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Οι πρόσφατες εξελίξεις στον κλάδο μας είναι βαθιά ανησυχητικές. Οι ανατροπές που επέβαλε η 
κυβέρνηση (και με το ρόλο του εργοδότη) στη μεγαλύτερη επιχείρηση στο χώρο της ενέργειας, 
τη ΔΕΗ, είναι πολύ σημαντικές. Όπως είναι και η προώθηση της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ, σε συ-
νέχεια των μέχρι τώρα κινήσεων. Κι ας μη δείχνουν κατευθείαν τις συνέπειές τους. Εξίσου σημαντι-
κή είναι η ολοφάνερη αδυναμία-απροθυμία της συνδικαλιστικής ηγεσίας να κινητοποιήσει 
τους εργαζόμενους. Η εξέλιξη της υπόθεσης αποκαλύπτει το διαλυτικό αποτέλεσμα των κυρίαρ-
χων αντιλήψεων και των δυνάμεων που τις προωθούν, όταν η κατάσταση ζορίζει. Αποτελεί μια πο-
λύ αρνητική εξέλιξη που αφορά και επηρεάζει όλους τους εργαζόμενους στη βιομηχανία και ειδικά 
στον κλάδο της ενέργειας. Αυτό που διαμορφώνεται είναι ένα νέο, χειρότερο δεδομένο. 

Καθόλου τυχαία, η επίθεση στα εργασιακά δικαιώματα στη ΔΕΗ εστιάζει στους νεοπροσλαμβανό-
μενους. Αυτή δεν έρχεται μόνη. Συνδέεται με μια μεγάλη επιχείρηση δραστικής μείωσης του μεγαλύ-
τερου σε ηλικία προσωπικού, μέσα από μαζικές «εθελούσιες» και μετατάξεις. Αν η μια πλευρά είναι 
ότι αποσκοπούν στην αντικατάσταση των «ακριβών» εργαζόμενων με «φθηνότερους», η άλλη -και 
μάλλον η κύρια πλευρά- είναι το ξεφόρτωμα από τα εργασιακά δικαιώματα που είχαν κατοχυ-
ρώσει αυτοί οι εργαζόμενοι. Μαζί και τις -κουτσουρεμένες από την ηττοπάθεια της ηγεσίας τους- 
διαθέσεις υπεράσπισής τους. 

Το έργο το έχουμε δει οι εργαζόμενοι στα ΕΛΠΕ. Όπως, δυστυχώς, έχουμε ζήσει τις τραγικές του 
συνέπειες. Έχουμε επίσης δει πως καμία περικοπή δεν είναι ούτε «αρκετή» ούτε «προσωρινή» αλλά 
δημιουργεί τη βάση από την οποία ξεκινά η επόμενη φάση της επίθεσης. Το ίδιο είδαν κι οι εργαζό-
μενοι στη ΔΕΗ, αφού έχασαν το 1/3 του μισθού τους (και ακόμα περισσότερο αν συμπεριλάβουμε 
τη φορολογία, τις κρατήσεις σε κανονικό ωράριο και υπερωρίες, την ακρίβεια κ.ο.κ. όπως όλοι οι ερ-
γαζόμενοι). Πάντα οι εργαζόμενοι και τα δικαιώματά τους βρίσκονται στο στόχαστρο και λογα-
ριάζονται σαν «βάρος», «προνόμια» και «τροχοπέδη». 

Οι παλινωδίες της συνδικαλιστικής ηγεσίας της ΓΕΝΟΠ προκάλεσαν μεγάλη απογοήτευση. Με 
αποφάσεις για απεργίες που ανατρέπονταν από τους ίδιους την προηγούμενη κάθε φορά μέρα, με 
κινητοποιήσεις που ακυρώνονταν, με συναντήσεις στα υπουργεία και τοποθετήσεις στη βουλή, κα-
τέληξαν να ψηφιστεί ο σχετικός νόμος με τους χιλιάδες εργαζόμενους καθηλωμένους. Απεργία 
τελικά έγινε μόνο την τελευταία μέρα, με πολύ μικρή συμμετοχή και με μια συγκέντρωση μερικών 
εκατοντάδων ανθρώπων. Στα αρνητικά καταγράφεται και η απουσία του σωματείου μας από 
αυτήν, ειδικά με δεδομένο ότι στο παρελθόν, στις μεγάλες κινητοποιήσεις του 2010-2011, με αυτόν 
ακριβώς το χώρο διαδηλώναμε μαζί. 

Η περίοδος που έχουμε μπροστά μας θα είναι πολύ απαιτητική. Η αρνητική εμπειρία της ΔΕΗ α-
ναδεικνύει το αποτέλεσμα της κυριαρχίας τέτοιων αντιλήψεων και πρακτικών. Η συνδιαλλαγή 
με την εργοδοσία και την εκάστοτε κυβέρνηση, η συνεργασία με τη διοίκηση για μικροπολιτικά οφέ-
λη, η «συνδιοίκηση», δημιουργούν δεσμεύσεις στη συνδικαλιστική ηγεσία και αυταπάτες στους ερ-
γαζόμενους. Έτσι όμως αφήνονται απροστάτευτοι και μοιάζουν αδύναμοι να αντισταθούν όταν η ε-
πίθεση γίνεται συγκεκριμένη. 

Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι είμαστε η μόνη δύναμη που μπορεί πραγματικά να υπερασπιστεί τα δι-
καιώματά μας. Απαιτείται όμως συγκρότηση, ενότητα, αλληλεγγύη και εμπιστοσύνη στη δύνα-
μη του μαζικού αγώνα, από κοινού με τους υπόλοιπους εργαζόμενους. 
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