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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 

Σε μια εβδομάδα καλούμαστε να ξεκινήσουμε απεργιακές κινητοποιήσεις, (όπως 
αποφάσισε το Δ.Σ. του Σωματείου, μία 48ωρη στις 12 και 13 Ιουλίου και μια 24ωρη στις 14 
Ιουλίου) για την αποτροπή του τελικού ξεπουλήματος των ΕΛΠΕ.  

Θα περίμενε κανείς από την επόμενη μέρα να βγει οργανωμένα το Προεδρείο του 
Σωματείου και να οργανώσει περιοδείες και ενημερώσεις στους χώρους δουλειάς (αν και 
καταψήφισαν την πρόταση των εκτός προεδρείου παρατάξεων για συνελεύσεις και 
περιοδείες), με συμμετοχή όλων και συντονισμό - σχεδιασμό με την Ομοσπονδία και τα 
άλλα Σωματεία του Ομίλου.  

Αντ’ αυτού, είδαμε τις επόμενες ημέρες μπαράζ επιθέσεων του Προεδρείου σε Σωματεία, 
Παρατάξεις και πρόσωπα!!! με συκοφαντίες και απίστευτους χαρακτηρισμούς για 
«κουκουλοφόρους και Πήλιους Γούσιους»!!!, που δήθεν «προδίδουν» ότι συζητιέται στο 
Σωματείο, την ίδια ώρα που αποφασίζουν οι ανεκδιήγητοι, ζωντανή αναμετάδοση των 
συνεδριάσεων μέσω Ίντερνετ (δηλαδή να την παρακολουθεί και η Διοίκηση και ο 
Υπουργός αν θέλει)!!!  

Και συνεχίζουν με ψεύτικες καταγγελίες για δικηγόρο που προτάθηκε από τον 
συνεργαζόμενο με το Σωματείο μας Νομικό, πως τάχα πιάστηκε από τον Υπουργό μετά 
από «προδοσία» κάποιου συνδικαλιστή που είναι αποδεδειγμένα τεράστιο ψέμα (είπαν και 
όνομα οι αθεόφοβοι!!) και δεν δέχθηκε (ο δικηγόρος) να συνεργαστεί μαζί μας!! (δηλαδή θα 
έμενε κρυφό το ποιος δικηγόρος κάνει τι και θα πηγαίναμε να κερδίσουμε ένα τόσο κρίσιμο 
θέμα με έναν δικηγόρο που μόλις του σφύριξε ο Υπουργός, μας παράτησε!!!) και πολλά 
άλλα τραγικά…  

Και συνεχίζουν το παραμύθι του φοβερού και τρομερού «νέου» Προεδρείου που «όλα τα 
σφάζει και όλα τα μαχαιρώνει», ενώ το «κακό» προηγούμενο «δεν έκανε τίποτα για 10 
μήνες»… Ξεχνούν φυσικά να πούνε πως στο προηγούμενο Προεδρείο ήταν Πρόεδρος 
μέχρι το καλοκαίρι του 2017 και Γραμματέας Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων (και με 
απαλλαγή) μέχρι το τέλος του 2017, ο νυν Πρόεδρος (ψηφίζοντας όλες τις αποφάσεις του 
«κακού» Προεδρείου) και δεν παραιτήθηκε παρά μόνον όταν ετοίμασε την νέα(;) του  
παράταξη στις αρχές του 2018!! Με συμφωνημένο σχέδιο των σημερινών 
«συνεταίρων» να σπρώξουν το Σωματείο σε εκλογές και εσωστρέφεια, από τέλη 
Φεβρουαρίου μέχρι τέλη Απριλίου, αποδυναμώνοντας ή ακυρώνοντας ότι είχε 
δρομολογηθεί από τις αρχές του 2018 για Ιδιωτικοποίηση, εφαρμογή ΣΣΕ, διαδικασίες, 
προσλήψεις κλπ.  

Εκείνο όμως το «ανίκανο» Προεδρείο, πρόλαβε σε 2.5 μήνες να κάνει συντονισμό με 
Ομοσπονδία και Σωματεία ΕΛΠΕ, περιοδείες, συναντήσεις με ΤΑΙΠΕΔ, Υπουργείο και 
συνδικαλιστικούς φορείς (εντός και εκτός Ελλάδας), αποφάσεις Δ.Σ. και Γεν. Συμβουλίου 
για απεργίες, ξεκινώντας με μια πρώτη απεργιακή κινητοποίηση με μαζική συμμετοχή των 
εκατοντάδων συναδέλφων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και όλα αυτά από τον Δεκέμβρη 
του 2017 που ανακοινώθηκε το τελικό ξεπούλημα των ΕΛΠΕ έως αρχές Μαρτίου 2018 
που οι χθεσινοί «άσπονδοι εχθροί» και σημερινοί συνεταίροι, έβαλαν το σωματείο στην 
παραλυτική κρίση με διαλυτικές αντιπαραθέσεις και εκλογές.  
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Και τί προβάλλουν οι «αποτελεσματικοί» σαν δράση; Την διανομή φυλλαδίων μέσω 
εργολάβου σαν φοβερή κινητοποίηση!! Και τώρα μετά από πιέσεις από τα άλλα Σωματεία 
και παρατάξεις τις κινητοποιήσεις του Ιουλίου!! Δεν κάνουν όμως τίποτα για να είναι 
πετυχημένη. Αντίθετα την ναρκοθετούν διασπώντας Σωματεία και εργαζόμενους σε 
«κολλητούς» και «εχθρούς», βάζοντας και την εργοδοσία στο παιχνίδι!! Ζητώντας 
«τιμωρίες και ρουσφέτια» (με τι αντάλλαγμα άραγε;;) και καταστρέφοντας την όποια 
ενότητα και συσπείρωση είχαμε πετύχει μέχρι τώρα… 

Είναι δυστυχώς επικίνδυνοι!! 

Μετά το ξεπούλημα του ΔΕΣΦΑ που το ψήφισαν Οφθαλμίδης και Παπαγιαννόπουλος μαζί 
με Εταιρεία και Κυβέρνηση, δρομολογώντας και το ξεπούλημα της ΔΕΠΑ, φαίνεται πως η 
νέα τους «εργολαβία» είναι να διαλύσουν την καθολική μέχρι σήμερα συσπείρωση των 
εργαζομένων ενάντια στο εγκληματικό ξεπούλημα των ΕΛΠΕ, τροφοδοτώντας μόνιμα μια 
αντιπαράθεση με στημένα «γεγονότα», ψέματα και παραποιημένες «αλήθειες». 

Έτσι «ανακάλυψαν» 5 κουβέρτες και κάποια παλιά δώρα κατασκηνωτών, (ενώ γνωρίζουν 
τον αγώνα που κάναμε, Σωματείο και απλοί εργαζόμενοι, για να στηρίξουμε τον 
δοκιμαζόμενο λαό της Μάνδρας, αλλά και πολλές άλλες κοινωνικές ομάδες με υλικό και 
προσωπική δουλειά χωρίς να το διατυμπανίζουμε), «έλυσαν» θέματα δρομολογημένα από 
πριν και αυτά μισά (βλέπε νέες διαδικασίες χορήγησης αδειών και εγχειρίδιο ασφαλείας με 
πολλά προβλήματα και αναπάντητα θέματα να παραμένουν ή να χειροτερεύουν), 
αναδεικνύοντας με επίσημες ανακοινώσεις σαν «επιτυχίες» ακόμη και συναντήσεις 
Σωματείου και Διευθυντών!!! κάτι που χρόνια τώρα κάνει το Σωματείο σε καθημερινή βάση 
για όλα τα θέματα που προκύπτουν και δεν το ανακοίνωνε ποτέ (αφού είναι αυτονόητο 
γιατί να το κάνει;). 

Τέλος μετατρέπουν το Σωματείο σε «μέτοχο», με μια βεβιασμένη και επικίνδυνη απόφασή 
τους να αγοράσουν 30 μετοχές!! των ΕΛΠΕ, παρ’ ότι τους είπαμε πως οι 100 μετοχές του 
συν. Θ. Κώτσια δεν έπεισαν το Σ.τ.Ε. για «έννομο συμφέρον» το 2013… 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 

Για εμάς, ο αγώνας για την ανατροπή της Ιδιωτικοποίησης είναι η πρώτη και 
μεγαλύτερη προτεραιότητα και θα κάνουμε ότι είναι δυνατό για να πετύχει. 

Γι’ αυτό σας καλούμε, να προστατέψετε την ενότητα των εργαζομένων και του Σωματείου, 
παρά τα όποια προβλήματα μας βάζουν. Να δώσετε τον καλύτερό σας εαυτό σ’ αυτή τη 
μάχη, γιατί ο τρόπος που θα δοθεί και η έκβασή της θα καθορίσει τις ζωές μας τα επόμενα 
χρόνια. Εμείς θα είμαστε παρόντες όπως είμασταν πάντα και δεν θα αφήσουμε να μας 
επηρεάσουν συμπεριφορές και παιχνίδια που αντιστρατεύονται τον στόχο που όλοι οι 
εργαζόμενοι έχουμε σαν τον ποιο σημαντικό.  

Να υπερασπιστούμε δηλαδή τη δουλειά και τη ζωή μας κόντρα στα σχέδια 
Κυβερνήσεων, Εργοδοσίας και των όποιων κατά καιρούς κρυφών ή φανερών 
αβανταδόρων τους… Και θα το κάνουμε… 

ΕΝΙΑΙΑ – ΕΝΩΤΙΚΗ Σ.Κ. 


