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Με επιτυχία και πρωτοφανή συµµε-
τοχή διεξήχθησαν οι εκλογές του συν-
δικάτου. ∆ίνουν άλλον αέρα στα στελέ-
χη, δηµιουργούν νέες δυνατότητες ανά-
πτυξης αγώνων και αυξάνουν τις προσ-
δοκίες των µελών και όλων των εργαζο-
µένων της περιοχής.

Λεωνίδας Βατικιώτης:

ΗΗ  οοιικκοοννοοµµιικκήή  κκρρίίσσηη  κκααιι  οοιι  σσυυννέέππεειιέέςς
ττηηςς  σσττοουυςς  εερργγααζζόόµµεεννοουυςς

YYΨΨHHΛΛHH  TTAA HH

Νίκος 
Εγγονόπουλος

EEππαανναασσττααττιικκόόςς
κκααιι  ππρροοκκλληηττιικκόόςς

MM ε καλά
ο ρ γ α -
νωµένο

σχέδιο εδώ και µια
δεκαετία, διοίκηση,
κυβέρνηση και κεφά-
λαιο οδηγούν σε χρεω-
κοπία, διάλυση και
ξεπούληµα την µεγαλύ-
τερη επιχείρηση της
χώρας,

Παρεµβάσεις του
συνδικάτου για τα
µικρά και µεγάλα προ-
βλήµατα των συναδέλ-
φων στους χώρους
εργασίας και στους
αρµόδιους φορείς της
διοίκησης και της
πολιτείας

∆∆ΕΕΗΗ::  ΩΩΡΡΑΑ
ΜΜΗΗ∆∆ΕΕΝΝ

Τα µέλη του ∆.Σ του Συνδικάτου Ενέργειας «Εργατική Αλληλεγγύη» 
εύχονται στα µέλη του Συνδικάτου καθώς και σε όλους τους εργαζόµενους 
και στις οικογένειές τους χρόνια πολλά, ευτυχισµένο και αγωνιστικό το 2009.

��MMεεθθοοδδεεύύεεττααιι  ηη  δδιιάάλλυυσσηη  κκααιι  ηη  ιιδδιιωωττιικκοοπποοίίηησσήή  ττηηςς
��ΖΖωωττιικκήή  ηη  ααννάάγγκκηη  γγιιαα    ττααξξιικκοούύςς,,  εεννωωττιικκοούύςς  ααγγώώννεεςς

ΕΕκκλλοογγέέςς  ττηηςς
““ΕΕρργγααττιικκήήςς  

ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηηςς””
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Ανοιχτή συνεδρίαση πραγµατοποίη-
σε την ∆ευτέρα 1 ∆εκεµβρίου στην
αίθουσα του Νοµαρχιακού Συµβουλίου
Κοζάνης η Συντονιστική Επιτροπή
Αγώνα και µαζικοί φορείς της περιοχής
οι οποίοι αποδέχτηκαν το κάλεσµα της
επιτροπής για να συζητήσουν τρόπους
και µορφές συµπαράστασης των διωκό-
µενων αγωνιστών κατοίκων του Συλλό-
γου Ανέργων και Ανάπτυξης του Αγίου
∆ηµητρίου-Ρυακίου. Υπενθυµίζουµε ότι
την Τρίτη 9 ∆εκεµβρίου θα πραγµατο-
ποιηθεί στην Κοζάνη το εξ αναβολής
δικαστήριο που αφορά τις µεγάλες
καταλείψεις (24 ηµέρες) του ΑΗΣ Αγίου
∆ηµητρίου που έγιναν τον περασµένο
Μάη από τους κατοίκους που ζουν
κυριολεκτικά κάτω από τις καµινάδες και
οι οποίοι απαιτούσαν αγωνιστικά το
δικαίωµά τους στην εργασία και να
ζήσουν σε ένα καθαρό περιβάλλον. Επί-
σης η ∆ΕΗ έκανε µηνύσεις στους κατοί-
κους (αυτό το δικαστήριο ορίστηκε για
τον Φεβρουάριο) και ζητάει 14 εκατοµ-
µύρια ευρώ για διαφυγόντα κέρδη της
επιχείρησης που προκλήθηκαν από την
κατάληψη!!!

Το άνοιγµα της συζήτησης έγινε από
τον εκπρόσωπο της Ν.Α.Σ και νοµαρ-
χιακό σύµβουλο Γιάννη Μητσάκο ο
οποίος τόνισε «η σύσκεψη γίνεται βασι-
κά για να δηµιουργηθεί ένα κίνηµα
συµπαράστασης στους αγωνιστές κατοί-
κους χωρίς φυσικά να κάνουµε πίσω στα

αιτήµατα των κατοίκων και της Σ.Ε.Α για
δηµόσιο φορέα ενέργειας, προσλήψεις
5.000 ανέργων και την ανάληψη από τη
∆ΕΗ και την πολιτεία άµεσων µέτρων
για την προστασία του περιβάλλοντος
από της δραστηριότητες της ∆ΕΗ Α.Ε
στην εξόρυξη και την επεξεργασία του
λιγνίτη». Ο οµιλητής αναφέρθηκε και
στην επιστολή του προέδρου ττης ∆ΕΗ
κ. Αθανασόπουλου προς το Σύµφωνο
Συνεργασίας και Συνύπαρξης λέγοντας
«ότι το θράσος του Αθανασόπουλου
που ζητάει δηλώσεις µετανοίας και νοµι-
µοφροσύνης απορρέει από την δουλι-
κότητα των παραγόντων στους οποίους
απευθύνεται. Στη συνέχεια το λόγο πήρε
ο Θύµιος Λαγάρας πρόεδρος του
«Σωµατείου Εργατοτεχνιτών και Εργαζο-
µένων στην Ενέργεια» ο οποίος δήλωσε
την αµέριστη συµπαράσταση των εργα-
τοτεχνιτών και του ιδιωτικού τοµέα
στους διωκόµενους και ότι το σωµατείο
θα συµµετέχει σε όλες τις κινητοποίη-
σης που θα αποφασιστούν.

Ο πρόεδρος του συνδικάτου Εργα-
ζοµένων στην Ενέργεια «Εργατική Αλλη-
λεγγύη» Στέφανος Πράσσος, παίρνο-
ντας το λόγο είπε ότι «Εδώ ταιριάζει
γάντι η λαϊκή παροιµία εκεί που µας
χρωστούσαν µας πήραν και το βόδι
αφού η ∆ΕΗ είναι υπεύθυνη για την
απώλεια θέσεων εργασίας από τους
κατοίκους αλλά κυρίως από την κατα-
στροφή του Περιβάλλοντος για την
οποία εκτός των άλλων έχει καταδικα-
στεί από την Επιτροπή Κοινωνικών
∆ικαιωµάτων του Συµβουλίου της Ευρώ-
πης µε το αιτιολογικό ότι δεν φρόντισε
για την προστασία της υγείας των κατοί-
κων που οφειλόταν στην εξορυκτική
διαδικασία. Επίσης πρόσφατα παρου-
σιάστηκαν επιστηµονικά στοιχεία για
την µόλυνση της περιοχής σε εκδήλωση
που πραγµατοποίησε ο Σύλλογος Καρ-
κινοπαθών Εορδαίας στην Πτολεµαΐδα.
Είναι δυνατόν οι κάτοικοι οι οποίοι ζουν
και µεγαλώνουν τα παιδιά τους κάτω
από τις καµινάδες να αδιαφορούν και να
µην αγωνίζονται για καλύτερη ποιότητα
ζωής και όταν αγωνίζονται να σέρνονται
στα δικαστήρια σαν εγκληµατίες;»

Μετά το λόγο πήρε ο πρόεδρος του
Συλλόγου Ανέργων και Ανάπτυξης
Αγίου ∆ηµητρίου-Ρυακίου Ηλίας
Τεντζογλίδης λέγοντας: «Η ∆υτική
Μακεδονία λόγω του ορυκτού της πλού-
του (λιγνίτης),βρίσκεται στο ποιο στρα-
τηγικό σηµείο της Ελλάδος, καθώς οι
δραστηριότητες της ∆ΕΗ Α.Ε φτάνουν
στο 60% της συνολικά παραγόµενης
ηλεκτρικής ενέργειας.

ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΠΟΙΟ ΡΥΠΟΓΟΝΟΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΖΩΝΗΣ» και αυτό
οφείλεται στην εγκληµατική αδιαφορία
της ∆ΕΗ Α.Ε στα προβλήµατα που δηµι-
ουργούν οι δραστηριότητες της, στην
αποχή και συνένοχη της πολιτείας και
στην ανυπαρξία της τοπικής Αυτοδιοί-
κησης των τελευταίων δεκαετιών, οδη-
γώντας όλους εµάς, νέους κυρίως, να
ιδρύσουµε τον Σύλλογο για την καταπο-

λέµηση της ανεργίας και για την ανάπτυ-
ξη της περιοχής Αγ.∆ηµήτριου-Ρυακιου
Κοζάνης, µε µοναδικό σκοπό να αναδεί-
ξουµε τα προβλήµατα που αντιµετωπί-
ζουµε, επιδιώκοντας την επίλυση τους
και η οποία θα επέλθει µόνο µέσα από
την πολιτεία και την ∆ΕΗ Α.Ε.

Πάντα και µόνο µετά από κινητοποι-
ήσεις και πιέσεις µας δέχθηκε το
Υπουργείο Ανάπτυξης και η διοίκηση
της ∆ΕΗ Α.Ε. δίνοντας µας το δίκαιο των
αιτηµάτων, αναγνωρίζοντας τα προβλή-
µατα, δεσµευόµενοι αµφότεροι για
λύσεις, αλλά….

Όσο η πολιτεία δεν αποδίδει αυτά
που οφείλει σε µια ευνοούµενη κοινω-
νία: καθαρό περιβάλλον, ποιότητα ζωής,
δικαίωµα στην εργασία.

Όσο την ∆ΕΗ Α.Ε την απασχολούν
οι οικονοµικοί δείκτες, η αξία της µετο-
χής τους στο χρηµατιστήριο, αδιαφορώ-
ντας εγκληµατικά πως κάτω απ’ τις καµι-
νάδες ζουν άνθρωποι και µεγαλώνουν
παιδιά µε αναπνευστικές συσκευές.

Για όσο συνεχίζεται η ασέλγεια σε
βάρος του περιβάλλοντος της περιοχής
µας και κατ’ επέκτασιν σε εµάς και τα
παιδία µας, τόσο εµείς οφείλουµε να
συνεχίσουµε να διεκδικούµε τα αυτο-
νόητα…»

Επίσης παρεµβάσεις στη συζήτηση
έκαναν ο επικεφαλής της ∆.Α.Σ Νίκος
Μάτσος. Ο πρόεδρος της ΕΛΜΕ Κοζά-
νης Γιώργος Γκουτζικώστας ο οποίος
πρότεινε εκτός των άλλων να προχωρή-
σουµε σε καταλήψεις ταινιόδροµων της
∆ΕΗ. Ο Νίκος ∆ινόπουλος εκπροσω-
πώντας το ΝΑΡ ∆υτικής Μακεδονίας
έθεσε και το ζήτηµα της δηµιουργίας
της 5ης φυλακής στα ορυχεία που από
µόνη της θα δηµιουργήσει άλλες 600
έως 700 θέσεις εργασίας στην περιοχή.

Μετά από διαλογική συζήτηση η
Συνέλευση των φορέων και των πολιτών
κατέληξε οµόφωνα στα παρακάτω:

1. Συγκέντρωση συµπαράστασης
έξω από τα δικαστήρια την ηµέρα της
δίκης στις 9/12/2008.

2. Την πρόταση προς τα δυο εργατι-
κά κέντρα του νοµού, τα σωµατεία
«Σπάρτακος» και «Ένωση», καθώς επί-
σης και προς την ΕΛΜΕ Κοζάνης, για

στάση εργασίας την ηµέρα εκείνη.
3. ∆έσµευση των προέδρων του

«Σωµατείου Εργατοτεχνιτών και Εργαζο-
µένων στην Ενέργεια» και του Σωµατεί-
ου Εργαζοµένων στην Ενέργεια «Εργατι-
κή Αλληλεγγύη» για στάση εργασίας
κατά τη διάρκεια της δίκης.

4. Καταδικάζουµε την θρασύτατη
επιστολή του προέδρου και διευθύνο-
ντα συµβούλου της ∆ΕΗ ΑΕ κ. Αθανα-
σόπουλου προς τον νοµάρχη Κοζάνης
ως προϊσταµένου του Συµφώνου Συνερ-
γασίας Συνύπαρξης. Η επιστολή αυτή
θυµίζει αλήστου µνήµης εποχές όπου οι
δοσίλογοι προέτρεπαν σε ενέργειες
κατά του λαϊκού κινήµατος

5. Όλοι οι παραβρισκόµενοι φορείς
προτείνουν στα µέλη τους να βρουν
όποια µορφή θεωρήσουν ως αναγκαία
για να δηλώσουν έµπρακτα την συµπα-
ράστασή τους στους αγωνιζόµενους
κατοίκους.

••  ΚΚίίννηηµµαα  σσυυµµππααρράάσστταασσηηςς  σσττοουυςς  δδιιωωκκόόµµεεννοουυςς  ααγγωωννιισσττέέςς..
••  ΑΑγγώώννααςς  γγιιαα  εερργγαασσίίαα  κκααιι  κκααθθααρρόό  ππεερριιββάάλλλλοονν..
••  ΕΕννιιααίίοοςς  ∆∆ηηµµόόσσιιοοςς  ΦΦοορρέέααςς  ΕΕννέέρργγεειιααςς  

κκάάττωω  ααππόό  εερργγααττιικκόό  κκααιι  κκοοιιννωωννιικκόό  έέλλεεγγχχοο..
••  ΟΟµµόόφφωωννηη  κκααττααδδίίκκηη  ττηηςς  εεππιισσττοολλήήςς  ΑΑθθαανναασσόόπποουυλλοουυ

πποουυ  ααππααιιττεείί  δδηηλλώώσσεειιςς  µµεεττααννοοίίααςς  κκααιι  σσυυµµµµόόρρφφωωσσηηςς..  

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. ∆άλλης Γρηγόριος
3. ∆ύ ντσι κος Λά ζα ρος 
4. Κου τσο νά νος Ευ άγ γε λος
5. Πράσ σος Στέ φα νος

Τα επώ νυ µα άρ θρα δεν εκ φρά ζουν
κατ’ ανά γκη την εφη µε ρί δα.  

∆∆ιιεεύύ  θθυυνν  σσηη::
Ζα φει ρά κη και Πλα κο πί τη 4 Κο ζά νη
ΤΤηηλλ..  &&  ΦΦααξξ::  24610 30668
T.Θ.: 1389

ΕΕ--mmaaiill::  se e ner ga@ote net.gr

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

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

ττηηςς  σσυυνντταακκττιικκήήςς  εεππιιττρροοππήήςς

∆EKEMBPIOΣ 2008 YYΨΨHHΛΛHH TTAAΣΣHH2
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ΑΑννοοιιχχττήή  ΣΣυυννέέλλεευυσσηη  ττηηςς  ΣΣυυννττοοννιισσττιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΑΑγγώώνναα
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ΗΗ  σσυυννέέννττεευυξξηη  δδόόθθηηκκεε  σσττοονν  ΝΝίίκκοο  ∆∆ιιννόόπποουυλλοο

3∆EKEMBPIOΣ 2008YYΨΨHHΛΛHH TTAAΣΣHH

ΠΠρρόόσσφφαατταα  ηη  κκυυββέέρρννηησσηη  ααπποοφφάάσσιι--
σσεε  ττηη  χχοορρήήγγηησσηη  2288  δδιισσ..  εευυρρώώ  σσττιιςς  ττρράά--
ππεεζζεεςς  γγιιαα  νναα  ααννττιιµµεεττωωππίίσσοουυνν  ττηηνν  κκρρίίσσηη..
ΗΗ  δδιιάάθθεεσσηη  ααυυττοούύ  ττοουυ  πποοσσοούύ  δδεενν  εείίννααιι
ππρροοςς  όόφφεελλοοςς  ττηηςς  οοιικκοοννοοµµίίααςς;;

Η απόφαση της κυβέρνησης κοινω-
νικοποιεί τις ζηµιές, οι οποίες µεταφέ-
ρονται αυτούσιες στην πλάτη των εργα-
ζοµένων, ενώ αφήνει τα κέρδη ιδιωτικά.
Πρόκειται για ένα βαθιά αντιδραστικό,
αντιλαϊκό νοµοσχέδιο που θα έχει ως
αποτέλεσµα να υποθηκευτούν οι δηµό-
σιες δαπάνες των επόµενων χρόνων,
αποκλείοντας εκ προοιµίου κάθε δυνα-
τότητα αύξησης των κοινωνικών δαπα-
νών, των µισθών και των συντάξεων
που πιστεύουµε ότι σήµερα αποτελούν
στόχο άµεσης προτεραιότητας. Αξίζει
µάλιστα να πούµε ότι αυτό το µέτρο,
που αποφασίστηκε στο πλαίσιο της ΕΕ
(δείχνοντας πόσο αντιδραστική είναι η
ευρωπαϊκή ολοκλήρωση η οποία ενώ
απαγορεύει τις αυξήσεις στους µισθούς
επικαλούµενη τη δηµοσιονοµική πει-
θαρχία την ίδια ώρα χαρίζει στους κερ-
δοσκόπους 1,7 τρισ. ευρώ) έχει την
συναίνεση του ΠΑΣΟΚ. Το κόµµα της
αξιωµατικής αντιπολίτευσης εστιάζο-
ντας τις αντιρρήσεις του µόνο στο
ζήτηµα των όρων υπό τους οποίους θα
δοθούν στους τραπεζίτες τα 28 δισ. επί
της ουσίας αποδέχεται να πληρώσουν
την κρίση οι εργαζόµενοι. 

ΝΝααιι,,  ααλλλλάά,,  αανν  οοιι  ττρράάππεεζζεεςς  ππάάρροουυνν
τταα  2288  δδιισσ..  δδεενν  θθαα  αανναασσάάννοουυνν,,  δδιιαασσφφααλλίί--
ζζοοννττααςς  ττηηνν  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττοουυςς;;  

Αυτό που θα κάνουν οι τράπεζες µε
τα λεφτά των εργαζοµένων που θα
οικειοποιηθούν κατά σκανδαλώδη
τρόπο θα είναι να εξασφαλίσουν ότι τα
κέρδη τους για τα επόµενα χρόνια θα
συνεχίσουν να αυξάνονται ιλιγγιωδώς,
ενώ την ίδια ώρα θα δίνουν στον πλει-
στηριασµό σπίτια εργαζοµένων που
δεν έχουν να 

πληρώσουν της δόση τους, θα
συνεχίσουν να αµφισβητούν το δικαίω-
µα στην υπογραφή συλλογικών συµβά-
σεων εργασίας όπως κάνουν οι µεγαλο-
τραπεζίτες, θα συνεχίσουν να καταρ-
γούν εργατικά δικαιώµατα όπως το
δικαίωµα στη µόνιµη και σταθερή εργα-
σία, κ.α. Είναι πρόκληση που δεν υπάρ-
χει καµιά δικλείδα ασφαλείας ώστε τα
λεφτά αυτά να φθάσουν στην κοινωνία
και να µην µείνουν στα σεντούκια των
τραπεζών, όπως είναι βέβαιο ότι θα
γίνει. Χώρια φυσικά του γεγονότος ότι
θα µπορούσε κάλλιστα η κυβέρνηση να
ζητούσε ως αντάλλαγµα γι αυτή την
δωρεά από τους τραπεζίτες την παρα-
γραφή των χρεών που έχουν από στε-
γαστικά και καταναλωτικά δάνεια όσοι
εργαζόµενοι ζουν κάτω από το όριο
της φτώχειας κι όσων επίσης χρωστούν
στις τράπεζες οι µικροκαλλιεργητές. 

ΤΤιι  ππρρέέππεειι  νναα  γγίίννεειι  γγιιαα  νναα  ξξεεππεερραασσττεείί
ηη  οοιικκοοννοοµµιικκήή  κκρρίίσσηη  σσήήµµεερραα;;

Το µεγαλύτερο πρόβληµα που αντι-
µετωπίζει σήµερα η οικονοµία αφορά
την χρόνια λιτότητα που έχει οδηγήσει
τον ένα στους τέσσερις να ζει κάτω
από το όριο της φτώχειας. Άµεσα λοι-
πόν πρέπει να δοθούν γενναίες αυξή-
σεις σε µισθούς, συντάξεις και επιδό-
µατα εργασίας. Αν ο προϋπολογισµός
έχει να δώσει 28 δισ. στον Λάτση δεν
έχει να δώσει µερικά ψωροεκατοµµύ-
ρια στους ανέργους που ζουν σαν επαί-
τες ζητώντας δανεικά από τους συγγε-
νείς και τους φίλους τους; Σήµερα επί-
σης αποκτά κατεπείγοντα χαρακτήρα η
µείωση των ωρών εργασίας – µε ταυτό-
χρονη αύξηση των µισθών, ώστε να
αντιµετωπιστεί η αυξανόµενη ανεργία,
η απόσυρση των αποθεµατικών των
ασφαλιστικών ταµείων από τα χρηµατι-
στήρια και η ανάληψη από το κράτος
της ευθύνης επιστροφής των 5,5 δισ.
ευρώ που έχασαν αυτό το διάστηµα
κ.α. Να αναφερθεί µάλιστα ότι το τζο-
γάρισµα των εισφορών µας στα χρηµα-
τιστήρια έγινε µε τη σύµφωνη γνώµη

της συνδικαλιστικής γραφειοκρα-
τίας, η οποία τώρα πρέπει

να λογοδοτήσει στους
εργαζόµενους για

την καταστροφι-
κή, αντεργατική,
αυτή επιλογή
της. 

ΉΉδδηη  όόµµωωςς
δδ ηη µµ οο σσ ιι εε ύύ µµ αα ττ αα

φφέέρροουυνν  ττηηνν  κκυυββέέρρ--
ννηησσηη  νναα  εεξξεεττάάζζεειι  ττηηνν

εεφφααρρµµοογγήή  οορριισσµµέέννωωνν
φφιιλλοολλααϊϊκκώώνν  µµέέττρρωωνν……

Η κυβέρνηση είναι µε
την πλάτη στον τοίχο γιατί

βλέπει ότι λόγω της αντιλαϊκής,
ταξικής οικονοµικής της πολιτι-

κής ο κόσµος την αποδοκιµάζει.
∆εν είναι τυχαίο ότι πέρασε στη

δεύτερη θέση των δηµοσκοπή-
σεων µετά τα φορολογικά

µέτρα του Αυγούστου,
όταν κατάργησε το
αφορολόγητο για τη
γενιά των 700 ευρώ και

τους ελευθεροεπαγγελµατίες ενώ µείω-
σε κι άλλο τη φορολογία του κεφαλαί-
ου. Η ανυποληψία δηλαδή στην οποία
έχει περιπέσει η κυβέρνηση δεν είναι
λόγω των αλλεπάλληλων σκανδάλων
(Βλ. Βατοπέδι, κ.λπ) αλλά λόγω της ταξι-
κής της πολιτικής. Παρόλα αυτά και
παρά τη διεύρυνση της φτώχειας η
κυβέρνηση της Ν∆ κρατά ανοιχτά τα
κρατικά θησαυροφυλάκια µόνο για
τους κερδοσκόπους και τους τοκογλύ-
φους. Αντίθετα ακόµη κι αυτά τα µέτρα
που συζητά για τους εργαζόµενους ή
που έχει ήδη αποφασίσει όπως το
Ταµείο κατά της Φτώχειας, είναι υπο-
δεέστερα των αναγκών που δηµιουρ-
γούνται σε µια συγκυρία που η ανεργία
αυξάνεται κατακόρυφα λόγω του κλει-
σίµατος µικρών και µεγάλων επιχειρή-
σεων στις πόλεις και τα χωριά και το
λαϊκό εισόδηµα κατακρηµνίζεται. Πέρα
για πέρα ενδεικτική είναι η δηµοσκόπη-
ση που είδε το φως της δηµοσιότητας
στον Τύπο της 3ης ∆εκεµβρίου, βάση
της οποίας οι 6 στους 10 κατοίκους
αυτής της χώρας έχουν χτυπηθεί από
την κρίση. Το κακό µάλιστα όσο περνά-
ει ο καιρός θα εντείνεται. Γι αυτό
πιστεύουµε ότι είναι όρος για την επι-
βίωση της εργατικής οικογένειας η ανα-
τροπή αυτής της πολιτικής από τα κάτω
και τα αριστερά.

ΠΠοοιιοοιι  εείίννααιι  οοιι  όόρροοιι  γγιιαα  νναα  γγίίννοουυνν
ππρράάξξηη  ααυυττάά  τταα  ααιιττήήµµααττάά  σσααςς;;

Κατά τη γνώµη του ΝΑΡ καµιά

πολιτική δύναµη δεν πρόκειται να χαρί-
σει τους εργαζόµενους τα δικαιώµατά
τους. Ούτε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ
πρόκειται να αυξήσει τους µισθούς µας,
ούτε και τα κεντροαριστερά σχήµατα
που είναι ήδη στα σκαριά. ∆ύο είναι οι
προϋποθέσεις κατά τη γνώµη µας ώστε
η οικονοµική κρίση να µη µετατραπεί
σε κοινωνικό και εργασιακό Μεσαίωνα,
όπως ήδη προανήγγειλε ο επίτιµος
πρόεδρος της Νέας ∆ηµοκρατίας. Ο
πρώτος όρος είναι αναπτυχθούν εργα-
τικοί αγώνες που να διεκδικούν όλη την
πίτα και όχι µόνο ένα κοµµάτι της. Να
διεκδικούν δηλαδή αιτήµατα επιθετικά,
όπως αυτά που προανέφερα, που πράγ-
µατι θα εξασφαλίσουν τη βελτίωση των
όρων ζωής της εργαζόµενης πλειοψη-
φίας. Ο δεύτερος όρος να οικοδοµηθεί
ένας τρίτος πόλος της ανεξάρτητης
από το κράτος και το κεφάλαιο αντικα-
πιταλιστικής Αριστεράς. Το ΝΑΡ σε
αυτή την κατεύθυνση απευθύνει έκκλη-
ση σε όλες τις πολιτικές οργανώσεις
της επαναστατικής – κοµµουνιστικής
Αριστεράς να συµφωνήσουν σε ένα
προωθηµένο, µακράς πνοής κι όχι
ευκαιριακό πρόγραµµα, αντίστοιχο των
συνταρακτικών δυνατοτήτων της επο-
χής µας και µ’ αυτό να διεκδικήσουν
την ψήφο των εργαζοµένων στις ερχό-
µενες ευρωεκλογές και µ’ αυτό να
παλέψουν για την ανατροπή της αστι-
κής κυριαρχίας και του επελαύνοντα
κοινωνικού κανιβαλισµού.  

Λεωνίδας Βατικιώτης: ∆ιδάκτορας πολιτικής οικονοµίας, δηµοσιογράφος
στις εφηµερίδες Παρόν και Πριν, στέλεχος του Νέου Αριστερού Ρεύµατος

OOιικκοοννοοµµιικκήή  κκρρίίσσηη    κκααιι  εερργγααζζοοµµέέννοοιι
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Απάντηση του Υπουργείου απα-
σχόλησης στο έγγραφο της «Εργατικής
Αλληλεγγύης» και στην αναφορά στη
βουλή του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιάν-
νη ∆ραγασάκη και αφορά την υλοποίη-
ση της απόφασης του Συµβουλίου της
Ευρώπης στο κοµµάτι που αφορά την
µείωση των ωρών εργασίας ή την αύξη-
ση της κανονικής άδειας των εργαζο-
µένων στην εξόρυξη και στην επεξερ-
γασία του λιγνίτη. 

“ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αθήνα 17 Ιουλίου 2008
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΚΑΙ
Αριθ  Πρωτ.: 1900
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ∆/ΚΗΣ

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ &

ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣ:
Τη βουλή των Ελλήνων

∆/νση  Κοιν/κου Ελέγχου
Ταχ. ∆/νση:  Πειραιώς 40 Τµήµα

Αναφορών
Ταχ. Κώδικας: 101 82-Αθήνα

Αθήνα
ΤΕΙΕΡΑΧ:  2105203872
Πληροφορίες:  ∆. Θωµά

ΚΟΙΝ: Συνδικάτο Εργαζοµένων στην
Τηλέφωνο: 2105295194 Ενέργεια

«Εργατική αλληλεγγύη
e-mail: yperths@otenet.gr

Ζαφειράκη 4 -ΚΟΖΑΝΗ
ΘΕΜΑ:  Υλοποίηση της απόφασης

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνι-
κών

∆ικαιωµάτων του Συµβουλίου της
Ευρώπης. ΣΧΕΤ.:    Η µε αρ. πρωτ.
3381/18-6-2008 ΠΑΒ

Απαντώντας στο ανωτέρω σχετι-
κό, µε το οποίο µας διαβιβάστηκε το
µε αρ. πρωτ. 47/15-5-2008 Έγγραφο
του Συνδικάτου Εργαζοµένων στην

Ενέργεια «ΕΡΓΑΤΙΚΉ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»,
που κατατέθηκε στη Βουλή από το
Βουλευτή κ. Ι. ∆ραγασάκη, σχετικά µε
το ανωτέρω θέµα, σας πληροφορούµε
τα εξής:

Τον Μάιο 2005 υποβλήθηκε στη
Γραµµατεία του Συµβουλίου της Ευρώ-
πης κατά της Ελλάδας η συλλογική
καταγγελία 30/2005 από τη διεθνή µη
κυβερνητική οργάνωση «Ίδρυµα
Μαραγκοπούλου για τα ∆ικαιώµατα
του Ανθρώπου» στο πλαίσιο του Πρω-
τοκόλλου Συλλογικών Καταγγελιών του
Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (το
οποίο η Ελλάδα έχει κυρώσει µε το
Ν.2595/1998). Η καταγγελία επικαλείτο
παραβίαση από την Ελλάδα των
άρθρων 2 παρ.4, 3 παρ.1 και 2 και του
άρθρου 11 ΕΚΧ τα οποία κατοχυρώ-
νουν αντίστοιχα το δικαίωµα για δίκαι-
ες συνθήκες εργασίας, το δικαίωµα για
ασφαλείς και υγιεινές συνθήκες εργα-
σίας και το δικαίωµα για προστασία της
υγείας. Αφού η καταγγελία κρίθηκε
παραδεκτή από την Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων (ΕΕΚ∆),
ακολούθησε η υποβολή γραπτών υπο-
µνηµάτων των δύο πλευρών στην
ΕΕΚ∆, η οποία στη συνέχεια, τον

Φεβρουάριο του 2007, συνέταξε την
έκθεση της προς την Επιτροπή Υπουρ-
γών σύµφωνα µε τη διαδικασία που
προβλέπεται από το Πρωτόκολλο Συλ-
λογικών Καταγγελιών. Η ΕΕΚ∆ στην
Έκθεση - Απόφαση της έκρινε ότι η
Ελλάδα παραβιάζει τον ΕΚΧ όσον
αφορά τα άρθρα 11 παρ.3, 3 παρ.2 και
2 παρ.4.. Συγκεκριµένα η ΕΕΚ∆ δέχθη-
κε ότι υπάρχει παραβίαση των ανωτέ-
ρω άρθρων κυρίως α. λόγω των βλαβε-
ρών επιδράσεων της µόλυνσης, που
προκαλείται από τα λιγνιτωρυχεία της
∆ΕΗ και από τη χρήση του λιγνίτη σε
εργοστάσια, τόσο στην υγεία όσων
ζουν κοντά στις περιοχές αυτές, όσο
και στο περιβάλλον (άρθρο 11) β. λόγω
των προβληµάτων στελέχωσης που
παρατηρούνται στις επιθεωρήσεις
µεταλλείων και ορυχείων (άρθρο 3
παρ.2) γ. λόγω της µη παροχής αντι-
σταθµιστικών µέτρων για όσους εργα-
ζόµενους εκτίθενται σε επαγγελµατι-
κούς κινδύνους: µειωµένο ωράριο
εργασίας και επιπλέον ηµέρες διακο-
πών µε αποζηµίωση (άρθρο 2 παρ.4).
Η ΕΕΚ∆ δεν δέχτηκε ότι υφίσταται
παραβίαση όσον αφορά το αρ. 3 παρ.1
του ΕΚΧ (έκδοση κανονισµών υγιεινής
και ασφάλειας). 

Η Έκθεση - Απόφαση της EEK∆
υποβλήθηκε στην Επιτροπή Υπουργών.
Η Επιτροπή Υπουργών, στις 16/01/08,
κατά την 1015η Συνεδρίασή της, κατέ-
ληξε στη λήψη Απόφασης και όχι στην
επιβολή Σύστασης κατά της Ελλάδας.
Συγκεκριµένα η Επιτροπή Υπουργών,
λαµβάνοντας υπόψη την καταγγελία
του Ιδρύµατος Μαραγκοπούλου, την
Έκθεση της ΕΕΚ∆, τα υποµνήµατα που
υποβλήθηκαν από την Ελλάδα και από
την καταγγέλλουσα οργάνωση και την
τοποθέτηση της ελληνικής πλευράς
κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής
Μονίµων Αντιπροσώπων (ΕΜΑ), επε-
σήµανε την ιδιαιτέρως τεχνική φύση
του θέµατος και αναγνώρισε τα µέτρα

που έχουν ήδη ληφθεί από την Ελλάδα
όπως και τα µέτρα που πρόκειται να
ληφθούν µε σκοπό την εξασφάλιση της
αποτελεσµατικής εφαρµογής των
δικαιωµάτων που κατοχυρώνονται από
τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη
(ΕΚΧ).

Η διαδικασία που περιγράφηκε
ανωτέρω, είναι αυτή που προβλέπεται
και ακολουθείται στην περίπτωση υπο-
βολής συλλογικής καταγγελίας στο
πλαίσιο του Πρωτοκόλλου Συλλογικών
Καταγγελιών του Ευρωπαϊκού Κοινωνι-
κού Χάρτη. Περαιτέρω, ο έλεγχος του
συµβαλλόµενου στον Χάρτη κράτους
από το Συµβούλιο της Ευρώπης, συνε-
χίζεται µέσω της διαδικασίας υποβο-
λής εθνικών εκθέσεων.

Το θέµα της εφαρµογής του
άρθρου 2 παρ.4 του ΕΚΧ τέθηκε στο
πλαίσιο της εξέτασης της 17ης Έκθε-
σης της Ελλάδας για την εφαρµογή του
ΕΚΧ. Κατά τη συνεδρίαση της Κυβερ-
νητικής Επιτροπής για τον Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Χάρτη (Μάιος 2008, Στρα-
σβούργο), οι εκπρόσωποι του Υπουρ-
γείου Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας, εξέφρασαν την πρόθεση
επανεξέτασης της εφαρµογής του
άρθρου 2 παρ. 4 από την Ελλάδα και
των υποχρεώσεων που απορρέουν
από αυτό, και συγκεκριµένα τη δυνα-
τότητα χορήγησης πρόσθετων ηµερών
διακοπών, σε κάποιες ειδικές κατηγο-
ρίες εργαζοµένων που δεν έχουν
τέτοιο δικαίωµα (π.χ. σε όσους εργά-
ζονται σε υπόγειες εργασίες, ή/και
νυκτερινές βάρδιες). Κατά την επανε-
ξέταση του άρθρου αυτού, είναι στις
προθέσεις του Υπουργείου Απασχόλη-
σης και Κοινωνικής Προστασίας να
ζητηθεί και η γνώµη των κοινωνικών
εταίρων.

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ - ΠΕΤΡΑΛΙΑ”

ΕΕΡΡΓΓΑΑΣΣΙΙΑΑΚΚΑΑ

ΤΤοο  ΥΥπποουυρργγεείίοο  ΑΑππαασσχχόόλληησσηηςς  γγιιαα  ττιιςς  εεππιιππλλέέοονν  ηηµµέέρρεεςς  κκααννοοννιικκήήςς  άάδδεειιααςς

Οι εκλογές του συνδικάτου διεξήχθησαν
όπως προβλέπεται από το καταστατικό µε
την συµπλήρωση της τριετίας στις 23, 24 και
25 Σεπτεµβρίου. Προηγήθηκε η
Eκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση η
οποία έγινε στις 10 Σεπτεµβρίου µε πρωτο-
φανή (αναλογικά µε τη δύναµη) συµµετοχή
για τα συνδικαλιστικά δεδοµένα της εποχής
µας (τα «µεγάλα και ισχυρά» συνδικάτα
κάνουν τη συνέλευσή τους σε κάποιο µεγά-
λο εργασιακό χώρο για να καταφέρουν λόγο
της αποχής από εργασίες να συµπληρώσουν
την απαρτία µε το 1/15 ή µε το 1/20)!

Η συµµετοχή των εργαζοµένων στην
εκλογική διαδικασία ήταν πολύ πιο πάνω από
τις προσδοκίες και των πιο αισιόδοξων στε-
λεχών αφού ψήφισαν 245 συνάδελφοι έναντι
180 που ψήφισαν το 2005 δηλαδή µια αύξη-
ση των µελών και της συµµετοχής της τάξης
του ….%. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα εκτός
των άλλων θετικών στοιχείων και την ισχυρο-
ποίηση της εκπροσώπησης του συνδικάτου
στα δευτεροβάθµια όργανα αφού εκλέγονται
5 αντιπρόσωποι στο Εργατικό Κέντρο έναντι
3 το 2005 και 3 αντιπρόσωποι στη
ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ έναντι 2 το 2005. Αυτό δείχνει
ότι η απήχηση του συνδικάτου είναι πολύ
µεγαλύτερη από τον αριθµό των µελών του,
οι εργαζόµενοι αναγνωρίζουν την αγωνιστική
συµβολή του στην επίλυση των µικρών και
µεγάλων προβληµάτων που απασχολούν
τους εργαζόµενους στους εργασιακούς
χώρους, στη ∆ΕΗ και γενικότερα στην ενέρ-
γεια και ότι επιβεβαιώνεται η ορθότητα της
πολιτικής του ενάντια στην απελευθέρωση

της ενέργειας , της κάθε είδους ιδιωτικοποί-
ησης – µετοχοποίησης και η σοβαρή και
ασυµβίβαστη αγωνιστική, αντιεργοδοτική
γραµµή και τακτική. 

ΤΤαα  ααπποοττεελλέέσσµµαατταα  κκααιι  
ηη  σσυυγγκκρρόόττηησσηη  ττωωνν  ππρροοεεδδρρεείίωωνν

TTοο  ππρροοεεδδρρεείίοο  ττοουυ  κκεεννττρριικκοούύ  ∆∆..ΣΣ..::
ΠΠρρόόεεδδρροοςς::Πράσσος Στέφανος
ΓΓρρααµµµµααττέέααςς::∆ύντσικος Λάζαρος 
ΑΑννττιιππρρόόεεδδρροοςς::  Νιάκας Αθανάσιος
ΑΑνν..  ΓΓρρααµµµµααττέέααςς::  Ασαλουµίδης Κων/νος
ΤΤααµµίίααςς:: Βαϊρινός Αθανάσιος
ΓΓρρ..  TTύύπποουυ:: Γρίβας Αστέριος
ΓΓρρ..ΠΠοολλιιττιισσµµοούύ:: Λαβαντσιώτης Ευάγγελος
ΜΜέέλλοοιι  ∆∆..ΣΣ..::  Κουµπούρας Νικόλαος,  Κου-
τσονάνος Ευάγγελος, Κωνσταντόπουλος
Γεώργιος, ∆άλλης Γρηγόριος
ΑΑννααππλληηρρωωµµααττιικκοοίί
Κονδυλίδης Ιωάννης, Λιάβας Αθανάσιος,
Γκουντιώνης Στέργιος, Σιδέρης Ανδρέας,
Τζιαχάνας Παναγιώτης, Παταβός Ζήσης  

ΕΕκκλλέέγγοοννττααιι  γγιιαα  ττηηνν  εεξξεελλεεγγκκττιικκήή  εεππιιττρροοππήή
1. Κυράκης Γαβριήλ
2. Κυµπρικτσής Γεώργιος
3. Καραµάρκος Αθανάσιος 

ΕΕκκλλέέγγοοννττααιι  ααννττιιππρρόόσσωωπποοιι  γγιιαα  ττηη  ΓΓΕΕΝΝΟΟΠΠ
∆∆ΕΕΗΗ::
1. Πράσσος Στέφανος 
2. ∆ύντσικος Λάζαρος 
3. Σιµάτου Πανωραία  

ΑΑννααππλληηρρωωµµααττιικκοοίί::    
1. Κων/πουλος Γεώργιος 
2. Βαϊρινός Αθανάσιος 

ΑΑννττιιππρρόόσσωωπποοιι  γγιιαα  ΕΕρργγααττιικκόό  ΚΚέέννττρροο  
1.Πράσσος Στέφανος 
2.∆ύντσικος Λάζαρος 
3. Κουµπούρας Νικόλαος
4. Νιάκας Αθανάσιος 
5. Κων/πουλος Γεώργιος 
ΑΑννααππλληηρρωωµµααττιικκοοίί::
1.  Βαϊρινός Αθανάσιος
2. Παπανικολάου Νικόλαος
3. Ασαλουµίδης Κων/νος 

ΤΤοο  ννέέοο  ππρροοεεδδρρεείίοο  ττοουυ  ττοοππιικκοούύ
ππααρρααρρττήήµµααττοοςς  OOρρυυχχεείίοουυ  KKααρρδδιιάάςς
ττηηςς  EEρργγααττιικκήήςς  AAλλλληηλλεεγγγγύύηηςς
ΠΠρρόόεεδδρροοςς::  Γκουντώνης Στέργιος
ΓΓρρααµµµµααττέέααςς:: Μπίκος Λεωνίδας
ΑΑννττιιππρρόόεεδδρροοςς::  Μουρούζης Αναστά-
σιος
ΑΑνν..  ΓΓρρααµµµµααττέέααςς::  Τύπου Γρηγόριος
ΤΤααµµίίααςς:: ∆ηµητριάδης Θωµάς
ΜΜέέλλοοιι::  Τσιµπραηλίδης Νικόλαος,
Παρασκευά Παναγιώτα, Σιδέρης
Ανδρέας, Παταβός Ζήσης

ΑΑννααππλληηρρωωµµααττιικκοοίί
1. Νασκαδάκης Σωτήριος    
2.  Θεοδωρίδης Παντελής     
3.  Καραγιαννάκης θεοφάνης 

ΤΤοο  ππρροοεεδδρρεείίοο  ττοουυ  ΤΤΟΟ..ΠΠ  ΟΟΡΡ..
ΝΝοοττίίοουυ  ΠΠεεδδίίοουυ
ΠΠρρόόεεδδρροοςς::  Τζιαχάνας Παναγιώτης 
ΓΓρρααµµµµααττέέααςς:: Παυλίδης Παύλος 
ΑΑννττιιππρρόόεεδδρροοςς::  Κυριακίδης Ιωάννης 
ΤΤααµµίίααςς:: Κονδυλίδης Ιωάννης 
ΑΑ//ΓΓρρααµµµµααττέέααςς:: Ασαλουµίδης Κων/νος 

ττηηςς  σσυυνντταακκττιικκήήςς  εεππιιττρροοππήήςς

ΟΟιι  εεκκλλοογγέέςς  ττηηςς  ““EEρργγααττιικκήήςς  AAλλλληηλλεεγγγγύύηηςς
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O πρόεδρος του Συλλόγου ανέργων και ανάπτυξης του Αγίου ∆ηµητρίου –
Ρυακίου, Ηλίας Τεντζογλίδης στο χαιρετισµό του τόνισε τα εξής:

«Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση γιατί εκτός των άλλων µου δίνεται η ευκαιρία
να ευχαριστήσω το προεδρείο και τα µέλη του συνδικάτου σας για την πολύ µεγάλη
και ουσιαστική στήριξη που είχαµε σαν σύλλογος στις τελευταίες µεγάλες
κινητοποιήσεις µας, στην κατάληψη για 24 µέρες του ΑΗΣ Αγ. ∆ηµητρίου, πράγµα
που δεν συνέβη και µε τους άλλους φορείς και παράγοντες της περιοχής, τα µέλη
και το ∆.Σ της Εργατικής Αλληλεγγύης ήταν από την πρώτη στιγµή δίπλα µας και µας
στήριξαν σε όλα τα επίπεδα και τις µορφές του αγώνα. Αφού σας ευχηθώ καλή
συνέχεια στις διαδικασίες σας θέλω να τονίσω ότι το συνδικάτο σας το βλέπουµε
παντού και πάντα µπροστάρη σε όλα τα κοινωνικά δρώµενα της περιοχής και
ιδιαίτερα σε αυτά που αφοράν την ενέργεια και το περιβάλλον αλλά και τις
εργασιακές σχέσεις των εργαζοµένων όχι µόνο της ∆ΕΗ αλλά και των εκτάκτων, τους
εργαζόµενους στους εργολάβους και στο δουλεµπόριο.»

Η Εκλογοαπολογιστική Γενική
Συνέλευση του συνδικάτου έγινε
στις 10 Σεπτεµβρίου µε τη συµµε-
τοχή ικανοποιητικού αριθµού
εργαζοµένων σε σχέση πάντα µε
τη δύναµη του συνδικάτου µας και
παίρνοντας υπόψη ότι υπάρχει µια
αποστροφή των εργαζοµένων
προς τα κοινά γιατί η έως τώρα
δράση των καθεστωτικών, συµβι-
βασµένων συνδικάτων έφερε απο-
γοήτευση και απαξίωση του συνδι-
καλιστικού κινήµατος. Μετά την
εκλογή προεδρείου διαβάστηκε ο
απολογισµός δράσης του ∆.Σ από
τον απερχόµενο πρόεδρο του
συνδικάτου Στέφανο Πράσσο
όπου µεταξύ των άλλων τονίστηκε
ότι: «Η εποχή που διανύουµε έχει
όλα τα στοιχεία µιας σοβαρής
οικονοµικής κρίσης του συστήµα-
τος, ταυτόχρονα όµως δηµιουρ-
γούνται σοβαρές εστίες αντίστα-
σης και γενικότερα υπάρχει µια
διάθεση πολιτικοποίησης και ανό-
δου των ταξικών και κοινωνικών
αγώνων στην Ελλάδα αλλά και στο
κόσµο ολόκληρο…. Η κατάσταση
στην ∆ΕΗ παίρνει δραµατικά ανε-
ξέλεγκτες διαστάσεις µετά και τη
δηµοσίευση των οικονοµικών απο-
τελεσµάτων του πρώτου εξαµήνου
του 2008, όπου παρουσιάζονται
ζηµιές της τάξης των 111,8 εκατοµ-
µυρίων € έναντι κερδών 99,4 εκα-
τοµµυρίων € του αντίστοιχου εξα-
µήνου το 2007 !!! Το συνδικάτο
µας από την ίδρυσή του εγκαινίασε
µια άλλη αγωνιστική συνδικαλιστική
δραστηριότητα… µέσα από µια
αγωνιστική και ουσιαστική εργατι-
κή ενότητα προτάσσει πρώτα απ
όλα τα συµφέροντα και τις σύγ-
χρονες ανάγκες των εργαζοµένων
ενάντια στο κυρίαρχο µπλοκ εξου-
σίας, την εργοδοσία και τα κάθε
λογής µικρά και µεγάλα ιδιοτελή
συµφέροντα. Τα µέλη και τα στελέ-
χη του αντιστάθηκαν στα ρουσφέ-
τια και στην κατά κόρον εξαγορά
συνειδήσεων των εργαζοµένων
από διευθυντικά στελέχη αλλά και
από συνδικαλιστικά στελέχη της

εργατικής αριστοκρατίας που
εκβιάζουν για την διατήρηση των
συσχετισµών µεταξύ σωµατείων
διατηρώντας έτσι τους µηχανι-
σµούς ρουσφετιού και εξουσίας!!!
Εκφράζει την ανάγκη για ένα συνδι-
κάτο στον κλάδο της ενέργειας µε
µέλη του όλους τους εργαζόµε-
νους, ανεξαρτήτως εργασιακής
σχέσης οι οποίοι µένουν έξω από
τα συνδικάτα µε ευθύνη της συνδι-
καλιστικής γραφειοκρατίας».

Μετά διαβάστηκε το πρόγραµ-
µα δράσης από τον απερχόµενο
Γραµµατέα Λάζαρο ∆ύντσικο ο
οποίος τόνισε ότι: «Στον τοµέα της
ενέργειας η Ευρωπαϊκή Ένωση, η
κυβέρνηση, οι διεθνείς και οι ελλη-
νικοί επιχειρηµατικοί όµιλοι που
δραστηριοποιούνται στο χώρο της
ενέργειας µε την συµµετοχή και
της ∆ΕΗ Α.Ε προωθούν ένα συνο-
λικό, αντιδραστικό πρόγραµµα η
υλοποίηση του οποίου θα παραδώ-
σει όλα τα φιλέτα της ενέργειας
στους ιδιώτες, θα χειροτερέψει τις
εργασιακές σχέσεις, θα την κάνει
πανάκριβη για τους εργαζόµενους
καταναλωτές, θα φέρει την φτώ-
χεια και την ερήµωση, ειδικά στο
Λεκανοπέδιο Κοζάνης – Πτολε-
µαΐδας. Η παραγωγή, η µεταφορά
και η διανοµή ηλεκτρικής ενέργει-
ας στη χώρα µας παραδίδεται σε
ιδιώτες, ξένους και έλληνες µε
κύριο κίνητρο, όχι την κάλυψη των
ενεργειακών αναγκών της βιοµηχα-
νίας και του λαού, αλλά το κέρ-
δος». Επίσης τέθηκε στην κρίση
των µελών και εγκρίθηκε, ένα φιλό-
δοξο προωθηµένο πρόγραµµα
αγώνων για το επόµενο χρονικό
διάστηµα, που αναµένεται καυτό,
παίρνοντας υπόψη και τις επιπτώ-
σεις τις κρίσης.

∆∆ιιεεκκδδιικκηηττιικκόό  ππλλααίίσσιιοο
Tο συνδικάτο µας αγωνίζεται

για την υπεράσπιση και διεύρυνση
των κατακτήσεων των εργαζοµέ-
νων γι αυτό  απαιτεί:

�� Μόνιµη και σταθερή δουλειά
για όλους. Κατάργηση όλων των
ελαστικών µορφών εργασίας και

ασφάλισης. Κατάργηση της µερι-
κής απασχόλησης.

�� 35ωρο – 5νθήµερο – 7ωρο,
µε ταυτόχρονη αύξηση των αποδο-
χών και ανώτερο νόµιµο ωράριο τις
40 ώρες την εβδοµάδα

�� 6 ώρες την ηµέρα 30 ώρες
την εβδοµάδα στην εξόρυξη και
επεξεργασία του λιγνίτη, µια βδο-
µάδα επιπλέον άδεια, δηµιουργία
άµεσα της 5ης φυλακής στα ορυ-
χεία, αξιοποίηση της απόφασης
του Συµβουλίου της Ευρώπης. 

�� Να ζούµε αξιοπρεπώς από
ένα µισθό ή µια σύνταξη. 1400€ ο
κατώτερος µισθός και η κατώτερη
σύνταξη. 60 ευρώ κατώτερο µερο-
κάµατο. 1000€ ταµείο ανεργίας.

�� Καταδίκη των κλαδικών και
των Εθνικών ΣΣΕ Της πείνας και της
µιζέριας.

�� Όχι στις ιδιωτικοποιήσεις –
µετοχοποιήσεις. Επανέλεγχος του
δηµοσίου στις ιδιωτικοποιηµένες –
µετοχοποιηµένες επιχειρήσεις.

�� ∆ηµόσια και κοινωνική ασφά-
λιση για όλους. Κατάργηση όλων
των αντιασφαλιστικών νόµων. Μεί-
ωση ορίων συνταξιοδότησης. 55
για όλους – 50 για ΒΑΕ και γυναί-
κες. Να επιστραφούν όλα τα κλεµ-
µένα. Κανένα τζογάρισµα µε τα
λεφτά των εργαζοµένων. Εργατική
διοίκηση των ασφαλιστικών ταµεί-
ων.

�� ∆ηµόσια και δωρεάν υγεία
για εργαζόµενους, άνεργους, µετα-
νάστες. ∆ηµόσια και δωρεάν παι-
δεία. Γενναία αύξηση των κονδυ-
λίων στο 15%. Ανατροπή του
νόµου πλαίσιο. Όχι στην κατάργη-
ση του άρθρου 16.  

�� ∆ΕΗ δηµόσια και κοινωνικο-
ποιηµένη. Επιστροφή όλων των
µετοχών στο δηµόσιο. Ρεύµα
φθηνό για όλους τους εργαζόµε-
νους της χώρας, τους µικροµεσαί-
ους αγρότες και τις ευπαθείς οµά-
δες. Να πληρώσουν οι βιοµηχανίες
την τιµή του ρεύµατος πάνω από
το κόστος 

�� 7.000 νέες προσλήψεις στη
∆ΕΗ για να καλυφθούν όλες οι

οργανικές θέσεις και να καταργη-
θούν οι εργολαβίες και το δουλε-
µπόριο.

�� Καθαρό περιβάλλον – άµεσο
κλείσιµο ΑΗΣ Πτολεµαΐδας, χρησι-
µοποίηση όλων των διαθέσιµων
βέλτιστων τεχνικών προστασίας
του περιβάλλοντος (κλειστού
τύπου ταινιόδροµοι µεταφοράς
τέφρας και λιγνίτη, δηµιουργία
µονάδων απoθείωσης) καθαρή
ενέργεια από την ∆ΕΗ µέσα από
χρήση των ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας (υδροηλεκτρικά – φωτο-
βολταϊκά – βιοµάζα – ανεµογεννή-
τριες) που αποτελούν προνοµιακό
πεδίο των ιδιωτών λόγο των υψη-
λών επιδοτήσεων.  

Στη συνέλευση παραβρέθηκαν
και χαιρέτισαν, o πρόεδρος του
Εργατικού Κέντρου Νοµού Κοζά-
νης Μήχος Βαγγέλης, ο εκπρόσω-
πος  της Αυτόνοµης Παρέµβασης
και  ταµίας του Σπάρτακου, Καδό-
γλου Σάκης, o πρόεδρος του Συλ-
λόγου ανέργων και ανάπτυξης του
Αγίου ∆ηµητρίου – Ρυακίου, Ηλίας
Τεντζογλίδης, επίσης χαιρετισµό
απεύθυνε ο Γενικός Γραµµατέας
του Εργατικού Κέντρου Κοζάνης
Αριστείδης Κουρκούτας ο οποίος
εκτός των άλλων τόνισε την ανάγκη
να εγγραφεί το συνδικάτο στη
ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ.

5∆EKEMBPIOΣ 2008YYΨΨHHΛΛHH TTAAΣΣHH

O πρόεδρος του Εργατικού ΚέντρουΝοµού Κοζάνης Μήχος Βαγγέλης ο οποίοςµεταξύ των άλλων εξήρε την λειτουργία της“Εργατικής Αλληλεγγύης” λέγοντας ότι:«Μπορώ να πω µε ότι συνεπάγεται αυτό και µεαίσθηµα ευθύνης απέναντι σε όλους τουςεργαζόµενους της περιοχής ότι το σωµατείοσας ανέπτυξε πρωτοποριακή δράση καιανέδειξε ζητήµατα που για άλλους αποτελούνταµπού και δεν τα ακουµπούν, όµως στοσυνδικαλιστικό κίνηµα µπορούµε να είµαστεδιαφορετικοί αλλά να αναπτύσσουµε κοινήδράση για ζητήµατα όπως είναι η ανεργία, ηακρίβεια, οι µισθοί, οι εργασιακές σχέσεις  αλλάκαι τα υπόλοιπα προβλήµατα που αφοράν τουςεργαζόµενους… Το ότι το σωµατείο σαςµπορεί και στέκεται σήµερα είναι σηµαντικόπρώτα για όλους τους εργαζόµενους τηςπεριοχής αλλά και για το Εργατικό Κέντρο γιατίείναι πραγµατικά ένα από τα ενεργά, ένα από ταζωντανά σωµατεία του χώρου και εµείςανεξάρτητα από πολιτικές σκοπιµότητες αυτόοφείλουµε να το αναγνωρίσουµε, τουλάχιστονεγώ αυτό κάνω πάντα, εάν για παράδειγµα το συνδικάτο σας δεν είχε αναδείξει το ζήτηµα τηςκαταδίκης της χώρας µας από το Συµβούλιο της Ευρώπης (το οποίο εγώ το θεωρώ σηµαντικό,ένα µεγάλο ζήτηµα για την περιοχή µας) θα ήµασταν ένα βήµα πιο πίσω. Πρέπει να είµαστεαντικειµενικοί, πρέπει να είµαστε ειλικρινείς». 

ΗΗ  εεκκλλοογγοοααπποολλοογγιισσττιικκήή  σσυυννέέλλεευυσσηη
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Οµόφωνη απόφαση
του Εργατικού
Κέντρου Νοµού
Κοζάνης για
την δηµιουργία
5ης φυλακής
στις βάρδιες
των ορυχείων

ΤΤηηςς  ΣΣυυνντταακκττιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς

ΗΗ  ααππόόφφαασσηη  ααυυττήή  ττοουυ  ∆∆..ΣΣ  ττοουυ  ΕΕ..ΚΚ..ΝΝ..ΚΚ    δδηηµµιιοουυρργγεείί
ννέέαα  κκααιι  ιισσχχυυρρόόττεερρηη  δδυυννααµµιικκήή  σσττοονν  ααγγώώνναα  γγιιαα  ττηηνν  δδηηµµιι--
οουυρργγίίαα  ττηηςς  55ηηςς  φφυυλλαακκήήςς    κκααιι  σστταα  οορρυυχχεείίαα..  ΕΕίίννααιι  ηη  ππρρώώττηη
φφοορράά  πποουυ  ππααίίρρννεεττεε  ττέέττοοιιαα  ααππόόφφαασσηη  ααππόό  δδεευυττεερροοββάάθθµµιιοο
όόρργγααννοο  κκααιι  δδεείίχχννεειι  ττοο  δδρρόόµµοο  γγιιαα  ααννάάλλοογγεεςς  ααπποοφφάάσσεειιςς
ααππόό  ττοο  ΕΕρργγααττιικκόό  ΚΚέέννττρροο  ΠΠττοολλεεµµααίίδδααςς,,  ττηη  ΓΓΕΕΝΝΟΟΠΠ//∆∆ΕΕΗΗ
ααλλλλάά  κκααιι  τταα  ππρρωωττοοββάάθθµµιιαα  σσυυννδδιικκααλλιισσττιικκάά  όόρργγααννοο  µµιιααςς  κκααιι
ήήρρθθεε  οο  κκααιιρρόόςς  νναα  σσττααµµααττήήσσεειι  εεππιιττέέλλοουυςς  ηη  ααδδιικκίίαα  πποουυ
γγίίννεεττααιι  εείίκκοοσσιι  κκααιι  ππλλέέοονν  χχρρόόννιιαα  σσττοο  ππρροοσσωωππιικκόό  ττηηςς  ββάάρρ--
δδιιααςς  ααλλλλάά  κκααιι  σσττοουυςς  ααννέέρργγοουυςς  ττηηςς  ππεερριιοοχχήήςς  ααφφοούύ  εείίννααιι
σσίίγγοουυρροο  όόττιι  θθαα  δδηηµµιιοουυρργγήήσσεειι  660000  έέωωςς  770000  ννέέεεςς  θθέέσσεειιςς
εργασίας στα ορυχεία.

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 YYΨΨHHΛΛHH TTAAΣΣHH6

TTοουυ  ΑΑννδδρρέέαα  ΑΑββρρααµµίίδδηη,,

ΣΣυυννδδιικκααλλιισσττήή  ττηηςς    ΕΕΤΤΕΕ//∆∆ΕΕΗΗ

Πριν από λίγες ηµέρες 

εξετάστηκε στην Κοινωνική

Επιθεώρηση Αθήνας το θέµα

της Συνδικαλιστικής µου δίω-

ξης από τον Γενικό ∆ιευθυ-

ντή κ. ∆. Λάππα και θα συνε-

χισθεί η συζήτησή της στις

17 ∆εκέµβρη.  Η δίωξή µου

συνίσταται στον αποκλεισµό

µου από την δουλειά µου και

στην µείωση του µισθού µου.

Στόχος τους η παρεµπόδιση

της   Συνδικαλιστικής µου

δραστηριότητας.  Η υπόθεσή

µου µπορεί να είναι χρήσιµη

στους εργαζόµενους και

τους συνδικαλιστές του

ενεργειακού κέντρου Κοζά-

νης  και γι αυτό σύντοµα την

παραθέτω.

Τον Ιούνιο του 2007 είχε η ∆ιεύ-
θυνσή µου την ατυχία να υποδεχθεί
ως ∆ιευθυντή της, τον κ. ∆. Λάππα.
Άγνωστος σ’  εµάς τον υποδεχθήκα-
µε και προσπαθήσαµε να συνεργα-
στούµε µαζί του. Ο υπογράφων την
περίοδο εκείνη Πρόεδρος του Εργα-
σιακού Συµβουλίου και Συνδικαλιστής
της ΕΤΕ/∆ΕΗ.  Συνάδελφοι συνδικαλι-
στές από την Μεγαλόπολη µας έλεγαν
πως καλλιεργεί την ρουφιανιά, µας
έλεγαν για τον αυταρχισµό και την
ανεντιµότητά του, αλλά δεν τους
πιστεύαµε έως ότου τα ζήσαµε στο
πετσί µας.

Από τον δεύτερο µήνα της
παρουσίας του στην ∆ιεύθυνσή µας
και αφού µας έφερε 3 ανθρώπους της
εµπιστοσύνης του,  άρχισαν οι αυθαι-
ρεσίες του.  Η καλλιέργεια της ρου-
φιανιάς και  η µετατροπή της  ∆ιεύ-
θυνσής µας σε στρατόπεδο ήταν οι
πρώτες του ενέργειες. Ακολούθησαν
οι υποχρεωτικές µεταθέσεις και οι
ρουσφετολογικές προσλήψεις.  Με
απολύτως προσωπικά κριτήρια και
χωρίς καµιά προειδοποίηση υπέγρα-
ψε 12 υποχρεωτικές µεταθέσεις. Εξ
αυτών οι 3 το έµαθαν την παραµονή
της µετάθεσής τους και οι 8  µετά
την µετάθεσή τους επιστρέφοντας
από Κανονική Άδεια! Όσοι δε,  έφερ-
ναν αντιρρήσεις γινόταν στόχοι του
µε αποτέλεσµα να επιβληθεί ένα
καθεστώς φόβου και τροµοκρατίας.
Χαρακτηριστική η περίπτωση εργα-
ζόµενου που έφερε αντιρρήσεις για
την µετάθεσή του και του αφαίρεσε
καταχρηστικά το ανθυγιεινό επίδοµα

µε 8ετή αναδροµικότητα! Ήδη  η
∆ΟΛ  του κρατά σταδιακά  7.000
ευρώ !

Οι αντιρρήσεις µου στον αυθαί-
ρετο και παράνοµο τρόπο που
ασκούσε τα καθήκοντά του µε έκαναν
και εµένα στόχο του. Έδωσε εντολή
στον τοµεάρχη µου λέγοντας «ο
Αβραµίδης δεν θα ξαναδουλέψει
µέχρι νεωτέρας». Ήταν αρχές Νοέµ-
βρη 2007 και ακόµα ο αποκλεισµός
µου ουσιαστικά συνεχίζεται. Μείωσε
τον µισθό µου µε διάφορους τρό-
πους και µε ανύπαρκτο παράπτωµα
µου επέβαλε 5 µέρες αργία.

Για την κατάσταση αυτή στην
∆ιεύθυνσή µου, έγιναν καταγγελίες
στην Επιθεώρηση Εργασίας,  παρεµ-
βάσεις από την ΕΤΕ,  την «Εργατική
Αλληλεγγύη» και το Εργατικό Κέντρο
Αθήνας. Επίσης κατατέθηκαν 2  ερω-
τήσεις από βουλευτές του ΚΚΕ. Στις
9 Απρίλη 2008 η ΕΤΕ/∆ΕΗ προχώρη-
σε σε κατάληψη της ∆ιεύθυνσης
Παραγωγής Νησιών ζητώντας την
αποµάκρυνσή του. 

Στις 9 Οκτώβρη φέτος και µετά
από αίτηµά µου δέχθηκε να µε ακού-
σει ο Πρόεδρος κ. Π. Αθανασόπου-
λος. Ακόµα και µετά από την συνά-
ντηση µε τον Πρόεδρο, ο κ. Λάππας
συνεχίζει να εµποδίζει την συµµετο-
χή µου στις εργασίες του συνεργείου
µου, ειρήσθω εν παρόδω είµαι ∆ύτης
Ηλεκτρολόγος και η εργασία µου
είναι η συντήρηση των Υποβρύχιων
εγκαταστάσεων στους  Σταθµούς
Παραγωγής των Νησιών.  

Ενίοτε η αυθαιρεσία και ο αυταρ-

χισµός που διακρίνει τον κ. Λάππα,
προσλαµβάνεται ως αποτελεσµατικό-
τητα και είναι λάθος. Η αποτελεσµα-
τική ∆ιοίκηση δηµιουργεί κλίµα
ασφάλειας και  συνεργασίας, δίνο-
ντας την δυνατότητα στον εργαζόµε-
νο να αναπτύξει τις ικανότητές του.
Με τον κ. Λάππα µέσα σε λίγους
µήνες  είχαµε ένα πολεµικό κλίµα, µε
καταγγελίες, µηνύσεις, αγωγές, ερω-
τήσεις στην Βουλή, καταλήψεις κλπ
αν είναι δυνατό αυτό το αποτέλεσµα
της ολιγόµηνης ∆ιοίκησής του στην
∆ΠΑΝ, να εκτιµηθεί θετικά!

Είναι φυσικό να υπάρχουν αντι-
κρουόµενες απόψεις µεταξύ των στε-
λεχών και των εκπροσώπων των
εργαζοµένων για διάφορα θέµατα. Το
πλαίσιο όµως µέσα στο οποίο τα στε-
λέχη µας αναζητούν λύσεις, δεν µπο-
ρεί να είναι άλλο από αυτό των υπη-
ρεσιακών κανόνων και της υφιστάµε-
νης Νοµοθεσίας.

Το να ξεπερνούν αγωνιστικά τα
όρια αυτά οι εκπρόσωποι των εργα-
ζοµένων είναι θεµιτό, µια και έχουν
να υπερασπιστούν τα δικαιώµατα των
εργαζοµένων για αξιοπρεπή δουλειά
και αµοιβή και όχι απλώς το «πιάσι-
µο» κάποιων δεικτών.

Η ανάδειξη σε υπεύθυνη θέση
ανθρώπων όπως ο κ. Λάππας, είναι
χαρακτηριστικό µιας εποχής χωρίς
αξίες και αρχές. Αυτή την εποχή,
οφείλουµε εργαζόµενοι και συνδικα-
λιστές να την αντιµετωπίσουµε µε
όραµα, αλληλεγγύη και αποφασιστι-
κότητα.

ΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΟΟΫΫΠΠΑΑΛΛΛΛΗΗΛΛΙΙΚΚΟΟ
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ΚΟΖΑΝΗ 30-10-2008

Αριθ. Πρωτ.: 102

ΠΠρροοςς::  
➢ Υπουργό Ανάπτυξης

➢ Υπουργό Απασχόλησης

ΚΚΟΟΙΙΝΝ..
➢ Βουλευτές Νοµού

➢ Γ. Γραµµατέα Περιφέρειας ∆. Μακεδονίας

➢ Νοµάρχη Κοζάνης

➢ ∆ήµαρχο Κοζάνης

ΚΚύύρριιεε  ΥΥπποουυρργγέέ,,  
Το Εργατικό Κέντρο Ν. Κοζάνης, παρεµβαίνο-

ντας σε ένα ζήτηµα που απασχολεί τους εργαζόµε-

νης στη µεγαλύτερη επιχείρηση της χώρας τη

∆.Ε.Η., αλλά και το σύνολο της κοινωνίας του

Νοµού µας και των πολλών ανέργων που βρίσκο-

νται σε δραµατική κατάσταση, ενώνουµε τη φωνή

µας µε όλους και απαιτούµε:

Επιτέλους να σταµατήσει η εκµετάλλευση µε

τις βάρδιες των ορυχείων και να εφαρµοστεί πεν-

θήµερο, 40 ωρο µε τη δηµιουργία 5ης φυλακής.

Απαιτούµε άµεσα την εφαρµογή εργατικής

νοµοθεσίας που από µόνο του αυτό το γεγονός θα

δηµιουργήσει πάνω από 700 θέσεις εργασίας, στην

περιοχή µας και θα φέρει ίση µεταχείριση στους

εργαζόµενους της ίδιας της επιχείρησης π.χ. ΑΗΣ

και ορυχεία.
Οι δικαιολογίες ότι δήθεν δεν παραβιάζεται η

εργατική νοµοθεσία και όλα έχουν καλώς, είναι

προσπάθεια να δικαιολογηθούν τα αδικαιολόγητα

και µάλιστα σε µια εργασία επίπονη και ανθυγιεινή

που απαιτεί µείωση του ωραρίου εργασίας.

Τα περί «πράσινων ρεπώ» κ.λ.π. είναι αυτό που

λέει ο λαός «όποιος δε θέλει να ζυµώσει όλη µέρα

κοσκινίζει».
Το Εργατικό Κέντρο Ν. Κοζάνης, µεταφέρο-

ντας την απαίτηση των εργαζοµένων αλλά και την

απαίτηση της κοινωνίας ζητάει άµεσα την εφαρµο-

γή  της πέµπτης φυλακής στα ορυχεία.
ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΟΟ  ∆∆..ΣΣ..

ΟΟ  ΠΠρρόόεεδδρροοςς

ΜΜήήχχοοςς  ΕΕυυάάγγγγεελλοοςς

ΟΟ  ΓΓεενν..  ΓΓρρααµµµµααττέέααςς

ΚΚοουυρρκκοούύττααςς  ΑΑρριισσττεείίδδηηςς

ΟΟιι  ααυυθθααιιρρεεσσίίεεςς  ττοουυ
κκ..  ∆∆..    ΛΛάάππππαα  σσττηηνν  ΠΠααρρααγγωωγγήή

ΝΝηησσιιώώνν  σσυυννεεχχίίζζοοννττααιι
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Το νέο επιχειρησιακό σχέδιο της ∆ΕΗ
για την εξαετία 2009-2014 µε κρυστάλλινη
διαύγεια προβλέπει : Η ∆ΕΗ ή θα έχει ή δεν
θα έχει κέρδη και ίσως κάνει επενδύσεις. τα
τιµολόγια θα αυξηθούν πάρα πολύ, πολύ ή
λιγότερο. για την ενεργειακή επάρκεια θα
τροφοδοτηθούµε µε λιθάνθρακα, φυσικό
αέριο, εξετάζεται και η πυρηνική ενέργεια.
αν δεν τα καταφέρουµε, ή θα πουλήσουµε
µονάδες ή θα συµπράξουµε µε ιδιώτες. θα
εξοικονοµηθούν κέρδη από το προσωπικό
που θα µειωθεί (αν όχι, υπάρχουν  αποτε-
λεσµατικότατοι τρόποι), πάντως θα περικο-
πούν οι δαπάνες του και ίσως γίνουν νέες
προσλήψεις. 

Όλα τα σενάρια και οι εναλλακτικές
προτάσεις που παρουσίασε ο πρόεδρος Π.
Αθανασόπουλος µετά από ένα στηµένο
παιχνίδι εναλλαγής ρόλων «καλού-κακού»
ανάµεσα στον ίδιο και την κυβέρνηση,  το
µόνο που δεν αµφισβητούν είναι ότι βασί-
ζονται στην παραδοχή της
ολοκληρωτικής ιδιωτι-
κοποίησης και άλω-
σης της ενέργειας
από ξένα και
ελληνικά πολυε-
θνικά µονοπώ-
λια και ταυτό-
χρονα εξασφα-
λίζουν την
έλλειψη ηλεκτρι-
κής ισχύος για
τα επόµενα χρό-
νια , τον αυξανό-
µενο κίνδυνο
µπλακ άουτ εξ’
αιτίας της «χρη-
µατιστηριακής»
λειτουργίας του
δικτύου της
∆ΕΗ, την

αύξηση της ενεργειακής εξάρτησης µέσω

των αθρόων εισαγωγών, την σκανδαλώδη
χρηµατοδότηση ιδιωτικών

επενδύσεων και την
εγγυηµένη αύξηση της
τιµής της ηλεκτρικής
ενέργειας για τον τελικό
καταναλωτή.

ΝΝέέεεςς  ααυυξξήήσσεειιςς  
σστταα  ττιιµµοολλόόγγιιαα
Πιο συγκεκριµέ-

να, σε ότι αφορά τα
τιµολόγια πρότεινε για
το 2009 αύξηση 1%, για
τα έτη 2010 - 2012
αύξηση 5%, για το 2013

αύξηση 4% και για το
2014 3%, υπό την προ-
ϋπόθεση ότι η αντι-
δραστική ΕΕ εν µέσω
κρίσης, θα επανεξετά-

σει την πολιτική της για

κατάργηση δικαιωµάτων για ρύπους µετά

το 2014  και σε αυτή τη περίπτωση η ∆ΕΗ
θα διατηρήσει µερίδιο στην αγορά της
τάξης του 72% (ενώ είναι σχεδόν αποφασι-
σµένη η κατάργηση της δωρεάν κατανοµής
δικαιωµάτων και η πλήρης δηµοπράτησή
τους, οπότε το µερίδιο θα περιοριστεί στο
55%).

Έτσι, στο υποτιθέµενο κατά τη ∆ΕΗ
ευνοϊκό σενάριο, το 2009 ξεκινά µε αυξή-
σεις 6,6%.Από δε την κυβέρνηση φαίνεται
ότι περισσεύει η υποκρισία, όταν παρούσας
της κρίσης που επιδεινώνει την εκµετάλλευ-
ση και τη λιτότητα, ο υπουργός Ανάπτυξης
δηλώνει «ότι επειδή υπάρχει µια ειδική
κατάσταση  δεν µπορεί να συζητείται αύξη-
ση στα τιµολόγια για το 2009», ξεχνώντας
τη ρήτρα καυσίµων που θα τη πληρώσουν
οι εργαζόµενοι και υπολογίζεται σε τουλά-
χιστον 5,6%. Τελικά η διαφορά των δύο
πλευρών για το 2009 είναι 1%.

Άγρια 
επίθεση

στα εργατικά
δικαιώµατα

Σε ότι αφορά την ενεργειακή επάρκεια και µε δεδοµένο ότι στα
πλαίσια της εξυπηρέτησης των µονοπωλιακών συµφερόντων η κυβέρ-
νηση δεν φαίνεται διατεθειµένη να προβεί σε αλλαγές του ρυθµιστικού
πλαισίου της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η ∆ΕΗ θα συνεχίζει να
ζηµιώνεται από τις ψηλές τιµές στις οποίες αγοράζει το ρεύµα στη χον-
δρεµπορική αγορά.

Για να καλύψει τις ανάγκες της χώρας σε η.ε. θα αναγκασθεί να
κάνει εκτεταµένες εισαγωγές, καθώς και να αγοράζει ρεύµα. από τις
εγχώριες µονάδες των ΕΛΠΕ, του Μυτιληναίου και προσεχώς από τη
ΤΕΡΝΑ. Σηµειώνεται ότι η αγορά ενέργεια αποτελεί βασικό τµήµα των
λειτουργικών δαπανών της ∆ΕΗ, που µόνο στο α΄ εξάµηνο του 2008
ήταν στο 20% του συνόλου των λειτουργικών δαπανών.

Η ∆ΕΗ θα αντιµετωπίσει στο µέλλον µεγαλύτερη ζηµιά λόγω της
κοινής µονάδας ηλεκτροπαραγωγής που θα ανήκει κατά 51% στη Χαλυ-

βουργική, η οποία θα πουλά την παραγόµενη ενέργεια στο σύστηµα.
Είναι επανάληψη του σκανδάλου µε τη µονάδα του οµίλου Μυτιληναί-
ου, η οποία πουλά την ενέργεια στο σύστηµα σε τιµές που κλιµακώνο-
νται µέχρι και 100 ευρώ ανά µεγαβατώρα, ενώ η Αλουµίνιο αγοράζει
ρεύµα από τη ∆ΕΗ κάτω από 60 ευρώ ανά µεγ. Κατά την ίδια λογική η
Χαλυβουργική θα µπορεί να αγοράζει φθηνό ρεύµα από τη ∆ΕΗ, ενώ
η µονάδα ηλεκτροπαραγωγής  θα πουλά ακριβά την ενέργεια στις τιµές
αγοράς. Οι δηλώσεις Αθανασόπουλου ότι το 2013  που θα τεθεί σε
λειτουργία η µονάδα, θα έχουν αρθεί οι στρεβλώσεις της αγοράς η.ε.
δεν δείχνουν απλή αδιαφορία ή αφέλεια, αλλά συνειδητή προσπάθεια
διάλυσης της ∆ΕΗ και παράδοση της ηλεκτρικής ενέργειας στο µεγά-
λο κεφάλαιο. Και για να µην υπάρχει καµιά αµφιβολία, σε περίπτωση
που κανένα σενάριο δεν υιοθετηθεί, το επιχειρησιακό σχέδιο προβλέ-
πει εναλλακτικά µείωση µερισµάτων, µείωση και ακύρωση επενδύσεων,
υλοποίηση του προγράµµατος σε συνεργασία µε τρίτους και πώληση
στοιχείων ενεργητικού, δηλαδή µε απλά λόγια : πώληση µονάδων, κοι-
νοπρακτικά σχήµατα για τις αντικαταστάσεις των µονάδων, νέα µετο-
χοποίηση και απεµπόληση του δηµόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα
της επιχείρησης.

ΜΜεε  ππυυρρηηννιικκάά  ααππεειιλλεείί  ηη  ∆∆ΕΕΗΗ
Άλλη µία «καινοτοµία» του επιχ. σχεδίου, είναι ότι τώρα η ∆ΕΗ επι-

σείει σαν φόβητρο τα πυρηνικά, αν δεν πάρει άδειες για να κατασκευ-
άσει µονάδες λιθάνθρακα. Αν και η κυβέρνηση αρνήθηκε το ενδεχόµε-
νο κατασκευής πυρηνικού εργοστασίου στην Ελλάδα, το θέµα πλασά-
ρεται στη διεθνή αγορά και ήδη έχει καλλιεργείται από διάφορους
παράγοντες , όπως ο γ.γ. του ΥΠΑΝ που σε ηµερίδα του ΙΕΝΕ  δήλω-
σε πως «η αδυναµία του πετρελαίου, του φυσικού αερίου, αλλά και των
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας να εξασφαλίζουν ενεργειακή επάρκεια,
µετατοπίζουν το ενδιαφέρον στη πυρηνική ενέργεια». Φυσικά τα τερά-
στια ζητήµατα της αποθήκευσης των πυρηνικών αποβλήτων και της
ασφάλειας των εγκαταστάσεων, δεν είναι κάτι που απασχολεί.

ΣΣττοο  όόννοοµµαα  ττηηςς  χχρρηηµµααττοοδδόό--
ττηησσηηςς  ττωωνν  εεππεεννδδύύσσεεωωνν  κκααιι
ππρροοκκεειιµµέέννοουυ  νναα  εεξξοοιικκοοννοοµµηη--
θθοούύνν  ππεερρίί  ττωωνν  550000  εεκκααττ..  εευυρρώώ
εεττηησσίίωωςς  σσττηηνν  εεξξααεεττίίαα  ααππόό
ππεερριικκοοππέέςς  δδααππααννώώνν  ππρροοσσωωππιι--
κκοούύ  κκααιι  υυλλιικκώώνν,,  ααννααµµέέννεεττααιι
ππααρρααππέέρραα  εεππίίθθεεσσηη  σσττοουυςς
µµιισσθθοούύςς  κκααιι  σστταα  δδιικκααιιώώµµαατταα
ττωωνν  εερργγααζζοοµµέέννωωνν..  ΤΤοο  µµεεγγααλλύύ--
ττεερροο  µµέέρροοςς  ττηηςς  ««εεξξοοιικκοοννόόµµηη--
σσηηςς»»  θθαα  ππρροοέέλλθθεειι  ααππόό  ττηη  µµεείίωω--
σσηη  ττοουυ  εερργγααττιικκοούύ  κκόόσσττοουυςς..
ΜΜέέχχρριι  ττοο  22001144  υυπποολλοογγίίζζεεττααιι
όόττιι  66..556666  εερργγααζζόόµµεεννοοιι  θθαα
σσυυννττααξξιιοοδδοοττηηθθοούύνν  κκααιι  ααννττιιµµεε--
ττωωππίίζζοοννττααςς  ττοουυςς  εερργγααζζόόµµεεννοουυςς
σσαανν  ααππλλοούύςς  ααρριιθθµµοούύςς  ττηηςς
ππααρρααγγωωγγιικκήήςς  δδιιααδδιικκαασσίίααςς,,  υυπποο--
λλοογγίίζζεεττααιι  όόττιι      εεάάνν  ααννττιικκαατταασστταα--
θθοούύνν  µµεε  ννέέοουυςς  εερργγααζζόόµµεεννοουυςς
2211--3300  εεττώώνν  θθαα  ππρροοκκύύψψεειι  όόφφεε--
λλοοςς  ααππόό  ττηη  δδιιααφφοορράά  ααµµοοιιββώώνν
ππεερρίί  τταα  228855  εεκκααττ..  εευυρρώώ,,  εεννώώ  αανν
δδεενν  ααννττιικκαατταασσττααθθεείί  κκααννεείίςς,,  ττοο
όόφφεελλοοςς  θθαα  ααννέέββεειι  σστταα  448877
εεκκααττ..  εευυρρώώ..  ΣΣυυµµππλληηρρωωµµααττιικκάά  οο
σσττόόχχοοςς  µµπποορρεείί  νναα  εεππιιττεευυχχθθεείί
µµεε  ααννάάππττυυξξηη  εεσσωωττεερριικκήήςς  ααγγοο--
ρράάςς  εερργγαασσίίααςς,,  δδιιααχχεείίρριισσηη  υυππεε--
ρρωωρριιώώνν  κκααιι  ααπποουυσσιιώώνν  κκααιι  ααύύξξηη--
σσηη  ττηηςς  ππααρρααγγωωγγιικκόόττηηττααςς..

ΓΓιι΄́  ααυυττόό  κκααιι  έέχχοουυνν  ππρροοσσλλάά--
ββεειι  σσύύµµββοουυλλοουυςς  µµεε  ππααχχυυλλόότταα--
ττεεςς  ααµµοοιιββέέςς  ((µµεεττααξξύύ  ααυυττώώνν  κκααιι
ππρρώώηηνν  σσττεελλέέχχηη  ττηηςς  ∆∆ΕΕΗΗ,,  ννυυνν
σσυυννττααξξιιοούύχχοοιι)),,  µµεε    ααννττιικκεείίµµεενναα
όόππωωςς  ::ΣΣύύγγχχρροονναα  σσυυσσττήήµµαατταα
δδιιοοίίκκηησσηηςς  ααννθθρρώώππιιννοουυ  δδυυννααµµιι--
κκοούύ,,  εεµµππέέδδωωσσηη  ννέέααςς  κκοουυλλττοούύ--
ρρααςς  πποουυ  εεκκπποορρεεύύεεττααιι  ααππόό  ττοο
εεππιιχχεειιρρηηµµααττιικκόό  όόρρααµµαα  ττηηςς
∆∆ΕΕΗΗ,,  υυλλοοπποοίίηησσηη  ππρροογγρράάµµµµαα--
ττοοςς  µµεετταασσχχηηµµααττιισσµµοούύ  ττηηςς  ∆∆ΕΕΗΗ
κκ..αα..  ππρροοκκεειιµµέέννοουυ  νναα  σσυυµµππιιέέ--
σσοουυνν  κκάάθθεε  εερργγααττιικκόό  δδιικκααίίωωµµαα..

ΣΣυυµµππεερραασσµµααττιικκάά  ττοο  εεππιιχχεειι--
ρρηησσιιαακκόό  σσχχέέδδιιοο,,  ππααρράά  ττιιςς  αασσάά--
φφεειιεεςς  κκααιι  τταα  δδιιααφφοορρεεττιικκάά  σσεεννάά--
ρριιαα  πποουυ  εεππιικκααλλεείίττααιι,,  δδεενν  εείίννααιι
ττίίπποοτταα  άάλλλλοο  ππααρράά  ηη  σσυυννέέχχιισσηη
ττηηςς  πποολλιιττιικκήήςς  ααππεελλεευυθθέέρρωωσσηηςς
ττηηςς  εεννέέρργγεειιααςς,,  ξξεεπποουυλλήήµµααττοοςς
σσττοουυςς  ιιδδιιώώττεεςς  κκααιι  δδιιάάλλυυσσηηςς  ττηηςς
εεππιιχχεείίρρηησσηηςς..

ΗΗ  εεννεερργγεειιαακκήή  εεξξάάρρττηησσηη  κκααιι  ττοο  σσκκάάννδδααλλοο
ττηηςς  ΟΟρριιαακκήήςς  ΤΤιιµµήήςς  ττοουυ  ΣΣυυσσττήήµµααττοοςς

∆∆ιιάάλλυυσσηη  κκααιι  ππλλήήρρηη  ιιδδιιωωττιικκοοπποοίίηησσηη
δδεείίχχννεειι  ττοο  εεππιιχχεειιρρηησσιιαακκόό  σσχχέέδδιιοο  ττηηςς  ∆∆ΕΕΗΗ  

ΤΤηηςς  ΡΡίίττσσαα  ΣΣιιµµάάττοουυ µµ
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Οι αρπαχτικές διαθέσεις του κ. Αθανα-
σόπουλου έγιναν καθαρές µε την αύξηση
που έδωσε στο µισθό του κατά 100% µε το
καληµέρα στο τιµόνι της επιχείρησης, ενώ
φροντίζει να µας τσιτώσει λίγο ακόµα και στο
κλείσιµο (;) της θητείας του, ορίζοντας επι-
πλέον επίδοµα 1500 ευρώ στα διευθυντικά
στελέχη! ∆εν έφταναν βλέπετε τα 26.000
ευρώ του µηνιαίου µισθού του σε µια επιχεί-
ρηση που κατέστη ζηµιογόνα επί της θητείας
του και χαρατσώνει τους καταναλωτές µε
συνεχείς αυξήσεις στα τιµολόγια ηλεκτρικού
ρεύµατος (30% σε δύο χρόνια!). Αλλά ας µην

είµαστε άδικοι. Πολύ «βρώµικη
βγήκε στην πορεία ιδιωτικοποίηση
και κατά τη διάρκεια της θητεία
προέδρου της
Στην ανάλυση των αποτελεσµάτω
χείρησης που δηµοσιεύτηκαν πρ
φυσικά δε γίνεται λόγος ούτε ακρ
τα αίτια της κατάρρευσης. Σύµφ
διοίκηση για το χάλι της ∆ΕΗ απλά
τιµές των καυσίµων, η απεργία τη
για το ασφαλιστικό και οι κινη
στον Άγιο ∆ηµήτριο!!!

Όταν όµως η διοίκηση απ
ζηµιές της επιχείρησης στη µειωµ
γωγή ρεύµατος και στις αυξηµένες
και αναφέρεται σε αυτές σα να πρ
αναπόφευκτα φυσικά φαινόµεν
συσκοτίζει την αλήθεια. Κι αυτό
καθαρή πολιτική επιλογή των διοικ

∆ΕΗ και των κυβ
ΠΑΣΟΚ-Ν∆ όλ

ετία που µε
(από την

της συµφ
την απελ
της ενέρ
αρχές το

σήµερα),
διάρκεια τη

υποχρεωτικά
Ευρωπαϊκής Ένωση

κάθε προγραµµατισµός κατασ
ένταξης νέων ηλεκτροπαραγωγικώ
στο σύστηµα.

Οι µονάδες που παραδόθ
σύστηµα έως το 2003 (ΑΗΣ Λαυ
της-Κοµοτηνής) είχαν προγραµµα
εξαγγελθεί πριν το 1998, για να
θούν νέες µόλις εντός του µήνα,
δέκα ολόκληρα χρόνια δηλαδή! Επ
µειωµένη παραγωγή και τις αυξηµ
γωγές ρεύµατος τις χρεώνονται

∆EKEMBPIOΣ 2008 YYΨΨHHΛΛHH TTAAΣΣHH8

ΚΚέέρρδδηη  γγιιαα  ττοουυςς  ιιδδιιώώττεεςς  κκααιι
κκαατταασσττρροοφφήή  γγιιαα  ττηη  ∆∆EEHH

έέφφεερρεε  οο  φφιιλλεελλεευυθθεερριισσµµόόςς  κκααιι
ηη  ααππεελλεευυθθέέρρωωσσηη  εεννέέρργγεειιααςς

ΤΤοο  ννααυυάάγγιιοο  ττηηςς  ννεεοοφφιιλλεελλεεύύθθεερρηηςς  πποολλιιττιικκήήςς,,  αακκόόµµηη  κκααιι  σσττηηνν  ππεερρίί--
ππττωωσσηη  ττηηςς  ππλλέέοονν  κκεερρδδοοφφόόρρααςς  ππρρώώηηνν  ∆∆ΕΕΚΚΟΟ,,  ττηηςς  ∆∆ΕΕΗΗ  ΑΑ..ΕΕ..,,  εεππιισσηηµµοο--
πποοίίηησσεε  οουυσσιιαασσττιικκάά  οο  ππρρόόεεδδρροοςς  κκααιι  δδιιεευυθθύύννωωνν  σσύύµµββοουυλλοοςς  ττηηςς  εεππιιχχεείί--
ρρηησσηηςς  κκ..  ΑΑθθαανναασσόόπποουυλλοοςς,,  όότταανν  µµεε  αανναακκοοίίννωωσσήή  ττοουυ  ππρροοέέββλλεεψψεε  όόττιι
σσττοο  ττέέλλοοςς  ττοουυ  έέττοουυςς,,  ηη  εεππιιχχεείίρρηησσηη  θθαα  έέχχεειι  αακκόόµµηη  µµεεγγααλλύύττεερρεεςς  ζζηηµµιιέέςς
ααππόό  ααυυττέέςς  πποουυ  εείίχχεε  σσττοο  ππρρώώττοο  εεξξάάµµηηννοο,,  οοππόόττεε  κκααιι    ααννέέρρχχοονντταανν  σστταα
111122  εεκκ..  εευυρρώώ..  ΥΥππεεννθθυυµµίίζζοουυµµεε  ππωωςς    ππρριινν  µµεερριικκάά  χχρρόόννιιαα  ηη  εεππιιχχεείίρρηησσηη
ππααρροουυσσίίααζζεε  εεττήήσσιιαα  κκέέρρδδηη  ύύψψοουυςς  µµιισσοούύ  δδιιςς  εευυρρώώ  ((!!!!!!))..  ΟΟιι  λλόόγγοοιι  πποουυ
,,σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττηηνν  ίίδδιιαα  ττηη  δδιιοοίίκκηησσηη,,  ((κκααιι  ττοουυςς  οοπποοίίοουυςς  θθαα  ααννααλλύύσσοουυµµεε
ππααρραακκάάττωω)),,  οοδδηηγγοούύνν  σσεε  ααυυττήή  ττηηνν  κκααττρραακκύύλλαα,,  εείίννααιι  οοιι  ααυυξξηηµµέέννεεςς  δδααππάά--
ννεεςς  γγιιαα  κκααύύσσιιµµαα,,  οοιι  ααυυξξηηµµέέννεεςς  εειισσααγγωωγγέέςς  ρρεεύύµµααττοοςς,,  ηη  µµεειιωωµµέέννηη  εεξξόό--
ρρυυξξηη  λλιιγγννίίττηη,,  ηη  µµεειιωωµµέέννηη  ππααρρααγγωωγγήή  ρρεεύύµµααττοοςς,,  οοιι  ααγγοορρέέςς  εεννέέρργγεειιααςς
ααππόό  ττρρίίττοουυςς  ιιδδιιώώττεεςς  ππααρρααγγωωγγοούύςς  κκααθθώώςς  κκααιι    ηη  ααγγοορράά  δδιικκααιιωωµµάάττωωνν
εεκκπποοµµππώώνν  δδιιοοξξεειιδδίίοουυ  ττοουυ  άάννθθρραακκαα,,  πποουυ  υυππεερρββααίίννοουυνν  σσηηµµααννττιικκάά  ττιιςς
ααρρχχιικκέέςς  ππρροοββλλέέψψεειιςς  ττηηςς  ∆∆ΕΕΗΗ..    ΈΈττσσιι  τταα  ππααρρααππάάννωω  κκόόσσττηη  έέρρχχοοννττααιι  νναα
υυππεερρκκααλλύύψψοουυνν  κκααττάά  πποολλύύ  τταα  έέσσοοδδαα  ααππόό  ττιιςς  ααυυξξήήσσεειιςς  ττωωνν  ττιιµµοολλοογγίίωωνν
κκααττααννάάλλωωσσηηςς..

∆εν έφταναν οι δυσοίωνες οικονοµικές προβλέψεις για τη ∆ΕΗ Α.Ε., η σπουδή που επέδειξε
να ανακοινώσει την παραπάνω πρόβλεψη ο κ. Αθανασόπουλος, είχε σαν αποτέλεσµα την κατρα-
κύλα της µετοχής της εταιρίας στο χρηµατιστήριο κατά 22%!
Συνολικά 3,8 εκ. µετοχές άλλαξαν χέρια σε µία µόνο µέρα και από κεφαλαιοποιητική αξία 8,8 δισ.
ευρώ που είχε όταν έµπαινε στο Χρηµατιστήριο, κατρακύλησε στα 2,3 δις!                                                                                                          

Με την ανακοίνωσή της αυτή η διοίκηση της ∆ΕΗ αφενός προλειαίνει το έδαφος για να ζητή-
σει και νέες αυξήσεις στα τιµολόγιά της (ούτως ή άλλως από το 2009 πρόκειται να αυξηθούν 5,5%
µε 6% χάρη στη ρήτρα καυσίµων), αφετέρου επιχειρεί να αποδώσει τις όποιες ευθύνες για τον
οικονοµικό κατήφορο της εταιρείας σε εξωγενείς παράγοντες, και όχι στο µάνατζµεντ και στην
ακολουθούµενη πολιτική της επιχείρησης. Στην παραδοχή της καταστροφικής πορείας της επι-
χείρησης, η ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ απάντησε µε εξώδικο προς τη διοίκηση της ∆ΕΗ, καταθέτοντας παράλ-
ληλα και µήνυση στον Άρειο Πάγο για πληµµελή άσκηση των καθηκόντων της. Τόσο στο κείµε-
νο της µήνυσης όσο και στο εξώδικο, η ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ επικεντρώνεται στην «αλχηµεία της Ορια-
κής Τιµής Συστήµατος».                                                                           Σύµφωνα µε στοι-
χεία της Οµοσπονδίας, µόνο στο πρώτο εξάµηνο του 2008 η ∆ΕΗ επιβαρύνθηκε µε 128 εκατ.
ευρώ από την πώληση βιοµηχανικού ρεύµατος υψηλής τάσης στις βιοµηχανίες! 

ΠΠααύύλλοοςς  ΜΜοουυρροουυζζίίδδηηςς

ΚΚααππιιττααλλιισστική  ενεργειακή  πολιτική

ΌΌτταανν  ττοο  κκρρέέααςς  ββααφτίζεται  ψάρι  στο  µεγάλο  φαγοπότι
ττης  ιδιωτικοποίησης

ΗΗ  ιιδδιιωωτικοποίηση,  η  πολυδιάσπαση  και  η  παράδοση  της
εεννέέρργγεειιαας  στους  ιδιώτες  και  στο  χρηµατιστηριακό  κεφάλαιο
θθαα  οοδδηηγγήσει  σε  πλήρη  απαξίωση  των  υποδοµών  χάριν  του
γγρρήήγγοορροου  και  εύκολου  κέρδους.  Η  εφαρµογή  αυτού  του
µµοοννττέέλλοου  στις  ΗΠΑ  και  στη  Γερµανία  ευθύνεται  για  τα  µεγά-
λλαα  µµππλλαακκ  άουτ  στην  Καλιφόρνια  (όπου  η  ενέργεια  παραδόθη-
κκεε  σσττηη  χχρηµατιστηριακή  ΕΝΡΟΝ,  γνωστή  για  το  µεγάλο  λογι-
σσττιικκόό  σσκκάνδαλο),  στη  Νέα  Υόρκη  (όπου  σάπιζαν  οι  υποδο-
µµέέςς))  κκααιι  στις  δυτικές  περιοχές  της  Γερµανίας,  µε  ευθύνη  και
ττηηςς  RRWWE.Η  βίαιη,  απότοµη  και  άναρχη  «αποβίβαση»  της
χχώώρρααςς  ααπό  το  λιγνίτη  δεν  οφείλεται,  όπως  λένε,  στην  πραγµα-
ττιικκήή  µµεείίωωση  των  αποθεµάτων,  στην  οποία  οδήγησε  η  ληστρι-
κκήή  εεκκµµεεττάλλευσή  του  για  τρεις  δεκαετίες,  αλλά  στον  ανταγω-
ννιισσµµόό  ττηης  ΕΕ  µε  τις  ΗΠΑ  και  στην  επιλογή  Ελλάδος  για  συµ-
µµααχχίίαα  κκυυρίως  µε  τη  Ρωσία,  µε  εισαγωγές  πετρελαίου  και  φυσι-
κκοούύ  ααεερρίου.  Η  «εµπλοκή»  αυτή,  πέραν  του  ότι  θα  οδηγήσει
σσεε  ππλλήήρρηη  ενεργειακή  εξάρτηση,  θα  φέρει  πιο  κοντά  την  κατά-
ρραα  ττοουυ  ππολέµου,  όπως  έδειξε  το  Ιράκ  και  τώρα  η  Γεωργία.  

ΜΜααθθηηττεευυόόµµεεννοοςς  µµάάγγοοςς  ααπποοδδεείίχχττηηκκεε  µµππρροοσσττάά  σσττιιςς  δδυυννάάµµεειιςς  πποουυ  ααππεελλεευυθθέρωσε  ο  κ.  Αθανασόπουλος,  καθώς  φέρεται  πλέον  «τελειωµέ-
ννοοςς»»  ααππόό  ττοο  ΥΥπποουυρργγεείίοο  ΑΑννάάππττυυξξηηςς  ..  ΗΗ  ααψψυυχχοολλόόγγηηττηη  ππρρόόββλλεεψψήή  ττοουυ  γγιιαα  ααυυξηµένες  ζηµιές  της  ∆ΕΗ  Α.Ε.  κατά  το  τρέχον  εξάµηνο  έναντι
ττοουυ  ππρροοηηγγοούύµµεεννοουυ,,  έέφφεερρεε  ππααννιικκόό  κκααιι  σσοοββααρρέέςς  ααππώώλλεειιεεςς  ττηηςς  µµεεττοοχχήήςς  ττηηςς  εεππιχείρησης.  Ακόµη  κι  αν  πρόκειται  για  «εθελουσία  έξοδο»  όπως
ήήδδηη  φφηηµµοολλοογγεείίττααιι,,  ττοούύ  ((γγιιαα  ττηηνν  ώώρραα))  δδιιεευυθθύύννοοννττοοςς  σσυυµµββοούύλλοουυ  κκααιι  ππρροοέέδδρροου  της  εταιρίας,  πρόκειται  για  το  τέλος  του  δρόµου  µπροστά
σσττοο  ααδδιιέέξξοοδδοο  ττηηςς  ααννάάλλγγηηττηηςς  ννεεοοφφιιλλεελλεεύύθθεερρηηςς  πποολλιιττιικκήήςς  πποουυ  υυππεερραασσππίίζζεεττααι  ο  ισχυρός  άνδρας  της  ∆ΕΗ,  και  στο  φόβο  της  λαϊκής  δυσα-
ρρέέσσκκεειιααςς  πποουυ  φφααίίννεεττααιι  νναα  ααρρχχίίζζεειι  νναα  ζζυυγγίίζζεειι  ηη  κκυυββέέρρννηησσηη  ααππόό  ττηηνν  άάλλλληη..  ΚΚάάθθε  κατεργάρης  στον  πάγκο  του  λοιπόν.        
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ρου οι κυβερνήσεις και οι διοικήσεις της
∆ΕΗ που εφάρµοσαν την ευρωπαϊκή οδηγία
και µείωσαν στο 80% την κάλυψης της ενερ-
γειακής κατανάλωσης, παραδίδοντας το υπό-
λοιπο 20% στους µελλοντικούς ιδιώτες παρα-
γωγούς. Το δεύτερο µέρος του σχεδίου, το
«καταστήστε τη ∆ΕΗ ζηµιογόνα» δηλ., είναι
πιο ευφάνταστο και αφορά την παχυλή επι-
δότηση που δίνει στους ιδιώτες παραγωγούς
ηλεκτρικής ενέργειας (ΕΛ.ΠΕ-Λάτσης, Αλου-
µίνιον Ελλάδος-Μυτιληναίος και λοιπά λαµό-
για της ιδιωτικής πρωτοβουλίας), µέσω της
κοµπίνας που επίσηµα αποκαλείται «Οριακή
Τιµή Συστήµατος » (ΟΤΣ). Πρόκειται για την
υποχρέωση της ∆ΕΗ να αγοράζει πανάκριβα
το ρεύµα των ιδιωτών την ίδια στιγµή που
είναι σε θέση να το παράγει πολύ πιο φθηνά.

Σατανικά απλό και εξαιρετικά αποτελε-
σµατικό!

Έτσι για παράδειγµα το σωτήριο ,για τον
Λάτση και τα ΕΛ.ΠΕ, έτος 2006 η ιδιωτική
µονάδα των ΕΛ.ΠΕ στη Θεσσαλονίκη διέθε-
σε στο δίκτυο και η ∆ΕΗ υποχρεώνεται
(βάσει της «Ευρωπαϊκής Οδηγίας ενάντια στα
µονοπώλια») να αγοράζει το ρεύµα των
ΕΛ.ΠΕ στα 60-75 ευρώ τη µεγαβατώρα ,τη
στιγµή που ο ΑΗΣ Αγ. ∆ηµητρίου παρήγαγε
µε 28 ευρώ τη µεγαβατώρα!!! Κάτι που επιβά-
ρυνε τη ∆ΕΗ, και ζέστανε ταυτόχρονα το
ταµείο της ιδιωτικής µονάδας των ΕΛ.ΠΕ, µε
τουλάχιστον 80 εκατοµµύρια ευρώ ,µόνο για
το έτος 2006!!!

Πανοµοιότυπη µε την προηγούµενη η
περίπτωση της «Αλουµίνιον της Ελλάδος», η
οποία είχε άδεια αυτοπαραγωγού, δηλαδή
παραγωγής ηλεκτρικού ρεύµατος για εξυπη-
ρέτηση αναγκών των βιοµηχανικών της εγκα-
ταστάσεων. Φέτος και παρά την κατακραυγή,
η εν λόγω εταιρεία µετέτρεψε την άδεια της
σε άδεια συµπαραγωγού αντιγράφοντας τη
συνταγή κερδοφορίας που περιγράψαµε
παραπάνω ,επιβαρύνοντας µόνο για φέτος µε

άλλα 100 εκατοµµύρια
ευρώ τα ταµεία της
∆ΕΗ!

Χαρακτηριστικό
της έκτασης του προ-
βλήµατος είναι ότι
µετά και τις πρόσφα-
τες αυξήσεις των
τιµολογίων, το µέσο
έσοδο της ∆ΕΗ ανά
µεγαβατώρα, η τιµή
πώλησης δηλαδή
στους µικρούς καταναλωτές, φτάνει στα 100
ευρώ στη λιανική. Την ίδια περίοδο η «ΟΤΣ»,
η τιµή που αγοράζει το ρεύµα η ∆ΕΗ από
τους ιδιώτες και η οποία µεταβάλλεται ανά-
λογα µε τη ζήτηση, τζογάρεται κανονικά
δηλαδή, κυµαίνεται µεταξύ 35 και 108 ευρώ
ανά µεγαβατώρα, ενώ κατά τη διάρκεια των
ηµερών υψηλής ζήτησης του καλοκαιριού και
ειδικά σε συνθήκες καύσωνα (!) είχε εκτο-
ξευθεί και στα 130 ευρώ ανά µεγαβατώρα!!!

Με λίγα λόγια, οι αετονύχηδες της αγο-
ράς παίρνουν χαµηλότοκα δάνεια έως και
75% της «επένδυσης» και παριστάνουν τους
µεγαλόσχηµους µπίζνεσµεν, µε εξασφαλι-
σµένη πελατεία και εγγυηµένη κερδοφορία.
Εδώ και χρόνια δηλαδή η ∆ΕΗ «επιδοτεί»
τους ιδιώτες ανταγωνιστές της εις βάρος της
κερδοφορίας της! Και σα να µη φτάνει αυτό,
οι ιδιώτες αποφασίζουν και εκβιάζουν αν
χρειαστεί, ανάλογα µε το που κυµαίνεται η
ΟΤΣ, αν τους συµφέρει να µπουν για να που-
λήσουν ρεύµα ή όχι στο δίκτυο. Μονά-ζυγά
δικά τους!

Φυσικά, ο κατάλογος της αρπαχτής,
πέραν των προαναφερθέντων εταιριών,
µακραίνει χρόνο µε το χρόνο, µε τους µέχρι
στιγµής υποχρεωτικούς προµηθευτές ρεύµα-
τος της ∆ΕΗ, τη ΘΕΡΜΗ Σερρών Α.Ε., την
ΗΡΩΝ να έχουν µπει στο δίκτυο και άλλους
οµίλους-κολοσσούς (Εndesa, Edison) να

ετοιµάζονται πυρετωδώς για την είσοδό τους
στο ενεργειακό φαγοπότι...συγγνώµη, στην
ενεργειακή αγορά της χώρας.

Τόσα χρόνια µας λέγανε ότι τα κέρδη της
∆ΕΗ θα µπορούσαν να είναι πολύ µεγαλύτε-
ρα αν γινότανε ορθολογική διαχείριση µε τα
περίφηµα ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια κλπ.
Στην ουσία, χωρίς να το λένε ανοιχτά, µας
λέγανε πως η ∆ΕΗ και κάθε πρώην ∆ΕΚΟ αν
απαλλασσόταν από το «φορτίο» του κοινωνι-
κού χαρακτήρα, θα εκτινασσότανε τα οικο-
νοµικά της, αλλά τελικά συµβαίνει ακριβώς το
αντίθετο.

Επιπλέον η επιχείρηση, µε την αναπόφευ-
κτη µετατροπή σε ζηµιογόνα, εµπίπτει αυτό-
µατα στις διατάξεις της τροπολογίας του
νοµοσχεδίου που κατέθεσε ο «ξεπουλάω-δε
µασάω» υπουργός Κ. Χατζηδάκης, σύµφωνα
µε την οποία οι ζηµιογόνες επιχειρήσεις πάνε
για εκκαθάριση και µπορούν να απολύουν το
προσωπικό τους χωρίς αποζηµίωση! Όπως
αναφέρει το σωµατείο εργαζοµένων στην
ενέργεια «Εργατική Αλληλεγγύη» : «Αυτό
σηµαίνει ότι ενεργοποιείται ο νόµος
3429/2005 και η τροπολογία Αλογοσκούφη
για τις προβληµατικές ∆ΕΚΟ µε µηδενικές
αυξήσεις, κατάργηση των ΣΣΕ και απολύ-
σεις!»

Η µεγαλύτερη ελληνική εταιρεία, άµεσα
συνδεδεµένη µε την εξασφάλιση «οµαλής
κοινωνικής και οικονοµικής ζωής», καταρρέει

οικονοµικά, διαλύεται σε θυγατρικές για να
συµπράξει ή να εξαγοραστεί κατά περίπτωση
από πολυεθνικές εταιρίες, οριακά πλέον εξα-
σφαλίζει την ηλεκτροδότηση της χώρας, µε
τις αυξανόµενες χρόνο µε το χρόνο κατανα-
λώσεις να απειλούν µε µπλακ άουτ, αναγκα-
στικά θα µειώσει τα στάνταρ ασφάλειας και
τα κονδύλια συντήρησης όπως δείχνει και η
διεθνής εµπειρία των ιδιωτικοποιήσεων στην
ηλεκτροπαραγωγή, ενώ το επενδυτικό της
πρόγραµµα είχε υποχρεωτικά παγώσει.

Η ψευδεπίγραφη ελεύθερη αγορά ορίζει
και µετατρέπει τη ∆ΕΗ και το ελληνικό δηµό-
σιο υποχρεωτικά σε πελάτες-αγοραστές
πανάκριβου ρεύµατος, ρίχνοντάς τους έτσι
στα νύχια επιχειρηµατιών που δε ρισκάρουν
απολύτως τίποτα, εξασφαλίζοντας την κερ-
δοφορία τους εσαεί.

Το απόφθεγµα «οικονοµικός σοσιαλι-
σµός - όλα τα κέρδη στους επιχειρηµατίες
(και µε την εγγύηση του δηµοσίου) και κοι-
νωνικοποίηση των ζηµιών για τους πολλούς»
που έγινε συνείδηση πλατιών λαϊκών µαζών
εξαιτίας της παγκόσµιας κρίσης και των έκτα-
κτων µέτρων που εξαγγέλθηκαν σε ΗΠΑ και
Γαλλία µε την πρόταση για «Ταµείο Βοήθει-
ας» (!) τραπεζικών κολοσσών και ασφαλιστι-
κών µεγαθηρίων, βρίσκει την πλήρη του
εφαρµογή στην περίπτωση της ∆ΕΗ και των
άλλων µέχρι πρότινος ∆ΕΚΟ, (Ολυµπιακή,
ΟΣΕ,κλπ).

Ήδη, η χώρα από αυτάρκης σε ηλεκτρική ενέργεια, µε
το χάος που επέφεραν τα πρώτα βήµατα ιδιωτικοποίησης,
µετατράπηκε σε εισαγωγέα. Όλα αυτά θα έχουν σαν συνέ-
πεια, τα κέντρα ενέργειας να διασπαστούν και να µεταφερ-
θούν από το Λεκανοπέδιο Κοζάνης – Πτολεµαΐδας και
Μεγαλόπολης σε άλλες περιοχές, χωρίς καµία µέριµνα για
τους εργαζόµενους των περιοχών. Σχεδιάζεται το κλείσιµο
µονάδων, που θα σπείρουν την ανεργία, την απαξίωση και
την ερήµωση της περιοχής. Είναι χαρακτηριστικό ότι η
κυβέρνηση δεν προχώρησε στη δηµιουργία κλάδου – αγω-
γού φυσικού αερίου από το Πλατύ προς την Πτολεµαΐδα –
Κοζάνη, όπως αρχικά σχεδιαζόταν.

Η καπιταλιστική ανάπτυξη των τελευταίων 30 χρόνων
έφερε τεράστια, άναρχη και απότοµη αύξηση των ενεργει-
ακών αναγκών. Πρόκειται για µια οικονοµία ενεργοβόρας
κατανάλωσης, που δε διστάζει να κάνει τσιµέντο τις πόλεις
και να καταστρέφει το αστικό πράσινο, που δεν διστάζει
να κάνει ακόµα και εµπόριο ρύπων ,να παράγει και να
πουλά τζιπάρες των 4.000 κ.ε., ενώ υπερθερµαίνει τον πλα-
νήτη. Έτσι, δηµιουργήθηκε το έδαφος για την τωρινή,
παγκόσµια ενεργειακή κρίση. Η οποία, ειδικά στην Ελλάδα,
παίρνει τις χειρότερες µορφές.

Η ιδιωτικοποίηση θα φέρει δυσβάσταχτες αυξήσεις
στο ρεύµα για τη λαϊκή κατανάλωση, η οποία θα καλύπτε-
ται από τα διάφορα «ευέλικτα πακέτα» των ανταγωνιστών,
όπως µε την τηλεφωνία. Η «απελευθέρωση», δηλαδή ο
ανταγωνισµός, δεν θα φέρει µείωση, αλλά αύξηση των

τιµών, όπως αποδείχτηκε στην ακτοπλοΐα, στα είδη δια-
τροφής κ.α.

Μπροστά στις φανερές πλέον συνέπειες των ιδιωτικο-
ποιήσεων στον ανεπτυγµένο κόσµο, ο νεοφιλελευθερι-
σµός πλέον αρχίζει να αµφισβητείται από αναλυτές κι
εργαζόµενους. Κι ενώ το κλίµα φαίνεται να αντιστρέφεται,
όταν µεσούσης της παγκόσµιας οικονοµικής ύφεσης κρα-
τικοποιούνται τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρίες κολοσ-
σοί, ενώ ήδη πολύ πριν τα µπλακ άουτ σε ΗΠΑ-Καλιφόρ-
νια,Ιταλία και Μ. Βρετανία καθώς και η επανεθνικοποίηση
του ΟΣΕ Μ. Βρετανίας είχαν σηµατοδοτήσει τη χρεωκοπία
της νεοφιλελεύθερης πολιτικής και των ιδιωτικοποιήσεων,
οι ντόπιοι κυβερνώντες συνεχίζουν το καταστρεπτικό τους
έργο αταλάντευτα και ξεπουλάνε ότι βρούνε µπροστά
τους, µέχρις εσχάτων(;) «τοις φιλελευθέρων ρήµασι πειθό-
µενοι».

Η εµµονή πχ στις ΗΠΑ µε τη µη ψήφιση (για την ώρα)
του σχεδίου Πόλσον, να αφήσουν δηλαδή την αγορά να
«καθαρίσει την πιάτσα» χωρίς κρατική παρέµβαση, κάτι
που θα αποτελούσε έτσι κι αλλιώς αναδιανοµή του πλού-
του υπέρ των τραπεζιτών, κάτι που συν τοις άλλοις η κοι-
νωνική κατακραυγή απέτρεψε, καταδεικνύει την απουσία
του κοινωνικού-πολιτικού εκβιασµού, που µε αίτηµα την
κοινωνικοποίηση και τον εργατικό έλεγχο των µέσων
παραγωγής άρα και του πιστωτικού συστήµατος, θα εξανά-
γκαζε σε πρώτη φάση την κρατικοποίηση των υπό κατάρ-
ρευση ιδρυµάτων.
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Καπιταλισσττιικκήή  εεννεερργγεειιαακκήή  πποολλιιττιικκήή

Όταν  το  κρέας  βααφφττίίζζεεττααιι  ψψάάρριι  σσττοο  µµεεγγάάλλοο  φφααγγοοππόόττιι
ττηηςς  ιιδδιιωωττιικκοοπποοίίηησσηηςς

Η  ιδιωωττιικκοοπποοίίηησσηη,,  ηη  πποολλυυδδιιάάσσππαασσηη  κκααιι  ηη  ππααρράάδδοοσσηη  ττηηςς
ενέργειααςς  σσττοουυςς  ιιδδιιώώττεεςς  κκααιι  σσττοο  χχρρηηµµααττιισσττηηρριιαακκόό  κκεεφφάάλλααιιοο
θα  οδηγγήήσσεειι  σσεε  ππλλήήρρηη  ααππααξξίίωωσσηη  ττωωνν  υυπποοδδοοµµώώνν  χχάάρριινν  ττοουυ
γρήγοροουυ  κκααιι  εεύύκκοολλοουυ  κκέέρρδδοουυςς..  ΗΗ  εεφφααρρµµοογγήή  ααυυττοούύ  ττοουυ
µοντέλοουυ  σσττιιςς  ΗΗΠΠΑΑ  κκααιι  σσττηη  ΓΓεερρµµααννίίαα  εευυθθύύννεεττααιι  γγιιαα  τταα  µµεεγγάά--
λα  µπλακκ  άάοουυττ  σσττηηνν  ΚΚααλλιιφφόόρρννιιαα  ((όόπποουυ  ηη  εεννέέρργγεειιαα  ππααρρααδδόόθθηη--
κε  στη  χχρρηηµµααττιισσττηηρριιαακκήή  ΕΕΝΝΡΡΟΟΝΝ,,  γγννωωσσττήή  γγιιαα  ττοο  µµεεγγάάλλοο  λλοογγιι--
στικό  σκκάάννδδααλλοο)),,  σσττηη  ΝΝέέαα  ΥΥόόρρκκηη  ((όόπποουυ  σσάάππιιζζαανν  οοιι  υυπποοδδοο--
µές)  καιι  σσττιιςς  δδυυττιικκέέςς  ππεερριιοοχχέέςς  ττηηςς  ΓΓεερρµµααννίίααςς,,  µµεε  εευυθθύύννηη  κκααιι
της  RWWEE..ΗΗ  ββίίααιιηη,,  ααππόόττοοµµηη  κκααιι  άάννααρρχχηη  ««ααπποοββίίββαασσηη»»  ττηηςς
χώρας  ααππόό  ττοο  λλιιγγννίίττηη  δδεενν  οοφφεείίλλεεττααιι,,  όόππωωςς  λλέέννεε,,  σσττηηνν  ππρρααγγµµαα--
τική  µείωωσσηη  ττωωνν  ααπποοθθεεµµάάττωωνν,,  σσττηηνν  οοπποοίίαα  οοδδήήγγηησσεε  ηη  λληησσττρριι--
κή  εκµεττάάλλλλεευυσσήή  ττοουυ  γγιιαα  ττρρεειιςς  δδεεκκααεεττίίεεςς,,  ααλλλλάά  σσττοονν  ααννττααγγωω--
νισµό  τηηςς  ΕΕΕΕ  µµεε  ττιιςς  ΗΗΠΠΑΑ  κκααιι  σσττηηνν  εεππιιλλοογγήή  ΕΕλλλλάάδδοοςς  γγιιαα  σσυυµµ--
µαχία  κυυρρίίωωςς  µµεε  ττηη  ΡΡωωσσίίαα,,  µµεε  εειισσααγγωωγγέέςς  ππεεττρρεελλααίίοουυ  κκααιι  φφυυσσιι--
κού  αερρίίοουυ..  ΗΗ  ««εεµµππλλοοκκήή»»  ααυυττήή,,  ππέέρραανν  ττοουυ  όόττιι  θθαα  οοδδηηγγήήσσεειι
σε  πλήρρηη  εεννεερργγεειιαακκήή  εεξξάάρρττηησσηη,,  θθαα  φφέέρρεειι  ππιιοο  κκοοννττάά  ττηηνν  κκααττάά--
ρα  του  πποολλέέµµοουυ,,  όόππωωςς  έέδδεειιξξεε  ττοο  ΙΙρράάκκ  κκααιι  ττώώρραα  ηη  ΓΓεεωωρργγίίαα..  

Μαθητευόµενος  µάγος  αποδείχτηκε  µπροστά  στις  δυνάµεις  που  απελευθθέέρρωωσσεε  οο  κκ..  ΑΑθθαανναασσόόπποουυλλοοςς,,  κκααθθώώςς  φφέέρρεεττααιι  ππλλέέοονν  ««ττεελλεειιωωµµέέ--
νος»  από  το  Υπουργείο  Ανάπτυξης  .  Η  αψυχολόγητη  πρόβλεψή  του  για  αυυξξηηµµέέννεεςς  ζζηηµµιιέέςς  ττηηςς  ∆∆ΕΕΗΗ  ΑΑ..ΕΕ..  κκααττάά  ττοο  ττρρέέχχοονν  εεξξάάµµηηννοο  έέννααννττιι
του  προηγούµενου,  έφερε  πανικό  και  σοβαρές  απώλειες  της  µετοχής  της  εππιιχχεείίρρηησσηηςς..  ΑΑκκόόµµηη  κκιι  αανν  ππρρόόκκεειιττααιι  γγιιαα  ««εεθθεελλοουυσσίίαα  έέξξοοδδοο»»  όόππωωςς
ήδη  φηµολογείται,  τού  (για  την  ώρα)  διευθύνοντος  συµβούλου  και  προέδρροουυ  ττηηςς  εεττααιιρρίίααςς,,  ππρρόόκκεειιττααιι  γγιιαα  ττοο  ττέέλλοοςς  ττοουυ  δδρρόόµµοουυ  µµππρροοσσττάά
στο  αδιέξοδο  της  ανάλγητης  νεοφιλελεύθερης  πολιτικής  που  υπερασπίζετααιι  οο  ιισσχχυυρρόόςς  άάννδδρρααςς  ττηηςς  ∆∆ΕΕΗΗ,,  κκααιι  σσττοο  φφόόββοο  ττηηςς  λλααϊϊκκήήςς  δδυυσσαα--
ρέσκειας  που  φαίνεται  να  αρχίζει  να  ζυγίζει  η  κυβέρνηση  από  την  άλλη.  Κάθθεε  κκααττεερργγάάρρηηςς  σσττοονν  ππάάγγκκοο  ττοουυ  λλοοιιππόόνν..        
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ΤΤοουυ  ΘΘααννάάσσηη  ΛΛιιάάββαα
ΜΜεεττααλλλλιιοολλόόγγοοςς  ΜΜηηχχααννιικκόόςς

Εδώ και µερικά χρόνια, στην ονοµασία
της Επιχείρησης προστέθηκαν τα γράµµατα
Α.Ε., γίναµε δηλ. Ανώνυµος Εταιρία. Τι άλλα-
ξε (αν άλλαξε κάτι) αυτό είναι το θέµα µε το
οποίο θα ασχοληθούµε στο φύλλο αυτό. 

Η άσκηση εξουσίας δεν είναι απόλαυση.
Είναι καθήκον οδυνηρό. Αυτοί που ασκούν
εξουσία, δεν επιδιώκουν ικανοποίηση προ-
σωπικών φιλοδοξιών, αλαζονείας ή πλεονε-
ξίας αλλά µόνο την ευκαιρία να θυσιαστούν
για χάρη της ευτυχίας όλων των συναδέλφων
τους. ∆ιέπονται από το ανθρώπινο φως, το
µόνο φως που µπορεί να φωτίσει, να ζεστά-
νει, να χειραφετήσει, να δώσει αξιοπρέπεια,
ελευθερία και ευτυχία, να µας συναδελφώ-
σει. Αυτό θεωρητικά.

Το ερώτηµα είναι: Αυτό το φως υπάρχει
στους ηγέτες; Και αν υπάρχει, είναι στην
αρχή, ή στο τέλος, ή και καθόλου στη σκέψη
τους; 

Αν υπάρχει, είναι σε θέση να ενεργοποι-
ήσει τη δηµιουργική διάθεση των εργαζοµέ-
νων, ή δεν µπορεί, ακριβώς γιατί τους εκµε-
ταλλεύεται ασύστολα;

Μπορεί ακόµα να εξωτερικεύσει τα
µεγάλα προτερήµατα του ελληνικού λαού,
την ειλικρίνεια, την φιλοτιµία και την τιµιότη-
τα ή τα θεωρεί ελαττώµατα στην εποχή µας;

Οι ηγέτες πρέπει να µεταδίδουν ενθου-
σιασµό, έµπνευση, θάρρος και όραµα. ∆ια-
θέτουν κάτι από τα παραπάνω ή είναι άτοµα
χωρίς ερωτηµατικά και λιβανίζουν την υπερ-
κείµενη ιεραρχία; Μήπως το δέσιµο µε την
καριέρα γίνεται κατεστηµένο, λαµβάνοντας
υπόψη τον τρόπο µε τον οποίο επιτυγχάνε-
ται η αναρρίχηση; Έχουν κάνει ποτέ την
αυτοκριτική τους; Γνωρίζουν τι θα πει αυτοα-
ξιολόγηση;

Υπάρχουν µικροµεσαία στελέχη που δια-
πρέπουν ως οσφυοκάµπτες αλλά ουδέποτε
παρουσίασαν κάτι αξιόλογο στον κλάδο
τους. Είναι άνθρωποι µε πενιχρές ικανότητες
αλλά µε δυσανάλογα µεγάλες φιλοδοξίες. Η
γελοία, απύθµενα ανόητη και ελαστική συνεί-
δησή τους, το ενδιαφέρον µόνο για τον εαυ-
τούλη τους, τους οδηγεί στην υποτέλεια και
έτσι ο ηγετικός σκοταδισµός που πάντα
υπήρχε και θα υπάρχει-αναπτύσσεται υπέρ-
µετρα. Ποιος σας πιέζει, συνάδελφοι, ώστε
να µεταβάλλεστε σε έναν ευτελή κόλακα και
υµνολόγο της εξουσίας; Τι ανταλλάγµατα
επιδιώκετε και παίρνετε; (αν παίρνετε…)

Τα ανώτερα στελέχη, σαν λαθρέµποροι
της ελπίδας που είναι, σας δελεάζουν µε
υποσχέσεις και δρόµους ανοιχτούς όπου
διαπρέπουν οι µετριότητες, οι εγωπαθείς, οι
φθονεροί, οι αλλοπρόσαλλοι και οι αλαζόνες. 

Τα πραγµατικά παλικάρια αρνούνται να
προχωρήσουν σε τέτοιους  δρόµους, προχω-
ρούν σε δύσβατους, γεµάτους αγκάθια και
κοφτερές πέτρες, ξέρουν να διδάσκουν τους
εργαζοµένους και να διδάσκονται από αυτούς
ήθος, αξιοπρέπεια αλλά και
εµπειρία και επιστήµη. Τα
πραγµατικά παλικάρια
πρώτα ξέρουν να
πεθαίνουν για τα
ιδανικά τους και
µετά αρχηγεύ-
ουν, κι αυτό
γιατί ο φόβος
είναι µεγαλύτε-
ρο κακό από
το θάνα-
το

και ξέρουν ακόµα ότι µπορούν να τους σκο-
τώσουν επαγγελµατικά, ηθικά ή σωµατικά,
αλλά δεν µπορούν να τους βλάψουν.

Οι άλλοι, διακατέχονται µόνο από τυφλό
πάθος για απόλυτο έλεγχο και εξουσία. Έτσι
γίνονται καρικατούρα της επιστήµης, που
δεν αντιστέκονται σε τίποτε το νοσηρό, αφή-
νοντας να επικρατήσει η συνωµοσία της σιω-
πής, θυµίζοντας µια πόρνη στα χέρια του
προστάτη της, που παράγει πλούτη για το
αφεντικό και αθλιότητα για τον εαυτό της,
µια γριά πόρνη που βρωµάει πατσουλί και
βλεννόρροια και ακόµα κάνει πεζοδρόµιο.

Ο ιστορικός του µέλλοντος θα βρει
διωγµένους από όλες τις Επιχειρήσεις, σε
όλους τους κλάδους. ∆εν θα βρει όµως κανέ-
ναν στην Επιχείρησή µας.

Η άλογος µάζα, σαν όχλος χειροκροτη-
τών και λιβανιστών εξαγοράζεται ή παρασύ-
ρεται εύκολα από λαοπλάνους φαφλατάδες,
χωρίς να αντιλαµβάνεται τον έλεγχο που υφί-
σταται. Καλοί ηθοποιοί οι ηγέτες, έχουν
µάθει πως οι υφιστάµενοι πρέπει να κρατιού-
νται χωριστά και µακριά ο ένας από τον
άλλο. Προς επίτευξη του σκοπού αυτού, µοι-
ράζουν υποσχέσεις και θέσεις στους ηµέτε-
ρους και απειλές στους δύστροπους. 

Η φύση και ο χαρακτήρας του φιλήσυ-
χου αθώου επιστήµονα άλλαξε και αντικατα-
στάθηκε από έναν δαιµόνιο και υστερόβου-
λο υλιστή που κυνηγάει την εξουσία µε ατέ-
λειωτη απληστία. Άνθρωποι που πιστεύουν
σε ηθικές αξίες και ιδεώδη, που αγωνίζονται
για την ανάπτυξη του πνευµατικού βίου,
έχουν µείνει ελάχιστοι, ενώ αντιθέτως, αυξά-
νονται αυτοί που µεταχειρίζονται την βία για
το υλικό συµφέρον τους και το πραγµατο-
ποιούν µε την εκµετάλλευση του άλλου.
Φτάσαµε σε εποχή, που η αξία του ατόµου
δεν προσδιορίζεται από το χαρακτήρα του,
τη σπουδαιότητα της προσφοράς του στο
σύνολο και την επιστηµονική του επάρκεια,
αλλά ΜΟΝΟ από το µέγεθος της περιουσίας
του και τον προσωπικό του πλούτο. Το µεγα-
λείο του ανθρώπου, δεν µετριέται µε βάση
τις ηθικές και πνευµατικές του αξίες, αλλά µε
βάση τα υλικά του αγαθά. Βρισκόµαστε στον
αιώνα του υλισµού, της τυφλής και αδηφάγου
δίψας για τα υλικά πλούτη, για τον εαυτούλη
µας. Στον αιώνα που κοιτάζουµε να κερδί-
σουµε χρήµατα µε κάθε µέσο, διακηρύσσο-
ντας το σαν το υπέρτατο, το λογικό, την
ελευθερία. Στη συνείδηση µας έχει περάσει
τόσο βαθιά αυτό, ώστε η δουλειά που βασί-
ζεται στην κυριαρχία αυτής της προπαγάν-
δας, µας µετατρέπει σε δούλο, που έχει πει-
σθεί ότι είναι ελεύθερος. 

Αρχή της κάθε είδους εξουσίας είναι να
κάνει τους υφιστάµενούς της να πάψουν να
σκέπτονται, γιατί η σκέψη δηµιουργεί την
αντιπολίτευση. Αρχή της λοιπόν είναι να
µετατρέψει την κοινωνική και πνευµατική
αφύπνιση και τη δύναµη της σκέψης σε αψι-
µαχίες-ρητορικής κυρίως, φύσης-ώστε ποτέ
να µην εξαλειφθεί η αόρατη δύναµη της
εξουσίας, που η κάθε είδους ιεραρχίες κρα-

τούν και επιβάλουν σαν σκιάχτρο πάνω
στους αµαθείς, ηµιµαθείς και δεισιδαίµονες
λαούς. Πνευµατική αφύπνιση και ελευθερία,
σηµαίνει ότι δεν τίθενται δεσµεύσεις στη
σκέψη, γιατί  ύπαρξη δεσµεύσεων σηµαίνει
δουλεία. Η πνευµατική ελευθερία είναι η
ενέργεια που διαχέεται στις συνάψεις του
νευρικού µας συστήµατος και στο αίµα που
ρέει στις αρτηρίες της καρδιάς µας.

Η εξουσία, τυλιγµένη στο µανδύα του
εσωτερικού κανονισµού, δρα αφανώς και
ασφαλώς, γιατί στερείται της γενναιότητας
των ιδεολόγων. ∆εν αισθάνεται οίκτο, µιας
και οίκτο αισθάνονται µόνο οι ψυχικά ανώτε-
ροι και ανδρείοι άνθρωποι. Οι εκλεγµένοι
εκπρόσωποί µας δεν αντιδρούν, αν και θα
έπρεπε, γιατί διαλέγονται και εκλέγονται ανα-
λόγως της δουλικότητάς τους. ∆εν ισχύει το
‘τις αγορεύειν βούλεται’, µιλάει µόνο η εξου-
σία η οποία αυτοτροφοδοτείται και αυτολι-
παίνεται µε την κοπριά της. 

Στα χρόνια που είµαι στην Επιχείρηση,
ένοιωσα καλά το πώς χύνουν το προπαγανδι-
στικό δηλητήριό τους, τα δίποδα παρδαλά 

φιδάκια. Έµαθα να µην πιστεύω σε κανένα
σύστηµα, να είµαι κυνηγός της αλήθειας. Η
πίστη και η εξουσία είναι θεµελιακοί θεσµοί
υποδούλωσης του εργαζόµενου. Η πίστη
σαν καλή προστάτιδα των χορτάτων και
συνάµα παρηγορήτρα των πεινασµένων και η
εξουσία σαν µέθοδος πλήρωσης του πορτο-
φολιού και αύξησης της κοινωνικής µαταιο-
δοξίας των εξουσιαστών.

Για να πάψουν να υφίστανται τέτοια φαι-
νόµενα, πρέπει κάποιοι από τους ηγετίσκους
που αυταποκαλούνται στελέχη της Επιχείρη-
σης, να βγάλουν τις ποδίτσες της υπηρετρι-
ούλας και να ασχοληθούν µε τα προβλήµατα
της Επιχείρησης. Αυτή η Επιχείρηση χρειάζε-
ται στρατιώτες µε κότσια και κάτι άλλο
ακόµα, και τέτοιοι στρατιώτες υπάρχουν
πολλοί στο εργατικό δυναµικό. Χρειάζονται
όµως, πραγµατικούς ηγέτες. Μόνο έτσι ίσως
ξεφύγουµε από τον επικίνδυνο και  δύσοσµο
αυτό βούρκο, ίσως πάψουµε να είµαστε
ζήτουλες του παραδείσου, ίσως γίνουµε
εργαζόµενοι για τον εαυτό µας και την Επι-
χείρηση. Γιατί είναι µάταιο να ζητάµε από

τους θεούς αυτά που µπορούµε µόνοι µας
να δώσουµε στον εαυτό µας.   

ΦΦιιλλοοττοοµµααρριισσµµόόςς  κκααιι  ∆∆ηηµµοοσσιιοοϋϋππααλλλληηλλίίκκιι
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ΤΤοουυ  ΣΣττααµµάάττηη  ΚΚυυρριιάάκκηη  

Καταρχήν οφείλουµε ένα µεγάλο ευχαριστώ στην εφηµερίδα σας «Υψηλή Τάση» για το
ενδιαφέρον σας να προβάλετε ένα θέµα  που µε µια πρώτη µατιά βρίσκεται µακριά από τα
εργασιακά σας προβλήµατα.

Οι αναγνώστες της εφηµερίδας σας θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η «Υψηλή Τάση» και το
άρθρο που δηµοσιεύσατε για την Λευκίµµη, διαβάστηκε από  τους κατοίκους στα καφενεία
της περιοχής.

Ακριβώς όπως και στην Κοζάνη, τα προβλήµατα εργασίας, ποιότητας ζωής και περιβάλλο-
ντος, αλληλοεµπλέκονται και δηµιουργούν µια εφιαλτι-
κή προοπτική για το µέλλον µας.

Η Λευκίµµη είναι το νοτιότερο
άκρο της Κέρκυρας µε εξαιρετικές
τοποθεσίες ,παραδοσιακά χωριά ,
πανέµορφες παραλίες και δασώδεις
εκτάσεις που θεωρούνται προστατευ-
µένες.

Οι κάτοικοί της ασχολούνται µε την
γεωργία και τον τουρισµό και θεωρού-
νται από τους πιο φιλήσυχους κατοί-
κους του νησιού.

Στην Λευκίµµη δεν υπάρχουν µεγά-
λες ξενοδοχειακές µονάδες και η του-
ριστική ανάπτυξη στηρίζεται σε µικρές
οικογενειακές επιχειρήσεις και µόνο
στον Κάβο, στο νοτιότερο άκρο της. 

Τα τελευταία δέκα χρόνια οι Λευ-
κιµµιώτες έχουν θέσει το θέµα της δια-
χείρισης των απορριµµάτων µε πολ-
λούς τρόπους. Ζητούσαν έναν συνολι-
κό σχεδιασµό για την διαχείριση των
στερεών αποβλήτων σε όλο το νησί.

Ο αναγνώστης θα πρέπει να γνωρί-
ζει ότι ύστερα από σαράντα χρόνια
ανηλεούς τουριστικής  εκµετάλλευσης
του νησιού,  τα στερεά απόβλητα
σωρεύονται σε µια χωµατερή  λίγο έξω
από την πόλη της Κέρκυρας  η οποία
ενώ ονοµάστηκε ΧΥΤΑ ουδέποτε λει-
τούργησε  έτσι. Το αποτέλεσµα είναι
να έχει καταστραφεί ολόκληρη η
περιοχή  και η «τοπική αυτοδιοίκηση να
κωφεύει στις κινητοποιήσεις των κατοί-
κων.

Οι µετρήσεις του γενικού χηµείου
του κράτους έδειξαν ότι το πόσιµο
νερό, στο σύνολο των πηγών της Κέρ-
κυρας η είναι στα όρια η είναι ακατάλ-
ληλο για πόση. 

Εκατοντάδες χιλιάδες µπουκάλια
εµφιαλωµένου νερού καταναλώνονται
καθηµερινά για να καταλήξουν στην
χωµατερή και να συνεχίζεται ο φαύλος
κύκλος της παραφροσύνης της κοινω-
νίας της αγοράς. 

Η δηµιουργία ενός εργοστασίου
ΧΥΤΥ  όχι µόνον είναι απαραίτητη αλλά
σε δύο χρόνια θα επιβάλλεται από σχε-
τική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης .
Η δηµιουργία ενός τέτοιου εργοστασί-
ου διαχωρισµού προς ανακύκλωση και
κοµποστοποίηση των  απορριµµάτων
περιορίζει την µόλυνση του περιβάλλο-
ντος σε σηµαντικό βαθµό και η λει-
τουργία του   σε πολλές µεγάλες  πόλεις γίνεται ακόµα
και στα προάστια τους.

Κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο για το νησί µας όπου
ήδη έχουν δηµιουργηθεί σοβαρά προβλήµατα και µε την Κεντρική µας χωµατερή µε αποτέ-
λεσµα να σωρεύονται τόνοι σκουπιδιών στους δρόµους της πόλης. 

Να σκεφθεί κανείς ότι  ο πληθυσµός του νησιού υπερδιπλασιάζεται  κατά τους θερινούς
µήνες. Έχουµε ,δηλαδή, πάνω από 250.000 κατοίκους.

Οι ∆ήµαρχοι του Νησιού (όλων των πολιτικών  κοµµάτων) µαζί µε την Κυβέρνηση επιδιώ-
κουν να απορροφήσουν τα  κονδύλια για την δηµιουργία ΧΥΤΑ ,που έχουν µείνει αδιάθετα
,αδιαφορώντας για το ότι οι αυτοί θα είναι παράνοµοι σε δύο χρόνια και (εκτός των άλλων)
θα πρέπει να πληρώνουµε πρόστιµα για την λειτουργία τους.

Έχουν φτάσει στο σηµείο να δηλώνει ο ∆ήµαρχος των Κερκυραίων  ότι δεν τον ενδιαφέ-
ρει αν θα δουλέψει η χωµατερή, αρκεί να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί το έργο.

Πρόκειται για τυχοδιωκτική συµπεριφορά τέτοιου µεγέθους που σε αφήνει αµήχανο.
Ο αναγνώστης πρέπει να γνωρίζει ότι ο ΧΥΤΑ, που επιχειρούν να κατασκευάσουν στην

Λευκίµµη, είναι ουσιαστικά µια  χωµατερή , όπως και η κεντρική, µε αποτέλεσµα να µολύνε-
ται ο υδροφόρος ορίζοντας να κινδυνεύει η υγεία των κατοίκων των γύρω περιοχών και να
απαξιώνονται οι ιδιοκτησίες. 

Να σκεφθεί κανείς ότι στην Νάπολη η λειτουργία της  χωµατερής είχε σαν αποτέλεσµα
να αυξηθούν τα κρούσµατα καρκίνου στα µικρά παιδιά κατά 30%.

Ειδικά στην Λευκίµµη η λειτουργία αυτής της χωµατερής που ετοιµάζουν, γίνεται σε µια
περιοχή πολύ µικρή σε έκταση όπου υπάρχουν δέκα χωριά, δύο ποτάµια, ένας σταθµός βιο-
λογικού καθαρισµού, το Λιµάνι  και η τουριστική ζώνη του Κάβου.

Υπολογίζεται ότι ,εάν λειτουργήσει η χωµατερή, σε τρία-τέσσερα χρόνια η υποβάθµιση
της περιοχής και η καταστροφή του περιβάλλοντος θα είναι τέτοια  που θα είναι αδύνατον να
ζήσει κάποιος εκεί.

Αυτός είναι ο λόγος που  η εξέγερση της Λευκίµµης δεν κάµπτεται  ύστερα από δέκα
µήνες συγκρούσεων.

Πολεµάµε για να αποτρέψουµε (όσο είναι δυνατόν) την
καταστροφή του τόπου µας και για να εγερθούν οι συνειδή-

σεις ενάντια στην κοινωνία της αγο-
ράς, των κατασκευασµένων αναγκών,
της  εκµετάλλευσης ανθρώπων και
περιβάλλοντος . 

Ο αγώνας  των Λευκιµµιωτών µε
την συµπαράσταση όλης της Κέρκυ-
ρας, έγινε προσπάθεια να συκοφα-
ντηθεί και να παρουσιασθεί σαν
ενέργεια ανόητων που δεν θέλουν τα
σκουπίδια µπροστά στην πόρτα
τους και θέλουν να τα αφήσουν στην
πόρτα του διπλανού. Χρησιµοποίη-
σαν όλες τις δυνατότητες που είχαν
στα τοπικά και εθνικά ΜΜΕ . ∆ήµαρ-
χοι , εργολάβοι, δηµοσιογράφοι,
βουλευτές, κυβέρνηση και όλα ανε-
ξαιρέτως  τα κόµµατα δούλεψαν και
δουλεύουν µαζί. 

Εάν κάποιος σας πει ότι εξαιρεί-
ται, µπορούµε να παρουσιάσουµε
ντοκουµέντα.

Η αλήθεια για την εξέγερση της
Λευκίµµης  µπορεί πλέον να γίνει
γνωστή µόνον  µε τα µέσα που δια-
θέτουµε.

Τους τελευταίους δέκα µήνες
έγιναν δεκάδες συγκρούσεις µε τις
δυνάµεις καταστολής . Πολλές έγι-
ναν κατά µέτωπο, µε όσα µέσα
υπήρχαν, απέναντι σε 11 πάνοπλές
διµοιρίες των ΜΑΤ και που διαρκού-
σαν   πολλές ώρες. 

Χάσαµε µια γυναίκα. ∆εκάδες
απλοί πολίτες  τραυµατίστηκαν και
κρατήθηκαν στην ασφάλεια. Άλλοι
συναγωνιστές  µας  εγκατέλειπαν τα
σπίτια τους για να αποφύγουν τις
συλλήψεις. Μέχρι και τώρα έχουµε
συναγωνιστές που ζουν σε συνθήκες
παρανοµίας .

Ο αγώνας των Λευκιµµιωτών,
πλέον, έχει εξελιχθεί σε ένα αντάρτι-
κο απέναντι στο κράτος της βίας και
της καταστολής . Τα επεισόδια
έχουν γίνει µια καθηµερινή πραγµα-
τικότητα που είναι δύσκολο να περι-
γράψεις σε ένα άρθρο.

Τις προηγούµενες µέρες µια
οµάδα γυναικών πήγε και έκλεισε
τον δρόµο προς την υπό κατασκευή
χωµατερή. Τα ΜΑΤ έβαλαν µπροστά
τις κλούβες και   µαρσάριζαν µπρο-
στά σε µερικές γυναίκες όπου καµιά

δεν  κουνήθηκε από την θέση της. Στη συνέχεια  πήγαν και
έσυραν µια γυναίκα και την οδήγησαν µέσα σε µια κλούβα.
Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα να εξοργισθεί ο κόσµος και να

επακολουθήσουν συγκρούσεις µε χηµικά και δακρυγόνα από την µεριά των ΜΑΤ και µε
πετροπόλεµο και µολότοφ από την µεριά των κατοίκων, να καεί ένα  αυτοκίνητο της αστυνο-
µίας και να κλείσει ο περιφερειακός για αρκετές ώρες.

Αργότερα η αστυνοµία γύριζε στους δρόµους και έκοβε πρόστιµα σε όποιο αυτοκίνητο
η µηχανάκι συναντούσε. Πήγαιναν από σπίτι σε σπίτι και  αναζητούσαν ανθρώπους για να
κάνουν συλλήψεις.

Αυτή, η σχεδόν καθηµερινή κατάσταση, όχι µόνον δεν έχει πτοήσει τους  εξεγερµένους
κατοίκους αλλά  τους έχει ωθήσει να αναζητήσουν και να δηµιουργήσουν καλύτερες µορφές
οργάνωσης.

∆εν είναι λίγοι αυτοί που είπαν ότι «αυτές  οι  µορφές πάλης δεν είναι εναρµονισµένες µε
το γενικότερο επίπεδο ανάπτυξης του λαϊκού κινήµατος» αλλά  εάν  οδηγούν τον λαό στην
πλήρη εξαθλίωση και στην καταστροφή του  περιβάλλοντος  τότε χρειάζεται να  σταθή  ο
καθένας  απέναντι στην πρόκληση µε την αποφασιστικότητα  που απαιτείται.

ΓΓιιααττίί  δδεενν  κκάάµµππττεεττααιι
ηη  εεξξέέγγεερρσσηη  ττηηςς  ΛΛεευυκκίίµµµµηηςς
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ΤΤηηςς  σσυυνντταακκττιικκήήςς  εεππιιττρροοππήήςς

Στα 24 χρόνια που πέρασαν από τη νύχτα της 17ης
Νοεµβρίου 1973 η εξέγερση των φοιτητών και των λαϊκών
δυνάµεων ενα¬ντίον της Χούντας και η εισβολή των τανκ
στο Πολυτεχνείο, παραµένουν αυθεντικά γεγονότα. Ωστό-
σο, η µνήµη και κυρίως το µήνυµα της εξέγερσης, όπως
είναι αναπόφευκτο, παραδόθηκαν στη διάσταση του χρό-
νου.

Πιστεύοντας ότι συµβάλουµε στην αναψηλάφηση της
µνήµης αλλά και στην πρόκληση αναζήτησης του σύγχρο-
νου µηνύµατος του Πολυτεχνείου, παρουσιάζουµε απο-
σπάσµατα από το βιβλίο - ντο¬κουµέντο «Σήµερα πεθαίνει
ο φασισµός» σε κείµενο του δηµοσιο¬γράφου Γιάννη
Φάτση (εκδόσεις Ερµείας 1974), που παρουσιάζει το κλίµα
και τα πραγµατικά γεγονότα της 17ης Νοεµβρίου 1974,
από την κατάληψη στην εισβολή.

««ΣΣΗΗΜΜΕΕΡΡΑΑ  ΠΠΕΕΘΘΑΑΙΙΝΝΕΕΙΙ    ΟΟ  ΦΦΑΑΣΣΙΙΣΣΜΜΟΟΣΣ»»
• Οµάδες διαδηλωτών αποκόπτονται από το πλήθος

που είναι έξω από το Πολυτεχνείο. Κατευθύνονται προς
την οδό Σταδίου. Φτάνουν στην πλατεία Κλαυθµώνος. Οι
αστυνοµικοί βγαίνουν από τα θωρακισµένα, που ήταν στα-
µατηµένα στην οδό Κοραή. Πέφτουν πάνω στους διαδηλω-
τές. Τους χτυπούν µε τα γκλοµπς. Ακούγονται οι πρώτοι
πυρο¬βολισµοί. Ώρα 7.00 µ.µ. 

• Σε χρόνο µηδέν πληµµυρίζει το κέντρο της Αθήνας
από αστυνοµικούς. Από θωρακισµένα αυτοκίνητα ρίχνονται
βόµβες δακρυγόνων. Οι διαδηλωτές αισθάνονται ασφυξία.
Τα µάτια τους πονούν. Ανάβουν φωτιές για να εξουδετερώ-
σουν µε τον καπνό τα δακρυγόνα. Άλλοι βήχουν. Άλλοι
κάνουν εµετό. Μερικοί λιποθυµούν. Η αστυνοµία κάνει
επιθέ¬σεις. Ο σταθµός του Πολυτεχνείου δίνει οδηγίες. Πώς
να αντιµετωπισθούν τα δακρυγόνα; «Βάλτε λεµόνι στα µάτια.
Ανάψτε φωτιές». Μικρές και µεγά¬λες φωτιές ανάβουν. Χαρ-
τιά, εφηµερίδες, ξύλα, γίνο¬νται φωτιά και καπνός. Για να
εξουδετερωθούν τα δακρυγόνα.

• Οι διαδηλωτές σχηµατίζουν στην Πατησίων οδο¬φράγ-
µατα. Για να µην περνούν τα θωρακισµένα της αστυνοµίας. Και
να µη ρίχνουν βόµβες. Μεγάλο οδό¬φραγµα έχει στηθεί στη
διασταύρωση µε τη Σολωµού. Η αστυνοµία βρίσκει διέξοδο
από άλλες παρόδους. Ρίχνει δακρυγόνα και χτυπάει µε γκλο-
µπς.

• Κι αφού δε γίνεται τίποτε µε τα δακρυγόνα, βγά¬ζουν τα
περίστροφα. Οι πρώτοι πυροβολισµοί πέφτουν από την οδό
Τοσίτσα. Ώρα 7.30 µ.µ. ∆ε ρίχνουν στον αέρα. Ρίχνουν στο
ψαχνό. Ο σταθµός του Πολυτεχνείου κάνει έκκληση: «Προς
τον Ερυθρό Σταυρό και προς όλους τους γιατρούς. Στείλτε
µας επειγόντως αυτά που χρειαζό¬µαστε». Οι φοιτητές
ζητούν φιάλες οξυγόνου, αντιασφυξιογόνες µάσκες, φάρµακα,
ατοµικές σύριγγες, γάζες, κολλύρια, βάλιουµ, αντιεγκαυµατι-
κές αλοιφές, οινόπνευµα, κορτιζόνη.

• Μέσα στο Πολυτεχνείο γίνονται συνελεύσεις. Οι φοιτη-
τές συζητούν πώς θ' αντιµετωπισθεί η επίθεση της αστυνο-
µίας. Μια αίθουσα γίνεται κλινική. Οι φοιτητές της Ιατρικής
αναλαµβάνουν τη λειτουργία της.

• Οι φωτιές έξω πληθαίνουν. Η αστυνοµία επιτίθεται. Οι
διαδηλωτές αµύνονται ή αποµακρύνονται. Εργάτες καταλαµ-
βάνουν κρατικό κτίριο στην οδό Αιόλου. Αίµα στην Οµόνοια.
Τραυµα¬τίες ή νεκροί; Η αστυνοµία πυροβολεί. 

• Ο σταθµός του Πολυτεχνείου προς τους γονείς των
πολιορκηµένων φοιτητών: «Μη φοβάστε. Τα παιδιά σας δεν
κινδυνεύουν».

• Έκκληση των φοιτητών προς τον Ερυθρό Σταυρό.
Ζητούνται ασθενοφόρα. Έκκληση προς τους για¬τρούς να
έλθουν στο Πολυτεχνείο. Να περιθάλψουν τους τραυµατίες.
Ζητούνται ενέσεις µορφίνης. Και αιµοστατικά. Ώρα 11.30.
Φτάνουν ασθενοφόρα. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός στέλ-
νει µόνο δύο ασθε¬νοφόρα. Καταφθάνουν ιδιωτικά αυτοκίνη-
τα µε γιατρούς. Γίνο¬νται εκκλήσεις από τους φοιτητές. Προς
τις πρεσβεί¬ες. Προς την Αρχιεπισκοπή. Προς τον λαό.
Ζητούν συµπαράσταση. Ζητούν αυτοκίνητα για να
µεταφερ¬θούν οι τραυµατίες. Μεσάνυχτα. Εµπρός από το
Πολυτεχνείο. Μια σειρά ασθενοφόρων και ιδιωτικών αυτοκι-
νήτων. Οι τραυµατίες ξαπλωµένοι στο πεζο¬δρόµιο. Η αστυ-
νοµία ρίχνει βόµβες δακρυγόνων από την Τοσίτσα. Πυροβο-
λεί. Οι φοιτητές γαντζώνονται στα κάγκελα.

• θα έλθουν τα τανκ. Οι φοιτητές έχουν υψώσει οδοφράγ-
µατα στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Η αστυνοµία πυροβολεί. Τα
τανκ έρχονται. Ώρα 0.22. «Στείλτε µας φάρµακα», ζητούν οι
φοιτητές. Η αστυνοµία ρίχνει δακρυγόνα συνέχεια. Τα τανκ
φθάνουν στους Αµπελοκήπους. Ώρα 0.30. «Εδώ θα πέσουµε

όλοι», εξαγγέλλει ο σταθµός. Η αστυνοµία επεµβαίνει για να
διαλύσει τις οµάδες των διαδηλωτών. Στις παρόδους της
Πατησίων. Τα τανκ κατεβαίνουν στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας.
Και στην οδό Πανεπιστηµίου. Με κατεύθυνση το Πολυτε-
χνείο. 

• Τα τανκ εµπρός στο Πολυτεχνείο. Ώρα 1.05. Ο σταθµός
µεταδίδει: «Παιδιά, µη φοβάστε τα τανκ, δεν πρόκειται να µας
χτυπήσουν».

• Τα τανκ ρίχνουν τους προβολείς στα κάγκελα. Στα
κάγκελα κρεµασµένα τα παιδιά απευθύνονται στους φαντά-
ρους: «Είστε αδέλφια µας, είµαστε άοπλοι». Τα τανκ κινούνται
εµπρός από το Πολυτεχνείο, συνέ¬χεια. Με ταχύτητα 35-40
µίλια την ώρα.

• Η αστυνοµία µπαίνει στο Πολυτεχνείο. Από την πλάγια
πόρτα. «Μέσα στο χώρο οι αστυνοµικοί. Τα τανκ σηµαδεύουν
τα παιδιά. Ο σταθµός κάνει έκκληση: «Παιδιά, µην πετάξετε
τίποτε στους φαντάρους. Να τους υποδεχθείτε µε την κραυ-
γή: "Αδέλφια µας φαντάροι"». Τα τανκ ρίχνουν τους προβο-
λείς στα κάγκελα. Τα παιδιά ρίχνουν το σύνθηµα: «Ο στρατός
µε το λαό». Ώρα 2.00 π.µ.

• Χίλιοι διαδηλωτές κινούνται από την οδό Ιθάκης προς το
Πολυτεχνείο. Τι θα κάνουν τα τανκ; θα τους χτυπήσουν;

• Τα τανκ Μ48 και Μ 113 εµπρός στην πόρτα του Πολυ-
τεχνείου. Οι φαντάροι ετοιµάζονται. Η αστυνο¬µία απέναντι
στο στόχο της. Και τα παιδιά τραγουδούν τον Εθνικό Ύµνο.

• Τρία τανκ µπρος στην πόρτα. Προχωρεί ένα τανκ. Σ'
επαφή µε την πόρτα. Προχωρεί. Ρίχνει την πόρτα. Πέφτει η
αριστερή κολόνα. Πάνω της είναι γραµµένο το σύνθηµα: «Έξω
το ΝΑΤΟ». Μαζί µε το κιγκλίδωµα πέφτει κι ο φοιτητής που
ήταν πάνω σ' αυτό. Σκοτώνεται. Το τανκ προχωρεί. Πολτοποι-
εί τη «Μερσε¬ντές», που είχαν βάλει οι φοιτητές για αντιστή-
ριγµα της πόρτας. Ώρα 2.58 π.µ. Το τανκ προχωρεί. Αργά,
αργά κυνηγάει τα παιδιά. Οι φοιτητές τρέχουν στο προαύλιο
τραγουδώντας τον Εθνικό Ύµνο. «Χαίρε, ω χαίρε Ελευθερία».

• Το τανκ ανοίγει δίοδο. Μπαίνουν οι φαντάροι και η
αστυνοµία. Τανκ, λόγχες, περίστροφα σηµαδεύ¬ουν τα παι-
διά. Τα παιδιά ζητούν µια διέξοδο. Προβο¬λείς φωτίζουν
τους στόχους. Οι σειρήνες των τανκ, οι πυροβολισµοί και οι
φωνές των παιδιών. Ο σταθµός διακόπτει την εκποµπή του.

• Η αστυνοµία και οι φαντάροι µπαίνουν σ' όλα τα κτίρια.
Χτυπούν ή σκοτώνουν. Οι φοιτητές αναζητούν διέξοδο.
Πηδούν τα κάγκελα. Ζητούν καταφύγιο σε γειτονικές πολυκα-
τοικίες. Όλοι ανοίγουν τις πόρτες τους. Και τους δέχονται.
Τους περιθάλπουν. Τους φιλούν. Σ' ένα δωµάτιο, στην οδό
Στουρνάρα, είναι 70 παιδιά. Ξαπλωµένα στο πάτωµα. Ο ένας
πάνω στον άλλο. Χτυπηµένοι, τραυµατισµένοι. Ο ένας
κοι¬τάζει τον άλλον. Ο καθένας δείχνει τη σφαίρα του. Άλλος
την έχει στο πόδι. Άλλος στο πλευρό. Άλλος στο στήθος.
Φοβούνται να βγουν για να νοση¬λευθούν σε νοσοκοµείο.
Φοβούνται µήπως τους σκοτώσουν.

• Ξηµερώνει Σάββατο. Πόσοι οι νεκροί; Πόσοι οι τραυµα-
τίες; Γεµάτο το νεκροτοµείο. Γεµάτα τα νοσο¬κοµεία. Τραυ-

µατι-
σµένοι φοιτητές κρύβονται στα διαµε-

ρίσµατα. Φοβούνται τα νοσοκοµεία. Για να µην τους κακοποι-
ήσουν η ΕΣΑ κι η αστυνοµία. 

• Στο Σύνταγµα. Περνάει το τανκ. Ένα παιδί, 14 χρό¬νων,
στέκεται εµπρός του. Ο πολυβολητής του τανκ φωνάζει:
«Φύγε». Το παιδί προκαλεί το τανκ: «Χτύ¬πα». Ξαπλώνει στην
άσφαλτο. Το τανκ προχωρεί. Περνάει από πάνω του. Το παιδί
στο κενό, µεταξύ των τροχών. Οι ερπύστριες δεν το αγγίζουν.
Φεύγει το τανκ. Το παιδί σηκώνεται. Το πλήθος τρέχει προς
το παιδί.

• Στην Οµόνοια, στην Κυψέλη, στη Λεωφόρο Αλεξάν-
δρας, στο Αιγάλεω γίνονται συµπλοκές. Γεµίζουν το Μπογιά-
τι, τα Ιλίσια, το Χαϊδάρι, η Φιλαδέλφεια, η Μεσογείων, τα κρα-
τητήρια των φυλακών και οι στρατώνες. Με παιδιά. Ξυλο-
δαρ¬µοί, ανακρίσεις, απειλές. Ίσως και εκτελέσεις. Ποιος
ξέρει; Ποιος θα µας πει πόσοι ήταν οι νεκροί;

• Το Πολυτεχνείο ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ µια πληγή ανοιχτή στο
συλλογικό ασυνείδητο των δηµοκρατών και αγωνιστών µέχρι
σήµερα κι ως την τελική του δικαίωση…

ΑΑφφιιέέρρωωµµαα  σσττηηνν  εεξξέέγγεερρσσηη
ττοουυ  ««ΠΠοολλυυττεεχχννεείίοουυ»»

Πολυτεχνείο 1973
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Tηηςς  
ΚΚιικκήή  ΤΤσσααοουυσσίίδδοουυ

Αρχικά, τοποθετήθηκε η νοµι-
κός κ. Σταυρινάκη, η οποία χειρί-
στηκε την προσφυγή του ιδρύµα-
τος κατά της πολιτείας για τα ζητή-
µατα προστασίας της υγείας από
τις λιγνιτικές δραστηριότητες στην
ευρύτερη περιοχή του λεκανοπεδί-
ου και στη Μεγαλόπολη. ∆ήλωσε
πως το πρωτοποριακό στοιχείο
αυτής υπόθεσης είναι ότι συνέδεσε
την παραβίαση του δικαιώµατος
στην υγεία µε την περιβαλλοντική
ρύπανση. Γιατί ενώ γενικώς, όπως
ανέφερε, δεν κατοχυρώνεται από
το διεθνές δίκαιο ένα αυτοτελές
δικαίωµα στο περιβάλλον , ουσια-
στικά µέσω αυτής της απόφασης
του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου απο-
δείχτηκε ότι ρυπαίνοντας το περι-
βάλλον και µη λαµβάνοντας τα
κατάλληλα µέτρα για την πρόληψη
της ρύπανσης και την καταπολέµη-
ση και την πρόληψη των κινδύνων
που προκύπτουν από αυτή για την
υγεία, παραβιάζεται το δικαίωµα
στην υγεία. 

Ειδικότερα, η υπόθεση αυτή
αφορούσε στις συνθήκες εργασίας
στις εξορυκτικές  δραστηριότητες
του Λιγνίτη, σε ζητήµατα υγείας
των εργαζοµένων σε αυτές αλλά
επίσης, όπως τόνισε, µεγάλο µέρος
της προσφυγής ανέδειξε και τα
περιβαλλοντικά προβλήµατα που
αυτή η δραστηριότητα δηµιουργεί,
την πληµµελή εφαρµογή της περι-
βαλλοντικής νοµοθεσίας από το
κράτος, την έλλειψη ελέγχων, επι-
θεωρήσεων, επαρκών κυρώσεων
και το βασικότερο, όπως τονίστηκε
ήταν, ότι η αρµόδια επιτροπή που
εξέτασε την προσφυγή στο Συµ-
βούλιο της Ευρώπης, αναγνώρισε
ότι δεν υπάρχει µια κατάλληλη
στρατηγική και πολιτική ενηµέρω-
σης του πληθυσµού, ούτε στρατη-
γική πρόληψης, καθώς και ενηµέ-
ρωση στα σχολεία αλλά ούτε και
ένας Μηχανισµός Επιδηµιολογικής
Παρακολούθησης του πληθυσµού-
θεωρώντας ότι είναι πολύ λίγες οι
δυο µελέτες που παρουσίασε το
κράτος σε πενήντα χρόνια λιγνιτι-
κής δραστηριότητας. Όπως εξήγη-
σε η κ. Σταυρινάκη «ουσιαστικά
στο κείµενο της καταδικαστικής
απόφασης έχει αναγνωρισθεί από
το αρµόδιο όργανο, τους εµπειρο-
γνώµονες, ότι η Ελλάδα έχει παρα-
βιάσει τη διεθνή αυτή σύµβαση για
το δικαίωµα των πολιτών στην
υγεία».

Η Ιατρός – Βιοπαθολόγος,

Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας
Προστασίας Περιβάλλοντος και
κατά της Πυρηνικής και Βιοχηµικής
Απειλής, βραβευµένη µε Νόµπελ
Ειρήνης (1985) Μαρία Αρβανίτη
Σωτηροπούλου δήλωσε πως
δυστυχώς η περιοχή πλήττεται όχι
µόνο από τα λιγνιτωρυχεία και την
µόλυνση που προκαλεί η παραγωγή
ενέργειας αλλά και από τη ραδιε-
νέργεια των πυρηνικών αποβλήτων
(όπως και του ατυχήµατος του
Τσέρνοµπιλ) και από τα όπλα απε-
µπλουτισµένου ουρανίου που χρη-
σιµοποιήθηκαν στον πόλεµο της
Γιουγκοσλαβίας. Ιδιαίτερη αναφο-
ρά έγινε και στους νέους σχεδια-
σµούς τόσο της Ε.Ε. όσο και των
Η.Π.Α. για επαναχρησιµοποίηση
της πυρηνικής ενέργειας για κάλυ-
ψη των ενεργειακών αναγκών, αλλά
και των σχεδιασµών της ελληνικής
κυβέρνησης να θέσει επί τάπητος
την δηµιουργία πυρηνικού σταθ-
µού στην επικράτεια, κάτι που µπο-
ρεί να αποβεί καταστροφικό και
ολέθριο σε περιπτώσεις σεισµογε-
νών περιοχών όπως η Ελλάδα. Η κ.

Σωτηροπούλου εξήγησε πως σε
τίποτα δεν µπορούµε να συγκρί-
νουµε την µόλυνση από τους αέρι-
ους ρύπους (αιθάλη, θειούχα, αζω-
τούχα, τέφρα) µε την µόλυνση από
την ραδιενέργεια. ∆ιότι, η µόλυνση
από ραδιενέργεια επιδρά σε ένα
βάθος χρόνου και δεν µπορεί να
αποφευχθεί η διασπορά της, σε
αντίθεση µε την αέρια µόλυνση, η
οποία σταµατά µόλις η πηγή που
την παράγει σταµατήσει να λει-
τουργεί. Έκανε εκτενή αναφορά
στις καρκινογενέσεις και τις νεο-
πλασµατικές ασθένειες που προκα-
λεί η ραδιενέργεια.  Τέλος, τόνισε
ότι η ανάπτυξη της σύγχρονης
Ελλάδας στηρίχθηκε στην ενέργεια
που το λεκανοπέδιο πρόσφερε και
πως οφείλει το κράτος να προσφέ-
ρει πολλά περισσότερα στους
κατοίκους της περιοχής από καρκί-
νο και θάνατο. 

Ο Χηµικός Μηχανικός και
∆ιδάκτορας του Αριστοτελείου
Πανεπιστηµίου, Επίκουρος καθη-
γητής του ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας,
Πρόεδρος της οικολογικής κίνησης

Κοζάνης και στέλεχος των οικολό-
γων πρασίνων Λάζαρος Τσικριτζής
δήλωσε ότι «η συνύπαρξη της
ενέργειας µε το περιβάλλον απαιτεί
βαθιές τοµές στον τοµέα της ενερ-
γειακής πολιτικής. ∆εν µπορεί
δηλαδή να σχεδιάζουµε για τα επό-
µενα είκοσι χρόνια το ενεργειακό
τοπίο µε κριτήρια τα οποία ίσχυαν
τον προηγούµενο αιώνα και κάτω
από τοπικιστικές ή συντεχνιακές
πιέσεις». «Είναι ντροπή για την
περιοχή, για όλους µας, ο καθένας
ανάλογα µε το µερίδιο ευθύνης
που του αναλογεί το ότι δεν έχου-
µε µια πλήρη επιδηµιολογική µελέ-
τη για το τι ακριβώς συµβαίνει µε
την µόλυνση και τις ασθένειες»
είπε. 

Στο ίδιο πνεύµα και ο ερευνη-
τής πνευµονολόγος Ιωάννης Τσιό-
τσιος µίλησε για τις επιπτώσεις
στην υγεία του ανθρώπινου οργανι-
σµού της ρύπανσης. Τόνισε ότι οι
κάτοικοι του ευρύτερου λεκανοπε-
δίου προσβάλλονται σαφώς
συχνότερα από παθήσεις του ανώ-
τερου αναπνευστικού, της µύτης-

µε δυσχέρεια της ρινικής λειτουρ-
γίας- γενικά χαρακτηριζόµενες ως
ρινίτιδες, ή ως βρογχίτιδες, πάντα
σε σύγκριση µε πληθυσµούς που
δεν υφίστανται τόσο µεγάλη ατµο-
σφαιρική ρύπανση.

Ο Καθηγητής του ΤΕΙ ∆υτικής
Μακεδονίας, Υπεύθυνος Εργαστη-
ρίου Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης και
Περιβαλλοντικής Φυσικής Αθανά-
σιος Τριανταφύλλου αναφέρθηκε
στα αποτελέσµατα των µετρήσεων
που πραγµατοποιεί το εργαστήριο
τα τελευταία δέκα περίπου χρόνια.
Σύµφωνα µε αυτές, στην περιοχή
της Κοζάνης σε ότι αφορά το διο-
ξείδιο του θείου SΟ2 και τους
άλλους συµβατικούς αέριους
ρύπους, οι τιµές είναι αρκετά
χαµηλές, πιο κάτω από τα ισχύοντα
όρια. Εκεί που σηµειώνονται υπερ-
βάσεις είναι στα αιωρούµενα
σωµατίδια και ειδικότερα στα
εισπνεύσιµα, τα οποία είναι και τα
επιβλαβέστερα για την υγεία. Ο κ.
Τριανταφύλλου είπε πως οι µετρή-
σεις οδηγούν στη διαπίστωση του
προβλήµατος ενώ θα πρέπει να
ακολουθήσει η αντιµετώπιση και
ένας τρόπος αντιµετώπισης µε
βάση τα νέα δεδοµένα της τεχνο-
λογίας, είναι η ίδρυση και λειτουρ-
γία στην περιοχή ενός ολοκληρω-
µένου συστήµατος διαχείρισης
ποιότητας του αέρα. Το σύστηµα
που περιέγραψε ο κ. Τριανταφύλ-
λου είναι πολύ περισσότερο από
ώριµο να λειτουργήσει στην περιο-
χή και να έχει αποτελέσµατα σε
βραχυπρόθεσµο ορίζοντα. 

Τέλος, ο Πρόεδρος του Συλλό-
γου Πέτρος Λίτος δήλωσε πως ο
Σύλλογος ζητά από τους αρµόδι-
ους φορείς και την πολιτεία να
προβεί σε όλες τις ενέργειες για
µια επίσηµη επιδηµιολογική µελέτη
µε όλα τα απαραίτητα, για την
περιοχή, στοιχεία καθώς και τη
σύσταση ογκολογικού τµήµατος
στο «Μποδοσάκειο» Νοσοκοµείο. 

Σε γενικές γραµµές η εκδήλω-
ση κινήθηκε στο να καταδείξει τα
αίτια που βαρύνονται ιδιαίτερα για
τα αυξηµένα ποσοστά καρκινοπα-
θειών, καρδιακών και πνευµονικών
παθήσεων στην περιοχή. Αυτό που
δεν ειπώθηκε όµως, είναι το ότι
αυτοί που ευθύνονται για την κατά-
σταση του περιβάλλοντος και εν
συνεχεία της υγείας των κατοίκων
της περιοχής, είναι οι ίδιοι που
σέρνουν στα δικαστήρια τους
συµπολίτες µας που τόλµησαν να
φωνάξουν το αυτονόητο: Ότι
δηλαδή οι ανθρώπινες ζωές πρέπει
να είναι πάνω και πέρα από τα
κέρδη!

Εκδήλωση του Συλλόγου Καρκινοπαθών Εορδαίας 

ΈΈννννοοιιεεςς  ααλλλληηλλέέννδδεεττεεςς  ήή  µµήήππωωςς  όόχχιι;;
‘Περιβάλλον και Υγεία’, ήταν το θέµα της ηµερίδας που διοργανώθηκε το Σάββατο 1 Νοεµβρίου 

στο πνευµατικό κέντρο Πτολεµαΐδας, από το Σύλλογο Καρκινοπαθών Εορδαίας. Κύριοι οµιλητές της
ηµερίδας ήταν η συνεργάτιδα του ιδρύµατος «Αλίκη Γιωτοπούλου – Μαραγκοπούλου» για τα δικαιώµατα

του ανθρώπου, νοµικός Τίνα Σταυρινάκη, ο υπεύθυνος του Εργαστηρίου Ατµοσφαιρικής Ρύπανσης 
και καθηγητής στο ΤΕΙ ∆υτ.Μακεδονίας Α.Γ. Τριανταφύλλου, ο επίκουρος καθηγητής του ΤΕΙ και 

πρόεδρος της Οικολογικής Κίνησης Κοζάνης Λ. Τσικριτζής και η βραβευµένη µε Νόµπελ Ειρήνης Ιατρός
Μ. Αρβανίτη Σωτηροπούλου. Μια µικρή παρουσίαση έκανε και ο ιατρός – πνευµονολόγος Ι. Τσιότσιος. 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ:
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Σε µάζωξη Εαρινή
σύναξαν τους λατόµους,
απόφαση να πάρουνε

να κατεβούν στους δρόµους.

Μεγάλη κρίση έρχεται
ο κλάδος θα υποφέρει,
αγώνες θα οργανώσουνε
και στα δικά τους µέρη.

Ο Μακεδόνας Βασιλιάς
γοργά θα ξεκινήσει,
τις αποστάσεις αψηφά,
το χρόνο θα νικήσει!

Μα είναι ανιστόρητος και γερµανοντυµένος

γι αυτό το Γοργοπόταµο χλευάζει,
τον Λεωνίδα απαξιεί,

στο Κιλελέρ τη γλώσσα βγάζει.

Στα νικελένια σπλάχνα του
µια όµορφη νεραΐδα

που ξέφυγε απ’ τα αερικά
και των θεών τα χάδια.

Έχει µατάκια πράσινα
σαν άγουρες ελίτσες

που ναι σαν φάροι ξάγρυπνοι
κι αστράφτουν σαν λαµπίτσες.

Μακριά µαλλιά ολόχρυσα
χαϊδεύουν λείους ώµους,
ώριµα στάχυα σιταριού

ξεχύθηκαν στους δρόµους.

Χειλάκια καραµελωτά
σαν του ροδιού το χρώµα,
να τα φιλήσεις µια φορά

κι ας µπεις µετά στο χώµα!

Σε µάζωξη Εαρινή
σύναξαν τους λατόµους,
απόφαση να πάρουνε
να κατεβούν στους δρόµους.

Μεγάλη κρίση έρχεται
ο κλάδος θα υποφέρει,
αγώνες θα οργανώσουνε
και στα δικά τους µέρη.

Ο Μακεδόνας Βασιλιάς
γοργά θα ξεκινήσει,
τις αποστάσεις αψηφά,
το χρόνο θα νικήσει!

γι αυτό το Γοργοπόταµο χλευάζει,
τον Λεωνίδα απαξιεί,
στο Κιλελέρ τη γλώσσα βγάζει.

Στα νικελένια σπλάχνα του
µια όµορφη νεραΐδα
που ξέφυγε απ’ τα αερικά
και των θεών τα χάδια.

Έχει µατάκια πράσινα
σαν άγουρες ελίτσες
που ναι σαν φάροι ξάγρυπνοι
κι αστράφτουν σαν λαµπίτσες.

Μακριά µαλλιά ολόχρυσα
χαϊδεύουν λείους ώµους,
ώριµα στάχυα σιταριού
ξεχύθηκαν στους δρόµους.

Χειλάκια καραµελωτά
σαν του ροδιού το χρώµα,
να τα φιλήσεις µια φορά
κι ας µπεις µετά στο χώµα!

Η χειµαρρώδης της λαλιά
σαν βγαίνει από τα χείλη,
µαγεύεσαι να την ακούς
απ την αυγή ως το δείλη.

Μα ανάµεσα στα στήθια της
προσεκτικά αν κοιτάξεις,
θα δεις πως έχει αίµατα
που απ’ την καρδιά έχουν στάξει!

Έχει πληγές πολύ παλιές
κι όµως δεν έχουν κλείσει
γιατί ένα µαύρο αερικό
συνέχεια τις σκαλίζει!

∆ίπλα της ένας αραχτός
λατόµος χαλβαδιάζει,
ακούει και παρατηρεί
το στήθος της κοιτάζει.

-Ποιος γύπας σε τραυµάτισε
στο τρυφερό κορµάκι
και σ’ άνοιξε βαθιές πληγές
γλυκό µου αγγελουδάκι;

-∆εν ήταν γύπας και θεριό
ούτε ληστή µαχαίρι!
Με τόσο µίσος σε χτυπά
µόνο δικό σου χέρι.

Αν είναι ξένος, βάρβαρος
µία φορά σε σφάζει,
µα ο δικό σου άνθρωπος
πάντα σε κοµµατιάζει!

Το πόσο πόνεσα εγώ,
µόνο ο θεός το ξέρει!
Όµως το νεραϊδόπουλο
γιατί να υποφέρει;

Σφαδάζω και τρελαίνοµαι
δεν θέλω πια να ζήσω.
Μα σαν νεραΐδα δεν µπορώ
ούτε να αυτοκτονήσω.

-Μην σκέφτεσαι το θάνατο
και φτιάχνεις διαθήκες.
Όλες τις πίκρες η ζωή
θα σου τις κάνει γλύκες.

Μην κρύβεσαι στο παρελθόν
και ζεις µε νοσταλγίες,
µπροστά σου ανάβει ήλιου φως
γεµάτο προσδοκίες!

Άσε µικρή καρδούλα µου
τον πόνο σου να γιάνω,
να σου γιατρέψω τις πληγές
κι ύστερα ας πεθάνω!

Εγώ θα είµαι δίπλα σου
φίλος και στήριγµά σου.
Αληθινά θα σ’ αγαπώ
κρυµµένος στην καρδιά σου!

-Για στάσου, µην ξανοίγεσαι
και σαν πολλά µου θέλεις,
κράτησε την απόσταση
και µην κατολισθαίνεις!

Σχέση των άκρων σού δωσα,
µα θέλεις το κορµί µου!
Ευθύς αµέσως να χαθείς
για πάντα απ’ τη ζωή µου!

Αυτός που θα µου φέρει εµέ
γιατρειά στα φυλλοκάρδια,
είναι απ’ την νεραΐδούπολη
και όχι απ’ τα νταµάρια!!!
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ΣΤΑΓΟΝΑ ΖΩΗΣ

Βγήκα στη φύση να χαρώ για λίγο τη ζωή µου.

Κι άκουσα πουλιά να τραγουδούν για την αγάπη…

Είδα λουλούδια να ανθίζουν

µπρος στα µάτια µου, τον ήλιο να χαµογελά…

Κι εγώ να τραγουδώ τη χαρά µου

Είδα παιδιά να παίζουν γύρω µου,

κι άλλα να κλαίνε,

να µου ζητάνε µε το βλέµµα τους βοήθεια.

Κοιτάζοντάς τα αντίκρισα

στον καθρέφτη των µατιών τους

όλη την καθαρότητα κι αγνότητα

της ψυχής τους, της ψυχής µου….

Σε µια στιγµή, ένιωσα

την οµορφιά του κόσµου της ζωής.

Μα εκείνα τα σκεπάζει απέραντη σκοτεινιά,

τεράστια σκιά απλώνεται µπροστά τους.

Ξυπνούν απ’ τα όνειρά τους

και βλέπουν καθαρά πέτρινες ανθρώπων πνοές.

Κλαίνε πικρά µαζί τους κι εγώ.

Φωνάζουν «σώσε µας µπορείς, αν το θέλεις,

πρόσφερέ µας τη ζωή τώρα που είµαστε χαµένα».

Μου χάρισαν λουλούδια που ήταν µαραµένα 

να τα ποτίσω να τους δώσω ζωή…

Κι εγώ πρόσφερα µόνο µια σταγόνα γης

από το δάκρυ µου και ΣΩΘΗΚΑΝ.

Παρασκευά Παναγιώτα

Μεσιτικόν γραφείον: Ιερόν Βακούφιον Α.Ε.   
-Νιάκου καληµέρα, πάµι να πιούµι κάναν καφέν;
-- Άιντι να πάµι.
-Τι γένιτι, χαµός µι τα µουναστήρια, απου παντού αρπάζν,

ρίµαξαν ολ’ τν Ελλάδα οι καλουγέρ’!  Που τ’ βρήκαν τόσην
πιριουσία;

--Ω’ ρα δε βλέπς; Έχν χαρτιά απ’ τς µπέηδις, κατ’ σφρα-
γίδις παλιές και µ’ αυτά παν στα δηκαστήρια και τα ζαµπακόν!

-Τι κόλπα είνι αυτά που καµν’ αφού οσ’ παν καλουγέρ’ είνι
άκληρ’ τι να τα καµν αυτοί τα χουράφια κι τς πιριουσίεις;

--Εγώ τν’ αλλ’ φουρά πήγα να τσακώσου γραµατίκια µι τον
αδερφό µ’ κι βρήκαµι κατ’ καλουγέρ’ να βαν πασάλια κι τς
έδιωξάµι! Ιµείς ικεί τσάκουνάµι  γραµατίκια χρόνια κι χρόνια!

-Λιόλιου τι να σι πω, όλ’ ζουρλάθκαν. Ο θιός να βάλ’ του
χέρι τ’   

Ζήσης Παταβός

Η νεραΐδα και ο λατόµος

Αννανίας φ 

Μα είναι ανιστόρητος και γερµανοντυµένος
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15∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008YYΨΨHHΛΛHH TTAAΣΣHH ΤΤέέχχννεεςς  κκααιι  πποολλιιττιισσµµόόςς

ΤΤηηςς  ΓΓκκοουυττζζιιααµµάάννηη  ΓΓιιάάνννναα  --  ΦΦιιλλόόλλοογγοοςς

Ζωγράφος και ποιητής. Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1910
και προσχώρησε, από τους πρώτους, στον υπερρεαλισµό.
Επαναστατικός και προκλητικός στην ποιησή του, ενόχλησε
το µέσο αστό µε την τολµηρή του φαντασία και την απο-
στροφή για κάθε τι συµβατικό. Παρέµεινε συνεπής υπερρεα-
λιστής παρά την αντίδραση που προκάλεσε. Μερικά από τα
έργα του: «Μην οµιλείτε εις τον οδηγόν», 1938, «Τα κλειδο-
κύµβαλα της σ ιωπής», 1939, «Μπολιβάρ» 1944, «Κοιλάδα µε
τους ροδώνες» 1977. 

Θα προσπαθήσουµε να ανιχνεύσουµε ένα από αυτά, την
ποιητική σύνθεση «Μπολιβάρ». Γράφτηκε το χειµώνα του
1942-43 στην κατοχή. Στην αρχή κυκλοφορούσε σε αντίγρα-
φα και διαβαζόταν σε συγκεντρώσεις αντιστασιακού χαρα-
κτήρα. ∆ιακρίνεται για την ηρωική, αγωνιστική και επαναστα-
τική του πνοή και ο µεγάλος νοτιοαµερικανός επαναστάτης
Σιµόν Μπολιβάρ, γίνεται σύµβολο του αγώνα, όχι µόνο για
την  πολιτική, αλλά και την πνευµατική ανεξαρτησία και ταυ-
τίζεται µε ευρύτερα απελευθερωτικά κινήµατα.

Οι υπερρεαλιστές Α. Εµπειρίκος και Ν. Εγγονόπουλος µε
τα κείµενα που γράφουν µέχρι το 1945, οπότε τελειώνει ο Β’
παγκόσµιος πόλεµος, κατασκευάζουν µια ευρύτερη έννοια
του Ελληνικού µε βάση κριτήρια όχι ρεαλιστικά, αλλά υπερ-
ρεαλιστικά. 

Μπολιβάρ όνοµα ξένο, ένα ποίηµα ελληνικό. 
Είναι σύνθετο και πολύστιχο ποίηµα µε κυρίαρχο τόνο το

υψηλό. 
Από την αρχή δηλώνει τους υψηλούς στόχους του: “προς

τ' άστρα.”
Μπολιβάρ! Κράζω τ' όνοµά σου ξαπλωµένος στην κορφή

του βουνού Ερε, 
Την πιό ψηλή κορφή της νήσου Υδρας. 
Από δω η θέα εκτείνεται µαγευτική µέχρι των νήσων του

Σαρωνικού, τη Θήβα, 
Μέχρι κεί κάτω, πέρα απ' τη Μονεβασιά, το τρανό Μισί-

ρι, 
Αλλά και µέχρι του Παναµά, της Γκουατεµάλα, της Νικα-

ράγκουα, του Οvτoυράς, της Αϊτής, του Σαν Ντοµίγκο, της
Βολιβίας, της Κολοµβίας, του Περού, της Βενεζουέλας, της
Χιλής, της Αργεντινής, της Βραζιλίας, Ουρουγουάη, Παρα-
γουάη, του Ισηµερινού, 

Ακόµη και του Μεξικού. 
Μ' ένα σκληρό λιθάρι χαράζω τ' όνοµά σου πάνω στην

πέτρα, να 'ρχουνται αργότερα οι ανθρώποι να προσκυνούν. 
Τινάζονται σπίθες καθώς χαράζω -έτσι ήτανε, λεν, ο Μπο-

λιβάρ- και παρακολουθώ 
Το χέρι µου καθώς γράφει, λαµπρό µέσα στον ήλιο. 
Είδες γιά πρώτη φορά το φως στο Καρακάς. Το φώς το

δικό σου, 
Μπολιβάρ, γιατί ως να 'ρθεις η Νότια Αµερική ολόκληρη

ήτανε βυθισµένη στα πικρά σκοτάδια. 
Τ' όνοµά σου τώρα είναι δαυλός αναµµένος, που φωτίζει

την Αµερική, και τη Βόρεια και τη Νότια, και την οικουµένη! 
Οι ποταµοι Αµαζόνιος και Ορινόκος πηγάζουν από τα

µάτια σου.
Τα ψηλά βουνά έχουν τις ρίζες στο στέρνο σου, 
Η οροσειρά των Ανδεων είναι η ραχοκοκαλιά σου. 
Στην κορυφή της κεφαλής σου, παλικαρά, τρέχουν τ' ανή-

µερα άτια και τ' άγρια βόδια, 
Ο πλούτος της Αργεντινής. 
Πάνω στην κοιλιά σου εκτείνονται οι απέραντες φυτείες

του καφέ. 
Σαν µιλάς, φοβεροί σεισµοί ρηµάζουνε το παν, 
Από τις επιβλητικές ερηµιές της Παταγονίας µέχρι τα

πολύχρωµα νησιά, 
Ηφαίστεια ξεπετιούνται στο Περού και ξερνάνε στα

ουράνια την οργή τους, 

Σειούνται τα χώµατα παντού και τρίζουν τα εικονίσµατα
στην Καστοριά, 

Τη σιωπηλή πόλη κοντά στη λίµνη. 
Μπολιβάρ, είσαι ωραίας σαν Έλληνας. [...]
Ο Μπολιβάρ είναι ο ύµνος της Ελευθερίας που έγραψε η

γενιά του 1930, η γενιά της Αλβανίας. Η θέση του Μπολιβάρ
είναι δίπλα στον «Ανθυπολοχαγό» του Οδ. Ελύτη. 

Όταν εµφανίζεται η ποίηση του Εγγονόπουλου, µεσου-
ρανεί η 4η Αυγούστου. Με φιέστες που διανθίζονται από
λόγους του Μεταξά και του Νικολούδη, µ’ένα τύπο φιµωµέ-
νο από την λογοκρισία και οµοιόµορφο, έχει κωδικοποιηθεί
το γελοίο. Το σλόγκαν του καθεστώτος ο Τρίτος Ελληνικός
Πολιτισµός (κακέκτυπο του Γ’ Ράιχ) αποδίδει γελοίους καρ-
πούς, αλλά όλες µαζί οι συνθήκες, ονοµασµένες και ακατονό-
µαστες, δηµιουργούν µια πνιγηρή ατµόσφαιρα. 

Έτσι, όταν βγαίνει η ποιητική συλλογή του Εγγονόπουλου,
µε τον τίτλο «Μην οµιλείτε εις τον οδηγό» και µε το περιε-
χόµενο και µε το πνεύµα του, αντιµετωπίζεται ως πρόκληση.
Όχι άµεσα προς τη δικτατορία, που δεν µπορούσε ν’ αντιλη-
φθεί τέτοια ψιλά γράµµατα, αλλά προς τους νοήµονες λογί-
ους, τους οποίους ο Οδ. Ελύτης ύστερα από λίγο αγανακτι-
σµένος, θα τους κατατάξει στη λεγόµενη «πνευµατική αλη-
τεία». Ο θόρυβος που ξεσήκωσε η πρώτη συλλογή του Εγγο-
νόπουλου στους παραδοσιακούς λογοτεχνικούς κύκλους και
στους δηµοσιογράφους, πήρε µορφή υστερίας.

Στον πόλεµο της Αλβανίας ο ποιητής βρίσκεται στην
πρώτη γραµµή , όπου και παραµένει ως το τέλος. Με την γενί-
κευση του πολέµου πιάνεται αιχµάλωτος από τους Γερµα-
νούς, δραπετεύει και αλωνίζει µε τα πόδια τη µισή Ελλάδα, για
να καταφέρει να επιστρέψει στην Αθήνα.

Στα χρόνια της κατοχής λοιπόν γράφει το «Μπολιβάρ»,
µακρόστιχο ποίηµα , σε πεζό ρυθµό, που δεν µοιάζει καθό-
λου µε όλα του τα άλλα. Είναι ένα από τα πιο άρτια και αντι-
προσωπευτικά δηµιουργήµατα της νεώτερής µας ποίησης.
Περιστρέφεται γύρω απο δυο κεντρικούς άξονες: 1) την ανά-
γκη του ποιητικού Εγώ να προβληθεί µπροστά και ακέραιο
και να επιβληθεί µ’ ένα ποίηµα καθολικής σηµασίας. 2) τον

πόθο να γραφτεί ένα σύγχρονο ποίηµα για την ελευθερία
µέσα στη φοβερή ατµόσφαιρα της σκλαβιάς. ∆ύο πόθοι
άσχετοι, µια κοινή λύτρωση, το ποίηµα «Μπολιβάρ».

Απλώνεται µπροστά µας το ποίηµα αυτό, σαν ένα εκτετα-
µένο θέατρο ζωής, που έχοντας στο κέντρο του στηµένο το
άγαλµα της ελευθερίας, κλιµακώνεται ως το άπειρο της ιδέας,
αλλά και µαζί παραµένει µια εναργέστατη πραγµατικότητα:
συνταιριάζονται οραµατικά και ζωγραφικά , µαζί µε τα ελλη-
νικά ακρογιάλια η Αττική, η Ύδρα, η Μακεδονία, η Αλβανία µε
τους κάµπους της Νότιας Αµερικής, που κρατούν άσβηστο
στα πλάτια τους τον ίσκιο ενός ήρωα της εθνικής ανεξαρτη-
σίας.

Ο ήρωας του ποιήµατος, µια ξένη προσωπικότητα εγγρά-
φεται στα ελληνικά δεδοµένα, από τα οποία άµεσα και έµµε-
σα προσδιορίζεται. Για την απαρίθµηση των ονοµασιών των
κρατών της Νότιας και Κεντρικής Αµερικής, σε σηµείωσή του
το 1962 ο Εγγονόπουλος διευκρινίζει: «Πέρα από την οµορ-
φιά και την ευρυθµία τους , η αναφώνηση των ονοµάτων
αυτών των κρατών, χρησιµεύει εδώ σαν προπέτασµα για την
έξαλλη εκδήλωση Ελληνολατρίας του ποιήµατος».

Αλλά και ταυτόχρονα µε ποιά έννοια, το ποίηµα, εγγρά-
φεται και στο αντιστασιακό φρόνηµα, όταν µε συγκεκριµέ-
νους στίχους του το υποσκάπτει;

Κι αυτά όχι για τα ότι κι οι δυό τους υπήρξαν γιά τις
πατρίδες, και τα έθνη, και τα  σύνολα, κι άλλα παρόµοια, που
δεν εµπνέουν, 

Παρά γιατί σταθήκανε µες στους αιώνες, κι οι δυό τους,
µονάχοι πάντα, κι ελεύθεροι,  µεγάλοι, γενναίοι και δυνατοί....

Ίσως τελικά να πρόκειται για έναν ύµνο στην ελευθερία
συντεθειµένο µε αντιηρωικό πνεύµα, έτσι που τελικά µετα-
βάλλεται σε ύµνο της µοναξιάς του ήρωα (όπως έγραψε και
ο Σολωµός) που παρανοήθηκε, παραµερίστηκε και δολοφο-
νήθηκε πραγµατικά και συµβολικά από τους ανθρώπους της
εποχής του.

Σε συνέντευξη του ο Ν. Εγγονόπουλος απαντά µεταξύ
άλλων στην ερώτηση:  -Μολονότι το έργο σας είναι πασίγνω-
στο, εσείς ο ίδιος βρίσκεστε έξω από την «αγορά» , σε µια
ηθεληµένη αποµόνωση. Υπάρχουν συγκεκριµένοι λόγοι , που
σας υπαγορεύουν τη στάση αυτή;

- Aποµονώνοµαι για να δουλεύω , να ζωγραφίζω. Τόσα
χρόνια καθηγητής, δεν έβρισκα παρά ελάχιστο καιρό να
ζωγραφίζω. Η δουλειά που έκανα για να κερδίζω το ψωµί µου
,µου ρούφηξε «το αίµα της καρδιάς µου». Η τέχνη είναι
παρηγοριά στη ζωή, είναι ξεκούραση. ∆εν είναι µέσον για να
φτάσουµε στην κοινωνική επιτυχία. Όταν ο πατέρας µου µε
ρωτούσε τι θάλω να γίνω, γιατρός, δικηγόρος κι εγώ του
έλεγα, « -θέλω να γίνω ζωγράφος», µ’ απαντούσε, « -παιδί
µου σ’ έκανα χωρίς κουσούρι και θα µου γίνεις µε κουσού-
ρι»; Αν εγώ αφιερώθηκα στην τέχνη, το έκανα γιατί η ζωή
είναι τόσο παράλογη, που αν δεν έχει κανείς αυτές τις διαφυ-
γές προς το ανιδιοτελές, τού γίνεται ανυπόφορη».

Σε άλλη ερώτηση για τον υπερρεαλισµό:
«- Ο Σολωµός είναι ο πρώτος µεγάλος υπερρεαλιστής, ο

πρώτος που έκανε άνοιγµα προς το παράλογο και την τρέλα.
Η ζωή είναι µια τρέλα, µια χαρά. Όταν καµιά φορά θέλουµε
να δείξουµε την πληρότητα της ψυχής µας , ή όταν είµαστε
ερωτευµένοι, λέµε «θα τρελαθώ». Αυτό είναι ο υπερρεαλι-
σµός».

Τέλος στην ερώτηση ποιά πρόσωπα της καλλιτεχνικής
ζωής έχουν µείνει έντονα στη µνήµη του:

«- Το να µην υπάρχει Εµπειρίκος, ο Παρθένης και ο
Κόντογλου- είναι βασανιστικό, ανυπόφορο. Οι άνθρωποι
αυτοί δεν χάνονται. Αυτό που έχει σηµασία είναι το πνεύµα.
Όσον αφορά εµένα, δεν είναι ο θάνατος που µε στεναχωρεί.
Είναι που πεθαίνοντας θα πάψω να έχω Ελληνική ιθαγένεια, να
µην είµαι Έλλην υπήκοος». 

Και βέβαια δεν υπάρχει καµιά αµφιβολία πως οι άγγελοι
στον παράδεισο µιλούν ελληνικά.

ΝΝίίκκοοςς
ΕΕγγγγοοννόόπποουυλλοοςς

Επαναστατικός 
και προκλητικός...
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ΚΚώώσσττααςς  ΜΜίίχχααλλοοςς::  ΠΠρρόόεεδδρροοςς  

ΕΕΒΒΕΕΑΑ--  EEµµπποορριικκόό  κκααιι  BBιιοοµµηηχχααννιικκόό

EEππιιµµεελληηττήήρριιοο  ΑΑθθηηννώώνν

«Οι φορολογικοί παράδεισοι για τους λίγους

θα πρέπει να εκλείψουν, ενώ είναι αναγκαίο να

εκριζωθούν τα βαθιά ριζωµένα σύνθετα παράγωγα

που ευθύνονται σε µεγάλο βαθµό για την κρίση. Οι

ανάγκες της πραγµατικής οικονοµίας θα πρέπει

πλέον να είναι το ζητούµενο. Θα φτάσουµε σε

λαϊκή εξέγερση αν δεν αλλάξει το σύστηµα.» 

ΜΜααζζίί  σσοουυ  ππρρόόεεδδρρεε  νναα  οορργγααννώώσσοουυµµεε  ττηηνν  ααννααττρροοππήή  ττοουυ

άάδδιικκοουυ  κκααιι  ααννάάλλγγηηττοουυ  ππρροοςς  ττοουυςς  εεππιιχχεειιρρηηµµααττίίεεςς  οοιικκοοννοοµµιικκοο��

πποολλιιττιικκοούύ  σσυυσσττήήµµααττοοςς..  ΌΌµµωωςς  νναα  µµηη  ββγγοούύµµεε  σσττοο  δδρρόόµµοο  γγιιαα

δδιιααδδηηλλώώσσεειιςς  γγιιααττίί  θθαα  εεννεερργγοοπποοιιηηθθεείί  ππααλλιιόόττεερρηη  ππρρόότταασσήή  σσοουυ

««νναα  γγίίννεειι  ηη  δδιιααδδήήλλωωσσηη  µµόόννοο  σσττηη  µµιιαα  λλωωρρίίδδαα  κκααιι  νναα  ζζηηττάάµµεε  άάδδεειιαα  ααππόό

ττηηνν  αασσττυυννοοµµίίαα  ππέέννττεε  µµέέρρεεςς  ννωωρρίίττεερραα»»!!!!!!          

ΆΆλλλλωωσσττεε  υυππάάρρχχεειι  µµππόόλλιικκηη  οοιικκοογγεεννεειιαακκήή  ««εεππαανναασσττααττιικκήή  εεµµππεειιρρίίαα»»

µµιιααςς  κκααιι  οο  ππααττέέρρααςς  ττοουυ,,  ΧΧρρίίσσττοοςς  ΜΜίίχχααλλοοςς,,  ήήτταανν  υυφφυυπποουυρργγόόςς  ππααρράά  ττωω

ππρρωωθθυυπποουυρργγώώ  σσττηηνν  ττεελλεευυττααίίαα  χχοουυννττιικκήή  κκυυββέέρρννηησσηη  ττοουυ  ΣΣππύύρροουυ  ΜΜααρρκκεε��

ζζίίννηη..    ΟΟ  ίίδδιιοοςς  ττοουυ  εείίννααιι  ππρρόόεεδδρροοςς  ττηηςς  εεξξααγγωωγγιικκήήςς  εεττααιιρρίίααςς  SSwwaann,,  ππρρώώηηνν

χχρρηηµµααττιισσττήήςς  σσττοο  ΛΛοοννδδίίννοο,,  ππρρώώηηνν  γγεεννιικκόόςς  γγρρααµµµµααττέέααςς  ττοουυ  υυπποουυρργγεείίοουυ

ΟΟιικκοοννοοµµίίααςς,,  ππρρώώηηνν  εειιδδιικκόόςς  σσύύµµββοουυλλοοςς  ττοουυ  υυπποουυρργγεείίοουυ  ΑΑννάάππττυυξξηηςς  κκααιι  ννυυνν

µµέέλλοοςς  ττοουυ  δδιιοοιικκηηττιικκοούύ  σσυυµµββοουυλλίίοουυ  ττηηςς  ∆∆ΕΕΗΗ,,  αανν  κκααιι  κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα

ττηηςς  µµεεγγάάλληηςς  ααππεερργγίίααςς  ττωωνν  εερργγααζζοοµµέέννωωνν  σσττηη  ∆∆ΕΕΗΗ  κκααττέέθθεεσσεε  µµήήννυυσσηη

κκααττάά  ττηηςς  ΓΓΕΕΝΝΟΟΠΠ//∆∆ΕΕΗΗ  γγιιαα  ττιιςς  δδιιαακκοοππέέςς  ττοουυ  ηηλλεεκκττρριικκοούύ  ρρεεύύµµααττοοςς..  

λλόόγγιιαα  σσοοφφάά  &&  λλόόγγιιαα  ττηηςς  κκααρρααββάάννααςς

ΜΜοοννααχχόόςς  ΕΕφφρρααίίµµ::  ΗΗγγοούύµµεεννοοςς  ττηηςς

ΜΜοοννήήςς  ΒΒααττοοππεεδδίίοουυ,,  ππεεττυυχχηηµµέέννοοςς

µµεεσσίίττηηςς  κκααιι  χχρρηηµµααττιισσττήήςς

Η Εξεταστική Επιτροπή έκανε δεκτό κατά πλειο-

ψηφία το υπόµνηµα που κατέθεσαν ο ηγούµενος

Εφραίµ και ο µοναχός Αρσένιος, οι οποίοι αρνήθηκαν

να δεχθούν ερωτήσεις από τους βουλευτές. Στο υπό-

µνηµα τονιζόταν πως τις ανταλλαγές δεν τις ζήτησε η

Μονή Βατοπεδίου αλλά το κράτος. Ο ηγούµενος

Εφραίµ έκανε επικριτικές δηλώσεις λίγο πριν εισέλθει

στην αίθουσα όπου διεξάγεται η διαδικασία της Εξετα-

στικής Επιτροπής: «Ποια Εξεταστική; Πως µε βγάλατε κατηγορούµενο χωρίς να µε

ακούσετε;»

ΚΚααττ  ααρρχχήήνν  ππρρέέππεειι  νναα  γγννωωρρίίζζοουυνν  ««οοιι  εεκκππρρόόσσωωπποοιι  ττοουυ

ΈΈθθννοουυςς»»  όόττιι  οοιι  ΗΗγγοούύµµεεννοοιι  κκααιι  οοιι  ∆∆εεσσπποοττάάδδεεςς  δδεενν  ααπποολλοογγοούύ��

ννττααιι  γγιιααττίί  όόττιι  κκααιι  νναα  κκάάννοουυνν  ττοο  κκάάννοουυνν  κκααττόόππιινν  εεννττοολλήήςς  ττοουυ

θθεεοούύ  άάρραα  εείίννααιι  οορρθθόόςς  κκααµµωωµµέέννοο  κκααιι  δδεενν  ααπποολλοογγοούύννττααιι  σσεε

κκααννέένναα!!  ((ΌΌππωωςς  έέκκααννεε  οο  κκααννττηηλλααννάάφφττηηςς  πποουυ  ρρωωττοούύσσεε  ττηηνν

ΠΠααννααγγίίαα  κκααιι  µµεεττάά  έέκκλλεεββεε  ττοο  ππααγγκκάάρριι))..  ΌΌµµωωςς  δδεενν  έέχχοουυνν  εευυθθύύννεεςς  οοιι  ΕΕθθννοο��

ππααττέέρρεεςς  πποουυ  έέκκαανναανν  ττοουυςς  ππααππάάδδεεςς  ««ααννώώττααττηη  ααρρχχήή»»  λλεεςς  κκααιι  εείίννααιι  µµοουυλλάά��

δδεεςς  σσττοο  ΠΠαακκιισσττάάνν;;  ΠΠοοιιοοςς  χχααρρίίζζεειι  δδηηµµόόσσιιεεςς  εεκκττάάσσεειιςς  σστταα  µµοονναασσττήήρριιαα

όότταανν  υυππάάρρχχοουυνν  ααγγρρόόττεεςς  πποουυ  δδεενν  έέχχοουυνν  οούύττεε  έένναα  σσττρρέέµµµµαα  χχωωρράάφφιι;;  ΟΟ

ΚΚααρρααµµααννλλήήςς  κκααιι  ηη  κκυυββέέρρννηησσήή  ττοουυ  δδεενν  ααππάάλλλλααξξεε  ττεελλεείίωωςς  ααππόό  φφόόρροουυςς  ττηηνν

εεκκκκλληησσίίαα  πποουυ  ππλλήήρρωωννεε  µµόόννοο  1100%%  ((µµεείίωωσσηη  πποουυ  έέγγιιννεε  εεππίί  κκυυββεερρννήήσσεεωωςς

ΠΠΑΑΣΣΟΟΚΚ))  εεννώώ  οοιι  εερργγααζζόόµµεεννοοιι  φφοορροολλοογγοούύννττααιι  έέωωςς  κκααιι  4400%%  !!!!!!    

ΠΠααννααγγιιώώττηηςς  ψψωωµµιιάάδδηηςς,,  

ΝΝοοµµάάρρχχηηςς  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς..

««ΌΌλλαα  έέγγιινναανν  µµεε  ττααχχύύττηητταα  φφωωττόόςς..  ΠΠέέσσττεε  όόττιι

µµααςς  υυππννώώττιισσαανν,,  ππέέσσττεε  όόττιι  όόλλοοιι  ππιισσττεεύύααµµεε  όόττιι  δδεενν

κκιιννεείίττοο  ττίίπποοτταα»»  ααννέέφφεερρεε  οο  κκοοςς  ΨΨωωµµιιάάδδηηςς  σσττηηνν

κκααττάάθθεεσσήή  ττοουυ  σσττηηνν  ΕΕξξεετταασσττιικκήή  εεππιιττρροοππήή  ττηηςς  ΒΒοουυ--

λλήήςς,,  πποουυ  εερρεευυννάά  ττοο  σσκκάάννδδααλλοο  ττηηςς  ΜΜοοννήήςς  ΒΒααττοοππεε--

δδίίοουυ..  ΚΚααττάά  τταα  άάλλλλαα  οο  ΠΠ..  ΨΨωωµµιιάάδδηηςς  εεππέέρρρριιψψεε,,  ττηηνν

εευυθθύύννηη  γγιιαα  ττηηνν  εεµµππλλοοκκήή  ττοουυ  οοννόόµµααττόόςς  ττοουυ  σσττηηνν

υυππόόθθεεσσηη  ττηηςς  ππααρρααχχώώρρηησσηηςς  γγααιιώώνν  ττηηςς  ΘΘεεσσσσααλλοοννίί--

κκηηςς  σσττηη  ΜΜοοννήή  ΒΒααττοοππεεδδίίοουυ  σστταα  ΜΜέέσσαα  εεννηηµµέέρρωωσσηηςς..

ΠΠοοιιοοςς  εείίννααιι  ααυυττόόςς  πποουυ  αακκόόµµαα  κκααιι

αανν  ««έέττρρεεχχεε  µµεε  ττηηνν  ττααχχύύττηητταα  ττοουυ  φφωωττόόςς»»  µµππόόρρεεσσεε  νναα  υυππννωωττίίσσεειι  ττοονν

σσττυυλλοοββάάττηη  ττοουυ  ΕΕλλλληηννιισσµµοούύ  κκααιι  ττηηςς  οορρθθοοδδοοξξίίααςς,,  ττοονν  ΖΖοορρόό  ττηηςς  πποολλιιττιι��

κκήήςς,,  ττοονν  ττρροοββααδδοούύρροο  ττοουυ  έέρρωωτταα;;  ΜΜήήππωωςς  ττεελλιικκάά  ηη  µµοοννήή  ΒΒααττοοππεεδδίίοουυ

εείίννααιι  µµυυσσττιικκήή  ββάάσσηη  εεξξωωγγήήιιννωωνν  οοιι  οοπποοίίοοιι  υυππννωωττίίζζοουυνν  ττοουυςς  ξξύύππννιιοουυςς  πποολλιιττιικκοούύςς  ((γγιιααττίί

οοιι  άάλλλλοοιι  έέττσσιι  κκιι  ααλλλλιιώώςς  κκοοιιµµοούύννττααιι))  κκααιι  σσαανν  υυππννοοββάάττεεςς  υυπποογγρράάφφοουυνν  ααββέέρρτταα  χχααρρττιιάά

κκααιι  ππααρρααχχωωρροούύνν  δδηηµµόόσσιιεεςς  εεκκττάάσσεειιςς  σσττοουυςς  σσύύγγχχρροοννοουυςς  ΡΡαασσπποούύττιινν;;  ΏΏρραα  νναα  ξξεεκκιιννήήσσεειι

οο  ΧΧααρρδδααββέέλλααςς  κκααµµιιάά  εεκκπποοµµππήή  γγιιαα  ττοουυςς  ρραασσοοφφόόρροουυςς  υυππννωωττιισσττέέςς  πποουυ  κκιιννοούύννττααιι  µµεε  ττηηνν

ττααχχύύττηητταα  ττοουυ  φφωωττόόςς  κκααιι  νναα  ββγγάάλλεειι  κκααννέένναα  ββιιββλλίίοο  οο  ΛΛιιαακκόόπποουυλλοοςς  γγιιαα  ττοουυςς  ««κκαατταα��

χχθθόόννιιοουυςς,,  υυππννωωττιισσττέέςς»»!!  ΝΝαα  ππρροοσσέέχχοουυνν  όόµµωωςς  ττιιςς  γγυυννααίίκκεεςς  ττοουυςς  έέττσσιι  υυππννωωττιισσµµέέννοοιι

πποουυ  εείίννααιι!!    ∆∆εενν  ππρρέέππεειι  νναα  ξξεεχχννοούύνν  ττιι  κκέέρρααττοο  έέφφααγγεε  οο  ΤΤσσάάρροοςς  ααππόό  ττηηνν  ««ΚΚααττεερρίίνναα»»

πποουυ  σσππίίττωωσσεε  ττοονν  ΡΡαασσπποούύττιινν  ((ττοονν  ΕΕφφρρααίίµµ  ττηηςς  εεπποοχχήήςς  ττηηςς))  σστταα  ΤΤσσααρριικκάά  ααννάάκκττοορραα!!  

ΣΣηηµµεείίωωσσηη::  ΣΣττηηνν  ππααρρααππάάννωω  φφωωττοογγρρααφφίίαα,,  οο  ΨΨωωµµιιάάδδηηςς  εείίννααιι  ααυυττόόςς  µµεε  τταα  γγυυααλλιιάά!!

ΜΜααρρίίαα  ΑΑρρββααννίίττηη  ΣΣωωττηηρροοπποούύλλοουυ::  
ΓΓιιααττρρόόςς  ββιιοοππααθθοολλόόγγοοςς,,  ββρρααββεευυµµέέ--

ννηη  µµεε  ΝΝόόµµππεελλ  ΕΕιιρρήήννηηςς  ((11998855))  ππρρόόεε--
δδρροοςς  ττηηςς  ΠΠααννεελλλλήήννιιααςς  ΙΙααττρριικκήήςς  ΕΕττααιι--
ρρεείίααςς  γγιιαα  ττηηνν  ππρροοσστταασσίίαα  ττοουυ  ππεερριι--
ββάάλλλλοοννττοοςς  κκααιι  κκααττάά  ττηηςς  ππυυρρηηννιικκήήςς
κκααιι  ββιιοοχχηηµµιικκήήςς  ααππεειιλλήήςς  κκααιι  σσυυγγγγρραα--
φφέέααςς  1133  λλοογγοοττεεχχννιικκώώνν  ββιιββλλίίωωνν..  

ΑΑπποοσσππάάσσµµαατταα  ααππόό  ττηηνν  ττοοπποοθθέέττηη--σσήή  ττηηςς  σσττηηνν  εεκκδδήήλλωωσσηη  ττοουυ  ΣΣυυλλλλόόγγοουυ  κκααρρκκιιννοοππααθθώώνν  ΕΕοορρδδααίίααςς..««∆∆υυσσττυυχχώώςς  ηη  ππεερριιοοχχήή  ππλλήήττττεεττααιι  όόχχιι  µµόόννοο  ααππόό  τταα  λλιιγγννιιττωωρρυυχχεείίαα  κκααιι  ττηηνν  µµόόλλυυννσσηηπποουυ  ππρροοκκααλλεείί  ηη  ππααρρααγγωωγγήή  εεννέέρργγεειιααςς  ααλλλλάά  κκααιι  ααππόό  ττηη  ρρααδδιιεεννέέρργγεειιαα  ττωωνν  ππυυρρηηννιικκώώννααπποοββλλήήττωωνν  ((όόππωωςς  κκααιι  ττοουυ  ααττυυχχήήµµααττοοςς  ττοουυ  ΤΤσσέέρρννοοµµππιιλλ))  κκααιι  ααππόό  τταα  όόππλλαα  ααππεεµµππλλοουυττιι--σσµµέέννοουυ  οουυρρααννίίοουυ  πποουυ  χχρρηησσιιµµοοπποοιιήήθθηηκκαανν  σσττοονν  ππόόλλεεµµοο  ττηηςς  ΓΓιιοουυγγκκοοσσλλααββίίααςς..  ΤΤέέλλοοςς,,ττόόννιισσεε  όόττιι  ηη  ααννάάππττυυξξηη  ττηηςς  σσύύγγχχρροοννηηςς  ΕΕλλλλάάδδααςς  σσττηηρρίίχχθθηηκκεε  σσττηηνν  εεννέέρργγεειιαα  πποουυ  ττοολλεεκκααννοοππέέδδιιοο  ππρρόόσσφφεερρεε  κκααιι  ππωωςς  οοφφεείίλλεειι  ττοο  κκρράάττοοςς  νναα  ππρροοσσφφέέρρεειι  πποολλλλάά  ππεερριισσσσόόττεε--ρραα  σσττοουυςς  κκααττοοίίκκοουυςς  ττηηςς  ππεερριιοοχχήήςς  ααππόό  κκααρρκκίίννοο  κκααιι  θθάάννααττοο»»..

ΑΑυυττάά  ππρρέέππεειι  νναα  ααννοοίίξξοουυνν  κκααλλάά  τταα  ααυυττιιάά  ττοουυςς  κκααιι  νναα  τταα  αακκοούύσσοουυνν,,  οοΚΚααρρααµµααννλλήήςς  µµεε  ττηηνν  κκυυββέέρρννηησσήή  ττοουυ,,  οοιι  ττοοππιικκοοίί  ππααρράάγγοοννττεεςς  πποουυ  σσυυννααγγωωννίί��ζζοοννττααιι  πποοιιοοςς  θθαα  δδηηλλώώσσεειι  µµεεγγααλλύύττεερρηη  υυπποοττααγγήή  κκααιι  ρρααγγιιααδδιισσµµόό  κκααιι  οο  πποολλύύςςκκύύρριιοοςς  ΑΑθθαανναασσόόπποουυλλοοςς  πποουυ  ααννττίί  νναα  ππάάρρεειι  µµέέττρραα  γγιιαα  ττοο  ππεερριιββάάλλλλοονν  έέχχεειιττοο  θθρράάσσοοςς  νναα  ζζηηττάάεειι  ττρρεελλάά  πποοσσάά  κκααιι  νναα  σσέέρρννεειι  σστταα  δδιικκαασσττήήρριιαα  ττοουυςς  κκααττοοίίκκοουυςς  πποουυααγγωωννίίζζοοννττααιι  γγιιαα  νναα  ζζήήσσοουυνν  ααξξιιοοππρρεεππώώςς  ααυυττοοίί  κκααιι  τταα  ππααιιδδιιάά  ττοουυςς  σσεε  έένναα  υυπποοφφεερρττόό  κκααιιααννθθρρώώππιιννοο  ππεερριιββάάλλλλοονν!!!!!!  

Μια φορά κι έναν καιρό σ΄ ένα χωριό, ένας άντρας ο

Χάρης ανακοίνωσε στους χωρικούς ότι θα αγόραζε

µαϊµούδες προς 10 δολάρια τη µία. Ξέροντας οι χωρικοί

ότι υπήρχαν πολλές µαϊµούδες γύρω στο δάσος, πήγαν

και τις έπιασαν. Ο Χάρης αγόρασε χιλιάδες µαϊµούδες

προς 10 δολάρια τη µία, όπως είπε. Το εµπόρευµα όµως

λιγόστευε και οι χωρικοί σταµάτησαν να κυνηγάνε

µαϊµούδες.                                                    
                       

Ο Χάρης ξαναανακοινώνει ότι θα αγόραζε

µαϊµούδες για 20 δολάρια τη µία. Οι χωρικοί έτρεξαν και

έπιασαν κι άλλες µαϊµούδες. Σύντοµα όµως οι µαϊµούδες

λιγόστεψαν κι άλλο, οι χωρικοί επέστρεψαν στα κτήµατά

τους.
Ο Χάρης τους ανακοινώνει πάλι ότι επειδή δεν

υπάρχουν πλέον πολλές µαϊµούδες, θα αγόραζε τη µία

προς 25 δολάρια. Οι χωρικοί πιάνουν και τις λίγες που

έµειναν.
Ο Χάρης τούς λέει: «καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχουν

πλέον παρά ελάχιστες µαϊµούδες γι' αυτό και εγώ θα σας

δώσω 50 δολάρια τη µία. Αλλά επειδή πρέπει να φύγω

για την πόλη για δουλειές, θα αναλάβει την

αγοροπωλησία ο βοηθός µου».

Ο βοηθός φωνάζει τους χωρικούς και τους λέει:

«Κοιτάξτε τι έκανε ο Χάρης. Γέµισε ένα στάβλο γεµάτο

µε µαϊµούδες, θα σας τις πουλήσω εγώ για 35 δολάρια

τη µία και όταν γυρίσει ο Χάρης, τού τις πουλάτε εσείς

για 50 δολάρια τη µία». Οι χωρικοί στριµώχτηκαν

µάζεψαν όλες τις οικονοµίες τους και αγόρασαν όλες τις

µαϊµούδες.
∆εν ξαναείδαν όµως, ούτε τον βοηθό ούτε τον

Χάρη.
Καλώς ήρθατε στη Wall Street.

ΜΜααθθήήµµαατταα  κκααππιιτταα--λληησσττιικκήήςς  οοιικκοοννοοµµίίααςςΜΜααθθήήµµαατταα  κκααππιιτταα--λληησσττιικκήήςς  οοιικκοοννοοµµίίααςς
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