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Σην δηάζηεκα από 20/10/2016 σο 8/11/2016 νη εξγαδόκελνη ζηηο ζπλνιηθά 6 εξγνιαβίεο ηεο 
εηαηξίαο ΤΟΞΟΤΗΣ γηα ηα δίθηπα ηνπ ΓΔΓΓΗΔ ζηελ Αηηηθή θαη ηελ Κόξηλζν πξαγκαηνπνίεζαλ 

απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο, κε αηηήκαηα ηελ θαηαβνιή δεδνπιεπκέλσλ, Μέηξα Υγηεηλήο & 
Αζθάιεηαο, Μέζα Αηνκηθήο Πξνζηαζίαο, λα δίλνληαη νη θαηαζηάζεηο κηζζνδνζίαο θ.α. Σην 
εξγνηάμην ηεο Κνξίλζνπ ε απεξγία μεθίλεζε από ηηο 17/10/2016. Οη θηλεηνπνηήζεηο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηε ζηήξημε ηνπ Κιαδηθνύ Σσκαηείνπ Δλέξγεηαο. 

Σηηο γεληθέο ζπλειεύζεηο ησλ εξγαδόκελσλ ην πξσί ηεο 9/11/2016, πνπ έγηλαλ θαη ζηα 3 
εξγνηάμηα (Βνηαληθό, Αραξλέο & Κόξηλζν), δηαπηζηώζεθε όηη ε εξγνδνζία ηθαλνπνίεζε ην βαζηθό 
αίηεκα ηεο απεξγίαο, δειαδή ηελ θαηαβνιή ησλ δεδνπιεπκέλσλ, θαη απνθαζίζηεθε ε αλαζηνιή 

ηεο θηλεηνπνίεζεο, θαη δηεθδίθεζε ησλ ππόινηπσλ αηηεκάησλ κε άιια κέζα. 

Ήηαλ ε ζεκαληηθόηεξε από άπνςε δηάξθεηαο, ζπκκεηνρήο, θαη νξγάλσζεο, απεξγηαθή 
θηλεηνπνίεζε ζηνπο εξγνιάβνπο ησλ δηθηύσλ ηνπ ΓΔΓΓΗΔ, πνπ εθηόο από ηε 
ζεκαληηθή λίθε σο πξνο ηα αηηήκαηα, εμόπιηζε ηνπο εξγαδόκελνπο θαη κε πνιύηηκε 

εκπεηξία γηα ηε ζεκαζία θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ αγώλσλ θαη ηελ νξγάλσζή 
ηνπο θαη πξνζθέξεηαη θαη γηα ηελ άληιεζε ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ θαηάζηαζε πνπ 

επηθξαηεί θαη εμειίζζεηαη ζηνλ θιάδν ηεο Δλέξγεηαο θαη ην ζύλνιν ηεο νηθνλνκίαο. 

Βαζηθό ζηνηρείν ηεο θηλεηνπνίεζεο θαη ζεκαληηθή θαηάθηεζε θαη παξαθαηαζήθε γηα ην κέιινλ 

απνηειεί ε νξγάλσζε ηεο θηλεηνπνίεζεο. Κάζε 2-3 κέξεο νη εξγαδόκελνη, κε ηε βνήζεηα ηνπ 
Σσκαηείνπ, πξαγκαηνπνηνύζαλ γεληθέο ζπλειεύζεηο, ζην ρώξν ησλ εξγνηαμίσλ ή ζηα γξαθεία 

ηνπ Σσκαηείνπ, όπνπ γηλόηαλ δηαπίζησζε ηεο θαηάζηαζεο θαη ζπδήηεζε γηα ηα επόκελα βήκαηα, 
θαη παίξλνληαλ απνθάζεηο γηα ηε ζπλέρεηα, ηα κέηξα πεξηθξνύξεζεο ηεο απεξγίαο, θιπ. 

Σεκαληηθό πνηνηηθό ραξαθηεξηζηηθό ησλ ζπλειεύζεσλ ήηαλ όηη ππήξρε κεγάιε ζπκκεηνρή ησλ 
εξγαδόκελσλ ζ’ απηέο, γηλόηαλ ειεύζεξε, ζπλαδειθηθή ζπδήηεζε γηα όια ηα ζέκαηα ηεο 

θηλεηνπνίεζεο, δσληαλή αληαιιαγή απόςεσλ θαη έθθξαζε δηαθσληώλ, γίλνληαλ πξνηάζεηο γηα 
ηε δηακόξθσζε ησλ αηηεκάησλ, ηελ νξγάλσζε ηεο πεξηθξνύξεζεο, ηελ αληηκεηώπηζε ησλ 

παξεκβάζεσλ ηεο εξγνδνζίαο, θαη, ηειηθά παίξλνληαλ απνθάζεηο κε ςεθνθνξία γηα όια ηα 
δεηήκαηα, αθόκε θαη γηα ηνλ θαηάιιειν ηξόπν ηέιεζεο ηεο ςεθνθνξίαο ζε θάζε πεξίζηαζε.  

Απηή ηε θνξά, πνιύ πεξηζζόηεξν από ηηο πξνεγνύκελεο θηλεηνπνηήζεηο, νη εξγαδόκελνη πήξαλ 
ελεξγά θαη ππεύζπλα ζηνπο ώκνπο ηνπο ηελ πεξηθξνύξεζε ησλ απνθάζεώλ ηνπο. Η πιεηνςεθία 

ησλ εξγαδόκελσλ ζπκκεηείρε επίκνλα θαη νξγαλσκέλα ζηηο απεξγηαθέο θξνπξέο ζε όια ηα 
εξγνηάμηα θαζεκεξηλά, θη απηό ήηαλ ην θξίζηκν θαη απνθαζηζηηθό ζηνηρείν πνπ έθξηλε ηελ 
ηθαλόηεηα ηεο απεξγίαο λα αληέμεη 3 εβδνκάδεο, παξά ηηο πξνζπάζεηεο ηεο εξγνδνζίαο λα 

θηλεηνπνηήζεη απεξγνζπαζηηθό κεραληζκό.   

Η εξγνδνζία επηρείξεζε κε πνιινύο ηξόπνπο λα ζπάζεη ηελ ελόηεηα θαη ηελ απνθαζηζηηθόηεηα 
ησλ εξγαδόκελσλ. Έδσζε ππνζρέζεηο, ππνλόεζε απεηιέο ή αλνηρηά πξνζπάζεζε λα εθθνβίζεη, 
πξνζπάζεζε λα εθαξκόζεη ζρέδην απεξγνζπαζίαο, πξνζπάζεζε λα παξέκβεη θαη λα επεξεάζεη ηηο 

δηαδηθαζίεο ησλ ζπλειεύζεσλ, πξνζπάζεζε λα  ακθηζβεηήζεη ηηο απνθάζεηο ησλ ζπλειεύζεσλ. 
Όιεο νη πξνζπάζεηέο ηεο έπεζαλ ζην θελό, ράξε ζηελ απνθαζηζηηθόηεηα ησλ εξγαδόκελσλ, πνπ 

εθθξάζηεθε όρη κόλν ζηε ιήςε ησλ απνθάζεσλ αιιά θαη ζηελ πάιε γηα λα εθαξκνζηνύλ ζηελ 

πξάμε. Ο ξόινο ησλ ιηγνζηώλ θαη ζιηβεξώλ αλζξώπσλ ηεο εξγνδνζίαο κε ηνπο νπνίνπο έγηλαλ νη 

πξνζπάζεηεο ησλ παξεκβάζεώλ ηεο απνθαιύθζεθε θαη θαπηεξηάζηεθε αλνηρηά, θαη νη ίδηνη 
απνκνλώζεθαλ κε πνιινύο ηξόπνπο από ηε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ εξγαδόκελσλ. Η 

απηνπξόζσπε παξέκβαζε ηεο εξγνδνζίαο, πνπ επηθαιέζηεθε αληηθεηκεληθέο δπζθνιίεο, έδσζε 
μαλά ππνζρέζεηο, θαη έκκεζα άθεζε λα ελλνεζεί όηη ζα πάξεη κέηξα απέλαληη ζηνπο απεξγνύο, 
έκεηλε κεηέσξε θαη αλαπνηειεζκαηηθή, θαη νη εξγαδόκελνη ελσκέλνη θαη ζπζπεηξσκέλνη γύξσ από 

ην ζσκαηείν ηνπο, έδεημαλ έκπξαθηα πνηνο ζη’ αιήζεηα έρεη ηε δύλακε. 
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ηηο πνιιέο ζπδεηήζεηο ζηα πεγαδάθηα θαη ηηο ζπλειεύζεηο αλαδείρηεθαλ πνιιά 
ζεκαληηθά ζέκαηα θαη αθνύζηεθαλ πνιιά ηδενινγήκαηα, πνπ είηε πξνζπάζεζε λα ξίμεη 

ε εξγνδνζία, είηε γεληθόηεξα επηθξαηνύλ από ηα ΜΜΔ θαη ηελ αζηηθή ηδενινγία. Μεξηθά 

απ’ απηά ήηαλ: 

 Πξέπεη, ηάρα, νη εξγαδόκελνη λα «δηαιέγνπλ» εξγνδόηε, κε θξηηήξην ην αλ είλαη 
«θαιόο» ή «θαθόο». Η εξγνδνζία ηνπ ΤΟΞΟΤΗ παξνπζηάδεη ηνλ εαπηό ηεο σο «θαιό» 

εξγνδόηε, πνπ δίλεη θαιά κεξνθάκαηα θαη πνπ βξέζεθε ζε κηα θαθή ζηηγκή θαη ηνλ πνιεκνύλ 
νη αληαγσληζηέο ηνπ. Από θάπνηνπο εξγαδόκελνπο αθνύζηεθε ε άπνςε όηη άιινη εξγνδόηεο 

είλαη θαινί, γηαηί ηνπιάρηζηνλ πιεξώλνπλ ζηαζεξά, έζησ θαη ιηγόηεξα. Κη νη δπν ηζρπξηζκνί 
είλαη ιαζεκέλνη θαη παγηδεύνπλ ηνπο εξγαδόκελνπο. Απηή ε ινγηθή αγλνεί ηελ επίπησζε ησλ 

αληηθεηκεληθώλ ζπλζεθώλ θαη εηδηθά ηώξα, ηεο θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκηθήο θξίζεο,  ζηε 
ζπκπεξηθνξά ηεο εξγνδνζίαο, αγλνεί ην πώο ε εξγνιαβνπνίεζε εμππεξεηεί ην ζπκθέξνλ ησλ 

ηδηνθηεηώλ ηεο ΓΔΗ, πνπ θεξδνζθνπνύλ από ηε θησρνπνίεζε, θαη άιια κεγάια νηθνλνκηθά 
ζπκθέξνληα πνπ είηε δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηνλ θιάδν ζαλ εξγνιάβνη, έκπνξνη θαη 
παξαγσγνί ελέξγεηαο, είηε θαηαλαιώλνπλ ελέξγεηα, όπσο θπξίσο νη βηνκήραλνη. Ο 

εξγνδόηεο είλαη πάληα απέλαληη από ηνλ εξγαδόκελν, ηνλ εθκεηαιιεύεηαη κε θάζε 
ηξόπν, γηαηί απηόο είλαη ν κόλνο ηξόπνο λα βγάιεη θέξδε απ’ απηόλ. 

 Οη απεξγίεο είλαη ηάρα άζθνπεο, δε θέξλνπλ απνηειέζκαηα. Καη κόλν ην γεγνλόο όηη 
κεηά από ζπλερείο απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο πάλσ από 50 εκεξώλ ζε δηάζηεκα ιίγν 

παξαπάλσ από έλα ρξόλν, νη εξγαδόκελνη ζηηο εξγνιαβίεο ηνπ ΤΟΞΟΤΗ ζε Αηηηθή θαη 
Κόξηλζν θαηάθεξαλ ε θαζπζηέξεζε ζηελ θαηαβνιή ησλ δεδνπιεπκέλσλ λα είλαη πηα θάησ 

από ηνπο 2 κήλεο, ζε αληίζεζε κε ηηο άιιεο εξγνιαβίεο ηνπ, όπνπ νη θαζπζηεξήζεηο 
μεπεξλνύλ ηνπο 6 θαη 7 κήλεο είλαη ραξαθηεξηζηηθό ηεο αζηνρίαο απηνύ ηνπ ηδενινγήκαηνο 

ηεο εξγνδνζίαο. Η δηαθνξά αλάκεζα ζηηο δπν πεξηπηώζεηο εξγαδόκελσλ ζηνλ ίδην εξγνδόηε 
βξίζθεηαη ζηελ νξγάλσζε θαη απόθαζε ησλ εξγαδόκελσλ λα παιέςνπλ θαη λα κελ 

ππνηαρζνύλ. Όηη έρνπλ θεξδίζεη θη απνιακβάλνπλ νη εξγαδόκελνη ην ρξσζηάλε ζην 
δηθό ηνπο αγώλα, ην θαηαθηήζαλε κε ην αίκα ηνπο, ηίπνηε δελ ηνπο ραξίζηεθε.  

 Οη απεξγίεο είλαη δήζελ επηθίλδπλεο, γηαηί απηέο θιείλνπλ ηα εξγνζηάζηα, θη νη 
εξγαδόκελνη ράλνπλ ηηο δνπιεηέο ηνπο. Δίλαη πξνθαλέο όηη γηα ην αλ ν ΤΟΞΟΤΗΣ θιείζεη, 

ή ράζεη θάπνηεο από ηηο εξγνιαβίεο ηνπ, δελ κπνξεί λα επζύλνληαη νη εξγαδόκελνη. Απηνί 
δνύιεςαλ θαη έβγαιαλ ζην αθέξαην θαη κε ην παξαπάλσ ηελ παξαγσγή. Γε κπνξεί λα θηαίλε 
απηνί αλ ε επηρείξεζε ρξσζηάεη ζηελ εθνξία, ζηα αζθαιηζηηθά ηακεία, ζηηο ηξάπεδεο, θιπ, ή 

αλ ν ηδηνθηήηεο ηνπ ΤΟΞΟΤΗ, ν Καινγξίηζαο, απνθαζίδεη λα επελδύζεη θεθάιαηα ζηα θαλάιηα 
ή άιιεο δξαζηεξηόηεηεο. Αληίζεηα νη επηρεηξήζεηο, ηα εξγνηάμηα, ηα εξγνζηάζηα 

αλνηγνθιείλνπλ, όπσο απηό εμππεξεηεί ηα ηπρνδησθηηθά, θεξδνζθνπηθά παηρλίδηα 
ησλ θεθαιαηνθξαηώλ. Ούηε θηαίλε νη εξγαδόκελνη αλ κηα εηαηξεία δερζεί ρηππήκαηα ιόγσ 

αληαγσληζκώλ κεηαμύ επηρεηξεκαηηώλ (βι. θόληξα γηα ηειενπηηθέο άδεηεο). 

Οη εξγαδόκελνη δελ πξέπεη λα έρνπλ απηαπάηεο: είηε παξακείλεη ν ΣΟΞΟΣΗ ζηηο 

εξγνιαβίεο ηνπ ΓΔΓΓΗΔ, είηε έξζεη άιινο εξγνιάβνο, ε θαηάζηαζε γηα απηνύο ζα 
επηδεηλσζεί, ιόγσ ηεο θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκηθήο θξίζεο θαη ησλ πνιηηηθώλ πνπ πξνσζνύληαη 

ζηνλ θιάδν ηεο Δλέξγεηαο, πνιηηηθέο πνπ απνζθνπνύλ ζην λα απγαηίζνπλ θη άιιν ηα θέξδε ησλ 
βηνκήραλσλ εηο βάξνο ησλ εξγαδόκελσλ. 

Οη επηρεηξεκαηίεο έρνπλ πνιιά κέζα γηα λα πξνσζήζνπλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο. Έρνπλ όκσο θη νη 
εξγαδόκελνη θη απηά είλαη ε πάιε, ε αιιειεγγύε, ε ελόηεηα, ε νξγάλσζε. Τν ζσκαηείν, νη 

θηλεηνπνηήζεηο, νη γεληθέο ζπλειεύζεηο αθνξνύλ ηνπο ίδηνπο ηνπο εξγαδόκελνπο, ηηο ίδηεο ηηο δσέο 
ηνπο. Καη νη εξγαδόκελνη πξέπεη λα επηιέμνπλ αλάκεζα ζε κηα δσή κε θαιπκέλεο όιεο ηηο αλάγθεο 

ηνπο ή κνλάρα επηβίσζε, πνπ νύηε θη απηή είλαη ζίγνπξε πάληα. 

Σν κεγάιν ζπκπέξαζκα πνπ πξέπεη λα βγεη θαη απ’ απηή ηε κεγάιε θηλεηνπνίεζε είλαη 

όηη νη εξγαδόκελνη, ζε θάζε πεξίπησζε, είλαη απαξαίηεην λα αγσληζηνύλ, θαη κάιηζηα 

αθόκα πεξηζζόηεξν, αθόκα πην ζαξξεηά, πην νξγαλσκέλα, πην απνθαζηζηηθά, όρη κόλν 

γηα ηα δεδνπιεπκέλα ηνπο, θαη ηα δηθαηώκαηά ηνπο ζην πιαίζην ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο, 
αιιά γηα όια. Καη θπξίσο γηα ηελ πξννπηηθή ηεο θαηάξγεζεο ηεο αηηίαο γηα όια ηνπο ηα 

βάζαλα, γηα ηελ θαηάθηεζε ηεο δηθήο ηνπο εμνπζίαο πνπ ζα ηνπο απειεπζεξώζεη από 
όια ηνπο ηα δεζκά θαη ζα ηνπο ραξίζεη όιν ηνλ πινύην πνπ νη ίδηνη παξάγνπλ.  


