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Βοΰτυρο 
ή κανόνια; 

To ποσό των 22 δις € φτάνει 
το εξοπλιστικό πρόγραμμα της 
Ελλάδας για τα επόμενα δέκα 
χρόνια, όσο δηλαδή κοστίζει ολό-
κληρο το Γ' ΚΠΣ. 

ΣΕΛΙΔΑ11 

Ενέργεια 

περιβάλλον 
Πριν περίπου 10 εκατομμύρια 

χρόνια μετά από κοσμογονικές 
μεταβολές της επιφάνειας της 
γης δημιουργήθηκαν οι λιγνίτες 
στο λεκανοπέδιο Κοζάνης - Πτο-
λεμαίδας - Φλώρινας. 

ΣΕΛΙΔΑ 

ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2 0 0 6 

Έναρξη εργατικής 
αντεπίθεσης 
σε όλα τα μέτωπα 

Τα ταξικά συνδικάτα, οι φοι-
τητές, οι άνεργοι και οι απολυ-
μένοι από τις επιχειρήσεις που 
έκλεισαν τελευταία έσζειλαν 
ένα βροντερό μήνυμα στην κυ-
βέρνηση και στην εργοδοσία 
ότι δεν είναι διατεθειμένοι να 
βάλουν άλλο πλάτη για να 
σζηρίξουν τα υπερκέρδη των 
τραπεζιτών, των βιομηχάνων 
και των αεριτζήδων της «ισχυ-
ρής Ελλάδας». Η ΔΕΘ αποτε-
λούσε και αποτελεί το αγωνι-
στικό ραντεβού των εργαζομέ-
νων και των ταξικών συνδικά-
των που διαδηλώνουν και διεκ-
δικουν την επισιροφή ενός μέ-
ρους από την ίδια τους την ζωή 
που τους την σιερείτο αχόρτα-
γο κεφάλαιο βάζονιας όπως 
πάντα μπροστά το πολιτικό 
υπηρετικό του προσωπικό. 

ΣΕΛΙΔΑ 2 

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΙΣ (ΡΑΟΥΛΑ): 

Αξιολόγηση και Ρόλος τους στους ταινιόδρομους 
διακίνησης υλικού των Ορυχείων της ΔΕΗ Σ ΣΕΛΙΔΑ 10 

φάκελος 
Μέση 
Ανατολή 

Η επέμβαση του Ισραήλ στο Λίβανο 
προφανώς και δεν αποτελούσε απλώς 
“απάντηση” του αιμοσταγούς καθε-
στώτος στην απαγωγή του Ισραηλινού 
στρατιώτη από τη Χεζμπολάχ... 

ΣΕΛΙΔΕΣ 4-5 

χρονικό 
Παιδεία 
2006 

Να, λοιπόν, που το «φοιτητικό 
κίνημα» δεν εξαντλήθηκε... στο μά-
νατζμεντ των εκδρομών και στις 
εξόδους στα νυχτερινά κέντρα! 

ΣΕΛΙΔΕΣ 6-7 
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ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΥΨΗΛΗ 

Δ.Ε.Θ. 2006: 
Έναρξη εργατικής αντεπίθεσης σε όλα τα μέτωπα 
• Μηδαμινες παροχες σιους εργαζομενους. 
• Όργιο παροχών στους βιομήχανους. 
• Ιδιωτικοποιήσεις, Ασφαλιστικό 

και αντεκπαιδευτική μεταρρύθμιση. 
• Μεγάλες διαδηλώσεις εργαζομένων, 

απολυμένων, ανέργων και φοιτητών 
- σπουδαστών 

Τα χαξικά συνδικάχα, οι φοιχηχές, οι 
άνεργοι και οι απολυμένοι από χις επιχει-
ρήσεις που έκλεισαν χελευχαία έσχειλαν 
ένα βρονχερό μήνυμα σχην κυβέρνηση και 
σχην εργοδοσία όχι δεν είναι διαχεθειμένοι 
να βάλουν άλλο πλάχη για να σχηρίξουνχα 
υπερκέρδη χων χραπεζιχών, χων βιομηχά-
νων και χων αεριχζήδων χης «ισχυρής Ελ-
λάδας». 

Η ΔΕΘ αποχελούσε και αποχελεί χο 
αγωνισχικό ρανχεβού χων εργαζομένων και 
χων χαξικών συνδικάχων που διαδηλώνουν 
και διεκδικούν χην επισχροφή ενός μέρους 
από χην ίδια χους χην ζωή που χους χην 
σχερεί χο αχόρχαγο κεφάλαιο βάζονχας 
όπως πάνχα μπροσχά χο πολιχικό υπηρεχι-
κό χου προσωπικό. 

Η ομιλία χου πρωθυπουργού σχην Διε-
θνή Έκθεση Θεσσαλονίκης έδωσε χο σχίγ-
μα χης πολιχικής που θα συνεχίσει να ακο-
λουθεί η κυβέρνηση χο επόμενο διάσχημα 
και συνοψίζεχαι σχα εξής: Παραχεχαμένη 
λιχόχηχα για χους εργαζόμενους, μεγάλες 
φοροαπαλλαγές σχους επιχειρημαχίες 
(μείωση χων φορολογικών συνχελεσχών 
για χις επιχειρήσεις έως και δέκα μονάδες!) 
ιδιωχικοποιήσεις σε όχι έμεινε (Εμπορική 

Τράπεζα, ΔΕΠΑ, ΟΤΕ και ακολουθούν ΔΕΗ, 
Ταχυδρομικό Ταμιευχήριο κ.λ.π) Επίσης ο 
πρωθυπουργός έκανε ξεκάθαρο όχι δεν 
πρόκειχαι να κάνει πίσω σχην ανχιδρασχική 
μεχαρρύθμιση σχην παιδεία (ιδιωχικά πανε-
πισχήμια, ψήφιση χου νόμου πλαίσιο, μείω-
ση χων εισακχέων μέσω χης βάσης χου δέ-
κα κ.λ.π.) παρά χις μεγαλειώδες φοιχηχικές 
κινηχοποιήσεις χου προηγούμενου διασχή-
μαχος. 

Δεν παρέλειψε ο πρωθυπουργός όπως 
ήχαν αναμενόμενο να ξεκαθαρίσει όχι θα 
προχωρήσει σχην παραπέρα «αποδόμηση 
χου ασφαλισχικού συσχήμαχος» (ενοποίη-
ση ομοειδών χαμείων, χζογάρισμα σχο χρη-
μαχισχήριο χων αποθεμαχικών, καχάργηση 
Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάχων 
κ.λ.π.) Η ουσία χων πρωθυπουργικών εξαγ-
γελιών συνοψίζεχαι σχο σχαθερό και δια-
χρονικό όλων χων χελευχαίων κυβερνήσε-
ων: Παίρνουμε από χους πολλούς και χα 
χαρίζουμε σχους λίγους. 

To χειρόχερο ήχαν η κυνικόχηχα χου 
πρωθυπουργού που λίγο πολύ μας είπε όχι 
οι ίδιοι οι εργαζόμενοι δεν θέλουν αυξή-
σεις γιαχί καχανοούν όχι «ο φαύλος κύκλος 
χων προεκλογικών παροχών που αποσχα-

θεροποιούν χην οικονομία, οδηγούν μεχά 
χις εκλογές σε νέα σκληρόχερα μέχρα». 

Ανακοίνωσε όμως και δυο λαίκά μέχρα, 
χο ένα είναι η αύξηση χου ΕΚΑΣ και χης 
αγροχικής σύνχαξης, χο δεύχερο που είναι 
η μείωση χης φορολογίας χων φυσικών 
προσώπων μέσω χης αύξησης χου αφορο-
λόγηχου ορίου και χης μείωσης χων φορο-
λογικών συνχελεσχών που έχει ήδη ακυ-
ρωθεί σχην ουσία λόγω αύξησης χης έμμε-
σης φορολογίας (1,2 δις € θα κερδίσουν οι 
φορολογούμενοι και θα πληρώσουν επι-
πλέον 3 δις € σε φόρους για καύσιμα, χσι-
γάρα και χέλη κινηχής χηλεφωνίας). 

To μόνο σίγουρο είναι όχι η κυβερνηχι-
κή πολιχική θα ξεσηκώσει θύελλες ανχι-
δράσεων σχο εργαχικό και φοιχηχικό κίνη-
μα γι αυχό και γίνεχαι όλο και πιο επιχακχι-
κό χο καθήκον χης ανχίσχασης και χου μα-
ζικού αγώνα χων εργαζομένων και χης νε-
ολαίας. 

To Συνδικάχο Εργαζομένων σχην Ενέρ-
γεια «Εργαχική Αλληλεγγύη» συμμεχείχε 

σχις κινηχοποιήσεις σχη ΔΕΘ μαζί με άλλα 
ανεξάρχηχα χαξικά συνδικάχα, εργαχικές 
κινήσεις, συνχονισχικά καχαλήψεων χων 
φοιχηχών και σκοπεύει να πάρει πρωχο-
βουλίες σχο μέλλον για χον συνχονισμό 
δράσης χων χαξικών συνδικάχων, πρωχο-
βουλιών, κινήσεων συσπειρώσεων και ανε-
ξάρχηχων αγωνισχών χου εργαχικού κινή-
μαχος. Επίσης δεσμεύεχαι να δημιουργήσει 
προϋποθέσεις για χο κχίσιμο χου μεχώπου 
Εργασίας - Παιδείας με συλλογικόχηχες ερ-
γαζομένων, εκπαιδευχικών, φοιχηχών και 
μαθηχών. 

Απένανχι σχο μαύρο μέχωπο εργοδοσί-
ας, κυβέρνησης και ανχιπολίχευσης προ-
χάσσουμε χο δικό μας μέχωπο εργαχών, 
φοιχηχών και ανέργων για χην προάσπιση 
και χο βάθεμα χων καχακχήσεων και χων δι-
καιωμάχων μας. 

Η ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

\mJtf 
Ένχυπο του Σ.Ε.ΕΝ. «ΕΡ-

ΓΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» 

Εκδίδεται από 
συντακακή επιτροπή: 
1. Μουρουζίδης Παύλος. 
2. Νιάκας Αθανάσιος. 
S. Αγγελίδης Περικλής. 

Διεύθυνση: 
Ζαφειράκη και 
Πλακοπίχη 4 Κοζάνη 

Τηλ. & Φαξ: 
24610 S0668 

E-mail: 
seenergatiki® yahoo.gr 

Σχεδίαση - Επιμέλεια: 
Πρωινός Λόγος 

Ειαύπωση: 
ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ Α.Ε. 

Ο λήθαργος 
του Συνδικαλιστικού 
κινήματος 

Σε μια εποχή όπου η επέλαση χου καπιχαλι-
σμού είναι ραγδαία και σαρωχική χόσο σχην Ελ-
λάδα όσο και σχην υπόλοιπη Ευρώπη δεν δι-
καιολογείχαι με χίποχα η αδράνεια αλλά και η 
ανεχοιμόχηχα χου συνδικαλισχικού κινήμαχος. 

To αποχέλεσμα είναι να καχεδαφίζονχαι μια 
- μια όλες οι κοινωνικές καχακχήσεις που χρειά-
σχηκαν χρόνια αγώνων και χόνους αίμαχος χης 
εργαχιάς. Οι κυβερνήσεις όλων χων χωρών 
υπακούονχας ως δουλικά σχο κεφάλαιο, υιοθέ-
χησαν χις πολιχικές χου Νομισμαχικού Ταμείου, 
χου ΟΟΣΑ και χις Ευρωπαϊκής Ένωσης που επι-
βάλουν μείωση χου κόσχους εργασίας, μείωση 
χων δημοσίων δαπανών και ευελιξία σχην αγο-
ρά εργασίας. Πολιχικές που κάνουν χους φχω-
χούς φχωχόχερους και χους πλούσιους πλου-
σιόχερους. 

Και χο «επίσημο» συνδικαλισχικό κίνημα να 
κοιμάχαι βαθέως χον ύπνο χου δικαίου, εκχός 
και αν κάποιοι χο θέλουννα βρίσκεχαι συνεχώς 
σε χειμερία νάρκη και εργάζονχαι μεθοδικά 
γιαυχό. 

Όχαν από χο 1991 με χην περίφημη συνθή-
κη χου ΜΑΑΣΤΡΙΧ, χην ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟ και ένα 
σωρό νχιρεκχίβες χης Ε.Ε. γνώριζαν όλοι σχο 
συνδικαλισχικό κίνημα χι θα συμβεί σ’ ολόκλη-
ρη χην Ευρώπη, φυσικά και σχην Ελλάδα. 

Αργόχερα με χην έκθεση χου Γιάννη ΣΠΡΑ-
ΟΥ αλλά και χου ΠΑΝΙΤΣΗ έπρεπε να ανοίξουν 

χα μάχια χους αλλά δυσχυχώς δεν χα άνοιξαν ή 
κοίχαξαν χο προσωπικό και κομμαχικό χους 
συμφέρον, αδιαφορώνχας για χο γενικόχερο 
συμφέρον χης χάξης χους και χων εργαζομέ-
νων που εκπροσωπούν. 

Με χόσες σαρωχικές αλλαγές σχην αγορά 
εργασίας, π.χ. διευθέχηση χου χρόνου εργασί-
ας σε εχήσια βάση η οποία εκχός χων άλλων 
σημαίνει καχάργηση πληρωμένων υπερωριών 
αλλά και χου 8ωρου που μπορεί να γίνεχαι 
10ωρο σε περίοδο αυξημένης ζήχησης σχην 
παραγωγή και 6ωρο σε περίοδο μειωμένης ζή-
χησης. Ή μήπως δεν γνώριζαν οι εργαχοπαχέ-
ρες, γραφειοκράχες χις αλλαγές που έρχονχαι 
χόσο σχα εργασιακά όσο και σχα ασφαλισχικά 

του Λάζαρου Δύντσικου 
Γραμματέα της «ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗΣ» 

συσχήμαχα; Αλλά χι κάνουν; Που βρίσκονχαΐ; 
Μέσα σε όλα αυχά χο συνδικαλισχικό κίνημα 
αμύνεχαι μοιρολαχρικά και σύρεχαι σε σχημέ-
νους διαλόγους αλλά και πουλημένους αγώ-
νες. 

Και όμως θα έπρεπε να ανχιδράσει δυναμι-
κά, ενωχικά, επιθεχικά και να καχέβει σε πραγ-
μαχικούς αγώνες ενάνχια σχις πολιχικές χων 
κυβερνήσεων αλλά και χου κεφαλαίου. Μήπως 
όμως οι «ηγέχες» χου συνδικαλισχικού κινήμα-
χος έχουν χο μυαλό χους αλλού; Πώς να βο-
λευχούν, πώς θα εξυπηρεχήσουν καλύχερα 
χην εκάσχοχε κυβέρνηση ώσχε να πάρουν κα-
μιά καλή θέση διευθυνχού σε μεγάλους οργα-
νισμούς χου κράχους η καμιά βουλευχική έδρα; 
Έχουμε πολλά παραδείγμαχα να θυμηθούμε. 

Συνάδελφοι - συναδέλφισσες. Μήπως και 
εμείς πρέπει να αλλάξουμε σχάση απένανχι 
σχους συνδικαλισχές χων σαλονιών και χου Κο-
λωνακίου; Καιρός δεν είναι να πάρουμε χηνχύ-
χη σχα χέρια μας; Να οργανωθούμε και να πα-
λέψουμε για ένα καλύχερο αύριο χόσο για μας 
όσο και για χα παιδιά μας; 

ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ 
ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΑΥΡΙΟ 

file:///mJtf
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ΤΑΣΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 

Κώστας Βάρναλης 

Ο φιλόσοφος ποιητής 
τ η ς εργατικής τ ά ξ η ς 

του Πράσσου Στέφανου 

ΤονΔεκέμβρη συμπληρώνονζαι 32 χρόνια από τον Θάνατο ενός δικού 
μας ποιητή, ενός ποιητή της εργατιάς του μπάρμπα - Κώστα Βάρναλη. 
Έφυγε σιις 16 Δεκέμβρη 1974 σζις 10.00 μ.μ. πάνω από 90 χρονών στη 
Γενική Κλινική Αθηνών. Την ίδια μέρα το απόγευμα η ΕΣΗΕΑ τον τίμησε με 
μια σεμνή τελετή για την προσφορά του στα γράμματα, τις τέχνες αλλά 
και στη δημοσιογραφία. Δυστυχώς δεν μπόρεσε να παραβρεθεί γιο λό-
γους υγείας σιην εκδήλωση όπου τον τίμησαν μεταξύ άλλων και ο ποιη-
τής Νικηφόρος Βρεττάκος, ο Μάνος Κοτράκης διάβασε ποιήματα του Βάρ-
ναλη και ο Γιάννης Ρίτσος διάβασε ένα ποίημά του που το έγραψε ειδικά 
για τον Βάρναλη. «Ποιητή, σ' είδαμε πάντα σιο πλευρό του λαού μας με 
σκέφη και με πράξη. 0 λόγος σου σπαθί, νυστέρι και φωτιά που φωτάει 
και φως που καίει. Σ' είδαμε πάντα με την παλάμη σου ανοιχυή, δίπλο στ' 
αυτί, για ν' αφουγκράζεσαι πίσω απ' τα τείχη τη σιρογγυήή βουή του ισιο-
ρικού, αναπότρεπτου ήλιου. Αυτόν τον ήλιο μας έδειξες» ! 

Η ζωή και το έργο του 
0 Κώστας Βάρναλης γεννήθηκε το 1883 

στον Πύργο της Βουλγαρίας. 0 πατέρας του 
ήχαν τσαγκάρης και καταγόταν από τη Βάρνα 
όπως το δείχνει και το όνομά του (Βάρνα-
λης), η μάνα του καταγόταν από την Αγχίαλο. 
Πήγε γυμνάσιο στη Φιλιππούπολη και μετά 
ήρθε στην Αθήνα όπου σπούδασε φιλολογία 
στο πανεπιστήμιο Αθηνών. Κατόπιν διορίσχη-
κε ελληνοδιδάσκαλος στην Αμαλιάδα, αργό-
τερα σχολάρχης στην Αργαλαστή, σχα Μέγα-
ρα και στην Κερατέα, τέλος καθηγητής σε γυ-
μνάσεια του Πειραιά και στην Παιδαγωγική 
Ακαδημία. 

To 1919 πήρε υποτροφία για το Παρίσι 
όπου έζησε χις μεγάλες ιδεολογικές ζυμώ-
σεις που ακολούθησαν την μεγάλη Οκχω-
βριανή επανάσταση και επιστρέφοντας 
προσχώρησε στο Μαρξιστικό κίνημα. Εξαι-
χίας της ιδεολογίας του, αποκλείστηκε από 
κάθε δημόσια θέση, εξορίστηκε και ανα-
γκάστηκε να εργαστεί έκτοτε κυρίως ως 
δημοσιογράφος. Σχα γράμματα πρωτοεμ-
φανίστηκε το 1904 και η πρώτη του συλλο-
γή ήταν οι κηρήθρες (1905). Στη συνέχεια 
συνεργάστηκε για 15 χρόνια με διάφορα 
περιοδικά χωρίς να εκδώσει ποιήματα. To 
1922 τύπωσε την πρώτη μεγάλη ποιητική 
του σύνθεση το φως που καίει με το ψευ-
δώνυμο Δήμος Τανάλιας και χο 1927 κυ-
κλοφόρησαν οι Σκλάβοι πολιορκημένοι .Άλλα έργα χου χα 
ποιηχικά (1956), 

Ελεύθερος κόσμος (1965), μεχά χο θάναχό χου κυκλο-
φόρησε η συλλογή χου οργή λαού (1975) που γράφχηκαν 
σχη διάρκεια χης δικχαχορίας (1967-1974). Εκχός από χα 
ποιήμαχα έγραψε αφηγημαχικά έργα και μεχέφρασε Αρι-
σχοφάνη, Μολιέρο, Πούσκιν κ.ά. 

0 Βάρναλης δίνει μια νέα απόχρωση σχη γλώσσα χου 
ρεαλισμού και χης σάχιρας καθώς από χη μια εκφράζει 
χην καχάπχωση χων ασχών και χα προβλήμαχα χων εργα-
ζόμενων και φχωχών λαϊκών σχρωμάχων και από χη άλ-
λη χα ανχιπολεμικά και επανασχαχικά συνθήμαχα. Εμείς 
δημοσιεύουμε σ’ αυχό χο φύλο χο γνωσχό χου ποίημα 
μπαλάνχα χου κυρ' Μένχιου που σχίχοι χου χραγουδή-
θηκαν απ’ χον αξέχασχο Νίκο Ξυλούρη και αναφέρεχαι 
σχο υπομονεχικό χεχράποδο αλλά και σε όποιον ανα-
γνωρίζει σχο ποίημα χη δική χου ζωή και χα δικά χου βά-
οανα. 

■-■&Αχίον "itiiflrt toe 

^ ω 6 τ Λ ν JoapvoAtiv 
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H μηαλάντα 
του κυρ' Μέντιου 

Δε huyave τα ξφάδ/α 
και πονάνε τα ρημάδια! 
Κούτοα μια και κούτοα δυο 
της ζωής το ρημαδιό! 

Μεροδούλι, ξενοδοι/λ// 
Δέρναν ούΚοι: αφέντες 
ζούΚοι, 
ούΚοι: ζούΚοι, αφεντικό 
και μ ' αφήναν νηστικό. 

Τα πα/δ/ά, τα καλοπα/δ/α, 
τιαραβγαίνανε στην πα/'δαα 
με κοτρόνια οτα ψαχνά, 
φούχτες μύγες στ' αχαμνά! 

Ανωχώρι, Κατωχώρι, 
ανηφόρι, κατηφόρι, 
και με κάμα και βροχή, 
ώοπου μου 'βγαινε η ψυχή. 

ίίκοοι χρονώ γομάρι 
οήκωοα όλο το νταμάρι 
κι' έχτισα, στην εμπασιά 
του χωριού, την εκκλησιά. 

Και ζευγάρι με το βόδ/ 
(ά/Αο μπόι κι' άλλο πόδ/J 
όργωνα <ηα ρεμοτα 
τ' αφεςντός τα στρέμματα, 

Και οτον πόλεμ' 
"όλα για όλα" 
κουβαΚούοα πολφλα 
να σκωτόνονται οι λαοί 
για τ' αφέντη το φαί. 

Και γι' αυτόνε τον ερίφη 
εκουβάΚηοα τη νύφη 
και την τιροίκα της βουνό, 
την νμή της ουρανό! 

Α/Αά εμένα οε μια αφήνα 
μ ' έδεναν το Μάη το μήνα 
<m> χωράφι το γυμνό 
να γκαρίζω να Βρηνώ. 

Κι'ο παπάς με την κοιΜ 
του μ ' έπαιρνε για 
τη δοι/λαά του 
και μου μΆαε κουνιστός: 
'Ίε καβάλησε ο Χριστός"! 

ΔούΚευε για να στουμηώσει 
oh' η Χώρα κι' οι καμπόοοι. 
Μη ρωτάς το πώς και τι, 
να ζητάς την αρσή! 
- Δε βαοτάω 8α πέσω κά-
τιου! 
- Ντράαου! 
Τις προγόνοι ντράηου! 
- ΑντραΝζομε!.... ΤΤεινώ!..... 
- Σούτ! &α φας 
τον ουρανό!" 

Κι' έλεα: όταν μιαν ημέρα 
παραοφίξουνε τα γέρα, 

da ξεκουραστώ κι' εγώ, 
του Βεού τ' αβασταγό! 

Κι' όταν ένα καλό βράδυ 
8α τελε/ώσα μου το Μδι 
κι' αμολήσω την πνοή 
(ένα ποι/φ είν' η ζωή). 

Η ψυχή μου 8ε να δράμη 
οτη ζεστή αγκαλ/ά 
τ' Αβράμη, 
τ' άσπρα τ' αχυρένια του 
να φι/λάα τα γένια του! 

Γέρασα κι' ως δε φεΚούοα 
κι' αχαΐρευτος κυΚούοα, 
με πετάξανε μακριά 
να με φάνε τα 8ερ/ά. 

Κωλοσούρ8ηκα και βρίσκω 
οτη οηφά τον Αι-Φραγκίσκο: 

'Χαίρε φως αΚφινόν 
Και προοτάτη των κτηνών! 

Ιώσε τον κυρ Μέντη 
απ' την αδικιά τ' αφέντη, 
ου τιου δίδαξες αρνί 
τον κυρ Κύκο να γενή! 

To σκληρόν αφέντη κάνε 
από Κύκο άν8ρωπο κάνε'... 
Μα με την κουβέντα αυτή 
πόρτα μου κΚαοε κι' ami. 

Τότενες το μαύρο φίδι 
το δ/πλό του το γλωσσ/δ/ 
πίσω από την αοτοιβιά 
βγάζει και κουνάει με βιά: 

'Φως ζητάνε τα χαϊβάνια 
κι' οι ραγιάδες an' τα ου-
ράνια, μα 8εοί 
κι' οξαποδώ 
κα δεν είναι παρά δώ. 

Αν' το δ/'/αο 8ες, καλέ μου, 
με το δ/'/αο του πολέμοι/ 
8α το βρης. Οτιου πο8α 
λεντερ/ά, πα/ρνα σπα8ί. 

Μη χτι/πάς τον αδερφό οου 
- τον αφέντη τον κουφό 
οου! 
Και οτον ίδρο το δικό 
γίνε ου τ' αφεντικό. 

Χάιντε 8ύμα, χάιντε φώνιο 
χάιντε Σι/μβολον αιώνιο! 
Αν ξϋπνήσας. Μονομιάς 
8α 'ρτη ανάποδα ο ντουνιάς. 

Κοίτα! 
Οι άΚΚοι έχουν κινήοα 
Κι' έχ' η πΜση κοκκινίοα 
Κι' άλλος ήλιος έχει βγή 
I' άλλη 8ά\αοο', 
άλλη γής". 
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φάκελος IYl£Qf| ΑνθΊΌλή 
H επέμβαση του Ισραήλ στο Λίβανο προφανώς και 

δεν αποτελούσε απλώς 'απάντηση’ του αιμοοταγους 
καθεστώτος οτην απαγωγή του Ισραηλινού στρατιώτη 
από τη Χεζμπολάχ, αλλά αποτελεί μέρος του συνολι-
κότερου ιμπεριαλιστικού σχεδίου για την αναμόρφω-
ση τουχάρτη της Μ. Ανατολής. To γεγονός αποδεί-
χϋηκε περίτρανα και με τον πιο προκλητικό κι εξοργι-
στικό τρόπο οτις δηλώσεις Μπούς και Ράις περίμη 
ανακωχής και συνέχισης της επέμβασης. Όπως ση-
μειώνει και ο γνωοτός εξωμότης των Γερμανών Πρα-
σίνων Γιόσκα Φίσερ, σε άρθρο του οτη γαλλικήΛε 
Μοντ, «αυτό που διακυβευεται σ'αυτόν τον πόλεμο εί-
ναι η περιφερειακή ηγεμονία της Συρίας οτο Λίβανο 
και την Παλαιστίνη και σε μεγαλυτερη κλίμακα ,η ηγε-
μονία που διεκδικείτο Ιράν στη Μ. Ανατολή.» 

Ε τσι, ακόμη και αν δεν υπήρχε το νεο-
συντηρητικό σχέδιο αναμόρφωσης 
του χάρτη της Μέσης Ανατολής, η 

Ουάσιγκτον έπρεπε να εφεύρει τον Άξονα του 
Κακού για να επιτύχει τρεις κυρίως στόχους: 

Στόχος Πρώτος: 
• να ελέγξει πολιτικά την περιοχή προσπα-

θώντας να τσακίσει τον αντιιμπεριαλιστικό και 
αντισιωνιστικό ριζοσπαστισμό που αναδύθηκε 
στην περιοχή και έβγαλε στον αφρό τους κύριο-
υς εκφραστές του, δηλαδή τη Χαμάς και τη Χεσ-
μπολάχ από τη μία και τον πρόεδρο του Ιράν Αχ-
μανΐΐνετζάντ (με ποσοστό 62%, τον Οκτώβριο 
του 2005, έναντι του φιλοδυτικού μεταρρυθμι-
στή ΡαφσαντζανΠ από την άλλη. Από την άνοιξη 
ακόμα ,όταν εξελέγη η Χαμάς με δημοκρατικότα-
τες διαδικασίες, τόσο με πράξεις όσο και με λό-
για, η ισραηλινή ηγεσία είχε ξεκαθαρίσει επανει-
λημμένα τη στάση που αναμένεται να κρατήσει 
απέναντι στη νεοεκλεγείσα παλαιστινιακή κυ-
βέρνηση. Μια στάση ακραία και προκλητική, η 
οποία από τότε φαινόταν, θα κινηθεί σε τρεις 
άξονες: Τον εκβιασμό όσον αφορά χηνχελική χά-
ραξη χων συνόρων χου ισραηλινού κράχους, χις 
χρομοκραχικές απειλές ενάνχια ακόμα και σχον 
Παλαισχίνιο πρωθυπουργό, καθώς και χη συνέχι-
ση χων αεροπορικών επιθέσεων καχά παλαισχι-
νιακών σχόχων που αποχελούν «απειλή για χην 
ασφάλεια χου Ισραήλ» - σύμφωνα πάνχα με χους 
Ισραηλινούς. Συγκεκριμένα, σε συνενχεύξεις χου 
σχις εφημερίδες Τζερούσαλημ Ποσχ και Χααρέχζ 
ο πρωθυπουργός, Εχούνχ Ολμέρχ, δεσμεύχηκε 
όχι χα χελικά σύνορα χου ισραηλινού κράχους θα 
χαραχχούν μονομερώς μέσα σχην επόμενη χε-
χραεχία, αν η Χαμάς δεν μεχαρρυθμισχεί, αφο-
πλισχεί και ενσχερνισχεί άμεσα χις υπάρχουσες 
ειρηνευχικές συμφωνίες. Χωρίς να διευκρινίζει 
ακόμα χη θέση χων συνόρων, ο Ολμέρχ δήλωσε 
όχι θα αποφασισχούν ύσχερα από εσωχερικό διά-
λογο σχο Ισραήλ και συνομιλίες με χους ξένους 
συμμάχους χου. Επανέλαβε ωσχόσο χην πρόθε-
σή χου να προσαρχήσει χους μεγάλους εβραϊ-
κούς οικισμούς σχη Δυχική Όχθη και να διαχηρή-
σει χον έλεγχο χης περιοχής χου Ιορδάνη ως «σύ-
νορο ασφαλείας». Με άλλα λόγια, ξεκαθάρισε όχι 
αν δεν δοθεί σύνχομα μια συμφέρουσα για χο Ισ-
ραήλ πολιχική λύση σχο παλαισχινιακό ζήχημα, 
θα κόψει ο ίδιος χο γόρδιο δεσμό, σχημαχίζονχας 
ένα παλαισχινιακό κράχος που θα περιβάλλεχαι 
από περιοχές αποκλεισχικά υπό ισραηλινή διοί-
κηση και, φυσικά, θα είναι αποκομμένο απ' χην 
Ιερουσαλήμ. 

Εδώ να σημειωθεί όχι η Χαμάς δεν υπήρξε 
ποχέ και οπωσδήποχε δεν είναι σήμερα μια φο-
νχαμενχαλισχική οργάνωση - είχε καθεσχωχική, 
σαν χο βασίλειο χης Σαουδικής Αραβίας, είχε 
αναχρεπχική, σανχην Αλ Κάινχα. Είναι μια έκφρα-
ση αραβικού εθνικισμού - ανχιιμπεριαλισμού με 

του Παύλου Μουρουζίδη 
ΜέλοςΔ.Σ. Εργατικής Αλληλεγγύης 
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μετριοπαθή ισλαμικά ιδεολογικά στοιχεία αλλά 
και έντονη κοινωνική πολυσυλλεκτικότητα, 
όπως η Χεζμπολάχ του Λιβάνου. Οι ψήφοι που 
εισέπραξε δεν ήχαν τόσο ψήφοι θετικής υπο-
στήριξης ενός ισλαμικού κοινωνικού και πολιχι-
κού οράματος, όσο ψήφοι διπλής διαμαρτυρίας 
Για πρώτη φορά συμμετείχε σε πανεθνικές 
εκλογές των Παλαιστινίων (προεδρικές ή βου-
λευτικές). Καχ' αυχό τον τρόπο, η Χαμάς υπο-
γράμμιζε την αντίθεσή της στις ειρηνευτικές 
συμφωνίες του Όσλο, που δημιούργησαν την 
Παλαιστινιακή Αρχή και την επιμονή της στον 
τελικό στόχο για τη συγκρότηση κράτους στο 
σύνολο της επικράτειας που όριζε την παλιά, 
υπό βρετανική κυριαρχία Παλαιστίνη - κάτι που 
προϋποθέτει την κατάλυση του κράτους του Ισ-
ραήλ. Αν και η Χαμάς δεν έχει αποδεχθεί ρητά 
τη δημιουργία παλαιστινιακού κράτους στη Δυ-
τική Όχθη, την Ανατολική Ιερουσαλήμ και τη 
Γάζα, πλάι στο κράτος του Ισραήλ, αυχή καθ' 
εαυτή η συμμετοχή της στις εκλογές σημαχο-
δοτεί τη στροφή από τη στρατηγική της «οργα-
νικής αντιπολίτευσης» σε εκείνη του κόμματος 
εξουσίας 

• Παρόμοια η τακτική και οι στόχοι του Ισ-
ραήλ στην περίπτωση του Λιβάνου και της Χεσ-
μπολάχ: Σχήριξη του μακαρίτη Χαρίρι, της επα-
νάστασης των κέδρων -ανχίβαρο στη Χεσμπο-
λάχ , αξιώνει τον αφοπλισμό της Χεσμπολάχ , 
«ζώνη ασφαλείας» 30 χλμ. μέσα στο Λίβανο ως 
τον ποταμό Λιτάνι και ανάπτυξη δυνάμεων του 
NATO (συμμετέχει και η Ελλάδα) υπό την αιγίδα 
του ΟΗΕ. 

Γτόχος Δεύτερος: 
• Να ανοίξει δρόμο για χις επιχειρήσεις της 

σχα πολλά υποσχόμενα ιρανικά κοιτάσματα χα 
οποία είναι τρίτα παγκοσμίως σε διαπιστευμένα 
αποθέματα σε πετρέλαιο και δεύτερα σε φυσι-
κό αέριο, έχουν όμως την πρωτιά σε παραγωγή! 

Γτόχος Τρίτος: 
• Ταυτόχρονα να ελέγξει -αν μη τι άλλο- τη 

ροή των καυσίμων στους ευρωπαίους και Ασιά-
τες ανταγωνιστές της, μετατρέποντας σε μια 
παρένθεση το χρονικό αυχό διάστημα που εκ-
μεταλλεύονταν ανενόχλητοι χα παράπλευρα 
και ευεργετικά για τους ίδιους αποτελέσματα 
της επιθετικής πολιτικής της. Γι' αυχό το λόγο η 
ανατροπή του ισλαμικού καθεστώτος του Ιράν, 
και η εγκαθίδρυση ενός καθεστώτος αχυραν-
θρώπων όπως στο Ιράκ, βρίσκεχαι στην πρώτη 
σειρά των καθηκόνχων του αμερικανικού ιμπε-
ριαλισμού. Ανάλογου ύψους συμβόλαια, εξίσου 
μεγάλης χρονικής διάρκειας μάλιστα έχουν 
υπογράψει με το Ιράν εταιρείες της Ινδίας, του 
Πακιστάν, της Ιαπωνίας και φυσικά της Ευρώ-
πης. Κορυφαίες μάλιστα πεχρελαίκές εταιρείες, 
όπως η γαλλική Τοτάλ, η ιταλική ΕΝΙ, η ρωσική 
Γκάζπρομ και άλλες από την Αυστραλία, τη Μα-
λαισία και τον Καναδά απειλήθηκαν με πολύ 
σοβαρές κυρώσεις (που περιλαμβάνουν ακόμη 
και την παρεμπόδιση της δράσης τους στις 
ΗΠΑ) επειδή δεν εφάρμοζαν το αμερικανικό 
εμπάργκο! To εμπάργκο σε αυχό το σημείο 
έφθασε να παράγει αποτελέσματα από μόνο 
του, καθώς ωθούσε προς χα πάνω τη σπείρα 
της αμερικανικής επιθετικότητας μην αφήνο-
νχας άλλο δρόμο πέρα από αυτόν της όξυνσης 
- αποκλείοντας εκ προοιμίου κάθε είδος ανάλο-
γου ύψους συμβόλαια. Εξίσου μεγάλης χρονικής 
διάρκειας μάλιστα έχουν υπογράψει με το Ιράν 
εταιρείες της Ινδίας, του Πακιστάν, της Ιαπωνίας 
και φυσικά της Κίνας. 

Οξύνσεις των αντιφάσεων 
• Με την πολιτική όμως που ακολουθεί το 

αιμοσταγές κράτος - τρομοκράτης του Ισραήλ, 
πάντως, δεν διασφαλίζει μόνο τη διαιώνιση του 
απολύτως δικαιολογημένου θανάσιμου μίσους 
εκατοντάδων εκατομμυρίων Αράβων εναντίον 
των Εβραίων. Με την εισβολή στη Γάζα και στον 
Λίβανο οι σιωνιστές του Ισραήλ προκαλούν πα-
ράλληλα μια στρατηγικής σημασίας εξέλιξη: Με-
τατρέπουν το Ιράν, στα μάτια των αραβικών μα-
ζών, από ανταγωνιστή ή και εχθρό σε φίλο και 
σωτήρα των Αράβων! Με ευγνωμοσύνη οι αραβι-
κές μάζες συνειδητοποιούν ότι η σθεναρή υπο-
στήριξη του Ιράν είναι αυχή που σώζει τη Συρία 
από ισραηλινή επίθεση, η ιρανική βοήθεια προς 
τη Χεζμπολάχ είναι αυχή που συνέτεινε ώστε να 
προκαλέσει στο Ισραήλ πολύ μεγαλύτερες απώ-
λειες από όσες η δράση όλων μαζίτων αραβικών 
κυβερνήσεων εδώ και τριάνΐα χρόνια και πάει 
λέγοντας. Αυτή η ιστορική στροφή των αραβικών 
μαζών προς το Ιράν ενδέχεται να παίξει στο προ-
σεχές μέλλον καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφω-
ση του γεωπολιτικού χάρτη της περιοχής, αν 

υπάρξουν ανατροπές αμερικανόδουλων αραβι-
κών καθεστώτων, ιδίως στον Κόλπο. 

Η αμερικανική εισβολή στο Ιράκ τερματίζει 
τις αυταπάτες της αστικής τάξης του Ιράν ότι 
μπορεί να συνεργαστεί με τους Αμερικανούς ή 
να ηγεμονεύσει στην περιοχή σε ανταγωνισμό 
με την αμερικανική θέληση και ενισχύει τις τά-
σεις ριζοσπαστικοποίησης στο λαό. Αποτέλεσμα 
αυτής της διαδικασίας ήταν η αθρόα στήριξη της 
Ιντιφάνΐα, όπως και της ιρακινής αντίστασης, η 
προσωρινή αναστολή των μέτρων φιλελευθερο-
ποίησης της οικονομίας και στο πολιτικό επίπε-
δο, η μεταφορά του κέντρου βάρους στα πιο μα-
χητικά και πληβειακά κομμάτια που ανέδειξε η 
επανάσταση του 1979. 

• Οι αστικές τάξεις της υπόλοιπης Αραβίας 
που παραμερίζουν τις σημαντικές αντιθέσεις 
τους με τη Τεχεράνη, ανχιλαμβάνονΐαι όχι αν πέ-
σει χο κάσχρο χου Ιράν, οι Αμερικανοίκαι οι Ισρα-
ηλινοί θα χους υποβάλουν σε πρωχοφανείς χα-
πεινώσεις και εξευχελισμούς απαιχώνχας χον 
ολοκληρωχικό εξανδραποδισμό χους. 

• Ήδη χα εξαιρεχικά χαμηλά ποσοσχά δημο-
χικόχηχας χου Μπους, που όμοιά χους μόνο ο Νί-
ξον είχε πεχύχει μεχά χο Γουοχεργκέιχ, είναι χο 
χίμημα που πληρώνει η Ουάσινγκτον για χην οι-
κονομική αιμορραγία και χις εκαχόμβες νεκρών 

που προκάλεσε η επέμβαση σχο Ιράκ. 
0 Μπους είναι πολύ πιθανό να ανοίγει χο μέ-

χωπο χου Ιράν αυχή χη σχιγμή, και έχονχας χαυ-
χόχρονα χα μάχια χου σχις ενδιάμεσες εκλογές 
χου Νοεμβρίου, για να ξεκολλήσει από χο βάλχο 
σχον οποίο βυθίζεχαι με ένα άλμα προς χα 
μπρος. Η μορφή χης επέμβασης που θα προκρι-
θεί (αν δηλαδή θα έχουμε επιλεκχικούς βομβαρ-
δισμούς, ενθάρρυνση και εκμεχάλλευση σχη συ-
νέχεια αποσχισχικών χάσεων από εθνικές μειονό-
χηχες ή χην ενεργοποίηση από χην Ουάσινγκτον 
ένοπλων οργανώσεων, όπως είναι οι Μουχζαχε-
νχίν ι Χαλκ, οι οποίοι θα παίξουν χο ρόλο που 
έπαιξε η Βόρεια Συμμαχία σχο Αφγανισχάν) και 
πολύ περισσόχερο η χελική έκβαση χων αμερικα-
νικών σχεδίων θα κριθεί κυρίως από χην ανχιπο-
λεμική δράση χων λαών. 

Τα ερωχήμαχα και χ’ανοιχχά ζηχήμαχα είναι 
μπροσχά μας καθώς κι αυχό χης σχάσης χου ανχι-
πολεμικού κινήμαχος και χης Αρισχεράς σχην Ευ-
ρώπη και χον κόσμο όλο. Και μία αναχριχιασχική 
λεπχομέρεια που βγήκε σχον αέρα μόλις: Σύμ-
φωνα με επίσημη καχαγγελία, χο Ισραήλ βομ-
βάρδισε με βόμβες διασποράς (!!!), (οι οποίες 
έχουν θύμαχα κυρίως ανυποψίασχα παιδιά) μόλις 
72 ώρες πριν χην εκεχειρία κι ενώ είχαν αρχίσει 
οι διαπραγμαχεύσειςϋ! 
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ΠΑΙΔΕΙΑ 2 w®$ της Κυριακής Τσαουσίδου 

Ν α, λοιπόν, που χο «φοιχηχικό κίνη-
μα» δεν εξανχλήθηκε... σχο μάνα-
χζμενχ χων εκδρομών και σχις εξό-

δους σχα νυχχερινά κένχρα! Να, λοιπόν, που 
η νεολαία χου «Πάρχι με 6 €», χου “α” και 
“ου” και ΔΑΠ ΝΔΦΚ», χωρίς καν χους χόκους 
από χο Πολυχεχνείο χου ’73, αφού άφησε 
άναυδους χους σοφούς χου υπουργείου, 
χους μάγισχρους και χους διανοούμενους χης 
αυλής και χης οθόνης, αυχή χη γνωσχή δια-
σχαύρωση χιχλούχων, εμπορευμαχούχων και 
μηχανορράφων, διασάλευσε χην «χάξη», άνα-
ψε φωχιές και επανέφερε σχο προσκήνιο χη 
ζωνχανή πολιχική και χην αποχελεσμαχικόχη-
χά χης, και μαζί χον κόσμο χων δρασχήριων-
δυσαρεσχημένων! Γελάσχηκαν όσοι πίσχεψαν 
όχι έχουν κλείσει χις θύελλες μια για πάνχα 
σε γυάλινα κλουβιά. Όσοι πίσχεψαν, και πολύ 
περισσόχερο όσοι καραδοκούσαν, πως θα 
έχουν «αιώνια» μια νεολαία όπως χο χιόνι σχο 
βουνό να λιώνει για να αυξάνουν χις εμπορι-
κές ιδέες χους. Είναι η αψευδέσχερη μαρχυ-
ρία, έξω από κλασικές συνομωσίες και «υπο-
κινούμενους», πως η κοινωνική και πολιχική 
πάλη, αυχό που ο μακαρίχης ο Κάρολος ονό-
μαζε χαξικό αγώνα, συνεχίζεχαι αμείωχα. Με 

σχροφές και γυρίσμαχα, με άμπωχες και 
πλημμυρίδες, περιγελώνχας και σαρκάζονχας 
χα λάθη και χις προηγούμενες αδυναμίες, 
αξιοποιώνχας βαθιά χο ισχορικό παρελθόν, 
συλλαβίζονχας σχους δρόμους χον Λαμπρά-
κη, χον Πέχρουλα, χον Τεμπονέρα... 

To πλαίσιο του κινήματος 
Σχην διάρκεια αυχών χων εκπληκχικών 2 

μηνών για εμάς, χους φοιχηχές, ακουσχήκαν 
διάφορα. Βλέπεχε ενώ σχην αρχή χα κανάλια 
σφύριζαν αδιάφορα όχι χάχα δεν συμβαίνει 
χίποχα, ξαφνικά ανακάλυψαν όχι κάχι γίνεχαι 
σχα Πανεπισχήμια. Φώναξαν λοιπόν σχα πα-
ράθυρα πολιχικούς, εκπροσώπους χου δικομ-
μαχισμού, δημοσιογράφους χύπου Τράγκα, 
που έβριζαν παχόκορφα χους φοιχηχές γιαχί 
είναι βρωμιάρηδες, χεμπέληδες και κάνουν 
κακό σχην αγία Ν.Δ., εκπροσώπους χων φοι-
χηχών και εκπρόσωπο χης ΔΑΓΚφοιχηχική πα-
ράχαξη χης Ν.Δ.)-χον λόγο χης πρόσκλησης 
χης ΔΑΠ σχα διάφορα πάνελ χον διερευνούμε 
ακόμα, χωρίς αποχέλεσμα. Άρχισε λοιπόν η 
κουβένχα για χο νέο νόμο πλαίσιο. 

Στην πραγματικότητα ο νέος νόμος-πλαί-
σιο προβλέπεΐ: 

• Καχάργηση χης επιχροπής ασύλου η 
οποία λειχουργούσε με συμμεχοχή 3 αχό-
μων(1 φοιχηχής) και αποφάσιζε ομόφωνα. To 
άσυλο περνάει σχην αρμοδιόχηχα χου πρυχα-
νικού συμβουλίου(1 φοιχηχής) χο οποίο θα 
λειχουργεί και θα αποφασίζει με πλειοψηφία 
2/3, ουσιασχικά καχαργώνχας χο άσυλο. 

• Ορίζονχαι οι φοιχηχικές κινηχοποιήσεις 
ως καχαπάχηση ασύλου(π.χ. καχάληψη) 

• Εισαγωγή manager για χην οικονομική 
διαχείριση, προσωπικού έρευνας και μείωση 
χης φοιχηχικής εκπροσώπησης σχα όργανα 
συνδιοίκησης. Δηλαδή η παιδεία σε δεύχερη 
μοίρα και η εξαγώγιμη έρευνα-προϊόν σε 
πρώχη. 

• Καχάργηση χων μεχεγγραφών σχα ιδρύ-
ματα χων μεγάλων ασχικών κένχρων παρα-
βλέπονχας αναγκαίες περιπχώσεις. 

• Ανχιμεχώπιση χων αιώνιων φοιχηχών, 
χωρίς να εξεχάζονχαι χα αίχια που χους δη-
μιουργούν, με χη θέσπιση χου ν+2, ν + 3 . 
Όσοι περνούν αυχό χο όριο διαγράφονχαι. 

• Ανχαποδοχικές παροχές σχους φοιχη-
χές. Δηλαδή φοιχηχική μέριμνα δεν θα παίρ-
νουν οι οικονομικά ασθενέσχεροι αλλά οι 
“καλοί", παραγωγικοί φοιχηχές. Χαρακχηρι-
σχικό είναι όχι για να πάρουν οι φοιχηχές χις 
παροχές αυχές θα πρέπει να εργάζονχαι σε 
θέσεις χου πανεπισχημίου(λέσχη, βιβλιοθή-
κη). 

• Περιορίζει χης φοιχηχικές διεκδικήσεις, 
αφού ζηχήμαχα που μέχρι πρόχινος χα πα-
λεύαμε σχη σχολή μας, χώρα ορίζονχαι από 
χον νόμο. 

• Απειλεί οποιονδήποχε φορέα μέσα σχο 
πανεπισχήμιο, μιας και οποιαδήποχε κινηχο-
ποίηση, οδηγεί σε χάσιμο χου εξαμήνου. 

Αναρωχιόμασχε βέβαια, καχά πόσο αυχά 
ακούσχηκαν σχα χηλεοπχικά παράθυρα. Σα να 
μην έφχανε αυχό, είχαμε και χις δηλώσεις χης 
κ. υπουργού που έλεγε όχι οι καχαλήψεις εί-
ναι ανούσιες και όχι γίνονχαι από μια μικρή 
μειοψηφία φοιχηχών. Τώρα πως γίνεχαι να εί-
ναι μειοψηφία χο 55% χων φοιχηχών χου Συλ-
λόγου που συμμεχείχαν σχη Συνέλευση χου 
Πανεπισχήμιο Δυχικής Μακεδονίας, ή οι 2500 
φοιχηχές σχις Συνελεύσεις χης Θεσσαλονί-
κης, μόνο η κυρία υπουργός χο ξέρει. Επίσης 
δήλωνε όχι έχει πάρει ενχολή από χον ελλη-
νικό λαό να εφαρμόσει χην εκπαιδευχική με-
χαρρύθμιση και δεν υποκύπχει. Λες και η νίκη 
σχις εκλογές είναι πανάκεια και όχι κάνει η 
κυβέρνηση είναι σωσχό και χο αποδέχεχαι ο 
ελληνικός λαός. 

Σχην συζήχηση παρενέβη και ο καθηγηχής 
κ. Θάνος Βερέμης, πρόεδρος χης επιχροπής 

Πρόεδρος του Συλλόγου Φοιτητών 
Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων 

διαλόγου για χην πανεπισχημιακή μεχαρρύθ-
μιση, ο οποίος ξεκαθάρισε όχι «χην ανχίδραση 
σχον νέο νόμο πλαίσιο προκαλούν ορισμένοι 
μαλλιάδαι, αρισχερισχαί και παλιαομαρξισχαί, 
οίχινες ανθίσχανχαι εις χον εκσυγχρονισμόν 
χου δημοσίου πανεπισχημίου και παρασύ-
ρουν χους ανυποψίασχους συμφοιχηχάς χων. 
Απενανχίας, είπε όχι η συνχριπχική πλειοψη-
φία χων φοιχηχών, που χου ξεσκονίζουν κάθε 
πρωί χο γραφείο, είναι αναφανδόν υπέρ χων 
μεχαρρυθμίσεωνχις οποίες μάλισχα θεωρούν 
και ιδιαιχέρως ελασχικές εν σχέσει με χις 
πραγμαχικές ανάγκες χης κοινωνίας, μπροσχά 
σχις προκλήσεις χου 21ου αιώνα». Ως γνω-
σχόν, οι πραγμαχικές ανάγκες χης κοινωνίας 
μπροσχά σχον 21ο αιώνα απαιχούν χην ύπαρ-
ξη καχαρχισμένων συμβασιούχων ορισμένου 
χρόνου που θα δουλεύουν ανασφάλισχοι για 
δώδεκα ώρες χην ημέρα και θα λένε και ευ-
χαρισχώ, πράγμα που επιβάλλει άμεσα μέχρα 
όπως χην διαγραφή μεχά από ν+2 έχη σπου-
δών, ή από χέσσερεις αποχυχίες σε ένα μά-
θημα, χην καχάργηση χων δωρεάν συγγραμ-
μάχων και χη σύνδεση χων ΑΕΙ με χις εχαιρεί-
ες χης ελεύθερης αγοράς, ειδικά σχους χο-
μείς χων σεκιούριχι, χης καθαριόχηχας και χης 
διαχείρισης χων κυλικείων. 

To κίνημα στους δρόμους 
To δίκαιο χων αιχημάχων χου φοιχηχικού 

κινήμαχος απεδείχθη σχους δρόμους. Εκεί 
που πάνω από 20.000 φοιχηχές συμμεχείχαν 
σχις πορείες ενάνχια σχο νέο νόμο πλαίσιο. 
Εκεί που όλοι όσοι συμμεχείχαμε νιώσαμε 
σχο πεχσί κυριολεκχικά χον ορισμό χης λέξης 
‘κράχος καχασχολής’. Η ΕΛ.ΑΣ. με απίσχευχη 
βιαιόχηχα, λες και είχε διαχαγές να σκοχώσει, 
εξαπέλυε κάθε φορά επιθέσεις ενανχίον φοι-
χηχών και δημοσιογράφων, που οι μεν είχαν 
χο θράσος να ενανχιώνονχαι σχο νέο νόμο 
και οι δε, χο ακόμα μεγαλύχερο θράσος, να 
μεχαδίδουν χην βαρβαρόχηχα χων MAT, που 
όπως δήλωσε ο κ. Πολύδωρας σε ένα απί-
σχευχο παραλήρημα χου, «είναι και αυχά παι-
διά χου ελληνικού λαού και δεν κάνουν χίπο-
χα, παρά μόνο αμύνονχαι». Δεν μας είπε όμως 
ενανχίον ποιών αμύνονχαι και πώς. Γιαχί, κ. 
υπουργέ χα «άγια παιδιά» χων MAT χωρίς κα-
νένα λόγο προκαλούσαν χους φοιχηχές σχις 
πορείες με απίσχευχα μπινελίκια και όχαν 
ανχιδρούσαν οι φοιχηχές, χρώγανε απίσχευχο 
ξύλο, πέχρες και μια αποθήκη δακρυγόνα 
ληγμένα από 1987; Γιαχί, όχαν δεν μπορού-
σαν να χα βγάλουν πέρα με χους φοιχηχές, 
επισχράχευαν χα «επίλεκχα σώμαχα» χης 
ΕΛ.ΑΣ.( χα μέλη χης γνωσχής φασισχικής ορ-
γάνωσης «Χρυσή Αυγή»); Τα «καύσιμα» χης 
φοιχηχικής εξέγερσης. 

«Φοβάμαι για χο μέλλον, γι’ αυχό παλεύω 
για χο παρόν» (Μάιος 2006). 

«Δεν είναι ο νόμος πλαίσιο, δεν είναι οι 
βαθμοί, είναι που μας χρώνε όλη χη ζωή» (Ιο-
ύνιος 2006).Ποια είναι όμως χα «καύσιμα» χης 
φοιχηχικής «επιμονής» που δίνει βαθύχερη 
κοινωνική διάσχαση σχις ανχιδράσεις χους; 
Από πού ανχλεί χα «πυρομαχικά» χης η ρα-
γδαία κλιμάκωση χων φοιχηχικών ανχιδράσε-
ων; Ας μην έχει κανείς ψευδαισθήσεις. Είναι 
πέρα για πέρα σαφές: Αν και οι ανχιεκπαιδευ-
χικές ρυθμίσεις που έγιναν μέχρι σήμερα και 
ο νέος νόμος πλαίσιο «ρυμουλκούν» χη φοι-
χηχική ανχίδραση, είναι φανερό όχι αυχή ορο-
θεχείχαι και πριμοδοχείχαι από χην άρνηση 
χης προοπχικής «ενός παρόνχος και ενός μέλ-
λονχος» που συνχρίβεχαι σχην υπόσχεση μιας 
εργασιακής αβεβαιόχηχας έπειχα από αυχό. 
Οι ανχιεκπαιδευχικοί νόμοι που πέρασαν σαν 
χο χαλάζι χα πανεπισχήμια και ο νόμος-πλαί-
σιο που προεχοιμάζει χο χελικό χχύπημα σχη 
δημόσια πανεπισχημιακή εκπαίδευση, η φα-
ραωνική σχάση χου ΥΠΕΠΘ και χα περιφρονη-
χικά για χη νεολαία, λόγια χων διαχειρισχών 
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xou, απλά λειτούργησαν σαν αναμμένο 
σπίρτο σε μια μεγάλης έκτασης και 
«έτοιμη από καιρό» πυριτιδαποθήκη: οι 
πραγματικές αιτίες είναι ο αποκλεισμός 
και η ματαίωση των προσδοκιών μιας 
ολόκληρης γενιάς που βουλιαγμένη 
στην προοπτική της ανεργίας αισθάνεται 
ότι την κορόιδεψαν. Είναι η Generation 
X των Η.Π.Α., η «εξαπατημένη γενιά» με 
χα λόγια του Pierre Bourdieu που γα-
λουχήθηκε με την ψευδαίσθηση ότι κυ-
νηγώντας την ατομική λύση, το βαθμό, 
το πτυχίο, το μεταπτυχιακό, θα έχει 
ανοιχτούς τους δρόμους της επαγγελ-
ματικής αποκατάστασης και της καριέ-
ρας. 

Σ’ αυχό το παρόν, που κυριαρχείται 
από την εικόνα ενός ναρκοθετημένου 
μέλλοντος, «βγάζουν τη γλώσσα τους» 
οι φοιτητές, καθώς «άτακτα» αναζητούν 
ένα διαφορετικό μοντέλο ζωής, πέρα 
από την αδηφάγα ανταγωνιστική «ζού-
γκλα της αγοράς» που, δημιουργώντας 
χις δικές της αποικίες στον πανεπισχη-
μιακό χώρο, απειλείνα ρουφήξει τη Δεν 
πρόκειται λοιπόν μόνο για τη ριζική αμ-
φισβήτηση ενός νόμου, αλλά για την 
αυθόρμητη και ενστικτώδη απόρριψη μι-
ας ζωής που βουλιάζει μέσα στο τέλμα 
των «συνηθισμένων σχέσεων» της υπο-
ταγής, της εκμετάλλευσης, των εφήμε-
ρων μικροαστικών αυταπατών, του 
διαρκούς εξοντωτικού κυνηγιού για μια 
θέση στον ήλιο που λάμπει όλο και για 
λιγότερους. «Εκείνο που μένει καλά 
κρυμμένο είναι πως το πανεπιστήμιο εί-
ναι εργασία και όχι απλά εν δυνάμει ερ-
γασία. Ήδη συμμετέχουμε στην παρα-
γωγική διαδικασία, παράγοντας ένα 
άκρως περιζήτητο εμπόρευμα, τον εαυ-
τό μας. To ωράριο του φοιτητή μοιάζει 
με το ωράριο του «ελεύθερου» απασχο-
λήσιμου, ή καλύτερα του πλήρως υπα-
γόμενου στην εργασιακή εκμεχάλλευ-
ση, αυτού που όλη του τη ζωή εργάζε-
ται. 

Σ’ αυχή τη σχολή, που ξερνάει στην 
αγορά την υποτιθέμενη αφρόκρεμα ερ-
γαζόμενων, η φοιτητική εργασία είναι 
όλο και περισσότερο εντατικοποιημένη. 
Εργαστήρια, νοσοκομεία, εφημερίες, 
υποχρεωτικά αμφιθέατρα, εξαντλητικές 
ώρες διαβάσμαχος φτιάχνουν το σύγ-
χρονο μοντέλο του μέλλοντα γιατρού 
που απέχει έτη φωτός από το αναγεννη-
σιακό όνειρο του homo universalis, κα-
θώς όλη του η ύπαρξη είναι απορροφη-
μένη στην ιατρική και μόνο. Κι όλα αυχά 
βέβαια με το προκάλυμμα της «μάθη-
σης», του «επαγγελματισμού» και της 
«ευσυνειδησίας». Γενιές ολόκληρες νέ-
ων έχουν γαλουχηθεί με χις αξίες του 
εγχώριου American dream των κοινωνι-
κά ευυπόληπτων, δηλαδή δικηγόρων 
και γιατρών, που αν αφοσιωθούν στο 
αντικείμενό τους (βλέπε εξαντλητική 
εργασία, χωρίς παράλληλα ενδιαφέρο-
ντα), το αιέν αριστεύειν (βλέπε αχομικι-
σμό και σκληρό ανταγωνισμό), το σεβα-
σμό στους ιατρούς-παιδαγωγούς τους 
(βλέπε τυφλή υποταγή στο καθιερωμέ-
νο σύστημα εκπαίδευσης/υγείας), θα 
ανταμειφθούν με την ανάλογη κοινωνι-
κή αναγνώριση και παχυλούς μισθούς. 

Ίσως να χρειάζεται απλά να θυμί-
σουμε ότι η εποχή που αρκετοί γιατροί 
αποτελούσαν ένα εξασφαλισμένο κομ-
μάτι της μεσαίας τάξης τελείωσε πριν 
χρόνια. Οι φοιτητές της ιατρικής πλέον 
στην πλειοψηφία τους προέρχονται από 
εργατικές οικογένειες, που ενδεχομέ-
νως αδυνατούν να καλύψουν ακόμα και 
τα έξοδα ενός ιδιωτικού ιατρείου, και 
το μέλλον των περισσότερων είναι είτε 
η απασχόληση στις διάφορες εταιρείες 
υπηρεσιών υγείας (κρατικές ή ιδιωτικές) 
είτε η ανεργία». 

(Από την κατάληψη της Ιατρικής σχολής 
του ΑΠΘ, Ιούνιος 2006) 

Εμπνευσμένο, (και εν μέρει δανεισμέ-
νο)από τα άρθρα ιων Γιώργου Κυρίχση, Άγ-

γελου Ταέκερη και Χρήστου Κάτσικα από 
την Γαλέρα Ιουλίου 2006, αλλά και απ’ τα 

βιώματά μας ως καταληψίες-Φοιτητές. 

Αφισάκι καταλήψεων 

Μέ ιίη ίωρείν 
ίιακριυιγίνια... 

που να μείνουν λεφτά 
για δωρεάν βιβλία; 

αγωνα των 
δασκάλων 

To Συνδικάτο Εργαζο-
μένων οτην Ενέργεια «ΕΡ-

ΓΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ* εκ-
φράζει την αγωνιστική 

αλληλεγγύη και συμπα-
ράοτασή του οτον αγώνα 
των δασκάλων και νηπια-
γωγών που είναι συγχρό-
νως αγώνας όλης της εκ-

παιδευτικής κοινότητας 
και όλων των εργαζομέ-

νων για μια καλύτερη, 
δημόσια και δωρεάν παι-

δεία. 

Σήμερα οι δάσκαλοι παίρνουν 
χη σκυχάλη χου μεγαλειώδους και 
νικηφόρου αγώνα χου φοιχηχικού 
κινήμαχος που έβαλε χις προϋπο-
θέσεις για απόκρουση χης προσπά-
θειας ιδιωχικοποίησης χης δημόσι-
ας εκπαίδευσης και χης ανχιδρασχι-
κής μεχαρρύθμισης που προσπαθεί 
να υλοποιήσει η κυβέρνηση σύμ-
φωνα με χις οδηγίες χης Ε.Ε. και 
χου Ο.Ο.Σ.Α. 

0 αγώνας χων δασκάλων και 
νηπιαγωγώνείναι ακόμα ένας βασι-
κός κρίκος χης αλυσίδας που ενώ-
νει χο Μέχωπο Εργασίας - Παιδείας 
που αγωνίζεχαι και απαιχεί: 

- Δημόσια δωρεάν εκπαίδευση. 
- Αυξήσεις χων δαπανών για 

χην παιδεία. 
- Καμία ιδιωχικοποίηση. Από-

συρση χου νόμου πλαίσιο. 
- Απόκρουση χων πολιχικών λι-

χόχηχας για χους εργαζόμενους. 
- Μόνιμη και σχαθερή δουλειά 

για όλους. 
- Αξιοπρεπείς μισθούς και συ-

νχάξεις. 
- Δημόσια και ενιαία κοινωνική 

ασφάλιση για όλους. 
- Δωρεάν υπηρεσίες υγείας για 

εργαζόμενους και ανέργους, για 
Έλληνες και μεχανάσχες. 

Η «Εργαχική Αλληλεγγύη» συ-
μπαραχάσσεχαι μεχους δασκάλους 
και νηπιαγωγούς σχον δίκαιο αυχόν 
αγώνα και προχείνεΐ: 

1. Προκήρυξη 4ώρης σχάσης 
εργασίας από χη ΓΣΕΕ, χα δευχερο-
βάθμια και πρωχοβάθμια όργανα 
χου Σ.Κ. 

2. 0 αγώνας να περάσει σχα χέ-
ρια χων ίδιων χων εργαζομένων μέ-
σα από χις Απεργιακές Επιχροπές 
που θα υλοποιούν χις αποφάσεις 
χων Γενικών Συνελεύσεων. 

5. Εκδηλώσεις αλληλεγγύης 
απ’ όλες χις συνισχώσες χου εργα-
χικού κινήμαχος. 

0 ΑΓΩΝΑΣ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΝΙΚΗ 
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Απόθεση της τέφρας 
στο πρανές 

1 ια ευκολία των εργολάβων και 
μικρότερο κόοτος της ΔΕΗ η τέ-
φρα αδειάζεται οτο μέτωπο εξό-

ρυξης του εκσκαφέα Ε1 του Ορυχείου 
Καρδιάς !!! Αυτό είναι παράνομο, ανεύθυ-
νο, εγκληματικό και απαράδειαο γιατί: 

J Δεν σέβονιαι την υγεία των εργαζο-
μενων που επιβαρύνεται έτσι κι αλλιώς 
από την εξορυκτική διαδικασία. 
J Οι εκσκαφείς δεν κατασκευάστηκαν 

να φορτώνουν τέφρα, γι'αυτό και η τέφρα 
ξεχειλίζει από τις ιαινίες δημιουργώνιας 
τεράοτια ρύπανση. 

J Η τέφρα εισχωρεί οτα ρουλεμάν κά-
νοντας ζημία και οτον εξοπλισμό ειαός 
από την υγεία των εργαζομένων. 

^ Παλιότερα έσπασαν οι βίδες από το 
γρανάζι περιφοράς λόγω συμπίεσης της 
τέφρας με σοβαρές επιπτώσεις στην πα-
ραγωγή και χάσιμο εκατονιάδων εργατο-
ωρών. 

Συμπέρασμα: Η ανευθυνότητα και η 
δήθεν περικοπή δαπανών εκιός από τα 
προβλήματα υγείας που δημιουργείστους 
εργαζομένους επιβαρύνει την επιχείρηση 
και οικονομικά. 

Μεταφορά τέφρας 
με φορτηγά 

Η μεταφορά της τέφρας γίνεται και με φορτηγά από τον ΑΗΣ Καρδι-
άς στο Ορυχείο Καρδιάς. To εξωφρενικό είναι ότι για τη μεταφο-
ρά λιγνίτη τα φορτηγά υποχρεούνται να έχουν σκέπαστρα, (κου-

κούλες) ενώ για τη μεταφορά της τέφρας που είναι πολύ ελαφρύτερη κατά 
τους υπεύθυνους δεν είναι απαραίτητοϋ! 

To αποτέλεσμα: Όταν τα φορτηγά φθάσουν στην απόθεση δεν έχουν ού-
τε τη μισή ποσότητα γιατίτην άλλη μισή την πήρε ο αέρας και «νχουμάνιασε» 
το Ορυχείο και του γύρω οικισμούς. 

Διάστρωση δαπέδων 
και δρόμων με τέφρα 

Η εύκολη λύση είναι να ρίχνουν την τέφρα στους δρόμους και 
στα δάπεδα των εκσκαφέων γιατί και δρομολόγια γλιτώνουν 
και τη λάσπη απορροφά. Βέβαια είναι άλλη μια εστία περι-

βαλλοντικής μόλυνσης και η Επιθεώρηση Μεταλλείων Βόρειας Ελλάδας 
με έγγραφό της προς την διεύθυνση και τα συνδικάτα απαγορεύει ρητά 
την διάστρωση των δρόμων και των δαπέδων με τέφρα. Αλλά αυτά είναι 
ψιλά γράμματα για την διεύθυνση του Ορυχείου Καρδιάς αλλά και του 
Λ.Κ.Δ.Μ. 

Αστοχία κατασκευής 
συστήματος τέφρας 

— — \α σειρά αποτυχημένων επιλογών οτην καχασκευή των κε-
φαλών και των ταινιοδρόμων μεταφοράς τέφρας οτο Ορυ-
χείο Καρδιάς έφερε το Ορυχείο οτη χειρόχερη θέση από 

πλευράς ρυπανσης. Καθημερινά μεταφορτώνονται δεκάδες φορτηγά με 
τέφρα που ξεχειλίζει οτο σύμπλεγμα ρυπαίνο\Α:ας ιο τοπίο άλλες δυο 
φορές: Μια απ’ τηνταινία και μια από το φόρτωμα οτα φορχηγά. 
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Πλήρης ανευθυνότητα 
διοικούντων 

Κ αι αφού μπορούν και κάνουν τόσες αυθαιρεσΓες γιατίνα μη 
ρΓχνουν την τέφρα και έξω απ’ την κεφαλή για να έχουν πιο 
κοντινά δρομολόγια τα φορτηγά που στρώνουν τα δάπεδα 

των εκσκαφέων. Αδιάφορο αν όλη η σκόνη πηγαίνει στην ατμόσφαιρα 
με όλες τις συνέπειες στην υγεία μας. Αυτή η «ιδιόμορφη απόθεση» 
σταμάτησε μετά από δυναμική παρέμβαση του συνδικάτου και των ερ-
γαζομένων. 

Οι εργαζόμενοι 
αγωνιζονται 

— Τα τοπικά παραρτήματα όλων των σωματείων που δρασιη-
ριοποιούνται στο Ορυχείο Καρδιάς μετά από πρωτοβουλία 
της «ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΎΗΣ» προχώρησαν σε κινηχοποιή-

σεις με αποκορύφωμα την κατάληψη του διοικητηρίου. Αίτημα αιχμής η 
μείωση της ρύπανσης από την τέφρα αλλά και από την μη επαρκή δια-
βροχή των δρόμων από τους εργολάβους αλλά και από την ΔΕΗ. To απο-
τέλεσμα ήταν να βελτιωθεί η κατάοταση εκείνο το διάοτημα αλλά οήμε-
ρα να είναι ακόμα χειρότερα. Οι εργαζόμενοι όμως και το συνδικάτο θα 
επανέλθουν δριμύτεροι μέχρι να το χωνέψουν όλοι ότι με την υγεία των 
εργαζομένων και των κατοίκων της περιοχής δεν παίζουμε. 

Ρύπανση και 
των γύρω οικισμών 

- ι επιπτωσεις από την μη τήρηση των κανονισμων υγιεινής και 
ασφάλειας επεκιείνονται και οτα χωριά γύρω από τα ορυχεία όπου 
εκιός των άλλων ζουν και μεγαλώνουν παιδιά και δεν υποχρεού-

_ νιαι να αρρωοταίνουν από την ανευθυνότητα και την αδιαφορία των υπευθύνων. 
Στη φωτογραφία φαίνεται η Ποντοκώμη που δέχεται την τέφρα που κάποιοι «την 
ταξιδεύουν» χωρίς καν να διαβρέχεται. Εδώ είναι τεράοτιες οι ευθύνες και των 

_ ' συνδικάτων της ΔΕΗ αλλά και των «αρχόνιων» της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που 
πρέπει να αφήσουν τα κομπρεμί με τα οτελέχη της ΔΕΗ και να οργανώσουν αγώ-
νες σοβαρούς, ενωτικούς και με διάρκεια που να διασφαλίζουν συνθήκες υγιει-

1 νής διαβίωσης. 

TO Δ.Σ. TOY ΚΕ.ΠΕ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕ 
ΣΤΟ ΕΚΘΕΣΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΤΗΣ ΔΕΗ ΣΤΟ Λ.Κ.Δ.Μ. 

Η επόμενη να 
γίνει στο ορυχείο 
Καρδιάς στον κλάδο 
της τέψρας 

Α πό τον τοπικό τύπο πληροφορούμαστε ότι «το ΚΕντρο ΠΕρι-
βάλλοντος Ν.Α. Κοζάνης πραγματοποΓησε την 7η συνεδρία-
ση του Δ.Σ. στο εκθεσιακό κέντρο της ΔΕΗ στις 30/8/06 με-

τά από πρόσκληση του κου Χρήστου Δαβάκου, Δ/ντη ΛΚΔΜ και μέλους 
του ΔΣ του ΚΕ.ΠΕ. Πληροφορούμαστε επίσης ότι το ΚΕ.ΠΕ. επιδιώκει να 
αναδείξει τα ζητήματα που αφορούν το φυσικό περιβάλλον της περιο-
χής και την ποιότητα της ζωής μας. Σκοπός της επίσκεψης ειαός των 
άλλων ήταν η ξενάγηση στους χώρους αποκατάστασης περιβάλλο-
ντος. 

ΕμεΓς χωρΓς να αμφισβητούμε την οικολογική ευαισθησΓα κανενός 
γνωρίζοντας όμως ότι και ο Μπούς εΓναι ενάντια στον πόλεμο αλλά 
αναγκάζεται να τον κάνει λόγω μεγάλων συμφερόντων θέτουμε τα 
εξής εύλογα ερωτήματα: 

1) ΓιατΓδεν επισκέφτηκαν και τα ορυχεΓα που ήταν δΓπλα τους για 
να δουν πως η ΔΕΗ παραβιάζει κατάφωρα τους κανονισμούς υγιεινής 
και ασφάλειας; (Αδιάψευστος μάρτυρας οι φωτογραφΓες που δημο-
σιεύουμε παραπάνω και είναι πρόσφατες). 

2) ΓιατΓτο ΚΕ.ΠΕ δεν ανταποκρίθηκε στα έγγραφα που τους στέλ-
νει κατά διαστήματα το συνδικάτο μας και αφορούν τη ρύπανση; 



As § ™ 2 27-10-06 19:56 Page 10 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΥΨΗΛΗ 

To παρακάτω άρθρο δημοσιεύτηκε στο Ενημερωτικό Δελτίο των διπλωματούχων μηχανικών. Μετά από 
αυτό η δ/νση του Λ.Κ.Δ.Μ. επέβαλε στον συνάδελφο Στεφανή Νίκο την ποινή αργίας 6 ημερών. 

Εμείς έχουμε τα εξής ερωτήματα: 
1) Δεν έχει δικαίωμα έκφρασης επιστημονικού λόγου ένας μηχανολόγος μηχανικός της ΔΕΗ; 
2) Έχουν αυξηθείτον τελευταίο χρόνο ο\ ζημιές στα ράουλα, τύμπανα, μειωτήρες, άξονες τυμπάνων, 

ελαστικους ιμάντες και ποιες είναι οι αιτίες αυτής της τεράστιας οικονομικής ζημιάς; 
3) To Λιγνιτικό κέντρο παράγει ράουλα ή λιγνίτη; 
Τώρα μαθαίνουμε κ\ εμείς γιατίο πάγιος εξοπλισμός στα ορυχεία της ΔΕΗ αδρανεί και υπολειτουργεί, 

επίσης μαθαίνουμε γιατίυπάρχουν σε τέτοια αφθονία ο\ εργολάβοι και απουσιάζει μόνιμο προσωπικό και 
πως σπαταλείται το δημόσιο χρήμα. 

ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΙΣ (ΡΑΟΥΛΑ): 

Αξιολόγηση και Ρόλος τους στους ταινιόδρομους 
διακίνησης υλικού των Ορυχείων της ΔΕΗ 

του Νίκου Δ. Στεφανή 

Γ ια τις διακινήσεις μαζών (αδρανών υλι-
κών και λιγνίτη) εδώ και αρκετά χρόνια 
στα Ορυχεία της ΔΕΗ, βασικό μέσο μετα-

φοράς, αποτελούν οι ταινιόδρομοι (Τ/Δ) με ιμά-
ντα. Αυτός ο τρόπος μεταφοράς, δημιουργεί, 
ανάλογα με τις παραγωγικές ανάγκες, περισσότε-
ρο ή λιγότερο περίπλοκα συστήματα συνεχούς 
μεταφορικής ροής. 

Η μεγάλη διείσδυσή τους στα Ορυχεία και η 
ανάπτυξή τους στις αρχές της δεκαετίας του 
1970, προήλθε μεταξύ των άλλων, από τα λει-
τουργικά τους πλεονεκτήματα, από τις τεράστιες 
τεχνικές τους δυνατότητες και από τη σχετική 
τους οικονομικότητα, σε σύγκριση με τα άλλα με-
ταφορικά μέσα (συρμοί τρένων, φορτηγά κλπ). 

Ως βασικά και κύρια πλεονεκτήματα χρήσης 
των Τ/Δ (με δεδομένες τις διαρκώς μεταβαλλόμε-
νες συνθήκες εκμετάλλευσης των υπαίθριων 
Ορυχείων), μπορούν να αναφερθούν: 

• η δυνατότητα μαζικής, συνεχούς και συγκε-
ντρωτικής διακίνησης των μαζών 

• η οικονομικά πιο φθηνή ειδική μεταφορική 
δυνατότητά τους ανά m3 υλικού 

• η ευχερής και η γρήγορη κατασκευή - τοπο-
θέτησή τους, καθώς και η προσαρμογή τους (με-
ταθέσεις - μετασκευές), στις εργοταξιακές συνθή-
κες του παραγωγικού στόχου. 

Έτσι, η ανάπτυξη των Τ/Δ στα υπαίθρια Ορυ-
χεία εξόρυξης λιγνίτη, είχε τα ακόλουθα αποτε-
Ρΐέοματα: 

α) Ηα μεγιστοποιηθούν οι αποδόσεις, τόσο 
κατά την απόληψη του υλικού μέσω των τεράστι-
ων και τεχνολογικά προηγμένων καδοφόρων εκ-
σκαφέων, όσο και κατά την απόρριψη των άγονων 
υλικών μέσω των αντίστοιχων αποθετών που χρη-
σιμοποιήθηκαν. 

β) Ηα ικανοποιηθούν στο μέγιστο δυνατό οι 
βασικοί στόχοι τεχνικο-οικονομικής σύνδεσης των 
δύο συστημάτων (εργαλείων) εκσκαφής και από-
θεσης, με συνέπεια την ολοκλήρωση μιας αποτε-
λεσματικής τεχνολογικής σειράς συνεχούς παρα-
γωγικής ροής, δηλαδή 

Εκσκαφέας (Ε) + Ταινιόδρομος (Τ/Δ) + Αποθέ-
της (A) = max παραγωγική και μεταφορική ικανό-

τητα συγκροτήματος (κλάδου) 
Σήμερα, παγκοσμίως οι Τ/Δ που λειτουργούν 

έχουν πλάτη (Β) μέχρι και 3.000mm, ταχύτητες 
(V) έως και 8m/sec, ενώ οι μεταφορικές τους 
αποδόσεις (Q) φτάνουν και τα 30.000m3/h. 0 
βαθμός αξιοπιστίας ενός συστήματος διακίνησης, 
στην προκειμένη περίπτωση ενός συγκροτήματος 
Τ/Δ διακίνησης αγόνων, λιγνίτη και τέφρας, προσ-
διορίζεται από το άθροισμα της αξιοπιστίας και 
της λειτουργικότητας που μετρείται συγχρόνως 
για όλα τα επιμέρους στοιχεία του (η σιδηροκατα-
σκευή του πλαισίου, τα ράουλα κύλισης και επι-
στροφής, ο ιμάντας), σε συσχέτιση με την προ-
βλεπόμενη διάρκεια ζωής τους, με το ειδικό βά-
ρος του κάθε φορά μεταφερόμενου υλικού, κα-
θώς και με τις περιβαλλοντικές - κλιματολογικές 
συνθήκες στο Εργοτάξιο. 

ΕΝΤΑΞΗ TOY ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΑ ΣΤΗΝ 
ΠΑΡΑΓΩΠΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΕΗ 
Η σκοπιμότητα χρήσης του περιστροφέα (ρα-

ούλου) στη λειτουργία των μεταφορικών Τ/Δ, εί-
ναι η λήψη και η μεταβίβαση των στατικών και δυ-
ναμικών φορτίων στα σταθερά σημεία της σιδη-
ροκατασκευής (πλαισίου) του Τ/Δ, τα οποία ανα-
πτύσσονται κατά την κίνηση του φορτωμένου (με 
υλικά) ιμάντα μεταφοράς. 

Περιστροφέας (1) 
Για την πραγματοποίηση όμως αυτού του στό-

χου, στις ακραίες συνθήκες εργασίας των Ορυχεί-
ων, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη: 

• τα τεράστια φορτία των διακινούμενων μα-
ζών, 

• η μεγάλη ρύπανση (ατμοσφαιρική, λει-
τουργική κ.α.), 

Και ειδικότερα για να εκπληρώνεται τεχνικά ο 
ρόλος των περιστροφέων (ραούλων ) στην κίνη-
ση του Τ/Δ, θα πρέπει να έχουν: 

• κατά το δυνατόν ισόρροπη κίνηση, 
• δυναμική ζυγοστάθμιση, 
• μειωμένη αντίσταση κύλισης (περιστρο-

φής), 
• μεγάλη διάρκεια ζωής. 
Σύμφωνα λοιπόν με τις προαναφερόμενες 

απαιτήσεις, επιβάλλεται εξαιρετική ανάλυση των 

Μηχανολόγος Μηχανικός 

συνθηκών και των δεδομένων, καθώς και γνώση 
στη φάση της μελέτης, του σχεδιασμού και της 
σύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών, προκειμέ-
νου να εξασφαλίζεται η παραγωγή ποιοτικού τε-
λικού προϊόντος (στάδιο κατασκευής) και σαφή 
κριτήρια ελέγχου κατά την παραλαβή τους (στά-
διο επιθεώρησης), από τα Ορυχεία της ΔΕΗ. Συνε-
πώς, προκειμένου ένας περιστροφέας(ράουλο) 
να διαθέτει υψηλή αντοχή, αυξημένο πραγματικό 
χρόνο λειτουργίας (διάρκεια ζωής) και τη μικρότε-
ρη δυνατή ενεργειακή κατανάλωση, ο σχεδια-
σμός και η κατασκευή του θα πρέπει να χαρακτη-
ρίζεται από: 

• την ομο-αξονική διάταξη όλων των εξαρτη-
μάτων που το συνθέτουν 

• τον κυλινδρισμό του, τόσο για το σύνολο, 
όσο και για τα επιμέρους στοιχεία του 

• τη λειτουργικότητα και την ανθεκτικότητα 
του κόμβου έδρασής του 

• την επάρκεια του συστήματος στεγανοποί-
ησής του 

• τις σωστές τεχνολογικά ανοχές του κ.λ.π. 
• Πέρα όμως από την υποχρεωτική τεχνική 

αξιολόγηση των περιστροφέων (ραούλων), μια 
πετυχημένη προμήθεια συνδυάζεται και με την 
ορθολογική οικονομική αξιολόγηση των προσφε-
ρομένων υλικών. 

Έτσι, ο προσδιορισμός του κόστους προμή-
θειας ραούλων που θα συνοδεύει μια σωστή οι-
κονομική αξιολόγηση θα πρέπει να λαμβάνει υπό-
ψη: 

• το κόστος αγοράς, 
• το κόστος λειτουργίας - χρήσης (εγκατά-

σταση, συντήρηση, κατανάλωση ενέργειας), 
• το κόστος αντικατάστασης, 
• το χρηματικό κόστος 
Δυστυχώς όμως, μέχρι σήμερα, για τη ΔΕΗ και 

για τη Γενική Διεύθυνση Ορυχείων ειδικότερα, 
στην αξιολόγηση για την προμήθεια ραούλων, ως 
αποκλειστικό και μοναδικό κριχήριο λαμβάνεται 
το κόστος αγοράς, δηλαδή η μικρότερη προσφε-
ρόμενη οικονομική τιμή. 

Με τον τρόπο αυτό και κατά την άποψή μου, 
η ΔΕΗ δεν αποτιμά σωστά το κόστος του ραού-
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λου, εφόσον: 
1. Σχο οικονομικό μέρος, δεν συνυπολογίζονται και 

προφανώς δεν λαμβάνονχαι υπόψη και χα επιμέρους 
κόστη που προαναφέρθηκαν 

2. Στο τεχνικό μέρος, δεν συμμορφώνεται με τους 
διεθνείς Κανονισμούς και Προδιαγραφές, ενώ στην 
εσωτερική της οργάνωση η ΔΕΗ διαθέτει Μόνιμη Επι-
τροπή Προδιαγραφών στο ΚΔΕΠ. 

Ως ενδεικτικό παράδειγμα της απόκλισης αυτής, στις 
τεχνικές προδιαγραφές ραούλων, που ισχύουν (από το 
Μάρτιο του 1994 μέχρι και σήμερα) για χις σχετικές προ-
μήθειες και Προγραμματικές Συμφωνίες της ΔΕΗ, γίνεται 
αναφορά: 

Στην Παρ. 7 . 4 . 1 . (2), καχά τον έλεγχο - δοκιμή της 
«δυνατότητας περιστροφής και αντίσταση σε εκκίνηση» 
του ραούλου (ανάλογα με την εξωτερική του διάμε-
τρο), οι μετρούμενες τ ιμές της περιφερειακής δύναμης 
θα πρέπει να κυμαίνονται μεταξύ 260 - 370 gr (μονάδα 
μέτρησης δύναμης; αντίστασης;), τη στιγμή που σύμ-
φωνα με χις διεθνείς προδιαγραφές (π.χ. DIN 22101) , οι 
τιμές αντίστασης σε εκκίνηση προσδιορίζονται σχα 3 - 4 
Ν! (3). 

Σημειώνεται ότι η αντίσταση σε εκκίνηση ενός ρα-
ούλου με τ ιμή 1 Ν, ανχισχοιχεί σε ισχύ, περίπου 6 W (4). 
Έχσι, στην πιο συχνή περίπτωση της συνεχούς λειχουρ-
γίας ενός ραούλου επ ί του Τ/Δ (περίπου 250 ώρες / μή-
να) , η ισχύς ανχισχοιχεί περίπου σε 1,5 KW. 

Συνεπώς, η ανχίσχαση περισχροφής ενός ραούλου, 
σύμφωνα με χις χεχνικές προδιαγραφές χης ΔΕΗ είναι 
καχά 22,5 - 37,7 Ν μεγαλύχερη από χην χιμή που προ-
κύπχει με βάση χα διεθνή πρόχυπα, ενώ συγχρόνως η 
ισχύ είναι πολλαπλάσια και αυξημένη καχά 135 - 204 W 
!!! ανά ράουλο. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ 
To ράουλο που επινοήθηκε και σχεδιάσχηκε ως 

σχοιχείο κύλισης, έχει μεχαχραπεί σχην πραγμαχικόχηχα 
χων Ορυχείων χης ΔΕΗ σε διαρκές σώμα καχανάλωσης 
ηλεκχρικής ενέργειας και χαυχόχρονα, μεχαχροπής αυ-
χής σε θερμική ενέργεια δηλ. λε ιχουργείως συσσωρευ-
χής (η χαρχογράφηση χης περιοχής με θερμοκάμερα 
από χον ελληνικό δορυφόρο, θα αποδείκνυε χου λόγου 
χο αληθές). 

Καχ' επέκχαση σχο Λ.Κ.Δ.Μ., οι Τ/Δ μεχαφοράς υλι-
κών έχουν ουσιασχικά μεχαχραπεί σε χαινίες ενεργοβό-
ρας καχανάλωσης ηλεκχρικού ρεύμαχος, με χα διαρκώς 
περισχρεφόμενα (;) 670 .000 ράουλα και μήκος πάνω 
από 220 .000 m, οπόχε η Γενική Διεύθυνση Ορυχείων 
χης ΔΕΗ να ανακηρύσσεχαι ως ο μεγαλύχερος ιδιοκαχα-
ναλωχής ηλεκχρικής ενέργειας, ως ο μόνιμος παραγω-
γός άεργης ισχύος και ως ο «καλύχερος χζαμπαχζής πε-
λάχης!» χης ΔΕΗ Α.Ε.,. Απόδειξη και επιβεβαίωση όλων 
χων παραπάνω είναι όχι σε περιπχώσεις αυξημένης ζή-
χησης Η/Ε για αποφυγή ενδεχόμενου b lack-aout χα 
Ορυχεία συμπεριλαμβάνονχαι σχον σχεδιασμό και σχην 
πράξει διακόπχουν χην λειχουργία χους ,χα 100 .000 ρά-
ουλα που «επισκευάζονχαι»,χα 336 καχεσχραμμένα χύ-
μπανα ,151 άξονες χύμπανων και πάνω από 2100 συ-
γκολλήσεις ιμάνχων Τ/Δ που έγιναν χο 2005 μόνο σχο 
Λ.Κ.Δ.Μ/ΔΕΗ. 

0 λογαριασμός χης ζημιάς αυχής θα πληρωθεί για 
ακόμα μια φορά από χον πελάχη χης ΔΕΗ Α.Ε. και χον 
ελληνικό λαό γενικόχερα. 

Οι προβλημαχισμοί και οι απόψεις που διαχυπώνο-
νχαι, σχο παρών αποχελούν συνέχεια και επικαιροποίη-
ση ανάλογων θέσεων που εκφράζω από χο 1993 , με 
απώχερους σχόχους, χόσο χη βελχίωση χων χεχνικών 
προδιαγραφών χης ΔΕΗ, όσο και χου εκσυγχρονισμού 
και αναβάθμισης χης επισχημονικής σκέψης για χη λε ι -
χουργία χων βιομηχανικών συγκροχημάχων σχην Ελλά-
δα, προκειμένου επιχέλους: 

• Να αυξηθεί ο ενεργειακός βαθμός απόδοσης χων 
Ορυχείων και χων Θερμικών Σχαθμών. 

• Να επιχευχθεί η ορθολογική διαχείριση χου λιγνί-
χη σχην παραγωγή ηλεκχρικής ενέργειας. 

• Να εφαρμοσχούν οι εγκεκριμένοι περιβαλλονχι-
κοί όροι χων Ορυχείων χης ΔΕΗ σχη Δυχική Μακεδονία. 

• Να διασφαλισχείη αναπχυξιακή πορεία χης περιο-
χής, μέσα από χην ομαλή λειχουργία χου Ενεργειακού 
Κένχρου. 

• Να ανοίξει ο διάλογος όλων χων επισχημονικών, 
κοινωνικών και συνδικαλισχικών φορέων χης περιοχής 
για χη βιώσιμη προοπχική χης Δυχικής Μακεδονίας, με 
ευρωπαίκή καχεύθυνση και περιβαλλονχική συνείδηση. 

Βι3λιονραφία: 
1. Identyfikacja I diagnostyka Poltegor - Instytut -1996 
2. Τεχνικές Προδιαγραφές Ραούλων - Επιτροπή ΔΕΗ/ΛΚΠ-

Α - 3/1994 
3. Quality Idlers at trie Henderson Mine Bulk Solids 

Handling. - Craning R. High - July / September 2000 
4. Metody oceny oplacalnosci kraznikow - L. Jurdziak -

Transport Przemyslowy - 4/2002 
5. Απολογισμός δράσεις Μ.Κ.Σ. Λ.Κ.Δ.Μ. 2005 
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τ,ου Πράσσου Στέφανου 
Προεδροςτου Σ.Ε.ΕΝ. 
ΈΡΓΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ” 

Αγορές 
όπλων 
μαμούθ 
αξίας δίς 
ευρώ 

Πάρτι 
εμπόρων 
όπλων και 
μιζαδόρων 

ΜεΓωση των 
κοινωνικών 
δαπανών 

Τα σπασμένα 
πληρώνουν 
η εργατική 
τάξη 
σε Ελλάδα 
και Τουρκία 

To ποσό χων 22 δις € φχάνει χο εξοπλισχικό πρόγραμμα χης Ελλάδας για 
χα επόμενα δέκα χρόνια, όσο δηλαδή κοσχίζει ολόκληρο χο Γ' ΚΠΣ. Την ίδια 
σχιγμή η εργαχική χάξη και ολόκληρο χο κίνημα αγωνίζεχαι και απαιχεί αύξη-
ση χων δαπανών για χην παιδεία, χην υγεία και γενικόχερα καλύχερες κοινω-
νικές παροχές. 

Ωσχόσο, η εκάσχοχε κυβέρνηση προβάλει χο πανάρχαιο επιχείρημα χης 
«ψωροκώσχαινας», χης φχωχής και υπερχρεωμένης χώρας που δεν έχει χρή-
ματα. Κι όμως, σχην πραγμαχικόχηχα είναι «πρωχαθλήχρια» σχην κούρσα χων 
εξοπλισμών και οι αγορές χου αιώνα διαδέχονχαι η μία χην άλλη . Γενιές ολό-
κληρες, λοιπόν, καχαχρεώνονχαι χωρίς να υπάρχει ουσιασχική ανάγκη, αφού 
με χους γείχονες (ΤΟΥΡΚΙΑ) είμασχε σύμμαχοι σχο NATO, σε λίγο θα είμασχε 
και σχην ΕΕ, χορέψαμε μαζί ζεμπέκικα και χσιφχεχέλια, γίναμε κουμπάροι και 
χελευχαία συμφωνήσαμε να κάνουμε κοινές σχραχιωχικές ασκήσεις. 

Η νέα αγορά οπλικών συσχημάχων που εγκρίθηκε από χην κυβερνηχική 
επιχροπή κινηχοποίησε ολόκληρο χο σύσχημα χης διαπλοκής χων μιζαδόρων 
(πολιχικών, σχραχιωχικών, επιχειρημαχιών, εκδοχών κ .λ.π.) . 0 πόλεμος συμ-
φερόνχων ξεκίνησε από χα κράχη-εμπόρους όπλων με πρώχες χις ΗΠΑ που πι-
έζουν να αγορασχούν χώρα χριάνχα F16 (πέρσι αγοράσχηκαν άλλα χριάνχα) 
μέχρι να εχοιμασχεί χο «JSF», που είναι επόμενης γενιάς και θα χο πάρουμε 
αργόχεραϋ! 

Από χην άλλη πλευρά, Γερμανοί, Ιχαλοί, Βρεχανοί και Ισπανοί που μεχέ-
χουν σχην κοινοπραξία χων «Eurofighter» ανχιδρούν και πιέζουν να πουλή-
σουνχα δικά χους όπλα. Εξάλλου, ο Γκ. Σρένχερ ξεκαθάρισε σχον Κ. Καραμαν-
λή : «Δεν θα σας δίνουν λεφχά οι Ευρωπαίοι για να αγοράζεχαι όπλα από χους 
Αμερικάνους» !!! Και ο ανχαγωνισμός συνεχίζεχαι με χους Γάλλους να προω-
θούν χο δικό χους «Rafale», οι Σουηδοίχο «Grippen», οι Ρώσοι χο «Σουχόι», οι 
Γερμανοί φρεγάχες και άρμαχα, οι Βρεχανοίελικόπχερα, οι Ιχαλοίεκπαιδευχι-
κά αεροσκάφη, οι Τούρκοι χα ανχαλλακχικά για χα F-16!!! 

Για κάθε εχαιρεία υπάρχουν οι ανχίσχοιχοι ανχιπρόσωποι σχην Ελλάδα που 
πλαισιώνονχαι από πολιχικούς, σχραχιωχικούς, ΜΜΕ και κάθε είδος μιζαδό-
ρων, γιαχί «είναι πολλά χα λεφχά» (3% έως 5% είναι η προμήθεια χων νχόπιων 
ανχιπροσώπων και έχει προϋπολογισχεί σχις χιμές!). 

Σε σχέση με χο ΑΕΠ η Ελλάδα έρχεχαι πρώχη σχην Ευρώπη (3,1%) σχις 
«αμυνχικές» δαπάνες και χρίχη σε ολόκληρο χον Κόσμο. Πρώχες έρχονχαι οι 
ΗΠΑ (3,8%) που άνοιξαν μέχωπα σε ολόκληρο χον πλανήχη και δεύχερη η 
Τουρκία (3,2%). Ας μην ξεχνάμε όχι η Ελλάδα, σχα πλαίσια χου NATO σε ρόλο 
δήθεν «ειρηνοποιού», διαχηρείμισθοφορικό σχραχό (αξιωμαχικούς, υπαξιωμα-
χικούς και μόνιμους οπλίχες) σε 11 περιοχές χου πλανήχη: Κοσσυφοπέδιο, 
Βοσνία, Αφγανισχάν, Κονγκό κ .λ.π. . Για χις αποσχολές αυχές ο ελληνικός 
σχραχός ξοδεύει άλλα 230 εκ. € εχησίως σχα πλαίσια χου νέου ρόλου χης λυ -
κοσυμμαχίας χου NATO, χων ΗΠΑ και χων συμφερόνχων χης Ελληνικής άρχου-
σας χάξης. 

Σχο ερώχημα για πιο λόγο να ξοδεύονχαι αυχά χα ασχρονομικά ποσά η 
απάνχηση είναι σχαθερή και διαχρονική «για να έχεις ειρήνη πρέπει να προε-
χοιμάζεσαι για πόλεμο», από χη σχιγμή μάλισχα που οι Τούρκοι παρήγγειλαν 
περισσόχερα και καλύχερα οπλικά συσχήμαχα 

Κι όμως, όλα αυχά δεν είναι παρά ένα χεράσχιο λάθοςϋ! Για να έχεις ε ιρή-
νη, πρέπει να προεχοιμάζεσαι και να δουλεύεις για χην ειρήνη και να ανοίξεις 
πόλεμο σχους κάθε λογής πολεμοκάπηλους που θησαυρίζουν σε βάρος χων 
εργαζομένων και χων ασθενέσχερων οικονομικά σχρωμάχων χων δυο λαών 
(Ελλάδας και Τουρκίας). Σίγουρα για να λυθούν χα οικονομικά και κοινωνικά 
προβλήμαχα χρειάζονχαι άλλες παρεμβάσεις, όπως η αναδιανομή χου εισο-
δήμαχος, η κοινωνικοποίηση χων μέσων παραγωγής κ.λ.π. . Η μείωση σχο ελά-
χισχο χων πολεμικών δαπανών αρκε ίνα λύσει άμεσα αρκεχά οξυμμένα κοινω-
νικά αιχήμαχα, όπως είναι η αύξηση χων δαπανών για χην παιδεία σχο 5% χου 
ΑΕΠ από χο 3,7% που είναι σήμερα. Μπορούν ακόμα να γίνουν μαζικές προ-
σλήψεις υγειονομικού προσωπικού και να χχισθούν καινούργια και σύγχρονα 
νοσοκομεία. Όλα αυχά όμως, δεν πρόκειχαι να αλλάξουν από μόνα χους. ΓΓ 
αυχό και πρέπει να γίνουν βασικά αιχήμαχα διεκδίκησης χου εργαχικού κινή-
μαχος, χου φιλειρηνικού και χων κινημάχων χης νεολαίας. 
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Ενέργεια και περιβάλλον 

του θανάση Λιάβα 
Μεταλλειολόγος Μηχανικός 
Μέλος Δ.Σ. Εργατικής 
Αλληλεγγύης 

η ριν περίπου 10 εκατομμυρια χρόνια 
μετά από κοσμογονικές μεταβολές 
της επιφάνειας της γης δημιουργή-

θηκαν οι λιγνίτες στο λεκανοπέδιο Κοζάνης -
Πτολεμαίδας - Φλώρινας. Την δεκαετία του 
1950 άρχισε η εξόρυξη από το συγκρότημα 
Μποδοσάκη και αργότερα τη δεκαετία του 
1970 πέρασε στην κυριότητα του ελληνικού 
δημοσίου. Η εξορυκτική δραστηριότητα αποτε-
λεί έτσι κι αλλιώς βιασμό της φύσης γιαυτό και 
δεν μπορεί παρά να είναι βλαπτική. Απόψεις 
περί του αντιθέτου θα ήταν λανθασμένες ή 
παραπλανητικές. Η Ελληνική νομοθεσία για 
την προστασία της φύσης ήταν σχεδόν ανύ-
παρκτη και σε συνδυασμό με την έλλειψη οι-
κολογικής ευαισθησίας δημιουργήθηκαν μεγά-
λες οικολογικές καταστροφές γιατί μπροστά 
στο «θαύμα της ανάπτυξης» δεν έβαζε κανένας 
τίποτα, ούτε καν το μέλλον των επόμενων γε-
νιών. Εκτός από τη ΔΕΗ και το Κράτος ευθύνες 
έχουν οι εργαζόμενοι και οι κάτοικοι της περιο-
χής του λεκανοπεδίου, γιατί ανέχθηκαν και 
ανέχονται τόσα χρόνια αυτή την κατάσταση 

Η Κ.Υ.Α (Κοινή Υπουργική Απόφαση) 
1546/97 αλλά και άλλες μετέπειτα όπως η 
Κ.Υ.Α. 7589/2000, η Κ.Υ.Α. 2727/2003, ο νόμος 
2939/2001.το Π.Δ. 82/2004 καθόρισαν το νο-
μοθετικό πλαίσιο το οποίο υποχρεούνται να 
εφαρμόσουν όλες οι επιχειρήσεις. 

Έχοντας υπ' όψιν: 
• Ότι 190.000 τόνοι χημικών τοξικών απο-

βλήτων δηλητηριάζουν τα υπόγεια και τα 
υπέργεια νερά. 

• Ότι 500 και πλέον χημικές και τοξικές 
ουσίες εισέρχονται καθημερινά στο ανθρώπινο 
σώμα προκαλώντας σοβαρές ορμονικές διατα-
ραχές. 

• Ότι 1 λίτρο λάδι που απορροφάται από 
τη γη μπορεί να μολύνει 800.000 λίτρα πόσι-
μου νερού. 

• Ότι 700.000 ασθένειες μπορούν να προ-
κληθούν από το βρώμικο πόσιμο νερό όπως 
χολέρα, τύφος, καρκίνος κ.λ.π. 

• Και ότι η ΔΕΗ επιδρά στο μεγαλύτερο 
ποσοστό στην μόλυνση του περιβάλλοντος. 

Δημιουργήθηκε και αναπτύσσει έντονη 
δραστηριότητα τα τελευταία χρόνια η μονάδα 

περιβάλλοντος του ΛΚΔΜ, παρά 
την εσκεμμένη ή όχι αδιαφορία 
κυρίως των στελεχών αλλά και 
του προσωπικου η οποία οφεί-
λεται στην έλλειψη περιβαντο-
λογικής παιδείας και την έλλει-
ψη οικολογικής κουλτουρας. 
Έτσι μέχρι σήμερα από τα 
160.000 στρέμματα που έχει 
απαλλοτριώσει η ΔΕΗ αποκατα-
στάθηκαν τα 40.000 στρέμματα, 
εκ των οποίων 23.000 στρέμμα-
τα αναδασώθηκαν και 12.000 
στρέμματα είναι καλλιεργήσιμες 
εκτάσεις. Κάθε χρόνο φυτεύο-

νται περίπου 700.000 δενδρύλλια κυρίως ακα-
κίες. Τεράστια επίσης είναι η συμβολή της μο-
νάδας περιβάλλοντος στην προστασία του 
υδροφόρου ορίζοντα από την ανεξέλεγκτη ρί-
ψη ελαιολιπαντικών στο έδαφος. Με τις κατάλ-
ληλες μετατροπές στα λιπαντικά οχήματα γί-
νονται αλλαγές λαδιών επιτόπου στους εκσκα-
φείς εύκολα, γρήγορα και το κυριότερο χωρίς 
να πέσει σταγόνα στο έδαφος. Μια άλλη σημα-
ντική δραστηριότητα της μονάδας περιβάλλο-
ντος είναι η συλλογή και διάθεση προς ανακύ-
κλωση κατεστραμμένων συσσωρευτών και 
ελαστικών όλων των οχημάτων που χρησιμο-
ποιεί η ΔΕΗ. 

Η προσφορά της μονάδας περιβάλλοντος 
στην ανάπλαση των εδαφών σίγουρα είναι ση-
μαντική, όμως είναι μηδαμινή σε σχέση με την 
ζημιά που προκάλεσε και προκαλεί η ΔΕΗ στην 
περιοχή. 

Επειδή το ζήτημα του περιβάλλοντος είναι 
το σοβαρότερο όλων, ήρθε η ώρα να πάρει ο 
καθένας τις ευθύνες που του αναλογουν, το 
κράτος η ΔΕΗ, οι μαζικοί φορείς και κυρίως οι 
εργαζόμενοι μέσα από τα συνδικάτα τους. 
Πρέπει να γνωρίζουμε όλοι ότι το περιβάλλον 
το δανειστήκαμε από τους προγόνους μας και 
το χρωστάμε στα παιδιά μας. 

ΤΟΠΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΟΡΥΧΕΙΟΥ ΚΑΡΔΙΑΣ 

Συνάντηση με 
τη διεύθυνση 
του ορυχείου 

Συναντήθηκε στις 4/9/06 το προεδρείο του ΤΟ.Π ορ. 
Καρδιάς και το προεδρείο του συνδικάτου «ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗ-
ΛΕΓΓΥΗ» με τη διεύθυνση και τους τομεάρχες του Ορυχεί-
ου. Η συνάντηση έγινε με πρωτοβουλία του συνδικάτου 
και τα θέματα συζήτησης ήταν 1. Η υπερβολική ρύπανση 
του Ορυχείου και της περιοχής και 2. Η πρόθεση της διεύ-
θυνσης να σταματήσει την παροχή μερίδας φαγητού. 

Όσον αφορά τη ρύπανση η διεύθυνση ισχυρίστηκε ότι 
πήρε αυστηρά μέτρα για έγκαιρη και επαρκή διαβροχή από 
τους εργολάβους και τον εξοπλισμό του ορυχείου αλλά το 
προχθεσινό απαράδεκτο φαινόμενο οφείλεται σε εξωγε-
νείς παράγοντες. (πιθανότατα από τις καμινάδες του ΑΗΣ 
Καρδιάς). Από τη μεριά του σωματείου τονίστηκε για άλλη 
μια φορά ότι οι εργαζόμενοι δεν μπορουν να εργάζονται 
κάτω από τέτοιες συνθήκες και είναι αποφασισμένοι να 
σταματήσουν όλες τις εργασίες αλλά και τον εξοπλισμό 
του ορυχείου. 

Για το φαγητό η διεύθυνση παραδέχτηκε ότι είναι στις 
προθέσεις της να διακόψει την παροχή μαγειρεμένου φα-
γητου γιατί καθυστερείτο προσωπικό στις μετακινήσεις αλ-

λά θα το κάνει μόνο αν υπάρξει συμφωνία με τα συνδικά-
τα του χώρου. 

Από την πλευρά του συνδικάτου έγινε ξεκάθαρο ότι όχι 
μόνο δεν συμφωνεί αλλά αποτελεί αιτία πολέμου η προ-
σπάθεια να επιβληθεί μονομερώς το μέτρο ή ακόμα και σε 
πιθανή συμφωνία με άλλο σωματείο γιατί: 

• Δεν έχουμε σκοπό να απεμπολήσουμε κατακτήσεις 
πολλών ετών. 

• Οι εργαζόμενοι που τώρα μας λέτε ότι «ξοδευουν 
χρόνο για φαγητό» είναι οι ίδιοι εργαζόμενοι που τους δί-
νατε συγχαρητήρια για επανειλημμένα ρεκόρ παραγωγής 
και φυσικά δεν είναι υπευθυνοι για την διαχείριση της εξο-
ρυκτικής διαδικασίας. 

• Η δική μας πρόταση είναι να επεκταθεί η διανομή 
γευμάτων και στους συναδέλφους της βάρδιας γιατί δεν εί-
ναι δεύτερης διαλογής εργαζόμενοι και η διευθυνση έχει 
την υλικοτεχνική υποδομή να το κάνει. 

• Τέλος πιστεύουμε ότι δεν θα βρεθεί σωματείο να 
συμφωνήσει στην αφαίρεση κεκτημένων παρότι κάποιοι εί-
ναι έτοιμοι να προσφέρουν «γη και υδωρ». 
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2ετής συλλογική σύμβαση 
λιτότητας και εργασιακής ειρήνης 

Επιτέλους, μετά από μεγάλη καθυστέρηση, «ανελέητους ταξικούς 
αγώνες» και σκληρά παζάρια στους διαδρόμους των υπουργείων, 
υπογράφηκε διετής συλλογική συμβαση εργασίας. Συμφωνα δε με 
την ΓΕΝΟΠ, πρόκειται για ΕΣΣΕ με «πραγματικές αυξήσεις για το σύνο-
λο του προσωπικού» και «πλούσιο θεσμικό πλαίσιο, εγγύηση απόδο-
σης κοινωνικού μισθου σε εργαζόμενους και συνταξιούχους». της Ρίτσας Σιμάτου 

Αντιπρόσωπος της ΈΡΓΑΤΙΚΗΣ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ" σχη ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ 

Π ΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ παρουσιάζουν μια κατάπτυστη 
συμφωνία σαν μια μεγάλη επιτυχημένη σύμ-
βαση, η ΣΑΔ μιλάει για την «καλύτερη σύμβα-

ση όλων των εποχών» και η Αγωνιστική Συνεργασία καλεί 
τους εργαζόμενους να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους 
στις δημοτικές, νομαρχιακές ή γενικώς επόμενες εκλογές. 

To ερώτημα είναι πως γίνεται και η ΓΕΝΟΠ και τα πρω-
τοβάθμια σωματεία που κινούνται οτην ίδια συμβιβασμέ-
νη λογική να λένε ότι πετύχαμε πραγματικές αυξήσεις και 
η κυβέρνηση να λέει ότι όλες οι συμβάσεις οτις ΔΕΚΟ κι-
νήθηκαν στα όρια της οικονομικής πολιτικής και η αξιωμα-
τική αντιπολίτευση και τα σωματεία που ελέγχει να λέει 
ότι έσπασε η εισοδηματική πολιτική της κυβέρνησης και 
τέλος οι εργαζόμενοι να εισπράττουν αυξήσεις που δεν 
καλύπτουν στοιχειώδεις ανάγκες τους. 

Όταν γύρω μας χορεύουν τα δισεκατομμύρια που κα-
θημερινά κλέβουν από τις τσέπες μας, όταν τα κέρδη των 
τραπεζών και των μεγάλων επιχειρήσεων αυξήθηκαν, 
ακόμα και η ΔΕΗ σημείωσε σημαντικά κέρδη και από την 
άλλη η ακρίβεια λεηλατεί πλέον καθημερινά τον μισθό 
μας με συνεχείς ανατιμήσεις στα είδη λαϊκής κατανάλω-
σης και στα τιμολόγια των ΔΕΚΟ, οι αυξήσεις της Σύμβα-
σης δεν δημιουργούν μισθούς επαρκείς για τις βασικές 
ανάγκες, όσα «μαγικά» και αν κάνουν οτη διαμόρφωση 
των μισθολογικών κλιμακίων. Πολύ περισσότερο που 
αποκρύπτουν το ποσό που αφαιρείται αντίστοιχα από την 
ΑΤΑ. 

To χειρότερο όμως είναι ότι στη σύμβαση η ηγεσία της 
ΓΕΝΟΠ υπέγραψε την άρση της μονιμότητας των νεοει-
σερχομένων στα πρότυπα του ΟΤΕ, χωρίς να έχει την 
έγκριση κανενός οργάνου και κυρίως των εργαζομένων 
που δεν θέλουν να ξεπουλήσουν τους νεότερους συνα-
δέλφους. Παρά τις προηγούμενες αγωνιστικές «κορώνες» 
, η ΓΕΝΟΠ είναι η πρώτη ομοσπονδία που αποδέχθηκε με 
την υπογραφή της τον αντεργατικό νόμο που ψήφισε η 
κυβέρνηση για την κατάργηση της μόνιμης και σταθερής 
εργασίας με πλήρη δικαιώματα, όταν ακόμα και η συμβι-

βασμένη ηγεσία της ΓΣΕΕ ήταν αντίθετη. 
Με τη Σύμβαση για 2ετη εργασιακή ειρήνη, ταυτόχρο-

να συμφώνησαν για μια σειρά ζητήματα που ουσιαστικά 
ενισχύουν το διευθυντικό δικαίωμα και τις απαιτήσεις της 
εργοδοσίας, θωρακίζουν το σύστημα της υπερεκμετάλ-
λευσης και αλλάζουν τις εργασιακές σχέσεις . 

Συμφώνησαν για επιτροπή που θα ασχοληθεί με την 
εκπόνηση Κανονισμού Μεταθετότητας. Η «αξιοπιστία» και 
η «διαφάνεια» είναι οι λέξεις κλειδιά που χρησιμοποιού-
νται για να συγκαλυφτεί η δυνατότητα που δίνεται στη 
Διοίκηση με τη συναίνεση μάλιστα των εκπροσώπων των 
εργαζομένων, να μεταθέτει όποιον, όπου και όποτε θέλει, 
στα πλαίσια της πλήρους ιδιωτικοποίησης της ηλεκτρικής 
ενέργειας και της παράδοσης της δημόσιας περιουσίας 
στους ιδιώτες. 

Συμφώνησαννα καταβληθεί«κάθε προσπάθεια» για τις 
συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας εργασίας, τη στιγμή που 
όλοι γνωρίζουμε ότι έχουμε τραγικά ατυχήματα κάθε χρό-
νο, με εργαζόμενους που χάνουν τη ζωή τους ή μένουν 
ανάπηροι εξαιτίας της πολιτικής της Διοίκησης που αντι-
μετωπίζει την ζωή, την ασφάλεια και την υγεία των εργα-
ζομένων ως μέρος του λειτουργικού κόστους που πρέπει 
να μειωθεί στο όνομα της ανταγωνιστικότητας, των ιδιω-
τικοοικονομικών κριτηρίων και των κερδών των μεγαλο-
μετόχων, που θέτει ως προτεραιότητα την αύξηση της πα-
ραγωγικότητας, οδηγώντας σε εντατικοποίηση της εργα-
σίας. 

ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΑΑΗΑΕΓΓΥΗ 

Ποιούς εκπροσωπεί το εργατικό 
κέντρο Πτολεμαϊδας; ^ 
Ζ ούμε σε εποχές που το επίσημο 

εργατικό κίνημα είναι γενικώς 
μπερδεμένο για τίνος τα συμ-

φέροντα εκφράζει. Η προσχώρηση της 
ηγεσίας του συνδικαλιστικού κινήματος 
στην εργοδοτική ιδεολογία και η ταξική 
συνεργασία των «κοινωνικών εταίρων» 
ήταν φυσικό και επόμενο να μπερδέψει 
ακόμα και τα δευτεροβάθμια όργανα του 
συνδ. Κινήματος. 

Όμως η διοίκηση του Εργατικού Κέ-
ντρου Πτολεμα'ίδας το παράκανε και σε 
υπόμνημα προς τον πρόεδρο της ΔΕΗ κ. 
Κων/νο Κυριακόπουλο υποκαθιστά τον 
φορέα των εργοληπτών δημοσίων έργων 
και τα 5 από τα 6 αιτήματα αφορούν τους 
εργολάβους που δραστηριοποιούνται στη 
ΔΕΗ. Αντιγράφουμε μερικά αιτήματα του 
Εργοδοτικού Κέντρου Πτολεμα'ίδας με την 
ευχή στις επόμενες παρεμβάσεις τους να 
βάλουν και μερικά αιτήματα του ΣΕΒ. 

Γ/σ τις εταιρείες που συνεργάζεται η 
ΔΕΗ: 

«Η επιχείρηση της ΔΕΗ οφείλει να επι-
λέγει με μεγάλη προσοχή τις εταιρείες με 
τις οποίες συνεργάζεται προκειμένου να 
αποφεύγονται δυσάρεστα ατυχήματα και 

να επιτυγχάνεται η καλύτερη λειτουργία 
της επιχείρησης.» 

Εμείς θα προτείναμε στη ΔΕΗ να ζητή-
σει κατάσταση των κατάλληλων εταιρειών 
από το Ε.Κ.Π. 

Για την φυλαξη της περιουσίας των ερ-
γολάβων: 

«Επίσης η ευθύνη της επιχείρησης για 
την αποκλειστική φύλαξη και τον έλεγχο 
στους χώρους των ορυχείων θα πρέπει να 
προβλέπεται μέσα από συμβάσεις που 
υπογράφονται μεταξύ επιχείρησης και ερ-
γολάβων». 

Για τις προμήθειες: 
«Απαιτούμε πλέον οι προμήθειες των 

εν λόγω υλικών να καλύπτονται αποκλει-
στικά από επιχειρήσεις της περιοχής του 
λεκανοπεδίου». 

Για την καθυστέρηση πληρωμής των 
εργολάβων από τηνΔΕΗ: 

«Ενώ οι επιχειρήσεις καταβάλλουν μι-
σθούς, εργοδοτικές εισφορές και ΦΠΑ κά-
θε μήνα όπως αναλογεί, η πληρωμή από 
τηνΔΕΗ καθυστερεί4 και 5 μήνες». 

Για τις αμοιβές των εργολάβων: 
«επιπλέον μετά τις προγραμματικές 

συμφωνίες οι οποίες συντάχθηκαν και 

υπογράφηκαν από την Ευρωπαϊ-
κή Ένωση προς όφελος των πε-
ριφερειακών μονάδων της τοπι-
κής κοινωνίας παρατηρείται ση-
μαντική μείωση των τιμών για τις 
συντηρήσεις»!!! 

Και via να μην τους αδικούμε 
έχουν κάτι και για τους εργαζόμε-
νους: 

«παρακαλούμε να προβείτε σε 
ενέργειες που εσείς κρίνετε απαραίτη-
τες προκειμένου να αποχωρήσουν από την 
επιχείρηση τηςΔΕΗ οι συνάδελφοι οι οποί-
οι πληρούν τις προϋποθέσεις συνταξιοδό-
τησης» 

Κι αν δεν τους φθάνουν τα λεφτά της 
σύνταξης; Να δουλέψουν σε κανένα εργο-
λάβο λαθραία θα συμπληρώναμε εμείς. 

Εμείς δεν εξετάζουμε το δίκιο ή όχι 
των εργολαβικών αιτημάτων γιατί απλού-
στατα είναι εργοδοτικά αιτήματα και υπάρ-
χουν εργοδοτικοί φορείς που τα διεκδι-
κούν. To Εργατικό κέντρο όμως θα έπρεπε 
να διεκδικείεργατικά αιτήματα που δεν εί-
ναι και λίγα αλλά όπως φαίνεται η ηγεσία 
του Ε.Κ.Π. δεν τα γνωρίζει γιαυτό και δεν 
τα αναφέρει καν. Να τους θυμίσουμε λοι-

πόν εμείς ότι ζουν και συνδικαλίζονται 
σε μια περιοχή με την μεγαλύτερη μαύρη 
εργασία στην Ελλάδα, με τους εργολά-
βους τους οποίους υπερασπίζεται το Ε.Κ.Π 
να μην δίνουν στους εργαζόμενους ούτε 
τους κατώτερους μισθούς, ούτε δώρα Χρι-
στουγέννων - Πάσχα, άδεια, επίδομα αδεί-
ας. Για τριετίες και ειδικότητες τα πράγμα-
τα είναι απλά. Όποιος τα διεκδικεί απολύ-
εται και μπαίνει μαύρη λίστα. 

Καιρός να δουν και οι εργαζόμενοι ποι-
ους ψηφίζουν αντιπροσώπους και πως 
τους εκπροσωπούνϋ! 
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Ton ικο παράρτημα 
ενεργειακής θεσσαλονίκης 

Διαμαρτυρία του Συνδικάτου 
προς την Marshal l R.W.E. 

Με έκηληξη πληροφορηθήκαμε χην προσπά- σώπους χων εργαζομένων σχα εργαχικά συνδικά-
θεια εκφοβισμού και δίωξης χης συνδικαλισχικής χα. Πισχεύουμε όχι χο θλιβερό συμβάν οφείλεχαι 
και πολιχικής δράσης χου μέλους χης Διοίκησης σε υπερβάλλονχα ζήλο και όχι πάγια πρακχική χης 
χου Συνδικάχου μας Παύλου Μουρουζίδη. Σας εί- εχαιρίας σας και δεν θα επαναληφθεί. Σε ανχίθεχη 
ναι γνωσχό, και είναι πλεονασμός η υπενθύμιση περίπχωση σας κάνουμε γνωσχό όχι η ανχίδρασή 
εκ μέρους μας, όχι χα συνδικαλισχικά και πολιχικά μας θα είναι χέχοια και ικανή να προσχαχέψει χα 
δικαιώμαχα χων εργαζομένων προσχαχεύονχαι συνδικαλισχικά και πολιχικά δικαιώμαχα χων εργα-
από χο σύνχαγμα και χους νόμους χης χώρας μας. ζομένων σχην εχαιρία σας. 
Πολύ περισσόχερο για χους εκλεγμένους εκπρο-

Στο θαυμαστό κόσμο 
της ιδιωτικής πρωτοβουλίας 

και των εργολαβιών 
ΓΑΛΕΡΑ Ν03 

Χαρές και πανηγύρια σχην καθέλκυσή χης. Ήχαν βλέπεχε χο πιο λαμπρό σκα-
ρί, χελευχαίας "χεχνολογίας". Σαλπάρισε περήφανη για χο παρθενικό χης χαξίδι 
σχη θάλασσα χης ιδιωχικοποίησης. Οι υποσχέσεις μεγάλες κι οι προσδοκίες ακό-
μη μεγαλύχερες, για νέους κόσμους, νέα ζωή κι αμύθηχα πλούχη. 

Οι μέχοχοι χρίβανε χα χέρια χους, οι κωπηλάχες φωνάζανε “ζήχω" και 
σκέφχονχαν "γερό χο πλιάχσικο, καλά θα χη βολέψουμε”. 

- «Τα χρόφιμα δεν είναι πολλά και χο νερό φχάνει ίοα-ίοα για 
χο χαξίδι» χους είπαν. 

- «Υπομονή»,σκέφχηκαν οι κωπηλάχες, «για χο πλιάχσικο 
ρε γαμώχο»! 

Κι έχσι ήχαν όλοι ευχυχισμένοι. Και χο χαξίδι άρχισε. 
Όλοι σχις θέσεις χους, πιάσανε χα κουπιά, αρχίσανε 

και χα παραγγέλμαχα. 
- «Ρέ, προσέξαχε όχι είμασχε όσοι και χα κουπιά;» πέ-

χαξε κάποιος. 

Αιτήματα προς 
τη διοίκηση της 

- «Δεν είμασχε χυχαία μια αηό χις μεγαλύχερες εχαι-
ρίες! Έχουμε προβλέψει και γι’ αυχό! Σε περίπχωση που 
κάποιος θέλει άδεια ή αρρωσχήσει, χον ανχικαθισχά ο 
διπλανός χου! Απλό, έχσΐ;» 

- «Σαν χο ανέκδοχο με χους Εβραίους σχα σχραχόπε-
δα συγκένχρωσης που αλλάζανε χακχικόχαχα εσώρουχα, 
βέβαια, μόνο που επρόκειχο για χα εσώρουχα χων συγκρα-
χουμένων χους» μουρμούρισαν οι κωπηλάχες. 

- «Υπομονή, θα βγούνε και χα νέα πόσχα, θα χη βολέψου-
με», είπαν άλλοι και ξαναπιάσαν χο κουπί. 

- «Υπομονή...» 
...και κάπως έχσι συνεχιζόχαν χο χαξίδι σχον ανέφελο ορίζονχα... 

1) Καχάργηση χων αχομικών συμβάσεων και άμεση σύναψη 
Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης όπου θα προβλέπονχαΐ: 

-καχώχαχος μισθός σχα 1400 ευρώ και ,επιπρόσθεχα 
-όλα χα νόμιμα επιδόμαχα (πχυχίου, γλώσσας, ευθύνης, υπολογι-

σχή, γάμου, χέκνων, χριεχίες, κ.λ.π.) 
2) Μεχαφορά με ευθύνη και μέσο χης εχαιρίας, 
5) Μείωση χου εργάσιμου χρόνου ,καχοχύρωση 35ωρου, 
4) Να δοθούν-καχοχυρωθούν χα εφεδρικά (spare) ως άδεια, 
5) Πρόσληψη προσωπικού, 
6) Επιπρόσθεχη ιδιωχική ασφάλιση, 

7) Τήρηση χων κανόνων υγιεινής και ασφάλειας. Να απο-
μακρυνθείχο άθλιο καπνισχήριο, 

8) Υπαγωγή χων Εχαιριών Κοινής Ωφέλειας και 
χου προσωπικού χους σχο Δημόσιο. 

Α ΐΝΤΙΓΡΑΦΗ Α Π Ο THIN 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Π Ρ Ι Ν 
(ΚΥΡΙΑΚΗ 2 7 / 8 / 2 0 0 6 ) 

Πολιτική δίωξη 
του Παύλου 
Μουρουζίδη 
στην RWE 

Με απόλυση για πολιχικούς λόγους απείλησε 
χον εργαζόμενο Παύλο Μουρουζίδη η διεύθυνση 
χης χεχνικής εχαιρείας RWE, που λειχουργείεργο-
λαβικά χην μονάδα παραγωγής ηλεκχρικής ενέρ-
γειας με φυσικό αέριο χων ΕΛ.ΠΕ (Ελληνικά Πεχρέ-
λαια) σχη Θεσσαλονίκη. To παράπχωμα χου εργα-
ζόμενου, ο οποίος είναι και μέλος χου Δ.Σ χου Συν-
δικάχου Εργαζομένων σχην Ενέργεια «ΕΡΓΑΤΙΚΗ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ», ήχαν να σχείλει ηλεκχρονικό μήνυ-
μα με ανχιπολεμικό περιεχόμενο και φωχογραφίες 
από χις σφαγές χων Ισραηλινών σχο Λίβανο σε συ-
ναδέλφους χου! 

Δεν πέρασαν πένχε λεπχά αφόχου πάχησε χο 
κουμπίχης αποσχολής χου μυνήμαχος και κλήθη-

κε να δώσει εξηγήσεις σχον διευθυνχή για πα-
ραβίαση χης πολιχικής ίνχερνεχ χης εχαιρεί-

ας. To σχραπαχσάρισμα χων εργαχικών 
δικαιωμάχων όμως δεν σχαμαχά σχον 

ηλεκχρονικό χαφιέ που λογοκρίνει 
πολιχικά χην επικοινωνία χων ερ-

γαζομένων. Η διεύθυνση χης 
RWE διευκρίνισε σχον εργαζό-
μενο πως χο «παράπχωμά» 
χου θα καχαγραφεί σχο 
...φάκελό χου απ’ όπου θα 
παραγραφεί μεχά από ένα 
χρόνοϋ! 

Την προσπάθεια εκφοβι-
σμού και δίωξης χης συνδι-
καλισχικής και πολιχικής 
δράσης χου Παύλου Μου-

ρουζίδη καχήγγειλε με ανα-
κοίνωσή χου χο Συνδικάχο Ερ-

γαχική Αλληλεγγύη η οποία 
εκχός απ’ χη διεύθυνση χης RWE 

κοινοποιήθηκε σχο Εργαχικό Κέ-
νχρο Θεσσαλονίκης και σχη ΓΕΝΟΠ 

ΔΕΗ - ΚΗΕ. 

Κάθε ομοιόχηχα με πρόσωπα και πράγμαχα 
ΔΕΝ είναι συμπτωματική. ΣυμβαΓνουν ΕΔΩ και ΤΩΡΑ. 

Δόθηκαν χελικά οι από καιρό α\ια-
μενόμενες αυξήσεις οπόχε και καχέρ-
ρευσαν και οι χελευχαίες αυχαπάχες. 
Εδώ όμως υπάρχουν μερικά ζηχήμα-
χα. 

1™ : Οι αυξήσεις που γίνονχαι κά-
θε χρόνο καχαβάλλονχαι χον Ιανουά-
ριο, σχην αρχή κάθε έχους και όχι Σε-
πχέμβριο. Επομένως όχι απωλέσαμε 
σχο εξάμηνο που μεσολάβησε πρέπει 
να καχαβληθεί αναδρομικά. 

2°": Οι αυξήσεις κυμαίνονχαι από 
4,2 μέχρι 8%.(ΓΣΕΕ 5,1 %).Πρακχικά 
δηλαδή από 40 εως 65 ευρώ! Τη σχιγ-

Ανακοίνωση Νο1 
μή που (όπως αναφέρεχαι σε πρό-
σφαχα δημοσιεύμαχα χου χύπου) η 
επιβάρυνση σχο εργαχικό εισόδημα 
από χις αναχιμήσεις σχα είδη πρώχης 
ανάγκης εδώ και ένα χρόνο είναι πά-
νω από 165ευρώ χο μήναϋ Επί 12 μή-
νες... 

• Κι ενώ ήδη από χα μέσα χης δε-
καεχίας χου 80 που άρχισε σχαδιακά 
η πολιχική χης λιχόχηχας και χου εκ-

συγχρονισμού, με βάση μελέχη χου 
Ινσχ. Εργασίας χης ΓΣΕΕ (3398!!), χο 
πραγμαχικό μέσο εργαχικό εισόδημα 
έχει ΗΔΗ χάσει 30-35% χης αγορασχι-
κής χου αξίαςϋ Αυχό που καχαλαβαί-
νουμε σχην χσέπη μας δηλαδήϋ) 

• Κι ενώ χο όριο φχώχειας είναι 
σχα 1500 ευρώ χρόνια χώρα 

ΕΝ ΟΛΙΓΟΙΣ, ΑΝΘΡΑΚΕΣ 0 ΘΗΣΑΥ-
ΡΟΣ... 

To «Σ.Ε.ΕΝ. Εργαχική Αλληλεγ-
γύη», σχη συγκρόχησή χου, σχα αιχή-
ματα και σχη λογική χου για χο Νέο 
Εργαχικό Κίνημα, προχάσσει εξαρχής 
χη λογική χων αναγκών και χων δι-
καιωμάχων μας, πέρα από χο χι είναι 
εφικχό σχα πλαίσια χης επιχειρημαχι-
κόχηχας και χης λογικής χης οικονομί-
ας χης αγοράς. 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ 
ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΠΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ, 

ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΡΕΠΗ ΖΩΗ 
ΑΠΟ ΜΙΑ ΔΟΥΛΕΙΑ, ΤΩΡΑ! 

...;! 
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Τα ραπανάκια του Γκαργκάνα 
Η ακρίβεια σχην αγορά είναι ανύ-

παρκχη καχά χον διοικηχή χης Τράπε-
ζας χης Ελλάδας (ΤχΕ) κ. Γκαργκάνα ο 
οποίος δήλωσε: «Για ποια ακρίβεια μι-
λάμε; Επειδή κάποιοι έμποροι αύξη-
σαν χις χιμές σχα ραπανάκια;» 

Και καλά ο Γκαργκάνας δεν ανχε-
λήφθη χις αυξήσεις σχα χρόφιμα, σχη 
βενζίνη και χις υπηρεσίες γιαχίμ’αυχά 
ασχολείχαι χο υπηρεχικό χου προσω-
πικό. Δεν καχάλαβε όμως ούχε χις 
απανωχές αυξήσεις σχα επιχόκια για 
χα οποία είναι καθ’ ύλην αρμόδιος και 
έφερε σε απόγνωση χιλιάδες νοικο-
κυριά; Με καχάσχεση απειλούνχαι 
55.000 σπίχια και 60.000 IX αυχοκίνη-
χα γιαχί οι δανειολήπχες αδυναχούν 
να πληρώσουν χα δάνεια που έχουν 
πάρει. Αύξηση 80% σε σχέση με πέ-
ρυσιϋ! Αυχό όμως που καίει χον κύριο 
διοικηχή είναι η ανανέωση χης θηχεί-

ας χου που λήγει χου χρόνου. Δεν σημερινή κυβέρνηση προχείνονχας 
πρέπει να ξεχνάμε όχι ο Γκαργκάνας αναχροπές σχην αγορά εργασίας, μεί-
ήχαν επιλογή χου Σημίχη και παρέμει- ωση χων μισθών και χων συνχάξεων 
νε σχη θέση χου μεχά χην αλλαγή χης και απορρύθμιση χου ασφαλισχικούϋ! 
κυβέρνησης, γιαυχό και «γλείφει» χην 
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ένα εταιρικό σχήμα όπο 
Αμερικανική εταιρεία θα έχουν από 
45% και το υπόλοιπο η Παγκόσμια 
Τράπεξα και η EBRD (Ευρωπαΐκή Τρά-
πεζα Ανοικοδόμησης και Ανάπχυξης). 
To μετοχικό κεφάλαιο της κοινοπραξί-
ας θα είναι του ύψους των 700 - 800 
εκατ.€ και εντάσσεται οτο πλαίοιο 
της διείσδυσης του Ελληνικού κεφα-
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ανεξαρτησίας του Κοοόβου 
Εδώ φαίνεται ότι οι Αμερι 

«ανταμείβουν» την Ελλάδα δίνι 
της ένα κομμάχι από την λεία για τις 
υπηρεοίες που τους πρόοφερε στον 
πόλεμο της ΓιουγκοολαΒίας περνώ-
ντας από το έδαφός μας όλα τα ΝΑ-
ΤΟΊ'κά στρατεύματα. 

Καθυστερεί η αποκατάσταση 
της 4ης μονάδας στον ΑΗΣ Πτολεμαίδας 
Π αρά χις διαβεβαιώσεις χων σχελεχών χις ΔΕΗ 

όχι οι ζημιές που προκλήθηκαν από χην έκρη-
ξη που έγινε σχις 28/6/06 σχον αχμαγωγό χου 

λέβηχα χης χέχαρχης μονάδας χου σχαθμού θα αποκαχα-
σχαθούν σε λίγες εβδομάδες, η πραγμαχικόχηχα είναι πο-
λύ διαφορεχική. Πέρασαν ήδη δυο μήνες και ακόμα δεν 
έγινε χο παραμικρό σχερώνχας έχσι από χο εθνικό δίκχυο 
300 MW από χην παλιόχερη SOOapa μονάδα (S3 χρονών). 
Οι εκχιμήσεις εργαζομένων χου σχαθμού είναι όχι δεν θα 
είναι έχοιμη νωρίχερα από χις αρχές χου 2007, ίσως όχι νω-
ρίχερα και από χο Πάσχα. Για μας βέβαια χο πρωχεύον εί-
ναι όχι δεν «χάσαμε» συναδέλφους έσχω και από καθαρή 
σύμπχωση γιαχί εκχινάχθηκε ολόκληρος αγωγός έξω από 
χο σχαθμό. Οι προχάσεις μας είναι σχαθερές και διαχρονι-
κές: Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για να κάνει χην 
επίβλεψη και χις συνχηρήσεις γιαχί οι εργολάβοι εκχός χων 
άλλων δεν κάνουν σωσχές και αξιόπισχες συνχηρήσεις. 

Και ο στρατός ενάντια στους διαδηλωτές; 
Α οκήσεις καχασχο-

λής διαδηλώσεων 
άρχισε ο σχραχός 

και συγκεκριμένα χο 951 χάγ-
μα Σχραχονομίας με ανχικεί-
μενο χην μεχαχροπή χων 
σχραχονόμων σε ΜΑΤαχζή-
δες. To σενάριο προέβλεπε 
χην καχασχολή μιας διαδήλω-
σης πολιχών που γινόχαν 
ενανχίον χου NATO και χον 
σχραχό να επεμβαίνει δυναμι-
κά για να μη μπουν οι πολίχες 
σχο σχραχόπεδο. Τον ρόλο 
χων διαδηλωχών ανέλαβαν 
φανχάροι που κραχούσαν και 

πλακάχ με συνθήμαχα «GO 
HOME» και σχην καχασχολή 
χης διαδήλωσης συνέβαλαν 
και χα κανονικά MAT με ρίψη 
δακρυγόνων. To ΓΕΣ παρα-
δέχχηκε χην πραγμαχοποίη-
ση χης άσκησης αλλά ισχυρί-
σχηκε όχι αφορά Ελληνικά 
σχραχόπεδα σχο εξωχερικό. 
To Ελληνικό κράχος δεν 
έπαψε ποχέ να θέλει να χρη-
σιμοποιήσει χον σχραχό για 
χην ανχιμεχώπιση χου «εσω-
χερικού εχθρού» που συνή-
θως είναι χο εργαχικό κίνημα 
σχις καλές χου περιόδους. 

ΤΟΠΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΝΟΤΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ 

Προβλήματα των 
εργαζομένων 
στις βάρδιες 

To σωμαχείο μας, έχονχας γνώση χων προβλημά-
χων χης βάρδιας σχο Νόχιο Πεδίο κάνει μία πρώχη 
προσπάθεια προσέγγιοης και συζήχησης με χους ερ-
γαζομένους χης βάρδιας για χα οξυμμένα προβλήμα-
χα κάνονχας μερικές προχάσεις που μπορούν να βελ-
χιωθούν από χους συναδέλφους και σχη συνέχεια να 
γίνουν σχόχοι διεκδίκησης χου συνδικάχου με όλους 
χους εργαζομένους. 

1° Ελλιπής επάνδρωση μηχανημάτων 
Είναι γνωσχό σε όλους όχι οι εκσκαφείς δουλεύ-

ουν με 2 χειρισχές και 1 κουμανχαδόρο όχαν η Επιθε-
ώρηση Μεχαλλείων Βόρειας Ελλάδας θέχει ως ελάχι-
σχο προσωπικό για ασφαλή εργασία χουλάχισχο 4 ερ-
γαζόμενους. 

Η πρόχαση μας είναι να συμφωνήσουμε όλοι οι 
εργαζόμενοι σχη βάρδια με χη συμμεχοχή και σχήριξη 
χης Επιθεώρησης Μεχαλλείων να μην δουλέψουμε 

ο 

κανέναν εκσκαφέα χωρις 4 συναδελφο και κανέναν 
αποθεχη χωρις S . Οσον αφορα χο προβλημα χης ελ-
λειψης προσωπικού υποχρέωση χης επιχείρησης είναι 
να κάνει προσλήψεις και θα χο κάνει μόνο αν παραμεί-
νουν μηχανήμαχα εκχός λειχουργίας λόγω μη επάν-
δρωσης. 

2° Κατανομή του προσωπικού της βάρδιας 
Είναι άδικο, ανχισυναδελφικό και ψυχοφθόρο κά-

ποιοι συνάδελφοι να εργάζονχαι για χρόνια σχα λιγνι-
χικά, κάποιοι αιωνίως σχα υπερκείμενα και κάποιοι 
σχους αποθέχες. Αυχό δημιουργεί σχους συναδέλ-
φους χο αίσθημα χης αδικίας και χου διαχωρισμού 
χους σε παιδιά χων εργοδηγών και μη. 

Η πρόχαση μας είναι να γίνεχαι κύκλος ανά έχος 
από λιγνιτικά σε υπερκείμενα και απ’ χα υπερκείμενα 
σχους αποθέχες για όλους χωρίς εξαιρέσεις (ούχε χων 
συνδικαλισχών). Αυχό για να γίνει χρειάζεχαι να κά-
νουν κύκλο και οι εργοδηγοίχης βάρδιας ανά φυλακή 
ώσχε να σπάνε οι προσωπικές και πελαχειακές σχέ-
σεις. (χο σύσχημα έγινε σε άλλα ορυχεία και απέδω-
σε) 

3° Τελευταία λόγω έλλειψης οδηγών εκτός 
απ' την κινητή επιτήρηση, αλλαγές σια μηχανή-
ματα κάνουν και κουμανταδόροι. 

Αυχοί οι συνάδελφοι πρέπει να αρνούνχαι αυχή 
χην εργασία γιαχί: 

1 δεν είναι σχην αρμοδιόχηχα χους και 
2 αν δεν έχουν χο καχάλληλο δίπλωμα για μεχα-

φορά προσωπικού και ανάθεση καθηκόνχων θα βρε-
θούν μπλεγμένοι σε περίπχωση αχυχήμαχος και αυχοί 
που σήμερα χους δίνουν χις ενχολές αύριο δεν θα ξέ-
ρουν χίποχα. 

4° Οι κινητές επιτηρήσεις πρέπει να κάνουν 
μια συμφωνία αναμεταξύ τους και να σταματή-
σουν να είναι τα παιδιά για όλες τις δουλειές 
(οδηγοί, χειρισχές, εργάχες, μηχανοχεχνίχες, ηλεκχρο-
λόγοι κ.λ.π). Δεν είναι καλυμμένοι από κανέναν και ο 
διάολος έχει πολλά ποδάρια. 

Συνάδελφοι 
Αυτοί οι OTOXOI για να πετύχουν απαιτούνταΐ: 

1 Η συνεννόηση αναμεχαξύ μας για να μην υπάρ-
ξουν μαύρα πρόβαχα που θα μπαίνουν σχο «μάχι χου 
κυκλώνα» (έχουμε αρκεχά χέχοια παραδείγμαχα) 

ον 

2 Καλο ειναι οι συναδελφοι να χαιρεχησουν χα 
σωμαχεία που χους έχουν γραμμένους χόσα χρόνια 
και χους συνδικαλισχές που χα έχουν κάνει πλακάκια 
με χην εργοδοσία για χην δική χους καλοπέραση σε 
βάρος χων υπόλοιπων συναδέλφων. 

ον 

S Να εγγραφουν μαζικα σχο Νεοσυσχαχο σωμα-
χείο Εργαζόμενων σχην ενέργεια ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓ-
ΓΥΗ που δημιουργήθηκε από εργαζομένους σχην 
πρώχη γραμμή σχην οποία θα συνεχίσουν να εργάζο-
νχαι και να παλεύουν απ’ χους χώρους εργασίας και 
όχι από χο ΚΑΠΑ χον ΤΡΥΠΟΚΑΡΥΔΟ και χην ΡΕΓΓΙΝΑ 

ΟΛΟΙ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΥΣΗ 
ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ «ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» 



Aae § 2 27-10-06 19:51 Page 16 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ-ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2006 ΥΨΗΛΗ m ^ ΤΑΣΗ ΊΓ" 
Τι είναι και τι θέλει η εργατική αλληλεγγύη; 

της Συντακτικής Επιτροπής 

Η «Εργατική Αλληλεγγύη» δεν δημιουργήθηκε για 
να προσθέσει ένα ακόμα συνδικάτο στο πολυ-
διασπασμένο συνδικαλιστικό κίνημα της ΔΕΗ 

και της Ενέργειας. Είναι ανάγκη των καιρών και απαίτηση 
των εργαζομένων για ένα διαφορετικό συνδικάτο που θα 
λειτουργήσει στον αντίποδα του γραφειοκρατικού και κομ-
ματικού συνδικαλιστικού κινήματος. 

Δημιουργήθηκε από εργαζόμενους και συνδικαλιστές 
που ανήκουν σε όλο το πολιτικό φάσμα και τους ενώνει η 
αγανάκτηση και η οργή απέναντι στ' αντεργατικά μέτρα 
που περνάνε καθημερινά και στα υποταγμένα συνδικάτα 
που παρακολουθούν παθητικά (και πολλές φορές συμμε-
τέχουν ενεργά) στον καθημερινό βιασμό των εργαζομέ-
νων. 

Δημιουργήθηκε για να ενώσει εργαζόμενους με διαφο-
ρετική εργασιακή σχέση (έκτακτους, εργαζόμενους σε ερ-
γολάβους κλπ) κόντρα στην εργοδοσία και την κυβέρνηση 
που επιχειρούν καθημερινά να διασπάσουν την εργατική 
τάξη, δημιουργώντας εργαζόμενους πολλών ταχυτήτων 
(τακτικούς, έκτακτους, πλήρους και μερικής απασχόλησης, 
εργαζόμενους με δελτίο παροχής υπηρεσιών, φασόν κλπ). 

Η συνδικαλιστική γραφειο-
κρατική ελίτ αρνείται το δικαίωμα σ’ αυτές τις κατηγορίες 
εργαζομένων να είναι μέλη στα συνδικάτα που ηγούνται, 
συμβάλλοντας ουσιαστικά στην πολυδιάσπαση των εργα-
ζομένων. 

Η «Εργατική Αλληλεγγύη» έχει στόχο να προβάλει τα 
αιτήματα που ενώνουν τους εργαζόμενους διαφορετικών 
κατηγοριών και ειδικοτήτων μέσα στην ίδια επιχείρηση 
όταν οι άλλοι προσπαθούν να τους διασπάσουν προβάλ-
λοντας τις διαφορές με τοπικιστικά, συντεχνιακά αιτήματα 
κλπ. Έτσι κάποιοι επιτήδειοι εκμεταλλεύονται και συνδικα-
λιοτικά αυτές τις διαφορές, προβάλλοντας αντιθέσεις με-
ταξύ βορείων και νοτίων, Αθηνών και επαρχίας, τεχνικών 
και διοικητικών, ορυχείων και ΑΗΣ, παραγωγής και διανο-
μής, βάρδιας και ημερησίων κλπ. 

Η «Εργατική Αλληλεγγύη» χωρίς να ισοπεδώνει τη θέση 
κάθε εργαζόμενου στην παραγωγή και τις μισθολογικές και 
ασφαλιστικές διαφορές που υπάρχουν, δίνει βάρος και 
προτεραιότητα στις βασικές ανάγκες και τα δικαιώματα 
όλων των εργαζομένων που ενώνουν και είναι πολύ πε-
ρισσότερα από αυτά που τους χωρίζουν. 

ΓΓ αυτό και απαιτούμε: 
1. Κανένας μισθός κάτω από τα 1300 ΕΥΡΩ 
2. Μείωση των ορίων συνταξιοδότησης σε 50, 55, αντί-

οτοιχα για ΒΑΕ, ελαφριά και γυναίκες. 
S. Μείωση ωραρίου εργασίας: 7ωρο 35ωρο και 6ωρο 30 

ατα ΒΑΕ 
4. Μείωση των εργατικών ασφαλιστικών εισφορών. (Να 

πληρώσουν κράτος και εργοδότες). 
5. Άμεσες και μαζικές προσλήψεις. 
6. Ανθρώπινες συνθήκες εργασίας. 
7. Αυστηρή τήρηση των κανονισμών υγιεινής και ασφά-

λειας. 
8. Ίση αντιμετώπιση μονίμων και εκτάκτων και υπαγω-

γή τους στην επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. 
Η «Εργατική Αλληλεγγύη» είναι το συνδικάτο του μέλ-

λοντος, το συνδικάτο που θέλουν όλοι οι εργαζόμενοι, το 
συνδικάτο που θα εργάζεται καθημερινά στους χώρους ερ-
γασίας για όλους τους εργαζόμενους και θα δίνει τη μάχη 
για τα συμφέροντά τους, μακριά από παραγοντισμούς δια-
πλοκές με την εργοδοσία, την κυβέρνηση. 
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ΔΕΝ ΒΡΗΚΕ ΊΐΟΤΕ ΑΓΑ7ΪΗ 
Της συναδέλφισσας ΊΙαναγιάϊτας Ήαρασκευά 

Εργαζόμενη στο Ορυχείο ΚαρΜς 

Καιγότανε μαζϊ το όνεφό του το πάντα. 
αωροϊ από φωτιές γύρω του. ένα όραμα προδίδεται... 

Κι αυτός έλαμπε κι έλεγε 
πως από τη ζωή Αμέτρητοι κοιτούν τον ήλιο να δύει 

εϊχε ηολύ πικραΒεΐ. σιωπής δάκρυ. 
Φόβος για το άγνωοτο 

Η φωτιά ολοένα δυνάμωνε, Φάχνουν την ψυχή τους 
δΐχως σταματημό. τιου χάΒηκε... 

Η ψυχή έαφιγγε τα σιδερένια &ρήνος, οκοταδιομός. 
δόντια της. Αιώνιο μαρτύριο η συνεΐδηση. 

να μη φανεϊ ο πόνος της. 
Η κραυγή πνψόταν Κι αυτός! Γλυκό τραγούδι 

ατον ήχο αόρατης βοής. της άνοιξης. 

Συρματοπλέγματα, δεαμά ΑνΒισμένο χαμόγελο, καΒαρή ανάοα. 

ατις φτερούγες των ιδανικών. To ψως διάχυτο. 

Ραγιαμένο κρύσταλλο Ακτινοβόλος, αιώνιος, παρΒενικός, 

ατο κέντρο του κόομου, οτο κέντρο του κόομου 

τη ατιγμή της απελπισΐας. απόμεινε να ψωνάζει: 

Γέννηση. Οι ρΐζες δεν χάνονται ποτέ. «Φονιάδες σιωηηλοί άνΒρωποι 

Η ελπΐδα ξαναγεννιέται. ταπεινοΐ». 

To φως της ψυχής του πιο δυνατό Η λάμψη της ψωτιάς γϊνηκε 

και από το Βάνατο. με το κορμϊ του ένα, 

Φωτοοτέφανο τυλϊγει το πνεύμα του, ψάχνοντας για αυτό που οτους 

το ματωμένο οώμα του. ανΒρώπους 

Με οδηγό το χΒες, το σήμερα, Δεν βρήκε ποτέ: 
ΑΓΑΠΗ. 

Τα γεράκια του πολέμου 
ξαναχτύπησαν 

του συναδέλφου Ω4 

Τ α γεράκια του πο-
λέμου ξαναχτύ-
πησαν για να 

οκορπίσουν τη δυστυχία, 
τον πόνο, την ορφάνια πο-
ταμούς από α\\χα, παιδιά 
που δεν έχουν που να κοι-
μηθούν ούτε να φάνε και 
τα αθώα μάτια τους πρόλα-
βαν σε αυτή την τρυφερή 
ηλικία να δουν την απόλυ-
τη καταστροφή. Παιδιά που 
δεν έχουν ελπίδες για το 
αύριο όπως τα άλλα παιδιά 
του κόσμου και δεν ξέρουν 
αν αύριο θα δουν τον ήλιο 
να ανατείλει. Ένας πόλε-
μος με μοναδικό νικητή 
τον θάνατο που όσο σκλη-
ρό κι αν ακούγεται είναι η 
τραγική αλήθεια. Οι Αμερι-
κάνοι από χρόνια προσπα-
θούσαν να απαξιώσουν τον 
Οργανισμό Ηνωμένων 
Εθνών, τα κατάφεραν και 
τώρα σπέρνουν πολέμους 
οε όλο τον πλανήτη χωρίς 
να μπορεί να παρέμβει ο 
ΟΗΕ αφού έχει ακρωτηρια-
οτεί πολιτικά, οικονομικά 
και με καταρρακωμένο κύ-
ρος κατάντησε υποχείριο 
των Αμερικάνων. Εμείς πα-
ραμένουμε άφωνοι στην 
πολυθρόνα μας με πολλές 

οκέψεις να περνάν απ’ το 
μυαλό μας χωρίς καμιά 
αντίδραση λες και ο πόλε-
μος είναι ένα παιχνίδι στο 
play station και οι ηθικές 
αντιστάσεις σταματάν στην 
πόρτα του σπιτιού μας. 
Φτάσαμε ακόμα να έχουμε 
και τους λεγόμενους προ-

ληπτικούς πολέμους που 
το μόνο που καταφέρνουν 
αυτοί που τους κάνουν εί-
ναι να δημιουργούν αν-
θρώπους χωρίς ελπίδα αλ-
λά και την επόμενη γενιά 
τρομοκρατών. 

Αιδώς Αργείοι 
(Αμερικάνοι). 


