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Συναδέλφισσα, συνάδελφε 

Την Τετάρτη 3 του Απρίλη παίχτηκε το τελευταίο επεισόδιο του πρώτου κύκλου της ολικής  

ιδιωτικοποίησης των ΕΛΠΕ, με ανατροπές που καθήλωσαν τους θεατές μέχρι το τελευταίο λεπτό. 

Δυστυχώς όμως το έργο δεν τελειώνει εδώ, καθώς κάποιοι επιμένουν να ορέγονται τον πλούτο του 

Ελληνικού Λαού, να σχεδιάζουν και να ανακαλύπτουν πρόθυμους συνεργάτες. 

Δυστυχώς επίσης η θετική αυτή εξέλιξη προήλθε απο «πολιτικές και επιχειρηματικές επιλογές» 

όπως πολύ χαρακτηριστικά μας είχε πει στο τελευταίο Γενικό Συμβούλιο ο δικηγόρος του ΠΣΕΕΠ. 

Στο θέμα όμως της Ιδιωτικοποίησης, δεν πρέπει να βασιζόμαστε στην «τύχη» ή στις συγκρούσεις 

συμφερόντων των αρπακτικών – αγοραστών, ποντάροντας σε μια προσωρινή βολική έκβαση για 

εμάς και να πανηγυρίζουμε σαν να ήταν δική μας επιτυχία. 

Χρειάζεται αγωνιστικότητα και ομοφωνία την οποία όλοι οι εργαζόμενοι στον Όμιλο των  ΕΛΠΕ 

ασχέτως χρωμάτων και πεποιθήσεων, κατάφεραν να επιδείξουν διαδηλώνοντας έξω από την 

βουλή. Γι’ αυτό αξίζει πραγματικά να πανηγυρίζουμε. 

Οι εργαζόμενοι στα ΕΛΠΕ επέδειξαν για μια ακόμη φορά τα αντανακλαστικά τους και δεν 

εγκλωβίστηκαν σε μια στείρα οικονομοτεχνική αντίληψη πως οι υποτιθέμενοι επενδυτές 

δίνουν λίγα λεφτά, ενώ η Εταιρεία αξίζει περισσότερα.  

Αυτό που μετράει είναι ότι οι εργαζόμενοι στα ΕΛΠΕ διαδήλωναν υπέρ του δημόσιου 

χαρακτήρα μιας επιχείρησης με κομβική σημασία στην πορεία παραγωγικής και 

οικονομικής ανασυγκρότησης της χώρας. Μιας επιχείρησης όπου με σταθερό και ισχυρό 

δημόσιο έλεγχο μπορεί και πρέπει να δώσει το παράδειγμα της ανακατεύθυνσης του παραγόμενου 

πλούτου, πίσω στα χέρια του Ελληνικού Λαού. Μιας επιχείρησης με ανθρώπινο πρόσωπο που δεν 

θα αδιαφορεί στα καθημερινά και δυσεπίλυτα προβλήματα που απασχολούν όχι μόνο τις τοπικές 

κοινωνίες αλλά και την κοινωνία μας γενικότερα. Που θα στέκεται αρωγός προς όλες τις ευαίσθητες 

κοινωνικές ομάδες και που θα καταφέρει επιτέλους να στηρίξει μέσω του πλούτου που κρύβεται στα 

σωθικά της πατρίδας μας το λεηλατημένο και καταταλαιπωρημένο ασφαλιστικό μας σύστημα. 

Για αυτά τα ΕΛΠΕ αγωνιζόμαστε σαν συνδικαλιστές, μαζί με τη συντριπτική πλειοψηφία των 

συναδέλφων μας. Για τέτοια ΕΛΠΕ διαδηλώσαμε.  

Η θέση μας είναι ξεκάθαρη, ΔΕΝ περιμένουμε «όποτε και όταν χρειαστεί να δώσουμε και πάλι 

τους αγώνες μας». Εντείνουμε τους αγώνες μας, χτυπάμε ΤΩΡΑ το πρόβλημα στη ρίζα του. 

Τα ΕΛΠΕ είναι ενεργειακός πυλώνας της χώρας, είναι κοινής ωφέλειας και ως τέτοια, ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ 

να παραμείνει στο Κράτος. Με όλες μας τις δυνάμεις πρέπει να επιβάλουμε ΤΩΡΑ, το να μην 

ξαναγίνει ποτέ κανένας διαγωνισμός, καμία πώληση, καμία μείωση στην Κρατική 

παρέμβαση. Απέναντι σε κάθε Κυβέρνηση, Αντιπολίτευση και κερδοσκοπικά κυκλώματα. 

Συναδέλφισσα, συνάδελφε 

Η δύναμη κάθε συνδικάτου μα και κάθε συλλογικότητας γενικότερα είναι ή θα έπρεπε να είναι, η 

μέγιστη δυνατή ενότητα των μελών της και ο σεβασμός στις διαφορετικές απόψεις έτσι ώστε απο 

τον συγκερασμό αυτών να προκύπτει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα προς το κοινό καλό.  

Είναι τουλάχιστον υποκριτικό να προτάσσεις την ενότητα των εργαζομένων και από την άλλη μεριά 

να προσπαθείς να απομονώσεις συνδικαλιστικά τους εκλεγμένους εκπροσώπους των εργαζομένων 

στο μισό Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΣΕΕΠ, φιμώνοντας με αυτόν τον τρόπο τους ίδιους τους 

εργαζόμενους, καλλιεργώντας ένα κλίμα πόλωσης μεταξύ τους. 

Εμείς όμως  επιμένουμε στη σοβαρότητα, την ενότητα, στη δίκαιη εκπροσώπηση όλων και 

στην άνευ όρων αγωνιστικότητα, γιατί πολύ απλά έτσι έχουμε μάθει να λειτουργούμε, ως 

συνδικαλιστές, ως άνθρωποι και ως πολίτες αυτής της χώρας. Έτσι θα συνεχίσουμε.   
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