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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Σ’ αυτή την κρίσιμη στιγμή για τους εργαζόμενους στα ΕΛΠΕ, την ώρα που όλα τα Σωματεία
του Ομίλου συντονίζουν τον αγώνα τους με την Ομοσπονδία, για να αποκρούσουμε το τελικό
ξεπούλημα των ΕΛΠΕ, δεν ήταν εύκολο για εμάς να απαντάμε σε έναν συνάδελφο που
παλεύαμε μαζί τόσα χρόνια και πετύχαμε τόσα πολλά.
Μας ήταν δύσκολο να κατανοήσουμε τους λόγους που οδήγησαν τον συνάδελφό μας σ’ αυτές
τις αποφάσεις και την συμπεριφορά… Κάναμε δε μεγάλες προσπάθειες να τον
μεταπείσουμε. Γιατί αυτή η κατάσταση υπάρχει από τις αρχές Αυγούστου, όταν διαφάνηκε
μια διαφωνία στην γραμματεία της Ενιαίας-Ενωτικής Σ.Κ. που μεταφέρθηκε και στην
Εκτελεστική Επιτροπή του Σωματείου, με τον συν. Παναγιώτη να αντιπαρατίθεται με το
σύνολο των μελών της Ε.Ε. για τον τρόπο και την τακτική που έπρεπε να ακολουθήσουμε
στο θέμα των κινητοποιήσεων για θέματα ασφαλείας. Και το έκανε με απαράδεκτο τρόπο και
πρωτόγνωρα προσβλητικούς χαρακτηρισμούς, σε βάρος του συνόλου σχεδόν των μελών
της Ε.Ε., απειλώντας με παραιτήσεις (κατέθεσε γραπτή παραίτηση στις 4 Αυγούστου!!!) και
συνεργασίες με παρατάξεις της αντιπολίτευσης!!! Με αυτούς δηλαδή που τον στοχοποιούν
εδώ και χρόνια και τον κατηγορούν για ότι μπορεί να φανταστεί κανείς!!!
Παρά το ότι έγιναν πολλές προσπάθειες να σταματήσει αυτή η αντιπαράθεση, πόσο μάλλον
τώρα που προέκυψε ακόμα πιο επιτακτικό το πρόβλημα της παραπέρα ιδιωτικοποίησης,
όπου σε επίπεδο Δ.Σ. αλλά και Γενικού Συμβουλίου του Σωματείου υπήρξε ομόφωνη θέση,
πως η μάχη που έχουμε μπροστά μας απαιτεί την μέγιστη συσπείρωση και ενότητα,
διαβάσαμε μια προσωπική ανακοίνωσή του, όπου κατηγορεί τα υπόλοιπα στελέχη της
γραμματείας της παράταξης, αλλά και της Ε.Ε. του Σωματείου, για «ανικανότητες» και
«προδοσίες», που τις ανακάλυψε αρχές Αυγούστου!!!
Δηλαδή τις 30 μέρες του Ιουλίου (κατακαλόκαιρο), συνειδητοποίησε πως οι νέοι συνάδελφοι
που ανέδειξε η παράταξη και με την δική του πρόταση και στήριξη, αλλά και την
δέσμευση από όλους μας να τους στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις, είναι «ανίκανοι
και πουλημένοι»!!!
Και αναρωτιόμαστε… Τι συνέβη μέσα σε έναν μήνα που το είδε μόνον αυτός; Και ήταν
τόσο σοβαρό, που τον έφτασε να παραιτείται και να δηλώνει ότι θα ανεξαρτητοποιηθεί;!!!
Διότι οι δικαιολογίες για τις απεργίες του καλοκαιριού δεν πείθουν κανέναν. Πόσο μάλλον
όταν τις κρίσιμες μέρες της πρώτης και δυσκολότερης απεργίας, αυτοί που δούλεψαν για να
πετύχει ήταν αυτοί που τάχα την πούλησαν, ενώ όλοι οι άλλοι ήταν σε διακοπές (όπως και ο
ίδιος άλλωστε)!!! Και πότε πρόλαβαν και έγιναν «καρεκλοκένταυροι» το νέο προεδρείο;!!! Και
το λέει ο Παναγιώτης, που κατέχει θέσεις σε όλη τη συνδικαλιστική ιεραρχία εδώ και
δεκαετίες!!!
Αλλά και για τα αποτελέσματα των απεργιών τα πράγματα είναι διαφορετικά. Το Σωματείο
δικαιώθηκε ήδη από την ημέρα του Δικαστηρίου, όπου η Εταιρεία δεσμεύτηκε με δήλωσή
της γραμμένη στα πρακτικά να δώσει λύσεις με συγκεκριμένο Χρονοδιάγραμμα για το σύνολο
σχεδόν των αιτημάτων μας. Ειδικά για το θέμα του FCC στις ΒΕΑ, με την κατάθεση από το
Σωματείο στοιχείων, φωτογραφιών του διαβρωμένου εξοπλισμού, βίντεο που έδειχνε να

καταστρέφεται παρόμοιο εργοστάσιο από αντίστοιχο πρόβλημα, (στοιχεία που
κυκλοφόρησαν και στα ΜΜΕ), ήταν παραπάνω από βέβαιο πως η Εταιρεία δεν μπορούσε
να αποφύγει την άμεση επισκευή. Όπως και έγινε… Και υπήρχε (και υπάρχει)
προετοιμασία για νέες κινητοποιήσεις, αν δεν υλοποιηθούν οι δεσμεύσεις.
Τώρα , τι σχεδιασμοί, τι σκέψεις και προβλήματα έκαναν το συν. Παναγιώτη να μιλάει στον
κόσμο για «ανίκανους», «πουλημένους» και … νέες παρατάξεις, δεν το ξέρουμε. Αυτός ήταν
και ο λόγος των δύο έκτακτων συνεδριάσεων της γραμματείας της Ενιαίας-Ενωτικής Σ.Κ.,
αλλά και των τριών συνελεύσεων του ψηφοδελτίου σε ΒΕΕ, ΒΕΑ και ΒΕΘ, όπου
αναδείχθηκε ομόφωνα η ανάγκη να σταματήσουν αυτές οι συμπεριφορές και να
προταχθεί το τεράστιο θέμα του αγώνα ενάντια στο τελικό ξεπούλημα των ΕΛΠΕ.
Η ανακοίνωση του συν. Οφθαλμίδη, μία μέρα μετά την 4ωρη στάση και κινητοποίηση στον
Νότο και 5 μέρες πριν την αντίστοιχη της Θεσσαλονίκης, θέτοντας τον εαυτό του απέναντι
στην παράταξη που τον ανέδειξε και τον στήριξε όλα αυτά τα χρόνια (σε καλές και κακές
στιγμές), αποτελεί χτύπημα όχι μόνο στην Ενιαία-Ενωτική, αλλά κυρίως στο Σωματείο, την
πιο δύσκολη στιγμή.
Και το μεγάλο ερώτημα είναι: Γιατί τώρα;!!!
Εμείς δεν θα απαντήσουμε σ΄ αυτήν την ερώτηση τώρα. Διότι έχουμε απόλυτη επίγνωση των
προτεραιοτήτων που μας επιβάλει η κρίσιμη συγκυρία.
Δεν θα αποπροσανατολίσουμε τον αγώνα των εργαζομένων και του Σωματείου.
Όσοι δεν σέβονται την ανάγκη για συσπείρωση και την αγωνία των συναδέλφων, θα τους
αφήσουμε να πορεύονται τον μοναχικό αλλά και επιζήμιο για τους εργαζόμενους και τη
δουλειά μας δρόμο που επέλεξαν.
Γιατί κανείς μόνος του δεν θα πετύχαινε (τότε όπως και τώρα) όσα πετύχαμε όλοι μαζί.
Γιατί τα Σωματεία είναι θεσμοί συλλογικοί, που αντλούν τη δύναμή τους μέσα από
συλλογικές αποφάσεις και αγώνες και όχι από προσωπικά παιχνίδια του ενός και του
άλλου…
Έτσι κερδίσαμε τη Σύμβαση που έχουμε, έτσι κερδίσαμε τις προσλήψεις που έγιναν, τον
κανονισμό και τις διαδικασίες και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε, γιατί ο αγώνας για την
υπεράσπιση των δικαιωμάτων και της δουλειάς μας δεν τελειώνει ποτέ!!!
Η Ενιαία-Ενωτική Σ.Κ. προχωρά προσηλωμένη στους στόχους και τις αποφάσεις που το
Σωματείο έχει πάρει, μαζί με όλους τους εργαζόμενους, ενάντια σε κυβερνητικές και
κομματικές αποφάσεις ξεπουλήματος των ΕΛΠΕ και ακύρωσης των κατακτήσεών μας.
Και σ’ αυτόν τον αγώνα καλούμε όλους τους συναδέλφους να συστρατευθούν, γυρνώντας
την πλάτη σε κάθε διχαστική φωνή, σε κάθε κακόβουλο σχεδιασμό.
Δίνουμε τη μάχη μας για να υπερασπιστούμε τη δουλειά, το παρόν και το μέλλον μας.
 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΜΑΖΙΚΑ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ.
 ΔΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΣΤΕΛΝΟΥΜΕ ΜΗΝΥΜΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ.
 ΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ.
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