
Aθήνα, 10-2-2012

Συνάδελφο ι  -  σσες ,

Ήταν Μάρτιος του 2010 όταν η Ε.Α.Σ διένειμε στους εργασιακούς χώρους την ιδρυτική της

διακήρυξη η οποία ξεκινούσε ως εξής:

«Ο Αρμαγεδδών είναι εδώ».

Κάποιοι, με μπροστάρηδες τα παπαγαλάκια της ΠΑΣΚΕ μας χλεύασαν, μας είπαν ψεύτες,

καταστροφολόγους, καιροσκόπους, (λες και κοιταζόντουσαν στο καθρέφτη) κ.λ.π.

Μας είπαν το αμίμητο «δεν θα μας αγγίξει κανείς μισθολογικά, δεν θα μας αγγίξει κανείς

τα κεκτημένα μας».

Μας είπαν πως έτσι είχε κανονίσει η ΠΑΣΚΕ (η γνωστή παρέα του « δεν θα μας αγγίξουν»),

με το κόμμα και την κυβέρνηση. 

Μετά ενάμισι χρόνο τι έχει γίνει; 

Στην αρχή όπως είπαμε μας έλεγαν πως δεν θα μας ακουμπήσουν.

Μετά άρχισαν να θέτουν κόκκινες γραμμές.

Η πρώτη ήταν μείωση μισθών, δώρων, επιδομάτων και εργασιακών κεκτημένων.

Έγιναν απεργίες, χάσαμε χρήματα και αντί να φύγει ο υπουργός έφυγε ο  «κακός» πρόεδρος

του Συνδικάτου Κουλουμπαρίτσης, για να έρθει ο καλός, ο σημερινός, ο Λιαγούρης και να στα-

ματήσει ο αγώνας με δικτατορικές αποφάσεις του καπετάν Μιχάλη και ψεύτικα, στημένα, δημο-

ψηφίσματα.

Το τι έγινε, αν μειώθηκαν οι αποδοχές μας, το πόσο πολύ, το είδαμε και το βλέπουμε όλοι. 

Κάθε Τρίτη και Πέμπτη γίνεται διαδήλωση στα κεντρικά της εταιρείας για «μπροστάντζες».

Δυστυχώς εκεί έχουν φτάσει πολλοί συνάδελφοι, υπερήφανοι άνθρωποι που μέχρι πρότινος

ήταν εντάξει στις υποχρεώσεις τους , να παρακαλάνε για λίγα ευρώ προκαταβολής έναντι επό-

μενων μισθών.

Κι εκεί όμως η ΠΑΣΚΕ πουλάει «εκδούλευση». Τόσο μικροπρεπείς είναι.

Το σλόγκαν «θα κανονίσω να πάρεις λεφτά», δίνει και παίρνει.

E. A. Σ.
Mάθαμε το δρόμο 

του AΓΩNA.

Tο δρόμο 

της ANATPOΠHΣ.

Θα τον περπατήσουμε

ως το τέλος.
ENΩTIKH AΓΩNIΣTIKH ΣYNEPΓAΣIA

EPΓAZOMENΩN EΘEΛ - OAΣAE.A.Σ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς  όλους  τους  εργαζόμενους

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



Αλητεία.

Μετά ετέθη η κόκκινη γραμμή της απαξίωσης του Συγκοινωνιακού έργου. Όλοι σήμερα βλέ-

πουμε που έχει φτάσει η δρομολόγηση και όλοι είμαστε παθόντες από λεκτικές ―και όχι μό-

νο― επιθέσεις του επιβατικού κοινού που περιμένει για πολλή ώρα στη στάση να έρθει το λεω-

φορείο.

Οι βάρδιες έχουν μειωθεί κατά περίπου 800 ημερησίως σε σχέση με την ίδια περίοδο πέ-

ρυσι.

Οι χρόνοι έχουν μειωθεί σε μεγάλο βαθμό αφού ουσιαστικά εφαρμόζεται το πρόγραμμα Θε-

ρινό 1( με κατσαρές όμως), οι οδηγοί γυρίζουν σαν σβούρες και πολλές φορές δεν κατεβαίνουν

απ’ το τιμόνι ούτε για τη σωματική τους ανάγκη.

Ας μας πουν οι μεγαλοσυνδικαλισταράδες, γιατί δεν κάνουν κάτι γι’ αυτό;

Γιατί πολύ απλά, περνούν όλους εμάς για υποζύγια, για γαϊδούρια,  που αντέχουμε τα πά-

ντα και αυτοί να κάθονται στη ζέστη των γραφείων τους, κάνοντας πλάτες στη διορισμένη και

άσχετη από συγκοινωνιακό έργο διοίκηση της εταιρείας.

Από βλάβες και έλλειψη ανταλλακτικών;

Ποιος από το προεδρείο νοιάστηκε; Η διορισμένη διοίκηση έκανε και κάνει τη δουλειά της

ανενόχλητη, υπακούει στα αφεντικά της , αφού η ΠΑΣΚΕ δεν τόλμησε και ούτε θα τολμήσει  να

τα βάλει με τους «μπαμπάδες» της.

Μετά ήρθε η κόκκινη γραμμή των μετατάξεων. 

Καμία μετάταξη δεν θα δίνει στις Αστικές Συγκοινωνίες μας έλεγαν. 

Μάταια. Ψέματα. Έγιναν.

Και μετατάξεις έγιναν και με αδιαφανείς διαδικασίες.  Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την περαι-

τέρω απαξίωση της εταιρείας αφού οι βάρδιες έμεναν ανεπάνδρωτες και οι συνδικαλιστές να

κλαίγονται στα φιλικά τους Μέσα Ενημέρωσης πως θα πληγεί το Συγκοινωνιακό έργο.

Δεν έβαλαν βίντεο από ομιλίες τους που φώναζαν στις συνελεύσεις  πως «δεν θα γίνει καμία

μετάταξη».

Η κόκκινη γραμμή της εφεδρείας. Τελικά η εφεδρεία απέτυχε παταγωδώς και γενικώς σε

όλο το Δημόσιο, πράγμα που παραδέχθηκε και ο Ρέππας ως Υπουργός Εσωτερικών.

Εκεί φυσικά είχαν εξαιρεθεί οι οδηγοί και οι τεχνίτες απ’ όλες τις Αστικές Συγκοινωνίες και

τον ΟΣΕ και όχι μόνο η ΟΣΥ.

Τι έγιναν όλες αυτές οι κόκκινες γραμμές;

Η ΠΑΣΚΕ φυσικά πούλησε πως μόνο οι οδηγοί της ΟΣΥ εξαιρέθηκαν, αλλά είπαμε… ψεύτες.

Όπως  επίσης  πούλησε πως μόνο εμείς εξαιρεθήκαμε από το ενιαίο μισθολόγιο και

πανηγυρί ζει, αλλά δεν μας είπε πως εξαιρέθηκαν 72 ΔΕΚΟ και οι θυγατρικές τους  και όχι μόνο

εμείς.

Δεν μας είπε επίσης σε ποιον νόμο υπαχθήκαμε.

Αν ρε συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι της κυβέρνησης, είστε ευχαριστημένοι που θα έχουμε

φορολογική δήλωση κατά πολύ μειωμένη σε σχέση με το 2009, αν σας αρέσει που το αφορο-

λόγητο έπεσε στις 5000 ευρώ (το 2009 ήταν 12000 δηλαδή θα πληρώσουμε 700 ευρώ περισ-



σότερο φόρο σε σχέση με τρία χρόνια πριν), αν σας αρέσει πως σε όλες τις φοροαπαλλαγές

(ενοί κια, φροντιστήρια, γιατροί, δάνεια) έπεσε λεπίδι, άρα έμμεση μείωση εισοδημάτων και

πολλά άλλα, εμάς δεν μας αρέσει. Δεν το δεχόμαστε. Δεν το ανεχόμαστε.

Εσείς για να σωθείτε λέτε πως είναι άλλο το ΠΑΣΟΚ και άλλο η ΠΑΣΚΕ άλλο Νέα Δημοκρα-

τία άλλο ΔΑΚΕ.

Είπε ο γάϊδαρος τον πετεινό κεφάλα. 

Είστε ή όχι οι επίσημε συνδικαλιστικες παράταξεις των κομματων του μνημονίου;

Έχετε ή όχι κομματικές ταυτότητες;

Πολλοί από τους υποψηφίους σας είναι μέλη του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας;

Έτσι είναι αλλά για ακόμα μία φορά θέλετε να εξαπατήσετε τους συναδέλφους.

Έχετε ξεκινήσει το τάξιμο, το «φτιάξιμο», τις παροχές όπου εσείς θέλετε.

Από την άλλη συνεχίζετε να απειλείτε όποιον σας πηγαίνει κόντρα. 

«Πολύ μιλάς, πρόσεχε», είναι ένα από τα σλόγκαν σας.

Αυτή είναι η δημοκρατική σας συνείδηση; Αλήθεια, ποιος από εσάς, εν’ ενεργεία συνδικαλι-

στής, τσέπωσε εφάπαξ 6000 ευρώ ενώ δικαιούται 3000, ενώ απλοί συνάδελφοι περιμένουν

στην ουρά;

Συνάδελφο ι  -  σσες ,

Αυτό είναι το «τεράστιο έργο» που έκαναν οι συνδικαλιστές μας. Και να ήταν μόνο αυτά, κα-

λά θα ήταν…

Η Ε.Α.Σ έχει κάνει μια τεράστια προσπάθεια ενημέρωσης του κλάδου μέσα από το σάϊτ της

www. easitis.gr.

Εκεί έχουν αποκαλυφθεί πολλά, μέσα από επίσημα έγγραφα που με πολύ κόπο και κίνδυνο

βρέθηκαν.

Είμαστε οι μόνοι που έχουμε πόλεμο με τη διορισμένη και ανίκανη διοίκηση της εταιρεί-

ας, η οποία φοβούμενη ότι θα αποκαλύψουμε πράγματα  τα οποία δεν ήθελε  να μάθουν οι

εργαζόμενοι, προσπάθησε κυνηγώντας τα μέλη της ΕΑΣ να τα φιμώσει αλλά δεν  κατάφερε

να μας σταματήσει.  

Δεν σταματήσαμε, δεν σταματάμε.

Η ΕΑΣ είναι σε πολεμο!!!

Καλούμε κάθε εργαζόμενο, κάθε σχήμα που θέλει πραγματικά να αγωνιστεί ,να συμπο-

ρευθεί μαζί μας μέχρι την τελική νίκη.

Είναι η μεγάλη και τελευταία ίσως ευκαιρία να απαλλαγούμε από ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ και κακό

συνα πάντημα, όπου έχουν τεράστιες ευθύνες για το σημείο που έφτασε ο κλάδος.

Είναι η μεγάλη και τελευταία ευκαιρία να μην δοθεί αυτοδυναμία για νέα συγκυβέρνηση των

δύο μεγάλων.

Αν θέλουμε να πάρουμε τη ζωή μας στα χέρια μας, δεν έχουμε περιθώριο να αφήσουμε

το συνδικάτο στα δικά τους χέρια. 



• Δεν θα τους αφήσουμε να παζαρεύουν την εξαθλίωσή μας απερίσπαστους.

• Έχει νόημα να περιμένουμε με σκυμμένο κεφάλι και βουβή αγωνία την επόμενη μείωση

του μισθού μας και τη σειρά μας για την «εφεδρεία» και την απόλυση; 

• Υπάρχει οποιοδήποτε πραγματικό όφελος στο να τρωγόμαστε μεταξύ μας για να μοιρά-

σουμε «τις μειώσεις» και τη φτώχεια μας;

Μήπως η λύση βρίσκεται στη μεταξύ μας αλληλεγγύη και στην ουσιαστική   αντίσταση ενά-

ντια σε όσους μας κλέβουν τη ζωή και την ελπίδα; 

Ας δοκιμάσουμε κάτι καινούργιο, κάτι που έχει δώσει δείγματα πως μπορεί να πολεμήσει.

Σε κάτι που ήδη έχει δώσει δείγματα γραφής.

O Ρήγας, ο πρωτεργάτης της Ελληνικής Αφύπνισης έλεγε: 

«Όποιος ελεύθερα συλλογάται, συλλογάται καλά».

• Όμως, δεν συλλογιέται ελεύθερα αυτός που βρίσκεται σε καθεστώς πανικού. 

• Δεν συλλογιέται ελεύθερα ο μοιρολάτρης. 

• Ελεύθερα συλλογάται αυτός που θέλει να πάρει τη ζωή του στα χέρια του!

• Που βλέπει κι αντιμετωπίζει πραγματικούς κινδύνους κι άμεσες απειλές.

Έχουμε δίκιο να αγανακτούμε ενάντια στις κομματικές παρατάξεις   που πρόδωσαν την

εμπι στοσύνη μας, που ξεπουλάνε σήμερα την εταιρεία κι εμάς. Έχουμε δίκιο να κοιτάζουμε με

καχυποψία και να γυρίζουμε την πλάτη σε συνδικαλιστές που αποδεικνύονται «λίγοι» για να

αντιμε τωπίσουν τη σύγχρονη κατοχή.

Έχουμε άδικο όμως να τα περιμένουμε όλα από τους άλλους!

Εσείς θα τους δώσετε  το χαστούκι που τους αξίζει.

Δεν μας αξίζει για ένα ρεπό και μια άδεια να μας διαλύσουν. Αυτοί θα παραμείνουν στις κομ-

ματικές τους θέσεις.

Τα τσιράκια και παπαγαλάκια  τους προσπαθούν βολεμένοι όπως είναι, να πείσουν τους πάν -

τες να ψηφίσουν  κυρίως ΠΑΣΚΕ  και ΔΑΚΕ, αλλά βλέπουν το δέντρο και χάνουν το δάσος.

Και το δάσος είναι ζωή… είναι η ζωή…                  

Για τη Γραμματεία της ΕΑΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ

KAKANEΣ ΓIΩPΓOΣ

MANIKAΣ ΣTAYPOΣ

MΠAΣTANHΣ KΩΣTAΣ

ΠΕΤΡΟΒΙΤΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΠΙΣΤΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

... στην οπισθοφυλακή ενός ονείρου που ελπίζει ακόμη...

... στην εμπροσθοφυλακή μιας ελπίδας  που ονειρεύεται πάντα...

ME AΓΩNIΣTIKOYΣ XAIPETIΣMOYΣ


