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Για τις συνεργασίες ανάμεσα στις παρατάξεις του ΠΣΕΕΠ

Για όσους απογοητεύτηκαν από το τέλος της σειράς «game of thrones», τους λέμε
να μην ανησυχούν, το «game of thrones» συνεχίζεται… στο ΠΣΕΕΠ. Τα νέα μορφώματα
του κυβερνητικού και εργοδοτικού συνδικαλισμού (ΣΚΕΕΠ, ΕΝΙΑΙΑ, ΕΛΚΕ, ΔΥΝΑΜΗ
ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ) έρχονται να προσθέσουν άλλο ένα κομμάτι στο παζλ της σαπίλας που
θέλουνε στο συνδικαλιστικό κίνημα. Αυτή η εξέλιξη δεν είναι κάτι το καινούριο μιας και
οι εργαζόμενοι στα ΕΛΠΕ έχουμε ζήσει πολλούς γάμους στο παρελθόν, όπως το 2018 της
ΣΚΕΕΠ με την ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ.
«Στο ίδιο έργο θεατές», θέλουν ένα σωματείο που από την μια θα εξασφαλίζει
την εργασιακή ειρήνη που επιθυμεί η εταιρία και από την άλλη θα χαρίζει προνομία
στους λίγους και εκλεκτούς του σωματείου. Ένα σωματείο δηλαδή για τους λίγους που
αρκούνται σε θελήματα και όχι ένα σωματείο ριζοσπαστικό που διεκδικεί για το σύνολο
των εργαζομένων, που αφουγκράζεται και κινητοποιεί για όλα τα προβλήματα στα
διυλιστήρια, στον κλάδο και των εργαζομένων συνολικά.
Εφαρμόζουν ακριβώς αυτό που κάνουν και στις δευτεροβάθμιες και
τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Στο Εργατικό Κέντρο Ελευσίνας και Δυτικής
Αττικής - ΕΚΕΔΑ (ΣΚΕΕΠ, ΕΝΙΑΙΑ, ΕΛΚΕ και ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ) συνεργάστηκαν σε
κοινό ψηφοδέλτιο και αυτή την στιγμή όλοι μαζί συγκροτούν προεδρείο βάζοντας το
εργατικό κέντρο κυριολεκτικά στον γύψο. Επιβεβαιώνεται ότι τα βρίσκουν από τα πριν
και τα διοικητικά συμβούλια γίνονται απλά μια διαδικασία επικύρωσης αυτών που
έχουν συμφωνήσει. Τα ίδια κάναν και στο συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας
Ενέργειας, όπου ήρθαν σε συνεργασία για να εξασφαλίσουν την εκπροσώπησή τους στη
ΓΣΕΕ.
Παίρνουν γραμμή από τη συνδικαλιστική μαφία του Παναγόπουλου και της
ηγετικής ομάδας στη ΓΣΕΕ. Η συγκολλητική τους ουσία είναι η εξυπηρέτηση των

εργοδοτών, βάζουν πλάτη στην υλοποίηση της αντεργατικής πολιτικής με κάθε ευκαιρία.
Τους ενώνει το μίσος για το ταξικό ριζοσπαστικό εργατικό κίνημα και γι’ αυτό χωράνε
όλοι σε αυτό το μαύρο μέτωπο, όπου συνωστίζονται από φασίστες μέχρι τάχα
αριστερούς τύπου ΣΥΡΙΖΑ.
Δεν θέλουν ζωντανή αντιπαράθεση, να υπάρχει ζύμωση ανάμεσα στις
διαφορετικές απόψεις. Αυτό ακριβώς απέδειξε και η στάση του σωματείου απέναντι στα
νέα μέτρα των ΕΛΠΕ κατά του κορωνοϊού. Όπου και οι 20 ταυτίστηκαν στο ίδιο πλαίσιο
χωρίς καμία διαφωνία. Η νέα αυτή εξέλιξη στις συνεργασίες τους θα έρθει να συντηρήσει
και να ενισχύσει αυτό το καθεστώς.
Στα ΕΛΠΕ, πράγματι έχουν διαφορές και διαφωνίες, είναι αληθινή η κόντρα τους,
αλλά όχι για τα δικά μας συμφέροντα. Αλλά για το ποιος θα έχει το πάνω χέρι την
επόμενη μέρα στα προνόμια, στις διευκολύνσεις, γενικά ποιος θα βάζει το χέρι στο βάζο
με το μέλι, σε όλα αυτά για τα οποία στην διακήρυξη τους τάχα πολεμάνε. Η υποκρισία
στο μεγαλείο της!
Είναι δοκιμασμένες δυνάμεις που προέρχονται και στηρίζονται από πολιτικά
κόμματα που και τώρα που είναι στην αντιπολίτευση, δίνουν πολιτική ανοχή και
συναίνεση στα αντεργατικά νομοθετήματα της κυβέρνησης, ενώ όταν είχαν την εξουσία,
ψήφιζαν και εφάρμοσαν εκατοντάδες αντεργατικούς νόμους εις βάρος μας.
Μην τσιμπήσει κάνεις συνάδελφος στα νέα φτιασιδώματα του εργοδοτικού και
κυβερνητικού συνδικαλισμού. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να εμπιστευτούν το
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ, την παράταξη που έχει σταθερή άποψη και προσανατολισμό,
στηρίζοντας τα εργατικά και λαϊκά συμφέροντα και που δεν έχει κανένα λόγο να βάζει
νερό στο κρασί της για να τα έχει καλά με την εργοδοσία. Δυναμώνουμε το σωματείο
μας στηρίζουμε ΑΓΩΝΣΤΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ!

