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Αθήνα, 26 Μάπηη 2019 

Όλοι ηην Πέμπηη 28 Μάπηη ζηιρ 6:30 μ.μ. ζηο Πεδίον ηος Άπεωρ. 

ΤΝΔΙΚΑΣΑ ΕΡΓΑΣΩΝ, ΟΥΙ ΣΩΝ ΕΡΓΟΔΟΣΩΝ! 

Αληαπνθξηλόκελνη ζην θάιεζκα Εξγαηηθώλ Ιέληξσλ, Οκνζπνλδηώλ θαη σκαηείσλ 

πνπ ζπζπεηξώλνληαη ζην ΠΑΜΕ, ην Ιιαδηθό σκαηείν Ελέξγεηαο θαιεί ηνπο 
εξγαδόκελνπο λα ζπκκεηάζρνπλ ζηε ζπγθέληξσζε πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 28 

Μάξηε, ζην Πεδίνλ ηνπ Άξεσο ζηηο 6:30 ην απόγεπκα, γηα λα βξνληνθσλάμνπκε: 
«ΤΝΔΘΙΑΣΑ ΕΡΓΑΣΩΝ, ΟΥΘ ΣΩΝ ΕΡΓΟΔΟΣΩΝ» θαη λα θαηαγγείινπκε ηε 

ζπλδηθαιηζηηθή καθία ηεο πιεηνςεθίαο ηεο ΓΕΕ, πνπ δίλεη ξεζηηάι ζηηο καθηόδηθεο 
κεζνδεύζεηο θαη ελέξγεηεο, κε ζθνπό λα επηβάιιεη κε ην έηζη ζέισ ηνπο εξγνδόηεο, 

ηνπο λόζνπο θαη ηνπο κπξάβνπο κέζα ζηα ζπλδηθάηα θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπο. 
Γηα λα θαηαιάβνπκε ην όξγην λνζείαο αξθεί κόλν λα πνύκε όηη ζηε ΓΕΝΟΠ ζε 

αξηζκό 13.000 εξγαδνκέλσλ ηνπ νκίινπ ΔΕΗ εθιέγνληαη αληηπξόζσπνη πνπ 
αληηζηνηρνύλ πεξίπνπ γηα 20.000 εξγαδόκελνπο!!! ε απηή ηε θαηεύζπλζε δελ έιεηςε 

θαη ε ηξακπνύθηθε επίζεζε ζηνλ πξόεδξν ηνπ ζπιιόγνπ ζπληαμηνύρσλ ΠΑΑ/ΔΕΗ, 
αλαθέξνληαο κάιηζηα όηη δελ έρεη θακία ζρέζε κέζα ζηε ΓΕΕ, όληαο ν ίδηνο 
εθπξόζσπνο ησλ ζπληαμηνύρσλ!!!  

Όπσο όιν ην πξνεγνύκελν δηάζηεκα ήηαλ θαλεξή ε απνπζία ηνπο από ρώξνπο 
δνπιεηάο, έηζη θαη ζην ζπλέδξην ηεο ΓΕΕ ζηελ Ιαιακάηα ήηαλ εμαθαληζκέλνη, επεηδή 

δελ ήζειαλ λα γίλεη πξαγκαηηθό ζπλέδξην. Ιξπβόληνπζαλ ζηηο πνιπηειείο πηζίλεο θαη 
ζηα εζηηαηόξηα ησλ πεληάζηεξσλ μελνδνρείσλ, όπνπ παξίζηαλαλ ηνπο 

εγθισβηζκέλνπο. 
Έσοςν ξεπεπάζει κάθε όπιο. Σε ζηηγκή πνπ θάλνπλ ηηο πιάηεο ζηνπο εξγνδόηεο, 

δελ βγάδνπλ άρλα γηα ηα εξγνδνηηθά εγθιήκαηα, ηε ζηηγκή πνπ θπβέξλεζε θαη 
κνλνπσιηαθνί όκηινη έρνπλ εμαπνιύζεη άγξηα επίζεζε ελάληηα ζηνπο εξγαδόκελνπο, 

ςήθηζαλ καδί ηελ θαηάπηπζηε ΕΓΕ ησλ 580 €, ηελ ίδηα ζηηγκή νη ζπλδηθαιηζηηθέο 
παξαηάμεηο ΠΑΙΕ, ΔΑΙΕ, ΤΡΘΖΑ εκπνδίδνπλ ηελ νξγάλσζε θαη ηε δξάζε, 

εκπνδίδνπλ ηελ δηεμαγσγή ηνπ ζπλεδξίνπ. 
Σν ζπλδηθάην θαιεί θάζε ζπλάδειθν, θάζε ηίκην ζπλδηθαιηζηή λα βγάιεη 

ζπκπεξάζκαηα, λα πάξεη ηελ ππόζεζε ζηα ρέξηα ηνπ. Να κελ επηιέμεη ηελ 
απνζηαζηνπνίεζε. Με ελεξγή ζπκκεηνρή λα μεθαζαξίζνπλ ηα ζσκαηεία από ην 
απόζηεκα ησλ εξγνδνηηθώλ θπβεξλεηηθώλ ζπλδηθαιηζηώλ. 

Σν ζύλζεκα «ζπλδηθάηα ηαμηθά όρη εξγνδνηηθά» πξέπεη λα αθνπζηεί θαη λα θηάζεη 
ζε θάζε ρώξν δνπιεηάο. Οη εξγαδόκελνη κε ηε ζπκκεηνρή ηνπο λα πεηάμνπλ ζην 

πεξηζώξην, όρη κνλό απηή ηε ζπλδηθαιηζηηθή καθία, αιιά θπξίσο ηελ επηξξνή ηεο 
εξγνδνζίαο ζηηο γξακκέο ησλ ζπλδηθάησλ, λα ρηππεζεί ζηε ξίδα ν εξγνδνηηθόο θαη 

θπβεξλεηηθόο ζπλδηθαιηζκόο. Με ην ζύλζεκα «λνκόο είλαη ην δίθην ηνπ εξγάηε», κε 
ηε ζπλεηδεηή ζπκκέηνρε ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα ζσκαηεία, ηελ απνθαζηζηηθή κάρε 

απέλαληη ζηα αθεληηθά, ηελ πνιηηηθνπνίεζε ηεο πάιεο, γηα κηα ΓΕΕ ησλ εξγαηώλ θαη 
όρη ησλ εξγνδνηώλ. 
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