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Οι εξελίξεις που δρομολογούνται σε επίπεδο διοίκησης του ομίλου ΕΛΠΕ, με αναδιάρθρωση του 

ομίλου, ίδρυση νέας μητρικής εταιρίας και μετατροπή της σημερινής μητρικής (που συμπερι-

λαμβάνει τα διυλιστήρια) σε θυγατρική είναι σημαντικές. Η ίδια η αγωνία άμεσης προώθη-

σής τους, με τη σύμφωνη γνώμη των μελών του ΔΣ της εταιρίας που έχει διορίσει το κρά-

τος, αναδεικνύει τη σημασία τους, τόσο για την πλευρά του ιδιώτη όσο και της κυβέρνη-

σης. Πρόκειται για ένα είδος «συμμαζέματος» των «εκκρεμοτήτων» που είχε αφήσει η ιδιωτικο-

ποίηση των ΕΛΠΕ πριν από 18 χρόνια με βάση τις τότε ανάγκες του συστήματος και, ουσιαστι-

κά, προχώρημα της διαδικασίας περαιτέρω ιδιωτικοποίησης. 

Είναι φανερή η προσπάθεια αντιστοίχισης των ανώτερων οργάνων διοίκησης του ομίλου με τη 

μετοχική σύνθεση της εταιρίας. Κι αυτό παρότι στην πράξη η διοίκηση ήδη αντικατοπτρίζει τη 

μετοχική σύνθεση και μέχρι τώρα δεν έχει εμφανιστεί, τουλάχιστον όχι φανερά, κάποια διαφω-

νία ή κάποιο εμπόδιο στις προθέσεις της μιας ή της άλλης πλευράς, ανεξαρτήτου κυβέρνησης. 

Ο πλανήτης όμως διανύει περίοδο μεγάλης αστάθειας, ανακατατάξεων και ανταγωνισμών. 

Μπροστά σ’ αυτή, κάθε μερίδα του κεφαλαίου θέλει να κατοχυρώσει το «έχειν» της και να 

διασφαλιστεί απέναντι στους ανταγωνιστές της, με το κράτος σε ρόλο διαιτητή αλλά πά-

ντα στην υπηρεσία του συστήματος ως σύνολο. 

Φαίνεται λοιπόν πως η ευελιξία που προκύπτει απ’ το σχήμα που προωθείται έχει σημασία για 

τα συμφέρονται της πλευράς Λάτση ή όποιας άλλης βρεθεί στη θέση της σε επόμενη φάση. Η 

συνεργασία με το κράτος έχει οπωσδήποτε δώσει πλεονεκτήματα, αλλά συνοδεύεται κι από ο-

ρισμένες δεσμεύσεις, τους όρους των οποίων θέλει να ελέγχει καλύτερα το ιδιωτικό κεφάλαιο. 

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες, 

Όπως σταθήκαμε απέναντι στις προηγούμενες προσπάθειες περαιτέρω ιδιωτικοποίησης, 

έτσι πρέπει να σταθούμε και τώρα οι εργαζόμενοι στα ΕΛΠΕ. Όχι γιατί έχουμε αυταπάτες για 

το ρόλο του κράτους, ότι δηλαδή μπορεί «με την κατάλληλη κυβέρνηση» να υπηρετήσει τα συμ-

φέροντα του λαού. Αλλά γιατί οι ιδιωτικοποιήσεις συνοδεύονται από χειροτέρευση των ό-

ρων δουλειάς, της ασφάλειας, των μισθών. Αυτή η πραγματικότητα έχει γίνει ολοφάνερη αυτά 

τα τελευταία 20 σχεδόν χρόνια και ειδικά την τελευταία δεκαετία, με το σύστημα να μετακυλά 

το κόστος της κρίσης του στους εργαζόμενους και το λαό. Στα ΕΛΠΕ τα βιώνουμε με τη διεύρυν-

ση της εργολαβοποίησης, την εντατικοποίηση, την αποδόμηση της ΕΣΣΕ με ουσιαστική ενοι-

κίαση εργαζόμενων από θυγατρικές (που πληρώνονται με χειρότερους όρους) και πολλά άλλα. 

Όλοι οι εργαζόμενοι βρισκόμαστε μπροστά σε μια νέα φάση εκδήλωσης της κρίσης. Το 

σύστημα ήδη κάνει ό,τι μπορεί για να την πληρώσουμε πάλι εμείς, ενώ ετοιμάζει το πλαίσιο 

για ακόμα μεγαλύτερα βάρη στην πλάτη μας καθώς οι συνέπειες θα γίνονται πιο φανερές. 

Ο αγώνας των εργαζόμενων στις εταιρίες του ομίλου ΕΛΠΕ ενάντια στην περαιτέρω 

ιδιωτικοποίηση για την υπεράσπιση των εργασιακών δικαιωμάτων, είναι κοινός με τον αγώνα 

όλων των εργαζόμενων ενάντια στο αντεργατικό νομοσχέδιο και την αντιλαϊκή πολιτική. 
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