
 

Την Παρασκευή 7 του Απρίλη του 2017, στις 4 το πρωί, συνελεύσεις από τις γειτονιές της Αθήνας, μαζί με 

εργαζομένους από την ΟΣΥ και τη ΣΤΑΣΥ πήγαμε για εργατική παρέμβαση – μοίρασμα κειμένων έξω από 

το αμαξοστάσιο της ΟΣΥ του Πειραιά. Ανοίξαμε πανό με το σύνθημα “Ελεύθερες μετακινήσεις για όλες 

και όλους, κοινοί αγώνες εργαζομένων και επιβατών ενάντια στο e-εισιτήριο, στον αποκλεισμό και 

στην παρακολούθηση της ζωής μας”. Αρχίσαμε να μοιράζουμε τα κείμενα των συνελεύσεων στους 

οδηγούς των λεωφορείων που έπιαναν δουλειά και έβγαζαν τα λεωφορεία από το αμαξοστάσιο. Με την 

έναρξη της εξόρμησης δυνάμεις των ειδικών κατασταλτικών μηχανισμών (ΟΠΚΕ, ΔΙΑΣ, ασφαλίτες), που 

ήταν κρυμμένες στους γύρω χώρους, μας περικύκλωσαν καταστέλλοντας την παρέμβαση. 

 

Επικαλούμενοι εντολή “του γενικού αστυνομικού διευθυντή 

Αθήνας” μας απαγόρευσαν να μοιράσουμε τις προκηρύξεις 

στους εργαζομένους. Στη συνέχεια, απαίτησαν να 

αποδεχτούμε την προσαγωγή 5 συντρόφων μας. 

Απαντήσαμε ότι οι συνελεύσεις γειτονιάς ήρθαν για να 

παρέμβουν δημόσια και δεν θα αποδεχτούν κανένα 

διαχωρισμό. Με κλούβα, η οποία παραβίασε όλους τους 

φωτεινούς σηματοδότες, μεταφερθήκαμε μέσα σε 8 λεπτά 

όλες και όλοι στη ΓΑΔΑ στο “τμήμα προστασίας κράτους-

πολιτεύματος”(!) όπου κρατηθήκαμε 3 ώρες. Εκεί έγινε 

πλήρης χαρτογράφηση, ελέγχθηκαν όλες οι τσάντες και 

αφαιρέθηκαν οι προκηρύξεις που θα μοιράζαμε. 

Ενάντια στην απαγόρευση του μοιράσματος πολιτικών κειμένων των συνελεύσεων γειτονιάς στους 

εργαζομένους της ΟΣΥ, την απαγόρευση επικοινωνίας μαζί τους και την κατασταλτική βία του κράτους 

ακόμα και για τη διακίνηση ιδεών… 

 

Ενάντια στα καθεστωτικά Μέσα Μαζικής Εξαπάτησης που 

λειτουργούν ως γραφείο τύπου της κυβέρνησης και της 

ΓΑΔΑ, μιλώντας “για εισβολή στο αμαξοστάσιο του 

Ρέντη”… 

 

Οι συνελεύσεις γειτονιάς δεν πρόκειται να σιωπήσουν ούτε 

να αποδεχτούν την πειθάρχηση, τον έλεγχο και την υποταγή 

στην κανονικότητα που η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και ο 

κρατικός μηχανισμός επιχειρεί να επιβάλει στο πλαίσιο της 

καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης. 

 

 

 

Ελεύθερες μετακινήσεις για όλες και όλους, κοινοί αγώνες εργαζομένων και επιβατών ενάντια στο e-

εισιτήριο, στον αποκλεισμό και στη λεηλασία της ζωής μας. 

Η ποινικοποίηση της διακίνησης των ιδεών και η υγειονομική ζώνη στους χώρους εργασίας δεν θα 

περάσει. 

Οι κοινωνικοί – ταξικοί αγώνες θα νικήσουν! 

Συνελεύσεις Γειτονιών 
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