
Γιατί να οργανωθώ στο Σωματείο; 
Τν Κιαδηθό Σωκαηείν Εξγαδνκέλωλ ζηελ Ελέξγεηα θιείλεη πιένλ δέθα ρξόληα ιεηηνπξγίαο θαη 
δξάζεο. Τν ζσκαηείν δεκηνπξγήζεθε από ηελ αλάγθε λα εληζρπζεί ε ελόηεηα θαη ε πάιε ησλ 
εξγαδόκελσλ ζηνλ θιάδν, απέλαληη ζηελ νινκέησπε επίζεζε ηεο εξγνδνζίαο θαη ηνπ θξάηνπο, θαη 
έδξαζε κέζα ζε δύζθνιεο ζπλζήθεο, όπνπ όια ηα δηθαηώκαηα θαη θαηαθηήζεηο καο δέρηεθαλ κηα 
πξσηνθαλνύο έληαζεο επίζεζε. 

Τελ ίδηα ζηηγκή νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο ζηνλ θιάδν ηεο ελέξγεηαο, αθόκα θαη ηα ρξόληα ηεο 
θξίζεο, έβγαδαλ ηεξάζηηα θέξδε. Η θεξδνθνξία απηή ζηεξίρηεθε πάλω ζηηο πιάηεο ηωλ 
εξγαδόκελωλ, ζηελ εληαηηθνπνίεζε ηεο δνπιεηάο, ζηε ρεηξνηέξεπζε ηωλ ζπλζεθώλ 
εξγαζίαο, ηελ θαηάξγεζε θαηαθηήζεσλ. Παξάιιεια, απμήζεθε ε θνξνινγία θαη ιεειαηήζεθαλ ηα 
αζθαιηζηηθά ηακεία καο. Η εξγνιαβνπνίεζε θαη νη επέιηθηεο κνξθέο απαζρόιεζεο εθηηλάζζνληαη, ε 
πιεηνςεθία ησλ εξγαδνκέλσλ βξίζθεηαη ππό θαζεζηώο εθβηαζκνύ, ρσξίο εξγαζηαθά δηθαηώκαηα, 
απμήζεθαλ ηα εξγαηηθά «αηπρήκαηα». Απνδεηθλύεηαη όηη ε «αλάπηπμε» παηάεη πάλω ζηα 
ηζαθηζκέλα δηθαηώκαηα ηωλ εξγαδόκελωλ.  

Όια απηά είλαη απνηέιεζκα απνθάζεωλ ηωλ θπβεξλήζεωλ ηόζν ζηελ Ειιάδα, όζν θαη ζε 
επίπεδν Επξωπαϊθήο Έλωζεο. Πνιιά ρξόληα πξηλ, όια απηά ηα κέηξα είραλ απνθαζηζηεί, κε ζηόρν 
ηελ ελίζρπζε ηεο θεξδνθνξίαο ησλ επηρεηξεκαηηθώλ νκίισλ, ηελ αύμεζε ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο. 

Σε κηα ηόζν θξίζηκε γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο επνρή, ε εγεζία ηεο ΓΣΕΕ, ηεο ΓΕΝΟΠ, ηεο ΠΟΕ, θ.α., 
ν εξγνδνηηθόο θαη θπβεξλεηηθόο ζπλδηθαιηζκόο γεληθόηεξα, απνθνηκίδνπλ ηελ εξγαηηθή 
ηάμε, βάδνληαο νπζηαζηηθά πιάηε ζην πέξαζκα θάζε αληεξγαηηθνύ κέηξνπ. Οη εξγαδόκελνη 
μέξνπλ από πξώην ρέξη όηη απηόο ν ζάπηνο ζπλδηθαιηζκόο δελ βξέζεθε ζην πιεπξό ηνπο. Αληίζεηα, ζ’ 
απηά ηα δέθα ρξόληα ην θιαδηθό ζσκαηείν αλέπηπμε αγώλεο, κπήθε κπξνζηά, θόληξα ζηνλ εθθπιηζκό 
θαη ηηο κεησκέλεο απαηηήζεηο, θόληξα ζηελ «απειεπζέξσζε» θαη ηελ ηδησηηθνπνίεζε. Πνιινί 
ζπλάδειθνη θαηέβεθαλ ζηνπο δξόκνπο, αςεθώληαο ηελ εξγνδνηηθή ηξνκνθξαηία, ηα θαιέζκαηα 
εξγνδνζίαο θαη θξάηνπο γηα ζπλαίλεζε θαη ππνηαγή. Σε πνιιέο πεξηπηώζεηο βγήθακε ληθεηέο ελάληηα 
ζε ‘ζενύο θαη δαίκνλεο’, όπσο ηηο απνιύζεηο, ηελ απιεξσζηά θαη ηε καύξε εξγαζία, ηνλ ζπκβηβαζκό θαη 
ηε δηάζπαζε, πνπ πξνζπάζεζαλ λα πεξάζνπλ εξγνδνζία θαη άιιεο δπλάκεηο. 

Τν ζωκαηείν είλαη θιαδηθό γηαηί ελώλεη ΟΛΟΥΣ ηνπο εξγαδόκελνπο ηνπ θιάδνπ, κε 
νπνηαδήπνηε ζρέζε εξγαζίαο θαη αλεμάξηεηα από ηελ εηαηξεία πνπ εξγάδνληαη. Έλα 
ζωκαηείν γηα όιε ηελ Ελέξγεηα: Δηπιηζηήξηα Πεηξειαίνπ, Ηιεθηξελέξγεηα, Αλαλεώζηκεο 
Πεγέο Ελέξγεηαο, Φπζηθό Αέξην. Έλα Σσκαηείν πνπ ελώλεη ζηηο γξακκέο ηνπ θάζε δσληαλή 
αγσληζηηθή δύλακε πνπ ππάξρεη. Γηαηί νη εξγαδόκελνη πξέπεη ελσκέλνη λα απαληήζνπλ ζην κέησπν πνπ 
ζπγθξνηνύλ κεγαινβηνκήραλνη, ηξαπεδίηεο, αζηηθέο θπβεξλήζεηο θαη ΕΕ. 

Τν Σωκαηείν αγωλίδεηαη γηα δηθαηώκαηα αληίζηνηρα κε ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο δπλαηόηεηεο ηεο επνρήο 
καο. Σήκεξα πνπ ε επηζηήκε θαη ε ηερλνινγία έρνπλ θηάζεη ζε ηόζν ςειά επίπεδα δελ πξέπεη λα 
ζπκβηβαδόκαζηε λα δνύκε κε 30% ελεξγεηαθή θηώρεηα, κέζα ζε πνιέκνπο θαη πξνζθπγηά πνπ 
δεκηνπξγνύληαη από ηελ ίδηα αηηία, ην θπλήγη ηνπ θέξδνπο γηα ηηο ελεξγεηαθέο πεγέο θαη ηνπο δξόκνπο 
κεηαθνξάο. Ο αγώλαο ζα θέξεη νπζηαζηηθό απνηέιεζκα, εάλ νδεγεί ηελ θαζεκεξηλή πάιε 
καο ν ζηόρνο γηα άιιν δξόκν αλάπηπμεο, όπνπ θηλεηήξηα δύλακε ζα είλαη ε ηθαλνπνίεζε 
ηωλ αλαγθώλ ηωλ εξγαδνκέλωλ θαη όρη ηα θέξδε ηωλ κνλνπωιίωλ. Τν ζσκαηείν ζπληνλίδεη 
ηνπο αγώλεο κε ην ππόινηπν ηαμηθό εξγαηηθό θίλεκα, κε ην ΠΑΜΕ, γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ 
ζπκθεξόλησλ όιεο ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. 

Καινύκε όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο ζηνλ θιάδν, λα νξγαλσζνύλ ζηε δύλακε ηνπ Κιαδηθνύ Σσκαηείνπ 
Ελέξγεηαο. Γηα έλα Σωκαηείν κε ηαμηθό πξνζαλαηνιηζκό, πξνο όθεινο ΟΛΩΝ ηωλ 
εξγαδνκέλωλ. 
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