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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι, 

Στα όσα αφορούν στα έργα και τις ημέρες του νέου μορφώματος που αποκαλείται 

“Συσπείρωση και Ενότητα για μια συνδικαλιστική ενωτική συμμαχία των εργαζομένων στα 

ΕΛΠΕ”, απαντάμε πως οι υποκρισίες, τα ψέματα, η μη ύπαρξη αξιοπρέπειας και οι 

τυχοδιωκτικές, ύπουλες και ιδιοτελείς μεθοδεύσεις τους δεν έχουν πλέον όρια. 

Ως γνωστόν, εδώ και αρκετό καιρό, το ΣΚΕΕΠ, ΕΝΙΑΙΑ και ΕΛΚΕ προέβησαν σε επίσημες 

ανακοινώσεις, όπου παρέθεταν ισχυρισμούς περί κοινών αντικυβερνητικών αγώνων, 

αντίσταση σε αντεργατικές έξωθεν ενέργειες και λοιπές δήθεν αγαστές επαναστατικές 

κινητοποιήσεις.   

Κατόπιν,  πάλι μέσω ανακοίνωσης, μας έγινε γνωστό, ότι ο εταίρος μας στη συνδιοίκηση 

του ΠΣΕΕΠ, πριν τη διεξαγωγή των Δ.Σ., θα συνεδριάζει με  ΕΝΙΑΙΑ και ΕΛΚΕ, ώστε να 

συμφωνούν από κοινού τι θα προτείνουν και τι θα ψηφίζουν, ερήμην της παράταξής μας. 

Στις ερωτήσεις μας για αιτιολόγηση αυτών των ποταπών καμωμάτων, απαντούσαν πως δεν 

τρέχει κάτι σοβαρό, αλλά εξακολουθούν να στηρίζουν το Προεδρείο. “Ολίγον έγκυος” 

δηλαδή.  Κι ενώ κατ’ ιδίαν καθομολογούσαν ότι ο πραγματικός λόγος ήταν η συνεχόμενη 

αποδυνάμωσή τους έναντι της ενδυνάμωσης της δικής μας παράταξης, επιχειρούσαν να 

ταΐσουν τον κόσμο με σανό περί αντιιμπεριαλιστικών αγώνων και “πράσινα άλογα”.  

Τώρα προφανώς θεωρούν ότι ήρθε το “πλήρωμα του χρόνου” να κάνουν την κίνηση, που 

από καιρό σχεδίαζαν.  Υπέβαλλαν μομφή προς το σύνολο των μελών της παράταξής μας 

στο Δ.Σ., ξεκινώντας από την περίπτωση του Γραμματέα Τύπου,  ο  οποίος κλήθηκε από 

τον προϊστάμενό του να συνδράμει οικειοθελώς στη διεξαγωγή του Shut Down του 

Ασπροπύργου.  Κι ενώ προϋπήρχε απόφαση του Δ.Σ. για προσφορά εργασίας όποιων 

μελών καλούνταν, τολμούν να μέμφονται τον συνάδελφο, που δέχτηκε να συμμετάσχει για 

το δίμηνο της συντήρησης. Δεν ντράπηκαν να ισχυριστούν ότι όποιος είναι απαλλαγμένος 

από την εργασία του δεν νοείται να εργάζεται.  

Είναι προφανές και αυταπόδεικτο ότι η ενέργεια του συναδέλφου τους “χαλάει την πιάτσα”,  

εφόσον ο πραγματικός λόγος των πράξεών τους είναι οι καρέκλες, που θα εξασφαλίσουν 

αποχή από την εργασία τους. 

Είναι πασιφανές ότι τα προσχήματα που χρησιμοποιούν είναι ανυπόστατα και γελοία.  Για  

δε την περίπτωση του Α’ Αντιπροέδρου, δεν φτάνει που προσπάθησαν να τον 

“καπελώσουν” προσερχόμενοι στην εκπαίδευση νωρίτερα του προγραμματισμένου 

ραντεβού, τον μέμφονται και από πάνω. 

Τολμούν να υπαινίσσονται προσχηματική δολιότητα του συναδέλφου Οφθαλμίδη για 

αναβολή του Δ.Σ., όταν μήνες πριν την εξαγγελία του σχηματισμού της “Συσπείρωσης”, ο 

γραμματέας του ΣΚΕΕΠ, ενώ είχε προφασιστεί πως έπρεπε να συνδράμει άμεσα σε 

συγγενικό του πρόσωπο που ασθενούσε βαριά, λίγο μετά βρέθηκε να συμμετέχει σε 



“μυστικό δείπνο” με τους εκπροσώπους της ΕΝΙΑΙΑΣ. Η προδοσία δηλαδή προσχεδιαζόταν 

από τότε. 

Ας θυμηθούμε ποιοι  χαρακτήριζαν “πραξικόπημα” την πράξη Σαλακίδη τον Σεπτέμβριο του 

2009, όταν προκάλεσε την πτώση της τότε διοίκησης του Σωματείου κι ας μας πουν πως 

άραγε χαρακτηρίζουν την τωρινή πράξη του ΣΚΕΕΠ  που και  οι ίδιοι συνδράμουν. 

Άγονται και φέρονται ότι αυτοί - λέει - πέτυχαν την καταβολή του πριμ στους εργαζόμενους, 

που μια μέρα πριν την ανακοίνωσή τους, ρωτούσαν τι ευχάριστο σκοπεύει να ανακοινώσει 

ο Πρόεδρος του ΠΣΕΕΠ. Αλήθεια, μιλούν αυτοί που στην περσινή καταβολή του extra bonus 

καλούσαν τους εργαζόμενους να μη το δεχτούν, διότι μέρος του περιείχε το Olympus Project 

που ήταν συνδεδεμένο με την τότε επιχειρούμενη ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ;  

Συνεχίζουν την προσφιλή τους τακτική:  Όταν όλα τα καίρια θέματα έχουν λυθεί, όπως ΕΣΣΕ 

- Εσωτερικός Κανονισμός, ιδιωτικοποίηση, προσλήψεις, μελέτη συνταξιοδοτικού, διαχείριση 

πανδημίας, ρύθμιση οφειλόμενων ρεπό, καθημερινότητα και καταβολή έξτρα πριμ, κάνουν 

και από πάνω τους καμπόσους και τους σωτήρες.   

Τολμούν κιόλας να αναφέρονται στο τραγικό δυστύχημα της 8ης Μαΐου 2015.  Αυτοί,  που 

αντί να φροντίσουν για τη διασφάλιση της ηρεμίας μεταξύ των εργαζομένων κατά την 

περίοδο του General Shut Down και του 2ου κύματος της πανδημίας, έσπευσαν να 

προκαλέσουν ολέθριες ανακατατάξεις, εμποδίζοντας τον κόσμο να βρίσκεται 

προσηλωμένος αποκλειστικά στην εργασία του.  

Η παράταξή μας ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ συνεπής και υπεύθυνη, έχει αποδείξει τη 

σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζει όλα τα εργασιακά θέματα  και δεν θα επιτρέψει στις 

δυνάμεις της ανωμαλίας και του παρασκηνίου να  δημιουργήσουν προβλήματα και την 

ανατροπή του ήρεμου εργασιακού κλίματος.   

Σε αυτές λοιπόν τις πρακτικές που κρύβονται πίσω από νομιμοφανείς ενέργειες 

επικαλούμενοι το Καταστατικό του ΠΣΕΕΠ, απαντάμε με το ηθικό και δημοκρατικό δικαίωμά 

μας, κάνοντας χρήση του άρθρου 11 του Καταστατικού μας, πως θα προχωρήσουμε σε 

μομφή κατά του Δ.Σ. των μελών του ΠΣΕΕΠ για να σταματήσουμε τις καθοδηγούμενες 

μεθοδεύσεις και τη λύση να δώσει ο μοναδικός κριτής όλων μας, που είναι οι συνάδελφοι 

μας. Μετά το Δ.Σ. της Δευτέρας θα σας ενημερώσουμε για τις προτάσεις που θα 

καταθέσουμε και τις περαιτέρω κινήσεις μας. 

Καταγγέλλουμε όλους αυτούς που προσπαθούν να εκφοβίσουν τους εργαζόμενους για να 

μην υπογράψουν την μομφή με το πρόσχημα πως, τάχα, οι υπογραφές τους μπορεί να 

χρησιμοποιηθούν …… αλλού.  Η αλήθεια, βέβαια, είναι πως φοβούνται την ετυμηγορία των 

εργαζομένων στις Γενικές Συνελεύσεις. Γιατί αν οδηγηθούν σε εκλογές, ξέρουν ότι οι 

εργαζόμενοι θα τιμωρήσουν τη διπροσωπία, την αναξιοπιστία και την προδοσία τους. 

Συνάδελφοι, το διακύβευμα της επερχόμενης Γενικής Συνέλευσης θα είναι η πρόωρη 

προσφυγή στις κάλπες για την εκλογή νέου Δ.Σ. του Σωματείου. Οι επιλογές θα είναι πλέον 

μόνο δύο:  Η ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ την οποία απαρτίζουν αυτοί που τιμούν την υπογραφή 

και το λόγο τους και που αγωνίζονται, με ότι μέσα διαθέτουν, υπέρ των εργαζομένων, όπως 

έχουμε επανειλημμένως  αποδείξει  και  το  ερμαφρόδιτο σύμπλεγμα των ΣΚΕΕΠ, ΕΝΙΑΙΑ, 

ΕΛΚΕ για  την υποκρισία και την αναξιοπιστία των οποίων θεωρούμε ότι αρκετά έχουμε 

αναλωθεί παραπάνω. 

Θα επαναλάβουμε για μια ακόμα φορά την  βαθιά μας πεποίθηση πως οι εργαζόμενοι έχουν 

τη μνήμη και την κρίση να επιλέξουν αυτούς που νιώθουν ότι μπορούν να διαφυλάξουν την 

εργασιακή τους ειρήνη και ασφάλεια, καθώς και το βέλτιστο των αποδοχών τους. 

 

ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ Σ.Κ ΕΛ.ΠΕ 


