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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΠΣΕΕΠ ΣΤΙΣ 25 ΙΟΥΝΗ
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Στις 25/6 αποφασίστηκε από την πλειοψηφία του ΠΣΕΕΠ και τις παρατάξεις της ΠΑΣΚΕ (ΣΚΕΕΠ), της
Νέας ΔΑΚΕ (Δύναμη Ανατροπής) και του ΣΥΡΙΖΑ (ΕΝΙΑΙΑΣ-ΕΛΚΕ) κλιμάκωση των κινητοποιήσεων
ενόψει ιδιωτικοποίησης! Παρά το γεγονός ότι οι ίδιες πλειοψηφίες πεισματικά αρνήθηκαν να
οργανώσουν την αντίσταση ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης και της τρόικα που
προωθούσε την πλήρη ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ. Αρνήθηκαν να οργανώσουν την πάλη ενάντια
στην προσπάθεια της κυβέρνησης και των επιχειρηματικών ομίλων να χτυπήσουν τα
συνδικαλιστικά και συλλογικά μας δικαιώματα, το δικαίωμα στην απεργία και επιδίωξαν να βάλουν
εμπόδια στην πραγματοποίηση της απεργίας στις 12 Γενάρη, έρχονται προκλητικά με μια απόφαση
απαράδεκτη να υποτιμήσουν την νοημοσύνη των συνάδελφων.
Tο Αγωνιστικό Μέτωπο έχει καταγγείλει εδώ και καιρό την τακτική της πλειοψηφίας στο ΔΣ του
ΠΣΕΕΠ, που ξεπερνάει κάθε όριο εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού. Από την πρώτη
στιγμή ως παράταξη είχαμε τοποθετηθεί ότι ο αγώνας για το φρενάρισμα της περεταίρω
ιδιωτικοποίησης απαιτεί μακροχρόνιους αγώνες με συμμετοχή των εργαζομένων, που θα
στοχεύουν την πολιτική που προωθεί την ιδιωτικοποίηση. Απαιτεί σχεδιασμό με πλαίσιο
κινητοποιήσεων, γενικών συνελεύσεων, απεργιακές κινητοποιήσεις, ενότητα όλων των
εργαζομένων στον όμιλο και στον κλάδο, μόνιμων και εργολαβικών συναδέλφων από κοινού να
έρχονται σε ρήξη με αυτήν την πολιτική. Σε αυτήν την λογική εδώ και 8 μήνες το Αγωνιστικό
Μέτωπο είχε προτείνει περιφερειακές συνελεύσεις και σχεδιασμό κινητοποιήσεων. Όλες οι
παρατάξεις στο ΔΣ του ΠΣΕΕΠ απέρριπταν την πρόταση. Για εμάς η εξήγηση έχει να κάνει με το
ότι όλοι συμφωνούν στην ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης και δεν θέλουν με κανένα τρόπο να
εμποδίσουν τα σχέδια της κυβέρνησης και της εργοδοσίας.
Η τακτική που επέλεξαν για δικαστικό αγώνα αποτελεί αυταπάτη. Αισθανόμαστε ότι υποτιμάνε την
νοημοσύνη μας. Ζητάνε από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια να ακυρώσουν τις αποφάσεις της Ε.Ε. Τα
κράτη μέλη που από κοινού προωθούν την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας να την
σταματήσουν. Με λίγα λόγια να βάλουμε τον λύκο να φυλάει τα πρόβατα.
Αποτελεί απίστευτη αισχρότητα η επιλογή της πλειοψηφίας να αγοράσει μετοχές της εταιρείας.
Δηλαδή έγιναν μέτοχοι για να υπερασπίσουν την εταιρεία στα ευρωπαϊκά δικαστήρια!!!
Απαράδεκτη απόφαση για ένα σωματείο που θέλει να λέγεται εργατικό.
Το Αγωνιστικό Μέτωπο καταψήφισε την πρόταση του προεδρείου για νομικό αγώνα και
κατέθεσε πρόταση για περιφερειακές συνελεύσεις την επόμενη εβδομάδα για να υπερψηφιστεί
το πρόγραμμα των απεργιακών κινητοποιήσεων του ΠΣΕΕΠ με κλιμάκωση μέχρι τον Οκτώβρη.
Η πρεμούρα της πλειοψηφίας του Σωματείου, να διαστρεβλώσει τη θέση του Αγωνιστικού
Μετώπου, έχει να κάνει με το γεγονός ότι αμφότεροι Πρόεδρος και Γραμματέας, είναι κεντρικά
στελέχη της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ αντίστοιχα, τα οποία ψήφισαν με χέρια και με πόδια μνημόνια

και εφαρμοστικούς νόμους. Τα κόμματά τους συμφωνούν με τη στρατηγική της απελευθέρωσης
της ενέργειας και με τις ιδιωτικοποιήσεις σε ΕΛΠΕ, ΔΕΗ, ΔΕΣΦΑ, ΔΕΠΑ κλπ. Οι ίδιοι οι
Οφθαλμίδης και Παπαγιαννόπουλος, κατοχύρωσαν με την ψήφο τους το πούλημα των μετοχών
του ΔΕΣΦΑ που ανήκαν στα ΕΛΠΕ, σε ιδιώτη.
Το Αγωνιστικό Μέτωπο δεν χρειάζεται να δώσει απαντήσεις στα ψέματα και τη λάσπη των
«συνάδελφων» της Δύναμης Ανατροπής. Τα τελευταία 9 χρόνια δουλεύουμε δραστήρια για την
οργάνωση του αγώνα των εργαζομένων ενάντια στα μνημόνια, τις ιδιωτικοποιήσεις, απέναντι
στις πολιτικές που γεννάν την κρίση. Καλούμε τους εργαζόμενους να έχουν μέτωπο απέναντι
στην εργοδοσία και τα κόμματα που την υπηρετούν, αλλά και στις συνδικαλιστικές πλειοψηφίες
που βάλαν πλάτη για να περάσουν τα αντιλαϊκά μέτρα. Τότε, οι ίδιοι μας κατηγορούσαν ότι
ασχολούμαστε με πολιτικά ζητήματα και καλούσαν τον κόσμο να κοιτάει «το μαγαζάκι του».
Συνάδελφοι,
Καταψηφίσαμε το κονδύλι των 7.200 ΕΥΡΩ (!!!) που δοθήκαν σε εργολάβο για το τύπωμα
φυλλαδίων του σωματείου που μοιράστηκε από το προσωπικό που ανήκει στον εργολάβο. Κάτι
που δείχνει ότι ακόμα και τον αγώνα κατά της ιδιωτικοποίησης τον αναθέτουν σε τρίτους. Αν
θέλουν λοιπόν να δείξουν ότι είναι ανιδιοτελείς συνδικαλιστές και παλεύουν για το δίκιο μας, να
μας πουν που πήγαιναν τα λεφτά των εκπροσώπων των εργαζομένων στο ΔΣ της εταιρείας, που
έπαιρναν και παίρνουν και να τα διαθέσουν στον αγώνα του σωματείου. Αισθανόμαστε την
υποχρέωση σαν παράταξη που είναι εκλεγμένη στο ΔΣ, να προχωρήσουμε μέσω του εκλεγμένου
μας αντιπροσώπου σε οικονομικό έλεγχο της διαχείρισης του ταμείου. Οι καβγάδες και τα αλόγιστα
ποσά για δικηγόρους, εργολάβους και έξοδα που έγιναν και με τα παλιά προεδρεία και το τωρινό
προεδρείο μας προκαλούν ανησυχίες.
Σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές ένα σωματείο θα πρέπει να έχει ξεκάθαρη και κρυστάλλινη θέση
απέναντι σε αυτά τα σχέδια. Τα αιτήματα και οι διεκδικήσεις του σωματείου πρέπει να έχουν ως
βάση ότι είχε κατακτηθεί με σκληρούς αγώνες και την ανάκτηση των απωλειών. Δεν χωράει η
λογική του «περασμένα ξεχασμένα» και πως για να υπάρχει ευημερία για τους εργαζομένους θα
πρέπει να ματώσουμε για τον εργοδότη. Το προεδρείο του ΠΣΕΕΠ μας καλεί να αποδεχτούμε αυτή
την λογική, ότι δηλαδή είναι μονόδρομος η στρατηγική της εταιρείας και της κυβερνητικής μνημονιακής πολιτικής. Με μαθηματική ακρίβεια όπως ψήφισαν την ολοκλήρωση της πώλησης
του ΔΕΣΦΑ, έτσι και τώρα με τη στάση τους θα βάλουν πλάτη στα σχέδια της εργοδοσίας. Η μόνη
τους διαφορά είναι ότι δεν θέλουν να το πουλήσουν «τσάμπα». Θέλουν να το ξεπουλήσουν
εξυπηρετώντας τα συμφέροντα του Λάτση και της κυβέρνησης. Το Αγωνιστικό Μέτωπο δεν θα
συναινέσει σε αυτούς τους σχεδιασμούς. Απορρίπτουμε το πλαίσιο του ΠΣΕΕΠ και βάζουμε ως
κύριο ζήτημα την αλλαγή του συσχετισμού στο σωματείο. Άμεσα να γίνουν συνελεύσεις που θα
συζητηθεί το πλαίσιο των κινητοποιήσεων ενόψει ιδιωτικοποίησης. Να γίνει συζήτηση με τους
εργαζομένους ώστε να επιλεχθούν οι μορφές και τα αιτήματα. Να μην δοθεί λευκή επιταγή στο
ΠΣΕΕΠ να παραπλανήσει τους εργαζομένους με ακτιβισμούς και νομικούς αγώνες. Καμία
εμπιστοσύνη σε αυτούς που ξεπέρασαν σε μια νύχτα τις κόντρες χρόνων μέσα στο σωματείο και
έγιναν οι καλύτεροι σύμμαχοι για να περάσουν τους σχεδιασμούς της εργοδοσίας.
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