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ΟΟιι  εειικκοοσσιιττέέσσσσεερριιςς
µµέέρρεεςς  πποουυ  
σσυυγγκκλλόόννιισσαανν  
σσυυννεειιδδήήσσεειιςς

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

ΤΤοο  σσύύγγχχρροοννοο
δδοουυλλεεµµππόόρριιοο

Τα τελευταία χρόνια ο εργασιακός
µεσαίωνας και το σύγχρονο δουλεµπό-
ριο αναπτύσσονται απρόσκοπτα στο
λεκανοπέδιο Κοζάνης-Πτολεµαΐδας-
Φλώρινας µε συνέπεια να δηµιουργηθεί
ένας µεγάλος αριθµός εργαζοµένων
χωρίς εργασιακά και ασφαλιστικά δικαι-
ώµατα.

Ο Τάσος Λειβαδίτης είναι ένας
από τους πολυγραφότερους ποιη-
τές της α΄ µεταπολεµικής γενιάς.
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1922.

ΣΣτταα  µµεεττεερρίίζζιιαα
ττοουυ  ααγγώώνναα

YYΨΨHHΛΛHH  TTAA HH
ΕΕΝΝΤΤΑΑΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΑΑΓΓΩΩΝΝΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ::

Μετά οπό βίαια επέµβαση των
ΜΑΤ έκλεισε αυτός ο κύκλος των
ηρωικών κινητοποιήσεων των
ανέργων και των κατοίκων του
Αγίου ∆ηµητρίου – Ρυακίου. ο
αγώνας όµως συνεχίζεται. 

ΤΑΣΟΣ
ΛΕΙΒΑ∆ΙΤΗΣ
ΜΜιιαα  πποοίίηησσηη  
κκααµµωωµµέέννηη
γγιιαα  ππάάνντταα ΠΠ ραγµατο-

πο ιήθηκε
µε επιτυχία

η παρουσίαση της καταδι-
καστικής απόφασης για
το Ελληνικό κράτος της
Επιτροπής Κοινωνικών
∆ικαιωµάτων του Συµβου-
λίου της Ευρώπης για
παράβαση του άρθρου 11
της χάρτας το οποίο ορί-
ζει το ∆ικαίωµα για την
προστασία της υγείας και
επίσης ότι υπάρχει παρά-
βαση του άρθρου 3§2 του
Χάρτη το οποίο ορίζει το
∆ικαίωµα για ασφαλείς
και υγιεινές συνθήκες
εργασίας.

Παρεµβάσεις του συνδι-
κάτου για τα µικρά και µεγά-
λα προβλήµατα των συνα-
δέλφων στους χώρους εργα-
σίας και στους αρµόδιους
φορείς της διοίκησης και της
πολιτείας

ΚΚααθθααρρόόττεερροο  
ππεερριιββάάλλλλοονν  

κκααιι  κκααλλύύττεερρεεςς
εερργγαασσιιαακκέέςς  

σσχχέέσσεειιςς
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Σε µια εποχή που η επιστήµη και
η τεχνολογία έκαναν άλµατα µε απο-
τέλεσµα η αύξηση της παραγωγικότη-
τας και του παραγόµενου κοινωνικού
πλούτου να είναι τεράστια, οι πραγ-
µατικοί παραγωγοί, που είναι οι εργα-
ζόµενοι, αντί να καλυτερεύουν το
βιοτικό τους επίπεδο µε καλύτερες
αµοιβές, µε λιγότερο χρόνο εργα-
σίας, µε καλύτερες υπηρεσίες υγείας,
παιδείας και πολιτισµού, καθηµερινά
βιώνουν την ανασφάλεια, την ανερ-
γία,τις συνεχείς περικοπές δικαιωµά-
των και αποδοχών, τη λιτότητα και τη
νέα φτώχια να αγκαλιάζει όλο και

περισσότερους.
Η «Εργατική Αλληλεγγύη» φιλο-

δοξεί να γίνει το νέο ταξικό συνδικά-
το των εργαζοµένων στον κλάδο της
ενέργειας, στην πρώτη γραµµή των
αγώνων.

Ανεξάρτητο από την εργοδοσία,
τις κυβερνήσεις, τα κόµµατα, τους
κάθε λογής παράγοντες και την συν-
δικαλιστική αριστοκρατία, που δεν
έχουν σχέση µε τους χώρους εργα-
σίας και τα προβλήµατα των εργαζο-
µένων.

Εξαρτηµένο µόνο από τις ανά-
γκες και τα δικαιώµατα των εργαζο-

µένων. Φιλοδοξεί να βάλει νέα διεκ-
δικητικά πλαίσια σύµφωνα µε τις σύγ-
χρονες απαιτήσεις και ανάγκες των
εργαζοµένων και να οικοδοµήσει την
ενότητα της εργατικής τάξης µε βάση
µια σύγχρονη εργατική πολιτική που
θα βασίζεται στην ιδεολογική και
πολιτική αντίθεσή µας µε τα συµφέ-
ροντα της εργοδοσίας.

Στους αγώνες στοχεύουµε να
είµαστε το πιο µαχητικό, το πιο απο-
φασιστικό τµήµα της εργατικής τάξης
που κινείται πάντα µπροστά, αναδει-
κνύοντας την αδυναµία της µερικής
διεκδίκησης χωρίς να την υποτιµούµε
ή να την απορρίπτουµε.

Φιλοδοξούµε και είναι ανάγκη να
εντοπίσουµε την πιο προωθηµένη
ταξικά άκρη του νήµατος και να ξετυ-
λίξουµε το κουβάρι της ανάπτυξης
ενός Νέου Ταξικού Εργατικού Κινή-
µατος.

Η πρότασή µας συνοψίζεται στην
ενιαία έκφραση όλων των εργαζοµέ-
νων χωρίς προαπαιτούµενα κοµµατι-
κών ταυτοτήτων και διαχωρισµούς.
Ενιαία έκφραση όλων εκείνων που
θέλουν να διεκδικήσουν όλα εκείνα
που µας ανήκουν και µας αναλογούν
στην εποχή της υπερπαραγωγικότη-
τας µε την ουσιαστική συµµετοχή
των εργαζοµένων στον προγραµµατι-
σµό και στην αγωνιστική πρακτική.

Εµείς δεν φιλοδοξούµε να ανακα-
λύψουµε τα προβλήµατα, δικό µας
χρέος είναι να αγωνιστούµε για αυτά

και να συµβάλουµε στην οικοδόµηση
µιας Ταξικής Εργατικής Πολιτικής
που θα ενώνει όλους τους εργαζόµε-
νους.

Η πρότασή µας είναι ανοιχτή για
συζήτηση στον κόσµο του µόχθου
και σε κάθε εργαζόµενο που αγωνιά
πραγµατικά για τα συµφέροντα και
την προοπτική της εργατικής τάξης.

Με αυτά τα δεδοµένα, διεκδικού-
µε:

• 5νθήµερο 7ωρο. Ανώτατο νόµι-
µο ωράριο εργασίας το 35ωρο. 30
ώρες την εβδοµάδα στα Βαρέα και
Ανθυγιεινά Επαγγέλµατα.

• Κατώτερος µισθός τα 1400
ΕΥΡΩ. Κατώτερο µεροκάµατο τα 60
ΕΥΡΩ.

• Ενιαία ∆ωρεάν παιδεία-υγεία-
ασφάλεια για όλους, χωρίς εργατικές
εισφορές.

• Κατώτερη σύνταξη τα 1200
ΕΥΡΩ. Επανασύνδεση των συντάξεων
µε τους µισθούς.

• Ανώτατα όρια συνταξιοδότησης
τα 55 και τα 50 για τα βαρέα και ανθυ-
γιεινά.

• 30 εργάσιµες ηµέρες κανονικής
άδειας.

• Ολοκληρωµένη περιβαλλοντική
πολιτική για την άµεση και µακρο-
πρόθεσµη προστασία του περιβάλλο-
ντος, έξω από τη λογική του κέρδους.

• Αυστηρή τήρηση της εργατικής
νοµοθεσίας και διεύρυνσή της υπέρ
των εργαζοµένων.

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

ττοουυ  ΣΣττέέφφααννοουυ  ΠΠρράάσσσσοουυ
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Κε ∆ιευθυντά.
Σας γράφω αγανακτισµένος από όσα λέγονται και γράφονται γύρω από µια

υπόθεση που είναι όντως πρωτοφανής, πρωτόγνωρη αλλά και εντελώς φυσιολογι-
κή. Αναφέροµαι βεβαίως στην υπόθεση Ζήµενς, και εξηγούµαι αµέσως γιατί αγα-
νακτώ: Στην εξαίρετη ελευθέρας αγορά και (αγοραίας) καπιταλιστικής δηµοκρα-
τίας και κοινωνίας µας είναι γνωστό τοις πάση πως διαφθορά, µίζες, λαδώµατα,
εκβιασµοί ή καρτέλ είναι αδιανόητα και ουδεπόποτε έχουν συµβεί. Όλοι γνωρί-
ζουµε πως από συστάσεως του φιλάνθρωπου και απολύτως δικαίου αυτού κοινω-
νικού συστήµατος, οι πλούσιοι είναι ελεήµονες και φιλεύσπλαχνοι και όλες οι βιο-
µηχανίες, εταιρείες και το σύνολο της αγοράς που είναι η οικονοµική βάση της
παραδείσιας αυτής κοινωνίας, παράγουν πλούτο για όλους ανεξαιρέτως.

Όποιος έχει έστω ένα ψήγµα αµφιβολίας ας διαβάσει το πρόγραµµα του αρι-
στερού / σοσιαλιστικού ΠΑΣΟΚ (σελίδα 15) όπου ξεκάθαρα το λέει πως η
«αγορά παράγει πλούτο για όλους». Και στο όλους είναι µέσα βεβαίως όλοι, και
οι άνεργοι και οι πλουσιοπάροχα αµειβόµενοι σε εργολάβους, και µαζί και οι
συνταξιούχοι ΙΚΑ. Να σηµειώσω εδώ πως η Ν∆ παρ’ ότι και αυτή είναι λάτρης της
ελεύθερης αγορά δεν τα λέει έτσι καθαρά στο δικό της πρόγραµµα, προφανώς
λόγω ιδεολογικής αδυναµίας ή για να µην επαναλαµβάνει τα ίδια.

Εποµένως µε τόσο πλούτο που µας µοιράζει συνεχώς και αδιαλείπτως η
δίκαιη και αδιάφθορη από µίζες κλπ ελεύθερη αγορά, τι να µας ενοχλήσουν κάτι
αυξησούλες 20% – 30% στο γάλα, στο ψωµί, στη βενζίνη, στα ζαρζαβατικά και τα
ζυµαρικά. Αν µιλήσει κάποιος για ακρίβεια πράκτορας θα είναι που υπονοµεύει το
δικαιότατο κοινωνικό µας σύστηµα. Εξ άλλου όπως πολύ σωστά τόνισαν και ο
υπουργός κ. Φώλιας, αλλά και ο κος Τράγκας είµαστε και εµείς ελεύθεροι αν βρί-
σκουµε ακριβά τα τρόφιµα να µην τα αγοράζουµε, καθ’ ότι µπορούµε να ζήσου-
µε άνετα τρώγοντας καθηµερινά το άφθονο κουτόχορτο που µας προσφέρουν
δωρεάν τα ΜΜΕ.

Τώρα πιο συγκεκριµένα για τη Ζήµενς και τις δήθεν µίζες, αγανακτώ γιατί
αυτοί που τα λένε κάνουν πως δεν είδαν, ούτε άκουσαν πόσο ευθαρσώς στη
βουλή τόσο ο Κωστάκης όσο και ο Γιωργάκης, διαβεβαίωσαν ο ένας τον άλλο πως

ήταν βέβαιοι ότι «ούτε εσύ τα πήρες, ούτε εγώ». Κανείς τους δεν τα πήρε ούτε
τώρα, ούτε ποτέ γιατί τα κόµµατά τους εξάλλου, που υπηρετούν σεµνά και ταπει-
νά και ανιδιοτελώς το φιλάνθρωπο (καπιταλιστικό) σύστηµά µας, απεχθάνονται
µίζες και λοιπές βρωµιές γι’ αυτό και παραµένουν άσπιλα και αµόλυντα εσαεί.

Εκεί στη βουλή κάτι πήγε να (ξανα)πει η Βασούλα για όσους πλούτισαν επί
ΠΑΣΟΚ (όπως και ο Ραγκούσης επί Ν∆), αλλά οι µατιές τους συνάντησαν τις ειλι-
κρινείς και αθώες µατιές του Κωστάκη και του Γιωργάκη και χωρίς να το θέλουν
ξέχασαν ότι θέλαν να πουν. Ας µην είµαστε άδικοι όµως, το να ξεχνάς ανθρώπι-
νο. Τελειώνοντας –θα σκάσω αν δεν το πω- ποιο βρώµικο µυαλό πήγε να µπλέξει
στις µίζες Ζήµενς ένα αθώο παιδάκι (παναθώου πατρός τέκνο), όπως τον Κυριά-
κο. Είµαι βέβαιος, βεβαιότατος πως ούτε ένας έλληνας, γνωρίζοντας το κρυστάλ-
λινο παρελθόν του πατρός, δεν έχει αµφιβολία ότι το παιδί είναι αθώο όσο κι ο
µπαµπάς του.Κάτι τέτοιες βρωµιές ορισµένων µε κάνουν να αγανακτώ και να συγ-
χύζοµαι. Ουστ αχρείοι!!! Πότε όµως θα πούµε αυτό του Ουστ όλοι µαζί;

EEππιισσττοολλήή

ΤΤιι  εείίννααιι  κκααιι  ττιι  θθέέλλεειι  ηη  ««ΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΛΛΛΛΗΗΛΛΕΕΓΓΓΓΥΥΗΗ»»

ττοουυ  TTάάσσοουυ  AAνναασστταασσόόπποουυλλοουυ
γιατρός εργασίας της ∆EH

Όταν «άλλοι, αλλού» χτίζουν σχολεία για να
καταργήσουν τα απογευµατινά, να φτιάξουν
χώρους όµορφους και λειτουργικούς, σίγουρα
δηµιουργούν πολιτισµό, ενώ ταυτόχρονα παίρνουν
την ηθική ικανοποίηση από τα ίδια τα παιδιά που
τους εκφράζουν την ευγνωµοσύνη µε το δικό τους

τρόπο, τότε  η συνέχεια της πολιτιστικής παρέµβα-
σης των δηµιουργών µε ιδιαίτερη ευαισθησία, µπο-
ρεί να είναι η ζωγραφική,  η ποίηση και τα παιδικά
παραµύθια. Την ίδια ώρα «εδώ» οι υπουργοί µας,
πρώην και νυν θεωρούν την δηµιουργία φυλακών
όπως στα Γρεβενά «ανάπτυξη της περιφέρειας».

ΧΧττίίσσττεε  σσχχοολλεείίαα  κκααιι  όόχχιι  φφυυλλαακκέέςς
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Εδώ και 25 χρόνια τα ορυχεία (στις πιο σκλη-
ρές συνθήκες εργασίες της ∆ΕΗ) λειτουργούν µε
τέσσερις «φυλακές» (οµάδες βάρδιας) ενώ σε
όλη την υπόλοιπη ∆ΕΗ όπου υπάρχει βάρδια λει-
τουργεί µε πέντε φυλακές. Αυτό έχει ως αποτέ-
λεσµα στα ορυχεία αντί για το πενθήµερο –
σαραντάωρο, να ισχύει το επταήµερο και το εξη-
ντατριάωρο (7 ηµέρες χ 8 ώρες + 1 ώρα καθηµε-
ρινής Υπερωρίας = 63) !!!  

Για να νοµιµοποιηθεί ένα τέτοιο τερατούργη-
µα  χρειάστηκε να γίνουν αρκετές αλχηµιστικές,
εργασιακές παρεµβάσεις από τη διεύθυνση της
∆ΕΗ, να συναινέσουν τα συνδικάτα και η
ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ, αλλά κυρίως να πειστούν οι εργα-
ζόµενοι στη βάρδια των ορυχείων ότι µε τη δηµι-
ουργία της πέµπτης φυλακής θα έχαναν αρκετά
λεφτά µε το απλοϊκό άλλα άστοχο επιχείρηµα ότι
«θα δουλεύουµε λιγότερες µέρες άρα θα παίρ-
νουµε λιγότερα λεφτά». Η αλήθεια είναι ότι δεν
θα δουλεύουν συνολικά λιγότερες µέρες αλλά τις
ίδιες και θα παίρνουν περισσότερα λεφτά µε την
επαναφορά και µόνο της νοµιµότητας και συγ-
χρόνως θα δηµιουργηθούν άλλες 600 θέσεις
εργασίας στην περιοχή Κοζάνης, Πτολεµαΐδας,
Φλώρινας, χώρια ότι ο εξοπλισµός θα είναι πάντα
επανδρωµένος (λόγο ύπαρξης εφεδρικών),  ενώ
σήµερα σταµατάνε µηχανήµατα υψηλής τεχνολο-
γίας λόγο έλλειψης προσωπικού. 

Το «κόλπο» είναι καλά στηµένο αλλά για
οποιονδήποτε ασχοληθεί σοβαρά θα το τινάξει
στον αέρα. Αυτό θα κάνουµε και εµείς µιας και
είµαστε το µοναδικό συνδικάτο που «σήκωσε»
αυτό το θέµα και σκοπεύουµε να το λύσουµε µε
την ενηµέρωση και τη συµµετοχή  των εργαζοµέ-
νων στη βάρδια και την κοινή δράση µας µε τη
ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ το Εργατικό Κέντρο και τα συνδι-
κάτα που είναι εκτός διαπλοκής. 

Πως λοιπόν νοµιµοποίησαν αυτό το πρό-
γραµµα;

1. Με τη δηµιουργία των «πράσινων και
κόκκινων ρεπό», τα οποία αφαιρούν 16 ώρες από
το συνολικό ωράριο, δηµιουργούν πενθήµερο
συνολικά όµως στον κύκλο της βάρδιας. 

2. µε την µετατροπή της µιας ώρας υπε-
ρεργασίας σε αποζηµίωση βάρδιας (43΄΄+17΄΄)
που απαιτείται για την αλλαγή των εργαζοµένων
εντός του ορυχείου. Η αφαίρεση των δεκαεπτα-
λέπτων από κάθε ώρα δεν επιτρέπει να ξεπερνιέ-
ται το όριο των 5 ωρών υπερεργασίας εβδοµαδι-
αία.

Οι εργαζόµενοι χάνουν αρκετά λεφτά από
την αλλαγή της µιας ώρας υπερωρίας που δίνο-
νταν παλιά, σε «αποζηµίωση βάρδιας»
(43΄΄+17΄΄) γιατί:

• Τους αφαιρούνται καθηµερινά 17 λεπτά
ενώ είναι γνωστό σε όλους ότι µετά από εργασία
40 λεπτών δικαιούµαστε µια ώρα υπερωρία.

• Οι υπερωρίες µετά τις πέντε ώρες
εβδοµαδιαία που είναι υπερεργασία και αµείβο-
νται µε προσαύξηση 50% ενώ η αποζηµίωση βάρ-
διας σταθερά µε προσαύξηση 25%.

• Η υπερωρία αλλάζει µετά τις 120 ώρες
ετησίως και προσαυξάνεται κατά 75% και έχουµε
και τις διαφορές (ώρες δικηγόρου) που στη βάρ-
δια σταµάτησαν να δίνονται µετά την µετατροπή
της υπερωρίας σε «αποζηµίωση». 

• Οι εργαζόµενοι στη βάρδια δεν θα
δουλεύουν λιγότερο αλλά θα καλύπτουν τις
µέρες µε εφεδρικά σε άλλη βάρδια όπως συµβαί-
νει και στους ΑΗΣ. Απλά θα δουλεύουν ανθρώπι-
να 5 ηµέρες και το µεγάλο τους ρεπό θα είναι 5
ηµέρες και όχι 3.

Το συνδικάτο µας έφερε το θέµα στη δηµο-
σιότητα τον Μάιο του 2007 µε επιστολή στον
πρόεδρο της ∆ΕΗ, τα αρµόδια υπουργεία, τα
κόµµατα, τους βουλευτές και τα άλλα συνδικάτα.
Ανταποκρίθηκε ο βουλευτής του Συνασπισµού
Γιάννης ∆ραγασάκης και έφερε το θέµα στη

βουλή. Η απάντηση της ∆ΕΗ και του Υπουργείου
Απασχόλησης ήταν ότι είναι νόµιµοι γιατί δίνουν
«πράσινα και κόκκινα ρεπό» και ότι ουδέποτε
τέθηκε ζήτηµα 5ης φυλακής από τους εργαζόµε-
νους και τα άλλα συνδικάτα! Εµείς ξαναφέραµε το
θέµα στη δηµοσιότητα πρόσφατα µε µια άλλη
επιστολή στην οποία καταρρίπτουµε τα επιχειρή-
µατα της ∆ΕΗ και του Υπουργείου και ταυτόχρο-
να ενηµερώνουµε τους εργαζόµενους, τα δευτε-
ροβάθµια (ΓΕΝΟΠ, Ε.Κ.Ν.Κ) και πρωτοβάθµια
συνδικάτα, τους φορείς και τους βουλευτές του
νοµού, έχοντας την πεποίθηση ότι θα µπουν στον
αγώνα και άλλοι φορείς αλλά κυρίως οι εργαζόµε-
νοι και οι άνεργοι της περιοχής µας.

Η αντικατάσταση της υπε-
ρεργασίας και της υπερωρίας
από την αποζηµίωση βάρδιας
τείνει να γίνει κανόνας στα ορυ-
χεία επειδή στοιχίζει φθηνότε-
ρα, δεν φαίνεται στο συνολικό
αριθµό των διαθέσιµων ωρών
υπεραπασχόλησης του ΛΚ∆Μ
και δεν χρειάζεται άδεια από το
Υπουργείο. Το µόνο κακό είναι
ότι οι εργαζόµενοι χάνουν πάρα
πολλά λεφτά γιατί αµείβεται µε
µικρότερη προσαύξηση, δεν
παίρνουν αναδροµικά «του δικη-

γόρου», και το κυριότερο επει-
δή έχουν πολλές ώρες θα πλη-
ρώνονταν µε προσαύξηση 0,75%
αντί για 0,25% τουλάχιστον ολό-
κληρο το β΄ εξάµηνο κάθε
έτους!!! 

Το συνδικάτο µας ασχολή-
θηκε µε το πρόβληµα µετά από
απαίτηση των συναδέλφων οδη-
γών και αφού δεν µπόρεσε να
βρεθεί λύσει µε τους εκπροσώ-
πους της επιχείρησης (οι οποίοι
τα ξέρουν όλα και έχουν πάντα
δίκαιο) καλέσαµε το ΣΕΠΕ

Κοζάνης και το τµήµα επιθεώρη-
σης εργασίας οι οποίοι µετά από
ελέγχους διαπίστωσαν την
παράβαση και κάλεσαν την επι-
χείρηση να πληρώνει κανονικά
τους συναδέλφους. Τα στελέχη
του ΛΚ∆Μ που ασχολούνται µε
το θέµα έδωσαν (όπως δήλωσαν
στην επιθεώρηση Εργασίας) τις
απαραίτητες εντολές να πληρώ-
νονται οι συνάδελφοι όπως ορί-
ζει ο νόµος. ∆εν παρέλειψαν
όµως από την µια να απειλήσουν
τους οδηγούς και το συνδικάτο
µας ότι θα κόψουν τις ώρες από
τους συναδέλφους και θα
δώσουν τη δουλειά σε συµβασι-
ούχους και από την άλλη να δια-
δίδουν ότι τα λεφτά ήταν περισ-
σότερα µε τον τρόπο που αυτοί
πλήρωναν!!!

Εµείς θέλουµε να τονίσουµε
προς όλες τις κατευθύνσεις ότι
οι απειλές και οι εκβιασµοί δεν
πιάνουν ούτε στους εργαζόµε-
νους ούτε πολύ περισσότερο
στο συνδικάτο, γι αυτό όσοι
δουλεύουν πρέπει να αµείβονται
τουλάχιστον µε ότι ο νόµος ορί-
ζει.

Μια µικρή λεπτοµέρεια: Τα
«ισχυρά συνδικάτα» κατά µια
τραγική σύµπτωση πάλι δεν
ξέρουν ούτε έµαθαν τίποτα και
γι αυτό το ζήτηµα!!!

ΕΕππααννααφφέέρροουυµµεε  ττοο  ζζήήττηηµµαα  ττηηςς  δδηηµµιιοουυρργγίίααςς
55ηηςς φφυυλλαακκήήςς  κκααιι  σστταα  οορρυυχχεείίαα

ττηηςς  σσυυνντταακκττιικκήήςς  εεππιιττρροοππήήςς

ΗΗ  ππααρρέέµµββαασσήή  µµααςς
γγιιαα  ττηηνν  ««κκλλοοππήή»»

ττηηςς  εειιδδιικκήήςς  άάδδεειιααςς
ττηηςς  ββάάρρδδιιααςς

Εδώ και µερικά χρόνια συχνές είναι οι καταγγε-
λίες εργαζοµένων στις βάρδιες των ορυχείων, ότι η
ειδική άδεια βάρδιας, η οποία δόθηκε µε απόφαση
Γενικού ∆ιευθυντού το 1985 για λόγους κοινωνι-
κούς αποµόνωσης της βάρδιας, «τρώγεται» µε την
αιτιολογία ότι στην άδεια αυτή δεν αφαιρούνται οι
αργίες αλλά υπολογίζονται ως εργάσιµες!!! 

Μετά από αδιέξοδο διάλογο µε την διεύθυνση
του ΛΚ∆Μ προσφύγαµε στις Επιθεωρήσεις Εργα-
σίας Κοζάνης και Πτολεµαΐδας θεωρώντας ότι
παράνοµα η διεύθυνση υπεξαιρεί την άδεια από
τους εργαζόµενους. Μετά από έρευνα στην οποία
συµµετείχε το συνδικάτο µας ήρθε η απάντηση
από την Επιθεώρηση Εργασίας Πτολεµαΐδας που
ούτε λίγο ούτε πολύ µας λέει ότι στη βάρδια δεν
υπάρχουν αργίες και επειδή η άδεια αυτή δόθηκε
µε απόφαση του Γενικού διευθυντή µπορεί η επι-
χείρηση να τη χορηγεί µε όποιο τρόπο αυτή
θέλει!!!  

Εµείς κρίνουµε ως απαράδεκτη την απάντηση
της Επιθεώρησης Εργασίας και συνεχίζουµε µέχρι
την δικαίωση που πλέον εκτός από τον συνδικαλι-
στικό αγώνα θα διαβεί και τις πόρτες των δικαστη-
ρίων.

Το εύλογο ερώτηµα πολλών εργαζοµένων που
είναι και δικό µας είναι γιατί τόσα χρόνια κανένα
άλλο σωµατείο δεν ασχολήθηκε µε το θέµα ούτε
καν σε επίπεδο µιας ανακοίνωσης; Μήπως τα δικά
τους µέλη δεν αντιµετωπίζουν το ίδιο πρόβληµα; Ή
µήπως, λέµε µήπως, και εδώ κρύβεται κάποια υπό-
γεια «συνεννόηση» µε τη διεύθυνση;   

ΑΑπποοζζηηµµίίωωσσηη  ββάάρρδδιιααςς  
((ααννττίί  γγιιαα  υυππεερρωωρρίίαα))  κκααιι  σσττοουυςς

ηηµµεερρήήσσιιοουυςς  οοδδηηγγοούύςς  ττωωνν  λλεεωωφφοορρεείίωωνν
µµεεττααφφοορράάςς  ππρροοσσωωππιικκοούύ
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Την ώρα που οι κάτοικοι της περιοχής
αγωνίζονται για να µπορούν να ζουν και να
µεγαλώνουν τα παιδιά τους σε ένα καθαρό-
τερο περιβάλλον και η πολιτεία τους ανταµεί-
βει µε ξυλοδαρµούς και ποινικές διώξεις.
Την ίδια περίοδο «γιορτάστηκε» η µέρα του
περιβάλλοντος µε κινητοποιήσεις όλων των
φορέων της περιοχής στην Πύλη του Αγίου
∆ηµητρίου απαιτώντας άµεσα µέτρα για την
µείωση της ρύπανσης και η ∆ΕΗ έδινε
όρκους σεβασµού στους περιβαλλοντολογι-
κούς κανόνες. Την επόµενη µέρα της παρου-
σίασης από το συνδικάτο µας και το ΙΜ∆Α
της καταδίκης της χώρας µας από το Συµ-
βούλιο της Ευρώπης γιατί δεν παίρνει µέτρα
για την προστασία της υγείας των κατοίκων
και της παρουσίασης από τον διευθυντή
περιβάλλοντος του ΛΚ∆Μ, της «µεγάλης
χάρτας» των µέτρων που λαµβάνει η διεύ-
θυνση για την προστασία της υγείας των
κατοίκων και των εργαζοµένων. 

Το ίδιο χρονικό διάστηµα οι υπεύθυνοι
του Ορυχείου Καρδιάς κάτω από καθεστώς
πιέσεων και εκβιασµών προς τους εργαζόµε-
νους δηλητηριάζουν µε τέφρα τους εργαζό-
µενους του Ορυχείου και τους κατοίκους
της περιοχής.

Σύµφωνα µε καταγγελίες των συναδέλ-
φων αυτό γίνεται για µεγάλο χρονικό διάστη-
µα προκαλώντας τις διαµαρτυρίες εργαζοµέ-
νων που απειλούνται µε δυσµένεια. Όµως
την Παρασκευή  20 Ιουνίου αποθρασύνθη-
καν τελείως και ενώ επικρατούσαν ισχυροί
άνεµοι αυτοί έστελναν στους αποθέτες την
τέφρα κατάξερη, χωρίς να είναι ανακατεµένη
µε άλλα άγονα υλικά. Το αποτέλεσµα ήταν να
βγει όλη η τέφρα στον αέρα δηµιουργώντας
ένα πηκτό στρώµα σκόνης που ήταν αναγκα-
σµένοι να το αναπνέουν όχι µόνο οι εργαζό-

µενοι αλλά και ολόκληρη η περιοχή και το
χειρότερο είναι ότι οι σωροί από τέφρα που
απόθεσαν τους µαζεύει ο αέρας και θα συνε-
χίσουν να ρυπαίνουν για πολλές µέρες
ακόµα.

Το συνδικάτο µας παρενέβη άµεσα στα-
µατώντας τις ταινίες της τέφρας όµως δεν θα
µείνει µόνο εκεί γιατί «ο κόµπος έφτασε στο
χτένι» και ο εµπαιγµός και η κοροϊδία ξεχεί-
λισαν. Πάνω από πέντε χρόνια οι εργαζόµε-
νοι ανέχονται να «τρώνε» την τέφρα επειδή
τα άξια και ικανά κατά τα άλλα στελέχη µας
έκαναν λάθος στη µελέτη και έριχναν την
τέφρα πάνω στα άγονα αντί για το αντίθετο
!!! Η υπόσχεση ήταν να κάνουµε υποµονή
και το πρόβληµα θα διορθωθεί στο νέο
σύµπλεγµα. Όµως έγινε το νέο σύµπλεγµα
και το πρόβληµα αντί να λυθεί οξύνεται γιατί:

Πολλά από τα µεσοκατώτερα στελέχη
αισθάνονται ως «αγάδες στο Βιλαέτι» τους
δίνοντας εντολές για παράβλεψη των περι-
βαλλοντολογικών επιπτώσεων απειλώντας
αυτούς που διαµαρτύρονται ενώ οι ίδιοι τους
µόλις τους αγγίξουν οι ανώτεροί τους την
πλάτη, λυγίζουν την µέση τους. Επίσης οι
υπεύθυνοι του ΑΗΣ Καρδιάς όταν στέλνουν
την τέφρα δεν την διαβρέχουν γιατί µπορεί
µεν να έχουν κάποια τεχνικά προβλήµατα
αλλά θεωρούν, σκεπτόµενοι κουτοπόνηρα,
ότι θα την αναπνεύσουν κάποιοι άλλοι !!!  

Εµείς το δηλώνουµε ξεκάθαρα ότι θα
εντείνουµε τις συνδικαλιστικές δυναµικές
µας παρεµβάσεις αλλά επειδή το ζήτηµα
αφορά τη δηµόσια υγεία θα καταθέσουµε και
µηνυτήρια αναφορά εναντίον παντός υπευ-
θύνου στον εισαγγελέα της Κοζάνης.

Ο αγώνας για καθαρό περιβάλλον και
καλύτερες συνθήκες εργασίας τώρα αρχίζει
!!!

∆∆υυννααµµιικκήή  κκιιννηηττοοπποοίίηησσηη  ττοουυ  σσυυννδδιικκάάττοουυ  µµααςς  
σσττηηνν  ττέέφφρραα  ττοουυ  ΟΟρρυυχχεείίοουυ  ΚΚααρρδδιιάάςς

Η ένταση των διώξεων, του αυταρχισµού και της τροµοκρατίας
της κυβέρνησης που παρατηρείται το τελευταίο διάστηµα (δικαστι-
κές διώξεις του προεδρείου της ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ, άγριος ξυλοδαρµός
των κατοίκων του Αγίου ∆ηµητρίου και της Λευκίµµης  κλπ) βρήκε
την έκφρασή του και στα ΕΛΤΑ ∆υτικής Μακεδονίας.

Συγκεκριµένα ο Εισαγγελέας Πρωτοδικών Κοζάνης κάλεσε το
προεδρείο του σωµατείου των εργαζοµένων στα ΕΛΤΑ ∆. Μακεδο-
νίας για να τους κάνει παρατηρήσεις για το περιεχόµενο ανακοινώ-
σεων του σωµατείου µετά από απαίτηση του περιφερειακού διευθυ-
ντή των ΕΛΤΑ. Το κάλεσµα του Εισαγγελέα όπως αναφέρει καλεί το
προεδρείο του σωµατείου και τον περιφερειακό διευθυντή για να
λύσουν ειρηνικά τις διαφορές τους! Αν είναι δυνατόν τα συνδικάτα
τα οποία προσπαθούν να προστατέψουν τα συµφέροντα των εργα-
ζοµένων, που αγωνίζονται ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της δηµόσιας
περιουσίας και τη διάλυση των ∆ΕΚΟ που απέµειναν στο δηµόσιο,
που αντιστέκονται στους εκβιασµούς και τις πιέσεις της κυβέρνησης
και της εργοδοσίας, να εγκαλούνται για «προσωπική διένεξη» µε τον
εκπρόσωπο της εργοδοσίας!!! Αλλοίµονο αν για κάθε ανακοίνωση
σωµατείου που θεωρούσαν οι διευθυντές ότι τους θίγει παρενέβαι-
νε ο εισαγγελέας τότε δεν θα υπήρχε συνδικαλιστής έξω από τα
«σίδερα». 

Καταγγελίες για το περιστατικό εξέδωσαν: Η ΓΣΕΕ, τα Εργατικά
Κέντρα Κοζάνης, Νάουσας, Βέροιας, Φλώρινας και Γρεβενών καθώς
επίσης και πολλά πρωτοβάθµια συνδικάτα. 

Το Συνδικάτο Εργαζοµένων στην Ενέργεια ΄΄ΕΡΓΑΤΙΚΗ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ΄΄ στην ανακοίνωσή του για το ζήτηµα µεταξύ άλλων
τονίζει:    

Ο αυταρχισµός, η τροµοκρατία και η ποινικοποίηση των συνδι-
καλιστικών αγώνων, αναδεικνύεται από την κυβέρνηση της Ν.∆. σε
κυρίαρχη πολιτική πράξη. Έστειλαν τον εισαγγελέα στους συνδικαλι-
στές των ΕΛΤΑ για να φοβηθούν, να πάψουν να αγωνίζονται για την
διαφύλαξη της δηµόσιας περιουσίας και να µην ασκούν κριτική  στα
διορισµένα στελέχη του οργανισµού.

Η κίνηση αυτή δεν αποτελεί µεµονωµένο γεγονός αλλά εντάσσε-
ται σε µια συνολική προσπάθεια της κυβέρνησης να τροµοκρατήσει
τους εργαζόµενους και τα συνδικάτα τους ώστε να καµφθούν οι
αντιδράσεις και να περάσει η πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων, της

εκποίησης και µεταβίβασης δηµόσιας περιουσίας στους ηµέτερους
κρατικοδίαιτους αεριτζήδες και βιοµήχανους, της ακρίβειας από τη
µία και της σκληρής λιτότητας προς τους εργαζοµένους από την
άλλη.

Είναι συνέχεια των διώξεων του προεδρείου της ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ,
των ποινικών διώξεων και της άγριας καταστολής των ανέργων στον
Άγιο ∆ηµήτριο, το αιµατοκύλισµα στη Λευκίµµη της Κέρκυρας, την
επιστράτευση τραµπούκων και άλλων παρακρατικών στοιχείων για
να λυγίσουν οι αντιστάσεις στα πανεπιστήµια.

Οι ενέργειες αυτές που θυµίζουν άλλες εποχές δεν θα περά-
σουν, οι εκλεγµένοι εκπρόσωπου των εργαζοµένων θα συνεχίσουν
να κάνουν το αυτονόητο, να υπερασπίζουν τα δικαιώµατα τους και
τα συµφέροντα της ∆ηµόσιας περιουσίας που είναι τα ΕΛ.ΤΑ. Το
συνδικάτο µας καταδικάζει αυτές τις ενέργειες και εκφράζει την
συµπαράσταση και την ταξική του αλληλεγγύη στους συναδέλφους
των ΕΛ.ΤΑ.

ΕΕλλλλεείίψψεειιςς  
γγιιααττρρώώνν  

εερργγαασσίίααςς  κκααιι
ννοοσσηηλλεευυττιικκοούύ
ππρροοσσωωππιικκοούύ
Το τελευταίο διάστηµα στους περισ-

σότερους ΑΗΣ και ορυχεία της ∆ΕΗ Α.Ε.
δεν προσλαµβάνονται γιατροί εργασίας
και νοσηλευτικό προσωπικό για να αντι-
καταστήσουν αυτούς που φεύγουν µετά
από τη λήξη των συµβάσεων τους ή κατά
τη διάρκεια µακροχρόνιας απουσίας
νοσηλευτριών (εγκυµοσύνη, τοκετός,
λήξη εξαµήνων κλπ). 

Το αποτέλεσµα είναι να σταµατούν οι
προληπτικοί έλεγχοι, να πηγαίνουν πίσω
όλες οι εργασίες που αφοράν την Υγιεινή
και ασφάλεια της εργασίας καθώς επίσης,
σε ότι αφορά το νοσηλευτικό προσωπικό,
να δουλεύουν συνεχόµενα δωδεκάωρα
για να καλύψουν όλες τις βάρδιες και τις
ανάγκες των εργαζοµένων.

Το συνδικάτο µας, χωρίς να ισχυρίζε-
ται ότι η ύπαρξη και µόνο γιατρών εργα-
σίας και νοσηλευτών λύνει αυτόµατα όλα
τα προβλήµατα Υγιεινής και Ασφάλειας
της εργασίας, απαιτεί να καλυφθούν
άµεσα όλες οι κενές θέσεις και ταυτό-
χρονα στέκεται αλληλέγγυο στο Σύλλογο
Γιατρών Εργασίας της ∆ΕΗ που αγωνίζε-
ται όχι µόνο για προσλήψεις αλλά και για
την αυτονόητη ασφαλιστική – συνταξιο-
δοτική κάλυψη των µελών του.

ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΚΚΑΑ

ΈΈξξααρρσσηη  ττοουυ  ααυυττααρρχχιισσµµοούύ  ττηηςς  δδιιεεύύθθυυννσσηηςς  ππρροοςς  
ττοο  σσωωµµααττεείίοο  ττωωνν  εερργγααζζοοµµέέννωωνν  σστταα  ΕΕΛΛΤΤΑΑ  ∆∆..  ΜΜαακκεεδδοοννίίααςς
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Σκοπός του άρθρου δεν είναι να δηµιουργηθούν λανθασµένες εντυπώ-
σεις στον αναγνώστη και ειλικρινά εξ’ αρχής ήταν δύσκολο το έργο όσον
αφορά την ουδέτερη στάση και την αντικειµενική παρουσίαση της πραγµα-
τικότητας και των πεπραγµένων. ∆εν αµφισβητήσαµε ότι η ∆ΕΗ Α.Ε έχει
συµβάλει σε µεγάλο βαθµό στην ανάπτυξη του Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ προσφέρο-
ντας θέσεις εργασίας και οικονοµική ευηµερία σ’ όσους εργάζονται στην επι-
χείρηση και κατ’ επέκταση στην αγορά του Νόµου µας. ∆υστυχώς όµως η
ανάπτυξη του Νοµού στηρίχθηκε αποκλείστηκα και εξολοκλήρου µόνο
στην ∆ΕΗ Α.Ε χωρίς εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων.

Επίσης η ∆ΕΗ Α.Ε όντας η µεγαλύτερη επιχείρηση της χώρας συνέβαλ-
λε στο µέγιστο βαθµό στην ανάπτυξη και στην οικονοµία της χώρας, προ-
σφέροντας την ενεργειακή επάρκεια για δεκαετίες, και µάλιστα πουλώντας
το ηλεκτρικό ρεύµα σ’ όλους τους έλληνες στην φθηνότερη τιµή ανάµεσα σε
25 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Από την άλλη όµως οι δραστηριότητες της ∆ΕΗ Α.Ε στην περιοχή µας οι
οποίες αναλογούν στο 60% της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας,
και συγκεκριµένα η εξόρυξη, η µεταφορά και καύση λιγνίτη αλλά και η µετα-
φορά και η απόθεση τέφρας και αδρανών υλικών δηµιουργούν µια αλλεπάλ-
ληλη σειρά αρνητικών επιπτώσεων στην ζωή και την ποιότητα της, κυρίως
των όµορων οικισµών µε την ανοχή και την εγκληµατική αµέλεια προγενέ-

στερων γενεών
Όπως: Η ρύπανση του περιβάλλοντος. (40% των εγχώριων

ρύπων παράγεται εδώ). Χρόνιες παθήσεις όπως πνευµονοπάθει-
ες, βρογχίτιδα, εµφύσηµα, πονοκέφαλοι, ίλιγγοι, ερεθισµοί
οφθαλµών και δέρµατος, καρκινογενέσεις κ.α. Υποβάθµιση και
απαξίωση µε µηδενική αγοραστική αξία των περιουσιών και
χωρίς καµία προοπτική ανάπτυξης.

Οι εκλεγµένοι φορείς, αντιπρόσωποι της κοινωνίας, τοπικοί,
νοµαρχιακοί και κοινοβουλευτικοί, διαχρονικά λειτούργησαν
ψηφοθηρικά, κοµµατικά και προσωπικά αδιαφορώντας ουσιαστι-
κά για τα προβλήµατα (χωρίς βέβαια αυτό να είναι απόλυτο και
να αφορά όλες τις περιπτώσεις στην εξεύρεση λύσεων, αλλά ως
επί το πλείστον ισχύει), µε αποτέλεσµα να δηµιουργηθεί ένα
κενό ανάµεσα στην πολιτεία και την κοινωνία. Το κενό αυτό και
την ανυπαρξία των φορέων κλήθηκαν να συµπληρώσουν οι διά-
φοροι Σύλλογοι που δηµιουργήθηκαν µε πρωτοβουλία και την
συµµετοχή ενεργών πολιτών, οι οποίοι αποφάσισαν να αναδεί-
ξουν τα πραγµατικά προβλήµατα και να πιέσουν στην εξεύρεση
λύσεων. Στην αρχή υπήρξαν δεσµεύσεις κυβερνητικών και
εµπλεκόµενων φορέων, οι οποίες όµως ποτέ δεν υλοποιήθηκαν.
Mετά τον εµπαιγµό και την κοροϊδία λειτούργησε ένας πρωτο-
φανής µηχανισµός τροµοκρατίας από πλευράς του κράτος και
µε την ανοχή των φορέων µε εισαγγελικές παρεµβάσεις, ΜΑΤ,

διώξεις, µηνύσεις, εξώδικα, αγωγές, προς αποσιώπηση οποιασδήποτε µορφή
διαµαρτυρίας, και ενώ όλοι στις άπειρες συζητήσεις, συναντήσεις, δηλώσεις
από τοπικούς, νοµαρχιακούς φορείς ως επίπεδο υπουργείου και διοίκησης
∆ΕΗ όχι µόνο δεν αµφισβητούσαν αλλά έδιναν και το δίκαιο των αιτηµάτων.

Το όλο θέµα είναι πλέον:
α) Το πώς αντιλαµβάνεται το κράτος το µέγεθος των προβληµάτων που

δηµιουργούνται σ’ αυτές τις περιοχές, την έµπρακτη στήριξη της επαρχίας
αλλά και την κοινωνική αλληλεγγύη όπου προτεραιότητα θα έχει ο πολίτης
και όχι τα οικονοµικά συµφέροντα.

β) Τον πραγµατικό ρόλο που πρέπει να αναλάβουν απέναντι στο θεσµό
που υπηρετούν όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς του Νοµού και απέναντι στην
κοινωνία, η οποία τους επέλεξε για υπερασπιστές της και όχι να γίνονται
κυµατοθραύστες προσπαθειών δίκαιων διεκδικήσεων ενεργών πολιτών.

γ) Η ίδια η ∆ΕΗ Α.Ε να αναλάβει πρωτοβουλίες και να κάνει βήµατα προς
την σωστή κατεύθυνση της βελτίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων και
του περιβάλλοντος.

δ)Η αφύπνιση όλων µας και οι πρωτοβουλίες και δράσεις που πρέπει να
αναλάβουµε για την πίεση εξεύρεσης λύσεων στα υπαρκτά προβλήµατα που
αντιµετωπίζουµε.

Υ.Γ.1 Πρέπει τελικά να δοθούν ουσιαστικές λύσεις γιατί όσο διαιωνίζο-
νται τα προβλήµατα τόσο συχνότερα και εντονότερα θα τα συναντάµε.

ΥΓ. 2 Η δικαιοσύνη και η αστυνοµία θεωρώ ότι εµπλέκεται µε λάθος
τρόπο γιατί το µόνο που δηµιουργείται είναι εντάσεις, επεισόδια και συλλή-
ψεις.

ττοουυ  HHλλίίαα  TTεεννττσσοογγλλίίδδηη
Πρόεδρος του Συλλόγου
Aνέργων & Aνάπτυξης του
Aγ. ∆ηµητρίου - Pυακίου

5IOYΛIOΣ 2008YYΨΨHHΛΛHH TTAAΣΣHH

Τελικά το «κράτος δικαίου επέβαλλε την τάξη». Την ∆ευ-
τέρα 2 Ιουνίου στις 5 η ώρα ξηµερώµατα, επτά διµοιρίες ΜΑΤ
µετά από «συντεταγµένη επίθεση» στη βόρεια Πύλη του ΑΗΣ
Αγ. ∆ηµητρίου, ανακατέλαβαν τους ταινιόδροµους, συνέλα-
βαν έξι αγωνιστές, µεταξύ αυτών και τον πρόεδρο του συλλό-
γου, που βρισκόταν εκείνη την ώρα στην περιφρούρηση της
κατάληψης, τους φόρεσαν χειροπέδες λες και ήταν τροµο-
κράτες ή κοινοί εγκληµατίες και τους οδήγησαν στα κρατητή-
ρια της ασφάλειας Κοζάνης. Την ώρα που έφεραν τους κατοί-
κους στα δικαστήρια και κορυφωνόταν η συµπαράσταση των
πολιτών, η αστυνοµία έκανε χρήση χηµικών δηµιουργώντας
αναπνευστικά προβλήµατα όχι µόνο στους συγκεντρωµένους
αλλά και στους κατοίκους της γύρω περιοχής. Και σαν να µην
έφτανε αυτό την ώρα που γινόταν οι προσαγωγές των έξι αγω-
νιστών µε χειροπέδες στα δικαστήρια και όλοι οι κάτοικοι, οι
φορείς και οι πολίτες ήταν µαζεµένοι έξω από τα δικαστήρια
ως ένδειξη αλληλεγγύης στους διωκόµενους, οι άνανδροι
«φύλακες της τάξεως» πήγαν στο χώρο της κατάληψης,  χτύ-
πησαν και συνέλαβαν γυναικόπαιδα και µερικούς ηλικιωµέ-
νους που βρισκόταν εκεί παρότι η κατάληψη ουσιαστικά είχε

λήξει. Το σύστηµα είναι τέλειο όταν είναι να συλλάβει απερ-
γούς, αγωνιστές που δεν κρύβονται, βγαίνουν µε ανοιχτό πρό-
σωπο, έχουν ονοµατεπώνυµο ιδιότητα, διεύθυνση κατοικίας.
Όµως αδυνατεί, δεν έχει στοιχεία, δεν έχει αρκετές δυνάµεις,
δεν µπορεί και δεν θέλει να πιάσει εµπόρους ναρκωτικών,
φοροφυγάδες, το κεφάλαιο που κλέβει διαχρονικά και ασύ-
στολα τους εργαζόµενους και κλείνει άρον-άρον τις υποθέ-
σεις που αφοράν το χρηµατισµό των αστών πολιτικών και των
κοµµάτων τους!!! 

Πόλεµο κοινωνικό ενάντια στους αγωνιστές κατοίκους
άνοιξε κανονικά η ∆ΕΗ και η κυβέρνηση, γιατί άραγε;

Μήπως ζήτησαν τα προνόµια που µοιράζει οι κυβέρνηση
στους βιοµήχανους, στους αεριτζήδες και στους παρατρεχά-
µενούς της; Μήπως ζήτησαν µερίδιο από τα κέρδη της ∆ΕΗ;
Μήπως µερίδιο από τα εκατοµµύρια ευρώ που χαρίζει η ∆ΕΗ
στους διάφορους «συµπαραγωγούς;» Μυτιληναίο, Λάτση κλπ.

Τίποτα από όλα αυτά! Απλά ζήτησαν δουλειά να µείνουν
στον τόπο τους και ένα καλύτερο περιβάλλον να µεγαλώνουν
τα παιδιά τους χωρίς αναπνευστικές συσκευές και χωρίς τον
κίνδυνο να πάθουν κάποια σοβαρή αρρώστια. 

Η κυβέρνηση και η ∆ΕΗ δεν αξιώθηκαν ούτε καν να κου-
βεντιάσουν µαζί τους. Κατάλαβαν ότι το δούλεµα και η κοροϊ-
δία έχουν και όρια και οι κυβερνητικοί παράγοντες αυτό το
παράκαναν. Ο πρόεδρος της βουλής κ. Σιούφας πέρσι τους
έταζε ότι θα κάνει διαγωνισµό για 150 θέσεις µόνο για τα
χωριά αυτά µέχρι το Πάσχα (του 2007) πέρασε και το Πάσχα
του 2008, και σε λίγο πλησιάζει το Πάσχα του 2009!!! Όσο για
τα µέτρα που έταξαν για το περιβάλλον, δεν αξιώθηκαν να
τους κάνουν ούτε καν έναν «κλειστού τύπου ταινιόδροµο»
που περνάει δίπλα από τους οικισµούς και θα ανακούφιζε
κάπως τους κατοίκους από την ιπτάµενη τέφρα και την καρ-
βουνόσκονη. Ούτε καν να βάλουν έναν φορτωτή για να µαζέ-
ψουν τους σωρούς από κάρβουνο και τέφρα που είναι δίπλα
στους ταινιόδροµους και µε το παραµικρό αεράκι µαυρίζει τα
χωριά και τα πνευµόνια των κατοίκων. Και έπειτα έχουν το
θράσος να µιλούν ανερυθρίαστα ότι σκέπτονται και δρουν µε
µοναδικό γνώµονα τα συµφέροντα του λαού. Έ λ ε ο ς !!!  

Πολύ εύστοχα έγραφε το πανό που κρεµάστηκε στο
κέντρο της Κοζάνης. «χτυπήστε µας, καταδικάστε µας φυλα-
κίστε µας! Τότε γιατί όλοι µας λέτε πως έχουµε δίκαιο;»  

ττοουυ  ΣΣττέέφφααννοουυ  ΠΠρραασσσσοουυ

ΜΜεε  ψψηηλλάά  ττοο  κκεεφφάάλλιι,,  οο  ααγγώώννααςς  σσυυννεεχχίίζζεεττααιι

∆∆ΕΕΗΗ  --  ΦΦοορρεείίςς  κκααιι  ττοοππιικκέέςς  κκοοιιννωωννίίεεςς
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ΤΤοουυ  ΝΝίίκκοουυ  ∆∆ιιννόόπποουυλλοουυ

Συγκλονίζει η εξέγερση και ο µακρόχρονος ηρωικός αγώνας των
κατοίκων της Λευκίµµης στην Κέρκυρα. Τα ξηµερώµατα της Πέµπτης
29 Μαΐου 2008 οι κατασταλτικές δυνάµεις του κράτους (πάνω από 10
διµοιρίες ΜΑΤ, ΟΠΚΕ, παρουσία του διοικητή ασφαλείας και της
εισαγγελέως Κέρκυρας), επιτέθηκαν στους κατοίκους της Λευκίµµης
εξαπολύοντας µια άγρια επιχείρηση καταστολής και τροµοκράτησης
των κατοίκων. Χρησιµοποίησαν τεράστιες ποσότητες χηµικών, ξυλο-
κόπησαν χωρίς διακρίσεις, και συνέλαβαν δεκάδες αγωνιστές κατοί-
κους. Το όργιο της κατασταλτικής βίας είχε σαν αποτέλεσµα τη δολο-
φονία της 43χρονης µητέρας δύο παιδιών Μαρίας Κουλούρη και τρεις
σοβαρούς τραυµατισµούς! Πολλοί κάτοικοι είδαν και καταθέτουν πως
«… το παιδί πήγε να πάρει το παπί που είχε µείνει ανάµεσα από το
πρώτο και το δεύτερο οδόφραγµα. Τα ΜΑΤ το άφησαν να περάσει
και όταν γύριζε το χτύπησαν µε τα κλοµπ µε αποτέλεσµα να πέσει
προς τα πίσω και το µηχανάκι να χτυπήσει τη Μαρία που βρισκόταν
πέντε µέτρα πιο µπροστά. Αυτό το είδαν δεκάδες κάτοικοι της Λευ-
κίµµης και το καταθέτουν ως αυτόπτες µάρτυρες. ∆ηµοσιογράφοι
που τους απαγόρευσαν να καλύψουν τις σκηνές των ξυλοδαρµών σε
όλη την διάρκεια των επεισοδίων και ο άνθρωπος που τράβηξε τις
φωτογραφίες, κυνηγήθηκε και κατάφερε να διαφύγει µέσα από τον
ελαιώνα. Ολόκληρη η «συντεταγµένη πολιτεία», κυβέρνηση, τοπικοί
άρχοντες, η εργολήπτρια εταιρία, το τηλεοπτικό κανάλι της εργολή-
πτριας εταιρίας…», ανέλαβαν να «εξοµαλύνουν» την κατάσταση…

Για δύο χρόνια οι κάτοικοι της Λευκίµµης αγωνίζονται για να προ-

στατέψουν τη ζωή τους, την υγεία τους, την υγεία των παιδιών τους
και τον τόπο τους. Αγωνίζονται να αποτρέψουν τη δηµιουργία
«Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων» (Χ.Υ.Τ.Α.) στην περιο-
χή τους, χωρίς την τήρηση των περιβαλλοντικών προδιαγραφών και
των απαραίτητων προϋποθέσεων που προβλέπονται από τη νοµοθε-
σία, αφού οι τοπικοί άρχοντες (περιφέρεια, νοµαρχία, δηµοτικές
αρχές κλπ), αποφάσισαν να τον «κατασκευάσουν» παραβιάζοντας
πλήρως ακόµα και τις τυπικές ελάχιστες προδιαγραφές κατασκευής.

Όπως καταγγέλλεται «…ο συγκεκριµένος «ΧΥΤΑ» είναι στο
κέντρο δέκα οικισµών, χωροθετείται σε δασώδη έκταση, σε απόστα-
ση µόλις 300µ. από τα σπίτια του χωριού της Λευκίµµης, σε ένα εξαι-
ρετικά ευαίσθητο φυσικό περιβάλλον, κοντά σε δύο ποτάµια και την
παραλία του Αγίου Πέτρου (Κάβος). Η λειτουργία του θα µολύνει τον
υδροφόρο ορίζοντα µε τοξικά και δηλητηριώδη απόβλητα, θα προκα-
λέσει άµεσα σοβαρές βλάβες στην υγεία των κατοίκων, θα καταστρέ-
ψει τις τελευταίες καλλιέργειες αλλά και τη µικρή τουριστική κίνηση
της περιοχής (ενοικιαζόµενα δωµάτια, τουριστικά καταστήµατα) που
αποτελούν και τους µόνους πόρους των κατοίκων, εκδιώκοντας τους
επί της ουσίας από τα σπίτια τους».

Ο στόχος τους δεν είναι απλά να καταστείλουν τον αγώνα των
κατοίκων της Λευκίµµης. Θέλουν να στείλουν το µήνυµα σε όλους
µας πως τίποτα δεν µπορεί να αντισταθεί στη βούληση της κρατικής
εξουσίας και βίας, πως δεν υπάρχει διέξοδος και ελπίδα, να παραιτη-
θούµε από τις δίκαιες διεκδικήσεις µας. Γι’ αυτό ο αγώνας της Λευκίµ-
µης είναι αγώνας όλων µας. Το συνδικάτο µας και τα µέλη του ενώ-
νουν τη φωνή τους µε τους ηρωικούς κατοίκους της Λευκίµµης και
όσους τους συµπαραστέκονται:

Η «κοινωνική
ευαισθησία» του
Εµπορικού Συλλόγου
Κοζάνης και ο
«συντεχνιακός
κρετινισµός»
σωµατείων της ∆ΕΗ

ΤΤηηςς  σσυυνντταακκττιικκήήςς
εεππιιττρροοππήήςς

ΟΟ  ΕΕµµπποορριικκόόςς  ΣΣύύλλλλοογγοοςς  ΚΚοοζζάάννηηςς
θθέέλλοοννττααςς  νναα  ττοοννώώσσεειι  ττηηνν  ααγγοορράά  ττηηςς  ππόόλληηςς
ηη  οοπποοίίαα  όόππωωςς  εείίννααιι  φφυυσσιικκόό  µµεε  ττηηνν  οοιικκοοννοο--
µµιικκήή  κκρρίίσσηη  πποουυ  µµαασσττίίζζεειι  ττοουυςς  εερργγααζζόόµµεε--
ννοουυςς  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσεε  κκααθθοοδδιικκήή  πποορρεείίαα,,  ππρροο--
χχώώρρηησσεε  σσεε  µµιιαα  έέξξυυππννηη  κκίίννηησσηη  άάγγρρααςς  ππεελλαα--
ττώώνν  ττηηνν  οοπποοίίαα  µµάάλλιισστταα  ττηηνν  ππααρροουυσσίίαασσεε
σσαανν    κκοοιιννωωννιικκήή  εευυααιισσθθηησσίίαα  ττοουυ  σσυυλλλλόόγγοουυ..
ΈΈττσσιι  σσεε  κκοοιιννήή  σσυυννέέννττεευυξξηη  ττύύπποουυ  µµεε  ττοο
σσύύλλλλοογγοο  πποολλυυττέέκκννωωνν  κκααιι  τταα  σσωωµµααττεείίαα  ττηηςς
∆∆ΕΕΗΗ  ««ΣΣππάάρρτταακκοοςς»»  κκααιι  ««ΈΈννωωσσηη»»    αανναακκοοίί--
ννωωσσεε  ττηηνν  δδιιεεννέέρργγεειιαα  εεκκππττώώσσεεωωνν  σσττοουυςς  µµηη
εεκκππττωωττιικκοούύςς  µµήήννεεςς  ππρροοςς  ττοουυςς  πποολλύύττεε--
κκννοουυςς,,  ττοουυςς  ττρρίίττεεκκννοουυςς  κκααιι  ττοουυςς  εερργγααζζόό--
µµεεννοουυςς  σσττηη  ∆∆ΕΕΗΗ  µµέέλληη  ττωωνν  ππααρρααππάάννωω
σσωωµµααττεείίωωνν..  ΑΑνναακκοοίίννωωσσαανν  µµάάλλιισστταα  κκααιι
έέκκδδοοσσηη  εειιδδιικκώώνν  κκααρρττώώνν  γγιιαα  τταα  κκαατταασσττήήµµαα--
τταα  πποουυ  θθαα  σσυυµµµµεεττέέχχοουυνν  σσττιιςς  εεκκππττώώσσεειιςς
κκααιι  γγιιαα  τταα  µµέέλληη  ττωωνν  σσωωµµααττεείίωωνν..  

ΤΤαα  εερρωωττήήµµαατταα  πποουυ
δδηηµµιιοουυρργγοούύννττααιι  κκααιι  ππεερριιµµέέννοουυνν

ααππάάννττηησσηη  εείίννααιι  τταα  εεξξήήςς::
11..  ΓΓιιααττίί  εειιδδιικκάά  σσττοουυςς  εερργγααζζόόµµεεννοουυςς

ττηηςς  ∆∆ΕΕΗΗ  κκααιι  όόχχιι  σσττοουυ  εερργγααζζόόµµεεννοουυςς  ττωωνν
660000€€  πποουυ  δδοουυλλεεύύοουυνν  σσττοουυςς  εερργγοολλάάββοουυςς,,
σσττοουυςς  εερργγααζζόόµµεεννοουυςς  πποουυ  δδοουυλλεεύύοουυνν  σστταα
κκαατταασσττήήµµαατταα  ττωωνν  µµεελλώώνν  ττοουυ  ΕΕµµπποορριικκοούύ
ΣΣυυλλλλόόγγοουυ  κκααιι  έέχχοουυνν  τταα  µµεεγγααλλύύττεερραα  πποοσσοο--
σσττάά  µµααύύρρηηςς  εερργγαασσίίααςς,,  σσττοουυςς  άάννεερργγοουυςς,,
σσττοουυςς  χχααµµηηλλοοσσυυννττααξξιιοούύχχοουυςς,,  σσττοουυςς  φφοοιι--
ττηηττέέςς  κκλλππ;;  ΜΜήήππωωςς  εεππεειιδδήή  οοιι  εερργγααζζόόµµεεννοοιι
σσττηη  ∆∆ΕΕΗΗ  έέχχοουυνν  αακκόόµµαα  κκάάπποοιιαα  ααγγοορραασσττιικκήή
δδύύννααµµηη  εεννώώ  οοιι  άάλλλλοοιι  ττηηνν  έέχχαασσαανν  ππρροο  πποολλ--
λλοούύ;;  

22..  ΑΑφφοούύ  οοιι  κκαατταασσττηηµµααττάάρρχχεεςς  έέχχοουυνν  τταα
ππεερριιθθώώρριιαα  σσυυννεεχχώώνν  εεκκππττώώσσεεωωνν  γγιιααττίί  δδεενν
ττιιςς  κκάάννοουυνν  γγιιαα  όόλλοουυςς  ττοουυςς  πποολλίίττεεςς;;  ΕΕίίννααιι
άάρρααγγεε  ααρρκκεεττήή  ηη  εεππίίδδεειιξξηη  ττηηςς  κκάάρρττααςς  ααννεερρ--
γγίίααςς  γγιιαα  ττηη  δδηηµµιιοουυρργγίίαα  εεκκππττώώσσεεωωνν  ααππόό  τταα
κκοοιιννωωννιικκάά  εευυααίίσσθθηητταα  µµέέλληη  ττοουυ  ΕΕµµπποορριικκοούύ
ΣΣυυλλλλόόγγοουυ;;

ΗΗ  δδοουυλλεειιάά  ττωωνν  σσυυννδδιικκάάττωωνν  εείίννααιι  εεννττεε--
λλώώςς  δδιιααφφοορρεεττιικκήή  ααππόό  ττοο  νναα  γγίίννοουυνν  ννττίίλλεερρ
ττωωνν  κκαατταασσττηηµµααττααρρχχώώνν..  ΠΠρρέέππεειι  νναα  σσυυννττοο--
ννιισσθθοούύνν  γγιιαα  νναα  ππααλλέέψψοουυνν  γγιιαα  ππρρααγγµµααττιι--
κκοούύςς  εελλέέγγχχοουυςς  ττωωνν  ττιιµµώώνν  σσττηηνν  ππηηγγήή  δδιιαα--
µµόόρρφφωωσσηηςς  κκααιι  όόχχιι  νναα  ψψεελλλλίίζζοουυνν  γγιιαα  ««υυγγιι--
εείίςς  ααννττααγγωωννιισσµµοούύςς»»,,  σσυυµµφφωωννίίεεςς  κκυυρρίίωωνν
κκααιι  ππρράάσσιινναα  άάλλοογγαα..  ΕΕππίίσσηηςς  ππρρέέππεειι  νναα
ββγγοουυνν  κκααιι  νναα  κκααττααγγγγεείίλλοουυνν  ττηηνν  κκααττάάππττυυ--
σσττηη  σσυυµµφφωωννίίαα  ττηηςς  ΓΓΣΣΕΕΕΕ  κκααιι  ττοουυ  ΣΣΕΕΒΒ  γγιιαα
έένναα  ΕΕυυρρώώ  ααύύξξηησσηη  κκααιι  νναα  ππααλλέέψψοουυνν  γγιιαα
ππρρααγγµµααττιικκέέςς  ααυυξξήήσσεειιςς  σσττοουυςς  µµιισσθθοούύςς  κκααιι
σσττιιςς  σσυυννττάάξξεειιςς..  ΤΤέέλλοοςς  ππρρέέππεειι  νναα  σσττααµµααττήή--
σσεειι  ααυυττόόςς  οο  ααχχρρεείίοοςς  σσυυννττεεχχννιιαασσµµόόςς  πποουυ
µµααςς  γγυυρρίίζζεειι  ππίίσσωω  κκααιι  δδηηµµιιοουυρργγεείί  άάσσχχηηµµαα
σσυυννααιισσθθήήµµαατταα  εεννααννττίίωωνν  ττωωνν  εερργγααζζοοµµέέννωωνν
σσττηη  ∆∆ΕΕΗΗ  γγιιααττίί  κκααιι  οοιι  άάννεερργγοοιι  κκααιι  οοιι  άάλλλλοοιι
εερργγααζζόόµµεεννοοιι  έέχχοουυνν  ιισσόόττιιµµαα  δδιικκααιιώώµµαατταα
σσττηη  ζζωωήή  κκααιι  σσττηηνν  ααξξιιοοππρρέέππεειιαα  κκααιι  ααννττίί  νναα
ττοουυςς  ξξεεκκόόββοουυνν  ααςς  ττοουυςς  εεππιιττρρέέψψοουυνν  νναα
γγίίννοουυνν  µµέέλληη  σστταα  σσυυννδδιικκάάτταα  ττοουυςς..  

ΤΤοουυ  ΤΤάάσσοουυ
ΑΑνναασστταασσόόπποουυλλοουυ

Οι πύλες του µεσαίωνα άνοιξαν πλέον
διάπλατα. Μετά την οδηγία του 2003 της ΕΕ,
επικυρώνεται τώρα η κατάργηση του ορίου
των 48 ωρών στην εργασία και αναδεικνύεται
το τροµακτικό µοντέλο του εργαζόµενου -
σκλάβου των 60 - 65 ωρών την εβδοµάδα,
έρµαιο στις διαθέσεις του εργοδότη -αφέντη.

Το αφεντικό θα αποφασίζει πόσες ώρες
θα του χρειάζεται να παράγει ο δούλος /
εργαζόµενος, αλλά λέει θα είναι «ελεύθερος»
να διαλέγει µεταξύ του 10ωρου - 12ωρου και
της ανεργίας. 

Τα κόµµατα που υπηρετούν και εφαρµό-
ζουν τις αποφάσεις των µεγάλων αφεντικών,
ολοκληρώνουν τώρα ότι άρχισαν το 2003 και
µπορούν να περιµένουν τα εύσηµα από τα
αφεντικά αλλά και την οργή τη δική µας, για
την µεσαιωνική δουλεία που θέλουν να µας
επιβάλουν.

Και µαζί µ’ αυτά ήρθε και η υπερψήφιση
(10/6) από το ΠΑΣΟΚ + Ν∆ της συνθήκης
της Λισσαβόνας, το λεγόµενο ευρωσύνταγµα.
Ποιος όµως το πήρε είδηση; Μας πρήξαν για

κάτι κόντρες και διαγραφές κορυφής, για το
αν θα πρέπει να γίνει δηµοψήφισµα ή όχι
(αφού το ψήφισαν ήδη).

Να ξέρουµε όµως πως σύµφωνα µε το
Σύνταγµα, τα δηµοψηφίσµατα είναι µόνο
συµβουλευτικά, δεν έχουν καµία αποφασιστι-
κή δυνατότητα και η όποια κυβέρνηση, αν
θέλει, παίρνει υπόψη της τι θα ψηφίσουµε. Το
είπαν εξ άλλου πως το δηµοψήφισµα θα είναι

για να «ενηµερωθεί» ο πολίτης (γι αυτά που
έχουν ήδη ψηφίσει στη βουλή). Ενηµερωµέ-
νος και εξηµερωµένος!

Σιγά µη δώσουν σ’ εµάς τους «χαχόλους»
το δικαίωµα ν’ αποφασίζουµε. Σωστά το
έγραψε ο Μπρεχτ:

«Η πολιτική είναι πολύ σηµαντική υπόθε-
ση για να την αφήσουµε να την ασκούν οι
άνθρωποι του λαού.»

ΗΗ  ΣΣκκύύλλλλαα,,  ηη  ΧΧάάρρυυββδδηη  κκααιι  ηη  ΛΛιισσααββώώνναα

ΣΣυυµµππααρράάσστταασσηη  σσττοονν  ηηρρωωιικκόό  ααγγώώνναα
ττωωνν  κκααττοοίίκκωωνν  ττηηςς  ΛΛεευυκκίίµµµµηηςς

ΟΧΙ ΣΤΙΣ ∆ΙΩΞΕΙΣ ΤΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ

ΝΑ ΑΘΩΩΘΟΥΝ ΟΙ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ

ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΤΑ ΜΑΤ ΑΠΟ ΤΗ ΛΕΥΚΙΜΜΗ

ΟΧΙ ΣΤΟ «ΧΥΤΑ» - ΧΩΜΑΤΕΡΗ

ΝΑ ΤΙΜΩΡΗΘΟΥΝ ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ Α∆ΙΚΟ ΧΑΜΟ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΥΛΟΥΡΗ
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ΣΣττοονν  ΠΠααύύλλοο  ΜΜοουυρροουυζζίίδδηη
ΜΜέέ  λλοοςς  ∆∆..ΣΣ..  ΕΕρρ  γγαα  ττιι  κκήήςς  ΑΑλλ  λληη  λλεεγγ  γγύύ  ηηςς

ΕΕγγκκααιιννιιάάζζοοννττααςς  µµιιαα  ννέέαα  σσεελλίί--

δδαα  σσττηηνν  εεφφηηµµεερρίίδδαα  µµααςς,,  φφιιλλοο--

δδοοξξοούύµµεε  νναα  ππααρροουυσσιιάάσσοουυµµεε

ααννθθρρώώπποουυςς,,  γγεεγγοοννόότταα  κκααιι  σσυυλλ--

λλοογγιικκόόττηηττεεςς  πποουυ  δδιιααδδρρααµµάάττηη--

σσαανν  ήή  δδιιεεκκδδιικκοούύνν  νναα  δδιιααδδρρααµµαα--

ττήήσσοουυνν  ρρόόλλοο  σσττηηνν  πποορρεείίαα  ττοουυ

εερργγααττιικκοούύ  κκιιννήήµµααττοοςς..  

ΣΣττηη  σσυυννέέννττεευυξξηη  πποουυ  αακκοο--

λλοουυθθεείί,,  σσυυζζηηττάάµµεε  µµεε  ττηηνν  ΣΣύύλλ--

ββιιαα  ΚΚοοιιλλάάκκοουυ,,  ππρρόόεεδδρροο  ττοουυ

ΣΣωωµµααττεείίοουυ  ΜΜιισσθθωωττώώνν  ΤΤεεχχννιι--

κκώώνν,,  γγιιαα  ττηηνν  πποορρεείίαα  ττοουυ  σσωωµµαα--

ττεείίοουυ  κκααιι  ττηηνν  κκααττάάσστταασσηη  σσττοο

εερργγααττιικκόό  κκίίννηηµµαα..  

--  ΠΠοοιιάά  ααννάάγγκκηη  οοδδήήγγηησσεε  σσττηη  δδηηµµιιοουυρργγίίαα
ττοουυ  ΣΣωωµµααττεείίοουυ  ΜΜιισσθθωωττώώνν;;  TTαα  υυππάάρρχχοονντταα
σσωωµµααττεείίαα  δδεενν  κκααλλύύππττοουυνν  ττιιςς  ααννάάγγκκεεςς  ττωωνν
µµιισσθθωωττώώνν  ττεεχχννιικκώώνν;;

-Το Πανελλαδικό Σωµατείο Μισθωτών

Τεχνικών (ΠΣΜΤ) ιδρύθηκε πριν 8 χρόνια µε

στόχο να απαντήσει στην ανάγκη συλλογικής

έκφρασης και αγώνα των µισθωτών τεχνικών

(µηχανικοί, γεωλόγοι, τεχνολόγοι, σχεδια-

στές, τεχνικοί απόφοιτοι µέσης εκπαίδευ-

σης), που εργάζονται ως υπάλληλοι σε επιχει-

ρήσεις του ιδιωτικού τοµέα.

Πρόκειται για ένα κλάδο που χαρακτηρί-

ζεται από τη ρευστότητα, την ελαστικότητα

των εργασιακών σχέσεων, είναι κατακερµατι-

σµένος σε εκατοντάδες χώρους και µορφές

εργασίας. Τα τελευταία χρόνια η κατάσταση

στο χώρο έχει αλλάξει δραµατικά µε αποτέ-

λεσµα να µην υπάρχει σχεδόν κανένας µηχα-

νικός, που να µην πληρώνεται µε ∆ελτίο

Παροχής Υπηρεσιών (∆ΠΥ), ενώ το φαινόµε-

νο επεκτείνεται επικίνδυνα και σε σχεδιαστές

και γεωλόγους. Αυτά τα τµήµατα της µισθω-

τής εργασίας δεν έχουν κανένα κατοχυρωµέ-

νο δικαίωµα. Στο χώρο επικρατεί ο συντε-

χνιασµός και ο ανταγωνισµός ανάµεσα στις

διάφορες εκπαιδευτικές βαθµίδες σε ένα

αγώνα που  νικητής είναι πάντα ο εργοδότης.

Πριν την ίδρυση του ΠΣΜΤ, κυριαρχούσε ο

εργοδοτικός συνδικαλισµός (ο οποίος

αρνούταν να καλύψει τους µισθωτούς µε

∆ΠΥ), τα επιµελητήρια (ΤΕΕ κλπ) και οι επαγ-

γελµατικοί σύλλογοι.      

Το ΠΣΜΤ θέλησε να ενώσει όλους τους

µισθωτούς τεχνικούς στη βάση των ενιαίων

δικαιωµάτων και αναγκών τους, ανεξάρτητα

από τον τρόπο αµοιβής τους ή το πτυχίο

τους. Προτείνει έναν άλλου τύπου συνδικαλι-

σµό, ανεξάρτητο από κυβερνητικές-εργοδο-

τικές προσταγές, που θα µάχεται µέχρι

τέλους, που θα δρα και θα αποφασίζει µε

µορφές και διαδικασίες εργατικής βάσης.  

--ΠΠοοιιάά  εείίννααιι  τταα  ββαασσιικκάά  ααιιττήήµµαατταα,,ττιι  δδιιεεκκδδιι--

κκεείί  ττοο  ΠΠΣΣΜΜΤΤ  µµεε  ττηηνν  δδρράάσσηη  ττοουυ;;  ΥΥπποογγρράάφφεειι

ΣΣΣΣΕΕ;;

-Σήµερα το ΠΣΜΤ αριθµεί περί τα 1500

µέλη. Από την ίδρυσή του παλεύει ενάντια

στην αποδιάρθρωση των εργασιακών σχέσε-

ων και τα «ατοµικά συµφωνητικά», για ριζικές

αυξήσεις, 1400 ευρώ κατώτερο βασικό µισθό,

µε κανονικές προσλήψεις, ενάντια στα εξα-

ντλητικά ωράρια, τις απολύσεις, την εργοδο-

τική τροµοκρατία, την αντιασφαλιστική πολι-

τική, για συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας

(εργατικά ατυχήµατα), για την κατοχύρωση

των δικαιωµάτων που απορρέουν από την

εξαρτηµένη σχέση εργασίας.

Η περσινή συλλογική σύµβαση για τις

τεχνικές εταιρείες, περιγράφει την εξαρτηµέ-

νη σχέση εργασίας µε βάσει τα ουσιαστικά

της χαρακτηριστικά, συµπεριλαµβάνοντας

στο πεδίο εφαρµογής της, όλους τους τεχνι-

κούς που εργάζονται µε εξαρτηµένη σχέση

εργασίας ανεξάρτητα από τον τρόπο πληρω-

µής τους (µισθός ή ∆ΠΥ κα). 

Οι  εργοδότες εξαρχής κατέστησαν

σαφές ότι δε θα ανεχτούν το παραµικρό

φρένο στην ελαστική εργασία και  άσκησαν

ασφαλιστικά µέτρα κατά του ΠΣΜΤ για µην

εφαρµοστεί η σύµβαση. Όµως ούτε το δικα-

στήριο δε µπορούσε να αγνοήσει ότι η σύµ-

βαση περιγράφει πλήρως τους όρους µε τους

οποίους παρέχουν την εργασία τους οι

µισθωτοί αυτοί και εποµένως, η εργοδοσία

οφείλει να την εφαρµόσει. Η εξέλιξη αυτή,

αποτελεί δικαστικό τετελεσµένο και κατάκτη-

ση για το ΠΣΜΤ και τους εργαζόµενους. Η

σηµασία της αναµέτρησης αυτής υπερβαίνει

τα πλαίσια του κλάδου και αγγίζει όλη την

εργατική τάξη, καθώς η επέκταση των νέων

άτυπων µορφών απασχόλησης χωρίς κατοχυ-

ρωµένα δικαιώµατα είναι βασική πτυχή των

πολιτικών της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης.

Σήµερα µπροστά στη διεκδίκηση του

ΠΣΜΤ για τις νέες συλλογικές συµβάσεις στις

τεχνικές εταιρείες και την πληροφορική, η

εργοδοσία και ο εργοδοτικός συνδικαλισµός

στον κλάδο (Σύλλογος Τεχνικών Υπαλλήλων

Ελλάδος- ΣΤΥΕ), συµπορεύονται σε µια πρω-

τοφανή µεθόδευση µε στόχο να άρουν την

περσινή κατάκτηση. Ο ΣΤΥΕ µέσω της Οµο-

σπονδίας που έχει συγκροτήσει, προσφεύγει

δικαστικά κατά του ΠΣΜΤ, µε το επιχείρηµα

της αντιπροσωπευτικότητας. Επικαλείται ότι

το ΠΣΜΤ καλύπτει εργαζόµενους που αµεί-

βονται µε δελτίο παροχής υπηρεσιών, γι’

αυτό δεν δικαιούται να υπογράφει συλλογικές

συµβάσεις,υιοθετεί και εκφράζει δηλαδή τα

κεντρικά επιχειρήµατα του κράτους και της

εργοδοσίας! 

--ΘΘαα  σσυυµµφφωωννεείίττεε  ππωωςς  ππααρράά  τταα  εεππιι  µµέέρροουυςς
ββήήµµαατταα  κκααιι  κκαατταακκττήήσσεειιςς  ττοουυ  ΣΣωωµµααττεείίοουυ,,ααππααιι--
ττοούύννττααιι  εευυρρύύττεερρεεςς  σσυυσσππεειιρρώώσσεειιςς  κκααιι  σσυυµµµµαα--
χχίίεεςς  σσττοο  σσυυννδδιικκααλλιισσττιικκόό  κκίίννηηµµαα  γγιιαα  νναα  έέχχοουυµµεε
οορρααττάά  ααπποοττεελλέέσσµµαατταα  κκααιι  ααννττιισσττρροοφφήή  ττηηςς
σσηηµµεερριιννήήςς  κκααττάάσστταασσηηςς..ΣΣυυµµµµεεττέέχχεεττεε  σσεε
ττέέττοοιιεεςς  ππρροοσσππάάθθεειιεεςς  κκααιι  πποοιιέέςς;;

- Στη µεγάλη µάχη του ασφαλιστικού, το

ΠΣΜΤ συµµετείχε και συνέβαλλε στην προ-

σπάθεια ενός οριζόντιου κλαδικού και δια-

κλαδικού συντονισµού σωµατείων και έµπρα-

κτης υπέρβασης του  υποταγµένου συνδικα-

λισµού. 

Η πρωτοβουλία πρωτοβάθµιων σωµατεί-

ων στην Αττική αποτελεί µια ελπιδοφόρα

προσπάθεια. Για πρώτη φορά τόσο µαζικά και

ευδιάκριτα έγιναν βήµατα στο συντονισµό

αγωνιστικών σωµατείων, που τους επέτρεψε

να εµφανιστούν, ως ένα διαφορετικό υπό-

δειγµα ταξικής αγωνιστικής δράσης. Και

αυτό, τόσο στις µάχες που έδιναν στους

χώρους δουλειάς, όσο και µε τις διαδοχικές

πρωτοβουλίες τους σε όλη τη διάρκεια των

αγώνων.

Η προσπάθεια κλαδικού συντονισµού

των σωµατείων των τεχνικών που συγκροτή-

θηκε µε αφορµή το ασφαλιστικό των µηχανι-

κών, αποτελεί µια ουσιαστική ενότητα που

οικοδοµήθηκε µε αγωνιστικά µαχητικά χαρα-

κτηριστικά και αιτήµατα, οργάνωσε τον αγώνα

χιλιάδων εργαζόµενων. Το συντονιστικό πρό-

βαλλε µια λογική που να µπορεί να ενώσει

τους µηχανικούς µε την πλειοψηφία των

εργαζόµενων, ενάντια στο συντεχνιασµό,

οριοθετώντας την στάση του από το ΤΕΕ.

--  TTαα  ττεελλεευυττααίίαα  χχρρόόννιιαα  ζζήήσσααµµεε  µµιιαα  µµιικκρρήή
άάννοοιιξξηη  ττωωνν  ααγγώώννωωνν..  ΤΤιι  ππιισσττεεύύεεττεε  ππωωςς  χχρρεειιάά--
ζζεεττααιι  γγιιαα  νναα  έέχχοουυµµεε  δδιιάάρρκκεειιαα  κκααιι  ααπποοττεελλέέσσµµαα--
τταα  σσττοουυςς  ααγγώώννεεςς  πποουυ  έέττσσιι  κκιι  ααλλλλιιώώςς  ξξεεσσπποούύ--
ννεε;;

- Το προηγούµενο διάστηµα οι εργαζόµε-

νοι πάλεψαν, όσο λίγες φορές. Τρεις πολύ

µεγάλες πανελλαδικές απεργίες, πιο  αποφα-

σιστικές µορφές πάλης, κλαδικοί αγώνες

διαρκείας (∆ΕΗ, ΟΤΑ, Τράπεζα της Ελλά-

δος,), που έδειξαν ότι µόνο ο αποφασιστικός

αγώνας, που µπλοκάρει την οικονοµική δρα-

στηριότητα και την κερδοφορία του κεφαλαί-

ου, µπορεί να ταρακουνήσει την κυβέρνηση. 

Στη φάση αυτή τίθεται µε έντονο τρόπο

το πώς «συνεχίζουµε για να νικήσουµε», πώς

«το εργατικό κίνηµα θα µπορεί να δίνει µε

επιτυχία τέτοιας έκτασης και πολιτικής σηµα-

σίας µάχες». 

Στις κρίσιµες µάχες που ζήσαµε ούτε η

ΓΣΕΕ αλλά ούτε και το ΠΑΜΕ φάνηκαν να

µπορούν να απαντήσουν. Οι ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ µε

τις θέσεις και την πρακτική τους συνέβαλλαν

αποφασιστικά στη νοµιµοποίηση βασικών

θέσεων της κυβέρνησης, στο «πέρασµα» της

αντιλαϊκής πολιτικής, µέσα από τον κατακερ-

µατισµό και την αποκλιµάκωση των αγώνων.

Η ΓΣΕΕ απέδειξε πόσο βαθιά συναινετική

είναι µε την κυρίαρχη πολιτική όταν υπέγρα-

ψε άρον-άρον την Εθνική Συλλογική Σύµβαση

Εργασίας, µε µισθούς πείνας, πριν ακόµα

ψηφιστεί το ασφαλιστικό. 

Για αυτό αποτελεί επείγουσα αναγκαιότη-

τα η ανασυγκρότηση του συνδικαλιστικού και

εργατικού κινήµατος. Χρειάζεται µακροχρό-

νιος αγώνας διάρκειας, διακλαδικός συντονι-

σµός, που θα στηρίζεται στην ενεργοποίηση

της βάσης των εργαζόµενων, µε αιτήµατα που

θα ενώνουν τους εργαζόµενους. Αγώνας που

θα αµφισβητεί συνολικά την πολιτική της

κυβέρνησης της Ν∆, του ΠΑΣΟΚ, του κεφα-

λαίου και της ΕΕ, που και θα κατακτά όλο και

ανώτερες µορφές πάλης, θα στοχεύει σε

νίκες. Είναι επιτακτικό το άνοιγµα των σωµα-

τείων στους εκατοντάδες χιλιάδες µη συνδι-

καλισµένους εργαζόµενους, στα πιο φτωχά,

χτυπηµένα και ελαστικά εργατικά στρώµατα

και την νεολαία, στους µετανάστες, που η

συνδικαλιστική γραφειοκρατία κρατά έξω

από τα συνδικάτα.

Χρειάζεται οριζόντιος ανεξάρτητος ταξι-

κός συντονισµός των πρωτοβάθµιων σωµα-

τείων, ώστε  να διαµορφώνονται πραγµατικά

κέντρα αγώνα, µε υπέρβαση τόσο της αντίλη-

ψης ότι η ενότητα των εργαζοµένων υλοποι-

είται  µέσα από τον υποταγµένο συνδικαλι-

σµό των ΓΣΕΕ- Α∆Ε∆Υ («στο όνοµα της ενό-

τητας των συνδικάτων»), όσο και εκείνης του

ΠΑΜΕ, που αντιλαµβάνεται την «ενότητα»,

σαν ενότητα γύρω από τον εαυτό του.

ΣΣυυννέέννττεευυξξηη  ττηηςς  ΣΣύύλλββιιααςς  ΚΚοοιιλλάάκκοουυ

YPSILI TASH 6:YPSILI TASH 4  11-07-08  17:20  Page 7



IOYΛIOΣ 2008 YYΨΨHHΛΛHH TTAAΣΣHH8

ΠΠααρροουυσσίίαασσηη  ααππόό  ττοο  ΙΙΜΜ∆∆ΑΑ  σσττηηνν  ΚΚοοζζάάννηη,,  ττηηςς  ααππόόφφαασσηηςς
ττηηςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΚΚοοιιννωωννιικκώώνν  ∆∆ιικκααιιωωµµάάττωωνν  ττοουυ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  ττηηςς  ΕΕυυρρώώππηηςς

ΤΤ ο συνδικάτο µας διορ-
γάνωσε µια σηµαντική
ηµερίδα όπου παρου-

σιάστηκε η καταδικαστική απόφαση
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνι-
κών ∆ικαιωµάτων του Συµβουλίου της
Ευρώπης, η οποία πάρθηκε µετά από
την προσφυγή του Ιδρύµατος Μαρα-
γκοπούλου για τα ∆ικαιώµατα του
Ανθρώπου (ΙΜ∆Α). Με την απόφαση
αυτή η οποία επικυρώθηκε και από
την επιτροπή των Υπουργών του Συµ-
βουλίου της Ευρώπης καταδικάστηκε
η χώρα µας για  παραβίαση δικαιωµά-
των του ανθρώπου λόγω µη λήψης
επαρκών µέτρων της ∆ΕΗ κατά την
διαδικασία εξόρυξης και καύσης του
λιγνίτη καθώς επίσης για παραβίαση
του δικαιώµατος των εργαζοµένων
για δίκαιες συνθήκες εργασίας. Η
εκδήλωση πραγµατοποιήθηκε το
απόγευµα της Πέµπτης 18 Ιουνίου
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εργα-
τικού Κέντρου Κοζάνης και την
παρουσίαση έκανε η δικηγόρος του
Ιδρύµατος Μαραγκοπούλου και Επι-
στηµονική συνεργάτιδα της Εθνικής
Επιτροπής για τα ∆ικαιώµατα του
Ανθρώπου κυρία Τίνα Σταυρινάκη η
οποία χειρίστηκε την υπόθεση και
εργάστηκε σκληρά µε τους συνεργά-
τες της για δυο ολόκληρα χρόνια,
παρουσιάζοντας στοιχεία ούτως
ώστε να µπορέσει να υπάρξει καταδι-
καστική απόφαση για το Ελληνικό

Κράτος µε σκοπό την συµµόρφωσή
του και την λήψη µέτρων για την προ-
στασία των κατοίκων της περιοχής
µας. 

Πιο συγκεκριµένα και όπως ανέ-
φερε η κ. Τίνα Σταυρινάκη, την 4η
Απριλίου του 2006, το ΙΜ∆Α κατέθε-
σε προσφυγή κατά της Ελλάδας στην
οποία υποστήριξε ότι το κράτος
παραβίασε το άρθρο 11 του Ευρω-
παϊκού Κοινωνικού Χάρτη, το οποίο
αναφέρεται στο ∆ικαίωµα για την
προστασία της υγείας, διότι δεν προ-
έβλεψε τις βλαβερές συνέπειες στο
περιβάλλον από την εκµετάλλευση
του λιγνίτη ούτε ανέπτυξε στρατηγι-
κές πρόληψης  και καταπολέµησης
κινδύνων για την υγεία των πληθυ-
σµών που ζουν στις περιοχές εκµε-
τάλλευσης τους. Το ΙΜ∆Α υποστήρι-
ξε ότι το κράτος παραβίασε τον
Χάρτη και πιο συγκεκριµένα το δικαί-
ωµα για ασφαλείς και υγιεινές συνθή-
κες εργασίας, διότι δεν έχει καθιερώ-
σει επαρκές νοµοθετικό πλαίσιο ,το
οποίο να εγγυάται την υγεία και την
ασφάλεια των εργαζοµένων στα λιγνι-
τωρυχεία ούτε έχει λάβει όπως όφει-
λε αποτελεσµατικά µέτρα για την
εφαρµογή της νοµοθεσίας. 

Όπως ανέφερε η κ. Σταυρινάκη,
το κράτος παραβίασε επίσης το
δικαίωµα στις δίκαιες συνθήκες εργα-
σίας, διότι δεν έχουν προβλεφθεί για
τους εργαζόµενους µείωση των ωρών

εργασίας και συµπληρωµατικές άδει-
ες µε αποδοχές, όπως το άρθρο
απαιτεί. Η επιτροπή απέρριψε τις
ενστάσεις της ελληνικής κυβέρνησης
και προσέφυγε κατά του κράτους,
κρίνοντας ότι παραβιάζει τα συγκε-
κριµένα άρθρα. 

Όπως επισηµάνθηκε τόσο από
τον πρόεδρο της Εργατικής Αλληλεγ-
γύης, Στέφανο Πράσσο, όσο και από
την κ. Τίνα Σταυρινάκη, στόχος είναι
να χρησιµοποιηθεί η απόφαση αυτή
για όφελος των κατοίκων της ευρύτε-
ρης περιοχής και των εργαζοµένων
στα ορυχεία και στους σταθµούς
παραγωγής.  Μάλιστα ο Στέφανος
Πράσσος επεσήµανε πως η Εργατική
Αλληλεγγύη παραβρέθηκε πριν ένα
χρόνο στην Αθήνα καλεσµένη από το
ίδρυµα Μαραγκοπούλου κατά την
παρουσίαση της απόφασης και επι-
στρέφοντας ενηµέρωσε όλους του
φορείς για το περιεχόµενο της από-
φασης γι αυτό και περίµενε το διά-
στηµα που µεσολάβησε να παρθούν
τα ανάλογα µέτρα από τους φορείς
της περιοχής, Συνδικάτα, περιβαλλο-
ντολογικές οργανώσεις, Νοµαρχία
και ∆ήµους. «Πραγµατοποιούµε αυτή
την εκδήλωση µε στόχο να κινητοποι-
ήσουµε τον κόσµο, να ευαισθητοποι-
ήσουµε τους φορείς και να παρθούν
τα µέτρα που δεν πάρθηκαν» είπε
χαρακτηριστικά ο ίδιος λέγοντας πως
πρόκειται για µια «απόφαση ντοκου-
µέντο που µπορεί να χρησιµεύσει
πάρα πολύ στον αγώνα για την απο-
κατάσταση του περιβάλλοντος και
καλύτερες συνθήκες εργασίας»,
χωρίς να αποκλείει το θέµα να φτάσει
και στα δικαστήρια για να υλοποιηθεί
η απόφαση και να αποκτήσουν οι
εργαζόµενοι και οι πολίτες τα δικαιώ-
µατα που τους πρέπουν.    

Ο ίδιος αναφέρθηκε γενικότερα
στο πρόβληµα της ρύπανσης και τα
τεράστια οικολογικά προβλήµατα
που προκαλεί η λειτουργία της ∆ΕΗ
στην περιοχή, τάχθηκε υπέρ των ανα-
νεώσιµων πηγών ενέργειας, αν και
εφόσον µπορούν αυτές να εφαρµο-
στούν στην περιοχή χωρίς να γίνουν
«οικολογικά εγκλήµατα», ενώ µεταξύ
του διλήµµατος «λιγνίτη ή λιθάνθρα-
κα» τάσσεται ξεκάθαρα υπέρ του
πρώτου, τονίζοντας ωστόσο ότι
θέτουµε ως απαραίτητο όρο να χρη-

σιµοποιεί η ∆ΕΗ τις βέλτιστες τεχνι-
κές που υπάρχουν σήµερα σε ότι
αφορά την εξόρυξη και την καύση
του λιγνίτη. 

Από την πλευρά της η κ. Σταυρι-
νάκη αναφέρθηκε εκτενώς στα βήµα-
τα που έκανε το ΙΜ∆Α για τα καταφύ-
γει στην προσφυγή « που αν και
στρεφόταν κατά του κράτους και όχι
κατά της ∆ΕΗ ήταν προς όφελος των
πολιτών» , όπως ανέφερε χαρακτηρι-
στικά, υποστηρίζοντας πως της κατά-
θεσης προσφυγής προηγήθηκε µια
µελέτη δύο χρόνων. Μάλιστα χρησι-
µοποιήθηκαν επιδηµιολογικές και
ιατρικές µελέτες που ανέφεραν ξεκά-
θαρα τα προβλήµατα που προκαλούν
στην υγεία των πολιτών η τέφρα και η
εξόρυξη. 

Η ∆ΕΗ τίµησε την  εκδήλωση µε
την παρουσία του διευθυντή της
Μονάδας Περιβάλλοντος του ΛΚ∆Μ,
κύριο Ζαραφείδη ∆ηµήτριο, ο οποίος
µε την βοήθεια χάρτη των ορυχείων,
προσπάθησε ανεπιτυχώς  να πείσει
τους παρευρισκοµένους ότι τα µέτρα
που παίρνει η ∆ΕΗ για την προστασία
του περιβάλλοντος είναι επαρκή. Στο
σηµείο αυτό υπήρξαν έντονες δια-
µαρτυρίες από τους κατοίκους των
γύρω οικισµών αλλά και από εργαζό-
µενους των ορυχείων που αµφισβή-
τησαν ευθέως την ακρίβεια των στοι-
χείων µιας και αναφέρονταν σε
σηµεία από τα οποία διέρχονται
καθηµερινά. Μια ακόµα διαφωνία που
προέκυψε από τη συζήτηση είναι για
τους «κλειστούς ταινιοδρόµους»
στους οποίους  η ∆ΕΗ συµπεριλαµ-
βάνει όχι µόνο τους «ταινιοδρόµους
κλειστού τύπου» που πραγµατικά
λύνουν προβλήµατα αλλά και αυτούς
που σκεπάζονται από πάνω µε αυτο-
σχέδια σκέπαστρα που επιτρέπουν
όµως τη σκόνη να πέφτει στο δάπεδο
και φυσικά µε τον αέρα να διαχέεται
πάλι στην ατµόσφαιρα. Επίσης
παρευρέθηκαν ως απεσταλµένοι από
την διεύθυνση της ∆ΕΗ στην Αθήνα
µία δικηγόρος, νοµική σύµβουλος της
επιχείρησης και ένας χηµικός µηχανι-
κός από την διεύθυνση περιβάλλο-
ντος οι οποίοι υποστήριξαν αντίστοι-
χα ότι δεν υπάρχει απόφαση και πως
το διοξείδιο του άνθρακα δεν είναι
ρύπος !!!

ττηηςς  σσυυνντταακκττιικκήήςς  εεππιιττρροοππήήςς

Οι  εκπρόσωποι  των  µαζικών  φορέων

ΑΑνντιπροσωπεία  του  συνδικάτου  Ενέργειας  µαζί  µε  την  εκλεκτή  καλεσµένη  µας  κυρία
ΤΤίίνναα  ΣΣτταυρινάκη  (όπως  ήταν  και  η  επιθυµία  της  ίδιας  και  του  ΙΜ∆Α)  έκανε  περιοδεία  σε
εερργγαασσιιακούς  χώρους  και  οικισµούς  της  περιοχής.    

ΗΗ  ππρώτη  επίσκεψη  έγινε  στο  Ορυχείο  Καρδιάς  µε  µια  ενδιάµεση  στάση  έξω  από  το
χχωωρριιόό    Κόµανος,  στο  οποίο  µόλις  ξεκίνησε  η  διάνοιξη  νέου  ορυχείου  και  µάλιστα  οι
κκάάττοοιικκοι  διαµαρτύρονται  γιατί  η  ∆ΕΗ  µπήκε  σαν  «κατακτητής»  αφού  δεν  έγιναν  ακόµα
οοιι  ααππααλλλοτριώσεις  γιατί  η  ∆ΕΗ  προσφέρει  χαµηλές  τιµές  και  δεν  άφησαν  τους  κατοίκους
γγιιαα  δδεεκαπέντε  ηµέρες  να  µαζέψουν  τη  σοδειά  τους  η  οποία  καταστράφηκε.  Η  κυρία
ΣΣττααυυρριινάκη  θεώρησε  σηµαντική  εµπειρία  να  βλέπεις  το  ξεκίνηµα  ενός  νέου  Ορυχείου
όόπποουυ  ηη  φύση  και  η  βλάστηση  συνυπάρχει  ακόµα  µε  το  «ξεκοίλιασµα»  της  γης  και  την
κκαατταασσττροφή.  Στη  συνέχεια  επισκεφτήκαµε  τον  διευθυντή  του  Ορυχείου  Καρδιάς  κύριο
ΓΓιιάάννννηη  Ιωακείµ  όπου  µας  ενηµέρωση  για  την  πορεία  των  εργασιών  του  Ορυχείου,  τους
ννέέοουυςς  στόχους  και  την  προσπάθεια  που  γίνεται  για  όσο  το  δυνατόν  περισσότερη  προ-
σστταασσίίαα  των  εργαζοµένων  και  των  γύρω  οικισµών  από  την  εξορυκτική  διαδικασία.  Ο
κκύύρριιοοςς  Ιωακείµ  µας  ξενάγησε  στις  τοµές  του  Ορυχείου  όπου  επισκεφτήκαµε    έναν  µεγά-
λλοο  εεκκσσκαφέα  τον  Ε6,  το  νέο  «σύµπλεγµα»  ταινιών  και  τους  χώρους  αποκατάστασης  των
εεδδααφφώών.  Η  κυρία  Σταυρινάκη  εξέφρασε  την  απορία  πως  εργάζονται  τόσες  ώρες  οι  εργα-
ζζόόµµεεννοοι  σε  τόσο  σκληρές  συνθήκες  και  µε  τόση  σκόνη.  

ΗΗ  περιοδεία  συνεχίστηκε  µέσο  των  χώρων  του  Νοτίου  πεδίου,  της  Παλιάς  χαραυ-
γγήήςς  κκααι  του  Κλείτου  µε  κατάληξη  στον  ΑΗΣ  Αγ.  ∆ηµητρίου  όπου  µας  περίµενε  ο  ανα-
ππλληηρρωωτής  διευθυντής  κύριος  Τσανούλας.  

Ο  εκπρόσωπος  του  σταθµού    µας  παρουσίασε  σε  power  point  τις  εγκαταστάσεις,  τη
λειτουργία  του  εργοστασίου,  τις  δυνατότητες  των  νέων  φίλτρων,  τα  βήµατα  που  κάνει  ο
σταθµός  για  την  προστασία  του  περιβάλλοντος  και  απάντησε  στις  ερωτήσεις  µας.  Στη
συνέχεια  ξεναγηθήκαµε  στους  χώρους  του  εργοστασίου,  επισκεφτήκαµε  µια  αίθουσα
κέντρου  ελέγχου  και  συνοµιλήσαµε  µε  εργαζόµενους.

Μετά  τον  ΑΗΣ  επισκεφτήκαµε  το  χωριό  Άγιος  ∆ηµήτριος  όπου  είχαµε  συνάντηση
µε  αντιπροσωπεία  του  Συλλόγου  Ανέργων  και  Ανάπτυξης  Αγίου  ∆ηµητρίου  –  Ρυακίου  για
να  συζητήσουµε  τα  προβλήµατα  των  κατοίκων  που  µόλις  είχαν  κλείσει  έναν  µεγάλο
κύκλο  κινητοποιήσεων  για  το  περιβάλλον  και  την  ανεργία.  Ο  πρόεδρος  του  Συλλόγου
Ηλίας  Τεντσογλίδης    ανέπτυξε  λεπτοµερώς  τα  προβλήµατα  των  κατοίκων  που  ζουν
κυριολεκτικά  κάτω  από  τις  καµινάδες  και  κυρίως  των  νέων  ανθρώπων  που  συγχρόνως
βιώνουν  τον  εφιάλτη  της  ανεργίας  και  της  υπερεκµετάλλευσης  των  εργολάβων  «δουλε-
µπόρων»,    καθώς  επίσης  την  πορεία  του  αγώνα,  τις  άδικες  ποινικές  διώξεις  των  αγωνι-
στών  και  τις  σκέψεις  για  τις  µελλοντικές  κινήσεις  του  Συλλόγου.

Η  κυρία  Τίνα  Σταυρινάκη  θεώρηση  πολύτιµη  εµπειρία  την  επίσκεψη  στους  εργασια-
κούς  χώρους  και  γενικότερα  στην  περιοχή  αλλά  ταυτόχρονα  συγκινήθηκε  από  τα  σοβα-
ρά  προβλήµατα  των  κατοίκων  και  την  σκληρή  και  άδικη  αντιµετώπισή  τους  από  την  ∆ΕΗ
και  την  πολιτεία.  Η  συντακτική  οµάδα  της  εφηµερίδας  ευελπιστεί  ότι  στο  επόµενο  φύλλο
της  εφηµερίδας  µας  η  κυρία  Σταυρινάκη  θα  µας  κάνει  την  τιµή  να  εκθέσει  η  ίδια  τις  εντυ-
πώσεις  της  από  την  επίσκεψή  της  στην  περιοχή  µας.  

ΗΗ  περιοδεία  στους  εργασιακούς  χώρους
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Το δικό τους τόνο έδωσαν οι εκπρόσωποι των µαζικών
φορέων και ειδικά των περιβαλλοντολογικών οργανώσεων
της περιοχής. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Ανέργων και Ανά-
πτυξης του Αγίου ∆ηµητρίου - Ρυακίου, Ηλίας Τεντσογλί-
δης, τα µέλη του οποίου βγήκαν πρόσφατα από ένα µεγα-
λειώδη αγώνα πραγµατοποιώντας εικοσιτέσσερις ηµέρες
κατάληψη , η οποία όπως είναι γνωστό έληξε µετά από βίαια
επέµβαση των δυνάµεων καταστολής. Ο Ηλίας Τεντσογλί-
δης τόνισε ότι παρόλο που όλοι τους δίνανε δίκαιο (πολι-
τεία, ∆ΕΗ, Νοµαρχία, κλπ) και για τα δύο σοβαρά προβλή-
µατα (περιβάλλον και ανεργία) που είχαν, δεν µπήκε κανέ-
νας υπεύθυνος στον κόπο να ασχοληθεί µαζί τους στα
σοβαρά και να δώσει κάποια λύση, εκτός φυσικά από τον
εισαγγελέα που τους καλούσε συχνά για να τους απειλήσει
, τα ΜΑΤ που τους «περιποιήθηκαν» λες και ήταν εγκληµα-
τίες και τη ∆ΕΗ που τους έβγαλε ότι χρωστάνε και από
πάνω δεκαοκτώ εκατοµµύρια Ευρώ για διαφυγόντα κέρδη
της επιχείρησης. Βεβαίως οι «οικονοµολόγοι»   της ∆ΕΗ και
του κράτους δεν µας είπαν πόσα χρωστάνε αυτοί στους
κατοίκους της περιοχής που πληρώνουν τόσα χρόνια µε
αρρώστιες, θανάτους και ανεργία την ανάπτυξη και το
φθηνό ρεύµα της Χώρας !!!

Εύστοχη και δυναµική ήταν και η παρέµβαση του αντι-
προέδρου του Συλλόγου περιβάλλοντος Ακρινής κ. Πουτα-
κίδη Κωνσταντίνου, ο οποίος επισήµανε την ανυπαρξία
περιβαλλοντολογικών µελετών για τους σταθµούς και τα
ορυχεία της ∆ΕΗ, αλλά και µη τήρηση των περιβαλλοντολο-
γικών κανονισµών που ήδη υπάρχουν. Ο κ. Πουτακίδης ως
γνώστης της κατάστασης, µιας και διαµένει στην Ακρινή
όπου οι ταινιόδροµοι περνάνε  έξω από το χωριό, αναφέρ-
θηκε και στην άρνηση της ∆ΕΗ να µετεγκαταστήσει το
χωριό γιατί δεν έχει λιγνίτη στο υπέδαφος παρότι έχει τόσο
µεγάλα προβλήµατα περιβαλλοντολογικής µόλυνσης.
Αίσθηση προκάλεσε και η τοποθέτηση του εκπροσώπου
της Οικολογικής Κίνησης Κοζάνης κ. Λάζαρου Τσικριτσή, ο

οποίος µε τεκµηριωµένα στοιχεία ανέδειξε το µεγάλο πρό-
βληµα της ρύπανσης και πρότεινε να αρχίσουµε πλέον να
«πατάµε σιγά σιγά φρένο» στη παραγωγή και καύση λιγνίτη
για να αρχίσει να αποφορτίζεται το περιβάλλον στην περιο-
χή. Επίσης τόνισε την αναγκαιότητα για µια οριστική στρο-
φή της ενεργειακής πολιτικής από τα στερεά καύσιµα στις
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας. Τοποθέτηση για το θέµα
έκανε και ο αντιδήµαρχος Κοζάνης κ. Βαγγέλης Καραπά-
τσιος ως εκπρόσωπος του δηµάρχου Κοζάνης, ο οποίος
τόνισε την ανάγκη συστράτευσης των συνδικάτων και όλων
των φορέων της περιοχής για να πιέσουν ώστε να δοθούν
λύσεις στα οξυµένα περιβαλλοντολογικά προβλήµατα της
περιοχής.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν µεταξύ άλλων η αντιδή-
µαρχος Κοζάνης κ. Σιώµου, το προεδρείο του Εργατικού
Κέντρου Κοζάνης µε επικεφαλής τον πρόεδρο Βαγγέλη
Μίχο και τον Γραµµατέα Αριστείδη Κουρκούτα, εκπρόσω-
ποι περιβαλλοντολογικών οργανώσεων, ο κύριος Γιάννης
Ιωακείµ, διευθυντής του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς, ο Γιάν-
νης Μανές πρόεδρος του σωµατείου εργαζοµένων ∆ΕΗ «Η
ΕΝΩΣΗ» και µέλος του ∆.Σ. του Εργατικού Κέντρου, ο Βαγ-
γέλης ∆ελιολάνης πρόεδρος του Σωµατείου Ιδιωτικών
Υπαλλήλων και µέλος του ∆.Σ. του Εργατικού Κέντρου από
το ΠΑΜΕ, πολλά µέλη του ∆.Σ. του Σπάρτακου, ο Τάσος
Αναστασόπουλος, Πρόεδρος του σωµατείου γιατρών εργα-
σίας της ∆ΕΗ, ο Μάκης Μπελιάς Γραµµατέας της Ν.Ε του
Συνασπισµού, αντιπροσωπεία της οργάνωσης ∆υτικής
Μακεδονίας του Ν.Α.Ρ,   ο Βαξιαβάνος ∆ιαµαντής. Πρόε-
δρος ∆.Ε Κοζάνης της Ν.∆ ,κάτοικοι των περιοχών γύρω
από τη ∆ΕΗ και πολλοί εργαζόµενοι που θέλησαν να ενηµε-
ρωθούν για το πρόβληµα. Χαιρετισµό έστειλαν οι βουλευ-
τές του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Παπακωνσταντίνου και Αλέκος
Αθανασιάδης.

ΟΟιι  εεκκππρρόόσσωωπποοιι  ττωωνν  µµααζζιικκώώνν  φφοορρέέωωνν

Αννττιιππρροοσσωωππεείίαα  ττοουυ  σσυυννδδιικκάάττοουυ  ΕΕννέέρργγεειιααςς  µµααζζίί  µµεε  ττηηνν  εεκκλλεεκκττήή  κκααλλεεσσµµέέννηη  µµααςς  κκυυρρίίαα
Τίνα  ΣΣττααυυρριιννάάκκηη  ((όόππωωςς  ήήτταανν  κκααιι  ηη  εεππιιθθυυµµίίαα  ττηηςς  ίίδδιιααςς  κκααιι  ττοουυ  ΙΙΜΜ∆∆ΑΑ))  έέκκααννεε  ππεερριιοοδδεείίαα  σσεε
εργασσιιαακκοούύςς  χχώώρροουυςς  κκααιι  οοιικκιισσµµοούύςς  ττηηςς  ππεερριιοοχχήήςς..    

Η  ππρρώώττηη  εεππίίσσκκεεψψηη  έέγγιιννεε  σσττοο  ΟΟρρυυχχεείίοο  ΚΚααρρδδιιάάςς  µµεε  µµιιαα  εεννδδιιάάµµεεσσηη  σσττάάσσηη  έέξξωω  ααππόό  ττοο
χωριόό    ΚΚόόµµααννοοςς,,  σσττοο  οοπποοίίοο  µµόόλλιιςς  ξξεεκκίίννηησσεε  ηη  δδιιάάννοοιιξξηη  ννέέοουυ  οορρυυχχεείίοουυ  κκααιι  µµάάλλιισστταα  οοιι
κάτοικκοοιι  δδιιααµµααρρττύύρροοννττααιι  γγιιααττίί  ηη  ∆∆ΕΕΗΗ  µµππήήκκεε  σσαανν  ««κκαατταακκττηηττήήςς»»  ααφφοούύ  δδεενν  έέγγιινναανν  αακκόόµµαα
οι  απααλλλλοοττρριιώώσσεειιςς  γγιιααττίί  ηη  ∆∆ΕΕΗΗ  ππρροοσσφφέέρρεειι  χχααµµηηλλέέςς  ττιιµµέέςς  κκααιι  δδεενν  άάφφηησσαανν  ττοουυςς  κκααττοοίίκκοουυςς
για  δεεκκααππέέννττεε  ηηµµέέρρεεςς  νναα  µµααζζέέψψοουυνν  ττηη  σσοοδδεειιάά  ττοουυςς  ηη  οοπποοίίαα  κκαατταασσττρράάφφηηκκεε..  ΗΗ  κκυυρρίίαα
Σταυρριιννάάκκηη  θθεεώώρρηησσεε  σσηηµµααννττιικκήή  εεµµππεειιρρίίαα  νναα  ββλλέέππεειιςς  ττοο  ξξεεκκίίννηηµµαα  εεννόόςς  ννέέοουυ  ΟΟρρυυχχεείίοουυ
όπου  ηη  φφύύσσηη  κκααιι  ηη  ββλλάάσσττηησσηη  σσυυννυυππάάρρχχεειι  αακκόόµµαα  µµεε  ττοο  ««ξξεεκκοοίίλλιιαασσµµαα»»  ττηηςς  γγηηςς  κκααιι  ττηηνν
κατασσττρροοφφήή..  ΣΣττηη  σσυυννέέχχεειιαα  εεππιισσκκεεφφττήήκκααµµεε  ττοονν  δδιιεευυθθυυννττήή  ττοουυ  ΟΟρρυυχχεείίοουυ  ΚΚααρρδδιιάάςς  κκύύρριιοο
Γιάννηη  ΙΙωωαακκεείίµµ  όόπποουυ  µµααςς  εεννηηµµέέρρωωσσηη  γγιιαα  ττηηνν  πποορρεείίαα  ττωωνν  εερργγαασσιιώώνν  ττοουυ  ΟΟρρυυχχεείίοουυ,,  ττοουυςς
νέους  σσττόόχχοουυςς  κκααιι  ττηηνν  ππρροοσσππάάθθεειιαα  πποουυ  γγίίννεεττααιι  γγιιαα  όόσσοο  ττοο  δδυυννααττόόνν  ππεερριισσσσόόττεερρηη  ππρροο--
στασίαα  ττωωνν  εερργγααζζοοµµέέννωωνν  κκααιι  ττωωνν  γγύύρρωω  οοιικκιισσµµώώνν  ααππόό  ττηηνν  εεξξοορρυυκκττιικκήή  δδιιααδδιικκαασσίίαα..  ΟΟ
κύριοςς  ΙΙωωαακκεείίµµ  µµααςς  ξξεεννάάγγηησσεε  σσττιιςς  ττοοµµέέςς  ττοουυ  ΟΟρρυυχχεείίοουυ  όόπποουυ  εεππιισσκκεεφφττήήκκααµµεε    έένναανν  µµεεγγάά--
λο  εκσσκκααφφέέαα  ττοονν  ΕΕ66,,  ττοο  ννέέοο  ««σσύύµµππλλεεγγµµαα»»  ττααιιννιιώώνν  κκααιι  ττοουυςς  χχώώρροουυςς  ααπποοκκααττάάσστταασσηηςς  ττωωνν
εδαφώώνν..  ΗΗ  κκυυρρίίαα  ΣΣττααυυρριιννάάκκηη  εεξξέέφφρραασσεε  ττηηνν  ααπποορρίίαα  ππωωςς  εερργγάάζζοοννττααιι  ττόόσσεεςς  ώώρρεεςς  οοιι  εερργγαα--
ζόµενοοιι  σσεε  ττόόσσοο  σσκκλληηρρέέςς  σσυυννθθήήκκεεςς  κκααιι  µµεε  ττόόσσηη  σσκκόόννηη..  

Η  ππεερριιοοδδεείίαα  σσυυννεεχχίίσσττηηκκεε  µµέέσσοο  ττωωνν  χχώώρρωωνν  ττοουυ  ΝΝοοττίίοουυ  ππεεδδίίοουυ,,  ττηηςς  ΠΠααλλιιάάςς  χχααρρααυυ--
γής  κααιι  ττοουυ  ΚΚλλεείίττοουυ  µµεε  κκααττάάλληηξξηη  σσττοονν  ΑΑΗΗΣΣ  ΑΑγγ..  ∆∆ηηµµηηττρρίίοουυ  όόπποουυ  µµααςς  ππεερρίίµµεεννεε  οο  αανναα--
πληρωωττήήςς  δδιιεευυθθυυννττήήςς  κκύύρριιοοςς  ΤΤσσααννοούύλλααςς..  

ΟΟ  εεκκππρρόόσσωωπποοςς  ττοουυ  σσττααθθµµοούύ    µµααςς  ππααρροουυσσίίαασσεε  σσεε  ppoowweerr  ppooiinntt  ττιιςς  εεγγκκαατταασσττάάσσεειιςς,,  ττηη
λλεειιττοουυρργγίίαα  ττοουυ  εερργγοοσστταασσίίοουυ,,  ττιιςς  δδυυννααττόόττηηττεεςς  ττωωνν  ννέέωωνν  φφίίλλττρρωωνν,,  τταα  ββήήµµαατταα  πποουυ  κκάάννεειι  οο
σσττααθθµµόόςς  γγιιαα  ττηηνν  ππρροοσστταασσίίαα  ττοουυ  ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς  κκααιι  ααππάάννττηησσεε  σσττιιςς  εερρωωττήήσσεειιςς  µµααςς..  ΣΣττηη
σσυυννέέχχεειιαα  ξξεεννααγγηηθθήήκκααµµεε  σσττοουυςς  χχώώρροουυςς  ττοουυ  εερργγοοσστταασσίίοουυ,,  εεππιισσκκεεφφττήήκκααµµεε  µµιιαα  ααίίθθοουυσσαα
κκέέννττρροουυ  εελλέέγγχχοουυ  κκααιι  σσυυννοοµµιιλλήήσσααµµεε  µµεε  εερργγααζζόόµµεεννοουυςς..

ΜΜεεττάά  ττοονν  ΑΑΗΗΣΣ  εεππιισσκκεεφφττήήκκααµµεε  ττοο  χχωωρριιόό  ΆΆγγιιοοςς  ∆∆ηηµµήήττρριιοοςς  όόπποουυ  εείίχχααµµεε  σσυυννάάννττηησσηη
µµεε  ααννττιιππρροοσσωωππεείίαα  ττοουυ  ΣΣυυλλλλόόγγοουυ  ΑΑννέέρργγωωνν  κκααιι  ΑΑννάάππττυυξξηηςς  ΑΑγγίίοουυ  ∆∆ηηµµηηττρρίίοουυ  ––  ΡΡυυαακκίίοουυ  γγιιαα
νναα  σσυυζζηηττήήσσοουυµµεε  τταα  ππρροοββλλήήµµαατταα  ττωωνν  κκααττοοίίκκωωνν  πποουυ  µµόόλλιιςς  εείίχχαανν  κκλλεείίσσεειι  έένναανν  µµεεγγάάλλοο
κκύύκκλλοο  κκιιννηηττοοπποοιιήήσσεεωωνν  γγιιαα  ττοο  ππεερριιββάάλλλλοονν  κκααιι  ττηηνν  ααννεερργγίίαα..  ΟΟ  ππρρόόεεδδρροοςς  ττοουυ  ΣΣυυλλλλόόγγοουυ
ΗΗλλίίααςς  ΤΤεεννττσσοογγλλίίδδηηςς    ααννέέππττυυξξεε  λλεεππττοοµµεερρώώςς  τταα  ππρροοββλλήήµµαατταα  ττωωνν  κκααττοοίίκκωωνν  πποουυ  ζζοουυνν
κκυυρριιοολλεεκκττιικκάά  κκάάττωω  ααππόό  ττιιςς  κκααµµιιννάάδδεεςς  κκααιι  κκυυρρίίωωςς  ττωωνν  ννέέωωνν  ααννθθρρώώππωωνν  πποουυ  σσυυγγχχρρόόννωωςς
ββιιώώννοουυνν  ττοονν  εεφφιιάάλλττηη  ττηηςς  ααννεερργγίίααςς  κκααιι  ττηηςς  υυππεερρεεκκµµεεττάάλλλλεευυσσηηςς  ττωωνν  εερργγοολλάάββωωνν  ««δδοουυλλεε--
µµππόόρρωωνν»»,,    κκααθθώώςς  εεππίίσσηηςς  ττηηνν  πποορρεείίαα  ττοουυ  ααγγώώνναα,,  ττιιςς  άάδδιικκεεςς  πποοιιννιικκέέςς  δδιιώώξξεειιςς  ττωωνν  ααγγωωννιι--
σσττώώνν  κκααιι  ττιιςς  σσκκέέψψεειιςς  γγιιαα  ττιιςς  µµεελλλλοοννττιικκέέςς  κκιιννήήσσεειιςς  ττοουυ  ΣΣυυλλλλόόγγοουυ..

ΗΗ  κκυυρρίίαα  ΤΤίίνναα  ΣΣττααυυρριιννάάκκηη  θθεεώώρρηησσηη  πποολλύύττιιµµηη  εεµµππεειιρρίίαα  ττηηνν  εεππίίσσκκεεψψηη  σσττοουυςς  εερργγαασσιιαα--
κκοούύςς  χχώώρροουυςς  κκααιι  γγεεννιικκόόττεερραα  σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  ααλλλλάά  ττααυυττόόχχρροονναα  σσυυγγκκιιννήήθθηηκκεε  ααππόό  τταα  σσοοββαα--
ρράά  ππρροοββλλήήµµαατταα  ττωωνν  κκααττοοίίκκωωνν  κκααιι  ττηηνν  σσκκλληηρρήή  κκααιι  άάδδιικκηη  ααννττιιµµεεττώώππιισσήή  ττοουυςς  ααππόό  ττηηνν  ∆∆ΕΕΗΗ
κκααιι  ττηηνν  πποολλιιττεείίαα..  ΗΗ  σσυυνντταακκττιικκήή  οοµµάάδδαα  ττηηςς  εεφφηηµµεερρίίδδααςς  εευυεελλππιισσττεείί  όόττιι  σσττοο  εεππόόµµεεννοο  φφύύλλλλοο
ττηηςς  εεφφηηµµεερρίίδδααςς  µµααςς  ηη  κκυυρρίίαα  ΣΣττααυυρριιννάάκκηη  θθαα  µµααςς  κκάάννεειι  ττηηνν  ττιιµµήή  νναα  εεκκθθέέσσεειι  ηη  ίίδδιιαα  ττιιςς  εεννττυυ--
ππώώσσεειιςς  ττηηςς  ααππόό  ττηηνν  εεππίίσσκκεεψψήή  ττηηςς  σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  µµααςς..  

ΗΗ  ππεερριιοοδδεείίαα  σσττοουυςς  εερργγαασσιιαακκοούύςς  χχώώρροουυςς
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ΗΗ  ΚΚΥΥΒΒΕΕΡΡΝΝΗΗΣΣΗΗ  ∆∆ΟΟΥΥΛΛΕΕΥΥΟΟΝΝΤΤΑΑΣΣ
ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΑΑ  ΣΣΥΥΜΜΦΦΕΕΡΡΟΟΝΝΤΤΑΑ

ΟΟΛΛΟΟΚΚΛΛΗΗΡΡΩΩΣΣΕΕ  ΤΤΟΟ  ΕΕΓΓΚΚΛΛΗΗΜΜΑΑ
ΣΣΕΕ  ΒΒΑΑΡΡΟΟΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  ∆∆ΕΕΗΗ

ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΝΝΑΑΛΛΩΩΤΤΩΩΝΝ

Σκεπτόµενος κάποιος τα λόγια
του Πρωθυπουργού πριν λίγα χρό-
νια στον Μπαϊρακτάρη περί νταβα-
τζήδων που λυµαίνονται τη χώρα
εκείνο που του έρχεται στο νου
είναι τα λόγια ενός άσµατος: «Τα
ψεύτικα τα λόγια τα µεγάλα». Μετά
και την τελευταία εξέλιξη όπου η
Κυβέρνηση έκανε δεκτή την ορια-
κή εισήγηση της ΡΑΕ (4-3) και απο-
χαρακτήρισε την άδεια της εταιρεί-
ας ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ από αυτοπαρα-
γωγό – συµπαραγωγό σε συµπαρα-
γωγό δίνοντας της έτσι τη δυνατό-
τητα να συνεχίζει να κερδοσκοπεί
σε βάρος της ∆ΕΗ και του Ελληνι-

κού λαού καταγγέλλουµε µε τον

πλέον κατηγορηµατικό τρόπο ότι
η Κυβέρνηση αυτή όχι µόνο δεν
προασπίζεται τα συµφέροντα του
ελληνικού λαού αλλά απεναντίας
µε τις αποφάσεις της εξυπηρετεί
τα συµφέροντα των κρατικοδίαι-
των ιδιωτών.

Με την απόφαση αυτή και (ενώ
η ∆ΕΗ Α.Ε. θα µπορούσε επιτέ-
λους να απαλλαγεί από το να τρο-
φοδοτεί την ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ από
την οποία ζηµιώνεται µε δεκάδες
εκατοµµύρια € κάθε χρόνο) η ∆ΕΗ
Α.Ε. θα εξακολουθεί να την τρο-
φοδοτεί συνεχίζοντας έτσι να
ζηµιώνεται, ΠΠΑΑΡΡΟΟΤΤΙΙ  ΗΗ
ΑΑΛΛΟΟΥΥΜΜΙΙΝΝΙΙΟΟΝΝ  ΕΕΧΧΕΕΙΙ  ∆∆ΙΙΚΚΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ
ΜΜΟΟΝΝΑΑ∆∆ΑΑ  ΕΕ∆∆ΩΩ  ΚΚΑΑΙΙ  ΕΕΝΝΑΑ
ΧΧΡΡΟΟΝΝΟΟ!!

Επιπροσθέτως, µε την απόφα-
ση αυτή στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ πέρα
από το διαχρονικό όφελος τώρα
απλόχερα της δίνεται η δυνατότη-

τα να κερδίζει ακόµη περισσότερα
πουλώντας την ενέργεια που προο-
ρίζονταν για τις δικές της ανάγκες
στο χρηµατιστήριο ενέργειας στην

τεχνητά διαµορφωµένη Υψηλή
Οριακή Τιµή του Συστήµατος κερ-
δίζοντας έτσι κάθε χρόνο συνολι-
κά τουλάχιστον 80 εκ.€!

ΗΗ  ΑΑΛΛΟΟΥΥΜΜΙΙΝΝΙΙΟΟΝΝ  ΘΘΑΑ  ΜΜΠΠΟΟΡΡΕΕΙΙ
ΝΝΑΑ  ΠΠΟΟΥΥΛΛΑΑ  ΟΟΣΣΟΟ  ΘΘΕΕΛΛΕΕΙΙ  ΚΚΑΑΙΙ

ΝΝΑΑ  ΚΚΕΕΡΡ∆∆ΙΙΖΖΕΕΙΙ  ΑΑΛΛΛΛΑΑ  ΗΗ  ∆∆ΕΕΗΗ  ΑΑ..ΕΕ..
ΘΘΑΑ  ΕΕΙΙΝΝΑΑΙΙ  ΥΥΠΠΟΟΧΧΡΡΕΕΩΩΜΜΕΕΝΝΗΗ
((ΠΠΑΑΡΡΟΟΤΤΙΙ  ΕΕΧΧΕΕΙΙ  ∆∆ΙΙΚΚΗΗ  ΤΤΗΗΣΣ

ΜΜΟΟΝΝΑΑ∆∆ΑΑ))  ΝΝΑΑ  ΤΤΗΗΝΝ
ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΟΟ∆∆ΟΟΤΤΕΕΙΙ  ΜΜΕΕ

ΡΡΥΥΘΘΜΜΙΙΖΖΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟ  ΤΤΙΙΜΜΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΟΟ,,
ΚΚΑΑΤΤΩΩ  ΤΤΟΟΥΥ  ΚΚΟΟΣΣΤΤΟΟΥΥΣΣ,,

ΖΖΗΗΜΜΙΙΟΟΥΥΜΜΕΕΝΝΗΗ  ΜΜΕΕ  ∆∆ΕΕΚΚΑΑ∆∆ΕΕΣΣ
ΕΕΚΚΑΑΤΤΟΟΜΜΜΜΥΥΡΡΙΙΑΑ!!!!!!

ΤΤΗΗ  ΖΖΗΗΜΜΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ∆∆ΕΕΗΗ  ΑΑ..ΕΕ..  ΑΑΠΠΟΟ
ΤΤΗΗΝΝ  ΧΧΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΥΥΤΤΗΗ

ΑΑΠΠΟΟΦΦΑΑΣΣΗΗ  ΕΕΙΙΝΝΑΑΙΙ  ΣΣΙΙΓΓΟΟΥΥΡΡΟΟ  ΟΟΤΤΙΙ
ΓΓΙΙΑΑ  ΜΜΙΙΑΑ  ΦΦΟΟΡΡΑΑ  ΑΑΚΚΟΟΜΜΑΑ  ΘΘΑΑ

ΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΛΛΗΗΡΡΩΩΣΣΕΕΙΙ  ΟΟ  ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΟΟΣΣ
ΛΛΑΑΟΟΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΜΜΕΕ  ΝΝΕΕΕΕΣΣ  ΑΑΥΥΞΞΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ

ΣΣΤΤΑΑ  ΤΤΙΙΜΜΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΑΑ..

Κάθε επιπρόσθετο σχόλιο
είναι περιττό.

Η ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ κάνει γνωστό
προς κάθε κατεύθυνση ότι µε κάθε
τρόπο και µέσο θα αγωνιστεί για
την ακύρωση αυτής της ζηµιογόνας
απόφασης όπως κάνει ενάντια σε
κάθε απόφαση (του οποιουδήποτε
Επιχειρηµατικού Οµίλου) που
ζηµιώνει την Επιχείρηση του Ελλη-
νικού λαού.

Τέλος θέλουµε δηµόσια να
εκφράσουµε τη λύπη µας για το
γεγονός του ότι ο Υπουργός Ανά-
πτυξης κύριος Φώλιας αθέτησε το
λόγο του και τη δέσµευσή του ότι
πριν πάρει οποιαδήποτε απόφαση
θα συζητούσε µε τη ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ
– ΚΗΕ.

ΚΚΥΥΡΡΙΙΕΕ  ΦΦΩΩΛΛΙΙΑΑ
ΕΕΙΙΣΣΤΤΕΕ  ∆∆ΙΙΠΠΛΛΑΑ  ΕΕΚΚΤΤΕΕΘΘΕΕΙΙΜΜΕΕΝΝΟΟΣΣ!!

ΙΟΥΛΙΟΣ 2008 YYΨΨHHΛΛHH TTAAΣΣHH10 ΘΘέέσσεειιςς  κκααιι  ααππόόψψεειιςς

ΤΤοουυ  ΘΘααννάάσσηη  ΛΛιιάάββαα
ΜΜεε  ττααλλ  λλεειιοο  λλόό  γγοουυ  ΜΜηη  χχαα  ννιι  κκοούύ  

ΜΜέέ  λλοοςς  ∆∆..ΣΣ  ΕΕρρ  γγαα  ττιι  κκήήςς  ααλλ  λληη  λλεεγγ  γγύύ  ηηςς

ΣΣττοο  φφίίλλοο  µµοουυ  ΝΝίίκκοο
Η µικρή κοινωνία της Επιχείρησης, όπως άλλωστε

και κάθε κοινωνία, αποτελείται από µέλη που έχουν,
πέρα από κάθε υποκριτική συµπεριφορά-βαθιά µέσα
τους έµφυτο τον ανταγωνισµό.

Όπως κάθε ανταγωνιστική κοινωνία, έτσι και αυτή
έχει ανάγκη από κάποιον, πραγµατικό ή φανταστικό,
δεν έχει σηµασία, εχθρό, για να διατηρεί την συνεχώς
απειλούµενη συνοχή της, ενάντια στον οποίο συµπαρα-
τάσσονται τα µέλη της. 

Η κατασκευή και η ύπαρξη του εχθρού αυτού απο-
τελεί ενίσχυση της ηγεσίας, γιατί της επιτρέπει να µετα-
µορφώνεται από στοιχείο που διασπά, µιας και τα συµ-
φέροντα της ηγεσίας είναι εκ διαµέτρου αντίθετα µε
αυτά των εργαζοµένων, σε στοιχείο που ενώνει. Γι’
αυτό και κατασκευάζεται από την ίδια την ηγεσία και
αποτελεί γι’ αυτήν ζήτηµα ζωής ή θανάτου, διότι της
δίνει τη δυνατότητα να συσπειρώνει τις δυνητικά ανα-
τρεπτικές δυνάµεις, ενάντια σε έναν άλλο στόχο που
έχει επιλεγεί από αυτήν και εξυπηρετεί τα συµφέροντά
της, και το κυριότερο, όχι εναντίον της.

Ο στόχος αυτός, ο αποδιοποµπαίος τράγος, είναι ο
άνθρωπος που δεν εναρµονίζεται µε το κυρίαρχο
µοντέλο συµπεριφοράς και ως εκ τούτου αντιµετωπίζε-
ται ως απειλή για την συνοχή της.  Το υπό διαπόµπευ-
ση άτοµο, πρέπει να είναι ανίσχυρο από οικονοµική,
πολιτική και κηνωνική υποστήριξη, γιατί η διαδικασία
διαπόµπευσης εντάσσεται και εξαρτάται από το συσχε-
τισµό δυνάµεων στη συγκεκριµένη Επιχείρηση.

Όταν αποδίδεται ο ρόλος σε κάποιον, δεν είναι
υποχρεωτικά αποδεκτός από το σύνολο των εργαζοµέ-
νων, όµως επιβάλλεται από τους ισχυρότερους στους
ασθενέστερους. Ένα συγκεκριµένο εκτροφείο ηγετών,
που προµηθεύει συγκεκριµένους ‘φυτευτούς’ ηγέτες,
τους εκπαιδεύει κατάλληλα ώστε να ξέρουν και να µπο-
ρούν να επιβάλλουν τη θέλησή τους στους ασθενέστε-
ρους, οι οποίοι κατά κανόνα είναι πρόθυµοι να
δεχθούν την άποψη της ηγεσίας, χωρίς πολλές σκέψεις
και κυρίως, χωρίς αντίδραση.  Μέσα σε ένα κοµµατικο-
ποιηµένο περιβάλλον όπου συγκεντρώνονται κυρίως
αργόσχολοι, στενόµυαλοι τεµπέληδες, τυχοδιώκτες,
µωροφιλόδοξοι, τυφλά δρώντα ζώα και χαµηλής δια-
νόησης άτοµα, είναι πολύ εύκολο να βρεθούν κάποιοι
για να καταλάβουν τις συγκεκριµένες θέσεις, χωρίς να
υπάρχει οραµατισµός, συνειδητή δηµιουργία και ανα-
ζήτηση της ανωτερότητας του πνεύµατος. 

Μια τέτοια ηγεσία, έχοντας το χρόνο µε το µέρος
της, προχωρά στην κατασκευή και καθιέρωση του απο-
διοποµπαίου τράγου, καθιστώντας τον πλήρως και ολο-

κληρωτικά απορρίψιµο, εφ’ όσον επιµένει στη διατήρη-
ση της προσωπικότητάς του. Βοηθούν σε αυτό έµµι-
σθοι λακέδες και άµισθοι αφελείς. Από το σηµείο της
αποπροσωποίησης του συναδέλφου µέχρι την παρα-
δοχή της ανάγκης της δίωξης και της εξόντωσής του, η
απόσταση είναι ελάχιστη. Από το σηµείο όµως της
άρσης των ενοχών για την αποποµπή µέχρι τον ‘ηθικό
καθαγιασµό’ της ανάγκης για την εξόντωσή του, ∆ΕΝ
υπάρχει καµιά απόσταση. Όλα γίνονται τάχιστα. 

Τα παπαγαλάκια της ηγεσίας ασκούν το σηµαντικό-
τερο ρόλο, διότι αφού το µυαλό τους δεν επαρκεί για
την επιστήµη και δεν έχουν το ταλέντο, τη γνώση και
την εµπειρία για κατάκτηση υψηλών στόχων, το µόνο
που τους µένει είναι η εξάσκηση της ευγενεστέρας των
τεχνών, δηλαδή η ‘γλυφτική’. Σαν άβουλες µισθοδοτού-
µενες µηχανές που είναι, εκτελούν εντολές αδιαφορώ-
ντας για την ισοπέδωση της προσωπικότητας του απο-
διοποµπαίου. Παίζουν έτσι ένα παιχνίδι, που είναι µε
αυτόν τον τρόπο φτιαγµένο, ώστε να κερδίζει πάντα ο
ίδιος παίκτης, ή εξουσία.

Το επόµενο βήµα είναι η ψυγειοποίηση. Αποτελεί
ζωτική ανάγκη για την ηγεσία η περιθωριοποίηση καθε-
νός που την αµφισβητεί. Στέλνοντας τον στο ‘ψυγείο’
διασφαλίζει για αυτήν το βασίλειο της εξουσίας. Αυτή η
επινόηση θα µπορούσε να ονοµαστεί «µαγικό λυχνάρι»
της εξουσίας, όµως το πραγµατικό της όνοµα είναι
«ηµι-νόµιµο ναρκωτικό». Ναρκωτικό, γιατί καταστέλλει
τη βούληση και υπονοµεύει τις διανοητικές δυνατότη-
τες του ‘ψυγειοποιηµένου’, µε αποτέλεσµα να τον καθι-
στά παροπλισµένο, χειραγωγήσιµο και µε βαθµιαία
παραίτηση από όποια συµµετοχή σε διεργασίες, που
βλάπτουν τα προσωπικά συµφέροντα της ηγεσίας.
Αυτός είναι ο λόγος που δεν θα εκλείψουν ποτέ τα
ψυγεία. Τα τρωτά όµως της Επιχείρησης δεν µπορούν
να ξεπεραστούν µε την περιθωριοποίηση αυτών που
παλεύουν, ούτε µε το κλείσιµο των αποδιοποµπαίων
στον εαυτό τους, αλλά µε συνεχή αγωνιστική πράξη.
Έτσι κι αλλιώς, όταν καταστεί εµφανής η αποτυχία,
γιατί πολλοί ‘ψυγειοποιηµένοι’ είναι σκληρά καρύδια, η
ηγεσία όντας ανίκανη να αναρωτηθεί µήπως κάνει
λάθος, αναζητά ευθύνες σε οτιδήποτε άλλο εκτός από
τον εαυτό της. Πιστεύει, βλέπετε, στον Όργουελ που
έγραφε:

««∆∆εεσσπποοττιισσµµόόςς::  δδεενν  θθαα  θθέέλλεειιςς
ΟΟλλοοκκλληηρρωωττιισσµµόόςς::  ΘΘαα  θθέέλλεειιςς
ΕΕµµεείίςς::  ΘΘέέλλεειιςς..  ΕΕδδώώ  κκααννεείίςς  δδεενν  ααννττιισσττέέκκεεττααιι……»»

Εποµένως θα πρέπει κάποτε να τελειώσει αυτό το
φαινόµενο, πριν τελειώσει η Επιχείρηση, γιατί η ανθρώ-
πινη προσωπικότητα είναι πάνω από το επίπεδο της
φάρσας και προσφέρει στη ζωή κάτι, από το µεγαλείο
της τραγωδίας…

Ο Αποδιοποµπαίος
Τράγος

∆∆ήήλλωωσσηη  ττοουυ  ππρροοέέδδρροουυ  ττηηςς  ΓΓΕΕΝΝΟΟΠΠ//∆∆ΕΕΗΗ  --  ΚΚΗΗΕΕ
ΝΝίίκκοουυ  ΦΦωωττόόπποουυλλοουυ  γγιιαα  ττοονν  ααπποοχχααρραακκττηηρριισσµµόό
ττηηςς  άάδδεειιααςς  ττηηςς  ΑΑΛΛΟΟΥΥΜΜΙΙΝΝΙΙΟΟΝΝ  ττηηςς  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΟΟΣΣ

ΗΗ  ‘‘‘‘ΕΕρργγααττιικκηη
ΑΑλλλλυυλλεεγγγγύύηη’’’’  γγιιαα
ττοο  σσκκάάννδδααλλοο
ΚΚααρρααµµααννλλήή  --  ΦΦώώλλιιαα  
--  ΜΜυυττιιλληηννααίίοουυ

ΟΟιι  δδυυννάάµµεειιςς  ττηηςς  εερργγαασσίίααςς  έέχχοουυνν  χχρρέέοοςς  νναα  ααννττιιλληηφφθθοούύνν  όόττιι
««υυγγιιήήςς    ααννττααγγωωννιισσµµόόςς»»  δδεενν  υυππήήρρξξεε  οούύττεε  ππρρόόκκεειιττααιι  νναα  υυππάάρρξξεειι..

ΗΗ κκυυββέέρρννηησσηη  σσττααθθεερράά  κκααιι  ααττααλλάάννττεευυτταα  όόλλοο  ααυυττόό  ττοο  δδιιάάσσττηηµµαα
σσυυννεεχχίίζζεειι  νναα  ππρριιµµοοδδοοττεείί  ττοο  µµεεγγάάλλοο  κκεεφφάάλλααιιοο  σσεε  ββάάρροοςς  ττωωνν  µµιισσθθοοσσυυ--
ννττήήρρηηττωωνν  κκααττααννααλλωωττώώνν..  ΈΈττσσιι  µµεεττάά  τταα  ΕΕΛΛΠΠΕΕ  πποουυ  πποουυλλάάννεε  σσττηη  ∆∆ΕΕΗΗ  ττοο
ρρεεύύµµαα  πποουυ  ππααρράάγγοουυνν  σσεε  δδιιππλλάάσσιιαα  ττιιµµήή  ααππόό  ααυυττήήνν  πποουυ  ααγγοορράάζζοουυνν  γγιιαα
ττιιςς  ααννάάγγκκεεςς  ττοουυςς,,  σστταα  ηηλλεεκκττρροοββόόρραα  δδιιυυλλιισσττήήρριιαα,,  µµεεττααττρρέέππεειι  ττηηνν
άάδδεειιαα  κκααιι  ττοουυ  ΜΜυυττιιλληηννααίίοουυ  σσεε  σσυυµµππααρρααγγωωγγόό  οούύττωωςς  ώώσσττεε  νναα  πποουυλλάάεειι
κκααιι  ααυυττόόςς  ρρεεύύµµαα  σσττηη  ∆∆ΕΕΗΗ  µµεε  δδιιππλλάάσσιιαα  ττιιµµήή  ααππ΄́  όόσσοο  ααγγοορράάζζεειι  γγιιαα  ττηηνν
ΑΑΛΛΟΟΥΥΜΜΙΙΝΝΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΕΕΛΛΛΛΑΑ∆∆ΟΟΣΣ..

ΑΑυυττόό  ττοο  σσκκάάννδδααλλοο  ββέέββααιιαα  δδεενν  ττοο  ββλλέέππεειι  κκααννέέννααςς  εειισσααγγγγεελλέέααςς,,
όόππωωςς  δδεενν  ββλλέέππεειι  όόττιι  εεσσκκεεµµµµέένναα  δδεενν  ααφφήήννοουυνν  ττηη  ∆∆ΕΕΗΗ  νναα  κκαατταασσκκεευυάά--
σσεειι  µµοοννάάδδεεςς  ((οούύττεε  κκαανν  νναα  ααννττιικκαατταασσττήήσσεειι  ττιιςς  ππααλλιιέέςς))  κκααιι  ααςς  µµέέννεειι  ηη
χχώώρραα  χχωωρρίίςς  ρρεεύύµµαα,,  ααννττιιθθέέττωωςς  ψψάάχχννοουυνν  νναα  ββρροουυνν  εεννόόχχοουυςς  σσττοουυςς
ααππεερργγοούύςς  γγιιαα  νναα  ττρροοµµοοκκρρααττήήσσοουυνν  ττοουυςς  εερργγααζζόόµµεεννοουυςς  κκααιι  νναα  ππεερράά--
σσεειι  άάννεετταα  ηη  κκυυββέέρρννηησσηη  ττηηνν  ααννττιιλλααϊϊκκήή  πποολλιιττιικκήή  ττηηςς  πποουυ  χχααρρίίζζεειι  δδιισσεε--
κκααττοοµµµµύύρριιαα  €€    σσττοουυςς  ββιιοοµµηηχχάάννοουυςς..

ΗΗ  ΓΓΕΕΝΝΟΟΠΠ  ααννττίί  νναα  ψψάάχχννεειι  ττοονν  ««ααγγννοοοούύµµεεννοο  υυγγιιήή  ααννττααγγωωννιισσµµόό»»
οοφφεείίλλεειι  νναα  οορργγααννώώσσεειι  κκααιι  νναα  ππρροοεεττοοιιµµάάσσεειι  ττοουυςς  εερργγααζζόόµµεεννοοςς  γγιιαα  ττιιςς
ννέέεεςς  µµάάχχεεςς  πποουυ  ππρρέέππεειι  νναα  δδώώσσοουυµµεε  ααππέέννααννττιι  σσττιιςς  ιιδδιιωωττιικκοοπποοιιήήσσεειιςς,,
σσττηη  λλιιττόόττηητταα  κκααιι  ττηηνν  ααννττεερργγααττιικκήή  ––  ααννττιιαασσφφααλλιισσττιικκήή  λλααίίλλααππαα  πποουυ  αανναα--
ππόόφφεευυκκτταα  έέρρχχεεττααιι  γγιιαα  νναα  οολλοοκκλληηρρώώσσεειι  ««ττηη  δδοουυλλεειιάά»»  πποουυ  ααννέέλλααββεε  ηη
κκυυββέέρρννηησσηη  σσυυννεεππιικκοουυρροούύµµεεννηη  ααππόό  ττοο  κκεεφφάάλλααιιοο,,  ττοο  ΠΠΑΑΣΣΟΟΚΚ  κκααιι  ττηηνν
ΕΕ..ΕΕ

ΠΠααλλεεύύοουυµµεε  κκααιι  ααππααιιττοούύµµεε::
➢➢ ∆∆ηηµµόόσσιιοο  φφοορρέέαα  εεννέέρργγεειιααςς,,  κκάάττωω  ααππόό  εερργγααττιικκόό  κκααιι  κκοοιιννωωννιικκόό  έέλλεεγγ--
χχοο..
➢➢ ΚΚααττάάρργγηησσηη  όόλλωωνν  ττωωνν  ππρροοννοοµµιιαακκώώνν  σσυυµµββάάσσεεωωνν  µµεε  ττοουυςς  ββιιοοµµηηχχάά--
ννοουυςς..
➢➢ ΚΚααττάάρργγηησσηη  ττοουυ  ««µµεεγγάάλλοουυ  κκόόλλπποουυ»»  ττηηςς    ΟΟρριιαακκήήςς  ΤΤιιµµήήςς  ττοουυ
ΣΣυυσσττήήµµααττοοςς..
➢➢ ΆΆρρσσηη  ττωωνν  δδιικκαασσττιικκώώνν  δδιιώώξξεεωωνν  ττοουυ  ππρροοεεδδρρεείίοουυ  ττηηςς  ΓΓΕΕΝΝΟΟΠΠ//∆∆ΕΕΗΗ..
➢➢ ΝΝαα  ππααρρέέµµββεειι  οο  εειισσααγγγγεελλέέααςς  γγιιαα  ττοο  ννέέοο  µµεεγγάάλλοο  σσκκάάννδδααλλοο  ΚΚααρραα--
µµααννλλήή  --    ΦΦώώλλιιαα  ––  ΜΜυυττιιλληηννααίίοουυ..
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TTοουυ  ΠΠρράάσσ  σσοουυ  ΣΣττέέ  φφαα  ννοουυ
ΠΠρρόό  εε  δδρροοςς  ττοουυ  ΣΣ..ΕΕ..ΕΕΝΝ..  

““ΕΕΡΡ  ΓΓΑΑ  ΤΤΙΙ  ΚΚΗΗ  ΑΑΛΛ  ΛΛΗΗ  ΛΛΕΕΓΓ  ΓΓΥΥΗΗ””

Τα τελευταία χρόνια ο εργασιακός µεσαίωνας και το
σύγχρονο δουλεµπόριο αναπτύσσονται απρόσκοπτα στο
λεκανοπέδιο Κοζάνης-Πτολεµαΐδας-Φλώρινας µε συνέπεια να
δηµιουργηθεί ένας µεγάλος αριθµός εργαζοµένων χωρίς
εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα. Είναι οι συνάδελφοι
που εργάζονται στους κάθε λογής εργολάβους της περιοχής
και ιδιαίτερα σ’ αυτούς που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς
ανάγκες της ∆ΕΗ, λόγω έλλειψης προσωπικού. Ο αριθµός
τους υπολογίζεται γύρω στους 3.000 σε ορυχεία και ΑΗΣ.

Μπορούµε να τους χωρίσουµε σε δυο κύριες κατηγορίες
µε βάση τις συµβάσεις που υπογράφουν µε τον εργοδότη και
τις συµβάσεις που έχει ο εργοδότης τους µε τη ∆ΕΗ.

ΑΑ..  ΕΕρργγααζζόόµµεεννοοιι  σσττοο  δδοουυλλεεµµππόόρριιοο  
Είναι οι εργαζόµενοι που ουσιαστικά νοικιάζονται από τον

εργολάβο (δουλέµπορο) στη ∆ΕΗ, είναι ηµερήσιοι αλλά και
βάρδια, έχουν κανονικά πόστα, πολλές φορές µε
εξειδικευµένο αντικείµενο (οργανικές θέσεις) που θα έπρεπε
να δουλεύουν µόνιµοι εργαζόµενοι. Η κατάστασή τους είναι
χειρότερη από τους εργαζόµενους των άλλων εργολάβων
γιατί:

Υπογράφουν συµβάσεις έργου ενώ έχουν πόστα στη
βάρδια, χειρίζονται εργαλειοµηχανές στα µηχανουργεία  και
γενικότερα κάνουν ότι και οι τακτικοί υπάλληλοι της ∆ΕΗ.

Αναγκάζονται να υπογράψουν συµβάσεις µερικής
απασχόλησης ακόµα και στη βάρδια µε το πρόσχηµα ότι
σταµατάνε µισή ώρα για φαγητό ενώ απασχολούνται κανονικά
όλο το οχτάωρο. (Σε έλεγχο που πραγµατοποιήθηκε από την
επιθεώρηση εργασίας, µετά από προτροπή του συνδικάτου
µας δεν βρέθηκε κανένας εργαζόµενος να κάνει διάλειµµα την
ώρα που δήλωνε ο εργολάβος ως ώρα φαγητού. Η απάντηση
της επιθεώρησης που ήρθε στο συνδικάτο µας ήταν: Ας
σταµατούσαν !!!)

Έτσι στη βάρδια ο εργοδότης τους δηλώνει ότι
απασχολούνται 7,5 ώρες ηµερησίως µε αποτέλεσµα να
παίρνουν 600€ όταν δουλεύουν δυο, τρία και τέσσερα
Σαββατοκύριακα. Επίσης στη βάρδια δεν τους επιτρέπουν να
δουλεύουν «τα εφεδρικά», όπως ισχύει στους τακτικούς της
∆ΕΗ µε αποτέλεσµα να τους αφαιρούνται ηµεροµίσθια.

Στους ηµερήσιους είναι ακόµα χειρότερα γιατί εκτός από
τη µισή ώρα του φαγητού, τους αφαιρείται και µισή ώρα στην
αρχή του ωραρίου και άλλη µισή στο τέλος του ωραρίου,
χρόνος που οι εργαζόµενοι στη ∆ΕΗ χρειάζονται για να τους
ανατεθούν οι εργασίες, να ζεσταθούν οι µηχανές το πρωί και
το απόγευµα να καθαρίσουν τις µηχανές, να πλυθούν κλπ.
Αυτοί οι συνάδελφοι πληρώνονται 6,5 ώρες καθηµερινά και
έχουν 450€ µηνιαίες αποδοχές !!!

∆εν ισχύουν τριετίες, παρότι υπάρχουν εργαζόµενοι που
δουλεύουν στο ίδιο πόστο 10, 12 και 15 χρόνια! ∆εν
δικαιούνται ανθυγιεινά επιδόµατα και ασφάλιση στα ΒΑΕ όπως
παίρνουν οι τακτικοί υπάλληλοι της ∆ΕΗ που δουλεύουν στο
ίδιο πόστο, µε τις ίδιες ακριβώς συνθήκες.

Τους δηλώνουν ως ανειδίκευτους εργάτες παρότι κάνουν
δουλειές υπεύθυνες, τεχνικές και εξειδικευµένες.

Συχνά οι εργολάβοι αλλάζουν, «κάνοντας κύκλο» στους
ΑΗΣ της περιοχής αλλά οι εργαζόµενοι παραµένουν στα ίδια

πόστα στον άλλο εργολάβο και έτσι παρότι είναι πολλά
χρόνια στα ίδια πόστα, στον ίδιο εργοδότη έχουν ελάχιστη
προϋπηρεσία!

ΒΒ..  ΕΕρργγααζζόόµµεεννοοιι  σσττιιςς  εερργγοολλααββίίεεςς
Γι’ αυτούς τους εργαζόµενους οι µισθοί κυµαίνονται από

500 έως 800 ΕΥΡΩ. ∆εν τους δίνονται ποτέ έστω και οι
µηδαµινές αυξήσεις των εθνικών και κλαδικών συµβάσεων
εργασίας. Ισχύει το ωροµίσθιο παρότι απαγορεύεται στη
βιοµηχανία γι αυτό και στους µισθούς τους, κατά τους
εργολάβους είναι ενσωµατωµένα τα δώρα Χριστουγέννων,
Πάσχα, το επίδοµα αδείας και η αµοιβή της κανονικής
άδειας!!!

∆εν ισχύουν τα επιδόµατα ανθυγιεινής εργασίας κ.α. ∆εν
τους δίνονται τριετίες είτε γιατί οι εργολάβοι αλλάζουν
ειδικότητα στους εργαζόµενους κάθε 2-3 χρόνια, είτε τους
εκβιάζουν να µην παρουσιάσουν ή να ζητήσουν τις τριετίες
τους.

Το ερώτηµα που γεννιέται είναι το πώς γίνεται να ισχύει
ένα τόσο άδικο και παράνοµο σύστηµα τόσα χρόνια, όταν
έχουν γίνει δεκάδες καταγγελίες και δεκάδες έλεγχοι από την
επιθεώρηση εργασίας;

Η απάντηση είναι η εξής: Έχει δηµιουργηθεί ένα
πολύπλοκο και καλά οργανωµένο σύστηµα διαπλοκής, στο
οποίο συµµετέχουν υψηλά ιστάµενα πρόσωπα της πολιτικής
και κοινωνικής ζωής της περιοχής που έχουν άµεσο και
έµµεσο συµφέρον απ’ αυτή την καταλήστευση των
εργαζοµένων. Βουλευτές, δήµαρχοι, νοµάρχες, στελέχη της
∆ΕΗ και µεγαλοσυνδικαλιστές κάνουν τα «ρουσφέτια» τους,
«µεσολαβώντας» για την πρόσληψη των άτυχων ανέργων
στους εργολάβους πατώντας πάνω στο µεγάλο ποσοστό
ανεργίας στην περιοχή. 

Οι εργαζόµενοι τροµοκρατούνται µε τη λεγόµενη «µαύρη
λίστα» όπου αν καταγγείλεις έναν εργολάβο τότε κανένας
εργολάβος δεν πρόκειται να προσλάβει αυτόν που έκανε την
καταγγελία. Η όλη κατάσταση βολεύει και την ΑΕ ∆ΕΗ γιατί µ’
αυτόν τον τρόπο έχει ειδικευµένο και πάµφθηνο εργατικό

δυναµικό χωρίς καµιά υποχρέωση και χωρίς να φαίνεται ότι
παρανοµεί η ίδια.

Η «συνδικαλιστική γραφειοκρατία» αρνείται όλα αυτά τα
χρόνια να δεχτεί αυτούς τους συναδέλφους στα συνδικάτα
της ∆ΕΗ και η τροµοκρατία που είναι πανταχού παρούσα
κάνει το εγχείρηµα να οργανωθούν σε δικά τους συνδικάτα
δύσκολο αν όχι αδύνατο. 

ΠΠωωςς  λλοοιιππόόνν  µµπποορρεείί  νναα  ααλλλλάάξξεειι  ααυυττήή  ηη  κκααττάάσστταασσηη;;
Βασική και αναγκαία συνθήκη είναι η οργάνωση των

εργαζοµένων στους εργολάβους στα συνδικάτα των
εργαζοµένων στη ∆ΕΗ (όπου δεν µπορούν να κάνουν δικά
τους) ώστε να προστατευτούν από τη «µαύρη λίστα» και την
τροµοκρατία των εργολάβων. Παράλληλα θα πρέπει να
αναλάβουν τις ευθύνες τους οι ελεγκτικοί µηχανισµοί, τα
εργατικά κέντρα, πρωτοβάθµια συνδικάτα, πολιτικοί και
κοινωνικοί φορείς ώστε να µην είναι συνένοχοι στο σύγχρονο
δουλεµπόριο. 

Οι κυβερνήσεις και η εργοδοσία προσπαθούν να
διαιρέσουν τους εργαζόµενους κι ένας τρόπος είναι και ο
διαχωρισµός ανάλογα µε τη σχέση εργασίας. Είναι προφανές
ότι εµείς σαν εργαζόµενοι θα πρέπει να ξεπεράσουµε τους
τυπικούς διαχωρισµούς ενοποιώντας τα αιτήµατα και
αναδεικνύοντας τα κοινά προβλήµατα.

Σ’ αυτή την κατεύθυνση η δηµιουργία του Συνδικάτου
Εργαζοµένων στην Ενέργεια «Εργατική Αλληλεγγύη» άνοιξε
νέους δρόµους µιας και είναι το πρώτο συνδικάτο που έχει
µέλη του και τους εργαζόµενους µε διαφορετικές εργασιακές
σχέσεις. Φυσικά η δηµιουργία και µόνο του συνδικάτου δεν
λύνει τα προβλήµατα γι’ αυτό χρειάζεται οργάνωση και
σκληροί αγώνες µε κοινά αιτήµατα.

Οι προτάσεις µας σαν βάση για ένα διάλογο που µπορεί
να οικοδοµήσει την ταξική ενότητα µε κοινά αιτήµατα
θεωρούµε πως είναι: Μόνιµη και σταθερή εργασία για όλους.
Ίση αµοιβή για ίση εργασία. Κατώτερος µισθός τα 1400 ΕΥΡΩ.
Κατάργηση των εργολάβων  και ενσωµάτωση των
εργαζοµένων τους στο     προσωπικό της ∆ΕΗ.

Ενιαίες εργασιακές και ασφαλιστικές σχέσεις.

ΣΣύύγγχχρροοννοο  δδοουυλλεεµµππόόρριιοο
ααννααππττύύσσεεττααιι  σσττηη  ∆∆ΕΕΗΗ  ττοουυ  22000088
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ΤΤοουυ  ∆∆ηηµµήήττρρηη  ΤΤζζήήκκαα

Παραµονές των ολυµπιακών αγώνων και µε το
πρόσχηµα τη σύνθετη, τεχνικά, φύση των έργων, το
επείγον του χαρακτήρα,   και το µεγάλο κόστος
τους, η προηγούµενη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ , µε
τη συναίνεση ουσιαστικά της τότε αντιπολίτευσης
της Ν∆, παρέδωσε µε φωτογραφικούς διαγωνι-
σµούς ή και µε απευθείας ανάθεση στο µεγάλο
κατασκευαστικό και χρηµατιστικό κεφάλαιο τα
«µεγάλα έργα» που κατασκευάστηκαν εκείνη την
περίοδο. 

Με το πέρας των ολυµπιακών αγώνων και την
καταχρέωση της ελληνικής οικονοµίας για δεκαε-
τίες, η κυβέρνηση της Ν∆, ζηλεύοντας τη δόξα των
προκατόχων της, ψήφισε το καλοκαίρι του 20007 το
νόµο για τις Συµπράξεις Ιδιωτικού και ∆ηµοσίου
Τοµέα (Σ.∆.Ι.Τ.)

Με τη συναίνεση ουσιαστικά του ΠΑΣΟΚ,(το
οποίο χαρακτηρίζει το νόµο «υπόυργοκεντρικό»,
αποδέχεται δηλαδή τη φιλοσοφία του και ζητά επιµέρους
αλλαγές), η κυβέρνηση δηµιουργεί αποκλειστικά και µόνο ένα
εργαλείο «νόµιµης»καταλήστευσης του δηµοσίου χρήµατος
και της τσέπης των εργαζοµένων, σε όφελος εξασφαλισµένων
ιδιωτικών υπερκερδών στην κατασκευή υποδοµών και την
παροχή υπηρεσιών σ’ ότι αφορά κυρίως την παιδεία, τον
αθλητισµό, τις µεταφορές την κατοικία κλπ. 

Αυτού του είδους οι συµπράξεις µε ιδιώτες στη ουσία
αντικαθιστούν τρέχουσες δαπάνες, οι οποίες µε τη µέθοδο
της «ενοικίασης» και του «αντιτίµου» για την παροχή υπηρε-
σιών, µετατίθενται χρονικά επιβαρύνοντας µελλοντικούς προ-
ϋπολογισµούς. 

Πρόκειται για την αντικατάσταση των δηµοσίων κοινωφε-
λών επενδύσεων από τη ιδιωτική επενδυτική δραστηριότητα.
Με δυο λόγια θα πληρώνουµε τα δήθεν «αυτοχρηµατοδοτού-
µενα» έργα διπλά, ως φορολογούµενοι και ως χρήστες –
πελάτες.

Όσον αφορά ειδικότερα στην εκπαίδευση η κατάσταση
είναι λίγο πολύ γνωστή: ενδεικτικά αναφέρουµε ότι, σύµφωνα
µε τον υφυπουργό παιδείας Γ. Καλό, στα όρια του δήµου της
Αθήνας το 27 % των σχολείων λειτουργούν µε διπλοβάρδια,
το 21% στη Θεσσαλονίκη κλπ. Από την άλλη πλευρά οι δαπά-
νες στο πρόγραµµα  δηµοσίων επενδύσεων για τη σχολική

στέγη ήταν φέτος  µόλις 850 εκατοµµύρια ευρώ και έχουν
καθηλωθεί εδώ και χρόνια στα ίδια επίπεδα µε αποτέλεσµα να
µην επαρκούν.

Πατώντας σ’ αυτή την άσχηµη κατάσταση στο ζήτηµα της
σχολική στέγης η κυβέρνηση αρνείται να αναλάβει της ευθύ-
νες της για την ανέγερση, φύλαξη, συντήρηση και λειτουργία
των σχολικών µονάδων µέσω τη αύξησης των δαπανών του
προγράµµατος  δηµοσίων επενδύσεων παραδίδοντας και
αυτό το «φιλέτο» στους ιδιώτες.

Η ανέγερση σχολείων µε τη µεθοδολογία Σ.∆.Ι.Τ. και η
γενίκευση της νεοφιλελέυθερης αποδιάρθρωσης του σχολι-
κού χώρου, που πρώτο εισηγήθηκε στο τελευταίο προεκλογι-
κό του πρόγραµµα το ΠΑ.ΣΟ.Κ κάνοντας λόγο για «ανοιχτό
σχολείο» και «σεµνά και ταπεινά» υιοθετήθηκέ από την
κυβερνηση της Ν.∆.:  

Προωθεί την περαιτέρω εµπορευµατοποίηση της σχολι-
κής λειτουργίας και επιβαρύνει άµεσα τους γονείς των παιδιών
οι οποίοι θα κληθούν να πληρώσουν  ακριβά τη σχολική στέγη
ως φορολογούµενοι, αφού το δηµόσιο θα νοικιάζει τις σχολι-
κές υποδοµές από τους ιδιώτες ή θα προσφέρει αντίτιµο για
παρεχόµενες υπηρεσίες. ●Μετατρέπει τα σχολεία σε επιχει-
ρήσεις. Ο ιδιωτικοποιηµένος πλέον Οργανισµός Σχολικών
Κτηρίων(Α.Ε) εγκαινίασε ήδη το πρώτο σχολείο-επιχείρηση,

το οποίο µετά τη λήξη των µαθηµάτων λειτουργεί ως
γκαράζ, ίντερνετ καφέ, προσφέροντας επί πληρωµή
υπηρεσίες κ.λ.π.

∆ίνει τη δυνατότητα στην ανάδοχο εταιρεία να
αναπτύξει άλλες δραστηριότητες όπως η ενοικίαση
χώρων του σχολείου για εµπορικές  χρήσεις.

Υπονοµεύει βαθιά το δηµόσιο µορφωτικό χαρα-
κτήρα του σχολείου και φέρνει τους ιδιώτες και την
επιχειρηµατική λογική κυριολεκτικά µέσα στα πόδια
των παιδιών του ελληνικού λαού µε ότι αυτό σηµαί-
νει για τη διαπαιδαγώγησή τους από την ηθική του
κεφαλαίου και της αγοράς.

Στερεί από τις τοπικές κοινωνίες και τους εργα-
ζόµενους κοινωφελείς υποδοµές (κτήρια, αύλειος
χώρος για παιχνίδι, γήπεδα, αίθουσες κ.λ.π), στενά
συνδεδεµένες µε την κοινωνία, οι οποίες πλέον παύ-
ουν να είναι δηµόσια αγαθά και παραδίδονται στην
ιδιωτική εκµετάλλευση. 

Ανάβει  το πράσινο φως για κερδοφόρες «επεν-
δύσεις»  σε κάθε λογής καλοθελητές χορηγούς, από
εκδοτικούς οίκους και διαφηµιστικές εταιρίες µέχρι
αλυσίδες ταχυφαγείων. ∆ίνει έτσι επενδυτική «διέ-

ξοδο» στο συσσωτευµένο κεφάλαιο βάζοντας τους ιδιώτες
στην καρδιά του «κοινωνικού κράτους», το οποίο απαξιώνεται
ως αναποτελεσµατικό και αναχρονιστικό. Οι ιδιώτες πλέον
δεν είναι απλοί ανάδοχοι κατασκευαστές, αλλά συνέταιροι οι
οποίοι επιδιώκουν βέβαια τη µεγιστοποίηση των κερδών τους,
ενδεχοµένως σε βάρος της ποιότητας των υπηρεσιών που
παρέχουν. Ο κρατικός προυπολογισµός επιβαρύνεται για τα
επόµενα 25 µε 30 χρόνια.

Αποτελεί µοχλό για την ανατροπή των εργασιακών σχέσε-
ων στο δηµόσιο και τη γενίκευση των ελαστικών µορφών απα-
σχόλησης στον ιδιωτικό τοµέα, αφού το κοµµάτι των εργαζο-
µένων που θα χρησιµοποιεί ο ιδιώτης (πχ εργαζόµενοι στην
καθαριότητα, συντηρητές και γενικά υπάλληλοι σε ένα σχο-
λείο Σ∆ΙΤ θα απασχολούνται µε όρους ιδιωτικού τοµέα, µε
συµβάσεις έργου, ορισµένου χρόνου κ.τ.λ.) 

Θα αποβεί σε βάρος των ευπαθών κοινωνικών οµάδων µε
το κλείσιµο ή την υποβάθµιση  σχολείων σε «άγονες»και υπο-
βαθµισµένες περιοχές όπου το επενδυτικό ενδιαφέρον θα
παρουσιάζεται µειωµένο, όπως άλλωστε έγινε στις Η.Π.Α και
στην Αγγλία, τινάζοντας στα ύψη τον κοινωνικό αποκλεισµό
και τον αναλφαβητισµό.

ΠΠρροοσσχχοολλιικκήή  ααγγωωγγήή::
οοιι  ιιδδιιώώττεεςς  ππρροο  ττωωνν  ππυυλλώώνν

ΗΗ  ννεεοοφφιιλλεελλεεύύθθεερρηη  ααπποοδδιιάάρρθθρρωωσσηη
ττοουυ  σσχχοολλιικκοούύ  χχώώρροουυ

ΤΤοουυ  ∆∆ηηµµήήττρρηη  ΤΤζζήήκκαα

Στον απόηχο της µεγάλης απερ-
γίας των δασκάλων την προηγούµενη
χρονιά η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµο-
κρατίας ψήφισε νόµο σύµφωνα µε
τον οποίο η φοίτηση ενός έτους στα
νηπιαγωγεία καθίσταται υποχρεωτική.
Μέχρι εδώ καλά θα µπορούσε να πει
κάποιος αφού η δίχρονη υποχρεωτι-
κή προσχολική αγωγή αποτελεί πάγιο
αίτηµα του εκπαιδευτικού κινήµατος.
Παράλληλα όµως,  µε τον ίδιο νόµο
εκχωρείται σε ιδιώτες και στους
δήµους η δυνατότητα παροχής
µέρους της υποχρεωτικής εκπαίδευ-
σης, µε το αζηµίωτο βέβαια.. 

Αν προχωρήσουν τα σχέδια πρα-
κτικά τα παραπάνω σηµαίνουν:

Χιλιάδες εργαζόµενοι, αφού τα
παιδιά τους  «δεν χωράνε» στα δηµό-
σιο νηπιαγωγεία στρέφονται αναγκα-
στικά προς τον ιδιωτικό τοµέα ή σε
παιδικούς σταθµούς των δήµων  οι
οποίοι µετατρέπονται σε νηπιαγωγεία
ενώ δεν πληρούν µια σειρά προυπο-
θέσεων (υποδοµές, µεγάλες ελλεί-
ψεις σε ειδικευµένο προσωπικό, κλπ).

Η εκπαίδευση παύει να είναι
δηµόσια και δωρεάν, σύµφωνα µάλι-
στα µε τα τελευταία στοιχεία του ΚΕΕ
το έτος 2006-2007 βρίσκονταν εκτός
δηµοσίων νηπιαγωγείων 43000 νήπια

και 19000 προνήπια. Φαντάζεται δε
κανείς τι συνέβη στην επαρχία όπου
δεν υπήρξε καµιά φροντίδα για την
µεταφορά των νηπίων .Παράλληλα
γέµισαν ασφυκτικά τα υπάρχοντα
νηπιαγωγεία( 25 παιδιά ανά τµήµα)
αφού οι προϊστάµενοι έριξαν το µπα-
λάκι στις νηπιαγωγούς  πιέζοντας τες
να δεχθούν περισσότερα παιδιά
αδιαφορώντας για τα αποτελέσµατα
στην εκπαίδευση των νηπίων. Ο
εκβιασµός του υπουργείου ήταν
καθαρός: ή το παιδί θα µείνει «παρά-
νοµα» εκτός νηπιαγωγείου, µε ότι
αυτό συνεπάγεται ή θα φοιτήσει σε
ιδιωτικό (δίδακτρα 150 έως 300
ευρώ).Υπάρχει και η επιλογή του
δηµοτικού παιδικού σταθµού που θα
λειτουργεί «σαν» νηπιαγωγείο σε
κάποιες περιοχές. Στην πλειονότητα
βέβαια των δηµοτικών παιδικών σταθ-
µών, προς δόξαν του «φιλολαϊκού»
χαρακτήρα της τοπικής αυτοδιοίκη-
σης, καταβάλλονται τροφεία.

Χάος θα επικρατήσει και στο
εργασιακό καθεστώς, αφού αυξάνο-
νται σταθερά οι θέσεις ελαστικής
απασχόλησης µε ωροµισθίες, συµβά-
σεις έργου, θέσεις µέσω διάφορων
προγραµµάτων µε χαµηλές αµοιβές,
πάντα σε βάρος της αξιοπρεπούς
εργασίας των εκπαιδευτικών και της
απρόσκοπτης λειτουργίας των σχολι-
κών µονάδων. Τα αποτελέσµατα

αυτής της πολιτικής ήταν ξεκάθαρα:
σύµφωνα µε τα στοιχεία της ΟΙΕΛΕ
τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία αύξησαν την
πελατεία τους από 4448 νήπια το
2006 σε 35000 το 2007 και έπεται
συνέχεια. Την ίδια στιγµή στο 60%
των νηπιαγωγείων η κατάσταση είναι
σχεδόν τριτοκοσµική, ειδικά στα
αστικά κέντρα: νηπιαγωγεία στεγάζο-
νται σε µισθωµένου ακατάλληλους
χώρας, υπόγεια, διαδρόµους, µαγα-
ζιά, χωρίς αυλή και µε ανοιχτή κατα-
στρατήγηση του νόµου περί αναλο-
γίας τετραγωνικών ανά παιδί. Η ισχυ-
ρή Ελλάδα κατάφερε να οργανώσει
επιτυχώς (για το κεφάλαιο) τους
«καλύτερους» ολυµπιακούς αγώνες
αλλά συνεχίζει να στεγάζει τα παιδιά
της σε κοτέτσια..

Πρόκειται άραγε  για «προχειρο-
δουλειά» της κυβέρνησης; 

Κατά τη γνώµη µας ο πολιτικός
στόχος της κυβέρνησης, πίσω από τις
περίπλοκες διατυπώσεις και τα συνή-
θη ευχολόγια, δεν είναι άλλος από τη
σταδιακή απεµπλοκή του κράτους
από το βάρους του κόστους της
δηµόσιας εκπαίδευσης και τη µετακύ-
λιση του στους καταναλωτές, δηλαδή
στους εργαζόµενους γονείς. Η
συγκεκριµένη αυτή πρωτοβουλία βρί-
σκεται σε ευθεία σύνδεση µε τους
στρατηγικούς σχεδιασµούς του νεο-
φιλελευθερισµού στην εκπαίδευση.
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ΜΜππεερρλλοουυσσκκόόννιι  ααλλάά  εελλλληηννιικκάά

Τι θεός, ηµίθεος!! (που θά ‘λεγε κι η Άντζελα) έτσι
θεούλη µου; φαίνεται να σκέφτεται ο ισχυρός της MIG
Βγενόπουλος:                                   

-Μετά την κοµπίνα µε τον ΟΤΕ και την άλωση της βου-
λής, τι µου αποµένει;

H στήλη του εύχεται ολόψυχα -άντε και πλανητάρχης-

AAςς  ππρροοσσέέχχααµµεε  

Τον Ιούνιο οι Ευρωπαίοι βλέπουν ποδόσφαιρο, τον
Ιούλιο θα πάνε διακοπές, τον Αύγουστο θα παρακολουθή-
σουν τους Ολυµπιακούς Αγώνες του Πεκίνου και το
Σεπτέµβριο θα διαπιστώσουν µε έκπληξη πως µέσα σε
αυτούς τους τρεις µήνες οι κυβερνήσεις τους βρήκαν την
ευκαιρία να ψηφίσουν ένα σκασµό αντιλαϊκά µέτρα που
δεν θα τους αφήσουν να πάρουν ανάσα όλο το χειµώνα.

OO ααρρχχιιγγκκααννττέέµµηηςς

Για όσους αναρ-
ρωτιούνται γιατί πάτω-
σε η εθνική, τι να
πούµε;

Την ώρα της πρε-
µιέρας µε τη Σουηδία,
ο γκαντεµόσαυρος ο
Μητσοτάκης, ήταν
στο Σκάι TV καλεσµέ-
νος του Παπαχελά κι
ευχήθηκε καλή επιτυ-
χία στην οµάδα.Είναι
να αναρρωτιέστε µετά
γιατί;

TTίί  µµπποουυµµπποούύκκιιαα!!

Στην αίθουσα Μακεδονικών Σπουδών ο Άνθιµος δήλω-
σε , «δεν έκανα καµιά δήλωση να πάρουµε τα Σκόπια, αλλά
κι αν είπα κάτι τέτοιο, καλά έκανα και τό ‘πα» ,για να ξεσα-
λώσουνε στο χειροκρότηµα όλος ο συρφετός των βλαχο-
βιζόν και του µαλλί-λάχανο, µε τον Μέρτζο και τον Πανίκα
(τον Ψωµιάδη) αντάµα.

OO ΠΠααννίίκκααςς

Eµπνευσµένη η
παρέµβαση του Πανίκα
(του ολυµπιονίκη της
ανθρωπιάς,όπως έχει
αυτοχαρακτηριστεί) στα
καλλιστεία: ρώτησε τις
µις Ελλάδες τι θα κάνουν
αν δουν την µις Σκόπια
µε στρας και τούλι που
να γράφει «Μακεδονία»
,θα την µαλλιοτραβήξουν
ή θα την αφήσουν αρτι-
µελή να πάει καλιά της...

KKιι  οο  ΚΚυυρριιάάκκοοςς  

Χολόσκασε ο Βελόπουλος ,ο µονίµως έξαλλος εθνικο-
φρονας του ΛΑΟΣ, για την απαγωγή του επιχειρηµατία
Μυλωνά στο Πανόραµα.

-Είµαστε γείτονες ,δεν µπορώ να βγω απ’το σπίτι µου,
έλεγε και ξανάλεγε στη Βουλή διαµαρτυρόµενος για τη µη
επαρκή φύλαξη του «καλού» κόσµου.

- Μ’αυτά που λες ,σε λίγο δε θα τολµάς να βγεις από
τις ντοµάτες και τα γιούχα...

AAννέέκκδδοοττοο

- Πώς λέγεται αυτός που παραείναι εθνικόφρωνας;
(αµέσως να απαντήσετε, Κυριάκος). 
- Λάθος. Εθνικο(παρά)φρονας!

-Κώστα, είσαι υπέρ του γάµου µεταξύ αντρών;
-Όταν βλέπω εσένα, ναι!

ΠΠοολλύύ--έέλλααιιοο--ςς    

Π ρ ο β λ ή µ α τ α
παρουσιάζονται διε-
θνώς µε το πετρέ-
λαιο, ενώ προβλήµα-
τα παρουσιάστηκαν
στη χώρα µας και µε
το ηλιέλαιο που
περιείχε ορυκτέ-
λ α ι ο . Ε κ τ ι µ ώ ν τ α ς
ψύχραιµα την κατά-
σταση, οδηγούµαι
στο συµπέρασµα
πως η ανθρωπότητα
πρέπει να δηµιουρ-
γήσει ένα έλαιο που
να κάνει για όλα ,
από αυτοκίνητο µέχρι τηγανητές πατάτες. Αν το καταφέ-
ρουµε, µπορούµε να το ονοµάσουµε "πολυέλαιο".

- Ποιά είναι η µεγαλύτερη γιορτή της χριστιανοσύνης;
- H Γιουροβίζιον! 

ΠΠοολλύύππλλεευυρρηη  εεξξωωττεερριικκήή  πποολλιιττιικκήή  

Εντύπωση προκάλεσε, κατά τη διάρκεια της ψηφοφο-
ρίας του διαγωνισµού της Γιουροβίζιον, το 12άρι που
«µας» έδωσε η Γερµανία. Φέτος οι Γερµανοί έδωσαν 12άρι
επειδή τους πουλήσαµε τον ΟΤΕ - ήταν όρος της συµφω-
νίας, οπότε αποδεικνύεται πως η κυβέρνηση Καραµανλή
έπραξε µε µοναδικό γνώµονα την προάσπιση των εθνικών
συµφερόντων της χώρας και τη νίκη της Καλοµοίρας στο
διαγωνισµό της Γιουροβίζιον. Αν η κυβέρνηση πουλήσει
την Ολυµπιακή στους Γάλλους, τη ∆ΕΗ στους Ισπανούς, τα
λιµάνια στους Βέλγους και πουλήσει και µερικές ακόµα
δηµόσιες επιχειρήσεις σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, του
χρόνου θα πάρουµε πολλά δωδεκάρια και θα σηκώσουµε
το βαρύτιµο τρόπαιο της Γιουροβίζιον µέσα στο Λένιν-
γκραντ!

ΠΠεεςς  τταα  ΚΚααλλοοµµοοίίρραα!!

Η Καλοµοίρα δήλωσε πως το παιχνίδι της Γιουροβίζιον
δεν χάθηκε στο Βελιγράδι αλλά στις 12 Φεβρουαρίου του
1945, µε τη Συµφωνία της Βάρκιζας. Σύµφωνα µε την

Καλοµοίρα, αν οι κοµµου-
νιστές δεν παρέδιδαν τα
όπλα τους και συνέχιζαν
τον ένοπλο αγώνα, η Ελλά-

δα θα περνούσε στο ανατολικό µπλοκ και
σήµερα θα έπαιρνε 12άρια από τη Γεωργία και το Αζερ-
µπαϊτζάν. Παράλληλα, η Καλοµοίρα καταδίκασε το ΚΚΕ
και την τότε ηγεσία του.

ΑΑγγοουυδδήήµµοοςς  οο  µµπποολλσσεεββίίκκοοςς

Αυτόν τον παραδέχοµαι. Συµφωνήσανε οι αναξιοπα-
θούντες εφοπλιστές, κάποιες αυξήσεις στα εισητήρια, για
να ισοφαρίσουν τις αυξήσεις του πετρελαίου, λέει ,εν όψει
και καλοκαιριού.Βγήκε να τις υπερασπιστεί κι ο Αγουδή-
µος στον Ευαγγελάτο ,τον λυπήθηκε η ψυχή µου, «δεν
βγαίνουµε ρε παιδιά»,έλεγε και ξανάλεγε.Πάνω που άρχισα
να ψάχνω τις τσέπες µου για να τον ελεήσω,τον κάρφωσε
ο δηµοσιογράφος «αν δε βγαίνετε,παρατήστε τα»!!

Κι επειδή ως γνωστόν οι εφοπλιστές δεν τα
παρατάνε,τι κάνανε οι αθεόφοβοι; Πετάξανε εκτός συνδέ-
σµου την Βlue Ferries, επειδή η εν λόγω εταιρία πάγωσε τις
τιµές των εισητηρίων για το καλοκαίρι.∆εν συνεµορφώθη
στην απόφαση κι αποπέµφθη!

Αυτό θα πει δηµοκρατικός συγκεντρωτισµός.Αγουδή-
µος ο αρχιµπολσεβίκος!..

ΤΤαα  κκοοννττοοσσοούύββλλιιαα  ττηηςς  σσττεεννοοχχώώρριιααςς

Στεναχωρεθήκανε για την ακρίβεια υπουργοί και βου-
λευτές της Ν∆ και µαζευτήκανε σε ταβέρνα να το συζητή-
σουνε οι της λαική ∆εξιάς.

Ο «κόκκινος» Πάνος, η Φουντουκίδου ,κι ο Ζαγορίτης
απρόσκλητος.

Κι αφού πλακώσανε τα µπιφτέκια και τα  κοντοσού-
βλια,(άµα είσαι ντερλικωµένος, είναι αλήθεια, φιλοσοφείς
καλύτερα τις λαικές ανάγκες) κατακεραυνώσανε την ακρί-
βεια και την κερδοσκοπία. 

Μάτι δεν έχει κλείσει από κείνη την αποφράδα ηµέρα
ο Βερόπουλος κι ο Μασούτης...

ΖΖήήττωω  ηη  ππααττρρίίςς

-Κώστα, ξεπουλάς την Ελλάδα στους Γερµανούς!
-∆εν θα ήταν, όµως, τροµερό να είχε πέσει στα χέρια

των κοµµουνιστών;

ΠΠρροογγρρααµµµµααττιισσµµόόςς  εεππιιδδόόττηησσηηςς  ιιδδιιωωττώώνν

Τη βρήκανε τη λύση οι ακριβοπληρωµένοι τεχνοκράτες
της ∆ΕΗ: για να καλύψουν την αύξηση της ζήτησης την
περίοδο του καλοκαιριού, η ∆ΕΗ ετοιµάζεται να εγκατα-
στήσει µαζικά Η/Ζ και στο ηπειρωτικό διασυνδεδεµένο
σύστηµα. Πρόκειται για τα γνωστά Ηλεκτροπαραγωγά
Ζεύγη, που αποτελούσαν λύση ανάγκης για νησιά και απο-
µακρυσµένες περιοχές, τα οποία καίνε «τα άντερά τους»
σε ντίζελ και εκλύουν αέρια του θερµοκηπίου καµιά δεκα-
ριά φορές πάνω από το επιτρεπτό όριο.

Μάλιστα προτίθεται να το κάνει, νοικιάζοντάς τα από
ιδιώτες προς 100 ευρώ ανά κιλοβάτ, όταν η αγορά των Η/Ζ
κινείται στα επίπεδα των 300 ευρώ ανά κιλοβάτ. Θα µπο-
ρούσε δηλαδή να τα αγοράσει και να τα αποσβέσει µέσα
σε τρία καλοκαίρια. Κι όλα αυτά σε περιόδους όπως η
τωρινή, που η διοίκηση της ∆ΕΗ ζητά τρελές αυξήσεις
τιµολογίων για να ανταπεξέλθει στην αύξηση του κόστους.
Τώρα θα πείτε, «µπορεί να µην τα χρειάζεται τα επόµενα
καλοκαίρια». Σωστό, αλλά τότε γιατί τα νοικιάζει µε προ-
γραµµατικές συµβάσεις για τρία χρόνια;

Γράφει ο «µπριζωµένος»
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ττοουυ  ΠΠααύύλλοουυ  ΜΜοουυρροουυζζίίδδηη

Η εργατική τάξη στην ενέργεια, αποτελεί
ένα από τα πιο αναπτυγµένα, µορφωµένα,
διεθνοποιηµένα και κοινωνικοποιηµένα τµή-
µατα της εργατικής τάξης στον πλανήτη, µε
σηµαντικές αγωνιστικές παρακαταθήκες και
παραδόσεις εγγεγραµµένες κυριολεκτικά
στο DNA του συλλογικού ασυνείδητου
αυτού του παραζαλισµένου, για την ώρα,
γίγαντα της ταξικής πάλης.

Απέναντι στην ενεργειακή αναπτυξιακή
στρατηγική που έχουν υιοθετήσει τα Βαλκα-
νικά κράτη µέχρι το 2015, η οποία ορίζεται
πλήρως από τη στρατηγική της ενεργειακής
Κοινότητας και τις  ευρωπαϊκές οδηγίες, τα
ενεργειακά συνδικάτα των Βαλκανίων ενώνο-
νται σε ένα περιφερειακό δίκτυο συνδικάτων
για να προστατεύσουν τα εργατικά συµφέ-
ροντα. 

Έτσι τον Οκτώβρη του 2006, ιδρύθηκε
στη Χαλκιδική το Περιφερειακό ∆ίκτυο των
Συνδικάτων Ενέργειας της Ν.Α. Ευρώπης και
περιλαµβάνει τα συνδικάτα στην Ηλεκτρική
Ενέργεια, στις Ανανεώσιµες κι Εναλλακτικές
Πηγές Ενέργειας, το Φυσικό Αέριο, τα
Πετροχηµικά, ενώ από ελληνικής πλευράς
,ενεργό ρόλο έχει το σωµατείο των ΕΛ.ΠΕ.

Αυτή την περίοδο το δίκτυο περιλαµβά-
νει 15 χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης,
και πολύ σύντοµα αυτό θα επεκταθεί µε 5
περισσότερες χώρες από την κ. Ευρώπη.  

Μπορεί σε επίπεδο διακηρύξεων η ιδρυ-
τική διακήρυξη να µην εντυπωσιάζει µεν,
αλλά απέχει παρασάγγες από τις, εργοδοτι-
κής-καθαρόαιµης νεοφιλελεύθερης αντίλη-
ψης- αντίστοιχες διακηρύξεις άλλων ευρω-
παϊκών συνοµοσπονδιών.

Σε συνέντευξη τύπου που δόθηκε την
εποµένη της ιδρυτικής στη Θεσσαλονίκη,
καταγγέλθηκε η νεοφιλελεύθερη καπιταλιστι-
κή, υπό την πολιτικοστρατιωτική ηγεµονία
των ΗΠΑ, παγκοσµιοποίηση, η τροµουστε-
ρία, οι προληπτικοί πόλεµοι και η διευρυνό-

µενη κοινωνική ανισότητα, ενώ προτάσσεται
η αντίσταση µέσω της σύµπτυξης κοινού
µετώπου πάλης των εργαζοµένων και διε-
θνούς αλληλεγγύης, για διεύρυνση δηµοκρα-
τικών δικαιωµάτων, πλήρη απασχόληση κι
αναβάθµιση των εργασιακών σχέσεων, σε µια
διαδικασία συλλογικής προοδευτικής απά-
ντησης.

Κύριος, «άµεσος» στόχος του δικτύου
είναι το φρενάρισµα των ιδιωτικοποιήσεων, η
προάσπιση του δηµόσιου χαρακτήρα των
οργανισµών κοινής ωφέλειας, η εφαρµογή
των διεθνών συµβάσεων εργασίας και η υπο-
γραφή περιφερειακής συλλογικής σύµβασης. 

Το βάρος της προσπάθειας φαίνεται να
το σηκώνουν το ελληνικό συνδικάτο των
ΕΛ.ΠΕ (ΠΣΕΕΠ), το Ανεξάρτητο Συνδικάτο
Ενεργειακών Πηγών και Πετροχηµικών της
Σερβίας και το τουρκικό (µε την πιο αγωνι-
στική παρουσία, γνωστό από τις περυσινές
κινητοποιήσεις διαρκείας) Εργατικό Συνδικά-
το Πετροχηµικών, Petrol-Is.   

Στη Σερβία, η συµµετοχή των εργαζοµέ-
νων στα συνδικάτα είναι πάνω από 90%, ενώ
στα ανεπτυγµένα κράτη η συµµετοχή των
εργαζοµένων στα συνδικάτα είναι ακόµη και
κάτω από 5% (π.χ. στη Γαλλία). 

Στην Τουρκία, ο αριθµός των συνδικαλι-
σµένων είναι 700.000-800.000 µε φθίνουσα
τάση. Τα συνδικάτα στην Τουρκία έχουν
αποδυναµωθεί αρκετά αριθµητικά, οικονοµι-
κά καθ' όλη τη διάρκεια της τελευταίας δεκα-
ετίας και δεν είναι πλέον σε θέση να κινητο-
ποιήσουν τα µέλη τους για µια αποφασιστική
προσπάθεια ενάντια στις πολιτικές ιδιωτικο-
ποίησης. Επικοινωνήσαµε µε δύο µέλη του
Εκτελεστικού Συµβουλίου, τον Veljko
Milosevic, πρόεδρο του ανεξάρτητου συνδι-
κάτου της ενέργειας στην πετροχηµική βιο-
µηχανία Σερβίας CP και τον Μoustafa
Ostazkin πρόεδρο της τουρκικής Petrol-Is.

Από τη συζήτηση, φαίνεται πως το σερ-
βικό συνδικάτο παρακολουθεί µεν τις εξελί-
ξεις, αλλά µάλλον στη γνωστή λογική της δια-

χείρισης των επιπτώσεων (συµφωνίες µε τις
επιχειρήσεις για ρύθµιση της εθελουσίας
εξόδου), ενώ αντανακλάται η καχυποψία των
εργαζοµένων απέναντι στην Ε.Ε. και στα νέα
ενεργειακά προγράµµατα ή τις εξαγγελλόµε-
νες επενδύσεις που θα βελτιώσουν, υποτίθε-
ται, τις ζωές των εργαζοµένων.Παρά την κερ-
δοφορία της ενεργειακής βιοµηχανίας, οι
όροι διαβίωσης χειροτερεύουν και εντατικο-
ποιούνται οι ρυθµοί εργασίας. Όπως µας
λέει χαρακτηριστικά ο κ. Μilosevic, στόχος
των µεγάλων επιχειρήσεων είναι η διεύρυνση
της αγοράς τους και η αύξηση της κερδοφο-
ρίας τους, ενώ δεν πολυενδιαφέρονται για
τους εργαζόµενους.

Η στάση των συνδικάτων και των εργα-
ζοµένων απέναντι στη νέα σερβική πραγµατι-
κότητα των ιδιωτικοποιήσεων, είναι επιφυλα-
κτική και µερικές φορές αγωνιστική, όπως
συνέβη µε τις πρόσφατες απεργίες στο
µέταλλο και τις βιοµηχανίες κλωστοϋφα-
ντουργίας.                                  

Στην άλλη άκρη της Βαλκανικής, στην
Τουρκία από την άλλη, µε µια δεκαετία παρα-
πάνω στο «χορό των ιδιωτικοποιήσεων» των
δηµόσιων επιχειρήσεων, οι αυταπάτες (συνε-
πικουρούµενες της δράσης του ∆ΝΤ και του
Οργανισµού Εµπορίου) φαίνεται να έχουν
λιγότερο χώρο να αναπτυχθούν. Έτσι  σύµ-
φωνα µε το συνοµιλητή µας κ. Οzteskin, «η
ιδιωτικοποίηση αρχίζει το 1985 και προέκυ-
ψε, (και ως επίσηµη κρατική ιδεολογία
πλέον) ως συνέπεια του προγράµµατος απε-
λευθέρωσης του εµπορίου. Ο ιδεολογικός
στυλοβάτης των αρχικών προσπαθειών απο-
τέλεσε (η γνωστή µας ) «αποδοτικότητα στην
παραγωγή» και ο «υπερβολικός» αριθµό
εργαζοµένων στις κρατικές επιχειρήσεις. Με
τον καιρό, εντούτοις, ο κύριος στόχος της
ιδιωτικοποίησης είχε µετατοπιστεί κυρίως
προς την χρηµατοδότηση του δηµόσιου
χρέους της Τουρκίας. Οι πρακτικές ιδιωτικο-
ποίησης έχουν προκαλέσει επίσης αύξηση
της ανεργίας, µείωση αµοιβών και την αποµα-

ζικοποίηση των συνδικάτων στις επιχειρή-
σεις του δηµοσίου. Μετά όµως από τις αρνη-
τικές επιδράσεις της ιδιωτικοποίησης, το
µέτωπο αντίθεσης των συνδικάτων ενάντια
στις πολιτικές ιδιωτικοποίησης έχει επεκτα-
θεί.Αυτήν την περίοδο η Τουρκία είναι στη
µέση ενός προγράµµατος του ∆ΝΤ που
αποσκοπεί πρώτιστα στη µείωση της φορο-
διαφυγής. Έχει όµως σηµαντικές επιπτώσεις
στην κατανοµή των πόρων, στην απασχόλη-
ση και στις αµοιβές. Η πτώση π.χ. στις πραγ-
µατικές αµοιβές στο χώρο των κατασκευών
,από το 2000 ως το 2006, έφθασε στο 20%.»

Επανερχόµενοι στο λόγο της Βαλκανικής
συνάντησης και στην ανάγκη για µια νέα
περιφερειακή ένωση,ο κ. Milosevic εκτιµά
πως «οι υπάρχουσες εθνικές ενώσεις, ή οι
Ευρωπαικές και  Βαλκανικές συνοµοσπονδίες
δεν προσφέρουν ουσιαστική κάλυψη γιατί
καταρχήν δεν συµµερίζονται τις ανησυχίες
µας, ενώ τα εθνικά συνδικάτα δεν έχουν
κανένα διεθνές πλαίσιο.» 

Σύµφωνα µε τον κ. Οzteskin, τα συνδικά-
τα «δεν πρέπει σήµερα να περιοριστούν στα
εθνικά όρια των µεµονωµένων χωρών. Η
Petrol-Is γνωρίζει ότι τα µεµονωµένα συνδι-
κάτα δεν είναι ικανά να υπερνικήσουν τις
προκλήσεις που δηµιουργούνται από τη
σηµερινή παγκόσµια κεφαλαιοκρατία και τις
µεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις . Η συγκε-
κριµένη θέση των χωρών της Βαλκανικής και
ο επιφυλασσόµενος ρόλος τους ως ενεργει-
ακού διαδρόµου µεταξύ Κ.Ασίας-Μ.Ανατο-
λής και Κ. Ευρώπης, βάζει στην ηµερήσια
διάταξη των συνδικάτων στην περιοχή, µερι-
κά συγκεκριµένα στρατηγικά στοιχεία. Επι-
βάλλουν δηλ., µια κοινή στρατηγική των
∆ΕΚΟ στην περιοχή, όπως η Ιδρυτική ∆ιακή-
ρυξη το βάζει, ενάντια στην ιδιωτικοποίηση,
τη διάλυση των δηµόσιων επιχειρήσεων και
των υπηρεσιών συνολικά. Αυτή η διαδικασία
λειτουργεί µε έναν πολύ καταστρεπτικό
τρόπο ειδικά στη νοτιοανατολική Ευρώπη και
οδηγεί σε αύξηση της ανεργίας.»

εερργγααττιικκόό  ρρεεπποορρττάάζζ

ΒΒΒΒααααλλλλκκκκααααννννιιιικκκκόόόό    δδδδίίίίκκκκττττυυυυοοοο
σσσσυυυυννννδδδδιιιικκκκάάάάττττωωωωνννν    εεεεννννέέέέρρρργγγγεεεειιιιααααςςςς

ΕΕιικκόόννεεςς  11,,22..
ΑΑππόό  ττιιςς  ππεερρυυσσιιννέέςς  κκιιννηηττοοπποοιιήήσσεειιςς  ττηηςς  PPtteerrooll--IIss  σσττηηνν  ΣΣηηλλυυββρριιάά,,

κκοοννττάά  σσττηηνν  ΙΙννσσττααµµπποούύλλ,,  όότταανν  ααπποολλύύθθηηκκαανν  ααππόό  ττοο  εενν  λλόόγγωω
εερργγοοσσττάάσσιιοο,,  119900  άάττοοµµαα  λλόόγγωω  ττηηςς  εεγγγγρρααφφήήςς  ττοουυςς  σσττοο

σσυυννεερργγααζζόόµµεεννοο  µµεε  ττηηνν  ππααγγκκόόσσµµιιαα  οοµµοοσσπποοννδδίίαα  IICCEEMM  σσωωµµααττεείίοο
ΣΣττοο  ππααννόό  ααννααγγρράάφφεεττααιι::  

--  ΑΑγγωωννιιζζόόµµαασσττεε
γγιιαα  ΕΕιιρρήήννηη
κκααιι  ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηη

--  ∆∆υυννααµµώώννοουυµµεε
ττηηνν  εερργγααττιικκήή
κκοοιιννήή  δδρράάσσηη

--  ΕΕννοοπποοιιοούύµµεε
ττοονν  ααγγώώνναα  ππέέρραα
ααππόό  τταα  σσύύννοορραα
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ΤΤηηςς  ΓΓιιάάννννααςς  ΓΓκκοουυττζζιιααµµάάννηη
φφιιλλοολλόόγγοουυ  11οουυ  ΓΓΕΕΛΛ  ΚΚοοζζάάννηηςς

Ο Τάσος Λειβαδίτης είναι ένας από τους πολυγραφότε-
ρους ποιητές της α΄ µεταπολεµικής γενιάς. Γεννήθηκε στην
Αθήνα το 1922. Στο ελληνικό κοινό εµφανίστηκε το 1946
µέσα από τις στήλες του περιοδικού «Ελεύθερα Γράµµατα».

Σ’ αυτό συσπειρωνόταν µια οµάδα από αριστερούς διανο-
ούµενους.

Με βάση τις τυπωµένες συλλογές, το έργο του χωρίζεται
σε 3 περιόδους:

α) η περίοδος του µαχόµενου (1952-1956), β) η περίοδος
της συνειδητοποίησης (1957-1966) και γ) η περίοδος της εσω-
στρέφειας (1972-1987).

Στην Α΄ περίοδο, οι ήρωές του τοποθετούνται σε έναν
ευφορικό χώρο, όπου άνθρωπος και φύση αποτελούν µια
ενότητα. Εδώ κυριαρχούν απλά πράγµατα: η χαρά του Σαββα-
τοκύριακου, το όνειρο ενός καλύτερου κόσµου ,η ηρεµία της
καθηµερινότητας, ο έρωτας που ενώνει τους ανθρώπους αλλά
και η σκληρότητα της βιοπάλης ,η αναζήτηση της ευτυχίας και
η πικρή διάψευση. Πρόκειται για έναν κόσµο σύνθετο ,όπου
όµως επικρατούν τα θετικά στοιχεία που τον κάνουν επιθυµη-
τό:

««ΘΘυυµµάάσσααιι,,  ααγγάάππηη  µµοουυ,,  ττηηνν  ππρρώώττηη  µµεεγγάάλληη  µµέέρραα  µµααςς,,  
σσοουυ  ππήήγγααιιννεε  ααυυττόό  ττοο  κκίίττρριιννοο  φφόόρρεεµµαα......
σσοουυ  ππήήγγααιιννεε  σσττηηνν  άάκκρρηη  ττοουυ  δδρρόόµµοουυ  ααυυττόό  ττοο  ττρριιααννττααφφυυλλλλέέννιιοο
σσύύννννεεφφοο
κκιι  ααυυττήή  ηη  φφωωννήή  εεννόόςς  ππλλααννόόδδιιοουυ  αακκοοννιισσττήή  ,,σσοουυ  ππήήγγααιιννεε......»»

Πορτραίτο του Τάσου Λειβαδίτη από
τον Γιάννη Ρίτσο (Αη Στράτης 6/2/1951)

Γρήγορα όµως οι συνθήκες θα αλλάξουν. Οι ήρωες και το
σκηνικό της δράσης µεταφέρονται βίαια στους χώρους εξο-
ρίας. Τα στοιχεία της φύσης είναι εχθρικά και οι δοκιµασίες
συνεχείς. Σκληρές εικόνες εκτελέσεων, πυρπολήσεων, θυµά-
των που κείτονται στο χώµα. Στο χώρο του στρατοπέδου, ο
άνεµος, η βροχή ,η οµίχλη, η παγωνιά, γίνονται συνεργοί στα
βασανιστήρια: 

««ΜΜυυρρίίζζεειι  ττ’’ααννααµµµµέέννοο  µµέέττααλλλλοο,,  ττοο  χχιιοοννόόννεερροο  σσιιγγααννόό,,
οο  έέννααςς  σσέέρρννεεττααιι  ,,οο  άάλλλλοοςς  ββοογγγγάάεειι,,
οο  έέννααςς  ττρρύύππεεςς  σσττοο  κκεεφφάάλλιι  ττοουυ  ,,οο  άάλλλλοοςς  τταα  ππόόδδιιαα  ττοουυ  ααλλλλοούύ»»......
......««ΟΟ  άάννεεµµοοςς  έέππααιιρρννεε  ττιιςς  σσκκηηννέέςς  µµααςς,,
ΤΤιιςς  σσττήήννααµµεε  κκααιι  ττιιςς  ξξααννάάππααιιρρννεε..
ΗΗ  οοµµίίχχλληη  ππεερρππααττοούύσσεε  κκοουυττσσααίίννοοννττααςς  ππάάννωω  σσττιιςς  ππέέττρρεεςς..
ΜΜεεγγάάλλαα  µµααύύρραα  σσυυρρµµααττοοππλλέέγγµµαατταα  ττααµµπποουυρρώώννοουυνν  ττοονν  οουυρραα--
ννόό......»

ΠΠααρρ’’  όόλλαα  ααυυττάά  όόµµωωςς,,  οοιι  κκρρααττοούύµµεεννοοιι  δδεε  λλυυγγίίζζοουυνν..  ΑΑννττίίθθεετταα
δδεείίχχννοουυνν  έένναανν  υυππέέρρµµεεττρροο  ηηρρωωιισσµµόό::
««ΟΟ  λλοοχχααγγόόςς  λλέέεειι::  µµίίλληησσεε
OO  ββοούύρρδδοουυλλααςς  λλέέεειι::  µµίίλληησσεε
ΗΗ  ννύύχχτταα  λλέέεειι::  µµίίλληησσεε
ΜΜαα  ηη  ννύύχχτταα  εείίννααιι  λλίίγγηη,,  οοιι  σσύύννττρροοφφοοιι  πποολλλλοοίί
ΚΚιι  έέκκοοψψεε  µµεε  τταα  δδόόννττιιαα  ττοουυ  ττηη  γγλλώώσσσσαα
ΌΌππωωςς  θθαα  κκάάννααττεε  κκιι  εεσσεείίςς……»»

Στη δεύτερη µεταπολεµική δεκαετία, η ήττα πλέον έχει
εσωτερικευτεί και η κρίση παρατηρείται και στις εσωτερικές
σχέσεις του κινήµατος. Σ’ αυτή τη Β΄ περίοδο του ποιητή και
παρ’ότι ο ήρωας τονίζει πως ο αγώνας συνεχίζεται σε άλλους
χώρους και µε άλλα µέσα, είναι διάχυτη µια εσωστρέφεια.
Παρουσιάζεται εδώ ο ευτελής κόσµος της αστικής «ευδαιµο-
νίας» ο οποίος, παρά την ήττα του κινήµατος, δεν µπορεί να
απολαύσει πλήρως τα αγαθά της νίκης του. Ωστόσο, εµφανί-
ζονται νέοι αγωνιστές που διαµορφώνουν ένα πυρήνα που
αντιστέκεται. Η συγκρατηµένη αισιοδοξία ότι κάποτε θα επι-
κρατήσουν οι ιδέες για τις οποίες αγωνίστηκε ο ποιητής,
συνεχίζει να εκφράζεται.

Στην τελευταία (Γ΄) περίοδο του ποιητή, η αλλαγή είναι
ριζική. Επικρατεί στέρηση και µια τρυφερή θλίψη είναι διάχυ-
τη για τον κόσµο που φεύγει ,για τον κόσµο που δεν είναι πια
ο ίδιος. Οι αξίες δεν είναι και τόσο ενεργές, αλλά οι ταπεινοί
άνθρωποι δικαιώνονται στη συνείδηση του ήρωα. Το συντρο-
φικό όνειρο δε σβήνει ποτέ, ο ήρωας στρέφεται ξανά στην
αρχική του ενότητα µε τη φύση, συµφιλιώνεται µαζί της. Εκεί-

νη αποτελεί πηγή
οµορφιάς και
στήριγµα: 

««ΚΚιι  όότταανν  κκάάπποοττεε
φφύύγγωω,,  δδεε  θθαα
ππάάρρωω  µµααζζίί  µµοουυ
ππααρράά  λλίίγγοο  ββιιοολλεεττίί
ααππ’’  ττοο  δδεειιλλιιννόό
κκιι  έένναα  άάσσττρροο  ααππόό
κκάάπποοιιοο  ππααρρααµµύύ--
θθιι......»»

Εν κατακλείδι
βασικοί άξονες της
ποίησής του είναι η
Στέρηση-∆οκιµα-
σία και η  πίστη στη
µελλοντική ∆ικαίω-
ση. Αυτό το όραµα
και η προσδοκία
διατρέχει όλη την
ποίηση του Τάσου
Λειβαδίτη.

Εδώ µπορώ να
καταθέσω µια µονα-
δική εµπειρία δρα-
µατοποίησης του
ποιήµατος του Τ.
Λειβαδίτη «οι Τελευ-
ταίοι» που είναι το
τελευταίο της Α’
περιόδου:

Mία οµάδα 25 παιδιών
από τα Γυµνάσια και Λύκεια της πόλης µε διοργανωτή το
1ο Γενικό Λύκειο Κοζάνης ανέβασε παράσταση µε τίτλο
«Με κόντρα τον καιρό». Ήταν µια σύνθεση από λογοτε-
χνικά κείµενα της Αρλέττας, Χόλουµπ, Κ.Καβάφη,
Γ.Ρίτσου και του Τάσου Λειβαδίτη. Την εργασία διέτρε-
χε η ιδέα ότι στη ζωή µας κάνουµε αυτό που µας αρέ-
σει. Περιδιαβήκαµε λοιπόν όλα τα ηλικιακά στάδια της
ζωής µας - παιδική ηλικία, εφηβεία, ώριµη νιότη και
µέση ηλικία. Αυτή την τελευταία εξέφρασε το έργο του
Τάσου Λειβαδίτη. 

Τα πρόσωπα του έργου, τα οποία έζησαν µαζί την
εφηβεία τους  πριν τη δικτατορία, συναντιούνται πενη-
ντάρηδες πια, χρόνια αρκετά µετά τη µεταπολίτευση
και κάνουν απολογισµό. Ανασύρουν τα όνειρά τους. Η
θύµηση πονάει:

««ΜΜεεγγάάλλαα  λλόόγγιιαα  πποουυ  φφωωννάάξξααµµεε  σσττοουυςς  δδρρόόµµοουυςς  ,,µµιικκρρέέςς
ααλλήήθθεειιεεςς  πποουυ  ααπποοσσιιωωππήήσσααµµεε......  ΧΧιιλλιιάάδδεεςς  ήήττττεεςς  µµέέσσαα
µµααςς  ,,ααννααίίµµαακκττεεςς,,  ααόόρριισσττεεςς,,  αασσήήµµααννττεεςς,,  σσαανν  έένναα  κκοοππάά--
δδιι  πποοννττίίκκιιαα  πποουυ  ρροοκκααννίίζζοουυνν......γγκκρρεεµµίίζζοοννττααςς  άάξξααφφνναα  ττηηνν
ππρρόόσσοοψψηη  εεννόόςς  σσππιιττιιοούύ  πποουυ  µµέέχχρριι  χχττεεςς  υυψψώώννοονντταανν
γγεεµµάάττοο  δδύύννααµµηη  κκααιι  φφώώτταα  κκααιι  όόννεειιρραα  κκααιι  χχοορροούύςς  κκααιι
ααννεεξξόόφφλληητταα  χχρρέέηη......»»

Τα παιδιά είδαν αφενός πόσο δύσκολο είναι ο
άνθρωπος να πραγµατώσει τα όνειρα που έκανε από
παιδί /νέος και φυσικά το τίµηµα που έχει η αποτυχία.
Αφετέρου , κατανοήσαµε  τι σηµαίνει µια γενιά να προ-
σπαθεί να κάνει πράξη την ιδεολογία της και µάλιστα
όταν αλλάζουν οι εποχές και φέρνουν νέες προκλήσεις
και δεδοµένα. 

Τι σηµαίνει να προσαρµόζεται κανείς στις νέες
καταστάσεις, πότε ενδίδει και µε ποιο τίµηµα. Τέλος,
πόσο ήρεµος και εφησυχασµένος µπορεί να είναι
κανείς, όταν υπάρχει έντονη µέσα του η αίσθηση του
ανεκπλήρωτου. Ποια δύναµη έχει το όνειρο και η πίστη.

Οι ήρωες του Λειβαδίτη αισθάνονται πολύ κοντά τη
µυρωδιά του θανάτου. Θυµούνται έντονα, βασανιστικά
τα όνειρα και τις αποτυχίες. Ίσως αυτό να είναι και το
µεγάλο µυστικό. Όταν θυµάσαι την αρχή δε χάνεις και το
δρόµο προς το τέλος. ∆υναµώνει η πίστη και πορεύεσαι
όρθιος…      

ΤΤέέχχννεεςς  κκααιι  πποολλιιττιισσµµόόςς

ΤΤΤΤΑΑΑΑΣΣΣΣΟΟΟΟΣΣΣΣ    ΛΛΛΛΕΕΕΕΙΙΙΙΒΒΒΒΑΑΑΑ∆∆∆∆ΙΙΙΙΤΤΤΤΗΗΗΗΣΣΣΣ::::             

««ΚΚιι  όότταανν  κκάάπποοττεε  φφύύγγωω,,  δδεε  θθαα  ππάάρρωω
µµααζζίί  µµοουυ  ππααρράά  λλίίγγοο  ββιιοολλεεττίί  ααππ’’  ττοο  δδεειιλλιιννόό

κκιι  έένναα  άάσσττρροο  ααππόό  κκάάπποοιιοο  ππααρρααµµύύθθιι......»»
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ΤΤίίνναα  ΣΣττααυυρριιννάάκκηη::  ∆∆ιικκηηγγόόρροοςς  ττοουυ

ΙΙδδρρύύµµααττοοςς  ΜΜααρρααγγκκοοπποούύλλοουυ  γγιιαα  τταα

ΑΑννθθρρώώππιινναα  ∆∆ιικκααιιώώµµαατταα  ((ΙΙΜΜ∆∆ΑΑ))

«Το ΙΜ∆Α υποστήριξε ότι το κράτος παραβία-

σε τον Χάρτη και πιο συγκεκριµένα το δικαίωµα

για ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες εργασίας, διότι

δεν έχει καθιερώσει επαρκές νοµοθετικό πλαί-

σιο,το οποίο να εγγυάται την υγεία και την ασφά-

λεια των εργαζοµένων στα λιγνιτωρυχεία ούτε έχει

λάβει αποτελεσµατικά µέτρα εφαρµογής της νοµο-

θεσίας». 
Όπως ανέφερε η κ. Σταυρινάκη, «το κράτος

παραβίασε επίσης το δικαίωµα στις δίκαιες συνθήκες εργασίας, διότι δεν έχουν προ-

βλεφθεί για τους εργαζόµενους µείωση των ωρών εργασίας και συµπληρωµατικές

άδειες µε αποδοχές, όπως το άρθρο απαιτεί. Η επιτροπή απέρριψε τις ενστάσεις της

ελληνικής κυβέρνησης και προσέφυγε κατά του κράτους, κρίνοντας ότι παραβιάζει

τα συγκεκριµένα άρθρα».

ΕΕυυχχααρριισσττοούύµµεε  ττοο  ΙΙΜΜ∆∆ΑΑ,,  ππρροοσσωωππιικκάά  ττηηνν  κκυυρρίίαα  ΑΑλλίίκκηη  ΜΜααρραα��

γγκκοοπποούύλλοουυ  κκααιι  εειιδδιικκάά  ττηηνν  κκυυρρίίαα  ΤΤίίνναα  ΣΣττααυυρριιννάάκκηη,,  ττόόσσοο  γγιιαα  ττηηνν

ππααρροουυσσίίαασσηη  ττηηςς  ααππόόφφαασσηηςς  σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  µµααςς  ααλλλλάά  κκυυρρίίωωςς  γγιιαα

ττοονν  πποολλύύχχρροοννοο  κκααιι  δδύύσσκκοολλοο  ααγγώώνναα  πποουυ  έέδδωωσσεε  ααυυττήή  κκααιι  οοιι

σσυυννεερργγάάττεεςς  ττηηςς  σσττοο  ΣΣυυµµββοούύλλιιοο  ττηηςς  ΕΕυυρρώώππηηςς  γγιιαα  νναα  ππααρρθθεείί  ααυυττήή  ηη  ααππόό��

λλόόγγιιαα  σσοοφφάά  &&  λλόόγγιιαα  ττηηςς  κκααρρααββάάννααςς

ΗΗλλίίααςς  ΤΤεεννττζζοογγλλίίδδηηςς::  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ττοουυ

ΣΣυυλλλλόόγγοουυ  ΑΑννέέρργγωωνν  κκααιι  ΑΑννάάππττυυξξηηςς

ΑΑγγίίοουυ  ∆∆ηηµµηηττρρίίοουυ  ––  ΡΡυυαακκίίοουυ

«Εντάξει, αφού δεν µπορείτε να λύσετε το

πρόβληµα της ρύπανσης, δεν µπορείτε να βρείτε

δουλειά για τους ανέργους, τότε πάρτε µας από

δω να ζήσουµε και να µεγαλώσουµε τα παιδιά µας

σε ένα καθαρότερο περιβάλλον. Τουλάχιστον θα

είµαστε άνεργοι αλλά θα µπορούµε να αναπνέουµε

καθαρό αέρα» !!! 

ΠΠοολλύύ  σσωωσσττάά,,  οο  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ττοουυ  σσυυλλλλόόγγοουυ  πποουυ  δδίίδδααξξεε  ααγγωω��

ννιισσττιικκόόττηητταα  κκααιι  ααξξιιοοππρρέέππεειιαα,,  ααππααννττάάεειι  σσ  ααυυττοούύςς  πποουυ  ιισσχχυυρρίί��

ζζοοννττααιι  όόττιι  ττοο  µµόόννοο  πποουυ  εεννδδιιααφφέέρρεειι  ττοο  σσύύλλλλοογγοο  εείίννααιι  µµιιαα

θθέέσσηη  σσττηη  ∆∆ΕΕΗΗ  κκααιι  δδεενν  ννοοιιάάζζεεττααιι  γγιιαα  ττοο  ππεερριιββάάλλλλοονν..

ΤΤάάκκηηςς  ΑΑθθαανναασσόόπποουυλλοοςς::  

ΠΠρρόόεεδδρροοςς  κκααιι  δδιιεευυθθύύννωωνν  

σσύύµµββοουυλλοοςς  ττηηςς  ∆∆ΕΕΗΗ  ΑΑ..ΕΕ

««ΤΤΟΟ  ∆∆ΙΙΟΟΞΞΕΕΙΙ∆∆ΙΙΟΟ  ττοουυ  άάννθθρραακκαα  δδεενν  εείίννααιι  ρρύύπποοςς,,

ααλλλλάά  ααέέρριιοο  ττοουυ  θθεερρµµοοκκηηππίίοουυ  κκααιι  ππίίννεεττααιι  µµεε  ττηηνν

πποορρττοοκκααλλάάδδαα,,  ττηηνν  µµππίίρραα  κκααιι  ττηηνν  CCooccaa  CCoollaa»»!!  

ΣΣτταα  ααννααψψυυκκττιικκάά  εεµµππεερριιέέχχεεττααιι  ττοο

ααννθθρραακκιικκόό  οοξξύύ  πποουυ  φφοουυσσκκώώννεειι  ττηηνν

κκοοιιλλιιάά  κκααιι  όόχχιι  ττοο  δδιιοοξξεείίδδιιοο  ττοουυ

άάννθθρραακκαα  πποουυ  εευυθθύύννεεττααιι  γγιιαα  ττοο  φφααιιννόό��

µµεεννοο  ττοουυ  θθεερρµµοοκκηηππίίοουυ  κκααιι  αανν  δδεενν  ππααρρθθοούύνν  µµέέττρραα  ππιιθθααννόόνν  νναα  εευυθθύύννεεττααιι  κκααιι  γγιιαα  ττηηνν

κκαατταασσττρροοφφήή  όόλληηςς  ττηηςς  ααννθθρρωωππόόττηηττααςς..

ΜΜιιαα  έέξξυυππννηη  ααππάάννττηησσηη  έέδδωωσσεε  GGrreeeennppeeaaccee::

««ΤΤοο  ΣΣχχέέδδιιοο  ΚΚααττααννοοµµήήςς  ∆∆ιικκααιιωωµµάάττωωνν  ΕΕκκπποοµµππώώνν  πποουυ  αανναακκοοίίννωωσσεε  ππρροο  ηηµµεερρώώνν  ττοο

ΥΥΠΠΕΕΧΧΩΩ∆∆ΕΕ  ππρροοββλλέέππεειι  όόττιι  οοιι  σσττααθθµµοοίί  ηηλλεεκκττρροοππααρρααγγωωγγήήςς  ττηηςς  ∆∆ΕΕΗΗ  δδιικκααιιοούύννττααιι  νναα  ααππεε��

λλεευυθθεερρώώννοουυνν  σσττηηνν  ααττµµόόσσφφααιιρραα  ππεερρίίπποουυ  4455  εεκκααττ..  ττόόννοουυςς  δδιιοοξξεειιδδίίοουυ  ττοουυ  άάννθθρραακκαα

εεττηησσίίωωςς»»,,  ααννααφφέέρρεειι  ηη  GGrreeeennppeeaaccee..  ΚΚααιι  σσυυννεεχχίίζζεειι::  ««∆∆εεδδοοµµέέννοουυ  όόττιι  έένναα  λλίίττρροο  CCooccaa

CCoollaa  ππεερριιέέχχεειι  66  γγρρααµµµµάάρριιαα  δδιιοοξξεειιδδίίοουυ  ττοουυ  άάννθθρραακκαα,,  κκάάθθεε  ΈΈλλλληηννααςς  ((σσυυµµππεερριιλλααµµββααννοο��

µµέέννωωνν  ττωωνν  ββρρεεφφώώνν  κκααιι  ττωωνν  ηηλλιικκιιωωµµέέννωωνν))  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  κκααττααννααλλώώννεειι  ηηµµεερρηησσίίωωςς

11..886688  λλίίττρραα  CCooccaa  CCoollaa  γγιιαα  νναα  δδεεσσµµεεύύσσεειι  ττοο  ππααρρααγγόόµµεεννοο  ααππόό  ττηη  ∆∆ΕΕΗΗ  δδιιοοξξεείίδδιιοο  ττοουυ

άάννθθρραακκαα»»..  

ΠΠααννττεελλήήςς  ΚΚααρρααλλεευυθθέέρρηηςς::    ΜΜέέλλοοςς  ∆∆..ΣΣ  ττηηςς  ΓΓΕΕΝΝΟΟΠΠ//∆∆ΕΕΗΗ  

««ΗΗ  ΚΚααββάάλλαα  ααρρχχόόννττιισσσσαα  ττοουυ  ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς  κκααιι  ηη
ΠΠττοολλεεµµααΐΐδδαα  ππεερριιββααλλλλοοννττιικκήή  ΦΦιιλλιιππππιιννέέζζαα  ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδααςς»»
««ΑΑςς  ττεελλεειιώώσσεειι  ααυυττόό  ττοο  ννεεοοµµοοννττέέρρννοο  ππεερριιββααλλλλοοννττιικκόό
ππααρρααµµύύθθιι..  ΤΤώώρραα  θθαα  αακκοούύσσοουυνν  όόλλοοιι,,  θθέέλλοουυνν  δδεενν  θθέέλλοουυνν..
ΟΟιι  κκοοιιννωωννίίεεςς  ααυυττέέςς  ααππααιιττοούύνν  ττοουυλλάάχχιισσττοονν  νναα  ππλληηρρώώννοο--
ννττααιι  γγιιαα  όόσσαα  οοιι  άάλλλλεεςς  δδεενν  θθέέλλοουυνν  κκαανν  νναα  έέχχοουυνν..  ∆∆εενν  θθαα
ήήτταανν  κκααννεείίςς  σσύύµµφφωωννοοςς  µµεε  ααππόόψψεειιςς  δδιιααφφοορρεεττιικκήήςς  ττιιµµοο--
λλόόγγηησσηηςς  ααννάάλλοογγαα  µµεε  ττοο  κκόόσσττοοςς  ππααρρααγγωωγγήήςς  κκααιι  δδιιααννοο--
µµήήςς  ααννάά  ττόόπποο..    ΤΤοο  κκρράάττοοςς  πποουυ  εεκκππρροοσσωωππεείί  όόλλεεςς  ααυυττέέςς
ττιιςς  κκοοιιννωωννίίεεςς  πποουυ  δδεενν  θθέέλλοουυνν  εερργγοοσσττάάσσιιαα,,  ππρρέέππεειι  νναα
ππλληηρρώώσσεειι  υυππέέρρ  ααυυττώώνν  πποουυ  υυππόόκκεειιννττααιι  ττηηνν  ππεερριιββααλλλλοοννττιι--
κκήή  εεππιιββάάρρυυννσσηη..  ΟΟ  ααννττααπποοδδοοττιικκόόςς  ππόόρροοςς  ππρρέέππεειι  εεππιιττέέ--
λλοουυςς  νναα  δδιιππλλαασσιιαασσττεείί,,  όόππωωςς  εεππίίσσηηςς  κκααιι  ηη  ττιιµµήή  ττοουυ  ρρεεύύ--
µµααττοοςς,,  ηη  οοπποοίίαα  ππρρέέππεειι  νναα  ααυυξξηηθθεείί  γγιιαα  νναα  χχρρηηµµααττοοδδοοττήήσσεειι  ττιιςς  ααννάάγγκκεεςς  ττοουυ  ππεερριιββάάλλ--
λλοοννττοοςς  κκααιι  ττηηςς  ααννάάππττυυξξηηςς  ττωωνν  κκοοιιννωωννιιώώνν  ττηηςς  ΠΠττοολλεεµµααΐΐδδααςς  κκααιι  ττηηςς  ΜΜεεγγααλλόόπποολληηςς»»..

ΆΆρρααγγεε  ππόόσσοο  κκαακκόό  εείίννααιι  ηη  ΚΚααββάάλλαα,,  ηη  ΕΕλλααφφόόννηησσοοςς  κκααιι  οοιι  άάλλλλεεςς  ππόόλλεειιςς
πποουυ  ππρροοοορρίίζζοοννττααιι  γγιιαα  χχααββοούύζζεεςς  ττοουυ  λλιιθθάάννθθρραακκαα  ααππόό  ττοονν  ΚΚααρρααµµααννλλήή  κκααιι
ττοονν  ΦΦώώλλιιαα,,  νναα    ξξεεσσηηκκώώννοοννττααιι  κκααιι  νναα  ζζηηττάάννεε  νναα  ππααρρααµµεείίννοουυνν  οοιι  ππεερριιοοχχέέςς
ττοουυςς  κκααθθααρρέέςς;;  ΓΓιιααττίί  δδηηλλααδδήή  θθύύµµωωσσεε  οο  ΛΛάάκκηηςς;;  ΕΕππεειιδδήή  ααυυττοοίί  δδεενν  δδεείίχχννοουυνν
ττηηνν  ίίδδιιαα  δδοουυλλιικκόόττηητταα  πποουυ  όό  ίίδδιιοοςς  ππρροοττεείίννεειι  γγιιαα  µµααςς;;  ∆∆ηηλλααδδήή  νναα  ττρρώώµµεε

µµεενν  τταα  ννττοουυµµάάννιιαα,,  νναα  ππλληηρρωωννόόµµαασσττεε  όόµµωωςς  γγιι  ααυυττόό!!!!!!  ΆΆρρααγγεε  αανν  µµααςς  ππλληηρρώώννοουυνν  κκααλλάά
γγιιαα  ττοονν  ««ββιιαασσµµόό»»  πποουυ  µµααςς  κκάάννοουυνν  θθαα  µµεειιωωθθοούύνν  οοιι  θθάάννααττοοιι  ααππόό  κκααρρκκίίννοο;;  ΤΤαα  ππααιιδδιιάά  θθαα
λλύύσσοουυνν  τταα  ααννααππννεευυσσττιικκάά  ττοουυςς  ππρροοββλλήήµµαατταα;;  ΘΘαα  ππάάψψοουυµµεε  νναα  ττρρώώµµεε  µµεε  τταα  κκιιλλάά  ττηηνν
ττέέφφρραα  κκααιι  ττηηνν  κκααρρββοουυννόόσσκκοοννηη::  ΕΕ΄́  όόχχιι  κκύύρριιεε  ΚΚααρρααλλεευυθθέέρρηη..  ΤΤηηνν  ΠΠττοολλεεµµαα$$δδαα  πποουυ  όόσσοοιι
έέχχεεττεε  ττιιςς  ίίδδιιεεςς  ααππόόψψεειιςς  ττηηνν  κκααττααννττήήσσααττεε  ««ΦΦιιλλιιππππιιννέέζζαα  ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδααςς»»,,  εεµµεείίςς  θθαα
ααγγωωννιισσττοούύµµεε  µµεε  όόλλοουυςς  ττοουυςς  φφοορρεείίςς  κκααιι  ττοουυςς  πποολλίίττεεςς  πποουυ  ααππεεγγκκλλωωββίίζζοοννττααιι  ααππόό  ττοο
««ρρααγγιιααδδιισσµµόό»»  κκααιι  θθαα  ττηηνν  ΚΚάάννοουυµµεε,,  ««ΠΠαασσιιοοννάάρραα  ττηηςς  ααννττίίσστταασσηηςς  κκααιι  ττοουυ  ααγγώώνναα»»

ΥΥ..ΓΓ..    ΒΒεεββααίίωωςς  κκααιι  δδεενν  σσυυµµφφωωννοούύµµεε  µµεε  ττοονν  ρρααττσσιισσττιικκόό  χχααρραακκττηηρριισσµµόό  ττηηςς  ΦΦιιλλιιππ��
ππιιννέέζζααςς,,  µµεε  ττοονν  οοπποοίίοο  ππρροοφφααννώώςς  οο  σσυυγγγγρρααφφέέααςς  υυπποοδδηηλλώώννεειι  ττηη  δδοουυλλιικκόόττηητταα,,  γγιιααττίί
ξξέέρροουυµµεε  όόττιι  υυππάάρρχχοουυνν  ΦΦιιλλιιππππιιννέέζζοοιι  ααγγωωννιισσττέέςς  όόππωωςς  κκααιι  δδοουυλλοοππρρεεππεείίςς  ΕΕλλλληηννααρράάδδεεςς!!!!!!
ΌΌσσοο  γγιιαα  ττηηνν  ααύύξξηησσηη  ττηηςς  ττιιµµήήςς  ττοουυ  ρρεεύύµµααττοοςς  πποουυ  ππρροοττεείίννεειι,,  ««φφοοββόόµµαασσττεε  µµήήππωωςς  ββρρεειι
ααννττίίθθεεττοο  ττοονν  ΑΑθθαανναασσόόπποουυλλοο»»!!!!!!

ΒΒααγγγγέέλληηςς  ΜΜπποουυζζοούύλλααςς::  ππρρόόεεδδρροοςς  ττηηςς

∆∆ΑΑΚΚΕΕ  ΓΓΕΕΝΝΟΟΠΠ--∆∆ΕΕΗΗ

«Τέρµα πια τα πολιτικά παιχνίδια». ∆ήλωσε ο

Γ.Γ της ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ και κατέθεσε πρόταση «να

σταµατήσουν οι απεργιακές κινητοποιήσεις και να

συνεχίσουν τον αγώνα µόνο για το Ασφαλιστικό

κάνοντας πορείες στους δρόµους και στάσεις

εργασίας».

ΑΑλλήήθθεειιαα  ααυυττήή  ηη  δδήήλλωωσσηη  σστταα  κκααννάά��

λλιιαα  δδεενν  ήήτταανν  έένναα  ααχχρρεείίοο  πποολλιιττιικκόό  ππααιι��

χχννίίδδιι;;  ΣΣυυµµππττωωµµααττιικκάά  έέττυυχχεε  ττηηνν  ππρροοηη��

γγοούύµµεεννηη  µµέέρραα  νναα  ττοονν  κκααλλέέσσοουυνν  σσττηη  ΡΡηηγγίίλληηςς,,  ««γγιιαα  έένναα  ττααββλλάάκκιι»»,,  οο  ΓΓρρααµµ��

µµααττέέααςς  ττηηςς  ΝΝ..∆∆  ΛΛεευυττέέρρηηςς  ΖΖααγγοορρίίττηηςς  κκααιι  οο  ΓΓεεννιικκόόςς  ∆∆ιιεευυθθυυννττήήςς  ΜΜεεννέέλλαα��

οοςς  ∆∆αασσκκααλλάάκκηηςς;;  ΚΚααιι  ππωωςς  δδιιάάββοολλεε  µµεεττάά  ττηηνν  εεππίίσσκκεεψψηη  οο  ηηγγέέττηηςς  ττηηςς  ∆∆ΑΑΚΚΕΕ  µµυυρρίίσσττηηκκεε

πποολλιιττιικκάά  ππααιιχχννίίδδιιαα;;  ΓΓιιαα  νναα  λλέέµµεε  ττηηνν  ααλλήήθθεειιαα  όόµµωωςς  ηη  ππρρόότταασσήή  ττοουυ  νναα  ββάάλλοουυµµεε  µµππρροο��

σσττάά  ττιιςς  µµοοννάάδδεεςς  κκααιι  νναα  σσυυννεεχχίίσσοουυµµεε  µµεε  σσττάάσσεειιςς  εερργγαασσίίααςς  ««ήήτταανν  κκααιιννοοττόόµµοοςς  κκααιι  εεππαα��

νναασσττααττιικκήή»»,,  γγιι  ααυυττόό  εείίννααιι  ααλλήήθθεειιαα,,  όόττιι  ηη  κκυυββέέρρννηησσηη  ««έέττρρεεµµεε»»  σσττηηνν  ιιδδέέαα    µµήήππωωςς  κκααιι

ηη  ΓΓΕΕΝΝΟΟΠΠ//∆∆ΕΕΗΗ  ττηηνν  υυλλοοπποοιιήήσσεειι  κκααιι  δδεενν  µµπποορρέέσσεειι  νναα  ππεερράάσσεειι  ττοονν  ννόόµµοο..

ΣΣααφφώώςς  ηη  δδήήλλωωσσηη  ττοουυ  ΜΜπποουυζζοούύλλαα  ππρροοέέττρρεεππεε  γγιιαα  ααππεερργγοοσσππαασσίίαα,,  ααλλλλάά  λλοογγάάρριιαα��

σσεε  χχωωρρίίςς  ττοονν  ξξεεννοοδδόόχχοο  πποουυ  σσττηηνν  ππρροοκκεειιµµέέννηη  ππεερρίίππττωωσσηη  εεκκττόόςς  ααππόό  ττοουυςς  υυππόόλλοοιιπποουυςς

εερργγααζζόόµµεεννοουυςς  ήήτταανν  ππρροοςς  ττιιµµήήνν  ττοουυςς,,  τταα  ααππλλάά  µµέέλληη  κκααιι  τταα  κκααττώώττεερραα  σσττεελλέέχχηη  ττηηςς

∆∆ΑΑΚΚΕΕ,,  οοιι  οοπποοίίοοιι  ππααρρααλλίίγγοο  θθαα  λλιιννττσσάάρριιζζαανν  τταα  µµεεγγααλλοοσσττεελλέέχχηη  πποουυ  ππρροοσσππααθθοούύσσαανν  νναα

ττοουυςς  ππεείίσσοουυνν  γγιιαα  τταα  ««κκοοµµµµααττιικκάά  ππααιιχχννίίδδιιαα»»  πποουυ  έέππααιιζζαανν  ««οοιι  άάλλλλοοιι»»..    

ΤΤσσιιλλφφίίδδηηςς  ΤΤάάσσοοςς::  

ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ΕΕρργγααττιικκοούύ  ΚΚέέννττρροουυ  

ΠΠττοολλεεµµααΐΐδδααςς

«Ο κάθε καταστηµατάρχης δεν µπορεί να

απασχολεί µόνο εποχιακούς υπαλλήλους  αλλά

θα εργάζονται εκεί και ορισµένοι για αρκετά

µεγάλο διάστηµα. Εγώ θα ήµουν ικανοποιηµένος

να εργάζονται τρεις - τέσσερις σερβιτόροι που

θα είναι ασφαλισµένοι και να έχει κάποιους ανα-

σφάλιστους, Όταν όµως διενεργούµε ελέγχους

και διαπιστώνουµε ότι όλοι οι εργαζόµενοι είναι

ανασφάλιστοι αντιλαµβάνεσθε τότε ότι το επι-

χείρηµα των εργοδοτών είναι έωλο».

ΠΠρρόόεεδδρρεε  µµηη  σσεε  ππιιάάννοουυνν  τταα  χχοουυββααρρννττααλλίίκκιιαα..  ΕΕµµεείίςς  ππρροοττεείίννοουυ��

µµεε  γγιιαα  κκάάθθεε  έένναανν  αασσφφααλλιισσµµέέννοο  νναα  κκααλλύύππττοουυµµεε  ττρρεειιςς  αανναασσφφάάλλιι��

σσττοουυςς  κκααιι  λλίίγγοοιι  εείίννααιι..  ΤΤώώρραα  ββέέββααιιαα  υυππάάρρχχεειι  έένναα  µµιικκρρόό  ππρρόόββλληηµµαα

σσττοο  ππωωςς  θθαα  ππάάννεε  οοιι  άάλλλλοοιι  ττρρεειιςς  σσττοο  γγιιααττρρόό  µµεε  ττοο  ββιιββλλιιάάρριιοο  ττοουυ

εεννόόςς  κκααιι  ππωωςς  θθαα  σσυυννττααξξιιοοδδοοττηηθθοούύνν  όόλλοοιι  µµααζζίί  ααφφοούύ  µµόόννοο  οο  έέννααςς

θθαα  εείίννααιι  αασσφφααλλιισσµµέέννοοςς  ααλλλλάά  ααυυττάά  όόλλαα  λλύύννοοννττααιι  σσττοονν  ««σσυυµµµµεεττοοχχιικκόό  κκααππιι��

ττααλλιισσµµόό»»  δδιιαα  ττηηςς  µµεεθθόόδδοουυ  ττηηςς  ««σσυυµµµµεεττοοχχιικκήήςς  αασσφφάάλλιισσηηςς»»!!!!!!  
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