ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τις εκλογές του Συνδικάτου Μάρτης 2018
Πρώτα απ όλα θέλουμε να ευχαριστήσουμε τους εργαζόμενους για την στήριξή τους στις εκλογές του Συνδικάτου
στις 14 και 15 του Μάρτη . Το σχήμα μας και σ αυτές τις εκλογές κατόρθωσε να διατηρήσει τις δυνάμεις του με
ελάχιστες αριθμητικές απώλειες . Παρότι ΔΕΝ είμαστε ικανοποιημένοι από το εκλογικό αποτέλεσμα , λέμε
κατόρθωσε, γιατί για μια ακόμα φορά , σε μια ακόμα εκλογική διαδικασία δεχτήκαμε την καθιερωμένη πια επίθεση
από διάφορες δυνάμεις του χώρου. Κάποιοι μάλιστα θέλησαν να εξαγνιστούν φορτώνοντας τις δικές τους
μακρόχρονες πρακτικές και τακτικές σε μας.
Αποφασίσαμε συλλογικά σαν σχήμα να μην μπούμε σε καμιά διαδικασία αντιπαράθεσης προεκλογικά γιατί η
επίθεση που δέχεται ο κλάδος μας αλλά και συνολικά η τάξη μας είναι απείρως πιο σοβαρή από μια ανούσια
συνδικαλιστική κόντρα . Ταυτόχρονα κατανοούμε και δίνουμε την πλήρη συμπάθειά μας σ αυτούς που όταν
διαπίστωσαν πως οι εργαζόμενοι τους γύριζαν την πλάτη αντέδρασαν σπασμωδικά και επιθετικά , παρότι
διαφωνούμε πως όταν κάποιος «πνέει τα λοίσθια» έχει την νομιμοποίηση να κραυγάζει άναρθρα για να
περισωθεί. Ίσως αν είχαν τα δικά μας χαρακτηριστικά όπως για παράδειγμα της εναλλαγής στην εκπροσώπηση να
μην τους είχε γίνει εμμονή η εκλογή τους. Η πολεμική προς την ΕΑΣ είχε να κάνει με την προσπάθεια κάποιων
συνδυασμών και παρατάξεων να την χαρακτηρίσουν και να την τοποθετήσουν σε όποιον πολιτικό χώρο τους
βόλευε, αυθαίρετα , αγνοώντας βέβαια αυτό που είμαστε πραγματικά:
Ένα ταξικό εργατικό σχήμα που λειτουργούμε και αποφασίζουμε με βάση την συζήτηση στην συνέλευση του
σχήματος και έχουμε σαφή ταξικό και αντιμνημονιακό -αντικαπιταλιστικό προσανατολισμό .Είναι το λιγότερο
γελοιότητα να μας κουνάνε το δάχτυλο οι αριβίστες γυρολόγοι που περιδιάβηκαν όλο σχεδόν το συνδικαλιστικό
και αστικό πολιτικό φάσμα. Εμείς δεν ξημεροβραδιάσαμε ποτέ ούτε έξω απ την Ρηγίλλης για να πάρουμε
χρίσμα απ την ΝΔ ούτε αργότερα στην Κουμουνδούρου για να πάρουμε δαχτυλίδια αλλά ούτε και μας έτρεξαν
στα αστικά δικαστήρια επειδή πήγαμε να κλέψουμε και να χρησιμοποιήσουμε το όνομα παράταξης (ΔΑΚΕ) γιατί
δεν βαδίσαμε ποτέ και σε τέτοια μονοπάτια. Δεν στέλναμε εμείς επιστολές (τα γραπτά μένουν) στο τμήμα
Μεταφορών του ΣΥΡΙΖΑ με αίτημα να μην δεχτούν τους προερχόμενους απ την ΠΑΣΚΕ γιατί υπήρχε διαθέσιμη
παράταξη στον χώρο να τους κάνει τα χατίρια , αυτή ήταν η ΑΠ. Δεν έτρεξε η ΕΑΣ να πιάσει φιλοκυβερνητικό
στασίδι ούτε το 2012 ούτε το 2015 αλλά τάχθηκε ανοιχτά και καθαρά κατά των μνημονιακών πολιτικών και στο
πλευρό των εργαζομένων και της ταξικής πάλης ,θέση και στάση που δεν θα αλλάξουμε ποτέ. Επίσης δεν
συνηθίζουμε στην ΕΑΣ να ζητάμε «πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων» των συναδέλφων που μας
στηρίζουν . Αυτά τα ζητούσαν οι παππούδες των επικριτών απ τους παππούδες μας .Καθήκον μας είναι η
ενοποίηση των ταξικών εργατών στην αντεπίθεση της τάξης μας κι όχι ο σεχταρισμός.
Ελπίζουμε πως στην επαναφορά τους στην βολική θέση που τους τοποθέτησε η Νέα Δημοκρατία και η ΔΑΚΕ ,να
ασχοληθούν και λίγο με την ουσιαστική εκμάθηση και κατανόηση της λέξης «αυτοκριτική» . Επειδή όμως
είμαστε ειλικρινείς ,δεν μπορούμε να πούμε ότι λυπηθήκαμε για το γεγονός πως οι συγκυρίες εμπόδισαν τις
δυο γνωστές παρατάξεις του χώρου να πριμοδοτήσουν για μια ακόμα φορά την εκλογή των «χρησίμων» του
συστήματος.
Όσο λοιπόν και να χτυπιούνται και να θεωρούν πως ο ταξικός συνδικαλισμός γίνετε στο FB βρίζοντας και
λασπολογώντας μας , η ΕΑΣ ήταν , είναι και θα είναι το ίδιο ταξικό αγωνιστικό σχήμα που στήριξαν και στηρίζουν οι
εργαζόμενοι. Το σχήμα που τα μέλη του διώχθηκαν από τις διοικήσεις και για την συνδικαλιστική και την κοινωνική

τους δράση (άραγε που είχαν κρυφτεί αυτοί που μας κουνάν το δάχτυλο όταν οι διοικήσεις διέτασσαν ΕΔΕ για την
ΕΑΣ μετά τις καταγγελίες για τα σαράβαλα η για την συμμετοχή της σε πορείες εργατών;;;;), μέλη που μετατέθηκαν
απ την μια άκρη του λεκανοπεδίου στην άλλη και τσακίστηκαν οικονομικά , που δεν απέκτησαν συνδικαλιστική
ιδιότητα με διορισμό απ την πάλαι ποτέ Ρηγίλλης ούτε απειλώντας εργάτες πως αν δεν ψήφιζαν ΔΑΚΕ θα τους
έστελναν στον Έβρο. Όσοι λοιπόν έχουν ονειρώξεις για δήθεν μνημονιακή στροφή της ΕΑΣ για μια ακόμα φορά
θα τους διαψεύσουμε. Θα συνεχίσουμε τους αγώνες μας κόντρα σε όλα τα μνημόνια και σ όλες τις κυβερνήσεις
που υπηρετούν την αστική τάξη όπως αγωνιστήκαμε κατά των ιδιωτικοποιήσεων κατά των μεσοπρόθεσμων
κατά του φασισμού και του ρατσισμού. Η ΕΑΣ είναι το σχήμα του χώρου που πρωτοστάτησε στις κινητοποιήσεις
κατά του νόμου Ρέππα , η ΕΑΣ πρότεινε την μεγάλη απεργία στην επιστράτευση των εργαζομένων στο Μετρό , η
ΕΑΣ συμμετείχε στις διαδηλώσεις κατά της ξεπουλημένης ΓΣΕΕ όπως και στις κινητοποιήσεις για την κατάργηση
του δικαιώματος στην απεργία. Η ΕΑΣ συνδιοργάνωσε και συμμετείχε σε όλα τα αντιφασιστικά συλλαλητήρια
και ειδικά στις περιοχές του Πειραιά.

Ας λασπολογήσουν λοιπόν όσο θέλουν κι όσο τους βολεύει οι απόντες αυτών των αγώνων.
Δεν θα μπούμε στην διαδικασία ανταπαντήσεων από δω και στο εξής γιατί οι εργαζόμενοι στις μεταφορές
ξέρουν τι ακριβώς συμβαίνει και η ιστορία έχει καταγραφεί. Απλά να θυμίσουμε πως δεν υπάρχει «ανεξάρτητη
μαχητική παράταξη» της οποίας υποψήφιος ,συμμετείχε με τον νεοναζί Λαγό στην παρεμπόδιση ανοίγματος
σχολείων στο Πέραμα παρέα με συλληφθέντα για συμμετοχή στην «Κόμπατ 18» .
Εξακολουθούμε να πιστεύουμε και θα αγωνιστούμε για όλα αυτά που γράψαμε και στην τελευταία μας διακήρυξη:
Οι θέσεις της ΕΑΣ παραμένουν ίδιες και αναλλοίωτες . Με την δική σας στήριξη και εμπιστοσύνη θα επιβάλλουμε
στο νέο διοικητικό συμβούλιο τον αγώνα για τα εξής:
Τακτικές Γενικές συνελεύσεις ώστε να γνωρίζουν και να αποφασίζουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι για το πως θα
πορευτούν.
Διατήρηση όλων των θεσμικών κεκτημένων και διεύρυνση τους.
Αγώνας για ελεύθερη ΣΣΕ με αυξήσεις ώστε να έχουμε αξιοπρεπή διαβίωση και υποχρεωτική εφαρμογή της
απ την εργοδοσία με κατάργηση του ενιαίου μισθολογίου
Επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού
Ρήτρα –άρθρο κατά των ομαδικών απολύσεων
Κρατική ολοκληρωτική επιχορήγηση για αξιόπιστες δημόσιες συγκοινωνίες για τον λαό και την τάξη μας.
Συντονισμός με τις άλλες ΔΕΚΟ για έξοδο από το υπερταμείο.
Καμιά ευελιξία στις εργασιακές σχέσεις και άμεσες προσλήψεις προσωπικού με τα ίδια και πλήρη
δικαιώματα
Μόνιμη επιχορήγηση για την συντήρηση , επισκευή και ανανέωση του στόλου
Κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων
Αγώνα ώστε να μην μπει κανένας ιδιώτης η εργολάβος σε οποιοδήποτε τμήμα των μεταφορών.
Υλοποίηση της απόφασης του Συνδικάτου για τα μεταφερόμενα ρεπό.
Πραγματικά μέτρα για την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων.
Επανεξέταση ΟΛΩΝ των αλλαγών στα ενδιάμεσα διαδρομής με γνώμονα την μη ταλαιπωρία των οδηγών.

Παρεμβάσεις για επέκταση του δημόσιου συγκοινωνιακού έργου
Αξιόπιστες και ασφαλείς μεταφορές για τον λαό.
Νομική προστασία από το Συνδικάτο για τους εργαζόμενους που κινδυνεύει η πρώτη κατοικία τους από
τους πλειστηριασμούς και κινηματική δράση για την περεμπόδιση τους.
Λέμε όχι στο κλείσιμο του Ελληνικού.
Συνάδελφοι - σσες,
Τα αιτήματα δεν τα βάζουμε για να γεμίσουν κόλλες αναφοράς, ούτε για να φανούμε πιο ζωηροί και
πλειοδότες σε φαντασία και αγωνιστικότητα. Μπαίνουν για να τα παλέψουμε.
Για να τα διεκδικήσουμε! Και αυτό προϋποθέτει αγώνες.
Καλώς λέμε ότι οι κατακτήσεις που είχαμε δεν προήλθαν από τα πάνω, ποτέ και πουθενά.
Κερδήθηκαν μέσα από πολύχρονους, αιματηρούς αγώνες και αναρίθμητες θυσίες.
Μπροστά στην ολομέτωπη αντεργατική επίθεση που δεχόμαστε, δεν πρέπει να
μείνουμε με τα χέρια κατεβασμένα. Οφείλουμε να επιστρατεύσουμε όλες τις δυνάμεις μας και να τους
ανατρέψουμε.
Μην εναποθέτουμε ελπίδες σε όλους αυτούς που υπόσχονται καλύτερη διαχείριση της φτώχειας μας.
Το σύστημα της εκμετάλλευσης δε φτιασιδώνεται. Ανατρέπεται!
Σας καλούμε όλους να στηρίξετε την Ε.Α.Σ. και στις μάχες που έρχονται.

Η Γραμματεία της ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μέσα από την αλληλεγγύη και τους αγώνες περνάει ο
δρόμος για τις μεγάλες ανατροπές,
ο δρόμος για την οργάνωση, μέχρι την τελική νίκη της
τάξης μας.

