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Η παρουσία και οι παρεµβάσεις
του συνδικάτου στους χώρους εργα-
σίας και στους αρµόδιους φορείς της
πολιτείας για τη λύση των οξυµένων
προβληµάτων των εργαζοµένων.

YYΨΨHHΛΛHH  TTAA HH

ΓΓιιάάννννηηςς  ΡΡίίττσσοοςς::    
««ΌΌτταανν  έέρρχχεεττααιι  
οο  ξξέέννοοςς»»  

ΤΤ ο Συνδικάτο Ενέρ-
γειας «Εργατική
Αλληλεγγύη» όλα τα

χρόνια της δράσης του, προσπά-
θησε να βάλει στην επικαιρότητα
τα θέµατα που απασχολούν τους
εργαζόµενους στη ∆ΕΗ. Πιστεύο-
ντας ότι σήµερα απαιτείται συντο-
νισµός και κοινή δράση των αγωνι-
στικών σωµατείων, επιτροπών,
συνδικαλιστών, µαζικών φορέων
και εργαζοµένων, για ένα εργατικό
και λαϊκό µέτωπο ενάντια στην
ιδιωτικοποίηση της ενέργειας,
φιλοδοξούµε να ανοίξουµε γόνιµο
διάλογο  στην προοπτική της ταξι-
κής ενότητας των εργαζοµένων,
ανιχνεύοντας τους δρόµους για το
τι κίνηµα χρειάζεται, µε ποιους
όρους, µε τι αιτήµατα, πως θα
εκφράσει τις σύγχρονες ανάγκες
και δικαιώµατα. Γράφουν: ΑΑννδδρρέέ--
ααςς  ΑΑββρρααµµίίδδηηςς,,  ΜΜααρρίίαα  ΣΣοουυάάννηη,,
ΘΘύύµµιιοοςς  ΛΛααγγάάρρααςς,,  ΝΝααννήή  ΠΠοολλίίττοουυ

∆∆ΗΗΜΜΟΟΣΣΙΙΟΟΣΣ
∆∆ΙΙΑΑΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ

••  ΓΓιιαα  δδηηµµόόσσιιοο  φφοορρέέαα  εεννέέρργγεειιααςς  
••    ΓΓιιαα  ααγγωωννιισσττιικκόό,,  ττααξξιικκόό  σσυυννδδιικκααλλιισσττιικκόό  κκίίννηηµµαα

ΣΣττοουυςς  χχώώρροουυςς
δδοουυλλεειιάάςς  
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ΚΚωωννσσττααννττιιννάάτταα
ΚΚοουυννεεββαα::

ΜΜιιαα  ηηρρωωίίδδαα
ττηηςς  εερργγααττιικκήήςς
ττάάξξηηςς

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

ΗΗ  εεγγγγρρααφφήή
ττηηςς  ««ΕΕρργγααττιικκήήςς
ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηηςς»»
σσττηη  ΓΓΕΕΝΝΟΟΠΠ//∆∆ΕΕΗΗ

Επιτέλους! Μετά από πέντε
χρόνια αγώνες και δυναµική παρου-
σία του συνδικάτου σε όλα τα
µέτωπα η ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ αποφάσισε
την εγγραφή του! 
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Η Εργατική Αλληλεγγύη ασχολήθηκε δια-
χρονικά µε τα ιδιαίτερα προβλήµατα των
νοσηλευτών που εργάζονται στα ορυχεία που
ίσως και λόγο του µικρού αριθµού των εργα-
ζοµένων δεν τα άγγιξε κανένας διοικητικός
παράγοντας αλλά και κανένα συνδικάτο.

Τα ιδιαίτερα προβλήµατα των νοσηλευτών
στα ορυχεία, κυρίως είναι η µη ένταξη τους
στα Βαριά και Ανθυγιεινά Επαγγέλµατα και η
άρνηση της διεύθυνσης να τους πληρώσει την
υπερεργασία που πληρώνεται σε όλους (σε

όλους ανεξαιρέτως) τους εργαζόµενους στη
βάρδια των ορυχείων.

Όσον αφορά το θέµα της υπεραπασχόλη-
σης το συνδικάτο µας ανέδειξε το θέµα σε
όλες του τις διαστάσεις προς τους αρµόδιους
της επιχείρησης οι οποίοι µέχρι τότε είχαν
πλήρη άγνοια του ζητήµατος! Μετά από άπει-
ρες συζητήσεις και ανταλλαγές εγγράφων
δόθηκε η υπόσχεση στο συνδικάτο µας από
την τότε ∆ιευθύντρια της ∆ΑΝΠΟ κυρία
Φλώρα Μαστροκάλου ότι αποφάσισαν να ικα-
νοποιήσουν το αίτηµα των συναδέλφων και
απλά χρειαζόταν µια υπογραφή του Αθανασό-
πουλου. Μετέπειτα το θέµα χάθηκε σαν να το
«άρπαξε κάποιο αόρατο χέρι». Η Εργατική
Αλληλεγγύη θεωρεί ότι το αίτηµα των συνα-
δέλφων είναι δίκαιο γι αυτό δεν το εγκαταλεί-
πει!

Για την υπαγωγή των νοσηλευτών των ορυ-
χείων στα Βαριά-Ανθυγιεινά θεωρούµε ότι
είναι πέρα για πέρα άδικο να µην εντάσσονται
οι νοσηλευτές των ορυχείων αφού: 1). Στον
ιδιωτικό τοµέα που ανήκει και η ∆ΕΗ όλοι οι
νοσηλευτές είναι ενταγµένοι στα ΒΑΕ. 2).
Πρόσφατα η ΥΠ.ΑΠ κυρία Πετραλιά υποσχέ-
θηκε να εντάξει στα ΒΑΕ και τους νοσηλευτές
του δηµοσίου τοµέα. 3). Οι νοσηλευτές των
ορυχείων εκτός όλων των άλλων κινδύνων του
επαγγέλµατος έχουν ακόµα ένα ισχυρό λόγο
να ενταθούν γιατί όταν παραστεί ανάγκη κατε-

βαίνουν και στις βαθύτερες τοµές των ορυχεί-
ων. Τα συνδικάτα της ∆ΕΗ όφειλαν να λύσουν
από χρόνια αυτό το ζήτηµα αλλά δεν το έθιξε
ουδέποτε κανένας ίσως λόγο και του µικρού
αριθµού των νοσηλευτών!

Το συνδικάτο µας «άνοιξε» αυτό το µεγά-
λο ζήτηµα µε µια επιστολή προς το Υπουργείο
Απασχόλησης και την διεύθυνση της ∆ΕΗ και
το έθεσε στα εργατικά κέντρα του νοµού στην
ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ και στα συνδικάτα της περιοχής.
Ανταποκρίθηκε προς τιµήν του µόνο το Εργα-
τικό Κέντρο Κοζάνης που έστειλε µια παρό-
µοια επιστολή προς τους αρµοδίους. Οι επι-
στολές αυτές πυροδότησαν αναφορές και
άρθρα στον τοπικό τύπο και την αναφορά στη
βουλή τεσσάρων βουλευτών του ΠΑΣΟΚ,
Γιώργο Παπακωνσταντίνου, Αλέκου Αθανα-
σιάδη, ∆ηµήτρη Ρέππα και Εύης Χριστοφιλο-
πούλου. Η απάντηση του Υπουργείου Απα-
σχόλησης είναι ότι, παραπέµπει το ζήτηµα
στην επιτροπή που θα µελετήσει την ένταξη κι
άλλων επαγγελµάτων στα ΒΑΕ. Θεωρούµε ότι
είναι ένα θετικό πρώτο βήµα, µπροστά στην
«πλήρη άπνοια» που υπήρχε όλα αυτά τα χρό-
νια αλλά δεν µας ικανοποιεί γιατί ο χρόνος της
συζήτησης είναι αόριστος και γι αυτό θα συνε-
χίσουµε τον αγώνα για δικαίωση, σε συνεν-
νόηση πάντα µε τους συναδέλφους νοσηλευ-
τές.

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.
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Το ∆.Σ του ΤΟ.Π Νοτίου πεδίου που πρόεκυψε από τις πρόσφατες εκλογές του συνδικάτου ξεκίνησε δυναµικά
τη θητεία του βασιζόµενο βασικά στη γείωση µε την πραγµατικότητα και τη βαθειά γνώση των προβληµάτων του
χώρου αφού πρόκειται για εργαζόµενους στην πρώτη γραµµή της παράγωγης. Έγιναν ήδη 3 συνεδριάσεις του ∆.Σ,
ολοκληρώθηκε η καταγραφή των προβληµάτων τα όποια τέθηκαν ήδη στην πρώτη συνάντηση που έγινε µε τον διευ-
θυντή του Ορυχείου κ. Στέφανο Παλαβό και άµεσα καθορίζετε νέα συνάντηση για την παρακολούθηση της πορείας
λύσης των προβληµάτων και επανακαθορισµό των νέων στόχων και προβληµάτων που πρόεκυψαν. Είναι εκφρασµένη
η θέληση των µελών του ∆.Σ αλλά και των εργαζοµένων που εκπροσωπούν για οργάνωση σκληρών αγώνων αν δεν
τηρηθούν οι υποσχέσεις και δεν δοθούν λύσεις στα οξυµένα προβλήµατα µε βάση τα προκαθορισµένα χρονοδια-
γράµµατα που έχουν τεθεί από το συνδικάτο.

ΟΟρρυυχχεείίοο    ΝΝοοττίίοουυ  ΠΠεεδδίίοουυ  88//1122//22000088
Το Τοπικό Παράρτηµα του συνδικάτου µας συγκέντρωσε

ένα πλαίσιο αιτηµάτων το οποίο αποφάσισε να σας κοινοποιή-
σει προσδοκώντας στη λύση των προβληµάτων που είναι στη
δικαιοδοσία σας και την προώθηση των υπολοίπων στην ιεραρ-
χία της επιχείρησης.

Μεγάλη είναι η έλλειψη προσωπικού. Απαιτούµαι άµεσα την
πρόσληψη τουλάχιστον 400 εργατοτεχνιτών. Για προσωρινή
λύση προτείνουµε την πρόσληψη µηχανοτεχνιτών, ηλεκτροτε-
χνικών, χειριστών και ηλεκτροσυγκολλητών µε το θεσµό των
οκταµήνων. Απαιτούµε να τηρούνται οι νόµοι και οι κανονισµοί
ασφαλείας όσον αφορά την επάνδρωση των µηχανηµάτων. 

Τροµακτική είναι η έλλειψη οχηµάτων και καινούργιων
εργαλείων. Απαιτούµε άµεσα την αγορά καινούργιων αυτοκινή-
των µεταφοράς προσωπικού, γερανοφόρων οχηµάτων και
πλήρη κατάργηση των εργολαβιών σ αυτόν τον τοµέα.

Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήµατα στον κλάδο της τέφρας
και γίνονται καθηµερινά σοβαρές εκποµπές τέφρας στην ατµό-
σφαιρα. Απαιτούµε να βρεθεί µηχανισµός που θα λύνει οριστι-
κά αυτό το θέµα.

Οι εργολαβίες στο Ορυχείο δηµιουργούν χαλάρωση των
µέτρων ασφάλειας, την αύξηση των εξόδων, την χειροτέρευση

του περιβάλλοντος και των εργασιακών σχέσεων και την µείω-
ση της ποιότητας εξόρυξης και συντήρησης του πάγιου εξοπλι-
σµού. 

Ζητάµε υπεύθυνη ενηµέρωση για την ακτινοβολία από τις
κεραίες που αντικατάστησαν το καλώδιο συνεργασίας. (Στοι-
χεία για την ακτινοβολία αν είναι µέσα στα επιτρεπόµενα
όρια).Επιδιόρθωση και αντικατάσταση ηλεκτρονικών οργάνων.

Επισκευή στα καµαρίνια - βιολογικός καθαρισµός – ψυγεία
στα Β΄ χειριστήρια, κλιµατισµός στις κεφαλές τις τέφρας. Στα
αποδυτήρια του προσωπικού να τοποθετηθούν όπου είναι εφι-
κτό παγκάκια, να τοποθετούν τα ρολόγια στην έξοδο και να
µπουν κι άλλα, να τοποθετούν βούρτσες µε νερό να πλένουν τα
άρβυλα οι συνάδελφοι όταν έρχονται από το ορυχείο. Οι συνά-
δελφοι του συνεργείου µηχανηµάτων να µεταφέρονται για
φαγητό στα εστιατόρια όπως και το υπόλοιπο προσωπικό. 

Αντικατάσταση του λιπαντικού οχήµατος στα συνεργεία
των σκληρών και για λόγους ασφάλειας εκτός των άλλων. Να
αναλάβει υπεύθυνος χειριστής κλαρκ στον ίδιο χώρο.

Να γίνεται κύκλος (κάρβουνα – στείρα – αποθέτες) ανά
δυο χρόνια όλων των εργαζοµένων στη βάρδια, όπως γίνεται και
σε άλλα  ορυχεία.

ΘΘέέµµαα::  ΥΥππααγγωωγγήή  ττωωνν  ννοοσσοοκκόόµµωωνν  ττωωνν  οορρυυ--
χχεείίωωνν  ττηηςς  ∆∆ΕΕΗΗ  σστταα  ΒΒ..ΑΑ..ΕΕ

ΠΠρροοςς  ::  
1. ∆ΕΗ/∆.Υ.Α.Ε  κ. Τολάκη Μαρία
2. Υπουργείο Απασχόλησης και Κοι-

νωνικής Προστασίας Γ.Γ Κοινωνικών
Ασφαλίσεων.

3. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 

ΚΚοοιιννοοπποοίίηησσηη::    11..  ΓΓΕΕΝΝΟΟΠΠ//∆∆ΕΕΗΗ
2. Πρόεδρο και ∆ιευθύνων σύµβουλο

της ∆ΕΗ  Α.Ε κ. Αθανασόπουλο Παναγιώ-
τη.

3. Γενικό ∆ιευθυντή ορυχείων κ. Μελά
κων/νο.

4. Εργατικό Κέντρο Νοµού Κοζάνης.
5. Εργατικό Κέντρο Πτολεµαΐδας 

Κύριοι, µε αυτή την επιστολή µας
ζητάµε την άρση της αδικίας που υφίστα-
νται τόσα χρόνια οι νοσηλευτές που εργά-
ζονται στα ορυχεία της ∆ΕΗ Α.Ε οι οποίοι
είναι ασφαλισµένοι στο καθεστώς των
ελαφριών ενώ οι συνάδελφοί τους που
εργάζονται στον ιδιωτικό τοµέα (νοσοκο-
µεία, κλινικές) συνταξιοδοτούνται µε το
καθεστώς των Βαρέων και Ανθυγιεινών
επαγγελµάτων στο οποίο εντάχθηκε πρό-
σφατα και το νοσηλευτικό προσωπικό του
δηµόσιου τοµέα.

Ένας επιπλέον λόγος για να εντα-
χθούν στα ΒΑΕ είναι ότι οι συνάδελφοι και
οι συναδέλφισσες χρειάζεται πολλές
φορές να αντιµετωπίσουν ατυχήµατα ή
αιφνίδια σοβαρά παθολογικά περιστατικά
που διαδραµατίζονται στους δρόµους και
στις τοµές του ορυχείου.

Στα πλαίσια της δίκαιας αντιµετώπισης
των εργαζοµένων αλλά και της ισονοµίας -
ισοπολιτείας σας παρακαλούµε να εντάξε-
τε και το νοσηλευτικό προσωπικό των
λιγνιτωρυχείων στο καθεστώς των Β.Α.Ε
και για τους επιπλέον λόγους ότι εργάζο-
νται µε το σύστηµα των κυλιόµενων φυλα-
κών (βάρδιες) σε ένα πραγµατικά σκληρό
και ανθυγιεινό περιβάλλον όπως είναι τα
Ορυχεία!

Σας ευχαριστούµε εκ των προτέρων
και πιστεύουµε ότι θα ανταποκριθείτε
άµεσα στο ώριµο και δίκαιο αίτηµα του
συνδικάτου µας και των συναδέλφων
νοσηλευτών-νοσηλευτριών.

ΓΓιιαα  ττοο  ∆∆..ΣΣ
ΟΟ  ΠΠρρόόεεδδρροοςς                                  ΟΟ  ΓΓρρααµµµµααττέέααςς
ΠΠρράάσσσσοοςς  ΣΣττέέφφααννοοςς        ∆∆ύύννττσσιικκοοςς  ΛΛάάζζααρροοςς                                                                                            

ΝΝοοσσηηλλεευυττέέςς  οορρυυχχεείίωωνν

ττηηςς  σσυυνντταακκττιικκήήςς  εεππιιττρροοππήήςς

σσττοουυςς  χχώώρροουυςς  εερργγαασσίίααςς

ΝΝΝΝόόόόττττιιιιοοοο    ππππεεεεδδδδίίίίοοοο
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ΤΤαα    ααιιττήήµµαατταα  ττωωνν  εερργγααζζοοµµέέννωωνν  ττοουυ  ΤΤΟΟ..ΠΠ  ππρροοςς  ττηη  δδιιεεύύθθυυννσσηη  ττοουυ  ΟΟρρ..  ΚΚααρρδδιιάάςς  εείίννααιι
τταα  εεξξήήςς::  

1. Τροµακτική έλλειψη προσωπικού (έως και 50%) στις βάρδιες και στα συνερ-
γεία συντήρησης! Απαιτούµαι άµεσα την πρόσληψη τουλάχιστον 300 εργατοτεχνι-
τών. Για προσωρινή λύση προτείνουµε την πρόσληψη µηχανοτεχνιτών, ηλεκτροτε-
χνικών, χειριστών και ηλεκτροσυγκολλητών µε το θεσµό των οκταµήνων

2. Η επάνδρωση των περισσότερων µηχανηµάτων γίνεται κάτω από τα όρια
ασφαλείας που θέτει η Ε.Μ.Β.Ε. Απαιτούµε τουλάχιστον να τηρούνται οι νόµοι και
οι κανονισµοί ασφαλείας. Υπάρχουν τοµές του ορυχείου που είναι πολύ επικίνδυ-
νες. Τα S/H είναι επικίνδυνα γιατί δεν έχουν απόσταση από την επόµενη τοµή.

3. Συντήρηση και αγορά καινούργιων αυτοκινήτων µεταφοράς προσωπικού,
γερανοφόρων οχηµάτων και κατάργηση των εργολαβιών.

4. Οι εργολαβίες στο Ορυχείο ξέφυγαν από κάθε όριο µε αποτέλεσµα την
χαλάρωση των µέτρων ασφάλειας, την αύξηση των εξόδων, την χειροτέρευση του
περιβάλλοντος και των εργασιακών σχέσεων και την µείωση της ποιότητας εξόρυ-
ξης και συντήρησης του πάγιου εξοπλισµού. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις στο
µηχανολογικό και στο ηλεκτρολογικό που καλούνται µετά τα δικά µας συνεργεία
για να διορθώσουν κακοτεχνίες των εργολάβων.

ΠΠεερριιββάάλλλλοονν
1. Γίνονται καθηµερινά πολλές και σοβαρές εκποµπές τέφρας στην ατµόσφαι-

ρα. Απαιτούµε να βρεθεί µηχανισµός που θα λύνει οριστικά αυτό το θέµα. Προτεί-
νουµε την µη παραλαβή της τέφρας µε ευθύνη του ΠΕΤ αν για οποιοδήποτε λόγο
δεν γίνεται διαβροχή από τον ΑΗΣ Καρδιάς. 

2. Πλήρης απαγόρευση της διάστρωσης των δρόµων µε τέφρα και από το προ-
σωπικό του Ορυχείου και από τους εργολάβους µε τιµωρία την άµεση  αποµάκρυν-
ση από την παραγωγική διαδικασία.

3. Ασφαλτόστρωση των σταθερών τοµών των ορυχείων, τοποθέτηση µόνιµων
διαβροχών και επικάλυψη µε αµµοχάλικο των δρόµων των τοµοταινιών.

4. Κατασκευή «κλειστού τύπου ταινιόδροµου» µεταφορά τέφρας
5. Κατασκευή εφεδρικών ταινιών διακίνησης τέφρας και απαγόρευση της µετα-

φοράς της µε φορτηγά γιατί λόγο της θερµοκρασίας δεν µπαίνουν κουκούλες και
διαχέεται όλη στην ατµόσφαιρα

ΗΗ  αανναακκοοίίννωωσσηη  ττοουυ  σσυυννδδιικκάάττοουυ  εείίχχεε  ωωςς  εεξξήήςς::  

ΌΌχχιι  σσττιιςς  ««εεκκδδιικκηηττιικκέέςς  ππεερριικκοοππέέςς»»  δδεεδδοουυλλεευυµµέέννωωνν!!  
Η διεύθυνση του Ορυχείου καρδιάς για τιµωρία κόβει ώρες από τους εργαζόµενους τις βάρδιας.

Ετοιµάζεται σχέδιο γενικότερων περικοπών µε το ψευδές αιτιολογικό ότι χάνονται 15 και 20 λεπτά στην
διαδικασία της αλλαγής.

Να απαιτήσουµε τώρα να δοθούν πίσω οι κλεµµένες ώρες υπερωρίας, ένα στοιχειώδη διάλειµµα
για φαγητό και επιτέλους να εφαρµοστεί το 5νθήµερο - 40ώρο µε τη δηµιουργίας 5ης φυλακής και στα
ορυχεία.

Αυτό θέλουν να το εντάξουν σε ένα γενικότερο σχέδιο περικοπών µε τον ισχυρισµό ότι οι εργα-
ζόµενοι στο Ορυχείο Καρδιάς και στο Νότιο πεδίο τους τελευταίους µήνες εσκεµµένα σταµατάνε την
εκσκαφή 20 λεπτά νωρίτερα από την αλλαγή. Θέλουµε να τονίσουµε ότι αυτό είναι µεγάλο ψέµα και
αποτελεί προβοκάτσια ολκής αν διοχετεύεται από µεσοκατώτερα στελέχη  των ορυχείων γιατί σε καµιά
περίπτωση η καθυστέρηση στην αλλαγή δεν ξεπερνάει τα 3 µε 5 λεπτά χρόνος που χρειάζεται ο χειρι-
στής για να κατεβεί από το χειριστήριο. ∆εύτερον δεν δεχόµαστε να επιβάλλονται εκδικητικές περικο-
πές δεδουλευµένων, πόσο µάλλον όταν γίνονται σαν τιµωρία σε εργαζόµενους στην πρώτη γραµµή της
εκσκαφής που αποδεδειγµένα και µετρηµένα δουλεύουν 8 ώρες τα 8ώρο κάτω από αντίξοες συνθήκες.
Οι συγκεκριµένοι εργαζόµενοι είναι εκτός των άλλων θύµατα συµπαιγνίας της διοίκησης της ∆ΕΗ και
των εργοδοτικών συµβιβασµένων συνδικάτων που συµφώνησαν οι εργαζόµενοι στις βάρδιες των ορυ-
χείων να δουλεύουν 7 ηµέρες και 63 ώρες την εβδοµάδα και από πάνω να τους υποκλέπτονται 300 έως
και 500 Ευρώ το µήνα µε το µεγάλο κόλπο της µετατροπής της υπερωρίας σε «αποζηµίωση βάρδιας»
και τα καραγκιοζιλίκια των πράσινων και κόκκινων ρεπό!

Το συνδικάτο µας είναι αποφασισµένο να αντιπαλέψει µαζί µε τους εργαζόµενους όλα αυτά και να
επιβάλει µέσα από σκληρούς αγώνες την επαναφορά της υπερωρίας, την καθιέρωση του 5νθήµερου και
την δηµιουργία της 5ης φυλακής

ΟΟρρυυχχεείίοο  ΚΚααρρδδιιάάςς    2277//22//22000099
ΟΟΧΧΙΙ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΝΝΤΤΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ  ΚΚΑΑΙΙ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΒΒΙΙΒΒΑΑΣΣΗΗ  ΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΩΩΝΝ  

Τελευταία γίνεται µεγάλη προσπάθεια από την ιεραρχία του Ορυχείου Καρδιάς για εντατικο-
ποίηση της εργασίας στη βάρδια αλλά και προσπάθεια µεταβίβασης των ευθυνών προς τους εργα-
ζόµενους για την µη ικανοποιητική εξόρυξη λιγνίτη.

Πρόσφατα όµως επανήλθαν µε εντολή να γίνεται η αλλαγή πάνω στο χειριστήριο για να κερ-
δίσει η επιχείρηση 3 λεπτά λειτουργίας αδιαφορώντας για τους κινδύνους που εγκυµονεί η βιασύ-
νη για το ανεβοκατέβασµα στα χειριστήρια, χωρίς να παίρνουν καν υπόψη την ύπαρξη στατιστικών
στοιχείων για τα ατυχήµατα.

Το σωµατείο µας είναι κάθετα αντίθετο µε την υλοποίηση εντολών που αφορούν την περεταί-
ρω εντατικοποίηση της εργασίας και πιστεύουµε ότι η αναζήτηση ευθυνών για την πορεία του Ορυ-
χείου αλλά και τη δεινή θέση της επιχείρησης πρέπει να αναζητηθούν αλλού και όχι στους εργα-
ζόµενους και ειδικότερα της βάρδιας γιατί παρά τις αντίξοες συνθήκες προσφέρουν τον καλύτερο
εαυτό τους επί 8 συνεχόµενες ώρες το οκτάωρο και είναι τουλάχιστον αχαριστία να αντιµετωπίζο-
νται µ αυτό τον τρόπο.

Αντιθέτως η διοίκηση µεθοδεύει σταθερά την απαξίωση, την εκποίηση και τη διάλυση των ορυ-
χείων και της επιχείρησης γενικότερα αφού:

∆εν κάνει προσλήψεις εδώ και µια δεκαετία µε αποτέλεσµα να υποαπασχολούνται εκσκαφείς
κόστους εκατοµµυρίων ευρώ και οι εργαζόµενοι να κάνουν από πέντε δουλειές ο καθένας ( χειρι-
στής, εργάτης, ηλεκτρολόγος, οδηγός κλπ) κινδυνεύοντας καθηµερινά  όχι µόνο να πάθουν ατύχη-
µα αλλά να βρεθούν και κατηγορούµενοι! 

Ζητάνε από πάνω και τα ρέστα; 
Η ΄”Εργατική Αλληλεγγύη”  βρίσκεται στο πλευρό των εργαζοµένων και απαιτεί από τη διοί-

κηση να πάρει πίσω αυτά τα προσβλητικά µέτρα και να αναλάβει τις ευθύνες της για την αστοχία
των επιλογών της αλλιώς θα µας βρει αντιµέτωπους µε ότι αυτό συνεπάγεται! 

Το Τοπικό Παράρτηµα του Ορυχείου Καρδιάς
το προηγούµενο διάστηµα ασχολήθηκε µε όλα
µικρά και µεγάλα προβλήµατα των εργαζοµένων
του χώρου. Μετά από συζητήσεις µε τους εργαζό-
µενους και τις συνεδριάσεις του ∆.Σ  του ΤΟ.Π

κατέληξε σε ένα πλαίσιο αιτηµάτων τα οποία κοινο-
ποίησε στη διεύθυνση του Ορυχείου απαιτώντας
λύσεις σ αυτά που αφορούν τη διεύθυνση του Ορυ-
χείου και προώθηση των υπολοίπων στην ιεραρχία
της επιχείρησης. 

Έγιναν δεκτά και µπή-
καν σε εφαρµογή κάποια
αιτήµατα του συνδικάτου
όπως η διανοµή των αυτο-
κίνητων και η παραγγελία
καινούργιων καθώς και η
µη παραλαβή της τέφρας
αν δεν είναι επαρκώς δια-
βρεγµένη. Η µεγαλύτερη
όµως συµβολή του συνδι-
κάτου στην µείωση της
ρύπανσης είναι η εντολή
του διευθυντή του ΛΚ∆Μ
κ. Νικολακάκου  για απα-
γόρευση της διάστρωσης
των δρόµων µε τέφρα,
ένα αίτηµα που το συνδι-
κάτο το παλεύει διαχρονι-
κά από την ηµέρα της
ίδρυσης του µε καταλή-
ψεις των ταινιόδροµων
και του διοικητηρίου αλλά
και διαβήµατα προς όλους
τους αρµόδιους φορείς.

ΠΠααρρέέµµββαασσηη  ττοουυ  ΤΤΟΟ..ΠΠ  γγιιαα  ττιιςς  ππεερριικκοοππέέςς  σσττηη  ββάάρρδδιιαα

Επειδή το συνδικάτο µας έχει µεγάλες δυνάµεις στο συγκεκριµένο Ορυχείο και οι
σκληροί αγώνες του το προηγούµενο διάστηµα δεν αφήνουν περιθώρια για πειραµατι-
σµούς στη διεύθυνση πήρε πίσω τις περικοπές αλλά επανήλθε αργότερα µε εντολή για
αλλαγή των χειρίστων πάνω στο χειριστήριο για να επαληθευθούµε ότι υπάρχει σχέδιο
εντατικοποίησης. Επανήλθαµε µε νέες παραστάσεις διαµαρτυρίας ανακοινώσεις αλλά και
προειδοποιήσεις ότι θα επακολουθήσουν σκληρές κινητοποιήσεις για να αναγκαστεί η
διεύθυνση να πάρει πίσω και τα συγκεκριµένα µετρά. 

σσττοουυςς  χχώώρροουυςς  εερργγαασσίίααςς

OOOOρρρρυυυυχχχχεεεείίίίοοοο    KKKKααααρρρρδδδδιιιιάάάάςςςς

Το τελευταίο διάστηµα κυκλοφορούσε τεχνηέντως ότι γίνεται καθυστέρηση στην αλλαγή της βάρδιας και γυρίζουν οι καδοτροχοί εν κενό 15 µε 20 λεπτά γι αυτό και µετά από έλεγχο του
διευθυντή και ένα τυχαίο περιστατικό ενός συναδέλφου που κατέβηκε για σωµατική του ανάγκη δόθηκε εντολή να κοπεί σε όλη τη βάρδια το 43λεπτο! Η αντίδραση του σωµατείου ήταν
άµεση µε ανακοινώσεις στον τύπο και παραστάσεις διαµαρτυρίας ανάγκασε τη διεύθυνση του Ορυχείου να το πάρει πίσω.   
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Αλλαγές προσώπων στο Εργατικό Κέντρο
Κοζάνης, αφού ο Βαγγέλης Μήχος παραιτήθη-
κε, λόγω συνταξιοδότησης, από τη θέση του
προέδρου του Εργατικού Κέντρου Κοζάνης και
διάδοχος του θα είναι ο Αθανάσιος Τολιόπου-
λος. Μετά την παραίτηση που υπέβαλλε ο
Ευάγγελος Μήχος από τη θέση του, το ∆ιοικη-
τικό Συµβούλιο του Εργατικού Κέντρου προέ-
βη σε ανασυγκρότηση την Πέµπτη 15 Ιανουα-
ρίου και έπειτα από µυστική ψηφοφορία, (µε
πλειοψηφία 14 υπέρ και 1 λευκό, του Στέφανου
Πράσου από την «Ταξική Συσπείρωση»), την
θέση του προέδρου κατέλαβε ο Αθανάσιος
Τολιόπουλος, ο οποίος µέχρι σήµερα ήταν
µέλος του ∆.Σ. και προέρχεται από τη ∆ΕΥΑΚ.
Επίσης παραίτηση από τη θέση του Αντιπροέ-
δρου υπέβαλλε και ο Παναγιώτης Σιάµινος από
την «Ταξική Ενότητα» που συσπειρώνει τις
δυνάµεις του ΠΑΜΕ, λόγω µακροχρόνιας εργασίας εκτός
Νοµού. Τη θέση κατέλαβε µετά από µυστική ψηφοφορία ο
Κωνσταντίνος Βόµβας από την ίδια παράταξη µε τους ίδιους

ψήφους.
Για τον απερχόµενο πρόεδρο Βαγγέλη Μήχο µεταξύ

άλλων ο νέος πρόεδρος Αθανάσιος Τολιόπουλος είπε:
«έφυγε µε τον τρόπο που εκείνος επέλεξε και αυτό είναι ότι

καλύτερο. Του εύχοµαι σε όποιους δρόµους
επιλέξει από δω και πέρα να έχει επιτυχία».
Παράλληλα, ο νεοεκλεγείς πρόεδρος έκανε την
ακόλουθη δήλωση:

«Ευχαριστώ το ∆.Σ. του Εργατικού Κέντρου
Ν. Κοζάνης, για τη στήριξή του.

Με τη βοήθειά τους θα προσπαθήσω να
φανώ αντάξιος της εµπιστοσύνης τους και θα
αγωνιστώ να υπερασπίσω µε τον καλύτερο
τρόπο τα συµφέροντα των εργαζοµένων της
περιοχής µας. Η περίοδος είναι δύσκολη για
τους εργαζόµενους, τους συνταξιούχους και
κυρίως τους άνεργους που δυστυχώς θα αυξά-
νονται. Η κρίση αγγίζει την πραγµατική οικονο-
µία, και θα ακολουθήσουν δύσκολες µέρες.
Καλώ όλους τους εργαζόµενους και κυρίως του
ιδιωτικού τοµέα να συσπειρωθούν στα Σωµα-
τεία. Τα προβλήµατα αντιµετωπίζονται µε συλ-

λογική δράση. Θα είµαι πάντα παρόν και κοντά στους εργα-
ζόµενους για να αντιµετωπίσουµε από κοινού τα δύσκολα
προβλήµατα».

Αλλαγή Προέδρου και Αντιπροέδρου στο Εργατικό Κέντρο Κοζάνης!

ΤΤοο  ∆∆..ΣΣ  ττοουυ  ΕΕρργγααττιικκοούύ  ΚΚέέννττρροουυ  ΚΚοοζζάάννηηςς
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ΤΤηηςς  ΣΣυυνντταακκττιικκήήςς
ΕΕππιιττρροοππήήςς

Το συνδικάτο µας εντόπισε εξ αρχής τα
έντονα και ιδιαίτερα προβλήµατα των εργαζο-
µένων στις βάρδιες των ορυχείων, ασχολήθη-
κε και ασχολείται σοβαρά σε συνεργασία µε
τα µέλη του αλλά και τους άλλους εργαζόµε-
νους στη βάρδια. Τα προχωρήσαµε σε µεγά-
λο βαθµό, παρότι είναι δύσκολα συνδικαλιστι-
κά ζητήµατα, διότι τα εργοδοτικά συνδικάτα
όχι µόνο δεν έκαναν τίποτα γι αυτά αλλά τα
συσκότισαν και συνεχίζουν να θολώνουν τα
νερά εκτελώντας φυσικά εντολές της διεύ-
θυνσης που σε καµία περίπτωση δεν θέλουν
να ανοίξουν αυτά τα ζητήµατα γιατί κοστίζουν
( 7.000€ έως 10.000€ ετησίως χάνει ο κάθε
συνάδελφος µόνο από «το κόλπο της αποζη-
µίωσης βάρδιας») και γιατί χρειάζονται υπο-
χρεωτικά νέες προσλήψεις (τουλάχιστον 700
στο Λεκανοπέδιο Πτολεµαΐδας) και αυτοί
υπόσχονται στους µέτοχους να µειώσουν το
µισθολογικό κόστος!   

Τα σοβαρότερα ζητήµατα που αφορούν
τους εργαζοµένους στη βάρδια των ορυχεί-
ων (εκτός από τα γενικά) είναι η επιβολή
της εργατικής νοµοθεσίας όσον αφορά το
ωράριο, την πληρωµή των υπερωριών ,τον
τρόπο υπολογισµού της ειδικής αλλά και
της κανονικής άδειας, την πληρωµή των
«πράσινων και κόκκινων ρεπό» όταν τα δου-
λεύουν και πρώτα απ όλα τα ζητήµατα που
έχουν να κάνουν µε την υγιεινή και ασφάλεια
της εργασίας γιατί χάσαµε αρκετούς συνα-
δέλφους τα τελευταία χρόνια!  

Εµείς θα προσπαθήσουµε να εξηγήσουµε
τι συµβαίνει µ αυτά τα θέµατα (για να δηµι-
ουργήσουµε προϋποθέσεις ώστε να λυθούν)
µε ανακοινώσεις και ανοιχτές συζητήσεις
γιατί είναι µπερδεµένα και κάποιοι βασίζονται
στην άγνοια και στο φόβο για να διαιωνίζουν
επί 25 χρόνια µια µεγάλη αδικία!     

Η 5η φυλακή έγινε στη ∆ΕΗ το1983 για να
προσαρµοστεί στην εργατική νοµοθεσία που
τότε θεσµοθέτησε το πενθήµερο σαραντάω-
ρο. Τα ορυχεία εξαιρέθηκαν προς στιγµήν
µέχρι να κάνουν προσλήψεις που δεν έγιναν
ποτέ χάρη και στις πλάτες που προσέφεραν
τα συνδικάτα  της ∆ΕΗ. Έτσι συνεχίζεται
µέχρι σήµερα στη ουσία ένα καθεστώς που
δεν υπάρχει σε κανένα άλλο εργασιακό χώρο,
το επταήµερο εξηντατριάωρο! 

Επειδή αυτό το παράνοµο καθεστώς ήταν
αδύνατο να συνεχιστεί για πολύ έτσι η διοίκη-
ση µε τα διαπλεκόµενα συνδικάτα εφάρµοσε
διάφορα τερτίπια για να µη φαίνεται το εξη-
ντατριάωρο αλλά να ισχύει επί της ουσίας!.
Αυτές οι παρεµβάσεις ήταν η µετατροπή της
µιας ώρας υπερωρίας σε «αποζηµίωση βάρ-
διας» και το σπάσιµο σε 43΄+17΄ ώστε να

βγά-
ζει άλλο ένα ρεπό το µήνα καθώς και
την εφαρµογή του πράσινου ρεπό που είναι
το Σάββατο της πρωινής το οποίο µέχρι τότε
πληρωνόταν. 

ΈΈττσσιι  ηη  δδιιοοίίκκηησσηη  ππέέττυυχχεε
µµεε  έένναα  σσµµππάάρροο  όόχχιι  δδυυοο  ααλλλλάά  ππέέννττεε

ττρρυυγγόόννιιαα  πποουυ  εείίννααιι  τταα  εεξξήήςς::
1) Μείωσε στα χαρτιά τις εβδοµαδιαίες

ώρες εργασίας κατά 7 γιατί δεν φαίνονται επί-
σηµα ενώ στην πραγµατικότητα οι συνάδελ-
φοι τις δουλεύουν έτσι από τις 63 ώρες την
εβδοµάδα αφαιρούνται οι επτά που φαίνονται
πλέον σαν «αποζηµίωση βάρδιας» (κάτι δηλα-
δή σαν επίδοµα)

2) Με την εφαρµογή των πράσινων, κόκ-
κινων ρεπό αφαιρούνται άλλες 16 ώρες το
µήνα και γίνεται πιο νοµιµοφανή το ωράριο
εργασίας γιατί νόµιµο δεν είναι πάλι.

3) Εκτός αυτού η επιχείρηση πληρώνει τα
µισά λεφτά γιατί η υπερωρία πληρώνεται
1,50% µέχρι τις 120 ώρες (που η βάρδια τις
πιάνει στο Α΄ εξάµηνο) και µετά όλες πληρώ-
νονται 1,75% αντί για ένα 25% που είναι η
αποζηµίωση βάρδιας!

4) Οι εργαζόµενοι στη βάρδια πλέον
χάνουν και τα αναδροµικά «του δικηγόρου»,
(που δεν είναι και λίγα) γιατί δεν φαίνεται

πουθενά ότι έχουν υπερωρίες. 
5) Και το κυριότερο είναι ότι δεν κάνει τις

700 και πλέον προσλήψεις που χρειάζονται
για να επανδρωθεί η 5η φυλακή, προσλήψεις
που τις στερεί από µια περιοχή που πλήττεται
ανελέητα από την ανεργία.

Αυτό συνάδελφοι είναι κλοπή, είναι αδικία
και πρέπει να αλλάξει! Το σωµατείο µας το
βάζει στην πρώτη γραµµή των διεκδικήσεων
και θα το παλέψει αγωνιστικά και µε τη δική
σας συµµετοχή αλλά και νοµικά αν χρειαστεί
γιατί είναι και ζήτηµα εργατικής νοµοθεσίας!

Η Εργατική Αλληλεγγύη η οποία βγήκε
µέσα από τα σπλάχνα των εργαζοµένων της
πρώτης γραµµής δεν έγινε για να κάνει
κοµπρεµί και δηµόσιες σχέσεις! ∆ηµιουργή-
θηκε για να αγωνιστεί µαζί µε όλους τους
εργαζόµενους για τα δικά τους συµφέροντα
και για το δίκαιο που δυστυχώς δεν είναι
αυτονόητο αλλά χρειάζεται πολλές φορές

σκληρούς αγώνες για να το επιβάλεις. Παρό-
λα αυτά ποτέ δεν είπαµε αλαζονικά ότι εµείς
είµαστε και κανένας άλλος, αντίθετα υποστη-
ρίζουµε αταλάντευτα την κοινή δράση των
συνδικάτων για να λυθούν οξυµένα προβλή-
µατα των εργαζοµένων γι αυτό και ήµασταν οι
µοναδικοί που πήραµε τέτοιες πρωτοβουλίες
στο παρελθόν και σκοπεύουµε να το κάνου-
µε και στο µέλλον.

Όµως πρώτα απ όλα προτείνουµε την
ενότητα και την κοινή δράση στη βάση των
εργαζοµένων, σ αυτούς που πληρώνουν τελι-
κά τις όποιες αντεργατικές επιλογές των διοι-
κούντων και των κυβερνόντων, ενότητα που
θα γίνει στη βάση των προβληµάτων εξαλεί-
φοντας τους τεχνικούς διαχωρισµούς µε
βάση την κοµµατική τοποθέτηση, τον τόπο
διαµονής, το πόστο, την ειδικότητα, την
ποδοσφαιρική οµάδα που υποστηρίζει ο
καθένας κλπ.

ΕΕρργγαασσιιαακκάά

ΠΠρροοββλλήήµµαατταα  ττηηςς  ββάάρρδδιιααςς  ττωωνν  οορρυυχχεείίωωνν
--  55ηη φφυυλλαακκήή  κκααιι  σστταα  οορρυυχχεείίαα  
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ΤΤοο  γγρρααφφεείίοο  ττύύπποουυ

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ, 5 χρόνια αταλάντευτης
ταξικής πάλης απαιτήθηκαν για να µπορέ-
σει το ΣΕΕΝ «Εργατική Αλληλεγγύη» να
γίνει µέλος της ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ.

Τα µέλη και τα στελέχη του Σωµατεί-
ου  αισθάνονται δικαιωµένοι αφού µε τη
δράση τους κατάφεραν επιτέλους η
ΓΕΝΟΠ να ξεπεράσει στρεβλές αντιλή-
ψεις και να αποδεχθεί ότι δεν µπορεί να
στερεί από κανένα εργαζόµενο το δικαίω-
µα συνδικαλιστικής έκφρασής του.

Το ΣΕΕΝ Εργατική Αλληλεγγύη που
συγκροτήθηκε στη βάση της ενότητας των
εργαζοµένων, πέρα και έξω από εργασια-
κούς ή κοµµατικούς διαχωρισµούς και
στέκει στην πρώτη γραµµή των εργατικών
αγώνων, δεν υποτάχθηκε στις φτηνές
µικροκοµµατικές επιδιώξεις που το παζά-
ρευαν ή ήθελαν να το κρατήσουν έξω από
τη δύναµη της ΓΕΝΟΠ. 

Ωστόσο, πέρα από τις δυνάµεις του
κυβερνητικού συνδικαλισµού και τον
τρόµο που τους προκαλεί η οποιαδήποτε
έκφραση χειραφέτησης της εργατικής
τάξης, προκαλεί αλγεινή εντύπωση η
στάση της ΕΣΚ, που όχι µόνο δεν απαίτη-
σε την εγγραφή του σωµατείου, αλλά
λασπολογώντας και συκοφαντώντας τις
εκατοντάδες µέλη µας, αποχώρησε από τη
συνεδρίαση του ∆Σ. 

Το Συνδικάτο Ενέργειας «Εργατική
Αλληλεγγύη»  καταγγέλλει στους εργαζό-
µενους τη στάση της ∆ΑΚΕ αλλά και της
συνδικαλιστικής ηγεσίας της ΕΣΚ, που σε
καµιά περίπτωση δεν ταυτίζεται µε την
αγωνιστική, συνεπή και πρωτοπόρα στάση
των µελών της που σφυρηλατούν καθηµε-
ρινά την ενότητά τους πάνω στη δράση.

Η Εργατική Αλληλεγγύη δεν θα πάψει
να υπερασπίζεται και να παλεύει για
ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΝ∆ΙΚΑΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, που θα
συνενώσει όλους τους εργαζόµενους στο
χώρο της ενέργειας Για να σπάσουν οι
διαχωρισµοί µε βάση το επάγγελµα και το

πτυχίο, τη σχέση ανάµεσα σε µόνιµο και
ελαστικό προσωπικό, µε οποιαδήποτε
σχέση εργασίας, µορφή, αµοιβή ή ωράριο.

Η θέση µας παραµένει σταθερά και
αταλάντευτα ότι πρέπει να εκπροσωπού-
νται στη ΓΕΝΟΠ όλα τα συνδικάτα που
έχουν µέλη εργαζόµενους στην ενέργεια
ανεξάρτητα από την εργασιακή σχέση
τους (µόνιµοι, έκτακτοι εργολαβικοί).
Τασσόµαστε ανεπιφύλακτα κατά του απο-
κλεισµού του ΣΕΕΕΝ και οποιουδήποτε
άλλου συνδικάτου στην ενέργεια επιδιώξει
στο µέλλον την εγγραφή του στην Οµο-
σπονδία και θα αγωνιστούµε γι αυτό µε
όλες µας τις δυνάµεις και από καλύτερες
θέσεις µετά και την εγγραφή µας στη
ΓΕΝΟΠ.

Για να είναι οι αγώνες µας  αποτελε-
σµατικοί και νικηφόροι, για την ανασυ-
γκρότηση του συνδικαλιστικού κινήµατος
στην ενέργεια, µέσα από ένα ανεξάρτητο,
ανασυγκροτηµένο, ταξικό, εργατικό κίνη-
µα που θα ξεπερνά τις λογικές της συναί-
νεσης και της υποταγής, θα εκφράζει µε
ενιαίο τρόπο τις ανάγκες της εποχής, θα
ασκεί έλεγχο στις αποφάσεις  και θα επι-

βάλει κατακτήσεις µε τη δύναµη του συλ-
λογικού εκβιασµού, στο πλαίσιο µιας γενι-
κότερης αντικαπιταλιστικής ανατροπής
των συσχετισµών

Σήµερα, απέναντι στην παγκόσµια
καπιταλιστική κρίση που χτυπάει σκληρά
τους εργαζόµενους, απέναντι στη δραµα-
τική ανατροπή στο τοπίο των εργασιακών
σχέσεων, στη σκληρή λιτότητα, στη κατα-
πάτηση των ασφαλιστικών δικαιωµάτων
και τη διάλυση του «κοινωνικού κράτους»,
απέναντι στο ξεπούληµα της ενέργειας
στους ιδιώτες και στην επίθεση της εργο-
δοσίας της ∆ΕΗ, είναι περισσότερο ανα-
γκαία από ποτέ, η κοινή δράση των εργα-
ζόµενων στη ∆ΕΗ, η συνολική απάντησή
τους κόντρα στους κοµµατικούς διαχωρι-
σµούς.

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 πλή-
ρους κοινωνικοποίησης.

Μια ηρωίδα
της εργατικής

τάξης

ΤΤηηςς  ΜΜααρριιάάννννααςς  ΤΤζζιιααννττζζήή  ααππόό  ττοο  ΠΠΡΡΙΙΝΝ

∆εν υπάρχει Έλληνας σήµερα που να µη γνω-
ρίζει την Κωνσταντίνα Κούνεβα. Ξάφνου η Ελλά-
δα του 2009 απέκτησε τη δική της «ηρωίδα της
εργατικής τάξης», όχι ακριβώς µια συνδικαλί-
στρια (το ίδιος κύρος θα είχε η Κωνσταντίνα
ακόµα και αν ήταν απλό µέλος του σωµατείου
της και όχι γραµµατέας του), αλλά έναν άνθρωπο
του σύγχρονου µόχθου, του πνευµατικού και
του χειρονακτικού, της σύγχρονης εργασιακής
περιπέτειας. Η βαρβαρότητα της επίθεσης µε
βιτριόλι ήταν το πρώτο που τράβηξε την προσο-
χή της κοινής γνώµης, όµως στη συνέχεια η Κων-
σταντίνα κέρδισε το σεβασµό και το θαυµασµό
µας σαν αγωνίστρια της δουλειάς και της ζωής,
όχι απλώς τη συµπάθεια µας σαν θύµα.

Αρχικά, η υπόθεση Κούνεβα ήταν γνωστή
µόνο στο «χώρο». Μόνο τα αριστερά έντυπα και
σάιτ έγραφαν γι' αυτήν, ενώ ο Τύπος, γραπτός
και ηλεκτρονικός, δεν είχε δώσει ιδιαίτερη σηµα-
σία στο περιστατικό. Σιγά σιγά, άρχισαν να πλη-
θαίνουν οι αναφορές και τα αφιερώµατα και το
θέµα έγινε σχεδόν εθνικό. Αυτή η πλατιά δηµο-
σιότητα δεν οφείλεται µόνο στην οικονοµική
κρίση που θέτει στο επίκεντρο το περιεχόµενο
και την αµοιβή της εργασίας. Επίσης οφείλεται
στο πλατύ κύµα λαϊκής συµπαράστασης προς
την Κωνσταντίνα, καθώς και στην ισχυρή προσω-
πικότητα αυτής της γυναίκας. Όλο και περισσό-
τεροι αναγνωρίζουν δηµόσια αυτό που κάποτε
ήταν «ανακάλυψη» µόνο της Αριστεράς, δηλαδή
ότι η δηµοκρατία, όπως και η εργατική νοµοθε-
σία, σταµατά στις πύλες της επιχείρησης. Κορυ-
φαίο θέµα δηµοκρατίας δεν είναι µόνο η µαφιό-
ζικη επίθεση µε βιτριόλι, αλλά και οι ίδιες οι συν-
θήκες εργασίας χιλιάδων ανθρώπων, αντρών και
γυναικών, Ελλήνων και αλλοδαπών, και όχι µόνο
στις εταιρείες καθαρισµού ή φύλαξης. Στο πρό-
σωπο της Κωνσταντίνος πολλοί είδαν τον εαυτό
τους ή τα παιδιά τους που εργάζονται ή αναζη-
τούν εργασία. Είδαν τα «µπλοκάκια», την ανα-
σφάλιστη, τη µαύρη εργασία, την ελαστική, τους
εξαµηνίτες και τριµηνίτες συµβασιούχους. Είδαν
τις ευέλικτες µορφές απασχόλησης, το πετράδι
του νεοφιλελεύθερου στέµµατος, που τείνουν να
κυριαρχήσουν στο εργασιακό τοπίο. Με λίγα
λόγια; στο πρόσωπο της Κωνσταντίνας είδαµε το
µέλλον ενώ η µαχητικότητά της, πριν και µετά
την επίθεση, γεννά την ελπίδα ότι το µέλλον αυτό
δεν είναι αναπόφευκτο.

ΚΚέέρρδδοοςς  44//44//22000099  

Τον αποκλεισµό της ∆ΕΗ
από την εκµετάλλευση οποιου-
δήποτε εγχώριου κοιτάσµατος
λιγνίτη στο µέλλον ζητεί η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγω-
νισµού, υποχωρώντας ωστόσο
σε ό,τι αφορά την προηγούµε-
νη απαίτησή της για ιδιωτικο-
ποίηση του 40% των λιγνιτικών
µονάδων της Επιχείρησης,
απαίτηση κατά της οποίας έχει
στραφεί η ∆ΕΗ καταθέτοντας
προσφυγή στο Πρωτοδικείο
των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

Με νέα επιστολή προς τη
διοίκηση της ∆ΕΗ και την
ελληνική κυβέρνηση η αρµόδια
Επίτροπος Ανταγωνισµού
κυρία Νίλι Κρους θέτει µία
σειρά προϋποθέσεων προκει-
µένου να λήξει η διαµάχη
µεταξύ των δύο πλευρών σε
ό,τι αφορά την αξιοποίηση των
εγχώριων κοιτασµάτων λιγνίτη
από τη ∆ΕΗ.

Συγκεκριµένα, η Επιτροπή
Ανταγωνισµού, προκειµένου
να αρθεί το µονοπώλιο στην

εκµετάλλευση του λιγνίτη,
ζητεί από την ελληνική κυβέρ-
νηση: 

- Να απαγορεύσει τη συµ-
µετοχή της ∆ΕΗ σε οποιονδή-
ποτε νέο διαγωνισµό για την
αξιοποίηση λιγνιτικών κοιτα-
σµάτων στη χώρα.

- Να καταργήσει το άρθρο

134 του Μεταλλευτικού Κώδι-
κα το οποίο έδινε στον εκά-
στοτε υπουργό Οικονοµικών
το δικαίωµα να παραχωρήσει
στη ∆ΕΗ την εκµετάλλευση
λιγνιτικών κοιτασµάτων χωρίς
να προηγηθεί διαγωνιστική
διαδικασία. Αξίζει εδώ να ανα-
φερθεί ότι η σχετική διάταξη

έχει ήδη καταργηθεί µε την
πρόσφατη νοµοθετική ρύθµι-
ση του υπουργείου Ανάπτυ-
ξης, η οποία αφορούσε τις
απαλλοτριώσεις για το υδροη-
λεκτρικό έργο της Μεσοχώ-
ρας.

- Να κλείσει εντός εξαµή-
νου τον διαγωνισµό για τη διά-
θεση της εκµετάλλευσης του
λιγνιτωρυχείου της Βεύης και
εφόσον κηρυχθεί άγονος, να
επαναπροκηρυχθεί και να
καταλήξει σε κατακύρωση
εντός εξαµήνου.

- Να προκηρύξει διαγωνι-
σµό για την αξιοποίηση των
λιγνιτικών κοιτασµάτων της
Ελασσόνας, της ∆ράµας και
της Βεγόρας.

Επίσης, ζητείται οι µειοδό-
τες των διαγωνισµών για τα
κοιτάσµατα Ελασσόνας, ∆ρά-
µας, Βεγοράς και Βεύης να µην
επιτρέπεται να πωλήσουν λιγνί-
τη στη ∆ΕΗ, εκτός εάν αποδε-
δειγµένα η κρατική επιχείρηση
είναι ο µοναδικός ενδιαφερό-
µενος. 

ΗΗ  ΕΕΕΕ  ζζηηττεείί  ττοονν  ααπποοκκλλεειισσµµόό
ττηηςς  ∆∆ΕΕΗΗ  ααππόό  ττοονν  λλιιγγννίίττηη

ΕΕγγγγρρααφφήή  ττηηςς  ««ΕΕρργγααττιικκήήςς
ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηηςς»»  σσττηη  ΓΓΕΕΝΝΟΟΠΠ//∆∆ΕΕΗΗ
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ΤΤηηςς  ΣΣυυνντταακκττιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς

Το  (ΙΜ∆Α)  παρεµβαίνει ακόµα µια
φορά µε επιστολή του προς τους αρµό-
διους για την καθυστέρηση Υλοποίησης
της απόφασης του Συµβούλιου της
Ευρώπης για το περιβάλλον αλλά και των
εργασιακών σχέσεων σε ότι αφορά την
µείωση του ωραρίου η την αύξηση των
ηµερών άδειας αλλά και το απαράδεκτο
εργασιακό καθεστώς στη  βάρδια των
ορυχείων µε το επταήµερο και τις 63
ώρες εβδοµαδιαίας εργασίας. Η Συντα-
κτική Επιτροπή της εφηµερίδας µας
αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει
για µια φορά ακόµα το Ίδρυµα, προσω-
πικά την κυρία Αλίκη Μαραγκοπούλου
και τους συνεργάτες του Ιδρύµατος
Τίνα Σταυρινάκη και Βασίλη Αυδή για
την πολύτιµη συνεισφορά τους στην
περιοχή και στους εργαζόµενους. 

ΟΟλλόόκκλληηρρηη  ηη  εεππιισσττοολλήή::

Ι∆ΡΥΜΑ ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΙΑ ΤΑ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΙΜ∆Α)

Προς την Υπουργό Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας 
Κυρία Φάνη Πάλλη - Πετραλιά
Προς τον Υπουργό ΠΕΧΩ∆Ε
Α.Π.10/6.3.2009
Κύριο Γεώργιο Σουφλιά
Προς τον Υπουργό    Ανάπτυξης
Κύριο Κωνσταντίνο Χατζηδάκη  
Κοινοποίηση: Σωµατείο Εργαζοµένων
«Εργατική Αλληλεγγύη»
Αθήνα, 6 Μαρτίου 2009
Κυρία Υπουργέ
Κύριοι Υπουργοί,

Όπως γνωρίζετε, µετά από προσφυ-
γή του ΙΜ∆Α (υπ' αριθµ. 30/2005), εκδό-
θηκε η από 6.12.2006 απόφαση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών
∆ικαιωµάτων η οποία υιοθετήθηκε από
το Συµβούλιο των Υπουργών του Συµ-
βουλίου της Ευρώπης µε την από
16.1.2008 απόφαση του µε αριθµό
CM/ResChS (2008)1.

Με τις παραπάνω αποφάσεις διαπι-
στώθηκαν παραβιάσεις του Ευρωπαϊκού
Κοινωνικού Χάρτη από πλευράς της
Ελλάδας και συγκεκριµένα, παραβίαση
του άρθρου 11 παρ. 1-3 που αφορά το
δικαίωµα στην προστασία της υγείας,
του άρθρου 3 παρ. 2 που αφορά το
δικαίωµα σε ασφαλείς και υγιεινές συν-
θήκες εργασίας και επιβάλλει στο κρά-
τος την εφαρµογή και την επίβλεψη της
εφαρµογής των κανονισµών ασφαλείας
και υγιεινής στην εργασία και του
άρθρου 2 παρ. 4 που αφορά το δικαίω-
µα σε δίκαιες συνθήκες εργασίας και
επιβάλλει στο κράτος να παρέχει επιπλέ-
ον άδειες ή µειωµένο ωράριο στους
εργαζόµενους που απασχολούνται σε
επικίνδυνες και ανθυγιεινές εργασίες.

Το ΙΜ∆Α έχει επισηµάνει την ανάγκη
λήψης συγκεκριµένων µέτρων προκειµέ-
νου η χώρα µας να συµµορφωθεί µε την
απόφαση αυτή.

Ειδικότερα, θεωρούµε πως τα
ληπτέα µέτρα πρέπει να περιλαµβάνουν
τα παρακάτω:

1. Πλήρη και ουσιαστική εφαρµογή
της περιβαλλοντικής νοµοθεσίας και
νοµολογίας: έγκριση εξατοµικευµένων
περιβαλλοντικών όρων προ της ατοµικής
αδειοδότησης για κάθε εγκατάσταση
λιγνιτικών δραστηριοτήτων.

2. Ενίσχυση των υπηρεσιών επιθεώ-
ρησης περιβάλλοντος για το σεβασµό

των περιβαλλοντι-
κών όρων µε
στόχο τη µείωση
της ρύπανσης.

Συγκεκριµέ-
να: (α) αύξηση
του αριθµού των
επιθεωρητών και
των επιτόπιων ελέγ-
χων, ώστε να καλύ-
πτεται το µεγαλύτερο
ποσοστό των εγκαταστά-
σεων, (β) επιβολή  µέτρων  απο-
τελεσµατικής  µείωσης της  ρύπανσης,
τα  οποία  θα αποτρέπουν την επανάλη-
ψη της παραβίασης στο µέλλον.

3. Αποµάκρυνση όλων των παλαιών
και ρυπογόνων τεχνολογιών και συνεχής
προσαρµογή στις Βέλτιστες ∆ιαθέσιµες
Τεχνικές για την αποτελεσµατική µείωση
των εκποµπών ρύπων, σύµφωνα µε την
Οδηγία 96/61 για την ολοκληρωµένη
πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης
(ΙΡΡΟ) από τις βιοµηχανικές δραστηριό-
τητες.

4. Ουσιαστική ενηµέρωση και συµ-
µετοχή των κατοίκων και των ενδιαφε-
ροµένων οργανώσεων στον προγραµµα-
τισµό και τη λήψη αποφάσεων, οι οποίες
έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον.

5. Χρηµατοδότηση µελετών για τις
επιπτώσεις της ατµοσφαιρικής ρύπαν-
σης, που προκαλούν οι λιγνιτικές δρα-
στηριότητες, στην υγεία των κατοίκων.
Υιοθέτηση συγκεκριµένων µέτρων πρό-
ληψης των κινδύνων και συστηµατική
ενηµέρωση µε βάση τις εξελίξεις της
επιστήµης.

6. Ενίσχυση των µηχανισµών επίβλε-
ψης, πρόληψης και επιβολής της νοµο-
θεσίας για την προστασία της υγείας και
της ασφάλειας στην εργασία (Επιθεώρη-
ση Μεταλλείων και Σ.ΕΠ.Ε).

7. Νοµοθετική πρόβλεψη είτε µείω-
σης της διάρκειας της εργασίας είτε
συµπληρωµατικής άδειας µε αποδοχές
ως µέτρα αντιστάθµισης, των επικίνδυ-
νων και ανθυγιεινών συνθηκών εργασίας
στα ορυχεία.

8. Επικύρωση του Αναθεωρηµένου
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη. 

Ειδικότερα όµως όσον αφορά τη
διαπιστωµένη παράβαση του άρθρου 2
παρ. 4 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Χάρτη, και µετά από προσφυγή στο
ΙΜ∆Α του Σωµατείου «Εργατική Αλλη-
λεγγύη» του οποίου µέλη είναι εργαζό-
µενοι στα λιγνιτωρυχεία της ∆ΕΗ, επιση-
µαίνουµε τα εξής:

Το παραπάνω άρθρο ορίζει ότι: «Για
εξασφάλιση της αποτελεσµατικής άσκη-
σης του δικαιώµατος για δίκαιες συνθή-

κες εργασίας, τα Συµ-
βαλλόµενα Μέρη ανα-
λαµβάνουν την υπο-
χρέωση:...4. Να εξα-
σφαλίζουν στους
εργαζόµενους που
απασχολούνται σε

ορισµένες επικίνδυ-
νες ή ανθυγιεινές

εργασίες είτε µείωση
της διάρκειας της εργασίας

είτε συµπληρωµατική άδεια
µε αποδοχές».

Το ως άνω σωµατείο κατήγγειλε στο
Ίδρυµα µας ότι δεν έχει ληφθεί κανένα
µέτρο που να προβλέπει τη χορήγηση
πρόσθετων ηµερών άδειας στους εργα-
ζόµενους σε επικίνδυνες ή ανθυγιεινές
εργασίες και ότι αντιθέτως η ∆ΕΗ συνε-
χίζει να απασχολεί τους εν λόγω εργαζό-
µενους µε εξαντλητικό πρόγραµµα.

Συγκεκριµένα, όπως µας καταγγέλλε-
ται, αλλά και όπως προκύπτει από τα
στοιχεία του σχετικού φακέλου που µας
υποβλήθηκε, οι εργαζόµενοι στα ορυ-
χεία αναγκάζονται να δουλεύουν σε ορι-
σµένες περιπτώσεις ως και για 7 συνεχό-
µενες ηµέρες και για 63 ώρες την εβδο-
µάδα, χωρίς να λαµβάνουν ρεπό και την
νόµιµη πρόσθετη αµοιβή υπερωρίας.

Η εργασία τους αυτή δεν αµείβεται
υπερωριακά, κατά παράβαση της υφι-
στάµενης σχετικής νοµοθεσίας για τις
επιχειρήσεις διαρκούς πυρράς και την
υπερωριακή απασχόληση, αφού το
µέρος του χρόνου εργασίας τους που
απαιτείται για τη µετάβασή τους εντός
της επιχείρησης, από το σηµείο παρου-
σιάσεως τους έως το σηµείο που θα
αναλάβουν εργασία, δεν υπολογίζεται
ολόκληρος ως απασχόληση.

Με βάση τα παραπάνω, ζητούµε την
εξέταση του ζητήµατος και τη λήψη
µέτρων, προκειµένου, αφενός, να πάψει
η µη σύννοµη απασχόληση των παραπά-
νω εργαζοµένων και, αφετέρου, η χώρα
µας να συµµορφωθεί µε τις διεθνείς της
υποχρεώσεις, όπως αυτές απορρέουν
από τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη
και ερµηνεύθηκαν από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων µε
την από 6.12.2006 απόφαση της, σύµφω-
να και µε τις ανωτέρω προτάσεις µας.

Επιτροπή σωµατείων
και συνδικαλιστών
ενάντια στις απολύσεις,
τα κλεισίµατα επιχειρή-
σεων και την ανεργία

Συστάθηκε από σωµατεία και συνδικαλιστές στην
Αθήνα η «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ».
Στην επιτροπή συµµετέχει η «ΕΡΓΑΤΙΚΗ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» και αρκετά σωµατεία του ιδιωτικού
τοµέα που πλήττονται από τις απολύσεις και βρίσκο-
νται διαρκώς υπό την απειλή του κλεισίµατος και της
ανεργίας κάτι που όπως φαίνεται θα ενταθεί το επόµε-
νο διάστηµα γι αυτό και χρειάζεται µια συλλογική αντι-
µετώπιση του ζητήµατος.

Η επιτροπή έκανε ήδη την πρώτη της δηµόσια,
επιτυχηµένη παρέµβαση µε πικετοφορία έξω από το
Athens Intercontinental, την Τετάρτη 18 Μαρτίου από
τις 3µµ µέχρι τις 5µµ καθώς δεκάδες εργαζόµενοι
συγκεντρώθηκαν και διαδήλωσαν ενάντια στο να πλη-
ρώσουν οι εργαζόµενοι για την κρίση. 

Υπενθυµίζουµε ότι στο ξενοδοχείο ήταν σε εξέλι-
ξη εκδήλωση µε οµιλητή τον Πολ Κρούγκµαν και
ακροατές τα golden boys των επιχειρήσεων, και της
πολιτική που πλήρωσαν 1200 ευρώ για να τον ακού-
σουν.

Στη διάρκεια της πικετοφορίας διαβάστηκαν απο-
σπάσµατα απο την διακήρυξη ης επιτροπής και φωνά-
χτηκαν συνθήµατα όπως "λιτότητα απολύσεις περικο-
πές, την κρίση να πληρώσουν οι καπιταλιστές", "λιτό-
τητα απολύσεις ιδιωτικοποιήσεις, την κρίση να πληρώ-
σουν οι επιχειρήσεις", "όχι άλλα βάρη στων εργατών
τη πλάτη, νόµος είναι το δίκιο του εργάτη".

Τα σωµατεία που

στηρίζουν την επιτροπή

1. Σωµατείο εργαζόµενων Ενωµένη Κλωστουφα-
ντουργία (ΛΑΝΑΡΑΣ) Οινόφυτα

2. Σωµατείο εργαζοµένων ΑΛΤΕΚ Τέλεκοµς
3. Απολυµένοι της ∆ΙΕΚΑΤ
4. Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων ΕΡΤ (ΠΣΥΠ-

ΕΡΤ)
5. Σύλλογος εργαζοµένων στον Επικοινωνία 940
6. Σωµατείο εργαζοµένων ΙΝΤΡΑΚΟΜ
7. ΣΕΙΙΝΑΠ (Σύλλογος Εµµισθων Ιατρών Νοση-

λευτηρίων Αθήνας Πειραιά)
8. Σωµατείο Εργαζοµένων στα Καταστήµατα

Τύπου του Αεροδροµίου Αθηνών
9. Τµήµα ΕΜ∆Υ∆ΑΣ Υπουργείου Ανάπτυξης
10. Σύλλογος Τεχνικών Εργαζοµένων Πλατώ ΕΡΤ

(ΣΤΕΠ-ΕΡΤ)
11. Πανελλήνιος Σύλλογος Υπαλλήλων Αθλητικών

Σωµατείων
12. Σύλλογος εργαζόµενων ∆ήµου Ν. Ηρακλείου
13. Σωµατείο Εργαζοµένων στην Ενέργεια -

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ (ΣΕΕΝ-ΕΡΓΑΤΙΚΗ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ)

14. Σωµατείο Εργαζοµένων Forthnet
15. 5µελής Επιτροπή Γιατρών Ιπποκράτειου Νοσο-

κοµείου Θεσ/νίκης

ΈΈγγγγρρααφφοο  ττοουυ  ΙΙδδρρύύµµααττοοςς
ΜΜααρρααγγκκοοπποούύλλοουυ  γγιιαα  ππεερριιββάάλλλλοονν

κκααιι  εερργγαασσιιαακκάά
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Το Σ.Ε.ΕΝ «Εργατική Αλληλεγγύη» όλα τα χρόνια της
δράσης του, προσπάθησε να βάλει στην επικαιρότητα τα
θέµατα που απασχολούν τους εργαζόµενους στη ∆ΕΗ.

Ιδιαίτερα την τελευταία περίοδο και µετά την εµπειρία
του πολυήµερου απεργιακού αγώνα ενάντια στην αντιασφαλι-
στική µεταρρύθµιση, αναδείχθηκαν τόσο τα θέµατα
της ενέργειας, όσο και το θέµα των αναγκών
και δυνατοτήτων του συνδικαλιστικού κινή-
µατος.

Για το θέµα της ενέργειας είναι
χαρακτηριστικό ότι, ενώ η απελευθέ-
ρωση έχει καταρρίψει το οποιοδήπο-
τε επιχείρηµα για «υγιή ανταγωνισµό»
και «ανάπτυξη» και έχει οδηγήσει στη
ληστρική εκµετάλλευση από µια χού-
φτα ξένα µονοπώλια σε σύµπραξη µε
ντόπια κεφάλαια, το συνδικαλιστικό
κίνηµα στη ∆ΕΗ σαν συνολική θέση,
αρνείται να καταδικάσει αυτή τη λογική και
να απαιτήσει πραγµατικά δηµόσιο χαρακτήρα
της επιχείρησης.

Στο τελευταίο συνέδριο θέσεων της ΓΕΝΟΠ, παρά τα
πλούσια εισηγητικά υλικά και τις επιµέρους τοποθετήσεις,
διαφάνηκε ότι οι συνδικαλιστικές πλειοψηφίες παραµένουν
εκφραστές της πολιτικής τους αντίληψης, ενώ όφειλαν να δια-
µορφώσουν τη µόνη θέση που µπορεί να προτάξει στις

σηµερινές συνθήκες το συνδικαλιστικό κίνηµα,
για ενέργεια αποκλειστικά δηµόσια και ενι-

αία, µε εργατικό και λαϊκό έλεγχο, στην
κατεύθυνση της πλήρους κοινωνικο-

ποίησης.
Η αδυναµία διαµόρφωσης

θέσης φυσικά σχετίζεται και µε
το υπάρχον συνδικαλιστικό κίνη-
µα. Η αλήθεια είναι πως τα τελευ-
ταία 2 χρόνια υπήρξε αγωνιστική

στροφή της ΓΕΝΟΠ, όµως παρά
την αγωνιστική εµπειρία  της τελευ-

ταίας χρονιάς και των καινούργιων
µαζών και διαθέσεων που βγήκαν στο

προσκήνιο,  το συνδικαλιστικό κίνηµα στη
∆ΕΗ εξακολουθεί να µοιάζει µε υπόθεση «ηγεσιών»

και συσχετισµών. Ταυτόχρονα, ο κατακερµατισµός σε πλή-
θος σωµατεία µε διαφορετική δυναµική, θέση στη παραγωγή
και κακώς εννοούµενα «συµφέροντα», διαµορφώνει συσχετι-
σµούς και συµµαχίες που εµποδίζουν τη συνολική έκφραση
απέναντι στην εργοδοσία. Η «Εργατική Αλληλεγγύη»  παλεύ-
ει για Ενιαίο Συνδικάτο Ενέργειας που θα συνενώσει όλους
τους εργαζόµενους στο χώρο της ενέργειας, σπάζοντας τους
διαχωρισµούς µε βάση το επάγγελµα και το πτυχίο, ανάµεσα
σε µόνιµο και ελαστικό προσωπικό, µε οποιαδήποτε σχέση
εργασίας, µορφή, αµοιβή ή ωράριο. Για συνδικάτο δηµοκρα-
τικό, µε πλούτο λειτουργίας, σε οργανική επαφή µε τους
εργαζόµενους.

Πιστεύοντας ότι σήµερα απαιτείται συντονισµός και
κοινή δράση των αγωνιστικών σωµατείων, επιτροπών, συνδι-
καλιστών, µαζικών φορέων, για ένα εργατικό και λαϊκό µέτω-
πο ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της ενέργειας, φιλοδοξούµε
να ανοίξουµε γόνιµο διάλογο  στην προοπτική της ταξικής
ενότητας των εργαζοµένων, ανιχνεύοντας τους δρόµους για
το τι κίνηµα χρειάζεται, µε ποιους όρους, µε τι αιτήµατα, πως
θα εκφράσει τις σύγχρονες ανάγκες και δικαιώµατα.

Σε συνθήκες λεηλασίας βρίσκονται όλες οι δηµόσιες επιχειρήσεις από τότε
που η κυβέρνηση έβαλε ΠΩΛΗΤΗΡΙΟ στα µεγάλα λεγόµενα φιλέτα της οικονο-
µίας της χώρας, Πετρέλαια, Μεταφορές, Λιµάνια, Τηλεπικοινωνίες, Τράπεζες και
τα δηµόσια αγαθά αποτελούν το πιο πρόσφορο στόχο όπου µε πρόσχηµα την
ανταγωνιστικότητα και την αύξηση των κερδών των επιχειρήσεων αξιοποιούνται
µέσα στην θολή κρίση για να µην µείνει τίποτα όρθιο.

Αξιοποιώντας την ενεργειακή κρίση σαν αναπόσπαστο µέρος της διεθνούς
κρίσης η κυβέρνηση στοχεύει στην ολοκλήρωση του εγκλήµατος που επιχειρεί-
ται εδώ και 13 χρόνια µετά την ψήφιση της Οδηγίας 96/92 όπου αποδείχτηκε ότι
η απορρύθµιση της Αγοράς Ηλεκτρικής  Ενέργειας  όχι µόνο δεν οδήγησε στην
µείωση των τιµών και τη βελτίωση των παρερχοµένων υπηρεσιών µε ενίσχυση της
ασφάλειας του εφοδιασµού, απεναντίας όπως στις περισσότερες χώρες οδήγησε
σε αύξηση των τιµών, κατάρρευση των αγορών και αµφίβολη βελτίωση της ποιό-
τητας. 

Ο γίγαντας ∆ΕΗ µε το 49% πλέον να έχει παραχωρηθεί στους ιδιώτες , η
µεγαλύτερη επιχείρηση της χώρας µε κέρδη πριν 4 χρόνια πάνω από 500 εκ.
ευρώ έγινε πλέον ζηµιογόνος  στο όνοµα του «ελεύθερου και υγιούς ανταγωνι-
σµού» και είναι ζήτηµα χρόνου να συµπεριληφθεί στις διατάξεις του Ν. 3429 περί
ελλειµµατικών ∆ΕΚΟ µε ότι αυτό συνεπάγεται και για τους εργαζόµενους και για
το µέλλον της. Υπάρχει σχέδιο παρά πέρα άλωσης της ∆ΕΗ και παράδοσης ολο-
κληρωτικά και του 51% στο ιδιωτικό κεφάλαιο και αυτό το καταλαβαίνει ο κάθε
σκεπτόµενος πολίτης και καταναλωτής αυτής της χώρας. 

Σε απλά ελληνικά η ∆ΕΗ ενώ έχει δική της ενέργεια και παρότι είναι φθηνό-
τερη αναγκάζεται να µην παράγει ενέργεια για να πουλάνε ακριβά οι ιδιώτες. Σε
ένα καλοστηµένο παιχνίδι συντελείται ένα από τα µεγαλύτερα οικονοµικά εγκλή-
µατα σε βάρος του ελληνικού λαού όταν µε όπλο την αλχηµιστική Οριακή Τιµή
του Συστήµατος εδώ και τρία χρόνια οι αεριτζήδες εισαγωγείς Η.Ε. από το εξω-
τερικό και τους ντόπιους παραγωγούς αποµυζούν την ∆ΕΗ κανονικά και σε συν-
δυασµό µε την κατά παράβαση της οδηγίας 54/2003 υποχρέωση της ∆ΕΗ να τρο-
φοδοτεί µε ενέργεια όποιον της το ζητήσει και σε συνδυασµό µε το έλλειµµα
ισχύος και τη παλαιότητα των µονάδων έχει σαν  αποτέλεσµα την κλοπή εκατο-
ντάδων εκατοµµυρίων ευρώ ετησίως. 

Άλλο οικονοµικό έγκληµα η αναγκαστική επιδότηση από τη ∆ΕΗ των κερδών
30 βιοµηχανιών µόνο µέσα στο 2008 µε ζηµιά 219 εκατ. Ευρώ και άλλα 120 εκατ.
Από το Βιοµ. Τιµολόγιο Μέσης Τάσης. Αν προσθέσουµε και τον αποχαρακτηρι-
σµό της άδειας της Αλουµίνιον της Ελλάδας όπου ζηµιώνει κατά τα λεγόµενα του
ίδιου του κ. Αθανασόπουλου την Επιχείρηση του ελληνικού λαού 50-80 εκατ.
Ευρώ ετησίως βλέπουµε να συµπληρώνεται το πάζλ που οδηγεί στις αβάστακτες
και παράλογες αυξήσεις των τιµολογίων 23,4% µέσα σε 2 χρόνια, αυξήσεις πουν
τελικά δεν έµειναν στη ∆ΕΗ αλλά πήγαν στις τσέπες των κρατικοδίαιτων ιδιωτών. 

Αποτελεί τραγωδία για τη χώρα  η απελευθέρωση και η παράδοση, στην
ουσία, του µεγαλύτερου µέρους της ενεργειακής αγοράς σε ιδιώτες όπου µε τον
πιο ακραίο τρόπο οι κυβερνήσεις τόσο του ΠΑΣΟΚ όσο και της Ν.∆ εφάρµοσαν
σε βάρος της ∆ΕΗ, σε βάρος του κοινωνικού συνόλου. Το ηλεκτρικό ρεύµα είναι
κοινωνικό αγαθό και σαν τέτοιο πρέπει να µπορεί ιδιαίτερα σε συνθήκες οικονο-
µικής κρίσης να κάνει χρήση και ο πιο φτωχός καταναλωτής. 

Η ∆ΕΗ πρέπει να διατηρήσει το δηµόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα της και
παράλληλα να µπορέσει να αναπτυχθεί για   να παίξει έναν σηµαντικό ρόλο ώστε
να καλύψει συµπληρωµατικά το ενεργειακό  ισοζύγιο και  προοπτική της χώρας ,
µε νέους όρους και µε νέες επενδύσεις επιτρέποντας την να δηµιουργήσει  νέα
ισχύ που εδώ και τόσο καιρό  δεν την αφήνουν να προχωρήσει στις επενδύσεις
που έχει προγραµµατίσει για τον εκσυγχρονισµό των µονάδων της. Στα λόγια
µόνο  παρουσιάζεται ενώ  στην πράξη µεθοδεύουν να  καλύψουν το ενεργειακό

ισοζύγιο από τους ιδιώτες µε  συνέπεια τα τιµολόγια να ανεβαίνουν σταθερά όλο
και περισσότερο και να πληρώνει το κόστος ο ελληνικός λαός. 

Άλλο ένα πολύ µεγάλο έγκληµα συντελείται εδώ και 10 χρόνια από τότε που
θεσµοθετήθηκε µε τον Ν. 2773 άρθρο 3 η κατάρτιση του λεγόµενου Μακροχρό-
νιου Ενεργειακού Σχεδιασµού ο οποίος αποτελεί µαγική εικόνα, σήµερα που το
ενεργειακό ισοζύγιο επιβάλλει  στη  ∆ΕΗ  να είναι η πρωτοπόρα εταιρεία που
ανοίγει δρόµους για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, έχει παραµείνει στο περι-
θώριο και στη γωνία και έχει εγκαταλειφθεί αυτή η δραστηριότητα στις πολυεθνι-
κές, κατά κύριο λόγο, εταιρείες µε σκοπό να σχεδιάζουν αυτές ενεργειακά και
µάλιστα µε όρους ανάπτυξης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας µε  ετεροβαρείς
όρους  για το κοινωνικό σύνολο και για την ίδια τη ∆ΕΗ. Οι Ανανεώσιµες Πηγές
Ανάπτυξης πρέπει να ανοίξουν δρόµους και να ανεβάσουν τον ρόλο τους πολύ
αποφασιστικά και δραστικά στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας µας. Και εδώ η
∆ΕΗ πρέπει να αφεθεί και πρέπει η ίδια να αποφασίσει  όπως άνοιξε τους δρό-
µους για τον ηλεκτρισµό στη χώρα µας, να ανοίξει - και µπορεί και τώρα να το
κάνει - τους δρόµους για να αναβαθµιστεί η χώρα µας στο ρόλο των Ανανεώσι-
µων Πηγών Ενέργειας. ∆εύτερον, βεβαίως, ακολουθεί το Φυσικό Αέριο σ’ αυτό
το ενεργειακό ισοζύγιο και τελευταία  τα στερεά καύσιµα µε πρώτη επιλογή το
εθνικό µας  που είναι ο Λιγνίτης.

Όσον αφορά τώρα στη χρήση του λιθάνθρακα που τόσο µελάνι πράσινο και
µπλέ έχει χυθεί νοµίζουµε ότι οι εξαγγελίες του κ. Χατζηδάκη για ακύρωση του
µυρίζει από µακριά  άρωµα εκλογών όπως και του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ για να
γίνουν αρεστοί οικολόγοι έσπευσαν σε αντίθεση µε το χτες να ρίξουν τις λιθαν-
θρακικές µονάδες στη πυρά εξυπηρετώντας την ίδια ακριβώς σκοπιµότητα.
Μήπως πίσω από την αλλαγή καύσης του λιθάνθρακα κρύβεται η πυρηνική ενέρ-
γεια… η πράσινη ενέργεια όπως την εννοεί η Κυβέρνηση που ολοένα πληθαίνουν
οι φωνές για αυτήν µε τις ολέθριες συνέπειες για οικονοµικούς, κοινωνικούς και
βέβαια περιβαλλοντικούς λόγους …

ΚΚΑΑΤΤΩΩ  ΤΤΑΑ  ΧΧΕΕΡΡΙΙΑΑ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΗΗ  ∆∆ΕΕΗΗ
ΚΚΑΑΤΤΩΩ  ΤΤΑΑ  ΧΧΕΕΡΡΙΙΑΑ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΛΛΑΑΟΟΥΥ

ΚΚΑΑΤΤΩΩ  ΤΤΑΑ  ΧΧΕΕΡΡΙΙΑΑ  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΙΙΣΣ  ΤΤΣΣΕΕΠΠΕΕΣΣ  ΤΤΩΩΝΝ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΝΝΑΑΛΛΩΩΤΤΩΩΝΝ

ΕΕιισσααγγωωγγιικκόό  σσηηµµεείίωωµµαα  γγιιαα  ττοο  δδιιάάλλοογγοο  πποουυ  ααφφοορράά
ττηηνν  εεννέέρργγεειιαα  κκααιι  ττοο  σσυυννδδιικκααλλιισσττιικκόό  κκίίννηηµµαα

ττηηςς  ΣΣυυνντταακκττιικκήήςς  EEππιιττρροοππήήςς

ΣΣττηηµµέένναα  ππααιιχχννίίδδιιαα  κκααιι  εεγγκκλλήήµµαατταα  σσεε  ββάάρροοςς  ττηηςς  ∆∆ΕΕΗΗ
ττηηςς  NNααννήήςς  ΠΠοολλίίττοουυ

Oργανωτικός Γραµµατέας της E∆OΠ/∆EH

δδιιάάλλοογγοοςς
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Η χωρίς προβλήµατα παραγωγή και διανοµή ηλεκτρικής
ενέργειας αποτελεί κατά κοινή οµολογία αναπόσπαστο στοι-
χείο µιας ευηµερούσας πολιτείας και για τούτο χαρακτηρίζε-
ται από όλους ως κοινωνικό αγαθό. Ταυτόχρονα το κάθε
κόµµα  οραµατίζεται την διαδικασία παραγωγής και ∆ιανο-
µής του, µε τρόπο που να την ενσωµατώνει στην πολιτική
του φιλοσοφία. Έτσι προτείνονται η πλήρως ιδιωτικοποιηµέ-
νη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από την Ν∆ και η µε ολίγο
∆ηµόσιο έλεγχο από το ΠΑΣΟΚ. Σε κάθε περίπτωση, η κοι-
νωνία είναι θεατής των αποφάσεων και των έργων, ιδιωτών
κερδοσκόπων και ειδικών του κράτους.

Θεωρώ, πως και οι 2 προτάσεις είναι εχθρικές για την
ίδια την κοινωνία γιατί :

1. µετατρέπουν ένα κοινωνικό αγαθό σε µέσο κερδο-
σκοπίας. Ο όποιος δε ∆ηµόσιος έλεγχος αργά η γρήγορα θα
είναι εικονικός και εστία διαφθοράς.

2. γιατί η προστασία του περιβάλλοντος θα απασχολεί
τους κερδοσκόπους στο µέτρο που η αδιαφορία θα τους
κοστίζει περισσότερο,

3. και τέλος τα θέµατα επάρκειας, ασφάλειας εφοδια-
σµού και ποιότητας θα τους απασχολούν εφόσον συµβάλ-
λουν στην αύξηση των κερδών τους.

Κάθε λογικός άνθρωπος θα απέρριπτε αµέσως τέτοιες
προτάσεις και θα συνέβαλε στην οργάνωση µιας κοινωνικο-
ποιηµένης διαδικασίας  για την Παραγωγή και ∆ιανοµή Ηλε-
κτρικής Ενέργειας. Θα έβαζε δηλαδή την ίδια την κοινωνία,
να είναι ο παραγωγός και διανοµέας του κοινωνικού αυτού
αγαθού. Τότε, η παραγωγική διαδικασία : 

1. Θα υπηρετούσε το κοινό όφελος και όχι την κερδο-
σκοπία οποιουδήποτε, 

2. Θα υπηρετούσε την προστασία του περιβάλλοντος
µια και οι ίδιοι οι κάτοικοι όπως είναι φυσικό θα θέλουν να
προστατέψουν από την µόλυνση τον αέρα που αναπνέουν,
το νερό που πίνουν και το έδαφος που καλλιεργούν. Επιπλέ-
ον, οι έρευνα θα κατευθυνόταν σε τρόπους παραγωγής που
θα βρίσκονταν σε αρµονία µε το περιβάλλον και όχι όπως
σήµερα που κατευθύνεται σε τρόπους παραγωγής που δηµι-
ουργούν τα µεγαλύτερα κέρδη.

3. Θα υπηρετούσε επίσης την επαρκή και ασφαλή παρα-
γωγή, αφού σε µια τέτοια παραγωγική διαδικασία δεν θα
υπήρχαν σκοπιµότητες που θα είχαν στόχο την αύξηση της
τιµής µέσο τεχνητής έλλειψης όπως συνήθως συµβαίνει.

4. Θα υπηρετούσε επίσης τους ίδιους τους εργαζόµε-
νους, απελευθερώνοντας την εργασία τους µια και θα τους
αναδείκνυε πρωταγωνιστές στην δουλειά τους µέσα από την
αυτοδιαχείριση των ορυχείων, των εργοστασίων και των
Περιοχών.

5. τέλος θα ήταν και πιο οικονοµική αφού δεν θα
υπήρχαν ούτε κέρδη αλλά ούτε και κόστος από την µόλυνση
του περιβάλλοντος.

Το µοντέλο αυτό συζητήθηκε την δεκαετία του 1980 και

µε τον Νόµο 1365/83 επιχειρήθηκε ανεπιτυχώς η κοινωνικο-
ποίηση των ∆ΕΚΟ. Θα ήταν χρήσιµη µια συζήτηση για το
όλο εγχείρηµα. Βλέποντας σήµερα την πορεία αυτή µπορού-
µε µε ασφάλεια να συµπεράνουµε πως απέτυχε γιατί δεν
αποτέλεσε αντικείµενο ούτε της κοινωνίας αλλά ούτε καν
των ίδιων των εργαζοµένων στις ∆ΕΚΟ. Σήµερα δεν έµεινε
τίποτε ή σχεδόν τίποτε από εκείνο το εγχείρηµα και εκείνοι
που τότε το στήριξαν, δηλαδή τα συνδικάτα τώρα είναι
εχθροί των εργασιακών συµβουλίων που µε τον Νόµο
1767/88 θα µπορούσαν να συγκροτηθούν και να λειτουργή-
σουν.

ΣΣυυννδδιικκάάτταα  ΑΑυυττόόννοοµµαα,,  
ΤΤααξξιικκάά  κκααιι  ΑΑγγωωννιισσττιικκάά

Το συνδικαλιστικό Κίνηµα στην ∆ΕΗ και γενικότερα στην
χώρα µας αποτελεί υπόθεση µιας κάστας γραφειοκρατών
που ανανεώνουν συνεχώς την παρουσία τους µε νόµιµους
και παράνοµους τρόπους, αποδεχόµενοι ταυτόχρονα - ως
αναγκαία συνθήκη - την χειραγώγησή τους από τα κόµµατα
εξουσίας. 

Το µέλλον δείχνει να περνούν τα συνδικάτα ακόµα χει-
ρότερες ηµέρες, µε την µετατροπή τους σε µαφιόζικες
οργανώσεις που µόνη απασχόλησή τους θα έχουν τον εύκο-
λο πλουτισµό και την ρουσφετολογική εξυπηρέτηση των
µελών τους. Είναι θεωρώ εικόνα από το µέλλον η σκηνή στην
ταινία «Η επέλαση των βαρβάρων» όπου µέσα σε ένα νοσο-
κοµείο κλέβουν από τον πρωταγωνιστή τον φορητό του υπο-
λογιστή. Τον συµβουλεύουν κάποιοι που ξέρουν, πως αν
θέλει να τον βρει να πάει στο συνδικάτο!  Πήγε και πράγµα-
τι το συνδικάτο έναντι χιλίων € του «βρήκε» τον υπολογιστή
!

Το συνδικαλιστικό κίνηµα πρέπει να έχει 2 κύρια µέτωπα
: πρώτα την κατάκτηση αξιοπρεπούς αµοιβής και καλών συν-
θηκών εργασίας για όλους τους εργαζόµενους και δεύτερο
την συµβολή του στην κοινή προσπάθεια µαζί µε τους αγρό-
τες και τους επαγγελµατοβιοτέχνες για ένα κόσµο δίκαιο
χωρίς εκµετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο.

Για να έχει το Συνδικαλιστικό Κίνηµα τον προσανατολι-
σµό αυτό δεν έχει ανάγκη φωτισµένων ηγετών αλλά την
ενεργοποίηση όλων των µελών του στα πλαίσια µιας  αµεσο-
δηµοκρατικής λειτουργίας. Με συνδικαλιστές ανακλητούς,
περιορισµένης θητείας και εκλεγµένους από ενιαίο ψηφο-
δέλτιο µε ολιγοσταυρία. Με συνδικάτο αυτόνοµο, ταξικό και
αγωνιστικό. 

Ούτε το όραµα µιας κοινωνικοποιηµένης και αυτοδιαχει-
ριζόµενης παραγωγικής διαδικασίας ηλεκτρενέργειας αλλά
ούτε και το αυτόνοµο και αµεσοδηµοκρατικό συνδικάτο
είναι εύκολο να περιγραφούν περισσότερο µια και όπως
είναι επόµενο αυτά θα είναι δηµιούργηµα των ίδιων των
µελών του και όχι αποτέλεσµα εκτέλεσης µιας σειράς ενερ-
γειών εν είδη µαγειρικής συνταγής.

Η προπαγάνδα των 20 τελευταίων χρόνων για την δήθεν «αει-
φόρο ανάπτυξη», την παντοδυναµία των ελεύθερων αγορών», την
αποθέωση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων, αποδείχτηκε ένα
µεγάλο παραµύθι χωρίς ευτυχισµένο τέλος. Η παγκόσµια οικονο-
µική κρίση είναι το επιστέγασµα ενός χρεοκοπηµένου µοντέλου
ανάπτυξης και απειλεί σήµερα οικονοµίες και περιοχές του πλα-
νήτη.

Σε αυτήν την πορεία οι εργαζόµενοι στη χώρα µας, κάτω από
το δόγµα της φτηνής εργασίας, έχασαν σοβαρές κατακτήσεις,
στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων, της κοινωνικής ασφάλισης,
του πραγµατικού εισοδήµατος. Η καθηµερινή ζωή χειροτέρευσε
µέσα από την ιδιωτικοποίηση της υγείας, της παιδείας, τη ληστρι-
κή εκµετάλλευση του περιβάλλοντος.

Στο όνοµα της ΟΝΕ, της «προσέλκυσης ξένων επενδύσεων»,
οι κυβερνήσεις της Ν.∆. και του ΠΑΣΟΚ προσανατόλισαν τα
δηµόσια έσοδα στην ενίσχυση της κερδοσκοπίας και οδήγησαν
την οικονοµία σε συνεχή παραγωγική υποβάθµιση, την εγχώρια
αγορά σε προνοµιακό πεδίο άνθησης κάθε λογής µονοπωλίων.
Το λαϊκό εισόδηµα σε µόνιµη καθίζηση, τον εργαζόµενο σε
έρµαιο της εργοδοτικής ασυδοσίας. Το κράτος σε φέουδο των
µεγαλοεπιχειρηµατιών, µεγαλοτραπεζιτών και µεγαλοεργολάβων,
και τη χώρα σε υποδούλωση στα πιο αδίστακτα ιµπεριαλιστικά
συµφέροντα.

Η χώρα έχει παραδοθεί εδώ και χρόνια στις πιο καταστροφι-
κές δυνάµεις της παγκόσµιας αγοράς, έχει εγκαταλειφθεί στις
ορέξεις και τα συµφέροντα των ισχυρών «εταίρων» της, για να
µετατραπεί σήµερα σε «αναλώσιµο» για τη διάσωσή τους: Η
Ευρωπαϊκή Τράπεζα και το ∆.Ν.Τ. απαιτούν τη ρευστοποίηση και
το ολοκληρωτικό ξεπούληµα της οικονοµίας, που σηµαίνει το
βούλιαγµα της ελληνικής κοινωνίας στην ανέχεια και την ανεργία.

Μέσα σε αυτήν την κατάσταση µπορούν να ερµηνευτούν οι
αλλεπάλληλες –και κατά τα άλλα παράλογες- εξελίξεις στη ∆ΕΗ.
Η διάλυση, η παράλυση, η απαξίωση και εκποίηση της µοναδικής
µεγάλης επιχείρησης της χώρας αποτελούν µια επικίνδυνη πραγ-
µατικότητα. Ποιο είναι το σηµερινό στίγµα;

Εδώ και 15 χρόνια η ∆ΕΗ δεν κάνει µακροπρόθεσµο ενεργει-
ακό σχεδιασµό και δεν επενδύει στην παραγωγή. Σήµερα η επάρ-
κεια η.ε. στηρίζεται στη µείωση της ζήτησης εξαιτίας της κρίσης
(δηλαδή στην παραγωγική παράλυση και στη φτώχεια) και στα
υπάρχοντα υδροηλεκτρικά (δηλαδή αν και πού θα χιονίσει). Φαί-
νεται ότι ήρθε η χρυσή στιγµή των «µεγάλων επενδυτών».

Το ∆.Σ. της ∆ΕΗ εξαγγέλλει ένα µεγαλοπρεπές επενδυτικό
πρόγραµµα, το οποίο όµως δεν προσδιορίζει µε ακρίβεια κανένα
µέγεθος (εκτός από τις γερασµένες οικονοµικά και τεχνολογικά
λιγνιτικές µονάδες που θα πάψουν να λειτουργούν, σε περίοδο
εξαιρετικής ενεργειακής ένδειας). 

Την ίδια ώρα η ηγεσία της επιχείρησης δηλώνει σε όλους τους
τόνους ότι δεν έχει διαθέσιµα κεφάλαια για να το χρηµατοδοτή-
σει. Παράλληλα αναγγέλλει µείωση του προσωπικού και µείωση

των δαπανών µισθοδοσίας. Η χρήση κλείνει µε ζηµιές όπως προ-
αναγγέλθηκε. Είναι λοιπόν ώρα να πλακώσουν ως «σωτήρες» οι
επενδυτές. 

Το ∆.Σ. της ∆ΕΗ απαιτεί γενναίες αυξήσεις στα τιµολόγια της
λιανικής, ώστε να επιτραπεί το γενναίο επενδυτικό της πρόγραµ-
µα, να αποτραπεί η οικονοµική της κατάρρευση και… να ανοί-
ξουν οι δρόµοι για τους ξένους επενδυτές. Απειλεί αν δεν γίνει
αποδεκτό µε εκποίηση παγίων! ∆εν είναι περίεργο που ακριβώς
τα ίδια απαιτούν ο ΣΕΒ, η Κοµισιόν και το ∆ΝΤ από το 1996;

Ηγετικά στελέχη της επιχείρησης (ο πρόεδρος και δ/νων
σύµβουλος και ο αντιπρόεδρος) στο «3ο διεθνές ενεργειακό
συνέδριο για την κρίση» του Economist, απαιτούν καθώς φαίνεται
από τις δηµοσιευµένες τοποθετήσεις τους:

- Να δηµιουργηθούν από την πολιτεία προϋποθέσεις και να
δοθούν κίνητρα στους ιδιώτες επενδυτές, για να αναλάβουν τη
λιανική (τµήµατα του δικτύου διανοµής και εµπορία). Με την
ευκαιρία επιβεβαίωσαν τον διαχωρισµό της Μεταφοράς και ∆ια-
νοµής από τη ∆ΕΗ. Εδώ και χρόνια οι εργολάβοι αλωνίζουν, οι
εργαζόµενοι ελαχιστοποιούνται, τα πρακτορεία υποβαθµίζονται
και κλείνουν και τα συνεργεία συρρικνώνονται και διαλύονται. (το
Β.Ρ. προβλέπει να δοθούν 5,3 δις € στα δίκτυα στην ίδια χρονιά
που ανακοινώνεται ότι θα αποσχιστούν)

- Εκτιµούν ότι η ∆ΕΗ φορτώθηκε µε χρέη εξαιτίας της (!)
«δεσπόζουσας θέσης» της, και ζητούν την απαλλαγή της επιχεί-
ρησης από την κυριαρχία της στην ελληνική ενεργειακή αγορά…
οικονοµικά πρωτότυπο!!! 

- Μακροπρόθεσµα κίνητρα για τις επενδύσεις σε νέες µονά-
δες ηλεκτροπαραγωγής, τόσο για τη ∆ΕΗ, όσο και για τους αντα-
γωνιστές, ώστε να µηδενίζεται το επιχειρηµατικό ρίσκο και να
διασφαλίζεται η κερδοφορία τους στο σύνολο της ζωής της επέν-
δυσης. Ο κρατικός προϋπολογισµός καλείται να αναλάβει τερά-
στιες υποχρεώσεις για να εγγυηθεί τα υπερκέρδη του πολυεθνι-
κού κεφαλαίου. 

Οι εφεδρείες του Συστήµατος είναι µηδενικές. Θα αγορα-
στούν ξεχωριστά σε υψηλότατες τιµές υπό την απειλή black-out.
Θα πληρωθούν από δηµόσιους πόρους και ειδικά τέλη στην
KWh, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Χρυσωρυχείο για
τους χονδρεµπόρους, δηλ. τους ενεργειακούς κολοσσούς της
Ε.Ε.

Τεράστια ποσά διοχετεύονται στο πολυεθνικό κεφάλαιο και
στους ντόπιους υπαλλήλους του µέσα από την οριακή τιµή
συστήµατος, την ανάπτυξη των αιολικών στο διασυνδεδεµένο
σύστηµα, το φόρο εκποµπών CO2, και µια σειρά δραστηριοτή-
των του παρασιτικού πλέον κεφαλαίου. 

Αναρωτιέται κανείς ποιο θα ήταν το πραγµατικό κόστος  της
KWh στη χώρα µας, αν πετιούνταν όλοι αυτοί οι παρασιτικοί
µηχανισµοί έξω από την ηλεκτροπαραγωγική διαδικασία; Πόσο
θα ωφελούνταν ο λαός από φτηνή και υψηλής ποιότητας η.ε.;.

Η απελευθέρωση της αγοράς η.ε. δεν είναι φυσικό φαινόµε-

νο. Είναι η ανάγκη του πολυεθνικού κεφαλαίου να ληστέψει οικο-
νοµίες και παραγωγικούς κλάδους, προκειµένου να βγάλει γρήγο-
ρα κι εύκολα τεράστια κέρδη, να αναπαραχθεί και να αναζητήσει
στη συνέχεια περισσότερα αλλού, αφήνοντας πίσω του καµένη
γη. 

Η προσαρµογή στα συµφέροντα των πολυεθνικών δεν είναι
αξίωµα, αλλά αντιδραστική εξέλιξη, που υπονοµεύει σήµερα την
αναπαραγωγή της εργατικής τάξης, εκµεταλλεύεται τους λαούς
της γης, αµφισβητεί τον ανθρώπινο πολιτισµό. Είναι ακριβώς η
υιοθέτηση του αιτήµατος της «κερδοφορίας του εργοδότη» από
τα συνδικαλιστικά όργανα, που επέτρεψε τη σύνθλιψη των δικαι-
ωµάτων του εργαζόµενου κόσµου και την πολιτική συµπίεσης του
εργατικού κόστους. 

Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ ΕΧΕΙ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ. Απαιτείται σήµερα
επαναπροσανατολισµός και ανασυγκρότηση του συνδικαλιστικού
κινήµατος στη ∆ΕΗ. 

• Να απαξιωθούν και να ξεπεραστούν οι γραφειοκρατικές
ηγεσίες που οδήγησαν στην ήττα µε το συµβιβασµό τους και την
συνειδητή αδράνειά τους.

• Μέσα από διαδικασίες βάσης σε κάθε χώρο δουλειάς, να
βγούν από τον γύψο και να ορθοποδήσουν οι δυνάµεις που κατα-
νοούν τις εξελίξεις από τη σκοπιά των συµφερόντων των εργαζό-
µενων, µε την προϋπόθεση ότι είναι διατεθειµένες να αγωνιστούν. 

• Να δηµιουργηθεί συσπείρωση και κοινή, συντονισµένη αντι-
µετώπιση, πάνω σε κάθε πρόβληµα µικρό ή µεγάλο. Να συνδε-
θούν µε το λαό και να συγκροτηθούν ΜΕΤΩΠΑ σε πόλη.

Είναι όρος επιβίωσης για τους εργαζόµενους και το συνδικα-
λιστικό τους κίνηµα, για όλο το λαό, να απορρίψουν και να αντι-
παλέψουν το µηχανισµό αναδιανοµής τεράστιου πλούτου που
ονοµάζεται απελευθέρωση των αγορών.

Να υπερασπιστούν τον παραγωγικό πλούτο της χώρας, µέσα
σε αυτόν και το παραγωγικό δυναµικό της ∆ΕΗ (εγκαταστάσεις,
φυσικούς πόρους κι εργαζοµένους). Να απαιτήσουν να µπει στην
υπηρεσία του λαού και όχι της κερδοσκοπίας του κεφαλαίου. 

Να θέσουν το ζήτηµα των εθνικοποιήσεων βασικών κλάδων
της οικονοµίας -ανάµεσα σ’ αυτούς και της ενέργειας- σε µια άλλη
πορεία παραγωγικής ανασυγκρότησης  και ανάπτυξης της χώρας
προς τη δηµοκρατία του λαού και το σοσιαλισµό.

Να αντιµετωπίσουν τη συρρίκνωση των εργασιακών δικαιω-
µάτων επιθετικά, σύµφωνα µε την παγκόσµια παραγωγική ικανό-
τητα : δηλαδή να διεκδικήσουν όρους εργασίας, αµοιβής και
ασφάλισης, υπολογισµένους στη βάση της τεχνολογικής, επιστη-
µονικής προόδου της ανθρωπότητας κι όχι στην οργιώδη συσσώ-
ρευση πλούτου µιας χούφτας πολυεθνικών

Να διεκδικηθούν όροι κοινωνικής ζωής που να ταιριάζουν σ’
άνθρωπο, να αντιµετωπίζουν τις σύγχρονες ανάγκες για παιδεία
υγεία, πολιτισµό, περιβάλλον.

γγρράάφφεειι  οο  AAννδδρρέέααςς  AAββρρααµµίίδδηηςς

Συνδικαλιστής της AΣΣE/∆EH

ΗΗ  ππρροοππααγγάάννδδαα  ττωωνν  2200  ττεελευταίων  χρόνων  για  την  δήθεν  «αειφόρο  ανάπτυξη»,
ττηηνν  ππααννττοοδδυυννααµµίίαα  ττωωνν  ελεύθερων  αγορών»,  την  αποθέωση  της  κερδοφορίας

ττωωνν  εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν,,  ααπποοδδείχτηκε  ένα  µεγάλο  παραµύθι  χωρίς  ευτυχισµένο  τέλος  

ΚΚοοιιννωωννιικκοοπποοίίηησσηη  ττηηςς  ΠΠααρρααγγωωγγήήςς
&&  ∆∆ιιααννοοµµήήςς    ΗΗλλεεκκττρριικκήήςς  ΕΕννέέρργγεειιααςς

δδιιάάλλοογγοοςς
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Η προπαγάνδα των 20 τελευταίων χρόνων για την δήθεν «αει-
φόρο ανάπτυξη», την παντοδυναµία των ελεύθερων αγορών», την
αποθέωση της κερδοφορίας των επιχειρήσεων, αποδείχτηκε ένα
µεγάλο παραµύθι χωρίς ευτυχισµένο τέλος. Η παγκόσµια οικονο-
µική κρίση είναι το επιστέγασµα ενός χρεοκοπηµένου µοντέλου
ανάπτυξης και απειλεί σήµερα οικονοµίες και περιοχές του πλα-
νήτη.

Σε αυτήν την πορεία οι εργαζόµενοι στη χώρα µας, κάτω από
το δόγµα της φτηνής εργασίας, έχασαν σοβαρές κατακτήσεις,
στο πεδίο των εργασιακών σχέσεων, της κοινωνικής ασφάλισης,
του πραγµατικού εισοδήµατος. Η καθηµερινή ζωή χειροτέρευσε
µέσα από την ιδιωτικοποίηση της υγείας, της παιδείας, τη ληστρι-
κή εκµετάλλευση του περιβάλλοντος.

Στο όνοµα της ΟΝΕ, της «προσέλκυσης ξένων επενδύσεων»,
οι κυβερνήσεις της Ν.∆. και του ΠΑΣΟΚ προσανατόλισαν τα
δηµόσια έσοδα στην ενίσχυση της κερδοσκοπίας και οδήγησαν
την οικονοµία σε συνεχή παραγωγική υποβάθµιση, την εγχώρια
αγορά σε προνοµιακό πεδίο άνθησης κάθε λογής µονοπωλίων.
Το λαϊκό εισόδηµα σε µόνιµη καθίζηση, τον εργαζόµενο σε
έρµαιο της εργοδοτικής ασυδοσίας. Το κράτος σε φέουδο των
µεγαλοεπιχειρηµατιών, µεγαλοτραπεζιτών και µεγαλοεργολάβων,
και τη χώρα σε υποδούλωση στα πιο αδίστακτα ιµπεριαλιστικά
συµφέροντα.

Η χώρα έχει παραδοθεί εδώ και χρόνια στις πιο καταστροφι-
κές δυνάµεις της παγκόσµιας αγοράς, έχει εγκαταλειφθεί στις
ορέξεις και τα συµφέροντα των ισχυρών «εταίρων» της, για να
µετατραπεί σήµερα σε «αναλώσιµο» για τη διάσωσή τους: Η
Ευρωπαϊκή Τράπεζα και το ∆.Ν.Τ. απαιτούν τη ρευστοποίηση και
το ολοκληρωτικό ξεπούληµα της οικονοµίας, που σηµαίνει το
βούλιαγµα της ελληνικής κοινωνίας στην ανέχεια και την ανεργία.

Μέσα σε αυτήν την κατάσταση µπορούν να ερµηνευτούν οι
αλλεπάλληλες –και κατά τα άλλα παράλογες- εξελίξεις στη ∆ΕΗ.
Η διάλυση, η παράλυση, η απαξίωση και εκποίηση της µοναδικής
µεγάλης επιχείρησης της χώρας αποτελούν µια επικίνδυνη πραγ-
µατικότητα. Ποιο είναι το σηµερινό στίγµα;

Εδώ και 15 χρόνια η ∆ΕΗ δεν κάνει µακροπρόθεσµο ενεργει-
ακό σχεδιασµό και δεν επενδύει στην παραγωγή. Σήµερα η επάρ-
κεια η.ε. στηρίζεται στη µείωση της ζήτησης εξαιτίας της κρίσης
(δηλαδή στην παραγωγική παράλυση και στη φτώχεια) και στα
υπάρχοντα υδροηλεκτρικά (δηλαδή αν και πού θα χιονίσει). Φαί-
νεται ότι ήρθε η χρυσή στιγµή των «µεγάλων επενδυτών».

Το ∆.Σ. της ∆ΕΗ εξαγγέλλει ένα µεγαλοπρεπές επενδυτικό
πρόγραµµα, το οποίο όµως δεν προσδιορίζει µε ακρίβεια κανένα
µέγεθος (εκτός από τις γερασµένες οικονοµικά και τεχνολογικά
λιγνιτικές µονάδες που θα πάψουν να λειτουργούν, σε περίοδο
εξαιρετικής ενεργειακής ένδειας). 

Την ίδια ώρα η ηγεσία της επιχείρησης δηλώνει σε όλους τους
τόνους ότι δεν έχει διαθέσιµα κεφάλαια για να το χρηµατοδοτή-
σει. Παράλληλα αναγγέλλει µείωση του προσωπικού και µείωση

των δαπανών µισθοδοσίας. Η χρήση κλείνει µε ζηµιές όπως προ-
αναγγέλθηκε. Είναι λοιπόν ώρα να πλακώσουν ως «σωτήρες» οι
επενδυτές. 

Το ∆.Σ. της ∆ΕΗ απαιτεί γενναίες αυξήσεις στα τιµολόγια της
λιανικής, ώστε να επιτραπεί το γενναίο επενδυτικό της πρόγραµ-
µα, να αποτραπεί η οικονοµική της κατάρρευση και… να ανοί-
ξουν οι δρόµοι για τους ξένους επενδυτές. Απειλεί αν δεν γίνει
αποδεκτό µε εκποίηση παγίων! ∆εν είναι περίεργο που ακριβώς
τα ίδια απαιτούν ο ΣΕΒ, η Κοµισιόν και το ∆ΝΤ από το 1996;

Ηγετικά στελέχη της επιχείρησης (ο πρόεδρος και δ/νων
σύµβουλος και ο αντιπρόεδρος) στο «3ο διεθνές ενεργειακό
συνέδριο για την κρίση» του Economist, απαιτούν καθώς φαίνεται
από τις δηµοσιευµένες τοποθετήσεις τους:

- Να δηµιουργηθούν από την πολιτεία προϋποθέσεις και να
δοθούν κίνητρα στους ιδιώτες επενδυτές, για να αναλάβουν τη
λιανική (τµήµατα του δικτύου διανοµής και εµπορία). Με την
ευκαιρία επιβεβαίωσαν τον διαχωρισµό της Μεταφοράς και ∆ια-
νοµής από τη ∆ΕΗ. Εδώ και χρόνια οι εργολάβοι αλωνίζουν, οι
εργαζόµενοι ελαχιστοποιούνται, τα πρακτορεία υποβαθµίζονται
και κλείνουν και τα συνεργεία συρρικνώνονται και διαλύονται. (το
Β.Ρ. προβλέπει να δοθούν 5,3 δις € στα δίκτυα στην ίδια χρονιά
που ανακοινώνεται ότι θα αποσχιστούν)

- Εκτιµούν ότι η ∆ΕΗ φορτώθηκε µε χρέη εξαιτίας της (!)
«δεσπόζουσας θέσης» της, και ζητούν την απαλλαγή της επιχεί-
ρησης από την κυριαρχία της στην ελληνική ενεργειακή αγορά…
οικονοµικά πρωτότυπο!!! 

- Μακροπρόθεσµα κίνητρα για τις επενδύσεις σε νέες µονά-
δες ηλεκτροπαραγωγής, τόσο για τη ∆ΕΗ, όσο και για τους αντα-
γωνιστές, ώστε να µηδενίζεται το επιχειρηµατικό ρίσκο και να
διασφαλίζεται η κερδοφορία τους στο σύνολο της ζωής της επέν-
δυσης. Ο κρατικός προϋπολογισµός καλείται να αναλάβει τερά-
στιες υποχρεώσεις για να εγγυηθεί τα υπερκέρδη του πολυεθνι-
κού κεφαλαίου. 

Οι εφεδρείες του Συστήµατος είναι µηδενικές. Θα αγορα-
στούν ξεχωριστά σε υψηλότατες τιµές υπό την απειλή black-out.
Θα πληρωθούν από δηµόσιους πόρους και ειδικά τέλη στην
KWh, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. Χρυσωρυχείο για
τους χονδρεµπόρους, δηλ. τους ενεργειακούς κολοσσούς της
Ε.Ε.

Τεράστια ποσά διοχετεύονται στο πολυεθνικό κεφάλαιο και
στους ντόπιους υπαλλήλους του µέσα από την οριακή τιµή
συστήµατος, την ανάπτυξη των αιολικών στο διασυνδεδεµένο
σύστηµα, το φόρο εκποµπών CO2, και µια σειρά δραστηριοτή-
των του παρασιτικού πλέον κεφαλαίου. 

Αναρωτιέται κανείς ποιο θα ήταν το πραγµατικό κόστος  της
KWh στη χώρα µας, αν πετιούνταν όλοι αυτοί οι παρασιτικοί
µηχανισµοί έξω από την ηλεκτροπαραγωγική διαδικασία; Πόσο
θα ωφελούνταν ο λαός από φτηνή και υψηλής ποιότητας η.ε.;.

Η απελευθέρωση της αγοράς η.ε. δεν είναι φυσικό φαινόµε-

νο. Είναι η ανάγκη του πολυεθνικού κεφαλαίου να ληστέψει οικο-
νοµίες και παραγωγικούς κλάδους, προκειµένου να βγάλει γρήγο-
ρα κι εύκολα τεράστια κέρδη, να αναπαραχθεί και να αναζητήσει
στη συνέχεια περισσότερα αλλού, αφήνοντας πίσω του καµένη
γη. 

Η προσαρµογή στα συµφέροντα των πολυεθνικών δεν είναι
αξίωµα, αλλά αντιδραστική εξέλιξη, που υπονοµεύει σήµερα την
αναπαραγωγή της εργατικής τάξης, εκµεταλλεύεται τους λαούς
της γης, αµφισβητεί τον ανθρώπινο πολιτισµό. Είναι ακριβώς η
υιοθέτηση του αιτήµατος της «κερδοφορίας του εργοδότη» από
τα συνδικαλιστικά όργανα, που επέτρεψε τη σύνθλιψη των δικαι-
ωµάτων του εργαζόµενου κόσµου και την πολιτική συµπίεσης του
εργατικού κόστους. 

Η ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΤΑΞΗ ΕΧΕΙ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ. Απαιτείται σήµερα
επαναπροσανατολισµός και ανασυγκρότηση του συνδικαλιστικού
κινήµατος στη ∆ΕΗ. 

• Να απαξιωθούν και να ξεπεραστούν οι γραφειοκρατικές
ηγεσίες που οδήγησαν στην ήττα µε το συµβιβασµό τους και την
συνειδητή αδράνειά τους.

• Μέσα από διαδικασίες βάσης σε κάθε χώρο δουλειάς, να
βγούν από τον γύψο και να ορθοποδήσουν οι δυνάµεις που κατα-
νοούν τις εξελίξεις από τη σκοπιά των συµφερόντων των εργαζό-
µενων, µε την προϋπόθεση ότι είναι διατεθειµένες να αγωνιστούν. 

• Να δηµιουργηθεί συσπείρωση και κοινή, συντονισµένη αντι-
µετώπιση, πάνω σε κάθε πρόβληµα µικρό ή µεγάλο. Να συνδε-
θούν µε το λαό και να συγκροτηθούν ΜΕΤΩΠΑ σε πόλη.

Είναι όρος επιβίωσης για τους εργαζόµενους και το συνδικα-
λιστικό τους κίνηµα, για όλο το λαό, να απορρίψουν και να αντι-
παλέψουν το µηχανισµό αναδιανοµής τεράστιου πλούτου που
ονοµάζεται απελευθέρωση των αγορών.

Να υπερασπιστούν τον παραγωγικό πλούτο της χώρας, µέσα
σε αυτόν και το παραγωγικό δυναµικό της ∆ΕΗ (εγκαταστάσεις,
φυσικούς πόρους κι εργαζοµένους). Να απαιτήσουν να µπει στην
υπηρεσία του λαού και όχι της κερδοσκοπίας του κεφαλαίου. 

Να θέσουν το ζήτηµα των εθνικοποιήσεων βασικών κλάδων
της οικονοµίας -ανάµεσα σ’ αυτούς και της ενέργειας- σε µια άλλη
πορεία παραγωγικής ανασυγκρότησης  και ανάπτυξης της χώρας
προς τη δηµοκρατία του λαού και το σοσιαλισµό.

Να αντιµετωπίσουν τη συρρίκνωση των εργασιακών δικαιω-
µάτων επιθετικά, σύµφωνα µε την παγκόσµια παραγωγική ικανό-
τητα : δηλαδή να διεκδικήσουν όρους εργασίας, αµοιβής και
ασφάλισης, υπολογισµένους στη βάση της τεχνολογικής, επιστη-
µονικής προόδου της ανθρωπότητας κι όχι στην οργιώδη συσσώ-
ρευση πλούτου µιας χούφτας πολυεθνικών

Να διεκδικηθούν όροι κοινωνικής ζωής που να ταιριάζουν σ’
άνθρωπο, να αντιµετωπίζουν τις σύγχρονες ανάγκες για παιδεία
υγεία, πολιτισµό, περιβάλλον.

Συναδέλφισσες – φοι  η  απελευθέ-
ρωση της αγοράς ενέργειας και η
µετάλλαξη  της ∆ΕΗ σε  ∆ΕΗ ΑΕ  µε
ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια υπηρετεί
έναν και µόνο σκοπό .  Την επιπλέον
κερδοφορία του κεφαλαίου . Στο καθε-
στώς πριν την απελευθέρωση της αγο-
ράς η κερδοφορία  του κεφαλαίου
περιορίζονταν µόνο µέσα από τις χαρι-
στικές συµβάσεις µε µεγάλες επιχειρή-
σεις τύπου «ΠΕΣΙΝΕ».  Είναι γεγονός
αναµφισβήτητο ότι η ιδιωτικοποίηση
της ∆ΕΗ γίνεται στα πλαίσια των καπιτα-
λιστι¬κών αναδιαρθρώσεων. Είναι υπο-
ταγµένη στην επιβολή των τεσσάρων
«ελευθεριών» του µεγάλου κεφαλαίου,
της ελεύθερης διακίνησης κεφαλαίων,
ανθρώπων, εµπορευµάτων και υπηρε-
σιών, της συνθήκης του Μάαστριχ. Εξυ-
πηρετεί τους στόχους της συνθήκης της
Λισσαβόνας για ενίσχυση της ανταγωνι-
στικότητας και της αύξησης των κερδών
του κεφαλαίου. Είναι η εφαρµογή στην
Ελλάδα της οδηγίας 92/96 της ΕΕ για
απελευθέρωση της αγοράς
Η/Ε(ηλεκτρικής ενέργειας). 

Η ιδιωτικοποιηµένη ∆ΕΗ καθόρισε
την αύξηση των κερδών της και την λει-
τουργία της µε πλήρη ιδιωτικοοικονοµι-
κά κριτήρια, δηλαδή τους νόµους της
αγοράς, ως πρώτη προτεραιότητα. Στην
κατεύθυνση αυτή είναι δευτερεύουσας
σηµασίας το πώς µοιράζεται το ποσο-
στό των µετοχών της µεταξύ κράτους
και ιδιωτικών κεφαλαίων. 

Στα πλαίσια αυτής  της στρατηγικής
υποτάχθηκαν όλες οι τακτικές επιλογές
µε τις καταστροφικές συνέπειες για την
περιοχή που είναι:

Μείωση προσωπικού ∆ΕΗ: Με
κατάργηση µόνιµων και σταθερών θέσε-
ων εργασίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι

γγρράάφφεειι  ηη  MMααρρίίαα  ΣΣοουυάάννηη
Mέλος της E∆OΠ/∆EH

γγρράάφφεειι  οο  ΘΘύύµµιιοοςς  ΛΛααγγάάρρααςς

Πρόεδρος του ΣEEEN Σωµατείου
Eργ/των & εργαζοµένων Eνέργειας ∆.M.

Η  προπαγάνδα  των  20  ττεελλεευυττααίίωωνν  χχρρόόννωωνν  γγιιαα  ττηηνν  δδήήθθεενν  ««ααεειιφφόόρροο  ααννάάππττυυξξηη»»,,
την  παντοδυναµία  των  εελλεεύύθθεερρωωνν  ααγγοορρώώνν»»,,  ττηηνν  ααπποοθθέέωωσσηη  ττηηςς  κκεερρδδοοφφοορρίίααςς

των  επιχειρήσεων,  αποδδεείίχχττηηκκεε  έένναα  µµεεγγάάλλοο  ππααρρααµµύύθθιι  χχωωρρίίςς  εευυττυυχχιισσµµέέννοο  ττέέλλοοςς  

ΗΗ  κκααττάάσστταασσηη  σσττηη
∆∆EEHH  κκααιι  ττοο  σσυυννδδιι--
κκααλλιισσττιικκόό  κκίίννηηµµαα

σσυυννεεχχίίζζεεττααιι  σσττηη  σσεελλίίδδαα  1100

δδιιάάλλοογγοοςς
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οι θέσεις εργασίας στα ορυχεία στο Λ.Κ.∆.Μ., από 5600
το 1997 µειώθηκαν σε 4318 στις αρχές του 2007. Το
2007 και το 2008 συνταξιοδοτήθηκαν περίπου 800 εργα-
ζόµενοι και οι προσλήψεις που έχουν προγραµµατιστεί
είναι ελάχιστες. Έτσι οι µόνιµοι εργαζόµενοι στα ορυ-
χεία σήµερα  είναι 3.500 χιλιάδες από 4318 το 2007 και
5600 το 1997. 

Ανάλογη είναι η κατάσταση στους σταθµούς παρα-
γωγής π.χ στον ΑΗΣ σταθµό Αγ. ∆ηµητρίου από 816
µόνιµα εργαζόµενους το 2000, έχουµε 753 αρχές του
2007. Το 2007-2008 θα συνταξιοδοτήθηκαν περίπου 200
και έχουν προγραµµατιστεί 27 προσλήψεις. Έτσι οι µόνι-
µοι εργαζόµενοι στον ΑΗΣ Αγ. ∆ηµητρίου, σήµερα
είναι 580 περίπου από 753 το 2007 και 816 το 2000.

Επιδείνωση των εργασιακών σχέσεων: εξαντλητική
δουλειά των εργαζοµένων, µε πολλές ώρες υπερωριακής
απασχόλησης, χωρίς τήρηση πενθήµερου. Οµαδοποίη-
ση ειδικοτήτων, δηλαδή άνθρωποι για όλες τις δουλειές,
χωρίς εξειδίκευση και ανάλογη εµπειρία.

• Ένταση του αυταρχισµού και της εργοδοτικής τρο-
µοκρατίας.

• Ελλιπή στελέχωση των τµηµάτων και των µηχανη-
µάτων των οργανικά προβλεπόµενων θέσεων εργασίας.
Αύξηση των ατυχηµάτων και των επαγγελµατικών ασθε-
νειών, φθορά της υγείας των εργαζοµένων. Μείωση των
µισθών και των ηµεροµίσθιων. ∆ιάλυση του ελεύθερου
χρόνου των εργαζοµένων, διευθέτηση χρόνου εργασίας
µε διάφορους τρόπους ανάλογα µε τις ανάγκες του κάθε
πόστου ,κατάργηση 8ώρου πενθήµε¬ρου, έκρηξη φτώ-
χειας  και ανεργίας από τις συνθήκες του σύγχρονου
δουλεµπορίου .

ΚΚαατταασσττρροοφφήή  ττοουυ  ππεερριιββάάλλλλοοννττοοςς  
Η µόλυνση και η ρύπανση του περιβάλλοντος έχει

πάρει ανησυχητικές διαστάσεις και απειλεί την υγεία
όλου του πληθυσµού της περιοχής. Είναι αποτρεπτικός
παράγοντας για την παρα¬µονή και εγκατάσταση ανθρώ-
πων και δραστηριοτήτων που δεν συνδέονται άµεσα µε
την ∆ΕΗ .

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ Όλα αυτά που έχουν
συµβεί και τα βιώνουµε ως επιπτώσεις από την απελευ-
θέρωση της αγοράς ενέργειας, µε  το επιχειρησιακό
σχέδιο της ∆ΕΗ ΑΕ 2009-2014  που κατατέθηκε πρό-
σφατα  αποκαλύπτεται περίτρανα πλέον ότι η απελευθέ-
ρωση των αγορών και η ιδιωτικοποίηση της ∆ΕΗ το µόνο
που υπηρετούν είναι οι ανάγκες του κεφαλαίου για αύξη-
ση της κερδοφορίας του.

Σχεδιάζουν επενδύσεις 11 δίς € άµεσα στη ∆ΕΗ ΑΕ
και 2 δις € µέσω θυγατρικών και κοινοπραξιών. Μέσω
των επενδύσεων της ∆ΕΗ ΑΕ σχεδιάζουν παραγωγή
3.000 MWh από φυσικό αέριο και λιθάνθρακα. Και φυσι-
κά οι επενδύσεις µέσω κοινοπραξιών και θυγατρικών
δεν αφορούν τον λιγνίτη. Ουσιαστικά πρόκειται για
επενδύσεις που απαξιώνουν τους λιγνίτες ως βασική
πηγή Η.Ε. Υπηρετούν τα µεγάλα συµφέροντα που έχουν
σχέση µε τα εισαγόµενα καύσιµα (φυσικό αέριο και
λιθάνθρακα) και φυσικά τα κέρδη που θα αποσπάσουν
οι µεγάλες πολυεθνικές και η ελληνική πλουτοκρατία,
Μυτιληναίοι και Λάτσηδες, σε βάρος της ενεργειακής
ανεξαρτησίας της χώρας. Επίσης, κύριος στόχος η αύξη-
ση της κερδοφορίας των µετόχων της ∆ΕΗ (προβλέ-
πουν τα µεικτά κέρδη, δηλαδή προ φόρων, τόκων και
αποσβέσεων (ΕΒΙΤΑ) να εκτιναχτούν στο 40,9% το 2014
από 14,9% που είναι σήµερα).

ΌΌλλαα  ααυυττάά  θθαα  τταα  ππλληηρρώώσσοουυνν::  
ΟΟιι  εερργγααζζόόµµεεννοοιι  σσττηηνν  εεππιιχχεείίρρηησσηη..
Με αποχώρηση 6500 εργαζοµένων που θεµελιώνουν

δικαίωµα συνταξιοδότησης µέχρις το 2014 χωρίς καµία
συγκεκριµένη πρόβλεψη για προσλήψεις. Πρόκειται για
παραπέρα αύξηση του δουλεµπορίου, των εργολαβιών,
της ανατροπής των εργασιακών σχέσεων. Στόχος η µεί-
ωση των αµοιβών του προσωπικού κατά 500 και πλέον
εκατοµµύρια € το χρόνο µέχρι το 2014, δηλαδή το 1/3
της µισθοδοσίας.

ΟΟ  ΕΕλλλληηννιικκόόςς  λλααόόςς..
Με αύξηση της τιµής της ΚWh µέχρι και 17% πάνω

από τον πληθωρισµό, χωρίς τον υπολογισµό της ρήτρας
καυσίµου. Με αποζηµίωση από το κράτος περίπου 600
εκατοµµύρια € το χρόνο για υπηρεσίες κοινής ωφέλειας
(νησιά, πολύτεκνοι κλπ).

Μοναδικός στόχος τα εγγυηµένα υπερκέρδη των
πολυεθνικών, της ντόπιας πλουτοκρατίας, των εµπόρων
εισαγωγών και µεταπρατών Η.Ε. Αυτό είναι το αποτέλε-
σµα της «εκσυγχρονιστικής» πολιτικής του ΠΑΣΟΚ και
της πολιτικής των «µεταρρυθµίσεων» της Ν∆.

Αυτή είναι η ανταγωνιστικότητα, η λειτουργία των
επιχειρήσεων µε ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια, σύµφωνα
µε τις πολιτικές της Ε.Ε., τη συνθήκη του Μάαστριχ και
της στρατηγικής της Λισσαβόνας.

ΤΟ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΥΘΥΝΕΣ
ΤΟΥ .   Το συνδικαλιστικό κίνηµα στη ∆ΕΗ µε ευθύνη
των ηγεσιών των παρατάξεων ΠΑΣΚΕ – ∆ΑΚΕ – ΣΑ∆
που λειτουργούν ως το µακρύ χέρι των κοµµάτων τους ,
που στηρίζουν την πολιτική της ευρωπαϊκής ένωσης
προσπαθούν µε προτάσεις διαχειριστικές να απαλύνουν
τις επιπτώσεις . Καµία διαχείριση δεν µπορεί να κάνει
φιλολαϊκές αυτές τις πολιτικές. Η µόνη φιλολαϊκή ρεαλι-
στική πολιτική είναι η ανατροπή τους.

Αυτό γίνεται πιο ξεκάθαρο από την εναλλακτική
πρόταση στο επιχειρησιακό σχέδιο που προβλέπει πως
αν δεν γίνουν επενδύσεις από τα κέρδη που θα προκύ-
ψουν από την µείωση του κόστους εργασίας και την
αύξηση του ρεύµατος στους καταναλωτές τότε θα
γίνουν επενδύσεις µέσω στρατηγικών επενδυτών. ∆ηλα-
δή παραπέρα συρρίκνωση και ξεπούληµα της ∆ΕΗ. Ανα-
βολή και µαταίωση των επενδύσεων από τη ∆ΕΗ,  παρά-
δοση της Η.Ε. της χώρας στους ιδιώτες καπιταλιστές,
ενεργειακή πείνα και εκτίναξη της τιµής της ΚWh 

Η αποδοχή αυτής της πολιτικής από τις ηγεσίες των
παραπάνω παρατάξεων  έχει
σαν αποτέλεσµα να µην ανα-
πτύσσονται συντονισµένες
αντιδράσεις που θα αµφι-
σβητούν σε πρώτη φάση
αυτές τις επικίνδυνες πολιτι-
κές ,  και να αντιπαλεύουν τις
επιπτώσεις. Προσπαθούν να
πείσουν τους εργαζόµενους
πως τα συµφέροντα της επι-
χείρησης είναι και δικά τους
συµφέροντα. Θέλουν να πεί-
σουν το µόνιµο προσωπικό
πως αν η ∆ΕΗ ΑΕ έχει κέρδη
θα κερδίσουν και οι µόνιµοι
εργαζόµενοι, έτσι όµως οδη-
γούνται στην ανοχή της
ύπαρξης του δουλεµπορίου
και των πολλών εργασιακών
ταχυτήτων που διευκολύνει
την ∆ΕΗ ΑΕ να είναι ανταγω-
νιστική. Κρύβουν από τους
εργαζόµενους πως η αποδο-
χή αυτών των σχέσεων εργα-
σίας µε χαµηλό κόστος για
την επιχείρηση σηµαίνει
προσλήψεις µε το σταγονό-
µετρο η ακόµα και κατάργη-
ση των συµβάσεων και του
Κ.Κ.Π.-∆ΕΗ. Τα κατά και-
ρούς «αγωνιστικά» ξεσπά-
σµατα για προσλήψεις µόνι-
µου προσωπικού η και το ενδιαφέρον τους στα λόγια για
τους εργαζόµενους του εργολάβου είναι υποκριτικά και
ανέξοδα , τους βοηθάνε όµως να τηρούν τα προσχήµα-
τα και να δικαιολογούν την ύπαρξη τους.   

Το ερώτηµα όµως που τίθεται είναι γιατί οι εργαζό-
µενοι, το µόνιµο κυρίως προσωπικό  συνεχίζουν να τους
στηρίζουν  µε την ψήφο τους και να τους αναδεικνύουν
ως εκπρόσωπους τους. Η απάντηση θα µπορούσε να
είναι ότι λειτουργεί ο καλολαδοµενος µηχανισµός που
έχει στηθεί από την ίδρυση της ∆ΕΗ  και προσφέρει τις
µικροεξηπηρετησεις  που όλο όµως και µειώνονται όσο
τα πράγµατα στριµώχνονται από την έλλειψη προσωπι-
κού και την ανάγκη της επιχείρησης για περισσότερα
κέρδη. Το πιο σοβαρό  όµως νοµίζω πως είναι ότι οι
εργαζόµενοι δεν έχουν εµπιστοσύνη στην συλλογική
τους δύναµη και έτσι προσπαθούν ακόµα να βρουν ατο-
µικές λύσεις στα προβλήµατα τους . Το περιθώρια όµως
αυτά στενεύουν. Η κατάσταση µέρα µε την µέρα χειρο-
τερεύει ,εάν οι εργαζόµενοι στην ενέργεια στο σύνολο
τους ανεξάρτητα από εργασιακές σχέσεις (µόνιµοι,
οχτάµηνα, εργολάβου,) δεν αντιµετωπίσουν συλλογικά
και ενιαία τα προβλήµατα δεν θα έχουν αποτέλεσµα . Το
ενιαίο µέτωπο όλων των εργαζόµενων στην ενέργεια µε
συγκεκριµένο πλαίσιο που αµφισβητεί τον µονόδροµο
των κερδών του κεφαλαίου και αντιπροτείνει το συλλο-
γικό κέρδος των εργαζόµενων , είναι η λύση . Στην λογι-
κή αυτή κινούνται οι δυνάµεις που συµµετέχουν στο
ΠΑΜΕ και πρωτοστατούν στο κλαδικό συνδικάτο ενέρ-
γειας όλων των εργαζόµενων  Σ.Ε.Ε.ΕΝ. Η παραµονή  και
λειτουργία µας και στο επιχειρησιακό συνδικάτο
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ έχει ένα και µόνο λόγο, να καταδείξει και
πρακτικά στους εργαζόµενους µόνιµους την ανάγκη ενι-
αίας δράσης των εργαζόµενων στην ενέργεια, που η
πλειοψηφία του δ.σ.  αρνείται .  

Είναι ανάγκη να δυναµώσει το µέτωπο των εργαζό-
µενων που  αντιπαρατίθεται µε τις δυνάµεις που στηρί-
ζουν την πολιτική της απελευθέρωσης και της παράδο-
σης της ενέργειας στους ιδιώτες. 

Σήµερα στο συνδικαλιστικό κίνηµα της χώρας
συγκρούονται δυο πολιτικές ανάπτυξης , δυο δρόµοι
διεκδίκησης .                                        

Ο ένας είναι ο δρόµος που στηρίζεται στο καπιταλι-
στικό κέρδος , στην ανταγωνιστικότητα, στην απελευθέ-
ρωση των αγορών. Είναι ο δρόµος που γνωρίσαµε µε τις
καπιταλιστικές αναδιαρθρώσεις ,το τσάκισµα των εργα-
σιακών σχέσεων. Ο άλλος  δρόµος είναι ο δρόµος  της
ανάπτυξης που στηρίζεται στην σχεδιασµένη οικονοµία
, µε στόχο την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών των
εργαζόµενων. Είναι ο δρόµος    του ταξικού συνδικαλι-
στικού κινήµατος  µε στόχο την επίλυση των καθηµερι-
νών προβληµάτων αλλά και της λαϊκής εξουσίας και οικο-
νοµίας. 

Με αυτή την λογική αυτό που καθορίζει την αποτε-
λεσµατικότητα του κινήµατος είναι ποιο ιδεολογικοπολι-
τικό πλαίσιο στηρίζει τους στόχους πάλης . ∆εν αρκεί η
«ενότητα στο πρόβληµα» η η πάλη για τα προβλήµατα
γενικά. Μπορεί για παράδειγµα να υπάρχει ενότητα στο
πρόβληµα για δηµόσια ∆ΕΗ 100% στο δηµόσιο στα

πλαίσια του ανταγωνι-
σµού;  Η  αν θέλετε και
δηµόσιο µονοπώλιο αν
συνεχίζεται το δουλεµπό-
ριο , οι εργολαβίες αν
δηλαδή η ∆ΕΗ να δουλεύ-
ει µε ιδιωτικοοινοµικά κρι-
τήρια; 

Με βάση τα παραπάνω
είναι αναγκαίο το πλαίσιο
δράσης που προτείνουν
και παλεύουν οι δυνάµεις
του ΠΑΜΕ και καλούν το
σύνολο εργαζόµενων σε
αυτή την ενότητα διεκδί-
κησης για : Ενιαίο, απο-
κλειστικά ∆ηµόσιο φορέα
Ενέρ¬γειας, για την µετα-
τροπή του ορυκτού πλού-
του, των εγκαταστάσεων
και των δικτύων σε λαϊκή
πε¬ριουσία, στήριγµα της
λαϊκής οικονοµίας, που θα
αναπτύσσεται µε κριτήριο
τις ανάγκες των εργα-
τι¬κών λαϊκών οικογενει-
ών. Με βάση αυτή τη
στρατηγική, το εργατικό
ταξικό κίνηµα απαιτείται
να σφυρηλατήσει την ενό-
τητα όλων των εργαζόµε-
νων στη ∆ΕΗ ανεξάρτητα

µε ποια σχέση εργασίας δουλεύει ο καθένας, ποιος είναι
ο εργοδότης του. 1) Για πλήρη σταθερή εργασία τουλά-
χιστον 5000 προσλήψεις στη ∆ΕΗ  

(Άµεση απορρόφηση των εργαζοµένων που δου-
λεύουν στα 8µηνα και στους εργολάβους και κάλυψη του
αριθµού µε νέες προσλήψεις). Ο αγώνας πρέπει να
δοθεί ενιαία από το λαό της πε¬ριοχής και όχι διασπα-
σµένος από τοπικές αντιπαραθέσεις.

2) Κατώτερος µισθός 1300 ευρώ, κατώτερη σύνταξη
1050. 

3)Σύνταξη στα 50 για τα ΥΒΑΕ και στα 55 για τα ΒΑΕ 
4) Ουσιαστικά µέτρα υγιεινής-ασφάλειας των εργα-

ζοµένων. Κρατικό σώµα τεχνικών ασφα¬λείας και για-
τρών εργασίας ενταγµένο σε ένα αποκλειστικά δηµόσιο,
δωρεάν σύστηµα υγείας. Αυστηρές ποινές στους εργο-
δότες για κάθε παραβίαση της νοµοθεσίας.

5) Άµεση εφαρµογή µέτρων αντιµετώπισης της
ρύπανσης και της µόλυνσης του περιβάλλο¬ντος.

6) Ολοκληρωµένη αποκατάσταση του περιβάλλο-
ντος, µε πλήρη µακροχρόνιο σχεδιασµό, από δηµόσιο
φορέα µε χρηµατοδότηση από τη ∆ΕΗ και το κράτος,
που να διασφαλίζει την ανάπτυξη και συνέχιση αγροτι-
κών, βιοµηχανικών και τουριστικών δραστηριοτήτων.

7) Επαρκής κρατική χρηµατοδότηση της έρευνας,
για την ορθολογική αξιοποίηση της λιγνιτι¬κής παραγω-
γής και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας που έχουν
κατακτήσει οι εργαζόµενοι.    

8) Η µετεγκατάσταση οικισµών που θα προηγείται
οποιασδήποτε άλλης διαδικασίας για να διασφαλίζεται η
υγεία του πληθυσµού και η επαγγελµατική αποκατάστα-
ση όσων πλήττονται, µε απόλυτη προτεραιότητα στη
∆ΕΗ ή στα έργα αποκατάστασης περιβάλλοντος. 

Αυτή την ενότητα έχουν ανάγκη οι εργαζόµενοι αυτό
το πλαίσιο διεκδίκησης ανοίγει την προοπτική για λύση
των προβληµάτων των εργαζόµενων και των λαϊκών
στρωµάτων της περιοχής και της χώρας µας.

δδιιάάλλοογγοοςς
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Η ΑΠΟΦΑΣΗ
Μ. Αναγνωστάκης,

«Συνέχεια 3»
Είστε υπέρ ή κατά;
Έστω απαντήστε µ’ ένα ναι ή µ’ ένα όχι.
Το έχετε το πρόβληµα σκεφτεί
Πιστεύω ασφαλώς πως σας βασάνισε.
Τα πάντα βασανίζουν στη ζωή 
Παιδιά γυναίκες έντοµα 
βλαβερά φυτά χαµένες ώρες 
∆ύσκολα πάθη, χαλασµένα δόντια 
µέτρια φιλµ. Κι αυτό σας βασάνισε ασφαλώς.
Μιλάτε υπεύθυνα λοιπόν. Έστω µε ναι ή όχι. 
Σ’ εσάς ανήκει η απόφαση.
∆ε σας ζητούµε φυσικά να πάψετε 
τις ασχολίες σας να διακόψετε τη ζωή σας 
τις προσφιλείς  εφηµερίδες σας τις συζητήσεις 
στο κουρείο  τις Κυριακές σας στα γήπεδα.
Μια λέξη µόνο. Εµπρός λοιπόν :
Είστε υπέρ ή κατά;
Σκεφτείτε το καλά. Θα περιµένω.

ΗΗ  εεππιισσττοολλήή
ττωωνν  φφίίλλωωνν
ττοουυ  ΑΑλλέέξξηη

1100  ∆∆εεκκεεµµββρρίίοουυ  22000088,,  1144::1177

ΘΕΛΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ
ΚΟΣΜΟ. ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΜΑΣ
∆εν είµαστε τροµοκράτες, «κουκουλοφόροι»,

«γνωστοί-άγνωστοι».
ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ ΣΑΣ.
Αυτοί, οι γνωστοί-άγνωστοι....
Κάνουµε όνειρα - µη σκοτώνετε τα όνειρά µας.
Έχουµε ορµή - µη σταµατάτε την ορµή µας.
ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ.
Κάποτε ήσασταν νέοι κι εσείς..
Τώρα κυνηγάτε το χρήµα, νοιάζεστε µόνο
για τη «βιτρίνα», παχύνατε, καραφλιάσατε,
ΞΕΧΑΣΑΤΕ.
Περιµέναµε να µας υποστηρίξετε,
Περιµέναµε να ενδιαφερθείτε,
να µας κάνετε µια φορά κι εσείς περήφανους.
ΜΑΤΑΙΑ.
Ζείτε ψεύτικες ζωές, έχετε σκύψει το
κεφάλι,
έχετε κατεβάσει τα παντελόνια και 
περιµένετε τη µέρα που θα πεθάνετε.
∆ε φαντάζεστε, δεν ερωτεύεστε, δεν
δηµιουργείτε.
Μόνο πουλάτε κι αγοράζετε.
ΥΛΗ ΠΑΝΤΟΥ
ΑΓΑΠΗ ΠΟΥΘΕΝΑ – ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΥΘΕΝΑ
Πού είναι οι γονείς; 
Πού είναι οι καλλιτέχνες;
Γιατί δε βγαίνουν έξω:
ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙ∆ΙΑ
ΥΥ..ΓΓ..::  Μη µας ρίχνετε άλλα δακρυγόνα.
ΕΜΕΙΣ κλαίµε κι από µόνοι µας..

ΕΕππιιµµέέλλεειιαα::  
ΠΠααύύλλοοςς  ΜΜοουυρροουυζζίίδδηηςς

Η κυβέρνηση και το αστικό κράτος
αποκάλυψαν, µε τον πιο τραγικό τρόπο, το
σκοτεινό κι αποκρουστικό τους πρόσωπο.
Το Σάββατο 5/12/08, ο 15χρονος Αλέξης
Γρηγορόπουλος, µαθητής γυµνασίου,
έπεσε νεκρός από σφαίρα αστυνοµικού
στην περιοχή των Εξαρχείων.

Η µαζική εξέγερση της ελληνικής νεο-
λαίας που πυροδοτήθηκε από τη δολοφο-
νία του, (αλλά και το πρόσφατο τσουνάµι
φοιτητικών διαδηλώσεων στην Ιταλία, η
διαρκής αναταραχή στη Γαλλία και οι εκδη-
λώσεις αλληλεγγύης προς τη δική µας νέα
γενιά, που ξέσπασαν σε Μαδρίτη, Βαρκε-
λώνη και αλλού) αποτελεί τον πρώτο οιωνό
των µεγάλων, κοινωνικών εκρήξεων που
κυοφορούνται. 

Το συγκλονιστικό κύριο άρθρο του
διευθυντή του δεξιού γαλλικού περιοδικού
Εξπρές θα ήταν αρκετό από µόνο του αντί
οποιουδήποτε σχολίου. Πολύ χαρακτηρι-
στικά κι εύστοχα, αναφέρει µεταξύ άλλων:
«Ένα φάντασµα γενικευµένης εξέγερσης
της ευρωπαϊκής νεολαίας σαν ένα άρωµα
άνοιξης των λαών αιωρείται σήµερα, µετά
τις βιαιότητες της Αθήνας: Ενάντια στην
κρίση, ενάντια στους συντηρητισµούς,
ενάντια στο καπάκι της τάξης που γίνεται
όλο και πιο βαρύ, ενάντια στις παχύσαρκες
αστικές τάξεις που έχουν οδηγήσει τις
δυτικές κοινωνίες στο χείλος της αβύσσου
και οι οποίες δεν αφήνουν στις γενιές που
µεγαλώνουν παρά το αβέβαιο µέλλον του
άλµατος στο κενό. Η νεολαία ετοιµάζεται
να ιπ¬πεύσει το ακόµη πιο άγριο άλογο
του 21ου αιώνα και του έχει ήδη πιάσει τη
χαίτη: Άλογο και καβαλάρης ορµούν µέσα
από τα δακρυγόνα µε τόση απελπισία όση
ελπίδα υπήρχε το 1968... Αυτή η «γενιά
των 700 ευρώ», υπερδιπλωµατούχος και
υποαµειβόµενη για αυτό που κάνει, η
οποία έχει την εντύπωση ότι χάνει τη ζωή
της για να κερδίσει τα προς το ζειν, δεν θα
αφεθεί να θυσιαστεί χωρίς αλλεπάλληλες
εξεγέρσεις»! 

Η κρατική βία, ως συστατικό στοιχείο
και προϋπόθεση για την άσκηση κρατικής
πολιτικής, αλλά και ως µέσο πειθάρχησης
του λαϊκού κινήµατος και ιδιαίτερα των
κινηµάτων της νεολαίας, αποτέλεσε σαφή
πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και του
µπλοκ εξουσίας συνολικά. Αυτοί καλλιέρ-
γησαν το πολιτικό κλίµα µέσα στο οποίο
αναπτύσσεται η κτηνωδία των αστυνοµι-
κών οργάνων.  

Αυτοί είναι οι ηθικοί αυτουργοί της
τραγωδίας, όταν ακόµη και µετά τη δολο-
φονία, ο υπεύθυνος υπουργός, προκαλώ-
ντας τη δηµοκρατική συνείδηση όλου του
ελληνικού λαού, µιλάει για το «σηµαντικό
έργο» της αστυνοµίας και του υπουργείου
Εσωτερικών που δεν αναιρείται από το
συγκεκριµένο περιστατικό.  

Είναι ασυνείδητοι και πολιτικά αµετα-
νόητοι. Μέχρι και για «θέληµα Θεού» µίλη-
σαν κάποιοι.

Το «περιστατικό» κάθε άλλο παρά
µεµονωµένο ήταν. Αποτελεί την τραγική

κατάληξη της αυταρχικής πολιτικής της
κυβέρνησης, της έντεχνης καλλιέργειας
ενός κλίµατος τροµολαγνείας και της
συνολικής ενδυνάµωσης των κατασταλτι-
κών µηχανισµών του αστικού κράτους.
Είναι αποτέλεσµα, ευρύτερα, των πολιτι-
κών επιτήρησης των κινηµάτων, των καµε-
ρών, του ευρωπαϊκού φακελώµατος και
της συρρίκνωσης των δηµοκρατικών δικαι-
ωµάτων, στο όνοµα της τάξης και της
ασφάλειας των κυρίαρχων. 

∆εν είναι τυχαίες οι «προληπτικές»
συλλήψεις που έγιναν και στην περιοχή
µας (Πτολ/δα, Κοζάνη). 

Οι συζητήσεις σε κυβερνητικό επίπε-
δο περί της ενεργοποίησης άρθρων του
Συντάγµατος που περιορίζουν τις πολιτι-
κές ελευθερίες, η διοχέτευση προς τα
µέσα ενηµέρωσης πληροφοριών από
συγκεκριµένους υπουργούς για κυβερνητι-
κές σκέψεις µετάκλησης µπάτσωνδολοφό-
νων από τη Βρετανία, τη Γερµανία ή τη Γαλ-
λία, δείχνουν τον άκρως επικίνδυνο δρόµο
προς την οικοδόµηση αστυνοµικού κρά-
τους που ακολουθεί σταδιακά η κυβέρνη-
ση Καραµανλή, έχοντας στο νου την επερ-
χόµενη οικονοµι¬κή κρίση. 

∆εν είναι πολύς καιρός που προλέγαµε
πως η γενική κρίση, (ακόµα και πριν το
ξέσπασµα της πρόσφατης οικονοµικής
κρίσης), η έκπτωση και η χρεοκοπία των
πολιτι¬κών και κοινωνικών οραµάτων, η
έκπτωση των αξιών και το γενικό αδιέξοδο
θα προκαλέσει κοινωνικές και εν πολλοίς
ανεξέλεγκτες εκρήξεις.

Και αυτό που ζήσαµε το ∆εκέµβρη δεν
ήταν παρά µια εικόνα από τα προσεχώς.
∆εν είναι µακριά ο καιρός που
παρό¬µοιες, και πιο βίαιες, εκρήξεις, χωρίς
έλεγ¬χο, χωρίς σκοπό ίσως, χωρίς προο-
πτική θα ξεσπάνε στα υποβαθµισµένα

προάστια, όταν οι άνθρωποι θα χάνουν τις
δουλειές τους, τα σπίτια τους, τον αυτοσε-
βασµό τους και εν τέλει την αυτοκυριαρχία
τους. Όταν η ανεργία θα µας βουλιάζει µε
τρόπο αµείλικτο, ενώ θα τρέχουν τα
δάνεια οι τόκοι κι οι υποχρεώσεις, τα φρο-
ντιστήρια των παιδιών και οι άλλες ανά-
γκες, κι όταν θα πε¬ρισσεύει ο πόνος και
η φρίκη. Όταν οι µέχρι χθες «καθώς πρέ-
πει» εργαζόµενοι θα µετατρέπονται σε
«κόσµο της αβύσσου που δεν είχε τίποτα
να χάσει, παρά µονάχα τη µιζέρια και τον
πόνο της ζωής. Και να κερδίσει; - τίποτα
εκτός από µια τελική και τροµερή εκδίκη-
ση».

Η οικονοµική κρίση επιταχύνει τις εξε-
λίξεις και χειροτερεύει δραµατικά τα πράγ-
µατα. 

Η κοινωνία, στο φόντο της γενικευόµε-
νης κρίσης, θα πολωθεί περαιτέρω ανάµε-
σα στην τάση λαϊκής ανυπακοής /ανατρο-
πής και στην ένταση απολυταρχισµού και
«νόµιµης» κρατικής τροµοκρατίας.

Οι φωτιές δεν πυρπολούν µόνο βιτρί-
νες. Μας ενηµερώνουν πως ο καινούργιος
κόσµος είναι από καιρό εδώ και συσσω-
ρεύει ένταση, τής οποίας το µέγεθος δεν
είχαµε αντιληφθεί.

Οι τυφλές εκρήξεις (και µέχρι να µετα-
σχηµατιστούν σε ενιαίο, συντονισµένο
κίνηµα, µε ανώτερο επίπεδο περιεχοµένου
και αιτηµάτων) δεν οδηγούν σε ουσιαστι-
κές λύσεις. 

Επιπλέον, η κρίση και η επιτάχυνση της
ιστορίας θα συνθλίψει όσους ψάχνουν
χαλαρά το ζωτικό τους χώρο για να κοντο-
σταθούν. 

Γι’ αυτούς όλους,για όλους µας, ήρθε
αµετάκλητα η κρίσιµη ώρα για το «µε ποι-
ούς θα πάς και ποιούς θ’ αφήσεις», ήρθε η
ώρα για αποφάσεις.

ΗΗ  ττυυφφλλήή  εεξξέέγγεερρσσηη  ττηηςς  ννεεοολλααίίααςς
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ΤΤοουυ  ΘΘααννάάσσηη  ΛΛιιάάββαα::  
Μεταλλειολόγου Μηχανικού

Όλοι µας γνωρίζουµε, ότι αρχόµαστε
από φορείς πνευµατικής νάρκης και κοινω-
νικής παραλυσίας, παράγοντες που είναι
υπεύθυνοι για το σηµερινό χάλι και την
ολοκληρωτική παρακµή της Επιχείρησης.
Επίσης γνωρίζουµε, ότι οι περισσότεροι
συνάδελφοι – ίσως από αδράνεια, ίσως από
κεκτηµένη ταχύτητα, περπατούν στους
πολυσύχναστους δρόµους της δοξασίας
και της πλάνης και ελάχιστοι στον ανάντι,
τον ερηµικό δρόµο της σοφίας. Πώς θα
µπορούσε λοιπόν, να  χαρακτηριστεί ο
τρόπος αξιολόγησης; Ίσως στα κενά κρα-
νία κάποιων ιθυνόντων να υπάρχει κάποιο
σχέδιο, όµως προφανώς, δεν υπάρχει
καθαρή σκέψη γιατί η καθαρή σκέψη χρει-
άζεται περισσότερο θάρρος παρά εξυπνά-
δα, και το θάρρος τους λείπει. Είναι στερη-
µένοι από άµυνες και ίσως υφίστανται αφό-
ρητες πιέσεις, τόσες, ώστε δεν µπορούν να
ξεχωρίσουν τα σκατά από τα
διαµάντια…Ίσως στερούνται των βασικών
εργαλείων που χρησιµοποιεί ανεξαιρέτως ο
κάθε ερευνητής, αυτών του συλλογισµού
και της λογικής.

Ο κάθε συνάδελφος που παίρνει θέση
αυτού του επιπέδου, θεωρητικά θα έπρεπε
να έχει – αν όχι να είναι – πνεύµα ενατένι-
σης της ζωής και έκφραση της ανθρώπινης
φύσης…∆υστυχώς όµως, αυτός βιάζεται
και κακοποιείται πνευµατικά, δολοφονείται
συνειδησιακά τόσο, ώστε καταντά δούλος,
µε αποτέλεσµα να επέλθει η έσχατη κατά-
πτωση και ο ακρότατος αυτοεξευτελισµός
του.    

Οι κοµπάρσοι της επιστήµης είναι
αυτοί που αποτελούν τα δεκανίκια της
εξουσίας, αυτοί που τη στηρίζουν και υπο-
κλίνονται ταπεινά µπροστά της, έναντι
µικρών ή µεγάλων – δεν έχει σηµασία το
µέγεθος – ανταλλαγµάτων, τα οποία ενίοτε
δεν καρπούνται κιόλας! Αυτοί οι κοµπάρ-
σοι, αναρριχούνται χωρίς κόπο στην κορυ-
φή της ιεραρχίας, ζώντας χωρίς αναστολές
εις βάρος των εργαζόµενων. ∆ουλεύουν –
όταν δεν µας δουλεύουν…- µόνο για προ-
σωπικό πλουτισµό. Όµως, ασκώντας τη
δουλεία τους απλώς ως επάγγελµα, είναι
καταδικασµένοι να µείνουν στη συνείδησή
µας σαν µετριότητες. Γι’ αυτό είναι συνηθι-
σµένο το φαινόµενο των πισώπλατων
µαχαιρωµάτων, το πιο γνωστό χαρακτηρι-
στικό των δειλών προς τους ανταγωνιστές
τους και του λιβανίσµατος στην υπερκείµε-
νη ιεραρχία. Συντρίβουν, αν µπορούν,
όσους τους απειλούν και ευλογούν όσους
τους προσκυνούν.

Θα αναρωτηθεί κανείς, γιατί αυτού του
είδους η αναρρίχηση; Η αυθεντική εξουσία
στηρίζεται στο προσωπικό παράδειγµα,
στην καλλιέργεια, στην ευαισθησία, στο
θαυµασµό και την αγάπη που προκαλεί.
Πόσοι εκπρόσωποι της σηµερινής εξου-
σίας διαθέτουν κάποιο από τα παραπάνω
προσόντα; Αντιθέτως, η παράλογη εξουσία
επιβάλλεται ή προσπαθεί να επιβληθεί απο-
κλειστικά και µόνο µε τη βία και για στηρίγ-
µατά της έχει διάφορους µηχανισµούς
καταστολής. Οι µετριότητες που θα αναρ-
ριχηθούν, κι αυτές µε τη σειρά τους θα
είναι στηρίγµατα της παράλογης εξουσίας.
Γι’ αυτό και αυτός ο τρόπος ανάδειξης στη-
ρίζεται και επιβάλλεται από την ιεραρχία. 

Στον κόσµο της καθηµερινής και επι-
κίνδυνης αντιπαλότητας που επικρατεί στα
µεσο-ανώτερα επίπεδα της Επιχείρησης ή
θα είσαι δηµιουργός ενέδρας ή θα είσαι το
θήραµα. Ενδιάµεση κατάσταση δεν υπάρ-
χει. Όµως συνάδελφοι-λιβανιστές, δεν
είστε καν ικανά θηράµατα. Εκείνα τουλάχι-
στον, διατηρούν µέχρι την τελευταία στιγ-
µή µια αξιοθαύµαστη διάθεση ελευθερίας
και δεν υποκύπτουν αλλά σκοτώνονται από
επιτήδειο βόλι, ενώ εσείς δεν είστε τίποτα
περισσότερο από άβουλα, φρικτά υποταγ-

µένα οικόσιτα ζώα, που παραδίνεστε αµα-
χητί στο κοφτερό λεπίδι του τσοπάνη  σας.
Την αντιπαλότητα αυτή, την εκµεταλλεύο-
νται οι τυµβωρύχοι και νεκροθάφτες που
διέθετε και διαθέτει η Επιχείρηση, και ικα-
νότατοι σε αυτό καθώς είναι, αποδεικνύο-
νται άξιοι του µισθού τους αλλά και της
νοηµοσύνης µας, καθώς ο πραγµατικά
µαγικός τρόπος να έχεις υπό τον έλεγχό
σου την αντιπαλότητα, είναι να την κατα-
λαµβάνεις αλλά να µην την καταργείς. Έτσι,
µοιράζουν υποσχέσεις και ελπίδες, ώστε η
αντιπαλότητα να διαιωνίζεται… Συνάδελ-
φοι, αντισταθείτε σε οποιαδήποτε προσπά-
θεια της εξουσίας να µας µετατρέψει από
πολίτες, σε υπ(α)ηκόους. 

Οι εξουσιαστές είναι άτοµα µε φοβερά
υπαρξιακά προβλήµατα, ψυχοσυναισθηµα-
τικά ανεπαρκείς ή ανώριµοι, διανοητικά
αγκυλωµένοι, κοινωνικά συµπλεγµατικοί και
ερωτικά καταπιεσµένοι’ γι’ αυτό θεωρούν
ότι δίνουν διέξοδο στην κακή τους κατά-
σταση, αναπτύσσοντας καταστρεπτική επι-
θετικότητα, κοινώς σαδισµό! Είναι ανασφα-
λείς, δειλοί, αβέβαιοι, δουλικοί και πλήρως
αντιφατικοί. Λατρεύουν τη δύναµη που
τους δίνει η εξουσία, αλλά υποτάσσονται
αδιαµαρτύρητα σε όποια υπερκείµενη
εξουσία. Ασκώντας εξουσία συντηρούν την
αυταπάτη ότι αποκτούν «ταυτότητα». Ανά-
µεσα στους µικροµεσαίους συναδέλφους
βρίσκουν αρκετά ασπόνδυλα µαλάκια, που
µη µπορώντας να ανεχθούν το φως του
ήλιου, τρεφόµενοι µόνο από το σκοτάδι,
δέχονται και τους υπηρετούν, όχι από
σεβασµό ή εργατικότητα, αλλά γιατί στις
σχέσεις µεταξύ εργαζοµένων και εξουσίας
επικρατεί η δύναµη και το συµφέρον και
όχι η συνεχής εναντίωση και αντίσταση
στην υποταγή που η εξουσία προσπαθεί
πάντα να επιβάλλει.

Η µεγαλουργία, όµως του ανθρώπου
στηρίζεται στο άτοµο, το συναγωνισµό, το
ηθικό κίνητρο, την ελευθερία, την αρετή, το
ήθος και τη δικαιοσύνη. Στραγγαλίζοντας
έναν από τους παράγοντες αυτούς, στραγ-
γαλίζεις την πρόοδο και τη δηµιουργία, µε
αποτέλεσµα σιγά-σιγά η αρχή να καταλήξει
σε ανίκανα και αδίστακτα χέρια, σε χαµερ-
πείς.

Οι ατάλαντοι και στείροι γραφειοκρά-
τες, ακολουθούν έναν καθορισµένο τρόπο
διαφυγής απέναντι σε κάθε συνάδελφο που
υπερβαίνει τα όρια της ασηµαντότητας και
της ανυπαρξίας, τη συκοφαντία και τη ψευ-
δολογία. Έτσι, µας κατατάσσουν σε κατη-
γορίες, παραβλέποντας ότι η αξία του
ανθρώπου βρίσκεται στο µυαλό και στις
πράξεις του. Με τον τρόπο αυτό, µοιράζο-
νται εύκολα οι θέσεις…

Τελειώνοντας, θα αναρωτηθεί ίσως
κανείς, τη σχέση του Γιώργου Σεφέρη µε
τις αναθέσεις στην Επιχείρηση. Είχε πει ο
µεγάλος νοµπελίστας «όταν µπει σε κίνηση
η βλακεία, ποιος µπορεί να τη σταµατήσει»;
Μέσα στο δυνατό µπουµπουνητό της βλα-
κείας, βουβαίνεται η λογική. Η ακατανίκητη
δύναµή της θωρακίζει τον εµφανή παραλο-
γισµό κάθε εξουσίας και των οργάνων της,
τα οποία εκτός της βλακείας, διακατέχο-
νται και από µαταιοδοξία και υπερηφάνεια,
άρα είναι ανίκανα προς µάθηση γιατί το κεί-
µενο αυτό πηγάζει από το έµφυτο ένστικτο
της ελευθερίας και της ακόρεστης δίψας
για µάθηση και πρόοδο. Φιλοδοξία του
γράφοντος είναι, να γίνει ράπισµα στο
σάπιο κατεστηµένο χωρίς να αποβλέπει
στο παραµικρό κέρδος ή αντάλλαγµα, το
αντίθετο µάλιστα, ράπισµα που δεν µπορεί
ποτέ να ανταποδώσει η εξουσία ότι και αν
υποσχεθεί, όσους και αν εξαγοράσει ή
βολέψει, όσο και αν απειλήσει. Έτσι, ελπίζω
πως µπορεί να επιβραδυνθεί, ή ακόµα αν
είναι δυνατό, να αντιστραφεί ο τωρινός
αγώνας δρόµου προς την άβυσσο. Γιατί
ποτέ δε θα βρεθώ συµπαραταγµένος µε το
δήµιο. Η θέση µου είναι πάντα µε το θήρα-
µα. 

ΣΣεεφφέέρρηηςς  ττάάδδεε  έέφφηη
ΕΕδδώώ  κκααιι  λλίίγγοο  κκααιιρρόό  δδόόθθηηκκαανν  κκάάπποοιιεεςς  θθέέσσεειιςς  ττοοµµεεααρρχχώώνν

κκααιι  υυπποοττοοµµεεααρρχχώώνν    κκααιι  αακκοολλοουυθθοούύνν  θθέέσσεειιςς  ββοοηηθθώώνν
∆∆ιιεευυθθυυννττώώνν  σσττηηνν  ΕΕππιιχχεείίρρηησσηη..  ΤΤοο  άάρρθθρροο  κκααιι  οοιι

χχααρραακκττηηρριισσµµοοίί  πποουυ  έέπποοννττααιι,,  δδεενν  ιισσχχύύοουυνν  υυπποοχχρρεεωωττιικκάά  
γγιιαα  ττοουυςς  σσυυννααδδέέλλφφοουυςς  πποουυ  σσυυµµµµεεττέέχχοουυνν  σσττηη  δδιιααδδιικκαασσίίαα

εεππιιλλοογγήήςς  ωωςς  υυπποοψψήήφφιιοοιι  --  δδιιόόττιι  οοιι  φφωωττεειιννέέςς  εεξξααιιρρέέσσεειιςς
υυππάάρρχχοουυνν  κκααιι  µµάάλλιισστταα  εείίννααιι  ααυυττέέςς  πποουυ  εεππιιββεεββααιιώώννοουυνν  

ττοονν  κκααννόόνναα  ––  ιισσχχύύοουυνν  όόµµωωςς  ααππόόλλυυτταα  γγιιαα  ααυυττοούύςς  
πποουυ  κκρρίίννοουυνν  κκααιι  υυπποογγρράάφφοουυνν  ττιιςς  δδιιααδδιικκαασσίίεεςς..
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ΤΤοουυ  ΠΠααύύλλοουυ  ΜΜοουυρροουυζζίίδδηη

Κλέφτεεες!!!
«Απώλεια εισοδήµα-

τος 217- 518 ευρώ α να
εργαζόµενο (!) για το
2008 εµφανίζουν τα στα-
τιστικά στοιχεία.»  Ελευ-
θεροτυπία, 10 ∆εκέµβρη
2008

Που πήγαν αυτά τα
λεφτά; Η απάντηση από
το Έθνος:

«Χρυσή πενταετία»
για τις ελληνικές επιχειρή-
σεις ήταν η περίοδος από
το 2003 µέχρι και το
2007, καθώς στο διάστη-
µα αυτό τα κέρδη και οι
πωλήσεις των εταιρειών
έσπασαν διαδοχικά
ρεκόρ και αναρριχήθηκαν στα υψηλότερα επίπεδα της ιστο-
ρίας. Ειδικά τα δύο τελευταία χρόνια η έκρηξη των µεγεθών
ήταν τόσο εκκωφαντική που «ακούστηκε» σε όλη την Ευρώ-
πη, αφού τα κέρδη επιχειρήσεων και τραπεζών σχεδόν διπλα-
σιάστηκαν, παρουσιάζοντας ρυθµούς αύξησης δεκαπλάσιους
του ευρωπαϊκού µέσου όρου. 5.9272 εταιρίες Α.Ε και ΕΠΕ
(εξαιρουµένου του χρηµατοπιστωτικού κλάδου) παρουσίασαν
ρυθµό αύξηση κερδών 60% ή 8,6 δις ευρώ για το 2006.» Κατά
µέσο όρο οι επιχειρήσεις κερδίζουν 44.000 ευρώ ανά εργαζό-
µενο, ενώ τους κοστίζει λιγότερο από 10.000 ευρώ!!! 

Κάθε σχόλιο περιττεύει...

Πήγε στα µπουζούκια

Αλγεινή εντύπωση στο πανελλήνιο προκάλεσε η είδηση
ότι ο υπουργός Παιδείας Στυλιανίδης λίγες ώρες µετά τη
δολοφονία του Αλέξη, δεν έχασε καθόλου το κέφι του και
βγήκε να ξεσπάσει σε µεγάλο νυχτοµάγαζο της Αθήνας! Στην
παρέα του ήταν και ο υφυπουργός Εσωτερικών Χρήστος
Ζώης. Μπορεί βέβαια να υποθέσει κανείς αφελής ότι δεν
ήξερε τίποτα για το φόνο. Όµως και την εποµένη µέρα δεν
πτοήθηκε και πήγε να δει ένα µατσάκι στο Ολυµπιακό Στάδιο.
Ακόµα και η αιδώς είναι κάτι που εκλείπει από το κυβερνητι-
κό στρατόπεδο, δείγµα κι αυτό της παρακµής της αστικής
πολιτικής και των εκπροσώπων της... (ΠΡΙΝ 14-12-09)

Γκουαντάναµο τέλος;

«Μεταφερθήκαµε σε νέα διεύθυνση» ενδέχεται να γράφει
σε µερικούς µήνες η κεντρική πύλη στο κολαστήριο του Γκου-
αντάναµο, καθώς επιβεβαιώνονται οι πληροφορίες ότι ο Μπα-
ράκ Οµπάµα µιλώντας για κλείσιµο του στρατοπέδου αναφε-
ρόταν σε µεταφορά ορισµένων εκ των κρατουµένων σε άλλες
εγκαταστάσεις εντός και εκτός των Ηνωµένων Πολιτειών.
Σηµαντικά προβλήµατα όµως φαίνεται πως προκύπτουν και µε
την πλειονότητα των κρατουµένων που θα αφεθούν ελεύθε-
ροι, αφού όπως προκύπτει δεν έχουν διαπράξει κανένα έγκλη-
µα. 

Τα σιωνιστικά κτήνη
πειραµατίζονται
δολοφονώντας µε
ρουκέτες βολφραµίου.

Οι ιατρικές οµάδες στη Γάζα, που προσπαθούν να περι-
θάλψουν τους χιλιάδες τραυµατίες οι οποίοι µεταφέρονται
στα κέντρα πρώτων βοηθειών, αναφέρουν παράξενα τραύµα-
τα στα σώµατα των θυµάτων, ειδικά αυτών που έχουν πληγεί
από τηλεκατευθυνόµενα αεροσκάφη. Τα τραύµατα αποτελού-
νται από πολλές µικροσκοπικές οπές, συχνά αόρατες στίς
ακτίνες Χ, και εκτεταµένα εγκαύµατα που έχουν προκληθεί
από τόσο ισχυρή πηγή θερµότητας, ώστε να απαιτείται ο άµε-
σος ακρωτηριασµός των µελών. Στο κέντρο υγείας Σίφα της
πόλης της Γάζας αναφέρθηκε ότι οι νοσηλευτές µιας νορβηγι-
κής αποστολής βοήθειας, που κατάφεραν να περάσουν τον
αποκλεισµό, βρήκαν λεπτή σκόνη στα τραύµατα και τα εσωτε-
ρικά όργανα των τραυµατιών. Αφού αφαιρέθηκαν από τις πλη-
γές αυτά τα σωµατίδια σκόνης, αποδείχτηκε ότι ήταν κράµα
βολφραµίου και άνθρακας.  «Η σκόνη έχει τη µορφή µικρο-
σκοπικών θραυσµάτων και αυτή είναι που προκαλεί τα απί-
στευτα αυτά τραύµατα». 

Ένα άλλο περίεργο γεγονός είναι το ότι πολλοί τραυµα-
τίες πεθαίνουν λίγες ηµέρες µετά το χειρουργείο, αν και αρχι-
κά φαίνεται να συνέρχονται. Στρατιωτικοί αναλυτές από διά-
φορες χώρες έχουν αποφανθεί πως το Ισραήλ χρησιµοποιεί
τη Γάζα και τους κατοίκους της σαν πειραµατόζωα για τη δοκι-
µή νέων πολεµικών όπλων αστικού περιβάλλοντος.

Μια οµάδα Ιταλών δηµοσιογράφων εµφάνισε ένα ντοκιµα-
ντέρ στο κανάλι ΡΑΙ τον περασµένο Αύγουστο, το οποίο
παρουσίαζε τους τραυµατισµούς στα µέλη των θυµάτων του
καλοκαιριού, και κατέληξαν πως το Ισραήλ χρησιµοποιεί όπλα
τύπου Ο.Ι.Μ.Ε. (πυκνά αδρανή µεταλλικά εκρηκτικά). ∆είγµα-
τα σκόνης από τα τραύµατα στάλθηκαν στο πανεπιστήµιο της
Πάρµας, όπου µετά από εργαστηριακή ανάλυση βρέθηκε ότι
περιείχαν µεγάλες συγκεντρώσεις χαλκού, αλουµινίου και
µετάλλου βολφραµίου. Η ανάλυση κατέληξε πως τα συγκεκρι-
µένα δείγµατα αποδεικνύουν τη χρήση όπλων Ο.Ι.Μ.Ε. Η ίδια
δηµοσιογραφική οµάδα είχε αποδείξει τη χρήση όπλων λευ-
κού φωσφόρου από τις αµερικανικές δυνάµεις στη µάχη της
Φαλούτζας. Σύµφωνα µε στρατιωτικούς αναλυτές, το Ο.Ι.Μ.Ε.
είναι ένας πύραυλος σε πλαίσιο άνθρακα που θρυµµατίζεται
µε την πρόσκρουση σε µικροσκοπικά θραύσµατα, ενώ ταυτό-
χρονα πυροδοτεί µια εκρηκτική γόµωση που εκτοξεύει ενερ-
γά φορτισµένα σφαιρίδια βαρέος κράµατος βολφραµίου,
σφραγισµένα σε ανθρακονήµατα. Τα σφαιρίδια, µετά την πρό-
σκρουση, µετατρέπο¬νται σε σκόνη, καθώς χάνουν ταχύτητα
γρήγορα, λόγω της αντίστασης του αέρα, καίγονται και κατα-
στρέφουν οτιδήποτε βρίσκεται σε ακτίνα 4 µέτρων.

Ο Γιτζάκ Μπεν Ισραέλ, στρατηγός της ισραηλινής αεροπο-
ρίας και πρώην προϊστάµενος του προγράµµατος ανάπτυξης
νέων όπλων, δεν αρνήθηκε ότι το Ισραήλ κατέχει όπλα
Ο.Ι.Μ.Ε., απλώς δήλωσε ότι «το Ο.Ι. Μ. Ε. µας επιτρέπει να
χτυπάµε επιλεκτικούς στόχους σε περιορισµένο περιβάλλον».
Αυτά τα όπλα ταιριάζουν γάντι µε την ισραηλινή πρακτική στο-
χοποιηµένων δολοφονιών από απόσταση, ειδικά γιατί τα όπλα
Ο.Ι.Μ.Ε. µπορούν να ριφθούν από τηλεκατευθυνόµενα αερο-
σκάφη. Η περιοχή τηδ Γάζας, όµως, είναι τόσο πυκνοκατοικη-
µένη, µε ενάµιση εκατοµµύριο ανθρώπους να κατοικούν σε
µια έκταση 16x10 χιλιοµέτρων, ώστε η πιθανότητα απωλειών
στον άµαχο πληθυσµό είναι τεράστια.

Εκτός από τους χιλιάδες τραυµατισµένους και σκοτωµέ-
νους από τα νέα ισραηλινά όπλα στο πεδίο της µάχης, µια
σειρά από καρκινογενετικούς παράγοντες στα όπλα Ο.Ι.Μ.Ε.
θα θέσουν σε κίνδυνο τη ζωή πολλαπλάσιων ανθρώπων
µακροπρόθεσµα. Η παρουσία του βολφραµίου, το οποίο είναι
τοξικό, καρκινογενές, καταστρέφει το ανοσοποιητικό σύστη-
µα και προκαλεί αλλοιώσει στο DΝΑ, προδικάζοντας ένα
ζοφερό µέλλον για τις επόµενες γενιές στην περιοχή.

(εφηµ. Αριστερά! 11-01-‘09)

ΞΞεεφφυυλλλλίίζζοοννττααςς  ττοονν  ττύύπποο

Το 32ωρο είναι εδώ!
Η «πρόταση» του προέδρου του ΕΒΕΑ για το ευέλι-

κτο τετραήµερο όχι µόνο εισακούστηκε από τους εργο-
δότες, αλλά φαίνεται ότι εφαρµόζεται εδώ και τέσσερις
µήνες σε κάποιες κλωστοϋφαντουργίες. Σύµφωνα µε
δηµοσίευµα της Καθηµερινής, το µέτρο αυτό πέρασε
«µε τη συναίνεση των εργαζοµένων», προφανώς αφού
θα δέχτηκαν το συνήθη εργοδοτικό εκβιασµό «είτε
τετραήµερο, είτε απολύσεις». ∆εν είναι τυχαίο ότι τη
γνωστή αντεργατική προτροπή του Μίχαλου, ο εκπρό-
σωπος των Ελλήνων Βιοµηχάνων Κλωστοϋφαντουργών
τη χαρακτήρισε «πολύ θετική». Το ζήτηµα για το κεφά-
λαιο είναι να µην χάσει κάτι από τα κέρδη του. Γι' αυτό
το µάρµαρο πρέπει να το πληρώσουν πάλι οι εργαζόµε-
νοι.

Χωρίς τέλος η σφαγή 
στα κατεχόµενα 
παλαιστινιακά εδάφη

ΤΤηηνν  11ηη  ∆∆εεκκεεµµββρρίίοουυ,,  ηη  ΠΠααλλααιισσττήή  ννιιαακκήή  ΑΑρρχχήή  έέδδωωσσεε
σσττηη  δδηηµµοοσσιιόόττηητταα  ττοονν  ααπποολλοογγιισσµµόό  ττηηςς  ππιικκρρήήςς  σσυυγγκκοοµµιι--
δδήήςς..  ΚΚααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  χχρροοννιιάάςς  πποουυ  ππέέρραασσεε,,  ττοο
ΙΙσσρρααήήλλ  σσκκόόττωωσσεε  449988  ΠΠααλλααιισσττίίννιιοουυςς,,  ττρρααυυµµάάττιισσεε
22..114488..ΤΤηηνν  ππεερρίίοοδδοο  ττηηςς  φφεεττιιννήήςς  ππρρωωττοοχχρροοννιιάάςς  µµόόννοο,,  οοιι
ννεεκκρροοίί  ααππόό  ττηηνν  εειισσββοολλήή  ττοουυ  ΙΙσσρρααήήλλ  σσττηηνν  λλωωρρίίδδαα  ττηηςς
ΓΓάάζζααςς  ααγγγγίίζζοουυνν  ττοουυςς  χχίίλλιιοουυςς  ((!!!!!!))..  ΠΠααρράάλλλληηλλαα  οοιι  µµεειιοοδδοο--
ττιικκοοίί  δδιιααγγωωννιισσµµοοίί  ((!!))  γγιιαα  ττηηνν  ααννέέγγεερρσσηη  ννέέωωνν  εεββρρααϊϊκκώώνν
εεπποοιικκιισσµµώώνν  ααυυξξήήθθηηκκαανν  κκααττάά  11..667788%%!!  ΦΦυυσσιικκάά,,  οούύττεε  έέννααςς
εεπποοιικκιισσµµόόςς  δδεενν  κκααττααρργγήήθθηηκκεε..

ΗΗ  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήή  ΈΈννωωσσηη  όόχχιι  µµόόννοο  δδεενν  εεππέέββααλλεε  ττηηνν
ππααρρααµµιικκρρήή  κκύύρρωωσσηη  σσττοο  ΙΙσσρρααήήλλ,,  ααλλλλάά  ααπποοφφάάσσιισσεε  νναα  ττοο
ααννττααµµοοίίψψεειι  κκιιόόλλααςς!!  ΣΣττιιςς  88  ∆∆εεκκεεµµββρρίίοουυ,,  οοιι  2277  υυπποουυρργγοοίί
ΕΕξξωωττεερριικκώώνν  ττηηςς  ΈΈννωωσσηηςς  ααπποοφφάάσσιισσαανν  νναα  ««ααννααββααθθµµίί--
σσοουυνν»»  ττιιςς  σσχχέέσσεειιςς  ττοουυςς  µµεε  ττοο  ΙΙσσρρααήήλλ,,  κκααθθιιεερρώώννοοννττααςς
ππεερριιοοδδιικκέέςς  σσυυσσκκέέψψεειιςς  κκοορρυυφφήήςς  ττωωνν  δδύύοο  ππλλεευυρρώώνν  ((έένναα
ππρροοννόόµµιιοο  πποουυ  εείίχχαανν  ωωςς  ττώώρραα  µµόόννοο  ΗΗΠΠΑΑ,,  ΡΡωωοοίίαα,,  ΚΚίίνναα  κκααιι
ΙΙννδδίίαα)),,  τταακκττιικκέέςς  σσυυννααννττήήσσεειιςς  σσεε  υυπποουυρργγιικκόό  εεππίίππεεδδοο..
((εεφφηηµµ..  ΕΕλλεευυθθεερροοττυυππίίαα))                
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ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2009 YYΨΨHHΛΛHH TTAAΣΣHH14 ΛΛόόγγιιαα  σσοοφφάά  κκααιι  λλόόγγιιαα  ττηηςς  κκααρρααββάάννααςς

Ντόρα Μπακογιάννη: Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας
∆∆ήήλλωωσσήή  ττηηςς  γγιιαα  τταα  γγεεγγοοννόότταα  σσττηη  ΓΓάάζζαα

«Εκφράζουµε τη βαθύτατη ανησυχία µας και καταδικάζουµε την ακραία κλιµά-
κωση της βίας στη Γάζα που στοίχισε τη ζωή σε εκατοντάδες αµάχους Παλαιστινί-
ους…. Οι ρουκέτες της Χαµάς που πυροδότησαν έναν νέο κύκλο βίας και η δυσα-
νάλογη απάντηση του Ισραήλ µε αεροπορικές επιδροµές και βοµβαρδισµούς,
σκοτώνουν και τραυµατίζουν ανθρώπους αλλά και την ελπίδα και την προοπτική
ειρήνευσης αυτής της τραγικής περιοχής του κόσµου. Βάζουν σε άµεσο κίνδυνο
την ούτως ή άλλως εξαιρετικά εύθραυστη περιφερειακή ασφάλεια…. Η Ελλάδα, που
πάντα καταδικάζει κάθε µορφή βίας και τροµοκρατίας, είναι έτοιµη να συµβάλλει σ΄
αυτήν την προσπάθεια. Είναι επίσης έτοιµη να παράσχει ανθρωπιστική βοήθεια, αµέ-
σως µόλις αυτό καταστεί εφικτό».

ΌΌχχιι  ααππλλάά  θθύύττεεςς  κκααιι  θθύύµµαατταα
έέχχοουυνν  ττιιςς  ίίδδιιεεςς  εευυθθύύννεεςς,,  ααλλλλάά  τταα  θθύύµµαα--
τταα  έέχχοουυνν  κκυυρρίίωωςς  ττηηνν  εευυθθύύννηη  ααφφοούύ  µµεε  ττιιςς  σσφφεεννδδόόννεεςς  κκααιι
ττιιςς  ««σσττρραακκαασσττρροούύκκεεςς»»  ττοουυςς  ππρροοκκααλλοούύνν  ττοονν  ππιιοο  άάρρττιιοο  κκααιι
ττεεχχννοολλοογγιικκάά    εεξξοοππλλιισσµµέέννοο  σσττρρααττόό  ττοουυ  κκόόσσµµοουυ..  ΑΑλλλλάά  ττιι  νναα
σσοουυ  κκάάννεειι  κκααιι  ηη  ΘΘοοδδώώρραα  µµααςς,,  αανν  δδεενν  εευυθθυυγγρρααµµµµιισσττεείί  ππλλήή--
ρρωωςς  µµεε  ττιιςς  ααππόόψψεειιςς  ττωωνν  ΙΙσσρρααηηλλιιννώώνν  δδεενν  ππρρόόκκεειιττααιι  σσττοονν
ααιιώώνναα  ττοονν  άάππαανντταα  οο  ««θθεειιοοςς  ΣΣααµµ»»  νναα  δδώώσσεειι  ττηη  σσυυγγκκααττάάθθεε--
σσήή  ττοουυ  γγιιαα  νναα  γγίίννεειι  ααρρχχηηγγόόςς  σσττηη  ΝΝ∆∆  κκααιι  µµεεττέέππεειιτταα  ππρρωωθθυυ--
πποουυρργγόόςς!!  ΚΚααιι  εεκκττόόςς  ττωωνν  άάλλλλωωνν  ππόόσσοο  αακκόόµµαα  µµπποορρεείί  νναα
ππεερριιµµέέννεειι  οο  ΕΕππίίττιιµµοοςς;;  ««ΌΌχχιι  γγιι  ααυυττόόνν,,  γγιιαα  ττηη  φφοουυκκααρριιάάρραα  ττηη
µµάάνναα  ττηηςς»»,,  µµηηνν  ππεεθθάάννεειι,,  ααυυττόόςς  έέττσσιι  κκιι  ααλλλλιιώώςς  θθαα  ζζήήσσεειι  ααλλλλάά
5500  χχρρόόννιιαα!!

Αποστολίδου Ευτέρπη: ∆ιευθύντρια της ΜΕΘ
ΓΓιιαα  ττηηνν  εεππααννααλλεειιττοουυρργγίίαα  ττηηςς  µµοοννάάδδααςς

«Τον Μάρτιο του 2009 συµπληρώθηκε ήδη ένας
χρόνος από την επαναλειτουργία της Μονάδας Εντα-
τικής του Γ.Ν.Πτολεµαίδας «ΜΠΟ∆ΟΣΑΚΕΙΟ», η
οποία παραµένει η µόνη εν λειτουργία θεσµοθετηµέ-
νη ΜΕΘ στην περιοχή της ∆υτικής Μακεδονίας και η
οποία από το 2002 έχει συνολικά περιθάλψει περί
τους 800 ασθενείς. Όπως είναι γνωστό  πριν από
ένα χρόνο το αίτηµα επαναλειτουργίας της ΜΕΘ
υποστηρίχθηκε σθεναρά από τους φορείς και τα
τοπικά µέσα ενηµέρωσης σύσσωµα, αλλά και από την
συγκινητική προσωπική συµβολή 25.000 συµπολιτών
µας και κατοίκων της ευρύτερης περιοχής που υπέ-
γραψαν ένας-ένας ξεχωριστά κάτω από το Υπόµνηµα επαναλειτουργίας της
ΜΕΘ προς το Υπουργείο Πρόνοιας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης». 

ΤΤαα  σσυυγγχχααρρηηττήήρριιάά  µµααςς  σσττηηνν  κκυυρρίίαα  ΑΑπποοσσττοολλίίδδοουυ  γγιιαα  ττοονν  ππρροοσσωωππιικκόό
ττηηςς  ααγγώώνναα  πποουυ  έέδδωωσσεε  γγιιαα  ττηηνν  εεππααννααλλεειιττοουυρργγίίαα  ττηηςς  ΜΜΕΕθθ  ττοουυ  ΜΜπποοδδοοσσάάκκεειιοουυ
ααλλλλάά  κκααιι  ττηηνν  σσυυννέέχχιισσηη  ττηηςς  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττηηςς  κκάάττωω  ααππόό  ααννττίίξξοοεεςς  σσυυννθθήήκκεεςς  κκααιι
κκααιιρροούύςς  άάγγρριιααςς  ππεερριισσττοολλήήςς  ττωωνν  δδααππααννώώνν  γγιιαα  ττηηνν  υυγγεείίαα..  ΗΗ  ΜΜοοννάάδδαα  ΕΕννττααττιικκήήςς
ΘΘεερρααππεείίααςς  έέσσωωσσεε  ήήδδηη  σσττοονν  έένναα  χχρρόόννοο  λλεειιττοουυρργγίίααςς  πποολλλλέέςς  ζζωωέέςς  σσυυµµπποολλιιττώώνν
µµααςς  κκααιι  εείίννααιι  ααππααρρααίίττηηττηη  γγιιαα  ττηηνν  ππεερριιοοχχήή  κκααιι  γγιιαα  ττοουυςς  εερργγααζζόόµµεεννοουυςς  πποουυ  ββρρίί--
σσκκοοννττααιι  σσυυχχννάά  εεκκεείί  µµεεττάά  ααππόό  έένναα  εερργγααττιικκόό  ααττύύχχηηµµαα..  

Εκδήλωση απολογισµού του 2008
και καθορισµό των στόχων για τη νέα
χρονιά, πραγµατοποίησε η Αστυνοµική
∆ιεύθυνση Κοζάνης στην αίθουσα του
Νοµαρχιακού Συµβουλίου Κοζάνης.
Αντικείµενο της εκδήλωσης ήταν η
παρουσίαση τριετούς προγράµµατος
2008-2010 και  του στρατηγικού- επιχει-
ρηµατικού σχεδιασµού δράσεων. Την
εκδήλωση χαιρέτησε αρχικά ο νοµάρ-
χης Κοζάνης Γιώργος ∆ακής.  Αναφερό-
µενος στα θλιβερά γεγονότα του
∆εκεµβρίου, ο νοµάρχης Κοζάνης
εξήρε την «µετριοπαθέστατη στάση της
ΕΛ.ΑΣ. σε όλη τη χώρα» η οποία όπως
είπε «κατάφερε να µην δηµιουργηθεί
ένταση και διχασµός µεταξύ των Ελλή-
νων» χαρακτηρίζοντας την ως µια «ιστο-
ρική κατάκτηση».  Σε απολογισµό  για
το χρόνο που πέρασε και τους στόχους
του αρχηγείου της ΕΛΑΣ για το 2009-
2010, προχώρησε ο Αστυνοµικός ∆ιευ-
θυντής Κοζάνης Γιώργος Κολτσίδας.
Αναφέρθηκε στον κεντρικό στρατηγικό
στόχο και την φιλοσοφία για το έτος
2009 που είναι «Αστυνοµία µε ανθρώπι-

νο πρόσωπο και νόµιµη δράση», 

ΌΌτταανν  γγίίννοοννττααιι  δδεεκκάάδδεεςς  σσυυλλλλήή--
ψψεειιςς  κκααιι  ππααρρααπποοµµππέέςς  γγιιαα  ββααρριιέέςς
κκαακκοουυρργγηηµµααττιικκέέςς  ππρράάξξεειιςς  σσεε  µµιιαα  ππόόλληη
πποουυ  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττοο  ∆∆ήήµµααρρχχόό  ττηηςς  ΠΠάάρρηη
ΚΚοουυκκοουυλλόόπποουυλλοο  ««ηη  µµόόννηη  ζζηηµµίίαα  ααππόό  ττιιςς
κκιιννηηττοοπποοιιήήσσεειιςς  γγιιαα  ττηηνν  δδοολλοοφφοοννίίαα  ττοουυ
1155χχρροοννοουυ  µµααθθηηττήή  ΑΑλλέέξξηη  ΓΓρρηηγγοορρόόπποουυ--
λλοουυ    σσττηηνν  ΚΚοοζζάάννηη  εείίννααιι  ττοο  κκάάψψιιµµοο  δδυυοο
κκάάδδωωνν»»..  ΌΌτταανν  δδιιααλλύύοοννττααιι  ππρροογγρρααµµµµααττιι--
σσµµέέννεεςς  σσυυγγκκεεννττρρώώσσεειιςς  ((όόππωωςς  σσττηηνν  ΠΠττοο--
λλεεµµααΐΐδδαα))  µµεε  ππρροολληηππττιικκέέςς  ππρροοσσααγγωωγγέέςς
1155  ααττόόµµωωνν  µµεε  ττοο  µµόόννοο  ααιιττιιοολλοογγιικκόό  όόττιι
««έέφφεερραανν  σσάάκκοουυςς  σσττιιςς  ππλλάάττεεςς»»..  ΌΌτταανν  οοιι

γγοοννεείίςς  ττωωνν  ππρροοσσααχχθθέέννττωωνν  δδιιααµµααρρττύύρροο--
ννττααιι  κκααιι  δδιικκάάζζοοννττααιι  γγιι  ααυυττόό  ττοουυςς  ««ττοο
ππααρράάππττωωµµαα»»..      ΌΌτταανν  σσύύρροοννττααιι  σστταα
αασσττυυννοοµµιικκάά  ττµµήήµµαατταα  γγιιαα  εεξξαακκρρίίββωωσσηη
σσττοοιιχχεείίωωνν  άάννθθρρωωπποοιι  πποουυ  ττοουυςς  ««ξξέέρροουυνν
κκααιι  οοιι  ππέέττρρεεςς»»  σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή  γγιιααττίί  έέχχοουυνν
κκααττααξξιιωωθθεείί  γγιιαα  ττοουυςς  ααγγώώννεεςς  ττοουυςς  κκααιι  ττηηνν
ππρροοσσφφοορράά  ττοουυςς  σσττοονν  πποολλιιττιισσµµόό..  ΌΌτταανν
όόλλαα  ααυυττάά  χχααρραακκττηηρρίίζζοοννττααιι  ααππόό  ττοονν  ααιιρρεε--
ττόό  ΝΝοοµµάάρρχχηη  ωωςς  ««µµεεττρριιοοππααθθήή  σσττάάσσηη»»
δδιικκααιιοολλοογγηηµµέένναα  οο  ΑΑσσττυυννοοµµιικκόόςς  ∆∆ιιεευυθθυυ--
ννττήήςς  µµιιλλάά  γγιιαα  ««ΑΑσσττυυννοοµµίίαα  µµεε  ααννθθρρώώππιιννοο
ππρρόόσσωωπποο»»!!  ΆΆρρααγγεε  ηη  σσκκλληηρρήή  σσττάάσσηη  κκααιι
ττοο  κκττηηννώώδδηη  ππρρόόσσωωπποο  ππώώςς  νναα  ππεερριιµµέέ--
ννοουυµµεε  όόττιι  θθαα  εείίννααιι;;          

Θανάσης Μπούρας:
Υφυπουργός Οικονοµικών
««ΗΗ  ννοοµµππεελλίίσσττρριιαα  κκυυρρίίαα  ΚΚρροούύγγκκµµαανν»»

Για να δικαιολογήσει την απουσία από τη Βουλή του
Υπουργού Οικονοµικών Γιάννη Παπαθανασίου στη
συζήτηση για την οικονοµία που προκάλεσε ο Αλέκος
Αλαβάνος δήλωσε µε τη «δέουσα σοβαρότητα» που
αρµόζει σε έναν υπουργό της κυβέρνησης: «θα συµφω-
νήσετε πιστεύω ότι έπρεπε να υποδεχτεί την νοµπελί-
στρια συγγραφέα κυρία Κρούγκµαν που µαζί της θα είχε
συνάντηση µε τον πρωθυπουργό» 

ΟΟ  πποολλυυµµααθθήήςς  ΥΥφφυυπποουυρργγόόςς  

κκααιι  οο  ΠΠρρωωθθυυπποουυρργγόόςς  
µµεε  ««ττηηνν  κκυυρρίίαα  ΚΚρροούύγγκκµµαανν»»

ΚΚααλλάά  κκααιι  νναα  µµηηνν  ξξέέρρεειι  πποοιιοοςς  ππήήρρεε  ττοο  ΝΝόόµµππεελλ
λλοογγοοττεεχχννίίααςς,,  ααφφοούύ  οοιι  ΥΥπποουυρργγοοίί  ααυυττήήςς  ττηηςς  κκυυββέέρρννηησσηηςς,,
µµεε  φφωωττεειιννήή  εεξξααίίρρεεσσηη  ττοονν  ΒΒύύρρωωνναα  ΠΠοολλύύδδωωρραα  δδεενν  φφηηµµίί--
ζζοοννττααιι  γγιιαα  ττιιςς  σσχχέέσσεειιςς  ττοουυςς  µµεε  ττοονν  πποολλιιττιισσµµόό,,  ααλλλλάά  νναα
µµηηνν  ξξέέρρεειι  οο  υυφφυυπποουυρργγόόςς  ττωωνν  οοιικκοοννοοµµιικκώώνν  οούύττεε  ττοο  φφύύλλοο
ττοουυ  ννοοµµππεελλίίσστταα  οοιικκοοννοοµµοολλόόγγοουυ,,  σσυυγγγγρρααφφέέαα  ΠΠωωλλ  ΚΚρροούύ--
γγκκµµαανν  ((πποουυ  εείίννααιι  οοµµοοϊϊδδεεάάττηηςς  ττοουυ  κκααιι  θθαα  κκααλλεεσσττεείί  νναα
εεφφααρρµµόόσσεειι  ττιιςς  ιιδδέέεεςς  ττοουυ  εεππάάννωω  µµααςς))  εείίννααιι  ααδδιιααννόόηηττοο!!
ΚΚααµµιιάά  εεφφηηµµεερρίίδδαα  δδεενν  ττοουυ  έέππεεσσεε  σστταα  χχέέρριιαα;;  ΤΤιιςς  ηηµµέέρρεεςς
ττηηςς  εεππίίσσκκεεψψηηςς  όόλλεεςς  ττοο  εείίχχαανν  σσττιιςς  ππρρώώττεεςς  εειιδδήήσσεειιςς!!
ΑΑφφοούύ  ττοο  µµάάθθααµµεε  κκααιι  µµεείίςς  οοιι  ααδδααεείίςς..  ΜΜαα  θθαα  µµοουυ  ππεείίττεε  ττιι
χχρρεειιάάζζοοννττααιι  οοιι  γγννώώσσεειιςς  ττωωνν  οοιικκοοννοοµµιικκώώνν;;  ΑΑφφοούύ  έέττσσιι  κκιι
ααλλλλιιώώςς  θθαα  κκάάννοουυνν  όόττιι  ττοουυςς  υυππααγγοορρεευυόόσσοουυνν  οοιι  ββιιοοµµήήχχαα--
ννοοιι,,  οοιι  ττρρααππεεζζίίττεεςς  κκααιι  κκοοµµιισσάάρριιοοιι  ττωωνν  ΒΒρρυυξξεελλλλώώνν!!!!!!

«Η µόνη λύση για το ξεπέρασµα της κρίσης είναι η εξα-
γωγή συνδικαλισµού στην Κίνα και στην Ινδία για να αυξη-
θούν τα ηµεροµίσθια.» Η διαπίστωση αυτή του στελέχους
του Σπάρτακου έγινε σε συνεδρίαση του ∆.Σ του Εργατικού
Κέντρου Κοζάνης µε θέµα την οικονοµική κρίση και την
οργάνωση της απεργίας.

ΠΠάάνντταα  κκααιι--
ννοοττόόµµαα  τταα  σσττεε--
λλέέχχηη  ττοουυ  ΣΣππάάρρ--
τταακκοουυ!!  ΑΑυυττήή  ττηη
φφοορράά  µµάάλλιισστταα  ηη
ππρρόότταασσηη  ήήρρθθεε
ααππόό  ττοονν  σσοοσσιιαα--
λλιισσττιικκόό  χχώώρροο
οοππόόττεε  µµπποορρεείί
νναα  ααπποοττεελλέέσσεειι
κκααιι  θθέέσσηη  ττηηςς
ΣΣοοσσιιααλλιισσττιικκοούύςς
∆∆ιιεεθθννοούύςς..  

ΤΤιι  µµεείίωωσσηη
ττοουυ  χχρρόόννοουυ  εερργγαασσίίααςς,,  αανναακκααττααννοοµµήή  εειισσοοδδήήµµααττοοςς  κκααιι  άάλλλλεεςς
ααννααχχρροοννιισσττιικκέέςς  ααηηδδίίεεςς  ττωωνν  ππααλλααιιοοκκοοµµµµααττιικκώώνν  σσττεελλεεχχώώνν  ττοουυ
σσυυννδδιικκααλλιισσττιικκοούύ  κκιιννήήµµααττοοςς;;  

ΑΑρρκκεείί  νναα  αανναα--
λλάάββοουυνν  τταα  σσττεελλέέχχηη
ττοουυ  ΣΣππάάρρτταακκοουυ  ττηηνν
σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννηη  δδοουυ--
λλεειιάά,,  νναα  ττοουυςς  δδεείί--
ξξοουυνν  δδηηλλααδδήή  ππώώςς
νναα  χχααρρίίζζοουυνν  τταα
ααπποοθθεεµµααττιικκάά  ττοουυ
αασσφφααλλιισσττιικκοούύ  ττοουυςς
φφοορρέέαα  σσττοουυςς
εερργγοοδδόόττεεςς,,  ππωωςς
ππρρέέππεειι  νναα  ββοοηηθθοούύνν
οοιι  σσυυννδδιικκααλλιισσττέέςς
σσττιιςς  ιιδδιιωωττιικκοοπποοιιήή--
σσεειιςς  ττωωνν  δδηηµµοοσσίίωωνν
εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν  πποουυ--
λλώώννττααςς  µµεεττοοχχέέςς
σσττοουυςς  εερργγααζζόόµµεε--
ννοουυςς,,  ππωωςς  µµεεττααττρρέέ--
πποοννττααιι  οοιι  υυππεερρωω--
ρρίίεεςς  σσεε  εεππιιδδόόµµαατταα
κκλλππ..  

ΟΟιι  ππρρώώττεεςς  ααννττιιδδρράάσσεειιςς  ππάάννττωωςς  ήήρρθθαανν  ααππόό  εερργγααζζόόµµεεννοουυςς
σσττηηνν  ΙΙννδδιικκήή  ∆∆ΕΕΗΗ  οοιι  οοπποοίίοοιι  µµόόλλιιςς  ππλληηρροοφφοορρήήθθηηκκαανν  τταα  ννέέαα
ττρρόόµµααξξαανν  κκααιι  ««ααννααδδιιππλλώώθθηηκκαανν»»    µµεε  έένναανν  ππεερρίίεερργγοο  ττρρόόπποο!!  

Γιώργος ∆ακής: Νοµάρχης Κοζάνης 
ΕΕξξήήρρεε  ττηηνν  ««µµεεττρριιοοππααθθέέσσττααττηη  σσττάάσσηη  ττηηςς  ΕΕΛΛ..ΑΑΣΣ»»

∆ηµήτρης Λαγιώτης: Μέλος ∆.Σ Εργατικού Κέντρου Κοζάνης
και µέλος ∆.Σ του «Σπάρτακου»
««ΕΕξξααγγωωγγήή  σσυυννδδιικκααλλιισσµµοούύ»»  

ΑΑννττίίδδρραασσηη  ΙΙννδδοούύ  σσυυννααδδέέλλφφοουυ
µµόόλλιιςς  ππλληηρροοφφοορρήήθθηηκκεε

ττιιςς  ππρροοθθέέσσεειιςς
ττοουυ  ««ΣΣππάάρρτταακκοουυ»»..
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ΓΓιιάάνννναα    ΓΓκκοουυττζζιιααµµάάννηη::  
Φιλόλογος

Το ποίηµα περιλαµβάνεται στο βιβλίο
«Τέταρτη διάσταση». Γράφτηκε το 1958.
Αυτός ο µυστηριώδης ξένος, που έρχεται
ακάλεστος και µιλάει και εξηγεί και συµβου-
λεύει, είναι η ίδια η ψυχή του ποιητή που
αναζητεί διέξοδο από τη µόνωση. Ζητεί να
εξηγήσει τη διαλεκτική πορεία της ζωής, τον
έρωτα, το θάνατο, τη φύση και τον άνθρωπο.
Η αιωνιότητα της ζωής καταργεί το θάνατο.
«Είναι πάντα µια γέννηση- έλεγε ο ξένος- κι ο
θάνατος µια πρόσθεση, όχι αφαίρεση. Τίπο-
τα δε χάνεται». Η ίδια η φύση, η ζωή και η
δουλειά επιβάλλουν τη συναδέλφωση των
ανθρώπων.

Όπως όλα τα µακροσκελή ποιήµατα της
«Τέταρτης διάστασης», που δε γράφτηκαν
για να παιχτούν επί σκηνής αλλά παίχτηκαν,
έτσι και αυτό του Ξένου προσφέρεται για µια
τέτοια δοκιµή. Το έργο έχει τα χαρακτηρι-
στικά της τραγωδίας, (του δράµατος). Τα
πρόσωπα –πρωταγωνιστές, ο καθένας από
µας και όλοι µας ως µικρά σύνολα ή κοινωνι-
κές οµάδες. Ο χρόνος απεριόριστος, αλλά
και προσωπικός για τον καθένα. Ο χώρος και
οι συνθήκες που ζει ο σύγχρονος άνθρωπος
συνηγορούν σ’ αυτό που λέµε, ότι η εποχή
µας είναι µαγική. «Σ’ ένα µεγάλο δωµάτιο-
κλειστός χώρος. Την ώρα που µέναµε κλει-
σµένοι στη µεγάλη κάµαρα µε τους σκεπα-
σµένους καθρέφτες, ήρθε εκείνος, ξένος,
ακάλεστος - τι ζητούσε; Το σκονισµένο του
ρούχο ελεητικό, τα λιωµένα παπούτσια του
απαιτούσαν συµπάθεια – Τι ήθελε; Κι αν
έχουµε δε θέλουµε να δώσουµε τίποτα. Να
φύγει».

Οι άνθρωποι αρνούνται να δώσουν και
να πάρουν αγάπη. Αρνούνται τα αισθήµατα.
Πώς θα αποκατασταθεί η ηθική τάξη – το
καλό να νικήσει το κακό; Η απάντηση υπάρ-
χει και είναι απλή: Να αφουγκραστούµε το
διπλανό µας, τους γύρω µας. «Και να επε-
κτείνουµε τη µνήµη προς τα πέρα και προς
τα πάνω» Να θυµηθούµε οι µεγάλοι πώς
µπορούσαν και ξεκουράζονταν το µεσηµέρι.
«Μαστόροι και τεχνίτες συνάζονται τα θερι-
νά µεσηµέρια και κουβεντιάζουν για το µερο-
κάµατο, απλοποιώντας το χρόνο, στρογγυ-
λεύοντας τη ζωή σε δυο κανονικά ηµισφαί-
ρια, το’ να φωτεινό και τ’ άλλο σκοτεινό».
Έβλεπαν καθαρά και ένιωθαν το χρόνο αρκε-
τό για όλα. «Ο χρόνος είναι µαλακός και
απέραντος – Και τα παιδιά που υπήρξαµε,
απαλλαγµένα απ’ των µεγάλων την παρεξήγη-
ση. Σαν θυµηθούµε, ποτέ δεν έχει περάσει η
ώρα αυτού που θυµόµαστε – Τότε τα παιδιά
αρνιόταν να κοιµηθούν τα µεσηµέρια. Τρέ-
χαν ξυπόλητα στ’ αγκάθια της αιωνιότητας –
Τ’αστέρια πούπαιρναν βαθιές εισπνοές κι

αναστέναζαν ήσυχα, λέγοντας σ’ εµάς ‘Τι
όµορφη που είναι η πλάση!’. Ύστερα πλάτυ-
νε ο χρόνος κι η γνώση εδώ στον ενωµένο
χρόνο. Και τότε -όλα δικά µας, πιο δικά µας
µε τη µνήµη µας»    

Τη σχέση µας µε τη φύση να ξαναβρού-
µε και τότε όλα απλώνουν και ηµερεύουν. Τα
παιδιά είναι χαρούµενα και ελεύθερα. Ο
χρόνος κυλά σταθερά και µαλακά. Οι άνθρω-
ποι και τα ζώα πορεύονται στους ρυθµούς
της φύσης. Η δράση και η συµπεριφορά
τους υπαγορεύονται από τις επιταγές της και
υπακούνε στους νόµους της.

Οι γυναίκες και οι άντρες µέσα στη
φύση, απόλυτα εναρµονισµένοι µ’ αυτήν,
είναι τα αρχέτυπα. Χωρίς καµιά αµφισβήτη-
ση. Οι άντρες παρατηρούν και θαυµάζουν τις
γυναίκες: «Απρόσιτες γυναίκες, δεσποτικές,
αυταρχικές, αειπάρθενες, φιλενάδες της
νύχτας. Είχαν συναντηθεί µε τις µάγισσες.
Ποτέ δεν ήξερες τι ετοιµάζανε – Τι αποσιω-
πούν; Ποια πάνοπλη αρετή προστατεύουν
πίσω απ’ το διάφανο χαµόγελο τους; - Αγέ-
ρωχες αυτές ανήκαν στο µέλλον, προχωρού-
σαν. Αυτές, µόνες µες στο περιβόλι, περίµε-
ναν βέβαιες τη γέννηση». Και αντίστοιχα η
ζωή και οι άντρες στα µάτια των γυναικών:
«Είναι πάντα µια γέννηση. Τίποτα δε χάνεται.
Για τούτο οι άντρες, όταν νιώθουν το φόβο
απ’ τη δουλειά, απ’ τη φθορά, απ’ το κενό,
απ’ τις εφηµερίδες, απ’ τη µνήµη των πολέ-
µων, αρπάζουν τις γυναίκες, όπως αρπάζουν
τα κλαδιά ή τις ρίζες ενός δέντρου πάνω απ’
το γκρεµό, και αιωρούνται εκεί πάνω σα να
παλεύουν ή να παίζουν µε το χάος». Και πάλι
οι γυναίκες µε απεριόριστη υποµονή: «θα
τους µαντάρουν τη χιλιοτρυπηµένη εµπιστο-

σύνη τους. Γιατί οι άντρες πολύ περπατάνε,
πολύ κουράζονται, πολύ φοβούνται, πολύ
πολεµάνε. Κι είναι παιδιά. Κι ούτε γνωρί-
ζουνε τη δύναµη τους. Μονάχα από
παληκαριές γνωρίζουν. Αυτοί δεν έµα-
θαν να περιµένουν τη γέννηση. ∆εν είναι
η γης, µονάχα ο σπόρος που πέφτει στη
γη.- Έτσι έρχεται η ένωση του άντρα και
της γυναίκας, της σιωπής και της φωνής,
της ζωής και της ποίησης.- Και τότε ακρι-
βώς γίνεται µια µεγάλη ησυχία, µια µεγά-
λη διαφάνεια. ∆εν υπάρχει ο θάνατος. Όλα
δικά µας – µε τη µνήµη µας. Κι
αυτός ο ξένος ήταν ο πιο
δικός µας». Και αυτή είναι
η λύτρωση. Το καλό νίκησε.

Βασικό πρόβληµα σ’
αυτό, όπως και σε όλα τα ποιή-
µατα της «Τέταρτης διάστα-
σης», η σύγκρουση ατόµου-
κοινωνίας. Και η παρουσία του
χρόνου είναι συνεχής και
εξουθενωτική. Παντοδύναµος,
συνυπάρχει και προκαλεί τη
φθορά και το θάνατο. Απολι-
θώνει όσους δε συµβαδί-
ζουν µαζί του. Μόνο η
µνήµη µπορεί ν’ αντιστα-
θεί και όσοι αποκτήσουν
πλήρη αυτογνωσία και
σκύψουν δηµιουργικά
πάνω απ’ το παρελ-
θόν και νιώσουν
την ουσία της ζωής
και της δηµιουρ-
γίας, οπότε και ο
θάνατος γίνεται

πηγή ζωής.
Αλλά η αρµονία, η ωριµασµένη γαλήνη,

στην οποία φτάνει η συνείδηση του λυρικού
ήρωα, έχει πίσω της όλες τις ταλαιπωρίες του
σύγχρονου ανθρώπου και τη µακριά ιστορία
που χωρίζει τη συνείδηση του από τη συνεί-
δηση του ανθρώπου της αρχαιότητας. Και το
δίληµµα είναι ένα: µόνωση ή συµµετοχή;

Εµείς είπαµε συµµετοχή και δοκιµάσαµε.
Γνωρίσαµε και αγαπήσαµε τον Ξένο µέσα
από τη δραµατοποιηµένη αφήγηση. Είκοσι
παιδιά 13 – 18 ετών περπάτησαν µαζί επί 6
µήνες µια µεγάλη διαδροµή, γεµάτη µε όλες
τις δυσκολίες του σύγχρονου ανθρώπου. Το
κέρδος ήταν ανάλογο. Κανείς δεν ήταν ξένος
µέσα στην οµάδα. Και θα έχουν όλα εφόδιο
στη ζωή τους τη δύναµη της ζωής και τη
χαρά της δηµιουργίας. 

««ΌΌτταανν  έέρρχχεεττααιι  οο  ξξέέννοοςς»»
ττοουυ  ΓΓ..  ΡΡίίττσσοουυ
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ττοουυ  NNίίκκοουυ  ΓΓοουυρρλλάά

Στις 22/12/008 πληρωµένοι δολο-
φόνοι από τους δουλεµπόρους εργο-
λάβους των εταιρειών καθαρισµού, επι-
τέθηκαν και τραυµάτισαν θανάσιµα µε
βιτριόλι την αγωνίστρια εργάτρια, µετα-
νάστρια και συνδικαλίστρια
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΥΝΕΒΑ. Η οµιλία,
η όραση, ο οισοφάγος και το πρόσωπό
της  έχουν πάθει ανεπανόρθωτες βλά-
βες, ενώ εξακολουθεί να δίνει µάχη για
τη ζωή της στη µονάδα υψηλής φροντί-
δας του νοσοκοµείου
«ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ». 

Η Κωνσταντίνα είναι Γραµµατέας
της Παναττικής Ένωσης Καθαριστριών
και Οικιακού Προσωπικού, µε πρωτο-
πόρα και αγωνιστική δράση σε ένα
χώρο που καταπατούνται βάναυσα
κάθε είδους εργατικά δικαιώµατα, µε
απειλές, τροµοκρατία και εργατικά
ατυχήµατα, τα οποία ποτέ δεν βλέπουν
το φως της δηµοσιότητας. 

Η αγωνίστρια µετανάστρια εργα-
ζόταν στην επιχείρηση του κ. Οικονο-
µάκη «ΟΙΚΟΜΕΤ», ο οποίος τυγχάνει
προνοµιακής µεταχείρισης, αφού του
έχουν παραχωρηθεί µε αδιαφανείς και
προκλητικές συµβάσεις οι καθαρισµοί
δηµόσιων κτιρίων όπως: ΗΣΑΠ, ΕΒΟ,
Τράπεζες, Προαστιακός, Νοσοκοµεία,
Πανεπιστήµιο Θεσσ/νίκης. Το ίδιο
βέβαια συµβαίνει και µε αρκετούς
άλλους ηµέτερους τραµπούκους εργο-
δότες που ανέλαβαν να διεκπεραιώ-
σουν όλα τα αντεργατικά νοµοθετήµα-
τα που θέσπισαν το κεφάλαιο και οι
πολιτικοί του εκπρόσωποι, πλουτίζο-
ντας από τον ιδρώτα και το αίµα χιλιά-
δων Ελλήνων και ξένων εργατών. 

Η διαρκής αντιπαράθεση του
Σωµατείου µε το σύνολο των εργοδο-
τών είχε σαν αποτέλεσµα να στοχοποι-
ηθούν µέλη του ∆..Σ.,  πολύ δε περισ-
σότερο η Κ. ΚΟΥΝΕΒΑ, που µε την
αγωνιστική της στάση εξόργισε τον
αδίστακτο κ. Οικονοµάκη. Οι δεκαπέ-
ντε αναφορές και τα δέκα εξώδικα δεν
πτόησαν την αγωνίστρια και κατήγγειλε
τον ευνοούµενο στην επιθεώρηση
εργασίας για την µη καταβολή δεδου-
λευµένων, υπόθεση που θα εξεταζόταν
στην τριµερή πέντε µέρες µετά την
δολοφονική απόπειρα. Οι  απειλές και
οι εκβιασµοί που δέχονταν µε ανώνυµα
τηλεφωνήµατα καταγγέλθηκαν και επί-
σηµα σε Βέλγο ρεπόρτερ. Τα ελληνικά
ΜΜΕ φυσικά ψέλλισαν κάτι, όταν η
αγανάκτηση ξεχείλισε. 

Η Κωνσταντίνα και η ΠΕΚΟΠ επι-
µένουν να αποκαλύπτουν από το 2000
όσα κρύβονται πίσω από τις εργολα-
βίες, ιδιαίτερα, στις δηµόσιες υπηρε-
σίες: οι διοικήσεις των οργανισµών,
των νοσοκοµείων, η συνδικαλιστική
γραφειοκρατία στηρίζουν το δουλε-
µπόριο που γίνεται από τους εργολά-

βους. Καταγγέλλουν ότι καταπατούνται
όλα τα εργατικά δικαιώµατα: το κράτος
δίνει διπλάσια και τριπλάσια χρήµατα
στους εργολάβους, αυτοί όµως δηλώ-
νουν πλασµατικές ώρες και δεν πληρώ-
νουν τις ώρες που εργάζονται, υποχρε-
ώνουν τις καθαρίστριες να υπογρά-
φουν λευκά χαρτιά µε αποδοχές που
ποτέ δεν είδαν στα χέρια τους, πληρώ-
νουν κάτω από τη ΣΣΕ, για 8 ώρες
εργασίας 500 Ευρώ, για 6 ώρες εργα-
σίας 400 Ευρώ, για 3 ώρες εργασίας
150-180 Ευρώ, δεν πληρώνουν τις υπε-
ρωρίες. Υποχρεώνουν τις καθαρίστριες
να υπογράφουν µε την πρόσληψη την
οικειοθελή αποχώρηση, δεν  βάζουν
ένσηµα, δεν κολλούν τα βαρέα µε απο-
τέλεσµα να µη θεµελιώνεται δικαίωµα
σύνταξης, τις αναγκάζουν να υπογρά-
φουν ότι πληρώνονται για µεγαλύτερο
ποσό στην είσπραξη του δώρου, ενώ
παίρνουν λιγότερα στο χέρι, ασκούν
ψυχολογική βία, εκβιάζουν µε απολύ-
σεις και µαύρες λίστες. 

Η Κωνσταντίνα και η ΠΕΚΟΠ απο-
καλύπτουν το δουλεµπόριο, καταγγέλ-
λει την εργοδοσία που στήνει ακόµα
και εργοδοτικά σωµατεία.

Καταγγέλλουν τον εργασιακό
µεσαίωνα των καθαριστριών στη συνδι-
καλιστική γραφειοκρατία, που όµως
αρνείται να τους στηρίξει. Καταγγέλ-
λουν καθηµερινά στις ελεγκτικές υπη-
ρεσίες, στο ΙΚΑ. Φέρνουν τις Επιθεω-
ρήσεις Εργασίας στους τόπους εργα-
σίας. Με αγωγές ενάντια στην εργοδο-
σία είναι δίπλα στις εργάτριες που
σηκώνουν κεφάλι. Ζητούν στοιχεία
που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις
και οι ελεγκτικοί µηχανισµοί επικαλού-
νται προσωπικά δεδοµένα! Απαιτούν
το αυτονόητο, να καταργηθεί  το
θεσµικό πλαίσιο που επιτρέπει στις
δηµόσιες και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις
να υπάρχει δουλεµπόριο, ζητούν να
τελειώσουµε µια για πάντα µε τον νόµο
2956 του 2001 (µε Υπουργό Εργασίας
τον Ρέππα του ΠΑΣΟΚ) που στο
άρθρο 20 βαφτίζει τους δουλεµπό-
ρους εταιρείες προσωρινής απασχόλη-
σης και το νταβατζηλίκι µεσολάβηση
για εξεύρεση θέσης εργασίας. Ζητούν
να πληρώνονται από τα ταµεία των
διοικητικών υπηρεσιών του δηµοσίου
και όχι από τους εργολάβους. Ζητούν
να καταργηθεί η εγκύκλιος 182 του
1985 που προβλέπει ότι όσοι δουλεύ-
ουν κάτω από 6 ώρες στην καθαριότη-
τα δεν δικαιούνται ένσηµα για βαρέα
και ανθυγιεινά, ζητούν να ελεγχθούν οι
εργοδότες από τις διοικήσεις των
δηµόσιων οργανισµών, γιατί δεν πλη-
ρώνουν και δεν ασφαλίζουν τις εργα-
ζόµενες.  Καταγγέλλουν ότι, αν και η
εγκύκλιος 182/85 για τα νοσοκοµεία

προβλέπει ότι οι καθαρίστριες δικαι-
ούνται όσες ώρες και να δουλεύουν
βαρέα ένσηµα, τις δηλώνουν σαν γενι-
κών καθηκόντων, τραπεζοκόµες, βοη-
θούς µαγείρων ή εργάτριες στα πλυ-
ντήρια και τους κολλούν απλά ένση-
µα… Η απάντηση των διοικήσεων των
δηµόσιων οργανισµών είναι: «εµείς
αναθέτουµε και πληρώνουµε τους
εργολάβους για να καθαρίζουν. Με
ποιους δουλεύουν, πώς δουλεύουν,
είναι δική τους δουλειά, εµάς δεν µας
ενδιαφέρει».

Το εργατικό κίνηµα δέχεται για
πρώτη φορά µετά από δεκαετίες
δολοφονική επίθεση από τραµπού-
κους της εργοδοσίας

Τα όσα συµβαίνουν στο χώρο των
εταιρειών καθαρισµού είναι µία µόνο
από τις περιπτώσεις του σύγχρονου
δουλεµπορίου. Το δουλεµπόριο από
τους εργολάβους, η νοµιµοποίηση της
εργοδοτικής ασυδοσίας, η ελαστική
εργασία προωθήθηκαν µε διάφορους
τρόπους σε όλο τον κόσµο και στην
Ελλάδα από το οικονοµικό και πολιτι-
κό σύστηµα. ∆εν είναι µεµονωµένες
αυθαιρεσίες αυτές που συµβαίνουν
στο χώρο των εταιρειών καθαρισµού.
Είναι µέρος της συνολικότερης επίθε-
σης στα δικαιώµατα των εργαζοµέ-
νων, της αναίρεσης κατακτήσεων, της
αµφισβήτησης του δικαιώµατος στη
συνδικαλιστική δράση. ∆είχνει που
θέλουν εργοδότες και η πολιτική της
κυβέρνησης να πάνε τα πράγµατα για
όλους µας. 

Η αδιαφορία εισαγγελέων και διω-
κτικών αρχών έσπασε, όταν η κατα-
κραυγή έγινε οργή και διάθεση για
διαρκή αγώνα από δεκάδες σωµατεία
και χιλιάδες εργαζόµενους σε όλη την
Ελλάδα. Η πρωτοβουλία πρωτοβάθ-
µιων σωµατείων που συγκροτήθηκε
αµέσως µετά το γεγονός, που την πλαι-
σίωσαν 90 σωµατεία και εκατοντάδες
ταξικοί  συνδικαλιστές οργάνωσε το
κίνηµα αλληλεγγύης µε  παραστάσεις
στις επιθεωρήσεις εργασίας  και στους
χώρους δουλειάς. Οργάνωσε δυο
µεγάλες διαδηλώσεις µε πορεία   στο
Υπουργείο Εργασίας. Απαίτησαν την
διαλεύκανση της υπόθεσης, την παρα-
δειγµατική τιµωρία των ηθικών και
φυσικών αυτουργών, το κλείσιµο των
δουλεµπορικών, την κατάργηση του
νόµου που παραχωρεί κοινωφελείς
χώρους και δηµόσιο χρήµα για να
πλουτίζουν εργοδότες και να καταπα-
τούνται ανθρώπινα και εργατικά δικαι-
ώµατα Ο αγώνας αυτός είχε αποτελέ-
σµατα αφού ανάγκασε τον πρόεδρο
του ΗΣΑΠ να κηρύξει έκπτωτη την
ΟΙΚΟΜΕΤ, και να υποσχεθεί µόνιµες
προσλήψεις.

Η συνδικαλιστική γραφειοκρατία 

και ο κοµµατικός συνδικαλισµός αρκέ-
στηκαν στις γνωστές φιλανθρωπικές
ευαισθησίες τους, µε τον µάνατζερ
πρόεδρο της ΓΣΕΕ Παναγόπουλο να
χαρακτηρίζει τους εργαζόµενους, που
στηρίζουν έµπρακτα αυτή την υπόθεση
προβοκάτορες, αφού ο αγώνας αυτός
ξεφεύγει από τα πλαίσια που έχουν
ανοχή απ΄ το κεφάλαιο και τον πολιτι-
κό του χώρο. Το δε ΠΑΜΕ εκτιµώντας
ότι δεν υπάρχουν κοµµατικά οφέλη
από την υπόθεση δεν τη στήριξε
ουσιαστικά.  Η απόπειρα δολοφονίας
στην συνδικαλίστρια Κ. ΚΟΥΝΕΒΑ µας
αφορά όλους. Είναι µια επίθεση που
σκοπό έχει την τροµοκράτηση όλων
όσων αντιστέκονται στις πολιτικές που
θέλουν τούς εργαζόµενους σύγχρο-
νους σκλάβους στις ορέξεις των εργο-
δοτών για περισσότερα κέρδη και
πλούτη. 

ΗΗ  ΚΚωωννσσττααννττίίνναα  δδεενν  ήήτταανν  ττεελλιικκάά  µµόόννηη
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