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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι 

Με έκπληξη διαβάσαμε μια «διακήρυξη αρχών και θέσεων για συσπείρωση και 

ενότητα στα ΕΛ.ΠΕ.»,  που διακηρύττει στο μεγαλύτερο μέρος της ένα κάλεσμα 

γενικότερης αντίστασης στις επιθέσεις που δέχεται η κοινωνία και η εργατική 

τάξη από το καπιταλιστικό κατεστημένο. 

Συνεχίζει με μια αναφορά στα πλήγματα, που έχει υποστεί το συνδικαλιστικό 

κίνημα μέσω της διάβρωσης από κομματικούς μηχανισμούς και Μ.Μ.Ε. 

Υπερθεματίζει κατόπιν υπέρ της αφύπνισης των πολιτών και των εργαζομένων 

κατά των κομματικών παραγόντων και των μηχανισμών, που εργοδότες και 

κυβερνώντες έχουν επιστρατεύσει προκειμένου να φτωχοποιήσουν και να 

εξαθλιώσουν τον κοινωνικό ιστό. 

Απορεί κανείς μέχρι εδώ, γιατί ο τίτλος έχει αναφορά στα ΕΛ.ΠΕ. συγκεκριμένα, 

εφόσον το περιεχόμενο θα μπορούσε να αποτελεί πρόλογο για κάλεσμα των 

πολιτών σε αντικυβερνητική διαδήλωση. 

Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στις αξίες, που πρεσβεύονται από τους 

υπογράφοντες τη διακήρυξη, για την εύρυθμη λειτουργία του σωματείου. 

Έχουν ενδείξεις ότι εμείς ως παράταξη, για τις αξίες αυτές, 

διαφωνούμε?  

Εφόσον η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί κάλεσμα προς όλους τους συναδέλφους, 

αλλά όλως τυχαίως φέρεται να έχει καταρτισθεί και υπογραφεί από τρεις 

παρατάξεις, την ΕΝΙΑΙΑ, την ΕΛΚΕ και το ΣΚΕΕΠ, ερωτούμε: ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ 

ΚΛΗΘΗΚΕ ΝΑ ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΨΕΙ Η ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΤΟΥ 

Π.Σ.Ε.Ε.Π.? 

Γράφουν ότι η κίνηση αυτή έχει στόχο τη συμμετοχή όλων των εργαζομένων, 

παλιών και νέων. Υπάρχουν αποδείξεις ότι εμείς αποκλείσαμε 

οποιονδήποτε εργαζόμενο? 

Στα όσα αφορούν στο σημείο  που στηλιτεύονται οι μνημονιακές πολιτικές περί 

ξεπουλήματος της δημόσιας περιουσίας και ειδικότερα σε ότι αναφέρεται στον 

όμιλο ΕΛ.ΠΕ., η παράταξή μας δεν χρήζει επεξηγήσεων  για το αν έχει αγωνιστεί 



ή όχι εναντίον τους. Αυτό το ξέρει καλά τόσο η ΕΝΙΑΙΑ σε παλιότερες εποχές, 

όσο και η ΕΛΚΕ, που αντίστοιχα συνδιοίκησε τότε μαζί μας και φυσικά και το 

ΣΚΕΕΠ, το οποίο συμμετέχει μαζί μας στην παρούσα διοίκηση του Π.Σ.Ε.Ε.Π. 

Προφανώς λοιπόν συμπεραίνουμε ότι η συνδικαλιστική αυτή επιλεκτική  

συσπείρωση έχει πιο ύποπτους και ιδιοτελείς σκοπούς από όσους 

αναφέρονται. Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι η κίνηση αυτή 

έγινε αμέσως κατόπιν της υπογραφής της νέας 3ετούς ΕΣΣΕ, η οποία 

κατά κοινή ομολογία είναι ιδιαιτέρως επιτυχής και για την επίτευξή της 

η παράταξή μας έπαιξε καταλυτικό ρόλο. Παραδόξως ούτε αυτό μέτρησε, 

ώστε να κληθούμε κι εμείς ως προς τη συμμετοχή μας στην περίφημη αυτή 

«συσπείρωση & ενότητα των εργαζομένων στα ΕΛ.ΠΕ.»  

Ακόμη, περιέργως, η εν λόγω διακήρυξη έγινε ταυτόχρονα με την άρση των 

περιοριστικών μέτρων για την πανδημία, όπου είναι γνωστές οι προσπάθειες 

που έγιναν από την πλευρά μας για την διασφάλιση της υγείας και των αμοιβών 

των εργαζομένων. 

Για όλα τα παραπάνω δηλώνουμε πως δεν κατανοούμε τον σκοπό της 

πρωτοβουλίας αυτής των παρατάξεων, καθώς δεν μας πείθουν επαρκώς, τόσο 

τα επιχειρήματα που προβάλλονται, όσο και η χρονική στιγμή που επιλέχθηκε 

να ανακοινωθεί. 

Παραμένουμε επιφυλακτικοί στα όσα αφορούν στην σοβαρότητα και 

την ανιδιοτέλεια αυτού του εγχειρήματος. 

Τονίζουμε πως είμαστε η παράταξη, που είπαμε και εξακολουθούμε να 

λέμε ότι αγωνιζόμαστε για όλους ανεξαιρέτως τους εργαζομένους 

χωρίς καμία διάκριση. Και θεωρούμε ότι το συνδικάτο πρέπει να 

προτάσσει πρωτίστως το έργο του. Κάποιοι άλλοι, προφανώς, ακόμη 

αναζητούν την συνδικαλιστική τους ταυτότητα  επιδιδόμενοι στο «ψάρεμα σε 

θολά νερά». 

Σαν Δύναμη Ανατροπής, είμαστε παρόντες για την Διασφάλιση των 

συμφερόντων των εργαζομένων, της σύμβασης και της ομαλότητας.  Δεν 

ανοίγουμε Κερκόπορτες, ούτε δεχόμαστε Δούρειους Ίππους. Είμαστε αυτοί  που 

βρίσκονται πάντα δίπλα στα προβλήματα των εργαζομένων, όπου και αν ανήκει  

ο καθένας. Όσοι όμως  είναι κοντόφθαλμοι και αφήνουν  διάφορες υπόνοιες για 

να δημιουργήσουν κλίμα αμφισβήτησης, ώστε να έχουν ρόλο, ας τον ζητήσουν 

από τους εργαζόμενους να τους τον δώσουν.    

Πιστεύουμε πως οι συνάδελφοι εργαζόμενοι έχουν την απαιτούμενη 

μνήμη και κρίση, ώστε να αντιλαμβάνονται ποιο ρόλο παίζει ο καθένας 

μας. 
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