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ΠΠοοιιννιικκοοπποοίίηησσηη
ττωωνν  ααγγώώννωωνν

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

Μανώλης 
Αναγνωστάκης:
ΟΟ  ΠΠοολλεεµµιισσττήήςς
ΤΤοουυ  ΦΦωωττόόςς......

Ο Μανώλης Αναγνωστάκης ένας
από τους µεγαλύτερους ποιητές της
µεταπολεµικής Ελλάδας γεννήθηκε το
1925 στη Θεσσαλονίκη από γονείς
Kρητικούς. 

Ο νοµός Κοζάνης είναι ένας
νοµός µε ιδιαιτερότητες και έντο-
νες αντιθέσεις. 

∆ΕΗ Α.Ε: 
ΑΑππόό  ττοο  σσττρρααττηηγγιικκόό
σσχχεεδδιιαασσµµόό  µµέέχχρριι
ττοουυςς  γγεερρµµααννοούύςς
““µµννηησσττήήρρεεςς””

YYΨΨHHΛΛHH  TTAA HH
ΠΠΑΑΝΝΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΙΙΚΚΗΗ

ΠΠΑΑΝΝΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΠΠΕΕΡΡΓΓΙΙΑΑ  

ΦΦύύσσηηξξεε
κκόόννττρραα!!

Ετοιµάζουν διώξεις σε βάρος
των ανέργων και των κατοίκων του
Ρυακίου και του Αγίου ∆ηµητρίου
που αγωνίστηκαν για δουλειά και
καλύτερο περιβάλλον. 

ΗΗ  ππρροοοοππττιικκήή
ππααρρααγγωωγγήήςς  ηηλλεε--
κκττρριικκήήςς  εεννέέρργγεειιααςς
σσττοο  ννοοµµόό  ΚΚοοζζάάννηηςς
ααππόό  σσυυνν--κκααύύσσηη
ββιιοοµµάάζζααςς  
κκααιι  λλιιγγννίίττηη

ΠΠ ρρ ωωττοο φφαανν ήήςς
γγιιαα  τταα  ΕΕλλλληηννιι--
κκάά  δδεεδδοοµµέένναα

ττωωνν  ττεελλεευυττααίίωωνν  δδεεκκααεεττιιώώνν,,
ήήτταανν  ηη  σσυυµµµµεεττοοχχήή  ττωωνν  εερργγαα--
ζζοοµµέέννωωνν  ττοουυ  δδηηµµοοσσίίοουυ  κκααιι
ττοουυ  ιιδδιιωωττιικκοούύ  ττοοµµέέαα  σσττηηνν
ππααννεερργγααττιικκήή  ααππεερργγίίαα  σσττιιςς  1122
∆∆εεκκέέµµββρρηη..  ΠΠααρρέέλλυυσσεε  όόλληη  ηη
χχώώρραα  ααφφοούύ  σσεε  ππάάρραα  πποολλ--
λλοούύςς  εερργγαασσιιαακκοούύςς  χχώώρροουυςς  ηη
ααππεερργγίίαα  άάγγγγιιξξεε  ττοο  110000%%  !!!!!!
ΠΠααρράάλλλληηλλαα  οοιι  δδιιααδδηηλλώώσσεειιςς
σσεε  όόλλεεςς  ττιιςς  ππόόλλεειιςς  ττιιςς  ΕΕλλλλάά--
δδααςς    ξξεεππέέρραασσαανν  κκάάθθεε  ππρροοηη--
γγοούύµµεεννοο  σσεε  όόγγκκοο  κκααιι  ππααλλµµόό..
ΟΟ  κκόόσσµµοοςς  ττηηςς  εερργγαασσίίααςς
ααπποοφφάάσσιισσεε  νναα  σσττεείίλλεειι  έένναα
ββρροοννττεερρόό  µµήήννυυµµαα,,  όόττιι  δδεενν
ααννέέχχεεττααιι  άάλλλλοο  ττοονν  εεµµππααιιγγµµόό
κκααιι  ττηηνν  κκοορροοϊϊδδίίαα……
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AAΣΣΦΦΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΟΟ::  
ΗΗ  ααννττίίσστταασσηη  έέφφεερρεε  τταα  ππρρώώτταα  ααπποοττεελλέέσσµµαατταα

Η πρωτοφανής µαζική συµµε-
τοχή των εργαζοµένων στην απερ-
γία και στις απεργιακές συγκε-
ντρώσεις  που πραγµατοποιήθη-
καν σε ολόκληρη τη χώρα έφερε
ήδη τα πρώτα της αποτελέσµατα.
(Σύµφωνα µε δειγµατοληπτική
έρευνα, στην απεργία έλαβαν
µέρος 2,5 εκατοµµύρια άτοµα,
100.000 απεργοί διαδήλωσαν στην
Αθήνα και πολλές χιλιάδες διαδη-
λωτές κατέκλυσαν τους δρόµους
όλων των ελληνικών πόλεων).
Πρώτα απ΄ όλα έστειλε τον Μαγγί-
να, (τον υπουργό απασχόλησης
που ανέλαβε το βάρος της αντια-
σφαλιστικής µεταρρύθµισης), σε
«πρόωρη συνταξιοδότηση» στην
οποία βεβαίως συνέβαλαν, η
«στοργική φιλοξενία των ινδών»
από τον υπουργό και η επιχειρη-
µατική του δραστηριότητα µε την
«κατασκευή και λειτουργία καντί-
νας» στο εξοχικό του. ∆εύτερο
και κυριότερο, το κίνηµα ανάγκασε
την κυβέρνηση να αναδιπλωθεί και
να µιλάει πλέον για «ήπια ασφαλι-
στική µεταρρύθµιση», «αλλαγές σε
βάθος χρόνου», «µεταρρυθµίσεις
που δεν θίγουν τα ώριµα συνταξιο-
δοτικά δικαιώµατα» κλπ. Και τρίτο
έβαλε τις συνδικαλιστικές ηγεσίες
προ των ευθυνών τους, στερώντας
τους το πάγιο επιχείρηµα των
τελευταίων χρόνων (ότι δεν συµ-
µετέχουν οι εργαζόµενοι στις
απεργίες), επιχείρηµα που δικαιο-
λογούσε ταυτόχρονα την δική
τους απραξία και συµπόρευση µε
τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Βεβαί-
ως η αναµενόµενη αναδίπλωση και
αλλαγή τακτικής της κυβέρνησης
σε καµία περίπτωση δεν σηµαίνει
ότι εγκατάλειψε τα σχέδια της
σταδιακής αποδόµησης και το
κουτσούρεµα µε τελικό σκοπό τη

διάλυση της κοινωνικής ασφάλισης
και τη λεηλασία των αποθεµατικών
των ταµείων, τα οποία συνολικά
είναι γύρω στα 30 δις €, για τα
οποία είναι ν’ απορεί κανείς πως
«τη γλύτωσαν» µετά από τόσες
λεηλασίες που υπέστησαν  από την
δεκαετία του 1950 ακόµα. Η
κυβέρνηση µέσω της νέας υπουρ-
γού απασχόλησης στέλνει το
µήνυµα ότι η αντιασφαλιστική
µεταρρύθµιση θα προχωρήσει
κανονικά αλλάζοντας απλά την επι-
κοινωνιακή της πολιτική. Σαν
πρώτο βήµα «καλής θέλησης» το
οποίο λειτουργεί σαν το τυρί στη
φάκα, εντάσσει στα ΒΑΕ χιλιάδες
έκτακτους, εργαζόµενους στους
ΟΤΑ. «Θετικό» βήµα το οποίο
όµως συνοδεύεται µε αποχαρα-
κτηρισµό από τα ΒΑΕ όλων σχε-
δόν των επαγγελµάτων (από 537
που είναι σήµερα θα µείνουν γύρω
στα 50 !!! Επιπλέον µελετάνε για τα
ΒΑΕ την καθιέρωση 4 κατηγοριών
µε την πρώτη κατηγορία µόνο να
δικαιούται σύνταξη µε µειωµένο
όριο ηλικίας, την µείωση των
µισθών έως 200€, τη µείωση των
συντάξεων έως 11% και την αύξη-
ση των ορίων ηλικίας συνταξιοδό-
τησης από 5 έως7 χρόνια. Αµετα-
κίνητη µένει η κυβέρνηση και στην
ενοποίηση των ταµείων (απλά αντί
για 5 ταµεία µπορεί τελικά να
γίνουν 7 ή 8) η οποία θα φέρει εξί-
σωση προς τα κάτω όλων των
συντάξεων και των όρων συνταξιο-
δότησης, θα βάλει χέρι στα υγιή
ταµία τα οποία θα χρηµατοδοτή-
σουν τα ασθενή και υπερχρεωµέ-
να. 

Ακόµη στον υπό κατάρτιση
νόµο θα προβλέπονται η αύξηση
των ορίων συνταξιοδότησης των
γυναικών ώστε αυτά να εξισωθούν

µε τα αντίστοιχα των ανδρών
(αύξηση της ηλικίας έως και 15 έτη,
στα 65), η κατάργηση της συντα-
ξιοδότησης µε 35 χρόνια δουλειάς
στο 58ο έτος (µετακίνηση στο 60ό
και, αργότερα, στο 62ο) και ο υπο-
λογισµός της σύνταξης µε βάση
την τελευταία δεκαετία αντί της
τελευταίας 5ετίας.  Με τη µέθοδο
της σαλαµοποίησης η κυβέρνηση
µεταθέτει την εφαρµογή των
µέτρων για τον δραστικό περιορι-
σµό των συντάξεων και την αύξη-
ση των ορίων ηλικίας για συνταξιο-
δότηση το 2020. Και αυτό προκει-
µένου η κυβέρνηση να περισώσει
τον πρώτο και άµεσο στόχο της
που δεν είναι άλλος από την υφαρ-
παγή των αποθεµατικών για την
κάλυψη των ελλειµµάτων του προ-
ϋπολογισµού. Προβλέπεται ότι
στη Βουλή η κυβέρνηση θα εισηγη-

θεί ένα Ασφαλιστικό δύο ταχυτή-
των. Στην πρώτη ταχύτητα θα είναι
οι λεγόµενες ενοποιήσεις των
Ταµείων όπου ο κάθε ασφαλιστι-
κός οργανισµός θα έχει τον δικό
του διακριτό Λογαριασµό, κάτω
όµως από κοινή διοίκηση. Ωστό-
σο, µέσω αυτής της διαδικασίας,
θα δηµεύεται το 10% των πόρων
(εσόδων) σε ετήσια βάση. Από
µόνη της αυτή η εξέλιξη οδηγεί
στην ανατροπή οικονοµικών δεδο-
µένων και, κατά συνέπεια, των
συνταξιοδοτικών προσδοκιών των
ασφαλισµένων κάθε κλάδου. Η
µερική αναδίπλωση στον χρόνο
εφαρµογής, και όχι στο περιεχό-
µενο των µέτρων, αποδίδεται στο
φόβο των κοινωνικών εκρήξεων
και στο συνακόλουθο πολιτικό
κόστος. 

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. Μου ρου ζί δης Παύ λος
2. ∆άλλης Γρηγόριος
3. ∆ύ ντσι κος Λά ζα ρος 
4. Κου τσο νά νος Ευ άγ γε λος
5. 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@ote net.gr

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

ΕΕκκττύύ  ππωω  σσηη::  ∆ΙΟ ΣΚΟΥ ΡΟΙ Α.Ε.

ττηηςς  σσυυνντταακκττιικκήήςς  εεππιιττρροοππήήςς
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Το συνδικάτο µας µπήκε από την αρχή µε όλες του τις δυνάµεις στη
«µάχη του ασφαλιστικού» χρησιµοποιώντας όλους τους τρόπους συνδι-
καλιστικής δράσης: 

• Ενηµερώνοντας κατ΄ αρχήν όλους τους συναδέλφους µε µια
τετρασέλιδη αναλυτική ανακοίνωση που µοιράστηκε σε όλους τους
εργασιακούς χώρους.

• Οµιλίες – συζητήσεις στις καντίνες και στη βάρδια.
• Το συνδικάτο µας συµµετέχει µε όσες δυνάµεις διαθέτει στην

Πρωτοβουλία Πρωτοβάθµιων Σωµατείων Ιδιωτικού και ∆ηµόσιου τοµέα
Αττικής.

• Κεντρική εκδήλωση στο Εργατικό Κέντρο Κοζάνης όπου δηµιουρ-
γήθηκε και η Επιτροπή Αγώνα  Υπεράσπισης της Κοινωνικής Ασφάλισης
µε τη συµµετοχή, συνδικάτων, συνδικαλιστών, εργαζόµενων και φοιτη-
τών. 

•  Η συµµετοχή του µελών του συνδικάτου στην απεργιακή εκδήλω-
ση ήταν πρωτοφανής (και συγχρόνως η µεγαλύτερη στα δυόµιση χρόνια
ύπαρξής του σε συµµετοχή και παλµό) στην διαδήλωση του Εργατικού
Κέντρου Κοζάνης. Η συγκέντρωση και η πορεία ήταν από τις µεγαλύτε-
ρες, από την εποχή της µεταπολίτευσης. Το συνδικάτο µας έκανε δική
του προσυγκέντρωση και πήγε στην εκδήλωση µε δικό του µπλοκ και
πανό, φωνάζοντας συνθήµατα για την ανάγκη ενωτικού, ανεξάρτητου,
ταξικού αγώνα και βάζοντας τις πολιτικές ευθύνες των διαχρονικών
κυβερνήσεων στις σωστές τους διαστάσεις τις οποίες η συνδικαλιστική
γραφειοκρατία  προσπάθησε να συγκαλύψει για τους δικούς της µικρο-
κοµµατικούς λόγους.

•  Μετά την απεργία στις 12 ∆εκέµβρη το συνδικάτο προετοιµάζε-
ται για την επόµενη µάχη του πολέµου που άνοιξε η κυβέρνηση για την
διάλυση του ασφαλιστικού συστήµατος.

ΑΑννττεεππίίθθεεσσηη
ττώώρραα!!

OO  ααγγώώννααςς
σστταα  χχέέρριιαα
ττωωνν  εερργγααττώώνν

Με όλες αυτές τις εξελίξεις
και δεδοµένη τη διάθεση των
εργαζοµένων να αγωνιστούν, για
να µην περάσουν τα σχέδια της
κυβέρνησης και της εργοδοσίας
όχι µόνο στο ασφαλιστικό αλλά
και στο εισοδηµατικό, στο
φορολογικό, στην υπεράσπιση
και διεύρυνση των δηµοκρατι-
κών κατακτήσεων και µε αφορµή
την υπογραφή των νέων Συλλογι-
κών Συµβάσεων Εργασίας, κρίνε-
ται απαραίτητη η οργάνωση της
εργατικής αντεπίθεσης. Αναµφί-
βολα την ευθύνη οργάνωσης των
αγώνων οφείλει να την έχει η
ΓΣΕΕ, η Α∆Ε∆Υ, οι οµοσπονδίες
και τα εργατικά κέντρα, όµως
επειδή δεν τρέφουµε αυταπάτες
και γνωρίζοντας τη γραµµή τους
που στα κυριότερα σηµεία ταυτί-
ζεται µε αυτή των εργοδοτών
(ανταγωνισµός, ανάπτυξη, µετο-
χοποιήσεις, ακόµα και άρνηση
του αιτήµατος για απόσυρση του
νόµου Ρέππα) χρειάζεται η ανά-
πτυξη των αγώνων να γίνει και
από τους ίδιους τους εργαζόµε-
νους µέσα από τα ταξικά συνδι-
κάτα, τις απεργιακές επιτροπές
και τις επιτροπές αγώνα που
υπάρχουν, λειτουργούν και έφε-
ραν ήδη τα πρώτα τους αποτελέ-
σµατα, αλλά και συλλογικότητες
που θα δηµιουργηθούν κατά την
διάρκεια αυτού του αγώνα που
προβλέπεται να είναι σκληρός
και µακροχρόνιος. 

ΗΗ  δδρράάσσηη  ττηηςς  
««ΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΑΑΛΛΛΛΗΗΛΛΕΕΓΓΓΓΥΥΗΗΣΣ»»  

γγιιαα  ττοο  αασσφφααλλιισσττιικκόό
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ΠΠοοδδόόσσφφααιιρροο  κκααιι  αασσφφααλλιισσττιικκόό
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Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τον
χώρο του αεροδροµίου. Εδώ και ένα
χρόνο περίπου 5 σωµατεία, συναντη-
θήκαµε και προωθήσαµε µια σειρά
προβλήµατα που αφορούσαν το σύνο-
λο των εργαζοµένων στο αεροδρόµιο
ιδιωτικού και δηµοσίου τοµέα. Προ-
βλήµατα όπως αυτό της µετακίνησης,
των πανάκριβων εισιτηρίων του Μετρό
,  συνθηκών δουλειάς, υγιεινής και
ασφάλειας. Το πιο σηµαντικό όµως
είναι ότι οικοδοµήσαµε την αλληλεγ-
γύη και την συµπαράσταση απέναντι
στις επιθέσεις της εργοδοσίας. Ανα-
τρέψαµε απολύσεις, στήσαµε νέα
σωµατεία, αναγκάσαµε τις εργοδοσίες
να υπογράψουν συµβάσεις.  

Αυτή την εµπειρία θελήσαµε να
την γενικεύσουµε και πήραµε την πρω-
τοβουλία  να καλέσουµε  σωµατεία της
Αθήνας και συνδικαλιστές για τη µεγά-
λη µάχη του ασφαλιστικού. Ανταποκρί-
θηκαν 19 σωµατεία µε αποφάσεις των
οργάνων τους, ορισµένα και µε συνε-
λεύσεις. Μέσα από δηµοκρατική συζή-
τηση και αντιπαράθεση εγκρίθηκε ένα
ψήφισµα και έτσι δηµιουργήθηκε η
Πρωτοβουλία. Το ψήφισµα αναδείκνυε
την ανάγκη να πάρουν οι εργαζόµενοι
τον αγώνα στα χέρια τους και καλούσε
σε αγώνα διαρκείας για να ανατραπεί η
αντιασφαλιστική επιδροµή της κυβέρ-
νησης. Η πρώτη της εµφάνιση στην
απεργία είχε µεγάλη επιτυχία. Πάνω
από 3.000 πήραν µέρος στο αγωνιστι-
κό µπλοκ της. Η συµµετοχή στο µπλοκ
απηχούσε τη διάθεση σηµαντικών τµη-
µάτων για µια άλλη πορεία, για ταξική
ανασυγκρότηση του εργατικού κινήµα-

τος και έναν άλλο τύπο αγώνα για το
ασφαλιστικό, για µια νέα ταξική, αγωνι-
στική ενότητα. 

Οι δρόµοι που θα υπηρετήσουν
αυτή την επιλογή, είναι η παραπέρα
διεύρυνση µε ακόµα περισσότερα
σωµατεία. Φιλοδοξούµε αυτή η πρω-
τοβουλία στο βαθµό που αναπτυχθεί
παραπέρα να αποκτήσει ακόµα και
πανελλαδική διάσταση. Αυτό έχει ως
προϋπόθεση την δική µας βαθύτερη
ενοποίηση, που θα οδηγεί στην οικο-
δόµηση µιας πολύµορφης ενωτικής,
ανεξάρτητης τάσης στο εργατικό κίνη-
µα και τους αγώνες. 

Στην τελευταία συνάντηση που
είχαµε πριν τις γιορτές αποφασίσαµε
να προγραµµατιστούν συνελεύσεις και
να υπάρξει κατεύθυνση και για νέες
απεργιακές κινητοποιήσεις. Σε όσο το
δυνατόν περισσότερους κλάδους θα
πρέπει να υπάρξουν αποφάσεις για
απεργιακές κινητοποιήσεις διαρκείας
σε περίπτωση κατάθεσης νοµοσχεδί-
ου.  Με µαζικές πικετοφορίες, εξορµή-
σεις και παρεµβάσεις να στείλουµε το
µήνυµα του αγώνα σε όλη την κοινω-
νία. Να απαιτήσουµε από τη ΓΣΕΕ και
την Α∆Ε∆Υ να εγκαταλείψουν την
καταστροφική  λογική του διαλόγου
και του συµβιβασµού, να αποφασίσουν
νέα πανεργατική – πανυπαλληλική κινη-
τοποίηση. Στα πλαίσια αυτά, η Πρωτο-
βουλία πραγµατοποίησε µαζική πικε-
τοφορία στο εµπορικό κέντρο της
Αθήνας, φωνάζοντας συνθήµατα και
µοιράζοντας υλικό.

Από την δική µας την µεριά θα
συνεχίσουµε να δουλεύουµε για µια

άλλη πορεία του εργατικού κινήµατος.
Επιµένοντας στην λογική του ενωτικού
ανυποχώρητου και ακηδεµόνευτου
ταξικού αγώνα, στην αντιπαράθεση µε
το σύνολο των αντιλαϊκών πολιτικών,
µε αιχµή την κατάργηση του νόµου
Ρέπα, στην οικοδόµηση αγωνιστικού
συντονισµού στην ίδια τη  βάση.
Κόντρα στον κατακερµατισµό και την
παραταξιοποίηση, παλεύοντας για την
ενωτική δράση των ίδιων των συνδικά-
των. Επιµένουµε να είµαστε µια πρω-

τοβουλία ανοιχτή και δηµοκρατική,
που σέβεται την υπαρκτή πολυµορφία
του εργατικού κινήµατος και καλούµε
κάθε σωµατείο που αγωνιά για την
ανάγκη µιας άλλης αγωνιστικής κατά-
στασης στο εργατικό συνδικαλιστικό
κίνηµα να συµµετάσχει στην πρωτο-
βουλία, συµβάλλοντας και αυτό στη
διαµόρφωση του πλαισίου της και
συνεισφέροντας στις πρωτοβουλίες
που θα πάρει.

Σας είναι γνωστό το πόσο µε απασχολεί και µε
συ¬γκινεί το ευγενές άθλη¬µα του ποδοσφαίρου και
υποστηρίζω, (όχι αβάσι¬µα νοµίζω), ότι αποτελεί σε
πάµπολλες περιπτώ¬σεις σωστό µέτρο σύγκρι¬σης και
άλλων κοινωνικών καταστάσεων η εκδηλώ¬σεων. 

Έτσι και για το επί¬καιρο και φλέγον θέµα του
ασφαλιστικού ο συσχετισµός γίνεται εύ¬κολα και
αυτόµατα: Βλέπω λοιπόν το ζή¬τηµα του ασφαλιστικού

σαν έναν αγώ¬να ποδοσφαίρου, µε όλους τους παρά-
γο¬ντες και προϋποθέσεις του. Υπάρχουν δη¬λαδή οι
δυο οµάδες που θα κατέβουν να συγκρουστούν στο
γήπεδο, από την µία η µικτή (παγκόσµια) των πολυεθνι-
κών, των κυβερνήσεων της Ε.Ε. και ΗΠΑ (Κίνας, Ιαπω-
νίας και Ρωσίας µη εξαιρουµένων), των τραπεζιτών και
χρηµατιστών µε τα τε¬ράστια ετήσια κέρδη τους, των
βιοµηχά¬νων που η κοινωνική τους ευαισθησία δεν
συζητιέται στο να ξεζουµίζουν τους εργα¬ζόµενους,
και από την άλλη η οµάδα των απλών ανθρώπων που
αγωνιούν να ζή¬σουν την οικογένεια τους δουλεύοντας
µε µισθούς ολοένα µικρότερους και που βλέ¬πουν µε
φόβο ένα µέλλον γηρατειών µε στερήσεις και αβεβαιό-
τητα τόσο για τους ίδιους όσο και παραπάνω για τα
παιδιά τους. ∆ιαιτητής (αυτοδιορισµένος) ο
πρω¬θυπουργός , µε βοηθούς από την µια τον υπουρ-
γό της Απασχόλησης (δεξιά) και αριστερά τον αρχηγό
του άλλου κόµµατος του δικοµµατισµού. Τέταρτος
διαιτητής, ποιος άλλος θα συνεπικουρούσε επιτυ-
χέ¬στερα την «αµερόληπτη» τριάδα των «δι¬αιτητών»
από τον γνωστό προστάτη των πτωχών ,τον αξιότιµο
κύριο Γκαργκάνα της Τράπεζας της Ελλάδας;  

Εδώ όµως κάθε παροµοίωση µε το πραγµατικό
άθληµα τερµατίζεται καθότι-αδιανόητο πέρα για πέρα
στο ποδόσφαιρο ακόµη προτού αρχίσει ο αγώνας,
πριν καν µπουν στο γήπεδο οι οµάδες, µε πρώτο-
πρώτο τον 4° «διαιτητή» και αµέσως µετά και τους
άλλους, αρχίζουν να διακη¬ρύσσουν δηµόσια, φανερά,
όσο µπορούν πιο καθαρά και µαζί ξεδιάντροπα ότι ο
αγώνας είναι αποφασισµέ¬νο τελεσίδικα να λήξει µε
νίκη της µικτής των πολυε¬θνικών, των τραπεζιτών και
βιοµηχάνων. Το λεν και το επαναλαµβάνουν συνεχώς
ότι η οµάδα των εργαζο¬µένων πρέπει οπωσδήποτε να
χάσει. Στο µόνο που δεν συµφωνούν είναι το σκορ, ο

αξιότιµος Κος Γκαργκάνας επιµένει πως πρέπει να είναι
βαρύ, κάτι δηλαδή όπως 7-0 η και παραπάνω, οι της
κυβέρνησης λεν πως δεν συµφωνούν µε τόσο βαρύ
σκορ, ένα 3-0 είναι αρκετό λένε, ενώ οι άλλοι του
δικοµ¬µατισµού ψελλίζουν πως δεν είναι καλό ένα
βαρύ σκορ, ένα   2-0 είναι αρκετό υπο¬στηρίζουν, γιατί
όπως εξηγούν «πρέπει να είµαστε πονόψυχοι, εµείς
δεν είµαστε επα¬χθείς και βάρβαροι σαν τους
άλλους». Αυτό το µατς προετοιµάζουν και µας
κα¬λούν να πάρουµε µέρος. 

Όσοι όµως αγα¬πάµε το ποδόσφαιρο και λόγω της
αγά¬πης µας αυτής και µόνο, τέτοιο αγώνα δεν πρόκει-
ται ν' αφήσουµε να γίνει, θα ξε¬κρεµάσουµε τα µυαλά
από τα κάγκελα, θα τα βάλουµε στη θέση τους και θα
µπουκά¬ρουµε στο γήπεδο. 

Να το ξέρετε από τώρα αυτό το µατς δεν πρόκει-
ται ν' αφήσου¬µε να γίνει. 

Κλείνω µε ένα «δωράκι» για τον πένητα Κο Γκαρ-
γκάνα, (να µην αναγκάζεται να κάνει µόνος δώρα στον
εαυτό του), ένα ποιηµατάκι του Μπέρτολτ Μπρεχτ.

««ΑΑυυττοοίί  πποουυ  ααρρππάάζζοουυνν  ττοο  φφααΐΐ  ααππ''  ττοο  ττρρααππέέζζιι
ΚΚηηρρύύχχννοουυνν  ττηηνν  λλιιττόόττηητταα

ΑΑυυττοοίί  πποουυ  ππααίίρρννοουυνν  όόλλαα  όόσσαα  υυππάάρρχχοουυνν
ΖΖηηττοούύνν  θθυυσσίίεεςς

ΟΟιι  χχοορρττάάττοοιι  λλεενν  σσττοουυςς  ππεειινναασσµµέέννοουυςς
ΝΝαα  ππεερριιµµέέννοουυνν  ττιιςς  ««κκααλλέέςς»»  εεπποοχχέέςς

πποουυ  θθάάρρθθοουυνν
ΑΑυυττοοίί  πποούύ  σσέέρρννοουυνν  ττηηνν  χχώώρραα  σσττηηνν  άάββυυσσσσοο

ΛΛέέννεε  ππωωςς  ηη  ττέέχχννηη  νναα  κκυυββεερρννάάςς  ττοονν  λλααόό
ΕΕίίννααιι  πποολλύύ  δδύύσσκκοολληη

ΏΏσσττεε  νναα  ττηηνν  ααφφήήσσοουυνν  νναα  ττηηνν  κκάάννοουυνν
οοιι  άάννθθρρωωπποοιι  ττοουυ  λλααοούύ»»..

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΑΓΩΝΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΣυυννεεχχίίζζοουυµµεε  δδυυννααττάά  γγιιαα  νναα  µµηηνν  ππεερράάσσεειι  ηη  εεππίίθθεεσσηη..
ΟΟιι  ααγγώώννεεςς  σστταα  χχέέρριιαα  ττωωνν  εερργγααζζοοµµέέννωωνν

ττοουυ  ΝΝίίκκοουυ  ΓΓοουυρρλλάά

ττοουυ  ΤΤάάσσοουυ  ΑΑνναασστταασσόόπποουυλλοουυ
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Η µεταστροφή του τοµέα ηλεκτρικής
ενέργειας από δηµόσιο και κρατικά ελεγ-
χόµενο, σε πεδίο άνθησης της ιδιωτικής
πρωτοβουλίας και των πάσης φύσεως
«επενδυτών», ολοκληρώνεται µετά από
µια πορεία περίπου 10 χρόνων. Πιο πρό-
σφατη εξέλιξη σ’ αυτή την πορεία ήταν η,
από τον περασµένο Ιούλιο, πλήρης εναρ-
µόνιση της χώρας µε τις Ευρωπαϊκές
Οδηγίες για την απελευθέρωση των αγο-
ρών ηλεκτρικής ε¬νέργειας. 

Οι πάσης αποχρώσεως φιλελεύθεροι
θιασώτες της «απελευθέρωσης» ισχυρί-
ζονται ότι ο ελεύθερος ανταγωνισµός και
ο περιορισµός του σπάταλου κράτους θα
φέρει βελτίωση των παρεχόµενων υπη-
ρεσιών και µεσοπρόθεσµα µείωση των
τιµών. Προϋπόθεση, βέβαια, είναι να γίνει
µια «συστηµατική ανάλυση και ορθός
επιµερισµός του ενεργειακού κόστους».

Με απλά λόγια, να βρεθεί ένας επι-
στηµονικοφανής τρόπος ώστε να παρου-
σιαστεί ως αναπόφευκτη η άνοδος της
τιµής της κwh. Κύρι¬οι άξονες αυτής της
προσπάθειας είναι η διαµόρφωση των
τιµών χονδρικής (καθορισµός της «ορια-
κής τιµής του συστήµατος»), η αθρόα
ενίσχυση των εισαγωγών ηλεκτρικής
ενέργειας και το εµπόριο ρύπων (CΟ2).
Παράλληλα, αποκρύπτεται συστηµατικά
η σκανδαλώδης απευθείας χρηµατοδό-
τηση από κρατικούς πόρους ιδιωτικών
επενδύσεων στο χώρο της ενέργειας
(Αναπτυξιακός νόµος), ενώ µε µια σειρά
από νοµοθετήµατα (Νόµος 2244/94,
2702/99, 3468/2006) για την προώθηση
των ΑΠΕ, η ∆ΕΗ εξαιρέθηκε από τη
δυνατότητα ανάπτυξης τέτοιων δραστη-
ριοτήτων!!! 

Προσπαθώντας να επισηµάνουµε τα
σηµαντικότερα ίσως βήµατα στην υπερ-
δεκαετή πορεία διάλυσης-ιδιωτικοποίη-
σης της ∆ΕΗ (διάλυση του κοινωνικού
χαρακτήρα µε σύγχρονη µετατροπή του
σε επιθετικό κερδοφόρο-διαπλεκόµενο
κολοσσό µε το διεθνές κεφάλαιο της
∆ΕΗ), θα ξεχωρίζαµε τα παρακάτω:

• Ο Νόµος 2960/2001, µε βάση τον
οποίο η ∆ΕΗ µετοχοποιήθηκε σε ποσο-
στό 49% και εισήχθηκε στο Χρηµατιστή-
ριο Αθηνών, Λονδίνου και Νέας Υόρκης

έφερε και την ίδρυση της ΡΑΕ και του
∆ΕΣΜΗΕ τον ίδιο χρόνο. Στο όνοµα της
προώθησης του ανταγωνισµού, είχαµε
την εξαίρεση της ∆ΕΗ από τους διαγωνι-
σµούς ∆ΕΣΜΗΕ για τη δηµιουργία νέων
µονάδων παραγωγής, καθώς και µια
σειρά εµποδίων στο πρόγραµµα αναβάθ-
µισης 1.600 ΜWh από τις υπάρχουσες
µονάδες της, καθώς έχει αποκλειστεί και
από διαγωνισµούς νέων ορυχείων (Βεύη).

•  Η επιδότηση της κατασκευής ιδιω-
τικών συµβατικών σταθµών (διαγωνισµός
∆ΕΣΜΗΕ) γίνεται µέσω των «Συµβάσεων
διαθεσιµότητας ισχύος», µε τις οποίες το
Ελληνικό ∆ηµόσιο εµφανίζεται εγγυητής
της ιδιωτικής επένδυσης (σε βαθµό που
φτάνει το 70% του κόστους εγκατάστα-
σης) προαγοράζοντας την ηλεκτρική
ισχύ αυτών των µονάδων. Oι πάσης
φύσεως ιδιώτες «επενδυτές» λαµβάνουν
επιδότηση από το Ελληνικό ∆ηµόσιο
µέχρι και 40%! Παράλληλα, η παραγόµε-
νη από ιδιώτες ενέργεια αγοράζεται υπο-
χρεωτικά και κατά προτεραιότητα από τη
∆ΕΗ σε τιµές ανώτερες από τις τιµές
χονδρικής Ενώ δηλαδή το κόστος παρα-
γωγής και διάθεσης από τον ΑΗΣ Αγ.
∆ηµητρίου προ διετίας ανέρχονταν σε
28 ευρώ ανά MW,την ίδια ακριβώς
περίοδο η RWE (εργολάβος των ΕΛ.ΠΕ.)
πούλησε (και υποχρεωτικά αγόρασε η
∆ΕΗ) µε περίπου 60 ευρώ το MW, µετά
από ολονύχτιες διαβουλεύσεις και
υπουργικές πιέσεις το βράδυ της 24ης
∆εκεµβρίου του 2005. Υποχρεώνεται
δηλαδή η ∆ΕΗ να αγοράσει πανάκριβα
ρεύµα από τους αετονύχηδες, τη στιγµή
που µπορεί να το παράγει µισοτιµής!!! Ο
θαυµαστός κόσµος της ελεύθερης οικο-
νοµίας!..Οι ...οµορφιές όµως δε σταµα-
τούν εδώ:

•  Με το νόµο 3175/2003 προνοµιο-
ποιήθηκε η κατασκευή ιδιωτικών µονά-
δων αιχµής, που λειτουργούν µόνο περι-
στασιακά σε περιόδους ανάγκης του
συστήµατος και πωλούν ενέργεια σε
τιµές χονδρικής που φτάνουν το εννεα-
πλάσιο των τιµών των συµβατικών µονά-
δων ! Η ΤΕΡΝΑ π.χ. έχει σύµβαση για
ψυχρή εφεδρεία εκατοντάδων εκατοµ-
µυρίων!!!! 

•  Με την απελευθέρωση και του
συστήµατος διανοµής (χαµηλή τάση)
δίνεται η δυνατότητα σε κάθε καταναλω-
τή, ακόµη και οικιακό, να επιλέγει «ελεύ-
θερα» τον προµηθευτή του. Παράλληλα,
ιδιωτικές κερδοσκοπικές εταιρείες θα
µπορούν να δραστηριοποιούνται και σε
αυ¬τό τον τοµέα υπό το σχήµα του
εµπόρου-προµηθευτή ηλεκτρικής ενέρ-
γειας.

• Ο νέος νόµος για την απελευθέρω-
ση της ενέργειας που ψήφισε η κυβέρνη-
ση της Νέας ∆ηµοκρατίας και η τροπο-
ποίηση των Κωδίκων ∆ιαχείρισης Συστή-
µατος ολοκληρώνει τη µεταστροφή: o
νέος τρόπος υπολογισµού της οριακής
τιµής συστήµατος (υποχρεωτική ένταξη
σε αυτή των τεχνικών ελαχίστων των
συµβατικών µονάδων, καθώς και της
παραγωγής των µεγάλων υδροηλεκτρι-
κών σταθµών) δηµιούργησε µια εικονική
αύξηση των τιµών χονδρικής (που φθάνει
το 50%), πράγµα που έκανε συµφέρουσα
την κατασκευή ιδιωτικών σταθµών παρα-
γωγής. Παράλληλα, εκτινάσσει το κόστος
για τον καταναλωτή στα ύψη.

• Η ενεργοποίηση των Ευρωπαϊκών
Οδηγιών για την εµπορία ρύπων και οι
χειρισµοί της διοίκησης της ∆ΕΗ, επέφε-
ραν τον εξής παραλογισµό: ενώ οι συµ-
βατικές µονάδες της ∆ΕΗ θεωρήθηκαν
υπεύθυνες για το 40% της υπέρβασης
των ορίων ρύπων σε CΟ2, εντούτοις η
∆ΕΗ επιβαρύνθηκε µε το 75% του

κόστους αγοράς των «πράσινων» πιστο-
ποιητικών!

• Η παράλογη επιδότηση εγκαταστά-
σεων Φ/Β συστηµάτων (που µε έναν
πρόχειρο υπολογισµό φτάνει τα 2 δισ.
ευρώ) και πολύ περισσότερο του
κόστους αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
(200.000.000 ευρώ/έτος!) δηµιουργεί
συνθήκες οικονοµικής ασφυξίας για τη
∆ΕΗ (ενώ ήδη για πρώτη φορά πέρυσι η
∆ΕΗ εµφάνισε ελλειµµατικό ισοζύγιο),
ενώ θα αυξήσει υπέρµετρα και παράλογα
την τιµή της ΚWh, καθώς το τέλος υπέρ
ΑΠΕ στους λογαριασµούς της ∆ΕΗ θα
πρέπει να πενταπλασιαστεί.

• Η θέσπιση των εισαγωγέων ηλε-
κτρικής ενέργειας σε τιµές χονδρικής και
η απευθείας διάθεση της στο σύστηµα
τις ώρες αιχµής (χρηµατιστήριο feed in
tariff) δηµιουργεί πεδίο δράσης ασύστο-
λης κερδοσκοπίας εις βάρος της ασφά-
λειας του συστήµατος και του τελικού
καταναλωτή.

• Η λυσσαλέα σύγκρουση επιχειρη-
µατικών οµίλων που βρίσκεται σε εξέλιξη
στο χώρο της ενέργειας, η διείσδυση
πολυεθνικών κολοσσών και η αδυναµία
κάλυψης της ενεργειακής επάρκειας της
χώρας µε εισαγωγές (κλείσιµο σταθµού
Κοζλοντούϊ στη Βουλγαρία), δείχνει ότι
τα επόµενα χρόνια, στο όνοµα της εξοι-
κονόµησης, η τιµή της KWh θα αυξηθεί
δραµατικά για τον Έλληνα καταναλωτή.
Και µιας και ως γνωστόν το κεφάλαιο δεν
έχει πατρίδα, στις 31 Ιουλίου ανακοινώ-
θηκε συµφωνία κατασκευής και λειτουρ-
γίας λιγνιτικής µονάδας 600 MW στην
Αλβανία!!! από την ...ελληνική ΙΤΑ µε
σύµπραξη κινεζικών κεφαλαίων ,η οποία
θα εξάγει ρεύµα στην Ελλάδα. Ήδη, νέα
ήθη έκαναν την εµφάνισή τους, µε τη
µορφή των «ιδιωτικών εταιρειών είσπρα-
ξης» και της άµεσης διακοπής παροχής
σε περίπτωση ληξιπρόθεσµων λογαρια-
σµών. 

Για δεκαετίες η ∆ΕΗ ήταν µια δηµό-

σια εταιρεία, µη κερδοσκοπικού χαρα-
κτήρα, παρείχε το ενεργειακό αγαθό σε
τιµή κόστους, προϋπόθεση για την άσκη-
ση κάποιας µορφής κοινωνικής
πολι¬τικής υπέρ των ασθενέστερων
οικονοµικά στρωµάτων. Η απελευθέρω-
ση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
δηµιουργεί το εξής παράδοξο: ιδιωτικές
εταιρείες επιδοτούνται από το κράτος
για να υλοποιήσουν πάσης φύσεως ενερ-
γειακές επενδύσεις, εκµεταλλεύονται τον
υπάρχοντα εξοπλισµό της ∆ΕΗ, ενώ το
κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας αυξά-
νεται και µεταφέρεται στον καταναλωτή.

Η αλόγιστη και διαρκώς αυξανόµενη
κατανάλωση ενέργειας άρα και η ασύδο-
τη αύξηση της παραγωγής (στα πλαίσια
του καταστροφικού κεφαλαιοκρατικού
µοντέλου ανάπτυξης –κερδοφορίας)
παραµένει φυσικά εκτός του βασικού
πυρήνα των πολιτικών σχεδιασµών.
Συµπερασµατικά, η επιχείρηση «απελευ-
θέρωσης» της αγοράς ηλεκτρικής ενέρ-
γειας στη χώρα µας το µόνο που έχει
καταφέρει είναι η εξασφαλισµένη έλλει-
ψη ηλεκτρικής ισχύος για τα επόµενα
χρόνια ,ο αυξανόµενος κίνδυνος µπλακ
άουτ (φαινόµενο ντόµινο) εξ’ αιτίας της
«χρηµατιστηριακής» λειτουργίας του
δικτύου της ∆ΕΗ, η αύξηση της ενεργει-
ακής εξάρτησης µέσω των αθρόων εισα-
γωγών, η σκανδαλώδης χρηµατοδότηση
ιδιωτικών επενδύσεων και η εγγυηµένη
αύξηση της τιµής της ηλεκτρικής ενέργει-
ας για τον τελικό καταναλωτή. Ειδικότε-
ρα, για τους εργαζοµένους στο χώρο της
ηλεκτρικής ενέργειας, επέφερε την κατα-
σπατάληση του δηµοσίου χρήµατος
µέσα από τη διεύρυνση των πάσης φύσε-
ως εργολαβιών και παροχών υπηρεσιών
συµβούλων, την επαγγελµατική και επι-
στηµονική απαξίωση του τεχνικού
κόσµου, την εντατικοποίηση της δουλει-
άς και τη συνακόλουθη έκπτωση των
στάνταρ ασφαλείας.

ΟΟ  δδιιααµµεελλιισσµµόόςς  ττηηςς  ∆∆ΕΕΗΗ  ααππόό  τταα  ααρρππαακκττιικκάά  
ττηηςς  ««ααππεελλεευυθθέέρρωωσσηηςς»»  ΗΗλλεεκκττρριικκήήςς  ΕΕννέέρργγεειιααςς          

ττοουυ  ΠΠααύύλλοουυ  ΜΜοουυρροουυζζίίδδηη
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ΣΣττοο  ττεελλεευυττααίίοο  ττρρίίµµηηννοο,,  οοιι  εεξξεελλίίξξεειιςς
σσττοο  χχώώρροο  ττηηςς  εεννέέρργγεειιααςς  ππήήρραανν  µµοορρφφήή
χχιιοοννοοσσττιιββάάδδααςς..  ΑΑµµέέσσωωςς  µµεεττάά  ττιιςς  εεκκλλοογγέέςς,,
ττοο  κκυυββεερρννηηττιικκόό  σσχχέέδδιιοο    πποουυ  σσττόόχχεευυεε
σσττηηνν  οολλοοκκλληηρρωωττιικκήή  ιιδδιιωωττιικκοοπποοίίηησσηη  κκααιι
άάλλωωσσηη  ττηηςς  εεννέέρργγεειιααςς  ττηηςς  χχώώρρααςς  ααππόό  µµιιαα
λληησσττρριικκήή  κκεερρδδοοσσκκοοππιικκήή  σσυυµµµµααχχίίαα  ξξέέννωωνν
κκααιι  εελλλληηννιικκώώνν  πποολλυυεεθθννιικκώώνν  µµοοννοοππωωλλίίωωνν,,
ππήήρρεε  σσάάρρκκαα  κκααιι  οοσσττάά  µµεε  ττηη  δδηηµµοοσσιιοοπποοίίηη--
σσηη  ττοονν  ΟΟκκττώώββρρηη,,  ττοουυ  ννέέοουυ  ««ΣΣττρρααττηηγγιικκοούύ
ΣΣχχεεδδιιαασσµµοούύ»»  ττηηςς  ∆∆ΕΕΗΗ  ΑΑΕΕ,,  εεππιιχχεειιρρώώννττααςς
µµεεγγάάλληη  ττοοµµήή  σσττοο  χχααρραακκττήήρραα,,  ττηη  δδοοµµήή,,  ττιιςς
υυπποοχχρρεεώώσσεειιςς  κκααιι  ττηη  θθέέσσηη  ττηηςς  ∆∆ΕΕΗΗ..  

ΤΤιι  ππρροοββλλεεππόότταανν  σσττηηνν  εειισσήήγγηησσηη  ττοουυ
ΠΠρροοέέδδρροουυ  ππρροοςς  ττοο  ∆∆ΣΣ  ::

••  ΤΤοο  σσππάάσσιιµµοο  ττηηςς  ∆∆ΕΕΗΗ  σσεε  έέξξιι  θθυυγγααττρριι--
κκέέςς  ααννώώννυυµµεεςς  εεττααιιρρεείίεεςς  ααννάά  δδρραασσττηηρριιόόττηη--
τταα,,  ααππόό  ττηηνν  ππααρρααγγωωγγήή  έέωωςς  ττηη  δδιιααννοοµµήή
ηηλλεεκκττρριισσµµοούύ,,  κκάάττωω  ααππόό  ττηη  µµηηττρριικκήή  ∆∆ΕΕΗΗ
ΑΑΕΕ  κκααιι  ττηηνν  οολλοοκκλλήήρρωωσσηη  ττοουυ  µµεετταασσχχηηµµααττιι--
σσµµοούύ  σσεε  44  σσττάάδδιιαα,,  ππρροοκκεειιµµέέννοουυ  νναα  δδιιεευυ--
κκοολλυυννθθεείί  ηη  µµεεττοοχχοοπποοίίηησσηη  κκααιι  σσττηηνν  πποορρεείίαα
ττοο  ξξεεπποούύλληηµµάά  ττηηςς,,  µµεε  ττοουυςς  2266..000000  εερργγαα--
ζζόόµµεεννοουυςς  νναα  κκααττααννέέµµοοννττααιι  κκααττάά  δδρραασσττηη--
ρριιόόττηητταα  σσεε  κκάάθθεε  ννέέαα  εεττααιιρρεείίαα  πποουυ  θθαα
δδηηµµιιοουυρργγηηθθεείί..

••  ΤΤοονν  ππεερριιοορριισσµµόό  ττηηςς  ∆∆ΕΕΗΗ  σσεε  ααννττιικκαα--
τταασσττάάσσεειιςς  ππααλλααιιώώνν  ττηηςς  ΜΜοοννάάδδωωνν,,  εεννώώ
ααφφήήννεεττεε  ηη  κκαατταασσκκεευυήή  ττωωνν  ννέέωωνν  ΜΜοοννάάδδωωνν
σσττοουυςς  ιιδδιιώώττεεςς,,  πποουυ  έέρρχχοοννττααιι  έέττσσιι  νναα  κκααλλύύ--
ψψοουυνν  ττοο  κκαατταασσκκεευυαασσµµέέννοο  ««έέλλλλεειιµµµµαα»»
εεννέέρργγεειιααςς,,  ηη  δδεε  σσυυµµµµεεττοοχχήή  ττηηςς  ∆∆ΕΕΗΗ  σσττηηνν
ππααρρααγγόόµµεεννηη  ηηλλεεκκττρριικκήή  εεννέέρργγεειιαα  νναα  εείίννααιι
2288  έέωωςς  4422%%  ττοο  22002200,,  ααππόό  ττοο  9900%%  πποουυ  εείίννααιι
σσήήµµεερραα

••  ΤΤηηνν  κκααττάάρργγηησσηη  ττηηςς  κκυυρρίίααρρχχηηςς  θθέέσσηηςς
ττοουυ  λλιιγγννίίττηη  ππρριινν  εεξξααννττλληηθθεείί  ηη  εεξξόόρρυυξξηη  ττωωνν
µµέέχχρριι  ττώώρραα  γγννωωσσττώώνν  ααπποοθθεεµµάάττωωνν  ((πποουυ
ππρροοββλλέέπποοννττααιι  µµέέχχρριι  ττοο  22004477)),,  ααππόό  6622%%
πποουυ  εείίννααιι  σσήήµµεερραα,,  σσεε  77  έέωωςς  2233%%  σσύύµµφφωωνναα
µµεε  τταα  σσεεννάάρριιαα  έέωωςς  ττοο  22002200,,  µµεε  ααπποοττέέλλεε--
σσµµαα  ττηηνν  ααππόόττοοµµηη  εεξξάάρρττηησσηη  ττηηςς  χχώώρρααςς  κκααιι
ττηηςς  ππααρρααγγωωγγήήςς  εεννέέρργγεειιααςς  ααππόό  ττιιςς  εειισσααγγωω--
γγέέςς  κκυυρρίίωωςς  λλιιθθάάννθθρραακκαα  κκααιι  κκααττάά  δδεεύύττεερροο
φφυυσσιικκοούύ  ααεερρίίοουυ..

••  ΤΤηηνν  ααππόόσσυυρρσσηη  11881133  MMWW  λλιιγγννιιττιικκώώνν
µµοοννάάδδωωνν,,  εεκκ  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  11550000  σσττηηνν  ΠΠττοο--
λλεεµµααΐΐδδαα,,  ααννττιιµµεεττωωππίίζζοοννττααςς  ττηηνν  ππεερριιοοχχήή
πποουυ  υυππήήρρξξεε  εεππίί  δδεεκκααεεττίίεεςς  οο  ααπποοκκλλεειισσττιι--
κκόόςς  ττρροοφφοοδδόόττηηςς  ττηηςς  χχώώρρααςς,,  σσαανν  ««σσττυυµµ--
µµέέννηη  λλεεµµοοννόόκκοουυππαα»»..

••  ΤΤηη  µµεεγγάάλληη  ααύύξξηησσηη  ττηηςς  ττεελλιικκήήςς  ττιιµµήήςς
ττοουυ  ηηλλεεκκττρριικκοούύ  ρρεεύύµµααττοοςς  κκααττάά  2222%%  κκααττάά
µµέέσσοο  όόρροο  γγιιαα  τταα  ννοοιικκοοκκυυρριιάά  κκααιι  ττηηνν  εεξξάάρρ--
ττηησσήή  ττηηςς  ααππόό  ττοονν  ττζζόόγγοο  ττωωνν  χχρρηηµµααττιισσττηη--
ρρίίωωνν  κκααιι  ττηηςς  κκεερρδδοοσσκκοοππίίααςς  ττοουυ  φφυυσσιικκοούύ
ααεερρίίοουυ,,  ααφφοούύ  ηη  ττιιµµήή  ττοουυ  εείίννααιι  σσυυννδδεεδδεεµµέέ--
ννηη  µµεε  ττηηνν  ττιιµµήή  ττοουυ  ππεεττρρεελλααίίοουυ..  

ΜΜεε  εεκκφφρραασσµµέέννηη  µµααζζιικκάά  ττηηνν  ααννττίίθθεεσσηη
ττωωνν  εερργγααζζοοµµέέννωωνν  κκααιι  µµααχχηηττιικκέέςς  δδιιααθθέέσσεειιςς
µµππρροοσσττάά  σσττιιςς  ααππεερργγιιαακκέέςς  κκιιννηηττοοπποοιιήήσσεειιςς,,
ηη  ΓΓΕΕΝΝΟΟΠΠ  ∆∆ΕΕΗΗ,,  πποουυ  σσυυµµφφωωννεείί  µµεε  ττηηνν
««ααππεελλεευυθθέέρρωωσσηη  ττοουυ  ααννττααγγωωννιισσµµοούύ  σσττηηνν
εεννέέρργγεειιαα  ααλλλλάά  µµεε  ίίσσοουυςς  όόρροουυςς»»,,  σσυυµµφφωωννεείί
µµεε  ττηηνν  πποολλιιττιικκήή  ττηηςς  ΕΕΕΕ  κκααιι  ττοουυςς  ννόόµµοουυςς
ττωωνν  κκυυββεερρννήήσσεεωωνν  ττοουυ  ΠΠΑΑΣΣΟΟΚΚ  πποουυ  σσήήµµεε--
ρραα  εεφφααρρµµόόζζεειι  κκααιι  ααννααππττύύσσσσεειι  ηη  ΝΝ∆∆,,  ααππέέ--
δδεειιξξεε  όόττιι  ηη  δδιιααππλλοοκκήή  ττηηςς  µµεε  ττηηνν  εερργγοοδδοο--
σσίίαα,,  ττοο  κκεεφφάάλλααιιοο  ττοουυ  κκλλάάδδοουυ  ,,  ττοουυςς  µµηηχχαα--
ννιισσµµοούύςς  ττηηςς  ΕΕΕΕ  κκααιι  ττηηνν  κκυυββέέρρννηησσηη,,  εείίννααιι
ιισσχχυυρρόόττεερρηη  ααππόό  ττηη  σσχχέέσσηη  ττηηςς  µµεε  τταα  σσυυµµ--
φφέέρροονντταα  ττωωνν  εερργγααζζοοµµέέννωωνν,,  γγιι΄́ααυυττόό  µµεε
ππρρόόσσχχηηµµαα  ττοο  δδιιάάλλοογγοο,,  ααννέέσσττεειιλλεε  ττηηνν
ααππεερργγίίαα  κκααιι  ππρροοχχώώρρηησσεε  σσεε  ααππααρράάδδεεκκττοο
σσυυµµββιιββαασσµµόό  µµεε  ττοο  ∆∆ΣΣ  ττηηςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς..

ΜΜεεττάά  ααππόό  εεκκααττέέρρωωθθεενν  αανναακκοοιιννώώσσεειιςς
ΓΓΕΕΝΝΟΟΠΠ  κκααιι  ∆∆ιιοοίίκκηησσηηςς,,    κκααττααλλάάββααµµεε  όόλλοοιι
όόττιι  ηη  ««ππρρώώττηη  ννίίκκηη»»  ττηηςς  ΓΓΕΕΝΝΟΟΠΠ  δδηηλλααδδήή  ηη
σσυυµµφφωωννίίαα  γγιιαα  εεξξάάµµηηννηη  ααννααββοολλήή  ,,  ήήτταανν
πποουυκκάάµµιισσοο  ααδδεειιααννόό..  ΌΌχχιι  µµόόννοο  γγιιααττίί  δδεενν
ζζηηττοούύσσααµµεε  ππίίσσττωωσσηη  χχρρόόννοουυ  ααλλλλάά  ααππόό--
σσυυρρσσηη  ττοουυ  σσχχεεδδίίοουυ  δδιιααµµεελλιισσµµοούύ,,  όόχχιι
µµόόννοο  γγιιααττίί  σσυυµµφφώώννηησσαανν  σστταα  υυππόόλλοοιιππαα
θθέέµµαατταα  ((κκαατταασσκκεευυήή  µµοοννάάδδωωνν  ααππόό  ιιδδιιώώ--

ττεεςς)),,  ααλλλλάά  κκυυρρίίωωςς  γγιιααττίί  ηη  ∆∆ιιοοίίκκηησσηη  ττηηςς
∆∆ΕΕΗΗ    κκααθθόόλλοουυ  δδεενν  έέχχεειι  ππααρρααιιττηηθθεείί  ααππόό  ττοο
µµππίίζζννεεςς  ππλλαανν    πποουυ  ππααρροουυσσίίαασσεε    σστταα  σσττεε--
λλέέχχηη  ττηηςς  ααννάά  ττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα    υυππόό  ττοονν  ττίίττλλοο
««ΕΕππιιχχεειιρρηησσιιαακκόόςς  σσχχεεδδιιαασσµµόόςς  κκααιι  εεττααιιρριικκήή
κκοουυλλττοούύρραα»»,,  ααλλλλάά  κκααιι  σσεε  δδιιάάφφοορροουυςς
««ττοοππιικκοούύςς  φφοορρεείίςς  κκααιι  εεκκππρροοσσώώπποουυςς
ππααρρααγγωωγγιικκώώνν  ττάάξξεεωωνν»»,,  εεξξααγγγγέέλλλλοοννττααςς
ππρρωωττοοββοουυλλίίεεςς  ΚΚοοιιννωωννιικκήήςς  υυππεευυθθυυννόόττηη--
ττααςς,,  όόππωωςς    ττηηνν  ππααρρααχχώώρρηησσηη  σσττρρεεµµµµάάττωωνν
γγεεωωρργγιικκώώνν  εεκκττάάσσεεωωνν  σσττηηνν  ΚΚοοζζάάννηη  γγιιαα  ττηη
δδηηµµιιοουυρργγίίαα  ππίίσσττααςς  µµηηχχααννοοκκίίννηηττοουυ  ααθθλληηττιι--
σσµµοούύ!!!!

ΜΜΥΥΣΣΤΤΙΙΚΚΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΨΨΕΕΜΜΜΜΑΑΤΤΑΑ
ΤΤηηνν  ίίδδιιαα  σσττιιγγµµήή  πποουυ  οο  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ττηηςς

∆∆ΕΕΗΗ  υυππεερρααµµυυννόότταανν  ττοουυ  εεππιιχχεειιρρηησσιιαακκοούύ
σσχχεεδδιιαασσµµοούύ,,  ήήρρθθαανν  ττοο  ΝΝοοέέµµββρρηη  σσττοο  φφωωςς
ττηηςς  δδηηµµοοσσιιόόττηηττααςς    οοιι  µµυυσσττιικκέέςς  σσυυµµφφωωννίίεεςς
µµεε  ττοονν  γγεερρµµααννιικκόό  εεννεερργγεειιαακκόό  κκοολλοοσσσσόό
RRWWEE  ,,  νναα  εεππιιββεεββααιιώώσσοουυνν  όόττιι  όόλλαα  τταα  ππααρραα--
ππάάννωω  εεννττάάσσσσοοννττααιι  σσεε  έένναα  σσυυννοολλιικκόόττεερροο
σσχχέέδδιιοο,,    υυππόό  ττηηνν  εεππίίββλλεεψψηη  ττοουυ  κκρράάττοουυςς
κκααιι  σσττοο  ππλλααίίσσιιοο  ττηηςς  ααννττιιδδρραασσττιικκήήςς  εεννεερρ--
γγεειιαακκήήςς  πποολλιιττιικκήήςς  ττηηςς  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήήςς  ΈΈννωω--
σσηηςς,,  µµεετταασσττρροοφφήήςς  ττοουυ  ττοοµµέέαα  ηηλλεεκκττρριικκήήςς
εεννέέρργγεειιααςς  ααππόό  κκρρααττιικκάά  εελλεεγγχχόόµµεεννοο,,  σσεε
ππεεδδίίοο  άάννθθηησσηηςς  κκεερρδδοοσσκκοοππίίααςς  ξξέέννωωνν
µµοοννοοππωωλλίίωωνν  σσεε  σσυυµµµµααχχίίεεςς  µµεε  εελλλληηννιικκάά
µµοοννοοππώώλλιιαα  εεννέέρργγεειιααςς..

ΤΤοο  ββαασσιικκόόττεερροο  κκοοµµµµάάττιι    πποουυ  ππρροοββλλέέ--
ππεειι  ττοο  σσχχεεττιικκόό  µµννηηµµόόννιιοο,,  εείίννααιι  ηη  σσυυννεερργγαα--
σσίίαα  µµεεττααξξύύ  ττηηςς  ∆∆ΕΕΗΗ  κκααιι  ττηηςς  RRWWEE  γγιιαα  ττηηνν
κκαατταασσκκεευυήή  λλιιθθααννθθρραακκιικκοούύ  σσττααθθµµοούύ  ηηλλεε--
κκττρροοππααρρααγγωωγγήήςς  πποουυ  θθαα  ππεερριιλλααµµββάάννεειι  δδύύοο
µµοοννάάδδεεςς  σσυυννοολλιικκήήςς  ιισσχχύύοοςς  11660000  µµεεγγααββάάττ..
ΣΣττιιςς  µµοοννάάδδεεςς  ααυυττέέςς  ηη  ∆∆ΕΕΗΗ  θθαα  σσυυµµµµεεττέέχχεειι
µµεε  πποοσσοοσσττόό  4499%%,,  εεννώώ  ηη  RRWWEE  µµεε  5511%%
εελλέέγγχχοοννττααςς  κκααιι  ττοο  µµάάννααττζζµµεεννττ..  ΟΟιι  δδύύοο
ααυυττέέςς  µµοοννάάδδεεςς,,  όόππωωςς  ααννεερρυυθθρρίίαασστταα  οοµµοο--
λλοογγοούύνν,,  ππεερρίίσσσσεεψψαανν  ααππόό  ππααρρααγγγγεελλίίαα  ττηηςς
RRWWEE  σσττοο  EEnnssddoorrff    ττηηςς  ΓΓεερρµµααννίίααςς  πποουυ
ττεελλιικκάά  αακκυυρρώώθθηηκκεε  λλόόγγωω  ααννττιιδδρράάσσεεωωνν  ττωωνν
κκααττοοίίκκωωνν,,  κκααιι  γγιι΄́ααυυττόό  ααπποοφφάάσσιισσαανν  νναα  ττιιςς
χχρρηησσιιµµοοπποοιιήήσσοουυνν  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα..  

∆∆εενν  χχρρεειιάάζζεεττααιι  µµεεγγάάλληη  ααννάάλλυυσσηη  γγιιαα  νναα
ααννττιιλληηφφθθεείί  κκααννεείίςς  όόττιι  ππρρόόκκεειιττααιι  γγιιαα  µµεεγγάά--
λλοουυ  µµεεγγέέθθοουυςς  σσττρρααττηηγγιικκήή  σσυυµµφφωωννίίαα  πποουυ
ααφφοορράά  ττέέσσσσεερριιςς  κκααίίρριιοουυςς  ττοοµµεείίςς    ::  ττηη  θθεερρ--
µµιικκήή  ππααρρααγγωωγγήή  µµεε  λλιιθθάάννθθρραακκαα,,  ττηηνν  ππρροο--
µµήήθθεειιαα  υυλλιικκοούύ  µµεε  ββααρρύύννοουυσσαα  σσηηµµαασσίίαα  γγιιαα
ττηη  ∆∆ΕΕΗΗ  κκααιι  γγιιαα  ττοο  σσύύσσττηηµµαα  ((µµεεττααχχεειιρριισσµµέέ--
ννοοιι  ααεερροοσσττρρόόββιιλλοοιι  γγιιαα  ππεερρίίοοδδοο  θθεερριιννήήςς
ααιιχχµµήήςς)),,  ττοονν  ννεευυρρααλλγγιικκόό  ττοοµµέέαα  ττοουυ  φφυυσσιι--
κκοούύ  ααεερρίίοουυ  πποουυ  εείίννααιι  ττοο  ««κκοοµµββιικκόό»»  κκααύύσσιι--
µµοο  ππλλέέοονν  γγιιαα  ττηηνν  ηηλλεεκκττρροοππααρρααγγωωγγήή  κκααιι  ττιιςς
ααννααννεεώώσσιιµµεεςς  ππηηγγέέςς  ττιιςς  οοπποοίίεεςς  ηη  ∆∆ΕΕΗΗ  αανναα--
ππττύύσσσσεειι  µµεε  εεξξααιιρρεεττιικκάά  ττααχχεείίςς  ρρυυθθµµοούύςς
ααφφοούύ  εείίννααιι  δδέέσσµµιιαα  αασσφφυυκκττιικκώώνν  ππρροοθθεε--
σσµµιιώώνν  ττηηςς  ΕΕΕΕ..

ΜΜππρροοσσττάά  σσττοο  ννέέοο  ττοοππίίοο  πποουυ  δδιιααµµοορρ--
φφώώθθηηκκεε,,  οοιι  ππααρρεεµµββάάσσεειιςς  ττηηςς  ΓΓΕΕΝΝΟΟΠΠ
µµαακκρριιάά  κκααιι  χχωωρρίίςς  ττοουυςς  εερργγααζζόόµµεεννοουυςς,,  εείίττεε
σστταα  άάδδεειιαα  γγρρααφφεείίαα,,  εείίττεε  µµεε  ττηη  σσυυννοοδδεείίαα
ττηηλλεεοοππττιικκώώνν  µµέέσσωωνν,,  γγεεννννοούύνν  σσκκεεππττιικκιισσµµόό
ααφφοούύ  σσττηηνν  οουυσσίίαα  δδιιεευυκκόόλλυυνναανν  ττηη  ∆∆ιιοοίίκκηη--
σσηη  πποουυ  ππρρόόββααλλεε  ωωςς  εεππιιχχεείίρρηηµµαα    ττηη  δδιιάάλλυυ--
σσηη  ττηηςς  σσυυννεεδδρρίίαασσηηςς  ττοουυ  ∆∆ΣΣ  ττοο  ∆∆εεκκέέµµββρρηη
,,  έέχχοοννττααςς  ππρρόόββλληηµµαα  ααππόό  33  ττοουυλλάάχχιισσττοονν
µµέέλληη  ττοουυ  πποουυ  δδεενν  ήήθθεελλαανν  οούύττεε  νναα  εεγγκκρρίί--
ννοουυνν  κκάάττιι  πποουυ  ίίσσωωςς  πποοιιννιικκοοπποοιιηηθθεείί  σσττηη
σσυυννέέχχεειιαα,,  οούύττεε  νναα  ττοο  κκααττααψψηηφφίίσσοουυνν
ββααθθααίίννοοννττααςς  έέττσσιι  ττηηνν  ααµµφφιισσββήήττηησσηη  σσττοο
εεµµφφααννιιζζόόµµεεννοο  bbiigg  ddeeaall  ττηηςς  κκυυββέέρρννηησσηηςς,,
µµέέχχρριι  πποουυ  άάρρχχιισσαανν  οοιι  ππααρρααιιττήήσσεειιςς  λλόόγγωω
««φφόόρρττοουυ  εερργγαασσίίααςς»»..  ΩΩσσττόόσσοο  ηη  ∆∆ιιοοίίκκηησσηη
δδεενν  κκάάννεειι  ππίίσσωω  κκααιι  εεππιιµµέέννεειι  σσττηηνν  ππρροοώώθθηη--
σσηη  ττηηςς  σσυυννεερργγαασσίίαα  µµεε  ττηηνν  RRWWEE,,  φφέέρρννοο--
ννττααςς  ξξααννάά  ττοο  θθέέµµαα  σσττοο  ∆∆ΣΣ  σστταα  ττέέλληη  ττοουυ
ΓΓεεννάάρρηη  ττοουυ  22000088..

ΑΑυυττήή  ηη  ππρροοοοππττιικκήή  εειισσόόδδοουυ  µµεεγγάάλλωωνν
ΕΕυυρρωωππααίίωωνν  ππααιικκττώώνν  σσεε  σσυυννεερργγαασσίίαα  µµεε  ττηη
∆∆ΕΕΗΗ,,  ττααρράάζζεειι  τταα  ννεερράά  ττηηςς  εελλλληηννιικκήήςς  εεννεερρ--
γγεειιαακκήήςς  ααγγοορράάςς..  ΕΕννώώ  ττοο  22000077  εείίχχεε  δδιιααφφαα--

ννεείί  όόττιι  ηη  ««ααππεελλεευυθθέέρρωωσσηη»»  ττηηςς  ααγγοορράάςς
ηηλλεεκκττρριισσµµοούύ  θθαα  ήήτταανν  ττοο  µµεεγγάάλλοο  φφααγγοοππόόττιι
γγιιαα  ττοουυςς    ιιδδιιώώττεεςς  πποουυ    θθεεωωρροούύσσαανν  ββέέββααιιηη
ττηηνν  ααππόόκκττηησσηη  κκααιι  δδιιααττήήρρηησσηη  εεννόόςς  πποοσσοο--
σσττοούύ  ττηηςς  ααγγοορράάςς,,  ηη  δδιιαακκηηρρυυγγµµέέννηη  ππρρόόθθεε--
σσηη  ττηηςς  δδιιοοίίκκηησσηηςς  ττηηςς  ∆∆ΕΕΗΗ  νναα  ππρροοχχωωρρήήσσεειι
σσεε  ππρροοννοοµµιιαακκήή  σσυυµµµµααχχίίαα  µµεε  ττηη  γγεερρµµααννιικκήή
RRWWEE  φφάάννηηκκεε  ππρροοςς  σσττιιγγµµήή  νναα  ααλλλλάάζζεειι  ππλλήή--
ρρωωςς  ττοο  σσκκηηννιικκόό  κκααιι  νναα  δδηηµµιιοουυρργγεείί  εεκκννεευυ--
ρριισσµµόό  σσττιιςς  λληησσττρριικκέέςς  σσυυµµµµααχχίίεεςς..

ΟΟ  ρρόόλλοοςς  ττωωνν  λλιιθθααννθθρραακκιικκώώνν  µµοοννάάδδωωνν
σσττοο  εεγγχχώώρριιοο  σσύύσσττηηµµαα  ηηλλεεκκττρροοππααρρααγγωωγγήήςς
κκααιι  σσττηηνν  ηηµµεερρήήσσιιαα  ααγγοορράά  ΗΗΕΕ  έέχχοουυνν  γγίίννεειι
ααννττιιλληηππττέέςς  εεδδώώ  κκααιι  κκααιιρρόό  ααππόό  όόλλαα  τταα
µµοοννοοππώώλλιιαα..  ΓΓιιαα  ααυυττόό  ττοο  λλόόγγοο  ήήδδηη  33  όόµµιιλλοοιι,,
ηη  EEnnddeessssaa  ΕΕλλλλάάςς,,  ηη  ΤΤΕΕΡΡΝΝΑΑ  κκααιι  ηη  EEddiissoonn
έέχχοουυνν  ζζηηττήήσσεειι  κκααιι  έέλλααββαανν  ήή  θθαα  λλάάββοουυνν
άάδδεειιεεςς  γγιιαα  µµοοννάάδδεεςς  λλιιθθάάννθθρραακκαα  σσττιιςς
ππεερριιοοχχέέςς  ΒΒοοιιωωττίίααςς,,  ΕΕύύββοοιιααςς  κκααιι  ΑΑιιττωωλλοοαα--
κκααρρννααννίίααςς..

ΓΓιι΄́ααυυττόό    ηη  ∆∆ιιοοίίκκηησσηη  ττηηςς  ∆∆ΕΕΗΗ,,  σστταα
ππλλααίίσσιιαα  ττηηςς  κκυυββεερρννηηττιικκήήςς  πποολλιιττιικκήήςς  νναα
εεππιιττααχχύύννεειι  ττηηνν  ααππεελλεευυθθέέρρωωσσηη  ττηηςς  ααγγοορράάςς
µµεε  ττηη  δδηηµµιιοουυρργγίίαα  σσυυννθθηηκκώώνν  πποουυ  θθαα  εεππιι--
ττρρέέψψοουυνν  ττοονν  ««εελλεεύύθθεερροο  ααννττααγγωωννιισσµµόό»»  ,,
ααπποοφφαασσιισσττιικκάά  ααννοοίίγγεειι    ττηηνν  ππόόρρτταα  κκααιι  σσεε
άάλλλλοουυςς  ιιδδιιωωττιικκοούύςς  οοµµίίλλοουυςς  νναα  εειισσββάάλλοουυνν
σσττηη  εεννέέρργγεειιαα,,  µµέέσσωω  ττηηςς  δδηηµµιιοουυρργγίίααςς  ννέέωωνν
µµοοννάάδδωωνν  κκααιι  µµεε  µµοοννττέέλλοο  ααννάάλλοογγοο  µµεε  ααυυττόό
πποουυ  σσκκοοππεεύύεειι  ααππόό  κκοοιιννοούύ  µµεε  ττηηνν  RRWWEE..
ΣΣττέέλλννεειι  ξξεεκκάάθθααρροο  µµήήννυυµµαα    νναα  µµηηνν  ααννηησσυυ--
χχοούύνν  άάδδιικκαα,,  ππρροοααννααγγγγέέλλλλοοννττααςς  ττοουυςς  σσχχεε--
δδιιαασσµµοούύςς  ττηηςς  νναα  ππρροοχχωωρρήήσσεειι  σσεε  ιιδδιιωωττιικκοο--
πποοίίηησσηη  ττωωνν  ννέέωωνν  µµοοννάάδδωωνν  ππααρρααγγωωγγήήςς
ρρεεύύµµααττοοςς  όότταανν    δδηηλλώώννεειι  όόττιι  ««εεππιιδδιιώώκκεειι
ττηηνν  ααννάάππττυυξξήή  ττηηςς  κκααιι  µµέέσσωω  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέ--
ννωωνν  σσυυννεερργγαασσιιώώνν  µµεε  εεππιιχχεειιρρηηµµααττιικκοούύςς
οοµµίίλλοουυςς»»..  ΣΣεε  ααυυττάά  τταα  ππλλααίίσσιιαα  ηη  µµεεττάάθθεεσσηη
ττηηςς  σσυυζζήήττηησσηηςς  ττοουυ  σσττρρααττηηγγιικκοούύ  ππλλάάννοουυ
δδεενν  σσηηµµααίίννεειι  υυπποοχχώώρρηησσηη,,  ττοουυννααννττίίοονν    οο
ττεεµµααχχιισσµµόόςς  σσεε  θθυυγγααττρριικκέέςς  κκααθθιισσττάά  εευυκκοο--
λλόόττεερρηη  ττηηνν  ππεερρααιιττέέρρωω  µµεεττοοχχοοπποοίίηησσηη--
ιιδδιιωωττιικκοοπποοίίηησσηη

ΣΣυυµµππεερραασσµµααττιικκάά,,  ηη  εεππιιχχεείίρρηησσηη  ««ααππεε--
λλεευυθθέέρρωωσσηηςς»»  ττηηςς  ααγγοορράάςς  ηηλλεεκκττρριικκήήςς
εεννέέρργγεειιααςς,,  ττοο  µµόόννοο  πποουυ  θθαα  κκααττααφφέέρρεειι
εείίννααιι  ηη  εεξξαασσφφααλλιισσµµέέννηη  έέλλλλεειιψψηη  ηηλλεεκκττρριικκήήςς
ιισσχχύύοοςς  γγιιαα  τταα  εεππόόµµεενναα  χχρρόόννιιαα,,  ηη  µµεείίωωσσηη
ττωωνν  σσττάάννττααρρ  αασσφφααλλεείίααςς  ττωωνν  εερργγααζζόόµµεε--
ννωωνν,,  οο  ααυυξξααννόόµµεεννοοςς  κκίίννδδυυννοοςς  µµππλλαακκ  ααοουυττ,,
ηη  αασσύύδδοοττηη  δδρραασσττηηρριιόόττηητταα  κκααιι  ααύύξξηησσηη  ττηηςς
ρρύύππααννσσηηςς,,  ηη  ααύύξξηησσηη  ττηηςς  εεννεερργγεειιαακκήήςς
εεξξάάρρττηησσηηςς  µµέέσσωω  ττωωνν  ααθθρρόόωωνν  εειισσααγγωωγγώώνν,,
ηη  σσκκααννδδααλλώώδδηηςς  χχρρηηµµααττοοδδόόττηησσηη  ιιδδιιωωττιι--
κκώώνν  εεππεεννδδύύσσεεωωνν  κκααιι  ηη  εεγγγγυυηηµµέέννηη  ααύύξξηησσηη
ττηηςς  ττιιµµήήςς  ττηηςς  ΗΗΕΕ  γγιιαα  ττοονν  ττεελλιικκόό  κκααττααννααλλωω--
ττήή..

ΆΆµµεεσσαα  τταα  ττιιµµοολλόόγγιιαα  ααπποοττεελλοούύνν  ττηηνν
ααιιχχµµήή  ττοουυ  δδόόρρααττοοςς..  ΑΑππόό  ττοονν  ΙΙοούύννιιοο  έέρρχχεε--
ττααιι  ηη  ππρρώώττηη  ααππεελλεευυθθέέρρωωσσηη  γγιιαα  τταα  ττιιµµοολλόό--
γγιιαα  υυψψηηλλήήςς  ττάάσσηηςς,,  δδηηλλααδδήή  δδιιααππρρααγγµµάάττεευυ--
σσηη  µµεε  ττοουυςς  ππεελλάάττεεςς  κκααιι  σσττηη  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννηη
ππεερρίίππττωωσσηη  µµεε  ττιιςς  µµεεγγάάλλεεςς  ββιιοοµµηηχχααννιικκέέςς

µµοοννάάδδεεςς,,  όόπποουυ  δδεενν  ααπποοκκλλεείίεεττααιι  οοιι  δδιιαα--
ππρρααγγµµααττεεύύσσεειιςς  νναα  έέχχοουυνν  θθεεσσµµιικκήή  µµοορρφφήή
κκααιι  εεκκ  µµέέρροουυςς  ττωωνν  ββιιοοµµηηχχααννιιώώνν  νναα  δδιιαα--
ππρρααγγµµααττεεύύεεττααιι  αακκόόµµηη  κκααιι  οο  ΣΣΕΕΒΒ..  ΣΣτταα  ππλλααίί--
σσιιαα  ττοουυ  δδιιεεθθννοούύςς  χχρρηηµµααττιισσττηηρριιαακκοούύ  ττζζόό--
γγοουυ  κκααιι  σσττοο  όόννοοµµαα  ττοουυ  ααννττιικκααττοοππττρριισσµµοούύ
ττοουυ  ««ππρρααγγµµααττιικκοούύ  κκόόσσττοουυςς  ττηηςς  εεννέέρργγεειι--
ααςς»»  ηη  ∆∆ΕΕΗΗ  σσεε  σσυυννεερργγαασσίίαα  µµεε  ττηη  ΡΡυυθθµµιισσττιι--
κκήή  ΑΑρρχχήή  ΕΕννέέρργγεειιααςς  θθαα  κκααττααρρττίίσσεειι  ννέέαα
δδοοµµήή  σστταα  ττιιµµοολλόόγγιιαα,,  ώώσσττεε  τταα  ττιιµµοολλόόγγιιαα
ααυυττάά  σσεε  µµεεττααγγεεννέέσσττεερροο  σσττάάδδιιοο  θθαα  ααπποοττεε--
λλέέσσοουυνν  ττηη  ββάάσσηη  γγιιαα  ττηηνν  ααππεελλεευυθθέέρρωωσσηη
ττηηςς  ααγγοορράάςς  κκααιι  σσττοουυςς  υυππόόλλοοιιπποουυςς  κκαατταανναα--
λλωωττέέςς,,  µµεε  δδεεδδοοµµέέννηη  ττηηνν  ύύππααρρξξηη  εεννααλλλλαα--
κκττιικκώώνν  ππρροοµµηηθθεευυττώώνν  έέττσσιι  πποουυ  οο  οοιικκιιαακκόόςς
κκααττααννααλλωωττήήςς  θθαα  εεππιιλλέέγγεειι  ««εελλεεύύθθεερραα»»  ττοονν
ιιδδιιώώττηη  ππρροοµµηηθθεευυττήή  ττηηςς  ΗΗΕΕ..

ΑΑππέέννααννττιι  σστταα  σσχχέέδδιιαα  ααυυττάά,,  εείίννααιι  φφααννεε--
ρρόό  όόττιι  δδεενν  ααρρκκοούύνν  τταα  ααιιττήήµµαατταα  ττηηςς
ΓΓΕΕΝΝΟΟΠΠ  γγιιαα  ««∆∆ΕΕΗΗ  ααννττααγγωωννιισσττιικκήή»»  κκααιι
««ΦΦθθηηννήή  κκιιλλοοββααττώώρραα  πποουυ  θθαα  σσυυµµββάάλλεειι
σσττηηνν  ααννττααγγωωννιισσττιικκόόττηητταα  ττηηςς  ΕΕλλλληηννιικκήήςς
ΒΒιιοοµµηηχχααννίίααςς»»..  ΗΗ  µµόόννηη  λλύύσσηη  εείίννααιι  ηη  δδιιεεκκδδίί--
κκηησσηη  ΕΕΝΝΙΙΑΑΙΙΟΟΥΥ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΟΟΥΥ  ΦΦΟΟΡΡΕΕΑΑ
ΕΕΝΝΕΕΡΡΓΓΕΕΙΙΑΑΣΣ,,  έέξξωω  ααππόό  ττιιςς  δδεεσσµµεεύύσσεειιςς  ττηηςς
ΕΕΕΕ,,  µµεε  εερργγααττιικκόό  κκααιι  λλααϊϊκκόό  έέλλεεγγχχοο,,  σσττηηνν
κκααττεεύύθθυυννσσηη  ττηηςς  ππλλήήρροουυςς  κκοοιιννωωννιικκοοπποοίίηη--
σσηηςς..  ΣΣττρρααττηηγγιικκόό  σσχχεεδδιιαασσµµόό  σσττηηνν  εεννέέρργγεειιαα
πποουυ  θθαα  δδιιαασσφφααλλίίζζεειι  τταα  ββαασσιικκάά  εερργγααττιικκάά
δδιικκααιιώώµµαατταα,,  θθαα  δδιιαασσφφααλλίίζζεειι  ττηηνν  ααπποοττεελλεε--
σσµµααττιικκήή  εεννεερργγεειιαακκήή  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττηηςς  χχώώρρααςς,,
χχααµµηηλλέέςς  ττιιµµέέςς  ρρεεύύµµααττοοςς  γγιιαα  ττοο  λλααόό  κκααιι
ππρρααγγµµααττιικκήή  ππρροοσστταασσίίαα  ττοουυ  ππεερριιββάάλλλλοο--
ννττοοςς,,

∆∆ΕΕΗΗ  AA..EE..::  AAππόό  ττοο  σσττρρααττηηγγιικκόό  σσχχεεδδιιαασσµµόό
µµέέχχρριι  ττοουυςς  γγεερρµµααννοούύςς  ““µµννηησσττήήρρεεςς””

ττηηςς  ΡΡίίττσσααςς  ΣΣιιµµάάττοουυ

YPSILI TASH 5:YPSILI TASH 4  17-01-08  18:26  Page 5



ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2008 YYΨΨHHΛΛHH TTAAΣΣHH6 ΛΛόόγγιιαα  σσοοφφάά  κκααιι  λλόόγγιιαα  ττηηςς  κκααρρααββάάννααςς

ΤΤηηςς  σσυυνντταακκττιικκήήςς
εεππιιττρροοππήήςς

Σε κινητοποιήσεις αποφάσισαν να
προχωρήσουν και οι κάτοικοι του
δηµοτικού διαµερίσµατος Φιλώτα του
νοµού Φλώρινας µε απόφαση του
δηµοτικού τους συµβουλίου. Οι κάτοι-
κοι δικαιολογηµένα διαµαρτύρονται
για τον νέο στρατηγικό σχεδιασµό της
∆ΕΗ, ο οποίος προβλέπει το κλείσιµο
του ΑΗΣ Αµυνταίου µέχρι το 2014 µε
το αιτιολογικό ότι εκπέµπει µεγάλες
ποσότητες διοξειδίου του θείου, η
κατασκευή µονάδας αποθείωσης
κοστίζει 150 εκατοµµύρια Ευρώ και η
∆ΕΗ δεν είναι διατεθειµένη να προχω-
ρήσει σ΄ αυτή την επένδυση όπως
τόνισε ο πρόεδρος και διευθύνων σύµ-
βουλος της ∆ΕΗ κ. Αθανασόπουλος
στις επανειληµµένες επισκέψεις του
στην περιοχή. Ο ΑΗΣ Αµυνταίου είναι
σχετικά καινούργια µονάδα, αφού
εγκαινιάστηκε το 1987 (σε αντίθεση µε
πανάρχαιες µονάδες όπως ο ΑΗΣ
Πτολεµαΐδας που κατασκευάστηκε τη
δεκαετία του 1950 και όµως ακόµα τον
λειτουργούν µε το αιτιολογικό της
έλλειψης ρεύµατος). Θα µπορούσε να
συνεχίσει να λειτουργεί και να προ-
σφέρει 630 ΜW στο σύστηµα µε σχε-
τικά χαµηλό οικονοµικό κόστος αν
αναλογιστούµε ότι γίνονται πολύ µεγα-
λύτερες επενδύσεις από τη ∆ΕΗ µε
πολύ χαµηλότερες (έως ανύπαρκτες)
αποδόσεις. Άρα το πρόβληµα είναι
στο πόσο σέβονται, στο πόσο  υπολο-
γίζουν και γιατί όχι και στο πόσο
φοβούνται τους κατοίκους και τους
µαζικούς φορείς της περιοχής της
∆υτικής Μακεδονίας, ο κ. Αθανασό-
πουλος, η ∆ΕΗ και η πολιτεία. 

Η κυνικότητα και το θράσος του κ.
Αθανασόπουλου στην προκειµένη
περίπτωση ξεπερνάει κάθε προηγού-
µενο, γιατί παραδέχεται στην ουσία ότι
ήταν εν γνώσει της επιχείρησης ότι ο
ΑΗΣ Αµυνταίου µόλυνε την περιοχή
και τους κατοίκους και µε διοξείδιο
του θείου, κάτι που θα συνεχίζει να το
κάνει τουλάχιστον µέχρι το 2014 !!! 

Οι κάτοικοι πολύ σωστά αναρωτι-
ούνται «αν µπορεί να λειτουργήσει
κανονικά και µε περισσότερο σεβασµό
στο περιβάλλον ο σταθµός, αφού
εκσυγχρονιστεί και βελτιωθεί η λει-
τουργία του ή αν είναι ρυπογόνα µονά-
δα και δεν επιδέχεται βελτιώσεις γιατί
λειτουργεί µέχρι σήµερα και γιατί να
συνεχίσει να λειτουργεί ρυπαίνοντας
το περιβάλλον της περιοχής και δηλη-
τηριάζοντας τους κατοίκους,  παρατεί-
νοντας τα όποια οφέλη της λειτουργίας
της». Τέλος οι κάτοικοι απαιτούν από
τη ∆ΕΗ: Να παραδώσει αµέσως όλα τα
στοιχεία των ρύπων που διαθέτει, να
προχωρήσει άµεσα στην κατασκευή
µονάδας αποθείωσης όπως έκανε στη
Μεγαλούπολη και να εφαρµόσει πλή-
ρως τους όρους περιβαλλοντικών
µελετών που εκδόθηκαν για την ίδρυ-
ση και λειτουργία των ορυχείων και
των ΑΗΣ.

Το ευτύχηµα είναι ότι οι κάτοικοι
του Φιλώτα µπόρεσαν να συνεννοη-
θούν και να εξαγγείλουν κινητοποιή-
σεις πριν ο κ. Αθανασόπουλος (όπως
δήλωσε ότι είναι στις προθέσεις του)
«στήσει» το «Σύµφωνο Συνεργασίας
και Συνύπαρξης µε τη ∆ΕΗ» και στο
νοµό Φλώρινας, το οποίο αναµφίβολα
θα συµφωνεί σε όλα µε τη ∆ΕΗ όπως
κάνει το αντίστοιχο «σύµφωνο» και
στο νοµό Κοζάνης !!! 

Αντιδρούν 
στην 
κατασκευή
υδροηλεκτρικού
εργοστασίου

ΣΣεε  κκααττάάλληηψψηη  ππρροοχχώώρρηησσαανν  οοιι  κκάάττοοιικκοοιι
ττοουυ  δδήήµµοουυ  ΖΖιιάάκκαα  ττοουυ  ννοοµµοούύ  ΓΓρρεεββεεννώώνν
ααννττιιδδρρώώννττααςς  σσττηηνν  κκαατταασσκκεευυήή  υυδδρροοηηλλεε--
κκττρριικκοούύ  εερργγοοσστταασσίίοουυ  ππααρρααγγωωγγήήςς  ρρεεύύµµαα--
ττοοςς  ιισσχχύύοοςς  55  MMWW..

ΟΟιι  κκάάττοοιικκοοιι  ττωωνν  γγύύρρωω  κκοοιιννοοττήήττωωνν
ππααρρεεννέέββηησσαανν  δδυυννααµµιικκάά  κκααιι  σσττααµµάάττηησσαανν
τταα  µµηηχχααννήήµµαατταα  ττοουυ  εερργγοολλάάββοουυ  πποουυ    ααννέέ--
λλααββεε  νναα  κκαατταασσκκεευυάάσσεειι  ττοο  έέρργγοο  γγιιαα  λλοογγαα--
ρριιαασσµµόό  ττηηςς  ∆∆ΕΕΗΗ--  ΑΑΠΠΕΕ  σσεε  σσυυννεερργγαασσίίαα  µµεε
δδυυοο  ιιδδιιωωττιικκέέςς  εεττααιιρρεείίεεςς,,  πποουυ  φφιιλλοοδδοοξξοούύνν
νναα  δδρραασσττηηρριιοοπποοιιηηθθοούύνν  σσττοο  χχώώρροο  ττοουυ
ηηλλεεκκττρριισσµµοούύ..  

ΟΟιι  λλόόγγοοιι  ττηηςς  ααππόόλλυυτταα  δδιικκααιιοολλοογγηηµµέέ--
ννηηςς  δδυυννααµµιικκήήςς  ππααρρέέµµββαασσηηςς  ττωωνν  κκααττοοίίκκωωνν
εείίννααιι  όόττιι  ηη  κκαατταασσκκεευυήή  ττοουυ  εερργγοοσστταασσίίοουυ
κκαατταασσττρρέέφφεειι  ττοο  φφυυσσιικκόό  ππεερριιββάάλλλλοονν  ττηηςς
ππααννέέµµοορρφφηηςς  ααυυττήήςς  ππεερριιοοχχήήςς  κκααιι  ααλλλλοοιιώώ--
ννεειι  ττοο  ττοοππίίοο  ααφφοούύ  εεκκττόόςς  ττωωνν  άάλλλλωωνν
δδεεσσµµεεύύεειι  τταα  ννεερράά  πποουυ  ττρροοφφοοδδοοττοούύνν  έένναανν
µµοοννααδδιικκόό  γγιιαα  ττηηνν  ππεερριιοοχχήή  κκααττααρρρράάχχττηη..  

ΗΗ  ππεερριιοοχχήή  ττοουυ  δδήήµµοουυ  ΘΘεεοοδδώώρροουυ
ΖΖιιάάκκαα  κκααιι  οολλόόκκλληηρροοςς  οο  ννοοµµόόςς  ΓΓρρεεββεεννώώνν
τταα  ττεελλεευυττααίίαα  χχρρόόννιιαα  ααννααππττύύσσσσοοννττααιι  ττοουυ--
ρριισσττιικκάά  χχάάρρηη  σσττιιςς  σσππάάννιιεεςς  φφυυσσιικκέέςς  οοµµοορρ--
φφιιέέςς  πποουυ  δδιιααθθέέττοουυνν  κκααιι  φφυυσσιικκάά  δδεενν  εείίννααιι
δδιιααττεεθθεειιµµέέννοοιι  νναα  κκαατταασσττρρέέψψοουυνν  ττοονν  ττόόπποο
ττοουυςς  γγιιαα  νναα  κκαατταασσκκεευυαασσττεείί  υυδδρροοηηλλεεκκττρριι--
κκόό    ιισσχχύύοοςς  55  MMWW  ττοο  οοπποοίίοο  δδεενν  θθαα  λλύύσσεειι
κκααννέένναα  ββιιοοπποορριισσττιικκόό  ππρρόόββλληηµµαα  σσττοουυςς
κκααττοοίίκκοουυςς  ττηηςς  ππεερριιοοχχήήςς..

ΗΗ  ααννττίίφφαασσηη  σσττηηνν  ππρροοκκεειιµµέέννηη  ππεερρίί--
ππττωωσσηη  εείίννααιι  όόττιι  χχρρεειιάάζζεεττααιι  νναα  γγίίννεειι  µµιιαα
ππεερριιββααλλλλοοννττοολλοογγιικκήή  κκαατταασσττρροοφφήή  γγιιαα  νναα
ππααρράάγγοουυµµεε  κκααθθααρρήή  εεννέέρργγεειιαα,,  δδηηλλααδδήή  ττιι
εείίχχααµµεε  ττιι  χχάάσσααµµεε..  ΚΚααιι  ββεεββααίίωωςς  ααυυττόό  εείίννααιι
έένναα  γγεεννιικκόόττεερροο  ζζήήττηηµµαα  πποουυ  ααφφοορράά  κκααιι  ττοο
δδιικκόό  µµααςς  φφρράάγγµµαα  ττοουυ  ΠΠοολλυυφφύύττοουυ,,  όόπποουυ
κκαατταασσττρράάφφηηκκεε  έένναα  ππααννέέµµοορρφφοο  ττοοππίίοο  κκααιι
χχιιλλιιάάδδεεςς  σσττρρέέµµµµαατταα  ττηηςς  ππιιοο  εεύύφφοορρηηςς  γγηηςς
ττοουυ  ννοοµµοούύ  κκααιι  όόλληηςς  ττηηςς  ππεερριιοοχχήήςς  γγιιαα  νναα
έέχχοουυµµεε  κκααθθααρρήή  µµεενν  εεννέέρργγεειιαα  ααλλλλάά  µµόόννοο
γγιιαα  κκάάπποοιιοο  χχρροοννιικκόό  δδιιάάσσττηηµµαα  ττοουυ  έέττοουυςς..  

ΜΜήήππωωςς  ττώώρραα  πποουυ  ππήήρραανν  φφόόρραα  όόλλοοιι  νναα
κκάάννοουυνν  µµιικκρράά  υυδδρροοηηλλεεκκττρριικκάά  λλόόγγοο  κκααιι  ττηηςς
µµεεγγάάλληηςς  εεππιιδδόόττηησσηηςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εεππααννεε--
ξξεετταασσττεείί  ττοο  ππεερριιββααλλλλοοννττοολλοογγιικκόό  ιισσοοζζύύγγιιοο;;    

Όπως αποκάλυψε η
εφηµερίδα «ποντίκι», σε
δηµοσίευµα µε τον τίτλο
«µας δουλεύουν χοντρά»,
την ίδια στιγµή που όλα τα
στελέχη της κυβέρνησης
αλλά και της αξιωµατικής
αντιπολίτευσης διακήρυτ-
ταν σε όλους τους τόνους
την «απαράδεκτη κατά-
σταση» µε τα 155 ταµεία
που εποπτεύονται από
πέντε υπουργεία, µε τερά-
στιο λειτουργικό κόστος
αυτοί οι ίδιοι ίδρυσαν,
χρηµατοδότησαν και στε-
λέχωσαν δυο νέα  ταµεία.
Πρόκειται για το ταµείο
Αλληλοβοήθειας Υπαλλή-
λων του Υπουργείου Εσω-
τερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και το Ταµείο Αλλη-
λοβοήθειας των υπαλλήλων του Υπουργείου Ανάπτυξης. Το πρώτο
ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2005 και το δεύτερο τον Οκτώβριο του 2006.
Και τα δυο ταµεία ιδρύθηκαν µε το γνωστό κόλπο των εµβόλιµων δια-
τάξεων σε άσχετα νοµοσχέδια. Το πρώτο σε νοµοσχέδιο για τα
«οικονοµικά θέµατα Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων» και το δεύτερο
στο Ν.3489/2006 «Ζώνη Καινοτοµίας Θεσσαλονίκης»!!! 

Όσον αφορά την αξιωµατική αντιπολίτευση που ως κυβέρνηση µε
τον νόµο Ρέππα θεσµοθετεί την ενοποίηση των ταµείων ορίζοντάς τα
µάλιστα σε τρία, (Ταµείο Εργαζοµένων, Αγροτών, και αυτοαπασχο-
λούµενων) τώρα διαµαρτύρεται στη βουλή για την καθυστέρηση δηµι-
ουργίας των δυο νέων ταµείων.  Συγκεκριµένα στις 26 Ιουνίου του

2007 τέσσερις βουλευτές
του ΠΑΣΟΚ που συµµετεί-
χαν στην προηγούµενη
βουλή (∆ηµήτρης Πιπερ-
γιάς, Βασίλης Κεγκέρογλου,
Ελπίδα Τσουρή και Χρή-
στος Παπουτσής) κατέθε-
σαν ερώτηση στη βουλή,
προς τους υπουργούς Ανά-
πτυξης και Οικονοµίας για
την καθυστέρηση έκδοσης
της Κοινής Υπουργικής
Απόφασης που αφορά την
λειτουργία του Ταµείου
Αλληλοβοήθειας των Υπαλ-
λήλων του Υπουργείου Ανά-
πτυξης!!!   

Πώς είναι δυνατόν να
γίνουν πιστευτές οι προθέ-
σεις τους για το νοικοκύρε-

µα των ταµείων, όταν οι υπουργοί (Μαγγίνας) που διατυµπανίζουν ότι
θα πατάξουν την εισφοροδιαφυγή δεν κολλάνε ένσηµα στους εργαζό-
µενους που είναι στη δούλεψή τους, οι Υπουργοί (Σιούφας – Παυλό-
πουλος) που αγωνίζονται να πείσουν τους εργαζόµενους για την ανα-
γκαιότητα ενοποίησης των ταµείων, ιδρύουν νέα και η αξιωµατική
αντιπολίτευση αντί να τα καταγγείλει όλα αυτά συµµετέχει στο δούλε-
µα των εργαζόµενων; 

Το συµπέρασµα είναι ότι οι λόγοι ενοποίησης των ταµείων, είναι
να βάλουν στο χέρι τα αποθεµατικά των οικονοµικά εύρωστων ταµεί-
ων και να ενοποιήσουν προς τα κάτω όλες τις συντάξεις και τους
όρους συνταξιοδότησης.      

ΊΊδδρρυυσσαανν    δδυυοο  ννέέαα  ττααµµεείίαα  
ττηηνν  ώώρραα  πποουυ  ««κκόόββοουυνν  φφλλέέββεεςς»»

γγιιαα  ττηηνν  εεννοοπποοίίηησσηη

ΣΣεε  κκιιννηηττοοπποοιιήήσσεειιςς  
κκααιι  οοιι  κκάάττοοιικκοοιι  ττοουυ  ΦΦιιλλώώτταα
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ΤΤοουυ  ΧΧρρήήσσττοουυ  ΒΒήήτττταα
ααππόό  ττηηνν  εεφφηηµµεερρίίδδαα  ««ΠΠττοολλεεµµααίίοοςς»»

Οι κάτοικοι Αγίου ∆ηµητρίου – Ρυακίου
οδηγούνται στα δικαστήρια για τις καταλή-
ψεις   ταινιοδρόµων της ∆ΕΗ.

Αντιµέτωποι µε τη δικαιοσύνη βρίσκονται
οι κάτοικοι των οικισµών Αγίου ∆ηµητρίου
και Ρυακίου, εξ’ αιτίας των καταλήψεων των
ταινιοδρόµων της ∆ΕΗ το Φεβρουάριο και το
καλοκαίρι του 2007. Στην ασφάλεια Κοζάνης
και στα δικαστήρια έχει στηθεί βιοµηχανία
διώξεων, καθώς ετοιµάζεται η δικογραφία µε
τη δικαστική δίωξη περισσότερων των εκατό
κατοίκων. Για τις καταλήψεις του Φεβρουαρί-
ου η δικογραφία είναι έτοιµη και διώκονται
περί τα 25 άτοµα, µεταξύ των οποίων όλα τα
µέλη του Συλλόγου Ανέργων και Ανάπτυξης
της Περιοχής Αγίου ∆ηµητρίου – Ρυακίου.                                               

Για την κατάληψη και τα επεισόδια του
καλοκαιριού, στη διάρκεια των οποίων µετα-
φέρθηκαν κάτοικοι και µικρά παιδιά στο
νοσοκοµείο, καθώς και ένας αστυνοµικός
που τραυµατίστηκε, αναµένεται να ασκηθούν
διώξεις σε περίπου εκατό άτοµα. Η δικογρα-
φία αυτή δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί, ενώ η
ασφάλεια Κοζάνης που έχει αναλάβει τη
σύνταξη και την κατάθεσή της στον εισαγγε-
λέα πληµµελειοδικών Κοζάνης, συνεχίζει την
εξέταση πολιτών που συµµετείχαν στις κατα-
λήψεις.

Υπενθυµίζεται ότι οι κάτοικοι των δύο
χωριών προχώρησαν τον περασµένο
Φεβρουάριο σε κατάληψη µεγάλης χρονικής

διάρκειας των ταινιοδρόµων της ∆ΕΗ στη
βόρεια πλευρά του ατµοηλεκτρικού σταθµού
Αγίου ∆ηµητρίου. Τότε οι δυναµικές κινητο-
ποιήσεις αν και ήταν πολυήµερες ήταν ειρηνι-
κές και δεν σηµειώθηκαν επεισόδια. ∆εν
συνέβη όµως το ίδιο και στην κατάληψη του
περασµένου Ιουλίου, καθώς τη δεύτερη
ηµέρα της κατάληψης σηµειώθηκε βίαιη επέµ-
βαση των ΜΑΤ. Ακολούθησαν επεισόδια
µεταξύ καταληψιών και αστυνοµικών, µε απο-
τέλεσµα να τραυµατιστούν πολίτες, καθώς
και ένας αστυνοµικός.

Υπενθυµίζεται ότι την περίοδο εκείνη
ήταν πολλοί οι φορείς και οι παράγοντες που
κατήγγειλαν την επέµβαση των ΜΑΤ και την
αστυνοµική βία κατά των κατοίκων που πλήτ-

τονται από τη ∆ΕΗ και διεκδικούσαν τα δικαι-
ώµατά τους. Το βασικό αίτηµα των κατοίκων
των οικισµών Αγίου ∆ηµητρίου και Ρυακίου
ήταν και είναι η πρόσληψη ανέργων από τα
δύο χωριά στη ∆ΕΗ. 

Η τελευταία αναβάλει συνεχώς την απά-
ντηση στο δίκαιο αίτηµα των κατοίκων. Τον
Φεβρουάριο είχε δοθεί η διαβεβαίωση ότι θα
ερχόταν στην περιοχή ο τότε υπουργός Ανά-
πτυξης ∆ηµήτρης Σιούφας, ο οποίος θα
«κόµιζε» απαντήσεις στο αίτηµα των κατοί-
κων, πράγµα το οποίο δεν έγινε. Μετά παρα-
πέµφθηκε η απάντηση στην έλευση του γενι-
κού γραµµατέα του υπουργείου Ανάπτυξης
Νίκου Στεφάνου, ο οποίος επισκέφτηκε την
περιοχή, αλλά οι απαντήσεις µετατέθηκαν για

τον Οκτώβριο που η ∆ΕΗ θα ανακοίνωνε τον
στρατηγικό της σχεδιασµό. Ο πρόεδρος και
διευθύνων σύµβουλος της ∆ΕΗ Παναγιώτης
Αθανασόπουλος που επισκέφτηκε πρόσφατα
την περιοχή, ρωτήθηκε σχετικά και παρέπεµ-
ψε αυτή τη φορά στον Νοέµβριο, προκειµέ-
νου να δώσει απαντήσεις στο αίτηµα των
κατοίκων για προσλήψεις.

Το βέβαιο είναι ότι ούτε προσλήψεις
γίνονται, ούτε άλλα αιτήµατα της περιοχής για
µετεγκαταστάσεις και για την προστασία από
τη ρύπανση ικανοποιούνται, ενώ την ίδια στιγ-
µή που οι κάτοικοι προβαίνουν σε δυναµικές
κινητοποιήσεις διεκδικώντας το δίκιο τους,
αντιµετωπίζουν δικαστικές διώξεις και σύρο-
νται στα δικαστήρια.

«ΣΥΝ∆ΙΚΑΤΟ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»

ΚΚάάττωω  τταα  χχέέρριιαα  ααππόό
ττοουυςς  ααγγωωννιισσττέέςς
κκααττοοίίκκοουυςς  ττοουυ
ΡΡυυαακκίίοουυ  κκααιι
ΑΑγγίίοουυ  ∆∆ηηµµηηττρρίίοουυ

Αυτό είναι το κράτος της κοινωνικής δικαιοσύνης, το κράτος των ίσων ευκαιριών, το
κράτος του κυρίου «σεµνά και ταπεινά». Θαυµάστε τη δηµοκρατία τους !!! Τους πήραν
τα χωράφια που για αυτούς ήταν τα µέσα που ζούσαν, τους δηλητηριάζουν τόσα χρόνια
µε τέφρα, καρβουνόσκονη, καυσαέρια και σκόνη από εκατοντάδες φορτηγά, αφήνουν
τους νέους ανθρώπους χωρίς µεροκάµατο και όταν αγωνίζονται για τα δικαιώµατά τους,
στέλνουν τα ΜΑΤ να τους τσακίσουν στο ξύλο και από πάνω τους «οδηγούν στην ανε-
ξάρτητη δικαιοσύνη» µε στηµένες κατηγορίες!!!  Οι νέοι, οι άνεργοι και οι πληττόµενοι
κάτοικοι του Αγίου ∆ηµητρίου – Ρυακίου σέρνονται στα δικαστήρια σύµφωνα µε δηµο-
σιεύµατα του τοπικού τύπου, που επιβεβαιώθηκαν από κατοίκους  των δυο χωριών σε
επαφές που είχαν µε στελέχη του σωµατείου µας.  

Ήδη ετοιµάζεται βιοµηχανία διώξεων και «στήνονται» κατηγορίες από τα λαγωνικά
της ασφάλειας Κοζάνης για εκατό περίπου πολίτες που συµµετείχαν στις καταλήψεις τον
Φεβρουάριο και τον Ιούνιο του 2007 ζητώντας δουλειά για τους ανέργους και καλύτερες
περιβαλλοντολογικές συνθήκες για τους κατοίκους και τα παιδιά τους που ζουν και µεγα-
λώνουν 25 χρόνια τώρα κάτω από τις καµινάδες και δίπλα στους ταινιόδροµους µεταφο-
ράς τέφρας και λιγνίτη. Η κυβέρνηση δείχνει και µ’ αυτό τον τρόπο την «ευγνωµοσύνη»
της στους κατοίκους της περιοχής, (σε συνδυασµό µε το κλείσιµο εργοστασίων, ορυχεί-
ων και την αποβιοµηχάνιση του νοµού), που έδωσαν γη, ιδρώτα και αίµα για την ηλεκτρο-
δότηση της χώρας και την ανάπτυξη της Ελληνικής βιοµηχανίας.  Τα µέλη και τα στελέχη
της ‘‘ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ’’ εκφράζουν την αµέριστη συµπαράστασή τους στον
Σύλλογο Ανέργων και Ανάπτυξης, στους διωκόµενους αγωνιστές και τους κατοίκους της
περιοχής Αγίου ∆ηµητρίου-Ρυακίου, δηλώνουν  ότι θα είναι δίπλα τους και θα τους στη-
ρίξουν ηθικά και υλικά µε όλες τους τις δυνάµεις και ταυτόχρονα καταδικάζουν την
στάση της κυβέρνησης, προειδοποιώντας ότι µε τις διώξεις αυτές εκτρέπονται σε σκο-
τεινά µονοπάτια και πρακτικές που θυµίζουν «άλλες εποχές», ανοίγοντας ταυτόχρονα
όλους τους «ασκούς του Αιόλου». 

∆∆ιικκαασσττιικκέέςς  δδιιώώξξεειιςς  σσεε  ππάάννωω  ααππόό  εεκκααττόό  άάττοοµµαα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ
ΑΝΕΡΓΙΑΣ & ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ – ΡΥΑΚΙΟΥ

Να τοποθετηθούν δηµόσια αυτοί
που λένε ότι µας στηρίζουν

«Με αφορµή τις δικογραφίες που έχουν
ξεκινήσει από την ασφάλεια Κοζάνης, αναφο-
ρικά µε τα γεγονότα του χειµώνα και του
καλοκαιριού του 2007, ο σύλλογός µας ενη-
µερώνει ότι σε καµία περίπτωση δεν θα µεί-
νουµε µε σταυρωµένα χέρια και δε θα
δεχθούµε αυτήν την χειραγώγηση του ανα-
φαίρετου δικαιώµατός µας, να διεκδικούµε
αυτά που µας οφείλουν Κράτος και ∆ΕΗ.

.Το δικαίωµα σε ένα καλύτερο µέλλον για
τα παιδιά µας.

.Το δικαίωµα διαβίωσης σε ανθρώπινες
συνθήκες.

.Το δικαίωµα σε καλύτερο περιβάλλον.

.Το δικαίωµα στην εργασία.
Μια περιοχή που πεθαίνει µε γοργούς

ρυθµούς (µόλυνση περιβάλλοντος – υποβάθ-
µιση- ασθένειες – ανεργία) έχει πάψει να είναι
ανεκτική σε όλα. Έχει πάψει να δέχεται αδια-
µαρτύρητα όλα τα δεινά που αφήνει η δρα-
στηριότητα της ∆ΕΗ και η αδιαφορία του
Κράτους, γι’ αυτόν τον τόπο.

Η βιοµηχανία διώξεων που στήθηκε και
σκοπό έχει κυρίως να φιµώσει τις όποιες
φωνές ακούγονται και να στείλει ένα µήνυµα
σε όλους όσους έχουν αρχίσει να ξυπνάνε
από τον λήθαργο τόσων ετών, δεν µπορεί να

σταµατήσει τον χείµαρρο που έρχεται και
µεγαλώνει συνεχώς, (δηµιουργία και άλλων
συλλόγων, πληττοµένων, ενεργών πολιτών,
ανέργων και η συνένωση όλων αυτών σε κοι-
νούς αγώνες δείχνει ότι οι τοπικές κοινωνίες
πλέον αντιδρούν).

Ξέροντας από την πρώτη ηµέρα που ιδρύ-
σαµε το σύλλογο ότι θα βουτήξουµε σε βαθιά
νερά, αναλαµβάνουµε την ευθύνη των πράξε-
ών µας και δηλώνουµε ότι δεν θα κάνουµε
πίσω σε καµία περίπτωση.

Καλούµε όλους αυτούς που δηλώνουν ότι
αγωνιούν για το Νοµό Κοζάνης και κόπτονται
για τα προβλήµατα των κατοίκων της περιο-
χής, να αναλάβουν και αυτοί τις ευθύνες τους
και να µας πουν αν θα κινηθούν προς την
κατεύθυνση της λύσεως των προβληµάτων
που ταλανίζουν εδώ και δεκαετίες την περιο-
χή. Πολιτικά κόµµατα, Βουλευτές, Περιφέ-
ρεια, Νοµαρχία, ∆ήµου, Σωµατεία και Σύλλο-
γοι περιµένουµε να µας πουν αν καταδικά-
ζουν τις διώξεις ή αν συµφωνούν µε τον
τρόπο που λύνει τα προβλήµατα το κράτος.
Περιµένουµε αν όλοι αυτοί που σε κατ’ ιδίαν
συζητήσεις δίνουν δίκιο σε όλα, έχουν το
θάρρος της δηµόσιας δήλωσης και τοποθέτη-
σης. Βλέπετε, µόνο τα γραπτά µένουν!» 
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IANOYAPIOΣ 2008 YYΨΨHHΛΛHH TTAAΣΣHH8 λλόόγγιιαα  σσοοφφάά  κκααιι  λλόόγγιιαα......

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΒΟΥΝΟΤΡΙΠΙ∆ΗΣ
Γιατρός, εκπρόσωπος της Κίνησης Πολιτών Εορδαίας

ΕΕππααννααφφοορράά  ττοουυ  ααιιττήήµµααττοοςς
γγιιαα  ίίδδρρυυσσηη  ννοοµµοούύ  ΕΕοορρδδααίίααςς

«Το αίτηµα για δηµιουργία νοµού Εορδαίας έθεσε για άλλη
µια φορά ο Πολιτιστικός Οικολογικός Σύλλογος Πτολεµαΐδας
«Εορδαία» και Κίνηση Πολιτών της περιοχής σε εκδήλωση που
διοργάνωσαν την Κυριακή 16 ∆εκεµβρίου, οι οποίοι µε υπό-
µνηµα που αποστέλλουν προς την κυβέρνηση και τα αρµόδια
υπουργεία καλούν για την ικανοποίηση του «δίκαιου» αιτήµα-
τός τους, υποστηρίζοντας πως θα άρει την αδικία που υφί-
στανται εδώ και δεκαετίες οι κάτοικοι της
ιστορικής Εορδαίας.»

ΜΜάάκκηηςς  ΑΑπποοσσττοολλίίδδηηςς
((ΜΜέέλλοοςς  ττοουυ  ∆∆..ΣΣ  
ττηηςς  ΓΓΕΕΝΝΟΟΠΠ  κκααιι  
ΣΣττέέλλεεχχοοςς  ττοουυ  
ΣΣππάάρρτταακκοουυ))  

««ΟΟ  ΕΕννεερργγεειιαακκόόςς  σσχχεεδδιιαασσµµόόςς  ττηηςς  BBOOOOZZ
AALLLLEENN  HHAAMMIILLTTOONN  ππεερριιέέχχεειι  εεφφιιααλλττιικκήή
ππρροοοοππττιικκήή  γγιιαα  ττηηνν  ππεερριιοοχχήή  µµααςς,,  ηη  οοπποοίίαα  ττοο
22001144  ππρροοββλλέέππεεττααιι  νναα  µµεεττααττρρααππεείί  σσεε
σσύύγγχχρροοννοο  ¨̈ΜΜααννττοούύδδιι¨̈..  ΤΤοο  22001144
ααππααξξιιώώννεεττααιι  ππλλήήρρωωςς  οο  λλιιγγννίίττηηςς,,  κκλλεείίννοουυνν  οο
ΑΑΗΗΣΣ  ΛΛΙΙΠΠΤΤΟΟΛΛ,,  οο  ΑΑΗΗΣΣ  ΠΠττοολλεεµµααΐΐδδααςς,,  οο  ΑΑΗΗΣΣ
ΑΑµµυυννττααίίοουυ  κκααιι  οο  ΑΑΗΗΣΣ  ΚΚααρρδδιιάάςς!!!!!!

ΑΑυυττοοννόόηηττοο  εείίννααιι  όόττιι  µµααζζίί  µµεε  ττοουυςς  ΑΑΗΗΣΣ
κκλλεείίννοουυνν  κκααιι  τταα  ΟΟρρυυχχεείίαα  πποουυ  ττοουυςς

ττρροοφφοοδδοοττοούύνν..  ΘΘαα  χχααθθοούύνν  δδηηλλααδδήή  33..110000
θθέέσσεειιςς  µµόόννιιµµοουυ  ππρροοσσωωππιικκοούύ  σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή
µµααςς  κκααιι  αανν  σσ΄́  ααυυττέέςς  ππρροοσσθθέέσσοουυµµεε  άάλλλλεεςς
ττόόσσεεςς,,  ττοο  λλιιγγόόττεερροο  µµεε  έέµµµµεεσσηη  σσχχέέσσηη
εερργγαασσίίααςς,,  φφττάάννοουυµµεε  σσττοονν  ττρροοµµαακκττιικκόό
ααρριιθθµµόό  ττωωνν  66..220000  χχααµµέέννωωνν  θθέέσσεεωωνν  εερργγαασσίίααςς
ααππόό  ττηηνν  ππεερριιοοχχήή..»»  

««ΟΟιι  ααρριιθθµµοοίί  εείίννααιι  ααµµεείίλλιικκττοοιι::  11557733  MMWW
θθαα  φφύύγγοουυνν  ααππόό  ττηηνν  ππεερριιοοχχήή  κκααιι  ααννττ΄́  ααυυττώώνν
θθαα  µµπποουυνν  445500  MMWW  σσττηηνν  ΠΠττοολλεεµµααΐΐδδαα  κκααιι  445500
MMWW  σσττηηνν  ΜΜεελλίίττηη  ττηηςς  ΦΦλλώώρριιννααςς,,  µµεε
ττρροοφφοοδδοοσσίίαα  ααππόό  ττηηνν  TTEERRNNAA  κκααιι  ππιιθθααννήή
κκοοιιννοοππρρααξξίίαα  µµεε  ττηηνν  TTEERRNNAA……

ΣΣττηηνν  κκααλλύύττεερρηη  ππεερρίίππττωωσσηη  χχάάννοοννττααιι  667733
MMWW  ααππόό  ττοο  ΕΕννεερργγεειιαακκόό  µµααςς  ΚΚέέννττρροο!!»»

((  ΑΑππόόσσππαασσµµαα  ααππόό  αανναακκοοίίννωωσσηη  πποουυ
υυπποογγρράάφφεεττααιι  ααππόό  ττοουυςς::  ΜΜάάκκηηςς  ΑΑπποοσσττοολλίίδδηη,,
µµέέλλοοςς  ∆∆..ΣΣ..  ΓΓΕΕΝΝΟΟΠΠ//∆∆ΕΕΗΗ  κκααιι  ΠΠααύύλλοο
ΜΜοουυρρααττίίδδηη,,  ΥΥππ..  ΤΤύύπποουυ  ΣΣωωµµ..  ΣΣΠΠΑΑΡΡΤΤΑΑΚΚΟΟΣΣ  ))

ΘΘεεττιικκήή  ηη  ππρρωωττοοββοουυλλίίαα  ττοουυ
∆∆ηηµµάάρρχχοουυ  γγιιαα  ττηηνν  
ααξξιιοοπποοίίηησσηη  ττηηςς  ββιιοοµµάάζζααςς

ΜΜεε  ππρρωωττοοββοουυλλίίαα  ττοουυ  δδηηµµάάρρχχοουυ  ΓΓρρηηγγόόρρηη  ΤΤσσιι--
οούύµµααρρηη  έέγγιιννεε  εεννηηµµεερρωωττιικκήή  σσύύσσκκεεψψηη  σσττοο  δδηηµµααρρ--
χχεείίοο  ΠΠττοολλεεµµααΐΐδδααςς  γγιιαα  ττηηνν  ππρροοκκήήρρυυξξηη  ττηηςς  ∆∆ΕΕΗΗ  πποουυ
ααφφοορράά  ττοονν  εεννδδιιααφφέέρροονν  ττηηςς  γγιιαα  ττηηνν  ααξξιιοοπποοίίηησσηη  ττωωνν
ααγγρροοττιικκώώνν  υυπποολλεειιµµµµάάττωωνν    ττηηςς  ππεερριιοοχχήήςς  πποουυ  θθαα  τταα
χχρρηησσιιµµοοπποοιιήήσσεειι  ωωςς  κκααύύσσιιµµοο  µµίίγγµµαα  µµεε  λλιιγγννίίττηη  σσττοουυςς
λλιιγγννιιττιικκοούύςς  σσττααθθµµοούύςς  ττηηςς..  ΣΣττηη  σσύύσσκκεεψψηη  ππααρρααββρρέέ--
θθηηκκαανν,,  ααγγρρόόττεεςς  εεκκππρρόόσσωωπποοιι  γγεεωωρργγιικκώώνν  σσυυννεεττααιιρριι--
σσµµώώνν,,  ααγγρροοττιικκώώνν  σσυυλλλλόόγγωωνν  κκααιι  ττηηςς  ττοοππιικκήήςς  ααυυττοοδδιι--
οοίίκκηησσηηςς..  ΤΤοο  ππρρόόγγρρααµµµµαα  θθαα  ξξεεκκιιννήήσσεειι  ππιιλλοοττιικκάά
ααρρχχέέςς  ττοουυ  22000088  σσττοο  εεννεερργγεειιαακκόό  ΚΚέέννττρροο  ∆∆υυττιικκήήςς
ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς  γγιιααυυττόό  ηη  ∆∆ΕΕΗΗ  θθαα  ππρρααγγµµααττοοπποοιιήήσσεειι
δδοοκκιιµµέέςς  σσυυννδδυυαασσµµέέννηηςς  κκααύύσσηηςς  σσττοονν  ΑΑΗΗΣΣ  ΚΚααρρδδιιάάςς,,

ππρροοκκεειιµµέέννοουυ  νναα  ααξξιιοολλοογγήήσσεειι  ττιιςς  εεππιιππττώώσσεειιςς  πποουυ
ττυυχχόόνν  ππρροοκκααλλοούύννττααιι  σσττηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττηηςς  µµοοννάάδδααςς..  

ΣΣττόόχχοοςς  ττηηςς  ∆∆ΕΕΗΗ  εείίννααιι  νναα  δδοοθθεείί  ππρροοςς  κκααύύσσηη
σσττηη  δδιιεεττίίαα  22000099  --22001100  πποοσσόόττηητταα  1100..000000  ττόόννωωνν  ββιιοο--
κκααυυσσίίµµωωνν  κκααιι  νναα  κκααλλύύψψεειι  σσττοο  µµέέλλλλοονν  σσεε  πποοσσοοσσττόό
55%%  ττοουυ  θθεερρµµιικκοούύ  φφοορρττίίοουυ  ττωωνν  µµοοννάάδδωωνν  µµεε  κκααύύσσηη
ββιιοοµµάάζζααςς..  ΗΗ  πποοσσόόττηητταα  πποουυ  εεκκττιιµµάάττααιι  όόττιι  ααππααιιττεείίττααιι
εεττηησσίίωωςς  γγιιαα  µµιιαα  µµοοννάάδδαα  330000MMWW  υυπποολλοογγίίζζεεττααιι  σσεε
6600..000000--7700..000000  ττόόννοουυςς  ββιιοοµµάάζζααςς  κκααιι  εεξξαασσφφααλλίίζζεειι
µµεείίωωσσηη  σσττηηνν  κκααττααννάάλλωωσσηη  ττοουυ  εεγγχχώώρριιοουυ  λλιιγγννίίττηη  ααππόό
κκάάθθεε  µµοοννάάδδαα  ππεερρίίπποουυ  119900..000000  ττόόννωωνν  µµεε  ττααυυττόόχχρροο--
ννηη  µµεείίωωσσηη  ττωωνν  ττιιµµώώνν  δδιιοοξξεειιδδίίοουυ  ττοουυ  άάννθθρραακκαα..  

ΗΗ  ββιιοοµµάάζζαα  πποουυ  θθαα  ππρροοµµηηθθεεύύοουυνν  οοιι  ααγγρρόόττεεςς
σσττηη  ∆∆ΕΕΗΗ  θθαα  ππααρρέέχχεεττααιι  σσεε  ττιιµµήή  ηη  οοπποοίίαα  θθαα  σσυυµµφφωω--
ννηηθθεείί  κκααιι  θθαα  ααππααιιττηηθθεείί  ηη  οορργγάάννωωσσηη  ττωωνν  ααγγρροοττώώνν
ααλλλλάά  κκααιι  ηη  δδηηµµιιοουυρργγίίαα  εεννόόςς  οολλοοκκλληηρρωωµµέέννοουυ  δδιικκττύύ--
οουυ  µµεεττααφφοορράάςς  ττωωνν  ααγγρροοττιικκώώνν  υυπποολλεειιµµµµάάττωωνν  σσττηη
∆∆ΕΕΗΗ,,  δδιιόόττιι,,  χχρρεειιάάζζοοννττααιι  µµεεγγάάλλεεςς  πποοσσόόττηηττεεςς  γγιιαα  ττηηνν
ττρροοφφοοδδοοσσίίαα  κκααύύσσηηςς  ττοουυ  σσυυσσττήήµµααττοοςς,,  γγιι’’  ααυυττόό  οο
ααγγρρόόττηηςς  ααννττίί  νναα  κκααίίεειι  τταα  υυπποολλεείίµµµµαατταα  ήή  νναα  τταα  δδίίδδεειι
γγιιαα  ζζωωοοττρροοφφέέςς  µµπποορρεείί  νναα  τταα  δδίίδδεειι  σσττηη  ∆∆ΕΕΗΗ  ωωςς  θθεερρ--
µµιικκήή  εεννέέρργγεειιαα..  

Ορφανίδης ∆ηµήτρης Φοιτητής της ΣΧΟΛΗΣ

«ΤΣΙΟΥΜΑΡΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α» ∆ηµ. Σύµβουλος

««ΕΕίίννααιι  ιιδδιιααίίττεερρηη  ττιιµµήή  κκααιι  χχααρράά  νναα
σσυυµµµµεεττέέχχεειιςς  σσττηηνν  ΑΑννώώττααττηη  ΣΣχχοολλήή
ΤΤΣΣΙΙΟΟΥΥΜΜΑΑΡΡΗΗΣΣ--  ΠΠΤΤΟΟΛΛΕΕΜΜΑΑΪΪ∆∆ΑΑ»»

«Η απάντηση έρχεται πλέον και τεκµηριωµένα µε αδιάψευστα στοιχεία που παρεί-
χε µετά από αίτησή του στο ∆ήµαρχο Πτολεµαΐδας η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία
και σύµφωνα µε τα οποία επιβεβαιώνεται ότι η Πτολεµαΐδα, κατέχουσα θέση στο βορει-
ότερο άκρο του λεκανοπεδίου δέχεται το χαµηλότερο ποσοστό ρύπανσης από τα αιω-
ρούµενα σωµατίδια, καθώς οι άνεµοι που φυσούν µεταφέρουν τα αιωρούµενα σωµατί-
δια προς άλλες κατευθύνσεις.»

ΕΕίίννααιι  µµιιαα  θθεεττιικκήή  ππρρωωττοοββοουυλλίίαα
πποουυ  ππρρέέππεειι  νναα  ββρρεειι  δδρρόόµµοουυςς  υυλλοοπποοίί--
ηησσηηςς..  ΕΕππίίσσηηςς  υυππάάρρχχεειι  µµεελλέέττηη  σσττοο
ππααννεεππιισσττήήµµιιοο  ∆∆υυττιικκήήςς  ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς
γγιιαα  τταα  σσυυννοολλιικκάά  γγεεωωρργγιικκάά  υυπποολλεείίµµµµαα--
τταα  πποουυ  µµπποορρεείί  αανν  ααξξιιοοπποοιιηηθθοούύνν
σσωωσσττάά  νναα  µµεειιώώσσοουυνν  µµέέχχρριι  κκααιι  5500%%
ττηηνν  κκααύύσσηη  λλιιγγννίίττηη  µµεε  πποολλλλααππλλάά  οοφφέέλληη
σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή,,  όόππωωςς  εείίννααιι  ηη  µµεείίωωσσηη
ττωωνν  εεκκπποοµµππώώνν  δδιιοοξξεειιδδίίοουυ  ττοουυ  άάννθθρραα--
κκαα,,  ηη  µµεείίωωσσηη  ττηηςς  ιιππττάάµµεεννηηςς  ττέέφφρρααςς,,  ηη
εεππιιµµήήκκυυννσσηη  ττοουυ  ττηηςς  λλιιγγννιιττιικκήήςς  ππεερριιόό--
δδοουυ  κκααιι  ηη  µµεείίωωσσηη  ππυυρρκκααγγιιώώνν  ααππόό  ττηη
µµηη  κκααύύσσηη  ττωωνν  κκααλλααµµιιώώνν..    

ΠΠρρόόκκεειιττααιι  ππρρααγγµµααττιικκάά  γγιιαα  µµιιαα  ««µµααγγιικκήή
σσχχοολλήή»»,,      ((ττύύφφλλαα  νναα  χχεειι  οο  ΧΧάάρρρρυυ          ΠΠόόττεερρ)),,  ηη
οοπποοίίαα  εεκκττόόςς  ττωωνν  άάλλλλωωνν  κκααττάάφφεερρεε  νναα  εεξξααφφααννίίσσεειι
ττηηνν  µµόόλλυυννσσηη  µµεε  µµιιαα  ππααννοούύρργγαα  ααλλλλάά  ααππλλοούύσστταα--
ττηη  κκίίννηησσηη..  ΕΕππααννααππρροοσσδδιιόόρριισσεε  ττηηνν  γγεεωωγγρρααφφιικκήή

θθέέσσηη  ττηηςς  ππόόλληηςς  σσττηηνν  ∆∆υυττιικκήή  ΜΜαακκεεδδοοννίίαα  κκααιι  αανναακκάάλλυυψψεε  µµεε  ττηη  ββοοήή--
θθεειιαα  ττηηςς  ΕΕΜΜΥΥ  όόττιι  οοιι  ααέέρρηηδδεεςς  σσττέέλλννοουυνν  ττηηνν  µµόόλλυυννσσηη  σσεε  άάλλλλεεςς  ππόόλλεειιςς
κκααιι  ττόόσσαα  χχρρόόννιιαα  όόλλοοιι  ααυυττοοίί  πποουυ
µµιιλλάάγγααννεε  γγιιαα  ππεερριιββααλλλλοοννττοολλοογγιικκάά
ππρροοββλλήήµµαατταα,,  ααππλλάά  ήήτταανν  ππρράάκκττοορρεεςς
ττωωνν  άάλλλλωωνν  ««ααννττααγγωωννιισσττιικκώώνν»»  ππόόλλεε--
ωωνν  ττηηςς  ππεερριιοοχχήήςς..    

ΗΗ  δδηηµµοοσσιιοοπποοίίηησσηη  ττοουυ  δδιιππλλααννοούύ
ααεερροοδδιιααγγρράάµµµµααττοοςς  δδεενν  ααφφήήννεειι
κκααµµίίαα  ααµµφφιιββοολλίίαα  όόττιι  δδεενν  ττίίθθεεττααιι
ππλλέέοονν  θθέέµµαα  µµόόλλυυννσσηηςς  σσττηηνν  ππόόλληη  ττηηςς
ΠΠττοολλεεµµααΐΐδδααςς  κκααθθώώςς  κκααιι  σσττηηνν  εευυρρύύ--
ττεερρηη  ππεερριιοοχχήή  ττηηςς  ΕΕοορρδδααίίααςς  !!!!!!    

ΓΓΙΙΩΩΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΣΣΒΒΩΩΛΛΗΗΣΣ  ((ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ττοουυ  εεµµπποορριικκοούύ  σσυυλλλλόόγγοουυ  ΚΚοοζζάάννηηςςκκααιι  ννοοµµααρρχχιιαακκόόςς  σσύύµµββοουυλλοοςς))
Προς τον πρόεδρο της ∆ΕΗ κ. Αθανασόπουλο στη σύσκεψηπου έγινε στη νοµαρχία για τον στρατηγικό σχεδιασµό της ∆ΕΗπου προβλέπει το κλείσιµο µονάδων στο νοµό Κοζάνης:«Εγώ ψήφισα τον Καραµανλή για να φτιάξει την Κοζάνη µαςΛωζάνη»

ΤΤόόττεε  γγιιααττίί  δδιιααµµααρρττύύρρεεσσααιι  γγιιααττηηνν  ααπποοββιιοοµµηηχχάάννιισσηη  ττοουυ  ννοοµµοούύκκύύρριιεε  ππρρόόεεδδρρεε  ττωωνν  ««ππααρρααγγωωγγιι--κκώώνν  ττάάξξεεωωνν»»;;  ΟΟ  ΚΚααρρααµµααννλλήήςςυυλλοοπποοιιεείί  ππάάνντταα  ττιιςς  υυπποοσσχχέέσσεειιςςττοουυ..  ΝΝαα  µµααςς  κκάάννεειι  ΛΛοοζζάάννηη  ππρροο--σσππααθθεείί  οο  άάννθθρρωωπποοςς..  ΓΓιι  ααυυττόό  κκλλεείί--ννεειι  σσττααθθµµοούύςς  ππααρρααγγωωγγήήςς  κκααιιλλιιγγννιιττωωρρυυχχεείίαα..  ΞΞέέρρεειιςς  εεσσύύ  ππρρόόεε--δδρρεε  κκααµµιιάά  ΛΛοοζζάάννηη  νναα  έέχχεειι  λλιιγγννιι--ττωωρρυυχχεείίαα  κκααιι  ααττµµοοηηλλεεκκττρριικκοούύςς

σσττααθθµµοούύςς
ππααρρααγγωωγγήήςς
ρρεεύύµµααττοοςς;;
ΓΓιι  ααυυττόό  κκααιι
σσττιιςς  ππρροοθθέέ--
σσεειιςς  ττοουυ
ππρρωωθθυυπποουυρργγοούύ    εείίννααιι  ηη  ααννάάππττυυξξηηχχεειιµµεερριιννοούύ  ττοουυρριισσµµοούύ  σσττηηννΚΚοοζζάάννηη  µµεε  δδηηµµιιοουυρργγίίαα  ττεελλεεφφεερρίίκκκκααιι  ΣΣααλλέέ  σσττοονν  ψψηηλλόό  ττοονν  ΑΑιι’’  ΛΛιιάά  !!!!!!

ΕΕµµεείίςς  σσττηηρρίίζζοουυµµεε  ττοο  ααίίττηη--
µµαα  µµεε  εεππιιφφύύλλααξξηη  γγιιαα  ττηηνν  έέδδρραα
ττοουυ  ννοοµµοούύ,,  ττηηνν  οοπποοίίαα  ωωςς  γγννωω--
σσττόόνν  ττηηνν  δδιιεεκκδδιικκεείί  µµεε  ααξξιιώώσσεειιςς
κκααιι  ηη  ……ιισσττοορριικκήή  κκοοιιννόόττηητταα  ττοουυ
ΠΠεερρδδίίκκαα..  ΑΑκκόόµµαα    ππρρέέππεειι  νναα
υυππεεννθθυυµµίίσσοουυµµεε  σσττοουυςς  ααννααγγννώώ--
σσττεεςς  όόττιι  εεκκκκρρεεµµεείί  εεδδώώ  κκααιι  χχρρόό--

ννιιαα  µµιιαα
άάλλλληη  ααίίττηη--
σσηη  γγιιαα  ττηηνν
δδηηµµιιοουυρρ--
γγίίαα  ττοουυ
ααυυττόόννοοµµοουυ  ννοοµµοούύ  ΛΛιιββααδδεερροούύ
µµεε  ππρρωωττεεύύοουυσσαα  ττοο  οοµµώώννυυµµοο
χχωωρριιόό!!!!!!..  

ΠΠοολλύύ  σσωωσσττάά  σσυυννάάδδεελλφφεε  ΜΜάάκκηη..
ΜΜεεττάά  ττηη  δδηηµµοοσσιιοοπποοίίηησσηη  όόµµωωςς  ττοουυ
σσττρρααττηηγγιικκοούύ  σσχχεεδδιιαασσµµοούύ  ααππόό  ττοο  ∆∆..ΣΣ
ττηηςς  ∆∆ΕΕΗΗ,,  ββγγήήκκααττεε  όόλλοοιι  χχααρροούύµµεεννοοιι,,

ππααννεευυττυυχχεείίςς  κκααιι  ττοο  σσωωµµααττεείίοο  σσοουυ  µµιιλλάάεειι  γγιιαα
ννίίκκηη!!  ΠΠώώςς  ααλλήήθθεειιαα  µµεεττααττρράάππηηκκεε  ηη  εεφφιιααλλττιικκήή  ππρροοοοππττιικκήή  σσεε
««ααπποοφφάάσσεειιςς  πποουυ  κκιιννοούύννττααιι  σσεε  θθεεττιικκήή  κκααττεεύύθθυυννσσηη»»;;!!!!

ΣΣττοονν  ιιδδεεοολλοογγιικκόό  κκααιι  πποολλιιττιικκόό  ττοοµµέέαα  µµπποορροούύµµεε  άάννεετταα
νναα  λλέέµµεε  όόττιι  εείίµµαασσττεε  σσοοσσιιααλλιισσττέέςς  κκααιι  ττααυυττόόχχρροονναα  νναα  υυππηη--
ρρεεττοούύµµεε  ττοονν  ννεεοοφφιιλλεελλεευυθθεερριισσµµόό..  ΌΌµµωωςς  δδεε  σσυυµµββααίίννεειι  ττοο
ίίδδιιοο  κκααιι  µµεε  τταα  µµααθθηηµµααττιικκάά  τταα  οοπποοίίαα  όόππωωςς  ττοοννίίζζεεττααιι  κκααιι
εεσσεείίςς,,  εείίννααιι  ααµµεείίλλιικκτταα..  ΟΟππόόττεε  αανν  ααφφααιιρρέέσσοουυµµεε  τταα  445500  MMWW
ττηηςς  ΠΠττοολλεεµµααΐΐδδααςς  κκααιι  τταα    445500  MMWW  ττηηςς  ΜΜεελλίίττηηςς  ααππόό  τταα
11557733    MMWW  πποουυ  φφεεύύγγοουυνν,,  ππάάλλιι  όόππωωςς  κκααιι  ππρριινν,,  ««χχάάννοοννττααιι
667733  MMWW  ααππόό  ττοο  ΕΕννεερργγεειιαακκόό  µµααςς  ΚΚέέννττρροο!!»»  κκααιι  οοιι  χχααµµέέννεεςς
θθέέσσεειιςς  εερργγαασσίίααςς,,  ππάάλλιι  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττοουυςς  υυπποολλοογγιισσµµοούύςς
σσααςς,,  εείίννααιι  66..220000!!!!!!    ΓΓιιααττίί  λλοοιιππόόνν  ττώώρραα  ββοουυββααθθήήκκααττεε  ;;    
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ΠΠεερριι--δδιιααββάάζζοοννττααςς  ......    ΚΚααιι  ππεερριι--γγεελλώώννττααςς

ΚΚρρίίσσηη
∆ιαβάζουµε πως η ∆ιεθνής

Υπηρεσία Ενέργειας µε έκθεσή της
τον Ιούλιο κάνει λόγο για µια Τρίτη
και µεγαλύτερη αυτή τη φορά,
πετρελαϊκή κρίση απ’ ότι αυτές το
’73 και ’79, µετά το 2012 εξ’ αιτίας
της συνεχούς αύξησης της ζήτησης
του µαύρου χρυσού σε σχέση µε
την παραγωγή που, από κάποια στιγµή και µετά αναπόφευκτα, θα αρχίσει να
φθίνει. Η παραγωγή η οποία αυξάνεται για την ώρα, καλύπτει τη ζήτηση αλλά
για πόσο ακόµα; Kάποια στιγµή αυτό θα αντιστραφεί και η σοβούσα κρίση
τότε δε θα αφήσει τίποτα ανέγγιχτο. 

Για την ώρα , το χρηµατιστηριακό πλιάτσικο από τα hedge funds στα
χρηµατιστήρια Λονδίνου και Νέας Υόρκης οδηγεί το ράλι των        τιµών
του πετρελαίου. Αγοράζουν προθεσµιακά συµβόλαια σε συγκεκριµένες
τιµές, ανεβάζουν την τιµή και πουλάνε για να εισπράξουν το κέρδος χωρίς
να έχουν αποθεµατικό ούτε ένα βαρέλι πετρέλαιο!..

Αυτή η...γραβατωµένη αλητεία του καπιταλισµού-καζίνο είναι που ανε-
βάζει τις τιµές περισσότερο από τους κινδύνους που ενέχουν π.χ. τα µειω-
µένα αποθεµατικά των Η.Π.Α., η κρίση στη Μέση Ανατολή ,τη Νιγηρία κ.λ.π. 

☻(σηµ.: «καζίνο» στα Ιταλικά σηµαίνει, καθ’ όλου συµπτωµατι-
κά,...µπουρδέλο!).

ΒΒέέββααιιηη  ηη  υυππεερρθθέέρρµµααννσσηη
Οι επιστήµονες γνωρίζουν εδώ και

χρόνια ότι στην περίπτωση που ο
µέσος όρος θερµοκρασίας του πλανήτη
αυξηθεί για περισσότερο από δυο βαθ-
µούς Κελσίου σε σχέση µε τα δεδοµέ-
να της εποχής πριν από τη Βιοµηχανική
Επανάσταση, οι επι¬πτώσεις για την
οικολογική ισορ¬ροπία της Γης θα είναι
καταστροφι¬κές. Αυτή η άνοδος της
θερµοκρασίας (και όλες οι συνέπειες
της) πρέπει να θεωρηθεί δεδοµένη,
καθώς, σύµ¬φωνα µε πρόσφατη µελέτη
Καναδών επιστηµόνων, ο υδράργυρος
θα ανέ¬βει σίγουρα κατά δυο βαθµούς τα επό¬µενα χρόνια, ακόµη και στην
απί¬θανη περίπτωση που υλοποιηθούν όλα τα σχέδια για τη µείωση της
εκ¬ποµπής των αερίων που εντείνουν το φαινόµενο του θερµοκηπίου. 

Σύµφωνα µε τη µελέτη που δη¬µοσιεύτηκε σε επιστηµονικό
περιο¬δικό, σύµφωνα µε την εφηµερίδα «Αγγελιοφόρος», ακόµη κι αν οι
βιοµηχανικές χώρες συµφωνήσουν να µειώσουν (και κα¬ταφέρουν να
εφαρµόσουν και στην πράξη τα σχέδια αυτά) την εκ¬ποµπή αερίων κατά
τουλάχιστον 50% µέχρι το 2050, δε θα σταθεί εφικτό να αποτραπεί η επί-
φοβη αύξηση της θερµοκρασίας! Μάλιστα, η άνοδος αυτή θα συντελεστεί
µέσα στις επό¬µενες δεκαετίες, ακόµη και µε τις προαναφερόµενες µειώ-
σεις. Το µέλ¬λον, όµως, διαγράφεται ακόµη πιο δυσοίωνο, από τη στιγµή
που οι ερευ¬νητές υπολόγισαν ότι η άνοδος της θερµοκρασία στον πλανή-
τη µας θα υπερβεί µέχρι το 2030 το όριο των δυο βαθµών Κελσίου, έστω
κι αν οι εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα µειωθούν άµεσα κατά... 90%!!!

ΠΠεείίνναα  ππρροοκκααλλεείί  ηη  χχρρηηµµααττιι--
σσττηηρριιαακκήή  κκεερρδδοοσσκκοοππίίαα

Γράφουν οι Φαϊνάνσιαλ Τάιµς πως «οι ανερχόµε¬νες τιµές στα τρόφι-
µα µάλλον προαναγγέλλουν την πρώ¬τη παγκόσµια έλλειψη τροφίµων από
τη δε¬καετία του '70» κι επίσης ότι «πολλές κυ¬βερνήσεις προβληµατίζο-
νται αιφνιδίως για την ασφάλεια σε τρόφιµα και τις επιπτώ¬σεις στην πολι-
τική σταθερότητα, καθώς οι τιµές για πολλά είδη πρώτης ανάγκης
εκτο¬ξεύονται»! Τις πταιει όµως, δε µας το λένε, γιατί πάντοτε η πείνα προ-
ερχόταν α¬πό την άνιση διανοµή και όχι την ελλιπή παραγωγή τροφίµων!

ΝΝόόµµιιµµηη  κκλλεεψψιιάά
Τα κέρδη του ελληνικού τραπεζικού κεφαλαίου το πρώτο εξάµηνο του

2007 ξεπέρασαν τα 3 δις ευρώ από το 1,9 δις ευρώ το αντίστοιχο εξάµηνο
του 2006. Αυξήθηκαν, δηλαδή, κατά 1,1 δισ. ευρώ ή κατά 59%!. Κερδοφο-
ρία που ξεπερνά κατά πολύ αυτή των τραπεζών της Κεντρικής και Νοτιανα-
τολικής Ευρώπης καθώς και αρκετών δυτικοευρωπαϊκών. Ιδιαίτερα εάν
συγκρίνουµε το ποσοστό της µέσης απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων(POE)
των ελληνικών τραπεζικών κεφαλαίων και το (POE) των υπόλοιπων των
ευρωπαϊκών κρατών-θα δούµε πως το (POE) των ευρωπαϊκών τραπεζών
κινείται γύρω στο 17% ενώ στην Ελλάδα  φτάνει ή και ξεπερνά το 25%!!!

OO  BBύύρρωωνν
Μας ξανάκατσε στο

σβέρκο η ∆εξιά µε τις εκλογές
τού Σεπτέµβρη, αλλά πάνω απ’
όλα η «θετική σκέψη»! Υπάρ-
χει κι ο Πολύδωρας που µας
διασκεδάζει!..                                         

Ο Βύρων «ασύµµετρη
απειλή» δηλώνει ότι έχει «απα-
σφαλίσει»...και γέλασε κι ο
κάθε πικραµένος. Νταής της
κακιάς ώρας (θα κατέβαινε να
δείρει τους καταληψίες µαθη-
τές πέρυσι), αµετροεπής και
ασυνάρτητος, «καθώς πρέπει
λόγιος» ακροδεξιός σε µόνιµο παραλήρηµα, θα µας λείψει µιας και
δεν υπουργοποιήθηκε.                                              

-Βύρωνα, ζούµε για να σε ακούµεε!

HH  ΦΦάάννηη
Όπως θα µας λείψει

και η κοµψευόµενη
Μαριέττα. Ας είναι, µας
έµεινε η Φάνη Πάλλη,
πάλι για παρηγοριά...

OO  ππααλλιιόόςς  εείίννααιι  ααλλλλιιώώςς
Ευτυχώς που

κόντεψε να διαλυ-
θεί το ΠΑΣΟΚ κι
απολαύσαµε τον
Μητσοτάκη (και
δεν ήταν ο µόνος)
έντροµο, να υπε-
ραµύνεται την ενό-
τητα του ΠΑΣΟΚ,
ως προϋπόθεση για
την εύρυθµη λει-
τουργία του πολιτι-
κού συστήµατος.(Εδώ που τα λέµε κι αυτός, ο επίτιµος ντε, σαν να
µού ΄λειψε...Μήπως πρέπει να το ψάξω αυτό γιατρέ µου;) Αυτός ναι,
δεξιός µε τα όλα του! Τον βλέπεις και τσιτώνεσαι! Ξέρεις ότι όπου να’
ναι, θα σε βρει το κακό! 

Ενώ µε τους γιαλαντζί επίγονους του µεσαίου χώρου (Κωστάκη
και Γιωργάκη)  έχεις την αυταπάτη ότι θα την σκαπουλάρεις!..

BBοοήήθθεειιαα  µµααςς......
Τελικά, το σατανικό σχέδιο του Συνασπισµού να στείλει τον

Ανδρουλάκη και τη ∆αµανάκη στο ΠΑΣΟΚ, ώστε να το οδηγήσουν
στη διάλυση, αποδίδει καρπούς. Η Παναγιά η Σοσιαλίστρια να βάλει
το χέρι της!

KKααρραα--ππααππιισσµµόόςς
Καραµανλής – Παπαν-

δρέου-Καρατζαφέρης-
Παπαρήγα! Το πολιτικό
σύστηµα στην Ελλάδα ονο-
µάζεται πλέον Καρά-Παπι-
σµός!  Παρατρίχα να µας
κάτσει κι ο Παπαγιαννάκης
στον ΣΥΝ για να δέσει το
γλυκό!  Ο δικοµµατισµός
κόντυνε στις εκλογές, ο
Καρα-Παπισµός όµως
µένει! (τραγουδιέται κατά
το «οι κυβερνήσεις
πέφτουνε...») 

TTζζάάµµπποο  MMππεεµµππέέ
Παλιό αλλά επίκαιρο για τον επανεκλεγέντα στην αρχηγία του

ΠΑΣΟΚ, Γιωργάκη: «από τον παππού του πήρε τ’ όνοµα ,από τον
µπαµπά του πήρε το κόµµα, από τη µαµά τo χιούµορ, κι όλα τ’ άλλα
τα πήρε...από τα Τζάµπο Μπεµπέ»!!! γιούπιιι!..

OO  ZZαακκύύννθθοουυ
Αρρώστησε ο Χριστόδουλος, όρµησε ο εν Χριστώ  αδελφός, ο

Ζακύνθου! Ούτε λίγο ούτε πολύ «ας πρόσεχε» είπε , τον τιµωρεί ο
θεούλης που έκανε τα ίδια και χειρότερα, όταν ξεπροβόδιζαν τον
τέως, τον Σεραφείµ. Μπρρρρρ!.. να σε πιάνει σύγκρυο µε τους κήρυ-
κες του Ιησού...

TTοο  σσττοοίίχχηηµµαα
Και το στοίχηµα της περιόδου: ποιοί θα µας τελειώσουν πρώτοι,

οι διαλυµένοι του ΠΑΣΟΚ ή οι αυτοκτονηµένοι της Ν∆; Να εκατοστί-
σουν πάντως τα γαλάζια παλληκάρια. Πάντως, τους βγάζω το καπέλο.
Απόλυτη...αποτυχία έχουν στις απόπειρες, δύο στις δύο. Μέχρι στιγ-
µής...     

TTοο  DDVVDD
Mαύρες γιορτές κάναµε φέτος. Πάνε τα Χριστούγεννα, µαύρη κι

η Πρωτοχρονιά. Έχει κολλήσει το µυαλό µου σε εκείνο το ρηµάδι το
DVD. Όλοι το έχουνε δει, κανένα κανάλι όµως δεν το παίζει! Όλοι
παίρνουνε µάτι τα σκληρά...µεροκάµατα στα Υπουργεία ,εκτός από
µένα, γκαµώ το. Πώς την έβρισκε ο Ζαχόπουλος κυρία µου; Παίξτε
επιτέλους το ρηµάδι το DVD,µπας και ξεγκαυλώσει η χώρα!!!  Μ’ όλη
αυτή τη ροζ παραφιλολογία, υποκρύπτουν τα οικονοµικά σκάνδαλα
στο ΥΠ.ΠΟ και το καθεστώς αυθαιρεσίας κι αρπαχτής των ηµετέρων!

γγρράάφφεειι  οο  ««µµππρριιζζωωµµέέννοοςς»»
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ΤΤοουυ  ΣΣΥΥΝΝ∆∆ΟΟΥΥΚΚΑΑ  ΦΦΩΩΤΤΗΗ
Πτυχιούχου ∆ιοίκησης 

επιχειρήσεων, CMI, MBA.

Ένα από τα ανασταλτικά χαρακτηριστι-
κά στις διεκδικήσεις των εργαζοµένων είναι
η άγνοια ευνοϊκών ρυθµίσεων υπέρ τους.
Ζούµε σε ένα κόσµο που η πληροφορία
υπάρχει   σε υπερθετικό βαθµό. Το πρό-
βληµα είναι να βρεθεί η χρήσιµη και να γίνει
χρηστή χρήση     αυτής. 

• Ο νοµοθέτης µερίµνησε γιατί σοφά
πρόβλεψε πως: πιθανά ο έχων εξουσία να
θεωρεί ότι δεν τον αγγίζει, ή ακόµη και να
νοµίζει ότι απαγορεύεται η υπηρεσιακή κρι-
τική των πράξεών του από υφισταµένους. 

Με πηγή το Σχέδιο υπαλληλικού κώδι-
κα, Κεφάλαιο Γ’, στα Θεµελιώδη δικαιώµα-

τα, Άρθρο 45, το κράτος εγγυάται Ελευθε-
ρία της έκφρασης

1. Η ελευθερία της έκφρασης των πολι-
τικών, φιλοσοφικών και θρησκευτικών
πεποιθήσεων, όπως και των επιστηµονικών
απόψεων και της υπηρεσιακής κριτικής των
πράξεων της προϊστάµενης αρχής, αποτε-
λεί δικαίωµα των υπαλλήλων και τελεί υπό
την εγγύηση του Κράτους. ∆εν επιτρέπο-
νται διακρίσεις των υπαλλήλων λόγω των
πεποιθήσεων ή των απόψεών τους ή της
κριτικής των πράξεων της προϊσταµένης
αρχής. 

• Επιπλέον, το δικαίωµα για συµµετοχή
σε εκπαιδευτικά σεµινάρια δεν είναι προ-
νόµιο αυτών που συντάσσουν τις καταστά-
σεις και η δικαιολογία περί έλλειψης προ-
σωπικού διαρκεί καθ΄ όλη την υπηρεσιακή

σταδιοδροµία. «Η υπηρεσιακή εκπαίδευση
είναι δικαίωµα του υπαλλήλου».

Από το Σχέδιο υπαλληλικού κώδικα,
Κεφάλαιο ∆’, στην Εκπαίδευση προσωπι-
κού, Άρθρο 47, σχετικά µε την Υπηρεσιακή
εκπαίδευση.

3. Η υπηρεσία είναι υποχρεωµένη να
µεριµνά για την επιµόρφωση των υπαλλή-
λων της σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρο-
µίας τους ανεξάρτητα από την κατηγορία,
τον κλάδο, την ειδικότητα και το βαθµό
τους. Η επιµόρφωση µπορεί να είναι γενική
ή να έχει τη µορφή εξειδίκευσης σε αντι-
κείµενα της υπηρεσίας του υπαλλήλου. Η
συµµετοχή του υπαλλήλου σε προγράµµα-
τα επιµόρφωσης µπορεί να ορίζεται και ως
υποχρεωτική.

ΤΤηηςς  ΠΠααννααγγιιώώττααςς  ΠΠααρραασσκκεευυάά
Εργαζόµενη στο Ορυχείο Καρδιάς

Το Μποδoσάκειο νοσοκοµείο Πτολεµαΐδας  ιδρύθηκε το 1980.
∆υστυχώς όµως εδώ και τόσα χρόνια δεν λειτουργεί σωστά, ιατρι-
κά τµήµατα παραµένουν κλειστά λόγω ελλείψεως προσωπικού. Για
αυτό το λόγο βρισκόµαστε στη δυσάρεστη θέση να γνωστοποιή-
σουµε σε όλους τους πολίτες της ευρύτερης περιοχής της ∆υτικής
Μακεδονίας τα εξής: 

Η µονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκοµείου επί τέσσερα
(4) έτη 2002 – 2006 υπολειτουργούσε έχοντας µόνιµη µια (1) µόνο
γιατρό και δώδεκα (12) νοσηλεύτριες, που πραγµατικά δίνανε
καθηµερινό αγώνα για να ανταπεξέλθουν στις άµεσες ανάγκες των
ασθενών, σώζοντας καθηµερινά ζωές.   Σας πληροφορούµε πως
εδώ και (21) µήνες παραµένει κλειστό. Για την επαναλειτουργία της
µονάδας εντατικής θεραπείας η οποία θα σώσει πολλές ζωές
συνανθρώπων µας, ζητάµε την άµεση κινητοποίηση όλων των πολι-
τών.

Το θέµα υγείας αφορά όλους µας. Ας µην ξεχνάµε ότι εµείς και

τα παιδιά µας ζούµε σε µια από της πλέον περιβαλλοντικά επιβα-
ρηµένες περιοχές και εποµένως κάτω από αυτές της συνθήκες
είναι απαραίτητη η στελέχωση και επαναλειτουργία του τµήµατος

µε γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό.  Σε ένα τόσο πραγ-
µατικά σοβαρότατο θέµα η  συµπαράσταση όλων µας είναι σηµα-
ντικότατη. Ελπίζουµε οι υπεύθυνοι φορείς να λειτουργήσουν   µε
τη   δέουσα  υπευθυνότητα  ούτος ώστε  να   υπάρξουν  θετικά
αποτελέσµατα.

Να δραστηριο-
ποιηθούµε για το 
περιβάλλον µας

ΤΤηηςς  ΠΠααννααγγιιώώττααςς  ΠΠααρραασσκκεευυάά

Πρέπει επιτέλους όλοι µας να συνειδητο-
ποιήσουµε τη σοβαρότητα των αρνητικών
περιβαλλοντολογικών εξελίξεων της περιο-
χής µας που πραγµατικά είναι άκρως ανησυ-
χητικές. Οι άνθρωποι σαν τα αποδηµητικά
πουλιά ερχόµαστε και φεύγουµε από τη ζωή
αφήνοντας στους κληρονόµους µας άλλοι την
ποιοτική δηµιουργικότητα κι άλλοι το πικρο-
σκοτεινό αποτέλεσµα των ασυνείδητων ενερ-
γειών µας. Πάντα αναγράφονται στην ιστορία
λαών, πολιτισµών, κρατών οι πράξεις µας.
Βασική αξία όλων είναι ο σεβασµός που πρέ-
πει να εκδηλώναµε καθηµερινά ο ένας προς
τον άλλο χωρίς παραλογισµούς εγωισµούς
και γενικότερα µε αισθήµατα υποβάθµισης
του εαυτού µας. Το γεγονός πως από παιδιά
ακόµα µας τροφοδοτούν µε έννοιες του ατο-
µικισµού µας ωθούν στο να λειτουργούµε
µεταξύ µας συµφεροντολογικά ατοµικιστικά.

Ο εφησυχασµός και η αδράνεια που µας
χαρακτηρίζουν δεν τιµά κανέναν µας, πρέπει
να κινητοποιηθούµε όλοι µας να δράσουµε
µαζικά ούτος ώστε να γιατρέψουµε της πλη-
γές που έχουµε προξενήσει στην γη που µας
τρέφει, το θεϊκό Οξυγόνο που το αντικαθι-
στούµε µε διοξείδιο κι άλλους δηλητηριώδη
οργανισµούς. Εάν δεν λάβουµε ως πολίτες
και πολιτεία κάποια µέτρα γνωρίζουµε όλοι
που θα οδηγούµαστε. Στοιχεία που έχουν
δοθεί στην δηµοσιότητα κατά καιρούς απο-
δεικνύουν την σοβαρότητα του όλου θέµα-
τος. Από την έρευνα που πραγµατοποιήθηκε
από τα µέλη της Μονάδας Αιµοστατικής του
Αριστοτέλειου Πανεπιστηµίου Θεσσαλονί-
κης προκύπτουν τα εξής: Επτά  στους δέκα
θανάτους στην ευρύτερη περιοχή της Πτολε-
µαΐδας οφείλονται σε καρκίνο η σε θροµβο-
εµβολική νόσο (έµφραγµα, εγκεφαλικό, πνευ-
µονική εµβολή) ενώ οι τρεις στους δέκα απο-
δίδονται σε άλλα αίτια. Τα κρούσµατα σοβα-
ρών ασθενειών το 2005 φθάνουν το 30,5%.
Στοιχεία από την Greenpeace επικαλούνται
ότι πρόσφατη επιδηµιολογική µελέτη που
διενεργήθηκε σε 3.559 παιδιά ηλικίας 9-12
ετών στην ∆υτική Μακεδονία έδειξαν τα
εξής: Οι ρινίτιδες και βρογχίτιδες στα παιδιά
sτην Πτολεµαΐδα φτάνουν το 40,3% στην
Κοζάνη το 35,2% και στην Φλώρινα το 39,2%
!!! Άρα είναι σε µεγάλο βαθµό αυξηµένες στις
περιοχές µας. Τι περιµένουµε άραγε και
µένουµε αδρανής σε ένα τόσο σοβαρό πρό-
βληµα; Το λιγότερο που θα µπορούσαµε να
πράξουµε ως πολίτες και πολιτεία αυτή τη
στιγµή ήταν να µεριµνήσουµε και να µην
υπάρξει ούτε µια σπιθαµή γης άδενδρη και
χωρίς. Άλλωστε το θέµα υγείας αφορά όλους
µας.

ΤΤοουυ  ΠΠααύύλλοουυ  ΜΜοουυρροουυζζίίδδηη

Κατακάηκε η Ελλάδα αυτό το
καλοκαίρι.

Πυρκα¬γιές, δεκάδες νεκροί,
αµέτρητα χωριά, ζώα και καλλιέργειες,
εκατοµµύρια στρέµµατα δάσους
χάθηκαν στις φλόγες. Πόνεσαν τα
µάτια κι οι ψυχές πίσω από το βουβό
δάκρυ, µπρος την ανηµποριά της
τηλεθέασης των φρικαλέων εικόνων
της απίστευτης αυτής τραγωδίας.
Οργή κι οδύνη... 

Όµως ας µη γελιόµαστε.Tο ολο-
καύτωµα προετοιµάστηκε εδώ και
δεκαετίες.

Με το νόµο 779/’79 η Ν.∆. επι¬χειρούσε να αποχαρακτηρίσει
25 εκ. στρέµµατα δασικές εκτάσεις, ενώ µε το νόµο 1734/’89 το
ΠΑΣΟΚ αποχαρακτήρισε  45 εκ. στρέµµατα, για να παραδοθούν
στους κάθε λογής οικοπεδοφάγους, για να δοθεί τελικά «αναπτυ-
ξιακή» κατεύθυνση µε τον αναπτυξιακό νόµο της Βάσως Παπαν-
δρέου για «βιοµηχανικές εγκαταστάσεις χαµηλής όχλησης» σε
δασικές εκτάσεις στα µέσα του ’90. 

Σε όλα τα κατά καιρούς καµένα δάση, η αναδάσωση δεν έφτα-
σε πουθενά πάνω από 10%.

Αν θέλανε να προλάβουν ή να αποκαταστήσουνε τα καµένα
δάση θα το είχανε κάνει προ πολλού. Θα είχανε δηµεύσει τη µεγά-
λη έγγεια ιδιοκτησία των τραπεζών, των οικοδοµικών συνεταιρι-
σµών, των καταπατητών, της Εκκλη¬σίας και κάθε ιδιοκτησίας στα
κατά καιρούς «καµένα» και θα είχανε παύσει κάθε οικονοµική
«αξιοποίηση» και δραστηριότητα εντός των δασικών εκτάσεων.

Είναι σύµπτωση το ότι συστηµατικά και τα δύο µεγάλα κόµµα-
τα αρνούνται να συντάξουν δασικούς χάρ¬τες και δασολόγιο; Ή
το ότι δεν έχει κατεδαφιστεί ότι έχει κτιστεί σε δασικές εκτάσεις; 

Είναι σύµπτωση άραγε οι 4.500
κενές θέσεις δασοπυροσβεστών;

Και τα δύο µεγάλα κόµµατα, αυτό
κι αν είναι σύµπτωση, έχουν στο στό-
χαστρο το άρθρο 24 του συντάγµα-
τος: Η αναθεώρηση του άρθρου 24
του Συντάγµατος το 2001 πρωτοτέ-
θηκε επί ΠΑΣΟΚ, ενώ η Ν.∆. έχει και
πάλι σή¬µερα ως προτεραιότητα άλλη
µια αναθεώρησή του, για να
πα¬ραδώσει οριστικά τα δάση στην
«ανάπτυξη». 

Ν∆ και ΠΑΣΟΚ, ακολουθούν µε
συνέπεια την ίδια δασοκτόνα πολιτική
στο όνοµα της ανάπτυξης. Από κοντά
και ο µεγαλύτερος ιδιοκτήτης γης

στην Ελλάδα, η Εκκλησία Α.Ε., πρωτοστατεί κι αυτή στο φαγοπότι
της κατα¬στροφής (π.χ. Ποικίλον  Όρος, Υµηττός).

Αντί για καταλογισµό ευθυνών για τις φονικές πυρκαγιές, παρα-
κολουθήσαµε από κατινοκαυγάδες και γελοιότητες, για την αναλο-
γία της ευθύνης µεταξύ του «πράσινου» δήµαρχου ή του γαλάζιου
νοµάρχη στην Ηλεία !..,µέχρι και βολικότατες θεωρίες
συνοµω¬σίας, όπου κοµµουνιστές, αναρχικοί, ξένοι πράκτορες,
τροµο¬κράτες ή εξωγήινοι επιτέθηκαν στη χώρα και την κυβέρνη-
ση. 

Πλέον είναι πιο φανερό από ποτέ. Μια µαύρη κλωστή ενώνει
την άνοδο της παγκόσµιας θερµοκρασίας εξαιτίας του φαινοµένου
του θερµοκηπίου που έχει κάνει τα δάση έτοιµα να φουντώσουν
µε την πρώτη φιτιλιά, µε το αναπτυξιακό µοντέλο που προωθείται
µέσα από -και παράλληλα µε- έργα όπως η Ιόνια οδός που η χάρα-
ξή της συµπίπτει (εντελώς...συµπτωµατικά) µε το δρόµο της
φωτιάς στην Ηλεία και τη Μεσσηνία!!!... 

Είναι πιο φανερό από ποτέ, πως πάνω από τους ανθρώπους και
το περιβάλλον µπαίνουν οι επιχειρήσεις και τα κέρδη τους...

ΥΥππάάρρχχοουυνν,,  µµαα  τταα  γγννωωρρίίζζοουυµµεε;;

ΆΆµµεεσσηη  ααννάάγγκκηη  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττηηςς  ΜΜΕΕΘΘ  
ττοουυ  ΜΜπποοδδοοσσάάκκεειιοουυ  ΝΝοοσσοοκκοοµµεείίοουυ  ΠΠττοολλεεµµααΐΐδδααςς

ΟΟ  ννόόµµοοςς  ττοούύ  κκέέρρδδοουυςς  
κκααίίεειι  ππεερριιββάάλλλλοονν  κκααιι  ζζωωήή......
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ΤΤοουυ    ΑΑννδδρρέέαα  ΑΑββρρααµµίίδδηη,,  
Μέλος της Τ∆Ε Κεν. Γραφείων/ΕΤΕ/∆ΕΗ

&  Αν. Προέδρου ΤΕΣ/∆ΠΑΝ

Από τον Μάη του περασµένου χρόνου η
Οικογένεια των εργαζοµένων στην Γενική
∆ιεύθυνση Παραγωγής απέκτησε νέα µέλη,
τους 700 εργαζόµενους στην Παραγωγή των
Νησιών ως αποτέλεσµα της συνεχιζόµενης
ιδιωτικοποίησης της Επιχείρησής µας. 

Η Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας στα
Νησιά µας είχε ανέκαθεν προβλήµατα, εξ
αιτίας των επιλογών των κυβερνήσεων που
συγκέντρωναν το ενδιαφέρον τους στα αστικά
και Βιοµηχανικά κέντρα. Προφασίζονταν, το
αυξηµένο κόστος παραγωγής ή τις αντικειµενι-
κές δυσκολίες που γεννά το πλήθος των
Νησιών µας και η έκταση στην οποία εκτείνο-
νται. Η προβληµατική αυτή κατάσταση επιδει-
νώθηκε ραγδαία µε την σταδιακή ιδιωτικοποί-
ηση της ∆ΕΗ από το 1999 µέχρι σήµερα.
Συγκεκριµένα :  

1) περιορίστηκαν οι επενδύσεις εγκατά-
στασης νέας  ισχύ-

ος µε αποτέλεσµα να καλύπτονται κατά
κανόνα οι ανάγκες µε παλαιές κακοσυντηρη-
µένες και επικίνδυνες για το προσωπικό µονά-
δες, ή µε ενοικίαση µονάδων Παραγωγής από
ιδιώτες. Όπως ήταν επόµενο, οι ανάγκες των
Νησιών µας δεν µπορούσαν να καλυφθούν µε
την αναγκαία ασφάλεια και οι συχνές διακοπές
ηλεκτροδότησης µπήκαν στην καθηµερινότη-
τα των Νησιωτών µας. 

2) περιορίσθηκε ο αριθµός των εργαζοµέ-
νων µια και δεν έχει από 15ετίας γίνει η ανα-
γκαία πρόσληψη µόνιµου προσωπικού και οι
ανάγκες καλύπτονται µε εποχιακό ανεκπαίδευ-
το και κακοπληρωµένο προσωπικό. Οι συνθή-
κες αυτές εντατικοποιούν την εργασία και
αυξάνουν τον επαγγελµατικό κίνδυνο. Οι επι-
πτώσεις δε από την έλλειψη προσωπικού, κτυ-
πούν και τις τοπικές κοινωνίες µια και το προ-
σωπικό των εργολάβων που καλύπτουν πάγιες
ανάγκες στα νησιά µας και υποκαθιστούν
εργασία που θα επροσφέρετο από νησιώτες,
είναι ή µετανάστες ή από την Αθήνα. 

Παρά τον υπερβάλλοντα ζήλο όλων των
εργαζοµένων στην έδρα ( Αθήνα ) και στα 30
εργοστάσια Παραγωγής, η αδιαφορία της
κυβέρνησης και της ∆ιοίκησης της ∆ΕΗ οδή-
γησε στο να µην µπορούµε να ανταποκριθού-
µε στον σηµαντικότατο ρόλο µας, που είναι η
ασφαλής και επαρκής τροφοδοσία των
Νησιών µας µε Ηλεκτρική Ενέργεια. Αυτό
σηµαίνει :

1. συχνές διακοπές στην ηλεκτροδότηση
και χαµηλής ποιότητας προσφερόµενες υπη-
ρεσίες,

2. αυξηµένη επικινδυνότητα για τους εργα-
ζόµενους,

3. µη ασφαλή λειτουργία των εγκαταστά-
σεων, 

4. απαξίωση των τεχνικών γνώσεων του
προσωπικού. 

Οι επιπτώσεις αυτές προέρχονται από
συνειδητή επιλογή των µέχρι τώρα διοικήσεων
της ∆ΕΗ που λέει ότι : 1) Οι επενδύσεις στα
Νησιά δεν θα γίνουν αφού δεν δηµιουργούν
κέρδη  και 2) τα όποια προβλήµατα ηλεκτρο-
δότησης θα αποτελέσουν και µέσο πίεσης για
να αναγκασθεί η κυβέρνηση να επιδοτήσει την
Παραγωγή Η.Ε. στα Νησιά.

Παράλληλα η κυβέρνηση, επιδιώκει η
όποια επιδότηση να πάει σε χέρια ιδιωτών
όπως κάνει και µε τις άδειες εγκατάστασης
αιολικών πάρκων. Ο «χώρος» αυτός του αιολι-
κού δυναµικού των Νησιών µας, αναπτύσσεται
ταχύτατα αλλά µε τρόπο που δεσµεύεται υπέρ
ντόπιων και ξένων ιδιωτικών συµφερόντων. 

Όπως κάθε κακή κατάσταση µπορεί να
γίνει και χειρότερη, έτσι και στην Παραγωγή
Νησιών η κατάσταση χειροτέρευσε µε το
όνοµα ∆. Λάππας. Ο κύριος αυτός είναι η νέα
επιλογή του κ. Αθανασόπουλου για την θέση
του ∆ιευθυντή της ∆ιεύθυνσης Παραγωγής
Νησιών ( ∆ΠΑΝ). Άνθρωπος που ελάχιστα
χρησιµοποιήθηκε εξ αιτίας των προβληµάτων

που δηµιουργούσε όπου αναλάµβανε θέση
ευθύνης, όµως µε διασυνδέσεις στην σηµερι-
νή ∆ιοίκηση της ∆ΕΗ και την κυβέρνηση. Με
το που ανέλαβε πριν από λίγους µήνες καθή-
κοντα κατάφερε να δηµιουργήσει τόσα προ-
βλήµατα όσα δεν είχαν δηµιουργήσει τα
τελευταία  χρόνια όλοι µαζί οι προηγούµενοι
∆ιευθυντές.  Συγκεκριµένα, αντιµετωπίζουµε
στην ∆ΠΑΝ µια πρωτόγνωρη κατάσταση
εκφοβισµού, τροµοκρατίας και συνδικαλιστι-
κών διώξεων. Αναλυτικότερα :

1. προχώρησε σε µεταθέσεις κατά τρόπο
παράνοµο και καταχρηστικό, µια και δεν τηρή-
θηκαν ούτε τα προβλεπόµενα από το νοµοθε-
τικό πλαίσο ούτε και από τους υπηρεσιακούς
κανόνες.

2. Επέβαλε ένα καθεστώς στρατοπέδου µε
πρόσχηµα τον έλεγχο παρουσίας του προσω-
πικού.

3. Σε έναν υπό µετάθεση συνάδελφο, που
µε προσφυγή στην δικαιοσύνη ανακάλεσε την
µετάθεσή του, πήρε άλλα µέτρα επίσης παρά-
νοµα και καταχρηστικά που οδηγούν στην
οικονοµική του εξόντωση.

4. Απέλυσε εργαζόµενο έκτακτο, γιατί δεν
µπορούσε να εργαστεί το Σαββατοκύριακο 15
και 16 ∆εκέµβρη.

5. ∆ιέκοψε την χρήση του Ηλεκτρονικού
ταχυδροµείου στο Εργασιακό Συµβούλιο και
στην Επιτροπή για την Υγιεινή και Ασφάλεια
της Εργασίας µε στόχο να παρεµποδίσει την
λειτουργία του Εργασιακού Συµβουλίου όπως
και της ΕΥΑΕ

6. Στον υπογράφοντα που ως συνδικαλι-
στής συνυπέγραψα την διαµαρτυρία του
σωµατειακού παραρτήµατος κατά των µεθό-
δων του, επέλεξε τον εργασιακό µου αποκλει-
σµό και την µε διάφορα προσχήµατα µείωση
του µισθού µου.

Ο πρωτόγνωρος στην ∆ΕΗ αυταρχισµός

που βιώνουν οι εργαζόµενοι στον χώρο µας,
ξεσήκωσε πλήθος αντιδράσεων συλλογικών
φορέων αλλά και των ίδιων των εργαζοµένων.
Πιο σηµαντική, αποτελεί η ερώτηση που κατα-
τέθηκε στην Βουλή από 3 βουλευτές του ΚΚΕ
τους κκ Γ. Μαυρίκο, ∆. Κουµπούρη και Τ.
Τσιόγκα και απευθύνεται στους υπουργούς
Ανάπτυξης και Απασχόλησης ζητώντας απα-
ντήσεις για τις διώξεις συνδικαλιστών και τον
αυξανόµενο αυταρχισµό στην ∆ΕΗ. Επίσης
σηµαντική ήταν και η παρέµβαση στην ∆ιοίκη-
ση της ∆ΕΗ του σωµατείου «Εργατική Αλλη-
λεγγύη». Αντίθετα σε αυτές και σε πολλές
άλλες  εκδηλώσεις αλληλεγγύης, κινήθηκε η
συµβιβασµένη πλειοψηφία στην ΕΤΕ/∆ΕΗ
παρόλο που µέλη της είναι που µετατίθενται,
διώκονται και τροµοκρατούνται. Είναι άξια επι-
σήµανσης η στάση του σωµατείου µας, για να
µπορέσει να κατανοήσει ο κάθε εργαζόµενος,
την σηµερινή κατάντια ενός σωµατείου που
στο παρελθόν αποτελούσε την αιχµή του
δόρατος της Εργατικής Τάξης και σήµερα έχει
µετατραπεί σε βαστάζο του αυταρχισµού της
κυβέρνησης και της ιδιωτικοποίησης της ∆ΕΗ.
Αλλά και την ανάγκη αλλαγής των συσχετι-
σµών στην ΕΤΕ/∆ΕΗ και γενικότερα στο Συν-
δικαλιστικό Κίνηµα. Η αλλαγή των συσχετι-
σµών υπέρ των δυνάµεων του ταξικού και
αγωνιστικού συνδικαλισµού είναι θέµα άµεσης
προτεραιότητας για τους εργαζόµενους,
αλλιώς ο εξευτελισµός και η εξαθλίωσή µας
δεν θα έχει τέλος.

Εµείς οι εργαζόµενοι στην ∆ΕΗ έχουµε
γράψει σελίδες αγώνων και ξέρουµε ότι µπο-
ρούµε να ανατρέψουµε τις συµβιβασµένες
πλειοψηφίες και την πορεία ιδιωτικοποίησης
της Επιχείρησής µας. Με την βεβαιότητα αυτή
εύχοµαι το 2008 να αποτελέσει την αρχή µιας
τέτοιας πορείας.

ΑΑυυττόόννοοµµοοςς  ΣΣττααθθµµόόςς  ΠΠααρρααγγωωγγήήςς  σσττηηνν  ΚΚΩΩ  

ΕΕρργγαασσίίαα  σσυυννττήήρρηησσηηςς  ΜΜοοννάάδδοοςς  σσττηηνν  ΣΣααννττοορρίίννηη

Η ∆ΕΗ απαξιώνει
επιστήµονα, 
η Ακαδηµία 

Αθηνών τον καλεί
σε ηµερίδα 

ΤΤηηςς  ∆∆ήήµµηηττρρααςς  ΜΜααννιιφφάάββαα
Από την εφηµερίδα Αυγή 

Πολύ διαφορετικά είναι, απ' ό,τι
φαίνεται, τα κριτήρια αξιολόγησης της
∆ΕΗ και της  Ακαδηµίας Αθηνών σε ό,τι
αφορά την επιστηµονική κατάρτιση. 

Πώς αλλιώς να εξηγήσει κανείς το
γεγονός ότι εργαζόµενος της ∆ΕΗ, για
τα όσα υποστηρίζει σχετικά µε την
προστασία των συµφερόντων της επι-
χείρησης και την εξοικονόµηση ενέρ-
γειας µε σωστή χρήση του εξοπλισµού
της, διώκεται από τη ∆ΕΗ, αλλά προ-
σκαλείται να εκθέσει τις απόψεις του σε
ηµερίδα της Ακαδηµίας Αθηνών στις
3.11.2006; 

Τι εννοούµε όταν λέµε δίωξη; Επι-
βολή ποινών που φτάνουν µέχρι την
υπηρεσιακή στασιµότητα στο µισθολο-
γικό κλιµάκιο 1α. Ο εν λόγω εργαζόµε-
νος έχει ήδη προσφύγει στο ∆ευτερο-
βάθµιο Συµβούλιο Κρίσεως (αρ. πρωτ.
ΛΚ∆Μ 21175/4-12-06) επειδή θεωρεί
άδικη και εκδικητική την τιµωρία του.
Στην τιµωρία αυτή έντονα έχουν αντι-
δράσει οι συνδικαλιστικοί φορείς του
χώρου, οι οποίοι µε σχετικές επιστολές
έχουν εκφράσει συµπαράσταση στη
δίωξη του συναδέλφου τους και θεω-
ρούν ότι η δίωξη αφορά τις απόψεις
που εξέφρασε δηµόσια για την προστα-
σία των συµφερόντων της επιχείρησης
και την εξοικονόµηση ενέργειας µε
σωστή χρήση του εξοπλισµού της.
Τονίζουν δε ιδιαίτερα την επιστηµονική
του κατάρτιση, το ήθος και την εν γένει
προσφορά του στην επιχείρηση. 

Υπενθυµίζεται ότι σχετική αναφορά
είχε κατατεθεί από τον Συνασπισµό και
στις 20.12.2006, όµως έως σήµερα δεν
έχει απαντηθεί. 

Το θέµα έρχεται ξανά στη Βουλή µε
ερώτηση του Γιάννη ∆ραγασάκη και του
Μιχάλη Παπαγιαννάκη, οι οποίοι
ρωτούν τους υπουργούς Ανάπτυξης και
Απασχόλησης: 

- Είναι εις γνώση τους η δίωξη του
εν λόγω στελέχους στη ∆ΕΗ και κυρίως
συµφωνούν µε τις ενέργειες εις βάρος
του; 

- Προτίθενται να λάβουν άµεσα
µέτρα για την υπηρεσιακή αποκατάστα-
σή του

ΟΟ  ΝΝίίκκοοςς  ΣΣττεεφφααννήήςς  
µµεε  ττιιςς  εερργγαασσίίεεςς  ττοουυ  

σσττηηνν  ΑΑκκααδδηηµµίίαα  ΑΑθθηηννώώνν  

ΗΗ  ΠΠααρρααγγωωγγήή  ΗΗλλεεκκττρριικκήήςς  ΕΕννέέρργγεειιααςς  σστταα  ΝΝηησσιιάά,,  
ππεεδδίίοο  εεκκφφοοββιισσµµοούύ  ττρροοµµοοκκρρααττίίααςς  

κκααιι  σσυυννδδιικκααλλιισσττιικκώώνν  δδιιώώξξεεωωνν
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Με αφορµή την εκδήλωση της «Πρωτο-
βουλίας ενάντια στα ναρκωτικά» που πραγµα-
τοποιήθηκε τον περασµένο Ιούνιο στην
κεντρική πλατεία της Πτολεµαΐδας, παρου-
σιάζουµε τους βασικούς άξονες της στιβαρής
πραγµατικά κι επιστηµονικά τεκµηριωµένης -
και µε θεραπευτικά παραδείγµατα - άποψης
της Κας Κατερίνας Μάτσα, υπεύθυνης της
θεραπευτικής κοινότητας 18ΑΝΩ,  όπως
αυτή αναλύεται διεξοδικά στο βιβλίο της :
«Ψάξαµε ανθρώπους και βρήκαµε σκιές...Το
αίνιγµα της τοξικοµανίας»,που κυκλοφορεί
από τις εκδόσεις Άγρα. 

Tο εµπόριο των ναρκωτικών, σε παγκό-
σµια κλίµακα, αποτελεί τη 2η πιο επικερδή
µπίζνα µετά το εµπόριο όπλων, µε τις ΗΠΑ
και την «αντιτροµοκρατική» υπηρεσίας της
CIA, DEA, να παίζουν πρωτoεξάρχοντα ρόλο
στην αύξηση της παραγωγής και της διακίνη-
σής τους (π.χ. Αφγανιστάν). 

Ποιά «ανάγκη» όµως δηµιουργεί αυτό το
καταναλωτικό κοινό των εξαρτησιογόνων
ουσιών;

Η χρήση και η λειτουργία των ουσιών σε
παλιότερες κοινωνίες (θρησκευτικές τελετές-
ένταξη στην οµάδα) είχε συνήθως χαρακτήρα
τελετουργικό και κοινωνικής ένταξης. Παρ’
όλα αυτά, για αιώνες η χρήση τους δεν πήρε
το χαρακτήρα της κοινωνικής µάστιγας.
Καθώς επίσης χαρακτηριστικό είναι το γεγο-
νός πως η χρήση του οπίου για παράδειγµα
στην Κίνα, εκµηδενίσθηκε µετά την νίκη της
Κινέζικης επανάστασης το ’49. 

Τι είναι αυτό λοιπόν που διαφοροποιεί τη
χρήση ουσιών στην εποχή µας; 

Σύµφωνα µε τη συγγραφέα λοιπόν, η
εξάρτηση από τις ουσίες ως ακραία µορφή
αλλοτρίωσης του σύγχρονου ανθρώπου, απο-
τυπώνει µε τον πιό δραµατικό τρόπο στο επί-
πεδο του µοναχικού, µονοδιάστατου και

δυστυχισµένου ατόµου, όλη την κοινωνική
παθολογία της εποχής κι εκφράζει την τερά-
στια δυσφορία του σύγχρονου ανθρώπου,
του υποχρεωµένου να ζει σε συνθήκες κοινω-
νικής και πολιτιστικής παρακµής. 

Αποτελεί, το προϊόν της συνάντησης της
εξαρτησιογόνας ουσίας µε µια συγκεκριµένη
ελλειµµατική προσωπικότητα σε µια δεδοµέ-
νη κοινωνικοπολιτιστική στιγµή. Αποτελεί την
εκ προοιµίου αποτυχηµένη απόπειρα φυγής
του εξαρτηµένου ατόµου από την προσωπική
και κοινωνική Ιστορία. Όπως αναφέρεται
χαρακτηριστικά στο βιβλίο, «η ιστορία των
ναρκωτικών στη ∆ύση ξεκινάει µε τη δυστυ-
χία των φτωχών», ενώ σε κάθε περίοδο κοι-
νωνικής κρίσης, εµφανίζεται ένα κύµα τοξικο-
µανίας. Γι αυτό κι ο ρόλος των ψυχοτρόπων
ουσιών πρέπει να ειδωθεί στο πλαίσιο της
κάθε εποχής.

Το θύµα της τοξικοµανίας ναρκώνεται για
να νοιώσει «αυτάρκης», απαλλαγµένος από
την ανάγκη κοινωνικών σχέσεων, για να καλύ-
ψει το αίσθηµα δυστυχίας που το διακατέχει
,το εσωτερικό κενό, την απουσία νοήµατος
της ζωής του, για να ανακουφίσει τον τερά-
στιο ψυχικό πόνο, για να αποµακρύνει την
απειλή που αντιπροσωπεύουν για αυτόν οι
«άλλοι». Κύρια οφείλεται σε µια ελλειµµατική
κοινωνικοποίηση την οποία τροφοδοτεί η
ένδεια ουσιαστικών ανθρώπινων σχέσεων, η
οποία µε τη σειρά της το ωθεί στον ατοµικι-
σµό, ενισχύοντας το αίσθηµα ανασφάλειας
και προσωπικής ανεπάρκειας.

Εν τέλει, οι ουσίες αποτελούν υποκατά-
στατα των πρωταρχικών αναγκών του ανθρώ-
που, υποκατάστατο της απούσας σχέσης του
εξαρτηµένου ατόµου µε τον κόσµο. Γιατί
,σύµφωνα και µε 

τον Μαρξ, η ουσία του ανθρώπου είναι το
σύνολο των κοινωνικών του σχέσεων που
γίνονται το περιεχόµενο της ζωής του. Απ’
αυτή την άποψη, η τοξικοµανία δεν είναι παρά
η καρικατούρα της εξέλιξης του πολιτισµού

προς την κατεύθυνση της δηµιουργίας ψεύτι-
κων αναγκών, µε καταστροφικές συνέπειες.

Πολέµιος αντιδραστικών απόψεων-που
θεωρούν την εξάρτηση από ψυχότροπες
ουσίες ως κάποια γενετική ανωµαλία ή
«αρρώστια»- καθώς και πολέµιος των προ-
γραµµάτων (της ίδιας τεχνοκρατικής αντίλη-
ψης) µε υποκατάστατα (µεθαδόνη) και των
µειούµενων δόσεων, η ανάλυση και θεραπευ-
τική πρόταση της συγγραφέως αντιµετωπίζει
τον τοξικοµανή σαν αυτό που πραγµατικά
είναι: µια µοναδική ολότητα -βιολογική, ψυχι-
κή- στο σταυροδρόµι µιας προσωπικής-κοι-
νωνικής κρίσης. 

Η θεραπευτική πρόταση της Κ. Μάτσα ως
αποτέλεσµα αυτή της ανάλυσης τού Είναι του
ανθρώπου, βασίζεται στην επαναδόµηση της
ψυχοκοινωνικής ταυτότητας του εξαρτηµέ-
νου ατόµου, την αναγέννηση της προσωπικό-
τητάς του µέσω µιας θεραπευτικής διαδικα-
σίας κοινωνικοποίησης κι εν τέλει στην 

επανανοηµατοδότηση της ίδιας του της
ζωής µέσα από την ανάδειξη της διαφορετι-
κότητάς του  σε µαχητική, δηµιουργική κοι-
νωνική ατοµικότητα.

Το εξαιρετικό ως άποψη, πυκνογραµ-
µένο µα επιστηµονικά τεκµηριωµέ-
νο κι εύληπτο βιβλίο, υποδειγ-
µατικό στη δοµή του και
στο ξεδίπλωµα τής βήµα-
βήµα ανάλυσης, αποτελεί
ένα καταιγισµό αποσα-
φηνίσεων ,ερµηνειών,
ξεκάθαρης άποψης για
τη φύση, τα αίτια και τη
θεραπευτική προσπά-
θεια ως ανασύνθεση της
προσωπικότητας του
τοξικοµανή σε νέες αξια-
κές βάσεις. Ελεύθερος
άνθρωπος τελικά, σύµφωνα
πάλι µε το Μαρξ, δεν είναι ο
άνθρωπος που λειτουργεί

απουσία καταναγκασµών, αλλά η ενεργητική
ανάπτυξη των ολόπλευρων δυνατοτήτων και
των αναγκών του κοινωνικού ατόµου.

Ως εκ τούτου, θεραπεία και απεξάρτηση
του ατόµου νοείται µόνο η αποκατάσταση
της σχέσης του ατόµου κι επανένταξής του
(όχι υποταγής του) στην κοινωνία και την
πραγµατικότητα. 

Η γλαφυρότητα του κειµένου και η διεισ-
δυτικότητα της µατιάς, δεν καταδεικνύει απλά
τη συγγραφική ικανότητα και την ερευνητική
επιµέλεια µόνο. Υποδηλώνει βαθιά γνώση του
ζητήµατος αλλά κυρίως µια συν-βιωµατική
συναίσθηση, θα έλεγε κανείς: Η συγγραφέας
λόγω και επαγγελµατικής ιδιότητας- διευθύ-
ντριας της θεραπευτικής κοινότητας 18ΑΝΩ-
συµµερίζεται,συµπαραστέκεται αλληλέγγυα.

Ένα βιβλίο που διαβάζεται απνευστί κι
από ανθρώπους που δεν εµπλέκονται έστω
έµµεσα στο ζήτηµα της τοξικοµανίας, γιατί
πέραν της ελπιδοφόρας θεραπευτικής πρότα-
σης, αποτελεί παράλληλα αµείλικτη αξιακή
κριτική τού καπιταλισµού και των υπαρξιακών
αλλοτριωτικών αδιεξόδων που αυτός παράγει. 

Υ.Γ.: τραγικός επίλογος του παρόντος άρθρου, αποτέλεσε η είδηση
του χαµού της 14χρονης κοπέλας στην Πτολεµαΐδα- όπου τα ποσοστά
απωλειών από ναρκωτικά πρέπει να αγγίζουν πλέον επίπεδα ρεκόρ για τα
ελληνικά δεδοµένα. Σύµφωνα µε όσα βγήκαν στη δηµοσιότητα ,οι βεβαι-
ωµένοι θάνατοι από ναρκωτικές ουσίες έχουν ξεπεράσει τους δέκα µέσα
στο 2007, αριθµός που συγκλονίζει και σοκάρει! Παρ’ όλα αυτά, η απου-
σία συµβουλευτικών µονάδων πρόληψης και απεξάρτησης στην επαρχία
είναι τραγική. Θέλουµε να πιστεύουµε ότι η κοινωνία της Πτολεµαΐδας
θα φανεί πιο σοφή και µεγαλόψυχη απέναντι στο πρόβληµα και στους
χρήστες και θα κινηθεί στην κατεύθυνση ίδρυσης µονάδας πρόληψης-
απεξάρτησης, σ’ αντίθεση µε τους φανφαρόνους υποκριτές Ψωµιάδη -
Παπαγεωργόπουλο που τοποθετήθηκαν ενάντια στην ίδρυση αποθερα-
πευτικής κοινότητας πρόσφατα στον Εύοσµο, αποκαλύπτοντας το ρατσι-
σµό τους και την αντίληψη κοινωνικού αποκλεισµού που υπηρετούν.

Γιατί εν τέλει για το πρόβληµα ευθύνεται η ίδια η καπιταλιστική κοι-
νωνία κι όχι οι «άρρωστοι» εξαρτηµένοι χρήστες. Όµως για να πολεµη-
θεί ο ρατσισµός ,η πολιτική κοινωνικού ελέγχου-αποκλεισµού χρειάζο-
νται, παράλληλα µε την άνοδο του εργατικού και λαϊκού κινήµατος που
θα αµφισβητήσει τη ναρκοκουλτούρα και το ίδιο το σύστηµα που την
παράγει, παρεµβάσεις σε επίπεδο κοινωνικού κράτους και θεσµικής ανα-
γνώρισης των δικαιωµάτων των εξαρτηµένων.

ΘΘάάννααττοοςς  1144χχρροοννηηςς  ΘΘάάννααττοοςς  1144χχρροοννηηςς  
µµααθθήήττρριιααςς  σσττηηνν  ΠΠττοολλεεµµααΐΐδδααµµααθθήήττρριιααςς  σσττηηνν  ΠΠττοολλεεµµααΐΐδδαα

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΤΣΑ: 

««ΨΨάάξξααµµεε  ααννθθρρώώπποουυςς  κκααιι  ββρρήήκκααµµεε  σσκκιιέέςς......
ΤΤοο  ααίίννιιγγµµαα  ττηηςς  ττοοξξιικκοοµµααννίίααςς»»

ττοουυ  ΠΠααύύ  λλοουυ  ΜΜοουυ  ρροουυ  ζζίί  δδηη
Μέ λος ∆.Σ. Ερ γα τι κής Αλ λη λεγ γύ ης
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ΤΤηηςς  ΚΚιικκήήςς  ΤΤσσααοουυσσίίδδοουυ
Μηχανικού διαχείρισης 

ενεργειακών πόρων

Ο νοµός Κοζάνης είναι ένας νοµός µε ιδιαι-
τερότητες και έντονες αντιθέσεις. Από την µια,
αποτελεί έντονα βιοµηχανική περιοχή, µε τα
ορυχεία και τις µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας της ∆ΕΗ Α.Ε. να δραστηριοποιούνται
εντός των ορίων της, και από την άλλη αποτελεί
περιοχή µε πολλές και ποικίλες καλλιέργειες. Οι
κάτοικοι του νοµού είναι βαθιά εξοικειωµένοι µε
την ενέργεια αλλά και µε τις δυσάρεστες συνέ-
πειες που η παραγωγή της µε συµβατικά µέσα
έχει. Η περιοχή, είναι µια από τις πιο επιβαρυ-
µένες περιβαλλοντικά της Ευρώπης. Αυτό, αλλά
και η κουλτούρα της περιοχής στο να είναι
δεκτική και ανοιχτή σε νέες τεχνολογίες, ειδικά
όταν αυτές έρχονται να αναπτύξουν έναν τοµέα
που δέχεται βαρύ πλήγµα από την νέα ΚΑΠ,
αλλά και να αποσυµφορήσουν (µελλοντικά και
µακροπρόθεσµα) ένα από τα κύρια προβλήµατα
της περιοχής όπως την αέρια ρύπανση, αποτε-
λούν τα κίνητρα για την στροφή σε ανανεώσιµες
πηγές ενέργειας. Πρόσφατα, ανακοινώθηκε
στον τοπικό τύπο, µια πρωτοβουλία του ΙΤΕΣΚ,
για συν-καύση βιοµάζας και λιγνίτη, σε µια προ-
σπάθεια τόσο προώθησης των βιοκαυσίµων,
όσο και µείωσης των αερίων του θερµοκηπίου.
Το όλο εγχείρηµα δε, θα µπορούσε να αποτελέ-
σει επίτευγµα των τοπικών αρχών αλλά και των
αγροτών της περιοχής, στην κατεύθυνση της
καθετοποίησης της αγροτικής παραγωγής, από
τον πρωτογενή στον τριτογενή τοµέα, µε απο-
τελέσµατα θετικότατα για το εισόδηµα των
αγροτών, αλλά και θετικότατα, όσον αφορά
στην διείσδυση των βιοκαυσίµων στην Ελληνική
αγορά ενέργειας.

Βιοκαύσιµα (αγγλ. biofuels) ονοµάζονται τα
καύσιµα εκείνα στερεά, υγρά ή αέρια τα οποία
προέρχονται από τη βιοµάζα, το βιοδιασπόµενο
δηλαδή κλάσµα προϊόντων ή αποβλήτων διαφό-
ρων ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Ιστορικά, τα
πρώτα καύσιµα που χρησιµοποιήθηκαν από τον
άνθρωπο ανήκαν στην κατηγορία των βιοκαυσί-
µων. Έτσι το ξύλο, το λίπος, τα φυτικά λάδια
αλλά και τα αποστάγµατα οργανικής προέλευ-
σης εµπίπτουν στην κατηγορία των βιοκαυσί-
µων. Η µεγάλη ανάγκη σε φθηνά καύσιµα µεγά-
λου ενεργειακού περιεχοµένου µετά την βιοµη-
χανική επανάσταση, η οποία συνεχίζει αυξανό-
µενη έως σήµερα, ενίσχυσε σηµαντικά τη χρήση
ορυκτών καυσίµων, άνθρακα αρχικά και πετρε-
λαϊκών παραγώγων αργότερα, σε βάρος των
παραδοσιακών βιοκαυσίµων. Τα προβλήµατα
θέρµανσης του πλανήτη (φαινόµενο του θερµο-
κηπίου), τα οποία σχετίζονται άµεσα µε το
περιεχόµενο των καυσίµων σε άνθρακα και το
εκπεµπόµενο κατά την καύση διοξείδιο του
άνθρακα (CO2), έχουν δηµιουργήσει κατά τα

τελευταία χρόνια ένα κλίµα στροφής προς τα
βιοκαύσιµα, τα οποία καλούνται να υποκαταστή-
σουν σταδιακά τα συµβατικά καύσιµα. Τα βιο-
καύσιµα, προερχόµενα από οργανικά προϊόντα,
θεωρούνται ανανεώσιµα καύσιµα. Ως ανανεώσι-
µα καύσιµα έχουν το χαρακτηριστικό των χαµη-
λότερων εκποµπών CO2 στο συνολικό κύκλο
ζωής τους σε σχέση µε τα συµβατικά ορυκτά
καύσιµα, στοιχείο που εξαρτάται άµεσα από την
προέλευση τους, τη χρήση τους αλλά και τον
τρόπο παραγωγής και διανοµής τους. Σε µια
προσπάθεια να προωθηθεί η χρήση των βιοκαυ-
σίµων στον τοµέα των µεταφορών στην Ευρώ-

πη, η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε την κοινοτι-
κή οδηγία 2003/30/ΕΚ. Η νοµοθεσία προβλέπει
ότι τα κράτη µέλη οφείλουν να διασφαλίσουν
ότι µια ελάχιστη αναλογία βιοκαυσίµων και
άλλων ανανεώσιµων καυσίµων διατίθεται στις
αγορές τους, αναλογία η οποία για το 2005 ορί-
ζεται στο 2 %, υπολογιζόµενη βάσει του ενερ-
γειακού περιεχοµένου, επί του συνόλου της
βενζίνης και του πετρελαίου ντίζελ που διατίθε-
ται στις αγορές τους προς χρήση στις µεταφο-
ρές. Η αναλογία αυτή οφείλει να αυξηθεί στο
5.75% έως το τέλος του 2010. Η Ελλάδα το
καλοκαίρι του 2005 ενσωµάτωσε την οδηγία

αυτή στην εθνική νοµοθεσία, αν και δεν κατάφε-
ρε να επιτύχει το στόχο του 2% στο τέλος του
2005 ενώ αµφιβολίες εκφράζονται για το κατά
πόσο θα επιτευχθεί και ο στόχος για το 2010.

Τα ενεργειακά οφέλη που προκύπτουν από
την ενδεχόµενη χρήση της βιοµάζας είναι σηµα-
ντικότατα, µιας και η πληθώρα οργανικών
ουσιών που εµπερικλείεται στη βιοµά¬ζα την
καθιστούν ως ένα αξιόλογο καύσιµο µε σηµαντι-
κή θερµογόνο ικανότητα συγκρίσιµη ή και µεγα-
λύτερη από αυ¬τή των καυσόξυλων. Με αντι-
στοιχία ενεργειακού περιεχοµένου περίπου της
τάξης του 50% σε σχέση µε το πετρέλαιο και
ελάχιστους ρύπους και τέφρα, η συν-καύση βιο-
µάζας και λιγνίτη θα µπορούσε να αποτελεί
οικονοµικά και περιβαλλοντικά, βιώσιµη λύση
για την περιοχή. 

Με δυναµικό βιοµάζας στον νοµό που µόνο
για τις αροτραίες εκτάσεις (και χωρίς να περι-
λαµβάνονται µέσα στα ποσά οι κτηνοτροφικές
καλλιέργειες οι οποίες αλωνίζονται καρποί και
στελέχη, αλλά και χωρίς τα ξυλικά-δασικά υπο-
λείµµατα του νοµού) ανέρχεται µε µια συντηρη-
τική προσέγγιση σε ~98.000 τόνους (µε περιε-
χόµενη υγρασία<20%), θα µπορούσαµε να
πούµε πως το µέλλον της περιοχής αλλά και της
∆ΕΗ βρίσκεται στην συν-καύση βιοµάζας και
λιγνίτη. Μέλλον, που εκτός από επιπλέον εισό-
δηµα στους αγρότες (που ήδη πλήττονται σφό-
δρα από την νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική που
εφαρµόζει η κυβέρνηση λόγω των µέτρων της
ΕΕ), εκτός από νέες θέσεις εργασίας στην
συγκοµιδή και µεταφορά της βιοµάζας, εκτός
από την αναδιανοµή του εισοδήµατος στην
περιφέρεια, θα φέρει και καλύτερη ποιότητα
ζωής στους κατοίκους µέσω της µείωσης της
αέριας ρύπανσης αλλά και της µείωσης των
τεραστίων ποσοτήτων ραδιενεργού τέφρας που
η ∆ΕΗ καθηµερινά απορρίπτει ή ενταφιάζει
στην περιοχή. 

Το συγκεκριµένο εγχείρηµα, δεν µπορού-
µε παρά να το υποδεχτούµε θετικά, τόσο ως
επιστήµονες που αναζητούµε λύσεις στα µεγά-
λα και µικρά προβλήµατα της καθηµερινότητας,
αλλά και ως κάτοικοι της περιοχής.  Στα θετικά
του όλου εγχειρήµατος, µπορεί επίσης να προ-
στεθεί η παρουσία του Πανεπιστηµίου ∆υτικής
Μακεδονίας και το έµψυχο δυναµικό του που
µπορεί να συµβάλει θετικά στην διάχυση της
νέας αυτής τεχνολογίας, όσο και η πληθώρα
στην περιοχή φορέων (ΤΕΙ ∆.Μ., Πόλος Καινο-
τοµίας, ΑΝ.ΚΟ  κ.τ.λ.) και συλλόγων-σωµατείων
της περιοχής, που ως στόχο τους έχουν την
διείσδυση των καινοτόµων και “καθαρών”
τεχνολογιών στο ενεργειακό ισοζύγιο της
χώρας, αλλά και την ανάπτυξη της περιοχής µε
αειφόρο και βιώσιµο τρόπο. Και ο µόνος βιώσι-
µος και αειφόρος τρόπος, είναι µε σεβασµό στο
περιβάλλον και την ανθρώπινη ζωή. Ας ελπίσου-
µε να πετύχει!  

ΗΗ  ππρροοοοππττιικκήή  ππααρρααγγωωγγήήςς  ηηλλεεκκττρριικκήήςς  
εεννέέρργγεειιααςς  ααππόό  σσυυνν--κκααύύσσηη  ββιιοοµµάάζζααςς  

κκααιι  λλιιγγννίίττηη  σσττοο  ννοοµµόό  ΚΚοοζζάάννηηςς

ΣΣυυµµµµεεττοοχχήή  ττηηςς  γγεεωωρργγίίααςς  σσττηηνν  ππααρρααγγωωγγήή  ββιιοοµµάάζζααςς

∆∆ιιάάφφοορρεεςς  ππηηγγέέςς  ΒΒιιοοµµάάζζααςς

ΤΑ «ΧΟΥΒΑΡ∆ΑΛΙΚΙΑ» ΤΟΥ ΛΚ∆Μ

ΣΣυυννέέχχεειιαα  σσττηηνν  ««υυππόόθθεεσσηη  ΛΛιιάάββαα»»
ΤΤηηςς  σσύύννττααξξηηςς

Ο παροπλισµός στελεχών (ψυγείο) όπως είναι γνωστό είναι ένα
φρούτο που ανθεί κατά κόρον στη ∆ΕΗ. Όµως ο µεταλλειολόγος,
µηχανικός  Θανάσης Λιάβας κατέφυγε στη δικαιοσύνη απαιτώντας
να επανέλθει στη θέση του και να αποζηµιωθεί για την ηθική βλάβη
που υφίσταται λόγο της απαξίωσης του από την διεύθυνση. Το
δικαστήριο αποφάσισε ότι έχει δίκαιο και κάλεσε τη ∆ΕΗ να τον
επαναφέρει στη θέση που απασχολούνταν πριν και µάλιστα για
κάθε µέρα που καθυστερεί η επαναφορά στο πόστο του η επιχεί-
ρηση οφείλει να του καταβάλει 150 €. Επειδή η διεύθυνση του
ΛΚ∆Μ κρατάει ακόµα τον συνάδελφο στη µονάδα περιβάλλοντος
(θέση ψυγείο) και δεν εκτελεί την δικαστική εντολή υποχρεώθηκε
να καταβάλει επιπλέον 5000€ ποσό που αντιστοιχεί στην ψυχική

οδύνη 3000€ , τα δικαστικά έξοδα και  τους τόκους υπερηµερίας
που είναι πάνω από 1000€ και κήρυξε την υπόθεση «προσωρινά
εκτελεστή», που σηµαίνει ότι η επιχείρηση έπρεπε να καταβάλει τα
ποσά, άσχετα από την έκβαση της υπόθεσης στο εφετείο ή στον
Άρειο Πάγο. Η απορία µας είναι γιατί η διεύθυνση δεν επαναφέρει
τον συνάδελφο Λιάβα στην θέση του, που είναι στην πρώτη γραµ-
µή και στο αντικείµενό του και θα προσφέρει πολύ περισσότερα
γιατί και τη δουλειά την γνωρίζει πολύ καλά και οι σχέσεις του µε
τους εργαζόµενους ήταν σε πολύ καλό επίπεδο;

Αντί αυτού προτιµάει να τον κρατάει εκτός παραγωγικής διαδι-
κασίας πληρώνοντας από πάνω και χιλιάδες Ευρώ, τα οποία θα
ανέρθουν σε τεράστια νούµερα αν αποφασίσει ο συνάδελφος Λιά-
βας  να εκτελέσει την ποινική ρήτρα των 150€ ηµερησίως!!!    Θα
θέλαµε να ξέρουµε, τι θα έκαναν στην περίπτωση που ο Γενικός
∆ιευθυντής τους ανάγκαζε να τα πληρώσουν από την τσέπη τους;
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ΤΤηηςς  σσυυνντταακκττιικκήήςς  εεππιιττρροοππήήςς

ΛΛίίγγαα  λλόόγγιιαα  γγιιαα  ττηηνν  ιισσττοορρίίαα......
Η πρώτη επίθεση των δυνάµεων κατοχής εκδηλώθηκε στο

Μεσόβουνο στις 23 Οκτωβρίου του 1941,  σε αντίποινα για τη
δράση της αντιστασιακής οργάνωσης «Ελευθερία» που δρού-
σε στην περιοχή του Βερµίου και επέφερε πλήγµατα στους
ναζί. Στην πλατεία του χωριού συγκεντρώθηκαν 157 άντρες
ηλικίας 16 µέχρι 60 ετών, οι οποίοι λίγο αργότερα έπεφταν
νεκροί από τα πυρά των γερµανών στρατιωτών, ενώ λίγο
αργότερα εκτελέστηκαν και 3 σοβιετικοί στρατιώτες µέλη της
«Ελευθερίας», στο δρόµο Μεσοβούνου – Πύργων. Ο εφιάλ-
της επέστρεψε στο Μεσόβουνο την Άνοιξη του 1944 όταν
στα πλαίσια των εκκαθαριστικών επιχειρήσεων του Βερµίου οι
γερµανοί σκόρπισαν το φόβο  στο χωριό και τα 107 γυναικό-
παιδα που κατέφυγαν  στο παρεκκλήσι των Αποστόλων
Πέτρου και Παύλου, βρήκαν µαρτυρικό θάνατο. 

Το ποίηµα γράφτηκε στη µνήµη των αθώων θυµάτων, που
χάθηκαν στα ολοκαυτώµατα του   Μεσοβούνου. Είναι επίσης

αφιερωµένο σε κάθε άνθρωπο που αγωνίστηκε και θυσίασε τη
ζωή του για τα ιδανικά της Ειρήνης, της ∆ικαιοσύνης και του
Λαού του. 

((ΤΤοο  πποοίίηηµµαα  ξξααννααττυυππώώννεεττααιι  κκααιι  ααννααγγρράάφφεεττααιι  οολλοοκκλληηρρωωµµέέννοο))..  

ΑΑππόό  ττηηνν  ΡΡίίττσσαα  ΣΣιιµµάάττοουυ

Μέσα από παράλληλες διαδροµές στην πολιτική οικονοµία,
την ιστορία και τις διεθνείς σχέσεις, ο δηµοσιογράφος Πέτρος
Παπακωνσταντίνου προσεγγίζει µε το τρίτο του βιβλίο, το νέο
καπιταλισµό της χρηµατιστικής έκρηξης, των τεχνολογικών επα-
ναστάσεων και της παγκοσµιοποίησης.

Υποστηρίζει ότι το διεθνές σύστηµα έχει εισέλθει σε µια δεύ-
τερη εποχή γενικευµένης οικονοµικής και γεωπολιτικής αποστα-
θεροποίησης, µετά από εκείνη του 1873-1945, η οποία δεν έγινε
δυνατό να ξεπεραστεί παρά µόνο µέσα από τις µεγάλες κατα-
στροφές δύο παγκοσµίων πολέµων.

Για πρώτη φορά µετά την πρώτη βιοµηχανική επανάσταση της
ατµοµηχανής, ο διεθνής καπιταλισµός αρχίζει να αντιµετωπίζει
συµπτώµατα γεροντικού µαρασµού, το σύστηµα βιώνει τον κλο-
νισµό των βαθύτερων νόµων της ύπαρξης και αναπαραγωγής του.
Η «οικονοµία της γνώσης» αποδεικνύεται όχι θαυµατουργό ελιξί-
ριο, αλλά νάρκη στα θεµέλια της καπιταλιστικής κερδοφορίας. Το
παγκόσµιο κοινωνικό ντάµπινγκ ενός αρπακτικού καπιταλισµού,
µεταναστεύει στις χώρες χαµηλού κόστους εργασίας και κατα-
κλύζει τις αγορές µε προϊόντα,  ενώ ταυτόχρονα ακρωτηριάζει τα
εισοδήµατα των καταναλωτών που πρέπει να αγοράσουν.

Σύµφωνα µε τον συγγραφέα, το παγκόσµιο σύστηµα οδηγεί-
ται σε ένα καινοφανές είδος «ολοκληρωτικού καπιταλισµού»,
πολύ διαφορετικό από το κλασικό φασιστικό φαινόµενο, αλλά
όχι λιγότερο επικίνδυνο. Το αναδυόµενο «τεχνο-χρηµατιστικο-

στρατιωτικό σύµπλεγµα» επιβάλει στη µισθωτή εργασία µορφές
«βιοµηχανικής δουλοπαροικίας» µε µοχλό ένα νεοαπολυταρχικό
κράτος.

Ωστόσο, η εργασία και η επινοητικότητα του κοινωνικού
ανθρώπου διαµορφώνουν ταυτόχρονα πλούτο και απελευθερωτι-
κές δυνατότητες χωρίς προηγούµενο στην ιστορία του πολιτι-
σµού. Απέναντι στον κίνδυνο της ιστορικής οπισθοδρόµησης,
υπάρχει η διέξοδος µιας δηµοκρατικής ανατροπής του νεοφιλε-
λευθερισµού και του νεοοϊµπεριαλισµού, που θα επανασυνδέσει
την πολιτική ελευθερία µε την κοινωνική ισότητα. Η ελπίδα αυτή
δεν µπορεί να εναποτεθεί αποκλειστικά στο πεδίο των επιµέρους
κοινωνικών κινηµάτων,  που φυσικά έχουν κεφαλαιώδη σηµασία,
αλλά προϋποθέτει  την υπέρβαση του θεωρητικού αναχωρητισµού
της Αριστεράς που  σε διεθνή κλίµα, δεν έχει ακόµη ανασυνταχθεί
αποτελεσµατικά µετά την κατάρρευση του «υπαρκτού σοσιαλι-
σµού» και την πλήρη συνθηκολόγηση της σοσιαλδηµοκρατίας.
Έτσι, τίποτα δεν µπορεί να προεξοφληθεί, όλα τα σενάρια του
µέλλοντος είναι ανοιχτά, από το καλύτερο ως το χειρότερο. 

Σε οκτώ κεφάλαια ο συγγραφέας εξετάζει τις κρίσιµες αλλαγές
στην οικονοµική βάση του συστήµατος, το οικολογικό πρόβληµα
σε στενή διαπλοκή µε την οικονοµική κρίση, τον αυταρχικό εκφυ-
λισµό της κοινοβουλευτικής δηµοκρατίας, τα νέα χαρακτηριστικά
του ιµπεριαλισµού, ενώ το τελευταίο και ένατο κεφάλαιο µε τίτλο
«η επερχόµενη σύγκρουση», επιχειρεί µια σύνθεση  και ορισµέ-
νες νύξεις για τις δυνατότητες ανατροπής της υπάρχουσας τάξης
πραγµάτων. Άλλωστε ιστορία «δεν είναι παρά το µονοπάτι που
µετατρέπει το αναπάντεχο σε αναπόδραστο».

Το ασφαλιστικό 
στην εντατική

ΤΤοουυ  ΖΖήήσσηη  ΠΠααττααββοούύ

Το ασφαλιστικό είναι το πρώτο θέµα συζήτησης
στους εργασιακούς χώρους και κάθε µέρα οι διάφορες
αντικρουόµενες κυβερνητικές εξαγγελίες όλο και πιο
πολύ προκαλούν σύγχυση στους εργαζόµενους. Οι διά-
λογοι που ακολουθούν είναι χαρακτηριστικοί:

- Συνάδελφοι τι γίνεται µε το ασφαλιστικό;  Κάθε
µέρα βλέπουµε στην τηλεόραση ότι ισχύει η τάδε ρύθ-
µιση και την άλλη µέρα ότι αλλάζει, στο τέλος ποιος
ξέρει τελικά τι θα ισχύσει;

- Συνάδελφε Γιάννη ξέρουµε τι θα γίνει µε όλες
αυτές τις αντεργατικές ανατροπές που τις λένε µεταρ-
ρυθµίσεις, ένα είναι σίγουρο ότι θα αποβούν πάλι κατά
των εργαζοµένων, όπως έγινε και µε τις µεταρρυθµίσεις
του Μητσοτάκη και του Ρέπα. Ο θεός να βάλει το χέρι
του µπας και µπορέσουµε να σώσουµε τίποτα από
αυτόν τον αντεργατικό κατακλυσµό που έρχεται.

Με όλες αυτές τις καταστάσεις οι εργαζόµενοι το
µόνο που αποκοµίζουν είναι ο πανικός σ’ αυτούς που
είναι κοντά στη σύνταξη και στους νεώτερους η απογοή-
τευση για το µέλλον της κοινωνικής ασφάλισης.

Για όλες αυτές τις ανατροπές οι µόνοι που δεν φταί-
νε σίγουρα είναι οι εργαζόµενοι που αφού πλήρωσαν
κανονικά τις εισφορές τους, οι κυβερνώντες καταλήστε-
ψαν τα αποθεµατικά και τώρα µας λένε ότι σε λίγα χρό-
νια δεν θα υπάρχουν λεφτά για συντάξεις.

Λεφτά υπάρχουν όµως άσωτα για να τα χαρίζουν
στους βιοµηχάνους και για να δίνουν γενναίες αυξήσεις
στους βουλευτές, στους δικαστικούς και στους διευθυ-
ντές των ∆ΕΚΟ.

ΤΤέέχχννεεςς  κκααιι  πποολλιιττιισσµµόόςς

Ξηµέρωσε η ροδαυγή 
η µέρα αγριεύει 

ακούγεται της εκκλησιάς 
το κλάµα να θεριεύει
Ήρθε πουλί και κάθισε 
σε ανθισµένο κλώνο 

έχει το βλέµµα σκυθρωπό 
µου φάνει δακρυσµένο

Σαν το κοιτώ και του µιλώ 
εκείνο µου σωπαίνει 

θαρρώ πως µε φοβήθηκε
και τροµαγµένο φεύγει

Μες τη σκλαβιά αδούλωτοι 
µε µατωµένα χέρια 

µας κλέψανε ελευθερίας
λευκουρανού αστέρια

Ξάφνου ακούω να χτυπούν 
τις θύρες να τις σπάνε 

τους άντρες όλους να ζητούν 
στον κάµπο να τους πάνε
Τρέχουν τα γυναικόπαιδα 
ξυπόλυτα στους δρόµους 
όλο φωνές και κλάµατα 

µωρά κρατούν στους ώµους
µου πήρανε τον άντρα µου 
άρπαξαν το παιδί µου 

τον αδερφό µου αναζητούν 
πνοές... της ύπαρξης µου.
όλοι στους δρόµους χύθηκαν 

σαν κύµα που ορµάει. 
Τι να συµβαίνει άραγε; 
και ποιος µοιρολογάει;
Η µάνα πέφτει καταγής 
κυλιέται πα στο χώµα. 
Μοιρολογεί της άνοιξης
τη µυρωµένη βιόλα.

Μην είδατε το γιόκα µου; 
τον ακριβό µου κλώνο; 
και µη φωνή ακούσατε; 
εγώ θα περιµένω.

Αναριγούν τα σήµαντρα 
δακρύζουν περιστέρια
τους βάζουν όλους 

στη σειρά 
µετρώντας έναν έναν.
Ροδακτίνες του φωτός 
στο σκότος της τυλίγουν 
ίχνος ελπίδας χρυσαυγείς 
στο βλέµµα δεν αφήνουν
Τα µάτια γέµισαν οργή 
νεκρή σιωπή απλώνει 
σκίζει το βόλι τη ζωή 

τα σπλάχνα ξεριζώνει
όταν το αίµα κύλησε 
ποτάµι που περνάει 

η γης που το ερούφηξε 
στα σπλάχνα της το πάει...

Ξεραίνεται το χώµα της
και το νερό στερεύει. 

Το βλέµµα της ανήλιαγο
η µέρα µαυροφαίρνει...

Στήνει τον πένθιµο χορό 
σε µαραµένο αλώνι 
όπου θρηνεί η άνοιξη 
το µατωµένο αηδόνι

Ελάτε! Τρέξτε σύντροφοι, 
βάλτε ολόγυρα τους 

λευκά λουλούδια πασχαλιάς 
στο νεκροστόλισµά τους.
Γοργοµηνάει ο άνεµος 
τα µάτια της αυγούλας 

να πάνε να αγκαλιάσουνε 
το σπλάχνο της µανούλας
Τρέχει η µάνα σα θεριό
το γιο της να φιλήσει 
από τα σπλάχνα της, 

ζωή µέσα του να κυλήσει.

Μα εκείνο στέκι ασάλευτο 
δεν την κοιτά καθόλου 
µόνο ένα δάκρυ φάνηκε 
το κρύσταλλο του κόσµου
Τώρα βουνά ανήλιαγα 
και ουρανέ θλιµµένε 

στέλνετε µαύρους κεραυνούς 
που τους προδότες καίνε
Των ανθρώπων κακοσύνη 
και η τόση αµυαλοσιά 

θε το θάνατο να φέρνει 
την κατάρα να σκορπά
Τώρα κείτονται στο χώµα 

αναστάσιµες πνοές 
των αδούλωτων το αίµα 
Λευθεριάς Αιωνοµορφές

Η ΕΙΡΗΝΗ περιστέρα 
λευκοχάραµα αυγής 

τα παιδιά της αγκαλιάζει 
µες τα έγκατα της γης.
Ας ενώσουµε αδέρφια 

τις ψυχές για µια στιγµή. 
Τώρα θάβονται στο χώµα 
του λαού µας στεναγµοί.

ΤΤοο  οολλοοκκααύύττωωµµαα  ττοουυ  ΜΜεεσσοοββοούύννοουυ

Η ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ
ΤΤοο  χχρρυυσσόό  ππααρρααππέέτταασσµµαα

ττοουυ  ΠΠέέττρροουυ  ΠΠααππαακκωωννσσττααννττίίννοουυ

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ   ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ   ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ   ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ   ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ   ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΠΟΙΟΣ ΜΟΙΡΟΛΟΓΑΕΙ;

ΠΠααρραασσκκεευυάά  ΠΠααννααγγιιώώττααεε
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Ο Μανώλης Αναγνωστάκης ένας από τους
µεγαλύτερους ποιητές της µεταπολεµικής
Ελλάδας γεννήθηκε το 1925 στη Θεσσαλονί-
κη από γονείς Kρητικούς. Πατέρας του ο
Ανέστης, από τους πρώτους ακτινολόγους
της Θεσσαλονίκης,  µητέρα του η Ευαγγελία,
το γένος Kασιµάτη. Εκεί σπούδασε Ιατρική
και στη Βιέννη, το 1955, εξειδικεύτηκε στην
Ακτινολογία. Άσκησε το επάγγελµα του ακτι-
νολόγου στη Θεσσαλονίκη και το 1978
εγκαταστάθηκε στην Αθήνα. Το 1942 Απο-
φοιτά από το Πειραµατικό Σχολείο Θεσσα-
λονίκης, το 1943 Φυλακίζεται από τους Γερ-
µανούς στο στρατόπεδο «Παύλος Mελάς»
και το 1944 Φοιτητής της Ιατρικής, δραστη-
ριοποιείται στο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης
ως µέλος της EΠON. Για την πολιτική του
δράση στο φοιτητικό κίνηµα φυλακίστηκε
στο διάστηµα 1948-1951, ενώ το 1949 κατα-
δικάστηκε σε θάνατο από έκτακτο στρατοδι-
κείο.

Το λογοτεχνικό του ξεκίνηµα έγινε µέσα
από τις σελίδες του περιοδικού «Πειραϊκά
Γράµµατα» (1942) και του φοιτητικού εντύ-
που «Ξεκίνηµα» (1944). Το 1945 τυπώνει τις
Εποχές, µε ποιήµατά του που γράφτηκαν από
το 1941 µέχρι το 1944. Τυπώνει στη Θεσσα-
λονίκη τις Εποχές 3, µε ποιήµατα από το
1949-1950 και το 1952 Παίρνει το πτυχίο της
Ιατρικής. Το 1953 Στρατεύεται και υπηρετεί
στο Υγειονοµικό των Ιωαννίνων και το 1954
τυπώνει στην Αθήνα τη Συνέχεια, µε ποιήµα-
τα από το 1953-1954. Το 1956 τυπώνει στην
Αθήνα τα ποιήµατα 1941-1959 µαζί µε τις
Παρενθέσεις και τη Συνέχεια 2 και το 1956
Παντρεύεται στην Αθήνα τη Nόρα Bαρβέρη.
Το 1962 τυπώνει στη Θεσσαλονίκη τη Συνέ-
χεια 3 και το 1965 κυκλοφορεί το βιβλίο του
Yπέρ και Kατά, µε τα κυριότερα κριτικά του
άρθρα. Το  1970 Συµµετέχει στην οµάδα που
εκδίδει τα «∆εκαοκτώ Kείµενα», δηµοσιεύο-
ντας στις σελίδες του την πιο πολιτική σειρά
ποιηµάτων του, O Στόχος. Το 1971 εκδίδεται
σε οριστική µορφή του σύνολο του ποιητικού
του έργου Tα Ποιήµατα 1941-1971. Συγκε-
ντρώνει τα περισσότερα πολιτικά άρθρα του
στον τόµο Aντιδογµατικά και το 1979 εκδίδει
το Περιθώριο '68-'69 µε µικρά πεζογραφήµα-
τα που είχαν κυκλοφορήσει δακτυλογραφη-
µένα το 1969. Το 1981-1985 επιµελείται, µαζί
µε τον Tέλη Σαµαντά, 135 Φιλολογικές Σελί-
δες της εφηµερίδα «H Aυγή». Το 1985 εκδί-
δει τα αδέσποτα κριτικά του σηµειώµατα σε
βιβλίο µε τον τίτλο τα Συµπληρωµατικά και το
1987 εκδίδει το αυτοβιογραφικό του ροµά-
ντζο, ο ποιητής Mανούσος Φάσσης, στις
εκδόσεις «Στιγµή».

∆ηµοσίευσε ποιήµατα και κριτικά σηµειώ-
µατα σε πολλά περιοδικά, ενώ είχε µακρο-
χρόνια συνεργασία µε την «Αυγή», µε κείµε-
να για τη λογοτεχνία και την πολιτική.  Εξέδω-
σε το περιοδικό «Κριτική» (Θεσσαλονίκη,
1959-1961) και συµµετείχε στην συντακτική
επιτροπή των «∆εκαοκτώ κειµένων» (1970),
των «Νέων Κειµένων» και του περιοδικού «Η
Συνέχεια» (1973). Ποιητικές του εκδόσεις
κυκλοφόρησαν στα αγγλικά, γαλλικά, γερµανι-
κά και ιταλικά, ενώ πολλά ποιηµατά του µελο-
ποίησαν οι Μίκης Θεοδωράκης, Θάνος
Μικρούτσικος, Αγγελική Ιονάτου και Μιχάλης
Γρηγορίου.

Τον Αύγουστο του 1948 συλλαµβάνεται
για τη συµµετοχή του στον Εµφύλιο, περνάει
από δίκη και καταδικάζεται σε θάνατο. Ενώ
βρίσκεται στη φυλακή, φίλοι του τυπώνουν τη
συλλογή του Εποχές 2 µε σκόπιµα λαθεµένη
χρονολογία γραφής: 1943-1946.  Mετά από
εγκλεισµό τριών χρόνων στις φυλακές Επτα-
πυργίου, αποφυλακίζεται το 1951. Το 1967-
1974 Mετέχει στην αντίσταση κατά της δικτα-
τορίας. Στη διάσπαση του KKE το 1968 τοπο-
θετείται αµέσως µε την πλευρά του KKE Εσω-
τερικού. Στην περίοδο της µεταπολίτευσης
δραστηριοποιείται πολιτικά στον χώρο του
κόµµατος της Ανανεωτικής Αριστεράς. Κατε-
βαίνει επανειληµµένα υποψήφιος για τη
Bουλή και την Ευρωβουλή.  Mιλάει σε προε-

κλογικές συγκεντρώσεις σε όλη την
Ελλάδα. Ταξιδεύει, µετέχοντας σε κοµ-

µατικές αντιπροσωπείες, σε Ισπανία, Ιταλία,
Kίνα, Σοβιετική Eνωση, Σουηδία. Mε τη λογο-
τεχνική του ιδιότητα, επισκέπτεται την
Ολλανδία, την Kύπρο, τη Γιουγκοσλαβία και
τη Γερµανία. Mετά τους σεισµούς του 1978
της Θεσσαλονίκης, εγκαθίσταται οικογενεια-
κώς στην Aθήνα (Πεύκη) και ανοίγει Ακτινο-
λογικό Εργαστήριο στην οδό Πεύκων 46 στο
Ηράκλειο Αττικής.

Η φωνή των ηττηµένων του εµφυλίου
όπως απεκαλέσθη ο Μανώλης Αναγνωστάκης
άφησε την τελευταία του πνοή στο νοσοκο-
µείο «Αµαλία Φλέµινγκ» όπου µεταφέρθηκε
εσπευσµένα µε καρδιοαναπνευστικό πρόβλη-
µα. Λίγο µετά τη µεταφορά του εξέπνευσε σε
ηλικία 80 ετών στις 23 Ιουνίου  2005 ώρα
5.31.  

O Aναγνωστάκης ανήκει στο σπάνιο και

απειλούµενο είδος των δηµιουργών
που καταθέτουν το έργο τους και τη
ζωή τους ευσύνοπτα και ευανάγνω-
στα στην κρίση και στη χρήση των
συνανθρώπων. Tα ποιήµατά του
είναι µε επιµονή δουλεµένα χωρίς
καλολογικές ευκολίες - ο ίδιος,
βέβαια, εκτιµούσε ειλικρινά την αξία
του λυρικού στίχου, και το έδειξε,
υπερασπιζόµενος την τιµή του µε τη
«Xαµηλή Φωνή». Tα δονεί, αναµφίβο-
λα, έντονη συγκινησιακή φόρτιση, που
όµως δεν εκµαιεύεται λεκτικά από το
συναίσθηµα αλλά εκπορεύεται αβία-
στα από τον λυρισµό που έχουν οι
βιωµένες εµπειρίες. H ζωή του, επί-
σης, στέκει ευθυτενής και απερισπού-
δαστη. Yπερασπίζεται µόνη της τον εαυτό
της, χρεία µαρτύρων δεν έχει. Kαι τα λόγια
της, λίγα: «...Eµείς αγαπήσαµε. Eµείς προσευ-

χόµαστε πάντοτε. Eµείς µοιραστήκαµε...».
Kαι: «...Eκείνος, πλήρης και άφθαρτος, δε
µίλησε, απελθών» -

««AAκκοουυγγαα  ππάάλλιι  ττηη  φφωωννήή  σσοουυ  όότταανν  γγυυρρννοούύσσαα
χχθθεεςς  //  ααππόό  ττοο  ππλληηκκττιικκόό  ννοοσσοοκκοοµµεείίοο  //  AAννάάµµεεσσαα

σστταα  ββρρώώµµιικκαα  ππααννιιάά  κκααιι  σστταα  ννεερράά  τταα
µµοουυχχλλιιαασσµµέένναα  //  ΠΠλλήήθθοοςς  εεννέέδδρρεεςς  ττηηςς  ζζωωήήςς

ππααρρααµµοοννεεύύοουυνν  ττηηνν  ππττώώσσηη  σσοουυ»»
««IIωωάάννννιινναα,,  1100  NNοοεεµµββρρίίοουυ  11995544..»»

AAσσκκήήσσεειιςς  ιισσοορρρροοππίίααςς,,  σσαανν  σσεε  ππααττίίννιι  ήή  
κκρρεεµµαασσµµέέννοοςς  σσττηη  σσκκααλλοοννααρρίίαα..  ΣΣττοο  ππααρράάθθυυρροο  
ττοουυ  ααυυττοοκκιιννήήττοουυ,,  ηη  µµηηττέέρραα  ττοουυ  υυπποοκκλλίίννεεττααιι  
εελλααφφρράά  σσττοονν  φφαακκόό··  δδίίππλλαα  ττηηςς,,  οο  ξξάάδδεελλφφόόςς  

ττοουυ  ΓΓιιάάννννηηςς  KKαασσιιµµάάττηηςς,,

ΦΦοοββάάµµααιι......  
Φ ο β ά µ α ι τους ανθρώπους που εφτά χρόνια έκαναν πως δεν είχαν πάρει χαµπάρι
και µια ωραία πρωία µεσούντος κάποιου Ιουλίου 
βγήκαν στις πλατείες µε σηµαιάκια κραυγάζοντας "δώστε τη χούντα στο λαό".
Φ ο β ά µ α ι τους ανθρώπους που µε καταλερωµένη τη φωλιά
πασχίζουν τώρα να βρουν λεκέδες στη δική σου.
Φ ο β ά µ α ι τους ανθρώπους που σου κλείναν την πόρτα
µην τυχόν και τους δώσεις κουπόνια και τώρα
τους βλέπεις στο Πολυτεχνείο να καταθέτουν γαρίφαλα και να δακρύζουν.
Φ ο β ά µ α ι τους ανθρώπους που γέµιζαν τις ταβέρνες
και τα έσπαζαν στα µπουζούκια κάθε βράδυ και τώρα τα ξανασπάσουν όταν τους πιά-
νει το µεράκι της Φαραντούρη και έχουν και "απόψεις".
Φ ο β ά µ α ι τους ανθρώπους που άλλαζαν πεζοδρόµιο όταν σε συναντούσαν και τώρα
σε λοιδορούν γιατί, λέει, δεν βαδίζεις ίσιο δόµο.
Φ ο β ά µ α ι , φοβάµαι πολλούς ανθρώπους.
Φέτος φοβήθηκα ακόµη περισσότερο.

ΜΜααννόόλληηςς  ΑΑννααγγννωωσσττάάκκηηςς
ΝΝοοέέµµββρρηηςς  11998833

ΕΕππιιττύύµµββιιοονν
Πέθανες κι έγινες κι εσύ: ο καλός.
Ο λαµπρός άνθρωπος, ο οικογενειάρχης, ο πατριώτης.
Τριάντα έξη στέφανα σε συνοδέψανε, τρεις λόγοι αντιπροέδρων,
εφτά ψηφίσµατα για τις υπέροχες υπηρεσίες που πρόσφερες. 
Α, ρε Λαυρέντη, εγώ που µόνο το 'ξερα τι κάθαρµα ήσουν,
τι κάλπικος παράς, µια ολόκληρη ζωή µέσα στο ψέµα.
Κοιµού εν ειρήνη δε θα 'ρθω την ησυχία σου να ταράξω.
(Εγώ, µια ολόκληρη ζωή µες στη σιωπή θα την εξαγοράσω
πολύ ακριβά κι όχι µε τίµηµα το θλιβερό σου το σαρκίο).
Κοιµού εν ειρήνη. Ως ήσουν πάντα στη ζωή: ο καλός,
ο λαµπρός άνθρωπος, ο οικογενειάρχης, ο πατριώτης.
∆ε θα 'σαι ο πρώτος ούτε δα κι ο τελευταίος.

ΜΜααννόόλληηςς  ΑΑννααγγννωωσσττάάκκηηςς
ΝΝοοέέµµββρρηηςς  11998833

ΜΜιιλλῶ……

ΜΜιιλλῶ γγιιὰ ττὰ ττεελλεευυττααῖαα  σσααλλππίίσσµµαατταα  ττῶνν  ννιικκηηµµέέννωωνν  σσττρρααττιιωωττῶνν
ΓΓιιὰ ττὰ κκοουυρρέέλλιιαα  ἀππὸ ττὰ γγιιοορρττιιννάά  µµααςς  φφοορρέέµµαατταα
ΓΓιιὰ ττὰ ππααιιδδιιάά  µµααςς  πποοὺ πποουυλλᾶνν  ττσσιιγγάάρραα  σσττοοὺςς  δδιιααββάάττεεςς
ΜΜιιλλῶ γγιιὰ ττὰ λλοουυλλοούύδδιιαα  πποοὺ µµααρρααθθήήκκααννεε  σσττοοὺςς  ττάάφφοουυςς  κκααὶ ττὰ σσααππίίζζεειι  ἡ ββρροοχχὴ
ΓΓιιὰ ττὰ σσππίίττιιαα  πποοὺ χχάάσσκκοουυννεε  δδίίχχωωςς  ππααρράάθθυυρραα  σσὰνν  κκρρααννίίαα  ξξεεδδοοννττιιαασσµµέένναα
ΓΓιιὰ ττὰ κκοορρίίττσσιιαα  πποοὺ ζζηηττιιααννεεύύοουυνν  δδεείίχχννοοννττααςς  σσττὰ σσττήήθθιιαα  ττὶςς  ππλληηγγέέςς  ττοουυςς
ΜΜιιλλῶ γγιιὰ ττὶςς  ξξυυππόόλλυυττεεςς  µµάάννεεςς  πποοὺ σσέέρρννοοννττααιι  σσττὰ χχααλλάάσσµµαατταα
ΓΓιιὰ ττὶςς  φφλλεεγγόόµµεεννεεςς  ππόόλλεειιςς  ττὰ σσωωρριιαασσµµέένναα  κκοουυφφάάρριιαα  σσοοὺςς  δδρρόόµµοουυςς
ΤΤοοὺςς  µµαασσττρρωωπποοὺςς  πποοιιηηττὲςς  πποοὺ ττρρέέµµοουυννεε  ττὶςς  ννύύχχττεεςς  σσττὰ κκααττώώφφλλιιαα
ΜΜιιλλῶ γγιιὰ ττὶςς  ἀττέέλλεειιωωττεεςς  ννύύχχττεεςς  ὅτταανν  ττὸ φφῶςς  λλιιγγοοσσττεεύύεειι  ττὰ ξξηηµµεερρώώµµαατταα
ΓΓιιὰ ττὰ φφοορρττωωµµέένναα  κκααµµιιόόννιιαα  κκααὶ ττοοὺςς  ββηηµµααττιισσµµοοὺςς  σσττὶςς  ὑγγρρὲςς  ππλλάάκκεεςς
ΓΓιιὰ ττὰ ππρροοααύύλλιιαα  ττῶνν  φφυυλλαακκῶνν  κκααὶ γγιιὰ ττὸ δδάάκκρρυυ  ττῶνν  µµεελλλλοοθθααννάάττωωνν..
ΜΜὰ ππιιὸ πποολλὺ µµιιλλῶ γγιιὰ ττοοὺςς  ψψααρράάδδεεςς
ΠΠ᾿ ἀφφήήσσααννεε  ττὰ δδίίχχττυυάά  ττοουυςς  κκααὶ ππήήρρααννεε  ττὰ ββήήµµααττάά  ΤΤοουυ
ΚΚιι  ὅτταανν  ΑΑὐττὸςς  κκοουυρράάσσττηηκκεε  ααὐττοοὶ δδὲνν  ξξααπποοσσττάάσσαανν
ΚΚιι  ὅτταανν  ΑΑὐττὸςς  ττοοὺςς  ππρρόόδδωωσσεε  ααὐττοοὶ δδὲνν  ἀρρννηηθθῆκκαανν
ΚΚιι  ὅτταανν  ΑΑὐττὸςς  δδοοξξάάσσττηηκκεε  ααὐττοοὶ σσττρρέέψψαανν  ττὰ µµάάττιιαα
ΚΚιι  οοἱ σσύύννττρροοφφοοίί  ττοουυςς  φφττύύννααννεε  κκααὶ ττοοὺςς  σσττααυυρρῶνναανν
ΚΚιι  ααὐττοοίί,,  γγααλλήήννιιοοιι,,  ττὸ δδρρόόµµοο  ππααίίρρννοουυννεε  ππ᾿ ἄκκρρηη  δδὲνν  ἔχχεειι
ΧΧωωρρὶςς  ττὸ ββλλέέµµµµαα  ττοουυςς  ννὰ σσκκοοττεειιννιιάάσσεειι  ἢ ννὰ λλυυγγίίσσεειι
Ὄρρθθιιοοιι  κκααὶ µµόόννοοιι  µµὲςς  σσττὴ φφοοββεερρὴ ἐρρηηµµίίαα  ττοοῦ ππλλήήθθοουυςς..

ΜΜααννόόλληηςς  ΑΑννααγγννωωσσττάάκκηηςς
ΝΝοοέέµµββρρηηςς  11998833

ΤΤέέχχννεεςς  κκααιι  πποολλιιττιισσµµόόςς

ΜΜΜΜααααννννώώώώλλλληηηηςςςς    ΑΑΑΑννννααααγγγγννννωωωωσσσσττττάάάάκκκκηηηηςςςς::::             
ΟΟ  ΠΠοολλεεµµιισσττήήςς  ΤΤοουυ  ΦΦωωττόόςς......
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Τελευταία ξαναήρθε στην επικαιρότητα το θέµα
των «µεταλλαγµένων έγχρωµων ρεπό» στις βάρδιες των
ορυχείων µετά από απαίτηση της διεύθυνσης των ορυ-
χείων (η οποία µέχρι  στιγµής εκφράζεται µέσο των
εργοδηγών της βάρδιας) να δουλεύουν  οι εργαζόµενοι
τα πράσινο - κόκκινα ρεπό λόγο της τεράστιας έλλειψης
προσωπικού. Όµως τα ρεπό αυτά  δόθηκαν για να νοµι-
µοποιήσουν  όσο γίνεται ένα έτσι κι αλλιώς παράνοµο
ωράριο, αυτό των τεσσάρων φυλακών, που όσες αλλα-
γές  και να γίνουν στην ουσία δεν νοµιµοποιείται γιατί
απλά χρειάζεται η δηµιουργία πέµπτης φυλακής όπως
πολύ σωστά η επιχείρηση δηµιούργησε σε όλους τους
εργασιακούς της χώρους πλην των ορυχείων !!!  

Επειδή για τους «µη µυηµένους», στους οποίους
συγκαταλέγονται ακόµα και οι περισσότεροι εργαζόµε-
νοι της βάρδιας των ορυχείων, το θέµα είναι άγνωστο,
περίπλοκο και πρωτοφανή για τα Ελληνικά δεδοµένα
ακόµα και για άριστους γνώστες του εργατικού δικαίου,
γι αυτό θα προσπαθήσουµε να ερµηνεύσουµε πρώτα
τις ορολογίες και µετά να εξηγήσουµε τις θέσεις του
σωµατείου και την δράση µας έως τώρα για το συγκε-
κριµένο θέµα: 

1. Πράσινο ρεπό, βαπτίστηκε το ρεπό που
δόθηκε πριν δέκα χρόνια σε συµφωνία µε τη ΓΕΝΟΠ
∆ΕΗ και µεγάλο σωµατείο της περιοχής και σκοπό είχε
να δηµιουργήσει ένα νοµιµοφανές πενθήµερο (στον
κύκλο βάρδιας 28 ηµερών). Το ρεπό αυτό προέρχεται
αποκλειστικά από την εργασία του Σαββάτου της πρωι-
νής βάρδιας γι αυτό και όταν πληρώνεται πρέπει να
αµείβεται όπως η εργασία του Σαββάτου (5 υπερεργα-
σίας +0,25 συν 3 ώρες υπερωρία +0,50) άσχετα αν ο
εργαζόµενος το δουλέψει καθηµερινή. 

2. Κόκκινο ρεπό, βαπτίστηκε το ρεπό που προ-
έρχεται από την συσσώρευση των 17λέπτων της καθη-
µερινής ώρας υπερεργασίας της βάρδιας που και αυτή
(µε πρόταση µάλιστα του «µεγάλου συνδικάτου») µε τη
σειρά της µετονοµάστηκε σε «αποζηµίωση βάρδιας»
για να µην εµπίπτει στους νόµους της υπερωρίας, να
απαλλάσσει την επιχείρηση από την υποχρέωσή της για
λήψη άδειας υπερωριών, να µην ανεβάζει τις αποδοχές
των εργαζοµένων και το κυριότερο να αποκρύπτεται
έντεχνα ότι οι εργαζόµενοι στη βάρδια δουλεύουν 63
ώρες την εβδοµάδα !!! Έτσι αντί για µια ώρα υπερεργα-
σία καθηµερινά, (που µπορεί σε συνδυασµό µε την
εργασία του Σάββατου να είναι και υπερωρία) οι εργα-
ζόµενοι αµείβονται 43 λεπτά και τα υπόλοιπα 17 λεπτά
που υπολείπονται της ώρας συσσωρεύονται και δύνο-
νται σε ρεπό. Το ρεπό αυτό δίνεται όταν θέλουν οι
εργοδηγοί και φυσικά όταν, (όπως  γίνεται συνήθως)
υποχρεώνουν τους εργαζόµενους να το δουλεύουν
πρέπει να αµείβεται υπερωριακά γιατί προέρχεται από
υπερωρία.

3. Μαύρα ρεπό, ονοµάστηκαν (όπως το λέει και
η λέξη) τα ρεπό που δίνονται από τους εργοδηγούς
µόνο στους εργαζόµενους που είναι «καλά παιδιά» και
φίλοι τους, χωρίς να γράφονται ούτε να φαίνονται που-
θενά.

Η θέση του συνδικάτου µας για τις νέες εντολές
στο θέµα αυτό είναι καθαρές και   φυσικά θα παλέψει
για να τις επιβάλει στη διεύθυνση µε την συµµετοχή και
των εργαζοµένων της βάρδιας :

•  ∆εν µπορεί η διεύθυνση µονοµερώς να επιβάλλει
στους εργαζόµενους να δουλέψουν τα «πράσινο – κόκ-

κινα ρεπό»  γιατί η ίδια αποδέχτηκε ότι είναι παράνοµο
και γι αυτό και έκανε τις διορθώσεις που προαναφέρα-
µε. Το σωµατείο µας θα καλύψει συνδικαλιστικά τους
συναδέλφους που θα αρνηθούν να δουλέψουν στα
ρεπό τους.

•  Αν παρόλα αυτά κάποιοι συνάδελφοι δουλέψουν,
θα πρέπει να αµειφτούν υπερωριακά όπως προβλέπεται
από το νόµο. (Θα υπάρξει και παρέµβαση του σωµατεί-
ου γι αυτό το θέµα) 

•  Για την «αποζηµίωση βάρδιας» απαιτούµε να πλη-
ρώνεται κανονικά µια ώρα υπερωρία καθηµερινά όπως
ορίζει η νοµοθεσία ή διαφορετικά οι αλλαγές να γίνο-
νται ακριβώς στην ώρα τους στις ιµατιοθήκες.

Όµως η συνολική θέση του συνδικάτου µας καθα-
ρά και αταλάντευτα εδώ και τόσα χρόνια είναι η δηµι-
ουργία 5ης βάρδιας («φυλακής»), που θα λύσει ορίστη-
κα αυτά τα ζητήµατα, θα καταργήσει  τις αλχηµείες, θα
δηµιουργήσει τουλάχιστον 700 θέσεις εργασίας και θα
επανδρώσει όλον τον εξοπλισµό των ορυχείων που
σήµερα λειτουργεί παράνοµα µε µειωµένο προσωπικό
και προφανείς κινδύνους στην ασφάλεια των εργαζοµέ-
νων.

Το συνδικάτο µας κινήθηκε προς αυτή την κατεύ-
θυνση, ενηµερώνοντας τα συνδικάτα της περιοχής και
τη ΓΕΝΟΠ, τα πολιτικά κόµµατα, τους βουλευτές του
νοµού Κοζάνης και Φλώρινας, βουλευτές όλων των
κοµµάτων  την τοπική αυτοδιοίκηση το Υπουργείο
Εργασίας και όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς.
Ενδιαφέρον έδειξε µόνο ο βουλευτής του συνασπισµού
Γιάννης ∆ραγασάκης που έφερε το θέµα και στη βουλή
µε αναφορά στο      Υπουργείο Εργασίας. Η απάντηση
του Υπουργού προς τον βουλευτή και  προς το Συνδι-
κάτο ήταν ατεκµηρίωτη και στηριζόταν βασικά στην
συµφωνία µε τη ΓΕΝΟΠ για τα 43λεπτα και στην ύπαρ-
ξη των πράσινων και κόκκινων ρεπό.

Η Εργατική Αλληλεγγύη θα ξανασηκώσει το ζήτηµα,
(κυρίως µε την ενηµέρωση των εργαζοµένων, για να
απαιτήσουν οι ίδιοι πλέον ανθρώπινο   ωράριο και
σωστές εργασιακές σχέσεις) αλλά είναι σίγουρο ότι η
διοίκηση της ∆ΕΗ δεν έχει σκοπό από µόνη της να
λύσει αυτό το ζήτηµα γι τον µοναδικό λόγο ότι είναι
δαπανηρό αφού χρειάζονται επιπλέον προσλήψεις και
έχει εξασφαλίσει την συναίνεση όχι µόνο των εργοδο-
τικών συνδικάτων αλλά των φορέων της περιοχής και
την σιωπηρή αποδοχή της πλειοψηφίας των εργαζοµέ-
νων της βάρδιας τους οποίους κατάφεραν να πείσουν
ότι µε την δηµιουργία της 5ης φυλακής και την επιβολή
του 5νθήµερου θα χάσουν πολλά χρήµατα, κάτι που
στην πραγµατικότητα δεν ισχύει και απλά οι εργαζόµε-
νοι στη βάρδια θα δουλεύουν πιο ανθρώπινα.   

Την ίδια µέρα που εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι
κατέβαιναν στους δρόµους ενάντια στο ασφαλιστικό,
ψηφιζόταν στη Βουλή η τροπολογία του Υπουργού ∆ικαι-
οσύνης Χατζηγάκη για τη λειτουργία των καµερών. Αφού
προσπάθησαν να µας πείσουν ότι οι κάµερες απλώς «λει-
τουργούν» χωρίς να καταγράφουν και µόνο για «σοβα-
ρούς λόγους προστασίας και ποινικών παραβάσεων» και
όχι για την παρακολούθηση των διαδηλώσεων και των δια-
δηλωτών, τα γεγονότα ήρθαν να τους διαψεύσουν. 

Κατά τη διάρκεια της πορείας, συνάδελφοί µας εναε-
ρίτες, σκέπασαν συµβολικά µε µαύρες σακούλες δύο
κάµερες. Η κυβέρνηση φοβισµένη από την αποδοχή που
βρήκε η κίνηση στους απεργούς αλλά και από τον σάλο
που θα δηµιουργούσε µέσα στην πορεία,  χρησιµοποιώ-
ντας µεθόδους παρακράτους, τους παρακολούθησε και
µετά από ώρες τους συνέλαβε βιαιοπραγώντας εναντίον
τους έξω από τα γραφεία της Οµοσπονδίας. Αξίζει να
σηµειωθεί ότι στην επιχείρηση συµµετείχαν διµοιρίες των
ΜΑΤ, δεκάδες ζητάδες, ασφαλίτες και περιπολικά µε τις
σειρήνες να ουρλιάζουν σαν να πρόκειται για µεγάλο
κατόρθωµα, όπως αυτά που καταγάγουν οι δυνάµεις κατα-
στολής στη µάχη ενάντια στο  Κακό (Μονοπώλια, Βιοµή-
χανοι, Αµερικάνοι κ.α.).

Πάντως οι συνάδελφοί µας αφού µεταφέρθηκαν στη
ΓΑ∆Α, αφέθηκαν ελεύθεροι κάτω από τις διαµαρτυρίες

µεγάλου πλήθους που κινητοποιήθηκε αµέσως για να
συµπαρασταθεί, αποδεικνύοντας την αξία της εργατικής
αλληλεγγύης και την αντίθεσή τους σε κάθε χρήση µεθό-
δων χαφιεδισµού και αυταρχισµού.

ΚΚάάµµεερρεεςς--κκοουυκκοολλοοφφόόρροοιι

ΠΠρράάσσιινναα,,  κκόόκκκκιινναα …………κκααιι  µµααύύρραα  ρρεεππόό

ΟΟ  εερργγαασσιιαακκόόςς  µµεεσσααίίωωννααςς  εείίννααιι  εεδδώώ
ττοουυ  ΠΠρράάσσ  σσοουυ  ΣΣττέέ  φφαα  ννοουυ

ττηηςς  ΡΡίίττσσααςς  ΣΣιιµµάάττοουυ
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