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ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ 

Όχι στην αλλαγή του άρθρου 16 
 «Την ώρα που τα βρίσκουν στο κτίριο της Βουλής , η μόνη αντιπολίτευση είμαστε εμείς», λέει το 
σύνθημα ,το οποίο αποδεικνύεται εξαιρετικά εύστοχο στην περίπτωση των κινητοποιήσεων ενάντια στην 
αντιδραστική αναθεώρηση του Συντάγματος. Πραγματικά , την ώρα που χιλιάδες κόσμου διαμαρτύρονταν 
απ’ έξω, η προκλητική συναίνεση μέσα στον ακύμαντο μικρόκοσμο της Βουλής των…επαρμένων 
χτυπούσε κόκκινο.                                                                                                                           ΣΕΛΙΔΑ 2 
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Η αντιδραστική αναθεώρηση του Συντάγματος 
 «Την ώρα που τα βρίσκουν στο κτίριο της Βουλής , η μόνη αντιπολίτευση είμαστε 
εμείς», λέει το σύνθημα ,το οποίο αποδεικνύεται εξαιρετικά εύστοχο στην περίπτωση 
των κινητοποιήσεων ενάντια στην αντιδραστική αναθεώρηση του Συντάγματος. 
Πραγματικά , την ώρα που χιλιάδες κόσμου διαμαρτύρονταν απ’ έξω, η προκλητική 
συναίνεση μέσα στον ακύμαντο μικρόκοσμο της Βουλής των…επαρμένων χτυπούσε 
κόκκινο. 
Συμφωνώντας στην ουσία και στην κατεύθυνση της αναθεώρησης, ΠΑΣΟΚ και ΝΔ 
διαφώνησαν μόνο στη δοσολογία της ιδιωτικοποίησης της Παιδείας και του άρθρου 
16,. Ευθύς εξ’ αρχής το ΠΑΣΟΚ απεμπόλησε το δικαίωμα να πάει το νομοσχέδιο 
στην επόμενη Βουλή, όπου θα χρειαζόταν 180 ψήφους για να περάσει ,εφόσον δεν 
καταψήφισε την αναθεώρηση του Συντάγματος. Και δε φθάνει μόνο αυτό, ο γνωστός 
Πάγκαλος συναγωνίστηκε σε χολή απέναντι στη νεολαία, τον Καραμανλή, τη 
Γιαννάκου και τη γνωστή απέχθεια που τρέφουν απέναντί της. 
Ας έλθουμε όμως στην ουσία του θέματος, που είναι συνολικά η αναθεώρηση του 
Συντάγματος. 
 
Άρση μονιμότητας 
● Με την πρόταση για την άρση της μονιμότητας όλων των δημοσίων υπαλλήλων,  
επιδιώκεται μεταξύ άλλων ο εξοβελισμός της σταθερής εργασίας και τυπικά από το 
νομικό σύστημα. Φυσικά, η ιστορία του εργατικού κινήματος έχει αποδείξει, ότι η 
χειροτέρευση της θέσης μιας μεγάλης κατηγορίας εργαζομένων δεν «εξισορροπείται» 
από την αναβάθμιση μιας άλλης, αντίθετα, συμπαρασύρει στην ίδια κατεύθυνση 
και συμπιέζει προς τα κάτω, το σύνολο των εργαζόμενων. 
 

 
 
 
Ιδιωτικά πανεπιστήμια 
● Με την πρόταση για την κατάργηση του 
άρθρου 16, ανοίγεται μία νέα αγορά στα 
χέρια των ιδιωτών, αυτή της ανώτατης 
εκπαίδευσης. Καταργείται στην πράξη και 
η τελευταία υποψία δημόσιας και δωρεάν 
παιδείας για όλους, ενώ το κυνήγι των 
τυπικών προσόντων για τους πτυχιούχους 
αναγορεύεται στη μόνη δυνατή τους θέση 
καταργώντας οριστικά τα όποια 
εργασιακά δικαιώματα αντιστοιχούν 
ακόμη στο πτυχίο. Με την ίδρυση 
ιδιωτικών πανεπιστημίων η πρόσβαση 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση γίνεται 
υπόθεση για μια ακόμα φορά των 
προνομιούχων στρωμάτων της κοινωνίας. 
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Θεσμική στήριξη της αντιλαϊκής πολιτικής 
● Με τις προτάσεις για την αύξηση των εξουσιών του προέδρου της δημοκρατίας και 
την πρόταση να ιδρυθεί συμβούλιο της δημοκρατίας ή γερουσία, ανοίγει ο δρόμος για 
την παραπέρα ενίσχυση των εκτελεστικών οργάνων εξουσίας, τα οποία θα στηρίζουν 
όλο το πλέγμα της αντιλαϊκής πολιτικής με έκτακτες και ευέλικτες αποφάσεις. Το ήδη 
ενισχυμένο τέτοιο καθεστώς με τις πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και τα 
προεδρικά διατάγματα που χρησιμοποιήθηκαν έντονα για τέτοιους σκοπούς τα 
τελευταία χρόνια, θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο. 
Ξεχάστε πια κάθε πιθανότητα για φιλολαϊκή απόφαση σε δικαστήριο. Γι’ αυτό 
άλλωστε και οι αλλεπάλληλες εντολές των τελευταίων προέδρων του Αρείου Πάγου 
προς τα Πρωτοδικεία, να μην παραβιάζουν με τις αποφάσεις τους την εισοδηματική 
πολιτική της κυβέρνησης, όπως και οι συχνές δημόσιες παραγγελίες ποινικών 
διώξεων από τον Υπουργό Δικαιοσύνης.  
Ο στρατηγικός στόχος όμως αυτής της παρέμβασης, είναι η  αντιδραστική 
«αναδόμηση» του δικαστικού μηχανισμού, με μεταφορά αρμοδιοτήτων από 
κάτω προς τα πάνω, σε μια ακόμη πιο αυταρχική, ιεραρχική και συγκεντρωτική 
δομή, που όχι μόνο δεν επιτρέπει παρεκκλίσεις, αλλά επιπλέον στρατιωτικοποιεί 
έναν ήδη στεγανό κρατικό μηχανισμό α λά Αμερική. 
 
Οικοπεδοποίηση των δασών 
● Με την πρόταση για τροποποίηση του ορισμού του δάσους (άρθρο 24), ανοίγει ο 
δρόμος για την παραπέρα παράδοση του φυσικού πλούτου στις ορέξεις των 
οικοπεδοφάγων, των καταπατητών και της αδηφάγου ‘ανάπτυξης’ των επιχειρήσεων. 
Ήδη από την προηγούμενη αναθεώρηση ο διαχωρισμός μεταξύ δάσους και δασικής 

έκτασης, (σύμφωνα με τον οποίο, όταν η δασική βλάστηση είναι …αραιή (;), 

πρόκειται περί δασικής έκτασης και όχι δάσους), έβαλε τις βάσεις για την παρούσα 

αναθεώρηση. 
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Σε μια χώρα, που οι πόλεις τέρατα έχουν το λιγότερο πράσινο όλης της Ευρώπης, που 

τα δάση ‘καίγονται’ και εν συνεχεία οικοπεδοποιούνται και χτίζονται διαρκώς, που τα 

νερά και τα ποτάμια μολύνονται με ταχύτατους ρυθμούς, η αστική τάξη και η 

κυβέρνησή της πασχίζει να καταργήσει τις όποιες δικλείδες προστασίας και να 

παραδώσει τα πάντα ‘προς αξιοποίηση’. Έτσι θα απαλλαγούν οι διάφοροι ΑΚΤΟΡΑΣ, 

J&P, ΓΕΚ κλπ, από ενοχλητικά ‘νομικά κωλύματα’ στο θεάρεστο έργο ‘της 

ανάπτυξης’ που έχουν ‘εργολαβικά’ αναλάβει. 

Επιπλέον, προστίθεται διάταξη στο εν λόγω άρθρο, δια της οποίας οι δασικές 
εκτάσεις μπορούν να εντάσσονται στο χωροταξικό και πολεοδομικό σχέδιο της 
χώρας,  ρύθμιση η οποία, σε συνδυασμό με την αναθεώρηση της διάταξης που αφορά 
τους Ο.Τ.Α.  (αρ. 102 Σ) και παραχωρεί  στους δήμους,  εξουσία έγκρισης, 
τροποποίησης και εφαρμογής  των πολεοδομικών σχεδίων,  οδηγεί με 
μαθηματική ακρίβεια στην τσιμεντοποίηση των τελευταίων ελεύθερων χώρων 
και δασών των σύγχρονων πόλεων 
 
Συμπερασματικά δηλαδή, το νέο Σύνταγμα, κατ’ αντιστοιχία με το αλήστου μνήμης 
‘Ευρωσύνταγμα’, το οποίο οι λαοί της Ευρώπης πέταξαν στα σκουπίδια, έρχεται να 
κάνει όλα τα παραπάνω Συντακτικό Νόμο, έρχεται να κάνει την υποταγή των 
πάντων στην αγορά, το κέρδος και την εκμετάλλευση καθοδηγητική αρχή της 
κοινωνίας, έρχεται να αντιστοιχίσει το πολιτικό σύστημα στις αντεργατικές και 
αντιλαϊκές αλλαγές που από κοινού όλοι οι μηχανισμοί εξουσίας, η ΝΔ και το 
ΠΑΣΟΚ, η ΕΕ προωθούν όλα αυτά τα χρόνια: 
Μέτρα περιορισμού του δικαιώματος της απεργίας, των διαδηλώσεων, παράλληλα  με 
το ασφυκτικό πλαίσιο ελέγχου και διαρκούς επιτήρησης (βιομετρικά διαβατήρια, 
έκδοση ταυτοτήτων και πάλι από την αστυνομία, κάμερες στους δρόμους κλπ) 
απλώνονται σε  ολόκληρο τον κόσμο. Η διαδικασία της παγίωσης των νόμων της 
αγοράς, της ανελέητης εκμετάλλευσης της εργασίας, της αναγόρευσης κάθε πτυχής 
της κοινωνικής ζωής και της αναπαραγωγής της εργατικής δύναμης σε εμπόρευμα, 
των προληπτικών πολέμων και της περιβαλλοντοφάγου ανάπτυξης, θέλουν να τις 
καταστήσουν και σε εθνικό επίπεδο απαράβατη αρχή που θα υπέχει στο εξής θέση 
ευαγγελίου, ανοίγοντας πιθανά  πλάγιο δρόμο για τον χαρακτηρισμό ως 
‘αντισυνταγματικών’ και αρχή πολιτικών διώξεων, κινημάτων και πολιτικών 
δυνάμεων που αμφισβητούν την πολιτική αυτή. 

Βέβαια, κάθε συνταγματικό κείμενο αποτυπώνει τον συσχετισμό δύναμης που έχει 

διαμορφώσει η ταξική πάλη στο δοσμένο χρονικό σημείο, και με βάση αυτόν 

καθορίζει τα πλαίσια της νομιμότητας εντός των οποίων «πρέπει» αυτή να διεξάγεται. 

Η αστική τάξη κατάφερε να αξιοποιήσει την υποχώρηση και ήττα του εργατικού 

κινήματος, για να επιφέρει μέσα στην τελευταία εικοσαετία ντε φάκτο ανατροπές σε 

βασικά δικαιώματα και κατακτήσεις των εργαζομένων. Τα αποτελέσματα των 

διαδικασιών αυτών οι λαοί της Ευρώπης τα γνωρίζουν πια και στη νομική τους μορφή 

και όχι μόνο στη μορφή των πολιτικών αποφάσεων. Λευκές, πράσινες βίβλοι, σύνταξη 

στα 65 και στα 70, αντιτρομοκρατικοί νόμοι αποτελούν μόνο ένα δείγμα.  
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Η πρόταση για συνταγματική αναθεώρηση που τέθηκε από την κυβέρνηση της ΝΔ 
και συνεπικουρείται από το ΠΑΣΟΚ σε όλα της τα σημεία είναι μία τέτοιου 
χαρακτήρα διαδικασία. Εντάσσεται στο συνολικότερο πλαίσιο του προχωρήματος 
των καπιταλιστικών αναδιαρθρώσεων στη χώρα μας. Στόχο έχει να επικυρώσει 
συνολικά τις μέχρι τώρα νίκες του αστικού συνασπισμού εξουσίας σε βάρος των 
εργαζομένων, να επικυρώσει και να αλλάξει ριζικά την συνολική αντιμετώπιση του 
κράτους σε πτυχές του πολιτεύματος και της κατεύθυνσης της κοινωνικής και 
οικονομικής πραγματικότητας ακόμη και σε σχέση με αυτές που κατοχυρώθηκαν ως 
αποτέλεσμα των εργατικών και δημοκρατικών διεκδικήσεων στο σύνταγμα του 1975 
και στη συνταγματική αναθεώρηση του 1986. Η συνολική αντιμετώπιση αυτών των 
θεμάτων, ανοίγει το δρόμο αλλά και την όρεξη για ακόμη πιο ριζικές τομές επί των 
συγκεκριμένων αυτή τη φορά νόμων που θα ενισχύουν τη θέση του κεφαλαίου και 
των ιμπεριαλιστών στη χώρα μας. 
Εν ολίγοις, οι πραγματικές ρουκέτες της τρέχουσας επικαιρότητας είναι αυτές που 
πλήττουν πιο καίρια αυτήν την περίοδο τη λαική οικογένεια ,τα εργατικά πολιτικά 
δικαιώματα και τις λαικές ελευθερίες,. Είναι αυτές οι ρουκέτες που παραγγέλθηκαν 
,όπως και οι ..άλλες που έπληξαν την αμερικάνικη πρεσβεία, και προαναγγέλθηκαν 
καιρό τώρα από τους πραγματικούς ρουκετοφόρους , Πολύδωρα και Γιαννάκου τους 
πραγματικά επικίνδυνους εκφραστές της αντιλαϊκής πολιτικής του κεφαλαίου. 

 

  
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 

 
H απαράδεκτη απόλυση του συναδέλφου Α. Καμίδη στην οποία προέβη 
η ανεκδιήγητη διοίκηση της RWE στις εγκαταστάσεις των ΕΛ.ΠΕ στη 
Θεσσαλονίκη, δεν έρχεται να αποκαλύψει μόνο την ανικανότητα της 
διοίκησης στη σωστή διαχείριση του εργατικού δυναμικού (το οποίο 
αποτελείται από πτυχιούχους ανωτέρων και ανωτάτων ιδρυμάτων). 
Η προφανής ανικανότητα της τραγικής διοίκησης της RWE, η οποία 
είναι γνωστή από καιρό στους παροικούντες έτσι κι αλλιώς, σε 
συνδυασμό με τους εξευτελιστικούς μισθούς έχουν οδηγήσει, μέσα σε 
ένα χρόνο λειτουργίας, σε 5 παραιτήσεις και μία απόλυση (!!!) στην 
πρώτη ιδιωτική μονάδα παραγωγής 400ΜW!!! 
Η απόλυση αποκαλύπτει με τον πιο ωμό τρόπο τι σημαίνει η παράδοση 
των νέων ενεργειακών μονάδων στο ιδιωτικό κεφάλαιο και στους 
εργολάβους.  
Αποκαλύπτει το καθεστώς τρόμου που θέλει να εγκαταστήσει ο κάθε 
Λάτσης στο νέο του ενεργειακό τσιφλίκι μετά την «απελευθέρωση», την 
καταλήστευση δηλαδή, της ενέργειας.  
Σ’ αυτό το καθεστώς φαρ-ουεστ που θέλουν να επιβάλλουν θα μας βρουν 
απέναντί τους! 
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ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ Νο 2:  ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ,  

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ 
 

Της συντακτικής επιτροπής 
Χαρούμενη έκπληξη για τους εργαζόμενους αλλά και τους «ειδικούς» του τύπου αποτέλεσε η 
ανανεωμένη έκδοση του δεύτερου φίλου της ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ, της εφημερίδας του συνδικάτου 
που φιλοδοξεί να βελτιώσει τον τρόπο ενημέρωσης των συναδέλφων και να συμβάλει στο μέτρο 
των δυνατοτήτων του στην αναβάθμιση του εργατικού ταξικού τύπου στη χώρα μας. Τα φύλα της 
εφημερίδας μοιράστηκαν από τα στελέχη του σωματείου χέρι – χέρι στους συναδέλφους των 
περισσοτέρων εργασιακών χώρων συζητώντας συγχρόνως για όλα τα προβλήματα που τους 
απασχολούν.                                                                                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διακίνηση της υψηλής τάσης στους εργαζομένους της βάρδιας στο Νότιο πεδίο   
 
Οι κριτικές όλων των συναδέλφων και των ανθρώπων που ασχολούνται με τις εφημερίδες μιλάνε 
όχι απλά για βήμα αλλά για ποιοτικό άλμα και στη μορφή και στο σχήμα της εφημερίδας. Οι 
καλές κριτικές βέβαια δεν μας εφησυχάζουν, αντίθετα μας παροτρύνουν να κάνουμε ακόμα πιο 
εκλαϊκευμένη και ελκυστική την εφημερίδα μας, παίρνοντας υπόψη σοβαρά τις παρατηρήσεις και 
τις προτάσεις όλων των συναδέλφων. Στόχος της συντακτικής επιτροπής και όλου του Δ.Σ είναι 
η εφημερίδα να γίνει η φωνή του κάθε ανήσυχου και αγωνιζόμενου συναδέλφου, να καλύπτει 
όλους τους εργασιακούς χώρους και από πλευράς διακίνησης αλλά κυρίως καταγραφής 
ειδήσεων, προβλημάτων, προβληματισμών και προτάσεων των εργαζόμενων. Τα στελέχη του 
συνδικάτου έχουν κάνει ήδη καταγραφή των παρατηρήσεων και των προτάσεων των 
συναδέλφων για βελτίωση της εφημερίδας και προσπαθούν να τις υλοποιήσουν στο τρέχον 



φύλο. Ζητάμε από όλους τους εργαζόμενους να γίνουν οι ίδιοι ανταποκριτές της εφημερίδας στο 
χώρο τους και να μας στέλνουν ειδήσεις γιατί η εφημερίδα γράφεται από τους ίδιους τους 
εργαζόμενους και όχι από επαγγελματίες δημοσιογράφους. Επίσης στην εφημερίδα μπορούν να 
βρουν χώρο έκφρασης οι συνάδελφοι που έχουν καλλιτεχνικές αναζητήσεις και ασχολούνται 
ερασιτεχνικά με ποίηση, ζωγραφική, σκίτσο, χρονογράφημα, ευθυμογράφημα και άλλες 
δραστηριότητες. Η νέα, διευρυμένη  συντακτική επιτροπή  και το Δ.Σ. θα δίνουν ελεύθερα τον 
λόγο μέσα από την εφημερίδα σε όλους τους συναδέλφους, τις παρατάξεις και τις 
συλλογικότητες  που θέλουν να εκφέρουν άποψη ακόμα και αν η άποψή  τους είναι αντίθετη με 
τις θέσεις των σωματείου γιαυτό και από  αυτό το φύλο εγκαινιάζουμε την σελίδα «θέσεις και 
απόψεις».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Διακίνηση της υψηλής τάσης στο  κεντρικό μηχανουργείο του ΛΚΔΜ 
 
Έγραψαν: 
Η εφημερίδα ΠΡΙΝ: Εφημερίδα της Εργατικής Αλληλεγγύης. «Βήμα δημοσιογραφικό και δίαυλο 
επικοινωνίας με τους εργάτες στην ενέργεια απέκτησε το Συνδικάτο εργαζομένων στην ενέργεια 
Εργατική αλληλεγγύη. Με μια άρτια και αξιόλογη από κάθε άποψη έκδοση (τυπογραφικά, 
δημοσιογραφικά, πολιτικά) το Συνδικάτο έβαλε ένα ακόμη λιθαράκι στην υπόθεση της εργατικής 
δημοκρατίας και ενημέρωσης. Η εφημερίδα λέγεται Υψηλή Τάση και με ρεπορτάζ από την πρώτη 
γραμμή εργασίας, αναλύσεις για την εργασιακή ασφάλεια, άρθρα για την διεθνή πολιτική 
συγκυρία και παρεμβάσεις σε θέματα πολιτισμού δίνει το στίγμα του Εργατικού Τύπου υψηλών 
απαιτήσεων. Απ΄ τις 16 σελίδες της Υψηλής Τάσης ξεχωρίζουμε το δισέλιδο άρθρο για την 
τέφρα στα ορυχεία λιγνίτη, το ρεπορτάζ για τη ΔΕΘ με ανάλυση της κυβερνητικής πολιτικής, την 
ανάλυση για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και το κομμάτι για τον ποιητή της εργατικής τάξης 
Κώστα Βάρναλη. Ευχόμαστε στην Υψηλή Τάση πολλά …βολτ εργατικής αντιπολίτευσης 
και αντι-πληροφόρησης.    
Η εφημερίδα της Κοζάνης ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ:  Υψηλή Τάση. Το δεύτερο τεύχος του Σ.Ε.ΕΝ. 
«Εργατική Αλληλεγγύη» με τίτλο «Υψηλή Τάση» ξεχώρισε για την πλούσια θεματολογία, αλλά και 
το desing του. Η επέμβαση του Ισραήλ στο Λίβανο, βιογραφικά στοιχεία του Κώστα Βάρναλη, το 
εξοπλιστικό πρόγραμμα της Ελλάδας, άρθρα για την Ενέργεια και το περιβάλλον, καθώς και για 
την παιδεία του 2006 είναι μερικά απ΄τα θέματα του συγκεκριμένου φύλλου. « Η Εργατική 



αλληλεγγύη δεν δημιουργήθηκε για να προσθέσει ένα ακόμα συνδικάτο στο πολυδιασπασμένο 
συνδικαλιστικό κίνημα της ΔΕΗ και της Ενέργειας. Είναι ανάγκη των καιρών και απαίτηση των 
εργαζομένων για ένα διαφορετικό συνδικάτο που θα λειτουργήσει στον αντίποδα του 
γραφειοκρατικού και κομματικού συνδικαλιστικού κινήματος». Υπογράφει η συντακτική 
επιτροπή..      

  
 
Εκδήλωση της «Εργατικής Αλληλεγγύης» για το ασφαλιστικό και τις εργασιακές 
σχέσεις. 

Της συντακτικής Επιτροπής 
 

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η 
εκδήλωση του Σωματείου μας στο 
Εργατικό Κέντρο Κοζάνης στις 
29.11.2006, με θέμα «Ασφαλιστικό & 
Εργασιακές Σχέσεις». 
Τη συζήτηση παρακολούθησαν πολλοί 
εργαζόμενοι της περιοχής,  καθώς και 
συνδικαλιστικά στελέχη της ΔΕΗ και 
του ΕΚ Κοζάνης, αλλά και φοιτητές 
και εκπαιδευτικοί,  με σκοπό να γίνει 
μια ανοιχτή συζήτηση και να μπει ένα 
πρόγραμμα δράσης. 
Μετά το άνοιγμα από τον Γραμματέα 
του Σωματείου συν. Λάζαρο Δύντσικο, 
ο Πρόεδρος του Σωματείου συν. 
Στέφανος Πράσσος  τόνισε ότι : «Εδώ 
και μια 20ετία βομβαρδίζονται οι 
εργασιακές και ασφαλιστικές σχέσεις. 
Στα ασφαλιστικά έχουμε αύξηση των 
ορίων συνταξιοδότησης, αύξηση των 
εισφορών και μείωση των παροχών. Η 
περίθαλψη δεν είναι αυτή που 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες των 
εργαζόμενων. Οι εργαζόμενοι στους 
εργολάβους, δουλεύουν σε καθεστώς 
δουλεμπορίου, τους αφαιρούν 
συνέχεια ώρες εργασίας και τελικά 
τους περνάνε στη μερική απασχόληση  
ενώ δουλεύουν σχεδόν 8 ώρες με πολύ 
χαμηλούς μισθούς». Επίσης ο συν. 
Πράσσος αναφερόμενος στους 
εργατικούς αγώνες επισήμανε ότι 

«πάντα ο τρόπος με τον οποίο κερδίζει ένας εργαζόμενος είναι η συνδικαλιστική οργανωμένη 
δράση, ενώ ο ατομικισμός είναι το καλύτερο για τους εργοδότες, το ξεμονάχιασμα και το 
τσάκισμα καθενός ξεχωριστά».  
Στην εκδήλωση μίλησε επίσης και το στέλεχος του Σωματείου μας συν. Ρίτσα Σιμάτου, 
εκπροσωπώντας την  «Πρωτοβουλία ίδρυσης Ανεξάρτητης Ταξικής Εργατικής Κίνησης» 
τονίζοντας ότι «το Σωματείο με τη δράση του έχει δείξει ότι εκφράζει  το πιο μαχητικό και 



αγωνιστικό  κομμάτι των εργαζομένων. Τα φλέγοντα θέματα που έχει μπροστά της η εργατική 
τάξη, ο προϋπολογισμός, το μεροκάματα, το ασφαλιστικό, οι εργασιακές σχέσεις, η 
αντιδραστική αναθεώρηση του Συντάγματος, απαιτούν την υπέρβαση των κομματικών 
διαχωρισμών και των παραταξιακών γραμμών, έτσι ώστε πάνω στα προβλήματα να 
σφυρηλατείτε η ενότητα της εργατικής τάξης και να υπάρχουν νικηφόρα αποτελέσματα στο 
εργατικό κίνημα». 
Η πλούσια  συζήτηση που ακολούθησε σφραγίστηκε από την θέληση και την 
αποφασιστικότητα των εργαζομένων να υπερασπιστούν τα δικαιώματα και τις κατακτήσεις 
τους. 
 

  
 
 

ΛΟΓΙΑ ΣΟΦΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΚΑΡΑΒΑΝΑΣ 
 
 

 
« Τα Συνδικάτα απαίτησαν να θεσπιστούν νόμοι, που 
θα καθορίζουν την εργάσιμη ημέρα και να επιβάλουν 
καταναγκαστικά  τον σεβασμό τους από τους 
καπιταλιστές αλλά και από τους δύστροπους εργάτες 
που θέλουν να κερδίσουν λίγα περισσότερα 
δουλεύοντας περισσότερες ώρες αδιαφορώντας για το 
ότι έτσι μειώνονται οι μισθοί της μεγάλης μάζας των 
εργατών στην κατηγορία τους.» 
 
ΚΑΡΛ ΜΑΡΞ.  Σεπτέμβριος 1864 
 
Πάντα επίκαιρος παραμένει ο Κάρολος και ας πέρασαν 
από τότε 150 χρόνια περίπου.  
 
 
 
 

 
    

                                                         
  Δεν χάνει καμία ευκαιρία να εκδηλώσει «την αγάπη 
του» προς τους εργαζόμενους της χώρας ο επίτιμος της 
Ν.Δ κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.  Σε συνέντευξή 
του στη ΝΕΤ αφού έκανε λόγο για καθυστέρηση των 
μεταρρυθμίσεων υποστήριξε ότι δεν θα λυθεί το 
ασφαλιστικό χωρίς αύξηση ορίων ηλικίας, χωρίς 
αύξηση εισφορών και χωρίς μείωση των συντάξεων. 
«Αυτά τα θαύματα μόνο ο Ιησούς Χριστός τα έκανε» 
είπε, και αργότερα εντοπίζοντας τα αίτια του 
ασφαλιστικού προβλήματος δήλωσε με παράπονο 
στους δημοσιογράφους ότι «αυξάνονται δραματικά τα 
όρια ζωής». 
 



Και καλά να ζουν πολλά χρόνια οι άνθρωποι τη «καλής κοινωνίας» (βιομήχανοι, τραπεζίτες, 
αστοί πολιτικοί) αλλά και οι εργάτες;  Αυτό πάει πολύ!!!  
Εμείς από την μεριά μας απαντάμε σε όποιον μας προτιμά πεθαμένους με ένα παλιό αλλά 
διαχρονικό ντουβαροσύνθημα. 
 
Δεν θα πεθάνουμε ποτέ κουφάλα νεκροθάφτη!!! 
         
  
 
 
 
     
 
 

«Είστε οι πραίτορες της πόλης» είπε ο Βύρων 
Πολύδωρας γνωστός και ως Λόρδος Μπάιρον στους 
αστυνομικούς και αυτοί βάλθηκαν να τον βγάλουν 
«ασπροπρόσωπο».  
 
Την μια ξυλοκοπούν άγρια τον Κύπριο φοιτητή στη 
Θεσσαλονίκη,  προκαλώντας την πανελλήνια αγανάκτηση, 
την άλλη προκαλούν τον θάνατο αλλοδαπού, ύστερα από 
κτηνώδη ανάκριση  στο αστυνομικό τμήμα της ομόνοιας, 
άσε που δεν χάνουν ευκαιρία καθημερινά να τσακίσουν 
στο ξύλο τους  διάφορους διαδηλωτές.  
 
Αυτό που δεν περίμενε ίσως ο κύριος Βύρων είναι ότι οι 
«πραίτορες» θα στρέφονταν και  εναντίον του κόμματος 
του καταλαμβάνοντας έστω συμβολικά τα γραφεία της  
Ν.Δ. 
 
Η λαϊκή παροιμία τα λέει όλα για την περίπτωση. 
 
«Δώσε θάρρος στο χωριάτη να σ’ ανέβει στο κρεβάτι»  
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ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ              
ΟΙΚΙΣΤΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ                   

 Μετά από προβληματισμό και συζήτηση, τα μέλη των αντιπροσώπων της Γενικής Συνέλευσης  της 
Ομοσπονδίας, -που έγινε στα Σέρβια το Σάββατο 30 Σεπτέμβρη – διαπίστωσαν ότι: 

 Το όνειρο κάθε εργαζόμενου, είναι να αποκτήσει μια  κατοικία  για να στεγάσει την οικογένειά 
του 

 Ο  ΟΕΚ δημιουργήθηκε,- μετά από αγώνες του ταξικού εργατικού κινήματος,- για να 
κατασκευάζει και να παραδίδει στους εργαζόμενους, φτηνές εργατικές κατοικίες, δηλ στο 
κόστος κατασκευής. 

 Τα σπίτια που παραδίδει ο ΟΕΚ με τυμπανοκρουσίες και φιέστες, διακρίνονται από 
κακοτεχνίες, κατασκευασμένα από ευτελή και ακατάλληλα υλικά. δημιουργούν σ’ όλους τους 
δικαιούχους τεράστια προβλήματα. Προβλήματα ως προς την ποιότητα και  το κόστος.  

 Μέχρι σήμερα, η εκάστοτε κυβέρνηση, χρησιμοποιεί  τον Οργανισμό για να αυτοδιαφημιστεί, 
να κάνει ρουσφέτια, να εξαγοράζει συνειδήσεις, με λίγα λόγια δηλαδή να εφαρμόζει την 
πολιτική της.    

                                                                 
 Ο ΟΕΚ, αντί να λειτουργήσει στη βάση 
προγράμματος για ν' αποκτήσουν σπίτι οι 
δικαιούχοι, καταφεύγει σε δραστηριότητες 
επιζήμιες για τον ίδιο, ξένες προς την 
αποστολή του και βέβαια αυτές οι 
δραστηριότητες απομακρύνουν ακόμα 
περισσότερο τους δικαιούχους από την 

ελπίδα ν' αποκτήσουν κατοικία.. 
 Επιδίδεται σε μια  πολιτική θησαυρισμού των τραπεζών, εξυπηρέτησης πολιτικών 
σκοπιμοτήτων, κατασπατάλησης τεράστιων ποσών σε δραστηριότητες ξένες με το αντικείμενο 
και τον προσανατολισμό του Οργανισμού. 

Μετά από αγώνες της ομοσπονδίας και των οργανώσεων του εργατικού κινήματος, ο οργανισμός, 
ανακοίνωσε κάποια μέτρα, όπως:  

     ▀ Να δικαιούνται να συμμετέχουν οι εργαζόμενοι στα προγράμματα του ΟΕΚ με λιγότερα ένσημα 
από ότι ίσχυε μέχρι σήμερα. Π.χ. εργαζόμενοι δικαιούχοι με 3.000 ένσημα που έπρεπε να έχουν τώρα με 
2.000 ένσημα δικαιούνται να συμμετέχουν στα  προγράμματα. 
     Ή δικαιούχος με 2 προστατευόμενα παιδιά από 1.800 ένσημα τώρα  με 1.600. 
          ▀ Ακόμα έγινε δεκτό το αίτημα για νέους εργαζόμενους γονείς διαζευγμένους ή χήρους με 
προστατευόμενο παιδί, να  συμμετέχουν με 700 ένσημα. Και έτσι ανάλογα με την οικογενειακή 
κατάσταση που βρίσκεται ο δικαιούχος συμμετέχει στα προγράμματα του ΟΕΚ με τα ανάλογα ένσημα.  
          ▀ Μειώνεται το επιτόκιο για όσους έλαβαν δάνειο για αγορά ή ανέγερση κατοικίας.  Έτσι από    
4,75 % που ήταν μειώνεται στο 2 %  ή από 3,50 %   μειώνεται στο   1, 50 %     και ούτω καθ’ εξής,  το 
επιτόκιο μειώνεται ανάλογα στην κατηγορία  (πρόγραμμα) που βρίσκεται το δάνειο. 
          ▀ Επίσης διπλασιάζονται τα ποσά των δανείων για αποπεράτωση και επισκευή κατοικίας, με 
υπουργική απόφαση. Από 12.000 € στις 25.000 € και θα προσαυξάνεται κατά 4.000 € για κάθε 
προστατευόμενο παιδί και εξοφλούνται σε 15 χρόνια σε άτοκες δόσεις. 
          ▀ Αναστέλλονται οι οφειλές στον ΟΕΚ για ένα χρόνο λόγω αποδεδειγμένης ανεργίας. 

– για δάνεια του Ειδικού Στεγαστικού Ανακυκλούμενου Κεφαλαίου (ΕΣΑΚ) σύμφωνα με τη 
διάταξη του Ν. 1849/89 

– για δάνεια από κεφάλαια του ΟΕΚ – σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2224/94 
– για δάνεια για αποπεράτωση ή επισκευή ή επέκταση. 

Η αναστολή θα γίνεται από τη Δ/νση οικονομικού. Θα χορηγεί έγγραφο στους δικαιούχους όπου θα 
επιβεβαιώνεται η ρύθμιση. 



 
 

 
 
Δεν συμφωνούμε και 

αντιπαλεύουμε θέσεις και 
προτάσεις του ΟΕΚ  Όπως: 
⇒  Την επιδότηση των 

επιτοκίων των 
στεγαστικών δανείων 
που υπογράφουν οι 
δικαιούχοι του ΟΕΚ με 
τις τράπεζες, γιατί 
στοχεύει στο να στείλει 
ακόμα μεγαλύτερο 
αριθμό εργαζομένων στα 
νύχια των τραπεζών.  

⇒ Δεν συμφωνούμε επίσης 
με την απόφαση του ΔΣ 
του ΟΕΚ να αγοράσει 

από τους μεγαλοεργολάβους κατασκευαστές (3.000) διαμερίσματα για να τα μοιράσει στους 
δικαιούχους εργαζόμενους.   

 Αυτή η ενέργεια ανεβάζει το κόστος της Εργατικής Κατοικίας στα ύψη. Καλούνται δηλαδή οι 
δικαιούχοι, που θα πάρουν διαμέρισμα να το πληρώσουν με τιμές της αγοράς, πάνω από χίλια οχτακόσια €  
το τετραγωνικό (1.800 € ⁄m2). Γίνεται φανερό ότι ο ΟΕΚ συνειδητά και σκόπιμα υπηρετεί ιδιωτικά 
συμφέροντα και εξοφλεί γραμμάτια της κυβέρνησης σε βάρος των  εργαζομένων δικαιούχων του. 
  
Η κατοικία δεν μπορεί να είναι εμπόρευμα, αλλά δικαίωμα  του κάθε εργαζόμενου. 
 Τα χρήματα με τα οποία κατασκευάζονται οι εργατικές κατοικίες είναι δικά μας και δεν μας 
κάνει κανένας χάρη. Ο μύθος ότι τάχα μας δίνουν τζάμπα σπίτι είναι αποπροσανατολιστικός και 
εξυπηρετεί άλλα συμφέροντα, πρέπει να σταματήσει. 

Ο ΟΕΚ  είναι ένας οργανισμός που στηρίζεται ουσιαστικά με τα λεφτά μόνο των 
εργαζομένων,  οι εισφορές των εργοδοτών είναι ανύπαρκτες, και όταν δίνονται χρήματα, πολλές 
φορές είναι από απλήρωτη εργασία ντόπιων και αλλοδαπών εργαζομένων.  
       Συνάδελφοι εργαζόμενοι  

Ζητάμε να είναι η εργατική κατοικία πιο ανθρώπινη και λειτουργικά σύγχρονη.. 
 Σήμερα ο ΟΕΚ διαχειρίζεται τεράστια ποσά και μπορεί να παίξει έναν ιδιαίτερο ρόλο για να 
στεγάσει τους δικαιούχους του. Αγωνιζόμαστε για έναν ΟΕΚ που πρέπει να αλλάξει ρότα. 
   ►  Κυρίαρχο πρόγραμμά του πρέπει να είναι το κατασκευαστικό με δημιουργία σύγχρονων κατοικιών 
για τους δικαιούχους. Και σε τιμές προσιτές για τους εργαζόμενους. 
   ►   Να  παραχωρηθεί  δημόσια γη στον  ΟΕΚ  για την ανάπτυξη του κατασκευαστικού προγράμματος. 
   



                                                           
 
 ►  Να αυξηθεί από 0,75% στο 
1,5 % η εργοδοτική εισφορά υπέρ 
ΟΕΚ, και όχι στο1% που μας 
απαντά ο Οργανισμός. Ανάλογα 
να αυξηθεί και η κρατική 
επιχορήγηση. 
   ►   Τα δάνεια να είναι από 
κεφάλαια του ΟΕΚ άτοκα και 
στο ύψος της κατοικίας . 
   ►   Να σταματήσει ο 
Οργανισμός να στέλνει πελάτες 
στις τράπεζες. 
   ►   Να πάψει να είναι 
παραμάγαζο της εκάστοτε 
κυβέρνησης. 
   ►   Να διεκδικήσει η διοίκηση 
του ΟΕΚ άμεσα τα 400 δις δρχ. ή 
το 1,18 δις ευρώ  από το ΙΚΑ από 

τη συνείσπραξη. Και να μην απαλλάσσει  τις τεχνικές εταιρίες  με διάφορες μπαγαποντιές. Να γίνεται 
έλεγχος κατά τη διάρκεια της κατασκευής  των κατοικιών, με μηχανικούς του ΟΕΚ 
 ►Η Ομοσπονδία μας είναι νεοσύστατη και ζητάμε να έχουμε συνεργασία με όλους τους κοινωνικούς 
παράγοντες και φορείς , Τοπική Αυτοδιοίκηση σε επίπεδο Νομού και Δήμου, Σωματεία εργαζομένων και 
άλλους. Καθώς γνωρίζουμε ότι μόνοι μας δεν μπορούμε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό.   
 
     Η Ομοσπονδία μας και τα μέλη της θα κάνουν κάθε δυνατή προσπάθεια να αγωνιστούν  για την 
δημιουργία των πολιτικών και κοινωνικών προϋποθέσεων, που θα επιτρέψουν στον ΟΕΚ να ανταποκριθεί 
στην αποστολή για την οποία ιδρύθηκε, για την εξασφάλιση φθηνής και ποιοτικής στέγης στους 
εργαζόμενους. 

Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας μέχρι να πετύχουμε τη σωστή, σύγχρονη Λαϊκή Στέγη. 
 

  
 

Διανοούμενος, έννοια και πράξη Κείμενο του Συνδουκά Φώτη 
σε διασκευή του «Οικείωση και 
αλλοτρίωση», Μιχαηλίδη Κ. 

 
Διανοούμενος είναι, όπως δηλώνει και η λέξη, ένας άνθρωπος που διανοείται και αυτό σημαίνει, 

ότι είναι ένας άνθρωπος που δεν δέχεται τα πράγματα όπως του προσφέρονται, αλλά τα περνά μέσα από 
τη δοκιμασία της δικής του διάνοιας. Είναι με άλλα λόγια ένα πνεύμα κριτικό, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τους 
άλλους, αλλά και σε ό,τι αφορά τον εαυτό του. Συνήθως προϋποθέτουμε πως ένας διανοούμενος πρέπει να 
είναι ένας άνθρωπος μορφωμένος, όμως κάθε μορφωμένος δεν είναι και διανοούμενος. 
Η κριτική στάση του διανοούμενου τον συνδέει με την διαμαρτυρία, επειδή ασκώντας κριτική δεν 
συμβιβάζεται με τα καθιερωμένα. Το καθιερωμένο σε όλους τους τομείς μοιάζει να είναι ένα σύστημα 
προσαρμογής δοσμένο από πριν, που λειτουργεί σαν ένας μηχανισμός. Ο διανοούμενος στη δεδομένη 
περίπτωση αντιπροσωπεύει το πρόσωπο που αντιστέκεται στο μηχανισμό των θεσμών. Η διαμαρτυρία του 
είναι μια στάση αρνήσεως, όμως αποτελεί προϋπόθεση για μια θετική αντιμετώπιση, γιατί ανατρέπει την 
παθητική αδιαφορία, με την οποία οι μάζες δέχονται τα πράγματα. Συνήθως η αντιμετώπιση της στάσης 
του διανοούμενου, από τους μη υποψιασμένους, χαρακτηρίζεται σαν στάση αντιδραστική,  επαναστατική, 
μόνιμης γκρίνιας, η δε εντύπωση που τους αφήνει ακούγοντας τη λέξη διανοούμενος προσωποποιείται σε 
ένα άτομο με σοφιστικέ ύφος και γυαλιά.  



Η ολοένα μεγαλύτερη εξάρτηση από τον υλικό ευδαιμονισμό, με την γιγάντωση καταναλωτικής 
συνείδησης του σύγχρονου ανθρώπου, που εκτιμά το «έχειν» και όχι το «είναι», τον έχει φέρει σε θέση 
παθητικής διάνοιας- κατακερματισμού της προσωπικότητας.  Η ανασφάλεια χαρακτηρίζει τις σύγχρονες 
εργασιακές σχέσεις και η προσπάθεια του εργαζόμενου να διατηρήσει την θέση του με τις καλύτερες 
δυνατές προϋποθέσεις είναι αισθητή και άμεση. Στο χώρο της εργασίας καλλιεργείται κλίμα αθέμιτου 
ανταγωνισμού και υπερισχύει ο νόμος εκείνου ο οποίος κινείται σύμφωνα με τα πιστεύω της εργοδοσίας, 
για την ικανοποίηση των προσωπικών του επιδιώξεων και συμφερόντων και λειτουργεί σε καθαρά 
ατομικό και όχι συλλογικό επίπεδο. Τα παραπάνω δηλώνουν, πως διανοούμενος είναι ο άνθρωπος που δεν 
διαπραγματεύεται το προϊόν της διανοίας του έναντι οποιουδήποτε κέρδους ή κόστους.  

Ολοκληρώνοντας σκεφτείτε πως το σήμερα χτίστηκε από άτομα του χθες που μαρτύρησαν, 
επαναστάτησαν, αγωνίστηκαν κόντρα στα δεδομένα. 
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ΟΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
 

Της Ρίτσας Σιμάτου 
Αντιπροσώπου της Εργατικής Αλληλεγγύης στη ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ 

                                                                               

                     
 
Με την ολοκλήρωση των ρυθμίσεων της «απελευθέρωσης» στην ηλεκτρική ενέργεια, το 
τοπίο που διαμορφώνεται πλέον και στη χώρα μας, δεν αφήνει αμφιβολίες για τις 
πραγματικές επιδιώξεις του μεγάλου κεφαλαίου. Στην ευρωπαϊκή αγορά και μετά την 
κατάρρευση της ΕΣΣΔ, τη ραγδαία αυξανόμενη ζήτηση παγκόσμια και τη συνεχιζόμενη 
αναταραχή στην περιοχή της Μ. Ανατολής,  οι μεγάλες ενεργειακές πολυεθνικές όπως η 
ExxonMobil, η Chevron Texaco και η BP, ή ο ρωσικός κολοσσός της Gazprom μπήκαν 
από νωρίς στο φαγοπότι της  ελεύθερης ενεργειακής «πίτας». 



                                                                 
Με τη συνθήκη ίδρυσης της Ενεργειακής 
Κοινότητας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και 
δημιουργώντας σταθερό περιβάλλον στο κεφάλαιο 
για επενδύσεις σε μονάδες παραγωγής, καθώς και 
στα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ενέργειας , 
συμφωνήθηκαν οι πολιτικοί όροι και προϋποθέσεις 
για τη δημιουργία ενιαίας αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικού αερίου ( δηλαδή επενδυτικό 
Ελντοράντο), με απώτερο στόχο την ενσωμάτωσή 
τους στην εσωτερική αγορά της ΕΕ. 
 
Σε αυτά τα πλαίσια, ο ρόλος και ο έλεγχος της ΔΕΗ, 
δεν έχει μόνο οικονομική σημασία. Όταν ο πρώην 
Διευθύνων Συμβουλός της δήλωνε ότι « η ΔΕΗ 

θέλει να τοποθετηθεί σε θέσεις που θα της επιτρέπουν να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική 
σε αυτό το περιβάλλον» και ότι «οι επενδύσεις επέκτασης στις γειτονικές χώρες, 
δημιουργούν ευκαιρίες για άντληση υπεραξιών και δημιουργία νέων πηγών συνεχώς 
αυξανόμενων εισοδημάτων και κερδών», έκανε καθαρό ότι κυρίως επιδιώκουν, λόγω της 
κομβικής παρουσίας της στο δίκτυο μεταφοράς ενέργειας και μετατρέποντας τη χώρα από 
χώρα κατανάλωσης σε χώρα διαμετακόμισης ενέργειας, να γίνει το όχημα επενδυτικής 
δραστηριότητας του κεφαλαίου στην ευρύτερη περιοχή που καλύπτουν η βαλκανική 
αγορά μέχρι τις χώρες της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής.  
                                                                    

Καθώς το σχέδιο της κυβέρνησης είναι 
να ιδιωτικοποιήσει σε ακόμη 
μεγαλύτερο ποσοστό τη ΔΕΗ, 
πουλώντας πακέτο μετοχών σε ιδιώτες 
και χάνοντας το δημόσιο την απόλυτη 
πλειοψηφία του 51% που κατέχει 
μέχρι σήμερα, σε πλήρη εξέλιξη 
βρίσκεται η εισβολή ξένων ομίλων 
στην αγορά ΗΕ. Μόνο μέχρι το 2010 
οι επενδύσεις στην εγχώρια αγορά 
ενέργειας (ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο 

και ΑΠΕ), εκτιμάται ότι θα φθάσουν τα 4,5 δις ευρώ. Στον τομέα της παραγωγής ΗΕ, 
εκτός από το επενδυτικό πρόγραμμα της ΔΕΗ (νέες μονάδες, προμήθειες), οι ξένοι όμιλοι 
στοχεύουν και στους διαγωνισμούς για την κατασκευή ιδιωτικών μονάδων ΗΕ.  
 
 Διεθνείς ενεργειακοί κολοσσοί, επιδιώκουν μέσω συνεργασιών με εγχώριες επιχειρήσεις, 
να καρπωθούν όσο το δυνατόν μεγαλύτερα οφέλη, τόσο από το άνοιγμα της ελληνικής 
αγοράς, όσο και από την επέκταση των δραστηριοτήτων τους στις γειτονικές χώρες. 
Τέσσερις-πέντε ξένοι ενεργειακοί όμιλοι ετοιμάζονται να πάρουν το πάνω χέρι στις νέες 
ιδιωτικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής  σε συνεργασία με ελληνικούς ομίλους 
(Βαρδινογιάννης με την ισπανική Ιberdrola, Μυτιληναίος με Εndesa,  Κοπελούζος με 
την ιταλική Εnel ,ΑΚΤΩΡ με Edison, ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ με την αυστριακή Verbund).Στόχος 
να δημιουργήσουν ιδιωτικές μονάδες παραγωγής ΗΕ και ταυτόχρονα εμπορικά δίκτυα για 
τη διανομή του σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. 



 
Η πρόσφατη παραίτηση του Δ/ντος Συμβούλου της ΔΕΗ, όπως και οι προηγούμενες 
αλλεπάλληλες παραιτήσεις ή απομακρύνσεις στελεχών τα τελευταία χρόνια, ήρθε σαν 
καθυστερημένη ηχώ της σύγκρουσης των ισχυρότερων ντόπιων συμφερόντων και των 
μεγάλων ενεργειακών λόμπι, στην αναμέτρηση του ποιος θα κερδίσει το μεγαλύτερο 
κομμάτι της υπό ιδιωτικοποίησης εγχώριας αγοράς ΗΕ. 
 
Η συγκέντρωση και συγκεντροποίηση του κεφαλαίου στην ελληνική και βαλκανική 
αγορά, θα ακολουθήσει το δρόμο της ΕΕ, όπου 5 ισχυροί μονοπωλιακοί όμιλοι ελέγχουν 
ήδη το 60% του συνόλου της «απελευθερωμένης» αγοράς και επιβάλλουν μονοπωλιακές 
τιμές, θρυμματίζοντας το μύθο του ελεύθερου και υγιούς ανταγωνισμού πολλών 
επιχειρήσεων. 
Τα αποτελέσματα της απελευθέρωσης αμφισβητούνται όλο και περισσότερο ,με τις 
συνεχείς ανατιμήσεις των τιμολογίων και τα μπλακ άουτ που εμφανίζονται στην Ευρώπη. 
Χαρακτηριστικό είναι ότι στην «πρωτοπόρο της απελευθέρωσης» Βρετανία, όπου η 
διανομή ηλεκτρισμού και αερίου έχει ανοίξει από το 1996, από τις 26 εταιρείες που 
λειτούργησαν όταν άνοιξε η αγορά, έμειναν μόνο 6 και οι καταναλωτές δυσκολεύονται να 
πειστούν για τα πλεονεκτήματά της, όταν στην τελευταία 5ετία ο λογαριασμός του αερίου 
έχει αυξηθεί κατά 91% και του ρεύματος κατά 58%. Εξάλλου, πρόσφατα ο γενικός 
διευθυντής  της ΙΕΑ (Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας του ΟΟΣΑ), παραδέχτηκε σε 
συνέντευξή Τύπου, ότι η απελευθέρωση δεν φέρνει μείωση τιμών αλλά «ελευθερία 
επιλογών» , δηλαδή η απελευθέρωση είναι ορθή επιλογή για τη «δημιουργία συνθηκών 
κινητικότητας κεφαλαίων». 

                                                                  
Έτσι, τα επόμενα χρόνια στην αγορά ΗΕ, θα 
δραστηριοποιούνται μερικές δεκάδες, 
κυρίως ξένες και σε μικρότερο βαθμό 
ελληνικές  εταιρείες που θα παράγουν και 
θα εμπορεύονται ΗΕ παράλληλα με τη 
ΔΕΗ. Πάντως, αρκετές ξένες επιχειρήσεις 
πωλούν ήδη ΗΕ σε μεγάλους πελάτες τους, 
ενώ από το καλοκαίρι του 2007 σύμφωνα με 
τις επιταγές της ΕΕ, θα μπορούν να πωλούν 
ρεύμα και σε πελάτες χαμηλής τάσης που 
είναι οι μικρές επιχειρήσεις αλλά και τα 
ελληνικά νοικοκυριά.  
 Και αφού έχει δημιουργηθεί το θεσμικό 
πλαίσιο για ασύδοτη κερδοσκοπία 
(ιδιωτικοποίηση, κρατικές και κοινοτικές 
επιδοτήσεις και διευκολύνσεις στο 

μονοπωλιακό κεφάλαιο, σκανδαλώδεις παρεμβάσεις και νόμοι),  πολλαπλασιάζονται οι 
απαιτήσεις του κεφαλαίου. Η τελευταία έκθεση του ΙΕΑ προετοιμάζει για τις αλλαγές 
που θα αποφασίσει η Κομισιόν στο αμέσως επόμενο διάστημα και στοχεύουν στην άμεση ή 
έμμεση κατάργηση του εθνικού ελέγχου στην παραγωγή και διαχείριση της ενέργειας και 
τη μεταφορά του «κέντρου αποφάσεων» στις Βρυξέλλες. Ουσιαστικά απαιτούν από τη ΔΕΗ 
να χάσει το δίκτυό της, το οποίο είτε θα ιδιωτικοποιηθεί, είτε θα τεθεί υπό τον έλεγχο 
«ανεξάρτητης» αρχής. Επίσης προτείνουν να πουληθούν εργοστάσια της ΔΕΗ σε άλλους 
επενδυτές, κατάργηση της κρατικής επιδότησης του ρεύματος, τοποθέτηση μετρητών 



κατανάλωσης ΗΕ τις ώρες αιχμής, διάσπαση του ενιαίου τιμολογίου σε γεωγραφικές 
ζώνες, αναπροσαρμογή των τιμολογίων περισσότερες φορές από μια το χρόνο κ.α. 
 
Ακόμα, η ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη από την ΕΕ να αποχωρήσει από ένα συγκεκριμένο 
ποσοστό του συνολικού ετήσιου τζίρου στην αγορά ηλεκτρισμού και να αφήσει ζωτικό 
χώρο στους ιδιώτες, κάτι που προφανώς δεν ανησυχεί τα κυβερνητικά στελέχη που 
δηλώνουν ότι « η απώλεια ενός μεριδίου της τάξης του 15% για τη ΔΕΗ δεν σημαίνει 
τίποτα».   
 
Πάντως, επειδή δεν πρόκειται για ψίχουλα, η αξία της αγοράς που απελευθερώνεται 
ξεπερνάει τα 1,2 δις ευρώ , σε δύο χρόνια θα προσεγγίσει τα 2 δις ευρώ ετησίως και θα 
ξεπεράσει τα 10-12 δις ευρώ τα επόμενα 10 χρόνια. Γι΄αυτό, σε συνέδριο στο Ελληνο-
Αμερικάνικο (που αλλού άλλωστε) Επιμελητήριο, ο πρώην Διευθύνων σύμβουλος δήλωνε 
ότι « στην εποχή μας η κατανάλωση ηλεκτρισμού έχει μεγαλύτερη σημασία από την 
κατανάλωση αγαθών που αποτελούσαν για εκατονταετίες θέμα επιβίωσης κοινωνιών και 
αιτία πολέμων». 
 
Για παράδειγμα, ο πόλεμος με τίμημα τα 90 εκ. τόνους του λιγνιτωρυχείου της Βεύης θα 
είναι σκληρός. Τα επιχειρηματικά σχήματα έχουν κάθε λόγο να διεκδικούν τα 90 
εκατομμύρια τόνους λιγνίτη. Οποίος από τους υποψήφιους μνηστήρες αναλάβει την 
εκμετάλλευση του ορυχείου, αποκτά συγκριτικό προβάδισμα στη κούρσα για μια θέση 
στην αγορά του ηλεκτρισμού και το παιχνίδι αναμένεται να συνεχιστεί στα άλλα δύο 
κοιτάσματα της χώρα τα οποία παραμένουν ανεκμετάλλευτα στην Ελασσόνα και στη 
Δράμα. 

                                                             
Τα ερωτηματικά γύρω από τον τρόπο 
με τον οποίο θα ανοίξει η αγορά του 
λιγνίτη είναι πολλά. Αν για 
παράδειγμα πλειοδότης στο 
διαγωνισμό της Βεύης ανακηρυχθεί 
η ΔΕΗ, θεωρείται πολύ πιθανό να 
μην εγκριθεί η κατακύρωση του 
ορυχείου σε αυτήν, λόγω της 
εμπλοκής της ΕΕ, η οποία ζητάει 
επίμονα το άνοιγμα του 
ανταγωνισμού στην αγορά λιγνίτη. 
Πού οφείλεται όμως το έντονο 
ενδιαφέρον των ιδιωτών για λιγνίτη?  
Στο ότι αποτελεί πολύ «φθηνό» 

καύσιμο. Το κόστος παραγωγής μιας μεγαβατώρας με καύσιμο τον λιγνίτη κυμαίνεται 
γύρω στα 50 ευρώ, ενώ με φυσικό αέριο κοστίζει γύρω στα 65 ευρώ. Επιπλέον διατίθεται 
σε επαρκείς ποσότητες. Σήμερα τα ανεκμετάλλευτα λιγνιτικά αποθέματα της χώρας 
ανέρχονται σε 3,2  δις. τόνους, ενώ η ποσότητα που έχει καταναλωθεί ανέρχεται σε 1,3 
εκατ. τόνους . 
 
Εκτός από το λιγνίτη, το Υπουργείο Ανάπτυξης θεωρεί ότι με τον Νόμο για τις 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εξαλείφει τα προβλήματα από τις αντιδράσεις τοπικών 
κοινωνιών  και ανοίγει το δρόμο για νέες μπίζνες της ΔΕΗ. Πρόσφατα  το ΔΣ της ενέκρινε 



τη συνεργασία με τη γαλλική EDF Energies Nouvelles για την κατασκευή αιολικών 
πάρκων και δίνει τη δυνατότητα για συνεργασία με τρίτους, ντόπιους επιχειρηματίες 
αλλά και ξένες εταιρείες, με μοναδικό ενδιαφέρον τους την κερδοφορία. 
 
Ακόμα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναθερμαίνεται το ενδιαφέρον για ανάπτυξη 
υδροηλεκτρικών σταθμών, λόγω διατήρησης του κόστους αξιοποίησης σε χαμηλά επίπεδα. 
Δέκα χώρες της ΕΕ, ελέγχουν το 93% της συνολικής υδροηλεκτρικής. παραγωγής. Στα 
πλαίσια της προωθούμενης ολοκλήρωσης των αγορών ενέργειας της ΝΑ Ευρώπης, το 
ελληνικό κεφάλαιο μεγαλοπιάνεται και  καλοβλέπει γειτονικές χώρες της Ελλάδας  που 
έχουν πολύ ισχυρό υδροηλεκτρικό παραγωγικό δυναμικό, όπως η Τουρκία και η 
Ρουμανία που είναι σχεδόν 6 φορές μεγαλύτερο από της Ελλάδας. 
                                                              

Και επειδή όλα τα παραπάνω δεν 
αρκούν για την αειφόρο 
κερδοφορία του κεφαλαίου, η 
κυβέρνηση επιχειρεί να 
φορτώσει στις πλάτες των  
λαϊκών καταναλωτών τις 
ευθύνες και το κόστος των 
επιλογών της στον τομέα της 
ενέργειας. Αντί να τους 
απασχολεί ότι η ΔΕΗ πληρώνει 
υψηλότερες τιμές χονδρικής στο 
σύστημα και θα πουλά στη 
λιανική φθηνότερα, 
προκειμένου να μπορούν να 

δραστηριοποιούνται οι ανταγωνιστές της,  προαναγγέλλουν ανατιμήσεις με αυτόματο 
πιλότο. Δηλαδή θέσπισης ενός μηχανισμού που θα οδηγεί σε αυτόματες αυξήσεις στα 
τιμολόγια, επικαλούμενη την έκρηξη του κόστους των καυσίμων. Ωστόσο τα ίδια τα 
στοιχεία διαψεύδουν τους ισχυρισμούς της. Η συμμετοχή των καυσίμων στην ελληνική 
ηλεκτροπαραγωγή είναι περιορισμένη, αφού το 65% προσφέρεται από τις λιγνιτικές 
μονάδες, περίπου 15% καλύπτεται από τις υδατοπτώσεις και μόλις ένα 20% απαιτεί 
καύση αερίου και μαζούτ.     
 
Όσο και αν επιχειρείται να συγκαλυφτεί η ουσία της στρατηγικής επιλογής της 
«απελευθέρωσης» μέσα από διαχειριστικές προτάσεις περί διαφάνειας των διαδικασιών 
και διατήρησης του κρατικού μάνατζμεντ ή ψευτοδιλήμματα (π.χ. φθηνό κόστος 
ηλεκτροπαραγωγής από ρυπογόνους λιγνιτικούς σταθμούς ή ακριβό από ιδιωτικά αιολικά 
πάρκα με προστασία του περιβάλλοντος),  είναι πλέον καθαρό ότι ο μόνος δρόμος είναι η 
απαλλαγή του ενεργειακού σχεδιασμού από τους νόμους του καπιταλιστικού κέρδους.                          
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31ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΝΟΠ: Συνέδριο γραφειοκρατών μακριά από τα προβλήματα       

των εργαζομένων. 
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Το Σαββατοκύριακο 13 και 14 Ιανουαρίου 
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το 31ο Συνέδριο της 

ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ/ΚΗΕ. Ένα Συνέδριο που χαρακτηρίστηκε από την παντελή απουσία 
συζήτησης για τα μεγάλα προβλήματα των εργαζομένων που είναι: Το ιδιοκτησιακό 
καθεστώς της επιχείρησης, το ασφαλιστικό που κινδυνεύει με διάλυση και η αβεβαιότητα για το 
εργασιακό μέλλον των εργαζομένων. Στα μέτωπα παραγωγής η έλλειψη προσωπικού έχει 
περάσει προ πολλού το κόκκινο με σοβαρές συνέπειες στην παραγωγή και κυρίως στην 
ασφάλεια των εργαζομένων. Επίσης οι κύριοι της ΓΕΝΟΠ πέρασαν μουλωχτά το νέο 

μισθολόγιο στη  ΕΣΣΕ χωρ να 
ερωτηθούν οι εργαζόμενοι και 
γνωρίζοντας ότι υπήρχε απόρριψη του 
από συνέδριο που έγινε ειδικά γι αυτό 
το ζήτημα. Όσον αφορά την διαφυγή 
μεγάλου μεριδίο προς 
τις ιδιωτικές εταιρείες λόγω 
απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας 
η ΓΕΝΟΠ συμφωνεί με την κυβέρνηση 
να καλυφθεί με την επέκταση της ΔΕΗ 
στα Βαλκάνια. (Ένα 15% χάσιμο από 
το ερίδιο της γοράς δεν ίναι τίποτα 
για τη Δ Η νισε ο πολ  κ. 
Στεφάνου, Γ. Γραμματέας του 
Υπουργείου ανάπτυξης και το μα
χέρι του Αλογοσκούφη στη ΔΕΗ.   
Ο απολογισμός του απερχόμενου Δ.Σ 
διαβάστηκε από τον πρόεδρο στις 
7.00 το απόγευμα αντί στις 10.00 το 
πρωί που ήταν προγραμματισμένο!!! 
Ο ενδιάμε χρόνος (σχε λο το 
Σάββατο) αναλώθηκε στους 
διαπληκτισμούς των παρατάξε
την νομιμότητα των συνέδρων.  
Οι κπρόσωποι της  κυβέρνησης και 
της ΔΕΗ Α.Ε ( ιούφας, Στεφάνου, 
Μανιατάκης) δεν ταμάτησαν στους 
χαιρετισμούς τους να εκθειάζουν το 
απερχόμενο προεδρείο και ειδικά τον 
αποχωρούντα πρόεδρο Νίκο Πιλαλίδη 
για την άριστη συνεργ σία που είχαν 
όλο το προηγούμενο διάστημα, μια 
συνεργασία π  ήτα τόσο άψογη 

που επιβραβεύτηκε από μεριάς της διεύθυνσης με «μια καλή Συλλογική Σύμβαση». Βεβαίως 



όταν σε επαινούν οι διευθυντές και οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης, ειδικά σε μια εποχή 
που καταστρατηγούνται όλα τα εργασιακά δικαιώματα, αυτό σημαίνει πολλά, όσο για την 
καλή ΕΣΣΕ οι εργαζόμενοι που άλλα περίμεναν έχουν διαφορετική άποψη. 
Πολλά ερωτηματικά δημιουργεί η παρουσία πολλών συνέδρων από τα διευθυντικά κλιμάκια για 
το ποιος τελικά εκπροσωπείται στην Ομοσπονδία των εργαζομένων.  
Τελικά πέρα από τους λεονταρισμούς των παρατάξεων για καλύτερη εκπροσώπηση των 
εργατικών συμφερόντων αυτό που βγαίνει και από αυτό το συνέδριο είναι ότι η μάχη δίνεται 
μόνο για τις καρέκλες, δηλαδή για μια θέση στην συνδικαλιστική αριστοκρατία, μακριά από τα 
προβλήματα των εργαζομένων που βρίσκονται μπροστά στην ιδιωτικοποίηση και την 
χειροτέρευση των εργασιακών και ασφαλιστικών τους σχέσεων. 
 
Είναι περιττό να τονίσουμε ότι μια τέτοια Ομοσπονδία δεν θα ήθελε ποτέ να γράψει μέλος 
της ένα ανεξάρτητο ταξικό συνδικάτο όπως είναι η ‘‘ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ’’  γιαυτό  και 
δεν το συζήτησε καν στο Δ.Σ παρότι ο φάκελος εγγραφής υπάρχει στην Ομοσπονδία εδώ και ένα 
χρόνο. Το Συνδικάτο βέβαια δεν έχει σκοπό να τα παρατήσει γιαυτό και θα απαιτήσει την 
εγγραφή του με συνδικαλιστικούς αλλά και με δικαστικούς τρόπους. 
 

  
 
 
 

Η ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΣΤΕΦΑΝΗ ΗΡΘΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ  
 

 
 
Η Ακαδημία Αθηνών κάλεσε τον 
συνάδελφο μηχανολόγο – μηχανικό Νίκο 
Στεφανή στην ημερίδα για την 
«Εξοικονόμηση Ενέργειας που έγινε στις 3 
Νοεμβρίου 2006 στο Αμφιθέατρο του 
Κέντρου Ιατροβιολογικών Ερευνών  να 
παρουσιάσει σε μορφή poster τις 
επιστημονικές εργασίες του: α) 
«Περιστροφείς (ράουλα): Αξιολόγηση και 
ρόλος τους στους ταινιόδρομους 
διακίνησης υλικού των ορυχείων της 
ΔΕΗ». Και β) «Η τεχνική της διάγνωσης 
στον έλεγχο του μηχανολογικού 

εξοπλισμού των υπαίθριων ορυχείων».  
Η Ακαδημία Αθηνών εκτίμησε ότι οι συγκεκριμένες μελέτες εφόσον εφαρμοστούν συμβάλουν 
σημαντικά στην εξοικονόμηση ενέργειας από τον πάγιο εξοπλισμό των ορυχείων της ΔΕΗ.        
Το τραγικό είναι ότι για την μελέτη του που αφορά τα ράουλα (δημοσιεύτηκε στο προηγούμενο 
φύλο της «Υψηλής Τάσης») ο συνάδελφος Στεφανής τιμωρήθηκε από την διεύθυνση των 
ορυχείων με την ποινή της «αργίας 6 ημερών», του αφαιρέθηκε το αντικείμενο εργασίας 
(ψυγειοποίηση), του κόπηκαν τα Σαββατοκύριακα, συκοφαντήθηκε και επιχειρήθηκε η οικονομική 
και ηθική του εξόντωση εδώ και δύο χρόνια που δημοσίευσε την εργασία του στο «Ενημερωτικό 
Δελτίο» των διπλωματούχων μηχανικών. 
Στην ημερίδα ήταν παρόντες σχεδόν όλοι οι διευθυντές και τα υψηλόβαθμα στελέχη της ΔΕΗ 
αλλά δεν «ίδρωσε κανενός το αυτί» για την καραμπινάτη αδικία που έκαναν στο συνάδελφο.     
Το θέμα έφερε με αναφορά στη βουλή στις 20/12/2006 ο βουλευτής του Συνασπισμού Γιάννης 



Δραγασάκης που ζητάει την ακύρωση των ποινών που επιβλήθηκαν για εκδικητικούς λόγους 
στην εκτύπωση επιστημονικών απόψεων που θεωρεί ότι ωφελούσαν τη ΔΕΗ. 
Το συνδικάτο «Εργατική Αλληλεγγύη» που ήταν από την αρχή στο πλευρό του συναδέλφου 
απαιτεί να αποκατασταθεί ηθικά και οικονομικά από την επιχείρηση ο Νίκος Στεφανής ΤΩΡΑ!!! 
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«Η ΕΠΑΝΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 
ΣΤΙΣ ΔΕΚΟ» 

Του Λάζαρου Δύντσικου 
                                                     Γραμματέα της Εργατικής Αλληλεγγύης 
                                                                                                       

 
Αυτές  τις μέρες 
σκεπτόμουν όλα όσα 
άκουγα και διάβαζα τα 
τελευταία χρόνια για τα 
στραβά και ανάποδα του 
κράτους μας και 
προσπαθούσα να κάνω τις 
σκέψεις μου  λέξεις και να 
γράψω κάποια πράγματα 
για την επανίδρυση του 
κράτους που την είχε 
υποσχεθεί επανειλημμένος 

η τωρινή κυβέρνηση και ο σημερινός πρωθυπουργός.                              
Επιτέλους είπα μπορεί κάτι να αλλάξει σε αυτό το άμοιρο κράτος,    να βελτιωθεί  η 
παιδεία, να γίνει καλύτερη  η  κοινωνική ασφάλιση, να αλλάξουν προς όφελος των 
εργαζομένων    οι εργασιακές σχέσεις,   να αλλάξει κάτι  στον αγροτικό  τομέα,    να 
αυξηθούν οι συντάξεις ώστε να ζουν με αξιοπρέπεια οι απόμαχοι της εργασίας, να 

μειωθεί τουλάχιστον (γιατί 
αποκλείεται να εξαφανιστεί) η 
ανεργία,  να μοιραστούν όσο 
πιο δίκαια γίνεται τα πλούτη 
αυτού του κράτους για να μη 
γίνονται οι φτωχοί φτωχότεροι 
και οι πλούσιοι πλουσιότεροι.  
Δυο χρονιά πέρασαν από τότε 
που ανέλαβε η νέα κυβέρνηση 
αλλά τίποτα  δεν άλλαξε προς 
το καλύτερο, αντιθέτως  
εξαπέλυσε  μια  άγρια  επίθεση 
ενάντια στους εργαζόμενους 
και στα  κεκτημένα τους που 
έχουν κερδηθεί με αγώνες και 
αίμα από γενιές και γενιές 

εργαζόμενων.                             
Η μεγάλη διαφορά είναι ότι 

από τα πράσινα ξαδέρφια που αλώνιζαν πριν, περάσαμε τώρα στους γαλάζιους 
κουμπάρους που έπεσαν σαν ακρίδες στο δημόσιο χρήμα.                              
Κάθομαι και αναρωτιέμαι  αν ήμουνα τόσο αφελής που πίστεψα ότι κάτι μπορεί να 
αλλάξει σ΄αυτόν τον τόπο.                                                                                                                             



                                                    
H λέξη μεταρρύθμιση έχει σίγουρα χρησιμοποιηθεί όσο λίγες από τη σημερινή 
κυβέρνηση, δηλώνοντας έτσι την πρόθεσή της πατάξει την διαφθορά, την παρακμή 
και τη στασιμότητα από τον δημόσιο βίο. Αντί γιαυτό όμως χρησιμοποιήθηκε ως 
άλλοθι προκειμένου να καλύψει την άγρια και ωμή επίθεση ενάντια στους 
εργαζομένους, τους συνταξιούχους και τους οικονομικά αδύνατους της κοινωνίας.                              
Μεταρρυθμίσεις στις ΔΕΚΟ στην κυβερνητική ορολογία σημαίνει ιδιωτικοποιήσεις, 
δηλαδή ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας,  ψαλίδι στους μισθούς και στις 
υπόλοιπες θεσμικές κατακτήσεις των εργαζομένων, απολύσεις τακτικών υπαλλήλων 
σε επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς και αντικατάστασή τους με 
συμβασιούχους, εργαζομένους με μερική απασχόληση, ελαστικά ωράρια κ.λ.π. 
Αντί δηλαδή να καλυτερέψουν οι εργασιακές σχέσεις στο ιδιωτικό τομέα 
χειροτερεύουν και στο δημόσιο (αυτή κι αν δεν είναι κοινωνική δικαιοσύνη!!!).                             
Το νομοσχέδιο  για τις ΔΕΚΟ  πέρασε χωρίς «να ανοίξει μύτη», όπως πέρασαν και οι 
ρυθμίσεις για τον  ΟΤΕ και υποψιαζόμαστε ποιος άλλος μπορεί να έχει τώρα σειρά.  
Πριν λίγες μέρες ο πρώην διευθύνων σύμβουλος  της  ΔΕΗ   έκανε κάποιες δηλώσεις, 
για άρση μονιμότητας, απολύσεις κλπ, δηλώσεις πού παρέπεμπαν ευθέως στο 
μοντέλο Βουρλούμη στον ΟΤΕ. Η παραίτηση Μανιατάκη, οι κατά καιρούς δηλώσεις 
Αλογοσκούφη και άλλων Κυβερνητικών στελεχών δείχνουν ότι έρχεται η ώρα και για 
τη ΔΕΗ;  Όλα αυτά βεβαίως πέρασαν με την ανοχή και τη συναίνεση της 
πλειοψηφίας των συνδικαλιστικών φορέων. Έτσι για άλλη μια φορά ο επίσημος  
συνδικαλισμός που ελέγχεται από την Κυβέρνηση, την εργοδοσία και τα κόμματα 
πούλησε και τους εργαζόμενους  των  ΔΕΚΟ . 
Οι εργαζόμενοι δεν έχουν άλλη λύση από αυτήν της Οργάνωσης και του Αγώνα 
γιαυτό πρέπει να εγκαταλείψουν τα συνδικάτα που τους εγκατέλειψαν εδώ και χρόνια 
και από τα «μαρμαρένια αλώνια έγιναν κυρίες στα σαλόνια» και να εγγραφούν 
μαζικά στην Εργατική Αλληλεγγύη, στο συνδικάτο που έγινε από ταξικούς 
εργαζόμενους κόντρα στην εργοδοσία και στα συμβιβασμένα συνδικάτα. 

 
Τώρα όλοι μαζί στα ανεξάρτητα ταξικά συνδικάτα 

Όλοι στην ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 
 

  
 
 

ΑΠΟ ΤΑ ΑΔΙΕΞΟΔΑ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 
 

Του Κώστα Ασαλουμίδη            
Αν. Γραμματέας της Εργατικής αλληλεγγύης                              

 
Πολύς λόγος γίνεται για τα αδιέξοδα που βρισκόμαστε σαν πολίτες, σαν 
εργαζόμενοι σαν κοινωνία. Αδιέξοδα για μαθητές, φοιτητές, γονείς, για τους 
νέους άνεργους αλλά και για τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους. Τις 
μεγαλύτερες ευθύνες για την δημιουργία αυτών των αδιεξόδων σίγουρα τις 
έχουν οι κυβερνήσεις που εναλλάσσονται τα τελευταία χρόνια που με άλλοθι 
την παγκοσμιοποίηση και την Ευρωπαϊκή Ένωση καθημερινά μας 
βομβαρδίζουν με νομοσχέδια και συνταγματικές αναθεωρήσεις που στόχο 
έχουν την αποσάθρωση της κοινωνίας προς όφελος πάντα των οικονομικά 
ισχυρών. 



Αλλά ας δούμε το πρόβλημα από την πλευρά των του εργαζόμενου πατέρα, φοιτητή 
,μαθητή άνεργου και υποψήφιου συνταξιούχου. Για να βρεθείς σε κάποιο αδιέξοδο 
θα πρέπει να διαλέξεις λάθος δρόμο.  
 
 
 
                

 
Οι φοιτητές και οι μαθητές βλέποντας ότι υποθηκεύεται το μέλλον τους κατεβαίνουν 
σε αγώνες αλλά χωρίς καμία σημαντική και ουσιαστική στήριξη από την πλευρά των 
εργαζομένων, ξυλοκοπούνται από τα ματ, υβρίζονται από τα ΜΜΕ και λοιδορούνται 
από βολεμένους γονείς. 
 Οι άνεργοι που ζουν με την αγωνία και τον φόβο της μόνιμης ανεργίας, μετά από τις 
ιδιωτικοποιήσεις – αποκρατικοποιήσεις, κλείσιμο επιχειρήσεων, μεταφορά πολλών 
επιχειρήσεων σε χώρες των Βαλκανίων με φθηνό εργατικό δυναμικό αλλά και τους 
τελευταίους νόμους για τις εργασιακές σχέσεις που αποκλείουν τις μονιμοποιήσεις 
και «απελευθερώνουν» τις απολύσεις. Νόμοι που έγιναν σε μια νύχτα με την 
συναίνεση της συνδικαλιστικής ηγεσίας και δίνουν τους εργαζόμενους και τους 
άνεργους βορά στα νύχια των εργολάβων και των εταιρειών για υπερεκμετάλλευση, 
μαύρη και ανασφάλιστη εργασία. 
Οι νέοι δύσκολα οργανώνονται να αντιπαλέψουν αυτή την κατάσταση γιατί όλες οι 
«σειρήνες» τους σπρώχνουν στον ατομικισμό, την ιδιώτευση και στο «κοίτα την 
πάρτη σου» και κανέναν άλλον. Από την άλλη οι εργαζόμενοι χρειάστηκαν αιώνες 
αγώνων και ποταμούς χυμένου αίματος για να κερδίσουν κάποια δικαιώματα τα 
οποία χάθηκαν μέσα σε λίγα χρόνια με αποφάσεις αντιλαϊκών κυβερνήσεων και την 
προδοτική στάση της συνδικαλιστικής αριστοκρατίας. 
Οι εργαζόμενοι έχουν μοιραστεί σε κατηγορίες με την μέθοδο της «σαλαμοποίησης» 
προ και μετά το 83, προ και μετά το 93 και πάει λέγοντας, ψάχνουν να βρουν πότε θα 
πάρουν σύνταξη και πόσα λεφτά θα πάρουν όταν με τόσα αντιασφαλιστικά μέτρα δεν 
θα μπορούμε ούτε να συζητάμε για κοινωνική ασφάλιση. 
Όταν βρισκόμαστε σε τέτοια αδιέξοδα το πρώτο μέλημά μας θα πρέπει να είναι το 
πώς θα βρούμε την «έξοδο» και όλοι μαζί φοιτητές, άνεργοι, εργαζόμενοι, 
συνταξιούχοι ενωμένοι σαν κρίκοι μιας αλυσίδας που δεν θα σπάει όσο κι αν τη 
χτυπούνε οι κυβερνήσεις, τα κόμματα, τα ΜΑΤ, τα ΜΜΕ και οι συμβιβασμένοι 
συνδικαλιστές να βγούμε σε κοινούς αγώνες αντεπίθεσης και σοβαρών διεκδικήσεων. 
Ο δρόμος του αγώνα είναι ο μονόδρομος που θα μας βγάλει από τα αδιέξοδα και θα 
μπορέσουμε να καλυτερεύσουμε τη ζωή μας και το μέλλον των παιδιών μας.     
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ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ …….. ΚΑΙ ΛΙΓΕΣ ΛΕΞΕΙΣ 

 
 

 

Αυτό το τοπίο παρουσιάζεται σήμερα στο σύμπλεγμα του Ορυχείου Καρδιάς παρά το ρεπορτάζ 
που είχαμε στο προηγούμενο φύλο της Υψηλής Τάσης και παρά τις διαμαρτυρίες των 
εργαζόμενων και των συνδικάτων για την τέφρα που ρυπαίνει όχι μόνο το ορυχείο αλλά και τα 
γύρω χωριά και οικισμούς. Εκτός από την συνδικαλιστική δράση που θα συνεχιστεί μήπως 
πρέπει επιτέλους να ασχοληθούν με το θέμα, το κέντρο περιβάλλοντος, η Επιθεώρηση 
Μεταλλείων και ο ίδιος ο εισαγγελέας;  
Εκτός και αν όντως η τέφρα είναι τόσο αγνή που μπορεί «να μπει και σε κουραμπιέδες» όπως 
ισχυρίζονται κάποιοι προϊστάμενοι.                                                          
 
 
 
 
 
 



 
Ο εκσκαφέας Ε1 του 
ορυχείου Καρδιάς 
παραμένει από τον 
Σεπτέμβριο εκτός 
λειτουργίας γιατί 
«δάνεισε» τον 

μειωτήρα 
καδοτροχού στον Ε5 
ο οποίος φορτώνει 
λιγνίτη. Ο μειωτήρας 
του Ε5 υπέστη 
βλάβη σε ένα 
γρανάζι αλλά δεν 

υπήρχε 
ανταλλακτικό επειδή 
η πολιτική της 
επιχείρησης τα 
τελευταία χρόνια 
είναι να κρατάει όσο 

λιγότερα 
ανταλλακτικά και 
υλικά γίνεται για να 
μειώσει το κόστος 

αυξάνοντας τα κέρδη. 
Τα ερωτήματα που αυτόματα τίθενται είναι τα εξής: 

 Πόσο ήταν το κόστος του γραναζιού;  
 Πόσο κοστίζει σε εργατοώρες η μεταφορά του μειωτήρα από τον Ε1 στον Ε5;   
 Πόσα λεφτά χάνει η επιχείρηση από την μη λειτουργία του εκσκαφέα τόσους μήνες; 
 Πόσα λεφτά θα πληρώσει η επιχείρηση στους εργολάβους που κάνουν την διακίνηση των 
μαζών στη θέση του Ε1; 

Εμείς δεν υιοθετούμε ακραίες απόψεις για το ότι εσκεμμένα δεν παραγγέλλουμε ανταλλακτικά για 
να έχουν δουλειά οι εργολάβοι, όμως ρωτάμε γιατί δεν πάρθηκε υπόψη η παροιμία για τον 
γάιδαρο του Χότζα που ψόφησε όταν έμαθε να μην τρώει;   
 
 
 
 

  
 
 
Οι εργολάβοι έπαψαν λόγω κόστους και για υψηλότερη κερδοφορία εδώ και χρόνια να 
χρησιμοποιούν εργάτες, (κουμανταδόρους) που κάνουν κουμάντο στα φορτηγά όταν αδειάζουν 
στα πρανή των εκσκαφέων. Δεδομένου ότι τα πρανή είναι πολύ ψηλά και ο έλεγχος από τον 
οδηγό πολύ δύσκολος έχουμε πολύ συχνές πτώσεις των φορτηγών με τραγικές συνέπειες για 
τους οδηγούς. 



Εμείς καταγράψαμε  μερικά ατυχήματα και πιστεύουμε ότι γίνονται πολύ περισσότερα και σε 
μεγάλη συχνότητα αλλά δεν δηλώνονται στους αρμόδιους φορείς και στη ΔΕΗ. 

  

 πέφτει από ύψος 20 μέτρων περίπου. Το 

λλος ένας συνάδελφος που τη γλυτώνει κυριολεκτικά στο παρατρίχα. Το φορτηγό σταμάτησε σε 

  

 

την τομή του Ε2 στο Ορυχείο Καρδιάς, το φορτηγό
 
Σ
ευτύχημα για τον οδηγό ήταν ότι πρόλαβε και άδειασε μερικά δρομολόγια χώματα και το φορτηγό 
γλίστρησε στα μαλακά.  
 

 
 
Ά
ένα μικρό παταράκι στο χείλος του γκρεμού. Αν έπεφτε στο δάπεδο δυστυχώς τα πράγματα δεν 
θα ήταν καθόλου καλά για τον συνάδελφο και εμείς θα μιλούσαμε για ατύχημα λες και φταίει η 
τύχη του καθενός για την τραγική έλλειψη μέτρων ασφάλειας.  
  



Δυστυχώς στην αυλή του 
ΑΗΣ Πτολεμαΐδας ο 
συνάδελφος οδηγός του 
φορτηγού Νήτσιος Γεώργιος 
45 χρονών και πατέρας 3 
παιδιών από τον Μεταξά 
Κοζάνης δεν ήταν καθόλου 
«τυχερός» και αφήνει την 
τελευταία του πνοή 
καταπλακωμένος από το 
φορτηγό που οδηγούσε στις 
19 Οκτωβρίου του 2006. Ο 
αδικοχαμένος συνάδελφος 
πήδησε για να γλυτώσει 
όταν το φορτηγό που 
οδηγούσε άρχισε να 
γλιστράει προς τα πίσω στο 
πρανές, όμως στάθηκε 
άτυχος γιατί το φορτηγό 
πέρασε πάνω από το σώμα 

του. Το πιο τραγικό είναι όπως κατήγγειλαν συνάδελφοι του θύματος ότι οι εργολάβοι δεν φτάνει 
που δεν έχουν κουμανταδόρο τους λένε «να αδειάζουν στο χείλος των πρανή για να μη χρειαστεί 
να τα σπρώχνουν οι μπουλντόζες και ξοδεύουν καύσιμα»!!! 
Μετά από τόσα τραγικά ατυχήματα οι αποθέσεις υλικών από εργολάβους γίνονται και 
σήμερα με τον ίδιο απαράδεκτο και επικίνδυνο τρόπο. 

  
 
Το καλώδιο υψηλής τάσης μεταφέρεται με τα δόντια του κάδου σκαπτικού μηχανήματος με 

σίγουρη προοπτική να 
«τραυματιστεί» και να καταστεί 
επικίνδυνο για τους εργαζόμενους 
που δουλεύουν δίπλα του. Το 
καλώδιο μεταφέρει στον εκσκαφέα 
ρεύμα 6.000 volt που μπορεί να 
σκοτώσει άνθρωπο από απόσταση 
τριών μέτρων, απαγορεύεται από 
τους κανονισμούς ασφαλείας να 
μεταφέρεται μ’ αυτόν τον τρόπο γι 
αυτό υπάρχουν ειδικά εργαλεία να 
μεταφέρεται χωρίς κίνδυνο. Όμως η 
ασφαλή μεταφορά χρειάζεται λίγο 
περισσότερο χρόνο γι αυτό και οι 
εργοδηγοί δίνουν εντολές ή όπως στη 
φωτογραφία το μεταφέρουν οι ίδιοι με 
όλα τα προβλήματα που αυτό 
συνεπάγεται. 
Η ειρωνεία είναι ότι ενώ το κάνουν 
δήθεν για εξοικονόμηση χρόνου άρα 

χρημάτων τελικά κάνουν και οικονομική ζημιά στην επιχείρηση γιατί έτσι καταστρέφεται το 
καλώδιο που κοστίζει πανάκριβα και αν μεταφέρεται κανονικά θα έχει άπειρο χρόνο ζωής κατά 
τον κατασκευαστή.   
 



 
  

 
 
«Θέρμανση και κλιματισμός» στο Β΄ χειριστήριο του εκσκαφέα Ε-6β που βρίσκεται στο Νότιο     

Πεδίο. Η εικόνα μιλάει από 
μόνη της και δεν χρειάζεται 
σχόλια εκτός βέβαια ότι εδώ 
μέσα εργάζεται ένα γεμάτο 
οχτάωρο ο κάθε χειριστής 
με κρύο που μπορεί να 
φτάσει και τους μείον είκοσι 
τον χειμώνα, με σαράντα 
βαθμούς το καλοκαίρι και 
δεν μπορεί να ανοίξει πόρτα 
και παράθυρο λόγο 
αφόρητης σκόνης. Οι 
διευθύνοντες το Ορυχείο 
αρέσκονται να το 
αποκαλούν «το μεγαλύτερο 
ορυχείο των Βαλκανίων». 
Άς φροντίσουν όμως να 
τηρεί τους κανονισμούς 

Υγιεινής και Ασφάλειας και να είναι το εργασιακό περιβάλλον στοιχειωδώς  ανθρώπινο και 
υποφερτό για τους εργαζόμενους.  Βεβαίως μεγάλες είναι οι ευθύνες και των Συνδικάτων και δεν 
πρέπει να ξεχνάμε ότι το Νότιο είναι φυτώριο συνδικαλιστικών στελεχών που εκτός κάποιων 
φωτεινών εξαιρέσεων τροφοδότησε και τροφοδοτεί τον εργοδοτικό, γραφειοκρατικό 
συνδικαλισμό. 
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Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΣΙΜΟ  
ΤΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
Του Στέφανου Πράσσου 

Προέδρου Της Εργατικής Αλληλεγγύης 
 

Το συνδικάτο μας είναι στην πρώτη γραμμή του αγώνα μαζί με τους φοιτητές, τους μαθητές και 
τους εκπαιδευτικούς από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε το μεγαλειώδες εκπαιδευτικό κίνημα. 
Προσπαθούμε να συμβάλουμε με όλες μας τις δυνάμεις στο κτίσιμο ενός αγωνιστικού, 
ανεξάρτητου, ακηδεμόνευτου, πανεργατικού και πανεκπαιδευτικού μετώπου γιατί: 

 Τα προβλήματα της παιδείας είναι πρώτα απ΄ όλα προβλήματα των  εργαζόμενων. 
 Το μεγαλύτερο κόστος της πανάκριβης «δωρεάν παιδείας» το επωμίζεται ο εργατικός 
μισθός και  επιβαρύνει συνολικά το κόστος διαβίωσης της εργατικής οικογένειας. 

 Είναι και δικό μας το αίτημα των εργαζόμενων εκπαιδευτικών να ζούμε αξιοπρεπώς 
μόνο από έναν μισθό και μία δουλειά.   

 Απαιτούμε κι εμείς μαζί τους αναβαθμισμένη, δημόσια και πραγματικά δωρεάν παιδεία. 
  Η ιδιωτικοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την κατάργηση του άρθρου 16 
αφορά κυρίως τους εργαζόμενους γιατί θα κάνει ακόμα πιο δύσκολη την πρόσβαση στα  
παιδιά εργατικών οικογενειών. 

 Από την παιδεία που έχουμε σήμερα θα βγουν οι εργαζόμενοι του αύριο και θα είναι 
αυτοί που θα σηματοδοτήσουν τις νέες εργασιακές και ασφαλιστικές σχέσεις. 

 Η παιδεία ακολουθεί αναγκαστικά τις δοσμένες κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές 
σχέσεις κάθε εποχής. 

Η «Εργατική αλληλεγγύη» βρέθηκε στο πλευρό των αγωνιζόμενων φοιτητών και σπουδαστών 
από την πρώτη ημέρα των κινητοποιήσεων στηρίζοντας με πολλούς και ποικίλους τρόπους τον 
δίκαιο αγώνα τους. (Ανακοινώσεις συμπαράστασης, παρουσία στον χώρο των καταλήψεων, 
συμμετοχή στις διαδηλώσεις).  

     
         



        « φοιτητές κι εργάτες δεν είναι συντεχνία παλεύουν για δημόσια και δωρεάν παιδεία»  
            γράφει το πανό της ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ στις κηνιτοποιήσεις των φοιτητών. 
 
Μαχητικό παρόν έδωσε το συνδικάτο και στις μακρόχρονες και ηρωικές απεργιακές 
κηνιτοποιήσεις των δασκάλων και των νηπιαγωγών. Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 
συμπαραστάθηκε και συμπορεύτηκε με τους δασκάλους για πραγματική δημόσια και δωρεάν 
παιδεία και μισθολογική αναβάθμιση των εκπαιδευτικών και όλων των εργαζομένων. Απέκρουσε 
με επιχειρήματα την λασπολογία και την συκοφαντία εκ μέρους τις κυβέρνησης, των 
«αγανακτισμένων γονιών» και των διάφορων «καλοθελητών» που τα βάζουν πάντα με όποιον 
κλάδο βρίσκεται σε αγωνιστικές κηνιτοποιήσεις. Έτσι το συνδικάτο συμμετείχε στις διαδηλώσεις 
των εκπαιδευτικών απεφθήνοντας χαιρετισμούς σε Αθήνα, Κοζάνη και Πτολεμαΐδα, συμμετείχε 
μαζικά στην 4ωρη στάση εργασίας της ΓΣΕΕ, πραγματοποίησε από μόνο του με επιτυχία  άλλη 
μία 4ωρη στάση εργασίας για συμπαράσταση στους αγωνιζόμενους δασκάλους την «ημέρα του 
εκπαιδευτικού» και πήρε μέρος στα συλλαλητήρια που έγιναν την ίδια μέρα.   
      

 
         
          Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ διαδηλώνει με εκπαιδευτικούς και μαθητές στην Κοζάνη 
 
Αυτό που αναδείχτηκε σαν μεγάλη αδυναμία του κινήματος στους συγκλονιστικούς αυτούς 
αγώνες σίγουρα είναι η ανυπαρξία ή καλύτερα η ύπαρξη σε βρεφικό στάδιο οργανωμένου 
μετώπου που θα σφυροκοπάει την εκάστοτε κυβέρνηση και θα οδηγεί τους αγώνες ως την τελική 
νίκη. Σίγουρα οι «καθεστωτικές» συνδικαλιστικές δυνάμεις (ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ) δεν θέλουν να 
στηρίξουν ένα τέτοιο μέτωπο γιατί κυρίως δεν το θέλουν οι πολιτικοί τους εκπρόσωποι, το 
έδειξαν άλλωστε στις έξι εβδομάδες ηρωικού αγώνα των δασκάλων. Αυτό λοιπόν που πρέπει να 
προχωρήσει το επόμενο διάστημα και στους αγώνες που έχουμε μπροστά μας είναι η 
αποφασιστική ενίσχυση αυτού του μετώπου γιατί είναι σήμερα απαραίτητο όσο ποτέ άλλοτε αν 
θέλουμε να έχουμε νικηφόρους αγώνες. Θεωρούμε τους δασκάλους έτσι κι αλλιώς νικητές και  
όχι μόνο στην συνείδηση του κόσμου, αλλά πιστεύουμε ότι η ύπαρξη ενός ισχυρού μετώπου που 
δεν θα ήταν απλά κίνημα συμπαράστασης αλλά θα συμμετείχε και θα διεκδικούσε ισότιμα όλα τα 



αιτήματα για όλους τους εργαζόμενους σήμερα θα είχε κερδισμένα τα περισσότερα και θα έβαζε 
σοβαρές παρακαταθήκες για ένα αισιόδοξο και καλύτερο μέλλον. 
 Η «ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» θα είναι πρωταγωνιστής και το επόμενο διάστημα στην 
ενδυνάμωση του Μετώπου Παιδείας Εργασίας και είναι ανοιχτή σε κάθε πρόταση που 
κινείται σε αυτήν την κατεύθυνση.  
 

 
  

 
 

ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑΤΙΚΑ 
 

ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΛΕΙΨΟΣ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ 
 
Επιτέλους ανακοινώθηκε και επίσημα ο διαγωνισμός για τις προσλήψεις προσωπικού στη ΔΕΗ. 
Η αλήθεια είναι ότι το καθυστέρησαν «λιγάκι» καθώς η αναγγελία έγινε αρχές του 2005 και από 
τότε μέχρι σήμερα (2 χρόνια γεμάτα) συνταξιοδοτήθηκαν περισσότεροι εργαζόμενοι απ΄ όσες 
προσλήψεις προβλέπει η προκήρυξη χώρια ότι έχουν πάνω από 10 χρόνια να γίνουν μαζικές 
προσλήψεις!  Αν υπολογίσουμε ότι συνολικά το προσωπικό της ΔΕΗ έχει μειωθεί κατά 7.000 
εργαζόμενους τα τελευταία χρόνια και οι περισσότεροι είναι στα μέτωπα παραγωγής τότε 
καταλαβαίνουμε όλοι που οδηγούν την μεγαλύτερη επιχείρηση της χώρας. Μεγάλο πολιτικό και 
ηθικό ζήτημα είναι η εισαγωγή στις εξετάσεις της συνέντευξης, η οποία θα παίξει καθοριστικό 
ρόλο και όλοι καταλαβαίνουμε τι θα περιλαμβάνει και ποιους στόχους έχει. Ανεξάρτητα από τις 
αντηρήσεις και τις ενστάσεις που όλοι είχαμε με το προηγούμενο σύστημα του ΑΣΕΠ, 
πιστεύουμε ότι η σημερινή αλλαγή αντί να διορθώνει τα κακώς κείμενα μας γυρίζει αρκετά χρόνια 
πίσω και η κυβέρνηση που θέλει να επωφεληθεί εκλογικά από το πρόβλημα της ανεργίας θα 
αντιμετωπίσει την οργή και των «δικών της» χαμένων. 
Τώρα γιατί το καθυστερούσαν τόσον καιρό ώστε να προκηρυχθούν οι θέσεις αρχές του 2007 
που θεωρείται προεκλογικός χρόνος είναι γνωστό στους πάντες ότι για μια ακόμα φορά θα πάνε 
στις εκλογές με ομήρους τους ανέργους και τις οικογένειές τους. 
Το συνδικάτο Εργατική Αλληλεγγύη που αγωνίστηκε και αγωνίζεται για την πρόσληψη ταχτικού 
προσωπικού απαιτεί να γίνει δίκαιος και αδιάβλητος ο διαγωνισμός και να ξαναπροκηρυχθεί 
άμεσα νέος διαγωνισμός με το σύστημα του ΑΣΕΠ που να καλύπτει όλα τα ελλείμματα σε 
οργανικές θέσεις εκτός  φυσικά από τις 2.000 που γίνεται τώρα και δεν καλύπτει στο ελάχιστο τις 
πραγματικές ανάγκες. 

 
  

 
ΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΝΟΝΤΑΙ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΟΙ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΣ ΣΤΟ ΛΚΔΜ 
 



Στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας όλοι οι 
εργαζόμενοι της βάρδιας πληρώνονται σχεδόν μια ώρα 
υπερωρία (43+17) γιατί τα λεωφορεία βρίσκονται στους 
χώρους εργασίας μισή ώρα νωρίτερα και φεύγουν σχεδόν 
μισή ώρα αργότερα για να προλάβουν να κάνουν τις 
αλλαγές στα πόστα εργασίας. Απ’ αυτόν τον γενικό 
κανόνα εξαιρούνται μόνο οι νοσοκόμες οι οποίες 
ακολουθούν κανονικά το ωράριο της βάρδιας και 
μεταφέρονται με τα ίδια λεωφορεία αλλά δεν τους 
καταβάλλονται οι νόμιμες υπερωρίες. Σίγουρα οι νοσοκόμες 
επιτελούν ένα πολύ σοβαρό και κρίσιμο έργο γιαυτό και είναι 
απαραίτητες όλο το εικοσιτετράωρο και  κυρίως την ώρα 
της αλλαγής γιατί στατιστικά τότε παρουσιάζονται τα 
περισσότερα ατυχήματα.  
Το συνδικάτο ¨Εργατική Αλληλεγγύη¨ αναγνώρισε το δίκαιο 

αίτημα των νοσοκόμων και ξεκίνησε έναν αγώνα δικαίωσης μαζί φυσικά με τις συναδέλφισσες. 
Στάλθηκε σ’ όλους τους υπευθύνους της επιχείρησης ένα έγγραφο που τους εξηγεί γιατί είναι 
άδικο να μην πληρώνονται οι συναδέλφισσες την υπερωρία, καθώς επίσης και ένα υπόμνημα 
που το υπογράφουν όλες οι νοσοκόμες. Επίσημη απάντηση δεν πήραμε ακόμα, αλλά στις 
τηλεφωνικές επικοινωνίες του σωματείου  με τους υπευθύνους, (οι οποίοι δεν μπήκαν καν στον 
κόπο να ενημερωθούν για το θέμα), φαίνεται ότι προσανατολίζονται να απαντήσουν αρνητικά.  
Επειδή η αδικία είναι «καραμπινάτη» εμείς θα εντείνουμε τις μορφές και τα μέσα 
διεκδίκησης μέχρι την τελική δικαίωση, όμως οφείλουμε να επισημάνουμε τα εξής. 
Είναι τεράστιες οι ευθύνες της ΓΕΝΟΠ και του «Σπάρτακου» και κάποτε πρέπει να απολογηθούν 
δημόσια γιατί με παρέμβασή τους και φυσικά καθ’ υπόδειξη της διεύθυνσης μετέτρεψαν την μία 
ώρα υπερωρίας σε «λειτουργικές ανάγκες της επιχείρησης» με το καραγκιοζιλίκι (43+17). Αυτό 
είναι παγκόσμια πρωτοτυπία και εκτός ότι χάνουν λεφτά όλοι οι συνάδελφοι της βάρδιας, 
χρειάζεται απόφαση του Γενικού Διευθυντή για να υπαχθούν στη ρύθμιση και άλλες κατηγορίες.   

 
  

  
ΧΩΡΙΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΤΟ ΠΕΚΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 

 
Απαράδεκτη είναι η κατάσταση στα πολυιατρεία  Κοζάνης και Πτολεμαΐδας. Οι συμβάσεις των 
γιατρών έληξαν εδώ και καιρό χωρίς να γίνουν αντικαταστάσεις και οι ασφαλισμένοι στοιβάζονται 
σαν τα αρνιά στις αίθουσες περιμένοντας να εξυπηρετηθούν από τους λίγους εναπομείναντες 
μόνιμους γιατρούς. Σαφέστατα η μόνη λύση που αποτελεί και πρόταση του σωματείου είναι η 
στελέχωση των ιατρείων με μόνιμους και εξειδικευμένους γιατρούς όλων των ειδικοτήτων. 
 

  
 

ΚΑΙ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥ ΛΙΑΒΑ 
 
Ο συνάδελφος Μεταλλειολόγος Μηχανικός και μέλος της διοίκησης της «Εργατικής 
Αλληλεγγύης» Θανάσης Λιάβας διώχτηκε από τη διεύθυνση του Ορυχείου Καρδιάς και του 
ΛΚΔΜ γιατί τόλμησε ουσιαστικά να εναντιωθεί στην ιεραρχία για τις παραβιάσεις των 
εργολαβικών συμβάσεων. Ο συνάδελφος εκτός του ότι τιμωρήθηκε με αργία , του αφαιρέθηκε και 
το αντικείμενο της εργασίας του περνώντας στην ψυχοφθόρο κατάσταση της «ψυγειοποίησης». 
Έκτοτε κινήθηκε και δικαστικά για να ξαναδουλέψει στο αντικείμενο που σπούδασε και γνωρίζει 
καλά. Η πρώτη δικαίωση ήρθε με την απόφαση 282/2004 του μονομελούς πρωτοδικείου 
Κοζάνης που αναγκάζει την ΔΕΗ να επαναφέρει στην αρχική του θέση τον Μηχανικό και να 
πληρώνει ποινική ρήτρα για κάθε μέρα που τον κρατάει εκτός αντικειμένου. Η ΔΕΗ έκανε έφεση 



ισχυρίζοντας ότι καλώς έβαλε στο «ψυγείο» τον μηχανικό αλλά η κατραπακιά ήρθε και από το 
Εφετείο Κοζάνης το οποίο με την υπ΄ αριθμόν 251/2006  απόφασή του  ξαναδικαιώνει το 
συνάδελφο που δικαίως δηλώνει ότι όποιος αγωνίζεται κάποτε θα δικαιωθεί. 
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Οι έξι βδομάδες που συγκλόνισαν την εκπαίδευση 

 
Του Τουλγαρίδη Κώστα,  

Μέλος του Δ.Σ. της ΔΟΕ 
 
Το φθινόπωρο φέτος ήταν αλλιώτικο. Μετά τον καυτό Ιούνιο με τις μεγάλες 
φοιτητικές κινητοποιήσεις, οι έξι απεργιακές εβδομάδες των εκπαιδευτικών της 
Πρωτοβάθμιας τάραξαν τα λιμνάζοντα νερά, έφεραν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση την 
κυβέρνηση, άνοιξαν νέους δρόμους στη δράση του εργατικού κινήματος.  
Ο δάσκαλος όπως χιλιάδες άλλοι εργαζόμενοι ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, βιώνει 
πολλά χρόνια την καταπάτηση δικαιωμάτων, τη χειροτέρευση της οικονομικής κι 
εργασιακής του σχέσης. Ο μισθός εξανεμίζεται στη μέση του μήνα, οι σύγχρονοι 
νονοί της μέρας, οι τράπεζες, του στερούν τις ανάσες, η ζωή κατάντησε επί πιστώσει, 
η υπηρεσία τον διατάζει, η δουλειά στο σχολείο γίνεται διαρκώς δυσκολότερη, οι 
μαθητές του έχουν αλλάξει, όλοι τον δείχνουν με το δάχτυλο, σα να φταίει για όλα, 
για τα παιδιά που είναι πολλά, για τις αίθουσες που λείπουν, για τις βιβλιοθήκες 
που δεν υπάρχουν, για τα πειράματα που αποτυχαίνουν, για τους μαθητές που 
κάνουν φασαρία… 

 
Χρόνια τώρα μας έλεγαν «η 
εθνική οικονομία δεν αντέχει». 
Ότι πρέπει να σκεφτόμαστε το 
διεθνές περιβάλλον, τους 
δείκτες της Ε.Ε., την 
ανταγωνιστικότητα.... Μας 
θυμίζουν ότι στην Ασία τα 
μεροκάματα είναι 
εξευτελιστικά, τα δικαιώματα 
ανύπαρκτα. Μας κλείνουν 
πονηρά το μάτι, 
προειδοποιώντας μας για το 
μέλλον. Έτσι, το 
συνδικαλιστικό κίνημα 

οδηγήθηκε να μη διεκδικεί τα αυτονόητα, να υπογράφει εξευτελιστικές αυξήσεις, να 
συναινεί σε καταστρατήγηση δικαιωμάτων, να συνδιαλέγεται με τις κυβερνήσεις 
για μέτρα που χειροτερεύουν τη θέση μας, ακόμα και να προτείνει πρώτο 
αντεργατικά μέτρα και ρυθμίσεις, ξελασπώνοντας τις κυβερνήσεις. 

                                                                                 
Αντίθετα, η απεργία μας 
διάλεξε άλλο δρόμο. Έφερε 
στο προσκήνιο το καθολικό 
δικαίωμα να ζούμε με 
αξιοπρέπεια από το μισθό μας, 
πρόβαλλε το αίτημα των 1400 
€ κατώτερο μισθό. 
Νομιμοποίησε το δικαίωμα των 



εργαζόμενων να έχουν απαιτήσεις με βάση τις σύγχρονες ανάγκες κι όχι με βάση τα 
κέρδη των εργοδοτών. Ξέφυγε από τον κλάδο και στην εξέλιξή της μίλησε για όλους 
τους εργαζόμενους. Διεκδίκησε 1400 € βασικό μισθό όχι ως ιδιαίτερη ομάδα που 
πρέπει να την ξεχωρίσουν οι κυβερνήσεις και να της χαρίσουν το κάτι τις της, όχι 
με επίδομα για τους εκπαιδευτικούς κάτω απ’ το τραπέζι. Τόλμησε να ζητήσει 
αύξηση στο βασικό μισθό που σημαίνει ότι αν το κέρδιζε θα παρέσερνε προς τα πάνω 
συνολικά τους μισθούς σε δημόσιο κι ιδιωτικό τομέα. Γι’ αυτό κέρδισε την 
υποστήριξη μεγάλων τμημάτων εργαζόμενων, γι’ αυτό ο γονιός που παίρνει 800 €, 
έλεγε στις συναντήσεις μας «βάστα, δάσκαλε». Έτσι, όμως, κράτησε έξι βδομάδες. Η 
απίστευτη συμπαράσταση από γονείς κι εργαζόμενους μας έδωσε τη δύναμη που 
επιδίωκε να μας αφαιρέσει η κυβέρνηση με την αδιαλλαξία της και την παρακράτηση 
του μισθού μας.  
Αυτή η απεργία έθεσε στην κοινωνία και το μεγάλο θέμα της δημόσιας-δωρεάν 
εκπαίδευσης, τα τεράστια εκπαιδευτικά προβλήματα, τις μεγάλες αντιδραστικές 
αλλαγές που προωθούνται. Οι δάσκαλοι πήραν την πολιτική πρωτοβουλία να 
μιλήσουν απευθείας στους γονείς για τις κυβερνητικές ευθύνες και προθέσεις, το 
σχολείο της αγοράς και του κέρδους, το σχολείο επιχείρηση που θα βγάζει τους 
αυριανούς απασχολήσιμους. Εναντιωθήκαμε στον εργοδότη μας για όσα έχει κάνει 
και προωθεί ενάντια στις ανάγκες των μαθητών και των εργαζόμενων. 
Ζήσαμε έξι εκπληκτικές απεργιακές εβδομάδες. Ξαναγεννήθηκαν οι συλλογικότητες 
μας στις απεργιακές επιτροπές, στις διαδηλώσεις και τα συλλαλητήρια, στις 
συνελεύσεις και στις εκδηλώσεις. Άλλοι θυμήθηκαν κι άλλοι γνώρισαν τη μεγάλη 
δύναμη της συντροφικότητας και της αλληλεγγύης.  Διαδηλώσαμε μαζί με άλλους 
εργαζόμενους, φοιτητές και μαθητές.  
Η απεργία θα μπορούσε να έχει κατακτήσει σημαντικά αιτήματα αν τη μάχη για την 
ανατροπή της πολιτικής της λιτότητας δεν την έδινε μόνος του ένας κλάδος. Αν 
ταυτόχρονα με μας, είχαν μπει στη μάχη κι άλλοι χώροι. Αν περικυκλώναμε την 
κυβέρνηση ώστε να υποχρεωθεί σε υποχώρηση. Όμως, το επίσημο συνδικαλιστικό 
κίνημα, η ΓΣΕΕ, η ΑΔΕΔΥ κι οι κυρίαρχες δυνάμεις ούτε ήθελαν ούτε μπορούσαν να 
δράσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Οι δεσμεύσεις τους αποδεικνύονται πολύ 
ισχυρές.  
Αντέξαμε έξι εβδομάδες. Η κυβέρνηση δεν ικανοποίησε κανένα βασικό μας 
αίτημα. Κι όμως, γυρίσαμε στα σχολεία πιο δυνατοί. Αυτός ο αγώνας μας έκανε 
πιο σοφούς, πιο ικανούς να προετοιμάσουμε την επόμενη αναμέτρηση κι αυτή τη 
φορά να είναι νικηφόρα. 
 
 
 

  
 
 
 
 

ΥΣΤΑΘΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ 
ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

  
                                                                                    

Του Θανάση Λιάβα  
Μεταλλειολόγου Μηχανικού  



                                                                                
Μέλος Δ.Σ Εργατικής 

Αλληλεγγύης  
 

Κατά το σχεδιασμό και τη 
λειτουργία ενός ορυχείου 
υπαίθριας εκμετάλλευσης 
σημαντικό ρόλο για την 
ασφάλεια των εργαζομένων και 
του εξοπλισμού παίζει η 
ευστάθεια των πρανών. Για την 
ύπαρξη σταθερών πρανών πρέπει πρωτίστως να υπολογισθούν και να ληφθούν υπόψη 
στο σχεδιασμό ορισμένες φυσικομηχανικές παράμετροι όπως η υγρασία του εδάφους, 
η γωνία εσωτερικής τριβής, οι δυνάμεις συνοχής, το ειδικό βάρος του υλικού, το 
μέτρο ελαστικότητας κ.α. Η γωνία εσωτερικής τριβής και η συνοχή επιδρούν 
σημαντικά στην αντίσταση κοπής, η υγρασία διαφοροποιεί τη γωνία εσωτερικής 
τριβής και τη συνοχή, άρα και την αντίσταση κοπής, το ειδικό βάρος δέχεται τη 
φυσική πίεση και ως εκ τούτου επιδρά στην ευστάθεια, το μέτρο ελαστικότητας 
χαρακτηρίζει την συμπεριφορά του υλικού κ.τ.λ.π. 
Ο υπολογισμός λοιπόν αυτών των αναφερθέντων (τουλάχιστον) φυσικομηχανικών 
παραμέτρων αποτελεί απαράβατη προϋπόθεση για την ευστάθεια των πρανών. Κατά 
τον σχεδιασμό ενός ορυχείου οι παραπάνω παράμετροι, όπως και κάποιες άλλες, 
λαμβάνονται υπόψη, όμως στη λειτουργία του ορυχείου επέρχονται αλλαγές από 
διάφορες εξωγενείς αιτίες όπως για παράδειγμα η αύξηση της υγρασίας λόγω των 
καιρικών συνθηκών, η αλλαγή στη συνοχή λόγω μη καταγεγραμμένων ρηγματώσεων. 
Χρειάζεται επομένως συνεχής εργαστηριακή ανάλυση των φυσικομηχανικών 
παραμέτρων και λήψη των δεδομένων κατά τη διάρκεια της εκμετάλλευσης του 
ορυχείου ώστε κάθε αλλαγή  σε οποιαδήποτε παράμετρο να λαμβάνεται υπόψη. 
Πέραν των φυσικομηχανικών παραμέτρων για την δημιουργία πρανούς (πλευρικού ή 
μετωπικού) σημαντικό ρόλο έχει η θέση του εκσκαφέα. Η θέση αυτή ειδικά κατά το 
πρώτο «πάσο» του μετωπικού πρανούς επιδρά στην ωριαία απόδοση του εκσκαφέα 
άρα πρέπει να μελετάται και να εφαρμόζεται η μελέτη από επιστήμονα και όχι μόνο 
με την εμπειρία των χειριστών όπως γίνεται συνήθως. Στο πλευρικό πρανές εκτός της 
θέσης του εκσκαφέα η λανθασμένη γωνία εσωτερικής κοπής δημιουργεί «δόντια» 
στο πρανές, πράγμα ανεπίτρεπτο και επικίνδυνο για την ασφάλεια. 
                                                            

Μέθοδοι για τον 
καθορισμό της 
ευστάθειας των πρανών 
υπάρχουν πολλές.  Από 
τις σημαντικότερες είναι 
αυτές των Felenivw, 
Bishop, Hoek, Konecni, 
Taylor και άλλων. 
Καθένας με κάποιες 
διαφορές στον τρόπο 
καθορισμού της 
ευστάθειας, αλλά με τον 
ίδιο σκοπό, του 
καθορισμού της κλίσης 



του πρανούς σε συνάρτηση με το ύψος της βαθμίδας ώστε να υπάρχει ασφαλής 
εργασία. Αυτονόητο είναι ότι για διαφορετικά υλικά αλλάζει και το ύψος και η κλίση 
της βαθμίδας. Δεν θέλουμε να ασχοληθούμε με τις μεθόδους γιατί θεωρούμε ότι οι 
συνάδελφοι μεταλλειολόγοι τις γνωρίζουν αλλά θα επισημάνουμε τα εξής: 

⇒ Για να επιτευχθεί ο σκοπός της εξόρυξης με ασφάλεια και οικονομία πρέπει 
να υπολογίζονται στο εργαστήριο  όλες οι φυσικομηχανικές παράμετροι και 
να εφαρμόζονται στην πράξη κάτι που δεν συμβαίνει, ως τώρα τουλάχιστον, 
στην ΔΕΗ. 

⇒ Η υγρασία του εδάφους πρέπει να λαμβάνεται υπόψη γιατί επιδρά σημαντικά. 
⇒ Η εμπειρική δημιουργία πρανών είναι η αιτία πτώσης αυτών με δυσμενή 

αποτελέσματα για τους εργαζόμενους και την επιχείρηση. 
⇒ Κανένας επιστήμονας της ειδικότητας δεν επιτρέπει κλίσεις πρανών για 

κοιτάσματα λιγνίτη της τάξης του 90%. Πολύ περισσότερο δεν 
επιτρέπονται οι υποσκαφές που παρατηρούμε πολύ συχνά στα δικά μας 
ορυχεία.  

⇒ Η δημιουργία μεγάλης κλίσης πρανούς, εκτός της ανασφαλούς εργασίας 
μειώνει την πραγματική απόδοση του εκσκαφέα, πράγμα που καταγράφεται 
στους απολογισμούς των ορυχείων. 

 
Τελειώνοντας θα θέλαμε να πούμε ότι το άρθρο είναι εκλαϊκευμένο γιατί απευθύνεται 
στους συναδέλφους εργαζόμενους και όχι στους «πεφωτισμένους» της ηγεσίας που 
θα έπρεπε να γνωρίζουν αλλά και να υλοποιούν όσα αναφέρουμε στο κείμενο.     
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Προβλήματα ψυχικής υγείας και ψυχοσωματικά νοσήματα λόγω 

ανεργίας και κακών συνθηκών εργασίας. 
Της Χρυσούλας Κολοβού 

Ψυχολόγου, απόφοιτος Α.Π.Θ. 
 

 
    Το εργασιακό όπως το έχει στο μυαλό του ο μέσος αναγνώστης υπήρξε ένα 
ακανθώδες θέμα ήδη από τις αρχές του προηγούμενου αιώνα. Τότε που οι φάμπρικες 
στα πέρατα του κόσμου άνοιξαν τις ατσαλένιες πόρτες τους για να υποδεχτούν τον 
απλό κόσμο του μόχθου και λογής – λογής επιχειρήσεις, γραφεία και υπηρεσίες 
άρχισαν να προσλαμβάνουν υπαλληλικό προσωπικό. 
    Γρήγορα έγινε αντιληπτό πόσο επιτακτική ήταν η θεσμοθέτηση ορισμένων 
κανονισμών που να διέπουν τη συμπεριφορά, τις σχέσεις, τα δικαιώματα και τις 
υποχρεώσεις εργαζομένων και εργοδοτών αμφίπλευρα. Όπως είναι ιστορικά γνωστό  
οι κατακτήσεις των εργασιακών δικαιωμάτων και η κατοχύρωσή τους στην εργατική 
νομοθεσία υπήρξαν τελικώς προϊόν αιματοβαμμένων συγκρούσεων και διαρκούς 
αγώνα διεκδίκησης του δικαίου. Αυτονόητο είναι ότι είτε ο εργοδότης είναι το κράτος 
είτε κάποιος ιδιωτικός φορέας, το εργασιακό δίκαιο θα έπρεπε να αφορά – 
ουσιαστικά και όχι μόνο τυπικά – το ίδιο όλους τους εργαζομένους. 
    Δυστυχώς στη χώρα μας και σε αυτό το θέμα εφαρμόζουμε δύο μέτρα και δύο 
σταθμά. Σε γενικές γραμμές στον ιδιωτικό τομέα παρατηρείται ανασφάλιστη και 
κακοπληρωμένη εργασία. Τραγική ειρωνεία αποτελεί το γεγονός ότι ακόμη και αυτές 
οι θέσεις καλύπτονται μέσα από έναν ευρύτερο κύκλο γνωστών και φίλων. Συνεπώς 
τα απίστευτα ανεπίσημα ποσοστά ανεργίας οδηγούν σε οποιοδήποτε συμβιβασμό, 
αναγκάζοντας τους ενδιαφερομένους να εργάζονται υπό εξοντωτικές συνθήκες. 
Σημειωτέο κρίνεται εδώ ότι οι απειροελάχιστες εξαιρέσεις είναι αυτές που 
επιβεβαιώνουν τον κανόνα της εργασιακής εκμετάλλευσης, της οικονομικής 
εξαθλίωσης και της εκμηδένισης της ανθρώπινης προσωπικότητας. 
    

                                                                 
 Σαν να μην ήταν όλα αυτά 
αρκετά επιχειρείται μία μύηση 
των Νεοελλήνων και των λοιπών 
«παροικούντων τη Ιερουσαλήμ» 
σε δουλοπρεπείς συνειδησιακές 
καταστάσεις, εκλιπαρώντας για 
μία θέση στην πτωχή πλην 
σίγουρη αγκαλιά του δημοσίου. 
Άλλοτε αυτές οι θέσεις ήταν 
προορισμένες για τους ολίγους-
πιστοποιημένους για την 
καταλληλότητά τους- αφήνοντας το 
μεγαλύτερο κομμάτι του λαού μας 

περιθωριοποιημένο και αμέτοχο. Έπειτα ακολούθησαν οι αλήστου 
μνήμης «κλαδικές» που οδήγησαν σε ένα υδροκέφαλο δημόσιο τομέα. Τέλος, οι 



διαγωνισμοί του Α.Σ.Ε.Π. που πυροδότησαν και δικαίως φημολογίες για 
διαβλητότητα και αμαρτωλές προσλήψεις ημετέρων υπό το πρίσμα των αναρίθμητων 
παραθυρακίων του νόμου και των φωτογραφικών προκηρύξεων. Σαν κερασάκι στην 
τούρτα έπεσαν και οι λεγόμενες συνεντεύξεις για να γεμίσουν τις τρύπες που άφησαν 
όλα τα προηγούμενα. Ο πενιχρός μισθός, η κατάντια του ασφαλιστικού και η 
ανύπαρκτη προοπτική εξέλιξης φαίνεται να μην πτοούν τα νιάτα αυτού του τόπου 
που σαν υπνωτισμένα ασυναίσθητα ψελλίζουν το μότο «πως θα βολευτώ» και «πως 
θα πιάσω την καρέκλα». 
    Μέσα σε αυτό το κλίμα άκρατου ατομικισμού, της στρατευμένης στην υπηρεσία 
πολέμου λάσπης και δημαγωγικής προπαγάνδας της πλειονότητας του 
δημοσιογραφικού κόσμου ένα θέμα που έχει έρθει σπανιότερα στην επικαιρότητα 
είναι τα προβλήματα ψυχικής υγείας και τα ψυχοσωματικά νοσήματα ως απόρροια 
των καταστάσεων που περιγράφησαν προηγουμένως. 
    Είτε κανείς είναι άνεργος είτε εργαζόμενος στην αρχή, στο μέσον ή στο τέλος της 
επαγγελματικής του σταδιοδρομίας, εφόσον οι συνθήκες εργασίας είναι τέτοιες ώστε 
να μην επιδεικνύουν το στοιχειώδη σεβασμό στην αξιοπρέπεια του ανθρώπου, 
αναπόφευκτα οδηγούμαστε σε μία έκπτωση των ψυχικών και σωματικών μας 
δυνατοτήτων που φτάνει μέχρι την απώλεια ό,τι πολυτιμότερου δηλαδή της ίδιας της 
ζωής. 
 

1) Ψυχολογικές επιπτώσεις: 
 
 

• Κατάθλιψη ( νιώθει διάχυτη λύπη και πως δεν έχει ελπίδα ). 
• Χαμηλή αυτοπεποίθηση και αίσθημα αναξιότητας. 
• Επιθετικότητα και ευερεθιστικότητα. 
• Ψυχική εξάρτηση και εθισμός σε ουσίες, ναρκωτικά, τσιγάρα, αλκοόλ, 

φαγητό αλλά και εθισμός στο τζόγο. 
• Εγωκεντρισμός, υποκρισία, καχυποψία. 
• Υπεροψία και ναρκισσισμός ( για όποιον βρίσκεται σε καλύτερη θέση από 

τους άλλους ). 
• Απομόνωση και αποξένωση, είναι με παρέα αλλά αισθάνεται μόνος. 
• Αίσθημα ότι είναι κενός, χρειάζεται συνεχή επιβεβαίωση.  
• Πτώση ή υπερβολική ενασχόληση με σεξουαλικά ενδιαφέροντα                 

( ξεσπάσματα, διαστροφές ) 
• Μανιακά επεισόδια ( άρνηση της κατάθλιψης, κοροϊδεύει τον εαυτό του 

πως είναι καλά, γλεντάει, γελάει, μιλάει, είναι ευχάριστος στους γύρω, 
αλλά μέσα του κάτι τον «τρώει» ). 

• Τυπολατρία, σχολαστική προσήλωση στους τύπους και όχι στην ουσία, 
λεπτομερειακή ενασχόληση π.χ. με την καθαριότητα, την τάξη, την 
εμφάνιση, το γράμμα του νόμου κ.α. 

• Κρίσεις πανικού, φόβος ότι θα αρρωστήσει, θα τρελαθεί ή θα πεθάνει.  
• Υπερβολικό άγχος, υπερευαισθησία ή αποκτήνωση.  
• Αίσθημα δυστυχίας, έλλειψης ανθρωπιάς, συντροφικότητας, χαράς και 

χιούμορ.                                                              
2) Ψυχοσωματικά νοσήματα: 

 
Το παρακάτω διάγραμμα θα μας βοήσει να κατανοήσουμε πως ένα νόσημα μπορεί να 
έχει ψυχογενή αιτιολογία. 



 
 

 
 

 ΨΥΧΟΣΩΜΑΤΙΚΑ  
                                      ΝΟΣΗΜΑΤΑ 

Περιβαλλοντικές επιδράσεις, κακές συνθήκες 
εργασίας, κοινωνικοπολιτικά προβλήματα κ.ά. 

Ψυχοφυσιολογικοί μηχανισμοί, αυτό που 
νιώθουμε εκφράζεται στο σώμα μας 

Ατομική προδιάθεση, το DNA μας, οικογενειακό 
και προσωπικό ιατρικό ιστορικό 

 
 
 

• Αναπνευστικές παθήσεις, αλλεργική ρινίτιδα, οξεία βρογχίτιδα, βρογχικό 
άσθμα, κοινό κρυολόγημα. 

• Νευρολογικές παθήσεις, κεφαλαλγία, ημικρανία, συχνοουρία, νυχτερινή 
ενούρηση. 

• Παθήσεις στοματικής κοιλότητας, οδονταλγία, ουλίτιδα, οξεία και χρόνια 
φαρυγγίτιδα. 

• Δερματικές παθήσεις, ακμή, έρπητας, αλλεργίες, έκζεμα. 
• Μυοσκελετικές παθήσεις, αυχενικό σύνδρομο, οσφυαλγία, ισχιαλγία, 

οστεοαρθρίτιδα, ρευματοειδής αρθρίτιδα. 
• Οφθαλμικές παθήσεις, οξεία επιπεφυκίτιδα. 
• Γαστεντερικές παθήσεις, λόξυγκας, οξεία και χρόνια γαστρίτιδα, έλκος 

12δακτύλου, οξεία και χρόνια κολίτιδα ( ελκώδης, σπαστική ), διάρροια, 
δυσκοιλιότητα. 

• Γενικότερα συμπτώματα, πόνοι στο στήθος, μούδιασμα άνω και κάτω 
άκρων, αίσθημα αστάθειας, αίσθημα εύκολης εξάντλησης, διαταραχή στον 
ύπνο, αϋπνία, υπερυπνία. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Χρέος του κάθε πολίτη είναι η προσωπική του αφύπνιση ώστε να επιτύχει σταδιακά 
μία καλύτερη ποιότητα ζωής που να διασφαλίζει ψυχική ισορροπία και σωματική 



ευεξία, που να επιτρέπει να απολαμβάνει τις χαρές που προσφέρει η δημιουργική 
εργασία παρέχοντας παράλληλα τη δυνατότητα να ατενίζει με αισιοδοξία το μέλλον. 
Η ισοπέδωση των πάντων και η στείρα αντιπαράθεση δεν είναι η καλύτερη λύση. Δεν 
αμφισβητείται ότι όσοι πέρασαν από την εξουσία αυτού του τόπου σε συνδυασμό με 
τον κόπο και τις προσπάθειες του ελληνικού λαού προσέφεραν αξιολογήσιμο έργο. 
Κληρονομήσαμε ωστόσο ένα πελατοκεντρικό πολιτικό σύστημα που επέφερε πλήρη 
αδιαφάνεια μεταξύ άλλων και στα θέματα εργασίας- ανεργίας. Δυστυχώς όλες οι 
μεταρρυθμίσεις στο συνδικαλισμό (ο οποίος κρατά αναξιοποίητη κάθε δυνατότητα 
αυτοκάθαρσης) απέτυχαν παταγωδώς. Επιτακτική ανάγκη είναι η αποστασιοποίηση 
του συνδικαλιστικού κινήματος από τα όποια πολιτικοοικονομικά συμφέροντα και η 
συνεισφορά του στην εξυγίανση του εργασιακού τοπίου.  Υπάρχει η άποψη ότι τίποτε 
δεν μπορεί να αντισταθεί σε μία ιδέα που έφτασε ο καιρός της. Έφτασε άραγε το 
πλήρωμα του χρόνου για το γόνιμο ζευγάρωμα της επιστήμης με την τέχνη, της 
διανόησης με τη διοίκηση και του διαλόγου με την κοινωνία; Το μόνο περιθώριο 
βελτίωσης είναι πρώτον η εμπιστοσύνη στο νεωτερισμό, όχι στο ψευτοπροοδευτισμό 
που καπηλεύτηκαν ορισμένοι και δεύτερον η απαγκίστρωση από παλαιού τύπου 
ολοκληρωτικές καθεστωτικές νοοτροπίες. Κάθε τι νέο, μπολιασμένο με τα νάματα 
της ιερής ιστορίας αγώνων για την επικράτηση της ανθρωπιάς και όχι απλά 
«βάζοντας το νέο κρασί σε παλιά βαρέλια»,  κυοφορεί μέσα του την ελπίδα για το 
καλύτερο. Γνωρίζουμε νέους 100 χρόνων και γέρους 18ρηδες. Όσοι έχουν την άνοιξη 
και τα νιάτα στην ψυχή δεν έχουν άλλη επιλογή, υποχρέωση αλλά και μεθυστική 
χαρά να συστρατευτούν στον αγώνα για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων του 
ανθρώπου και το δικαίωμα στην εργασία είναι από τα πιο ιερά.      

  
 
 

* Η ψυχολόγος δέχεται καθημερινά στο Εργατικό Κέντρο Κοζάνης 10.οο – 2.οο μ. μ 
εργαζομένους και ανέργους που αισθάνονται την ανάγκη να μιλήσουν μαζί της για 
οποιοδήποτε θέμα. 
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Ο Σαντάμ στην αγχόνη, η ιρακινή αντίσταση στο στόχαστρο. 

 
Του Παύλου Μουρουζίδη. 
Μέλος Δ.Σ. Εργατικής Αλληλεγγύης 

 
Σε μια άθλιου όσο και κυνικού συμβολισμού απεικόνιση της πολιτικής τους, στο 
κλείσιμο της χρονιάς που πέρασε , οι ΗΠΑ οδήγησαν στην αγχόνη τον επί δεκαετίες 
αρχηγό του ιρακινού κράτους ,πρόεδρο Σαντάμ Χουσεΐν. 
Μετά από μια δίκη παρωδία, από ένα δικαστήριο εξώφθαλμα στημένο και ένα 
δικαστή που επιδίδονταν σε φραστικές επιθέσεις και χαρακτηρισμούς ενάντια στον 
κατηγορούμενο, η μοίρα του αρχηγού του Μπάαθ ήταν προγεγραμμένη. 
Η κωμικοτραγική εικόνα της δίκης συμπληρώνεται από το γεγονός ότι οι κατηγορίες 
που οδήγησαν τον κατηγορούμενο, στην αγχόνη δεν ήταν οι δολοφονίες των χιλιάδων 
Κούρδων, ούτε (φυσικά) των χιλιάδων κομμουνιστών που αντιστάθηκαν κατά 
καιρούς στο καθεστώς, (για να μην μπαίνουν και πολύ –πολύ σε συζήτηση 
δυσάρεστες θεματολογίες όπως δημοκρατικά δικαιώματα, ενός καθεστώτος που 
στήριζαν οι ΗΠΑ ως την εισβολή στο Κουβέιτ), αλλά οι 148 εκτελεσθέντες σιίτες. 
 
 
 
 



 
 
 
 
Η κυβέρνηση Μπους ήταν «εξαναγκασμένη» να προχωρήσει στην εκτέλεση και για 
εσωτερικούς δικούς της λόγους. Μετά την απώλεια του Κογκρέσσου από τους 
Δημοκρατικούς, η κυβέρνηση Μπους έπρεπε να δείξει έργο για να συνεχίσει να 
ελπίζει στην πορεία για τις εκλογές του 2008. 
Η σύλληψη του Σαντάμ ήταν το μόνο χειροπιαστό αποτέλεσμα της εισβολής τους. 
Από τη στιγμή μάλιστα που η αμερικάνικη προπαγάνδα είχε δαιμονοποιήσει το 
Σαντάμ προπολεμικά ,δεν υπήρχαν και πολλά περιθώρια. 

 
Οι ΗΠΑ ,από την άλλη, αναγκασμένες από την τραγική για αυτούς εξέλιξη της 
επιχειρούμενης κατοχής στο Ιράκ, έχουν επιλέξει, από το τέλος του καλοκαιριού 
ακόμα, σαν τη μόνη διέξοδο από την κόλαση του Ιράκ ,την εξώθηση της ηρωικής 
αντίστασης στον εμφύλιο. 
Ακριβώς αυτή την επιλογή έρχονται να υπηρετήσουν οι τάχα αυθόρμητες βρισιές των 
σιιτών που ακούγονται στο βίντεο να επευφημούν τον Αλ Σαντρ, την ώρα που 
έστελναν τον σουνίτη Σαντάμ στην κρεμάλα. 



Να εκσφενδονίσουν ,δηλαδή, την πολιτική-θρησκευτική-φυλετική διαμάχη στο 
έπακρο, και με τις ευχές των Αμερικανών ο ακήρυχτος εμφύλιος να μην έχει 
επιστροφή. 
Στη σωστή του βάση έθεσε το ζήτημα της εκτέλεσης ο πρόεδρος του Ιράν 
Αχμαντινεζάντ, υπενθυμίζοντας πως ο Σαντάμ, κάποτε συνεργάτης των ΗΠΑ, 
εκτελέστηκε για να ενταθεί η διαμάχη σουνιτών-σιιτών. 
Μιας διαμάχης που στο τέλος της κρύβει την τριχοτόμηση του Ιράκ σε τρία κρατίδια: 
Το κουρδικό στο βορρά που θα ελέγχει τα πετρέλαια της Μοσούλης και του Κιρκούκ, 
του σιιτικού πλούσιου επίσης νότου με τα κοιτάσματα του κόλπου και της Βασόρας, 
και τέλος το φτωχό και θνησιγενές σουνητικό κρατίδιο στο κέντρο του Ιράκ και της 
αχανούς του ερήμου.  
Η πολύπαθη Μεσοποταμία ήδη ξαναυφίσταται τις συνέπειες της δοκιμασμένης 
συνταγής των αυτοκρατοριών τού «διαίρει και βασίλευε», από την εποχή που η 
πρώτη διδάξασα Βρετανική Αυτοκρατορία και η Γαλλία αποχωρούσαν από την Μέση 
Ανατολή και την Αφρική, αφού φρόντιζαν προηγουμένως να τις τεμαχίσουν στην 
κυριολεξία «με το χάρακα».Αρκεί μια πρόχειρη ματιά στο χάρτη για να επιβεβαιωθεί 
του λόγου το αληθές. Η ίδια η πολιτική του ιμπεριαλισμού ωθεί τα πράγματα σε 
εμφύλιο και στην Παλαιστίνη, όπου οι ΗΠΑ ενισχύουν με λεφτά και όπλα τον 
Αμπάς. Είναι η ίδια πολιτική που αιματοκύλησε άλλωστε και την πρώην 
Γιουγκοσλαβία για να προκύψουν κράτη-δούλοι των ΗΠΑ και της Ε.Ε. 
Κρίσιμο ρόλο στις εξελίξεις θα παίξουν και οι δυνάμεις της περιοχής, Ιράν και 
Τουρκία. Ειδικά το Ιράν και ο πρόεδρός του Αχμαντινεντζάντ, παρ’ότι δε θα τους 
κακόπεφτε ένα πλούσιο σιιτικό κράτος δίπλα τους ,αντιλαμβάνονται ότι αν 
υποχωρήσουν τους περιμένει η μοίρα του Ιράκ και του προέδρου του. Όσο κι αν 
φαινομενικά στενεύουν τα περιθώρια για την ιρακινή αντίσταση, στην οποία 
σημειωτέων χρωστάει ευγνωμοσύνη κυριολεκτικά όλη η ανθρωπότητα, τίποτα δεν 
έχει κριθεί ακόμη. Και η φωτιά της ιρακινής αντίστασης, που ακολούθησε την 
παγωμάρα της φαινομενικής «παράδοσης της Βαγδάτης»,δεν αποκλείεται να μας 
ξαφνιάσει και πάλι ευχάριστα, αν αρνηθεί τελικά να πέσει στην παγίδα του εμφυλίου.  
 

  
 

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 
Παύλος Μουρουζίδης 

  
« Ο άνεμος που φυσάει το κριθάρι » 

H συγκλονιστική ταινία του Κεν Λόουτζ «ο άνεμος που φυσάει το κριθάρι» 
εκτυλίσσεται σε ένα χωριό της κατεχόμενης Ιρλανδίας του 1920, όπου Άγγλοι 
στρατιώτες στην παραμικρή υπόνοια αμφισβήτησης της κυριαρχίας τους, η οποία 
μπορεί να προέρχεται από κάποιο απαγορευμένο ιρλανδέζικο παιχνίδι κρίκετ ή τη 
δυσνόητη γλώσσα των χωρικών, συλλαμβάνουν, βασανίζουν, εκτελούν γέρους, 
γυναίκες, παιδιά, χωρίς δισταγμό. 
Ανελέητη κατοχή, ο βρετανικός ιμπεριαλισμός δείχνει το πραγματικό αιματοβαμμένο 
του πρόσωπο. Σε απάντηση στην χωρίς όρια βία του στρατού κατοχής, ο 
νεοσυσταθείς ΙΡΑ προσπαθεί να ανταποδώσει τα χτυπήματα, στα τραγικά γεγονότα 
που έλαβαν χώρα στην Ιρλανδία το 1920. Στο τέλος όμως, όταν ο Τσώρτσιλ 
«τουμπάρει» τον (σκωτσέζο ) σοσιαλιστή ηγέτη Μάικλ Κόλινς ,σε μια ειρηνευτική 
συμφωνία-εκδοχή της ατιμωτικής ‘Βάρκιζας’ α λα ιρλανδέζικα, ,αδελφοί, φίλοι, 



συγγενείς, συμμαχητές, χωρίζουν με τρόπο τραγικό και από τον ενωμένο εθνικό 
αγώνα, καταλήγουν στον εμφύλιο σπαραγμό. 
 
                                                  

 
Σε μια χαμηλού κόστους παραγωγή και με ελάχιστους ηθοποιούς, ο μεγάλος αυτός 
σκηνοθέτης παραδίδει μαθήματα λαϊκού και συνάμα βαθύτατα πολιτικού 
κινηματογράφου ,χωρίς φτηνιάρικες μεροληψίες ,αφ’υψηλού κριτική ή τοποθέτηση, 
χωρίς μελοδραματισμούς , φλυαρίες ή ωραιοποιήσεις. 
Αντίθετα , διεισδύει βαθιά στα γεγονότα, αναδεικνύει για ακόμη μια φορά το ταξικό 
ζήτημα (σκηνή της εκτέλεσης του μεγαλοτσιφλικά-η ταξική στάση του μηχανοδηγού 
Νταν) μέσα στην ίδια την επανάσταση,    ( ίσως πιο εύστοχα απ’ ότι το απέδωσε στην 
εξίσου εξαιρετική ταινία του «Γη και ελευθερία»), όχι από μια ακαδημαϊκή ή 
αφηρημένη ανάλυση (σαν του «δικού μας» Αγγελόπουλου) αλλά μέσα από τις ίδιες 
τραγικές αντιφάσεις των πρωταγωνιστών. Αφηγηματικός ρεαλισμός, σκηνοθετική 
πυκνότητα, δεμένο σενάριο (του επί δεκαετίας σεναριογράφου του Πωλ Λάβερτυ) 
,συγκλονιστική ερμηνεία του πρωταγωνιστή Κίλιαν Μέρφυ, καθηλωτική εξέλιξη της 
δράσης και στο τέλος η κορύφωση του δράματος με χαρακτήρες που συνθλίβονται 
μέσα στη δίνη των εσωτερικών συγκρούσεων, των αμείλικτων διλημμάτων και 
γεγονότων. Ο απόλυτος κινηματογράφος, πλήρης νοημάτων και δυνατών εικόνων, με 
απόλυτη οικονομία μέσων  και χρόνου.  
 
  Αξίζει , νομίζουμε , να παραθέσουμε αποσπάσματα από συνέντευξη του σκηνοθέτη: 
 «Η Ιστορία - λέει ο Λόουτζ - κινείται μέσα από αντιθέσεις. Αυτοί οι νόμοι είναι 
αντικειμενικοί. Τα υποκείμενα (εγώ, εσείς) δρουν και καθορίζονται από τα διλήμματα 
που προκαλούν αυτές, οι έξω από εμάς αντιθέσεις. Η πολιτική - συνεχίζει ο Λόουτζ - 
δεν αποτελείται από καλούς, κακούς και άσχημους. Αυτά τα Μίκυ Μάους είναι για τα 
σπαγγέτι γούεστερν και τα μικρά παιδιά. Η πολιτική είναι ένα πεδίο μαχών, με 
αντίπαλα συμφέροντα. Πρώτα τα συμφέροντα, ύστερα οι σημαίες και οι πατρίδες. 
Πρώτα ταράζει το βλέμμα και την καρδιά, στο τέλος το μυαλό.»  
Εν τέλει, πρώτα οι ανεπανάληπτες εικόνες ενός αγώνα για την ελευθερία και την 
κοινωνική δικαιοσύνη, ενός αγώνα που παραπέμπει από την Κύπρο και την Ινδία 
μέχρι τα Δεκεμβριανά και το βομβαρδισμό της Αθήνας του 1945 από τους Άγγλους, 
ύστερα η κριτική επεξεργασία. Η κινηματογραφική Κιβωτός του Λόουτζ, ενός 
διαρκούς, ανολοκλήρωτου αγώνα, των ανολοκλήρωτων επαναστάσεων. 
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Γιάννης Ρίτσος: Ο ποιητής της Ρωμιοσύνης 
Της Παναγιώτας Παρασκευά 

Εργαζόμενη στο ορυχείο Καρδιάς 
O ποιητής Γιάννης Ρίτσος γεννήθηκε στη Μονεμβασία 
της Λακωνίας την πρωτομαγιά του 1909. Προέρχεται 
από αγροτική οικογένεια και είναι το τελευταίο παιδί 
του Ελευθέριου Ρίτσου και της Ελευθερίας Βουζουναρά.  
Το 1924 κάνει την πρώτη του εμφάνιση ως με ποιήματά 
του στο περιοδικό ‹‹Η διάπλασης των παίδων››. Το 1926 
προσβάλλεται από φυματίωση και αναγκάζεται να 
παραμείνει τέσσερα χρόνια σε σανατόριο. Στη συνέχεια 
απασχολήθηκε ως διορθωτής και επιμελητής κειμένων 
ως χορευτής και ηθοποιός. Το έργο του αποτελείτε πάνω 
από εκατό ποιητικές συλλογές και συνθέσεις, εννέα 
πεζογραφήματα, τέσσερα θεατρικά, όπως και μελέτες, 
πολυάριθμες μεταφράσεις, χρονογραφήματα και άλλα 
δημοσιεύματα συμπληρώνουν την εικόνα του. Από νέος 

ακόμα στράφηκε προς την αριστερή ιδεολογία η οποία τον εκφράζει πλήρως, ως άτομο της 
ελευθερίας του ήθους, της αξιοπρέπειας και της ισότητας των κοινωνιών, μαχητής της 
αλήθειας, ξέρει να αγωνίζεται υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.  Στην ποίηση και στην 
επανάσταση αναζητά διεξόδους, λυρικός, σαρκαστικός, σατιρικός στις παράλληλες συλλογές 
‹‹Τρακτέρ››(1930-1934) και ‹‹Πυραμίδες›› στα (1930-1935) εκθέτει τις πληγές του, 
επιχειρώντας μια ρήξη με το παρελθόν ρήξη που αποδεικνύεται επώδυνη.  Τα πρώτα 
ποιήματα του, είναι παραδοσιακού στίχου και επηρεασμένα από τον Καρυωτάκη, τον 
Παλαμά και τον Σικελιανό, έγινε μεγαλόστομος κήρυκας των Μαρξιστικών ιδεών. Το Μάιο 
του 1936,η αιματηρή καταστολή της διαδήλωσης των απεργών καπνεργατών στη 
Θεσσαλονίκη του εμπνέει τον  ‹‹Επιτάφιο›› αυτό το μοιρολόι της μάνας μπροστά στο σώμα 
του σκοτωμένου γιου της, μετατρέπετε σε κοινωνική διαμαρτυρία και εξέγερση. Στον 
ομοιοκατάληκτο δεκαπεντασύλλαβο μετακενώνεται η δημοτική και η λόγια παράδοση, 
φορτίζοντας το σύγχρονο δράμα, ενώ οι απηχήσεις του ορθόδοξου ‹‹ Επιτάφιου Θρήνου›› 
δίνουν το στίγμα μιας άλλης ανάστασης. Το 1937-1943 Είναι η περίοδος της λυρικής 
έκρηξης. Ένας μοντέρνος λυρισμός, σε ελεύθερο στοίχο, όπου η μουσική ροή και τα 
ενσωματωμένα στοιχεία του υπερρεαλισμού πειθαρχούν στον ειρμό του αισθήματος και του 
στοχασμού. Τα ποιήματα των τεσσάρων πρώτων συλλογών του έκαναν εντύπωση στον 
κόσμο των γραμμάτων και ο εθνικός ποιητής Κωστής Παλαμάς έγραψε για το Ρίτσο το 
παρακάτω τετράστιχο στο ‹‹Ελεύθερο Βήμα›› το 1938:  
  
 
 To ποίημά σου τι πικρό, το ζουν ιχώρ κ΄ αιθέρας 
 Καθάρισε όρθρος της αυγής, μηνάει το φως της μέρας. 
 Σε μια φρικιάσει τραγική χαμογελάει, η πλάσης 
 Ρυθμός. Παραμερίζουμε, ποιητή, για να περάσεις. 
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 Κι όμως ο ποιητής δεν μπόρεσε να ζήσει στο φως της ημέρας. Οι ιδέες του έφεραν πολλές 
ταλαιπωρίες, δυσκολίες και αρρώστιες σε όλη τη διάρκεια της κατοχής, ο ποιητής είναι 
καθηλωμένος στο κρεβάτι από μια σοβαρή υποτροπή της αρρώστιας. Συμμετέχει στο 
καλλιτεχνικό τμήμα του ΕΑΜ. Πολλά γραπτά του, μεταξύ των οποίων και ένα μυθιστόρημα, 
καταστράφηκαν στα Δεκεμβριανά. Στην διάρκεια του εμφυλίου, εξορίζεται στη Λήμνο 
(1948), στη Μακρόνησο (1949), στον Αι-Στράτη (1950). Απελευθερώνεται το 1952. 
Ποιήματα των αγώνων και της εξορίας καλύπτουν σχεδόν αποκλειστικά τα δύσκολα χρόνια. 
Αν και διαφέρουν μορφικά μεταξύ τους, τα συνδέει η θεματική συνάφεια και η μεταφορά της 
νωπής ιστορικής εμπειρίας. Ο ποιητής εισχωρεί στο βάθος του χρόνου, για να αναγάγει τον 
μαχόμενο ελληνισμό σε σύμβολο αντίστασης και ελευθερίας. Ακρίτες κλέφτες του ’21 κι 
αντάρτες πολεμούν τον κατακτητή. Στον Πέτρινο χρόνο (1949) ο λόγος απογυμνώνετε, γίνετε 
σαρκασμός και κραυγή που αναδύεται από την κόλαση της Μακρονήσου. Πρέπει να 
σημειώσουμε ότι η πληθωρική παραγωγή αυτής της περιόδου είναι ποιοτικά άνιση. Ο 
εξόριστος ποιητής γράφει ακατάπαυστα. Καταγγέλλει τα βασανιστήρια και το μαρτύριο, μιλά 
με λόγια θερμά για τους συντρόφους και προς τους συντρόφους, για να θερμάνει και να 
θερμανθεί κι ο ίδιος να κρατηθεί ψηλά το φρόνιμα.  
 
 
Το 1967-1971 : Αμέσως μετά την επιβολή της δικτατορίας, ο Ρίτσος οδηγείται πάλι στις 
εξορίες συνεχής  φυλακίσεις , εκτοπίσεις και κατατρεγμούς, μόνο και μόνο για τα φρονήματα  
του. Οι εμπειρίες της χώρας μας στάθηκαν σκληρότατες δυστυχίες. Στη διάρκεια της κατοχής 
τάσσεται στο πλευρό των αντιστασιακών πολεμώντας τον κατακτητή, μετά την 
απελευθέρωση ακολουθεί ο εμφύλιος όπου και ξανά συνεχίζει των αγώνα του ξανά 
συλλαμβάνετε το 1967 με την δικτατορία που επέβαλε το στρατιωτικό καθεστώς στην  
Ελλάδα  εξορίζετε στη Γυάρο και αργότερα στο Παρθένη της Λέρου και από τον Οκτώβριο 
του 1968 ως το 1970 στο καρλόβαση  της Σάμου. Μαζί με τους δυνάστες, το φάσμα του 
θανάτου είναι συνεχώς παρόν. Εξόριστος στα στρατόπεδα και στο ίδιο του το σπίτι, μέσα 
στην απέραντη μόνωση, ο ποιητής αφουγκράζεται τη φωνή των πραγμάτων. Με τα 
στοιχειώδη υλικά που του προσφέρει ο στενός χώρος, ‹‹ με μια πέτρα στο στόμα››, δουλεύει. 
Ανακαλεί μνήμες πολύτιμες , συναναστρέφεται νεκρούς και απόντες, συνομιλεί με ότι τον 
κρατά σε δημιουργική εγρήγορση. Σε στιγμές ανάτασης και ανάκτησης της ελπίδας, που του 
εμπνέουν δυναμικές αντιπαραθέσεις στους σφετεριστές της εξουσίας και έξοχα αντιστασιακά 
πορτραίτα.  
Στα έργα του εκφράζονται έντονα οι ιδέες της Ειρήνης και της κοινωνικής δικαιοσύνης τα 
πρώτα του ποιήματα είναι γραμμένα στον παραδοσιακό στοίχο και αργότερα πέρασε στον 
ελεύθερο. 
Στα 1956 ο Ρίτσος εκδίδει την ποιητική συλλογή ‹‹Η Σονάτα του σεληνόφωτος›› και τιμάτε 
από την πολιτεία με το πρώτο Κρατικό Βραβείο Ποιήσεως. Αργότερα κάτω από την 
ακτινοβολία του υπερρεαλισμού, της μοντέρνας ποίησης, ο Ρίτσος σύνθεσε πολύστιχα 
ποιήματα που εμπνέονται από τις πικρές αναμνήσεις του η υπηρετούν την επικαιρότητα. Στη 
συνέχεια εκδίδει μια σειρά από μεγάλα ποιήματα, που αντανακλούν τη ‹‹ ρωμιοσύνη››, από 
τα χρόνια του Τρωικού πολέμου και των μυθικών μορφών των τρομερών Μυκηναϊκών 
χρόνων.   
Ο Ρίτσος έχει τιμηθεί με πολλά διεθνή βραβεία και έχει ανακηρυχτεί επίτιμος διδάκτορας της 
φιλοσοφικής σχολής του πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. τα έργα του έχουν μεταφραστεί σε 
πολλές γλώσσες και πολλά από αυτά έχουν μελοποιηθεί. 
Το ποιητικό έργο του Γιάννη Ρίτσου είναι τεράστιο και από άποψη έκτασης. Το έργο του 
Ρίτσου το διαπερνούν η ιδεολογία της αριστεράς. Είναι πράγματι από της πιο ενδιαφέρουσες 
ποιητικές παρουσίες της εποχής μας. Δίνει συνεχώς το παρών με την εργατικότητά του, τη 
γονιμότητά της σκέψης του, τον διαρκή ποιητικό οίστρο του και την ακατάβλητη αγωνιστική 
διάθεσή του. Ο Ρίτσος στην καθημερινότητα του δεν κάνει τίποτα άλλο, παρά να αγωνίζεται 
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για την άνοδο του κόσμου, για την επούλωση των πληγών του ανθρώπου και των δεινών του, 
για μια καλύτερη ζωή σε πανανθρώπινη κλίμακα. Από την πλευρά αν τη δούμε και όχι με 
στενά πολιτικά κριτήρια, ο ποιητής αγκαλιάζει τον κόσμο με μιαν αγάπη όχι μεταφυσικού, 
αλλά χριστιανικού ανθρωπισμού: 
 
 … Ευλογημένη να’ ναι η ζωή, κι ο θάνατος ευλογημένος 
 … για κείνο που πράξαμε, παλέψαμε, αλλάξαμε… 
 
Ο Γιάννης Ρίτσος είναι ένας ποιητής πληθωρικός, ασύμμετρος με επικές διαστάσεις, που 
μορφοποιεί τα οράματα της κοινωνικής του ιδεολογίας και μετουσιώνει αισθητικά τον 
επαναστατικό ουμανισμό του:  
 
 … Δεν ήξερα πως βρίσκονταν πάνω σ’ αυτή τη γης 
 κι άλλοι αδελφοί στη στέρηση, φίλοι στην αδικία, 
 πως λάβα ορμής χαράκωνε τη φλούδα της σιγής 
 και πως η οργή θα γίνονταν αγάπης κατοικία… 
 
 
Εδώ ο ποιητής ακολουθεί τον παραδοσιακό 
στίχο αργότερα η υπερρεαλιστική 
στιχοπλημμύρα μας δίνει έργα 
δυσκολονόητα, ανομοιοκατάληκτα, 
μεγαλόστομα πράγματι, αλλά ίσως αισθητικά 
μάλλον αδικαίωτα. ‹‹Η ποίηση του Ρίτσου – 
γράφει ο Λινός Πολίτης – εκφράζεται πιο 
άνετα σε μακριά πολύστιχα ποιήματα, με 
πλούσια και πλατιά ροή, που είναι η 
αδυναμία τους, αλλά και η αρετή τους››.  

Ο Ρίτσος πιστεύει στην αθανασία του 
ελληνισμού. ‹‹ Τη ρωμιοσύνη μην την κλαις…››.          Η ποίησή του βρίσκει ανταπόκριση σε 
μεγάλη μερίδα του κοινού και η δημοτικότητα του αυξάνεται καθημερινά η έμπνευση του 
είναι αστείρευτη.  
Πέθανε το 1990. Θα  θαυμάζουμε και θα τιμούμαι  για πάντα το σπουδαίο του έργο ο 
ποιητής της εργατιάς γνήσιος αγωνιστής της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΕΙΡΗΝΗΣ – 
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ των λαών.    
 
 
 

ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ 
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Γιέ μου, σπλάχνο των σπλάχνων μου, καρδούλα της καρδιάς μου, 
πουλάκι της φτωχιάς αυλής, ανθέ της ερημιάς μου, 
 
Πως κλείσαν τα ματάκια σου και δε θωρείς που κλαίω 
και δε σαλεύεις, δε γρικάς τα που πικρά σου λέω; 
 
Γιόκα μου, εσύ που γιάτρευες κάθε παράπονό μου, 
που μάντευες τι πέρναγε κάτω απ το τσίνορό μου, 
 
Τώρα δε με παρηγοράς και δε μου βγάζεις άχνα 
και δε μαντεύεις τις πληγές που τρώνε μου τα σπλάχνα; 
 
Πουλί μου, εσύ που μου  ̉φερνες  νεράκι στην παλάμη 
πως δε θωρείς που δέρνουμαι και τρέμω σαν καλάμι; 
 
Στη στράτα εδώ καταμεσής τα άσπρα μαλλιά μου λύνω  
και σου σκεπάζω της μορφής το μαραμένο κρίνο. 
 
Φιλώ το παγωμένο σου χειλάκι που σωπαίνει 
κι είναι σα να μου θύμωσε και σφαλιγμένο μένει. 
 
Δε μου μιλείς κι η δόλια εγώ τον κόρφο, δες, ανοίγω 
και στα βυζιά που βύζαξες τα νύχια, γιε μου, μπήγω. 
 
 
Μαλλιά σγουρά που πάνω τους τα δάχτυλα περνούσα 
τις νύχτες που κοιμόσουνα και πλάι σου ξαγρυπνούσα, 
 
Φρύδι μου, γαϊτανόφρυδο και κοντυλογραμμένο 
- καμάρα που το βλέμμα μου κούρνιαζε αναπαμένο, 
 
Μάτια γλαρά που μέσα τους αντίφεγγαν τα μάκρη 
πρωινού ουρανού, και πάσκιζα μην τα θαμπώσει δάκρυ, 
 
 
Χείλι μου μοσχομύριστο που ως λάλαγες ανθίζαν 
λιθάρια και ξερόδεντρα κι αηδόνια φτερουγίζαν,  
 
Στήθια πλατιά σαν τα σρωτά φτερούγια της τρυγόνας 
που πάνωθέ τους κόπαζε κι η πίκρα μου κι ο αγώνας, 
 
Μπούτια γερά σαν πέρδικας κλειστές στα παντελόνια  
που οι κόρες τα καμάρωναν το δείλι απ΄τα μπαλκόνια, 
 
Κι εγώ, μη μου βασκάνουνε, λεβέντη μου, τέτοιο άντρα, 
σου κρέμαγα το φυλαχτό με τη γαλάζια χάντρα, 
 
Μυριόριζο, μυριόφυλο κι ευωδιαστό μου δάσο, 
πώς να πιστέψω η άμοιρη πως μπόραε να σε χάσω; 
 
                                 ››         ›› 
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Μέρα Μαγιού μου μίσεψες, μέρα Μαγιού σε χάνω, 
ανοιξη, γιέ, που αγάπαγες κι ανέβαινες απάνω 
 
Στο λιώκατο και κοίταζες και δίχως να χορταίνεις 
αρμεγες με τα μάτια σου το φως της οικουμένης  
 
Και με το δάχτυλο απλωτό μου τα ΄δειχνες ένα ένα  
τα όσα γλυκά, τα όσα καλά κι αχνά και ροδισμένα 
 
Και μου δειχνες τη θάλασσα να φέγγει πέρα, λάδι, 
και τα δεντρά και τα βουνά στο γαληνό μαγνάδι 
 
Και τα μικρά και τα φτωχά, πουλιά, μερμήγκια, θάμνα, 
κι αυτές τις διαμαντόπετρες που ίδρωνε δίπλα η στάμνα. 
 
Μα, γιόκα μου, κι αν μου δειχνες τα αστέρια και τα πλάτια, 
τα βλεπα εγώ πιο λαμπερά στα θαλασσιά σου μάτια. 
 
Και μου ιστορούσες με φωνή γλυκιά, ζεστή κι αντρίκεια 
τα όσα μήτε του γιαλού δε φτάνουν τα χαλίκια 
 
Και μου λεές, γιε, πως όλα αυτά τα ωραία θα ΄ναι δικά μας, 
και τώρα εσβήστης κι έσβησε το φέγγος κι η φωτιά μας. 
    
                                 ››        ›› 
 
Στο παραθύρι στέκοσουν κι οι δυνατές σου οι πλάτες 
φράζαν ακέρια την μπασιά, τη θάλασσα, τις τράτες 
 
Κι ο ίσκιος σου σαν αρχάγγελος πλημμύριζε το σπίτι 
και κει στ΄ αυτί σου σπίθιζε η γαζιά του αποσπερίτη. 
 
  
 
Κι ήταν το παραθύρι μας η θύρα όλου του κόσμου 
κι έβγαζε στον παράδεισο που τ’ άστρα ανθίζαν, φως μου. 
 
Κι ως στέκοσουν και κοίταζες το λιόγερμα να ανάβει, 
σαν τιμωνιέρης φάνταζες κι η κάμαρα καράβι. 
 
Και μες το χλιό και γαλανό το απόβραδο – έγια λέσα – 
με αρμένιζες στη σιγαλιά του γαλαξία μέσα. 
 
Και το καράβι βούλιαξε κι έσπασε το τιμόν9ι 
και στου πελάγου το βυθό πλανιέμαι τώρα μόνη 
 
κι ακόμα μήτε να πνιγώ, μήτε να ανέβω απάνω 
κάνω από κάπου να πιαστώ και φύκι μόνο πιάνω. 
 
Το φύκι σπάει κι ο ωκεανός με σέρνει στα νερά του 
κι  ουδέ γνωρίζω τώρα ποιο το πάνου, ποιο το κάτου. 
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                               ››       ›› 
     
Βασίλεψες αστέρι μου, βασίλεψε όλη η πλάση, 
κι ο ήλιος, κουβάρι ολόμαυρο, το φέγγος του έχει μάσει. 
 
Κόσμος περνά και με σκουντά. Στρατός και με πατάει 
Κι εμέ το μάτι ουδέ γυρνά κι ουδέ σε παρατάει. 
 
Και δες μ΄ ανασηκώνουνε χιλιάδες γιούς ξανοίγω, 
μα, γιόκα μου, απ το πλάγι σου δε δίνουμαι να φύγω. 
 
Όμοια ως εσένα μου μηλάν και με παρηγοράνε 
και την τραγιάσκα σου έχουνε, τα ρούχα σου φοράνε. 
 
Την άχνα από την ανάσα σου νιώθω στο μάγουλό μου, 
αχ, κι ένα φως, μεγάλο φως, στο βάθος πλέει του δρόμου. 
 
Τα μάτια μου σκουπίζει τα μια φωτεινή παλάμη, 
αχ, και η λαλιά σου, γιόκα μου, στο σπλάχνο μου έχει δράμει. 
 
Και να που ανασηκώθηκα το πόδι στέκει ακόμα 
φως ιλαρό, λεβέντη μου, μ΄ ανέβασε απ΄ το χώμα. 
 
Τώρα οι σημαίες σε ντύσανε. Παιδί μου, εσύ, κοιμήσου, 
κι εγώ τραβάω στ΄ αδέρφια σου και παίρνω τη φωνή σου. 
 
                                 ››        ›› 
 
Γλυκιέ μου, εσύ δε χάθηκες, μέσα στις φλέβες μου είσαι. 
γιέ μου, στις φλέβες ολουνών, έμπα βαθιά και ζήσε. 
 
Δες, πλάγι μας περνούν πολλοί, περνούν καβαλαραίοι,- 
ολοι στητοί και δυνατοί και σαν κι εσένα ωραίοι. 
 
Ανάμεσά τους, γιόκα μου, θωρώ σε αναστημένο,- 
το θώρι σου στο θώρι τους μυριοζωγραφισμένο. 
 
Κι εγώ η φτωχή κι η λιγνή, μεγάλη μέσα σ΄ όλους, 
με τα μεγάλα νύχια μου κόβω τη γή σε σβώλους 
 
Και τους πετάω κατάμουτρα στους λύκους και στ΄ αγρίμια 
που μου καναν της όψης σου το κρύσταλλο συντρίμμια. 
 
Κι ακολουθάς και συ νεκρός, κι ο κάμπος του λυγμό μας 
δένεται κόμπος του σκοινιού για το λαιμό του οχτρού μας. 
 
Κι ως το θελες (ως το ΄λεγες τα βράδια με το λύχνο) 
ασκώνω το σκεβρό κορμί και τη γροθιά μου δείχνω. 
 
Κι αντίς τ΄ άφταιγα στήθια μου να γδέρνω, δες, βαδίζω 
και πίσω από τα δάκρυα μου τον ήλιον αντικρίζω. 
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Γιέ μου, στ΄ αδέρφια σου τραβώ και σμίγω την οργή μου 
σου πήρα το ντουφέκι σου, εσύ, πουλί μου. 
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Βεύη: Το πρώτο ιδιωτικό ορυχείο 

 
 

 
Έχουν κατατεθεί οι προτάσεις για τον διαγωνισμό της εκμετάλλευσης του λιγνιτωρυχείου της Βεύης στον 
νομό Φλώρινας. Προτάσεις κατέθεσαν εκτός από την ΔΕΗ, οι μεγαλύτερες ιδιωτικές εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται ή θα δραστηριοποιηθούν στο χώρο της ενέργειας και είναι: Μυτιληναίος, Ελληνική 
Τεχνοδομική, ΤΕΡΝΑ, Damco (Κοπελούζος), Άκτωρ – ΜΕΤΚΑ, ακόμα και τα ΕΛΛ.ΠΕ, που 
ενδιαφέρονται και για το γειτονικό ορυχείο της Αχλάδας. Επίσης άρχισαν ήδη να διαμορφώνονται νέες 
συμμαχίες, εντός και εκτός συνόρων. 
Οι οικονομικοί αναλυτές αλλά και παράγοντες της ΔΕΗ προεξοφλούν ότι το Ορυχείο θα περάσει στα 
χέρια ιδιωτών αν και η ΔΕΗ έχει τον καλύτερο φάκελο και δεν συγκρίνεται με κανέναν ιδιώτη σε 
τεχνογνωσία και κατοχή υλικοτεχνικής υποδομής. 
Είναι κάτι παραπάνω από σίγουρο ότι την ίδια τύχη θα έχουν και τα ορυχεία της Ελασσόνας και της 
Δράμας που ετοιμάζονται να τα βγάλουν σε διαγωνισμό μετά τη Βεύη.  
Τα ζητήματα που προκύπτουν είναι ότι: 1) οι ιδιώτες στρέφονται πλέον στον λιγνίτη και  2)  Ο «υγιής 
ανταγωνισμός» που μας πιπιλίζουν εδώ και χρόνια οι φιλελεύθεροι παπαγάλοι είναι άρρωστος του θανατά 
  
 

  
 



Χρονίζει η αποκατάσταση της Βλάβης στον ΑΗΣ Πτολεμαΐδας 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Μπαίνουνε ήδη στον όγδοο μήνα από 
την μεγάλη έκρηξη που έγινε στις 
28/6/2006 στον ατμαγωγό του λέβητα 
της 4ης μονάδας του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας και από τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα. Οι υπεύθυνοι του σταθμού 
τότε λέγανε ότι σε μερικές βδομάδες θα έχει επισκευαστεί η μονάδα που στερεί τόσο καιρό από το 
«σύστημα» 300 ΜW. Eμείς όμως είχαμε προβλέψει και το γράψαμε στο προηγούμενο φύλο της «Υψηλής 
Τάσης» ότι η μονάδα δεν θα είναι έτοιμη πριν το Πάσχα και απ’ ότι φαίνεται θα μπούμε και στον φετινό 
Ιούνιο χωρίς να έχει επισκευαστεί η μονάδα, απαξιώνοντας κι άλλο την «πολύπαθη» ΔΕΗ. 
Αυτή είναι η γρήγορη και αποτελεσματική ιδιωτική πρωτοβουλία που μας διαφημίζουν ; 

 
  

 
Λιγότερο κράτος σε ΔΕΗ, ΔΕΠΑ 

 
Η περαιτέρω αποδυνάμωση ΔEH και ΔEΠA με παράλληλη είσοδο περισσότερων 
ιδιωτών επενδυτών στις ενεργειακές αγορές και η αύξηση των τιμολογίων ηλεκτρικού 
ρεύματος, είναι μερικές από τις βασικές προτάσεις του Διεθνούς Οργανισμού 
Ενέργειας (ΔOE) όπως επισημαίνεται σε σχετική έκθεσή του που παρουσιάστηκε την 
προηγούμενη εβδομάδα από τον εκτελεστικό διευθυντή κ. Kλoντ Mαντίλ.           

Ειδικότερα στην αγορά ηλεκτρισμού, ο ΔOE προτείνει να εξεταστεί το ενδεχόμενο 
μεταβίβασης της ιδιοκτησίας του δικτύου μεταφοράς και αργότερα του δικτύου 
διανομής από τη ΔEH στον ΔEΣMHE, τον Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.  

Για τη ΔEH, προτείνει να περιοριστεί η συμμετοχή της και από επόμενους 
μελλοντικούς διαγωνισμούς ώστε να μειωθεί η κυριαρχία της, ενώ δεν 
διστάζει να ζητήσει ακόμη και θέσπιση διατάγματος που θα της επιβάλει να 
μειώσει το μερίδιό της στην αγορά σ' ένα συγκεκριμένο ποσοστό, μέσα σε 
συγκεκριμένη προθεσμία. Παράλληλα προτείνει να πουληθούν εργοστάσια 
της ΔEH, που είναι προς απόσυρση, σε άλλους επενδυτές.  

Σχετικά με τη χρήση λιγνίτη, προτείνει στην κυβέρνηση να επιτρέψει και σε άλλη 
επιχείρηση, εκτός της ΔEH, να κατασκευάσει σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας με χρήση λιγνίτη. Υπογραμμίζει δε ότι «με το 35% της ΔEΠA να ανήκει στα 



Ελληνικά Πετρέλαια, τον πιο σημαντικό νεοεμφανιζόμενο παράγοντα στην αγορά 
παραγωγής ενέργειας, η επιλογή της ΔEH να αγοράσει το 30% των μετοχών της 
ΔEΠA από την κυβέρνηση, και ο όρος του πιο ευνοούμενου πελάτη της ΔEH για τις 
προμήθειές της σε αέριο από τη ΔEΠA, εγείρει ανησυχίες ότι αυτές οι προνομιούχες 
επιχειρήσεις στον τομέα της ενέργειας θα έχουν τον έλεγχο στην προμήθεια 
καυσίμων των μελλοντικών ανταγωνιστών τους». 

Ο ΔΟΕ δεν διστάζει να ζητήσει ακόμη και θέσπιση διατάγματος που θα επιβάλει στη 
ΔΕΗ να μειώσει το μερίδιό της στην αγορά σ' ένα συγκεκριμένο ποσοστό, μέσα σε 
συγκεκριμένη προθεσμία. 

 
 

  
 
 

Η Ε.Ε. προσπαθεί να «σπάσει» τα Εθνικά Μονοπώλια Ενέργειας 

επίτροπος Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Νίλι Κρόες, δεν χρησιμοποίησε πολύ 
ευγενικές εκφράσεις στις 10 Ιανουαρίου, αναφερόμενη στις αγορές ενέργειας της    Ευρώπης. Οι 
ενεργειακές εταιρείες της περιφέρειας κάθε άλλο παρά έχουν επενδύσει σε δίκτυα και το 

αποτέλεσμα το βιώνουν οι πελάτες. Οι «κάθετα ενοποιημένες» εταιρείες, όπως η Electricite de France 
(EdF) και η γερμανική EON, υπό τον γενικό χαρακτηρισμό «εθνικοί πρωταθλητές», ουσιαστικά έχουν 
συμπεριφορά τοπικών μονοπωλίων. Αποφεύγοντας τον ανταγωνισμό, επιδιώκουν τεχνητά υψηλές τιμές 
και εμποδίζουν με τον τρόπο τους την αποτελεσματική παραγωγή και διακίνηση της ενέργειας στην 
ήπειρο.  
Οι τιμές της ενέργειας ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό στην Ευρώπη. Η κ. Κρόες ζητεί φθηνότερη ενέργεια 
και προτίθεται να πιέσει τους προμηθευτές να απαλλαγούν από τα δίκτυα διανομής τους και να 
επενδύσουν περισσότερα σε συστήματα μεταφοράς, ούτως ώστε μεγαλύτερες ποσότητες –με τη μορφή 
του φυσικού αερίου, του ηλεκτρικού ρεύματος κ.λπ.– να διέρχονται καλύτερα τα σύνορα. Είναι 
αξιοσημείωτα δύσκολο, π.χ., για τη φτωχή σε φυσικό αέριο Γερμανία να εισάγει από την πλούσια σε 
φυσικό αέριο γείτονα Ολλανδία. Οι εταιρείες που κατέχουν δεσπόζουσα θέση στις εθνικές αγορές έχουν 
προς το παρόν ελάχιστο συμφέρον να βελτιώσουν τις μεταξύ τους διασυνδέσεις, που θα σήμαιναν 
χαμηλότερες τιμές για τους καταναλωτές όλης της ηπείρου.  
Η κ. Κρόες, βέβαια, θα αγωνιστεί για να επιτύχει αυτό που θέλει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που την ίδια 
ημέρα κατέθεσε την πρότασή της για τη βελτίωση της ενεργειακής πολιτικής της Ε.Ε., επιθυμεί επίσης να 
δει απλοποίηση των ιδιοκτησιακών δομών και νομικό διαχωρισμό προμηθευτών και μεταφορέων, κάτι 
στο οποίο οι ενοποιημένες ενεργειακές και οι κυβερνήσεις, ιδίως Γαλλίας και Γερμανίας, αντιδρούν 
σφοδρά.  

Η 

 
 
 

  
 
 
 



Εκατόμβη νεκρών εργατών στα ορυχεία της…αρμονικής Κίνας 
 

ραγματικά ατελείωτος ο κατάλογος των νεκρών Κινέζων εργατών, στην πιο αιματοβαμμένη 
περίοδο από πλευράς εργατικών ατυχημάτων της «αρμονικής» αυτής κοινωνίας. Μόνο τον 
τελευταίο ενάμιση μήνα στα ορυχεία της χώρας έχουν συμβεί πάνω από 150 ατυχήματα, 22% 

περισσότερα από το προηγούμενο διάστημα, αφήνοντας πίσω τους περίπου 440 νεκρούς! 
Τον προηγούμενο μήνα και μόνο στην επαρχία Σανγκ Σι, μία έκρηξη αερίου σε ανθρακωρυχείο που 
λειτουργούσε χωρίς άδεια ,κόστισε τη ζωή σε πάνω από 100 ανθρακωρύχους. Στις 25 του ίδιου μήνα, 
άλλες δύο εκρήξεις σε ορυχεία στην ίδια επαρχία ,κόστισαν τη ζωή σε άλλους 56 ανθρακωρύχους, 32 στα 
ιδιόκτητα ορυχεία στο Γιουνάν και 26 στην περιοχή Χειλονγκζιάγκ. Την επόμενη μέρα άλλοι εννέα 
προστέθηκαν στον κατάλογο των νεκρών ανθρακωρύχων και στις 29 άλλοι 11 σκοτώθηκαν σε ορυχείο 
που ξανάνοιξε παρότι υπήρχε αντίθετη εντολή. Σύμφωνα με δηλώσεις κυβερνητικού στελέχους, είναι 
πάρα πολλές οι περιπτώσεις κλειστών ανθρακωρυχείων που επαναλειτουργούν, άλλων που λειτουργούν 
χωρίς άδεια, όπως κι αυτών που προτιμάται το κλείσιμό τους με κριτήριο την κερδοφορία τους.   

Π

 

 
 
 
Πραγματικά, ο κατάλογος συνεχίζεται ατελείωτος και είναι ζήτημα αν υπάρχει εβδομάδα χωρίς 
πολύνεκρο δυστύχημα στα ανθρακωρυχεία της Κίνας, κρατικά ή ιδιόκτητα στα λεπτομερή στοιχεία των 
τελευταίων μηνών που παραθέτει η παγκόσμια ομοσπονδία πετροχημικών συνδικάτων ICEM.   
Τον καπιταλιστικό εκσυγχρονισμό πληρώνουν με τη ζωή τους οι εργάτες και είναι αυτός που ευθύνεται 
για την έκρηξη των ατυχημάτων κι όχι η διαφθορά των τοπικών στελεχών της κυβέρνησης, όπως 
καταγγέλλεται.  
 

  
 

Αποτροπή της ιδιωτικοποίησης της Γαλλικής Εταιρίας Αερίου 
 

ετά τις δυναμικές κινητοποιήσεις των εργαζομένων, με απόφαση του γαλλικού συνταγματικού 
δικαστηρίου  η υπόθεση της συγχώνευσης των δύο ενεργειακών γιγάντων GDF (Γκαζ ντε 
Φρανς) και της ΓαλλοΒελγικής Suez Group, αναβάλλεται, ως την 1η Ιουλίου οπότε και η 

γαλλική ενεργειακή αγορά ανοίγει στον ανταγωνισμό. Έτσι , η συμφωνία των 80 δις ευρώ μπαίνει σε 
περιπέτειες από την προσφυγή των ενεργειακών συνδικάτων στα δικαστήρια που φοβούνται τις 
επιπτώσεις της συγχώνευσης στις θέσεις εργασίας. 

Μ
Οι εργαζόμενοι , ποντάροντας στην γνωστή αντίθεση των Γάλλων στις ιδιωτικοποιήσεις και δεδομένης 
της προεδρικής προεκλογικής περιόδου, μάχονται για να αποτρέψουν οριστικά την ενδεχόμενη 



συγχώνευση, η οποία αποτελεί ιδιωτικοποίηση απ’ το παράθυρο μιας και το 80% των κρατικών μετοχών 
στην GDF μειώνεται στο 34% 

 Νίκη εργατών-δυτών στην Ενέργεια 
 

ε απόλυτη επιτυχία στέφθηκε το ολοκληρωτικό σταμάτημα της λειτουργίας των πλωτών 
εγκαταστάσεων άντλησης πετρελαίου από τους 900 εξειδικευμένους εργάτες-δύτες που 
χρησιμοποιούν εταιρίες κι εργολάβοι για τις πλέον επικίνδυνες εργασίες τους (εγκατάσταση και 

συντήρηση σωληνώσεων και υποβρύχιων πηγαδιών στα 40 μέτρα βάθος) στη Βρετανική Βόρεια 
θάλασσα, καθώς επικύρωσε αύξηση στις μηνιαίες απολαβές των εργατών-δυτών  44%(!!) η οποία θα 
καταβληθεί τα επόμενα δύο χρόνια καθώς και 4 επιπλέον μέρες άδειας το χρόνο. Η απεργία είχε σαν 
αποτέλεσμα το σταμάτημα των εργασιών σε εφτά βρετανικές και νορβηγικές εταιρίες (άντλησης και 
υπηρεσιών) που  

Μ
 

                                                                 
δραστηριοποιούνται στα βρετανονορβηγικά ύδατα. Η δεκαήμερη απεργία (κινήθηκε από το βρετανικό 
σωματείο μεταφορών (RMT)και υποστηρίχθηκε από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Εργατών στις 
Μεταφορές (ITF), είχε συμμετοχή 84%. Να σημειωθεί πως η πρώτη κινητοποίηση έγινε στις 1/11,όταν οι 
εργαζόμενοι αρνήθηκαν πρόταση των εταιριών για αυξήσεις 37% σε τρία χρόνια. Οι εταιρίες που έχαναν 
τεράστια κέρδη, προσπάθησαν να προσλάβουν προσωπικό με ατομικές συμβάσεις, αλλά απέτυχαν. «Η 
απεργία ήταν καθολική από την πρώτη στιγμή. Ήταν τέτοιο το θάρρος, η αποφασιστικότητα κι η 
αλληλεγγύη που επέδειξαν οι εργαζόμενοι ώστε δεν πραγματοποιήθηκε καμία κατάδυση και δε 
λειτούργησε κανένα πηγάδι άντλησης», αναφέρει ο γραμματέας του σωματείου, συμπληρώνοντας πως «η 
απεργία έδωσε τεράστια αυτοπεποίθηση στους εργαζόμενους και τους δίδαξε πώς μπορεί μια απεργία να 
νικήσει.» Σε στάση εργασίας – συμπαράσταση στον αγώνα των συναδέλφων τους προχώρησαν και δύτες 
που εργάζονται στην ενέργεια σε Αίγυπτο και Σιγκαπούρη, όπως αναφέρει ανακοίνωσή τους. 
 
 

  
 
 

Τραγικό ατύχημα στην Πολωνία 
 

ε τριήμερο πένθος βυθίστηκε από τις 23 Νοέμβρη η Πολωνία εξαιτίας του χειρότερου εργατικού 
ατυχήματος των τελευταίων τριάντα χρόνων, το οποίο συνέβη στο ανθρακωρυχείο της Χαλέμπα, 
νότια της χώρας και κόστισε τη ζωή σε 23 εργάτες. Το ορυχείο το οποίο ανήκει στην κρατική KW, 

τη μεγαλύτερη εταιρεία ορυχείων στην Ευρώπη, σταμάτησε την λειτουργία του τον περασμένο Μάρτιο, 
όταν διακόπηκαν οι εργασίες εξ αιτίας των υψηλών συγκεντρώσεων αερίου που διαπιστώθηκαν. Οι 

Σ 



εργάτες του ορυχείου βρίσκονταν περίπου 1.000 μέτρα κάτω από τη γη (κατέβηκαν για να ανεβάσουν τον 
εξοπλισμό που η εταιρεία αξιολόγησε στα 23 εκατομμύρια δολάρια), όταν συνέβη η ανάφλεξη των 
αερίων μεθανίου, που προκάλεσε μια τρομακτική έκρηξη. 
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«Εργατική Αλληλεγγύη» 
Κατάληψη στο ορυχείο Καρδιάς 

 
ΝΑ ΜΠΕΙ ΦΡΑΓΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Σε δυναμικές κινητοποιήσεις την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2007 προχώρησαν οι εργαζόμενοι 
στο Ορυχείο Καρδιάς με πρωτοβουλία του συνδικάτου «Εργατική Αλληλεγγύη» και με αφορμή το 
ατύχημα που έγινε την προηγούμενη το μεσημέρι όταν φορτηγό του εργολάβου παρέσυρε 
γκρεΐντερ του ορυχείου και τραυμάτισε τον χειριστή του Παπαρούνα Ανδρέα.  
Ο οδηγός του φορτηγού με μεγάλη ταχύτητα προσπάθησε να περάσει από δεξιά άλλο φορτηγό 
και παρέσυρε το γκρεΐντερ τραυματίζοντας τον χειριστή που αν δεν έβλεπε το τρελό φορτηγό και 
δεν παραμέριζε θα είχε δυστυχώς τραγικό τέλος. Σύμφωνα με μαρτυρίες ο οδηγός προσπάθησε 
να εξαφανιστεί γιατί δεν διέθετε τις απαραίτητες άδειες οδήγησης.  
 
 
 



 
 
Στα ορυχεία της ΔΕΗ τα 
τελευταία χρόνια οι εργολάβοι 
έχουν εγκαθιδρύσει ένα 
ιδιότυπο εργασιακό και 
κυκλοφοριακό καθεστώς 
ζούγκλας όπου δεν ισχύει 
κανένας κανονισμός του 
ΚΟΚ, τα περισσότερα 
φορτηγά είναι φαντάσματα, 
χωρίς πινακίδες και άδειες 
κυκλοφορίας που τα 
χειρίζονται οδηγοί 
φαντάσματα, χωρίς 
ασφάλεια και χωρίς τα 
κατάλληλα διπλώματα οι 

περισσότεροι. 
Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

της ασυδοσίας που επικρατεί είναι ότι μετά το ατύχημα εργοδηγός του Ορυχείου σε έλεγχο που 
έκανε βρήκε ένα δεκαπεντάχρονο παιδί να οδηγεί φορτηγό!!! Τεράστιες είναι όμως και οι ευθύνες 
της διοίκησης των Ορυχείων γιατί δεν πήρε καθόλου μέτρα για να διορθωθεί αυτή η κατάσταση, 
την οποία γνώριζε εδώ και καιρό από τις διαμαρτυρίες και τις επισημάνσεις των εργαζομένων και 
των συνδικάτων. 
Το συνδικάτο και οι εργαζόμενοι διενήργησαν συμβολικά κατάληψη στο διοικητήριο του Ορυχείου 
Καρδιάς απαιτώντας από τη διεύθυνση: Την τήρηση του ΚΟΚ με ευθύνη της διεύθυνσης του 
ορυχείου και της τροχαίας. Την σήμανση των δρόμων με πινακίδες ορίων ταχύτητας, 
απαγορεύσεις προσπέρασης κλπ. Την απομάκρυνση από το ορυχείο όλων των παράνομων 
φορτηγών, την κατάθεση των αδειών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων και των αδειών οδήγησης 
των εργαζομένων για όλα τα φορτηγά που κινούνται στο χώρο των ορυχείων.  επιτέλους να 
τηρηθούν οι κανονισμοί πριν θρηνήσουμε θύματα. Κατά την διάρκεια της κατάληψης ήρθαν  
και τα σωματεία ΕΤΕ-ΔΕΗ, ΕΝΩΣΗ, ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ και ζήτησαν να συμμετέχουν στην κατάληψη 
και στις διαπραγματεύσεις με την διεύθυνση, πράγμα που έγινε στα πλαίσια της κοινής δράσης 
των συνδικάτων. Το συνδικάτο Σπάρτακος όμως στο πλαίσιο της συνήθης ταχτικής του 
προσπάθησε να καπελώσει τα υπόλοιπα σωματεία στέλνοντας στον τύπο δελτίο που έλεγε ότι ο 
Σπάρτακος έκανε μόνος του τις κινητοποιήσεις και ας μην παρευρίσκοντας κανένας από το 
συγκεκριμένο σωματείο στην κατάληψη. Φυσικά αυτό λειτούργησε εις βάρος του γιατί οι 
εργαζόμενοι του χώρου γνώριζαν ποιος έκανε τις κινητοποιήσεις και καταδίκασαν αυτή τη γελοία 
και μικρόψυχη ταχτική. 
Τελικά οι κινητοποιήσεις έληξαν με επιτυχία αφού η διεύθυνση δεσμεύτηκε σε όλα τα αιτήματα  
και με χρονοδιάγραμμα:   Με ευθύνη της να διενεργούνται καθημερινά οι έλεγχοι, προτεραιότητα 
να έχουν τα αυτοκίνητα του ορυχείου, να κυκλοφορούν μόνο τα αυτοκίνητα που έχουν καταθέσει 
άδειες κυκλοφορίας, τα αυτοκίνητα που υπερβαίνουν τα όρια ταχύτητας να τιμωρούνται με αργία 
και οι οδηγοί των φορτηγών να έχουν μαζί τους ειδική ταυτότητα που θα εκδίδεται από το 
ορυχείο αφού καταθέσουν τις άδειες οδήγησης. 
 
 
 
 
 



 
  

 
 

Με θανατηφόρο κοκτέιλ ρύπων «κερνάει» η ΔΕΗ τους κατοίκους του 
λεκανοπεδίου Κοζάνης Πτολεμαΐδας. 

 
Το Ελληνικό γραφείο της Greenpeace αποκαλύπτει με έκθεση καταπέλτη ότι το Ελληνικό κράτος 
και η ΔΕΗ δηλητηριάζουν τους κατοίκους του ενεργειακού άξονα Κοζάνης– Πτολεμαΐδας – 
Φλώρινας. Τα στοιχεία της έρευνας που διενήργησε ο περιβαλλοντολόγος Στέλιος Ψωμάς είναι 
συγκλονιστικά: Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στη Δυτική Μακεδονία μόνο για το 2005 
ανήλθαν σε 34.371.336 τόνους, ενώ συνολικά στο Βόρειο και Νότιο σύστημα έφτασαν τους 
43.040.838 τόνους. Αναλυτικότερα οι λιγνιτικοί σταθμοί της Δυτικής Μακεδονίας για το 2005 
εξέπεμψαν τις παρακάτω ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα: ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου 13.629.229,      
ΑΗΣ Καρδιάς 9.815.429, ΑΗΣ Αμυνταίου5.124.545, ΑΗΣ Πτολεμαΐδας 3.487.897, ΑΗΣ Μελίτης 
1.955.721 και  ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ 358.515. 
Εκτός από το διοξείδιο του άνθρακα από τις 
καμινάδες βγαίνουν κι άλλοι τοξικοί ρύποι που 
δεν παρακολουθούνται συστηματικά σ’ όλους 
τους σταθμούς. Για παράδειγμα ο ΑΗΣ Καρδιάς 
«ξερνάει» στην ατμόσφαιρα ετησίως σχεδόν 30 
κιλά αρσενικό και 20 κιλά καδμίου, επίσης εκλύει 
σημαντικές ποσότητες χρωμίου, νικελίου και 
PCBs, (το γνωστό κλοφέν).  
Στο νομό Κοζάνης τα επικίνδυνα μικροσωματίδια 
ξεπερνούν κατά πολύ τα επίσημα όρια τα οποία 
έτσι κι αλλιώς είναι ανεβασμένα. Η μέση ημερήσια 
τιμή πρέπει να είναι κάτω από            50 μg/m3 
(μικρογραμμάρια/κυβικό μέτρο) ενώ η μέση 
ετήσια τιμή υπερβαίνει τα 70 μg/m3, στην 
Πτολεμαΐδα φτάνουν τα 86 μg/m3 και στη 
Φλώρινα τα 58 μg/m3. Σύμφωνα με την ίδια έκθεση η μόλυνση της ατμόσφαιρας  έχει άμεσες 
επιπτώσεις στους κατοίκους γιαυτό η ρινίτιδα και η λοιμώδης βρογχίτιδα έχει διπλάσια 
κρούσματα σε Κοζάνη, Πτολεμαΐδα και Φλώρινα από τα Γρεβενά που έχουν σαφώς λιγότερη 
μόλυνση.  
Το εξωφρενικό είναι ότι τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την αποβιομηχάνιση 
της περιοχής μετά από την βάρβαρη λεηλασία  που υπέστη πάνω από πενήντα χρόνια 
από τη ΔΕΗ και το κράτος χωρίς κανένα ουσιαστικό μέτρο αντιρύπανσης.  
Αυτό βέβαια δεν θα γίνει επειδή σκέφτονται την υγεία των κατοίκων αλλά επειδή πλέον οι 
σχεδιασμοί των επιχειρηματιών στην ενέργεια προβλέπουν διαφορετική ανάπτυξη, εκτός βέβαια 
αν δώσουν και τα ορυχεία σε ιδιώτες.    

 
  

 
 
 

 
 
 
 
 



ΙΝΗ ΑΡΟΥΣΤΟΥΣ ΟΥ ΑΡΓΥΡ΄Σ 
 

Ιπρουχτέ βρήκα στου δρόμου τουν Αργύρ’, είχα καμπόσου κιρό να τουν ιδώ. 
--- Έι Αργύρ’ που καϊπιόθκις έχω κιρό να συ ιδώ  
--- Άρα Νιάκου ήμαν άρουστους κι μ’ είπην ου γιατρός να παένου συν κλινική κι μι κράτσαν μια 
βδουμάδα μέσα οι βιρανέοι, μ’ έδωκαν χάπια μ’ έκαμαν κι καμπόσοις ινέσεις δεν μπουρούσαν να 
μι φερν’ στα καλάμ’.  
---Κι τι χάπια σ’ έδουκαν; 
--- Ώρε Νιάκου κατ’ τρανά σα μπακακέοι, ροζ, πράσινα λουιού ντου λουιού κι κατ’ ινέσεις κόκκινις 
ξερ’ς πως πουνούσαν οι βιράνκις; Ανατρόμαξα να γένου καλά. Ευτυχώς στουν πάτου μ’ έκαμαν 
μια ένις,΄ καταναλουτικού ν’ είπαν κι γίνκα ψύχα καλά κι να πάρου κατ’ κάρτοις μ’ έγραψαν στου 
βιβλιάριου. 
--- Κι πως τα λεν αυτά τα χάπια Αργύρ’;  
--- Ένα χαπ’ μάστερκαρτ κι ένα χαπ΄ βίζακαρτ. Ένα τ’ χαραΐ κ’ ένα του διλνό μι πολύ νιρό.  
Αυτά Νιάκου έπαθα 
--- Άι πιραστικά κι στς πέτρις να παέν’.  

Από Ζήση Παταβό 

 
Γλωσσάρι  
 
Από Κοζανίτικα σε Νεοελληνικά. 
 
Αργύρ’ς = Ο Αργύρης, όνομα αλλά και ο τσιγκούνης 
άρουστους = άρωστος 
βίζακαρτ = visa card – πιστωτική κάρτα 



βιρανέοι =κακότυχος 
βιράνκις =κακότυχες 
γίνκα  =  έγινα 
διλνό = απόγευμα, δειλινό 
ινέσεις = ενέσεις 
ιπρουχτέ = προχθές 
καϊπιόθκις = κρύφτηκες, εξαφανίστηκες 
καμπόσου = αρκετό 
λουιού ντου λουιού = λογής λογής 
μάστερκαρτ = master card – πιστωτική κάρτα  
μπακακέοι = βατράχια 
Νιάκος = Γιάννης 
χαπ’ = χάπι 
χαραΐ  = πρωί , χαράματα 
ψύχα = λίγο  
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