
 
 

23 Νοέμβρη 2020 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Το Αγωνιστικό Μέτωπο καταγγέλλει το όργιο κυβερνητικής καταστολής και τρομοκρατίας απέναντι στα 

σωματεία και τους εργαζομένους που διαδήλωσαν για να τιμήσουν την εξέγερση του Πολυτεχνείου άλλα 

και την ανάγκη για λήψη μέτρων προστασίας των εργαζομένων από την πανδημία. 

Στέλνουμε μήνυμα σε όσους νομίζουν ότι μπορούν ελεύθερα να ρίχνουν λάσπη και να σπέρνουν δηλητήριο 

ενάντια στα ταξικά σωματεία και τους πρωτοπόρους συνδικαλιστές του Αγωνιστικού Μετώπου μέσω 

χυδαίων, μισαλλόδοξων αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να προβαίνουν σε απειλές και 

ύβρεις ακόμα και στο χώρο εργασίας στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Δεν τα έχουν ζυγίσει σωστά! Θα 

φάνε τα μούτρα τους, όπως η κυβέρνηση και τα τσιράκια του συστήματος οι Χρυσαυγίτες. Οι απειλές και οι 

ύβρεις δεν στοχεύουν μόνο τους κομμουνιστές αλλά στοχεύουν τις εργατικές διεκδικήσεις και τους αγώνες 

των εργαζομένων. 

Συνάδελφοι, 

Λίγες μέρες έμειναν μέχρι την Πέμπτη 26 Νοέμβρη, που εκατοντάδες συνδικαλιστικές οργανώσεις σε όλη 

τη χώρα δίνουν μια από τις πιο κρίσιμες απεργιακές μάχες των τελευταίων ετών, αφού ο λαός διανύει μια 

πολύ κρίσιμη περίοδο για τη ζωή και τα δικαιώματά του.  

Στις 26 Νοέμβρη ενώ δεν πρέπει να υπάρξει χώρος δουλειάς που δεν θα φτάσει το απεργιακό μήνυμα σε 

κυβέρνηση και εργοδοσία, οι δυνάμεις του εργοδοτικού συνδικαλισμού σε ΓΣΕΕ, ΕΚΕΔΑ και ΠΣΕΕΠ στα 

ΕΛΠΕ σφυρίζουν αδιάφορα συνειδητά. Ενώ θα έπρεπε να οργανώνουν την επιτυχία της απεργίας 

βρισκόμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Μας καλούν να μπούμε για δουλειά και να δεχτούμε τα σχέδια της 

κυβέρνησης και της εργοδοσίας. Μας βάζουν να υποταχθούμε: 

Πρώτο: Στο  νομοσχέδιο της κυβέρνησης για τα Εργασιακά που αποτελεί μια πολύ σοβαρή εξέλιξη. Μιλάμε 

για τις ανατροπές του αιώνα, αφού καταργείται και διά νόμου το 8ωρο και νομιμοποιείται η 10ωρη εργασία. 

Το νομοσχέδιο φέρνει τις απλήρωτες υπερωρίες, την επέκταση και γενίκευση της δουλειάς τις Κυριακές.  

Δεύτερο: Το νομοσχέδιο επιχειρεί να βάλει εμπόδια στις διεκδικήσεις των εργαζομένων. Μετά την 

προσπάθεια περιστολής του απεργιακού δικαιώματος από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, μετά τον νόμο για 

τον περιορισμό των διαδηλώσεων, σειρά έχει η επίθεση στην ίδια την οργάνωση των εργαζομένων στα 

σωματεία και τους άλλους φορείς τους. 

Να μπούμε εμπόδιο στην καθιέρωση αυτής της ζούγκλας σήμερα, θα είναι απείρως πιο δύσκολο να 

εμποδιστεί η εφαρμογή της από την εργοδοσία αύριο. 

Σε αυτές τις εξελίξεις το Αγωνιστικό Μέτωπο καταγγέλλει στους συνάδελφους την αποπροσανατολιστική 

κουβέντα που επέλεξαν οι 20 στο ΔΣ του ΠΣΕΕΠ με ευθύνη όλων των παρατάξεων ως κύριο θέμα στο ΔΣ να 



είναι τα οικονομικά του ΠΣΕΕΠ. 

Έχουμε ξανατονίσει πως ο οικονομικός απολογισμός ακολουθεί τα πεπραγμένα του διοικητικού 

απολογισμού και σε αυτόν κάνουμε κριτική πάντα και βεβαίως αν υπάρχει κάτι μεμπτό θα το 

καταγγείλουμε. 

Στην περίπτωση λοιπόν των τιμολογίων που δεν υπήρχε απόφαση ΔΣ και το σημερινό προεδρείο ψάχνει να 

βρει πως έγινε κάτι τέτοιο. Θυμίζουμε λοιπόν ότι ήταν πολιτική απόφαση της Δύναμης Ανατροπής και της 

ΣΚΕΕΠ να πάνε με επιστολές απέναντι στην ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ, να μην αποδίδουν  τις συνδρομές ως οφείλαν 

χωρίς να έχει παρθεί απόφαση από το ΔΣ του ΠΣΕΕΠ και επί της ουσίας να υπάρχει μια κόντρα συσχετισμών 

επάνω στις πλάτες των εργαζομένων .Πριν πέντε χρόνια το ΠΣΕΕΠ έφτιαξε ένα σωματείο μηχανισμό 

αντιπροσώπων που εξυπηρετούσαν τότε τον ΣΥΡΙΖΑ και τώρα  εξυπηρετεί τις δυνάμεις της ΔΑΚΕ. Ένα 

σωματείο εργαλείο για τα συνδικαλιστικά τους παιχνίδια. Όλοι γνώριζαν και ως παράταξη είχαμε 

καταγγείλει και σε ΔΣ αλλά και μέσα από ανακοινώσεις, τις μεθοδεύσεις του απερχομένου προεδρείου αλλά 

και της τωρινής διοίκησης. Πρέπει να σταματήσει η υποκρισία και το δούλεμα στις πλάτες των 

εργαζομένων. Όσο για τα «προνόμια» των μελών του ΔΣ για ακόμα μια φορά η υποκρισία περισσεύει καθώς 

στο αίτημα της παράταξης να μειωθούν τα έξοδα μετακίνησης των μελών του ΔΣ δεν δέχτηκαν να μπουν 

προς συζήτηση οι προτάσεις μας. 

Δεν λένε κουβέντα για τις ανάγκες σε προσλήψεις. Εδώ και μήνες συνάδελφοι εργάζονται μόνιμα σε 

δωδεκάωρα. Για κενές θέσεις, για ασθένειες, για τη Γενική συντήρηση και σήμερα ξανακαλούνται να βάλουν 

πλάτη καθώς βάρδιες βγαίνουν σε καραντίνα λόγω των κρουσμάτων του κορωνοϊού. Οι συνάδελφοι έχουν 

γονατίσει και απαιτείται δράση για ενίσχυση με ανθρώπινο δυναμικό, για να ανατραπεί η κατάσταση της 

υποστελέχωσης σε όλα τα πόστα. 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Δεν μπορούμε να αφήσουμε ασχολίαστη την κατάπτυστη ανακοίνωση της Δύναμης Ανατροπής που 

λειτουργεί ως πλασιέ των διαγνωστικών κέντρων. Είναι απαράδεκτο την στιγμή που εργαζόμενοι πεθαίνουν 

καθημερινά από την πανδημία, συνδικαλιστικές δυνάμεις να προάγουν την ιδιωτική πρωτοβουλία στο χώρο 

της υγείας και να μην βάζουν μπροστά το σύγχρονο αίτημα για καθολική δημοσιά δωρεάν υγειά για όλους. 

Βγάζουν λάδι τις τεράστιες ευθύνες κράτους και εργοδοσίας. Εδώ έχουν τεράστιες ευθύνες όλες οι δυνάμεις 

στο ΠΣΕΕΠ καθώς έχουν βάλει σχέδιο το επόμενο διάστημα την υλοποίηση της κυβερνητικής πολιτικής με 

την ίδρυση του επαγγελματικού ταμείου. Ενός ταμείου που υποβαθμίζει το δημόσιο χαρακτήρα της 

κοινωνικής ασφάλισης και υγείας των εργαζομένων.  

Κάνουμε πιο δυνατή την φωνή μας κάτω από τις μάσκες αποδεικνύοντας την δύναμη μας. 
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