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ΓΘΑ Ξ «ΕΜΔΘΑΦΕΠΞΜ» ΩΜ ΗΚΕΞΟΘΙΩΜ 

ΙΑΜΑΚΘΩΜ ΓΘΑ ΞΣΡ ΕΠΓΑΖΞΛΕΜΞΣΡ ΞΣ ΞΝΞΗ 
 

Μέα αληηιατθά κέηξα εηνηκάδεη ην θξάηνο ησλ επηρεηξεκαηηώλ, ώζηε νη εξγαδόκελνη 
λα πιεξώζνπκε γηα άιιε κηα θνξά ηελ δηάζσζε θαη ηελ αύμεζε ησλ θεξδώλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Ελ κέζσ θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκηθήο θξίζεο ε «πίηα» έρεη κεησζεί γηα ηνπο 
θαπηηαιηζηέο, γη’ απηό θαη έρνπλ βγάιεη ηα καραίξηα θαη πξνζπαζεί ν έλαο λα θάεη ηνλ 
άιινλ, κήπσο θαη αξπάμνπλ κεγαιύηεξν θνκκάηη. Δελ μερλνύλ πνηέ όκσο λα είλαη 

ελσκέλνη όηαλ ηα βάδνπλ κε ηνπο εξγαδόκελνπο θαη από θνηλνύ λα ηζαθίδνπλ ηνπο κηζζνύο 
καο, ηελ αζθάιηζή καο, ηα δηθαηώκαηά καο, ηελ δσή καο γεληθά. 

Κόγσ ηεο θόληξαο παιαηώλ θαη λέσλ θαλαιαξρώλ γηα ην κνίξαζκα ηεο πίηαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ηειενπηηθώλ αδεηώλ, νξηζκέλνη ηειενπηηθνί ζηαζκνί 
«ελδηαθέξζεθαλ» γηα ηα ρξσζηνύκελα δεδνπιεπκέλα ησλ εξγαδόκελσλ ηεο ΤΟΞΟΤΗΣ ΑΕ 
(ζπκθεξόλησλ Ιαινγξίηζα), θαζώο θαη γηα ηελ έιιεηςε κέηξσλ πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο 

ζηελ εηαηξεία, πνπ νδήγεζαλ θαη ζηνλ ηξαγηθό ρακό ζπλαδέιθνπ καο ζην Αγξίλην ζηηο 
18/8/2016. 

Η αλαπαξαγσγή αλαθνηλώζεσλ ηνπ Ιιαδηθνύ Ρσκαηείνπ Ελέξγεηαο από απηά ηα 

ηειενπηηθά θαλάιηα, ζθνπό έρεη λα πξνσζήζεη ηα ζπκθέξνληα ησλ ηδηνθηεηώλ ησλ 
θαλαιηώλ απηώλ θαη όρη ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ ΞΝΞΗ. Τα πξνβιήκαηα ησλ 
εξγαδνκέλσλ ηνπ ΤΟΞΟΤΗ ππάξρνπλ εδώ θαη ρξόληα, θαη όρη κόλν ζηνλ ΤΟΞΟΤΗ, αιιά ζε 

όινπο ηνπο εξγνιάβνπο ηεο ΔΕΗ, όκσο ηα ηειενπηηθά θαλάιηα ηα ζπκήζεθαλ όηαλ 
εληάζεθε ε θόληξα αλάκεζα ζηνπο επηρεηξεκαηίεο – ππνςήθηνπο θαλαιάξρεο. Τν δειεηήξην 
πνπ έρνπλ ζηάμεη όινη απηνί νη ηειενπηηθνί ζηαζκνί ελάληηα ζε ηαμηθά ζσκαηεία θαη 

εξγαδόκελνπο πνπ παιεύνπλ γηα ηα δηθαηώκαηά ηνπο, δελ ην μερλάκε. 

Οη εξγαδόκελνη ηνπ ΤΟΞΟΤΗ θαη άιισλ εξγνιάβσλ ηεο ΔΕΗ καδί κε ην Ιιαδηθό Σσκαηείν 
Ελέξγεηαο παιεύνπλ εδώ θαη ρξόληα γηα ηελ απνπιεξσκή δεδνπιεπκέλσλ, ελάληηα ζηελ 

έιιεηςε κέηξσλ πγηεηλήο & αζθαιείαο. Ιάλακε θηλεηνπνηήζεηο, γεληθέο ζπλειεύζεηο, 
απεξγίεο. Όινη απηνί νη ηειενπηηθνί ζηαζκνί όκσο, όρη κόλν δελ πξόβαιιαλ ηνλ 

αγώλα καο, ηα δίθαηα αηηήκαηά καο, ηηο αγσλίεο καο, αληίζεηα κε θάζε ηξόπν 
πξνβάιιαλ ηα αηηήκαηα θαη ηηο αγσλίεο ησλ αθεληηθώλ καο θαη ηεο θπβέξλεζήο 
ηνπο. 

Λε ηνλ δηαγσληζκό γηα ηηο ηειενπηηθέο άδεηεο, ηα θαλάιηα ζα ζπλερίζνπλ λα αλήθνπλ ζηνπο 
κεγαινεπηρεηξεκαηίεο, απιά ζα δεκηνπξγεζεί έλα πεξηβάιινλ «πην θηιηθό» πξνο ηελ 
θπβέξλεζε, όπνπ ζα αμηνπνηεζνύλ θαη ηα λέα ηδάθηα ηνπ ΣΥΡΘΖΑ. Η ελεκέξσζε ζα 

ζπλερίζεη λα είλαη εηο βάξνο ησλ ζπκθεξόλησλ ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Δελ ππάξρνπλ θαιά θαη θαθά αθεληηθά. Όινη ηνπο είλαη πάληα ελσκέλνη όηαλ 
αληηκεησπίδνπλ ηνπο εξγάηεο. Γη’ απηό θαη εκείο νη εξγαδόκελνη πξέπεη λα είκαζηε 

πάληα ελσκέλνη ελάληηνλ ηνπο. Λόλνο δξόκνο γηα ηνλ εξγαδόκελν είλαη ε ηαμηθή 
πάιε. Ξη εξγαδόκελνη ζηνπο εξγνιάβνπο ηεο ΔΕΗ, αιιά θαη όινπ ηνπ θιάδνπ ηεο 
Ελέξγεηαο, πξέπεη λα ζπζπεηξσζνύλ ζην Ρσκαηείν ηνπο, λα ην δπλακώζνπλ θαη 

κέζα από απηό λα παιέςνπλ γηα ηα δηθαηώκαηά ηνπο. 
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