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Σηνπο εξγαδόκελνπο ηνπ δήκνπ Θεζ/λίθεο δελ πξνθαινύλ θακηά έθπιεμε νη δειώζεηο 

Μπνπηάξε γηα επηζηξάηεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ ΟΑΣΘ, πνπ πξαγκαηνπνηνύλ επίζρεζε 

εξγαζίαο επεηδή είλαη απιήξσηνη 2 κήλεο. Έρνπκε ληώζεη ζην πεηζί καο ηε «δεκνθξαηηθόηεηα» 

θαη ηελ «αγάπε» ηεο δηνίθεζεο Μπνπηάξε γηα ηνπο εξγαδόκελνπο: κε ην ρηύπεκα κε ΜΑΤ 

θηλεηνπνηήζεσλ ελάληηα ζηελ ηδησηηθνπνίεζε ππεξεζηώλ ηνπ δήκνπ, κε ηελ απηαξρηθόηεηα, ηνλ 

θπληζκό, ηελ εηξσλεία όηαλ νη εξγαδόκελνη δεηνύλ δεδνπιεπκέλα θαη θαιύηεξεο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο, κε πζηεξηθό αληηθνκκνπληζκό όηαλ νη εξγαδόκελνη δηακαξηύξνληαη γηα ηελ 

πξνζπάζεηα δηάιπζεο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ δήκνπ θαη ηηο ειιείςεηο ζε κέζα, πιηθά, εξγαιεία 

δνπιεηάο, κε ηνλ ζηξαηό έκκηζζσλ ραθηέδσλ πνπ έρνπλ γηα λα ειέγρνπλ θαη λα ηξνκνθξαηνύλ 

ηνπο εξγαδόκελνπο θ.α. 

Αλεμάξηεηα από ηε ζηάζε ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ ζσκαηείνπ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ΟΑΣΘ θαη ηελ 

ηαύηηζή ηεο κε ηε δηνίθεζε ηνπ ΟΑΣΘ (ζπκθσλία γηα πεξηθνπέο κηζζώλ, κείσζε εξγαδνκέλσλ 

θαη δξνκνινγίσλ, δεκηνπξγία ζπλεηαηξηζκνύ πνπ έρεη κεηνρέο ηνπ ΟΑΣΘ θ.α.), νη εξγαδόκελνη 

έρνπλ δίθην πνπ θηλεηνπνηνύληαη. Ο Μπνπηάξεο, σο γλήζηνο εθπξόζσπνο ηεο αζηηθήο ηάμεο, 

αληί λα δεηήζεη από ηε δηνίθεζε ηνπ ΟΑΣΘ θαη ηελ θπβέξλεζε λα ιύζνπλ ην πξόβιεκα 

πιεξώλνληαο ηνπο εξγαδόκελνπο, θπληθά θαιεί ηνπο απιήξσηνπο εξγαδόκελνπο «λα θάλε από 

ην ιίπνο πνπ έρνπλ ζπζζσξεύζεη»!!! 

Κακηά έθπιεμε θαη πάιη γηα ην γεγνλόο όηη ν Μπνπηάξεο βγάδεη ιάδη ηε δηνίθεζε ηνπ ΟΑΣΘ 

θαη ηελ θπβέξλεζε. Όια απηά ηα ρξόληα έρεη ζηεξίμεη όιεο ηηο θπβεξλήζεηο, όια ηα αληεξγαηηθά 

κέηξα, θξαπγάδνληαο κέζα ζηα δεκνηηθά ζπκβνύιηα, απηόο θαη κέιε ηεο δηνίθεζήο ηνπ, «δήησ 

ηα κλεκόληα»!! Γη’ απηό απνηειεί ην αγαπεκέλν «παηδί» όισλ ησλ θπβεξλήζεσλ. 

Πίζσ από ηελ αληηπαξάζεζε πνπ έρεη μεζπάζεη ην ηειεπηαίν δηάζηεκα γηα ην ζέκα ηνπ ΟΑΣΘ 

θαη ησλ αζηηθώλ ζπγθνηλσληώλ ηεο Θεζ/λίθεο, θξύβεηαη ν θαπγάο γηα ην ύςνο ησλ κεξηζκάησλ 

ησλ κεηόρσλ ηνπ ΟΑΣΘ θαη ην πνηνο ζα πάξεη ην έξγν ηεο ζπγθνηλσλίαο ηεο πόιεο θαη ηνπ 

λνκνύ, ζύκθσλα κε ηελ πνιηηηθή ηεο ΕΕ γηα πιήξε απειεπζέξσζε ησλ κεηαθνξώλ, γηα ην 

«ζπάζηκν» ηνπ ζπγθνηλσληαθνύ έξγνπ ζε εξγνιάβνπο θαη ππεξγνιάβνπο, πάληα ζηα πιαίζηα ηεο 

ιεηηνπξγίαο ησλ ζπγθνηλσληώλ κε ηδησηηθννηθνλνκηθά θξηηήξηα πνπ θαλείο ηνπο (θπβέξλεζε, 

δηνίθεζε ΟΑΣΘ, δήκνο Θεζ/λίθεο, πιεηνςεθία ζσκαηείνπ ΟΑΣΘ) δελ ακθηζβεηεί, κε ηνλ ιαό λα 

ρξπζνπιεξώλεη γηα άζιηεο ππεξεζίεο ζηελ ζπγθνηλσλία. Σ’ απηή ηελ θνπβέληα ζπκκεηέρεη ν 

Μπνπηάξεο κε ηηο ζπλερόκελεο δειώζεηο ηνπ γηα εκπινθή ησλ δήκσλ ζην επηρεηξεκαηηθό πεδίν 

δξάζεο ησλ ζπγθνηλσληώλ, κε ηε βνήζεηα, όπσο ιέεη, ηεο Παγθόζκηαο Τξάπεδαο. ΄ 

Η θαιύηεξε απάληεζε πνπ αμίδνπλ θπβέξλεζε, δηνίθεζε ΟΑΣΘ θαη Μπνπηάξεο είλαη ε πάιε 

ηνπ εξγαδόκελνπ ιανύ ηεο Θεζ/λίθεο γηα λα θαιπθζνύλ νη ζύγρξνλεο αλάγθεο καο θαη ζην ζέκα 

ησλ ζπγθνηλσληώλ, κε θζελέο θαη αζθαιείο κεηαθνξέο γηα όινπο, κε δεκόζην εληαίν θνξέα 

κεηαθνξώλ πνπ δελ ζα ιεηηνπξγεί κε γλώκνλα ην θέξδνο. Γηα λα γίλεη απηό, ρξεηάδνληαη αγώλεο 

γηα αλαηξνπή ηεο πνιηηηθήο θπβέξλεζεο, ΕΕ, επηρεηξεκαηηθώλ νκίισλ πνπ ηζαθίδεη ηηο δσέο καο. 

Αγώλεο γηα λα επηβάιεη ν εξγαδόκελνο ιαόο ηα ζπκθέξνληά ηνπ, ζηέιλνληαο ηνλ Μπνπηάξε θαη 

ηελ ηάμε ηνπ ζηνλ αγύξηζην. 

 

 

Γξακκαηεία ηεο ΔΑΣ                                                                                              
                                                                                            19/09/2016 


