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ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ & ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ  
 
 ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΙΣΣΕΣ –ΣΥΝΑ∆ΕΛΦΟΙ 
 
Χαιρετίζω την σηµερινή απεργιακή συγκέντρωση, εκπροσωπώντας το ΣΕΤΤΕΑ κλαδικό σωµατείο 
στην ταχυµεταφορά – ταχυδρόµηση.  
∆εχόµαστε και εµείς όπως και όλοι οι άλλοι κλάδοι επίθεση από τους εργοδότες, επίθεση που µε 
αφορµή την απελευθέρωση της ταχυδροµικής αγοράς γίνεται ολοένα και σκληρότερη. 
Χτυπήµατα στις συµβάσεις, απολύσεις , µειώσεις µισθοδοσίας, απλήρωτοι επι µήνες. 
Θέλουν  χαµηλότερο εργατικό κόστος  προκειµένου να µπορέσουν και την δουλεία να πάρουν από το 
∆ηµόσιο Ταχυδροµείο και µισθούς να δίνουν των   500 εύρω. 
Απέναντι σε αυτήν την συντονισµένη επίθεση των εργοδοτών , έχει υπάρξει αντίσταση από την µεριά  
των εργαζοµένων, και σε αυτούς τους αγώνες είναι η ελπίδα και η προοπτική . 
   Όπως στους αγώνες των εργαζοµένων στην UPS το καλοκαίρι του 2011 που µε αλλεπάλληλους 
αποκλεισµούς της εταιρίας από το ΣΕΤΤΕΑ κατάφεραν να κρατήσουν τους µισθούς τους και τα 
ένσηµα τους , ενάντια στην πρόθεση της UPS 
να πραγµατοποιήσει µειώσεις µε πρόσχηµα την αλλαγή εργολάβου. Στις επιχειρήσεις ACS και 
SPEEDEX  οπου οι εργαζόµενοι δίνουν αγώνα προκειµένου να κρατήσουν τις επιχειρησιακές τους 
συµβάσεις, στην DHL όπου η εταιρία εκβίαζε για 60 απολύσεις πριν ένα χρόνο , και ανατράπηκαν σε 
30 εθελούσιες. Στην Γενική Ταχυδροµική όπου ο αποκλεισµός για δώδεκα ώρες της εταιρίας ,άνοιξε 
τον δρόµο στην επίσχεση εργασίας συναδέλφων που ράγισε την τροµοκρατία στην συγκεκριµένη 
εταιρία ,ενώ σταµάτησε την επίθεση  για περαιτέρω µειώσεις στα franchise καταστήµατα της .Τώρα 
πρόσφατα ο αγώνας που δίνουν οι συνάδελφοι ενοικιαζόµενοι στα ΕΛΤΑ ΤΑΧΥ/ΜΕΣ εναντίον της 
εταιρίας ενοικίασης SKYCOM, διεκδικώντας εφαρµογή της εργατικής νοµοθεσίας ,συµβάσεις, 
σπάσιµο της  τροµοκρατίας που επιβάλουν από κοινού ∆ιοίκηση ΕΛΤΑ και οι εταιρίες ενοικίασης. 
   Η  µήνυση της εταιρίας ACS – της µεγαλύτερης εταιρίας  στο κλάδο µε κέρδη 5εκατοµ.ευρώ- στο 
πρόσωπο µου  είναι µία ακόµα φάση της επίθεσης των εργοδοτών σε βάρος µας .Στη δίκη που έχει 
οριστεί στις 13 Φλεβάρη του2012 µηνύοµαι από στελέχη της ACS επειδή υποτίθεται προσεβλήθη η 
τιµή και η υπόληψή τους από κινητοποιήσεις ,συνθήµατα  και κείµενα που κυκλοφόρησαν το 
καλοκαίρι του 2007 µε αφορµή 17 απολύσεις που πραγµατοποίησε τότε η ACS. 
 Στην πραγµατικότητα δικάζοµαι γιατί είµαι µέλος ενός αγωνιστικού ,ταξικού συνδικάτου που είναι 
εµπόδιο στα σχέδια τους . 
  Συναδέλφισσες-συνάδελφοι δεν γίνεται αυτοί που δηµιούργησαν την κρίση να µας βγάλουν και από 
αυτή, χωρίς να χαθούν λαϊκές κατακτήσεις ,δηµοκρατικά δικαιώµατα. Γι’αυτό µας επέβαλαν την 
παρουσία του ∆ΝΤ και της τρόικας στη χώρα γι’αυτό µας επέβαλαν την κυβέρνηση του µαύρου 
µετώπου. Μετά από δεκαετίες έχουµε έναν µη εκλεγµένο από το λαό πρωθυπουργό µετά από δεκαετίες 
έχουµε συµµετοχή της ακροδεξιάς στην κυβέρνηση και γι’αυτό για πρώτη φορά στα νεότερα  χρόνια 
της χώρας κινδυνεύουν τόσες εργατικές κατακτήσεις, συλλογικές σύµβασεις,  13ος και14ος  µισθός 
,µονιµότητα στο δηµόσιο. Απέναντι σε αυτήν την επίθεση δικό µας καθήκον είναι να επιβάλουµε στην 
καθηµερινότητα και στην κεντρική πολιτική σκηνή το παράδειγµα των ηρωικών εργατών της 
ελληνικής χαλυβουργίας, τον υποδειγµατικό αγώνα των εργαζοµένων στον τηλεοπτικό σταθµό 
ALTER ,στο Λουκισα και αλλού. Είναι στιγµή που τα εργατικά συνδικάτα πρέπει να ανοίξουν, να 
ενωθούν µε τις λαϊκές συνελεύσεις στις γειτονίες, µε τα κινήµατα ανυπακοής, να συµβάλλουµε ώστε οι 
από δω και κει σποραδικές  βροχές που είµαστε ως τώρα  να γίνει η καταιγίδα που θα τους πνίξει.   
   Συγκροτώντας µέτωπο για να διώξουµε ∆ΝΤ  κ  Τροικα απ’ τη χώρα για την ανατροπή της 
κυβέρνησης του µαύρου µετώπου για την ανατροπή της  πολιτικής της φτώχιας . Για δηµοκρατία 
,λαϊκή κυριαρχία για να ανοίξει ο δρόµος για µια άλλη προοπτική για τον λαό την κοινωνία τον τόπο.   
 


