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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι 

Η ολική ανατροπή των εργασιακών σχέσεων, των μισθών και των συντάξεων, η 
κατάργηση του πενθημέρου, η ελαστικοποίηση του χρόνου εργασίας, οι απολύσεις, οι 
περικοπές στην παιδεία και την περίθαλψη, η κατάργηση κοινωνικών παροχών,  η 
διάλυση των ασφαλιστικών ταμείων, το νέο φοροληστρικό νομοσχέδιο, θα οδηγήσουν 
στην πλήρη αποσύνθεση του κοινωνικού ιστού, σε ακόμη πιο άδικα και άνισα 
καθεστώτα, σε ακόμη μεγαλύτερη εξαθλίωση και φτώχεια ολόκληρο τον Ελληνικό  λαό. 

Απέναντι στη πρωτόγνωρη και βάρβαρη αυτή επίθεση που δεχόμαστε οι εργαζόμενοι 
στις Σταθερές Συγκοινωνίες (ΜΕΤΡΟ – ΗΣΑΠ – ΤΡΑΜ), κλιμακώνουμε τον αγώνα μας.  
Ένα αγώνα που θα κρατήσει μέχρι την τελική ανατροπή αυτής της πολιτικής,  τη νίκη 
και τη δικαίωσή μας . 

 Γι’ αυτό λοιπόν, οργανώνουμε την αντίστασή μας απέναντι στα σκληρά και άδικα 
μέτρα με σειρά δράσεων, παραστάσεων και διαμαρτυριών. Οικοδομούμε ένα 
συντονισμένο κοινό μέτωπο αγώνα ανατροπής στον κλάδο μας και σε συνεννόηση 
με άλλους κλάδους. Έχουμε προειδοποιήσει ότι θα αντιδράσουμε με τον πλέον 
δυναμικό τρόπο αν κατατεθούν τα μέτρα με την  πραγματοποίηση 
επαναλαμβανόμενων απεργιακών κινητοποιήσεων.  

 Καλούμε όλους τους εργαζόμενους της ΣΤΑΣΥ , μέλη των Σωματείων μας, σε  
διαρκή επαγρύπνηση, ενότητα  και μαζική συμμετοχή στις δράσεις και τις 
απεργιακές κινητοποιήσεις . 

 Στηρίζουμε τον επιβάτη με τον αγώνα και την εκστρατεία ενημέρωσης ενάντια 
στην εξοντωτική  αύξηση της τιμής του εισιτηρίου που μετατρέπει το κοινωνικό 
αγαθό σε αγοραίο προϊόν. Είμαστε μαζί με όλη τη κοινωνία που ψυχορραγεί ως 
αναπόσπαστο κομμάτι της. Θα δράσουμε από κοινού για την ανάπτυξη όλων  των  
απαραίτητων μορφών πάλης, ως τη δικαίωσή μας.  

   Αυτός ο πόλεμος που δεχόμαστε τα τελευταία χρόνια και που δεν θα τελειώσει ακόμη 
και αν περάσουν αυτά τα μέτρα, χρειάζεται να αντιμετωπιστεί ενιαία και 
αποφασιστικά από ολόκληρο το Συνδικαλιστικό Κίνημα και τον Ελληνικό Λαό . Δεν 
αρκούν  «τουφεκιές στον αέρα», όταν η άλλη πλευρά επιτίθεται συντονισμένα 
χρησιμοποιώντας  όλα τα μέσα που διαθέτει,  όπως  κρατική βία και καταστολή, 
εργοδοτική τρομοκρατία, αλλά και τα διαπλεκόμενα ΜΜΕ για τη διαπόμπευση των 
εργαζόμενων και των αγώνων τους.      

Ήρθε η στιγμή η δύναμη της λαϊκής οργής να ανατρέψει την πολιτική κυβέρνησης, 
ΔΝΤ, Ε.Ε. και κεφαλαίου που θέλουν να αποσαρθρώσουν όλες τις κατακτήσεις ενός 
αιώνα.  

Έφτασε η ώρα το λαϊκό ποτάμι να μετατραπεί σε χείμαρρο για να σαρώσει το νέο 
αυτό άθλιο πακέτο λεηλασίας. 

 

Καμία διαπραγμάτευση για τις ζωές μας .   
Κανένας συμβιβασμός  τους τοκογλύφους και τους οικονομικούς δολοφόνους.  

 

ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ 


