30 Απρίλη 2020
Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,
Διανύοντας το δεύτερο μήνα περιοριστικών μέτρων εξαιτίας της πανδημίας του νέου κορονοϊού φαίνεται
ξεκάθαρα ότι η κρίση του συστήματος οφείλεται στον ίδιο τον τρόπο λειτουργίας του. Ο καπιταλισμός ακόμα
και στα πιο ισχυρά οικονομικά κράτη έχει αποδείξει την αποτυχία του. Η αντιμετώπιση της υγείας ως
εμπόρευμα, έχει οδηγήσει στο θάνατο δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, οι οποίοι θα μπορούσαν να έχουν σωθεί,
αν το κράτος είχε ως επίκεντρο τον άνθρωπο και όχι το κέρδος των μονοπωλιακών ομίλων που βρίσκονται στον
κλάδο της υγείας. Οι ίδιοι οι αστοί αναλυτές παραδέχονται ότι ο νέος ιός πλήττει περισσότερο τα φτωχά λαϊκά
στρώματα, τα οποία κατοικούν στα αστικά κέντρα και δεν είχαν όλο το προηγούμενο διάστημα επαρκή
πρόσβαση στις δομές υγείας.
Ακόμα, είναι κοινή παραδοχή ότι τα περιοριστικά μέτρα έχουν σαν αποκλειστικό στόχο να μην καταρρεύσει το
σύστημα υγείας, το οποίο διαχρονικά οι κυβερνήσεις ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ εντέχνως υποβάθμιζαν
με νομοσχέδια, κλείνοντας νοσοκομεία, ενώ ταυτόχρονα έδιναν γη και ύδωρ στους ιδιώτες. Το πολύτιμο
κέρδος σε χρόνο δεν αξιοποιείται από την κυβέρνηση για την ενίσχυση των δημόσιων δομών υγείας.
Παραμένουν τα χιλιάδες κενά σε προσωπικό υγείας, γιατρούς, νοσηλευτές, νοσοκόμους καθώς τεράστιες είναι
και οι ελλείψεις σε ιατροτεχνικό αλλά και εργαστηριακό εξοπλισμό.
Αυτήν τη στιγμή στο επίκεντρο της συζήτησης έχει μπει το ζήτημα της «επανεκκίνησης» της οικονομίας και
είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η επιδίωξη κυβέρνησης και εργοδοσίας είναι τα νέα βάρη που έρχονται να
τα πληρώσουν και πάλι οι εργαζόμενοι. Προετοιμάζουν το έδαφος βάζοντας στο επίκεντρο ό,τι αντιλαϊκό μέτρο
πέρασε μέσα στην περίοδο των περιοριστικών μέτρων (απολύσεις, τηλεργασία, μειώσεις μισθών, διευθέτηση
εργάσιμου χρόνου κλπ). Τώρα χρειάζεται να δυναμώσει η φωνή των εργαζομένων διεκδικώντας
ουσιαστική αναβάθμιση της δημόσιας υγείας και πραγματικά μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς,
μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους με δικαιώματα.
Στο Όμιλο ΕΛΠΕ, εφαρμόζεται κατά γράμμα η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΠΝΠ). Η διοίκηση της
Εταιρείας με την στήριξη του σωματείου (ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ-ΣΚΕΕΠ-ΕΝΝΙΑΙΑ-ΕΛΚΕ), εφάρμοσαν την
οδηγία της Ε.Ε περί διευθέτησης του εργάσιμου χρόνου και επί της ουσίας κάνουν πράξη την εκ περιτροπής
εργασία.
Το νέο πρόγραμμα ακύρωσε στην πράξη τα μέτρα του Ομίλου για την προστασία των εργαζόμενων από την
πανδημία. Η περίφημη εφεδρική βάρδια αποδείχθηκε μόνο στα λόγια καθώς η υποστελέχωση στις μονάδες σε
συνδυασμό με τις ευπαθείς ομάδες έχουν φτιάξει ένα εκρηκτικό μείγμα με συνάδελφους να κάνουν καραντίνα
στα διυλιστήρια και όχι στο σπίτι. Ατελείωτα δωδεκάωρα που ξεπερνούν αυτό που γράφει η ανακοίνωση της
εταιρείας ότι οι εργαζόμενοι θα δουλεύουν δεκατέσσερις μέρες και θα κάθονται 21.
Για άλλη μια φορά, με αφορμή αυτή την κατάσταση αναδεικνύεται ότι δεν γίνεται τα διυλιστήρια να
λειτουργούν με προσωπικό το οποίο αριθμητικά είναι ή ίσο, ή κατά περιπτώσεις μικρότερο, από το
απαιτούμενο προσωπικό ασφαλείας. Είναι επιτακτικό να γίνουν προσλήψεις, έτσι ώστε σε σύντομο
διάστημα να καλυφθούν κενές οργανικές θέσεις και θέσεις που έχουν προκύψει λόγω ευπαθών
συναδέλφων απέναντι στον κορονοϊό.
ΑΠΑΞΙΩΝΟΥΝ την ΕΝΝΟΙΑ του ΣΥΝΔΙΚΑΤΟΥ και της ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΛΗΣ

Οι διαμαρτυρίες και η έντονη δυσαρέσκεια των συναδέλφων για το νέο πρόγραμμα, δεν βρήκαν απήχηση στην
πλειοψηφία του Σωματείου, η οποία έσπευσε να στηρίξει τη νέα πολιτική της εταιρείας, λειτουργώντας στη
λογική «να βάλουν πλάτη οι εργαζόμενοι».
Έχουν τεράστιες ευθύνες για την σημερινή κατάσταση. Έδειξαν περίτρανα ότι η λογική και η πρακτική τους
υπηρετούν τα συμφέροντα της εργοδοσίας και για αυτό συναίνεσαν με την πολιτική του υπουργείου και της
εταιρείας.
Στο ΔΣ στις 29/4 επιβεβαιώθηκε η στάση του Αγωνιστικού Μετώπου να μην στηρίξει το πρόγραμμα εργασίας,
ενώ υποκριτικά όλες οι παρατάξεις του σωματείου εναντιωθήκαν εκ των υστέρων στα δωδεκάωρα και στην
εντατικοποίηση θέλοντας να ξεπλύνουν τη στάση τους το προηγούμενο διάστημα, τώρα που εισπράττουν την
κατακραυγή και την ανησυχία των συναδέλφων.
Καταγγέλλουμε την απαράδεκτη και προκλητική ανακοίνωση του Γενικού διευθυντή Διυλιστηρίων ,να κουνάει
το δάχτυλο και να απειλεί με κυρώσεις τους εργαζόμενους.
Εμείς δεν πρόκειται να σωπάσουμε! Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε και να διεκδικούμε! Τα στελέχη της
επιχείρησης να μετράνε δυο φορές τα λόγια τους, όταν απευθύνονται σε εργαζόμενους οι οποίοι έχουν
φορτωθεί στην πλάτη την απρόσκοπτη λειτουργία των διυλιστηρίων, αντιμετωπίζοντας εξοντωτικά ωράρια.
Απαιτούμε να σταματήσουν τώρα τα δωδεκάωρα και η εκ περιτροπής εργασία και να γίνουν άμεσα
προσλήψεις.
Οι αγώνες των εργαζόμενων θα πιάνουν τόπο όσο θα δυναμώνει η σύγκρουση με το κεφάλαιο, την εργοδοσία
αλλά και με τον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό. Οι εργαζόμενοι μπορούν σήμερα να βγάλουν
συμπεράσματα για όλη τη στάση της πλειοψηφίας του Σωματείου και διαχρονικά αλλά και στη σημερινή
συγκυρία. Αφού έβαλαν τους εργαζόμενους στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις σε αυτό το Γολγοθά,
παζαρεύοντας την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων για λίγα ψίχουλα στην υπερωριακή αμοιβή, για
να μπαλώσουν την κατάσταση και να συγκαλύψουν τις ευθύνες τους, το ρίξανε στο παλιό δίπολο ημερήσιοι –
βάρδια. Προσπαθούν έτσι να διχάσουν τους εργαζόμενους, να τους παγιδέψουν σε λογικές αδιέξοδες, που
τελικά ποιόν εξυπηρετούν; Οι εργαζόμενοι δεν έχουν τίποτα να χωρίσουν μεταξύ τους, τους ενώνει ο αγώνας
για δουλειά με δικαιώματα, ο αγώνας απέναντι στην εργοδοσία.
Τέλος
Ως Αγωνιστικό Μέτωπο δεν εξουσιοδοτήσαμε ΚΑΝΕΝΑΝ ,ούτε το προεδρείο για το θέμα των εκδρομών που
εντέχνως η ΠΑΣΚΕ(ΣΚΕΕΠ) για λόγους εντυπωσιασμού προτείνει το σωματείο ως ευεργέτης να υποκαταστήσει
την ευθύνη του κράτους στο σύστημα Υγείας δίνοντας τα λεφτά των εργαζομένων που απορρέουν από την
σύμβαση. Η αλληλεγγύη εκφράζεται στην πράξη με την ενεργή συμμετοχή όλων των εργαζομένων και
πρωτοβουλίες του σωματείου με υλική, οικονομική και ηθική στήριξη στο μαχόμενο υγειονομικό
προσωπικό που δίνει καθημερινές μάχες.

Συνάδελφοι,
τα αιτήματα του Σικάγο για 8ωρο είναι όχι μόνο επίκαιρα αλλά και αναγκαία στην σημερινή περίοδο. Το
Αγωνιστικό Μέτωπο ενόψει της εργατικής Πρωτομαγιάς καλεί όλους τους εργαζόμενους από την πείρα τους
να βγάλουν συμπεράσματα και να γυρίσουν την πλάτη στην πλειοψηφία του σωματείου. Να αγωνιστούν
για ανθρώπινες συνθήκες και δικαιώματα στην εργασία.
Η πολύτιμη πείρα από τους αγώνες των υγειονομικών, τις μέρες δράσης δεκάδων σωματείων στη υγεία, στα
σούπερ μάρκετ και σε μια σειρά κλάδους αυτή την περίοδο φωτίζει την αναγκαιότητα της άλλης προοπτικής
στο συνδικαλιστικό κίνημα που θα διεκδικεί και δεν θα παζαρεύει την υγεία και τα δικαιώματα μας.

Μένουμε δυνατοί!
Πληρώσαμε πολλά, δεν θα πληρώσουμε ξανά!
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΕΛΠΕ

