
 

     «Σύριζα , Πασόκ, Νέα Δημοκρατία ίδια τα μνημόνια και η τρομοκρατία» 

ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΤΑΓΜΕΝΟΥ 

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΥ ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ-ΣΥΡΙΖΑ 

Χιλιάδες εργαζόμενοι και εργαζόμενες απέδειξαν περίτρανα την Παρασκευή πως μπορούν να 

δώσουν μάχες  κόντρα τόσο στις μνημονιακές πολιτικές που στηρίζουν και φορτώνουν τον λαό τα 

δουλικά της ΕΕ και των βιομηχάνων οι ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αλλά και οι  ΠΑΣΟΚ- Νέα Δημοκρατία και 

λοιπά μορφώματα της αστικής τάξης ( Ποτάμια ,Λεβέντηδες, νεοναζί κλπ) όσο και τα 

συνδικαλιστικά τους τσιράκια στα σωματεία , στις ομοσπονδίες , στα Εργατικά Κέντρα , στην 

ΑΔΕΔΥ και στην ΓΣΕΕ , δηλαδή την ΠΑΣΚΕ ,την ΔΑΚΕ και τους συνδικαλιστές του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και 

μερίδας συνδικαλιστών που δηλώνουν πως έχουν αναφορά (;;;) στην ΛΑΕ.Η νίκη ήταν διπλή: απ 

την μία οι εργαζόμενοι απέδειξαν πως μπορούν να αγωνιστούν μόνοι τους κόντρα στους 

ξεπουλημένους κι απ την άλλη οι υποταγμένοι μπρος στην κατακραυγή έβαλαν την ουρά στα 

σκέλια και σύρθηκαν σε απόφαση κινητοποιήσεων . 

Ο υποταγμένος , ξεπουλημένος και ξεδιάντροπος εργοδοτικός –κυβερνητικός συνδικαλισμός ,την 

ίδια ώρα που οι ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ θέλουν να καταργήσουν  το δικαίωμα στην απεργία από τα 

πρωτοβάθμια σωματεία , το εργατικό ατύχημα , τα προνοιακά επιδόματα , την ώρα που ξεπουλάνε 

όλες τις ΔΕΚΟ μέσω ΤΑΙΠΕΔ, την ώρα που εξαθλιώνουν κι άλλο τον φτωχό λαό για να 

κονομήσουν οι τραπεζίτες και οι βιομήχανοι , ΔΕΝ ΘΕΛΗΣΑΝ να πάρουν καμιά απόφαση για 

κινητοποιήσεις παρόλες τις προτάσεις τόσο από την Πρωτοβουλία για Συντονισμό των 

Πρωτοβάθμιων σωματείων όσο και του ΠΑΜΕ .   

Η ΕΑΣ στρατευμένη στον ταξικό αγώνα συμμετείχε στις δράσεις του Συντονισμού και στο 

συλλαλητήριο κατά των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών την Τετάρτη 10 Γενάρη , στην παρέμβαση 

καταγγελίας της άθλιας και ξεπουλημένης ΓΣΕΕ την Πέμπτη 11 Γενάρη και στο συλλαλητήριο την 

Παρασκευή 12 Γενάρη με την γνωστή επίθεση από τα Συριζαίικα ΜΑΤ στην Βουλή.  

Σ όλη αυτή την πίεση ο εργοδοτικός –κυβερνητικός συνδικαλισμός στις αστικές μεταφορές 

βρέθηκε εγκλωβισμένος και αναγκάστηκε να συρθεί σε λήψη απόφασης για απεργιακή 

κινητοποίηση την Δευτέρα 15 Γενάρη.  

Ας μην έχουμε αυταπάτες οι εργαζόμενοι στις συγκοινωνίες. Η ΠΑΣΚΕ , η ΔΑΚΕ και το ΜΕΤΑ δεν 

έγιναν ξαφνικά αγωνιστές και αποφάσισαν να αγωνιστούν για τα συμφέροντα των εργαζομένων. 

Αναγκάστηκαν να πάρουν απόφαση για απεργία για τους εξής λόγους:  

Ξεμπροστιάστηκαν στο Εργατικό Κέντρο της Αθήνας που ψήφισαν όχι στην απεργία και δέχτηκαν 

το κράξιμο από τους εργαζόμενους όλης της χώρας. 

Εγκλωβίστηκαν μετά την αγωνιστική απόφαση του ΣΕΛΜΑ στο ΜΕΤΡΟ για απεργία και την 

Παρασκευή και την Δευτέρα. 



Έτσι σύρθηκαν σε έκτακτο ΔΣ και πήραν την απόφαση  για απεργία. Η γελοιότητα και η 

χυδαιότητά τους φαίνεται στο αναμφισβήτητο γεγονός πως και το ΜΕΤΑ και η ΔΑΚΕ και η ΠΑΣΚΕ , 

έχουν εκπρόσωπο στο ΔΣ του ΕΚΑ από τις αστικές μεταφορές και μάλιστα απ την ΟΣΥ , που ενώ 

εκεί καταψήφισαν την απεργία , στα διοικητικά συμβούλια αναγκάστηκαν να ψηφίσουν έστω την 

απεργία της Δευτέρας. Όσο αφορά το δικό μας σωματείο ο εκπρόσωπος του ΜΕΤΑ Η. Γκιουλάκης 

ψήφισε ΟΧΙ στην απεργία στο ΔΣ του ΕΚΑ και ναι στην απεργία του ΔΣ του Σωματείου. Το ίδιο 

έπραξε και ο Γραμματέας του ΕΚΑ ( ΠΑΣΚΕ). 

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να αναλογιστούν που μας έφτασαν αυτές οι πολιτικές και οι 

υποστηρικτές τους ( ΠΑΣΚΕ-ΔΑΚΕ-ΜΕΤΑ) και να αντιδράσουν ανάλογα. 

Κάθε αδράνεια θα μας ρίχνει πιο βαθειά στην εξαθλίωση. 

Εμπρός για την εργατική αντεπίθεση!!! 

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους στην ΟΣΥ στο συλλαλητήριο της Δευτέρας 15 Γενάρη.  

         Γιατί "νόμος είναι το δίκιο του εργάτη". 

 Καμιά ανοχή στην κυβέρνηση και την πολιτική της. 

  Κάτω τα χέρια από το δικαίωμα στην απεργία, την συλλογική πάλη και δράση. 

  Να μην περάσει η 3η αξιολόγηση. 

  

ΤΩΡΑ ΕΙΝΑΙ Η ΩΡΑ ΤΩΡΑ ΘΑ ΚΡΙΘΟΥΜΕ ΟΛΟΙ!  

 

 

   

 


