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ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ της ΕΑΣ –ΟΣΥ και της ΑΤΕ Εργατικού Κέντρου Αθήνας ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ
ΚΡΑΤΙΚΗ - ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΗ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ

Ο επικίνδυνος κατήφορος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ δείχνει να μην έχει σταματημό
επιβεβαιώνοντας ακόμα μια φορά πως τα μνημόνια , οι αξιολογήσεις και η συνέχιση της
εξαθλίωσης του λαού πηγαίνουν χέρι χέρι με την καταστολή και τον φασισμό. Τελευταίο
περιστατικό είναι το καρτέρι που έστησαν αποβραδίς οι δυνάμεις καταστολής (από τις
22:30 της Πέμπτης μέχρι τις 04:00 το πρωί της Παρασκευής) και που οδήγησε στην
προσαγωγή 22 εργαζομένων και μελών συλλογικοτήτων έξω από το αμαξοστάσιο της ΟΣΥ
(πρώην ΕΘΕΛ) στον Ρέντη (Α/Σ Πειραιά) την Παρασκευή 7 του Απρίλη του 2017, στις 4 το
πρωί, μόλις τα μέλη των συνελεύσεων από τις γειτονιές της Αθήνας, μαζί με εργαζομένους
από την ΟΣΥ και τη ΣΤΑΣΥ κατέφτασαν για εργατική παρέμβαση - μοίρασμα κειμένων και
συζήτηση με τους εργαζόμενους στα λεωφορεία.

Μόλις άνοιξαν πανό και ξεκίνησαν το μοίρασμα, έξω μάλιστα από την πύλη του
αμαξοστασίου, δυνάμεις των ειδικών κατασταλτικών μηχανισμών (ΟΠΚΕ, ΔΙΑΣ, ασφαλίτες),
που ήταν κρυμμένες στους γύρω χώρους, τους περικύκλωσαν και επικαλούμενοι εντολή
"του γενικού αστυνομικού διευθυντή Αθήνας" τους απαγόρευσαν να μοιράσουν τις
προκηρύξεις(!) και με κλούβα τους μετέφεραν όλους στη ΓΑΔΑ στο "τμήμα προστασίας
κράτους-πολιτεύματος"(!) όπου και τους κράτησαν για τουλάχιστον 3 ώρες. Χαρακτηριστικό
του μεγέθους της καταστολής είναι οι διαπιστώσεις από παλιούς εργαζομένους πως «τόσα
πολλά ΜΑΤ και αστυνομία είχαν να δουν στο Αμαξοστάσιο από τις αρχές του 1990 την
περίοδο του μεγάλου αγώνα της τότε ΕΑΣ ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις του Μητσοτάκη».
Αμέσως μετά το περιστατικό, την σκυτάλη την πήραν συστημικά ΜΜΕ και διάφορες
ιστοσελίδες, προσπαθώντας να εμφανίσουν την παρέμβαση εργαζομένων και
συλλογικοτήτων σαν «εισβολή στον χώρο δουλειάς» προκαλώντας την οργή και την
αγανάκτηση δεκάδων εργαζομένων στο Α/Σ Πειραιά που είδαν με τα μάτια τους τα
πραγματικά γεγονότα. Τον χορό της γκεμπελίστικης προβοκάτσιας τον συνέχισε με μια
άθλια ανακοίνωση το ΠΑΣΟΚ και ο γνωστός Γιάννης Μανιάτης, η οποία κινείται στο ίδιο
μήκος κύματος προβοκατόρικης λασπολογίας, προσπαθώντας, αυτοί που μείωσαν τον
προϋπολογισμό των αστικών μεταφορών , αυτοί που μετέτρεψαν τις οφειλές προς τις
αστικές μεταφορές σε χρέος και τα πληρώνει η εργατιά, αυτοί που χάρισαν εγκαταστάσεις
σε μεγαλοεπιχειρηματίες μέσα σε κατοικημένες περιοχές να εμφανιστούν σαν όψιμοι
υπερασπιστές των αστικών μεταφορών και του φτωχοποιημένου - απ’ τους ίδιους- λαού.
Είναι φανερό σε όλους πια πως η προσπάθεια καταστολής και οι προβοκάτσιες απ’ τα
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πολιτικά τσιράκια των δανειστών της ΕΕ και του ΔΝΤ, έχουν σαν στόχευση να καταστήσουν
τα μέσα μαζικής μεταφοράς σε μια ακόμα συμφέρουσα επένδυση εντασσόμενη στο
γενικότερο ξεπούλημα σύμφωνα με τις εντολές του κεφαλαίου. Αυτό το επιβεβαιώνουν μια
σειρά γεγονότων και επιλογών των αστικών κυβερνήσεων συμπεριλαμβανομένης των
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ:Â
- Η πλήρης απαξίωση και η κατακόρυφη μείωση του συγκοινωνιακού έργου.
- Η προσπάθεια που καταβάλλουν για την τυπική παραλαβή των 400 και πλέον
ζημιογόνων λεωφορείων που εκκρεμεί από το 2004 και σωστά γιατί παρουσίαζαν
σοβαρά λειτουργικά προβλήματα.ÂÂ
- Η μεγάλη εντατικοποίηση εργασίας ειδικά στους οδηγούς με αποτέλεσμα να
υπάρχει αλματώδης αύξηση εργαζομένων με σοβαρά προβλήματα υγείας.Â
- Η επιλογή να πληρώσουν 125.000.000 ευρώ στους «εθνικούς μεγαλοεργολάβους» για
το ηλεκτρονικό εισιτήριο και την τηλεματική, ενώ με τα ίδια χρήματα θα μπορούσαν
ενδεικτικά να αγοράσουν πάνω από 500 λεωφορεία (κόστος περίπου 50.000.000 ευρώ) και
να προχωρούσαν σε πρόσληψη 1000 εργαζομένων ώστε να είχαμε αξιόπιστες, συχνές και
ασφαλείς συγκοινωνίες.
- Η προσπάθεια να περάσουν μέσα από τις δήθεν συλλογικές συμβάσεις την
μετατροπή των εργαζομένων σε αυτόκλητους υπερασπιστές και συνένοχους στην
εμπορευματοποίηση του κοινωνικού αγαθού της μεταφοράς.

Καταγγέλλουμε

Την απαγόρευση του μοιράσματος πολιτικών κειμένων στους εργαζομένους της
ΟΣΥ, την απαγόρευση επικοινωνίας μαζί τους και την κατασταλτική βία του
κράτους ακόμα και στη διακίνηση ιδεών.

Τα καθεστωτικά Μέσα Μαζικής Εξαπάτησης που λειτουργούν ως γραφείο τύπου
της κυβέρνησης και της ΓΑΔΑ που με λασπολογήματα προσπαθούν να
συκοφαντήσουν και να διαβάλλουν κάθε κοινωνική και εργατική διεκδίκηση.

Την ποινικοποίηση της διακίνησης ιδεών και την «υγειονομική ζώνη» με την οποία
προσπαθούν να επιβάλλουν την σιωπή στο λαϊκό κίνημα και να οδηγήσουν τους
εργαζόμενους στον έλεγχο, την υποταγή και την πειθάρχηση για να διευκολύνουν
την καπιταλιστική αναδιάρθρωση.
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- Καλούμε πρωτοβάθμια σωματεία, ομοσπονδίες, εργατικά κέντρα , σχήματα ,
συλλογικότητες , πολιτικές οργανώσεις να καταδικάσουν αυτές τις φασιστικές
συμπεριφορές, να στηρίξουν και να υπερασπιστούν με κάθε τρόπο, τόσο το
δικαίωμα του λαού για δημόσιες δωρεάν ποιοτικές και ασφαλείς μεταφορές , όσο
και τους εργαζόμενους στις αστικές μεταφορές που δέχονται από τις πιο
βάρβαρες αντεργατικές επιθέσεις, μέσα σε άθλιες συνθήκες γαλέρας.
- Â Οι ενωμένοι ταξικοί και κοινωνικοί αγώνες θα νικήσουν.
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