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Â
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ –ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ( εδω )

Την Δευτέρα 15 του Μάη πραγματοποιήθηκε δεύτερη μαζική εργατική παρέμβαση στο
αμαξοστάσιο του Πειραιά ( Ρέντη) , που είχε καλεστεί από σωματεία , εργατικές
συλλογικότητες , εργατικά σχήματα και την στήριξαν και συνελεύσεις γειτονιάς.

Η παρέμβαση , πέρα από την στήριξη στους εργαζόμενους στις αστικές μεταφορές
για τις δύσκολες εργασιακές συνθήκες ,το δικαίωμα στην μετακίνηση και την
εναντίωση στις επερχόμενες ιδιωτικοποιήσεις , ήταν και απάντηση στην
απαγόρευση μοιράσματος την Παρασκευή 7 του Απρίλη , όταν οι δυνάμεις
καταστολής των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προχώρησαν σε προσαγωγή 22 (!) εργαζομένων και
μελών-αγωνιστών συνελεύσεων , την οποία (προσαγωγή) ακολούθησε μια σειρά
προβοκατόρικων δημοσιευμάτων και «ειδήσεων» που ξεκίνησε από το ΑΠΕ και
κυριάρχησε σ όλα τα καθεστωτικά ΜΜΕ , προσπαθώντας να εμφανίσουν την
παρέμβαση σαν εισβολή προκαλώντας την οργή στους εργαζόμενους του
αμαξοστασίου που είδαν με τα μάτια τους την πραγματικότητα.
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Όμως φαίνεται πως στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ , την διοίκηση της ΟΣΥ και στον
κατασταλτικό τους μηχανισμό , έχει γίνει κυρίαρχο ζήτημα τόσο η ποινικοποίηση των
πολιτικών και εργατικών παρεμβάσεων στα αμαξοστάσια , όσο και η τρομοκράτηση των
εργαζομένων ,
γιατί δεν δίστασαν να φέρουν ξανά
κατασταλτικό μηχανισμό ΟΠΚΕ μπροστά στην πύλη του αμαξοστασίου και να
έχουν κρυμμένη μία διμοιρία ΜΑΤ σε κοντινό σημείο.

Στην παρέμβαση μας σαν σχήμα των αστικών μεταφορών , στον επικεφαλής για
απομάκρυνσή τους από τον εργασιακό μας χώρο , εισπράξαμε την αστεία δικαιολογία πως
« δεν μπορούσαν να βρουν κάποιον ανώτερο τους για να τους δώσει εντολή να
απομακρυνθούν γιατί ήταν πολύ νωρίς το πρωί και προφανώς «οι ανώτεροι»
κοιμόντουσαν.»

Τους δηλώνουμε πως η προσπάθειά τους για ποινικοποίηση των ταξικών αγώνων θα πέσει
στο κενό. Οι κοινοί αγώνες εργαζομένων στις μεταφορές και του λαού δεν θα σταματήσουν
ούτε θα αμαυρωθούν από τα «παπαγαλάκια» των καθεστωτικών ΜΜΕ.

·
Καλούμε όλους τους εργαζόμενους στις μεταφορές να σταθούν απέναντι σε
κάθε προσπάθεια παρεμπόδισης κοινών αγώνων με τα κομμάτια της τάξης μας
που βιώνων την επίθεση , την φτωχοποίηση , την καταστολή.

·
Καλούμε το συνδικάτο και τα σωματεία των αστικών μεταφορών , την
Ομοσπονδία , το Εργατικό Κέντρο Αθήνας να καταδικάσουν τόσο την παρουσία
των δυνάμεων καταστολής σε εργατική , συνδικαλιστική , πολιτική και κοινωνική
δράση , όσο και την κυβέρνηση και την διοίκηση της ΟΣΥ για αυτή την άθλια
πρακτική .

·
Καλούμε όλα τα σωματεία , συλλογικότητες , ομοσπονδίες , οργανώσεις και
την νεολαία να σταθούν στο πλευρό των εργαζόμενων στις αστικές μεταφορές,
δηλώνοντας για μια ακόμα φορά πως είναι καλοδεχούμενοι στην ταξική μας πάλη.

·

Καλούμε την ΕΣΗΕΑ να πάρει θέση για τα προβοκατόρικα δημοσιεύματα που
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στοχοποιούν και συκοφαντούν εργαζόμενους και αγωνιστές του εργατικού
κινήματος.

Δηλώνουμε ξεκάθαρα ότι δεν θα περάσει η επιβολή υγειονομικής ζώνης στους χώρους
εργασίας. Δεν υποτασσόμαστε στη νέα νομιμότητα, δεν αποδεχόμαστε το δίλημμα:
έλεγχος – πειθάρχηση ή ποινικοποίηση – εγκληματοποίηση. Συνεχίζουμε τον αγώνα για
την ανατροπή της αντεργατικής πολιτικής της κυβέρνησης Σύριζα–ανέλ, ενάντια στα
σχέδια των ντόπιων και ξένων αφεντικών, απαντάμε συλλογικά στην απόπειρα καταστολής
των παρεμβάσεων στους χώρους εργασίας και στη στοχοποίηση των συναδέλφων.

ΕΑΣ ΟΣΥ
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