Σχετικά με το δικαστήριο της Γενικής Ταχυδρομικής στις 15/06/2017
«Δεν σκύβουμε το κεφάλι , επιλέγουμε τον δρόμο του αγώνα . Ζητάμε την αλληλεγγύη σας στο αγώνα
μας για εργασία με αξιοπρέπεια»
Επιτροπή Εργαζομένων στην Γενική Ταχυδρομική Αιγάλεω (19/12/2012)

Μικρό ιστορικό (2012-2017)
Από το ’12 μέχρι σήμερα ο αγώνας των εργαζόμενων έχει φέρει τα εξής αποτελέσματα:
Σε νομικό επίπεδο η απόφαση του πρωτοδικείου (2014) αλλά και του εφετείου (2017) αναγνωρίζει την
διαδοχή της «μητρικής» γενικής ταχυδρομικήςστο υποκατάστημα του Αιγάλεω, κηρύσσει άκυρες
τις απολύσεις και επιβάλλει στην εταιρεία την καταβολή των δεδουλευμένων και την επιστροφή των
συναδέλφων στην εργασία τους.
Η αναγνώριση της «διαδοχής» από το δικαστήριο δεν λύνει το γόρδιο δεσμό του συστήματος δικαιόχρησης
(franchise) που ταλανίζει για δεκαετίες τους εργαζόμενους των «αλυσίδων» όμως αναμφίβολα λειτουργεί
υποστηρικτικά στην ανάλυση που υποστηρίζει πως:
Τα υποκαταστήματα της γενικής ταχυδρομικής, της acs, της speedex και κάθε μικρής ή μεγάλης αλυσίδας
ταχυμεταφοράς ή ταχυεστίασης δεν αποτελούν ανεξάρτητες επιχειρήσεις. Το εμπορικό σήμα, το λογισμικό,
το πελατολόγιο και κάθε επιχειρηματική παράμετρος ανήκει στη μητρική εταιρεία. Ο πράκτορας, σύμφωνα
με τις συμβάσεις πρακτόρευσης που υπογράφουν τα δύο μέρη, είναι υπεύθυνος αποκλειστικά για τις
προσλήψεις και τις απολύσεις. Επί της ουσίας η κάθε «μητρική» υπογράφει με τον εαυτό της όμως
εκμεταλλεύεται νομικά την παράμετρο (πρόσληψη-απόλυση) που αναθέτει στον εκάστοτε εκούσιο ή
ακούσιο αχυράνθρωπό της, προκειμένου να αποποιείται τις ευθύνες της απέναντι στους εργαζόμενους των
καταστημάτων της.
Σε αρκετές μάλιστα περιπτώσεις η κάθε «μητρική εταιρεία» φτάνει ακόμη και να πτωχεύει επανηλλειμένα
και με δόλο τα καταστηματά της προκειμένου να μην καταβάλλει φόρους και εισφορές εκατοντάδων ή και
εκατομμυρίων ευρώ που έχει εντέχνως φροντίσει να αφήσει απλήρωτες.
Ακηδεμόνευτος ταξικός συνδικαλισμός
Όμως, η ουσία ενός αγώνα δεν καθορίζεται ούτε από τη θετική ούτε από την αρνητική απόφαση ενός
δικαστηρίου. Ένας αγώνας καθορίζεται από την ταξική συγκρότηση, τη συνείδηση, τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά και το περιεχόμενό του.
Και ο αγώνας στη γενική ταχυδρομική Αιγάλεω όπως έχουμε δηλώσει και στο παρελθόν έχει υπάρξει
υποδειγματικός καθόλη τη διάρκειά του γιατί κατάφερε να σπάσει το στενό του συντεχνιακό πλαίσιο. Δεν
εγκλωβίστηκε ως μια ακόμη εργατική διαφορά ανάμεσα σε τόσες άλλες. Κατάφερε να συναντηθεί με την
εργατοκοινωνική βάση της τάξης μας, αναδεικνύοντας την αξία εννοιών που οι πάσης φύσεως εργοδότες και
οι κάθε λογής εταιρείες θέλουν να ξεχάσουμε. Την αξία της συντροφικότητας και της αλληλεγγύης.
Όλοι-ες στα δικαστήρια
Την Πέμπτη 15 Ιουνίου του 2017 στις 9:00 θα συναντηθούμε στα δικαστήρια της οδού Ευελπίδων, θα
κάνουμε ένα ακόμη βήμα στο συνεχές που ονομάζουμε δρόμο του αγώνα.
Πλέον, από το κατηγορητήριο της γενικής ταχυδρομικής εναντίον μας και την αδιαμφισβήτητη αθωότητα
των κατηγορουμένων δεν έχουν απομείνει παρά μερικά πολυκαιρισμένα σκιάχτρα που μας απειλούν με
ποινικοποίηση, σκιάχτρα που όμως δεν μπορούν να πείσουν ούτε τους εαυτούς τους.

Οι κατηγορίες τους για μια ακόμη φορά θα πέσουν στο κενό. Γιατί οι εργατικοί
αγώνες δεν είναι ούτε νόμιμοι ούτε παράνομοι. Είναι δίκαιοι.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπόθεση της γενικής ταχυδρομικής Αιγάλεω: www.sveod.gr –εφημερίδα «στο
ρελαντί» νο.28,τεύχος «αφιέρωμα» στην γενική ταχυδρομική

Πέμπτη 15 Ιουνίου του 2017 στις 9:00 δικαστήρια της οδού Ευελπίδων, Κτήριο 5
Συνέλευση Βάσης Εργαζομένων Οδηγών Δικύκλου, Κόκκινη Γραμμή - Εργατική Σύσκεψη,
Αυτοδιαχειριζόμενος κοινωνικός χώρος Pasamontana, Εργατική Πτέρυγα
Ιούνιος 2017

