
 

«Βγες έξω σύντροφε! Ρίσκαρε τη δεκάρα, που ούτε δεκάρα πια δεν είναι..               

Μπρός ! στο δρόμο έξω! Αγωνίσου! Να περιμένεις πια δεν γίνεται..είναι αργά πολύ…» 

Συνάδελφοι –σσες 

Η επονομαζόμενη «απεργία –φάντασμα» επιτέλους έκανε την εμφάνιση της . Παρότι στο τελευταίο ΔΣ 

του Συνδικάτου ΠΑΣΚΕ –ΔΑΚΕ μαζί με το  ΜΕΤΑ(ΣΥΡΙΖΑ) σε αγαστή και άριστη συνεργασία ψήφισαν 

από κοινού συμμετοχή στην απεργία της ΓΣΕΕ (ή αλλιώς YES ΕΕ) με μια 24ωρη και μια στάση εργασίας , 

εντελώς ξαφνικά σήμερα μας ειδοποίησε το προεδρείο πως θέλουν έκτακτο ΔΣ για να αλλάξουν την 

παραπάνω δική τους (!) πλειοψηφική  απόφαση και να την μετατρέψουν σε 48ωρη απεργία.  

Η απάντηση της ΕΑΣ ήταν πως εμείς στο ΔΣ καταθέσαμε την πρότασή μας τόσο για 48ωρη όσο και για 

24ωρη απεργία για την Εργατική Πρωτομαγιά με κλιμάκωση. Αν θέλουν ας μαζευτούν μόνοι τους και 

να ανακαλέσουν αυτό που ψήφισαν κάτι που προφανώς και έκαναν. Μέχρι και η ηγεσία  του 

σωματείου των τεχνιτών ,που έσπαγε τις απεργίες των οδηγών «ξαναβρήκε το αγωνιστικό και 

φιλοεργατικό φρόνημα» και κήρυξε 48ωρη απεργία . Αν βέβαια το είχε βρει και τότε που στήριζε το 

προηγούμενο ασφαλιστικό που πήγε τα Β.Α. στα 62 χρόνια , τότε που μειωνόταν οι αποδοχές κατά 55% 

,τότε που στήριζαν την μείωση του προϋπολογισμού στην ΟΣΥ , ΔΕΝ θα είχαμε σήμερα ούτε τα μισά 

λεωφορεία «ντακαρισμένα»  από έλλειψη ανταλλακτικών , ούτε και οι εργαζόμενοι θα ήταν στα 

πρόθυρα της κατάρρευσης σωματικής και ψυχικής.  

Για την ΕΑΣ η ουσία είναι άλλη και δεν έχει να κάνει με τις «συνδικαλιές» ούτε της ΓΣΕΕ ούτε των 

ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ και του ΜΕΤΑ (ΣΥΡΙΖΑ).   

Η ουσία είναι πως η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, συνεχίζοντας το καταστροφικό έργο των προκατόχων 

της (ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΔΗΜΑΡ-ΛΑΟΣ κλπ) ,κλιμακώνει -την ενορχηστρωμένη από  ΕΕ - ΔΝΤ και κεφάλαιο- 

επίθεση στους εργαζόμενους και στον φτωχοποιημένο λαό. Με μια άθλια και αντιλαϊκή κουτοπονηριά 



επιχειρεί να περάσει μέσα σ' αυτό το Σαββατοκύριακο, ανήμερα των κινητοποιήσεων-απεργιών της 

επετείου για την αιματοβαμμένη εργατική Πρωτομαγιά  , τον νόμο για το Ασφαλιστικό και το 

Φορολογικό που κλέβει μεγάλο μέρος από τα τελευταία ευρώ που μας δίνουν σαν «φιλοδώρημα» για 

τον ιδρώτα μας , για να ταΐσουν κι άλλο τις ξεχειλωμένες κοιλιές των βιομηχάνων ,των τραπεζιτών, των 

εφοπλιστών ,μετατρέποντας ταυτόχρονα απ την μια  την σύνταξη ,την πληρωμένη από τις δικές μας 

εισφορές,  σε ελεημοσύνη κι απ την άλλη την περίθαλψη σε ακριβή και άθλια ! 

Με απλά εργατικά λόγια όχι μόνο «δεν έσκισαν τα μνημόνια» όπως διατυμπάνιζαν ,αλλά «μας 

ξέσκισαν στα μνημόνια» υπογράφοντας δύο μαζί ταυτόχρονα (ΕΥΡΩμνημόνιο διαρκείας για να 

εξασφαλιστεί η περιβόητη κάβα των αιματηρών πλεονασμάτων του 3,5% .) 

Οι μάσκες της δήθεν κοινωνικής ευαισθησίας και των «παράλληλων προγραμμάτων» έπεσαν και πίσω 

τους φάνηκε το πραγματικό αποκρουστικό πρόσωπο των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ: σκληροί και αδίσταχτοι 

υπηρέτες της ΕΕ ,του ΔΝΤ και των καπιταλιστών.   

Αυτή την μάχη πρέπει να τη δώσουμε όλοι και όλες! Να ακολουθήσουμε το παράδειγμα των Γάλλων 

εργατών  που βρίσκονται στους δρόμους του αγώνα για εβδομάδες για να μην περάσουν αντίστοιχα 

μέτρα από τον Ολάντ. 

Τώρα να ανασυγκροτηθούμε και να αντεπιτεθούμε μαζικά και αποφασιστικά. Όλοι μαζί, εργάτες, 

άνεργοι, φτωχοί αγρότες, νεολαία, αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες και επιστήμονες! Όλες οι 

ταξικές και αγωνιστικές δυνάμεις του εργατικού και λαϊκού κινήματος. Έχουμε τη δύναμη και την ψυχή 

να τους σταματήσουμε! 

ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ! 

Για να πέσει στο κενό  κάθε βάρβαρη πολιτική, κάθε νόμος-γκιλοτίνα για τους εργάτες και να ανατραπεί 
η κάθε κυβέρνηση που θέλει να υπηρετεί τους τραπεζίτες ,την ΕΕ και το ΔΝΤ και όχι τον λαό! 
Δεν χρωστάμε και δεν πληρώνουμε κανένα ευρώ στους δολοφόνους δανειστές. Έξω τώρα από τη χώρα 
η μισητή ΕΕ και ο φονιάς των λαών, το ΔΝΤ. Να διαγραφεί το χρέος. 
 
 
Η ΕΑΣ καλεί σε μαζική συμμετοχή τους εργαζόμενους στις απεργιακές κινητοποιήσεις και διαδηλώσεις.  
Την Παρασκευή 6 Μάη όλοι στα αμαξοστάσια και στην απεργιακή συγκέντρωση στα Χαυτεία (Σταδίου) 
στις 11.30 π.μ. και πορεία στη Βουλή. 
Το Σάββατο στις 6.00 μ.μ.  συγκέντρωση στο Σύνταγμα  . 
Την Κυριακή 8 Μάη  μαζική συμμετοχή στην απεργιακή συγκέντρωση στις 10.00 π.μ. στην αρχή της 
Ερμού-Σύνταγμα  και το  απόγευμα στις 6μμ μαζικό Συλλαλητήριο ενάντια στην ψήφιση του 
ασφαλιστικού-φορολογικού εκτρώματος (ψηφίζεται την Κυριακή το βράδυ στη Βουλή). 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


