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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 

πλάδειθνη, 

νη γεληθφηεξεο πνιηηηθέο εμειίμεηο, δηεζλείο θαη εγρψξηεο, επηβάινπλ επαγξχπλεζε θαη γξήγνξα 

αληαλαθιαζηηθά απφ ηνπο εξγαδφκελνπο. Ζ αλάγθε ηνπ θεθαιαίνπ λα μεπεξάζεη ηελ θξίζε, λα 

ζηαζεξνπνηήζεη νξηζκέλνπο "ζεηηθνχο" δείθηεο ηεο θαπηηαιηζηηθήο αλάθακςεο θαη λα πεξάζεη ζε κία 

θάζε πην κφληκεο αλάπηπμεο, ζπλνδεχεηαη θαη ζα ζπλνδεπηεί θαη ζηελ πνξεία κε αθφκα κεγαιχηεξε 

επίζεζε ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη ζηα θησρά ιατθά ζηξψκαηα.  

Γχξσ απφ ηελ «αλάπηπμε» θαιιηεξγήζεθε θαη ζπλερίδεη λα θαιιηεξγείηαη κηα πνιχπιεπξε 

πξνπαγάλδα, δηεμάγεηαη έλαο ηδενινγηθφο πφιεκνο. θνπφο φισλ απηψλ είλαη ε ελίζρπζε ηνπ 

θιίκαηνο αλακνλήο ζηελ εξγαηηθή ηάμε θαη ηα ιατθά ζηξψκαηα.  

Οη εξγαδφκελνη δελ πξέπεη λα πέζνπλ ζηελ παγίδα ηεο πξνπαγάλδαο ηεο θπβέξλεζεο κε 

ηδενινγήκαηα πνπ αλαπηχζζνληαη γχξσ απφ ηε «δίθαηε αλάπηπμε», «αλάπηπμε απφ ηα θάησ», «πγηή 

επηρεηξεκαηηθφηεηα», «κεηακλεκνληαθή Διιάδα». Όια απηά είλαη αλάγθεο μέλεο πξνο ηα ζπκθέξνληα 

ησλ εξγαδνκέλσλ. Τπεξεηνχλ κφλν ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο νκίινπο. Δμάιινπ θνπβέληα δελ γίλεηαη 

γηα ηα αηηήκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ φπσο "αλάθηεζε ησλ απσιεηψλ απφ ηελ πεξίνδν ηεο θξίζεο", 

"ζηαζεξή θαη κφληκε δνπιεηά", "θαηάξγεζε ησλ αληεξγαηηθψλ λφκσλ". 

Όια ηα αζηηθά θφκκαηα παξέρνπλ δηαπηζηεπηήξηα ζην θεθάιαην γηα ην πνηνο κπνξεί, ζηελ 

παξνχζα ζπγθπξία, λα πινπνηήζεη πην απνηειεζκαηηθά, ηηο πνιηηηθέο πνπ απηφ ρξεηάδεηαη γηα λα 

μεθχγεη απφ ηε δίλε ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο.  

Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ ην πψο αμηνπνίεζε ηελ επίζθεςε Καθξφλ ε ζπγθπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ-ΑΛΔΙ 

γηα λα θαιιηεξγήζεη θιίκα πξνζδνθηψλ. Απφ θνληά έζπεπζε θαη ε ΛΓ κε ην Κεηζνηάθε λα ιέεη 

ραξαθηεξηζηηθά, αλαθεξφκελνο ζηηο Γαιιηθέο επελδχζεηο: «Αληηκεησπίδνπκε πάληα ζεηηθά θαη 

δεκηνπξγηθά ηηο πξσηνβνπιίεο πνπ ζηεξίδνπλ ηελ Διιάδα». Απηφ φκσο πνπ πξαγκαηηθά ελδηαθέξεη 

ηελ θπβέξλεζε είλαη ην πψο ζα θάλεη πξάμε απηφ πνπ δήισζε ν πξφεδξνο ησλ βηνκεράλσλ ηνπ ΔΒ 

φηη δειαδή ζα πξέπεη λα παξαδεηγκαηηζηεί ε θπβέξλεζε απφ ηα λέα κέηξα θαηά ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ 

δξνκνινγεί ε θπβέξλεζε Καθξφλ. Απηφο είλαη ν πξαγκαηηθφο ηνπο θαεκφο. 

Σηολ αληίποδα, ε πραγκαηηθόηεηα ποσ επηθσιάζζεη ε ειιεληθή θσβέρλεζε είλαη ε 

οιοθιήρωζε περίποσ 95 δράζεωλ εθαρκογής λοκοζεζίας ποσ έτεη ήδε εγθρηζεί. Σα 

ζέκαηα ηεο 3εο «αμηνιφγεζεο» πεξηιακβάλνπλ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ γηα ην 2018, 

ηελ «αλαζεψξεζε ησλ θνηλσληθψλ παξνρψλ», ζέκαηα δεκφζηαο δηνίθεζεο, ηελ εθαξκνγή ηεο 

ζηξαηεγηθήο γηα ηα «κε εμππεξεηνχκελα δάλεηα», ηε κεηαρρύζκηζε ζηελ αγορά Ελέργεηας, 

ηης ηδηωηηθοποηήζεης, ηελ αιιαγή ηοσ ζσλδηθαιηζηηθού λόκοσ. 

Σσλάδειθοη, θαιούκε ζε εγρήγορζε θαη επαγρύπλεζε! Όηαλ θαη φπνηε ε θπβέξλεζε 

θέξεη ηέηνηα κέηξα πξνο ςήθηζε ζα πξέπεη λα είκαζηε έηνηκνη γηα ζχγθξνπζε, γηα καρεηηθή 

απεξγηαθή απάληεζε θαη γεληθφ μεζεθσκφ! Σν ρηχπεκα ζηα ζπλδηθαιηζηηθά καο δηθαηψκαηα, νη 



πξφζζεηεο δπζθνιίεο ζηελ πξνθήξπμε απεξγίαο, βάδεη ζην ζηφραζηξν ην δηθαίσκά καο λα 

αγσληδφκαζηε, λα αληηζηεθφκαζηε, λα δηεθδηθνχκε. Γελ ζέινπλ λα "ξηζθάξνπλ" κπξνζηά ζηελ 

αλάπηπμή ηνπο λα ηνπο "ραιάζνπλ" ηα ζρέδηά ηνπο νη εξγαδφκελνη κε ηηο δηεθδηθήζεηο ηνπο.  

 Σαπηφρξνλα νη αληηπαξαζέζεηο θαη νη αληαγσληζκνί κέζα ζηνπο θφιπνπο ηεο ίδηαο ηεο αζηηθήο 

ηάμεο νινέλα θαη εληείλνληαη, ν θίλδπλνο λα ππξνδνηεζνχλ εμειίμεηο αθφκα θαη κε ηε κνξθή πην 

γεληθεπκέλσλ πνιεκηθψλ ζπγθξνχζεσλ είλαη ππαξθηφο. Θαη πάιη ζχκαηα ζα είλαη νη εξγαδφκελνη, νη 

ιανί. ην ζρέδην γεσζηξαηεγηθήο  αλαβάζκηζεο ηεο ρψξαο κα ο κπιέθεη νινέλα θαη βαζηά ζε απηνχο 

ηνπο αληαγσληζκνχο. Γελ είλαη θαζφινπ ηπραία ε εμέιημε κε ηελ αλαβάζκηζε ησλ βάζεσλ ηεο νχδαο 

θαη ηνπ Άξαμνπ. ηελ νπζία καο κπιέθνπλ αθφκα πεξηζζφηεξν ζηνπο αληαγσληζκνχο. Οη εξγαδφκελνη 

δελ πξέπεη λα ζηνηρεζνχλ θάησ απφ ηέηνηεο επηδηψμεηο, λα ρχζνπλ ην αίκα ηνπο γηα ην λέν κνίξαζκα 

ησλ αγνξψλ. 

Κέζα ζε φιεο απηέο ηηο γεληθφηεξεο εμειίμεηο, ζην επίθεληξν κεγάισλ αιιαγψλ θαη 

αλαθαηαηάμεσλ βξίζθεηαη θαη ν δηθφο καο θιάδνο, ε ελέξγεηα. ηνλ θιάδν καο πξνρσξνχλ νη 

δηεξγαζίεο ησλ ηδησηηθνπνηήζεσλ, ζηνλ ΑΓΚΖΔ, ζηε ΓΔΖ, θαη ην ΓΔΦΑ, πνπ εληζρχνπλ ην θεθάιαην 

θαη απνδπλακψλνπλ θαη θησραίλνπλ ηνλ εξγαδφκελν θαη ηε ιατθή νηθνγέλεηα. 

ηε ΓΔΖ δξνκνινγείηαη ε πψιεζε ελεξγψλ ιηγληηηθψλ θαη πδξνειεθηξηθψλ κνλάδσλ. 

Παξάιιεια, ε θαζπζηέξεζε ζηελ απφθηεζε κεξηδίσλ ηεο ΓΔΖ ζηελ εκπνξία απφ ηνπο ινηπνχο 

ηδησηηθνχο νκίινπο, πηζαλφηαηα ζα θέξεη κέηξα γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο, κε νθέιε γηα ην 

θεθάιαην πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρψξν.  

Ζ απειεπζέξσζε ηνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ ζηε ιηαληθή αγνξά απφ 1/2018 ζα αλνίμεη αθφκα 

πεξηζζφηεξν ηε βεληάιηα ηεο δξάζεο ησλ κνλνπσιίσλ ζηνλ θιάδν θαη πξννπηηθά ζα βιέπνπκε ηνλ 

θιάδν, λα ζπγθεληξψλεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν ζε ζπγθεθξηκέλεο κεγάιεο επηρεηξήζεηο, μέλεο θαη 

ληφπηεο ή θαη ζπκπξάμεηο απηψλ. Σηο πξνζερείο κέξεο αλακέλεηαη λα πξνθεξπρζεί ν δηαγσληζκφο γηα 

ηελ πψιεζε ηνπ 66% ηνπ ΓΔΦΑ. Δίλαη βέβαην, φηη ζηνλ θιάδν ζα ππάξμνπλ ζπλέπεηεο γηα ηνπο 

εξγαδφκελνπο, αθνχ ζε φζνπο θιάδνπο πξνρψξεζε ην άλνηγκα ησλ αγνξψλ ή ππήξμε κεγάιε 

αλάπηπμε, απηφ ζπλνδεχηεθε κε επίζεζε ζηνπο εξγαδφκελνπο, κε απνιχζεηο, κε ζπξξίθλσζε ησλ 

δηθαησκάησλ ηνπο. 

ηνλ θιάδν ηεο ελέξγεηαο εληείλεηαη ν ζεζκφο ηεο εξγνιαβίαο, κε πξαγκαηηθφηεηα ηα 4σξα, 

ηελ εθ πεξηηξνπήο εξγαζία, ηηο απιήξσηεο ππεξσξίεο, ηα 420 € ην κήλα κηζζφ… Σα εξγαηηθά 

αηπρήκαηα, άιινηε ζνβαξφηεξα θαη άιινηε κηθξφηεξα, έρνπλ γίλεη θαζεκεξηλφηεηα σο απνηέιεζκα 

ηεο πίεζεο θαη ησλ ζπλερφκελσλ ππεξσξηψλ.  

Έηζη ζα έξζεη ε πεξηβφεηε «αλάπηπμε», ην έλα "ξεθφξ" ζε θέξδε λα δηαδέρεηαη ην άιιν θαη νη 

εξγαδφκελνη ηνπ θιάδνπ λα βηψλνπλ κεγαιχηεξε εθκεηάιιεπζε. Αξθεί λα ξίμνπκε κηα καηηά ζηνλ 

πνιπδηαθεκηζκέλν θιάδν ηνπ Σνπξηζκνχ, ηελ «αηκνκεραλή» ηεο νηθνλνκίαο, φπσο ιέεη θπβέξλεζε 

θαη αληηπνιίηεπζε. Θέξδε γηα ηνπο κεγαινμελνδφρνπο θαη ζπλζήθεο γαιέξαο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο! 

 Γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο, εκείο σο εξγαδφκελνη, ρξεηάδεηαη λα νξγαλσζνχκε ηψξα, 

ζήκεξα! Να δσλακώζοσκε ηο ζσλδηθάηο κας, λα είλαη ηο δηθό κας όπιο απέλαληη ζε όζα 

κας εηοηκάδοσλ. Λα δπλακψζνπκε ηνλ ηαμηθφ πφιν κέζα ζην εξγαηηθφ θίλεκα, ην ΠΑΚΔ, θφληξα 

ζηηο εμαξηεκέλεο θαη μεπνπιεκέλεο ζπλδηθαιηζηηθέο εγεζίεο πνπ δξνπλ ζηνλ θιάδν καο θαη 

πξναζπίδνληαη μέλα πξνο ηα δηθά καο ζπκθέξνληα. Θαλέλαο δελ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη κφλνο ηνπ 

ηα ζεκεξηλά νμπκέλα πξνβιήκαηα, αιιά κφλν κέζα απφ ην ζπιινγηθφ αγψλα θαη ηελ αιιειεγγχε 

κπνξνχκε λα μεπεξάζνπκε ηα λέα εκπφδηα πνπ βάδνπλ κπξνζηά καο. 


