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Οι προσλήψεις καθυστερούν συστηματικά, την ίδια ώρα που η εντατικοποίηση προχωράει και 
μειώνει ακόμα περισσότερο την ουσιαστική ασφάλεια. Οι κινήσεις της διοίκησης ακολουθούν την 
κεντρική κατεύθυνση της «καμίας επιστροφής στην προ-μνημονίων κατάσταση», με χαρακτηριστική 
την περίπτωση της βάρδιας στα τμήματα συντήρησης σε ΒΕΑ και ΒΕΕ: όχι μόνο δεν επαναφέρο-
νται τα πόστα που καταργήθηκαν το 2014, αλλά «κατοχυρώνεται» ένα καθεστώς κουτσουρε-
μένης βάρδιας, που βάζει σε κίνδυνο και τους εργαζόμενους που καλούνται να δουλέψουν ως «μο-
νάδες» και τις εγκαταστάσεις, ενώ διευρύνει την εργολαβοποίηση. 

Η λογική της σύνδεσης των δικαιωμάτων μας με τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρίας έχει 
οδηγήσει στη χειροτέρευση όλων των όρων δουλειάς με πρόσχημα την κρίση. Από το χρονοεπίδομα 
μέχρι το ζήτημα της ασφάλειας, οι εργαζόμενοι στα ΕΛ.ΠΕ. έχουμε ζήσει τις συνέπειες αυτής της λο-
γικής. Λογικής που είναι και μια σημαντική πλευρά της υποτιθέμενης διαπραγμάτευσης της κυ-
βέρνησης με την ΕΕ και το ΔΝΤ. Έτσι, όταν το «δικαιολογούν τα δεδομένα», οι ομαδικές απολύσεις θα 
επιτρέπονται, το ωράριο -και ο μισθός- θα μειώνεται χωρίς περιορισμό, οι συλλογικές συμβάσεις θα 
αναστέλλονται κοκ. Πρόκειται για μια λογική που οι εργαζόμενοι δεν μπορούμε να αποδεχτούμε. 
Ένα βαρέλι δίχως πάτο χωρίς καμιά προοπτική. 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, 

Διανύουμε μια περίοδο σημαντικών και επικίνδυνων εξελίξεων στην περιοχή και στη χώρα. Η κυβέρ-
νηση τα δίνει όλα για να πάρει «άριστα» στην αξιολόγηση της υλοποίησης του μνημονίου, με τα 
εργασιακά δικαιώματα να βρίσκονται και πάλι στο επίκεντρο. Παρουσιάζοντας (ακριβώς όπως και οι 
προηγούμενες κυβερνήσεις) το κλείσιμο της αξιολόγησης σαν «το τέλος του τούνελ», απαιτεί να πα-
ραιτηθούμε από τα δικαιώματά μας, να παραχωρήσουμε ακόμα περισσότερες κατακτήσεις δεκαε-
τιών, να θυσιάσουμε το παρόν και το μέλλον μας. Γιατί στο «τέλος» δεν βρίσκεται καμιά ανάπτυξη, 
βρίσκεται η μόνιμη εξαθλίωση. 

Μόνο οι εργαζόμενοι μπορούμε να αντισταθούμε σε αυτές τις εξελίξεις. Έτσι εξηγείται και η επι-
μονή να χτυπήσουν το δικαίωμα στον ελεύθερο, ανεξάρτητο από το κράτος και την εργοδοσία, συν-
δικαλισμό, το δικαίωμα στην απεργία. Χτύπημα που δεν αφορά αυτούς που έχουν διαχρονικά συ-
κοφαντήσει το συνδικαλισμό, αλλά όλους τους εργαζόμενους, που έχουν ανάγκη να αγωνίζονται μαζί. 
Είναι λοιπόν ανάγκη να δουλέψουμε για την ενότητα των εργαζομένων. Διεκδικώντας δουλειά με 
ασφάλεια και αξιοπρέπεια, με ίδιους όρους για όλους τους συναδέλφους, νέους και «παλιούς», 
μόνιμους και εργολαβικούς, σε όλες τις εγκαταστάσεις. Χτίζοντας την αλληλεγγύη μας με τους 
υπόλοιπους εργαζόμενους στη χώρα, μέσα από κοινούς αγώνες ενάντια στη νέα επίθεση στα ερ-
γασιακά δικαιώματα και το δικαίωμα στον ελεύθερο συνδικαλισμό. 

Με τη μαζική μας συμμετοχή στην απεργία και τις απεργιακές συγκεντρώσεις στις 8 Δεκέμβρη, οι 
εργαζόμενοι πρέπει να την κάνουμε δική μας υπόθεση. Να της δώσουμε πραγματικό αγωνιστικό 
περιεχόμενο, κόντρα στην υπονομευτική στάση της ΓΣΕΕ που προσπαθεί να μετατρέψει τις απερ-
γίες σε άσφαιρες τουφεκιές. 

ΠΕΜΠΤΗ 8 ΔΕΚΕΜΒΡΗ: 
ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ! 
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