
 

Μεγαλόπολη, 1-4-2021 

ΟΧΙ ΑΛΛΟ ΑΙΜΑ ΕΡΓΑΣΩΝ                                                    

ΓΙΑ ΣΑ ΚΕΡΔΗ ΣΩΝ ΕΡΓΟΔΟΣΩΝ ! 

Σο ωματείο Εργαηομζνων ςτθν Ενζργεια Νομϊν Πελοποννιςου καταγγζλλει τθν 

εργοδοτικι δολοφονία τριϊν ςυναδζλφων και τον ςοβαρότατο  τραυματιςμό ενόσ ακόμα 

ςυναδζλφου κατά τθ διάρκεια εργαςιϊν ςτο δίκτυο διανομισ θλεκτρικοφ ρεφματοσ ςτθν 

Ερζτρια Εφβοιασ.  Οι ςυνάδελφοι εργάηονταν ςε εργολάβο του ΔΕΔΔΗΕ, ςυγκεκριμζνα ςτον 

ΑΚΣΩΡ και δοφλευαν ςτο δίκτυο χαμθλισ τάςθσ ενϊ θ μζςθ τάςθ φαίνεται να ιταν 

θλεκτριςμζνθ! 

Σο Δ.. του ωματείου και όλοι οι ςυνάδελφοι, εκφράηουμε τα ςυλλυπθτιριά μασ και τθ 

ςυμπαράςταςι μασ ςτισ οικογζνειεσ και ςτουσ οικείουσ των αδικοχαμζνων ςυναδζλφων 

μασ. Ευχόμαςτε δφναμθ ςτισ οικογζνειζσ τουσ.                                                                                  

Η εργοδοτικι αυτι δολοφονία ζρχεται να προςτεκεί ςτο μακρφ κατάλογο των εργατικϊν 

“ατυχθμάτων” ςτον κλάδο τθσ ενζργειασ που αποδεκατίηουν τθν τάξθ μασ και οφείλονται 

ςτισ εργοδοτικζσ αυκαιρεςίεσ, τθν ζλλειψθ μζτρων αςφαλείασ, τθν εντατικοποίθςθ τθσ 

εργαςίασ και τθ ςυνολικι υποτίμθςθ και απαξίωςθ ακόμα και τθσ φυςικισ μασ υπόςταςθσ 

αντιμετωπίηοντασ τουσ εργαηόμενουσ ωσ αναλϊςιμα “υλικά”. Είναι ακόμα φρζςκο το αίμα 

των δφο νεκρϊν ςυναδζλφων ςτθ Ζάκυνκο πριν από λίγουσ μινεσ πάλι από θλεκτροπλθξία. 

Είναι ςτθν πραγματικότθτα αποτζλεςμα τθσ ςυνεχιηόμενθσ ταξικισ επίκεςθσ του κράτουσ 

και όλων των κυβερνιςεων διαχρονικά απζναντι ςτουσ εργαηόμενουσ για τα κζρδθ 

επιχειρθματικϊν ομίλων και μεγαλοεργολάβων.  Χρόνια φωνάηουμε πωσ θ απελευκζρωςθ 

τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ωσ οδθγία τθσ Ε.Ε από όλεσ τισ κυβερνιςεισ ΠΑΟΚ, ΝΔ, ΠΑΟΚ-

ΝΔ, ΤΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ ζφερε αφξθςθ εργατικϊν ατυχθμάτων και εργοδοτικϊν δολοφονιϊν ςτον 

κλάδο κακϊσ για τα κζρδθ των εργολάβων που μπικαν για να κθςαυρίςουν από τθν 

ενζργεια απαξιϊκθκε θ κρατικι ΔΕΗ, ζχουν χρόνια να γίνουν προςλιψεισ μόνιμου 

προςωπικοφ, ζχουν εργολαβοποιθκεί  μεγάλα τμιματα εργαςιϊν με ευκφνθ και των 

διοικιςεων τόςο ςτον ΔΕΔΔΗΕ, όςο ςτθ ΔΕΗ και τον ΑΔΜΗΕ. Η διάςπαςθ τθσ ΔΕΗ ςε τρία 

κομμάτια ςε ΔΕΗ-ΑΔΜΗΕ-ΔΕΔΔΗΕ το 2011 και θ λειτουργία τουσ με ιδιωτικοοικονομικά 

κριτιρια ζχει παγιϊςει τθν ευζλικτθ φκθνι εργαςία, με ελλιπι μζτρα αςφαλείασ 

αντιμετωπίηοντασ τον εργαηόμενο ωσ κόςτοσ. Κάντε μια βόλτα ςε ςυνεργεία εργαςιϊν τθσ 

παλιάσ ΔΕΗ (ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ, ΑΔΜΗΕ), κα αντικρίςετε κακοπλθρωμζνουσ ςυμβαςιοφχουσ 

(δίμθνα, οχτάμθνα) και εργολαβικοφσ εργαηόμενουσ χωρίσ κανζνα εργαςιακό δικαίωμα ςε 

άκλιεσ  εργαςιακζσ ςυνκικεσ.  



Η τωρινι κυβζρνθςθ και οι προθγοφμενεσ κυβερνιςεισ που ςτιριηαν τθν πολιτικι τθσ 

απελευκζρωςθσ τθσ ενζργειασ  για τα τεράςτια κζρδθ των επιχειρθματικϊν ομίλων, όλεσ οι 

διοικιςεισ τθσ ΔΕΗ και του ΔΕΔΔΗΕ που ενεργοφςαν πάνω ςε αυτόν τον ςχεδιαςμό και 

τζλοσ οι μεγαλοεργολάβοι που για τα υπερκζρδθ τουσ μασ κεωροφν αναλϊςιμουσ είναι 

όλοι ςυνυπεφκυνοι  για τθ δολοφονία των τριϊν ςυναδζλφων. 

ΟΛΟΙ ΑΤΣΟΙ ΘΑ ΜΑ ΒΡΟΤΝ ΑΠΕΝΑΝΣΙ ΣΟΤ 

ΟΧΙ ΑΛΛΕ ΕΡΓΟΔΟΣΙΚΕ ΔΟΛΟΦΟΝΙΕ 

Με οργάνωςθ και αγώνα διεκδικοφμε το αυτονόθτο, ςτακερι δουλειά με δικαιώματα. 

Δουλειά με όλα τα απαραίτθτα μζτρα αςφάλειασ ώςτε να επιςτρζφουμε μετά τθ δουλειά 

όρκιοι και υγιείσ ςτισ οικογζνειζσ μασ. Η ενζργεια δεν είναι εμπόρευμα για να κερδίηουν 

οι ολιγάρχεσ κι εμείσ δεν είμαςτε αναλώςιμοι δοφλοι που με το αίμα μασ και τθν ανοχι 

των κυβερνιςεων κα πλουτίηουν τα καπιταλιςτικά παράςιτα. 

 

 

 


