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Συνάδελφοι  

Η Διοίκηση , όπως γνωρίζετε , με εντολή της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας , προσέφυγε στα 

αστικά δικαστήρια για την δίκαιη απεργία μας , ενάντια στον σχεδιασμό της για διάλυση των Δημόσιων 

αστικών μεταφορών και την ιδιωτικοποίησή τους μέσω ΚΤΕΛ. 

Παρότι μέχρι αργά το απόγευμα ΔΕΝ έχει τοιχοκολληθεί στο Συνδικάτο η όποια 

απόφαση του δικαστηρίου , η Διοίκηση έσπευσε μέσω των γραφείων κίνησης να 

ειδοποιήσει τους εργαζόμενους και μέσω απειλών για κυρώσεις  τους καλούν να βγουν 

για δουλειά .  

Με βάση και αυτή την συμπεριφορά της Διοίκησης και της κυβέρνησης είναι σαφέστατος ο δρόμος που 

σχεδιάζουν να ακολουθήσουν .  

Καλούμε τους συναδέλφους που τους ενοχλούν οι διάφοροι παρατρεχάμενοι της διοίκησης από 

τα γραφεία κίνησης να επικοινωνούν με τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου γιατί -επαναλαμβάνουμε 

– μέχρι αργά το απόγευμα ΔΕΝ έχει θυροκολληθεί καμία απόφαση στα γραφεία του Συνδικάτου.  

Καλούμε όλες τις παρατάξεις να καταγγείλουν την αντεργατική συμπεριφορά της  Διοίκησης και 

να ενημερώσουν τα εκλεγμένα μέλη τους να έχουν άμεση τηλεφωνική επαφή με τους συναδέλφους 

που δέχονται την απεργοσπαστική πίεση.  

Καλούμε το προεδρείο να παρέμβει άμεσα στα γραφεία κίνησης και να βάλει στην θέση τους  ,  

τους απεργοσπαστικότερους της διοίκησης επανδρωτές  , τμηματάρχες και υποδιευθυντές που 

εμπλέκονται στον απεργοσπαστικό μηχανισμό . Τα παραμυθάκια περί καθήκοντος και εκτέλεσης 

εντολών ΤΕΛΟΣ! 

Σαν ΕΑΣ προειδοποιούμε τους εμπλεκόμενους σε απειλές προς τους οδηγούς ότι θα προτείνουμε μέχρι 

και την διαγραφή τους από το Συνδικάτο για αντικαταστατική αντισυναδελφική και απεργοσπαστική 

δράση και συμπεριφορά. 

Και πάλι επαναλαμβάνουμε: Συνάδελφοι τα πάντα κερδίζονται με αγώνες! 

Κι ο αγώνας μας είναι δίκαιος , τίμιος , ταξικός και εργατικός και ενωμένοι θα ξανανικήσουμε την 

χούντα της οικογένειας Μητσοτάκη . 
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Για την ΕΑΣ το μέλος του ΔΣ  
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