
 

 

 

 

ΔΚΛΟΓΔ ΚΛΑΓΙΚΟΤ ΩΜΑΣΔΙΟΤ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

22 - 23 ΦΛΔΒΑΡΗ 2017 

πλάδειθνη! 

Ζ πεξίνδνο πνπ ην σκαηείν καο δηεμάγεη θέηνο  ηηο εθινγέο ηνπ, ζπκβαδίδεη ρξνληθά κε έλα αθόκε 

γύξν νηθνλνκηθώλ κέηξσλ πνπ αλακέλεηαη λα πιήμνπλ ην εηζόδεκα θαη ηα δηθαηώκαηα ησλ 

εξγαδνκέλσλ. 

Ο ιαόο καο πιένλ έρεη ζπγθεληξώζεη πινύζηα πείξα θαη κπνξεί εύθνια λα θαηαιάβεη όηη πίζσ απφ ηηο 

ιέμεηο «δηαπξαγκάηεπζε», «αμηνιφγεζε», «πιεφλαζκα» θαη «πξφγξακκα», δελ θξχβεηαη 

ηίπνηα άιιν παξά αθφκα κεγαιχηεξε ζπκπίεζε κηζζψλ, «θφθηεο» θνηλσληθψλ παξνρψλ, 

ρηχπεκα ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ θαη δηεπθφιπλζε ησλ απνιχζεσλ. Απηέο είλαη νύησο ε άιισο 

νη βαζηθέο απαηηήζεηο ζηηο νπνίεο ζπγθιίλνπλ νη εξγνδόηεο (ΔΒ), ε Δπξσπατθή Έλσζε θαη ην Γηεζλέο 

Ννκηζκαηηθό Σακείν θαη ηηο νπνίεο ζην ηέινο ζα πινπνηήζεη ε θπβέξλεζε. 

Μεηά από 8 ρξόληα παξαηεηακέλεο νηθνλνκηθήο θξίζεο, όπνπ ηε δεκηά ζπλερίδεη λα πιεξώλεη ε ιατθή 

νηθνγέλεηα, δελ αξθνύλ πιένλ νη δηαπηζηώζεηο γηα ηελ απιεξσζηά, ηελ αλεξγία, ηνπο ρακεινύο κηζζνύο, 

ηα ρακέλα αζθαιηζηηθά δηθαηώκαηα. Απηά ηα γλσξίδνπκε όινη από πξώην ρέξη. 

 

  

 

 

 

 

Ενύκε θαη αλαπλένπκε κέζα ζηηο εηαηξείεο ηεο Δλέξγεηαο. Ο θιάδνο καο, παξακέλεη ν πην ηζρπξόο, ν 

νηθνλνκηθά πην εύξσζηνο από όινπο ηνπο θιάδνπο ηεο βηνκεραλίαο. Οη θπβεξλήζεηο δηαρξνληθά 

ππόζρνληαη λα κεηαηξέςνπλ ηε ρώξα ζε «κεγάιν ελεξγεηαθφ θφκβν». Όκσο κπξίδεη αθόκε θάπλα 

θαη κπαξνύηη ζηε πξία, ζηε Ληβύε θαη ζηελ Οπθξαλία, γύξσ-γύξσ ζηε γεηηνληά καο δειαδή, ζε ρώξεο 

πνπ ήηαλ κεγάινη ελεξγεηαθνί θόκβνη θαη πνπ ε ζύγθξνπζε δηεζλώλ ζπκθεξόλησλ κεηέηξεςε ζε 

εξείπηα. 

Δλεξγεηαθά κεγαζήξηα, νιόθιεξεο ρώξεο θαη ζπκκαρίεο ρσξώλ δηαγθσλίδνληαη γηα ηελ εθκεηάιιεπζε 

ησλ ελεξγεηαθώλ δξόκσλ θαη πεγώλ αλά ηνλ θόζκν θαη θπζηθά απιώλνπλ ηα ρέξηα ηνπο θαη ζην 

ελεξγεηαθό παηρλίδη πνπ παίδεηαη ζηε δηθή καο ρώξα (γηα θνηηάζκαηα πεηξειαίνπ, αγσγνύο αεξίνπ, 

εηαηξείεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο) κε θαηάιεμε πνπ είλαη αδύλαηνλ λα πξνβιέςεη θαλείο. Οη εξγαδόκελνη 

ρξεηάδεηαη λα βξίζθνληαη ζε εηνηκόηεηα θαη επαγξύπλεζε κπξνζηά ζηελ θαηάζηαζε πνπ δηαξθώο 

νμύλεηαη. Ο θίλδπλνο κηαο γεληθόηεξεο πνιεκηθήο ζύγθξνπζεο είλαη ππαξθηόο. Μπξνζηά ζε έλα ηέηνην 

ελδερόκελν ε εξγαηηθή ηάμε δελ πξέπεη λα πηνζεηήζεη ηε ινγηθή πνπ θαιιηεξγνύλ ηα αζηηθά πνιηηηθά 

θόκκαηα θαη νη δπλάκεηο απηώλ κέζα ζην εξγαηηθό ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα πεξί «δήζελ εζληθήο 

νκνςπρίαο», «ελόηεηα κπξνζηά ζηνλ εζληθό θίλδπλν», «όηη ηώξα δελ ρσξάλε αληηπαξαζέζεηο κεηαμύ 

καο, αιιά όηη πξέπεη λα είκαζηε ελσκέλνη». Απηά είλαη όκνξθα ιόγηα, αθνύγνληαη θαιά. ηελ νπζία 

ηνπο όκσο είλαη επηθίλδπλα, θξύβνπλ όηη νη πόιεκνη δελ γίλνληαη γηα ηα ζπκθέξνληα ησλ ιαώλ, ησλ 

εξγαηώλ ησλ ρσξώλ, αιιά γηα ην κνίξαζκα ηνπ πινύηνπ κεηαμύ ησλ κεγάισλ κνλνπσιίσλ. Γηα απηό 

ιέκε όηη νη ιανί πξέπεη λα ραξάμνπλ ηε δηθή ηνπο ζηάζε κε γλώκνλα ηα δηθά ηνπο ζπκθέξνληα, όηη δελ 

πξέπεη λα ζηνηρεζνύλ θάησ από ηε ζεκαία ησλ «εζληθώλ ζηόρσλ» ηνπ θεθαιαίνπ, λα ρύζνπλ ην αίκα 

ηνπο γηα ηα θέξδε ησλ αθεληηθώλ ηνπο. 

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

Το ζήτημα τώρα είναι πώς θα αλλάξουμε τα πράγματα. Κι αυτό δεν μπορεί να γίνει 

αναζητώντας ο καθένας  μας την  «ατομική λύση» και διέξοδο στα προβλήματα. Για να 

αμυνθούμε σε αυτά που μας ετοιμάζουν αλλά και να διεκδικήσουμε έναν καλύτερο κόσμο για 

εμάς και τα παιδιά μας, μπορούμε να στηριχτούμε μόνο στη συλλογική μας δύναμη, στο 

δυνάμωμα των οργανώσεων της τάξης μας, και πρώτα και κύρια μέσα στους χώρους 

δουλειάς, στα συνδικάτα. 



Οη κεγάιεο εηαηξείεο πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηελ 

Διιάδα ζηνπο ηνκείο ηεο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, ζην 

Πεηξέιαην θαη ζην Φπζηθό Αέξην, παξακέλνπλ ζηαζεξά 

θεξδνθόξεο θαη θάπνηεο εμ απηώλ (Όκηινο ΔΛΠΔ, 

Όκηινο Motor Oil) θαηαγξάθνπλ θέηνο ζεκαληηθή 

αχμεζε θεξδψλ. 

 

Γηα ηνπο εξγαδόκελνπο όκσο ηνπ θιάδνπ, παξά ηελ 

«αλάπηπμε» θαη ηελ θεξδνθνξία, ην έξγν πνπ παίδεηαη 

είλαη εηο βάξνο ηνπο θαη πάληα ην ίδην: 

 ηε ΓΔΗ, αθνύ πξώηα επηηέζεθαλ ζε κηζζνύο, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο, ζε όινπο ηνπο όξνπο 

εξγαζίαο, επηηαρύλνπλ πιένλ ην δηακειηζκό ηεο, ώζηε λα πξνρσξήζεη πην γξήγνξα ε 

«απειεπζέξσζε» ηεο αγνξάο. ύκθσλα κε ην 3ν Μλεκόλην ζα πξέπεη ην κεξίδην ηεο ΓΔΖ ζηε 

ιηαληθή αγνξά λα έρεη κεησζεί από 91% ζήκεξα, ζε θάησ από 50% σο ην ηέινο ηνπ 2019. Απηό 

ζα επηηεπρζεί κέζσ ηεο πώιεζεο κεγάινπ κέξνπο ηεο παξαγσγήο ζε ηδηώηεο κε ηηκέο θάησ ηνπ 

θόζηνπο, ελώ παξάιιεια πξνεηνηκάδνληαη ζελάξηα απεπζείαο παξάδνζεο ηκήκαηνο ηνπ 

πειαηνινγίνπ ηεο ΓΔΖ ζε ηδηώηεο. Καη ηόηε, κία ΓΔΖ ζρεδόλ κηζή από όηη είλαη ζήκεξα, ζα πξέπεη 

λα πξνζαξκνζηεί ζε θζελόηεξν θαη ιηγόηεξν πξνζσπηθό γηα λα αληαγσληζηεί κε άιιεο εηαηξείεο 

ηνπ θιάδνπ ζηηο νπνίεο νη κηζζνί θαη ηα δηθαηώκαηα είλαη ήδε πην θάησ εδώ θαη ρξόληα.  

 ηα Γίθηπα Ρεύκαηνο, ε εξγνιαβνπνίεζε απνηειεί παγηνπνηεκέλν θαζεζηώο. Δπηθξαηεί 

θαζεζηώο γαιέξαο, κε απιεξσζηά θαη ζπρλά αλαζθάιηζηε εξγαζία.  

 ην Φπζηθφ Αέξην, πινπνηείηαη απηό ην δηάζηεκα ε δηάζπαζε ησλ ΓΔΠΑ θαη ΔΠΑ, γίλνληαη 

παξαζθεληαθέο θηλήζεηο γηα ηελ πώιεζε ηνπ ΓΔΦΑ. Γεληθόηεξα πξνσζείηαη ε «απειεπζέξσζε» 

ηεο αγνξάο, πνπ ζα νδεγήζεη ζε αύμεζε ηηκνινγίσλ γηα ην ιατθό θαηαλαισηή θαη ζε ηζάθηζκα 

δηθαησκάησλ γηα ηε κεγάιε πιεηνςεθία ησλ εξγαδνκέλσλ. 

 ηα Διιεληθά Πεηξέιαηα θαη ζηε Motor Oil, αλ θαη ηα θέξδε απμάλνληαη, ε εξγνδνζία 

ρξεζηκνπνηεί ηελ αλάγθε γηα «αληαγσληζηηθόηεηα» πξνθεηκέλνπ λα ζπγθξαηεί κηζζνύο, λα 

κεηώλεη κόληκν πξνζσπηθό, λα ζπκπηέδεη ηελ ηηκή ησλ εξγνιαβηώλ. 

 ηηο κηθξόηεξεο εηαηξίεο πεηξειαηνεηδώλ, ηα πξάγκαηα είλαη ρεηξόηεξα, ε ηξνκνθξαηία ηνπ 

εξγνδόηε κεγαιύηεξε, θαη πάιη ππό ην θάληαζκα ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο θαη ηεο θεξδνθνξίαο. 

Καη ελώ έηζη έρνπλ ηα πξάγκαηα, ζε όιεο ηηο εηαηξίεο ηνπ Κιάδνπ Δλέξγεηαο ηαπηόρξνλα, νη εξγνδόηεο 

από ηε κία, θαη ν εξγνδνηηθόο ζπλδηθαιηζκόο από ηελ άιιε, επαλαιακβάλνπλ κνλόηνλα πξνο ηνπο 

εξγάηεο ην κνηίβν: «θαζίζηε θαιά, βγάδνπκε θέξδε, εδώ είκαζηε πξνλνκηνύρνη, θνηηάμηε ζηηο άιιεο 

επηρεηξήζεηο ηα πξάγκαηα είλαη ρεηξόηεξα»!  

Έηζη αληί ν εξγάηεο λα δεη ηνλ ηεξάζηην πινύην πνπ ν ίδηνο παξάγεη θαη θαξπώλεηαη ζην ηέινο ν 

εξγνδόηεο, θνηηάεη ηξνκνθξαηεκέλνο ηα εθαηνκκύξηα ησλ αλέξγσλ πνπ θξαηηνύληαη όκεξνη ηνπ 

νηθνλνκηθνύ ζπζηήκαηνο, απνθιεηζκέλνη από ηελ παξαγσγή θαη ην δηθαίσκα ζε κηα θπζηνινγηθή δσή κε 

δηθαηώκαηα. 

 

Μπξνζηά ζε απηή ηελ θαηάζηαζε, νη εγεζίεο ησλ ζπλδηθάησλ ηνπ θιάδνπ, κέζα ζηε ΓΔΝΟΠ θαη ζηελ 

ΠΟΔ, απέδεημαλ πεξίηξαλα φια απηά ηα ρξφληα, φηη απνηεινχλ ην καθξχ ρέξη ησλ εξγνδνηψλ 

θαη ησλ θπβεξλήζεσλ κέζα ζην εξγαηηθφ θαη ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα. Ζ ινγηθή ηνπο θαη ε 

γξακκή ηνπο, είλαη ε δηάζπαζε, ν εθεζπραζκόο, ν ηδενινγηθόο θαη νξγαλσηηθόο αθνπιηζκόο ηνπ 

εξγαηηθνύ θηλήκαηνο. ε θαλέλαλ ρώξν ζηνλ θιάδν δελ δέρνληαη λα είλαη κέιε ησλ επηρεηξεζηαθώλ 

ζσκαηείσλ νη ζπλάδειθνη πνπ δνπιεύνπλ κε ειαζηηθέο κνξθέο απαζρόιεζεο, κέζσ εξγνιάβσλ. Έρνπλ 

βάιεη πιάηε γηα όια όζα ζήκεξα εκείο αληηπαιεύνπκε. ηήξημαλ ηελ απειεπζέξσζε, ππέγξαςαλ 

επαίζρπληεο ζπκβάζεηο, έγηλαλ θνξείο ησλ επηρεηξεκάησλ ησλ θπβεξλήζεσλ κέζα ζηνπο ρώξνπο 

δνπιεηάο. Ζ γξακκή ηνπο κεηέηξεςε ην ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα ζε ππεξέηε ηεο θπβεξλεηηθήο ελαιιαγήο 

θαη ελίζρπζε ηηο απηαπάηεο γηα ηε δπλαηόηεηα ησλ ζνζηαιδεκνθξαηηθώλ θπβεξλήζεσλ λα πεηύρνπλ 

θηινιατθή δηαρείξηζε ηνπ θαπηηαιηζκνύ. Απηή ε γξακκή πξνβιήζεθε γηα δεθαεηίεο από ηε πιεηνςεθία 

ηεο ΓΔΝΟΠ – ΓΔΖ, εληζρύζεθε αθόκα πεξηζζόηεξν ηα πξνεγνύκελα ρξόληα. ηα ΔΛΠΔ αλαπαξάγνπλ ζε 

όινπο ηνπο ηόλνπο ηε ινγηθή ηεο ζπλαίλεζεο θαη ηεο ηαμηθήο ζπλεξγαζίαο: «Πξώηα απ’ όια ε 

επηρείξεζε καο θαη κεηά νη εξγαδόκελνη». Έρνπλ ζπκθσλήζεη ζηα κεησκέλα νξγαλνγξάκκαηα, 

ππέγξαςαλ ζπκβάζεηο πνπ δηαρσξίδνπλ ηνπο λενπξνζιακβαλόκελνπο από ηνπο παιηόηεξνπο 

ζπλαδέιθνπο. ηα ιόγηα θαηαθεξαπλώλνπλ ηα αληηιατθά κέηξα, ηηο ηδησηηθνπνηήζεηο, ηελ 

εξγνιαβνπνίεζε, ηα ζαλαηεθόξα αηπρήκαηα. ηελ πξάμε όκσο βξίζθνληαη ζε πιήξε επζπγξάκκηζε κε 

ηελ θπβέξλεζε θαη ηελ εξγνδνζία, αλαπαξάγνπλ ην δόγκα ηνπ «πξώηα ηα θέξδε», ξνπζθεηνινγνύλ 



(όζν ην επηηξέπνπλ νη ζεκεξηλέο νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο) θαη κε ηελ ηαθηηθή ηνπο παξαδίδνπλ εξγαηηθά 

δηθαηώκαηα πνπ θεξδήζεθαλ κε αγώλεο δεθαεηηώλ. Αιιά αθόκα θαη όηαλ αλαπηύζζνπλ αγώλεο, απηνί 

γίλνληαη γηα λα ελζσκαηώζνπλ ηελ νξγή θαη ηελ αγαλάθηεζε ησλ εξγαδνκέλσλ.  

Με όιεο απηέο ηηο δπλάκεηο ην ζσκαηείν καο βξίζθεηαη απέλαληη. Γελ έρνπλ θακία ζρέζε κε ηα 

ζπκθέξνληα ησλ εξγαηώλ γηα απηό θαη ρξεηάδεηαη λα εηηεζνύλ, λα απνδπλακσζνύλ. Δίκαζηε απέλαληη 

θαη ην γλσξίδνπλ θαιά. Γηα απηό εμάιινπ ε πιεηνςεθία ηεο ΓΔΝΟΠ, κε δηάθνξα αζηεία πξνζρήκαηα 

αξλείηαη ηελ εγγξαθή ηνπ Κιαδηθνχ σκαηείνπ Δλέξγεηαο ζηελ Οκνζπνλδία, ελψ ηελ ίδηα 

ζηηγκή ζπληεξεί έλα ζσξφ «ζσκαηεία ζθξαγίδεο», ρσξίο ηελ παξακηθξή δσή θαη δξάζε ζην ρώξν 

ηεο Ζιεθηξελέξγεηαο. 

 

 

 

 

 

 

Σν Κιαδηθό σκαηείν Δλέξγεηαο «ραιάεη ηελ πηάηζα» ηνπ εξγνδνηηθνύ θαη θπβεξλεηηθνύ ζπλδηθαιηζκνύ 

ζηνλ θξίζηκν ρώξν ηεο ελέξγεηαο θαη απαληάεη σο κνξθή νξγάλσζεο ζην θαίξην δήηεκα ησλ εκεξώλ: νη 

εξγνδνηηθέο νξγαλώζεηο, όπσο ν ΔΒ, θαη ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα, εθπξνζσπώληαο ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε, δεηνύλ από θνηλνύ ηελ νξηζηηθή θαηάξγεζε ησλ θιαδηθώλ ζπκβάζεσλ, ώζηε λα 

κπνξνύλ νη εξγνδόηεο λα αλαπξνζαξκόδνπλ πην εύθνια ηνπο κηζζνύο (πξνο ηα θάησ). 

Αλ ν αληίπαινο βάδεη ηφζν μεθάζαξα ζην ζηφραζηξν ηνπ ηελ δπλαηφηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ λα 

νξγαλψλνληαη θαη λα δηεθδηθνχλ ζε επίπεδν θιάδνπ, είλαη μεθάζαξν φηη εκείο πξέπεη λα 

θάλνπκε αθξηβψο ην αληίζεην. Δθεί βξίζθεηαη ε δύλακή καο. 

Ζ ελίζρπζε ηνπ Κιαδηθνύ σκαηείνπ καο, ηνπ κόλνπ 

πλδηθάηνπ πνπ ζπζπεηξώλεη «κόληκνπο» θαη 

«εξγνιαβηθνύο» όισλ ησλ εηαηξεηώλ ζην ρώξν ηεο 

Δλέξγεηαο, απνηειεί κνλαδηθό εξγαιείν γηα λα 

εληζρπζεί ζηελ πξάμε ε ελόηεηα θαη ε αιιειεγγύε 

κεηαμύ ησλ εξγαδόκελσλ, άξα θαη ε δύλακε ηνπο ζε 

θάζε ρώξν δνπιεηάο μερσξηζηά. 

 

Ήδε ζηα ιίγα ρξόληα πνπ ππάξρεη, ην πλδηθάην καο έρεη δεκηνπξγήζεη ηηο βάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία 

θνηλήο αληίιεςεο ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ θιάδνπ κέζα ζηηο πνιιέο θαη δηαθνξεηηθέο εηαηξείεο  

Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, Πεηξειαίνπ, Φπζηθνύ Αεξίνπ θαη ΑΠΔ. πκκεηέρεη όπνπ αλαπηύζζνληαη αγώλεο 

ζηνλ Κιάδν, θέξλνληαο εξγαδόκελνπο από δηαθνξεηηθέο εηδηθόηεηεο θαη δηαθνξεηηθνύο ηνκείο, ζην 

πιεπξό ζπλαδέιθσλ ηνπο πνπ δέρνληαη εξγνδνηηθή επίζεζε, θαη δείρλεη ζηελ πξάμε, πώο ρηίδεηαη ε 

αιιειεγγύε θαη ε ελόηεηα κέζα ζηελ εξγαηηθή ηάμε. 

Κόληξα ζηα ςεύηηθα ηδενινγήκαηα πνπ πξνσζεί ε εξγνδνζία θαη νη ζπλδηθαιηζηέο πνπ απηή ειέγρεη, 

πεξί δήζελ «αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ αγψλσλ», ε ίδηα ε δσή έδεημε αληίζεηα όηη ε νξγάλσζε 

ζηα ζπλδηθάηα θαη νη αγώλεο είλαη ν κόλνο ηξόπνο γηα λα έξζνπλ απνηειέζκαηα! 

ηα δίθηπα ξεύκαηνο ζηελ Αηηηθή θαη ηελ Κνξηλζία (πνπ ηα ηειεπηαία ρξόληα θπξηαξρεί ε ΣΟΞΟΣΖ ΑΔ) 

νη εξγαδόκελνη παξέκελαλ αλνξγάλσηνη, εγθισβηζκέλνη ζηελ «αηνκηθή δηαπξαγκάηεπζε κε ηα αθεληηθά 

- εξγνιάβνπο», θαη γηλόληνπζαλ εύθνιν ζύκα, όρη κόλν εληαηηθνπνίεζεο θαη ηξνκνθξαηίαο, αιιά θαη 

πνιύκελεο παξαθξάηεζεο δεδνπιεπκέλσλ. 

Μέζα από ην Κιαδηθό σκαηείν Δλέξγεηαο, κε πξνζπάζεηεο πνπ θξάηεζαλ ρξόληα, ηειηθά νη εξγαδόκελνη 

νξγαλώζεθαλ ζην ζπλδηθάην θαη άξρηζαλ κε αγώλεο λα δηεθδηθνύλ ηα δηθαηώκαηά ηνπο. Ό,ηη θέξδηζαλ 

ην πέηπραλ κε ηηο δηθέο ηνπο δπλάκεηο, κέζα από ηελ νξγάλσζε, ηελ αιιειεγγύε, ην ηαμηθό 

πξνζαλαηνιηζκό. ε έλα ρώξν πνπ πξηλ ιίγν θαηξό «δελ ππήξρε ηίπνηα», νη εξγαδόκελνη έθηαζαλ ζε 

επίπεδν νξγάλσζεο θηλεηνπνηήζεσλ αιιειεγγύεο ζε δηαθνξεηηθά εξγνηάμηα, απαληώληαο ζηελ πξάμε 

ζε απηό πνπ όινη γλσξίδνπκε: κέζα ζηνλ ίδην  θιάδν, ην πξόβιεκα ησλ εξγαδνκέλσλ ζε κία εηαηξεία, 

αξγά ή γξήγνξα ζα ρηππήζεη θαη ηελ πόξηα ηεο δηπιαλήο επηρείξεζεο. Όηαλ θάπνπ κεηώλνληαη κηζζνί 

θαη γίλνληαη απνιύζεηο, απηό ζύληνκα πηέδεη θαη ηνπο ππόινηπνπο εξγαδόκελνπο ζηνλ θιάδν. 

 

Κόντρα σε όλα αυτά, στην εργοδοσία και τον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό 

στέκεται το Κλαδικό Σωματείο Ενέργειας. Ένα Σωματείο που συνενώνει όλους τους 

εργαζόμενους του κλάδου, ανεξαρτήτως εταιρίας και εργασιακής σχέσης. Ένα Σωματείο που 

δεν ελέγχεται ούτε από την εκάστοτε κυβέρνηση, ούτε από την εργοδοσία και που δεν λαμβάνει 

ούτε «παροχές», ούτε «εξυπηρετήσεις» από τις εταιρείες, όπως κατά κανόνα συμβαίνει με τα 

περισσότερα σωματεία του κλάδου. 



Ζ ινγηθή ηνπ «λα θνηηάσ ην καγαδάθη κνπ», ν ζπληερληαζκόο, ε ζηείξα νηθνλνκηθίζηηθε πάιε πνπ 

κεηξάηαη ζε επξώ, έρεη θνληά πνδάξηα. Καλείο δελ δεη κέζα ζε γπάια. Σα φξηα ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο 

πάιεο κέζα ζε θάζε επηρείξεζε μερσξηζηά είλαη πνιχ πεξηνξηζκέλα θαη δελ απαληνχλ ζην 

ζπλνιηθφ θνηλσληθφ πξφβιεκα. Αθήλνπλ ηνλ εξγαδόκελν ακέηνρν, ζην πεξηζώξην, όηαλ εξγνδόηεο 

θαη θπβεξλήζεηο απνθαζίδνπλ γηα ηνπο θόξνπο, ηελ πγεία, ηελ παηδεία, ηα αζθαιηζηηθά δηθαηώκαηα θαη 

ηελ δσή ησλ εξγαηώλ γεληθόηεξα. Γελ λνείηαη γηα παξάδεηγκα ην 2017 πνπ ε ηερλνινγία θαη ε επηζηήκε 

έρνπλ ζεκεηώζεη ηόζε πξόνδν, πνπ νη παξαγσγηθέο δπλάκεηο έρνπλ γηγαλησζεί, λα κέλνπλ ζηνηρεηώδεηο 

αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ αθάιππηεο. ηνλ θιάδν ηεο ελέξγεηαο, όινη εκείο πνπ παξάγνπκε, δηαθηλνύκε 

ηα πξντόληα, κπνξνύκε λα αλερηνύκε λα κέλνπλ ζπίηηα ρσξίο ζέξκαλζε; Να έξρεηαη ν ρεηκώλαο θαη λα 

ππάξρνπλ νηθνγέλεηεο πνπ δελ κπνξνύλ λα δεζηαζνύλ; Να θηλδπλεύνπλ ρηιηάδεο νηθνγέλεηεο λα κείλνπλ 

ρσξίο ειεθηξηθό ξεύκα; 

Απηό πνπ απαηηνύλ νη ζεκεξηλέο ζπλζήθεο είλαη νη εξγαδόκελνη λα απαληήζνπλ κε εληαίν ηξόπν, ζηελ  

επίζεζε πνπ δέρνληαη. Σν πξνβιήκαηά καο είλαη θνηλά, άξα θαη ε αληηκεηώπηζή ηνπο ζα είλαη πην 

απνηειεζκαηηθή αλ νξγαλσζνύκε ζην ζύλνιν ηνπ θιάδνπ. Χξεηάδεηαη λα εληζρπζεί ε αιιειεγγύε 

κεηαμύ όισλ ησλ εξγαδόκελσλ, λα δεκηνπξγεζνύλ ππξήλεο νξγάλσζεο ηνπ ζσκαηείνπ ζε θάζε ρώξν 

δνπιεηάο. Καλέλαο δελ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη κόλνο ηνπ ηα πξνβιήκαηά ηνπ. Κόληξα ζηε δηάζπαζε 

ηνπ εξγαηηθνύ θηλήκαηνο θαη ζην ζπληερληαζκό πνπ θαιιηεξγεί ν εξγνδνηηθόο θαη θπβεξλεηηθόο 

ζπλδηθαιηζκόο, ρξεηάδεηαη λα απαληήζνπκε όρη κόλν κε ηελ ελόηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ όινπ ηνπ θιάδνπ 

αιιά θαη κε ηε ζπκπόξεπζή καο κε ην ζύλνιν ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. 

 

Γηα απηφ θαη ην Κιαδηθφ σκαηείν ζπληάζζεηαη κε φιεο ηνπ ηηο δπλάκεηο κε ην ηαμηθφ 

ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα ηεο ρψξαο, κε ην ΠΑΜΔ. πληάζζεηαη κε φιεο ηνπ ηηο δπλάκεηο κε ηε 

γξακκή ηεο αλαζχληαμεο ηνπ εξγαηηθνχ θηλήκαηνο ζε θαηεχζπλζε ζχγθξνπζεο κε ηνλ 

εξγνδνηηθφ θαη θπβεξλεηηθφ ζπλδηθαιηζκφ, κε ηα κνλνπψιηα. πληάζζεηαη κε ηε ινγηθή φηη 

ζήκεξα ππάξρνπλ αληηθεηκεληθά νη δπλαηφηεηεο νη εξγαδφκελνη λα κπνξνχλ λα θαιχπηνπλ  ηηο 

ζχγρξνλεο αλάγθεο ηνπο. Πξνυπφζεζε γηα απηφ είλαη ε θαζεκεξηλή πάιε γηα φια ηα 

πξνβιήκαηα λα κελ είλαη θνληφθζαικε, αιιά παηψληαο ζηνλ θαζεκεξηλφ αγψλα γηα ην 

κεξνθάκαην, λα βιέπεη καθξχηεξα. Να πξνζαλαηνιίδεηαη ζην πψο νη εξγάηεο ζα πάξνπλ γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπο ηελ εμνπζία θαηαξγψληαο ηελ θαπηηαιηζηηθή ηδηνθηεζία ζηα κέζα 

παξαγσγήο. Μφλν κέζσ ηελ θνηλσληθνπνίεζεο ησλ βαζηθψλ θαη ζπγθεληξσκέλσλ κέζσλ 

παξαγσγήο, κε ηελ εμνπζία ησλ εξγαηψλ πάλσ ζε απηά θαη κε θεληξηθφ ζρεδηαζκφ ηεο 

παξαγσγήο ζα κπνξέζνπλ λα θαιπθζνχλ νινθιεξσηηθά νη ζχγρξνλεο ιατθέο αλάγθεο ησλ 

εξγαδνκέλσλ. 

 

 
Συνάδελφε! 

Σε καλούμε να ενταχθείς στην δύναμή του Κλαδικού Σωματείου Ενέργειας, να συνεισφέρεις και 

εσύ στην ενότητα και την αλληλεγγύη των εργαζομένων μέσα στον κλάδο, ακόμα και αν ήδη 

συμμετέχεις σε κάποιο σωματείο μιας μεμονωμένης επιχείρησης. Κάνε το βήμα και οργανώσου 

για να μπορείς όχι πιά μόνος σου, αλλά από κοινού με εκατοντάδες συναδέλφους που 

βιώνουν τα ίδια προβλήματα και έχουν τις ίδιες ανάγκες, να παλέψουμε και να διεκδικήσουμε 

καλύτερους όρους εργασίας αλλά και καλύτερους όρους ζωής συνολικά. 

Οι εκλογές 22-23 Φλεβάρη να μας βρουν πιο ισχυρούς, πιο έτοιμους απέναντι στις εξελίξεις και 

το νέο γύρο επίθεσης που προωθούν κυβέρνηση και εργοδοσία. 

 

ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ 


