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Οι εξελίξεις για την παραπέρα ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ προχωράνε κανονικά. Στο επίσημο επίπεδο
γίνονται όλες οι διαδικασίες που προβλέπει το σχέδιο με στόχο να έχει βγει διαγωνισμός μέχρι τέλος
Μάρτη. Στο παρασκήνιο δε, σίγουρα συνεχίζονται οι κινήσεις που απαιτούνται για να διαμορφωθεί η
επόμενη μέρα. Μια διαδικασία περίπλοκη, καθώς αφορά έναν κρίσιμο όμιλο και δεν περιορίζεται στο
οικονομικό πεδίο αλλά αγγίζει συνολικά ζητήματα και επικίνδυνους ανταγωνισμούς για τη χώρα
και την περιοχή. Ακριβώς γι' αυτό, η πραγματική εικόνα δεν αποκαλύπτεται. Πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για αιφνιδιαστικές αποφάσεις και να αναγνωρίζουμε πως η τελική κατάσταση μπορεί
να μην εμφανιστεί αμέσως.
Παρά τη θολούρα, κάποια πράγματα είναι δεδομένα. Η ειλικρινής δέσμευση της κυβέρνησης να
πουλήσει το κομμάτι που της αναλογεί (ακόμα κι αν κρατήσει κάποιο ελάχιστο ποσοστό για τα προσχήματα). Η διάθεση του ντόπιου κεφαλαίου να παραχωρήσει ακόμα και τόσο σημαντικές επιχειρήσεις, στα πλαίσια των γενικών κατευθύνσεων, αρκεί να διασφαλίζεται μια εναλλακτική. Η αντιμετώπιση των χιλιάδων εργαζομένων στον όμιλο, και ειδικά οι όροι δουλειάς τους, σαν βάρος για τους
επίδοξους «επενδυτές». Η εμπειρία της προηγούμενης ιδιωτικοποίησης έδειξε πώς, μέσα σε μερικά
χρόνια, χειροτέρεψαν όλες οι πλευρές της δουλειάς: εργολαβοποίηση, μειώσεις προσωπικού, ουσιαστική ασφάλεια, εντατικοποίηση, μισθολογικά κ.ά.
Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, οι εργαζόμενοι στα ΕΛΠΕ πρέπει να προετοιμαζόμαστε όπως απαιτεί μια
τέτοια αντιπαράθεση, κεντρικού πολιτικού χαρακτήρα. Γιατί η παραπέρα ιδιωτικοποίηση συμπυκνώνει στο χώρο μας την κεντρική κατεύθυνση επίθεσης σε κάθε κατάκτηση, σε κάθε δικαίωμα
των εργαζομένων στην Ελλάδα. Σε αυτή τη βάση βρίσκεται η αντίθεσή μας. Δεν έχουμε καμιά ανάγκη
ωραιοποίησης της σημερινής κατάστασης με τοποθετήσεις περί «διυλιστηρίων που ανήκουν στο λαό», οι
οποίες δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Στην ίδια βάση, ο αγώνας για την υπεράσπιση της
δουλειάς των χιλιάδων εργαζομένων στα ΕΛΠΕ δεν έχει συντεχνιακό χαρακτήρα. Οι όροι δουλειάς
μας δεν διαχωρίζονται, είναι δεμένοι με τη συνολική θέση των εργαζομένων στη χώρα μας: κάθε νίκη
σε μια βαριά βιομηχανία όπως τα ΕΛΠΕ είναι νίκη για όλους, ενώ αντίθετα κάθε υποχώρηση δυσχεραίνει τη θέση όλων των εργαζομένων.
Πρέπει να έχουμε καθαρό ότι ο αγώνας των ίδιων των εργαζομένων είναι η μόνη δύναμη που μπορεί να κοντράρει την πώληση, ενώ θα καθορίσει και τη θέση μας στο επόμενο καθεστώς, όπως κι
αν καταλήξει. Οι μέχρι τώρα κινήσεις δεν έχουν βοηθήσει στην αναγκαία συσπείρωση και κινητοποίηση. Η παντελής απουσία του σωματείου μας από τις πρόσφατες απεργιακές συγκεντρώσεις για τον
προϋπολογισμό και το πολυνομοσχέδιο (ανεξάρτητα από τις ευθύνες της ΓΣΕΕ) στέρησε μια δυνατότητα συνεύρεσης των συναδέλφων και κοινού βηματισμού με τους υπόλοιπους εργαζόμενους. Η
«εξουσιοδότηση» στο ΔΣ για όλες τις αποφάσεις κρατάει σε απόσταση τη μεγάλη πλειοψηφία και
καλλιεργεί τον εφησυχασμό. Οι κινητοποιήσεις που δεν συντονίζονται ούτε τυπικά ούτε ουσιαστικά με
τους υπόλοιπους εργαζόμενους στον όμιλο (πόσο μάλλον σε άλλες επιχειρήσεις που ιδιωτικοποιούνται)
αποδυναμώνουν το μέτωπο που χρειαζόμαστε.
Αυτή η κατάσταση πρέπει και μπορεί να αλλάξει. Με τη συμμετοχή όλων των συναδέλφων και με ξεκάθαρο το τι αντιμετωπίζουμε και ποιος είναι ο στόχος μας. Με πραγματική ενότητα, που χτίζεται
μέσα στους αγώνες για τα κοινά μας συμφέροντα, διαφορετικά είναι επιφανειακή και θρυμματίζεται
μπροστά στην πρώτη δυσκολία. Με εμπιστοσύνη στις δικές μας δυνάμεις.
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στην περαιτέρω ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ!
 Κάτω τα χέρια από τα εργασιακά δικαιώματα!
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