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Συναδέλφισσες, συνάδελφοι 
 
Το Αγωνιστικό Μέτωπο χαιρετίζει τους χιλιάδες εργαζομένους, τα εργατικά σωματεία που με τη μαζική και 
μαχητική τους στάση τόσο στην πρόσφατη κινητοποίηση όσο και όλα τα προηγούμενα χρόνια έστειλαν στον 
πάτο της ιστορίας την ναζιστική εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής.  
Δικαιώθηκαν οι οικογένειες του Παύλου Φύσσα και του Ζαχσατ Λουκμαν, οι Αιγύπτιοι αλιεργάτες και oι  
συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ. Οι εργαζόμενοι και τα σωματεία πρέπει να βρεθούν απέναντι σε κάθε μελλοντική 
προσπάθεια να σηκώσουν κεφάλι οι δηλητηριώδεις αντιλήψεις και η δράση των φασιστών. Να σηκώσουν το 
ανάστημά τους στο ίδιο το σύστημα που τους εκτρέφει.  
 
Συνάδελφοι. 
 
Οι εξελίξεις στο σωματείο είναι επικίνδυνες και δεν μπορούμε να μην καταγγείλουμε την μεθόδευση από την 
πλευρά της πλειοψηφίας του ΠΣΕΕΠ να αποπροσανατολίσουν τους εργαζόμενους ώστε να περνάει 
«αθόρυβα» η πολιτική της εταιρείας και της κυβέρνησης. 
Η κυβέρνηση, υλοποιώντας τους πόθους του ΣΕΒ και των άλλων εργοδοτικών ενώσεων, θέλει να τελειώνει 
μια και καλή με οποιαδήποτε οργανωμένη φωνή αμφισβήτησης και σύγκρουσης μέσα στους κλάδους και 
τους χώρους δουλειάς αξιοποιώντας  την πανδημία. 
Την περίοδο αυτή η κυβέρνηση της ΝΔ φέρνει στη βουλή το νομοσχέδιο για την κατάργηση των υπερωριών 
και χτύπημα του οκταώρου ενώ ταυτόχρονα   προωθεί αλλαγές στο συνδικαλιστικό νόμο  κάτι που επι της 
ουσίας επιβάλει το ηλεκτρονικό φακέλωμα και την ωμή παρέμβαση κράτους και εργοδοσίας στην λειτουργία 
των σωματείων. Η καθιέρωση του ηλεκτρονικού μητρώου σημαίνει γενικευμένο φακέλωμα για τα μέλη του 
σωματείου ,καθιέρωση της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την κήρυξη απεργίας ακόμα και για τις 
αρχαιρεσίες. Αυτή η ρύθμιση καταργεί τα καταστατικά των σωματείων φακελώνοντας συνολικά την 
συνδικαλιστική δράση, καταργώντας στην ουσία τις συλλογικές διαδικασίες και την λήψη αγωνιστικών 
αποφάσεων όπως και τις γενικές συνελεύσεις.  
Η  επίθεση στο δικαίωμα της απεργίας και γενικότερα στη συνδικαλιστική δράση αποτελεί διακαή πόθο της 
εργοδοσίας και σε αυτή την επίθεση έχουν βάλει διαχρονικά το χέρι τους όλες οι κυβερνήσεις. Όμως και το 
ταξικό εργατικό κίνημα στη χώρα μας διαχρονικά αντιμετώπισε τις δυνάμεις του κεφαλαίου με πολλές θυσίες, 
με αιματηρούς αγώνας, παλιότερα ακόμα και με φυλακίσεις, εξορίες. Ποτέ δεν παραιτήθηκε από την 
υπεράσπιση των κατακτήσεων της εργατικής τάξης. Αντιμετώπισε τον κυβερνητικό εργοδοτικό συνδικαλισμό 
σε όλες του τις αποχρώσεις. Αντιμετώπισε και κατάργησε το νόμο Λάσκαρη, αποκάλυψε τις συνειδητές 
παραλείψεις του 1264 του ΠΑΣΟΚ (π.χ. εξαίρεση εφοπλιστών). Επέβαλε την κατάργηση του άρθρου 4 του 
απεργοκτόνου νόμου 1365/83. Δεν είμαστε λοιπόν ούτε καινούργιοι, ούτε άπειροι. Ξέρουμε πολύ καλά γιατί 
κόπτονται. 
Στόχος κάθε τέτοιας συζήτησης που ανοίγει, αλλά και των αξιώσεων που προβάλλονται για περιορισμό της 
συνδικαλιστικής δράσης, είναι να αποδυναμώσουν και να αφοπλίσουν τα συνδικάτα, να παραδώσουν 
αιχμάλωτους και ανοργάνωτους τους εργαζόμενους στις ορέξεις των επιχειρηματικών ομίλων και της 
μεγαλοεργοδοσίας. 
Η κυβέρνηση επιδιώκει να υψώσει τοίχο σε εργαζόμενους που θέλουν να οργανωθούν στα σωματεία τους, 
που επιλέγουν το συλλογικό δρόμο διεκδίκησης, στην ενεργή συμμετοχή τους. Επιχειρεί ένα σχέδιο 
καθυπόταξης των σωματείων στην εργοδοσία και τα συμφέροντά της με την πλήρη αλλαγή του χαρακτήρα 



τους. 
Ο τρόπος λειτουργίας των σωματείων, οι μορφές πάλης που επιλέγουν, αν θα απεργούν ή όχι, είναι 
αποκλειστικό αντικείμενο συζήτησης των εργαζομένων. Τα σωματεία είναι οργανώσεις εργατών, όχι του 
κράτους και της εργοδοσίας. 
Θέλουν τον κάθε εργαζόμενο αποκομμένο, να μη συμμετέχει ενεργά σε συλλογικές διαδικασίες. Να 
αποφασίζουν άλλοι για αυτόν, για ζητήματα που τον αφορούν, χωρίς να είναι παρών. Να βρίσκεται μακριά 
και έξω από τις συλλογικές συζητήσεις! 
Αυτήν τη διάτρητη διαδικασία, κάτω από τα βλέμματα της εργοδοσίας και με παρούσα την εργοδοτική 
τρομοκρατία, τη βαφτίζουν δημοκρατική διαδικασία με ηλεκτρονικό τρόπο. Ανοίγει ο δρόμος για ακόμα 

περισσότερες διώξεις συνδικαλιστών, για ένταση της ποινικοποίησης των εργατικών αγώνων, στους αγώνες 
για καλύτερο μεροκάματο, ανθρώπινο ωράριο, για σύγχρονους όρους δουλειάς, για το τσάκισμα της 
εργοδοτικής αυθαιρεσίας. 
 

Ο ένας κόβει ,ο άλλος ράβει και οι δυο μαζί ξηλώνουν.. 
Σε αυτές τις εξελίξεις η πλειοψηφία του ΠΣΕΕΠ(20) κάνει τα αδύνατα δυνατά προκειμένου  το σωματείο να 

μπει στο γύψο 
Με μομφές, εξώδικα, ασφαλιστικά μετρά, αγωγές δείχνουν τη κατάντια και την σήψη στην οποία έχουν 
φθάσει το σωματείο.  
Χρειάζεται οι συνάδελφοι να βγάλουν συμπεράσματα από αυτή την εκφυλιστική τακτική η οποία δεν είναι 
μόνο φαινόμενο του ΔΣ του ΠΣΕΕΠ-ΕΛΠΕ η οποία αποφεύγει την Γενική Συνέλευση, ή της αντιπολιτευόμενης 
«Δύναμη Ανατροπής» η οποία κάνει τον λαγό ζητώντας ασφαλιστικά μέτρα για να γίνετε ηλεκτρονικά η 
συνέλευση στο σωματείο, είναι ο ίδιος σάπιος κυβερνητικός συνδικαλισμός που ακολουθούν οι όμοιοί τους 
και σε άλλους εργασιακούς χώρους. Στα ναυπηγεία Ελευσίνας η ΠΑΣΚΕ προχώρησε σε ασφαλιστικά μετρά 
απέναντι στην απόφαση του ΔΣ για ΓΣ  μπροστά στις αρχαιρεσίες. Στο εργατικό κέντρο Δυτικής Αττικής όλες 
αυτές οι δυνάμεις που κάνουν μαζί προεδρείο(ΣΚΕΕΠ-ΕΛΚΕ-ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ) ψάχνουν να βρουν τρόπο 
πως θα <<καλύψουν>>συνδικαλιστικά τα πρωτοβάθμια σωματεία. Στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός ΔΑΚΕ-
ΣΥΡΙΖΑ-ΛΑΕ ακυρώσαν συνέλευση 300 υγειονομικών και εργαζομένων  με  πολύτιμο αρωγό την δικηγόρο –
δικαστικό. Διαβολική σύμπτωση ότι και εκεί το σωματείο δεν μπορεί να προχωρήσει σε εκλογές. 
Συνάδελφοι  
Συνειδητά και σχεδιασμένα όλες αυτές οι δυνάμεις βάζουν με τη στάση τους σε επικίνδυνη τροχιά το 
σωματείο. Χρειάζεται να κατανοηθεί ειδικά τώρα που οι εξελίξεις γύρω από την ολοκλήρωση της 
ιδιωτικοποίησης, την γενική συντήρηση στον Ασπρόπυργο , οι κυβερνώντες και η διοίκηση της εταιρείας 
ΑΠΕΧΘΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ και θέλουν σε τέτοιες κρίσιμες στιγμές ΣΙΓΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ 
στους ΧΩΡΟΥΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ 
Χρόνια τώρα απαξιώνουν την διαδικασία της γενικής συνέλευσης, του ανώτατου οργάνου του σωματείου . 
Είναι κοροϊδία προκλητική η πρεμούρα που τους έχει πιάσει ξαφνικά για τις καταστατικές αρχές του 
σωματείου όταν οι ίδιοι τις καταστρατηγούνε χρόνια. Με την στάση τους βοηθάνε ώστε  κράτος, εργοδοσία 
και δικαστική  εξουσία να καθορίζουν τη λειτουργία του σωματείου καταλύοντας κάθε έννοια δημοκρατικής 
λειτουργίας του ΠΣΕΕΠ. 
Δεκάδες πρωτοβάθμια  σωματεία καθημερινά μέσα από  συλλογικές διαδικασίες, γενικές συνελεύσεις 
διεκδικούν μέτρα υγείας και ασφάλειας, δεδουλευμένα, επαναπροσλήψεις και οργανώνουν κινητοποιήσεις 
απέναντι στα σχέδια της εργοδοσίας και της κυβέρνησης. Οι δυνάμεις του Αγωνιστικού Μετώπου είμαστε 
όπως πάντα εδώ, δίνοντας όλες μας τις δυνάμεις για την υπεράσπιση των κατακτήσεων και δικαιωμάτων μας. 
Μακριά   από τον φόβο που καλλιεργεί η διοίκηση αυτές τις μέρες περί χαμηλών margin ώστε  να βάλουν και 
άλλο πλάτη οι εργαζόμενοι. Μακριά   από τις λογικές του προσωπικού βολέματος και <<εκδουλεύσεων>> που 
σερβίρονται από πρώην και νυν εργοδοτικούς συνδικαλιστές της οποιαδήποτε απόχρωσης  
Καλούμε τους συναδέλφους σε διαρκή επαγρύπνηση. Να σταθούν αγωνιστικά,  ώστε να αποτρέψουμε 
οποιεσδήποτε αντιδραστικές αλλαγές στο συνδικαλιστικό νόμο, αλλά πολύ περισσότερο να σταθούν 
αγωνιστικά για να διεκδικήσουμε για εργασία με δικαιώματα για όλους. 
 
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΣΤΑ ΕΛΠΕ 
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