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Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, 

Με μόνιμη παρακαταθήκη τα αντιλαϊκά μέτρα και των τριών μνημονίων 

και με νέα αφετηρία τις πρόσφατες συμφωνίες της κυβέρνησης με τους 

«θεσμούς» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ξεκινά η λειτουργία του μηχανισμού 

«ενισχυμένης εποπτείας» της αντιλαϊκής πολιτικής για την περίοδο μετά 

τις 20 Αυγούστου και την τυπική λήξη του 3ου μνημονίου. 

Ξεκινά δηλαδή το «βουνό» των εκατοντάδων αντιλαϊκών μνημονιακών 

νόμων,  που θα έχουν ισχύ για δεκαετίες. Αυτή είναι η πραγματικότητα 

που ξεσκεπάζει τα κυβερνητικά παραμύθια ότι τάχα μετά τις 20 

Αυγούστου ξημερώνει μια νέα μέρα για το λαό. 

Η παραπέρα ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ και όσα ζούμε το τελευταίο 

διάστημα είναι η μοιραία κατάληξη της πολιτικής της απελευθέρωσης του 

κλάδου της ενέργειας που προωθεί η ΕΕ κατ’ απαίτηση του μεγάλου 

κεφαλαίου. Είναι η πολιτική που υλοποίησαν οι κυβερνήσεις της ΝΔ και 

του ΠΑΣΟΚ και ολοκληρώνει τώρα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ. 

Καθαρή έξοδος από τα μνημόνια μπορεί να υπάρξει μόνο με τους αγώνες 

των εργαζομένων και του λαού, στη συμπόρευσή τους με το ταξικό 

συνδικαλιστικό κίνημα, το ΠΑΜΕ. 

Είναι τεράστιες οι ευθύνες του εργοδοτικού - κυβερνητικού 

συνδικαλισμού που έβαλε πλάτη σ’ αυτή την εγκληματική πορεία 

στηρίζοντας την μετοχοποίηση πριν χρόνια των ΕΛΠΕ και το πούλημα του 

ΔΕΣΦΑ πριν δυο μήνες. 

Πριν στεγνώσει το μελάνι του πολυνομοσχεδίου που πουλάει τα ΕΛΠΕ, 

έτρεξαν προκλητικά να διαπραγματευτούν με το υπουργείο, την διοίκηση 

των ΕΛΠΕ, το ΤΑΙΠΕΔ για το πώς θα υλοποιηθεί η ολοκλήρωση της 



πώλησης σε επενδυτή που «θα γνωρίζει από διυλιστήρια» και θα είναι 

«καλός εργοδότης». Την ίδια στιγμή στήνουν «αγωνιστικά» σόου 

αποπροσανατολισμού με τραπέζια σε ενεργειακούς δημοσιογράφους, 

προχωρούν σε ενοικίαση εργολαβικών συνεργείων που μοιράζουν την 

ανακοίνωση του σωματείου και όλο το καλοκαίρι κρατούσαν στάση 

αναμονής χωρίς καμία δράση. Το τακτικό Δ.Σ. του Ιούλη δεν 

πραγματοποιήθηκε. Η απόφαση για τις τετράωρες στάσεις εργασίας 

πάρθηκε δια τηλέφωνου χωρίς να γίνει σύγκλιση Δ.Σ. για ένα τόσο 

σημαντικό ζήτημα όπως είναι η επίσκεψη των υποψηφίων αγοραστών στις 

εγκαταστάσεις των ΕΛΠΕ. Αυτοί που κατηγορούσαν το Αγωνιστικό 

Μέτωπο ότι προτείνει επαναστατική γυμναστική είναι αυτοί που 

εκφυλίζουν κάθε συλλογική, δημοκρατική διαδικασία του σωματείου. 

Συνάδελφοι, 

Η επίθεση στα δικαιώματά μας θα συνεχιστεί πιο άγρια όποιος και να 

είναι ο αγοραστής. Τώρα είναι η ώρα να αμφισβητήσουμε και να 

συγκρουστούμε ουσιαστικά με την πολιτική της απελευθέρωσης του 

κλάδου της ενέργειας που έχει προωθηθεί και στη χώρα μας εδώ και 

δεκαετίες. 

Να συσπειρωθούν οι εργαζόμενοι στα ταξικά σωματεία. Να δυναμώσουν 

το κλαδικό συνδικάτο ενέργειας. Να οικοδομήσουμε την κοινωνική 

συμμαχία, των εργατών, των αγροτών και των αυτοαπασχολούμενων, που 

θα ανατρέψει αυτό το άδικο εκμεταλλευτικό καπιταλιστικό σύστημα. Να 

διεκδικήσουμε ενιαίο αποκλειστικά κρατικό φορέα ενέργειας ώστε να 

ανοίξει ο δρόμος του ενεργειακού σχεδιασμού, με γνώμονα τις λαϊκές 

ανάγκες, ο δρόμος της κοινωνικής κρατικής ιδιοκτησίας, στον τομέα της 

ενέργειας και συνολικά στην εγχώρια παραγωγή. Για να αποτελούν τα 

εργοστάσια κοινωνική ιδιοκτησία και να λειτουργούν προς όφελος των 

λαϊκών στρωμάτων και όχι των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων. 

Μόνο με αυτό το πλαίσιο διεκδίκησης και καλά οργανωμένους αγώνες 

κάθε μορφής μπορούμε να τους βάλουμε εμπόδια, να τους 

καθυστερήσουμε, να αποτρέψουμε σήμερα την πώληση των ΕΛΠΕ. Να 

διεκδικήσουμε τα ΕΛΠΕ να είναι αποκλειστικά δημόσια. Μόνο έτσι 

μπορούμε να διασφαλίσουμε τα εργασιακά μας δικαιώματα και το 

δικαίωμα του λαού να έχει πρόσβαση στα ενεργειακά αγαθά. 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΛΠΕ 


