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Γενική Ταχυδρομική: με διαταγές αφεντικών και κυβέρνησης 
στον κατασταλτικό μηχανισμό επιχειρούν να επιβάλουν σιγή 
νεκροταφείου...

Στη Γενική Απεργία στις 6 του Απρίλη του 2022 ο συνάδελφος Π.Γ. απεργεί στη Γενική Ταχυδρομική στην Κη-
φισιά. Μετά από 9 χρόνια εργασίας ως ταχυμεταφορέας (courier), αλλά και συνδικαλιστικής δράσης στον 
χώρο εργασίας ως μέλος της ΣΒΕΟΔ, απολύεται στις 11 του Απρίλη.
 
Η ΣΒΕΟΔ και η επιτροπή εργαζομένων στη Γενική Ταχυδρομική καλούν σε παρέμβαση στις 13 του Μάη έξω 
από τη Γενική Ταχυδρομική στην Κατεχάκη, στη λεωφόρο Μεσογείων 201. H Γενική Ταχυδρομική είναι γνω-
στή για τις εκδικητικές απολύσεις. Ποια/ος ξεχνά την εργοδοτική τρομοκρατία στα Γλυκά Νερά τον Γενάρη 
του 2021: απόλυση τριών εργαζομένων και ξυλοδαρμός;

Την Παρασκευή 13 του Μάη, πριν καν συγκεντρωθούμε στο σημείο, πριν καν ανοίξουμε πανό, πριν καν μοι-
ράσουμε προκηρύξεις, όργανα του κατασταλτικού μηχανισμού (διας) απαιτούν να γίνει σωματικός έλεγχος. 
Αντιστεκόμαστε. Δηλώνουν ότι «διενεργείται αστυνομικός έλεγχος» και εφόσον αρνούμαστε τον σωματι-
κό έλεγχο «θα μεταφερθούμε» στη γαδα. Καταγγέλλουμε ότι με εντολή των αφεντικών απαγορεύουν τη 
συγκέντρωση. Ομνύουν στη δημοκρατία. Δεν γίνεται σωματικός έλεγχος. Ζητούν ταυτότητες. Δηλώνουν 
«άγνοια για τη συγκέντρωση». Δεν ήξεραν ότι «θα γίνει συγκέντρωση από σωματείο». Δεν είναι η δουλειά 
τους «να συλλαμβάνουν εργαζομένους». Σε λίγα λεπτά έρχεται η εντολή από το υπουργείο: «προσαγωγή, 
να μη γίνει η συγκέντρωση». Ζητούν να μπούμε σε περιπολικά. Είναι μια «τυπική διαδικασία. Δεν γίνεται 
σύλληψη». Αρνούμαστε. Αφού η «γραμμή» είναι «προασαγωγές», ας γίνουν με τον... τυπικό τρόπο. Δεν θα 
φύγουμε δυο δυο, ήσυχα και ωραία από τον χώρο της κινητοποίησης... Φέρτε κλούβα!  Έμπλεοι δυσκολίας 
για την αποστολή που τους ανέθεσαν από το αρχηγείο οι φερέλπιδες μελλοντικοί συνταξιούχοι που δια-
γκωνίζονται για μια πολύφερνη θέση στην ασφάλεια των αφεντικών: «Μας κάνετε ρεζίλι στη Μεσογείων» 
κραυγάζει ο ρέκτης των σωματικών ελέγχων.

Σε λίγα λεπτά μεταφορά με βαν στη γαδα: 6ος όροφος «διεύθυνση ασφαλείας Αττικής υποδιεύθυνση κρα-
τικής ασφάλειας τμήμα προστασίας του κράτους και του δημοκρατικού πολιτεύματος» (με την αποδόμηση 
του λόγου της κυριαρχίας: συνδικαλιστικό της ασφάλειας). Ταυτότητες – διεύθυνση κατοικίας – τηλέφωνο. 
Παντελώς άγνωστα όλα αυτά γιʼ αυτούς που παρακολουθούν τη ζωή των Άλλων... Μια «τυπική διαδικα-
σία... σε λίγο τελειώνει και φεύγετε»... Από τις 9.00 το πρωί... Αίφνης η χαλαρότητα αίρεται. Η ΣΒΕΟΔ ανα-
κοινώνει κινητοποίηση στις 12.00. Ταραχή. Ανοιγοκλείνουν πόρτες. Μπαινοβγαίνουν. Αλλάζει το βλέμμα 
και αρχίζει η καθυστέρηση στη διεκπεραίωση... Οι τελευταίοι παίρνουμε τις ταυτότητες στις 12.40. Επιστρέ-
φουμε στη Γενική Ταχυδρομική. Η κινητοποίηση ήδη έχει αρχίσει από τις 12.00 και συνεχώς μεγαλώνει. Τα 
αφεντικά απαιτούν από τον κατασταλτικό μηχνισμό να σταματήσει η κινητοποίηση. Πρόβλημα: με ποιον 
νόμο;... Οπότε ξανά «προσαγωγή». Ο επικεφαλής συνταγματάρχης ενεός ακούει από τον ασύρματο την 
ιεραρχία: «αυτή είναι η εντολή». Αν μας ξαναπάνε στο συνδικαλιστικό της ασφάλειας, θα είναι προφανής 
η γελοιοποίηση της «τυπικής διαδικασίας». Οπότε μετά από αρκετή αναταραχή στην ιεραρχία, αλλάζει ο 
τόπος ολιγόωρης κράτησης, ώστε να σταματήσει η συγκέντρωση: «υποδιεύθυνση ασφαλείας Βορειοανα-
τολικής Αττικής, Αμαρούσιον»...

Χρόνια τώρα φτιάχνεται μια νέα «νομιμότητα»: απαγορεύεται η δράση από τα κάτω, η κινητοποίηση στον 
δημόσιο χώρο. Χρόνια τώρα η απάντηση δίνεται και θα δίνεται στον δρόμο του αγώνα. Ό,τι έγινε στη Γενική 
Ταχυδρομική δεν είναι «μια χουντικής εμπνεύσεως πρακτική». Γιατί το κεφάλαιο δεν χρειάζεται πια «χού-
ντες». Τα δικαιώματα υπάρχουν στα χαρτιά, ως ευχολόγιο, ως διακήρυξη, ως άλλοθι για ένα «δημοκρατικό 
πολίτευμα». Το κράτος και το κεφάλαιο έχουν το μονοπώλιο της βίας: όταν οι εργάτες δολοφονούνται στα 
εργασιακά κάτεργα, το κράτος μεριμνά για να μην ασκηθεί δίωξη στα αφεντικά. Για να συνεχιστεί ακωλύτως 
η παραγωγική διαδικασία, διαθέτει όλο τον κατασταλτικό μηχανισμό του στην προστασία των αφεντικών. 
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Όταν τα αφεντικά προσβάλλουν, παρενοχλούν, κακοποιούν, βιάζουν, το κράτος είναι εκεί για να μην ασκη-
θεί δίωξη, για να συνεχιστεί η κανονικότητα της λεηλασίας της ζωής μας. 

Ό,τι έγινε στη Γενική Ταχυδρομική δεν είναι ούτε «μιας χουντικής εμπνεύσεως πρακτική» ούτε πολύ πε-
ρισσότερο «αναδεικνύει την ανάγκη για εκλογές... για να έρθει μια δημοκρατική κυβέρνηση». Δεν έχουμε 
εκλογικές αυταπάτες. Δεν περάσαν και πολλά χρόνια από τον Απρίλη του 2017 επί... αριστερής διακυβερνή-
σεως, όταν τα όργανα του κατασταλτικού μηχανισμού (οπκε-διας-ασφαλίτες) περικύκλωσαν αυτοοργανω-
μένες συνελεύσεις γειτονιάς που πήγαν για να μοιράσουν κείμενα ενάντια στην καπιταλιστική αναδιάρθρω-
ση στα μέσα μαζικής μεταφοράς (μμμ) στις/στους εργαζόμενες/ομένους στο αμαξοστάσιο των λεωφορείων 
στον Ρέντη. Ήταν έτοιμοι για να στήσουν κακουργηματικές διώξεις. Με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, την κρατική προπα-
γάνδα, από τα χαράματα έτοιμο να συντονίζει την προπαγάνδα «περί εισβολής στο αμαξοστάσιο» και στη 
συνέχεια τη στοχοποίηση τριών συναδέλφων εργαζομένων στα μμμ και ενός συναδέλφου από τον κλάδο 
των εργαζομένων και ανέργων στην ιδιωτική εκπαίδευση. Όπως και τότε έτσι και τώρα η απάντηση στην 
εργοδοτική και κρατική τρομοκρατία δεν δίνεται με χαρτοπόλεμο. Η συλλογική ακηδεμόνευτη δράση σω-
ματείων, εργατικών συλλογικοτήτων και αυτοοργανωμένων συνελεύσεων γειτονιάς είναι ο δρόμος και όχι 
η ανάθεση της επίλυσης των προβλημάτων στις κάλπες των ψευδαισθήσεων, της μικροαστικής ελπίδας και 
της απογοήτευσης. 

Σε συνθήκες στις οποίες η πανδημία έγινε το πρόσχημα για τη λεηλασία των εργασιακών δικαιωμάτων, 
για την απαγόρευση των συγκεντρώσεων, για τον έλεγχο των σωματείων από το κράτος και την εγκλημα-
τοποίηση όσων αντιστέκονται... Σε συνθήκες στις οποίες ο πόλεμος είναι για μια ακόμη φορά ο δρόμος 
για να υπερβεί τη χρεοκοπία του το καπιταλιστικό σύστημα και να μοιραστεί ξανά ο κόσμος... Το καθεστώς 
έκτακτης ανάγκης και η βαρβαρότητα της καπιταλιστικής αναδιάρθρωσης είναι η κρεατομηχανή για να συ-
νεχιστεί η μεγιστοποίηση του κέρδους, αφήνοντας πίσω εκατομμύρια νεκρούς σε όλον τον πλανήτη και 
καταστρέφοντας ολοκληρωτικά τη φύση. Σε αυτές τις συνθήκες εντείνεται η εκμετάλλευση και η φτώχεια, 
ενώ οι άνεργοι/ες οδηγούνται στον κοινωνικό αποκλεισμό, στην οικονομική και συχνά ηθική εξαθλίωση, οι 
μετανάστες δολοφονούνται και στιβάζονται σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, οι φυλακές είναι κολαστήρια... 

Την Παρασκευή στις 13 του Μάη δεν έγινε μια παρέκκλιση από τη «συνταγματική νομιμότητα» κάποιων θυ-
λάκων. Ήταν μια απόφαση της ακροδεξιάς κυβέρνησης της νέας δημοκρατίας να χτυπήσει τον αντιιεραρχικό 
ακηδεμόνευτο συνδικαλισμό που κρατά αναμμένη τη φωτιά στον κάμπο. Επίθεση σε όσες/ους αρνούνται 
τους ρόλους που μοιράζει το σάπιο καπιταλιστικό σύστημα, που παλεύουν μακριά από το θέαμα, τον ναρ-
κισσσισμό και τον παραγοντισμό... 

Σε μια περίοδο στην οποία τα αφεντικά απαιτούν από τις/τους συναδέλφους να ματώσουν για την κερδο-
φορία τους στην οικονομική κρίση, με ταξική και διεθνιστική αλληλεγγύη συνεχίζουμε να βάζουμε κόκκινες 
γραμμές, επιμένοντας πως δεν είμαστε συνεργάτες, για να σιωπούμε και να υπακούμε. Με τα σωματεία 
βάσης, τις ακηδεμόνευτες εργατικές συλλογικότητες, τις αυτοοργανωμένες συνελεύσεις γειτονιάς εργαζό-
μενοι/ες και άνεργοι/ες συνεχίζουμε ενάντια στην καπιταλιστική αναδιάρθρωση χωρίς να κάνουμε ούτε 
ένα βήμα πίσω.

Αντίσταση
στην εργοδοτική και κρατική τρομοκρατία
στην εγκληματοποίηση των εργατικών και    
κοινωνικών αγώνων
στον πόλεμο και τη φτώχεια


