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Όσο και αν μας ακούγεται περίεργο, το συγκεκριμένο άρθρο 
δεν έχει σκοπό να αναφερθεί σε ιστορικά γεγονότα, αλλά στην 
ζοφερή πραγματικότητα που ζούμε εκατοντάδες εργαζόμενοι 
στον κλάδο των Ταχυδρομείων - Ταχυμεταφορών. Αναφερόμαστε 
δηλαδή στους ενοικιαζόμενους εργαζόμενους, φαινόμενο που 
έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις στον κλάδο μας.

Μπροστάρης σε αυτή την κατάσταση δε θα μπορούσε να είναι 
άλλος από τον κρατικό όμιλο ΕΛΤΑ και ποιο συγκεκριμένα 
τις εταιρίες ΕΛΤΑ και ΕΛΤΑ COURIER. Διαχρονικά ο κρατικός 
ΕΛΤΑ έχει παίξει το ρόλο του λαγού στις αναδιαρθρώσεις 
στον κλάδο και στο βάθεμα των ελαστικών μορφών εργασίας. 
Είναι χαρακτηριστικό άλλωστε ότι οι εργαζόμενοι ορισμένου 
χρόνου (συμβασιούχοι) έχουν εμφανιστεί στα ΕΛΤΑ από τη 
δεκαετία του 1980, με τους λεγόμενους τότε και ως εποχιακούς 
εργαζόμενους οι οποίοι και καλά κάλυπταν τις ανάγκες της 
εταιρίας για τους καλοκαιρινούς μήνες ώστε να πάρει το μόνιμο 
προσωπικό τις άδειές του.

Όσο και αν μας παραξενεύει θα δούμε ότι στον κλάδο μας 
όποιες αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις, στα δικαιώματα 
μας συνολικά, ήθελε να περάσει η μεγαλοεργοδοσία και οι 
κυβερνήσεις εφαρμόζονται πρώτα πιλοτικά στα ΕΛΤΑ. Ας δούμε 
όμως πως έχει η κατάσταση σήμερα.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΔΟΥΛΕΜΠΟΡΙΚΑ
Πρόκειται για εταιρίες ενοικίασης προσωπικού. Δηλαδή εταιρίες 
που προσλαμβάνουν εργαζόμενους όχι για να δουλέψουν για 
αυτές, αλλά για να τους νοικιάσουν σε άλλους εργοδότες στους 
οποίους και παρέχουν την εργασία τους.

Μιλάμε δηλαδή για εταιρίες που λειτουργούν παρασιτικά 
και πλουτίζουν κάνοντας τον μεσάζοντα. Πλουτίζουν μιας 
και δεν έχουν απολύτως κανένα κόστος, το μόνο που κάνουν 
είναι την πρόσληψη και μετά πληρώνονται από την εταιρία που 
νοικιάζει τον εργαζόμενο. Πλουτίζουν δηλαδή από την πολύ 
φτηνή εργασία που παρέχουμε. Η ενοικιαζόμενη εργασία 
στον κλάδο με μπροστάρη τον όμιλο ΕΛΤΑ έχει πάρει μεγάλες 
διαστάσεις και σε συνδυασμό με τον θεσμό των franchise έχει 
συμβάλει να φτάσουν μισθοί και δικαιώματα στα τάρταρα. 

ΓΙΑΤΙ ΟΜΩΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΤΟΝ 
ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΙ 
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΟΥΣ;
Πολλοί συνάδελφοι αναρωτιούνται για ποιο λόγω ο ΕΛΤΑ ή 
ο οποιοσδήποτε εργοδότης να νοικιάζει εργαζόμενους, ενώ 
μπορεί να τους προσλάβει απευθείας και να του βγει πολύ 
πιο φτηνά. Μάλιστα ορισμένοι λένε: «αν μας προσλάμβανε η 
εταιρία που δουλεύουμε θα τις κοστίζαμε 800-900 € μαζί με τα 
ασφαλιστικά ταμεία, ενώ τώρα δίνει στο δουλεμπορικό 1.200€ 
το κεφάλι.

Σε αυτή τη συζήτηση παρεμβαίνουν και ορισμένοι 
«πονηροί»(βλέπε εργατοπατέρες) που έχουν μεγάλες ευθύνες 
για την κατάσταση και μιλάνε για σχέδιο απαξίωσης των ΕΛΤΑ, 
για σχέδιο να πλουτίζουν οι ιδιώτες από τον καλό ΕΛΤΑ κτλ. 
Βέβαια κανένας εργοδότης ακόμη και το κράτος δε θέλει να 
σπαταλάει άσκοπα λεφτά και κέρδη, πράγμα που δεν είναι επί 
του παρόντος να το εξηγήσουμε. 

Η αλήθεια λοιπόν βρίσκεται αλλού. Η παραπάνω διαδικασία 
έχει χρησιμοποιηθεί για να τσακιστούν εργατικά 
δικαιώματα όπως αυτό της μόνιμης και σταθερής 
δουλειάς, για να περάσουν οι ελαστικές μορφές εργασίας 
(συμβάσεις ορισμένου χρόνου) και για βρίσκουν οι 
εργοδότες φτηνά εργατικά χέρια. Είτε εργοδότης είναι 
το ίδιο το κράτος είτε ιδιώτης.

Όμως η εταιρία που νοικιάζει εργαζόμενους από μία άλλη, 
γλιτώνει από πολλά «βάσανα». Για παράδειγμα γλιτώνει 
από την ίδια την οργάνωση των εργαζομένων, από τη δράση 
τους. Σε κάθε παράπονο εργαζομένου τον παραπέμπει στο 
δουλεμπορικό. Ξεμπερδεύει δηλαδή μια και καλή από τις 
διεκδικήσεις μας. Επίσης με αυτόν τον τρόπο χτυπάει την 
ενότητα των εργαζομένων, περνάει κάλπικους διαχωρισμούς 
όπως μόνιμος – συμβασιούχος ή ενοικιαζόμενος.

Αν το σκεφτούμε όμως ακόμη καλύτερα θα δούμε ότι τώρα 
είμαστε πιο φτηνοί για τον εργοδότη που παρέχουμε την εργασία 
μας. Ας το δούμε με ένα παράδειγμα. Αν οι ενοικιαζόμενοι στον 
όμιλο ΕΛΤΑ προσλαμβάνονταν σαν εργαζόμενοι του ομίλου με 
σύμβαση αορίστου χρόνου εργασίας, τότε αναγκαστικά θα 
εντασσόντουσαν στις αντίστοιχες Επιχειρησιακές Συλλογικές 
Συμβάσεις Εργασίας. Αυτό σημαίνει ότι θα είχαν κατοχυρωμένα 

ΔΟΥΛΕΜΠΟΡΙΚΑ
ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΣΚΛΑΒΟΙ
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εργασιακά δικαιώματα τόσο μισθολογικά, όσο και συγκεκριμένο 
ωράριο, επιδόματα, μέρες άδειας, δικαίωμα αποζημίωσης σε 
περίπτωση απόλυσης.

Επίσης θα μαζικοποιούνταν ακόμη πιο πολύ τα αντίστοιχα 
σωματεία των εργαζομένων, θα αποκτούσαν μεγαλύτερη 
δύναμη. Αυτά είναι «κίνδυνοι» που αποφεύγει η εταιρία σήμερα. 
Τέλος με όχημα εμάς έχουν αλλάξει σε μεγάλο βαθμό οι 
εργασιακές συνθήκες στον όμιλο ΕΛΤΑ. Χαρακτηριστικά ο ΕΛΤΑ 
COURIER έχει λιγότερους από 140 μόνιμους εργαζόμενους, 
ενώ σε όποια διεκδίκησή τους η απάντηση της εργοδοσίας είναι 
ότι μπορώ να βρω και πιο φτηνούς από σας. Και με αυτόν τον 
τρόπο η εργοδοσία στον όμιλο ΕΛΤΑ έχει πετσοκόψει δικαιώματα 
των εργαζομένων την τελευταία 20ετία.

Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΒΙΩΝΟΥΜΕ

ΠΟΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ
Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΑΣ
Μάρτυρας όλων των παραπάνω είναι η κατάσταση που 
βιώνουμε καθημερινά εμείς οι ενοικιαζόμενοι και 
συμβασιούχοι εργαζόμενοι. Πολλοί από εμάς δουλεύουμε για 
χρόνια ολόκληρα με μισθούς πείνας χωρίς να μπορούμε να 
καλύψουμε τα έξοδά μας, τις βασικές μας ανάγκες. Πολλοί από 
μας κάνουν και δεύτερη δουλειά για να τα βγάλουν πέρα, στην 
άδειά μας αντί να ξεκουραστούμε ψάχνουμε για μεροκάματο 
για να μπαλώσουμε καμιά τρύπα.

Υπογράφουμε συμβάσεις 15νθημερες ή μηνιαίες και ζούμε 
καθημερινά με το άγχος του αν θα ανανεωθεί η σύμβασή 
μας, αν θα έχουμε αύριο δουλειά. Δε τολμάμε να πούμε 
κουβέντα κάτω από αυτόν το φόβο. Οι συναδέλφισσες γυναίκες 
σκέφτονται ακόμη και το να μείνεις έγκυος στο φόβο της μη 
ανανέωσης της σύμβασης. Υπάρχουν παραδείγματα γυναικών 
courier στις Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ που στην εγκυμοσύνη τους 
παραιτήθηκαν, μιας και δε προβλεπόταν να μεταφερθούν σε 
άλλο τομέα δουλειάς.

Οι περισσότεροι από εμάς δουλεύουν ως ενοικιαζόμενοι για 
χρόνια ολόκληρα, πράγμα που αποδεικνύει ότι καλύπτουμε 
πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Για την κατάσταση μας έχουν ευθύνη όλες οι κυβερνήσεις 
που νομοθέτησαν και συντηρούν αυτό το αίσχος. Η σημερινή 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ που με νόμο επέκτεινε τη δράση 
των δουλεμπορικών με αποτέλεσμα και τα ΕΛΤΑ να γεμίζουν με 
ενοικιαζόμενους, να μη γίνονται προσλήψεις αορίστου χρόνου.

Τεράστια ευθύνη έχουν και οι εργατοπατέρες όλων των 
αποχρώσεων (Μπλε, Πράσινοι, Ροζ). Όχι απλά ανέχονται αυτή 

την κατάσταση αλλά βάζουν και πλάτη. Δεν κάνουν μέλη στα 
σωματεία τους ενοικιαζόμενους που δουλεύουν δίπλα τους, 
αρνούνται πεισματικά να διεκδικήσουν την άμεση πρόσληψή 
τους στην εταιρία που παρέχουν την εργασία τους και να 
ενταχθούν στην Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. 

Μάλιστα οι «αγωνισταράδες» ψευτοανεξαρτητοι της ΔΑΚ μαζί 
με την ΠΑΣΚΕ στο Σωματείο Ταχυδρόμων Αθήνας, προχώρησαν 
σε νόθα αλλαγή του καταστατικού που άφηνε παράθυρο να 
γράφονται στο σωματείο οι συμβασιούχοι ταχυδρόμοι. Με την 
αλλαγή αυτή τους απέκλισαν μια και καλή.

Κόντρα σε αυτή την κατάσταση το κλαδικό 
σωματείο μας το ΣΕΤΤΑ, αναλαμβάνει 
πρωτοβουλία της οργάνωσης του αγώνα, 
με βασικό αίτημα την κατάργηση των 
ενοικιαζόμενων εργαζομένων και την άμεση 
πρόσληψή τους στις εταιρίες που εργάζονται 
με πλήρη εργασιακά δικαιώματα. 

Καλεί όλους τους ενοικιαζόμενους – 
συμβασιούχους και εργαζόμενους σε 
πράκτορες (franchise) να οργανωθούν 
στο σωματείο, να το δυναμώσουν με τη 
δράση τους. Μέσα από το σωματείο μας 
και στήνοντας επιτροπή αγώνα για τον 
συντονισμό της πάλης μας να διεκδικήσουμε 
το δικαίωμά μας στη μόνιμη και σταθερή 
δουλειά.

Το ΣΕΤΤΑ καλεί όλους τους συναδέλφους 
αορίστου χρόνου στον όμιλο ΕΛΤΑ να 
συμμετέχουν ενεργά σε αυτόν τον αγώνα. 
Είναι αγώνα που τους αφορά μιας και με την 
νικηφόρα έκβασή του, θα βελτιωθούν και οι 
συνθήκες εργασίας και των ίδιων, θα μειωθεί η 
εντατικοποίηση, ο φόρτος δουλειάς. 
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Σε μη επαναστατικές συνθήκες, η απεργία είναι η πιο οξυμένη μορφή πάλης που μπορεί να ασκήσει η εργατική τάξη. Την ημέρα, 
ή τις μέρες της απεργίας, στους χώρους δουλειάς δεν εκτελούνται οι συνηθισμένες εργασίες που εκτελούνταν  τις προηγούμενες 
μέρες, παγώνει η παραγωγή, οι εργοδότες δεν βγάζουν κέρδη από την δουλειά των εργαζομένων τους. Το γεγονός ότι παγώνει 
η παραγωγή είναι και ο λόγος που η απεργία αποτελεί οξυμένη μορφή πάλης. Το σύστημα στο οποίο ζούμε, και ο Καπιταλιστικός 
Τρόπος Παραγωγής, για να μπορεί να υπάρχει, προϋποθέτει να δουλεύουν οι πολλοί παράγοντας προϊόν, όπου μεταφράζεται σε 
χρήμα, και το οποίο εν τέλει να το καρπώνονται οι λίγοι. Παγώνοντας λοιπόν την παραγωγή μέσω της απεργιακής κινητοποίησης 
των εργαζομένων μπλοκάρεται και η παραγωγή κερδών για τους ιδιοκτήτες των Μέσων Παραγωγής. Η απεργία είναι ουσιαστική 
μορφή πίεσης προς την Αστική Τάξη και τους εργοδότες, είναι επίσης τρόπος προπαγάνδισης των δικαιωμάτων της Εργατικής Τάξης 
και του ρόλου που μπορεί να παίξει στην κοινωνία. Είναι απτή απεικόνιση της δύναμης που έχουν οι εργάτες και οι σύμμαχοί τους 
όταν είναι ενωμένοι και βαδίζουν με βάση έναν ενιαίο στόχο, την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο.

Πολλές φορές γίνεται προσπάθεια από τους αστούς, το κράτος και την εργοδοσία να υποτιμηθεί ο ρόλος της απεργίας, προωθούν 
την λογική πως δεν υπάρχει τίποτα να κερδίσουμε μέσα από αυτήν την διαδικασία. Συχνές εκφράσεις στους χώρους δουλειάς από 
τους εργοδότες, που είναι δηλαδή και η γενικότερη προπαγάνδα της αστικής τάξης και του κράτους, το αποδεικνύουν: «Γιατί να 
απεργήσεις, το μόνο που θα συμβεί είναι να χάσεις ένα μεροκάματο», «Με τόσες απεργίες, τόσα χρόνια, τι έχετε καταφέρει..?», 
«Με την απεργία θα μπει μέσα η επιχείρηση και μπορεί να χάσετε την δουλειά σας», «Άμα δεν απεργήσει όλη η Ελλάδα μαζί δεν 
πρόκειται να γίνει τίποτα»… Αυτές οι εκφράσεις αναπαράγονται και από τα «τσιράκια» των εργοδοτών για να αποθαρρύνουν τους 
εργαζόμενους, αλλά πολλές φορές και από τους ίδιους τους εργαζόμενους οι οποίοι φυσιολογικά και έχουν τις αμφιβολίες τους.

Η αλήθεια είναι πως μπορεί να χάνεις το μεροκάματο την μέρα που απεργείς αλλά τα κέρδη σου είναι σαφώς περισσότερα, πιο 
μεγάλα. Να τονίσουμε εδώ πως αν στην Ελλάδα δεν υπήρχε αυτή η συνδικαλιστική δράση που υπάρχει και κυρίως από τις υγιείς 
συνδικαλιστικές οργανώσεις όλα αυτά τα χρόνια, τα πράγματα θα ήταν αρκετά χειρότερα. Τις κατακτήσεις της Εργατικής Τάξης δεν 
τις έχουν φέρει οι «καλές κυβερνήσεις» και οι «φιλολαϊκές πολιτικές», αλλά η όποια αντίσταση υπάρχει στην κοινωνία και στους 
χώρους δουλειάς. Άλλωστε το πιο σημαντικό που έχει να αποκομίσει η εργατική τάξη από κάθε τέτοια κινητοποίηση, από κάθε τέτοια 
μικρή μάχη είναι η ίδια η συνένωση και η συνειδητοποίηση των εργαζομένων, είναι η προετοιμασία για άλλες μεγαλύτερες μάχες 
που θα έρθουν και πρέπει να τις κερδίσουμε. Επίσης, ο κύριος λόγος και πραγματικά υπεύθυνος για την ανεργία είναι οι μειωμένες 
θέσεις εργασίας που προκύπτουν από την γενικότερη οικονομική κατάσταση, είναι η αύξηση της εντατικοποίησης της εργασίας 
ώστε λιγότερα άτομα να βγάζουν περισσότερη δουλειά με εξαντλητικές συνθήκες εργασίας, είναι οι ανάγκες των επιχειρήσεων 
να κόψουν από την αμοιβή των εργαζομένων για να είναι οι ίδιες ακόμα πιο κερδοφόρες. Προφανώς, μια απεργία όσο πιο μαζική 
είναι, τόσο καλύτερα αποτελέσματα μπορεί να έχει, ποτέ όμως δεν είναι εφικτό όλη η Εργατική Τάξη της χώρας να συνειδητοποιήσει 
σύσσωμη την σημασία της και να απεργήσει καθολικά. Δεν είναι λοιπόν δικαιολογία το ότι «δεν απεργούν όλοι, συνεπώς ούτε και 
εγώ», γιατί άμα ήταν έτσι δεν θα κουνιόταν φύλο ποτέ και οι εργοδότες θα αλωνίζανε, θα μας κάνανε ότι ήθελαν. Στον κλάδο μας 
υπάρχουν παραδείγματα που καθοδηγούν και εμπνέουν τους αγώνες μας, παραδείγματα που αποδεικνύουν την έννοια και την 
σημασία του να αγωνίζεσαι, να διεκδικείς, να απεργείς.

Μέσα στην καρδιά της κατοχής, το 1942 μόλις είχε περάσει ο θανατηφόρος χειμώνας του 1941-1942, που η πείνα και οι 
κακουχίες στέρησαν τη ζωή σε αρκετούς εργάτες, σε αρκετούς Έλληνες, οι Τριατατικοί όπως ονομάζονταν (Ταχυδρόμοι, 
Τηλεγραφηματίες, Τηλεφωνητές) αψηφούν τις όποιες δυσκολίες και απεργούν. Στις 14 Απρίλη του 1942 οι Τριατατικοί, 
πρωτοπορία στους υπαλληλικούς αγώνες, δακτυλογραφούν σε μερικά αντίτυπα μια θαρρετή προκήρυξη και την τοιχοκολλούν 
στην είσοδο του κεντρικού Ταχυδρομείου, στο Τηλεγραφείο και στο Τηλεφωνικό Κέντρο. Στις 14 Απρίλη λοιπόν ένα συγκεκριμένο 
γεγονός άλλαξε εντελώς την σημασία της  ομαδικής παρουσίασης που είχε κανονιστεί στο γραφείο του Γενικού Διευθυντή. 
Ένας συνάδελφος κάνει αιμόπτυση και λιποθυμάει. Οι γύρω του ξεσπούνε σε φωνές. Ένας ανεβαίνει στο τραπέζι και φωνάζει: 
«Τι καθόμαστε!..Τι περιμένουμε!..» Το περιστατικό γρήγορα μαθαίνεται σε όλον τον κλάδο.. Η κατάσταση δεν μπορεί να 
αντιμετωπισθεί.. Ο Γενικός διατάζει την απόλυση 12 συναδέλφων! Τις επόμενες ώρες οι διανομείς μαζεύτηκαν στο προαύλιο 
του Ταχυδρομείου, αναταραχή επικρατεί στο Τηλεφωνικό Κέντρο και στο Τηλεγραφείο. Η μία βάρδια πληροφορείται από την 
άλλη για το γεγονός. Η κατάληξη έχει ήδη δρομολογηθεί..Απεργία! Τις επόμενες μέρες και ενώ η απεργία έπαιρνε τεράστιες 
διαστάσεις, η κυβέρνηση δεν δίστασε να εξαγγείλει θανατική ποινή και τρομοκρατικά μέτρα. Αυτή η στάση τους όμως φέρνει 
τα αντίθετα από τα επιθυμητά αποτελέσματα, οι απεργοί εξαγριώνονται, συσπειρώνονται ακόμη περισσότερο. Στις 21 Απριλίου, 
μετά από οχτώ ολόκληρες μέρες απεργίας και μετά από απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής Αγώνα η απεργία τερματίζεται. Η 
νίκη ήταν αδιαμφισβήτητη. Οι υπάλληλοι επανήλθαν όλοι στις θέσεις τους, οι κρατούμενοι απελευθερώθηκαν, οι εκκρεμείς 
δίκες στα στρατοδικεία σταμάτησαν, η κυβέρνηση διέταξε προκαταβολές μισθών και επίδομα με κλιμακωτή αύξηση έως 
300%. Το πραγματικό κέρδος όμως αυτής της κινητοποίησης ήταν πολύ μεγαλύτερο από το οικονομικό. Η απεργία απέδειξε 
ποια είναι η δύναμη του λαού, των εργαζόμενων, των υπαλλήλων, όταν είναι ενωμένοι με δίκαια αιτήματα. Απέδειξε πως για 
να σπάσει η σκλαβιά και η τρομοκρατία χρειάζεται αγώνας..!

ΑΠΕΡΓΙΑ…ΓΙΑΤΙ??
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Με την απεργία λοιπόν στις 28/11 οι εργαζόμενοι να στείλουμε ένα μήνυμα και να διεκδικήσουμε όλα όσα μας ανήκουν. Να 
στείλουμε μήνυμα στους εργοδότες μας για αυτά που βιώνουμε καθημερινά και μας καλούνε να βάλουμε και πλάτη. Να στείλουμε 
μήνυμα ενάντια στις απολύσεις, την απληρωσιά, την εντατικοποίηση, τις πιέσεις για δουλειά ήλιο με ήλιο, την ανυπαρξία και την 
υποτίμηση όσων ΣΣΕ υπάρχουν. Να απαντήσουμε στην κυβέρνηση που ετοιμάζεται για αύξηση μερικών ευρώ στον κατώτατο 
μισθό, την εποχή που όπως λένε «βγαίνουμε από τα μνημόνια» και όταν οι μισθοί προ κρίσης ήταν σε πολύ μεγαλύτερα επίπεδα... 
Στην κυβέρνηση που δεν έκανε τίποτα για να αλλάξει το αντεργατικό νομικό πλαίσιο που έστησαν οι προηγούμενες, απεναντίας το 
διεύρυνε και το έκανε ευνοϊκότερο για να εξασφαλίσει τις τράπεζες και τα κέρδη των επιχειρηματιών. Να πάρουμε την κατάσταση 
στα χέρια μας γιατί έχουμε το δίκιο με το μέρος μας. Διεκδικούμε δουλειά με δικαιώματα! 

Η 28η  είναι μέρα απεργίας και έχουμε πολλούς λόγους για να απεργήσουμε. Για να απαντήσουμε στους εργοδότες και τους 
διευθυντάδες, που το μόνο που τους νοιάζει είναι να βγαίνει το δρομολόγιο ανεξαρτήτως κόστους και συνθηκών, ενώ αυτοί είναι 
ήρεμοι στις καρέκλες τους. Να απαντήσουμε σε αυτούς που μας θεωρούν αναλώσιμους, χωρίς προσωπικές ανάγκες. Που μπορούν 
να μας στείλουν από κατάστημα σε κατάστημα, από την μία άκρη της Αθήνας στην άλλη, για δουλειά, χωρίς να υπολογίζουν το 
χρόνο μας, τα χρήματα που ξοδεύουμε για μετακίνηση. Που πρέπει πάνω απ’όλα να βγαίνει το δρομολόγιο, τι και αν μετά τις 10 
ώρες δουλειά πονάει η μέση μας, τα πόδια μας, το κεφάλι μας, τα πάντα…¨ Έτσι είναι η δουλειά μας λένε!!! Να απαντήσουμε στις 
εξαντλητικές συνθήκες εργασίας, στην δουλειά με 40 βαθμούς το καλοκαίρι, με χιόνια και πάγο στους δρόμους το χειμώνα γιατί 
«πρέπει να πάνε τα δέματα και οι λογαριασμοί» ενώ δεν ξέρουμε αν θα πάμε εμείς σπίτια μας το βράδυ…

Πρέπει όμως με τον δικό μας αγώνα να απαντήσουμε και στους άλλους… που βάζουν εμπόδια στον αγώνα μας. Από τους «αγωνιστές 
συνδικαλιστές» που μέσα από τα κεντρικά τους όργανά είχαν αρνηθεί σε πρώτη φάση την προκήρυξη απεργίας, μέχρι και σε 
διοικήσεις Εργατικών Κέντρων που δεν έπαιρναν από μόνα τους απόφαση. Που όλοι αυτοί όμως, μόλις είδαν πως «κάτι κουνιέται», 
πως υπάρχουν σωματεία, συσπειρώσεις εργαζομένων, εργασιακοί κλάδοι, χώροι δουλειάς στους οποίους συζητιέται η απεργία και 
πόσο μάλλον χώροι που έχει παρθεί απόφαση για αγωνιστικές κινητοποιήσεις και απεργία, άλλαξαν γραμμή… Κυριολεκτικά από την 
μια μέρα στην άλλη, αφού είχαν καταλήξει πως «δεν υπάρχει λόγος για απεργία στις 14/11», αποφάσισαν πως τελικά υπάρχει 14 
μέρες μετά… Μήπως τελικά υπάρχει επειδή υγιείς συνδικαλιστικές δυνάμεις, φορείς εργαζομένων, σωματεία που συσπειρώνονται 
στο ΠΑΜΕ πάνε να τους χαλάσουνε την σούπα στην προσπάθεια τους «να μην κουνιέται φύλλο στους χώρους δουλειάς»΄. Να 
απαντήσουμε στους μηχανισμούς καταστολής που κρατιούνται σε εγρήγορση ενόψει της απεργίας και στα δικαστήρια που βγάζουν 
«παράνομες» την μία απεργία μετά την άλλη. Να την νομιμοποιήσουμε εμείς στην πράξη, με την μαζικότητά της!

Στις 28/11 λοιπόν οι εργαζόμενοι στον κλάδο των Ταχυδρομείων
και των Ταχυμεταφορών απεργούμε! 

Διεκδικούμε:
• Αυξήσεις στους μισθούς που από το 2009 και μετά έχουν κουτσουρευτεί όσο δεν πάει. Καθορισμό ειδικοτήτων 
για τον κλάδο μας, 851 βασικό μισθό. 

• Αγωνιζόμαστε για ΣΣΕ που θα εξασφαλίζουν εφτάωρο-πενθήμερο-35ωρο και μια σειρά άλλα εργασιακά 
δικαιώματα και όχι μισθό σε κουπόνια.

• Ανθρώπινες συνθήκες εργασίας και κατάλληλο εξοπλισμό

• Μισάωρο διάλειμμα μέσα στην ώρα της δουλειάς και καθορισμό ανώτατου ορίου συνεχόμενης οδήγησης. 

• Βαρέα ανθυγιεινά ένσημα για όλους τους εργαζόμενους στα κέντρα διαλογής και στους οδηγούς αυτοκινήτων 
και μηχανών. 

• Κατάργηση του θεσμού των franchise και ένταξη όλων των εργαζομένων σε αυτά, στις μητρικές. Επίσης 
μετατροπή όλων των συμβάσεων ορισμένου χρόνου και ενοικίασης σε αορίστου στην εταιρεία που παρέχεται η 
εργασία, με πλήρη εργασιακά δικαιώματα. 

• Νομοθετική κατοχύρωση της Κυριακάτικης αργίας.

Απεργούμε λοιπόν! Έχουμε πάρα πολλούς λόγους να το κάνουμε! Οι παραπάνω είναι μερικοί 
από αυτούς. Μα πάνω απ’όλα, απεργούμε γιατί είναι άδικο να καρπώνονται άλλοι τον πλούτο 
που εμείς παράγουμε! Απεργούμε για να ακουστεί η φωνή μας, για να τους φοβίσουμε! 
Απεργούμε γιατί έχουμε το δίκιο με το μέρος μας και άμα το διεκδικήσουμε ενωμένοι και 
όχι ο καθένας χώρια θα είμαστε ήδη κερδισμένοι!!!
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Το θέμα είναι γνωστό στους εργαζόμενους των ΕΛΤΑ και τους 
απασχολεί πολλά χρόνια τώρα κατά διαστήματα, και πιο έντονα 
από τη δεκαετία του 1990, όταν τα ΕΛΤΑ όπως και άλλες κρατικές 
υπηρεσίες – επιχειρήσεις πέρασαν στο καθεστώς των πρώην 
ΔΕΚΟ. Όταν δηλαδή με λίγα λόγια κρατικές υπηρεσίες όπως 
ΕΛΤΑ, ΟΤΕ, ΔΕΗ ΕΥΔΑΠ, άρχισαν πιο έντονα να λειτουργούν σαν 
επιχειρήσεις, που ιδιοκτήτης τους είναι το κράτος και έχουν 
σαν μοναδικό σκοπό λειτουργίας όχι την εξυπηρέτηση 
του λαού αλλά το κέρδος.

Το τελευταίο διάστημα λοιπόν έχουν φουντώσει και πάλι 
οι συζητήσεις για το αν τα ΕΛΤΑ είναι βιώσιμα, αν θα έχουν 
λεφτά να πληρώνουν τους εργαζόμενους. Είναι μια συζήτηση 
που πάντα καταλήγει στο πόσο θα κόψουν από τους μισθούς 
των εργαζομένων, πόσα ακόμη δικαιώματα θα χάσουν. Οι 
εργαζόμενοι στα ΕΛΤΑ έχουμε πλούσια πείρα.

Μπροστάρηδες σε αυτή την προσπάθεια, δε θα μπορούσε να 
είναι άλλος από τον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό 
όλων των αποχρώσεων και συγκεκριμένα στα ΕΛΤΑ οι δυνάμεις 
της ΠΑΣΚΕ (ΠΑΣΟΚ), ΔΑΚΕ και ΔΑΚ (ΝΔ), ΠΑΚ (ΣΥΡΙΖΑ). Αυτές 
οι δυνάμεις, ο καθένας από το δικό του πόστο, παίρνουν 
εργολαβία πότε ο ένας πότε ο άλλος, πότε όλοι μαζί, να 
προωθήσουν την πολιτική της εκάστοτε διοίκησης, η οποία 
βέβαια είναι όργανο της κυβέρνησης και των εταίρων της, μιας 
και από αυτή διορίζεται.

Έφτασαν στο σημείο ως πλειοψηφία στη διοίκηση της ΠΟΣΤ, 
να προκηρύξουν απεργία για τις 22 του Νοέμβρη με μόνο 
αίτημα τους -άκουσον άκουσον- την βιώσιμη ανάπτυξη των 
ΕΛΤΑ. Όχι για αυξήσεις στους μισθούς, που οι εργαζόμενοι 
των ΕΛΤΑ έχουν χάσει πάνω από το 45% σε σχέση με το 2009. 
Όχι για την επιστροφή των επιδομάτων αδείας, Πάσχα και 
Χριστουγέννων που οι ίδιοι οικιοθελώς χαρίζουν στη διοίκηση. 
Όχι ενάντια στην εντατικοποίηση που τσακίζει κόκκαλα και στα 
ΕΛΤΑ όπως και στον υπόλοιπο κλάδο. Όχι για προσλήψεις 
μόνιμου προσωπικού με πλήρη εργασιακά δικαιώματα, μιας 
και οι ελλείψεις φτάνουν σε χιλιάδες οργανικές θέσεις. Όχι 
για την κατάργηση των ενοικιαζόμενων και συμβασιούχων και 
πρόσληψη όλων αυτών των συναδέλφων με πλήρη εργασιακά 
δικαιώματα στα ΕΛΤΑ, που μπορεί να λύσει εν μέρει και τις 
ελλείψεις σε προσωπικό.

Ούτε κάν για την κατάργηση των πρακτόρων και των εργολάβων 
στα ΕΛΤΑ, που σημαίνει ιδιωτικοποίηση μέρους του έργου των 
ΕΛΤΑ. Ούτε για το κλείσιμο γραφείων που είναι καθημερινότητα 
στα ΕΛΤΑ. Ούτε καν ενάντια στην ιδιωτικοποίηση των ΕΛΤΑ ή 
θυγατρικών του όπως τα ΕΛΤΑ COURIER.

Αλλά για την βιώσιμη ανάπτυξη στα ΕΛΤΑ.

ΤΙ ΣΑΣ ΕΝΟΧΛΕΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ
Η ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΛΤΑ;
ΑΥΤΑ ΤΑ ΛΕΝΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ 
ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΤΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΟ! 
Αυτά λένε οι εργατοπατέρες για να μας απαντήσουν. Ας δούμε 
όμως τι εννοούν ανάπτυξη και κερδοφορία. Η διοίκηση των 
ΕΛΤΑ το λέει ξεκάθαρα. Είναι μεγάλο το μισθολογικό κόστος. 
Είμαστε ακριβοί εμείς οι εργαζόμενοι λέει φωτογραφίζοντας 
τα μέτρα που θα πάρει.

Η ανάπτυξη που αυτοί οραματίζονται περνάει πάνω 
από τις πλάτες μας, από τα δικαιώματά μας. Εξάλλου 
οι εργοδοτικές παρατάξεις στην πλειοψηφία της ΠΟΣΤ, 
με στόχο την ανάπτυξη υπογράφουν μειώσεις μισθών, 
χαρίζουν τα επιδόματα μας.

Κερδοφόρα ΕΛΤΑ σημαίνει μισθοί πείνας, εργαζόμενοι χωρίς 
δικαιώματα, που θα δουλεύουν απ’ το πρωί ως το βράδυ. Μια 
ματιά να ρίξουμε στις υπόλοιπες εταιρίες του κλάδου μας θα 
καταλάβουμε καλά για ποια ανάπτυξη μας μιλούν.

Στις κερδοφόρες εταιρίες του κλάδου μας για παράδειγμα όπως 
ACS, ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ, SPEEDEX επικρατεί ο θεσμός των 
franchise με εργαζόμενους με μισθούς 400 και 500€, δουλειά 
ήλιο με ήλιο, απλήρωτες υπερωρίες, απολύσεις, εργατικά 
ατυχήματα λόγω της μεγάλης εντατικοποίησης, πληρωμή 
μέρους του μισθού με «κατοχικά κουπόνια» εφόσον και αν 
έχει μεγάλη κερδοφορία η επιχείρηση. 

Εξάλλου κερδοφόρο ΕΛΤΑ θέλουν κυρίως για δυο 
βασικούς λόγους:

1. Τα ΕΛΤΑ με κερδοφορία θα είναι πιο εύκολο να πωληθούν, 
ώστε να βρουν μια ακόμη κερδοφόρα διέξοδο οι βιομήχανοι. 
Όπως ακριβώς έγινε με τον ΟΤΕ, όπως γίνεται με τη ΔΕΗ και 
άλλες κρατικές επιχειρήσεις. Γι’ αυτό και όλες οι κυβερνήσεις 
και οι διοικήσεις που διορίζουν, με τα μέτρα που παίρνουν 
προσπαθούν να κάνουν τα ΕΛΤΑ μια «σύγχρονη» καπιταλιστική 
επιχείρηση, με φτηνούς εργάτες, με ελαστικές μορφές 
εργασίας, με σκοπό με όσο το δυνατόν λιγότερο και φτηνότερο 
προσωπικό να βγαίνει όσο το δυνατόν περισσότερη δουλειά.

2. Τα ΕΛΤΑ με κερδοφορία, ακόμη και κρατικά να 
παραμείνουν, αν δηλαδή εργοδότης είναι το κράτος, θα 
επιδοτούν την «βιώσιμη», «υγιή» ή όπως αλλιώς σκαρφιστούν 
να την βαφτίσουν, ανάπτυξη των βιομηχάνων. Εξάλλου δε 
θα σταματήσουμε να αναδεικνύουμε το χαρακτηριστικό 
παράδειγμα με το ΤΤ (Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο) και πως 
κλάπηκαν 220.000.000€, τα οποία δόθηκαν πεσκέσι στη 
EUROBANK.

ΟΙ ΕΡΓΑΤΟΠΑΤΕΡΕΣ ΤΗΣ ΠΟΣΤ
ΚΑΙ Η ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ
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ΚΑΙ ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ;
ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΤΑ ΕΛΤΑ;
ΝΑ ΜΗ ΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ; 
ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ!
Αυτά μας απαντούν υπουργείο – διοίκηση – εργατοπατέρες. 
Προσπαθούν καλλιεργώντας τον φόβο να μας πείσουν ότι από 
το να μη πληρωθούμε, από το να χάσουμε τη δουλειά μας, να 
δεχθούμε να χάσουμε λίγο ακόμη από το μισθό μας, από τα 
δικαιώματά μας. Όμως αυτός ο δρόμος, όπως έχει δείξει και 
η πείρα μας στα ΕΛΤΑ, είναι κατηφορικός. Και ο κατήφορος 
αυτός δεν έχει τέλος.

Αυτά είναι τα «καλά» της απελευθέρωσης της Ταχυδρομικής 
Αγοράς κύριοι εργατοπατέρες, που τόσα χρόνια μας 
διαφημίζατε. 

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ: ΝΑ ΚΟΨΟΥΝ ΤΟ ΛΑΙΜΟ ΤΟΥΣ 
ΚΑΙ ΝΑ ΒΡΟΥΝ ΛΕΦΤΑ ΝΑ ΜΑΣ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ!!

Αλήθεια ποιος από όλους αυτούς νοιάστηκε για τη δική μας 
«βιωσιμότητα»; Για το αν μπορούμε να ζήσουμε τις οικογένειές 
μας, να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Εμείς λοιπόν λέμε να 
κόψει το λαιμό του το κράτος και να βρει τα λεφτά. Να τα κόψει 
από τους βιομήχανους, από αυτά που τους χαρίζει για να έχουν 
ανάπτυξη. 

Να αποδοθεί άμεσα η αποζημίωση της καθολικής υπηρεσίας 
και το κράτος να αναλάβει την υποχρέωση της λειτουργίας του 
ταχυδρομείου. Όμως αυτά τα απλά μέτρα αντιβαίνουν στους 
νόμους της ΕΕ και στις επιδιώξεις της κυβέρνησης, που έχει 
στόχο να επιδοτεί την κερδοφορία του κεφαλαίου.

Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΣ!
ΣΤΗΝ ΠΑΛΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ

ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ!

Γι’ αυτό λοιπόν σήμερα δε φτάνει να καταριέσαι την όποια 
διοίκηση. Χρειάζεται οργάνωση των εργαζομένων ενάντια στην 

πολιτική κυβέρνησης – ΕΕ – μεγαλοεργοδοσίας. Ενάντια στα 
τσιράκια τους, τον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό, 
που χωρίς αυτούς θα δυσκολεύονταν να περάσουν όλες αυτές 
τις ανατροπές.

Οργάνωση στο κάθε γραφείο, στον κάθε χώρο δουλειάς, 
με συνελεύσεις γραφείων, με επιτροπές αγώνα, ώστε να 
ξεπεράσουμε και να καταφέρουμε να ανατρέψουμε τον 
αρνητικό συσχετισμό που υπάρχει στα επιχειρησιακά σωματεία 
των ΕΛΤΑ.

Οργάνωση και κοινή πάλη των μόνιμων εργαζομένων με 
τους ενοικιαζόμενους, συμβασιούχους, εργαζόμενους σε 
πράκτορες, ώστε σε αυτόν τον αγώνα να είμαστε ενωμένοι, 
ακόμη πιο πολλοί.

Οργάνωση και δυνάμωμα του κλαδικού συνδικάτου ΣΕΤΤΑ που 
είναι το μόνο σωματείο στον κλάδο που παλεύει για την ενότητα 
της πάλης των εργαζομένων, ενάντια σε κυβέρνηση – ΕΕ – 
εργοδοσίας. Ενάντια στους κάλπικους διαχωρισμούς όπως 
δημόσιοι υπάλληλοι – ιδιωτικοί, μόνιμοι – ενοικιαζόμενοι και 
συμβασιούχοι, εργαζόμενοι στις μητρικές – εργαζόμενοι σε 
πράκτορες και franchise. 

Δυνάμωμα συνολικά της φωνής των ταξικών δυνάμεων στον 
κλάδο και συμμετοχή όλων των εργαζομένων στην οργάνωση 
του αγώνα μας. Όσο πιο πολλοί είμαστε, τόσο πιο δυνατοί θα 
είμαστε.

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ
ΣΤΙΣ 28 ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΗ

ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥΣ ΤΟΥΣ

Ανταποκρίσεις από χώρους - ρεπορτάζ
ΗΡΘΕ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ……. ΣΤΗΝ COURIER CENTER

Με κλείσιμο του υποκαταστήματος στο Μαρούσι και 
εντατικοποίηση της δουλείας μας. Το τελευταίο διάστημα η 
κατάσταση που επικρατεί στην Courier Center και βιώνουμε 
καθημερινά εμείς οι εργαζόμενοι όλο και δυσκολεύει. Μετά 
το αιφνίδιο κλείσιμο του υποκαταστήματος στο Μαρούσι, αφού 
δεν υπήρξε από πλευράς εργοδοσίας καμία ενημέρωση των 
εργαζομένων, όλο το βάρος της και ο φόρτος της δουλειάς έπεσε 
στις πλάτες των εργαζομένων των υπολοίπων καταστημάτων 
και κυριότερα των κεντρικών. Χωρίς κάποιον σχεδιασμό (εν 
μία νυκτί) εμείς οι εργαζόμενοι αναγκαστήκαμε να βγάζουμε 
το φίδι από την τρύπα αφού στην ήδη εντατικοποιημένη δουλειά 
μας προστέθηκε και η δουλειά άλλου ενός καταστήματος. Οι 
προσλήψεις που έχουν γίνει από την εργοδοσία είναι λίγες 

αφού δεν καλύπτουν τις πάγιες ανάγκες με αποτέλεσμα το 
περαιτέρω ξεζούμισμα των εργαζομένων. Ως συνέπεια όλων 
αυτών αρκετοί εργαζόμενοι αναγκάζονται να δουλεύουν μέχρι 
και 12 ώρες επάνω στο τιμόνι βάζοντας σε κίνδυνο την ίδια τους 
τη ζωή. Και όλα αυτά για ένα μισθό πείνας (500 με 600 ευρώ, 
τον χαμηλότερο του κλάδου), χωρίς να δίνονται οι άδειας που 
δικαιούνται οι εργαζόμενοι, με εντατικοποίηση που οδηγεί σε 
ταμειακά λάθη (2 κρούσματα με πλαστά 50άρικα που η εταιρία 
δεν τα δέχεται και καλούνται οι εργαζόμενοι να τα βάλουν από 
την τσέπη τους). Καλούμε τους εργαζόμενους να πάρουν θέση 
και να μην επιτρέψουν να επικρατεί αυτή η κατάσταση. Να 
έρθουν σε επαφή με το ΣΕΤΤΑ και να διεκδικήσουμε άμεσα 
καλύτερες συνθήκες και όρους εργασίας.
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ΗΡΘΕ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ….. ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ
Με βλαπτικές μεταβολές εργασίας σε εργαζομένους    

Έχοντας σκοπό να μην αφήσει κανένα εργαζόμενο να 
διεκδικήσει καλύτερες συνθήκες εργασίας και προσπαθώντας 
να εντατικοποιήσει παραπάνω την ήδη εντατικοποιημένη 
δουλειά των οδηγών, η διοίκηση της Γενικής Ταχυδρομικής 
μέσω των εκπροσώπων της έστειλε με απόσπαση εργαζόμενο 
από το κατάστημα Ζωγράφου στην Ελευσίνα!!! Χρησιμοποιώντας 
πρακτικές μπαμπούλα προσπαθεί να μην αφήσει τους 
εργαζόμενους να σηκώσουν κεφάλι και διεκδικήσουν τα 
αυτονόητα. Το ΣΕΤΤΑ βρίσκεται στο πλευρό των εργαζομένων 
που διεκδικούν έμπρακτα και καλεί όλους τους εργαζόμενους 
της Γενικής Ταχυδρομικής να πάρουν θέση. Βρέθηκε στο 
πλευρό του εργαζόμενου στην επιθεώρηση εργασίας και έκανε 
παρέμβαση στο εν λόγω κατάστημα. Απλά να υπενθυμίσουμε ότι το 
συγκεκριμένο αμαρτωλό κατάστημα  μας έχει ξανααπασχολήσει. 
Όταν ο υπεύθυνος του καταστήματος τόλμησε να χειροδικήσει 
σε εργαζόμενο γιατί τόλμησε να επιστρέψει στο κατάστημα εντός 
8ωρου!! Και τότε πήραν την απάντησή τους!

ΗΡΘΕ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ …….
ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΛΤΑ ΒΕΒΑΙΩΣ ΒΕΒΑΙΩΣ!!

Με τρομοκρατία απέναντι στους εργαζόμενους
για το αν θα πληρωθούν  

ΓΙΑΤΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΑΛΛΟΝ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙΣ 
ΤΕΤΟΙΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ!! ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΙΣΘΟΣ; 
ΑΧΑΡΙΣΤΙΑ!!
Σύνηθες το τελευταίο διάστημα είναι η δημιουργία ψευδών 
ειδήσεων περί μη πληρωμής των εργαζομένων στην ώρα 
τους και ιδιωτικοποίηση των ΕΛΤΑ. Το ΣΕΤΤΑ καλεί όλους τους 
εργαζόμενους των Ελληνικών Ταχυδρομείων σε επαγρύπνηση, 
σε μαζικοποίηση και συστράτευση  με το κλαδικό μας σωματείο 
για να μην επιτρέψουμε σε κανέναν να βάλει χέρι στην 
περιουσία που μας ανήκει και σε οτιδήποτε βλαπτικό που 
μπορεί να προκύψει για τους εργαζόμενους. Απαιτούμε άμεσες 
προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και μονιμοποίησης όλων των 
ενοικιαζόμενων και συμβασιούχων εργαζομένων στα ΕΛΤΑ 

ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ ΛΙΓΟ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ……… ΣΤΗΝ ACS
Γιατί σύμφωνα με αυτά που ακουστήκαν στην Γενική Συνέλευση 
του επιχειρησιακού σωματείου της ACS, η εργοδοσία λέει δε 
συζητά το ενδεχόμενο ουσιαστικών αυξήσεων παρά την μεγάλη 
της κερδοφορία!! Γιατί ρε αδερφέ, σου λέει η εργοδοσία πρέπει 
τώρα να διασφαλιστεί αυτή η κερδοφορία και να γίνει ακόμη 
μεγαλύτερη. Οπότε πάρε τώρα κάνα «κατοχικό κουπόνι» να δεις 
και συ ανάπτυξη, λέει!

Βέβαια η υπόσχεση της εργοδοσίας όταν συμφωνούσαμε να 
κόψουμε τους μισθούς μας μέσα στην κρίση κατά 10%, ήταν 
ότι στην ανάπτυξη θα τα πάρουμε πίσω. Κανένα από αυτά 
τα καλόπαιδα που προσπαθούσαν να μας πείσουν τότε στη 
συνέλευση του σωματείου για τα παραπάνω, δεν μας είχε πει 
για διασφάλιση και άλλα τέτοια. Μάλλον αυτοί οι εργαζόμενοι 
είναι «κακοπροαίρετοι» και «βαλτοί» όπως λένε. Εξάλλου αυτά 
τα περί διασφάλισης είναι καινούργια! Πρώτη φορά ΣΙΡΙΖΑιϊκα! 

ΖΗΣΕ ΜΑΗ ΜΟΥ ΝΑ ΦΑΣ ΤΡΙΦΥΛΛΙ
(ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ)

ΤΙ ΕΝΝΟΟΥΣΑΝ ΤΑ ΚΑΛΟΠΑΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ;;;
Αλήθεια αυτά τα καλόπαιδα που μας είχαν φλομώσει όλο το 
καλοκαίρι στα «περίμενε μετά τον Αύγουστο» τι εννοούσαν; 
Ρωτάμε γιατί μας το λέγανε στη Γενική Συνέλευση στην ACS, 
στους εργαζόμενους στην EASYMAIL και γενικά στον κλάδο απ’ 
ότι μας λέγαν πολύ εργαζόμενοι που συναντούσαμε.

Μάλλον εννοούσαν «περίμενε, μετά τον Αύγουστο έρχονται 
νέα μέτρα; Έρχονται νέες περικοπές στην υγεία, στα 
ασφαλιστικά ταμεία. Μήπως ότι έρχονται απολύσεις, κλεισίματα 
καταστημάτων, βλαπτικές μεταβολές, νέες μειώσεις μισθών 
στα ΕΛΤΑ και απολύσεις; ΜΗΠΩΣ ΕΝΝΟΟΥΣΑΝ ΟΤΙ ΘΑ 
ΜΑΣ ΒΓΑΛΟΥΝ ΣΕ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ; ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΝΤΑ» γιατί στον κλάδο μας μαύρη μαυρίλα 
επικρατεί. Ενοικιαζόμενοι και συμβασιούχοι, εργαζόμενοι σε 
franchise με μισθούς πείνας, εργασία στο κόκκινο, 10ωρα και 
12ωρα, εργοδοτικός αυταρχισμός. Στις μητρικές εντατικοποίηση, 
«κατοχικά κουπόνια» αντί για πραγματικές αυξήσεις στους 
μισθούς. «ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ΔΗΛΑΔΗ.
Ρε μπας και δε το λέγαν σε μας και το έλεγαν στους εργοδότες; Και 
τα παρεξηγήσαμε τσάμπα τα παιδιά; Εμείς οι κακοπροαίρετοι;;  
ΜΠΑΣ;

ΤΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟ ΚΑΓΚΕΛΟ!!!!
Και οι εργατοπατέρες της πλειοψηφίας της ΠΟΣΤ το χαβά τους. 
Εδώ ο κόσμος καίγεται και αυτοί βάζουν απεργία με αίτημα την 
βιώσιμη ανάπτυξη των ΕΛΤΑ. Θέλουν μάλλον να βγάλει κανά 
φραγκάκι παραπάνω ο ΕΛΤΑ, για να τα δώσουν προίκα στην 
…… «ΑΝΑΠΤΥΞΗ». Εξάλλου δε δώσανε πολλά τώρα τελευταία. 
Μόλις 220.000.000 € στη EUROBANK!! Α, και να μην είμαστε 
αχάριστοι. Και ένα 10% από τα ΕΛΤΑ. Σιγά το πράμα!

ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΠΟΙΟΣ ΝΟΙΑΣΤΗΚΕ;

Αλήθεια όλοι αυτοί που τώρα κόφτονται για την βιώσιμη 
ανάπτυξη των ΕΛΤΑ έχουν νοιαστεί καθόλου για το πώς ζουν 
οι εργαζόμενοι; Πως τα βγάλουν πέρα με τόσες μειώσεις και 
περικοπές; Αλήθεια που ήταν όλοι αυτοί, όλα αυτά τα χρόνια;

Α ναι μωρέ, ήταν μαζί με τη Διοίκηση των ΕΛΤΑ και υπόγραφαν 
τις μειώσεις και το χτύπημα των δικαιωμάτων μας!! Τι να σου 
πρωτοκάνουν τα παιδιά;;

Γι’ αυτό και μεις για να δούμε χαΐρι και στα ΕΛΤΑ και παντού 
πρέπει να τους αφήσουμε με τα φιλαράκια τους. Η θέση μας 
είναι απέναντί τους!! Με οργάνωση του αγώνα στον κάθε 
χώρο δουλειάς, με Συνελεύσεις γραφείων, επιτροπές αγώνα 
και σωματειακές επιτροπές. Με την ενίσχυση των ταξικών 
δυνάμεων στον κλάδο, την εγγραφή μας και συμμετοχή 
μας στη δράση του κλαδικού συνδικάτου ΣΕΤΤΑ. ΤΟΥ 
ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΟΥ ΝΟΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ 
ΑΓΩΝΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΩΝ, ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΩΗ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ.


