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γάνδα περί «επόμενης», αι-
σιόδοξης μέρας. 

Η «επόμενη μέρα» είναι ή-
δη εδώ και τη ζουν οι εργαζό-
μενοι που βιώνουν την άγρια
εκμετάλλευση στα γκέτο της
εργοδοσίας, τα λαϊκά στρώ-
ματα που δεν μπορούν να κα-
λύψουν ούτε στοιχειώδεις α-
νάγκες των ίδιων και των οι-
κογενειών τους.

Τίποτα απ' όλα αυτά δεν
θα αλλάξει, χωρίς να ενισχυ-
θεί η ταξική πάλη, χωρίς να
δυναμώσουν ο αγώνας και η
διεκδίκηση για την ικανοποί-
ηση των σύγχρονων ανα-
γκών, χωρίς σύγκρουση με το
κεφάλαιο, τις κυβερνήσεις
του, την Ε.Ε. και τους στόχους
τους.

Το επιβεβαιώνουν:
● τα σημερινά αντιλαϊκά μέ-

τρα και η ψήφιση των επό-
μενων προνομίων του κε-
φαλαίου από την κυβέρνη-
ση,

● το γεγονός ότι κυβέρνηση,
ΣΕΒ και ιμπεριαλιστικοί
θεσμοί κλείνουν κάθε συ-
ζήτηση για ανάκτηση ό-
σων έχασαν οι εργαζόμε-
νοι στα χρόνια της καπιτα-
λιστικής κρίσης, με την κυ-
βέρνηση να δεσμεύεται ό-
τι δεν θα χάσει τον αντιλαϊ-
κό της «οίστρο» ούτε μετά
το καλοκαίρι,

● η προσπάθεια να μπει
στον γύψο το δικαίωμα
στην απεργία, να χτυπηθεί
η οργάνωση των εργαζο-
μένων στην «καρδιά» της
στους χώρους δουλειάς, οι
διατάξεις για τις λαϊκές κι-
νητοποιήσεις - «ιδιώνυμα
αδικήματα».

Το «κάτι καλύτερο» που
διαφημίζει η κυβέρνηση δεν
αφορά το λαό, τα δικαιώμα-
τα και τις ανάγκες του, αλλά
τις «ανάγκες» των επιχειρη-

ματικών ομίλων, που περνά-
νε μέσα από το χτύπημα των
λαϊκών δικαιωμάτων. 

Χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα, το πώς η στήριξη των
τραπεζικών ομίλων, ώστε να
τροφοδοτήσουν με φτηνό
δανεισμό το νέο γύρο κερδο-
φορίας, σημαίνει πλειστηρια-
σμούς, ανελέητο κυνήγι και ε-
κβιασμούς για λαϊκά σπίτια
και αυτοαπασχολούμενους.

Ενδεικτική είναι και η συ-
ζήτηση που ανοίγει τις μέρες
αυτές στα αστικά επιτελεία,
ενόψει της τέταρτης «αξιολό-
γησης» και της συζήτησης για
το κρατικό χρέος. 

Είτε «καθαρή», είτε «υβρι-
δική», η «έξοδος στις αγορές»
αφορά το ποιός είναι ο ιδανι-
κότερος τρόπος για να δανει-
στούν φτηνό χρήμα οι τραπε-
ζικοί όμιλοι, για το πώς μέσα
από τις λαϊκές θυσίες θα βρε-
θούν «μαξιλάρια ασφαλείας»
για το κεφάλαιο.

Το τί έχει να «δώσει» το σύ-
στημα στα φτωχά λαϊκά
στρώματα το δείχνουν και τα
«μπαλώματα» και τα εφάπαξ
επιδόματα πτωχοκομείου,
που καθόλου τυχαία η κυβέρ-
νηση παρουσιάζει ως το «α-
παύγασμα» της κοινωνικής
πολιτικής.

Η αντικατάσταση κάθε εί-
δους δικαιώματος με το διαρ-

κές κυνήγι προϋποθέσεων και
όρων για ορισμένα επιδόματα
πείνας, η πλήρης ελαστικότη-
τα στην εργασία είναι αυτά
που ήδη σήμερα τείνουν να
κυριαρχήσουν και προετοιμά-
ζονται ως μέλλον για ένα με-
γάλο κομμάτι των εργαζομέ-
νων. 

Αυτά βαφτίζονται «στήρι-
ξη των αδυνάτων» και «μέτρα
καταπολέμησης της ανερ-
γίας».

Τα συμφέροντα του κεφα-
λαίου που υπηρετούν η κυ-
βέρνηση και τα υπόλοιπα α-
στικά κόμματα δεν μπορούν
να δώσουν τέλος στα βάσα-
να, αλλά μόνο βάσανα χωρίς
τέλος στο λαό.

Το παραπάνω συμπέρα-
σμα επιβεβαιώνεται απόλυτα
από τις εξελίξεις και στο χώρο
των Αστικών Συγκοινωνιών,
όπου τα συμφέροντα του κε-
φαλαίου  είναι η αιτία όλων
των οξυμένων προβλημάτων
που αντιμετωπίζουν και το
προσωπικό των Μ.Μ.Μ. και
οι εργαζόμενοι, άνεργοι, λαϊ-
κά στρώματα που τα χρησι-
μοποιούν. 

Για την κατάσταση που έ-
χουν περιέλθει οι Αστικές Συ-
γκοινωνίες, η εφημερίδα μας
δημοσιεύει σε αυτό το φύλλο
εκτενές άρθρο, πρόκειται
ουσιαστικά για μια «ακτινο-
γραφία» του κλάδου. 

Εδώ σε αυτό το άρθρο ας α-
ναφερθούμε μόνο στην εξαι-
ρετικά αρνητική προοπτική
του κλεισίματος του Α/Σ Ελλη-
νικού, της μεγαλύτερης υπο-
δομής της Ο.ΣΥ με πολύ μεγά-
λη σημασία για την εκτέλεση
του συγκοινωνιακού έργου,
που θυσιάζεται για να προχω-
ρήσει μια επένδυση του κε-
φαλαίου στο παραλιακό μέ-
τωπο. 

Οι συνδικαλιστικές πλειο-
ψηφίες του χώρου τηρώντας
«σιγήν ιχθύος», ουσιαστικά α-
ποδέχονται την ακόμη μεγα-
λύτερη υποβάθμιση της πε-
ριοχής, που έχει να κάνει με
το περιβάλλον και την ποιό-
τητα ζωής, αφού σε αυτά ση-
μαντικό ρόλο παίζουν οι αστι-
κές συγκοινωνίες. 

Στην πρόταση της ΔΑΣ
ΟΑΣΑ για σύγκλιση των Δ.Σ.
για το θέμα του Α/Σ Ελληνι-
κού, καμιά απάντηση. 

Οι ταξικές δυνάμεις τις επό-
μενες ημέρες θα προχωρή-
σουν σε δυναμικές ενέργειες,
ώστε όχι μόνο να μην κλεί-
σουν τα αμαξοστάσια, αλλά
να αναβαθμιστούν οι αστικές
συγκοινωνίες.

Οι συνάδελφοι, ο λαός έ-
χουν πληρώσει ακριβά τη
στάση αναμονής. 

Τώρα είναι ώρα οργάνω-
σης και αντεπίθεσης για όσα
δικαιούνται.
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εργαζόμενοι
σε ΚΙΝΗΣΗ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

• άρθρο:
ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΣΤΙΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

σελ. 2
• ανακοίνωση:

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΣΤΗ
ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ

σελ. 2
• άρθρο:

ΚΙ Ο ΕΡΓΑΤΟΠΑΤΕΡΙΣΜΟΣ
ΚΑΛΑ ΚΡΑΤΕΙ…

σελ. 3
• άρθρο:

ΕΚΡΗΚΤΙΚΕΣ 
ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΗΣ
«ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ» 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΟ ΛΑΟ

σελ. 4-5
• άρθρο:

«ΧΕΙΡΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ» ΣΕ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΕΡΓΟΔΟΣΙΑ
Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ 
ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ
ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ

σελ. 6
• άρθρο:

«ΕΞΥΠΝΑ
ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ» ΓΙΑ 
ΠΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥΣ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

σελ. 7
• ανακοίνωση:

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΜΕ ΣΤΑ
ΤΡΟΛΕΫ

σελ. 7

Διανέμεται δωρεάν

Καμία ανοχή δεν πρέπει
να δείξουν οι εργαζόμενοι
στο κλίμα αναμονής που
προσπαθεί να καλλιεργήσει
η κυβέρνηση με την προπα-
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ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ  ΔΩΡΕΑΝ

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝΕΚΛΟΓΕΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
ΣΤΙΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣΣΤΙΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Αρχαιρεσίες σε μια σειρά σωματεία στον χώρο των

Αστικών Συγκοινωνιών πραγματοποιούνται μέσα στο
2018.

Αρχής γενομένης με το Συνδικάτο Εργαζομένων ΟΑΣΑ
στις 14-15 Μαρτίου και κατόπιν η Ένωση Εργαζομένων
ΗΣΑΠ και ο Σύλλογος Εργαζομένων ΤΡΑΜ εντός του Μαϊ-
ου και η αυλαία των εκλογών κλείνει με τις εκλογές στην
Ένωση Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ και στους τεχνίτες ΗΛΠΑΠ
τον Οκτώβριο.

Με αφορμή όλες αυτές τις αρχαιρεσίες είναι εποικοδο-
μητικό για κάθε συνάδελφο να αναλογιστεί στο αν η επι-
λογή του στη κάλπη έπιασε τόπο, αν ένιωσε πως αντιπρο-
σωπεύεται, πως οι εργασιακές συνθήκες και δικαιώματα
προστατεύτηκαν. Αν βίωσε μέσα από μαζικές διαδικα-
σίες συμμετοχής στη λήψη αποφάσεων τη μετατροπή
της δικής του ατομικής γνώμης, σε συλλογική απόφαση
και δράση.

Για τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ που εκφράζονται μέσα από
το ψηφοδέλτιο της ΔΑΣ είναι ξεκάθαρο πως οι εκλογές
των σωματείων δεν είναι αυτοσκοπός, δηλαδή δεν αγω-
νιζόμαστε στο μεσοδιάστημα για να το κεφαλαιοποιή-
σουμε στις κάλπες, αλλά διεκδικούμε μια μεγαλύτερη α-
ντιπροσώπευση στα Δ.Σ. γιατί είναι προϋπόθεση για να
αρχίσει να στρίβει το τιμόνι του κάθε σωματείου σε αγω-
νιστική κατεύθυνση.

Άλλωστε προς επιβεβαίωση των παραπάνω θα πορευ-
θούμε προς κάθε εκλογική αναμέτρηση σε οποιοδήποτε
σωματείο έχοντας ως προμετωπίδα την ανάγκη συγκρό-
τησης ενός σωματείου στην ΣΤΑΣΥ και ενός στην ΟΣΥ.

Γιατί είναι αναγκαιότητα σήμερα οι εργαζόμενοι του
κλάδου να υπερασπίζουν τα δικαιώματα τους αλλά και να
διεκδικούν μαζικά με ενιαίο τρόπο, ενάντια στον ενιαίο
και αποφασιστικό τρόπο που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ
για λογαριασμό του κεφαλαίου συνεχίζει την πολιτική
Ν.Δ. - ΠΑΣΟΚ, μετατρέποντας τη συγκοινωνία ακόμη πε-
ρισσότερο σε εμπόρευμα με μια σειρά εξελίξεων που μόνο
αρνητικές συνέπειες έχουν και για εμάς τους εργαζόμε-
νους στη συγκοινωνία αλλά και για το επιβατικό κοινό. 

*Με αφορμή κάποιες παρανοήσεις (;) των λεγομένων
μας γύρω από τη συμφωνία  του Σωματείου Τεχνιτών
ΟΑΣΑ-ΟΣΥ με γνωστό σουπερμάρκετ ξεκαθαρίζουμε για
άλλη μια φορά ότι: Δεν είπαμε ούτε υπονοήσαμε πως ο
πρόεδρος ή κάποιος άλλος συνδικαλιστής που συμμετέ-
χουν στη διανομή των εκπτωτικών επιταγών «τα πιά-
νουν». 

Τόσο ξεκάθαρα. 
Επιμένουμε όμως πως πέρα από τη συνδικαλιστική

διαφωνία μας που συνοψίζεται ως εξής: «αγώνες για α-
νάκτηση των απωλειών, δε θα ζήσουμε με κουπόνια» η
όλη διαδικασία συλλογής των ποσών και διανομής των
κουπονιών με την άμεση εμπλοκή συνδικαλιστών δίνει
δικαιώματα είτε στο καλοπροαίρετο συνάδελφο, πολύ
δε μάλλον στο κακοπροαίρετο να σκεφτεί πως εδώ παί-
ζουν μίζες. 

Μιλήσαμε δηλαδή για την συνολική έκθεση στον ανεμι-
στήρα λάσπης των μελών του Δ.Σ. ακόμη και του εκλεγ-
μένου της  ΔΑΣ που έτσι και αλλιώς ούτε ψήφισε, ούτε
συμμετέχει με κανένα τρόπο στη διαδικασία.

Όσοι διαδίδουν φήμες πως στέλεχος της ΔΑΣ ισχυ -
ρίζεται πως πέφτουν μίζες, είτε δεν καταλαβαίνουν τίποτε
από την παραπάνω ξεκάθαρη θέση, είτε δεν θέλουν να κα-
ταλάβει προκειμένου να μας εμφανίσουν ως συκοφάντες.

● ΕΝΑ ΕΝΙΑΙΟ
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΤΗ
ΣΤΑ.ΣΥ

● Σ.Σ.Ε. ΜΕ ΚΑΛΥΨΗ
ΑΠΩΛΕΙΩΝ .

● ΜΙΣΘΟΥΣ ΜΕ ΒΑΣΗ
ΤΙΣ  ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ 

● 100% ΚΡΑΤΙΚΗ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ

● ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ
ΜΟΝΙΜΟΥ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  ΜΕ
ΠΛΗΡΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

● ΚΑΜΜΙΑ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ   

● ΕΞΩ ΟΙ ΕΡΓΟΛΑΒΟΙ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΤΑ.ΣΥ

Για  την επιτροπή

ΗΣΑΠ:

ΚΑΙΜΑΚΗΣ ΦΩΝΤΑΣ
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΜΕΤΡΟ: 

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΑΓΓΕΛΙΝΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΤΡΑΜ:

ΣΜΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 

ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ

22/01/2018

Συνάδελφοι, -σσες,

Τα εργατικά  δικαιώ-
ματα  που κατακτήθηκαν
με αγώνες τα προηγού-
μενα χρόνια, στο όνομα
της κρίσης, χαρίζονται α-
πό τις κυβερνήσεις  στους
εργοδότες και τους μονο-
πωλιακούς ομίλους.

Οι συνεχείς  μειώσεις
των μισθών , οι μειώσεις
στις συντάξεις , οι περικο-
πές στην παιδεία   και
στην υγεία  έχουν  δυσκο-
λέψει την  ζωή της εργατι-
κής  τάξης. 

Η κατάσταση  σήμερα
στο χώρο  μας  συντρίβει
τις ζωές  μας  και τα δικαι-
ώματα μας. 

Αυτήν  την κατάσταση
ζούμε στην συγκοινωνία
κάθε μέρα, ελλείψεις
προσωπικού, έλλειψη  α-
νταλλακτικών,  ανάθεση
έργου σε ιδιώτες  , ελλιπή
μέτρα  ασφάλειας , σοβα-
ρές ελλείψεις  μέσων α-
τομικής προστασίας.

Για όλα αυτά υπεύθυ-
νες είναι οι κυβερνήσεις
διαχρονικά,  ΠΑΣΟΚ-Ν.Δ.
ΣΥΡΙΖΑ –ΑΝΕΛ. 

Εξίσου   τεράστιες  ευ-
θύνες έχουν  οι συνδικα-
λιστικές  πλειοψηφίες
του χώρου οι οποίες έβα-
λαν και βάζουν  πλάτη για
να περνάνε  όσο το δυνα-
τόν  αναίμακτα  όλες οι α-
ντεργατικές πολιτικές.

Παλιοί και νέοι κυβερ-
νητικοί συνδικαλιστές α-
ποτελούν το μακρύ χέρι
της εργοδοσίας, είναι α-
πέναντι από τα συμφέρο-
ντα των εργαζομένων.

Συνάδελφοι, -σσες,

Χαιρετίζουμε τους α-
περγούς συναδέλφους
μας του 2ημέρου 12 και

15 Ιανουαρίου, αυτές οι
απεργιακές κινητοποιή-
σεις δίνουν νέα προοπτι-
κή στον αγώνα των εργα-
ζομένων όλης της χώρας
και δείχνουν τον δρόμο
για να αποκρούσουμε
την αντεργατική πολιτι-
κή.Με τον νέο χρόνο ήρ-
θε νέα λαίλαπα αντεργα-
τικών μέτρων που αφο-
ρούν και την συγκοινω-
νία.

Σε αυτές τις συνθήκες
φαίνεται ξεκάθαρα  η  α-
ναγκαιότητα  της συλλο-
γικής  δράσης   και οργά-
νωσης  σε ταξική κατεύ-
θυνση,   σε πορεία  σύ-
γκρουσης  με την σημερι-
νή  κατάσταση. 

Τα σωματεία του χώ-
ρου και δεν θέλουν και
δεν μπορούν να οργανώ-
σουν τον κλάδο, για αυτό
παίρνουμε την πρωτο-
βουλία ως εργαζόμενοι
στην ΣΤΑ.ΣΥ  να δημιουρ-
γήσουμε επιτροπή αγώ-
να.

Στόχος  της επιτροπής
είναι η ενιαία  στάση  και
δράση  των εργαζομένων
της σταθερής τροχιάς , η
δημιουργία  διακριτικού
ταξικού  πόλου, να πά-
ρουμε πρωτοβουλίες,
ταυτόχρονα  βασικό  ζή-
τημα  που θα απασχολη-
θεί     η επιτροπή  είναι η α-
νασύνταξη  του κινήμα-
τος  στο χώρο  της αστικής
συγκοινωνίας.

Καλούμε  τους συνα-
δέλφους να στηρίξουν
την προσπάθεια αυτή
κάνοντας δική τους υπό-
θεση  το πλαίσιο  πάλης
της επιτροπής.

● ΕΝΙΑΙΟΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΑΣΤΙΚΩΝ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  ΣΤΗΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ

ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ
ΣΤΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣΤΗ ΣΤΑΘΕΡΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ
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κινούσε στις 7 μ.μ. χωρίς
ωστόσο να έχουν ενημε-
ρωθεί όλοι οι αντιπρόσω-
ποι.

Όταν οι ταξικές δυνά-
μεις έφτασαν στο ΕΚ, περί-
που στις 6.45 μ.μ. ενημε-
ρώθηκαν ότι η παράνομη
διαδικασία είχε ξεκινήσει,
νωρίτερα δηλαδή από ότι
είχε δημοσιευτεί.

«Μέσα στα σκοτάδια,
κρυφά και στην πλάτη του
εργαζόμενου λαού προσπα-
θούν να δημιουργήσουν
πλαστούς συσχετισμούς
στο εργατικό κίνημα», τόνι-
σε ο Νώντας Στολτίδης μέ-
λος του ΔΣ του Εργατικού
Κέντρου και εκ μέρους του
ΠΑΜΕ.

Κατήγγειλε τη στάση
της δικαστικού και κάλεσε
το λαό της Κοζάνης και όχι
μόνο, να βγάλει συμπέρα-
σμα για του πού οδηγεί ο
κυβερνητικός - εργοδοτι-

Εργατικού Κέντρου Κοζά-
νης τη επόμενη Δευτέρα το
απόγευμα για να διασφα-
λίσουν ότι δεν θα συνεχι-
στεί η παράνομη διαδικα-
σία της εκλογής Εφορευτι-
κής Επιτροπής, χωρίς να έ-
χει επικυρωθεί από το Συ-
νέδριο, το Σώμα των συνέ-
δρων που έχουν δικαίωμα
να ψηφίσουν σε κάθε δια-
δικασία και για την εκλογή
Εφορευτικής Επιτροπής.

Οι προσπάθειες των ερ-
γατοπατέρων της ΠΑΣΚΕ
και της ΔΑΚΕ έπεσαν ακό-
μα μια φορά στο κενό.

Παράλληλα, οι ταξικές
δυνάμεις απαιτούσαν να
αποχωρήσουν οι δυνά-
μεις της Αστυνομίας από
τον γύρω χώρο. Μετά από
παρέμβαση του Θανάση
Παφίλη, μέλους της Κ.Ε.
του ΚΚΕ και κοινοβουλευ-
τικού εκπροσώπου στον
υπουργό Προστασίας του

Κι ο εργατοπατερισμός καλά κρατεί…
Στο προηγούμενο φύλ-

λο αποκαλύψαμε τις προ-
σπάθειες χειραγώγησης
των εργαζομένων στα
σουπερμάρκετ από το
σωματείο που έστησε η
εργοδοσία, έτσι και σε αυ-
τό το φύλλο ρίχνουμε
φως στις μεθοδεύσεις των
εργατοπατέρων σε άλλες
περιοχές της Ελλάδας.

Ας μη βιαστεί κανείς να
σκεφτεί: και τί μας νοιά-
ζει; Τί σχέση έχει με τη δου-
λειά μου;

Κάθε φορά που κάποι-
οι από μας με απογοήτευ-
ση λένε πως: όλα ψηφίζο-
νται και δε μιλάει κανείς,
δε κουνιέται φύλλο κτλ.
προφανώς δε γνωρίζουν
πως αυτή η αδράνεια δεν
είναι αυθόρμητη, αλλά
προϊόν μιας λυσσαλέας
προσπάθειας κυβέρνη-
σης-εργοδοσίας και κομ-
μάτων της εργοδοσίας να
φτιάξουν με κάθε δυνατό
τρόπο τις βολικές για τους
ίδιους συνδικαλιστικές
πλειοψηφίες στο τιμόνι
του εργατικού κινήματος.

Άρα λοιπόν μας νοιάζει
και μας καίει το τί συμβαί-
νει και στο τελευταίο σω-
ματείο στη πιο απομακρυ-
σμένη γωνιά της Ελλάδας
γιατί διαμορφώνει τη
γραμμή που ακολουθούν
ΓΣΕΕ, Εργατικά Κέντρα και
Ομοσπονδίες, και αυτή η
γραμμή συνεργασίας με
την εργοδοσία με τη σειρά
της επηρεάζει αρνητικά
και τη δική μας δουλειά,
τις δικές μας εργασιακές
συνθήκες.

Εμείς σαν εφημερίδα
που στέκεται από τη πλευ-
ρά των εργαζομένων θα
βγάζουμε «φόρα παρτί-
δα» τις πιο χαρακτηριστι-
κές περιπτώσεις εργατο-
πατερισμού.

«Θαυμάστε τους»«Θαυμάστε τους»
Σε Καβάλα και Κοζάνη

εκτυλίχθηκαν τα νέα ά-
κρως προκλητικά «επει-
σόδια» των έργων και των
ημερών του εργοδοτικού
και κυβερνητικού συνδι-
καλισμού, που κατρακυ-

λάει ολοταχώς στο κατή-
φορο της με κάθε τρόπο ε-
πιβολής των συμφερό-
ντων της εργοδοσίας.

Πριν λίγες μέρες η διοί-
κηση του Εργατικού Κέ-
ντρου Καβάλας (ΠΑΣΚΕ)
στην ετήσια γενική συνέ-
λευση των αντιπροσώ-
πων προσπάθησε να πε-
ράσει «πειθαρχικό κανονι-
σμό» (!) για τα μέλη του
Δ.Σ., με προφανή στόχο
να επιβάλλει εμπόδια
στους συνδικαλιστές του
ΠΑΜΕ που αγωνίζονται ε-

σαν και άλλοι που δε συμ-
φώνησαν με τη πρακτική
της πλειοψηφίας. Αποφα-
σίστηκε τελικά να εξουσιο-
δοτηθεί το Δ.Σ. για να εξε-
τάσει αν μπορεί να προχω-
ρήσει στη δημιουργία «πει-
θαρχικού κανονισμού» για
τα μέλη του ΔΣ και να το
φέρει σε καταστατική συ-
νέλευση του σώματος των
αντιπροσώπων.

Αντίστοιχα στη Κοζάνη
έπεσε στο κενό η προσπά-
θεια της ΔΑΚΕ, της ΠΑΣΚΕ
και της ΑΚΕ (προήλθε από

διάσπαση της ΔΑΚΕ) να ε-
πιβάλουν ένα συνέδριο με
νόθους αντιπροσώπους
στο Εργατικό Κέντρο Νο-
μού Κοζάνης, μετά τη σθε-
ναρή παρέμβαση των τα-
ξικών δυνάμεων που επέ-
μεναν να μην πάρουν μέ-
ρος οι νόθοι αντιπρόσω-
ποι. 

Μετά από 10 μήνες από-
λυτου εκφυλισμού του ερ-
γατικού κινήματος με την
ευθύνη αυτών των παρα-
τάξεων, επρόκειτο να γί-
νει το επαναληπτικό 35ο
Συνέδριο του Εργατικού
Κέντρου. 

Σε αγαστή συνεργασία
προσπάθησαν να νομιμο-
ποιήσουν επιπλέον 34 α-
ντιπροσώπους από διά-
φορα σωματεία, που η
διορισμένη διοίκηση φρό-
ντισε να τους νομιμοποιή-
σει με απόφασή της την
Παρασκευή 26 Γενάρη. 

Στην προσπάθειά τους
να χειραγωγήσουν το συ-
νέδριο δημοσίευσαν πρό-
σκληση για ψηφοφορία
εκλογής  εφορευτικής ε-
πιτροπής, η οποία θα ξε-

Πολίτη Ν. Τόσκα, οι αστυ-
νομικές δυνάμεις αποχώ-
ρησαν.

Ακολούθησε δυναμική
πορεία στους δρόμους της
Κοζάνης, όπου απευθύν-
θηκε μήνυμα αγώνα για
Σωματεία, Ομοσπονδίες
και Εργατικά Κέντρα που
θα είναι όργανα πάλης για
τα συμφέροντα των εργα-
ζομένων και των παιδιών
τους. 

κός συνδικαλισμός το ερ-
γατικό κίνημα.

Τόνισε τέλος ότι το τα-
ξικό συνδικαλιστικό κίνη-
μα θα αξιοποιήσει όλες τις
μορφές πάλης για να βά-
λει φρένο σε αυτή την κα-
τάντια.

Οι ταξικές δυνάμεις, α-
ντιπρόσωποι και εργαζό-
μενοι από διάφορα σωμα-
τεία, προχώρησαν σε συμ-
βολική κατάληψη του

νάντια στην εργοδοτική α-
συδοσία που επικρατεί
στους χώρους δουλειάς,
που υπερασπίζονται τα
εργασιακά δικαιώματα
και διεκδικούν την εφαρ-
μογή τους.

Με μια αχαρακτήριστη
ενέργεια που θυμίζει άλ-
λου τύπου πρακτικές και
δεν έχει τίποτε να ζηλέψει
από τις εποχές του δικτά-
τορα Μεταξά και της χού-
ντας των συνταγματαρ-
χών η πλειοψηφία του
Δ.Σ. προσέλαβε ιδιωτική ε-
ταιρεία SECURITY) με στό-
χο τον έλεγχο των στοιχεί-
ων των αντιπροσώπων
(παρουσία αστυνομίας)
που θα προσέρχονταν
στο χώρο του Εργατικού
Κέντρου. 

Οι αντιπρόσωποι της
Ταξικής Ενότητας κατήγ-
γειλαν τον ξεπεσμό και α-
ποχώρησαν.

Μπροστά στις αντιδρά-
σεις αναγκάστηκε να απο-
χωρήσει και η ΔΑΚΕ. 

Έμεινε η ΠΑΣΚΕ με ένα
μόνο μέρος των αντιπρο-
σώπων καθώς αποχώρη-
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πελευθέρωσης» των αγο-
ρών, οι εργαζόμενοι στις
συγκοινωνίες έχουν δει ό-
λα τα δικαιώματά τους να
συρρικνώνονται, όπως
συρρικνώνεται και το συ-
γκοινωνιακό έργο, αυξά-
νοντας τις δυσκολίες μετα-
κίνησης για το λαό, που κα-
λείται ταυτόχρονα να βά-
ζει όλο και πιο βαθιά το χέ-
ρι στην τσέπη. Σήμερα, οι
εργαζόμενοι και ο λαός
που χρησιμοποιούν τις α-
στικές συγκοινωνίες απο-
τελούν τον βασικό απευ-
θείας χρηματοδότη, μέσω
των διαρκών αυξήσεων
στα εισιτήρια, με το αστικό
κράτος να έχει μειώσει στο
ελάχιστο τη χρηματοδότη-
σή του με τελικό στόχο το
μηδενισμό της.

ΜΕ ΟΡΟΥΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Στην Αττική, με το νόμο
3920/2011 δημιουργήθηκαν
οι ανώνυμες εταιρείες «Οδι-
κές Συγκοινωνίες» (ΟΣΥ -
μπλε λεωφορεία και τρό-
λεϊ) και «Σταθερές Συγκοι-
νωνίες» (ΣΤΑΣΥ - ηλεκτρι-
κός, μετρό, τραμ), οι οποίες
ανήκουν στο όμιλο ΟΑΣΑ.

Στο νόμο αναφέρεται ξε-
κάθαρα ότι «λειτουργούν
με βάση τους κανόνες της ι-
διωτικής οικονομίας», δη-
λαδή στόχος τους είναι το
κέρδος, είτε ελέγχονται από
το αστικό κράτος είτε από
τους κεφαλαιοκράτες.

Προβλέπεται δε η δυνα-
τότητα δραστηριοποίησης
και άλλων ιδιωτικών εται-
ρειών. Σήμερα, ιδιωτικές ε-
πιχειρήσεις έχουν ήδη ανα-
λάβει υπηρεσίες (καθαριό-
τητα, φύλαξη, τεχνικό έρ-
γο, αγορά οχημάτων, προ-
μήθειες ανταλλακτικών).
Την έκδοση, διακίνηση και
έλεγχο των ηλεκτρονικών
εισιτηρίων αναλαμβάνουν
δύο ιδιωτικές εταιρείες.

Παράλληλα, η κυβέρνη-
ση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ έχει περά-
σει τον ΟΑΣΑ, την ΟΣΥ και
τη ΣΤΑΣΥ στο «Υπερταμείο»
Ιδιωτικοποιήσεων.

Επιπλέον, το νομικό
πλαίσιο επιτρέπει την ανά-
ληψη συγκοινωνιακού έρ-
γου και από άλλες ιδιωτικές

εταιρείες, κάτι που σήμερα
συμβαίνει με τα ΚΤΕΛ.

ΧΤΥΠΗΜΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι συνέπειες της αντιλαϊ-
κής πολιτικής είναι χειρο-
πιαστές τόσο για τους εργα-
ζόμενους στα Μέσα Μαζι-
κής Μεταφοράς (ΜΜΜ), ό-
σο και για το λαό που τα έχει
ανάγκη.

Για τους εργαζόμενους
στα Μ.Μ.Μ. εκδηλώνονται
με τη μείωση μισθών, που
φθάνει στο 45% μετά το
2009, τη μείωση προσωπι-
κού, την εντατικοποίηση
της εργασίας.

Με βάση τα στοιχεία του
ΟΑΣΑ, την περίοδο 2009 -
2016 το προσωπικό στις
ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ μειώθηκε κα-
τά 33,7%. Η έλλειψη προσω-
πικού οδηγεί σε εντατικο-
ποίηση, κομμάτι της γενικό-
τερης χειροτέρευσης των
συνθηκών εργασίας. 

Στην ΟΣΥ έχουν συσσω-
ρευτεί χιλιάδες μέρες άδει-
ας και ρεπό που δεν έχουν
δοθεί ακόμα. Οι οδηγοί σε
λεωφορεία και τρόλεϊ δεν
προλαβαίνουν να κάνουν
το προβλεπόμενο διάλειμ-
μα. Η πίεση αυξάνεται όταν
υπάρχει κίνηση στους δρό-
μους...

Ακόμα, η εντατικοποίη-
ση συμβάλλει στην αύξηση
των προβλημάτων υγείας.
Επιπλέον, το τεχνικό προ-
σωπικό στα μέσα σταθερής
τροχιάς αντιμετωπίζει σο-
βαρό πρόβλημα με την έλ-
λειψη Μέσων Ατομικής
Προστασίας.

Στα προβλήματα πρέπει
να προστεθεί και το ζήτημα
της έντασης που προκαλεί-
ται, πολλές φορές οξυμέ-
νης, λόγω των μεγάλων κα-
θυστερήσεων στα δρομο-
λόγια, ως μια ακόμα συνέ-
πεια της αντιλαϊκής πολιτι-
κής στις αστικές συγκοινω-
νίες.

ΚΙΝΔΥΝΟΙ 
ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΡΡΙΚΝΩΣΗ ΤΟΥ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η μείωση του αριθμού
των οδηγών, σε συνδυασμό

Από τη μια, οι αστικές
συγκοινωνίες προσφέρο-
νται οι ίδιες ως πεδίο για
την κερδοφόρα δράση
του κεφαλαίου και, από
την άλλη, το βασικό τους
έργο, η μετακίνηση του ερ-
γατικού δυναμικού στους
χώρους δουλειάς, τις καθι-
στά σημαντικό παράγο-
ντα στη λειτουργία του κε-
φαλαίου συνολικά.

Στην έκθεση του Οργα-
νισμού Αστικών Συγκοι-
νωνιών Αθηνών (ΟΑΣΑ)
του 2012 επισημαίνεται χα-
ρακτηριστικά: 

«Οι καταλυτικές επι-
πτώσεις αναφέρο-
νται στο βαθμό με τον
οποίο η επιβατική κί-
νηση των αστικών συ-
γκοινωνιών (732 εκα-
τομμύρια το 2011) ε-
πηρεάζει και ενισχύει
τη μακροχρόνια από-
δοση άλλων κλάδων
της οικονομίας (...) Η
ετήσια προστιθέμενη
αξία από τη λειτουρ-
γία των αστικών συ-
γκοινωνιών μέσω των
καταλυτικών επι-
πτώσεων, υπολογίζε-
ται σε 6 - 7 δισ. ευρώ,
ποσό που αντιστοιχεί
περίπου στο 3 - 3,5%
του ΑΕΠ της χώρας».
Σε όλη την πορεία των

αντιλαϊκών αναδιαρθρώ-
σεων των προηγούμενων
χρόνων, της πολιτικής ι-
διωτικοποιήσεων και «α-

με τη δραματική μείωση
των οχημάτων που κυκλο-
φορούν, λόγω έλλειψης τε-
χνικού προσωπικού και α-
νταλλακτικών, οδήγησε
στη μεγάλη μείωση του συ-
γκοινωνιακού έργου, που
με τη σειρά της αύξησε τις
δυσκολίες στη μετακίνηση
των λαϊκών στρωμάτων μέ-
σα στον αστικό ιστό.

Στην Εκθεση Πεπραγμέ-
νων 2012 του ΟΑΣΑ σημειώ-
νεται: «Η μείωση του αριθ-
μού των οδηγών κατέστησε
αναγκαία τη μείωση του α-
ριθμού των προγραμματι-
σμένων δρομολογίων στις
υφιστάμενες γραμμές λεω-
φορείων και τρόλεϊ. Η διαδι-
κασία αυτή είχε ως συνέ-
πεια την επιλεκτική μείωση
της συχνότητας εξυπηρέτη-
σης των επιβατών...».

Τα στοιχεία για τις οδικές
συγκοινωνίες δείχνουν ότι
την περίοδο 2009 - 2016:

● Τα λεωφορεία που κυ-
κλοφορούν μειώθηκαν
κατά 54% και τα τρόλεϊ
κατά 50%.

● Ο αριθμός των επιβατών
και στα δύο μέσα μειώ-
θηκε κατά 33,5%.

Στα μέσα σταθερής τρο-
χιάς τα στοιχεία δείχνουν ό-
τι:

● Στον ηλεκτρικό, από το
2011 και μετά οι συρμοί
που κυκλοφορούν μειώ-
θηκαν κατά 27% και ο α-
ριθμός των επιβατών κα-
τά 35,4%.

● Το μετρό αύξησε ελα-
φρώς τον αριθμό των
συρμών (9,37%), κατά συ-
νέπεια αυξήθηκε και το
παραγόμενο έργο. Το

τραμ έμεινε στα ίδια επί-
πεδα.

● Και στα δύο μέσα σημει-
ώθηκε μείωση του αριθ-
μού των επιβατών, κατά
7,5% στο μετρό και κατά
30% στο τραμ.

Συνολικά, την περίοδο
2009 - 2016, ο αριθμός των ε-
πιβατών για όλα τα μέσα
μειώθηκε κατά 26%. Μια ε-
ξήγηση για το γεγονός αυτό
είναι η μεγάλη ανεργία ή αλ-
λιώς η μείωση του αριθμού
των εργαζομένων που έ-
χουν ανάγκη να μετακινού-
νται προς και από το χώρο
δουλειάς.

Αλλο στοιχείο που ανα-
δεικνύει τη χειροτέρευση
του συγκοινωνιακού έργου
είναι η παλαιότητα του στό-
λου στις οδικές συγκοινω-
νίες. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε
ότι το 43% των λεωφορείων
είναι 16 - 20 ετών και το 60%
των τρόλεϊ είναι 18 - 19 ετών.
Στο μετρό έχουν αρχίσει και
αποσύρονται τα τρένα
πρώτης γενιάς, λόγω έλλει-
ψης κονδυλίων για τη συ-
ντήρησή τους.

Η κατάσταση για τα λεω-
φορεία θα γίνει ακόμα πιο
δύσκολη, καθώς η κυβέρνη-
ση ετοιμάζεται να κλείσει το
αμαξοστάσιο του Ελληνι-
κού, στο πλαίσιο της παρά-
δοσης της περιοχής σε ιδιω-
τικές επιχειρήσεις, που θα έ-
χει ως αποτέλεσμα την υπο-
χρεωτική μετακίνηση των
εργαζομένων σε άλλα αμα-
ξοστάσια αλλά και την οικο-
νομική επιβάρυνση που θα
προκαλέσουν οι μεγαλύτε-
ρες αποστάσεις που πρέπει
να διανύουν τα οχήματα για

Η ολοένα και πιο εκρη-
κτική κατάσταση που
βιώνουν οι εργαζόμενοι
στις αστικές συγκοινω-
νίες, όπως και τα εργατικά
- λαϊκά στρώματα που τις
χρησιμοποιούν, στις πα-
ραμονές μάλιστα του «με-
ταμνημονιακού παραδεί-
σου», αποτελεί μια ακόμα
τρανταχτή επιβεβαίωση
ότι κριτήριο λειτουργίας
τους στον καπιταλισμό
δεν αποτελεί η εξυπηρέ-
τηση των λαϊκών ανα-
γκών, αλλά η ―άμεση ή
έμμεση― συμβολή τους
στην καπιταλιστική κερ-
δοφορία.
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Η πολιτική αυτή, μάλι-
στα, της αύξησης του βά-
ρους που επωμίζονται οι ερ-
γατικές - λαϊκές οικογένει-
ες, ξεκινά πολύ πριν από
την τελευταία οικονομική
κρίση: Τα τελευταία 25 χρό-
νια η τιμή του εισιτηρίου αυ-
ξήθηκε 5,5 φορές, αντίθετα
ο κατώτατος μεικτός μι-
σθός αυξήθηκε μόλις 2 φο-
ρές.

Στόχος αυτής της πολιτι-
κής είναι οι αστικές συγκοι-
νωνίες να χρηματοδοτού-
νται εξολοκλήρου από τα
δικά τους έσοδα. Ο ΟΑΣΑ έ-
χει καθιερώσει το λεγόμενο
συντελεστή ανάκτησης του
κόστους λειτουργίας, με-
τρώντας πόσα από τα έξο-
δά του καλύπτονται από τα
έσοδα από εισιτήρια. Το
2009 ο συντελεστής ήταν
38%. Δηλαδή, αν το κόστος
λειτουργίας των αστικών
συγκοινωνιών ήταν 100 ευ-
ρώ, τα 38 ευρώ καλύπτο-
νταν από τα εισιτήρια. Από
το 2012 ο συντελεστής κινεί-
ται σταθερά πάνω από το
60%, φθάνοντας μέχρι και
το 73% το 2015.

Την ίδια στιγμή, η κρατι-
κή χρηματοδότηση έχει μει-
ωθεί δραματικά: Από 490 ε-
κατομμύρια ευρώ το 2009,
έφτασε τα 116 εκατομμύρια
το 2016, καταγράφοντας
μείωση 76%! Για το 2017 είχε
προϋπολογισθεί κονδύλι
μόλις 80 εκατ. ευρώ.

Ομως, η κυβέρνηση και
οι διοικήσεις των αστικών
συγκοινωνιών προσπα-
θούν να στρέψουν την προ-
σοχή στην «αντιμετώπιση
της λαθρεπιβίβασης», καλ-
λιεργώντας την αντίληψη
ότι αυτή θα οδηγήσει στην
αύξηση των εσόδων, σε ό-
φελος δήθεν των συγκοι-
νωνιών, των επιβατών και
των εργαζομένων σε αυτές.

Πέρα από το γεγονός ότι
επιχειρούν να συγκαλύ-
ψουν τις κοινωνικές αιτίες
της λαθρεπιβίβασης, πρό-
κειται για μια αντίληψη που
προσπαθεί να κρύψει την ί-
δια τη στόχευση της αστι-
κής πολιτικής για τα
Μ.Μ.Μ., την πραγματική αι-
τία για τα τεράστια προβλή-
ματα, επιχειρεί να «νομιμο-

να εξυπηρετήσουν τους δή-
μους της νότιας Αττικής.

Ενα ακόμα ζήτημα είναι
η ασφάλεια των συγκοινω-
νιών. Σύμφωνα με την ΟΣΥ,
το 2016 σε λεωφορεία και
τρόλεϊ αναλογούσαν 0,3 τε-
χνίτες ανά όχημα. 

Η Γραμματεία Αστικών
Συγκοινωνιών του ΠΑΜΕ α-
ναφέρει ότι, σύμφωνα με
τα διεθνή στάνταρντ, θα
πρέπει να υπάρχουν τουλά-
χιστον 0,5 τεχνικοί ανά όχη-
μα, για να διασφαλίζονται
οι ελάχιστοι όροι ασφαλούς
συντήρησης και επισκευής
των οχημάτων. 

Η έλλειψη τεχνικού προ-
σωπικού, σε συνδυασμό με
την έλλειψη ανταλλακτι-
κών, τη μείωση του αριθ-
μού των οχημάτων που κυ-
κλοφορούν και την εντατι-
κοποίηση της εργασίας
προκαλούν κινδύνους που
απειλούν εργαζόμενους και
επιβάτες. 

Χαρακτηριστικά είναι τα
συχνά περιστατικά λεωφο-
ρείων που εν κινήσει πιά-
νουν φωτιά, ορισμένα από
αυτά έχοντας και επιβάτες,
το Δεκέμβρη του 2013, το
Μάρτη του 2015, το Νοέμ-
βρη του 2016, το Μάη, τον
Αύγουστο και το Νοέμβρη
του 2017 κ.ά.

ΑΚΡΙΒΑΙΝΟΥΝ 
ΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

ΚΑΤΡΑΚΥΛΑΝΕ 
ΟΙ ΜΙΣΘΟΙ

Η λειτουργία των αστι-
κών συγκοινωνιών με γνώ-
μονα το κέρδος οδηγεί στην
αύξηση της τιμής των εισι-
τηρίων.

Σήμερα, η τιμή του εισι-
τηρίου έχει φθάσει τα 1,40
ευρώ (από 0,80 που ήταν το
2009), καταγράφοντας αύ-
ξηση 75% την περίοδο 2009 -
2016, την ίδια περίοδο δηλα-
δή που οι μισθοί και τα εισο-
δήματα των εργατικών-λαϊ-
κών είχαν τεράστιες απώ-
λειες.

Χαρακτηριστικά, μια τε-
τραμελής οικογένεια για να
μετακινηθεί χρειάζεται να
πληρώσει με τα σημερινά
δεδομένα 11,2 ευρώ πηγαι-
νέλα.

ποιήσει» τη μεταφορά της
ευθύνης της χρηματοδότη-
σης των συγκοινωνιών από
το κεφάλαιο και το αστικό
κράτος στους εργάτες και
τα φτωχά λαϊκά στρώματα.

Την κατεύθυνση της αύ-
ξησης των εσόδων από την
αφαίμαξη των εργαζομέ-
νων υπηρετεί και το ηλε-
κτρονικό εισιτήριο. Η εφαρ-
μογή του θα διευκολύνει
την υλοποίηση αντιλαϊκών
μέτρων, όπως η σύνδεση
της απόστασης μετακίνη-
σης με το κόστος του εισιτη-
ρίου. 

Η πολιτική αυτή υπηρε-
τεί την ενίσχυση της αντα-
γωνιστικότητας και της κερ-
δοφορίας των αστικών συ-
γκοινωνιών, δημιουργώ-
ντας εύφορο έδαφος για
την περαιτέρω διείσδυση
και την άμεση εμπλοκή επι-
χειρηματικών ομίλων. 

Μια άλλη επικίνδυνη ό-
ψη της αξιοποίησης του ηλε-
κτρονικού εισιτηρίου (ειδι-
κά των «προσωποποιημέ-
νων καρτών») από τις αστι-
κές κυβερνήσεις είναι η προ-
σπάθεια που γίνεται να πε-
ριέχει πληθώρα στοιχείων
του χρήστη, έτσι ώστε οι μη-
χανισμοί καταστολής να
μπορούν ανά πάσα στιγμή
να παρακολουθούν και να
καταγράφουν τις καθημερι-
νές κινήσεις φυσικών προ-
σώπων, να ελέγχουν, για
παράδειγμα, ποιοι και πό-
σοι πήγαν με μέσα μαζικής

μεταφοράς σε κάποια πολι-
τική εκδήλωση, διαδήλωση,
κοινωνική συγκέντρωση
κ.λπ.

ΠΑΛΗ ΓΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΤΟΥ ΛΑΟΥ

Οπως γίνεται σαφές από
τις εξελίξεις, επιβεβαιώνο-
νται πλήρως οι θέσεις και οι
εκτιμήσεις του ΚΚΕ: Ούτε η ι-
διωτικοποίηση των αστι-
κών συγκοινωνιών που συ-
ντελείται σταδιακά, ούτε η
κρατική καπιταλιστική ιδιο-
κτησία διασφαλίζει τα συμ-
φέροντα των εργαζομένων
και του λαού.

Η οργάνωση και λειτουρ-
γία των αστικών συγκοινω-
νιών με κριτήριο την κάλυ-
ψη των εργατικών - λαϊκών
αναγκών προϋποθέτει έναν
άλλο δρόμο ανάπτυξης, με
ανατροπή της εξουσίας των
μονοπωλίων. 

Σε αυτόν το δρόμο ανά-
πτυξης, όπου όλες οι παρα-
γωγικές δυνάμεις θα αξιο-
ποιούνται σε όφελος των ί-
διων των εργαζομένων και
του λαού, ο ενιαίος κρατικός
φορέας αστικών συγκοινω-
νιών θα λειτουργεί με κριτή-
ριο τις ανάγκες του λαού,
για μετακίνηση, συγκοινω-
νία κοινωνικό αγαθό και όχι
εμπόρευμα.

Γι' αυτήν την προοπτική
απαιτείται η οργάνωση του
αγώνα, η ανάπτυξη κοινής
δράσης των εργαζομένων,

χωρίς διαιρέσεις και συντε-
χνιασμούς, με σαφή ταξικό
προσανατολισμό απέναντι
στον πραγματικό αντίπαλο,
στην πραγματική ρίζα της
σημερινής εκρηκτικής κα-
τάστασης.

Στην πορεία αυτής της
πάλης, οι κομμουνιστές που
παλεύουν μέσα στο εργατι-
κό κίνημα, οι ταξικές συνδι-
καλιστικές δυνάμεις που συ-
σπειρώνονται στο ΠΑΜΕ,
καλούν σε οργάνωση και α-
γώνα για τη διεκδίκηση αι-
τημάτων που απαντούν σε
λαϊκές ανάγκες, όπως: 

● Ανάπτυξη - επέκταση
του δικτύου σε όλο το νο-
μό Αττικής. 

● Μείωση της τιμής των ει-
σιτηρίων κατά 50%. 

● Φτηνή, συχνή, αξιόπιστη
συγκοινωνία για τις ανά-
γκες μετακίνησης του λα-
ού και όχι για την κερδο-
φορία των επιχειρηματι-
κών ομίλων. 

● Τα μέσα μεταξύ τους να
είναι συμπληρωματικά
και όχι ανταγωνιστικά. 

● Καμιά επιχειρηματική
δράση. Κρατική χρημα-
τοδότηση 100%. 

● Μισθοί και δικαιώματα
με βάση τις σύγχρονες α-
νάγκες. 

● Να γίνουν άμεσα προ-
σλήψεις προσωπικού, να
συντηρηθεί και να ανανε-
ωθεί το σύνολο του στό-
λου (συρμοί, τραμ, λεω-
φορεία, τρόλεϊ).
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Την ανάγκη, η εργατική
τάξη να κλιμακώσει την
πάλη της ενάντια στην επί-
θεση του κεφαλαίου και
της κυβέρνησης πρόβα-
λαν οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ
στη συνεδρίαση του Γενι-
κού Συμβουλίου της ΓΣΕΕ
την Παρασκευή 2/2, κατα-
θέτοντας την πρότασή
τους για ένα ολοκληρωμέ-
νο πρόγραμμα αγωνιστι-
κών κινητοποιήσεων των
Συνδικάτων, των Εργατι-
κών Κέντρων και των Ομο-
σπονδιών, με αιχμή την υ-
πογραφή Εθνικής Γενικής
Συλλογικής Σύμβασης, την
επαναφορά των Συλλογι-
κών Συμβάσεων, την πάλη
ενάντια στις ιδιωτικοποιή-
σεις και τους πλειστηρια-
σμούς λαϊκών κατοικιών.

Οπως επισημαίνει σε α-
νακοίνωσή του, το ΠΑΜΕ
κατέθεσε «πρόταση για
πανελλαδική πανεργατική
απεργία μέσα στο Μάρτη,
όχι ως μια ντουφεκιά, αλλά
ως βήμα κλιμάκωσης για το
επόμενο πιο δυνατό βήμα. 

Οι δυνάμεις του εργοδο-
τικού και κυβερνητικού
συνδικαλισμού, ΠΑΣΚΕ -
ΔΑΚΕ - ΜΕΤΑ/ ΣΥΡΙΖΑ, που
αποτελούν την πλειοψη-
φία στη ΓΣΕΕ, ενιαία, με κοι-
νή γλώσσα και βηματισμό
απέρριψαν αυτές τις προ-
τάσεις δίνοντας έμμεσα και
άμεσα μία ακόμα χείρα
βοηθείας στη μεγαλοεργο-
δοσία κάθε κλάδου και
στην κυβερνητική πολιτι-
κή, μιλώντας γενικά και αό-
ριστα για κινητοποιήσεις
στο μέλλον».

Ο ρόλος αυτός του ερ-
γοδοτικού και κυβερνητι-
κού συνδικαλισμού δέχτη-
κε διπλό σφυροκόπημα,
τόσο από τις τοποθετή-
σεις των συνδικαλιστών
του ΠΑΜΕ μέσα στο Γενικό
Συμβούλιο, όσο και από
συνδικαλιστές και εργαζό-
μενους που συγκεντρώθη-
καν έξω από το χώρο της
συνεδρίασης, διατρανώ-
νοντας την απαίτησή τους
για «Συνδικάτα ταξικά, όχι
εργοδοτικά» και καταγ-
γέλλοντας ότι «η ΓΣΕΕ δεν
είναι των εργατών, είναι
της κυβέρνησης και των ερ-
γοδοτών».

ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ 
ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ

Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΗΣ

Στην παρέμβαση της
ΔΑΣ, στο Γενικό Συμβούλιο,
ο Γιώργος Πέρρος, μέλος
της Εκτελεστικής Γραμμα-
τείας του ΠΑΜΕ, χαιρέτισε
τους εργαζόμενους και τις
συνδικαλιστικές οργανώ-
σεις που έδωσαν τη μάχη
των προηγούμενων απερ-
γιών και κινητοποιήσεων,
ενάντια και στον αντιαπερ-
γιακό νόμο της κυβέρνη-
σης.

Οπως υπογράμμισε, «η
εργατική τάξη δεν μπορεί να
περιμένει τίποτα από την
πλειοψηφία της ΓΣΕΕ (...) Η υ-
περάσπιση της ζωής, των ερ-
γατικών δικαιωμάτων, η ορ-
γάνωση της πάλης για την α-
ντεπίθεση της εργατικής τά-
ξης βρίσκεται στα χέρια ό-
σων πιστεύουν ότι η κατά-
σταση δεν πρέπει να μείνει έ-
τσι. Μια κατάσταση που δυ-
σφημεί την έννοια συνδικά-
το στα μάτια των εργαζομέ-
νων που θέλουν αποκούμπι
απέναντι στην επίθεση που
δέχονται».

Απευθυνόμενος στις πα-
ρατάξεις της πλειοψηφίας
της διοίκησης της ΓΣΕΕ
(ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ - ΜΕΤΑ/
ΣΥΡΙΖΑ), σημείωσε πως με
τη στάση τους έναντι των
κινητοποιήσεων του προη-
γούμενου διαστήματος «α-
ποδείξατε ότι είχατε ενιαία
γραμμή απέναντι στη θέλη-
ση Εργατικών Κέντρων,
Ομοσπονδιών, Συνδικάτων
και εργαζομένων να δώ-
σουν απεργιακή, οργανω-
μένη απάντηση στην αντι-
λαϊκή πολιτική και είχατε
συμφωνήσει να μην κουνη-
θεί τίποτε, να περάσουν τα
μέτρα στα μουγκά, πράγμα
που ήθελε η κυβέρνηση και
το μεγάλο κεφάλαιο».

«Σας τράβηξαν το αυτί τα
αφεντικά σας», σημείωσε
χαρακτηριστικά.

ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΟ ΚΗΡΥΓΜΑ
ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΥΠΟΤΑΓΗΣ

Τα παραπάνω ήρθαν να
επιβεβαιώσουν τα στελέχη
αυτών των δυνάμεων, που
σε πλήρη ευθυγράμμιση με

την εργοδοσία και την κυ-
βέρνηση, όχι μόνο αρνήθη-
καν την πρόταση του ΠΑΜΕ
για απεργιακή κινητοποίη-
ση, αλλά ξεδίπλωσαν και ό-
λες τις αντιδραστικές θεω-
ρίες τους περί «αναποτελε-
σματικότητας των αγώ-
νων», ενώ για ξεκάρφωμα
παρέπεμψαν γενικώς και α-
ορίστως σε κάποια «μέρα
πανεθνικής δράσης» στο
μέλλον...

Χαρακτηριστικά, ο πρόε-
δρος της ΓΣΕΕ, Γ. Παναγό-
πουλος, αναφερόμενος
στην πρόταση για απεργία,
ισχυρίστηκε ότι «έχει φάει
τα ψωμιά του αυτός ο τύπος
κινητοποιήσεων. Πρέπει να
ψάξουμε να βρούμε κάτι δια-
φορετικό. (...) Χωρίς το άγ-
χος για συγκεκριμένη ημερο-
μηνία απεργιακής κινητο-
ποίησης να οργανώσουμε
καμπάνια για πανεθνική μέ-
ρα δράσης και διαμαρτυρίας
μαζί με ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, Επιμε-
λητήρια, μαζί με τις οργανώ-
σεις της "κοινωνίας των πο-
λιτών"». 

Το πραγματικό «άγχος»
τους, βέβαια, είναι να συνε-
χίσουν τον απεργοσπαστι-
κό τους ρόλο, να κάνουν
την εργατική τάξη ουρά
τμημάτων του κεφαλαίου
κάτω από αυτήν την ομπρέ-
λα της «κοινωνίας των πολι-
τών».

Ενισχύοντας τη γνωστή
άποψη περί αναποτελε-
σματικότητας των αγώνων
και απαντώντας στην πρό-
ταση του ΠΑΜΕ για πάλη
για τον κατώτερο μισθό,
πρόβαλε τον γνωστό ισχυ-
ρισμό πως «δεν έχουμε τη
δυνατότητα μέσω της ΕΓΣΣΕ,
μας έχει αφαιρεθεί...». Για να
συμπληρώσει στην ίδια
γραμμή των προφάσεων
και της καλλιέργειας μοιρο-
λατρίας, πως «ακόμα και αν
είχαμε τέτοια δυνατότητα,
κανένας εργοδότης δεν πρό-
κειται να υπογράψει...»!

Τον πρόεδρο της ΓΣΕΕ έ-
σπευσε να συνδράμει ο επι-
κεφαλής του ΜΕΤΑ, Θ. Βασι-
λόπουλος -η παράταξη του
οποίου αιτήθηκε και μπήκε
ξανά στο προεδρείο της
ΓΣΕΕ- ο οποίος ως σύγχρονη
μοιρολογίστρα, ανέλαβε να
απαριθμήσει τις... «ήττες

του συνδικαλιστικού κινήμα-
τος». «Οταν βγαίνεις συνέ-
χεια με απεργίες και δεν έχεις
αποτέλεσμα αυτές εκφυλίζο-
νται...», αποφάνθηκε... εκ
μέρους των δυνάμεων που
κάνουν ό,τι μπορούν για
τον εκφυλισμό του συνδι-
καλιστικού κινήματος! 

Αντίστοιχα, εμφανίστη-
κε δήθεν να αναρωτιέται:
«Υπάρχει περίπτωση να κά-
νουμε απεργία και να επι-
στρέψει η ΕΓΣΣΕ;», για να ει-
σπράξει την ικανοποίηση
του προέδρου της ΓΣΕΕ, ο ο-
ποίος επικροτώντας συ-
μπλήρωσε: «Δεν θα κάνουμε
αυτό που κάνει το ΠΑΜΕ!»...

Στην ίδια γραμμή και ο ε-
πικεφαλής της ΔΑΚΕ, Ν. Κι-
ουτσούκης, σε ρόλο... ειδι-
κού κοινωνιολόγου, μίλησε
για την «απαξίωση των συν-
δικάτων» και «την φθίνου-
σα πορεία τους», σε αντίθε-
ση με τους «ανεξάρτητους»
φορείς που οργανώνουν τα
επιτυχημένα συλλαλητήρια
για τη Μακεδονία! Ταυτό-
χρονα, όπως και ο πρόε-
δρος της ΓΣΕΕ, επιτέθηκε
στο ΠΑΜΕ για τις παρεμβά-
σεις του ενάντια στον εκφυ-
λισμό και τις νοθείες που
στήνει ο εργοδοτικός και
κυβερνητικός συνδικαλι-
σμός σε μια σειρά από Εργα-
τικά Κέντρα και Συνδικάτα,
καταλογίζοντάς του ότι
προσφεύγει «στην αστική
Δικαιοσύνη».

ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΧΡΕΩΚΟΠΗΣΕ 
ΕΙΝΑΙ Η ΓΡΑΜΜΗ

ΠΟΥ ΥΠΗΡΕΤΕΙ
ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ 
ΤΗΣ ΕΡΓΟΔΟΣΙΑΣ

Αποστομωτική ήταν η α-
πάντηση που έδωσε ο Γ.

Πέρρος στην ενιαία επίθεση
και σκόπιμη διαβολή κατά
του ΠΑΜΕ από τους εργοδο-
τικούς και κυβερνητικούς
συνδικαλιστές: «Εμείς σε ένα
νόμο υπακούμε: "Νόμος εί-
ναι το δίκιο του εργάτη". Δη-
λαδή τι περιμένατε; Να μη μι-
λήσει κανένας για τις νοθείες
σας;»

Και απαρίθμησε όλο το
όργιο νοθείας και εκφυλι-
σμού που επιχειρούν να επι-
βάλουν οι δυνάμεις της
πλειοψηφίας.

Απαντώντας και στους
«κοινωνιολόγους της ήτ-
τας», το στέλεχος του
ΠΑΜΕ σημείωσε: «Αυτό που
χρεοκόπησε δεν είναι ούτε οι
κινητοποιήσεις, ούτε οι α-
περγίες. Χρεοκόπησε η γραμ-
μή σας που υπηρετεί τα συμ-
φέροντα της εργοδοσίας.
Χρεοκόπησε η γραμμή του
συμβιβασμού και του δήθεν
"ρεαλισμού" στην οποία κα-
λείτε την εργατική τάξη να υ-
ποταχθεί..!».

Ετσι και τώρα, τόνισε, «ε-
νώ υπάρχουν ανοιχτά μέτω-
πα που χρειάζεται η εργατι-
κή τάξη να οργανώσει την
πάλη της, να απαντήσει, ε-
σείς δεν θέλετε να παίξετε τέ-
τοιο ρόλο. 

Αντίθετα, ο ρόλος σας εί-
ναι υπονομευτικός σε ό,τι ση-
κώνεται από κάτω, ό,τι ορ-
γανώνεται από τα συνδικά-
τα, από τους ίδιους τους ερ-
γαζόμενους. 

Βγάζετε σπυράκια όταν
οργανώνονται κινητοποιή-
σεις που πάνε κόντρα στη
γραμμή της καπιταλιστικής
ανάπτυξης, που πάνε κόντρα
στην εκμετάλλευση».

«ΧΕΙΡΑ ΒΟΗΘΕΙΑΣ» ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΕΡΓΟΔΟΣΙΑ Η ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΛΗΣ ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ το ΠΑΜΕ

Από τη συγκέντρωση συνδικαλιστών και εργαζομένων έξω από
το ξενοδοχείο όπου συνεδρίασε το Γενικό Συμβούλιο της ΓΣΕΕ.
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«ΕΞΥΠΝΑ ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙΑ» ΓΙΑ ΠΙΟ
ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Όσο κι αν προσπαθούν να
μας πείσουν πως υπάρχει και
η «υγιής» επιχειρηματικότη-
τα, που επενδύει στην «και-
νοτομία» και πως αυτές οι
«καινοτόμες» πρακτικές απο-
τελούν το μέλλον της οικονο-
μίας, υπονοώντας πως και οι
εργαζόμενοι ωφελούνται α-
πό αυτές, διαψεύδονται (ξα-
νά), αυτή τη φορά από έναν
παγκόσμιο οικονομικό κο-
λοσσό.

Τις συνθήκες σκλαβιάς
που συνεπάγεται για τους ερ-
γαζόμενους ο καπιταλιστι-
κός τρόπος παραγωγής και
το κυνήγι του κέρδους, ανα-
δεικνύει το παράδειγμα του
αμερικάνικου μονοπωλίου η-
λεκτρονικού λιανικού εμπο-
ρίου της «Amazon», που πριν
μερικές μέρες πήρε οριστικά
την τελική έγκριση για μια
«ευρεσιτεχνία» με την οποία
θα ελέγχει το προσωπικό της
και θα το ...επαναφέρει
στους επιθυμητούς ρυθμούς
εργασίας.

Συγκεκριμένα, πρόκειται
για το λεγόμενο «έξυπνο ηλε-
κτρονικό βραχιολάκι» που η
εργοδοσία θα φοράει στους
εργαζόμενους, με στόχο την
ακριβή και συνεχή καταγρα-
φή κάθε κίνησης των χεριών
τους και με μικρές δονήσεις ε-
άν κριθεί πως δεν είναι «σω-
στή» η κίνησή τους, θα τους
καθοδηγεί προς τη σωστή κα-
τεύθυνση και θέση των προϊ-
όντων, ελέγχοντας με αυτόν
τον τρόπο όλες τις κινήσεις
τους. Δηλαδή, ανάλογα με τη
«συμπεριφορά» του εργαζό-
μενου, το «βραχιολάκι» θα
«βοηθά να στέλνονται τα α-
παραίτητα μηνύματα συμ-
μόρφωσης σε αυτόν, με μι-
κρές ...δονήσεις, που θα τον
κατευθύνουν ανάλογα με το
τι χρειάζεται να κάνει για να
διορθώσει τις κινήσεις του».

Το «έξυπνο βραχιολάκι»
πρόκειται να εφαρμοστεί

πλατιά σε μονάδες της εται-
ρείας στην Ιταλία. Οπως εξη-
γούσαν στελέχη της «Ama-
zon» σε διεθνή και ιταλικά
ΜΜΕ, μέσα από την αποστο-
λή «ραδιοκυμάτων» που το
«βραχιόλι» θα στέλνει και θα
λαμβάνει, θα εντοπίζεται πο-
λύ συγκεκριμένα η τοποθε-
σία ενός εργαζόμενου και ο
τρόπος που δουλεύει και βρί-
σκει προϊόντα. Ετσι - σύμφω-
να με τα ίδια ρεπορτάζ και τις
επισημάνσεις των στελεχών
της εταιρείας - «αυτή η προ-
σέγγιση θα μειώσει την ανά-
γκη για ενέργειες που κατα-
ναλώνουν παραπάνω χρόνο,
όπως το πάτημα ενός κου-
μπιού ή το σκανάρισμα ενός
μπαρκόουντ».

Από τη μεριά της, η εται-
ρεία σε ανακοίνωσή της τονί-
ζει ότι τα τελευταία 20 χρόνια
ο όμιλος έχει εισάγει «διάφο-
ρες τεχνολογικές καινοτο-
μίες για να υποστηρίξει τους
εργαζόμενούς μας στη διάρ-
κεια του ωραρίου τους και για
να καταστήσει πιο εύκολες
και αποτελεσματικές τις δια-
δικασίες της εργασίας τους».

Επί της ουσίας, οι εφαρμο-
γές της τεχνολογίας (ψηφια-
κή εποχή, ρομποτική κ.λπ.)
που ήδη μεγάλοι μονοπωλια-
κοί χρησιμοποιούν, οδηγεί α-
πό τη μια σε απώλεια θέσεων
εργασίας και από την άλλη σε
ένταση της εκμετάλλευσης
των εργαζομένων. Αυτό συμ-
βαίνει γιατί μπαίνουν στην υ-
πηρεσία του καπιταλιστικού
κέρδους και δεν αξιοποιού-
νται υπέρ των παραγωγών
του κοινωνικού πλούτου, ό-
πως θα μπορούσε να κάνει
μια κοινωνία και οικονομία, ο
σοσιαλισμός - κομμουνισμός,
που βάζει ως προτεραιότητα
την ικανοποίηση των λαϊκών
αναγκών με βάση τις τερά-
στιες δυνατότητες της σημε-
ρινής εποχής.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ
του ΠΑΜΕ στα ΤΡΟΛΕΫ

Αθήνα, 18 Γενάρη 2018

Συνάδελφοι – σσες,
Η Συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, ορκι-

σμένη στην μεγαλοεργοδοσία έφερε και
ψήφισε το πολυνομοσχέδιο, το οποίο α-
νάμεσα σ’ άλλα εμπεριέχει το χτύπημα
στην απεργία, την απελευθέρωση των
πλειστηριασμών, την επανεξέταση του ε-
πιδόματος βαρέων και ανθιυγιεινών, το
χτύπημα στα προνοιακά επιδόματα και ε-
πιδόματα τέκνων, παράδοση γης και δη-
μόσιου πλούτου σε ιδιωτικά συμφέρο-
ντα, την ένταξη δημόσιων υποδομών στο
Υπερταμείο, την φοροελάφρυνση επιχει-
ρηματικών ομίλων.

Οι προηγούμενες κυβερνήσεις των
ΠΑΣΟΚ, Νέας Δημοκρατίας, τώρα των
ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ, όπως και τα κόμματα που
ψήφισαν αντεργατικούς νόμους , συνεχί-
ζουν να ξηλώνουν με »συνέπεια» κατα-
κτήσεις. Εφτασαν στο σημείο να μένουν
άγρυπνοι τα βράδυα απο ανυπομονησία
να ψηφίσουν το χτύπημα στο δικαίωμα
των δικαιωμάτων (την απεργία). Πάγια κι
αποτυπωμένη απαίτηση των εργοδοτών
και του ΣΕΒ. Το δικαίωμα και το όπλο των
εργαζομένων με το οποίο αποσπάστη-
καν κατακτήσεις και για το οποίο χύθη-
καν »ποτάμια αίματος».

Την ώρα που εντείνουν την εκμετά-
λευση, πουλάνε παραμύθι περί »επόμε-
νης αισιόδοξης μέρας». Αραγε γιατί τους
πονάει η απεργία αφου ατενίζουν με »αι-
σιοδοξία» το μέλλον; Προφανώς το συ-
γκεκριμένο συναίσθημα αφορά μόνο τα
αφεντικά.

Τα σημερινά αντεργατικά μέτρα, αλλά
και η προνομοθέτηση των επόμενων επι-
βεβαιώνουν την άγρια εκμετάλευση που
βιώνουμε οι εργαζόμενοι αλλά και τι μας
περιμένει στο μέλλον.

Βέβαια απ οτι φαίνεται και αποδει-
κνύεται άλλο τι βιώνουν οι εργαζόμενοι
κι άλλο τι πράττουν οι πλειοψηφίες,
(ΣΥΡΙΖΑ-ΜΕΤΑ, ΠΑΣΚΕ,ΔΑΚΕ, ΑΝΕΞΑΡΤΗ -
ΤΟΙ) οι οποίοι, δίνουν »σκληρό αγώνα» να
στηρίξουν την κυβέρνηση, και τους το »α-
ναγνωρίζουμε».

Στην πρόταση των Εργατικών κέ-
ντρων, Ομοσπονδιών και Συνδικάτων,
για 24ωρη απεργία την ημέρα κατάθεσης
του νομοσχεδίου στην ολομέλεια της
Βουλής την παρασκευή 12 Γενάρη, (είχε
προηγηθεί πρόταση στην ΓΣΕΕ και το ΕΚΑ
οι οποίες απορρίφθηκαν απο τους εκεί
στυλοβάτες της εργοδοσίας με αστεία ε-
πιχειρήματα, όπως να απεργήσουμε τον
Μάρτη ).

Η πλειοψηφία του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΤΕΧΝΙ -
ΚΩΝ και ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΣΥ ΑΕ πρωην
ΗΛΠΑΠ πρώτη και καλύτερη, δεν συγκά-
λεσε Δ.Σ. Ο πρόεδρός τους ( ΣΥΡΙΖΑ) έδινε
»αγώνα» στα κοινωνικά δίκτυα (ΣΥΡΙΖΑ-
ΟΣΥ ΗΛΠΑΠ) να μας πεί πόσο δημοκρατι-

κό μέτρο είναι ο περιορισμός της απερ-
γίας, κι οτι εν τέλει είναι προς οφελός των
εργαζομένων, και εις βάρος των εργοδο-
τών. Αγωνιζόταν αναπαράγοντας προ-
παγανδιστικά άρθρα της Αυγής. Τα οποία
επιτίθονταν χυδαία στα συνδικάτα γιατί
»τάραξαν» την Υπουργό κ. Αχτσίόγλου κι
απαίτησαν να αποσύρει το νομοσχέδιο.
Τα επιχειρήματα δε των αρθρων, ήταν ό-
λα παρμένα απο το οπλοστάσιο της Χρυ-
σής Αυγής.

Η πλειοψηφία της ΕΝΩΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟ -
ΜΕ ΝΩΝ ΗΛΠΑΠ απο την άλλη επιχειρώ-
ντας να θολώσει τα νερά, αρνήθηκε την
πρόταση για κοινό αγώνα με τα συνδικά-
τα και τα Εργατικά κέντρα. Η πίεση της
ΔΑΣ αλλά κυρίως των συναδέλφων που
με τη μαζική συμμετοχή τους σε προη-
γούμενες απεργίες έστελναν μύνημα, την
οδήγησε στην απόφαση για 24ωρη απερ-
γία την Δευτέρα 15/1, ημέρα ψήφισης.

Η ανυπαρξία, ο εκφυλισμός και η σαπί-
λα αυτού του συνδικαλισμού, του εργο-
δοτικού και του προδοτικού συμπληρώ-
θηκε και με φαινόμενο απεργοσπασίας.

Όλα αυτά την ώρα που ο εργαζόμενος
λαός έδινε μάχη σ όλη την χώρα για να
προστατεύσει κατακτήσεις γενεών.

Κυβέρνηση, εργοδοσία και εργοδοτι-
κά σωματεία νόμισαν οτι θα βγούν άβρε-
χτοι απ αυτή την ιστορία. Ταξικά συνδικά-
τα και χιλιάδες εργαζόμενοι τους χαλάσα-
με τη »σούπα» ,μας είδαν και θα μας βλέ-
πουν συνεχώς μπροστά τους. 

Την απεργία δεν θα την παραδώσουμε
στην εργοδοσία, τον νόμο θα τον καταρ-
γήσουμε στην πράξη.

Χαιρετίζουμε τους συναδέλφους που
συμμετείχαν στις απεργιακές κινητοποι-
ήσεις και σας καλούμε να βγάλετε συμπε-
ράσματα για τις διοικήσεις των σωματεί-
ων , το ρόλο που διαδραματίζουν στην ε-
πίθεση σε κατακτήσεις και δικαιώματα.
και κατα συνέπεια στη ζωή μας.

Σας καλούμε να πάρετε μέρος στη μά-
χη για την συγκέντρωση δυνάμεων και
την ανασύνταξη του εργατικού κινήμα-
τος. Στη μάχη για σωματεία αγωνιστικά ,
ζωντανά με κατεύθυνση την υπεράσπιση
και τη διεύρυνση δικαιωμάτων. Σωμα-
τεία που θα μάχονται μαζί με το λαό κι οχι
αποκομμένα απ’ το λαό.

Τη στάση αναμονής την έχουμε
πληρώσει ακριβά .

Εμεις μόνο μπορούμε να τους σπάσου-
με τον τσαμπουκά.

Οργάνωση τώρα και αντεπίθεση για
να επιβάλουμε το δίκιο μας.

ΜΕ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥΣ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΥΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ Α/Σ ΤΡΟΛΛΕΫ 



ΕΜΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΜΕΡΙΑ ΜΑΣ ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ, λέγοντάς τους ότι δεν χρειάζονται ούτε αντερ-
γατικές κυβερνήσεις, ούτε συνδικάτα που βάζουν πλάτη στην αντεργατική πολιτική.

ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ ΤΑΞΙΚΑ, ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ, προσανατολισμένα στην Κοινωνική Συμμαχία, σωστά οργανωμένα
στην πάλη για συγκοινωνία στην υπηρεσία του λαού. Κρατική συγκοινωνία συχνή, ασφαλή και αξιόπιστη, με φθηνό εισι-
τήριο για τις ανάγκες μετακίνησης και όχι για την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Η νέα πρόσφατη επίθεση της κυβέρνησης, μέσω του υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων κ. Σπίρτζη, ενάντια

στους εργαζόμενους μόνο τυχαία δεν είναι. 
Είναι εδώ και καιρό σχεδιασμένη και σταδιακά κλιμακώνεται το τελευταίο διάστημα.

Ξεκαθαρίζουμε εξ' αρχής ότι τους "σαμποτέρ" που καταγγέλλει ο υπουργός, καλύτερα να τους αναζητήσει στις
προηγούμενες κυβερνήσεις ΝΔ - ΠΑΣΟΚ, στη δική του κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ και φυσικά στον καθρέφτη του.

Η στοχοποίηση των συναδέλφων μας, πότε στην ΟΣΥ, πότε στη ΣΤΑΣΥ, για την άθλια κατάσταση του στόλου και του συ-
γκοινωνιακού έργου, γίνεται για να δημιουργήσει κοινωνικό αυτοματισμό και να κρύψει τις ευθύνες της κυβέρνησης.

Η συκοφάντηση των εργαζομένων είναι "παλιά μου τέχνη κόσκινο" για όλες τις αντιλαϊκές κυβερνήσεις διαχρονικά, κυ-
ρίως όταν θέλουν να κρύψουν τις βρωμιές τους.

Την ώρα που καταγγέλλουν τους εργαζόμενους για σαμποτάζ, οι αποθήκες σε ΟΣΥ και ΣΤΑΣΥ αραχνιάζουν από έλλειψη
ανταλλακτικών.

Προσπαθούν να κρύψουν ότι από το 2009, στο όνομα της μείωσης των δαπανών, έχουμε συνεχείς καταργήσεις και μει-
ώσεις βαρδιών και δρομολογίων, έχουμε μείωση προσωπικού κατά 35%, έχουμε μείωση της κρατικής επιχορήγησης κατά
80% και αντίστοιχα έχουμε αύξηση της τιμής του εισιτηρίου κατά 75% και μείωση των μισθών των εργαζομένων κατά 45%.

Το 43% των λεωφορείων είναι 16-20 ετών και το 60% των τρόλεϋ είναι 18-20 ετών. Το ίδιο γερασμένοι είναι και οι συρμοί
της γραμμής 1 (Ηλεκτρικός), ενώ σοβαρά προβλήματα βλαβών αντιμετωπίζει το μετρό και το τραμ.

Η επίθεση της κυβέρνησης γίνεται όμως και για πολλούς ακόμα λόγους, όπως το να κρύψει τις ακόμα παραπέρα επιπτώ-
σεις που θα έχει, σε εργαζόμενους και επιβάτες, η ένταξη της συγκοινωνίας στο υπερταμείο. 
• Με την εφαρμογή του ηλεκτρονικού εισιτηρίου και τις αυξήσεις που αυτό φέρνει μαζί του. 
• Με το κλείσιμο του Α/Σ Ελληνικού. 
• Με την αλλαγή, προς το χειρότερο, του Γενικού Κανονισμού Προσωπικού. 
• Με το αυταρχικό πειθαρχικό συμβούλιο. 
• Με το διευθυντικό δικαίωμα και τις απολύσεις.

Βέβαια, για άλλη μια φορά η κυβέρνηση δεν παίζει μπάλα μόνη της.

Έχει, όπως πάντα, συμπαίκτη της τον εργοδοτικό - κυβερνητικό συνδικαλισμό ΜΕΤΑ - ΔΑΚΕ - ΠΑΣΚΕ, που στήριξαν
και στηρίζουν την αντεργατική πολιτική όλων των κυβερνήσεων διαχρονικά, λειτουργώντας ως κυματοθραύστης των αγω-
νιστικών διαθέσεων των εργαζομένων.

Έχουν βαριές ευθύνες οι πλειοψηφίες του χώρου για την σημερινή κατάσταση.
Την αντιπαλεύουν τάχα, ενώ στην πράξη συμφωνούν.

• Με τη δική τους συμβολή πέρασαν οι αντεργατικοί, αντισυγκοινωνιακοί νόμοι, που εφαρμόζονται σταδιακά στην
πράξη. 
• Με δική τους ευθύνη είναι πολυδιασπασμένο το εργατικό κίνημα στις αστικές συγκοινωνίες. 
• Με τις δικές τους "υπογραφές" κάνουν πάρτι οι εργολάβοι σε διάφορους τομείς στα ΜΜΜ.
• Είναι δική τους ευθύνη, αντί οι εργαζόμενοι να βρίσκονται σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις, οι πλειοψηφίες να ανα-
λώνονται σε τηλεοπτικές διαμάχες, σε δικαστικές και εξωδικαστικές αντιδικίες, με εξώδικα και μηνύσεις.

Οι χθεσινοί πολιτικοί συνεργάτες τους δεν τους χρειάζονται πια και προσπαθούν να ξεκαθαρίσουν το τοπίο. Τους πε-
τούν στη θάλασσα, αφού τους χρησιμοποίησαν όλα τα προηγούμενα χρόνια για την προώθηση της αντεργατικής πολιτικής
τους.


