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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΑΛΚΥΟΝΙΣ 

ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 42-46, ΠΛΗΣΙΟΝ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ 
 

ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΝΟΕΜΒΡΗ, 11:00 
 

Μετά την επιτυχία της παράστασης «Η Βασί-

λισσα του Χιονιού», το ΚΛΑΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ σας προσκαλεί σε μία ακόμη θεα-

τρική παράσταση για τα παιδιά των συναδέλ-

φων:  
 

«ΟΙ ΜΟΥΣΙΚΟΙ ΤΗΣ ΒΡΕΜΗΣ & 
Η ΤΟΛΜΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ!»  

Από την ομάδα Τρομπετίνι 
 

 ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ! 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
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ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ 

 

 Ενημερωτικό Δελτίο του ΚΛΑΔΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας και Κορινθίας 

ΕΜΠΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ 
ΤΗΣ 12 ΝΟΕΜΒΡΗ! 

Όχι στη διάλυση της Κοινωνικής Ασφάλισης.  
Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη. Κάτω οι φόροι! 

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ, με τις πλάτες των ντό-
πιων εργοδοτικών ενώσεων και των ευρωπαίων «ετέ-
ρων» της, έβαλε μπροστά να αποτελειώσει όσα αντιλαϊκά 
μέτρα μεθόδευαν εδώ και χρόνια, αλλά δεν είχαν τολμή-
σει να περάσουν οι προηγούμενες κυβερνήσεις: 

 Μετά τις απανωτές μειώσεις των συντάξεων και 
την αύξηση των ηλικιακών ορίων συνταξιοδότη-

σης στα 67, τώρα προωθούν ένα σύστημα όπου ου-
σιαστικά καμία σύνταξη δεν θα είναι εγγυημένη 
από το κράτος. Τα κυβερνητικά στελέχη έχουν το 
θράσος να καμαρώνουν που το ασφαλιστικό σύστημα 
θα γίνει ανταποδοτικό, χάνοντας τον όποιο αναδια-

νεμητικό χαρακτήρα είχε μέχρι σήμερα για να καλύ-
πτει τους φτωχούς, τους ανέργους, τους 

χαμηλόμισθους. Ακόμη και για όσους όμως έχουν 
σταθερή δουλειά με ένα σχετικά καλό μισθό, οι καλύ-
ψεις του δημόσιου ασφαλιστικού συστήματος θα είναι 
πλέον τόσο κουτσουρεμένες, που με μαθηματική α-
κρίβεια ολοένα και περισσότεροι μισθωτοί θα στρέφο-
νται αναγκαστικά στα κοράκια της ιδιωτικής 

ασφάλισης…  

 Στον τομέα της φορολογίας, όπως αυστηρά καθορίζε-
ται από τους δημοσιονομικούς στόχους και τις απαι-
τήσεις των δανειστών, το μόνο σίγουρο είναι η πολύ 

μεγάλη αύξηση των φόρων. Το υποκριτικό ενδια-
φέρον της κυβέρνησης να πάρει πίσω τον έναν ή τον 
άλλο φόρο, δεν έχει κανένα απολύτως νόημα, καθώς 
αμέσως μετά σπεύδει να μας φορτώσει σε κάποιο άλ-

λο προϊόν ή υπηρεσία με «ισοδύναμα».  

 Στα εργασιακά, που τυπικά δεν έχουν ανοίξει ακόμη 
ως θέμα, η ατζέντα που έχει διαρρεύσει, περιλαμβάνει 
απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων, ακόμα 
μεγαλύτερη ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας 
και  παραπέρα περιστολή του δικαιώματος της 
συνδικαλιστικής οργάνωσης. 

 Τέλος, στον κλάδο μας, στην Ενέργεια, η κυβέρνηση 

έχει δεσμευτεί με το 3ο Μνημόνιο ότι με τον ένα ή 
τον άλλο τρόπο θα υλοποιηθούν οι ιδιωτικοποιή-
σεις, ότι θα προχωρήσει και άλλο η «απελευθέρω-
ση» των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και 
φυσικού αερίου. Αυτό σημαίνει ότι η ενεργειακή 
αγορά θα περάσει ακόμη περισσότερο στα χέρια των 

μεγάλων ιδιωτικών ομίλων, με τα γνωστά αποτελέ-
σματα για τους εργαζομένους (απολύσεις, μειώσεις 
μισθών), αλλά και τους καταναλωτές (ακριβότερα τι-
μολόγια).  

Και όλα αυτά δεν είναι παρά το πρώτο μέρος των μέτρων 
που προβλέπει το 3ο Μνημόνιο. 

Το «παραμύθι» της κυβέρνησης και των εργοδοτών, ότι 
στο τέλος θα βγούμε κερδισμένοι, αν τώρα βάλουμε πλά-
τη σ’ αυτά τα μέτρα, το ακούσαμε και με τα προηγούμενα 
Μνημόνια. Και τότε μας υποσχέθηκαν ότι «όλα θα πάνε 

καλά άμα ξανανέβουν τα κέρδη και πάει καλά η επιχεί-
ρηση». Έλα όμως που ενώ μέσα στο 2015 η συντρι-
πτική πλειοψηφία των εταιρειών ενέργειας 

αυξάνουν θεαματικά τα κέρδη τους, πουθενά οι ερ-
γαζόμενοι δεν ανακτούν τα χαμένα της κρίσης. Α-
ντίθετα, αυξάνονται η εργολαβοποίηση, η απληρωσιά και 
οι απολύσεις. 

(συνέχεια στη σελ.2) 
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ΕΜΠΡΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ 
(συνέχεια από σελ.1)

 

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ επιχειρεί να περάσει τα νέα 
μέτρα ποντάροντας στην ανοχή και στη συναίνεση του 

λαού, για την οποία τόσο μεθοδικά δούλεψε όλα αυτά τα 
χρόνια. Από τις υστερικές κραυγές κατά των «ξένων 
κατακτητών» και των «μνημονιακών συνεργατών 
τους», τα στελέχη της κυβέρνησης έχουν περάσει 

σήμερα στην πιο πιστή υλοποίηση των απαιτήσεων 
που έθεσαν οι ξένοι δανειστές και οι έλληνες μεγα-

λοεπιχειρηματίες. Και χρησιμοποιώντας τους ανθρώ-
πους τους μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα, αξιοποιούν 

όλα τα μέσα για να μην υπάρχουν αντιδράσεις, λένε τα 

πιο απίστευτα ψέματα προκειμένου να κρατήσουν το λαό 
στον καναπέ, παθητικό θεατή στην υλοποίηση του πιο 
σκληρού και ταξικού από όλα τα Μνημόνια.  

Όσο οι εργαζόμενοι και τα άλλα λαϊκά στρώματα 
δίνουν την αίσθηση ότι υπομένουν παθητικά αυτές 
τις σαρωτικές αλλαγές, ο κατήφορος θα συνεχίζε-

ται. Mε την απεργία της 12ης Νοέμβρη, κυβέρνηση και 
εργοδοσία πρέπει να πάρουν καθαρά το μήνυμα ότι δεν 
παίζουν σε άδειο γήπεδο. Η επιτυχία της θα αποτελέσει 
γροθιά στο κλίμα της ανοχής, της ηττοπάθειας και της 
μοιρολατρίας. Με τον αγώνα μας διεκδικούμε: 

-  Να μπει φρένο στην ανελέητη φοροληστεία 
-  Να μπλοκάρουμε τους πλειστηριασμούς κατοικίας 

- Να σταματήσει η παράδοση του ενεργειακού 
πλούτου στους ιδιώτες  
- Να μην προχωρήσει η διάλυση της κοινωνικής 

ασφάλισης 
- Αποκλειστικά Δημόσια Δωρεάν Καθολική και Υπο-
χρεωτική Κοινωνική Ασφάλιση. Κράτος και εργο-

δοσία να πληρώσουν τις οφειλές τους στα ταμεία, 
να επιστρέψουν τα λεφτά ασφαλισμένων που κούρεψαν 
(PSI) ή που χρησιμοποίησαν για τα δάνεια προς το ΔΝΤ. 
Καμιά νέα περικοπή στις συντάξεις - αναπλήρωση των 
απωλειών. Όρια ηλικίας 60 χρόνια για τους άνδρες, 55 
για τις γυναίκες και 5 χρόνια λιγότερα για τα βαρέα και 
ανθυγιεινά. Κατώτερη κύρια σύνταξη 600€.  

Κοινωνική ασφάλιση δεν είναι μόνο μία σύνταξη, αλλά 
και το δικαίωμα στην υγεία και την πρόνοια. Είναι τα 
φάρμακα της λαϊκής οικογένειας και των παιδιών της, εί-
ναι η προστασία της μητρότητας, των αναπήρων, η προ-
στασία από τον επαγγελματικό κίνδυνο, από τα 
ατυχήματα και τις επαγγελματικές ασθένειες. 

Η ασφάλιση, ως μέγιστο δικαίωμα των εργαζομένων, 

κερδήθηκε με πολύχρονους και μερικές φορές αιματη-
ρούς αγώνες, από ανθρώπους που το πλήρωσαν με απο-
λύσεις, φυλακίσεις, εξορίες, ή και την ίδια τους τη ζωή. 
Τα αποθεματικά των ταμείων που καταληστεύτηκαν όλα 
αυτά τα χρόνια, πληρώθηκαν δραχμή προς δραχμή και 
ευρώ προς ευρώ από τους ασφαλισμένους.  

Τίποτα δεν χαρίστηκε. Και τίποτα δεν θα μας χαρι-
στεί και στο μέλλον. Ο λαός έχει τη δύναμη να τα 
ξανακερδίσει πίσω. Όταν πιστέψει στη δύναμη του 
και στο δίκιο του, καμία εργοδοσία και καμία κυ-
βέρνηση δεν θα μπορέσει να του σταθεί εμπόδιο. 

Η ΔΕΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ 3 
Αν κάθε φορά που ακούγαμε από κυβερνητικά χείλη τη 
διαβεβαίωση ότι «η ΔΕΗ δεν ιδιωτικοποιείται», παίρ-
ναμε και μία δεκάρα, σήμερα θα ήμασταν πλούσιοι! Βέ-
βαια και εμείς φτωχότεροι γινόμαστε χρόνο με το χρόνο 

και η ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ προχωράει κανονικότατα.  

Στο Μνημόνιο 3 (ΦΕΚ Α94 Ν.4336 2015, σελ.1029) 
προβλέπεται αυστηρά ο άμεσος σχεδιασμός δημοπρασιών 

«τύπου ΝΟΜΕ» με στόχο να μειωθεί κατά 25% το μερίδιο 
αγοράς της ΔΕΗ τόσο στη λιανική όσο και τη χονδρική, 
ποσοστό που θα πρέπει να φτάσει το 50%(!) μέχρι το 
2020. Το Μνημόνιο δίνει τη δυνατότητα αν δεν επιτευ-
χθεί συμφωνία για τις δημοπρασίες, να παρθούν άλλα 
ισοδύναμα μέτρα που όμως θα μειώσουν πάλι κατά 
50% τα μερίδια της ΔΕΗ στο ίδιο διάστημα... Επί-

σης, προβλέπεται ρητά η ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ, 
ή εναλλακτικά το πέρασμα στη μητρική ΔΕΗ όλων των 
παγίων και η μεταβίβαση σε  «ανεξάρτητη» εταιρεία της 
διαχείρισης του συστήματος ηλεκτρισμού της χώρας… 

Πέρα απ’ αυτά,  ένα ακόμα κομμάτι της ΔΕΗ (17%) 
παραμένει στο ΤΑΙΠΕΔ προς πώληση, με συνέπεια το 

δημόσιο να χάσει και τυπικά την πλειοψηφία των μετο-
χών της κουτσουρεμένης εταιρίας που θα χει απομείνει. 

Σήμερα πια, κι ο πιο καλόπιστος καταλαβαίνει ότι οι κυ-
βερνητικές σαπουνόφουσκες περί δημόσιας ΔΕΗ 
δεν στοχεύουν παρά μόνο στο να αποκοιμίσουν 
τους εργαζόμενους της ΔΕΗ, αλλά και την κοινή γνώμη 
γενικότερα. Και τι έχουν να λένε σήμερα αυτοί που δια-

τυμπάνιζαν με καμάρι μια «καλή μετοχοποίηση»; Γιατί σε 
αυτή την πολιτική «απελευθέρωσης», έβαλαν πλάτη εδώ 
και χρόνια τα πρώην και τα νυν κυβερνητικά κόμματα, 
αλλά και οι ίδιες οι συνδικαλιστικές παρατάξεις στη ΔΕΗ, 
με εξαίρεση το ΠΑΜΕ. Και χωρίς ίχνος αυτοκριτικής, η 
ΓΕΝΟΠ συνεχίζει να στοιχίζεται πίσω από τα εκάστοτε κε-
λεύσματα κυβέρνησης και εργοδοσίας. Παρόλη την κα-

ταιγίδα των αντιλαϊκών μέτρων, ακόμη και τώρα, η 
συνδικαλιστική πλειοψηφία δεν λέει κουβέντα για 
την απόκρουση της νέας επίθεσης, πόσο μάλλον 

για ανάκτηση των απωλειών των εργαζομένων.  

Και που καταλήγουμε τώρα; Είναι καλύτερα τα πράγματα 
ακολουθώντας τη στρατηγική «απελευθέρωσης» που 

επιβάλει, με ή χωρίς μνημόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση;  

- Σήμερα οι μονάδες παραγωγής υπολειτουργούν 

- Σήμερα το 20% των αναγκών της χώρας εισάγεται! 

- Σήμερα το δημόσιο δίνει ζεστό χρήμα για να συντηρού-
νται οι ιδιωτικές μονάδες συνδυασμένου κύκλου που πα-
ράγουν με υψηλότερο κόστος από τη ΔΕΗ 

- Σήμερα παραμένει άλυτο το πρόβλημα του φθηνού 

ρεύματος για τη βιομηχανία, με συνέπεια να κλείνουν μια 
σειρά από εργοστάσια στη χώρα 

- Σήμερα προχωρά κι άλλο το πέρασμα της αγοράς σε ι-
διώτες, για να το πληρώσουμε όλοι εμείς με ακριβότερα 
τιμολόγια 

- Σήμερα δια νόμου θα διώξει τους πελάτες της η ΔΕΗ κι 
οι εργαζόμενοι της θα μείνουν χωρίς αντικείμενο… 

Συνάδελφοι βγάλτε συμπεράσματα - επιλέξτε στρατηγι-
κή: Σύγκρουση τώρα με την ΕΕ, την κυβέρνηση και 
τα συμφέροντα των μεγάλων μονοπωλίων που από 
κοινού υπηρετούν. Οι εργαζόμενοι διεκδικούν τη λαϊκή 
εξουσία που θα βάζει μπροστά την εξυπηρέτηση των κοι-
νωνικών αναγκών  και όχι την κερδοφορία του κάθε ι-

διώτη. Και εργαλείο για αυτό είναι η πρόταση για Ενιαίο 
Κρατικό Φορέα Ενέργειας με Κεντρικό Πανεθνικό Ε-
νεργειακό Σχεδιασμό. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε αναλυ-
τικά σε επόμενο τεύχος της «ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»! 
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ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ 

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ!  
Πριν λίγους μήνες, με την προσυπογραφή του 3ου Μνη-
μονίου, η κυβέρνηση αναλάμβανε συγκεκριμένες δε-

σμεύσεις, όχι μόνο για νέες περικοπές στις συντάξεις και 
για αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης, αλλά κυρίως υι-
οθετούσε τις βασικές αρχές του νέου ασφαλιστικού μο-
ντέλου, με στενότερη σύνδεση εισφορών-παροχών που 
περιορίζει έως και καταργεί τον αναδιανεμητικό χαρα-

κτήρα της Κοινωνικής Ασφάλισης. Ο στόχος δεν είναι 
άλλος παρά η ενίσχυση της κερδοφορίας των επιχειρή-
σεων και η απαλλαγή του κράτους και της εργοδοσί-
ας από τη μεγαλύτερη κατάκτηση του εργατικού και 
λαϊκού κινήματος: την Κοινωνική Ασφάλιση.  

Αυτές τις δεσμεύσεις του Μνημονίου, σε συνδυασμό με 

τις πάγιες κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
ασφάλιση, ήρθε να εξυπηρετήσει και το πόρισμα της λε-
γόμενης «Επιτροπής Σοφών» (ο λαγός της ιστορίας). 

Με τη νέα μεταρρύθμιση που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη,  
η ασφάλιση μετατρέπεται από δικαίωμα σε εμπό-

ρευμα και από κοινωνική ευθύνη γίνεται ατομική 
υπόθεση. Παρουσιάζεται ως «νέο», «προοδευτικό» και 

«κοινωνικά δίκαιο» ένα σύστημα όπου προδιαγεγραμμέ-
νες θα είναι μόνο οι εισφορές, αλλά όχι οι παροχές…! 
Γιατί το «ποιοτικό άλμα» της νέας αντιασφαλιστικής με-
ταρρύθμισης σε σχέση με τις παλαιότερες είναι ότι από το 
μοντέλο των «καθορισμένων παροχών» (ξέρεις τι έχεις 
να περιμένεις), περνάμε στο μοντέλο των «καθορισμέ-
νων εισφορών» (ξέρεις μόνο τι πρέπει να πληρώνεις). 

Τα σημεία που συνθέτουν τον πυρήνα της νέας αντιδρα-
στικής μεταρρύθμισης είναι: 

 Ενοποίηση των Ταμείων με εξίσωση των συντάξεων 
και των παροχών υγείας προς τα κάτω, τόσο για 

τους παλιούς, όσο και για νέους ασφαλισμένους 

 Καθιέρωση συστήματος προκαθορισμένων εισφορών 
με ατομικούς λογαριασμούς 

 Νέα ποσοστά αναπλήρωσης 45 ως 55% συνολικά για 

κύρια και επικουρική σύνταξη (από 70%+20% που 
είναι σήμερα). 

 Η επικουρική σύνταξη όπως την γνωρίσαμε καταργεί-

ται και στη θέση της μπαίνουν τα «Ανοιχτά Ταμεία 
Επαγγελματικής Ασφάλισης», που θα είναι ιδιωτι-
κοποιημένα, και μόνο για αυτούς που μπορούν/έχουν. 

 Κρατική εγγύηση μόνο μιας προνοιακής «εθνικής 

σύνταξης», η οποία όμως κι αυτή θα μεταβάλλεται 
υπό προϋποθέσεις και θα μειώνεται ανάλογα με το ει-
σόδημα του δικαιούχου. 

Με όλα αυτά, το πεδίο δράσης των πολυεθνικών α-
σφαλιστικών επιχειρήσεων είναι πλέον ελεύθερο. Ό-
ποιος έχει θα πληρώνει. Και αν κάποια στιγμή δεν έχει να 
πληρώσει, ή αν η ασφαλιστική του δεν πάει καλά και πέ-

σει έξω, τότε αντίο σύνταξη, αντίο νοσοκομείο.  

Για να περάσει η διάλυση της Κοινωνικής Ασφάλισης,  
κυβέρνηση και εργοδότες μιλάνε ξανά περί συστήματος 
που σήμερα δεν είναι βιώσιμο. Εκείνο που δεν λένε, είναι 
ποιος έκανε το Ασφαλιστικό «μη βιώσιμο». Δεν απαντούν 
τι έγιναν τα αποθεματικά που λεηλατήθηκαν για δε-
καετίες από το κεφάλαιο υπό τη μορφή άτοκων δανείων. 

Δεν λένε για τη μόνιμη αιμορραγία του ΙΚΑ από την ει-

σφοροδιαφυγή δισεκατομμυρίων ευρώ κάθε χρόνο από 
την «αγία ιδιωτική πρωτοβουλία». 

Η πραγματικότητα είναι ότι πάνω στην καμπούρα των 
ασφαλισμένων, στο αίμα και τον ιδρώτα τους, από τις ει-
σφορές τους, από τα αποθεματικά των Ταμείων, στηρί-
χτηκε όλη η μεταπολεμική καπιταλιστική ανάπτυξη. Οι  
εισφορές που τώρα λείπουν από τα Ταμεία, έγιναν εργο-

στάσια, τράπεζες, καράβια, μέσα από το φθηνό δανεισμό 
των επιχειρήσεων. Αυτά τα δανεικά και αγύριστα προς το 
μεγάλο κεφάλαιο έφτιαξαν τα μεταπολεμικά τζάκια. Και 
τώρα, τον καιρό της κρίσης, τα αποθεματικά των εργαζο-
μένων πήγαν θυσία για να πληρωθούν οι δανειστές, μέ-
σω του γνωστού PSI (το γνωστό «κούρεμα»). 

Το ασφαλιστικό λοιπόν δεν το έκαναν μη βιώσιμο ούτε οι 
παλιοί ασφαλισμένοι, ούτε οι συνταξιούχοι. Οι νέες γε-
νιές πληρώνουν τα παλιά και νέα τζάκια της πλουτοκρα-
τίας. Και για αυτό ακριβώς το ζήτημα του Ασφαλιστικού 
είναι άκρως ταξικό ζήτημα.   

Οι νέες περικοπές των συντάξεων και των παροχών υγεί-
ας είναι μια καθαρά πολιτική απόφαση της σημερινής κυ-
βέρνησης σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων και υπέρ των 
μεγαλοϊδιοκτητών - του κεφαλαίου. 

Οι περικοπές γίνονται για να μην πληρώσουν κρά-
τος και επιχειρήσεις, για να στηριχτεί η καπιταλιστική 
ανάκαμψη, η οποία, από τη μια, θα βρει «καθαρό» το 

τοπίο από τα «βαρίδια» των ασφαλιστικών δικαιωμάτων 
και, από την άλλη, θα αξιοποιήσει τις κρατικές περικοπές 
σαν «μποναμά» για νέες επιδοτήσεις και προνόμια από 
τον προϋπολογισμό. 

Με αξιοπερίεργο μίσος κατά των φτωχών, τα παπαγαλά-
κια της κυβέρνησης έχουν ξεσαλώσει: «Το αναδιανεμη-

τικό σύστημα τελείωσε. Και τελείωσε επειδή ήταν 
άδικο, φαύλο, σπάταλο και αντιλαϊκό». Η εφημερίδα Αυ-
γή, απ’ όπου και η χαρακτηριστική φράση, υπάκουη στις 

κατευθύνσεις της Ε.Ε., τώρα λοιδορεί κάτι για το οποίο 
γενιές ολόκληρες έδωσαν σκληρούς αγώνες:  Το αναδια-
νεμητικό σύστημα, που με όποιο στοιχείο εσωτερικής αλ-
ληλεγγύης είχε, με τα χαρακτηριστικά της αναδιανομής 

για τους πιο αδύνατους, τους χαμηλοσυνταξιούχους, με 
την τριμερή χρηματοδότηση και την αντίστοιχη ευθύνη 
του κράτους, θέλουν να τελειώσει…  

Στο δικό μας χέρι μένει  λοιπόν να το ξαναστήσουμε… 
πετώντας τα ιδεολογικά σαπάκια στον κουβά της ιστορίας 

 

Φωτογραφία: 13/8/15, ενώ οι άλλοι «βάζουν πλάτη», το 
ΠΑΜΕ διαδηλώνει ενάντια στην ψήφιση του Μνημονίου 3   
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ 

Η πρόσφατη αλλαγή εργολάβου για τις υπηρεσίες καθαριό-
τητας στον Όμιλο ΕΛΠΕ αποτελεί  ένα απολύτως χαρακτη-

ριστικό παράδειγμα της νέας πραγματικότητας που έχει 
διαμορφωθεί στη χώρα: 

Για τους εργαζόμενους, ούτε η «αριστερή» κυβέρνηση (που 
διόρισε τη νέα διοίκηση της εταιρίας), ούτε το πέρασμα στη 
φάση ανάπτυξης - η ραγδαία αύξηση της κερδοφορίας το 

τρέχον έτος, δεν σημαίνουν βελτίωση της θέσης τους, ελά-
φρυνση των βαρών που συσσωρεύει η κρίση. Αντίθετα, 
κάθε αύξηση κερδών περνάει υποχρεωτικά από τη 
μεγαλύτερη εκμετάλλευση, από το όσο το δυνατόν 
μεγαλύτερο ξεζούμισμα του εργάτη και του υπαλλή-
λου. 

Με μυστικές μεθοδεύσεις και αιφνιδιάζοντας τις εργαζόμενες 
στην καθαριότητα, που επί χρόνια δούλευαν στον Όμιλο, 
επιλέχθηκε νέος εργολάβος υπηρεσιών καθαριότητας, με 
πολύ χαμηλότερο τίμημα, δείχνοντας την πόρτα της α-
νεργίας σε πολλές καθαρίστριες και δίνοντας σχεδόν 
τα μισά λεφτά σε όσες αποφάσισαν να συνεχίσουν. 

Η εργοδοσία, δεν έκανε κάτι τυπικά παράνομο: οι καθαρί-

στριες πλέον θα πληρώνονται με τα ελάχιστα νόμιμα, που 
για 4 ώρες την ημέρα, αθροίζουν καθαρό μηνιάτικο μεταξύ 
200 και 300 ευρώ, αναλόγως της προϋπηρεσίας.  

Αυτό ήταν το ευχαριστώ του Ομίλου για τις καθαρίστριες 
του. Και για να μην υπάρξουν αντιδράσεις, οι εργαζόμενες 
ενημερώθηκαν και κλήθηκαν να πάρουν μια απόφαση κυ-
ριολεκτικά εντός 24 ωρών. Χωρίς συνδικαλιστική οργά-

νωση, και χωρίς περιθώριο χρόνου για να 
αντιμετωπίσουν την κατάσταση ενωμένες, οι περισ-
σότερες επέλεξαν την απόλυση…! 

Έστω και τώρα το πάθημα να γίνει μάθημα. Συνδικαλιστική 
οργάνωση παντού. Καμία πίστη στις «καλές προθέσεις της 
εργοδοσίας». Συνάδελφοι γραφτείτε στο Κλαδικό Συνδικάτο 

Ενέργειας. 

 

ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΑΠΕΡΓΙΑ 

ΣΤΟΝ ΤΟΞΟΤΗ ΑΕ 

Οργανωμένοι μέσα στο ΚΛΑΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, 
οι εργαζόμενοι στην ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε., προχώρησαν σε μία 

24ωρη και μία 48ωρη απεργία (22, 24-25 Οκτώβρη).  

Το διεκδικητικό πλαίσιο περιελάμβανε: 

 Άμεση καταβολή των δεδουλευμένων  

 Σταθερή ημερομηνία καταβολής μισθού κάθε μήνα  

 Να γίνουν προσλήψεις, ώστε να μπει τέλος στην ε-

ντατικοποίηση 

 Να τηρούνται τα μέτρα Ασφάλειας στους εργασιακούς 

χώρους (σκάλες ασφαλείας τύπου ΔΕΗ, καλαθοφόρα 
οχήματα, βομβητές εντοπισμού ρεύματος  κλπ) 

 Να δοθούν από την εταιρεία τα Μέσα Ατομικής Προ-

στασίας και όχι να τα αγοράζουν οι εργαζόμενοι  

 Να βελτιωθούν οι συνθήκες Υγιεινής στους χώρους 

εργασίας 

Με αποφασιστικότητα στην οργάνωση και περιφρούρηση 
της απεργίας, οι εργαζόμενοι πέτυχαν καθολική συμμε-
τοχή στα 5 εργοτάξια της εταιρείας, η οποία έχει αναλά-

βει σχεδόν το σύνολο των έργων ΔΕΔΔΗΕ (συντήρηση 
και επέκταση «δικτύου ΔΕΗ») στην Αττική. 

Η απεργία, η μεγαλύτερη που έχει πραγματοποιηθεί 
στους εργολάβους του ΔΕΔΔΗΕ, υποχρέωσε την 

εργοδοσία να υποβάλει σχέδιο καταβολής των δε-
δουλευμένων και να αποδεχτεί πρακτικά το σύνολο 
των αιτημάτων των εργαζομένων. 

Το ΔΣ του Κλαδικού Σωματείου εξουσιοδοτήθηκε από 
τους εργαζόμενους να διαπραγματευτεί για τη βελτίωση 
των όρων και τη διασφάλιση των δεσμεύσεων της εργο-
δοσίας, ενώ οι εργαζόμενοι παραμένουν σε ετοιμότητα 
στην περίπτωση που θα χρειαστεί η συνέχιση των κινη-
τοποιήσεων. 

Μέσα στις σημερινές συνθήκες, όπου στους χώρους ερ-

γασίας κυριαρχούν οι μειώσεις μισθών, η απληρωσιά και 
η τρομοκρατία, οι εργαζόμενοι της ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ, με την 
στάση τους και την δράση τους άφησαν πολύτιμη 
παρακαταθήκη για το μέλλον. Έδειξαν το δρόμο. 

Οργάνωση στα σωματεία – Ενότητα – Αποφασιστικότητα 

- Αλληλεγγύη. Συνεχίζουμε. 

70 ΧΡΟΝΙΑ Π.Σ.Ο.            

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ 

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  
Φέτος, η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ, μέ-
λος της οποίας είναι και το Π.Α.ΜΕ., συμπληρώνει 70 χρόνια 
αγωνιστικής ιστορίας και τα γιορτάζει με κινητοποιήσεις, συ-
γκεντρώσεις και δράσεις των εκατοντάδων συνδικαλιστικών 

οργανώσεων- μελών της σε όλο τον κόσμο.  

Για περισσότερα μπες: www.wftucentral.org 

Στον επετειακό διαγωνισμό αφίσας για τα 70 χρόνια της 
ΠΣΟ, το 1ο βραβείο κέρδισε ο Κουβανός Walter Diaz με την 

παραπάνω δημιουργία. 

http://www.wftucentral.org/

