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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Προς όλους τους εργαζόμενους
Συνάδελφοι - σσες,
Διανύουμε μια ιστορική περίοδο, στην οποία έχουν επιβληθεί στους εργαζόμενους τα πιο άγρια μέτρα λιτότητας, οικονομικής ύφεσης, φτώχειας και εξαθλίωσης. Οι κυβερνήσεις των τελευταίων ετών με τη βοήθεια
των συνθηκολογημένων συνδικαλιστών ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ και λοιπών υποστηριχτών τους, κάθε μέρα, όλο και πιο
πολύ, μας οδηγούν στην πλήρη διάλυση.
Η τακτική τους είναι ίδια κάθε φορά που θέλουν να μας κλέψουν και κάτι, να μας στερήσουν κάθε εργατικό δικαίωμα, να μας οδηγήσουν στην απόγνωση:
• Η κυβέρνηση, πιστό και πειθήνιο όργανο των τραπεζιτών και της Τρόικα, ανακοινώνει μέτρα εις βάρος
μας.
• Οι υποταγμένοι συνδικαλιστές καθηλώνουν τους εργαζόμενους, εκμεταλλευόμενοι ΚΑΙ την πλειοψηφία
τους ΚΑΙ τα παπαγαλάκια τους με το ίδιο ακριβώς παραμύθι, ότι «εμείς θα εξαιρεθούμε, τό ‘χουμε κανονίσει, έχουμε βάλει κόκκινες γραμμές». Το ίδιο βέβαια κάνουν και οι ομοϊδεάτες τους συνδικαλιστές σε όλους
τους χώρους.
• Οι νόμοι ψηφίζονται με ελάχιστες αντιδράσεις.
• Οι εργαζόμενοι, ανοργάνωτοι, ξεσηκώνονται από καθαρό ένστικτο αυτοσυντήρησης και αγανάκτησης.
• Οι υποταγμένοι επανέρχονται με στρατιές παπαγάλων, καλλιεργώντας το «καταπληκτικό» επιχείρημα
του διαλόγου με τους σφαγείς μας, «για να χάσουμε ―λένε― λιγότερα». Να χάσουμε όμως.
• Σε συνεννόηση με διοίκηση, υπουργείο, κυβέρνηση καθυστερούν την εφαρμογή των νόμων, δημιουργώντας απ’ τη μία ένα κλίμα επίπλαστης αισιοδοξίας, αλλά απ’ την άλλη, σωρεία χρεωστικών.
• Στο τέλος, εφαρμόζονται τα πάντα. Το μόνο που κάνουν είναι να αποδοθούν τα χρεωστικά με δόσεις
και χρησιμοποιούν τη γνωστή δικαιολογία: «αν δεν ήμασταν εμείς, θα χάνατε περισσότερα».
Το αποτέλεσμα το είδαμε και το βλέπουμε: Από το «πενήντα ευρώ θα χάσουμε» φτάσαμε να έχουμε χάσει
το 55% του μισθού, τα επιδόματα γιορτών και αδείας, γίνανε ροζ οι κόκκινες γραμμές των μετατάξεων, πέρασε ο νόμος που ανοίγει τον δρόμο των ιδιωτικοποιήσεων, πάνω σ’ αυτόν τον νόμο πατάνε τα ιδιωτικά ΚΤΕΛ για
να μας υφαρπάξουν συγκοινωνιακό έργο, ανύπαρκτα ανταλλακτικά, μείωση συγκοινωνιακού έργου, μπήκαμε
στο ενιαίο μισθολόγιο ―που δεν θα μπαίναμε―, μειώθηκε το μισθολογικό κόστος της εταιρείας το 2013 για
πάνω από τριάντα εκατομμύρια ευρώ (τα οποία θα παρθούν από τους μισθούς μας). Έρχονται οι απολύσεις
για τους δήθεν επίορκους, ετοιμάζονται να διαλύσουν το Α/Σ Ελληνικού, το ΤΑΙΠΕΔ καραδοκεί για τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας και τόσα άλλα…
Βέβαια τολμούν και έχουν και αντίλογο. Ποιόν;;;
«Σ’όλη τη χώρα το ίδιο γίνεται», αυτό λένε.

Μα σε όλη τη χώρα γίνεται αυτό, γιατί σχεδόν σε όλα τα συνδικάτα, στις ομοσπονδίες, στα εργατικά κέντρα, στη ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ, πλειοψηφίες έχετε εσείς και οι υποστηριχτές σας και ΑΦΗΝΕΤΕ ―σε αγαστή
συνεργασία― με την κυβέρνηση να περνάνε ΟΛΑ τα αντεργατικά και αντιλαϊκά μέτρα.
Είστε συνένοχοι και συμμέτοχοι στην εφαρμογή της ληστρικής επίθεσης κατά των εργατών.
Η περιβόητη εξουσιοδότηση του Δ.Σ. στη συνέλευση στο ΣΕΦ για διάλογο με τη διοίκηση τη μετατρέψατε
σε εξουσιοδότηση προέδρου και γραμματέα.
Ο «διάλογος» καλά κρατεί, προφανώς μέχρι να τελειώσουν οι εκλογές σε όμορο σωματείο του χώρου.
Τα παπαγαλάκια δίνουν και παίρνουν. Τη μία υπογράφτηκε σύμβαση, την άλλη για να διαμορφώσουν και
κλίμα για αυτά που θα χαθούν, πετάνε και ένα «αν δεν υπογράψουμε, θα πάμε σε ατομικές συμβάσεις».
Η σύγκληση Γενικής Συνέλευσης δεν γίνεται εντελώς πραξικοπηματικά και αντικαταστατικά.
Το Κ.Ε.Α. έγινε σημείο αντιπαράθεσης, αντί να είναι σημείο διαλόγου για εύρεση λύσης εξασφάλισής του
μέσα από Γενική Συνέλευση.
Η θέση της Ε.Α.Σ. είναι να μην διαλυθεί το Ταμείο και με κάθε τρόπο να διασφαλισθούν οι εισφορές
μας.
Συνάδελφοι - σσες,
Η Ε.Α.Σ. είχε προειδοποιήσει έγκαιρα όλους τους εργαζόμενους και σας ξαναλέμε πάλι το ίδιο:
Υπάρχουν μόνο δυο δρόμοι για να επιλέξουμε:
• Ο δρόμος της αδιαφορίας, της αποχής, του ατομικισμού που μας οδηγεί στον ίδιο γκρεμό που μας οδηγεί και ο δρόμος που έχει επιλέξει το προεδρείο του Συνδικάτου. Όσοι αποδέχονται αυτόν τον δρόμο, συμπράττουν, όχι μόνο στη δολοφονία τη δικιά μας, αλλά και της νέας γενιάς, των παιδιών μας.
• Ο δεύτερος δρόμος είναι και ο δύσκολος, είναι ο δρόμος της μαζικής αντίστασης, της εξέγερσης, του
εργατικού ξεσηκωμού.
Αυτόν τον δρόμο πρέπει να βαδίσουμε.
☛ ΝΑ ΠΑΨΟΥΜΕ να είμαστε της σιωπής και της υποταγής.
☛ ΑΣ ΓΙΝΟΥΜΕ οι εργάτες της ανατροπής αυτού του άθλιου συστήματος.
☛ ΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΟΥΜΕ τους αγώνες μας με τα πρωτοβάθμια σωματεία του χώρου και των άλλων χώρων
του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, μακριά από την ξεπουλημένη και υποταγμένη ΓΣΕΕ.
☛ ΝΑ ΟΡΘΩΣΟΥΜΕ το ανάστημα μας απέναντι στην κυβέρνηση και τους υποτακτικούς της που με κάθε
τρόπο χτυπούν το εργατικό κίνημα.
☛ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΦΡΑΓΜΟΣ στις διώξεις των εργαζομένων στην Χαλυβουργία, στους ΟΤΑ, στους δασκάλους, στο ΜΕΤΡΟ, επειδή τόλμησαν να αντισταθούν στο μαύρο μέτωπο των κυβερνώντων.
☛ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ επιτέλους ότι η επίθεση είναι κοινή, ίδια και με τις ίδιες συνέπειες για όλους.

✎ ΜΟΝΟ ΕΤΣΙ θα τους αντιμετωπίσουμε.
✎ ΜΟΝΟ ΕΤΣΙ θα τους απομονώσουμε και αυτούς και το μακρύ τους ναζιστικό χέρι που σηκώνετε
για να χτυπήσει εργάτες.

✎ ΜΟΝΟ ΕΤΣΙ θα τους νικήσουμε.
✎ ΜΟΝΟ ΕΤΣΙ θα τους ανατρέψουμε.
ΥΓ:

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
ενημερώνουμε ότι η εκπροσώπηση στο Δ.Σ. της Ε.Α.Σ. για επόμενο χρονικό διάστημα θα γίνετε από τον σ. Κώστα Μπαστάνη αντικαθιστώντας τον σ. Σταύρο Μανίκα.
Ευελπιστούμε ότι αυτή η λογική θα επικρατήσει σε όλο το συνδικαλιστικό κίνημα του χώρου.

Η Γραμματεία της
ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

