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Φόρος τιμής… 

Για τους αγωνιστές της ερ-
γατικής τάξης σε όλες τις 
εποχές και σε όλες τις χώ-

ρες του κόσμου. 

Για όσους μόχθησαν, πάλε-
ψαν, ή και θυσιάστηκαν για 

να κερδίσει η εργατική τάξη 
το 8ωρο, τη σταθερή 
δουλειά, την κοινωνική 
ασφάλιση, τη δωρεάν 

φροντίδα υγείας, τη δω-
ρεάν παιδεία, τις δημο-
κρατικές και συνδικαλιστικές ελευθερίες. Κόντρα στην 
εργοδοσία, κόντρα στην αστική εξουσία, στο φασισμό, στις ι-
μπεριαλιστικές επεμβάσεις. 

Σημάδι αντίστασης…  

Στη σημερινή εποχή, όπου κάθε χρονιά που περνάει η ζωή της 
εργατικής τάξης γίνεται και χειρότερη.  

Με τις ατέλειωτες στρατιές των ανέργων και τις μισοδουλειές 
που δεν αρκούν για να ζήσεις. Με την ασφάλιση, την υγεία και 
την παιδεία να γίνονται πανάκριβο εμπόρευμα στα νύχια των 

ιδιωτών. Με την εντατικοποίηση, την απλήρωτη εργασία και 
την τρομοκρατία να σαρώνει στους χώρους δουλειάς. Με την 
μοιρολατρία και τον συμβιβασμό με τη φτώχεια να διαφη-
μίζονται από αυτούς που κατέχουν τον πλούτο ως «πατριω-
τικό καθήκον». 

Μέχρι τη τελική νίκη… 

Της εργατικής τάξης, μέχρι να πάρει η ίδια στα χέρια της την 
εξουσία και τον πλούτο που παράγει. 

Για μια ζωή αντίστοιχη των τεχνικών δυνατοτήτων της 
εποχής. Για μια οικονομία που θα υπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες 
και όχι τα κέρδη των μερισματούχων και των τοκογλύφων. 

Τιμάμε στην πράξη την 1η Μάη…  

Ενισχύοντας τα συνδικάτα, μπαίνοντας στις εργατικές οργα-
νώσεις. Με πίστη στη δική μας δύναμη, στους δικούς μας α-

γώνες. 

 

 

Φωτογραφία 
από τη μεγά-
λη συναυλία 
προς τιμήν 
των 16 χρό-
νων του 
ΠΑΜΕ και 
των 70 χρό-

νων της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής Συνομοσπονδίας. Ολυ-
μπιακό ποδηλατοδρόμιο, 26 Απριλίου 2015. 

ΤΑ ΔΥΟ ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΑ 
ΠΡΟΣΩΠΑ 

 ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  
(ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ) 

Έχουν κιόλας περάσει 3 μήνες από την εκλογή της νέας 
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ και το τραπέζι της «διαπραγ-
μάτευσης» έχει για τα καλά στηθεί. Όμως και αυτή τη 
φορά ο λογαριασμός θα βγει από τη δική μας τσέπη.  

Δεν είναι μόνο οι προεκλογικές υποσχέσεις για «σκίσιμο 
του Μνημονίου» και «εκδίωξη της τρόικας» που ήδη 

θυμίζουν μακρινό όνειρο θερινής νυκτός… 

Αλλά ακόμα και τα ψίχουλα των προεκλογικών δεσμεύ-
σεων που έγιναν κάλπικα στο όνομα της αριστεράς, έ-
χουν ήδη γίνει καπνός: η αύξηση του βασικού μισθού, η 
επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων, η κατάργηση 
του ΕΝΦΙΑ, η ενίσχυση των ανέργων, η προστασία των 
συντάξεων και πάει λέγοντας. 

Ήδη από το Φεβρουάριο, με την πρώτη «Λίστα Μεταρ-
ρυθμίσεων», η κυβέρνηση δεσμεύτηκε απέναντι στην 
Ευρωπαϊκή εξουσία (Eurogroup) ότι: Θα εντείνει την «ε-
πιβολή» της φορολογίας, θα συνεχίσει τον εκσυγχρονι-
σμό του ασφαλιστικού (βλέπε καταργήσεις και μειώσεις), 
θα περικόψει εκ νέου τις δημόσιες δαπάνες (βλέπε τις 
κοινωνικές δαπάνες), δεν θα θίξει τις ιδιωτικοποιήσεις και 

θα εξασφαλίσει ότι: «η μάχη κατά της ανθρωπιστικής 
κρίσης δεν θα έχει αρνητικό δημοσιονομικό αντί-
κτυπο»!... Δηλαδή θα γίνει χωρίς λεφτά. 

Πάνω σε αυτή τη βάση εξελίχθηκαν και όλες οι μετέπειτα 
διαπραγματεύσεις, οι οποίες όχι μόνο δεν αφορούν στα 
συμφέροντα των εργαζομένων, αλλά αποσκοπούν σε 

ακόμα μεγαλύτερο άρμεγμα των λαϊκών στρωμάτων 
προκειμένου να αυξηθούν οι χρηματορροές προς τους 
δανειστές. 

Όλα αυτά έχουν αρχίσει να γίνονται αντιληπτά από την 
κοινή γνώμη, με εξαίρεση πιθανώς μόνο όσων συνεχί-
ζουν να παίρνουν στα σοβαρά τις δηλώσεις του υπουρ-
γού «Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλ-

λοντος και Ενέργειας». Γιατί από την πρώτη κιόλας 
μέρα της θητείας του, ο κος Λαφαζάνης, έχει βαλθεί να 
μας πείσει ότι η πραγματικότητα είναι κάτι το ακριβώς 

αντίθετο από αυτό που όλοι αντιλαμβανόμαστε με τις αι-
σθήσεις μας. Κάτι σαν την Αλίκη στη Χώρα των Θαυμά-
των, αν επιτρέπονται τέτοιου είδους αναλογίες. 

Καταρχάς, ο υπουργός, με το που ανέλαβε, ανακοίνωσε 

ότι «με την κυβέρνησή μας τελειώνουν η τρόικα και τα 
μνημόνια, όσοι εφαρμοστικοί νόμοι έχουν ψηφιστεί θα 
καταργηθούν σταδιακά αλλά άμεσα». Αλλά για κάτι τέ-
τοιο δεν απαιτείται πλέον κανένας σοβαρός σχολιασμός. 
Υπήρξαν όμως και πολλές άλλες διαβεβαιώσεις, που όσο 
πιο πομπώδεις ήταν, τόσο περισσότερο απείχαν από την 

πραγματικότητα.  

Μίλησε λοιπόν ο υπουργός: 
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Για  ΔΕΗ υπό «δημόσια ιδιοκτησία» και τέλος των ιδιω-
τικοποιήσεων σε ΑΔΜΗΕ και «Μικρή ΔΕΗ». Μόνο που η 
κυβέρνηση έχει ήδη εγγυηθεί στους Ευρωπαίους την προ-
στασία των ιδιωτικοποιήσεων που έχουν γίνει και εξετάζει 
εναλλακτικούς τρόπους για το σπάσιμο του μονοπωλίου 
της ΔΕΗ στο λιγνίτη και την υδροηλεκτρική ενέργεια, κα-

θώς η Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτεί (επισείοντας απειλή προ-

στίμων) την «ανεμπόδιστη ροή ενέργειας» και τη 
δημιουργία κοινής απελευθερωμένης αγοράς – λεία 
στα μεγάλα ενεργειακά μονοπώλια. 

Μίλησε και για επιστροφή του 35,5% των ΕΛΠΕ στο δη-
μόσιο. Μόνο που το Μνημόνιο (του οποίου η κυβέρνηση 
εγγυήθηκε την επιτυχή ολοκλήρωση στους δανειστές), 
απαγορεύει την επιστροφή στο δημόσιο περιουσιακών 

στοιχείων που έχουν μεταφερθεί στο ΤΑΙΠΕΔ. 

Ο υπουργός βρυχήθηκε και μπροστά στη Ρυθμιστική Αρ-
χή Ενέργειας (ΡΑΕ), η οποία αποτελεί εδώ και χρόνια τον 
σηματοδότη της ιδιωτικοποίησης στον ενεργειακό τομέα, 
αλλά σύντομα του υπενθύμισαν ότι η ύπαρξή της και οι ε-
ξουσίες της προβλέπονται ρητά από την Ευρωενωσιακή 
νομοθεσία. 

Τέλος, και πιο πρόσφατα, ο υπουργός άρχισε να διαφημίζει 

έναν υποτιθέμενο αγωγό φυσικού αερίου που μέσω 
της Τουρκίας και της Ελλάδας θα σπρώχνει αέριο 
στην Κεντρική Ευρώπη. Ο υπουργός έκανε πως ξέχασε 
με ποιο τρόπο έφαγε η αμερικάνικη μαρμάγκα τον πολυδι-
αφημισμένο αγωγό Μπουργκάς Αλεξανδρούπολη, ξέχασε 

πως η Βουλγαρία δήθεν από μόνη της παραιτήθηκε από τα 
σχέδια για αγωγό ρώσικου αερίου και το σημαντικότερο 
έκανε πως ξέχασε τον πόλεμο που μαίνεται στην α-
νατολική Ουκρανία, ακριβώς λόγω της σύγκρουσης των 
ιμπεριαλιστικών κέντρων γύρω από τους δρόμους διέλευ-
σης του φυσικού αερίου προς την Ε.Ε. Και επειδή ο υ-
πουργός είναι ξεχασιάρης κατά πως φαίνεται, φρόντισε η 

αμερικάνικη πρεσβεία να του θυμίσει ότι πρέπει να περιμέ-
νει και την αντιπρόταση των ΗΠΑ… 

Τα παραδείγματα με τα δύο διαφορετικά πρόσωπα της κυ-
βέρνησης στον τομέα της ενέργειας δεν έχουν τέλος. Προς 
το λαό εμφανίζεται ως υπερασπιστής του δημοσίου συμφέ-

ροντος, προς τους ευρωπαίους και τους υπερατλαντικούς 
ετέρους παρουσιάζεται ως αξιόπιστος μεταρρυθμιστής. 

Οι εργαζόμενοι του κλάδου δεν έχουν απολύτως τίποτα να 
περιμένουν από τη νέα κυβέρνηση και αυτό φάνηκε περί-
τρανα με την περίπτωση της νέας Συλλογικής Σύμβασης 
μεταξύ ΓΕΝΟΠ και ΔΕΗ. Αν και η Σύμβαση αυτή, έδινε 
περίπου στους μισούς εργαζόμενους της ΔΕΗ «αυξήσεις» 
αξίας ενός σάντουιτς, στάθηκε αντικείμενο λυσσαλέας 

επίθεσης στελεχών της κυβέρνησης ως «πρόκληση προς 
την κοινωνία» και παρά το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι της 
ΔΕΗ έχουν χάσει εν μέσω κρίσης περί το 35% των αποδο-
χών τους… 

Αυτό επιβεβαιώνει πως όπου οι εργαζόμενοι πάνε να κερ-
δίσουν αυξήσεις (δηλαδή να μειώσουν τη χασούρα της 
κρίσης) η κυβέρνηση θα βγαίνει μπροστά πριν και από 

τους εργοδότες σε πλήρη αντεργατική κατεύθυνση, εις το 

όνομα της κερδοφορίας, του ανταγωνισμού, των θέσεων 
εργασίας και φυσικά …του πατριωτικού καθήκοντος. 

Το μόνο από τις προεκλογικές της υποσχέσεις που μπορεί 
να πιστέψει κανείς ότι θα υλοποιήσει η κυβέρνηση είναι 
τελικά η δέσμευση προς τους βιομήχανους για φθηνό 
ρεύμα. Κι επειδή κάποιος πρέπει να πληρώσει και το λο-

γαριασμό της ΔΕΗ, αυτός θα είναι ο μικρός οικιακός κατα-
ναλωτής, όπως ακριβώς έγινε και στην περίπτωση του 
τέλους ΕΤΜΕΑΡ: χαράτσι στον λαό – επιστροφή χρημά-
των στο βιομήχανο.  Η «ελπίδα» λοιπόν έρχεται, όπως δι-
αφήμιζε προεκλογικά ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά μάλλον πηγαίνει 
στην τσέπη άλλων. 

Ο «ΔΙΚΟΣ ΜΑΣ» ΗΛΙΑΣ ΣΤΑΜΕΛΟΣ 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

Είναι γεγονός ότι το αποτέλεσμα των επαναληπτικών ε-
κλογών στο Δήμο Καισαριανής, που ανέδειξαν Δήμαρχο 
τον υποψήφιο της Λαϊκής Συσπείρωσης, Ηλία Σταμέλο, 

πανηγυρίστηκαν ιδιαίτερα μεταξύ των μελών του Κλαδι-
κού Σωματείου Ενέργειας. Και αυτό γιατί ο Ηλίας είναι 
ένας από εμάς, ιδρυτικό στέλεχος του Σωματείου μας, κι 
επί πολλά χρόνια ενεργός συνδικαλιστής στο χώρο της 
ΔΕΗ με τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ. Οι καιροί όμως είναι τέ-
τοιοι, που τα δύσκολα άρχισαν πολύ γρήγορα για τη νέα 

δημοτική αρχή.  Και γίνονται ακόμα πιο δύσκολα, από τη 

στιγμή που ο Δήμος αγωνίζεται πλέον να σταθεί «κόντρα 
στο ρεύμα», να προασπίσει τα συμφέροντα του εργατό-
κοσμου κόντρα στις προσταγές της κεντρικής κυβέρνη-
σης και τις απαιτήσεις των μεγαλοεπιχειρηματιών. Πιο 
πρόσφατο παράδειγμα, η Πράξη Νομοθετικού Περιε-
χομένου της Κυβέρνησης που δεσμεύει και τα τελευ-

ταία αποθεματικά των ήδη εξαντλημένων οικονομικά 
δήμων για να τα οδηγήσει στις τσέπες των δανειστών… 
Ας δούμε τι είπε για το ζήτημα αυτό, με ανακοίνωσή της  
η νέα δημοτική αρχή, με επικεφαλής τον Ηλία Σταμέλο:  

«Εκεί που μας χρωστάγανε, μας παίρνουν και το βόδι! 

Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, βάζει τώρα χέρι και στα ταμει-
ακά διαθέσιμα των Δήμων και άλλων κρατικών οργανισμών, 
προκειμένου να εξυπηρετήσει το χρέος και τους δανειστές της 
ΕΕ και του ΔΝΤ. Η απόφαση αυτή θα επιβαρύνει εκ νέου την ο-

ριακή οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι περισσό-

τεροι Δήμοι, ανάμεσά τους και ο Δήμος Καισαριανής που 
προσπαθεί με τις ελάχιστες οικονομικές του δυνατότητες, να 
στηρίξει τις κοινωνικές του δομές, να ανακουφίσει τα πιο ταλαι-
πωρημένα λαϊκά στρώματα και να ανταποκριθεί στοιχειωδώς 
στις αυξημένες ανάγκες του λαού της πόλης. Θα οδηγήσει με 
σιγουριά σε οικονομικό αδιέξοδο και θα βάλει σε κίνδυνο 

ακόμα και τη μισθοδοσία των εργαζόμενων στις υπηρεσίες 
του Δήμου. Η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνεχίζει στο δρό-
μο που χάραξε η προηγούμενη ΝΔ-ΠΑΣΟΚ. Την ίδια ώρα που 
απαλλάσσει από πρόστιμα και φορολογικές επιβαρύνσεις τους 
μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, που δίνει προκαταβολές 
στις Αμερικάνικες πολεμικές βιομηχανίες για νέα εξοπλιστικά 
προγράμματα, στραγγίζει τα κονδύλια που κατευθύνονται για 

την κάλυψη των λαϊκών αναγκών. Ήδη εξάλλου έχει βάλει χέρι 
στα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων και σ αυτά της Πε-
ριφέρειας Αττικής, με ακέραια ευθύνη των "πρόθυμων" διοική-
σεων τους που συμφώνησαν σε αυτό. Αποδεικνύεται και με 

αυτή την αφορμή ότι η "περήφανη" και "πραγματική" διαπραγ-
μάτευση της κυβέρνησης, αφορά άλλα συμφέροντα και όχι αυ-

τά των εργαζόμενων και των φτωχών λαϊκών στρωμάτων.  

Ως δημοτική αρχή, καταδικάζουμε την απόφαση της συγκυβέρ-
νησης και δηλώνουμε ότι δεν θα παραδώσουμε τα ταμειακά 
διαθέσιμα του Δήμου, στερώντας ακόμη περισσότερα 
από το λαό της πόλης. Ο λαός έχει ξαναδεί πολλές φορές αυ-

τό το έργο να παίζεται στις πλάτες του. Χρειάζεται να είναι ενή-
μερος και προετοιμασμένος ώστε να μην επιτρέψει να 
συνεχίζεται η αντιλαϊκή επέλαση σε βάρος του. Να διεκδικήσει 
αποφασιστικά και με όλες του τις δυνάμεις την επιστροφή όλων 
των απωλειών της προηγούμενης περιόδου.» 
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ΤΟ ΚΛΑΔΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
ΕΧΕΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ 

Το Κλαδικό Σωματείο Ενέργειας εκπέμπει κάθε Τρίτη 

στις 19:00, στο web-radio του ΠΑΜΕ.  

Εργαζόμενοι, μέλη του Συνδικάτου, συζητούν και 

σχολιάζουν ζωντανά, από τη σκοπιά των εργαζομέ-
νων, τις τρέχουσες συνδικαλιστικές, πολιτικές και οι-
κονομικές εξελίξεις του Κλάδου της Ενέργειας, εκεί 
που χτυπάει η καρδιά της οικονομίας. 

Μπες στο www.pamehellas.gr, το διαδικτυακό 

site του ΠΑΜΕ, και άκουσε τις εκπομπές ζωντανά, ή 

κατέβασε παλαιότερες ηχογραφήσεις. όποτε θέλεις. 
Οι εκπομπές βρίσκονται και στο site του ΚΛΑΔΙΚΟΥ:  

www.kladikoenergeias.wordpress.com 

Για συμμετοχή επικοινώνησε με το ΔΣ του Σωματείου. 

 

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ 
ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 

Ήδη με την πρώτη «Λίστα Μεταρρυθμίσεων» που από 
τον Φλεβάρη η κυβέρνηση υπέβαλε στο Eurogroup, δε-
σμεύτηκε και γραπτά να ολοκληρώσει τις ιδιωτικο-

ποιήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. Έτσι, η 
περιουσία του ΔΕΣΦΑ, δηλαδή οι αγωγοί υψηλής πίεσης 
και ο στρατηγικής σημασίας σταθμός υγροποιημένου φυ-
σικού αερίου στην Ρεβυθούσα, που κατασκευάστηκαν με 
κρατική δαπάνη, θα παραδοθούν στην Αζέρικη εταιρία 
Socar, κατά το 66% σύμφωνα με το Σύμφωνο Εξαγοράς 
του 2013, ή κάποιο άλλο επιχειρηματικό σχήμα, ανάλογα 

με τις εκάστοτε υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Παράλληλα, η άποψη που εξέφρασε ο υπουργός Βαρου-
φάκης για τη διανομή του φυσικού αερίου σε συνάντηση 
με «μεγαλοεπενδυτές» στο Λονδίνο, ότι «Δεν είναι δυ-
νατόν η δομή της διανομής φυσικού αερίου στην 
Ελλάδα να συνεχίζει να είναι μονοπωλιακή, αυτό 
είναι απαράδεκτο και πρέπει να αλλάξει», όπως και 

οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης στο Eurogroup, για «ε-
ναρμόνιση της αγοράς ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου 

με τις καλύτερες πρακτικές της ΕΕ και τη νομοθεσία», 
δείχνουν πολύ εύγλωττα ότι το θέμα της «απελευθέ-
ρωσης της αγοράς ενέργειας» παραμένει στο προ-
σκήνιο και με τη νέα κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. 

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο για τη διανομή του φυσικού 
αερίου που είχε σχεδιάσει η προηγούμενη κυβέρνηση λί-
γο πριν τις εκλογές, το φαινομενικό «σπάσιμο» του υ-
πάρχοντος μονοπωλίου των τριών ΕΠΑ θα «άνοιγε την 
αγορά» και σε άλλα ιδιωτικά κεφάλαια πέραν των ήδη 
μεγαλομετόχων ENI και SHELL. Ανάμεσα δε σε πολύ συ-
γκεκριμένα «δώρα» για τους ιδιώτες επενδυτές, προβλε-

πόταν και ότι από την πρώτη ημέρα που πλέον ο οικιακός 
καταναλωτής θα μπορεί να «επιλέξει» προμηθευτή στην 
«απελευθερωμένη αγορά», θα επωμισθεί μία νέα αύξηση 
που θα ονομάζεται τέλος διανομής… 

Πέρα από τα ζητήματα της ιδιωτικοποίησης –και σε συ-
νάφεια με αυτά- συνεχίζουν να υπάρχουν τα προβλήματα 

στρατηγικής ως προς την εισαγωγή και χρήση του φυσι-

κού αερίου στη χώρα. Ενδεικτικά αναφέρεται πως κατά 
μέσο όρο το ~67% του φυσικού αερίου που εισά-
γουμε κατευθύνεται στην ηλεκτροπαραγωγή, κάτι 
που πέρα από την ενεργειακή σπατάλη έναντι της πιο 
αποδοτικής οικιακής χρήσης, εκτίναξε και τις τιμές της 
ηλεκτρικής ενέργειας στα ύψη...  

Τέλος, ως προς τα εργασιακά, και παρά τις διάφορες 
προεκλογικές υποσχεσιολογίες για το αντίθετο, παραμέ-
νει στο ακέραιο η μεγάλης έκτασης εργολαβοποίηση 
σε ΔΕΠΑ και ΔΕΣΦΑ.  

Οι εργαζόμενοι κατανοούν πλήρως, μέσα από τη δική 
τους εμπειρία, τι σημαίνει αυτός ο διαχωρισμός και πως 
ισοδυναμεί (πέρα από τις μισθολογικές και άλλες διαφο-

ρές) με μόνιμο καθεστώς ομηρίας και εργασιακής 
αβεβαιότητας για όλους εκείνους που ενώ πρακτικά κα-

λύπτουν μόνιμες ανάγκες των επιχειρήσεων, δουλεύουν 
με συμβάσεις ορισμένου χρόνου σε εργολάβους. 

Και παράλληλα, όπως έγινε και στον ΔΕΣΦΑ πριν την ι-
διωτικοποίηση, εισάγεται «σύστημα αξιολόγησης» και 
στο προσωπικό της ΔΕΠΑ. Μέτρο που έχει δοκιμαστεί 

στις περισσότερες μεγάλες επιχειρήσεις για τον καλύτερο 
«έλεγχο» του προσωπικού και τον de facto διαχωρισμό 
σε «καλό» και «κακό» - χρήσιμο εργαλείο για την εργο-
δοσία, ειδικά όταν περάσει σε φάση απολύσεων (ή «μη 
ανανέωσης συμβάσεων»…). Οι εργαζόμενοι στις εταιρείες 
αερίου, από εδώ και πέρα, δεν έχουν κανένα απολύτως 

λόγο εφησυχασμού. 

ΜΙΑ ΠΕΤΥΧΗΜΕΝΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ  

Η θεατρική εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν το Κλαδικό 

Σωματείο Ενέργειας και ο ΠΑΣΑΣ-ΔΕΗ (σύλλογος συ-
νταξιούχων) για τα παιδιά των εργαζομένων, αλλά και τα 
εγγόνια των συνταξιούχων μας συγκέντρωσε τα καλύτε-
ρα σχόλια από όσους είχαν την τύχη να παρευρεθούν. 

 

Στο θέατρο ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΕΖΗ, ο θεατρικός οργανισμός 
ΠΡΑΞΗ ΕΠΤΑ, παρουσίασε τη θεατρική παράσταση «Η 
βασίλισσα του Χιονιού», βασισμένη σε εξαιρετική δια-
σκευή και σκηνοθεσία του Θόδωρου Γράμψα, πάνω στο 
κλασσικό  παραμύθι του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. 

Μετά την παράσταση δόθηκαν στους μικρούς μας φίλους 

βιβλία και γλυκά, οι οποίοι –μαζί με τους γονείς και τους 
παππούδες τους- περιμένουν με ανυπομονησία την επό-
μενη καλλιτεχνική πρωτοβουλία του Κλαδικού! 

 



ΕΝΕΡΓΕΙΑ | No.3 | Μαϊ 2015 | σελ.4 

Η ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΠΣΟ  ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

Τα Κεντρικά Γραφεία της Παγκόσμιας Συνδικαλιστικής 
Ομοοσπονδίας (ΠΣΟ) στην Αθήνα είχαν την ευκαιρία να 
επισκεφθούν τα μέλη της Εκτελεστικής Γραμματείας της 

Κλαδικής Οργανωσης Ενέργειας (Trade Union International 
of Energy) της ΠΣΟ. 
Εκεί, η Γραμματεία της ΠΣΟ συναντήθηκε με την ηγεσία της 
Κλαδικής Ενέργειας, αποτελούμενης από το Γενικό Γραμ-
ματέα, Σ. Μόφοκενγκ (Ν Αφρική), και τα μέλη της Εκτε-
λεστικής Γραμματείας Π. Τσαουντάρι (Ινδία), Ν. Αλμέιντα 
(Βραζιλία), Ν. Μαϊλετσένζο (Ν. Αφρική), και Γ. Καμπάνη (Ελ-

λάδα). Συζητήθηκαν πρωτοβουλίες για τον εορτασμό των 70 
χρόνων της ΠΣΟ, μέτρα για την επιτυχία του συνεδρίου που 
θα πραγματοποιηθεί υπό την αιγίδα της ΠΣΟ για τους κλά-
δους πετρελαίου - πετροχημικών - χημικών στο Παρίσι, κα-
θώς και οργανωτικά ζητήματα της Κλαδικής. 
Στη συνέχεια, η Εκτελεστική Γραμματεία της Κλαδικής συνε-
δρίασε στα γραφεία του ΠΑΜΕ, όπου και παραβρέθηκαν 

στελέχη του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας (φωτ).  

 

Η ΤΕΡΝΑ ΑΠΟΛΥΕΙ  
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΗ 

Πριν μερικούς μήνες, η εργοδοσία της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, με 

αστείες προφάσεις, προχώρησε στην απόλυση του συναδέλφου 
Δημήτρη Καραγιάννη, αντιπροέδρου του Δ.Σ. του Κλαδι-
κού Σωματείου Ενέργειας. Το Συνδικάτο μας είχε από την 
πρώτη στιγμή καταγγείλει την απαράδεκτη, προκλητική και πα-

ράνομη απόλυση, επισημαίνοντας ότι εντάσσεται στο γενικότε-

ρο σχεδιασμό κυβέρνησης-εργοδοσίας, να χτυπήσουν με κάθε 
μέσο τη συνδικαλιστική δράση, την οργάνωση των εργαζομέ-
νων, την πάλη τους για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους. 

Με το χτύπημα συνδικαλιστών και αγωνιστών η εργοδοσία 
σε μια σειρά από χώρους προσπαθεί να εκφοβίσει και να τρομο-

κρατήσει τους εργαζόμενους, για να μην αντιστέκονται στις α-
πολύσεις, στην απληρωσιά, στις μειώσεις μισθών, στην εκ 
περιτροπής εργασία, στην κατάργηση των ωραρίων.  

Καλούμε όλους τους συναδέλφους σε συστράτευση γύρω από 

το Κλαδικό Σωματείο Ενέργειας και έκφραση αλληλεγγύης και 
συμπαράστασης στον απολυμένο μας συνάδελφο και συνδικα-
λιστή με απαίτηση άμεσης επαναπρόσληψής του.  

Μετά από αναβολή, η εκδίκαση της υπόθεσης έχει μετατεθεί για 
τις 15 Μαΐου 2015. Στη φωτογραφία, παράσταση διαμαρτυ-

ρίας που πραγματοποιήθηκε για το θέμα αυτό έξω από τα γρα-

φεία της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ. 

  

9η ΜΑΗ – ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ 
ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗΣ ΝΙΚΗΣ 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση την ονόμασε «Ημέρα της Ευρώπης». Σε 

διάφορες ανατολικές χώρες, και εσχάτως στην Ουκρανία, οι 
ίδιες κυβερνήσεις που σέρνουν το λαό τους στην καταστρο-

φή, γκρεμίζουν τα αγάλματα αγωνιστών και τιμάνε τους συ-
νεργάτες των Ναζί. Στην Αθήνα φέτος η νεολαία ΣΥΡΙΖΑ και 
διάφορες ΜΚΟ διοργανώνουν «φεστιβάλ» με στόχο την α-
ποποινικοποίηση της κάνναβης και σύνθημα «μείωση της 
βλάβης»! 

Ότι και να πουν ότι και να κάνουν εγκέφαλοι με βλάβη ή 
χωρίς, για εμάς η 9η Μάη παραμένει η ημέρα της Μεγάλης 
Αντιφασιστικής Νίκης, η ημέρα που συνθηκολόγησε η 
Ναζιστική Γερμανία στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.  

Και επειδή κάτι παραπάνω από το 80% των Γερμανικών α-
πωλειών στον πόλεμο αυτό επήλθαν από τον Κόκκινο Στρατό 
και την ΕΣΣΔ, ως αφιέρωμα στην 9η Μάη παραθέτουμε μια 
φωτογραφία από το μνημείο της νίκης στο Στάλινγκραντ. 

 

ΣΥΝΑΔΕΛΦΕ! ΕΝΙΣΧΥΣΕ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟ ΠΑΜΕ 

Σε εξέλιξη βρίσκεται η εξόρμηση για την οικονομική ενί-
σχυση του ΠΑΜΕ. Η εξόρμηση έχει τη μορφή λαχειοφό-
ρου. Κάθε λαχνός κοστίζει 3 ευρώ και την 1η Ιούνη θα 
κληρωθεί ένα πενθήμερο ταξίδι για δυο άτομα στην Ι-

σπανία, με όλα τα έξοδα πληρωμένα.  

 

Το ΠΑΜΕ δεν έχει άλλους πόρους, στηρίζεται στους 

εργαζόμενους, σ' αυτούς που έρχεται σε επαφή κάθε 
μέρα στον αγώνα, στις παρεμβάσεις του, στα προβλήμα-
τα στους χώρους δουλειάς, δυναμώνοντας τους δεσμούς 
μαζί τους. Το κεφάλαιό του είναι οι θέσεις του, η δράση 

του. Η οικονομική ενίσχυση του ΠΑΜΕ θα δυναμώσει τον 
ταξικό προσανατολισμό, τον ταξικό αγώνα. Η οικονομική 
του αυτοτέλεια δυναμώνουν το ταξικό εργατικό κίνημα, 
δίνουν ένα ακόμα γερό χτύπημα στη γραμμή των κοινω-
νικών διαλόγων, του συμβιβασμού, της υποταγής.

 


