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ΟΤΑΝ ΤΟ ΠΑΙΖΟΥΝ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ ΕΧΕΙ ΠΟΛΥ ΓΟΥΣΤΟ… 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Ο κουρνιαχτός των τελευταίων ημερών με αφορμή το ποιος είναι πιο ικανός για 
την διοίκηση του ΠΣΣΕΠ δεν θα πρέπει να κρύψει τα επείγοντα προβλήματα 
των εργαζομένων στα ΕΛΠΕ που θα προκύψουν από την επερχόμενη πώληση 
και του υπολοίπου ποσοστού που κατέχει το δημόσιο. 

Πολύ περισσότερο δεν θα πρέπει να λειτουργήσει ως άλλοθι στην 
συνδικαλιστική τακτική και πρακτική αυτών των δυνάμεων που σήμερα 
τσακώνονται. Είναι αυτοί που τόσα χρόνια από κοινού διοικούσαν το σωματείο, 
στήριζαν και έβαζαν πλάτη στην πολιτική της εταιρείας (οργανογράμματα, 
εθελούσιες, περικοπές θέσεων κλπ.) 

Κριτήριο σε ένα σωματείο είναι κατά ποσό ορθώνει ανάστημα απέναντι σε 
εργοδοσία, κυβέρνηση και την πολιτική της ΕΕ. Αν οργανώνει την πάλη των 
εργαζομένων απέναντι στην θύελλα των μέτρων που περνούν καθημερινά. 

Ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός γίνεται την περίοδο που η 
κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ προχωρεί με γοργά βήματα την ολοκλήρωση της 
απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας ολοκληρώνοντας τις ιδιωτικοποιήσεις 
σε μια σειρά χώρους και στα ΕΛΠΕ. 

Στις 12 Γενάρη, η κυβέρνηση πέρασε στη βουλή το πολυνομοσχέδιο που 
περιλάμβανε ως ένα από τα βασικά μέτρα την ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ και την 
αλλαγή του συνδικαλιστικού νόμου. Στις 8 Γενάρη το Αγωνιστικό Μέτωπο 
έστειλε επιστολή στην διοίκηση του ΠΣΕΕΠ και σε όλες τις παρατάξεις του ΔΣ 
για έκτακτη συνεδρίαση ώστε να πάρει απόφαση να προχωρήσει σε απεργία 
την ημέρα που θα συζητιόταν στη βουλή το πολυνομοσχέδιο. 

Το προεδρείο αλλά και οι παρατάξεις (ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ, ΜΕΣΑ) έχουν μεγάλη 
ευθύνη καθώς δεν πήραν θέση στο αίτημα του Αγωνιστικού Μετώπου και 
σύρθηκαν όλοι μαζί πίσω από την άθλια στάση που κράτησε και η ΓΣΕΕ εκείνη 



την μέρα. Απέδειξαν με τη στάση τους ότι κρατούν άξια τον τίτλο του 
κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού. Αποπροσανατολίζουν τους 
εργαζόμενους με τα καβγαδάκια τους, αλλά επί τους ουσίας όλοι συμφωνούν 
στο κύριο. Είναι υπέρ της ιδιωτικοποίησης. Αποτελούσαν και αποτελούν το 
μακρύ χέρι της κυβέρνησης και της εργοδοσίας. 

ΛΕΡΩΝΟΥΝ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΛΗΣ 

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους από την πείρα τους να βγάλουν 
συμπεράσματα και να γυρίσουν την πλάτη σε όλους αυτούς που αυτές τις μέρες 
γαβγίζουν για την καρέκλα του προεδρείου. 

Για τους εργαζόμενους η αλλαγή συσχετισμών είναι όρος και προϋπόθεση για 
το κίνημα και την ζωή μας. Δεν μπορούμε να υποταχτούμε στη σιγή 
νεκροταφείου για να περάσει το άρμα των μέτρων επάνω από τα κορμιά μας. 

ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 

Καλούμε τους εργαζόμενους να είναι σε επαγρύπνηση και ετοιμότητα το 
επόμενο διάστημα για τις εξελίξεις που έρχονται στον όμιλο και στις 26 και 27  
Φλεβάρη να τους καταδικάσουν. Όχι μόνο για όσα κάνουν τώρα αλλά και για 
όσα ετοιμάζουν για τη συνέχεια.  

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΛΠΕ 

 


