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Η πανδημία του κορονοϊού με τα χιλιάδες θύματα παγκοσμίως, αποδείχτηκε άλλη 
μια ευκαιρία για την εργοδοσία, το μεγάλο κεφάλαιο να αυξήσει τα κέρδη του. 

Να προχωρήσει σε μεγαλύτερο χτύπημα των εργατικών δικαιωμάτων με την συμ-
βολή των κυβερνήσεων που σε όλο τον πλανήτη νομοθετούν για να μπουκώσουν 
με ζεστό χρήμα τους εργοδότες, να τσακίσουν κάθε δικαίωμα των εργαζομένων 
στη διεκδίκηση δουλειάς με ανθρώπινους όρους. Και η αλήθεια είναι ότι όλες οι 
κυβερνήσεις βαράνε στον ίδιο σκοπό είτε είναι «νεοφιλελεύθερες» είτε «σοσιαλ-
δημοκρατικές». Για άλλη μια φορά λοιπόν η ίδια η ζωή εκθέτει τις δυνάμεις του 
ΣΥΡΙΖΑ στον κλάδο μας που προσπαθούσαν να μας πείσουν ότι για όλα φταίνε οι 
νεοφιλελεύθεροι. Εξάλλου στην Ισπανία των πάνω από 23.000 νεκρών της παν-
δημίας, στην συγκυβέρνηση βρίσκονται οι PODEMOS που μας πολύ διαφήμιζε ο 
ΣΥΡΙΖΑ σαν μια αριστερή ελπίδα διακυβέρνησης. 

Τελικά οι πρόσφατες εξελίξεις αποδεικνύουν με περίτρανο τρόπο, για άλλη μια 
φορά, ότι για όλα φταίει ο καπιταλισμός, ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής. Για 
όλα φταίει το γεγονός ότι σήμερα την εξουσία την έχουν τα μονοπώλια, το μεγάλο 
κεφάλαιο, η αστική τάξη. Δηλαδή μια χούφτα παράσιτα που χωρίς να συμμετέχουν 
στην παραγωγή, χωρίς να δουλεύουν πλουτίζουν κλέβοντας τον δικό μας ιδρώτα, 
τη δική μας δουλειά, ξεζουμίζοντας τους εργάτες, γιατί εμείς είμαστε αυτοί που 
παράγουμε τον πλούτο.

Αλήθεια είδε κανείς για παράδειγμα στον κλάδο μας κανέναν από τους Φέσσα, 
Βαρσαγάκο ή τα στελέχη του κρατικού ΕΛΤΑ, του ομίλου Σφακιανάκη να δουλεύει 
στην παραγωγή; Να παράγει με την εργασία του πλούτο; Είδε κανείς μας τα τσι-
ράκια της εργοδοσίας, τα διευθυντικά στελέχη των εταιριών να ξεφορτώνουν ή να 
φορτώνουν νταλίκες και βανάκια, να κουβαλάνε δέματα στα κέντρα διαλογής, να 
καβαλάνε το «παπί» και να κάνουν διανομή; Τότε πως πλουτίζουν όλοι αυτοί; Μα 
φυσικά κλέβοντας τον πλούτο που εμείς παράγουμε. Γιατί καμία εταιρία κούριερ, 
καμία βιομηχανία, κανένα λιμάνι και αεροδρόμιο, κανένας χώρος δουλειάς, δε θα 
μπορούσε να λειτουργήσει χωρίς εμάς τους εργάτες.

Έτσι λοιπόν και στη χώρα μας βλέπουμε την κυβέρνηση να παίρνει μια σειρά 
μέτρα που στόχο έχουν να θωρακίσουν την κερδοφορία των εργοδοτών.  Λίγα από 
τα πολλά που πέρασε η κυβέρνηση της ΝΔ μέσα σε 1 μήνα με ΠΝΠ είναι η δυνα-
τότητα των εργοδοτών να αναστέλλουν συμβάσεις, να επιβάλλουν την εκ περιτρο-
πής εργασία στο 50% του προσωπικού. Επίσης να μετακινούν εργάτες μεταξύ των 
επιχειρήσεων του ίδιου ομίλου, δηλαδή να μεταφέρει τον κούριερ η SPEEDEX σε 
συνεργείο αυτοκινήτων ή το αντίστροφο, ή να κάνει τον ταχυδρόμο των ΕΛΤΑ, κού-
ριερ στα ΕΛΤΑ COURIER κ.α. Βέβαια ο ΣΕΒ προτείνει να επιτρέπεται και η μεταφορά 
εργαζομένων μεταξύ διαφορετικών εταιριών που απλά συνεργάζονται άρα αύριο 
για παράδειγμα οι εργαζόμενοι της SPEEDEX μπορεί να είναι υπάλληλοι στον Βασι-
λόπουλο και ο ταμίας ή ο χασάπης του Βασιλόπουλο να γίνει κούριερ.

Σε όλα τα παραπάνω η κυβέρνηση της ΝΔ έχει την αμέριστη συμπαράσταση του 
ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ που η κριτική που της κάνουν είναι ότι πρέπει να ενισχύσει 
ακόμη πιο πολύ τους εργοδότες. Φτάνει στο σημείο ο ΣΥΡΙΖΑ να εγκαλεί τη ΝΔ 
ότι δε χρησιμοποιεί το «μαξιλαράκι» των 35 δις, που ο ίδιος εξασφάλισε από την 
αφαίμαξη μας την 5ετία της διακυβέρνησής του. Γιατί δε το χρησιμοποιεί, τα δικά 
μας λεφτά, τον δικό μας ιδρώτα και μόχθο, για να ενισχύσει τις επιχειρήσεις.

Όσο και να πασχίζουν κυβέρνηση και ΜΜΕ ότι τα μέτρα στηρίζουν εργαζόμε-
νους και επιχειρήσεις, η πείρα και από τον κλάδο μας τους διαψεύδει περίτρανα. 

Τι στήριξη είχαν οι εργαζόμενοι του κλάδου μας όταν λιγότεροι έβγαζαν πολύ πε-
ρισσότερη δουλειά; Όταν ενοικιαζόμενοι και συμβασιούχοι δε τολμούν να πάρουν 
την άδεια ειδικού σκοπού γιατί αυτό σημαίνει μη ανανέωση της σύμβασης; Όταν 
από την ίδια την  άδεια ειδικού σκοπού 1 στις 4 μέρες χρεώνεται από την κανονική; 
Τι μέτρα πήρε η κυβέρνηση για τις ελλείψεις μέτρων ατομικής προστασίας στους 
χώρους δουλειάς; Όταν «μπούκωσε» ο κλάδος από τις παραγγελίες και στοιβάχτη-
καν σε όλους τους εργασιακούς χώρους χιλιάδες δέματα, μαζί με εργαζόμενους;

Όχι απλά δε πήρε κανένα μέτρο για να προστατέψει τους εργαζόμενους αλλά 
την ίδια ώρα τους κουνούσε το δάχτυλο ότι είναι ατομική τους ευθύνη να προ-
στατεύονται. Την ίδια ώρα που απαγόρευε τις μετακινήσεις για να περιορίσει τη 
διασπορά του υιού, χιλιάδες κούριερ και ταχυδρόμοι μετακινούνταν ασταμάτητα 
στο λεκανοπέδιο μεταφέροντας εκατοντάδες χιλιάδες δέματα, δουλεύοντας αστα-
μάτητα μέχρι και 12 ώρες τη μέρα, κάθε μέρα. Μήπως είχαν την απαίτηση λοιπόν 
οι εργαζόμενοι του κλάδου μας με τα ψίχουλα που παίρνουν, να προμηθευτούν με 
«προσωπική τους ευθύνη» τα μέσα ατομικής προστασίας; Μήπως ήθελαν εμείς οι 
εργαζόμενοι, με δικά μας έξοδα να απολυμαίνουμε τους χώρους δουλειάς και τα 
δέματα;  

Τα περί ατομικής ευθύνης λοιπόν, μας τα πλασάρουν για να κρύψουν τις δικές 
τους εγκληματικές ευθύνες για την άθλια κατάσταση του συστήματος υγείας που 
ΝΔ-ΠΑΣΟΚ απέλυαν προσωπικό και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έκανε ούτε μια πρόσληψη στην 
«αριστερή» 5ετία του, με αποτέλεσμα ΜΕΘ να παραμένουν κλειστές και η κυβέρνη-
ση να μπουκώνει ζεστό χρήμα τους μεγαλοεργοδότες της ιδιωτικής υγείας. Θέλουν 
να κρύψουν τη δική τους ευθύνη που αντί να επιτάξουν την ιδιωτική υγεία τη στιγμή 
που πεθαίνει κόσμος, αυτή δίνουν 1.600€ τη μέρα για κάθε κλίνη που μισθώνουν 
από τους μαγαλοκλινικάρχες. Ήθελαν να κρύψουν την εγκληματική τους ευθύνη 
που δε σταμάτησαν να λειτουργούν οι μεγάλοι χώροι δουλειάς, οι βιομηχανίες, 
ο κλάδος μας. Την εγκληματική ευθύνη κυβέρνησης – μεγαλοεργοδοτών για τις 
άθλιες συνθήκες εργασίας που μετέτρεψε τους χώρους δουλειάς σε υγειονομικές 
βόμβες.

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ
ΣΤΙΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ- ΕΕ- ΕΡΓΟΔΟΣΙΑΣ 

ΕΝ ΜΕΣΩ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ «ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ»
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Και μέσα σε όλα αυτά η κυβέρνηση έκλεισε ελεγκτικούς μηχανισμούς, την επι-
θεώρηση εργασίας, τις πόρτες των υπουργείων για τους εργάτες και τα σωματεία 
τους προφανώς, ώστε να διευκολύνει τους εργοδότες να τσακίσουν τις ζωές μας, 
κάθε φωνή αντίστασης και διεκδίκησης.

ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΗΡΘΑΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΝΟΥΝ. 
ΓΙΑ ΝΑ ΘΩΡΑΚΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ ΤΟΥΣ 
ΣΤΗΝ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΗ ΚΡΙΣΗ.

Πλέον είναι γενική ομολογία ότι έρχεται νέα οικονομική κρίση. Ήδη πριν την παν-
δημία τα στοιχεία των αστών αυτό έδειχναν. Η επιδημία απλά επιτάχυνε την εμφά-
νισή της κρίσης. Δεν πρόκειται για κρίση του κορονοιού όπως προσπαθούν να μας 
πείσουν. Πρόκειται για οικονομική κρίση, όπως και η προηγούμενη, ενός συστήμα-
τος που σαπίζει, που έχει φάει τα ψωμιά του. 

Όλα τα μέτρα που πάρθηκαν τους μήνες της επιδημίας επί της ουσίας έχουν 
στόχο την επόμενη μέρα, μετά την πανδημία. Είναι μέτρα που όπως είπαμε και πα-
ραπάνω ήρθαν για να μείνουν και να θωρακίσουν την κερδοφορία των εργοδοτών 
μέσα από το ξεζούμισμά μας.

Πλέον όμως ένα μεγάλο κομμάτι των εργαζομένων του κλάδου μας έχουμε 
πείρα, από την προηγούμενη οικονομική κρίση. Αποδείχτηκε πως ότι χάνουμε ή 
«δωρίζουμε» στον εργοδότη μας για να σωθεί, δεν υπάρχει περίπτωση να μας το 
επιστρέψει πίσω. 

Έχουμε πείρα οι εργαζόμενοι σε ΕΛΤΑ, ACS και SPEEDEX ότι οι μειώσεις μισθών 
με υπογραφή νέων ΣΣΕ την περίοδο της κρίσης, που οι εργοδότες υπόσχονταν ότι 
στην ανάπτυξη θα μας τα επιστρέψουν, τελικά ποτέ δεν επιστράφηκαν. Έχουμε 
πείρα οι εργαζόμενοι στη Γενική Ταχυδρομική που στηρίξαμε τον εργοδότη μας 
να του ρυθμίσει – χαρίσει χρέη το δημόσιο, ότι τελικά όχι απλά δεν υπάρχει κα-
λός εργοδότης και εργασιακή ειρήνη, όχι απλά δεν είμαστε μια οικογένεια, αλλά 
ταυτόχρονα ο ίδιος εργοδότης απολύει, τρέχει στα δικαστήρια το επιχειρησιακό 
σωματείο και συνδικαλιστές. Ο ίδιος εργοδότης που μας έλεγε ότι είμαστε μια 
οικογένεια σήμερα δε προσλαμβάνει προσωπικό και προτιμά να μισθώνει ταξί και 
βανάκια άλλων εταιριών για να κάνει τη διανομή.

ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΛΗ ΜΑΣ ΤΩΡΑ. 
Η ΝΕΑ ΕΠΙΘΕΣΗ ΝΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙ ΕΤΟΙΜΟΥΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΣΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΜΑΧΗ

Πλέον έχουμε πείρα, δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα από νεοφιλελευθερες, 
σοσιαλδημοκρατικές, δήθεν αριστερές κυβερνήσεις. Όλοι αυτοί είναι γρανάζια του 
σάπιου συστήματος της εκμετάλλευσης, του καπιταλισμού. Και μάλιστα καλοκαρ-
δισμένα γρανάζια, παρά τις όποιες επιμέρους διαφορές μπορεί να έχουν μεταξύ 
τους.

Δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα το θετικό από αυτούς που μας λέγαν βάλτε 
πλάτη να βγει ο ΣΥΡΙΖΑ να μας σώσει, που 5 χρόνια έβαλαν πλάτη για να μας τσακί-
σει ο ΣΥΡΙΖΑ, που στο τσάκισμα του δικαιώματος της απεργίας δεν έβγαλαν τσιμου-
διά. Από αυτούς που 5 χρόνια σουλατσάριζαν στα υπουργεία και μας παρουσίασαν 
σαν κατάκτηση τα 50 – 70€ αποζημίωση αν χρησιμοποιείς το δικό σου μηχανάκι την 
ίδια στιγμή που ο μισθός μας δε φτάνει ούτε για τα βασικά. Αυτούς που 5 χρόνια 
προσπάθησαν να μας πείσουν να είμαστε ικανοποιημένοι με τα ψίχουλα και να 
παραιτηθούμε από την πάλη να διεκδικήσουμε τον πλούτο που παράγουμε. .Αυτούς 
που 5 χρόνια μας έλεγαν κάντε υπομονή και από τον Αύγουστο θα φτιάξουν τα 
πράγματα και τελικά πέρασαν 5 Αύγουστοι και ακόμη περιμένουμε.

Δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα από την ξεπουλημένη ηγεσία της ΠΟΣΤ που 
έχει σπάσει όλα τα κοντέρ στις μειώσεις μισθών με την υπογραφή της, που μέσα 
στην πανδημία το μόνο που βρήκε να πει, ήταν να διαφημίσει το δίκτυο των ΕΛΤΑ 
που πήγε παντού τη σύνταξη. Κάνοντας γαργάρα ότι ο κρατικός ΕΛΤΑ κλέβει 3€ 
από την κάθε σύνταξη της φτωχολογιάς για να την πάει σπίτι, κάνοντας γαργάρα 

ότι σήμερα δουλεύουν σχεδόν οι μισοί ταχυδρόμοι σε σχέση με πριν 10 χρόνια 
και οι χιλιομετρικές αποστάσεις που καλύπτουν έχουν τριπλασιαστεί. Ούτε βέβαια 
είπε κουβέντα για τις συνθήκες που δουλεύουν στα ΕΛΤΑ, ότι στη Λένορμαν στις 
τουαλέτες δεν υπάρχει ούτε χαρτί υγείας.

Σήμερα καλούμαστε να αξιοποιήσουμε την πείρα μας, που έχουμε συσσωρεύ-
σει όλα αυτά τα χρόνια. Και με γνώμονα ότι κανένα μέτρο δεν ήταν προσωρινό να 
οργανώσουμε την πάλη μας στον κάθε χώρο δουλειάς και στον κλάδο.

Η ενίσχυση του κλαδικού συνδικάτου του ΣΕΤΤΑ, που σε αυτές τις δύσκολες 
συνθήκες προσπάθησε να βρεθεί στο πλάι κάθε εργαζόμενου του κλάδου, που 
δεν κορόιδεψε και επιβεβαιώθηκαν στην πράξη οι εκτιμήσεις του, είναι ζήτημα 
ζωτικής σημασίας για τους εργαζόμενους του κλάδου. 

Η ενίσχυση του ΣΕΤΤΑ  με νέες εγγραφές, με ενεργή συμμετοχή στη δράση 
του, στις συνελεύσεις του, στην επεξεργασία και διεκδίκηση αιτημάτων και στόχων 
πάλης, μπορεί να συμβάλλει στο ανέβασμα της δράσης, της διεκδίκησης, αλλά και 
της ικανότητας των εργαζομένων του κλάδου να αποσπούν κατακτήσεις ακόμη και 
σε δύσκολες συνθήκες.

Σήμερα έχουμε πείρα ότι η καλοπροαίρετη φυσικά λογική ότι τίποτα δε γίνεται, 
ότι θα αφήσω κάποιον άλλο να διεκδικήσει για μένα, ότι κοιτάζω την πάρτη μου, 
πως εγώ θα βολευτώ, όχι απλά δε βγάζει πουθενά αλλά οδηγεί στο να χάσουμε 
ακόμη περισσότερα.

Ο μόνος δρόμος που έχουμε εμείς οι εργαζόμενοι, η μόνη επιλογή, είναι 
να οργανωθούμε στα σωματεία μας, επιχειρησιακά και κλαδικό ΣΕΤΤΑ, με την 
ενεργή συμμετοχή μας να συμβάλουμε να αλλάξουν οι αρνητικοί συσχετισμοί 
σε πολλά επιχειρησιακά. Αρνητικοί συσχετισμοί που δυσκολεύουν την οργάνωση 
της πάλης.

Και με το κλαδικό μας συνδικάτο, το ΣΕΤΤΑ, να οργανώσουμε την αντίστασή 
μας, την διεκδίκηση. Κομβικό ζήτημα για μας είναι στον κάθε χώρο δουλειά να 
στηθούν σωματειακές επιτροπές, επιτροπές αγώνα, που θα συντονίζουν τη δράση 
των εργαζομένων του χώρου μεταξύ τους, με τους εργαζόμενους άλλων γραφείων 
της ίδιας εταιρίας, με τη δράση όλων των εργαζομένων του κλάδου. Επιτροπών που 
θα αποφασίζουν τη δράση και το σχέδιο όχι μόνες τους αλλά μέσα από συνελεύ-
σεις των εργαζομένων του χώρου, ανεξάρτητα αν τις αναγνωρίζει η εργοδοσία. Η 
δυναμική μας επιβάλλει την αναγνώριση και όχι οι νόμοι των αφεντικών

Σήμερα είναι ακόμη πιο ξεκάθαρο ότι η πάλη μας δε μπορεί να μένει μόνο στα 
προβλήματα του χώρου μας. Η εξέλιξη με την πανδημία το απέδειξε περίτρανα. Τα 
σωματεία, οι επιτροπές των γραφείων, οι σωματειακές επιτροπές, το κίνημά μας 
πρέπει να στοχεύσει τον πραγματικό ένοχο, το ίδιο το σάπιο καπιταλιστικό σύστημα. 
Αλλιώς υπάρχει ο κίνδυνος να κατακτούμε κάτι σε ένα χώρο δουλειάς και ταυτό-
χρονα να πεθαίνουμε από μια γρίπη γιατί δεν υπάρχουν νοσοκομεία, προσωπικό να 
τα λειτουργήσει, δωρεάν σύστημα υγείας.

Η πάλη μας λοιπόν για το κάθε μικρό ή μεγάλο πρόβλημα στον χώρο δουλειάς, 
χρειάζεται να βοηθάει να κατανοείται ότι το πρόβλημα είναι ότι το σύστημα που 
ζούμε είναι εκμεταλλευτικό, ότι εμείς παράγουμε τον πλούτο και τον κλέβουν μια 
χούφτα παράσιτα. Η πάλη μας ταυτόχρονα πρέπει να στρέφεται ενάντια στην ΕΕ και 
τις κυβερνήσεις που νομοθετούν και διασφαλίζουν την εκμετάλλευσή μας, ενάντια 
στο ΝΑΤΟ που σκορπά τον όλεθρο, το θάνατο στην περιοχή μας και ενάντια στην 
εξουσία των μονοπωλίων, του κεφαλαίου.

Το ΣΕΤΤΑ σε αυτόν τον αγώνα δίνει όλες του τις δυνάμεις. Ας σκεφτούμε πόσο 
διαφορετική θα ήταν η κατάσταση στον κλάδο μας αν το ΣΕΤΤΑ είχε πολλές δυνά-
μεις, πολλά μέλη δηλαδή, στον κάθε χώρο δουλειάς, στην κάθε εταιρία του κλάδου. 
Πόσο πιο μεγάλη θα ήταν η δύναμή μας αν παντού θα είχαμε στήσει σωματειακές 
επιτροπές, επιτροπές αγώνα, που θα οργάνωναν την πάλη των συναδέλφων μας, 
με αυτά τα χαρακτηριστικά.

Αυτό λοιπόν είναι το άμεσο καθήκον για το σήμερα ώστε να μη ξαναπληρώσου-
με την κρίση τους, ούτε την ανάπτυξή τους. Με σύνθημα να μη πληρώσει ξανά ο 
λαός – ορατός εχθρός είναι ο καπιταλισμός, προχωράμε μπροστά, οργανώνουμε 
την πάλη μας, για να διεκδικήσουμε ζωή με αξιοπρέπεια, δουλειά με ανθρώπινες 
συνθήκες εργασίας, που να καλύπτει τις ανάγκες των οικογενειών μας.
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ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2020

ΜΕΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΤΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΑΣ 

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΠΟΥ ΓΕΝΝΑΕΙ ΜΟΝΟ ΒΑΡΒΑΡΟΤΗΤΑ.

Έχοντας ως παράδειγμα την δράση των αγωνιστών που πρωτοστάτησαν στην διεκ-
δίκηση για έναν καλύτερο κόσμο, παλεύουμε για την ανατροπή αυτού του σάπιου 
συστήματος. Από τον αγώνα των εργατών στο Σικάγο το 1886 και τις απεργιακές 
κινητοποιήσεις, που συγκέντρωσαν πλήθος πάνω απο 80.000 εργατών και 600.000 
συνολικά σε ολόκληρες τις ΗΠΑ. Εργάτες από 1.200 εργοστάσια αγωνίστηκαν για 
την καθιέρωση του 8ώρου με σύνθημα “8 ώρες εργασία, 8 ώρες ανάπαυση και 8 
ώρες για ό,τι θέλουμε”, ωθούμενοι από τις νικηφόρες κινητοποιήσεις των Κανα-
δών εργατών το 1872. Η απάντηση του κράτους στις κινητοποιήσεις ήταν άμμεση, 
με την επιστράτευση αστυνομίας, απεργοσπαστών αλλά και μπράβων ξεκίνησαν 
αιματηρές συμπλοκές σκοτώνοντας τέσσερις εργάτες και τραυματίζοντας πολλούς, 
προκαλώντας έτσι την οργή της εργατικής τάξης. Οι εντάσεις συνεχίστηκαν και 
στο ειρηνικό συλλαλητήριο που ακολούθησε για να καταδικάσει την καταστολή, 
αφού οι αστυνομικές δυνάμεις έχοντας λάβει εντολές να σπάσουν την διαδήλωση 
και χρησιμοποιώντας ως πρόφαση μια χειροβομβίδα άνοιξαν πυρ κατά των δια-
δηλωτών. Οι οργανωτές της διαδήλωσης συλλήφθηκαν και ύστερα απο μια δίκη 
που έμεινε στην ιστορία ως μία από τις σοβαρότερες υποθέσεις κακοδικίας στην 
ιστορία των ΗΠΑ, οι τέσσερις καταδικάστηκαν σε θάνατο, δύο σε ισόβια κάθειρξη 
ενώ ένας αυτοκτόνησε στο κελί του πριν δωθεί η τελική ετυμηγορία.

Ιστορικά παραδείγματα έχουμε και απο την Ελλάδα. Η πρώτη απεργία, στον 
υπό οθωμανική διοίκηση τότε, ελλαδικό χώρο έγινε την Πρωτομαγιά του 1888 στην 
Δράμα από καπνεργάτες που διεκδικούσαν 10 ώρες εργασίας την ημέρα, καθώς 
εκείνη την εποχή εργαζόντουσαν 12-13 ώρες ημερισίως. Η πρώτη ματωμένη Πρω-
τομαγιά στην Ελλάδα το 1924 στην Πλατεία Κοτζιά, ενάντια στην απαγόρευση που 
είχε επιβάλει η κυβέρνηση Παπαναστασίου. Οι απεργιακές κινητοποιήσεις το 1935-
36 με αποκορύφωμα τον Μάη του 1936 με την απεργία των 12.000 καπνεργατών 
στην Θεσσαλονίκη για την αύξηση του ημερομίσθιου, η οποία πνίγηκε στο αίμα 
με συνολικά 12 νεκρούς από πυρά της αστυνομίας και αργότερα η εκτέλεση των 
200 Κομμουνιστών στην Καισαριανή  την 1η Μαΐου του 1944 ως αντίποινα για την 
δολοφονία του υποστράτηγου της ναζιστικής Γερμανίας Κρεχ. Οι κατακτήσεις για 
την ελευθερία και τα εργασιακά δικαιώματα προέκυψαν απο το αίμα και την 
θυσία των εργατών. Χρειάζεται όμως συνεχής αγώνας για την διασφάλισή τους 
αφού η αστική τάξη δεν διστάζει να τις καταπατεί με κάθε ευκαιρία στο όνομα του 
κέρδους. 

Την περίοδο της πανδημίας και ενώ ο πλανήτης μετράει ήδη εκατοντάδες χι-
λιάδες νεκρούς, ο εργάτης παραμένει απροστάτευτος τόσο σε υγειονομικά όσο και 
σε εργασιακά ζητήματα καθώς έρχεται αντιμέτωπος με τον στοχευμένο εκφυλισμό 
της δημόσιας υγείας, την έλλειψη μέτρων προστασίας στους χώρους εργασίας του 
αλλά και την επαγγελματική αβεβαιότητα για το αύριο, ενώ ταυτόχρονα βοβαρδί-

ζεται συνεχώς με την σημασία της ατομικής ευθύνης ως τον μοναδικό τρόπο για 
να καταπολεμίσει την πανδημία. Την ίδια ώρα που κράτος και κυβέρνηση επεξερ-
γάζονται μέτρα οικονομικής βοήθειας με την μορφή επενδύσεων και επιδοτή-
σεων σε μεγάλες επιχειρήσεις με σκοπό να ανακάμψει το καπιταλιστικό κίνητρο 
και η κερδοφορία, κεφάλαιο που προκύπτει απο επιπλέον μέτρα και μνημόνεια 
στις πλάτες της εργατικής τάξης, η λεγόμενη αναγκαία θυσία για την οικονομία. 
Η κυβέρνηση της ΝΔ, με την ανοχή και την πολιτική συναίνεση των κομμάτων των 
πολιτικών της ΕΕ, του κεφαλαίου και των μνημονίων, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, αποφάσισε 
με Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου να καταργήσουν όποιο εργατικό δικαίωμα 
είχε παραμείνει όρθιο με τους σκληρούς μας αγώνες.

Όμως, η κρίση του καπιταλιστικού συστήματος δεν περιορίζεται στα σύνορα τις 
χώρας μας, καθώς η πανδημία ανέδειξε το παραμύθι της «ευρωπαϊκής αλληλεγ-
γύης», απέιδειξε ότι η ΕΕ, η Ευρωζώνη, είναι από τη φύση της συμμαχία ανταγωνι-
ζόμενων μεταξύ τους κρατών και οικονομιών που, ιδιαίτερα σε συνθήκες κρίσης, 
«δείχνει τα δόντια της» τόσο ανάμεσά τους όσο και κυρίως απέναντι στους λαούς. 
Στην άλλη όχθη του Ατλαντικού, η κορωνίδα του καπιταλισμού ΗΠΑ ανοίγει ομαδι-
κούς τάφους για να θάψει τους αδικοχαμένους νεκρούς, θύματα του ιδιωτικού 
συστήματος υγείας που αρνείται την νοσηλεία στον βωμό του κέρδους.

Στην διάρκεια των απαγορεύσεων αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι οι μόνοι 
που είναι χρήσιμοι και αναγκαίοι είναι το εργατικό και το επιστημονικό δυναμικό, 
που δίχως αυτούς δεν λειτουργεί τίποτε και ο μόνος τρόπος για να μην πληρώσουν 
περισσότερο την κρίση είναι η πάλη για την ανατροπή αυτού του σάπιου συστήμα-
τος, η πάλη για την εργατική εξουσία.

Αποδίδουμε φόρο τιμής στα χιλιάδες θύματα της εργατικής τάξης, στη χώρα-
μας, αλλά και σε όλο τον κόσμο, που βρέθηκαν εκτεθειμένα στην πανδημία του 
κορονοϊού για τα κέρδη των λίγων.

 

Ο ΠΙΟ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟΣ ΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΣ
ΔΕ ΘΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΞΑΝΑ Ο ΛΑΟΣ 

Η φετινή Εργατική Πρωτομαγιά βρίσκει την εργατική τάξη της χώρας μας αλλά και του υπόλοιπου κόσμου εν μέσω μιας 
πανδημίας. Σε αυτή την πρωτόγνωρη κατάσταση λοιπόν καλούμαστε να υπερασπιστούμε την εργατική τάξη ενάντια 
στην αδίστακτη επίθεση που δέχεται καθημερινά, επίθεση πολύπλευρη που στοχεύει όλες τις κατακτήσεις τους ερ-

γατικού κινήματος, η οποία εντείνεται συνεχώς με σκοπό να διασφαλίσει το κέρδος των καπιταλιστών.

ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΝΕΚΡΟΥΣ ΜΑΣ
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Τ ο σωματείο μας στην προσπάθειά του να αναδείξει τα προβλήματα που υπάρχουν στους χώρους δουλειάς, τις τραγικές 
συνθήκες εργασίας στον κλάδο εν μέσω πανδημίας αλλά και τις εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης και της ερ-
γοδοσίας, δίνει το λόγο  σε συναδέλφους από διάφορους χώρους δουλειάς. Η ανωνυμία των συναδέλφων προφανώς 

και γίνεται για λόγους προστασίας των ίδιων από την εργοδοσία. Να τι απαντάνε οι συνάδελφοι μας στις ερωτήσεις του ΣΕΤΤΑ:

ΕΡΩΤΗΣΗ 1η : Περιέγραψε μας τις συνθήκες εργασίας στο χώρο σου 
την περίοδο της πανδημίας.

Μ.Γ. (Συνάδελφος σε μεγάλη εταιρία courier): Εργάζομαι σε εταιρεία ταχυμε-
ταφορών ως εσωτερικός υπάλληλος τα τελευταία δέκα χρόνια, με εργολαβικές-
«σκλαβικές» συμβάσεις μήνα-μήνα (ενοικιαζόμενος). Αυτό που βιώνουμε όλοι οι 
συνάδελφοι την περίοδο της πανδημίας δύσκολα μπορεί κανείς να το περιγράψει 
σε λίγες γραμμές. Από που θα μπορούσε να ξεκινήσει κανείς; Από την κατακόρυφη 
αύξηση του όγκου εργασίας και την μη πρόσληψη νέων εργαζομένων; Από την 
έλλειψη προσωπικού λόγω ευπαθών ομάδων αλλά και την μη αντικατάστασή τους 
από νέους εργαζόμενους; Από την έλλειψη σε υλικά πρώτης ανάγκης για την αντι-
μετώπιση του κορονοϊού; (μάσκες, γάντια, αντισηπτικά, απολύμανση χώρου! κ.ά.) 
Από το γεγονός πως μας αντιμετωπίζουν σαν υπεύθυνους για την όλη κατάσταση 
«υποχρεώνοντάς» μας να εργαζόμαστε και τα Σάββατα, ναι μεν πληρωτέα, αλλά 
όποιος αρνηθεί να υπάρχει ο κίνδυνος της μη ανανέωσης της σύμβασής του;

Συμφωνούμε όλοι πως η κατάσταση στην οποία ζούμε είναι πρωτόγνωρη για 
όλον τον πλανήτη, αλλά περιμένει κανείς και μία αντιμετώπιση λίγο διαφορετική 
από την εργοδοσία.

Α.Ι. (Συναδέλφισσα ενοικιαζόμενη): οι συνθήκες εργασίας στο χώρο μου, μου 
θυμίζουν καταναγκαστικά έργα! Κάτι ανάμεσα σε κόλαση και βασανιστήρια που 
άνετα οποιοσδήποτε εργαζόμενος εκεί μέσα μπορεί να πάθει εργατικό ατύχημα 
και σοβαρό μάλιστα.

Σ.Π (Συνάδελφος courier σε μικρομεσαία εταιρία): Οι εργαζόμενοι καλούμαστε 
για μια ακόμα φορά να πληρώσουμε τη νύφη μιας και οι συνθήκες εργασίας εν 
μέσω πανδημίας απλά και μόνο χειροτέρεψαν. Ειδικότερα στον κλάδο μας, των τα-
χυμεταφορών, ο όγκος εργασίας υπερπολλαπλασιάστηκε ενώ τα μέτρα ασφαλείας 
είναι ελλειπή και φυσικά τα δικαιώματα μας πετσοκόβονται ακόμα περισσότερο. 

Μέσα στο ίδιο ωράριο με πριν καλούμαστε να βγάλουμε πολύ μεγαλύτερο όγκο 
εργασίας το οποίο φυσικά είναι αδύνατο και ειδικά ενώ πρέπει να τηρηθούν τα 
μέτρα ασφαλείας. Γάντια, μάσκες και αντισηπτικό – που στις περισσότερες εταιρίες 
δεν παρέχονται καν επαρκώς - δεν είναι αρκετά όταν ερχόμαστε σε επαφή με τόσο 
κόσμο και τόσα δέματα

Α.Α (courier σε μια απ’ τις μεγαλύτερες εταιρίες του κλάδου ): Δεν υπάρχει 
προηγούμενο στο τι ζούμε. Μας έχουν χάσει τα σπίτια μας, οι οικογένειές μας. 
Δουλεύουμε αμέτρητες υπερωρίες 10-12 ώρες τη μέρα, μέσα στην πίεση και το 
άγχος. Είναι τόσο μεγάλη η πίεση που βάζουμε σε κίνδυνο καθημερινά τη ζωή 
μας, όλη μέρα στο τρέξιμο, δε θέλει και πολύ να ζαλιστείς ή να αφαιρεθείς λίγο, 
να τρακάρεις και να σακατευτείς για μια ζωή. Λιγότεροι εργαζόμενοι καλούμαστε 
να βγάλουμε πολύ περισσότερη δουλειά και από πάνω ακούμε και την γκρίνια 
του εργοδότη ότι μένουν πολλές αποστολές πίσω και τη δικαιολογημένη γκρίνια 
των πελατών, στην πλειοψηφία τους φτωχοί άνθρωποι που περιμένουν βδομάδες 
ολόκληρες για την παράδοση. Και ενώ το αφεντικό γκρινιάζει αντί για προσλήψεις 
μισθώνει ταξί για να κάνουν παραδόσεις. Προφανώς και δε θέλει να προσλάβει 
εργαζόμενους, γιατί έτσι βγάζει περισσότερα. Αυτοί είναι οι ευεργέτες που μας 
παραμυθιάζουν τα ΜΜΕ.

Λ.Κ. (εργαζόμενος σε Κέντρο Διαλογής μεγάλης εταιρίας του κλάδου): Είναι 
γεγονός πως στον κλάδο των ταχυμεταφορών την περίοδο της πανδημίας η δου-
λειά πολλαπλασιάστηκε. Όλες οι εμπορικές διαδικασίες γίνονταν μέσω Internet 
και eshop. Συνεπακόλουθο ήταν στον ίδιο χώρο στον οποίο δουλεύαμε όλο το 
προηγούμενο διάστημα, να πολλαπλασιαστούν τα δέματα και ο όγκος δουλειάς 
με αποτέλεσμα να δουλεύουμε κυριολεκτικά ο ένας πάνω στον άλλον. Χαρα-
κτηριστικά είναι τα λόγια παλαιότερων συναδέλφων ότι αυτές οι συνθήκες είναι 
εντελώς πρωτόγνωρες ή πως η όλη κατάσταση θυμίζει δύο Black Friday και 
Χριστούγεννα μαζί και κάτι παραπάνω, και όχι για δυο τρεις μέρες αλλά για δυο 
μήνες έως τώρα.

  

ΕΡΩΤΗΣΗ 2η : Η κυβέρνηση όλο αυτό το διάστημα προσπαθεί να μας 
πείσει ότι η αντιμετώπιση της εξάπλωσης της πανδημίας είναι ατο-
μική ευθύνη. Ποια η γνώμη σου και πως μπορεί να εφαρμοστεί αυτό 
στο χώρο εργασίας σου;

Μ.Γ. : Υπάρχει ατομική ευθύνη στο μέτρο της αυτοπροστασίας και της προστασίας 
των ανθρώπων που έρχεσαι σε επαφή. Είτε είναι οι συγγενείς σου, είτε οι συνά-
δελφοί σου ή και ο κόσμος που συναλλάσσεσαι καθημερινά. Η κυβέρνηση όμως 
χρεώνει την ευθύνη ως ατομική για να κρύψει τις δικές της, αλλά και των προη-
γούμενων κυβερνήσεων, παθογένειες στον τομέα της υγείας. Στον χώρο εργασίας 

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ
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ο καθένας μας προσπαθεί (με τα λίγα πράγματα που μας παρέχονται) να αυτό-προ-
στατευθεί και κατ’ επέκταση να προστατεύσει και τους συναδέλφους του.

Α.Ι.: συμφωνώ ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε όλοι μας τα απαραίτητα μάσκα, γάντια 
κτλ. Από την άλλη έρχεται σε αντίφαση το γεγονός ότι πας στο φαρμακείο και δε τα 
βρίσκεις. Επιπρόσθετα στη δουλειά είμαστε ο ένας πάνω στον άλλον. Δεν μπορού-
με να πούμε ότι ναι αντιμετωπίζεται η πανδημία με αυτά και μόνο.

Σ.Π.: Η κυβέρνηση με όλα τα μέτρα που έχει πάρει για να αντιμετωπίσει την εξά-
πλωση της πανδημίας προσπαθεί να μας πείσει, όπως άλλωστε δηλώνει και ανοι-
χτά, πως η αντιμετώπιση είναι αμιγώς ζήτημα ατομικής ευθύνης κρύβοντας τις 
δικές της ευθύνες και πετώντας το μπαλάκι στους εργαζόμενους και τα φτωχά 
λαϊκά στρώματα. Το κλείσιμο των σχολείων και των καταστημάτων, η απαγόρευ-
ση κυκλοφορίας δεν είναι αρκετά για να καλύψουν τις τρομερές ελλείψεις που 
χρόνια τώρα έχουν δημιουργηθεί στο σύστημα υγείας από την τωρινή αλλά και 
προηγούμενες κυβερνήσεις.. Όλες αυτές τις μέρες κυριολεκτικά χιλιάδες δέματα 
περνάνε από τα χέρια μας και καταλήγουν σε χιλιάδες σπίτια, άραγε πως είναι 
δυνατό να προστατευτούμε εμείς και οι παραλήπτες. Για ποια ατομική ευθύνη μας 
μιλούν λοιπόν;

Α.Α.: Ατομική ευθύνη; Όλοι εμείς που βρισκόμαστε καθημερινά στο δρόμο, έχουμε 
δείξει μεγάλη υπευθυνότητα. Εξάλλου πρέπει να προστατεύσουμε τους πελάτες 
που κάνουμε παραδόσεις, αλλά και τις οικογένειές μας όταν γυρνάμε σπίτι αργά 
το βράδυ. Όμως τι γίνεται με τα καταστήματα που είναι γεμάτα δέματα, που δε χω-
ράμε να μπούμε μέσα; Ποιος πρέπει να απολυμάνει κτίρια, δέματα, αυτοκίνητα που 
στοιβάζονται εκατοντάδες αντικείμενα, που τα έχουν πιάσει πάρα πολλά χέρια; Οι 
εργαζόμενοι; Ή μπορώ εγώ με 700€ μεροκάματο να αγοράζω καθημερινά μάσκες, 
γάντια, αντισηπτικά κλπ; Άρα αυτά για την ατομική ευθύνη ας τα πούνε στους εργο-
δότες. Προσπαθεί η κυβέρνηση να κρύψει τις ευθύνες της για την όλη κατάσταση, 
γιατί δεν έκλεισε τις εταιρίες courier ή δεν τους έλεγξε για τα μέτρα υγιεινής και 
ασφάλειας. Να κρύψει ότι έχει ευθύνες αυτή και οι προηγούμενες κυβερνήσεις 
για την εργασιακή ζούγκλα, την εργοδοτική αυθαιρεσία, που πατάει στους δικούς 
της νόμους. Αυτό με την ατομική ευθύνη μου θυμίζει το άλλο που όταν κάνουμε 
μια απεργία ενάντια σε απολύσεις, αυτοί που απολύουν μας μιλούν για το δικαίωμα 
στην εργασία ώστε να μας πείσουν να μη περιφρουρήσουμε την απεργία μας! 

Λ.Κ.: Βάσει των συνθηκών και του συνωστισμού που ανέφερα, ότι μέτρο προφύλα-
ξης και να πήραμε ως εργαζόμενοι για να συνεισφέρουμε στην μη εξάπλωση της 
πανδημίας, στο πλαίσιο της ατομικής ευθύνης που πολύ μας διαφημίζουν, ήταν 
εντελώς ανώφελο.  Ούτε αποστάσεις ήταν δυνατόν να κρατήσουμε μεταξύ μας, 
ούτε υπήρχε ο απαραίτητος χρόνος να τηρήσουμε τους κανόνες υγιεινής, παρά 
μόνο υποτυπωδώς, λόγω της εντατικοποίησης της εργασίας. Σε όλους τους τομείς 
της εταιρείας, σε διαλογή-διακίνηση-διανομή, ισχύουν αυτή την περίοδο αντίστοι-
χες συνθήκες συνωστισμού και εντατικοποίησης. Είναι καθαρά εργοδοτική ευθύνη 

να βελτιωθούν αυτοί οι όροι εργασίας. Καμία ατομική ευθύνη δεν θα μπορούσε να 
ξεπεράσει αυτές τις συνθήκες και να κάνει την διαφορά. Η εταιρεία έδωσε αρχικά 
αντισηπτικά-μάσκες και γάντια και έκανε, στην αρχή της όλης κατάστασης, έκανε 
απολύμανση σε χώρους και οχήματα. Όμως, όπως  φάνηκε από τη συνέχεια, τίποτα 
δεν βελτιώθηκε, εφόσον γινόταν χαμός στους εργασιακούς χώρους.

ΕΡΩΤΗΣΗ 3η : Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι με τα μέτρα που πήρε την 
περίοδο της πανδημίας του κορονοϊου, στήριξε και τους εργοδότες 
και τους εργαζόμενους. Πως ένιωσες εσύ και οι συνάδελφοί σου τη 
στήριξη της κυβέρνησης.

 

Μ.Γ:  Στον δικό μας κλάδο, ο οποίος δεν επηρεάστηκε από την πανδημία, μιας και λει-
τουργεί κανονικά και με κατακόρυφη αύξηση του όγκου εργασίας, δεν ένιωσα προσω-
πικά αλλά ούτε και οι συνάδελφοί μου από συζητήσεις που κάνουμε κάποια στήριξη από 
την κυβέρνηση. Τώρα , αν στηρίχθηκε ο εργοδότης, αυτό είναι άλλο ζήτημα…

Α.Α: Θα σας πω εγώ ποια είναι η στήριξη της κυβέρνησης. Τα 12ωρα ατέλειωτης 
δουλειάς, τα Σαββατοκύριακα που δουλεύουμε ασταμάτητα εδώ και σχεδόν 2 μή-
νες, τα μέτρα προστασίας που ποτέ δε πήρε για τους χώρους δουλειάς και ταυτό-
χρονα έκλεισε και τις επιθεωρήσεις εργασίας. Η στήριξη της είναι τα μεροκάματα 
πείνας και αυτά που έρχονται μετά τον κορονοϊό. Ήδη η εργοδοσία φροντίζει να 
μας ενημερώσει, μη λέτε πολλά, δουλεύετε σα τα σκυλιά και μη παραπονιέστε 
γιατί σε λίγο θα μπορούμε να απολύουμε άνετα. Τότε θα λογαριαστούμε με όσους 
αντιδρούν.  Φυσικά και την ένιωσα τη στήριξη της κυβέρνησης τόσο καλά που με 
πονάει το κορμί μου, που τρέμουν τα πόδια μου από την κούραση, που ζω με το 
άγχος αν θα μολυνθώ, αν θα κολλήσω την οικογένειά μου, αν θα γυρίσω ζωντανός 
στο σπίτι μου, αν θα μου φτάσουν τα λεφτά μέχρι τέλος του μήνα, αν θα έχω δου-
λειά αύριο, αν το παιδί μου θα έχει λάπτοπ, αν, αν, αν. Άρα ναι στήριξε τον εργοδότη 
μου να με ξεζουμίσει ακόμη πιο πολύ.

Λ.Κ: Όσον αφορά τους εργοδότες είμαι απόλυτα σίγουρος ότι τους στήριξε και 
τους στηρίζει με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο.Όσον αφορά τους εργαζόμενους, 
εγώ προσωπικά δεν αντιλήφθηκα καμία στήριξη και νομίζω ούτε οι συνάδελφοι 
μου. Αντιθέτως, αυξήθηκε η δουλειά και η πίεση για καλύτερα αποτελέσματα από 
την εταιρεία, πχ εργασία Σάββατο κλπ. Αν, επιπλέον, σκεφτεί κανείς ότι όλος αυτός 
ο όγκος εργασίας βγαίνει κυρίως από εργολαβικούς εργαζόμενους με μηνιαίες 
συμβάσεις, λειψά εργασιακά δικαιώματα και τον κατώτατο μισθό, τότε προφανώς 
δεν μιλάμε για στήριξη, αλλά ένταση της εκμετάλλευσης!!!
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ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΧΩΡΟΥΣ -  KATAΓΓΕΛΙΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
(οι καταγγελίες αφορούν όλη την περίοδο που μεσολάβησε από την προηγούμενη έκδοση της εφημερίδας. Ορισμένα από τα προβλήματα που καταγγέλλονται 

επιλύθηκαν μετά από παρέμβαση του ΣΕΤΤΑ)

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΛΟΓΗΣ ΕΛΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙ -  
ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Νο 1 
Εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι υπήρχε επιβεβαιωμένο κρούσμα συζύγου 
εργαζόμενου  και η εργοδοσία του κρατικού ΕΛΤΑ δε φρόντισε να δώσει 
άδεια ειδικού σκοπού στη συνάδελφο με αποτέλεσμα να πηγαίνει στη δου-
λεία μέχρι και την μέρα που βγήκαν τα αποτελέσματα της εξέτασης. Επίσης 
καταγγέλλουν ότι μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχαν κάνει νέα απολύμανση 
όπως προβλέπεται γιατί είχαν κάνει μόλις 7 μέρες πριν. Μέχρι τότε συνέχιζε 
να πηγαίνει στην δουλεία όλο το προσωπικό κανονικά και η εργαζόμενη που 
ο σύζυγός της ήταν θετικός στην εξέταση σταμάτησε την μέρα που βγήκαν 
τα αποτελέσματα. Ατομική ευθύνη σου λέει μετά η κυβέρνηση.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΛΤΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑ -  
ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Νο 2
Εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι η διορισμένη από το κράτος διοίκηση δε 
φρόντισε να  ενημερώνει τους  πελάτες, για τα μέτρα ασφαλείας με βάση τις 
υποδείξεις που έχουν δοθεί από τον ΕΟΔΥ. Οι εργαζόμενοι αναγκαζόντουσαν 
να παίρνουν τα πακέτα και τα γράμματα χωρίς γάντια και σε πολλές περιπτώ-
σεις τα γραμματόσημα είχαν επικολληθεί με σάλιο. Δεν υπήρχαν αντισηπτικά 
έξω από κάθε θυρίδα συναλλαγής και γάντια έπρεπε να φέρουν από το 
σπίτι!!

ΚΡΑΤΙΚΟ ΓΚΕΤΟ ΕΛΤΑ ΚΑΙ ΕΛΤΑ ΚΟΥΡΙΕΡ ΣΤΗ 
ΛΕΝΟΡΜΑΝ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Νο 4
 Εργαζόμενοι  στα ΕΛΤΑ COURIER καταγγέλλουν ότι  δεν προμηθεύονται με 
επαρκή αριθμό σε γάντια , μάσκες, αντισηπτικά με αποτέλεσμα οι εργα-
ζόμενοι να τα προμηθεύονται μόνοι τους και  να μπαίνουν σε έξοδα την 
ίδια  στιγμή που ο  μισθός τους δεν αρκεί ούτε για να καλύψουν βασικές 
ανάγκες δικές τους και των οικογενειών τους.  Τα γάντια που τους προ-
μηθεύει η εργοδοσία μέσα στο πρώτο δίωρο δουλείας σκίζονται. Και με 
φωτογραφικό υλικό αποδεικνύεται ότι καθημερινά συνωστίζονται εργα-
ζόμενοι και χιλιάδες αντικείμενα σε λίγα τετραγωνικά μέτρα. Η εντατικο-
ποίηση έχει χτυπήσει κόκκινο και κανείς δε μπορεί να παραπονεθεί ή να 
ζητήσει άδεια ειδικού σκοπού γιατί υπάρχει ο φόβος της μη ανανέωσης 
της σύμβασης. Δίπλα στα ΕΛΤΑ οι κρατικοί «υπεύθυνοι» δεν έχουν ούτε 
χαρτί υγείας στις τουαλέτες.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ  ΕΛΤΑ ΚΟΥΡΙΕΡ ΠΑΤΗΜΑ 
ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Νο 3 

Πολλές καταγγελίες έφτασαν στο ΣΕΤΤΑ για ελλείψεις σε μάσκες ,αντιση-
πτικά ,γάντια τα οποία αναγκάζονται  οι εργαζόμενοι να προμηθεύονται από 
μόνοι τους και αυτό έχει ως αποτέλεσμα εβδομαδιαία να σπαταλούν ένα 
σεβαστό ποσό από τα ψίχουλα που αμείβονται. Στο συγκεκριμένο κατάστη-
μα εργάζονται κατά τις πρωινές ώρες (μέχρι να βγουν διανομή οι κούριερ) 
έως και 50 άτομα. Ειδικά τις τελευταίες  μέρες όπου έχει συσσωρευτεί 
πολύ μεγάλος όγκος σε αντικείμενα, με δυσκολία μπορούν να κινηθούν οι 
εργαζόμενοι στο κατάστημα. όλος αυτός ο όγκος αντικειμένων μπορεί να 
αποτελέσει πηγή εξάπλωσης του κορονοιού, αφού δεν απολυμαίνονται. Σε 
όλα αυτά προσθέστε και τη μεγάλη προσέλευση πελατών που αναζητούν 
τις αποστολές που έχουν καθυστερήσει. Βέβαια τα κρατικά ΕΛΤΑ COURIER 
δε προσλαμβάνουν προσωπικό δίνοντας το στίγμα σε όλο τον κλάδο πως 
μπορείς να βγάλεις υπερκέρδη ξεζουμίζοντας τους κακοπληρωμένους και 
χωρίς δικαιώματα εργαζόμενους. 

ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ 
(φρανσάιζ)
Εργαζόμενοι καταγγέλουν ότι η δουλεία έχει αυξηθεί τόσο πολύ που ο όγκος 
των πακέτων έχει συσσωρευτεί έξω και μέσα από το κατάστημα. Αυτό βάζει 
σε κίνδυνο την υγεία των εργαζομένων γιατί ο χώρος στην ουσία είναι δύο 
καταστήματα σε ένα (διανομή και συναλλαγή). Παρόλη την αύξηση της δου-
λείας ι ο εργοδότης, δεν ν προσλαμβάνει προσωπικό κάτι που είχε ανάγκη 
το κατάστημα και πριν την πανδημία πόσο μάλλον τώρα που δουλεία έχει 
τριπλασιαστεί. Αναγκάζονται να δουλεύουν και Σάββατο ώστε να αποσυμφο-
ρηθεί κάπως η κατάσταση.  

ΡΕΚΟΡ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΚΡΑΤΙΚΟ ΕΛΤΑ
Τα παραπάνω είναι λίγες από τις πάρα πολλές καταγγελίες αλλά και δια-
πιστώσεις από παρεμβάσεις του σωματείου μας στους χώρους δουλειάς, 
που αποδεικνύουν ότι οι παρακλήσεις της κυβέρνησης ΝΔ για την ατομι-
κή ευθύνη και υπευθυνότητα, είναι υποκριτικά. Το κράτος στα ΕΛΤΑ έχει 
σπάσει όλα τα κοντέρ ανευθυνότητας, που αποδεικνύει ότι στον καπιτα-
λισμό, είτε κρατική είτε ιδιωτική είναι η εταιρία, μπροστά στο κέρδος δε 
λογαριάζει τίποτα, ούτε την υγεία των εργαζομένων που τους ξεζουμίζει 
καθημερινά. Στον κλάδο μας ο κρατικός ΕΛΤΑ ανεξαρτήτου κυβέρνησης 
είναι ο λαγός στην ανατροπή εργατικών δικαιωμάτων, στην επικράτηση των 
ελαστικών μορφών εργασίας, στο χτύπημα μισθών και ωραρίων. 
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ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ (μητρική)
Βέβαια και εδώ το παράδειγμα στους εργολάβους φυσικά και το δίνει η μητρική 
εταιρία. Η οποία αφού απέλυσε προσωπικό πριν την επιδημία, τώρα που αυξή-
θηκε κατακόρυφα η δουλειά μισθώνει ταξί και βανάκια!!! Οι εργαζόμενοι μάλλον 
της κοστίζουν πολύ, άσε που μετά θα αναγκαστεί να τους ξανα απολύσει! 

ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Νο 5. 
ΑΝ ΗΜΑΣΤΑΝ ΒΕΔΟΥΙΝΟΙ!
Θα ήταν η αγαπημένη μας εργοδοσία αν ήμασταν Βεδουίνοι και μέναμε στη 
Σαχάρα. Στις πιέσεις τους επιχειρησιακού σωματείου ΣΕΓΕΤΑ για να παρθούν 
μέτρα ασφαλείας απάντησε με το μνημιώδες «μετά από πολύ κόπο σας εξα-
σφάλισα σαπούνι και πλαστικό μποκαλάκι με νερό, το οποίο θα γεμίζεται 
μόνοι σας». Θα είχε κάνει πάταγο το πλαστικό μπουκαλάκι αν δουλεύαμε 
σε έρημο, με πολλές οάσεις βέβαια! Όσο για το σαπούνι; Μάλλον για να 
γλιστράει ο κορονοϊός. Κάτι σαν το τζατζίκι στο κοντοσούβλι δηλαδή!  

ACS Π. ΡΑΛΛΗ - ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΥΘΗΝΗ... ΑΝΕΠΑΝΑΛΥΠΤΗ
Δε θα μπορούσε να λείπει φυσικά η εταιρία του προέδρου του ΣΕΒ. Σαν 
πρόεδρος του συλλογικού οργάνου της «αφρόκρεμας» της Ελληνικής κοι-
νωνίας, των Βιομηχάνων, φρόντισε εν μέσω πανδημίας να ανακοινώσει πρώ-
τος αυξήσεις τιμών στην ACS. Έτσι για το καλό της κοινωνίας! Μάλλον του 
κόστιζαν πολύ οι ελάχιστοι συμβασιούχοι που προσέλαβε ή δε του έφταναν 
οι μειώσεις μισθών που έκανε μέσα στην προηγούμενη οικονομική κρίση, 
και τότε για το καλό όλων μας βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι στις αυξήσεις 
των ακολούθησαν και οι άλλοι μεγάλοι ανταγωνιστές του, δε μπορούσαν να 
χαλάσουν το χατίρι του προέδρου βλέπετε. Ε, τώρα αν αναγκάστηκαν να τις 
πάρουν πίσω, μην αγχώνεστε το ξέρουν αυτοί το κόλπο… τσάκισμα δικαιω-
μάτων και ξεζούμισμα εργαζομένων. Τα λένε κάθε βδομάδα στην κυβέρνη-
ση και αυτή βέβαια δε τους χαλάει χατίρι.
Επίσης οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι ως λύση αντί να προσλάβουν μόνιμο 
προσωπικό αναγκάζουν τους εργαζόμενους να εργαστούν και Σαββατοκύ-
ριακο πατώντας πάνω στην ανάγκη τους για παραπάνω χρήματα. 


