
Μάης, 2014

Συνάδελφο ι  -  σσες ,

Μετά από τέσσερα χρόνια μνημονίου, η ένταση και το βάθος της επίθεσης της κυβέρνησης - Τρόικας - ΔΝΤ, εί-

ναι πλέον γνωστά σε όλους μας, που τα βιώσαμε στην πλάτης μας.

Η επίθεση όμως δεν σταματάει εδώ. Μπαίνουμε σε νέο γύρο αναμέτρησης, τόσο με τους εντολοδόχους των

τροϊκανών, όσο και με τον υποταγμένο συνδικαλισμό, που όλα αυτά τα χρόνια «έβαλε πλάτη» και χέρι -χέρι με τους

κυβερνώντες πρωταγωνίστησαν στο τσάκισμα των εργαζομένων.

Δυστυχώς, όλα αυτά για τα οποία προειδοποίησε η Ε.Α.Σ. τα τελευταία χρόνια, επιβεβαιώθηκαν με τον χει-

ρότερο και πιο τραγικό τρόπο.

➽ Από τα τελευταία εκκαθαριστικά των ετήσιων αποδοχών διαπιστώνει ο καθένας μας εύκολα ότι, η μείωση  των

μισθών είναι πάνω από 50% σε σχέση με το 2009. Ταυτόχρονα, η υπαγωγή των μισθολογίων, αν δεν αντιδρά-

σουμε άμεσα στην ενιαία αρχή πληρωμών, θα σημάνει νέες μειώσεις ―σύμφωνα με εγκύκλιο που επεξεργάζε-

ται το οικονομικό επιτελείο της εταιρείας― στους ήδη ανεπαρκείς μισθούς μας, επιβεβαιώνοντας την καταγγε-

λία της Ε.Α.Σ. κατά του προεδρείου ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ - Πανεργατικής για πλήρη υποταγή στο ενιαίο μισθο-

λόγιο και όλα αυτά που άνοιξαν εις βάρος των εργαζομένων μέσω της κατάπτυστης Συλλογικής Σύμβασης.

➽ Η αλλαγή του τρόπου πληρωμής θα σημάνει νέα χρεωστικά, νέες δόσεις, νέες περικοπές.    

➽ Η υποβάθμιση και η μείωση του συγκοινωνιακού έργου ταλαιπωρεί,  τόσο τους εργαζόμενους, όσο και τους ε-

πιβάτες. Οι οδηγοί έχουν μετατραπεί κυριολεκτικά σε «σβούρες», καθώς μέσα σε αντίξοες και απάν θρωπες

συνθήκες, γίνονται δέκτες των επιθέσεων των αγανακτισμένων επιβατών, γεγονός που καταδεικνύει σε όλους

μας ότι, ο κοινωνικός αυτοματισμός και κανιβαλισμός που καλλιέργησε η κυβέρνηση με τη σιωπηρή ανοχή των

παρατάξεων που έχουν την πλειοψηφία στο Συνδικάτο, έπιασε δυστυχώς τόπο. 

➽ Η πλεονασματική χρήση που θέλει να εμφανίσει η Διοίκηση της εταιρίας μέσα από την Απολογιστική Έκθεση

για το 2013 κατά 53.512.563 ευρώ και με μειωμένη μάλιστα κατά 15 εκατομμύρια ευρώ την κρατική επιχορήγη-

ση, μας θυμίζει το «πρωτογενές πλεόνασμα» της κυβέρνησης: αφού τσάκισε τους μισθούς των εργαζομένων,

«τακάρισε» μεγάλο αριθμό λεωφορείων κ.λπ., προσπαθεί να εμφανίσει με την ανοχή των εργοδοτικών παρατά-

ξεων, το αίμα των εργαζομένων σαν πλεόνασμα. 

Στα ερωτήματα βέβαια, για το αν έχουν συμπεριληφθεί μέσα σ’ αυτό το λογιστικό κατασκεύασμα οι οφειλές της

εταιρείας προς προμηθευτές, (ενέργεια, ασφάλειες κ.λπ.), δεν δίνετε απάντηση, ούτε επίσης αν έχει συμπερι-

ληφθεί η αξία των εκδοθέντων Δελτίων Παραγγελίας για ανταλλακτικά που φτάνει στα 71 εκατ. ευρώ.

➽ Η ενοικίαση - χάρισμα σε ιδιώτες των διώροφων λεωφορείων με μόλις 100 (!!!!) ευρώ τη μέρα, μας δείχνει ξε-

κάθαρα τη λογική του υπουργείου και της Διοίκησης για την παραχώρηση του συγκοινωνιακού έργου με τις

πλάτες και την απραγία του προεδρείου του συνδικάτου. 

E. A. Σ.
Mάθαμε το δρόμο 

του AΓΩNA.

Tο δρόμο 

της ANATPOΠHΣ.

Θα τον περπατήσουμε

ως το τέλος.
ENΩTIKH AΓΩNIΣTIKH ΣYNEPΓAΣIA

EPΓAZOMENΩN Ο.ΣΥ. - OAΣAE.A.Σ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς  όλους  τους  εργαζόμενους

Θα μας βρείτε στον εξής διαδικτυακό τόπο: www.easitis.gr

Όχι με λόγια!!! Μ’ έργα τ’ άδικο πολέμα! Κι όxι μονάχος! Με τα πλήθη συνταιριάσου!!!

(Κώστας Βάρναλης)



Το αξιοπερίεργο είναι ότι ενώ ετοιμάζει ο ΟΑΣΑ τη Γραμμή Χ80 που θα συνδέει την Ακτή Ξαβέρη με το Σύ-

νταγμα, γραμμή αποκλειστικά για τους τουρίστες, η Διοίκηση αντί να χρησιμοποιήσει τα διώροφα λεωφορεία,

θέλει να τα νοικιάσει για έξη μήνες σε ιδιώτες επιβαρύνοντας όμως την ίδια με τη συντήρησή τους μετά τη χρή-

ση. Ακολουθεί την ίδια τακτική με τη Γραμμη των αξιοθέατων της Αθήνας: αφού την έστησε η  ΕΘΕΛ (νυν Ο.ΣΥ)

και αφού διαπιστώθηκε ότι είναι κερδοφόρα με μόλις πέντε ευρώ το εισιτήριο, τη χάρισαν σε ιδιώτη, γαμπρό

γνωστής οικογένειας, με εισιτήριο κοντά στα είκοσι ευρώ. Είναι προφανές ότι το ίδιο σχεδιάζουν και με το Χ80

και την ενοικίαση των διώροφων λεωφορείων. Να ξέρουν, όμως, ότι θα είμαστε εκεί για να σταματήσουμε το

ξεπούλημα.

➽ Οι προσλήψεις που εξαγγέλθηκαν ―αν δεν είναι προεκλογικό τρυκάκι και τρόπος για τη μη αντίδραση στις α-

πολύσεις― θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τις ισχύουσες συμβάσεις και όχι να μετατραπούν σε επο χιακές,

ωρομίσθιες κ.λπ. 

➽ Οι απολύσεις χτύπησαν και τη δική μας πόρτα. Η κυβέρνηση και η Διοίκηση, θυμήθηκαν ξαφνικά μετά από δέ-

κα και δεκαπέντε χρόνια να κάνουν αυτό που έπρεπε σύμφωνα με τους δικούς τους νόμους, όταν γίνονταν δια-

γωνισμοί πρόσληψης: να ελέγξουν τα δικαιολογητικά των προσληφθέντων.  

Το καταπληκτικό είναι πως οι μηχανισμοί που συμμετείχαν στον ελλιπή άραγε (;;;;) έλεγχο των τότε διαγωνισμών

(όλοι διαγωνισμοί ΑΣΕΠ), σήμερα είναι ακριβώς οι ίδιοι που ελέγχουν ξανά τους φακέλους και απολύουν εργάτες. 

Οι εντολές έχουν δοθεί, μέσω εγκυκλίου, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, έναν «εξαίρετο», «έντιμο» και «ηθικό» υ-

πουργό του κεφαλαίου. Ο άνθρωπος που λάμβανε δωράκια από την SIEMENS, έχει αναλάβει «εργολαβία» το

ξεκαθάρισμα των οργανισμών από «παράνομους» εργάτες.

Η ουσία και ο σχεδιασμός της κυβέρνησης είναι απλός:

• Υλοποιούν τις εντολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για απολύσεις στον δημόσιο τομέα και στις κοινωφελείς επι-

χειρήσεις.

• Ξεκινούν από εργαζόμενους, που οι ίδιοι δημιούργησαν, με σκοπό να υπάρξει όσο το δυνατόν λιγότερη αντί -

δραση.

• Ανοίγουν ταυτόχρονα την πόρτα της ανεργίας και σε μια σειρά άλλων εργαζομένων μέσα από την περιβόητη α-

ξιολόγηση.

• Στις Μεταφορές ―αν και ξέρουν ότι υπάρχει μεγάλη έλλειψη οδηγών― τις υποβαθμίζουν κι άλλο, ώστε να πε-

ράσουν πιο εύκολα στους ιδιώτες.

• Ενώ το παίζουν τιμητές της δικής τους αστικής νομοθεσίας, όταν έχει να κάνει με απολύσεις, την ξεχνάνε, για-

τί, ενώ σύμφωνα με τους ΔΙΚΟΥΣ τους νόμους, τα «αδικήματα έχουν παραγραφεί λόγο πενταετίας», για τους

εργάτες δεν παραγράφονται, σε αντίθεση με πολιτευτές, υπουργούς, εφοπλιστές και Κεφάλαιο που παραγρά-

φουν τις αρπαχτές τους όλα αυτά τα χρόνια.

Το «ζήτημα» για κάποιους «ηθικολάγνους» και υπερασπιστές της σάπιας αστικής νομιμότητας είναι λεπτό:

δηλαδή λύπη για τους εργάτες οδηγούς, αλλά πρέπει να απολυθούν, γιατί ήθελαν ένα κομμάτι ψωμί χωρίς να έ-

χουν τα «τυπικά προσόντα»…

Για εμάς, κανένας εργάτης δεν είναι παράνομος. 

Για εμάς, παράνομη καθ’ όλα είναι η κυβέρνηση που τσακίζει την κοινωνία, που οδηγεί σε αυτοκτονίες πά-

νω από 6000 ανθρώπους, που φυλακίζει εργάτες, που διώκει αγωνιστές, που ξεπουλάει κάθε δημόσιο και κοι-

νωνικό αγαθό, που στερεί από εμάς και τα παιδιά μας το δικαίωμα στην Υγεία, στη δουλειά, τη μόρφωση, στη

ζωή με αξιοπρέπεια.

Συ νάδελφο ι  -  σσες ,

Η κυβέρνηση και η Τρόικα, συμφώνησαν και προχωρούν σε μια ακόμα επίθεση, σε ένα ακόμα μνημόνιο, ενα-

ντίον μας. Ψήφισαν και νέα σκληρά μέτρα, τσακίζοντας τα λίγα εργατικά δικαιώματα που μας απέμειναν, χαρίζο-

ντας αντίθετα εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ στους μεγαλοκαρχαρίες και το κεφάλαιο.

Το νέο μνημόνιο προβλέπει:

☛ Νέα τεράστια μείωση των μισθών και πλήρη κατάργηση των Συλλογικών Συμβάσεων μέσα από την κατάργηση

των τριετιών και των ωριμάνσεων. Αφού πάγωσαν τις ωριμάνσεις, τώρα τις καταργούν, ξεκινώντας από τους

«μακροχρόνια άνεργους», το πιο σκληρά χτυπημένο κομμάτι της τάξης μας, με σκοπό σταδιακά να το εφαρμό-

σουν σε όλους.



☛ Κατάργηση του δικαιώματος στην απεργία: Για να περάσουν όλα αυτά και να εφαρμοσθούν στην πράξη, κυ-

βέρνηση - Τρόικα - κεφάλαιο βάζουν απαγορευτικά όρια για την προκήρυξη της απεργίας, με κατάργηση της

αυτονομίας των συνδικάτων, με επανανομιμοποίηση του λοκ- άουτ κ.ά.

☛ Τη διάλυση των ασφαλιστικών Ταμείων: αφού εξαφάνισαν τα έσοδα των Ταμείων με την τρομακτική ανερ γία

και το κούρεμα (ΡSI), τώρα μειώνουν τις εργοδοτικές εισφορές κατά 3%, γνωρίζοντας ότι έτσι θα προκληθεί

νέα απώλεια - σοκ πάνω από 800 εκ € στα Ταμεία, δίνοντάς τους το τελειωτικό χτύπημα. 

Αυτό που θα ακολουθήσει είναι νέες περικοπές στις συντάξεις πείνας και αυξήσεις των ορίων συνταξιοδότη-

σης, με τελικό στόχο να καταργηθεί ολοσχερώς η εργοδοτική και κρατική χρηματοδότηση και το κόστος της ι-

διωτικής περίθαλψης να φορτωθεί όλο σε εμάς.

☛ Πλήρη απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων.

☛ Ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας: η συμφωνία προβλέπει μαζικές ιδιωτικοποιήσεις και καταρχήν το σπά-

σιμο και το ξεπούλημα της ΔΕΗ και των λιμανιών, τη διάλυση του ΟΣΕ, την ιδιωτικοποίηση του νερού (!!!). 

Αμφιβάλλει, άραγε, κανείς ότι θα φτάσουν και σε εμάς;

☛ Καταστροφή της πρωτογενούς παραγωγής και των αγροτοκτηνοτρόφων, προκειμένου να συγκεντρωθεί η α-

γορά στα χέρια των ντόπιων μεγαλοκαρχαριών και των πολυεθνικών. 

Ξέρουμε ότι εμείς πληρώνουμε πάντα τον λογαριασμό, με αυξήσεις των τιμών και με τρόφιμα και υγεία για

τα σκουπίδια. Για τόσο έχουν τη ζωή μας!!!

Μικρό μέρος από τις άγριες περικοπές των μισθών μας και των κοινωνικών αγαθών το βαφτίζουν «πρωτο-

γενές πλεόνασμα» και το μοιράζουν στις δυνάμεις καταστολής, στους πραιτωριανούς τους, σ’ αυτούς που ξυ-

λοκοπούν τις απολυμένες καθαρίστριες, τους αναπήρους, τους συνταξιούχους, τους απεργούς εργάτες, χα-

ρίζοντας ταυτόχρονα εκατοντάδες εκατομμύρια με νομοθετικές διατάξεις στα μεγάλα τους αφεντικά.

Ταυτόχρονα, η ξεπουλημένη ηγεσία της ΓΣΕΕ, ακολουθώντας τα χνάρια των ΠΑΣΚΕ - ΔΑΚΕ - ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗΣ

του χώρου μας, με τη νέα «ΕΓΣΣΕ» και με αντάλλαγμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την κυβέρνηση 4,3 εκατομ-

μύρια ευρώ ―που θα πάρει από το «Υπουργείο Εργασίας» για την «επιμόρφωση» και «κατάρτιση» (προφανώς για

να ξεπουλήσουν ότι απέμεινε) 12.600 «κυβερνητικών συνδικαλιστών» έως το τέλος του 2015, νομιμοποιεί :

• την κατάργηση των Συλλογικών Συμβάσεων και την ελεύθερη διαπραγμάτευση για τους μισθούς, δεχόμενοι τη

νομοθετική παρέμβαση κυβέρνησης - Τρόικα για μισθούς πείνας των 586 ευρώ και 511 αντίστοιχα για τους νέους.

• Συμφωνούν στο «στρατηγικό πρόγραμμα 2014-2020», δηλαδή σε όλη τη γραμμή της Ε.Ε. και της άθλιας συ-

γκυβέρνησης για την «ανταγωνιστικότητα», την «επιχειρηματικότητα», τις μαθητείες-πρακτικές για τους νέους

και όλο το πακέτο ανακύκλωσης και μοιράσματος της ανεργίας και της φτώχειας με τα διάφορα προγράμματα

και τις ελαστικές εργασιακές σχέσεις.

• Υπογράφουν τη συμφωνία τους με τους εργοδότες για προώθηση του «κοινωνικού διαλόγου» και σε κλαδικό ε-

πίπεδο, ώστε να υπάρξουν ανάλογες «συμβάσεις» υποταγής και εξευτελισμού και σε άλλους κλάδους!

Μπροστά σε όλα αυτά, συνάδελφοι, πρέπει να γυρίσουμε την πλάτη στους εκπροσώπους της κυβέρνησης

και της Τρόικας μέσα στα συνδικάτα.

Να τελειώσουμε τώρα με  τον ξεπουλημένο εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό  του «διαλόγου» και της

«συνδιαλλαγής».

Να τελειώσουμε και με τον λαϊκίστικο συνδικαλισμό με τις στείρες, αλλά χωρίς δράσεις, καταγγελίες που απο-

προσανατολίζουν τους εργαζόμενους από την πραγματική επίθεση της διοίκησης και της κυβέρνησης. 

Χρειαζόμαστε μια μαχητική Ταξική πτέρυγα των εργατών που θα δώσει συλλογικούς και  μαχητικούς αγώνες κι

αυτό παλεύουμε:

ΝΑ ΜΗΝ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΚΑΝΕΝΑ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΚΤΡΩΜΑ!

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ:

• Κατάργηση των μνημονίων και όλων των εφαρμοστικών νόμων.

• Αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις και άρση όλων των περικοπών που επιβλήθηκαν από τον Γενάρη

του 2010. 

• Άμεση κατάργηση του μισθού γαλέρας για τους νέους κάτω των 25 ετών. 

• Κατάργηση των ατομικών συμβάσεων εργασίας, της ελαστικής εργασίας, του θεσμού της ενοικίασης εργαζο-

μένων, της ανασφάλιστης και μαύρης εργασίας. 



• Υπεράσπιση των Συλλογικών Συμβάσεων του 2009. 

• Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. 

• Απαγόρευση των απολύσεων.

• Άμεσα μέτρα κατά της ανεργίας. 

• Επίδομα ανεργίας για όλους τους ανέργους, χωρίς προϋποθέσεις, ίσο με το βασικό μισθό, για όλο το διάστη-

μα της ανεργίας.

• Πλήρης πρόσβαση των ανέργων στην Υγεία, τις Συγκοινωνίες και όλες τις κοινωφελείς υπηρεσίες. 

• Ο χρόνος ανεργίας να μετρά στα συντάξιμα έτη. 

• Άμεση μείωση των ωρών εργασίας και των χρόνων που απαιτούνται για συνταξιοδότηση, για να δημιουργηθούν

θέσεις εργασίας, χωρίς μείωση μισθών.

• Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων που αυξάνουν τα όρια συνταξιοδότησης και μετακυλύουν το

κούρεμα των αποθεματικών στους ασφαλισμένους. 

• Να επιστραφούν άμεσα όλα τα ευρώ που κλάπηκαν από τα ασφαλιστικά Ταμεία και οι κλέφτες να λογοδοτή-

σουν και να δικαστούν από το λαό. 

• Σύνταξη στα 60 για τους άνδρες και στα 55 για τις γυναίκες.

• Αποκλειστικά δημόσια, καθολική και υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση. 

• Άμεση κάλυψη όλων των απωλειών των Ασφαλιστικών Ταμείων από το κράτος και καταβολή των οφειλών του

κράτους και της εργοδοσίας.

Μπροστά στην ολομέτωπη αντεργατική επίθεση που δεχόμαστε, δεν πρέπει να μείνουμε με τα χέρια κατεβα-

σμένα. Οφείλουμε να επιστρατεύσουμε  όλες τις δυνάμεις μας και να τους ανατρέψουμε. Μην εναποθέτουμε ελ-

πίδες σε αυτούς που υπόσχονται καλύτερη διαχείριση του καπιταλισμού. 

Το σύστημα της εκμετάλλευσης δε φτιασιδώνεται - ανατρέπεται! 

Μπορούμε να υψώσουμε το ανάστημά μας, να τους χαλάσουμε τα σχέδια, να οργανωθούμε, να πάρουμε τους

αγώνες στα χέρια μας. 

ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΜΑΣΤΕ συλλογικά σε κάθε χώρο δουλειάς, μαζικοποιούμε τα σωματεία, ενισχύουμε των ταξικά

σχήματα και δουλεύουμε για τον αποτελεσματικό συντονισμό τους. 

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ παντού διακλαδικές επιτροπές αγώνα και αλληλεγγύης. 

ΠΟΛΕΜΑΜΕ τον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό της προδοσίας, της συνθηκολόγησης και της ανά-

θεσης. 

Μόνο έτσι θα υπάρξει αποτελεσματική αντίσταση στην συντριπτική επίθεση. Μόνο έτσι θα ανοίξει ο δρόμος για

μια μεγάλη εργατική αντεπίθεση.

Να κόψουμε τα χέρια που έχουν βάλει στόχο το ιερό δικαίωμα της απεργίας. Κάτω η κοινοβουλευτική «χούντα»

που θέλει να μας στερήσει το δικαίωμα να παλεύουμε. Εμείς δεν υπογράφουμε τα αντεργατικά μέτρα που καταρ-

γούν τη ζωή μας. Παλεύουμε για την ήττα και ανατροπή της νέας αντιδραστικής Ιερής Συμμαχίας κυβέρνησης –

Ε.Ε. – ΔΝΤ.

Προμετωπίδα της πάλης μας πρέπει να γίνει η μάχη για την υπεράσπιση των συμβάσεων, στην κατεύθυνση

της διεύρυνσης τους, σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες μας, αλλά και με στόχο την προστασία των άνεργων. 

Ας το πάρουμε χαμπάρι, κανείς δεν πρόκειται να μας χαρίσει ούτε το ελάχιστο. 

Ποτέ δεν μας χάρισαν άλλωστε. Όλα κατακτιούνται.

Υ.Γ.: Στο πλαίσιο και την πάγια θέση της Ε.Α.Σ. για αιρετούς και ανακλητούς εκπροσώπους στο Δ.Σ. και

με δεδομένο ότι πιστεύουμε ότι οι αποφάσεις πρέπει να παίρνονται μέσα από Γενικές Συνελεύσεις, σας ε-

νημερώνουμε ότι η εκπροσώπηση στο Δ.Σ. της Ε.Α.Σ. για επόμενο χρονικό διάστημα θα γίνεται από

τον σ. σ. Γιώργο Κακανέ, αντικαθιστώντας τον σ. Κώστα Μπαστάνη.

Ευελπιστούμε, αυτή η λογική να επικρατήσει σε όλο το συνδικαλιστικό κίνημα του χώρου.

Η Γραμματεία της

ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ


