
 

ΓΚΛΟΓΓΣ ΚΛΑΔΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΓΙΟΥ ΓΝΓΡΓΓΙΑΣ  

ΤΓΤΑΡΤΗ 19 ΓΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΦΛΓΒΑΡΗ 2020 

“ΑΓΩΝΘΣΤΘΚΗ ΚΘΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΘΑ” 

 

 

 

 

 

ΓΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

πλάδειθνη, ζπλαδέιθηζζεο, εξγαδόκελνη ζηνλ θιάδν ηεο Δλέξγεηαο, ζηα Πεηξέιαηα, ζηελ 
Ζιεθηξελέξγεηα, ζην Φπζηθό Αέξην θαη ζηηο Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο, 

αο θαινύκε λα ζπκκεηέρεηε καδηθά ζηηο εθινγέο ηνπ σκαηείνπ καο. Έρνπκε θάζε ιόγν λα 
εληζρύζνπκε ηε δύλακε θαη ηε θσλή καο σο εξγαδόκελνη ζηνλ θιάδν ηεο Δλέξγεηαο, λα είκαζηε 
πην δπλαηνί, κε θαιύηεξε νξγάλσζε, απέλαληη ζε εξγνδνζία θαη θπβέξλεζε, πνπ ζρεδηάδνπλ ηελ 
πξνώζεζε αθόκα πην αληηδξαζηηθώλ θαη αληεξγαηηθώλ κέηξσλ ην επόκελν δηάζηεκα, πξνθεηκέλνπ 
λα εληζρπζεί αθόκε πεξηζζόηεξν ε νξκή ηνπ θεθαιαίνπ. 

Ο θιάδνο καο παξακέλεη έλαο από ηνπο ηζρπξόηεξνπο ηεο νηθνλνκίαο. Δηδηθά απηή ηελ πεξίνδν 
βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ησλ εμειίμεσλ. Ζ θπβέξλεζε ηεο ΛΓ νινθιεξώλεη ην πιαίζην, πνπ είρε 
δξνκνινγεζεί από ηελ θπβέξλεζε ΤΡΗΕΑ, γηα ηελ ηειηθή θάζε ηεο «απειεπζέξσζεο» ηνπ θιάδνπ 
ηεο Δλέξγεηαο. Έλαο κεγάινο αξηζκόο από δνκηθέο αιιαγέο έρνπλ ήδε πξαγκαηνπνηεζεί θαη πνιιέο 
αθόκε αθνινπζνύλ, ζην όλνκα ηνπ «εθζπγρξνληζκνύ», ηεο «αληαγσληζηηθόηεηαο», ηεο 
«ζύγθιηζεο κε ηα ππόινηπα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ», ηεο «αλάπηπμεο» θαη ησλ «λέσλ επελδύζεσλ πνπ 
έρεη αλάγθε ε ρώξα», θαιιηεξγώληαο ηελ αληίιεςε όηη επηρεηξήζεηο, θνηλσλία θαη εξγαδόκελνη ζα 
βγνπλ όινη ηνπο καδί σθειεκέλνη. 

Όκωο νύηε νη επελδύζεηο ζηελ Δλέξγεηα, νύηε νη κεηαξξπζκίζεηο ζηνλ θιάδν, νύηε ε 
επάλνδνο ηεο ρώξαο ζηελ αλάπηπμε ζα επαλαθέξνπλ ηηο ηηκέο ηεο ελέξγεηαο, ηα 
εξγαζηαθά δηθαηώκαηα θαη ηηο θαηαθηήζεηο ηωλ εξγαδόκελωλ ζην πξνεγνύκελν 
επίπεδν, πόζν κάιινλ ζην επίπεδν ηωλ ζύγρξνλωλ αλαγθώλ ηνπ 21νπ αηώλα. 

Ζ πξαγκαηηθόηεηα πνπ βηώλνπλ ζήκεξα νη εξγαδόκελνη ζηνλ θιάδν είλαη ζπγθεθξηκέλε θαη ζίγνπξα 
δε ζπκβαδίδεη κε ην «ζύγρξνλν» θαη «θηιηθό» εξγαζηαθό πεξηβάιινλ πνπ πεξηγξάθνπλ νη 
ηινπζηξαζηόλ εθζέζεηο ησλ νκίισλ: 

 ηε ΓΔΖ, ην επόκελν δηάζηεκα δξνκνινγνύληαη ρηιηάδεο απνιύζεηο, ελώ ζηνπο ζπλαδέιθνπο 
πνπ ζα παξακείλνπλ εηνηκάδνληαη ζαξσηηθέο αιιαγέο ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, εηδηθά γηα ηνπο 
λενπξνζιακβαλόκελνπο (κείσζε κηζζώλ, θαηάξγεζε ηεο κνληκόηεηαο, εμαίξεζε από ηηο 
ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο). 

 ηα Πεηξέιαηα (ΔΙΠΔ θαη Κotor Oil), ε εληαηηθνπνίεζε θαη ππεξεξγαζία έρνπλ γίλεη πιένλ 
θαζεζηώο. Θαλέλα κπόλνπο θαη θακία παξνρή δελ κπνξνύλ λα «εμηζώζνπλ» ηελ θαηαπόλεζε 
πνπ πξνέξρεηαη από απαλσηά 12σξα εξγαζίαο γηα πνιιέο εκέξεο ζπλερόκελα. Σα πξνβιήκαηα 
πγείαο απμάλνληαη θαη νμύλνληαη ελώ ε θαηάζηαζε απηή έρεη νδεγήζεη αθόκα θαη ζε 
ζαλαηεθόξα εξγνδνηηθά εγθιήκαηα. 



 

 ε όιν ηνλ θιάδν, ρηιηάδεο ζπλάδειθνη δνπιεύνπλ κέζσ εξγνιάβσλ, ή θαη κε ειαζηηθέο ζρέζεηο 
εξγαζίαο. ην Φπζηθό Αέξην ζπλάδειθνί καο εξγάδνληαη σο εξγνιαβηθνί, αξθεηνί γηα πάλσ από 
δέθα ρξόληα. Οη δηαθόξσλ ηαρπηήησλ εξγαδόκελνη ηείλνπλ λα γίλνπλ θαζεζηώο πξνθεηκέλνπ λα 
εμππεξεηείηαη θαιύηεξα ε θεξδνθνξία ησλ κνλνπσιηαθώλ νκίισλ, λα θπξηαξρεί ε ινγηθή ηνπ 
«δηαίξεη θαη βαζίιεπε» πξνο όθεινο ησλ επηρεηξήζεσλ. 

 ηα δίθηπα ηνπ ΓΔΓΓΖΔ θαη ζηνπο θαηακεηξεηέο θπξηαξρεί εξγαζηαθό θαζεζηώο γαιέξαο. Ζ 
απιεξσζηά, ε δνπιεηά κε ην θνκκάηη, ε πιήξεο εξγνδνηηθή αζπδνζία, είλαη ε πξαγκαηηθόηεηα 
πνπ βηώλνπλ νη ζπλάδειθνί καο.  

 ηηο «λέεο» επηρεηξήζεηο Πξνκήζεηαο θαη Δκπνξίαο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο θαη θπζηθνύ αεξίνπ ην 
σξάξην θαηαζηξαηεγείηαη ζπζηεκαηηθά, ελώ ε εληαηηθνπνίεζε ηεο εξγαζίαο ηείλεη λα γίλεη θαη 
εδώ θαζεκεξηλόηεηα. 

 Αξθεηέο επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ δελ ππνγξάθνπλ πιινγηθέο θαη Δπηρεηξεζηαθέο πκβάζεηο 
Δξγαζίαο. Οη όπνηεο παξνρέο θαη απμήζεηο ζε κηζζνύο, όπνπ θαη όηαλ γίλνληαη, βαθηίδνληαη 
«νηθεηνζειείο παξνρέο», ή «κπόλνπο» ηεο εηαηξείαο πξνο ηνλ εξγαδόκελν, ελώ δίλνληαη κόλν ζε 
ιίγνπο θάζε θνξά θαη όρη ζε όινπο. Θαιιηεξγνύλ ηελ αηνκηθή δηαπξαγκάηεπζε, ηελ αληίιεςε 
ηνπ «ν θαιόο αληακείβεηαη θαη πξνρσξάεη» θαη κάιηζηα ην πιαζάξνπλ θαη σο δίθαην αθνύ ην 
ζπλδένπλ κε ηηο πεξηβόεηεο «εηήζηεο αμηνινγήζεηο». 

 Ο βαζκόο εθκεηάιιεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ θιάδν απμάλεη, αθνύ από ηε δνπιεηά αθόκα 
θαη όζσλ εξγαδόκελσλ δελ έρνπλ ππνζηεί άκεζε κείσζε κηζζώλ, ή θαη όζσλ έρνπλ δεη θάπνηεο 
απμήζεηο, παξάγνληαη πνιιαπιάζηα θέξδε γηα ηα κνλνπώιηα ηνπ θιάδνπ. 

Δίλαη πνιιά ηα παξαδείγκαηα πνπ αλαδεηθλύνπλ όηη ε ηεξάζηηα θεξδνθνξία ησλ κνλνπσιηαθώλ 
νκίισλ ηνπ θιάδνπ ηεο Δλέξγεηαο παηάεη πάλσ ζηηο δηθέο καο πιάηεο, ζηελ θαηαζηξαηήγεζε ησλ 
δηθαησκάησλ θαη ησλ θαηαθηήζεώλ καο. Σαπηόρξνλα, ζε όιεο ηηο εηαηξίεο ηνπ θιάδνπ, νη 
εξγνδόηεο θαη ν εξγνδνηηθόο ζπλδηθαιηζκόο επαλαιακβάλνπλ κνλόηνλα πξνο ηνπο εξγαδόκελνπο 
ην κνηίβν: «θαζίζηε θαιά, βγάδνπκε θέξδε, εδώ είκαζηε πξνλνκηνύρνη, θνηηάμηε ζηηο άιιεο 
επηρεηξήζεηο ηα πξάγκαηα είλαη ρεηξόηεξα»! Θαιιηεξγείηαη έηζη ζηνλ εξγαδόκελν ην «ρακήισκα 
ησλ απαηηήζεσλ», ε αλαδήηεζε κηαο πξνζσξηλήο «αηνκηθήο ιύζεο», ε ζπλερήο ππνρώξεζε γηα 
«ην θαιό ηεο δηθήο καο επηρείξεζεο», θξύβεηαη απ’ απηόλ ν ηεξάζηηνο πινύηνο πνπ ν ίδηνο παξάγεη 
θαη πνπ ηνλ θαξπώλεηαη ζην ηέινο ν εξγνδόηεο. 

Κέζα ζ’ όι’ απηά, ε θπβέξλεζε, ηα αζηηθά θόκκαηα θαη ε εξγνδνζία, αλαπαξάγνπλ δηαξθώο θαη κε 
θάζε ηξόπν όηη «δελ πξέπεη ηίπνηα λα αλαθόςεη ηελ πνξεία ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο πνπ πιένλ 
πάεη θαιύηεξα». Θακαξώλνπλ όηη ε ρώξα καο αξρίδεη θαη δηαδξακαηίδεη ελεξγό ξόιν ζηελ 
επξύηεξε πεξηνρή ησλ Βαιθαλίσλ θαη ηεο Αλαηνιηθήο Κεζνγείνπ, παλεγπξίδνληαο γηα ηε βαζύηεξε 
εκπινθή ζηνπο ηκπεξηαιηζηηθνύο αληαγσληζκνύο. Πξνβάινπλ ην ΛΑΣΟ, ηελ ΔΔ θαη ηε ζπκκαρία κε 
ηηο ΖΠΑ, σο παξάγνληεο αζθάιεηαο θαη ζηαζεξόηεηαο ελώ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ζπκβαίλεη 
αθξηβώο ην αληίζεην. 

Ζ «γεωζηξαηεγηθή αλαβάζκηζε» ηεο ρώξαο ηζνδπλακεί κε βαζύηεξε εκπινθή ζηηο 

ελδνϊκπεξηαιηζηηθέο αληηζέζεηο θαη εγθπκνλεί κεγάινπο θηλδύλνπο γηα ηνπο ιανύο. 

Ζ αληηπαξάζεζε κεηαμύ ηζρπξώλ κνλνπσιηαθώλ νκίισλ θαη, αληίζηνηρα, ησλ ρσξώλ ηνπο, 
νμύλεηαη νινέλα θαη πεξηζζόηεξν, αθνύ ην κεγάιν δήηεκα είλαη ν έιεγρνο ησλ πεγώλ θαη δξόκσλ 
κεηαθνξάο ελέξγεηαο. Δμαηηίαο ηεο όμπλζεο ηνπ αληαγσληζκνύ, γηα ην θπλήγη ηνπ θέξδνπο, 
αλαδσππξώλνληαη επηθίλδπλα θαη αλάβνπλ λέεο πνιεκηθέο εζηίεο ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο 
Αλαηνιηθήο Κεζνγείνπ, ηνπ Αηγαίνπ, ζηε Κέζε Αλαηνιή θαη ζηα Βαιθάληα, εθαηνκκύξηα αλζξώπσλ 
νδεγνύληαη ζηελ πξνζθπγηά, ην πεξηβάιινλ θαηαζηξέθεηαη. 

Πξόθεηηαη γηα εμειίμεηο από ηηο νπνίεο νη εξγαδόκελνη ζα βγνπλ ρακέλνη ζε θάζε πεξίπησζε. Ζ 
πνιηηηθή ηεο «γεσζηξαηεγηθήο αλαβάζκηζεο» ηεο Διιάδαο, απνηειεί ην ζρέδην ηεο αζηηθήο ηάμεο 
ηεο ρώξαο, ώζηε λα κπεη πην δπλαηά ζην παηρλίδη ηεο κνηξαζηάο ηεο ιείαο. Απηή ηελ πνιηηηθή 
ππεξεηνύλ ηόζν ε ζεκεξηλή όζν θαη ε πξνεγνύκελε θπβέξλεζε, όια ηα αζηηθά πνιηηηθά θόκκαηα, 



 

απνθξύπηνληαο, όκσο, ηαπηόρξνλα, ηνπο κεγάινπο θηλδύλνπο γηα ην ιαό καο από ηελ νινέλα θαη 
βαζύηεξε εκπινθή ηεο ρώξαο ζηηο ελδντκπεξηαιηζηηθέο αληηπαξαζέζεηο. Ζ ρώξα καο γίλεηαη ζηόρνο 
θαη καδί ηεο θαη νη ιανί ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο. Ζ πεξηβόεηε «εζληθή ελόηεηα» θαη «εζληθή 
νκνςπρία» αμηνπνηνύληαη σο κνριόο πξνθεηκέλνπ νη εξγαδόκελνη λα ζηξαηεπηνύλ γύξσ από ηα 
ζπκθέξνληα ηεο αζηηθήο ηάμεο ηεο ρώξαο. Κε αθνξκή θαη ηελ όμπλζε ηεο θαηάζηαζεο ζην Αηγαίν, 
πξνβάιιεηαη, ηειεπηαία, έληνλα ην δίιεκκα «ζύγθξνπζε ή ζπκβηβαζκόο θαη ζπλεθκεηάιιεπζε». 
Δίλαη δίιεκκα παξαπιαλεηηθό, μέλν γηα ην ιαό, παγίδα, πνπ έρεη ζηόρν λα εγθισβίζεη ζην πάξε-
δώζε αλάκεζα ζηηο αζηηθέο ηάμεηο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Σνπξθίαο, ζην πιαίζην ελόο επξύηεξνπ 
παδαξηνύ ζηελ πεξηνρή καο. Ζ «ζπλεθκεηάιιεπζε» θαη ε «ζπλδηαρείξηζε», πνπ ζα πξνθύςνπλ σο 
απνηέιεζκα είηε δηαπξαγκάηεπζεο, είηε ζηξαηησηηθήο αληηπαξάζεζεο, ζα έρνπλ πνιιαπιέο 
επηπηώζεηο ζε βάξνο ηνπ ειιεληθνύ ιανύ θαη ησλ ιαώλ ηεο πεξηνρήο. Ζ ηκπεξηαιηζηηθή εηξήλε κε 
ην πηζηόιη ζηνλ θξόηαθν αξγά ή γξήγνξα ζα νδεγήζεη ζε λέν θύθιν αληηπαξαζέζεσλ, ζε αθόκα 
πην ζθνδξέο ζπγθξνύζεηο.  

Θακία ζπκκεηνρή ζηα ηκπεξηαιηζηηθά ζρέδηα. 

Λα θιείζνπλ ηώξα όιεο νη βάζεηο ηνπ ΛΑΡΝ θαη ηωλ ΖΞΑ ζηε ρώξα καο! 

Θαινύκε όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο ηνπ θιάδνπ, κέζα από ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηηο αξραηξεζίεο θαη 
ηελ νξγάλσζή ηνπο ζην Θιαδηθό σκαηείν Δλέξγεηαο, λα ζπκβάιινπλ, ώζηε λα κεηξεζνύλ βήκαηα 
ζηελ αλαζύληαμε ηνπ εξγαηηθνύ θηλήκαηνο.  

Απηόο ν δξόκνο πεξλάεη κέζα από ηε ζύγθξνπζε κε ηνλ εξγνδνηηθό θαη θπβεξλεηηθό 
ζπλδηθαιηζκό, πνπ ζηνλ θιάδν καο παξακέλεη αθόκα ηζρπξόο. Θαινύκε ηνπο εξγαδόκελνπο λα 
βγάινπλ ζπκπεξάζκαηα από ηελ ίδηα ηνπο ηελ πείξα γηα ην ηί ξόιν έπαημαλ όιεο απηέο νη δπλάκεηο, 
όια απηά ηα ρξόληα. Ζ ΓΔΛΟΠ, ε ΠΟΔ, νη εγεζίεο πνιιώλ επηρεηξεζηαθώλ ζσκαηείσλ, ζηήξημαλ 
όιεο ηηο βαζηθέο αληεξγαηηθέο θαηεπζύλζεηο ησλ θπβεξλήζεσλ θαη ηεο ΔΔ. 

 Ζ ΓΔΛΟΠ ήηαλ εθείλε πνπ ζηαζεξά, όια ηα ρξόληα, ζηήξημε ζηα ζπλδηθαιηζηηθά όξγαλα ηελ 
πνιηηηθή ηεο «απειεπζέξσζεο» ηεο Δλέξγεηαο, θαιιηεξγώληαο απηαπάηεο όηη νη ζπλάδειθνη ηεο 
ΓΔΖ δελ έρνπλ ηίπνηα λα θνβεζνύλ. Κίιεζαλ γηα ηε ζηήξημε ζηνλ «πγηή αληαγσληζκό», 
ζπέξλνληαο απηαπάηεο όηη ππάξρεη «θαιή» θαη «θαθή» ζπληαγή γηα ηνλ αληαγσληζκό. ε όιε 
ηελ πνξεία ησλ κέηξσλ πνπ πάξζεθαλ ηα πξνεγνύκελα ρξόληα «εμαληινύζαλ ηνλ αγώλα» ώζηε 
λα ππάξμνπλ «εμαηξέζεηο» από ηα κέηξα γηα ηνπο εξγαδόκελνπο ζηε ΓΔΖ. Θαιιηέξγεζαλ έηζη 
ηελ αληίιεςε ησλ «ιύζεσλ από ηα πάλσ», από ηηο πεθσηηζκέλεο ζπλδηθαιηζηηθέο εγεζίεο, ζηηο 
νπνίεο όθεηιαλ νη εξγαδόκελνη λα αλαζέζνπλ ηε ιύζε ησλ πξνβιεκάησλ. Έβαιαλ έηζη ζην 
γύςν ην θίλεκα, ην θαηέζηεζαλ αλέηνηκν λα κπνξέζεη ηειηθά λα αληηπαιέςεη απηέο ηηο 
θαηεπζύλζεηο όηαλ ήξζε ε ώξα απηέο λα γίλνπλ πξάμε. 

 Ζ ΠΟΔ, ε ΓΔΛΟΠ, άιια κεγάια επηρεηξεζηαθά ζσκαηεία ηνπ θιάδνπ, όπσο ην ΠΔΔΠ (ΔΙΠΔ), 
δνπιεύνπλ γηα λα είλαη θαη λα παξακέλεη ην θίλεκα θαηαθεξκαηηζκέλν. Όπσο ε εξγνδνζία, 
ρσξίδνπλ θη απηνί ηνπο εξγαδόκελνπο ζε κόληκνπο, εξγνιαβηθνύο, επνρηθνύο, κε κπινθάθη θ.α. 
Γε δέρνληαη όινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο σο κέιε ζηα ζσκαηεία θαη εηδηθά όζνπο εξγάδνληαη κε 
ειαζηηθέο κνξθέο απαζρόιεζεο, πνπ είλαη νη πην επάισηνη θαη εθηεζεηκέλνη απέλαληη ζηελ 
εξγνδνζία. Πνηόλ εμππεξεηεί απηόο ν δηαρσξηζκόο, αλ όρη ηελ εξγνδνζία; Γηαηί δε ζέινπλ 
ηζρπξά ζσκαηεία κε ηε ζπκκεηνρή όισλ ησλ εξγαδνκέλσλ; Πνηόλ θαη ηί θνβνύληαη;  

 Σν επηρεηξεζηαθό ζσκαηείν ζηε Motor Oil είλαη άθαλην από ηνπο αγώλεο, από ηηο δηεθδηθήζεηο. 
Υξεκαηνδνηείηαη απεπζείαο από ηελ εξγνδνζία, γη’ απηό θαη ε κόλε δξάζε ηνπ εμαληιείηαη ζε 
αλαθνηλώζεηο εθαηέξσζελ κε ηελ εξγνδνζία γηα ην θαιό θιίκα εξγαζηαθήο εηξήλεο πνπ έρνπλ 
από θνηλνύ εμαζθαιίζεη ζην δηπιηζηήξην. Σελ ίδηα ζηηγκή, ε εληαηηθνπνίεζε ηεο εξγαζίαο θαη 
εηδηθά ζε έλα ηόζν, από ηε θύζε ηνπ, επηθίλδπλν ρώξν εξγαζίαο, απνηειεί από κόλε ηεο 
έγθιεκα, αθνύ κε καζεκαηηθή αθξίβεηα νδεγεί ζε ζαθαηεκέλνπο εξγάηεο, αθόκα θαη ζε εξγάηεο 
πνπ πάλε γηα δνπιεηά θαη δελ γπξλάλε πίζσ ζηηο νηθνγέλεηέο ηνπο. 

πλάδειθνη, είλαη θαηξόο απηέο νη δπλάκεηο λα απνδπλακσζνύλ! Λα κπνπλ ζην πεξηζώξην. Θάλνπλ 
δεκηά ζηνπο εξγαδόκελνπο.  



 

Θόληξα ζε όια απηά, ζηελ εξγνδνζία θαη ηνλ εξγνδνηηθό θαη θπβεξλεηηθό 
ζπλδηθαιηζκό ζηέθεηαη ην Θιαδηθό Πωκαηείν Δλέξγεηαο. Έλα Πωκαηείν πνπ ζπλελώλεη 
όινπο ηνπο εξγαδόκελνπο ηνπ θιάδνπ, αλεμαξηήηωο εηαηξείαο θαη εξγαζηαθήο ζρέζεο. 
Έλα Πωκαηείν πνπ δελ ειέγρεηαη, νύηε από ηελ εθάζηνηε θπβέξλεζε, νύηε από ηελ 
εξγνδνζία, θαη πνπ δε ιακβάλεη νύηε «παξνρέο», νύηε «εμππεξεηήζεηο» από ηηο 
εηαηξείεο, όπωο θαηά θαλόλα ζπκβαίλεη κε ηα πεξηζζόηεξα ζωκαηεία ηνπ θιάδνπ. 

Ζ ινγηθή ηνπ «λα θνηηάσ ην καγαδάθη κνπ», ν ζπληερληαζκόο, έρεη θνληά πνδάξηα. Θαλείο δε δεη 
κέζα ζε γπάια. Ρα όξηα ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο πάιεο κέζα ζε θάζε επηρείξεζε μερωξηζηά, 
είλαη πνιύ πεξηνξηζκέλα θαη δελ απαληνύλ ζην ζπλνιηθό θνηλωληθό πξόβιεκα. Αθήλνπλ 
ηνλ εξγαδόκελν ακέηνρν, ζην πεξηζώξην, όηαλ εξγνδόηεο θαη θπβεξλήζεηο απνθαζίδνπλ γηα ηνπο 
θόξνπο, ηελ πγεία, ηελ παηδεία, ηα αζθαιηζηηθά δηθαηώκαηα θαη ηε δσή ησλ εξγαηώλ γεληθόηεξα. 
Γε λνείηαη, ζήκεξα, πνπ ε ηερλνινγία θαη ε επηζηήκε έρνπλ ζεκεηώζεη ηόζε πξόνδν, πνπ νη 
παξαγσγηθέο δπλάκεηο έρνπλ γηγαλησζεί, λα κέλνπλ ζηνηρεηώδεηο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ 
αθάιππηεο. ηνλ θιάδν καο, όινη εκείο πνπ παξάγνπκε θαη δηαθηλνύκε ηεξάζηηεο πνζόηεηεο 
ελέξγεηαο, κπνξνύκε λα αλερηνύκε λα κέλνπλ ζπίηηα ρσξίο ζέξκαλζε; Λα ππάξρνπλ νηθνγέλεηεο 
ρσξίο ζέξκαλζε; Λα θηλδπλεύνπλ ρηιηάδεο νηθνγέλεηεο λα κείλνπλ ρσξίο ειεθηξηθό ξεύκα; 

Ν δξόκνο ηεο ππνηαγήο, ηεο κνηξνιαηξίαο, ηνπ «κηθξόηεξνπ θαθνύ», δελ είλαη ν δηθόο 
καο δξόκνο! 
Ξαιεύνπκε γηα ηελ αλαζύληαμε ηνπ εξγαηηθνύ θαη ζπλδηθαιηζηηθνύ θηλήκαηνο! 
Ξαιεύνπκε γηα ηελ ηζρπξνπνίεζε ηνπ ηαμηθνύ πόινπ ζηνλ θιάδν ηεο Δλέξγεηαο!  
Ξαιεύνπκε γηα ηελ αιιαγή ηωλ ζπζρεηηζκώλ ζηα ζπλδηθαιηζηηθά όξγαλα ηωλ εξγαηώλ, 

θόληξα ζηνλ εξγνδνηηθό θαη θπβεξλεηηθό ζπλδηθαιηζκό. 

Οη αλακεηξήζεηο καο απέλαληη ζηελ εξγνδνζία, αιινύ ήηαλ ληθεθόξεο, αιινύ βάιαλ θξέλν ζηα 
ζρέδηα ηεο. Έρνπκε πεηύρεη πνιιά, κπνξνύκε αθόκα πεξηζζόηεξα. Οη ζεκεξηλέο ζπλζήθεο 
απαηηνύλ νη εξγαδόκελνη λα απαληήζνπλ κε εληαίν ηξόπν ζηελ επίζεζε πνπ δέρνληαη. Σν 
πξνβιήκαηά καο είλαη θνηλά θαη ε αληηκεηώπηζή ηνπο ζα είλαη πην απνηειεζκαηηθή αλ νξγαλσζνύκε 
ζην ζύλνιν ηνπ θιάδνπ. Υξεηάδεηαη λα δεκηνπξγεζνύλ ππξήλεο νξγάλσζεο ηνπ ζσκαηείνπ ζε 
θάζε ρώξν δνπιεηάο, λα εληζρπζεί ε αιιειεγγύε κεηαμύ όισλ ησλ εξγαδόκελσλ. Θαλέλαο δε 
κπνξεί λα αληηκεησπίζεη κόλνο ηνπ ηα πξνβιήκαηά ηνπ. Θόληξα ζηε δηάζπαζε ηνπ εξγαηηθνύ 
θηλήκαηνο θαη ζην ζπληερληαζκό πνπ θαιιηεξγεί ν εξγνδνηηθόο θαη θπβεξλεηηθόο ζπλδηθαιηζκόο, λ’ 
απαληήζνπκε κε ηελ ελόηεηα ησλ εξγαδνκέλσλ όινπ ηνπ θιάδνπ θαη κε ηε ζπκπόξεπζή καο κε ην 
ζύλνιν ηεο εξγαηηθήο ηάμεο. 

Γηα απηό ην Θιαδηθό Πωκαηείν ζπληάζζεηαη κε όιεο ηνπ ηηο δπλάκεηο κε ην ηαμηθό 
ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα ηεο ρώξαο, κε ην ΞΑΚΔ, κε ηε γξακκή ηεο αλαζύληαμεο ηνπ 
εξγαηηθνύ θηλήκαηνο ζε θαηεύζπλζε ζύγθξνπζεο κε ηνλ εξγνδνηηθό θαη θπβεξλεηηθό 
ζπλδηθαιηζκό θαη ηα κνλνπώιηα. Ππληάζζεηαη κε ηε ινγηθή όηη ζήκεξα ππάξρνπλ 
αληηθεηκεληθά νη δπλαηόηεηεο νη εξγαδόκελνη λα θαιύπηνπλ ηηο ζύγρξνλεο αλάγθεο 
ηνπο. Ξξνϋπόζεζε γη’ απηό είλαη ε θαζεκεξηλή πάιε γηα όια ηα πξνβιήκαηα λα κελ 
είλαη θνληόθζαικε, αιιά, παηώληαο ζηνλ θαζεκεξηλό αγώλα λα αλνίγεη ν δξόκνο γηα 
ξηδηθέο αιιαγέο, ώζηε λα θαξπώλνληαη ηνλ πινύην απηνί πνπ ηνλ παξάγνπλ. 
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