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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Συναδέλφισσα - συνάδελφε,
Η πρώτη πράξη της τραγωδίας του ξεπουλήματος των ΕΛΠΕ, ολοκληρώθηκε με την επίσκεψη της
διαπαραταξιακής επιτροπής του ΠΣΕΕΠ στο ΥΠΕΝ και την επακόλουθη συνάντηση με τον Υπουργό. Η
κυνικότητα με την οποία μας διαβεβαίωσε πως η διαδικασία πώλησης έχει πλέον ολοκληρωθεί και δεν
αλλάζει πια, αλλά και το ότι ούτε λίγο ούτε πολύ καμία διαβεβαίωση ή εξασφάλιση εργασιακών σχέσεων ή
θέσεων εργασίας υφίσταται, ήρθε να επιβεβαιώσει τα χειρότερα σενάρια που όλοι φοβόμασταν. Η πιστή
τήρηση των συμφωνιών του 2015 αλλά και οι αντίστοιχες δεσμεύσεις προηγούμενων κυβερνήσεων
αποδεικνύεται δυστυχώς πως αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα ως προς την υλοποίηση τους και από αυτή
τη κυβέρνηση, πετώντας με αυτή τη μεθόδευση στο κάλαθο των αχρήστων κάθε έννοια δικαίου, κάθε
έννοια ορθής αξιοποίησης της περιουσίας του Ελληνικού λαού, κάθε δυνατότητα παραγωγικής
ανασυγκρότησης της ρημαγμένης μας πατρίδας.
Οι πέντε κοινοπραξίες - μνηστήρες που μπήκαν στο κόπο να προφέρουν τον αμφιβόλου προέλευσης
όβολόν τους δεν αφήνουν σε καμία περίπτωση αμφιβολίες για το τι θα βρούμε μπροστά μας ως
εργαζόμενοι, αν τους επιτραπεί να συνεχίσουν να προσπαθούν να υφαρπάξουν την τελευταία ικμάδα
«ενέργειας» στη χώρα μας. Η παραδοχή επίσης πως «κάποιοι από αυτούς ξέρουν από διυλιστήρια, κάποιοι
από trading , κάποιοι από οικονομικά και θα μπορούν να μοιράσουν αρμοδιότητες εντασσόμενοι σε μια
ευρύτερη κοινοπραξία προς όφελος της Ελλάδας» οδηγεί μοιραία στο συμπέρασμα πως κάποιοι (δυστυχώς
πολλοί) αντιλαμβάνονται τη δουλειά από την οποία μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, ως μια πρώτης τάξεως
ευκαιρία προς κατακερματισμό, λεηλασία και κερδοσκοπία. Το παράδειγμα δε της ετσιθελικής αφαίρεσης
των δικαιωμάτων εξόρυξης από τα ΕΛΠΕ και η ακόλουθη ένταξη τους σε μια νέα Holding (sic) εταιρεία
εκτός ΤΑΙΠΕΔ, δείχνει το δρόμο που θα ακολουθηθεί αν εμείς τους αφήσουμε.
Αλλά πώς να ανατραπεί μια τέτοια ιταμή μεθόδευση, όταν ακόμη και τις μέρες που γράφεται αυτή η
ανακοίνωση συνεχίζουμε να λειτουργούμε ανάλογα με τους καημούς μας. Καημοί που συνεχίζουν να
αρθρώνονται σε κάθε Διοικητικό Συμβούλιο, τακτικό ή έκτακτο, ενώ έχει παρέλθει πλέον του μήνα από τη
τελευταία σύσταση του προεδρείου του ΠΣΕΕΠ. Καημοί που σε καμιά περίπτωση δεν διευκολύνουν τον
τιτάνιο αγώνα που το Σωματείο μας οφείλει να δώσει απέναντι στα κοράκια του διεθνούς και ντόπιου
κεφαλαίου.
ΚΑΗΜΟΣ ΠΡΩΤΟΣ
«Γιατί η ΕΛΚΕ δεν δέχτηκε τη πρόταση για συμμετοχή στο προεδρείο με θέση ευθύνης (οργανωτικός
γραμματέας) παραπάνω απ’ ότι της αναλογεί»;
Γιατί η ΕΛΚΕ είχε δηλώσει αμέσως μετά από τη ψηφοφορία για τους απολογισμούς πως θα συμμετέχει
μόνο σε ένα αναλογικό, αντιπροσωπευτικό, διαπαραταξιακό προεδρείο καθώς κρίνει πως ο αγώνας κατά της
ιδιωτικοποίησης το απαιτεί ΤΩΡΑ! Τι δεν καταλαβαίνετε; Έχουμε αποδείξει πως δεν μας εκπροσωπεί το
ευγενές άθλημα της κωλοτούμπας αλλά ούτε και το κυνήγι της καρέκλας. Αποδείχθηκε στη πράξη και όχι
στη θεωρία αμέσως μετά το αποτέλεσμα του απολογισμού αλλά και των εκλογών. Εσείς;
ΚΑΗΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ
«Γιατί έχουμε τη διάθεση να προτείνουμε ουσιαστικές παρεμβάσεις σε σχέση με το σχεδιασμό του
Σωματείου μας κατά της ιδιωτικοποίησης»;
Γιατί δεν είμαστε διατεθειμένοι αλλά ούτε και συνηθισμένοι να παραμένουμε άπραγοι θεατές σε ένα
σχεδιασμό που είναι φοβερό μυστικό και να μην έχουμε το δικαίωμα να προτείνουμε. Επί παραδείγματι γιατί
τη μέρα της 24ωρης Γενικής Απεργίας της ΓΣΕΕ να είμαστε έξω από το ΤΑΙΠΕΔ αφού εκείνη τη μέρα
άνοιγαν οι φάκελοι προσφορών , εμείς να είμαστε σε μια άδεια πλατεία στη Ελευσίνα όπου θα μιλούσε ο
πρόεδρος; Στη δε πρόταση μας για συνδυαστική παρουσία μας και στην Ελευσίνα αφού δεν έπρεπε να
χαλάσει ο «σχεδιασμός» και κατόπιν και στη Αθήνα, υπερψηφίστηκε η πρόταση μόνο απ’ όσους την
καταθέσαμε και απλά οι υπόλοιποι δεν μετείχαν της ψηφοφορίας !!! Μεγαλείο Δημοκρατίας!!!. Ευγενική
υπενθύμιση αποτελεί το γεγονός πως η απεργία ήταν 24ωρη και όχι 8ωρη.
ΚΑΗΜΟΣ ΤΡΙΤΟΣ
«10 μήνες το προηγούμενο προεδρείο δεν έκανε τίποτα για την ιδιωτικοποίηση».

Γιατί κατ’ αρχάς 10 μήνες πέρασαν από τη μέρα που ο νυν πρόεδρος παρέδωσε αυτοβούλως την προεδρεία
ενώ η εγγραφή στον προϋπολογισμού του κράτους των εσόδων από την πώληση των ΕΛΠΕ έγινε στο τέλος
του Νοεμβρίου. Την ίδια δηλαδή σχεδόν χρονική περίοδο που ο νυν πρόεδρος έκρινε πως η επιλογή του το
καλοκαίρι δεν ήταν σωστή και έπρεπε να «διορθωθεί» (sic) δημιουργώντας νέα συνδικαλιστική παράταξη
με σήμα τους ελέφαντες. Από τους δε μήνες που μεσολάβησαν από τα τέλη Νοεμβρίου μέχρι και πριν ένα
μήνα, η μισή περίοδος ήταν περίοδος εκλογών, ψηφοφοριών και διαδικασιών και παρ’ όλα αυτά πρόλαβαν
να γίνουν αρκετά απ’ όσα έπρεπε.
Σύσταση κοινής επιτροπής αγώνα με όλα τα σωματεία του ομίλου και κοινή ανακοίνωση.
Παρουσίες συμπαράστασης σε άλλα σωματεία με κοινά προβλήματα.
Ενημέρωση εργασιακών και κοινωνικών ομάδων με περιοδείες και επαφές.
Σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής ΠΣΕΕΠ που συμμετείχε σε επαφές με κυβερνητικούς και πολιτικούς
φορείς.
Στάσεις εργασίας με διανομή φυλλαδίων και ανάρτηση πανό σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Αντίστοιχα το νέο προεδρείο πρόλαβε σε ένα μήνα να βρει εργολάβους να μοιράσουν «δωρεάν» τα
100.000 φυλλάδια που τύπωσε με 6.000 ευρώ, να τυπώσει μπλουζάκια και καπελάκια και να επισκεφθεί το
ΥΠΕΝ διαπαραταξιακά και δήμους και κόμματα κατά πως μας είπαν, μόνοι τους. Αυτό έγινε φυσικά γιατί
είπαμε. Ο σχεδιασμός κατά της ιδιωτικοποίησης είναι φοβερά μυστικός και σε όσους συμμετέχουμε στη
διαπαραταξιακή επιτροπή του ΠΣΕΕΠ η υπηρεσία μας πάει 1 συμμετέχουμε, 3 όχι.
Συναδέλφισσα συνάδελφε,
Οι καιροί που ζούμε δεν επιτρέπουν τέτοιους καημούς αλλά ούτε και προβληματισμούς του στυλ, «γιατί
ο καπιταλισμός ενώ δουλεύει τέλεια στην Αμερική δεν αποδίδει καλά στην Ελλάδα»; (Γραμματέας Τύπου).
Δεν επιτρέπει «τρολιές» σε μέρα κινητοποίησης (Αντιπρόεδρος Β’). Απαιτεί τη μέγιστη δυνατή συναίνεση
και ενότητα καθώς και την απαραίτητη εμπιστοσύνη μεταξύ μας αλλά και κατανόηση πως δεν υπάρχει
περίπτωση να χαρεί κανείς απ’ όσους βρίσκονται εκτός προεδρείου αν το συνδικάτο μας αποτύχει να σταθεί
στο ύψος των περιστάσεων. Ας απεγκλωβιστούν από τη στενή μικροπαραταξιακή τους λογική όσοι
πιστεύουν πως πρέπει οι όροι της κεντρικής πολιτικής σκηνής (συγκυβέρνηση, αντιπολίτευση κ.α.) να
κυριαρχήσουν σε ένα πρωτοβάθμιο εργατικό ταξικό συνδικάτο που δίνει αγώνα επιβίωσης και αξιοπρέπειας.
Αγωνιζόμαστε όλοι μαζί ενάντια στη λογική ξεπουλήματος της δουλειάς μας. Αγωνιζόμαστε για το δικαίωμα
στην αξιοπρέπεια, στη δικαιοσύνη στην ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον για εμάς και τα παιδιά μας. Για τα
παιδιά ολόκληρου του Ελληνικού Λαού.
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