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160.000-200.000 στρέµµατα δηµό-
σιας γης θα παραχωρηθούν στην κυριό-
τητα γερµανικών και λοιπών επιχειρηµα-
τικών οµίλων επί 25 χρόνια, για να εγκα-
ταστήσουν φωτοβολταϊκά πάρκα συνολι-
κής εγκατεστηµένης ισχύος 10 GW ως
το 2050…

YYΨΨHHΛΛHH  TTAA HH

ΞΞεεπποουυλλάάννεε
κκααιι  ττοονν  ΉΉλλιιοο!!

ΑΑΥΥΤΤΟΟΙΙ  ΉΉ  ΕΕΜΜΕΕΙΙΣΣ!!  
ΌΌλλοοιι  σσττοουυςς  δδρρόόµµοουυςς!!  

ΌΌλλοοιι  σσττοονν  ααγγώώνναα  νναα  δδιιώώξξοουυµµεε
ττηηνν  κκυυββέέρρννηησσηη  ττηηςς  φφττώώχχεειιααςς,,  
ττηηςς  ππεείίννααςς  κκααιι  ττηηςς  υυπποοττέέλλεειιααςς,,  

ττηηνν  ττρρόόιικκαα  κκααιι  ττηηνν  πποολλιιττιικκήή  ττοουυςς!!
ΜΜΝΝΗΗΜΜΟΟΝΝΙΙΟΟ  ΝΝοο  22::  ΣΣφφααγγήή  ττωωνν  µµιισσθθωωττώώνν,,  σσυυννττααξξιιοούύχχωωνν,,  ααυυττοοααππαασσχχοολλοούύ--

µµεεννωωνν,,  εεππααγγγγεελλµµααττιιώώνν!!  ΑΑπποολλύύσσεειιςς  σσεε  δδηηµµόόσσιιοο  κκααιι  ιιδδιιωωττιικκόό  ττοοµµέέαα!!
ΞΞεεππάάττωωµµαα  ττοουυ  κκοοιιννωωννιικκοούύ  κκρράάττοουυςς!!  ΞΞεεπποούύλληηµµαα  οολλόόκκλληηρρηηςς  ττηηςς  χχώώρρααςς!!    

ΓΓ..  ΣΣιιφφωωννιιόόςς::  
ΣΣττηη  ΧΧΑΑΛΛΥΥΒΒΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑ
σσυυννεεχχίίζζοουυµµεε
µµέέχχρριι  ττηη  ννίίκκηη!!
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∆∆υυοο  λλόόγγιιαα
ααππλλάά  γγιιαα
τταα  σσωωµµααττεείίαα  

KANTE THN ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΤΩ ΡΑ ΣΤΗΝ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΗ ΑΛ ΛΗ ΛΕΓ ΓΥΗ
στις Γραµ µα τεί ες στον κω δι κό 745

ΑΑρργγεεννττιιννήή::  ΟΟ  ααγγώώννααςς
ττώώρραα  δδιικκααιιώώννεεττααιι;;

Το γνωστό από την Ελλάδα του 1982 «Ο αγώ-
νας τώρα δικαιώνεται», είτε ως κατάφαση είτε ως
ερώτηση, συνοψίζει ίσως τον προβληµατισµό για
την Αργεντινή, δέκα χρόνια µετά την εξέγερση και
µετά τη µεγαλύτερη παύση πληρωµών (102 δισ.
δολάρια) στην ιστορία των εθνικών οικονοµιών. Οι
Γερµανοί τραπεζίτες έχασαν τόσα που ακόµα είναι
προβληµατικές οι σχέσεις Γερµανίας – Αργεντινής.
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Τα σωµατεία  είναι εργαλεία όπως
είναι το σφυρί, το µαχαίρι,  η ατµοµη-
χανή ή το ηλ. ρεύµα, που οι ίδιοι οι
εργαζόµενοι ανακάλυψαν και τα έκαναν
ασπίδες απέναντι στην χωρίς όριο βία
που ασκούσαν επάνω τους οι καταπιε-
στές τους. Αν κάποιοι λοιπόν από
λάθος ή πλάνη φοβερή τους επιτίθενται
θα έπρεπε πρώτα να βρουν άλλα εργα-
λεία-ασπίδες να τα αντικαταστήσουν.

ΟΟιι  εερργγάάττεεςς  φφωωννάάζζοουυνν
γγιιαα  ψψωωµµίί

ΟΟιι  έέµµπποορροοιι  φφωωννάάζζοουυνν
γγιι''  ααγγοορρέέςς

ΟΟιι  άάννεερργγοοιι  ππεειιννοούύσσαανν
ΤΤώώρραα  ππεειιννάάννεε  

κκιι  όόσσοοιι  εερργγάάζζοοννττααιι..
ΑΑυυττοοίί  πποουυ  ααρρππάάννεε  ττοο

φφααΐΐ  ααππ''  ττοο  ττρρααππέέζζιι
κκηηρρύύχχννοουυνν  ττηη  λλιιττόόττηητταα

ααυυττοοίί  πποουυ  ππααίίρρννοουυνν
όόλλαα  τταα  δδοοσσίίµµαατταα
ζζηηττάάννεε  θθυυσσίίεεςς..

∆εν µπορεί να δουλεύει κάποιος
στην πιο βαριά βιοµηχανία της χώ¬ρας,
µέσα στη φωτιά και στο σίδε¬ρο για
τέτοιους µισθούς που θέλει να δώσει ο
Μάνεσης. Τον έχουµε χαρακτηρίσει
«λαγό των βιοµηχά¬νων». Είναι αυτός
που ορίζει στη σιδηροβιοµηχανία τις
συµβάσεις όλου του κλάδου.

Μπέρτολτ Μπρεχτ



Η νέα δανειακή σύµβαση υπερψηφίστηκε από
την ολοµέλεια της Βουλής. Με δεκάδες διαρροές
από Νέα ∆ηµοκρατία και ΠΑΣΟΚ, η νέα δανειακή
σύµβαση και το PSI υπερψηφίστηκε από την ελλη�
νική Βουλή, µε 199 ναι.

Την επόµενη µέρα της έγκρισης του νέου µνη�
µονίου το πολιτικό σύστηµα δεν έχει καµία σχέση
µε όλα όσα γνωρίζαµε µέχρι σήµερα. Οι διαφορο�
ποιήσεις βουλευτών της Ν∆ και του ΠΑΣΟΚ από την
επίσηµη γραµµή των κοµµάτων τους να υπερψηφί�
σουν τη συµφωνία της Ελλάδας µε την τρόικα,
αναγκάζουν τις ηγεσίες των αποκαλούµενων
µεγάλων κοµµάτων να διαγράψουν τους αµφισβη�
τίες από τις κοινοβουλευτικές τους οµάδες.

Επίσης οι Μάκης Βορίδης και Άδωνις Γεωργιάδης
που διαφοροποιήθηκαν από την επίσηµη γραµµή
του προέδρου του ΛΑΟΣ Γιώργου Καρατζαφέρη και
είπαν "ναι" στο νέο µνηµόνιο, εντάχθηκαν στη Νέα
∆ηµοκρατία!

Το ΜΝΗΜΟΝΙΟ 2
σε 63 προτάσεις

1. Αποκρατικοποιήσεις
2. Αυξήσεις 25% στα τιµολόγια του ΟΑΣΑ, του

ΟΣΕ και της ΤΡΑΙΝΟΣΕ
3. Εξάλειψη φορολογικών απαλλαγών και προ�

νοµίων, µείωση φορ. συντελεστών
4. Αναθεώρηση αντικειµενικών αξιών
5. Ποινική δίωξη και δέσµευση κεφαλαίων/περι�

ουσιακών στοιχείων για φορολ. οφειλές
6. Φορολ. έλεγχος φυσ. προσώπων υψηλού

πλούτου και ελευθ. επαγγεµατιών
7. Κλείσιµο 200 εφοριών
8. Πληρωµή µε τραπ. εµβάσµατα στις εφορίες

για απελευθέρωση προσωπικού
9. ∆ηµοσίευση στο διαδίκτυο της απόδοσης

των εφοριών
10. Μονάδα οικ. επιθεωρητών για έλεγχο

φοροεισπρακτόρων
11. Ετήσιος έλεγχος περιουσιακών στοιχείων

τουλάχιστον 200 εφοριακών
12. Εκ περιτροπή µετακίνηση διευθυντών εφο�

ριών
13. Σύστηµα προστασίας πληροφοριοδοτών οι

οποίοι αναφέρουν περιπτώσεις διαφθοράς
14. Αντικατάσταση Κώδικα Βιβλίων και

Στοιχείων µε απλούστερη νοµοθεσία
15. Εκκαθάριση ληξιπρόθεσµων οφειλών που

οφείλονται σε προµηθευτές από δηµοσίους οργα�
νισµούς

16. Μία πρόσληψη ανά 5 αποχωρήσεις
17. Μείωσης των θέσεων στο δηµόσιο κατά

150 χιλιάδες ανάµεσα στο τέλος του 2010 και το
τέλος του 2015.

18. Η συνολική είσοδος στις επαγγελµατικές
σχολές (π.χ, στρατιωτικές και αστυνοµικές ακαδη�
µίες) ελαττώνεται

19. 15.000 χιλιάδες άτοµα πλεονάζοντος προ�
σωπικού µετατίθενται σε καθεστώς εργασιακής
εφεδρείας εντός του 2012

20. ∆ηµιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρµας
δηµοσίων προµηθειών

21. Υιοθέτηση δεσµεύσεων Εµπιστευτικότητας
στα Στατιστικά Στοιχεία

22. Ενοποίηση όλων των υφιστάµενων ταµεί�
ων, µείωση του συνολικού λειτουργικού και
Μισθολογικού κόστους,(τουλάχιστον κατά 30%)
στο νέο ενιαίο ταµείο

23. Μείωση στις ονοµαστικές επικουρικές συν�
τάξεις µε σκοπό την εξάλειψη των ελλειµµάτων

24. Μηχανογραφικό σύστηµα ατοµικών λογα�
ριασµών συνταξιοδότησης

25. Εντοπισµός των ταµείων στα οποία τα εφά�
παξ ποσά που καταβλήθηκαν κατά τη συνταξιοδό�
τηση δεν είναι εναρµονισµένα µε τις εισφορές που
καταβλήθηκαν, και αναπροσαρµογή των πληρω�
µών

26. Μείωση ενός δισεκατοµµυρίου ευρώ στις
εξωνοσοκοµειακές φαρµακευτικές δαπάνες το
2012

27. Προώθηση της χρήσης γενόσηµων φαρµά�
κων.

28. Μείωση του συνολικού περιθωρίου κέρδους
των φαρµακείων σε κάτω από 15%

29. Μείωση περιθωρίων κέρδους των χονδρεµ�
πόρων φαρµάκων σε κάτω του 5%

30. Τοποθετούνται εσωτερικοί ελεγκτές σε όλα
τα νοσοκοµεία

31. Οι ελάχιστοι µισθοί που ορίζονται από την
εθνική γενική συλλογική σύµβαση εργασίας (ΕΓΣΣΕ)
θα µειωθούν 22%

32. Για τους νέους (ηλικίας κάτω των 25), οι
µισθοί που ορίζονται από την ΕΓΣΣΕ θα µειωθούν
κατά 32%

33. Αναστέλλονται οι διατάξεις του νόµου και
των συλλογικών συµβάσεων που προβλέπουν
αυτόµατες αυξήσεις µισθών, περιλαµβανοµένων
εκείνων περί ωριµάνσεων.

34. Καταργούνται οι όροι περί µονιµότητας
(συµβάσεις ορισµένου χρόνου που ορίζεται ότι
λήγουν σε κάποιο όριο ηλικίας ή στη συνταξιοδό�
τηση) που περιλαµβάνονται σε νόµο ή σε συµβά�
σεις εργασίας.

35. Μειώση των κοινωνικών εισφορών στο ΙΚΑ
κατά 5 ποσοστιαίες µονάδες

36. Κλείσιµο φορέων ειδικού σκοπού που ασχο�
λούνται µε κοινωνικές δαπάνες οι οποίες δεν απο�
τελούν προτεραιότητα (ΟΕΚ, ΟΕΕ)

37. Κατάργηση περιορισµών στην πρόσβαση
και άσκηση επαγγελµάτων (ιδιώτες ιατροί και οδον�
τίατροι, κέντρα φυσιοθεραπείας, Λογιστές και
φοροτεχνικοί, Μεσίτες ακινήτων, κλπ)

38. ∆ηµοσίευση στην ιστοσελίδα κάθε επαγ�
γελµατικής οργάνωσης των παρακάτω πληροφο�
ριών: ετήσιες λογιστικές καταστάσεις, αµοιβή των
µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ποσά των
ισχυουσών εισφορών, στατιστικά και συνολικά
δεδοµένα σχετικά µε τις επιβαλλόµενες κυρώσεις,
παράπονα που έχουν κατατεθεί από καταναλωτές

39. Κατάργηση της ελάχιστης αµοιβής για τις
παρεχόµενες υπηρεσίες ενεργειακού ελέγχου

40. Ορισµός προκαταβαλλόµενου ποσού για
κάθε διαδικαστική ενέργεια ή παράσταση ενώπιον
του δικαστηρίου

41. Ορισµός των εισφορών των δικηγόρων και
των µηχανικών προς τις επαγγελµατικές τους
οργανώσεις. Οι εν λόγω εισφορές καταβάλλονται
περιοδικά και δεν συνδέονται µε τις τιµές που χρε�
ώνονται από τα επαγγέλµατα.

42. Καταργείται υποχρεωτική παρουσία δικηγό�
ρου για την υπογραφή πράξεων ενώπιον συµβο�
λαιογράφου για µία σειρά νοµικών συναλλαγών

43. Αναθεώρηση και κωδικοποίηση του νοµοθε�
τικού πλαισίου για τις εξαγωγές

44. Άρση της απαίτησης δηµοσίευσης εταιρικών
στοιχείων σε εφηµερίδες στην περίπτωση εταιριών
µε δικτυακό τόπο.

45. Οι έµποροι λιανικής να µπορούν να πωλούν
συγκεκριµένες κατηγορίες προLόντων όπως βρεφι�
κές τροφές

46. Να απελευθερωθούν πλήρως τα ωράρια
των πρατηρίων υγρών καυσίµων

47. Απλούστευση των περιβαλλοντικών και
οικοδοµικών αδειών και των αδειών λειτουργίας

48. ∆ηµιουργία πλήρους κτηµατολογικού
µητρώου και κτηµατολογικών γραφείων αποκλει�
στικής λειτουργίας σε όλη την επικράτεια έως το
2020.

49. Νοµοθεσία προκειµένου να απλουστευθεί
και να µειωθεί ο απαιτούµενος χρόνος για τις πολε�
οδοµικές διαδικασίες

50. Επικαιροποίηση και κωδικοποίηση της νοµο�
θεσίας για τα δάση, τις δασικές εκτάσεις και τα
πάρκα.

51. Νοµοθετικά µέτρα για τη διαχείριση των
βιοµηχανικών επικίνδυνων αποβλήτων

52. Απελευθέρωση ΚΤΕΛ µε το κόστος των
αδειών να µην υπερβαίνει το σχετικό διοικητικό
κόστος

53. Άρση των εµποδίων εισόδου στην αγορά
των ταξί (συγκεκριµένα, τους περιορισµούς στον
αριθµό των αδειών και της τιµής των νέων αδειών)

54. Το τροχαίο υλικό που δεν χρησιµοποιεί/δεν
χρειάζεται η ΤΡΑΙΝΟΣΕ θα πρέπει να µεταβιβαστεί
σε φορέα που θα το µισθώνει υπό αγοραίες προ�
Mποθέσεις µέσω διαγωνισµών

55. Ιδιωτικοποίηση της ∆ΕΗ και της ∆ΕΠΑ
56. Υλοποίηση του προγράµµατος ανανεώσι�

µων πηγών ενέργειας “Ήλιος”
57. ∆ιακοπής της αναλογικής αναµετάδοσης

την 30ή Ιουνίου 2013
58. ∆ιαγωνισµός για την εκχώρηση οριστικών

δικαιωµάτων χρήσης για αναµετάδοση.
59. Εξωτερική αξιολόγηση των ιδρυµάτων τρι�

τοβάθµιας εκπαίδευσης
60. Επιτάχυνση της απονοµής της δικαιοσύνης,

εξαλείφοντας τις εκκρεµούσες δικαστικές υποθέ�
σεις και διευκολύνοντας τους εξωδικαστικούς
µηχανισµούς επίλυσης διαφορών.

61. ∆ιαγραφή υποθέσεων σε αδράνεια από τα
µητρώα των δικαστηρίων

62. Απαλλαγή των δικαστών από µη δικαστικές
εργασίες, όπως η προσηµείωση ακίνητης περιου�
σίας, η σύσταση και η λύση νοµικών προσώπων και
οι συναινετικές/εκούσιες αιτήσεις οικογενειακού
δίκαιου

63. Επιβολή προθεσµιών για τις δικαστικές δια�
δικασίες, ιδίως για τις διαδικασίες ασφαλιστικών
µέτρων και τις υποθέσεις αναγκαστικής είσπραξης
χρεών και αφερεγγυότητας.

ΈΈννττυυ  πποο  ττοουυ  ΣΣ..ΕΕ..ΕΕΝΝ..  
««ΕΕΡΡ  ΓΓΑΑ  ΤΤΙΙ  ΚΚΗΗ  ΑΑΛΛ  ΛΛΗΗ  ΛΛΕΕΓΓ  ΓΓΥΥΗΗ»»

ΕΕκκ  δδίί  δδεε  ττααιι  ααππόό  ττηη  σσυυ  νντταα  κκττιι  κκήή  εεππιι  ττρροο  ππήή::
1. Aσαλοµίδης Kωνσταντίνος
2. Aσλανίδης Nικόλαος
3. Κου τσο νά νος Ευ άγ γε λος 
4. Πράσ σος Στέ φα νος

Τα επώ νυ µα άρ θρα δεν εκ φρά ζουν κατ’ ανά -
γκη την εφη µε ρί δα.  

∆∆ιιεεύύ  θθυυνν  σσηη::
Ζα φει ρά κη και Πλα κο πί τη 4 Κο ζά νη
ΤΤηηλλ..  &&  ΦΦααξξ::  24610 30668
T.Θ.: 1389

ΕΕ--mmaaiill::  se e ner ga@yahoo.gr
wwwwww..sseeeenneerrggaa..wwoorrddpprreessss..ccoomm  

ΣΣχχεε  δδίί  αα  σσηη  --  ΕΕππιι  µµέέ  λλεειιαα::  Πρω ι νός Λό γος

ΕΕκκττύύ  ππωω  σσηη::  Bαγουρδής ABEE

YYΨΨHHΛΛHH  TTAA  HH
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ττηηςς  σσυυνντταακκττιικκήήςς  εεππιιττρροοππήήςς

ΤΤoo  µµννηηµµόόννιιοο  NNoo22  κκααιι  ηη  οοφφεειιλλόόµµεεννηη  ααππάάννττηησσηη
ττοουυ  εερργγααττιικκοούύ  κκιιννήήµµααττοοςς

ΨΨηηφφίίσσττηηκκεε  µµεε  εευυρρεείίαα  ππλλεειιοοψψηηφφίίαα  ττοο  ννέέοο  ΜΜννηηµµόόννιιοο  κκααιι  ττοο  PPSSII  
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ττηηςς  σσυυνντταακκττιικκήήςς  εεππιιττρροοππήήςς

Μειώσεις µισθών έως 35% για το σύνολο των εργαζο!
µένων και όχι µόνον για τους αµειβόµενους µε τα κατώτατα
όρια φέρνει το «κούρεµα» κατά 20% του κατώτατου µισθού
της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας που απο!
τελεί «οδηγό» σε όλες τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις,
καθώς και η κατάργηση της ισχύος των κλαδικών συµβάσε!
ων 6 µήνες µετά τη λήξη τους (µετενέργεια).

Εφόσον διατηρηθούν ως «γενικά υποχρεωτικά» στις
ατοµικές και τις επιχειρησιακές συµβάσεις που θα υποκατα!
στήσουν τις κλαδικές και τις οµοιοεπαγγελµατικές, τα τέσ!
σερα βασικά επιδόµατα («γάµου, τέκνων», σπουδών, πολυε!
τίας και βαρέων ! ανθυγιεινών).

Η προωθούµενη, στο πλαίσιο της νέας δανειακής σύµ!
βασης, νοµοθετική παρέµβαση στον κατώτατο µισθό, πέρα
από τις νοµικές εµπλοκές που θα έχει (τα συνδικάτα είναι
αποφασισµένα να προσφύγουν στα ελληνικά και ευρωπαSκά
δικαστήρια) «κρύβει» µια τριπλή ανατροπή για τους µισθούς,
τις συµβάσεις εργασίας αλλά και τα επιδόµατα ανεργίας τα
οποία είναι, διά νόµου, συνδεδεµένα µε το κατώτατο ηµε!
ροµίσθιο της ΕΓΣΣΕ.

Ανατροπή 1η: Η οριζόντια µείωση κατά 20% του κατώ!
τατου µισθού θα τον ρίξει από τα 751,39 ευρώ στα 601,11
ευρώ µεικτά, περιορίζοντας και τον 13ο και τον 14ο µισθό.
«Αυτόµατα» θα µειωθούν, ωστόσο, οι µισθοί των νέων ηλι!
κίας έως 25 ετών µε πλήρη απασχόληση στα 480 ευρώ µει!
κτά, δεδοµένου ότι ο νόµος προβλέπει 20% χαµηλότερη
αµοιβή σε σχέση µε τα εκάστοτε ισχύοντα όρια της ΕΓΣΣΕ και
των κλαδικών συµβάσεων. Τα επίπεδα αυτά θα οδηγήσουν
µεγάλες οµάδες απασχολουµένων κάτω από τα όρια της
φτώχειας, ενώ σοβαρό πρόβληµα θα δηµιουργηθεί για τους
µερικώς και εκ περιτροπής απασχολούµενους που αµείβον!
ται µε το 1/2 των βασικών µισθών (για τετράωρη απασχό!
ληση η αµοιβή θα είναι 300,55 ευρώ µεικτά). Επιπλέον πολλά
προγράµµατα του ΟΑΕ∆ που ήδη εφαρµόζονται θα πρέπει
να αναθεωρηθούν, καθώς στηρίζουν τις επιδοτήσεις (είτε
άµεσα είτε έµµεσα µέσω της επιδότησης των εισφορών)
στα 751,39 ευρώ...

Ανατροπή 2η: Με δεδοµένο ότι η ΕΓΣΣΕ και τα νέα
(νοµοθετηµένα) όρια των κατώτατων µισθών αποτελούν το
«πάτωµα» για όλες τις ατοµικές και τις επιχειρησιακές συµ!
βάσεις, η µείωση του 20% θα µεταφερθεί «αυτόµατα» στις
τελευταίες. Με την παράλληλη κατάργηση της εξάµηνης
µετενέργειας των κλαδικών συµβάσεων (που προβλέπουν

κατά µέσο όρο έως 40% υψηλότερες αποδοχές σε σχέση µε
την Εθνική Σύµβαση και δεκάδες επιδόµατα) οι εργαζόµενοι
θα έχουν ως βάση εκκίνησης τα όρια της ΕΓΣΣΕ. Η σύναψη
νέων συµβάσεων θα γίνεται σε ατοµικό ή σε επιχειρησιακό
επίπεδο και τα µόνα επιδόµατα που συζητείται να «διασω!
θούν» (και να εξακολουθούν να µετενεργούν στη διαπραγ!
µάτευση) θα είναι του γάµου, των τέκνων, το επίδοµα σπου!
δών, πολυετίας ! εργασιακής εµπειρίας και βαρέων ! ανθυγι!
εινών).

∆ηλαδή δεν θα είναι δεδοµένα δεκάδες κλαδικά επιδό!
µατα, όπως ευθύνης, ταµειακά, διαχειριστικών λαθών, ισο!
λογισµού, µεταφοράς, τροφής, στολής, εποχικότητας (στα
ξενοδοχεία), ειδικών συνθηκών, επικίνδυνων φορτίων κ.ά.
Σύµφωνα µε εκτιµήσεις του υπουργείου Εργασίας και
Κοινωνικής Ασφάλισης οι απώλειες θα είναι τουλάχιστον
15% από την αλλαγή αυτή, ενώ δεν προβλέπεται από το νέο
νόµο καµία δυνατότητα παρέµβασης του Οργανισµού
Μεσολάβησης και ∆ιαιτησίας σε περίπτωση διαφωνίας εργο!
δότη ! εργαζοµένου για τη διατήρηση επιδοµάτων (ο ΟΜΕ∆
µπορεί να αποφαίνεται µόνο σε διαφορές επί του µισθού).

Ανατροπή 3η: Η µείωση του επιδόµατος ανεργίας θα
είναι άµεση καθώς το επίδοµα, µε βάση το νόµο, έχει συν!
δεθεί µε το κατώτατο ηµεροµίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη
(αποτελεί το 55% του εκάστοτε ισχύοντος ηµεροµισθίου). Το
επίδοµα θα µειωθεί στα 369,32 ευρώ (από 461,50 ευρώ).

Ν.∆: Μειώσεις µισθών µόνο για νεοεισερχόµενους
Σύµφωνα µε τη Ν.∆. στη σύσκεψη των αρχηγών έγινε

σαφές ότι η µείωση του κατώτατου µισθού αφορά µόνο
τους νεοεισερχόµενους στην αγορά εργασίας χωρίς να
προσαρµόζονται σε αυτή οι υπόλοιπες αµοιβές. Tην ίδια ώρα
µείωση του κατώτατου µισθού µόνο για τους νέους και σε
περιοχές υψηλής ανεργίας έβαλε στο τραπέζι των διαπραγ!
µατεύσεων η ηγεσία του υπουργείου Eργασίας και
Kοινωνικής Aσφάλισης για να αποφευχθούν οι µεγάλες µει!
ώσεις και η «κατάρρευση» των κλαδικών συµβάσεων.

Παράδειγµα
Μείωση µισθού έως 39,65%:
Eγγαµος µε τρία παιδιά εργαζόµενος στο εµπόριο για

15 χρόνια µε επίδοµα ταµειακών λαθών:
Mε την κλαδική σύµβαση έχει µισθό 1.374,87 ευρώ.
Mε την EΓΣΣE (που θα είναι το «πάτωµα» των αποδοχών)

και τη µείωση 20% θα έχει µισθό 829,17 ευρώ, δηλ. µείωση
39,65%.

«Θυσία» 3 µισθοί
Tρεις µισθούς θα «χάσουν» οι εργαζόµενοι που αµείβον!

ται µε τα κατώτατα όρια: Mε µηνιαία απώλεια 150 ευρώ X 14
µήνες «χάνουν» 2.100 ευρώ δηλ. 2,8 κατώτατους µισθούς
των 751 ευρώ.

Κατά 20% µειώνεται οριζόντια ο κατώτατος µισθός
Στα 601,11 ευρώ διαµορφώνεται ο κατώτατος µισθός

από 751,39 ευρώ µεικτά µετά το «κούρεµα».
50% µειώνονται οι αποδοχές των µερικώς απασχολου!

µένων (στα 300,55 ευρώ µεικτά).
Στα 480 ευρώ µεικτά διαµορφώνονται οι µισθοί των

νέων ηλικίας έως 25 ετών, καθώς ο νόµος προβλέπει 20%
χαµηλότερη αµοιβή σε σχέση µε τα όρια της ΕΓΣΣΕ και των
κλαδικών συµβάσεων.

20% µείωση στις βασικές αποδοχές των εργαζοµένων
θα προκαλέσει η κατάργηση της ισχύος των κλαδικών συµ!
βάσεων 6 µήνες µετά τη λήξη τους (εξάµηνη µετενέργεια).

35% θα είναι τουλάχιστον η σωρευτική µείωση, αν δια!
τηρηθούν µόνο τα βασικά επιδόµατα (γάµου, τέκνων, σπου!
δών, πολυετίας και βαρέων ... ανθυγιεινών).

Στα 369,32 ευρώ (από 461,50 ευρώ) θα µειωθεί το επί!
δοµα ανεργίας του ΟΑΕ∆, που είναι νοµοθετικά συνδεδεµέ!
νο µε το κατώτατο ηµεροµίσθιο της ΕΓΣΣΕ.

Απώλειες 2,8 δισ. ευρώ για τα ταµεία
Λιγότερες κατά 6 δισ. οι αµοιβές

Με δεδοµένο ότι οι ασφαλιζόµενες ! επίσηµα καταβαλ!
λόµενες στον ιδιωτικό τοµέα αποδοχές το 2011 ήταν 30
δισ. ευρώ, η µείωση µεσοσταθµικά κατά 20% των αµοιβών θα
αφαιρέσει τουλάχιστον 6 δισ. ευρώ από τους εργαζόµε!
νους.

Η απώλεια για τα ταµεία θα ξεπεράσει τα 2,8 δισ. ευρώ,
αν υπολογιστεί ότι οι εισφορές φτάνουν το 46% (χωρίς τη
µείωση των ασφαλίστρων που επίσης βρίσκεται στο τραπέζι
των µέτρων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των
επιχειρήσεων και της ελληνικής οικονοµίας). Ο κίνδυνος
ενός «ντόµινο» στο Ασφαλιστικό, µε παράπλευρη απώλεια
τη µείωση όλων των κύριων συντάξεων, «θα είναι άµεσος»,
εκτιµούν τα στελέχη της κοινωνικής ασφάλισης θεωρώντας
ότι τα έσοδα των ταµείων θα µειωθούν κατά πολύ περισσό!
τερο, καθώς αναµένονται αύξηση της ανεργίας, της αδήλω!
της εργασίας και νέα «λουκέτα» στην αγορά.

Συνεχίζουµε µέχρι να γκρεµίσου!
µε τη κυβέρνηση και τις πολιτικές που
λεηλατούν το λαό και τους εργαζόµε!
νους. 

∆εν θα πληρώσουµε εµείς το
χρέος τους.

Να ανατρέψουµε το βάρβαρο
Μνηµόνιο ΙΙ και τη δανειακή Σύµβαση

Εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόµε!
νοι και νέοι αψήφησαν την προκλητική
ιδεολογική τροµοκρατία που εξαπέλυ!
σαν ο δοτός πρωθυπουργός και το
«κόµµα του Μνηµονίου» εντός και
εκτός Βουλής. Αψήφησαν τα παπαγα!
λάκια και τους ιεροεξεταστές των ΜΜΕ
που έβγαζαν καρτέλες µε το πόσο θα
πεινάσουµε, πόσα φάρµακα δεν θα
έχουµε και πόση βενζίνη θα µας λείψει. 

Αψήφησαν την ατέλειωτη βία των
δυνάµεων καταστολής, τους τόνους
χηµικά, τις διαρκείς επιθέσεις υπερα!
σπίζοντας επί ώρες στο κέντρο της
Αθήνας το δικαίωµά τους στην ζωή, το
δικαίωµά τους στον αγώνα! 

Η κυβέρνηση του «µαύρου µετώ!
που» ψήφισε τελικά τα βάρβαρα µέτρα
συνεχίζοντας την πραξικοπηµατική
της πρακτική. Βγήκε όµως ακόµα
περισσότερο αδυνατισµένη λόγω των
διασπάσεων σε όλες τις κοινοβουλευ!
τικές οµάδες των δυνάµεων αυτών. 

Αποδεικνύεται έτσι ότι παρά τις
Κασσάνδρες, παρά την στάση της πλει!
οψηφίας της ΓΣΕΕ, παρά και ενάντια
στις δυσκολίες ο µαζικός, µαχητικός,
παρατεταµένος αγώνας µπορεί να

φέρει σοβαρά πολιτικά αποτελέσµατα,
να καταφέρει ρήγµα στους πολιτικούς
συσχετισµούς, να κλονίσει την συγκυ!
βέρνηση του κεφαλαίου της Ε.Ε του
∆ΝΤ! 

Πριν λίγους µήνες ο συνδυασµός
του «κινήµατος των πλατειών» µε την
δύναµη του εργατικού αγώνα και της
γενικής απεργίας κλόνισε και έριξε την
κυβέρνηση Παπαντρέου. Σήµερα είναι
πλέον υπό κατάρρευση η κυβέρνηση
Παπαδήµ(ι)ου.

∆εν θα αφήσουµε να ολοκληρώ!
σουν το καταστροφικό τους έργο! 

∆εν υποχωρούµε, κλιµακώνουµε
τους αγώνες µας για να ρίξουµε την
κυβέρνηση του «µαύρου µετώπου»
άµεσα!

Η ληστεία της τρόικας συνεχίζεται
µε τη δανειακή σύµβαση και η συγκυ!
βέρνηση των δανειστών τρέχει µε απί!
στευτες ταχύτητες να ψηφίσει τους
εφαρµοστικούς νόµους του νέου µνη!
µονίου, της νέας ληστρικής επιδροµής.

Οι µισθοί κάτω από 400 ευρώ και η
ουσιαστική κατάργηση των συλλογι!
κών συµβάσεων οδηγούν τους εργα!
ζόµενους σε συνθήκες που είχε να
ζήσει η χώρα από το Β΄ Παγκόσµιο
Πόλεµο. Οι δεκάδες χιλιάδες απολύ!
σεις σε ∆ΕΚΟ και δηµόσιο υλοποιούν
το «ένας εργαζόµενος ανά οικογένεια»
του Παπανδρέου. Το λεγόµενο κούρε!
µα θα δώσει τη χαριστική βολή στα
ασφαλιστικά ταµεία τη στιγµή που οι
συντάξεις τσεκουρώνονται, ενώ µέσω

του ΕΟΠΥΥ ουσιαστικά καταργείται η
ιατροφαρµακευτική περίθαλψη. ∆εν
είναι υπερβολή να πούµε ότι οδηγού!
µαστε σε ανθρωπιστική καταστροφή.

Αυτό το βάρβαρο καθεστώς, η
κυβέρνηση του δοτού τραπεζίτη
δεσµεύτηκε να το κατοχυρώσει συν!
ταγµατικά κάνοντας την πληρωµή των
τόκων σκοπό της ζωής µας. Με το
πέρασµα του καθεστώτος του χρέους
στο αγγλικό δίκαιο ουσιαστικά υποθη!
κεύεται η χώρα στους δανειστές της.
Το γεγονός ότι κάθε µέρα που περνά
γίνεται όλο και πιο φανερό το νέο
µνηµόνιο οδηγεί σε µεθοδευόµενη
χρεοκοπία, ότι οι δηµόσιες υποδοµές,
το περιβάλλον και οι πλουτοπαραγωγι!
κές πήγες χαρίζονται στο κεφάλαιο και
τους τοκογλύφους. Είναι ενδεικτική η
σχεδιαζόµενη τσιµεντοποίηση του
παλιού αεροδροµίου στο Ελληνικό που
προορίζεται να γίνει µια ντισνεSλαντ
για εργολάβους.

Την εικόνα ολοκληρώνει ο περίφη!
µος ειδικός λογαριασµός που θα
δεσµεύει τα δηµόσια έσοδα για να τα
αρπάζουν οι τοκογλύφοι, τα 50 δισ.
(από τα 130 δισ.) που θα δοθούν στις
τράπεζες.

∆εν υπάρχουν περιθώρια αναµο!
νής. Είναι ξεκάθαρο πως ολόκληρη η
Ελλάδα γίνεται µια Ειδική Οικονοµική
Ζώνη, σαν κι αυτές της ανατολικής
Ευρώπης και της Κίνας, µε φτηνό εργα!
τικό δυναµικό, όπου ό,τι αποδίδει που!
λιέται, αλλιώς κλείνει. Στις 12 Φλεβάρη,
για άλλη µια φορά, φάνηκε τι φοβάται

η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ!Ν∆ και τα µνηµο!
νιακά εξαπτέρυγα: το λαό, την κοινω!
νική πλειοψηφία και τη µαχητικότητά
της. Φάνηκε από το κατασταλτικό
όργιο ότι θεωρεί όση δηµοκρατία απέ!
µεινε εµπόδιο και βάζει στο στόχαστρο
τη διαδήλωση, τα κοινωνικά δικαιώµα!
τα και τις πολιτικές ελευθερίες.

Την ίδια στιγµή ο κόσµος της δου!
λειάς µετράει έναν ακόµη αντίπαλο, τις
υποταγµένες πλειοψηφίες σε ΓΣΕΕ!
Α∆Ε∆Υ. Στην υπηρεσία της κυβέρνη!
σης, συναινούν στην ουσία της πολιτι!
κής κυβέρνησης!∆ΝΤ!ΕΕ από θέση κοι!
νωνικού εταίρου..

Είναι ώρα να µπει τέλος στην
εποχή των διαπιστώσεων και της δια!
µαρτυρίας. Είναι τώρα οι στιγµές που
θα ντύσουµε τα λόγια µε πράξεις,
ζητώντας από την αρχή δουλειά, µισθό
για να ζούµε, ασφάλιση!γιατρό!
φάρµακα, απελευθέρωση από το εργο!
δοτικό κόστος. ∆ηµόσιες υπηρεσίες και
υποδοµές, δωρεάν και ποιοτικές.
Απελευθέρωση των δηµόσιων χώρων
και του περιβάλλοντος από το κέρδος.
Να κλιµακώνουµε τους αγώνες µας για
να ανατρέψουµε την κυβέρνηση του
«µαύρου µετώπου», να απαλλαγούµε
από τη φυλακή του χρέους και της
τρόικας. Να συνεχίσουµε µε καταλή!
ψεις, διαδηλώσεις, απεργίες και αγώ!
νες διάρκειας. Να ενισχύσουµε την
αλληλεγγύη µας σε όσους αγωνίζον!
ται και να συντονίσουµε τους αγώνες
µας.

Καλούµε τα σωµατεία, τις λαSκές
συνελεύσεις και τις επιτροπές αγώνα
στους χώρους δουλειάς και στις γειτο!
νιές, το µαχόµενο φοιτητικό κίνηµα και
την νεολαία. Να συζητήσουµε και να
δράσουµε συλλογικά. Να αγωνιστούµε
όχι συµβολικά, αλλά αποφασιστικά, µε
φιλοδοξία νίκης.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ:
1. ΟΧΙ ΣΤΗ ΛΕΗΛΑΣΙΑ ΤΗΣ

∆ΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΤΟΥ ΕΥΡΩ ΚΑΙ
ΤΗΣ ΕΕ. 

2. ∆ΙΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ ΟΛΟΙ
ΣΤΟΥΣ ∆ΡΟΜΟΥΣ ΜΕ ΑΠΕΡΓΙΕΣ –ΚΑΤΑΛΗ!
ΨΕΙΣ ∆ΙΑ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΑΓΩΝΑΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ
ΤΩΡΑ.

ΈΈρρχχεεττααιι  ««κκοούύρρεεµµαα»»  έέωωςς  3355%%  σσττιιςς  ααπποοδδοοχχέέςς  ττωωνν  εερργγααζζοοµµέέννωωνν

ΟΟιι  εεµµεείίςς  οοιι  ααυυττοοίί

ττοουυ  ΓΓιιώώρργγοουυ  ΓΓάάττοουυ

ΛΛΑΑΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΞΞΕΕΣΣΗΗΚΚΩΩΜΜΟΟΣΣ  ΠΠΑΑΝΝΤΤΟΟΥΥ  ΜΜΕΕΧΧΡΡΙΙ  ΝΝΑΑ  ΓΓΚΚΡΡΕΕΜΜΙΙΣΣΟΟΥΥΜΜΕΕ  ΤΤΗΗ  ΚΚΥΥΒΒΕΕΡΡΝΝΗΗΣΣΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ  ΤΤΡΡΟΟΙΙΚΚΑΑ,,  ΤΤΟΟΥΥ  ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΩΩΝΝ  ΤΤΡΡΑΑΠΠΕΕΖΖΙΙ--
ΤΤΩΩΝΝ  
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Στις 1,2 και 3 Νοεµβρίου πραγµατοποιήθηκαν οι εκλογές του
Συνδικάτου Εργαζοµένων στην Ενέργεια “Εργατική Αλληλεγγύη”
µετά από µια µαζική  για τα χρονικά δεδοµένα Εκλογοαπολογιστική
Γενική Συνέλευση όπου συζητήθηκαν τα προβλήµατα των εργαζοµέ�
νων γενικότερα και στη ∆ΕΗ και στην ενέργεια ειδικότερα!  

Στον απολογισµό δράσης ο απερχόµενος πρόεδρος του
Συνδικάτου Στέφανος Πράσσος αναφέρθηκε στη δράση του
Συνδικάτου το προηγούµενο διάστηµα λέγοντας ανάµεσα στα άλλα
πως:  

«Το συνδικάτο µας από την ίδρυσή του εγκαινίασε µια άλλη αγω�
νιστική συνδικαλιστική δραστηριότητα που πατάει σε µια διαφορετι�
κή, από τα γραφειοκρατικά συνδικάτα, εργατική, διεκδικητική, ταξική
γραµµή. Μέσα από µια αγωνιστική και ουσιαστική εργατική ενότητα
προτάσσει πρώτα απ όλα τα συµφέροντα και τις σύγχρονες ανάγκες
των εργαζοµένων ενάντια στο κυρίαρχο µπλοκ εξουσίας, την εργο�
δοσία και τα κάθε λογής µικρά και µεγάλα ιδιοτελή συµφέροντα. 

• Τα µέλη και τα στελέχη του αντιστάθηκαν στα ρουσφέτια και
στην κατά κόρον εξαγορά συνειδήσεων των εργαζοµένων από διευ�
θυντικά στελέχη αλλά και από συνδικαλιστικά στελέχη της εργατικής
αριστοκρατίας!!!. 

• Συµµετείχαµε και παίξαµε πρωταγωνιστικό ρόλο πολλές φορές,
στους αγώνες των εργαζοµένων και στις απεργιακές κινητοποιήσεις
του Συνδικαλιστικού Κινήµατος, της ∆ΕΗ, της Περιοχής αλλά και σε
πανελλαδικό επίπεδο.

• Πρωτοστατήσαµε και πήραµε πολλές φορές την πρωτοβουλία
για τη συγκρότηση αγωνιστικών µετώπων και κινήσεων µε άλλες
συλλογικότητες και εργαζόµενους της περιοχής (Μέτωπο Αγώνα
Ενάντια στο Μνηµόνιο, Επιτροπή Αγώνα ∆υτικής Μακεδονίας Ενάντια
στα διόδια, Κίνηµα Πολιτών Κοζάνης, αγανακτισµένοι κλπ)  

• Ενταχθήκαµε πλέον (µετά από προσωρινή δικαστική απόφαση)
στη ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ και συµµετείχαµε κανονικά µε όλους τους αντιπρο�
σώπους µας, στο πρόσφατο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της
Οµοσπονδίας και στο έκτακτο συνέδριο παρά τον πόλεµο που δεχτή�
καµε και συνεχίζεται από πολλές πλευρές! 

•  Η Εργατική Αλληλεγγύη «σήκωσε» ζητήµατα που τα εργοδοτικά
συνδικάτα τα είχαν θαµµένα για χρόνια µε εντολή της διεύθυνσης ή
ακόµα και σε ανοιχτή συµφωνία µαζί τους (5η φυλακή στη βάρδια των
ορυχείων, καταστρατήγηση της άδειας της βάρδιας, µετατροπή της
υπερωρίας σε «αποζηµίωση βάρδιας» κλπ). 

• Αξιοποιήσαµε την απόφαση του Συµβουλίου της Ευρώπης για
καθαρότερο περιβάλλον και καλύτερες εργασιακές σχέσεις. 

• Καταφέραµε να αναδείξουµε µόνοι µας το µεγάλο ζήτηµα της
µείωσης χρόνου εργασίας (αύξηση ηµερών αδείας) και θα είχε θεσµο�
θετηθεί ήδη αν δεν προέκυπτε χρονικά η αλλαγή κυβέρνησης και η
πρόσφατη εργασιακή βαρβαρότητα. 

• Στους εργασιακούς χώρους, το συνδικάτο ασχολήθηκε µε όλα
τα µικρά και µεγάλα προβλήµατα, µε δυναµικές κινητοποιήσεις όπου
χρειαζόταν (καταλήψεις και στάσεις εργασίας) αλλά και µε άλλες µορ�
φές παρεµβάσεων, δίνοντας λύσεις σε αρκετά προβλήµατα και
παλεύοντας για τα υπόλοιπα.

•  Ασχοληθήκαµε µε τις εργολαβίες και τα παράνοµα φορτηγά
όπου απαιτήσαµε να µπει κάποια τάξη µε αυστηρότερους ελέγχους
και από την επιχείρηση και από την τροχαία, περιορίζοντας κάπως τα
προβλήµατα. 

• Αγωνιζόµαστε και βρισκόµαστε σε καλό στάδιο για την ένταξη
ειδικοτήτων στα ΒΑΕ που άδικα έως τώρα δεν έµπαιναν (Χορηγητές,
Νοσηλευτικό προσωπικό).  

• Πραγµατοποιήσαµε σε συνεργασία µε λογοτέχνες της περιο�
χής, πολιτιστικές εκδηλώσεις µε εργατικό περιεχόµενο, που τις παρα�
κολούθησαν µε ενθουσιασµό εκατοντάδες εργαζόµενοι και πολίτες
της Περιοχής (Επιτάφιος, Πολυτεχνείο, αφιέρωµα στο Βάρναλη κλπ)

• Συµµετείχαµε µε άλλους αγωνιστές στις εκλογές για την ανά�
δειξη αντιπροσώπων στο ∆.Σ της ∆ΕΗ µε πολύ καλά αποτελέσµατα,
όπου είχαµε παρουσία, και ένα αξιοσέβαστο πανελλαδικό ποσοστό
κοντά στο 3%. 

Ακολούθησε το πρόγραµµα δράσης από τον απερχόµενο γραµ�
µατέα του   Συνδικάτου ∆ύντσικο Λάζαρο που µεταξύ άλλων τόνισε:

∆ιεκδικητικό πλαίσιο
Αυτό που µπαίνει σήµερα επιτακτικά και αναγκαστικά κυριαρχεί

στο πρόγραµµα δράσης και στο διεκδικητικό πλαίσιο είναι η ανατρο�
πή και η κατάργηση στην πράξη όλων των εξοντωτικών, αντεργατι�
κών µέτρων της Τρόικας και της κυβέρνησης!

•  Ανατροπή του µνηµονίου, του µεσοπρόθεσµου προγράµµατος
και ολόκληρου του αντεργατικού�αντιλαNκού πακέτου! 

•  Ανυπακοή στις εντολές της Ε.Ε και των πολυεθνικών! Να απει�
θαρχήσουµε στις δεσµεύσεις της κυβέρνησης απέναντι στην Τροικα
και την ΕΕ.

•  Να αντιτάξουµε ένα Πρόγραµµα Σταθερότητας Επιβίωσης και
Οικονοµικής Ανακούφισης των εργαζοµένων και των λαNκών στρωµά�
των που πλήττονται!

•  Στάση πληρωµών προς τους δανειστές µας. Έξοδος από την
ΟΝΕ και το Ευρώ. Εθνικοποίηση του τραπεζικού συστήµατος, της
ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών. Παραγωγική ανάπτυξη της χώρας

για τις ανάγκες του λαού της. 
•  Ανακατανοµή του πλούτου προς όφελος των

εργαζοµένων. Πάγωµα πολεµικών δαπανών. Άµεση
φορολόγηση των επιχειρηµατικών κερδών έως και 50%.
Απαλλοτρίωση της εκκλησιαστικής και µοναστηριακής
περιουσίας. Νοµοθετική απαγόρευση των απολύσεων για
όλες τις κερδοφόρες εταιρείες.

•  Όχι στις ιδιωτικοποιήσεις – µετοχοποιήσεις.
Επανέλεγχος του δηµοσίου στις ιδιωτικοποιηµένες –
µετοχοποιηµένες επιχειρήσεις

•  Να προβάλλουµε και να διεκδικήσουµε τις εργατι�
κές ανάγκες και δυνατότητες της εποχής µας. Μόνιµη και
σταθερή δουλειά για όλους. Κατάργηση όλων των ελα�
στικών µορφών εργασίας και ασφάλισης. Κατάργηση της
µερικής απασχόλησης. 

•  ∆ηµιουργία άµεσα της 5ης φυλακής στα ορυχεία,
υλοποίηση της απόφασης του Συµβουλίου της Ευρώπης. 

•  Να ζούµε αξιοπρεπώς από ένα µισθό ή µια σύντα�
ξη. 

•  ∆ηµόσια και κοινωνική ασφάλιση για όλους.
Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόµων. Να επι�
στραφούν όλα τα κλεµµένα και τα χαµένα λεφτά των
αποθεµατικών των ταµείων τα προηγούµενα 50 χρόνια.
Κανένα τζογάρισµα µε τα λεφτά των εργαζοµένων.
Εργατική διοίκηση των ασφαλιστικών ταµείων.

•  Ουσιαστικά µέτρα για την υγιεινή και ασφάλεια
στους χώρους δουλειάς και ουσιαστικός έλεγχος από τα
συνδικάτα και τις ΕΥΑΕ. Υπεράσπιση του θεσµού των
Βαρέων και Ανθυγιεινών και διεύρυνσή του  µε τις νέες
επαγγελµατικές ασθένειες.

•  ∆ηµόσια και δωρεάν υγεία και παιδεία.
•  ∆ΕΗ 100% στο δηµόσιο µε εργατικό και κοινωνικό

έλεγχο. Ρεύµα φθηνό για όλους τους εργαζόµενους της
χώρας, τους µικροµεσαίους αγρότες και τις ευπαθείς
οµάδες. Να πληρώσουν οι βιοµηχανίες την τιµή του ρεύ�
µατος πάνω από το κόστος 

•  Να γίνουν άµεσα όλες οι απαραίτητες προσλήψεις
για να καλυφθούν όλες οι οργανικές θέσεις και να καταρ�
γηθούν οι εργολαβίες και το δουλεµπόριο.

Καθαρό περιβάλλον – άµεσο κλείσιµο ΑΗΣ
Πτολεµα δας, χρησιµοποίηση όλων των διαθέσιµων βέλ�
τιστων τεχνικών προστασίας του περιβάλλοντος (κλει�
στού τύπου�σωληνωτοί  ταινιόδροµοι µεταφοράς
τέφρας και λιγνίτη, δηµιουργία µονάδων απόθείωσης)
καθαρή ενέργεια από την ∆ΕΗ µέσα από χρήση των ανα�
νεώσιµων πηγών ενέργειας (υδροηλεκτρικά – φωτοβολ�
ταNκά – βιοµάζα – ανεµογεννήτριες) που αποτελούν προ�
νοµιακό πεδίο των ιδιωτών λόγο των υψηλών επιδοτή�
σεων

Στην εκλογική διαδικασία συµµετείχαν µαζικά τα µέλη
του Συνδικάτου ανεβάζοντας τη συµµετοχή στα επίπεδα
των εκλογών του 2008 παρά τις 70 και πλέον συνταξιο�
δοτήσεις µελλών το προηγούµενο διάστηµα και κρατών�
τας τον ίδιο αριθµό αντιπροσώπων (5 αντιπρόσωποι στο
Εργατικό κέντρο και 3 στη ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ). Τα προεδρεία που
προέκυψαν µετά τις αρχαιρεσίες, τα νέα µέλη της διοίκη�
σης των ∆.Σ των τοπικών παραρτηµάτων και των αντι�
προσώπων στα όργανα είναι τα εξής:

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ∆.Σ
Πρόεδρος: Στέφανος Πράσσος Ορυχείο Καρδιάς
Αντιπρόεδρος: Γκουντώνης Στέργιος Ορυχείο Καρδιάς
Γ. Γραµ/τέας: Ασαλουµίδης Κων/νος Ορυχείο Νοτίου πεδίου
Αν. Γραµµατέας:  Μπίκος Λεωνίδας Ορυχείο Καρδιάς 
Ταµίας: ΒαNρινός Αθανάσιος Ορυχείο Καρδιάς   
Μέλος: ∆ύτσικος Λάζαρος Ορυχείο Καρδιάς 
Μέλος: Ασλανίδης Νικόλαος Ορυχείο Καρδιάς 
Μέλος: Κονδυλίδης Ιωάννης Ορυχείο Νοτίου πεδίου 
Μέλος:  Κουτσουνάνος Ευάγγελος ΑΗΣ    Καρδιάς
Μέλος: Κωνσταντόπουλος Γεώργιος Ορυχείο Καρδιάς
Μέλος: Ίτσκος Ευθύµης ΤΣΠΕ/ΚΗ�ΜΥ/ΛΚ∆Μ
Α/ Μέλος: Τσοτουλίδης Ανέστης Ορυχείο Νοτίου πεδίου
Α/ Μέλος:  Νιάκας Αθανάσιος Ορυχείο Καρδιάς

Αντιπρόσωποι ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ
1. Πράσσος Στέφανος
2. Βαιρινός Αθανάσιος
3. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος

Αντιπρόσωποι Εργατικό Κέντρο Κοζάνης
1. Πράσσος Στέφανος
2. ∆ύντσικος Λάζαρος
3. Βαιρινός Αθανάσιος

4. Ασαλουµίδης Κωνσταντίνος
5. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος

ΤΟ.Π Ορυχείου Καρδιάς
Πρόεδρος: Αγγελίδης Περικλής
Γραµµατέας: Λιοιύρης Μάρκος
Αντιπρόεδρος: Μουρούζης Τάσος
Ταµίας: Παρασκευά Παναγιώτα
Α/Γραµµατέας: Τύπου Γρηγόρης
Μέλος: Αποστόλης ∆ηµήτρης
Μέλος: Νασκαδάκης Σωτήρης
Μέλος: Μπάρµας Γιάννης
Μέλος: Καραγιαννάκης Θεοφάνης

ΤΟ.Π Ορυχείου Νοτίου Πεδίου.
Πρόεδρος: Τσοτουλίδης Ανέστης 
Γραµµατέας: Τζιαχάνας Παναγιώτης  
Αντιπρόεδρος: Παυλίδης Παύλος  
Ταµίας: Κονδυλίδης Ιωάννης 
Α/Γραµµατέας: Ασαλουµίδης Κων/νος 

ΟΟιι  εεκκλλοογγέέςς  ττηηςς  ΕΕρργγααττιικκήήςς  ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηηςς  
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Ακόµη µια χρονιά µε όλους τους εργαζόµε�
νους στην µέγγενη της στυγνής και απάνθρω�
πης τροCκανοκίνιτης κοινοβουλευτικής διδα�
κτορίας, που µοναδικό σκοπό έχει να ολοκλη�
ρώσει το καταστροφικό  έργο το οποίο άρχισε
η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το 2010. 

Ανεργία ,απολύσεις, περικοπές µισθών,
συντάξεων και φοροκαταιγίδες είναι στην ηµε�
ρήσια διάταξη του κωµικοτραγικού συρφετού
που θέλει να λέγεται κυβέρνηση .

Από αυτήν την λαίλαπα  δεν θα µπορούσε
να σωθεί  κανείς, και φυσικά ούτε εµείς οι εργα�
ζόµενοι στα ορυχεία, οι περισσότεροι από
εµάς, σχεδόν όλοι εργαζόµαστε πολλά χρονιά
στα ορυχεία έτσι ώστε να ήµαστε σε θέση να
γνωρίζουµε πλέον σήµερα ότι η µοίρα µας
ήταν, είναι και θα είναι συνυφασµένη µε την
µοίρα όλων των άλλων εργαζοµένων παρά τις
όποιες διαφορετικότητες και αν επικαλεστού�
µε (µορφή της εργασίας µας, ωράρια, κ,α) ,όσο
και αν κάποιοι εντεταλµένοι από την κυβέρνη�
ση συνδικαλιστές και σωµατεία προσπαθούν
να µας πείσουν για το αντίθετο. Πολύ περισ�
σότερο δε όταν εδώ και χρόνια καθηµερινά
ζούµε στο πετσί µας την απαξίωση του εργατι�
κού δυναµικού των ορυχείων και όχι µόνο,
ξετυλίγοντας προσχεδιασµένα το κουβάρι του
ξεπουλήµατος των ορυχείων και εν τέλη  την
παραγκώνιση του λιγνίτη από εθνικό καύσιµο.

Ο κλοιός όρχησε να σφίγγει από την ασφα�
λιστική µεταρρύθµιση της κυβέρνησης
Μητσοτάκη το 92 που για µας τουλάχιστον
που εξακολουθούµε να εργαζόµαστε στην ∆ΕΗ
µας επηρέασε άµεσα ανεβάζοντας τα όρια ηλι�
κίας.

Στην συνέχεια ήρθε η κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ και το µεγάλο χτύπηµα της µετοχοποί�

ησης της ∆ΕΗ όπου χαρίστηκαν µετοχές, απο�
θεµατικά ασφαλιστικών εισφορών των εργα�
ζοµένων ,και κέρδη της επιχείρησης σε ιδιωτικά
συµφέροντα  και µε την βοήθεια βέβαια των
ηγεσιών του εργοδοτικού συνδικαλισµού.

Αµέσως µετά γίνετε η απελευθέρωση ηλε�
κτρικής ενέργειας, το µεγάλο φαγοπότι των
ιδιωτών σε βάρος της ∆ΕΗ που χάνει µεγάλο
µέρος και δικαιώµατα επιχειρηµατικής της δρα�
στηριότητας.

Όλα αυτά είχαν αλυσιδωτές επιπτώσεις
στην δουλειά µας και στην ζωή µας, το εργατι�
κό δυναµικό µειώνονταν όλο και περισσότερο
και µάλιστα σε µια περίοδο που τα ορυχεία
µεγάλωναν είτε άνοιγαν νέα, διευρύνοντας
δυσανάλογα το µέγεθος της εργασίας µας.
Από την άλλη κακοσυντηρηµένα και απαρχαι�
ώµενα µηχανήµατα που µεγάλο µέρος της
συντήρησής τους δόθηκε σε εργολάβους
αρπακτικά που κρατούν τους εργαζόµενους
κακοπληρωµένους, ανασφαλίστους ακόµα και
απλήρωτους, έρµαια των ορέξεων τους µε τον
φόβο της ανεργίας πάνω από τα κεφάλια τους.
Μεσήλικες  στην συντριπτική τους πλειοψηφία
πλέον οι εργαζόµενοι της επιχείρησης πιέζον�
ται από την ιεραρχία να εκτελούν πάνω από
µια εργασία ή µε λιγότερο αριθµό εργαζοµέ�
νων από τον προβλεπόµενο,  παραβιάζοντας
κάθε ΚΚΠ και µέτρα υγιεινής και ασφάλειας.
Αποτέλεσµα όλων αυτών είναι να χάνουν την
ζωή τους από δυστυχήµατα στους χώρους
εργασίας αλλά και σοβαρές ασθένειες πολλοί
φίλοι µας και συνάδελφοί µας. Στην καλύτερη
των περιπτώσεων σε όλους µας είναι κάποιο
τραύµα ή ορθοπεδικό πρόβληµα που αποκτή�
σαµε από την δουλειά και το κουβαλάµε για
πάντα .

Μέσα σε όλα αυτά οι συνάδελφοι είχαν να
αντιµετωπίσουν και την άνιση µεταχείριση από
την ιεραρχία χωρίζοντάς τους σε υπάκοους σε
αυτήν, αλλά και στις συνδικαλιστικές ηγεσίες
της συνδιοίκησης, και σε αυτούς που είτε αντι�
δρούσαν σε όλα αυτά είτε έκαναν απλά την
δουλειά τους .

Σήµερα µετά την προέλαση της τρόικας και
των ντόπιων συνεργατών τους βρίσκετε σε
εξέλιξη η τελική επίθεση σε ότι έχει αποµείνει
από µισθούς, συντάξεις, κοινωνική ασφάλιση
και εργατικά δικαιώµατα, οι εργαζόµενοι αβέ�
βαιοι για το µέλλον ,ανάστατοι,και θυµωµένοι
όχι άδικα αλλά επί δικαίων και αδίκων, νοι�
ώθουν προδοµένοι όχι µόνο από τις κοµµατι�
κές αλλά και τις συνδικαλιστικές τους ηγεσίες
αγνοώντας πολλοί ακόµα και σήµερα ότι δεν
ήταν απλά µια προδοσία αλλά ένα καλά προ�
σχεδιασµένο έγκληµα.

Κουρασµένοι και απελπισµένοι από τις απα�
νωτές ήττες στους απεργιακούς αγώνες των
προηγούµενων χρόνων, που η αλήθεια είναι
ότι ήταν καταδικασµένοι σε ήττα ακόµα από
την εξαγγελία τους, γιατί είχαν σαν γνώµονα
την εξαίρεση και τον µοναχικό δρόµο των
εργαζοµένων της ∆ΕΗ και όχι την δηµιουργία
ενός µαζικού, ενωτικού εργατικού κινήµατος
που θα διαµόρφωνε τις προοπτικές για µια
νικηφόρα πορεία. Εδώ θέλω να πω πως πάντα
υπήρχαν καθαρές φωνές από αγωνιστές της
εργατικής τάξης και ταξικά συνδικάτα προς
αυτήν την κατεύθυνση αλλά είτε τα προσπέ�
ρασαν αδιάφορα οι εργαζόµενοι είτε λιθοβο�
λήθηκαν από εργοδότες, κόµµατα εξουσίας και
τις δουλικές ηγεσίες των εργοδοτικών συνδι�
κάτων.

Αυτές τις  ύστατες  ιστορικές στιγµές που

ζούµε που τα ψέµατα τελείωσαν και βλέπουµε
τον γκρεµό κάτω από τα πόδια µας, να κοιτά�
ξουµε όλοι στον καθρέφτη για να δούµε µέσα
από αυτόν τα λάθη µας, να κοιτάξουµε στα
µάτια τις οικογένειές µας και σηκώνοντας το
κεφάλι να δώσουµε τα χέρια όλοι οι εργαζόµε�
νοι, και µε πνεύµα αλληλεγγύης και συντροφι�
κότητας, να δηµιουργήσουµε ένα πανεργατικό
ενωτικό αγωνιστικό κίνηµα που θα µπορέσει να
µας δώσει την ελπίδα και το χαµόγελο για ένα
καλύτερο αύριο.

Για ένα κίνηµα που τα παιδιά µας και τα παι�
διά των παιδιών µας θα το αναφέρουν ως το
πρώτο νικηφόρο κίνηµα του 21ου αιώνα.     

Θέλεις να έχεις ηλεκτρικό ρεύµα; ΜΗΝ πληρώνεις το
χαράτσι. Μοιάζει παράλογο κι εντελώς οξύµωρο; Ας δοκιµά�
σουµε να κλείσουµε για λίγο τα αυτιά µας στην παραπληρο�
φόρηση και την τροµο�υστερία που εξαπολύουν η τρόικα, οι
ελληνόγλωσσες κυβερνήσεις της και τα ΜΜΕ και να σκε�
φτούµε απλά µε την κοινή λογική.

Το χαράτσι που επιβλήθηκε στους λογαριασµούς του
ρεύµατος (και της ∆ΕΗ και των ιδιωτών παρόχων) κι επονο�
µάζεται «έκτακτο ειδικό τέλος», δεν είναι ούτε έκτακτο,
ούτε ειδικό, ούτε τέλος. Η κυβέρνηση ήδη εξήγγειλε ότι θα
το διατηρήσει και µετά το 2015. Θα ενοποιήσει µάλιστα στο
χαράτσι όλους τους φόρους που έχει επιβάλλει στην προ�
σωπική ακίνητη περιουσία, 

θα τους αναπροσαρµόσει (προς τα πάνω) και από το
Γενάρη του 2012 θα ανοίξει ο νέος κύκλος εκβιασµών µε το
ρεύµα... Ένας εκβιασµός µόνιµος και συνεχής. Η λογική και η

εµπειρία λέει ότι όποιος υπέκυψε σε εκβιαστές βγήκε πάντα
χαµένος και κατάφερε µόνο να τους ανοίξει την όρεξη.

Ακόµα κι αν υπάρχει σήµερα λαCκή οικογένεια που δεν
έχει πληγεί από την ανεργία, τις εφεδρο�απολύσεις, τις µει�
ώσεις µισθών και συντάξεων, πόσο καιρό θ’ αντέξει αυτή τη
συνεχή φοροαφαίµαξη; Πόσο θα αργήσει να υποβιβαστεί
στην κατηγορία αυτών που «δεν µπορούν να πληρώσουν»,
που θα πρέπει να επιλέξουν αν θα αγοράσουν τρόφιµα ή θα
έχουν ρεύµα; Ήδη, το 25% των νοικοκυριών αδυνατεί να
πληρώσει τη δαπάνη για ηλεκτρικό. Πληρώνοντας το χαρά�
τσι µήπως τελικά επισπεύδεται η ώρα που δεν θα έχουµε να
πληρώσουµε ούτε το ρεύµα;

Τα έσοδα που επιδιώκουν να συγκεντρώσουν από τα
χαράτσια (1,7 δις ευρώ µόνο για το 2011), δεν πάνε σε
µισθούς και συντάξεις που πετσοκόβονται, ούτε για σχολεία
και νοσοκοµεία που συρρικνώνονται και κλείνουν. Ούτε ένα
ευρώ δεν µένει µε οποιοδήποτε τρόπο στη χώρα και για τις
ανάγκες της. Οδεύουν κατευθείαν στην αποπληρωµή των
διεθνών και ντόπιων τοκογλύφων, δηλ. στις "αγορές" και
στις τράπεζες. Μέσα από αυτόν τον πραγµατικό φόρο αίµα�
τος στραγγίζουν και το τελευταίο "λίπος", τις τελευταίες
οικονοµίες και το κοµπόδεµα της λαCκής οικογένειας που
κρατά για να αντέξει στις δύσκολες µέρες. Είναι εργαλείο
για να εξαθλιωθούν και να γονατίσουν οι εργαζόµενοι κι
ολόκληρος ο ελληνικός λαός, καθώς µόνο έτσι µπορεί να
αποδεχτεί µισθούς 300 ευρώ και Ειδικές Οικονοµικές Ζώνες,
επόπτες και επιτήρηση, το ξεπούληµα της χώρας του και την
υποθήκευση κυριολεκτικά της ίδιας του της ζωής.

Η µαζική αντίσταση στα χαράτσια είναι απαραίτητος
όρος για να υπερασπίσουµε τη δουλειά και τους κόπους µιας
ζωής, το σπίτι της οικογένειάς µας, την αξιοπρέπειά µας. Κι
όπως πρέπει να υπερασπιστούµε την προσωπική µας περι�

ουσία, έτσι ακριβώς πρέπει να κάνουµε και µε τη δηµόσια,
δηλ. την κοινή µας περιουσία. Το χαράτσι απειλεί και τη ∆ΕΗ
µε χρεοκοπία λόγω έλλειψης ταµειακής ρευστότητας, επιτα�
χύνοντας τη διάλυση και το ολοκληρωτικό ξεπούληµά της. Η
διάσπαση, η ιδιωτικοποίηση, η παράδοσή της σε ξένα και
ντόπια µονοπώλια θα σηµάνει την πλήρη µετατροπή του
ρεύµατος σε ακριβό εµπόρευµα για λίγους. Θέτει σε κίνδυ�
νο την επάρκεια και την ασφαλή τροφοδοσία της χώρας σε
ηλεκτρική ενέργεια. ∆εκαετίες ολόκληρες ο ελληνικός λαός
πλήρωνε απ’ το υστέρηµά του για να αναπτυχθούν δηµό�
σιες επιχειρήσεις και υποδοµές που µπορούν να παρέχουν
αναγκαία κοινωνικά αγαθά. Το ρεύµα, το νερό, οι µεταφο�
ρές, η παιδεία, η υγεία ή θα ανήκουν αποκλειστικά στο δηµό�
σιο ή θα πάψουν να είναι και κοινωνικά και αγαθά. Γι’ αυτό
απαιτείται αντίσταση και στο «χαράτσι» που επιβάλλεται στη
δηµόσια περιουσία, δηλαδή την εκποίησή της στα «Ταµεία
Αξιοποίησης» των αγορών, της ΕΕ και του ∆ΝΤ.

Μπορούµε να καταργήσουµε το χαράτσι; Η ενεργητική
αντίδραση κι η µαζική αντίσταση µπορεί να ακυρώσει στην
πράξη κι αυτό κι όλα τ’ άλλα χαράτσια. Όσο πληθαίνουν
αυτοί που αντιστέκονται και δυναµώνει η µεταξύ τους αλλη�
λεγγύη, τόσο εκµηδενίζονται οι πιθανότητες να κοπεί το
ρεύµα. Γιατί είµαστε πολλοί και δεν είµαστε µόνοι. Οι εργα�
ζόµενοι στη ∆ΕΗ και το συνδικάτο τους έχουν εκδηλώσει
ήδη την αντίθεσή τους και συµβάλλουν στον αγώνα ενάν�
τια στα χαράτσια. Πρόσφατα, ακόµα και οι εργολάβοι δηλώ�
νουν την άρνησή τους να πραγµατοποιήσουν αποκοπές.
Στις συνοικίες και στις γειτονιές οργανώνονται καθηµερινά
συλλογικές κινήσεις και δράσεις. Στην εξαθλίωση που µας
επιβάλλουν, απαντάµε µε αλληλεγγύη, ενότητα, λαCκή
οργάνωση και αντίσταση.

ΝΝαα  δδηηµµιιοουυρργγήήσσοουυµµεε  έένναα  ππααννεερργγααττιικκόό,,  
εεννωωττιικκόό,,  ααγγωωννιισσττιικκόό,,  ννιικκηηφφόόρροο  κκίίννηηµµαα!!

της Φλώρα Παπαδέδε
Aν. Γ. Γραµµατέας Συλλόγου Επιστηµονικού Προσωπικού ∆ΕΗ

ΘΘέέλλεειιςς  ηηλλεεκκττρριικκόό;;  ΜΜηηνν  ππλληηρρώώσσεειιςς  ττοο  χχααρράάττσσιι!!  

του Κώστα Ασαλουµίδη
Γραµµατέα του ΣΕΕΝ «Εργατική Αλληλεγγύη»
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ΤΤoo ΣΣΕΕΕΕΝΝ  ««ΕΕρργγααττιικκήή  AAλλλληηλλεεγγγγύύηη»»,,  ηη  σσυυγγκκρρόόττηησσηη
κκααιι  οοιι  σσττόόχχοοιι  ττηηςς  εερργγααττιικκήήςς  λλααϊϊκκήήςς  σσυυσσππεείίρρωωσσηηςς

Με απόφασή τους οι εργαζό	
µενοι στην ενέργεια στη συνέ	
λευση του ΣΕΕΝ «Εργατική
Αλληλεγγύη» τάχθηκαν ενάν	
τια στη φορολεηλασία 	 κατα	
λήστευση στα εργατικά λα*κά
εισοδήµατα και τον κεφαλικό
φόρο στα ακίνητα µέσω των
λογαριασµών στη ∆ΕΗ. Το κάλε	
σµα για πολιτική ανυπακοή µε
άρνηση πληρωµής του κεφαλι	
κού φόρου και τη συγκρότηση
ενός ευρύτερου µετώπου
εργαζοµένων για την πάλη
ενάντια στην ανεργία, στο
πετσόκοµµα των εισοδηµάτων,
στη µαύρη – ελαστική – απλή	
ρωτη εργασία, στην άθλια
κατάσταση στις υπηρεσίες
υγείας, στην καταστροφή της
παιδείας και για κάθε ζήτηµα
που απασχολεί την ΕΤ και τους
εργαζόµενους, είχε σαν καρπό
στην πρώτη ανοιχτή συνέλευ	
ση τη συγκρότηση της
Εργατικής Λα*κής Συσπείρωσης.

Το Συνδικαλιστικό Κίνηµα
Όλοι έχουµε αναρωτηθεί τι κάνουν τα

συνδικάτα. Είναι αλήθεια πως δεν ανταποκρί$
θηκαν στις απαιτήσεις και τις ανάγκες στη νέα
κατάσταση. Αυτή όµως είναι η µισή αλήθεια
και η µισή αλήθεια είναι ένα ολόκληρο ψέµα.
Παρά τη συστηµατική προσπάθεια να επικρα$
τήσει η λογική «όλοι ίδιοι είµαστε» αντίστοιχη
µε αυτή του Πάγ$καλου «όλοι µαζί τα φάγαµε»,
είναι γνωστό πως τα ΕΚ της περιοχής και τα
συνδικάτα ελέγχονται µε συντριπτικές πλει$
οψηφίες στα ∆Σ από τις δυνάµεις των ΠΑΣΚ $
∆ΑΚΕ. Κι αυτές οι δυνάµεις δεν µπορούν, δεν
θέλουν να οργανώσουν την πάλη για την
ανατροπή των µνηµονιακών πολιτικών. Στην
ουσία εκτελούν τα σχέδια στήριξης αυτών
των πολιτικών. Παρά την αντιµνηµονιακή
ρητορική που αναπτύσσουν είναι ο δούρειος
ίππος στις γραµµές µας που µας οδηγεί στην
εξαθλίωση και την ήττα.

Ο εφιάλτης της ανεργίας, της µαύρης
εργασίας, οι απλήρωτοι εργαζόµενοι και αυτοί
που οι εργοδότες τους δίνουν χαρτζιλίκι
έναντι αντί του µισθού στον ιδιωτικό τοµέα, οι
κλειστές επιχειρήσεις που πληθαίνουν, οι πρό$
σφατες περικοπές στη ∆ΕΗ, οι επερχόµενες
απολύσεις στο δηµόσιο και στις ∆ΕΚΩ δεν
αφήνουν περιθώρια για ψευδαισθήσεις. Το
µνηµόνιο διαρκείας συγκυβέρνησης – κεφα$
λαίου – ΕΕ – ∆ΝΤ, εφαρµόζεται µε συνέπεια
από το πραξικοπηµατικό ταξικό µαύρο µέτωπο
του τραπεζίτη της Goldman Sachs. Έρχεται η
νέα τοκογλυφική δανειακή σύµβαση (που θα
διατεθεί κατά 89 δις για το χρέος για το 2012
και κατά 40 δις, στις τράπεζες), µε νέα κανιβα$
λική επίθεση στους εργαζοµένους, στη νεο$
λαία και στους µικροµεσαίους.

Το πρόβληµα συνεπώς δεν είναι µόνο τι
κάνουν τα συνδικάτα, αλλά και τι κάνουµε
σαν εργαζόµενοι. Κανένας «από µηχανής
θεός» δε θα µας σώσει αν δεν σωθούµε µόνοι
µας. Τώρα πρέπει να πάρουµε την υπόθεση
στα χέρια µας και να διαλέξουµε µε ποιους θα
πάµε και ποιους θα αφήσουµε. Να βάλουµε
τέλος στην κυριαρχία των ΠΑΣΚ $ ∆ΑΚΕ στα
συνδικάτα µε όποιο προσωπείο κι αν επιχει$
ρούν για πολλοστή φορά να εξαπατήσουν
τους εργαζόµενους. Είναι στο χέρι µας, αντί
να τους καταγγέλλουµε και σωστά, να βάλου$
µε πλάτη για ταξικά συνδικάτα. Τα συνδικάτα
δεν είναι µόνο τα ∆Σ και οι συσχετισµοί τους.
Είναι κυρίως τα µέλη του, κι αυτά µπορούν µε
τη δυναµική τους να τους ανατρέψουν. Όχι µε
την αδράνεια και τη δίκαιη καταγγελία, αλλά
συµµετέχοντας, στηρίζοντας τις ταξικές
δυνάµεις που δίνουν τη µάχη ενάντια στις
µνηµονιακές πολιτικές. Και από τη στιγµή που
τα Εργατικά Κέντρα και τα συνδικάτα της
περιοχής αδρανούν, θα πρέπει να βρούµε
τους τρόπους και τις µορφές πάλης για να
ξεπεράσουµε αυτό το σκόπελο.

Οι γενικές εκκλήσεις για 
«ενότητα» και η Ταξική Ενότητα

ΠΑΣΚ – ∆ΑΚΕ – ΣΑ∆, οµιλούν για «ενότητα»
όλων των εργαζοµένων χωρίς να εξηγούν τι
εννοούν και ποιους στόχους θα υπηρετήσει.
Όλοι ξέρουµε πως δεν προστίθενται ανόµοια
πράγµατα. Στην ίδια λογική δεν γίνεται πρό$
σθεση $ενότητα$ της αποδέσµευσης από ΕΕ$
Ευρώ µε το ναι στην «ΕυρωπαNκή προοπτική
του Ευρώ», η διαγραφή του χρέους µε τη δια$
πραγµάτευση του χρέους, ούτε ο στόχος να
ανατρέψουµε τις µνηµονιακές πολιτικές, µε το
στόχο να διαπραγµατευθούµε να εφαρµο$
στούν «δικαιότερα» και «ήπια» µέτρα µε το διά$
λογο των «κοινωνικών εταίρων». Οι γενικές
εκκλήσεις για «ενότητα», όσο και η ενότητα
µόνο στο ΠΑΜΕ, στην πράξη είναι ακύρωση
της ταξικής ενότητας και υπονοµεύουν τις
υπαρκτές δυνατότητες κοινής δράσης των
ταξικών δυνάµεων. 

Το ζήτηµα δεν είναι να περιγράψουµε µε
τα µελανότερα χρώµατα την κατάσταση που
βιώνουµε όλοι στο πετσί µας ή να περιµένου$
µε να προκύψει κάποια «ενότητα» γενικά και
αόριστα. Τη µάχη δεν τη δίνεις µε τα µέσα που
θα ήθελες να έχεις και αν δεν τα ‘χεις τα
παρατάς, αλλά µε τα µέσα που έχεις στην
δοσµένη συγκυρία. Αυτό που σήµερα έχει
ανάγκη ο καθένας από µας, είναι πως και µε τι
θα µπορέσουµε να ανατρέψουµε την κατα$
στροφική πολιτική των µνηµονίων για την ΕΤ,
τους εργαζόµενους και τα µικροµεσαία στρώ$
µατα. Κι αυτό το µεγάλο κενό επιχειρεί να
καλύψει το ταξικό συνδικάτο στην ενέργεια
«Εργατική Αλληλεγγύη» και η Εργατική ΛαNκή
Συσπείρωση, µε τη φιλοδοξία και το δύσκολο
στόχο να οργανωθεί ένα αποτελεσµατικό
δίκτυο αλληλεγγύης για την ανεργία, τη φτώ$
χια και την εξαθλίωση, στοχεύοντας στις
αιτίες που γεννούν τα προβλήµατα. 

Να σπάσουµε τη συνοµωσία σιωπής για τις
εργασιακές σχέσεις ζούγκλας που κυριαρχούν
στην περιοχή µας. Να βάλουµε τέλος στη συν$
τεχνιακή λογική που λέει να εξαιρεθεί η ∆ΕΗ, ο
ΟΤΕ και γενικά η επιχείρηση που δουλεύουµε.
Κανένας δεν θα εξαιρεθεί και δεν θα σωθεί
µόνος του ή µόνο αυτός. Το κεφάλαιο και η
άρχουσα αστική τάξη είναι αδίστακτοι και απο$
φασισµένοι να υπερασπίσουν τα ζωτικά τους
συµφέροντα. Το έχουν κάνει στο παρελθόν,
θα το κάνουν και τώρα αν δεν τους ανατρέ$
ψουµε. Με µια Εργατική ΛαNκή Συσπείρωση

αγωνιστικής ρήξης και ανατροπής, µε συγκε$
κριµένους στόχους και όχι µε γενικά αντιµνη$
µονιακά µέτωπα και φιλανθρωπικές δραστη$
ριότητες ελεηµοσύνης που δεν θίγουν τις
κύριες αιτίες: ΕΕ $ Ευρώ $ χρέος και την αντερ$
γατική ταξική πολιτική.

Ταξικός Πόλεµος
Έχουµε πόλεµο διακηρύσσουν, και είναι

αλήθεια. Έχουν κηρύξει ταξικό πόλεµο ενάν$
τια στην ΕΤ, τους εργαζόµενους και τους
µικροµεσαίους. Είτε υποταγµένοι, είτε αγανα$
κτισµένοι, αν δεν τους ανατρέψουµε τα θύµα$
τα θα είµαστε εµείς. Στη δική τους µαύρη ταξι$
κή συσπείρωση να αντιτάξουµε τη δική µας
ταξική Εργατική ΛαNκή Συσπείρωση. 

Κανένα σπίτι χωρίς ρεύµα και βασικά κοι$
νωνικά αγαθά, κανένας µόνος του! Να πούµε
όχι στο 4ο ΡάNχ που οικοδοµεί ο γαλλογερµα$
νικός ιµπεριαλιστικός άξονας. Στάση πληρω$
µών $ διαγραφή του χρέους, αποδέσµευση
από ΕΕ $ Ευρώ, που είναι πρόταση $ θέση της
πλειοψηφίας ελλήνων και ξένων οικονοµολό$
γων και όχι µόνο των αριστερών. Κόλαση και
καταστροφή δεν είναι η στάση πληρωµών και
η διαγραφή του χρέους όπως µας απειλούν,
αλλά η συνέχιση των µνηµονιακών πολιτικών,
η διασφάλιση των τοκογλύφων, των τραπε$
ζών, του κεφαλαίου και της άρχουσας αστικής
τάξης της χώρας. 

Να πούµε όχι στην επιστροφή στα χρόνια
του Ντίκενς, στις απολύσεις, τις ελαστικές
εργασιακές σχέσεις, στο πετσόκοµµα µισθών $
συντάξεων, στην κατάργηση του βασικού
µισθού και της συλλογικής διαπραγµάτευσης
µέσω των επιχειρησιακών συµβάσεων, στις
ειδικές οικονοµικές ζώνες, στο ξεπούληµα του
δηµόσιου πλούτου.

Όλα αυτά δεν αντιµετωπίζονται µε τους
µεταµοντέρνους νεολογισµούς και τις εκκλή$
σεις για «µέτρα κοινωνικής προστασίας», τη
φιλανθρωπία των εορτών µε τα «χίλια γιαπρά$
κια» και τους «συµµετοχικούς δηµοτικούς
λαχανόκηπους». Ούτε µε τα προγράµµατα $
απάτη της δήθεν «κοινωνικής εργασίας» των
δήµων όπου οι προσλήψεις θα γίνονται από
τις δουλεµπορικές Μαφιόζικες Κυβερνητικές
Οργανώσεις, γνωστότερες και ως ΜΚΟ, µε µίζα
5% το «κεφάλι» για κάθε «πενταµηνίτη», ο οποί$
ος µετά την πεντάµηνη «εργασία» θα ξανα$
γυρνάει στην κόλαση της ανεργίας. Να αντι$
σταθούµε στον πειρασµό της φιλανθρωπίας
στα θύµατα, µέσω των χρηµατοδοτούµενων
από το κράτος ΜΚΟ, που συσκοτίζουν τα αίτια,
αδρανοποιούν τις διαθέσεις αντίστασης στις
πολιτικές που εξαθλιώνουν τους εργαζόµε$
νους, ακόµα κι αν έχουν τις καλύτερες των
προθέσεων.

∆εν υπάρχουν εύκολες και ανώδυνες
λύσεις σ’ αυτόν τον άγριο ταξικό πόλεµο. Η
λύση της κρίσης θα είναι βίαιη και επώδυνη
γιατί η εξουσία του κεφαλαίου και της άρχου$
σας αστικής τάξης είναι αδίσταχτη στην αντι$
µετώπιση της κλιµακούµενης ταξικής πάλης. 

«Η απελευθέρωση της εργατικής τάξης
είναι έργο της ίδιας της εργατικής τάξης».
Αυτός είναι ο θεµελιακός νόµος της ταξικής
πάλης, για τους αγώνες και τους στόχους του
εργατικού κινήµατος. Από τους εργάτες και
τους εργαζόµενους ξεκινά και τελικά από
τους εργάτες και τους εργαζόµενους «αποφα$
σίζονται» και υλοποιούνται οι στόχοι. 

Στο χέρι µας είναι! 
∆εν Χρωστάµε! ∆εν Πουλάµε! ∆εν

Πληρώνουµε!

Του Νίκου ∆ινόπουλου
Μέλος του Συντονιστικού της Ε.Λ.Σ
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Πως τα κονοµάνε οι
αετονύχηδες µε την
εγγύηση του ∆ηµοσίου!

…Η γέφυρα Ρίου�
Αντιρρίου κόστισε συνο�
λικά 740 εκ ευρώ. Από
αυτά, το 10% το έβαλε η
κοινοπραξία που την
κατασκεύασε και την
εκµεταλλεύεται. Το 40%
είναι η συµµετοχή του
δηµοσίου, δηλαδή το
πληρώσαµε εµείς. Το
υπόλοιπο 50% είναι
δάνειο από την
ΕυρωπαQκή Τράπεζα, µε
κρατικές εγγυήσεις. Που

σηµαίνει ότι αν στραβώσει η δουλειά, η τράπεζα θα πάρει
τα λεφτά της από το κράτος, δηλαδή από εµάς. Αν δεν
στραβώσει, θα τα πάρει από τα διόδια, δηλαδή πάλι από
εµάς.(� είδες που θα πάει η σύνταξη κι ο µισθός που σου
έκοψαν;)

Βάσει των συµφωνηµένων, η κατασκευάστρια κοινο�
πραξία θα εκµεταλλεύεται τη γέφυρα µέχρι το 2039,
δηλαδή επί 35 χρόνια. Από την εκµετάλλευση αυτή, υπο�
λογίζεται ότι θα εισπράξει 1,7 δισ. ευρώ. Αν αφαιρέσει
κανείς τα 370 δισ. της τράπεζας, υπολείπονται 209 δισ. για
την κοινοπραξία, δηλαδή 8,36 φορές παραπάνω από όσα
έβαλε, ή περιθώριο κέρδους 736%. ∆εν είναι κι άσχηµα! 

Αν το υπολογίσουµε αυτό σε διάστηµα 35 χρόνων,
προκύπτει εύκολα ότι κάθε χρόνο η κατασκευάστρια κοι�
νοπραξία θα καθαρίζει περίπου 6 δισ., δηλαδή το ¼ της
αρχικής της συµµετοχής στο έργο. 

∆ηλαδή σε 4 χρόνια θα έχει πάρει τα λεφτά της πίσω,
τσοντάροντας απλώς το 10% αφού το 90% θα το βάλει ο
«λαουτζίκος» και θα της µένουν άλλα 31 χρόνια να
εισπράττει. 

Αυτού του είδους οι δουλειές, πριν τις βαφτίσουν
«υποδειγµατικά αναπτυξιακά έργα», τις λέγανε απλώς
«αποικιακές». 

Αυτό το µοντέλο κατασκευής δηµοσίων έργων ονοµά�

ζεται Σ∆ΙΤ� «Σύµπραξη ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα» και
διαφηµίζεται ως ο πλέον σύγχρονος και αποτελεσµατικός
δρόµος για τις προκλήσεις του 21ου αιώνα. 

Θα µπορούσε λοιπόν κάποιος αφελής να αναρωτηθεί
γιατί το κράτος, αφού πλήρωσε που πλήρωσε το 40% (296
δισ.) της γέφυρας και δανείστηκε το άλλο 50% (370 δισ.),
δεν έδινε και 25 δισ. στην κατασκευάστρια εταιρεία, να
φτιάξει τη γέφυρα και να πάει στο καλό, αντί να µας κάθε�
ται 35 χρόνια στο σβέρκο σαν τον Προκρούστη και να
εισπράττει διόδια. Αλλά όχι. ∆ιότι τότε η γέφυρα θα ήταν
δηµόσια επένδυση, πράγµα που γενικώς δεν αρέσει στην
ΕυρωπαQκή Ένωση. 

Ερώτηση: ξέρετε γιατί από τη γέφυρα Ρίου Αντιρρίου
τρένο δεν περνάει, µε συνειδητή πολιτική απόφαση; � για
να µη µειώνει τα περιθώρια κέρδους της κοινοπραξίας που
την εκµεταλλεύεται. (Για τον ίδιο ακριβώς λόγο δεν περ�
νάνε λεωφορεία από την Αττική Οδό!). 

Αφήστε που για να περάσει τρένο, πρέπει να γίνει υπο�
θαλάσσια σήραγγα – δηλ., νέοι εργολάβοι, νέος δανει�
σµός, νέες επωφελείς Συµπράξεις ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού
Τοµέα� ή να το περνάνε απέναντι µε το φεριµπότ…

Όλ’ αυτά είναι αµφίβολα για τα επόµενα 35 χρόνια,
που το πέρασµα βρίσκεται σε ιδιωτικά χέρια, σκληρών κι
αποφασισµένων φραγκοφονιάδων. Αλλά οι κάτοικοι της
υποανάπτυκτης Ηπείρου που περιµένουν το τρένο από
την εποχή του Τρικούπη, µπορούν να νιώθουν περήφανοι
για τις προκλήσεις του 21ου αιώνα…

από το blog elladanews.gr

• Η Λιάνα Κανέλλη, πριν κάποιες µέρες, έβγαλε στην
δηµοσιότητα και παρέδωσε στην Βουλή µια λίστα 1.200
ατόµων, οι οποίοι έχουν κερδίσει υπέρογκα ποσά στο

«ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ».
Στη λίστα περιλαµβάνονται παράγοντες του ποδο�

σφαίρου, διαιτητές, προπονητές, ποδοσφαιριστές, επιχει�
ρηµατίες, δηµοσιογράφοι και άνθρωποι της νύχτας. Στον
κατάλογο, µάλιστα, δεν εµφανίζονται µόνο τα συγκεκρι�
µένα πρόσωπα, αλλά και τα µέλη των οικογενειών τους.

Τα 1.200 αυτά άτοµα κέρδισαν συνολικά, από το 2002
έως το 2005, 186 δισ δρχ, χάρη σε παρεµβάσεις στο λογι�
σµικό του ΟΠΑΠ, το οποίο ανήκει στην Ιντραλότ του
Σωκράτη Κόκκαλη, µετά τη διεξαγωγή των αγώνων, ενώ
όπως έγινε γνωστό υπήρξε παίκτης που αποκόµισε οικο�
νοµικά οφέλη της τάξης των 900 εκατοµµυρίων δραχµών,
µέσα σε έναν µόλις χρόνο. Γυναίκα ατόµου επίσης, που
είναι συνεργάτης της Ιντραλότ και έχει άµεση σχέση µε τα
αθλητικά δρώµενα, κέρδισε µέσα

σε µια διετία 11 εκ ευρώ.
Όσον αφορά την έρευνα για παρόµοιες υποθέσεις,

αυτή έχει ξεκινήσει από το καλοκαίρι του 2004!!!
ΑΥΤΟ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ «ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ». ΕΙΝΑΙ 

«ΤΑ ΑΚΟΥΜΠΑΜΕ ΣΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ» ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΙΟ ΚΟΚΚΑΛΗ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ» !!!

Η συνταγµατική (!) απαγόρευση της ύπαρξης ελλείµµα�
τος αναγορεύει ουσιαστικά τον νεοφιλελευθερισµό και
την αιώνια λιτότητα σε... µοναδική επιτρεπτή οικονοµική
πολιτική! Θέτει... εκτός νόµου όχι µόνο οποιαδήποτε
σοσιαλδηµοκρατική οικονοµική πολιτική ανταποκρινόµενη
υποτυπωδώς στις υποτιθέµενες αρχές αυτού του πολιτι�
κοοικονοµικού ρεύµατος, αλλά µέχρι και τον... κεQνσιανι�
σµό! Καµιά πολιτική που βασίζεται στην κρατική σε κάποια
φάση χρηµατοδότηση της οικονοµικής ανάπτυξης και η
οποία αναπότρεπτα οδηγεί σε προσωρινά ελλείµµατα, δεν
θα είναι πλέον όχι µόνο ανεκτή αλλά ούτε καν νόµιµη! Όχι
απλώς µη νόµιµη, αλλά αντισυνταγµατική!Η συνταγµατική
απαγόρευση κρατικών ελλειµµάτων ισοδυναµεί µε την
κήρυξη νεοφιλελεύθερης οικονοµικής δικτατορίας. ∆εν
είναι τυχαίο ότι µέχρι τώρα καµία χώρα δεν είχε καν δια�
νοηθεί να περάσει τέτοια συνταγµατική διάταξη που να
ορίζει µία και µοναδική πολιτική, αυτή της αιώνιας λιτότη�
τας για τους εργαζόµενους και τους συνταξιούχους, ως
αποκλειστικά επιτρεπτή, βγάζοντας παράνοµες όλες τις
άλλες οικονοµικές αντιλήψεις και θεωρίες.

Γ. ∆ελαστίκ, από το «Έθνος» 

Του Παύλου Μουρουζίδη

Του Παύλου Μουρουζίδη

ΞΞεεφφ((ττ))υυλλλλίίζζοοννττααςς  ττοονν  ΤΤύύπποο

Ώρες � ώρες φαντάζει απίστευτο κι
όµως είναι αληθινό. 

Αυτός ο ανεκδιήγητος τύπος, ο υπο�
κριτικά πάντα χαµογελαστός χάχας�
οικείος τάχα, µάς έκατσε στο σβέρκο για
τα καλά ως πρωθυπουργός! 

Αυτός ο «χάι�τεκ» τύπος µε τα
καγιάκ που γκρεµοτσακίζεται όταν ανε�
βαίνει σε ποδήλατο· 

αυτός ο αχµάκης που διαλέγει
υπουργούς από τα γυµναστήρια και τον
οποίο ο καθηγητής του των
Οικονοµικών στις ΗΠΑ Ρ.Γουλφ, χαρα�
κτήρισε σχεδόν ανεπίδεκτο·

αυτός ο δόλιος πολιτικά τύπος που
κυβερνά την Ελλάδα χωρίς να ξέρει καν
ελληνικά, αφού εξαπάτησε το λαό
(«λεφτά υπάρχουν») και πήρε την εξου�
σία, συνεχίζει ακάθεκτος τον καταστρο�
φικό του Αρµαγεδώνα. 

Το τσιράκι των αρχικοµπιναδόρων
χρηµατιστών που υπέταξε τη χώρα σε
υπαγόρευση πολιτικής, χωρίς ηµεροµη�
νία λήξης, από τους δανειστές�δυνά�
στες και µάλιστα υπό το αγγλικό δίκαιο
(!)·

το ανθρωπάκι που ενώ εξήγγειλε
διαπρύσιο το «νέο πατριωτισµό», δεν
τολµάει καν να ανακηρύξει ΑΟΖ  (τυχαία
δεν τον εµπιστευόταν ούτε ο µπαµπάς

του ως πιθανό υπουργό εξωτερικών;)!
Αφού κινδυνολόγησε, εκβίασε, τρο�

µοκράτησε και εξαπάτησε, µαζί µε την
πιο επικίνδυνη µεταπολεµικά κυβερνητι�
κή συµµορία των πιο                     ανεκ�
διήγητων… Παγκαλοειδών και των πιο
εµετικών κι ασήµαντων κυνικών κατα�
φέρνει, για την ώρα, να επιβάλει ό,τι
είχαν προαποφασίσει: µε την ψήφιση
του Μνηµονίου και την υποκατάσταση

του Συντάγµατος, (έστω κι αν χρειάστη�
κε κοινοβουλευτικό πραξικόπηµα γι’
αυτό), την υπαγωγή της χώρας στο ∆ΝΤ.

Κι αφού ανέτρεψαν τις εργασιακές
σχέσεις, απελευθέρωσαν την ανεργία,
συνέχισαν την υπόθαλψη των φοροφυ�
γάδων, λίγα 24ωρα µετά τις δηµοτικές
εκλογές, ανακοίνωσαν νέα µέτρα (ενώ
δε θα έπαιρναν τάχα) για το 2011 που
ισοδυναµούν µε το µνηµόνιο του

2010... επί τρία!!!
Η πιο επικίνδυνη µεταπολεµικά

κυβερνητική συµµορία µε τις όλο και πιο
γκανγκστερικές µεθόδους, αφού µετέ�
τρεψε το πρόβληµα του δανεισµού σε
κρίση χρέους, συνεχίζει την καταβύθιση
ενός ολόκληρου λαού, στην πιο βαθιά
καταστροφική κρίση, βρίζοντας ξεδιάν�
τροπα τους εργαζόµενους ως «κοπρί�
τες», την ίδια στιγµή που η Μη
Κυβερνητική Οργάνωση της µαµάς του
Γιωργάκη χρηµατοδοτείται κανονικά!
«Μαζί τα φάγαµε» άλλωστε…

Οι σοσιαλιστές – σύντροφοι στη
Σοσιαλιστική ∆ιεθνή του Μουµπάρακ και
του Καντάφι, αφού έκοψαν µισθούς,
αφαίρεσαν συντάξεις, διέγραψαν εργα�
σιακά δικαιώµατα, γύρισαν τη ζωή 100
χρόνια πίσω, φέσωσαν την Ελλάδα
µέχρι ∆ευτέρας Παρουσίας, τίναξαν
τους φόρους και τον πληθωρισµό στα
ύψη, ξεπουλούν ό,τι έχει αποµείνει. 

Με ποιο αιτιολογικό; Ότι υπάρχει
χρέος! Πόση σοφία χρειάζεται για να
αντιληφθεί κανείς ότι µε δανεικά ποτέ
και πουθενά δεν µειώθηκε κανένα
χρέος!!! Και µάλιστα ένα χρέος ολότελα
δικό τους, ένα χρέος που µέχρι το
τελευταίο ευρώ είναι φοροαπαλλαγές,
επιδοτήσεις, προνόµια, θαλασσοδάνεια

σε βιοµήχανους, εφοπλιστές, τραπεζί�
τες, εργολάβους, είναι ΝΑΤΟικές δαπά�
νες, είναι τα λύτρα που πληρώνει ο λαός
στη λυκοσυµµορία της ΕΕ!

Μιλούν για ένα χρέος το οποίο σε
µόλις δύο χρόνια, θα το έχουν διπλα�
σιάσει, όπως οµολογούν οι ίδιοι!

Και τότε τι θα κάνουν για να
«σώσουν την πατρίδα»; Θα µας πουλή�
σουν σκλάβους µε «φαστ τρακ» διαδικα�
σίες;

Ο ελληνικός λαός έχει να αντιµετω�
πίσει έναν πόλεµο που σε συνθήκες
ειρήνης δεν έχει υποστεί ποτέ ξανά
στην ιστορία του.

Έναν πόλεµο που αποδεικνύει ότι η
ειρήνη τους είναι η συνέχιση του ταξι�
κού πολέµου, µε άλλα µέσα.

∆εν τους το έχουν διδάξει στα
Χάρβαρντ, αλλά εδώ, στην Ελλάδα, η
συλλογική µνήµη διατηρεί ζωντανό
εκείνο το σύνθηµα:

Όταν ο λαός έχει να αντιµετωπίσει
την τυραννία, έχει να διαλέξει είτε τις
αλυσίδες, είτε την αντίσταση.

Που σηµαίνει ότι η Ιστορία δεν τελεί�
ωσε. Τώρα αρχίζει!

Θα το διαπιστώσουν πολύ νωρίτερα
απ' όσο φαντάζονται…

ΠΠλλέέοονν,,  εείίννααιι  ππόόλλεεµµοοςς!!



Οι «ελληνικές» κυβερνήσεις της τρόι-
κας -τόσο οι πολιτικές, όσο και η πρόσφα-
τη του τραπεζίτη- για ένα πράγµα δεν µπο-
ρούν να κατηγορηθούν: για έλλειψη φαντα-
σίας. Η καθηµερινή επινόηση και νέων
χαρατσιών σε ό,τι κινείται κι αναπνέει, το
αποδεικνύει περίτρανα. Τώρα εισέρχονται
µε αξιώσεις και σε ένα νέο πεδίο, αυτό της
επιστηµονικής φαντασίας. Και συγκεκριµέ-
να, της «Ηλιακής Αποπληρωµής» του χρέ-
ους της ελληνικής οικονοµίας! Μιλάµε
φυσικά για το πολυθρύλητο Project Helios.
Το τρία σε ένα «πράσινο τονωτικό» της
ανάπτυξης, που θα φέρει και ξένες επεν-
δύσεις και θέσεις απασχόλησης και έσοδα
στο δηµόσιο.

Η βασική ιδέα έχει ως εξής: 160.000-
200.000 στρέµµατα δηµόσιας γης θα παρα-
χωρηθούν στην κυριότητα γερµανικών και
λοιπών επιχειρηµατικών οµίλων επί 25 χρό-
νια, για να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκά
πάρκα συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος
10 GW ως το 2050. (Για στοιχειώδη αίσθη-
ση του µεγέθους θυµίζουµε ότι η συνολική
εγκατεστηµένη ισχύς της ∆ΕΗ είναι 12,8
GW).

Όπως µας ενηµερώνει µάλιστα το
ΥΠΕΚΑ «προκειµένου να ενθαρρυνθούν
και να διευκολυνθούν οι επενδυτές», τα εν
λόγω φωτοβολταϊκά έργα θα τους παρέ-
χονται «one stop shop», δηλ. πλήρως αδει-
οδοτηµένα κι έτοιµα προς κατασκευή, σε
καθορισµένες εκτάσεις του ∆ηµοσίου, µε
εξασφαλισµένες τις συµφωνίες διασύνδε-
σης µε το εθνικό δίκτυο ηλεκτρισµού και
φυσικά… µε το αζηµίωτο! Το αζηµίωτο
περιλαµβάνει τις γνωστές ζηµίες για την
τσέπη του «έλληνα φορολογούµενου» που
είθισται να ονοµάζονται «κίνητρα» προς
τον ιδιώτη «επενδυτή». ∆ηλαδή επιδοτή-
σεις, εγγυήσεις και φοροαπαλλαγές.

Όσο για το περιβάλλον, η «καθαρή»
αυτή µορφή ενέργειας θα παράγεται µε τη
fast-track περιβαλλοντική ευαισθησία που
προβλέπει ο πρόσφατος Νόµος
4014/21.9.2011. Ο περιβαλλοντοκτόνος
αυτός νόµος που ψηφίστηκε λίγες εβδοµά-
δες µετά την πανηγυρική εξαγγελία του
project Helios κι επιτρέπει περιβαλλοντική
αδειοδότηση βιοµηχανικών, ενεργειακών
και άλλων εγκαταστάσεων µε όρους «fast-
track», δηλ. παρακάµπτοντας και καταρ-
γώντας ακόµη κι αυτήν τη σηµερινή ανε-
παρκή περιβαλλοντική νοµοθεσία. Ενώ
ταυτόχρονα, παραδίδει από το κράτος σε
ιδιώτες τόσο τους ελέγχους των περιβαλ-
λοντικών µελετών, όσο και τον έλεγχο της
τήρησης των περιβαλλοντικών όρων από
τους επιχειρηµατίες κατά την περίοδο λει-

τουργίας των εγκαταστάσεων!
Μήπως όµως γινόµαστε αφοριστικοί;

Μήπως µετατρεπόµαστε σε «δογµατι-
κούς» εχθρούς της «πράσινης ανάπτυξης»;
Ας εξετάσουµε λοιπόν όσο πιο προσεκτι-
κά µπορούµε τα «πολλαπλά οφέλη» που
υπόσχεται το Helios.

Ποιος θα πληρώσει τις ξένες «επενδύ-
σεις»; Η εγκατάσταση µόνο των πάνελς
προϋπολογίζεται σε 15-19 δις ευρώ. Η
«ελληνική» κυβέρνηση διατυµπάνιζε ότι η
συµµετοχή της κατά 30% στο έργο θα
καλύπτονταν από την παράδοση της δηµό-
σιας γης, την ηλιοφάνεια που διαθέτει η
χώρα και βεβαίως, τις φοροαπαλλαγές, τις
περιβαλλοντικές και λοιπές fast-track αδει-
οδοτήσεις.

Όπως όµως µας ενηµερώνει και ο
Γενικός Γραµµατέας του Ινστιτούτου
Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, κος
Ι. Χατζηβασιλειάδης1, για τις «αγορές» ο
φυσικός πλούτος κι η γη ενός λαού «έχουν
πρακτικά µηδενική αξία», γι’ αυτό και
ζητούν «ουσιαστική συµβολή στην επένδυ-
ση και ανάληψη του ρίσκου», δηλ. ζεστό
χρήµα. Και πού αλλού θα βρεθεί από το
γνωστό υποζύγιο, τον ελληνικό λαό;

Όσο για τα υπόλοιπα δύο τρίτα της
«επένδυσης» βρέθηκε και γι’ αυτά χρηµα-
τοδότης: τα κονδύλια του ΕΣΠΑ! Ήδη λοι-
πόν κι από κοινού, η κυβέρνηση, η αρµόδια
επιτροπή της Κοµισιόν και ο «επόπτης»
του Ράιχενµπαχ στο Υπ. Οικονοµικών, εξε-
τάζουν τις χρηµατοδοτήσεις από το ΕΣΠΑ
που θα λάβουν οι ξένοι «επενδυτές» του
Helios. Για κερδοσκοπία έρχονται οι
άνθρωποι, όχι να βάλουν και λεφτά από την
τσέπη τους…

Αν σε αυτά συνυπολογιστούν και τα
τεράστια κόστη για επέκταση και διασυν-
δέσεις των δικτύων ∆ιανοµής και
Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (ο υφυ-
πουργός, κος Μανιάτης µιλά για 4 δις
ευρώµόνο σε «πρώτη φάση», δηλ. για ανά-
πτυξη 2,2 GW φωτοβολταϊκών ως το
20202), παίρνουµε µια καλή εικόνα για το
ποιος θα κληθεί, για µια ακόµα φορά, να
χρηµατοδοτήσει τις ξένες «επενδύσεις».

Πού θα πωλείται η παραγόµενη ηλε-
κτρική ενέργεια; Στη Γερµανία και σε άλλες
βόρειες χώρες, αλλά… εικονικά! Τι σηµαί-
νει αυτό; Σηµαίνει ότι θα πωλείται στην
Ελλάδα αλλά θα πιστώνεται στον λογαρια-
σµό της Γερµανίας ή άλλων ευρωπαϊκών
χωρών, οι οποίες θα την εντάσσουν στατι-
στικά στην εθνική τους παραγωγή. Η διαδι-
κασία αυτή ορίζεται από το άρθρο 6 της

οδηγίας 28/2009 της ΕΕ για την επίτευξη
των στόχων του Κυότο, όπου "τα κράτη-
µέλη µπορούν να συµφωνούν και να προ-
βαίνουν σε ρυθµίσεις για τη στατιστική
µεταβίβαση συγκεκριµένης ποσότητας
ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές από ένα
κράτος-µέλος σε άλλο".

Ούτε το ελληνικό σύστηµα
Μεταφοράς, ούτε τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά
δίκτυα έχουν την ικανότητα να απορροφή-
σουν τέτοιες ποσότητες ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, όπως αυτή από εγκατεστηµένα
φωτοβολταϊκά ισχύος 10 GW. Η µέγιστη
δυνατότητα της χώρας για εξαγωγές ηλε-
κτρικής ενέργειας δεν ξεπερνά τα 2 GW,
µέσω των υφιστάµενων αλλά και νέων δια-
συνδέσεων, οι οποίες όµως θα πρέπει να
εξασφαλίσουν χρηµατοδότηση. Η ενίσχυ-
ση κι η κατασκευή νέων γραµµών απαιτεί
δεκάδες δις € και ορίζοντα δεκαετιών για
την ολοκλήρωσή τους. Επιπλέον, απαιτείται
εφαρµογή ενιαίου καθεστώτος για τη δια-
µετακόµιση ενέργειας µέσω των διαφόρων
εθνικών δικτύων και κυρίως η αναµόρφωση

των τεχνικών χαρακτηριστικών λειτουργίας
των εθνικών δικτύων (που λειτουργούν
σήµερα µε προδιαγραφές ΕΝΤSO-Ε), ώστε
να µπορούν να απορροφήσουν ενέργεια
προερχόµενη από Ανανεώσιµες Πηγές
Ενέργειας (ΑΠΕ). Τα ίδια και µάλιστα σε
µεγάλο βαθµό, απαιτούνται και για το ελλη-
νικό δίκτυο, ώστε να µπορέσει να απορρο-
φήσει την ενέργεια που θα παράγεται από
φωτοβολταϊκά.

Κι αν οι «ελληνικές» κυβερνήσεις είναι
πρόθυµες να χαρατσώσουν ξανά τα
πετσοκοµµένα λαϊκά εισοδήµατα για να
εξασφαλίσουν στη Γερµανία υποδοµές
«εξαγωγών ρεύµατος», είναι πολύ αµφίβο-
λο ότι θα δεχτούν να το πράξουν οι υπό-
λοιπες ενδιάµεσες χώρες. Έτσι, η λύση
βρέθηκε στις εικονικές εξαγωγές. Το
ρεύµα από τα φωτοβολταϊκά του Helios,
θα παράγεται εδώ, θα πωλείται και θα
καταναλώνεται εδώ, αλλά η αγοραπωλησία
θα χρεώνεται λογιστικά ως γενόµενη σε
γερµανικό έδαφος!!

H µέθοδος αυτή, σύµφωνα µε τον κο

1. Econews.gr, 1.11.2011
2. Aftodioikisi.gr, 28.12.2011
3. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 30.11.2011, «Εικονική µεταφορά ενέργειας για να τρέξει άµεσα το σχέδιο «Ήλιος».
4. “Greece commits future cash flows from Project Helios, or other privatisation revenue in excess of those already

included in the adjustment programme, to further reduce indebtedness of the Hellenic Republic by up to 15 billion euros,
with the aim of restoring the lending capacity of the European Financial Stability Fund (EFSF),” an EU summit statement

said on October 26. Πηγή: Athens News, 26.11.2011, “EU Parliament hears Helios Project”.
5. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 6.9.2011.
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ΞΞεεπποουυλλάάννεε  κκααιι  ττοονν  ήήλλιιοο!!

ΤΤοο  σσίίρριιααλλ  ττηηςς  ααππεελλεευυθθέέρρωωσσηηςς  ττηηςς  ααγγοορράάςς  ηηλλεεκκττρριικκήήςς
εεννέέρργγεειιααςς,,  πποουυ  ξξεεκκίίννηησσεε  µµεε  ττηηνν  ΟΟδδηηγγίίαα  9922//11999966  ττηηςς  ΕΕ..ΕΕ..,,  ααπποο--
δδεείίχχττηηκκεε  ττεερράάσσττιιαα  εειισσππρραακκττιικκήή  εεππιιττυυχχίίαα  γγιιαα  ξξέέννοουυςς  κκααιι  ννττόόππιι--
οουυςς  εεππιιχχεειιρρηηµµααττιικκοούύςς  οοµµίίλλοουυςς..  ΗΗ  σσεειιρράά  χχρρηηµµααττοοδδοοττήήθθηηκκεε
ααππόό  ττιιςς  ««εελλλληηννιικκέέςς»»  κκυυββεερρννήήσσεειιςς  κκααιι  σσττηηρρίίχχθθηηκκεε  ααππόό  ττιιςς
««ααννττιιπποολλιιττεεύύσσεειιςς»»,,  τταα  ΜΜΜΜΕΕ,,  κκααιι  ττιιςς  σσυυννδδιικκααλλιισσττιικκέέςς  ηηγγεεσσίίεεςς..
ΑΑππ’’  όόλλοουυςς  ααυυττοούύςς  πποουυ  σσττήήρριιξξαανν  κκααιι  σσττηηρρίίζζοουυνν  ττηηνν  πποολλιιττιικκήή
ττοουυ  εευυρρωωµµοοννόόδδρροοµµοουυ..  ΣΣυυννέέββααλλεε  έέττσσιι  σσηηµµααννττιικκάά  σσττοο  ααννέέββαα--
σσµµαα  ττηηςς  µµεεγγάάλληηςς  υυππεερρππααρρααγγωωγγήήςς  ««ΗΗ  ∆∆ιιόόγγκκωωσσηη  ττοουυ
∆∆ηηµµόόσσιιοουυ  ΧΧρρέέοουυςς»»..  ΠΠοουυ  κκααλλεείίττααιι  νναα  ππλληηρρώώσσεειι  κκααιι  ππάάλλιι  ττοο
γγννωωσσττόό  υυπποοζζύύγγιιοο::  οο  εελλλληηννιικκόόςς  λλααόόςς..

της Φλώρα Παπαδέδε
Aν. Γ. Γραµµατέας Συλλόγου Επιστηµονικού Προσωπικού ∆ΕΗ



γράφει  ο  «µπριζωµένος»

ττηηςς  ΦΦλλώώρρααςς
ΠΠααππααδδέέδδεε

Πολιτικός Επιστήµονας -
Οικονοµολόγος ΜSc

Αν. Γραµµατέας
Συλλόγου Επιστηµονικού

Προσωπικού ∆ΕΗ
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Παπακωνσταντίνου, παρέχει τη δυνατότη-
τα «άµεσης εκκίνησης του σχεδίου
«Hλιος»3 που φιλοδοξεί να καταστήσει την
Ελλάδα… τίποτα περισσότερο από χώρα
παραγωγής «φασόν» ηλιακής ενέργειας.
Έτσι, ο έλληνας καταναλωτής θα χρυσο-
πληρώνει τους ευρωπαίους επιχειρηµατίες
για να εξάγουν την ηλεκτρική ενέργεια που
παράγει η χώρα µας εικονικά και τα παχου-
λά τους κέρδη πραγµατικά. 

Ποιος θα καθορίζει την τιµή πώλησης
του ρεύµατος; Μα φυσικά η Γερµανία και η
Κοµισιόν. 

Τι έσοδα θα έχει τελικά το ελληνικό
δηµόσιο; Τα 25 δις ευρώ που διατείνεται η
«ελληνική» κυβέρνηση ότι θα αποφέρει η
25ετής λειτουργία του Helios, βασίζονται
στην εκτίµηση ότι η Γερµανία θα αγοράζει
το παραγόµενο ρεύµα µε 0,22 ευρώ/KWh,
στην τιµή δηλαδή που εισπράττουν σήµε-
ρα στη Γερµανία οι παραγωγοί ενέργειας
από φωτοβολταϊκά. Τα εκτιµώµενα λοιπόν
έσοδα δεν είναι παρά παραµιλητό από
«ηλίαση» αφού η κυβέρνηση έχει ήδη απο-
δεχτεί ότι δεν θα έχει κανένα λόγο στις
τιµές. Αλλά κι αν ακόµα θεωρήσουµε ότι οι
κυβερνητικές εξαγγελίες έχουν, για πρώτη
φορά στην ιστορία τους, βάση. Ακόµα κι
αν αποδεχτούµε αυτό το αισιόδοξο τιµο-
λογιακό σενάριο που «θα ανοίξει τον
δρόµο για την τιτλοποίηση µελλοντικών
εσόδων που θα συνδράµουν στη µείωση
του δηµοσίου χρέους κατά 20-25 δις
ευρώ», προκύπτει κι άλλη «σύγκρουση»
συµφερόντων. Στις περιβόητες συναντή-
σεις της κυβέρνησης µε τον Ρέσλερ, οι
Γερµανοί και λοιποί επιχειρηµατίες έχουν
καταστήσει σαφές ότι δέχονται να τους
χαριστούν οι ελληνικές εκτάσεις, δέχονται
να επιδοτηθούν για να εγκαταστήσουν τις
µονάδες αλλά θέλουν και κάτι ακόµα προ-
κειµένου να τις εκµεταλλεύονται: Να που-
λούν την ενέργεια µε 0,30-0,35 ευρώ/KWh,
όσο δηλαδή επιδοτεί σήµερα το ελληνικό
δηµόσιο την τιµή αυτού του τύπου φωτο-
βολταϊκών. Για λόγους σύγκρισης, θυµίζου-
µε ότι η τιµή που πουλά η ∆ΕΗ στην οικια-
κή κατανάλωση ανέρχεται µεσοσταθµικά
σε 0,12 ευρώ/KWh, µετά και τις τελευταίες
αυξήσεις. 

Ποιος θα κληθεί να χρηµατοδοτήσει το
ανύπαρκτο «ρίσκο» και το «εύλογο» κέρ-
δος των ιδιωτών «επενδυτών»; Μπορείτε
να φανταστείτε άλλον από το γνωστό υπο-
ζύγιο; Η φετινή κατά 207% αύξηση του
Ειδικού Τέλους ΑΠΕ στους λογαριασµούς
οικιακής κατανάλωσης, θα µοιάζει µάλλον
αστεία µπροστά στις ανάγκες επιδότησης
των επιχειρηµατικών οµίλων του Helios…

Και πού θα οδεύσουν τα υποτιθέµενα
έσοδα του ελληνικού δηµοσίου; Σύµφωνα
µε το άρθρο 13 της ∆ήλωσης της Συνόδου
Κορυφής της 26.10.2011, τα όποια έσοδα
από το project Helios είναι ήδη δεσµευµέ-
να από τους δανειστές της χώρας. Όπως
αναφέρεται στο πρωτότυπο κείµενο: «Η
Ελλάδα παραδίδει τις µελλοντικές ταµει-
ακές ροές από το Πρόγραµµα Ήλιος ή
άλλα έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις πέραν
όσων περιλαµβάνονται ήδη στο
Πρόγραµµα Οικονοµικής Προσαρµογής,
για την περαιτέρω µείωση του χρέους της
Ελληνικής ∆ηµοκρατίας και µέχρι ποσού
15 δις ευρώ, µε στόχο την αποκατάσταση
της δανειοδοτικής ικανότητας του
Ευρωπαϊκού Ταµείου Χρηµατοπιστωτικής
Σταθερότητας (EFSF)”4 . 

Είναι πρωτοφανές για ένα -τυπικά του-
λάχιστον- «ανεξάρτητο» κράτος να εκχω-
ρεί εκ των προτέρων τα έσοδα από ένα
τέτοιο επενδυτικό πρόγραµµα στους
δανειστές του, παραδίδοντάς τους ταυτό-
χρονα τον απόλυτο έλεγχο στην τιµολόγη-
ση, την αγορά και την πώληση της παραγό-
µενης ενέργειας. Κι όµως συµβαίνει… Κι
αντί να αποτελεί αιτία ποινικής δίωξης, δια-
λαλείται πανηγυρικά από την «ελληνική»
κυβέρνηση.

Όσο περί νέων θέσεων εργασίας,
αρκεί να αναφέρουµε ότι το επενδυτικό
σχέδιο της ∆ΕΗ για εγκατάσταση 200 MW
φωτοβολταϊκών στη Μεγαλόπολη, υποσχό-
ταν τον συνταρακτικό αριθµό 30(!) σταθε-
ρών θέσεων απασχόλησης. Με δεδοµένο
µάλιστα ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου
αναδείχνεται σε πρωτοπόρο για τη µετα-

τροπή της περιοχής σε Ειδική Οικονοµική
Ζώνη και µε προεξάρχουσα δραστηριότη-
τά της το πρόγραµµα Helios, µπορούµε µε
ασφάλεια να εικάσουµε πόσο θα αµείβον-
ται αυτοί οι λίγοι αλλά τυχεροί εργαζόµε-
νοι: λιγότερο από το σηµερινό επίδοµα
ανεργίας. Άλλωστε, όπως αποκάλυψε στις
5.9.2011 ο υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Γιώργος Παπακωνσταντίνου5, σε
συνέδριο για την ηλιακή ενέργεια στο
Αµβούργο, οι περιοχές που θα ενταχθούν
στο σχέδιο Helios  θα λειτουργούν λίγο
πολύ µε χαρακτηριστικά «Ειδικών
Επενδυτικών Ζωνών», καθώς σύµφωνα µε
τον αρµόδιο υπουργό θα είναι «πλήρως
απαλλαγµένες από γραφειοκρατικά και
διοικητικά εµπόδια», όπως εργασιακά
δικαιώµατα, συλλογικές συµβάσεις εργα-
σίας, συνδικαλιστικές ελευθερίες, κ.ο.κ.
Μπορούµε να αποδεχτούµε αυτό το «ανα-
πτυξιακό» µοντέλο που σχεδιάζουν για τον
τόπο µας, για µας και τα παιδιά µας; Από
τον Ήλιο ως πηγή ζωής, στο Helios της
οικονοµικής κι εργασιακής εξαθλίωσης;

Θα έχουµε φως µε το Helios; Ας
δούµε µια ακόµα παράµετρο για την οποία
δεν µιλούν και πολλοί. Όπως προαναφέρ-
θηκε, η ∆ΕΗ έχει σήµερα εγκατεστηµένη
ισχύ 12.800 MW, άλλα 2.000 MW περίπου
είναι εγκατεστηµένα από ιδιωτικές θερµι-
κές µονάδες και υπολογίζονται σε περίπου
1.600 MW τα εγκατεστηµένα από ΑΠΕ.
Σύνολο 16,4 GW, όταν η µέση ηµερήσια
ζήτηση το 2010 ήταν περίπου 6 GWh. Η
εγκατάσταση 10 GW από το Helios, είτε η
παραγόµενη από αυτό ενέργεια «εξάγεται»
φυσικά, είτε εικονικά και µε δεδοµένη την
εξασφαλισµένη προτεραιότητα πρόσβα-
σής της στο δίκτυο, σηµαίνει απλά ότι
καµιά άλλη µονάδα ηλεκτροπαραγωγής δεν
θα µπορεί να παράγει. Και οι µονάδες της
∆ΕΗ, και οι ιδιωτικές µονάδες και οι υπό-
λοιπες ΑΠΕ θα µένουν στα αζήτητα!
Άραγε, οι τουλάχιστον 60.000 εργαζόµενοι
που απασχολούνται σε αυτές, θα βρουν
ξανά «µια θέση στον ήλιο»;;

Τα δίκτυα έχουν συγκεκριµένη χωρητι-
κότητα. Οι θερµικές µονάδες λειτουργούν
µε συγκεκριµένους τεχνικούς περιορι-
σµούς αυξοµείωσης φορτίων, αριθµού
εκκινήσεων και ωρών λειτουργίας. Και ο
αέρας δεν φυσά όταν εµείς θέλουµε… Μια
λιγνιτική αλλά και µια µονάδα φυσικού
αερίου δεν µπορούν να βγαίνουν και να
µπαίνουν στο Σύστηµα κάθε τρεις και λίγο,
όποτε κρύβεται ή παρουσιάζεται ο ήλιος.
Επιπλέον, όπως αναφέρουν ειδικοί επιστή-
µονες, για να απορροφηθούν µεγάλες
ποσότητες παραγόµενης ενέργειας από
Ανανεώσιµες Πηγές χωρίς να υπάρξουν
κίνδυνοι για την ευστάθεια του ηλεκτρικού
συστήµατος, δηλ. black out, απαιτείται
εντελώς διαφορετικός σχεδιασµός της
συνολικής υποδοµής παραγωγής ηλεκτρι-
κής ενέργειας (π.χ. αεριοστροβιλικές µονά-
δες ανοιχτού κύκλου, δηµιουργία υδροη-
λεκτρικών άντλησης, µονάδες φυσικού
αερίου συνδυασµένου κύκλου για γρήγο-
ρες και συχνές εκκινήσεις κ.λπ.), ώστε να
αντιµετωπίζονται µια σειρά τεχνικά προ-
βλήµατα. Απαιτείται δηλαδή στην ουσία, η
επανακατασκευή µιας νέας ∆ΕΗ. ∆ηλαδή,
µιας υποδοµής που χρειάστηκε 50 χρόνια
και δεκάδες τρις δραχµές (ή εκατοντάδες
δις €, αν προτιµάτε) από το υστέρηµα του
ελληνικού λαού, για να εξασφαλίζει ρεύµα
σε όλη τη χώρα, 24 ώρες το 24ωρο.
Εύλογα αναρωτιέται λοιπόν κανείς, θα
έχουµε φως όταν δεν θα λάµπει ο ήλιος; 

Κι ας αναρωτηθούµε ακόµα περισσό-
τερο. Χρειάζεται η χώρα µας 26 GW εγκα-
τεστηµένης ισχύος; Και για να γίνει πιο
κατανοητό: Χρειάζεται η χώρα µας βιοµη-
χανικές εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής
που αντιστοιχούν σε 2 και κάτι ∆ΕΗ; Γιατί
και τα φωτοβολταϊκά είναι βιοµηχανικές
εγκαταστάσεις. Τι είδους «εξορθολογι-
σµός κι εξοικονόµηση φυσικών πόρων»
είναι αυτός που επιβάλλει η «ελεύθερη»
αγορά και γιατί πρέπει να δεχτούµε αυτόν
τον παραλογισµό; Γιατί πρέπει να γεµίσουν
τα χωράφια, οι πλαγιές και τα δάση µονά-
δες ηλεκτροπαραγωγής; Ποιος, πότε και
πώς θα αποκαταστήσει αυτό το περιβάλ-
λον; Ποια λογική µπορεί να υπάρξει στην
απαξίωση δηµόσιων εκτάσεων και του
πλούτου που µας δώρισε η φύση, υποδο-
µών κι εγκαταστάσεων που έχτισε επί

δεκαετίες ο ελληνικός λαός, προκειµένου
απλά να κερδοσκοπήσουν οι όµιλοι της
φωτοβολταϊκής βιοµηχανίας;

Ακόµα και ακραιφνείς υπέρµαχοι της
«ελεύθερης αγοράς» δεν διστάζουν να
χαρακτηρίσουν το project Helios ως ουτο-
πία που στερείται σοβαρής τεχνικής κι επι-
στηµονικής βάσης. Τι αποµένει λοιπόν
στην «οικονοµική» του βάση; Το «αναπτυ-
ξιακό» σχέδιο της «ελληνικής» κυβέρνη-
σης να επιδοτήσει την πληττόµενη λόγω
κρίσης βιοµηχανία κατασκευής φωτοβολ-
ταϊκών µε τα χρήµατα αλλά και τη δηµόσια
περιουσία του ελληνικού λαού. Πόσο
εκτός πραγµατικότητας θα ήταν µια πρό-
βλεψη, πως αφού επιδοτηθεί αδρά η πώλη-
ση κι η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών
προϊόντων τους, η µόνη «αναπτυξιακή
δραστηριότητα» που προοιωνίζονται είναι
αυτή της διαχείρισης τοξικών αποβλήτων;
Πόσα «κίνητρα» και πόσες επιδοτήσεις θα
ζητήσουν τότε οι επιχειρηµατικοί όµιλοι
που θα ψάχνουν «επενδυτική ευκαιρία» για
να απαλλάξουν τα 200.000 στρέµµατα της
γης µας από τα τοξικά υλικά των πάνελς;
Αυτή την «καθαρή» ανάπτυξη κι ενέργεια
σχεδιάζουν για τον τόπο µας;

Η ιδιωτική κερδοφορία και η κάλυψη
των κοινωνικών αναγκών δεν µπορούν να
συνυπάρξουν. ∆εν µπορεί ο σχεδιασµός κι
η παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας να
παραδίνεται στις «αγορές» και στην απλη-
στία των καπιταλιστικών υπερκερδών. Το
πρόσφατο σκάνδαλο µε τους ιδιωτικούς
«εναλλακτικούς παρόχους» ρεύµατος
Energa και Hellas Power το αποδεικνύει για
µια ακόµη φορά. Οι ιδιώτες έµποροι, που
δήθεν θα προσέφεραν και αξιόπιστο και
φθηνότερο και «πράσινο» ρεύµα, αφού

τσέπωσαν τα χρήµατα των καταναλωτών κι
αφού φέσωσαν µε 67 εκ. ευρώ τη ∆ΕΗ,
120 εκ. ευρώ το ∆ΕΣΜΗΕ και 100 εκ. ευρώ
το δηµόσιο (από τα χαράτσια που εισέ-
πραξαν), τώρα αφήνουν τους περίπου
200.000 πελάτες τους χωρίς ρεύµα. Ποιος
θα πληρώσει τα σπασµένα; Οι εργαζόµενοι
και το σύνολο των λαϊκών καταναλωτών,
αφού οι νόµοι της «απελευθέρωσης» κι οι
οδηγίες της ΕΕ επιβάλλουν το κόστος από
τα φέσια των ιδιωτών να το επιβαρύνεται ο
δηµόσιος πάροχος, δηλ. η ∆ΕΗ.

Η ηλεκτρική ενέργεια είναι κοινωνικό
αγαθό κι όχι εµπόρευµα για κερδοσκοπία.
Αποτελεί βασική ανάγκη και για την ανά-
πτυξη της χώρας και για τη διαβίωση του
λαού της. 

Όλες οι µορφές παραγωγής της, θερ-
µική (λιγνίτης, φυσικό αέριο), υδροηλεκτρι-
κή, γεωθερµική, αιολική, ηλιακή µπορούν
αν λειτουργήσουν σχεδιασµένα και συµ-
πληρωµατικά να προσφέρουν επάρκεια
εφοδιασµού και χαµηλές τιµές, θέσεις
εργασίας, πραγµατική προστασία και σεβα-
σµό στο περιβάλλον. Απέναντι στη ληστρι-
κή και καταστροφική εκµετάλλευση του
φυσικού πλούτου και των υποδοµών της
χώρας, οι εργαζόµενοι έχουν και πρέπει να
παλέψουν για τη µοναδική ρεαλιστική
λύση: την εθνικοποίηση του ηλεκτρενερ-
γειακού κλάδου, τον κεντρικό σχεδιασµό
µε εργατικό και λαϊκό έλεγχο που θα ανα-
πτύσσει και θα χωροθετεί τις ενεργειακές
πηγές και τα δίκτυα µε βάση τις πραγµατι-
κές ανάγκες και µε αποκλειστικό κριτήριο
την ευηµερία του λαού και του τόπου.



ττοουυ  ΘΘααννάάσσηη  ΛΛιιάάββαα  
Μεταλλειολόγος Μηχανικος
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Ο αγώνας για την επιβίωση ξεκι�
νάει για την µεγάλη πλειοψηφία των
ανθρώπων από την ενηλικίωση τους.
Με απώτερο σκοπό µια καλύτερη
ζωή, σπουδάζουµε ή ψάχνουµε για
µια καλή δουλειά χρησιµοποιώντας
τρόπους θεµιτούς και µη, µέσα, γνω�
ριµίες. Κάποτε βολευόµαστε και σιγά�
σιγά αρχίζουµε να καταλαβαίνουµε
σε τι περιβάλλον βρεθήκαµε. Έτσι
βρέθηκα στη ∆ΕΗ  Α.Ε, µε ένα πτυχίο
Μεταλλειολόγου µηχανικού, µια ειδι�
κότητα στις υπαίθριες εκµεταλλεύ�
σεις, ένα µεταπτυχιακό στην ευστά�
θεια των πρανών και έναν ατίθασο
χαρακτήρα που δεν ανέχεται την
άγνοια, την αγραµµατοσύνη, την
αµάθεια, την ηµιµάθεια, τη γλυφτική,
την οσφυοκαµψία και πολλά ακόµα
που αποτελούν πλεονεκτήµατα
αναρρίχησης στην εξουσία. ∆ιότι
έχοντας το ελάττωµα να διαθέτεις
προσόντα και αυτοσεβασµό, εκπα�
ραθυρώνεσαι σ' αυτή την Επιχείρηση.
Είχα όµως να διαλέξω ανάµεσα στην
καθαρή ανεργία και στη βρώµικη
δουλειά, αφού αυτές ήταν οι σπου�
δές που ακολούθησα· δεν γνώριζα
όµως την βρώµικη ψυχή ορισµένων
“συναδέλφων” µου.  

Όταν ένας νέος συνάδελφος έρχεται στην Επιχείρηση
δεν βρίσκει επιχειρησιακό πολιτισµό που να βιώνεται σαν
αλήθεια, σαν έννοια, σαν καθηµερινή πρακτική που να
δηµιουργεί αξίες, δράση µε περιεχόµενο και πράξεις µε
κατάθεση ψυχής. Αντιθέτως η υπερκείµενη ηγεσία επιδιώ�
κει τη διαµόρφωση ευπειθών ροµπότ του συστήµατος,
άγνωµους εργαζόµενους�στρατιώτες, που ανερώτητα θα
υπακούν και σταδιακά θα οδηγούνται στον πνευµατικό και
ψυχικό θάνατο. Βλέπει τις διευθυντικές θέσεις να µην είναι
τίποτα άλλο παρά αργοµισθία, παχυντήρια και λιπαντήρια
επιτηδείων και κοµµατικών ταγών, που έρχονται, τρώνε,
πίνουν, λένε κάµποσες παπαρδέλες και φεύγουν µε χαλα�
σµένο στοµάχι από το πολύ φα� µην αφήνοντας τίποτα
στο άνυδρο πέρασµά τους από την Επιχείρηση, εκτός του
ότι οι ίδιοι έζησαν την γλυκιά ζωή της εξουσίας. Λύκοι που
παχαίνουν εις βάρος της  Επιχείρησης ζώντας πλουσιοπά�
ροχα µέσα στον εξουσιαστικό τους βόθρο. Βλέπει την
γελοιότητα να συναντά την µικρή σκοπιµότητα. Βλέπει
“νενέκους” και “κου�σλιγκους”. Βλέπει την  µοίρα των  πρω�
τοπόρων ζοφερή. Τότε καταλαβαίνει ότι βρίσκεται στην
∆ΕΗ Α.Ε.

Μια  Επιχείρηση που σε αντίθεση µε την κοινωνία των
ζώων, όπου υπάρχει έµφυτη η απώθηση επίθεσης κατά
των οµοίων τους, το δίποδο ζώο ο άνθρωπος , όχι µόνο
στερείται της απόθεσης αυτής, αλλά κατεξοχήν ρέπει
προς την επιθετικότητα εναντίον των οµοφύλων του.
Επιθετικότητα, που την κάνει έντονη το σκουλήκι της δια�
φθοράς που έχει µέσα στους καρπούς του το δέντρο της
Επιχείρησης µε την βοήθεια πάντα της εξουσίας που προ�
ωθεί αυτό το σκουλήκι θέλοντας να φυλάξει τη θέση της
και οδηγώντας την έτσι σε πλήρη επιστηµονική ξηρασία.
Θέση που για να την κρατήσουν έστω και για λίγες βδο�
µάδες ακόµα, είναι ικανοί να πουλήσουν τα πάντα, ακόµα
και την µάνα τους. ∆ρουν και λειτουργούν άλλοτε αφελώς
και άλλοτε αζηµίως ενάντια στα συµφέροντα της
Επιχείρησης.

Μια Επιχείρηση που αποτελεί µια καλοστηµένη, λιπα�
σµένη µηχανή που αλέθει στο µύλο της τα πάντα, άτοµα,

συνειδήσεις, ηθικές αξίες. Μια κοιτίδα συσκοτισµένων µυα�
λών, απύθµενα ανόητων και απίστευτα υστερόβουλων
που κολυµπάνε µέσα στη µέγιστη αµάθεια. Αµάθεια που µε
διάφορες κατά καιρούς θριαµβολογίες επιδιώκουν να
καλύψουν στο σύνολο της. Στο παράλυτο, παρηκµασµένο
και διεφθαρµένο επιχειρησιακό σύστηµα της αρπαχτής
βιώνουµε καθηµερινά την δυστυχία της ύπαρξης διεφθαρ�
µένων και χωρίς γνώσεις συναδέλφων. Γνωστά είναι µόνο
όσα βγαίνουν στην φόρα. ∆εν γνωρίζουµε ή µάλλον δεν
έχουµε αποδείξεις για όσα κυκλοφορούν στα πηγαδάκια
και στις ιδιαίτερες συζητήσεις µας µε διάφορους εµπλεκό�
µενους εξωτερικούς συνεργάτες για την συµπεριφορά
“συναδέλφων” µας. Το αισχρό όµως είναι ότι η µεγάλη
πλειοψηφία των εργαζοµένων στην Επιχείρηση στηρίζει
και δοξάζει τους φαύλους ,τους διεφθαρµένους και µη
γνώστες του αντικειµένου τους ηγέτες ενώ ελεεινολογεί
και περιφρονεί όσους αντιστέκονται                                        ,
έστω και αν παραδέχεται ότι είναι καλύτερη, αρκεί να έχει
την εύνοια της ηγεσίας και να γλύφει κανένα κοκαλάκι.
Εδώ γεννάται το ερώτηµα συνάδελφοι: Ποιόν µισήτε
περισσότερο; αυτόν που καταστρέφει την Επιχείρηση, η
αυτόν που ξεσκεπάζει την καταστροφή, αυτόν που την
αποκαλεί µε το αληθινό της όνοµα; Είµαστε για γέλια σε
µια γελοία Επιχείρηση που η αιδώς αποτελεί σπάνιο είδος.

Η ηγεσία στηριζόµενη σ' αυτές τις δοξασίες, έχοντας
τις δύο όψεις του Ιανού, καθόσον διφυής   µία πριν ανέβει
τα σκαλιά και µία άλλη εντελώς διαφορετική αφού ανέλ�
θει,συµπεριφέρεται αλλοπρόσαλλα. Έτσι γίνεται η ηγεσία
συµφεροντολόγα, ασυνεπής, ανήθικη, άδικη και έχοντας
πάρει διαζύγιο από κάθε πράξη δικαίου και δικαιοσύνης
προτιµά για συνεργάτες και υφισταµένους            �πρωτο�
παλίκαρα της ανθρώπους του ιδίου φυράµατος. Αφού
καµιά εξουσία δεν είναι υποχρεωµένη να τηρεί τις υπο�
σχέσεις της, η αναξιοκρατία γίνεται η επιστήµη των επι�
στηµών και οι ανάξιοι κήνσορες της επιχειρησιακής ηθικής.
Να γιατί αναρριχώνται και επιβιώνουν στην εξουσία ανίκα�
νοι. Μας ευχαριστεί όµως να πιστεύουµε ότι είναι οι κατάλ�
ληλοι ηγέτες που θα οδηγήσουν την Επιχείρηση µας έξω
από το τέλµα και την καταστροφή.

Γνώση ,κύρος γνώµης, εντιµότητα, σεµνότητα, αφιλο�
κέρδεια είναι λέξεις κενές περιεχοµένου. Μια αξία µόνο
παραµένει αναλλοίωτη στον ηγετικό�επιστηµονικό τοµέα
της Επιχείρησης, το ΧΡΗΜΑ. Γι΄ αυτό σκύβουµε, έρπουµε,
γλύφουµε, δίνουµε γη και ύδωρ και ενίοτε ίσως και τον
πισινό µας. Κοινωνικά, ηθικά και πνευµατικά ιζήµατα, κοινώς
κατακάθια, που αποτελούµε τον ιστό της Επιχείρησης.

Όπλο στα έµπειρα χέρια της εξουσίας είναι ο Κ.Κ.Π.
Είναι γραµµένος στον καιρό της χούντας, όµως πιο δηµο�
κρατικός από κάποιες ενέργειες κάποιων ηγετών της.
Απόδειξη σε αυτό είναι ότι δεν κυκλοφορεί παρά µόνο στα
γραφεία υψηλόβαθµων στελεχών φοβούµενοι µήπως ο
εργαζόµενος µάθει τα δικαιώµατα του. Έτσι κυκλοφορούν
κείµενα και εντολές κατά την βούληση τους, βγάζουν
αποφάσεις που τους βολεύουν προς εκφοβισµό των εργα�
ζοµένων που αντιδρούν στα κακώς κείµενα και σε έσχατη
κίνηση βάζουν στα ψυγεία τους έντονα αντιδρώντες. Η
ασηµαντότητα όµως όλων αυτών των επιχειρησιακών
δογµάτων και εντολών σε σύγκριση µε την ελεύθερη
σκέψη και τις αξίες της δεν γίνεται αποδεκτή από ανώτε�
ρα σκεπτόµενους ανθρώπους που είτε θέλουµε είτε όχι
υπάρχουν στην Επιχείρηση.

Με µέτρα εκφοβισµού όµως, απειλές και τιµωρίες δεν
προχωράει µια σοβαρή Επιχείρηση. Μια ζωή εντολές, το
δικαίωµα να ορίζουν τον κατώτερο τους τους κάνει να
νιώθουν ανώτεροι και αυτοµάτως υποβιβάζονται σε κατώ�
τερους από µια άλλη εντολή ανώτερου τους. Ιεραρχικά
µυρµήγκια που τρέφουν τον σαδισµό τους, ροκανίζοντας
τους εργαζόµενους. Και οι εργαζόµενοι τους δέχονται λες
και αισθάνονται ότι µόνο όταν δέχονται εντολές και µόνο
τότε υπάρχουν. Από την άλλη εµείς οι απλοί µηχανικοί και
έτεροι επιστήµονες· Πόσο µας φοβάµαι όταν φοράµε εκεί�
νο το γλοιώδες χαµόγελο στις συζητήσεις µας µε κάποιο
διευθυντικό, ελέω κοµµατικών προσόντων, στέλεχος.
Αναρωτιέµαι αν ανάµεσα σε πεντακόσιους ίσως και περισ�
σότερους αρσενικούς επιστήµονες στην Επιχείρηση αν
υπάρχει κανένας που να φοράει παντελόνια! ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ.
Γιατί όταν οι ίδιοι επιστήµονες όταν είναι µακρυά από διευ�
θυντικά στελέχη συµπεριφέρονται τελείως διαφορετικά; 

Η ηγεσία µας πρέπει εγκαίρως πριν την έλευση του
µοιραίου να λάβει µέτρα γιατί το σκάφος µας θαλασσο�
δέρνεται επικίνδυνα από τεράστια κύµατα που σχεδόν
τους σκεπάζουν. ∆ώστε πρωτοβουλίες σε νουνεχείς
εργαζόµενους. Μην καταστρέφετε την ατοµική πρωτο�
βουλία του καθενός θέτοντας τον εκτός παιχνιδιού χωρίς

προσωπικές επιδιώξεις. Γιατί έτσι θα καταλήξουµε µια
φτωχή Επιχείρηση χωρίς δυνατότητες ανάπτυξης. Αν δεν
το καταλάβατε, πορευόµαστε ανάµεσα στην αθλιότητα
και στο µεγαλείο, στους προσκυνηµένους και τους ανυπό�
ταχτους, στα ερπετά και τους ήρωες. Αξιοποιήστε το
µεγαλείο, τους ανυπόταχτους και τους ήρωες. Μην περι�
µένετε µοιραίοι και άβουλοι κάποιο θαύµα. ∆εν θα έρθει.
Αφήστε τα αφηρηµένα λόγια, αυτά συνοδεύουν πάντα
τον δρόµο του χαµού, ενώ ο δρόµος της γνώσης απαιτεί
µόχθο, κόπο και δεν παράγεται από την µια στιγµή στην
άλλη σαν σφαίρα που βγαίνει από κάποια κάννη  όπλου.

Η Επιχείρηση δεν θα αλλάξει αν εγώ φύγω, όπως δεν
άλλαξε όσο ήµουν εδώ. Έτσι αποφάσισα να τερµατίσω
την οικτρή θητεία µου σ'αυτην και να αφήσω τις επόµενες
σειρές σαν παρακαταθήκη.

∆υστυχισµένε εργαζόµενε, πάντα ευκολόπιστος και
πάντα  προδοµένος από ηγεσίες και συνδικαλιστές, δεν θα
ήθελα ποτέ να αλλάξω την δύστυχη µου µοίρα µε τη δική
σου δουλικότητα, γιατί το έχω καλύτερο σε βράχο πάνω
να µε καρφωµένος (βλ, ψυγείο) παρά να µε πιστός υπηρέ�
της. Εξάλλου η  Επιχείρηση δεν χωράει άλλους ταπεινούς
και καταφρονηµένους, όπως δεν χωράει και άλλα φερέ�
φωνα.

Εγώ όµως την Επιχείρηση µας “ ουκ ελάσσω παραδώ�
σω πλείω δε και αρείω όσης αν παραδέξωµαι”, ούτε θα την
κάνω πραµάτεια για χρήµατα, δεν είµαι πραµατευτής, κι
ούτε θέλω να πλουτίσω κάνοντας την κακό, απλά ενώ θα
έπρεπε η εργασία να βελτιώνει και να εξυψώνει τον
άνθρωπο, σε µένα το µόνο που έδωσε ήταν πίκρα και απο�
γοήτευση, εκµηδενίζοντας την αξιοπρέπεια και την προ�
σωπικότητα ενός ευσυνείδητου εργαζόµενου, ποτέ όµως
πειθήνιου οργάνου.

Τόσα χρόνια προσφοράς και........ΜΙΑ ΖΩΗ ΧΑΜΈΝΗ!!!

ΧΧααµµέέννηη  ζζωωήή
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ΑΑρργγεεννττιιννήή::  ΟΟ  ααγγώώννααςς  ττώώρραα  δδιικκααιιώώννεεττααιι;;

Το γνωστό από την Ελλάδα του 1982 «Ο
αγώνας τώρα δικαιώνεται», είτε ως κατάφαση
είτε ως ερώτηση, συνοψίζει ίσως τον προβληµα3
τισµό για την Αργεντινή, δέκα χρόνια µετά την
εξέγερση και µετά τη µεγαλύτερη παύση πληρω3
µών (102 δισ. δολάρια) στην ιστορία των εθνι3
κών οικονοµιών. Οι Γερµανοί τραπεζίτες έχασαν
τόσα που ακόµα είναι προβληµατικές οι σχέσεις
Γερµανίας – Αργεντινής.

Επειδή η εθνική ανάπτυξη της Αργεντινής
προχωράει µε ρυθµούς 8% περίπου ετησίως,
επειδή τα νούµερα ευηµερούν, επειδή ο νεοφι3
λελευθερισµός, η παγκοσµιοποίηση και το χρη3
µατιστικό κεφάλαιο φαίνονται να έχουν ηττηθεί
κατά κράτος και από το κράτος, επειδή πολλά
δηµοκρατικά µέτρα λαµβάνονται συνεχώς (εθνι3
κοποιήσεις, µέσα ενηµέρωσης) αξίζει να µελετή3
σουµε ορισµένες ουσιαστικές λεπτοµέρειες.

∆εν χρειάζεται να επαναλάβουµε τα γεγο3
νότα του 2001 και την απίστευτη καταστολή µε
τους τριάντα νεκρούς, όµως ας διευκρινιστεί ότι
δεν ήταν εξέγερση όσων «δεν έχουν να χάσουν
τίποτα παρά µόνο τις αλυσίδες τους». Αυτοί, οι
κολασµένοι, ήταν ήδη στους δρόµους. Ήταν
στα µπλόκα των εθνικών οδών, ήταν οι λεγόµε3
νοι «πικετέρος» και άπασες οι υπόλοιπες κοινωνι3
κές τάξεις τους έβριζαν. Στις 19320 ∆εκέµβρη
ενώθηκαν µε τους καταραµένους όσοι έχασαν
τις καταθέσεις τους στις τράπεζες και όσοι έχα3
ναν τους µισθούς τους µε τη γενική απαίτηση
«κάτω όλοι» και «τα λεφτά µας πίσω» (µάλιστα τα
ζητούσαν σε δολάρια και όχι σε υποτιµηµένα
πέσος).

∆υστυχώς, λόγω των θυµάτων, η νίκη της
εξέγερσης ήρθε µε σύγκρουση, µε οδοφράγµα3
τα, οι εξεγερµένοι πέρασαν πάνω από τρεις σει3
ρές κάγκελα, πέρασαν έφιππους και µη αστυνο3
µικούς, µπήκαν στο προεδρικό µέγαρο, «κατέλυ3
σαν το κράτος» και «αµαύρωσαν τις διαδηλώ3
σεις». Φυσικά έσπασαν και πολλά τζάµια.

Μετά; Τι έγινε στην οικονοµία και τι στην
πολιτική; Στην οικονοµία άλλοι έχασαν και άλλοι
κέρδισαν. Έχασαν τις καταθέσεις τους πολλοί
µικροκαταθέτες, συνταξιούχοι µιας καλύτερης
εποχής. Ακόµα εκκρεµούν δεκάδες χιλιάδες
δίκες κατά των τραπεζών από καταθέτες. Έγινε
διάσηµος τις µέρες εκείνες ο συνταξιούχος
Norberto Roglich που κατάφερε να πάρει 22.000
δολάρια µιας προθεσµιακής του κατάθεσης.
Χώθηκε στα γραφεία της τράπεζας και απείλησε
να ρίξει χειροβοµβίδα! Οι άλλοι τα έπαιρναν
λίγα3λίγα ή καθόλου, και η πρώτη ισοτιµία του
νοµίσµατος ήταν 1,4 πέσος προς ένα δολάριο,
µια υποτίµηση 40%. (Σήµερα 1 δολάριο ισοδυνα3
µεί µε 4 πέσος).

Κέρδισαν όσοι είχαν χρέη σε δολάρια και
κατάφεραν να τα πληρώσουν σε πέσος, όπως
για παράδειγµα µια µικροεπιχειρηµατίας που είχε
ένα δάνειο 40.000 δολαρίων που τελικά το απο3
πλήρωσε µε 6.000 δολάρια που είχε στην τσέπη
της τη µέρα της υποτίµησης! 

Στην πολιτική, 3αφού έπεσαν άλλοι 4 πρό3
εδροι (δεν είναι λάθος, έπεσαν άλλοι ΤΕΣΣΕΡΙΣ
πρόεδροι)3 έγινε εθνοσυνέλευση που κατέληξε
σε προσωρινό πρόεδρο, τον Ντουάλδε. Όλο το
2002 ο κόσµος ήταν στους δρόµους και δηµι3
ουργήθηκε ένα τροµερό µαζικό κίνηµα µε πολ3
λές και ποικίλες εµπειρίες. Η µεγάλη καταστολή
στη γέφυρα Πουεbρεδόν, µε τους δύο νεκρούς,
τον Μάξι και τον Νταρίο όπως έµειναν στην
ιστορία µε τα µικρά τους ονόµατα, έφερε
σηµαντικές αλλαγές, υποχώρηση και νέα ριζο3
σπαστικοποίηση, έκλεισε έναν κύκλο κι άνοιξε
άλλον.

Στο κίνηµα συγκλίνουν τρία ρεύµατα, αυτό
της αριστεράς µε µαρξιστική παράδοση, το εθνι3
κό πατριωτικό ρεύµα του επίσης παραδοσιακού
«περονισµού» και τέλος όσοι αυτοπροσδιορίζον3
ται µε τον όρο «αυτονοµία», όπου εντάσσονται
όχι αποκλειστικά αναρχικές τάσεις αλλά κάθε
λογής πειράµατα αυτοοργάνωσης που δεν
συναρτώνται µε γενικούς πολιτικούς στόχους

παρά µόνο ντε φάκτο. Ωστόσο τα τρία ρεύµατα
δεν είναι ανταγωνιστικά, δεν υπάρχουν καν
στεγανά µεταξύ τους και οι συγκλίσεις ή µετα3
τοπίσεις που συµβαίνουν είναι εντυπωσιακές.

Ποια είναι η συνέχεια τα επόµενα 839 χρόνια
που κυβερνάει ο «Κιρτσνερισµός», δηλαδή η
τάση που εκφράζει ο Νέστωρ Κίρτσνερ (που
πέθανε) και η γυναίκα του Χριστίνα Φερνάντες;

Οικονοµικά συνθήµατα της Αριστεράς γίνον3
ται πράξη από µια καπιταλιστική οικονοµία.
Παράδοξο κι όµως αληθινό. Να που γίνονται
κρατικοποιήσεις και αυτοδύναµη εθνική ανάπτυ3
ξη παρόλο τον ιµπεριαλισµό, «τελευταίο στάδιο
κλπ», παρόλη την παγκοσµοποίηση, τις διεθνείς
πιέσεις και τη «χρηµατοπιστωτική σφαίρα». Η
ανεργία µειώνεται δραστικά, οι µισθοί ανεβαί3
νουν, οι κρατικές παροχές βελτιώνονται, τα
ταµεία συντάξεων επανακρατικοποιούνται, ο
«Εθνικός αεροµεταφορέας» το ίδιο (τις
Aerolineas Argentinas είχε αγοράσει η ισπανική
Marsans). Η ατµοµηχανή της ανάπτυξης είναι ο
πρωτογενής τοµέας και κυρίως η σόγια. Με τις
τιµές της σόγιας στα ύψη (και άλλων πρώτων
υλών, όπως µεταλλεύµατα), αρχίζει ένας νέος
διαφορετικός κύκλος συσσώρευσης και τερά3
στιες περιουσίες δηµιουργούνται. Οι «βαρόνοι
της σόγιας» φέρνουν εθνική υπερηφάνεια στην
Αργεντινή, αφθονία δολαρίων, απαλλαγή από
την «εξάρτηση», το ∆ΝΤ και άλλα φαντάσµατα.
Με την εθνική υπερηφάνεια, τις νέες θέσεις
εργασίας και την βελτίωση των εσόδων τους, οι
«από κάτω» δεν σκοτίζονται ιδιαίτερα για την
καταστροφή της υπαίθρου και των ανθρώπων
της από τη µονοκαλλιέργεια και τα φυτοφάρµα3
κα, ούτε για την απίστευτη άνοδο της τιµής ορι3
σµένων τροφίµων, όπως λ.χ. του κρέατος,
παραδοσιακά φτηνό στην κτηνοτροφική
Αργεντινή. Και οι αγωνιστές που έβλεπαν την
εθνική οικονοµική ανάπτυξη ως δρόµο προς την
κοινωνική δικαιοσύνη, στέκουν τώρα αµήχανοι.

Όταν το 2009 η Χριστίνα Φερνάντες προ3
σπάθησε να βάλει µεγαλύτερο φόρο στις εξα3
γωγές σόγιας, οι παραγωγοί εξεγέρθηκαν. Μια
πολύ αστεία φωτογραφία έκανε το γύρο του
κόσµου, όπου µια µεσόκοπη καλοντυµένη κυρία
διαδηλώνει κρατώντας αγκαζέ την υπηρέτριά
της, που φοράει ποδιά υπηρέτριας και χτυπάει
την κατσαρόλα αντί για την κυρία. Μετά τη σύγ3
κρουση µε τους παραγωγούς η Χριστίνα έβαλε
στο τσεπάκι της άλλο ένα 10320% των ψήφων.
Κι αν προσθέσουµε την πολιτική για διώξεις και
καταδίκη των βασανιστών και των ενόχων της
δικτατορίας, έχουµε τη σαρωτική κυριαρχία του
«Κιρτσνερισµού» στην κεντρική πολιτική σκηνή.
Η ακαταπόνητη Εµπέ δε Μποναφίνι, ιστορική
µορφή των Μητέρων της Πλατείας του Μα7ου,
είναι πλέον µε την κυβέρνηση. Ο Κιρτσνερισµός
συσπείρωσε όλο το εθνικοπατριωτικό ρεύµα,
εξουδετέρωσε την κλασική Αριστερά και επιχει3
ρεί (αποτελεσµατικά πολλές φορές) να εξαγο3
ράσει το ρεύµα της αυτονοµίας και της αυτοορ3
γάνωσης µε παροχές και υποσχέσεις. «Σε ξένο
άλογο αν ανεβείς, γρήγορα θα κατεβείς» και η
Αριστερά που εκ των πραγµάτων ταυτίστηκε µε
το έθνος3κράτος τώρα µπορεί µόνο να λέει «ναι
µεν αλλά» και «υπό άλλους όρους και προcποθέ3
σεις…», καταδικασµένη στην αναξιοπιστία.

Κοινωνική ανισότητα
Εκµετάλλευση  MADE IN ARGENTINA
Κέρδος οι λα$κές συνελεύσεις και οι

καταλήψεις εργοστασίων
Αυτές τις µέρες συζητιέται ένα νοµοσχέδιο

που βάζει περιορισµούς στην αγορά γης από µη
Αργεντινούς. Η Silvia Lilian Ferro, ειδικός στο
ζήτηµα, λέει: “Στη συζήτηση για τη συγκέντρωση
γης και τον εκδηµοκρατισµό της γαιοκτησίας θα
έπρεπε να περιληφθεί διάταξη που να περιορίζει
την έκταση που µπορούν ν’ αγοράσουν ιδιώτες
συµπατριώτες µας, (…) είναι ο µόνος τρόπος να
µπει φρένο στη συγκέντρωση της γης που είναι

σχεδόν εξ ολοκλήρου “Made in Argentina”.
Σήµερα πολλοί διαπιστώνουν ότι η κοινωνική
ανισότητα δεν ήταν επιβαλλόµενη από το ∆ΝΤ
και το εξωτερικό χρέος, αλλά η εκµετάλλευση
λειτουργεί και χωρίς ξένους. Το ποσοστό των
µισθών στο Ακαθάριστο Εθνικό Προbόν το 1993
ήταν στο 44%, έπεσε στο 26% το 2003. Σήµερα
ανέβηκε αλλά δεν ξεπερνά το 40%. Ο τίτλος
οικονοµικής έκθεσης λέει: «Οι µισθωτοί χάνουν
έδαφος στην συγκοµιδή του πλούτου», για να
µην επεκταθούµε στα προβλήµατα εξαθλίωσης
ιθαγενικών και αγροτικών πληθυσµών, την
καταστροφή ανθρώπων στις παραγκογειτονιές
και άλλα παρεπόµενα της εθνικής ανάπτυξης.

Τα δύο πιο σηµαντικά οφέλη της εξέγερσης,
είναι οι λαbκές συνελεύσεις και τα επανοικειοπη3
µένα εργοστάσια που σήµερα είναι 280.

Οι λαbκές συνελεύσεις γειτονιάς, αµεσοδη3
µοκρατική, αδιαµεσολάβητη κινηµατική διαδικα3
σία που γεννήθηκε το 2001, µπορεί να µην έφε3
ραν τη µεγάλη ανατροπή όµως αναπτύχθηκαν
κοινωνικοί δεσµοί και κινητικότητα που γέννη3
σαν δεκάδες χιλιάδες οργανώσεις που έλυσαν
προβλήµατα διαβίωσης, επικοινωνίας, µάθησης,
κουλτούρας και εξέφρασαν τη νέα ριζοσπαστι3
κοποίηση της νεολαίας και των καταπιεσµένων
µε αληθινά αποτελέσµατα και µεγάλη διάρκεια.

Σπουδαιότερο όφελος αποτελεί η εµπειρία
της κατάληψης εργοστασίων που έκλειναν από
τους εργάτες και η επαναλειτουργία τους χωρίς
αφεντικό. Η κατάληψη, η οργάνωση παραγωγής
και διακίνησης, οι σχέσεις µε την αγορά και άλλα
θέµατα προσφέρουν πολλά στη συζήτηση για
µια άλλη, µη καπιταλιστική κοινωνία. Σε ένα
ρεπορτάζ µιας εφηµερίδας του κινήµατος, οι
εργάτες σ’ ένα εργοστάσιο υποστηρίζουν ότι
πέτυχαν επειδή εξάλειψαν το «κόστος του
αφεντικού», όπως ακριβώς τα αφεντικά προσπα3
θούν να µειώσουν το «εργατικό κόστος». Το
λογοπαίγνιο «κόστος αφεντικού» δεν περιγρά3
φει µόνο τα προσωπικά έσοδα του ιδιοκτήτη
αλλά όλο το κόστος του µηχανισµού µετατρο3
πής του υπερπροbόντος σε κεφάλαιο και της
αναπαραγωγής του. Επιπλέον απέδειξαν ότι µια
µονάδα παραγωγής µπορεί να λειτουργεί µε
συνελεύσεις καταργώντας την ιεραρχική δοµή.
Ασχέτως αν κερδίζουν λίγα ή πολλά, νιώθουν
καλύτερα στο χώρο δουλειάς όταν δεν είναι
υποχρεωµένοι να υπακούν σε διαταγές. (στοι3
χεία συνεντεύξεων της συλλογικότητας
Lavaca).

Όλη αυτή η κινητικότητα δεν είναι εύκολο
να κατασταλεί ούτε να ενσωµατωθεί.
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ττηηςς  ΠΠααρρθθέέννααςς  TTσσοοκκττοουυρρίίδδοουυ

∆∆υυοο  λλόόγγιιαα  ααππλλάά  γγιιαα  τταα  σσωωµµααττεείίαα  
Τα σωµατεία  είναι εργαλεία όπως

είναι το σφυρί, το µαχαίρι,  η ατµοµη�
χανή ή το ηλ. ρεύµα, που οι ίδιοι οι
εργαζόµενοι ανακάλυψαν και τα έκα�
ναν ασπίδες απέναντι στην χωρίς
όριο βία που ασκούσαν επάνω τους
οι καταπιεστές τους. Αν κάποιοι λοι�
πόν από λάθος ή πλάνη φοβερή τους
επιτίθενται θα έπρεπε πρώτα να
βρουν άλλα εργαλεία�ασπίδες να τα
αντικαταστήσουν.

Καταλαβαίνω τη δυσπιστία που
υπάρχει προς κάθε παραδοσιακή
µορφή οργάνωσης και συλλογικότη�
τας. Είναι πάρα πολλά τα παραδείγ�
µατα που ειδικά σε επίπεδο κορυφής
και ηγεσιών,  συνδικάτα, κόµµατα και
άλλες συλλογικότητες, δέχτηκαν µε
το αζηµίωτο να παίξουν ρόλους
που.........

είναι απαράδεκτοι.

Όµως έχω δύο ενστάσεις.
Η πρώτη έχει να κάνει µε το

τσουβάλιασµα και τη γενίκευση. Η
γενίκευση είναι φασισµός και πάντα
µου καθόταν στο λαιµό. Η απόσταση
της κόλασης από τον παράδεισο
είναι µερικές φορές µερικές µικρές

κλωστές, µερικές µικρές λεπτοµέρει�
ες, ενώ στην Ελλάδα του Αριστοτέλη,
όπως θα έλεγαν και οι αρχαιολάτρες,
είναι ανώριµο και επικίνδυνο να προ�
σπαθεί κανείς να αναλύσει και να
καταλάβει την πραγµατικότητα χωρίς
να κάνει χρήση λεπτών κατηγοριών.

Κανένας φυσικά δεν είναι αγνός
και αµόλυντος, αλλά ούτε και µείς οι
ίδιοι  είµαστε. Στον καπιταλισµό ζήσα�
µε, κι όποιος παίζει µες το γουρουνό�
λακο στο τέλος λερώνεται χωρίς
αµφιβολία.

∆εν είναι λοιπόν το ίδιο τα  2 κόµ�
µατα εξουσίας κι αυτοί που µε χαρά
είναι έτοιµοι να συνεργαστούν µαζί
τους για να µοιραστούν τα κοκκαλά�
κια µιας επόµενης διακυβέρνησης, µε
τα κόµµατα της Αριστεράς, που
ακόµα κι αν έχουν κάνει χιλιάδες
λάθη, ακόµα κι αν χρησιµοποιούν και
τώρα λάθος τρόπους και τακτικές ,
έχουν άλλο όραµα και εντελώς
άλλες διαδροµές. Ειδικά αυτή τη στιγ�
µή που κάποια από αυτά µικρά ή
µεγάλα, είτε στους τόπους δουλειάς
είτε στους δρόµους συγκρούονται µε
το σύστηµα και µάλιστα όχι χωρίς
απώλειες.

Αυτοί δε που σπρώχνουν και που�
λάνε τη λογική "όλοι είναι ίδιοι",
εκτός από τους αφελείς µε την καλή
έννοια και κάποιους που βλέπουν τα
πράγµατα από αναρχική�αυτόνοµη
σκοπιά, είναι συνήθως ή οι πικραµένοι
των 2 µεγάλων κοµµάτων που δικαιο�
λογηµένα δεν θέλουν να είναι µόνοι
µε τις ενοχές τους, ή άνθρωποι του
συστήµατος που εσκεµµένα σπρώ�
χνουν µια ύπουλη προπαγάνδα.

Η δεύτερη και µεγαλύτερη ένστα�
ση που έχω έχει να κάνει µε τα σωµα�
τεία. Είναι εξόφθαλµα απαράδεκτο
να συγχέουµε την ηγεσία της ΓΣΕΕ�
Α∆Ε∆Υ  µε τα σωµατεία που
παλεύουν κάτω από απίστευτα
δύσκολους όρους τροµοκρατίας
στους τόπους δουλειάς, για να συγ�
κρατήσουν όσο γίνεται την κατάρ�
ρευση δικαιωµάτων δεκαετιών. Τον
εργατοπατέρα Παναγόπουλο (ή και
άλλους) µε τον απλό συνδικαλιστή
που ρισκάρει κάθε µέρα το µεροκάµα�
τό του παίζοντας µε τη φωτιά.

Πρέπει να είναι κανείς πολύ ανώ�
ριµος για να κάνει τέτοιες ταυτίσεις.

Βλέποντας µάλιστα να συντάσ�
σονται σε αυτή τη γραµµή προπαγάν�
δας µε την καρδιά τους Καψήδες,

Μπάµπηδες και άλλοι καλοπληρωµέ�
νοι που βγάζουν όλο τους το µίσος
σε µισθοσυντήρητους αγωνιστές,
καταλαβαίνουµε ποια είναι η αλήθεια.

Με λίγα λόγια όµως ας σκεφτού�
µε το εξής.

Αυτοί που κατάργησαν κόµµατα,
συνδικάτα και συλλογικότητες �που
ήταν βέβαια εµπόδια στα σχέδιά
τους� ήταν πάντα οι χούντες και τα
φασιστικά καθεστώτα και όχι οι
∆ηµοκρατίες.

Ειδικά τα σωµατεία  είναι εργαλεία
όπως είναι το σφυρί, το µαχαίρι,  η
ατµοµηχανή ή το ηλ. ρεύµα, που οι
ίδιοι οι εργαζόµενοι ανακάλυψαν και
τα έκαναν ασπίδες απέναντι στην
χωρίς όριο βία που ασκούσαν επάνω
τους οι καταπιεστές τους. Αν κάποιοι
λοιπόν από λάθος ή πλάνη φοβερή
τους επιτίθενται θα έπρεπε πρώτα να
βρουν άλλα εργαλεία�ασπίδες να τα
αντικαταστήσουν.

Ειδικά σήµερα που στον πραγµα�
τικό και σκληρό πόλεµο που µαίνεται
γύρω είναι τρελό να υποστηρίζεις ότι
είναι καλύτερα να πάµε γυµνοί µε
µόνο όπλο τις ιδέες µας.

ΣΣυυννδδιικκααλλιισσµµόόςς  εερργγααττώώνν  
((σσεε  αακκρροοσσττιιχχίίδδαα  ττηηςς  ΠΠααρρθθέέννααςς  ΤΤσσοοκκττοουυρρίίδδοουυ))

∆ικαίωση των εργαζοµένων του
Ιδρύµατος Μαραγκοπούλου και της
«Εργατικής Αλληλεγγύης».

Ροή αιτηµάτων του Συνδικάτου για
την απόσυρση των αντεργατικών –
εφιαλτικών για την εργατική τάξη
µέτρων για το ασφαλιστικό και φορο�
λογικό.

Άρση των δικαστικών διώξεων του
Προεδρείου της ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ. 

Συµµετοχή στους αγώνες των
Ταξικών Συνδικάτων µε στάση εργα�
σίας και απεργία.

Η Ταξική Αγωνιστική Ενότητα των
εργαζοµένων αναγκαία όσο ποτέ την
Πρωτοµαγιά του 2011 µε αντεπίθεση
των δυνάµεων της εργασίας.

Εγγραφή της «Εργατικής
Αλληλεγγύης» στη ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ.

Ρέουν ειδικά αιτήµατα στο
Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης του
Συνδικάτου, ένα εκ των οποίων είναι η
ίση αµοιβή στην εργασία.

Για ενέργεια αποκλειστικά δηµόσια
και ενιαία, έξω από τις δεσµεύσεις της
ΕΕ, µε απαλλοτρίωση της µεγάλης
ελληνικής και ξένης ατοµικής ιδιοκτη�
σίας στον κλάδο, µε εργατικό και λαJκό
έλεγχο, στην κατεύθυνση της πλή�
ρους κοινωνικοποίησης.

Αλληλεγγύη στους απεργούς ναυ�
τεργάτες.

Το Συνδικάτο Εργαζοµένων στην
Ενέργεια «Εργατική Αλληλεγγύη» µε
επιστολή προς τους αρµόδιους της
∆ΕΗ και της πολιτείας ανοίγει το ζήτη�
µα της ένταξης του νοσηλευτικού προ�
σωπικού που απασχολείται στα ορυ�
χεία στο καθεστώς των Βαρέων και
Ανθυγιεινών επαγγελµάτων. 

Ισχυρή νευροτοξίνη ο υδράργυ�
ρος, ιδιαίτερα επικίνδυνος για τα παι�
διά και τα έµβρυα, ένα από τα θέµατα
του Συνδικάτου για ανακύκλωση των

λαµπτήρων φθορισµού.
Καταγγελία του Συνδικάτου και

κατηγορηµατικά αντίθετο µε οποιαδή�
ποτε περικοπή στους εργαζόµενους
αντιπαλεύει µε όλα τα µέσα για να µη
περάσει η απόφαση του Γενικού
∆ιευθυντή Ορυχείων.

Η «Εργατική Αλληλεγγύη» συµµετέ�
χει ενεργά στον αγώνα ενάντια στα
ναρκωτικά.

Συµπαράσταση του Συνδικάτου
εργαζοµένων στους αγωνιζόµενους
αγρότες.

Αγώνας για ένταξη των νοσηλευ�
τών των ορυχείων στα Β.Α.Ε.

Λειτουργία των Πολυιατρείων
Πτολ/δας απαιτεί το Συνδικάτο εργα�
ζοµένων και σπάσιµο της διαπλοκής µε
τα συµφέροντα που δραστηριοποιούν�
ται στο χώρο της υγείας.

Ληστρικά µέτρα εναντίον των
εργαζοµένων µε φοροεπιδροµές και
περικοπές να παρθούν πίσω, είναι η
απαίτηση του Συνδικάτου εργαζοµέ�
νων. 

Η εντατικοποίηση των ελέγχων
από τους αρµόδιους φορείς της πολι�
τείας για την εφαρµογή των µέτρων
και κανόνων για την προστασία της
υγείας και ασφάλειας των εργαζοµέ�

νων.
Λιµάνια δηµόσια κάτω από εργατι�

κό και κοινωνικό έλεγχο. 
Ενάντια στο πάγωµα των προσλή�

ψεων αγωνίζεται το Συνδικάτο εργαζο�
µένων απαιτώντας νέες προσλήψεις
και προτείνοντας κατάργηση του
Συµφώνου Σταθερότητας κι όλων των
αντεργατικών µέτρων.

Γενναία αύξηση των κοινωνικών
δαπανών, σε ότι αφορά την Υγεία και
Παιδεία.

Για την πλήρη διεύρυνση του ατυ�
χήµατος στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης και
την άµεση παρέµβαση των αρµοδίων
κρατικών φορέων το Συνδικάτο απαι�
τεί τον πλήρη καταλογισµό των ευθυ�
νών σε κάθε υπεύθυνο.

Υγιής ανταγωνισµός δεν υπήρξε
ούτε πρόκειται να υπάρξει, υπερασπί�
ζεται το Συνδικάτο, λέγοντας πως οι
δυνάµεις εργασίας έχουν χρέος να το
αντιληφθούν.

Η κατάργηση του δουλεµπορίου
και των εργολαβιών. 

Στα ΒΑΕ να ενταχθούν οι
Χορηγητές Υλικών των Ορυχείων του
ΛΚ∆Μ. 

Σύνδεσµος εργαζοµένων είναι ο συν�
δικαλισµός µέσω επαγγελµατικών σωµα�
τείων µε σκοπό τη διεκδίκηση των δικαιω�
µάτων τους, την προάσπιση των συµφε�
ρόντων τους και τη βελτίωση της επαγ�
γελµατικής και οικονοµικής θέσης τους.

Υποχρεωτικό δεν είναι για τους εργα�
ζόµενους να ανήκουν σε κανένα επαγ�
γελµατικό σωµατείο.

Νόµιµη είναι η συνδικαλιστική ελευθε�
ρία ως αυτοτελές δικαίωµα των πολιτών
(Άρθρο 23, παρ. 1).

∆υνατότητα έχουν οι εργαζόµενοι να
ιδρύουν ελεύθερα επαγγελµατικά σωµα�
τεία και να µετέχουν σ’ αυτά.

Ιδρύθηκε στη Σύρο το πρώτο σωµα�
τείο, το 1879, µε τον τίτλο «Αδελφικός
Σύλλογος των ξυλουργών του
Ναυπηγείου Σύρου».

Κατάκτηση του δικαιώµατος συνεται�
ρισµού των εργαζοµένων έγινε µε την
ψήφιση του νόµου «περί σωµατείων», το
1914, όπου  κατοχυρώθηκε η ελευθερία
ίδρυσης και δράσης των σωµατείων.

Ανώτατη συνδικαλιστική οργάνωση
υπήρξε στα πρώτα χρόνια δράσης της η
«Γενική Συνοµοσπονδία Εργατών
Ελλάδας», στην οποία µετείχαν τα σωµα�
τεία, οι οµοσπονδίες και τα εργατικά κέν�
τρα της χώρας.

Λήψη αποφασιστικού χτυπήµατος
του δηµοκρατικού συνδικαλιστικού κινή�
µατος επήλθε µε την οδήγηση των συν�
δικαλιστών στη φυλακή και στην εξορία
επί δικτατορίας του Μεταξά, που επιβλή�
θηκε µε τη δικαιολογία της πρόληψης της
γενικής απεργίας.

Ιωση στο πολιτικό κλίµα της εποχής
του εµφύλιου πολέµου επί Γερµανικής
κατοχής ακολούθησε, η οποία δεν επέ�
τρεψε στο συνδικαλιστικό κίνηµα να ανα�
πτυχθεί και να λειτουργήσει δηµοκρατι�
κά.

Συνδικαλιστική ενότητα επιβλήθηκε
από την εδραίωση των απεργιακών αγώ�
νων, το 1935 και ύστερα από συνεννοή�
σεις και διαπραγµατεύσεις, όλες οι παρα�

τάξεις ενώθηκαν στους κόλπους της
Γ.Σ.Ε.Ε.

Με τον συνδικαλισµό αναγνωρίσθηκε
η πάλη των τάξεων και η ανάγκη της
πολιτικής χειραφέτησης των εργατών.

Ολα τα µέλη των επαγγελµατικών
σωµατείων είναι ίσα µεταξύ τους.

Στην προστασία των συνδικαλιστικών
ελευθεριών ή δικαιωµάτων αναφέρονται
και δυο διεθνείς συµβάσεις εργασίες (η
87η και η 98η) που έχουν επικυρωθεί από
την Ελλάδα µε τα Ν.∆. 4204/61 και
4205/61 αντίστοιχα.

Εργοδότες και εργαζόµενοι δεν µπο�
ρούν να ανήκουν ταυτόχρονα στο ίδιο
επαγγελµατικό σωµατείο. 

Ρεφορµιστική ή συντηρητική κι επα�
ναστατική τάση διαµορφώθηκαν στη
διάρκεια της πρώτης πανελλήνιας συν�
διάσκεψης µετά το τέλος του Α΄
Παγκόσµιου Πολέµου επηρεάζοντας το
συνδικαλιστικό κίνηµα.

Γενική απεργία στις 4 Αυγούστου
1936 αποφασίστηκε κατόπιν απόφασης
της Γ.Σ.Ε.Ε. και επισφραγίστηκε η ενότητα
της.

Απεργιακοί αγώνες συνδικαλιστών το
1921 στάθηκαν αφορµή να αντιδράσει
άµεσα το κράτος στο απεργιακό κίνηµα
και να πάρει διάφορα κατασταλτικά
µέτρα επιστρατεύοντας τους.

Τις µεταπολεµικές κυβερνήσεις δια�
δέχθηκε η πολιτική της δίωξης των δηµο�
κρατικών συνδικαλιστών.

Ως προστάτες των εργατών κατά και�
ρούς διορίζονταν Πρόεδροι των εργατι�
κών σωµατείων οι ίδιοι οι εργοδότες,
δίχως να υπάρχει έτσι συνειδητή οργά�
νωση των εργαζοµένων σε σωµατεία µε
ξεκάθαρους συνδικαλιστικούς στόχους.

Να οδηγηθεί στη µη µονοπώληση της
ηγεσίας του το συνδικαλιστικό κίνηµα και
η πορεία, καθώς και η τύχη του να µη
καθορίζονται απ’ αυτήν, αλλά απ’ τους
ίδιους τους εργαζόµενους είναι η κοινή
επιθυµία όλων των εργατών Ελλάδας.

∆∆ρράάσσηη  εερργγααττιικκήήςς  ααλλλληηλλεεγγγγύύηηςς
((σσεε  αακκρροοσσττιιχχίίδδαα))  
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BBLLAACCKKOOUUTT
Ο Κ. Μητσοτάκης σε συνέν-

τευξη στους “Φακέλους” του

Παπαχελά στο ΣΚΑΙ.

«Πρέπει να το πούµε στον ελληνικό λαό, πρέπει να

κατεβεί το βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων. Πίστωση δεν

έχουµε, λεφτά δεν έχουµε, είναι αδήριτος ανάγκη να

ζητάµε λεφτά. Ο ελληνικός λαός αντιδρά οργίλως, σου

λέει γιατί; Μα γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Η ανάγκη είναι ο

υπέρτατος νόµος».. 

ΌΌτταανν  ξξεεθθάάββοουυνν  κκααιι  ττοουυςς  ββρριικκόό��

λλαακκεεςς  ττοουυ  ππααρρεελλθθόόννττοοςς  γγιιαα  νναα

ππεερράάσσοουυνν  ττηηνν  πποολλιιττιικκήή  ττοουυςς........

Μιχάλης Χρυσοχοΐδης: Το µνηµόνιο δεν το διάβασα!

«Θέλω να ξεκαθαρίσω τη

θέση µου και να επιβεβαιώσω

τη στάση µου. Ναι, επαναλαµβάνω ότι

το µνηµόνιο δεν το διάβασα. ∆εν

ασχολήθηκα, όχι µε το κείµενο, αλλά

ούτε καν µε τις διαδικασίες της δήθεν

διαπραγµάτευσης. Αυτό δεν το δήλω-

σα ούτε το είπα µε καµάρι. Πολύ

περισσότερο δεν το λέω για να απο-

σείσω ευθύνες από πάνω µου. Ίσα-ίσα

το αντίθετο. Το θεωρώ από τα σηµαν-

τικότερα λάθη της πολιτικής µου δια-

δροµής. Γιατί δεν εκτίµησα σωστά την

κρισιµότητα των στιγµών και απορρο-

φήθηκα µε το µερικό, το έργο µου

σαν υπουργός, αντί να ασχοληθώ µε

το µείζον, την ευθύνη µου σαν µέλος της ηγεσίας της χώρας. Το είπα για

να τονίσω το πόσο όλοι µας χρειάζεται να αλλάξουµε. Είχαµε µάθει να

εµπιστευόµαστε τον κάθε αρχηγό, πρωθυπουργό. Και στη Βουλή να

ψηφίζουµε και στη διακυβέρνηση να συναινούµε. Αυτοί οι καιροί πέρα-

σαν και το µοντέλο εξαντλήθηκε………»

ΑΑυυττόό  θθαα  ππεειι  υυππεευυθθυυννόόττηητταα!!  ΨΨήήφφιισσαανν  ττοο  µµννηηµµόόννιιοο  πποουυ

ββύύθθιισσεε  ττοουυςς  εερργγααζζόόµµεεννοουυςς  κκααιι  ττοο  λλααόό  σσττηηνν  ααννεερργγίίαα  σσττηη

φφττώώχχεειιαα  κκααιι  σσττηηνν  εεξξααθθλλίίωωσσηη!!  ΞΞεεπποούύλληησσαανν  όόλλοο  ττοο  δδηηµµόόσσιιοο

ππλλοούύττοο!!  ΈΈφφεερραανν  ξξέέννηη  κκααττοοχχήή  κκααιι  δδεενν  µµππήήκκαανν  σσττοονν  κκόόπποο  νναα

δδιιααββάάσσοουυνν  ττιι  ψψήήφφιιζζαανν  κκααιι  δδεενν  ππήήρραανν  χχααµµππάάρριι  ττιι  υυλλοοπποοιιοούύνν

εεδδώώ  κκααιι  δδυυοο  χχρρόόννιιαα!!  ΆΆρραα  έέχχοουυνν  άάδδιικκοο  ααυυττοοίί  πποουυ  µµιιλλάάννεε  γγιιαα  ΓΓοουυδδίί;;  

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης δεν είναι και ο µόνος που δε διάβαζε

το µνηµόνιο!

Και ο Καρατζαφέρης δε διάβασε το µνηµόνιο!

Σάλος προκλήθηκε από την δήλωση του Μ. Χρυσοχοίδη πως δεν διάβασε το Μνηµόνιο

γιατί δεν… προλάβαινε λόγω “άλλων υποχρεώσεων”. Είναι όµως ο πρώτος που είπε κάτι

τέτοιο;
Σαφέστατα όχι! Τον έχει… προλάβει εδώ και αρκετούς µήνες ο Γ. Καρατζαφέρης, φανα-

τικός υποστηρικτής του ∆ΝΤ και “συγκυβερνών” στην κυβέρνηση Παπαδήµου. Το απόσπα-

σµα από την συνέντευξη που έδωσε στον ∆. Σωτηρόπουλο του Hellas-Orthodoxy, είναι

χαρακτηριστικό!
Ερωτάται ο αρχηγός του ΛΑ.Ο.Σ αν είχε διαβάσει αναλυτικά το νοµοσχέδιο του

Μνηµονίου, πριν το υπερψηφίσει: Η απάντηση, πως “εκείνη την ώρα είχα άλλα πράγµατα να

ασχοληθώ… γιατί έσβηνε η Ελλάδα”, δεν αφήνει περιθώρια θετικής απάντησης στην εύλογη

απορία κάθε πολίτη αυτής της χώρας: ∆ιαβάζουν οι πολιτικοί αυτά που πάνε και ψηφίζουν;

ΑΑφφοούύ  ααγγααππάάςς  ττόόσσοο  πποολλύύ  ττηηνν  ΠΠααττρρίίδδαα  ππρρόόεεδδρρεε  γγιιααττίί  δδεενν  δδιιάάββαασσεεςς  ττοο  µµννηη��

µµόόννιιοο  ττοο  οοπποοίίοο  ψψήήφφιισσεεςς  κκααιι  ττοο  οοπποοίίοο  ττηηνν  ππααρρααδδίίδδεειι  σσιιδδηηρροοδδέέσσµµιιαα  εειιςς  ττηηνν

ΜΜέέρργγκκεελλ,,  εειιςς  ττηηνν  ΓΓεερρµµααννίίαα  κκααιι  εειιςς  ττιιςς  ττρράάππεεζζεεςς;;  ΤΤόόσσοο  ααγγάάππηη  ππιιαα  γγιιαα  ττηηνν  ππααττρρίί��

δδαα;;  ∆∆ιιάάββαασσεεςς  ττοονν  ΤΤρρεελλααννττώώννηη  ααλλλλάά  όόχχιι  ττοο  µµννηηµµόόννιιοο  κκααιι  ττηη  δδααννεειιαακκήή  σσύύµµββαασσηη;;

ΦΦττάάννοουυνν  ππιιαα  οοιι  κκωωλλοοττοούύµµππεεςς  µµααςς  ππήήρραανν  χχααµµππάάρριι!!

Με τους Γερµανούς στην κατοχή
και µε την Χούντα, ο εχθρός ήταν
ορατός
Μίκης Θεοδωράκης

««ΈΈζζηησσαα  ππόόλλεεµµοο  κκααιι  ΧΧοούύνντταα  κκααιι  ααννττιισσττάάθθηηκκαα  κκααιι  σστταα  δδύύοο..
ΤΤοουυλλάάχχιισσττοονν  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  κκααττοοχχήήςς,,  ήήξξεερραα  κκααιι

έέββλλεεππαα  ττοουυςς  εεχχθθρροούύςς  µµοουυ,,  ττοουυςς  ΓΓεερρµµααννοούύςς..
ΤΤοο  ίίδδιιοο  κκααιι  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  ΧΧοούύννττααςς..  ΟΟιι  εεχχθθρροοίί  ττοουυ

ΈΈθθννοουυςς  ήήτταανν  οορρααττοοίί  κκααιι  εείίχχαανν  κκααττααλλάάββεειι  ττηηνν  δδιιαακκυυββέέρρννηησσηη
ττηηςς  χχώώρρααςς  µµεε  ττηη  ββίίαα..  

ΉΉξξεερρεεςς  ττιι  εείίχχεεςς  νναα  ααννττιιµµεεττωωππίίσσεειιςς  κκααιι  νναα  ααννττιισσττααθθεείίςς  σσεε  ααυυττόό,,  αακκόόµµαα  κκααιι  µµεε  κκίίννδδυυννοο  ττηηνν  ζζωωήή  σσοουυ  ήή
µµεε  κκίίννδδυυννοο  ττηηνν  εεξξοορρίίαα..  ΣΣήήµµεερραα;;  

ΣΣήήµµεερραα  οο  εεχχθθρρόόςς  δδυυσσττυυχχώώςς  εείίννααιι  ηη  εεκκλλεεγγµµέέννηη  ΚΚυυββέέρρννηησσηη  ττοουυ  ππεερρίίπποουυ  2200%%  ηη  οοπποοίίαα  ......
χχρρηησσιιµµοοπποοιιώώννττααςς  εεννττεελλώώςς  ααννττιισσυυννττααγγµµααττιικκοούύςς  ττρρόόπποουυςς  ξξεεπποουυλλάάεειι  ττοο  ΈΈθθννοοςς  µµααςς,,  ττοο  υυπποοδδοουυλλώώννεειι  κκααιι

δδυυσσττυυχχώώςς  δδεενν  υυππάάρρχχεειι  οο  οορρααττόόςς  εεχχθθρρόόςς  πποουυ  ττοο  έέκκααννεε  µµεε  ττηη  ββίίαα..  ΓΓιι’’  ααυυττόό  οο  κκόόσσµµοοςς  αακκόόµµαα  ““κκοοιιµµάάττααιι””..  ΓΓιι’’
ααυυττόό  ππιιάάσσττηηκκεε  σσττοονν  ύύππννοο..  ΗΗ  εεππιιλλοογγήή  εείίννααιι  µµίίαα..

ΗΗ  ΕΕιιρρηηννιικκήή  ΕΕππααννάάσστταασσηη..  ΘΘαα  ππρρέέππεειι  εειιρρηηννιικκάά  νναα  ααννααλλάάββοουυµµεε  ττηηνν  µµεεττάάββαασσηη  σσεε  έένναα  άάλλλλοο  πποολλιιττιικκόό
σσύύσσττηηµµαα  µµεε  σσκκοοππόό  ττηηνν  ααλλλλααγγήή,,  ττηηνν  ααππεελλεευυθθέέρρωωσσηη  κκααιι  ττηηνν  ννοοµµιιµµόόττηητταα..  ΜΜιιαα  ΕΕππαανναασσττααττιικκήή  ΚΚυυββέέρρννηησσηη..»»

ΌΌττιι  κκααιι  νναα  ππεειι  κκααννεείίςς  γγιιαα  τταα  πποολλιιττιικκάά  λλάάθθηη  ττοουυ  ΜΜίίκκηη,,  ηη  οουυσσίίαα  εείίννααιι  όόττιι  ππααρράά  ττηηνν  ηηλλιι��
κκίίαα  ττοουυ  σσυυννεεχχίίζζεειι  νναα  ααγγωωννίίζζεεττααιι,,  νναα  οορρθθώώννεειι  ττοο  ααννάάσσττηηµµάά  ττοουυ  κκααιι  νναα  εεµµππννέέεειι  χχιιλλιιάάδδεεςς
ΈΈλλλληηννεεςς  όότταανν  ττηηνν  ίίδδιιαα  ώώρραα  οο  ππννεευυµµααττιικκόόςς  κκόόσσµµοοςς  κκααιι  οοιι  ππεερριισσσσόόττεερροοιι  δδιιααννοοοούύµµεεννοοιι  ττααυυ��
ττίίζζοοννττααιι  µµεε  τταα  µµννηηµµόόννιιαα  κκααιι  ττηηνν  ππααρράάδδοοσσηη  ττηηςς  χχώώρρααςς  σστταα  ξξέένναα  κκααιι  ννττόόππιιαα  σσυυµµφφέέρροονντταα  ήή

σσττηηνν  κκααλλύύττεερρηη  ππεερρίίππττωωσσηη  λλοουυφφάάζζοουυνν!!

Ο Πάγκαλος 
για τους «αγανακτισµένους»

Ο Θεόδωρος Πάγκαλος µε το γνωστό τουπληθωρικό και επιτηδευµένα προκλητικό ύφος µίλησε στογαλλικό κανάλι 5 στην εκποµπή "Ο κόσµος εν κινήσει”.Όταν έγινε αναφορά στους χιλιάδες πολίτες που µαζικάπαίρνουν µέρος στις κινητοποιήσεις των Αγανακτισµένων οκ. Πάγκαλος τους περιέγραψε ως "ένα µίγµα από φασίστες,κοµµουνιστές και µαλ...κες” Κράµα απ' όλα τα παραπάνωείναι κατά τον αντιπρόεδρο οι Αγανακτισµένοι πολίτες. Ηδήλωση του κ. Πάγκαλου έγινε εκτός συνόρων, αλλά ενώ-πιον εκατοµµυρίων τηλεθεατών στη Γαλλία. Αυτά µετά το"µαζί τα φάγαµε” τους "τεµπέληδες Έλληνες”, τους "πιο διε-φθαρµένους πολίτες από τους πολιτικούς” και άλλες γνώµες
του Αντιπροέδρου της Ελληνικής κυβέρνησης για τον Ελληνικό Λαό.

ΌΌππωωςς  όό  ίίδδιιοοςς  δδήήλλωωσσεε  ππααλλιιόόττεερραα  εείίννααιι  κκιι  ααυυττόόςς  ααγγαανναακκττιισσµµέέννοοςς..ΚΚοουυµµοουυννιισσττήήςς  σσίίγγοουυρραα  δδεενν  εείίννααιι!!  ΆΆρραα  ττιι  άάλλλλοο  ααππόό  τταα  δδυυοο  εείίννααιι;;  ΦΦαασσίίσσττααςς  ήήµµααλλ……κκααςς;;

«Να πονέσει ο κόσµος λιγότερο, τα πράγµατα είναιδύσκολα»
Αντώνης Σαµαράς: Πρόεδρος της Ν.∆Από την αντιπαράθεσή του µε τον Παπανδρέου στη βουλή στις 1/4/2011

«Έχουµε ύφεση και πληθωρισµό ταυτόχρονα! Οι πολίτες βλέπουν το εισόδηµά τους να χάνεταιτην ίδια ώρα που οι τιµές ανεβαίνουν. Κι εσείς ετοιµάζετε νέα περιοριστικά µέτρα. Που το πάτε; ∆εναντέχει άλλο η αγορά! Τους µικροµεσαίους, τη µεσαία τάξη, τους καταστρέψατε! Με πολιτικήακραία…….»
∆ηλώσεις µετά τη συµφωνία για το νέο µνηµόνιο 10/2/2012«Ήταν σκληρή η διαπραγµάτευση για το καινούργιο δάνειο! Αν είχε υπάρξει ουσιαστική διαπραγ-µάτευση εδώ και δύο χρόνια, δεν θα ήµασταν σήµερα µε την πλάτη στον τοίχο. Πετύχαµε, παρ' όλααυτά, αρκετά πράγµατα…….» «…….Με ξέρετε. Και ξέρετε ότι ούτε δειλιάζω ούτε υποχωρώ. Όταν,όµως, γνωρίζω τις συνέπειες, δεν µπορώ να κάνω ότι δεν τις βλέπω. Ιδίως αν είναι τόσο καταστροφι-κές. Ούτε ψάχνω χειροκροτήµατα για µια βδοµάδα… Είµαι εδώ µόνο από υποχρέωση να βοηθήσω τηνΠατρίδα. Και αυτό κάνω. Στις πιο δύσκολες συνθήκες.»  

««ΣΣττααθθεερρόόςς  κκααιι  ααττααλλάάννττεευυττοοςς»»  σσττιιςς  θθέέσσεειιςς  ττοουυ  οο  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ττηηςς  ΝΝέέααςς  ∆∆ηηµµοοκκρρααττίίααςς!!ΠΠρριινν  έέλλεεγγεε  όόττιι  οοιι  µµεειιώώσσεειιςς  ττωωνν  µµιισσθθώώνν  κκααιι  ττωωνν  σσυυννττάάξξεεωωνν  δδηηµµιιοουυρργγοούύνν  ύύφφεεσσηη!!  ΈΈλλεεγγεε  όόττιιηη  σσυυννττααγγήή  ττοουυ  µµννηηµµοοννίίοουυ  ήήτταανν  ααπποοττυυχχηηµµέέννηη  κκααιι  θθαα  σσκκοοττώώσσεειι  ττοονν  αασσθθεεννήή!!  ΤΤώώρραα  πποουυ  σσττηη��ρρίίζζεειι  ττοο  ννέέοο  µµννηηµµόόννιιοο  πποουυ  εείίννααιι  ττρριισσχχεειιρρόόττεερροο  ααππόό  ττοο  ππρρώώττοο  λλέέεειι  όόττιι  εείίννααιι  ααννααγγκκααίίοο  κκααιι  µµααςς  ππρροοττεείί��ννεειι  ββααζζεελλίίννηη!!  ΕΕυυχχααρριισσττοούύµµεε  πποολλύύ  κκύύρριιεε  ππρρόόεεδδρρεε  δδεε  θθαα  ππάάρροουυµµεε!!  ΘΘαα  σσεε  σσττεείίλλεειι  κκιι  εεσσέένναα  οο  λλααόόςς  εεκκεείί

Στέφανος Πράσσος: 
Πρόεδρος του ΣΕΕΝ “ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ”



Έτριζαν τις τελευταίες δεκαετίες στη χώρα οι
αρχές του σεβασµού του λόγου, του σεβασµού του
έτερου, του µόχθου και του φιλότιµου. Η κατοχική
γενιά της Αντίστασης, η γενιά των εξηγηµένων που
συγκροτούσε την κοινωνία και στηλίτευε τους ευµετά%
βολους ως παλάντζες και φουρφούρια, είχε εκπνεύσει.
Οι πολίτες, ως καταναλωτές πλέον, αγόραζαν και που%
λούσαν µε ευκολία ,κατά τα συµφέροντά τους, και το
ενδιαφέρον για τα πολιτικά έφτανε µέχρι το παζάρε%
µα της ψήφου.(Οι εκφράσεις , να τη βρούµε, να φτια%
χτούµε, παράτα τον, ήταν χαρακτηριστικές του κλίµα%
τος.)

Μια τέτοια κοινωνία δηµιουργούσε ή άφηνε ανοι%
χτό το πεδίο σε αιρετούς, που φορές διακρίνονταν
για τη µεταστροφή τους (καβάληµα του καλαµιού), για
τον αιφνίδιο πλουτισµό τους, για τη διάσταση µε την
αλήθεια, για τη διαπλοκή µε οικονοµικά και δηµοσιο%
γραφικά κέντρα. Όλο αυτό το αξιακό τέλµα, στο οποίο
είχαµε περιέλθει, συνοδευόµενο από τους πολύχρο%
νους οικονοµικούς τριγµούς ολοκληρώθηκε στις
µέρες µας ως έκρηξη, ως κρίση, µε τους γνωστούς χει%
ρισµούς, ΜΝΗΜΟΝΙΟ, από την ΠΑΣΟΚική κυβέρνηση.
Έτσι οι καταναλωτές σιγά%σιγά αφυπνίστηκαν από όλη
τη µετακύλιση των οικονοµικών συνεπειών στους
ώµους τους, από τον τρόµο της ανέχειας, από τον
ευνουχισµό της ανεργίας , από τη φυγή των νέων
στην ξένη, από τις οµολογίες της κυβέρνησης πως η
υποταγή στο ∆.Ν.Τ. έθεσε σε δοκιµασία την εθνική
κυριαρχία και την εσωτερική δηµοκρατία (υποτακτικοί
στον τόπο µας).

Ένα πολύβουο πλήθος πολιτών ξεπερνώντας τα
κοµµατικά και ηλικιακά όρια ξαναβρέθηκε στους δρό%

µους και τις πλατείες, οικειώθηκε το δηµόσιο χώρο,
ξαναείπε καληµέρα, προβληµατίστηκε, ζήτησε ευθύνες
και τέθηκε υπό διωγµό από την εντολοδόχο αστυνο%
µία. Μια κοινωνία υπό βιασµό, υπό λεηλασία, αρνήθηκε
δυναµικά την κυβερνητική κατεύθυνση ισοµοιράσµα%
τος , συµψηφισµού των πολιτικών ευθυνών. Όµως η
κύρια ευθύνη είναι αυτών που είχαν την τιµή να ψηφι%
στούν κ ι ανέλαβαν το µεγάλο χρέος (το πεπόνι και
το µαχαίρι κατά το λαό) να διαχειριστούν τα δηµόσια
πράγµατα. Κι’ αυτοί περίκλειστοι στο φρούριο της
Βουλής έχασαν το κύρος τους ,αφού αντί να το αντ%
λήσουν από τη βούληση των πολιτών, το µετέφεραν
στη σκέπη της ασπίδας. Αποκοµµένοι από τις ανάγκες
του λαού, αποµονωµένοι, αφού δεν έπεισαν πως δε
γινόταν αλλιώς, φοβισµένοι για τις αποφάσεις τους,
φιγούρες εξουσίας, ψελλίζουν από τον τρόµο του
κινήµατος των ΑΓΑΝΑΚΤΙΣΜΕΝΩΝ.

Είναι γνωστό πως τα κινήµατα είναι σαν την παλίρ%
ροια και την άµπωτη, όµως δεν πάνε ποτέ χαράµι, ως
πανίσχυροι παράγοντες παρέµβασης της κοινής γνώ%
µης. Είναι γνωστό πως οι αντιδράσεις της οργής και της
απόγνωσης έχουν µια µεγάλη διαβάθµιση .Όµως η
συνεχής επαγρύπνηση µας, ο θεσµικός σεβασµός στη
Βουλή, η δηµοκρατικότητά µας απέναντι σ’ εκείνους
που ξέµειναν από την εµπιστοσύνη του λαού, απέναν%
τι σ’ εκείνους που ούτως ή άλλως τέθηκαν υπό την
επιτήρηση της αµφισβήτησής µας, είναι τα όπλα µας,
ώστε ν’ αποτελέσουν αυτοί την τελευταία γενιά απα%
ξιωµένων πολιτικών, ώστε ν’ αναδειχτούν πολίτες
ταγµένοι στην υπηρεσία του δηµόσιου συµφέροντος.

AΠPIΛIOΣ 2012 YYΨΨHHΛΛHH TTAAΣΣHH14

ττηηςς  ΤΤάάσσααςς    ΣΣιιόόµµοουυ

ΕΕλλεευυθθεερροοττυυππίίαα,,  22001111  ΣΣΤΤΑΑΘΘΗΗΣΣ  ΣΣ..  88..ΧΧ..22001111

ΌΌτταανν  θθαα  ππάάρροουυνν  φφωωττιιάά  οοιι  αασσππίίδδεεςς

““ΗΗ  ββίίαα””  ττωωνν  ββιιααζζόόµµεεννωωνν

∆∆έέκκααττηη  ττρρίίττηη
λλοογγοοττεεχχννιικκήή  

ββρράάββεευυσσηη  ττηηςς  
κκααςς  ΠΠααρρθθέέννααςς
ΤΤσσοοκκττοουυρρίίδδοουυ

Μεταµορφωµένος τότε σε ταύρο ο ∆ίας
µετήγαγε την Ευρώπη στη ∆ύση, µεταµορφω%
µένη σήµερα σε αποδιοποµπαίο τράγο η
Ελλάδα επιστρέφει απ' τη ∆ύση πού; .....

Εδώ; δεν θα 'χει να πληρώσει ούτε το
φως. Το ανέσπερον 

∆εν είναι πατρίδα µου το Προτεκτοράτο. 
Εµένα, πατρίδα µου είναι η Ελλάδα, και

δεν µπορεί στην Ελλάδα να ξεκινάει τη δια%
δροµή του για να µάθει γράµµατα στα παιδιά
ένας δάσκαλος µε 660 ευρώ τον µήνα, για να
πάρει 750 ευρώ στα 45 του και να µην κάνει

παιδιά δικά του ο ίδιος ποτέ... 
∆εν είναι Πρωθυπουργός µου αυτός ο

τύπος που πάει να κάνει τη Θράκη Ειδική
Οικονοµική Ζώνη υπό την Εντολή της
Γερµανίας % ανοίγοντας έτσι έναν ακόµα
δρόµο για την «αυτονόµηση» της περιοχής
και τον ακρωτηριασµό της Ελλάδας... 

Είναι πιθανόν αυτός ο ανιστόρητος να µη
γνωρίζει ότι οι Ναζί στην Κατοχή διακρίθηκαν
εκτός των άλλων και στο σπορ του διαµελι%
σµού της χώρας µας %ώς και ανεξάρτητο
«Βασίλειο των Βλάχων» στην Πίνδο έστησαν
οι ολετήρες· όµως, πώς να κάνει την Ελλάδα
πειραµατόζωο της νέας Τάξης, απέδειξε ότι
γνωρίζει πολύ καλά ο επικεφαλής των δωσί%
λογων. 

***** 
∆εν είµαι υπήκοος της Τρόικας. 
Είµαι Έλληνας πολίτης %δεν οφείλω καµιά

νοµιµοφροσύνη στα ανδρείκελα και τους
κουίσλινγκ% δεν είµαι ανδράποδο δεν οφείλω
καµιά νοµιµοφροσύνη σε αυτούς που βουτά%
νε το υστέρηµα του συνταξιούχου κι αφή%
νουν τον φοροφυγά να πλουτίζει ακόµα
περισσότερο. 

∆εν είναι (µόνον) φασιστικό, είναι και
αηδιαστικό ο Υπουργός %εν προκειµένω ο
Παπουτσής% να βάζει τις διαδηλώσεις για το

ψωµί στον ίδιο παρονοµαστή µε την εγκλη%
µατικότητα % δεν αναγνωρίζω συνεπώς
καµιάν εξουσία σε αυτούς που αφήνουν ανυ%
περάσπιστους τους γέροντες µπροστά στα
καλάσνικωφ και τους φταίνε για την άθλια
ανικανότητά τους οι διαδηλωτές. 

Όχι, δεν είναι πατρίδα µου οι εντολές των
τοκογλύφων, πατρίδα µου είναι η τήρηση του
Συντάγµατος. 

Οφείλω να αντισταθώ για λόγους στοιχει%
ώδους ευπρέπειας στον Υπουργό
Οικονοµικών %εν προκειµένω στον Βενιζέλο%
που βάζει 23% ΦΠΑ στην µπουγάτσα αν είναι
αλµυρή και 13% αν είναι γλυκιά. Η µαλακία
δεν είναι θεσµός, ούτε µπορεί πατρίδα µου να
γίνει ο εκβιασµός, η τροµοκρατία, η καταστο%
λή, ο παραλογισµός και η ανικανότης. Και η
ντροπή. 

Πατρίδα µου είναι η Ελλάδα, της µάνας
µου και του πατέρα µου η ιστορία, των παι%
διών το πεδίο %δεν µπορώ να την παραδώσω
µικρότερη. 

∆εν ανέχοµαι πλέον τους χυδαίους που
µε κατασυκοφάντησαν urbi et orbi ότι είµαι
διεφθαρµένος και τεµπέλης, ότι µαζί τους τα
έφαγα. 

Οφείλω να τους αντισταθώ. Να τους απο%
νοµιµοποιήσω. ∆εν πρόκειται να πληρώσω τα

χαράτσια που µου επέβαλαν και θα µου επι%
βάλουν, πρώτον διότι δεν είµαι ούτε τούρκος
ούτε ραγιάς για να µε σφάζει όποτε γουστά%
ρει ο αγάς %ούτε είναι η χώρα µου οθωµανικό
σαντζάκι, ώστε νόµος νά 'ναι η ανοµία και
δεύτερον δεν θα νοµιµοποιήσω µε τον
οβολό µου τη ληστεία εναντίον όλων µας %
διότι δεν πρόκειται περί κάποιας θυσίας για να
σωθεί η πατρίδα αλλά πρόκειται για το τίµηµα
της προδοσίας %την υπαγωγή της χώρας στο
Μνηµόνιο. 

Όχι, δεν θα πληρώσω το µερίδιό µου για
τα τριάντα αργύρια του Ιούδα, δεν θα γίνω
συνένοχός τους. 

Ως εδώ! 
∆υο χρόνια τώρα η χώρα καταστρέφεται.

Σε αυτό συµφωνούν όλοι, µέσα σε αυτά τα
δύο χρόνια µάς γύρισαν πίσω στο 1950 %
οφείλω συνεπώς να αντισταθώ. 

Πατρίδα µου ήταν τα σχολικά βιβλία %τα
3.000 χρόνια της παιδικής µας ηλικίας, απ' τον
Οµηρο ώς τον Νίκο Γκάτσο % τι να προδώσω
και γιατί; τα κυπαρισσάκια ή τα ηλιοβασιλέµα%
τα; 

∆εκάδες φορές ώς τώρα στην Ιστορία
τον µονόδροµο προς τα Τάρταρα τον έχουν
φράξει τα οδοφράγµατα... 

Από τα χίλια εξακόσια γραπτά που διαγωνίσθηκαν στον ετή%
σιο διεθνή διαγωνισµό ποίησης 2011 από το λογοτεχνικό
περιοδικό λόγου, τέχνης & πολιτισµού «ΚΕΛΑΙΝΩ» του λογοτε%
χνικού οµίλου «ΖΑΛΩΝΗ»%«'ξάστερον», τα τριακόσια βγήκαν
άκυρα και ανάµεσα στην αξιολόγηση των υπόλοιπων για βρα%
βεύσεις διακρίθηκαν και τα γραπτά της κας Παρθένας
Τσοκτουρίδου, η οποία κατάφερε να αποσπάσει το Β' ∆ιεθνές
Βραβείο µε θέµα: «Ποιήµατα σε διάφορες αρχιτεκτονικές του
στίχου».

Τα ποιήµατα αφορούσαν διαφορετικές ποιητικές φόρµες
ποιητικής συλλογής, όπως π.χ. σονέτο, τραγούδι, µαντινάδα,
ποιητική πρόζα, ελευθερόστιχο, χαXκού, ρένγκα, αλφαβητάριο,
ακροστιχίδα κλπ.

Την κριτική επιτροπή αποτέλεσαν οι: κα Ηρώ%Χρυσάνθη
Αλεξανδράκη, κος Νίκος Μπατσικανής και κα Παναγιώτα
Ζαλώνη.

Η βράβευση της λογοτέχνιδος, η οποία είναι η δέκατη τρίτη
κατά σειρά της λογοτεχνικής της πορείας, παρουσία αρκετού
πλήθους λογοτεχνικού κόσµου και µη, έγινε στο Πολιτιστικό
Κέντρο «ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» του ∆ήµου Ιλίου Αθηνών στις 27
Νοεµβρίου 2011, ηµέρα Κυριακή και ώρα 10.30΄ π.µ.

Από την πρόεδρο του «'ξάστερον» και διευθύντρια του
«ΚΕΛΑΙΝΩ» κα Παναγιώτα Ζαλώνη, τέλος, ανακοινώθηκε πως
όλα τα βραβευµένα ποιήµατα θα εκδοθούν προσεχώς σε βιβλίο
για την ποιητική ιστορία του µέλλοντος.
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ττηηςς  ΠΠααρρθθέέννααςς  ΤΤσσοοκκττοουυρρίίδδοουυ

ΑΑννττιικκοοµµφφοορρµµιισσµµόόςς  σσττηη  γγύύµµννιιαα  ττηηςς  εεξξοουυσσίίααςς  

Η γύµνια των πολιτικών
της εκάστοτε κυβέρνησης
τόσο της ελληνικής όσο
και των υπόλοιπων κρατών
της γης, µας απέδειξε κατά
καιρούς και επί των ηµερών
µας πως είναι ασυναίσθητη
και διαρκώς υποτροπιάζει.
Είναι επιπλέον και µεταδο	
τική. Από τη µια κυβέρνηση
στην επόµενη αντιπολιτευ	
τική. Επιπλέον δε, και στο
πλήθος. Αυτό εξηγεί γιατί
ολόκληροι λαοί, όπως η
ναζιστική Γερµανία και η
φασιστική Ιταλία, επεδίω	
καν τρελούς σκοπούς.
Συναισθηµατική µετάδοση
λέγεται αυτό το φαινόµε	
νο στην ψυχολογία, η
οποία µειώνει την κριτική
ικανότητα των ατόµων που
επιλέγουν τις πιο απλές
λύσεις για την επίλυση
π ο λ ι τ ι κ ο 	 κ ο ι ν ω ν ι κ ο 	
οικονοµικών προβληµάτων
που συνήθως είναι και οι
λιγότερο έξυπνες.  Οι
γυµνοί, λοιπόν, νυν παγκο	
σµίως πολιτικοί και πολίτες
εν γένει, δεν έχουν όρια,
γιατί, πολύ απλά, δεν τα
γνωρίζουν. Παραµένουν
προσκολληµένοι στις
πεποιθήσεις τους και δεν
ξέρουν πως να αλλάξουν.
Ως αποτέλεσµα της γυµνώ	
δους κατάστασης στην
οποία έχουν παραπέσει
είναι ή εκ γενετής ή αορί	
στως ηθεληµένη βλακεία
τους. 

Οι εξουσιαστές επαναλαµβάνουν επ'
άπειρον τα ίδια πολιτικά λάθη, έχουν
πάντα την ίδια πολιτική συµπεριφορά και
δεν είναι σε θέση να αντιληφθούν δυστυ�
χώς τη ζηµιά που προκαλούν στον λαό ή
γνωρίζουν ότι είναι βλάκες, αλλά δεν µπο�
ρούν να αυτοδιορθωθούν.  Ίσως έτσι
θέλουν να είναι και παντοτινοί. Παντοτινοί
βλάκες, δηλαδή.

Οι βλάκες πολιτικοί, δηλαδή η εξουσία,
φιλοσοφικώς αποβλακώνει.  Τα άτοµα που
έχουν εξουσία θεωρούν ότι είναι οι καλύ�
τεροι, οι πιο ικανοί, οι πιο έξυπνοι, οι πιο
σοφοί απ' όλη την ανθρωπότητα κι αυτή
είναι µια οµολογία της µεγαλύτερης ανοη�
σίας τους. Περιστοιχίζονται µάλιστα από
αυλικούς, οπαδούς και κερδοσκόπους, που
ενισχύουν διαρκώς αυτή την ανόητη ψευ�

δαίσθηση. Έτσι αυξάνεται το βλαπτικό
δυναµικό όλων των βλακωδών εξουσια�
στών στην πολιτική, οικονοµική ή γραφει�
οκρατική εξουσία.

Γενικώς και ειδικώς, όµως, υπάρχει κι
ένας βλάκας µέσα σε όλους µας, και πρέπει
σαφώς ν' αναρωτηθούµε, τελικά, γιατί
ψηφίζουµε τους βλάκες. Άρα δεν µπορού�
µε να αποκλείσουµε ότι ήµαστε κι εµείς
βλάκες. ∆εν µπορούµε να πιστεύουµε πως
µόνο οι άλλοι είναι βλάκες. Αυτό θεωρείται
βλακεία πολύ µεγαλύτερη απ' όσο
πιστεύουµε.

Και προσοχή!  Η βλακεία έχει την εξής
εξελικτική λειτουργία: µας αναγκάζει να
κάνουµε ριψοκίνδυνες και παράλογες πρά�
ξεις, τέτοιες, που καλύτερη και χρησιµότε�
ρη να θεωρείται σε τελική ανάλυση η
απραξία.

Εκτός κι αν οι βλάκες εξουσιαστές
θεωρούν πως η βλακεία τους αυτή, θα
τους επιτρέψει να κάνουν λάθη και να
έχουν τέτοιες εµπειρίες απ' αυτά, που θα
επέλθει η πρόοδος της γνώσης. Συνεπώς,
αναγνωρίζοντας τα λάθη τους, θα εξαλει�
φθεί και η βλακεία τους και θα διορθωθεί.
Άρα, παραδέχονται, εµµέσως πλην σαφώς,
πως υπάρχει ένας βλάκας µέσα τους. 

Ας δούµε όµως ένα από τα πιο γνωστά
και αγαπηµένα παραµύθια του Χανς
Κρίστιαν Άντερσεν «Τα καινούρια ρούχα
του Βασιλιά», στο οποίο ο µύθος του πλέ�
κεται ως εξής:

Ο Βασιλιάς µας του παραµυθιού ενδια�
φέρεται µόνο για το τι θα φορέσει! Έχει
ένα διαφορετικό ρούχο για κάθε ώρα της
ηµέρας και που τον χάνεις που τον βρίσκεις
στο δωµάτιό του να αλλάζει φορεσιές!.

(Φανταστείτε, λοιπόν, ένα Βασιλιά που
ζει στον κόσµο του, ν' αδιαφορεί για τα
προβλήµατα του λαού και ν' ασχολείται
µόνο µε το τι πιο λαµπρό θα φορέσει για
να εντυπωσιάσει).

.Κάποια µέρα έρχονται στην πόλη δυο
ράφτες, που διαλαλούν πως έχουν τα πιο
όµορφα υφάσµατα, αλλά τα υφάσµατα
µπορούν να τα δουν µόνο όσοι είναι έξυ�
πνοι και καλοί στη δουλειά τους.

Ο Βασιλιάς αµέσως δίνει διαταγή να
του ράψουν καινούρια ρούχα και έτσι
πιστεύει ότι θα µπορεί να ξεχωρίζει τους
υπηκόους του, αυτοί που βλέπουν τα και�
νούρια ρούχα είναι οι έξυπνοι ενώ οι άλλοι
όχι.

Κανένας όµως δεν τολµά να πει ότι δε
βλέπει τα αόρατα υφάσµατα και όλοι καµα�
ρώνουν το βασιλιά, ο οποίος όλο καµάρι
βγήκε βόλτα γυµνός!

Μόνο ένα παιδί θα φωνάξει την αλή�
θεια:

� Ο Βασιλιάς είναι γυµνός.
� Ο Βασιλιάς είναι γυµνός, ένα παιδί το

βρήκε.
� Και µε το θάρρος του σοφού, σε

όλους µας το είπε.
� Ο Βασιλιάς είναι γυµνός κι οι ράφτες

είναι ψεύτες.
� Γιατί µονάχα τα παιδιά, είναι οι σωστοί

καθρέφτες.
Στο τέλος θα οδηγηθεί απ` το κενόδο�

ξο και δουλικό περιβάλλον του σε µια
πλήρη γελοιοποίηση.

Το αλληγορικό παραµύθι αυτό του Χ. Κ.
Άντερσεν είναι µια καταπληκτική σάτιρα,
κατά της µαταιοδοξίας, της φιλαυτίας και
της δουλικότητας. (Αλήθεια, σας θυµίζει
κάτι από τη σηµερινή πολιτική κατάσταση;)
Μπορεί να διασκευαστεί άνετα σε θεατρικό
πολιτικό παραµύθι για παιδιά, όπου µέσα
από τη µαγεία των σκηνικών, των κοστου�
µιών, της µουσικής, οι µικροί θεατές του

έργου, να είναι σε θέση να καταλήγουν να
κρίνουν τις πράξεις των ηρώων, να συµµε�
τέχουν ενεργά και στο τέλος να αποτελέ�
σουν κοµµάτι της ειρηνικής διαδήλωσης µε
την οποία ο λαός της Σαρτουρίας εκθρονί�
ζει τον ακατάλληλο µονάρχη.

Κάποτε βασίλευε ένας µονάρχης που
τον ενδιέφερε µόνο ο προσωπικός του
πλούτος, οι φορεσιές του κι η καλοπέραση
του και δεν έδινε σηµασία στο λαό του και
τις ανάγκες του, µας λέει το παραµύθι.
Έπνιγε κάθε φωνή διαµαρτυρίας κι έστελ�
νε στο δήµιο, όποιον τολµούσε να αντι�
δράσει. ∆ύο απατεώνες αποφάσισαν να
εκµεταλλευθούν την αδυναµία του βασι�
λιά για τα ωραία ρούχα και αποφάσισαν να
του υφάνουν µία αόρατη φορεσιά που
όµοια της δεν θα υπήρχε σε όλο το βασί�
λειο. 

Οι απατεώνες καµώθηκαν πως η µεγά�
λη αρετή του υφάσµατος ήταν πως δεν
είναι ορατό από τους ψεύτες και από τους
ανάξιους για το αξίωµά τους!! Πώς να τολ�
µήσει λοιπόν κανείς, µέσα στο παλάτι να
πει στο βασιλιά ότι είναι γυµνός; Ακόµα και
η ίδια η βασίλισσα, φοβούµενη ότι θα θεω�
ρηθεί ανάξια για τον τίτλο της, υποστηρίζει
θερµά ότι η αόρατη φορεσιά είναι η καλύ�
τερη που έβαλε ποτέ του ο βασιλιάς. 

Μέσα στη µαταιοδοξία του, το βασιλικό
ζεύγος βολτάρει στους κήπους του παλα�
τιού και δεν ακούν τις φωνές του λαού που
έχει αρχίσει να αντιδρά και αγνοούν τα
συνθήµατα που ακούγονται έξω από τις
πύλες του παλατιού. Και ενώ ο λαός φωνά�
ζει «θέλουµε σχολεία, όχι µεγαλεία» ή
«ψωµί, παιδεία, ελευθερία», ο βασιλιάς απο�
φασίζει να πάρει µέρος στη µεγάλη παρέ�
λαση φορώντας την αόρατη στολή του.
Βγαίνει λοιπόν από το παλάτι σχεδόν
γυµνός και στο σηµείο αυτό ο λαός, µε τη
συµµετοχή του κοινού του έργου, τον τρέ�
πουν σε φυγή.

Το παραµύθι αυτό θα µπορούσε να
είναι η κεντρική απορία του σήµερα.
Εθελοτυφλούµε συνεχώς µπροστά στην
αυτονόητη Αλήθεια. Η φτώχεια, ο πλούτος,
η εξουσία, η Μόδα, ο καταναλωτισµός, το
ντυµένο και... το γυµνό, µέσα σε ένα γνή�
σια προκλητικό σκηνικό. Κύριο γνώρισµα
του παραµυθιού είναι ο αυθορµητισµός
ενός νέου παιδιού, που η καρδιά του είναι
δροσερή ακόµη σαν ανοιξιάτικο λουλούδι.
Μόνο ένα παιδί φωνάζει δυνατά ότι ο βασι�
λιάς είναι γυµνός, αποκαλύπτοντας την
απάτη. 

Ο αυθορµητισµός του, συµµαχώντας
µε το θάρρος και την αποκοτιά,  βγήκε
µέσα από τα βάθη της ψυχής του όπως
αναβλύζει το καθαρό νερό της πηγής από
τα σπλάχνα της γης, εκφράζοντας ελεύθε�
ρα τη σκέψη του αδιαφορώντας για τις
συνέπειες. Η ενέργεια του αυτή, ενάντια
στη βλακεία, είχε τη σφραγίδα της ειλικρί�
νειας και της γνησιότητας, γιατί η νεανική
του ψυχή είναι ακόµη αµόλυντη. Το παιδί
εκείνο ήταν αντικοµφορµιστής, δηλ.
αυθόρµητος.

Να, λοιπόν, τι ταιριάζει στους σηµερι�
νούς µας νέους: Με τον αυθορµητισµό
τους να αγωνίζονται να διορθώνουν ό,τι
δεν πάει καλά στο χώρο τους. Να τολµούν
να µιλούν, αντί να σωπαίνουν. Να τολµούν
να δουν αυτό που οι άλλοι δεν βλέπουν.
Να είναι έτοιµοι να δώσουν και τη ζωή τους
ακόµη (π.χ. γεγονότα Πολυτεχνείου), φτά�

νει να εξαφανιστεί αυτό που κατά τη
γνώµη τους είναι κακό και κυρίως βλακώ�
δες, δίχως όµως να ξεφεύγουν από τα
όρια του µέτρου µε κάθε λογής απρέπειες,
χοντροκοπιές και χυδαιότητες. Να κάνουν
ευγενικές εκδηλώσεις ασυµβίβαστες µε
την αγένεια, την απρέπεια, το χαµερπές
ήθος, τη βλακεία.

.Να είναι αυθόρµητοι να χτίσουν ένα
καλύτερο κόσµο και όχι να το γκρεµίσουν.
Ένα κόσµο αλήθειας, οµορφιάς κι όχι βλα�
κείας. Ένα κόσµο που δεν θα βασίζεται στη
δουλοπρέπεια και το πνεύµα του ωφελιµι�
σµού και της χρησιµοθηρίας, αλλά στην
κοινωνική�ατοµική ελευθερία και το χτίσι�
µο του πολιτισµικού µέλλοντος. 

(Οι επιλογές
των σκίτσων έγιναν

από τη Συντακτική
Επιτροπή)
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Τις 77 µέρες κλείνει η ηρωική απεργία στη Χαλυβουργία
Ελλάδος. Ο πρόεδρος του εργοστασιακού σωµατείου Γ.
Σιφωνιός. δηλώνει στο ΠΡΙΝ βέβαιος πως η απειλή του βιοµή�
χανου για λουκέτο δε θα πραγµατοποιηθεί και πως η έκβαση
της µάχης θα κρίνει πολλά για όλη την εργατική τάξη.

Το δίληµµα που θέτει η εργοδοσία της Χα¬λυβουργίας
Ελλάδος και το οποίο αντιµε¬τωπίζουν ταυτόχρονα χιλιάδες
άλλοι εργα¬ζόµενοι είναι «µείωση µισθών ή απολύσεις». Πώς
απαντάτε;

Με γενική συνέλευση θέσαµε αυτό το δί¬ληµµα στους
εργαζόµενους. Απαντήσαµε ό¬τι αυτό το δίληµµα δεν αντι�
στοιχεί στις ανάγκες των εργαζοµένων. ∆εν µπορεί να δου�
λεύει κάποιος στην πιο βαριά βιοµηχανία της χώ¬ρας, µέσα
στη φωτιά και στο σίδε¬ρο για τέτοιους µισθούς που θέλει να
δώσει ο Μάνεσης. Τον έχουµε χαρακτηρίσει «λαγό των βιο�
µηχά¬νων». Είναι αυτός που ορίζει στη σιδηροβιοµηχανία τις
συµβάσεις όλου του κλάδου. Καταλαβαίνου¬µε λοιπόν ότι αν
περάσει ο σχεδι¬ασµός εδώ, θα είναι µόνο η αρχή. Είναι
χαρακτηριστικό ότι αυτός απέπεµψε τη συλλογική σύµβαση
στη σιδηροβιοµηχανία το 2011, ε¬νώ είχαν συµφωνήσει να
υπογρά¬ψουν σύµβαση µε 20 λεπτά παρα¬πάνω οι άλλοι
σιδηροβιοµήχανοι. Ο κύριος Μάνεσης «έκοψε» τη σύµβαση
αυτή και την έστειλε στη διαιτησία.

Τι µισθό παίρνει ένας χαλυβουργός σήµερα;
Θα σου πω τον ανώτερο και από εκεί καταλαβαίνεις. Εγώ

δουλεύω 33 χρόνια, είµαι ο πιο παλιός. Με κυλιόµενες βάρ�
διες τεσσάρων ηµερών, µε τρία Σαββατοκύριακα και νυχτερι�
νό παίρνω 1.450 ευρώ. Ο νεοπροσλαµβανόµενος έχει 42
ευρώ µεροκάµατο. Υπάρχουν και τµήµατα που δουλεύουν
µόνο πενθήµερο από ∆ευτέρα ως Παρασκευή. Εκεί ένας νεο�
προσληφθείς έγγαµος παίρνει σκάρτα 900 ευρώ.

Πώς περιγράφετε τις καθηµερινές συνθή¬κες δουλειάς;
Η κόλαση θα µας φανεί παράδεισος! Περνά από δίπλα σου

το σίδερο και βρά¬ζει σε 1.700 βαθµούς. Καταλαβαίνεις τι
κατάσταση ζούµε. Τα πνευµόνια µας έχουν καεί. Εδώ λιώνουν
σίδερα που έχουν τα πάντα µέσα. Από ραδιενεργά υλικά
µέχρι µόλυβδο, υδράργυρο και άλλα στοιχεία που ελευθερώ�
νονται στη θερµοκρασία που χυτεύεται το σίδερο. Τα ραδιε�
νεργά υλικά προέρχονται από τα τεµαχισµένα ραδιοακτινο�
λογικά µηχανήµατα, ακόµη και άρ¬µατα µάχης που έρχονται
εδώ µε τη µορφή του σκραπ από την Ουκρανία και αλλού.
Στην παραλαβή υπάρχουν µετρητές ραδιε¬νέργειας Γκάιγκερ
που επειδή χτυπούσαν, τους αχρήστευσαν. Έχουµε πολλά
θύµατα, ακρωτηριασµένους. Αν πάµε µια βόλτα, οι πιο πολλοί
χαλυβουργοί είναι σακατεµένοι.

Αυτό που λέει το τραγούδι «µε τα κοµµάτια µας δένει τ’
ατσάλι» είναι πραγµατικότητα. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες
δουλεύουν οι χαλυβουργοί µε αυτές τις ελάχιστες αµοι¬βές.
Γι’ αυτές έχει ευθύνη η Οµοσπονδία που υπογράφει, είτε γιατί
είναι συµβιβα¬σµένη είτε γιατί είναι πολιτικοί υπάλληλοι των
αφεντικών. Γι’ αυτό είναι διορισµένοι σ’ αυτές τις θέσεις και
δουλεύουν µε γραβά¬τες και κουστούµια. Οι συνδικαλιστές
πρέ¬πει να είναι στους χώρους παραγωγής.

Αν συνεχιστεί η απεργία, δεν υπάρχει ο φόβος να κλείσει
το εργοστάσιο και να απολυθούν όλοι οι εργαζόµενοι;

Αυτό είναι το επιχείρηµα του κυρίου Μάνεση. Κάθε φορά
που το εργοστάσιο αυτό πρόβαλλε κάποιες διεκδικήσεις,
πάντα αυτό το επιχείρηµα χρησιµοποιούσε. ∆εν µπορείς
όµως να κλείσεις ένα εργοστάσιο της βαριάς βιοµηχανίας!
Κάποια στιγµή θα ξεµπλοκάρουν τα ευρωπαJκά προγράµµατα
και οι παραγγελίες. ∆εν µπορεί να κλείσει ένα εργοστάσιο
που ξεκίνησε µε παραγωγή 150.000 τόνων και σήµερα την
έχει φτάσει στους 270.000 τόνους. Αυτό είναι γελοίο.

Και µόνο από την παραγωγή καταλαβαί¬νουµε πόσο
έχουν αυξηθεί και τα κέρδη των εργοδοτών. Γνωρίζουµε
βεβαίως τόσα χρόνια ότι και οι ισολογισµοί και τα επίση¬µα
στοιχεία δεν αντιστοιχούν στην πραγµα¬τικότητα. Ο κύριος
Μάνεσης δηλώνει ότι έ¬χει 450 άτοµα προσωπικό, στην
ουσία όµως δουλεύουν 380 στην παραγωγή. Έχει δέκα διευ�
θυντές και άλλους τόσους γραφιάδες. Οι υπόλοιποι είναι η
σωµατοφυλακή του, οι ναύτες στο κότερο του, το προσωπι�
κό στο σπίτι του. Αυτούς όλους τους πληρώνουν οι 380
εργάτες που βγάζουν την παραγωγή. Όλη η συντήρηση του
κότερου πάει στην εταιρεία. Εκεί λοιπόν θα έχει ζηµιά!

Ο ερ¬γοδότης µας δεν νοµίζω να δηλώνει τέτοια εισοδή�
µατα που να δικαιολογούν αυτές τις πολυτέλειες. Τα ρίχνει
στην εταιρεία, η ε¬ταιρεία έχει ζηµιά και µετά τα φορτώνουν
στους εργάτες. Όταν είχαν κέρδη όµως δεν µας είπαν να τα
µοιραστούµε! Πληρώσαµε το κέρδος τους, δεν θα πληρώ�
σουµε και την κρίση. Την κρίση µάλιστα τη δηµιούργησαν οι
ίδιοι, δεν τη δηµιούργησαν οι εργάτες. Όλοι οι εργάτες είναι

καταχρεωµένοι: Χαράτσια, δάνεια, παιδιά που σπουδάζουν,
λογαριασµοί. ∆εν φτάνουν τα χρήµατα να έρθουµε στη δου�
λειά µας.

Ποια είναι η κατάσταση στο ερ¬γοστάσιο του Βόλου;
Αυτή τη στιγµή το εργοστάσιο του Βόλου λειτουργεί σαν

απεργοσπαστικός µηχανι¬σµός, εφόσον ανήκει στον ίδιο
όµιλο του Μάνεση. Κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά µε το
ίδιο προσωπικό. Έχουµε πάει οκτώ φορές. Με µαζική συµµε�
τοχή των απεργών χαλυβουργών πάµε και τους µιλάµε. Είναι
τροµοκρατηµένοι, γιατί το ίδιο το σωµατείο τους  οδηγεί
στον Καιάδα. Στη Γενική τους Συνέλευση υπήρχαν 55 στους
220 συµ¬µετέχοντες που είπαν «όχι» στην πρόταση για το
5ωρο. Τους υποχρέωσαν όµως όλους να υπογράψουν, το
σύνολο των εργαζοµέ¬νων κι αυτούς που είπαν «όχι». Τώρα
που τους έβαλε να υπογράψουν για 5ωρο, δου¬λεύουν
8ωρο, χάρη σε µας που απεργούµε. Γι’ αυτό υποστηρίζουµε
ότι κάνουν δου¬λειά απεργοσπάστη αυτή τη στιγµή. Αυτό
που τους φωνάζουµε είναι ότι δεν έχουν καταλάβει τι υπο�
γράψανε. Τους λέµε, «ε¬φόσον δεν το εφαρµόζετε, πάρτε το
πίσω τώρα να δουλεύετε µε σταθερά ωράρια ό¬πως µέχρι
τώρα, να έχετε µόνιµη δουλειά». Τώρα που έχει τη νοµιµο�
ποίηση ο εργοδό¬της, µε το πρόσχηµα ότι δεν έχει δουλειά
θα τους βάλει να δουλεύουν τρεις ώρες ή εκ περιτροπής,
τρεις µέρες τη βδοµάδα. Έχει οπλιστεί από την αντεργατική
φαρέτρα της κυβέρνησης, των νόµων του Λοβέρδου και της
Κατσέλη.

Αν έβγαιναν στην απεργία οι συνάδελφοι σας στο Βόλο
τι θα επακολουθούσε;

Θα είχαµε κερδίσει. Ο εργοδότης έχει παραγγελίες. Είναι
αυτό που λέγαµε, δεν υπάρχει περίπτωση να κλείσουν
τέτοια ερ¬γοστάσια. Θα βρουν τρόπο να διοχετεύσουν τα
κέρδη τους αλλού, ούτως ώστε να κρα¬τηθούν. Άλλωστε µια
χαρά κρατιούνται. Αν δεν ήταν έτσι θα το έκλεινε. Καθόλου
δεν φοβάµαι ενδεχόµενο λουκέτο. Είµαι από¬λυτα σίγουρος
ότι αυτό το εργοστάσιο δεν κλείνει. Το δείχνει και η πρακτι�
κή τους, το ότι συντηρούν τα µηχανήµατα, υπάρχουν φύλα�
κες κ.λπ. Ένα εργοστάσιο που είναι να κλείσει το εγκαταλεί�
πει ο ιδιοκτήτης.

Μέχρι πότε θα κρατήσει η απεργία σας;
Μέχρι να νικήσουµε! Μέχρι να γυρίσουν όλοι στους δου�

λειές τους. Θεωρούµε τους εαυτούς µας, και τους 380 που
δουλεύουν στην παραγωγή, απολυµένους. Αν δεν επι¬στρέ�
ψουν στη δουλειά τους, µε µόνιµα στα¬θερά ωράρια εργα�
σίας, γιατί επιχείρησαν να κάνουν ελαστικοποίηση, δεν στα�
µατάµε. Για να παρακάµψουν τα συνδικαλιστικά όρ¬γανα που
αντιστέκονται σ’ αυτή η βαρβα¬ρότητα πάνε να φτιάξουν
καινούργιους νό¬µους, να αποφασίζει ο βιοµήχανος για τη
ζωή του εργάτη. Πώς θα τον χρησιµοποιή¬σει και πότε. Άρα
αν περάσουν αυτά τα µέ¬τρα από εδώ, έχουν σαρώσει µετά
όλη την εργατική τάξη.

Βρίσκει ανταπόκριση και συµπαράσταση ο αγώνας σας σε
άλλους κλάδους;

Μόνο από την αλληλεγγύη των εργαζοµέ¬νων κρατιό�
µαστε. Από αυτούς έχουµε πά¬ρει το 50% της δύναµης µας.
Απλοί εργα¬ζόµενοι, ασυνδικάλιστοι και ακοµµάτιστοι.
«Κρατάτε και θα σας στηρίξουµε εµείς» µας λένε. Κάθε µέρα
έρχονται εδώ από το πρωί µέχρι το βράδυ. Ήταν εργάτες
που πρωί περνώντας για τη δουλειά τους, άφηναν µια οικο�
νοµική ενίσχυση και έφευγαν. Πολλοί είναι ανώνυµοι λόγω
φόβου. Έρχονται νη¬πιαγωγεία µε τις δασκάλες τους, έρχον�
ται σχολεία. Την περίοδο των γιορτών ο χώρος εδώ έσφυζε
από παιδιά. Αγρότες µας φέρ¬νουν τα προJόντα τους, επαγ�
γελµατίες ότι έχουν στα µαγαζιά τους. Βοηθάνε δικηγόροι
και γιατροί. Εδώ έχουµε πάνω από χίλια ψη¬φίσµατα από όλο
τον κόσµο. Έρχονται από την άκρη της Ελλάδας, από
Ροδόπη, από Σάµο, από Κρήτη ήρθαν δέκα φορές. Στε¬ρεά
Ελλάδα, Μεσολόγγι, Άρτα, Γιάννενα, παντού. Ολλανδία,
Σουηδία, Γαλλία Βέλ¬γιο. Αυτή τη βδοµάδα ήρθαν συνδικαλι�
στές από το Βιετνάµ, την Κύπρο και την Ινδία. Τα ντουλάπια
και των 380 εργατών είναι γεµά¬τα τρόφιµα.

Ποιο είναι το µήνυµα σας στους εργαζόµε¬νους της
χώρας που κι αυτοί ίσως βρίσκονται αντιµέτωποι µε ανάλογα
διλήµµατα από τους εργοδότες τους;

Να µη δεχτούν τίποτα. Να βγούνε στο δρό¬µο. Όλοι
έχουµε τα ίδια προβλήµατα. Μισοί είναι απλήρωτοι, οι άλλοι
απολυµένοι. Κα¬λώ τον κόσµο να ξυπνήσει και να δει ότι δεν
έχει να πληρώσει τους γιατρούς, τα φάρµα¬κα των γερόν�
των και τα βιβλία των παιδιών. Μας τα χρωστάνε δεν τους
χρωστάµε!

ΓΓ..  ΣΣιιφφωωννιιόόςς::  ΣΣττηη  ΧΧΑΑΛΛΥΥΒΒΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑ  
σσυυννεεχχίίζζοουυµµεε  µµέέχχρριι  ττηη  ννίίκκηη!!

ΒΒρρααδδιιάά  ααλλλληηλλεεγγγγύύηηςς  
σσττοουυςς  ααππεερργγοούύςς  ττηηςς  XXααλλυυββοουυρργγίίααςς

Έγινε µε επιτυχία στον
Καφενέ ποδήλατο η εκδήλω�
ση για την πολιτική και οικο�
νοµική στήριξη του αγώνα
των απεργών της χαλυβουρ�
γίας. Τη βραδιά αλληλεγγύης
στους απεργούς διοργάνω�
σαν το Συνδικάτο
Εργαζοµένων στην Ενέργεια
«Εργατική Αλληλεγγύη» σε
συνεργασία µε την κοινωνική
οµάδα «Καφενές ποδήλατο».
Εκ µέρους της οµάδας «καφε�
νές ποδήλατο» ο Βασίλης
Γκούµας αναφέρθηκε στην
αναγκαιότητα στήριξης του
αγώνα των απεργών χαλυ�
βουργών και όλων των εργα�
ζοµένων που βρίσκονται σε
κινητοποιήσεις και απεργια�
κούς αγώνες. Επίσης ο πρό�
εδρος του ΣΕΕΝ «Εργατική
Αλληλεγγύη» τόνισε ότι η
νίκη του αγώνα των απεργών
της χαλυβουργίας θα είναι νίκη όλων των εργαζοµένων της χώρας και ότι θα
πρέπει να αποκρουστούν οι προβοκάτσιες της εργοδοσίας και των µηχανι�
σµών του παρακράτους και να γιγαντωθεί τώρα σ όλη τη χώρα η στήριξη και
η αλληλεγγύη στου αγωνιστές απεργούς εργάτες της Χαλυβουργίας. 

Όλα τα έσοδα της βραδιάς κατατέθηκαν στο λογαριασµό των απεργών και
έγινε κάλεσµα προς όλους τους εργαζόµενους και το λαό της περιοχής να
καταθέσουν απ το υστέρηµά τους στο λογαριασµό των απεργών της χαλυ�
βουργίας: ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: 200/623301�52
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