Ανακοίνωση σωματείων και εργατικών συλλογικοτήτων
μετά το μαζικό μοίρασμα σήμερα, Δευτέρα 15 του Μάη στις 4 το πρωί,
έξω από το αμαξοστάσιο της ΟΣΥ στον Ρέντη
Σήμερα πραγματοποιήθηκε η μαζική εργατική παρέμβαση στο αμαξοστάσιο του Ρέντη, που είχε καλεστεί
από σωματεία και εργατικές συλλογικότητες, ενώ την κινητοποίηση στήριξαν και συνελεύσεις γειτονιάς.
Ανοίξαμε τα πανό σωματείων, εργατικών συλλογικοτήτων και συνελεύσεων γειτονιάς και μοιράσαμε κείμενα
στους συναδέλφους οδηγούς στα λεωφορεία. Η κυβέρνηση Σύριζα–ανέλ δεν δίστασε να φέρει ξανά κατασταλτικό μηχανισμό ΟΠΚΕ μπροστά στην πύλη του αμαξοστασίου και κρυμμένη μία διμοιρία ΜΑΤ σε κοντινό
σημείο. Με τη μαζική παρουσία μας πραγματοποιήσαμε τη δράση που είχαμε αποφασίσει.
Η εργατική παρέμβαση αυτή είναι απάντηση στην απαγόρευση μοιράσματος κειμένων συνελεύσεων γειτονιάς στους εργαζομένους της ΟΣΥ έξω από το αμαξοστάσιο του Ρέντη την Παρασκευή 7 του Απρίλη του 2017
στις 4 το πρωί. Τότε η κυβέρνηση Σύριζα–ανέλ προχώρησε στην προσαγωγή 22 συναγωνιστριών/στών.
Η σημερινή κινητοποίηση αποτελεί απάντηση στην απόπειρα ποινικοποίησης-εγκληματοποίησης της πολιτικής δράσης με την κατασκευή κατηγοριών από το «τμήμα προστασίας κράτους πολιτεύματος» (!) όπου λειτουργεί το “συνδικαλιστικό” της ασφάλειας που “ασχολείται” με την παρακολούθηση των ταξικών αγώνων
και συνδικαλιστών. Αποτελεί απάντηση στη στοχοποίηση από την κυβέρνηση Σύριζα–ανέλ, τους κρατικούς
μηχανισμούς και καθεστωτικά ΜΜΕ 3 συναδέλφων εργαζομένων στα ΜΜΜ και ενός μέλους του ΣΕΦΚ που
συμμετείχαν στην παρέμβαση στις 7/4.
Σήμερα με τη μαζική παρουσία μας και την κινητοποίηση έξω από το αμαξοστάσιο αποδείξαμε ότι δεν θα
περάσει ο σχεδιασμός της κυβέρνησης Σύριζα–ανέλ και του κρατικού μηχανισμού να τρομοκρατήσει και να
απομονώσει πολιτικά τις συνελεύσεις γειτονιάς που παλεύουν για ελεύθερες μετακινήσεις, ώστε να μην υπάρξουν κοινοί αγώνες εργαζομένων και επιβατών ενάντια στο ηλεκτρονικό εισιτήριο, στον αποκλεισμό και
στην παρακολούθηση της ζωής μας.
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 ποινικοποίησης– εγκληματοποίησης των παρεμβάσεων έξω από χώρους εργασίας και στη στοχοποίηση των 4
συναδέλφων.

Αντίσταση στο e-εισιτήριο, στην πειθάρχηση και στον έλεγχο της ζωής μας.
Δεν θα περάσει η στοχοποίηση των 4 συναδέλφων, η ιδιωτικοποίηση των ΜΜΜ και η
εντατικοποίηση στους χώρους δουλειάς.

Όλες/όλοι στην 24ωρη πανεργατική απεργία στις 17 του Μάη

