Δεν ξεχνάμε - δεν συγχωρούμε σελ 4
Οταν μια ζωη αξιζει 1,40 euro
Στις 14 Αυγούστου
του 2013 ο 19χρονος
Θανάσης Καναούτης
δολοφονείται από
το κράτος για ένα
εισιτήριο .Το περιστατικό συνέβη το βράδυ
λίγο πριν τις 11:00
π.μ, που εκτελούσε το
δρομολόγιο Ζάπειο
Άγιος Ιερόθεος....
(συνέχεια σελ 4)

Ελεύθερη
Μετακίνηση σελ 2
Τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι αναπόσπαστο κομμάτι του καπιταλισμού και
συνδέεται έμμεσα με την αναπαραγωγή
της εργατικής δύναμης. Εξάλλου είναι
δημιουργία του ίδιου του κεφαλαίου. Η
εφεύρεση της ατμομηχανής, αλλά και η
κυκλοφορία του πρώτου τρένου, το 1830
στην Αγγλία.... (συνέχεια σελ 2)

“ΤΑ ΝΕΑ”

Αυτοδιαχειριζόμενο στέκι Άνω Κάτω Πατησίων
Νάξου 75 & Κρασσά,
Πλ. Κολιάτσου

από τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Τέυχος Νο123,
καλοκαίρι 2016,
Αθήνα

Επικαιρότητα σελ 3
Τρoποι για να ξεζουμiζουn
τους επιβaτες
ή αλλιωσ eλεγχος και
καταστολh στα ΜΜΜ.
Όσοι και όσες κινούμαστε με τα Μέσα
Μαζικής Μεταφοράς μπορούμε εύκολα να
παρατηρήσουμε τις δεκάδες κάμερες που
συναντάμε σε σταθμούς τρένων και μετρό,
καθώς και στα καινούργια λεωφορεία...
(συνέχεια σελ 3)

Νέα από εργατικούς αγώνες σελ 4

Αναλύσεις σελ 2
Ιστορικo για την ανaπτυξη των
Μeσων Μαζικhς Μεταφορaς.
Η ανάπτυξη των μέσων μαζικής μεταφοράς
ιστορικά εξαρτώταν από την συνολικότερη
ανάπτυξη του καπιταλισμού. Αν κάνουμε μια
ιστορική αναδρομή θα μπορούσαμε να πούμε...(συνέχεια σελ 2)

Οικονομία σελ 2
Κρiση και μeσα Μαζικhς
Μεταφορaς.
Σε καιρούς κρίσης, πέρα από τις περικοπές των
αποδοχών, η εκάστoτε ‘’αριστερή’’ ή δεξιά κυβέρνηση στρέφεται προς τη διάλυση του κράτους
πρόνοιας και των δομών αναπαραγωγής της εργατικής τάξης. Από την υγεία, μέχρι την εκπαίδευση
και τα ΜΜΜ, οι ιδιωτικοποιήσεις, οι αυξημένες
εισφορές και τα εισιτήρια αποτελούν το μέσο για
την επίτευξη αυτού του στόχου...(συνέχεια σελ 2)

Γράμμα από έναν επιβάτη σελ 3
Μια (οχι και τοσο) τυχαια
συναντηση με ελεγκτεσ
Βρίσκομαι στην Πατησίων.
Έχω πιάσει κλασσικά υπερυψωμένη θέση στο λεωφορείο
για να παρατηρώ καλύτερα,
ταμπέλες, αμάξια, ανθρώπους.
Το λεωφορείο όπως πάντα
γεμάτο, .... (συνέχεια σελ 3)

Oi kαθαριστιες τησ εργολαβικης εταιρειασ LINK UP toy Φ. Μωραιτη

στο μονοπατι του αγωνα στα αμαξοστασια τησ Ο.ΣΥ

Έχουν περάσει σχεδόν οκτώ
χρόνια από τη νύχτα εκείνη,
όταν μπράβοι της εταιρείας
καθαρισμού ΟΙΚΟΜΕΤ,
συμφερόντων Οικονομάκη - ένα από τα αμέτρητα
λαμόγια που γαλουχήθηκε
επί Πασόκ- επιτέθηκαν με
βιτριόλι στη συνδικαλίστρια
καθαρίστρια Κωνσταντίνα
Κούνεβα και την ανάγκασαν
να το καταπιεί, για να την
κάνουν... (συνέχεια σελ 4)

Διεθνή Νέα σελ 2
Ιστοριες αγωνα απο τη Βραζιλια
Το καλοκαίρι του 2013 ένα μαζικό κύμα διαδηλώσεων ξεπήδησε στη Βραζιλία, έχοντας
ως αιχμή του τις αυξήσεις στις τιμές των
εισιτηρίων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς
(ΜΜΜ)

Ιστορικo για την ανaπτυξη των Μeσων Μαζικhς Μεταφορaς.

Η

ανάπτυξη των μέσων μαζικής μεταφοράς ιστορικά εξαρτώταν από την συνολικότερη ανάπτυξη του καπιταλισμού. Κάνοντας μια ιστορική αναδρομή, θα μπορούσαμε να
πούμε ότι η πρώτη φάση εκβιομηχάνισης στα τέλη του 19ου
αιώνα ταυτίζεται χρονικά με την ανάπτυξη σιδηροδρομικού
δικτύου, με κριτήριο πάντα την μεταφορά προϊόντων πχ.
(σιδηροδρομική σύνδεση αποθηκών καπνών Αγρινίου με
το λιμάνι της Πάτρας, σιδηροδρομική γραμμή Λαυρίου) και
όχι την εξυπηρέτηση του κόσμου. Στη συνέχεια, κατά την
διάρκεια του μεσοπολέμου και μέσα στο γενικότερο κλίμα
μαζικής αστυφιλίας αλλά και εισροής προσφύγων, δημιουργείται η ανάγκη για την κατασκευή γρήγορων μέσων μαζικής
τροχιάς (δίκτυο τραμ, εμφάνιση ηλ. σιδηροδρόμου). Έτσι, σε
περιοχές όπως η Νέα Φιλαδέλφεια, η οποία δεν ήταν τίποτε άλλο από μια μεγάλη προσφυγική παραγκούπολη, κατασκευάζονται μέσα σταθερής τροχιάς, για την μεταφορά εργαζομένων.

αυτοκινήτου, της μικρο-ιδιοκτησίας. Προκειμένου να επιτευχθεί ο συγκεκριμένος στόχος, αρχίζουν να καταργούνται όλα τα

Η

Τρίτη φάση εκβιομηχάνισης του καπιταλισμού χαρακτηρίζεται πάλι από ένα νέο κύμα αστυφιλιάς, αλλά
αυτή τη φορά μετά το τέλος του εμφυλίου και έχει έντονα
ιδεολογικά στοιχεία. Ενισχύεται σκόπιμα η κουλτούρα του

Κρiση και μeσα Μαζικhς Μεταφορaς.
Σε καιρούς κρίσης, πέρα από τις περικοπές των αποδοχών, η εκάστοτε “αριστερή” ή δεξιά κυβέρνηση στρέφεται προς τη διάλυση του κράτους πρόνοιας και των
δομών αναπαραγωγής της εργατικής τάξης. Από την υγεία μέχρι την εκπαίδευση
και τα ΜΜΜ, οι ιδιωτικοποιήσεις, οι αυξημένες εισφορές και τα εισιτήρια αποτελούν το μέσο για την επίτευξη αυτού του στόχου. Η αιτία, όμως, της κατάρρευσης
του κοινωνικού κράτους έχει αίτια βαθύτερα από τη στεγνή δημοσιονομική διαχείριση και την προσπάθεια οικονομικής ανάπτυξης-“εξόδου από την κρίση”.
Η καταστροφή όλων των υποστηρικτικών δομών
της εργατικής τάξης έχει ταυτιστεί με την έννοια
του νεοφιλελευθερισμού και με τις απαιτήσεις της
αγοράς. Η τελευταία δεν θέλει ως ανταγωνιστή το
κράτος, στην αρένα της προσφοράς και ζήτησης
παροχών. Το κράτος πρόνοιας δεν πρέπει πια να
αποτελεί δικαίωμα, αλλά καταναλωτικό αγαθό και
είναι η αγορά που θα ορίσει την τιμή του. Με την
κάλυψη της οικονομικής κρίσης λοιπόν, το κράτος
διαμορφώνει τις συνθήκες που θα αποφέρουν μεγαλύτερο κέρδος για τα αφεντικά, μετακυλίοντας
στην εργατική τάξη την ευθύνης για τη διασφάλιση
του ελάχιστου επιπέδου διαβίωσης. Η κρίση δεν
είναι ζημιογόνα για τα αφεντικά. Κάθε άλλο θα λέγαμε...
Σε αυτά τα πλαίσια, οι αυξήσεις των εισιτηρίων στα ΜΜΜ δεν είναι κάτι που
μας εκπλήσσει. Το κόστος μετακίνησης προς τους τόπους εργασίας και κατανάλωσης δεν μπορεί να είναι πια ευθύνη του κράτους και των αφεντικών, αλλά
πρέπει να γίνει υποχρέωση του καθενός από εμάς. Υποχρέωση που υπάγεται
στον ίδιο κανόνα με τις επιτάξεις των απεργών των ΜΜΜ το Γενάρη του ’13, με
τις μειώσεις των μισθών, με τη διάλυση των νοσοκομείων και του συστήματος
εκπαίδευσης και που επιβάλλεται μέσω του ελέγχου και της καταστολής.
Στην προσπάθεια μετατροπής της υποτίμησης των ζωών μας σε μέσο πλουτισμού για τα αφεντικά στεκόμαστε απέναντι. Δεν πληρώνουμε εισιτήρια στα
ΜΜΜ και είμαστε αλληλέγγυοι με όσους κάνουν την ίδια επιλογή.

Ελευθερη Μετακινηση
Τα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι αναπόσπαστο κομμάτι
του καπιταλισμού και συνδέεται έμμεσα με την αναπαραγωγή της εργατικής δύναμης. Εξάλλου είναι δημιουργία
του ίδιου του κεφαλαίου. Η εφεύρεση της ατμομηχανής,
αλλά και η κυκλοφορία του πρώτου τρένου, το 1830
στην Αγγλία και η μετέπειτα δημιουργία και ανάπτυξη
σιδηροδρομικού δικτύου βασίστηκε και εξυπηρέτησε
την κάλυψη αναγκών για γρήγορη και ελάχιστου κόστους
μεταφοράς πρώτων υλών και αργότερα εργατών (π.χ σε
ορυχεία, μεταλλεία,
βιομηχανικές ζώνες).
Η μαζική μεταφορά
θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως
εργαλείο διασφάλισης
κέρδους στα αφεντικά,
εργαλείο συντήρησης
του καπιταλισμού. Η
μεταφορά των εμπορευμάτων, μαζικά και
γρήγορα συμπεριλαμβανομένων και των
εργατών, από τις περιοχές όπου διέμεναν
στα εργοστάσια, σήμαινε λιγότερο χρόνο/κόστος για τα
αφεντικά στον κύκλο της παραγωγής.
Επιπλέον η ίδια η βιομηχανοποίηση, σε συνδυασμό
με διάφορες κοινωνικές καταστάσεις (πόλεμος, προσφυγιά), δημιούργησε την τάση της αστικοποίησης και της
αστυφιλίας. Διότι, εφόσον είχε παραμεληθεί η αγροτική
ανάπτυξη και η ενασχόληση με τη γεωργία, ο κόσμος
στράφηκε στο «δυνατό χαρτί της εποχής», τις βιομηχανίες, που βρίσκονταν στα αστικά κέντρα ή στα περίχωρα
αυτών. Έτσι για ακόμη μια φορά οι μαζικές μεταφορές
και η δημιουργία μέσων για την κάλυψή τους, αποκτούν

Ιστοριες αγωνα απο τη Βραζιλια

Τ

ο καλοκαίρι του 2013 ένα μαζικό κύμα διαδηλώσεων ξεπήδησε στη Βραζιλία, έχοντας ως αιχμή του τις αυξήσεις στις
τιμές των εισιτηρίων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ).
Ειρηνικές και πολυπληθείς διαδηλώσεις στο Σάο Πάολο χτυπιούνται βίαια και με πρωτοφανή τρόπο από τη στρατιωτική αστυνομία, όπου γνωστές εικόνες καταστολής από τις φαβέλες πλέον
μεταφέρονται στο κέντρο της μητρόπολης. Δακρυγόνα, πλαστικές
σφαίρες αδιακρίτως και συλλήψεις συμπληρώνουν ένα ψηφιδωτό
βάναυσης καταστολής από την αρχική κιόλας στιγμή εμφάνισης
του κινήματος. Η επίθεση των αφεντικών είναι ολομέτωπη και
ταυτοχρόνως με την αστυνομική βία στο δρόμο, στο δημόσιο λόγο
κυριαρχεί η υπεράσπισή της στην πλειοψηφία των ΜΜΕ όπου
πέρα από τους δημοσιογράφους πιόνια, χώρο στα τηλεπαράθυρα
αποκτούν και δημόσια πρόσωπα από όλο το φάσμα της πολιτικής
και πολιτιστικής σκηνής.

Π

αρ’ όλα αυτά το κίνημα δεν οπισθοχωρεί, αλλά αντιθέτως
μαζικοποιείται, αναβαθμίζοντας τα περιεχόμενα και τις
μορφές του. Μαζικές διαδηλώσεις ξεσπούν σε πολλές πόλεις,
ενώ γίνονται επιθέσεις σε κεντρικούς σταθμούς λεωφορείων και
τρένων με διαδηλωτές να σπάνε ακυρωτικά και μηχανήματα έκδοσης εισιτηρίων. Στον δρόμο τα επεισόδια γενικεύονται με τους
διαδηλωτές να απαντάνε πλέον στην αστυνομία με πέτρες και
μολότοφ. Όλη αυτή η συγκυρία συνέπεσε με την διεξαγωγή στην
Βραζιλία του Παγκοσμίου Κυπέλλου το 2014, όπου προγραμματίστηκαν διαδηλώσεις διαμαρτυρίας έξω από τα στάδια, ενώ και
κατά την έναρξή του ο πρόεδρος της παγκόσμιας ποδοσφαιρικής
ομοσπονδίας της FIFA, αποδοκιμάστηκε έντονα από τον κόσμο.
Σχεδόν δυο χρόνια μετά, οι μαχητικές διαδηλώσεις που αντιτίθενται στις αυξήσεις των εισιτηρίων ή ακόμα διεκδικούν δωρεάν

μέσα σταθερής τροχιάς, κατασκευάζονται φαρδύτεροι δρόμοι,
μπαζώνονται ρέματα, καταργείται το τραμ σε περιοχές όπως η
Πατησίων, η Αθηνάς, η σύνδεση Πειραιάς-Πέραμα, ενώ
αργότερα μπαζώνονται ο Ιλισός και ο Κηφισός. Ακόμα και
ορισμένες παρεμβάσεις που γίνονται στα τέλη της δεκαετίας του ’90 και στις αρχές του 2000 για επανεμφάνιση
μέσων σταθερής τροχιάς (τραμ), γίνονται με τέτοιον τρόπο,
που για άλλη μια φορά δε λαμβάνει υπόψη τις καθημερινές
ανάγκες μετακίνησης των φτωχότερων στρωμάτων, αλλά
την εξυπηρέτηση των μιας χρήσεως ολυμπιακών έργων.
Ουσιαστικά, απομονώνονται περιοχές όπως τα δυτικά
προάστια και τα νέα έργα για άλλη μια φορά δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες. Στη φάση της κρίσης
του καπιταλισμού που ζούμε τα τελευταία χρόνια, έχουμε
ταυτόχρονα μια μαζική στροφή μεσαίων και χαμηλών
στρωμάτων από τα ΙΧ στα μέσα συγκοινωνίας, ενώ την
ίδια στιγμή γινόμαστε μάρτυρες περικοπών σε δρομολόγια, οχήματα, προσωπικό, συντήρηση. Έτσι, ενώ έχουμε
αυξανόμενη ζήτηση, έχουμε περιορισμό στην προσφορά,
υποβάθμιση της ποιότητας και ταυτόχρονα αύξηση της τιμής των εισιτηρίων.

μετακινήσεις, συνεχίζουν αμείωτες, με τελευταία αυτήν πριν από
έναν μήνα στη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, το Σάο Πάολο.

Σ

ε μια χώρα όπου τα τελευταία 15 χρόνια κυβερνά το κεντροαριστερό “Εργατικό Κόμμα”, τη διοργάνωση του παγκοσμίου
κυπέλλου ποδοσφαίρου διαδέχεται βαθιά οικονομική ύφεση. Οι
δημόσιες δαπάνες καταναλώθηκαν σε γήπεδα και ποδοσφαιρικές
διοργανώσεις, ενώ η χώρα θα υποδεχτεί και τους φετινούς ολυμπιακούς αγώνες. Τα σκάνδαλα συγκλονίζουν και ο πληθωρισμός είναι στα ύψη, το προλεταριάτο βρίσκεται αντιμέτωπο με μια συνεχή
υποτίμηση σε κάθε πτυχή της ζωής του. Μόνο τον τελευταίο χρόνο πάνω από 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν χάσει τη δουλειά
τους. Υγεία και παιδεία πάνε περίπατο για τους αποκλεισμένους
των παραγκουπόλεων και μαζικές εκτοπίσεις πληθυσμών είναι
στην ημερήσια διάταξη. Το κόστος μετακίνησης σε μια τόσο αχανή
χώρα αντιστοιχεί στο 1/6 του μισθού και διαρκώς αυξάνεται.

Ό

σο οι ταξικές αντιθέσεις εντείνονται, τόσο θα αναδύονται
καινούργια κινήματα και αρνήσεις των από κάτω. Τώρα είναι για το κόστος μετακίνησης, την αστυνομική βία και την ισοπέδωση ολόκληρων περιοχών, αύριο κάποιο άλλο πεδίο αγώνα θα
μπει στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης.

ΝΑ ΠΡΟΤΑΞΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΕΘΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΩΝ ΑΠΟ ΚΑΤΩ.
ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΟΥΜΕ ΤΑ ΚΟΙΝΑ ΜΑΣ
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ,
ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΘΟΥΜΕ, ΝΑ ΑΝΤΕΠΙΤΕΘΟΥΜΕ.
ΕΔΩ, ΣΤΗ ΒΡΑΖΙΛΙΑ, ΠΑΝΤΟΥ.

ένα πρόσωπο με κύρος και γίνονται θέμα κρατικού ενδιαφέροντος.
Ακόμη και σήμερα ισχύει η ίδια κατάσταση. Τα μέσα
μαζικής μεταφοράς χρησιμεύουν για τον ίδιο ακριβώς
λόγο, τη συντήρηση του καπιταλισμού, είτε μιλάμε για το
αστικό κομμάτι (συγκοινωνίες, ηλεκτρικός, μετρό κ.α.)
είτε για το ευρύτερο (μετακίνηση από πόλη σε πόλη, σε
νησιά κλπ.). Ο σκοπός τους είναι η μεταφορά των εμπορευμάτων και των ανθρώπων. Τα ΜΜΜ χρησιμοποιούνται από τους ανθρώπους, είτε για να μετακινηθούν από
και προς τους χώρους δουλειάς, όπου θα πουλήσουν την
εργατική τους δύναμη, είτε για να μετακινηθούν στα καταναλωτικά κέντρα, είτε σε απομακρυσμένα σημεία της
πόλης, ψάχνοντας την ψυχική τους ηρεμία μακριά από
το μουντό αστικό περιβάλλον. Εξάλλου χωροταξικά οι
μητροπόλεις βασίζονται στον συγκεντρωτισμό. Οι περισσότερες υπηρεσίες και μαγαζιά βρίσκονται στο κέντρο
ή σε περιοχές που κατοικούνται απο μεγαλοαστούς, οι
όποιοι έχουν και τη δυνατότητα για μεγάλη και ευρεία
κατανάλωση. Το κράτος για τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο έλεγχο και επιτήρηση, αποκόβει είτε μέσω
περιορισμένων δικτύων, είτε μέσω ακριβών εισιτηρίων,
τη μετακίνηση των ανθρώπων από τις «υποβαθμισμένες» περιοχές προς αυτές του κέντρου και των ευκατάστατων αστών.
Το πρόταγμα της ελεύθερης μετακίνησης, δεν πηγάζει
από την τάση του τσάμπα. Aντιθέτως, πατάει στο ότι οι
δημόσιες συγκοινωνίες είναι ήδη πληρωμένες. Eίναι
πληρωμένες από τους φόρους μας (μέρος των κρατικών
εσόδων αποδίδεται στις ιδιωτικές εταιρείες μεταφοράς
ως κρατική επιχορήγηση), είναι πληρωμένες από την
υπεραξία σε βάρος των εργατών, είναι πληρωμένες από
τα καταναλωτικά προϊόντα και υπηρεσίες (διαφημίσεις
στα λεωφορεία και στους συρμούς).

Τρoποι για να ξεζουμiζουn τους επιβaτες
ή αλλιωσ eλεγχος και καταστολh στα ΜΜΜ.
Σημερινή κατάσταση

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΙΣ
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ
ΚΡΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Όσοι και όσες κινούμαστε με τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς μπορούμε εύκολα να παρατηρήσουμε τις δεκάδες κάμερες που συναντάμε σε σταθμούς τρένων και μετρό, καθώς και στα καινούργια
λεωφορεία. Προσχηματικοί λόγοι ύπαρξης των μέσων επιτήρησης,
αλλά και η φύλαξη των μέσων από εταιρείες security αναφέρονται
η αποτροπή ατυχημάτων, μικροπαραβάσεων, αλλά και τρομοκρατικών ενεργειών. Η ουσία, όμως, του ελέγχου των μετακινήσεών μας
στην πόλη έχει εντελώς διαφορετικό χαρακτήρα. Από τη μία, η συνεχής αίσθηση του επιβάτη ότι βρίσκεται υπό παρακολούθηση έχει
ως αποτέλεσμα την αυτο-καταστολή οποιασδήποτε μη-κανονικής
συμπεριφοράς, να κινούνται οι άνθρωποι ως προγραμματισμένα ρομπότ. Από την άλλη, είναι ένας έμμεσος τρόπος ελέγχου του
κόμιστρου, αφού οι επιβάτες που δεν διαθέτουν τα χρήματα για το
εισιτήριο έχουν έναν λόγο παραπάνω να μη ρισκάρουν να μπουν
σ’ ένα απόλυτα επιτηρούμενο περιβάλλον τύπου big-brother. Προς
την κατεύθυνση του απόλυτου ελέγχου των ζωών μας, στεγάζονται
μέχρι και αστυνομικά τμήματα μέσα στους κεντρικούς σταθμούς
του μετρό (Αττική, Ομόνοια, Σύνταγμα, Αιγάλεω).
Ο έλεγχος εισιτηρίων σε τρένα και μετρό γίνεται από υπαλλήλους,
εργαζόμενους δηλαδή στις ημι-δημόσιες εταιρείες διαχείρισης των
ΜΜΜ, οι οποίοι ελέγχουν, καταστέλλουν, χαρατσώνουν τους επίσης εργαζόμενους και άνεργους χρήστες των μέσων. Ιδίως στα λεωφορεία μέχρι προσφάτως, ο έλεγχος είχε ανατεθεί σε εκατοντάδες
“εθελοντές”-ελεγκτές, οι οποίοι εκτός από τον τακτικό μισθό τους
αμείβονταν και με το 50% των παραβάσεων που βεβαίωναν. Αυτό
είχε ως αποτέλεσμα να λειτουργούν σαν κυνηγοί κεφαλών, με πολλά ρατσιστικά και βίαια περιστατικά, αποκορύφωμα των οποίων
ήταν η δολοφονία του νεαρού Θανάση Καναούτη, τον Αύγουστο του
2013.

Μελλοντική κατάσταση
Το υπουργείο μεταφορών έχει εξαγγείλει νέα μέτρα για τις συγκοινωνίες, τα όποια προτίθεται να εφαρμόσει σταδιακά. Σχεδιάζεται
ένα ενιαίο σώμα ελεγκτών κομίστρου αλλά και ειδικό σώμα Ελεγκτών Αστικών Μεταφορών, με τη συνεργασία και της αστυνομίας.
Επίσης, προγραμματίζεται να μπουν μπάρες εισόδου στα λεωφορεία, ένα σύστημα παραγωγής και διανομής εισιτηρίων από το κι-

νητό τηλέφωνο του επιβάτη, που σημαίνει την καταγραφή της κίνησης καθενός και καθεμιάς από εμάς μέσα στην πόλη.
Μέχρι σήμερα τα αλλεπάλληλα αιτήματα της εταιρείας ΣΤΑΣΥ Α.Ε.
(μετρό, τραμ και τρένα) για τοποθέτηση καμερών και στο εσωτερικό
των βαγονιών προσέκρουαν στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων και απορρίπτονταν. Ο φραγμός αυτός πλέον δεν ισχύει,
αφού η Αρχή Προστασίας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
γνωμοδότησε τελικά πως δεν αντιβαίνει τις αρχές της να παρακολουθούνται οι κινήσεις μας καθ όλη τη διάρκεια ττης διαδρομής
μας. Έτσι, εταιρεία και υπουργείο μπορούν πια να ενεργοποιήσουν τα συστήματα επόπτευσης και καταγραφής που υπάρχουν σε
17 συρμούς νέας γενιάς, με κάμερες μέσα και έξω από τα βαγόνια,
αλλά και να ορέγονται την εγκατάσταση νέων συστημάτων, προς
“εκσυγχρονισμό” των παλιών τρένων.
Στόχος, λοιπόν, της βιντεοεπιτήρησης ενός εκατομμυρίου επιβατών καθημερινά για μας δεν είναι η αποτροπή φωτιάς (λες και
οι επιβάτες δε βλέπουν τον καπνό για να καταλάβουν τη φωτιά),
ούτε η έγκαιρη επέμβαση σε ιατρικά περιστατικά (αφού ούτε ιατρικό προσωπικό υπάρχει στους σταθμούς, αλλά ούτε και σχετικός
εξοπλισμός), ούτε φυσικά η αποτροπή τρομοκρατικών ενεργειών
(αφού έχουμε γίνει μάρτυρες επιθέσεων σε ΜΜΜ άλλων ευρωπαϊκών χωρών, όπου η επιτήρηση δεν τις απέτρεψε).
Δεν φοβόμαστε τους χαρακτηρισμένους από τα κράτη “τρομοκράτες”, αλλά τον κρατικό έλεγχο σε κάθε μας κίνηση, κάθε μας ανάσα. Η επιτήρηση αποσκοπεί στη διατήρηση του υπάρχοντος, στην
καθυπόταξη κάθε κοινωνικής διεκδίκησης, στην αποφυγή κάθε
ρήξης της κανονικότητας. Στις σημερινές συνθήκες ζωής μέσα στο
καπιταλιστικό σύστημα, λόγω τον ρυθμών ζωής που μας επιβάλλονται και λόγω των τεράστιων αποστάσεων που καλούμαστε όλοι
να διανύσουμε καθημερινά, η μετακίνηση μέσα στις μεγαλουπόλεις είναι βασική ανάγκη του σύγχρονου ανθρώπου και πρέπει να
είναι δωρεάν. Γι’ αυτούς τους λογούς εναντιωνόμαστε στο αντίτιμο
μεταφοράς, στους έλεγχους, τα πρόστιμα και οποίον άλλο τρόπο
επιλέξει το κράτος και οι εταιρίες μεταφορών να μας επιβάλλουν
να πληρώνουμε για τη μετακίνηση μας. Όσον αφορά τούς λόγους
που θέλουν να μας πείσουν ότι μας προφυλάσσουν οι κάμερες και
οι σεκιουριτάδες στα μέσα, εμείς απαντάμε ότι είναι προφάσεις και
κομμάτι του πλήρους ελέγχου των ζώων μας.

Μια (οχι και τοσο) τυχαια συναντηση με ελεγκτεσ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ - ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Β

ρίσκομαι στην Πατησίων. Έχω πιάσει κλασσικά υπερυψωμένη θέση στο λεωφορείο για να παρατηρώ καλύτερα, ταμπέλες, αμάξια, ανθρώπους. Το λεωφορείο όπως
πάντα γεμάτο, ο ένας πέφτει συνεχώς επάνω στον άλλον,
“θα πρέπει να αγαπιέται πολύ ο κόσμος μεταξύ του” σκέφτομαι. Γυρνάω απ’ τη δουλειά και βρωμάω αλύπητα, ακόμα κι
εγώ θέλω να ξεράσω με τη μυρωδιά μου. Δίπλα μου αράζει
μια γιαγιούλα που μουρμουράει συνεχώς για το “πώς βρωμάνε οι ξένοι”. Με έχει φλομώσει στα αέρια και τα ρούχα
της επίσης μυρίζουν σαν σκατωμένο σεμεδάκι.

Σ

κέφτομαι ότι όλα αυτά μπορεί να τα λέει για μένα
διότι το μαύρισμα μου παραπέμπει σε άραβα, αλλά
κατά βάθος πιστεύω ότι τα λέει για τον εαυτό της καθώς
θα έχει υπάρξει και αυτή φτωχή και μετανάστρια στα νιάτα της. Γαληνεύω με τη σκέψη ότι υπάρχουν τόσο καλοί κι
αυτοκριτικοί άνθρωποι τριγύρω μου και αποκοιμιέμαι στο
κάθισμα.

Α

νοίγω τα μάτια μου και βλέπω έναν άσχημο κύριο
να με κοιτάει επίμονα κι απειλητικά. Μάλλον βρωμάω υπερβολικά και θέλει να με χτυπήσει. Με βαριά φωνή
μου ζητάει το εισιτήριο μου. “ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ
ΣΟΥ;!” Του εξηγώ ότι σήμερα στη δουλειά έτριψα πάρα
πολύ με τα χεράκια μου και ότι δεν αγόρασα εισιτήριο επειδή πόναγαν τα δάκτυλα μου και δεν μπόρεσα να βγάλω τα
δίφραγκα από τις τσέπες μου. Κοιτάει έναν κύριο με ακόμα
πιο επική σκατόφατσα -νομίζω ότι είχε και καμπούρα και
γαμψωτά νύχια- και γελάνε ειρωνικά. Μου εξηγούν ότι θα
πρέπει να “πάρω τον πούλο” και ότι άμα θέλω να βολτάρω,
μπορώ να το κάνω και με τα πόδια. Η αλήθεια είναι ότι δεν
πολυκατάλαβα ούτε ποιος ήταν ο κύριος Πούλος ούτε γιατί
θα πρέπει να κάνω βόλτα με τα πόδια, από τη στιγμή που
υπάρχουν τα λεωφορεία. Μάλλον τους εκνεύρισα με την
απορία του προσώπου μου γιατί δεν εξηγείται αλλιώς για
ποιο λόγο με πέταξαν έξω σηκωτό.

που όμως δε λέει να με κοιτάξει γιατί μάλλον θα προτιμάει
αγοράκια με κοστούμια και όχι φόρμες εργασίας. Απογοητευμένος παρατηρώ να πλησιάζουν άλλοι δύο αποκρουστικοί κύριοι, που σίγουρα θα ήταν και αυτοί ελεγκτές όπως οι
προηγούμενοι δύο που με πέταξαν έξω από το λεωφορείο.
Άμα τους μύριζες θα το καταλάβαινες. Μύριζαν νεκρό του
νοσοκομείου. Δεν είχαν μυρωδιά.

Μ

’ αυτά και μ’ αυτά νιώθω ότι έχουμε πόλεμο και ότι
αυτοί οι κύριοι είναι κάτι σαν παραστρατιωτική οργάνωση που δρα στις αστικές συγκοινωνίες. Θυμήθηκα
έναν φίλο, που μου έλεγε ότι αυτούς όπου τους πετυχαίνουμε θα πρέπει να κράζουμε και να τους απομονώνουμε.
Μου είχε πει ότι άμα αντιδρούσαμε συλλογικά, δεν θα είχαν
καμία ελπίδα. Θυμήθηκα και το παιδί που είχαν σκοτώσει
κάτι αντίστοιχοι στο Περιστέρι για ένα εισιτήριο. Μπαίνουν
όλοι στο λεωφορείο, εγώ δεν μπαίνω. Φωνάζω δυνατά και
με πάθος στους επιβάτες ότι αυτοί οι δύο αποκρουστικοί και
χωρίς μυρωδιά κύριοι είναι ελεγκτές και ότι πρόκειται “να
σας ξεβολέψουν όλους”.

Ο
Έ

ι επιβάτες κοιτάνε εμένα. Εγώ κοιτάω τους επιβάτες.
Οι επιβάτες κοιτάνε τους ελεγκτές. Οι ελεγκτές κοιτάνε
εμένα.

τεναχωρήθηκα λίγο που με ξεβόλεψαν και που με μεταχειρίστηκαν έτσι, αλλά έχω μάθει να μην το βάζω

τρεχα όσο πιο γρήγορα μπορούσα για να ξεφύγω από
το μένος των ελεγκτών, καθότι ήθελαν “να με γαμήσουν και να με ξεκοιλιάσουν”, σκεφτόμουνα τον φίλο μου,
που είχε πει κάποτε ότι δεν θα είχαν καμία ελπίδα άμα
αντιδρούσαμε όλοι συλλογικά. Είχα ήδη λαχανιάσει, εντωμεταξύ ανησυχούσα γιατί το τρέξιμο δε σταματούσε κι οι
ελεγκτές δεν έλεγαν να κουραστούν. Για καλή μου τύχη πετάχτηκαν δύο δίμετροι Καμερουνέζοι, από αυτούς που έλεγε
η γιαγιάκα στο λεωφορείο ότι βρωμάνε. Μάλλον θα τους
είχαν “ξεβολέψει” κι αυτούς στο παρελθόν. Εγώ συνέχισα
να τρέχω, ενώ πίσω μου άκουγα βογγητά στα ελληνικά και
απειλές στα γαλλικά. Όταν έφτασα σπίτι μου, σκέφτηκα ότι
θα ήταν πρέπον να είχα γυρίσει και εγώ να συνδράμω τους
Καμερουνέζους. Αλλά δεν πειράζει. Μια άλλη φορά,

ηγαίνω στην επόμενη στάση και περιμένω. Κανά δεκάλεπτο είμαι τελείως απασχολημένος με μια νεανίδα

θα είμαι εγώ αυτός που θα χρειαστεί να μπει στη
μέση, όταν ελεγκτές “ξεβολέψουν” κάποιον άλλον
λαθρεπιβάτη.

Σ
Π

κάτω.

Οταν μια ζωη αξιζει 1,40euro
Στις 13 Αυγούστου του 2013 ο
19χρονος Θανάσης Καναούτης
δολοφονείται από το κράτος για
ένα εισιτήριο. Το περιστατικό συνέβη το βράδυ λίγο πριν τις 11:00
π.μ στο τρόλεϊ που εκτελούσε το
δρομολόγιο Ζάπειο-Άγιος Ιερόθεος. Ο έλεγχος των εισιτηρίων
ξεκίνησε στην οδό Τσαλδάρη, στο
ύψος του Περιστερίου. Σύμφωνα
με μαρτυρίες, όταν ο ελεγκτής
πλησίασε τον 19χρονο Θανάση ζητώντας του το εισιτήριο, εκείνος του είπε πως είναι άνεργος ο
ίδιος και οι δικοί του και πως η οικονομική τους κατάσταση είναι τραγική. Στη συνέχεια, το τσιράκι
του κράτους φοβούμενο, προφανώς, να μην χάσει τα μπόνους που του είχαν τάξει, επιτέθηκε στον
19χρονο βρίζοντάς τον και σπρώχνοντάς τον, ενώ τον προειδοποίησε πως στην επόμενη στάση θα
έπρεπε να κατέβουν, προκειμένου να τον οδηγήσει στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα. Παρόλο
που ένα κομμάτι του κόσμου πήρε το μέρος του Θανάση, παρόλο που κάποιοι επιβάτες προθυμοποιήθηκαν να προσφέρουν το εισιτήριο τους, οι απειλές τόσο του ελεγκτή όσο και του οδηγού υπερίσχυσαν. Μέσα στο κλίμα πανικού και τραμπουκισμού -λεκτικού και σωματικού- ο Θανάσης θα
βρεθεί έξω από το τρόλεϊ, χτυπώντας το κεφάλι του στο οδόστρωμα. Θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο
Αγία Όλγα και στην συνέχεια στο Γενικό Κρατικό, οπού και θα αφήσει την τελευταία του πνοή.

Τρεις μέρες μετά, την ημέρα της κηδείας του Θανάση πορεία κατευθυνόμενη προς το νεκροταφείο
ξεκίνησε από το δημαρχείο του Περιστερίου. Κατά τη διάρκειά της οι αρχικά 400 συγκεντρωμένοι πολλαπλασιάστηκαν και τέλος ενώθηκαν με τη συγκέντρωση στο νεκροταφείο, ξεπερνώντας
τα 2.500 άτομα. Ύστερα από την προκλητική στάση της αστυνομίας (της «αγαπημένης» όλων μας
ομάδας ΔΕΛΤΑ) κατά την κηδεία, 500 άνθρωποι πορεύτηκαν μέσα στο Περιστέρι, ξέσπασαν την
οργή τους σε ένα λεωφορείο, σε τράπεζες, ΑΤΜ και στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ. Κοντά στον σταθμό του
μετρό έγιναν συγκρούσεις με τις αστυνομικές δυνάμεις, με έναν συλληφθέντα και πολλούς προσαχθέντες στην ΓΑΔΑ.
Τις επόμενες ημέρες η υπόθεση θάβεται από τα μέσα
επικοινωνίας, αλλά και από
τα ασαφή πορίσματα για το
τι ακριβώς συνέβη μέσα στο
τρόλει.

Το κρατος εiναι
αμεiλικτο!
Το κρaτος
δολοφονεi για
eνα εισιτhριο!
Δεν ξεχνaμε
δεν συγχωροyμe

Oi kαθαριστιες τησ εργολαβικης εταιρειασ LINK UP toy Φ. Μωραιτη
στο μονοπατι του αγωνα στα αμαξοστασια τησ Ο.ΣΥ

Έ

χουν περάσει σχεδόν οκτώ χρόνια από
τη νύχτα εκείνη, όταν μπράβοι της εταιρείας καθαρισμού ΟΙΚΟΜΕΤ, συμφερόντων
Οικονομάκη - ένα από τα αμέτρητα λαμόγια
που γαλουχήθηκε επί Πασόκ- επιτέθηκαν
με βιτριόλι στη συνδικαλίστρια καθαρίστρια
Κωνσταντίνα Κούνεβα και την ανάγκασαν να
το καταπιεί, για να την κάνουν να σωπάσει. Η
Κούνεβα εργαζόταν στην ΟΙΚΟΜΕΤ, που είχε
αναλάβει ως εργολαβία τους καθαρισμους των
συρμών και των χώρων του ΗΣΑΠ. Ακολούθησαν δεκάδες κινήσεις αλληλεγγύης και
πράξεις ταξικής αντιβίας, από τον κόσμο του
αγώνα έναντι στον ΗΣΑΠ, στην ΟΙΚΟΜΕΤ και
σε άλλες εταιρείες καθαρισμού που οι εργασιακές συνθήκες ήταν απαράδεκτες. Ο χρόνος
πέρασε, η Κούνεβα έγινε ευρωβουλευτής του
συριζα, η ΟΙΚΟΜΕΤ και ο Οικονομάκης αθωώθηκαν στο εφετείο από το δικαστικό κύκλωμα -που ξέρει πολύ καλά να υπερασπίζεται τα
δικά του παιδιά- και η στυγνή εκμετάλλευση
κυριαρχεί στην συντριπτική πλειοψηφία των
εταιρειών καθαρισμού που αποτελούν τους
εργολάβους καθαρισμού για κρατικές και δημόσιες υπηρεσίες, όπως για παράδειγμα, είναι
ο ΟΣΥ.

Ο

ι καθαρίστριες της εργολαβικής εταιρείας LINK UP, που εργάζονται στο
αμαξοστάσιο των λεωφορείων του ΟΣΥ στο
Ελληνικό πραγματοποίησαν έναν κύκλο αγωνιστικών κινητοποιήσεων, που ξεκίνησε από
τις 26 Γενάρη 2016 και διήρκησε 10 μέρες
και περιλάμβανε απεργίες, επίσχεση εργασίας
και 24ωρη παρουσία στο αμαξοστάσιο για περιφρούρηση του αγώνα τους και ανέδειξαν για
ακόμη μια φορά το άθλιο εργασιακό καθεστώς
που κυριαρχεί στον κλάδο τους. Η εταιρεία
της LINK UP, ιδιοκτησίας Φώτη Μωραίτη,
που έχει αναλάβει την εργολαβία καθαρισμού
των λεωφορείων εδώ και πεντέμισι χρόνια
καταβάλει τους μισθούς καθυστερημένα και
τσεκουρεμένους, πατώντας στο γεγονός πως

οι καθαρίστριες είναι μετανάστριες αλλά και
στην μνημονιακή πραγματικότητα. Η εργολαβική εταιρεία επιβάλλει ένα σωρό αυθαιρεσίες: ο μισθός τους δεν αντιστοιχεί στο ποσό που
υπογράφουν κάθε μήνα. Υπογράφουν για 650
€ και παίρνουν 450 €. Ποτέ δεν έχει καταβληθεί επίδομα αδείας και δώρο Πάσχα ή Χριστουγέννων, ενώ τις ανάγκαζε, με την απειλή
της απόλυσης, να υπογράφουν ότι τους τα καταβάλει. Ποτέ δεν πήραν την άδεια που τους
αντιστοιχούσε. Από τις μέρες που δικαιούνται
έπαιρναν μόνο 15 μέρες το χρόνο. Ποτέ η εργοδοσία δεν πλήρωσε επίδομα γάμου, αργίες,
νυχτερινά. Ταυτόχρονα εργάζονται χωρίς υλικά και χωρίς τον κατάλληλο εξοπλισμό (παπούτσια εργασίας γάντια, υλικά καθαρισμού)
που η εταιρία υποχρεούται να τους παρέχει.
Ο Φ. Μωραίτης εκτός από στυγνός εκμεταλλευτής είναι και ευφάνταστος, έτσι επέβαλε
στις εργαζόμενες να χρησιμοποιούν την ίδια
σακούλα σκουπιδιών επί ένα μήνα, την οποία
είναι υποχρεωμένες να πλένουν κάθε βράδυ
για να την ξανά χρησιμοποιούν. Εξαναγκάζονται να δουλεύουν με σπασμένα καρότσια
σε ένα αμαξοστάσιο που είναι 80 στρέμματα,
να καθαρίζουν από 15-30 λεωφορεία στην
βάρδια η καθεμιά τους, πολύ περισσότερο απ’
αυτά που προβλέπει η σύμβαση τους.

Π

αρόλη την τρομοκρατία και τους εκβιασμούς η σταγόνα που ξεχείλισε το
ποτήρι ήταν η απαίτηση του εργολάβου να
υπογράψουν πως έλαβαν το δώρο των χριστουγέννων του 2015, πράγμα που φυσικά
αρνήθηκαν. Ενώθηκαν, συζήτησαν και αποφάσισαν να διεκδικήσουν όσα τους κλέβει ο
εργολάβος τόσα χρόνια.

Μ

ετά από την 10ημερη κινητοποίησή
τους και έχοντας στο πλάι τους δεκάδες αλληλέγγυους ο εργολάβος αναγκάστηκε
να υποχωρήσει. Σε τριμερή συνάντηση- ανάμεσα σε υπουργείο, εργοδότη και εργαζόμενες/οι- στο υπουργείο εργασίας ο Μωραίτης

δεσμέυτηκε: να πλήρωσει σε κάθε μία από
αυτές 3000 ευρώ, ως μέρος των δεδουλευμένων, πως θα τις εξοφλήσει πλήρως και θα
εφαρμόζει την εργατική νομοθεσία. Οι καθαρίστριες, στη διάρκεια του αγώνα τους, έθεσαν
τα θεμέλια για την δημιουργία ανεξάρτητου
σωματείου για όλους και όλες που εργάζονται
σε όλα τα αμαξοστάσια του ΟΣΥ και ξεχείθηκαν σε αυτά να αναζητήσουν και άλλους εργαζόμενους συμμάχους. Ο Μωραίτης, όπως
αμέτρητα αφεντικά σήμερα, επιδεικνύοντας
αλαζονία και βρομώντας αφεντιλίκι, έγραψε
την συμφωνία εκεί που δεν πιάνει μελάνι, με
αποτέλεσμα οι καθαρίστριες να πάρουν ξανά
το μονοπάτι του αγώνα.

Ξ

εκίνησαν με μια προειδοποιητική
48ωρη απεργία την δευτέρα 25/4 και
την τρίτη 26/4 ζητώντας έμπρακτη συμπαράσταση, συμμετοχή και βοήθεια στην περιφρούρηση της απεργίας, από όλη την εργατική τάξη. Διεκδικώντας από την εταιρεία,
που πληρώνεται κανονικά από την Ο.ΣΥ. και
παίρνει περίπου 140.000 ευρώ κάθε μήνα:
την άμεση εξόφληση όλων των δεδουλευμένων τους, δώρων και επιδομάτων, την άμεση ανάκληση της απόλυσης της συναδέλφου
Siranush Chorekcyan από το αμαξοστάσιο του
Πειραιά, την άμεση εξόφληση των 3 οφειλόμενων μισθών από το 2013, την άμεση διακοπή
των εκφοβιστικών ενεργειών της εργοδοσίας
προς τις εργαζόμενες, την τήρηση της εθνικής
γενικής συλλογικής σύμβασης εργασίας, της
εργατικής νομοθεσίας και όλων των κανόνων
υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας. Ο Φ. Μωραίτης, δεν υποχώρησε και έτσι
οι καθαρίστριες εξήγγειλαν απεργία διαρκείας
από τις 6 Μαίου. Στην ανακοίνωση που εξέδωσαν οι ίδιες αναφέρουν ανάμεσα στα άλλα:
«Από την αρχή του αγώνας μας αντιμετωπίζουμε απειλές ότι θα απολυθούμε κ.α.Η Ο.ΣΥ. παρότι γνωρίζει πολύ καλά τι συμβαίνει (πήγαμε
στη διοίκηση και κάναμε ενημέρωση και διαμαρτυρία) και παρότι μπορεί και οφείλει
να παρέμβει αδιαφορεί πλήρως. Στις 11
Μαίου περίπου 50 καθαρίστριες μαζί με
αλληλέγγυους πήγαμε (για μια 2η φορά)
στη Διοίκηση της Ο.ΣΥ και ζητήσαμε να
κηρύξει έκπτωτο τον εργολάβο λόγω
των παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας που διαπράττει εναντίον μας. Επίσης ζητήσαμε, όπως προβλέπεται από
το νόμο (3863/2010 αρθρο 68), να μας
καταβάλει η η Ο.ΣΥ. τα χρήματα που μας
χρωστάει ο εργολάβος. Ο Διευθύνοντας

Σύμβουλος της εταιρείας. κ. Αναγνωστόπουλος μας απάντησε ότι αυτός θα συνεχίσει να
πληρώνει τον εργολάβο και ότι ο εργολάβος
του πηγαίνει «υπεύθυνες δηλώσεις» σύμφωνα
με τις οποίες δεν έχει χρέη απέναντί μας. Εξηγήσαμε στον κ. Αναγνωστόπουλο ότι οι «υπεύθυνες δηλώσεις» του εργολάβου είναι ψεύτικες
και αυτός μας απάντησε ότι δεν είναι δουλειά
του να τις ελέγχει. [...]Ο κ. Αναγνωστόπουλος
δείχνει επίσης προκλητική αδιαφορία για
τα προβλήματά μας. Μάλιστα είπε πως αφού
παλιότερα ο εργολάβος μας χρώσταγε 5-6 μισθούς και τώρα μας χρωστά μόνο 3-4, «αυτό
είναι υποφερτό»!»

Σ

τη συνέχεια, τσιράκια του Μωραίτη επισκέφθηκαν αμαξοστάσια και απείλησαν
τις γυναίκες που απεργούν, ποντάροντας στον
φόβο και την ανάγκη τους για ένα λόγο παραπάνω αφού είναι σχεδόν όλες μετανάστριες
και χρειάζονται τα ένσημα για την άδεια παραμονής τους. Αφού είδε πως οι απειλές δεν
πιάνουν τόπο, ο Μωραίτης, μετά από μιά
εβδομάδα, προσπάθησε να κυρήξει την απεργία παράνομη και καταχρηστική στέλνοντας
αγωγή στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας επειδή
καλύπτει συνδικαλιστικά την απεργία που
θα συνεχιζόταν μέχρι και την δευτέρα 16/5.
Τελικά η εταιρεία δεν κατέθεσε την αγωγή και
η απεργία συνεχίστηκε με την κάλυψη του
ΕΚΑ.

Η

απεργία μέχρι τις 21 Μάη, που γράφονται αυτές οι γραμμές συνεχίζεται. Οι
καθαριστές και οι καθαρίστριες κόντρα στην
μοιρολατρεία και στην ηττοπάθεια της εργατικής τάξης συνεχίζουν τον καθόλα δίκαιο
αγώνα τους. Οι κινητοποιήσεις των καθαριστριών είναι λαμπρό παράδειγμα για τους
τρόπους που μπορούν να ξεπεραστούν μια
σειρά προβλημάτων και οι εργαζόμενες/οι
να διεκδικούμε αυτά που μας ανήκουν. Καταρχήν ξεπέρασαν τους εθνοτικούς και φυλετικούς διαχωρισμους, διότι αν και είναι από
πολλές χωρές κατάφεραν να μιλήσουν και
να οργανωθούν. Κατά δεύτερον όρθωσαν το
παραστημα τους, ένωσαν τις δυνάμεις τους
και αντιμετωπίζουν με αξιοπρέπεια τους εκφοβισμούς της εργοδοσίας, τον εκβιασμό της
ανεργίας και την αδιαφορία της ΟΣΥ. Κατα
τρίτον δίνουν προοπτική στον αγώνα τους,
δημιουργώντας αυτόνομο σωματείο για όλες
και όλους τους εργαζόμενους στην καθαριότητα του ΟΣΥ. Τέλος αποδεικνύουν στην πράξη
πως κανένας αγώνας δεν είναι μάταιος, μιας
και ήδη κέρδισαν μέρος των δεδουλευμένων.

Αλληλεγγυη στον αγωνα
των καθαριστριων της ΟΣΥ
Δικαιωση των αιτηματων τους
Η τρομοκρατια του Φωτη Μωραιτη
και των νενεκων του
δεν θα περασει

