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Δείτε την ΕΔΩ

Στις 14 και 15 του Μάρτη διεξήχθησαν οι εκλογές στο Συνδικάτο μας , ένα από τα
μεγαλύτερα συνδικάτα της χώρας. Τα αποτελέσματα είναι γνωστά : ΜΕΤΑ και ΔΑΚΕ πήραν
από πέντε έδρες , η ΠΑΣΚΕ 4 η ΕΑΣ η ΔΑΣ και η Ενότητα από μία . Οι εργαζόμενοι με την
στήριξή τους κατέταξαν την ΕΑΣ τέταρτη δύναμη στον χώρο δίνοντας μας μια έδρα από
την πρώτη κατανομή και διατηρώντας τις δυνάμεις μας. Και αυτές οι εκλογές
χαρακτηρίστηκαν από την συνηθισμένη πια πολύπλευρη επίθεση στην ΕΑΣ . Επιλέξαμε να
μην μπούμε σε διαδικασία ανταπαντήσεων κατά την διάρκεια της προεκλογικής περιόδου
θεωρώντας πως τα προβλήματα του κλάδου και του λαού είναι απείρως σοβαρότερα από το
άγχος και την αγωνία της καρέκλας αυτών που έβλεπαν πως οι εργαζόμενοι τους γύριζαν
την πλάτη. Βέβαια τώρα μετά τις εκλογές φυσικά και θα υπάρξει άμεσα γι αυτή την άθλια
επίθεση αναλυτική ανακοίνωση – απάντηση .

Παρότι δεν είμαστε ικανοποιημένοι από το αποτέλεσμα για τον προφανέστατο λόγο ότι
ενισχύθηκαν κατά 4 συνολικά έδρες οι μνημονιακές δυνάμεις (ΜΕΤΑ-ΔΑΚΕ
–ΠΑΣΚΕ-Ενότητα ) του χώρου μας , θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε τόσο για την στήριξή
σας όσο και για την συμβολή στην αποδόμηση του εκφυλισμένου συνδικαλισμού.

Σαν ΕΑΣ δηλώνουμε πως θα μείνουμε πιστοί στις αρχές και τους αγώνες μας για δημόσιες
αστικές μεταφορές στην υπηρεσία του λαού. Από δω και πέρα συνεχίζουμε τον αγώνα μας
για:

• Αναδιαμόρφωση, αναδιοργάνωση και επανεκκίνηση της σωστής λειτουργίας του
Συνδικάτου με ταξικό και αγωνιστικό πρόσημο ανατροπής.
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• Εργατική αντεπίθεση για την κατάργηση όλων των εφαρμοστικών μνημονιακών νόμων,
εγκυκλίων και οδηγιών.

• Το σταμάτημα της υποβάθμισης και την ανάπτυξη της εταιρίας και των Αστικών
μεταφορών με δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα στην υπηρεσία και τις ανάγκες του
φτωχού λαού.

ΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ ΑΜΑΞΟΣΤΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΑΣ

2/2

