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Αρκετοί συνάδελφοι εκ-

φράζουν την εξής άποψη:
Για ποια σχέση κόστους-

κέρδους μας λέτε, όταν λει-
τουργούμε μόνο με κόστος,
εννοώντας τις συσσωρευμέ-
νες ζημίες που κάποια άλλη
αμιγώς ιδιωτική επιχείρηση
θα προσπαθούσε να εξαλεί-
ψει για να περάσει σε κερδο-
φορία.

Κι όμως όλες οι πρώην
ΔΕΚΟ ―και στη συγκοινω-
νία― δεν διαφέρουν στο
κριτήριο με το οποίο λει-
τουργούν από οποιαδήποτε
άλλη ιδιωτική εταιρεία, δη-
λαδή επιδιώκουν το κέρδος.

Και που είναι αυτό το κέρ-
δος; Θα μπορούσε να ανα-
ρωτηθεί κανείς βλέποντας
την συρρίκνωση, την υπο-
βάθμιση και απαξίωση που
επικρατούν σήμερα.

Για να απαντηθεί αυτό το
ερώτημα χρειάζεται να πού-
με δυο λόγια για τον δημό-
σιο τομέα και το ρόλο που ε-
πιτελεί. 

Στις καπιταλιστικές οικο-
νομίες ο δημόσιος τομέας
της οικονομίας λειτουργεί
με στόχο να παρέχει όλες ε-
κείνες τις υποδομές και υπη-
ρεσίες που ευνοούν την  κερ-
δοφορία του ιδιωτικού το-
μέα.

Γι’ αυτό το λόγο έχουν
«δημόσιο» χαρακτήρα, γιατί
κανείς επιχειρηματίας δε θα
έκανε επενδύσεις τέτοιας
κλίμακας με στόχο να κερδί-
ζουν συνολικά οι επιχειρη-
ματίες, έστω κι αν ο ίδιος πα-
ρουσιάζει ζημίες. 

Οι συγκοινωνίες λοιπόν
διέπονται από τη σχέση κό-
στους-κέρδους, όπου κό-
στος είναι το κόστος μισθο-
δοσίας, συντήρησης δι-
κτύων, οχημάτων και συρ-
μών, ανανέωσης στόλου, α-
γοράς καυσίμων και ανταλ-

λακτικών, αγοράς υπηρε-
σιών από εργολάβους και το
κέρδος είναι η συνεισφορά
των Μ.Μ.Μ. στην ομαλή λει-
τουργία  της οικονομίας, δη-
λαδή στα κέρδη των επιχει-
ρηματικών ομίλων.

Στην έκθεση του Οργανι-
σμού Αστικών Συγκοινω-
νιών Αθηνών (ΟΑΣΑ) του
2012 επισημαίνεται χαρα-
κτηριστικά:

«Οι καταλυτικές επιπτώ-
σεις αναφέρονται στο βαθμό
με τον οποίο η επιβατική κί-
νηση των αστικών συγκοινω-
νιών (732 εκατομμύρια το
2011) επηρεάζει και ενισχύει
τη μακροχρόνια απόδοση άλ-
λων κλάδων της οικονομίας
(...) Η ετήσια προστιθέμενη α-
ξία από τη λειτουργία των α-
στικών συγκοινωνιών μέσω
των καταλυτικών επιπτώσε-
ων, υπολογίζεται σε 6 - 7 δισ.
ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί
περίπου στο 3 - 3,5% του ΑΕΠ
της χώρας».

Το οικονομικό αποτέλε-
σμα της δουλειάς μας για το
2011 (χρονιά με μείωση έρ-
γου σε σχέση με το 2009) α-
ποτιμήθηκε στα 6-7 δις ευρώ
που κατέληξαν ως κέρδη
των μονοπωλίων!!

Ωστόσο, οι καπιταλιστές
δεν αρκούνται σε αυτά, στα
πλαίσια της όλο και μεγαλύ-
τερης ανάγκης να ενισχυ-
θούν με ζεστό κρατικό χρή-
μα επέβαλλαν μέσω των κυ-
βερνήσεων τους την καρατό-
μηση της κρατικής επιδότη-
σης με απώτερο στόχο να
φορτώσουν το κόστος λει-
τουργίας αποκλειστικά στα
λαϊκά στρώματα που κά-
νουν χρήση των ΜΜΜ και
στο προσωπικό των ΜΜΜ
μέσω των μειώσεων μισθών,
την εντατικοποίηση κτλ.

Χαρακτηριστικό των τα-
ξικών πολιτικών είναι πως
μια χούφτα ακτοπλόοι εφο-
πλιστές χρηματοδοτούνται
για τις «άγονες γραμμές πε-
ρίπου με το ίδιο ποσό που
χρηματοδοτούνται οι Αστι-
κές Συγκοινωνίες, σταθερές
και οδικές, τα τελευταία
χρόνια για να κάνουν συ-
γκοινωνία σε μια περιοχή
που συγκεντρώνει σχεδόν
το μισό πληθυσμό της Ελλά-
δας.

Για μας έχει μεγάλη σημα-
σία να αποσαφηνιστεί στη
συνείδηση των συναδέλ-
φων ο εμπορευματικός χα-
ρακτήρας των συγκοινω-
νιών και οι αρνητικές συνέ-

πειες της που βιώνουμε σή-
μερα επιβάτες και εργαζόμε-
νοι. Γιατί αν αυτό ξεκαθαρί-
σει ανοίγουν σα βεντάλια
μια σειρά ζητήματα μεταξύ
των οποίων:
• Η Αστική Συγκοινωνία
μπορεί να λειτουργεί αλ-
λιώς, με στόχο την κάλυψη
των λαϊκών αναγκών. 
• Όσα έσοδα κι αν μπουν
στο ταμείο θα αξιοποιηθούν
για την κερδοφορία των επι-
χειρηματικών ομίλων και ό-
χι για τη βελτίωση των συν-
θηκών εργασίας και των μι-
σθών μας.  Μόνο η αύξηση
της κρατικής χρηματοδότη-
σης εγγυάται την ομαλή λει-
τουργία των Μ.Μ.Μ.
• Μόνο η ΔΑΣ έχει πλαίσιο
πάλης που βάζει φρένο στην
απομύζηση του «κερδοφό-
ρου» μόχθου μας από μια
χούφτα επιχειρηματιών.

Όλα αυτά τα ζητήματα δε
μπορεί να αναλυθούν διεξο-
δικά στα πλαίσια ενός άρ-
θρου. Αποτελούν όμως βά-
ση για προβληματισμό και
ζύμωση απόψεων, όχι από
το καναπέ μας, αλλά μέσα α-
πό τα όργανα και τις συλλο-
γικές διαδικασίες του κινή-
ματος.
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

• άρθρο:

ΠΑΜΕ… ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΑΕΡΑ

σελ. 2

• άρθρο:

Η ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥ

σελ. 3

• άρθρο:

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΑΣΑ

σελ. 4

• άρθρο:

ΕΛΛΗΝΙΚΟ:

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ» 

ΕΚΚΕΝΩΣΗ

σελ. 5

• άρθρο:

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ

ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ

σελ. 6

• άρθρο:

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 

ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ: 

ΕΣΤΕΙΛΕ ΤΑ ΜΑΤ 

ΝΑ ΧΤΥΠΗΣΟΥΝ

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ 

ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ

σελ. 7

Διανέμεται δωρεάν

Στην προσπάθεια μας να
αναδείξουμε στους συνά-
δελφους τον εμπορευματι-
κό χαρακτήρα  που έχουν οι
Αστικές Συγκοινωνίες σε
μια οικονομία που έχει ως
στόχο το κέρδος, συχνά κά-
νουμε λόγο για λειτουργία
με κριτήριο τη σχέση κό-
στους-κέρδους.
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Υπεύθυνος Έκδοσης:
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Υπεύθυνος  Τυπογραφείου

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ  ΡΗΓΑΣ

[steliosrigas@otenet.gr]

Γερανίου 20

Τηλ.: 210 5249792

©©©

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ  ΔΩΡΕΑΝ

μουσική (κλασσική μουσική, έ-
ντεχνο και βιβλίο)
• 8μ.μ.-9μ.μ.: Διεθνείς Σχέσεις
ΠΑΜΕ

Τετάρτη 28/3/2018
• 6μ.μ.-7μ.μ.: Εργατικά Κέντρα
• 7μ.μ.-8μ.μ.: ΠΑΣΕΒΕ
• 8μ.μ.-9μ.μ.: Εκπομπή για το
λαϊκό τραγούδι

Πέμπτη 29/3/2018
• 6μ.μ.-7μ.μ.: Συνδικάτο Με-
τάλλου Αττικής
• 7μ.μ.-8μ.μ.: ΣΕΤΗΠ
• 8μ.μ.-9μ.μ.: Σύνδεσμος Ιδιω-
τικών Υπαλλήλων Αθήνας

Παρασκευή 30/3/2018
• 6μ.μ.-7μ.μ.: Συνδικάτο Εργα-
ζομένων Φαρμάκου Καλλυντι-
κού & Συναφών Επαγ/των
• 7μ.μ.-8μ.μ.: Εκπομπή για το
θέατρο και τον κινηματογράφο
(προτάσεις-κριτική)
• 8μ.μ.-9μ.μ.: Metal is coming

Oι εκπομπές θα μεταδίδο-
νται σε επανάληψη την επόμενη
μέρα 12μ.μ.-3μ.μ. !

Mπορείτε να επικοινωνείτε
για παρατηρήσεις, προτάσεις
και ανταποκρίσεις στο webra-
dio@pamehellas.gr

Το Γραφείο Τύπου

• 7μ.μ.-8μ.μ.: ΜΑΣ
8μμ-9μμ: Εκπομπή για το λαϊκό
τραγούδι
Πέμπτη 15/3/2018
• 6μ.μ.-7μ.μ.: Συνδικάτο Με-
τάλλου Αττικής
• 7μ.μ.-8μ.μ.: Σ.Ε.ΤΗ.Π
8μμ-9μμ: Σύνδεσμο Ιδιωτικών
Υπαλλήλων Αθήνας

Παρασκευή 16/3/2018
• 6μ.μ.-7μ.μ.: Συνδικάτο Εργα-
ζομένων Φαρμάκου Καλλυντι-
κού & Συναφών Επαγ/των
• 7μ.μ.-8μ.μ.: Εκπομπή για το
θέατρο και τον κινηματογράφο
(προτάσεις-κριτική)
8μμ-9μμ: Metal Is Coming

Δευτέρα 19/3/2018
• 6μ.μ.-7μ.μ.: Κλαδικό Σωμα-
τείο Χρηματοπιστωτικού
• 7μ.μ.-8μ.μ.: Συνδικάτο Εργα-
ζομένων στα Γάλατα - Τρόφιμα -
Ποτά
• 8μ.μ.-9μ.μ.: Γεια σου περή-
φανη κι αθάνατη εργατιά 
Τρίτη 20/3/2018
• 6μ.μ.-7μ.μ.: Σ.Ε.Η.
• 7μ.μ.-8μ.μ.: Λόγος είναι η
μουσική (κλασσική μουσική, έ-
ντεχνο και βιβλίο)
• 8μ.μ.-9μ.μ.: Σύλλογος Εμπο-
ροϋπαλλήλων Αθήνας

Τετάρτη 21/3/2018
• 6μ.μ.-7μ.μ.: Εργατικά Κέντρα
• 7μ.μ.-8μ.μ.: Πανελλήνιος
Μουσικός Σύλλογος
• 8μ.μ.-9μ.μ.: Εκπομπή για το
λαϊκό τραγούδι

Πέμπτη 22/3/2018
• 6μ.μ.-7μ.μ.: Συνδικάτο Με-
τάλλου Αττικής
• 7μ.μ.-8μ.μ.: ΣΕΤΗΠ
• 8μ.μ.-9μ.μ.: Σύνδεσμος Ιδιω-
τικών Υπαλλήλων Αθήνας

Παρασκευή 23/3/2018
• 6μ.μ.-7μ.μ.: Συνδικάτο Εργα-
ζομένων Φαρμάκου Καλλυντι-
κού & Συναφών Επαγ/των
• 7μ.μ.-8μ.μ.: Εκπομπή για το
θέατρο και τον κινηματογράφο
(προτάσεις-κριτική)
• 8μ.μ.-9μ.μ.: Metal is coming

Δευτέρα 26/3/2018
• 6μ.μ.-7μ.μ.: Εργατικά Κέντρα
• 7μ.μ.-8μ.μ.: Σύλλογος Εργα-
ζομένων στην Ιδιωτική Εκπαί-
δευση "Ο Βύρων"
• 8μ.μ.-9μ.μ.: Γεια σου περή-
φανη κι αθάνατη εργατιά

Τρίτη 27/3/2018
• 6μ.μ.-7μ.μ.: Συνδικάτο Εργα-
τοϋπαλλήλων Επισιτισμού Του-
ρισμού Ξενοδοχείων
• 7μ.μ.-8μ.μ.: Λόγος είναι η

on airon air :: 1 Μάρτη1 Μάρτη

Την Πέμπτη 1 Μαρτίου το ραδιόφωνο του ΠΑΜΕ αρχί-
ζει τη λειτουργία του.

Η φωνή των εργαζομένων θα ακούγεται καθημερινά
μέσα από το web radio, στην ιστοσελίδα του ΠΑΜΕ για το
ραδιόφωνο και σε εφαρμογή για android. Παράλληλα θα
υπάρχει δυνατότητα ακρόασης των εκπομπών οποιαδή-
ποτε στιγμή και να αποθηκεύονται στον υπολογιστή (on
demand).

Link radiof;vnoyQ 

http://www.pamehellas.gr/modules/mod_radioplayer-
joomla-free/pame_radio2.php

Όσοι έχουν κινητό/tablet με πρόσβαση στο διαδίκτυο
έχουν τη δυνατότητα να ακούν το web radio μέσα από την
εφαρμογή «tunein», η οποία διατίθεται δωρεάν.

Θεματικές εκπομπές, αφιερώματα και κυρίως η δρά-
ση του ταξικού κινήματος σε όλη την Ελλάδα, θα είναι το
κύριο χαρακτηριστικό του προγράμματος. 

Το αρχικό πρόγραμμα του web radio περιλαμβάνει εκ-
πομπές συνδικαλιστικών οργανώσεων από όλη τη χώρα,
αλλά και το εξωτερικό σε εβδομαδιαία, 15μερη και μηνι-
αία συχνότητα. 

Το πρόγραμμα θα είναι εμπλουτισμένο με θεματικές
εκπομπές για διάφορα ζητήματα που απασχολούν την
εργατική-λαϊκή οικογένεια, αφιερώματα και δραστηριό-
τητες που αφορούν τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τη
μουσική.

Σωματεία, Ομοσπονδίες κι Εργατικά Κέντρα που συ-
σπειρώνονται στο ΠΑΜΕ, μέσα από τις δικές τους εκπο-
μπές θ’ αναδεικνύουν τις δράσεις τους, τις παρεμβάσεις
τους στους χώρους δουλειάς, τα προβλήματα που αντι-
μετωπίζουν οι εργαζόμενοι καθώς και το διεκδικητικό
πλαίσιο πάλης που προτάσσουν οι ταξικές δυνάμεις. 

Παράλληλα, σχεδόν σε καθημερινή βάση θα υπάρ-
χουν μουσικές αλλά και άλλες εκπομπές πολιτιστικού πε-
ριεχομένου.

Το πρόγραμμα του web ra-
dio του ΠΑΜΕ διαμορφώνεται
για το μήνα Μάρτη, ως εξής:

Πέμπτη 1/3/2018
Έναρξη Web Radio

Παρασκευή 2/3/2018
• 6μ.μ.-7μ.μ.: Συνδικάτο Εργα-
ζομένων Φαρμάκου Καλλυντι-
κού & Συναφών Επαγ/των
• 7μ.μ.-8μ.μ.: Ένωση Λογι-
στών Ελεγκτών Περιφέρειας
Αττικής
• 8μ.μ.-9μ.μ.: Metal Is Coming

Δευτέρα 5/3/2018
• 6μ.μ.-7μ.μ.: Κλαδικό Σωμα-
τείο Χρηματοπιστωτικού
• 7μ.μ.-8μ.μ.: Συνδικάτο Εργα-
ζομένων στα Γάλατα - Τρόφιμα -
Ποτά
• 8μ.μ.-9μ.μ.: Γεια σου περή-
φανη κι αθάνατη εργατιά

Τρίτη 6/3/2018
• 6μ.μ.-7μ.μ.: ΣΕΗ
• 7μ.μ.-8μ.μ.: Λόγος είναι η
μουσική (κλασσική μουσική, έ-
ντεχνο και βιβλίο)
• 8μ.μ.-9μ.μ.: Σύλλογος Εμπο-
ροϋπαλλήλων Αθήνας

Τετάρτη 7/3/2018
• 6μ.μ.-7μ.μ.: ΟΓΕ
• 7μ.μ.-8μ.μ.: Πανελλήνιος
Μουσικός Σύλλογος
• 8μ.μ.-9μ.μ.: Εκπομπή για το
λαϊκό τραγούδι

Πέμπτη 8/3/2018
• 6μ.μ.-7μ.μ.: Συνδικάτο Με-
τάλλου Αττικής
7μμ-8μμ: ΣΕΤΗΠ
• 8μ.μ.-9μ.μ.: Σύνδεσμος Ιδιω-
τικών Υπαλλήλων Αθήνας

Παρασκευή 9/3/2018
• 6μ.μ.-7μ.μ.: Συνδικάτο Εργα-
ζομένων Φαρμάκου Καλλυντι-
κού & Συναφών Επαγ/των
• 7μ.μ.-8μ.μ.: Εκπομπή για το
θέατρο και τον κινηματογράφο
(προτάσεις-κριτική)
• 8μ.μ.-9μ.μ.: Metal is coming

Δευτέρα 12/3/2018
• 6μ.μ.-7μ.μ.: Εργατικά Κέντρα
• 7μ.μ.-8μ.μ.: Σύλλογος Εργα-
ζομένων στην Ιδιωτική Εκπαί-
δευση "Ο Βύρων"
• 8μ.μ.-9μ.μ.: Γεια σου περή-
φανη κι αθάνατη εργατιά

Τρίτη 13/3/2018
• 6μ.μ.-7μ.μ.: Συνδικάτο Εργα-
τοϋπαλλήλων Επισιτισμού Του-
ρισμού Ξενοδοχείων
• 7μ.μ.-8μ.μ.: Λόγος είναι η
μουσική (κλασσική μουσική, έ-
ντεχνο και βιβλίο)
• 8μ.μ.-9μ.μ.: Σωματείο Προ-
σωπικού Ιδιωτικών Κλινικών

Τετάρτη 14/3/2018
• 6μ.μ.-7μ.μ.: Εργατικά Κέντρα

ΠΑΜΕ, είμαστε στον αέρα…

ξεκινάμε… 1η ΜΑΡΤΙΟΥ
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Για άλλη μια φορά αναδεικνύεται η απαξίωση του συνδι-
καλιστικού κινήματος από τον κυβερνητικό και εργοδοτικό
συνδικαλισμό.

Η απαράδεκτη συνδικαλιστική πολιτική που ασκεί η ση-
μερινή Διοίκηση (Ενιαίο Ψηφοδέλτιο) κατήργησε κάθε κα-
ταστατική διάταξη στο κανονισμό  του Σωματείου της πρώ-
ην Ένωσης ΗΣΑΠ. Ενώ έκαναν Γενική Συνέλευση για αλλαγή
καταστατικού αρνήθηκαν να κάνουν Ετήσια Απολογιστική
Συνέλευση, όπως προβλέπει το καταστατικό.  Μόνοι τους
αποφάσισαν να παρατείνουν την θητεία του Σωματείου κα-
τά ΕΝΑ περίπου χρόνο.

Η ΔΑΣ αρνήθηκε να συμμετέχει σε διαδικασίες μη κατα-
στατικές.Έθεσε το θέμα της παράτασης  στο Διοικητικό
Συμβούλιο και ζήτησε να τεθεί σε ψηφοφορία.

Μόνο οι εκπρόσωποι της ΔΑΣ ΨΗΦΙΣΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑ -
ΤΑΣΗΣ.

ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΨΗΦΙΣΑΝ ΥΠΕΡ. Ο λόγος βέβαια αυτής της
μεθόδευσης με την παράταση είναι προφανές, θέλουν να
κερδίσουν χρόνο, να αξιοποιήσουν τη δυνατότητα που δί-
νει το νέο καταστατικό για εγγραφή μελών και εκτός ΗΣΑΠ,
να τραβήξουν εργαζόμενους-μέλη από άλλα σωματεία της
ΣΤΑ.ΣΥ, προκειμένου με νόθες διαδικασίες στις προσεχείς ε-
κλογές να καλύψουν ή να αυξήσουν τις δυνάμεις τους.

Βέβαια αυτές οι πρακτικές όπως τους είχαμε προειδοποί-
ησει δημιούργησαν αντιπαλότητα μεταξύ των σωματείων,
ΚΑΙ  ΕΒΑΛΕ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
ΣΤΗ ΣΤΑ.ΣΥ.

Και οι μόνοι σίγουρα που βγήκαν και βγαίνουν χαμένοι α-
πό αυτήν την κατάσταση είναι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι.

ΕΝΙΑΙΑ ΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΣΗ
Μιας και πολύς λόγος

γίνεται για τη διεκδίκηση
μέσω της δικαστικής ο-
δού, η κατάσταση που έ-
χει διαμορφωθεί στη
ΣΤΑ.ΣΥ είναι αμείλικτη
για τους λάτρεις των δι-
καστηρίων: οι εργαζόμε-
νοι έχασαν στη πρωτο-
βάθμια εκδίκαση, αλλά
πριν δύο περίπου μήνες
δικαιώθηκαν στο εφε-
τείο, ωστόσο η διοίκηση
της ΣΤΑ.ΣΥ είπε πως δε
θα δώσει χρήματα με βά-
ση την ορθή περικοπή
του 25% αλλά θα προ-
σφύγει σε πιο ψηλό δικα-
στικό επίπεδο.

Με αφορμή αυτή την
εξέλιξη οι δικηγόροι ζη-
τούν επιπλέον 50 ευρώ
από κάθε συνάδελφο
που εκπροσωπούν πέ-
ραν της αμοιβής τους
(ποσοστό επί των ανα-
δρομικών).

Στο μεταξύ και ενώ οι
εργαζόμενοι περιμένουν
το αν και πότε θα πά-
ρουν χρήματα που δεν έ-
πρεπε να τους περικο-
πούν η αντιλαϊκή πολιτι-
κή σε όλα τα επίπεδα συ-
νεχίζεται ακάθεκτη. 

Ακόμη και αν δικαιω-
θούν στο μέλλον, ακόμη
και αν πάρουν όσα τους
αναλογούν έως τότε θα
έχουν χάσει πολύ περισ-
σότερα και όχι μόνο σε
μισθό, αλλά σε κάθε πτυ-
χή της ζωής τους εντός
και εκτός δουλειάς. 

Χωρίς να απορρίπτου-
με την δικαστική οδό ως
ένα επικουρικό μέσο πίε-
σης, η εξέλιξη αυτή κάνει
ακόμη πιο ισχυρή την πε-
ποίθησή μας πως χωρίς
αγώνες σε ρότα σύ-
γκρουσης με τις κυβερ-
νήσεις, τα κόμματα που
τις σιγοντάρουν δήθεν α-
ντιπολιτευόμενα, και
πάνω απ’ όλα με την ίδια
την εργοδοσία σε κάθε
χώρο δουλειάς δεν υπάρ-
χει καμία προοπτική βελ-
τίωσης της θέσης των ερ-
γαζόμενων.

Η αναμονή είναι κατα-
στροφή.

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΔΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΤΗ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΤΗ ΣΤΑ.ΣΥΣΤΑ.ΣΥ
Κύριοι, η συνδικαλιστική πολυδιάσπαση που υπάρ-

χει στη ΣΤΑ.ΣΥ με την ύπαρξη 8 σωματείων, έχει λει-
τουργήσει σε βάρος των εργαζομένων και του κινήμα-
τος.  

Η καλλιέργεια συντεχνιασμού σε κλάδους, οι μετα-
τοπίσεις εργαζομένων από το ένα σωματείο στο άλλο
έχει δημιουργήσει αντιπαλότητα και κατακερματισμό
των δυνάμεων. Χαρακτηριστικό παράδειγμα από
πρόσφατες κινητοποιήσεις, εργαζόμενοι στο ίδιο πό-
στο ο ένας να απεργεί γιατί ανήκει στο Α’ σωματείο, ο
άλλος να κάνει στάση εργασίας γιατί ανήκει στο Β’ σω-
ματείο και ο Γ’ να εργάζεται κανονικά. Το αποτέλεσμα
τραγικό για την ενιαία έκφραση στο χώρο.

Τέτοιες πρακτικές είναι βούτυρο στο ψωμί για την
κάθε κυβέρνηση να ψηφίζει αντιλαϊκούς νόμους και
για την κάθε διοίκηση να τους εφαρμόζει και να κάνει
αυθαιρεσίες σε βάρος των εργαζομένων.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣ ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ
ΣΤΑΘΕΡΗ.

Την καταθέτουμε συνεχώς σε όλα τα Δ.Σ. που έχου-
με εκπροσώπους. 

ΕΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΣΤΗ ΣΤΑ.ΣΥ. 
Αυτό θα προκύψει με δημοκρατικές διαδικασίες,

δηλαδή με αποφάσεις Διοικητικών Συμβουλίων  για έ-
να σωματείο στη ΣΤΑ.ΣΥ, οι οποίες  αποφάσεις  αυτές
να πάνε  σε Γενικές Συνελεύσεις για να ψηφιστούν με
τη στήριξη των Δ.Σ.

Αυτοδιάλυση των Σωματείων και δημιουργία ενός
Σωματείου στη ΣΤΑ.ΣΥ.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΓΩΝΑ ΤΟΥ ΠΑΜΕΠΑΜΕ
ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΣΤΑ.ΣΥΣΤΑ.ΣΥ

Παρέμβαση στη διοίκηση της ΣΤΑΣΥ έκανε η Επι-
τροπή Αγώνα του ΠΑΜΕ την Τετάρτη 28 Φλεβάρη με
αίτημα να δοθούν λύσεις στις ελλείψεις τροχαίου υ-
λικού, Μέσων Ατομικής Προστασίας, υλικών και ερ-
γαλείων. 

Επίσης, έθεσε το θέμα υιοθέτησης ενιαίων υλι-
κών και διαδικασιών μεταξύ των ΜΕΤΡΟ-ΗΣΑΠ-
ΤΡΑΜ προς ενίσχυση των κανόνων ασφαλείας. 

Τα μέλη της Επιτροπής συναντήθηκαν με τον α-
ναπληρωτή διευθυντή τμήματος Τροχαίου Υλικού,
ο οποίος παραδέχθηκε τις ελλείψεις και ισχυρίστη-
κε πως κάνει ενέργειες που σταματούν σε πιο ψηλό
επίπεδο διοίκησης. 

Προφανώς παίζεται ένα παιχνίδι αποποίησης ευ-
θυνών, αφού και από πλευράς των εκάστοτε Διευ-
θύνοντων κατά καιρούς έχει δοθεί απάντηση πως
φταίνε οι διευθυντές των τμημάτων.

Οι συνάδελφοι που καλούνται να φέρουν εις πέ-
ρας την εργασία τους κάτω από εξαιρετικά αντίξοες
συνθήκες δε μπορεί να παραμένουν άλλο θεατές
στο πινγκ πονγκ των ευθυνών.

Tώρα να βάλλουν προ των ευθυνών τους  όχι μό-
νο τη διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ, αλλά και τις πλειοψηφίες
των σωματείων που αντί να ασχολούνται με τα τό-
σο σοβαρά προβλήματα των εργαζομένων ενδια-
φέρονται για το ποιος θα τραβήξει στο «δικό του»
σωματείο τα μέλη των άλλων.

Μπροστά στις αρνητικές εξελίξεις,
όπως η μη εφαρμογή της Σ.Σ.Ε., η
έλλειψη μέσων ατομικής προστα-
σίας και ανταλλακτικών κ.ά., το
κλείσιμο των μπαρών σε μια σειρά
σταθμούς τις επόμενες μέρες, κα-
λούμε τους συναδέλφους να απαι-
τήσουν από τα Δ.Σ. των Σωματείων
τη σύγκλιση Γενικών Συνελεύσεων
για τη λήψη αποφάσεων σε κατεύ-
θυνση ενάντια στην εμπορευματο-
ποίηση της Συγκοινωνίας και την
κάλυψη όλων των ελλείψεων που
υποβαθμίζουν το συγκοινωνιακό
έργο. 
Ήδη έχει πάρει απόφαση  το ΣΕΛΜΑ
για Γενική Συνέλευση στις 14 Μαρ-
τίου.
Οι εργαζόμενοι να δώσουν μαζικό
παρών.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΗΣΑΠ
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ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΑΣΑ
ΘΕΛΟΥΜΕ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑΘΕΛΟΥΜΕ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ

Αν και όλες οι παρατάξεις έχουν μπει για τα καλά
στη μάχη των εκλογών το μόνο που δεν αναφέρουν εί-
ναι το πλαίσιο θέσεων με το οποίο θα καλέσουν τους
συναδέλφους να τους στηρίξουν. 

Τα μέλη της ΔΑΣ προσπαθούν να ανοίγουν συνεχώς
αυτή τη συζήτηση και  με κάθε συνάδελφο αλλά και με
τους υποψήφιους και τα στελέχη κάθε παράταξης.

Δυστυχώς, όλες οι άλλες παρατάξεις και οι συνδυα-
σμοί, καθώς και η μεγάλη πλειοψηφία των συναδέλ-
φων που  θα είναι υποψήφιοι στις εκλογές, δεν αντα-
ποκρίνονται στο άνοιγμα της κουβέντας από τα μέλη
της ΔΑΣ, αποφεύγουν να πάρουν θέση. Υπάρχει ο σο-
βαρός κίνδυνος να φτάσουμε μέχρι τη κάλπη και-ό-
πως έχει ήδη συμβεί στο παρελθόν-οι περισσότεροι
συνάδελφοι να μην έχουν ξεκάθαρη άποψη για το τι υ-
ποστηρίζουν όσοι τους ζητούν ψήφο.

Αντιθέτως, ανοίγει κουβέντα γύρω από κάθε άλλο
ζήτημα που σχετίζεται με τις εκλογές. Το σίγουρο είναι
πως δε θα λείψουν οι κόντρες, οι προσωπικές αντιπα-
ραθέσεις, η λάσπη, και οτιδήποτε άλλο.

Για τη ΔΑΣ ένα από τα κριτήρια με τα οποία θα απο-
τιμήσουμε τη προσπάθεια μας αμέσως μετά τις εκλο-
γές, είναι το αν εξαντλήσαμε κάθε περιθώριο που υ-
πήρχε  για ουσιαστική ενημέρωση του κλάδου, και για
τις εξελίξεις, αλλά και για τις θέσεις και τις πράξεις των
παρατάξεων.

Θα εντείνουμε την προσπάθεια μας σε κάθε Α/Σ, α-
φετηρία και πηγαδάκι που θα βρεθούμε να πιέσουμε
τους υποψήφιους των άλλων δυνάμεων να κάνουν συ-
ζήτηση επί της ουσίας.

Απογοητευτική ήταν
η συμμετοχή στην εκλο-
γοαπολογιστική συνέ-
λευση του Συνδικάτου
Εργαζομένων ΟΑΣΑ. 

Τα άδεια καθίσματα α-
ποτύπωναν με το πλέον
χαρακτηριστικό τρόπο
το μέγεθος της απογοή-
τευσης, της απάθειας,
του τσουβαλιάσματος,
του κλεισίματος των συ-
ναδέλφων στην προσω-
πική τους γυάλα. 

Όλη αυτή η αρνητική
κατάσταση δεν έπεσε
ουρανοκατέβατη, δεν εί-
ναι φυσικό φαινόμενο.
Υπάρχουν ευθύνες. Που
βαραίνουν όλους όσοι
συνδικαλιστές και παρα-
τάξεις διαχειρίστηκαν α-
πό θέσεις πλειοψηφίας
και με τον τρόπο τους α-
παξίωσαν τις ελάχιστες
συνελεύσεις που εξήγ-
γειλαν και ταυτόχρονα
απέφυγαν σαν ο «διάο-
λος το λιβάνι» έναν αγω-
νιστικό προσανατολι-
σμό για το συνδικάτο.

Αλλά και όσοι συνδι-
καλιστές και παρατάξεις
ή ακόμη και μη εκλεγμέ-
νοι συνάδελφοι που συν-
δικαλίζονται έχουν επί-
σης ευθύνες για το επίπε-
δο και τον τρόπο της α-
ντιπαράθεσης που σε
πολλές συνελεύσεις εί-
ναι από τη μεριά τους α-
πό εκφυλιστικό έως γρα-
φικό.

Όμως η μη συμμετοχή
και η αποχή ουδέποτε
δυσκόλεψε τις πολιτικές
και συνδικαλιστικές δυ-
νάμεις που προωθούν τα
συμφέροντα της εργο-
δοσίας, το αντίθετο μάλι-
στα! 

Ξεφυσούν με ανακού-
φιση όταν ατενίζουν ά-
δειες θέσεις από το βήμα
της γενικής συνέλευσης -

αν και εφόσον-αναγκα-
στούν να την εξαγγεί-
λουν, γιατί δεν θέλουν οι
συνάδελφοι να ακούν με
προσοχή και προβλημα-
τισμό, να συγκρίνουν, να
προτείνουν, να νιώσουν
συμμετέχοντες και Συνά-
δελφοι με σίγμα κεφα-
λαίο.

Όλοι αυτοί που έχουν
διαλέξει πλευρά (και δεν
είναι στο πλευρό σου) σε
θέλουν αμέτοχο, απαθή,
και ηττοπαθή. Να ανα-
ρωτιέσαι «γίνονται αυ-
τά;» δηλαδή να αμφιβάλ-
λεις για το αν πρέπει να υ-
περασπιστείς τα εργα-
σιακά σου δικαιώματα
και όχι μόνο αυτά αλλά
συνολικά το δικαίωμα σε
μια καλύτερη ζωή.

Γιατί, αν αμφιβάλλεις
ότι μπορείς να διεκδική-
σεις αυτό που δικαιούσαι
είτε σε εργασιακό θέμα
είτε και γενικότερα, είναι
πιο πιθανό να παρακα-
λάς και να συναλλάσσε-
σαι μαζί τους, να σε ε-
γκλωβίζουν σε μια κατά-
σταση «ομηρίας» δηλα-
δή να βάζεις όλο και πε-
ρισσότερο πλάτη και α-
πό πάνω να νιώθεις και
«υπόχρεος».

Πλησιάζοντας προς
την κάλπη, και καθώς η
συζήτηση για τις εκλογές
ανοίγει όλο και πιο πολύ,
η αλήθεια είναι πως όλο
και πιο συχνά επαναλαμ-
βάνεται η εξής στιχομυ-
θία: « -τι θα κάνεις στις ε-
κλογές;- θα στηρίξω τον
τάδε (ή την Χ παράταξη).
-Γιατί; - Έχω μια «υποχρέ-
ωση».

Ε, λοιπόν συνάδελφε
δεν έχεις καμία «υποχρέ-
ωση», έχεις δύο υποχρε-
ώσεις: η μία είναι να πα-
ραμείνεις ακέραιος, αρ-
νούμενος τη συναλλαγή,

ή τον εκβιασμό, και να
στηρίξεις όποιον νομί-
ζεις με βάση τα πιστεύω
σου, την σκέψη σου, την
άποψη που έχεις σχημα-
τίσει για το συνδικαλιστι-
κό «γίγνεσθαι» στο κλά-
δο.

Η άλλη σου υποχρέω-
ση είναι να μη δεχθείς άλ-
λη υποτίμηση της ζωής
σου και να διεκδικήσεις
για σένα και την οικογέ-
νεια σου την ικανοποίη-
ση των σύγχρονων ανα-
γκών σε κάθε πτυχή της
ζωής. Και στην εργασία
και στην υπόλοιπη καθη-
μερινότητα. 

Σε αυτή τον αγώνα δεν
είσαι μόνος. Χιλιάδες άλ-
λοι εργάτες και όχι μόνο
υποφέρουν από τα ίδια
αδιέξοδα που αντιμετω-
πίζεις και εσύ. 

Η αντιλαϊκή πολιτική
μπ,ορεί να σπάει κόκκα-
λα αλλά δεν είναι ανίκη-
τη, όπως θέλουν να πι-
στεύεις οι εργοδοτικές
παρατάξεις.

Αντιμετωπίζεται με α-
νασύνταξη του εργατι-
κού κινήματος, με την ε-
νίσχυση των ταξικών δυ-
νάμεων στα Δ.Σ. των σω-
ματείων, με αγωνιστική
δράση που θα πολεμά
την εργοδοσία από τη
μια και θα ενισχύει την ε-
νότητα των εργατών κά-
θε κλάδου από την άλλη. 

Αν σταθείς με αυτό
τον τρόπο είναι βέβαιο
πως θα συναντηθείς ή
και θα συμπορευθείς με
όσους και όσες αγωνίζο-
νται, τις δυνάμεις του
ΠΑΜΕ που συμμετέχουν
στο ψηφοδέλτιο της
ΔΑΣ.

Αυτές τις υποχρεώ-
σεις τις οφείλεις στον ε-
αυτό σου!

ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ Ο.Α.Σ.Α.

ΜΗΝ ΚΟΥΝΑΤΕ ΤΟ ΔΑΧΤΥΛΟ ΣΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ!
Από το βήμα της εκλογοαπολογιστικής συνέλευ-

σης του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ, ο πρόε-
δρος Λ. Σκούλος μεταξύ όλων των άλλων προσπά-
θησε να μοιράσει μέρος της ευθύνης για την απα-
ξίωση του Συνδικάτου στη ΔΑΣ λέγοντας :…κάθε
φορά που 600 οδηγοί κάνουν 24ωρη απεργία κό-
ντρα στην απόφαση του Συνδικάτου για στάση ερ-
γασίας πανηγυρίζει ο Ριζοσπάστης.

Εμείς τους λέμε πως αν υπάρχει ελπίδα ανάτασης
στο εργατικό κίνημα αυτή προέρχεται κυρίως από
τους 600 έως και 1000 εργαζόμενους που αποφασί-
ζουν (όχι πάντα με αγωνιστικά κριτήρια) να μην υ-
πακούσουν στα κελεύσματα υποταγής και απεργο-
σπασίας για να μεταφερθούν τάχα οι απεργοί, όταν
στατιστικά έχει αποδειχθεί πως όταν απεργούν ό-
λα τα ΜΜΜ με 24ωρη τα ποσοστά συμμετοχής
στην απεργία αυξάνονται!!

Μη κουνάτε λοιπόν το δάχτυλο ούτε στη ΔΑΣ ού-
τε σε όσους δεν ανέχονται να τους θεωρείται ηλίθι-
ους όταν τους λέτε να δουλέψουν 09:00-21:00 και
στις 11:00 να είναι ΟΛΟΙ στη πλ. Κλαυθμώνος!!



εργαζόμενοι σε ΚΙΝΗΣΗΜάρτιος 2018 5

Και σε αυτές τις εκλογές
αρκετές συνδικαλιστικές
δυνάμεις αυτοπροβάλλο-
νται ως «ανεξάρτητοι» από
κόμματα.

Στο χώρο υπάρχει μεγά-
λη προϊστορία, το απόσταγ-
μα της οποίας είναι πως οι
δήθεν ανεξάρτητοι ουδέπο-
τε βοήθησαν το εργατικό κί-
νημα του χώρου μας να πάει
μπροστά.

Είτε το πέρασμα τους α-
πό το Δ.Σ. του Συνδικάτου
δεν έκανε αισθητή τη πα-
ρουσία τους, είτε έκαναν
διαλυτική δουλειά, που συ-
μπλήρωνε την απαξίωση
του Συνδικάτου από τις πα-
ρατάξεις της πλειοψηφίας
ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ-ΠΑΣΚ. 

Άλλωστε τις περισσότε-
ρες φορές πολλοί από τους
«διάττοντες αστέρες» του
συνδικαλισμού ήταν στελέ-
χη των μεγάλων παρατάξε-
ων που για κάποιο λόγο «α-
νεξαρτητοποιήθηκαν».

Ακόμη πιο διαλυτικό ρό-
λο έπαιξαν όσοι εκλέχθη-
καν ως «ανεξάρτητοι» χωρίς
να προέρχονται από κάποια
παράταξη.

Συνδικαλιστές που εκλέ-
χτηκαν κρατώντας την ρομ-
φαία της «κάθαρσης».

Θυμίζουμε για παράδειγ-
μα τις ενέργειες με τη λάσπη
στον ανεμιστήρα και όποιον
πάρει ο χάρος, την εξύβριση
όχι μόνο συνδικαλιστων,
αλλά και άλλων εργαζόμε-
νων από τον Σύνδεσμο οδη-
γών, με τη καταγγελία του
Συνδικάτου στο ΣΔΟΕ, την
πρόθεση των ΚΟΜΜΑΤΩΝ
ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ ΠΥΛΗ να τινά-
ξουν οικονομικά το Συνδι-
κάτο με την επιμονή τους να
διαλυθεί το ΚΕΑ στο όνομα
της διασφάλισης των χρη-
μάτων κοκ. Και γενικά το
συνολικό κλίμα που προ-
σπάθησαν να επιβάλλουν οι
δήθεν «ανεξάρτητοι», αυτό
των αντεγκλήσεων, μηνύ-
σεων εκατέρωθεν, αμφι-
σβήτησης της ακεραιότητας
των άλλων συνδικαλιστών
χωρίς όμως να παρουσιά-
ζουν αποδείξεις κτλ.

Εκτός όλου αυτού του
συνονθυλεύματος  των δή-
θεν ανεξάρτητων που θέ-

λουν τους συνάδελφους να
αφήνουν στο φουαγιέ τις
πολιτικές τους πεποιθήσεις
για να περνάει την πύλη μό-
νο η πολιτική που περιέχε-
ται στο χαρτοφύλακα που
κρατούν οι εκάστοτε Διευ-
θύνοντες, υπάρχει μια άλλη
πιο ύπουλη «ανεξάρτητη»
παράταξη η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΠΑΡΕΜ ΒΑ ΣΗ.

Ο εκλεγμένος συνδικαλι-
στής με τη ΑΝ. ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
θα μπορούσε κάλλιστα να
είναι ο άνθρωπος για τον ο-
ποίο μιλάει ο γνωστός τρα-
γουδιστής στο άσμα του:
…όπου φυσάει ο άνεμος
πάω…

Με αφετηρία τη ΔΑΚΕ και
προφανώς το πολιτικό της
φορέα, προσπάθησε ανεπι-
τυχώς να περάσει από τις δι-
κές μας γραμμές και κατό-
πιν ξανά στη ΔΑΚΕ με την ο-
ποία τα έσπασε, έφτιαξε τη
«ΔΑΚΕ 2» και όταν απειλήθη-
κε με μήνυση για τη χρήση
του ονόματος το άλλαξε.

Στη συνέχεια έγινε αρι-
στερός κι εντάχθηκε στο
ΞΕΚΙΝΗΜΑ (είναι πολιτικό
κόμμα) που ήταν συνιστώ-
σα του ΠΑΣΟΚ παλιά αλλά
μετά έγινε συνιστώσα του
ΣΥΡΙΖΑ. 

Ο συνάδελφος Κασιμέ-
ρης, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ άρχισε
την πορεία του προς τη κυ-
βέρνηση, έδινε πολιτική μά-
χη σε δύο κατευθύνσεις: μία
υπέρ του ΣΥΡΙΖΑ στους συ-
ναδέλφους έχοντας μερίδιο
στο εμπόριο ελπίδας και
στο κόψιμο της λεπίδας, και
μία ενάντια στους δευτερο-
κλασάτους Πασόκους που
βαρέθηκαν να είναι δευτε-
ροκλασάτοι Πασόκοι και α-
ποφάσισαν να γίνουν πρω-
τοκλασάτοι Συριζαίοι, οι ση-
μερινοί ΜΕΤΑδες.

Τα γραπτά μένουν!… και
αναφερόμαστε στις επιστο-
λές του προς το τμήμα Με-
ταφορών του ΣΥΡΙΖΑ με το
αίτημα να μη δεχθούν τους
προερχόμενους από τη
ΠΑΣΚΕ και πως υπάρχει δια-
θέσιμος αριστερός στο χώ-
ρο.

Ας μην μας πουλάει λοι-
πόν αγωνιστικότητα, ούτε
και «ανεξαρτησία» γιατί ό-

πως προείπαμε, τα γραπτά
μένουν…

Αλήθεια, ποιός πιστεύει
πως ξαφνικά τού ‘ρθε να πά-
ρει ένα λεωφορείο αξημέ-
ρωτα για να πάει να μεταφέ-
ρει τους πρόσφυγες και  πέ-
ντε παρά στη πλατεία Βι-
κτωρίας έπεσε πάνω στον
Σπίρτζη από τύχη;

Εκεί όμως που έδωσε ρε-
σιτάλ συνδικαλιστικού αρι-
βισμού ήταν ο απεργιακός
αγώνας των καθαριστριών
τον οποίο καθοδήγησε από-
λυτα, αποτρέποντας τες α-
πό την επαφή με το κλαδικό
σωματείο καθαριστριών
μόνο και μόνο γιατί συμμε-
τέχει στο ΠΑΜΕ. Αυτόν τον
αγώνα τον οδήγησε στη κα-
ταστροφή των καθαρι-
στριών με το αίτημα της αλ-
λαγής εργολάβου (προφα-
νώς κάποιου «καλού») που
να πληρώνει.

Ο εργολάβος άλλαξε, έ-
φερε τις δικές του καθαρί-
στριες, απολύοντας τις
προηγούμενες από τη δου-
λειά τους, οι οποίες ακολού-
θησαν μια γραμμή πάλης
που δεν αντιμετώπιζε το
πρόβλημα, που ήταν να πλη-
ρωθούν άμεσα  και να οργα-
νωθεί ένας αγώνας διεκδί-
κησης προσλήψεων στην
Ο.ΣΥ (και όχι μόνο) με προ-
τεραιότητα όσων εργάζο-
νται ήδη.

Η συνδικαλιστική του
δράση ορίζεται από τυχο-
διωκτισμό πασπαλισμένο
με αριστερόσκονη και έχει έ-
να και μοναδικό στόχο που
δεν είναι η οργάνωση των
συναδέλφων σε αγωνιστική
κατεύθυνση αλλά να τραβή-
ξει πίσω στο καναπέ τους ό-
σους συνάδελφους προβλη-
ματίζονται από τη κατάστα-
ση, καταλαβαίνουν πως δε
πάει άλλο κάτι πρέπει να γί-
νει, αφουγκράζονται προ-
σεκτικά τι λένε και τι κάνουν
οι παρατάξεις. Υπάρχει συν-
δικαλιστικά για να πλαγιο-
κοπεί το ΠΑΜΕ.

Ματαιοπονεί και αν δε το
ξέρει θα το καταλάβει σύ-
ντομα.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ  (;) ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΑΣΑ

ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ ΜΕ ΑΝΑΘΕΣΗ
ΣΤΟ ΠΑΡΑ ΠΕΝΤΕ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Δύο εξηγήσεις μπορεί να δοθούν για τις τοποθετή-
σεις με ανάθεση οκτώ (8) συναδέλφων μελών της
ΕΑΣ στα Γραφεία Κίνησης.

Η πρώτη εξήγηση: από υπέρ-επαναστατικότητα α-
ποφάσισαν να δράσουν δυναμικά, αλλά η Αγία Πε-
τρούπολη τους έπεσε κάπως μακριά και αντί για τα
Χειμερινά Ανάκτορα έκαναν την έφοδο στα Γραφεία
Κίνησης. Μόνο που οι πόρτες που κυριεύθηκαν εξ ε-
φόδου,  ήταν ήδη ανοιχτές και οι διάδρομοι στρωμέ-
νοι με κόκκινα χαλιά.

Η δεύτερη εξήγηση: Κάποια από τα βασικά στελέ-
χη της ΕΑΣ μπήκαν στο πειρασμό (προεκλογικά) να
δουν αν είναι εξίσου αποτελεσματικοί όσο και στα
νιάτα τους τότε που ήταν συνδικαλιστές της ΠΑΣΚ.
Θυμίζουμε πως στα φόρτε της Πανεργατικής περισ-
σότεροι από 50 (!!!) οδηγοί κοιμήθηκαν ένα βράδυ ο-
δηγοί και το πρωί ξύπνησαν σταθμάρχες και επόπτες
κίνησης.

Πέρα όμως από τη χιουμοριστική μας διάθεση, το
ζήτημα διατίθεται για συμπεράσματα. 

Και πρωτίστως για έναν κόσμο που αισθάνεται α-
ριστερός, που ψήφισε την ΕΑΣ γιατί είχε σιχαθεί την
απραξία, το κυβερνητικό και εργοδοτικό συνδικαλι-
σμό, πάνω από όλα γιατί κρατούσε μια έντιμη στάση
στη δουλειά, ενάντια στη συναλλαγή.

Αυτός ο κόσμος, έστω και αν παρέβλεπε το μερίδιο
της ΕΑΣ στον εκφυλισμό του κινήματος, από αυτό το
γεγονός των αναθέσεων συνειδητοποιεί τώρα πως
προδόθηκε. 

Τώρα που οι μάσκες πέφτουν, φαίνεται πως οκτώ
τοποθετήσεις στο παρά πέντε των εκλογών δεν απο-
τελεί «προσωπική επιλογή τους» και δεν γίνονται χω-
ρίς να έχει παιχτεί παρασκήνιο. 

ΣYNAΔEΛΦOI, NA MHN ΞEXAΣETE TO ATOMIKO
BIBΛIAPIO YΓEIAΣ & THN AΣTYNOMIKH TAYTOTHTA

ΠHΓAINONTAΣ ΠPOΣ THN KAΛΠH

ΓΙΑ ΔΥΝΑΤΟ, 
ΤΑΞΙΚΟ ΤΙΜΟΝΙ

ψήφο στη 
Δ.Α.Σ. ΟΑΣΑ
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Υλοποιώντας τις εντο-
λές της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ
- ΑΝΕΛ και την απαράδεκτη
νομοθεσία που ψήφισε ε-
νάντια στις κινητοποιήσεις
για την υπεράσπιση της
λαϊκής κατοικίας και περι-
ουσίας, δυνάμεις των ΜΑΤ
εξαπέλυσαν απρόκλητη ε-
πίθεση σε μέλη συνδικά-
των που συσπειρώνονται
στο ΠΑΜΕ και Λαϊκές Επι-
τροπές, που στις 28 Φλεβά-
ρη πραγματοποιούσαν κι-
νητοποίηση ενάντια στους
πλειστηριασμούς έξω από
συμβολαιογραφικό γρα-
φείο στην οδό Καποδιστρί-
ου, στο κέντρο της Αθήνας.

Αρχικά τα σωματεία και
οι Λαϊκές Επιτροπές είχαν
προγραμματίσει κινητο-
ποίηση σε άλλο συμβολαιο-
γραφείο, όπου χαρακτηρι-
στικά θα γινόταν ηλεκτρο-
νικός πλειστηριασμός ενός
υπόγειου διαμερίσματος
στον Πειραιά για χρέη ύ-
ψους 30.000 ευρώ. Ωστόσο
ο συγκεκριμένος πλειστη-
ριασμός αναβλήθηκε και η
κινητοποίηση έγινε στο
συμβολαιογραφείο στην
Καποδιστρίου, όπου και ε-
κεί είχε προγραμματιστεί
πλειστηριασμός.

Την ώρα που αντιπρο-
σωπεία των συγκεντρωμέ-
νων ζητούσε να συναντη-
θεί με τον συμβολαιογρά-
φο, τα ΜΑΤ, που κατέφθα-
σαν εκείνη τη στιγμή, επι-
τέθηκαν με βιαιότητα, κά-
νοντας χρήση χημικών, ε-
νώ στη συνέχεια έφραξαν
την είσοδο του κτιρίου. 

Οι εργαζόμενοι παρέμει-
ναν και μετά την αστυνομι-
κή επίθεση έξω από το κτί-
ριο, φωνάζοντας συνθήμα-
τα, όπως «Με ρόπαλα και
ΜΑΤ χτυπάτε τους εργάτες
και στους τραπεζίτες κάνε-
τε τις πλάτες».

Ο Βάλσαμος Συρίγος,
πρόεδρος του Εργατικού
Κέντρου Λαυρίου και μέλος
της Εκτελεστικής Γραμμα-
τείας του ΠΑΜΕ, κατήγγει-
λε από την ντουντούκα το
γεγονός, σημειώνοντας με-
ταξύ άλλων: 

«Για άλλη μια φορά η κυ-
βέρνηση και οι κατασταλτι-
κοί μηχανισμοί δείχνουν
την πυγμή τους στα σωμα-

τεία των εργαζομένων για να
υπερασπιστούν τα συμφέ-
ροντα των τραπεζιτών και
των μονοπωλίων. Αυτή είναι
η "δίκαιη ανάπτυξή" τους. Ο
λαός να μένει στα παγκάκια
και αυτοί να ζούνε στη χλι-
δή».

Απέναντι στην επίθεση
του κεφαλαίου και της κυ-
βέρνησής του, οι ταξικές δυ-
νάμεις κάλεσαν σε δυνάμω-
μα της οργάνωσης και της
πάλης για να παρεμποδι-
στούν οι πλειστηριασμοί,
«ώστε κανείς εργαζόμενος,
μικρομεσαίος αγρότης, αυ-
τοαπασχολούμενος να μη
χάσει το κεραμίδι πάνω απ'
το κεφάλι του, να μη χάσει
το βιος του».

Ο ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ
ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ

Το ΠΑΜΕ με ανακοίνωσή
του «καταγγέλλει την κυβέρ-
νηση που έδωσε εντολή στα
ΜΑΤ και επιτέθηκαν απρό-
κλητα, με βίαιο τρόπο και με
ρίψη χημικών στη διαμαρτυ-
ρία που πραγματοποιούσαν
Σωματεία και Λαϊκές Επιτρο-
πές για την ακύρωση πλει-
στηριασμού.

Το μεγάλο κεφάλαιο, η
κυβέρνηση και οι τραπεζίτες

επιδιώκουν να επιβάλουν σι-
γήν ιχθύος για να αρπάξουν
του λαού το βιος και να μην
οργανώνεται καμία αντί-
δραση.

Δεν μας τρομοκρατούν.
Καλούμε τα συνδικάτα να
πρωτοστατήσουν στον αγώ-
να ενάντια στους πλειστηρια-
σμούς και τις κατασχέσεις, να
έρθουν σε επαφή με τους ερ-
γαζόμενους στους χώρους
δουλειάς, να μαζικοποιηθεί ο
αγώνας. Ο αυταρχισμός και η
καταστολή δεν θα περά-
σουν».

Η Εκτελεστική Γραμμα-
τεία του Μετώπου Αγώνα
Σπουδαστών καταγγέλλει
την επίθεση των ΜΑΤ και την
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ για
την ποινικοποίηση των αγώ-
νων. 

«Οι φοιτητές και οι σπου-
δαστές, οι φοιτητικοί και
σπουδαστικοί σύλλογοι δίνου-
με τον αγώνα μαζί με τους ερ-
γαζόμενους και τα σωματεία
τους για να μην περάσουν οι
πλειστηριασμοί σε βάρος των
λαϊκών οικογενειών. Είναι βα-
θιά γελασμένη η κυβέρνηση αν
νομίζει ότι με τέτοιες απαρά-
δεκτες κι αυταρχικές πρακτι-
κές θα εκφοβίσει το λαό και τη
νεολαία», τονίζει το ΜΑΣ.

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ: έστειλε τα ΜΑΤ να χτυπήσουν κινητοποίηση ενάντια στους πλειστηριασμούς
Απρόκλητη επίθεση με χημικά και γκλομπς ενάντια σε μέλη συνδικάτων και Λαϊκές Επιτροπές

Από τη χθεσινή κινητοποίηση 
και την επέμβαση των δυνάμεων καταστολής.

Το  κλείσιμο του Α/Σ Ελληνι-
κού δείχνει με τον πλέον χαρα-
κτηριστικό τρόπο ποιές είναι
οι συνέπειες για το λαό, από
την περιβόητη ανάπτυξη. 

Προκειμένου να «αναπτυ-
χθούν» τα κέρδη των πολυε-
θνικών ομίλων που θα αναλά-
βουν την κατασκευή των υπο-
δομών και την εκμετάλλευσης
τους, σκοπεύουν να κλείσουν
το μεγαλύτερο από τα Α/Σ που
καλύπτει τις γραμμές όλης της
νοτιοανατολικής Αττικής.

Η μεταφορά των  λεωφο-
ρείων και εργαζομένων σε άλ-
λα Α/Σ δείχνει αδιαμφισβήτη-
τα το σχέδιο περαιτέρω συρρί-
κνωσης του στόλου, αφού για
να χωρέσουν τα οχήματα του
Ελληνικού σε άλλα Α/Σ πρέπει
να αποσυρθούν οριστικά από
τη δύναμη του στόλου τα πα-
ροπλισμένα λεωφορεία-κου-
φάρια.

Εκτός της μείωσης του στό-
λου υπάρχουν και άλλες συνέ-
πειες, για παράδειγμα η αύξη-
ση του χρόνου άφιξης στις α-
φετηρίες και απόσυρσης προς
τα (πιο μακρινά) Α/Σ. 

Αυτός ο χρόνος  θα αφαι-
ρείται από τα δρομολόγια, ε-
κτός και η διοίκηση κάνει άμε-
ση εφαρμογή της διευθέτησης
του χρόνου εργασίας αυξάνο-
ντας το ωράριο κατά πως προ-
βλέπεται στα ΠΕΙ, ξηλώνοντας
περαιτέρω το σταθερό χρόνο
εργασίας. 

Στην πρόσφατη εκλογοα-
πολογιστική συνέλευση οι πε-
ρισσότερες από τις παρατά-
ξεις έκαναν αναφορά στο ζή-
τημα του κλεισίματος του Α/Σ
Ελληνικού, ως ένα θέμα που
πρέπει να αντιμετωπιστεί. 

Πέραν όμως γενικόλογων
διατυπώσεων δεν προτάθηκε
κάτι συγκεκριμένο, πολύ δε
περισσότερο δεν ακούστηκε-
εκτός από τη ΔΑΣ ―θέση που
να λέει πως δεν θα αφήσουμε
να κλείσει το Α/Σ.

Εμείς από τη πλευρά μας
κάνουμε ξεκάθαρο και στους
επιχειρηματικούς ομίλους

που ορέγονται την έκταση,
και στην κυβέρνηση που ετοι-
μάζεται να κόψει κορδέλες,
και στο υπουργείο Μεταφο-
ρών καθώς και στη διοίκηση
της Ο.ΣΥ πως θα κάνουμε ότι
περνάει από το χέρι μας, από
κοινού με το ΠΑΜΕ, και όποι-
ους άλλους μαζικούς φορείς,
σωματεία, κατοίκους των ό-
μορων δήμων, που αποτε-
λούν το επιβατικό κοινό των
γραμμών του Α/Σ, ώστε το Α/Σ
να παραμείνει στο Ελληνικό. 

Τρικλοποδιές σε μια τέτοια
προοπτική βάζουν οι παρατά-
ξεις που αρνήθηκαν το κάλε-
σμα της ΔΑΣ να συγκληθεί Δ.Σ.
για να συζητηθεί και να παρ-
θούν αποφάσεις ενάντια στην
απομάκρυνση του Α/Σ. 

Αλλά δεν είναι μόνο αυτοί,
ενάντια στη προσπάθεια να
παραμείνει το Α/Σ δρουν και ό-
σοι συνδικαλιστές καθημερι-
νά στο Α/Σ είτε καθησυχάζουν
τους εργαζόμενους πως το Α/Σ
«δε φεύγει» είτε εκβιάζουν
τους συνάδελφους να τους
ψηφίσουν προκειμένου να
τους μετακινήσουν σε Α/Σ της
αρεσκείας τους!

Ακόμη μια φορά γίνεται ο-
λοφάνερη η διαχωριστική
γραμμή ή μάλλον το χάσμα
που μας χωρίζει από τις άλλες
δυνάμεις. 

Είτε προσπαθούν να το πε-
ράσουν στα «ψιλά», είτε καθη-
συχάζουν, είτε εκβιάζουν, ω-
θούν τους συνάδελφους στον
ωχαδερφισμό, στην ατομική
λύση, ενάντια στη προσπά-
θεια συλλογικού αγώνα και
διεκδίκησης.

Στη συναλλαγή όμως δε
χωράνε όλοι, αλλά και όσοι
καταφέρουν να πάνε σε Α/Σ
που θέλουν, δεν μπορούν να
αποφύγουν τις συνέπειες από
μια τόσο αρνητική εξέλιξη ό-
πως το κλείσιμο του μεγαλύ-
τερου Α/Σ της Ο.ΣΥ, αλλά και
τη γενικότερη πορεία πιο βα-
θιάς εμπορευματοποίησης
της Αστικής Συγκοινωνίας και
λειτουργίας της με κριτήρια
της αγοράς.

ΟΧΙ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ Α/Σ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
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Στις 21/2 στην Αθήνα πραγ-
ματοποιήθηκε συλλαλητήριο
στο Σύνταγμα, μπροστά από
το υπουργείο Οικονομικών.

Προηγήθηκαν προσυγκε-
ντρώσεις στις πλατείες Κάνιγ-
γος, Ομονοίας και Εθνικής
Αντίστασης, οι οποίες ενώθη-
καν σε μια μαζική πορεία. Οι
διαδηλωτές, μέσω της οδού
Σταδίου, πορεύτηκαν προς το
υπουργείο.

«Οργάνωση και αγώνας ε-
νάντια στις κατασχέσεις σπι-
τιών και καταθέσεων των λαϊ-
κών νοικοκυριών. Κανένα σπί-
τι στα χέρια τραπεζίτη», ανέ-
γραφε το κεντρικό πανό του
ΠΑΜΕ στην κεφαλή της πο-
ρείας, ενώ οι διαδηλωτές φώ-
ναζαν συνθήματα όπως «Όχι
στα χαράτσια και τη φορολη-
στεία, να πληρώσει τώρα η
πλουτοκρατία», «Κάτω τα χέ-
ρια απ' του λαού το βιος, όλοι
στον αγώνα, κανείς συμβιβα-
σμός» και «Των εργατών τα
σπίτια δεν παραχωρούμε, όσο
κι αν χτυπάτε δεν υποχωρού-
με».

Στη συγκέντρωση στο Σύ-
νταγμα ομιλίες έκαναν ο Βάλ-
σαμος Συρίγος, πρόεδρος του
Εργατικού Κέντρου Λαυρίου, ο
Θανάσης Καλαμπαλίκης, πρό-
εδρος της Ομοσπονδίας Βιοτε-
χνικών Σωματείων Αθήνας,
και η Γιώτα Ταβουλάρη, πρόε-
δρος της Ομοσπονδίας Εργα-
ζομένων στο Φάρμακο.

Η συγκέντρωση ολοκληρώ-
θηκε με μια συμβολική κίνηση
των διαδηλωτών, οι οποίοι
κόλλησαν ξανά στην είσοδο
του υπουργείου την επιγραφή
«ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΛΕΙ ΣΤΗ ΡΙΑ -
ΣΜΩΝ - ΦΟΡΟΛΗ ΣΤΕΙ ΑΣ -
ΧΑΡΑΤΣΙΩΝ».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΜΙΛΙΕΣ

Ο Βάλσαμος Συρίγος, πρόε-
δρος του Εργατικού Κέντρου
Λαυρίου, επισήμανε την αποφα-
σιστικότητα της κυβέρνησης να
υλοποιήσει όλες τις επιθυμίες
των μονοπωλίων. Απαντώντας
στα κυβερνητικά στελέχη που
«βγαίνουν και σαν να μην ξέρουν
τίποτα για το φόνο, λένε "βρείτε
μας έναν που χάνει το σπίτι του"»,
ανέφερε ότι δεν υπάρχει καμιά
ουσιαστική νομική προστασία
της πρώτης κατοικίας, ενώ ακό-
μα και στο νόμο Κατσέλη «συνε-
χώς μπαίνουν επιπρόσθετα μέ-
τρα, για τον αποκλεισμό ακόμα
περισσότερων». Όπως υπογράμ-
μισε, «γνωρίζουν πολύ καλά ότι η
πολιτική τους έχει στόχο τη λαϊκή

κατοικία και ο λόγος που δεν
παίρνουν κανένα μέτρο είναι επει-
δή οι 150.000 πλειστηριασμοί που
έχουν σκοπό να προχωρήσουν δεν
είναι οι βίλες της Εκάλης αλλά χι-
λιάδες λαϊκά σπίτια».

Απαντώντας και στην άπο-
ψη που λανσάρεται και λέει ότι
«από το να μειωθούν οι συντάξεις
και οι μισθοί σε ένα ενδεχόμενο
πρόβλημα των τραπεζών, καλύ-
τερα να χαθούν κάποια σπίτια,
άλλωστε και αυτοί που τα έφτια-
ξαν δεν μερίμνησαν να είναι εντά-
ξει με τα δάνειά τους», ο Β. Συρί-
γος σημείωσε: «Για σκεφτείτε,
πώς φτιάχτηκε το σπίτι της ερ-
γατικής - λαϊκής οικογένειας;
Πώς βγήκαμε από τις τρώγλες,
τα χαλάσματα, τους τσίγκους
και τον αμίαντο που το ελληνικό
κράτος μάς είχε χωμένους, είτε
τους εσωτερικούς μετανάστες ή
την προσφυγιά; Μέσα από τη
σκληρή ταξική πάλη, την κατά-
κτηση των συλλογικών διαπραγ-
ματεύσεων και των Συλλογικών
Συμβάσεων, βελτιώθηκε έως ένα
βαθμό η τιμή πώλησης της εργα-
τικής μας δύναμης, από αυτήν τη
μικρή βελτίωση ήταν ανάγκη να
βελτιωθεί το βιοτικό επίπεδο της
οικογένειάς μας. Ζήτημα ζωτικής
σημασίας και ποιότητας ζωής ή-
ταν να βγούμε από την υγρασία
και τη μούχλα και βάλαμε τον ένα
τσιμεντόλιθο πάνω στον άλλο,
άλλοτε νόμιμα και άλλοτε με αυ-
θαίρετα χτίσματα, μπροστά
στην αδιαφορία του κράτους για
μέριμνα βελτίωσης των συνθη-
κών διαβίωσης του λαού. Και ε-
κεί, ανάλογα με τα πολιτικά φρο-
νήματα, ερχόσουν αντιμέτωπος
με τη μπουλντόζα και τη χωρο-
φυλακή. Οι πατεράδες μας ήταν
αυτοί που για να ζήσουν τα παι-
διά τους σε σπίτια και όχι παρά-
γκες, να 'χουν κάποια τετραγωνι-
κά παραπάνω, το δικό τους δω-
μάτιο, τρώγανε παξιμάδια και ε-
λιές, είχαν μείνει χωρίς δόντια,
θυσία στο μέλλον για το καλό των
παιδιών τους. Τα όποια δάνεια
μπήκαν στη ζωή του λαού ήταν
στην ίδια ρότα, να φτιάξουν το
βιοτικό επίπεδο της κοινωνίας,
βάζοντας υποθήκη τα μελλοντι-
κά μεροκάματα για να αφήσουν
στα παιδιά τους ένα κεραμίδι. Και
αφού βγήκαμε από τις παράγκες,
από την υγρασία και τα χαλάσμα-
τα, έρχονται αυτοί που κανονικά
έπρεπε να μεριμνούν για την κα-
τοικία του λαού (...) και μας κου-
νάνε το δάχτυλο και μας υπενθυ-
μίζουν τη σκληρή πραγματικότη-
τα, ότι στον καπιταλισμό τα πά-
ντα είναι εμπορεύματα, όλα αγο-
ράζονται και πουλιούνται και ά-
ρα όλα κατάσχονται και πλειστη-

ριάζονται. (...) Δεν βάζουμε στην
ζυγαριά από τη μία τους μισθούς
και τις συντάξεις και από την άλ-
λη τα σπίτια μας. Και τα δύο είναι
αδιαπραγμάτευτα, αποκτήθη-
καν με ιδρώτα και αίμα και δεν
χαρίζουμε τίποτα, μας χρωστά-
νε, δεν τους χρωστάμε».

Και υπογράμμισε: «Μπροστά
σε αυτές τις εξελίξεις, το ταξικό κί-
νημα, τα σωματεία που συσπειρώ-
νονται στο ΠΑΜΕ και άλλα που δεν
ανέχονται αυτήν την κατάσταση,
μαζί με τους αυτοαπασχολούμε-
νους, προχωράμε σε συντονισμό
της δράσης για την προστασία της
λαϊκής κατοικίας. (...) Θα συνεχί-
σουμε τη μάχη σε κάθε ειρηνοδι-
κείο, σε κάθε συμβολαιογραφείο,
σε κάθε γειτονιά. (...) Με το σημε-
ρινό μεγάλο συλλαλητήριο, απαι-
τούμε από την κυβέρνηση την
προστασία της λαϊκής κατοικίας
με νόμο. Κάτω τα χέρια από του
λαού το βιος».

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ
ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΙ Ε.Β.Ε.

ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ
«ΠΑΡΩΝ» ΣΤΗ ΜΑΧΗ

Ο Θανάσης Καλαμπαλίκης,
πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βιο-
τεχνικών Σωματείων Αθήνας
(ΟΒΣΑ), ξεκίνησε την ομιλία του
σημειώνοντας: «Με την παρου-
σία μας στη σημερινή συγκέντρω-
ση, 5 ομοσπονδίες και 25 σωμα-
τεία αυτοαπασχολούμενων, μι-
κρών επαγγελματιών, βιοτεχνών
και εμπόρων, ενώνουμε τη φωνή
μας με όσους δίνουν το αγωνιστι-
κό "παρών" και διεκδικούν το δι-
καίωμά τους στην επιβίωση. Και
από αυτό το βήμα καταδικάζουμε
την αντιλαϊκή πολιτική κυβέρνη-
σης - ΕΕ, που αποδεικνύεται βαρέ-
λι δίχως πάτο για τους αυτοαπα-
σχολούμενους και μικρούς ΕΒΕ,
τους εργαζόμενους, τη λαϊκή οικο-
γένεια».

Επεσήμανε ότι εκτός από τα
χρέη που έχουν να αντιμετωπί-
σουν οι αυτοαπασχολούμενοι,
τώρα «απειλείται άμεσα το σπίτι
της οικογένειάς μας, τα εργαλεία
της δουλειάς μας, τα μαγαζιά που
βγάζουμε το ψωμί μας. Η απαρά-
δεκτη θεσμοθέτηση της δυνατό-
τητας ηλεκτρονικών πλειστηρια-
σμών ακόμα και για χρέη 500 ευ-
ρώ προς το Δημόσιο από 1η Μαΐου,
αποτελεί νέο εφιάλτη για τους πά-
νω από 500 χιλιάδες οφειλέτες
του πρώην ΟΑΕΕ, τους χιλιάδες
που χρωστούν στην εφορία».

Για τις 120 δόσεις σημείωσε ό-
τι από αυτές «αποκλείονται πρώ-
τα και κύρια αυτοί που έχουν τη
μεγαλύτερη ανάγκη, αυτοί δηλα-
δή που δηλώνουν ζημίες τα τελευ-

ταία χρόνια, αυτοί που έκλεισαν ή
ετοιμάζονται να κλείσουν. Και για
αυτούς όμως που θα καταφέρουν
τελικά να ενταχθούν στις 120 δό-
σεις, θα είναι πολύ δύσκολο να α-
νταπεξέλθουν, μιας και κάποιος
με χρέη 30.000 ευρώ, σημαίνει ότι
μόνο για παλιές οφειλές και τρέ-
χουσες υποχρεώσεις θα πρέπει να
πληρώνει περίπου 600 - 700 ευρώ
το μήνα. Αν βάλουμε και τα υπό-
λοιπα τρέχοντα έξοδα, λειτουργι-
κά και άλλα, τότε εύκολα γίνεται
αντιληπτό ότι το φορτίο είναι βα-
ρύ και δεν σηκώνεται».

«Καλούμε τους αυτοαπασχο-
λούμενους να πυκνώσουν τις
γραμμές των σωματείων τους, να
πάρουν οι ίδιοι τα κατάσταση στα
χέρια τους, να πρωτοστατήσουν
να αλλάξουν οι συσχετισμοί. Να
οργανώσουν την αντίστασή τους
με κάθε τρόπο», απαιτώντας:

«Καμιά κατάσχεση, κανένας
πλειστηριασμός στην πρώτη κα-
τοικία, την επαγγελματική στέ-
γη, τα εργαλεία και τα μέσα εργα-
σίας από δάνεια που βρίσκονται
στο "κόκκινο". Ακατάσχετος
τραπεζικός λογαριασμός που να
καλύπτει τις απαραίτητες λει-
τουργίες κάθε μικροεπιχείρη-
σης. Διαγραφή τόκων και προ-
σαυξήσεων για τα χρέη προς τις
τράπεζες. Αποσύνδεση των α-
σφαλιστικών οφειλών από την
πρόσβαση σε παροχές Υγείας -
Πρόνοιας, περίθαλψης. Δωρεάν
πρόσβαση για όλους τους αυτοα-
πασχολούμενους και τις οικογέ-
νειές τους σε ιατροφαρμακευτι-
κή περίθαλψη και υπηρεσίες υ-

ψηλού επιπέδου. Να ενταχθούν
όλοι οι αυτοαπασχολούμενοι
στη ρύθμιση των 120 δόσεων χω-
ρίς όρους και προϋποθέσεις.
Αφορολόγητο όριο».

ΚΟΥΡΝΙΑΧΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ,

ΤΗΝ ΩΡΑ ΠΟΥ ΒΑΖΟΥΝ
ΧΕΡΙ ΣΤΗ ΛΑΪΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Η Γιώτα Ταβουλάρη, πρόε-
δρος της Ομοσπονδίας Εργαζο-
μένων στο Φάρμακο (ΟΕΦΣΕΕ),
με αφορμή την υπόθεση «Novar-
tis», σημείωσε ότι η κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, «που νομοθέτησε
και θέτει σε εφαρμογή τους ηλε-
κτρονικούς πλειστηριασμούς, για
να βάλει στο χέρι τη λαϊκή κατοι-
κία προς όφελος των τραπεζιτών,
σηκώνει κουρνιαχτό με τη συ-
γκρότηση προανακριτικής επι-
τροπής για τη διερεύνηση του "με-
γάλου" σκανδάλου "Novartis",
προβάλλει τη δήθεν σύγκρουσή
της με τα μεγάλα συμφέροντα. Ρί-
χνουν στάχτη στα μάτια του λαού,
ψάχνουν το άλλοθι που θα ξεπλύ-
νει την αντιλαϊκή πολιτική (...) Η
"δίκαιη" και "υγιής" ανάπτυξή
τους σπρώχνει "κάτω από το χα-
λί" τις πραγματικές αιτίες που γεν-
νούν και αναπαράγουν τα σκάν-
δαλα και τη διαφθορά. Πολύ πε-
ρισσότερο, βυθίζει στο σκοτάδι τις
πραγματικές αιτίες της κρίσης και
των αντεργατικών - αντιλαϊκών
μέτρων, που στόχο έχουν τη θω-
ράκιση της κερδοφορίας του κε-
φαλαίου, μέσα κι έξω από τα μνη-
μόνια».

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ
Συντονίζουμε τη δράση μας, συνεχίζουμε τη μάχη για την προστασία της λαϊκής κατοικίας

Από τη… μετονομασία του υπουργείου.
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Αθήνα, Φλεβάρης 2018

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝΚΑΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΝ

Συνάδελφοι-σσες, 
Το τελευταίο διάστημα μεγάλη κουβέντα γί-

νεται για την διεκδίκηση μέσω της δικαστικής
οδού, των παραπανίσιων παρακρατηθέντων
ποσών από αυτά που προέβλεπε ο νόμος.

Η ΔΑΣ διευκρινίζοντας την θέση της, εΗ ΔΑΣ διευκρινίζοντας την θέση της, ε --
νημερώνει εκ νέου τον κλάδο.νημερώνει εκ νέου τον κλάδο.

Ουδέποτε διαφωνήσαμε με τις δικαστικές
διεκδικήσεις.

Διαφωνήσαμε και διαφωνούμε όμως, οι ό-
ποιες διεκδικήσεις, μισθολογικές-εργασιακές
να είναι ΜΟΝΟ μέσω της δικαστικής οδού.

Έχει αποδειχτεί κατ’επανάληψη ότι σχεδόν
στο 100% οι δικαστικές αποφάσεις είναι ενα-
ντίων των εργαζομένων, αφού αυτές εφαρ-
μόζουν τους νόμους, και οι νόμοι είναι αντερ-
γατικοί.

Δεν προσπαθήσαμε να σταματήσουμεΔεν προσπαθήσαμε να σταματήσουμε
κανέναν εργαζόμενο να διεκδικήσει μέκανέναν εργαζόμενο να διεκδικήσει μέ --
σω δικαστηρίων τα δικαιώματά του. σω δικαστηρίων τα δικαιώματά του. 

Αυτό που προσπαθήσαμε, και προσπαΑυτό που προσπαθήσαμε, και προσπα--
θούμε, είναι να οργανώσουμε την πάλη εθούμε, είναι να οργανώσουμε την πάλη ε--
νάντια στους νόμους που μειώνουν τουςνάντια στους νόμους που μειώνουν τους
μισθούς και τα δικαιώματά μας. μισθούς και τα δικαιώματά μας. 

Στην διαμάχη που υπάρχει για τις ομαδικές
αγωγές του Συνδικάτου Εργαζομένων ΟΑΣΑ,
μέσω της νομικής του υπηρεσίας, και στις α-
γωγές μελών του συνδικάτου, μέσω ιδιώτη
δικηγόρου, θεωρούμε ότι και στις δύο περι-

πτώσεις, ανεξάρτητα από την απόφαση που
θα βγει, υπάρχουν ορισμένα τυπικά και ου-
σιαστικά ζητήματα και αυτά επισημαίνουμε.

1. Με την απαίτηση να επιστραφεί κονδύλι
βάσει της «νόμιμης» περικοπής, αποδεχόμα-
στε το σύνολο των περικοπών και το σύνολο
των αντεργατικών νόμων.

2. Ετεροδικεία σε περίπτωση που κάποιο
μέλος συμμετέχει και στις δύο αγωγές. Θα
πρέπει να αποχωρήσει σε μία από τις δύο.

3. Με την διεκδίκηση μέσω της δικαστικής ο-
δού συντηρούνται οι αυταπάτες που σπέρ-
νουν οι εργοδοτικές-κυβερνητικές παρατά-
ξεις ΜΕΤΑ-ΔΑΚΕ-ΠΑΣΚΕ για δικαίωση των ερ-
γατικών δικαιωμάτων.

Σε κάθε περίπτωση οι δυνάμεις της ΔΑΣ στις
Αστικές Συγκοινωνίες δεν απεμπολούν κανέ-
να όπλο για την διεκδίκηση των συμφερό-
ντων των εργαζομένων.

Χωρίς όμως οργάνωση από τα κάτω, χωρίς
μαζικές Γενικές Συνελεύσεις, χωρίς εργαζόμε-
νους σε διεκδικητική-αγωνιστική κατεύθυν-
ση, χωρίς ισχυρή ΔΑΣ στα συνδικάτα του χώ-
ρου, δεν μπορούμε να μιλάμε για πραγματι-
κή, ουσιαστική διεκδίκηση με ελπίδες να επα-
νακτήσουμε μισθούς και δικαιώματα που μας
έχουν στερήσει από το 2009 έως και σήμερα
οι κυβερνήσεις ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ - ΝΔ - ΑΝΕΛ -
ΚΕΦΑΛΑΙΟ και ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ.


