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ΙΚΘΛΑΙΩΜΟΤΛΕ ΣΟΜ ΑΓΩΜΑ ΛΑ 

ΛΕ ΛΕΓΑΚΤΣΕΡΗ ΑΠΟΦΑΘΣΘΙΟΣΗΣΑ ΙΑΘ ΛΑΖΘΙΟΣΗΣΑ 

ΜΕΦΡΙ Η ΚΤΒΕΡΝΗΗ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΠΙΩ ΣΟ ΝΟΜΟΦΕΔΙΟ – ΛΑΙΜΗΣΟΜΟ 

ΠΟΤ ΔΙΑΛΤΕΙ ΣΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΥΑΛΙΗ 

 

Σπλάδειθνη ηνπ Κιάδνπ ηεο Δλέξγεηαο, 

Η πεηπρεκέλε απεξγία ζηηο 4 Φιεβάξε θαη ε κεγάιε ζπκκεηνρή ζηα ζπιιαιεηήξηα ηνπ 
ΠΑΛΕ, καο δίλνπλ δχλακε λα ζπλερίζνπκε ηνλ αγψλα καο ελάληηα ζην λνκνζρέδην ηεο 
θπβέξλεζεο γηα ην Αζθαιηζηηθφ. Ταπηφρξνλα καο έδεημαλ έλα κηθξφ κέξνο απφ ηελ δχλακε ηεο 

εξγαηηθήο ηάμεο θαη ηνπ ιανχ θαη δείρλνπλ ηνλ δξφκν πνπ πξέπεη λα ηξαβήμνπκε. 

Οη θηλεηνπνηήζεηο ησλ αγξνηψλ θαη ηα ζπληνληζκέλα ζπιιαιεηήξηα αγξνηψλ – 
εξγαηνυπαιιήισλ ζηελ Αζήλα δείρλνπλ ηνλ δξφκν ηεο ιατθήο ζπκκαρίαο πνπ πξέπεη λα 

θηηάμνπλ νη εξγαηνυπάιιεινη κε ηνπο αγξφηεο, ηνπο απηναπαζρνινχκελνπο, λενιαία θαη 
γπλαίθεο ελάληηα ζηελ ζπκκαρία πνπ έρνπλ θηηάμεη νη εθκεηαιιεπηέο καο, βηνκήραλνη θαη 
ηξαπεδίηεο, κεγαιναγξφηεο θαη κεγαιέκπνξνη κε ηηο θπβεξλήζεηο ηνπο θαη ηα θφκκαηά ηνπο, ηνπο 

μεπνπιεκέλνπο εξγνδνηηθνχο ζπλδηθαιηζηέο, ηνπο αγξνηνπαηέξεο. 

Τν λνκνζρέδην – ιαηκεηφκνηνο πνπ ζέιεη λα θέξεη ε θπβέξλεζε ηζνπεδψλεη ην αζθαιηζηηθφ. Σν 
θξάηνο θαη νη εξγνδφηεο ζα πάςνπλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ αζθάιηζε, νπφηε ζα έρνπκε 

ηζεθνπξεκέλεο ζπληάμεηο θαη ππνβαζκηζκέλν θξάηνο πξφλνηαο, φπνηεο θη αλ είλαη νη 
εηζθνξέο καο ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία. Οη ειηθησκέλνη, νη απφκαρνη ηεο εξγαζίαο, ζα έρνπλ 
ζπληάμεηο ςίρνπια, θαηψηεξεο θαη απφ απηέο πνπ έρνπλ ηψξα. Τα έμνδα ηεο ιατθήο νηθνγέλεηαο 

γηα θάξκαθα θαη λνζειεία ζα απμεζνχλ θαηαθφξπθα. 

Δελ πξέπεη θαλείο εξγαδφκελνο λα επηηξέςεη λα πεξάζεη ην λνκνζρέδην – έθηξσκα. 
Έρνπκε ηελ δχλακε λα ηνπο ζηακαηήζνπκε! 

Πξέπεη λα γίλεη ππφζεζε φισλ καο ε ζπκκεηνρή ζηνλ αγψλα θαη ε νξγάλσζή ηνπ. Γηα λα 
εμαζθαιηζηεί ε επηβίσζε ηνπ εξγαδφκελνπ θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, έρνπκε ρξένο, φρη κφλν λα 
ζπκκεηέρνπκε ζηελ απεξγία, αιιά λα θαιέζνπκε θαη άιινπο ζπλαδέιθνπο λα θάλνπλ ην ίδην. 

Πξέπεη λα μεκπεξδεχνπκε κε ςεχηηθεο ειπίδεο πνπ ζπέξλνπλ θπβέξλεζε θαη θαλάιηα φηη ζα 
ππάξμεη θσο ζηελ άθξε ηνπ ηνχλει. Η πξαπαγάλδα ηνπο ζα εληείλεηαη θαη άιιν, φζν νη 
εξγαδφκελνη ζα αληηζηέθνληαη. Να κελ ηνπο αθνχεη θαλείο. Να μεπεξαζηεί ν θφβνο πνπ ππάξρεη 

ζηελ θφληξα κε εξγνδνζία θαη θπβέξλεζε. Ο αγψλαο έρεη εκπφδηα, αιιά είλαη κνλφδξνκνο! 
Λε ειπίδεο θαη θφβν δελ ρφξηαζε πνηέ θαλείο. 

Ο αγψλαο πνπ δίλνπκε γηα ηελ αζθάιηζε, γεληθά είλαη αλακέηξεζε κε ην θεθάιαην, ηελ 

θπβέξλεζε, ΔΔ – ΓΝΤ θαη ηνπο κεραληζκνχο ηνπο. Δίλαη κάρε ελάληηα ζηα αληηιατθά κέηξα θαη ηα 
ζρέδηα ηνπ θεθαιαίνπ γηα ηελ αχμεζε ησλ θεξδψλ ηνπ ζε βάξνο ηεο πιάηεο ηνπ ιανχ. 
Πξνζπαζνχλ λα καο ζπείξνπλ θφβν, απνγνήηεπζε, λα καο δηαζπάζνπλ. Ιαλείο καο δελ ζα 

θάλεη πίζσ! 

Τν Γηνηθεηηθφ Σπκβνχιην ηνπ Κιαδηθνχ Σσκαηείνπ Δλέξγεηαο απνθάζηζε, φηη αλ ε θπβέξλεζε 
ηνικήζεη λα θέξεη ην λνκνζρέδην ζηελ Βνπιή γηα ςήθηζε 

Θα απαληήζνπκε κε 48σξε απεξγία ζηνλ Ιιάδν 

Δοσλεύοσμε από ηώρα για ηην προεηοιμαζία ηης απεργίας 
Ενιζτύοσμε ηην ζσμματία μας 

Έτοσμε ηην δύναμη 

ΣΩΜΑΤΕΘΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΘΑ 
ΑΤΤΘΚΗΣ-ΒΟΘΩΤΘΑΣ-ΕΥΒΟΘΑΣ-ΚΟΡΘΝΘΘΑΣ 

Σ.Ε.Ε.Ν. Α-Β-Ε-Κ 
Αριστοτέλοσς 11-15, Αθήνα, Τηλ. 210 5249317 

E-mail:kladenergia@gmail.com 
kladikoenergeias.wordpress.com 

Αρ.Απου.7684/2010 


