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ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ 

 

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

ΦΕΡΝΟΥΝ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ  
9 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ 

 
Ακολουθώντας κατά γράμμα το δρόμο που χάραξαν οι 
προηγούμενες κυβερνήσεις ΝΔ / ΠΑΣΟΚ, η σημερινή κυ-
βέρνηση ΣΥΡΙΖΑ / ΑΝΕΛ προχωράει ακόμη παραπέρα την 
ίδια ακριβώς πολιτική που βιώσαμε όλα τα χρόνια της 
Καπιταλιστικής Κρίσης και των Μνημονίων:  
Οι διεθνείς δανειστές ζητάνε τους δυσθεώρητους τόκους 

τους. Ταυτόχρονα οι ντόπιοι επιχειρηματίες ζητάνε 
φοροαπαλλαγές, ζεστό κρατικό χρήμα και νέα πε-

δία κερδοφορίας για να περάσουν σε φάση «ανά-
πτυξης». Και επειδή το χρήμα δεν γεννιέται από μόνο 
του, όλοι μαζί (ξένοι και ντόπιοι αρμεχτές) τραβάνε όσο 
περισσότερα μπορούνε από την εργατική τάξη και τα 
άλλα λαϊκά στρώματα. Ειδικά, μέσα σε συνθήκες παρα-

τεταμένης ύφεσης στην Ελλάδα και πολύ χαμηλών ρυθ-
μών ανάπτυξης σε διεθνές επίπεδο, το ξεζούμισμα αυτό 
γίνεται μονόδρομος. 
Για αυτό, Ευρωπαίοι και Αμερικάνοι δανειστές, έλληνες 
επιχειρηματίες, πρώην και νυν κυβερνητικά κόμματα 
συμφωνούν όλοι τους στο χαρακτήρα των μέτρων, στο 

ότι ο λαός θα πρέπει να πληρώνει κάθε χρόνο και μεγα-
λύτερο λογαριασμό. Διαφωνούν μόνο στις λεπτομέρειες. 
 
Φέτος, για 7η συνεχόμενη χρονιά, νέα ακόμα μεγαλύ-
τερα βάρη θα φορτωθούν στην πλάτη της εργατικής τά-
ξης, της μικρομεσαίας αγροτιάς, των μικρών 

επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων. 

Με τη μορφή του κατεπείγοντος φέρνει το Σαββα-
τοκύριακο 7-8 Μάη την ψήφιση  του ασφαλιστι-
κού/φορολογικού με νέα μέτρα 5,4+3,6=9 δισεκ. 
τα οποία θα προστεθούν σε όλα τα προηγούμενα. Τα 5,4 
δισεκ. αφορούν στο φετινό «πακέτο» και τα 3,6 δισεκ. 
είναι το πρόσθετο πακέτο των επόμενων 2 χρόνων, αν 
δεν «πιαστούν» οι δημοσιονομικοί στόχοι. 

Ουσιαστικά μιλάμε για μια νέα συμφωνία που επεκτείνει 
τις προβλέψεις του Μνημονίου 3  (2015). Είτε το ονομα-
τίσουν έτσι, είτε όχι, μιλάμε για το 4ο Μνημόνιο! 
Ειδικά ο τομέας της Κοινωνικής Ασφάλισης, είναι 
αυτός που θα πληγεί περισσότερο. Οι επικοινωνιακές 

Φωτο: 12/2/16. Ομάδα τρακτέρ από το μπλόκο Νίκαιας  
μπαίνουν στην κατάμεστη πλατεία Συντάγματος. Στις ση-
μαίες τους έχουν τη μορφή του Μαρίνου Αντύπα. Οι με-
γάλες κινητοποιήσεις εργατών, αγροτών, αυτοαπασχο-
λούμενων, εμπόδισαν την λήψη των νέων μέτρων που 
είχε προγραμματιστεί για την αρχή του 2016. 

υποσχέσεις κυβερνητικών παραγόντων ότι δήθεν δεν θα 
υπάρξουν μειώσεις για τη μία ή την άλλη κατηγορία α-
σφαλισμένων, δεν θα μπορούσαν να εκπληρωθούν ούτε 
με θαύμα εφάμιλλο της Καινής Διαθήκης: τα πραγματικά 

στοιχεία του Λογιστηρίου του Κράτους που συνοδεύουν 
το σχέδιο νόμου για το Ασφαλιστικό προβλέπουν περικο-
πές σε συντάξεις 6 δισεκ. εντός τετραετίας και ταυτόχρο-
να αύξηση εισφορών των ασφαλισμένων κατά 2,2 δισεκ. 

 

Σταδιακά η όποια εγγύηση του κράτους για το ασφαλι-
στικό σύστημα εξανεμίζεται και οι ασφαλισμένοι, ενώ θα 
ξέρουμε τα ασφάλιστρα που θα πρέπει να πληρώσουμε, 

δεν θα ξέρουμε  τι παροχές πρόκειται να λάβουμε. 
Γενικά, η συμμετοχή του κράτους και της εργοδοσίας στο 
ασφαλιστικό περιορίζεται. Ο καταποντισμός των συ-
ντάξεων και των παροχών υγείας, οδηγεί όσους έ-
χουν να δώσουν (και για όσο θα έχουν να δώσουν) 
στα κοράκια της ιδιωτικής ασφάλισης, που τρίβουν 
τα νύχια τους μπροστά σε νέα ρεκόρ κερδοφορίας.  

 

Αλλά και στο φορολογικό, κανένας δεν θα μείνει στο 
απυρόβλητο. Είτε μέσω της μείωσης του αφορολογήτου, 
είτε μέσω της αύξησης του ΦΠΑ στο 24%, είτε μέσω της 
αύξησης των φόρων στο ρεύμα ή/και στα καύσιμα, όλοι 
θα πληρώσουμε ακριβά τους δημοσιονομικούς στόχους 

της κυβέρνησης.  
Την ίδια ακριβώς στιγμή, η κατ’ όνομα «αριστερή» κυ-
βέρνηση πέρασε ήδη τροπολογίες για την απαλλαγή των 
βιομηχάνων από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης για το 
φυσικό αέριο και την απαλλαγή ιδιωτικοποιημένων επι-
χειρήσεων από την επιβολή προστίμων…  
 

48ΩΡΗ ΑΠΕΡΓΙΑ 6-7 ΜΑΗ 
ΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ, Ο ΛΑΟΣ 
ΔΙΝΟΥΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Δεν πρέπει να υπάρχουν αυταπάτες ότι οι σημερινοί συ-

σχετισμοί στη Βουλή θα επέτρεπαν την απόρριψη των 
νέων μέτρων. Η συντριπτική κοινοβουλευτική πλει-
οψηφία έχει ήδη ψηφίσει το Μνημόνιο 3, στις κα-
τευθυντήριες γραμμές του οποίου κινείται η κυβέρνηση. 
Και δεν πρέπει να υπάρχουν αυταπάτες ότι δήθεν αυτά 
θα είναι τα τελευταία μέτρα. Ήδη πριν τελειώσει το 2016 

σχεδιάζουν να φέρουν νέες ανατροπές στα εργασι-
ακά, να διευκολύνουν τις ομαδικές απολύσεις, να 
θέσουν εμπόδια στη συνδικαλιστική οργάνωση των 
εργαζομένων.     (συνέχεια σελ.2) 
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ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 2016  

Με απεργία σε όσους κλάδους δουλεύουν και συγκέ-
ντρωση στο Σύνταγμα, την Κυριακή 8 Μάη, 10 πμ, 
τιμάει το ΠΑΜΕ την Πρωτομαγιά. Η συναυλία αλλη-
λεγγύης, που θα γίνει στο πλαίσιο της συγκέντρω-
σης, έχει τίτλο «Ένα τραγούδι για τον πρόσφυγα».  

 

Giuseppe Pellizza da Volpedo (1901): «Η 4η Εξουσία» 

Ο απόλυτος πίνακας σύμβολο για το προλεταριάτο που 
απεργεί. 

ΟΙ ΕΡΓΑΤΕΣ, Ο ΛΑΟΣ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
 (συνέχεια από σελ.1) 

 
Κάθε χρόνο μας λένε ότι δήθεν περνάμε στην «ανάπτυ-
ξη» και τα προβλήματα μας θα τελειώσουν. Ακόμη και αν 
έρθει η ανάπτυξη αυτή (που τα οικονομικά επιτελεία των 

καπιταλιστών αμφιβάλλουν για το αν αυτό θα συμβεί τα 

αμέσως επόμενα χρόνια) …κανείς δεν πρόκειται να 
δώσει δουλειά σε 1.5 εκατομμύρια ανέργους. Κανείς 
δεν θα μας χαρίσει τα δάνεια που πήραν οι αστικές κυ-
βερνήσεις και τα οποία φόρτωσαν στην πλάτη μας. Και 
φυσικά κανείς δεν θα αλαφρύνει τα βάρη της κρίσης από 
το λαό για να τα ρίξει στους πλούσιους. 
 

Οι αγώνες που έγιναν στην αρχή της χρονιάς, από 
εργάτες, αγρότες και αυτοαπασχολούμενους μαζί, 
εμπόδισαν τα μέτρα. Κέρδισαν χρόνο. Έκαναν κυβέρ-
νηση και αντιπολίτευση να φοβηθούν το πολιτικό κόστος. 
Παρά τους σημερινούς αρνητικούς συσχετισμούς στη 
βουλή, παρά το χαμηλό ποσοστό συνδικαλιστικής  οργά-
νωσης της εργατικής τάξης και με τον εργοδοτικό και 

κυβερνητικό συνδικαλισμό να βάζει εμπόδια (ναι, φέτος 
ο Παναγόπουλος επανεξελέγη στο τιμόνι της ΓΣΕΕ!!!), οι 
αγώνες φέρνουν αποτελέσματα. Φοβίζουν. 

 
Μπροστά στην ψήφιση των νέων μέτρων, συμμετέ-
χουμε μαζικά-μαχητικά στην 48ωρη Πανελλαδική 

Πανεργατική Απεργία. Για να αποτρέψουμε τα αντιλαϊ-
κά μέτρα. Για να διεκδικήσουμε μια καλύτερη ζωή. 
 
Από τους μεγαλοϊδιοκτήτες και τα πολιτικά τους παραμά-
γαζα δεν είδαμε, ούτε θα μπορούσαμε να δούμε, χαΐρι. 
Ούτε φυσικά θα δούμε προκοπή από τους ευρωπαίους 
σωτήρες, που μας αρμέγουν χρόνο με τον χρόνο.  

Για αυτό δουλεύουμε για το αύριο. Για να ενισχυθεί η 
οργάνωση της εργατικής τάξης. Για να πετάξουμε από 
την πλάτη μας τους κυβερνητικούς και εργοδοτικούς 
συνδικαλιστές. Για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε ως 
τάξη, και για λογαριασμό μας, την πολιτική και οικονομι-
κή εξουσία του τόπου.  
 

Ο λαός μας δεν έχει αξιοποιήσει παρά ελάχιστα την 
τεράστια δύναμη που διαθέτει. Στόχος μας είναι να 
ενεργοποιήσουμε τη δύναμη αυτή. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ 
Ο ΑΔΜΗΕ δεν ιδιωτικοποιείται, πανηγυρίζει η κυβέρνηση, 
που φαίνεται ότι συμφώνησε με τους δανειστές να που-

ληθεί σε ιδιώτες το 49% της εταιρίας. Ποιος είναι όμως ο 
λόγος που επιλέχθηκε σ’ αυτή τη φάση η εξέλιξη αυτή, 
αντί της πλήρους ιδιωτικοποίησης; 

Η διαπραγμάτευση γίνεται ενώ συνεχίζεται η βαθιά οικο-
νομική κρίση, και πληθαίνουν τα ανησυχητικά σημάδια 

για την παγκόσμια οικονομία. Σ’ αυτές τις συνθήκες με-
ρίδα του κεφαλαίου, που δραστηριοποιείται κυρίως στη 
βιομηχανία, αναζητά πρόσβαση σε φθηνή ενέργεια, προ-
κειμένου να αντέξει στο διεθνή ανταγωνισμό και να δια-
τηρήσει την κερδοφορία του. Αυτή τη στόχευση 
εξυπηρετεί και η εφαρμογή δημοπρασιών λιγνιτικής και 

υδροηλεκτρικής παραγωγής της ΔΕΗ, που ξεκινούν άμε-
σα, αυτή η στόχευση σχετίζεται και με το ρόλο και το ιδι-
οκτησιακό καθεστώς του ΑΔΜΗΕ.  

Γι αυτή τη μερίδα του κεφαλαίου ο ΑΔΜΗΕ αποτελεί α-
φενός πηγή κόστους, αφού χρεώνει για τη χρήση του 

συστήματος μεταφοράς, κι αφετέρου μηχανισμό ελέγχου 
του κόστους της ενέργειας, αφού εκείνος αποφασίζει πώς 

κατανέμεται το φορτίο, πώς εφαρμόζονται οι μηχανισμοί 
επιδότησης των παραγωγών κλπ. Γι αυτή τη μερίδα του 
κεφαλαίου ένας δημόσιος ΑΔΜΗΕ αποτελεί προοπτική 
κερδοφορίας. Αντίθετα, η πιθανότητα ιδιωτικοποίησής 
του αποτελεί κίνδυνο, αφού τότε το κόστος χρήσης του 
συστήματος θα είναι ψηλότερο, και οι υπόλοιπες επιλο-
γές του ΑΔΜΗΕ θα γίνονται με κριτήριο την κερδοφορία 

του, κι όχι το όφελος της μεγάλης βιομηχανίας.  

Αντίθετα, για άλλη μερίδα του κεφαλαίου η ιδιωτικοποίη-
ση του ΑΔΜΗΕ αποτελεί ιδιαίτερα ελκυστική προοπτική 
κερδοφορίας: ο ΑΔΜΗΕ έχει εγγυημένο βαθμό απόδοσης 
επί των παγίων του.  

Στην πραγματικότητα, είναι αυτές οι διαφορετικές οπτι-

κές μερίδων του κεφαλαίου που βρίσκονται σε αντιπαρά-
θεση στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης της κυβέρνησης 

με τους δανειστές. Έτσι κι αλλιώς η κυβέρνηση δεν 
αμφισβητεί το πλαίσιο απελευθέρωσης της αγοράς 
ενέργειας στην ΕΕ, υπηρετώντας το οποίο ο ΑΔΜΗΕ 
πρέπει να διαχωριστεί από τη ΔΕΗ, ώστε παραγωγοί και 
έμποροι ηλεκτρικής ενέργειας να εξασφαλίσουν ευνοϊκές 

συνθήκες λειτουργίας της χονδρεμπορικής αγοράς. 

Τι έχει να κερδίσει από τέτοιες επιλογές ο εργαζό-
μενος; Είτε ιδιώτης είναι ο ιδιοκτήτης του ΑΔΜΗΕ, είτε 
το κράτος μαζί με ιδιώτες, οι ιδιοκτήτες του θα επιδιώ-
ξουν συμπίεση της τιμής της εργατικής δύναμης, καθώς 
και εργολαβοποίηση, εντατικοποίηση της εργασίας, συ-
νολικά αύξηση της εκμετάλλευσης.  

Τι έχει να κερδίσει ο μικρός οικιακός και επαγγελ-
ματικός καταναλωτής; Ακόμη κι αν προκύψει κάποια 
μείωση του κόστους ενέργειας, αυτή θα κατευθυνθεί 
στους μεγάλους καταναλωτές. Και η μείωση της τιμής 

της ενέργειας για τη βιομηχανία θα αντισταθμίζεται με 
μεταφορά στον μικρό καταναλωτή του αυξημένου κό-

στους από την ακριβότερη παραγωγή που απομένει.  

Οι εργαζόμενοι και τα λαϊκά στρώματα πρέπει να ξεφύ-
γουν από τα ψέματα και τον αποπροσανατολισμό της κυ-
βέρνησης, της ΕΕ και των κεφαλαιοκρατών. Μοναδική 
λύση προς το συμφέρον τους είναι ο δημόσιος ενιαίος 
φορέας ενέργειας, λαϊκή περιουσία, με κεντρικό σχεδια-
σμό και έλεγχο, ενταγμένος σ’ ένα δρόμο ανάπτυξης με 

κινητήρια δύναμη την ικανοποίηση των αναγκών των ερ-
γαζόμενων κι όχι τα κέρδη των μονοπωλίων. 
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37o ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ 
Στις 5 και 6 Απρίλη έγινε στην Αθήνα το 37ο Συνέδριο 
της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ. Μιας από τις μαζικότερες και σημαντικό-
τερες Ομοσπονδίες της χώρας. Και ενώ θα περίμενε κα-
νείς ότι σε μια περίοδο που επίκειται η παραπέρα 

ιδιωτικοποίηση της επιχείρησης και που οι εργαζόμενοι σε 
όλους τους κλάδους ετοιμάζονται για τη 48ωρη Γενική 
Απεργία, το συνέδριο θα απασχολούσε η οργάνωση της 

πάλης των εργαζομένων… δεν έγινε ακριβώς έτσι. 

Χαρακτηριστική του κλίματος υπήρξε η εισήγηση της 
πλειοψηφίας της ΓΕΝΟΠ για το πρόγραμμα δράσης, 
ενδεικτικά αποσπάσματα της οποίας παραθέτουμε: 

Τι προκάλεσε την καπιταλιστική κρίση;  «Για τη διατήρη-
ση του πελατειακού κράτους και με τις ανοχές τους προς 
τις σκοτεινές επιδιώξεις των επιχειρηματικών συμφερό-

ντων, οι κυβερνήσεις οδήγησαν τη χώρα σε αδιέξοδο». 

Αχ, κάηκε η ελπίδα μας ο ΣΥΡΙΖΑ…  «Η ελπίδα για αλλα-
γή πλεύσης στην πολιτική, με ταυτόχρονη έξοδο από την 
κρίση, ακυρώνοντας τα μέτρα που έχουν ήδη επιβληθεί, 
δυστυχώς εξανεμίστηκε. Αντίθετα, καθημερινά ζούμε σε 
μεγαλύτερη ανασφάλεια, ακόμα και για θέματα που χαμε 

πιστέψει ότι δεν θα αλλάξουν άλλο, πχ το Ασφαλιστικό».  

Τώρα ελπίδα μας ο ελεύθερος ανταγωνισμός!  «Τώρα 
όλοι ξέρουν και αναγνωρίζουν ότι μόνο η ανάπτυξη της 
οικονομίας θα οδηγούσε σε προοπτική βελτίωσης της κα-
τάστασης, διαφορετικά η χώρα δεν έχει μέλλον. Αλλά 
στην πράξη όμως τίποτα δεν γίνεται. Τα κυριότερα προ-
βλήματα στο χώρο της Ενέργειας, της ΔΕΗ και των εργα-

ζομένων είναι: (...) Έλλειψη οιουδήποτε σοβαρού 
ενεργειακού σχεδιασμού (...) Η επιβαλλόμενη απελευθέ-
ρωση Ενέργειας γίνεται με στρεβλό και αδιαφανή τρόπο. 
Οι δε μνημονιακοί νόμοι που προσπαθούν να την "πραγ-
ματώσουν" έρχονται σε ευθεία αντίθεση και με την έν-
νοια του ανταγωνισμού». 

Και τώρα τι κάνουμε;   «Τώρα που όλα κινδυνεύουν, εί-

ναι κατάλληλη εποχή για θέση ή όλα ή τίποτα; Πώς απο-
τελεσματικά αλλά μη αγνοώντας την πραγματικότητα θα 

απαντήσουμε; Ποτέ δεν είναι αργά. Προτείνοντας συγκε-
κριμένη λύση συμβατή με τις οδηγίες της ΕΕ, ώστε να 
αποφευχθεί η συρρίκνωση της Επιχείρησης και να μην 
υπάρχει το φυσικό επακόλουθο να τεθούν σε κίνδυνο 

θέσεις εργασίας, εργασιακές σχέσεις και μισθολόγιο.» 

Φοβούνται ορέ τα παλληκάρια;    «Εμείς ως Ομοσπονδία 
πρέπει να είμαστε έτοιμοι στη λογική του μεγαλώματος 
της εταιρείας, σε νέες επενδύσεις, μέσω σωστών συνερ-
γασιών που είναι πλέον και ο μόνος ρεαλιστικός δρόμος 
που απομένει για την υπεράσπιση της βιωσιμότητας της 
ΔΕΗ (...) Η ΔΕΗ δεν φοβάται τον ανταγωνισμό, μπορεί 

να τα καταφέρει μια χαρά αρκεί να την αφήσουν να συμ-
μετέχει ισότιμα». 

Κι από πρόγραμμα δράσης… ενημέρωση!    «Συνεχή ενη-
μέρωση των εργαζομένων, των πολιτικών κομμάτων, 
των κοινωνικών φορέων, του Έλληνα καταναλωτή. Δη-

μιουργία συνεργασιών με άλλους φορείς ή Ομοσπονδίες 
με ριζοσπαστική αντιμετώπιση των θεμάτων γι' αυτά που 

διακυβεύονται. Κινητοποίηση των πρωτοβάθμιων σωμα-
τείων να πάρουν πρωτοβουλίες και δράσεις σε κάθε χώ-
ρο δουλειάς για την υπεράσπιση της θέσης του 
εργαζόμενου και της επιχείρησης». 

Από όλα τα παραπάνω που διακηρύσσει η πλειο-
ψηφία της ΓΕΝΟΠ, τι παραπάνω λένε η κυβέρνηση, 

η διοίκηση της ΔΕΗ, ο ΣΕΒ, ή η ΕΕ; Τίποτα!  

Ο εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισμός αναπα-
ράγει αυτά που χρόνια τώρα αναπαράγουν οι κυβερνή-
σεις και η εργοδοσία: 

Για την καπιταλιστική κρίση  φταίνε κάποιες κακές πολι-
τικές επιλογές (άραγε και στις υπόλοιπες χώρες του κό-
σμου;)… Ελπίζαμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα «καθαρίσει» για 

λογαριασμό μας και θα γίνει ένα θαύμα να βγούμε από 

την κρίση… Τώρα ελπίζουμε μόνο στην ανάπτυξη και τον 
ελεύθερο, καλό ανταγωνισμό… Και τραγουδάμε το ποί-
ημα της «μεγάλης επιχείρησης», την ώρα που για 
χάρη του καλού ανταγωνισμού το Μνημόνιο 3 λέει 
ότι η ΔΕΗ θα πρέπει να μειωθεί κατά 50% στην πα-
ραγωγή και την εμπορία… Και αφού σε όλα συντασ-
σόμαστε με κυβέρνηση - εργοδοσία, από πρόγραμμα 

δράσης υποσχόμαστε μπόλικη ενημέρωση και κάποιες 
μυστηριώδεις ακαθόριστες πρωτοβουλίες. 

Δεν είναι όλα αυτά αρκετά για να τους αποκαλούμε κυ-
βερνητικό - εργοδοτικό συνδικαλισμό; Με τα ίδια παρα-
μύθια, χρόνια τώρα, αποκοιμίζουν τους εργαζόμενους 
ενώ  και η ιδιωτικοποίηση έχει προχωρήσει και οι 
εργαζόμενοι με μόνιμη εργασιακή σχέση έχουν 

μειωθεί από 34.700 (1994) σε 18.000 σήμερα. 

 

Φωτο: Σε μια ακόμη αποκαλυπτική στιγμή των προθέσεων 
της πλειοψηφίας, η ΓΕΝΟΠ προσκάλεσε ως ομιλητή τον 
πρώην διοικητή του ΙΚΑ και νυν στέλεχος ιδιωτικής α-
σφαλιστικής, Μιλτιάδη Νεκτάριο. Δυστυχώς για αυτόν, οι 
δυνάμεις του ΠΑΜΕ αντέδρασαν και έτσι ο κος Νεκτάριος 
δεν μπόρεσε τελικά να πουλήσει την πραμάτεια του.  

Και στο Συνέδριο αυτό, η πλειοψηφία της ΓΕΝΟΠ α-
ποφάσισε τον αποκλεισμό των Κλαδικών Σωματεί-

ων Ενέργειας, με το αστείο σκεπτικό ότι οι εργαζόμενοι 
σε εργολάβους ενδέχεται να εργαστούν και σε άλλα έργα 
και εργοδότες, άσχετους με τη ΔΕΗ!   

Εν αντιθέσει με το πλήθος σωματείων-φαντασμάτων που 
χρησιμοποιούν οι ίδιες πλειοψηφίες για να διαμορφώ-
σουν συσχετισμούς σε ΓΣΕΕ και Εργατικά Κέντρα, άπα-

ντες γνωρίζουν ότι τα Κλαδικά Σωματεία συσπειρώνουν 
εργαζόμενους που απασχολούνται σε έργα ΔΕΗ μέσω ερ-
γολαβιών (και που κατά κανόνα ο κόσμος τους συγχέει 
με τους «ΔΕΗτζήδες»). Οι πραγματικοί αυτοί εργαζόμενοι 
πραγματικά συνδικαλίζονται –δεν είναι σφραγίδες- και 
μάλλον για αυτό η πλειοψηφία της ΓΕΝΟΠ εμμένει στο 
«ρατσιστικό διαχωρισμό» μόνιμοι-εργολαβικοί, που προ-

ωθεί και η ίδια η εργοδοσία της επιχείρησης. 

 

ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΗ ΔΕΗ 

Στις επερχόμενες εκλογές για ανάδειξη Εκπροσώ-
πων Εργαζομένων στα Δ.Σ. ΔΕΗ – ΑΔΜΗΕ - 
ΔΕΔΔΗΕ, και στο σωματείο της ΕΤΕ-Ένωση Τεχνι-
κών ΔΕΗ… Πετάμε από την πλάτη μας τον εργοδο-
τικό συνδικαλισμό. Λέμε όχι στην ιδιωτικοποίηση και 

στις μνημονιακές απαιτήσεις. 

Ψηφίζουμε ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
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Οχτώ μέρες αγώνα έδωσαν οι συνάδελφοί μας στις 
εταιρείες ΤΟΞΟΤΗΣ και ΓΕΩΡΟΗ, εργολάβος και υ-
περγολάβος στα δίκτυα της ΔΕΗ αντίστοιχα, διεκδι-
κώντας να τους καταβληθούν τα δεδουλευμένα και 
να έχουν καλύτερες εργασιακές συνθήκες. Η απερ-
γία ήταν η πιο μαζική και μαχητική κινητοποίηση 

στον χώρο των εργολαβιών του ΔΕΔΔΗΕ τα τελευ-
ταία χρόνια. 

Τα προβλήματα γνωστά: καθυστέρηση στις πληρωμές, 
εντατικοποίηση της εργασίας, έλλειψη προσωπικού, έλ-
λειψη μέτρων ασφαλείας και μέσων ατομικής προστασί-
ας. Με την κινητοποίηση του Οκτώβρη, όπου 
συμμετείχαν εργαζόμενοι από τα 5 εργοτάξια του 

ΤΟΞΟΤΗ στην Αττική, δόθηκαν δεδουλευμένα 2 μηνών 
στους εργαζόμενους. Με την πρώτη ευκαιρία όμως η ερ-
γοδοσία αθέτησε τις υποσχέσεις της για την τήρηση του 
χρονοδιαγράμματος που είχε συμφωνηθεί με την Διοίκη-

ση του Σωματείου για την αποπληρωμή των δεδουλευμέ-
νων. 

Η κατάσταση στην ΓΕΩΡΟΗ δεν ήταν καλύτερη... Και ε-

κεί η απληρωσιά τείνει να γίνει πάγιο φαινόμενο. Η «τσι-
γκουνιά» σε μέτρα ασφαλείας όλο και μεγαλώνει. 

 

Φωτο: Κινητοποίηση στα Κεντρικά Γραφεία του ΔΕΔΔΗΕ, 
14/12/2016. 

Εδώ θα πρέπει να αναφερθεί και η ευθύνη της ΔΕΗ 
και του ΔΕΔΔΗΕ, που συνεχώς «σπρώχνουν» στους 
υπεργολάβους όλο και περισσότερες εργασίες και οικο-
νομικά ρίσκα, προκειμένου να διατηρήσουν και να αυξή-
σουν την κερδοφορία τους, εκμεταλευόμενοι το χαμηλό 

κόστος του εργολαβικού εργατικού δυναμικού, αλλά και 
τον ανταγωνισμό μεταξύ των εργολάβων. Και όπως εύ-
κολα μπορεί να φανταστεί κανείς, οι εργολάβοι με την 
σειρά τους, σπρώχνουν κι αυτοί το «πρόβλημα» στους 

υπεργολάβους όσο μπορούν. 

Η συσσώρευση στα προβλήματα (αλλά και στην αγανά-

κτηση των εργαζομένων) οδήγησε σε απεργιακές κινητο-
ποιήσεις στις 12 – 19 Δεκέμβρη. Η εργοδοσία ζήτησε από 
την Διοίκηση του Σωματείου να καθυστερήσει κι άλλο τις 
πληρωμές, κάτι που δεν έγινε δεκτό τόσο από την Διοί-
κηση, όσο κι από την συνέλευση των εργαζομένων. Έτσι 
ξεκίνησε η απεργία.  

Το σύνθημα έδωσαν οι εργαζόμενοι στην Κόρινθο που 

ξεκίνησαν μόνοι τους τις κινητοποιήσεις 4 μέρες πριν. Α-
ξίζει να αναφέρουμε, ότι οι εργαζόμενοι στην Κόρινθο 
ήταν αυτοί που κάποτε δεν αντιδρούσαν καθόλου στην 

εργοδοσία, και τώρα βγήκαν μπροστά, πιο πεισμωμένοι 
απ’ όλους. 

Οι κινητοποιήσεις αυτές ξεχώρισαν σε σχέση με τις προη-
γούμενες, τόσο από μαζικότητα και διάρκεια, όσο και στις 
μορφές που πήραν. 

 

Φωτο: Συγκέντρωση στο Υπουργείο Εργασίας, 
17/12/2016 

Πρώτα απ’ όλα ξεχώρισε η συμμετοχή. Πέρα από τα 
5 εργοτάξια του ΤΟΞΟΤΗ στην Αττική, που είχαν κάνει 
ξανά κινητοποίηση τον Οκτώβρη, αυτή την φορά μπήκαν 
στον αγώνα και οι εργαζόμενοι του ΤΟΞΟΤΗ απ’ την πε-
ριοχή της Κορίνθου, καθώς και οι εργαζόμενοι της 

ΓΕΩΡΟΗΣ, υπεργολάβου του ΤΟΞΟΤΗ σε Αθήνα και Πει-
ραιά. Συνολικά και στα 6 εργοτάξια απασχολούνται περί-
που 200 εργαζόμενοι, με την συμμετοχή στην απεργία να 
ξεπερνά το 90%. 

Το δεύτερο στοιχείο που ξεχώρισε ήταν η αποφα-
σιστικότητα της πλειοψηφίας των εργαζομένων. 
Έχοντας καταλάβει ότι μόνο με την πάλη ενάντια στην 

εργοδοσία θα κερδίσουν μια καλύτερη επιβίωση, οι εργα-
ζόμενοι έδειξαν μεγαλύτερη αντοχή και πείσμα απεργώ-
ντας για 8 ημέρες, σε αντίθεση με τις προηγούμενες 

απεργίες που συνήθως κρατούσαν μια, δυο, το πολύ 
τρεις μέρες. Επιπλέον ο αγώνας δεν έμεινε μόνο μέσα 
στα εργοτάξια. Έγινε δυναμική κινητοποίηση έξω απ’ τα 
γραφεία της Περιφέρειας Αττικής του ΔΕΔΔΗΕ, όπου χά-

ρη στην πίεση των εργαζομένων έγινε συνάντηση με τον 
Περιφερειάρχη και τέθηκαν τα ζητήματα των εργαζομέ-
νων. Έγινε επίσης και συγκέντρωση στο Υπουργείο Ερ-
γασίας, όπου το ΔΣ ζήτησε συνάντηση με τον υπουργό, η 
οποία δεν έγινε καθώς ο υπουργός επικαλέστηκε «φόρτο 
εργασίας». Ένα ακόμη θετικό στοιχείο ήταν ότι καθημε-

ρινά εργαζόμενοι απ’ την ΓΕΩΡΟΗ έρχονταν στο εργοτά-
ξιο του ΤΟΞΟΤΗ και εργαζόμενοι του ΤΟΞΟΤΗ στο 
εργοτάξιο της ΓΕΩΡΟΗΣ για να δείχνουν την αλληλεγγύη 
τους στους συναδέλφους της άλλης εταιρείας. 

Την συμπαράστασή τους στις κινητοποιήσεις των εργα-
ζομένων εξέφρασαν με την παρουσία τους το ΠΑΜΕ, η 
Ομοσπονδία Οικοδόμων, το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής 

& Ναυπηγικής Βιομηχανίας και το επιχειρησιακό Σωμα-
τείο της SOFTEX. Επίσης με ανακοίνωσή του εξέφρασε 
την αλληλεγγύη του το Συνδικάτο Εργατοτεχνιτών και 
Εργαζομένων Ενέργειας Δυτικής Μακεδονίας. 

Τελικά, μετά από 8 ημέρες απεργίας η εργοδοσία του 
ΤΟΞΟΤΗ ενέδωσε και έδωσε τα δεδουλευμένα που ζη-
τούνταν βάσει του χρονοδιαγράμματος. Επιπλέον ως ε-

πακόλουθο της απεργίας, φέτος δόθηκε το δώρο 
Χριστουγέννων πριν τα Χριστούγεννα (πρώτη φορά μετά 
από 4 χρόνια, καθώς συνήθως δινόταν πριν το Πάσχα...) 
και το δώρο του Πάσχα, πριν λίγες μέρες, πληρώθηκε 
στην ώρα του.  
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(συνέχεια) 

Στην ΓΕΩΡΟΗ η εργοδοσία δεν ικανοποίησε τα αιτήματα, 
και υπό τις απειλές ότι το μαγαζί θα κλείσει αν συνεχιστεί 
η απεργία, οι εργαζόμενοι υποχώρησαν και σταμάτησαν 
την απεργία. Φαινομενικά θα μπορούσε να πει κανείς ότι 
εδώ οι εργαζόμενοι έχασαν. Όμως αν λάβει κανείς υπόψη 

ότι το πρόβλημα της καθυστέρησης στις πληρωμές άρχι-
σε από τον Ιούλιο του 2015 και η «ψαλίδα» συνεχώς ά-
νοιγε μέχρι και τον Δεκέμβρη, ενώ μετά την απεργία η 
«ψαλίδα» έμεινε σταθερή, θα δει ότι ακόμα κι έτσι ο α-
γώνας των εργαζομένων της ΓΕΩΡΟΗΣ δεν πήγε χαμέ-
νος, μόνο οφέλη τους έδωσε. Ότι για την ώρα έβαλε 
έστω ένα φρένο στην χειροτέρευση της κατάστασης. 

Παράλληλα θα πρέπει κανείς να βλέπει και τα οικονομικά 
της κάθε εταιρείας. Ότι δηλαδή η οικονομική κατάσταση 
της υπεργολαβικής εταιρείας είναι χειρότερη απ’ ότι της 

εργολαβικής εταιρείας, της οποίας είναι χειρότερη απ’ ότι 
στην ΔΕΗ. Αυτό δεν το λέμε για να δικαιολογήσουμε κά-
ποιον υπεργολάβο ή εργολάβο. Το λέμε γιατί πάντα πρέ-
πει να έχουμε υπόψη μας, ότι η συνδικαλιστική πάλη 

μέσα στον καπιταλισμό έχει όρια. Όρια που τα βάζει η οι-
κονομική και πολιτική κατάσταση της καπιταλιστικής οι-
κονομίας. Μόνο με γενικότερη πολιτική πάλη που θα 
οδηγήσει στην ανατροπή της εξουσίας των εργολά-
βων και των βιομηχάνων, των κεφαλαιοκρατών γε-
νικά, θα μπορεί η εργατική τάξη να έχει την ζωή 

που δικαιούται. 

 

Φωτο: Από προηγούμενη απεργιακή κινητοποίηση. Η 
συνδικαλιστική οργάνωση και δράση χτίζονται μέσα από 
μακροχρόνια προσπάθεια. 

Η απεργία των εργολαβικών εργαζομένων τον Δε-
κέμβρη του 2015 γενικά μπορούμε να πούμε ότι 

ήταν πετυχημένη. Πέρα από τα άμεσα οφέλη, έχει και 
μακροπρόθεσμα οφέλη. Πέρα από το τι χρήματα κέρδι-
σαν ή δεν έχασαν, οι εργαζόμενοι έδειξαν το ανάστημα 

τους. Συμμετείχαν στις απεργιακές φρουρές, στις συσκέ-
ψεις στο Σωματείο, πριν, κατά και μετά την απεργία, έ-
καναν κινητοποιήσεις και εκτός εταιρείας, επέδειξαν 
αλληλεγγύη, ήσαν συσπειρωμένοι στο Σωματείο τους. 

Μετά την απεργία μπήκαν στο εργοτάξιο με το μπόι τους 
να είναι λίγο ψηλότερο απ’ ότι πριν (ακόμα και στην 
ΓΕΩΡΟΗ). Έμαθαν έτσι να μάχονται και να οργανώ-
νονται και ότι έχουν δύναμη απέναντι στην εργο-
δοσία. Αυτά τα δύο είναι τα σημαντικότερα ωφέλη 
που έχουν, και θα τους μείνουν παρακαταθήκη και 
μετά την απεργία και τις πληρωμές των δεδουλευ-

μένων. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι η πορεία της απεργίας δεν ήταν 
στρωτή. Η εργοδοσία προσπάθησε να την σπάσει με α-
περγοσπαστικά συνεργεία, με εκβιασμούς και διάφορους 
τρόπους πίεσης προς τους εργαζόμενους, αλλά και προς 
την Διοίκηση του Σωματείου. Η συνεχή επαγρύπνηση 
Διοίκησης και εργαζομένων, τα γρήγορα αντανακλαστικά 

που επέδειξε το Σωματείο ως σύνολο, βοήθησαν στο να 

αποτραπούν άμεσα οι απεργοσπαστικές προσπάθειες της 
εργοδοσίας. 

 

Φωτο: Περιφρούρηση της απεργίας σε ένα από τα εργοτά-
ξια, 18/12/2016 

Τέλος, η υψηλή συμμετοχή οφείλεται, πέρα φυσικά από 
της διάθεση των ίδιων των εργαζόμενων, στην υφή του 
Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας, καθώς ενώνει εργαζόμε-
νους όλων των ειδικοτήτων, από διαφορετικές εταιρείες 
του Κλάδου. Το αδύναμο σημείο στις κινητοποιήσεις στον 

χώρο, τα χρόνια πριν την ίδρυση του Κλαδικού, ήταν 
ακριβώς το ότι γίνονταν από εργαζόμενους μιας ξέχωρης 
ειδικότητας, ή σε μια μόνο εταιρεία. 

Γνωρίζουμε καλά ότι σήμερα ακόμα και μία μικρή 
διεκδίκηση απαιτεί σκληρό αγώνα για να κρατηθεί. 
Για αυτό και δεν εφησυχάζουμε! Γνωρίζουμε ότι 

αυτοί οι πολλοί μικροί και μεγάλοι αγώνες συμβάλ-
λουν ώστε να ανασυντάσσεται το κίνημα, να δυνα-
μώνει, να οργανώνεται. 

Συνεχίζουμε! Είμαστε σε ετοιμότητα και επαγρύ-
πνηση! 
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ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ 

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 
Στον κλάδο του αερίου βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή 
του αγωγού TAP, η πώληση του ΔΕΣΦΑ (δίκτυο υψηλής 

πίεσης – μεταφοράς), ο τεμαχισμός της ΔΕΠΑ (Δημόσια 
Επιχείρηση Αερίου), αλλά και των ήδη ιδιωτικοποιημένων 

Επιχειρήσεων Παροχής Αερίου - ΕΠΑ (μέτοχοι: ΔΕΠΑ, 
SHELL, ENI). 

Ο αγωγός ΤΑΡ θα είναι ιδιωτικός, ξένα μονοπώλια θα 
εισπράττουν κέρδη από το διερχόμενο αέριο και δεν 
έχουν εξασφαλιστεί για την Ελλάδα ούτε καν κάποιες «προ-

νομιακές τιμές» του προϊόντος!  

Η πώληση του ΔΕΣΦΑ στην αζέρικη SOCAR και πιθανότα-
τα σε ακόμα 2 ευρωπαϊκές εταιρίες σηματοδοτεί το οριστι-
κό ξεπούλημα των δημόσιων αγωγών και υποδομών 

μεταφοράς φυσικού αερίου της χώρας, από τους Κή-
πους του Έβρου ως την Μεγαλόπολη της Πελοποννήσου, 
που χτίστηκαν μέσα σε δεκαετίες με τα λεφτά των εργαζόμε-
νων-φορολογούμενων. Και πρακτικά εκχωρεί κυριαρχικά δι-
καιώματα της χώρας σε ξένα μονοπώλια. 

Παράλληλα, καθώς τα περιθώρια κέρδους στην οικιακή 

και χαμηλή κατανάλωση είναι τεράστια, προωθείται η 
πολυδιάσπαση-περαιτέρω ιδιωτικοποίηση σε ξεχωριστές Ε-
ταιρίες Διανομής Αερίου (ΕΔΑ) και Εταιρίες Εμπορίας, κάτι 
αντίστοιχο με αυτό που συμβαίνει στη ΔΕΗ. Οι καταναλωτές  
θα πληρώσουν από την τσέπη τους το κέρδος όλων αυτών 

των μεσαζόντων, ενώ γενικότερα η εμπειρία από ιδιωτικο-
ποιήσεις του παρελθόντος, δείχνει ότι και στον ίδιο τον κλά-
δο θα μειωθούν οι μόνιμες θέσεις εργασίας με δικαιώματα, 
θα συμπιεσθεί ο μέσος μισθός, θα ενταθεί η εκμετάλλευση 
και θα επεκταθεί η εργολαβοποίηση, με παράλληλη χειροτέ-
ρευση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας. 

Το Κλαδικό Σωματείο Ενέργειας εκφράζει την αλλη-
λεγγύη και συμπαράστασή του στους εργαζόμενους 
του κλάδου που σήμερα κινδυνεύουν και δηλώνει ότι 
θα συμπαρασταθεί στο πλευρό τους για την πλήρη ε-
ξασφάλιση των δικαιωμάτων τους και την πάλη ενά-

ντια στις ιδιωτικοποιήσεις. Καλούμε τους εργαζόμενους σε 
όλες τις επιχειρήσεις φυσικού αερίου να ενισχύσουν το ταξι-
κό ρεύμα, την αλληλεγγύη, τους κοινούς αγώνες σε επίπεδο 
κλάδου και να βγουν μαχητικά στο προσκήνιο. Να μην δε-
χτούν κανενός είδους διαπραγμάτευση που θέτει σε αμφι-
σβήτηση τα δικαιώματά τους.  

Απαιτούμε: 

Το Υπουργείο, ο ΔΕΣΦΑ, η ΔΕΠΑ και οι ΕΠΑ να αποκαλύ-
ψουν στους εργαζόμενους και στην κοινή γνώμη τους σχεδι-

ασμούς τους σε σχέση με το ιδιοκτησιακό και εργασιακό 
καθεστώς στις επιχειρήσεις του κλάδου. 

Καμία «οικειοθελή αποχώρηση». Καμία απόλυση.  

Κατάργηση της εργολαβοποίησης. 

Αποκατάσταση μισθολογικών απωλειών των εργαζομένων.  

Υπογραφή Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης.  

Ανάκληση της πώλησης του ΔΕΣΦΑ.  

Κατάργηση του νόμου για την περαιτέρω απελευθέρωση της 
αγοράς φυσικού αερίου. 

Έξοδο της ΔΕΠΑ και του ΔΕΣΦΑ από τον ΤΑΙΠΕΔ. 

Διεκδικούμε: 

Δημιουργία ενιαίου, αποκλειστικά κρατικού φορέα ενέργειας, 
που θα υπόκειται σε εργατικό έλεγχο, και ο οποίος με κεντρι-
κό επιστημονικό σχεδιασμό θα λειτουργεί με γνώμονα την 

ικανοποίηση των κοινωνικών αναγκών και όχι την κερδοφο-
ρία των μετόχων.  

Ενέργεια κοινωνικό αγαθό – όχι εμπόρευμα.  

10.000 ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ! 

Αυτά είναι τα νούμερα των απολύσεων που ανακοινώθηκαν 
πρόσφατα από μεγαθήρια που δραστηριοποιούνται στον χώ-
ρο της ενέργειας. Κατά διαβολική σύμπτωση, το ίδιο ακριβώς 
νούμερο ανακοινώθηκε από την SHELL (έδρα Ολλανδία) και  

την GENERAL ELECTRIC (έδρα ΗΠΑ). Ενώ και η ΑΒΒ (Ελβε-

τία) ανακοίνωσε αναδιάρθρωση του ομίλου = απολύσεις. 

Ενδιαφέρον είναι ότι και οι τρείς εταιρείες παρουσιάζουν 
κέρδη δισεκατομμυρίων, τα οποία εμφανίζονται παροδικά 
μειωμένα το 2015!  

Θα απορούσε κάποιος γιατί λοιπόν τόσες απολύσεις. Την α-
πάντηση μας την ανακοινώνουν οι ίδιες οι πολυεθνικές. Λό-
γω της πτώσης των κερδών… αλλά και εξαγοράς νέων 
κοιτασμάτων δηλώνει η Shell, λόγω εξαγοράς της Alstom η 
General Electric και λόγω χάραξης νέας στρατηγικής η ΑΒΒ. 

Ο στόχος λοιπόν των μονοπωλίων είναι κοινός (παρά τις με-
ταξύ τους κόντρες), η εξασφάλιση με κάθε τρόπο του 
μέγιστου ποσοστού κέρδους, μέσω απολύσεων, εξαγο-
ρών, περικοπών  κ.α. Όταν λέμε με κάθε τρόπο εννοούμε με 
κάθε τρόπο. Δεν είναι τυχαίος ο «πόλεμος» μεταξύ τους για 
το ποιος θα επιβιώσει από την κρίση, δεν είναι τυχαίος ο 

«πόλεμος» της τιμής του πετρελαίου, δεν είναι τέλος τυχαίος 

ο πόλεμος (αυτή τη φορά χωρίς εισαγωγικά) που διεξάγεται 
για τις πηγές και δρόμους μεταφοράς Φυσικού Αερίου και 
Πετρελαίου που πραγματικά είναι βουτηγμένος μέσα στο αί-
μα εκατομμυρίων αμάχων, προσφύγων από τη Ιράκ, Λιβύη,  
Συρία και ποιος ξέρει ποιος θα έχει συνέχεια.  

Οι εξελίξεις αυτές είχαν επίπτωση και στα παραρτήματα των 
αντίστοιχων πολυεθνικών στην Ελλάδα. Στην ΑΒΒ κάθε μή-
να πραγματοποιούνται μερικές απολύσεις έτσι ώστε να μην 
ξεπεράσουν το όριο των ομαδικών και να γίνονται όλα σύμ-
φωνα με το γράμμα του νόμου. Στόχος, σύμφωνα με τα λε-

γόμενα της εταιρείας, είναι να μειωθούν οι εργαζόμενοι σε 
λιγότερο από τους μισούς. Στη SIEMENS οι εκκαθαρίσεις 
έχουν γίνει πριν από αρκετό καιρό αφού από τους 2.500 πε-
ρίπου εργαζόμενους που είχε στην Ελλάδα, έχουν φτάσει σε 
λιγότερους από 500. Στην GENERAL ELECTRIC (πρώην Al-
stom, AREVA, Alsthom, AEG) οι εξαγορές, συγχωνεύσεως, 
αγοροπωλησίες είναι συχνό φαινόμενο. Μαζί με την εξαγορά 

η G.E. θέλησε να απαλλαγεί όχι μόνο από το «πλεονάζον» 
προσωπικό (υπενθυμίζουμε 10.000 απολύσεις παγκόσμια) 
αλλά και από όλους αυτούς τους όρους και δεσμεύσεις που 
την εμποδίζουν να κινηθεί ανταγωνιστικά. Έτσι θέλησε να 
απαλλαγεί από τα «βαρίδια», όπως τις συμβάσεις εργασίας 
που είχαν οι εργαζόμενοι πριν, επιβάλλοντας νέες με πολύ 
δυσμενέστερους όρους. 

Αντί επιλόγου 

Μέχρι ποτέ θα γίνεται αυτό; Μέχρι ποτέ τα μονοπώλια θα μας 

κάνουν ότι θέλουν; Σε περίοδο ανάπτυξης πάνω στις δικές 
μας πλάτες έβγαζαν αμύθητο πλούτο δίνοντάς μας ένα ξερο-
κόμματο και σε περιόδους κρίσης κάνουν τα πάντα για να δι-
ατηρήσουν την κερδοφορία τους.   

Γνωρίζουμε ότι το αμέσως επόμενο διάστημα η κυβέρνηση 
ετοιμάζει νέα αντεργατική επίθεση, σε συνέχεια αυτών που 
προηγήθηκαν, που θα λύσει ακόμα περισσότερο τα χέρια της 

εργοδοσίας, με κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων και 
εργασιακών δικαιωμάτων, περαιτέρω απελευθέρωση των 
ομαδικών απολύσεων, νέο ασφαλιστικό μαζί με  φοροκαται-
γίδα και τσουνάμι αντιλαϊκών μέτρων του 3ου μνημονίου.  

Ξέρουμε ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, όμως αν τ αφήσου-
με θα γίνουν ακόμα δυσκολότερα για εμάς και τα παιδιά μας.  

Συνάδελφε, το Κλαδικό Συνδικάτο Ενέργειας σε καλεί 
να οργανωθείς, μαζί με συναδέλφους από όλο τον κλάδο 
ενέργειας, μαζί να αγωνιστούμε για να μην περάσουν οι απο-
λύσεις, οι νέες συμβάσεις, οι περικοπές, τα νομοσχέδια.  

Η ισχύς εν τη ενώσει! 
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ΝΑ ΣΕ ΚΑΨΩ ΓΙΑΝΝΗ… ΝΑ 

ΣΕ ΑΛΕΙΨΩ ΛΑΔΙ! 

Τα τελευταία χρόνια, έχουμε γίνει μάρτυρες των αποτελε-
σμάτων της ιμπεριαλιστικής επέμβασης στη Συρία από 

μεριάς ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, ΕΕ, Τουρκίας και των Αράβων συμμάχων 
τους. Εκατοντάδες χιλιάδες νεκροί, εκατοντάδες χιλιάδες ξε-

ριζωμένοι στην προσφυγιά, εκατομμύρια στην εξαθλίωση. 

Το τελευταίο διάστημα, η επέμβαση της Ρωσίας στο πλευρό 
των Συριακών κυβερνητικών δυνάμεων, τάραξε τις στρατιω-
τικές ισορροπίες στην ευρύτερη περιοχή οδηγώντας μεταξύ 
άλλων και στην ενίσχυση των δυνάμεων του ΝΑΤΟ στο Αι-

γαίο, με πρόσχημα τον έλεγχο των μεταναστευτικών ροών.  

Αυτοί που ευθύνονται για την όλη κατάσταση, τώρα την επι-
καλούνται για να αναπτύξουν ακόμα μεγαλύτερες στρατιωτι-
κές δυνάμεις στην περιοχή. 

Μέσα σε όλο αυτό, και με ευθύνη της κυβέρνησης, η Ελ-
λάδα έχει μετατραπεί σε ένα απέραντο στρατόπεδο 
κράτησης προσφύγων, κόντρα στις διεθνείς συνθήκες για 
τους πρόσφυγες και τα θύματα πολέμου. 

Και ενώ το πρόβλημα οξύνεται, διάφοροι επιχειρηματικοί ό-

μιλοι έσπευσαν να κάνουν διαφήμιση στην  πλάτη των 
προσφύγων, με πρωτοπόρο στον κλάδο της ενέργειας, τα 
ΕΛΠΕ. Τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές και έντυπες διαφημίσεις, 
πλημμύρισαν τα ΜΜΕ για την χορηγία στο κέντρο φιλοξενίας 

προσφύγων στη Χίο. 

Αφενός το συγκεκριμένο «κέντρο φιλοξενίας», έγινε «κλει-
στού τύπου» και μάλλον παραπάνω κλειστού από ότι φαντα-
ζόμαστε, καθώς, όπως μεταδίδουν τα τοπικά μέσα, οι 
πρόσφυγες πηδάνε τα συρματοπλέγματα για να ξεφύγουν. 

Αφετέρου το όλο θέμα εμπεριέχει μεγάλη δόση υποκρισίας.   
Και ο πιο αφελής έχει καταλάβει ότι όλη η κατάσταση έχει δι-
αμορφωθεί από τους ανταγωνισμούς ανάμεσα στα ενεργεια-
κά μονοπώλια, για την εξασφάλιση γεωστρατηγικών θέσεων, 

την εξασφάλιση ενεργειακών πηγών και των δρόμων μετα-
φοράς τους. Η επέμβαση στη Συρία ξεκίνησε χρονικά, αμέ-
σως μετά τη συμφωνία για τη δημιουργία μεγάλου αγωγού 
διοχέτευσης Ιρανικού αερίου στη Μεσόγειο. 

Είναι ένα παιχνίδι για την κυριαρχία του κεφαλαίου στην πε-
ριοχή, με αληθινά θύματα. Είναι ειρωνεία να φτιάχνεις κα-
ταυλισμούς για τα θύματα σου, αφού η αλήθεια είναι ότι για 
τα πετρέλαια και το φυσικό αέριο γίνονται οι πόλεμοι. Η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση που υποτίθεται δίνει δισεκατομμύρια 
για να βοηθήσει στην «προσφυγική κρίση», είχε πρω-
ταγωνιστικό ρόλο στο ξεκίνημα του πολέμου στη Συ-

ρία (αρχικά υπό το «μανδύα» της  Αραβικής Άνοιξης για την 
ανατροπή του Άσαντ). Και φυσικά κλείνει τα σύνορα. Ή μάλ-
λον τα ανοιγοκλείνει αναλόγως των δυνατοτήτων της να α-
πορροφήσει το φτηνό εργατικό δυναμικό των προσφύγων. 

 

Φωτο: ο λασπότοπος της Ειδομένης όπου συνωστίζονται οι 
πρόσφυγες στα σύνορα με τα Σκόπια 

 

 

Φωτο: Σύσκεψη στο Κλαδικό για την οργάνωση της αλληλεγ-
γύης στους πρόσφυγες – πολλά από τα μέλη μας είναι οι ίδιοι 
πρώτης γενιάς μετανάστες και ανταποκρίθηκαν με συγκίνηση 
στο κάλεσμα 

Η υποκριτική αλληλεγγύη κυβερνήσεων, επιχειρηματιών και 

των διαφόρων ύποπτων ακριβοπληρωμένων Μη Κυβερνητι-
κών Οργανώσεων (που ξέρουν που θα βγουν οι βάρκες με 
τους πρόσφυγες πριν καν αυτές ξεκινήσουν από την Τουρκί-
α) δεν έχει καμία σχέση με την ειλικρινή, συγκινητική αλλη-
λεγγύη στους πρόσφυγες που δείχνει ο λαός μας. 

Ο Έλληνας εργάτης, κι ο ίδιος παιδί προσφύγων της Μικράς 
Ασίας, μέσα σε όλα τα προβλήματα που φορτώθηκε στην 
κρίση, βρήκε τον τρόπο να αφιερώσει χρόνο, να δώσει χρή-
μα από το υστέρημα του, ρούχα και τρόφιμα, για να βοηθή-
σει τους ξεριζωμένους της Συρίας μέσα σε αυτή τη δύσκολη 
ώρα. 

Στο Κλαδικό Σωματείο Ενέργειας, με τις μικρές μας δυνάμεις, 
οργανώσαμε ειδική σύσκεψη για το προσφυγικό στις 
22/3/2016 και μαζί με το Σύλλογο Συνταξιούχων της ΔΕΗ 
(Π.Α.Σ.Α.Σ) ορίσαμε συγκεκριμένες μέρες κάθε εβδομάδα 
για συλλογή υλικού για τους πρόσφυγες. 

ΧΟΡΗΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ 

ΕΙΡΗΝΗΣ ΑΞΙΑΣ…200.000€!  
Με αφορμή τα 40 χρόνια ζωής του Σωματείου Εργα-
ζομένων Motor Oil («Οι Άγιοι Θεόδωροι») η διοίκη-

ση της εταιρίας  (Β. & Γ. Βαρδινογιάννης) έβγαλε 
ανακοίνωση με την οποία συγχαίρει το σωματείο και  
του διαθέτει 200.000€ (ναι, δεν πρόκειται για τυπο-
γραφικό λάθος) για την υποβοήθηση του έργου του!  

Η είδηση μοιάζει να προέρχεται από τον πλανήτη Ά-

ρη. Γιατί στον πλανήτη Γη είναι γνωστό τοις πάση ότι 
δεν θα είχε νόημα η εργοδοσία να χρηματοδοτεί 
ένα σωματείο, καθώς τα συμφέροντα των δύο 
(θα έπρεπε να) είναι απολύτως συγκρουόμενα: 
τα λεφτά που μπαίνουν στην τσέπη του ενός 
βγαίνουν απευθείας από την τσέπη του άλλου… 

Νομίζουμε λοιπόν πως οι εργαζόμενοι της Μ.Ο.Η. θα 

πρέπει να θυμηθούν λίγο από Βιργίλιο και το «Φο-
βού τους Δαναούς και δώρα φέροντας» και να 
αναρωτηθούν μήπως τελικά η εργοδοσία προσπαθεί 
να εξαγοράσει λίγο (ως πολύ) εργασιακή ειρήνη, με 

το αζημίωτο φυσικά για τα δικά της συμφέροντα. 

Ειδικά μάλιστα σε ένα εργασιακό χώρο που τα κακώς 

κείμενα (όπως τα πρόσφατα ατυχήματα), παραμέ-
νουν εφτασφράγιστο μυστικό μέσα απ΄ τη μάντρα 
του εργοστασίου, σκεπασμένα από ένα αδιαπέραστο 
σιδηρούν (ή μήπως αργυρούν;) παραπέτασμα. 
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ΠΟΡΕΙΑ ΑΓΩΝΑ ΕΝΑΝΤΙΑ 

ΣΤΗΝ ΑΝΕΡΓΙΑ 
Με κεντρικό σύνθημα «Δουλειά για όλους, δουλειά με 
δικαιώματα» ξεκίνησε την Κυριακή 3 Απρίλη από την Πάτρα 

η πορεία αγώνα ενάντια στην ανεργία, που διοργάνωσε 
ο Δήμος Πάτρας. Η πορεία διέσχισε 220 χιλιόμετρα και έ-

φτασε στην Αθήνα την Κυριακή 10 Απρίλη όπου κορυφώθη-
κε με μεγάλη λαϊκή συγκέντρωση στο Σύνταγμα, με τη 
συμμετοχή εργατικών σωματείων και άλλων φορέων. 

 

Μέλη του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας συμμετείχαν 

στο σκέλος της πορείας Ελευσίνα – Αθήνα και φυσικά 
στην μεγάλη συγκέντρωση υποδοχής στο Σύνταγμα. 

Εκεί, η ομιλία του Δημάρχου Πάτρας, Κώστα Πελετίδη, 
έδωσε το στίγμα:  

«Αν νομίζουν ότι κάναμε 220 χιλιόμετρα, έτσι γιατί δεν ξέραμε τί να 
κάνουμε, είναι πολύ γελασμένοι. Το παραμύθι τέλειωσε. Ο λαός θέ-
λει να ζήσει και τα εμπόδια θα παραμεριστούν. Εμείς δεν κάνα-
με όλη αυτήν τη διαδρομή για να παραδώσουμε τις θέσεις μας στα 
πολιτικά κόμματα. Αυτό μπορούσαμε να το κάνουμε με πολλούς άλ-
λους τρόπους. Πορευτήκαμε για να ακουστεί πιο δυνατά η φωνή των 

ανέργων, της νεολαίας, η φωνή των εργαζομένων με ελαστικές σχέ-
σεις εργασίας, των εργαζομένων με μεσαιωνικές σχέσεις εργασίας, με 
τρίμηνα, ωρομίσθιοι. Να ακουστεί η φωνή των επαγγελματιών που 
καταστρέφονται, των αγροτών που ξεκληρίζονται. 

Όταν πήραμε αυτήν την απόφαση ορισμένοι, πρώιμοι και όψιμοι τι-
μητές του συστήματος, βιάστηκαν να μας λοιδορήσουν. Μόλις 2 ημέ-
ρες πριν ξεκινήσει αυτό το ζωντανό λαϊκό ποτάμι από την Πάτρα 
στην Αθήνα έκαναν και πρόβλεψη ότι θα κάνουμε πορεία χωρίς α-
νέργους και εργαζόμενους. Διαψεύστηκαν οικτρά, γιατί αυτή η κινη-
τοποίηση αγκαλιάστηκε από τον πατραϊκό λαό, από τους ίδιους τους 
εργαζόμενους και το συνδικαλιστικό τους κίνημα στο διάβα της. (…)  

Φίλες και φίλοι  

Δεν θεωρούμε λύση του προβλήματος της ανεργίας τα προγράμματα 
κοινωφελούς εργασίας. Αυτά που η σημερινή κυβέρνηση αντί να τα 
καταργήσει, όπως έλεγε προεκλογικά χαρακτηρίζοντάς τα μαύρη ερ-
γασία, τα μετατρέπει από 5μηνα σε 8μηνα. Ούτε επίσης συνιστούν 
λύση τα νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ που δίνουν ζεστό χρήμα στους 
εργοδότες. (…) Όλα τα παραπάνω που υλοποιούν το σύνολο των κυ-
βερνήσεων στην ΕΕ (αριστερές, φιλελεύθερες, δεξιές, ακροδεξιές) εί-
ναι κοροϊδία και τελικά οδηγούν στην ένταση της εκμετάλλευσης των 
εργαζομένων. Αντί για δουλειά με δικαιώματα προσφέρουν ένα ξερο-
κόμματο και μάλιστα με ημερομηνία λήξης. Αντί για μέτρα προ-
στασίας των ανέργων, τελικά επιδοτούν τα μονοπώλια. 

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ κι όλα τα κόμματα που στηρίζουν την 
πολιτική της ΕΕ, των μνημονίων οφείλουν να τοποθετηθούν επάνω 
στα αιτήματά μας που είναι και οι θέσεις των εργαζομένων, των α-
νέργων της πόλης των Πατρών, αλλά και του συνόλου της χώρας. 
Είναι αιτήματα που διασφαλίζουν στοιχειώδεις συνθήκες δια-
βίωσης στους ανέργους και τις οικογένειές τους για όσο χρονικό 
διάστημα οι κουμανταδόροι της χώρας μας το κεφάλαιο και οι αστικές 

κυβερνήσεις τους έχουν στο περιθώριο παρά τη θέλησή τους. (…) 

Οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, αυτοί που δημιουργούν και προσφέρουν 
στην κοινωνία τα πάντα, ήρθε η ώρα να ορθώσουν το ανάστημά 
τους, να βάλουν τέρμα στη σήψη και την παρακμή που προσφέρουν 
οι κάτοχοι της ντόπιας και διεθνούς αστικής τάξης. Εργάτης του χε-
ριού και του πνεύματος σημαίνει δημιουργός, δηλαδή μεγαλείο, χω-
ρίς αυτόν γρανάζι δεν γυρνά. Μαζέψτε όλους τους εφοπλιστές του 
κόσμου και βάλτε τους να μετακινήσουν ένα πλοίο. Ούτε πόντο δεν 
θα πάει. Αυτή η αντίφαση, άλλος να δουλεύει και άλλος να 
τρώει, είναι χρέος μας να την ανατρέψουμε. (…)»  

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΟΥΣ 

ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ 

 

Ανήμερα του Ελληνικού Πάσχα του 1914, δυνάμεις της 
Αμερικάνικης Εθνοφυλακής, μαζί με μισθοφόρους του 
Ροκφέλερ επιτέθηκαν στον καταυλισμό των 1.200 α-
περγών ορυχείων του Κολοράντο, σκοτώνοντας πάνω 

από 20 άτομα, στην πλειοψηφία τους γυναικόπαιδα. 
Θύμα της επίθεσης ήταν και ο ηγέτης των απεργών, 

ελληνοαμερικάνος Λούης Τίκας. 

Αυτό το απίστευτο γεγονός σκληρής ταξικής σύγκρουσης μέ-

σα στις ΗΠΑ είναι η αφορμή για το πολύ καλό ντοκιμαντέρ 
«Λάντλοου – οι Έλληνες στους πολέμους τους άνθρακα». 

Η πρεμιέρα έγινε την Τετάρτη 6 Απριλίου στην Αλκυονίδα (Ι-
ουλιανού 42-46) και οι προβολές συνεχίζονται και επεκτείνο-
νται σε συλλόγους, συνδικάτα, μαζικές οργανώσεις που 

αγκάλιασαν την προσπάθεια. 

Το Λάντλοου επελέγη ως το καλύτερο ντοκιμαντέρ στην ενό-
τητα «Καταγραφή Μνήμης» στο 18ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ 
Θεσσαλονίκης και  βραβεύτηκε με το Βραβείο της Βουλής 

των Ελλήνων «Ανθρώπινες Αξίες».  Στο σκεπτικό της για την 
επιλογή της ταινίας, η κριτική επιτροπή επισημαίνει ότι:  «Η 
ταινία φωτίζει, με σπάνιο αρχειακό υλικό, μια άγνωστη πτυχή 
της ιστορίας του εργατικού κινήματος της Αμερικής, αναδει-
κνύοντας τον ιδιαίτερο ρόλο των Ελλήνων μεταναστών». 

Σκηνοθεσία Λεωνίδας Βαρδαρός, Δ/νση φωτογραφίας Προ-
κόπης Δάφνος, αφήγηση Ρήγας Αξελός, μοντάζ και μουσικές 
επιλογές Ξενοφώντας Βαρδαρός, ήχος/μιξάζ Ανδρέας Γκόβας 
και έρευνα Φρόσω Τσούκα.  Δ/νση παραγωγής Στέφανος 
Πλάκας, Φρόσω Τσούκα,  Λίνα Γουσίου.  Μουσική επένδυση 
με τραγούδια των Γούντι Γκάθρι, Χέϊζελ Ντίκενς, Άρη Πρεβε-

ζάνου, Γκρουπ Γιορούμ, Μπαλανέσκου Κουαρτέτ. 

Παραγωγή: Μη κερδοσκοπική εταιρία «Αποστόλης Μπερδε-
μπές» (… στην οποία έχουμε την τιμή να συμμετέχει το μέ-
λος του Σωματείου μας, Σ.Πλάκας).  

Περισσότερα στο www.ludlow.gr 

http://www.ludlow.gr/

