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Koleg, 

Periudha ku Shoqata jonë zhvillon zgjedhjet e saj të këtij viti, në përputhje në kohë me një raund tjetër të 
masave ekonomike që priten të ndikojnë në të drejtat e punëtorëve të ardhurat dhe me përvojën e 8 viteve 
krize të zgjatur, të gjithë tani e kuptojn se pas fjalëve "tregtare", "vlerësim", "tepricë" dhe "programi", 
fshihen kërkesat thelbësore të punëdhënësve, Bashkimi Evropian dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar , i cili 
në fund do ti japi qeveris: shkurtime te pagave , përfitimet sociale, marrëveshjet kolektive dhe greva per të 
lehtësuar tepricat. 

Por jo më shumë gjetje të mjaftueshme për mos pagesen, papunësin, pagat e ulëta, humbjen e të drejtën e 
pensionit. Këto i dimë të gjithë. Çështja tani është se si për të ndryshuar gjërat. Kjo nuk mund të jetë në 
kërkim për të gjithë në "zgjidhje individuale" dhe ndenja e problemeve. Për të mbrojtur dhe për të luftuar 
për një botë më të mirë për ne dhe fëmijët tanë mund të mbështeten vetëm në forcën tonë kolektive, 
forcimin e organizatave tona të klasës, dhe para së gjithash në vendet e punës dhe sindikatat . 

Qeveritë gjatë viteve premtoin të transformojë vendin në një qendër të madhe të energjisë. Por bije erë 
tymi  dhe barut në Siri, Libi dhe Ukrainë, vende të cilat ishin nyje të mëdha të energjisë dhe konflikti i 
interesave ndërkombëtarë u kthyen në rrënoja. Punonjësit duhet të jenë vigjilent vazhdimisht. Ekziston 
rreziku i një konflikti më të gjerë ushtarake i cili nuk do të jetë në interes të popullit, por për ndarjen e 
pasurisë në mesin e monopoleve të mëdha. Në vend të kësaj njerëzit duhet të përcaktojë qëndrimin e tyre 
në bazë të interesave të tyre, të mos derdhin gjakun e tyre për fitimet e pronareve. 

Kompani të mëdha që operojnë në sektorin e energjisë në Greqi mbetet solide fitimprurëse dhe disa prej 
tyre (Group Hellenic Petroleum, Motor Oil Group) të regjistruar këtë vit fitim të konsiderueshëm. Por për 
punëtorët në industrinë e pavarësisht nga zhvillimet dhe përfitimit, projekti është luajtur kundër tyre dhe 
gjithmonë i njëjtë: 

- Ne DHEI pasi kan sulmuar pagat dhe të drejtat e punës të stafit të përhershëm, tani është avancuar 
në coptimin e 50% të pjesës së tregut për të marrë  konkurrentët e saj. Dhe kur pothuajse te ket 
mbetur gjysma e DHEIS do të duhet të përshtaten me stafin më të lirë dhe më pak për të konkurruar 
me kompani të tjera në industrinë në të cilën pagat dhe të drejtat janë tashmë pas viteve. 

- Ne Rrjetet e elektricitetit,te gjitha punimet jepen ne firmat private ne kushte shum te veshtira pa u 
paguar ne munges te mangësitë në masat e higjienës dhe sigurisë.  

- Në Gas, përgatitin ndarjen e DHEPA dhe EPA përgatitet shitja e DHESFA, promovimin e tregut 
liberalizimi e cila do të çojë në goditja e pagave dhe të punësimit të drejtave për shumicën 
dërrmuese të punëtorëve. 

- Rafineria Hellenic Petroleum dhe Motor Oil megjithëse fitimet janë në rritje punëdhënësi mban 
pagat e ulëta zvogëlon stafin e përhershëm dhe rrit çmimin e nënkontraktorët. 



- Në kompani të tjera gjërat janë më keq, terrorizmi I punëdhënësit më i madh, dhe përsëri nën 
spektrin e konkurrencës dhe përfitimit. 

Kundër të gjithë këtë, Shoqata e Sektorit të Energjisë bashkon të gjithë punëtorët në industrinë e, 
pavarësisht nga kompanisë dhe punësimin. Nuk kontrollohen ose në qeveri apo punëdhënësi dhe nuk 
merr as "përfitimet" ose "Shërbimi" të kompanive, siç ndodh zakonisht me më sindikatat në sektorin. 

Aty qëndron forca jonë! Forcimi i shoqatave tona të industrisë, i vetëm bashkimi që sjell së bashku "i 
përhershëm" dhe "kontraktori" të të gjitha kompanive në sektorin e energjisë është një mënyrë unike 
për të rritur unitetin dhe solidaritetin praktik ndërmjet punëtorëve dhe në këtë mënyrë fuqinë e tyre në 
çdo vend pune veç e veç. 

Tashmë në disa vite, Sindikata jonë ka krijuar themelet për krijimin e një organizate të përbashkët të 
punëtorëve në industri. Merr pjesë ne cdo vend ku janë mbajtur organizime per te bashkuar punëtorë 
nga disiplina të ndryshme, kompanive dhe vendeve dhe tregon në praktikë se si të ndërtuar solidaritetin 
dhe unitetin brenda klasës punëtore. Kundër gënjeshtrave te pronareve dhe politikat që gjoja sindikatat 
nuk sjellin rezultate, vetë jeta tregoi se organizimi sindikatat dhe luftërat janë mënyra e vetme për të 
marrë rezultat.  

 Ne ergolavit e DHEDHDHIE Atikis dhe Korinthu sa punëtorë mbeten te pa organizuar, ishin viktima e 
lehta te Intensifikimit, terrorizmi dhe shumë muaj mbajtjen e pagesave. Nëpërmjet Shoqatës së Sektorit 
të Energjisë, me përpjekjet që zgjatën vite, më në fund punëtorët e organizuar me Sindikaten filluan  
luftërat për të kërkuar të drejtat e tyre. Çdo gjë që fituan ishte forcat e tyre me anë të organizimit, 
solidaritetit,dhe orientimit. 

Ne i dimë limitet e luftës sindikale në çdo kompani veç e veç është shumë i kufizuar dhe nuk e 
trajtojnë problemin e përgjithshëm shoqëror. Punonjësi nuk mund të mbetet i përmbajtur kur 
punëdhënësit dhe qeveritë të vendosë mbi taksat, shëndetësi, arsim, të drejtat e të sigurimit dhe jetën e 
punëtorëve në përgjithësi. Në kushtet e sotme kërkojnë punonjës për të reaguar në mënyrë uniforme 
për të sulmuar pranimit, të rritur solidaritetin mes të të gjithë punëtorëve, të krijojnë shoqata 
organizimin berthamat në çdo vend pune, për të shkuar së bashku me të gjithë klasën punëtore. 

Shoqata jonë mbështet të gjitha forcat e saj me lëvizjen sindikaliste  në vend, me to PAME. Lufton me 
të gjithë forcën e saj për të ndryshuar lëvizjen e punës në drejtim të goditjes me punëdhënësit dhe 
sindikatat qeveritar, me monopolet. Beson se sot ka mundësi që punëtorët mund të plotësojnë 
nevojat e tyre aktuale. Një parakusht për këtë është lufta e përditshme për të gjitha problemet, të 
mos jetë dritë-shkurtër, por duke klikuar mbi luftën e përditshme për pagat, për të parë më larg. Të 
orientohen se si punëtorët do të marrin fuqinë e tyre ne duar per nje te ardhme me te mire. 

 

Thirrje për pjesëmarrje në zgjedhjet e Shoqatës 

Koleg! 

 Ju ftojmë për t'u bashkuar me forcën e shoqatës, për të kontribuar edhe ju në unitet dhe solidaritet të 
punëtorëve brenda industrisë. Bëjë hapin per organizimin qe te mos jesh më vetëm, por me qindra  
kolegë të cilët janë duke përjetuar të njëjtat probleme dhe kanë të njëjtat nevoja, për të luftuar dhe për  
kushte më të mira të punës dhe kushte më të mira të jetesës në përgjithësi. 

Zgjedhjet 22-23 Shkurt për të na gjetur më të fortë, më të gatshëm ndaj zhvillimeve dhe raundin e ri të 
sulmit që nxisin qeverinë dhe punëdhënësit. 

 

ORGANIZIMI DHE BASHKIMI ESHTE FORCA JON 


