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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Οι διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στο σημερινό προεδρείο και την Δύναμη Ανατροπής
είναι υπαρκτές αλλά είναι πολύ περισσότερα αυτά που τους ενώνουν. Τους ενώνει η ίδια
γραμμή με την εργοδοσία, την κυβέρνηση και γι' αυτό καταφεύγουν στη χυδαιολογία, στον
εκφυλισμό του σωματείου , δημιουργώντας την εντύπωση ότι ανάμεσά τους υπάρχει χάσμα.
Το μόνο χάσμα που έχουν από κοινού είναι αυτό που τους χωρίζει από τις πραγματικές
ανάγκες των εργαζομένων.
Το Αγωνιστικό Μέτωπο απευθύνει κάλεσμα προς όλους τους συναδέλφους να κάνουν τη δική
τους μομφή στον εργατοπατερισμό που προωθούν οι άλλες δυνάμεις και να συνδυαστεί με
την κλιμάκωση μαζικών αγώνων για την ικανοποίηση των αναγκών μας. Για την αντιμετώπιση
της νέας αντεργατικής καταιγίδας που έρχεται με το νέο νόμο για τον ημερήσιο εργάσιμο
χρόνο, για τα ελλιπή μέτρα στην υγεία και ασφάλεια στην εργασία αφού αυτά μπαίνουν στο
ζύγι υπέρ των συμφερόντων των μονοπωλιακών ομίλων , για το συνδικαλιστικό νόμο που
επιχειρεί να βάλει στο γύψο τα συνδικαλιστικά δικαιώματα και κατά συνέπεια τους αγώνες
που οργανώνουν οι εργαζόμενοι για να αντιμετωπίσουν την αντεργατική τους πολιτική.
Σε αυτή την κατεύθυνση, ως παράταξη, προτείναμε να πάρει απόφαση το ΔΣ του ΠΣΕΕΠ για
απεργία μέσα στο Νοέμβρη, προκειμένου να δοθεί απάντηση των εργαζομένων μπροστά σε
όλα αυτά που βιώνουμε αλλά και στα νέα αντεργατικά μέτρα που ετοιμάζεται να φέρει η
κυβέρνηση μέσα στο επόμενο διάστημα. Κάτι που το ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ για να αποφύγει το στίγμα
ότι κάνει απεργία απέναντι στη κυβέρνηση και στην εργοδοσία «έριξε την μπάλα» στην
εξέδρα λέγοντας πως θα απεργήσει μόνο στο ενδεχόμενο να πάρουν απόφαση για απεργία
τα δευτεροβάθμια συνδικαλιστικά όργανα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενέργειας και τα
Εργατικά Κέντρα. Την ίδια στιγμή, μέρα τη μέρα, πληθαίνουν οι αποφάσεις εργατικών
σωματείων για συντονισμένη απεργιακή αναμέτρηση, ξεπερνώντας στην πράξη τα εμπόδια
που βάζει ο εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός.
Όσο το σήριαλ στο ΠΣΕΕΠ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ, το Αγωνιστικό Μέτωπο θα παίρνει πρωτοβουλίες
απέναντι στη εργοδοτική αυθαιρεσία και τις μεθοδεύσεις που προωθούνται μέσα στο
Σωματείο. Δεν μπορούμε να μην καταγγείλουμε και να αφήσουμε ασχολίαστο το γεγονός ότι
έγιναν εξώδικα από τον επικεφαλής της παράταξης της Δύναμης Ανατροπής προς

συνάδελφους εργαζόμενους. Τέτοιες πρακτικές, εκτός ότι είναι απαράδεκτες, έρχονται
τελικά να ανοίξουν την όρεξη εργοδοσίας και κυβέρνησης για να συκοφαντήσουν το
εργατικό κίνημα και τα όργανά του. Τους δίνεται το καλύτερο άλλοθι για να χτυπηθεί
συνολικά η συνδικαλιστική δράση και όχι τυχαία(!!!) σε μια περίοδο που η κυβέρνηση
επιδιώκει να φέρει το νέο συνδικαλιστικό νόμο. Έχουν ευθύνη αυτές οι παρατάξεις που εδώ
και δυο μήνες έχουν επιδοθεί σε ένα αποπροσανατολιστικό καβγά άνευ ουσίας, καθώς την
ώρα της «μοιρασιάς» (εκλογές ΠΣΕΕΠ) πού δεν θα βγαίνουν τα κουκιά όλα αυτά θα έχουν
ξεχαστεί και πάλι θα είναι όλοι μαζί, όπως τόσα χρόνια έχουν αποδείξει με την στάση τους.
Ωστόσο όσο θα τρώγονται για το τι είναι ηθικό και τι όχι, ποιος τα πήρε και αν τα πήρε, εμείς
έχουμε να πούμε το εξής: Η δική μας ηθική ορίζεται στον ανιδιοτελή αγώνα για την
προάσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Για αυτό και οποιαδήποτε αμοιβή από
συμμετοχή η πάγια αντιμισθία σε όργανα της εταιρείας πρέπει να αποδίδονται στο ταμείο
του σωματείου.
Συνάδελφοι,
Την Κυριακή 25/10, η παράταξη μαζί με το Κλαδικό Σωματείο Ενέργειας έκανε παρέμβαση
στον εργολάβο ΕΚΜΕ που με την παρότρυνση του ΟΜΙΛΟΥ ΕΛΠΕ δεν δίνει ρεπό στους
εργαζόμενους την 7η ημέρα εργασίας. Δεν είναι άλλωστε κρυφό, ο κόσμος το ‘χει τούμπανο
ότι υπάρχουν συνάδελφοι εργαζόμενοι στις εργολαβίες που έχουν δουλέψει και είκοσι μέρες
χωρίς ρεπό. Στην ανάγκη διασφάλισης των κερδών των εργοδοτών, η ανάπαυση αποτελεί
πολυτέλεια και όσο αν κάποιοι θέλουν να μας πείσουν για την πολυπλοκότητα του χώρου
που εργαζόμαστε δεν πρέπει να υπάρχει καμία υποχώρηση από το δικαίωμα στην μόνιμη
και σταθερή εργασία με δικαιώματα, από το δικαίωμα στην ανάπαυση.
Το επόμενο διάστημα είναι περίοδος απεργιακής μάχης. Παραμερίζουμε όλα τα εμπόδια που
βάζουν στο Σωματείο η πλειοψηφία του ΠΣΕΕΠ και εμπιστευόμαστε τις ταξικές δυνάμεις.
Μπροστά στη θύελλα των πλειστηριασμών και το ξεσπίτωμα χιλιάδων λαϊκών νοικοκυριών
με το νέο πτωχευτικό κώδικα η κυβέρνηση παίρνει όλα τα μέτρα ώστε οι τράπεζες να έχουν
όλο το πεδίο ελεύθερο, να ξεζουμίσουν τα θύματά τους. Είναι ώρα ευθύνης των συνδικάτων,
να υπερασπιστούν την εργατική - λαϊκή κατοικία, όπως έκαναν όλο το προηγούμενο
διάστημα. Να μη μείνει κανείς μόνος του απέναντι στα κοράκια. Κάθε σπίτι, κάθε γειτονιά να
μετατραπούν σε κάστρα υπεράσπισης του δικαιώματος να έχουμε κατοικία, να ζούμε μια
αξιοπρεπή ζωή.
Καλούμε όποιον συνάδελφο βρίσκεται μπροστά στον κίνδυνο να χάσει το σπίτι του να έρθει
σε επαφή με το Κλαδικό Σωματείο Ενέργειας, με το ΠΑΜΕ. Να μην μείνει κανείς μόνος σε
αυτές τις συνθήκες.
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