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Η προετοιμασία της διοίκησης για την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ συνεχίζεται. Κυβέρνηση και 
Paneuropean κινούνται στην τροχιά της απόφασής τους να πουλήσουν και, με προσεκτικά βήματα, δημι-
ουργούν τις προϋποθέσεις που απαιτούνται ώστε η πώληση να γίνει με τις λιγότερες δυνατές επι-
πλοκές. Σ’ αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η απόφαση για παράταση της επόμενης φάσης (υποβολή δε-
σμευτικών προσφορών), η οποία δίνει το περιθώριο για τη διαπραγμάτευση των τελευταίων λεπτομερειών, 
όπως είναι το καθεστώς που θα έχουν τελικά οι θυγατρικές του ομίλου που σχετίζονται με τις εξορύξεις. 

Δεν αμφισβητείται όμως από καμιά πλευρά η ίδια η απόφαση της πώλησης, ενώ και η ΕΕ δεν αμέ-
λησε να υπενθυμίσει τη σχετική δέσμευση της κυβέρνησης, στην πρόσφατη έκθεση για την εποπτεία 
της ελληνικής οικονομίας. Να υπενθυμίσει δηλαδή αυτό που είναι γνωστό: ότι πρόκειται για πολιτική 
απόφαση, με τα οικονομικά (και τα νομικά-διαδικαστικά) ζητήματα σε δεύτερη μοίρα. 

Γι’ αυτό και δεν μπορεί να υποστηρίζει κανείς ότι έπεσε από τα σύννεφα με την απόφαση της επι-
τροπής κεφαλαιαγοράς, στην οποία τόσα είχε στηρίξει η διοίκηση του σωματείου μας. Άλλωστε, ακόμα 
και διαφορετική να ήταν (να υποχρέωνε τον αγοραστή σε δημόσια προσφορά προς τους υπόλοιπους με-
τόχους), σε καμιά περίπτωση δεν θα εμπόδιζε την πώληση. Το πολύ-πολύ να επηρέαζε το τίμημα, 
έναν παράγοντα δηλαδή που δεν είναι καθοριστικός για τη συνολική εξέλιξη. 

Δεν χωράει λοιπόν εφησυχασμός. Ο χρόνος λειτουργεί ενάντια στα συμφέροντα των εργαζόμενων 
όσο η δική τους αντίθεση δεν παίρνει χαρακτηριστικά μαζικού, αποφασιστικού αγώνα, όπως αντιστοιχεί 
σε μια εξέλιξη που θα ανατρέψει κάθε πλευρά των όρων δουλειάς μας. Αντίθετα, ο χρόνος της α-
δράνειας αυξάνει την ηττοπάθεια και την αίσθηση ότι «δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα». Επιπλέον, 
δίνει χώρο σε κάθε είδους αυταπάτες: από τη «σωτηρία» των εκλογών (που ξεχνάει ότι τόσο η τωρινή 
κυβέρνηση όσο και το σύνολο των επίδοξων κυβερνώντων δεσμεύονται εξίσου από τη μνημονιακή πολι-
τική), μέχρι ότι «θα γίνουμε Ελβετία» (που κάνει πως δεν καταλαβαίνει ότι το –οποιοδήποτε– ξένο κε-
φάλαιο βλέπει στη χώρα μας τη δυνατότητα της πιο άγριας εκμετάλλευσης καταρτισμένων εργα-
ζόμενων με διασφαλισμένη κερδοφορία και πολλαπλά οφέλη). 

Τα μνημόνια λοιπόν «τελείωσαν», η μνημονιακή πολιτική όμως είναι εδώ. Τα μέτρα που πέρασαν τα 
και η τραγική πραγματικότητα που δημιούργησαν για τους εργαζόμενους και το λαό είναι εδώ. Μπροστά 
μας δεν βρίσκεται καμιά «έξοδος από το τούνελ» (όπως ακούμε από κάθε κυβέρνηση τα τελευταία 8 
χρόνια) αλλά ακόμα χειρότερες μέρες, ακόμα πιο μαύρη προοπτική για μας και τα παιδιά μας. 

Απέναντι σ’ αυτή την πολιτική, της οποίας κομμάτι είναι η πώληση των ΕΛΠΕ, μπορούν να βρεθούν μό-
νο οι εργαζόμενοι και ο λαός. Οι όποιες καθυστερήσεις ή ακόμα και ανατροπές επιμέρους πλευρών αυ-
τής της πολιτικής έχουν υπάρξει ως τώρα οφείλονται στους αγώνες που δόθηκαν και στο βαθμό που 
εκφράσανε μια συνολική αντίθεση. Ο σχεδόν απόλυτος περιορισμός της δράσης του σωματείου μας 
στη λεγόμενη νομική οδό και τη διαδικασία, αρνείται να δει αυτή την πραγματικότητα. Κρατάει τους 
εργαζόμενους στα ΕΛΠΕ, που έχει αποδειχτεί ότι μπορούν να κινηθούν μαζικά, στο περιθώριο και εντεί-
νει τη σύγχυση. Ενώ δεν καταγράφεται η παραμικρή διάθεση να κινηθεί στην κατεύθυνση ενεργοποί-
ησης και αγωνιστικής έκφρασης των συναδέλφων. 

Οι εργαζόμενοι όμως είμαστε αυτοί που έχουμε τη δύναμη να ακυρώσουμε σχεδιασμούς και να ανα-
τρέψουμε τις πολιτικές που χτυπούν το δικαίωμά μας στη δουλειά με ασφάλεια και αξιοπρέπεια. 
Αρκεί να πάρουμε οι ίδιοι την υπόθεση στα δικά μας χέρια, αποτινάζοντας τις λογικές που απέτυχαν 
να εμποδίσουν την κατρακύλα. Σ’ αυτή τη βάση είναι επιβεβλημένη η συμμετοχή μας τόσο στην α-
περγία στα ΕΛΠΕ την Τρίτη 27/11 όσο και στη γενική απεργία και τις απεργιακές συγκεντρώσεις 
την Τετάρτη 28/11. Γιατί η τύχη μας είναι δεμένη με την τύχη όλων των εργαζόμενων στη χώρα. 
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