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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι
Αναγκαζόμαστε να βγάλουμε αυτή την ανακοίνωση μέσα στην Μεγάλη Εβδομάδα, γιατί συμβαίνουν
και λέγονται τρομερά και επικίνδυνα πράγματα για το Σωματείο και τη δουλειά μας.
Όσο πλησιάζουν οι εκλογές του σωματείου τόσο και έρχεστε σε επαφή με αυτούς που διεκδικούν την
ψήφο σας, συνδικαλιστές ή ανθρώπους, πολλοί από τους οποίους δεν ξέρουν ακόμα και σήμερα που
είναι το Σωματείο και για να σας πείσουν, πέφτουν από το ένα ψέμα στο άλλο, υποτιμώντας την
νοημοσύνη σας.
Το ευτύχημα σε αυτή την ιστορία είναι ότι ξεσκεπάζεται σιγά - σιγά με τις κουβέντες τους, ο απώτερος
σκοπός τους και παίρνουμε όλοι τις απαντήσεις στο τί έγινε και στο γιατί τώρα, από τους ίδιους.
Ξεσκεπάζεται έτσι το νέο μέτωπο για την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση των ΕΛ.ΠΕ, όσο καλά κρυμμένο
και αν νόμιζαν πως ήταν.
Και δεν είναι άλλο από την ΠΑΣΚΕ - ΣΚΕΕΠ και τον συνάδελφο Π. Οφθαλμίδη!!!
Συστρατευμένες και οι δυο πλευρές, αναπτύσσουν πλέον κοινή δράση, ενώ πριν τον Απολογισμό του
ΠΣΕΕΠ διαλαλούσαν σε όλους μας, ότι η ιδιωτικοποίηση είναι μπροστά μας και ΑΡΓΗΣΑΜΕ,
κατηγορούσαν δε το προεδρείο για «απραξία», λέγοντας και γράφοντας, ότι η ιδιωτικοποίηση γίνεται
κάτω από την μύτη μας και πρέπει να αναλάβουν αυτοί τα ηνία του Σωματείου για να μας ΣΩΣΟΥΝ,
ξαφνικά με την απόφαση για εκλογές, διαπίστωσαν ότι η ιδιωτικοποίηση αργεί και θα γίνει «σε ένα ή
δύο χρόνια»!!. Τί δεν ήξεραν πρώτα; ή τί προσπαθούν να κρύψουν τώρα; Τελικά οι «Σωτήρες» δεν
έχουν αποφασίσει ακόμα το πότε θα γίνει η περαιτέρω ιδιωτικοποίηση!!
Στόχος τους ήταν από την αρχή το χτύπημα του Σωματείου.
Πολλά λόγια και άφθονο μελάνι για φρένο στην ιδιωτικοποίηση, αλλά οι πράξεις τους την βοηθούν.
Χέρι - χέρι και οι δυο τρέχουν στους «Λατσικούς» Διευθυντές με ρόλους μεσιτών και όχι συνδικαλιστών
για να «διασφαλίσουν την επόμενη μέρα», αποδέχονται δηλαδή την ιδιωτικοποίηση, διαλέγουν
Αφεντικό(;;), εξαπατούν τους εργαζομένους και αδιαφορούν για όλους μας. Και μάλιστα το διαλαλούν
παντού!!!
Μήπως η επόμενη μέρα που προσπαθούν να διασφαλίσουν είναι η δική τους και όχι η δικιά μας ;;;
Πότε οι εργαζόμενοι πήραν απόφαση να διαλέξουμε αγοραστή και ποιοι τους εξουσιοδότησαν να
έρθουν σε επαφή με την Paneuropean, την ώρα που έχουμε ομόφωνες αποφάσεις απεργιών; Τι
προωθούν άραγε; Τι προσδοκούν και για ποιον; Πόση υποκρισία πια;!!
Ποιον κοροϊδεύουν; Ξέρουν πως έγινε ερώτημα για την επενδυτική στάση του ΤΑΙΠΕΔ και της
Paneuropean στα ΕΛ.ΠΕ, με αφορμή δημοσιεύματα. Το έχει κάνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς,
καλώντας και τα δυο μέρη να ενημερώσουν άμεσα το επενδυτικό κοινό για τις προθέσεις τους και
υπάρχει επίσημη απάντηση των δυο μετόχων από 20/03/2018, το σενάριο που όλοι ξέρουμε, του 15%
Δημόσιο, 15% Λάτσης, 51% για πούλημα…
Οι σχέσεις της παλιάς Διοίκησης (αλλά και της νέας;) με την ΠΑΣΚΕ-ΣΚΕΕΠ γνωστές. Το έζησαν οι
εργαζόμενοι, καθώς οι «συνδικαλιστές» αυτοί έτρεχαν το 2011 με τις ατομικές συμβάσεις
παραμάσχαλα και μας εκβίαζαν να υπογράψουμε με μείον 40% ή έξω τα πριμ, κατ’ εντολή του
αφεντικού και ας μην ξεχνάμε το 40ωρο. Η ιστορία επαναλαμβάνεται ξανά, μόνο που τώρα προστέθηκε
και άλλος, νέος πρωταγωνιστής με θέμα το περαιτέρω ξεπούλημα των ΕΛ.ΠΕ.!!
Πολύς λόγος για την Σύμβαση του 2020-2023, ο ένας αυτοπροσδιορίζεται ως ο μόνος!!! «έμπειρος»
και «ικανός» να την «κλείσει» έστω και μόνος του (ακραίος παραγοντισμός και πολιτικαντισμός,), εκτός
και αν βασίζεται στο ότι η ΕΝΙΑΙΑ- ΕΝΩΤΙΚΗ και όλοι όσοι πραγματικά το πιστεύουμε, θα είμαστε όπως

πάντα και πάλι μπροστά όταν χρειαστεί, γιατί το θεωρούμε καθήκον μας. Ο δεύτερος (ΣΚΕΕΠ)
κατεβάζει και διεκδικητικό πλαίσιο!!!
ΜΑΣ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ!!!
Μας ρίχνουν στάχτη στα μάτια, μιλάνε για αλλαγή σελίδας, για την επόμενη μέρα για την επόμενη
σύμβαση!!! Όταν στις 01/03/2018 στην συνάντηση της διαπαραταξιακής με τον Υπουργό Ενέργειας κ.
Σταθάκη και αφού στην τοποθέτηση τους ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας του Σωματείου δήλωσαν πως
θα μας βρουν απέναντι στα σχέδια τους για την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση, αναπτύσσοντας την σχετική
επιχειρηματολογία, όπως την έχουμε αποτυπώσει στις ανακοινώσεις και τα δελτία τύπου του
Σωματείου, ο συνάδελφος Παπαγιαννόπουλος τοποθετήθηκε λέγοντας πως, από τα όσα ακούει από
τον υπουργό καταλαβαίνει ότι η ιδιωτικοποίηση θα γίνει και δεν μπορούμε να την αποτρέψουμε, ζήτησε
δε από τον υπουργό να συζητήσουμε για το πώς θα διασφαλίσουμε την Σύμβαση Εργασίας μας και τις
Εργασιακές μας Σχέσεις, μετά την ιδιωτικοποίηση. Αποδέχτηκε δηλαδή την περαιτέρω
ιδιωτικοποίηση και ζήτησε να συζητηθούν οι όροι παράδοσής μας, πριν ακόμα δώσουμε την
πρώτη μάχη, στον κατά τα αλλά «κοινό μας αγώνα».
Για την επόμενη σύμβαση συνάδελφοι της ΠΑΣΚΕ-ΣΚΕΕΠ δεν χρειάζεται να μας κοροϊδεύετε με
διεκδικητικά πλαίσια, ο Υπουργός το πούλησε ήδη. Για πέντε χρόνια μας τα διασφαλίζει, λέει!!! Άλλος
λεβέντης αυτός!! Άλλο που δεν ήθελε… είδε «βολικούς», άρχισε τις «προσφορές» και το δούλεμα...
Στο ίδιο μήκος κύματος και ο συν. Οφθαλμίδης, όπου στις τοποθετήσεις του και ανάλογα πάντα με το
ακροατήριο, δεν λησμονεί να αναφέρει ότι η ιδιωτικοποίηση είναι δεδομένη, μόνο που αυτός μιλάει για
Λάτση!!. Το ίδιο βέβαια ακούμε και από το νέο επιτελείο του στους χώρους δουλειάς και όλοι τους μαζί,
μας καλούνε τεχνηέντως να «δούμε την επόμενη μέρα» και να τον εμπιστευτούμε γιατί βάσει εμπειρίας
θα «κλείσει» την καλύτερη σύμβαση. Δεν μας λένε όμως με ποιόν θα την διαπραγματευτούν και με
ποιούς όρους. Και τι θα δώσουν στο νέο αφεντικό για τα εκατοντάδες ψεύτικα ρουσφέτια και
υποσχέσεις που μοιράζουν, εκμεταλλευόμενοι ανάγκες και αγωνίες συναδέλφων… Εξάλλου με την
πενταετή διασφάλιση των Εργασιακών μας σχέσεων που «εξασφάλισε» το ΣΚΕΕΠ στο Υπουργείο!!!
και δεδομένου το ότι η ιδιωτικοποίηση θα ολοκληρωθεί σε δύο χρόνια (κατά τους ίδιους πάλι), η πρώτη
σύμβαση με τον όποιο ιδιώτη θα γίνει σε επτά χρόνια από τώρα και ευτυχώς για τους ίδιους, θα είναι
πλέον συνταξιούχοι. Οι εργαζόμενοι όμως που έχουν μπροστά τους πολλά χρόνια εργασίας, δεν
πρέπει να τους πιστεύουν.
Εμείς ξέρουμε πλέον και τα σχέδιά τους και τους στόχους τους… Φαίνεται πως ο επί 10 χρόνια
πρόεδρος του ΠΣΕΕΠ, αυτός που διεκδικεί ξανά την προεδρία, για να μας οδηγήσει στον αγώνα κατά
της ιδιωτικοποίησης, ιδρυτικό μέλος της παράταξης «Ενότητα» στη ΓΣΕΕ και επικεφαλής αυτής, δεν
φρόντισε ούτε στις διακηρύξεις τους, στην παράγραφο για τις ιδιωτικοποιήσεις, να αναφερθεί η
επιτακτική ανάγκη για την Εθνική Οικονομία το να παραμείνει ο έλεγχος των ΕΛ.ΠΕ στο Ελληνικό
Δημόσιο!!!. Τα συμπεράσματα δικά σας.
Για εμάς η επόμενη μέρα σημαίνει αγώνας για να τους σταματήσουμε, γιατί είμαστε η παράταξη που
τελικά έχει και σχεδιασμό και τους ανθρώπους. Το έχουμε αποδείξει και στο παρελθόν.
Με σχέδιο, αγώνα σε όλα τα επίπεδα και με όλα τα μέσα που διαθέτουμε, μπορούμε να
σταματήσουμε την ιδιωτικοποίηση.
Συναδέλφισσες, οι
Με την δέσμευση να είμαστε παρόντες στους αγώνες που έρχονται και με τη δύναμη που εσείς
θα μας δώσετε, σας καλούμε να συσπειρωθείτε δίπλα στο Σωματείο, για να υπερασπιστούμε
τα δικαιώματα και τη ζωή μας, για την Ανάσταση που έχουν ανάγκη οι εργαζόμενοι και η
Ελληνική κοινωνία..
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