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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Συναδέλφισσα,  συνάδελφε 

              Στα περισσότερα από 15 χρόνια που η Ελεύθερη Κίνηση των εργαζομένων, 
δραστηριοποιείται συνδικαλιστικά στους χώρους δουλειάς μας, υπερασπίστηκε με 
αυταπάρνηση, ανιδιοτέλεια και δυναμισμό τα δικαιώματα όλων των εργαζομένων. 
Συμμετείχε ενεργά και αποφασιστικά σε κάθε κυρίαρχη έκφραση διεκδίκησης του 
συνδικάτου μας από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, αγωνιστικές κινητοποιήσεις, 
καθημερινές μικρές και μεγάλες μάχες, προασπιζόμενη την υγεία και την ασφάλεια 
εργαζομένων και εγκαταστάσεων, το δικαίωμα στην εργασία, αλλά και την αξιοπρέπεια 
σε αμοιβές, όρους και συνθήκες δουλειάς. 

Τηρήσαμε απαρέγκλιτα όλες τις δεσμεύσεις μας που ως συνδικαλιστική 
παράταξη είχαμε εκφράσει δημοσίως και δια ζώσης, κοιτώντας στα μάτια τους 
συναδέλφους μας, γιατί εμείς δεν ντρεπόμαστε. Ακόμα και στα λάθη μας κατακτήσαμε 
το προνόμιο να έχουμε το θάρρος να τα παραδεχόμαστε και αυτό να εισπράττεται ως 
αλήθεια από όλους τους συναδέλφους μας, είτε μας στήριξαν, είτε απλά 
αντιλαμβάνονταν την ειλικρίνεια και την αμεσότητα της προσέγγισης μας σε όλα τα 
θέματα.Δίνοντας την ευκαιρία σε κάθε νέο ή παλιό συνάδελφο και συναδέλφισσα να 
δραστηριοποιηθούν συνδικαλιστικά με απόλυτα διαφανείς και δημοκρατικούς όρους 
αφήσαμε και εμείς το στίγμα μας στο οικοδόμημα του ΠΣΕΕΠ που ως θεσμός 
προστατεύει και υπερασπίζεται τα δικαιώματά μας εδώ και δεκαετίες. Το αν τώρα 
κάποιοι και πιο συγκεκριμένα ο συν. Οφθαλμίδης επέμενε συστηματικά να αφαιμάζει 
το συνδικαλιστικό δυναμικό της ΕΛΚΕ παίρνοντας στην παράταξη τους συναδέλφους 
που είχαν ξεκινήσει να δραστηριοποιούνται συνδικαλιστικά με τους καλύτερους όρους 
ποτέ δεν μας ενόχλησε ιδιαίτερα. Πάντα είμασταν της λογικής πως όποιος μπορεί να 
προσφέρει για το κοινό καλό, μπορεί να το πράξει από οποιοδήποτε μετερίζι και αυτό 
θα έπρεπε να το γνωρίζει και ο ιδιος μετά απο την πολυετή συνεργασία ΕΛΚΕ και 
Ενιαίας. Δεν πάει δε πολύ καιρός που εξήρε τη στάση της ΕΛΚΕ λέγοντας 
χαρακτηριστικά πως κρατήσαμε ψηλά τη τιμή και τις αξίες του Σωματείου. Αποτελεί 
δικαίωμα του αναφαίρετο να εκφραζεται με οποιον τροπο επιθυμει, αλλά και εμείς δεν 
μπορούμε να αφήσουμε αναπάντητες τις απρόκλητες προσωπικές επιθέσεις και 
προσβολές που συνηθίζει να εξαπολύει σε αυτούς που δεν ελέγχει , ούτε και μπόρεσε 
ποτέ.  

Το να μετατρέπεις επίσης. την ελπίδα και το μέλλον του συνδικαλιστικού 
κινήματος στα ΕΛΠΕ σε γρανάζια ενός μηχανισμού παραγωγής ρουσφετιών, 
κλιμακίων, προαγωγών και προσλήψεων, είναι ότι πιο ανέντιμο, εγκληματικό και 
διεφθαρμένο. Η εγωπάθεια που ανέκαθεν τον χαρακτήριζε, αλλά με τον καιρό 
γιγαντώθηκε, δεν του επέτρεψε ποτέ να αντιληφθεί πως το Σωματείο μας ότι 
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κατέκτησε το έκανε με τη συλλογική προσπάθεια όλων μας και μάλιστα με την ΕΛΚΕ, 
αλλά και άλλες παρατάξεις, είτε εντός είτε εκτός Προεδρείου. 

Επιμένει και συνεχίζει να το κάνει, να διαφθείρει συνδικαλιστικά κάθε αγνή 
πρόθεση για ανιδιοτελή προφορά στο κοινό καλό και αυτό είναι κάτι που θα τον 
συνοδεύει μέχρι το τέλος του εργασιακού του βίου. 

Γιατί κανείς από εμάς στην ΕΛΚΕ δεν πρόκειται να ξεχάσει το ότι «ανακάλυψε» 
πως υπήρχε προβλήτα στον Ασπρόπυργο όταν τελείωνε η σύμβαση των ΕΛΠΕ για τα 
ρυμουλκά. Κανείς μας δεν πρόκειται να ξεχάσει πως δίπλα στην τραγική κατάσταση 
των κρίσιμων για την ασφάλεια βανών του FCC, έβαζε με ζέση την ελκτική ικανότητα 
των ρυμουλκών και μάλιστα μας ενημέρωνε ποιες εταιρείες τα διέθεταν. Ούτε φυσικά 
και τις απειλές, τους εκβιασμούς, τις προσβολές και την κατάθεση χειρόγραφων 
επιστολών παραίτησης αν δεν «κολλάγαμε» και τα ρυμουλκά στις κινητοποιήσεις μας. 

Γιατί κανείς από εμάς στην ΕΛΚΕ δεν πρόκειται να ξεχάσει την εκκωφαντική του 
σιωπή, όταν πιεζόμασταν να υπογράψουμε το πρακτικό συμφωνίας που όριζε το 
προσωπικό ασφαλείας με όρους πετσοκομμένου οργανογράμματος.  Όπως ακριβώς το 
ήθελε η τότε διοίκηση των ΕΛΠΕ.  Ούτε και πήρε ποτέ θέση όταν ως ΕΛΚΕ υπαγορεύαμε 
το κείμενο που ισχύει έως και τώρα και που ξεχώριζε τους ευσεβείς πόθους των 
διοικήσεων διαχρονικά, για μειωμένα μισθολογικά κόστη από ένα προσωπικό 
ασφαλείας που θα προστατεύει στο μέγιστο βαθμό τους συναδέλφους μας και τις 
εγκαταστάσεις. 

Γιατί κανείς από εμάς στην ΕΛΚΕ δεν πρόκειται να ξεχάσει πως είχε το θράσος 
να προσβάλει χυδαία τους εκπροσώπους της ΕΛΚΕ σε διοικητικά συμβούλια και γενικές 
συνελεύσεις, λέγοντας πως όσο ήμασταν συνειδητά εκτός Προεδρείου, ήμασταν στα 
αζήτητα και τώρα που είμαστε εντός Προεδρείου το κάναμε για τις απαλλαγές.  Λέμε 
συνειδητά γιατί ο ίδιος μας είχε προτείνει θέση Οργανωτικού Γραμματέα μετά τις 
εκλογές του 2018, αλλά εμείς είχαμε αρνηθεί τη θέση και την απαλλαγή, γιατί απλά 
θεωρήσαμε πως οι συνθήκες δεν θα επέτρεπαν να λειτουργήσουμε και να 
προσφέρουμε όπως θεωρούμε πρέπον και σωστό. Και μιλάει αυτός που από το 
Σεπτέμβριο του 2020 μέχρι τον Ιούνιο του 2021 πληρώνεται από τα ΕΛΠΕ για να 
μαζεύει υποψηφιότητες να διαφθείρει συνδικαλιστικά πρόσωπα και θεσμούς και να 
σχεδιάζει ανατροπές εξυπηρετώντας συμφέροντα. 

Γιατί τέλος και σταματάμε εδώ, γιατί ίσως να μην έχει και νόημα πια, κανείς από 
εμάς στην ΕΛΚΕ δεν πρόκειται να ξεχάσει πως τόλμησε να αφήσει αιχμές για 
ελλειμματική μας  στάση σε ότι προκάλεσε το τραγικό δυστύχημα της 8ης Μαΐου του 
2015. Αυτός που από τη μέρα δυστυχήματος επανεμφανίστηκε στο control της 
Μετατροπής τον Αύγουστο του 2016 προεκλογικά. Που ζητούσε από στελέχη της ΕΛΚΕ 
να το συνοδεύουν στις κηδείες γιατί φοβόταν αντιδράσεις επιπέδου αμφιθεάτρου στις 
ΒΕΑ και παρακολουθούσε τις τελετές των φίλων και συναδέλφων μας μέσα από τα 
αυτοκίνητα. 

Τα όσα ως άνω ενδεικτικά αναφέρουμε ωχριούν όμως εμπρός στην τελευταία 
χρονικά μεθόδευση για υφαρπαγή του ελέγχου του ομίλου ΕΛΠΕ από τα χέρια των 
συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου στα χέρια «του Εθνικού μας επενδυτή». 

Όπου και εκεί όμως καταγράφεται ο σκοτεινός ρόλος του επικεφαλής της Δύναμης 
Ανατροπής όπου αφού κατέρρευσε σαν πύργος από τραπουλόχαρτα το αφήγημα των 
κλειδωμένων «12 εδρών και πάμε για 13» των «660 υπογραφών» που στον πρόσφατο 
απολογισμό του ΠΣΕΕΠ εξαϋλώθηκαν και των καρεκλοκένταυρων – πραξικοπημάτων 



– παράνομων κ.α. που φοβούνται τις κάλπες, αφού και ψηφοφορίες γίναν και το 
αποτέλεσμα δικαίωσε τις προσπάθειες όλων μας στο Προεδρείο για έντιμη, 
αποφασιστική και αταλάντευτη υπεράσπιση και διεκδίκηση δικαιωμάτων και στόχων 
προς το κοινό καλό,  διακηρύττει πλέον θέσεις με χειρότερα για τους εργαζόμενους και 
τον Όμιλο χαρακτηριστικά, ακόμα και από αυτές του ΤΑΙΠΕΔ ! 

Η δικαιολογία ενός «μεγαλόπνοου» επενδυτικού προγράμματος μετεξέλιξης των 
ΕΛΠΕ που βρίθει από αοριστίες, γενικολογίες και ευχολόγια χωρίς πουθενά να υπάρχει, 
ούτε καν να αφήνεται να εννοηθεί, μια πρόβλεψη για εξασφάλιση θέσεων και σχέσεων 
εργασίας αλλά και επενδύσεων που θα διασφαλίσουν την βιωσιμότητα τριών 
διυλιστηρίων, είναι χαρακτηριστική. 

Όπως χαρακτηριστική είναι και η προσχηματική επίκληση νόμων οι οποίοι όμως 
πουθενά δεν μιλάνε για έτσι κι αλλιώς απεμπόληση του δικαιώματος ορισμού διοίκησης 
(management) από την εκάστοτε Ελληνική Κυβέρνηση. 

Όπως ιδιαίτερα αποκαλυπτική είναι τόσο η στάση των πληρωμένων 
δημοσιεύσεων σε γραπτό και ηλεκτρονικό τύπο, η Ποντιοπιλατική στάση 
πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργάνων εντός ΠΣΕΕΠ, που παρακολουθούν εκ του 
μακρόθεν τις εξελίξεις και τους αγώνες μας και η ολοκληρωτική και θλιβερή απουσία 
των ηγετικών στελεχών της Δύναμης Ανατροπής και από τις 3(!!!) απεργιακές 
κινητοποιήσεις το τελευταίο χρονικό διάστημα, περιοριζόμενοι μόνο σε μία 20λεπτη 
GUEST παρουσία ενός (1) εκπροσώπου τους στην απεργία της 20ης Μαΐου στις πύλες 
των ΒΕΑ. Ήμαρτον! Πρωτοφανή φαινόμενα στις δεκαετίες ύπαρξης του ΠΣΕΕΠ! 

Συναδέλφισσα, συνάδελφε,  

Η ένταξη της ΕΛΚΕ στο κοινό ψηφοδέλτιο μαζί με ΕΝΙΑΙΑ, ΣΚΕΕΠ αλλά και άλλες 
υγιείς συνδικαλιστικές δυνάμεις και πρόσωπα δεν έγινε χωρίς σκέψη. Αντιθέτως 
προκρίναμε ευγενείς επιδιώξεις, κοινούς στόχους και τελικά την προκοπή και την 
πρόοδο του θεσμού που έχουμε ταχθεί να υπηρετούμε. Δημιουργήσαμε μια ευρεία, 
πλειοψηφική και Δημοκρατική Συνδικαλιστική Ενωτική Συμμαχία (ΣΥΝΔ.Ε.ΣΥ.) 
οραματιζόμενοι ένα Σωματείο σύγχρονο διεκδικητικό, αγωνιστικό έχοντας βαθιά 
γνώση πως αυτά που διακυβεύονται τώρα αλλά και το αμέσως επόμενο χρονικό 
διάστημα, δεν επιτρέπουν ολιγωρίες, παρελθοντολογίες και προσωπικές διαφορές. Το 
ΠΣΕΕΠ μετά τις εκλογές στις 31 Μαΐου και στις 1 Ιουνίου θα αλλάξει σελίδα. 

Τα λάθη του παρελθόντος μας έκαναν σοφότερους και οι πολύτιμες εμπειρίες 
που με κόπο αποκτήσαμε χαλυβδώνουν την θέλησή μας για ένα Σωματείο που θα 
σέβεται και θα υποστηρίζει όλους τους συναδέλφους μας.Οι αρχές της ΕΛΚΕ θα 
παραμείνουν προμετωπίδα μας και απόλυτη και απαράβατη προτεραιότητα, 
ενταγμένες στις προγραμματικές θέσεις και αρχές της Συνδικαλιστικής Ενωτικής 
Συμμαχίας, όπως ακριβώς έχουν διακηρυχθεί και δημοσιευτεί. 

Η ΣΥΝΔ.Ε.ΣΥ. θα αποτελέσει το όχημα μετάβασης του ΠΣΕΕΠ στη νέα εποχή και 
όσοι αγωνιστήκαμε, παλέψαμε και νικήσαμε τιμώντας την ιστορία της ΕΛΚΕ, θα 
είμαστε εκεί. 

ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ Η ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΕΛΚΕ  ΕΛΠΕ 


