
Ακινα, 8 Μάθ 2017 

ΠΑΝΕΡΓΑΣΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ τθν ΣΕΣΑΡΣΗ 17 ΜΑΗ 

ΑΠΕΡΓΟΤΜΕ και ΤΜΜΕΣΕΧΟΤΜΕ ςτισ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕ ΤΓΚΕΝΣΡΩΕΙ του ΠΑΜΕ 

ΑΘΗΝΑ: ΠΛΑΣΕΛΑ ΕΚΝΛΚΘ ΑΝΣΛΣΑΘ ςτισ 10 π.μ. - ΕΛΕΤΙΝΑ: ΠΛΑΣΕΛΑ ΘΡΩΩΝ 
ςτισ 10 π.μ. -  ΛΑΤΡΙΟ: ΑΓΑΛΜΑ ΜΕΣΑΛΛΩΡΤΧΩΝ ςτισ 10.30 π.μ. 

υναδζλφιςςεσ, ςυνάδελφοι, 

Σισ επόμενεσ μζρεσ θ κυβζρνθςθ ΤΡΛΗΑ – ΑΝΕΛ φζρνει ςτο κοινοβοφλιο πακζτο μζτρων τα οποία κα 

πλιξουν ακόμα περιςςότερο εργαηόμενουσ και ςυνταξιοφχουσ! Πρόκειται για ζνα 4ο μνθμόνιο, το οποίο κα 

ςθμάνει νζα επίκεςθ ςτθν κοινωνικι αςφάλιςθ, μεγαλφτερα φορολογικά βάρθ, χτφπθμα ςτα ςυνδικαλιςτικά 

δικαιϊματα, απελευκζρωςθ των απολφςεων, κατάργθςθ τθσ Κυριακάτικθσ αργίασ. Αυτζσ είναι οι απαιτιςεισ 

των εργοδοτϊν.  

Οι πανθγυριςμοί τθσ κυβζρνθςθσ για δικεν «αντίμετρα» που κα εξιςορροπιςουν τα δυςβάςταχτα 

μζτρα είναι κοροϊδία ςτα μοφτρα του ελλθνικοφ λαοφ και προκαλοφν οργι! Πρόκειται κυρίωσ για 

προπαγανδιςτικά κόλπα τθσ κυβζρνθςθσ ςτθν προςπάκειά τθσ να χρυςϊςει το χάπι. Σα όποια αντίμετρα κα 

εφαρμοςτοφν μετά το 2019  και μόνο αν πιαςτοφν οι ςτόχοι των πλεοναςμάτων ενϊ ςε καμία περίπτωςθ δεν 

μποροφν να καλφψουν ςτο ελάχιςτο τα όςα ζχαςαν οι εργαηόμενοι τα τελευταία χρόνια. Για παράδειγμα με 

τθ μείωςθ του αφορολόγθτου και των ςυντάξεων, εργαηόμενοι και ςυνταξιοφχοι κα χάςουν ζνα 

μθνιάτικο. Σι εννοεί θ κυβζρνθςθ όταν λζει ότι «είμαςτε ζτοιμοι να ειςζλκουμε ςε τροχιά ανάπτυξθσ»; Κα 

ςταματιςει μιπωσ να ματϊνει ο λαόσ; το μυαλό τουσ ζχουν τθν ανάπτυξθ για τα κζρδθ των εργοδοτϊν. 

Ανάπτυξθ, από τθ μία ςθμαίνει ηεςτό χριμα για επενδφςεισ, φοροελαφρφνςεισ, τςάμπα εργατικό δυναμικό 

για τουσ καπιταλιςτικοφσ ομίλουσ και από τθν άλλθ μιςκοί και ςυντάξεισ πείνασ, φόροι και χαράτςια! 

τον κλάδο τθσ ενζργειασ, θ επίκεςθ γίνεται πιο ςυγκεκριμζνθ. Κάτω από τθν ανάγκθ και τθν πίεςθ να 

επενδυκοφν ςτάςιμα κεφάλαια ςε κερδοφόρεσ δραςτθριότθτεσ, υλοποιείται θ πλιρθσ ιδιωτικοποίθςθ 

μεγάλων ςτρατθγικών επιχειριςεων ςτον κλάδο. ε λίγεσ μζρεσ κα ζχουν καταλιξει οι διαγωνιςμοί του 

ΣΑΛΠΕΔ για επιλογι ςτρατθγικϊν ςυμβοφλων που κα φζρουν ςε πζρασ τθν ιδιωτικοποίθςθ ςε μια ςειρά 

επιχειριςεισ. Σα ΕΛΠΕ, θ ΔΕΠΑ, ο ΔΕΦΑ βρίςκονται ςε αυτι τθ διαδικαςία. Κορωνίδα ςτισ 

διαπραγματεφςεισ κυβζρνθςθσ – δανειςτϊν ιταν θ απευκείασ πϊλθςθ λιγνιτικϊν θλεκτροπαραγωγϊν 

μονάδων τθσ ΔΕΘ, ενϊ ζπεται ςυνζχεια και με τθν πϊλθςθ υδροθλεκτρικϊν μονάδων. 

Σα κεφάλαια που κα επενδυκοφν, κα επιδιϊξουν τθ μζγιςτθ κερδοφορία. Αυτό κα αυξιςει τθν τελικι 
τιμι των ενεργειακών προϊόντων, κι ζτςι κα επιβαρυνκεί πρόςκετα θ λαϊκι οικογζνεια. Ζχουμε εμπειρία 
από τθ μζχρι ςιμερα πορεία τθσ απελευκζρωςθσ τθσ ενζργειασ. Αρκεί να δει κανείσ πόςο αυξικθκε ςυνολικά 
τα τελευταία χρόνια το ποςό που βγαίνει από τθν τςζπθ των εργαηομζνων για να πλθρωκοφν οι λογαριαςμοί 
του ρεφματοσ. Πότε αυξάνεται ο ζνασ φόροσ, πότε ο άλλοσ, πότε θ τιμι τθσ κιλοβατϊρασ και διάφορα άλλα 



τζλθ που ςυμπεριλαμβάνονται ςτουσ λογαριαςμοφσ. Χαρακτθριςτικό είναι το ΕΣΜΕΑΡ (τζλοσ που 
πλθρϊνουμε για τισ ΑΠΕ και τθν περιβόθτθ «πράςινθ ανάπτυξθ»), το οποίο ςθμείωςε αφξθςθ από 0,3 € το 
2010 ςε 25 € το 2017 για κάκε 1000 kWh. το ίδιο διάςτθμα, τα τιμολόγια του ρεφματοσ αυξικθκαν κατά 
48,5%. 

Βζβαια, ςτο κυνιγι τθσ κερδοφορίασ δεν κα μείνουν αλϊβθτοι οι εργαηόμενοι ςτον κλάδο. Οι 

εργοδότεσ κα επιδιώξουν τθ μείωςθ τθσ τιμισ τθσ εργατικισ δφναμθσ. Ιδθ ζχουμε γνωρίςει τθ διεφρυνςθ 

τθσ υπεργολαβίασ. Είναι κακεςτϊσ πλζον και κα επεκτακεί ακόμα παραπζρα, θ δουλειά μζςω εργολάβων. 

Μζςω τθσ εργολαβίασ οι εργοδότεσ πετυχαίνουν να καταργοφν τισ Ε, να ζχουν εργαηόμενουσ με λιγότερα 

δικαιϊματα και μικρότερο μιςκό από αυτοφσ που δουλεφουν με ςχζςεισ αορίςτου χρόνου, να τουσ ζχουν ςε 

μια μόνιμθ αγωνία, υπογράφοντασ ετιςιεσ, τρίμθνεσ και μθνιαίεσ ςυμβάςεισ. Όλθ αυτι θ κατάςταςθ 

ςυμπαραςφρει προσ τα κάτω και τουσ μιςκοφσ εργαηομζνων με ςυμβάςεισ αορίςτου χρόνου. Φυςικά, οι 

εργοδότεσ δεν παραιτοφνται και από τθν προςπάκειά τουσ για εντατικοποίθςθ τθσ εργαςίασ, δθλαδι να 

βγαίνει ο ίδιοσ όγκοσ δουλειάσ με λιγότερουσ εργαηόμενουσ. 

υνάδελφοι, ςιμερα φαίνεται πιο ξεκάκαρα ποφ οδιγθςε θ παρζμβαςθ του εργοδοτικοφ 

ςυνδικαλιςμοφ για τισ ιδιωτικοποιιςεισ. Οι λογικζσ τθσ αποδοχισ του «μικρότερου κακοφ», τθσ «μερικισ 

ιδιωτικοποίθςθσ», των «κόκκινων γραμμών» για διατιρθςθ του μάνατημεντ από το Δθμόςιο, 

αποδείχκθκαν φφκια για μεταξωτζσ κορδζλεσ. Θ είςοδοσ των ιδιωτϊν ςτθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ 

με το Νόμο 1914 το 1990 (ςτιριξαν ΠΑΟΚ – ΝΔ – ΤΝ) προδιζγραφε το ςθμερινό αποτζλεςμα. 

Καμία εμπιςτοςφνθ ςτισ ςυνδικαλιςτικζσ θγεςίεσ τθσ ΓΕΕ, καμία εμπιςτοςφνθ ςε Ομοςπονδίεσ 

όπωσ τθ ΓΕΝΟΠ και πρωτοβάκμια ωματεία του κλάδου που ςτθρίηουν τθν ανταγωνιςτικότθτα και βάηουν 

πλάτθ ςτισ ιδιωτικοποιιςεισ. Μπορεί να βγάηουν κραυγζσ εναντίον τουσ, αλλά ςτθν πράξθ αναπαράγουν 

λογικζσ όπωσ «δεν υπάρχει άλλοσ δρόμοσ», «τι να κάνουμε τϊρα».  

Δεν είναι «μια μπόρα που κα περάςει». 

Δεν κα ςταματιςουν αν δεν τουσ ςταματιςουμε. τουσ αγώνεσ βρίςκεται θ λφςθ! 

τουσ αγϊνεσ για μόνιμθ ςτακερι δουλειά για όλουσ. Για Ε που κατοχυρϊνουν δικαιϊματα και 

κατακτιςεισ για το ςφνολο των εργαηομζνων. Για τθν κατάργθςθ του κεςμοφ τθσ εργολαβίασ. Κατάργθςθ των 

ελαςτικϊν ςχζςεων εργαςίασ.  

τον αγϊνα για αποκλειςτικι δραςτθριότθτα δθμόςιων – κοινωνικών επιχειριςεων, που κα 

εξυπθρετοφν τθν ικανοποίθςθ των ςφγχρονων λαϊκών αναγκών, όχι επιςτρζφοντασ ςε ζνα μοντζλο 

κρατικισ επιχειρθματικισ δράςθσ ςτθν ελεφκερθ αγορά, όπου το κράτοσ λειτουργεί προσ όφελοσ τθσ 

κερδοφορίασ του κεφαλαίου, αλλά προχωρϊντασ μπροςτά, ςχεδιάηοντασ τθ δικι μασ οικονομία. Για να μθν 

είναι το πετρζλαιο, θ βενηίνθ, το φυςικό αζριο και το ρεφμα εμπόρευμα, αλλά ενεργειακά αγακά που κα 

ζχουν όλοι πρόςβαςθ. 

τουσ αγϊνεσ για να μθν περάςουν τα ςχζδια του κεφαλαίου και των κυβερνιςεϊν του, για τθ 

«γεωςτρατθγικι αναβάκμιςθ» τθσ χϊρασ, που ιςοδυναμεί με ςυμμετοχι ςτον ιμπεριαλιςτικό πόλεμο. Για να 

μθ γίνουμε κρζασ ςτθ μθχανι του πολζμου που ταΐηει τα κζρδθ του κεφαλαίου. 

υνάδελφοι, γίνετε μζλθ ςτο Κλαδικό ωματείο Ενζργειασ! 

Για να περιφρουριςουμε τα δικαιϊματά μασ ςε κάκε χϊρο δουλειάσ, μπαίνοντασ μπροςτά ςτθν 

οργάνωςθ τθσ πάλθσ με όλεσ τισ μορφζσ για κάκε πρόβλθμα, μικρό ι μεγάλο, παλεφοντασ για να 

ςυςπειρϊςουμε όλουσ τουσ εργαηόμενουσ του κλάδου, για να μπορεί ο αγϊνασ μασ να ζχει αποτελζςματα.  


