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Πάνω από µια δεκαετία έχουν
ιστορία οι επιτροπές «σοφών» και
όλες τελικά έριχναν το βάρος της
«λύσης» στους ασφαλισµένους,
προτείνοντας καρατόµηση δικαιω-
µάτων, αποψίλωση της λίστας Βαρέ-
ων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων,
αύξηση ορίων ηλικίας, αύξηση
εισφορών και µείωση συντάξεων.

ΓΓρράάφφοουυνν,,  οο  ΓΓιιώώρργγοοςς  ΛΛααοουυττάάρρηηςς
κκααιι  οο  ΓΓιιώώρργγοοςς  ΡΡωωµµααννιιάάςς..

Σε ότι αφορά τους άµεσους
φόρους το συµπέρασµα που προ-
κύπτει από την επεξεργασία των
δηλώσεων και τις ευρωπαϊκές στα-
τιστικές είναι ότι φόρους πληρώ-
νουν µισθωτοί και συνταξιούχοι,
ενώ το κεφάλαιο απολαµβάνει συν-
θηκών φορολογικού παραδείσου! 

ΓΓρράάφφεειι  οο  ΛΛεεωωννίίδδααςς  ΒΒααττιικκιιώώττηηςς..

YYΨΨHHΛΛHH  TTAA HH

ΦΦοορροολλοογγιικκόόςς
ππααρράάδδεειισσοοςς  γγιιαα
ττοο  κκεεφφάάλλααιιοο!!

ΕΕκκλλοογγέέςς  ααννττιιππρροοσσώώππωωνν
ττωωνν  εερργγααζζοοµµέέννωωνν
σσττοο  ∆∆..ΣΣ..  ττηηςς  ∆∆ΕΕΗΗ

ΣΣΣΣττττηηηηρρρρίίίίζζζζοοοουυυυµµµµεεεε,,,,
ψψψψηηηηφφφφίίίίζζζζοοοουυυυµµµµεεεε::::

««ΤΤΑΑΞΞΙΙΚΚΗΗ
ΣΣΥΥΣΣΠΠΕΕΙΙΡΡΩΩΣΣΗΗ

ΕΕΡΡΓΓΑΑΖΖΟΟΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ
∆∆ΕΕΗΗ»»

ΣΣττοο  σσττόόχχαασσττρροο  ππάάλλιι
ττοο  αασσφφααλλιισσττιικκόό
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ΣΣυυµµµµεεττοοχχήή  ττηηςς  
««ΕΕρργγααττιικκήήςς    ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηηςς»»
σσττοο  3333οο ΣΣυυννέέδδρριιοο  
ττηηςς  ΓΓΕΕΝΝΟΟΠΠ//∆∆ΕΕΗΗ

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

ΣΣυυννέέχχεειιαα  σσττοονν  ααγγώώνναα  γγιιαα  µµεείίωωσσηη  ωωρρααρρίίοουυ  σσττοουυςς
εερργγααζζόόµµεεννοουυςς  σσττιιςς  λλιιγγννιιττιικκέέςς  δδρραασσττηηρριιόόττηηττεεςς

Συνεχίζεται ο αγώνας
για την υπόθεση µείωσης
του χρόνου εργασίας-
αύξηση των ηµερών αδεί-
ας µε τη συµµετοχή και
του Εργατικού Κέντρου
Νοµού Κοζάνης και άλλων
6 Πρωτοβάθµιων συνδικά-
των του Ενεργειακού
Λεκανοπεδίου Κοζάνης –
Πτολεµαΐδας – Φλώρινας.

ΣΣΕΕ  ΛΛΙΙ  ∆∆EEΣΣ  55

ΣΣΕΕ  ΛΛΙΙ  ∆∆EEΣΣ  88--99

ΟΟ ι εκλογές για αντιπροσώπους στο ∆.Σ της
∆ΕΗ διενεργούνται στις 10 και 11 Φλεβάρη
2010 Πανελλαδικά σε όλους τους χώρους

εργασίας της ∆ΕΗ. Το Συνδικάτο Ενέργειας «Εργατική Αλλη-
λεγγύη» συµµετέχει στις εκλογές σε συνεργασία µε την
ΑΣΠ/∆ΕΗ, την ΑΣΣΕ/∆ΕΗ και µε άλλους ανεξάρτητους αγω-
νιστές του Ταξικού Συνδικαλιστικού Κινήµατος στη ∆ΕΗ, µε
το ψηφοδέλτιο «ΤΑΞΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
∆ΕΗ». ∆εν τρέφουµε αυταπάτες για τον χαρακτήρα του
θεσµού αλλά είναι µια ευκαιρία να αναδείξουµε τα προβλή-
µατα των εργαζοµένων και τις προτάσεις µας για την λύση
τους µέσα από την ανάπτυξη µαζικών, ενωτικών και δυναµι-
κών αγώνων. Η διακήρυξη και το ψηφοδέλτιο.

Παρά τις µεθοδεύσεις και τις αγωνιώδες
προσπάθειας της πλειοψηφίας για αποκλεισµό
του Συνδικάτου µας από το Συνέδριο και την
Οµοσπονδία η  «Εργατική Αλληλεγγύη» συµµε-
τείχε κανονικά µε όλους τους αντιπροσώπους
της στο Συνέδριο µε δικαστική απόφαση!  
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Το συνέδριο της ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ γίνεται σε
µια περίοδο όπου οξύνεται η παγκόσµια
οικονοµική κρίση του καπιταλιστικού συστή-
µατος µε άµεσες επιπτώσεις στους εργαζό-
µενους και κυρίως την αλµατώδη αύξηση της
ανεργίας, την µείωση των µισθών, των συντά-
ξεων, των κοινωνικών παροχών και γενικότε-
ρα την χειροτέρευση του βιοτικού επιπέδου
των εργαζοµένων. Τις επιπτώσεις από την
κρίση καλούνται να τις επωµισθούν πάλι οι
εργαζόµενοι, οι συνταξιούχοι και τα χαµηλό-
τερα εισοδηµατικά στρώµατα και όχι αυτοί
που τη δηµιούργησαν (Βιοµήχανοι, τραπεζί-
τες και υποτακτικές τους κυβερνήσεις) οι

οποίοι θα βγουν και πάλι οι µεγάλοι κερδι-
σµένοι!

Στη χώρα µας η νέα Κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ παίρνοντας τη σκυτάλη από τη Ν.∆
και λειτουργώντας ως «κατώτερος υπάλλη-
λος» του κεφαλαίου και υπό την αστυνόµευ-
ση της Ε.Ε, προσπαθεί µε φοβικά σενάρια
των επερχόµενων δεινών να τροµοκρατήσει
τους εργαζόµενου και να επιβάλει την οικο-
νοµική εξόντωσή τους, για χάρη της «αγο-
ράς», των Ελληνικών και ξένων «επενδυτικών
οίκων» και του Συµφώνου Σταθερότητας.

Το Συνδικαλιστικό Κίνηµα (µε ακραίο
παράδειγµα κυβερνητικού συνδικαλισµού
την ΓΣΕΕ και τον Πρόεδρό της, που λειτουρ-
γεί ως Υπουργός Προπαγάνδας των συµφε-
ρόντων της κυβέρνησης και της εργοδοσίας)
αντί να οργανώσει την πάλη των εργαζοµέ-
νων για να ανατραπεί αυτή η επίθεση που
συνθλίβει τα δικαιώµατα και τις κατακτήσεις
των εργαζοµένων και τείνει να εξαφανίσει
ολόκληρα τµήµατα της εργατικής τάξης της
χώρας µας, µένει άπραγο, είτε αναλίσκεται
σε άσφαιρα πυρά εντυπωσιασµού.

Η ∆ΕΗ Α.Ε, η µεγαλύτερη επιχείρηση της
χώρας καλείται να υλοποιήσει την ενεργεια-
κή κυβερνητική πολιτική σε µια περίοδο που
εκκρεµούν οι τελευταίες καθοριστικές
θεσµικές παρεµβάσεις για την ολοκλήρωση
της «απελευθέρωσης» της αγοράς ηλεκτρι-
κής ενέργειας στη χώρα. Και ενώ η νέα ∆ιοί-
κηση υπεραµύνεται του κοινωφελούς χαρα-
κτήρα της Επιχείρησης, δίνεται µε συµφωνία
∆ΕΗ και κυβέρνησης, όλο και µεγαλύτερο
µερίδιο παραγωγής ενέργειας στους ιδιώτες,
οι οποίοι εκτός των άλλων πριµοδοτούνται
σκανδαλωδώς µέσω τις ∆ΕΗ από τους κατα-
ναλωτές µε τεράστια ποσά µέσω της Ο.Τ.Σ
(Λάτσης Μυτιληναίος κλπ)

Ταυτόχρονα, παρουσιάζει όλο και πιο
έντονα εικόνα διάλυσης! Η τεράστια µείωση
του προσωπικού, πάνω από 30% συνολικά
και 50% έως και 100% στα κύρια µέτωπα
παραγωγής, δηµιουργεί τεράστια προβλήµα-
τα στην παραγωγική διαδικασία (κράτηµα
πάγιου εξοπλισµού, κλείσιµο συνεργείων,
περαιτέρω εργολαβοποίηση δραστηριοτή-
των, υπερεντατικοποίηση του γερασµένου
προσωπικού, θανατηφόρα εργατικά ατυχή-
µατα).

Η απάντηση του συνδικαλιστικού κινήµα-

τος απέναντι στη γενικευµένη επίθεση του
συστήµατος, δεν µπορεί να εξαντλείται σε
αντιπαραθέσεις για τις ορθές ή µη επιχειρη-
µατικές αποφάσεις της διοίκησης, δεν µπο-
ρεί να είναι εκφραστής ούτε της εκάστοτε
κυβερνητικής πολιτικής, ούτε συνδιαχειρι-
στής της ∆ιοίκησης.

Η ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ και η νέα ηγεσία που θα
εκλεγεί από το Συνέδριο οφείλει να είναι
Συνδικάτο ταξικό, δηµοκρατικό, µε πλούτο
λειτουργίας, συνδικάτο που θα ενώνει τους
εργαζόµενους και θα τους «διασπά» από την
εργοδοσία. Να σπάσουν οι διαχωρισµοί µε
βάση το επάγγελµα και το πτυχίο, που αφο-
ρούν τη σχέση ανάµεσα σε µόνιµο και ελα-
στικό προσωπικό, µε οποιαδήποτε σχέση
εργασίας, µορφή, αµοιβή ή ωράριο

Αντίθετα από αυτό, στο προηγούµενο
χρόνο, η ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ και το σύνολο των
παρατάξεων του Προεδρείου της (πέρα από
προσωπικές επιλογές), εξυπηρετώντας φτη-
νές µικροκοµµατικές επιδιώξεις, αντιτάχθηκε
µε κάθε τρόπο στην εγγραφή του ΣΕΕΝ
Εργατική Αλληλεγγύη στη δύναµή της, στε-
ρώντας το δικαίωµα συµµετοχής δηµοκρατι-
κά εκλεγµένων αντιπροσώπων στο Συνέδριο.

Το ΣΕΕΝ Εργατική Αλληλεγγύη που
συγκροτήθηκε στη βάση της ενότητας των
εργαζοµένων, πέρα και έξω από εργασια-
κούς ή κοµµατικούς διαχωρισµούς θα συνε-
χίσει να παλεύει αταλάντευτα για την ταξική
ενότητα των εργαζοµένων, καλώντας κάθε
αγωνιστή να παλέψουµε για :

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ∆ΗΜΟΣΙΑ
ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑ, έξω από τις δεσµεύσεις της ΕΕ,
µε απαλλοτρίωση της µεγάλης ελληνικής και
ξένης ατοµικής ιδιοκτησίας στον κλάδο, µε
εργατικό και λαϊκό έλεγχο, στην κατεύθυνση
της πλήρους κοινωνικοποίησης.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ στην ενέργεια που θα διασφα-
λίζει και θα υπερασπίζεται :

- Τα εργατικά δικαιώµατα, µόνιµη και
σταθερή δουλειά για όλους, πλήρη συνταξιο-
δοτικά και ασφαλιστικά δικαιώµατα. Αυξή-
σεις συντάξεων, µείωση των ορίων, επέκτα-
ση των ΒΑΕ. ∆ηµόσια δωρεάν υγεία. Ριζικές
αυξήσεις στους µισθούς µόνιµες σχέσεις
εργασίας για όλους. Φορολογία των κερδών
του κεφαλαίου και των τραπεζών.

- Την αποτελεσµατική ενεργειακή λει-
τουργία της χώρας, ενάντια στην καπιταλιστι-
κή ληστρική εκµετάλλευση του λιγνίτη και
την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας από
εισαγόµενα καύσιµα.

- Χαµηλές τιµές ρεύµατος για το λαό.
Ριζική µείωση της τιµής του ρεύµατος για
νοικοκυριά, µικρούς επαγγελµατίες, φτωχο-
µεσαίους αγρότες.

- Πραγµατική προστασία του περιβάλλο-
ντος, µε όλα τα απαραίτητα τεχνολογικά
µέτρα και αξιοποίηση των ανανεώσιµων
πηγών ενέργειας,

- Ορθολογική κατανάλωση της ενέργειας
ενάντια στη καταστροφική καπιταλιστική
χρήση της.

Ένα χρόνο µετά το Συνέδριο Θέσεων και
µε το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση, πραγµατο-
ποιήθηκε το 33ο εκλογοαπολογιστικό Συνέ-
δριο της ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ. Προγραµµατισµένο
να διεξαχθεί σε 3 ηµέρες, στην πραγµατικό-
τητα η συζήτηση για τα προβλήµατα των
εργαζοµένων περιορίστηκε σε λίγες µόλις

ώρες µιας ηµέρας, αφού η πρώτη αξιοποιή-
θηκε ως κυβερνητικό κυρίως βήµα για την
παρέλαση υπουργών, υφυπουργών , διευθυ-
ντικών στελεχών και άλλων και η τελευταία
ηµέρα µόνο για ψηφοφορία για εκλογή οργά-
νων.

Για µια ακόµη φορά και παρά την επίκλη-
ση του δηµόσιου χαρακτήρα της επιχείρη-
σης, δεν έλειψαν οι εκκλήσεις για «υγιή αντα-
γωνισµό» και οι υποδείξεις προς την ∆ιοίκη-
ση της ∆ΕΗ να διορθώσει το επιχειρησιακό
της σχέδιο. Βέβαια, επειδή οι εργαζόµενοι
στη ∆ΕΗ δεν έχουν ξεχάσει τη µεγάλη απερ-
γία του ασφαλιστικού και τις δυνατότητες της
πάλης που ανέδειξε, η συνδικαλιστικές ηγε-
σία φροντίζει να δηλώνει µε κάθε τρόπο ετοι-
µοπόλεµη να αποκρούσει τις όποιες µελλο-
ντικές επεµβάσεις στα δικαιώµατα των εργα-
ζοµένων της ∆ΕΗ, αγνοώντας ωστόσο και τη
συνολική επίθεση που δέχονται οι εργαζόµε-
νοι και ότι αυτός ο αγώνας συνδέεται άµεσα
µε την πάλη για ενιαίο φορέα ενέργειας.

Σε ότι αφορά στις συνδικαλιστικές δυνά-
µεις, οι αντιπρόσωποι του Συνδικάτου Ενέρ-
γειας «Εργατική Αλληλεγγύη» πέτυχαν έστω

και µε ασφαλιστικά µέτρα να πάρουν µέρος
στο Συνέδριο, καθιστώντας αδιαφιλονίκητη
τη συµµετοχή τους στις δυνάµεις της Οµο-
σπονδίας και υπογράµµισαν µε τις οµιλίες
τους την αναγκαιότητα της οργάνωσης του
αγώνα και του συντονισµού της δράσης των
εργαζοµένων.

Στο νέο ∆Σ της Οµοσπονδίας, η ΠΑΣΚΕ
αύξησε τη δύναµή της κατά 1 έδρα που την
έχασε η ∆ΑΚΕ, ενώ χαρακτηριστικό της αντί-
ληψης που έχουν οι παρατάξεις είναι ότι τα
ψηφοδέλτια απαρτίζονταν από το σύνολο
των συνέδρων που έχει κάθε παράταξη προ-
κειµένου να µη χαθεί κανένα κουκί.

Παρά το γεγονός ότι εµποδίστηκε από
όλες ανεξαίρετα τις παρατάξεις η κατάθεση
ψηφοδελτίου των ταξικών δυνάµεων προκει-
µένου να αποτυπωθεί στο συσχετισµό δυνά-
µεων των οργάνων, δίνεται η δυνατότητα
άµεσα µε τις εκλογές για την ανάδειξη
εκπροσώπων των εργαζοµένων στο ∆Σ της
∆ΕΗ στις 10 & 11 Φλεβάρη, να εκφραστούν
µε το σχήµα της «Ταξικής Συσπείρωσης
Εργαζοµένων ∆ΕΗ» που απαρτίζεται από
πρωτοπόρους αγωνιστές .

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. Γρίβας Στέργιος
2. Παύλος Mουρουζίδης
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.

YYΨΨHHΛΛHH  TTAA  HH
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ττηηςς  ΡΡίίττσσααςς  ΣΣιιµµάάττοουυ

ΑΝΑΚΟIΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚHΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓYΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝE∆ΡΙΟ ΤΗΣ ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ

ΓΓιιαα  δδηηµµόόσσιιαα  ∆∆EEHH  σσττηηνν  υυππηηρρεεσσίίαα  ττοουυ  λλααοούύ
ΓΓιιαα  ττααξξιικκόό,,  ααγγωωννιισσττιικκόό,,  δδηηµµοοκκρρααττιικκόό  σσυυννδδιικκάάττοο

∆ΙΚΑΣΤΙΚH ∆ΙΚΑIΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚHΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓYΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧH
ΤΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝE∆ΡΙΟ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦH ΣΤΗΝ ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ

3333οο ΣΣυυννέέδδρριιοο  ΓΓΕΕΝΝΟΟΠΠ//∆∆ΕΕΗΗ
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««......MMιιαα  ννέέαα  ηηθθιικκήή  άάρρχχιισσεε  νναα  υυψψώώννεεττααιι  µµέέσσαα  µµοουυ::
∆∆ίίννεε  ττοο  χχέέρριι  σσ’’  όόπποοιιοονν  σσηηκκώώννεεττααιι......»»

MM..  ΓΓκκόόρρκκιι

ΤΤηηνν  κκρρίίσσηη  νναα  ππλληηρρώώσσεειι  ηη  ππλλοουυττοοκκρρααττίίαα

Ζούµε σε µια εποχή παγκόσµιας κρίσης του συστήµατος, που καθιστά ακόµα
πιο σκληρή και αβέβαιη τη ζωή των εργαζοµένων.

Σε πλήρη ταύτιση, διεθνείς και εγχώριοι οικονοµικοί φορείς υπό την αιγίδα
του ∆.Ν.Τ και της Ε.Ε., προετοιµάζουν µια άνευ προηγουµένου επίθεση σε βάρος
µας. Πάγωµα µισθών και συντάξεων, απολύσεις, επιβολή νέων φόρων, πάρα πέρα
αποδιάρθρωση του χρόνου εργασίας, της µόνιµης, σταθερής και ασφαλιστικά
καλυµµένης εργασίας.

Κεφάλαιο και ΕΕ προσπαθούν να µας φοβίζουν µε τη λογική του ανέφικτου
και της ιερότητας των «ελεύθερων αγορών». Τα ιδεολογήµατα «περί του τέλους
της ιστορίας» κατέρρευσαν και η καπιταλιστική βαρβαρότητα είναι παρούσα. Στις
σηµερινές συνθήκες δεν µπορεί να υπάρχουν πλέον αυταπάτες για ατοµικές
λύσεις και µοναχικούς δρόµους. ∆εν µπορεί να υποταχθούµε σε λογικές σωτη-
ρίας της εθνικής οικονοµίας και του λεγόµενου σύµφωνου σταθερότητας της ΕΕ.
Ηρθε η ώρα της χειραφέτησης και της συντονισµένης κοινωνικής αντεπίθεσης.

Ενέργεια αποκλειστικά
δηµόσια και ενιαία, έξω από
τις δεσµεύσεις της ΕΕ, µε
εργατικό και λαϊκό έλεγχο,
στην κατεύθυνση της πλήρους
κοινωνικοποίησης. 

Κοινωνικό ενεργειακό
σχεδιασµό µε το λιγότερο
δυνατό περιβαλλοντικό
κόστος και µε σκοπό την
κάλυψη των αναγκών του
Λαού µας σε Ηλεκτρική ενέρ-
γεια, ενάντια στην καπιταλιστι-
κή ληστρική εκµετάλλευση
του λιγνίτη και την ενεργειακή
εξάρτηση της χώρας από
εισαγόµενα καύσιµα.

Με συµφωνία ∆ΕΗ και
κυβέρνησης, δίνεται στα πλαί-
σια της «απελευθέρωσης»,

όλο και µεγαλύτερο µερίδιο
στους ιδιώτες, που προµοδο-
τούνται σκανδαλωδώς µε

τεράστια ποσά µέσω της
ΟΤΣ.

ΕΕίίννααιι  δδοολλοοφφοοννίίεεςς  
κκααιι  όόχχιι  ΑΑττυυχχήήµµαατταα

Το 2009 αποδείχθηκε από τα πλέον αιµα-
τηρά για την Εργατική Τάξη και ιδιαίτερα για
εµάς τους εργαζόµενους στην ∆ΕΗ. Η απώλεια
9 συναδέλφων µας και η µη καταγραφή των
επαγγελµατικά ασθενούντων αποτελεί ένα
ακόµα επίτευγµα της κυβέρνησης και της διοί-
κησης της ∆ΕΗ που αδιαφορούν για την υγεία
και την ασφάλεια των εργαζοµένων. 

Η εδώ και 10 χρόνια παρεµπόδιση συγκρό-
τησης και λειτουργίας των ΤΕΣ από την
ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ, οδήγησε στην διάλυση των
ΕΥΑΕ και τελικά στην αύξηση της επικινδυνό-
τητας των χώρων εργασίας µας.

Αυτός που σου παίρνει το πιάτο από το
τραπέζι 

Είναι που κηρύχνει και την λιτότητα

ΜΜππέέρρλλοοττ  ΜΜππρρεεχχττ

ΑΑσσφφααλλιισσττιικκόό
ΟΟιι  ππεερριικκοοππέέςς

ττωωνν  κκοοιιννωωννιικκώώνν
δδααππααννώώνν  ((ΠΠααιιδδεείίααςς--
ΥΥγγεείίααςς--ΑΑσσφφάάλλιισσηηςς))
ααππόό  ττοονν  κκρρααττιικκόό
ππρροοϋϋπποολλοογγιισσµµόό  κκααιι
οο  ««δδιιάάλλοογγοοςς»»  γγιιαα  ττοο
αασσφφααλλιισσττιικκόό,,  έέρρχχοο--
ννττααιι  νναα  υυλλοοπποοιιήήσσοουυνν
ττηηνν  δδιιάάλλυυσσηη  ττοουυ
ΑΑσσφφααλλιισσττιικκοούύ  µµααςς,,
ττηηνν  µµεείίωωσσηη  ττωωνν
ππααρροοχχώώνν  κκααιι  ττηηνν
εεξξααφφάάννιισσηη  ττηηςς  ππεερριι--
οουυσσίίααςς..

Ο µεγαλειώδης αγώ-
νας των εργαζοµένων για
την υπεράσπιση του
ΟΑΠ/∆ΕΗ σταµάτησε
από την ίδια την ΓΕΝΟΠ,
αποκαλύπτοντας πως
στην πλειοψηφία της δεν
είχε την δύναµη να τον
πάει ως το τέλος.

Τώρα, περισσότερο
από ποτέ πρέπει να δια-
σφαλίσουµε τα συνταξιο-
δοτικά και ασφαλιστικά
µας δικαιώµατα και αυτό
µπορεί να γίνει µε την
άµεση επιστροφή της
περιουσίας µας που ανέρ-
χεται στα 11 και πλέον δις
ευρώ.

ΟΟιι  εεκκππρρόόσσωωπποοιι
σσττοο  ∆∆ΣΣ  ππρρέέππεειι
νναα  δδιιεεκκδδιικκήήσσοουυνν

1. Την ανάδειξη ως Στρατηγι-
κού στόχου για την ∆ΕΗ της Κοι-
νωνικοποίησής της.

2. Την αυτονοµία τους από
κόµµατα και εργοδοσία. Ενίσχυ-
ση της δηµοκρατικής λειτουργίας
τους ( λογοδοσία, ανακλητότητα
κλπ).

3. ∆ΕΗ αποκλειστικά ∆ηµό-
σια και ενιαία, υπηρέτη της ανά-
πτυξης στην χώρα µας και του
ελληνικού λαού. 

4. Την οικονοµική αναβάθµι-
ση των εργαζοµένων µε ουσια-
στικές αυξήσεις και µείωση των
ωρών εργασίας (35ωρο, 5νθήµε-
ρο, 7ωρο). 

5. Την διασφάλιση των συντα-
ξιοδοτικών και ασφαλιστικών
δικαιωµάτων µας, Επιστροφή της
ασφαλιστικής µας περιουσίας
από το Κράτος και την ∆ΕΗ. Ανα-
βάθµιση ασφαλιστικών παροχών.
∆ηµόσια Καθολική Κοινωνική
Ασφάλιση.

6. Προσλήψεις εργατοτεχνι-
κού Προσωπικού µέσο ΑΣΕΠ.
Μονιµοποίηση εδώ και τώρα
όλων των συµβασιούχων. Οι
σηµερινοί συµβασιούχοι καλύ-
πτουν πάγιες και διαρκείς ανά-
γκες και γιαυτό πρέπει άµεσα να
µονιµοποιηθούν. 

7. Την συγκρότηση και λει-
τουργία των Επιτροπών Υγιεινής
και Ασφάλειας και των Τοπικών
Εργασιακών Συµβουλίων. Τα
όργανα αυτά ενισχύουν την
δηµοκρατία και κάνουν πράξη
την συµµετοχή των εργαζοµένων
σε όλα τα επίπεδα της Επιχείρη-
σης.

Οι εκπρόσωποί µας στο ∆Σ
δεν µπορεί να εξαντλούνται σε
αντιπαραθέσεις για τις ορθές ή
µη επιχειρηµατικές αποφάσεις
της ∆ιοίκησης, δεν µπορεί να
είναι εκφραστές ούτε της εκά-
στοτε κυβερνητικής πολιτικής,
ούτε συνδιαχειριστές της ∆ιοίκη-
σης.

ΜΜΠΠΟΟΡΡΟΟΥΥΜΜΕΕ  νναα  υυππεερραασσππιισσττοούύ--
µµεε  ττοονν  εεννιιααίίοο  κκααιι  110000%%  δδηηµµόόσσιιοο
χχααρραακκττήήρραα  ττηηςς  ∆∆ΕΕΗΗ  τταα  σσυυµµφφέέ--
ρροονντταα  ττοουυ  ΕΕλλλληηννιικκοούύ  ΛΛααοούύ  γγιιαα

φφττηηννήή  KKWWhh    ΤΤΑΑΞΞΙΙΚΚΗΗ
ΣΣΥΥΣΣΠΠΕΕΙΙΡΡΩΩΣΣΗΗ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΖΖΟΟΜΜΕΕΝΝΩΩΝΝ

∆∆ΕΕΗΗ  ((ΤΤ..ΣΣ..ΕΕ))

ΤΤοο  ψψηηφφοοδδέέλλττιιοο

Οι εκπρόσωποι που θα εκλεγούν στο ∆Σ της ∆ΕΗ πρέπει να συγκρουστούν για να υπερασπιστούν τα δικαιώµατα
των εργαζοµένων στην ∆ΕΗ και του Λαού µας, µακριά από λογικές που τους θέλουν φτωχούς συγγενείς σε ένα διε-
φθαρµένο σύστηµα «κοινωνικών εταίρων».

ΕΕννέέρργγεειιαα  ααπποοκκλλεειισσττιικκάά  δδηηµµόόσσιιαα  κκααιι  εεννιιααίίαα

ΤΑΞΙΚH ΣΥΣΠΕIΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜEΝΩΝ ∆EH (Τ.Σ.Ε) 

EEκκλλοογγιικκήή  δδιιαακκήήρρυυξξηη
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∆∆ιιεευυκκρριιννήήσσεειιςς
ττηηςς  ΣΣυυνντταακκττιικκήήςς

ΕΕππιιττρροοππήήςς
Στη σύσκεψη παραβρέθηκαν σχε-

δόν όλα τα Σωµατεία του Ενεργεια-
κού Κέντρου και συµφωνήθηκε (µε
κάποιες διαφωνίες του Προέδρου
του «Σπάρτακου» Γιώργου Αδαµίδη
σε ότι αφορά τη δηµιουργία Επιτρο-
πής Συνδικάτων και το ύψος των ηµε-
ρών αδείας, όπου τόνισε ότι δεν µπο-
ρεί να απαιτηθούν πάνω από 7 ηµέρες
άδειας) τελικά οµόφωνα να σταλεί
επιστολή στον Υπουργό Απασχόλη-
σης κ. Ανδρέα Λοβέρδο. 

Ενώ όλα τα Συνδικαλιστικά όργα-
να που παραβρέθηκαν στη σύσκεψη
συµφώνησαν σε ένα κοινό πλαίσιο το
οποίο ήταν έτοιµο στο τέλος Οκτω-
βρίου, υπήρξε κωλυσιεργία (πάνω
από ένα µήνα) όσον αφορά τις παρα-
τηρήσεις επί του κειµένου από την
πλευρά του «Σπάρτακου» για να στα-
λούν τελικά οι παρατηρήσεις µια
εβδοµάδα µετά από τη δηµοσιοποίη-
ση του κειµένου στον τύπο και µε
αλλαγµένο το πλαίσιο διεκδίκησης
που είχε συµφωνηθεί στη σύσκεψη!
Οι βασικές διαφοροποιήσεις αφο-
ρούσαν τη µη συµµετοχή των Συνδι-
κάτων του Ενεργειακού Κέντρου στη
συζήτηση για τον καθορισµό των ηµε-
ρών αδείας (πρότεινε να συµµετέχει
µόνο η ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ και η διοίκηση
της ∆ΕΗ) και τον προσδιορισµό του
αριθµού των ηµερών αδείας όπου
προτείνει να µην τον ορίσουµε αριθ-
µητικά αλλά να το καθορίσει βασικά η
∆ΕΗ µε βάση τις υπάρχουσες δυνα-
τότητες!

Άρα δεν υπήρξε καµιά προσπά-
θεια αποκλεισµού του  «Σπάρτακου»
από πλευράς των άλλων Συνδικάτων
αφού εξαντλήθηκαν όλα τα χρονικά
όρια και η διάθεση για κοινό πλαίσιο,
αντίθετα υπήρξε εσκεµµένη κωλυ-
σιεργία και διαφοροποίηση στα βασι-
κά σηµεία του πλαισίου για λόγους
που δεν γνωρίζουµε εµείς και πιθανά
να γνωρίζουν τα στελέχη του «Σπάρ-
τακου»! 

ΠΠρροοςς  :: Συνδικαλιστικές Οργανώσεις του Ενεργειακού Κέντρου
Κοζάνης - Πτολεµαΐδας- Φλώρινας

ΘΘέέµµαα::  Θεσµοθέτηση µείωσης του χρόνου εργασίας στους εργα-
ζόµενους στην εξόρυξη και επεξεργασία του Λιγνίτη.

ΣΣχχεεττιικκάά::  
1. Απόφαση της Επιτροπής Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων του Συµβου-
λίου της Ευρώπης
2. Πόρισµα του Συνηγόρου του Πολίτη αρ.πρ. επιστολής 6017.2.1
3. Έγγραφο του Γ.Γ του Υπουργείου Απασχόλησης. αρ.πρ. 837/21-
9-09

Αγαπητοί συνάδελφοι.
Όπως θα γνωρίζεται το συνδικάτο µας ασχολήθηκε σε όλα τα επί-
πεδα τα τελευταία χρόνια για µείωση του χρόνου εργασίας των
εργαζοµένων στην εξόρυξη και επεξεργασία του λιγνίτη όπως
προκύπτει από την 6.12.2006 απόφαση της Επιτροπής Κοινωνικών
∆ικαιωµάτων του Συµβουλίου της Ευρώπης η οποία υιοθετήθηκε
από το Συµβούλιο των Υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης µε
την από 16.1.2008 απόφαση του µε αριθµό CM/ResChS (2008)1. Η
απόφαση εκδόθηκε µετά από την προσφυγή αρ. 30/2005 του Ιδρύ-

µατος Μαραγκοπούλου για τα ∆ικαιώµατα του Ανθρώπου (ΙΜ∆Α)
καταδίκασε το Ελληνικό ∆ηµόσιο για παραβίαση του άρθρου 2§4
(∆ικαίωµα για ∆ίκαιες Συνθήκες Εργασίας), «διότι δεν έχουν προ-
βλεφθεί για τους εργαζοµένους µείωση της διάρκειας εργασίας ή
συµπληρωµατικές άδειες µε αποδοχές, όπως το άρθρο απαι-
τεί»
Μετά από µια χρονοβόρα διαδικασία όπου επανήλθε
ξανά µετά από αίτηµά µας το (ΙΜ∆Α), ο Συνήγορος
του Πολίτη που «δένει» νοµικά απ όλες τις πλευ-
ρές το ζήτηµα τις αλλεπάλληλες αναφορές στη
βουλή από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη
∆ραγασάκη και τις ανταλλαγές επιστολών µε το
ΥΠ.ΑΠ, η προηγούµενη ηγεσία του Υπουργεία
αποδέχτηκε το αίτηµά µας και αποφάσισε να παρα-
πέµψει τον αριθµητικό καθορισµό των ηµερών αδείας
ή την µείωση του ωραρίου στην Επιτροπή Υγιεινής και
Ασφάλειας του Υπ.Απ. η οποία µετά από συνεδρίαση που θα συµ-
µετέχουν εκτός των άλλων η ΓΕΝΟΠ και τα σωµατεία των ενεργει-
ακών κέντρων  θα φέρει πρόταση στον Υπουργό για να το προω-
θήσει για νοµοθετική ρύθµιση.
Το Συνδικάτο µας παίρνει την πρωτοβουλία να καλέσει τα συνδι-
καλιστικά όργανα της περιοχής για να καθορίσουµε από κοινού τις

επόµενες ενέργειες για:
1) Συντονισµό των κινήσεών µας για προώθηση του αιτήµατος στη
νέα ηγεσία του Υπουργείου και στους άλλους αρµόδιους φορείς.
2) Καθορισµό από κοινού του αριθµού των ωρών µείωσης του
ωραρίου ή  των ηµερών αδείας διακοπών µε αποδοχές.

3) Τον ορισµό των εργαζοµένων που θα δικαιούνται την εν
λόγω µείωση του χρόνου εργασίας.

Γι αυτό σας καλούµε σε σύσκεψη την Τρίτη 20 Οκτω-
βρίου και ώρα 7.00 στο Εργατικό Κέντρο Νοµού
Κοζάνης. 

ΚΚοοιιννοοπποοίίηησσηη::    
1. Εργατικό Κέντρο Κοζάνης

2. Εργατικό Κέντρο Πτολεµαΐδας
3. Περιφερειακό Γραφείο της ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ

4. Ένωση
5. Σπάρτακος
6. ΕΤΕ/∆ΕΗ
7. Σωµατείο Χειριστών ΛΚ∆Μ
8. Λυγκιστής
9. ΣΕΕΕΝ
10. ΣΟΣ Μεγαλόπολης

Προς : Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων κ. Ανδρέα Λοβέρδο.

Κύριε Υπουργέ.
Με την επιστολή µας αυτή θέλουµε να σας

ενηµερώσουµε για ένα σηµαντικό θέµα που
αφορά τους εργαζόµενους στα Λεκανοπέδια
Κοζάνης – Πτολεµαΐδας- Φλώρινας και Μεγα-
λούπολης και έχει σχέση µε την υλοποίηση της
απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνι-
κών ∆ικαιωµάτων του Συµβουλίου της Ευρώπης
η οποία εκδόθηκε µετά από προσφυγή (προ-
σφυγή αρ. 30/2005) του Ιδρύµατος Μαραγκο-
πούλου για τα Ανθρώπινα ∆ικαιώµατα (ΙΜ∆Α) η
οποία επικυρώθηκε από το Συµβούλιο των
Υπουργών του Συµβουλίου της Ευρώπης στις 16
(απόφαση µε αριθµό CM/ResChS 2008.1), ειδι-
κότερα δε στο σκέλος που αφορά τις δικαιότε-
ρες εργασιακές σχέσεις και προβλέπει µείωση
του ωραρίου ή αύξηση των ηµερών αδείας
στους εργαζόµενους στην εξόρυξη και την επε-
ξεργασία του λιγνίτη.

Σας παρακαλούµε να εξετάσετε το ζήτηµα
µέσα και από όλα τα σχετικά έγγραφα που σας
παραθέτουµε για να έχετε µια πλήρη ενηµέρω-
ση για το ζήτηµα και να προχωρήσετε άµεσα σε
νοµοθετική ρύθµιση (κάτι που έπρεπε να γίνει
εδώ και δυο χρόνια τουλάχιστον) και επιπλέον
θέλουµε να σας επισηµάνουµε τα εξής: 

1. Η προηγούµενη ηγεσία του Υπουργείου

Απασχόλησης αποδέχτηκε τελικά την νοµοθετι-
κή λύση (µετά από µεγάλες προσπάθειες, την
συνεισφορά του Συνηγόρου του Πολίτη,
[έγγραφο 13] του ΙΜ∆Α [έγγραφο 10]) και αφού
προηγήθηκε επίσκεψη του τότε Γ.Γ του ΥΠ.ΑΠ
κ. Κοντού ∆ηµήτριου (2/9/09), µε εντολή της
κυρίας Πετραλιά, στους εν λόγω εργασιακούς
χώρους και παρέπεµψε τον καθορισµό της
ωρών µείωσης του ωραρίου ή τον αριθµό αύξη-
σης των ηµερών αδείας στην Επιτροπή Υγιεινής
και Ασφάλειας του Υπουργείου σας στην οποία
εκτός των άλλων θα συµµετέχουν  η
ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ, τα Σωµατεία των Ενεργειακών
Κέντρων και η διεύθυνση της ∆ΕΗ.

2. Στους τραπεζοϋπάλληλους που υπηρε-
τούν σε περιβαλλοντολογικά επιβαρυµένες
περιοχές  (Κοζάνη Πτολεµαΐδα Φλώρινα ) δίνε-
ται επιπλέον 7 ηµέρες άδεια.  Επίσης για τον ίδιο
λόγο και στις ίδιες περιοχές δίνονται 10 ηµέρες
επιπλέον άδεια στους εργαζόµενους των ΕΛΤΑ
[έγγραφο 15] και δεν δίνεται ούτε µια µέρα γι
αυτόν το λόγο στους εργαζόµενους της ∆ΕΗ
που δουλεύουν αποκλειστικά στα ορυχεία και
τους ΑΗΣ που είναι η πηγή της ρύπανσης!

3. Όπως αντιλαµβάνεστε αυτό θα έπρεπε να
είχε γίνει πριν πολλά χρόνια γι αυτό και χρειάζε-
ται να δοθεί άµεσα λύση χωρίς άλλες αναβολές.

4.  Οι απαιτήσεις του συνδικάτου και των
εργαζοµένων είναι η κατά µια ώρα ηµερησίως
µείωση του ωραρίου χωρίς µείωση των αποδο-

χών ή η αντίστοιχη αύξηση των ηµερών άδειας
διακοπών µε αποδοχές ως αντιστάθµισµα και
αναπλήρωση, όσο αυτό είναι δυνατόν, των
άσχηµων επιπτώσεων στην υγεία των εργαζοµέ-
νων.

ΚΚοοιιννοοπποοίίηησσηη::
1. Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας.
2. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και

κλιµατικών Αλλαγών.
3. Πολιτικά Κόµµατα.
4. Βουλευτές της Περιοχής. 
5. ΓΣΕΕ.
6. ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ. 
7. Εργατικά Κέντρα.

ΤΤαα  ΣΣυυννδδιικκααλλιισσττιικκάά  όόρργγαανναα  ττωωνν  εερργγααζζοοµµέέ--
ννωωνν  σσττοο  ΕΕννεερργγεειιαακκόό  ΚΚέέννττρροο  ΚΚοοζζάάννηηςς--  ΠΠττοολλεε--
µµααΐΐδδααςς--ΦΦλλώώρριιννααςς..

1. ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΝΟΜΟΥ
ΚΟΖΑΝΗΣ

2. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
∆.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. ∆ΕΗ Α.Ε «Η ΕΝΩΣΗ»

3. ΛΥΓΚΗΣΤΙΣ
4. ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΛΚ∆Μ
5. ΣΥΝ∆ΙΚΑΤΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»
6. ΣΕΕΕΝ
7. Ε∆ΟΠ/∆ΕΗ

ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΖΑΝΗΣ –ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆ΑΣ - ΦΛΩΡΙΝΑΣ      

ΜΜεείίωωσσηη  χχρρόόννοουυ  εερργγαασσίίααςς  σσττοουυςς  εερργγααζζόόµµεεννοουυςς
σσττηηνν  εεξξόόρρυυξξηη  κκααιι  ττηηνν  εεππεεξξεερργγαασσίίαα  ττοουυ  λλιιγγννίίττηη

ΚΚάάλλεεσσµµαα  ττηηςς  ««ΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΑΑΛΛΛΛΗΗΛΛΕΕΓΓΓΓΥΥΗΗΣΣ»»  ππρροοςς  όόλλαα  τταα  σσυυννδδιικκάάτταα  ττοουυ  EEννεερργγεειιαακκοούύ  KKέέννττρροουυ

ΣΣΣΣΥΥΥΥΝΝΝΝΕΕΕΕΧΧΧΧΕΕΕΕΙΙΙΙΑΑΑΑ    ΣΣΣΣΤΤΤΤΟΟΟΟ    ΘΘΘΘΕΕΕΕΜΜΜΜΑΑΑΑ    ΤΤΤΤΗΗΗΗΣΣΣΣ    ΜΜΜΜΕΕΕΕΙΙΙΙΩΩΩΩΣΣΣΣΗΗΗΗΣΣΣΣ    ΤΤΤΤΟΟΟΟΥΥΥΥ    ΧΧΧΧΡΡΡΡΟΟΟΟΝΝΝΝΟΟΟΟΥΥΥΥ    ΕΕΕΕΡΡΡΡΓΓΓΓΑΑΑΑΣΣΣΣΙΙΙΙΑΑΑΑΣΣΣΣ    ((((ΑΑΑΑΥΥΥΥΞΞΞΞΗΗΗΗΣΣΣΣΗΗΗΗ    ΗΗΗΗΜΜΜΜΕΕΕΕΡΡΡΡΩΩΩΩΝΝΝΝ
ΑΑΑΑ∆∆∆∆ΕΕΕΕΙΙΙΙΑΑΑΑΣΣΣΣ))))    ΣΣΣΣΤΤΤΤΟΟΟΟΥΥΥΥΣΣΣΣ    ΕΕΕΕΡΡΡΡΓΓΓΓΑΑΑΑΖΖΖΖΟΟΟΟΜΜΜΜΕΕΕΕΝΝΝΝΟΟΟΟΥΥΥΥΣΣΣΣ    ΣΣΣΣΤΤΤΤΗΗΗΗΝΝΝΝ    ΕΕΕΕΞΞΞΞΟΟΟΟΡΡΡΡΥΥΥΥΞΞΞΞΗΗΗΗ    ΚΚΚΚΑΑΑΑΙΙΙΙ     ΕΕΕΕΠΠΠΠΕΕΕΕΞΞΞΞΕΕΕΕΡΡΡΡΓΓΓΓΑΑΑΑΣΣΣΣΙΙΙΙΑΑΑΑ    ΤΤΤΤΟΟΟΟΥΥΥΥ    ΛΛΛΛΙΙΙΙΓΓΓΓΝΝΝΝΙΙΙΙΤΤΤΤΗΗΗΗ
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ΝΝέέοο  φφοορροολλοογγιικκόό  ννοοµµοοσσχχέέδδιιοο::  
ΣΣφφααγγήή  µµιισσθθωωττώώνν  κκααιι  σσυυννττααξξιιοούύχχωωνν  

--  φφοορροολλοογγιικκόόςς  ππααρράάδδεειισσοοςς  γγιιαα  ττοο  κκεεφφάάλλααιιοο

Στην Ελλάδα φόρους πληρώνουν κατ’
αρχήν οι µισθωτοί κι οι συνταξιούχοι, οι
οποίοι µε βάση τα στοιχεία της Γενικής
Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων,
καταβάλουν το 50,9% των συνολικών φορο-
λογικών εσόδων. Οι φόροι κεφαλαίου στην
Ελλάδα αντιστοιχούν µόνο στο 15,9% του
ΑΕΠ όταν ο µέσος όρος στην ευρωζώνη
είναι 26,9% κι ακόµη και στην Αγγλία, την
κοιτίδα του νεοφιλελευθερισµού οι φόροι
κεφαλαίου αντιστοιχούν στο 44% του ΑΕΠ. 

Παρόλα αυτά η επικέντρωση της συζή-
τησης στον δαιδαλώδη χαρακτήρα του ελλη-
νικού φορολογικού συστήµατος αποπροσα-
νατολίζει την διερεύνηση των βασικών του
ταξικών χαρακτηριστικών. Είναι επίσης κι ιδι-
αίτερα επικίνδυνη καθώς στρώνει το δρόµο
για το «απλούστερο» φορολογικό σύστηµα
του κόσµου, που είναι ο µοναδιαίος φορο-
λογικός συντελεστής. ∆ηλαδή διαµόρφωση
ενός και µοναδικού συντελεστή, στο 15% ή
στο 20% για παράδειγµα µε το οποίο να
φορολογούνται όλα τα εισοδήµατα. ∆εν
υπάρχει όµως µεγαλύτερη ταξική αδικία απ’
αυτόν τον «απλό» φορολογικό συντελεστή
καθώς καταργεί την προοδευτικότητα της
φορολόγησης, βάση της οποίας υψηλότερα
εισοδήµατα φορολογούνται µε υψηλότε-
ρους συντελεστές και χαµηλότερα εισοδή-
µατα µε λίγο ή πολύ χαµηλότερους συντελε-
στές ακόµη και µηδενικούς. Στην βάση
αυτής της πολιτικής απόφασης, που τινάζει
στον αέρα κάθε έννοια αναδιανοµής και κατ’
επέκταση τη νοµιµοποίηση του κράτους στη
συνείδηση της κοινωνίας, βρίσκεται η νεοφι-
λελεύθερη ιδεολογική παραδοχή πως η προ-
οδευτική φορολόγηση τιµωρεί κι εκδικείται
τον πλούτο, υπονοµεύοντας την συγκέντρω-
σή του, που αποτελεί καταστατικό άρθρο
οποιασδήποτε προσδοκίας κοινωνικής ευη-
µερίας – κατά τους εκφραστές της πάντα.
∆εν είναι καθόλου τυχαίο που αυτή η µορφή
φορολόγησης προκρίνεται από το ∆ιεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο και τον ΟΟΣΑ επικα-
λούµενοι την ευκολία των ελέγχων και το
χαµηλό κόστος διατήρησης φοροελεγκτικών
µηχανισµών, ενώ απαντάται και στην ανατο-
λική Ευρώπη. Πρόταση δε της Μέρκελ να
καθιερωθεί αυτή η µορφή φορολόγησης κι η
οποία είχε διατυπωθεί παραµονές των προη-
γούµενων βουλευτικών εκλογών στην Γερµα-
νία, της είχε στοιχίσει κατά γενική οµολογία
την αυτοδυναµία.

Επιστρέφοντας στα καθ ηµάς απέναντι
στο ερώτηµα τι είναι το ελληνικό φορολογι-
κό σύστηµα, τι είναι δηλαδή αυτό που το
διακρίνει µια απάντηση που θα εστιάζει στην
πολυπλοκότητά του είναι λάθος. Το ελληνικό
φορολογικό σύστηµα πριν και πάνω απ’ ότι
άλλο είναι ένα άδικο, φιλοεπιχειρηµατικό,
ταξικό φορολογικό σύστηµα που δεν ανα-

τρέπει ούτε διορθώνει τις αντιθέσεις που
δηµιουργεί η πρωτογενής διανοµή, αλλά τις
εµβαθύνει και τις διαιωνίζει. Ως αποτέλεσµα
οξύνει και δεν επουλώνει το κοινωνικό ζήτη-
µα. Η πολυνοµία µάλιστα εγγυάται και εµβα-
θύνει αυτό το χαρακτήρα και πολλές φορές
τον συγκαλύπτει. 

Ο ταξικός χαρακτήρας του ελληνικού
φορολογικού συστήµατος γίνεται αντιλη-
πτός από δύο µεγέθη. Το πρώτο αφορά τη
σχέση των άµεσων φόρων µε τους έµµε-
σους και το δεύτερο µέγεθος που αποκαλύ-
πτει τον ταξικό χαρακτήρα του φορολογικού
συστήµατος αφορά την θεσµοθετηµένη
ασυλία µικρού και µεγάλου κεφαλαίου όπως
φαίνεται από την κατανοµή των άµεσων
φόρων. 

Το πιο απλό ερώτηµα για να φανεί η
φύση ενός φορολογικού συστήµατος είναι
το εξής: «ποιός πληρώνει φόρους;». Στην
Ελλάδα λοιπόν φόρους πληρώνουν οι µισθω-
τοί κι οι συνταξιούχοι. Εξετάζοντας την
κατανοµή των άµεσων φόρων, όπως παρου-
σιάζεται από τα στοιχεία που έχει επεξεργα-
στεί η Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών
Συστηµάτων (και βρίσκονται αναρτηµένα
στην ιστοσελίδα της) προκύπτει πως από τις
3 µεγάλες κατηγορίες φορολογουµένων
πρώτο, µισθωτοί και συνταξιούχοι, δεύτερο,
λοιποί φορολογούµενοι και τρίτο, νοµικά
πρόσωπα όπου συµπεριλαµβάνονται κάθε
είδους και µεγέθους επιχειρήσεις, νικητές
είναι οι µισθωτοί και συνταξιούχοι. Συγκε-
κριµένα από τα 13,1 δισ. ευρώ φόρων το
2007 µισθωτοί και συνταξιούχοι πλήρωσαν
τα 6,5 δισ. (50,9% του συνόλου), οι λοιποί
φορολογούµενοι 1,8 δισ. (13,58% των φορο-
λογικών εσόδων) και τα νοµικά πρόσωπα
πλήρωσαν 4,8 δισ. ευρώ (το 36,33% του
συνόλου)!  

Είναι αστείο, πέρα από προκλητικό, πως
την ώρα που το κεφάλαιο πρέπει να περάσει
από το ταµείο για να πληρώσει κάτι από τα
κέρδη του ξεχνάει τις ποµφόλυγες πως το
κεφάλαιο σε κάθε του µορφή – κι όχι η
εργασία - είναι ο παραγωγός του πλούτου
και τότε κάνει τον ανήξερο φορτώνοντας
τον λογαριασµό των δηµοσίων δαπανών
στους εργαζόµενους! 

Οι βιοµήχανοι βέβαια εξανίστανται! Με
ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΣΕΒ στις 4
Νοέµβρη λίγο πολύ υποστηρίζει ότι οι µονα-
δικοί που πληρώνουν φόρο στην Ελλάδα
είναι οι µεγάλες και πολύ µεγάλες επιχειρή-
σεις. Αναφέρει συγκεκριµένα: «Το 99,5%
των επιχειρήσεων που παρακολουθούνται
από τη Γενική Γραµµατεία Πληροφοριακών
Συστηµάτων, δηλαδή 202.418 µικρές και
µεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν έως 5
άτοµα, πληρώνουν κατά µέσο όρο ετησίως
φόρο 6.100 ευρώ, όσο δηλαδή ένας µισθω-
τός υπάλληλος φορολογητέων αποδοχών
2.000 ευρώ µηνιαίως. Οι 1.500 µεγαλύτερες
ελληνικές επιχειρήσεις µέσης απασχόλησης
350 ατόµων πληρώνουν το 72,2% του συνο-
λικού φόρου εισοδήµατος νοµικών προσώ-
πων καταβάλλοντας έκαστη µέσο ετήσιο
φόρο εισοδήµατος 2,2 εκ. ευρώ». Η αποτύ-
πωση της εξοργιστικής στο µέγεθός της
φορολογικής αποχής των µικροµεσαίων από
του βιοµήχανους είναι πραγµατική. Παρα-
πλανητική είναι όµως η εικόνα που δηµιουρ-
γείται για τα φορολογικά βάρη των µεγάλων
επιχειρήσεων από το συµπέρασµα «2,2 εκ.
ευρώ πληρώνει φόρο η κάθε µία από τις
1.500 µεγάλες επιχειρήσεις». 

Το ερώτηµα που γεννάται είναι τι φόρο
πληρώνουν οι επιχειρήσεις στην πραγµατι-
κότητα, όταν δηλαδή αφαιρεθούν οι κάθε
λογής φοροαπαλλαγές που απολαµβάνουν,
όπως για παράδειγµα από τους αναπτυξια-
κούς νόµους, τις συγχωνεύσεις κ.α. Προνό-

µιο που φυσικά δεν κατανέµεται σε όλες τις
επιχειρήσεις ισοδύναµα, αλλά αξιοποιείται
από τις πιο µεγάλες, που έχουν επίσης το
προνόµιο να απασχολούν φοροτέχνες αλχη-
µιστές ξεζουµίζοντας κάθε εύνοια του
νόµου. Με βάση λοιπόν ανακοίνωση της
ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (µε ηµε-
ροµηνία 22 Ιουνίου 2009) ο φόρος κεφαλαί-
ου που πλήρωσαν οι επιχειρήσεις στην Ελλά-
δα το 2006 αντιστοιχούσαν στο 15,9% του
ΑΕΠ – ποσοστό πολύ χαµηλότερο από το
µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 27
που φθάνει το 25,7% και της ευρωζώνης των
16 κρατών που ανέρχεται σε 26,9%! Χωρίς
να υποστηρίζουµε ότι το φορολογικό
σύστηµα στην υπόλοιπη Ευρώπη είναι κοινω-
νικά δίκαιο αυτό που διακρίνεται είναι πως
στην Ελλάδα το φορολογικό σύστηµα είναι
προκλητικά φιλοεπιχειρηµατικό! Είναι κοµ-
µένο και ραµµένο στα µέτρα της αστικής
τάξης, σε βαθµό να οµοιάζει περισσότερο
µε το σύστηµα των κρατών της ανατολικής
Ευρώπης παρά της ∆υτικής. Αξίζει να δούµε
πως φορολογούν οι υπόλοιπες χώρες της
ΕΕ, για να υπάρχει ένα µέτρο σύγκρισης. Ενώ
λοιπόν στην Ελλάδα οι φόροι κεφαλαίου
αντιστοιχούσαν στο 15,9% του ΑΕΠ στη
∆ανία και την Αγγλία αντιστοιχούσαν στο
44%, στην Ισπανία και τη Γαλλία στο 41%,
στο Βέλγιο 32%, στην Ιταλία 34%, στην Πορ-
τογαλία 31%, στην Κύπρο 30%, στην
Αυστρία και τη Γερµανία 24%, και στην
Ιρλανδία 21%. Ακόµη και µια σειρά ανατολι-
κοευωπαϊκές χώρες φορολόγησαν βαρύτε-
ρα το κεφάλαιο. Για παράδειγµα η Τσεχία µε
26%, η Πολωνία µε 22% κι η Σλοβακία µε
18%!!! Στην πραγµατικότητα λοιπόν και παρά
τις περί του αντιθέτου κλάψες των βιοµήχα-
νων η Ελλάδα αποτελεί φορολογικό παρά-
δεισο. Η Ελλάδα σε σχέση µε τους όρους
φορολόγησης του κεφαλαίου ανήκει στην
Ανατολή, στις τριτοκοσµικές µπανανίες! 

Αξίζει µάλιστα να δούµε µε τι ταχύτητα
βελτιώνει τη θέση του το κεφάλαιο στο
φορολογικό χάρτη, καθώς αν πλήρωνε
15,9% φόρου επί του ΑΕΠ το 2006, το 2000
πλήρωνε, µε βάση την ίδια στατιστική, 19,9%.
∆ύο συµπεράσµατα προκύπτουν. Το πρώτο
αφορά τα θεαµατικά αποτελέσµατα που είχε
η κίνηση του Καραµανλή το Σεπτέµβριο του
2004, από το βήµα της ∆ιεθνούς Έκθεσης να
ανακοινώσει τη µείωση του συντελεστή

φορολόγησης κεφαλαίου από το 35% στο
25% σε ότι αφορά τις ανώνυµες κι από το
25% στο 20% σ΄ ότι αφορά οµόρρυθµες κι
ετερόρρυθµες. Φαίνεται επίσης ότι κι επί τη
προηγούµενης κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, µε
τον Σηµίτη πρωθυπουργό, το κεφάλαιο στην
Ελλάδα απολάµβανε πολύ πιο προνοµιακή
φορολογική µεταχείριση σε σχέση µε το τι
συνέβαινε στην υπόλοιπη ΕΕ. Η κυβέρνηση
Καραµανλή συµπερασµατικά συνέχισε κι
έκανε πιο επιθετικό για τους εργαζόµενους
και απειλητικό για τα δηµόσια έσοδα ένα
ήδη βαθιά ταξικό φορολογικό πλαίσιο. 

Η νέα δε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έχει
επιλέξει εδώ και καιρό να αφήσει άθικτη τη
φορολογική ασυλία του κεφαλαίου που
θεσµοθέτησε ο Καραµανλής, όπως είχε
φανεί από τον Σεπτέµβρη του 2008 όταν ο
πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αρνήθηκε σε ερώτη-
ση του Πριν στη ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλο-
νίκης να δεσµευθεί πως θα ακυρώσει το
νόµο του Καραµανλή για τη µείωση των
φορολογικών συντελεστών – µέτρο που να
σηµειωθεί στοιχίζει στο δηµόσιο υπό τη
µορφή διαφυγόντων εσόδων 1 δισ. ευρώ.
Τόσα από µία άλλη οπτική γωνία κερδίζει
ετησίως κι ο ελληνικός καπιταλισµός από το
δώρο του Καραµανλή στο κεφάλαιο. Η από-
φαση του ΠΑΣΟΚ επιβεβαιώθηκε και πρό-
σφατα όταν ο υπουργός Οικονοµικών, Γ.
Παπακωνσταντίνου, δικαιολόγησε την έκτα-
κτη εισφορά των 300 µεγάλων επιχειρήσεων
στη βάση των µεγάλων ωφελειών που είχαν
από την µείωση των φορολογικών συντελε-
στών. Η έκτακτη εισφορά έτσι ήταν το αντί-
τιµο που πλήρωσαν για να συνεχίσουν να
την απολαµβάνουν, εις βάρος τη δηµοσιονο-
µικής σταθερότητας και των κοινωνικών
δαπανών.

Εν κατακλείδι, σ’ ότι αφορά τους άµε-
σους φόρους το συµπέρασµα που προκύ-
πτει από την επεξεργασία των δηλώσεων και
τις ευρωπαϊκές στατιστικές είναι ότι φόρους
πληρώνουν µισθωτοί και συνταξιούχοι, ενώ
το κεφάλαιο απολαµβάνει συνθηκών φορο-
λογικού παραδείσου! 

ττοουυ  ΛΛεεωωννίίδδαα  BBααττιικκιιώώττηη
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ΑΑκκύύρρωωσσηη  ττηηςς  εεγγγγρραα--
φφήήςς  ττηηςς  ««ΕΕρργγααττιικκήήςς
ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηηςς»»  σσττηη
ΓΓΕΕΝΝΟΟΠΠ//∆∆ΕΕΗΗ
➢ Πρωτοφανής στα Συνδικαλιστικά
Χρονικά απόφαση της πλειοψηφίας!
➢ Ενοχλεί η Ταξική Φωνή και η Αγω-
νιστική στάση του Συνδικάτου µας!
➢ Τα Συνδικάτα κρίνονται και κατα-
ξιώνονται από τους εργαζόµενους και
την Κοινωνία και όχι από µια χούφτα
γραφειοκρατών της Συνδικαλιστικής
Αριστοκρατίας!

Η πλειοψηφία της ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ (26/11/09) υπερψήφισε την
πρόταση της ∆ΑΚΕ για ακύρωση της εγγραφής του Συνδικά-
του Ενέργειας «Εργατική Αλληλεγγύη» στα σωµατεία µέλη της
ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ µε το προσχηµατικό και ελιτίστικο σκεπτικό ότι
το καταστατικό του προβλέπει την εγγραφή έκτακτων συµβα-
σιούχων και εργαζόµενων στους εργολάβους, παραβλέποντας
το ίδιο το καταστατικό της ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ-ΚΗΕ το οποίο άλλα-
ξε για να µπορούν να µπουν πλέον και εργαζόµενοι από άλλες
ηλεκτρικές εταιρείες (ΚΗΕ σηµαίνει Κλάδος Ηλεκτρικής
Ενέργειας)!   
Έτσι ανέτρεψε την προηγούµενη απόφαση του ∆.Σ που έγινε
στις 9/4/2009 και αποφάσισε να εγγράψει το Συνδικάτο µας
στη δύναµη της Οµοσπονδίας αφού όπως τόνισε ο καθ ύλην
αρµόδιος Οργανωτικός Γραµµατέας (και είναι γραµµένο στα
πρακτικά): «Έλεγξα τα χαρτιά του Συνδικάτου και πληρεί όλες
τις προϋποθέσεις να γραφτεί στην ΓΕΝΟΠ»!!!
Σαφώς και η νεώτερη απόφαση (αφού τα χαρτιά δεν άλλαξαν)
είναι πολιτική, εκδικητική, µικρόψυχη και αντανακλά τον αντα-
γωνισµό από πρωτοβάθµια Σωµατεία της Περιοχής που βλέ-
πουν ότι η δράση του Συνδικάτου µας τους χαλάει ένα σωρό
αντεργατικές συµφωνίες που έκαναν µε τη διοίκηση ερήµην
των εργαζοµένων.
Βεβαίως αν η «Εργατική Αλληλεγγύη» δεχόταν να µπει σε
συµφωνίες και παζάρια για µοίρασµα των αντιπροσώπων του
στις παρατάξεις της γραφειοκρατίας δεν θα υπήρχε κανένα,
µα κανένα πρόβληµα µε την εγγραφή του. Όµως δεν µπήκα-
µε και ούτε πρόκειται να µπούµε σε καµιά συνδιαλλαγή µ
αυτούς που ευθύνονται για το σηµερινό Χάλι της Επιχείρησης
και την χειροτέρευση των εργασιακών σχέσεων των εργαζο-
µένων!
Είναι φυσικό Η ∆ΑΚΕ η οποία λειτουργεί χρόνια τώρα µακριά
από τα συµφέροντα των εργαζοµένων (ο επικεφαλής της
δήλωσε ότι «παίζονται πολιτικά παιχνίδια» για να σπάσει την
τελευταία µεγάλη απεργία) να µην θέλει τέτοια Συνδικάτα στα
πόδια της αλλά τα στελέχη της ΠΑΣΚΕ τι έχουν να πουν όταν
καταψηφίζουν µια πρόταση που οι ίδιοι ψήφισαν πριν οκτώ
µήνες;  
Η γραφειοκρατική και ιδιοτελής τριάδα της Α.Σ του ΠΑΜΕ
στη ΓΕΝΟΠ ξεκοµµένοι από τους εκατοντάδες αγωνιστές
που εκπροσωπούν, διάλεξαν τον δρόµο της αποχώρησης,
«νίπτοντας τα χείρας τους» ως άλλοι Πόντιου Πιλάτοι!  Τι
δικαιολογίες θα βρουν για να εξηγήσουν τη στάση τους,
στους εργαζόµενους των εργολάβων και στους έκτακτους
όταν στήνουν πλάτη για να περάσει ο δικός µας αποκλεισµός
που αυτόµατα σηµαίνει (αφού έχουµε ίδια καταστατικά) απο-
κλεισµό και του ΣΕΕΕΝ που όντως αγωνίζεται µ’ αυτούς τους
εργαζόµενους και σήµερα βρίσκονται στη χειρότερη κατά-
σταση;      
Αυτό το Συνδικαλιστικό Πραξικόπηµα είναι καταδικαστέο απ
όλους τους εργαζόµενους που γνωρίζουν την δράση και τους
αγώνες του Συνδικάτου µας για αξιοπρέπεια, καλύτερες και
ισότιµες  εργασιακές σχέσεις, για ανθρώπινο περιβάλλον,
µακριά από διαπλοκές και συναλλαγές µε την εκάστοτε εξου-
σία.
Το Συνδικάτο µας µε ευθύνη αυτών των παρατάξεων λειτουρ-
γεί εδώ και πέντε χρόνια έξω από τη ΓΕΝΟΠ και όµως πέτυ-
χε µε την αγωνιστικότητά του και το δέσιµο µε τους εργαζό-
µενους µια σειρά από κέρδη και κατακτήσεις που δεν πέτυχε
κανένα Συνδικάτο της δύναµης της Οµοσπονδίας! 
Παρότι είµαστε αντίθετη µε την εµπλοκή της αστικής δικαιο-
σύνης στις συνδικαλιστικές διαδικασίες, ακολουθήσαµε όµως
αναγκαστικά το δρόµο της δικαιοσύνης (ήδη εκδικάστηκαν τα
ασφαλιστικά µέτρα και περιµένουµε την απόφαση) για να
µπούµε στην Οµοσπονδία ακόµα και χωρίς τη θέληση όλων
αυτών που δεν θέλουν τα Ταξικά αγκάθια στα πόδια τους! 
∆ηλώνουµε εκ µέρους όλων των µελών µας που είναι αγανα-
κτισµένοι από την απόφαση αυτή, ότι θα συνεχίσουµε µε
µεγαλύτερη ένταση τον αγώνα µας ενάντια στην υποτέλεια και
τη διαπλοκή για αξιοπρεπείς αµοιβές και ισότιµες εργασιακές
σχέσεις για όλους!
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ΑΑπποοσσππάάσσµµαατταα  ααππ  ττηη  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  ττοουυ  ∆∆..ΣΣ  ττηηςς
ΓΓΕΕΝΝΟΟΠΠ//∆∆ΕΕΗΗ  πποουυ  έέγγιιννεε  σσττιιςς  99  ΑΑππρριιλλίίοουυ  22000099
κκααιι  ααπποοφφάάσσιισσεε  ττηηνν  εεγγγγρρααφφήή  ττηηςς  ««ΕΕρργγααττιικκήήςς

ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηηςς»»  σσττηηνν  ΟΟµµοοσσπποοννδδίίαα..
ΡΡίίζζοοςς::
(...) το Σωµατείο «Αλληλεγ-γύη», το οποίο έχει όλες τις προ-ϋποθέσεις. Ψηφίσανε και ελέγ-χτηκαν 194 εργαζόµενοι για τηνΓΕΝΟΠ, οι οποίοι

είναι εργαζόµενοι στην ∆ΕΗόλοι και προτείνεται να εγγραφείστην Οµοσπονδία. Αφού πάνταόταν βάζουν ζήτηµα εγγραφήςσας τονίζω ότι πρέπει να γνωρί-ζετε σαν µέλη του ∆ιοικητικούΣυµβουλίου ότι εφόσον έχουντις προϋποθέσεις, δηλαδήεκπροσωπούν εργαζόµενουςστην ∆ΕΗ τα σωµατεία είναι πολύδύσκολο να αποκλείουµε απόεγγραφές.

ΣΣχχόόλλιιοο  ττηηςς  
ΣΣυυνντταακκττιικκήήςς  εεππιιττρροοππήήςς::Στις 9 Απριλίου ο καθ ύληναρµόδιος Οργανωτικός Γραµµα-τέας της ΓΕΝΟΠ, Ρίζος Ρίζοςδηλώνει προς το ∆.Σ της οµο-σπονδίας ότι ελέγχτηκαν όλα ταέγγραφα και το Συνδικάτο πρέπεινα γίνει µέλος της Οµοσπονδίαςγιατί τηρεί όλες τις προϋποθέ-σεις! 
Άραγε τι άλλαξε µετά απόεφτά Μήνες και ο ΟργανωτικόςΓραµµατέας στήριξε την πρότα-ση της ∆ΑΚΕ; Μήπως άλλαξαν ταέγγραφα από µόνα τους ή µήπωςδεν του έβγαινε ο συσχετισµόςγια το συνέδριο; 

ΗΗλλίίαα  ΣΣττάάµµεελλοοςς::

Κοιτάξτε, συνάδελφοι, νοµίζω ότι πρέπει να,

όχι να σοβαρευτούµε, να.σταµατήσουµε τα παι-

χνίδια, και να σταµατήσουµε τα παιγνίδια των

συσχετισµών. Με φόντο το Συνέδριο γίνεται

σήµερα, έχει αρχίσει από την άλλη φορά και ετοι-

µαζότανε ένα παιχνίδι που βλέπει πως θα διαµορ-

φωθούν οι συσχετισµοί στο Συνέδριο. Αυτή είναι

η ουσία του ζητήµατος. Και βεβαίως επαληθεύο-

νται αυτό που κυκλοφορεί ευρέως για συµφωνίες

κάτω από το τραπέζι και µεταξύ αυτών του σωµα-

τείου και άλλων παρατάξεων. Φαίνεται αντικειµε-

νικά, που εδώ και καιρό αυτό ερχότανε.

ΣΣχχόόλλιιοο  ττηηςς  ΣΣυυνντταακκττιικκήήςς  εεππιιττρροοππήήςς::

Ενδεικτικό για το πως βλέπουν οι «Ταξικοί

Συνδικαλιστές» την προάσπιση του δικαιώµατος

για την εγγραφή ενός Ταξικού Συνδικάτου στην

Οµοσπονδία! Κατά βάθος αυτό που κρίνεται

είναι ο συσχετισµός του Συνεδρίου!

ΕΕυυάάγγγγεελλοοςς  ΜΜπποουυζζοούύλλααςς..

Σταθερός και αυτός και η παράταξή

του στην ελιτίστικη αντίληψη, να διαφυλά-

ξουν την Οµοσπονδία από τον κίνδυνο της

εισόδου σ αυτήν «ξένων και εχθρικών

στοιχείων» όπως είναι οι έκτακτοι και οι

εργαζόµενοι στο ∆ουλεµπόριο!

Κατά βάθος όµως, παίζονται δυο έδρες

που µπορεί να χαθούν από τη ∆ΑΚΕ!

ΝΝίίκκοοςς  ΦΦωωττόόπποουυλλοοςς..Εξετάστηκαν τα δεδοµένατου Σωµατείου «Εργατική Αλλη-λεγγύη». Αυτοί που ψήφισαν γιατην ΓΕΝΟΠ, και αυτό µας ενδια-φέρει πολύ ειδικά εδώ εµάς, είναιόλοι µόνιµοι υπάλληλοι της ∆ΕΗ,µόνιµοι εργαζόµενοι της ∆ΕΗ.Από την στιγµή που είναι µόνιµοιυπάλληλοι στην ∆ΕΗ δεν µπο-ρούµε να πούµε όχι στην εγγρα-φή αυτού του συλλόγου.Εάν πάρει απόφαση το ∆ιοι-κητικό Συµβούλιο εδώ ότι λέµε«ναι» και σε όσους ψηφίζουν γιαΓΕΝΟΠ χωρίς να είναι µόνιµοι

υπάλληλοι, κανένας δεν θα έχειαντίρρηση να γραφτεί και τοοποιοδήποτε άλλο σωµατείο. 

ΣΣχχόόλλιιοο  ττηηςς
ΣΣυυνντταακκττιικκήήςς  εεππιιττρροοππήήςς::Ο Πρόεδρος τηςΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ οφείλουµε να οµο-λογήσουµε ότι κράτησε σταθερήστάση και στις δυο συνεδριάσειςκαι στήριξε το αίτηµα της εγγρα-φής γιατί όπως είπε δεν έχειδικαίωµα η Οµοσπονδία να απο-κλείει την εκπροσώπηση σε 200εργαζόµενους της ∆ΕΗ!
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Εύφηµη µνεία στην γιατρό Αποστολί-
δου Ευτέρπη µε νοσηλευτές τις Θ. Πουα-
ρίδου, Π. Σαθοπούλου, Ε. Παπαδοπούλου,
Κ. Ναθαναϊλίδου, Π. Συµεωνίδου, για την
παρουσίαση µελέτης µε τίτλο: Από την
εντατική θεραπεία στην ∆ωρεά Οργάνων.
Πρώτη εµπειρία ενός γενικού δηµόσιου
Νοσοκοµείου στην ∆υτική Μακεδονία. Η
εργασία παρουσιάστηκε στο 11° πανελλή-
νιο συνέδριο υπηρεσιών υγείας και κοινω-
νικής φροντίδας που πραγµατοποιήθηκε
στις 22 έως 25 -10- 2009 στα Χανιά.

ΠΠΡΡΩΩΤΤΟΟ  ΒΒΡΡΑΑΒΒΕΕΙΙΟΟ
Απονεµήθηκε το πρώτο βραβείο καλύ-

τερης εργασίας στο ∆ωδέκατο 12° πανελ-
λήνιο συνέδριο εντατικής θεραπείας που
πραγµατοποιήθηκε στις 06 έως 08 -11-
2009.Στην Κυρία Αποστολίδου Ευτέρπη
εντατικολόγο ∆ιευθύντρια της Μ.Ε.Θ.
Πτολεµαΐδας για την εργασία της µε τίτλο
προγνωστική αξία των πρωίµων δεικτών
της φλεγµονής στην σήψη µετά από σοβα-
ρό τραύµα.

Θέλουµε πραγµατικά ως πολίτες αυτής
της πόλης να εκφράσουµε τον σεβασµό
µας στο πρόσωπο της Κυρίας Ευτέρπης
Αποστολίδου που µας έκανε περήφανους,
µε το ήθος και της γνώσεις της που πράγ-

µατι την τιµούν.
Αξίζει επίσης ένα µεγάλο ευχαριστώ

προς τους υπόλοιπους Γιατρούς και προ-
σωπικό της Μ.Ε.Θ. Πτολεµαϊδος.
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Ο περιορισµός των εξόδων του κράτους
στη δύσκολη οικονοµική συγκυρία που διερ-
χόµαστε αποτελεί απαίτηση των πολιτών και
επιδίωξη της κυβέρνησης. Στα κρατικά έξοδα
υπάγονται δίχως αµφιβολία, οι λειτουργικές
δαπάνες των οργανισµών και των επιχειρή-
σεων που βρίσκονται υπό κρατικό έλεγχο.
Μία από τις επιχειρήσεις, η µεγαλύτερη, είναι
και η ∆ΕΗ. Για τον περιορισµό των κρατικών
εξόδων ανακοινώθηκαν ήδη από υπουργούς
µέτρα όπως η κατάργηση εκατοντάδων επι-
τροπών, ο περιορισµός και η αντικατάσταση
των κρατικών πολυτελών αυτοκινήτων µε
άλλα πιο οικονοµικά και λιγότερο ρυπογόνα,
η µείωση των υψηλών αποδοχών των διαφό-
ρων κρατικών λειτουργών.

Στη ∆ΕΗ, ο περιορισµός των λειτουργι-
κών δαπανών µέσα από τη µείωση των υψη-
λών αποδοχών αφορά  πλην του προέδρου,
του διευθύνοντος συµβούλου και των υψη-
λόβαθµων στελεχών της ιεραρχίας, µια σειρά
στελεχών που κατέχουν προσωποπαγείς
θέσεις, θέσεις ουσιαστικά άνευ αντικειµένου,
τις λεγόµενες θέσεις «ψυγείο». Τα στελέχη
στην πλειονότητά τους έχουν συµπληρώσει
τις προϋποθέσεις της συνταξιοδότησής
τους, αλλά δεν συνταξιοδοτούνται για να µην
περιορισθούν οι αποδοχές τους. Οι αποδο-
χές των στελεχών αυτών ανέρχονται δέκα

φορές επάνω από τον µισθό του ανειδίκευ-
του εργάτη ή δεκαπέντε φορές επάνω από
το επίδοµα του εκπαιδευόµενου στα προ-
γράµµατα STAGE. Οι υψηλές αποδοχές δια-
µορφώνονται από υπερωριακή απασχόληση
και από αποζηµιώσεις εκτός έδρας – στην
Αθήνα – αφού συµµετέχουν σε επιτροπές
που στην πρωτεύουσα συνεδριάζουν. Τα
στελέχη διαθέτουν προσωπικό αυτοκίνητο
υψηλού κυβισµού και γραµµατέα.  

Τα στελέχη αυτά, για να κατανοηθεί πώς
υπάχθηκαν στην εν λόγω κατηγορία από
τους πολίτες, είναι όσα διετέλεσαν διευθυ-
ντές σταθµών ή ορυχείων που κάποια στιγµή
αντικαταστάθηκαν από άλλα, δίχως αυτά να
εξελιχθούν περαιτέρω –  να καταλάβουν
υψηλότερες θέσεις. Η αντικατάστασή τους
έγινε µε διάφορα κριτήρια –  δεν είναι του
παρόντος να αναφερθούν διότι δεν αφορούν
τον σκοπό του άρθρου. Η αντικατάστασή
τους ωστόσο έγινε στα πλαίσια της εξέλιξης
των στελεχών στη διοικητική πυραµίδα της
επιχείρησης.  

Τα στελέχη αυτά επιπρόσθετα, αφού δεν
παράγουν έργο, δεν αξιολογούνται, δεν κρί-
νονται, δεν κινδυνεύουν να µετακινηθούν,
στα πλαίσια της ανακύκλωσης των στελεχών
σε διάφορες θέσεις, που η τελευταία διοίκη-
ση σωστά καθιέρωσε. 

Η ύπαρξη µη ενεργών στελεχών σήµερα
στην επιχείρηση, στους χαλεπούς καιρούς
που ζούµε, αποτελούν πρόκληση. Αποτε-
λούν πρόκληση, επειδή υπάρχουν  ενώ
παραµένουν στα ορυχεία και τους σταθµούς
εκατοντάδες κενές θέσεις εργασίας σε κατώ-
τερο προσωπικό. Αποτελούν πρόκληση,
επειδή υπάρχουν,  ενώ εντατικοποιείται
συνεχώς η εργασία των χιλιάδων απλών
εργαζοµένων της επιχείρησης. Αποτελούν
πρόκληση, επειδή υπάρχουν, όταν λόγω της
εντατικοποίησης της εργασίας αυξάνει ο δεί-
κτης εργατικών ατυχηµάτων. Αποτελούν
πρόκληση, επειδή υπάρχουν, ενώ εκτός ∆ΕΗ
καλπάζει η ανεργία, ιδιαίτερα στους νέους
ανθρώπους, ιδιαίτερα στην περιοχή µας.
Αποτελούν πρόκληση, επειδή υπάρχουν,
όταν ο ελληνικός λαός απαιτεί συνετή διαχεί-
ριση των οικονοµικών των επιχειρήσεων υπό
κρατικό έλεγχο από τις διοικήσεις τους. 

Είναι επιβεβληµένο, πάραυτα, η διοίκηση
να εξαλείψει παντελώς την κατηγορία των µη
ενεργών στελεχών. Να συνταξιοδοτήσει
όσους συµπλήρωσαν τις προϋποθέσεις
συνταξιοδότησης. Τους υπόλοιπους να τους
τοποθετήσει σε κατώτερη θέση από αυτή
την οποία τελευταία, πριν την τοποθέτησή
τους στη θέση ψυγείο, είχαν. Το γεγονός ότι
κάποτε κρίθηκε ως απαραίτητη η αντικατά-

στασή τους, αλλά ως µη απαραίτητη η προα-
γωγή τους, τους αφαιρεί κάθε δικαίωµα απαι-
τήσεων για θέσεις µη ενεργές, θέσεις ωστό-
σο, υψηλά αµειβόµενες. Αν τα στελέχη επι-
µένουν να θεωρούν εαυτά ικανά, ας αναζητή-
σουν καριέρα στον ιδιωτικό τοµέα.    

Μόνο τα µάτια τους γυάλιζαν µέσα στη
µαυρίλα της τέφρας και της σκόνης των ται-
νιόδροµων που µεταφέρουν το λιγνίτη από
τα ορυχεία στον ΑΗΣ Καρδιάς. Ο µπαρµπα-
νίκος θέλει ακόµα ένα χρόνο για να βγει στη
σύνταξη στα 60 και φοβάται µη «βγει» το
όνοµά του και τον απολύσουν. Ο Γιώργος 55
χρονών δε λέει τίποτα, µόνο τα µάτια του
εκλιπαρούν για λύτρωση απ' την καταδίκη
του «αντεργκράουντ»    τοµέα µείον 3. Μόνο
ο Σεργκέι «τρελάθηκε» και λέει «δε µε νοιά-
ζει αν µε απολύσουν» , γιατί τα χέρια
µου έσκασαν δουλεύοντας το φτυάρι στην
καρβουνόσκονη που καίει. Η γυναίκα µου δε
µ' αφήνει να τη χαϊδέψω, γιατί την οργώνουν
τα χωραφίσια χέρια µου. «Αν θέλεις βάλε
γάντια» µου λέει». 28,50 ευρώ µεροκάµατο
και τα γάντια δεν τους τα παραχωρεί ο µεγα-
λοεργολάβος της ∆ΕΗ, γιατί κοστίζουν. Ο
λιγνίτης καίει και πρέπει να αλλάζουν γάντια
κάθε πέντε µέρες. Ο εργολάβος και η ∆ΕΗ
δεν έχουν χρήµατα.  Πρέπει να  τα πληρώ-
σουν ο Σεργκέι και οι άλλοι εργάτες από τον
πλούτο των 28,50 ευρώ µεροκάµατου. Σκου-
λήκια και ποντίκια δεν φιλοξενούνται εκεί
κάτω. ∆εν µπορούν να ζήσουν. Όπως
φοβούνται τις ταινίες τρόµου τα παιδιά µέσα
στο σκοτάδι, έτσι και τα ποντίκια. ∆ε µπο-
ρούν ν' ανασάνουν εκεί κάτω. Τα σκουλήκια
δε µπορούν να συρθούν, γιατί θα σκάσουν,
σαν τα χέρια του Σεργκέι. Κι εγώ, αεροβατώ-
ντας σαν χαµένος, ακολουθούσα τον
«τρελό» Σεργκέι δέκα λεπτά της ώρας!
µόνο!, µέσα στο τούνελ της ανυπαρξίας,
ώσπου να βγω από τα καταγώγια του τρόµου.
Κι αυτοί «δουλεύουν» κάθε µέρα εφτά ώρες

συνεχώς, γιατί έξω τους περιµένει ο τρόµος
της ανεργίας. Και οι «Καταναίοι» κατάντησαν
τα συνδικάτα του λιγνίτη  ελιτίστικες οµάδες
που δεν έχουν ιδέα τι γίνεται στους υπόγει-
ους κολασµένους διαύλους που δε ζουν
ούτε ποντίκια. Κι όµως ο Σεργκέι δεν τροµά-
ζει κι ας τον απέλυσαν την άλλη µέρα γιατί
τόλµησε να βγει στην επιφάνεια και να ζητή-
σει γάντια, για να µπορούν τα χέρια του να
χαϊδεύουν τη γυναίκα του ερωτικά, όπως αξί-
ζει στους ανθρώπους

ΓΓιιάάννννηηςς  ΜΜιιχχααηηλλίίδδηηςς
Γενικού Γραµµατέα του σωµατείου «Η ΕΝΩΣΗ»

ΓΓιιώώρργγοοςς  MMηηττλλιιάάγγκκααςς

ΝΝαα  δδοοθθεείί  ττέέλλοοςς  σσττιιςς  θθέέσσεειιςς  ««ψψυυγγεείίοο»»  πποουυ  
υυππάάρρχχοουυνν  σσττηη  ∆∆ΕΕΗΗ..  ππρροοκκααλλοούύνν  κκααιι  κκοοσσττίίζζοουυνν

ΣΤΑ ΚAΤΕΡΓΑ ΤΩΝ ΕΡΓΟΛAΒΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ∆ΕΗ

ΤΤααιιννίίεεςς  ττρρόόµµοουυ::  
««ΆΆννθθρρωωπποοιι  κκααιι  πποοννττίίκκιιαα»»

ΤΙΜΗΤΙΚΟΣ ΕΠΑΙΝΟΣ ΚΑΙ 

ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΟΛΟΓΟ 

Κ. ΕΥΤΕΡΠΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙ∆ΟΥ

ΕΕππιισσττοολλήή  ΠΠοολλιιττώώνν  
ττηηςς  ΠΠττοολλεεµµααΐΐδδααςς
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Πάνω από µια δεκαετία έχουν ιστορία οι επιτροπές
«σοφών» που συστήνονται για να εµφανίσουν ως επιστηµο-
νικά τεκµηριωµένες και επιβεβληµένες τις αντιλαϊκές πολιτι-
κές τους αποφάσεις. Πρωτοπόρο στην τακτική αυτή είναι το
ΠΑΣΟΚ, µε την κυβέρνηση Σηµίτη η οποία σύστησε το 1997
την επιτροπή Σπράου. Ο ίδιος πρωθυπουργός το 2001 ανέ-
θεσε στον εξωκοινοβουλευτικό υπουργό Εργασίας Τάσο
Γιαννίτση να εκπονήσει ανάλογη µελέτη για το ασφαλιστικό
την οποία ανέλαβε βρετανικός αναλογιστικός οίκος. Τη σκυ-
τάλη πήρε η κυβέρνηση Καραµανλή, µε τη σύσταση επιτρο-
πής υπό τον πρώην πρόεδρο του ΣΕΒ, Νίκο Αναλυτή.

Όλες οι παραπάνω επιτροπές κατέληξαν στα ίδια πορί-
σµατα, µε το ίδιο σκεπτικό: Πρώτα απ' όλα θεώρησαν παρα-
γεγραµµένα τα εγκλήµατα που έχουν συντελεστεί επί δεκαε-
τίες από το κράτος, τις επιχειρήσεις και τις διοικήσεις των
ταµείων σε βάρος του ασφαλιστικού συστήµατος. Έπειτα,
έριχναν το βάρος της «λύσης» στους ασφαλισµένους, προ-
τείνοντας καρατόµηση δικαιωµάτων, αποψίλωση της λίστας
Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων, αύξηση ορίων ηλι-
κίας, αύξηση εισφορών και µείωση συντάξεων.

Κοινός τόπος για όλες τις κυβερνήσεις που ανακίνησαν
το ασφαλιστικό ήταν η αναφορά στα υπέρογκα χρέη, στην
αδυναµία των ταµείων να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις
τους, στον υπερδανεισµό και το δυσοίωνο µέλλον της κοινω-
νικής ασφάλισης. Αν στο παρελθόν η καταστροφολογία αυτή
είχε κάποιες δόσεις υπερβολής ώστε να δικαιολογείται η
σφοδρότητα της επίθεσης στα ασφαλιστικά και συνταξιοδο-
τικά δικαιώµατα, τώρα όλα δείχνουν πως η κατάσταση πραγ-
µατικά έχει φτάσει σε αδιέξοδο. Φέτος µόνο τα ταµεία χρει-
άστηκαν σχεδόν 2,5 δισ. ευρώ έκτακτη χρηµατοδότηση για
να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Πέρσι το αντί-
στοιχο ποσό ήταν 850 εκατ. ευρώ. Το ΙΚΑ ζητά επιπλέον 200
εκατ. ευρώ από το υπουργείο Εργασίας για να πληρώσει
συντάξεις, ανάλογα ο ΟΑΕΕ ψάχνει για 450 εκατ., ενώ άλλα
50 εκατ. λείπουν από το Ταµείο Πρόνοιας ∆ηµοσίων Υπαλ-
λήλων για τα τρέχοντα έξοδα.

Στην άλλη πλευρά του φεγγαριού, εκείνη που δεν θα
περιληφθεί στα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας όπως τα
παραπάνω ως ένδειξη παθογένειας του ασφαλιστικού συστή-
µατος, είναι η κατάσταση που βιώνουν οι ασφαλισµένοι και
συνταξιούχοι: Στη χώρα µας δίνονται οι χαµηλότερες συντά-
ξεις στη ζώνη του ευρώ. 7 στους 10 συνταξιούχους παίρνουν
λιγότερα από 600 ευρώ το µήνα. Για τους 850.000 συνταξιού-
χους του ΟΓΑ, οι κατά µέσο όρο µηνιαίες απολαβές είναι 413
ευρώ. Το 85% των συντάξεων του Ταµείου Συντάξεων Αυτο-
κινητιστών είναι κάτω από 500 ευρώ. Σε αναλογία λοιπόν µε
τη νέα γενιά των 700 ευρώ, υπάρχει και µια γενιά ηλικιωµένων
των 400 ευρώ.
ΤΤοο  ππρρώώττοο  εερρώώττηηµµαα  πποουυ  ππρρέέππεειι  νναα  ααππααννττηηθθεείί  εείίννααιι  ττοο
««πποοιιοοςς  φφττααίίεειι»»..

Είναι το ερώτηµα που αποφεύγει να απαντήσει κάθε
κυβέρνηση και επιτροπή «σοφών», γιατί ο καταλογισµός των
ευθυνών συνεπάγεται και λήψη µέτρων σε ανάλογη κατεύθυν-
ση. Και πριν ανατρέξει κανείς στις παλιές αµαρτίες, οφείλει
να δει το «έγκληµα» που συντελείται σήµερα: 

Η εισφοροκλοπή το 2009 µόνο, σύµφωνα µε στοιχεία της
Οµοσπονδίας των εργαζοµένων στα ασφαλιστικά ταµεία,
αναµένεται να ανέλθει στα 7 δισ. ευρώ. Το διπλό έγκληµα των
εργοδοτών απέναντι στο ασφαλιστικό σύστηµα είναι ότι
παρακρατούν τις εισφορές που καταβάλλουν οι εργαζόµενοι
από το µισθό τους και δεν τις αποδίδουν στα ταµεία. Άρα
δεν πληρώνουν αυτά που χρωστούν οι ίδιοι και παράλληλα,
κρατούν για λογαριασµό τους τα λεφτά που θέλοντας και µη
δίνουν οι εργαζόµενοι. Για το 2008 οι βεβαιωµένες οφειλές
που δεν πληρώθηκαν στο ΙΚΑ, παρόλο που παρακρατήθηκαν
από τους εργοδότες, ανέρχονται στα 4,2 δισ. ευρώ! Η
ληστεία αυτή δεν είναι σαν την ανώνυµη φοροδιαφυγή, αλλά
έχει ονοµατεπώνυµο και προφανώς χαίρει ασυλίας. Μάλιστα,
πάγια πολιτική των κυβερνήσεων ήταν να προσφέρουν µια
σειρά από χαριστικές ρυθµίσεις στις εταιρείες που χρωστού-
σαν εισφορές, µε απαλλαγές από τόκους και πρόστιµα και
θέσπιση δόσεων, ώστε οι επιχειρηµατίες να παίρνουν φορο-
λογική ενηµερότητα παρά τα υψηλά χρέη τους. Η πολιτική
αυτή όχι µόνο δεν απέδωσε, αλλά αποθράσυνε τους εργοδό-
τες, που κατάλαβαν ότι µπορούν ατιµωρητί να κλέβουν και
έτσι σύµφωνα µε στοιχεία των εργαζοµένων στα ταµεία, ο
αριθµός των οφειλετών συνεχώς αυξάνεται, µε αποτέλεσµα
σήµερα να χρωστούν εισφορές 7 στις 10 επιχειρήσεις.

Μεγάλη πληγή του ασφαλιστικού συστήµατος είναι επί-
σης η πολιτική που διευρύνει τις ελαστικές σχέσεις εργασίας
και την ανεργία. Υπολογίζεται ότι το 50% του εργατικού
δυναµικού της χώρας βρίσκεται σήµερα είτε στην ανεργία
είτε σε καθεστώς επισφαλούς εργασίας. Κατ' αυτό τον τρόπο
µειώνονται δραστικά τα έσοδα της κοινωνικής ασφάλισης. Οι
απώλειες του ΙΚΑ µόνο από την ανασφάλιστη εργασία των
σταζ και των συµβάσεων έργου (το µπλοκάκι) που υποκρύ-
πτουν σταθερή εργασία, ανέρχεται σε 1 δισ. ευρώ. Συνολικά,

υπολογίζεται ότι οι απώλειες των ταµείων απ’ την αδήλωτη
εργασία ανέρχονται στα 8,3 δισ. ευρώ το χρόνο. Η «µαύρη»
εργασία, που στερεί από τον εργαζόµενο στοιχειώδεις παρο-
χές που δικαιούται αλλά και πολύτιµους πόρους στο ασφαλι-
στικό σύστηµα, θερίζει: Σύµφωνα µε στοιχεία της ΓΣΕΕ και
εργατικών κέντρων, ξεπερνούν το 1 εκατοµµύριο οι ανασφά-
λιστοι εργαζόµενοι, ενώ για το 2008 οι ελεγκτικοί µηχανισµοί
του ΙΚΑ ανέφεραν πως σε 21.500 ελέγχους εντόπισαν 18.371
ανασφάλιστους! 

Το ίδιο το κράτος, που σήµερα εµφανίζεται να αγωνιά για
το µέλλον του ασφαλιστικού συστήµατος, είναι ο µεγαλύτε-
ρος οφειλέτης. Το ∆ηµόσιο σήµερα χρωστά στα ταµεία 12
δισ. ευρώ! Επιπλέον, πολιτικές αποφάσεις έχουν επιβαρύνει
δυσβάσταχτα τα ταµεία: Πρώτον, µε την πολιτική στην υγεία,
που στηρίζει τα ιδιωτικά νοσηλευτικά και διαγνωστικά κέντρα,
τα οποία χρεώνουν ασύδοτα τα ταµεία, υποκαθιστώντας το
δηµόσιο σύστηµα υγείας που παρακµάζει. Αντίστοιχα προ-
κλητικό είναι το καθεστώς αναρχίας στο οποίο δραστηριο-
ποιούνται οι φαρµακευτικές εταιρείες σε βάρος της κοινωνι-
κής ασφάλισης. ∆εύτερον, πολιτικές αποφάσεις κρατικών
αξιωµατούχων αποτέλεσαν οι εθελούσιες έξοδοι σε ∆ΕΚΟ,
κάτι που λειτούργησε σαν «βόµβα» στα ταµεία. Το κόστος
της εθελουσίας για τον ΟΤΕ π.χ. το 2006, όταν συνταξιοδο-
τήθηκαν ακόµη και στα 48 τους χρόνια 5.500 εργαζόµενοι
του οργανισµού, ανήλθε σε 1,6 δισ. ευρώ. ∆ώρο στη νέα γερ-
µανική ιδιοκτησία που δεν θα πληρώνει επιπλέον µισθούς,
βαρίδι όµως για το ΤΑΠ-ΟΤΕ και συνολικά για το σύστηµα.

Τρίτο και σπουδαιότερο ίσως σε σηµασία, είναι το θέµα
της ληστρικής διαχείρισης των αποθεµατικών. Πρόκειται για
ένα µείζον σκάνδαλο νόµιµης κλοπής που συντελείται από το
1950, όταν αναγκαστικός νόµος δέσµευε τα λεφτά των ταµεί-
ων υποχρεωτικά στην Εθνική Τράπεζα µε το εξευτελιστικό
επιτόκιο του 4%, για να φτάσουµε στα δοµηµένα οµόλογα.
Τη δεκαετία του ’80 ξεκίνησε η τοποθέτηση µέρους των απο-
θεµατικών σε µετοχές, ενώ µε σειρά νόµων του ΠΑΣΟΚ και
της Ν∆ θεσπίστηκε η τοποθέτηση των χρηµάτων των ασφα-
λισµένων σε χρηµατιστηριακά προϊόντα υψηλού ρίσκου.
Τεράστια ποσά χάθηκαν τόσο το 1999, µε το σκάσιµο της
χρηµατιστηριακή φούσκας όσο και το 2007 από τα δοµηµέ-
να οµόλογα. Η απώλεια επί ΠΑΣΟΚ υπολογίζεται σε 25%,
ενώ το σκάνδαλο της Ν∆ κόστισε 17%-20% απώλειες. 

Οι µόνοι από τους συµµετέχοντες στην κοινωνική ασφά-
λιση που δεν έχουν κανένα µερίδιο ευθύνης για το σηµερινό
τέλµα στο ασφαλιστικό σύστηµα, είναι οι εργαζόµενοι. Οι
µισθωτοί πληρώνουν ανελλιπώς τις εισφορές τους κάθε µήνα. 

Κι όµως, οι εργαζόµενοι είναι αυτοί που θα πληρώσουν
την κρίση του ασφαλιστικού. 

ΤΤιι  σσχχεεδδιιάάζζοουυνν::
Οδοστρωτήρας δικαιωµάτων και σαρωτικές αλλαγές που

θα κάνουν τη σύνταξη µακρινό όνειρο βρίσκονται ενόψει,
παρά τις περί του αντιθέτου διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης. 

Το ασφαλιστικό σύστηµα χρειάζεται οπωσδήποτε δοµι-
κές αλλαγές». Ποιες µπορεί να είναι αυτές;

Ως προς τα όρια ηλικίας, η κυβέρνηση φαίνεται διατεθει-
µένη να προχωρήσει σε σταδιακή εξίσωση ανδρών και γυναι-
κών, βάζοντας «φρένο» στο νόµο Πετραλιά, που όριζε από
την 1η Ιανουαρίου του νέου έτους να καταργηθεί το µειωµέ-
νο όριο ηλικίας για τις ασφαλισµένες στο ΙΚΑ µέχρι το 1992.
επόµενος στόχος είναι η αναδιάταξη της λίστας των Βαρέων
και Ανθυγιεινών Επαγγελµάτων. Οι προτάσεις που έχουν
κατατεθεί µιλούν για σαρωτικές αλλαγές, µε εξαίρεση 100

ειδικοτήτων και ένταξη άλλων. 
Η γενική κατεύθυνση της πολιτικής όµως που θα ακολου-

θηθεί θα έχει σοβαρότερες τοµές. Πρώτον, διαχρονική τάση
είναι η µείωση των εργοδοτικών και η αύξηση των εργατικών
εισφορών. Οι εργοδότες επιδοτούνται παντοιοτρόπως (για
πρόσληψη ανέργων, για προγράµµατα σταζ κ.ο.κ.) µε το πρό-
σχηµα των αναπτυξιακών κινήτρων. Από την άλλη, οι εργαζό-
µενοι έχουν συνεχώς αυξανόµενες εισφορές µε διαρκώς
λιγότερες παροχές. ∆εύτερον, ειληµµένη απόφαση είναι η
λεγόµενη παράταση του εργάσιµου βίου, η αύξηση δηλαδή
των ορίων συνταξιοδότησης ή όπως το έχει θέσει κοµψά ο
σηµερινός πρωθυπουργός σε παλιότερη τοποθέτησή του, η
«ενεργός γήρανση». Τρίτον, η ενοποίηση των ασφαλιστικών
ταµείων µε προς τα κάτω εξίσωση των παροχών. Στόχος είναι
να συµπτυχθούν οι 155 ασφαλιστικοί φορείς σε τρία ταµεία
(µισθωτών, επαγγελµατιών και αγροτών). Τέταρτον, η ανα-
βάθµιση της ιδιωτικής ασφάλισης, ως τρίτου πυλώνα. Προη-
γούνται ο πρώτος πυλώνας, η δηµόσια ασφάλιση, οι ελάχι-
στες δηλαδή αποδοχές πριν το επίπεδο της φτώχειας και ο
δεύτερος, η επαγγελµατική σύνταξη που να είναι πλήρως
ανταποδοτική. Αυτές είναι άλλωστε οι βασικές κατευθύνσεις
που έχουν δροµολογήσει σε όλη την ΕΕ οι αστικές κυβερνή-
σεις, µε αφετηρία τη Σύνοδο της Λισσαβόνας το 2000. 

ΠΠοοιιαα  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  ηη  ααππάάννττηησσηη  ττωωνν  εερργγααζζοοµµέέννωωνν
Στις δοµικές λοιπόν αλλαγές που εισηγείται η κυβέρνηση

και η Ευρωπαϊκή Ένωση, µπορεί να αντιταχθεί µόνο µια ανα-
λόγως δοµική ανατροπή. Μια συνολική πρόταση που πρώτα
απ’ όλα θα ζητά την επιστροφή των χρηµάτων που υπεξαιρέ-
θηκαν από τους εργαζόµενους, όπως από την υπόθεση των
οµολόγων και του χρηµατιστηριακού τζόγου που παίχθηκε
σε βάρος των αποθεµατικών, αλλά και από τις τρέχουσες
οφειλές κράτους κα εργοδοσίας. 

Έπειτα, θα αντιµετωπίσει την κοινωνική ασφάλιση όχι ως
ένα δηµοσιονοµικό και λογιστικό γρίφο για οικονοµολόγους
αλλά σαν ένα καθολικό κοινωνικό δικαίωµα για τους εργαζό-
µενους και σαν υποχρέωση της πολιτείας και της κοινωνίας
απέναντι σε κάθε άνθρωπο ανεξαρτήτως του φύλου, της προ-
ϋπηρεσίας του και των τυπικών προϋποθέσεων του νόµου.
Βάση για ένα τέτοιο ασφαλιστικό σύστηµα θα είναι η ριζική
µείωση του χρόνου εργασίας καθώς και η εξάλειψη της ανερ-
γίας και των ελαστικών µορφών απασχόλησης. Αντικειµενικό
έδαφος για µια τέτοια διεκδίκηση δίνει η µεγάλη άνοδος της
παραγωγικότητας της εργασίας, η αύξηση του πλούτου που
παράγει ο νους και το σώµα του σύγχρονου ανθρώπου. 

Αναγκαίο αίτηµα είναι το βάρος της ασφάλισης να µετα-
φερθεί στο κεφάλαιο, µειώνοντας ή απαλλάσσοντας τους
εργαζόµενους από εισφορές, αλλά και να αυξηθούν γενναία
οι ασφαλιστικές παροχές στη σύνταξη και την περίθαλψη.
Όρος βέβαια για µια τέτοια ανατροπή είναι να µειωθεί το
ποσοστό εκµετάλλευσης, να µειωθεί η υπεραξία που καρπώ-
νονται οι εργοδότες στην προοπτική της κατάργησης της
ίδιας της εκµεταλλευτικής σχέσης και της αγοραπωλησίας της
εργατικής δύναµης. 

Η «κόκκινη γραµµή» λοιπόν δεν αρκεί να βρίσκεται µόνο
στα όρια ηλικίας, το ύψος των συντάξεων και το ποσοστό
των εισφορών, όπως ζητά η ΓΣΕΕ, επειδή µε δεδοµένη την
ασυδοσία του κεφαλαίου και τις εξαρτήσεις της κυβέρνησης,
αυτά είναι τα πιο ουτοπικά αιτήµατα. Χωρίς ένα αντικαπιταλι-
στικό πλαίσιο διεκδικήσεων που θα διεκδικεί το κοινωνικά
αναγκαίο, οι εργαζόµενοι θα βρίσκονται διαρκώς στη θέση
του χαµένου. 
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ΘΘΕΕΜΜΑΑ::  ΑΑσσφφααλλιισσττιικκόό
ττοουυ  ΓΓιιώώρργγοουυ  ΛΛααοουυττάάρρηη
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ΗΗ  λλύύσσηη  ττοουυ  αασσφφααλλιισσττιικκοούύ  ββρρίί--
σσκκεεττααιι  σσττοο  χχττύύππηηµµαα  ττηηςς  µµεεγγάάλληηςς
εειισσφφοορροοδδιιααφφυυγγήήςς  κκααιι  σσττηηνν  αανναα--
ππλλήήρρωωσσηη  ττοουυ  ααπποοθθεεµµααττιικκοούύ  ττωωνν
ττααµµεείίωωνν..  ΟΟιι  σσυυννττααγγέέςς  ττηηςς  ααύύξξηησσηηςς
ττωωνν  οορρίίωωνν  ηηλλιικκίίααςς  κκααιι  ττηηςς  µµεείίωωσσηηςς
ττωωνν  σσυυννττάάξξεεωωνν  εείίννααιι  ααδδιιέέξξοοδδεεςς  κκααιι
έέχχοουυνν  ααπποοττύύχχεειι  πποολλλλέέςς  φφοορρέέςς  σσττοο
ππααρρεελλθθόόνν..  ΤΤαα  ππααρρααππάάννωω  ττόόννιισσεε,,
µµιιλλώώννττααςς  σσττοονν  ««ΠΠ»»,,  οο  εεππιισσττηηµµοοννιι--
κκόόςς  σσυυννεερργγάάττηηςς  ττοουυ  ΙΙννσσττιιττοούύττοουυ
ΕΕρργγαασσίίααςς  ττηηςς  ΓΓΕΕΣΣΕΕΕΕ,,  ΓΓιιώώρργγοοςς
ΡΡωωµµααννιιάάςς..  ΟΟ  άάννθθρρωωπποοςς  πποουυ  γγννωωρρίί--
ζζεειι  όόσσοο  κκααννεείίςς  άάλλλλοοςς  ττοο  αασσφφααλλιισσττιι--
κκόό  σσύύσσττηηµµαα,,  υυπποογγρράάµµµµιισσεε::

Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες δύο
επιτροπών. Η πρώτη επιτροπή είναι για την διαδο-
χική ασφάλιση και έχει ένα εξειδικευµένο αντικεί-
µενο. Πως δηλαδή θα δίνουµε τη σύνταξη πολύ
νωρίτερα, απ? ό,τι µέχρι σήµερα. Στις περιπτώσεις
διαδοχικής ασφάλισης, δεν θα πρέπει η καταβολή
της σύνταξης να ξεπερνά τους τρεις µήνες, ενώ
σήµερα απαιτούνται περίπου δύο χρόνια. Από κει
και πέρα, βλέπουµε πως θα βελτιώσουµε τις
συντάξεις εκείνων που είναι ασφαλισµένοι σε
περισσότερα από ένα ταµεία. Σήµερα µε την ισχύ-
ουσα νοµοθεσία, όσοι έχουν ασφαλιστεί σε
περισσότερα από ένα ταµεία, έχουν συνολικά
χαµηλότερα σύνταξη µέχρι 25%, σε σχέση µε
άλλους που είναι µόνο σε ένα ταµείο. Το πρόβλη-
µα λοιπόν είναι πως θα εξισορροπηθούν αυτές οι
διαφορές και θα βελτιωθούν οι συντάξεις αυτών
που είναι ασφαλισµένοι σε περισσότερα από ένα
ταµεία. 

Ο βαθµός βελτίωσης εξαρτάται από το πόσα
χρόνια έχει κάποιος στο κάθε ταµείο. Σήµερα το
σύνολο της σύνταξης αυτών που είναι ασφαλισµέ-
νοι σε περισσότερα από ένα ταµεία είναι το
άθροισµα των κλασµάτων. Λαµβάνεται υπόψη ο
χρόνος που έχουν στο κάθε ταµείο και γίνεται ο
υπολογισµός της σύνταξης µε βάση τις καταστατι-
κές διατάξεις του οικείου ταµείου. Τώρα θα γίνε-
ται από το ταµείο που θα δίνει τη σύνταξη, έχου-
µε αφήσει σε εκκρεµότητα αν θα είναι ο τελευταί-
ος ασφαλιστικός φορέας ή αν θα είναι ο ασφαλι-
στικός φορέας στον οποίο έχει τα περισσότερα
ένσηµα. Σε κάθε περίπτωση αυτός ο φορέας θα
υπολογίσει τη σύνταξη µε τις δικές του διατάξεις
και κατά τέτοιο τρόπο ώστε να µην έχει απώλειες
αυτός που είναι ασφαλισµένος σε περισσότερα
από ένα ταµεία.

Έχουµε τη δεύτερη, τη µεγάλη όπως λέµε επι-
τροπή. Έχει ξεκινήσει τη λειτουργία της, έγινε µία
συνεδρίαση και προσδιορίσαµε την επόµενη
συνεδρίαση στις 22 ∆εκεµβρίου και έχουµε ορίσει
ενότητες, µε τις οποίες θα περπατήσει. 

Να σηµειώσω ότι υπάρχει οµοφωνία στην διά-
γνωση του προβλήµατος. Όλοι συµφωνούµε ότι
το πρόβληµα είναι µεγάλο. Ότι δηλαδή το ασφα-
λιστικό έχει τεράστια ελλείµµατα και ότι αυτή τη
στιγµή δεν υπάρχει βιωσιµότητα για το µέλλον.
Ενώ όµως έχουµε συµφωνήσει όλοι στη διάγνωση,
διαφωνούµε στη θεραπεία. ∆ηλαδή στα µέτρα που
πρέπει να ληφθούν για να αναταχθεί το σύστηµα.
Μία οµάδα φαίνεται να υποστηρίζει την παραδο-
σιακή πρακτική. ∆ηλαδή, να ανεβάσουµε τα όρια
ηλικίας, να αυξήσουµε τις ασφαλιστικές εισφορές,
να µειώσουµε τις συντάξεις. Αυτή την πρακτική
την ακολουθούµε τώρα εδώ και είκοσι χρόνια
στην Ελλάδα, αλλά είναι αδιέξοδη. Κάθε χρόνο
επαναλαµβάνουµε τα ίδια πράγµατα. Οι µελέτες
που έχουµε κάνει εµείς δείχνουν ότι εάν ανεβά-
σουµε για δύο χρόνια τα όρια ηλικίας, αν δηλαδή
πάµε από τα 65 στα 67 για όλους τους Έλληνες,
τότε το σύστηµα θα κερδίσει συνολικά εξίµησι
µήνες περαιτέρω βιωσιµότητας. ∆εν είναι αποτε-
λεσµατική αυτή η µέθοδος και γι? αυτό την επανα-
λαµβάνουµε κάθε τόσο. 

Εµείς πιστεύουµε λοιπόν ότι είναι άλλη η µέθο-
δος για να λυθούν τα µεγάλα προβλήµατα. Ποια
είναι αυτή; Πρώτον πρέπει να αντιµετωπιστεί η
έλλειψη αποθεµατικών στο σύστηµα. Το ελληνικό
σύστηµα είναι το µοναδικό στην Ευρώπη που δεν
έχει αποθεµατικά, του φάγανε τα αποθεµατικά. Τη
µια ο Μεταξάς δήµευσε την περιουσία, την άλλη
έχουµε το νόµο 1611 που επί είκοσι χρόνια
άφησε τα αποθεµατικά άτοκα, την άλλη έχουµε το
σκάνδαλο του χρηµατιστηρίου, πριν από λίγα χρό-
νια είχαµε το δοµηµένα οµόλογα. Όλα αυτά είχαν
σαν αποτέλεσµα το σύστηµα να µην έχει αποθε-
µατικά. Κανένα άλλο σύστηµα στην Ευρώπη δεν
έχει αυτά τα χάλια. Όλοι έχουν αποθεµατικά.
Εµείς δεν έχουµε, είναι ένα σύστηµα γυµνό το
ελληνικό ασφαλιστικό. Θα πρέπει λοιπόν να βρε-
θούν πόροι για να µπουν στο ταµείο να αναπληρώ-
σουµε τα αποθεµατικά τα οποία έχουν κλαπεί,
έχουν σπαταληθεί. Αυτό λοιπόν είναι το κεντρικό
πρόβληµα. Αν δεν βάλουµε τα χρήµατα στο
ταµείο και περιµένουµε κάθε χρόνο από τις
εισφορές να πληρώνουµε τις συντάξεις, δεν λύνε-
ται το πρόβληµα. Σήµερα οι µελέτες δείχνουν ότι
χρειάζονται 7,5 έως 8 εργαζόµενοι για να καταβλη-
θεί η σύνταξη ενός συνταξιούχου. Ο αριθµός των
συνταξιούχων έχει αυξηθεί και δυστυχώς ο αριθ-
µός των εν ενεργεία εργαζοµένων έχει µειωθεί.
Αυτό βλέπουµε να συµβαίνει εδώ και δεκαπέντε
χρόνια. Αυτό οφείλεται βέβαια στη µεγάλη εισφο-
ροδιαφυγή, στην ανασφάλιστη, µαύρη εργασία και
σε κάθε περίπτωση αυτές οι ανωµαλίες είναι
κεντρικές ανωµαλίες του συστήµατος. 

Ένα δεύτερο ζήτηµα που προκύπτει εποµέ-
νως, είναι να σταµατήσει η εισφοροδιαφυγή. Αυτό
το αίσχος της ανασφάλιστης µαύρης εργασίας.
Σήµερα 1.100.000 εργαζόµενοι δουλεύουν σε
καθεστώς µαύρης και ανασφάλιστης εργασίας, εκ
των οποίων οι 600.000 είναι Έλληνες και οι
500.000 αλλοδαποί.

Ένα τρίτο θέµα - πολύ βασικό ? είναι το κρά-
τος να πληρώνει αυτά που οφείλει εκ του νόµου.
∆εν µπορεί το κράτος να ψηφίζει νόµους και στη
συνέχεια να µην πληρώνει αυτά που προβλέπουν
οι νόµοι που ψηφίζει. ∆υστυχώς αυτό γίνεται τα
τελευταία χρόνια και βεβαίως αυτό πρέπει επιτέ-
λους να σταµατήσει. Αυτά είναι τα κεντρικά προ-
βλήµατα και αυτά πρέπει να αντιµετωπιστούν.
Πρέπει να φύγουµε από την λογική της µείωσης
των συντάξεων και της αύξησης των ορίων ηλικίας.
Για να γίνει κατανοητό αυτό, θα προσθέσω τούτο:
Από τις µελέτες προκύπτει ότι εάν η εισφοροδια-
φυγή που σήµερα είναι 30% στο ΙΚΑ, 35% στον
Οργανισµό Ελεύθερων Επαγγελµατιών και 50%
στον ΟΓΑ, εάν πέσει στο 20%, µόνο από αυτόν

τον λόγο, το σύστηµα θα κερδίσει 7,5 χρόνια
περαιτέρω βιωσιµότητας. Όλα αυτά λοιπόν δεί-
χνουν προς τα πού πρέπει να πάµε. Αν συνεχίσου-
µε την παραδοσιακή παλιά πρακτική, πάλι µετά
από ένα χρόνο θα ξανακουβεντιάζουµε πάλι να
ανεβάσουµε ξανά τα όρια ηλικίας. ∆εν είναι λογική
αυτή.

Εµείς έχουµε υποδείξει 35 πηγές από τις οποί-
ες µπορούν να αντληθούν τα αποθεµατικά. Σ?
αυτές δεν περιλαµβάνεται η έµµεση φορολογία,
ούτε καν ο κρατικός προϋπολογισµός. Είναι νέες
πηγές, έχουµε κάνει µια περιήγηση σε όλη την
Ευρώπη και έχουµε δει τι έκαναν οι άλλες χώρες
και έχουµε βγάλει κάποια συµπεράσµατα, τα
οποία µπορούµε να µεταφέρουµε και στην Ελλά-
δα. Εµείς λοιπόν έχουµε υποδείξει αυτές τις 35
πηγές. Ενδεικτικά θα σας πω µόνο µία: Οι αντικει-
µενικές αξίες της δηµόσιας περιουσίας. ∆ηλαδή
όταν ανεβαίνουν οι αξίες της περιουσίας του κρά-
τους ? όχι των ιδιωτών ? σ? αυτή την περίπτωση ?
στη διαφορά µεταξύ της καινούργιας και της
παλιάς αξίας, ένα ποσοστό 15% να πηγαίνει στα
αποθεµατικά του συστήµατος.

∆ιακινδυνεύοντας µία εκτίµηση για το τι πρό-
κειται να πράξει η κυβέρνηση, ο κ. Ρωµανιάς, υπο-
γράµµισε: Νοµίζω ότι ο υπουργός ξεκαθάρισε ότι
δεν θα αυξηθούν τα όρια ηλικίας και δεν θα µειω-
θούν οι συντάξεις. Φαίνεται µέχρι τώρα ότι ο
υπουργός έχει απορρίψει αυτή την παραδοσιακή
και ατελέσφορη µέθοδο. Εποµένως εκ των πραγ-
µάτων είναι κοντά στη δική µας κατεύθυνση. Άλλο
όµως τι λέει ο υπουργός και άλλο τι λέγεται µέσα
στην επιτροπή. Μέχρι στιγµής δεν µπορώ να έχω
οριστικά συµπεράσµατα, φαίνεται όµως ότι θα
υπάρξει σύµπλευση µεταξύ των κοινωνικών εταί-
ρων, δεν θα έχουµε διαφορές. Όµως φαίνεται ότι
µεταξύ των διορισµένων µελών της κυβέρνησης,
ορισµένοι έχουν διαφορετικές απόψεις. Εάν επι-
µείνουν σ? αυτές τις απόψεις, όταν θα έρθει η επι-
τροπή να βγάλει το πόρισµά της, θα υπάρξει µία
διαφοροποίηση, µία απόκλιση µεταξύ των απόψε-
ων των µελών της επιτροπής. Εφ? όσον λοιπόν το
πόρισµα της επιτροπής σε ορισµένα ζητήµατα
παρουσιάσει αποκλίνουσες απόψεις, τότε «το φίδι
από την τρύπα» θα το βγάλει η κυβέρνηση, η
οποία θα κληθεί να αποφασίσει.

ΧΧΡΡΗΗΣΣΤΤΟΟΣΣ  ΒΒΗΗΤΤΤΤΑΑΣΣ

ΗΗ  σσυυννέέννττεευυξξηη  δδόόθθηηκκεε  σσττοονν  ΧΧρρήήσσττοο  ΒΒήήτταα  κκααιι
δδηηµµοοσσιιεεύύττηηκκεε  σσττηηνν  εεφφηηµµεερρίίδδαα  ««ΠΠττοολλεεµµααίίοοςς»»  σσττιιςς
1155  ∆∆εεκκεεµµββρρίίοουυ  22000099..
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ΟΟ  ΓΓ..  ΡΡωωµµααννιιάάςς  µµιιλλάά
σσττοονν  ««ΠΠττοολλεεµµααίίοο»»  κκααιι

ππρροοττεείίννεειι  χχττύύππηηµµαα
ττηηςς  εειισσφφοορροοδδιιααφφυυγγήήςς
κκααιι  ααννααππλλήήρρωωσσηη  ττοουυ

ααπποοθθεεµµααττιικκοούύ
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Στους συναδέλφους που έφυγαν πολύ νωρίς.
Με αφορµή το έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη

προς την ∆ΕΗ Α.Ε. (∆ιεύθυνση Υγείας κ Ασφάλειας στην
Εργασία) γράφονται αυτές οι γραµµές ελπίζοντας να ευαι-
σθητοποιήσουν την ηγεσία µας.

Εργαζόµαστε σε µια Επιχείρηση και ζούµε σε ένα περι-
βάλλον τόσο βεβαρηµένο, που οι αρµόδιες αρχές της Ε.Ε
το έχουν βάλει στο κόκκινο. Οι αρνητικές συνέπειες από
την πολιτική της Επιχείρησης στον τοµέα του περιβάλλο-
ντος και επέκταση στην υγεία των εργαζοµένων, αλλά και
των κατοίκων των γύρω περιοχών, και πολλές είναι και διό-
λου ευκαταφρόνητες.

Υπεύθυνοι είµαστε όλοι µας, ηγεσία και εργαζόµενοι.
Οι εργαζόµενοι γιατί, ενώ βλέπουν δεν αντιδρούν, είτε από
φόβο, είτε αποβλέποντας σε προσωπικό συµφέ-
ρον και η ηγεσία σαν γρανάζι της
εξουσιαστικής προ-
παγάνδας και αναπα-
ραγωγός του < επιστη-
µονικού ψεύδους>,
χωρίς όµως ποτέ να
αποκαλύπτουν το πραγ-
µατικό τους όνοµα, το
οποίο είναι <ψευδοεπι-
στήµονες>.

Το κακό αρχίζει από
τα προσόντα που πρέπει
να διαθέτει κάποιος για
ανέλιξη στα σκαλιά της
ιεραρχίας από τα µικρά ως
τα ανώτατα, προσόντα που
είναι: η έλλειψη ευφυΐας, γνώ-
σεων, ευελιξίας και ενδιαφέ-
ροντος για την δουλειά, η
απουσία ικανοτήτων , επάρκει-
ας, ευθύνης και υπευθυνότητας.

Εξουσία και επιστήµη είναι
δύο αλληλοσυγκρουόµενες
βασικές εκδηλώσεις της ζωής
του ανθρώπου. Η εξουσία σαν
κυρίαρχο θυµικό φαινόµενο και η
επιστήµη σαν ο βαθύτατος έρωτας
προς τη γνώση.

Στην  Επιχείρηση µας όµως ,
αντί να καρποφορεί το αγνό λου-
λούδι της γνώσης, ευδοκιµεί το
αγκάθι της αναξιοκρατίας, της κοµµα-
τικής παρέµβασης για ανέλιξη ανα-
ξίων και αποµάκρυνσης άξιων στελε-
χών από την παραγωγική διαδικασία,
καθώς και το αγκάθι της ανυπαρξίας
ελέγχου και µικρής εκ τούτου αποδοτι-
κότητας.

Η πορεία της εξέλιξης της Επιχείρη-
σης χαρακτηριζόταν και θα χαρακτηρίζε-
ται πάντα από συνέχειες και ασυνέχειες η
και ρήξεις , άλλοτε δηµιουργικές και άλλο-
τε εκρηκτικές και επικίνδυνες. Είναι δια-
δροµή επιτυχιών και προσφοράς, αλλά και
µεγάλων αντιφάσεων και ανεκµετάλλευτων
ευκαιριών. Στην πορεία αυτή ρόλο παίζουν
οι εργαζόµενοι, άλλος µικρό, άλλος µεγαλύ-
τερο, άλλος σηµαντικότερο, άλλος όχι. Τον
ρόλο αυτό η ηγεσία πρέπει να τον αναγνωρί-
ζει και να τον ανταµείβει αναλόγως και όχι να
ενδιαφέρεται µόνο για καρέκλες και θέσεις
,γιατί συχνά στην καρέκλα της εξουσίας , µικρής
η µεγάλης κάθονται βρωµιάρηδες, αν δεν είναι η
ίδια η καρέκλα στερεωµένη πάνω σε βρωµιές.

Ένας συνάδελφος πολύ δύσκολα µπορεί να
κάνει κάποιον άλλον ευτυχισµένο, µπορεί όµως
,ειδικά αν είναι γρανάζι της εξουσιαστικής µηχα-
νής, να τον κάνει δυστυχισµένο. Γι' αυτό γύρω µας
υπάρχει τόση δυστυχία και όχι ευτυχία. Έτσι εξη-
γείται γιατί ο αριθµός των υποψηφίων για όλες µα
όλες τις θέσεις εξουσίας είναι πολύ µεγάλος, γιατί
δέχονται µε τόσο< βαριά καρδιά> τις προτεινόµενες
θέσεις, γιατί προτιµούν την χαµέρπεια του οκλαδόν
ζην, από την αξιοπρέπεια του ελευθέρως βιοίν. Έτσι
εξηγείται γιατί πήραν διαζύγιο από την ηθική, γιατί τα
ιδανικά τους είναι άρπαξε, κρύψε, βίασε, συγκάλυψε, εξα-
πάτησε, χυδαιοποίησε, ευτέλισε, εκµαύλισε,  πλούτισε. Έτσι
εξηγείται γιατί από τα χαµηλά κλιµάκια προωθούνται προς
τα πάνω µόνο ασπόνδυλα µαλάκια, που στο όνοµα της δια-
τήρησης

της εξουσίας είναι έτοιµα να κατασπαράξουν ανθρώπι-
νες υπάρξεις, να συντρίψουν ελεύθερες σκέψεις, να ερηµώ-
νουν τα πάντα και αυτό να το ονοµάζουν <εργασιακή ειρή-
νη> .

Η εργασιακή ειρήνη όµως είναι το επωφελέστερο από-
κτηµα για εργαζόµενους και αφεντικά, µόνο όταν συνδυά-
ζεται µε το δίκαιο και το πρέπον. Όταν στις εργασιακές
σχέσεις επικρατεί το δίκαιο του ισχυρότερου και ο φόβος
από την πλευρά του ανίσχυρου, δεν µπορεί να είναι επωφε-
λές απόκτηµα.

Οι φοβισµένοι άνθρωποι αποβά-
λουν την περηφάνια

τους και αναί-
σχυντα πέφτουν ικέτες στα πόδια

των ισχυρών προκειµένου να εξασφαλίσουν την
προστασία τους. Όποιος φοβάται καταντά δούλος χωρίς να
το γνωρίζει και ουδέποτε δουλική κεφαλή εγενήθει όρθια
,αλλά είναι πάντα κυρτή και µε τον αυχένα λοξό.

Βασικός παράγοντας για την επιτυχία του εγχειρήµατος
της επίτευξης της εργασιακής ειρήνης είναι η χειραγώγηση
του εργατικού κινήµατος. Για τον σκοπό αυτόν κάθε µορφή

εξουσίας πριµοδοτεί και προωθεί φιλοτοµαριστές, φιλόδο-
ξους, φυγόπονους και ανάξιους λόγου ανθρώπους σε συν-
δικαλιστικές θέσεις. Είναι συνάδελφοι που αποτελούν ως
επί τω πλείστον ένα παρασιτικό είδος ανθρώπων και ευδο-
κιµούν µόνον σε βάρος των υγιών µορφών εργασίας. Αγω-
νιούν για την ζωή και την ευτυχία τους ,αλλά τρέφονται µε
τον θάνατο των υπολοίπων εργαζόµενων.

Η σαπίλα του συνδικαλιστικού οικοδοµήµατος το φέρ-
νει στον ρόλο του υπηρέτη της κεφαλαιοκρατίας. Μια

παντελώς ξεφτιλισµένη ποικιλόχρωµη συνδι-
καλιστική γραφειοκρατία, που συναινεί στον
κοινωνικό εταιρισµό , στον συµβιβασµό,
στην υποταγή, στην ελάχιστη αντίσταση, στη
νοµιµοφροσύνη και σε τελική ανάλυση στην
ήττα. Έτσι ο κάθε σώφρων άνθρωπος κατα-
ντά να λέει: έχω περισσότερη εµπιστοσύνη
σ' ένα αφηνιασµένο άλογο χωρίς χαλινά-
ρια, παρά σ' έναν ασύνταχτο, ξύλινο λόγο
συνδικαλιστή.

Επανερχόµενοι στον ρόλο της ηγε-
σίας νοµίζουµε ότι οι έχοντες βεβαρη-
µένο παρελθόν , αυτοί που είναι ηθικώς
διάτρητοι κατέχουν µεγάλο προσόν για
να ανέλθουν στα ανώτατα αξιώµατα,
µιας που αυτό είναι εγγύηση για να
τους κρατούν στο χέρι. Αυτό όµως
έχει αρνητικό αντίκτυπο στην πορεία
της Επιχείρησης ,γιατί οι εργαζόµε-
νοι γνωρίζουν, on διοικούνται από
χειρότερους.. Και είναι µέγιστο
πλήγµα οι χειρότεροι να εξουσιά-
ζουν τους καλύτερους, αφού το
ήθος των εργαζοµένων θα εξοµοι-
ωθεί µε αυτό των διοικούντων.
Είναι επίσης αισχρό , οι επιστή-
µονες της Επιχείρησης να σιω-
πούν για τα κακώς κείµενα και
να µην ψάχνουν να βρουν τρό-
πους ανάπτυξης της επιστήµης
στα πλαίσια της αρετής και της
δικαιοσύνης, µιας και επιστή-
µη χωρίς αρετή και δικαιοσύ-
νη είναι πανουργία και όχι
σοφία.

Συνάδελφοι επιστήµο-
νες, έχετε άγρυπνο τον νου
σας ,γιατί ο ύπνος του µυα-
λού είναι συγγενής του
θανάτου , ενώ η πνευµατι-
κή ανάπτυξη είναι εχθρός
θανάσιµος όλων των
φορέων της εξουσίας.

Επειδή η µεγαλοσύ-
νη του ανθρώπου δεν
µετριέται µε το χρήµα
και τα ακίνητα ,ούτε
<εκ χρηµάτων αρετή
γίγνεται, αλλ'εξ' αρε-
τής χρήµατα και τα
άλλα αγαθά τοις
ανθρώποις άπαντα
και ίδια και δηµό-
σια >, αλλά και µε
το πνεύµα ,τις
γνώσεις και τις
πράξεις µας ,
φ ρ ο ν τ ί σ τ ε
σ υ ν ά δ ε λ φ ο ι ,
ηγέτες και µη ,
για την υστε-
ροφηµία σας.
Φ ρ ο ν τ ί σ τ ε
γιατί η ζωή

δεν είναι τίποτε άλλο, παρά
ένα διάλειµµα, µια παρένθεση µέσα στην ανυ-

παρξία.
Είστε , ηγέτες ή ηγετίσκικοι και εξουσιάζετε ανθρώπους

,χωρίς να γνωρίζετε ,ως πότε θα τους εξουσιάζετε; χωρίς
ίσως να τους εξουσιάζετε νόµιµα και χωρίς ίσως να έχετε
προσόντα πραγµατικής εξουσίας. ΣΥΝΕΛΘΕΤΕ, ΓΙΑΤΙ
ΦΕΥΓΟΥΜΕ ΝΩΡΙΣ ΚΑΙ  ΧΩΡΙΣ  ΣΕΙΡΑ . Ο ΧΑΡΗΣ ( βλ.
Λαζόπουλος) ΜΑΣ ΣΥΝΟ∆ΕΥΕΙ ΚΑΘΕ ΠΡΩΙ ,ΠΟΥ
ΚΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΠΑΜΕ ΣΤΗ ∆ΟΥΛΕΙΑ.

ΘΘααννάάσσηηςς  ΛΛιιάάββααςς
Μεταλλειολόγος Μηχανικός’

ΓΓιιααττίί  ηη  ζζωωήή  εείίννααιι  πποολλύύ  µµιικκρρήή  

ΣΣυυννάάδδεελλφφοοιι  εεππιισσττήήµµοοννεεςς,,  έέχχεεττεε  άάγγρρυυππννοο  ττοονν  ννοουυ

σσααςς  ,,γγιιααττίί  οο  ύύππννοοςς  ττοουυ  µµυυααλλοούύ  εείίννααιι  σσυυγγγγεεννήήςς  ττοουυ

θθααννάάττοουυ  ,,  εεννώώ  ηη  ππννεευυµµααττιικκήή  ααννάάππττυυξξηη  εείίννααιι  εεχχθθρρόόςς

θθααννάάσσιιµµοοςς  όόλλωωνν  ττωωνν  φφοορρέέωωνν  ττηηςς  εεξξοουυσσίίααςς..  
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ΕΕππιιµµέέλλεειιαα::  ∆∆ηηµµήήττρρηηςς  ΜΜππλλιιααχχοούύττααςς
Εργαζόµενος στον ΑΗΣ Αγίου ∆ηµητρίου. Μέλος της Οικολογικής Κίνησης Κοζάνης 

Οι κραυγές εναντίον των Οικολόγων δε λύνουν το
πρόβληµα 

Εδώ και λίγο καιρό αναπτύσσεται ένας δηµόσιος
προβληµατισµός για το ενεργειακό ζήτηµα της χώρας.
Αιχµή του δόρατος σ’ αυτό το διάλογο, που συχνά εξε-
λίσσεται σε οξεία αντιπαράθεση, είναι ο λιγνίτης και το
µέλλον του. Τις τελευταίες µέρες όµως η κατάσταση
έχει «ξεφύγει», καθώς µερικοί από τους φανατικούς
οπαδούς του λιγνίτη καταφεύγουν σε απειλές και πεζο-
δροµιακά συνθήµατα, αντί να χρησιµοποιούν λογικά
επιχειρήµατα. Υποβιβάζουν έτσι το επίπεδο του πολιτι-
κού µας πολιτισµού, αλλά και αµαυρώνουν τα δικά τους
επιχειρήµατα στα µάτια των σκεπτόµενων πολιτών. 

Οι επιθέσεις και οι αιχµές έχουν συγκεκριµένη στό-
χευση: τον οικολογικό χώρο. Για άλλη µια φορά οι περι-
βαλλοντικές οργανώσεις και το οικολογικό κίνηµα κατη-
γορούνται για «σκοτεινές επιδιώξεις», «αλλότρια κίνη-
τρα» και διασύνδεση µε «ξένα συµφέροντα»!! Ελαφρά
τη καρδία και µε τεράστια έπαρση και αλαζονεία εξαπο-
λύονται κατηγορίες εναντίον οργανώσεων, που επί χρό-
νια κάνουν έναν τεράστιο αγώνα για το περιβάλλον. Στο-
χοποιούνται και σπιλώνονται άνθρωποι και κινήµατα,
διότι υπερασπίζονται και προτείνουν ένα διαφορετικό
µοντέλο παραγωγικής και κοινωνικής οργάνωσης, που
στηρίζεται στην αειφορική διαχείριση των φυσικών
πόρων, στην αξιοποίηση του ανανεώσιµου ενεργειακού
δυναµικού της χώρας, στον εξανθρωπισµό των κοινωνι-
κών σχέσεων.

Οι νέες ιδέες, όπως οι οικολογικές, οφείλουν βέβαια
να δέχονται την κριτική. Είναι δεκτός κάθε πολιτισµένος
και ψύχραιµος αντίλογος στις απόψεις και τις πρακτικές
του οικολογικού χώρου. ∆υστυχώς όµως αυτό είναι
ψιλά γράµµατα για εκείνους που σκέφτονται µόνο µε
συντεχνιακά και τοπικιστικά κριτήρια. Τελευταίο παρά-
δειγµα οι συνδικαλιστές της ΕΕΤΕΜ οι οποίοι απειλούν
την Υπουργό Περιβάλλοντος και τους οικολόγους. Το
ύφος τους βέβαια χαρακτηρίζει πρωτίστως τους ίδιους.
Μας αποκαλούν ειρωνικά «λαχανί ανθρωπάκια», αποδει-
κνύοντας ότι το µόνο που ξέρουν είναι να συµπεριφέ-
ρονται ως .. «µαύρα κουτσαβάκια». 

Μια από τις συκοφαντίες που εκτοξεύονται ενα-
ντίον του οικολογικού χώρου είναι ότι επιδιώκει το
άµεσο κλείσιµο των ορυχείων και των σταθµών της
∆ΕΗ. Αυτό είναι ψέµα και δεν ειπώθηκε ποτέ. Εκείνο
που προτείνεται είναι η σταδιακή απεξάρτηση από το
λιγνίτη και η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, συµπε-
ριλαµβανοµένων και των λιγνιτικών. Οι παλιές µονάδες
πρέπει να κλείσουν και ορισµένες από αυτές να αντικα-
τασταθούν µε καινούριες αυστηρών περιβαλλοντικών
προδιαγραφών, στα πλαίσια ενός µακροχρόνιου σχεδί-
ου µείωσης της λιγνιτικής ισχύος και αύξησης των ανα-
νεώσιµων πηγών (ΑΠΕ). Όταν µάλιστα οι ίδιοι οι Οικο-
λόγοι (η Green Peace, οι Οικολόγοι Πράσινοι κλπ)
βάζουν προδιαγραφές για τις νέες λιγνιτικές µονάδες
(350 – 550 g CO2 / KWh), τότε πως κατηγορούνται ότι
δεν θέλουν καµιά νέα λιγνιτική µονάδα ; Όταν το WWF
σε σχετική του µελέτη προβλέπει 16 % συµµετοχή του
λιγνίτη το 2050, πως κατηγορείται ότι θέλει να εξαφανί-
σει το λιγνίτη αύριο ; 

Από την άλλη, και ο πιο θερµόαιµος οπαδός του
λιγνίτη θα πρέπει να καταλάβει ότι εφόσον σαν χώρα
δεσµευτήκαµε να αυξήσουµε τις ΑΠΕ στο 20 % (από 3
% που είναι σήµερα) τότε - µας αρέσει δεν µας αρέσει
– πρέπει να κόψουµε ένα µερίδιο από το 60 % του λιγνί-
τη. Απλά µαθηµατικά.  Αν βέβαια από το σύνολο των
αναγκαίων µέτρων οι οπαδοί του λιγνίτη ζητούν επιλε-
κτικά την εγκατάσταση µόνο νέων µονάδων, χωρίς σχέ-
διο συνολικής µείωσης των λιγνιτικών MW, είναι φυσικό
να αντιδρούµε ως οικολόγοι. Είναι λογικό να λέµε ΟΧΙ
στις νέες λιγνιτικές µονάδες, άνευ όρων και δεσµεύσε-
ων και προπαντός, άνευ χρονοδιαγράµµατος ταχείας
απόσυρσης των παλιών µονάδων. Το δεύτερο έωλο επι-
χείρηµα του λιγνιτικού λόµπυ είναι ότι «το σύνολο των
εκποµπών της ∆ΕΗ είναι απειροελάχιστο σε σχέση µε
τις παγκόσµιες εκποµπές».

Πρόκειται για σύγκριση αντιεπιστηµονική µε στόχο
την παραπλάνηση, διότι χρησιµοποιεί απόλυτα νούµερα
και όχι ανά κάτοικο. Η ορθή όµως πρακτική λέει πως οι
συγκριτικοί δείκτες αυτού του είδους υπολογίζονται
κατά κεφαλή ή γενικότερα ανά µονάδα. Έτσι υπολογίζο-
νται και συγκρίνονται οι εκποµπές CO2 της χώρας ανά
κάτοικο ή η κατανάλωση ενέργειας ανά µονάδα του
ΑΕΠ κλπ

∆εν µπορεί να λέµε δηλαδή πως επειδή εγώ είµαι
ένας µέσα στα εκατοµµύρια, δεν πειράζει αν συνεχίσω
να πετάω τα σκουπίδια µου εδώ και εκεί, µιας και όλοι

οι άλλοι παράγουν ΜΑΖΙ πολύ περισσότερα σκουπίδια
! 

Με βάση τα παραπάνω, οι Κινέζοι δεν είναι χειρότε-
ροι από µας επειδή παράγουν 40 -50 φορές µεγαλύτε-
ρες ποσότητες άνθρακα, αλλά καλύτεροι, αφού στην
Ελλάδα η παραγωγή λιγνίτη είναι 7 τόνοι ανά κάτοικο
ενώ στην Κίνα µόνο 2,5 τόνοι ανά κάτοικο! Η λογική
λοιπόν της δικαιοσύνης λέει πως κάθε χώρα οφείλει να
αναλάβει το µερίδιο της ευθύνης που της αναλογεί. Σε
κάθε περίπτωση κανείς δεν µπορεί να προτάσσει το
προσωπικό, το τοπικό ή το κρατικό του συµφέρον
µπροστά στην παγκόσµια απειλή που λέγεται υπερθέρ-
µανση του πλανήτη και τεράστιες καταστροφές επί
δικαίων και αδίκων. Κι ας µην ξεχνάµε η χώρα µας είχε
ευνοϊκή µεταχείριση µέχρι τώρα, αφού της επιτράπηκε
να αυξήσει τις εκποµπές των αερίων του θερµοκηπίου
κατά 25 % (από το 1990 µέχρι το 2012), µε το επιχείρη-
µα πως δεν είµαστε αναπτυγµένη χώρα.

Αν λοιπόν χρησιµοποιήσει κανείς τους ορθούς επι-
στηµονικούς δείκτες, τότε θα διαπιστώσει ότι η ενεργει-
ακή εικόνα της χώρας είναι κάκιστη από κάθε άποψη.
Ούτε καν το ελαφρυντικό της «φτηνής ενέργειας» δεν
ισχύει αν συνυπολογίσουµε ΟΛΑ τα κόστη του λιγνίτη,
συµπεριλαµβανοµένου και του λεγόµενου εξωτερικού ή
περιβαλλοντικού κόστους. Όµως ο συµβατικός τρόπος
κοστολόγησης που εφαρµόστηκε µέχρι σήµερα, νοµι-
µοποιεί τη. λεηλασία των φυσικών πόρων και δεν
θεσµοθετεί αντικίνητρα (κόστη) για την αειφορική δια-
χείριση τους. Αν όλοι οι κάτοικοι του πλανήτη έδειχναν
απέναντι στους φυσικούς πόρους τη συµπεριφορά του
Έλληνα, τότε θα χρειαζόµασταν περίπου τρεις πλανήτες
για να ζήσουµε ! 

Για να ανατραπεί λοιπόν αυτό το µοντέλο (το οποίο
συν τοις άλλοις µας φορτώνει µε ανάλογες οικονοµικές
συνέπειες και πρόστιµα) , θα πρέπει να αλλάξουµε δρα-
στικά τον τρόπο παραγωγής και κατανάλωσης ενέργει-
ας. Θα πρέπει, µε δυο λόγια, κοντολογίς να κάνουµε µια
ενεργειακή επανάσταση. Ένα άλλο ζήτηµα που έχει
τοπική µόνο διάσταση είναι η µονοκαλλιέργεια του
λιγνίτη. Είναι ότι η περιοχή 60 χρόνια τώρα έχει µάθει
(κακοµάθει) να ζει στη «θερµοκοιτίδα» της ∆ΕΗ και δεν
έχει αναπτύξει εναλλακτικές λύσεις για τη «µεταλιγνιτι-
κη περίοδο», παρά µόνο παχιά συνθήµατα. Η ∆ΕΗ στην
περιοχή λειτουργούσε, και µάλλον θα συνεχίσει να λει-
τουργεί, σαν ένα τεράστιο δένδρο που σκεπάζει µε τη
σκιά του τα πάντα, µε συνέπεια να µην ευδοκιµεί τίπο-
τα άλλο. Βέβαιος είναι πλέον είναι ο φόβος πως σε λίγα
χρόνια όταν το δένδρο θα εξαντλήσει όλους τους
πόρους της περιοχής θα κλείσει τον κύκλο του, αφήνο-
ντας πίσω του κρανίου τόπο. 

Προς επίρρωσιν των παραπάνω σηµειώνεται ότι τα
πάλαι ποτέ πλούσια υδατικά αποθέµατα της περιοχής
οδηγούνται στην πλήρη καταστροφή, µε τις συνέπειες
να τις υφίστανται οι αγρότες και γενικότερα ο τοπικός
πληθυσµός. Επίσης θα περάσουν πολλά χρόνια ώστε το

έδαφος στα εξαντληµένα ορυχεία και τις αποθέσεις να
ξαναποκτήσει την παλιά του ευφορία. Οι εργασίες απο-
κατάστασης είναι δύσκολο να ξεπεράσουν τα µεγάλα
εµπόδια, όπως είναι το ανώµαλο ανάγλυφο, οι έντονες
κλίσεις, τα φαινόµενα διάβρωσης και η καταστροφή της
υπόγειας υδροφορίας. Χωρίς φυσικούς πόρους λοιπόν
δύσκολα θα βγει από το «τουνελ» η λεκάνη Κοζάνης
Πτολεµαΐδας και ακόµη πιο δύσκολα θα συγκρατήσει
τον παραγωγικό πληθυσµό που θα αναζητήσει διεξό-
δους σε άλλες περιοχές. Πιστεύουµε λοιπόν πως χρει-
αζόµαστε για το µέλλον ένα άλλο όραµα. Μια οικολογι-
κή αναπτυξιακή προοπτική που να στηρίζεται σε επεν-
δύσεις κατασκευής πράσινου ενεργειακού εξοπλισµού,
σε έργα ανάταξης και αποκατάστασης του κατεστραµ-
µένου φυσικού κεφαλαίου (νερά – εδάφη - δάση), σε
καινοτόµες παραγωγικές δράσεις. Η προοπτική αυτή
είναι εφικτή, αλλά χρειάζεται πολιτική βούληση, ανα-
προσανατολισµό της κοινωνίας και σκληρή δουλειά. Το
δρόµο τον έχουν δείξει πολλές Ευρωπαϊκές χώρες που
προέβλεψαν πιο έγκαιρα τα αδιέξοδα που βιώνουµε
εµείς σήµερα και τα ξεπέρασαν. Σε αυτόν τον αγώνα
κανείς δεν περισσεύει. Το µόνο που δεν χρειαζόµαστε
είναι οι απειλές και οι προκλήσεις εναντίον όσων κοµί-
ζουν έναν νέο τρόπο σκέψης. 

««ΛΛιιγγννιιττοοµµααχχίίααςς»»  σσυυννέέχχεειιαα
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Προς : Υπουργό Περιβάλλοντος-Ενέργειας
και Κλιµατικής Αλλαγής κα. Τίνα Μπιρµπίλη.

Θέµα: Προτάσεις για τη λήψη άµεσα ανα-
γκαίων µέτρων για την προστασία του περι-
βάλλοντος και της υγείας των κατοίκων στο
Λεκανοπέδιο Κοζάνης - Πτολεµαΐδας –
Φλώρινας. 

Κυρία Υπουργέ. 
Είναι πλέον αποδεδειγµένο ότι οι δρα-

στηριότητες της ∆ΕΗ Α.Ε στους νοµούς Κοζά-
νης και Φλώρινας δηµιούργησαν και συνεχίζουν
να δηµιουργούν σοβαρά προβλήµατα υγείας στους
κατοίκους και στους εργαζόµενους, κυρίως γιατί δεν πάρθη-
καν και συνεχίζουν να µην παίρνονται τα αναγκαία µέτρα
κατά την εξόρυξη και επεξεργασία του λιγνίτη!

Αυτό εκτός των άλλων προκύπτει: 
1) Από την καταδίκη της χώρας µας από την Επιτροπή

Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων του  Συµβουλίου της Ευρώπης όπου
προσέφυγε το Ίδρυµα Μαραγκοπούλου και επισφραγίστηκε
µε την απόφαση της Επιτροπής των Υπουργών του Συµβού-
λιου της Ευρώπης.

2) Από την έκθεση µε τα συµπεράσµατα της Επιτροπής
Περιβάλλοντος της Βουλής Των Ελλήνων που επισκέφτηκε
την περιοχή µας τον Φεβρουάριο του 2008 και επικυρώθηκε
µε ειδική συνεδρίαση της Επιτροπής στις 21/02/2008.

3) Από τις επιθεωρήσεις των Ελεγκτών Περιβάλλοντος
του ΥΠΕΧΩ∆Ε που οδήγησαν τον Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε στην
επιβολή προστίµου για υπέρβαση ρύπων αξίας 1.000.000
ευρώ στην ∆ΕΗ Α.Ε τον Σεπτέµβριο του 2007.

4) Από τα πρόστιµα για υπερβάσεις εκποµπών ρύπων των
ΑΗΣ που επέβαλε κατά καιρούς η Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκη-
ση Κοζάνης.

5) Από τις αυξηµένες ρινίτιδες, πνευµονοπάθειες και
άλλες σοβαρές ασθένειες που δείχνουν οι (έστω και λίγες)
επιδηµιολογικές µελέτες που έγιναν. 

Μετά από αυτές τις καταδίκες, τις επανειληµµένες ερωτή-
σεις και αναφορές πολλών βουλευτών στη βουλή και στην
Ευρωβουλή, τις διαµαρτυρίες και κινητοποιήσεις φορέων και
κατοίκων της περιοχής η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί στο
ελάχιστο αντίθετα σε πολλές περιπτώσεις έχει επιδεινωθεί. 

Το συνδικάτο µας εκπροσωπεί εργαζόµενους στην
πρώτη γραµµή της παραγωγής των ορυχείων και των ΑΗΣ οι
οποίοι ταυτόχρονα είναι κάτοικοι και µεγαλώνουν τα παιδιά
τους στην περιοχή αυτή γι αυτό και υφίστανται διπλά της
συνέπειες από την ρύπανση. 

Καταρχήν αναγνωρίζουµε την συµβολή της ∆ΕΗ στην
ανάπτυξη της περιοχής και την άνοδο του οικονοµικού επι-
πέδου των εργαζοµένων, αλλά µετά από τέτοια γνώση των
επιπτώσεων και των κινδύνων, δεν σκοπεύουµε να συµβιβα-
στούµε και να ανεχθούµε άλλο την εγκληµατική αδιαφορία
των υπευθύνων. 

Γι αυτό και µε βάση τη βαθιά γνώση των εργασιακών
χώρων και των πηγών της ρύπανσης, σας προτείνουµε κάποια
βασικά µέτρα προστασίας του περιβάλλοντος που θα βελτιώ-
σουν αισθητά την κατάσταση αν υλοποιηθούν µε αυστηρά
χρονοδιαγράµµατα: 

• Άµεσα κλείσιµο των µονάδων 1 και 2  του ΑΗΣ Πτολε-
µαΐδας επειδή (λόγο παλαιότητας) καταστρέφουν το περι-
βάλλον της περιοχής και επιπλέον κατασπαταλούν µεγάλες
ποσότητες λιγνίτη για να παράγουν µικρές ποσότητες ενέρ-
γειας. Οι εργαζόµενοι θα µετατεθούν στους άλλους ΑΗΣ της
περιοχής που αντιµετωπίζουν σοβαρότατα λειτουργικά προ-
βλήµατα από την µείωση του προσωπικού. (∆εν είµαστε αντί-
θετοι µε την αντικατάστασή τους µε µονάδα σύγχρονης
τεχνολογίας, αλλά το κλείσιµο το µονάδων πρέπει να γίνει
τώρα)!

• Να γίνουν άµεσα επιδηµιολογικές µελέτες µε ευθύνη
της ∆ΕΗ και του Κράτους.

• Κατασκευή µονάδος αποθείωσης στον ΑΗΣ Αµυνταίου.
Ο ΑΗΣ Αµυνταίου εκπέµπει µεγάλες ποσότητες διοξειδίου
του θείου λόγο της µεγάλης περιεκτικότητας διοξειδίου του
θείου στο λιγνίτη της περιοχής (κάτι που παραδέχτηκε και η
ίδια η ∆ΕΗ) γι αυτό άλλωστε και κατασκευάστηκε µονάδα
αποθείωσης στον ΑΗΣ Μελίτης. Επίσης πρέπει να σας επιση-
µάνουµε ότι τελευταία παρατηρείται έντονη µυρουδιά θείου
και στις περιοχές της Κοζάνης και Πτολεµαΐδας που σύµφω-
να µε πληροφορίες µας οφείλεται στην αλλαγή της ποιότητας
του λιγνίτη (υψηλή περιεκτικότητα σε θείο και χαµηλή σε
ασβέστιο).

• Κατασκευή «κλειστού τύπου ταινιόδροµων» µεταφορά
τέφρας (όπως στον ΑΗΣ Πτολεµαΐδας και Μεγαλούπολη και
όχι σκέπαστρα γιατί δεν λύνουν προβλήµατα), από τον Άγιο

∆ηµήτριο προς το Νότιο
Πεδίο (το µήκος του ταινιό-

δροµου µειώνεται κατά το
ήµισυ λόγο ανάπτυξης
του Ορυχείου) και από
τον ΑΗΣ Καρδιάς προς
το Ορυχείο Καρδιάς.
Από τον ΑΗΣ Αµυνταίου
προς το Ορυχείο Αµυνταί-

ου και από τον ΑΗΣ Μελίτης
προς το χώρο απόθεσης ο

οποίος δεν µπορεί να είναι ανοι-
χτός και εκτεθειµένος στον αέρα.  Η

νέα Περιβαλλοντολογική Μελέτη της ∆ΕΗ για
το Ορυχείο Πτολεµαΐδας δεν προβλέπει
κατασκευή τέτοιων ταινιόδροµων µε αντιφατι-
κές δικαιολογίες. (Για τον ΑΗΣ Αγ. ∆ηµητρίου
γιατί είναι µεγάλη η απόσταση και για τον ΑΗΣ
Καρδιάς γιατί είναι µικρή!)  

Επειδή κατά τη γνώµη µας η διακίνηση της
τέφρας προς τα ορυχεία είναι ο σοβαρότερος
παράγοντας ρύπανσης σήµερα, προτείνουµε
µέχρι να κατασκευαστούν οι «κλειστού τύπου
ταινιόδροµοι» να παρθούν άµεσα κάποια
µέτρα όπως: 

• Η κατασκευή εφεδρικών ταινιών διακίνη-
σης τέφρας και η απαγόρευση της µεταφοράς
της µε φορτηγά γιατί λόγο της θερµοκρασίας
δεν µπαίνουν κουκούλες και διαχέεται όλη
στην ατµόσφαιρα.

• Απαγόρευση (µε αποκλεισµό των
παραβατών από την παραγωγική διαδικασία)
της διάστρωσης δρόµων και τοµών µε ακα-
τέργαστη τέφρα. (κάτι που έγινε µε εντολή
του διευθυντή του ΛΚ∆Μ αλλά δεν τηρείται
πιστά η εφαρµογή του.)

• Ασφαλτόστρωση των σταθερών
τοµών των ορυχείων, τοποθέτηση µόνιµων
διαβροχών και επικάλυψη µε αµµοχάλικο
των δρόµων των τοµοταινιών στα υπερ-
κείµενα.

• Σε καµία περίπτωση οι αποθέτες να
µην παραλαµβάνουν τέφρα που δεν είναι 
αναµεµειγµένη µε άλλα άγονα υλικά.

• Να δοθούν αυστηρές οδηγίες στους
υπεύθυνους των ορυχείων για να µην
παραλαµβάνουν την τέφρα όταν βγαίνει
ξερή από τους ΑΗΣ.

• Να τοποθετηθούν περισσότερες δια-
βροχές, να µειωθεί η πίεση του νερού και
να κατασκευαστούν αναµοχλευτήρες σε
κάθε ταινία που θα ανακατεύουν την τέφρα
για να βρέχεται οµοιόµορφα.

Πιστεύουµε ότι θα ανταποκριθείτε στις
προτάσεις µας και δεν θα υπολογίσετε το
οικονοµικό κόστος το οποίο είναι µηδαµινό
σε σχέση µε την ζηµιά που γίνεται στην υγεία
των κατοίκων και κυρίως των παιδιών σε δια-
φορετική περίπτωση ήµαστε αναγκασµένοι
να προχωρήσουµε σε δυναµικές κινητοποιή-
σεις µε τον συντονισµό κατοίκων και φορέων
της περιοχής αλλά να προχωρήσουµε και σε
δικαστικούς αγώνες µιας και η απόφαση της
Επιτροπής Κοινωνικών δικαιωµάτων του Συµ-
βουλίου της Ευρώπης έχει νοµική ισχύ και
τονίζει ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να χρη-
σιµοποιούνται οι βέλτιστες τεχνικές χωρίς
υπολογισµό του οικονοµικού κόστους.

Κοινοποίηση:  
1. ∆ιεύθυνση ∆ΕΗ Α.Ε
2. Ι.Μ.∆.Α
3. Συνήγορος του πολίτη.
4. ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ.
5. Εργατικό Κέντρο Κοζάνης.
6. Εργατικό Κέντρο Πτολεµαΐδας.
7. Πολιτικά Κόµµατα.
8. Μαζικοί Φορείς της περιοχής

ΓΓιιαα  ττοο  ∆∆..ΣΣ
ΟΟ  ΠΠρρόόεεδδρροοςς

ΟΟ  ΓΓρρααµµµµααττέέααςς
ΠΠρράάσσσσοοςς  ΣΣττέέφφααννοοςς
∆∆ύύννττσσιικκοοςς  ΛΛάάζζααρροοςς

ΕΕππιισσττοολλήή  ττηηςς  ΕΕρργγααττιικκήήςς  ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηηςς  
σσττηηνν  ΥΥπποουυρργγόό  ΠΠεερριιββάάλλλλοοννττοοςς

YPSILI TASH 11 mac:YPSILI TASH 4  03-02-10  15:22  Page 12



13ΦEBPOYAPIOΣ 2010YYΨΨHHΛΛHH TTAAΣΣHH

∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΑΑ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΗΗ  
ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  ΑΑ..ΕΕ    
ΠΠρρόόεεδδρροοςς  &&  ∆∆ιιεευυθθύύννωωνν  ΣΣύύµµββοουυλλοοςς
ΑΑρρ..//ΗΗµµ..::∆∆ΕΕΑΑ∆∆//55443377//2299--ll22--0099  
ΠΠρροοςς::
««ΕΕρργγααττιικκήή  ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηη»»
ΣΣυυννδδιικκάάττοο  ΕΕρργγααζζοοµµέέννωωνν  σσττηηνν  ΕΕννέέρργγεειιαα  
ΖΖααφφεειιρράάκκηη  44,,  ΚΚοοζζάάννηη

Περίληψη: Λήψη µέτρων για την προστα-
σία του περιβάλλοντος και της υγείας των
κατοίκων στο Λεκανοπέδιο Κοζάνης - Πτο-
λεµαΐδας - Φλώρινας

Σχετικά:  Η υπ' αριθµ. 98/24.11.2009 επι-
στολή σας

Κύριοι,
Με τη σχετική επιστολή σας, επισηµαίνε-

τε την ανάγκη για τη λήψη µέτρων για την
προστασία του περιβάλλοντος και της υγείας
των κατοίκων στο Λεκανοπέδιο Κοζάνης -
Πτολεµαΐδας -Φλώρινας. Για το πολύ σηµα-
ντικά αυτό θέµα, ήδη είναι σε γνώση σας οι
σηµαντικές δράσεις, που υλοποιούνται στην
περιοχή από την Επιχείρηση για τη βελτίωση
της περιβαλλοντικής συµπεριφοράς των
Σταθµών Παραγωγής και των Ορυχείων. Τα
θέµατα που θίγετε στην επιστολή σας είναι
πραγµατικά κρίσιµα και απασχολούν, τόσο
τη ∆ιοίκηση της Επιχείρησης, όσο και τις
αρµόδιες ∆ιευθύνσεις.

Ειδικότερα και µε τη σειρά που αναφέρο-
νται οι προτάσεις σας, σας γνωρίζουµε;

- Άµεση διακοπή της λειτουργίας των
Μονάδων I και ΙI του ΑΗΣ Πτολεµαΐδας

Η απόφαση για άµεση διακοπή της λει-
τουργίας των Μονάδων I και II του ΑΗΣ Πτο-
λεµαΐδας, προϋποθέτει τη συναίνεση του
∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε., ο οποίος σε σχετικό ερώτηµα
της ∆ΕΗ το 2007 είχε απαντήσει ότι « ...
µέχρι το 2010 δεν είναι δυνατό να τεθούν σε
ψυχρή εφεδρεία Μονάδες του Συστήµατος,
συµπεριλαµβανοµένων αυτών της Πτολε-
µαΐδας (I-IV)..>

Σε κάθε περίπτωση πάντως, αποτελεί
πάγια θέση της ∆ΕΗ και µέρος ου Επιχειρη-
σιακού της Σχεδίου, η διακοπή της λειτουρ-
γίας όλων των Μονάδων των ΑΗΣ Πτολε-
µαΐδας και ΛΙΠΤΟΛ, σταδιακά µέχρι το έτος
2015. Ο προγραµµατισµός απένταξης των
παλαιών Μονάδων συναρτάται άµεσα µε το
ρυθµό ένταξης των νέων, σύγχρονων Μονά-
δων παραγωγής, η κατασκευή των οποίων
αποτελεί προτεραιότητα για την Επιχείρηση,
για την προώθηση της οποίας καταβάλλονται
εντατικές προσπάθειες, ιδίως προς την
κατεύθυνση της επιτάχυνσης της πολύπλο-
κης και χρονοβόρας αδειοδοτικής διαδικα-
σίας.

- Να γίνουν άµεσα επιδηµιολογικές µελέ-
τες µε ευθύνη της ∆ΕΗ και του κράτους

Η εκπόνηση των επιδηµιολογικών µελε-
τών πρέπει να γίνεται µε ευθύνη της πολιτεί-
ας και τοπικών αρχών, µε τη συµµετοχή επι-
στηµόνων από τα Πανεπιστηµιακά Ιδρύµατα
της Χώρας και άλλα έγκριτα Ιδρύµατα, προ-
κειµένου να µην αµφισβητείται η αντικειµενι-
κότητα και η αξιοπιστία τους. Προφανώς, η
∆ΕΗ θα συνδράµει κάθε προσπάθεια στην
κατεύθυνση αυτή, η οποία µπορεί να χρηµα-
τοδοτηθεί µέσω του «ειδικού τέλους ανά-
πτυξης», που η ∆ΕΗ καταβάλλει σύµφωνα µε

τη σχετική νοµοθεσία.
Κατασκευή Μονάδας Αποθείωσης στον

ΑΗΣ Αµυνταίου
0 ΑΗΣ Αµυνταίου λειτουργεί σήµερα σε

πλήρη συµφωνία µε την υφιστάµενη περιβαλ-
λοντική νοµοθεσία και έχει ενταχθεί στο
Εθνικό Σχέδιο Μείωσης Εκποµπών της Οδη-
γίας 2001/80/ΕΚ (ΚΥΑ
33437/1904/Ε103/2008).

Η νέα, υπό έκδοση Οδηγία γα τις Βιοµη-
χανικές Εκποµπές, προβλέπει από το έτος
2016, πολύ αυστηρότερες οριακές τιµές
εκποµπής για τους συµβατικούς ρύπους. Επί-
σης, στο Σχέδιο της εν λόγω Οδηγίας, προ-
βλέπονται και µεταβατικές διατάξεις προ-
σαρµογής των υφιστάµενων Μονάδων για
την περίοδο 2016-2020.

Η ∆ΕΗ Α.Ε. παρακολουθεί στενά σε
ευρωπαϊκό επίπεδο τις εξελίξεις για την ορι-
στικοποίηση των νέων περιβαλλοντικών
απαιτήσεων και παράλληλα επανεξετάζει τη
Στρατηγική Παραγωγής, για την περίοδο
µετά το 2016. Οι εναλλακτικές επιλογές
περιλαµβάνουν:

• Αναβάθµιση των υφιστάµενων λιγνιτι-
κών Μονάδων, µε βελτίωση ή προσθήκη
αντιρρυπαντικού εξοπλισµού για την επίτευ-
ξη πλήρους συµµόρφωσης µε τις νέες περι-
βαλλοντικές απαιτήσεις, ή/και

• Κατασκευή νέων Μονάδων µε τη βέλτι-
στη διαθέσιµη τεχνολογία για την αντικατά-
σταση Μονάδων Βάσης που θα προκριθούν
για απόσυρση.

Στο σηµείο αυτό να διευκρινιστεί ότι, σε
αντίθεση µε τα αναφερόµενα στην επιστολή
σας, ο όρος Βέλτιστη ∆ιαθέσιµη Τεχνική
συµπεριλαµβάνει και την οικονοµική παράµε-
τρο, καθώς σύµφωνα µε το άρθρο 2, παρα.
12 της Οδηγίας IPPC για την ολοκληρωµένη
πρόληψη και το έλεγχο της ρύπανσης (Οδη-
γία 2008/01/ΕΚ): «διαθέσιµες τεχνικές είναι
οι αναπτυχθείσες σε κλίµακα που επιτρέπει
την εφαρµογή τους εντός του οικείου βιοµη-
χανικού κλάδου, υπό οικονοµικώς και τεχνι-
κώς βιώσιµες συνθήκες, λαµβανοµένων
υπόψη του κόστους και των πλεονεκτηµά-
των,

Για την περίοδο µέχρι το 2015, εναλλα-
κτικές λύσεις περαιτέρω βελτίωσης της περι-
βαλλοντικής συµπεριφοράς του ΑΗΣ Αµυ-
νταίου, π.χ. η µεταφορά λιγνίτη από διαφο-
ρετικά Ορυχεία και η ανάµειξη µε τον τοπι-
κό λιγνίτη, όπως υλοποιούνται ήδη σε άλλους
ΑΗΣ στην περιοχή µε θετικά αποτελέσµατα,
εξετάζονται σοβαρά από την Επιχείρηση.

Κατασκευή κλειστού τύπου ταινιόδρο-
µων µεταφοράς τέφρας

Η Επιχείρηση εξετάζει τις δυνατότητες
ουσιαστικής βελτίωσης του τρόπου µεταφο-
ράς της τέφρας. Για το σκοπό αυτό, έµπειρα
στελέχη της Επιχείρησης διερευνούν όλες
τις δυνατές εναλλακτικές λύσεις και ήδη
έχουν έρθει σε επαφή µε κατασκευαστικές
εταιρείες, προκειµένου να επιλεγεί η βέλτι-
στη.

Η σχετική διερεύνηση δεν έχει ακόµη
ολοκληρωθεί, αλλά σύντοµα η Επιχείρηση θα
είναι σε θέση να ενηµερώσει την τοπική κοι-
νωνία και τις αρµόδιες αρχές για τα µέτρα
που προτίθεται να λάβει.

Λοιπά µέτρα για τη λειτουργία των Ορυ-
χείων και τη διακίνηση της τέφρας

Το σύνολο σχεδόν των µέτρων, που
προτείνετε στην επιστολή σας έχουν ήδη
υιοθετηθεί από τη ∆ΛΚ∆Μ και έχουν δοθεί
αυστηρές οδηγίες για την εφαρµογή τους.
Επιπλέον, πρόσφατα εφαρµόζονται µε ικανο-
ποιητικά αποτελέσµατα και περαιτέρω
µέτρα, όπως:

• στα Ορυχεία Αµυνταίου και Νοτίου
Πεδίου έχουν εγκατασταθεί συστήµατα δια-
βροχής των ταινιόδροµων τέφρας στα
σηµεία µεταφόρτωσης, µε άριστα αποτελέ-
σµατα.

• Πραγµατοποιείται, επίσης, συστηµατική
διαβροχή και ασφαλτόστρωση του εσωτερι-
κού οδικού δικτύου των Ορυχείων για την
καταστολή της σκόνης από την κίνηση των
οχηµάτων.

Τέλος, µε την πεποίθηση ότι η άριστη
σχέση της ∆ΕΗ µε τους συνδικαλιστικούς
φορείς των εργαζοµένων, καθώς και µε την
τοπική κοινωνία και τις τοπικές αρχές αποτε-
λεί προϋπόθεση για την υλοποίηση των νέων
αναπτυξιακών της έργων, αλλά και για την
εύρυθµη λειτουργία των υφισταµένων δρα-
στηριοτήτων της, σας βεβαιώνουµε ότι θα

καταβάλουµε κάθε δυνατή προσπάθεια για
να προχωρήσουµε από κοινού σε όλα το
απαραίτητα για τη βιώσιµη ανάπτυξη της
περιοχής µέτρα.

Είµαστε στη διάθεση σας για κάθε περαι-
τέρω πληροφορία.

Γενικός ∆ιευθυντής Ορυχείων     
Γενικός ∆ιευθυντής Παραγωγής & ∆υτι-

κής Μακεδονίας

Κοινοποιήσεις :   ΥΠΕΚΑ
- Γρ. Υπουργού κας Τ. Μπιρµπίλη
- Γρ. Υφυπουργού κ. Γιάννη Μανιάτη
- Γρ. Γενικού Γραµµατέα ΥΠΕΚΑ κου 

Κ. Μαθιουδάκη
- Γεν. ∆/νση Ενέργειας
- ∆/νση Ηλεκτροπαραγωγής

Συνήγορο του Πολίτη

Την ∆ευτέρα 28 ∆εκεµβρίου 2009,
στην κατάµεστη αµφιθεατρική αίθουσα
του οικισµού Ποντοκώµης παραβρέθηκε
ο Πρόεδρος και ∆ιευθύνων Σύµβουλος
της ∆ΕΗ κ. Αρθούρος Ζερβός µε στελέχη
της ∆ΕΗ.

Ο Πρόεδρος της ∆ΕΗ κ Αρθούρος
Ζερβός ανήγγειλε:

Την άµεση προκήρυξη της νέας µονά-
δας Πτολεµαϊδα 5 στο ∆ιοικητικό Συµ-
βούλιο της ∆ΕΗ που θα πραγµατοποιηθεί

στις 12 Ιανουαρίου.
Την άµεση απόσυρση της λιγνιτικής

µονάδας Πτολεµαΐδα 1 µε την προκήρυξη
της Πτολεµαΐδας 5 και µε την υπογραφή
σύµβασης της τελευταίας της µονάδας
Πτολεµαΐδα 2 (που είναι και οι πιο ρυπο-
γόνες της περιοχής).

Τις µετεγκαταστάσεις των οικισµών
Ποντοκώµης και Μαυροπηγής

Την άµεση πρόσληψη των επιτυχό-
ντων του διαγωνισµού 1/2007

HH  ααππάάννττηησσηη  ττηηςς  ∆∆EEHH  σσττιιςς  ππρροοττάάσσεειιςς  ττηηςς  
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YPSILI TASH 11 mac:YPSILI TASH 4  03-02-10  15:25  Page 13



ΦEBPOYAPIOΣ 2010 YYΨΨHHΛΛHH TTAAΣΣHH14 ΤΤέέχχννεεςς  κκααιι  πποολλιιττιισσµµόόςς

ΧΧΡΡΗΗΣΣΤΤΗΗ  ΓΓΕΕΝΝΝΝΑΑ  1177//1122//22000099
Υπερβολικά κακότεχνα ή καλότεχνα στολίσµατα
χρώµατα κεριά οµοιώµατα αγγέλων µάγων
λαµπιόνια καλώδια άµετρη η απολεσµένη ενέρ�
γεια.
Η γαστρονοµική υπερβολή πρόκληση βουνό οι
σοκολατένιες τούρτες και τα Μιλ�φέιγ, τα ξυρι�
σµένα γουρουνάκια και δίπλα κιτς ολοκόκκινος
πρησµένος κάποιος ΑH�Βασίλης.
Άκρατη πρόκληση οι γούνες,στο βωµό τα καλό�
δερµα ζωντανά, γόβες κροκοδείλου, τσάντες από
δέρµα φώκιας, αντίγραφα ή πρωτότυπα µεγάλων
σχεδιαστών.
Ανεξέλεγκτος πλουραλισµός παιχνιδιών κακότε�
χνης µαζικής παραγωγής, άθλια ψιλικά και εµείς
αχαρακτήριστοι πελάτες ξενόφερτων προHόντων
και ηθών που ούτε καν γίνονται κατανοητά απ’
τον µέσο Έλληνα.
Οι πολίτες χρεωµένοι, χαµένοι απ’ το βωµό του
χρήµατος, σαστισµένοι καµώνονται ότι απολαµ�
βάνουν τις εορταστικές φιέστες.
Τα ΜΜΕ µε το χαράτσι του κάθε νοικοκυριού 
ταυτίζουν την καλοπέραση των βολεµένων καλε�
σµένων τους, επιδιώκοντας  την αποχαύνωση του
θεατή προς στιγµή, µε µεταφορά στο αύριο των
προβληµατισµών  των αναγκών χορεύοντας στην
Υγειά µας απ’ το γυαλί.
Σαν ξηµερώσει και σβήσουν τα φώτα, φτάνει το
σκοτάδι στις παροχές, στις ανάγκες, στον µετα�
νάστη στο ότι καλό  αυτόχθονο παραµεληµένο
ξεχασµένο ρετρό αδιάφορο.
Χέρια τεχνικών καλλιτεχνών παραµεληµένα,
άνεργα κρέµουν.

Η διάθεση τοπικών προHόντων χτυπηµένη απ’ το
κυνήγι των νόµων των παρανόµων, του γούστου,
των ερεθισµ των του νεόπλουτου νεοέλληνα.
Καµία οργάνωση, προώθηση, των τοπικών Εµπορι�
κών και ΛαHκών των Εθνικών προHόντων και Εµπο�
ρίου  της δηµιουργίας και δηµιουργικότητας όλα
άθλια θύµατα µιας άθλιας επιδότησης, απ’ την
κεντρική εξουσία ή την τοπική αυτοδιοίκηση ευω�
διάζει η ψευτοπολιτική ∆εξιά και Αριστερά.
Η αγανάκτηση γίνεται πέτρα, ξενόφερτο κι αυτό,
που γίνονται δυο γίνονται τρεις γίνονται χίλιες
δεκατρείς ίσες µε τα προβλήµατα υγείας παιδεί�
ας και γενικής αδιαφορίας. 
Που είναι το καραβάκι το εορταστικό µας; που
φώτιζε ελπίδες και νόστο; 
Η καλαθούνα µε τα ξεροκάρπια της γής;   
Τα σκίασαν µε το δένδρο της παγκοσµιοποίησης
και του µαHµουδισµού που δίνει αίγλη στον Πει�
ραιά, στην Αριστοτέλους, στην Πάτρα, στη Ρόδο,
στην Κοζάνη, στην Κοµοτηνή φωτισµένο µε
χιλιάδες λαµπάκια ίσα να σβήνουν τα όνειρα και
µόνο τη νοσταλγία να φωτίζουν.
Μόνο η φύση υπακούει όσο αντέχει σε πανάρχαι�
ους κανόνες πως ότι σπόρος έπεσε ετοιµάζετε
να βγάλει φύτρα να δώσει γέννα, σ’ αυτήν που
απουσιάζει η πολιτική του λαµβάνειν, το παίρνω
έχει συνέχεια στο δίνω, ορίζοντας προσδοκίας.
Πίσω απ’ τα χλιδάτα Ρεβεγιόν µε λαµέ ρούχα µε
τα χρυσά Ωµέγα θάψαµε τον Πολιτισµό την
Πολιτική την Οικονοµία την Ανθρωπιά.      
Κι όµως όλοι ευχόµαστε σαν τον  «Άνθρωπο που
γελά»
του Βίκτωρα Ουγκώ…... Χρηστή Γέννα.

ΚΚΑΑΡΡΟΟΥΥΤΤΣΣΟΟΥΥ  ΣΣΤΤΕΕΛΛΛΛΑΑ

ΕΕIINN  ΟΟ  ΚΚΟΟΣΣΜΜΟΟΣΣ  ΜΜΙΙΑΑ  ΑΑΝΝΤΤΑΑΡΡΑΑ
Μες στη νύχτα τα 'όνειρο µου 
το στολίζω ακριβά 
και του λέω τραγουδάκια 
από εκείνα τα παλιά. 
Μες στα µάτια το κοιτάζω 
του χαHδεύω τα µαλλιά
κι όταν πάει µεσονύχτι 

στ 'άστρα πάµε αγκαλιά.
ΕHν' ο κόσµος µια αντάρα 
µα εγώ έχω ξαστεριά 
της αγάπης το ταξίδι 
έχει πάντα οµορφιά. 
ΕHν' ο κόσµος µια αντάρα 
λιµνοθάλασσα βαριά 

µα εγώ έχω ένα ήλιο 
µε δυο µάτια θαλασσιά..
Μες στη νύχτα τ' όνειρο µου 
ταξιδεύει στα βαθιά 
κι όταν φτάσει σ' εκκλησάκι 
σκύβει και το προσκυνά. 
Τι τραγούδια να σου φέρω 
να' χουν γλύκα κι οµορφιά 
ξύπνησε γαρύφαλλο µου 
να σε πνίξω µε φιλιά.
Θεόδωρος Σαντάς 20�06�2009
Μαθήµατα υποµονής
Μη µε ρωτάς, πως ξοδεύω τη Μοίρα
Ψάχνω τα Καλοκαίρια
µαζί σου, άλλη ζωή να γευτώ

Κι αν µε καίει ο στίχος σου
πιο πολύ απ' τον ήλιο
κι αν του ανέµου καυτή είν' η ανάσα
εγώ ζω και σε περιµένω, στην όαση
των ερωτευµένων
στης ποίησης το παράδεισο
γιατί στίχο �στίχο σ' αγάπησα
τόσο που δεν κατάλαβα
ότι η φωτιά µε περίµενε.
Και µε τα αισθήµατα
δεν πρέπει να παίζει κανένας.
Μοιάζει δυσίατο νόσηµα ο έρωτας
πάνω από λογικές και τα πρέπει.
Κι αν περιµένω ένα τραγούδι
µε των αγγέλων το άρωµα

είναι γιατί ξέρω, εσύ το έγραψες
να οµορφαίνεις τα βράδια µου
να ζω την ποιητική τη δική σου
κι ας µη σ' έχω κοντά µου.
Μόνο τα ηµιτόνια
από κάτι στίχους δικούς σου
που προεξέχουν για µένα
φτάνουν να επιχειρήσω
να σου γράψω ένα ποίηµα ακόµη
να µη µοιάζει µε τ' άλλα
Μα η αγάπη είναι µία
κι εγώ ,ένα ξεκρέµαστο εγώ
που περιµένει εσένα
να γίνουµε ένα!

ΘΘεεόόδδωωρροοςς  ΣΣααννττάάςς..

ΗΗ  ΣΣΤΤΑΑΥΥΡΡΩΩΣΣΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ  ΑΑΓΓΓΓΕΕΛΛΩΩΝΝ
Ο φλόκος ανοίχτηκε.
Με τα µάτια καρφωµένα στο πέλαγο ο ποιητής
κάνοντας αλχηµείες προσπαθεί να φέρει λίγο
φως στο παραπέτασµα του πετάγµατος των
πουλιών.
Στο έρεβος των δακτύλων του ρέει ο λόγος
αυτών που αποσιώπησαν την αλήθεια
κι απαρνήθηκαν τη ζωή.
Λίγο πιο πέρα, η ανθρωπότητα αρµενίζει ανάλ�
γητη στο στέρεµα των υδάτων κι απολύει το
δούλο σου δέσποτα σε µια µοίρα πνιχτή κι
αιωρούµενη στων µατιών του το άνοιγµα.
Ξάφνου, άγγελος Κυρίου εφάνη στης θύρας το
προσκέφαλο κι εναγκαλίστηκε τη χαρά και το
µίσος τη φυγή και την πίστη, σαν ύστατη προ�
σπάθεια να οδηγήσει σκιές παιγνίων αυθύπαρ�
κτων.
Μα η ανάσταση αργούσε, αργούσε πολύ κι ένα
δάκρυ κύλησε στη µαρµαρυγή των φτερών του.
Αυτά όµως � αλίµονο! � τότε ράγισαν κι έτρε�
ξε άπλετο το άλγος του ποιητή που προσµένει
µουράγιο.
Τα θαύµατα λαχταρούνε θυσίες. Γι' αυτό άλλη
λύση δε βρήκε κι αρπάζοντας τη λόγχη απ' τα
κρεµατόρια του Παραδείσου χαράκωσε µεµιάς
την αθανασία στα δύο.
Χείλη προδοτών καήκαν απ' τη γεύση της λάµ�
ψης του
Των ευσεβών οι µνήµες αγαλλίασαν, αινώντας
τη φύση.
Τα φτερά του αγγέλου κόπηκαν.
Και οι αιθέρες ανοίξαν και ξανά εγένετο φως!

ΜΜααρρίίαα  ΘΘ..  ΣΣααννττάά

ΜΜΕΕ  ΤΤΑΑ  ΜΜΑΑΤΤΙΙΑΑ  
ΤΤΗΗΣΣ  ΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗΣΣ

∆ε θα µιλήσω για τ' όνειρο
σε κιτρινισµένες εφηµερί�
δες ούτε για την υπέρβαση
των ζωγράφων ν' απεικονί�
σουν την ποίηση.
Για σένα θα µιλήσω κορίτσι
της ποίησης �κι όσο γίνεται
απλά� που είν' φωνή σου
κόκκινο τριαντάφυλλο α�
νοιγµένο πιο ζεστή κι απ'
τις λέξεις, πιο καυτή κι απ
'τον έρωτα.
Κι αν το τραγούδι των ποι�
ητών γίνεται ενάλιος θρύ�
λος ,όταν το παίρνει ο άνε�
µοςκαι τ' αγκαλιάζουν οι
άνθρωποι το δικό σου τρα�
γούδι, ποιος ποιητής δε θα
το' θελε πλάι του;
∆ε θα µιλήσω για συναντή�
σεις κρυφές ούτε για φθό�
νους που εξυφαίνουν συνω�
µοσίες µα θ' αφεθώ, µες
στο δικό σου το φως.
Έχεις πάντα ένα ξέχωρο
τρόπο  να κυοφορείς την
αγάπη την ώρα που όλα τ'
ασύµµετρα , αλλόφωνα
κι ατηµέλητα σωπαίνουν, να
υιοθετήσουν τη µοναξιά.
Είσαι ένα κορίτσι λιγνό µε
την καλοσύνη των λουλου�
διών και την καληµέρα του
ήλιου.
Κι ήταν ο δικός σου κι ο
δικός µου έρωτας το κοινό
µας όνειρο, να οικοδοµή�
σουµε τον κόσµο όπως θα
τον επιθυµούσε η ποίηση.
Κι έµεινες πάντα, η «Μαρίνα
των βράχων» η φωτοχυσία
του ωραίου ένα κορίτσι να
το χαίρεται ο κόσµος όταν
η έλξη της οµορφιάς οδηγεί
τους ποιητές, σε παραλογι�
σµό και λατρεία!
Θερµοπύλες

ΘΘεεόόδδωωρροοςς  ΣΣααννττάάςς

ΤΤοο  πποοίίηηµµαα  ττοο  οοπποοίίοο  έέλλααββεε  ττοο  ββρρααββεείίοο  ΠΠιιννδδάάρροουυ::
ΩΩ,,  ΑΑγγααλλµµάάττιινναα  ππννεεύύµµαατταα  ττωωνν  σσυυννδδαακκττυυλλίίωωνν ΑΑµµφφιικκττυυοοννιιώώνν

µµαακκρριιννάά  κκααιι  άάγγννωωσστταα  σσττηηνν  ααψψυυχχοοµµάάχχηηττηη  έέκκππλληηξξηη  κκααιι  ττοονν  ααγγκκύύλλιιοο  θθααυυµµαασσµµόό  µµοουυ
µµααρρµµααρρωωµµέένναα,,    ��  αακκίίννηητταα  ,,  ��    σστταα  µµαακκρριιννάά,,  γγεερράάννιιαα  ππέέλλααγγαα

εεννωωµµέένναα  σσττιιςς  γγάάρργγααρρεεςς  ππηηγγέέςς  κκααιι  σστταα  πποοσσεειιδδωωννιιάάτταα  ββάάθθηη  ττωωνν  θθααλλαασσσσώώνν  
ββαασσααννιισσµµέένναα  σσττηη  σσφφοοδδρρήή  ννοοσσττααλλγγίίαα  ττηηςς  ααγγααππηηµµέέννηηςς  σσααςς  ππααττρρίίδδααςς

κκλλεειισσµµέένναα  σσττοουυςς  δδιιάάσσηηµµοουυςς  µµύύθθοουυςς  κκααιι  σσττοουυςς  κκιιοοννόόκκρρααννοουυςς  ννααοούύςς  σσααςς!!......
ΠΠοοιιαα  δδιιππλλοοµµααγγεευυµµέέννηη  ΑΑµµφφιικκττυυοοννίίαα  νν’’  ααπποοιικκίίσσωω;;  

ΠΠοοιιαα  ξξαακκοουυσσττήή  ΠΠυυθθίίαα  σσααςς  νναα  ρρωωττήήσσωω;;
ΣΣεε  πποοιιοο  άάρρµµαα  νν’’  ααννεεββώώ,,  ττοο  εεππιιττήήδδεειιοο  ππννεεύύµµαα  ττοουυ  ΌΌξξυυλλοουυ  νναα  ππάάωω  νν’’  ααννττααµµώώσσωω;;

ΚΚααιι  πποουυ  νναα’’  ννααιι  άάρρααγγεε  ααυυττόό;;  ΜΜήήππωωςς  σσττηηνν  ΟΟλλυυµµππίίαα  ααννάάµµεεσσαα  σσ’’  εερρεείίππιιαα,,  
ππλλίίννθθοουυςς  µµ’’  ααεερριικκάά  κκααιι  θθεείίαα;;  ΉΉ  µµήήππωωςς  νν’’  ααγγωωννίίζζεεττααιι  ααεείί  σσττηηνν  ιισσττοορρίίαα,,  

νναα  κκάάννεειι  ιιεερρόό  θθεεσσµµόό  ττοο  ππννεεύύµµαα  ττοο  εελλλληηννιικκόό  σσττηηνν  ττέέλλεεσσηη  ττηηςς  άάθθλληησσηηςς  
κκιι  ααεείίρροοωωνν  ααγγώώννωωνν,,  γγιιαα  µµιιαα  εειιρρήήννηη  πποοθθηηττήή  ππρροογγόόννωωνν  κκιι  ααπποογγόόννωωνν;;

ΩΩ,,    µµεεθθυυσσττιικκήή  ΆΆλλττιιςς,,  ιιεερρήή,,  µµεε  ττιιςς  σσττααχχττοοππρράάσσιιννεεςς  ααγγρριιεελλιιέέςς  
κκααιι  τταα  σσκκιιεερράά  ππλλααττάάννιιαα  σσοουυ!!......  ΣΣττεεφφάάννωωσσεε  ττοουυςς  άάσσππιιλλοουυςς  ννιικκηηττέέςς  

µµ’’  όόλληη  ττηη  θθεεσσππέέσσιιαα  οοµµοορρφφιιάά  σσοουυ,,  θθυυσσίίαα  ιιεερρήή,,  σσττηηνν  ΉΉρραα  νναα  ππρροοσσφφέέρρωω,,  
κκρρέέααςς  ττοουυ  µµόόσσχχοουυ  εευυωωδδιιαασσττόό  πποουυ  µµεε  λλααχχττάάρραα  έέθθρρεεψψαα  ααυυττοούύςς  γγιιαα  νναα  τταα��σσωω,,  

ττηηνν  δδοοξξαασσµµέέννηη  ττοουυςς  µµοορρφφήή  σσττηηνν  ππλλάάκκαα,,  ττηη  µµααρρµµάάρριιννηη,,  ααιιώώννιιαα  νναα  σσττήήσσωω!!
ΤΤηηςς  ΝΝίίκκηηςς  ττ’’  ααννοοιιχχττάά  φφττεερράά  οοιι  ΝΝύύµµφφεεςς  µµεε  φφύύλλλλαα  εελλιιάάςς  θθεε  νναα  σσττοολλίίσσοουυνν  

γγιιαα  νναα  ππεεττάάξξεειι  ααννάάλλααφφρραα  ππάάννωω  σσττ’’  ααγγάάλλµµαατταα  ττηηςς  κκααιι  νναα  φφωωννάάξξεειι  σσττιιςς  ΣΣττοοέέςς  
µµ’’  ααννττίίλλααλλοο  µµεεγγάάλλοο,,  σσττιιςς  ΑΑµµφφιικκττυυοοννίίεεςς  ττηηςς,,  ττοο  όόννοοµµαα  ττοουυ  ννιικκηηττήή!!

ΩΩ,,  ΟΟλλυυµµππίίαα  ααθθάάννααττηη,,  αασσττέέρριι  ττηηςς  ψψυυχχήήςς  µµοουυ,,  σσεε  ππρροοσσκκυυννώώ!!......  
ΧΧεειιρροοκκρροοττώώ  ττοονν  ΘΘρρίίααµµββοο!!  ......

ΝΝαα  υυψψώώσσωω  θθέέλλωω  ΑΑεεττόό  σσττοο  ΣΣττάάδδιιοο  σσοουυ  ττοο  ττρρααννόό,,  νναα  ττοο  υυππεερρααρρµµααττώώσσωω
νναα’’  ρρθθοουυνν  κκιι  οοιι  ΑΑµµφφιικκττύύοοννεεςς,,  κκρριιττέέςς  κκααιι  ααθθλληηττέέςς,,  νν’’  ααγγωωννιισσττοούύννεε  ττίίµµιιαα,,  

��  ππεερρήήφφαανναα,,��  σσττοο  ∆∆ίίαα  νν’’  οορρκκιισσττοούύνν,,  εευυθθύύµµααχχοοιι  νναα  δδοοξξαασσττοούύνν  
σσεε  οουυρρααννόό  κκααιι  γγηη,,  µµεε  πποοιιήήµµαατταα  νναα  σσττοολλιισσττοούύνν  ααππόό  ττοουυςς  πποοιιηηττέέςς

ηη  δδόόξξαα  κκααιι  ηη  φφήήµµηη  ττοουυςς  νναα  γγίίννοουυννεε  γγννωωσσττέέςς..

ΣΣεε  ππααγγκκόόσσµµιιοο  δδιιααγγωωννιισσµµόό  πποουυ  δδιιοορργγάάννωωσσεε  ηη  ΑΑΜΜΦΦΙΙΚΚΤΤΥΥΟΟΝΝΙΙΑΑ  ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  µµεε  θθέέµµαα::
««ΑΑµµφφιικκττυυοοννίίεεςς  ––  ΟΟλλυυµµππιιαακκήή  ιιδδέέαα::  ∆∆υυοο  δδιιααχχρροοννιικκοοίί  ππααννάάρρχχααιιοοιι  θθεεσσµµοοίί»»  ββρρααββεεύύττηηκκεε  ηη
σσυυννααδδέέλλφφιισσσσαα  ΤΤσσοοκκττοουυρρίίδδοουυ  ΠΠααρρθθέένναα  µµεε  ττοο  ΒΒΡΡΑΑΒΒΕΕΙΙΟΟ  ττοουυ  ααµµφφιικκττύύοοννοοςς  ΠΠιιννδδάάρροουυ..
Η βράβευση έγινε στο Α΄ Παγκόσµιο Συνέδριο Αµφικτυόνων που διενεργήθηκε στις 4

∆εκεµβρίου 2009 στη Θεσσαλονίκη. Το ∆.Σ του Συνδικάτου Ενέργειας «Εργατική Αλληλεγ-
γύη» και η Συντακτική Επιτροπή της εφηµερίδας µας «ΥΨΗΛΗ ΤΑΣΗ» συγχαίρουν την
συναδέλφισσα και καταξιωµένη λογοτέχνιδα!
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ΕΕππίίσσηηςς,,  µµεε  ττιιςς  φφίίλλεεςς  µµοουυ  φφττιιάάχχννααµµεε  λλόόγγχχεεςς  κκιι
αακκόόννττιιαα  µµεε  τταα  ξξύύλλαα  ττωωνν  δδέέννδδρρωωνν..  ΕΕγγώώ  εείίµµααιι  πποουυ
χχάάρριισσαα  σσττηη  θθεεάά  ΝΝέέµµεεσσηη,,  ττηη  θθεεάά  ττηηςς  δδιικκααιιοοσσύύννηηςς,,
ττοο  ρρααββδδίί  ττηηςς..  ΤΤοο  έέφφττιιααξξαα  ααππόό  κκλλααδδίί  φφρράάξξοουυ  κκααιι
σσυυµµββοολλίίζζεειι  ττηη  σσκκλληηρρόόττηητταα  κκααιι  ττηη  ννηηφφααλλιιόόττηητταα
ττηηςς..  ΕΕίίχχαα  χχααρρίίσσεειι  κκιι  έένναα  ρρααββδδίί  ααππόό  σσφφέέννδδααµµοο  σσττοονν
ΦΦόόββοο,,  ττοονν  δδααίίµµοονναα  ττηηςς  φφρρίίκκηηςς,,  γγιιαα  νναα  έέχχεειι  εεξξοουυσσίίαα..
ΠΠηηγγήή  έέµµππννεευυσσηηςς  µµοουυ  όόµµωωςς  ήήτταανν  τταα  ττρριιααννττάάφφυυλλλλαα
µµεε  ττοο  εεύύοοσσµµοο  κκααιι  ττοο  ππααννέέµµοορρφφοο  άάννθθοοςς  ττοουυςς..  ΑΑυυττάά
φφύύττρρωωνναανν  ααππόό  κκάάθθεε  δδάάκκρρυυ  ττηηςς  ΑΑφφρροοδδίίττηηςς  γγιιαα  ττοονν
χχααµµόό  ττοουυ  ΆΆδδωωννιι..  ΠΠοολλλλοοίί  πποοιιηηττέέςς  αασσχχοολλήήθθηηκκαανν  µµεε
ααυυττάά,,  όόππωωςς  οο  ΌΌµµηηρροοςς  κκιι  οο  ΑΑρρχχίίλλοοχχοοςς,,  ααλλλλάά  κκιι  οο
ΑΑνναακκρρέέωωνν  πποουυ  τταα  ππααρρααββάάλλεειι  µµεε  ττηη  γγλλυυκκιιάά  ττωωνν
θθεεώώνν  ααννάάσσαα,,  τταα  θθεεωωρρεείί  ωωςς  χχααρράά  ττωωνν  θθννηηττώώνν  κκααιι
τταα  ωωρρααιιόόττεερραα  κκοοσσµµήήµµαατταα..  ΜΜαα  µµηη  θθααρρρρεείίττεε  ππωωςς  δδεενν
εεµµππννεεόόµµοουυνν  κκιι  ααππόό  τταα  ρρεεύύµµαατταα  ττωωνν  ννεερρώώνν  µµεε  ττοουυςς
υυδδάάττιιννοουυςς  σσχχηηµµααττιισσµµοούύςς  πποουυ  ήήτταανν  σσππάάννιιααςς  οοµµοορρ��
φφιιάάςς!!  ΈΈγγρρααφφαα  πποοίίηησσηη  µµεε  ττηη  δδιιάάχχυυσσηη  ττοουυ  φφωωττόόςς,,
ττηηνν  ππττώώσσηη  ττωωνν  φφύύλλλλωωνν  κκααιι  τταα  θθρροο��σσµµαατταα  ττοουυςς
ααππόό  ττοονν  δδαασσοογγέέννννηηττοο  άάννεεµµοο..  ΈΈφφττιιααχχνναα  κκααλλάάθθιιαα  µµεε
κκλλααδδίίσσκκοουυςς  λλεεύύκκααςς  κκααιι  ππεερριιφφεερρόόµµοουυνν  σστταα  µµοοννοοππάά��
ττιιαα  ττοουυ  δδάάσσοουυςς  µµααζζεεύύοοννττααςς  άάννθθηη..    ΤΤοο  ∆∆άάσσοοςς  µµεε
κκοοιιττοούύσσεε  ππάάνντταα  ααγγέέρρωωχχοο  κκιι  υυππεερροοππττιικκόό..  ΑΑππααιιττοούύσσεε
ττοονν  θθααυυµµαασσµµόό  µµοουυ..  ΜΜεε  φφιιλλοοξξεεννοούύσσεε  µµέέσσαα  σσττιιςς
ζζωω??κκέέςς  κκααιι  φφυυττιικκέέςς  ττοουυ  υυππάάρρξξεειιςς,,  αασσύύλλλληηππτταα  δδιιαακκοο��
σσµµηηµµέέννοο  ααππ’’  ααυυττέέςς..    ΣΣτταα  µµεεγγάάλλαα  υυψψόόµµεεττρραα  σσυυνναα��
ννττοούύσσαα  σσυυµµµµεεττρριικκοούύςς  κκιι  ααρρµµοοννιικκοούύςς  ααγγρριιόόκκρριιννοουυςς
πποουυ  σσττεεκκόόµµοουυνν  κκααιι  ττοουυςς  ζζωωγγρράάφφιιζζαα..  ΆΆκκοουυγγαα  ττιιςς
φφωωννέέςς  ττοουυςς,,  άάκκοουυγγαα  κκααιι  ττιιςς  φφωωννέέςς  ττωωνν  ΜΜοουυσσώώνν
κκααιι  σσυυµµφφωωννοούύσσαα  ππωωςς  ήήτταανν  ίίδδιιεεςς..  ΜΜύύρριιζζαα  ττιιςς  ρρίίζζεεςς
ττωωνν  ίίρριιδδωωνν  κκααιι  ξξεεττρρεελλααιιννόόµµοουυνν..    ΜΜ’’  ααυυττέέςς  ααρρωωµµάά��
ττιιζζαα  κκααιι  ττοο  κκρραασσίί  πποουυ  έέππιινναα..  ΣΣαανν  ααππόό  κκάάπποοττεε  νναα
έέββλλεεππαα  κκααµµιιάά  ΊΊρριιδδαα,,  πποουυ  ήήτταανν  ΑΑγγγγεελλιιοοφφόόρροοςς  ττωωνν
θθεεώώνν,,  νναα  οοδδηηγγεείί  κκααννέένναα  ννεεκκρρόό  σσττοονν  ΆΆδδηη  ααππόό  ττοονν
ιιρριιδδίίζζοονντταα  δδρρόόµµοο  ττηηςς  δδιιααδδρροοµµήήςς  ττοουυ  οουυρράάννιιοουυ
ττόόξξοουυ  κκααιι  ττόόττεε  έέγγρρααφφαα  µµοοιιρροολλόόγγιιαα,,  όόππωωςς::

«Πάγωσε η σιωπή ασύµµετρη σιγή ψύχος 
δριµύ έχει η ψυχή σάλπισµα λες από οργή.
Σκάζουν τα δόντια του φιλιού µάρµαρο 

η γλώσσα του µυαλού ο παγοτέχνης 
της καρδιάς αγέλαστος παντοµιµάς. 

Κρύσταλλο η ψυχή κωφάλαλη πηγή ποµπή 
διαβαίνει στη σιωπή κούφια και άδεια από ζωή.

Σκάζουν τα δάκρυα των µατιών κλείνουν 
οι γνάθοι σαγονιών ο θάνατος περνάει 

µπροστά χείλη ραντίζονται υγρά.
Παράφωνος θρήνος αδιάφορο σµήνος αιµορ�
ραγεί, πετροψυχά στον ουρανό πόνο µετρά.

Σκληρότητα και µοναξιά ξερίζωµα µες 
την καρδιάσκιάσµατα, σκιές, τρόµος, λ

αλιά παρακαλούν ευσπλαχνικά.
Θεέ µου, καλέ µου κι εσύ ουρανέ µου

αλίµονο που έφυγε του Χάροντα δεν ξέφυγε.
Σκάζουν καρδιές κι αιµορραγούν µατώνουν 

χείλη και πονούν βράζουν ψυχές, πόνος 
βαθύς κι ο δρόµος της ζωής βαρύς.
∆άκρυα και λυγµοί µεγάλοι οδυρµοί

ακίνητα τα βλέµµατα φαίνονται όλα ψέµατα.
Ανοίγει η γη να καταπιεί ακόµη ένα της παιδί άγ�

γελοι παίρνουν την ψυχή που θέλει πια να λυτρωθεί.

ΤΤέέχχννεεςς  κκααιι  πποολλιιττιισσµµόόςς

ΑΑππόό  κκάάπποοττεε  έέββλλεεππαα  γγύύρρωω  µµοουυ
κκααιι  οορρχχιιδδέέεεςς  σσττοο  ππααλλιιόό  ∆∆άάσσοοςς,,
ααλλλλάά  δδεενν  ττοολλµµοούύσσαα  νναα  ττιιςς  ααγγγγίί��
ξξωω,,  γγιιααττίί  ήήτταανν  ααφφιιεερρωωµµέέννεεςς
σσττοουυςς  ΣΣάάττυυρροουυςς  κκααιι  ττοουυςς  ΣΣιιλληη��
ννοούύςς,,  οοιι  οοπποοίίοοιι  ττιιςς  χχρρεειιάάζζοονντταανν
λλόόγγωω  ττωωνν  ααφφρροοδδιισσιιαακκώώνν  ττοουυςς
ιιδδιιοοττήήττωωνν..  ΤΤοουυςς  άάκκοουυγγαα  ττόόττεε  νναα
ττρρααγγοουυδδοούύνν  κκααιι  νναα  σσααττιιρρίίζζοουυνν
ττοονν  εεααυυττόό  ττοουυςς  κκααιι  γγεελλοούύσσαα  κκιι
εεγγώώ  µµααζζίί  ττοουυςς..  ΑΑυυττόόµµαατταα  µµεετταα��
µµοορρφφωωννόόµµοουυνν  σσεε  ππααιιδδοούύλλαα  κκααιι
ττρρααγγοουυδδοούύσσαα  µµ’’  έένναανν  ττρρααγγοουυδδοο��
πποοιιόό  ττοουυςς  σσττίίχχοουυςς  µµοουυ::

«Θα’ θελα να µουν πορδαλάς 
σάτυρος και κρεµανταλάς µε 

κέρατα κι ουρά µακριά 
να’ χα και µυτερά αυτιά.

Να’ µουν κι εγώ ένας θεός
κατώτερος µα ελληνικός
τον ∆ιόνυσο ν’ ακολουθώ

µ’ έναν χορό οργιαστικό.
Όλους θα τους σατίριζα
και κωµωδός θα στήριζα

κοινωνικοπολιτεία
δίχως δόλο, αδικία.

Θα ήµουνα και σκωπτικός
επίσης κι επικριτικός

µύθους θα έπλαθα σωρό
και διάλογο πολύ πεζό.

Σουρής, Καβάφης, Παλαµάς
Σούτσος, Καρύδης, Βηλαράς

µε αντιπροσωπεύσανε
τη σάτιρα επαινέσανε.
Πάντα ορθολογιστικά

στην κριτική σαρκαστικά
το πνεύµα καλλιέργησαν

δηµιουργία θέλησαν.
Μου είναι συµπαθητικοί
εύθυµοι κι όχι τραγικοί
κάνουν διάλογο φαιδρό

µπαίνω κι εγώ για να χαρώ».

ΕΕίίχχεε  ττοο  ∆∆άάσσοοςς  ττόόττεε  µµιιαα  ααξξιιοοθθααύύµµαασσττηη  δδοοµµήή,,  ααδδιιαα��
ννόόηηττηη  γγιιαα  ττηηνν  ααννθθρρώώππιιννηη  σσκκέέψψηη..  ΜΜιιαα  µµίίξξηη  ααππόό  φφυυττιικκάά
κκααιι  ζζωωιικκάά  ππλλάάσσµµαατταα  ήήτταανν  οο  ααδδιιααττάάρρααχχττοοςς  φφυυσσιικκόόςς
ιισσττόόςς  πποουυ  µµεεττεεξξεελλιισσσσόότταανν  µµέέσσαα  ααππόό  άάρριισσττεεςς  ιισσοορρρροο��
ππίίεεςς..  ΜΜαα  ττώώρραα,,  όόππωωςς  σσααςς  εείίππαα,,  κκυυρριιααρρχχεείί  ηη  ααννθθρρώώππιιννηη
εεππέέµµββαασσηη  εεδδώώ  σσ΄́  ααυυττόό  ττοο  ΛΛιιγγννιιττιικκόό  ΚΚέέννττρροο  κκααιι  ττοο
∆∆άάσσοοςς  εεξξααφφααννίίσσθθηηκκεε  ααππόό  ττοονν  άάγγρριιοο  ααννττααγγωωννιισσµµόό  γγιιαα
ττηηνν  κκααττάάλληηψψηη  όόσσοο  ττοο  δδυυννααττόόνν  ππεερριισσσσόόττεερροουυ  χχώώρροουυ
ττοουυ..  ΤΤαα  λλιιγγοοσσττάά  δδέέννδδρραα  ττοουυ  ππεεθθααίίννοουυνν  όόρρθθιιαα  ααππόό  ττοουυςς
ρρύύπποουυςς..  ∆∆εενν  ππρροολλααββααίίννοουυνν  νναα  γγεερράάσσοουυνν  κκααιι  νναα  κκλλεείί��
σσοουυνν  ττοονν  κκύύκκλλοο  ττηηςς  ζζωωήήςς  ττοουυςς..  ∆∆εενν  µµπποορροούύνν  νναα  ππααρρέέ��
χχοουυνν  κκααττααφφύύγγιιοο  κκααιι  ττρροοφφήή  σσεε  ζζωωιικκοούύςς  κκααιι  φφυυττιικκοούύςς
οορργγααννιισσµµοούύςς..  ΚΚααιι  ττοο  σσοοββααρρόόττεερροο  εείίννααιι  ππωωςς  ππεεθθααίίννοουυνν
κκιι  οοιι  άάννθθρρωωπποοιι..  ΜΜέέσσαα  ααππόό  έένναα  ααννοοιιχχττόό  ππααρράάθθυυρροο  σσττοο
µµέέλλλλοονν,,  λλοοιιππόόνν,,  κκάάννωω  ππρρόότταασσηη  ζζωωήήςς,,  ττοο  ααιιώώννιιοο  µµάάθθηη��
µµαα  σσεεββαασσµµοούύ  κκααιι  ααρρµµοοννίίααςς  σσττηη  ΦΦύύσσηη  κκααιι  σσττοο  ΠΠεερριιββάάλλ��
λλοονν..  ΚΚααλλώώ  νναα  ππρροοσσεεγγγγίίσσοουυνν  ττοο  ππααλλιιόό  ∆∆άάσσοοςς  κκααιι  νναα
φφττιιάάξξοουυνν  έένναα  ννέέοο  µµέέσσαα  ααππόό  µµιιαα  οοιικκοολλοογγιικκήή  κκίίννηησσηη  πποουυ
θθαα’’  χχεειι  φφίίλλοουυςς  κκιι  εερραασσττέέςς  ττηηςς  χχλλωωρρίίδδααςς  κκααιι  ττηηςς  ππααννίί��
δδααςς  µµααςς..  ΓΓρράάφφωω  πποοίίηησσηη  γγιιαα  ττηη  ΦΦύύσσηη  κκααιι  ττοο  ΠΠεερριιββάάλλ��
λλοονν  γγιιαα  νναα  σσααςς  σσυυγγκκιιννήήσσωω  κκααιι  νναα  σσααςς  ππρροοττεείίννωω  µµέέττρραα
γγιιαα  ττηη  δδιιάάσσωωσσηη  ττοουυςς,,  όόππωωςς::

«Φίλος της γης γεννήθηκα, είµαι ερευνητής
Σχέδια συζητώ κρατών µε µέλη όλης της γης
Παραγωγές ενέργειας, τροφίµων και ταφής

Στο «στίγµα» το οικολογικό της φύσης, της ζωής.
Όλοι να µ’ ενισχύσετε, βοήθεια σας ζητώ

Καθόρισα διόδια και πρόγραµµα σωστό
Για περαιτέρω ανάπτυξη και πρόσβαση στη φύση
Ν’ αναπτυχθούν η ύπαιθρος, οι πόλεις και η Κτίση.
Θα δράσω, να το ξέρετε, για όλο το περιβάλλον

Μ’ εταίρους θα συνεργαστώ, µε υπαλλήλους µάλλον
Να βρούµε τα «εργαλεία» µας για την πολιτική

Που θα’ χει στόχους, πρακτικές και θαν’ κοινωνική.
Σας προσεγγίζω µ’ ανοιχτό και πρακτικό το πνεύµα

Κι όταν τις «συνταγές» θα πω, κάντε µου ένα νεύµα.
Στόχος µου η αναβάθµιση, οι καινοτόµες λύσεις

Ο τρόπος διαβίωσης και οι αυτοδιοικήσεις.
«Κλειδιά της διαχείρισης» για την «κυκλοφορία»

θα εκθέσω µε προγράµµατα που θα’ χουνε πορεία
σ’ όλες τις χώρες που’ χει η γη, σε όλα τα βιβλία

«µηχανισµούς» θα στήσω εγώ σε πάρκα και σχολεία.
Την ρύπανση θα ελέγξω εγώ µε δείκτες, µε εκθέσεις

Θα αντιδράσω όσο µπορώ σε όλες τις πιέσεις
Με αλλαγές οργάνωσης που θα’ χουνε δοµές
Σ’ όλα τα οικοσυστήµατα θα κάνω τις τοµές.

Φίλοι της γης, πολιτικοί, και όλες οι αρχές
Ας σχεδιάσουµε όλοι µας χάρτες, στρατηγικές

Άνθρωποι περιφερειών και τοπικών αρχών
Ας ξεκινήσουµε όλοι µας «ατζέντες συνθηκών»
Που θα’ ναι οι κατάλληλες για την ισορροπία
Θα’ ναι κι η προ@πόθεση για την αειφορία.»

ΗΗ  κκααλλήή  σσααςς  ΝΝεερράάιιδδαα

ΆΆλλλλεεςς  φφοορρέέςς  ππάάλλιι  θθρρηηννοούύσσαα  γγιιαα  τταα  κκαακκάά  πποουυ  ππάάθθααιιννεε  ττοο
δδάάσσοοςς,,  όόππωωςς::  

«Πύρινες φλόγες ζώσανε το δάσος να το κάψουν 
Άνθρωποι το πυρπόλησαν, πήγαν να το ρηµάξουν

Εκείνο δεν ανάσανε, µαύρισε η θωριά του
και οι καπνοί κυκλώσανε τα δέντρα τα ψηλά του.

�«Βοήθεια άνθρωποι ζητώ, καίγοµαι και πονάω
και µέσα στ’ αναφιλητά νιώθω πως ξεψυχάω».

Μα οι άνθρωποι κουφάθηκαν, κανείς δεν το αισθανόταν
Το κοίταζαν αµίλητοι, κανένας δεν κινιόταν.
Άκουγαν θόρυβο, κραυγές, βλέπανε αποκα�δια

Καµένες στάνες κι άνθρακες από ανθρώπους, γίδια.
Τα ζώα έτρεχαν παντού να φύγουν να γλιτώσουν
Οι λίµνες τα σκεπάσανε, ήθελαν να τα σώσουν.

Η φύση όλη φώναζε, καλούσε σε βοήθεια:
�«Σώστε το περιβάλλον µας σ’ αυτή την κακοήθεια».

Κανένας δεν το άκουγε το δάσος το καηµένο
Οι άνθρωποι το ζήλεψαν, ήταν αδικηµένο.
Η βία το ξολόθρεψε, η µαύρη περηφάνια

Κι η δόλια αθλιότητα το’ φερε στην αφάνεια.
Το δάσος µοιρολόγησε, έκλαψε τον καηµό του
Τα δάκρυα του ανέβηκαν µέχρι τον Ύψιστο του.
Το θρήνησαν οι άνεµοι και όλα τα στοιχειά του

Έκλαψαν την κατάντια του, πάει η αρχοντιά του!
Τα δάκρυα έγιναν βροχή, δροσιά στα χώµατα του
Μα εκείνο δεν τα άντεξε κι έφυγαν µακριά του.

Κατέβηκαν στους οικισµούς, πληµµύρισαν τους τόπους
Τυλίξανε και πνίξανε τους άδικους ανθρώπους.

Τώρα πουλιά δεν κελαηδούν, νερά δεν κελαρύζουν
Παιδιά δεν παίζουν πια σ’ αυτό, λουλούδια δεν ανθίζουν.
Τα κλάµατα όλων των Νυµφών που ζούσαν στα δεντριά του

Τώρα το προστατεύουνε κι είναι παρηγοριά του.»

ΠΠααρρθθέένναα  TTσσοοκκττοουυρρίίδδοουυ

Λογοτεχνική στήλη 

Φίλοι και φίλες µου, γεια σας… 
Να’ µαι και πάλι κοντά

σας!…Είµαι η καλή σας Νεράιδα
από τις Αµφικτυονίες… Η Νεράιδα
της Ποίησης… Είµαι αυτή που
ζούσα κάποτε στο εδώ παλιό Παρ-
θένο ∆άσος  κι εσείς µου χάσατε
την ταυτότητα του µε τις παρεµβά-
σεις σας…Ο λιγνιτικός τούτος
τόπος ήταν κάποτε τόπος ανάτασης
για µένα.

Μέσα σ’ αυτόν αναγεννιό-
µουν…. Μετουσιωνόµουν… Κι
εσείς … οι οικο-ασυνείδητοι….. µε
την καταλυτική σας παρέµβαση

καταστρέψατε τον χώρο µου. Έναν
χώρο απαράµιλλης ωραιότητας και
αρµονίας που τον µετατρέψατε σε
λιγνιτική αγριότητα.

Εκτός τούτου, έχασα εξαιτίας
σας και την µήτρα που µε γέννησε:
Την µητέρα Φύση. Καταναλωτές
αδηφάγους και αβάσταχτα εγωκε-
ντρικούς µόνο µπορώ να σας χαρα-
κτηρίσω. Μέσα σ’ αυτό το δάσος
έγραφα την ποίηση µου. Ανάµεσα
στα φυλλοβόλα δέντρα. Τραγου-
δούσα µαζί µε τις φίλες µου, τις
Μελίες Νύµφες τους εξής στίχους:

«∆∆αασσάάκκιι  όόµµοορρφφοο
µµεε  ττιιςς  ππηηγγοούύλλεεςς  κκααιι  ττιιςς  θθυυµµωωννιιέέςς
πποουυ’’  χχεειιςς  ππεεύύκκαα  κκααιι  θθυυµµάάρριιαα
κκιι  εευυωωδδιιάάζζοουυνν  οοιι  µµυυρρττιιέέςς..

∆∆αασσάάκκιι  όόµµοορρφφοο
έέχχεειιςς  ττοοππίίαα  πποουυ’’  ννααιι  ζζωωγγρρααφφιιέέςς
κκααιι  φφααννττάάζζεειιςς  µµεεςς  ττηη  γγηη  µµααςς
µµεε  ωωρρααίίεεςς  ππιιννεελλιιέέςς..

∆∆αασσάάκκιι  όόννεειιρροο
πποουυ  ββαασσιιλλεεύύεειιςς  κκααιι  κκυυρριιααρρχχεείίςς
µµεεςς  ττηη  φφύύσσηη  ααφφεεννττεεύύεειιςς
µµεεςς  ττοο  χχάάρρττηη  όόλληηςς  ττηηςς  γγηηςς..»»

««ΑΑµµφφιικκττυυοοννίίεεςς»»    
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Εκδήλωση για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου διοργάνω-
σε το Συνδικάτο Εργαζοµένων στην Ενέργεια «Εργατική Αλληλεγγύη» το
απόγευµα της ∆ευτέρας 16/11/2009 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Εργα-
τικού Κέντρου Κοζάνης, παρουσία  εργαζόµενων, φοιτητών και µαθητών.
Το πρόγραµµα της εκδήλωσης περιλάµβανε ζωντανή µουσική και τραγού-
δια για το Πολυτεχνείο από τις Κλαίρη Τζουρά, Κική Τσαουσίδου, και
∆έσποινα Μακεδόνα καθώς και απαγγελίες ποιηµάτων για το Πολυτεχνείο
από τους λογοτέχνες τις περιοχής, Στέλλα Ιακωβίδου Καρούτσου, Νούλα
Τσουκτουρίδου και Παναγιώτα Παρασκευά. Παράλληλα, στα πλαίσια της
εκδήλωσης προβλήθηκε ταινία για τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, που
παρακολούθησε µε µεγάλο ενδιαφέρον το κοινό.

Αναφερόµενος στην εκδήλωση αυτή και στο νόηµα του Πολυτεχνείου
στις µέρες µας ο πρόεδρος του Συνδικάτου Εργαζοµένων στην ενέργεια
«Εργατική Αλληλεγγύη»  Στέφανος Πράσσος επεσήµανε χαρακτηριστικά
πως «Η εκδήλωση που κάνει το συνδικάτο µας είναι και για να τιµήσει τους
αγωνιστές, νεκρούς και ζωντανούς της εξέγερσης του 1973, και ταυτόχρο-
να γιατί θεωρούµε επίκαιρα τα συνθήµατα του Πολυτεχνείου για Ψωµί-
Παιδεία-Ελευθερία. Είναι και ο χρόνος κατάλληλος,  αφού και τα τρία αυτά
συνθήµατα πλήττονται βαριά στις µέρες. Πρέπει να «σηκώσουµε» νέους
αγώνες για αυτά τα ζητήµατα».

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε µε µια οµιλία - συζήτηση που αφορούσε
τη συµµετοχή της εργατικής τάξης στο Πολυτεχνείο και τους σύγχρονους
αγώνες. Οµιλητής ήταν ο Νίκος ∆ινόπουλος. Όπου επεσήµανε χαρακτη-
ριστικά: «Σε µια τέτοια επέτειο έρχεται στον καθέναν µας ένα ερώτηµα, τι
σηµαίνει και το νόηµα µπορεί να έχει µια επέτειος 36 χρόνια µετά. Η απά-
ντηση δεν είναι εύκολη, αρκεί να ψάξουµε πίσω και να δούµε τα αιτήµατα
που είχαν οι νέοι τότε. ∆ιαπιστώνουµε από τους στόχους που είχαν, ότι
σήµερα απέχουν αρκετά. Ακόµα και αυτοί που θεωρούνται νικητές και
χρησιµοποιούν το Πολυτεχνείο για ιδεολογικούς σκοπούς, πιστεύω πως
δεν είναι ικανοποιηµένοι. Με αυτή την έννοια, και µε την κατάσταση που
βιώνουµε στα εργασιακά το τελευταίο διάστηµα, τίθεται το ερώτηµα τι
σηµαίνει το Πολυτεχνείο. Η απάντηση έχει να κάνει µε το τι στρατόπεδο
έχει να επιλέξει ο καθένας από µας, µε αυτούς που είναι στην κυρίαρχη
αντίληψη που κοιτούν τον εαυτό τους ή µε τους αγωνιστές που συνεχί-
ζουν να µάχονται».
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