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Το ζήτημα της περαιτέρω ιδιωτικοποίησης των ΕΛΠΕ, ίσως το πιο κρίσιμο ζήτημα και με τις μεγαλύτερες 
συνέπειες για τους όρους δουλειάς μας για τα επόμενα πολλά χρόνια, είναι σε εξέλιξη. Αντίθετα με τα 
όσα λέγονται με ευκολία, διοίκηση, κυβέρνηση και ΕΕ-ΔΝΤ συνεχίζουν μεθοδικά με σκοπό να διασφαλί-
σουν την πώληση, όπως έκαναν και κάνουν με όλες τις επιχειρήσεις στην ενέργεια (ΔΕΣΦΑ, ΔΕΠΑ, ΔΕΗ). 

Απέναντι στην αποφασιστικότητά τους, δεν χωράνε αυταπάτες. Η λεγόμενη «νομική οδός», που έχει κατα-
πλακώσει κάθε κατεύθυνση ενεργοποίησης και αγωνιστικής έκφρασης των χιλιάδων εργαζόμενων στα ΕΛΠΕ, 
είναι ουτοπική. Όπως και στην περίπτωση της επιτροπής κεφαλαιαγοράς, έτσι και η ελπίδα στο ευρωπαϊ-
κό κοινοβούλιο είναι αδιέξοδη. Όχι μόνο γιατί πρόκειται για το πλέον αδύναμο όργανο της ΕΕ, με χαρα-
κτηριστικά γλάστρας για την ωραιοποίησή της με ψευτο-δημοκρατικό μανδύα. Αλλά και γιατί μέσα στους 
μηχανισμούς της ΕΕ, που υπάρχει για να προωθεί ακόμα περισσότερο την καταπίεση των λαών και την κα-
ταλήστευση των χωρών της Ευρώπης –και όχι μόνο–, δεν κρύβονται «σύμμαχοι». Η ευκολία μεταπήδησης 
του Μπαρόζο από την προεδρία της ευρωπαϊκής επιτροπής στην Goldman Sachs είναι αποκαλυπτική για το 
ποιων τα συμφέροντα εξυπηρετεί η ΕΕ. Αυτοί που μέχρι πρότινος παρομοιάζονταν, και σωστά, με πει-
νασμένες ύαινες και αρπαχτικά, δεν προσφέρονται για σωτηρία των εργαζόμενων κανενός κλάδου. 

Εξίσου στον αέρα είναι η εναπόθεση ελπίδων για τα συνταξιοδοτικά μας δικαιώματα στη διοίκηση. 
Ανεξάρτητα αν σήμερα και υπό όρους μοιάζει να την εξυπηρετεί, η λογική «ενιαίου μετώπου» με την εργοδο-
σία για μείωση των ορίων ηλικίας συνταξιοδότησης παραβλέπει ότι η γενική κατεύθυνση του συστήματος 
είναι το διαρκές χτύπημα του δικαιώματος στην ασφάλιση και τη σύνταξη. Ανοίγει κερκόπορτα για 
επαγγελματικό ταμείο (ειδικά με την παραγγελία «αναλογιστικής μελέτης»), που μετατρέπει τη σύνταξη σε 
ιδιωτική υπόθεση χωρίς καμιά διασφάλιση και δυνατότητα διεκδίκησης. Ακόμα πιο σημαντικό είναι ότι καλ-
λιεργεί την αυταπάτη των «κοινών συμφερόντων» που προωθείται από όλες τις δυνάμεις του συστήματος, 
ακριβώς γιατί έχει αποδειχτεί εξαιρετικά αποτελεσματική στη διάλυση της συνείδησης των εργαζόμενων και 
στην υποταγή τους στις εργοδοτικές απαιτήσεις και στην αντιλαϊκή πολιτική. Από το «μαζί τα φάγαμε» μέχρι 
τις εξελίξεις της τελευταίας 5ετίας στη Χαλυβουργική, είναι αποδεδειγμένο ότι το σύστημα επιδιώκει οι ερ-
γαζόμενοι να υποχωρούμε συνεχώς στην επίθεσή του, οδηγώντας μας σε ολοένα χειρότερη θέση. 

Πρόβλημα είναι και η τακτική που επιλέγεται. Πέρα από τις δημόσιες «ευχαριστίες», η κίνηση του σωματείου 
με λογική άκρατου συντεχνιασμού, αντί να έχει στην προμετωπίδα του το αίτημα για μείωση των ορίων 
ηλικίας για όλους τους εργαζόμενους ειδικά στα βαρέα, δίνει την αίσθηση ότι επιδιώκει την «εξαίρεση», 
γράφοντας στα παλιά του τα παπούτσια τον εργάτη στη διπλανή βιομηχανία. Στερεί έτσι τη δυνατότητα ενός 
πραγματικού και εφικτού μετώπου με τους υπόλοιπους εργαζόμενους στον κλάδο και τη χώρα, που 
μπορεί να δώσει και πραγματική προοπτική. Γιατί ο ρόλος ενός ισχυρού εργατικού σωματείου δεν είναι η 
αναζήτηση «συνεννοήσεων» και «ανταλλαγμάτων» –που γρήγορα αποδεικνύονται πρόσκαιρα και με πολύ 
αρνητικές συνέπειες– αλλά η προώθηση συνολικά των εργατικών δικαιωμάτων. Μόνο σε τέτοια βάση 
οικοδομούνται οι κατακτήσεις, ώστε να μην γκρεμίζονται όποτε το αποφασίσει η εκάστοτε εργοδοσία. 

Δεν θα προσπαθήσουμε να μαντέψουμε τους σχεδιασμούς και τις επιδιώξεις της κάθε μεριάς που εμπλέκε-
ται στις εξελίξεις στα ΕΛΠΕ. Ούτε άλλωστε θα τις μοιραστούν ακόμα και με όσους παρουσιάζονται ως συνο-
μιλητές τους. Το βέβαιο είναι ότι όλες οι μεριές βρίσκονται απέναντι από τα συμφέροντα των εργαζόμε-
νων. Τα δικαιώματά μας μόνο εμείς οι ίδιοι μπορούμε να τα υπερασπιστούμε. Οι μάχες που καλούμαστε να 
δώσουμε είναι μπροστά μας, είναι κρίσιμες, είναι δικές μας και πρέπει να τις δώσουμε με τους καλύτε-
ρους δυνατούς όρους. Γι’ αυτό έχει σημασία να σπάσουμε την ηττοπάθεια. Να κάνουμε στην άκρη το «διαί-
ρει και βασίλευε», τις μικρο-εξυπηρετήσεις που πληγώνουν την ενότητα των συναδέλφων και που προωθούν 
διάφορες πλευρές. Να εξοπλιστούμε με αγωνιστική ενότητα και αποφασιστικότητα. Να διανύσουμε το 
δικό μας, συλλογικό δρόμο που, όσο δύσκολος κι αν μοιάζει, είναι ο μόνος που μπορεί να οδηγήσει σε νίκες. 

 Τίποτα δεν χαρίζεται – όλα καταχτιούνται! 
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