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ΜΙΚΡΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ:
Η 8η Μάρτη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το Εργατικό Κίνημα, με τους αγώνες των εργατριών και της ιστορίας του.

- 8 Μαρτίου 1857, οι εργαζόμενες στα ραφτάδικα της Νέας Υόρκης κατεβαίνουν σε απεργία πραγματοποιώντας μεγάλη διαδήλωση. Διεκδικούν ανθρώπινες συνθήκες 
εργασίας, ισο μισθό με τους άνδρες εργαζόμενους και 10ωρη εργασία εφόσον εκείνη την εποχή δούλευαν στα εργοστάσια ακόμα και 16 ώρες τη μέρα, ενώ οι μισθοί τους 
ήταν σημαντικά μικρότεροι από τους μισθούς των ανδρών. 
Η απεργία και οι μαχητικές διαδηλώσεις αντιμετωπίστηκαν από την εργοδοσία και την κυβέρνηση με την αστυνομία και τα όπλα και έγιναν η αιτία να εργάτριες τελικά 
να πληρώσουν με το αίμα τους. 
Η απεργία της 8ης Μάρτη καθιερώθηκε μια από τις σημαντικότερες ημέρες του Παγκόσμιου Εργατικού Κινήματος. Η μεγάλη σημασία της έγκειται στο γεγονός ότι έθεσε 
στην πρώτη γραμμή το ζήτημα της πάλης για τα εργασιακά δικαιώματα και κατά της ανισοτιμίας ανδρών και γυναικών. Γι’ αυτό το λόγο το 1910 η Κλάρα Τσέτκιν προτείνει 
στη Β’ Διεθνής Συνδιάσκεψη των Σοσιαλιστριών Γυναικών την καθιέρωση της 8ης Μάρτη ως Παγκόσμια Ημέρα της Γυναικάς προς τιμήν της μεγάλης διαδήλωσης των 
απεργών εργατριών της Νέας Υόρκης όπου και έγινε δεκτή ως πρόταση. 

Η πρώτη γυναικεία απεργία έγινε στην πόλη Ουόρτσεστερ στην Αγγλία το 1804 από εργάτριες που κατασκεύαζαν γάντια. Στις ΗΠΑ η πρώτη αποκλειστικά απεργία 
γυναικών,γίνεται το 1820 στις βιοτεχνίες ενδυμάτων του Νιού Ίνγκλαντ που αίτημα είχαν τις καλύτερες συνθήκες εργασίας, καλύτερους μισθούς και μικρότερο ωράριο 
εργασίας. 

Το 1828 απεργούν με 100% επιτυχία οι υφάντριες του Ντόβερ.Το 1834 και το 1836 γίνονται δύο ακόμα μεγάλες απεργίες από βαμβακοεργάτριες της βιομηχανίας Λόουελ 
της Μασαχουσέτης με μεγάλη επιτυχία επίσης. Το 1844, οι εργάτριες της συγκεκριμένης βαμβακοβιομηχανίας ιδρύουν το πρώτο γυναικείο εργατικό σωματείο, όπου με 
την έντονη δράση τους καταφέρνουν τις πρώτες μεταρρυθμίσεις στις συνθήκες εργασίας στην κλωστοϋφαντουργία. Το 1900 οι εργαζόμενες στις βιομηχανίες ενδυμάτων 
συγκρότησαν μερικά από τα πιο σημαντικά σωματεία στην ιστορία των ΗΠΑ. 

Το Φλεβάρη του 1910 στην Νέα Υόρκη γίνεται μια μεγάλη απεργιακή κινητοποίηση στην οποία παίρνουν μέρος πάνω από 20.000 εργάτριες. 13 ολόκληρες εβδομάδες,γυναίκες 
ηλικιών 16-25 διοργάνωναν και συμμετείχαν σε πικετοφορίες καθημερινά. Δεχόντουσαν διαρκώς την επίθεση της αστυνομίας και στα δικαστήρια κυριαρχούσε η 
προκατάληψη υπέρ των εργοδοτών. Πάρ’ όλα αυτά η απεργία δεν διαλύθηκε παρά  μόνο όταν έγιναν συμβιβασμοί στις περισσότερες επιχειρήσεις. 
Ένα χρόνο αργότερα, στις 25 Μαρτίου του 1911, σε πυρκαγιά που ξέσπασε σε βιομηχανία έχασαν τη ζωή τους 146 εργάτες, ανάμεσά τους και πολλές γυναίκες, ηλικίας 
μεταξύ 13 και 25 ετών, που είχαν πρόσφατα μεταναστεύσει στις ΗΠΑ.

Το Μάρτη του 1911, ένα χρόνο μετά την καθιέρωση της 8ης Μάρτη ως Παγκόσμιας Μέρας της Γυναίκες, 1.000.000 άντρες και γυναίκες τίμησαν αγωνιστικά με μαζικές 
συγκεντρώσεις την επέτειο. Ακολούθησαν πολλές διαδηλώσεις γυναικών στις 8 του Μάρτη, διεκδικητικές και τιμητικές ταυτόχρονα.

Στις 8 Μάρτη 1912, 23.000 εργάτριες στην κλωστοϋφαντουργία της Νέας Υόρκης απήργησαν και ζήτησαν για μια κόμη φορά 10ωρο, καλύτερες συνθήκες, ίσο μισθό με 
τους άντρες, κατάργηση της παιδικής εργασίας και δικαίωμα ψήφου. Το σύνθημα «ψωμί και τριαντάφυλλα» κατέκλυσε τους δρόμους της Νέας Υόρκης και η αστυνομία 
έδωσε, ξανά, ένα άσχημο τέλος.

Στις 8 Μάρτη 1914 διαδήλωσαν χιλιάδες γυναίκες στη Γερμανία, διεκδικώντας δικαίωμα ψήφου, το οποίο κατέκτησαν ύστερα από 4 χρόνια.

Στις 8 Μάρτη 1917 (με το νέο ημερολόγιο) η απεργία γυναικών στον τομέα κλωστοϋφαντουργίας στη Ρωσία συνοδεύτηκε από μια τεράστια διαδήλωση στην Πετρούπολη.

Στην Ελλάδα, η πρώτη απεργία εργατριών έγινε στις 13 Απρίλη 1892, από τις υφάντριες του εργοστασίου των Αδελφών Ρετσίνα, στον Πειραιά. Εκείνη τη χρονιά, οι 
εργοδότες αποφάσισαν να μειώσουν την αμοιβή των εργατριών, από 80 σε 65 λεπτά το τόπι υφάσματος.
Τα επόμενα χρόνια, οι γυναίκες της εργατικής τάξης έλαβαν μέρος σε πολλές κινητοποιήσεις, δίνοντας και θύματα στον αγώνα για την κατάκτηση των εργασιακών τους 
δικαιωμάτων, κάνοντας το πρώτο ουσιαστικό βήμα για τη χειραφέτηση και την ισοτιμία τους.

Το 1924 οι καπνεργάτες κατεβαίνουν σε απεργία. Οι συνθήκες εργασίας τους ήταν άσχημες, τα μεροκάματά τους μικρά ενώ η εφεύρεση και η αξιοποίηση των μηχανών 
έφερναν ανεργία. Στην απεργία των καπνεργατών της Καβάλας σκοτώθηκε η καπνεργάτρια Μαρία Χουσιάδου.

Το 1926 στην απεργία στο εργοστάσιο «Παπαστράτος» στο Αγρίνιο, στην ομάδα των εργατών που περιφρουρούν την απεργία και τις συγκεντρώσεις συμμετείχε και η 
εργάτρια Βασιλική Γεωργαντζέλη, μητέρα 2 παιδιών και 6 μηνών έγκυος. Σκοτώθηκε στις 8 Αυγούστου 1926, κατά τη διάρκεια πορείας των απεργών, από τα πυρά της 
αστυνομίας. Το 1927 σκοτώθηκε η καπνεργάτρια Κωνσταντέλλη, επίσης από το Αγρίνιο. Αλλά και η Αναστασία Καρανικόλα, στις μεγάλες εργατικές κινητοποιήσεις των 
καπνεργατών της Θεσσαλονίκης, στις 9 Μάη 1936.

8Η ΜΑΡΤΗ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΤΟΥ ΛΑΟΥ
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Φέτος η 8 Μάρτη μας βρίσκει σε περίοδο “Νέας Μεταμνημονιακής Εποχής “όπου η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δίνει υποσχέσεις για τις καλύτερες μέρες που θα έρθουν ενώ έχει 
δεσμευτεί να εφαρμόσει μνημόνια διαρκείας και ματωμένων πλεονασμάτων για τα επόμενα χρόνια...

ΣΥΝΘΗΜΑ ΜΑΣ: ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ!!! 
Το σύνθημα αυτό μπορεί να έχει ουσιαστική “έννοια “μόνο αν εξυπηρετεί τις σύγχρονες ανάγκες μας. Δηλαδή την ικανοποίηση των δικαιωμάτων μας στην εργασία, στην 
κοινωνική προστασία της μητρότητας, στην δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου.

ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ 8ΗΣ ΜΑΡΤΗ ΣΗΜΕΡΑ:
Το πραγματικό περιεχόμενο της 8ης Μάρτη  είναι αυτό που προσπαθούν να αλλοιώσουν και να αποκρύψουν οι εκπρόσωποι αυτού του σάπιου εκμεταλλευτικού 
συστήματος,αυτοί που προσπαθούν να ενθαρρύνουν την “ισότητα των γυναικών “ώστε να τις χειραγωγήσουν και να τις ενσωματώσουν σε αυτό το σύστημα και όσο το 
αφήνουμε θα τροφοδοτεί ακόμα περισσότερο την διπλή εκμετάλλευση των γυναικών της Εργατικής Τάξης και των λαϊκών στρωμάτων. Πίσω από το σύνθημα περί “ισότητας 
των δύο φύλων τα τελευταία χρόνια στερούμαστε αυτά που με το αίμα του και τον αγώνα του κατάφερε να κατακτήσει το γυναικείο κίνημα.

Στον 21ο αιώνα που ζούμε έχουμε φτάσει να στερούμαστε τον ελεύθερο χρόνο ενώ  ταυτόχρονα πέφτει σε εμάς η φροντίδα του νοικοκυριού και των παιδιών μας.
Οι κοινωνικές υπηρεσίες δεν αρκούν ώστε να καλύψουν τις σύγχρονες ανάγκες μας και των μικρών παιδιών μας. Ενώ η επιστήμη της τεχνολογίας μπορεί να μας 
εξασφαλίσει μόνιμη και σταθερή δουλειά με πλήρη εργασιακά  και ασφαλιστικά δικαιώματα με λιγότερες ώρες δουλειάς εμείς βρισκόμαστε καθημερινά αντιμέτωπες 
με όλα τα παραπάνω προβλήματα.!

Οι εργαζόμενες του κλάδου των Ταχυδρομείων - Ταχυμεταφορών βιώνουμε καθημερινά την ανασφάλεια της μερικής απασχόλησης και των ελαστικών και ευέλικτων 
μορφών εργασίας, την εντατικοποίηση τα ατελείωτα ωράρια, την αβεβαιότητα, το φόβο στο δικαίωμα  να δημιουργήσουμε οικογένειά, να αποκτήσουμε παιδιά  γιατί μπορεί 
να μην μας ανανεωθεί η σύμβαση. Με την εργοδοτική τρομοκρατία που δεχόμαστε καθημερινά πολλές φορές αμφισβητείται ακόμα και η προστασία της μητρότητας (Π.χ 
Η απόλυση εγκύου πέρυσι ύστερα από απόφαση της ΕΕ με πρόσχημα μάλιστα την ισότητα των 2 φύλων). 

ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΥΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΖΩΗ ΠΟΥ ΣΟΥ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ!
Συναδέλφισσες το να συμβιβαζόμαστε με την ζωή που μας επιβάλλουν δεν ταιριάζει σε μια σύγχρονη εργαζόμενη γυναίκα! Αυτά τα ζούσαν πριν 150 χρόνια όχι το 2019!!!
Κανένας συμβιβασμός στο όνομα της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητας τους! Ας μην τρέφουμε αυταπάτες ότι κάτι τέτοιο θα μας εξασφαλίσει τη  ζωή που μας 
αξίζει!
Παράδειγμα μας ας γίνει ο αγώνας των εργατριών της Νέας Υόρκης ώστε να μπορούμε ενιαία να παλέψουμε την επίθεση που δεχόμαστε από την Κυβέρνηση, την ΕΕ και 
την εργοδοσία.
Καλούμε όλες τις εργαζόμενες γυναίκες του κλάδου να μαζικοποιήσουν το κλαδικό σωματείο ΣΕΤΤΑ με νέες έγγραφες. Το ΣΕΤΤΑ είναι το μόνο σωματείο που ενώνει την 
πάλη όλων των εργαζομένων του κλάδου.
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ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΑ ΕΛΤΑ
ΚΑΙ Η ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΣΤ

Στις 23 του Γενάρη πραγματοποιήθηκε απεργία στα ΕΛΤΑ, μετά από απόφαση του 
ΔΣ της ΠΟΣΤ. Αφορμή αποτέλεσε ένα νέο σχέδιο αναδιάρθρωσης της εταιρείας 
που φέρνει η διορισμένη από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και τους ευρωπαίους 
συνεταίρους τους στο υπερταμείο. Παρεμπιπτόντως είναι το τρίτο κατά σειρά σχέδιο 
αναδιάρθρωσης των ΕΛΤΑ από το 2012 μέχρι σήμερα.

Το νέο σχέδιο σύμφωνα με τα λεγόμενα τις ηγεσίας της ΠΟΣΤ αλλά και των 
διοικούντων των ΕΛΤΑ προβλέπει απολύσεις προσωπικού ως και 2.200 
εργαζομένων, κλείσιμο 220 γραφείων, ακόμη μεγαλύτερη αξιοποίηση του θεσμού 
των πρακτόρων ((franchise) και αναπτυξιακά μέτρα ώστε να μπει λένε ο ΕΛΤΑ στις 
ράγες της ανάπτυξης και τις κερδοφορίας.

Η πλειοψηφία της ΠΟΣΤ κήρυξε την απεργία στις 23 του Γενάρη με κύρια αιτήματα 
όπως: «λέμε όχι στην διάλυση και την απαξίωση των ΕΛΤΑ» και «αγώνας για την 
ανάπτυξη και τον κοινωνικό προσανατολισμό του ταχυδρομείου», όπως ακριβώς 
μπήκαν στην αφίσα της ΠΟΣΤ για την απεργία. Για άλλη μια φορά δε βρήκαν ούτε 
ένα αίτημα να γράψουν για τα δικαιώματα των εργαζομένων στα ΕΛΤΑ, που και με 
τη δική τους υπογραφή έχουν τσακιστεί τα χρόνια της κρίσης.

   ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ ΟΜΩΣ ΜΕ ΤΗΝ «ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΞΙΩΣΗ» ΤΩΝ ΕΛΤΑ;

Πίσω από αυτούς τους αποπροσανατολιστικούς και βαρύγδουπους τίτλους, 
προσπαθούν να κρύψουν μια βασική αλήθεια. Ότι και τα τρία σχέδια αναδιάρθρωσης 
των ΕΛΤΑ έρχονται να εξυπηρετήσουν τη βασική επιδίωξη του κεφαλαίου στη χώρα 
μας. Την ανάπτυξη με σκοπό τη μεγέθυνση της κερδοφορίας του κεφαλαίου. Γι’ 
αυτό το στόχο δίνουν τα ρέστα τους όλες οι κυβερνήσεις, αλλά και ο εργοδοτικός 
και κυβερνητικός συνδικαλισμός.

Και με τη νέα αναδιάρθρωση προσπαθούν να μετατρέψουν τα ΕΛΤΑ σε μια 
«σύγχρονη» και «ευέλικτη» καπιταλιστική εταιρεία. Τι σημαίνει αυτό; Να φτάσει ο 
ΕΛΤΑ στα επίπεδα των ιδιωτικών εταιρειών courier όπως ACS, ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ, 
SPEEDEX, που είναι και οι κύριοι ανταγωνιστές του σήμερα.

Για παράδειγμα λέει η ΣΥΡΙΖΑιϊκη Διοίκηση των ΕΛΤΑ, ότι οι εργαζόμενοι είναι 
ακριβοί. Βέβαια τα ίδια έλεγαν όλες οι διοικήσεις είτε ήταν διορισμένες από το 

ΠΑΣΟΚ, τη ΝΔ, το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό αποδεικνύει ότι ο στόχος δεν αλλάζει, όσο και 
αν αλλάζουν οι κυβερνήσεις. Όλοι τους συμφωνούν στον παραπάνω στόχο της 
κερδοφορίας του κεφαλαίου.

Τι σημαίνει ακριβοί εργαζόμενοι; Ότι έχουν πολλά δικαιώματα σε σχέση με τον 
υπόλοιπο κλάδο. Ότι ενώ οι μισθοί του μόνιμου προσωπικού στα ΕΛΤΑ ξεκινούν από 
τα 850€, στις ιδιωτικές εταιρείες έχουν τον βασικό, δηλαδή 546€. Μάλιστα εταιρείες 
όπως οι ACS, ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ, SPEEDEX γιγαντώθηκαν αξιοποιώντας το θεσμό 
των franchise, με πολύ χαμηλούς μισθούς, ανασφάλιστη εργασία, εντατικοποίηση 
στο κόκκινο, με δουλειά με το κομμάτι κ.α. Ακριβώς το ίδιο σχεδιάζει σήμερα και 
ο ΕΛΤΑ.

Γι’ αυτό σήμερα σχεδιάζουν την απόλυση πάνω από 2.000 εργαζομένων και τη 
μερική αντικατάσταση από νέους, φθηνούς και χωρίς δικαιώματα εργαζόμενους. 
Έτσι η εκμετάλλευση μεγαλώνει, τα κέρδη τους μεγαλώνουν από το μεγαλύτερο 
ξεζούμισμα των εργαζομένων.

Το έργο το έχουν σχεδιάσει χρόνια τώρα. Εξάλλου δεν είναι τυχαίο ότι τα ΕΛΤΑ έχουν 
να κάνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού από το 2006, ενώ έχουν προχωρήσει 
ήδη σε μεγάλο βαθμό οι ελαστικές μορφές εργασίας στον όμιλο, με συμβασιούχους 
8μηνους και ενοικιαζόμενους.

Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν ότι όχι απλά δε πρόκειται για διάλυση και 
απαξίωση του ταχυδρομείου, αλλά για «πραγματική ανάπτυξη» όπως ακριβώς την 
ορίζουν οι κυβέρνηση – ΕΕ – ΣΕΒ – Μεγαλοεργοδοσία. Με τσάκισμα μισθών και 
δικαιωμάτων, μείωση προσωπικού, εντατικοποίηση, ελαστικές μορφές εργασίας, 
για να έρθει η ανάπτυξη της κερδοφορίας του κεφαλαίου.

   Η ΥΠΟΚΡΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΤΗΣ ΠΟΣΤ

Οι εργοδοτικές και κυβερνητικές παρατάξεις των ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ, ΔΑΚ, ΠΑΚ για 
άλλη μια φορά έδωσαν ρεσιτάλ υποκρισίας. Προκήρυξαν μια ακόμη απεργία 
από τα πάνω, με απόφαση του ΔΣ της ΠΟΣΤ, χωρίς να δώσουν το δικαίωμα στους 
εργαζόμενους να συζητήσουν και να αποφασίσουν μέσα από γενικές συνελεύσεις 
των σωματείων τους, για το πώς θα απαντήσουν στην επίθεση που δέχονται από 

εργοδοσία – κυβέρνηση – ΕΕ (βλέπε υπερταμείο).
Η δικαιολογία της άμεσης απάντησης δεν μπορεί να αιτιολογήσει αυτή τους τη 
στάση. Η εργαζόμενοι στα ΕΛΤΑ δέχονται χρόνια τώρα επίθεση στα δικαιώματά 
τους. Όπως επίσης σε τίποτα δε δικαιολογεί την απραξία τους μετά την 
πετυχημένη απεργία στις 23/1. Εκτόνωσαν τη δυσαρέσκεια, πλάσαραν τους 
εαυτούς τους ως αγωνιστές και ευελπιστούν ότι θα μας κοροϊδέψουν με αυτόν 
τον τρόπο για ακόμη μια φορά.

Καμία συνέχεια στον αγώνα, καμία κλιμάκωση, καμία Γενική Συνέλευση 
σωματείου στα ΕΛΤΑ για να συζητήσουν οι εργαζόμενοι πως θα συνεχίσουν την 
πάλη τους. Αυτή είναι η τακτική τους χρόνια τώρα. Μια τουφεκιά στον αέρα και 
μετά τα κεφάλια μέσα, πίσω από τον μεγάλο στόχο της κερδοφορίας.

Εκεί βέβαια που η υποκρισία τους ξεπερνάει κάθε όριο, φτάνοντας στο σημείο 
να παίζουν με την νοημοσύνη μας, είναι στα συνθήματα της απεργίας. Έφτασαν 
στο σημείο να μιλούν για απαξίωση και διάλυση του ταχυδρομείου. Να λένε 
ότι δεχόμαστε τους εργολάβους αλλά μη το παρακάνετε. Να μιλούν αυτοί για 
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μόνιμες προσλήψεις προσωπικού. Να στέλνουν επιστολή στον Πρωθυπουργό και να 
του ζητούν να τους σώσει από τη δικιά του πολιτική, από την διοίκηση που αυτός 
έχει διορίσει!! Να ζητούν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και να καταγγέλλουν 
ότι υπάρχουν ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι στα ΕΛΤΑ.

   ΠΟΙΟΙ ΤΑ ΛΕΝΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ;    

Αυτοί που τόσα χρόνια μας είχαν φάει τα αυτιά ότι η απελευθέρωση της 
ταχυδρομικής αγοράς είναι προς όφελος των ΕΛΤΑ και των εργαζομένων τους 
και ότι ο ανταγωνισμός θα μας κάνει καλύτερους. Αυτοί που δεν είπαν κουβέντα 
όταν οι κυβερνήσεις τους έδιναν πεσκέσι στη EUROBANK 220.000.000€. Όταν στις 
συνελεύσεις των προέδρων των σωματείων των ΕΛΤΑ, κάπου εκεί στο Καραβελ μας 
έφερναν τους διευθυντάδες της EUROBANK να μας πείσουν να γίνουμε πλασιέ των 
προϊόντων τους.

Αυτοί που 13 χρόνια που δεν γίνονται προσλήψεις όχι απλά δεν έβγαλαν 
τσιμουδιά, αλλά έβαλαν πλάτη για να γεμίσει ο όμιλος ΕΛΤΑ με συμβασιούχους και 
ενοικιαζόμενους με μισθούς πείνας και χωρίς δικαιώματα. 

Αυτοί που κατήργησαν την επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΣΣΕ) 
στα ΕΛΤΑ με την υπογραφή στη θέση της κοινής συμφωνίας με τη διοίκηση. Τι 
συμφώνησαν από κοινού; Τη μείωση των μισθών 3 φορές, το χάρισμα των 
επιδομάτων μας (Χριστουγέννων, Πάσχα, Αδείας), την επέκταση του ωραρίου.

Έχουν το θράσος να μιλούν για τους συμβασιούχους αυτοί που δεν τους κάνουν 
μέλη στα σωματεία ακόμη και εκεί που το προβλέπει ρητά το καταστατικό (π.χ. 
Ταχυδρόμοι Αττικής). Μάλιστα στο σωματείο Ταχυδρόμων Αττικής φρόντισαν να 
αλλάξουν το καταστατικό του σωματείου, με νόθες διαδικασίες, ώστε να μην έχουν 
δικαίωμα εγγραφής οι συμβασιούχοι.

Έχουν το θράσος να μιλούν για τους ενοικιαζόμενους αυτοί οι εργατοπατέρες 
που τους αποκλείουν από το δικαίωμα στη μόνιμη δουλειά, που τους πουλούν 
εκδούλευση και τους κρατούν εγκλωβισμένους με μηνιάτικες συμβάσεις πείνας.

   ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΚΛΑΔΙΚΟ ΣΕΤΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Κόντρα σε αυτή την κατάσταση, την προσπάθεια αποπροσανατολισμού στάθηκε 
το κλαδικό ΣΕΤΤΑ. Το ΔΣ του ΣΕΤΤΑ σε ανοιχτή συνεδρίαση του, με την παρουσία 
συναδέλφων από τα ΕΛΤΑ πήρε απόφαση για τη συμμετοχή στην απεργία, με το δικό 
μας μπλοκ, με τα δικά μας αιτήματα, για τις δικές μας ανάγκες. Το μπλοκ του ΣΕΤΤΑ, 
με αιτήματα που αφορούν τις ανάγκες των εργαζομένων και όχι του κεφαλαίου, 
έκανε ιδιαίτερη αίσθηση στην απεργιακή κινητοποίηση. 

Οι εργαζόμενοι στα ΕΛΤΑ έχουν πείρα. Σήμερα είναι ανάγκη να συσπειρωθούν γύρω 
από το κλαδικό συνδικάτο ΣΕΤΤΑ, που παλεύει αιτήματα που αφορούν τις δικές 
μας ανάγκες. Να οργανώσουμε την πάλη μας μέσα στους χώρους δουλειάς, με 
σωματειακές επιτροπές του ΣΕΤΤΑ, επιτροπές αγώνα ανά γραφείο. Η μαζικοποίηση 
του ΣΕΤΤΑ και η πάλη μέσα από τις γραμμές του μπορεί να δώσει νέα πνοή στον 
αγώνα των εργαζομένων στα ΕΛΤΑ και στον κλάδο.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να έχουν οι αγώνες μας αποτελέσματα, πέρα από 
τη μαζικότητα, είναι οι εργαζόμενοι να αποτινάξουν από πάνω τους τις βδέλες 
του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού. Να συμβάλλουν αποφασιστικά 
στην αλλαγή του συσχετισμού στα επιχειρησιακά σωματεία υπέρ των δυνάμεων 
που παλεύουν για τα δικαιώματα των εργαζομένων και όχι για την ανάπτυξη της 
κερδοφορίας του κεφαλαίου. Να οργανώσουν την πάλη τους ενάντια στο σύνολο 
της πολιτικής που τους τσακίζει τη ζωή. Με το πλαίσιο πάλης του ΣΕΤΤΑ που 
εξυπηρετεί τις δικές μας ανάγκες.

Διεκδικούμε:
• Να καταργηθούν άμεσα όλοι οι αντεργατικοί νόμοι που τσακίζουν Συλλογικές 
Συμβάσεις Εργασίας (ΣΣΕ). Καθολική ισχύς και υποχρεωτικότητα των ΣΣΕ.
• Επαναφορά της ΣΣΕ στα ΕΛΤΑ με ανάκτηση των απωλειών από το 2009 έως 
σήμερα. Βασικός μισθός 851€.
• Άμεση πρόσληψη προσωπικού με πλήρη εργασιακά δικαιώματα. Άμεση 
μετατροπή όλων των συμβάσεων ορισμένου χρόνου και ενοικίασης σε αορίστου.
• Διεκδικούμε για όλους τους εργαζόμενους του κλάδου 5θημερο 7ωρο 35ωρο.
• Βαρέα και ανθυγιεινά για όλους τους οδηγούς και τους εργαζόμενους στα 
κέντρα διαλογής.
• Κατάργηση του θεσμού των franchise και ένταξη όλων των εργαζομένων στις 
μητρικές
• Πάλη ενάντια σε κάθε μορφή ιδιωτικοποίησης.
• Πάλη για την κατάργηση του νομοθετικού πλαισίου της απελευθέρωσης της 
ταχυδρομικής αγοράς και στρατηγικών τομέων της οικονομίας (ενέργεια, τηλ/
νιες, μεταφορές, ύδρευση) Αποκλειστικά κρατικοί ενιαίοι φορείς, που ως λαϊκή 
περιουσία θα υπηρετούν τις λαϊκές ανάγκες.
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Μετά και από όλον αυτό τον απολογισμό οι ίδιοι άνθρωποι της κυβέρνησης τολμούν 
να μιλάνε για μια «ιστορική απόφαση», για την «ελπίδα και την προοπτική» στους 
εργαζόμενους μετά από την τελευταία αύξηση στα 650 Ε μεικτά. Χωρίς λοιπόν 
να υποτιμάμε ότι ακόμα και τα 50 ευρώ αύξηση είναι κάτι, καλούμε τον κόσμο 
να σκεφτεί ποια πραγματικά μπορεί να είναι η ελπίδα με τα λιγότερο από 600 Ε 
καθαρά τον μήνα στην τσέπη και κατά ποιον τρόπο είναι «ιστορική» όπως λένε η 
απόφαση της κυβέρνησης. Ας σκεφτούμε λοιπόν πως ένας εργαζόμενος με 600 Ε 
πληρώνει νοίκι, ρεύμα, νερό, βενζίνη και σούπερ μάρκετ του μήνα και μπαίνει και 
50 Ε μέσα… Όλα αυτά εννοείται χωρίς οικογένεια.
Είναι ιστορική λοιπόν η απόφαση αυτή, από την άποψη ότι φτάσαμε στο σημείο 
καμπής μιας κλιμάκωσης μέτρων της κυβέρνησης που είχαν ως σκοπό την μείωση 
της απαιτιτικότητας των εργαζομένων και πετάνε το τυράκι στη φάκα μερικούς 
μήνες πριν τις εκλογές για να μπορέσουν ενδεχομένως να πάρουν το πράσινο φως 
για να συνεχίσουν την ίδια αντιλαϊκή πολιτική για άλλα τόσα χρόνια. Είναι ιστορική η 
στιγμή γιατί είναι πάγιος στόχος κάθε κυβέρνησης να ρίχνει όσο το δυνατόν γίνεται 
την απαιτιτικότητα, κάθε τέτοια κυβέρνηση δίνει εξετάσεις στο κεφάλαιο πάνω σε 
αυτό το μάθημα και εδώ είναι που πρέπει εμείς να σταθούμε και να αναλογιστούμε 
ποια είναι η πραγματική κατάσταση. 

Η πραγματική κατάσταση λοιπόν είναι πως προσπαθούν όσο μπορούν να 
διαφημίζουν το «τέλος των μνημονίων», την «δημιουργία νέων δεδομένων» για τις 
ζωές μας, την «αποκατάσταση των μισθών» βήμα βήμα ώστε να ρίξουν και άλλο 
τις απαιτήσεις, ώστε να μην διεκδικούμε, να μην διαμαρτυρόμαστε και απλά να 
περιμένουμε, να εφησυχάζουμε, να ελπίζουμε….. Πλέον όμως πιστεύουμε πως οι 
εργαζόμενοι έχουμε γνώση, έχουμε πείρα και ξέρουμε πως είναι απλά άλλο ένα 
κόλπο, άλλο ένα «εμπόριο ελπίδας» και δεν έχουμε τίποτα άλλο να περιμένουμε 
από το να αγωνιστούμε εμείς οι ίδιοι για τα δικαιώματά μας.

ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΜΑΣ…
Η ιστορική στιγμή λοιπόν για τον κλάδο μας, ο οποίος είναι ένας από τους 
αναπτυσσόμενους κλάδους στην χώρα, είναι πως η παραγωγικότητα και ο τζίρος 
της δουλειάς έχει αυξηθεί κατά πολύ, η οποία αύξηση όμως όχι μόνο δεν επιφέρει 
την ανάλογη αύξηση μισθών, αλλά έχει ως αποτέλεσμα την εντατικότητα, την 
χειροτέρευση των συνθηκών εργασίας. 
                                                    
Εργατικά ατυχήματα που γίνονται όλο και πιο συχνά, κλείσιμο καταστημάτων και 
απόλυση εργαζομένων με ταυτόχρονη αύξηση της έντασης της δουλειάς(Ελτα Cou-
rier – Courier Center), άγραφες υπερωρίες, εκφοβισμός, δουλειά με 40 βαθμούς 
το καλοκαίρι και με πλημμύρες το χειμώνα.

Όλα αυτά αποδεικνύουν πως η «ανάπτυξη» που επικαλούνται δεν μπορεί να 

υπάρξει και για τα δύο στρατόπεδα, θα είναι είτε για την εργοδοσία ή για τους 
εργαζόμενους. Η ανάπτυξη αυτή παίρνει υπόψιν της τους εργαζόμενους από την 
άποψη όμως του τσακίσματος των δικαιωμάτων τους ώστε να ευδοκιμούν αυτοί.

Η ΕΛΠΙΔΑ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Καλούμε λοιπόν τους εργαζόμενους να έχουν ελπίδα για το μέλλον, να μην 
την εναποθέτουν όμως στην κυβέρνηση και στην κάθε κυβέρνηση, να μην την 
εναποθέτουν στους καλοθελητές, να μην είναι παθητικοί. Το ΣΕΤΤΑ σε καλεί να 
παλέψεις μαζί μας, να σπάσουμε το δρομολόγιο στη μέση, να οργανωθείς με 
τους συναδέλφους σου και να αντισταθείς γιατί αυτός είναι ο μοναδικός σίγουρος 
δρόμος όπου μπορούμε να κερδίσουμε, όπου μπορούν οι κατακτήσεις μας να 
έχουν διάρκεια, ο μοναδικός δρόμος στον οποίο παίρνουμε την κατάσταση στα 
χέρια μας και μπορούμε να ελπίζουμε. Σε καλούμε να έρθεις σε επαφή με το 
σωματείο σου, να οργανώσουμε από κοινού τον αγώνα, να γραφτείς στο σωματείο 
για να δυναμώσει η πάλη μας. Σας καλούμε από κοινού να διεκδικήσουμε ΣΣΕ στο 
ύψος των αναγκών μας, των δικαιωμάτων μας.

Διεκδικούμε:
• Αυξήσεις στους μισθούς που από το 2009 και μετά έχουν κουτσουρευτεί 
όσο δεν πάει. 851 Ε βασικό μισθό.
• Καθορισμό ειδικοτήτων για τον κλάδο μας,
• ΣΣΕ που θα εξασφαλίζουν 7ωρο-5μερο-35ωρο και μια σειρά άλλα 
εργασιακά δικαιώματα.
• Ανθρώπινες συνθήκες εργασίας και κατάλληλο εξοπλισμό. Όχι 
μισθός με κουπόνια.
• Μισάωρο διάλειμμα μέσα στην ώρα της δουλειάς και καθορισμό 
ανώτατου ορίου συνεχόμενης οδήγησης. 
• Βαρέα και ανθυγιεινά για όλους τους οδηγούς και τους εργαζόμενους 
στα κέντρα διαλογής. 
• Μετατροπή όλων των συμβάσεων ορισμένου χρόνου και ενοικίασης 
σε αορίστου.
• Κατάργηση του θεσμού των franchise και ένταξη όλων των 
εργαζομένων στις μητρικές.

Κανένας μόνος του απέναντι σε κυβέρνηση και εργοδοσία.
Όλοι τώρα στον αγώνα μέσα από το σωματείο.

Κάνουμε την αγωνιστικότητά μας δύναμη.

ΟΡΓΑΝΩΝΟΜΑΣΤΕ ΣΤΟ ΣΕΤΤΑ

Η ΚΟΡΟΪΔΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΜΙΣΘΟ
«Είναι δέσμευση πως θα επαναφέρουμε τον κατώτατο μισθό στα 751 Ε, είναι ο πυρήνας της πολιτικής μας τα 751 Ε. Θα έρθουν με νόμο όπως με νόμο 
καταργήθηκαν. Μετά από το νόμο θα καθορίζονται με συλλογικές διαπραγματεύσεις και θα πάψει έτσι να καθορίζεται ο κατώτατος μισθός με νόμο».
Αυτά ήτα τα λόγια του τωρινού πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα 10 μέρες πριν τις  βουλευτικές εκλογές, 15/1/2015. Ανατρέχοντας λοιπόν 4 χρόνια μετά έχουμε τα 
εξής αποτελέσματα :

•  Διατηρήθηκε επί μια τετραετία ο βασικός μισθός των 586 Ε μεικτών και το αίσχος των 511 του υποκατώτατου.
•  Δεν επαναφέρει, ούτε μετά από μια ολόκληρη 4ετία, την ΕΓΣΣΕ στα 751 ευρώ.
•  Ο μέσος μισθός έχει μειωθεί από το 2012 από 1200 Ε μεικτά σε 900 Ε!!
•  Την περίοδο Ιούνης 2012-Ιούνης 2017 οι θέσεις μερικής απασχόλησης αυξάνονται κατά 120%!!
•  Στον προϋπολογισμό του 2019 προβλέπονται 1 δισ. ευρώ πρόσθετοι φόροι, οι οποίοι επιβαρύνουν τα εργατικά - λαϊκά νοικοκυριά.
•  Η όποια αύξηση θα είναι με βάση τις ανάγκες της εργοδοσίας, όχι τις ανάγκες των εργαζόμενων. 
•  Είναι σε ισχύ ο νόμος Αχτσιόγλου - Βρούτση εμποδίζοντας τις διεκδικήσεις των εργαζόμενων.
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Ανταποκρίσεις από χώρους - ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΜΑΣ

ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥΣ

Οι εργαζόμενοι μπορούν να απαντήσουν στα «καλόπαιδα» που παίζουν με 
τη ζωή μας, που μας πουλούν εκδούλευση σαν σύγχρονοι δουλέμποροι. 
Να απαντήσουν μέσα από την οργάνωσή τους στο κλαδικό σωματείο 
ΣΕΤΤΑ. Να παλέψουμε από κοινού με τους «μόνιμους» εργαζόμενους σε 
αυτές τις εταιρίες για μετατροπή όλων των συμβάσεων ορισμένου χρόνου 
και ενοικίασης σε αορίστου. Με την οργάνωση της πάλης μας στον κάθε 
χώρο δουλειάς να αποτινάξουμε από πάνω μας τις βδέλες του εργοδοτικού 
και κυβερνητικού συνδικαλισμού που αρνούνται να μας εγγράψουν στα 
επιχειρησιακά σωματεία του ομίλου ΕΛΤΑ.

ΡΕΠΟΡΤΑΖ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΑ ΕΛΤΑ

Το ΔΣ του ΣΕΤΤΑ σε ανοιχτή συνεδρίαση του που πραγματοποίησε την Κυριακή 20 
του Γενάρη, με τη συμμετοχή εργαζομένων από τον όμιλο ΕΛΤΑ, αποφάσισε την 
προκήρυξη απεργίας και τη συμμετοχή στην κινητοποίηση στις 23 του Γενάρη. Το 
σωματείο μας, το ΣΕΤΤΑ, συμμετείχε με το δικό του πανό και τα δικά του αιτήματα στην 
κινητοποίηση. Αιτήματα που αφορούν τους εργαζόμενους και όχι την ανάπτυξη των 
εργοδοτών. Ενάντια στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς για απολύσεις και κλείσιμο 
καταστημάτων και στην απραξία της ομοσπονδίας (ΠΟΣΤ) φωνάξαμε βροντερά πως 
θα μας βρουν απέναντι τους. Με παλμό και συνθήματα δηλώσαμε το παρόν μας, 
καλέσαμε και καλούμε τους συναδέλφους να βάλουμε φραγμούς στα σχέδιά τους 
για απαξίωση και ιδιωτικοποίηση των ΕΛΤΑ. Για έναν ενιαίο φορέα Ταχυδρομείων-
Ταχυμεταφορών με άμεση πρόσληψη μόνιμου προσωπικού και επαναφορά της 
συλλογικής σύμβασης εργασίας με ανάκτηση των όλων των απωλειών. Για μια 
υπηρεσία που να ικανοποιεί της ανάγκες του λαού και όχι τα κέρδη τους 

«ΤΡΕΛΟΣ ΠΑΠΑΣ ΤΟΝ ΒΑΦΤΙΣΕ;» 

Με μεγάλη μας έκπληξη διαβάσαμε τη παρακάτω δήλωση: «Η κυβέρνηση 
δεν θα επιτρέψει να μπουν σε εφαρμογή σχέδια συρρίκνωσης των 
Ελληνικών Ταχυδρομείων». Την έκανε στη Βουλή ο υπουργός Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΨΗΠΤΕ), Νίκος Παππάς. Και 
ρωτάμε, σε ποιον δε θα το επιτρέψει; Στην διορισμένη από τον ίδιο και την 
κυβέρνησή του διοίκηση των ΕΛΤΑ; Στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που διοικούν τα 
ΕΛΤΑ. 

Ή ΜΑΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ;

Μάλλον παίζουν με τη νοημοσύνη μας οι κυβερνώντες του ΣΥΡΙΖΑ και 
διοικούντες τα ΕΛΤΑ. Αφού μας δούλεψαν ότι θα σκίσουν τα μνημόνια και 
μετά έφεραν και 4ο μνημόνιο. Ότι θα επαναφέρουν τις ΣΣΕ και τον βασικό 
μισθό στα 751€ με νόμο και τελικά έφεραν τον νόμο Βρούτση – Αχτσιόγλου 
που βάζει ταφόπλακα στις ΣΣΕ. Αφού μας κορόιδεψαν ότι θα βγάλουν τα 
ΕΛΤΑ από το ΤΑΙΠΕΔ και τελικά το έβαλαν στο υπερταμείο προς πώληση, τώρα 
μας λένε ότι θα σώσουν τα ΕΛΤΑ από τη δική τους καταστροφική πολιτική. Με 
λίγα λόγια δε θα επιτρέψουν στους εαυτούς τους να μας κατασρέψουν!!!!

Ουγκάγκα μπουμ μπουμ χι γκάπα γκουμ μπιρλί 
γκαγκά

Τους παραπάνω στίχους από τραγούδι του Χάρρυ κλυνν μας θυμίζουν τα 
καμώματα των ΣΥΡΙΖΑιων. Ας θυμηθούμε όμως και κάτι επικό από τον κλάδο 
μας. Τον υποψήφιο ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και τότε πρόεδρο κλαδικού 
σωματείου που ενώ γύρισε όλο τον κλάδο για να μας πείσει να ψηφίσουμε 
ΣΥΡΙΖΑ, μετά την «έκανε γυριστή» και μας είπε ότι μάλλον πήγε στη ΛΑΕ, άρα 
δεν έχει ευθύνη για το ΣΥΡΙΖΑ. Βέβαια το περασμένο καλοκαίρι σε συνέλευση 
του σωματείου της ACS μας έλεγε να περιμένουμε τον Αύγουστο που όλα 
θα φτιάξουν και ενώ έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, αυτός και άλλοι της ΛΑΕ είναι 
μαζί με τις δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ στο κίνημα και στο ΕΚΑ (Εργατικό Κέντρο 
Αθήνας). Και όλοι μαζί «παλεύουν» για τα δικαιώματα των εργαζομένων που 
τσακίζει η κυβέρνηση που τόσο πάσχισαν να βγάλουν. Δηλαδή  Ουγκάγκα 
μπουμ μπουμ χι γκάπα γκουμ μπιρλί γκαγκά.

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥΣ ΧΤΥΠΗΣΕ
ΚΑΙ ΤΑ ΕΛΤΑ COURIER

Εκεί που βασιλεύει η ενοικιαζόμενη εργασία, στα ΕΛΤΑ COURIER, η 
διοίκηση προχώρησε σε περίπου 100 απολύσεις εργαζομένων, ορισμένους 
από τους οποίους τους επαναπροσέλαβε μέσω δουλεμπορικών. Με αυτό 
τον τρόπο κρατάει  δέσμιους τους εργαζόμενους η ΣΥΡΙΖΑιϊκη διοίκηση και 
φέρνει την ανάπτυξη στην εταιρεία. 

ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΛΟΠΑΙΔΑ ΟΙ ΕΡΓΑΤΟΠΑΤΕΡΕΣ

Μάλιστα πληροφορίες που φτάνουν στο ΣΕΤΤΑ λένε ότι ορισμένα στελέχη 
των διοικήσεων ΕΛΤΑ και ΕΛΤΑ COURIER μαζί με διάφορους εργατοπατέρες 
περιδιαβαίνουν τους χώρους και λένε στους συναδέλφους ότι πρέπει να 
είναι καλοί στη δουλειά τους, να δουλεύουν πολύ και να μη μιλάνε για να 
τους ανανεωθεί η σύμβαση και τον άλλο μήνα! Ορισμένοι από αυτούς το 
συνδέουν και με τις εκλογές.
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