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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΚΑΛΕΣΜΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑ 

ΣΤΙΣ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΗ 

ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ 
      ΓΙΑ: 

 Να σταματήσουμε το ΕΓΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΓΝΙΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ  

 Να βάλουμε φρένο στη φτώχεια και στην εξαθλίωση του λαού μας με τους 

μνημονιακούς και αντιλαϊκούς προϋπολογισμούς.   

 Να μην περάσει η αντεργατική τροπολογία που καταργεί το δικαίωμα της 

απεργίας. 
 

Συνάδελφισσες- φοι  

Μεθαύριο Πέμπτη 14 ΔΕΚΈΜΒΡΗ  πραγματοποιείται 24ωρη πανεργατική πανελλαδική  απεργία 

απ όλα τα συνδικάτα της χώρας. 

Βασικά αιτήματα του αγώνα και τα οποία μας  βρίσκουν απόλυτα σύμφωνους,  είναι να 

σταματήσει η φτωχοποίηση και η εξαθλίωση του κόσμου της εργασίας. Να σταματήσει  η 

φοροεπιδρομή και η λεηλασία του λαού μας. Να σταματήσουν οι βάρβαροι ταξικοί 

προϋπολογισμοί.  

Βεβαίως κομβικό αίτημα του αγώνα μας είναι και η απόκρουση των αντεργατικών παρεμβάσεων 

στο Ν.1264 που στην ουσία καταργούν το δικαίωμα της απεργίας. 

 

Όμως ιδιαίτερα για εμάς ( αν και η προάσπιση των συμφερόντων της ΔΕΗ δεν μπορεί να είναι 

μόνο δική μας υπόθεση) η συμμετοχή μας σ’  αυτό τον αγώνα έχει κομβική αξία. 
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Έχει ιδιαίτερη και κομβική αξία γιατί σε συνέχεια των συλλαλητηρίων στη Φλώρινα και στη 

Μεγαλόπολη ενάντια στην κατάπτυστη συμφωνία της κυβέρνησης με τους τοκογλύφους εκβιαστές 

της χώρας, για την πώληση των λιγνιτικών μονάδων, η μέρα αυτή σηματοδοτεί τη συνέχιση του 

αγώνα μας και το πέρασμα του σε μια άλλη φάση. 

Τη φάση της έντασης και της κλιμάκωσης. 

 

Συναδέλφισσες –οι  

 Ανεξάρτητα το τι θα κάνει η κοινωνία,  εμείς πρώτοι που έχουμε την τιμή να εργαζόμαστε σ’ αυτή 

την επιχείρηση, ΕΧΟΥΜΕ  ΧΡΕΟΣ, όπως κάναμε με όλες τις κυβερνήσεις (ΝΔ-ΠΑΣΟΚ) που ήθελαν 

να την διαμελίσουν και να την πουλήσουν,  έτσι και τώρα και με αυτή των κάλπικων αριστερών 

των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, να πράξουμε το ίδιο. 

Έχουμε χρέος όπως κάναμε και στο πρόσφατο παρελθόν έτσι και τώρα να στείλουμε το ίδιο 

μήνυμα: «ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΠΟΥΛΑΜΕ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΟΥΛΙΟΜΑΣΤΕ» 

             Συνάδελφισσες- οι  

Γνωρίζουμε ότι πολλοί απ’ εσάς είστε απογοητευμένοι και απαισιόδοξοι  

Γνωρίζουμε  ότι αρκετοί  απ’  εσάς λέτε….» αφού μπήκε η πώληση των μονάδων στα  

προαπαιτούμενα της αξιολόγησης δεν γίνεται να αλλάξει, άρα χαμένος αγώνας…!! 

Με σεβασμό στην κρίση του καθενός σας και χωρίς να σημαίνει ότι δεν αντιλαμβανόμαστε  την 

φαινομενική δυναμική των πραγμάτων σας λέμε ότι τα πάντα μπορεί να αλλάξουν και τα πάντα 

μπορούν να σταματήσουν αρκεί εμείς να το θελήσουμε και να το ξεκινήσουμε.  

Ειδικά το τελευταίο είναι δική μας υποχρέωση και ευθύνη. 

Η ομοσπονδία μας ήδη ξεκίνησε τον αγώνα. 

Τέλος επειδή σ  αυτή την ανακοίνωση δεν υπάρχει περιθώριο να αναπτύξουμε το θέμα επί της 

ουσίας ( όπου έχουμε δεκάδες επιχειρημάτων), κλείνουμε το κάλεσμα μας επαναλαμβάνοντας μια 

διαχρονική φράση του συνδικαλιστικού- εργατικού κινήματος .  

« Δεν υπάρχουν χαμένοι αγώνες και μάχες . 

Χαμένοι αγώνες και μάχες είναι αυτοί που δεν δόθηκαν ποτέ.» 

 

Για την τιμή  

Για την ιστορία και το ψωμί που τρώμε έχουμε χρέος την Πέμπτη το πρωί να δώσουμε το παρών 

στο κάλεσμα της ΓΕΝΟΠ και να είμαστε στις 7 το πρωί  στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΗ στη 

Χαλκοκονδύλη 30 . 

 

ΤΙΠΟΤΕ ΔΕΝ ΧΑΘΗΚΕ 

ΜΕ ΠΙΣΤΗ, ΜΕ ΠΑΘΟΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ 

ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ 
 

 

  

 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Ε.ΤΕ. ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ-ΚΗΕ 


