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Το φυλ λά διο που κρα τά τε στα χέ ρια σας, «ερ γα ζό με νοι
σε κί νη ση», εί ναι ένα έντυ πο που γρά φε ται από ερ γα ζό -
με νους στο χώ ρο των συ γκοι νω νιών (ΕΘΕΛ, ΜΕ ΤΡΟ, ΗΛ -
ΠΑΠ, ΗΣΑΠ, ΟΣΕ, ΟΛΥΜ ΠΙΑ ΚΗ), και απευ θύ νε ται σε αυ -
τούς. 

Όλοι εμείς που συμ με τέ χου με σε αυ τήν την προ σπά -
θεια μοι ρα ζό μα στε την κοι νή αγω νία για το μέλ λον των
δη μό σι ων συ γκοι νω νιών και άρα και των δι κών μας δι -
καιω μά των μέ σα σε αυ τές. Και ξέ ρου με ότι οι συ γκοι νω -
νί ες βρί σκο νταν στο στό χα στρο της κυ βέρ νη σης της ΝΔ,
αλλά και της σημερινής του ΠΑΣΟΚ για να τις απα ξιώ σει
και τε λι κά να τις ξε που λή σει σε ιδιώ τες. 

Ξέ ρου με όμως ότι οι ερ γα ζό με νοι στις συ γκοι νω νί ες
έχουν ένα με γά λο αγω νι στι κό πα ρελ θόν. Η με γά λη απερ -
γία της ΕΑΣ το ’90-’93 κα τά φε ρε να ξα να φέ ρει στην δου -
λε ιά 6000 ερ γα ζό με νους που τους πέ τα ξε στην ανερ γία
η κυ βέρ νη ση του Μη τσο τά κη.  Ακό μη και οι ερ γα ζό με νοι

στα νέα Μέ σα, όπως για πα ρά δειγ μα το ΜΕ ΤΡΟ στο λί γο
διά στη μα της ύπαρ ξής τους έχουν δώ σει με γά λους αγώ -
νες όπως το ασφα λι στι κό φέ τος.  Θέ λου με με τους «ερ -
γα ζό με νους σε κί νη ση» να βο η θή σου με να αρ χί σει να ορ -
γα νώ νε ται όλος αυ τός ο κό σμος στους επι μέ ρους χώ -
ρους των συ γκοι νω νιών σε όλη την Ελ λά δα για να μπο -
ρέ σει απο τε λε σμα τι κά να δώ σει όλες τις μά χες. 

Δεν θέ λου με να κά νου με μια άλ λη πα ρά τα ξη, ού τε να
απο δυ να μώ σου με τα διά φο ρα σω μα τεία  και τις ομο -
σπον δί ες. Αντί θε τα η πρό θε σή μας εί ναι το δυ νά μω μά
τους, ενερ γο ποιώ ντας την βά ση των συ να δέλ φων στα
συν δι κά τα. Θέ λου με να  φτιά ξου με ένα δί κτυο αγω νι -
στών από όλους αυ τούς τους δι α φο ρε τι κούς χώ ρους αλ -
λά και δι α φο ρε τι κές πο λι τι κές ανα φο ρές με μό νο κρι τή -
ριο την διά θε ση να στη ρί ξου με  και να βο η θή σου με να
ορ γα νώ νο νται από τα κά τω οι αγώ νες  που ξε πη δά νε
στον χώ ρο των συ γκοι νω νιών. 

«οι ερ γα ζό με νοι σε κί νη ση» θέ λουν να απο τε λέ σουν ένα

δί κτυο που θα δί νει την ενη μέ ρω ση και την επι κοι νω νία σε
όλους τους ερ γα ζό με νους του χώ ρου των συ γκοι νω νιών
για τα πράγ μα τα που συμ βαί νουν πα νελ λα δι κά. Θέ λει να
παίρ νει πρω το βου λί ες για να ορ γα νώ νει την συ μπα ρά στα -
ση και την αλ λη λεγ γύη σε αγώ νες που γί νο νται εί τε στον
κλά δο των συ γκοι νω νιών, εί τε από άλ λους κλά δους ερ γα -
ζό με νων. Θέ λει να γί νει η φω νή που να δη μο σιο ποιεί τις
αγω νί ες και τα προ βλή μα τα των συ να δέλ φων σε κά θε χώ -
ρο αλ λά και ταυ τό χρο να να γί νει το ερ γα λείο που θα ανοί -

γει δρό μους και θα δί νει μά χες  για να λύ νο νται.

Eπικοινωνήστε μαζί μας για σχόλια

ανταποκρίσεις και ενημέρωση: 

6946 981042, 

Σταύρος:6978 481530,

Αντώνης:6978 998523

“Εργαζόμενοι σε κίνηση”: Ποίοι είμαστε

Η
κυβέρνηση έχει βάλει στο στόχαστρό
της συνολικά τον κλάδο των συγκοινω-
νιών. 

Στον ΟΣΕ προχωράει στην ιδιωτικοποίησή
του. Μετά από χρόνια υποχρηματοδότηση και
κακοδιαχείριση του ΟΣΕ σήμερα έρχεται να
προχωρήσει στην ιδιωτικοποίηση. Το ίδιο ακρι-
βώς σχέδιο είχε στήσει ο Χατζηδάκης με την
Ολυμπιακή και έφτασε τελικά να την κάνουν χά-
ρισμα στον φίλο του Χατζηδάκη, τον Βασιλάκη
της Aegean με ενδιάμεσο τον Βγενόπουλο. Αυ-
τό το ίδιο σχέδιο που είχε εφαρμοστεί στην
Ολυμπιακή εφαρμόζεται και σήμερα στον ΟΣΕ
από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Αντί για την
«πράσινη ανάπτυξη» που έλεγε το ΠΑΣΟΚ πριν
τις εκλογές, (και όλοι ξέρουμε ότι ο σιδηρόδρο-
μος είναι το πιο οικολογικό μέσο μεταφοράς)
τελικά ήρθαν τα «πράσινα άλογα» και το ξεπού-
λημα του ΟΣΕ.

Στο ΜΕΤΡΟ, προχωράει στις απολύσεις 285
εργαζόμενων που δούλευαν σαν συμβασιούχοι
παρόλο που ξέρει ότι χωρίς αυτούς το συγκοι-
νωνιακό έργο στο ΜΕΤΡΟ δεν μπορεί να βγει.
Ταυτόχρονα προχωράει σε μισθολογικές περι-
κοπές επιδομάτων και δώρων  των εργαζόμε-
νων και ετοιμάζουν το έδαφος για το «προβλη-
ματικό» ΜΕΤΡΟ που πρέπει και αυτό να εξυ-
γιανθεί.

Στην ΕΘΕΛ μεθοδεύουν συστηματικά την
υποχρηματοδότηση του οργανισμού  από τα
κονδύλια που θα έπρεπε να δίνει το κράτος δη-
μιουργώντας προβλήματα και στην μισθοδοσία
των εργαζόμενων αλλά ακόμη και στην ίδια τη
λειτουργία του οργανισμού.

Η προοπτική που βάζει το Υπουργείο Μετα-
φορών είναι για την συγχώνευση σε ένα Ενιαίο
Φορέα όλων.

Ολοι οι  οργανισμοί αστικών συγκοινωνιών
θα υπαχθούν στην «ομπρέλα» του ΟΑΣΑ, με
αναδιάταξη των δρομολογίων και  αύξηση της
τιμής των εισιτηρίων. Ποιο συγκεκριμένα η κυ-
βέρνηση σχεδιάζει έναν μητροπολιτικό φορέα
υπό τη σκέπη του οποίου θα ενταχθούν η
ΕΘΕΛ, ο ΗΛΠΑΠ, ο ΗΣΑΠ, το ΜΕΤΡΟ, το ΤΡΑΜ
και ενδεχομένως ο Προαστιακός Σιδηρόδρο-
μος. Μέσω αυτού του φορέα θα συγκροτηθεί
ένα καθορισμένο πλαίσιο λειτουργίας που θα
περιλαμβάνει ραγδαίες περικοπές. Σε περίπτω-
ση κατά την οποία κάποιος από αυτούς τους
φορείς αδυνατεί να αντεπεξέλθει, θα υπάρχει

«πέναλτι», δηλαδή είτε θα μειώνεται είτε ακόμη
και θα περικόπτεται η επιδότησή του. Ενώ, μέ-
σω του ενιαίου φορέα θα συντονίζονται οι ιδιω-
τικοποιήσεις των διαφόρων υπηρεσιών. 

Η κυβέρνηση έχει εξαπολύσει λυτούς και δε-
μένους να πείσουν την κοινωνία ότι οι συγκοι-
νωνίες είναι προβληματικές και πρέπει να «ανα-
διαρθρωθούν» για να σωθούν αυτές, και να σω-
θεί και το κράτος. Η αλήθεια είναι ότι σε όλο
τον κόσμο οι συγκοινωνίες είναι «προβληματι-
κές». Σε όλη την Ευρώπη οι αστικές συγκοινω-
νίες επιδοτούνται από το κράτος με 60%. Στην
Ελλάδα όμως χαρίζουν στις τράπεζες 28 δις η
μία κυβέρνηση και άλλα τόσα η επόμενη , και
μετά θέλουν να μας πείσουν ότι το πρόβλημα
είναι οι συγκοινωνίες και οι εργαζόμενοι σε αυ-
τές.

Να τους σταματήσουμε

Απέναντι σε αυτήν την πολιτική υπάρχει απά-
ντηση. Οι συντονισμένες κινητοποιήσεις που
έχουν ξεκινήσει σε όλες τις συγκοινωνίες είναι
η μοναδική απάντηση. Το χτύπημα σε ένα κλά-
δο από εμάς χρειάζεται να βρεί την στήριξη
όλων των υπόλοιπων. Για πρώτη φορά  έγινε
εφικτό να υπάρχει συντονισμός. Χρειάζεται αυ-
τός ο συντονισμός να προχωρήσει και να απλω-
θεί. 

Έχουμε τη δύναμη να ξεσηκώσουμε όλους
τους εργαζόμενους. Χρειάζεται μια μεγάλη κα-
μπάνια ενημέρωσης όλων των εργαζόμενων
απέναντι στα ψέματα που συστηματικά χρησι-
μοποιεί η κυβέρνηση ενάντια στις δημόσιες συ-
γκοινωνίες. 

Η κυβέρνηση παραδέχτηκε τη αποτυχία της.
Παρόλες τις επιθέσεις σε όλους τους εργαζό-
μενους τους τελευταίους έξη μήνες, έρχεται
σήμερα με το μνημόνιο Νο2 να ζητήσει και άλ-
λα. Να τους σταματήσουμε. Να απαιτήσουμε με
τους αγώνες μας  ΛΕΦΤΑ για ΔΗΜΟΣΙΕΣ
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ, και ΟΧΙ για τους ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ. 

Το πανελλαδικό Συλλαλητήριο στη ΔΕΘ μπο-
ρεί να γίνει o επόμενος μεγάλος σταθμός για
όλους τους εργαζόμενους στις συγκοινωνίες
αλλά και η αφετηρία ενός νέου απεργιακού κύ-
ματος πιο δυνατού και πιο οργανωμένου από το
προηγούμενο για να κρατήσουμε δημόσιες και
φτηνές τις συγκοινωνίες και να στείλουμε στα
σκουπίδια ολόκληρο το νέο «επικαιροποιημένο»
μνημόνιο.

Οχι στη διάλυση των συγκοινωνιών

ΚΟΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ
Από το Ιούνιο έχουμε ξεκινήσει

τους αγώνες μας στο ΜΕΤΡΟ. Στις
14 Ιουνίου, ο πρόεδρος της εταιρεί-
ας μας ανακοίνωσε ότι από εκείνη
την ημέρα εντασσόμαστε στο νόμο
των περικοπών και θα μας επιβλη-
θούν περικοπές στους μισθούς και
στα δώρα, παρόλο που δεν είμαστε
δημόσια υπηρεσία και είμαστε εργα-
ζόμενοι ιδιωτικού δικαίου. Και μαζί
ξεκίνησαν και να μην ανανεώνουν τις
συμβάσεις των δόκιμων συναδέλ-
φων μας. 

Σιγά σιγά προχωράνε στην από-
λυση των 280 δόκιμων. Πρόκειται
για σταθμάρχες, εκδότες, τεχνίτες,
οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί από την
ΑΜΕΛ (ξόδεψε χρήματα δηλ. ο ελλη-
νικός λαός για να τους εκπαιδεύσει)
και τώρα απολύονται. Αν φύγουν αυ-
τά τα άτομα, τα οποία απ�  ότι κατα-
λαβαίνουμε δεν θα είναι τα μόνα, θα
υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στη λει-
τουργία του ΜΕΤΡΟ. 

Κάθε μέρα στους σταθμούς το
επιβατικό κοινό γκρινιάζει γιατί τα
τραίνα καθυστερούν και αυτό γίνε-
ται γιατί δεν υπάρχει προσωπικό.
Εκτός από τις ώρες αιχμής τις υπό-
λοιπες ώρες το ΜΕΤΡΟ λειτουργεί
σχεδόν με πρόγραμμα Σαββατοκύ-
ριακου. Κόσμος συνωστίζεται πάνω
στις αποβάθρες και διάφορα ατυχή-
ματα μπορούν να συμβούν. Και αυ-
τοί απολύουν τους δόκιμους συνα-
δέλφους που είναι απαραίτητοι για
να δουλέψει το δίκτυο που κάθε μή-
να επεκτείνεται με νέους σταθμούς.

Αντίθετα κάνουν τεράστιες σπα-
τάλες. Για παράδειγμα οι κηπουροί,
έξι δόκιμοι συνάδελφοι, “κόστιζαν”
στην εταιρία 150.000 ευρώ. Τώρα
διώχνει τους 5 και προσλαμβάνει ερ-
γολάβο για το ίδιο έργο με κόστος
350.000 ευρώ.

Έχουμε ξεκινήσει τα ασφαλιστικά
μέτρα των απολυμένων συμβασιού-
χων. Είναι πρόκληση ότι η διοίκηση

προσέλαβε δικηγόρους από την
αγορά και δεν χρησιμοποιησε τους
δικούς της, ξοδεύοντας επιπλεον
χρήματα. Ομως είμαστε αισιόδοξοι
ότι θα δικαιωθούμε. Αλλά το μεγα-
λύτερο ατού μας είναι η ενότητα
όλων των συναδέλφων και η αποφα-
σιστικότητά μας. Το θέλουν και όλοι
οι συνάδελφοι. Γι’ αυτό και όταν κά-
ναμε κάλεσμα στη γενική συνέλευση
να φτιαχτεί απεργιακή επιτροπή για
να βοηθήσει, σχεδόν 40 συνάδελφοι
δώσανε τα ονόματα τους. 

Εμείς στεκόμαστε στο πλευρό
των απολυόμενων συναδέλφων μας.
Και μέχρι τώρα παρά τις τρικλοπο-
διές που προσπαθούν να βάλουν κά-
ποιες παρατάξεις, το σωματείο ταυ-
τίζεται απόλυτα με την θέληση της
μεγάλης πλειοψηφίας των εργαζό-
μενων. Δεν θα δεχτούμε ούτε μία
χαμένη θέση εργασίας. Δεν θα δε-
χτούμε την απαξίωση των δημόσιων
συγκοινωνιών. Γιατί φοβόμαστε ότι
με αυτά τα μέτρα στόχος της κυβέρ-
νησης είναι να κάνει το ΜΕΤΡΟ
«προβληματικό» και στη συνέχεια να
το πουλήσει πακέτο σε ιδιώτη.

Το δυστύχημα είναι ότι σε αυτόν
τον αγώνα που δίνουμε η ΓΣΕΕ είναι
άφαντη. Ούτε στα δικαστήρια δεν
ήρθαν να καταθέσουν υπέρ των συ-
ναδέλφων μας που απολύονται, αλ-
λά δεν κάνουνε και τίποτε για να
στηρίξουν τον αγώνα μας.

Συνολικά οι επιθέσεις που δέχο-
νται οι εργαζόμενοι σήμερα δεν
έχουν προηγούμενο. Εμείς στις 11
Σεπτέμβρη θα διαδηλώσουμε στην
ΔΕΘ. Βάζουμε ένα πούλμαν και αν
χρειαστεί θα βάλουμε και δεύτερο
για να πούμε στους κυβερνώντες τη
γνώμη που έχουμε γι’ αυτούς. Και
θα συνεχίσουμε όσο χρειαστεί.

Αντώνης Σταματόπουλος

Πρόεδρος του ΣΕΛΜΑ

Πάρτε πίσω 
τις απολύσεις
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Οι εργαζόμενοι στους Σιδηρόδρομους βρισκόμαστε σε κινητοποιήσεις
ενάντια στην προσπάθεια της κυβέρνησης να διαλύσει και να ιδιωτικο-
ποιήσει τον ΟΣΕ. Και είναι μεγάλο χτύπημα όχι μόνο για τους εργαζόμε-
νους του ΟΣΕ αλλά πρώτα και κύρια για τους πολίτες.

Σύμφωνα με τα σχέδια του υπουργείου, πρόκειται να κλείσουν σχε-
δόν όλα τα δίκτυα εκτός από τον άξονα Πάτρα – Αθήνα – Θεσσαλονίκη
– Ειδομένη -  Προμαχώνας. Το φτηνότερο και πλέον οικολογικό μέσο
μεταφοράς πρακτικά θα καταργηθεί και όλο το έργο θα δοθεί στα
ΚΤΕΛ. Θα αυξηθούν οι τιμές των εισιτηρίων. Θα δοθεί η δυνατότητα σε
ιδιώτες να εκμεταλλευτούν τα φιλέτα του ΟΣΕ. Θα πουληθεί η περιου-
σία του ΟΣΕ (δηλαδή του Ελληνικού λαού) σε κάθε είδους ιδιώτες. Το
σχέδιο για την απαξίωση του σιδηρόδρομου  έχει ξεκινήσει εδώ και και-
ρό από την προηγούμενη κυβέρνηση. Έκοψαν διάφορα δρομολόγια και
τώρα πάνε να δώσουν τη χαριστική βολή σε ότι έχει απομείνει από το
δίκτυο.

Για τους εργαζόμενους στον σιδηρόδρομο, προβλέπεται η μείωση
του προσωπικού κατά 2200 θέσεις εργασίας και ταυτόχρονα θα περικο-
πούν ακόμη περισσότερο οι μισθοί μας. Μπορεί να μιλάνε για μετατά-
ξεις αλλά οι συνάδελφοι από την Ολυμπιακή ακόμη ψάχνονται. Να μας
πουν σε ποιόν δημόσιο οργανισμό θα βρούμε δουλειά. Ποιος κάνει προ-
σλήψεις και δεν το ξέρουμε, αφού από παντού θέλουν να μειώσουν τα
κόστη;

Για να πείσει η κυβέρνηση την κοινωνία για την ανάγκη αυτών των μέ-
τρων έχει εξαπολύσει ένα κυκεώνα επιχειρημάτων για το πόσο «κοστί-
ζει» ο ΟΣΕ στον Ελληνικό Λαό, πόσα δίς ελλειμματικός είναι κλπ. Αυτό
που παραλείπουν να πουν οι κυβερνώντες και τα παπαγαλάκια τους στα
ΜΜΕ είναι το πώς φτιάχτηκε αυτό το έλλειμμα.

Για δεκάδες χρόνια οι κυβερνήσεις  δεν έδιναν την κρατική συνεισφο-
ρά στα στις επενδύσεις και τις υποδομές που έκανε ο ΟΣΕ. Εξανάγκα-
ζαν  τον ΟΣΕ να δανείζεται με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου,
προκειμένου να καλύψει αυτήν την κρατική συμμετοχή στα συγχρημα-
τοδοτούμενα με την ΕΕ έργα, καθώς και τα έργα που συμπεριλαμβάνο-
νται στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Το κράτος δεν έδινε δραχ-
μή και όλα καταγράφονταν στα ελλείμματα του ΟΣΕ. Είναι σαν να ανά-
γκαζαν μια αεροπορική εταιρία να χτίζει μόνη της τα αεροδρόμια. Ποιος
δεν θα γίνονταν ελλειμματικός με αυτόν τον τρόπο;

Ταυτόχρονα ο ΟΣΕ δεν έπαιρνε την επιδότηση εισιτηρίου που έπρεπε
να δίνει το κράτος, ούτε  του καταβάλλονταν οι υποχρεώσεις  του κρά-
τους για τις άγονες γραμμές, όπως γίνεται με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες
και τις αεροπορικές εταιρείες. 

Σίγουρα δεν φταίμε οι εργαζόμενοι για όλα αυτά. Άλλωστε από το
2003 μέχρι σήμερα ο ΟΣΕ μείωσε το προσωπικό κατά 3.000 θέσεις. Το
σημερινό προσωπικό του ΟΣΕ είναι περίπου 6000 εργαζόμενοι, στους
οποίους οι διοικήσεις χρωστούν 12.000 ρεπό εκτός τις άδειες. Για πα-
ράδειγμα, στα 460 δρομολόγια που εκτελούνται καθημερινά απασχο-
λούνται 480 μηχανικοί με αποτέλεσμα να εργάζονται 27-28 ημέρες το
μήνα. Το κόστος της πληρωμής των υπερωριών και των ρεπό είναι με-
γάλο, και σίγουρα θα έκανε μεγαλύτερη οικονομία η διοίκηση αν προ-
σλάμβανε νέο προσωπικό αντί να απολύει κόσμο. Όμως αυτήν τη «σπα-
τάλη» δεν την βλέπουν. Παρά μόνο μιλάνε για τους «υπέρογκους μι-
σθούς» που υποτίθεται ότι παίρνουμε.

Είναι φανερό για εμάς, ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να «ξεκαθαρίσει»
τα πράγματα στον Σιδηρόδρομο τόσο από άποψη ελλειμμάτων και από
συγκοινωνιακό έργο, όσο και από προσωπικό για να μπορέσει να τον
παραδώσει σε ιδιώτες. Το φιλέτο εκμετάλλευσης της κεντρικής γραμ-
μής μαζί με τον νέο σταθμό που φτιάχνεται στο Θριάσιο έχει πολλούς
που το λιγουρεύονται και αυτούς εξυπηρετεί το σχέδιο της κυβέρνη-
σης. 

Είμαστε αποφασισμένοι να μην αφήσουμε να περάσουν αυτά τα σχέ-
δια. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολο. Θα συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις μας
όσο χρειαστεί για να προστατέψουμε τον σιδηρόδρομο από την απα-
ξίωση και την διάλυση και να προστατέψουμε τις συνθήκες εργασίας
μας για να παραδώσουμε στην νέα γενιά τις κατακτήσεις που μας παρέ-
δωσαν οι προηγούμενοι. Σε αυτόν τον αγώνα χρειάζεται ο συντονισμός
όλων των συγκοινωνιών και έχουν ήδη αρχίσει να γίνονται βήματα σε
αυτήν την κατεύθυνση. Και για τις υπόλοιπες συγκοινωνίες παρόμοιο
μέλλον ετοιμάζουν. Θα  είμαστε όλοι στην διαδήλωση στην ΔΕΘ στις 11
του Σεπτέμβρη και θα συνεχίσουμε. 

Σταμάτης Λαγός 

Φύλακας ΟΣΕ, μέλος του ΔΣ της 

Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων ΟΣΕ

Η κυβέρνηση  του ΓΑΠ, πιστή υπάλληλος  και εντο-
λοδόχος της τρόικας, συνεχίζει την επίθεση ενα-
ντίον του Ελληνικού λαού με έναν και μοναδικό
στόχο:

Την ενίσχυση του κεφαλαίου και των τραπεζιτών
με αντίτιμο την πλήρη εξαθλίωση των εργαζομέ-
νων όλης της χώρας.

Έτσι μετά τις περικοπές σε μισθούς και συντά-
ξεις, μετά την ταφόπλακα των ασφαλιστικών δικαι-
ωμάτων των εργαζομένων, προχωρεί στην εφαρ-
μογή ενός πλήρους προγράμματος αποκρατικο-
ποιήσεων και διάλυσης κάθε έννοιας και μορφής
κοινωνικού κράτους. 

Για την ΕΘΕΛ η κυβέρνηση ακολούθησε την δο-
κιμασμένη συνταγή που ακολουθήθηκε στην διά-
λυση και ξεπούλημα της Ολυμπιακής και του ΟΛΠ
στα αρπακτικά της αγοράς:

Με την ανοχή των συνδικαλιστικών ηγεσιών, αλ-
λά και την στήριξη της παράταξης της ΠΑΣΚΕ,
αναπαρήγαγαν τα ίδια ψεύτικα επιχειρήματα περί
ελλειμματικού οργανισμού που δήθεν ζημιώνει το
κράτος.

Στην ΕΘΕΛ, το ευτύχημα για τους εργαζόμενους
ήταν ότι η παράταξη Ενωτική Αγωνιστική Συνεργα-
σία ( Ε.Α.Σ.) από πολύ νωρίς προχώρησε σε μια με-
γάλη έρευνα αλλά και δημοσιοποίηση  όλων αυτών
των στοιχείων που αποδεικνύουν τον τρόπο με τον
οποίο το κράτος μετέτρεψε τον ΟΑΣΑ σε ελλειμ-
ματικό. 

Με συνεχείς δημοσιεύσεις των στοιχείων στην
ιστοσελίδα www.easitis.gr, στην εφημερίδα Κό-
σμος των Συγκοινωνιών αλλά και σε έγκυρες εφη-
μερίδες, ξεμπρόστιασαν όχι μόνο τα σχέδια της
κυβέρνησης αλλά εξανάγκασαν - μπροστά στην
σοβαρότητα  των  αποκαλύψεων και την οργή των
εργαζομένων- τις συμβιβασμένες συνδικαλιστικές
παρατάξεις του χώρου, που παρότι για μεγάλο
χρονικό διάστημα προσπαθούσαν να κοιμίσουν
τους εργαζόμενους και να παρουσιάσουν τις ανα-
κοινώσεις της ΕΑΣ σαν μη έγκυρα λιβελογραφήμα-
τα, υπακούοντας στις εντολές των αφεντικών τους,
να αλλάξουν, έστω και υποκριτικά, ρότα.

Τα στοιχεία της ΕΑΣ είναι συντριπτικά:
Στον όμιλο ΟΑΣΑ, η κακοδιαχείριση, η περικοπή

χρηματοδότησης του εισιτήριου, οι οφειλές των
υπουργείων υπερχρεώνουν πλασματικά τον οργα-
νισμό.

➫ Τα υπουργεία οφείλουν μέχρι το 2008 το ποσόν
των  420.860.000 ευρώ.

➫� Οι αντισταθμιστικές  καταβολές που οφείλει το
κράτος ανέρχεται στο ποσό των 2, 7 δίς ευρώ.

➫Ο υπουργός Εθνικής οικονομίας , δηλώνει
ΨΕΥΔΩΣ ότι η αντισταθμιστική καταβολή είναι
της τάξης του 75% ενώ από τα στοιχεία αποδει-
κνύεται ότι είναι μόλις 22%.
Η κυβέρνηση των τραπεζιτών και του ξεπουλή-

ματος συνέχισε την προσπάθεια της διάλυσης της
ΕΘΕΛ, μέσω Διοίκησης και στήριξης από την πα-
ράταξη της ΠΑΣΚΕ, κάνοντας της εξής ενέργειες:
l Προχώρησε σε παράνομες διώξεις εργαζομένων

για συνδικαλιστική δράση ούτως ώστε να φιμώ-
σει τις φωνές αλήθειας και αντίδρασης.

l Με αδιαφανείς και συνοπτικές διαδικασίες κλεί-
νει εκρεμμείς υποθέσεις της ΕΘΕΛ 

l Δημιουργεί μηχανισμό διάλυσης με την μέθοδο
της ανάθεσης καθηκόντων, πράξη που είναι πα-
ράνομη και συνιστά παράβαση καθήκοντος

l Μειώνει το συγκοινωνιακό έργο
l Τα λεωφορεία που παραμένουν σε βλάβες

έχουν φτάσει σε νούμερα ρεκόρ
l Καθυστερεί την καταβολή των δεδουλευμένων

με σκοπό να δοκιμάσει τα αντανακλαστικά των
εργαζομένων.
Η δυναμική αντίδραση του συνόλου των εργαζο-

μένων, παρά τις προσπάθειες της κυβερνητικής
–εργοδοτικής παράταξης, τους χάλασε προς στιγ-
μήν τα σχέδια. 

Το σχέδιο της κυβέρνησης του ΔΝΤ για την
ΕΘΕΛ, φαίνεται πως είναι ίδιο με αυτό που θέλει
να εφαρμόσει στον ΟΣΕ και περιλαμβάνει από
ιδιωτικοποιήσεις υπηρεσιών, μείωση προσωπικού,
μείωση έργου, μέχρι και ξεπούλημα ακίνητης περι-
ουσίας.

Είναι λοιπόν η χρυσή ευκαιρία για τους εργαζό-
μενους της ΕΘΕΛ να ξαναγίνουν οι μπροστάρηδες
της ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ, όπως το 1992.

Η βάση των εργαζομένων  πρέπει να συσπειρω-
θεί, μακριά από τα ξεπουλημένα συνδικάτα, να ορ-
γανωθεί και να οργανώσει αντίδραση, να κλιμακώ-
σει τον αγώνα, να προχωρήσει πολιτικά αντικαπι-
ταλιστικά και με δυναμικές κινητοποιήσεις να κάνει
τα σχέδια της κυβέρνησης και των τραπεζιτών κου-
ρελόχαρτα, τον φόβο τους για κοινωνική αναταρα-
χή, ΕΦΙΑΛΤΗ.

Δεν μας σεβάστηκαν...
Ηρθε η ώρα να μας
φοβηθούν!

Οχι στη
διάλυση

του Σιδηροδρόμου



4 εργαζόμενοι ΣE KINHΣH

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
προς τους τραπεζίτες

Μ
πορεί να γίνει στάση πληρωμών
του χρέους;Η μεγαλύτερη απερ-
γιακή διαδήλωση από τη Μεταπο-

λίτευση στις 5 Μάη, έδειξε τη δύναμη που
μπορεί να σταματήσει τα «τανκς» της τρόι-
κας (ΔNT-EE-EKT) και της κυβέρνησης. Εί-
ναι εφαλτήριο κλιμάκωσης. Κι όμως απένα-
ντι στο σκληρότερο πρόγραμμα λιτότητας
από την πτώση της χούντας, η κυβέρνηση
μάς λέει ότι αξίζει να θυσιάσουμε τα πάντα
για να μπορέσουν οι κερδοσκόποι τραπεζί-
τες να καλύψουν τις ζημιές της κρίσης που
οι ίδιοι δημιούργησαν. 

Τίποτε δεν είναι πιο μακριά από την
πραγματικότητα. Τα κελεύσματα των αγο-
ρών και η υποταγή των κυβερνήσεων στην
Ευρώπη έχουν ένα μοναδικό στόχο: Να γί-
νουν οι φτωχοί φτωχότεροι και οι πλούσιου
πλουσιότεροι. 

Στην αρχή μας έλεγαν ότι το πρόβλημα
ήταν η «ελληνική τραγωδία», ή «ελληνική
ιδιαιτερότητα». Τώρα που η κρίση του χρέ-
ους των κρατών έχει πάρει πανευρωπαϊκές
-και παγκόσμιες διαστάσεις- τα στερεότυπα
περί «τεμπέληδων» και «αντιπαραγωγικών»
εργαζόμενων της Ελλάδας και του ευρω-
Νότου είναι μόνο για τα σκουπίδια. Τι έγινε
ξαφνικά; Όλοι στο δημόσιο (αλλά και στον
ιδιωτικό τομέα) στην Ευρώπη της λιτότητας
είναι «τεμπέληδες» και «αντιπαραγωγικοί»;
Ο χαρακτηρισμός μάλλον πρέπει να επι-
στρέψει σε αυτούς και το σύστημά τους.

Πρώτα οι κυβερνήσεις «έσωσαν» τις τρά-
πεζες κι άλλους αναξιοπαθούντες του επι-
χειρείν με χρήματα του δημοσίου (φόροι
και δημόσιος δανεισμός), όταν ξέσπασε η
κρίση στα τέλη του 2008 με την κατάρρευ-
ση της Lehman. Και τώρα επιχειρούν να
«γαζώσουν» τις δημόσιες δαπάνες και ό,τι
έχει σχέση με το κοινωνικό κράτος, απαιτώ-
ντας παράλληλα πετσόκομμα μισθών και
συντάξεων στο όνομα της «ανταγωνιστικό-
τητας» για τη σωτηρία του ευρώ και των
τραπεζικών τόκων προκειμένου να πάρει
μπρος ξανά το σύστημα.

Τίποτα δεν δουλεύει

Όμως τίποτε από αυτά τα σχέδια δεν δου-
λεύει. Ο στενός κορσές που συμφωνεί η
κυβέρνηση να επιβάλλει υπακούοντας
στους επιτηρητές της «τρόικας», είναι ήδη
αποτυχημένος. Ακόμα και τα νούμερα που
δίνουν οι ίδιοι μιλάνε από μόνα τους: Στο
τέλος της 4ετίας σκληρής λιτότητας το δη-
μόσιο χρέος προβλέπεται να είναι ανεβα-
σμένο στο 150% του ΑΕΠ, από 110% περί-
που που είναι τώρα. Πώς θα βγουν στις
αγορές να δανειστούν, όπως λένε, με τέ-
τοια σχέση χρεών; Σύμφωνα με τις τελευ-
ταίες προβλέψεις του ΟΟΣΑ η οικονομία
της Ελλάδας θα είναι σε βαθιά ύφεση κο-
ντά στο 4% και ανεργία κοντά στο 15% το
2010-11.

Το οικονομικό σύστημα βιώνει παγκο-
σμίως τα αδιέξοδα της νέας φάσης της κρί-
σης που ξεκίνησε από τον χρηματοπιστωτι-
κό τομέα και απλώθηκε σε όλους τους το-
μείς της λεγόμενης «πραγματικής οικονο-
μίας», όταν έφυγε το «μαξιλάρι» των…
διαρκών χρεών που κρατούσε ψηλά κατα-
νάλωση και κέρδη -αποκαλύπτοντας τη ρί-

ζα των αδιεξόδων. 
Στη συνέχεια το «μαξιλάρι» αυτό αντικα-

ταστάθηκε από ένα άλλο: τα λεφτά των
κρατικών προϋπολογισμών.  Πάνω από 14
τρισ. δολ. ξόδεψαν κράτη και κεντρικές
τράπεζες σε ΗΠΑ-Ευρώπη-Ασία (όσο το
25% του παγκόσμιου ΑΕΠ). Ο επίτροπος
Εσωτερικών Αγορών της ΕΕ, Μισέλ Μπαρ-
νιέ το ομολόγησε ανοιχτά όταν είπε ότι «κα-
τά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρί-
σης του 2008, οι εθνικές κυβερνήσεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεώθηκαν να
διαθέσουν για εγγυήσεις και δάνεια έως και
το 13% του ΑΕΠ των χωρών τους». Έτσι
εκτοξεύτηκαν τα ελλείμματα και τα χρέη,
όχι επειδή οι εργαζόμενοι είναι τάχα «αντι-
παραγωγικοί» και οι συνταξιούχοι «υπερκα-
ταναλωτικοί».

Αυτό έγινε στην Ελλάδα, όπως και σε
Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Ιρλανδία, Ιτα-
λία (τα λεγόμενα PIGS) αλλά και σε ισχυρό-
τερες οικονομικά χώρες όπως η Βρετανία,
η Γαλλία, ακόμα και η Γερμανία που προ-
χωρούν σε «ντόμινο» προγραμμάτων λιτό-
τητας, ενώ ήδη αρκετοί αναλυτές παρομοι-
άζουν τις υπερχρεωμένες ΗΠΑ… με την
Ελλάδα. 

Μας λένε ότι δεν υπάρχουν προτάσεις.
Υπάρχουν, απλά τους γεμίζουν ρίγη τρό-
μου όταν τις ακούν, διότι τους θίγουν τα
θησαυροφυλάκια και τα κέρδη τους. Γιατί
να μην παγώσουν τα χρέη προς τους τρα-
πεζίτες-κερδοσκόπους, αντί να παγώσουν
οι μισθοί και οι συντάξεις; Γιατί να γίνει
στάση πληρωμών των ανθρώπων της δου-
λειάς και όχι των τρωκτικών του τραπεζικού
συστήματος;

Οι εργαζόμενοι δεν έχουν κανένα λόγο
να επωμίζονται κάθε χρόνο το τεράστιο βά-

ρος εξυπηρέτησης ενός χρέους που δεν
δημιούργησαν οι ίδιοι. Με βάση τον κρατι-
κό προϋπολογισμό, που έχει ανατραπεί επί
τα χείρω, οι πληρωμές τόκων (13 δισ. ευ-
ρώ) είναι διπλάσιες από τις πληρωμές συ-
ντάξεων (6,4 δισ.), ενώ τα χρεολύσια (31
δισ.) ξεπερνούν τις δαπάνες προσωπικού
(26,5 δισ.)! Οι τράπεζες έχουν λάβει ήδη 50
δισ. δολ. κρατικές στηρίξεις, σε εγγυήσεις
και ζεστό χρήμα (τα 28 δισ. ευρώ μαζί με
διάφορες ενισχύσεις που προβλέπονται
από το «μηχανισμό» ΔΝΤ-ΕΕ-ΕΚΤ). Γιατί να
παίρνουν δημόσιο χρήμα, χωρίς δημόσιο
έλεγχο;

Οχι λεφτά για τις τράπεζες

«Ο πλούτος της χώρας κλείνεται στα θη-
σαυροφυλάκια των τραπεζών και μερικών
μεγάλων επιχειρήσεων, ενώ τα νοικοκυριά
ρίχνονται στη φτώχεια», σημειώνει ο Σπύ-
ρος Μαρκέτος,  καθηγητής στο ΑΠΘ. «Κά-
θε νεογέννητο βρίσκεται φορτωμένο με
30.000 ευρώ δημόσιο χρέος, που δεν δαπα-
νήθηκε για χάρη του και καλείται να δου-
λεύει ισόβια για να το ξεπληρώσει. Σε τι
διαφέρει άραγε από τα παιδιά των μαύρων
σκλάβων που γεννιόνταν δούλοι κι έπρεπε
έπειτα, τα πιο τυχερά, να εξαγοράσουν την
ελευθερία τους;».

Η στάση πληρωμών του δημόσιου χρέ-
ους διαμορφώνεται σταδιακά ως η μοναδι-
κή λύση, εξηγεί ο Σπ. Μαρκέτος. Ο Βρετα-
νός ακαδημαϊκός και συγγραφέας Ντέιβιντ
Χάρβεϊ είναι εξίσου αιχμηρός:

«Δεν καταλαβαίνω γιατί μια σοσιαλιστική
κυβέρνηση θα σταματούσε να πληρώνει
τον ίδιο της τον πληθυσμό. Όλοι υποστηρί-
ζουν ότι η παύση πληρωμών είναι αδύνατη.

Αυτό που στην πραγματικότητα εννοούν εί-
ναι ότι δεν μπορούν να σταματήσουν να
πληρώνουν τις τράπεζες, αλλά μπορούν να
σταματήσουν να πληρώνουν τους πολίτες.
Με αυτούς τους όρους πρέπει να μιλάμε,
γιατί διαφορετικά δεν κατανοούμε τι πραγ-
ματικά συμβαίνει».

«Είναι όπως όταν έχεις ένα χαλασμένο
δόντι. Είτε το βγάζεις απότομα και σου
προκαλεί πόνο για λίγο ή ζεις με αυτό και
πονάς για είκοσι χρόνια. Το πρόβλημα στην
Ελλάδα είναι πως η κυβέρνηση προτείνει
να πονέσει το λαό για είκοσι χρόνια, αντί να
βγάλει το δόντι λέγοντας: ας κηρύξουμε
παύση πληρωμών, ας ξεφορτωθούμε το
χρέος και ας ξαναρχίσουμε».

Κώστας Σαρρής,

δημοσιογράφος στην Imerisia online

Το προηγούμενο διάστημα είχει ξεκι-
νήσει καμπάνια μέσα στους χώρους
δουλειάς με κέντρο το αίτημα για τη
διαγραφή του χρέους. Πάνω από 20
σωματεία έχουν υιοθετήσει στο πρό-
γραμμά τους αυτό το αίτημα. Σε αρκε-
τούς εργατικούς χώρους πραγματο-
ποιήθηκαν εκδηλώσεις και συζητήσεις
γιατι η διαγραφή του χρέους είναι ο
μόνος τρόπος για να μην πληρώσουμε
για την κρίση. Αυτή την καμπάνια μπο-
ρούμε να την απλώσουμε παντού την
επόμενη περίοδο. Με συζητήσεις, με
υπογραφές, με ψηφίσματα από τις συ-
νελευσεις και τα σωματεία να προβά-
λουμε την αντικαπιταλιστική διέξοδο
από την κρίση.

Μοναδική λύση για τους εργαζόμενους


