
 

 Λαϊκιστής είναι αυτός που  σκοπίμως βάζει ψευτοδιλήμματα, όπως "εχθροί ή φίλοι", "ταραξίες ή 

φιλήσυχοι", "έντιμοι η ανέντιμοι " κλπ, με απώτερο σκοπό την καλλιέργεια ανασφάλειας στους 

εργαζόμενους  και την αυτοπροβολή του ίδιου σαν προστάτη και σωτήρα. 

Αυτό το είδαμε και στην εκλογοαπολογιστική συνέλευση του κλάδου μας με πρωταγωνιστές τον ταμία 

του Συνδικάτου και τον εκπρόσωπο στο ΔΣ του συνδυασμού «τα κόμματα έξω από την πύλη».  

 Ήταν –για την ΕΑΣ – το πιο τραγικό σημείο της συνέλευσης όταν  ο ταμίας του Συνδικάτου έβγαλε τους 

τρεις λογαριασμούς τηλέφωνου συνδικαλιστών :Τον δικό του , του προέδρου και του πρώην 

Οργανωτικού Γραμματέα και εκλεγμένου με "τα κόμματα έξω από την πύλη" Παναγιώτη Σκοκέα 

καταγγέλλοντας τον για το εξής:  

Ενώ είχε υπερβάσεις πάνω από 2.000 ευρώ στο συνδικαλιστικό του τηλέφωνο -όπως είπε ο ταμίας - ο 

Παναγιώτης Σκοκέας , πλήρωσε μια υπέρβαση κοντά στα 60 ευρώ και με την απόδειξη που πήρε από το 

Συνδικάτο ( αλήθεια ήταν νόμιμη η μη νόμιμη η απόδειξη για το ΣΔΟΕ;;;;;;;;) γύρναγε στα αμαξοστάσια 

λέγοντας στους εργαζόμενους πόσο τυπικός είναι και πληρώνει από την τσέπη του ενώ άφηνε 

υπονοούμενα για όλους τους υπόλοιπους .  

Η θέση της ΕΑΣ ήταν πάντα κατά κάθε είδους λαϊκισμού και υπέρ της ελεύθερης συνδικαλιστικής 

δράσης . 

Το ηθικό δίδαγμα της υπόθεσης είναι πως ο λαϊκισμός , το ψέμα, η λάσπη και η παραπληροφόρηση έχουν 

κοντά ποδάρια και επειδή πάντα γυρίζουν πίσω σ αυτόν που τα σκαρφίζεται έτσι γύρισαν και «στα 

κόμματα έξω από την πύλη». 

Οι εποχές είναι δύσκολες . Τώρα πρέπει να δώσουμε μάχες για την δουλειά μας : 

 Μία εταιρεία αστικών μεταφορών δημόσια με κοινωνικό χαρακτήρα 

 Κατάργηση των μνημονιακών νόμων που τσάκισαν τους εργαζόμενους 

 Ισονομία όλων των εργαζομένων από τα γραφεία κίνησης    

 Αναβάθμιση των δημόσιων συγκοινωνιών  

 Αύξηση του κρατικού προϋπολογισμού για τις αστικές μεταφορές 

 Προσλήψεις εργαζομένων  

 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.  

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

Ποτέ δεν μας χάρισαν άλλωστε. Όλα κατακτιούνται. 



 

 

  

 


