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Συναδέλφισσα, συνάδελφε 

Το 1999, λίγο πριν τον ερχομό του 21ο αιώνα, μια ομάδα εργαζομένων ενώθηκε, με μοναδικό στόχο 

την συσπείρωση όλων των εργαζομένων στα ΕΛΠΕ, με στόχο την υπεράσπιση δικαιωμάτων και 

κατακτήσεων , στα νέα δεδομένα που δημιουργούσε η ενοποίηση των πέντε (5) εταιρειών και η 

δημιουργία των ΕΛΠΕ (που ένα χρόνο πριν είχαν δημιουργηθεί και «μετοχοποιηθεί» για πρώτη 

φορά) και δημιούργησαν την ΕΝΙΑΙΑ Σ.Κ… 

Στην πορεία των χρόνων, αυτοί οι λίγοι έγιναν πολλοί και με τα χρόνια αποτέλεσαν την μεγάλη 

πλειοψηφία των εργαζομένων, σημαδεύοντας την πορεία των εργαζομένων και του Σωματείου μέσα 

από σκληρούς αγώνες, παρεμβάσεις, διαμαρτυρίες, κυρίως όμως, με όλο και μεγαλύτερη 

συσπείρωση και οργάνωση, ανεξάρτητα από πολιτική προέλευση, χώρο δουλειάς, ειδικότητα και το 

ποιο σημαντικό, την δημιουργία του ενιαίου Σωματείου ΠΣΕΕΠ, πετυχαίνοντας νίκες και 

κατακτήσεις, που στήριξαν και στηρίζουν την δουλειά και τις ζωές όλων μας. 

Μέσα από το εγχείρημα αυτό, αναδείχθηκαν συνδικαλιστές που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στους 

αγώνες του σωματείου μας… 

Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια κάποιοι, με πρώτο τον Π. Οφθαλμίδη που τον ανέδειξε αυτή η 

παράταξη με τους αγώνες της σαν πρόεδρο του ΠΣΕΕΠ, δεν κράτησαν τις δεσμεύσεις, δεν 

σεβάστηκαν τους αγώνες, αλλοτριώθηκαν από την «μαγεία της εξουσίας», και αποφάσισαν πως το 

«εγώ» τους είναι πιο σημαντικό από το «εμείς», ότι τα μικροκομματικά τους συμφέροντα είναι 

ανώτερα της αλληλεγγύης προς τον συνάδελφο, ότι το μέλλον τους περνάει μέσα από τη 

συνδιοίκηση και το αλισβερίσι με την Εταιρεία, ότι ο παραγοντισμός και η παρασκηνιακή λειτουργία 

είναι αυτοσκοπός, ότι  οι εκβιασμοί, τα ψέματα και ο τυχοδιωκτισμός, είναι πιο προσοδοφόρα για 

την ικανοποίηση της ματαιοδοξίας και την προσωπική τους καριέρα, ακόμη και με κόστος να 

διαλύσουν το Σωματείο που με τόσους αγώνες όλοι μαζί χτίσαμε…  

Όταν είδαν ότι στην ΕΝΙΑΙΑ δεν τους αφήσαμε περιθώρια να παίξουν τα παιχνίδια τους, επέλεξαν 

την  διάσπαση σε καιρούς κρίσιμους για το παρόν και το μέλλον της δουλειάς μας και την δημιουργία 

της σχεδιασμένης από καιρό «Δύναμης Ανατροπής» με μοναδικό σκοπό και στόχο, να κρατήσουν 

καρέκλες και ρόλους με όποιο κόστος… Κάτι που έγινε πλέον ολοφάνερο, μετά την αλλαγή στο 

προεδρείο του Σωματείου τον Σεπτέμβριο του 2020… 

Τους έπιασε υστερία, με την απώλεια της πολυαγαπημένης τους καρέκλας και με ψέματα, 

εκβιασμούς, ακόμη και δικαστήρια (που φυσικά τα έχασαν όλα), προσπάθησαν ακόμη και να 

διαλύσουν το Σωματείο, αρκεί να πετύχουν τα αρρωστημένα τους σχέδια... 

Φυσικά το Σωματείο, λειτουργώντας απόλυτα καταστατικά και νόμιμα, με την υπεύθυνη στάση όλων 

των άλλων παρατάξεων και των 14 μελών του Δ.Σ. δεν το επέτρεψε αυτό. Και με την λειτουργία του, 

τους τελευταίους μήνες, έδειξε πως πρέπει να είναι ένα σωματείο εργαζομένων και όχι 

«παραγόντων». 

Με άμεσες παρεμβάσεις μπλοκάραμε τα σχέδια της Εταιρείας, που με άλλοθι το μεγάλο S/D των 

ΒΕΑ, προσπάθησε να δημιουργήσει τετελεσμένα στις διαδικασίες και τις περιγραφές εργασίας, 

Χειριστών, Μηχανικών και άλλων ειδικοτήτων και όπως αποδείχθηκε ,όλα αυτά σε γνώση του 

πρώην Προέδρου!!! 

Με απεργίες που προκηρύξαμε και τις κερδίσαμε ακόμη και στα δικαστήρια, επιβάλαμε την 

σύγκληση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου που είχε να συνεδριάσει ένα χρόνο, με δεκάδες θέματα 

κάλυψης κενών θέσεων, προαγωγών, προϋπηρεσιών, αποκατάστασης νέων συναδέλφων, 

επιτέλους να υλοποιούνται, όπως και την δρομολόγηση των απαιτούμενων προσλήψεων, για να 
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καλυφθούν ανάγκες που γεννούσαν συνεχόμενα 12ωρα, ελλείψεις, κούραση και ανασφάλεια στους 

εργαζόμενους… 

Αλλά και για το μεγαλύτερο πρόβλημα από όλα, την εγκληματική απόφαση της Κυβέρνησης, χέρι-

χέρι με τον «μεγαλομέτοχο», να θέλουν να αλλάξουν το καταστατικό των ΕΛΠΕ και να χαρίσουν το 

management των ΕΛΠΕ στον Λάτση, αλλά και τον αποκλεισμό των εργαζομένων από το Δ.Σ. της 

«νέας» Εταιρείας, το σωματείο μας έδειξε πώς κερδίζονται οι αγώνες. Με άμεσες κινητοποιήσεις, 

απεργίες, συντονισμένες προσπάθειες με όλα τα Σωματεία του ομίλου, παρεμβάσεις σε φορείς και 

κόμματα, αλλά και επίσκεψη και εξώδικο στο ίδιο το ΤΑΙΠΕΔ, τους αναγκάσαμε να αναβάλουν την 

Γενική συνέλευση μετόχων και να αλλάζουν θέση για τη σύνθεση του Δ.Σ. Ένας αγώνας που παρά 

τις επιτυχίες μας, θα είναι πολύ δύσκολος και δεν θα τελειώσει με τις όποιες αποφάσεις παρθούν 

τις επόμενες μέρες… 

Με τους δε «παράγοντες» της Δύναμης ανατροπής, όχι μόνο παντελώς απόντες από τη μάχη που 

δίνουν οι εργαζόμενοι και το Σωματείο, αλλά και με ύπουλο τρόπο να προπαγανδίζουν στον κόσμο, 

τις θέσεις της Εταιρείας!! Ντροπή!!! 

Συναδέλφισσα, συνάδελφε 

Κυβέρνηση και  Εταιρεία Μεγάλη  Πέμπτη  διάλεξαν  να  σταυρώσουν  τα  ΕΛΠΕ.  Η  δικαιολογία  

τους… περιμένανε  λέει  να  γίνουν  οι  εκλογές  του  Σωματείου  μας.  Γιατί  άραγε;!! 

Θέλανε  να  εκμεταλλευτούν  τις  αντιπαραθέσεις  που  πάντα  εντείνονται  σε  περιόδους  εκλογών,  

αδυνατίζοντας  την   συσπείρωση  των  εργαζομένων;  Η’ περίμεναν  μήπως  και  αλλάξει  η  Διοίκηση  

του  Σωματείου  και  έρθει  άλλη,  πιο  βολική  για  τα  σχέδιά  τους;; 

Η παραδοχή αυτή του Διευθύνοντα Συμβούλου, που όπως δήλωσε  σχεδίαζαν  αυτή  τους  την  

κίνηση,  από  πολύ  καιρό  πριν !!!,  είναι  ύποπτη  έως  αποκαλυπτική….. 

Οι  εργαζόμενοι όμως,  έχουν  και  γνώσεις  και  ένστικτο  και  ξέρουν  να  αξιολογούν  και  

να  βάζουν  μπροστά  αυτά  που  πρέπει,  κλείνοντας  τα  αυτιά  τους  στα  ψεύτικα  τα  λόγια  τα  

μεγάλα  της  Διοίκησης,  της  Κυβέρνησης  και  των  γνωστών  προθύμων,  που  ξαφνικά  έχασαν  

τη  φωνή  τους  και  δεν  ακούγονται  πια ή όποτε ακούγονται, είναι σαν να μιλάει ο Σιάμισιης!!! 

Μα  πόσο  υποτιμούν  την  αντίληψη  των  εργαζομένων  και  του  Ελληνικού  Λαού;!!  Ή  πόσο  

βασίζονται  στους  καλοπληρωμένους  κονδυλοφόρους  τα  διαπλεκόμενα  κανάλια    και  την  πλύση  

εγκεφάλου  που  ανέλαβαν  να  μας  κάνουν;!!  Ή  ακόμα  χειρότερα  στους  γνωστούς  πρόθυμους  

συνεργάτες  τους,  που  με  βρώμικες  απειλές  ή  φθηνά  «ρουσφέτια»  προσπαθούν  να  

τρομοκρατήσουν  ή  να  αποπροσανατολίσουν  τους  εργαζόμενους,  ελπίζοντας  να  αλλοιώσουν  

και  να  αποδυναμώσουν  το  Σωματείο  μας;!! 

Τους  δηλώνουμε  λοιπόν:  Δεν  θα  τα  καταφέρουν.  Γιατί  ο κόσμος τους κατάλαβε  πλέον…  

και  δεν  θα  τους  κάνει  το  χατίρι  να  αυτοκτονήσει…   

Ο  βρώμικος  πόλεμος  που  κάνουν  ενάντια  στο  Σωματείο  και  τον  αγώνα  μας  να  αποτρέψουμε  

το  τελειωτικό  ξεπούλημα  των  ΕΛΠΕ  δεν  θα   περάσει… 

Θέλουν  να  κάνουν  στα  ΕΛΠΕ  ότι  έκαναν  σε  ΟΣΕ,  ΟΤΕ,  ΔΕΗ  κλπ.,  να  την  τεμαχίσουν  για  

να  μπορούν  μετά  κατά  το  δοκούν  να  κόβουν  κομμάτια  και  ή  να  τα  πουλάνε  ή  να  τα  

απαξιώνουν  και  να  τα  κλείνουν .. 

Γι’  αυτό  και  στήνουν  νέα  μητρική  (Holding)  Εταιρεία,  όπου  στήνουν  νέο  Δ.Σ.  με  11  μόνο  

μέλη  και  αφήνουν  εκτός  πλειοψηφίας  το  Δημόσιο  και  φυσικά  ούτε  λόγος  για  εκπροσώπηση  

των  Εργαζομένων.  Με  φθηνές  νομικίστικες  δικαιολογίες  πως  τάχα  τους  υποχρεώνει  ο  νόμος  

(που  οι  ίδιοι  ψήφισαν!!).   

Λένε  ψέματα  και  τα  φτιασιδώνουν  με  έωλες  και  θολές  «επενδύσεις»  και  δήθεν  «νόμιμες»  

διαδικασίες.   

Για  τους  εργαζόμενους  όμως  η  Εταιρεία  αυτή  είναι  η  δουλειά  και  η  ζωή  τους,  δουλειά  με  

την  οποία  ζούνε  οικογένειες,  χιλιάδες  άνθρωποι  μέσα  και  γύρω  από  τα  ΕΛΠΕ!!!  Και  για  τη  

χώρα,  τα  ΕΛΠΕ  είναι  το  μόνο  όπλο  που  της  απέμεινε  για  να  μπορεί  να  στηρίζει  ενεργειακή  



πολιτική,  οικονομική  πολιτική,  ακόμη  και  εξωτερική  πολιτική.  Είναι ο τελευταίος πυλώνας που 

μπορεί να στηρίξει, ένα σχέδιο παραγωγικής  ανασυγκρότησης με όρους ανεξαρτησίας και  

εθνικής  κυριαρχίας  και  όχι  υποτέλειας  και χρεοκοπίας… 

Συναδέλφισσες,  συνάδελφοι 

Αυτή  η  μάχη  που  δίνουμε  αυτές  τις  μέρες,  είναι  η  μάχη  για  τη  δουλειά  και  τη  ζωή  μας.  

Αυτή  τη  μάχη  καλούμαστε  να  κερδίσουμε  για  το  σήμερα,  αλλά  και  για  το  αύριο  όλων  μας. 

Αυτός  είναι  και  ο  κύριος  λόγος  που  συσπειρωθήκαμε  σαν  ΕΝΙΑΙΑ  ΕΝΩΤΙΚΗ  Σ.Κ.  ΕΛΠΕ  με  

τις  άλλες  2 παρατάξεις  (ΣΚΕΕΠ – ΕΛΚΕ).   

Γιατί  βλέπαμε  τι  έρχεται  και  η  ανάγκη  για  συσπείρωση  δυνάμεων,  είναι  πλέον  κρίσιμη  

για  το  Σωματείο  μας.  Όσο  για  τους  αρρωστημένα  φιλόδοξους,  κολλημένους  με  καρέκλες,  

«προεδριλίκια»  και    αλισβερίσια,  ήρθε  η  ώρα  να  τελειώσουν  τα  παιχνίδια. 

Αν  ακόμα  και  τώρα,  δεν  συνειδητοποιούν  την  κρισιμότητα  των  εξελίξεων  και  συνεχίζουν  τη  

διαβρωτική,  διασπαστική,  αντισυναδελφική  τους  τακτική  να  υπόσχονται,  να  εκφοβίζουν,  να  

γλείφουν  και  εντέλει  να  παίζουν  το  παιχνίδι  της  Εταιρείας,  περιμένοντας  τα  όποια  «δωράκια»  

τους  πετάξει  ο  αφέντης  εργοδότης, θα πάρουν απάντηση από τους ίδιους τους εργαζόμενους, 

που  τους  έχουν  καταλάβει,  δεν  τους  φοβούνται, και τους  γυρίζουν  την  πλάτη. 

Εμείς θα συνεχίσουμε τον δρόμο που χαράξαμε εδώ και 20 χρόνια, τον δρόμο της ενότητας και του 

αγώνα. Γιατί τίποτα δεν μας χαρίστηκε και ο κόσμος καταλαβαίνει καλά πλέον και στηρίζει τους 

αγώνες μας. Γι’ αυτό και θα γυρίσει την πλάτη στους τυχοδιώκτες, τους ψεύτες, τους υβριστές, που 

χτυπούν την ενότητα και την συσπείρωση των εργαζομένων στο Σωματείο .  

Ας  το  καταλάβουν  όλοι. 

Σε  αυτή  τη  μάχη,  για  το  παρόν  και  το  μέλλον  της  δουλειάς  και  της  ζωής  μας,  όλοι  

πρέπει  να  διαλέξουν  πλευρά.  Ή  θα  είναι  υπηρέτες – φερέφωνα  του  Λάτση  ή  θα  είναι  

μαζί  με  τους  εργαζόμενους  και  τα  συμφέροντά  τους. 

 

• ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΝΑΝΤΙΑ 
ΣΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΩΝ ΕΛΠΕ. 

 

• ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ, ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ, ΨΗΦΙΖΟΥΜΕ 

ΣΥΝΔ.Ε.ΣΥ. 
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