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ΓΗΑ ΡΖΛ ΓΗΘΑΠΡΗΘΖ ΑΞΝΦΑΠΖ ΞΝ ΒΓΑΕΔΗ 

ΞΑΟΝΛΝΚΖ ΡΖΛ  ΑΞΔΟΓΗΑ ΠΡΝΛ ΡΝΜΝΡΖ 

 

Σν Κιαδηθό ωκαηείν Ελέξγεηαο καηαγγέλλει ηεν απόθαζε ηων 
δικαζηεπίων πος έβγαλαν  παπάνομε και καηασπεζηική ηεν απεπγία ηων 

επγαδομένων ηερ εηαιπείαρ ΡΝΜΝΡΖ ΑΔ ζςμθεπόνηων Θαλογπίηζα πνπ 
παιεύνπλ θαη αγωλίδνληαη γηα ηα δεδνπιεπκέλα ηνπο, γηα ηα δηθαηώκαηά ηνπο ζε 

δνπιεηά κε δηθαηώκαηα. Απνδεηθλύεηαη κε ηνλ πην πεξίηξαλν ηξόπν όηη 

επγοδοζία-κςβέπνεζε-αζηικά δικαζηήπια, όλοι ηοςρ είναι από ηεν ίδια 
πλεςπά και όλοι μαδί ενάνηια ζηοςρ επγαδόμενοςρ. Μέζα ζε κόιηο 3 ώξεο , 

κε δίθε παξωδία, απνθάλζεθαλ νηη είλαη παξάλνκν όηαλ νη εξγαδόκελνη 
δηεθδηθνύλ ην απηνλόεην, δειαδή λα πιεξώλνληαη γηα ηε δνπιεηά ηνπο. 

Πξνθαλώο θαη δελ καο εθπιήζζεη απηή ε απόθαζε αθνύ είλαη πιήξωο 
επζπγξακκηζκέλε κε ηελ επηδίωμε ηεο θπβέξλεζεο λα βάιεη εκπόδηα ζην 

δηθαίωκα ηεο απεξγίαο. Εμάιινπ κόιηο πξόζθαηα είλαη ηα δεκνζηεύκαηα ηεο 
θπβεξλεηηθήο εθεκεξίδαο Απγήο πνπ έιεγε  όηη «οριζμένοι κρίζιμοι για ηα 

κοινωνικά και εθνικά ζσμθέρονηα κλάδοι δεν έτοσν ηο δικαίωμα ηης απεργίας». 
Επζπγξακκίδεηαη πιήξωο ε απόθαζε απηή κε ηελ ζηόρεπζε ηεο θπβέξλεζεο 

ΤΡΙΖΑ λα ζηξώζεη ην έδαθνο «γηα ηδαληθό πεξηβάιινλ γηα επελδύζεηο», θάηη 
πνπ πξνϋπνζέηεη ηελ πεξηζηνιή ηωλ ζπλδηθαιηζηηθώλ δηθαηωκάηωλ θαη 

ειεπζεξηώλ. Ο,ηηδήπνηε ζηέθεηαη εκπόδην ζηα θέξδε ηωλ εξγνδνηώλ ζέινπλ λα 
ην βγάινπλ από ηε κέζε. Δελ είλαη άιιωζηε θξπθό όηη ε επόκελε αμηνιόγεζε 

ηεο ρώξαο έρεη ωο πξνκεηωπίδα ηελ πεξηζηνιή ζην δηθαίωκα ζηελ απεξγία. 

 Απένανηι ζηα ζηεμένα ηοςρ δικαζηήπια, ζηον αςηαπσιζμό ηοςρ, 
ζηεν αζςδοζία επγοδοζίαρ-κςβέπνεζερ, οι επγαδόμενοι έσοςμε ηα δικά 
μαρ όπλα. Έσοςμε ηο δίκιο με ηο μέπορ μαρ, ηεν αλλελεγγύε μαρ, ηεν 

αποθαζιζηικόηεηά μαρ ζηεν πάλε για μια δωή με αξιοππέπεια. Έσοςμε 
ζηο πλεςπό μαρ ηο ηαξικό ζςνδικαλιζηικό κίνεμα, ηοςρ σιλιάδερ 

αγωνιδόμενοςρ επγαδόμενοςρ ζε όλοςρ ηοςρ κλάδοςρ. Ρέηοιερ ενέπγειαρ 
όσι απλά δεν μαρ εκθοβίδοςν, δεν μαρ ηπομοκπαηούν, αλλά μαρ 

πειζμώνοςν ακόμα πεπιζζόηεπο ώζηε με μεγαλύηεπε οπμή να πισηούμε 
ζηε μάσε από αύπιο. 
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