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∆ΕΛΤΙΟ ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ∆ΕΛΤΙΟ 

Πάθος, παλµός, αποφασιστικότητα 
κατά της µνηµονιακής πολιτικής! 
«Ολική ανατροπή» το σύνθηµα ποα όλους µας ενώνει. 

Γεµάτη είναι και 
αυτή την εβδοµάδα 
n απεργιακή 
ατζέντα. Οι 
οργανώσεις των 
εργαζοµένων 
«κατεβαίνουν» για 
ακόµη µια φορά 
στο δρόµο, εν' όψει 
της ανακοίνωσης 
των νέων επαχθών 
µέτρων, µε µόνο 
σύνθηµα την 
ολική ανατροπή 
της µνηµονιακής 
πολιτικής. 
To πάθος, 
ο παλµός, n 
αποφασιστικότητα 
που επιδεικνύει n 
ελληνική κοινωνία 
στη διεκδίκηση των 
δίκαιων αιτηµάτων 
της φανερώνει το 
δύσκολο χειµώνα 
που περιµένει 
την κυβέρνηση 
Σαµαρά και τους 
υποστηρικτές της 
Βαγγέλη Βενιζέλο 
και Φώτη Κουβέλη. 
To ΧΩΝΙ 
βρέθηκε και πάλι 
δίπλα στους 
εργαζοµένους, 
άκουσε τις αγωνίες 
και σας µεταφέρει 
τις διεκδικήσεις 
τους... Αυτό που 
φαίνεται στην 
άκρη του τούνελ 
είναι, τελικά, 
n ανάκαµψη... 
της ελληνικής 
κοινωνίας! 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΗΣΑΠ 
«Χαριστική βολή 
τα νέα µέτρα» 
Βασίλης Σταθούσης, 
πρόεδρος της Ενωσης 
Εργαζοµένων ΗΣΑΠ 
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Τα µέτρα που έρχονται θα είναι n χαριστική βολή 

για τους Ελληνες εργαζόµενους, τους συνταξιούχους 
και την κοινωνία γενικά. Πρέπει να αντιδράσουµε 

µαζικά και εµείς ως εργαζόµενοι στις συγκοινωνίες βγαίνουµε 
µπροστά. Η απεργία της περασµένπς Πέµπτης 

ήταν προειδοποιητική, από 'δω και πέρα κλιµακώνουµε 
τις κινπτοποιήσεις µας και µε άλλες µορφές καθώς σε 
καµία περίπτωσπ δεν θέλουµε να ταλαιπωρούµε τον 
κόσµο. 

Ζπτάµε την κατανόπση του επιβατικού κοινού, καθώς 
µέσα στα αιτήµατά µας προβάλλουµε και το θέµα της 
αύξπσπς του εισιτηρίου. Από το δεύτερο µνπµόνιο προβλέπεται 

νέα αύξηση από τις αρχές του 2013 κατά 25%. 
Η περυσινή αύξπσπ -κατά 40%- από το 1 ευρώ στο 1,40 
όχι µόνο δεν αύξπσε τα έσοδα του φορέα αλλά ανπθέτως 
τα µείωσε. Ο κόσµος δεν µπορεί να χρησιµοποιεί ακριβά 
ΜΜΜ γιατί δεν του το επιτρέπουν οι παρούσες οικονοµικές 

συγκυρίες. Χαµηλόµισθοι, χαµπλοσυνταξιούχοι 
και άνεργοι υποφέρουν. Ειδικά για τους τελευταίους θα 
έπρεπε να υπάρχει ειδική πρόβλεψη -µε πι συνδροµή 
του ΟΑΕ∆- γιατί n εύρεση εργασίας συναρτάται µε την 
απρόσκοππι µετακίνπσή τους. 

Οι µισθοί µας έχουν µειωθεί από 35 ως 40%. Η κατάστασπ 
για όλους τους εργαζοµένους είναι άσχηµη 

Ολοι είχαν προγραµµατίσει τη ζωή τους µε βάση τα 
προπγούµενα οικονοµικά δεδοµένα, είχαν δάνεια, υποχρεώσεις... 

Αυτή π κατάσταση ανετράπη και n ζωή µας 
έχει γίνει κόλαση ∆εν θα υποκύψουµε σε όσα ζπτά π 
Τρόικα, οφείλουµε να αντισταθούµε. Οπως έλεγε κι ο 
Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ "Κανένας δεν µπορεί να ανέβει 
σπιν πλάτπ σας, αν δεν σκύψετε". Εµείς δεν σκύβουµε 
και καλούµε τον ελλπνικό λαό να παραµείνει όρθιος για 
να αντιµετωπίσουµε µαζί αυτή πι λαίλαπα»! 

∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ 
f «Μια απέραντη οικονοµική ^ ^ 

ζώνη n χώρα µας» 
i Ω ∆ηµήτρης Τρίµης, 

fL iiM πρόεδροςΕΣΗΕΑ 
a,, ο'. r y». 

Οι άνθρωποι του Τύπου δεν είναι 
οι λίγοι µεγαλόσχηµοι, συχνά διαπλεκόµενοι 

και χρυσά αµειβόµενοι 
δηµοσιογράφοι. Είναι οι χιλιάδες δηµοσιογράφοι, 

φωτογράφοι, διοικητικοί 
και τεχνικοί υπάλληλοι, που αποτελούν 

αναπόσπαστο κοµµάη µιας κοινωνίας 
που συνθλίβεται από τα απανωτά 

προγράµµατα λιτότητας. Ο κλάδος 
µας αποτελεί πρωτοπόρο εργαστήρι 

της εφαρµογής αντεργατικών 
ρυθµίσεων, όπου οι εργοδότες αξιοποιώντας 

ρυθµίσεις του Μνηµονίου 
προχωρούν σε πρακτικές αναίρεσπς 
θεµελιωδών δικαιωµάτων των εργαζοµένων. 

Οι µαζικές απολύσεις -ορισµένες 
εξ αυτών εµφανώς εκδικητικές- 

συνιστούν καθηµερινό φαινόµενο 
και αποψιλώνουν τα Μέσα από το 

σηµαντικότερο κεφάλαιο τους, το 
έµψυχο δυναµικό. Την ίδια στιγµή 
πολλοί εργαζόµενοι εγκλωβίζονται σε 
καθεστώς απλήρωτης εργασίας και 
υποµένουν τους κάθε λογής εµπαιγµούς 

πις εργοδοσίας. 
To ασφαλιστικό µας σύστηµα παραπαίει 

εξαιτίας των εκρηκτικών ανπφάσεων 
που πυροδότησαν σι υφεσιακές 

πολιτικές τους και της υφαρπαγής 
των αποθεµατικών των ταµείων 

από το αναγκαστικό κούρεµα της 
περιουσίας τους, µε ορατό πλέον τον 
κίνδυνο να απολέσει ο κλάδος το ε¬ 

ι 

λάχιστο δίχτυ προστασίας των πιο αδύναµων 
κοµµαπών που διαθέτει. Κι 

ενώ τα αποτελέσµατα της καταστροφικής 
πολιτικής τους είναι ορατά σε 

κάθε έκφανση της ζωής ετοιµάζονται 
τώρα να ψηφίσουν νέο ακόµα mo επώδυνο 

πακέτο µέτρων µε µειώσεις 
σε µισθούς, συντάξεις και επιδόµατα 
ξεπούλπµα τπς δπµόοτας περιουσίας, 
περικοπές σε υγεία, παιδεία και αυτοδιοίκηση, 

νέες φορολογικές επιβαρύνσεις 
και πλήρη απορρύθµιση των 

εργασιακών σχέσεων. Εσωτερική και 
εξωτερική τρόικα σε µια κατ' επίφασπ 
διαπραγµάτευση υπογράφουν συµβόλαιο 

θανάτου µιας κοινωνίας. Μετατρέπουν 
ολόκλπρπ τη χώρα σε µια 

απέραντη Ειδική Οικονοµική Ζώνη 
ως πεδίο βολής κερδοσκοπικών και 
ολιγαρχικών συµφερόντων. Ετσι οι 
µοναδικές κόκκινες γραµµές που θα 
αποµείνουν θα είναι αυτές της συνταγογράφησης 

για πι µαζική κατάθλιψη 
που προκαλούν. 

Σ' αυτή την κρίσιµη ιστορική καµπή 
που π υποτίµηση της εργασίας 

συµβαδίζει µε την υποτίµηση των 
δηµοκρατικών θεσµών διαµορφώνοντας 

προοπτικές αναβίωσης των mo 
σκοτεινών στιγµών της ανθρώπινης 
ιστορίας, ο ρόλος των εργαζοµένων 
στον Τύπο είναι να σταθούν στο πλευρό 

της κοινωνίας. (S& 
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Πάθος, παλµός, αποφασιστικότητα 
κατά της µνηµονιακής πολιτικής! 
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