
 
 
 

29 Μάρτη 2022 

Οι μεν και οι δεν…. 
 
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Το Σάββατο 26/3 πραγματοποιήθηκε έκτακτο ΔΣ ΠΣΕΕΠ ύστερα από την κατάθεση επιστολής 
των συνάδελφων της «ΣΥΝΔΕΣΗ» σχετικά με το αποτέλεσμα του οικονομικού απολογισμού 
και προϋπολογισμού, ο οποίος καταψηφίστηκε από τους συναδέλφους στις πρόσφατες 
εκλογές. Για το συγκεκριμένο θέμα  είχαμε τοποθετηθεί στο προηγούμενο ΔΣ του ΠΣΕΕΠ, και 
με ανακοίνωση.  

Το αποτέλεσμα έδειξε την αποδοκιμασία προς τις επιλογές του σωματείου και χρειάζεται να 
γίνουν περιφερειακές συνελεύσεις ώστε οι ίδιοι οι εργαζόμενοι να αποφασίσουν αν θα 
συνεχίσει να λειτουργεί το σωματείο, εναλλακτικά θα πρέπει να προχωρήσουμε σε 
αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου ΔΣ. Ξεκάθαρη και κρυστάλλινη άποψη παίρνοντας υπόψη 
ότι το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας δεσμεύει και τα 21 μέλη του ΔΣ. Οι συνάδελφοι της 
«ΔΥΝΑΜΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ» και της «ΣΥΝΔΕΣΗ» ερμηνεύουν το αποτέλεσμα έχοντας κριτήριο 
την καρέκλα. Οι συνάδελφοι του προεδρείου, σαν να μην συμβαίνει τίποτα, συνεχίζουν την 
διοίκηση του προεδρείου, ενώ οι συνάδελφοι της «ΣΥΝΔΕΣΗ» ζήτησαν διαπαραταξιακό 
προεδρείο μαζεύοντας μάλιστα και υπογραφές από τους εργαζόμενους. 

Η υποκρισία σε όλο της το μεγαλείο. Στο ίδιο καλοστημένο παιχνίδι που εδώ και πέντε χρόνια 
ο εργοδοτικός συνδικαλισμός έχει επιλέξει έναν ανούσιο και προσχηματικό καβγά για την 
συνδιοίκηση με την εταιρεία.  

Το ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ δεν θα ενσωματωθεί  στα παιχνίδια τους, που επιχειρούν εδώ και 
χρονιά οι δυνάμεις στο ΠΣΕΕΠ. Δεν μπορούμε να κάνουμε   αποδέκτες προτάσεις οι οποίες 
καταργούν κάθε λογική ,οι  οποίες κάνουν φύλλο και φτερό στοιχειώδεις κανόνες λειτουργίας 
του σωματείου. 

Ως παράταξη στο ΔΣ είχαμε το καθήκον και καταθέσαμε πρόταση για να ληφθεί απόφαση 
συμμετοχής του ΠΣΕΕΠ στην απεργία στις 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ και αποχωρήσαμε γιατί δεν 
ανεχόμαστε την κοροϊδία αυτών που στις πλάτες των εργαζομένων όλα αυτά τα χρόνια με 
την στάση τους επικρατεί σιγή νεκροταφείου στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις. 

Δεν ανεχόμαστε την στιγμή που οι εργαζόμενοι στην Καβάλα ΟΪΛ, στην ΛΑΡΚΟ, στην COSCO 
σε εκατοντάδες εργασιακούς χώρους οργανώνουν την πάλη τους για δουλειά με σύγχρονα 



δικαιώματα, την στιγμή που η ακρίβεια μας αγγίζει όλους και τις οικογένειάς μας, η 
εντατικοποίηση και οι ανασφαλείς συνθήκες στην εργασία να έχουν γίνει μόνιμο μέρος της 
καθημερινότητας μας, εδώ στο ΠΣΣΕΠ προωθούν τη γραμμή της κυβέρνησης και της 
εργοδοσίας και λειτουργούν με διαλυτικές τακτικές προσπαθώντας να κρατάνε τους 
εργαζόμενους μακριά από πάλη για τα καθημερινά προβλήματα. 

Συνάδελφοι,  

Το Αγωνιστικό Μέτωπο απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής στη μεγάλη πανελλαδική – 
πανεργατική απεργία την Τετάρτη 6 Απρίλη και στην απεργιακή συγκέντρωση στις 11 π.μ. 
στο Σύνταγμα με το ΚΛΑΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  και τους εργαζόμενους της Αττικής.  

Συμμετέχουμε μαζικά στην απεργία στις 6 Απρίλη 

Διεκδικούμε: 

• Καμία εμπλοκή – καμία συμμετοχή της χώρας μας στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο 

• Όλοι στο αγώνα ενάντια στην ακρίβεια και την φοροληστεία 

• Καύσιμα φθηνά - κατάργηση του ΕΦΚ 

• Υπεράσπιση του λαϊκού εισοδήματος 

• Συλλογικές συμβάσεις με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς 

 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΛΠΕ 

 


