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Στις εκλογές του ΠΣΕΕΠ 31 Μάη και 1 Ιούνη 

Ψηφίζουμε - Στηρίζουμε - Ενισχύουμε την κατεύθυνση του αγώνα! 
 

Σε ιδιαίτερη περίοδο πραγματοποιούνται οι εκλογές του σωματείου μας. Οι διεργασίες για 

την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση αποδεικνύεται ότι δεν σταμάτησαν ποτέ. Τα βασικά 

προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, οι ελλείψεις στο προσωπικό, η εργολαβοποίηση, η 

εντατικοποίηση, το ζήτημα της ουσιαστικής ασφάλειας (που συνδέεται με όλα τα υπό-

λοιπα) αναδεικνύονται ξανά και ξανά σε κάθε «έκτακτο» περιστατικό. Αυτά τα ζητήματα 

όμως, με δεδομένη τη φύση της δουλειάς μας, είναι τα πλέον καθοριστικά για το πώς, 

με τι όρους δουλεύουμε. Ακόμα και στα μισθολογικά μας, οι βελτιώσεις των τελευταίων 

ΕΣΣΕ δεν καλύπτουν όσα χάσαμε την περασμένη δεκαετία και μας ακολουθούν (τους 

μισθούς που έχασαν εκατοντάδες συνάδελφοι που προσλήφθηκαν αυτό το διάστημα, το 

χρονοεπίδομα τριών χρόνων, το ωράριο, το ποσό για τους βρεφονηπιακούς κ.ά.). Σε όλα τα 

ζητήματα, το περιστατικό του 2015 οδήγησε σε περιορισμένες «διορθώσεις» στην πο-

ρεία όλων των προηγούμενων χρόνων, δεν ανέστρεψε όμως την κατεύθυνση. Γιατί οι 

παρατάξεις που κυριαρχούν στο σωματείο μας δεν αποφάσισαν ποτέ να κινητοποιήσουν 

τους συναδέλφους και ν’ αξιοποιήσουν τις δυνάμεις μας. 

Ακόμα περισσότερα είναι τα προβλήματα που προσθέτει η επίθεση που δεχόμαστε όλοι 

οι εργαζόμενοι. Πριν την πανδημία, η κυβέρνηση της ΝΔ πέρασε στον «αναπτυξιακό» νόμο 

νέο χτύπημα των συλλογικών συμβάσεων και ασφυκτικό κρατικό έλεγχο των σωματείων, 

με τις ηλεκτρονικές διαδικασίες και το ηλεκτρονικό «μητρώο συνδικαλιστικών οργανώσεων» 

που προστέθηκε στο μητρώο «πραγματικών δικαιούχων» της προηγούμενης κυβέρνησης 

ΣΥΡΙΖΑ. Στόχευσε ειδικά τους μαζικούς χώρους δουλειάς, όπως τη ΔΕΗ και τον ΟΤΕ. Από 

τότε που ξεκίνησε η πανδημία, επέβαλε κάθε είδους ευελιξία στις εργασιακές σχέσεις, ενι-

σχύοντας ταυτόχρονα το κεφάλαιο. Έβγαλε στην παρανομία τις διαδηλώσεις, χτυπώντας 

συχνά το λαό με αγριότητα. 

Πατώντας σε όσα πέρασε και με την άνεση που της έδωσε η απραξία των συνδικαλιστικών 

ηγεσιών, προχωράει τώρα σε μεγάλο χτύπημα των βασικών εργασιακών δικαιωμάτων 

(ωράριο, υπερωρίες κ.ά.). Και, προπάντων, στο δικαίωμα των εργαζόμενων να αντιστέ-

κονται και να διεκδικούν συλλογικά, «απαγορεύοντας» τους εργατικούς αγώνες και ειδικά 

τις απεργίες, την περιφρούρησή τους, τη διακοπή της παραγωγής. Κι όλα αυτά την ώρα 

που μας έχει αφήσει όλους ουσιαστικά απροστάτευτους απέναντι στον κορωνοϊό, χωρίς την 

παραμικρή ενίσχυση των νοσοκομείων. 



Αντί να κινητοποιηθούν για όλες τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, οι κυρίαρχες 

παρατάξεις έχουν βάλει το σωματείο εδώ και πολύ καιρό ν’ ασχολείται με τα εσωτε-

ρικά του και μάλιστα με επικίνδυνες πρακτικές. Η κάθε είδους συνεργασία και συνδιαλ-

λαγή όλων με όλους σε κάθε πιθανό συνδυασμό όλα αυτά τα χρόνια και η απουσία μαζικών 

κινητοποιήσεων, τελικά έχει απομακρύνει τα μέλη του σωματείου τόσο απ’ τη διοίκησή του 

όσο και (το πιο σημαντικό) απ’ τη ζωή του. Από μια κατάσταση που πέφτουν μηνύσεις με-

ταξύ συναδέλφων, που το σωματείο σέρνεται στα δικαστήρια (όπως είχε γίνει και το 

2009, πάλι με σκοπό την αλλαγή της διοίκησης αλλά με τους «κατήγορους» και τους «κατη-

γορούμενους» να έχουν ανταλλάξει θέσεις), που συνελεύσεις δεν γίνονται στην ώρα τους, 

όποιος νομίζει ότι μπορεί να βγει «νικητής» δεν μπορεί να μην καταλαβαίνει ότι έχει ήδη πε-

λεκήσει τα πόδια του. Αυτό που υπονομεύεται δυστυχώς δεν είναι μόνο η συνδικαλιστι-

κή (ή/και πολιτική) «καριέρα» κάποιων στελεχών, αλλά η ενότητα των εργαζόμενων 

στα ΕΛΠΕ και μαζί η δυνατότητα όλων μας να διεκδικούμε ενιαία τα κοινά μας συμ-

φέροντα. Που είναι κοινά, κι ας λέει ό,τι θέλει κάθε πλευρά που ποντάρει σε μια πόλωση 

απ’ την οποία ίσως κερδίσει προσωρινά, θα χάσουμε όμως όλοι την επόμενη μέρα, που θα 

είμαστε ακόμα εδώ. 

Γι’ αυτό και κάθε συνάδελφος πρέπει να σκεφτεί σοβαρά ποιο τρένο θέλει να σπρώξει 

και σε ποια κατεύθυνση. Στις εκλογές του σωματείου και συνολικά. Πρέπει να αποτινά-

ξουμε τις αντιλήψεις που καλλιεργούν εδώ και δεκαετίες οι κυρίαρχες δυνάμεις, από τα 

πρωτοβάθμια σωματεία μέχρι τα εργατικά κέντρα, τις ομοσπονδίες και τη ΓΣΕΕ. Γιατί αυ-

τές οι λογικές και πρακτικές χρεοκόπησαν. Δεν αντιμετωπίζουνε την ολομέτωπη επί-

θεση που δεχόμαστε. Δουλεύουμε σε μια βαριά χημική βιομηχανία, με μεγάλο κόστος σε 

ανθρώπινες ζωές και στην υγεία μας. Το δικό μας όπλο είναι η αλληλεγγύη με τους εργα-

ζόμενους της περιοχής και συνολικά την εργατική τάξη, στους κοινούς αγώνες για την 

ανατροπή αυτής της πολιτικής. 

Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα σωματείο που θα εμπνέει τη συμμετοχή και θα δίνει ρόλο 

στα μέλη του. Κόντρα στη λογική της ανάθεσης, που μπορεί να προσφέρεται για 

προσωπική ανάδειξη ή πολιτική αναρρίχηση, δεν προσφέρει όμως τίποτα στις πραγματικές 

ανάγκες των εργαζόμενων. Ένα σωματείο που θα ενώνει τους εργαζόμενους σε συλλογική 

δράση, στη βάση των κοινών τους συμφερόντων. Αυτή η ενότητα, είναι η μόνη που μπορεί 

να έχει συνέχεια και σταθερότητα μπροστά στις δυσκολίες που έρχονται και χτίζεται 

στους αγώνες, στις απεργίες και τις συγκεντρώσεις. 
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