
ΕΣΤΙΕΣ ΑΓΩΝΑ
Χαρακτηριστικό παρά-

δειγμα αποτελεί ο αγώ-
νας των συμβασιούχων
στους ΟΤΑ, όπου πρωτο-
στατούν ταξικά συνδικά-
τα και Επιτροπές Αγώνα
σε όλη τη χώρα. 

Ο αγώνας αυτός βάζει
στο επίκεντρο το αίτη-
μα για μόνιμη και σταθε-
ρή δουλειά για όλους, δί-
νοντας απάντηση στην
πολιτική της κυβέρνη-
σης, που προσπαθεί με
ελιγμούς να εκτονώσει
τη δίκαιη αγανάκτηση
για την επικείμενη από-
λυση χιλιάδων εργαζο-
μένων με συμβάσεις ορι-
σμένου χρόνου, οι οποί-
ες ανανεώθηκαν μόνο
για το 2017 και τώρα αμ-
φισβητούνται από την
απόφαση του Ελεγκτι-
κού Συνεδρίου.

Την ίδια ώρα, οι συντα-
ξιουχικές οργανώσεις δεν
έχουν σταματήσει λεπτό
να δίνουν τη μάχη για το
Ασφαλιστικό και τις συ-
ντάξεις, ενάντια στην πο-
λιτική του κεφαλαίου και
των κομμάτων του, συμ-
μετέχοντας παράλληλα
στις κινητοποιήσεις του
ταξικού συνδικαλιστικού
κινήματος. Μέσα στον
Ιούνη, οι συνεργαζόμενες
συνταξιουχικές ομο-
σπονδίες οργανώνουν
τρεις μεγάλες συγκε-
ντρώσεις σε Θεσσαλονί-
κη, Αθήνα, Κρήτη.

Σε κινητοποιήσεις βρί-
σκονται οι εργαζόμενοι
και σε μια σειρά άλλους
χώρους δουλειάς, ενά-
ντια στην επιθετικότητα
της εργοδοσίας, που εκ-
φράζεται με απολύσεις,
απληρωσιά και άλλα α-
ντεργατικά μέτρα.

Ενδεικτικά, οι εργάτες
της «Frigoglass» στην Πά-
τρα απήργησαν προχτές
με μεγάλη επιτυχία. Με
οργανωτή το επιχειρησια-
κό τους σωματείο και με
τη στήριξη των κλαδικών
Συνδικάτων Μετάλλου
Αχαΐας και Αττικής, κλιμα-
κώνουν τον αγώνα ενά-
ντια στο μέτρο της εκ πε-
ριτροπής εργασίας που ε-
πέβαλε η εργοδοσία, τρεις
μέρες τη βδομάδα, μέχρι
και το ερχόμενο Νοέμβρη.

Οι οικοδόμοι στα έργα
ανακαίνισης του «Αστέρα
Βουλιαγμένης» πέτυχαν
να πληρωθούν τα δεδου-
λευμένα δύο μηνών, κά-
νοντας επίσχεση εργα-
σίας.

Αυτές οι αγωνιστικές ε-
στίες, και πολλές ακόμα
που αναπτύσσονται σε ό-
λη τη χώρα, επαληθεύ-
ουν τη σημασία που έχει
να δυναμώσει η οργάνω-
ση της πάλης από τα κά-
τω, με συμμετοχή των ί-
διων των εργαζομένων,
μέσα από μαζικές συλλο-
γικές διαδικασίες, σε κα-
τεύθυνση σύγκρουσης με

την εργοδοσία και με την
πολιτική που υπηρετεί τα
συμφέροντά της.

Ο συντονισμός και η
στήριξη αυτών των κινη-
τοποιήσεων, σε επίπεδο
κλάδου και ευρύτερα,
μπορούν να πολλαπλα-
σιάσουν τη δύναμη του α-
γώνα, να αποτελέσουν
μήνυμα για την εργοδο-
σία στο σύνολό της, να
δημιουργήσουν καλύτε-
ρες προϋποθέσεις κλιμά-
κωσης και κοινής δράσης
με τους εργαζόμενους σε
άλλους κλάδους και χώ-
ρους δουλειάς.

Στον χώρο των αστι-
κών συγκοινωνιών συνυ-
πάρχουν αγωνία, οργή, α-
γανάκτηση και αγωνιστι-
κές διαθέσεις, τόσο ενά-
ντια στα νέα μέτρα που υ-
ποβαθμίζουν κι άλλο το ε-
πίπεδο διαβίωσης, όσο
και για την καθημερινό-
τητα που είναι πραγματι-
κός βραχνάς για τους συ-
ναδέλφους, -σσες.

Η έλλειψη ανταλλακτι-
κών και προσωπικού έχει
δημιουργήσει εκρηκτικές
καταστάσεις στους χώ-
ρους δουλειάς και στη
ΣΤΑ.ΣΥ και στην Ο.ΣΥ πα-
ρά τη συστηματική προ-
σπάθεια παλιού και νέου
κυβερνητικού συνδικαλι-
σμού να συντηρήσει την
απογοήτευση, τη διάσπα-
ση μεταξύ των εργαζόμε-
νων, οι επιτροπές αγώνα

του ΠΑΜΕ με συστηματι-
κή δουλειά ενημέρωσης,
συνάδελφο τον συνάδελ-
φο, συντηρούν τις εστίες
αντίστασης στα Μ.Μ.Μ.

Στην κατεύθυνση αυτή
βρεθήκαμε για άλλη μια
φορά στο υπουργείο Με-
ταφορών διεκδικώντας
την κάλυψη των σύγχρο-
νων λαϊκών αναγκών με-
τακίνησης. Μαζί μας ήταν
και εργαζόμενοι σε άλ-
λους κλάδους, συνταξι-
ούχοι, άνεργοι. Αυτόν το
δρόμο δείχνουμε στον
κλάδο, σε τέτοια κατεύ-
θυνση πρέπει να αξιοποι-
εί τις συνελεύσεις των
σωματείων.

Το ζητούμενο είναι μέ-
σα από κάθε μικρή και με-
γάλη μάχη να δυναμώνει
η οργάνωση των εργαζο-
μένων και ο ταξικός προ-
σανατολισμός της πάλης
τους, να γίνονται βήματα
στην ανασύνταξη του ερ-
γατικού κινήματος και
στο δυνάμωμα της Κοι-
νωνικής Συμμαχίας. Να α-
ναδεικνύεται η σημασία
της πάλης για την ανά-
κτηση των απωλειών και
τη δημιουργία όρων για
την ικανοποίηση των
σύγχρονων λαϊκών ανα-
γκών, να αναδεικνύεται η
ανάγκη η πάλη να παίρνει
ευρύτερα χαρακτηριστι-
κά, να βάζει στο στόχα-
στρο συνολικά το κεφά-
λαιο και την εξουσία του.
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εργαζόμενοι
σε ΚΙΝΗΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

• άρθρο:
Η ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΡΝΕΙ...
ΔΙΑΣΠΑΣΗ

σελ. 2
• άρθρο:

ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ 
ΤΟΥ ΠΑΜΕ ΑΣΤ.
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΣΤΟ ΥΠ. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

σελ. 3
• άρθρο:

ΔΙΗΜΕΡΟ
ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ
ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΤΙΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ

σελ.4-5
• συνέντευξη:

ΦΩΝΤΑΣ ΚΑΪΜΑΚΗΣ
Μέλος Γραμματείας
Αστ. Συγκοινωνιών
του ΠΑΜΕ - 
Μέλος Δ.Σ. Ένωσης
Εργαζομένων ΗΣΑΠ

σελ. 6-7
• άρθρο:

ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ 
ΜΕ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ!

σελ.7

Διανέμεται δωρεάν

Αμέσως μετά την πα-

νελλαδική πανεργατική

απεργία στις 17 Μάη και

τις κινητοποιήσεις που

αναπτύχθηκαν πριν και

μετά από αυτή, τα ταξι-

κά συνδικάτα συνεχί-

ζουν να δουλεύουν με

σχέδιο για την οργάνω-

ση της εργατικής τάξης,

πρωτοστατώντας και

στηρίζοντας εστίες α-

ντίστασης και διεκδίκη-

σης σε κλάδους και χώ-

ρους δουλειάς.
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ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Η ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ της επιτροπής του
ΠΑΜΕ Α/Σ Λιοσίων στον διευθυντή του
Α/Σ χρειάστηκε για να σταματήσει η τα-
κτική κάποιων σταθμαρχών να μη δί-
νουν το διάλειμμα στους οδηγούς που
περιμένουν το πρωί να πάρουν όχημα
για να δουλέψουν.

Με το σκεπτικό πως «καθόσουν τόση
ώρα» σε αρκετές περιπτώσεις έφαγαν
διαλείμματα συναδέλφων. Λες και οι συ-
νάδελφοι περίμεναν εκεί με δική τους ευ-
θύνη. 

Παρέμβαση έγινε και για την έλλειψη
φωτισμού στο Α/Σ, κατάσταση επικίνδυ-
νη για πρόκληση ατυχήματος κατά τις
νυχτερινές ώρες.

Μάλιστα ένα τέτοιο παραλίγο τραγικό
περιστατικό μας περιέγραψε συνάδελ-
φος που κατά τη στάθμευση του λεωφο-
ρείου λίγο έλειψε να πατήσει άλλον συ-
νάδελφο που διερχόταν πεζός.

Μάλιστα, αν λάβει κανείς υπόψη του
και τον καθαρισμό που γίνεται κατά τις
νυχτερινές ώρες,  καταλαβαίνει κανείς
πόσο έπικίνδυνη μπορεί να είναι η συ-
σκότιση ενός Α/Σ.

Η παρέμβαση της επιτροπής δρομολό-
γησε λύση και οι εργασίες φωτισμού του
Α/Σ βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η ΕΝΟΤΗΤΑ φέρνει... διάσπαση!
Παράλληλα με τις διεργα-

σίες στο πολιτικό σκηνικό,
προχωρούν και οι αντίστοι-
χες στο συνδικαλιστικό χώ-
ρο.

Πρόσφατα παρουσιάστη-
κε η ιδρυτική διακήρυξη της
παράταξης «ΕΝΟΤΗΤΑ» στο
Συνδικάτο Εργαζομένων
ΟΑΣΑ. 

Ας σημειωθεί πως δεν α-
φορά μεμονωμένη  περί-
πτωση  στο συγκεκριμένο
συνδικάτο, αλλά διάσπαση
ενός τμήματος της ΔΑΚΕ που
κατά πάσα πιθανότητα (και
ανεξάρτητα από το όνομα
της) θα επεκταθεί σε πολ-
λούς εργασιακούς χώρους.

Κρίνοντας τα λεγόμενα
της διακήρυξης, έχουμε την
πεποίθηση πως το συγκεκρι-
μένο σχήμα εξυπηρετεί τους
σχεδιασμούς του εργοδοτι-
κού και κυβερνητικού συνδι-
καλισμού για εκ νέου εγκλω-
βισμό των συναδέλφων σε
μία από τα ίδια.

Ποιά είναι τα ίδια; 
Η διαχείριση της θηλιάς

που σφίγγει όλο και πιο πολύ
γύρω από το κλάδο. 

Ο «ρεαλισμός» με τον ο-
ποίο αντιμετωπίζουν τα
πολλά και σοβαρά προβλή-
ματα του κλάδου. 

Τί άλλο συμπέρασμα να
βγει, όταν λένε για ευημερία
εταιρίας και εργαζομένων; 

Πως η συνδικαλιστική
δράση δε θα πρέπει να δημι-
ουργεί προβλήματα στην ε-
ταιρία, άρα όχι αγώνες, όχι
διεκδικήσεις, δηλαδή βάλε
πλάτη και έχεις να λαβαίνεις. 

Τώρα, τί θα λαβαίνεις, εί-
ναι ρητορικό το ερώτημα. 

Δεν είναι καινούρια άλλω-
στε η άκρως αντισυνδικαλι-
στική αντίληψη πως έτσι δια-
τηρείς τη δουλειά σου!

Πολλές και οι αναφορές
στις παθογένειες του συνδι-
καλισμού, επαγγελματίες
συνδικαλιστές, πριμοδοτού-
μενοι από τις παρατάξεις, α-
παλλαγές. Μάλιστα κατά τη
γνώμη του πρώην εκλεγμέ-
νου Δακίτη συνδικαλιστή
που υπογράφει την ιδρυτική
διακήρυξη, ο λόγος που δεν
υπογράφεται η σύμβαση
στην ΟΣΥ είναι οι απαλλαγές. 

Υποκρισία εις τη δεκάτη!

Ξαφνικά ανακάλυψε την
Αμερική!!

Όσα ο ίδιος θεωρεί παθο-
γένειες υπήρχαν και όταν ή-
ταν συνδικαλιστής με τη
ΔΑΚΕ και όλα τα προηγούμε-
να χρόνια πριν εκλεγεί που ή-
ταν στέλεχος της ΔΑΚΕ. 

Με αυτές τις (ψευδεπί-
γραφες) καινοτομίες στον
συνδικαλισμό, η παράταξη
που ξεπηδά μέσα από τη
ΔΑΚΕ έρχεται να δώσει καρα-
μπινάτη βοήθεια, παίζοντας
τον ρόλο του λαγού,  στους
διακηρυγμένους στόχους
του ΣΕΒ και άλλων εργοδοτι-
κών ενώσεων για κατάργη-
ση του δικαιώματος στην α-
περγία, την επαναφορά του
λοκ-άουτ, την κατάργηση
των ελάχιστων διατάξεων
που προστατεύουν εκλεγμέ-
νους συνδικαλιστές από α-
πόλυση, και που έτσι και αλ-
λιώς δεν εφαρμόζονται πα-
ντού (στις τάξεις του ΠΑΜΕ
υπάρχουν πολλοί συνδικαλι-
στές εκλεγμένοι που απολύ-
θηκαν για τη πρωτοπόρα
δράση τους).

Μετά τις διακηρύξεις για
έναν ανώδυνο συνδικαλι-
σμό θα περίμενε κανείς να
διαβάσει κάποιο πλαίσιο
διεκδίκησης.

Μάταια περιμέναμε!!!
Έως το τέλος του κειμέ-

νου δε βρίσκει κανείς μια
γραμμή που να υπονοεί έ-
στω ένα αίτημα των εργαζο-
μένων.

Όχι τυχαία. Το νέο σχήμα
έρχεται απλώς να παίξει το
ρόλο του αναχώματος και να
σιγουρέψει «το μαντρί» συν
βέβαια οι όποιες προσωπι-
κές φιλοδοξίες.

Αλήθεια, συνάδελφοι, πό-
σα τέτοια σχήματα θυμάστε;
Που βγήκαν μπροστά κρα-
τώντας είτε τη πύρινη ρομ-
φαία της κάθαρσης, είτε του
ακομμάτιστου συνδικαλι-
σμού, κτλ.

Θυμηθείτε τις αλλεπάλ-

ληλες ενώσεις-διασπάσεις
της ΠΑΣΚΕ και της ΠΑΣΚ.

Θυμηθείτε τους κάθε λο-
γής ανεξάρτητους. 

Θυμηθείτε τις διακηρύ-
ξεις τους και πώς κατέληξαν,
τις φαγωμάρες τους. 

Κοινή συνισταμένη όλων
αυτών των διαφοροποιήσε-
ων είναι πως παρά την άγρια
κόντρα μεταξύ τους δεν ξε-
φεύγουν τόσο δα,  από τη
γραμμή του κυβερνητικού
και εργοδοτικού συνδικαλι-
σμού.

Θέλουν τους εργαζόμε-
νους υποταγμένους, να μην
εμπιστεύονται τη δύναμη
τους σε μόνιμη αναζήτηση
σωτήρα.

Στον αντίποδα όλωνΣτον αντίποδα όλων
αυτών των παρατάξεαυτών των παρατάξε --
ων είτε των «γνήσιων»ων είτε των «γνήσιων»
είτε των αποχρώσεωνείτε των αποχρώσεων
εμείς οι εργαζόμενοιεμείς οι εργαζόμενοι
που συσπειρωνόμαπου συσπειρωνόμα --
στε και αγωνιζόμαστεστε και αγωνιζόμαστε
με το πλαίσιο διεκδίμε το πλαίσιο διεκδί --
κησης του ΠΑΜΕ επικησης του ΠΑΜΕ επι --
μένουμε να σας καλούμένουμε να σας καλού--
με στο δύσκολο δρόμομε στο δύσκολο δρόμο
της πάλης για την κάτης πάλης για την κά --
λυψη όλων των σύγλυψη όλων των σύγ --
χρονων αναγκών μας.χρονων αναγκών μας.

Για όσα σε αφορούν,
ενημερώσου στο

wwwwww..das-oasa.gr das-oasa.gr 
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Σε παράσταση

διαμαρτυρίας στο

υπουργείο μεταφο-

ρών την Πέμπτη 8

Ιουνίου προχώρη-

σαν εργαζόμενοι

στα Μ.Μ.Μ. από

κοινού με εργαζό-

μενους, άνεργους,

συνταξιούχους που

χρησιμοποιούν τις

Αστικές Συγκοινω-

νίες.

Η παρέμβαση ορ-

γανώθηκε με πρω-

τοβουλία του ΠΑΜΕ

Αστικών Συγκοινω-

νιών και Λαϊκών Επι-

τροπών προκειμέ-

νου να απαιτηθεί α-

πό τη πολιτική ηγε-

σία η κάλυψη των

κενών σε προσωπι-

κό, η επισκευή του

στόλου (συρμοί, λε-

ωφορεία, τρόλεϊ)

και η ανανέωση του,

η επέκταση του δι-

κτύου Αστικής Συ-

γκοινωνίας σε όλο

το νομό Αττικής,

Η δωρεάν μετακί-

νηση σε όσους δεν έ-

χουν τη δυνατότητα

να ανταποκριθούν

στο αυξημένο κόμι-

στρο και η μείωση

της τιμής του εισιτη-

ρίου κατά 50%.

Παράσταση διαμαρτυρίας του ΠΑΜΕ Αστικών Συγκοινωνιών στο υπουργείο Μεταφορών

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

…Ενημερώνοντας τους συ-
γκεντρωμένους.

…Απαιτώντας την απομά-
κρυση των εργολάβων.

…Ενώ τα συνθήματα δεν στα-
μάτησαν στιγμή.
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ΔΙΗΜΕΡΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
Με τους εργαζόμενους όλων των χωρών για έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση, πολέμους και προσφυγιά
Σε ρόλο«κόμβου» η χώρα και για τη

διεκπεραίωση ΝΑΤΟικών σχηματισμών

Πολυσχιδής η«προσφορά» της κυβέρνησης στη λυκοσυμμαχία,

που χρησιμοποιεί λιμάνια και οδικό δίκτυο της Ελλάδας για την

προώθηση επίλεκτων δυνάμεων στη συνοριογραμμή με τη Ρωσία.

Ρόλο «κόμβου» και για τη
μεταφορά μεγάλων στρα-
τιωτικών δυνάμεων του
ΝΑΤΟ στη συνοριογραμμή
με τη Ρωσία διεκδικεί η χώ-
ρα επί συγκυβέρνησης
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, στην ...άο-
κνη προσπάθειά τους για
γεωστρατηγική αναβάθμι-
ση των ντόπιων επιχειρημα-
τικών ομίλων, εμπλέκοντας
βαθύτερα το λαό σε επικίν-
δυνους ιμπεριαλιστικούς
σχεδιασμούς και ενδοϊμπε-
ριαλιστικούς ανταγωνι-
σμούς.

Συγκεκριμένα, στο πλαί-
σιο μεταφοράς ΝΑΤΟικών
δυνάμεων στη Ρουμανία,
όπου 6-14/6 πραγματοποι-
ήθηκε η άσκηση του ΝΑΤΟ
«Noble Jump 2017», κατά
στρατιωτικές πηγές, κατέ-
φτασαν στην Αλεξανδρού-
πολη οι «προπομποί» (οδη-
γοί κ.ά.) της βρετανικής δύ-
ναμης που μετακινήθηκε
προς Ρουμανία μέσω Ελλά-
δας.

Στο λιμάνι της πόλης κα-
τέφθασε βρετανικό πλοίο
και αποβίβασε λοιπό προ-
σωπικό, 232 τροχοφόρα
και 9 ερπυστριοφόρα οχή-
ματα. Οι συνολικά 274 Βρε-
τανοί στρατωνίστηκαν σε
στρατόπεδο της περιοχής.
Έφυγαν για Ορμένιο κι από
εκεί για Βουλγαρία.

Παράλληλα με τη σειρά
τους, έφτασαν στην Αλε-
ξανδρούπολη οι προπο-
μποί της ισπανικής στρα-
τιωτικής δύναμης. Την επο-
μένη μέρα, ισπανικό πλοίο
αποβίβασε και το λοιπό

προσωπικό, συνολικά 227
στελέχη και 105 τροχοφό-
ρα οχήματα. Η ισπανική δύ-
ναμη αναχώρησε για Ορμέ-
νιο και κατόπιν για Βουλγα-
ρία. Την ίδια μέρα, 149 στε-
λέχη και 19 τροχοφόρα ο-
χήματα των αλβανικών
Ενόπλων Δυνάμεων, καθ'
οδόν για την ίδια άσκηση,
κινήθηκαν επί του ελληνι-
κού εδάφους, στο δρομο-
λόγιο Κρυσταλλοπηγή -
Προμαχώνας.

Θυμίζουμε, στη «Noble
Jump 2017» συμμετείχαν
περίπου 4.000 στελέχη
Ενόπλων Δυνάμεων από 10
κράτη - μέλη της λυκοσυμ-
μαχίας (Αλβανία, Βουλγα-
ρία, Ην. Βασίλειο, ΗΠΑ,
Ισπανία, Λετονία, Ρουμα-
νία, Νορβηγία, Ολλανδία,
Πολωνία), στο πλαίσιο συ-
γκέντρωσης πρόσθετων
ΝΑΤΟικών δυνάμεων στη
συνοριογραμμή με τη Ρω-
σία. Αλλωστε, η τέτοια συ-
γκέντρωση δυνάμεων εκεί,
ήταν από τα θέματα όπου
εστίασαν οι ΝΑΤΟκοί αξιω-
ματούχοι, την Πέμπτη, στη
Σύνοδο Κορυφής της λυκο-
συμμαχίας στις Βρυξέλλες.

Επίλεκτη δύναμη Επίλεκτη δύναμη 
και μεγάλη πρόκλησηκαι μεγάλη πρόκληση

Οπως λέγεται από το
ΓΕΕΘΑ, σκοπός της άσκη-
σης, η οποία σχεδιάστηκε
από το ΝΑΤΟικό στρατη-
γείο στη Νάπολη («Allied
Joint Force Command
Naples»), είναι ο έλεγχος
των διαδικασιών ανάπτυ-
ξης και λειτουργικότητας

του επιχειρησιακού συμ-
μαχικού σχηματισμού
«Very High Readiness Joint
Task Force - VJTF».

Πρόκειται για την επίλε-
κτη Διακλαδική Δύναμη
Υψηλής Ετοιμότητας, ή και
«Αιχμή του Δόρατος» του
ΝΑΤΟ, όπως αποκαλεί τον
εν λόγω στρατιωτικό σχη-
ματισμό ο ίδιος ο Γ.Γ. της
λυκοσυμμαχίας, Γενς Στόλ-
τενμπεργκ, η σύνθεση του
οποίου εναλλάσσεται και
στην παρούσα φάση πυρή-
νας της είναι η βρετανική
20ή Τεθωρακισμένη Τα-
ξιαρχία.

Οπως λέγεται, αρμο-
δίως, από το ΝΑΤΟικό
στρατηγείο της Νάπολης, η
εν λόγω άσκηση είναι μια
«μεγάλη πρόκληση» σε ό,τι
αφορά τα λεγόμενα logis-
tics (συστήματα διαχείρι-
σης εφοδιασμού και υλικο-
τεχνικής υποστήριξης) και
«θα δοκιμάσει τις ικανότη-
τες όλων των συμμετεχό-
ντων να διεκπεραιώσουν
μια σημαντική δύναμη
κρούσης όπου χρειαστεί».

Ο ίδιος ο υποδιοικητής
τους Στρατηγείου της Νά-
πολης (έχει φέτος την ευ-
θύνη για το σχεδιασμό και
την υλοποίηση της «Noble
Jump»), υποστράτηγος
Alain Parent, χαρακτήρισε
την άσκηση «ακρογωνιαίο
λίθο» για το ΝΑΤΟ αυτή τη
χρονιά: 

«Είναι η πρώτη μεγάλης
κλίμακας άσκησή μας, η ο-
ποία προβλέπει μεταφορά
σημαντικών δυνάμεών μας
και του εξοπλισμού τους κα-
τά μήκος της Ευρώπης».

Αλλωστε, πέραν της
ρουμανικής συμμετοχής
που συνίσταται σε 2.000
προσωπικό, άλλοι 2.000
άνδρες και 500 οχήματα
μετακινήθηκαν από τις βά-
σεις τους σε Βρετανία, Γερ-
μανία, Ολλανδία, Ισπανία,
Πολωνία, Νορβηγία και
Αλβανία, προς τη Ρουμα-
νία.

Η «υποστήριξη» των Η «υποστήριξη» των 
«φιλοξενούντων ε«φιλοξενούντων ε--

θνών»θνών»
Η, δε, διοικητής του

Στρατηγείου της Νάπολης,
ναύαρχος Michelle
Howard, μιλώντας για την
τέτοια προώθηση δυνάμε-
ων προς Ρουμανία μέσω
Ελλάδας και Βουλγαρίας, ε-
ξήρε «την υποστήριξη των
φιλοξενούντων εθνών και
τη στενή συνεργασία τους».

Η Ελλάδα, που συμμε-
τείχε στην άσκηση παρέ-
χοντας τέτοιες «υπηρε-
σίες φιλοξενούντος έ-
θνους», τόσο κατά τη φά-
ση ανάπτυξης των ΝΑΤΟι-
κών δυνάμεων (29/5 - 2/6)
όσο και κατά τη φάση ανα-
δίπλωσής τους (17 - 22/6),
παράσχει συγκεκριμένα:
«Διευκολύνσεις» στον αε-
ρολιμένα και στο λιμένα
Αλεξανδρούπολης κατά
την εκφόρτωση και φόρ-
τωση προσωπικού και μέ-
σων. Καταλύματα στρα-
τωνισμού για το προσωπι-
κό. Συνοδεία και ασφά-
λεια κατά την είσοδο, διέ-
λευση και έξοδό τους από
τη χώρα. Λειτουργία και
στελέχωση τοπικού συ-
ντονιστικού κέντρου υπο-
στήριξης στην Αλεξαν-
δρούπολη. Παροχή υπηρε-
σιών διοικητικής μέριμνας
και υπηρεσιών υγείας. Πα-
ροχή τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών.

Θυμίζουμε, επίσης, ότι
στην πρεμούρα της κυβέρ-
νησης να παράσχει και τέ-
τοιες υπηρεσίες στην ευρω-
ατλαντική πολεμική μηχα-
νή, είναι η δεύτερη φορά
μέσα σε λίγους μήνες που
του βάζει ...πλάτη ως «φι-
λοξενούν έθνος». Προηγή-
θηκε, τέλη Φλεβάρη, η εκ-
φόρτωση στο λιμάνι της
Θεσσαλονίκης, από αμερι-
κανικό πλοίο, 8 πολεμικών
ελικοπτέρων των ΗΠΑ, συν
υλικά σε κοντέινερ. 

Υπό το βλέμμα του ίδιου
του Αμερικανού πρέσβη,
Τζ. Πάιατ, στη ζώνη ευθύ-
νης του ΟΛΘ, οι Αμερικανοί
τα συναρμολόγησαν και α-
κολούθως τα ελικόπτερα
απογειώθηκαν για τον τε-
λικό προορισμό τους, ά-
σκηση του ΝΑΤΟ στην Πο-
λωνία. Τα κοντέινερ φορ-

τώθηκαν σε φορτηγά και
ακολούθησαν οδικώς.

Ο «ιδιαίτερα αξιόπιστοςΟ «ιδιαίτερα αξιόπιστος
σύμμαχος»σύμμαχος»

Σε μια παράλληλη εξέλι-
ξη, ο Α/ΓΕΕΘΑ, ναύαρχος
Ευ. Αποστολάκης, υποδέ-
χτηκε στο στρατόπεδο
«Παπάγου» τον Ανώτατο
Συμμαχικό Διοικητή Με-
τασχηματισμού του ΝΑΤΟ
(Supre me Allied Com-
mander Transformation - S-
ACT, νούμερο 2 στρατιωτι-
κό διοικητή της λυκοσυμ-
μαχίας στην Ευρώπη),
Γάλλο στρατηγό Denis
Mercier.

Επισήμως, συζητήθηκαν
«το ευρύτερο πλαίσιο των
προκλήσεων ασφαλείας
που αντιμετωπίζει η συμμα-
χία, καθώς και οι προοπτι-
κές μετεξέλιξής της».

Σε αυτό το πλαίσιο, ο
Α/ΓΕΕΘΑ επισήμανε, μετα-
ξύ άλλων: 

«Τη γεωπολιτική αστά-
θεια που παρατηρείται
στην ευρύτερη περιοχή»,
«τις πρωτοβουλίες που α-
ναλαμβάνουν οι ελληνικές
Ενοπλες Δυνάμεις για την
προώθηση της στρατιωτι-
κής συνεργασίας με κράτη
των Βαλκανίων, της Βόρει-
ας Αφρικής και της Μέσης
Ανατολής», «την απαίτηση
εκσυγχρονισμού της συμ-
μαχικής δομής διοίκησης
και ειδικότερα της νότιας
πτέρυγας της συμμαχίας,
προκειμένου να ανταπο-
κρίνεται πληρέστερα στις
προκλήσεις ασφαλείας»,
«τη σκοπιμότητα συνέχι-
σης της ΝΑΤΟικής επιχείρη-
σης ανάσχεσης των προ-
σφυγικών ροών στο Αι-
γαίο», «την περαιτέρω προ-
ώθηση της χρησιμοποίησης
του (σ.σ. ΝΑΤΟικού) Κέ-
ντρου Εκπαίδευσης Ναυτι-
κής Αποτροπής στον τομέα
της εκπαίδευσης στη θα-
λάσσια ασφάλεια επ' ωφε-
λεία τόσο κρατών - μελών
της συμμαχίας, όσο και τρί-
των χωρών, στο πλαίσιο
της εξωστρεφούς δράσης
του ΝΑΤΟ».

Προτεραιότητες της
ντόπιας αστικής τάξης που
βυθίζουν βαθύτερα το λαό
σε μια δίνη επικίνδυνων ε-
ξελίξεων.
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ΔΙΗΜΕΡΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΤΩΝ
Με τους εργαζόμενους όλων των χωρών για έναν κόσμο χωρίς εκμετάλλευση, πολέμους και προσφυγιά

ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ

Κάλεσμα στα συνδικάτα για τη μεγάλη διαδήλωση στο ΝΑΤΟικό στρατηγείο της Θεσσαλονίκης.

ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ, στο πλαίσιο του Διημέρου Βαλκανικής Αντιπολεμικής και Αντιιμπεριαλιστικής Δράσης.

Σε συνέχεια των πρωτο-
βουλιών του αμέσως προη-
γούμενου διαστήματος για
την ενίσχυση της διεθνιστι-
κής αλληλεγγύης και την ορ-
γάνωση της πάλης της εργα-
τικής τάξης ενάντια στον ι-
μπεριαλιστικό πόλεμο, το
ΠΑΜΕ διοργανώνει Διήμερο
Βαλκανικής Αντιπολεμικής
και Αντιιμπεριαλιστικής
Δράσης στις 24 και 25 Ιούνη,
στη Θεσσαλονίκη.

Στο πλαίσιο αυτής της
πρωτοβουλίας, η Εκτελεστι-
κή Γραμματεία του ΠΑΜΕ με
ανακοίνωσή της απευθύνει
κάλεσμα προς όλες τις συν-
δικαλιστικές οργανώσεις να
πάρουν μέρος στη συγκέ-
ντρωση στις 24 Ιούνη στη
Θεσσαλονίκη, στις 13.00
στην πλατεία Αριστοτέλους
και τη μεγάλη διαδήλωση
που θα ακολουθήσει προς
το ΝΑΤΟικό στρατηγείο της
Θεσσαλονίκης.

Αναλυτικά, στο κάλεσμά
του το ΠΑΜΕ σημειώνει:

«Σε μια περίοδο που τα
σύννεφα του πολέμου πυ-
κνώνουν, που ο αέρας από
την Ουκρανία, τη Μαύρη Θά-
λασσα, τα Βαλκάνια και το
Αιγαίο έως την Ανατολική
Μεσόγειο, την Εγγύς και Μέ-
ση Ανατολή και τη Βόρεια
Αφρική, μυρίζει μπαρούτι, α-
γωνιζόμαστε και διαδηλώ-
νουμε έξω από το ΝΑΤΟικό
στρατηγείο απαιτώντας:

• Καμιά συμμετοχή στους ι-
μπεριαλιστικούς σχεδια-
σμούς και πολέμους. Κα-
μία εμπλοκή στα σφαγεία
του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Αμε-
ση απεμπλοκή των ελληνι-
κών Ενόπλων Δυνάμεων
από όλες τις επιχειρήσεις
έξω από τα σύνορα.

• Να κλείσουν όλες οι ξένες
στρατιωτικές εγκαταστά-
σεις. Εξω το ΝΑΤΟ από το
Αιγαίο και τα Βαλκάνια.

• Καμιά συμμετοχή σε στρα-

τιωτικοπολιτική συμμα-
χία των καπιταλιστών.

• Πάλη ενάντια στην αλλαγή
συνόρων και των συνθη-
κών που τα κατοχυρώ-
νουν.

• Πάλη ενάντια στην περι-
στολή συνδικαλιστικών
και άλλων ελευθεριών.

• Λέμε όχι στις πολεμικές
δαπάνες των ΝΑΤΟικών
σχεδιασμών. Διεκδικούμε
δαπάνες για κάλυψη των
αναγκών της εργατικής,
λαϊκής οικογένειας.

• Αγώνας ενάντια στον εθνι-
κισμό, στο ρατσισμό, στο
σοβινισμό.

• Αλληλεγγύη στους πρό-
σφυγες, στους μετανά-
στες, αλληλεγγύη σε όλους
τους λαούς.

Καλούμε τις συνδικαλιστι-
κές οργανώσεις σε όλη τη χώ-
ρα, τους εργαζόμενους, τους
ανέργους, τους νέους και τις
νέες να δώσουν βροντερό
"παρών" στη διαδήλωση έξω
από το ΝΑΤΟικό Στρατηγείο.
Το κάλεσμα συμμετοχής να
φτάσει σε κάθε κλάδο, σε κά-
θε εργασιακό χώρο, στα πα-
νεπιστήμια, στα σχολεία,
στις σχολές κατάρτισης.

Οι λαοί δεν έχουν κανένα
συμφέρον με τους εκμεταλ-
λευτές τους, ούτε στην ειρήνη
ούτε στους πολέμους τους.
Δεν έχουμε τίποτα να χωρί-
σουμε με την εργατική τάξη
άλλων χωρών, με τους άλ-
λους λαούς.

Αντίθετα, μας ενώνει το
σύνθημα "Με τους εργαζόμε-
νους όλων των χωρών για έ-
ναν κόσμο χωρίς εκμετάλ-
λευση - πολέμους - προσφυ-
γιά", το κοινό συμφέρον της
πάλης για μία ζωή χωρίς εκ-
μετάλλευση και φτώχεια,
χωρίς αφεντικά, με τους λα-
ούς να καρπώνονται τον
πλούτο που παράγουν. Για τη
ζωή που μας ανήκει!».

AAντιδράσεις στρατευμένωνντιδράσεις στρατευμένων
για την εμπλοκή της χώραςγια την εμπλοκή της χώρας

στα ΝΑΤΟικά σχέδιαστα ΝΑΤΟικά σχέδια
«Εμείς, στρατιώτες που υπηρετούμε τη θητεία μας στο

νοτιοανατολικότερο άκρο της χώρας, στο Καστελόριζο, εκ-
φράζουμε την ανησυχία μας με αφορμή τη ΝΑΤΟική άσκηση
"Noble Jump" που θα πραγματοποιηθεί στη Ρουμανία. Στα
πλαίσια της άσκησης παραχωρούνται εδάφη της πατρίδας
μας για τη διέλευση ΝΑΤΟικών στρατευμάτων (από την
Αλβανία, την Ιταλία, τη Μ. Βρετανία και άλλων χωρών), αλ-
λά και στρατιώτες και στρατιωτικές εγκαταστάσεις για να
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους για την άσκηση του ΝΑΤΟ.
Αυτά στην πράξη σημαίνουν ότι υπονομεύονται τα κυριαρ-
χικά δικαιώματα του ελληνικού λαού και της χώρας και ε-
ντάσσουν τις Ενοπλες Δυνάμεις της χώρας στους πολεμικούς
σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ σε βάρος των λαών.

Μοναδική αποστολή των στρατιωτών που υπηρετούμε
τη θητεία μας είναι η υπεράσπιση των συνόρων της πατρί-
δας μας. Το ΝΑΤΟ από την άλλη δεν αναγνωρίζει τα σύνορα
Ελλάδας - Τουρκίας, η παρουσία του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο έχει
πάει χέρι - χέρι με την αύξηση της τουρκικής προκλητικότη-
τας.

Γι' αυτούς τους λόγους διαμαρτυρόμαστε για τη συμμετο-
χή των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στη ΝΑΤΟική άσκηση
"Noble Jump" και απαιτούμε να επιστρέψουν όλοι οι Ελλη-
νες στρατιωτικοί που βρίσκονται σε αποστολές εκτός συνό-
ρων».

Επιστολή στρατιωτών
και από το 536 Μ/Κ Τάγμα Πεζικού στον Έβρο

«Τη στιγμή που:
-- Το ελληνικό κράτος πληρώνει ετησίως στο ΝΑΤΟ χρημα-
τικά ποσά που λείπουν από την Υγεία, την Παιδεία και τις
παροχές των οικογενειών μας,
-- Την ίδια στιγμή βρήκαν τα χρήματα και το ανθρώπινο
δυναμικό ώστε να συμβάλλει ο ελληνικός στρατός στην
άσκηση "Noble Jump" που το ΝΑΤΟ διεξάγει στη Ρουμα-
νία,

Η κατάσταση για την άμυνα της χώρας, τη φροντίδα
του ένοπλου δυναμικού και των φαντάρων είναι τραγική.

Εδώ η κατάσταση καμία σχέση δεν έχει με την οργάνω-
ση, τις παροχές και το προσωπικό που ο ελληνικός στρα-
τός παρέχει στην άσκηση του ΝΑΤΟ. Συγκεκριμένα, παρά-
τυπα καθόμαστε παραπάνω μέρες στα φυλάκια και πολ-
λές φορές χωρίς να μας ανακοινώνεται πότε θα φύγουμε,
εκτελώντας όλη αυτή την περίοδο διπλή υπηρεσία. Η α-
πουσία εξόδων και υπηρεσιακών για το σύνολο της μονά-
δας μάς αφήνει χωρίς χρήματα και ό,τι αναλώσιμο χρεια-
ζόμαστε για μέρες.

Σε όλη αυτήν την υπερπροσπάθεια που καταβάλλου-
με οι φαντάροι μαζί με τους ΕΠΟΠ υπάρχει πλήρης αδια-
φορία, μέχρι και απειλές για να κάτσουμε φρόνιμοι.

Δεν επιθυμούμε να λουφάρουμε, ούτε να βγάλουμε "α-
νώδυνα" τη θητεία. Για το κράτος όμως είναι άλλες οι προ-
τεραιότητες.

Διαμαρτυρόμαστε γι' αυτήν την κατάσταση.
-- Θέλουμε στρατό που θα υπερασπίζεται το λαό και δεν
θα εμπλέκεται στα σχέδια των φονιάδων του ΝΑΤΟ και
της ΕΕ.
-- Κανένας φαντάρος εκτός συνόρων».

«Εξήρε τη συνεισφορά«Εξήρε τη συνεισφορά
στις συμμαχικές δράστις συμμαχικές δρά--

σεις»σεις»
Από τη μεριά του, ο D.

Mercier (που συνάντησε
και τον υπουργό Αμυνας Π.
Καμμένο) σημείωσε ότι «η
Ελλάδα αποτελεί έναν ιδιαί-
τερα αξιόπιστο σύμμαχο
του ΝΑΤΟ», τονίζοντας πα-
ράλληλα ότι οι ελληνικές
Ενοπλες Δυνάμεις «χαίρουν
διεθνούς αναγνώρισης», «ε-
νώ εξήρε και τη συνεισφορά
τους στις συμμαχικές δρά-
σεις», όπως λέγεται χαρα-
κτηριστικά από πλευράς
ΓΕΕΘΑ.

Άκρως επικίνδυνη για
τους λαούς της περιο-
χής είναι η ολοένα βα-
θύτερη εμπλοκή της
ελληνικής κυβέρνησης
στους ΝΑΤΟικούς σχε-
διασμούς.
Οι κίνδυνοι ευρύτερης
ανάφλεξης  στην πε-
ριοχή των Βαλκανίων
αυξάνουν, καθώς οι α-
νταγωνισμοί των μο-
νοπωλιών χτυπάνε
κόκκινο.
Ενάντια στις δυσοίω-
νες εξελίξεις το ταξικό
συνδικαλιστικό κίνη-
μα με μια σειρά ενέρ-
γειες αντιπαλεύει τη
ΝΑΤΟική παρουσία
στη χώρα μας, εκφρά-
ζοντας τον μόνο γνή-
σιο πατριωτισμό με
συγκεντρώσεις δια-
μαρτυρίας και άλλες
μορφές κινητοποιήσε-
ων διαδήλωσε την α-
ντίθεσή του στα ξένα
στρατεύματα που
σουλατσάρουν ανά
την επικράτεια, λες
και είναι η Ελλάδα κέ-
ντρο διερχομένων
στρατευμάτων.
Αποκορύφωση αυτής
της πρωτοβουλίας η
κινητοποίηση κομ-
μουνιστών στα διόδια
Πολύμυλου Κοζάνης, ό-
που με δυναμικό απο-
κλεισμό σταμάτησαν
τη διέλευση αλβανικής
στρατιωτικής φάλαγ-
γας που προωθούνταν
με τελικό προορισμό
τη Ρουμανία, αναγκά-
ζοντάς τους να γυρί-
σουν πίσω.
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• Ερώτηση: Ποιές είναι οι
εξελίξεις που δρομολο-
γούνται στη ΣΤΑΣΥ;

Απάντηση: Συνεχίζο-
ντας στα χνάρια των προη-
γούμενων διοικήσεων και
η σημερινή υλοποιεί μια
πολιτική διαχείρισης δη-
μιουργώντας προβλήμα-
τα στην ομαλή εκτέλεση
του συγκοινωνιακού έρ-
γου.

Χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα: η έναρξη λειτουρ-
γίας του ηλεκτρονικού ει-
σιτηρίου θα απαιτήσει τη
στελέχωση νέων θέσεων
εργασίας υπευθύνων
σταθμών (δεν υπήρχαν ως
τώρα στη γραμμή 1) ―που
θα καλυφθούν κυρίως α-
πό εκδότες― που σημαί-
νει πως θα δημιουργη-
θούν κενά στα εκδοτήρια,
και μάλιστα σε μια μετα-
βατική περίοδο που θα
συνυπάρχουν και τα δύο
είδη εισιτηρίων! 

Η διοίκηση έχει θέσει
στο τραπέζι την κάλυψη
των θέσεων, είτε με πρό-
σληψη εργαζομένων με
συμβάσεις οκτώ μηνών,
είτε με κάλυψη από προ-
σωπικό της εταιρίας που
έχει αναλάβει την τεχνική
υποστήριξη του συστή-
ματος.

Η κατάσταση αυτή επι-
δεινώνεται απ’ τις αυθαί-
ρετες μετακινήσεις με ε-
φαρμογή διευθυντικού
δικαιώματος (χαρακτηρι-
στικό παράδειγμα η μετα-

διάρκεια της εργασίας
τους δεν χωράει συντε-
χνιακή αντίληψη, ωστόσο
αυτό ακριβώς επιδεικνύει
η συνδικαλιστική πλειοψη-
φία του χώρου αφού δε
φρόντισαν να οργανώσουν
κοινές εκλογές για την ανά-
δειξη μίας επιτροπής!!

Φοβούνται οτιδήποτε
βοηθάει τους συναδέλ-
φους μας να συνειδητο-
ποιήσουν πως αντιμετω-
πίζουν κοινά προβλήματα
και άρα κοινή πρέπει να εί-
ναι και η δράση τους.

• Ερώτηση: Πώς τοποθε-
τούνται οι συνδικαλι-
στικές δυνάμεις που
πλειοψηφούν στα σω-
ματεία της ΣΤΑΣΥ;

Απάντηση: Οι πλειο-
ψηφίες στη ΣΤΑΣΥ έχουν
τεράστια ευθύνη για την
κατάσταση που επικρατεί.

Στέκονται απέναντι
στους εργαζόμενους δια-
χωρίζοντάς τους, είτε κατά
φορέα (ΗΣΑΠ, ΜΕΤΡΟ,
ΤΡΑΜ), είτε κατά ειδικό-
τητα.

Τη διασπαστική τους
στάση την είδαμε στις
πρόσφατες απεργίες την
1η  Μάη και στις 17 Μάη
όπου δεν ήθελαν να
βρουν ένα κοινό βηματι-
σμό ενάντια στα μέτρα
που πλήττουν το σύνολο
της εργατικής τάξης και
στα οποία έπρεπε να δο-
θεί ενιαία αγωνιστική α-
πάντηση.

Αντιθέτως, όταν διακυ-
βεύτηκαν τα κέρδη της ε-
ταιρίας τότε συντονίστη-
καν μια χαρά.

Από τις κινητοποιήσεις
Μαρτίου-Φεβρουαρίου
οι εργαζόμενοι πρέπει να
βγάλουν συμπεράσματα.

Πρώτα-πρώτα, οι διοι-
κήσεις των σωματείων του

χώρου μέσω της ΣΣΕ που
υπέγραψαν συνέδεσαν το
ύψος του μισθού με το ύ-
ψος των εσόδων, αυτό
τους έβαλε στη διαδικα-
σία της υπεράσπισης με α-
περγιακές κινητοποιήσεις
των εσόδων!!! 

Και τέλος, ούτε αυτό
κατάφεραν να κάνουν, α-
φού παρά τις διαβεβαιώ-
σεις Σπίρτζη ότι διασφαλί-
ζονται θέσεις εργασίας
και δικαιώματα, η ένταξη
στο υπερταμείο διευκολύ-
νει ανά πάσα ώρα και στιγ-
μή τη μεταφορά τμημά-
των στους επιχειρηματι-
κούς ομίλους.

Επιπλέον, ο τρόπος  και
το πλαίσιο των απεργιών
χωρίς συνελεύσεις, χωρίς
οργάνωση για τη συμμε-
τοχή των συναδέλφων σε
μια περίοδο που το συνδι-
καλιστικό κίνημα βρίσκε-
ται στο στόχαστρο κυβέρ-
νησης-εργοδοσίας ενί-
σχυσε τον κοινωνικό αυ-
τοματισμό με αντιπαρα-
θέσεις επιβατικού κοινού-
εργαζομένων.

Η ΔΑΣ στήριξε και συμ-
μετείχε με όσες δυνάμεις
διαθέτει στις απεργιακές
κινητοποιήσεις, αλλά δια-
φώνησε με το πλαίσιο που
αφορούσε το μοίρασμα
των εσόδων μεταξύ
ΣΤΑΣΥ- ΟΑΣΑ.

Εμείς συμμετείχαμε
στις απεργίες απαιτώντας
φθηνό εισιτήριο, δωρεάν
μετακίνηση σε οικονομικά
αδύναμους, κρατική επι-
χορήγηση για επισκευή
του στόλου και ανανέωση
του, επέκταση του δικτύ-
ου σε όλο το νομό Αττικής,
συχνότερη και ασφαλέ-
στερη συγκοινωνία, προ-
σλήψεις μόνιμου προσω-
πικού. 

Απαιτήσαμε ΣΣΕ που
να καλύπτουν τις σύγχρο-
νες ανάγκες μας και όχι
μισθούς που θα αυξομει-
ώνονται ανάλογα με τα έ-
σοδα.

• Ερώτηση: Πρόσφατα
κατατέθηκε στα σωμα-
τεία της ΣΤΑΣΥ με πρω-
τοβουλία της Ένωσης

κίνηση εκδοτών σε διοικη-
τικές υπηρεσίες όπου δεν
υπήρχε ανάγκη).

Εδώ και χρόνια η ΔΑΣ ε-
πιμένει για προσλήψεις
μόνιμου προσωπικού με
πλήρη εργασιακά και α-
σφαλιστικά δικαιώματα
που θα καλύπτουν τα κε-
νά και τις όποιες νέες θέ-
σεις προκύπτουν.

Μια άλλη εξέλιξη αφο-
ρά στην πορεία ιδιωτικο-
ποίησης της      ΣΤΑΣΥ. 

Εκτός της λειτουργίας
της με ιδιωτικοοικονομικά
κριτήρια, εκτός των εργο-
λάβων έρχεται να προστε-
θεί και το ενδιαφέρον της
LG για την λειτουργία του
ηλεκτρονικού εισιτηρίου
(πέραν της τεχνικής υπο-
στήριξης), αλλά και ιταλι-
κού ομίλου για την εξαγο-
ρά της συντήρησης του
Τροχαίου Υλικού Σταθε-
ρής Τροχιάς.

• Ερώτηση: Η έλλειψη
προσωπικού αφορά και
άλλες ειδικότητες. Τί
κινδύνους εγκυμονεί;

Απάντηση: Το γεγονός
πως τα τελευταία χρόνια
δεν έχουν γίνει προσλή-
ψεις σε συνδυασμό με συ-
νταξιοδοτήσεις μεγάλου
αριθμού συναδέλφων έ-
χει δημιουργήσει τερά-
στια κενά σε εξειδικευμέ-
νο προσωπικό.

Πρόκειται για πολιτική
επιλογή με στόχο να δοθεί
χώρος για να μπουν ακόμη
πιο βαθιά οι εργολάβοι ε-
ντός της ΣΤΑΣΥ και να προ-
σφέρουν υπηρεσίες αμφι-
βόλου ποιότητος με πολύ
μεγάλο κόστος, μεγαλύτε-
ρο από την κάλυψη των
θέσεων εργασίας με μόνι-
μό προσωπικό.

Εκτός της επέκτασης
των εργολαβιών, οι διοι-
κήσεις με διάφορες αλχη-
μείες προσπαθούν να κα-
λύψουν τις ελλείψεις σε
προσωπικό, ειδικά στον
τεχνικό τομέα, εφαρμόζο-
ντας την πολυειδικότητα.
Αυτό εγκυμονεί μεγάλους
κινδύνους για την ασφά-
λεια των εργαζομένων και

μειώνει την ποιότητα της
εργασίας.

Η πίεση που ασκείται
καθημερινά στους συνα-
δέλφους, είτε με την υπε-
ρωρία, είτε με το κίνητρο
της εργασιακής εξέλιξης
δίνει τη δυνατότητα στη
διοίκηση να καλύπτει όσο
μπορεί τα κενά, ώστε να
μη φαίνεται πόσο επιτα-
κτική είναι η ανάγκη για
προσλήψεις.

Πρόσφατα είχαμε ένα
ατύχημα που έρχεται να ε-
πιβεβαιώσει τον αυξημέ-
νο κίνδυνο λόγω πολυειδι-
κότητας.

Ένας συνάδελφος μετα-
κινήθηκε από το χώρο του
ΗΣΑΠ σε αντίστοιχο  του
ΜΕΤΡΟ και κατά τη διάρ-
κεια χειρισμού ενός μηχα-
νήματος στο οποίο δεν εί-
χε εκπαιδευτεί τραυματί-
στηκε στο χέρι με αποτέ-
λεσμα να ακρωτηριαστεί
στο δάχτυλο.

Εδώ να πούμε πως το
θέμα υγιεινή και ασφά-
λεια της εργασίας είναι έ-
να πολύ μεγάλο και σημα-
ντικό ζήτημα, με το οποίο
θα έπρεπε πρωτίστως να
ασχολούνται τα σωματεία
του χώρου, και το οποίο
δεν εξαντλείται στην τυπι-
κή εφαρμογή των νόμων. 

Ας μη ξεχνάμε πως η ερ-
γατική νομοθεσία κινείται
σε αντεργατικές ράγες!

Στη ΣΤΑΣΥ με 2.500 άτο-
μα προσωπικό προβλέπε-
ται η ύπαρξη δύο μόνο τε-
χνικών ασφαλείας!

Εξ αυτών μόνο ένας εί-
ναι υπάλληλος της ΣΤΑΣΥ
και η εταιρία συνεργάζε-
ται με ιδιωτικό φορέα πα-
ροχής υπηρεσιών για να
συμπληρωθούν οι ώρες
που προβλέπονται από τη
νομοθεσία.

Βέβαια ούτε λόγος για
επιτροπή υγιεινής και α-
σφάλειας σε όλη τη ΣΤΑΣΥ.
Υπάρχουν τέτοιες επιτρο-
πές μόνο για τις γραμμές 2
και 3 ενώ προβλέπεται η
ύπαρξη μίας για όλη τη
ΣΤΑΣΥ.

Σε ένα τόσο κρίσιμο θέ-
μα όπως είναι η ασφάλεια
των συναδέλφων κατά τη

ΦΩΝΤΑΣ ΚΑΪΜΑΚΗΣ
Μέλος Γραμματείας
Αστ. Συγκοινωνιών -
Μέλος Δ.Σ. Ένωσης  
Εργαζομένων ΗΣΑΠ

❝ καταλαβαίνει 
κανείς πως  

μ’ αυτές τις ηγεσίες
δεν υπάρχει προκοπή

❞
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ΗΣΑΠ σχέδιο για δημι-
ουργία Επαγγελματι-
κού  Ταμείου Ασφάλι-
σης. Τί ακριβώς συμ-
βαίνει;

Απάντηση: Κάποιοι
τρέχουν να βοηθήσουν
την κυβέρνηση να κατεδα-
φίσει την κοινωνική α-
σφάλιση.

Φέρνουν προτάσεις
προς τους εργαζόμενους
είτε ομαδικών ασφαλι-
στήριων είτε δημιουργίας
Επαγγελματικών Ταμείων
Ασφάλισης.

Θέλουν τους εργαζόμε-
νους να βάζουν πιο βαθιά
το χέρι στη τσέπη πληρώ-
νοντας δύο φορές για να έ-
χουν υγειονομική κάλυ-
ψη.

Παίζουν το παιχνίδι Ε.Ε.
- κυβέρνησης - κεφαλαίου,
που θέλουν να τελειώνουν
με τη κοινωνική ασφάλιση
καθιστώντας την προσω-
πική υπόθεση του κάθε ερ-
γαζόμενου.

Ας αναλογιστεί ο κάθε
συνάδελφος αν μπορεί τη
στιγμή που χάνει έναν α-
κόμη μισθό με τη μείωση
του αφορολόγητου, να
διαθέσει ακόμη έναν μι-
σθό (για 4μελή οικογέ-
νεια) για να έχει ιατρο-
φαρμακευτική περίθαλ-
ψη και αυτή με αστερί-
σκους ως προς τις καλύ-
ψεις.

Τώρα πρέπει ο κλάδος
να διεκδικήσει, όχι μόνο
τη διατήρηση, αλλά και
την αναβάθμιση της κοι-
νωνικής ασφάλισης με
σύγχρονες παροχές. 

Αυτό πρέπει να διεκδι-
κούν τα σωματεία και όχι
να ανοίγουν το δρόμο για
την επαγγελματική ασφά-
λιση όταν μάλιστα η διε-
θνής εμπειρία έχει δείξει
πως τα αποθεματικά τέ-
τοιων ταμείων έχουν σε
πολλές περιπτώσεις χαθεί
με τους εργαζόμενους να
μένουν εντελώς ακάλυ-
πτοι. Δείχνουν μάλιστα τό-
ση πρεμούρα που θέλουν
να κάνουν ιδιωτικό ασφα-
λιστήριο για περίπου ένα
χρόνο, διάστημα που α-
παιτείται για την ίδρυση

του επαγγελματικού τα-
μείου.

Η ΔΑΣ παίρνει πρωτο-
βουλίες για το θέμα της
κοινωνικής ασφάλισης και
ειδικότερα για την ένταξη
όλων των εργαζομένων
που δικαιούνται με βάση
την ειδικότητα τους, στα
ΒΑΕ. 

Είναι αδιανόητο συνά-
δελφοι στον ίδιο χώρο ερ-
γασίας, με την ίδια ειδικό-
τητα να έχουν διαφορετι-
κής βαρύτητας ένσημα.

Επιπλέον, επιβάλλεται
να διεκδικηθεί η αναδρο-
μική ισχύς της ένταξης στα
ΒΑΕ.

Αυτές οι θέσεις της ΔΑΣ
δε βρίσκουν τη παραμι-
κρή ανταπόκριση από τις
άλλες δυνάμεις αφού α-
ξιοποιούν αυτές τις ανι-
σότητες για να κοκορεύο-
νται στα μέλη τους πως
τάχα εμείς (του "χ" ή του
"ψ" σωματείου) εξασφα-
λίζουμε τα δικά μας μέλη
είτε ως προς τα ΒΑΕ ή την
εξέλιξή τους κ.λπ., μετα-
φέροντας έτσι τη διχό-
νοια  και το κοινωνικό αυ-
τοματισμό εντός των χώ-
ρων εργασίας.

• Ερώτηση: Η θητεία της
Ένωσης Εργαζομένων
ΗΣΑΠ λήγει αυτόν τον
Ιούνιο μίλησε μας για
τα πεπραγμένα της α-
περχόμενης διοίκησης.

Απάντηση: Κανονικά η
θητεία του Δ.Σ. λήγει εντός
του μήνα. Όμως η πλειο-
ψηφία του Δ.Σ. αξιοποιώ-
ντας την πρόβλεψη του νέ-
ου καταστατικού για τριε-
τή θητεία (από 2ετή) πήρε
απόφαση για παράταση
της θητείας και παραπέ-
μπει τη διενέργεια εκλο-
γών στο απώτερο μέλλον
με όριο ένα χρόνο.

Αυτή την πρόταση κατα-
ψήφισε μόνο η ΔΑΣ με το
σκεπτικό πως το υπάρχον
Δ.Σ. ψηφίστηκε για δύο
χρόνια και η νέα διάταξη α-
φορά τα επόμενα Δ.Σ.

Καθυστερούν τις εκλο-
γές γιατί θέλουν να αξιο-
ποιήσουν τη δυνατότητα

που δίνει το νέο καταστα-
τικό για εγγραφή μελών
και εκτός ΗΣΑΠ. 

Αυτό βέβαια δεν απο-
κλείει τη πιθανότητα να
μετακινηθούν εργαζόμε-
νοι μέλη της Ένωσης προς
άλλα σωματεία.

Είναι προφανές πως
σύντομα θα κλιμακωθεί η
φαγωμάρα μεταξύ των
σωματείων για το ποιός
θα αποσπάσει από τον άλ-
λον περισσότερα μέλη.

Είναι δυνατόν τέτοιοι
συνδικαλιστές που θα
σφάζονται για να διατηρή-
σουν το μαντρί τους, να
μπουν μπροστά για να ορ-
γανώσουν την πάλη των
εργαζομένων;

Καλλιεργούν αντιπαλό-
τητα, όταν μέσα στο ίδιο
πόστο εργασίας μεταξύ
τριών, π.χ. συναδέλφων ο
ένας να απεργεί γιατί ανή-
κει στο "Α" σωματείο, ο
άλλος να κάνει στάση ερ-
γασίας γιατί είναι μέλος
στο "Β" και ο τρίτος να
δουλεύει γιατί είναι μέλος
στο "Γ".

Καταλαβαίνει κανείς
πως με αυτές τις ηγεσίες
που βρίσκονται σήμερα
στα τιμόνια των σωματεί-
ων, με τον εργοδοτικό και
κυβερνητικό συνδικαλι-
σμό και με την πολυδιά-
σπαση σε αντιμαχόμενα
σωματεία, δεν υπάρχει
προκοπή. 

Κανένας αγώνας δεν
μπορεί να φτάσει μακριά
και να βάλει σοβαρά ε-
μπόδια στους κυβερνητι-
κούς σχεδιασμούς.

Περισσότερο από κάθε
άλλη φορά είναι ρεαλι-
στική και επιτακτική η υ-
λοποίηση της πρότασης
της ΔΑΣ για αυτοδιάλυση
των σωματείων και τη συ-
γκρότηση ενός σωματεί-
ου στη ΣΤΑΣΥ.

Αυτή την πρόταση την
έχουμε καταθέσει πολλές
φορές σε όλα τα Δ.Σ. των
σωματείων και έχουμε
προτείνει και τη διαδικα-
σία για το πώς μπορεί να
γίνει.

Με μια πρωτοφανή πρόταση ακόμα και για αυτόν το
σάπιο εργοδοτικό συνδικαλισμό που κυριαρχεί στις
Αστικές Συγκοινωνίες, το Σωματείο Τεχνιτών ΟΑΣΑ-ΟΣΥ
προτείνει να αντιμετωπιστεί η έλλειψη ανταλλακτικών
με τη παραχώρηση του αποθεματικού του σωματείου
στην Ο.ΣΥ προκειμένου αυτή να προβεί στη προμήθεια
τους!!!

Όχι, συνάδελφοι, δεν πρόκειται για κακόγουστη
πρωταπριλιάτικη φάρσα, αλλά για πρόταση που κατέ-
θεσε η ΠΑΣΚΕ-ΕΝΙΑΙΟ στο Δ.Σ. της Δευτέρας 29 του Μάη,
μέρα όπου συνεδρίασαν όλα τα Δ.Σ. των σωματείων της
Ο.ΣΥ, ώστε να ενημερωθούν όλες οι παρατάξεις για το
περιεχόμενο της συνάντησης των σωματείων με τον υ-
πουργό Μεταφορών.

Η πρόταση απορρίφθηκε κατηγορηματικά από τον
εκπρόσωπο της ΔΑΣ (έχει μία έδρα στο Δ.Σ.), όσο για τον
συνδικαλιστή της ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑ -
ΣΙΑΣ, μάλλον, θα είχε αφαιρεθεί και δε θα πήρε είδηση τι
συζητιόταν εκείνη τη στιγμή. Μόνο έτσι εξηγείται η στά-
ση του ―στάση θεατή― αφού δεν πήρε τον λόγο να το-
ποθετηθεί. 

Μετά και την τοποθέτηση της ΔΑΣ, η ΠΑΣΚΕ-ΕΝΙΑΙΟ
δεν επέμεινε  και δεν προχώρησε σε ψηφοφορία. Δικαιο-
λόγησαν μάλιστα τη πρότασή τους ως μια προσπάθεια
να εκτεθεί η διοίκηση της Ο.ΣΥ και πως δε πρόκειται να
δοθούν αυτά τα χρήματα.

Ωστόσο, η πρότασή τους δεν είναι καθόλου αθώα!
Αν και δεν τόλμησε να την ψηφίσει, η εργοδοτική

πλειοψηφία του σωματείου με την πρότασή τους δια-
παιδαγωγεί τους εργαζόμενους στη λογική να στηριχτεί
η εταιρία με κάθε τρόπο. Αυτό άλλωστε είναι το ζητού-
μενο γι’ αυτούς, γι’ αυτό και την πρότειναν. 

Ώστε αν σήμερα αυτό ακούγεται «βαρύ» στα αφτιά
των συναδέλφων «συν τω χρόνω», όσο θα συζητιέται
μέσα στους χώρους εργασίας να γίνεται αποδεκτό. 

Ετοιμάζουν το έδαφος με τον ίδιο τρόπο που το κά-
νουν και οι κυβερνήσεις, δηλαδή λάου-λάου,  ώστε όταν
απεμπολήσουν και αυτά τα δικαιώματα που έχουν απο-
μείνει ―στο όνομα της διατήρησης της εταιρίας και άρα
των θέσεων εργασίας― να μην ακουστεί κιχ.

Βλέπετε, τί ωραία έχουν στήσει το παιχνίδι; 
Απ’ τη μια, «ξύπνησαν» και θυμήθηκαν πως υπάρχουν

βλάβες και το συγκοινωνιακό έργο καταβυθίζεται και
προχωρούν σε γενική συνέλευση και από την άλλη, με
την πρότασή τους να χρηματοδοτήσουμε  την εταιρία με
τα  λεφτά του σωματείου δείχνουν τον εργοδοτικό κα-
τήφορο τους ως μονόδρομο για τους εργαζόμενους. 

Αλήθεια, πιστεύει κανείς πως τέτοιοι συνδικαλιστές
θα διεκδικήσουν συγκοινωνίες προς όφελος του λαού με
εργαζόμενους με δικαιώματα, όταν μιλούν για παράδο-
ση του ταμείου του σωματείου; Αλλά τί να περιμένει κα-
νείς από συνδικαλιστές που ανήγαγαν σε συνδικαλιστι-
κή δράση τις συμφωνίες τους με τα σουπερμάρκετ;

Αποδεικνύεται και από την πείρα που υπάρχει και στο
δικό μας και σε άλλους κλάδους, πως δε μπορεί να υπάρ-
ξει προοπτική για την εξασφάλιση των θέσεων εργα-
σίας, για τη διατήρηση των εργασιακών κατακτήσεων,
όταν κυριαρχεί η αντίληψη εργαζόμενοι-εργοδοσία μία οι-
κογένεια είμαστε, και αφού είμαστε οικογένεια,  ας βοη-
θήσουμε τώρα στη δύσκολη στιγμή, σήμερα με το τα-
μείο του σωματείου, αύριο με το κατέβασμα των μισθών
ή με τη χειροτέρευση κάθε όρου εργασίας (ρεπό, άδειες,
ωράρια, υγιεινή και ασφάλεια κ.ο.κ.)

Προοπτική υπάρχει μόνο με το πλαίσιο αιτημάτων
που διεκδικεί το ΠΑΜΕ που βάζει ως ζητούμενο την κά-
λυψη, τόσο των αναγκών μας, όσο και την κάλυψη των
αναγκών μετακίνησης της εργατικής τάξης και των λαϊ-
κών στρωμάτων στην Αττική.

ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ!




