Αθήνα, 11 Σεπηέμβρη 2017

ΕΛΠΕ: "Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΑΔΕΛΦΟΣ"
πλάδειθνη, ζπλαδέιθηζζεο,
ηελ πξνεγνύκελε εβδνκάδα απνθαιύθζεθε όηη ν όκηινο ΕΚΠΕ, κία από
ηηο κεγαιύηεξεο εηαηξείεο ζηνλ θιάδν καο θαη ζηε ρώξα ζπλνιηθά, είρε
ζηήζεη κεραληζκό παξαθνινύζεζεο κε ζθνπό ην "θαθέισκα" όζσλ
αληηδξνύλ ζε ζέκαηα, πνπ ε εηαηξεία ζεσξεί όηη δπζθεκνύλ θαη ζίγνπλ ηα
ζπκθέξνληά ηεο.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα ΕΚΠΕ, δήηεζαλ από εηαηξεία αξκόδηα γηα ζέκαηα
δηαρείξηζεο «εηαηξηθώλ θξίζεσλ», λα ζπλδξάκεη ζηελ αληηκεηώπηζε
"πξνβιήκαηνο" πνπ έρεη πξνθύςεη από θαηαγγειίεο θαη δηακαξηπξίεο ηεο
ηνπηθήο θνηλσλίαο, κε αθνξκή ηε δπζνζκία πνπ παξαηεξείηαη ηα ηειεπηαία
ρξόληα ζηε Δπηηθή Θεζζαινλίθε θαη ε νπνία απνδίδεηαη ζηε ιεηηνπξγία ηεο
κνλάδαο ησλ ΕΚΠΕ. Η αληηκεηώπηζε ηνπ πξνβιήκαηνο από ηελ εηαηξεία
μεθίλεζε θαθειώλνληαο θαηαξρήλ όζνπο αληηδξνύλ. Λε βάζε απηό,
ζηήζεθε κεραληζκόο παξαθνινύζεζεο γηα δηάθνξεο νξγαλώζεηο, πξόζσπα
ηεο ηνπηθήο δηνίθεζεο, ζπιιόγνπο γνλέσλ θαη θεδεκόλσλ αιιά θαη απιώλ
αλζξώπσλ. Σα ζηνηρεία πνπ δηέξξεπζαλ θαη έρνπλ δεη ην θσο ηεο
δεκνζηόηεηαο, είλαη ελδεηθηηθά γηα ην πόζν αδίζηαθηε κπνξεί λα γίλεη ε
εξγνδνζία πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηεύζεη ηα ζπκθέξνληά ηεο. Η θαηαγξαθή
ζπκίδεη
κεζόδνπο
άιισλ
επνρώλ:
Ιαηαγξαθή
ηειεθσλεκάησλ
δηακαξηπξίαο, θσηνγξαθίεο ησλ αλζξώπσλ απηώλ από ηα κέζα θνηλσληθήο
δηθηύσζεο,
θαηαγξαθή
πνιηηηθώλ
απόςεσλ
θαη
πεπνηζήζεσλ,
ραξηνγξάθεζε θνηλσληθώλ θνξέσλ θ.α.
ε άιιν ζεκείν ηεο πεξηβόεηεο έθζεζεο πνπ δηέξξεπζε, απνθαιύπηεηαη
κε πνην ηξόπν πξνηείλεηαη ε εηαηξεία λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο δηάθνξεο
«δσξεέο ηεο», κε ηηο νπνίεο πξνζπαζεί λα ρεηξαγσγήζεη ηνπο ίδηνπο ηνπο
εξγαδόκελνπο, ην ιαό ηεο πεξηνρήο, ηνπηθνύο θαη επηζηεκνληθνύο θνξείο,
ώζηε λα ππεξαζπηζηνύλ ηα ζπκθέξνληα ηεο αθόκα θαη όηαλ βιάπηνπλ
νιόθιεξεο πεξηνρέο θαη πνιιέο νηθνγέλεηεο.

Σν ζπγθεθξηκέλν γεγνλόο, δελ καο πξνθαιεί εληύπσζε. Έηπρε απιά λα
δηαξξεύζεη θαη λα δεκνζηνπνηεζεί. Ιαζεκεξηλά εξρόκαζηε αληηκέησπνη κε
πνιινύο ηξόπνπο θαη κεζόδνπο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ κεγάια κνλνπώιηα γηα
λα ππεξαζπηζηνύλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο. Σξνκνθξαηία, εθθνβηζκνί, εμαγνξά,
απνιύζεηο, θαθειώκαηα δελ απνηεινύλ κεκνλσκέλα ζπκβάληα, αιιά ηελ
θαζεκεξηλόηεηα πνπ βηώλνπλ ρηιηάδεο εξγαδόκελνη όηαλ αληηδξνύλ,
δηεθδηθνύλ, παιεύνπλ γηα κηα θαιύηεξε δσή, γηα δνπιεηά κε δηθαηώκαηα.
ε απηήλ ηελ θαηεύζπλζε, είλαη άζιηα, απαξάδεθηε θαη ππνθξηηηθή ε
ηνπνζέηεζε ηνπ ΤΡΘΖΑ γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζπκβάλ, ν νπνίνο επηθαιείηαη
«εξγνδνηηθή απζαηξεζία», όηαλ ε θπβέξλεζή ηνπ ππεξεηεί ηα ζπκθέξνληα
ησλ νκίισλ, πεξλάεη αληεξγαηηθνύο λόκνπο γηα λα εληζρύζεη ηα θέξδε ηνπο,
ιύλεη ηα ρέξηα ηεο εξγνδνζίαο από "εκπόδηα" πνπ ζηέθνληαη ζηα
ζπκθέξνληά ηεο, από όζα δηθαηώκαηα θαη θαηαθηήζεηο έρνπλ απνκείλεη
ζηνπο εξγαδόκελνπο. Έρεη θαη επηπιένλ επζύλεο, θαζώο ζηειέρε ηνπ
ζπκκεηέρνπλ άκεζα ζηελ δηνίθεζε ησλ ΕΚΠΕ.
Από ηέηνηα γεγνλόηα ρξεηάδεηαη θη εκείο σο εξγαδόκελνη λα βγάδνπκε
ζπκπεξάζκαηα. Πξώηα θαη θύξηα, λα θαηαλνείηαη όηη έλαλ ηέηνην αληίπαιν,
θαιά νξγαλσκέλν θαη απνθαζηζκέλν λα πξναζπίζεη ηα ζπκθέξνληά ηνπ κε
όια ηα κέζα, κπνξνύκε λα ηνλ αληηκεησπίδνπκε πην απνηειεζκαηηθά κόλν
κέζα από ηε δηθή καο νξγάλσζε, κέζα από ην δπλάκσκα ηνπ ζσκαηείνπ
καο, ζπλνιηθά ηνπ ηαμηθνύ πόινπ ζην εξγαηηθό θίλεκα, ηνπ ΠΑΛΕ. Μα κελ
ππάξρεη ρώξνο δνπιεηάο ρσξίο νξγάλσζε ησλ εξγαηώλ, λα νηθνδνκείηαη ε
αιιειεγγύε κεηαμύ ησλ εξγαδόκελσλ.

Ασηά είναι ηα δικά μας όπλα.
Μπορούμε να ηοσς ανηιμεηωπίζοσμε.

