ακόμα και πέρα από τα
σύνορα. 

Κάνοντας δική τους υπόθε-
ση, γιατί δική τους είναι, την
πρωτοβουλία του τρίτου με-
γαλύτερου δήμου της χώρας

με επικεφαλής τους κομμουνι-
στές και άλλους αγωνιστές. Δί-
νοντας στη σημαντική αυτή
πρωτοβουλία κι άλλο «μπόι»,
για να βγει και να ξεπεράσει τα
όρια των περιοχών που κινή-
θηκε κι όσων την περπάτησαν.

Αυτή η πορεία 
ήταν μια μεγάλη, μαζική,

μαχητική εξόρμηση
Παρέσυρε στο διάβα της

προκαταλήψεις, έκανε ρωγ-
μές στην ηττοπάθεια και τη
μοιρολατρία, ανέβασε τις αγω-
νιστικές διαθέσεις, φώτισε τις
αιτίες των προβλημάτων, ά-
νοιξε τη συζήτηση: «Αλήθεια,
γιατί να μη δουλεύουν όλοι; Να
κλέψουμε θέλουμε;». 

Στις δεκάδες στάσεις της,
σε τρεις νομούς, άνοιξε την
κουβέντα, μεταφέροντας από
στόμα σε στόμα το μήνυμα
του αγώνα και της διεκδίκη-
σης. Προβλημάτισε κι έριξε ένα
σπόρο που θα καρπίσει, ώστε
από το «μπράβο παιδιά! 

Μακάρι να γίνει κάτι», που
ακούσαμε δεκάδες φορές, να
πάμε στο «μπορεί να γίνει κά-
τι», με το λαό πρωταγωνιστή,
στο επίκεντρο των εξελίξεων,
κόντρα σε όσους του στερούν
τη δουλειά και τη ζωή για να
αυγαταίνουν τα κέρδη τους.

«Τίποτα δε γίνεται αν μένεις
θεατής, όλα ανατρέπονται αν
ξεσηκωθείς», ήταν το σύνθη-
μα.

Έδειξε με τη δύναμη της
πράξης και του παραδείγμα-
τος ότι υπάρχει και άλλος δρό-
μος πέρα από το να μένουμε με
σταυρωμένα τα χέρια, να πα-
ρακαλάμε για ένα ξεροκόμμα-
το, να παραδίνουμε ό,τι έχου-
με για να «ελεήσουν» να έρ-
θουν οι καπιταλιστές - «επεν-
δυτές» να μας εκμεταλλευ-
τούν και το κράτος τους να μας
πετάξει ένα πιάτο φαΐ και μια
προσωρινή 5μηνη απασχόλη-
ση, μέχρι να ξαναδούμε το
μαύρο σκοτάδι της ανεργίας.

Ένωσε μ' ένα ακόμα γερό
νήμα εκείνους που δεν έχουν
τίποτα να χωρίσουν, τους ερ-
γάτες από τα διυλιστήρια, τα

σωληνουργεία, τις βιομηχα-
νίες, με τους εργαζόμενους και
τους αυτοαπασχολούμενους
στα μικρομάγαζα του Κιάτου,
τους αγρότες που χάνουν τη
γη και τη δουλειά μέσα απ' τα
χέρια τους απ' το Αίγιο έως το
Δερβένι και πέρα στο Ξυλόκα-
στρο. 

Έγινε μαγνήτης και πόλος
που συγκέντρωσε όχι μόνο δυ-
νάμεις και κόσμο όπου έμπαι-
νε η πορεία κι όσο πλησίαζε
στις ρημαγμένες περιοχές της
Ελευσίνας και τις εργατογειτο-
νιές της Αθήνας, αλλά και βήμα
αιτημάτων και διεκδίκησης
για όλα τα καυτά λαϊκά προ-
βλήματα.

Έφερε «δροσιά» σε μέρη
που ψήνονται από το λίβα της
ανεργίας από την Πάτρα των
30.000 ανέργων έως την Κό-
ρινθο, όπου ένας στους τρεις
είναι άνεργος, καθώς αφού
τον ξεζούμισαν, τον πέταξαν
οι καπιταλιστές στο δρόμο. 

Εκεί που οι εργάτες, με
πρωτοβουλία του Εργατικού
Κέντρου, υποδέχτηκαν την
πορεία με ένα διαφορετικό ση-
ματοδότη, βάζοντας στις κο-
λόνες της πόλης τα ονόματα
των «εγκλημάτων» και τον α-
ριθμό των θυμάτων: «Κεραφί-
να» - άνεργοι 50, «ΒΕΚΚΑ» - ά-
νεργοι 150, «Pepsi» - άνεργοι
450, «Adams» - άνεργοι 60
κ.ο.κ. Αυτή η πορεία φύσηξε
σα δροσερό αεράκι μέσα στο
μολυσμένο αέρα των εργασια-
κών γκέτο στα διυλιστήρια και
τα σωληνουργεία, στις βιομη-
χανίες της Ελευσίνας και του
Ασπρόπυργου.

Σ' αυτούς έδωσε «φωνή»,
αυτοί και την αγκάλιασαν,
βγήκαν στις πύλες για να την υ-
ποδεχτούν, αποκαλύπτοντας
τις μεγάλες λαϊκές δυνάμεις,
τις εφεδρείες που υπάρχουν
και πρέπει να μπουν στη μάχη
για ζωή ανθρώπινη, με δικαιώ-
ματα.

Όλα αυτά έδιναν κάθε μέρα
«φτερά» στα κουρασμένα πό-
δια των πορευόμενων κάτω α-
πό τον σκληρό ανοιξιάτικο ή-
λιο. Οσων ξεκίνησαν από την
Πάτρα, αλλά κι όσων έφτασαν
από κάθε γωνιά της Ελλάδας,
ακόμα κι απ' το εξωτερικό, για
να περπατήσουν για το δίκαιο
σκοπό. Οσων, κι ήταν πολλοί
αυτοί, μπήκαν για πρώτη φο-
ρά στον αγώνα, και τώρα, μια
βδομάδα μετά, βγαίνουν πιο έ-
μπειροι, με εικόνες αλλιώτι-
κες.

Εκείνες που συνάντησαν σε
κάθε βήμα της διαδρομής:
Τους εργάτες με τη φόρμα
στην πύλη του εργοστασίου,
τη γιαγιά σε ένα κατώφλι που

μοιράζει καραμέλες και κλαίει,
χειροκροτήματα και κορναρί-
σματα, μια κυρία από ένα θερ-
μοκήπιο να μοιράζει λουλού-
δια, δέκα εργαζόμενοι σε ένα
φουρνάρικο με τις αλευρωμέ-
νες ποδιές τους, με τις άλλες
ποδιές έξω απ' τα νοσοκομεία,
κι άλλοι πολλοί, πάρα πολλοί
ακόμα. Κι άλλες εικόνες, εικό-
νες χαράς και πείσματος, δικαί-
ωσης και λύτρωσης, χωρατά
και γέλια, συγκίνηση, γροθιές
υψωμένες και δάχτυλα να σχη-
ματίζουν το σήμα της νίκης.
Στιγμές αλληλεγγύης και δεσί-
ματος σε κάθε βήμα αλλά και
τις ώρες της ανάπαυσης κάθε
βράδυ στα γυμναστήρια που
διανυκτέρευε η πορεία.

Όσα θα χρειαζόταν ένα βι-
βλίο για να πούμε.

Κόντρα στο ρεύμα
της υποταγής 

και της συναίνεσης

Εικόνες απ' το μέλλον, απ'
την τεράστια δύναμη του λαού
που όταν αποκτήσει συνείδη-
ση της δύναμής του «να τους
περιγελάει δεν θα μπορεί τότε
κανείς».

Αυτή η πορεία, με το μεγα-
λείο αλλά και την απλότητα
της ζωής που προχωράει, που
την προχωράνε οι άνθρωποι
που αγωνίζονται, όσα εμπόδια
κι αν βρει στο διάβα της, έβαλε
έστω και για λίγο στην άκρη
και τους θλιβερούς υποστηρι-
κτές της ακινησίας και της α-
δράνειας, εκείνους που παλεύ-
ουν νύχτα και μέρα για να μεί-
νουν τα πράγματα ως έχουν,
που λύσσαξαν για να μην παρ-

Με αυτά τα λόγια του
Μπρεχτ, λόγια που άγγι-
ξαν τις ψυχές και τις συνει-
δήσεις χιλιάδων στο διάβα
της, δόθηκε το περασμένο
Σάββατο (2/4/2016), στην
πλατεία Γεωργίου, το έ-
ναυσμα της μεγάλης πορεί-
ας ενάντια στην ανεργία α-
πό την Πάτρα στην Αθήνα.

Την επόμενη μέρα, χι-
λιάδες, πέρα κι από την πιο
αισιόδοξη πρόβλεψη και
καταγραφή, «ξεπροβόδι-
σαν» την πορεία έως τα σύ-
νορα της πόλης κι ακόμα
πιο πέρα στα χωριά του Ρί-
ου και έως το Αίγιο.

Πάτρα - Αθήνα ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ

Η μεγάλη συγκέντρωση στην Πάτρα πριν από την έναρξη της
πορείας.

Συνάδελφοι από τις Επιτροπές μας συμπορεύονται με τους
άνεργους στο τμήμα Μέγαρα - Ελευσίνα.

Τα μέλη του ΠΑΜΕ Αστ. Συγκοινωνιών με το πανό τους υπο-
δέχονται την πορεία των ανέργων στο Σύνταγμα.
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ΜΕΓΑΛΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ 

ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΑΓΩΝΑ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Με ένα μεγάλο λαϊκό
συλλαλητήριο στο Σύ-
νταγμα, ολοκληρώθηκε
το βράδυ της Κυριακής η
μεγάλη πορεία αγώνα
κατά της ανεργίας που
ξεκίνησε πριν από μία
βδομάδα από την Πάτρα.
Σωματεία, Εργατικά Κέ-
ντρα, Ομοσπονδίες, Επι-
τροπές Αγώνα και Επι-
τροπές Ανέργων, φορείς
του λαϊκού κινήματος α-
πό την Αττική και άλλες
περιοχές, αγκάλιασαν
τους οδοιπόρους και την
πρωτοβουλία του Δήμου
Πάτρας, όπως ακριβώς η
δημοτική αρχή και το Δη-
μοτικό Συμβούλιο αγκά-
λιασαν τα δικά τους αιτή-
ματα για μέτρα ουσιαστι-
κής προστασίας των α-
νέργων, τον αγώνα τους
κατά της ανεργίας.

Οπως σε όλη τη δια-
δρομή της από την Πά-
τρα, έτσι και στην Αθήνα,
απ' όπου πέρασε η μεγά-
λη πορεία, προκάλεσε
ενθουσιασμό και συγκί-
νηση, απέσπασε το χει-
ροκρότημα και σε κάθε
μέτρο της κέρδιζε και-
νούριους οδοιπόρους και
αγωνιστές. 

Η ολοκλήρωση της πο-
ρείας στο Σύνταγμα δεν
ήταν παρά ένας σταθμός
στη σκληρή αναμέτρηση
του εργατικού - λαϊκού
κινήματος με τις πραγμα-
τικές αιτίες της ανεργίας,
το σύστημα που την γεν-
νά και την αναπαράγει,
την πολιτική και τα κόμ-
ματα που πετάνε ένα ξε-
ροκόμματο και αυτό όχι
σε όλους τους ανέργους. 

Ολα τα σφυριά χτυπά-
νε τώρα για την επιτυχία
της 48ωρης γενικής α-
περγίας. Οπως έλεγε και
το κεντρικό σύνθημα της
μεγάλης πορείας, «Πά-
τρα - Αθήνα ήταν η αρχή,
εμπρός λαέ στην πρώτη
τη γραμμή»!

θεί η απόφαση στο Δημοτικό
Συμβούλιο κι ύστερα για να
την υπονομεύσουν με όποιον
τρόπο διέθετε ο καθένας, πε-
τώντας λάσπη, σπέρνοντας το
δηλητήριο της διχόνοιας και το
ζιζάνιο της ηττοπάθειας, ότι
τάχα «δε βγαίνει τίποτα». «Δεν
εντάσσεται στους σκοπούς
του δήμου», «ούτε ένα ευρώ δε
θα εγκριθεί από το Ελεγκτικό
Συμβούλιο». 

Ως και ότι ο κομμουνιστής
δήμαρχος «έπρεπε να κάτσει
στην πόλη του για να τη φρο-
ντίσει κι όχι να τρέχει από κει κι
από δω», είπαν. 

Αυτή είναι η σαπίλα του κα-
πιταλιστικού κράτους κι όσων
το υπηρετούν και από τις θέ-
σεις της Τοπικής Διοίκησης. Αυ-
τός κι ο άλλος δρόμος, που έ-
δειξε η δημοτική αρχή της Πά-
τρας: Οχι η περιγραφή, όχι το
παρακαλετό για τα προγράμ-
ματα προσωρινής εργασίας, ό-
χι το «γην και ύδωρ» στην ερ-
γοδοσία μπας κι ανοίξει καμιά
κακοπληρωμένη δουλειά ακό-
μα, αλλά ο αγώνας για δουλειά
για όλους. 

Δουλειά με δικαιώματα κι
όχι σε γκέτο. Ουσιαστική, ολο-
κληρωμένη προστασία όσων
ο καπιταλιστικός δρόμος ανά-
πτυξης πετάει στον Καιάδα
της ανεργίας και όχι φτωχοκο-
μεία και συσσίτια της εξαθλίω-
σης. 

Γιατί οι όμορφες πόλεις δεν
είναι αυτές με τα ωραία λα-
μπιόνια, τις ακριβοπληρωμέ-
νες φιέστες, τα γυαλισμένα πε-
ζοδρόμια. Δεν είναι εκείνες
που υπάρχουν άνεργοι, κό-
σμος που δεν μπορεί να τα
βγάλει πέρα ούτε για να ταΐσει
τα παιδιά του, παιδιά που δεν
μπορούν να φύγουν από το
σπίτι για να ανοίξουν τα φτερά
τους, να δημιουργήσουν οικο-
γένεια, να χαρούν τη ζωή. 

Καθένα απ' τα εκατοντά-
δες «γεια σου δήμαρχε» από
άλλες πόλεις, καθένα «να 'χα-
με έναν τέτοιο δήμαρχο κι ε-
μείς» ήταν και μια απάντηση,
μια επιβεβαίωση για το τι ση-
μαίνει δημοτικές αρχές αγωνι-
στικές, πρωτοπόρες, κόντρα
στο ρεύμα και τα πολύ στενά
περιθώρια που αφήνει το κα-
πιταλιστικό κράτος.

Αυτό το μεγάλο επίτευγμα
είναι η αρχή και όχι το τέλος
της διαδρομής, όπως ειπώθη-
κε πολλές φορές κατά τη διάρ-
κεια της πορείας και με πολλές
ευκαιρίες, σε συζητήσεις και
πηγαδάκια, στην κουβέντα με
τους ντόπιους, στους χαιρετι-
σμούς και στα μηνύματα αλλη-
λεγγύης.

Αυτός ο αγώνας
τραβάει μακριά

Τα χαρακτηριστικά αυτής
της πορείας, η διάρκεια, η α-
ντοχή, η αλληλεγγύη, η οργά-
νωση και η στήριξη από όλο το
λαό, πρέπει να γίνουν συνώνυ-
μα αυτού του αγώνα που πάει
παρακάτω, που παίρνει τη
σκυτάλη από την πρωτοβου-
λία του δήμου, για να την πάει
πολύ πέρα από το τέρμα της
μεγαλειώδους διαδρομής, τη
μεγάλη αποψινή συγκέντρω-
ση στο Σύνταγμα. 

Ενός αγώνα που πηγαίνει,
πρέπει να πάει, πολύ παραπέ-
ρα, ίσα στην καρδιά του «ε-
γκλήματος», που 'χει ενόχους
με ονόματα, τον καπιταλιστι-
κό δρόμο ανάπτυξης, την Ε.Ε.,
την εξουσία και την οικονομία
του κεφαλαίου. Πηγαίνει και
πρέπει να πάει μέχρι την ανα-
τροπή όσων κάνουν κουμάντο
στην οικονομία, όσων έχουν
τα μέσα παραγωγής και τα ερ-
γοστάσια στα χέρια τους, κά-
νοντας τη ζωή κόλαση για ερ-
γαζόμενους και ανέργους για
να αυγαταίνουν τα κέρδη τους.

Κι απ' αυτήν την άποψη, η
πρωτοβουλία αυτή ήταν ένα
πραγματικό ορόσημο, που τα
συμπεράσματα και τις παρα-
καταθήκες που αφήνει πρέπει
να τα κάνει δικά του και να τα
αξιοποιήσει το ίδιο το εργατι-
κό κίνημα, επικεφαλής μιας
μεγάλης συμμαχίας που πρέ-
πει να φέρει πραγματικά τα
πάνω κάτω. 

Αλλά και κάθε άνθρωπος
που δε συμβιβάζεται με τη μι-
ζέρια, την αναδουλειά, την α-
νεργία, τη δουλειά χωρίς δικαι-
ώματα. 

Που ξέρει, όπως είπε κι ο δή-
μαρχος Πάτρας σ' έναν από
τους χαιρετισμούς του, ότι
«δεν έχει δυο ζωές, τη μια για
να τη χαλαλίσει και την άλλη
για να τη χαρεί», και γι' αυτό
πρέπει να παλέψει για να ζήσει
όπως μπορεί να ζήσει ο άνθρω-
πος στον 21ο αιώνα, με τις τε-
ράστιες δυνατότητες της επι-
στήμης, της τεχνολογίας και
της παραγωγής.

Από τη μεγάλη συναυλία με
το συγκρότημα «Ρωμιοσύνη»,
την Τρίτη το βράδυ, στο Ξυλό-
καστρο, ηχεί ακόμα το «Τρα-
γούδι της Αλληλεγγύης»: «Δυο
τάξεις παλεύουν σε πάλη
σκληρή / θα 'ρθει πάλι η στιγ-
μή!».

Ακόμα: «Τώρα είναι δικός
σου αυτός ο δρόμος».

«Τίποτα δε γίνεται αν μένεις
θεατής, όλα ανατρέπονται αν
ξεσηκωθείς».

(Κι αυτός είναι ένας αγώνας
σκληρός, ένας αγώνας τάξης ε-
νάντια σε τάξη).

Πάτρα - Αθήνα ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ

Χιλιάδες κόσμου παραταγμένοι δεξιά και αριστερά στην
Αμαλίας κι από ανάμεσα να περνάει η πορεία.

Σήμερα δεν υπάρχει λαϊκή οικογένεια που να μην έχει του-
λάχιστον έναν άνεργο. Στο Δήμο μας είναι, με βάση τα στοιχεία
του ΟΑΕΔ για το 2015, συνολικά 29.230 άνεργοι. Ετσι αποτυ-
πώνεται το πρόβλημα της ανεργίας στην πόλη μας σήμερα και
ήταν ο λόγος και η αιτία που πήραμε αυτήν την πρωτοβουλία.
Οταν πήραμε αυτήν την απόφαση ορισμένοι, πρώιμοι και όψι-
μοι τιμητές του συστήματος, βιάστηκαν να μας λοιδορήσουν.

Μόλις 2 μέρες πριν ξεκινήσει αυτό το ζωντανό λαϊκό ποτάμι
από την Πάτρα στην Αθήνα έκαναν και πρόβλεψη ότι θα κά-
νουμε πορεία χωρίς ανέργους και εργαζόμενους. Διαψεύστη-
καν οικτρά γιατί αυτή η κινητοποίηση αγκαλιάστηκε από τον
Πατραϊκό λαό, από τους ίδιους τους εργαζόμενους και το συν-
δικαλιστικό τους κίνημα στο διάβα της.

Φτάσαμε στη σημερινή κορύφωση της κινητοποίησής μας
μέσα από συνελεύσεις σε λαϊκές γειτονιές που οργανώσαμε
σαν δήμος, συναντήσεις με φορείς και νιώθουμε ικανοποιη-
μένοι που ο Δήμος Πατρέων με αυτή του την απόφαση έχει
συμβολή στο να αναδειχτεί το τεράστιο πρόβλημα της ανερ-
γίας. Είναι δεκάδες τα σωματεία, οι ομοσπονδίες, τα εργατικά
κέντρα που συμμετέχουν σε αυτόν τον αγώνα και είχαν το δικό
τους μερίδιο θετικής συμβολής στην πορεία διαδήλωσης των
220 χιλιομέτρων Πάτρα - Αθήνα.

Το σύνθημα «Πάτρα- Αθήνα είναι η αρχή - Εμπρός λαέ στην
πρώτη τη γραμμή», συμπυκνώνει τον προσανατολισμό μας
για το αύριο. Κανένας συμβιβασμός, είναι ώρα αυτοί που κά-
νουν τη ζωή του λαού κόλαση να νιώσουν την ανάσα του λαϊ-
κού κινήματος. Οργάνωση και πάλη παντού, συγκρουστείτε
με την αντιλαϊκή πολιτική ΕΕ, αστικών κυβερνήσεων, μονοπω-
λίων. Είναι φορείς της παρακμής, της οπισθοδρόμησης. Η κυ-
ριαρχία τους μπλοκάρει την κοινωνική πρόοδο.

Με εμπιστοσύνη στις αστείρευτες δυνάμεις που έχει το
λαϊκό κίνημα στην πόλη μας και στη χώρα μας, είμαστε σίγου-
ροι ότι στο τέλος θα ανθίσει το χαμόγελο στο πρόσωπο της νε-
ολαίας, των εργαζομένων, του λαού μας. Το δίκιο είναι με το
μέρος μας, προχωράμε.

Το δίκιο είναι με το μέρος μας,
προχωράμε!

Απόσπασμα από την
ομιλία του δήμαρχου Πα-
τρέων, Κώστα Πελετίδη

Πορευτήκαμε για να ακου-
στεί πιο δυνατά η φωνή των α-
νέργων, της νεολαίας, η φωνή
των εργαζομένων με ελαστικές
σχέσεις εργασίας, των εργαζο-
μένων με μεσαιωνικές σχέσεις
εργασίας, με τρίμηνα, ωρομί-
σθιοι. Να ακουστεί η φωνή των
επαγγελματιών που καταστρέ-
φονται, των αγροτών που ξε-
κληρίζονται.
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μπαρατάσσονταν με όσους λέ-
νε ότι η «χαλάρωση» αποτελεί
τη λύση στην κρίση.

Η εργατική τάξη δεν έχει σε
τίποτα να ωφεληθεί από τα
διάφορα μίγματα της οικονομι-
κής πολιτικής, που αφορούν α-
ποκλειστικά και μόνο τους μο-
νοπωλιακούς και επιχειρηματι-
κούς ομίλους. Με αυτούς συ-
μπαρατάσσεται η πλειοψηφία
των παρατάξεων στη ΓΣΕΕ. Αυ-
τή τη σημαία σηκώνει, αυτή τη
γραμμή στηρίζει.

Αποσιωπούν ότι η καπιταλι-
στική ανάπτυξη φέρνει τις κρί-
σεις κι επομένως την κατα-
στροφή παραγωγικών δυνάμε-
ων και πρώτα απ' όλα μαζικά
την ανεργία. Φέρνει σε όλο και
πιο μαζική κλίμακα την εξα-
θλίωση, τη φτώχεια, τη συνεχή
υποβάθμιση των λαϊκών ανα-
γκών, την πορνεία, τα ναρκωτι-
κά, αλλά και νέα ένταση της ερ-
γοδοτικής και κρατικής τρομο-
κρατίας. 

Οξύνει την ανισόμετρη ανά-
πτυξη, φέρνει τον πόλεμο.
Αποσιωπούν ότι η όποια ανά-
καμψη προϋποθέτει, επίσης, α-
κόμα μεγαλύτερη εκμετάλλευ-
ση, βάσανα για την εργατική
τάξη.

Ο εκπρόσωπος των «ελεύ-
θερων συνδικάτων» που ήταν
προσκεκλημένος της ΓΣΕΕ, εί-
πε ότι για τον πόλεμο ευθύνο-
νται οι πολεμικές βιομηχανίες,
αθωώνοντας τις ιμπεριαλιστι-
κές χώρες και τις επεμβάσεις

τους στο πλαίσιο των αδυσώ-
πητων ανταγωνισμών για τον
έλεγχο των δρόμων του πετρε-
λαίου και του φυσικού αερίου,
σκορπώντας το θάνατο και την
προσφυγιά. 

Προκλητικά δήλωσε ότι κα-
ταδικάζει τον πόλεμο που ...δεν
συμβάλλει στη δημοκρατία.

Τα βαρίδια
του εργατοπατερισμού

Αυτή είναι η στρατηγική της
κυβέρνησης, της ΕΕ, των κομ-
μάτων και των δυνάμεών τους
στο κίνημα που την στηρίζουν.
Αυτή τη στρατηγική κατεύθυν-
ση στηρίζει σταθερά η πλειο-
ψηφία της ΓΣΕΕ, η οποία είναι
συνυπεύθυνη για όλα τα μέτρα
που υπηρετούν τα συμφέρο-
ντα των τραπεζιτών, των βιο-
μηχάνων, των εφοπλιστών και
των άλλων τμημάτων της
πλουτοκρατίας, που οδηγούν
στην αύξηση της εκμετάλλευ-
σης της εργατικής τάξης, στην
κατάργηση βασικών εργατι-
κών - λαϊκών δικαιωμάτων και
έχουν οδηγήσει στην πτώχευ-
ση του λαού.

Οι εργασίες του Συνεδρίου ε-
πιβεβαίωσαν ότι το ταξικό κί-
νημα που συσπειρώνεται και
εκφράζεται από το ΠΑΜΕ, εί-
ναι η μόνη δύναμη που έχει
γραμμή αντιπαράθεσης με τα
οικονομικά και πολιτικά κέ-
ντρα του κεφαλαίου. Επιβεβαί-
ωσαν ότι είναι η μόνη δύναμη
που μπορεί και θέλει να οργα-

Γραμμή που υπηρετεί 
την εργοδοσία

Η κυρίαρχη γραμμή, όπως
εκφράστηκε και σε αυτό το συ-
νέδριο από τις παρατάξεις
ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ, αλλά και από το
ΜΕΤΑ, με τις όποιες διαφορο-
ποιήσεις, δεν άλλαξε. 

Συνεχίζει να είναι η ίδια
γραμμή της προσαρμογής και
της υποταγής στις στρατηγικές
της ΕΕ και της ταξικής συνεργα-
σίας, της υπεράσπισης της α-
νταγωνιστικότητας και της κα-
πιταλιστικής κερδοφορίας.

Υιοθετούν, δηλαδή, πλήρως
τις θέσεις των κεφαλαιοκρα-
τών και τις εμφανίζουν ως προ-
ϋποθέσεις για τη βελτίωση της
θέσης των εργαζομένων και την
αντιμετώπιση της ανεργίας.

Αυτή η γραμμή αποτελεί
στήριγμα όλων των κυβερνή-
σεων που διαχειρίζονται τις α-
νάγκες του κεφαλαίου, στήριγ-
μα για την προώθηση των ανα-
διαρθρώσεων, τις οποίες θεω-
ρούν αναγκαίες για την καπιτα-
λιστική ανάκαμψη.

Υπήρχε κάποια κριτική στά-
ση από δυνάμεις απέναντι
στην ΕΕ, ακόμη και αμφισβήτη-
σή της, η οποία όμως συνοδευ-
όταν από τις θεωρίες περί «νεο-
φιλελεύθερων πολιτικών» και
της δυνατότητας τάχα να διορ-
θωθεί το δημιούργημα του κε-
φαλαίου από τα μέσα και να «ε-
ξανθρωπιστεί». Στηλίτευσαν
την αυστηρή δημοσιονομική
πολιτική και ταυτόχρονα συ-

Την Κυριακή 20 Μάρτη ολοκληρώθηκε ένα α-
κόμα συνέδριο της ΓΣΕΕ. 

Οπως σωστά είχε διατυπωθεί στη Διακήρυ-
ξη της ΔΑΣ, οι εργαζόμενοι δεν είχαν τίποτα α-
πολύτως να περιμένουν από αυτό το συνέδριο.

Οχι μόνο γιατί υπάρχει εμπειρία, όχι μόνο
διότι οι συσχετισμοί είναι δεδομένοι, αλλά επει-
δή το στίγμα είχε δοθεί μήνες πριν, με τα συνέ-
δρια αρκετών δευτεροβάθμιων οργανώσεων,
Ομοσπονδιών και Εργατικών Κέντρων όπου ο
νέος και παλιός εργοδοτικός συνδικαλισμός έ-
χει την πλειοψηφία.

Συνέδρια χωρίς συζήτηση, με υποτίμηση και
εκφυλισμό των συλλογικών διαδικασιών. Συνέ-
δρια που αποτελούν χώρο συναλλαγής, εξαγο-
ράς, έδαφος για καριερίστες και προσωπική α-
νέλιξη. Ξένα προς τους καημούς και τα βάσανα
της εργατικής τάξης.

Η διεξαγωγή του συνεδρίου της ΓΣΕΕ έγινε
μακριά από εκεί που βρίσκεται η πλειοψηφία
της εργατικής τάξης, σε πολυτελές ξενοδοχείο
στη Ρόδο.Ακόμα και ο χώρος του συνεδρίου ή-
ταν προκλητικός. 

Οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ, διαφωνώντας από
την αρχή στον τόπο διεξαγωγής και στο πολυ-
τελές ξενοδοχείο που πραγματοποιήθηκε το
συνέδριο, απέδειξαν τις τέσσερις μέρες των ερ-
γασιών ότι δεν πήγαν στη Ρόδο για εσωτερικό
τουρισμό και χαλάρωση.

Πραγματοποίησαν περιοδείες σε χώρους
δουλειάς με επικεφαλής συνέδρους, συμμετεί-
χαν σε εκδήλωση για το Προσφυγικό που διορ-
γάνωσε η τοπική Γραμματεία του ΠΑΜΕ και σε
άλλες εκδηλώσεις, ενώ παράλληλα ήταν σταθε-
ρά σύσσωμες μέσα στο χώρο του συνεδρίου, ό-
που θα έπρεπε να συζητηθούν τα προβλήματα
της εργατικής τάξης.

Το συνέδριο αποτέλεσε ένα παρασκήνιο με
εκβιασμούς, μαγειρέματα, απειλές. Μία μάχη
συσχετισμών, φτιαγμένων με επιμέλεια από
την εργοδοσία και το κράτος που αλληλοτρώ-
γονται για τις καρέκλες, μακριά από τους εργα-
ζόμενους και τις ανησυχίες τους, μηχανισμοί ε-
νταγμένοι στα διάφορα σχέδια για την αναμόρ-
φωση του αντιλαϊκού πολιτικού συστήματος.

νώσει την εργατική τάξη σε τα-
ξική βάση και να αναπτύξει
τους αγώνες της ενάντια στους
εκμεταλλευτές της.

Κάλεσε τις οργανώσεις να α-
παλλαγούν από τα βαρίδια των
εργατοπατέρων, να απορρί-
ψουν τη διαβρωτική θεωρία
της κοινωνικής συνεργασίας
και να περάσουν στην αντεπί-
θεση, ενάντια στα νέα μέτρα
που έρχονται για τα Εργασια-
κά, τις ομαδικές απολύσεις, την
απαγόρευση απεργιών και τον
περιορισμό της συνδικαλιστι-
κής δράσης, τις ιδιωτικοποιή-
σεις, τους πλειστηριασμούς και
έναν ατέλειωτο κατάλογο από
θυσίες που απαιτεί το κεφά-
λαιο και το πολιτικό του προ-
σωπικό για την ανάκαμψη των
κερδών του.

Τα βρίσκουν
μεταξύ τους σε όλα

Η γραμμή του συμβιβα-
σμού, της συναίνεσης, των κοι-
νωνικών διαλόγων, του κοινω-
νικού εταιρισμού, που ακολου-
θεί η ΓΣΕΕ, όπως δεκάδες χρό-
νια τώρα, απαιτεί την εξασφά-
λιση του απαραίτητου συσχετι-
σμού για να στηρίζεται. 

Συσχετισμός που διαμορ-
φώνεται με εκτεταμένα φαινό-
μενα νοθείας.

Παρά την προσπάθεια που
έγινε από την παράταξη που

στήριξε το ΠΑΜΕ, τη ΔΑΣ, να α-
ποκαλυφθούν και να μη νομι-
μοποιηθεί ένας αριθμός νόθων
αντιπροσώπων, συνολικά αυ-
τές οι νοθείες καθιστούν το 36ο
Συνέδριο της ΓΣΕΕ ένα ακόμη
νόθο συνέδριο στην ιστορία
του εργατικού συνδικαλιστι-
κού κινήματος.

Οι συσχετισμοί που διαμορ-
φώθηκαν, είχαν έντονη τη
σφραγίδα της παρέμβασης
των μηχανισμών του αστικού
κράτους και των εργοδοτών.
Ανοιχτή ήταν η παρέμβαση ε-
φοπλιστών, ιδιοκτητών super
market, ιδιοκτητών τραπεζών
και εταιρειών φύλαξης κ.λπ.
και της δήθεν ανεξάρτητης δι-
καιοσύνης, για την ενίσχυση
των δυνάμεων της ΔΑΚΕ, της
ΠΑΣΚΕ και του ΜΕΤΑ - ΕΜΕΙΣ
(ΣΥΡΙΖΑ - ΛΑΕ).

Η ηγεσία του ΜΕΤΑ - ΕΜΕΙΣ
(ΣΥΡΙΖΑ - ΛΑΕ), σε συμμαχία με
τη ΔΑΚΕ, αλληλοστήριζαν τους
νόθους που είχαν και οι δύο
στο συνέδριο. Είναι χαρακτηρι-
στικό ότι ο εκπρόσωπος του
ΜΕΤΑ στήριξε μέχρι και τους
νόθους αντιπροσώπους του
Εργατικού Κέντρου Αλμυρού
Βόλου, για τους οποίους έγιναν
ασφαλιστικά μέτρα και το δι-
καστήριο παρέπεμψε την υπό-
θεση στον εισαγγελέα για πα-
ραπέρα διερεύνηση της πλα-
στογραφίας κ.λπ.

36ο Συνέδριο ΓΣΕΕ
Καμιά σχέση με τις αγωνίες και τα βάσανα 

του εργαζόμενου λαού

Οι εκλεγμένοι με τη στήριξη του ΠΑΜΕ αντιπρόσωποι στο
συνέδριο οργάνωσαν περιοδείες σε χώρους δουλειάς της Ρό-
δου, συζήτησαν με τους εργαζόμενους την ανάγκη να μπουν
μπροστά για την οργάνωση της πάλης.

Αυτή την εκφυλισμένη εικόνα με τις άδειες καρέκλες παρου-
σίαζε τις περισσότερες ώρες το συνέδριο.
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Η επίθεση είναι ενιαία
Με τους εργαζόμενους του αεροδρομίου του νησιού συνα-

ντήθηκε και μίλησε ο Χρήστος Κατσώτης, μέλος της Εκτελε-
στικής Γραμματείας του ΠΑΜΕ και βουλευτής του ΚΚΕ. Οι ερ-
γαζόμενοι εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για τις συνέ-
πειες από την ιδιωτικοποίηση του αεροδρομίου στις εργασια-
κές σχέσεις, στις θέσεις εργασίας, στην εντατικοποίηση της
δουλειάς.

Ο Χρ. Κατσώτης σημείωσε πως η επίθεση σε βάρος των ερ-
γαζομένων είναι ενιαία, είτε αυτή εκφράζεται στο ζήτημα
των ιδιωτικοποιήσεων και στις συνέπειες που έχουν, είτε στο
Ασφαλιστικό, στη σκληρή φορολογία κ.λπ. Γι' αυτό ενιαία
πρέπει να είναι και η εργατική απάντηση σε όλα τα μέτωπα,
κατέληξε το στέλεχος του ΠΑΜΕ.

Επίσης, στο πλαίσιο της δραστηριότητας των στελεχών
του ΠΑΜΕ, ο Σταμάτης Πελάης συζήτησε με εργαζόμενους
στο ξενοδοχείο «Aldemar», η Αλεξάνδρα Μπαλού έκανε πε-
ριοδείες σε καταστήματα τραπεζών και ο Νίκος Παπαγεωργί-
ου μίλησε με σπουδαστές και σπουδάστριες της Ανώτερης
Σχολής Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (ΑΣΤΕΡ).

Την Παρασκευή, η Εκτελεστική Γραμματεία του ΠΑΜΕ σε
συνεργασία με τη Γραμματεία της Ρόδου, οργάνωσαν το από-
γευμα εκδήλωση σε αίθουσα του ξενοδοχείου, στο οποίο διε-
ξήχθη το συνέδριο, με θέμα το Προσφυγικό, τις εξελίξεις στην
περιοχή και τους κινδύνους που εγκυμονούν για τους λαούς.

Παράλληλα, η ΔΑΚΕ έδειχνε
ανοχή ακόμη και για τον αντι-
πρόσωπο του ΜΕΤΑ από την
Ομοσπονδία των θυρωρών,
που είχε αποκλειστεί από το
ΕΚΑ και με απόφαση του δικα-
στηρίου, γιατί στην κατάσταση
ψηφισάντων πρόκυπτε ότι εί-
χαν ψηφίσει μέλη που είχαν πε-
θάνει πριν τις εκλογές του σω-
ματείου!

Με πρόταση, εξάλλου, της
ΔΑΣ, πήραν μέρος στο συνέ-
δριο οι εκλεγμένοι αντιπρόσω-
ποι της ΠΟΣΠΕΡΤ, με ομόφωνη
πολιτική απόφαση, ακυρώνο-
ντας την προσπάθεια του δικα-
στηρίου να διορίσει αυτό τους
αντιπροσώπους.

Το ΜΕΤΑ και σε αυτό το συ-
νέδριο απέναντι είχε μόνο τις
δυνάμεις του ΠΑΜΕ. Με τις άλ-
λες δυνάμεις συνεννοούνται
πολύ καλά και σε επίπεδο
γραμμής, αλλά και στον τρόπο
ελέγχου των συνδικαλιστικών
οργανώσεων, για να μην αλλά-
ξουν οι συσχετισμοί υπέρ των
ταξικών δυνάμεων.

Αυτό έγινε για παράδειγμα
στην Ομοσπονδία των Ιδιωτι-
κών Υπαλλήλων, όπου αφαίρε-
σαν από την παράταξη που
στήριξε το ΠΑΜΕ οκτώ αντι-
προσώπους, με την αιτιολογία
ότι στο Μητρώο Μελών ήταν
εγγεγραμμένα μέλη λιγότερα
από αυτά που συμπεριλαμβά-
νονταν στην κατάσταση ψηφι-
σάντων. 

Όμως, σε ακριβώς ανάλογη
περίπτωση στο συνέδριο της
ΓΣΕΕ, ο εκπρόσωπος του ΜΕΤΑ
(ΣΥΡΙΖΑ - ΛΑΕ) ψήφισε να μην
κοπούν οι αντιπρόσωποι.

«Βιομηχανία» παραγωγής
αντιπροσώπων

Δεν είναι τυχαίο, επίσης, ότι
ο δικηγόρος που χρησιμοποιεί
ο συνδυασμός του ΜΕΤΑ (στε-
λέχη του είναι μέλη στον
ΣΥΡΙΖΑ και στη ΛΑΕ), ανέλαβε
όλα τα ασφαλιστικά μέτρα που
κατατέθηκαν στο πλαίσιο του
συνεδρίου της ΓΣΕΕ, ακόμη και
της οργάνωσης που το προη-
γούμενο διάστημα είχε επικε-
φαλής τον πυρηνάρχη της Χρυ-
σής Αυγής στο Πέραμα, υπόδι-
κο για τη δολοφονία του Π.
Φύσσα, Μουλιανάκη.

Ο ίδιος δικηγόρος παρου-
σιάστηκε στα ασφαλιστικά μέ-
τρα το πρωί της ίδιας μέρας
που θα άρχιζε η ψηφοφορία,
με προφορική άδεια από τον
Δικηγορικό Σύλλογο, ο οποίος -
όπως είναι γνωστό - αρνήθηκε
να δώσει άδεια στους δικηγό-
ρους για τη συνέχιση της δίκης
της Χρυσής Αυγής.

Οι δικαστές που ορίστηκαν
να διεξάγουν τις εκλογές της

ΓΣΕΕ, ξεπέρασαν τα εσκαμμέ-
να. Απροκάλυπτα μερολήπτη-
σαν για να στηρίξουν συγκεκρι-
μένες ενέργειες συνδυασμού.

Είναι χαρακτηριστικό ότι
στην 5μελή εφορευτική επι-
τροπή απαίτησαν να έχουν
τρεις ψήφους, ακόμα και τέ-
ταρτη ψήφο σε ψηφοφορία
που έγινε με τη διπλή του προέ-
δρου, για να στηρίξουν τις θέ-
σεις συγκεκριμένου συνδυα-
σμού που θεωρείται «κορυφή»
στις νοθείες και στις οργανώ-
σεις - σφραγίδες.

Έφτασαν στο σημείο να αρ-
νηθούν να αρχίσουν τη διαδι-
κασία των εκλογών, επικαλού-
μενοι τα ασφαλιστικά μέτρα
που είχε κάνει ο συνδυασμός,
για να πάρουν μέρος νόθοι α-
ντιπρόσωποι και να κοπούν
άλλοι, διαμορφώνοντας συ-
σχετισμούς υπέρ του.

Οι νοθείες, όμως, δεν είναι
μόνο αυτές που αφορούν πα-
ραποιήσεις πρακτικών, ανύ-
παρκτες εκλογές και άλλα που
συναντά κανείς. Υπάρχει και η
μεγάλη αλλοίωση που επέρχε-
ται από την ωμή παρέμβαση
της εργοδοσίας στα συνδικά-
τα, η οποία στηρίζει τις δυνά-
μεις της ΠΑΣΚΕ, της ΔΑΚΕ και
τελευταία με μεγάλη θέρμη τις
δυνάμεις του ΜΕΤΑ. Είναι δυνά-
μεις που δεν εμποδίζουν την
κερδοφορία τους από την ά-
γρια εκμετάλλευση των εργα-
ζομένων.

Είναι χαρακτηριστικές οι πε-
ριπτώσεις των σωματείων των
super market, που ενώ κανείς
δεν γνωρίζει την ύπαρξή τους,
αφού ποτέ δεν συνεδριάζουν,
δεν κάνουν συνελεύσεις, δεν α-
περγούν, δεν ακούγονται γενι-
κά, παρουσιάζουν χιλιάδες ψη-
φίσαντες και αντιπροσώπους
στη ΓΣΕΕ, που όλως διόλου «τυ-
χαία» ψηφίζουν όλοι τους τον
κοινό συνδυασμό του ΣΥΡΙΖΑ
και της ΛΑΕ. Το ίδιο συμβαίνει
με το σωματείο των ναυτιλια-
κών εταιρειών, των εφοπλι-
στών.

Το φαινόμενο της πολύμορ-
φης νόθευσης της θέλησης των
εργαζομένων έχει αρκετές
πλευρές. Συνδέεται άρρηκτα
με την ανάγκη του κεφαλαίου
και των κομμάτων που το υπη-
ρετούν, να περάσουν τις λεγό-
μενες αναδιαρθρώσεις - μεταρ-
ρυθμίσεις, οι οποίες αφορούν
ανατροπές σε Εργασιακά και
Ασφαλιστικό, ανατροπές που
οδηγούν στη μείωση της τιμής
της εργατικής δύναμης.

Αυτό αποτελεί τον κύριο ό-
ρο για το «φιλικό επενδυτικό
περιβάλλον» που θέλουν να δη-
μιουργήσουν. Σε αυτή την κα-
τεύθυνση κινείται συνολικά η

πλειοψηφία της ΓΣΕΕ και χρησι-
μοποιεί όλα τα μέσα.

Ανεβαίνει ο πήχης
της ευθύνης για τις ταξικές

δυνάμεις
Οι οργανώσεις που συσπει-

ρώνονται στο ΠΑΜΕ έχουν ορ-
γανώσει αγώνες, παρά και ενά-
ντια στον αρνητικό συσχετι-
σμό στη διοίκηση της ΓΣΕΕ, αλ-
λά και στον αρνητικό συσχετι-
σμό που παραμένει σε παρακά-
τω δευτεροβάθμια και πρωτο-
βάθμια όργανα του συνδικαλι-
στικού κινήματος, γενικότερα
του λαϊκού κινήματος.

Αγώνες που όπως δείχνει η
πείρα των κινητοποιήσεων, α-
γκαλιάζονται από περισσότε-
ρες εργατικές οργανώσεις, από
περισσότερους εργαζόμενους,
που δεν συμφωνούν σε όλα με
το ΠΑΜΕ. Η ουσιαστική πάλη
του ΠΑΜΕ για τα δικαιώματα
και τα πραγματικά συμφέρο-
ντα της εργατικής τάξης επιβε-
βαιώνεται καθημερινά στους
χώρους δουλειάς και στους
κλάδους, με την παρέμβαση
για κάθε πρόβλημα.

Η συμβολή των δυνάμεων
του ΠΑΜΕ στην καθυστέρηση
των παραπέρα ανατροπών
στο Ασφαλιστικό και στα Εργα-
σιακά είναι καθοριστική. Επι-
βεβαιώνεται και μέσα από την
πολύμορφη προσπάθεια οργά-
νωσης και κλιμάκωσης των α-
γώνων ενάντια στην αντεργα-
τική πολιτική και ειδικά ενά-
ντια στο νόμο - λαιμητόμο για
το Ασφαλιστικό.

Αυτή η προσπάθεια απαιτεί
ακόμα μεγαλύτερη στήριξη α-
πό περισσότερες δυνάμεις, ώ-
στε η μάχη της 48ωρης απερ-
γίας, η Πρωτομαγιά και οι αγώ-
νες που θα ακολουθήσουν, να
συμβάλουν στην οργάνωση
και στη μαζική κινητοποίηση
εργατών, εργατριών, νέων ερ-
γαζομένων.

Με γραμμή ρήξης και ανα-
τροπής αυτής της πολιτικής, οι
οργανώσεις που συσπειρώνο-
νται στο ΠΑΜΕ, με καλύτερη
οργάνωση και σχέδιο, θα συνε-
χίσουν τον αγώνα για την ανα-
σύνταξη του κινήματος, την
αλλαγή του συσχετισμού των
δυνάμεων, την ενίσχυση των
ταξικών δυνάμεων στα συνδι-
κάτα, του ΠΑΜΕ.

Για κίνημα με τους εργαζό-
μενους οργανωμένους σε ό-
λους τους χώρους δουλειάς,
στους κλάδους, μαχητικό, ατα-
λάντευτο, ικανό και αποτελε-
σματικό, που θα βάζει μπρο-
στά ολοκληρωμένους στόχους
για τη ζωή της εργατικής - λαϊ-
κής οικογένειας. Που δεν θα πε-
ριορίζει τη δράση του μόνο

στην απόκρουση των άμεσων
επιπτώσεων της αντιλαϊκής
πολιτικής, αλλά θα φτάνει πα-
ραπέρα, αναδεικνύοντας τις αι-
τίες και τους υπεύθυνους της
πτώχευσης του λαού, βάζο-
ντας στο κέντρο του στόχου τη
μεγαλοεργοδοσία και το κρά-
τος, τις ιμπεριαλιστικές τους
συμμαχίες όπως είναι η Ε.Ε. και
το ΝΑΤΟ.

Μ' αυτή τη γραμμή πάλης
δώσαμε τη μάχη για το συλλα-
λητήριο στις 31 Μάρτη με αιχμή
το Ασφαλιστικό, το Προσφυγι-
κό, την ανεργία. 

Οργανώσαμε αγωνιστικές
πρωτοβουλίες σε κάθε κλάδο,
συμμετείχαμε στις 10 Απρίλη
στη συγκέντρωση στο Σύνταγ-
μα για την ανεργία, προετοιμά-
ζουμε τη 48ωρη απεργία, βάζο-
ντας ως στόχο να νεκρώσουν οι
χώροι δουλειάς, να κατέβουν ό-
λοι στους δρόμους για να μην
κατατεθεί και να μην ψηφιστεί
ο αντιασφαλιστικός νόμος.

Προετοιμάζουμε το γιορτα-
σμό της Πρωτομαγιάς, που φέ-
τος το περιεχόμενο και η μαζι-
κότητα πρέπει να συνάδει με
τις εξελίξεις.

36ο Συνέδριο ΓΣΕΕ

Από περιοδεία σε ξενοδοχείο της Ρόδου.

Από τη συζήτηση με σπουδαστές της ΑΣΤΕΡ.



Μέρα με τη μέρα oξύνεται
καθημερινά το πρόβλημα με
τους εγκλωβισμένους πρόσφυ-
γες και μετανάστες που προ-
σπαθούν να επιβιώσουν κάτω
από άθλιες συνθήκες σε κέ-
ντρα κράτησης, χώρους φιλο-
ξενίας και άτυπες δομές στη
χώρα μας. Παράλληλα, αυξά-
νονται οι ρατσιστικές και ξενο-
φοβικές κινήσεις και επιθέσεις,
όπως συνέβη τις προηγούμε-
νες μέρες σε Χίο και Λέρο. Οσο
περισσότερο αντιλαμβάνονται
οι 53.000 εγκλωβισμένοι άν-
θρωποι πως η παραμονή τους
στην Ελλάδα θα διαρκέσει ακό-
μα και χρόνια, τόσο περισσότε-
ρο ανεβαίνει η απελπισία τους,
με αποτέλεσμα να βλέπουμε
φαινόμενα σαν αυτά των τε-
λευταίων ημερών, με συμπλο-
κές και εντάσεις.

Την Πέμπτη στην Ειδομένη
γυναίκες και παιδιά επιχείρη-
σαν να σπάσουν τον αστυνομι-
κό κλοιό στα σύνορα με την
ΠΓΔΜ, ζητώντας το άνοιγμα
των συνόρων. Για αρκετή ώρα
επικράτησε ένταση στην πε-
ριοχή, με τις ελληνικές αστυνο-
μικές δυνάμεις να μην επιτρέ-
πουν στους συγκεντρωμένους
να προχωρήσουν. Μικρή ομά-
δα από γυναικόπαιδα πέρασε
από αφύλακτα σημεία της πε-
ρίφραξης, γύρω από τις σιδη-
ροδρομικές γραμμές και κάθι-
σε πάνω στις ράγες, μπροστά
στη σιδερόφραχτη πόρτα στην
ουδέτερη ζώνη Ελλάδας -
ΠΓΔΜ.

Στον Πειραιά, την Τετάρτη,
υπήρξαν έντονες διαμαρτυρίες
στην πύλη Ε-3 στο λιμάνι, όταν
μετανάστες και πρόσφυγες,
μόλις ολοκληρώθηκε η ενημέ-
ρωση από τους γενικούς γραμ-
ματείς των εμπλεκόμενων υ-
πουργείων, βγήκαν στο λιμάνι,
πραγματοποιώντας καθιστική
διαμαρτυρία. «Είμαστε και ε-
μείς άνθρωποι, πρέπει να ανοί-
ξουν τα σύνορα», φώναζαν, υ-
ποστηρίζοντας ότι σε πολλά
κέντρα φιλοξενίας οι συνθήκες
δεν είναι καλές. Αργά το βράδυ
πρόσφυγες κατέβαλαν δύο
προσπάθειες να φτάσουν στο
κέντρο της Αθήνας, αλλά εμπο-
δίστηκαν από την Αστυνομία.

Στην Χίο, επιθέσεις δήθεν
«αγανακτισμένων πολιτών» σε
βάρος των προσφύγων, που
βρίσκονταν στο λιμάνι της Χί-
ου, σημειώθηκαν το βράδυ της
Πέμπτης προς Παρασκευή ξη-
μερώματα. Πρόσφυγες και με-
τανάστες υποχρεώθηκαν και
αποχώρησαν από το λιμάνι.
Βρίσκονταν εκεί μια βδομάδα
διαμαρτυρόμενοι για τον ε-

Μόριας στη Λέσβο, γίνεται αυ-
στηρός έλεγχος στο ποιος
μπαίνει και βγαίνει από αυτό.
Το στρατόπεδο, που τώρα στε-
γάζει περίπου 3.150 ανθρώ-
πους, είναι αποκλεισμένο από
τον έξω κόσμο, με αλλεπάλλη-
λους φράχτες στην κορυφή
των οποίων έχουν τοποθετη-
θεί αγκαθωτά συρματοπλέγ-
ματα. Μόνο τρεις γιατροί είναι
κατά κανόνα διαθέσιμοι να πα-
ρέχουν ιατρική φροντίδα
στους ανθρώπους, ενώ στη

παναπροωθήσεις στην Τουρ-
κία αλλά με το σταγονόμετρο,
δεδομένου ότι οι περισσότεροι
άνθρωποι κάνουν αίτηση ασύ-
λου και άρα χρειάζεται μεγάλο
χρονικό διάστημα για τη διαδι-
κασία.

Οι συνέπειες
της επαίσχυντης συμφωνίας

Περίπου πριν από μία βδο-
μάδα ψηφίστηκε στη Βουλή το
σχετικό νομοσχέδιο που επικύ-
ρωσε τη συμφωνία της Συνό-

Τα παραπάνω αποτελούν ε-
κρηκτικό μείγμα για τους ε-
γκλωβισμένους ανθρώπους.
Πριν από λίγες μέρες, ο εκπρό-
σωπος Τύπου για το Προσφυγι-
κό, Γ. Κυρίτσης, σε συνέντευξή
του σε βρετανική εφημερίδα
σχολίασε πως η απόγνωση και
η ματαίωση των προσδοκιών
αυτών των ταλαιπωρημένων
ανθρώπων καμιά φορά οδηγεί
σε τέτοιες συμπεριφορές, ανα-
φερόμενος στις συμπλοκές και
στα επεισόδια σε κέντρα κρά-
τησης. Τώρα αυτά συνεχίζο-
νται και επεκτείνονται και η κυ-
βέρνηση με την πολιτική της ε-
νισχύει την απελπισία και την
πρόκληση αυτών των κατα-
στάσεων.

Είναι δεδομένο πως δεν
μπορεί να υπάρχει λύση ή έστω
ανακούφιση του προβλήμα-
τος, όσο συνεχίζονται οι ιμπε-
ριαλιστικές επεμβάσεις και πό-
λεμοι στην περιοχή και παρα-
μένουν σε ισχύ οι συγκεκριμέ-
νες αποφάσεις της ΕΕ και του
ΝΑΤΟ. Και με αυτό το δεδομέ-
νο, το εργατικό - λαϊκό κίνημα
πρέπει να διεκδικήσει άμεσα
μέτρα ανακούφισης και στήρι-
ξης των προσφύγων. Να δυνα-
μώσει την ταξική αλληλεγγύη.
Να διεκδικήσει τη μετακίνηση
των προσφύγων και μετανα-
στών στις χώρες προορισμού
τους, κόντρα στις απαράδε-
κτες αποφάσεις της Ευρωπαϊ-
κής Ενωσης. Ταυτόχρονα, το
μέτωπο κόντρα στις ρατσιστι-
κές, φασιστικές φωνές πρέπει
να μένει ακλόνητο, γιατί διά-
φορα φασιστοειδή σε αγαστή
συνεργασία με άλλα κυκλώμα-
τα καραδοκούν. Ο λαϊκός αγώ-
νας ενάντια στον ιμπεριαλιστι-
κό πόλεμο και το σάπιο εκμε-
ταλλευτικό σύστημα που τον
γεννά είναι αναπόσπαστο κομ-
μάτι της αλληλεγγύης προς
τους ανθρώπους που ζουν μία
τραγωδία και που για να φύ-
γουν από αυτή πρέπει να συνει-
δητοποιήσουν τις αιτίες αλλά
και τους τρόπους να τις εξαλεί-
ψουν.

Άλλωστε, ως λαός ξέρουμε
(έχουμε ζήσει) πολέμους, προ-
σφυγιά, φτώχεια. 

Δίνουμε το χέρι στους Έλλη-
νες και ξένους εργάτες, άνερ-
γους, εξαθλιωμένους. 

Δυναμώνουμε την αλληλεγ-
γύη μας σε Έλληνες και ξένους.

Παλεύουμε για μια καλύτε-
ρη ζωή, χωρίς πολέμους, χωρίς
φτώχεια, χωρίς ανεργία, χωρίς
προσφυγιά. 

Απέναντι στον κοινό εχθρό,
το κεφάλαιο και τον καπιταλι-
σμό.

γκλωβισμό τους και τις συνθή-
κες «φιλοξενίας» τους. Αξίζει
να σημειωθεί ότι πάνω στις
πρόχειρες σκηνές που είχαν
φτιάξει οι πρόσφυγες ρίχτη-
καν κροτίδες. Η παρουσία εκ-
προσώπων σωματείων και αρ-
κετών πολιτών εμπόδισε τα
χειρότερα και συνέβαλε στη
συγκροτημένη αποχώρησή
τους. Την Τετάρτη στη συνε-
δρίαση του Δημοτικού Συμβου-
λίου φασιστοειδή εισέβαλαν
στο δημαρχείο, ενώ στην πλα-
τεία της πόλης προέβησαν σε
προπηλακισμούς.

Μετ' εμποδίων αποβιβά-
στηκαν, εξάλλου, το βράδυ της
Πέμπτης, στο λιμάνι της Λέρου,
περίπου 240 πρόσφυγες και με-
τανάστες που μεταφέρθηκαν
με πλοίο, από τη Χίο. Ομάδα κα-
τοίκων του νησιού, ύστερα και
από σχετική απόφαση του Δη-
μοτικού Συμβουλίου, έσπευσε
στο λιμάνι για να εμποδίσει την
αποβίβαση. Ετσι το πλοίο χρει-
άστηκε να προσεγγίσει σε άλλη
πλευρά του λιμανιού. Το μεση-
μέρι της περασμένης Πέμπτης,
περίπου 500 μετανάστες και
πρόσφυγες που βρίσκονται μέ-
σα στο hot spot της Σάμου, άρ-
χισαν να διαμαρτύρονται. Οι έ-
γκλειστοι επέμεναν να ανοί-
ξουν οι πόρτες για να φύγουν,
ενώ περισσότερα από 250 άτο-
μα βγήκαν και έφτασαν στην
παραλιακή οδό, ενώ μέσα σε
τρία λεωφορεία, έξω από το κέ-
ντρο φιλοξενίας του Κατσικά,
παρέμειναν από το μεσημέρι
της Πέμπτης 178 πρόσφυγες α-
πό τη Συρία, καθώς αρνούνταν
να μείνουν εκεί.

Με το σταγονόμετρο
οι επαναπροωθήσεις.

Άθλιες οι συνθήκες 
διαβίωσης

Όσον αφορά τις συνθήκες
που επικρατούν στα «hot
spots», ακόμα και φορείς όπως
η «Διεθνής Αμνηστία» καταγ-
γέλλουν πως χιλιάδες πρόσφυ-
γες και μετανάστες κρατού-
νται αυθαίρετα σε άθλιες συν-
θήκες μέσα σε εντεινόμενη α-
βεβαιότητα, φόβο και απελπι-
σία για την τύχη τους, υπό τη
νέα συμφωνία ΕΕ - Τουρκίας για
τους πρόσφυγες. Οι άνθρωποι
που κρατούνται στη Λέσβο
(Μόρια) και τη Χίο (ΒΙΑΛ) δεν έ-
χουν σχεδόν καθόλου πρόσβα-
ση σε νομική βοήθεια, έχουν
περιορισμένη πρόσβαση σε υ-
πηρεσίες και υποστήριξη, και
σχεδόν καθόλου ενημέρωση
για το τωρινό τους καθεστώς ή
το πιθανό μέλλον τους.

Στο κέντρο κράτησης της

δου Κορυφής, σφραγίζοντας
τον εγκλωβισμό δεκάδων χι-
λιάδων ανθρώπων, μετατρέ-
ποντας σε κέντρα κράτησης
τους χώρους φιλοξενίας και κα-
ταγραφής. 

Το νομοσχέδιο νομοθετεί α-
κόμη μία απόφαση της ΕΕ που
συνυπέγραψε η ελληνική κυ-
βέρνηση. Πρόκειται για τα «hot
spots», δηλαδή τα «Κέντρα
Υποδοχής και Ταυτοποίησης»
(ΚΥΤ), στα οποία θα έχουν ε-
νεργή συμμετοχή και οι μηχανι-
σμοί της ΕΕ και ουσιαστικά με-
τατρέπονται σε κέντρα κράτη-
σης για ένα μεγάλο αριθμό προ-
σφύγων. 

Ειδικά για όσους έρθουν
στην Ελλάδα μετά τη συμφω-
νία, θα βρίσκονται σε καθε-
στώς μακρόχρονης κράτησης -
εγκλωβισμού, προκειμένου να
εφαρμοστεί και η απαράδεκτη
πρόβλεψη για την αναλογία 1:1,
που αφορά μάλιστα τους Σύ-
ρους πρόσφυγες.

Η απόφαση για υποχρεωτι-
κή κατάθεση των αιτήσεων α-
σύλου και «fast track» εξέτασή
τους στην Ελλάδα σημαίνει ε-
παναφορά σε ισχύ και αυστηρή
εφαρμογή του απαράδεκτου
Κανονισμού του Δουβλίνου.

Αποτέλεσμα αυτών των α-
ποφάσεων θα είναι να αυξη-
θούν τα κυκλώματα και οι ταρί-
φες των δουλεμπόρων, τα δρο-
μολόγια να γίνουν ακόμα πιο ε-
πικίνδυνα, να ανέβει ο αριθμός
των νεκρών προσφύγων - με-
ταναστών.

ΒΙΑΛ, ιατρικές υπηρεσίες είναι
διαθέσιμες επί τόπου μόνο για
περιορισμένες ώρες, και υπάρ-
χουν ελλείψεις σε φάρμακα και
άλλες προμήθειες. Η πρόσβα-
ση στο φαγητό είναι επίσης πε-
ριορισμένη.

Ο υπερπληθυσμός στη Μό-
ρια σημαίνει, επίσης, ότι απλά
δεν υπάρχει αρκετός χώρος,
για να στεγαστούν τα 3.150 ά-
τομα, κάπου 1.000 παραπάνω
από τη χωρητικότητα. Στη
ΒΙΑΛ, η οποία είναι σχεδόν στα
όρια της χωρητικότητάς της με
περίπου 1.200 άτομα, αρκετές
οικογένειες έχουν στοιβαχτεί
σε στενούς χώρους σε περι-
φραγμένα κοντέινερ 30 ή 40 τε-
τραγωνικών μέτρων.

Στις 6 Απρίλη, ο μοναδικός
υπεύθυνος της υπηρεσίας ασύ-
λου στη ΒΙΑΛ που εξετάζει ατο-
μικές υποθέσεις, είπε στη «Διε-
θνή Αμνηστία» ότι η απότομη
αύξηση στις αιτήσεις ξεπερνά
τις δυνατότητές του να τις εξε-
τάσει. 

Από τις 833 που είχαν κατα-
τεθεί, είχε εξετάσει μόνο δέκα.
Με τη νομική βοήθεια να είναι
ελάχιστη και τη συντριπτική
πλειονότητα να μην έχει καθό-
λου πρόσβαση σε αυτή, και τις
διαδικασίες ασύλου να αναμέ-
νεται να επισπευστούν, είναι
πιθανόν χιλιάδες αιτούντες ά-
συλο να επιστραφούν στην
Τουρκία παρότι δεν είναι α-
σφαλής γι' αυτούς. 

Στο μεταξύ, οι απελάσεις
συνεχίζονται με τις σχετικές ε-
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