
 

                                                     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ  

Το γνωστό παρεάκι των «50 ευρώ θα χάσουμε» της ΠΑΣΚΕ και της ΔΑΚΕ ξαναχτύπησε. Με περίσσιο θράσος 

αυτοί που οδήγησαν τους εργαζόμενους στις αστικές μεταφορές  σε οικονομική και βιοτική εξαθλίωση , στην 

εργασιακή εξόντωση και την εταιρεία της ΟΣΥ , που παρέχει το κοινωνικό έργο των μεταφορών στο φτωχό πια 

λαό  ,σε πλήρη αποσάθρωση και διάλυση, στηρίζοντας κάθε έντολή της ΕΕ του κεφαλαίου και των τραπεζιτών 

στις μνημονιακές κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ και ΝΔ , σουλατσάριζαν με τον Άβερελ  της κάφρικης δημοσιογραφίας τον 

γνωστό για τις συκοφαντίες και την λασπολογία του σε βάρος των εργατών τον Άρη  Πορτοσάλτε του ΣΚΑΙ. Το 

ιστορικό  έχει ως εξής: Την Δευτέρα 2 Οκτώβρη το πρωί στο αμαξοστάσιο του Πειραιά εμφανίστηκαν ο πρόεδρος 

του σωματείου των τεχνιτών Α. Ραφτόπουλος της ΠΑΣΚΕ , ο γενικός γραμματέας του σωματείου των οδηγών Κ. 

Σιωρίκης της ΔΑΚΕ μαζί με τον συκοφάντη των εργαζομένων ,τσιράκι των εφοπλιστών και γνωστό για το 

ξέπλυμα των ναζί της Χρυσής Αυγής «δημοσιογράφο» . Μάλλον την επόμενη φορά θα μας φέρουν και τον 

Κεφαλογιάννη που μας αποκαλούσε τεμπέληδες. 

Σε παρέμβαση του συναδέλφου οδηγού και μέλους της ΕΑΣ Σταύρου Μανίκα , πως είναι δυνατόν να επιτρέπουν 

σ αυτόν που έχει κατασυκοφαντήσει και βρίσει κατ επανάληψη τους οδηγούς της ΟΣΥ να έρχεται στο 

αμαξοστάσιο και μάλιστα μαζί τους , τόσο ο πρόεδρος των τεχνιτών όσο και ο γραμματέας των οδηγών 

απέφυγαν να απαντήσουν , προφανώς γιατί θέλουν να χρησιμοποιήσουν την επιτηδευμένη ρουφιανιά ,του εν 

λόγο δημοσιογράφου για μικροπολιτικές και μικροκομματικές σκοπιμότητες . Ο δε «δημοσιοκάφρος» μετά τον 

πρώτο αιφνιδιασμό προσπάθησε να ανοίξει διάλογο , κάτι που δεν του επέτρεψε ο συνάδελφος λέγοντάς του 

«πως δεν θα γίνει συνομιλητής με έναν συκοφάντη εργαζομένων που μάλιστα ξεπλένει και την ναζιστική 

συμμορία» . Ο θρασύδειλος   τύπος απάντησε παρουσία εργαζομένων «πως ναι , το έκανε και πως αν χρειαστεί  

θα το ξανακάνει» υπολογίζοντας και έχοντας την στήριξη των δύο συνδικαλιστών οι οποίοι βέβαια φρόντισαν να 

τον πάνε προς το εσωτερικό του αμαξοστασίου. 

Καταγγέλλουμε την ενέργεια των προεδρείων ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ των δύο σωματείων και καλούμε κάθε 

εργαζόμενο να σταθεί απέναντι σε τέτοιες λογικές. 

Καλούμε τις παρατάξεις που συμμετέχουν και στα δύο σωματεία να καταδικάσουν την χρησιμοποίηση της 

εξαρτημένης και εχθρικής στους εργαζόμενους και στον λαό , υποταγμένης δημοσιογραφίας που μόνο λάσπη 

και δεινά είναι ικανή να προσφέρει. 

Καλούμε την ΟΣΜΕ και το ΕΚΑ να πάρουν σαφή και καθαρή θέση απέναντι σ αυτές τις άθλιες πρακτικές γιατί 

όλοι γνωρίζουν «τα έργα και τις ημέρες» του συγκεκριμένου «δημοσιογράφου» και του ΣΚΑΙ. 

Οι εργαζόμενοι δεν έχουν να περιμένουν τίποτα απ τα τσιράκια και τους υπηρέτες των αστών . Μέσα απ τους 

δικούς τους αγώνες θα δοθεί η απάντηση σ όλους αυτούς που μας θέλουν δέσμιους στις οικονομικές και 

πολιτικές  τους επιδιώξεις.  

 

                                                                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΑΣ 

 


