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Στις αρχαιρεσίες του ΠΣΕΕΠ 16-17 Απρίλη

ψηφίζουμε – στηρίζουμε
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΛΠΕ

Στις 16-17 Απρίλη θα πραγματοποιηθούν
εκλογές για την ανάδειξη του Δ.Σ. και Γ.Σ. του
ΠΣΕΕΠ
και
αντιπροσώπων
για
τα
δευτεροβάθμια συνδικαλιστικά όργανα (ΠΟΕ
και ΕΚΕΔΑ). Καλούμε τους συναδέλφους να
αξιοποιήσουν την εκλογική αναμέτρηση και
να στηρίξουν, να ενισχύσουν τις ταξικές
δυνάμεις στο χώρο των διυλιστηρίων. Να
ψηφίσουν Αγωνιστικό Μέτωπο!

Καμιά επανάπαυση
Οι εξελίξεις στην περιοχή είναι άλλη μια
επιβεβαίωση ότι οι ανταγωνισμοί ανάμεσα
στα ισχυρά ιμπεριαλιστικά κέντρα και η
εμπλοκή της Ελλάδας είναι επικίνδυνη για το
λαό. Αποδεικνύεται ότι ο ορυκτός πλούτος
μιας χώρας, αντί να συμβάλλει στην ευημερία
για το λαό της, μπορεί να καταλήξει να τον
καταδικάσει σε δεινά, κι αυτό επειδή μια
χούφτα πολυεθνικών μάχονται για το ποια θα
έχει τα μεγαλύτερα κέρδη.
Η ελληνική αστική τάξη και η συγκυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ επιδιώκουν τη «γεωπολιτική
αναβάθμιση» της χώρας, με ανάδειξή της σε
ενεργειακό και διαμετακομιστικό κόμβο. Η
πρόσφατη πολυεθνική άσκηση «Ηνίοχος
2018» καμία σχέση δεν έχει με την ενίσχυση
της άμυνας της χώρας, περισσότερο αποτελεί
ΝΑΤΟική πρόβα πολέμου. Να γιατί έχει
υποχρέωση
ο
ελληνικός
λαός,
οι
εργαζόμενοι, τα Σωματεία να καταδικάσουν
αυτή την εμπλοκή της Ελλάδας. Συμφέρον
για τους εργαζόμενους είναι να παλέψουν
σήμερα για την απεμπλοκή της Ελλάδας από
τους μηχανισμούς του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, να
απαιτήσουν να φύγουν όλες αυτές οι ξένες
δυνάμεις που έχουν συγκεντρωθεί στο Αιγαίο
και τη Νοτιοανατολική Μεσόγειο και
αποτελούν παράγοντα αποσταθεροποίησης.
Η
προσπάθεια
της
κυβέρνησης
να
καλλιεργήσει κλίμα «εθνικής συναίνεσης» και
«συνεννόησης» απέναντι στην επιθετικότητα
της αστικής τάξης της Τουρκίας, συγκαλύπτει
τις
πραγματικές
αιτίες
αυτής
της
επιθετικότητας και αξιοποιείται ευρύτερα, για
να τσακίζει δικαιώματα και να προωθεί την
αντιλαϊκή πολιτική σε όλα τα μέτωπα.

Σε αυτό το φόντο ετοιμάζεται η εξόρυξη των
κοιτασμάτων σε Ελλάδα και Κύπρο από
πολυεθνικά μονοπώλια τα οποία μάλιστα
φέρονται να εμπλέκονται στην επικείμενη
ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ.

Ιδιωτικοποιήσεις…
Βρισκόμαστε μπροστά στην παραπέρα
ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ αλλά και άλλων
στρατηγικής σημασίας εταιρειών στον κλάδο
της ενέργειας. Στη συνάντηση του ΠΣΕΕΠ με
τον
υπουργό
ενέργειας
Σταθάκη
ενημερωθήκαμε ότι μέχρι τον Ιούνιο θα έχει
καταλήξει το σχήμα υλοποίησης της
ιδιωτικοποίησης.
Τα
σχέδια
που
προωθούνται στον κλάδο της ενέργειας είναι
απόρροια της πολιτικής της Ε.Ε. για την
απελευθέρωση της αγοράς της ενέργειας, σε
χώρες με μνημόνια ή χωρίς, εντός ή εκτός
Ευρωζώνης. Είναι απαίτηση του μεγάλου
κεφαλαίου, των μεγάλων επιχειρηματικών
ομίλων στον κλάδο αλλά και διεθνώς.
Εκφράζει την ανάγκη τους να επενδύσουν τα
λιμνάζοντα κεφάλαιά τους σε τομείς με υψηλή
κερδοφορία.
Η εμπειρία από τις μέχρι σήμερα
ιδιωτικοποιήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό,
δείχνει χωρίς εξαίρεση ότι το λογαριασμό τον
πληρώνει με υψηλές τιμές ενέργειας το λαϊκό
νοικοκυριό. Ζημιωμένοι βγαίνουν και οι
εργαζόμενοι στον κλάδο με μείωση μισθών,
απώλεια
δικαιωμάτων,
διεύρυνση
της
εργολαβοποίησης και χειροτέρευση των
συνθηκών υγείας και ασφάλειας.

…και επιπλέον μέτρα
Το επόμενο διάστημα, οι εργοδότες από
κοινού με την κυβέρνηση θα εξαπολύσουν
ακόμα μεγαλύτερη επίθεση. Μπροστά μας
έχουμε τα 88 προαπαιτούμενα του 4ου κύκλου
της «αξιολόγησης» που σημαίνει μεγαλύτερη
επίθεση σε ότι έχει απομείνει από τα
εργασιακά δικαιώματα. Το 2019 ξεκινά η νέα
καρατόμηση των συντάξεων, ενώ δεν θα
μείνει ανέγγιχτο το ασφαλιστικό. Όποιος
ευαγγελίζεται το τέλος των μνημονίων είναι
συνειδητά ψεύτης, καθώς τα οικονομικά

μέτρα και η δημοσιονομική επιτήρηση θα
είναι εδώ για τα επόμενα 40 χρόνια.
Για τον όμιλο ΕΛΠΕ για το 2017 τα καθαρά
κέρδη ανέρχονται στα 384 εκ. € (+17%).
Αυτά τα χρήματα βγήκαν από την
εντατικοποίηση της εργασίας.
Γι’ αυτά τα κέρδη δόθηκε από την πλειοψηφία
του Σωματείου (ΕΝΙΑΙΑ-ΕΛΚΕ) γη και ύδωρ
στην εταιρεία. Όλα αυτά τα χρόνια
προώθησαν τη λογική της εργασιακής
ειρήνης που
στοίχισε ακριβά στους
εργαζόμενους. Ατελείωτα 12ωρα, έλλειψη
προσωπικού, αυξανόμενη εργολαβοποίηση
και συνθήκες μισθολογικού διαχωρισμού
ανάμεσα σε «νέους» και «παλιούς»
εργαζόμενους.
Στην
ίδια
κατεύθυνση
κινήθηκαν και οι υπόλοιπες παρατάξεις
(ΣΚΕΕΠ – ΜΕΣΑ – ΔΑΚΕ). Παρά τις
υποτιθέμενες διαφωνίες ποτέ δεν στράφηκαν
ενάντια στην εργοδοσία. Αντίθετα, ήταν
πάντα απέναντι σε οποιοδήποτε κάλεσμα του
Αγωνιστικού Μετώπου για κινητοποιήσεις
ενάντια στις αποφάσεις της εταιρείας και
καλλιεργούσαν τη λογική της εργασιακής
ειρήνης. Αποκορύφωμα ήταν η στάση όλων
των παρατάξεων όταν ψηφιζόταν στο
κοινοβούλιο η ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ. Το
Αγωνιστικό Μέτωπο κάλεσε σε έκτακτη
συνεδρίαση του ΔΣ για τη λήψη απόφασης
για 24ωρη απεργία στις 12 Γενάρη, δεν
μπήκαν όμως ούτε στον κόπο να
απαντήσουν…

Φαγωμάρα με τι σκοπό;
Ο σκυλοκαβγάς στο προεδρείο αποτυπώνει
χαρακτηριστικά την διαπάλη ανάμεσα στις
δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΕΑΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ για το ποιο θα είναι το
μείγμα της ιδιωτικοποίησης, δηλαδή αν αυτή
θα γίνει με μερική ή καθόλου συμμέτοχη του
κράτους. Με το συσχετισμό που υπάρχει στο
ΠΣΕΕΠ, το Σωματείο δεν μπορεί να αποτελεί
παρά έναν μηχανισμό φθοράς συνειδήσεων,
συντεχνιασμού και εκφυλισμού. Σε αυτό το
μηχανισμό συμμετέχουν όλες οι παρατάξεις
που συγκροτούν την πλειοψηφία του ΠΣΕΕΠ.

Το κοινό γνώρισμα είναι η αποδοχή της
κυρίαρχης πολιτικής και φυσικά με το
αζημίωτο σε παραταξιακό ή προσωπικό
επίπεδο. Επίσης, κοινό σημείο αναφοράς
τους, είναι ο πόλεμος που διεξάγουν απέναντι
σε κάθε δύναμη που αντιπαλεύει αυτή την
άθλια κατάσταση από ταξική θέση, από τη
σκοπιά των εργαζομένων. Πρόκειται για
κατάσταση που οδήγησε το συνδικαλιστικό
κίνημα με μαθηματική ακρίβεια στον
εκφυλισμό, στη φθορά και τη διάβρωση
συνειδήσεων, στην απαξίωση και στη
διάλυση. Κάτι που σήμερα βλέπουμε στο
ΠΣΕΕΠ.
Οι μέχρι τώρα εξελίξεις δείχνουν ότι η
πλειοψηφία του ΠΣΕΕΠ είναι μια Λερναία
Ύδρα που αναπαράγεται και μεταμορφώνεται
διαρκώς σαν το χαμαιλέοντα. Αναπαράγεται
γιατί είναι ο κύριος βραχίονας της εργοδοσίας
για
να
κρατιούνται
οι
εργαζόμενοι
καθηλωμένοι
στην
υποταγή
και
τη
μοιρολατρία.

Μπροστά στην παραπέρα
ιδιωτικοποίηση πέφτουν οι μάσκες
Σήμερα όλες οι παρατάξεις ισχυρίζονται ότι
είναι κατά της ιδιωτικοποίησης των ΕΛΠΕ και
οι περισσότεροι είναι κεντρικά στελέχη στα
κόμματα που ψήφισαν τα μνημόνια και τους
εφαρμοστικούς νόμους… Πως μπορεί άραγε
ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ ή της ΝΔ, να λέει
ότι είναι κατά της ιδιωτικοποίησης όταν τα
κόμματα στα οποία ανήκουν, το ένα
προχωράει την ιδιωτικοποίηση και το άλλο
κάνει κριτική ότι έχει καθυστερήσει η
ιδιωτικοποίηση.
Μην ξεχνάει κανείς τη βαθιά συμφωνία στην
πράξη σχεδόν όλων των συνδικαλιστικών
δυνάμεων στις ιδιωτικοποιήσεις. Παλιότερα
ήταν υπέρ της λίγης ιδιωτικοποίησης, μετά με
το 51% στο δημόσιο, αργότερα με το να
παραμείνει το μάνατζμεντ στο δημόσιο. Τώρα
βγαίνουν σαν υπερασπιστές του δημόσιου
χαρακτήρα και στα πηγαδάκια λένε πως ό,τι
και να κάνουμε η ιδιωτικοποίηση θα γίνει.

Σταθερά με τα συμφέροντα των
εργαζομένων

εργαζομένων
διαδικασίες.

Η
δράση
των
συνδικαλιστών
που
συσπειρώνονται στο Αγωνιστικό Μέτωπο,
ακόμα και από τη θέση της μειοψηφίας, είχε
ουσιαστική συμβολή στην ανάπτυξη αγώνων.
Ξεσκεπάσαμε τον αντιλαϊκό χαρακτήρα των
μέτρων που θέλησαν να περάσουν
κυβέρνηση και εργοδοσία, αποκαλύψαμε την
τακτική της διοίκησης των ΕΛΠΕ και της
πλειοψηφίας του ΠΣΕΕΠ. Κρατήσαμε στάση
συνεπή απέναντι σε αυτά που προεκλογικά
είχαμε κηρύξει μακριά από τις κοκορομαχίες
και τη μάχη για την καρέκλα, μακριά από
πρακτικές καιροσκοπικές και ιδιοτελείς.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους να
δώσουν δύναμη στο συνδυασμό με την ψήφο
τους, αλλά κυρίως με τη συμμετοχή τους
στους αγώνες που βρίσκονται μπροστά μας.

Οι εργαζόμενοι έχουμε τη δύναμη
Έχουμε τη δύναμη της οργάνωσης, του
αγώνα, της ρήξης με τους εργοδότες και τα
τσιράκια τους. Κόντρα στους συνδικαλιστές
της ταξικής ειρήνης και της «συνεργασίας» με
την εταιρεία, να ενισχύσουμε το Αγωνιστικό
Μέτωπο, να αλλάξουμε το συσχετισμό στο
συνδικαλιστικό κίνημα υπέρ των δυνάμεων
του Πανεργατικού Αγωνιστικού ΜΕτώπου.
Για να φτιάξουμε ένα συνδικάτο αγωνιστικό,
βαθιά δημοκρατικό με συμμετοχή των

σε

μαζικές

συλλογικές

Να σκεφτούν το συμφέρον του κλάδου τους
αλλά και όλης της εργατικής τάξης. Να
οργανωθούν
στο
Κλαδικό
Σωματείο
Ενέργειας και να συντονιστούν με τους
υπόλοιπους εργαζόμενους στην Ενέργεια σε
κατεύθυνση ενάντια στην εργοδοσία, την
κυβέρνηση και την ΕΕ, που μέρα με τη μέρα
σκάβουν το λάκκο μας.

Κοιτάμε μπροστά
Ενίσχυση
του
ταξικού
πόλου
στο
συνδικαλιστικό κίνημα σημαίνει πάλη για τα
μικρά και τα μεγάλα προβλήματα των
εργαζομένων, χωρίς κρυφές συμφωνίες και
σφιχταγκαλιάσματα με την εργοδοσία!
Ανοίγουμε το δρόμο για να γίνουν οι εργάτες
κύριοι του πλούτου που παράγουν. Για να
παράγουμε κοινωνικά αγαθά για τη λαϊκή
οικογένεια και όχι εμπορεύματα για την
κερδοφορία των αφεντικών.

Οργανώνουμε την πάλη μας ενάντια στην περαιτέρω ιδιωτικοποίηση των
ΕΛΠΕ και διεκδικούμε:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Μέτρα ασφάλειας για όλους τους εργαζομένους – Συντήρηση του εξοπλισμού - Τήρηση
και πιστή εφαρμογή των διαδικασιών εργασιών.
Προσλήψεις για κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων – Τήρηση του οργανογράμματος.
Κατάργηση του θεσμού της εργολαβίας και μονιμοποίηση των εργαζομένων.
Υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης ΄20-΄22 με ανάκτηση των προηγούμενων απωλειών.
Κατάργηση του διαχωρισμού νέων και παλιών εργαζομένων.
Αναγνώριση επαγγέλματος χειριστή.
Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, με πλήρη μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα.
7ωρο – 5ήμερο – 35ωρο.
Σύνταξη στα 50 έτη για γυναίκες, στα 55 για άντρες για τα ΒΑΕ.
Κατάργηση όλου του αντεργατικού πλαισίου για τις ΣΣΕ.
Κατάργηση των φόρων στα καύσιμα και ιδιαίτερα στο πετρέλαιο θέρμανσης.
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