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Εκδηλώσεις της Εργατικής
Αλληλεγγύης µε το κορυφαίο ταξι-
κό έργο του  «Ο Επιτάφιος»

YYΨΨHHΛΛHH  TTAA HH

ΓΓιιάάννννηηςς  ΡΡίίττσσοοςς::
ΑΑφφιιέέρρωωµµαα  σστταα
εεκκααττόό  χχρρόόννιιαα  ααππόό
ττηη  γγέέννννηησσηη  ττοουυ

ΗΗ Εργατική αλληλεγ-
γύη παρεµβαίνει
ταξικά, αγωνιστικά

και ενωτικά µαζί µε τους εργαζό-
µενους σε όλα τα επίπεδα και σε
όλους τους τοµείς που ζει και
εργάζεται η εργατική τάξη! Στους
εργασιακούς χώρους για καλύτε-
ρες, δίκαιες και ισότιµες εργασια-
κές συνθήκες, στην πολιτεία για
αύξηση των ασφαλιστικών παρο-
χών, ένταξη κι άλλων κατηγοριών
στα ΒΑΕ, µείωση του χρόνου
εργασίας και αύξηση των ηµερών
αδείας, στη ∆ΕΗ και στο κράτος
για να παρθούν γενναία µέτρα
προστασίας της υγείας των εργα-
ζοµένων και των κατοίκων, στην
κοινωνία για την ανάδειξη του
πολιτισµού και της ιστορίας του
εργατικού κινήµατος!

ΑΑγγωωννιισσττιικκήή  ππααρρέέµµββαασσηη
ττηηςς  εερργγααττιικκήήςς  ααλλλληηλλεεγγγγύύηηςς

σσεε  όόλλαα  τταα  µµέέττωωππαα::
•• ΓΓιιαα  δδίίκκααιιεεςς  κκααιι  ιισσόόττιιµµεεςς  εερργγαασσιιαακκέέςς  σσχχέέσσεειιςς!!
•• ΓΓιιαα  κκααθθααρρόόττεερροο  ππεερριιββάάλλλλοονν!!
•• ΓΓιιαα  ττηηνν  ααννάάδδεειιξξηη  ττοουυ  εερργγααττιικκοούύ  πποολλιιττιισσµµοούύ!!

ΕΕππιιττρροοππήή  ΣΣωωµµαα--
ττεείίωωνν  κκααιι  ΣΣυυννδδιι--
κκααλλιισσττώώνν  εεννάά--
ννττιιαα  σσττιιςς  ααπποολλύύ--
σσεειιςς,,  ττοο  κκλλεείίσσιιµµοο
εεππιιχχεειιρρήήσσεεωωνν
κκααιι  ττηηνν  ααννεερργγίίαα
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ΝΝέέοο  µµοουυσσεείίοο  ΑΑκκρρόόπποολληηςς
ΜΜεεττάά  ττηη  φφιιέέσστταα……  

KANTE THN ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΤΩ ΡΑ ΣΤΗΝ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΗ ΑΛ ΛΗ ΛΕΓ ΓΥΗ
στις Γραµ µα τεί ες στον κω δι κό 745

ΣΣττηηνν  ττεελλιικκήή  εευυθθεείίαα  ηη
ααύύξξηησσηη  ττωωνν  ηηµµεερρώώνν  ααδδεείίααςς
σσττοουυςς  εερργγααζζόόµµεεννοουυςς  
σστταα  ααννθθυυγγιιεειιννάά!!

Ορατά είναι πλέον τα αποτελέσµατα της οργανωµένης
παρέµβασης του Συνδικάτου για το Περιβάλλον και την αύξη-
ση των ηµερών αδείας στους εργαζόµενους σε ανθυγιεινές
συνθήκες! Σηµαντική η βοήθεια του ΙΜ∆Α και του Συνηγόρου
του Πολίτη.
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««ΑΑιιττίίαα  πποολλέέµµοουυ»»  γγιιαα  ττοο  ΣΣυυννδδιικκάάττοο  µµααςς  ηη  εεννττααττιικκοοπποοίίηη--
σσηη  κκααιι  ηη  έέξξααρρσσηη  ττοουυ  ααυυττααρρχχιισσµµοούύ

«Εκεί που µας χρωστούσαν µας πήραν και το βόδι»,
λέει µια λαϊκή παροιµία που βρίσκει την έκφρασή της
στο Ορυχείο Καρδιάς όπου η ιεραρχία µέσω των εργο-
δηγών της βάρδιας ανακοίνωσε στους εργαζόµενους
ότι θα µειώσουν τις βαθµολογίες και θα κόψουν κλιµά-
κια σε όσους ξεπεράσουν τις 15 ηµέρες ασθένειας το
χρόνο!!! 

Το θράσος και η αχαριστία σε όλο της το µεγαλείο
αφού τολµούν να το ανακοινώσουν αυ-τό στη βάρδια
όπου έχει µειωθεί το προσωπικό πάνω από 50% και
κάθε συνάδελφος κάνει δουλειά για δυο και για τρεις
εργαζόµενους µε κίνδυνο πολλές φορές για την ίδια τη
ζωή τους! (Οι µόνες θέσεις που δεν µειώθηκαν είναι
αυτές των εργοδηγών). 

Το ανακοινώνουν αυτό στη βάρδια όπου κατάργη-
σαν ακόµα και την καθηκοντολογία φτιά-χνοντας τον
εργαζόµενο λάστιχο για όλες τις δουλειές άσχετα από
τις γνώσεις, τα τυπικά προσόντα και την εµπειρία, (ο
ίδιος εργαζόµενος δουλεύει ως χειριστής, ηλεκτρολό-
γος, εργάτης, µηχανοτεχνίτης, οδηγός).

Το ότι ο µέσος Όρος ηλικίας των εργαζοµένων
είναι τα 48 χρόνια επειδή έχουν µια δεκαετία να κάνουν
προσλήψεις δεν τους λέει τίποτα; 

Το ότι αυτοί οι εργαζόµενοι είναι καταπονηµένοι
επειδή δουλεύουν τόσα χρόνια σε σκληρές και απάν-
θρωπες πολλές φορές συνθήκες δεν τους αφορά; 

Το ότι οι περισσότεροι πάσχουν από δισκοπάθειες,
αρθρίτιδες και ρευµατισµούς (που θα έπρεπε να χαρα-
κτηριστούν επαγγελµατικές ασθένειες γιατί προήρθαν
από τις συνθήκες εργασίας) δεν τους συγκινεί  και εκδί-
δουν τελεσίγραφα εκ του ασφαλούς; 

Τo συνδικάτο µας είναι αποφασισµένο να συγκρου-
στεί µ’ αυτές τις λογικές που δεν βασίζονται καν στους
κανονισµούς της επιχείρησης αλλά στοχεύουν στην
εντατικοποίηση και τροµοκράτηση των εργαζοµένων. 

Γι αυτό καλούµε όλους τους εργαζόµενους να αντι-
σταθούν και να συσπειρωθούν στην «Εργατική Αλλη-
λεγγύη», στο Συνδικάτο που βρίσκεται πάντα δίπλα
τους και αντιπαλεύει την κάθε λογής Αλαζονεία των
διευθυνόντων που έχουν στόχο την αφαίρεση εργατι-
κών δικαιωµάτων και κατακτήσεων!

ΈΈννττυυ  πποο  ττοουυ  ΣΣ..ΕΕ..ΕΕΝΝ..  
««ΕΕΡΡ  ΓΓΑΑ  ΤΤΙΙ  ΚΚΗΗ  ΑΑΛΛ  ΛΛΗΗ  ΛΛΕΕΓΓ  ΓΓΥΥΗΗ»»

ΕΕκκ  δδίί  δδεε  ττααιι  ααππόό  ττηη  σσυυ  νντταα  κκττιι  κκήή  εεππιι  ττρροο  ππήή::
1. Γρίβας Στέργιος
2. Παύλος Mουρουζίδης
3. ∆ύ ντσι κος Λά ζα ρος 
4. Κου τσο νά νος Ευ άγ γε λος
5. Πράσ σος Στέ φα νος

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

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

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

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

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

YYΨΨHHΛΛHH  TTAA  HH
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Εκδικητική και άδικη µεταχείριση επιφύλαξε
στους εργαζόµενους της βάρδιας η προη-γούµενη
διεύθυνση του Ορυχείου Καρδιάς αφού κατέβασε τη
βαθµολογία µέχρι και 150 µονάδες µέσα σε ένα
χρόνο! Βεβαίως εδώ η βαθµολογία δεν έχει την ίδια
έννοια µε τη βαθµολογία στα σχολεία γιατί απλούστα-

τα η κακή βαθµολογία για τους εργαζόµενους στη
∆ΕΗ σηµαίνει στασιµότητα στη µισθολογική εξέλιξη
και οικονοµικά αντιστοιχεί σε 150 µε 200 ευρώ το
µήνα!   

Ο λόγος που ασκήθηκε αυτή η τακτική εναντίων
των εργαζοµένων είναι κατά την προηγούµενη διεύ-
θυνση  η πραγµατοποίηση υπερβολικών (πάνω από
δέκα µέρες ετησίως) και όχι πραγµατικών ασθενειών! 

Το να θεωρούνται υπερβολικές οι 10, 15 και 20
ηµέρες ασθένειας το χρόνο σε εργαζόµενους ορυχεί-
ων που δουλεύουν σε ακραίες καιρικές (και όχι µόνο)
συνθήκες, αντιλαµβάνεται ο καθένας πως απλά είναι
άθλιες εργοδοτικές, υπερβολικές εκτιµήσεις για την
εξουσία που τους παρέχει το διευθυντικό δικαίωµα! 

Τώρα το πώς ένας διευθυντής ξέρει να ξεχωρίζει
τις πραγµατικές από τις µη πραγµατικές αρρώστιες η
απάντηση είναι ότι ρωτάει τον προϊστάµενο του κάθε
εργαζόµενου! 

Η αλήθεια είναι ότι δεν µάθαµε ποτέ σε τι εκπαί-
δευση υποβλήθηκαν οι µηχανικοί και οι εργοδηγοί
ώστε να αποκτήσουν τέτοιο εύρος ιατρικών γνώσεων
ώστε να αµφισβητούν βάσιµα τις επίσηµες γνωµατεύ-
σεις των γιατρών του ασφαλιστικού!

ΗΗ  ππααρρέέµµββαασσηη  ττοουυ  σσυυννδδιικκάάττοουυ..
Το Συνδικάτο Ενέργειας Εργατική Αλληλεγγύη

παρενέβη αµέσως βγάζοντας µια σκληρή ανακοίνωση
και κάνοντας παράσταση διαµαρτυρίας προς τη διεύ-
θυνση του Ορυχείου τονίζοντας ότι δεν πρόκειται να
ανεχτεί από κανέναν τέτοιου είδους αντιµετώπιση
προς τους εργαζόµενους και η απάντηση θα είναι
άµεση και δυναµική! Αν αµφισβητούν τους γιατρούς
και θεωρούν ότι γνωρίζουν καλυτέρα την ιατρική επι-
στήµη ας απευθυνθούν και ας διασταυρώσουν τα ξίφη
τους µε τους γιατρούς του ασφαλιστικού που εγκρί-
νουν τις ασθένειες και τέλος πάντων ας εφαρµόσουν
τον ΚΚΠ της ∆ΕΗ και να σταµατήσουν να  κάνουν του
κεφαλιού τους!    

Ο νέος διευθυντής µας απάντησε ότι φυσικά δεν
έχει ευθύνη για την προηγούµενη βαθ-µολόγηση και
ότι είναι αντίθετος µε τέτοιου είδους εκδικητικές
ενέργειες γι αυτό και δεν πρόκειται να τις ακολουθή-
σει!    

Το σωµατείο µας παρακολουθεί την υπόθεση και
είναι έτοιµο να παρέµβει αν χρειαστεί µε συνδικαλι-
στικούς αγώνες αλλά και µε δικαστικές αγωγές και
καλεί τους εργαζόµενους να ζητήσουν όλοι τη βαθµο-
λογία τους και για κάθε πρόβληµα να απευθύνονται
άµεσα στο συνδικάτο.                                                          

ΗΗ  αανναακκοοίίννωωσσηη  ττοουυ  ΤΤοοππιικκοούύ
ΠΠααρρααρρττήήµµααττοοςς  ΟΟρρ..  ΚΚααρρδδιιάάςς  

ττηηςς  σσυυνντταακκττιικκήήςς  εεππιιττρροοππήήςς

σσττοουυςς  χχώώρροουυςς  εερργγαασσίίααςς

ΟΟρρυυχχεείίοο  ΚΚααρρδδιιάάςς                                                              

Κι όµως παρά τις κινητοποιή-
σεις των κατοίκων των γύρω οικι-
σµών, των συνδικάτων και των
εργαζοµένων, παρά τις εκθέσεις
των ελεγκτών περιβάλλοντος του
ΥΠΕΧΩ∆Ε και της Νοµαρχίας
Κοζάνης,  τις επισηµάνσεις του
Συνηγόρου του Πολίτη και τα
τσουχτερά πρόστιµα που επιβλή-
θηκαν από το ΥΠΕΧΩ∆Ε στη
∆ΕΗ, κάποιοι στο Ορυχείο Καρ-
δίας συνεχίζουν να ζουν στον
δικό τους κόσµο και να θεωρούν
ότι προσφέρουν στην επιχείρηση
αν δεν καθυστερήσουν την διαδι-
κασία της απόθεσης τέφρας
άσχετα µε το πόση σκόνη θα δι-
οχετεύσουν στο περιβάλλον
δηλητηριάζοντας τους εργαζόµε-
νους και τους κατοίκους της γύρω
περιοχής! 

Αυτοί είναι οι υπεύθυνοι λει-
τουργίας της βάρδιας (εργοδηγοί,
χειριστές ΠΕΤ, υπεύθυνοι µηχανι-
κοί, υποµηχανικοί της βάρδιας
κλπ).

Όπως µας κατήγγειλαν επα-
νειληµµένα οι εργαζόµενοι στη

βάρδια γίνονται συχνά παραβι-
άσεις των συµφωνηθέντων της
διοίκησης µε τα συνδικάτα για το
άµεσο σταµάτηµα της ταινίας
µεταφοράς τέφρας όταν η τέφρα
άρχεται από τον ΑΗΣ Καρδιάς
ξερή και όταν δεν υπάρχουν
άγονα υλικά για να ανακατευτεί!
Υπεύθυνοι για το σταµάτηµα της
ταινίας έχουν οριστεί οι εργοδη-
γοί, ο χειριστής ΠΕΤ και ο υπεύ-
θυνος βάρδιας οι οποίοι στην
απογευµατινή και στην νυχτερινή
βάρδια αγνοούν τις αλλεπάλληλες
διαµαρτυρίες των εργαζοµένων
και «ντουµανιάζουν» την ατµό-

σφαιρα χωρίς κανένα ενδοιασµό!
Το συνδικάτο µας οποίο έχει

κάνει αγώνες για να λυθεί αυτό το
πρόβληµα είναι αποφασισµένο να
δείξει πλέον «µηδενική ανοχή» σ
αυτό το φαινόµενο της εγκληµατι-
κής ανευθυνότητας  και να βάλει
στη θέση τους µε οποιονδήποτε
τρόπο αυτούς που αδιαφορούν
για την υγεία των εργαζοµένων,
των κατοίκων και των παιδιών µας.

ΤΤέέλλοοςς  ααννοοχχήήςς!!  ΑΑρρχχήή  σσκκλληηρρώώνν
ααγγωωννιισσττιικκώώνν  µµέέττρρωωνν!!

Συµπληρώθηκαν φέτος 5
χρόνια (17 Ιουνίου 2004) από
τον ξαφνικό και πρόωρο θάνατο
του αγαπηµένου µας φίλου και
συναδέλφου Νίκου Σερπέση. Το
Συνδικάτο Ενέργειας «Εργατική
Αλληλεγγύη» τιµώντας τη µνήµη
του κατέθεσε 200 Ευρώ στον
«Σύλλογο Γονέων Παιδιών µε
Ειδικές Ανάγκες Πτολεµαΐδας».
Τα µέλη και το ∆.Σ του συνδικά-
του ευχόµαστε στη γυναίκα του
και στα παιδιά του να είναι καλά
και να τον θυµούνται για πάντα! 

ΗΗ  ττέέφφρραα  σσυυννεεχχίίζζεειι  νναα  µµααυυρρίίζζεειι
ττοο  ττοοππίίοο  σσττοο  ΟΟρρυυχχεείίοο  ΚΚααρρδδίίααςς
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Στη βάρδια του Νοτίου Πεδίου
εκτός των άλλων επικρατεί εδω και µια
εικοσαετία τουλάχιστον, αδικία και ανι-
σότητα σε ότι αφορά τα πόστα εργα-
σίας και την κατανοµή των εργαζοµέ-
νων στους εκσκαφείς και στους αποθέ-
τες!

Συγκεκριµένα όσοι δεν έχουν καµιά
πρόσβαση στα «κέντρα εξουσίας», που
στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι οι
εργοδηγοί και τα εργοδοτικά συνδικά-
τα, καταδικάζονται να δουλεύουν στους
λιγνιτικούς εκσκαφείς στο βάθος του
Ορυχείου, όπου πνίγονται στην καρ-
βουνόσκονη και γενικότερα επικρατούν
άθλιες συνθήκες, και µένουν µάλιστα
εκεί για όλο τους τον εργασιακό βίο!
Αυτοί ανήκουν στον κλάδο των λιγνιτι-
κών εκσκαφέων.

Γι αυτούς που έχουν κάποια σχέση
µε τα «κέντρα» τα πράγµατα είναι λίγο
καλυτέρα γιατί δουλεύουν µεν σε καδο-
τροχούς που µε τα χρόνια σε δηµιουρ-
γούν διάφορες µυοσκελετικές παθή-
σεις είναι όµως καθαρότερο το περι-
βάλλον µιας και δεν σκάβουν κάρβουνα
αλλά χώµατα! Αυτός είναι ο κλάδος
των υπερκειµένων.

Και η Ελίτ των λιγνιτωρύχων (αν
µπορείς να χαρακτηρίσεις έτσι εργάτες
ορυχείων) δουλεύουν τους αποθέτες
που δεν έχουν καδοτροχούς και όταν
δεν ρίχνουν τέφρα τα πράγµατα είναι
πολύ καλύτερα, γι αυτό και δεν θέλει να
φύγει σχεδόν κανένας από τον κλάδο
των αποθετών.

Βεβαίως υπάρχουν και άλλες ειδι-

κότητες όπως είναι οι εργάτες των
κεφαλών της τέφρας, του λιγνίτη, οι
κινητές επιτηρήσεις, οι χειριστές ντιζε-
λοκίνητου εξοπλισµού και άλλοι που
και αυτοί θα ήθελαν κάποια στιγµή να
αλλάξουν πόστο εργασίας.

Το συνδικάτο µας απαίτησε από τη
διεύθυνση του ΛΚ∆Μ και του Ορυχεί-
ου µέσα από διάλογο, (που γίνεται εδώ
και ένα χρόνο περίπου), να σταµατήσει
αυτή η αδικία και οι εργαζόµενοι να
κάνουν κύκλο (rodesion) ανά δυο χρό-
νια (λιγνιτικά-υπερκείµενα-αποθέτες).

Οι υπεύθυνοι φάνηκε ότι πείστηκαν
µετά από την ανταλλαγή επιχειρηµάτων
ότι ήταν δίκαιο το αίτηµα και υποσχέ-
θηκαν ότι θα το υλοποιήσουν. Η υπό-
σχεση αυτή όµως αθετήθηκε (άγνωστο
κάτω από ποιές πιέσεις) όταν άλλαξε ο

διευθυντής του Ορυχείου!
Το Τοπικό Παράρτηµα του Νοτίου

Πεδίου σε συνεργασία µε το ∆.Σ του
Συνδικάτου µας αποφάσισαν να απευ-
θυνθούν στους εργαζόµενους µε πρό-
ταση να προχωρήσουµε σε αγωνιστικές
κινητοποιήσεις!

Οι εργαζόµενοι της βάρδιας απο-
δέχτηκαν την πρόταση του συνδικάτου
για δίωρες επαναλαµβανόµενες στάσεις
εργασίας και κατάληψη επ’ αόριστον
του διοικητηρίου του Ορυχείου µέχρι
να δοθούν λύσεις στα οξυµένα προβλή-
µατα.

Το δελτίο τύπου του συνδικάτου
εκτός των άλλων έβαζε ένα αγωνιστικό
πλαίσιο µε ώριµα αιτήµατα του προσω-
πικού της βάρδιας.

3AYΓOYΣTOΣ 2009YYΨΨHHΛΛHH TTAAΣΣHH σσττοουυςς  χχώώρροουυςς  εερργγαασσίίααςς

«Το συνδικάτο µας σε συνερ-
γασία µε τους εργαζόµενους της
βάρδιας αποφάσισαν να προχω-
ρήσουν σε αγωνιστικές κινητο-
ποιήσεις γιατί µετά από πολλούς
µήνες διαλόγου και συζητήσεων
µε την Ιεραρχία δεν έγινε κατορ-
θωτό να συµφωνήσουµε σε κάποια
ζητήµατα που το συνδικάτο µας τα
θεωρεί ζητήµατα αρχών και αφορούν τη
Υγεία, την ασφάλεια και την Ισότιµη µεταχείριση των εργα-
ζοµένων στις βάρδιες των ορυχείων.

ΣΣυυγγκκεεκκρριιµµέένναα  ααππααιιττοούύµµεε::
1) Επάνδρωση του πάγιου εξοπλισµού τουλάχιστον µε

όσους εργαζόµενους προβλέπουν οι µεταλλευτικοί κανο-
νισµοί. 

2) Εναλλαγή των εργαζοµένων (κύκλος) στον πάγιο
εξοπλισµό της βάρδιας ανά διετία από λιγνιτικά σε άγονα
και σε αποθέτες γιατί υπάρχει πρόβληµα µε την υγεία των
εργαζοµένων.

3) Αγορά καινούργιων οχηµάτων µεταφοράς προσωπι-
κού.

4) Αυστηρή τήρηση της καθηκοντολογίας για την
ασφάλεια των εργαζοµένων. 

5) Κατασκευή κλειστού τύπου ταινιόδροµου µεταφο-
ράς της τέφρας από τον ΑΗΣ Αγίου ∆ηµητρίου και µόνιµη
διαβροχή σε όλο το µήκος των ταινιών και στη µεταφόρ-
τωση µέχρι να κατασκευαστεί ο κλειστός ταινιόδροµος.

6) Πιστή τήρηση της εργατικής νοµοθεσίας στην πλη-
ρωµή των υπερωριών και την χορήγηση των αδειών στο
προσωπικό της βάρδιας.

7) Τήρηση των κανονισµών, των νόµων και της εργατι-
κής νοµοθεσίας στις εργολαβίες µε ευθύνη της επιχείρη-
σης.»

ΑΑννυυπποοχχώώρρηηττοοςς  ααγγώώννααςς,,
κκααιι  ααπποοφφάάσσεειιςς  µµέέσσαα  ααππόό

δδιιααδδιικκαασσίίεεςς  άάµµεεσσηηςς,,  δδηηµµοοκκρρααττίίααςς
Οι εργαζόµενοι που συµµε-

τείχαν στις στάσεις εργασίας και
στην κατάληψη συµµετείχαν οι
ίδιοι στην λήψη όλων των απο-
φάσεων από την αρχή. Για τη
στάση εργασίας, την διαδικασία
των διαπραγµατεύσεων αλλά και
για την κλιµάκωση της κινητο-
ποίησης µε την κήρυξη µιας
ακόµα δίωρης στάσης εργασίας
όταν η διεύθυνση του ΛΚ∆Μ
επιχείρησε να σκληρύνει τη
στάση της µε αδιαλλαξία και
εκφοβισµό! Όταν τελικά η διεύ-
θυνση κατάλαβε ότι αυτά δεν
περνάνε και έχουν να κάνουν µε
αποφασισµένους εργαζόµενους
και ένα σοβαρό µαχητικό, ταξι-
κό συνδικάτο που δεν προκη-
ρύσσει στηµένες «δίωρες συµ-
βολικές καταλήψεις» αλλά κατε-
βαίνει θαρρετά στους εργαζόµε-
νους κάνοντας σκληρούς και
ανυποχώρητους αγώνες µέχρι
την τελική επίλυση του προβλή-
µατος, τότε κάλεσαν το συνδι-
κάτο για συζήτηση χωρίς όρους
όπως έβαζαν στην αρχή, προϋ-
πόθεση για διάλογο το σταµάτη-
µα των κινητοποιήσεων.

Στη συζήτηση µε τους διευ-
θυντές πήγε αντιπροσωπεία των
εργαζοµένων και του συνδικά-
του και αφού άκουσαν τις προ-
τάσεις, (οι οποίες οµολογουµέ-
νως κινούνταν πλέον σε σωστή
κατεύθυνση), η αντιπροσωπεία
δεν δεσµεύτηκε σε τίποτα αλλά
πήγε τις προτάσεις τις διεύθυν-
σης στους απεργούς εργαζόµε-
νους, οι οποίοι πήραν και την
τελική απόφαση για σταµάτηµα

των κινητοποιήσεων αφού οι
δεσµεύσεις της διεύθυνσης (αν
φυσικά τηρηθούν, άλλως θα µας
ξαναβρούν µπροστά τους)
λύνουν ένα µεγάλο πρόβληµα
δεκαετιών, αυτό της άνισης
µεταχείρισης των εργαζοµένων! 

Βεβαίως «άρχισαν ήδη τα
όργανα», δηλαδή οι πιέσεις και η
παραπληροφόρηση από κάποι-
ους που αισθάνονται ότι χάνουν

το έδαφος κάτω από τα πόδια
τους µιας και όλα αυτά τα χρό-
νια έκτισαν ένα τέλειο πελατεια-
κό και εκβιαστικό σύστηµα!

Όµως πρέπει να ξέρουν ότι
το Συνδικάτο και οι εργαζόµενοι
δεν θα τους επιτρέψουν να
συνεχίσουν αυτό το άνισο και
άδικο εργασιακό καθεστώς!   

Η ανακοίνωση
της «Εργατικής
Αλληλεγγύης» για
τις κινητοποιήσεις

Τέλος στις αδικίες χρόνων, στους εργαζόµενους της βάρδιας του
Νοτίου Πεδίου έβαλαν οι αγώνες των εργαζοµένων και του συνδικά-
του!

Για άλλη µια φορά αποδείχτηκε ότι ο ενωτικός και ανιδιοτελής αγώ-
νας των εργαζοµένων σε συνεργασία µε Ανεξάρτητα, Ταξικά Συνδικά-
τα φέρνει άµεσα αποτελέσµατα.

Συγκεκριµένα, το συνδικάτο µας µε τους εργαζόµενους της βάρ-
διας προχώρησαν σε αγωνιστικές κινητοποιήσεις την Πέµπτη 9/7/2009
µε δίωρες επαναλαµβανόµενες στάσεις εργασίας και κατάληψη επ’
αόριστον του διοικητηρίου του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου  γιατί µετά
από πολλούς µήνες διαλόγου και συζητήσεων µε την Ιεραρχία δεν έγινε
κατορθωτό να συµφωνήσουµε σε κάποια ζητήµατα που το συνδικάτο
µας τα θεωρεί ζητήµατα αρχών και αφορούν τη Υγεία, την ασφάλεια
και µε αίτηµα αιχµής την Ισότιµη µεταχείριση των εργαζοµένων στις
βάρδιες του Ορυχείου απαιτώντας:

Εναλλαγή των εργαζοµένων (κύκλος) στον πάγιο εξοπλισµό της
βάρδιας ανά διετία από λιγνιτικά σε άγονα και σε αποθέτες, όχι µόνο
γιατί υπάρχει πρόβληµα µε την υγεία των εργαζοµένων αλλά και γιατί
δηµιουργούνται σοβαρά ζητήµατα άνισης και επιλεκτικής µεταχείρισης
µεταξύ των εργαζοµένων!

Η διεύθυνση του ΛΚ∆Μ και του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου, αφού
κατάλαβαν ότι οι εργαζόµενοι και το συνδικάτο µας δεν πρόκειται να
σταµατήσουν γιατί το δίκιο είναι µε το µέρος τους κλιµάκωσαν τον
αγώνα εξαγγέλλοντας δεύτερη επαναλαµβανοµένη στάση εργασίας µε
συνεχιζόµενη και την κατάληψη του διοικητηρίου από εργαζόµενους
της βάρδιας και συνδικαλιστές της «Εργατικές Αλληλεγγύης», υποσχέ-
θηκαν ότι θα λύσουν το αίτηµα αιχµής (κύκλο στα µηχανήµατα) και
µέχρι 15 Σεπτεµβρίου θα έχουν έτοιµη την καινούργια κατάσταση µε
τις αλλαγές στα πληρώµατα των εκσκαφέων και των αποθετών.

Για τα αλλά αιτήµατα που τέθηκαν στο πλαίσιο του συνδικάτου και
είναι: Επάνδρωση του πάγιου εξοπλισµού, τουλάχιστον όπως προβλέ-
πουν οι µεταλλευτικοί κανονισµοί. Αγορά καινούργιων οχηµάτων µετα-
φοράς προσωπικού. Αυστηρή τήρηση της καθηκοντολογίας. Κατα-
σκευή κλειστού τύπου ταινιόδροµου µεταφοράς της τέφρας από τον
ΑΗΣ Αγίου ∆ηµητρίου. Πιστή τήρηση της νοµοθεσίας στην πληρωµή
των υπερωριών και την χορήγηση των αδειών στη βάρδια. Η διεύθυνση
µας είπε ότι συµφωνεί και θα προωθήσει τα αιτήµατα στην ιεραρχία της
∆ΕΗ. 

ΑΑγγωωννιισσττιικκέέςς  κκιιννηηττοοπποοιιήήσσεειιςς  σσττοο  ΝΝόόττιιοο  ππεεδδίίοο
ττηηςς  σσυυνντταακκττιικκήήςς  εεππιιττρροοππήήςς
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AAύύξξηησσηη  ττωωνν  ηηµµεερρώώνν  κκααννοοννιικκήήςς  ααδδεείίααςς  ήή  µµεείίωωσσηη  ττοουυ  ωωρρααρρίίοουυ
σσττοουυςς  εερργγααζζόόµµεεννοουυςς  σσττηηνν  εεξξόόρρυυξξηη  κκααιι  εεππεεξξεερργγαασσίίαα  ττοουυ  λλιιγγννίίττηη

Η απόφαση της Επιτροπής Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων του
Συµβουλίου της Ευρώπης που πάρθηκε µετά από προσφυγή
του ΙΜ∆Α «καταδίκασε» της χώρα µας γιατί δεν έλαβε τα απα-
ραίτητα µέτρα για την προστασία της υγείας των κατοίκων των
λεκανοπέδιων Κοζάνης- Πτολεµαΐδας- Φλώρινας και Μεγαλό-
πολης αλλά και γιατί δεν προέβλεψε µείωση του ωραρίου η
περισσότερες ηµέρες άδειας διακοπών για τους εργαζόµενους
που απασχολούνται στην εξόρυξη και επεξεργασία του λιγνίτη
(ΑΗΣ-ΟΡΥΧΕΙΑ κλπ). Αυτή η απόφαση, το σκεπτικό της οποί-
ας είναι ότι οι εργαζόµενοι σε ανθυγιεινές συνθήκες πρέπει να
απουσιάζουν περισσότερο χρόνο από την εργασία τους για
όσο το δυνατόν µεγαλύτερη αναπλήρωση της υγείας τους,
βγήκε µετά από προσφυγή και πάρα πολύ κόπο από τους

συνεργάτες του ΙΜ∆Α, είχε και την µικρή έστω συµβολή του
Συνδικάτου µας το οποίο συνεργάστηκε µε τους επιστήµονες
του Ιδρύµατος και έδωσε τα απαραίτητα στοιχεία (στο στάδιο
προετοιµασίας της προσφυγής το 2006).  Μετά από την κοινο-
ποίηση της απόφασης και την επικύρωσή της από τους Υπουρ-
γούς του Συµβουλίου της Ευρώπης (µεταξύ αυτών και του
Έλληνα Υπουργού) το συνδικάτο µας ξεκίνησε έναν αγώνα για
την υλοποίηση της απόφασης. Η αρχή έγινε µε µια επιστολή
της «Εργατικής Αλληλεγγύης» προς το Υπουργείο Απασχόλη-
σης και τη διεύθυνση της ∆ΕΗ που απαιτούσε να υλοποιηθεί
άµεσα η απόφαση αφού τους κοινοποιούσε όλα τα απαραίτη-
τα έγγραφα:

Υλοποίηση της
απόφασης της
Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής Κοινωνι-
κών ∆ικαιωµάτων
του Συµβουλίου
της Ευρώπης

Προς :1). Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής προστασίας.
Κυρία Υπουργέ. 
Σας υπενθυµίζουµε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων

του Συµβουλίου της Ευρώπης το Ελληνικό Κράτος για παραβίαση του άρθρου
11 (δικαίωµα για προστασία της υγείας) του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη
και του άρθρου 2§4 (∆ικαίωµα για ∆ίκαιες Συνθήκες Εργασίας), «διότι δεν
έχουν προβλεφθεί για τους εργαζοµένους µείωση της διάρκειας εργασίας ή
συµπληρωµατικές άδειες µε αποδοχές, όπως το άρθρο απαιτεί».

Άρθρο 2 – ∆ικαίωµα για δίκαιες συνθήκες εργασίας
Η Επιτροπή έκρινε ότι υπάρχει παράβαση του άρθρου διότι το Κράτος

εναπόθεσε στις συλλογικές συµβάσεις εργασίας την λήψη µέτρων για την
αποτελεσµατική εφαρµογή του, µολονότι οι συλλογικές διαπραγµατεύσεις
δεν παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορ-
ρέουν από την παραπάνω διάταξη. 

Με βάση την απόφαση, η οποία είναι δεσµευτική για τα κράτη µέλη του
Συµβουλίου της Ευρώπης, το σωµατείο µας είναι αποφασισµένο να διεκδική-
σει από τη ∆ΕΗ και την πολιτεία µε όλα τα µέσα, (πολιτικά, συνδικαλιστικά
και δικαστικά) τα δικαιώµατα των εργαζοµένων και των κατοίκων.

Πιο συγκεκριµένα απαιτούµε:
Νοµοθετική πρόβλεψη µείωσης της διάρκειας της εργασίας (τουλάχι-

στον 1 ώρα ηµερησίως)  ή συµπληρωµατικής άδειας (20 ηµερών) µε αποδο-
χές ως µέτρα αντιστάθµισης των επικίνδυνων και ανθυγιεινών συνθηκών εργα-
σίας στα Ορυχεία και στους Σταθµούς. 

Κοινοποίηση: 1 Ι.Μ.∆.Α  2. ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ  3. Εργατικό Κέντρο Κοζάνης 4.
Εργατικό Κέντρο Πτολεµαΐδας  5. Εργατικό Κέντρο Φλώρινας 6. Εκπρόσωποι
εργαζοµένων στο ∆.Σ της ∆ΕΗ κ. Τσαρούχα Ιωάννη, κ. Μαρινίδη Γεώργιο, κ.
Παναγόπουλο Ιωάννη 9. Συνδικάτα και Περιβαλλοντολογικές οργανώσεις 10.
Πολιτικά κόµµατα και βουλευτές.

Η πρώτη απάντηση του ΥΠ.ΑΠ προς το Συνδικάτο µας µε την υπογραφή της
κας Πετραλιά έλεγε ότι γνωρίζουν το θέµα και θα έκαναν κάποιες παρεµβάσεις
σε συνεργασία µε τη ∆ΕΗ. Αυτή η απάντηση είχε ένα θετικό ότι αναγνώριζε την
ανάγκη ρύθµισης αλλά στην ουσία µετέθετε το πρόβληµα σε άγνωστο χρονικό
ορίζοντα κερδίζοντας απλά χρόνο. Εν τω µεταξύ το ΙΜ∆Α έστειλε µια νέα επι-
στολή προς το Υπουργείο Απασχόλησης ότι σύµφωνα µε πληροφορίες του Συν-
δικάτου Ενέργειας ‘‘Εργατική Αλληλεγγύη’’ δεν υπήρξε καµιά εξέλιξη στο θέµα
και τους υπενθυµίζει τις υποχρεώσεις τους και ότι πρέπει να δώσουν απαντήσεις
στο Σ.τ.Ε το πολύ µέχρι τον Οκτώβριο του 2009! Η ‘‘Εργατική Αλληλεγγύη’’ στέλ-
νει δεύτερη επιστολή προς την Υπουργό Απασχόλησης απαιτώντας την υλοποίη-
ση της απόφασης. Θέλουµε να αναφέρουµε ότι για όλες τις επιστολές µας υπήρ-
ξαν αναφορές στη βουλή µόνο από τον Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γιάννη ∆ραγασά-
κη, παρότι υπήρξε ενηµέρωση από το συνδικάτο µας σε όλα τα πολιτικά κόµµα-
τα και τους βουλευτές της περιοχής.

Η δεύτερη απάντηση της κ. Πετραλιά προς το Συνδικάτο µας και τη βουλή
ήταν σαφώς καλύτερη γιατί αναγνώριζε την ανάγκη ύπαρξης άµεσης λύσης και
έλεγε ότι θα καλέσει τον Πρόεδρο της ∆ΕΗ και τον Πρόεδρο της ΓΕΝΟΠ να
υπογράψουν στην επόµενη Επιχειρησιακή Συλλογική Σύµβαση Εργασίας! 

ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΙΙΚΚΗΗ  ∆∆ΗΗΜΜΟΟΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΑΑ  
ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΕΕΙΙΟΟ  ΑΑΠΠΑΑΣΣΧΧΟΟΛΛΗΗΣΣΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΚΚΟΟΙΙΝΝΩΩΝΝΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΤΤΑΑΣΣΙΙΑΑΣΣ  
ΓΓΕΕΝΝ..  ∆∆//ΝΝΣΣΗΗ  ∆∆//ΚΚΗΗΣΣ  ΥΥΠΠΟΟΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΞΞΗΗΣΣ  ∆∆ΙΙΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΣΣΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΙΙΚΚΟΟΥΥ  
ΤΤΜΜΗΗΜΜΑΑ  ΝΝΟΟΜΜΟΟΘΘΕΕΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΣΣΥΥΝΝΤΤΟΟΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  &&  ΚΚΩΩ∆∆ΙΙΚΚΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗΣΣ
ΑΑθθήήνναα  2233  ΑΑππρριιλλίίοουυ  22000099  

ΑΑρριιθθ..  ΠΠρρωωττ..::  44889977

Απαντώντας στα ανωτέρω σχετικά, µε τα οποία µας διαβιβάστηκαν τα µε αρ. πρωτ. 48/19-5-2009 και 72/24-3-2009 Έγγρα-
φα του Συνδικάτου Εργαζοµένων στην Ενέργεια «Εργατική Αλληλεγγύη», που κατατέθηκαν στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Ι.
∆ραγασάκη, σχετικά µε το ανωτέρω θέµα, σας πληροφορούµε τα εξής:  Τον Οκτώβριο του 2009, θα υποβληθεί στο Συµ-
βούλιο της Ευρώπης η επόµενη ελληνική έκθεση επί του άρθρου 2 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη και θα αναφερθούν
τα µέτρα που ελήφθησαν για την συµµόρφωση της χώρας µας µε τη συγκεκριµένη διάταξη. Για το λόγο αυτό, ο Γενικός
Γραµµατέας του Υπουργείου Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας µε επιστολή του καλεί τον Πρόεδρο και ∆ιευθύνο-
ντα Σύµβουλο της ∆ΕΗ Α.Ε και τη Γενική Οµοσπονδία Προσωπικού ∆ΕΗ, τα δύο µέρη που διαβουλεύονται για τις συλλο-
γικές συµβάσεις εργασίας, να λάβουν υπόψη τους κατά την σύναψη της επόµενης Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας, την ανω-
τέρω απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων καθώς και την απόφαση της Επιτροπής των Υπουργών
του Συµβουλίου της Ευρώπης.

ΗΗ  υυπποουυρργγόόςς
ΦΦάάννηη  ΠΠάάλλλληη--ΠΠεεττρρααλλιιάά

Το συνδικάτο µας θεωρεί ότι η απάντηση της
Υπουργού δεν αφήνει πλέον περιθώρια παρερµηνεί-
ας, αποδέχεται την ανάγκη θεσµοθέτησης επιπλέον
αναπαύσεων και µάλιστα θέλει να το κάνει σύντοµα
για να το παρουσιάσει στην επιτροπή Κοινωνικών
∆ικαιωµάτων τον Οκτώβριο του 2009! Εκεί που δια-
φωνεί το Συνδικάτο µας είναι η λύση να δοθεί µέσα
από Συλλογική Σύµβαση γιατί η απόφαση κάνει λόγο
καθαρά για νοµοθετική ρύθµιση  ενώ η ΣΣΕ αφορά
µόνο τους τακτικούς εργαζόµενους της ∆ΕΗ και δεν
καλύπτει τους έκτακτους, τους εργαζόµενους στα
Ιδιωτικά Ορυχεία και ΑΗΣ, τους εργαζόµενους στους
εργολάβους και όλους όσοι εργάζονται στις ίδιες
συνθήκες εργασίας άσχετα από την εργασιακή τους
σχέση.

Αυτή µας τη θέση (αφού την διασταυρώσαµε µε
τους νοµικούς που χειρίστηκαν την υπόθεση από
πλευράς του ΙΜ∆Α) την κοινοποιήσαµε µε έγγραφο
στην κυρία Πετραλιά, στη ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ  και στον
Συνήγορο του Πολίτη σαν έγκυρη νοµική Ανεξάρτη-

τη Αρχή για να µας πει την επιστηµονική του άποψη.
Το έγγραφο του Σ.τ.Π το οποίο στάλθηκε στο
Υπουργείο και κοινοποιήθηκε στο Συνδικάτο δικαιώ-
νει πλήρως τις θέσεις µας και «δένει» ακόµα περισσό-
τερο το αίτηµα µε ατράνταχτα νοµικά επιχειρήµατα!

Ακόµα ένα σηµαντικό βήµα έγινε αυτή τη φορά
από τη ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ η οποία µετά από αλλεπάλληλες
συζητήσεις του προέδρου της µε τον πρόεδρο της
«Εργατικής Αλληλεγγύης» πείστηκε για τη σοβαρότη-
τα του θέµατος και το έθεσε σε συνάντησή της µε την
κ. Πετραλιά. Για να πάρει την απάντηση ότι θα κάνει
όντως νοµοθετική ρύθµιση!

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι όλο αυτό το διάστη-
µα τα σωµατεία και οι παρατάξεις της περιοχής µας
καθώς και της Μεγαλόπολης απαξιούν να ασχοληθούν
µε το ζήτηµα µε εξαίρεση την πρότασή τους προς τη
ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ για την προηγούµενη ΕΣΣΕ όπου όµως
ήταν τόσο πειστικοί που η ΓΕΝΟΠ δεν το συµπεριέ-
λαβε καν στο διεκδικητικό  της πλαίσιο!

Συνάντηση ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ µε την υπουργό Απασχόλησης & Κοι-
νωνικής Προστασίας

Τετάρτη 8 Ιουλίου 2009
Συζήτηση για τη διαδοχική ασφάλιση και άλλα ασφαλιστικά

θέµατα όπως οι καθυστερήσεις των συντάξεων και η υλοποίηση
της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών ∆ικαιωµά-
των για το δικαίωµα σε δίκαιους όρους εργασίας.

………Τέλος, από το Προεδρείο της ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ τέθηκε το
θέµα της συµµόρφωσης της χώρας µας µε την απόφαση της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων αλλά και του Συµβουλίου των Υπουργών του Συµ-
βουλίου της Ευρώπης σχετικά µε την παραβίαση του κοινωνικού χάρτη που αφορά στο
δικαίωµα για ίσους όρους εργασίας και προβλέπει είτε µείωση της διάρκειας της εργασίας,
είτε συµπληρωµατική άδεια µε αποδοχές ως αποζηµίωση για τους εργαζόµενους που απα-
σχολούνται σε επικίνδυνες και ανθυγιεινές εργασίες, στην εξόρυξη και επεξεργασία του
λιγνίτη

Στο συγκεκριµένο θέµα η κα Υπουργός δεσµεύτηκε ότι θα προχωρήσει νοµοθετική
ρύθµιση όπως ζήτησε το προεδρείο της ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ ώστε οι ρυθµίσεις να αφορούν το
σύνολο των εργαζοµένων που δουλεύουν σε αυτές τις συνθήκες είτε είναι στη ∆ΕΗ είτε
όχι.

ττηηςς  σσυυνντταακκττιικκήήςς  εεππιιττρροοππήήςς
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ττηηςς  ΡΡίί  ττσσααςς  ΣΣιι  µµάά  ττοουυ
Αντιπροσωπος της Εργατικής Αλληλεγγύης στη ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ

5AYΓOYΣTOΣ 2009YYΨΨHHΛΛHH TTAAΣΣHH

ΤΤοο  χχρροοννιικκόό  µµιιααςς  ππρροοδδιιααγγεεγγρρααµµµµέέννηηςς
ααννααββοολλήήςς  ααππεερργγιιαακκώώνν  κκιιννηηττοοπποοιιήήσσεεωωνν!!

Στο µετεκλογικό τοπίο που σφραγίστηκε µε
την άνευ προηγουµένου αποχή και την ευδιάκριτη
στροφή των κοινωνιών σε καθαρά αντιδραστικές
θέσεις, η προοπτική απεργιακών κινητοποιήσεων
από τη ΓΕΝΟΠ, δηµιούργησε στους εργαζόµε-
νους την προσδοκία ότι µπορούν τα συνδικάτα να
σφραγίζουν τις εξελίξεις κόντρα στις πολιτικές του
δικοµµατισµού, ότι η αγωνιστική προοπτική είναι ο
µόνος δρόµος, ότι τώρα προετοιµαζόµαστε για
µάχες που θα ακουµπάνε στις αγωνιστικές παρα-
καταθήκες της µεγάλης απεργίας για το ασφαλιστι-
κό.

Βέβαια , το απεργιακό πρόγραµµα της
ΓΕΝΟΠ που αρχές Ιούνη αποφάσιζε για απεργια-
κά µέτρα ένα µήνα µετά και απεργίες κατακαλόκαι-
ρο, κάπως υποψίαζε ότι µπορεί και να µην υλοποι-
ηθεί. Ταυτόχρονα, ο περιορισµός σε ένα αίτηµα
και µόνο, όπως αυτό των 7000 προσλήψεων, µπο-
ρεί να διαβαστεί σαν προσήλωση σε ένα στόχο
που θες να κατακτήσεις, αλλά και σαν ένα στόχο
που εύκολα µπορούν (στα λόγια) να ικανοποιή-
σουν.

Σήµερα, µετά τις εξαγγελίες Αθανασόπουλου
για 2375 νέες προσλήψεις, που θεωρούνται  από

τη ΓΕΝΟΠ ως πρώτο βήµα και παρά τη διαπίστω-
σή της ότι ο αριθµός των προσλήψεων δεν ικανο-
ποιεί και ότι κρατάει πάντα τις επιφυλάξεις και την
ετοιµότητα του προσωπικού για αγώνες, η πικρή
αλήθεια είναι ότι :

• Η ∆ιοίκηση εξήγγειλε ότι ΘΑ κάνει προσλή-
ψεις σε µια προοπτική 2ετίας, τη στιγµή που ήδη
εκκρεµούν οι προσλήψεις της προηγούµενης προ-
κήρυξης.

• Στην 2ετία και µέχρι την ολοκλήρωση των
προσλήψεων, οι ανάγκες σε προσωπικό θα είναι
ακόµη µεγαλύτερες, αφού θα συνταξιοδοτηθούν
και άλλοι συνάδελφοι. Και ενώ δεν µειώνεται ο
αριθµός των απασχολούµενων στην ενέργεια,
αυξάνεται  ο αριθµός των εργαζόµενων µε µορφές
ελαστικής απασχόλησης, δηλαδή µε ανύπαρκτα
δικαιώµατα.

• Οι νέοι συνάδελφοι, θα προσληφθούν υπό
καθεστώς οµηρίας αφού θα προηγηθεί 7µηνη
δοκιµαστική υπηρεσία και µετά θα κριθούν αν
είναι «κατάλληλοι» για το τακτικό προσωπικό.

•Κανείς δεν δεσµεύτηκε για το πώς θα γίνουν
οι προσλήψεις, αν θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικα-
σία της συνέντευξης µέσω επιτροπών από στελέ-
χη της ∆ΕΗ,  που καταργεί τον ΑΣΕΠ και τα κοι-
νωνικά κριτήρια και αφήνει απ΄ έξω χιλιάδες ανέρ-
γους και συναδέλφους µας που ήδη δουλεύουν µε
8µηνα ή στο δουλεµπόριο του εργολάβου.

•Κανείς δεν µπορεί να ισχυριστεί ότι, ακόµα
και 7000 προσλήψεις να γίνουν σήµερα, θα αλλά-
ξουν τη πολιτική της εντατικοποίησης της εργα-
σίας και της άλωσης των εργασιακών σχέσεων,
αφού παραµένει στόχος της ∆ιοίκησης και της
κυβέρνησης τόσο ο περιορισµός κάθε εργατικής
δαπάνης, όσο και η πολιτική της απελευθέρωσης
που πρέπει να συµπιέσει κάθε εργατικό δικαίωµα.

•Την ίδια στιγµή που εξαγγέλλουν προσλήψεις
και η ΓΕΝΟΠ αναστέλλει τις κινητοποιήσεις, δεν
ακούγεται κουβέντα για τα εργατικά ατυχήµατα και
τους θανάτους που η ∆ιοίκηση τους φορτώνει
στους εργαζόµενους σαν ατοµική ευθύνη,  απειλεί
µε πειθαρχικές ποινές για την τήρηση των µέτρων
ασφαλείας και το µοναδικό µέτρο που παίρνει
είναι σεµινάρια εφ΄ όλης της ύλης. Και για να δια-
λύσει κάθε αµφιβολία η ∆ιοίκηση για το πώς
µετράει τις ανθρώπινες ζωές, ξεδιάντροπα  µας
λένε ότι «η σοβαρότητα των εργατικών ατυχηµά-
των θα αποτελεί ουσιαστικό κριτήριο  για την αξιο-
λόγηση της απόδοσης της Μονάδας και των προϊ-

σταµένων»!!!
Παρά την αναστολή των συγκεκριµένων κινη-

τοποιήσεων, θεωρούµε ότι για τους εργαζόµενους
της ∆ΕΗ ο δρόµος του αγώνα είναι µπροστά µας. 

Γιατί µέσα στις συνθήκες της κρίσης και στο
όνοµα δήθεν της υπέρβασής της, η κυβέρνηση
έχει αποδυθεί σε ένα ανηλεή διωγµό των εργατι-
κών εισοδηµάτων µε κάθε είδους µέτρα, µε συνε-
χείς απολύσεις, µε το πάγωµα σχεδόν των µισθών
και των ηµεροµισθίων, µε την καθηµερινή φοροει-
σπρακτική επιδροµή. 

Γιατί παρά τις τεράστιες αλλαγές και περικο-
πές στις κοινωνικές παροχές και συντάξεις, ετοι-
µάζουν νέο γύρο ακόµα µεγαλύτερων µειώσεων
στις κοινωνικές δαπάνες και στις συντάξεις, νέες
αυξήσεις στα όρια ηλικίας και τη συνταξιοδότηση,
κατάργηση κατακτήσεων σε όλους τους τοµείς
υγείας και περίθαλψης. 

Γιατί οι κάθε είδους άτυπες µορφές εργασίας
γίνονται πλέον καθεστώς, προωθώντας την ευέλι-
κτη, µερική, προσωρινή απασχόληση αντί της στα-
θερής και ασφαλισµένης εργασίας. 

Γιατί ταυτόχρονα µε την επίθεση αυτή, ετοιµά-
ζουν νέους νόµους περιορισµού των δικαιωµάτων
και ελευθεριών στο όνοµα της τροµοκρατίας και
της αντιµετώπισης του κοινού ποινικού εγκλήµα-
τος, στοχοποιώντας τους αλλοδαπούς και τους
µετανάστες.

Μπροστά σε αυτή την επίθεση, οι αντιλήψεις
συναίνεσης µε την αστική πολιτική που κυριαρ-
χούν στο εργατικό κίνηµα και στις συνδικαλιστικές
ηγεσίες, φέρνουν αρνητικά αποτελέσµατα για τους
εργαζόµενους. Η αδράνεια, η αδιαφορία που δια-
περνά µεγάλο τµήµα εργαζοµένων και της κοινω-
νίας και η ακινησία που το διακρίνει, δεν είναι η
λύση για την υπέρβαση αυτής της κατάστασης. 

Οι εργαζόµενοι στο µόνο που µπορούµε να
ελπίζουµε είναι

στην ενότητά µας και στους αγώνες µας.
Να µην αρκεστούµε σε απλές βελτιώσεις της

σηµερινής κατάστασης, αλλά χρειάζεται να απαιτή-
σουµε λύσεις που θα βελτιώνουν ουσιαστικά τη
ζωή µας και θα υπερβαίνουν τη λογική της µίζερης
διαχείρισης. Να προβάλλουµε και να διεκδικήσου-
µε χωρίς αναστολή και υποχωρήσεις ένα πρό-
γραµµα που θα προκύπτει από τις δικές µας ανά-
γκες και δυνατότητες στην εποχή µας ενάντια στις
αντιδραστικές αστικές πολιτικές σε όλες τις εκδο-
χές της.

23-06-2009 -ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ: Η ανακοί-
νωση της ∆ιοίκησης για 2375 προσλήψεις
µε νέες προκηρύξεις το 2009 και 2010 δεν
µας ικανοποιεί.

1. Η ανακοίνωση της ∆ιοίκησης για
2375 προσλήψεις µε νέες προκηρύξεις το
2009 και 2010 δεν µας ικανοποιεί. θεωρού-
µε τον αριθµό  µικρό.

2. Αναγνωρίζοντας την ενέργεια αυτή
ως ένα πρώτο βήµα σε συνδυασµό µε την
συµφωνία για σύσταση κοινής επιτροπής
∆ιοίκησης και ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ όπου εντός
τριµήνου θα διερευνήσει τις πραγµατικές
ανάγκες σε όλες της ΒΕΜ προκειµένου να
βγει νέα συµπληρωµατική προκήρυξη Ανα-
στέλλουµε τις απεργιακές κινητοποιήσεις.

3. ΑΙΤΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥ η όποια ενέργεια
για προσλήψεις έξω από τον ΚΚΠ ∆ΕΗ.

Η ∆ιοίκηση της ∆ΕΗ και το υπουργείο
Ανάπτυξης κατάλαβαν ότι η ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ
δεν αστειεύεται και ότι είναι αποφασισµένη
για αγώνα διαρκείας κάθε µορφή.  Κυρίως
όµως µε την ΕΝΟΤΗΤΑ, τη θέληση και την
αποφασιστικότητα της ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ, ανά-
γκασαν τη ∆ΕΗ και την Κυβέρνηση να προ-
χωρήσει στην εξαγγελία των νέων προσλή-

ψεων.
Η εξέλιξη αυτή είναι αναµφισβήτητα

ένα πρώτο βήµα. ∆ΕΝ ΜΑΣ ΙΚΑΝΟΠΟΙΕΙ.
Είναι όµως ένα βήµα µπροστά. 

Η ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ συναντήθηκε µε τον
υπουργό Ανάπτυξης και τη διοίκηση της
∆ΕΗ και ζήτησε µια σειρά από διασφαλί-
σεις για την υλοποίηση της εξαγγελίας για
τις προσλήψεις. 

Στη συνάντηση µε τη ∆ιοίκηση της
∆ΕΗ συµφωνήθηκε επίσης να υπάρξουν
κοινές επιτροπές κατά ∆ιεύθυνση προκει-
µένου να εξειδικεύσουν τις ανάγκες σε
προσωπικό.

Μετά από αυτές τις εξελίξεις συνε-
δρίασε το ∆Σ της ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ και αποφά-
σισε την αναστολή των κινητοποιήσεων για
το θέµα των προσλήψεων κρατώντας
πάντα τις επιφυλάξεις της και την ετοιµότη-
τα του προσωπικού για αγώνες.

Η ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ θα συνεχίσει τον
ΑΓΩΝΑ της για την ενηµέρωση των κατα-
ναλωτών και των θεσµικών παραγόντων
έτσι ώστε να σφυρηλατήσουµε περαιτέρω
µια στερεή συµµαχία για να κρατήσουµε τη
∆ΕΗ ισχυρή – ενιαία για να συνεχίσει να

συµβάλει στην ανάπτυξη της χώρας και να
τροφοδοτεί τους καταναλωτές µε επαρκή
και ασφαλή Ενέργεια και σε τιµές προσιτές
σε όλους.  Η ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ δηλώνει σε
κάθε κατεύθυνση ότι οι προσλήψεις οι
οποίες  είναι σε εξέλιξη αλλά και αυτές που

θα προκηρυχθούν θα γίνουν µε βάση τη
ΣΣΕ και του ΚΚΠ της ∆ΕΗ και όχι µε άλλο
καθεστώς.  Εάν άλλως συµβεί θα µας βρει
απέναντι και θα αντιδράσουµε µε πολύ
σκληρούς αγώνες.

ΤΤοο  δδεελλττίίοο  ττύύπποουυ  ττηηςς  ΓΓΕΕΝΝΟΟΠΠ//∆∆ΕΕΗΗ
γγιιαα  ττηηνν  αανναασσττοολλήή  ττωωνν  κκιιννηηττοοπποοιιήήσσεεωωνν
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Ακόµα ένα έγκληµα της εργοδοσίας στην
Κοζάνη.

Η εργατική τάξη της περιοχής µας θρηνεί
ένα ακόµα µέλος της, θύµα της υπερεκµετάλ-
λευσης και της εργοδοτικής κερδοσκοπικής
βουλιµίας! Η εργάτρια Βάια Γκατζιούφα 35
ετών άφησε την τελευταία της πνοή στο
εργοστάσιο Alfa δηλητηριασµένη από τερά-
στια ποσότητα αµµωνίας η όποια έστειλε στο
νοσοκοµείο άλλους 27 εργαζόµενους!

Το πολιτικό και εργοδοτικό κατεστηµένο
της περιοχής µίλησε για επιχείρηση πρότυπο!

Πράγµατι αυτή η επιχείρηση είναι το
καπιταλιστικό πρότυπο της σύγχρονης επι-
χείρησης! Της σύγχρονης εργασιακής βαρβα-
ρότητας!

Μια επιχείρηση που βλέπει τους εργαζό-
µενους ως γρανάζια µηχανής στην παραγωγι-
κή αλυσίδα, που τους παρακολουθεί όλη την
ώρα µε τις παλιές και δοκιµασµένες αλλά και
τις σύγχρονες ηλεκτρονικές µεθόδους έτσι
ώστε ο εργαζόµενος να αισθάνεται στο
σβέρκο του την ανάσα του εργοδότη καθ όλη
την διάρκεια της εργασίας και όχι µόνο!

Μια επιχείρηση που εφάρµοσε από την
αρχή όλες τις ελαστικές σχέσεις που µας
έφεραν στον σύγχρονο εργασιακό µεσαίωνα
(τετράωρα, τριήµερα, εκ περιτροπής εργασία
κλπ)

Μια επιχείρηση που ο συνδικαλισµός
ήταν απαγορευµένος και ως έννοια και ως
λέξη ακόµα!

Μήπως όλα αυτά δεν δηµιουργούν τις
ιδανικότερες συνθήκες για ένα σύγχρονο,
εργατικό, µαζικό, βιοµηχανικό ατύχηµα;

Σίγουρα έχει τη σηµασία του αν η στρό-
φιγγα άνοιξε από ανθρώπινο χέρι η µόνη της
από κάποια βλάβη, αλλά οι σοβαρότερες
αιτίες βρίσκονται στην εργασιακή ανασφά-
λεια και την υπερεκµετάλλευση που βιώνουν
καθηµερινά οι εργαζόµενοι!

Εκφράζουµε τα συλλυπητήρια µας στην
οικογένεια της αδικοχαµένης συναδέλφισ-
σας, ευχόµαστε καλή και γρήγορη ανάρρωση
στους τραυµατισµένους συναδέλφους και
καλούµε την εργατική τάξη της περιοχής µας
να οργανωθεί, να δηµιουργήσει σύγχρονα
ταξικά, ανεξάρτητα συνδικάτα και να παλέψει
για να αλλάξει αυτή τη σύγχρονη ανθρωπο-
φάγα καπιταλιστική βαρβαρότητα που αφαι-
ρει από την εργατική τάξη εκτός από τα όνει-
ρα για ένα καλύτερο µέλλον και στην κυριο-
λεξία την ίδια τη ζωή των εργαζοµένων!

ΑΑννοοιιχχττήή  εεππιισσττοολλήή
σσττοο  ΣΣυυννήήγγοορροο
ττοουυ  πποολλίίττηη
Με αφορµή την επίσκεψή σας στην περιοχή
µας για το πρόβληµα της ρύπανσης από τις δραστη-
ριότητες της ∆ΕΗ θα θέλαµε από την πλευρά των
εργαζοµένων και των κατοίκων της περιοχής που υφί-
στανται τις συνέπειες της ατµοσφαιρικής ρύπανσης
να σας επισηµάνουµε κάποια ζητήµατα που εµείς
θεωρούµε ότι είναι σοβαρά και να σας γνωστοποιή-
σουµε τις προτάσεις µας που κοινοποιήσαµε και
στους αρµοδίους.Το συνδικάτο µας εκπροσωπεί
εργαζόµενους στην πρώτη γραµµή της παραγωγής
των ορυχείων και των ΑΗΣ οι οποίοι ταυτόχρονα
είναι κάτοικοι και µεγαλώνουν τα παιδιά τους στην
περιοχή αυτή γι αυτό και υφίστανται διπλά της συνέ-
πειες από την ρύπανση.  Έχοντας γνώση των εργασια-
κών χώρων και των πηγών της ρύπανσης,  προτείναµε
στους αρµοδίους και τα κοινοποιήσαµε και σε σας,
κάποια βασικά µέτρα προστασίας του περιβάλλοντος
που θα βελτιώσουν αισθητά την κατάσταση αν υλο-
ποιηθούν µε αυστηρά χρονοδιαγράµµατα. 
1. Κατασκευή µονάδος αποθείωσης στον ΑΗΣ Αµυ-
νταίου. 
2. Κατασκευή «κλειστού τύπου ταινιόδροµων» µετα-
φορά τέφρας (όπως στον ΑΗΣ Πτολεµαΐδας και
Μεγαλούπολη και όχι σκέπαστρα γιατί δεν λύνουν
προβλήµατα), από το Νότιο Πεδίο προς τον Άγιο
∆ηµήτριο, από το Ορυχείο Καρδιάς προς τον ΑΗΣ
Καρδιάς. Από τον ΑΗΣ Αµυνταίου προς το Ορυχείο
Αµυνταίου. 
3. Απαγόρευση (µε αποκλεισµό των παραβατών από
την παραγωγική διαδικασία) της διάστρωσης δρόµων
και τοµών των ορυχείων µε ακατέργαστη τέφρα γιατί
µετά γίνονται µόνιµες εστίες ρύπανσης αφού τα φορ-
τηγά κινούνται συνεχώς πάνω στους δρόµους που
είναι στρωµένοι µε αυτό το ανθυγιεινότατο υλικό.
Πιστεύουµε ότι µε το κύρος και την ανεξαρτησία που
έχετε από τη θέση σας θα συµβάλλετε τα µέγιστα
στην επιβολή µέτρων που θα µειώσουν την επιβάρυν-
ση της υγείας των εργαζοµένων και των κατοίκων από
τις συνέπειες της εξόρυξης και της επεξεργασίας του
λιγνίτη. 
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ττηηςς  ΣΣυυνντταακκττιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς

Το Συνδικάτο µας από την πρώτη µέρα της ίδρυσής του
ασχολήθηκε σοβαρά µε το θέµα του περιβάλλοντος βάζοντάς
το πρώτο στη λίστα του προγράµµατος δράσης του, θεωρώ-
ντας ότι οι εργαζόµενοι πρέπει να εργάζονται, να δηµιουργούν,
να αγωνίζονται, να ζουν και να µεγαλώνουν τα παιδιά τους σε
ένα καθαρό περιβάλλον. Όµως δυστυχώς ζούµε σε ένα περι-
βάλλον, στο Λεκανοπέδιο Κοζάνης – Πτολεµαΐδας – Φλώρινας
όπου σαρώνουν οι καρκίνοι και οι πνευµονοπάθειες και ένα στα
δυο παιδιά αντιµετωπίζουν σοβαρά αναπνευστικά προβλήµατα!
Τι νόηµα θα είχαν οι εργατικές κατακτήσεις και δικαιώµατα αν
αυτά δεν αναπτύσσονταν σε ένα στοιχειωδώς υποφερτό περι-
βάλλον;  

Έτσι τα µέλη και τα στελέχη της «Εργατικής Αλληλεγγύης»
ανέπτυξαν πολύµορφους αγώνες (παραστάσεις διαµαρτυρίας,
καταλήψεις ταινιόδροµων, σταµάτηµα ορυχείων αλλά και προ-
σφυγές σε επίσηµα όργανα της πολιτείας, Ανεξάρτητες Αρχές,
νοµικά ιδρύµατα κ.α) για να βοηθήσουν και αυτοί µε τις παρεµ-
βάσεις τους, στη µείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από
την εξορυκτική διαδικασία και κυρίως για τη µείωση της ρύπαν-
σης της ευρύτερης περιοχής από την τέφρα που παράγεται από
την καύση του λιγνίτη και επιστρέφει στα ορυχεία για να ταφεί.
Έτσι καλέστηκε  πρώτη απ’ όλους η Επιθεώρηση Μεταλλείων

Βορείου Ελλάδας η οποία εξέδωσε και σχετική επιστολή προς
τους υπευθύνους των Ορυχείων καλώντας τους να λάβουν
συγκεκριµένα µέτρα. Σταθµό στα ζητήµατα του περιβάλλοντος
στην περιοχή αποτέλεσε η απόφαση της Επιτροπής Κοινωνικών
∆ικαιωµάτων του Συµβουλίου της Ευρώπης που πάρθηκε µετά
από προσφυγή του Ίδρυµα Μαραγκοπούλου για τα Ανθρώπινα
∆ικαιώµατα. Αυτή η σηµαντική απόφαση δεν αξιοποιήθηκε από
τους φορείς της περιοχής και τα συνδικάτα µε εξαίρεση την
«Εργατική Αλληλεγγύη» η οποία την παρουσίασε µε οµιλήτρια
την κυρία Τίνα Σταυρινάκη (Επιστηµονική συνεργάτιδα του
Ιδρύµατος που χειρίστηκε την συγκεκριµένη υπόθεση) σε µια
µεγάλη ανοιχτή εκδήλωση στην Κοζάνη και την αξιοποίησε σε
όλες τις παρεµβάσεις της για το περιβάλλον. Το συνδικάτο µας
έστειλε έγραφα προς το ΥΠΕΧΩ∆Ε µε συγκεκριµένες προτά-
σεις καθώς και µια ανοιχτή επιστολή προς τον Συνήγορο του
Πολίτη η οποία αξιοποιήθηκε όχι µόνο από το Σ.τ.Π αλλά προ-
κάλεσε και αρκετές αναφορές και ερωτήσεις στη βουλή ανα-
γκάζοντας τους υπεύθυνους των ορυχείων να πάρουν κάποια
µέτρα όπως είναι η εντολή του διευθυντή του ΛΚ∆Μ κ. Νικο-
λακάκου για απαγόρευση διάστρωσης των δρόµων του Ορυχεί-
ου µε τέφρα (ένα από τα κυριότερα αιτήµατα του Συνδικάτου
µας) και  για πρώτη φορά να συζητούν σοβαρά την κατασκευή
«ταινιόδροµων κλειστού τύπου»! 

Τραγικό θάνατο βρήκε µια νεαρή εργά-
τρια όταν ανέπνευσε µεγάλες ποσότητες
αµµωνίας στη βιοµηχανία «Alfa», όπου
εργαζόταν. Νεκρή είναι η 35χρονη  Βαϊα
Γκατζιούφα, από το ∆ηµοτικό ∆ιαµέρισµα
Αγίας Παρασκευής του ∆ήµου Αιανής.
Άλλοι 17 εργαζόµενοι τραυµατίστηκαν ο
ένας εκ των οποίων σοβαρά. Το ατύχηµα
συνέβη όταν διέρρευσαν µεγάλες ποσότη-
τες αµµωνίας στο χώρο ψύξης της βιοµηχα-
νίας. 

Τα ακριβή αίτια της διαρροής δεν έχουν
ακόµα εξακριβωθεί, δηµιουργήθηκε επιτρο-
πή εµπειρογνωµόνων για να διενεργήσει την
έρευνα. Από την αστυνοµία συνελήφθη ο
τεχνικός ασφάλειας της επιχείρησης, χωρίς
ακόµη να έχει απαγγελθεί συγκεκριµένη
κατηγορία. Η άτυχη 35χρονη, στον αγώνα
για το καθηµερινό µεροκάµατο και κάτω

από δύσκολες συνθήκες, φαίνεται πως ήταν
ακριβώς µπροστά στη δεξαµενή, η στρόφιγ-
γα της οποίας άνοιξε κατά λάθος, από κλει-
δί ή από «µπλέξιµο», (την ώρα που στο
χώρο ήταν ο σοβαρά τραυµατισµένος ηλε-
κτρολόγος), και δέχθηκε στο πρόσωπο και
στο σώµα την υγρή αµµωνία, µε αποτέλε-
σµα να χάσει µετά από λίγα λεπτά τη ζωή
της. Στη βιοµηχανία, που ήταν µια σύγχρονη
καπιταλιστική επιχείρηση, εργάζονταν περί-
που 120 εργαζόµενοι, δεν υπήρχε σωµατείο
και οι εργαζόµενοι παραπονούνταν για υπε-
ρεντατικοποίηση εργασίας και στενή παρα-
κολούθησή τους σε όλη τη διάρκεια της
παραγωγικής διαδικασίας.

Ανακοίνωση εκτός των άλλων εξέδωσε
και η «Ταξική Συσπείρωση Εργαζοµένων
Νοµού Κοζάνης» όπου αναφέρει τα εξής:  

ΜΜααζζιικκόό  ββιιοοµµηηχχααννιικκόό
ααττύύχχηηµµαα  σσττηηνν  ΚΚοοζζάάννηη

ΗΗ  σσυυµµββοολλήή  µµααςς  σσττοουυςς  ααγγώώννεεςς  γγιιαα
κκααθθααρρόόττεερροο  ππεερριιββάάλλλλοονν

««ΤΤααξξιικκήή  ΣΣυυσσππεείίρρωωσσηη

ΕΕρργγααζζοοµµέέννωωνν  ΝΝοοµµοούύ  ΚΚοοζζάάννηηςς»»
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ΠΠυυρρηηννιικκόόςς  εεφφιιάάλλττηηςς  ««σσττήήννεεττααιι»»
σσττοο    ΜΜππέέλλεεννεε  ττηηςς  ΒΒοουυλλγγααρρίίααςς

Οι εργαζόµενοι του
Λαναρά αγωνίζονται να

ανοίξουν τα εργοστάσια.

Με ψήφισµα του ο σύλλογος καλεί τη ΓΣΕΕ, Εργατικό
Κέντρα και οµοσπονδίες να συντονίσουν τους αγώνες για να
µην κλείσουν τα εργοστάσια του οµίλου Λαναρά, να µην προ-
χωρήσουν οι απολύσεις και να δοθούν τα υποσχόµενα, ώστε
να αποφευχθεί µια περαιτέρω επιδείνωση στο πεδίο απασχό-
λησης, στη χώρα µας.

«Να αναλάβουν τις ευθύνες τους αυτοί που δηµιούργη-
σαν την κρίση και όχι οι εργαζόµενοι» επισηµαίνει στο ψήφι-
σµα, µε την προσθήκη ότι «οι εργαζόµενοι του οµίλου Λανα-
ρά αγωνίζονται για να ξανανοίξουν τα εργοστάσια, ενώ εδώ
και δέκα µήνες αγωνίζονται να ξαναπιάσουν δουλειά οι πάνω
από χίλιοι εργαζόµενοι και να πληρωθούν τους µισθούς τεσ-
σάρων µηνών».

«Απέναντί τους οι τράπεζες (ΑΙphα - Εθνική - Εµπορική)
εκβιάζουν ότι για να δώσουν τα υπόλοιπα 16 εκατ. ευρώ που
είχαν συµφωνήσει, απαιτούν να κλεί- σουν όλα τα εργοστά-
σια εκτός από δύο και να παραµείνουν µόνο 250 εργαζόµε-
νοι» αναφέρεται στο ψήφισµα που καταλήγει: «Πρέπει να
συνυπολογιστεί ότι η συγκεκριµένη εταιρεία έχει λάβει µεγά-
λο ποσό επιδοτήσεων από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη δια-
τήρηση των θέσεων εργασίας. Συνυπεύθυνη είναι και η
κυβέρνηση που χαρίζει 28 δισ. στους τραπεζίτες».  (∆ΕΛΤΙΟ
Τ.Ε.Ε. Μαΐου)

Ξεφυλλίζοντας τον Τύπο 

Ποιός θα µας 
προστατέψει από τους 

«κουκουλοφόρους»;
Στις 9 Μαΐου, ηµέρα της επετείου της Αντιφασιστικής

Νίκης των Λαών, επέλεξαν οι εγχώριοι νοσταλγοί του ναζι-
σµού να διαδηλώσουν ενάντια στους µετανάστες. Κανείς δε
θα ασχολιόταν µαζί τους αν δε χρησιµοποιούσαν τη συγκέ-
ντρωση τους για να οργανώσουν δολοφονικές επιθέσεις ενα-
ντίον µεταναστών και αν δεν είχαν την απροκάλυπτη στήριξη
- κάλυψη της αστυνοµίας για να τις πραγµατοποιήσουν. Το
έχουµε ξαναγράψει και σε προηγούµενο ∆ελτίο, ότι σε
περιόδους κρίσης αποτελεί τη βολικότερη λύση για τις
κυρίαρχες δυνάµεις η ενίσχυση των ρατσιστικών αντιλήψεων.
Και κάποιοι, φαίνεται, δου¬λεύουν συστηµατικά σε αυτήν την
κατεύθυνση.   

Οι φωτογραφίες αυτές αποδεικνύουν για µία ακόµα φορά
τη σταθερή σχέση συνεργασίας που έχουν αναπτύξει οι
α¬στυνοµικές δυνάµεις µε φασιστικές οµάδες µαχαιροβγαλ-
τών. («ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ – Iός της Κυριακής – 17 Μαΐου»)

Στις 25 Απριλίου 2009, µόλις µια
ηµέρα πριν τη συµπλήρωση 23 χρό-
νων από τη µαύρη επέτειο της κατα-
στροφής στο Τσερνοµπίλ, η περιοχή
γύρω από τη θέση όπου προβλέπεται
να εγκατασταθεί ο πυρηνικός σταθµός
στο Μπέλενε της Βουλγαρίας συγκλο-
νίστηκε από ένα σεισµό µεγέθους 5,3
της κλίµακας Ρίχτερ. Σύµφωνα µε το
Πρακτορείο Ειδήσεων της Σόφιας,
επικράτησε πανικός σε αρκετές περι-
πτώσεις, ενώ στις κοντινές πόλεις Σβι-
στόφ και Νικόπολ, οι κάτοικοι έµειναν
έξω από τα σπίτια τους για πάνω από
µία ώρα. Το επίκεντρο του σεισµού
ήταν το ίδιο µε το σεισµό του 1977
που είχε προκαλέσει το θάνατο 120
ανθρώπων και είχε καταστρέψει πάνω
από τα 2/3 των κτιρίων του Σβιστόφ.

Ο σεισµός αυτός, τονίζει το Αντι-
πυρηνικό Παρατηρητήριο Μεσογείου,
είναι µια ακόµη προειδοποίηση προς
τη Βουλγαρική Κυβέρνηση και όσους
έχουν την ευθύνη χρηµατοδότησης
και κατασκευής του σταθµού αυτού.
Το εκπληκτικό είναι ότι 3 ηµέ¬ρες
πριν από το σεισµό (22-4-09) στη Γ.Σ.
των µετόχων της γερµανικής εταιρείας
«RWΕ» που έχει αναλάβει τη χρηµα-
τοδότηση του 49% του έργου και προ-
κειµένου να ελαχιστοποιηθούν οι ανη-
συχίες των µετόχων, ο ∆ιευθύνων
Σύµβουλος της RWΕ Γιούργκεν Γκρό-
σµαν ανακοίνωσε για πρώτη φορά ότι
η εταιρεία θα κάνει µελέτες για τη σει-
σµικότητα της περιοχής. 

«Μια τέτοια ανακοίνωση είναι οµο-
λογία της ανευθυνότητας µε την οποία
προχωρά η υλοποίηση του σταθµού
αυτού. Μελέτες για τη σεισµικότητα
θα έπρεπε να έχουν εκπονηθεί στην
αρχή του προγράµµατος και όχι τώρα
που ο σχεδιασµός έχει σχεδόν ολο-
κληρωθεί και είναι σε εξέλιξη η διαδι-
κασία αδειοδοτήσεων» σχολίασε ο
πρόεδρος του Αντιπυρηνικού Παρα-
τηρητηρίου Μεσογείου, Θανάσης
Αναπολιτάνος.

Μετά και από αυτές τις εξελίξεις,
το Αντιπυρηνικό Παρατηρητήριο
Μεσογείου:

1). Επισηµαίνει ότι η ελληνική
κυβέρνηση είναι υ¬ποχρεωµένη να
ζητήσει, µε βάση την ισχύουσα
∆ιε¬θνή Συνθήκη «Ε5ροο», την οποία
έχουν υπογράψει Ελλάδα και Βουλγα-
ρία, όλα τα στοιχεία του Προγράµµα-
τος στο Μπέλενε και να πράξει ό,τι
ακριβώς προβλέπεται και επιβάλλεται
από τη Συνθήκη αυτή.  2). Τονίζει την
ανάγκη να αποµακρυνθεί κάθε σκέψη
εµπλοκής της ∆ΕΗ ή άλλου φορέα στη
χρηµατοδότηση του επικίνδυνου
αυτού προγράµµατος. Η δήλωση του
υπουργού Ανάπτυξης, την Πέµπτη 23-
4-09, ότι το θέµα δεν έχει τεθεί επίση-
µα από τη Βουλγαρία, αλλά και ότι η
κυβέρνηση θα τοποθετηθεί εφόσον
προκύψει ζήτηµα, είναι αποκαλυπτική.

3). Ζητά από την ελληνική κυβέρ-
νηση να δεσµευτεί ότι δεν πρόκειται
να εισαγάγει ηλεκτρική ενέργεια που
θα παράγεται από πυρηνικούς αντι-
δραστήρες και να πάρει πολιτικές
πρωτοβουλίες για την αποτροπή εγκα-
τάστασης νέων πυρηνικών σταθµών
στην περιοχή.

• Εξάλλου, µε αφορµή τη θλιβερή

επέτειο της καταστροφής στο Τσερ-
νοµπίλ, το Αντιπυρηνικό Παρατηρητή-
ριο Μεσογείου επισηµαίνει ότι παρά
την αναµφισβήτητη αύξηση των
µέτρων ασφάλειας κατά τη λειτουργία
των αντιδραστήρων, όχι µόνο δεν
έχουν εκλείψει οι κίνδυνοι ατυχηµά-
των, αντιθέτως έχουν προστεθεί και-
νούρια προβλήµατα, που επιτείνονται
από τη γεωπολιτική αστάθεια και τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ευρύτε-
ρης περιοχής. (∆ΕΛΤΙΟ Τ.Ε.Ε. Μαίου)

Στην εποχή µας, που παγκόσµια κρατικοποιούνται επι-
χειρήσεις, εδώ ξεπουλιούνται κερδοφόρα κοµµάτια δηµό-
σιου συµφέροντος, µε τις ευλογίες της κυβέρνησης. Αυτό
σηµειώνει ο ΣΜΗΒΕ σε ανακοίνωση του σχετικά µε την
ιδιωτικοποίηση της ΕΥΑΘ, µε την επισήµανση ότι είναι
κάθετα αντίθετος σε όλες αυτές τις µεθοδεύσεις και δηλώ-
νει ότι το δικαίωµα ιδιοκτησίας στα φυσικά και δηµόσιου
ενδιαφέροντος αγαθά έχει µόνο ο λαός.

Συγκεκριµένα, µεταξύ άλλων, αναφέρει ότι: Θεωρεί
απαράδεκτο ακόµα και το ότι η γαλλική «Σουεζ Ενβάιρονµε-
ντ» απέκτησε έλεγχο ποσοστού άνω του 5%, που της δίνει
το δικαίωµα µειοψηφίας, στην ΕΥΑΘ και είναι αντίθετος µε
τις µεθοδεύσεις που ακολουθούνται, µε στόχο την πώληση
ποσοστού 25% της επιχείρησης, που θα επιτρέπει στον
ιδιώτη να διαχειρίζεται µε όποιον τρόπο θέλει το νερό της
Θεσσαλονίκης.

«∆εν έχει κανείς το δικαίωµα να πουλά κάτι που δεν του
ανήκει - στην προκειµένη περίπτωση το δίκτυο και όλες τις
υποδοµές της ΕΥΑΘ - τα οποία κατασκευάστηκαν εδώ και
πολλά χρόνια µε χρήµατα του ελληνικού λαού και για το
συγκεκριµένο επενδυτή είναι ήδη γνωστό τα αποτελέσµατα
της δράσης του σε όλο τον κόσµο, όπως αυτά προκύπτουν,
επειδή ο µόνος στόχος µιας τέτοιας εταιρείας είναι το κέρ-
δος» τονίζεται στην ανακοίνωση.

Τα αποτελέσµατα αυτά είναι η ελλιπής συντήρηση των
υποδοµών, η αλµατώδης αύξηση της τιµής του νερού, η
ώθηση προς υπερκατανάλωση και σπατάλη του νερού λόγω
του προσδοκώµενου κέρδους και η εξάντληση φυσικών
πόρων, καθώς υπάρχει αδιαφορία για το περιβάλ¬λον.

Στη Λατινική Αµερική, αναφέρει ο ΣΜΗΒΕ, η «Σουεζ
Ενβάιρονµεντ» έκανε και κατασχέσεις δηµόσιων εκτάσεων,

γιατί ο κόσµος δεν µπορούσε να πληρώσει το νερό. «Χαρα-
κτηριστικό, επίσης, των περιπτώσεων αυτών (ιδιωτικοποίη-
σης) είναι η απαξίωση του τεχνικού και επιστηµονικού προ-
σωπικού. Ενώ σε παγκόσµιο επίπεδο οι ανάγκες για τη λει-
τουργία των υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης είναι 8
εργαζόµενα άτοµα/1.000 συνδέσεις, οι πολυεθνικές δου-
λεύουν µε 3 εργαζόµενα άτοµα/1.000 συνδέσεις».
(∆ΕΛΤΙΟ Τ.Ε.Ε. Μαΐου)

ΚΚααιι  ττοο  ννεερράάκκιι  σσττοουυςς  ιιδδιιώώττεεςς!!

Επιµελείται ο «µπριζωµένος»

YPSILI TASH 9:YPSILI TASH 4  01-08-09  02:00  Page 7



AYΓOYΣTOΣ 2009 YYΨΨHHΛΛHH TTAAΣΣHH8

Εκ µέρους των µελών και του ∆.Σ του Συνδικάτου Εργα-
ζοµένων στην Ενέργεια «Εργατική Αλληλεγ-γύη» σας καλω-
σορίζω στην σηµερινή εκδήλωση που είναι αφιερωµένη στην
Εργατική πρωτοµαγιά, στο Γιάννη Ρίτσο και το αξεπέραστο
έργο του τον «Επιτάφιο».

Πρέπει να σας πω ότι το συνδικάτο µας από την ίδρυση
του το 2005 παρεµβαίνει δυναµικά σε όλα τα µέτωπα όπου
οι εργαζόµενοι παλεύουν για αξιοπρεπή µεροκάµατα και
καλύτερες συνθήκες εργασίας. Είναι το πρώτο συνδικάτο
στην περιοχή που έκανε µια µεγάλη προσπάθεια να ενώσει
όλους τους εργαζόµενους ανεξάρτητα από την εργασιακή
τους σχέση. (µόνιµοι, έκτακτοι, εργαζόµενοι στους εργολά-
βους.  Παρεµβαίνει όµως και στα κοινωνικά ζητήµατα της
περιοχής που αφορούν τους εργαζόµενους, τους ανέργους
και όλους τους πολίτες της περιοχής όπως είναι το περιβάλ-
λον, ο ελεύθερος χρόνος οι τέχνες και ο πολιτισµός.

Βεβαίως σε καµιά περίπτωση δεν θέλουµε να υποκατα-
στήσουµε τους πολιτιστικούς συλλόγους της περιοχής γιατί
δεν είναι αυτός ο ρόλος µας.  Όµως επειδή ο µεγάλος, ταξι-
κός και ιστορικός µας αντίπαλος, η άρχουσα τάξη των κεφα-
λαιοκρατών από την αρχή της εµφάνισης της εργατικής
τάξης προσπάθησε και σε ένα βαθµό τα κατάφερε να παρεµ-
βαίνει και να ελέγχει όχι µόνο τον εργάσιµο αλλά και τον
ελεύθερο χρόνο των εργατών για να µην τα καταφέρουν
ποτέ να ενωθούν και να στραφούν εναντίον τους. «Ξέρω πως
ποτέ δεν σηµαδεύουνε στα πόδια. Στο µυαλό είναι ο στό-
χος»  γράφει η Κατερίνα Γώγου και έχει δίκιο. Αυτό θέλου-
µε λοιπόν κι εµείς να θωρακίσουµε το µυαλό και την καρδιά
των εργαζόµενων και της νεολαίας µας!

Και δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος γι αυτό πέρα από την
ανάδειξη του εργατικού και λαϊκού πολιτισµού και της ιστο-
ρίας του εργατικού κινήµατος της χώρας µας και του κόσµου
ολόκληρου. Αυτή η γνώση είναι η ασπίδα που θα µας προ-
στατέψει από τα πολιτιστικά σκουπίδια και τα προϊόντα φθη-
νής υποκουλτούρας που µας βοµβαρδίζουν καθηµερινά αλλά

ταυτόχρονα θα γίνει και η φλόγα που θα κάψει το άδικο και
εκµεταλλευτικό σύστηµα τους!  

Γι αυτό και µείς διαλέξαµε να τιµήσουµε τον καλύτερο
εκπρόσωπο αυτού του πολιτισµού που είναι ο Γιάννης
Ρίτσος και φέτος συµπληρώνονται εκατό χρόνια από τη γέν-
νηση του αλλά διαλέξαµε και ένα έργο του «Τον Επιτάφιο»
που µέσα από την ευαισθησία του ποιητή, του αγωνιστή, του
κουµουνιστή Γιάννη Ρίτσου γράφτηκε για τους εργατικούς
αγώνες και τη θυσία των καπνεργατών τον Μάη του 1936 στη
Θεσσαλονίκη! Αυτό το έργο θελήσαµε µε τη συνεργασία
όλων αυτών των ερασιτεχνών καλλιτε-χνών της περιοχής µας
να τον κάνουµε γνωστό σε όσο δυνατόν περισσότερους
εργαζόµενους και πολίτες του τόπου µας.

Ξέρουµε ότι δεν µπορούµε εµείς µόνοι µας να λύσουµε
όλα τα προβλήµατα πολύ περισσότερο δεν ισχυριζόµαστε
ότι µπορούµε να λύσουµε το κοινωνικό ζήτηµα! Φιλοδοξού-
µε όµως να βάλουµε και µείς ένα λιθαράκι για να αλλάξουν
τα πράµατα προς το καλύτερο, να γίνουν τα όνειρα µας
πραγµατικότητα για να µπορέσουν να βρουν δικαίωση οι
χιλιάδες αγωνιστές και οι µάρτυρες της εργατικής τάξης!
Οφείλουµε σε όλους αυτούς  να παλέψουµε µε όλες µας τις
δυνάµεις για να αποκαταστήσουµε τη χαµένη αξιοπρέπεια
και το καταρρακωµένο κύρος του συνδικαλιστικού κινήµα-
τος. Έχουµε χρέος ιερό στον ΤΑΣΟ ΤΟΥΣΗ, Στον Νίκο
Πλακοπίτη και σε όλους τους αγωνιστές να ξανακάνουµε
την συνδικα-λιστική ιδιότητα  συνώνυµο του αγώνα και της
θυσίας, και όχι της ιδιοτέλειας και της διαπλοκής.

Κλείνω µε ένα στίχο από το «Επιτάφιο» που αποτελεί για
µας ταυτόχρονα και ιερή υπόσχεση!

««ΓΓιιεε  µµοουυ  σσττ  ααδδέέλλφφιιαα  σσοουυ  ττρρααββώώ  
κκααιι  σσµµίίγγωω  ττηηνν  οορργγήή  µµοουυ

ΣΣοουυ  ππήήρραα  ττοο  ννττοουυφφέέκκιι  σσοουυ,,  κκοοιιµµήήσσοουυ  
εεσσύύ  πποουυλλίί  µµοουυ»»

ΗΗ  ππρρώώττηη  ττοουυ  ΜΜάάηη,,  εείίννααιι  µµέέρραα  οορρόόσσηηµµοο
γγιιαα  ττοουυςς  ααγγώώννεεςς  ττηηςς  εερργγααττιικκήήςς  ττάάξξηηςς..
Πριν από περισσότερα από 100 χρόνια, το 1886,

η εργατική τάξη στις ΗΠΑ έδωσε µια από τις πιο
σκληρές µάχες για την καθιέρωση του 8ωρου. Στη
µεγάλη απεργία των εργατών του Σικάγο την Πρωτο-
µαγιά του 1886, ενενήντα χιλιάδες εργάτες διαδήλω-
σαν. Εκατοντάδες χιλιάδες απέργησαν και διαδήλωσαν
σε πολλές πόλεις των ΗΠΑ τις επόµενες ηµέρες. Η
κυβέρνηση και οι εργοδότες πυροβόλησαν στο
ψαχνό. Τέσσερις φορτοεκφορτωτές έπεσαν νεκροί
στο Σικάγο στις 3 Μάη. Την επόµενη µέρα, µε αφορ-
µή µια έκρηξη βόµβας-προβοκάτσια, η αστυνοµία επι-
τέθηκε σε συγκεντρωµένους απεργούς στην πλατεία
Χεϊµάρκετ πυροβολώντας αδιάκριτα. Ο ακριβής αριθ-
µός των νεκρών παραµένει αδιευκρίνιστος, ενώ στο
Μιλγουόκι, στις 5 Μάη, 9 µετανάστες εργάτες δολο-
φονήθηκαν από την Ε-θνοφρουρά. 

Οι ηγέτες των εργατών συλλαµβάνονται, οι απερ-
γίες υποχωρούν, στη στηµένη δίκη που ακολουθεί οι
συνδικαλιστές καταδικάζονται σε απαγχονισµό. Όµως
η φλόγα του Μάη εµπνέει εκατοµµύρια εργάτες σ’ όλο
τον κόσµο. Η Σοσιαλιστική ∆ιεθνής το 1888 υιοθετεί
την 1η Μάη ως µέρα πάλης της παγκόσµιας εργατικής
τάξης. Στην Πρωτοµαγιά του 1890 οι πόλεις της Ευρώ-
πης και της Αµερικής πληµµυρίζουν από εκατοµµύρια
απεργών και το 8ωρο κερδίζεται για ολοένα και περισ-
σότερα τµήµατα εργαζοµένων.

Από τη στιγµή που η Πρωτοµαγιά καθιερώθηκε σα
µέρα διεθνούς διαµαρτυρίας της εργατικής τάξης,
συνδέθηκε µε τους εργατικούς αγώνες και επιβλήθηκε

– µέσα από νίκες και ήττες – σαν εκδήλωση της αλλη-
λεγγύης και της ενότητας του παγκόσµιου εργατικού
κινή-µατος.

Στη χώρα µας ο πρώτος εορτασµός της Εργατικής
Πρωτοµαγιάς έγινε το 1893 στην Αθή-να, µε πρωτο-
βουλία του Κεντρικού Σοσιαλιστικού Συλλόγου, του
Σταύρου Καλλέργη. Η 1η Μαΐου ήταν Σάββατο και
εργάσιµη. Έτσι επελέγη η Κυριακή 2α Μάη, για να έχει
ο εορτασµός µαζικό χαρακτήρα. 

Μετά το 1894 - και για αρκετό χρονικό διάστηµα -
δε φαίνεται να υπήρξαν γιορτασµοί της Εργατικής
Πρωτοµαγιάς µε συγκεντρώσεις. Τα πολιτικά γεγονό-
τα και ιδιαίτερα το γεγονός ότι η χώρα παράδερνε στη
δίνη µιας οξύτατης κοινωνικοπολιτικής κρίσης (βαλκα-
νικοί πόλεµοι, 1ος Παγκόσµιος κ.τ.λ.), σε συνδυασµό
µε την καθυστέρηση του εργατικού κινήµατος, που
και στα πιο πρωτοπόρα τµήµατά του έµενε πολύ πίσω
από το ευρωπαϊκό εργατικό κίνηµα, εξηγούν το φαινό-
µενο.

Επόµενος σηµαντικός σταθµός η µατωµένη Πρω-
τοµαγιά του 1936 στη Θεσσαλονίκη : η απεργία των
καπνεργατών πήρε διαστάσεις και έγινε πανεργατική.
Μέσα σε λίγες µέρες το απεργιακό κύµα είχε εξαπλω-
θεί σε ∆ράµα, Καβάλα, Βόλο, Ξάνθη, Αγρίνιο, Κοµοτη-
νή, Σέρρες και Ελευσίνα. Ο Ι. Μεταξάς σε επίσκεψή
του στη Θεσσαλονίκη είναι απόλυτος: οι Αρχές πρέ-
πει να χτυπήσουν τους διαδηλωτές στο ψαχνό. 

Σε µια συγκέντρωση στη διασταύρωση Εγνατίας
και Βενιζέλου, χωροφύλακες πυροβολούν και σκοτώ-
νουν 7-8 εργάτες. Με πυροβολισµούς προσπαθούν να
διαλύσουν και τις άλλες συγκεντρώσεις. Συνολικά: 12

νεκροί και 300 τραυµατίες. Το πρώτο αίµα είχε χυθεί,
αλλά όχι άδικα. Η απεργία πέτυχε, οι καπνεργάτες
κέρδισαν την εφαρµογή της συλλογικής σύµβασης και
κοντά σε αυτούς το 8ωρο κατακτιέται για όλο και
περισσότερους εργάτες. Η δύναµη της εργατικής
τάξης ήταν αναµφισβήτητα πολύ µεγάλη για τους µελ-
λοντικούς αγώνες που θα έρχονταν και το απέδειξε
περίτρανα, θυσιάζοντας τα καλύτερα κοµµάτια της.
Στο ίδιο σηµείο έχει στηθεί το µνηµείο του καπνεργά-
τη, στη µνήµη των πεσόντων.

Στις 27 Απριλίου 1944, στους Μολάους της Λακω-
νίας, αντάρτες του ΕΑΜ έστησαν ενέδρα σε ποµπή
τεσσάρων γερµανικών αυτοκινήτων, σκοτώνοντας ένα
Γερµανό στρατηγό, τους επιτελείς του και το µεγαλύ-
τερο µέρος της φρουράς του. Τα αντίποινα των γερ-
µανικών στρατευµάτων κατοχής ήταν σκληρότατα.
Λίγες µέρες µετά, την πρωτοµαγιά του 1944, οι Γερ-
µανοί εκτελούν οµαδικά στο σκοπευτήριο της Καισα-
ριανής 200 Έλληνες οµήρους. Ένας από τους 200, και
ο Κοζανίτης Νίκος Πλακοπίτης, Πρόεδρος του Σωµα-
τείου Οικοδό-µων και ένας εκ των ιδρυτικών µελών
του Εργατικού Κέντρου Κοζάνης. 

∆υστυχώς, οι µατωµένες πρωτοµαγιές του
κόσµου συνεχίζονται και στις µέρες µας. Σε πολλές
χώρες οι απεργιακές κινητοποιήσεις της πρωτοµαγιάς
είναι απαγορευµένες και καταπνίγονται στη βία. Όσο,
όµως τα εργασιακά δικαιώµατα συρρικνώνονται ή
παραβιάζονται παράφορα, τόσο περισσότερο η Εργα-
τική Πρωτοµαγιά θα εµπνέει νέους αγώνες για δουλειά
για όλους, καλύτερες συνθήκες εργασίας και αξιοπρε-
πή διαβίωση. 

Πρωθυπουργός της χώρας από τον Απρίλιο
του 1936 είχε αναλάβει ο Ιωάννης Μεταξάς, µε
την υποστήριξη του βασιλιά Γεωργίου Β’, γεγονός
που είχε προκαλέσει αντιδρά-σεις σε ευρύτατα
στρώµατα του λαού. Στις 29 Απριλίου οι καπνερ-
γάτες της Θεσσαλονίκης κατήλθαν σε απεργία, η
οποία στις 6 Μαΐου µεταβλήθηκε σε πανεργατική.
Η διαδήλωση πήρε µεγάλες διαστάσεις και η
αστυνοµία του Μεταξά, χωροφυλακή και ιππικό,
είχε διαταγές ν’ ανοίξει πυρ χωρίς προειδοποίη-
ση. Αιφνιδιασµένο το πλήθος µετρούσε 30
νεκρούς και πάνω από 300 τραυµατίες. Ο λαός
της Θεσσαλονίκης χωρίς να χύσει σταγόνα αίµα-
τος, κατέλυσε τις αρχές, πήρε στα χέρια του την
ευθύνη της τάξεως και συναδελφώθηκε µε τα
στρατιωτικά τµήµατα που στρατοπέδευσαν στην
πόλη. Για τρεις ολόκληρες µέρες η Θεσ-σαλονίκη
ήταν στα χέρια του λαού και του στρατού που
είχε προσχωρήσει στην αναίµακτη λαïκή εξέγερ-
ση. Οι καπνοβιοµήχανοι υποχώρησαν τελικά στα 

αιτήµατα των καπνεργατών και ο αγώνας των
απεργών δικαιώθηκε.

Πρώτο θύµα της διαδήλωσης στις 9 του Μάη
του 1936 ήταν ο οδηγός Τάσος Τού-σης. Τον
µετέφεραν πάνω σε µια πόρτα στην κλινική
«Ανδρεάδη», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του,
και από εκεί συνέχισαν την πορεία προς το ∆ιοι-
κητήριο. Η µητέρα βγήκε να δει τι γίνονταν τα
κορίτσια της και έµαθε για το σκοτωµό του γιου
της, αλλά δε σταµάτησε τη διαδήλωση. Εν τω
µεταξύ είχε κηρυχθεί στρατιωτικός νόµος και ένα
τανκ περίµενε την πορεία µπροστά στο «Αλκα-
ζάρ». Οι διαδηλωτές όµως είχαν πρόθεση να
προχωρήσουν και τότε το πλήρωµα του τανκ
άρχισε να πυροβολεί. Το πλήθος ακούµπησε την
πόρτα µε τη σορό του παλικαριού κάτω και η
µάνα έπεσε πάνω του και άρχισε να µοιρολογεί.

Την εποµένη, στις 10 Μάη, η φωτογραφία της
µάνας που θρηνούσε το παιδί της δηµοσιεύτηκε
στο «Ριζοσπάστη». Λέει ο ποιητής: «Εκείνες τις
µέρες είδα στις εφηµερίδες τη φωτογραφία της
µάνας µε το αδικοσκοτωµένο της παιδί στην

αγκαλιά και συγκλονίστηκα. Μνήµες από τα
παιδικά µου χρόνια, η µάνα µου η Μανιάτισσα
που ήταν εξοικειωµένη µε το µοιρολόι, εικόνες
βυζαντινές µε το Χριστό στα πόδια της Πανα-
γίας, οι στίχοι του Βάρναλη, του Σικελιανού, το
δηµοτικό µας τραγούδι, όλα αυτά αναχωνεύτη-
καν µέσα µου και ξέσπασε στην καρδιά µου το
κύµα ενός πελώριου θρήνου, ενός πραγµατικού
επιταφί-ου. Επί τρεις µέρες και τρεις νύχτες
συνέχεια έγραφα, χωρίς φαΐ, χωρίς ύπνο. Κι
όταν τε-λείωσα και τα 20 ποιήµατα, λιποθύµησα.
Είχα µεταγγίσει στους στίχους µου µαζί µε την
τελευταία σταγόνα του πόνου για τα θύµατα της

απρόκλητης επιθέσεως και την ύστατη ζωική
ικµάδα µου. Ο «Επιτάφιος», αφιερωµένος στους
νεκρούς της 9ης Μαΐου του 1936, ήταν για µένα
πια, ένα ποιητικό γεγονός».

Ο Γιάννης Ρίτσος, µόλις 27 χρονών όταν
έγραψε τον Επιτάφιο, έδωσε µε τρόπο µοναδικό
τον -τόσο γνώριµο και σ’ αυτόν- πόνο του
ανθρώπου που βιώνει την απώλεια ενός αγαπηµέ-
νου προσώπου. Η µάνα ζει έναν εφιάλτη. Σπαρά-
ζει πάνω από το σώµα του παι-διού της. Θυµάται
την τελευταία φορά που το είδε- µόλις το πρωί.
Θυµάται τη µορφή του, τη φωνή του, τη ζωντάνια
του. Νιώθει κιόλας την απουσία του από το σπίτι
και από τη ζωή της. Αρνείται να πιστέψει αυτό
που συµβαίνει, παραλογίζεται µε το παράλογο.
Οργίζεται µε τους δολοφόνους του παιδιού της,
τα βάζει µε το Θεό και το άδικο. Πάνω απ’ όλα
όµως επιθυµεί να ζωντανέψει το παιδί της ζωντα-
νεύοντας στην ψυχή της και στη ζωή της τα ο-
ράµατα του. Ενώνοντας τη φωνή της µε τη φωνή
των συντρόφων του, µε τη φωνή του κόσµου
όλου ενάντια σε κάθε αδικία.

Ο Γιάννης Ρίτσος µέσα στις πρώτες µέρες

έγραψε τα 14 από τα 20 ποιήµατα του Επιταφίου.
Τα 3 από αυτά δηµοσιεύτηκαν από το «Ριζοσπά-
στη» στις 12 Μαΐου µε τον τίτλο «Μοιρολόι» -
στους ηρωικούς εργάτες της Θεσσαλονίκης. Ο
Επιτάφιος γνώρισε ευρύτα-τη αποδοχή από το
λαό. Η πρώτη του έκδοση, η οποία περιλάµβανε
τα 14 από τα 20 ποιήµατα, σε 10.000 αντίτυπα,
έγινε ανάρπαστη. Το βιβλίο εξαντλήθηκε σχεδόν
αµέσως και έτσι, η δικτατορία του Μεταξά τον
Αύγουστο του 1936 πρόλαβε να κάψει ελάχιστα
µόνο αντίτυπα. Για τα επόµενα 20 χρόνια το έργο
έµεινε ουσιαστικά απαγορευµένο. Εκδόθηκε για
δεύτερη φορά στα 1956.

Στον Επιτάφιο ο Γιάννης Ρίτσος υπέγραψε για
πρώτη φορά µε το πραγµατικό του όνοµα. Ως
τότε χρησιµοποιούσε το όνοµα Γιάννης Σοστίρ,
δηλαδή το όνοµα του 

αναγραµµατισµένο. Ο Ζεράρ Πιερά έγραψε
για τον Επιτάφιο: «Το ποίηµα αυτό … απελευ-
θερώνει µεµιάς το Ρίτσο από το φορµαλισµό και
το διδακτισµό των πρώτων του έργων. Κανένα
ίχνος σαρκασµού ή ρητορείας. Ένας λυρισµός
γυµνός, ολοζώντανος σε µια γλώσσα οικεία …
ένας λυρισµός δεµένος µε τη συλλογική
µνήµη…». Το ίδιο πιστεύει και ο ποι-ητής:
«Έγραψα τον Επιτάφιο σε µια εποχή, όπου τα
ρεύµατα τα πολιτικά σ’ όλο τον κό-σµο, δηµιουρ-
γούσαν εκτροπές από τις παραδόσεις. Εκείνα τα
δύσκολα χρόνια, όταν πλανιόταν στην ατµόσφαι-
ρα η απειλή του φασισµού, αισθάνθηκα την ανά-
γκη, να γράψω τον Επιτάφιο σαν µια κατοχύρωση
της εθνικής και φυλετικής µας ταυτότητας, σε
καθαρά δηµοτικά µέτρα. Κάθε φορά που µια
χώρα κινδυνεύει από εξωτερικό κίνδυνο, από τη
δράση ξένων παραγόντων, από κατοχή, για να
διατηρήσει τη φυσιογνωµία της, καταφεύγει σε

ανα-γνωρίσιµες από όλο το λαό µορφές. Σε µένα
οι αισθήσεις µου, οι βάσεις µου, οι ακουστικές
προέρχονται από το λαό. Αυτά που βγήκαν από
µέσα µου, τα άκουσα παιδί, τα τραγούδησα, τα
χόρεψα.»

Το 1957 ο Ρίτσος έστειλε το έργο στο Παρί-
σι στο Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος µελο-ποίησε
κάποια δίστιχα και ετοίµασε 8 τραγούδια. Τον
Επιτάφιο του Θεοδωράκη παρουσίασε πρώτος ο
Μάνος Χατζηδάκις, σε µια λυρική εκδοχή, µε τη
Νάνα Μούσχουρη στο τραγούδι και παίζοντας ο
ίδιος στο πιάνο. Ο Θεοδωράκης όµως, θέλοντας
να αναδείξει τη λαïκότητα και την αµεσότητα του
έργου, έκανε δική του ενορχήστρωση και ηχο-
γράφησε τον Επιτάφιο ξανά το 1961, µε το Γρη-
γόρη Μπιθικώτση στο τραγούδι και το Μανώλη
Χιώτη στο µπουζούκι. Το 1963 έκανε µια ακόµα
ηχογράφηση µε το Μανώλη Χιώτη και τη Μαίρη
Λίντα. Ακολούθησαν και άλλες ηχογραφήσεις, και
µε το Σταύρο Ξαρχάκο.

Η εργατική τάξη υποδέχτηκε µε ανοιχτή
αγκαλιά το έργο µε το Μπιθικώτση. Η αστι-κή
τάξη όµως της εποχής θεώρησε ότι σ’ αυτή την
ηχογράφηση δεν αναδείχτηκε η αξία του έργου
του Ρίτσου. Ακόµη και ο ίδιος ο ποιητής διατη-
ρούσε τις επιφυλάξεις του. Αργότερα όµως είπε
σε συνέντευξη του: «Ήµουν λάθος! Ακριβώς εκεί
ο Επιτάφιος συνάντησε τους απλούς ανθρώπους.
Κι εκείνοι του δόθηκαν µε τη σειρά τους. Κατά-
λαβαν το ποίηµα. Το έκαναν δικό τους!»

Και είχε δίκιο! Ο λαός αγάπησε το ποίηµα και
τα τραγούδια. Και τα τραγούδησε και για  άλ-λους
δολοφονηµένους αγωνιστές, όπως για το Γρηγό-
ρη Λαµπράκη που δολοφονήθηκε Μάη κι αυτός
του 1963 στη Θεσσαλονίκη…

AAφφιιέέρρωωµµαα  σσττηην  Eργατική  Πρωτοµαγιά

ΧΧααιιρρεεττιισσµµόόςς  ττοουυ  ππρροοέέδδρροουυ
ττηηςς  ΕΕρργγααττιικκήήςς  ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηηςς    

ττοουυ  ΠΠρράάσσ  σσοουυ  ΣΣττέέ  φφαα  ννοουυ

ΕΕυυχχααρριισσττοούύµµεε  ττοουυςς  σσυυννττεελλεεσσττέέςς  ττηηςς  εεκκδδήήλλωωσσηηςς
Θέλω να ευχαριστήσω όλους µαζί και έναν έναν ξεχωριστά τους συντελεστές αυτής της παράστασης που αφιέ-

ρωσαν τον ελεύθερο χρόνο τους για να µπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις αυτού του δύσκολου έργου.
Ευχαριστούµε τους µουσικούς: Έφη Μαυρίδου. Στέφανο Μαυρίδη και Κλαίρη Τζιουρά. Τους τραγουδιστές: Ελένη
Μόσχου, Κική Τσαουσίδου, Λευτέρη καλτιριµτζή και Γιώργο Ηλιάδη. Τον Τάσο Αναστασόπουλο, την Βάσω Γεωρ-
γιάδου και την Παναγιώτα Παρασκευά για την απαγγελία  καθώς και την Ειρήνη Αποστολίδου και την Αλεξάνδρα
Μήτρου που ακούγονται στο ηχογραφηµένο µέρος. Ευχαριστούµε την Συµέλα Μαυρίδου, την Μαρία Γιάγκου και
τον Κώστα Σιαµπαλιδη για την βοήθεια που µας προσέφεραν στα τεχνικά ζητήµατα. Ευχαριστούµε για τη συµβολη
τους τη θεατρική οµάδα του ΤΕΙ ∆υτικής Μακεδονίας «οι Ελλέβοροι» και τη θεατρική οµάδα «έκφρα-ση». Επίσης
θέλουµε να ευχαριστήσουµε την Γιάννα Γκουτζιαµάνη για την πολύτιµη εµπειρία και τις συµβουλές της που προσέ-
φερε σε όλη τη διάρκεια της προετοιµασίας. 

Όµως πρέπει ιδιαίτερα να ευχαριστήσουµε την Ελένη Μόσχου που είχε την κύρια ευθύνη και σήκωσε το µεγα-
λύτερο βάρος όλης αυτής της δουλειάς.  

ττηηςς  ΕΕλλέέννηηςς  ΜΜόόσσχχοουυ
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Η  πρώτη  του  Μάη,  είναι  µέρα  ορόσηµο
για  τους  αγώνες  της  εργατικής  τάξης.
Πριν από περισσότερα από 100 χρόνια, το 1886,

η εργατική τάξη στις ΗΠΑ έδωσε µια από τις πιο
σκληρές µάχες για την καθιέρωση του 8ωρου. Στη
µεγάλη απεργία των εργατών του Σικάγο την Πρωτο-
µαγιά του 1886, ενενήντα χιλιάδες εργάτες διαδήλω-
σαν. Εκατοντάδες χιλιάδες απέργησαν και διαδήλωσαν
σε πολλές πόλεις των ΗΠΑ τις επόµενες ηµέρες. Η
κυβέρνηση και οι εργοδότες πυροβόλησαν στο
ψαχνό. Τέσσερις φορτοεκφορτωτές έπεσαν νεκροί
στο Σικάγο στις 3 Μάη. Την επόµενη µέρα, µε αφορ-
µή µια έκρηξη βόµβας-προβοκάτσια, η αστυνοµία επι-
τέθηκε σε συγκεντρωµένους απεργούς στην πλατεία
Χεϊµάρκετ πυροβολώντας αδιάκριτα. Ο ακριβής αριθ-
µός των νεκρών παραµένει αδιευκρίνιστος, ενώ στο
Μιλγουόκι, στις 5 Μάη, 9 µετανάστες εργάτες δολο-
φονήθηκαν από την Ε-θνοφρουρά. 

Οι ηγέτες των εργατών συλλαµβάνονται, οι απερ-
γίες υποχωρούν, στη στηµένη δίκη που ακολουθεί οι
συνδικαλιστές καταδικάζονται σε απαγχονισµό. Όµως
η φλόγα του Μάη εµπνέει εκατοµµύρια εργάτες σ’ όλο
τον κόσµο. Η Σοσιαλιστική ∆ιεθνής το 1888 υιοθετεί
την 1η Μάη ως µέρα πάλης της παγκόσµιας εργατικής
τάξης. Στην Πρωτοµαγιά του 1890 οι πόλεις της Ευρώ-
πης και της Αµερικής πληµµυρίζουν από εκατοµµύρια
απεργών και το 8ωρο κερδίζεται για ολοένα και περισ-
σότερα τµήµατα εργαζοµένων.

Από τη στιγµή που η Πρωτοµαγιά καθιερώθηκε σα
µέρα διεθνούς διαµαρτυρίας της εργατικής τάξης,
συνδέθηκε µε τους εργατικούς αγώνες και επιβλήθηκε

– µέσα από νίκες και ήττες – σαν εκδήλωση της αλλη-
λεγγύης και της ενότητας του παγκόσµιου εργατικού
κινή-µατος.

Στη χώρα µας ο πρώτος εορτασµός της Εργατικής
Πρωτοµαγιάς έγινε το 1893 στην Αθή-να, µε πρωτο-
βουλία του Κεντρικού Σοσιαλιστικού Συλλόγου, του
Σταύρου Καλλέργη. Η 1η Μαΐου ήταν Σάββατο και
εργάσιµη. Έτσι επελέγη η Κυριακή 2α Μάη, για να έχει
ο εορτασµός µαζικό χαρακτήρα. 

Μετά το 1894 - και για αρκετό χρονικό διάστηµα -
δε φαίνεται να υπήρξαν γιορτασµοί της Εργατικής
Πρωτοµαγιάς µε συγκεντρώσεις. Τα πολιτικά γεγονό-
τα και ιδιαίτερα το γεγονός ότι η χώρα παράδερνε στη
δίνη µιας οξύτατης κοινωνικοπολιτικής κρίσης (βαλκα-
νικοί πόλεµοι, 1ος Παγκόσµιος κ.τ.λ.), σε συνδυασµό
µε την καθυστέρηση του εργατικού κινήµατος, που
και στα πιο πρωτοπόρα τµήµατά του έµενε πολύ πίσω
από το ευρωπαϊκό εργατικό κίνηµα, εξηγούν το φαινό-
µενο.

Επόµενος σηµαντικός σταθµός η µατωµένη Πρω-
τοµαγιά του 1936 στη Θεσσαλονίκη : η απεργία των
καπνεργατών πήρε διαστάσεις και έγινε πανεργατική.
Μέσα σε λίγες µέρες το απεργιακό κύµα είχε εξαπλω-
θεί σε ∆ράµα, Καβάλα, Βόλο, Ξάνθη, Αγρίνιο, Κοµοτη-
νή, Σέρρες και Ελευσίνα. Ο Ι. Μεταξάς σε επίσκεψή
του στη Θεσσαλονίκη είναι απόλυτος: οι Αρχές πρέ-
πει να χτυπήσουν τους διαδηλωτές στο ψαχνό. 

Σε µια συγκέντρωση στη διασταύρωση Εγνατίας
και Βενιζέλου, χωροφύλακες πυροβολούν και σκοτώ-
νουν 7-8 εργάτες. Με πυροβολισµούς προσπαθούν να
διαλύσουν και τις άλλες συγκεντρώσεις. Συνολικά: 12

νεκροί και 300 τραυµατίες. Το πρώτο αίµα είχε χυθεί,
αλλά όχι άδικα. Η απεργία πέτυχε, οι καπνεργάτες
κέρδισαν την εφαρµογή της συλλογικής σύµβασης και
κοντά σε αυτούς το 8ωρο κατακτιέται για όλο και
περισσότερους εργάτες. Η δύναµη της εργατικής
τάξης ήταν αναµφισβήτητα πολύ µεγάλη για τους µελ-
λοντικούς αγώνες που θα έρχονταν και το απέδειξε
περίτρανα, θυσιάζοντας τα καλύτερα κοµµάτια της.
Στο ίδιο σηµείο έχει στηθεί το µνηµείο του καπνεργά-
τη, στη µνήµη των πεσόντων.

Στις 27 Απριλίου 1944, στους Μολάους της Λακω-
νίας, αντάρτες του ΕΑΜ έστησαν ενέδρα σε ποµπή
τεσσάρων γερµανικών αυτοκινήτων, σκοτώνοντας ένα
Γερµανό στρατηγό, τους επιτελείς του και το µεγαλύ-
τερο µέρος της φρουράς του. Τα αντίποινα των γερ-
µανικών στρατευµάτων κατοχής ήταν σκληρότατα.
Λίγες µέρες µετά, την πρωτοµαγιά του 1944, οι Γερ-
µανοί εκτελούν οµαδικά στο σκοπευτήριο της Καισα-
ριανής 200 Έλληνες οµήρους. Ένας από τους 200, και
ο Κοζανίτης Νίκος Πλακοπίτης, Πρόεδρος του Σωµα-
τείου Οικοδό-µων και ένας εκ των ιδρυτικών µελών
του Εργατικού Κέντρου Κοζάνης. 

∆υστυχώς, οι µατωµένες πρωτοµαγιές του
κόσµου συνεχίζονται και στις µέρες µας. Σε πολλές
χώρες οι απεργιακές κινητοποιήσεις της πρωτοµαγιάς
είναι απαγορευµένες και καταπνίγονται στη βία. Όσο,
όµως τα εργασιακά δικαιώµατα συρρικνώνονται ή
παραβιάζονται παράφορα, τόσο περισσότερο η Εργα-
τική Πρωτοµαγιά θα εµπνέει νέους αγώνες για δουλειά
για όλους, καλύτερες συνθήκες εργασίας και αξιοπρε-
πή διαβίωση. 

Πρωθυπουργός της χώρας από τον Απρίλιο
του 1936 είχε αναλάβει ο Ιωάννης Μεταξάς, µε
την υποστήριξη του βασιλιά Γεωργίου Β’, γεγονός
που είχε προκαλέσει αντιδρά-σεις σε ευρύτατα
στρώµατα του λαού. Στις 29 Απριλίου οι καπνερ-
γάτες της Θεσσαλονίκης κατήλθαν σε απεργία, η
οποία στις 6 Μαΐου µεταβλήθηκε σε πανεργατική.
Η διαδήλωση πήρε µεγάλες διαστάσεις και η
αστυνοµία του Μεταξά, χωροφυλακή και ιππικό,
είχε διαταγές ν’ ανοίξει πυρ χωρίς προειδοποίη-
ση. Αιφνιδιασµένο το πλήθος µετρούσε 30
νεκρούς και πάνω από 300 τραυµατίες. Ο λαός
της Θεσσαλονίκης χωρίς να χύσει σταγόνα αίµα-
τος, κατέλυσε τις αρχές, πήρε στα χέρια του την
ευθύνη της τάξεως και συναδελφώθηκε µε τα
στρατιωτικά τµήµατα που στρατοπέδευσαν στην
πόλη. Για τρεις ολόκληρες µέρες η Θεσ-σαλονίκη
ήταν στα χέρια του λαού και του στρατού που
είχε προσχωρήσει στην αναίµακτη λαïκή εξέγερ-
ση. Οι καπνοβιοµήχανοι υποχώρησαν τελικά στα 

αιτήµατα των καπνεργατών και ο αγώνας των
απεργών δικαιώθηκε.

Πρώτο θύµα της διαδήλωσης στις 9 του Μάη
του 1936 ήταν ο οδηγός Τάσος Τού-σης. Τον
µετέφεραν πάνω σε µια πόρτα στην κλινική
«Ανδρεάδη», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος του,
και από εκεί συνέχισαν την πορεία προς το ∆ιοι-
κητήριο. Η µητέρα βγήκε να δει τι γίνονταν τα
κορίτσια της και έµαθε για το σκοτωµό του γιου
της, αλλά δε σταµάτησε τη διαδήλωση. Εν τω
µεταξύ είχε κηρυχθεί στρατιωτικός νόµος και ένα
τανκ περίµενε την πορεία µπροστά στο «Αλκα-
ζάρ». Οι διαδηλωτές όµως είχαν πρόθεση να
προχωρήσουν και τότε το πλήρωµα του τανκ
άρχισε να πυροβολεί. Το πλήθος ακούµπησε την
πόρτα µε τη σορό του παλικαριού κάτω και η
µάνα έπεσε πάνω του και άρχισε να µοιρολογεί.

Την εποµένη, στις 10 Μάη, η φωτογραφία της
µάνας που θρηνούσε το παιδί της δηµοσιεύτηκε
στο «Ριζοσπάστη». Λέει ο ποιητής: «Εκείνες τις
µέρες είδα στις εφηµερίδες τη φωτογραφία της
µάνας µε το αδικοσκοτωµένο της παιδί στην

αγκαλιά και συγκλονίστηκα. Μνήµες από τα
παιδικά µου χρόνια, η µάνα µου η Μανιάτισσα
που ήταν εξοικειωµένη µε το µοιρολόι, εικόνες
βυζαντινές µε το Χριστό στα πόδια της Πανα-
γίας, οι στίχοι του Βάρναλη, του Σικελιανού, το
δηµοτικό µας τραγούδι, όλα αυτά αναχωνεύτη-
καν µέσα µου και ξέσπασε στην καρδιά µου το
κύµα ενός πελώριου θρήνου, ενός πραγµατικού
επιταφί-ου. Επί τρεις µέρες και τρεις νύχτες
συνέχεια έγραφα, χωρίς φαΐ, χωρίς ύπνο. Κι
όταν τε-λείωσα και τα 20 ποιήµατα, λιποθύµησα.
Είχα µεταγγίσει στους στίχους µου µαζί µε την
τελευταία σταγόνα του πόνου για τα θύµατα της

απρόκλητης επιθέσεως και την ύστατη ζωική
ικµάδα µου. Ο «Επιτάφιος», αφιερωµένος στους
νεκρούς της 9ης Μαΐου του 1936, ήταν για µένα
πια, ένα ποιητικό γεγονός».

Ο Γιάννης Ρίτσος, µόλις 27 χρονών όταν
έγραψε τον Επιτάφιο, έδωσε µε τρόπο µοναδικό
τον -τόσο γνώριµο και σ’ αυτόν- πόνο του
ανθρώπου που βιώνει την απώλεια ενός αγαπηµέ-
νου προσώπου. Η µάνα ζει έναν εφιάλτη. Σπαρά-
ζει πάνω από το σώµα του παι-διού της. Θυµάται
την τελευταία φορά που το είδε- µόλις το πρωί.
Θυµάται τη µορφή του, τη φωνή του, τη ζωντάνια
του. Νιώθει κιόλας την απουσία του από το σπίτι
και από τη ζωή της. Αρνείται να πιστέψει αυτό
που συµβαίνει, παραλογίζεται µε το παράλογο.
Οργίζεται µε τους δολοφόνους του παιδιού της,
τα βάζει µε το Θεό και το άδικο. Πάνω απ’ όλα
όµως επιθυµεί να ζωντανέψει το παιδί της ζωντα-
νεύοντας στην ψυχή της και στη ζωή της τα ο-
ράµατα του. Ενώνοντας τη φωνή της µε τη φωνή
των συντρόφων του, µε τη φωνή του κόσµου
όλου ενάντια σε κάθε αδικία.

Ο Γιάννης Ρίτσος µέσα στις πρώτες µέρες

έγραψε τα 14 από τα 20 ποιήµατα του Επιταφίου.
Τα 3 από αυτά δηµοσιεύτηκαν από το «Ριζοσπά-
στη» στις 12 Μαΐου µε τον τίτλο «Μοιρολόι» -
στους ηρωικούς εργάτες της Θεσσαλονίκης. Ο
Επιτάφιος γνώρισε ευρύτα-τη αποδοχή από το
λαό. Η πρώτη του έκδοση, η οποία περιλάµβανε
τα 14 από τα 20 ποιήµατα, σε 10.000 αντίτυπα,
έγινε ανάρπαστη. Το βιβλίο εξαντλήθηκε σχεδόν
αµέσως και έτσι, η δικτατορία του Μεταξά τον
Αύγουστο του 1936 πρόλαβε να κάψει ελάχιστα
µόνο αντίτυπα. Για τα επόµενα 20 χρόνια το έργο
έµεινε ουσιαστικά απαγορευµένο. Εκδόθηκε για
δεύτερη φορά στα 1956.

Στον Επιτάφιο ο Γιάννης Ρίτσος υπέγραψε για
πρώτη φορά µε το πραγµατικό του όνοµα. Ως
τότε χρησιµοποιούσε το όνοµα Γιάννης Σοστίρ,
δηλαδή το όνοµα του 

αναγραµµατισµένο. Ο Ζεράρ Πιερά έγραψε
για τον Επιτάφιο: «Το ποίηµα αυτό … απελευ-
θερώνει µεµιάς το Ρίτσο από το φορµαλισµό και
το διδακτισµό των πρώτων του έργων. Κανένα
ίχνος σαρκασµού ή ρητορείας. Ένας λυρισµός
γυµνός, ολοζώντανος σε µια γλώσσα οικεία …
ένας λυρισµός δεµένος µε τη συλλογική
µνήµη…». Το ίδιο πιστεύει και ο ποι-ητής:
«Έγραψα τον Επιτάφιο σε µια εποχή, όπου τα
ρεύµατα τα πολιτικά σ’ όλο τον κό-σµο, δηµιουρ-
γούσαν εκτροπές από τις παραδόσεις. Εκείνα τα
δύσκολα χρόνια, όταν πλανιόταν στην ατµόσφαι-
ρα η απειλή του φασισµού, αισθάνθηκα την ανά-
γκη, να γράψω τον Επιτάφιο σαν µια κατοχύρωση
της εθνικής και φυλετικής µας ταυτότητας, σε
καθαρά δηµοτικά µέτρα. Κάθε φορά που µια
χώρα κινδυνεύει από εξωτερικό κίνδυνο, από τη
δράση ξένων παραγόντων, από κατοχή, για να
διατηρήσει τη φυσιογνωµία της, καταφεύγει σε

ανα-γνωρίσιµες από όλο το λαό µορφές. Σε µένα
οι αισθήσεις µου, οι βάσεις µου, οι ακουστικές
προέρχονται από το λαό. Αυτά που βγήκαν από
µέσα µου, τα άκουσα παιδί, τα τραγούδησα, τα
χόρεψα.»

Το 1957 ο Ρίτσος έστειλε το έργο στο Παρί-
σι στο Μίκη Θεοδωράκη, ο οποίος µελο-ποίησε
κάποια δίστιχα και ετοίµασε 8 τραγούδια. Τον
Επιτάφιο του Θεοδωράκη παρουσίασε πρώτος ο
Μάνος Χατζηδάκις, σε µια λυρική εκδοχή, µε τη
Νάνα Μούσχουρη στο τραγούδι και παίζοντας ο
ίδιος στο πιάνο. Ο Θεοδωράκης όµως, θέλοντας
να αναδείξει τη λαïκότητα και την αµεσότητα του
έργου, έκανε δική του ενορχήστρωση και ηχο-
γράφησε τον Επιτάφιο ξανά το 1961, µε το Γρη-
γόρη Μπιθικώτση στο τραγούδι και το Μανώλη
Χιώτη στο µπουζούκι. Το 1963 έκανε µια ακόµα
ηχογράφηση µε το Μανώλη Χιώτη και τη Μαίρη
Λίντα. Ακολούθησαν και άλλες ηχογραφήσεις, και
µε το Σταύρο Ξαρχάκο.

Η εργατική τάξη υποδέχτηκε µε ανοιχτή
αγκαλιά το έργο µε το Μπιθικώτση. Η αστι-κή
τάξη όµως της εποχής θεώρησε ότι σ’ αυτή την
ηχογράφηση δεν αναδείχτηκε η αξία του έργου
του Ρίτσου. Ακόµη και ο ίδιος ο ποιητής διατη-
ρούσε τις επιφυλάξεις του. Αργότερα όµως είπε
σε συνέντευξη του: «Ήµουν λάθος! Ακριβώς εκεί
ο Επιτάφιος συνάντησε τους απλούς ανθρώπους.
Κι εκείνοι του δόθηκαν µε τη σειρά τους. Κατά-
λαβαν το ποίηµα. Το έκαναν δικό τους!»

Και είχε δίκιο! Ο λαός αγάπησε το ποίηµα και
τα τραγούδια. Και τα τραγούδησε και για  άλ-λους
δολοφονηµένους αγωνιστές, όπως για το Γρηγό-
ρη Λαµπράκη που δολοφονήθηκε Μάη κι αυτός
του 1963 στη Θεσσαλονίκη…

ττηηςς  KKιικκήήςς  TTσσααοουυσσίίδδοουυ

Aφιέρωµα  στηηνν  EEρργγααττιικκήή  ΠΠρρωωττοοµµααγγιιάά

ΟΟ  ΕΕππιιττάάφφιιοοςς
ΟΟ  ““ΕΕππιιττάάφφιιοοςς””  γγρράάφφττηηκκεε  ααππόό  ττοο  ΓΓιιάάννννηη  ΡΡίίττσσοο  µµεε  ααφφοορρµµήή

τταα  γγεεγγοοννόότταα  ττοουυ  ΜΜάάηη  ττοουυ  11993366  σσττηη  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη
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ττοουυ  ΘΘααννάάσσηη  ΛΛιιάάββαα::  
Μεταλλειολόγου Μηχανικού.

Κατά το ∆αρβίνο ο άνθρωπος είναι απόγονος του πιθήκου.
Σήµερα γνωρίζουµε ότι τα γονίδια µας µοιάζουν κατά 98% µε
αυτά του πιθήκου, όµως τι σχέση µπορεί να έχουµε µε το γορί-
λα; Αυτό το θέµα θα µας απασχολήσει σ’ αυτό το άρθρο. 
Κατ’ αρχήν προς αποφυγήν κάθε παρεξηγήσεως θα πω ότι
γράφω µε φαντασία και πιστεύω ότι είµαι επικίνδυνα αφελής
και παιδαριώδης όταν ζω σε επικοινωνιακό µεσαίωνα που
καθηλώνει τον πραγµατικό επιστηµονικό λόγο στην παρακµή.
Οι επιστήµονες της Επιχείρησης, ανίκανοι να προσφέρουν
θετικό έργο και να προσαρµοστούν σε επιστηµονικές κατακτή-
σεις, επιδίδονται στον άχαρο πόλεµο της ίδια παντός µέσου
αναθεώρησης της τυπικής λογικής και του ορθού λόγου. Η
βαθιά επιστηµονική γλώσσα, που πάντα ήταν και θα είναι προ-
νόµιο και χάρισµα για λίγους, θα υποτάσσεται στην εξουσία ή
θα µπαίνει στο «ψυγείο». Το ήθος χάθηκε και οι ανήθικοι προ-
σπαθούν να διαβρώσουν όχι µόνο την Επιχείρηση αλλά και την
κοινωνία ολόκληρη.
Η ζωή µας µέσα στην Επιχείρηση δεν είναι πράξη και επιστή-
µη αλλά ένα διαδικαστικό κυνηγητό του χρόνου για να καλυ-
φθεί το «τίποτα». ∆εν παράγουµε αξίες αλλά είτε εκ προοιµί-
ου το απόλυτο κενό, λόγω έλλειψης περιεχοµένου, είτε το
«µηδέν» µέσα στις εσωτερικές µας αντιφάσεις και τους αντα-
γωνισµούς. Αντιφάσεις και ανταγωνισµοί τόσοι ώστε για ορι-
σµένους συναδέλφους αναρωτιέται κανείς αν πρόκειται για
πνευµατικά υγιώς σκεπτόµενους ανθρώπους ή για προσβεβλη-
µένα από σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια βοοειδή.
Τα µεγάλα κενά που εµφανίζει η επιχείρηση συνοψίζονται
κυρίως στο ρόλο των τεχνοκρατών και των γραφειοκρατών. Οι
συγκεκριµένοι έχουν τόση «αυτοεκτίµηση» που ισορροπεί σε
πανικό αβεβαιότητας και σύγχυσης µέσα τους πιστεύουν ότι
πραγµατικά κάτι προσφέρουν στην Επιχείρηση. Είναι ένα κλει-
στό club που έχει τον εγωισµό της θέσης και του χρήµατος,
ενδιαφέρεται να προωθούνται µόνο δικά του άτοµα σε διάφο-
ρες υποκείµενες θέσεις για να έχουν διασφαλισµένες τις δικές
τους θέσεις. Έτσι δίνουν το χρίσµα µόνο σε «καλούς µαθητές»
µε αποτέλεσµα τη γελοιοποίηση κάποιων σε ηγετικές θέσεις
«ανδρών» και την κυριαρχούσα αναίσχυντη ψευδολογία που
τελικά καταντούν αναξιόπιστη και ανυπόληπτη την Επιχείρηση.
Στον κάθε τοµέα, αλλά και κατ’ επέκταση στην κεφαλή της Επι-
χείρησης, δέον είναι να άρχουν οι άριστοι που φυσικά δεν
είναι παντού οι ίδιοι, πως θα µπορούσε άλλωστε. Την ιεραρχία
θα έπρεπε να την αποτελούν άνθρωποι δηµιουργικοί, εκλεκτοί
και άριστοι. Εχθροί των δηµιουργικών, των εκλεκτών και των
άριστων είναι οι µέτριοι που όµως κυριαρχούν σε όλα τα επί-
πεδα της Επιχείρησης. Οι δηµιουργικοί, εκλεκτοί και άριστοι
πρέπει να θεωρούν όλες τις εξουσίες παράνοµες και αναξιο-

κρατικές. Η προκήρυξη µιας  θέσης και η επιλογή κάποιου γι
αυτήν είναι µια φάρσα που γίνεται για την εξουδετέρωση του
κάθε άριστου. Έτσι οι φωνές των άριστων, αντιδρώντων στην
οικτρή κατάσταση της Επιχείρησης συνεχώς µειώνονται είτε
γιατί εξαγοράζονται, µε αντιπαροχή την άνετη ζωή, είτε γιατί η
επιχειρησιακή παιδεία δεν δηµιουργεί διανοούµενους, αλλά
εξαρτήµατα της εξουσιαστικής µηχανής.
Για αλλαγή αυτής της κατάστασης χρειάζεται η απελευθέρωση
όλων των υγιών δυνάµεων από τα δεσµά της οσφυοκαµπτικής
ευλυγισίας, δυνάµεις οι οποίες θα ενθαρρύνουν την παραγωγι-
κότητα και την αξιοκρατία, θα επιβραβεύσουν την τόλµη και τη
δηµιουργικότητα. Έτσι θα εξαλειφτεί η εξουσιαστική παγίδα
της ύπουλης απλοϊκότητας, της ισοπέδωσης, του µηδενισµού
και του «αποδίδονται έκαστο τα ίδια» όπως έλεγε ο Αριστοτέ-
λης. Θα διαµορφωθεί µε τέτοιο τρόπο το πνεύµα και η ψυχή
του ανθρώπου που θα µπορέσει να γίνει τέλειος πολίτης, θα
µάθει να άρχεται και να άρχει µε δικαιοσύνη και συνεπώς
λίγους κανονισµούς και νόµους θα έχει ανάγκη διότι τους
θεµελιώδεις τους γνωρίζει και θα απέχει από την παρανοµία
και την αδικία όχι γιατί  θα φοβάται τους κανονισµούς και την
επιβολή ποινών από την ηγεσία, ή γιατί θα ελπίζει σε θεϊκή
ανταµοιβή, αλλά γιατί θα έχει το δίκαιο µέσα του. Οι κανονι-
σµοί εξ’ άλλου είναι σαν τον ιστό της αράχνης, πιάνουν µόνο
τα µικρά έντοµα, ενώ τα µεγάλα τον διαπερνούν και φεύγουν.
Χρειάζεται επίσης αλλαγή της στάσης της εξουσίας απέναντι
στους εργαζόµενους γιατί εξουσία έξω σηµαίνει απλά δυνατό-
τητα επιβολής αποφάσεων και απόλαυση των πλεονεκτηµάτων
της εξουσίας, αλλά και ανάληψη ευθυνών για τις αποτυχίες και
η ανάληψη ευθυνών  υλοποιείται µε την παραίτηση. Αυτό όµως
προϋποθέτει  ευρύτητα πνεύµατος και προσωπικό κουράγιο.
Μέσα στην τουβλοκρατία σπάνια βρίσκεις άνθρωπο να διαθέ-
τει κάτι απ’ αυτά ή να εµπνεύσει κάποιο σωστό πρόγραµµα,
συνήθως βρίσκεις ανθρωπάρια. Έχουµε καταντήσει ένας
εσµός ανικάνων για οποιαδήποτε παραγωγική διαδικασία που
παρασιτοβοιούµε εις βάρος της Επιχείρησης και της κοινωνίας.
Τελειώνοντας θα πω ότι το κείµενο αυτό γράφτηκε θέλοντας
να εκφράσω την απέραντη ευγνωµοσύνη αλλά και τον άκρατο
σεβασµό µου στην ιεραρχία της Επιχείρησης που βάζοντάς µε
στο «ψυγείο», θέση όπου µπορώ να ευρύνω το µορφωτικό
µου επίπεδο, αλλά και να αναπτύξω τις λογοτεχνικές µου ικα-
νότητες  µε έσωσε. Γράφω λοιπόν για να τους προφυλάξω από
το γορίλα γιατί όπως ακούγεται στο τραγούδι το Χρήστου
Θηβαίου ο γορίλας έχει βάλει στο µάτι τους «δικαστές» και τις
«γεροντοκόρες». Σε ποια κατηγορία κατατάσσω ορισµένους
από τους συναδέλφους µου ας το βρουν µόνοι τους, όµως για
το καλό της Επιχείρησης και προς αποφυγήν παροµοίων περι-
στατικών στο µέλλον µιας και ο φόβος φιλάει τα έρµα, εύχοµαι
ο γορίλας να τους….… γιατί δεν είναι µεγάλοι, είναι θρασύδει-
λοι µεγάλοι µικροί.  
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ΠΠρροοσσοοχχήή    σσττοο  γγοορρίίλλαα

ΝΝέέαα  εεππιισσττοολλήή  ττηηςς  
ΕΕρργγααττιικκήήςς  ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηηςς
ππρροοςς  ττοονν  ππρρόόεεδδρροο  ττηηςς
∆∆ΕΕΗΗ  µµεε    ττααυυττόόχχρροοννηη  
κκοοιιννοοπποοίίηησσηη  σσττοονν  
ΣΣυυννήήγγοορροο  ττοουυ  ΠΠοολλίίττηη  
γγιιαα  δδιικκααίίωωσσηη  ττοουυ  
ππρρώώηηνν  σσυυννααδδέέλλφφοουυ  
ΜΜηηχχααννοολλόόγγοουυ  ΜΜηηχχααννιι--
κκοούύ  κκααιι  ννυυνν  σσυυννττααξξιιοούύ--
χχοουυ,,  ΝΝίίκκοουυ  ΣΣττεεφφααννήή..  

ΚΚοοζζάάννηη  2299//66//22000099                                                                                                                                                                                                          
ΑΑρριιθθ..ππρρωωττ..::  8822                                                                                                                                    
ΠΠρροοςς  ::  ΠΠρρόόεεδδρροο//∆∆ιιεευυθθύύννωωνν  σσύύµµββοουυλλοο  ττηηςς

∆∆ΕΕΗΗ..  ΑΑ..ΕΕ  κκ..  ΑΑθθαανναασσόόπποουυλλοο  ΠΠααννααγγιιώώττηη..
ΘΘέέµµαα::  ΕΕξξέέτταασσηη  ππρροοσσφφυυγγήήςς  σσττοο  ∆∆εευυττεερροοββάάθθ--

µµιιοο  ΣΣυυµµββοούύλλιιοο  ΚΚρρίίσσεεωωςς  ((ααρρ..ππρρωωττ..  ΛΛΚΚ∆∆ΜΜ
2211117755//0044..1122..22000066))  ττοουυ  ΝΝιικκοολλάάοουυ  ΣΣττεεφφααννήή  ττοουυ
∆∆ηηµµ..,,  ΜΜηηχχααννοολλόόγγοουυ  ΜΜηηχχααννιικκοούύ,,  ΑΑΜΜ  4455887744

ΣΣχχεεττιικκάά::  11))..  ΑΑννττίίγγρρααφφοο  ττηηςς  ππρροοσσφφυυγγήήςς..  22))..
ΕΕππιισσττοολλήή  ττοουυ  ΣΣυυννδδιικκάάττοουυ  ΕΕννέέρργγεειιααςς  ««ΕΕρργγααττιικκήή
ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηη»»..  33))..  ΕΕππιισσττοολλήή  ττηηςς  ΕΕΤΤΕΕ  ∆∆ΕΕΗΗ

ΚΚύύρριιεε  ΠΠρρόόεεδδρρεε..
ΕΕππααννεερρχχόόµµαασσττεε  σσττοο  θθέέµµαα  ττηηςς  εεξξέέτταασσηηςς  ττηηςς

ππρροοσσφφυυγγήήςς  σσττοο  ∆∆εευυττεερροοββάάθθµµιιοο  ΣΣυυµµββοούύλλιιοο  ΚΚρρίί--
σσεεωωςς  ττοουυ  ΜΜηηχχααννοολλόόγγοουυ  ΜΜηηχχααννιικκοούύ  ΝΝιικκοολλάάοουυ
ΣΣττεεφφααννήή  οο  οοπποοίίοοςς  ππεερριιµµέέννεειι  υυπποοµµοοννεεττιικκάά  νναα  κκρριι--
θθεείί  εεδδώώ  κκααιι  δδυυόόµµιισσηη  χχρρόόννιιαα,,  εεννώώ  εείίννααιι  ήήδδηη  σσυυνντταα--
ξξιιοούύχχοοςς  δδυυοο  χχρρόόννιιαα  ττώώρραα!!

ΣΣααςς  υυππεεννθθυυµµίίζζοουυµµεε  όόττιι  οο  ΝΝιικκόόλλααοοςς  ΣΣττεεφφααννήήςς
ττιιµµωωρρήήθθηηκκεε  µµεε  ααρργγίίαα  66  ηηµµεερρώώνν  κκααιι  σσττέέρρηησσηη  κκλλιι--
µµάάκκιιοουυ  γγιιααττίί  δδιιααττύύππωωσσεε  δδηηµµόόσσιιαα  ττιιςς  εεππιισσττηηµµοοννιι--
κκέέςς  ττοουυ  ααππόόψψεειιςς,,  ττιιςς  οοπποοίίεεςς  εενν  ττωω  µµεεττααξξύύ  ηη  ΑΑκκαα--
δδηηµµίίαα  ΑΑθθηηννώώνν  ττιιςς  ββρρήήκκεε  εεννδδιιααφφέέρροουυσσεεςς  κκααιι  κκάάλλεε--
σσεε  ττοονν  ΜΜηηχχααννιικκόό  νναα  ττιιςς  ππααρροουυσσιιάάσσεειι  σσεε  ηηµµεερρίίδδαα
ττηηςς  γγιιαα  ττηηνν  εεξξοοιικκοοννόόµµηησσηη  εεννέέρργγεειιααςς!!    

ΕΕππεειιδδήή  σσττηηνν  ααππάάννττηησσηη  πποουυ  δδώώσσααττεε  σσττηη  ββοουυλλήή
γγιιαα  ττοο  θθέέµµαα  σσττοονν  ΠΠρρωωθθυυπποουυρργγόό  κκααιι  ττοουυςς  ββοουυλλεευυ--
ττέέςς  ττοουυ  ΕΕλλλληηννιικκοούύ  ΚΚοοιιννοοββοουυλλίίοουυ  κκ..  ∆∆ρρααγγαασσάάκκηη
κκααιι  σσττοονν  µµαακκααρρίίττηη  ππιιαα  ΜΜιιχχάάλληη  ΠΠααππααγγιιααννννάάκκηη  ππρροο--
ττεείίννεεττααιι  νναα  ααππεευυθθυυννθθεείί  σστταα  πποολλιιττιικκάά  δδιικκαασσττήήρριιαα
µµααςς  κκάάννεειι  νναα  ππιισσττεεύύοουυµµεε  όόττιι  σσκκόόππιιµµαα  υυπποολλεειιττοουυρρ--
γγοούύνν  οοιι  εεππιιττρροοππέέςς  γγιιαα  νναα  δδιιααιιωωννίίζζοοννττααιι  κκάάπποοιιεεςς
κκαατταασσττάάσσεειιςς!!  

ΣΣααςς  ππααρραακκααλλοούύµµεε  νναα  ππααρρέέµµββεεττεε  ώώσσττεε  νναα  λλεειι--
ττοουυρργγήήσσοουυνν  τταα  θθεεσσµµιικκάά  όόρργγαανναα  ττηηςς  εεππιιχχεείίρρηησσηηςς
γγιιααττίί  εεκκττόόςς  ααππόό  ττοονν  ΝΝιικκόόλλααοοςς  ΣΣττεεφφααννήήςς  υυππάάρρ--
χχοουυνν  ππάάρραα  πποολλλλοοίί  σσυυννάάδδεελλφφοοιι  πποουυ  ππεερριιµµέέννοουυνν
ττιιςς  ααπποοφφάάσσεειιςς  ττοουυ  ∆∆..ΣΣ..ΚΚ..

ΚΚοοιιννοοπποοίίηησσηη::    11..  ΣΣυυννήήγγοορροοςς  ττοουυ  ΠΠοολλίίττηη
22..  ΓΓΕΕΝΝΟΟΠΠ//∆∆ΕΕΗΗ
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ΑΑνναακκοοίίννωωσσηη  --  ΚΚααττααγγγγεελλίίαα
Πριν λίγες µέρες, ο πρόεδρος

του σωµατείου εργαζόµενων στα
καταστήµατα τύπου στο ∆ιεθνές
Αεροδρόµιο, Ν. Γουρλάς δέχτηκε
εξώδικο από την εργοδοσία που
µεθοδεύει την απόλυσή του σαν
συνέχεια µιας σειράς επιθέσεων
και διακρίσεων σε βάρος του. Ο
συνδικαλιστής Κ. Μπεκιάρης από
την Πανελλαδική Ένωση Λιθογρά-
φων απολύθηκε πριν ένα µήνα
γιατί υπερασπίστηκε άλλο απολυ-
µένο συνάδελφο στη δίκη του µε
την εργοδοσία.  Ο πρόεδρος του
συλλόγου εργαζόµενων στο ∆ήµο
Ν. Ιωνίας Ν. Αδαµόπουλος, οδη-
γείται  σε δίκη για απεργία στο
δήµο πριν δύο χρόνια. Στο χώρο
του βιβλίου οι απολύσεις εργαζό-
µενων που δρούνε συνδικαλιστι-
κά είναι καθηµερινές. Αν προσθέ-
σουµε την δολοφονική απόπειρα
σε βάρος της συνδικαλίστριας Κ.
Κούνεβα και την προσπάθεια εξό-
ντωσης (που τελικά απότυχε) του
συνάδελφου ∆. Πουλόπουλου
από τον χώρο του βιβλίου, έχου-
µε µια αρκετά ολοκληρωµένη
εικόνα του παζλ.

Η εργοδοσία προσπαθεί όχι
απλά να απολύσει κάποιους «ενο-
χλητικούς» συνάδελφους, αλλά να
χτυπήσει τον ίδιο τον συνδικαλι-
σµό µέσα στους χώρους δουλει-
άς. Να τροµοκρατήσει τους εργα-
ζόµενους, να δηµιουργήσει κλίµα
ατοµισµού και απάθειας και τελικά
να τσακίσει τα συνδικαλιστικά
σκιρτήµατα που πολλαπλασιάζο-
νται µέσα στους χώρους κυρίως
του ιδιωτικού τοµέα. Οι εργαζό-
µενοι και οι συνδικαλιστές που
δίνουν µάχες και πρωτοστατούν
στην υπεράσπιση των εργασιακών
δικαιωµάτων είναι στόχος για την
εργοδοσία.

∆εν είναι τυχαία επιλογή.
Ξέρουµε ότι µέσα στην περίοδο

της κρίσης που οι ίδιοι και το
σύστηµά τους δηµιούργησε οι
εργοδότες µε την αµέριστη στή-
ριξη της κυβέρνησης και την
αδράνεια των ανώτερων συνδικα-
λιστικών ηγεσιών προσπαθούν να
πάρουν πίσω µια σειρά από κατα-
κτήσεις που µε αγώνες κέρδισαν
οι εργαζόµενοι όλα τα προηγού-
µενα χρόνια.

Κάτω από την απειλή  της
απόλυσης µπαίνουν στον πάγκο
του Προκρούστη όλα τα εργασια-
κά δικαιώµατα. Το ωράριο, το
πενθήµερο, οι υπερωρίες, η
ασφάλιση. Και βέβαια οι απολύ-
σεις αυτές καθαυτές στην προ-
σπάθεια των αφεντικών να κρατή-
σουν ψηλά την κερδοφορία τους
πετώντας «στα σκουπίδια» τους
εργαζόµενους, όπως έγινε πρό-
σφατα µε τους εργαζόµενους
στον Ελεύθερο Τύπο.

Ο συνδικαλισµός και οι συνδι-
καλιστές που δίνουν αταλάντευτα
τη µάχη για την σύγκρουση µε τις
εργοδοτικές και κυβερνητικές επι-
θέσεις µπαίνουν εµπόδιο σε
αυτήν την προσπάθεια των αφε-
ντικών και γι’ αυτό πρέπει να
ξεµπερδεύουν µε αυτούς. 

• Καταδικάζουµε τις επιθέ-
σεις, διώξεις και απολύσεις συνδι-
καλιστών και εργαζόµενων για την
συνδικαλιστική τους δράση. 

• ∆ηλώνουµε ότι κάθε προ-
σπάθεια να χτυπήσουν έναν από
εµάς, θα µας βρει όλους αντιµέ-
τωπους µε  την όποια εργοδοσία. 

• Απαιτούµε από τα ανώτερα
συνδικαλιστικά όργανα να πάρουν
θέση και να στηρίξουν αυτή τη
µάχη για την υπεράσπιση του
δικαιώµατος του  συνδικαλισµού
στους χώρους δουλειάς

Κανόνι βάρεσε ο Ελεύθερος Τύπος και ο ραδιοσταθµός
City 99,5 στα τέλη Ιουνίου αφού το ζεύγος Αγγελοπούλου
ανακοίνωσε ότι προχωράει στο κλείσιµο της εφηµερίδας και
του ραδιοσταθµού και αποχωρεί από τον χώρο των ΜΜΕ,
πετώντας 450 εργαζόµενους στο δρόµο. Αυτό που έµοιαζε
να κυοφορούνταν για πολύ καιρό στον κλάδο των ΜΜΕ ήρθε
πλέον στην επιφάνεια µε παταγώδη τρόπο. Και η κρίση δεν
σταµατάει µόνο στις πόρτες του Ελεύθερου Τύπου. Ο δηµο-
τικός σταθµός των Α. Λιοσίων «Ξένιος» κλείνει και 60 εργα-
ζόµενοι είναι στο δρόµο. Στον ΑΛΦΑ η εργοδοσία µετά την
αποτυχία της πρώτης εθελούσιας κάτω από την πίεση των
αντιδράσεων των εργαζόµενων επανέρχεται µε νέα εθελού-
σια  Στον ΑΝΤΕΝΑ προχωράνε σε  90 απολύσεις. Στην
Εξπρές του κ. Καλοφωλιά, (προέδρου της Ένωσης Ιδιοκτη-
τών Εφηµερίδων) οι εργαζόµενοι είναι απλήρωτοι 6 µήνες.
Στον ΣΚΑΙ ο Αλαφούζος απολύει κατά βούληση. Αυτή και
µόνο η εικόνα δείχνει ότι η κρίση στον Ε Τ δεν είναι µεµονω-
µένο περιστατικό αλλά κοµµάτι µιας ολόκληρης κρίσης στον
πάλαι ποτέ πολλά υποσχόµενο κλάδο των ΜΜΕ.

Οι εργαζόµενοι στα ΜΜΕ είναι σε αναβρασµό. Η 24ωρη
απεργία όλων των εργαζόµενων στον Τύπο τη ∆ευτέρα 22
Ιουνίου,  παρόλο που έγινε κυριολεκτικά µέσα σε λίγες ώρες
είχε επιτυχία. Οι ίδιοι οι εργαζόµενοι στον Ε Τ πρακτικά
ελέγχουν τον χώρο τους και καθηµερινά σε συνελεύσεις απο-
φασίζουν για τα επόµενα βήµατα του αγώνα τους. Αυτό που
όλοι καταλαβαίνουν είναι ότι στην µάχη του Ελεύθερου
Τύπου θα κριθεί το κεντρικό δίλληµα που αγγίζει όλη την κοι-
νωνία. «Ποιος θα πληρώσει για την κρίση;»

Πρόκειται για µια καθοριστική µάχη για όλο το εργατικό
κίνηµα. Αυτό το καταλαβαίνουν αυθόρµητα οι εργαζόµενοι
που από την πρώτη στιγµή δείχνουν την αλληλεγγύη τους

στους εργαζόµενους του Ε Τ µε ψηφίσµατα συµπαράστασης.
Από τους εργαζόµενους στη ∆ΕΗ και τον Σκαραµαγκά µέχρι
τους εργαζόµενους στην Ιντρακόµ, τις τράπεζες και τους
δήµους. Είναι η  πρώτη µεγάλη επιχείρηση που κλείνει και
πετάει στο δρόµο 450 οικογένειες. Γι’ αυτό και πρέπει να
σηµάνει συναγερµός σε όλη την εργατική τάξη. Η καµπάνια
αλληλεγγύης για να µην κλείσει ο Ε Τ και ο ραδιοσταθµός
City, πρέπει να απλωθεί σε κάθε χώρο δουλειάς και σε κάθε
γειτονιά. Με ψηφίσµατα αλληλεγγύης µε µάζεµα υπογραφών,
µε εκδηλώσεις συµπαράστασης σε όλους τους εργατικούς
χώρους και τις γειτονιές χρειάζεται να στηριχτούν οι εργαζό-
µενοι του Ελευθέρου Τύπου για να µπορέσουν να συνεχί-
σουν τον αγώνα τους. 

Πολύ περισσότερο είναι ανάγκη όλα τα κοµµάτια των
εργαζόµενων που δίνουν αντίστοιχες µάχες, να συντονιστούν
σε ένα κοινό αγώνα για να βάλουν σε κίνηση όλη αυτή τη
δύναµη της εργατικής τάξης.

Από τους εργαζόµενους του ΟΣΕ που έχουν ξεκινήσει τη
µάχη για να µην περάσει η διάλυση των σιδηρόδροµων και οι
«εθελούσιες» απολύσεις. Οι εργαζόµενοι στον Λαναρά που
ένα χρόνο τώρα προσπαθούν να κρατήσουν τις δουλειές
τους. Οι εργαζόµενοι στην ΕΥΑΘ που συγκρούονται µε την
προσπάθεια της κυβέρνησης να ξεπουλήσεις το νερό της
Θες/νίκης στην γαλλική Suez. Οι εργαζόµενοι στον Σκαραµα-
γκά που προσπαθούν να εµποδίσουν την Tyssen να πετάξει
170 εργαζόµενους έξω από το Ναυπηγείο. Χρειαζόµαστε
περισσότερο από ποτέ την οργάνωση και τον συντονισµό
όλων των κοµµατιών των εργαζόµενων που δίνουν τη µάχη
ενάντια στις απολύσεις για να µπορούµε να οργανώνουµε την
συµπαράσταση αποτελεσµατικά αλλά και να ανοίξουµε δρό-
µους για την αντικαπιταλιστική προοπτική.

ΤΤοο  ττσσοουυννάάµµιι  ττωωνν  ααπποολλύύσσεεωωνν!!
ττοουυ  ΤΤάάσσοουυ  ΑΑνναασστταασσιιάάδδηη::  

Μέλος της Επιτροπής Συνδικάτων και συνδικαλιστών ενάντια στις 
απολύσεις τα κλεισίµατα των  επιχειρήσεων και την ανεργία

ΗΗ  έέκκδδοοσσηη  ττοουυ  
««ΕΕννααλλλλαακκττιικκοούύ  ΤΤύύπποουυ»»

Γιατί  αυτές οι εξελίξεις βάζουν επί τάπητος το ζήτηµα της
προοπτικής. Οι εργαζόµενοι του Ε Τ για παράδειγµα, δεν
µπορούν να περιµένουν τον επόµενο «επενδυτή» που θα
έρθει να σώσει το µαγαζί και τους εργαζόµενους γιατί σε
αυτήν την περίοδο της κρίσης οι εργαζόµενοι, οι µισθοί και οι
δουλειές τους είναι βάρος για το όποιο επιχειρηµατία. Ο
µόνος ρεαλιστικός δρόµος που ανοίγεται µπροστά είναι το να
πάρουν. την εφηµερίδα οι εργαζόµενοι στα χέρια τους και να
την επανεκδώσουν οι ίδιοι µετατρέποντας την σε εφηµερίδα
των εργαζόµενων και όχι των βαρονών και των διαπλεκόµε-
νων. Ήδη τα 3 Σαββατιάτικα φύλλα του «Εναλλακτικού
Τύπου» που έχουν εκδοθεί µέχρι τώρα είναι το καλύτερο
βήµα σε αυτήν την κατεύθυνση. Να απαιτήσουµε από την
κυβέρνηση να πάρει από το ζεύγος Αγγελοπούλου τον τίτλο
του Ε Τ και την συχνότητα του City, που αποτελούν ισχυρά
περιουσιακά στοιχεία,  χωρίς καµιά αποζηµίωση, και να τα
παραχωρήσει στους εργαζόµενους. Να στηρίξει το κράτος
οικονοµικά και µε όποιους άλλους τρόπους χρειαστεί την
επανέκδοση της εφηµερίδας από τους ίδιους τους εργαζόµε-
νους.

Το βάθεµα της κρίσης απαιτεί από το κίνηµα να προχω-
ρήσει ακόµη περισσότερο. Να συγκεντρώσει κα να συντονί-
σει τις δυνάµεις του και να αναδείξει την αντικαπιταλιστική
διέξοδο σαν τη µόνη ρεαλιστική πολιτική που µπορεί να απα-
ντήσει σήµερα στην κρίση. Και στη ∆ιαδήλωση στις 5 Σεπτέµ-
βρη στη ∆ιεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι η καλύτερη στιγ-
µή για να φανεί όλη αυτή η δυναµική συγκεντρωµένη.
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Στον αστερισµό της τροµοκράτησης των εργαζοµένων
έχει µπει το τελευταίο διάστηµα η διοίκηση της Αγροτικής
Τράπεζας: κάλεσε σε απολογία στο πειθαρχικό δύο συνα-
δέλφους από το κατάστηµα της Ελευθερούπολης επειδή,
όπως και εκατοντάδες άλλοι, αψηφώντας τις απειλές της
εργοδοσίας ακολούθησαν το απεργιακό µέτρο του συλλό-
γου και αρνήθηκαν την παράνοµη διαδικασία εφαρµογής
του νέου συστήµατος αξιολόγησης του προσωπικού.

Η διοίκηση στοχεύει µέσα και από την προσωπική και
ψυχολογική εξόντωση των δύο να σπείρει τον φόβο και να
βγάλει στην παρανοµία την ελεύθερη συνδικαλιστική
δράση όλων µας. Το µήνυµά σαφές: «να σκύψουµε το
κεφάλι». Να αποδεχθούµε στόχους, πλάνα πωλήσεων,
κατακερµατισµό και την καταδίκη µας σε ένα ατελέσφορο
κυνήγι πελατών για να εξασφαλίσουµε έναν µισθό που θα
διαµορφώνεται από το βασικό µισθό πείνας και από το
ποσοστό κάλυψης της στοχοθεσίας!

(Ήδη το σωµατείο εργαζοµένων στην ενέργεια «Εργα-
τική Αλληλεγγύη, το Εργατικό Κέντρο Λευκάδας, το Σωµα-
τείο Υπαλλήλων Βιβλίου-Χάρτου Ν. Θεσσαλονίκης έχουν
εκφράσει την αλληλεγγύη τους και αυτό είναι πολύ σηµα-
ντικό).

Τα όσα, όµως, συµβαίνουν στην Αγροτική Τράπεζα
δεν διαφέρουν από τα όσα γίνονται αλλού. Οι εργοδότες
ενισχυµένοι από τον αντεργατικό κατήφορο της κυβέρνη-
σης και τη «γραµµή» που εφαρµόζεται σε όλη την Ευρω-
παϊκή Ένωση µας έχουν κηρύξει τον πόλεµο: απολύσεις,
µείωση χρόνου εργασίας και µισθών, εντατικοποίηση,
αυταρχικότητα και απειλές, ανασφάλεια, φόβος…

Εκείνο, όµως που πραγµατικά γίνεται φανερό διαρκώς
είναι όχι µόνο η αναποτελεσµατικότητα του επίσηµου γρα-

φειοκρατικοποιηµένου συνδικαλισµού να βάλει φραγµό σε
αυτή την επίθεση. Εκπρόσωποι εργαζοµένων σε σωµατεία
και Οµοσπονδίες χρόνια ολόκληρα µακριά από την παρα-
γωγή έχουν µετατρέψει τα σωµατεία σε µικρά κοινοβούλια
απονευρώνοντας τους εργαζοµένους τους µόνο να ψηφί-
ζουν προκειµένου να ανανεώνουν τη θητεία τους. Έχουν
υποβιβάσει τα εργασιακά προβλήµατα σε νοµικές υποθέ-
σεις που λύνονται στα δικαστήρια! Με το «διάλογο» µε
τους εργοδότες ψάχνουν τις «εφικτές λύσεις» στέλνοντας
τα εργασιακά µας δικαιώµατα στα τάρταρα!

Το ίδιο συµβαίνει και στην Αγροτική Τράπεζα. Τη στιγ-
µή που διώκονται µε το έτσι θέλω δύο συνάδελφοι για µία
ενέργειά τους στην οποία µας κάλεσε η διοίκηση του
σωµατείου να συµµετάσχουµε, αντί αυτή να έχει αντιδρά-
σει δυναµικά (ενώ µας διαβεβαίωνε για τη στήριξη της σε
περίπτωση αντιποίνων) σφυρίζει αδιάφορα παρέχοντας,
όµως, «νοµική κάλυψη» στους συναδέλφους! Όλα αυτά
δεν είναι τυχαία ούτε µεµονωµένα. Έρχονται µετά από
σωρεία δικαστικών προσφυγών της διοίκησης ενάντια σε
απεργιακές µας κινητοποιήσεις, µετά από την πρόσφατη
γενική πανελλαδική και µαζική συνέλευση των εργαζοµέ-
νων στην Θεσσαλονίκη, όπου η ΠΑΣΚΕ και η ∆ΑΚΕ πρα-
ξικοπηµατικά εµπόδισαν το σώµα να ψηφίσει, έρχονται τη
στιγµή που επιχειρείται η πλήρης κατάργηση των κλαδικών
συµβάσεων στο χώρο των τραπεζών και τέλος έρχονται σε
έναν χώρο όπου η πόρτα των σωµατείων και της Οµο-
σπονδίας είναι ερµητικά κλειστή για τους χιλιάδες ενοικια-
ζόµενους συναδέλφους.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι αυτή η δοµή, η λειτουρ-
γία, και η πρακτική του υπάρχοντος επίσηµου συνδικαλι-
στικού κινήµατος είναι σάπια και επικίνδυνη. Μόνο οι ίδιοι

οι εργαζόµενοι µπορούν και πρέπει από τα κάτω µε γενι-
κές συνελεύσεις µαζικές και ζωντανές, µε συζήτηση, προ-
βληµατισµό αγωνιστική δράση και επιτροπές αγώνα να
προκαλέσουν ρωγµές σε αυτό το ζοφερό τοπίο. Χρειάζε-
ται πραγµατικός συντονισµός πρωτοβάθµιων σωµατείων,
συλλογικότητων που να βάζουν στο επίκεντρο της δράσης
τη σύγχρονη χάρτα των αναγκών και των δικαιωµάτων µας.
Μια χάρτα, όµως, που πρέπει να γραφτεί και να επιβληθεί
από εµάς τους ίδιους.

Κόντρα στην ανοιχτή συναίνεση που επικρατεί και την
υποταγή, µπορούµε και οφείλουµε να θέσουµε τις βάσεις
για ένα εργατικό κίνηµα που θα συγκρούεται για να νική-
σει. Σε αυτή την πορεία πειθαρχικά, απειλές… θα υπάρ-
ξουν πολλά, αλλά όπως λέει και ένας ποιητής (παραφράζο-
ντας τον)

«Πιστεύετε ότι η (εργοδοτική) βαρβαρότητα µπορεί
να καταπολεµηθεί µε την αθωότητα (την σιωπή, την επίκλη-
ση γενικά του δίκαιου); Θα ήταν (τότε) σα να θέλαµε να
ανακόψουµε την ορµή ενός ξίφους προτάσσοντας τις
αρτηρίες µας!!!»
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ΗΗ  εερργγοοδδοοττιικκήή  ττρροοµµοοκκρρααττίίαα  χχττυυππάάεειι
κκααιι  ττοο  χχώώρροο  ττηηςς  ΑΑγγρροοττιικκήήςς  ττρράάππεεζζααςς

ΣΥΝ∆ΙΚΑΤΟ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
«ΕΡΓΑΤΙΚΗ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»

ΌΌχχιι  σσττηηνν  ππεειιθθααρρχχιικκήή
δδίίωωξξηη  ττωωνν  σσυυννααδδέέλλφφωωνν
ττηηςς  AAγγρροοττιικκήήςς  TTρράάππεεζζααςς
Καταγγέλλουµε την αντεργατική στάση της

∆ιοίκησης της Αγροτικής Τράπεζας που καλεί στο
πειθαρχικό 2 εργαζόµενους από το κατάστηµα της
Ελευθερούπολης. Οι συνάδελφοι καλούνται σε
απολογία επειδή τόλµησαν µαζί µε εκατοντάδες
άλλους συναδέλφους τους να µην συναινέσουν
στην εφαρµογή του νέου συστήµατος αξιολόγη-
σης που προσπαθεί η ∆ιοίκηση να εφαρµόσει
παράνοµα. Μετά από απόφαση του σωµατείου για
«ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΑΠΟΧΗ από την συµµετοχή σε
οποιαδήποτε διαδικασία για την αξιολόγηση»,
«επιλέχθηκαν» δύο συνάδελφοι (χωρίς κανένα
λόγο και κριτήριο) προκειµένου µέσω αυτών να
τροµοκρατηθεί το σύνολο των εργαζόµενων της
Αγροτικής.

Η παραπάνω απαράδεκτη ενέργεια της ∆ιοίκη-
σης αποτελεί συνέχεια του γενικότερου αντεργα-
τικού κατήφορου της κυβέρνησης, του µπαράζ
δικαστικών αγωγών εναντίων των απεργιακών κινη-
τοποιήσεων του σωµατείου της Αγροτικής όλο το
τελευταίο διάστηµα, της προσπάθειας κατάργησης
των συλλογικών συµβάσεων από Τραπεζίτες και
ΣΕΒ και του στόχου τους να τσακίσουν την ελεύ-
θερη συνδικαλιστική δράση.

∆ηλώνουµε την αµέριστη συµπαράσταση
στους δύο συναδέλφους και όλους τους εργαζό-
µενους της Αγροτικής Τράπεζας και καλούµε όλα
τα πρωτοβάθµια σωµατεία, τα εργατικά κέντρα,
την ΟΤΟΕ και τη ΓΣΕΕ να σταθούν στο πλευρό
τους εκφράζοντας έµπρακτα την αλληλεγγύη τους.

Η εργοδοτική τροµοκρατία που επιχειρεί στο-
χοποιώντας συγκεκριµένους εργαζόµενους να
καταπνίξει τον δίκαιο αγώνα τους δεν θα περάσει!

Καταγγέλλουµε την αντεργατική
στάση της ∆ιοίκησης της Αγροτικής
Τράπεζας που καλεί στο πειθαρχικό
2 εργαζόµενους από το κατάστηµα
της Ελευθερούπολης. Οι συνάδελ-
φοι καλούνται σε απολογία επειδή
τόλµησαν µαζί µε εκατοντάδες
άλλους συναδέλφους τους να µην
συναινέσουν στην εφαρµογή του
νέου συστήµατος ατοµικής αξιολό-
γησης που προσπαθεί η ∆ιοίκηση να
εφαρµόσει παράνοµα. Μετά από
απόφαση του σωµατείου για

«ΑΠΕΡΓΙΑΚΗ ΑΠΟΧΗ από την
συµµετοχή σε οποιαδήποτε διαδι-
κασία για την αξιολόγηση», «επιλέ-
χθηκαν» δύο συνάδελφοι (χωρίς
κανένα λόγο και κριτήριο) προκει-
µένου µέσω αυτών να τροµοκρατη-
θεί το σύνολο των εργαζόµενων της
Αγροτικής.

Η παραπάνω απαράδεκτη ενέρ-
γεια της ∆ιοίκησης αποτελεί συνέ-
χεια του γενικότερου αντεργατικού
κατήφορου της κυβέρνησης, του
µπαράζ δικαστικών αγωγών ενα-

ντίων των απεργιακών κινητοποιήσε-
ων του σωµατείου της Αγροτικής
όλο το τελευταίο διάστηµα, της
προσπάθειας κατάργησης των συλ-
λογικών συµβάσεων από Τραπεζίτες
και ΣΕΒ και του στόχου τους να
τσακίσουν και να ποινικοποιήσουν
την ελεύθερη συνδικαλιστική δράση
(βλ. και προπηλακισµούς κατά συν-
δικαλιστών στο κεντρικό της ΕΤΕ).

Η εργοδοτική τροµοκρα-
τία δεν θα περάσει!

∆ηλώνουµε την αµέριστη
συµπαράσταση και αλληλεγγύη
στους δύο συναδέλφους και καλού-
µε όλα τα πρωτοβάθµια σωµατεία,
τα εργατικά κέντρα, την ΟΤΟΕ και
τη ΓΣΕΕ να σταθούν στο πλευρό
τους εκφράζοντας έµπρακτα την
αλληλεγγύη τους. 

Οι εργαζόµενοι στην Εθνική
γνωρίζουµε από πρώτο χέρι την
καθηµερινή «τροµοκρατία» των
στόχων που µας έχουν µετατρέψει
σε «πωλητές» και συχνά δεχόµαστε
απειλές, εκβιασµούς και παραβίαση
των εργατικών µας δικαιωµάτων.. Γι΄
αυτό και ως Πρόταση Προοπτικής –
Ανεξάρτητη Αριστερή Κίνηση Εργα-
ζοµένων Εθνικής οφείλουµε να
καταγγείλουµε την άρνηση των
∆ΗΣΥΕ – ∆ΑΚΕ στη συνεδρίαση
του ∆Σ της 7/7 να εκδώσει ο ΣΥΕΤΕ
ανακοίνωση καταδίκης της Αγροτι-
κής για το γεγονός, όπως προτείνα-
µε.

ττηηςς  ΧΧρρυυσσίίκκοουυ  ΓΓιιααννννοούύλλααςς
εργαζόµενη στην αγροτική τράπεζα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗΣ: Ανεξάρτητη Αριστερή Κίνηση Εργαζοµένων Εθνικής

ΌΌχχιι  σσττηηνν  ππεειιθθααρρχχιικκήή  δδίίωωξξηη  ττωωνν
σσυυννααδδέέλλφφωωνν  ττηηςς  AAγγρροοττιικκήήςς  TTρράάππεεζζααςς
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Βασικά συµπεράσµατα-προτάσεις που προκύ-
πτουν από την έρευνα των µελετητών του ΙΝΕ µας
περιγράφει ο αναπληρωτής πρόεδρος της ΓΣΕΕ
Αλέκος Καλύβης:

1 Να καταργηθούν οι υπεργολαβίες στον
δηµόσιο τοµέα και τις ∆ΕΚΟ.

2 Το κόστος που επιβαρύνει το ∆ηµόσιο για
τους υπεργολάβους που αναλαµβάνουν την καθα-
ριότητα είναι µεγαλύτερο απ ό,τι θα κόστιζαν οι
µόνιµοι υπάλληλοι. Να µονιµοποιηθούν λοιπόν και
να ασφαλιστούν οι εργαζόµενοι.

3 Στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, όπου οι υπεργο-
λαβίες συνεχιστούν, να υπάρχει ειδικό πλαίσιο
ανάθεσης και να θεσπιστούν συγκεκριµένοι κανό-
νες: οι προσφορές που κατατίθενται να µην είναι
κατώτερες του συνόλου των κύριων και δευτερευ-
ουσών αµοιβών των καθαριστών και να συµπερι-
λαµβάνει τις υπερωρίες των εργαζοµένων και την
ασφάλισή τους.

4 Αντιµετώπιση του προβλήµατος της «κλω-
νοποίησης», του φαινοµένου ένας εργαζόµενος
δηλαδή να δουλεύει σε περισσότερες από µία
δουλειές χωρίς να δηλώνεται.

5 Να γίνονται τακτικοί έλεγχοι, στους οποίους
να µπορούν να συµµετέχουν τα ίδια τα σωµατεία
- πράγµα που σηµαίνει αναβάθµιση του ρόλου της

Επιθεώρησης Εργασίας µε προσωπικό, συγκεκρι-
µένες αρµοδιότητες και δυνατότητα επιβολής ποι-
νών.

6 Σε σχέση µε το ωράριο, πρόταση της ΓΣΕΕ
είναι να ισχύει 6ωρο για κάθε καθαριστή, ώστε να
λαµβάνει βαρέα και ανθυγιεινά ένσηµα όπως προ-
βλέπει ο νόµος.

7 Να προστατευτεί ο συνδικαλισµός. Οι εργα-
ζόµενοι να γίνονται µέλη των συνδικάτων όπου
αυτά υπάρχουν, ώστε να µην είναι απροστάτευτοι
στα χέρια των αδίστακτων εργοδοτών.

ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

& ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

AAνναακκοοίίννωωσσηη

Συνάδελφοι-ισες,
Αναγκάστηκε η εργοδοσία της

ΟΙΚΟΜΕΤ να επανορθώσει την ασφαλι-
στική κάλυψη των συναδέλφων από µει-
κτά σε βαρέα, να µετατρέψει όλες τις
συµβάσεις των συναδέλφων από ορι-
σµένου χρόνου σε αορίστου, να επανα-
προσλάβει δύο συναδέλφισσες που
είχαν απολυθεί µετά, από παρεµβάσεις
που έκανε το σωµατείο µας  στην διοί-
κηση του ΗΣΑΠ και στα σωµατεία του
ΗΣΑΠ.

Η ΠΕΚΟΠ δηλώνει για µία ακόµα
φορά ότι θα συνεχίσει και δεν πρόκειται
να σταµατήσει µέχρι να καταγγελθεί η
σύµβαση έργου  από τον ΗΣΑΠ και όλοι
οι συνάδελφοί µας προσληφθούν µόνι-
µοι.

Συνάδελφοι-ισες,
Η εργοδοτική τροµοκρατία δεν θα περάσει όλοι µαζί ενωµένοι

µπορούµε να καταφέρουµε  πολλά.
TTοο  ∆∆..ΣΣ..  ττοουυ  σσωωµµααττεείίοουυ..
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ττοουυ  ΓΓιιώώρργγοουυ  ΓΓρρυυµµπποογγιιάάννννηη
Συνδικαλιστής, (Μέλος Γραµµατείας ΥΑΕ ΓΣΕΕ, Μέλος Γραµµατείας  ΥΑΕ ΕΚΑ ,Μέλος

Γραµµατείας  ΥΑΕ ΠΟΕΠ∆ΧΒ, Μέλος Γραµµατείας  Εργασιακών Σχέσεων ΕΚΑ

««ΗΗ  ΦΦΙΙΛΛΕΕΡΡΓΓΟΟ∆∆ΟΟΤΤΙΙΚΚΑΑ  δδιιεεφφθθααρρµµέέννηη  κκααιι  δδιιααφφθθοορροοπποοιι--
όόςς  ΕΕιισσααγγγγεελλιικκήή--∆∆ιικκαασσττιικκήή  λλεειιττοουυρργγίίαα  ππεερρννάάεειι  σσττηηνν

εεννεερργγηηττιικκήή  ααννττεεππίίθθεεσσηη  ππλλάάϊϊ--ππλλάάϊϊ    µµεε  ττηηνν  εερργγοοδδοοττιικκάά
εεκκπποορρεευυόόµµεεννηη  δδιιααφφθθοορράά  !!»»  

((ΤΤίίθθεεττααιι  δδηηµµοοσσίίωωςς  υυππ΄́  όόψψιινν  κκκκ  ΕΕιισσααγγγγεελλέέαα--ΠΠρροοέέδδρροουυ  ΑΑρρεείίοουυ  ΠΠάάγγοουυ))  

Α. Τρεις δηµοσιεύσεις του γράφοντος, δύο στο
περιοδικό Αντί, τεύχη, 862/10.2.2006  αναδηµοσιευµένη
στην ιστοσελίδα του Ι.Μ.∆.Α. 22.2.2006 στήλη Ειδήσεις,
και 907/9.11.2007, µία στην εφηµερίδα Αυγή 5.7.2008
σελ. 19 αναδηµοσιευµένη στο συνδικαλιστικό περιοδικό
ΙΝΕ/ΠΟΕΠ∆ΧΒ τεύχος 21/2009, συµπυκνώνουν την
συστηµατική «χαρτογράφηση» µιας παγιωµένης επί µία
δεκαετία εργοδοτικής παραβατικότητας εντός του πολύ
σηµαντικού  επιχειρηµατικού κλάδου πολυεθνικών εται-
ρειών, των εταιρειών εµπορίας πετρελαιοειδών συνεργα-
ζοµένων στενά µε πολυεθνικές συµβουλευτικών καθηκό-
ντων και πληροφοριακών συστηµάτων. Οι εργοδότες
αυτοί  καθοδηγούν την παγκόσµια εργοδοσία και τους
πολιτικούς της εκπροσώπους, στο πως να χειρίζονται την
εργατική τάξη και τον συνδικαλισµό, δηλαδή µε τον
βαθειά και µακρόπνοα εκµεταλλευτικό τρόπο, αλλά µαζί
και καταχρηστικό και παράνοµο τρόπο (βάσει των είκοσι
περίπου σχετικών δικογραφιών), µε ενδεικτικότερα παρα-
δείγµατα, τα εξής: 

1. Εκβιασµούς εργαζοµένων και συνδικαλιστών για την
ευόδωση πολλών και διαφόρων εργοδοτικών συµφερό-
ντων εις βάρος αντίστοιχων εργατικών και συνδικαλιστι-
κών δικαιωµάτων, αλλά και µε βαθύτερα διαφθοροποιό
µεθόδευση, για τον προσεταιρισµό συνδικαλιστών και εν
τέλει του συνδικαλισµού υπέρ των εργοδοτικών συµφε-
ρόντων, 

2. ∆όλια παραπλάνηση εργαζοµένων-πολιτείας-∆ικαιο-
σύνης, έναντι των υπό της νοµοθεσίας αντιθέτως οριζοµέ-
νων,

3. Παρεµπόδιση συνδικαλιστικής δραστηριότητας στο
πλήρες εύρος της και πάσης φύσεως αντίποινα εις βάρος
αυτής, 

4. Παράκαµψη  της νοµοθεσίας της υγείας και ασφά-
λειας  σε σχέση µε την εργασία (υ.α.ε.) καταπατώντας
βάναυσα τα πιο ουσιαστικά της σηµεία,

5. Καταπάτηση του ιατρικού απορρήτου εργαζοµένων
και συνδικαλιστών,  

6. Συστηµατική υπέρβαση της δωδεκάωρης εργασίας
ανά εργάσιµη ηµέρα, 

7. Καταπάτηση Συλλογικής Σύµβασης Εργασίας είτε
εξαναγκασµός σε «φθηνότερη» Σ.Σ.Ε., 

8. Απειλές εις βάρος της ηθικής αλλά και της βιολογι-
κής υπόστασης συνδικαλιστή  (αυτό συνιστά «∆ΙΑΡΚΕΣ
ΑΥΤΟΦΩΡΟ» αδίκηµα, όπως υποδεικνύει η «περίπτωση

Κούνεβα») ,
9. Παραβιάσεις της νοµοθεσίας για τα ευαίσθητα

και τα προσωπικά δεδοµένα, και την προστασία της
προσωπικότητας κατά την εργασία ,

10. Βάναυσες προσβολές της εργασιακής και της
συνδικαλιστικής προσωπικότητας  µη αρεστών συνδι-
καλιστών,

11. Καταχρηστικές και παράνοµες εφαρµογές επί
των µεθόδων του δανεισµού εργαζοµένων («συµβασι-
ούχων» κλπ) και της ενοικίασης εργαζοµένων (µιάς
πρακτικής που θεσµοθετήθηκε παρά τον κατά την
Εθνική Επιτροπή ∆ικαιωµάτων Ανθρώπου εγγενώς
παράνοµο, αντισυνταγµατικό και αντικείµενο σε βασι-
κά ανθρώπινα δικαιώµατα «ενδεχόµενα και στον
θεσµό της δουλείας», χαρακτήρα της, ως η από
4.7.2002 σχετική απόφαση της Ε.Ε.∆.Α.) .

Β. Οι τρεις προαναφερόµενες δηµοσιεύσεις, και η
σηµερινή, συµπυκνώνουν επίσης µία διεφθαρµένη και
διαφθοροποιό εισαγγελική δικαστική λειτουργία που αθω-
ώνει συστηµατικά την παραπάνω εργοδοτική παραβατικό-
τητα, που προϋποθέτει, τουλάχιστον, την ύπαρξη εκτετα-
µένου φιλεργοδοτικού ιδεολογικού αντιδικαιϊκού φάσµα-
τος στους κόλπους της ∆ικαιοσύνης, τέτοιου που µε ή και
χωρίς ιδιαιτερότερη οργάνωση, είναι ικανό να πετυχαίνει
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ φιλεργοδοτικές δικαστικές αποφάσεις,
αθωωτικά βουλεύµατα, ή αθωωτικές διατάξεις, αρχειοθε-
τήσεις καταγγελιών κλπ. Οι φιλεργοδοτικές αυτές αποφά-
σεις συνιστούν φιλεργοδοτική συνταγµατική εκτροπή,
συνιστούν φιλεργοδοτική δικαστική «µεζούρα», τέτοια,
που µπροστά της η «µεζούρα» του καταδικασθέντος
δικαστή κου Ε.Καλούση µοιάζει παιδική αταξία. 

Γ. Ακόµα εκτός από το ότι υπήρξαν  εισαγγελείς και
πρόεδροι εδρών εκδίκασης, µε ονοµατεπώνυµα, που τολ-
µούσαν, να ανέχονται και να συγκαλύπτουν την εργοδοτι-
κή παραβατικότητα («δολοφονώντας» τεκµηριωµένα
κατηγορητήρια συναδέλφων τους),  πλέον φιλεργοδοτικό-
τεροι  αυτών ανέλαβαν και να ΕΠΙΤΙΘΕΝΤΑΙ  στον καταγ-
γέλλοντα την παραπάνω εργοδοτική παραβατικότητα και
την ακολουθούσα αυτή διεφθαρµένη και διαφθοροποιό
Εισαγγελική-∆ικαστική ΑΝΟΧΗ και ΣΥΓΚΑΛΥΨΗ. Οι
εξετάσαντες προσφυγή του γράφοντος κατά της αθώω-
σης µιας παρανοµίας εκ της παραγράφου Α3 (παρεµπόδι-
ση διανοµής συνδικαλιστικής ανακοίνωσης) Εισαγγελείς
κκ. Χ. ΜΑΣΤΟΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ, και   Μ. ∆ΕΛΛΗΓΙΑΝΝΗΣ

επιτίθενται χαρακτηρίζοντας τον καταγγέλλοντα, ∆ΟΛΙΟ,
ΨΕΥΤΗ, ΣΥΚΟΦΑΝΤΗ, ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗ ∆ΙΚΑΣΤΩΝ
ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ κλπ και του επιδικάζουν τα έξοδα της
εκδίκασης, σε µια ξεκάθαρη προσπάθειά τους να διευκο-
λύνουν τον εργοδότη του καταγγέλλοντος, να τον απολύ-
σει. Οι Εισαγγελείς αυτοί ΨΕΥ∆ΟΝΤΑΙ όταν δικαιολο-
γούν την εργοδοτική παρεµπόδιση διανοµής συνδικαλι-
στικής ανακοίνωσης και την αντίστοιχη αθωωτική δικαστι-
κή κρίση και παραθέτω ∆ΗΜΟΣΙΩΣ από τις πολλές ατρά-
νταχτες αποδείξεις των σχετικών δικογραφιών,  µία που
έχει  ισχύ νόµου (πρακτικά του ∆ελτίου επιθεώρησης
εργασίας  Αγ. Παρασκευής/αρ.πρωτ. 750/13.5.94 ∆ελτίο
εργατικής διαφοράς 95/1994 µέχρι και την ολοκλήρωσή
της  µε το ∆ελτίο  450/16.12.1994), του Ν1264/82 άρθρο
18 παρ. 1 και 2, περί ελάχιστων συνδικαλιστικών δικαιωµά-
των και ευνοϊκοτέρων ρυθµίσεων, όπου ο εργοδότης που
παρεµπόδισε τη διανοµή ανακοίνωσης είχε προηγούµενα
επίσηµα δεσµευθεί, πως,  «η  επιχείρηση  ουδέποτε
παρεµπόδισε  ή  δίωξε  τον  κ. Γρυµπογιάννη  για  την
συνδικαλιστική  του  δράση. Αντίθετα  ο  κος  Γρυµπογιάν-
νης  είναι  ελεύθερος  να  εκτελεί  το  συνδικαλιστικό  του
καθήκον  χωρίς  να  λογοδοτεί  πουθενά». Ψεύτης λοιπόν,
όχι ο καταγγέλλων Γ.Γρυµπογιάννης, αλλά ο κος Χ.
ΜΑΣΤΟΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ και   ο κος Μ. ∆ΕΛΛΗΓΙΑΝΝΗΣ. 

ΚΚααµµιιάά  θθυυσσίίαα  κκααιι  κκααννέέννααςς
ααγγώώννααςς  δδεενν  ππάάεειι  χχααµµέέννοοςς
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Στις 14 Ιουλίου, το Σωµατείο Εργα-
ζοµένων στην εταιρία κινητής τηλεφω-
νίας WIND πραγµατοποίησε απεργία
για πρώτη φορά σε επίπεδο επιχείρη-
σης. Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσή
του, «νέκρωσαν όλα τα γραφεία» σε
µαζικούς χώρους εργασίας σε Αθήνα
και Θεσσαλονίκη. Το ποσοστό συµµε-
τοχής εκτιµάται ότι πλησίασε το 40%.

Βασικό αίτηµα να σταµατήσουν οι
υπεργολαβίες, που χρησιµοποιούνται
κατά κόρον από τις επιχειρήσεις τηλεπι-
κοινωνιών και πληροφορικής ενάντια
στη συνδικαλιστική οργάνωση και τις
κατακτήσεις των εργαζοµένων (συλλο-
γικές συµβάσεις κα.), ενώ «ηµέτερα»
στελέχη που βάζουν πλάτη για να κλεί-
σουν οι συµφωνίες αµείβονται πλουσιο-
πάροχα πάνω και κάτω απ’ το τραπέζι.

Συγκεκριµένα διεκδικούµε:
- Να µην δοθεί εκτός εταιρίας

τµήµα της Εξυπηρέτησης Πελατών.
- Να διασφαλιστούν οι θέσεις εργα-

σίας, να µετατραπούν όλοι οι συµβασι-
ούχοι σε αορίστου χρόνου για να πάψει
η ανασφάλεια και οµηρία τους

- Να υπογραφεί νέα επιχειρησιακή
ΣΣΕ, µε κύριο αίτηµα αύξηση 100 ευρώ
για όλους.

Η διοίκηση προσπάθησε αρχικά να
εκφοβίσει το Σωµατείο για να αναστεί-
λει την απεργία, µε εξώδικο όπου ισχυ-
ριζόταν ότι «δεν ήξερε την ακριβή ηµε-
ροµηνία της»! Όταν αυτή η προσπάθεια
έπεσε στο κενό, µετέφερε αυθαίρετα
την έναρξη των βαρδιών, προσπαθώ-
ντας να βάλει λαθραία εργαζόµενους
στη δουλειά από τα χαράµατα και επι-
στράτευσε στελέχη να σπάσουν ετσιθε-
λικά την περιφρούρηση της απεργίας,
«τραβώντας απ’ το χέρι» συναδέλφους
για να τους βάλουν να δουλέψουν.

Η καλή οργάνωση της κινητοποίη-
σης - η συµπαράσταση από δεκάδες
σωµατεία, συλλογικότητες και απλούς
εργαζόµενους  - η αποφασιστικότητα
των εργαζοµένων και του Σωµατείου,
«έσπασαν» αυτές τις µεθοδεύσεις. Για
πρώτη φορά στην επιχείρηση κατοχυ-
ρώθηκε αυτή η µορφή πάλης, που έντε-
χνα παρουσιάζεται από την εργοδοσία
ότι «είναι µόνο για το δηµόσιο» και ότι
οι εργαζόµενοι είναι αδύναµοι και ανί-
κανοι να την υιοθετήσουν.

Την εποµένη της απεργίας, προϊ-
στάµενοι εκφόβιζαν συναδέλφους να
µην δηλώσουν «απεργία» αλλά ότι
«παρεµποδίστηκαν»(!), δελεάζοντάς
τους µε την πληρωµή του ηµεροµισθί-
ου, για να τους διαιρέσουν και να τους
στρέψουν ενάντια στο Σωµατείο. Η
άµεση και επί τόπου επέµβαση του
Σωµατείου τους έκοψε κι αυτό τον
«αέρα».

∆υστυχώς, δεν έγινε εφικτό να
δοθεί άµεσα µια δυναµική συνέχεια (η
Γενική Συνέλευση που καλέστηκε δυο
µέρες µετά την απεργία είχε µικρή συµ-
µετοχή). Υπάρχει ακόµα πολύς δρόµος
για να ωριµάσει στη συνείδηση της πλει-
οψηφίας των εργαζοµένων η ανάγκη για
αγώνες διαρκείας, ακόµα και για θυσίες
(σε µεροκάµατα, χρόνο, συµµετοχή…),
ώστε να µην έχουµε µόνο κινητοποιή-
σεις διαµαρτυρίας, αλλά να επιβάλλου-
µε το δίκιο µας τσακίζοντας την αλαζο-
νεία των εργοδοτών.

Ο απολογισµός είναι πάντως θετι-
κός. Η επιτυχία της απεργίας είναι
σηµαντικός σταθµός για την ενίσχυση
του Σωµατείου - και κυρίως της αυτοπε-
ποίθησης και µαχητικότητας των εργα-
ζοµένων, ενόψει της διεκδίκησης της

νέας επιχειρησιακής ΣΣΕ για το 2009,
αλλά και για να µπει φρένο στις νέες
επιθέσεις της διοίκησης που αναµένο-
νται.

ΛΛίίγγαα  λλόόγγιιαα  γγιιαα  ττοο  ΣΣωωµµααττεείίοο
Μετά από 13 χρόνια συνδικαλιστι-

κής «ερηµιάς» στην επιχείρηση, το
σωµατείο στη WIND φτιάχτηκε από
τους εργαζόµενους το καλοκαίρι του
2005, όταν µια σειρά απολύσεων είχε
δηµιουργήσει έντονη ανησυχία για
παραχώρηση τµηµάτων σε υπεργολά-
βους και µαζική απώλεια θέσεων εργα-
σίας. Σήµερα συγκεντρώνει περίπου το
35% των εργαζοµένων (τα στελέχη από
το επίπεδο του µάνατζερ και πάνω απο-
κλείονται µέχρι σήµερα από µέλη),
τόσο αορίστου χρόνου όσο και συµβα-
σιούχους.

Τον Ιούλιο του 2007, µετά από
πολύµηνο αγώνα, υπογράφηκε για
πρώτη φορά επιχειρησιακή ΣΣΕ, µε
σηµαντικές κατακτήσεις σε µισθούς,
επιδόµατα και θεσµικά θέµατα.

Η διοίκηση διαρκώς προσπαθεί να
ανακόψει την δράση του Σωµατείου και
να υπονοµεύσει την συσπείρωση των
εργαζοµένων γύρω του. Καταρχάς µε
µια συστηµατική εξατοµίκευση και διαί-
ρεση τους, πχ. µε την εφαρµογή συστή-
µατος «αξιολόγησης» και την χορήγηση
ατοµικών αυξήσεων και «οικειοθελών
παροχών» έξω από την επιχειρησιακή
ΣΣΕ.

∆εύτερο, µε απανωτές δικαστικές
παρεµβάσεις (συνολικά 3 φορές στα
λίγα χρόνια της ύπαρξης του Σωµατείο).
Το 2007, προσέφυγε ενάντια στη διοί-
κηση του Σωµατείου για να την βγάλει
«παράνοµη», όταν αυτό αποφάσισε να
διεκδικήσει την επιχειρησιακή ΣΣΕ στον
ΟΜΕ∆. Λίγους µήνες αργότερα, στέλε-
χος της εταιρίας µήνυσε συνάδελφο-
µέλος του ∆Σ δήθεν για «εξύβριση»,
στην πραγµατικότητα για την δράση
του. Και στις δύο περιπτώσεις όµως,
εταιρία και στελέχη αναγκάστηκαν να
υποχωρήσουν µπροστά στην ενότητα
και την αποφασιστικότητα των εργαζο-
µένων και στην αλληλεγγύη δεκάδων
οµοσπονδιών, σωµατείων, συλλογικοτή-
των.

Σήµερα, βρισκόµαστε αντιµέτωποι -
όπως όλοι οι εργαζόµενοι- µε απανωτές
επιθέσεις στους µισθούς και το εισόδη-
µά µας. Επικαλούµενη την κρίση -αν και
οι ίδιοι παραδέχονται ότι στον κλάδο
των τηλεπικοινωνιών δεν είναι ιδιαίτερα
έντονη!-, η διοίκηση προχώρησε µέσα
στο 2008 ουσιαστικά σε µείωση µισθών
κατά 50 ευρώ (ποσό που δινόταν µε τη
µορφή διατακτικών τροφής), ενώ καλεί
το Σωµατείο να επιδείξει «µετριοπά-
θεια» και να υπογράψει «αυξήσεις»… 0
και 1%.

Όλα αυτά την ίδια στιγµή που τα
ανώτερα στελέχη συνεχίζουν να απο-
λαµβάνουν προκλητικά προνόµια (αυτο-
κίνητα, κάρτες αγορών κλπ.). Ο πρόε-
δρος της WIND σήµερα δηλώνει ότι
«οι έλληνες επιχειρηµατίες βλέπουν τις
εταιρίες ως µέσο διασφάλισης υψηλού
επιπέδου ζωής για τους ίδιους και τις
οικογένειές τους»... Όµως µόλις πριν 2
χρόνια φέρεται να πήρε µπόνους ύψους
50 εκ. ευρώ για την «επιτυχηµένη»
µεταπώληση της εταιρίας! Τόσο «επιτυ-
χηµένη» που χρηµατοδοτήθηκε µε
δανεισµό δισεκατοµµυρίων ευρώ της
ίδιας της εταιρίας! - µε αποτέλεσµα
βέβαια τη συσσώρευση δανείων που
σήµερα η διοίκηση επικαλείται ενάντια

στις διεκδικήσεις των εργαζοµένων.
Παράλληλα, προωθεί την ελαστικο-

ποίηση-διάλυση των εργασιακών σχέ-
σεων:

- Με την πρόσληψη όλο και περισ-
σότερων συµβασιούχων και την επέκτα-
ση του φραντσάιζ (στα καταστήµατα)
και γενικά της υπεργολαβίας.

- Με τις απολύσεις συναδέλφων µε
πρόσχηµα την «χαµηλή απόδοση»,
όπως βέβαια η ίδια την διαµορφώνει
µέσα από στηµένες «αξιολογήσεις».

Σ’ αυτό το πλαίσιο και µε δεδοµένη
την ολοµέτωπη επίθεση των καπιταλι-
στών, της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, που θέλουν µε βοµβαρδι-
σµό µέτρων (απολύσεις, νέα κύµατα
ελαστικής-δουλικής εργασίας, πακέτα

σωτηρίας των «αναξιοπαθούντων» καπι-
ταλιστών, νέα φοροµπηχτικά και αντια-
σφαλιστικά µέτρα κλπ.) να φορτώσουν
στους εργαζόµενους τα βάρη της κρί-
σης τους, πρέπει το επόµενο διάστηµα
το Σωµατείο να συνδυάσει την οργάνω-
ση του αγώνα για τις διεκδικήσεις του
µε την οικοδόµηση της ενότητας και
του κοινού αγώνα όλων των εργαζοµέ-
νων στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών
αλλά και ευρύτερα. Παρά τα εµπόδια
της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας,
που µε την πολιτική της υπονοµεύει όχι
µόνο τα αιτήµατα και το δίκιο των εργα-
ζοµένων, αλλά και την ενότητά τους και
σε τελευταία ανάλυση την ίδια την
ύπαρξη των συνδικάτων ως ζωντανών
οργανώσεων των εργαζοµένων

εερργγααττιικκόό  ρρεεπποορρττάάζζ

WWIINNDD::  εεππιιττυυχχηηµµέέννηη  ηη  ππρρώώττηη  ααππεερργγίίαα,,  
ββήήµµαα  µµππρροοσσττάά  γγιιαα  ττοο  ΣΣωωµµααττεείίοο

ττοουυ  ΣΣττααύύρροουυ  ΣΣκκεεύύοουυ
Μέλος στο ∆.Σ του Σωµατείου της WIND
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Έγιναν λοιπόν τα εγκαίνια του Νέου Μουσείου της
Ακρόπολης (ΝΜΑ) και όλοι µάς καλούν να γιορτάσουµε
την «εθνική επιτυχία». Όµως, όπως και µε πολλές άλλες
«εθνικές επιτυχίες» (π.χ. Ολυµπιακοί Αγώνες), µετά έρχε-
ται ο λογαριασµός. Έχουµε άραγε πολλούς λόγους να χαι-
ρόµαστε;

Το ΝΜΑ έρχεται να αλλάξει το καθεστώς των δηµό-
σιων µουσείων στην Ελλάδα 

Πρόκειται για το πρώτο δηµόσιο αρχαιολογικό Μου-
σείο που θα λειτουργεί ως Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου
∆ικαίου: αυτονοµηµένο από τον ίδιο τον αρχαιολογικό
χώρο που υποτίθεται πως υπηρετεί, προικισµένο µε
«ελευθερία» και «ευελιξία» στη διαχείριση πόρων και
εργαζοµένων (δηλ. την υπαγωγή του σε ιδιωτικοοικονοµι-
κά κριτήρια λειτουργίας), το ΝΜΑ ξεκινά το αµφίβολης
αποτελεσµατικότητας ταξίδι του για την εκπλήρωση του
«εθνικού» στόχου του. Την πορεία του ταξιδιού θα καθο-
ρίσει το διορισµένο (από την εκάστοτε κυβέρνηση) ∆.Σ.
Οι επιπτώσεις είναι ήδη εµφανείς: στην επιλογή του προ-
σωπικού που θα γίνεται αποκλειστικά από το ∆.Σ. (ασφα-
λώς, µε «ηµέτερα» κριτήρια), στις εργασιακές σχέσεις
(ξεχάστε την µονιµότητα) και τις απολύσεις (είναι εκπε-
φρασµένη βούληση του Προέδρου του ∆.Σ. να... µην γίνο-
νται απεργίες στο νέο Μουσείο!). Ακόµη περισσότερο,
στον προσανατολισµό της λειτουργίας του Μουσείου
στην αγοραία αντίληψη για τον πολιτισµό, την απόλυτη
σύνδεση του «πολιτιστικού αγαθού» µε το «τουριστικό
προϊόν».

Οι τοµές αυτές ενορχηστρώθηκαν προσεκτικά καθ’
όλη τη διάρκεια κατασκευής του νέου Μουσείου, αφού
οτιδήποτε το αφορούσε αντιµετωπίστηκε µε «ειδικό
καθεστώς» και έκτακτες ρυθµίσεις, όπως υπαγόρευε η
πολυδιαφηµισµένη «εθνική» του σηµασία. Ειδικό καθε-
στώς για να ανεγερθεί ένα κτίριο που δίχασε την αρχιτε-
κτονική κοινότητα, µε διαστάσεις µακριά από την κλίµακα
της περιοχής στην οποία χωροθετήθηκε. Ειδικές ρυθµί-
σεις για να θεµελιωθεί πάνω σε µια ολόκληρη συνοικία της
βυζαντινής πόλης, που σε κάθε άλλη περίπτωση θα τύχαι-
νε καλύτερης µεταχείρισης. Ειδικές αποφάσεις για να
γκρεµιστούν διατηρητέα κτίρια (παρότι η ύπαρξή τους
ήταν στις προϋποθέσεις του αρχιτεκτονικού διαγωνι-
σµού!). «Αναγκαστική» έγκριση της µουσειολογικής µελέ-
της από το Κεντρικό Συµβούλιο Μουσείων λίγο πριν τα
εγκαίνια του Μουσείου και αφού η έκθεση είχε ήδη στη-
θεί… Ειδικό καθεστώς χρηµατοδότησης, που έφτασε να
γίνει προκλητικό, όχι µόνο για τις υπόλοιπες υπηρεσίες
του Υπουργείου αλλά και για ολόκληρο τον ελληνικό λαό,
όταν ανακοινώθηκε το ποσό των 6 εκ. ευρώ µόνο για τα
εγκαίνια (ποσό που µειώθηκε αισθητά µετά το θόρυβο
που προκλήθηκε), αλλά και ο υπέρογκος µισθός του Γενι-

κού ∆ιευθυντή του. 
Ήδη, από τη στιγµή που η κατασκευή του ΝΜΑ, ένα

έργο που θα έπρεπε να εκτελεστεί από το ίδιο το ΥΠΠΟ,
ανατέθηκε στον Οργανισµό Ανέγερσης Μουσείου Ακρο-
πόλεως (Νοµικό Πρόσωπο Ιδιωτικού ∆ικαίου), ήταν
σαφές ότι η πολιτική των κυβερνήσεων τόσο του ΠΑΣΟΚ
όσο και της Ν∆ ήταν να χρησιµοποιήσουν το νέο Μου-
σείο ως πιλότο για την αλλαγή του θεσµικού καθεστώτος
και των εργασιακών σχέσεων στο χώρο των δηµόσιων
µουσείων.

Επιστηµονική δεοντολογία, µουσειολογία και άλλα…
ψιλά γράµµατα

Οι θορυβώδεις πανηγυρισµοί για τα εγκαίνια προσπα-
θούν να «σκεπάσουν» την εκκωφαντική απουσία επιστη-
µονικών επιχειρηµάτων για βασικές επιλογές που σχετίζο-
νται µε το Μουσείο. Με ποια επιστηµονική δεοντολογία
δικαιολογείται το Μουσείο να είναι αποσυνδεδεµένο από
τον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης; Με ποια επιστη-
µονικά κριτήρια αποφασίστηκε να «ξηλωθούν», µε συνο-
πτικές διαδικασίες, µερικά ακόµη «τεµάχια» του Παρθε-
νώνα και να µετατραπούν σε µουσειακά εκθέµατα για να
εµπλουτιστούν οι συλλογές του Μουσείου; Χωρίς καµία
συζήτηση ανοιχτή στη διεθνή επιστηµονική κοινότητα
(όπως γινόταν στο παρελθόν) για το ποια τµήµατα, για
πόσον καιρό και για ποιο λόγο είναι αναγκαίο να αποσπα-
στούν από την Ακρόπολη, όταν είναι γνωστό ότι η από-
σπαση τµηµάτων από ακίνητα µνηµεία αποτελεί έσχατο
µέτρο για την προστασία τους. Το χειρότερο είναι ότι
θεωρείται πλέον δεδοµένο ότι η ατµοσφαιρική ρύπανση,
µείζον πρόβληµα για τα µνηµεία της Ακρόπολης, αλλά και
για τους κατοίκους και επισκέπτες της πόλης, δεν θα βελ-
τιωθεί ποτέ. Αντί να ανοίξει η συζήτηση (που µας αφορά
όλους, ειδικούς και µη) για το πώς η πόλη αυτή θα γίνει
βιώσιµη, πώς θα προστατευτεί η υγεία των κατοίκων µαζί
µε το φυσικό και το πολιτιστικό περιβάλλον, αποφασίζεται
µε τόση ευκολία να αποσπαστούν αρχιτεκτονικά κατάλοι-
πα και να εκτεθούν ως ανεξάρτητα «έργα τέχνης» στο νέο
Μουσείο. 

Αυτό άλλωστε ταιριάζει µε το εκθεσιακό πρόγραµµα
του Μουσείου, που παρά τις µεγαλόστοµες εξαγγελίες,
µοιάζει να βγήκε από τη… ναφθαλίνη. Αγνοώντας την τρέ-
χουσα σχετική συζήτηση, υιοθετεί την «πατροπαράδοτη»
αντίληψη πως «τα αριστουργήµατα µιλάνε µόνα τους»,
αντίληψη που ακυρώνει στην πράξη κάθε προβληµατισµό
για ένα επιστηµονικά δοµηµένο εκθεσιακό πρόγραµµα,
για έναν επικοινωνιακά αποτελεσµατικό µουσειολογικό
σχεδιασµό. Φαίνεται πως αυτά είναι ψιλά γράµµατα για
ένα Μουσείο εξ αρχής στραµµένο (ήδη και από τον τρόπο
διαφήµισής του) στο τουριστικό προϊόν. 

Κάποιες φορές έχει κανείς την αίσθηση ότι το σηµα-

ντικότερο σηµείο του νέου Μουσείου της Ακρόπολης
είναι... το εστιατόριο! Άλλωστε για τη θέα του πολυτελούς
εστιατορίου δεν είναι που έχουν βαλθεί να γκρεµίσουν ή
να «µετακοµίσουν» τα διατηρητέα της ∆ιονυσίου Αρεοπα-
γίτου; Στην πραγµατικότητα, εγκαινιάζεται ένας νέος τρό-
πος να βλέπουµε το µουσείο: στραµµένο στην οικονοµική
ανταποδοτικότητα και όχι στην οργάνωση της γνώσης του
παρελθόντος για τις ανάγκες της κοινωνίας. Το γεγονός
αυτό έρχεται να επιβεβαιώσει η µεγάλης έκτασης πολεο-
δοµική παρέµβαση στην πόλη µε αφορµή την ανέγερση
του Μουσείου. Οι αντικειµενικές αξίες στην περιοχή
έχουν ανέβει στα ύψη, ενώ όπου υπάρχει η δυνατότητα
ανοίγουν νέα καταστήµατα πολυτελείας.

Όταν υπάρχουν δηµόσια µουσεία που προσπαθούν,
µε τα ελάχιστα µέσα που τους διαθέτει το ελληνικό δηµό-
σιο, να λειτουργούν ως ζωντανοί οργανισµοί µέσα στην
πόλη τους, να τονώσουν την γόνιµη επαφή των τοπικών
κοινωνιών µε το παρελθόν τους, αλλά και να αποτελούν
πόλο έλξης και της σύγχρονης καλλιτεχνικής δηµιουργίας,
µε τρόπο όσο γίνεται πιο προσιτό σε όλους, όταν δηµό-
σια µουσεία καταβάλλουν προσπάθεια να «ανοίξουν»
ακόµη και στις περισσότερο αποκλεισµένες κοινωνικές
οµάδες, την ίδια στιγµή ένα από τα µεγαλύτερα µουσεία
της χώρας (και σίγουρα το πιο ακριβοπληρωµένο) αγωνί-
ζεται να δηµιουργήσει το προφίλ ενός VIP µουσείου.

ΤΤέέχχννεεςς  κκααιι  πποολλιιττιισσµµόόςς

Με τον ίδιο τρόπο που το κτίριο του ΝΜΑ µοιάζει να
«προσγειώθηκε» στην περιοχή που το φιλοξενεί, έτσι «προ-
σγειώθηκε» και στα πολιτιστικά πράγµατα της χώρας για να
αλλάξει (µε το ζόρι) την οπτική µας για την πολιτιστική κληρο-
νοµιά και την προστασία της. 

Μπορεί το νέο Μουσείο να αποκόπτεται από το ΥΠΠΟ, 
αλλά οι επιπτώσεις που θα φέρει η λειτουργία του στην

πολιτική για την πολιτιστική κληρονοµιά, οι αλλαγές στις εργα-
σιακές σχέσεις, το νέο καθεστώς οµηρίας των εργαζόµενων
στον πολιτισµό, επιχειρούν να επεκταθούν σε όλο το ΥΠΠΟ.

*Τώρα που τα φώτα των εγκαινίων χαµηλώνουν, ας ξαναθυ-
µηθούµε ότι τα µνηµεία χρειάζονται άλλη προσέγγιση για να
γίνουν κατανοητά και οικεία στους πολλούς, για να
(ξανα)γίνουν κοινωνικά χρήσιµα, πέρα από ιδεολογικές χρή-
σεις και αγοραίες καταχρήσεις. 

Κι ότι, όπως κατάφεραν οι κινητοποιήσεις των πολιτών και
της επιστηµονικής κοινότητας να διασώσουν τα δύο διατηρη-
τέα κτίρια της ∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου, ίσως µπορεί η δράση
όλων µας να αποτρέψει τη νέα πραγµατικότητα που µας ετοι-
µάζουν.

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ   

ΝΝΕΕΟΟ  ΜΜΟΟΥΥΣΣΕΕΙΙΟΟ  ΑΑΚΚΡΡΟΟΠΠΟΟΛΛΗΗΣΣ::  µµεεττάά  ττηη  φφιιέέσστταα……
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ΤΤαακκηηςς  ΑΑθθαανναασσόόπποουυλλοοςς::  

ΠΠρρόόεεδδρροοςς  κκααιι  δδιιεευυθθύύννωωνν  

σσύύµµββοουυλλοοςς  ττηηςς  ∆∆ΕΕΗΗ  ΑΑ..ΕΕ

ΤΤοο  χχρρυυσσόό  ααγγόόρριι

((ggoollddeenn  bbooyy))  
πποουυ  δδεενν  ττοο  θθέέλλεειι  κκααννεείίςς!!

Αυτό που συµβαίνει µε τον Πρόεδρο και

διευθύνοντα σύµβουλο της ∆ΕΗ, Τάκη Αθανα-

σόπουλο είναι πρωτοφανές! Ενώ είναι από τους

πιο ακριβοπληρωµένους συµβούλους της αγο-

ράς, (ήρθε στη ∆ΕΗ πολλά υποσχόµενος αφού

θεωρήθηκε επιτυχηµένος στην Τογιότα), αρπά-

χτηκε µε όλους τους υπουργούς και τους υφυ-

πουργούς Ανάπτυξης και επιβίωσε πολιτικά,

συγκρούστηκε σκληρά µε τη ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ και

άντεξε κι όµως τον αποποιούνται όλοι σαν να

είναι ο σατανάς και τον αποτάσσονται!

ΠΠααρρααθθέέττοουυµµεε  ααπποοσσππάάσσµµαατταα  ααππόό  ττιιςς

αανναακκοοιιννώώσσεειιςς  ττηηςς  ΠΠΑΑΣΣΚΚΕΕ  κκααιι  ττηηςς  ∆∆ΑΑΚΚΕΕ  όόπποουυ  οοιι

ΠΠαασσόόκκοοιι    ττοονν  χχρρεεώώννοουυνν  σσττηη  ΝΝ..∆∆  κκααιι  οοιι        ΝΝεεοοδδηηµµοοκκρράά		

ττεεςς  σσττοο  ΠΠΑΑΣΣΟΟΚΚ!!  ΤΤεελλιικκάά  δδεενν  θθαα  ββρρεεθθεείί  κκααννέέννααςς  πποολλιιττιι		

κκόόςς  χχώώρροοςς  νναα  ττοονν  υυιιοοθθεεττήήσσεειι;;  ΜΜήήππωωςς,,  λλέέµµεε  µµήήππωωςς  θθαα  ττοονν  ήήθθεελλαανν  οοιι

ννεεοοφφιιλλεελλεεύύθθεερροοιι  κκααιι  οο  ΣΣττέέφφααννοοςς  ΜΜάάννοοςς  ;;

∆∆ΑΑΚΚΕΕ    ΓΓΕΕΝΝΟΟΠΠ//∆∆ΕΕΗΗ    

Ο κατά δήλωσή του ανεξάρτητος και αδέσµευτος
κ.Αθανασόπουλος µετατρέπεται σε εκτελεστικό όργανο του
ΠΑΣΟΚ και πιστός υπηρέτης του. Οι κοµµατικές ανακοινώσεις
των ΠΑΣΟΚΩΝ στη ∆ΕΗ στόχο έχουν να κρύψουν το πεδίο
συνεργασίας ΠΑΣΟΚ – ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ. 

Καταγγέλλουµε τον κον Αθανασόπουλο ως Πρόεδρο της ∆ΕΗ, ότι
µετατράπηκε σε «δούρειο ίππο» και πιστό υπηρέτη του ΠΑΣΟΚ, δείχνοντας έτσι από
πού ήρθε και που θέλει να πάει. ∆υστυχώς όµως για αυτόν το «βαθύκρατος του
ΠΑΣΟΚ» στην ∆ΕΗ τον ευτελίζει τώρα χρησιµοποιώντας τον για τις ανάγκες µιας προ-
εκλογικής «παπαγαλίστικης καµπάνιας». 

ΠΠΑΑΣΣΚΚΕΕ  ΓΓΕΕΝΝΟΟΠΠ//∆∆ΕΕΗΗ

Ο κ. Αθανασόπουλος και η ∆ιοίκηση της ∆ΕΗ
µπροστάρης στον προεκλογικό αγώνα της Κυβέρνη-
σης της Ν.∆. Ο ακηδεµόνευτος κ. Αθανασόπουλος
που κατά τα άλλα λειτουργεί τεχνοκρατικά έξω από
κόµµατα και κοµµατικές εντολές έχει µετατρέψει τη
∆ιοίκηση της ∆ΕΗ σε περιοδεύοντα θίασο της Κυβέρ-
νησης της Ν.∆. 

Αφού τελείωσε «αξιοκρατικά» το περίφηµο ROTATION των ∆ιευθυντικών στελεχών,
χέρι - χέρι µε τον κατά τα άλλα Ευρωπαϊστή Υπουργό Ανάπτυξης κ. Χατζηδάκη κόβουν
κορδέλες σε προεκλογικές φιέστες έργων µικρής Επιχειρησιακής και Ενεργειακής σηµα-
ντικότητας αφού δεν υπάρχει τίποτα άλλο να εγκαινιάσουν µόνο και µόνο για να δείξουν
«τηλεοπτικό» έργο.

ΝΝίίκκοοςς  ΓΓοουυρρλλάάςς::  

ΠΠρρόόεεδδρροοςς
ττοουυ  σσωωµµααττεείίοουυ

εερργγααζζοοµµέέννωωνν  σστταα  

κκαατταασσττήήµµαατταα  ττύύπποουυ

ττοουυ  δδιιεεθθννέέςς  ααεερροο--

δδρροοµµίίοουυ  ΑΑθθηηννώώνν..

Αποσπάσµατα από την

ανοιχτή επιστολή του

Νίκος Γουρλά για την καταπάτηση των συνδικαλιστικών

του δικαιωµάτων και την σχεδιαζόµενη απόλυσή του.

«Είναι η πρώτη φορά που ακολουθώ αυτή την µορφή

επικοινωνίας ως συνδικαλιστής για πολλά χρόνια. Ο λόγος

είναι οι πρακτικές διώξεων και διακρίσεων σε βάρος µου

από την µεριά της διεύθυνσης της εταιρίας που στοχεύ-

ουν στην επαγγελµατική µου εξόντωση και την επιδιωκό-

µενη αποχώρηση µου από την εταιρία. Ο σηµαντικότερος

όµως λόγος δεν είναι η προσωπική µου δικαίωση για τις

κατάφορες αδικίες που έχω υποστεί από τότε που ιδρύ-

θηκε το σωµατείο. Έχω υποστεί και χειρότερα από τις

εκάστοτε εργοδοσίες χρόνια τώρα που αγωνίζοµαι για τα

ταξικά συµφέροντα των εργαζοµένων µέσα από το συνδι-

καλιστικό εργατικό κίνηµα είτε σε διάφορα όργανα του

είτε ως απλό µέλος σωµατείων και οµοσπονδιών. 

Ο κύριος λόγος είναι ότι καταπατούνται βάναυσα τα

συνδικαλιστικά δικαιώµατα και οι ελευθερίες, καταπατεί-

ται κάθε έννοια δηµοκρατίας στους τόπους δουλειάς, µε

κύριο στόχο της εξαφάνιση κάθε µορφής συνδικαλιστικής

δράσης και την πλήρη επικράτηση της ασυδοσίας της

εργοδοσίας που ελεύθερα πια θα καταπατά ακόµα και

αυτή την εργατική νοµοθεσία, θα δίνει ψίχουλα αντί για

µισθούς, θα απολύει ταξικούς συνδικαλιστές µη υπολογί-

ζοντας καµιά νοµοθεσία, τροµοκρατώντας και καταπατώ-

ντας δικαιώµατα και κατακτήσεις χρόνων».

ΌΌλλαα  δδεείίχχννοουυνν  όόττιι  γγυυρρίίζζοουυµµεε  ξξααννάά  δδεεκκααεε		

ττίίεεςς  ππίίσσωω  κκααιι  ηη  σσυυννεεππήήςς,,  ττααξξιικκήή,,  ααγγωωννιισσττιικκήή,,

σσυυννδδιικκααλλιισσττιικκήή  δδρράάσσηη  δδιιώώκκεεττααιι  κκααιι  µµάάλλιισστταα  µµεε

έέσσχχαατταα  µµέέσσαα  όόππωωςς  εείίννααιι  οοιι  ααπποολλύύσσεειιςς  κκααιι  ηη

ττρροοµµοοκκρρααττίίαα  ααλλλλάά  αακκόόµµαα  κκααιι  ττοο  κκάάψψιιµµοο  µµεε  ββιιττρριιόόλλιι  όόππωωςς

σσττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  ττηηςς  ΚΚΟΟΥΥΝΝΕΕΒΒΑΑ..  ΣΣυυννάάδδεελλφφεε  ΝΝίίκκοο  κκοουυρράάγγιιοο,,

τταα  µµέέλληη  κκααιι  ττοο  ∆∆..ΣΣ  ττοουυ  σσυυννδδιικκάάττοουυ  µµααςς  εείίµµαασσττεε  ααγγωωννιι		

σσττιικκάά  µµααζζίί  σσοουυ  γγιιαα  νναα  µµηηνν  ππεερράάσσοουυνν  οοιι  εεκκββιιαασσµµοοίί  ττηηςς

εερργγοοδδοοσσίίααςς!!

ΑΑδδααµµίίδδηηςς  ΓΓιιώώρργγοοςς::  ππρρόόεεδδρροοςς

ττοουυ  ««ΣΣππάάρρτταακκοουυ»»  

ΓΓιιαα  ττοο  ΜΜπποοδδοοσσάάκκεειιοο

ΝΝοοσσοοκκοοµµεείίοο  ΠΠττοολλεεµµααΐΐδδααςς

««ΈΈχχοοννττααςς  ττηηνν  ααττυυχχίίαα  νναα  ββιιώώσσωω  ττηηνν  ττρρααγγιι--

κκήή  ππρροοεεγγχχεειιρρηηττιικκήή  εεµµππεειιρρίίαα  ττοουυ  λλααννθθαασσµµέέ--

ννοουυ  χχααρραακκττηηρριισσµµοούύ  ττοουυ  ππρροοσσωωππιικκοούύ  µµοουυ

ππρροοββλλήήµµααττοοςς  κκααιι  ττηηςς  εεσσφφααλλµµέέννηηςς  ππρροοεεττοοιι--

µµαασσίίααςς  γγιιαα  ττηηνν  εεππέέµµββαασσηη  σσττηηνν  οοπποοίίαα  έέππρρεεππεε

νναα  υυπποοββλληηθθώώ,,  λλίίγγαα  µµόόλλιιςς  λλεεππττάά  ππρριινν  µµππωω  σσττοο

χχεειιρροουυρργγεείίοο,,  κκααθθώώςς  κκααιι  ττηηνν  ααχχααρραακκττήήρριισσττηη

σσυυµµππεερριιφφοορράά  ττοουυ  ππρροοσσωωππιικκοούύ,,  κκααττάά  ττηη  δδιιαα--

κκοοµµιιδδήή  ααππόό  ττοο  χχώώρροο  εερργγαασσίίααςς,,  σσυυννααδδέέλλφφοουυ  µµοουυ  µµεε  σσοοββααρρόό  ππρρόόββλληηµµαα  υυγγεείίααςς,,

ηη  οοπποοίίαα  έέππεεσσεε  σσττηηνν  ααννττίίλληηψψηη  µµοουυ  ττηηνν  ηηµµέέρραα  εεξξόόδδοουυ  µµοουυ  ααππόό  ττοο  ΝΝοοσσοοκκοοµµεείίοο,,

δδεενν  µµπποορρώώ  ππααρράά  νναα  κκααττααγγγγεείίλλωω  ττηηνν  ααππααρράάδδεεκκττηη  ααδδιιααφφοορρίίαα  πποουυ  εεππιιδδεειικκννύύεειι  ττοο

ΥΥπποουυρργγεείίοο  ΥΥγγεείίααςς  γγιιαα  ττηηνν  κκααττάάσστταασσηη  ττωωνν  ΝΝοοσσοοκκοοµµεείίωωνν  ττηηςς  χχώώρρααςς»»..

ΟΟ  ππρρόόεεδδρροοςς  ττοουυ  ΣΣππάάρρτταακκοουυ  κκόόννττεεψψεε  νναα  χχεειιρροουυρργγηηθθεείί  ααππόό

έένναα  ττρρααγγιικκόό  ιιααττρριικκόό        λλάάθθοοςς  κκααιι  εεννώώ  ππήήγγεε  γγιιαα  έένναα  µµιικκρρόό  ππρρόόββλληη��

µµαα  σσττοο  ππόόδδιι  ττοονν  ππήήγγααιινναανν  γγρρααµµµµήή  σσττοο  χχεειιρροουυρργγεείίοο  γγιιαα  ααφφααίίρρεεσσηη

χχοολλήήςς!!  ΒΒλλέέππεεττααιι  έέττσσιι  έέγγρρααφφεε  σσττοο  κκίίττρριιννοο  λλοουυρράάκκιι  πποουυ  ττοουυ  ββάάλλαα��

ννεε  οοιι  γγιιααττρροοίί  σσττοο  χχέέρριι  κκααιι  θθαα  έέµµεεννεε  χχωωρρίίςς  χχοολλήή  αανν  δδεενν  έέππααιιρρννεε

έέγγκκααιιρραα  χχααµµππάάρριι  γγιιαα  νναα  ββάάλλεειι  ττιιςς  ττσσιιρρίίδδεεςς!!

ΕΕµµεείίςς  ββέέββααιιαα  δδεενν  ππιισσττεεύύοουυµµεε  µµεε  ττίίπποοτταα  όόττιι  ηη  ππααρρααλλίίγγοο  ααφφααίίρρεεσσηη  ττηηςς  χχοολλήήςς

ττοουυ  ππρρόόεεδδρροουυ  ήήτταανν  ττυυχχααίίοο  γγεεγγοοννόόςς  ααλλλλάά  σσίίγγοουυρραα  ππίίσσωω  ααππ  όόλλαα  ααυυττάά  κκρρύύββοοννττααιι

οοιι  ττααξξιικκοοίί,,  οοιι  πποολλιιττιικκοοίί  κκααιι  εεσσωωκκοοµµµµααττιικκοοίί  ττοουυ  ααννττίίππααλλοοιι,,  γγιι  ααυυττόό  κκααιι  σσυυννιισσττοούύ��

µµεε  σσττοονν  ΓΓιιώώρργγοο  ΑΑδδααµµίίδδηη  µµεεγγάάλληη  ππρροοσσοοχχήή  κκααιι  νναα  ββρρίίσσκκεεττααιι  δδιιααρρκκώώςς  σσεε  εεππιιφφυυ��

λλαακκήή  γγιιααττίί  ααυυττοοίί  εείίννααιι  ααδδίίσστταακκττοοιι  κκααιι  ττηηνν  άάλλλληη  φφοορράά  µµπποορρεείί  νναα  ττοονν  ββάάλλοουυνν  οοιι

ααθθεεόόφφοοββοοιι  σσττοο  χχεειιρροουυρργγεείίοο  αακκόόµµαα  κκααιι  γγιιαα  εεγγχχεείίρρηησσηη  ααλλλλααγγήήςς  φφύύλλλλοουυ!!      

ΙΙοορρδδάάννηηςς  ΚΚααλλααιιττζζόόπποουυλλοοςς::  
ΜΜεελλοοςς  ττοουυ  ∆∆..ΣΣ  ττηηςς  ΓΓΕΕΝΝΟΟΠΠ//∆∆ΕΕΗΗ,,  
εεκκλλεεγγµµέέννοοςς  µµεε  ττηηνν  ππααρράάττααξξηη  
ττηηςς  ΑΑγγωωννιισσττιικκήήςς  ΣΣυυννεερργγαασσίίααςς  ττοουυ  ΠΠΑΑΜΜΕΕ..

Για την εγγραφή της Εργατικής Αλληλεγγύης στηΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ στην συνεδρίαση του ∆.Σ στις 9 Απριλίουόπου µπήκε και αυτό µεταξύ των άλλων θεµάτων.
«Υπάρχουν πάνω από 200 µέλη (και κυριολεκτώ συνά-δελφοι) στο ΣΕΕΝ ,στο Συνδικάτο Ενέργειας που δεν είναιτακτικοί αλλά έχουν αριθµό µητρώου της ∆ΕΗ γιατί παλιάήταν στον ΟΑΕ∆ όπως ξέρεται όλοι»! 

ΓΓιιαα  σσττάάσσοουυ  ρρεε  ««σσύύννττρροοφφεε»»  γγιιααττίί  ««κκααρρφφώώννεειιςς»»  όόττιι  µµπποορρεείί  κκααιι  νναα  ξξέέφφυυ��γγεε  κκααννέέννααςς  έέκκτταακκττοοςς  κκααιι  νναα  ψψήήφφιισσεε  γγιιαα  οοµµοοσσπποοννδδίίαα;;  ΛΛεεςς  νναα  µµηηνν  αανναακκααλλυυ��φφθθεείί  ααππόό  ττηη  ∆∆ΑΑΚΚΕΕ  κκααιι  ττοουυςς  άάλλλλοουυςς  σσυυννδδιικκααλλιισσττέέςς  ττηηςς  ΕΕΛΛΙΙΤΤ  πποουυ  δδεενν  εεππιι��ττρρέέπποουυνν  νναα  ππεερράάσσεειι  µµηη  µµόόννιιµµοοςς  ττοο  κκααττώώφφλλιι  ττηηςς  ΟΟµµοοσσπποοννδδίίααςς  κκααιι  χχρρεειιάάζζεε��ττααιι  νναα  ττοουυςς  ττοο  υυππεεννθθυυµµίίσσεειιςς;;  ΚΚααιι  εεσσύύ  ττέέλλοοςς  ππάάννττωωνν  ξξεεκκααθθάάρριισσεε    εεππιιττέέλλοουυςς,,θθέέλλεειιςς  ηη  δδεενν  θθέέλλεειιςς  νναα  ψψηηφφίίζζοουυνν  οοιι  έέκκτταακκττοοιι  κκααιι  οοιι  εερργγοολλααββιικκοοίί  σσυυννάάδδεελλφφοοιι  γγιιαα  οοµµοοσσπποονν��δδίίαα;;  ΑΑλλλλάά  όόχχιι  όόµµωωςς  εεκκ  ττοουυ  αασσφφααλλοούύςς  εεσσεείίςς  νναα  ααννττιιππρροοσσωωππεεύύεεσσττεε  µµέέσσαα  ααππόό  ππάάσσηηςς  φφύύσσεε��ωωςς  σσυυννδδιικκάάτταα  σσττηη  ΓΓΕΕΝΝΟΟΠΠ  ααλλλλάά  ααυυττόό  νναα  ττοο  ααρρννεείίσσττεε  σσττοουυςς  άάλλλλοουυςςΚΚααιι  εεππίί  ττηη  εευυκκααιιρρίίαα  ααςς  θθυυµµηηθθοούύµµεε  έένναα  ππααλλιιόό  ααλλλλάά  ππάάνντταα  εεππίίκκααιιρροο  ααννέέκκδδοοττοο  πποουυ  ττααιι��ρριιάάζζεειι  σσ  ααυυττήή  ττηηνν  πποολλύύκκρροοττηη  σσυυννεεδδρρίίαασσηη::  ««ΚΚάάπποοττεε  ππααλλιιάά,,  µµππήήκκεε  έέννααςς  λλύύκκοοςς  σσ  έένναα  χχωωρριιόόµµεε  πποολλλλοούύςς  κκττηηννοοττρρόόφφοουυςς  οοιι  οοπποοίίοοιι  µµόόλλιιςς  ττοονν  ααννττιιλλήήφφττηηκκαανν  άάρρχχιισσαανν  νναα  ττοονν  κκυυννηηγγοούύνν  κκααιινναα  ττοουυ  ππεεττάάννεε  ππέέττρρεεςς  γγιιαα  νναα  φφύύγγεειι  ααππόό  ττοο  χχωωρριιόό  κκααιι  νναα  µµηηνν  κκάάννεειι  ζζηηµµίίαα  σστταα  κκοοππάάδδιιαα!!ΒΒγγααίίννοοννττααςς  ααππόό  ττοο  χχωωρριιόό  οο  λλύύκκοοςς  εείίδδεε  όόττιι  µµααζζίί  µµεε  ττοουυςς  κκττηηννοοττρρόόφφοουυςς  ππεεττοούύσσεε  ππέέττρρεεςςκκααιι  έέννααςς  κκααρρββοουυννιιάάρρηηςς..  ΟΟππόόττεε  γγυυρρίίζζεειι  οο  λλύύκκοοςς  κκααιι  ττοουυ  λλέέεειι::  ΚΚααλλάά  ρρεε  φφίίλλεε,,  οοιι  άάλλλλοοιι  µµεε  κκυυννηη��γγοούύνν  γγιιαα  νναα  µµηηνν  ττοουυςς  φφάάωω  τταα  ππρρόόββαατταα..  ΕΕσσέένναα  ττιι  θθαα  σσοουυ  φφάάωω;;  ΤΤαα  κκάάρρββοουυνναα;;»»  

YPSILI TASH 9:YPSILI TASH 4  01-08-09  01:58  Page 16


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

