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… Αυτή τη φορά έγραψα για
την ιστορία του Κρόκου και της
Σµήλαιας, που την διάβασα από τον
αθάνατο των αιώνων ποιητή
Όµηρο, την διαµόρφωσα ποιητικά
αποκλειστικά για σας και σας την
αφιερώνω….

ΛΛοογγοοττεεχχννιικκήή  σσττήήλληη  ττηηςς  ΠΠααρρθθέέ--
ννααςς  ΤΤσσοοκκττοουυρρίίδδοουυ

YYΨΨHHΛΛHH  TTAA HH

ΓΓιιαα  ττηηνν  
ιισσττοορρίίαα  
ττοουυ  ΚΚρρόόκκοουυ
κκααιι  ττηηςς  
ΣΣµµήήλλααιιααςς

ΑΑγγώώννααςς,,  ΤΤααξξιικκόόςς,,  
ΕΕννωωττιικκόόςς  γγιιαα::

••  ΑΑννααττρροοππήή  όόλλωωνν  ττωωνν  ααννττεερργγααττιικκώώνν,,  ααννττιιλλααϊϊκκώώνν  ΜΜέέττρρωωνν!!
••  AAππόόσσυυρρσσηη  ττοουυ  ααννττιιαασσφφααλλιισσττιικκοούύ  εεκκττρρώώµµααττοοςς  !!
••  ΈΈξξωωσσηη  ττοουυ  ∆∆..ΝΝ..ΤΤ..  ττηηςς  ΕΕΕΕ  κκααιι  ττηηςς  ΕΕ..ΚΚ..ΤΤ    
••  ΑΑπποοττρροοππήή  ττωωνν  ιιδδιιωωττιικκοοπποοιιήήσσεεωωνν  κκααιι  ττηηςς  δδιιάάλλυυσσηηςς  ττηηςς  ∆∆ΕΕΗΗ

ΑΑσσφφααλλιισσττιικκόό
∆∆ΕΕΗΗ

ΣΣΕΕΛΛΙΙ∆∆ΑΑ  1166 ΣΣΕΕΛΛΙΙ∆∆ΕΕΣΣ  88,,99

ΈΈγγιιννεε  µµεε  εεππιιττυυχχίίαα  ηη  εεκκδδήήλλωωσσηη
γγιιαα  ττηηνν  ΠΠρρωωττοοµµααγγιιάά  πποουυ
φφέέττοοςς  ήήτταανν  ααφφιιεερρωωµµέέννηη  σσττοονν
πποοιιηηττήή  ττηηςς  ΕΕρργγααττιικκήήςς  ΤΤάάξξηηςς
ΚΚώώσστταα  ΒΒάάρρννααλληη

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

ΗΗλλεεκκττρριικκήή  εεννέέρργγεειιαα::  
HH  εεθθννιικκοοπποοίίηησσηη  ααπποοττεελλεείί
µµοοννόόδδρροοµµοο  γγιιαα  ττηηνν  οοιικκοο--
ννοοµµιικκήή  κκααιι  ππααρρααγγωωγγιικκήή
αανναασσυυγγκκρρόόττηησσηη  ττηηςς  χχώώρρααςς

«Πουλήστε τη ∆ΕΗ, είναι σηµαντικό!» αυτή
ήταν στις 30.4.2010 η εντολή του ∆ΝΤ. Ξένοι και
ντόπιοι, «δανειστές και κερδοσκόποι» αναγνώρι-
σαν αµέσως τη χρυσή ευκαιρία στην αγορά….

ΆΆρρθθρροο  ττηηςς  ΦΦλλώώρρααςς  ΠΠααππααδδέέδδεε

ΣΣΕΕΛΛΙΙ∆∆ΑΑ  1155

ΣΣΕΕΛΛΙΙ∆∆ΑΑ  77

Έγινε µε επιτυχία η εκδήλωση για την Πρωτοµαγιά
που φέτος ήταν αφιερωµένη στον ποιητή της Εργατικής
Τάξης Κώστα Βάρναλη. 

…………όόπποοιιοοςς  σσππίίττιι
µµέέννεειι  σσαανν  ααρρχχίίσσεειι  

οο  ααγγώώννααςς
ΚΚιι  ααφφήήννεειι  άάλλλλοουυςς  

νν’’  ααγγωωννιισσττοούύνν  
γγιιαα  ττηηνν  υυππόόθθεεσσήή  ττοουυ
ΠΠρρέέππεειι  ππρροοεεττοοιιµµαα--

σσµµέέννοοςς  νναα  ΄́ννααιι  γγιιααττίί::
¨̈όόπποοιιοοςς  δδεενν  έέχχεειι  ττοονν

ααγγώώνναα  µµοοιιρραασσττεείί  
ΘΘαα  µµοοιιρραασσττεείί  
ττηηνν  ΉΉτττταα……....

ΜΜππέέρρττοολλττ  ΜΜππρρεεχχττ

Σήµερα που κατεδαφίζεται η
κοινωνική ασφάλιση, το ασφαλιστι-
κό των εργαζοµένων στη ∆ΕΗ
ξανάρχεται δραµατικά στην επικαι-
ρότητα παρότι έχει «λυθεί οριστι-
κά» πεντέξι φορές……
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Αποσπάσµατα από την Εκλογική ∆ιακή-
ρυξη της Ταξικής Συσπείρωση Εργαζοµένων
∆ΕΗ

Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ συνεχίζοντας
το αντικοινωνικό έργο της Νέας ∆ηµοκρα-
τίας, επελαύνει ακάθεκτη ενάντια στα όσα
κοινωνικά και δηµοκρατικά δικαιώµατα
έχουν αποµείνει. Η ΕΕ µε µια άνευ προηγου-
µένου τροµοκρατία προσπαθεί να φοβίσει
τον Λαό µας και να διευκολύνει την εφαρµο-
γή των αντιλαϊκών µέτρων.

∆∆ΕΕΗΗ  ∆∆ηηµµόόσσιιαα  
κκααιι  ΚΚοοιιννωωννιικκοοπποοιιηηµµέέννηη

∆ΕΗ δηµόσια και κοινωνικοποιηµένη, µε
σκοπό την κάλυψη των αναγκών του Λαού
µας σε Ηλεκτρική ενέργεια. 

Η σηµερινή κατάσταση βρίθει σκανδά-
λων : ιδιώτες επενδυτές, στελέχη της ∆ΕΗ,
διεφθαρµένοι πολιτικοί και συνδικαλιστές
δηµιουργούν µια άθλια πραγµατικότητα µε
την οποία οφείλουµε να συγκρουστούµε.

ΕΕρργγααττιικκάά  ΑΑττυυχχήήµµαατταα
Το 2009 αποδείχθηκε από τα πλέον

αιµατηρά για την Εργατική Τάξη και ιδιαίτερα
για εµάς τους εργαζόµενους στην ∆ΕΗ. Η
απώλεια 9 συναδέλφων µας και η µη κατα-
γραφή των επαγγελµατικά ασθενούντων απο-
τελεί ένα ακόµα επίτευγµα της κυβέρνησης,
της διοίκησης της ∆ΕΗ και της πλειοψηφίας
του Συνδικαλιστικού Κινήµατος που αδιαφο-
ρούν για την υγεία και την ασφάλεια των
εργαζοµένων. 

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

ΑΑσσφφααλλιισσττιικκόό
Τα κόµµατα εξουσίας µαζί µε τους συν-

δικαλιστές που τους υπηρετούν, υλοποιούν
την διάλυση του Ασφαλιστικού µας, την µεί-
ωση των παροχών και την εξαφάνιση της

περιουσίας.
Ο µεγαλειώδης αγώνας των εργαζοµένων

για την υπεράσπιση του ΟΑΠ/∆ΕΗ σταµάτη-
σε από την ίδια την ΓΕΝΟΠ, αποκαλύπτο-
ντας πως στην πλειοψηφία της δεν είχε την
δύναµη να τον πάει ως το τέλος.

Τώρα, περισσότερο από ποτέ πρέπει να
διασφαλίσουµε τα συνταξιοδοτικά και ασφα-
λιστικά µας δικαιώµατα και αυτό µπορεί να
γίνει µε την άµεση επιστροφή της περιου-
σίας µας που ανέρχεται στα 11 και πλέον δις
€.

ΟΟιι  εεκκππρρόόσσωωπποοιι  ππρρέέππεειι  νναα  δδιιεεκκδδιικκήήσσοουυνν  ::
Την εξάλειψη της διαφθοράς στην ∆ΕΗ.
Την ανάδειξη ως Στρατηγικού στόχου

της Κοινωνικοποίησης και της Αυτοδιαχείρι-
σης.

Την αυτονοµία των εκπροσώπων µας
από κόµµατα και εργοδοσία. Ενίσχυση της
δηµοκρατικής λειτουργίας ( λογοδοσία, ανα-
κλητότητα κλπ).

∆ΕΗ που θα ανήκει αποκλειστικά στο
∆ηµόσιο, υπηρέτη της ανάπτυξης στην χώρα
µας και του ελληνικού λαού. 

Οικονοµική αναβάθµιση µε ουσιαστικές
αυξήσεις και µείωση των ωρών εργασίας
(35ωρο, 5νθήµερο, 7ωρο). 
∆ιασφάλιση των συνταξιοδοτικών και ασφα-
λιστικών δικαιωµάτων µας, Επιστροφή της
ασφαλιστικής µας περιουσίας από το Κράτος
και την ∆ΕΗ στον ΟΑΠ. Αναβάθµιση ασφα-
λιστικών παροχών. ∆ηµόσια Καθολική Κοι-
νωνική Ασφάλιση.

Προσλήψεις εργατοτεχνικού Προσωπι-

κού
µέσο ΑΣΕΠ και χωρίς συνέντευξη. Μονιµο-
ποίηση εδώ και τώρα όλων των συµβασιού-
χων. Οι σηµερινοί συµβασιούχοι καλύπτουν
πάγιες και διαρκείς ανάγκες και γι αυτό πρέ-
πει άµεσα να µονιµοποιηθούν

Ουσιαστικά µέτρα για την υγιεινή και την
ασφάλεια στους χώρους δουλειάς. 

Συγκρότηση και λειτουργία των Τοπικών
Εργασιακών Συµβουλίων. Τα όργανα αυτά
ενισχύουν την δηµοκρατία και κάνουν πράξη
την συµµετοχή των εργαζοµένων σε όλα τα
επίπεδα της Επιχείρησης.

• Νέα φτώχεια και ερηµοποίηση της χώρας υπό-
σχονται Κυβέρνηση, Ε.Ε, ∆.Ν.Τ και Ε.Κ.Τ µε τη στήριξη
του κεφαλαίου και του πολιτικού του προσωπικού.

• Στο στόχαστρο το βιοτικό επίπεδο, τα δικαιώµα-
τα και όλες οι καταχτήσεις των εργαζοµένων στον
προηγούµενο Αιώνα!

• Πλήρη διάλυση του εναποµείναντος κράτους πρό-
νοιας (Υγεία, Παιδεία, Κοινωνική Ασφάλιση) 

• Πολλαπλά κερδισµένοι, αντί να πληρώσουν, θα
βγουν αυτοί που ευθύνονται και δηµιούργησαν την
οικονοµική κρίση και το χρέος! 

• Αδυναµία απόκρουσης της αντεργατικής επίθεσης
από ΓΣΕΕ- Α∆Ε∆Υ και κυβερνητικό, εργοδοτικό Συνδι-
καλιστικό Κίνηµα.

• Μόνη Ελπίδα ο ενωτικός συντονισµός, αγωνιστι-
κών, ταξικών συνδικάτων και εργαζοµένων.  

Μετά και την προσφυγή της Κυβέρνησης στο
∆.Ν.Τ, την Ε.Ε και την Ε.Κ.Τ  γενικεύεται η επίθεση ενά-
ντια στους µισθούς, τις συντάξεις, τα δώρα, τις κοινωνι-
κές παροχές και γενικότερα ενάντια σε όλα τα δικαιώ-
µατα και τις κατακτήσεις της Εργατικής Τάξης που κέρ-
δισε όλα τα προηγούµενα χρόνια µε αγώνες και αίµα!  

Εκµεταλλευόµενοι την κρίση και το χρέος, Κυβέρ-
νηση, κεφάλαιο και τραπεζίτες µε τη στήριξη της Ε.Ε
των πολυεθνικών επιχειρούν να πάρουν πίσω όλες τις
κατακτήσεις των εργαζοµένων, να σπείρουν φτώχεια
και ανεργία γυρίζοντάς µας στη δεκαετία του 50!

Τα νέα εξοντωτικά µέτρα που
προτείνονται από τη «Σκύλλα»,
(Ευρωπαϊκή Επιτροπή της Κοµι-
σιόν) και τη «Χάρυβδη» (∆ιεθνές
Νοµισµατικό Ταµείο) προβλέπουν:  

• Μείωση των εργαζοµένων
στον ∆ηµόσιο και ευρύτερο ∆ηµό-
σιο Τοµέα κατά 300.000!!! (σύµ-
φωνα µε τον ∆ιευθυντή του ∆.Ν.Τ
Ντοµινίκ Στρος-Καν) 

• Απελευθέρωση των απολύσε-
ων χωρίς αποζηµίωση στον ιδιωτι-
κό τοµέα.

• Μείωση 20% έως και 30%
µισθών και συντάξεων στον ιδιωτι-
κό και στον ∆ηµόσιο τοµέα.
Κατάργηση 13ου και 14ου µισθού!

• Γενίκευση σε όλη την κλίµακα της οικονοµίας των
ελαστικών µορφών απασχόλησης

• Κατάλυση του δηµόσιου Συστήµατος Κοινωνικής
Ασφάλισης και αντικατάστασή του µε ιδιωτικές ασφά-
λειες. (Σ, αυτό το πλαίσιο κινείται και το νοµοσχέδιο για
το ασφαλιστικό που κατατέθηκε πρόσφατα).

• Ιδιωτικοποίηση όλης της ∆ηµόσιας περιουσίας και
των ∆ΕΚΟ που απέµειναν ακόµα υπό δηµόσιο έλεγχο.

• ∆ιάλυση και πλήρη ιδιωτικοποίηση της Υγείας και
της Παιδείας. Κατάργηση όλων των κοινωνικών παρο-
χών.

Και ενώ ο κόσµος της εργασίας «µατώνει», Συνεχί-
ζονται οι σκανδαλώδες παροχές επιδοτήσεων και προ-
νοµίων στο κεφάλαιο, στις επιχειρήσεις στους τραπεζί-
τες και στην Εκκλησία: 

• ∆εν φορολογούν τα κέρδη των τραπεζών ενώ εν
µέσω κρίσης τους χαρίζουν άλλα 17,5 δις Ευρώ!

• ∆εν βάζουν χέρι στην αµύθητη εκκλησιαστική
περιουσία και δεν φορολογούν ούτε καν τα κέρδη
τους!

• Μειώνουν κι άλλο τη φορολογία των κερδών των
επιχειρήσεων σε 20% ενώ οι µισθοί των εργαζοµένων
φορολογούνται µε 40%!

• Συνεχίζουν να πληρώνουν δισεκατοµµύρια Ευρώ
σε άχρηστα εξοπλιστικά προγράµµατα! 

• Συνεχίζουµε να πληρώνουµε δισεκατοµµύρια

Ευρώ στα εκστρατευτικά σώµατα (ειρηνευτικές απο-
στολές) που διατηρούµε σε 11 χώρες του πλανήτη! 

Μπροστά σε όλη αυτή την βάρβαρη και καταστρο-
φική για τους εργαζόµενους επίθεση η ΓΣΕΕ και τα υπο-
καταστήµατά της σε όλη την Ελλάδα (∆ευτεροβάθµια
και Πρωτοβάθµια) όχι µόνο δεν οργανώνουν την αντί-
σταση των Συνδικάτων και της Εργατικής Τάξης αλλά
στηρίζουν ανοιχτά την κυβέρνηση για να περάσει όσο
πιο ανώδυνα γίνεται όλα τα αντεργατικά και αντιλαϊκά
της µέτρα! 

Είναι τραγικό ενώ καίγεται το σύµπαν και εξαγγέλλε-
ται η πιο βάρβαρη επίθεση των τελευταίων 70 χρόνων
στα εισοδήµατα και τις κοινωνικές παροχές όλων των
εργαζοµένων, η ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ και τα γραφειοκρατικά
συνδικάτα στη ∆ΕΗ να ασχολούνται αν η µείωση θα
γίνει από τα επιδόµατα ή από το βασικό, αν µε αλχηµεί-
ες µειώσουµε λίγο τη µείωση ή αν µας τα κρατήσουν
όλα µαζί ή σε δόσεις! 

Είναι αναγκαία σήµερα όσο ποτέ άλλοτε η Ταξική
Αγωνιστική Ενότητα των εργαζοµένων, ο συντονισµός
των συνδικάτων που αρνούνται να «στήσουν πλάτη» και
να γίνουν φερέφωνα της κυβέρνησης και της τρόικας
του κεφαλαίου (Ε.Ε, ∆.Ν.Τ, ΕΚΤ), είναι ζήτηµα επιβίω-
σης και βιολογικής ύπαρξης να βγουν όλοι οι εργαζόµε-
νοι στους «δρόµους της φωτιάς», στους δρόµους των
ανυποχώρητων ταξικών αγώνων! 

Είναι αναγκαίο όσο ποτέ:
Να αποτραπεί η επίθεση!
Να πληρώσουν επιτέλους αυτοί που τα µάζευαν

όλα αυτά τα χρόνια! Αυτοί που λεηλάτησαν τον κοινω-
νικό πλούτο. Αυτοί που κατασπάραξαν τα αποθεµατικά
των ταµείων!

Να πληρώσουν οι εργοδότες και οι τράπεζες που
είχαν άνοδο κερδών µέχρι και 1000% τα τελευταία χρό-
νια!

Αυτοί που πλούτισαν µε τις Ολυµπιακές κοµπίνες! 
Να περάσουµε στην αντεπίθεση!!!
Να διεκδικήσουµε το δικαίωµα στη ζωή και στη

µόρφωση των παιδιών µας.
Να αφήσουµε στην επόµενη γενιά καλύτερο εργα-

σιακό και βιοτικό επίπεδο. 
Για µια δίκαια και ισότιµη κοινωνία! 

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

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

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

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

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

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

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

YYΨΨHHΛΛHH  TTAA  HH
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ττηηςς  ΡΡίίττσσααςς  ΣΣιιµµάάττοουυ

ΕΕκκλλοογγέέςς  εεκκππρροοσσώώππωωνν  ττωωνν  εερργγααζζοοµµέέννωωνν  σσττοο  ∆∆..ΣΣ  ττηηςς  ∆∆ΕΕΗΗ
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Η εργατική τάξη της χώρας µας δέχε-
ται µια πρωτοφανή επίθεση όχι µόνο στο
βιοτικό και εργασιακό της επίπεδο, αλλά
στην ίδια την συγκρότησή της ως τάξης.
Τίθεται υπό αµφισβήτηση η ίδια η ύπαρ-
ξή της. Από τη µάχη αυτή δεν θα κριθεί
µόνο το µεροκάµατο, η σύνταξη και η
δουλειά της συντριπτικής πλειοψηφίας
των εργαζοµένων για µια ολόκληρη ιστο-
ρική εποχή, αλλά και η συνολική κατά-
σταση της κοινωνίας, η ίδια η πορεία της
χώρας. Πάντα οι τύχες της εργατικής
τάξης ήταν και είναι δεµένες µε τις τύχες
ολόκληρου του ελληνικού λάου. Εξαρτά-
ται από το αν θα καταφέρει η εργατική
τάξη να αποκρούσει την επίθεση η θα
ηττηθεί πράγµα που  θα δυσκολέψει
αφάνταστα τον αγώνα της. Όµως τα
µηνύµατα είναι ενθαρρυντικά 

Ο Συντονισµός Πρωτοβάθµιων
Σωµατείων, που πήρε σάρκα και οστά
µέσα στην περίοδο της οικονοµικής κρί-
σης και της µεγάλης αντεργατικής επίθε-
σης, φαίνεται πως αποτελεί µια µεγάλη
ελπίδα και δυνατότητα ταξικής ανασυ-
γκρότησης και δηµιουργίας προϋποθέσε-
ων νικηφόρων αγώνων για πολλούς εργα-
ζόµενους. Σε αυτές τις κρίσιµες και πρω-
τοφανέρωτες συνθήκες της ταξικής
πάλης ο συντονισµός πρωτοβάθµιων
σωµατείων παίζει σηµαντικό ρόλο στις
εξελίξεις γιατί επιβλήθηκε κυρίως από τα
κάτω και υπερβαίνει ενωτικά και προωθη-
τικά τις προηγούµενες αδυναµίες και
λάθη . Είναι κάτι νέο που φέρνει η ταξική
πάλη στην Ελλάδα, µετά από είκοσι χρό-
νια γενικής σύγχυσης, που έχει µέσα του
και την πολύτιµη µεταπολεµική πείρα του
εργατικού κινήµατος από τα ‘’115’’, τις
ΣΑ∆ΕΟ και το ‘’Συντονιστικό’’ του ’85. 

Η  συµµετοχή των εργαζοµένων στις
απεργίες και τα συλλαλητήρια, η µαζικό-
τητα και αποφασιστικότητα των χιλιάδων
διαδηλωτών, δείχνει ότι ο αγώνας  ενά-
ντια στα µέτρα της κυβέρνησης και της
ΕΕ αποκτά άλλες διαστάσεις. Το  εργατι-
κό σ.κ. µπορεί να συµβάλλει αποφασιστι-
κά ώστε να δηµιουργηθούν  οι δυνατότη-
τες και προϋποθέσεις  προκειµένου να
ανατρέψει τα αντεργατικά και αντιλαϊκά
µέτρα.  Να ΝΙΚΗΣΕΙ. Οι απεργίες στις 5
και 20 Μάη είναι η πρώτη πολιτική παρέµ-
βαση της εργατικής τάξης, η δεύτερη και
τρίτη πολιτική απεργία µετά το Γιαννίτση.
Πολύ βαθύτερες, µαζικότερες και πιο
µαχητικές. Ταυτόχρονα, πρέπει να
συµπληρώσουµε ότι ήταν, σε µεγάλο
βαθµό αυθόρµητη ειδικά η 5η Μάη. Ο
αυθόρµητος χαρακτήρας της φάνηκε και
µέσα από την αυταπάτη, για µεγάλες
µάζες, πως µπορεί µε µιας να επιβάλουν
τη µη ψήφιση του Μνηµονίου, µόνο µε
τον όγκο, µε την περικύκλωση ή και µε
την είσοδο στη Βουλή. Σε αυτό το συναί-
σθηµα, τα Πρωτοβάθµια Σωµατεία αντα-
ποκρίθηκαν. Φυσικά, αυτό δεν επιτεύ-
χθηκε, γιατί ο αντίπαλος είναι πολύ πιο
προετοιµασµένος σε αντίθεση µε το
εργατικό κίνηµα. Το εργατικό κίνηµα και
κυρίως εµείς, πρέπει να αντιµετωπίσουµε
όλο αυτό το µηχανισµό. ∆ηλαδή, την
κυβερνητική τροµοκρατία, την αστυνοµία
και τις συνειδητές ή ασυνείδητες προβο-
κάτσιες.

Από αυτή τη σκοπιά, η 5η και η 20
Μάη δεν είναι το τέλος, αλλά η αρχή µιας
παρατεταµένης µάχης, που θα χαρακτη-
ρίζεται από αντίστοιχες ή και ανώτερες
πολιτικές παρεµβάσεις της εργατικής
τάξης, από αυθόρµητα ξεσπάσµατα, που
θα έχουν όλα τα χαρακτηριστικά της 5

Μάη και άλλα, καινούρια. Αλλά και από
αντεπιθέσεις του αντίπαλου, οπισθοχω-
ρήσεις για να ξαναβγεί µπροστά το εργα-
τικό και λαϊκό κίνηµα, κ.ο.κ. Πορεία µε
πολλές στροφές, πρωτόγνωρες καταστά-
σεις, πολυποίκιλες παρεµβάσεις όλων
των πολιτικών, ντόπιων και ξένων
κέντρων, υπηρεσιών, κοµµάτων αστικών
και αριστερών, της γραφειοκρατίας κλπ,
που θα συνοδεύονται από τις απρόβλε-
πτες διακυµάνσεις και οξύνσεις της κρί-
σης, µαζί µε εξωτερικά γεγονότα (π.χ.
Τουρκία, Κύπρος, Βαλκάνια κτλ).

Η µεγάλη επιτυχία της πανελλαδικής
πανεργατικής απεργίας της 20ης Μαΐου
και οι ογκώδεις διαδηλώσεις στην Αθήνα
και σε όλη τη χώρα δείχνουν ότι η εργα-
τική τάξη, οι εργαζόµενοι και ο λαός της
Ελλάδας απορρίπτουν καθολικά το νοµο-
σχέδιο Λοβέρδου για την κατακρεούργη-
ση των ασφαλιστικών δικαιωµάτων και
αναγκών τους. ∆είχνουν επιµονή και απο-
φασιστικότητα στη διεξαγωγή ενός παρα-
τεταµένου αγώνα για την κατάργηση του
Μνηµονίου που επιχειρεί να επιβάλει  η
οικονοµική χούντα κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ,
∆ΝΤ και ΕΕ. ∆είχνουν ότι δεν πέρασε η
προσπάθεια κατατροµοκράτησης των
εργαζοµένων µε το όργιο καταστολής
της κυβέρνησης ενάντια στη µεγαλειώδη
διαδήλωση της Αθήνας στις 5 Μαΐου. ∆εί-
χνουν, επίσης, ότι δεν πέρασε και η προ-
σπάθεια κατασυκοφάντησης του εργατι-
κού και λαϊκού µαζικού κινήµατος φορ-
τώνοντας του την εγκληµατική δολοφο-
νία των τριών εργαζοµένων της Μαρφίν
από σκοτεινούς µηχανισµούς που λει-
τούργησαν αντικειµενικά σαν προβοκά-
τορες.

Μεγάλη κατάκτηση από την απεργία
και τις διαδηλώσεις της 20ης Μαΐου είναι
το γεγονός ότι το εργατικό και λαϊκό
µαζικό κίνηµα απέτρεψε µε αποφασιστι-
κότητα το σχέδιο ενός νέου βίαιου αστυ-
νοµικού χτυπήµατος, µε στόχο την κατα-
στολή και διάλυση των συγκεντρώσεων.
Ταυτόχρονα, περιφρούρησε τις πορείες
από τη δράση οµάδων τυφλής βίας, απο-
µονώνοντας όποια στοιχεία επιχείρησαν
να κινηθούν σε αυτή την κατεύθυνση. Η
συγκέντρωση στο Μουσείο και το µπλοκ
του Συντονισµού Πρωτοβάθµιων Σωµα-
τείων, µε το ταξικό πλαίσιό του, µε την
ενωτική του τακτική, αγκαλιάστηκε και
πάλι από χιλιάδες εργαζόµενους. Επέβα-
λε την παράδοση του ψηφίσµατός του
στη Βουλή για πρώτη φόρα, πράξη συµ-
βολική µεν αλλά που σηµατοδοτεί τις
γενικότερες διεργασίες που γίνονται στο 

Η προσπάθεια για την κλιµάκωση των
απεργιών εδώ και τώρα καθώς και  κάθε
άλλης  µορφής αγωνιστικής δράσης,
τόσο σε επίπεδο πρωτοβάθµιων σωµα-
τείων αλλά και δευτεροβάθµιων , είναι
απαραίτητη. Ωστόσο βασικό µέληµα
αυτής της κλιµάκωσης πρέπει να είναι η
εξασφάλιση της µεγαλύτερης δυνατής
συµµετοχής και κινητοποίησης των εργα-
ζοµένων. ∆ίχως την αυξηµένη συµµετοχή
οι κινητοποιήσεις και οι απεργίες δεν
συντελούν στην κλιµάκωση αλλά στην
αποκλιµάκωση των αγώνων και στην απο-
θάρρυνση των πιο πλατιών µαζών. Γι’
αυτό τον λόγο θα πρέπει να βρίσκονται
κάθε φορά οι πιο κατάλληλες µορφές
πάλης που επιτρέπουν σε όλους, αν αυτό
είναι δυνατό, τους εργαζοµένους την
ενεργό συµµετοχή τους στην κλιµάκωση
του αγώνα. Ο ριζοσπαστισµός κάθε µορ-
φής κινητοποίησης εξαρτάται πρώτα και
κύρια από το µέγεθος και τον παλµό της

συµµετοχής των πιο πλατιών µαζών από
το αν αγκαλιάζονται από µεγάλα τµήµατα
εργαζοµένων  στα πλαίσια του ταξικού
εργατικού συνδικαλιστικού κινήµατος. 

Εφόσον οι ηγεσίες των ΓΣΕΕ  -
Α∆Ε∆Υ, ακόµα και αυτή την ώρα, ούτε
µπορούν, ούτε θέλουν να εκφράσουν το
σηµερινό ρεύµα κοινωνικής ανάγκης και
οργή, εφόσον η ηγεσία του ΠΑΜΕ επιµέ-
νει στον κοµµατικό αδιέξοδο συνδικαλι-
σµό, ήρθε πλέον η ώρα να οικοδοµήσου-
µε, τώρα και µέσα στην µάχη, µια νέα
ανεξάρτητη ταξική ενότητα, κόντρα σε
λογικές διαχωρισµού και υποταγής στις
ανάγκες του αστικού κοινοβουλευτικού

παιχνιδιού και των κοµµάτων του. Καλού-
µαστε, µέσα σε αυτές τις συνθήκες που
θα αλλάζουν ραγδαία, να αγωνιστούµε για
την εργατική χειραφέτηση και την ταξική
ανεξαρτησία, να προχωρήσουµε σε
συνειδητό εργατικό αγώνα, για την ανα-
τροπή αυτής της πολιτικής, που θα ανοί-
γει το δρόµο για ένα άλλο εργατικό κίνη-
µα, βασικό πυλώνα των µελλοντικών,
αλλά όχι πολύ µακρινών, νέων ιστορικών
ρήξεων µε τον καπιταλισµό, προάγγελο
των µελλοντικών ανατροπών που θα
‘ρθουν». 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

ΕΕίίννααιι  ττοο  ννέέοο  πποουυ  φφέέρρννεειι
ηη  ττααξξιικκήή  ππάάλληη  σσττηηνν  EEλλλλάάδδαα  ττοουυ  ∆∆NNTT

ττοουυ  ΝΝίίκκοουυ  ΓΓοουυρρλλάά
Πρόεδρος του Συνδικάτου Eργαζοµένων εταιριών 

στο ∆ιεθνές αεροδρόµιο Aθηνών
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ττηηςς  ΝΝίίννααςς  ΓΓεεωωρργγιιάάδδοουυ

""ΝΝιιώώθθωω  υυπποοχχρρέέωωσσηη  ααππέέννααννττιι  σσττοουυςς  ααδδιικκοοχχααµµέέννοουυςς  σσυυννααδδέέρρφφοουυςς  µµοουυ
νναα  ππωω  ααυυττέέςς  ττιιςς  ααννττιικκεειιµµεεννιικκέέςς  ααλλήήθθεειιεεςς..  ΣΣττέέλλννωω  ααυυττόό  ττοο  µµήήννυυµµαα    

σσεε  όόλλαα  τταα  µµέέσσαα  εεννηηµµέέρρωωσσηηςς  κκααιι  όόλλαα  τταα  εεννηηµµεερρωωττιικκάά  ssiitteess..  
ΌΌπποοιιοοςς  έέχχεειι  αακκόόµµαα  σσυυννεείίδδηησσηη,,  ααςς  ττοο  δδηηµµοοσσιιεεύύσσεειι..  

ΟΟιι  υυππόόλλοοιιπποοιι  ααςς  σσυυννεεχχίίσσοουυνν  νναα  ππααίίζζοουυνν  ττοο  ππααιιχχννίίδδιι  ττηηςς  κκυυββέέρρννηησσηηςς..  

ΚΚααττααγγγγεελλίίαα  εερργγααζζόόµµεεννηηςς
σσττηηνν  MMAARRFFIINN

ΤΤοο  ππέέννθθοοςς  δδεενν  ττααιιρριιάάζζεειι  σσττοουυςς  ββρριικκόόλλαακκεεςς

● Η πυροσβεστική υπηρεσία
δεν έχει δώσει έγγραφη άδεια για
το συγκεκριµένο κτίριο, η συµφωνία
ήταν κάτω από το τραπέζι, όπως
άλλωστε γίνεται πρακτικά µε όλες
τις επιχειρήσεις και τις εταιρείες
στην Ελλάδα.

● Το συγκεκριµένο κτίριο δε
... διαθέτει πυρασφάλεια και πυρο-
προστασία, ούτε µελέτη ούτε εγκα-
τάσταση, δηλαδή ψεκαστήρες ορο-
φής, εξόδους διαφυγής, πυροσβε-
στικές φωλιές. Μόνο φορητούς
πυροσβεστήρες, οι οποίοι φυσικά
δε µπορούν να αντιµετωπίσουν µια
εκτεταµένη πυρκαγιά σε ένα κτίριο
φτιαγµένο µε προ πολλού ξεπερα-
σµένες προδιαγραφές ασφαλείας. 

● Κανένα κατάστηµα της τρά-
πεζας δε διαθέτει προσωπικό εκπαι-
δευµένο στην αντιµετώπιση πυρκα-
γιών. Ούτε καν στη χρήση των λιγο-
στών πυροσβεστήρων. Η διοίκηση
προφασίζεται πάντα το κόστος και
δεν κάνει ούτε στοιχειώδεις κινή-
σεις για να προφυλάξει το προσωπι-
κό. 

● Ποτέ δεν έχει γίνει άσκηση
εκκένωσης οποιουδήποτε κτιρίου
από τους εργαζόµενους της τράπε-
ζας ούτε έχει γίνει σεµινάριο από
πυροσβέστες, ώστε να δοθούν οδη-
γίες για τέτοιες καταστάσεις. Οι
µόνες ασκήσεις που έχουν γίνει στη

Mafrin Bank είναι για σενάρια τρο-
µοκρατικών ενεργειών και διαφυγή
των µεγάλων κεφαλιών της τράπε-
ζας από τα γραφεία τους. 

● Το συγκεκριµένο κτίριο δεν
είχε ειδική πρόβλεψη για φωτιά,
παρόλο που λόγω η κατασκευή του
είναι πολύ ευαίσθητη κάτω από
τέτοιες συνθήκες και παρόλο που
ήταν γεµάτο µε υλικά από πάνω
µέχρι κάτω. Υλικά που παίρνουν
φωτιά πολύ εύκολα, όπως χαρτί,
πλαστικά, καλώδια, έπιπλα. Το κτί-
ριο αυτό αντικειµενικά είναι ακατάλ-
ληλο για χρήση σαν τράπεζα λόγω
της κατασκευής του.

● Καµία οµάδα προσωπικού
ασφαλείας δεν έχει γνώση πρώτων
βοηθειών και πυρόσβεσης, παρόλο
που πρακτικά του ανατίθεται µε
προφορική εντολή κάθε φορά να
προστατέψει το κατάστηµα. Οι τρα-
πεζικοί υπάλληλοι καλούνται να
γίνουν πυροσβέστες και σεκιούριτι
ανάλογα µε τις επιθυµίες του κάθε
κ. Βγενόπουλου. 

● Τα στελέχη της τράπεζας
απαγόρεψαν κάθετα και κατηγορη-
µατικά στους εργαζόµενους να
φύγουν, παρόλο που οι ίδιοι το
ζητούσαν επίµονα από νωρίς το
πρωί, ενώ επέβαλλαν στους εργαζό-
µενους να κλειδώσουν τις πόρτες
και επιβεβαίωναν συνέχεια τηλεφω-

νικά το κλείδωµα του κτιρίου. Όποι-
ος φύγει να µην έρθει αύριο για
δουλειά, ήταν η µόνιµη απειλή. Τους
έκλεισαν ακόµα και την πρόσβαση
στο διαδίκτυο για να µην επικοινω-
νούν µε τον έξω κόσµο. 

● Εδώ και µέρες επικρατεί πλή-
ρης τροµοκρατία στην τράπεζα
σχετικά µε τις κινητοποιήσεις, µε
την προφορική προσφορά "ή δου-
λεύεις ή απολύεσαι". 

● Οι δύο αστυνοµικοί της
ασφάλειας που δουλεύουν στο
συγκεκριµένο κατάστηµα για τις
ληστείες δεν εµφανίστηκαν σήµερα,
παρόλο που τα στελέχη είχαν υπο-
σχεθεί προφορικά ότι θα τους
φέρουν εκεί. Επιτέλους κύριοι,
κάντε την αυτοκριτική σας και στα-
µατήστε να περιφέρεστε παριστά-
νοντας τους σοκαρισµένους. Είστε
οι υπεύθυνοι για αυτό που έγινε
σήµερα και σε κάποιο ευνοµούµενο
κράτος (σαν κι αυτά που κατά και-
ρούς χρησιµοποιείτε σαν παράδειγ-
µα από τηλεοράσεως) θα ήσασταν
ήδη κρατούµενοι για τις παραπάνω
πράξεις. 

Με δόλο έχασαν τη ζωή τους οι
συνάδερφοί µου σήµερα. ∆όλο της
τράπεζας και του κ. Βγενόπουλου
προσωπικά, που έδωσε εντολή,
όποιος δε δουλέψει να µην έρθει
αύριο στο γραφείο." 

Τους τρεις αδικοχαµένους συναδέλφους
µας , ∆ΕΝ θα τους κλάψουν αυτοί που όρι-
σαν τα αφόρητα καλούπια της ζωής όλων µας
κι έγιναν στο τέλος, µε τον ένα ή τον άλλο
τρόπο, ηθικοί αυτουργοί του θανάτου τους.

Όσο για τους φυσικούς αυτουργούς,
αδίστακτοι θερµοκέφαλοι ή αδίστακτοι
φασίστες, πληρωµένοι δολοφόνοι ή απλώς
ηλίθιοι, ΚΑΝΕΝΑ ΕΛΑΦΡΥΝΤΙΚΟ, ΟΥΤΕ
ΚΑΝ ΒΕΒΑΙΑ ΤΟ ΑΚΑΤΑΛΟΓΙΣΤΟ. 

Κουκουλωµένοι ή ξεκουκούλωτοι, οι
δολοφόνοι είναι το µακρύ χέρι της ΜΑΥΡΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ που, µε συνοπτικές διαδικασίες
ΣΤΕΛΝΕΙ ΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΕΝΑΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΛΑΟ, και εκτρέφει τέρατα.

Οι τρεις νεκροί είναι δικοί µας άνθρω-
ποι. Φοβισµένοι κι εκβιασµένοι, «κλειδωµέ-
νοι» και κακοπληρωµένοι.

∆ΕΝ θα τους κλάψουν οι κυβερνητικοί
και οι συνοδοιπόροι αρουραίοι που ροκανί-
ζουν τις ζωές µας, που µε µια µονογραφή
έσβησαν εξήντα τουλάχιστον χρόνια από  τις
αγωνίες, τις ελπίδες και τον αγώνα των
ανθρώπων για λίγο καλύτερη ζωή, για λίγο
µεγαλύτερες προσδοκίες. (Τις µεγάλες
προσδοκίες έτσι κι αλλιώς µόνοι µας τις
είχαµε λογοκρίνει, τις είχαµε συρρικνώσει

µπροστά στη στοιχειώδη επιβίωση που την
περικυκλώνει η ανέχεια και η ανασφάλεια).
Όσο για το «µαχαίρι στο κόκαλο» - τι πλη-
κτική επανάληψη απ’ το Σαµίνα ως εδώ. Το
µαχαίρι τους στόµωσε µέχρι να  φάνε όλο το
µεδούλι. Και µε πασαλειµµένα  τα σαγόνια
απ’ το µεγάλο φαγοπότι, χύνουν σάλτσες,
όχι δάκρυα.  

Αυτοί δεν έχουν δάκρυα. Αυτοί δολοφο-
νούν έναν ολόκληρο λαό, ψυχρά και προµε-
λετηµένα. Το µάτι τους µπούκωσε από την
τσίµπλα της υποτέλειας. Το πολύ-πολύ να
χύσουν τα υποκριτικά ζουµιά του κροκόδει-
λου λίγο πριν το ξέσχισµα της λείας,  αν έτσι
τους συµβουλέψει το επικοινωνιακό τους
επιτελείο. 

∆ΕΝ θα τους κλάψουν τα φασιστοειδή,
οι τραµπούκοι, οι φουσκωτοί, οι διατεταγµέ-
νοι,  οι προβοκάτορες  που συντάσσονται µε
τις παρεγγελιές  για δυστυχία και απόγνωση
και δέρνουν τους απελπισµένους, ψεκάζουν
τους παππούδες τους,   σµπαραλιάζουν
θυµωµένα κεφάλια, που συντάσσονται και
συµµαχούν  και εκτελούν  µε στολή, παραλ-
λαγής, βρώµικες προβοκάτσιες από τα πιο
σκοτεινά στενορύµια ως τα πιο κακοφωτι-
σµένα έδρανα της Βουλής.  

Αυτοί δεν κλαίνε καν από τα ίδια τους τα
δακρυγόνα. ∆εν κλαίνε καν για την ίδια την
ανώφελη και επιζήµια ύπαρξή τους. Οι
ένστολοι, οχυρωµένοι πίσω από τα αλεξί-
σφαιρα κράνη τους και οι άστολοι πίσω από
την άθραυστη ανοσία τους στον πόνο, δεν
ξέρουν ούτε ως λέξη το δάκρυ. Η εκπαίδευ-
ση τους περιλαµβάνει την πλήρη αποξήραν-
ση των δακρυικών τους πόρων. Έχουν το
γυάλινο  µάτι του ροµπότ. 

∆ΕΝ θα τους κλάψει η εργοδοσία, που
φυλακίζει δουλοπάροικους σε υπόγεια χωρίς
εξαερισµό, σε υποκαταστήµατα δίχως πυρο-
σβεστήρες  και έξοδο κινδύνου, που υπο-
χρεώνει  σε απλήρωτες υπερωρίες, λαστιχέ-
νια ωράρια και πανάθλιες αµοιβές , που
εκβιάζει στην απεργοσπασία και πάνω απ’
όλα απειλεί, «αν φύγεις σήµερα στην απερ-
γία, να µην ξαναπατήσεις αύριο». 

Να λοιπόν που τρεις δεν θα ξαναπατή-
σουν. 

Αλλά µην τολµήσετε να προσποιηθείτε
ότι κλαίτε γιατί εσείς δε βγάζετε δάκρυα.
Βγάζετε µόνο λύµατα, απόβλητα και βρώµα.

∆ΕΝ θα τους κλάψουν τα καλοπληρωµέ-
να παπαγαλάκια ούτε οι αρχιπραίτορες  των
τηλεοπτικών παράθυρων που βρήκαν αίµα,

αντί για  θέµα, να πλουτίσουν την ειδησεο-
γραφία, τις τσέπες του καναλάρχη τους και
το δικό τους µπόνους. Γι αυτούς µόνο τα
δάκρυα των άλλων, αβίαστα ή στηµένα, φυσι-
κά ή κατασκευασµένα, ζωντανά ή µαγνητο-
σκοπηµένα, βγάζουν τον καµπανιστό ήχο
της λίρας στο γεµάτο πουγκί.

Γι αυτούς το δάκρυ σηµαίνει εφφέ.  Κι αν
τους περίσσεψαν και κάτι λίγα, τα κρατούν
για να ζυµώνουν τους τόνους λάσπης που
καταναλώνουν κάθε µέρα. 

Τους τρεις αδικοχαµένους συναδέλφους
µας τους κλαίνε οι δικοί τους άνθρωποι που,
από το γέλιο, το κλάµα, τη ζεστασιά του κορ-
µιού τους, το άγχος, την ανασφάλεια τους,
θα κρατήσουν µόνο µια φωτογραφία και την
ανεξίτηλη ανάµνηση.

Μαζί τους κλαίµε κι εµείς γιατί ήταν τρεις
από µας. Τρεις σαν εµάς. Πιεσµένοι, αµήχα-
νοι και φοβισµένοι και τώρα για πάντα χαµέ-
νοι. 

Κλαίµε για τους τρεις χαµένους, δικούς
µας ανθρώπους και όσο κλαίµε σηµαίνει πως
είµαστε ακόµα ζωντανοί. 
ΚΚΑΑΙΙ  ΟΟΣΣΟΟ  ΕΕΙΙΜΜΑΑΣΣΤΤΕΕ  ΑΑΚΚΟΟΜΜΑΑ  ΖΖΩΩΝΝΤΤΑΑΝΝΟΟΙΙ,,

∆∆ΕΕΝΝ  ΠΠΑΑΡΡΑΑ∆∆ΙΙΝΝΟΟΜΜΑΑΣΣΤΤΕΕ,,  ΚΚΟΟΥΥΦΦΑΑΛΛΕΕΣΣ
ΝΝΕΕΚΚΡΡΟΟΘΘΑΑΦΦΤΤΕΕΣΣ..
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ΤΤαα  ππλλοούύττηη  ττοουυςς  ==  ηη  φφττώώχχεειιαα  µµααςς

ΣΣττηηνν  εελλλληηννιικκήή  κκοοιιννωωννίίαα  υυππάάρρχχεειι  σσυυσσ--
σσωωρρεεµµέέννοοςς  ττεερράάσσττιιοοςς  ππλλοούύττοοςς  κκιι  εεµµεείίςς
ππρρέέππεειι  ππάάλλιι  νναα  ππλληηρρώώσσοουυµµεε  γγιιαα  χχρρέέηη  πποουυ
πποοττέέ  δδεενν  δδηηµµιιοουυρργγήήσσααµµεε..  ΤΤαα  ττεελλεευυττααίίαα
1122  χχρρόόννιιαα  ττοο  ΑΑΕΕΠΠ  ττηηςς  χχώώρρααςς  ααυυξξήήθθηηκκεε
κκααττάά  6600%%..  ΑΑφφοούύ  ττοο  δδιικκόό  µµααςς  ––  ττωωνν  εερργγαα--
ζζοοµµέέννωωνν  ––  εειισσόόδδηηµµαα  δδεενν  ααυυξξήήθθηηκκεε  κκααθθόό--
λλοουυ,,  ΠΠΟΟΥΥ  ΠΠΗΗΓΓΕΕ  ΟΟΛΛΟΟΣΣ  ΑΑΥΥΤΤΟΟΣΣ  ΟΟ
ΠΠΛΛΟΟΥΥΤΤΟΟΣΣ  ;;      

Ποιοί έχουν  τέλος πάντων τα λεφτά; Ας δούµε
ορισµένα παραδείγµατα :

• 30.000 ελληνικές οικογένειες διαθέτουν στα τµή-
µατα private banking των τραπεζών περίπου 50 δις €
ενώ άλλα 40 δις έχουν καταθέσει Έλληνες πολίτες στο
εξωτερικό. (Μάλλον δηµόσιοι υπάλληλοι θα ‘ναι.)

• Μόνο οι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο εταιρείες
είχαν κέρδη: 11,8 δις € το 2009, 10 δις το 2008 και 11,3
δις το 2007.  Η Εθνική Τράπεζα την τελευταία πενταε-
τία είχε κέρδη 6,3 δις €. Το 2009 η ∆ΕΗ πραγµατοποί-
ησε κέρδη 1,1 δις ενώ προέβλεπε ο προϋπολογισµός
της 531 εκατ. €.

• Την τετραετία 2004 – 2008  χαρίστηκαν πάνω από
9 δις € σε περίπου 50.000 επιχειρήσεις ( τα 5,1 δις από
τη µείωση του συντελεστή φορολόγησης των κερδών
από 35% σε 25% και 3,5 δις από τις δυο ρυθµίσεις
περαίωσης ανέλεγκτων χρήσεων.)

Υπάρχουν 10.000 υπεράκτιες (offshore) εταιρείες
ελληνικών συµφερόντων που διακινούν γύρω στα 500
δις € και το δηµόσιο χάνει ετησίως από φόρους 6 δις.

• Πάνω από 5.000 επιχειρήσεις οφείλουν 31 δις €
στο δηµόσιο.  

• Ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ∆ηµ. ∆ασκαλόπουλος, τον
περασµένο Οκτώβριο βρέθηκε σε µια έκθεση στο Λον-
δίνο κι αγόρασε ένα πίνακα 1,5 εκατ. $. (Όσα θα βγά-
λει ένας εκπαιδευτικός δουλεύοντας 60 χρόνια ή ένας
εµποροϋπάλληλος δουλεύοντας 80 χρόνια ! Είναι να µη
χαίρεται µε τη σκληρή λιτότητα (των εργαζοµένων) και
µε την επιτήρηση;  

• Οι Έλληνες εφοπλιστές αγόρασαν το 2009 -χρο-
νιά κρίσης- 164 µεταχειρισµένα πλοία διαθέτοντας 3,16
δις $. (Μικρό ποσό για τους εφοπλιστές.) Ο ελληνικός
εφοπλισµός ελέγχει σχεδόν το 20% του παγκόσµιου
στόλου και το 40,9% της κοινοτικής ναυτιλίας. Αν και
αποτελεί παγκόσµια δύναµη στηρίζεται σηµαντικά από
το ελληνικό τραπεζικό σύστηµα. Η Εθνική Τράπεζα
τούς έχει δανείσει 3,5 δις €, η Πειραιώς 2 δις € κι ακο-
λουθούν οι υπόλοιπες. Με τις δικές µας, τις λαϊκές απο-
ταµιεύσεις – καταθέσεις οι τράπεζες  χρηµατοδοτούν
το «θαύµα» της ελληνικής ναυτιλίας.

Κι επειδή είµαστε παραδοσιακά ναυτική χώρα δεν
θα µπορούσε να υστερούµε και σε κότερα, θαλαµηγούς
κλπ. Ο Θοδ. και Γιάννα Αγγελοπούλου πούλησαν τη
θαλαµηγό τους -που ήταν η καλύτερη στη χώρα- κι αγό-
ρασαν ένα υπερσύγχρονο mega yacht µήκους 85,6
µέτρων κι αξίας 150 εκατοµ. $. Ο  εφοπλιστής Προκο-
πίου έχει παραγγείλει θαλαµηγό 106 µέτρων και αξίας
πάνω από 100 εκατ.$.   Ο Π. ∆ράγνης έχει κότερο 82
µέτρα. Έχει γραφτεί ότι η θαλαµηγός του Μελισσανίδη
κοστίζει 65 εκ., του Κούστα 60 εκ., του Βαφειά το ίδιο
κι ακολουθούν άλλοι µε ακριβότερα κι άλλοι µε φθηνό-
τερα κότερα, όπως Κοπελούζος, Πατέρας, Τσάκος,
Αλαφούζος, ∆ηµ. Κωστόπουλος, Ρέστης, Βασιλάκης,
Κοντοµηνάς, Μαρινόπουλος κλπ. Ο Σπ. Λάτσης νοικιά-
ζει την 117 µέτρων «Τurama», σε µη έχοντες κότερο
επιχειρηµατίες, αντί 90.000 € τη µέρα !

• Μη νοµίσετε ότι υστερούµε και στον αέρα. ∆ια-
κόσια είκοσι ιδιωτικά αεροπλάνα είναι καταγεγραµµένα
στα ελληνικά νηολόγια (χώρια όσα είναι σε νηολόγια
του εξωτερικού ). Η Μαρ. Λάτση έχει 3 ιδιωτικά τζετ
(Boeing 757, Boeing 737 και Gulfstream IV), o Βγενό-
πουλος 2 (Cesna και Falcon 900), o M.Κυριακού ένα και
καλό αξίας 50 εκ., ο Ρέστης ένα των 47 εκ., ο Κόκκαλης,

ο Μελισσανίδης, ο Τσακίρης, ο Μαρινάκης, ο Θοδ. κι η
Γ. Αγγελοπούλου και πολλοί άλλοι. Τα έξοδα συντήρη-
σης ενός τέτοιου αεροσκάφους φτάνουν το χρόνο 1 µε
1,5 εκατ. € !

• Ο  Λ. Λαυρεντιάδης ξόδεψε το ∆εκέµβρη 70 εκ.
€ κι αγόρασε το 31,3% της Proton Bank αφού πρωτύτε-
ρα είχε δώσει 36 εκ. για το 50% του γηπέδου Καραϊ-
σκάκη και άλλα 86 εκ. για να επαναγοράσει τη «Νεοχη-
µική», από την πολυεθνική Carlyle. Έδωσε και κάτι
«ψιλά» για ν’ αποκτήσει µερτικό σε κάποια από τα
µεγαλύτερα ΜΜΕ της χώρας (13,53% στον Πήγασο,
που ελέγχει ΜEGA και Έθνος,  9,62% στην Ελευθερο-
τυπία, κι ελέγχει Flash 9.61, Espresso, City Press, Αthens
News, Σφήνα, Ισοτιµία κλπ). Ο Β. Ρέστης αγόρασε το
πιο αναγνωρίσιµο τουριστικό αξιοθέατο του Μαυρο-
βουνίου, το νησάκι του Αγ. Στεφάνου, ξοδεύοντας 30
εκ. € και σχεδιάζει να επενδύσει 50 εκ. χτίζοντας βίλες
σε αυτό. 

• Έρευνα του Hotels.com (καλοκαίρι 2009)
έδειξε πως η ακριβότερη σουϊτα στον κόσµο νοικιάζε-
ται 50.000$ και είναι του Grand Resort στο Λαγονήσι
Αττικής! Σύµφωνα µε στοιχεία του ΕΟΤ, από το Μάρτη
του 2005 ως τον Οκτώβρη του 2009, είχαν υπαχθεί
στον αναπτυξιακό νόµο (Ν. 3290/04) 1790 επενδύσεις
ξενοδόχων προϋπολογισµού 5,7 δις € και επιδοτήθηκαν
µε 2,5 δις €. ∆ηλαδή το 44% ήταν από δικά µας λεφτά.
Τζάµπα επενδυτές µιας και τα υπόλοιπα είναι δανεικά
από τις δικές µας καταθέσεις στις τράπεζες.

• Πάνω που πήγαν να µας πείσουν πως «δεν
υπάρχει σάλιο» και λίγο µετά την ανακοίνωση της επι-
τήρησης, πληροφορηθήκαµε ότι αγοράζουµε 6 γαλλι-
κές φρεγάτες κόστους 2,5 δις €, για να υπερασπίζουν τα
«εθνικά µας δίκαια» ανοιχτά της Σοµαλίας και στον
Περσικό κόλπο.

• ∆εν αναφέροµαι καθόλου στις µίζες και στα
σκάνδαλα (Siemens, Βατοπέδι, δοµηµένα οµόλογα, δια-
γραφή προστίµου 5,5 δις € της «Ακρόπολης» κ.λπ.) γιατί
είναι γνωστά. Άλλωστε έχει επιληφθεί κι η ελληνική
…«δικαιοσύνη». 

• Ούτε  στα 28 δις € που τέθηκαν στη διάθε-
ση των τραπεζών και τώρα τα χρησιµοποιούν για να
δανείσουν το κράτος σαν κοινοί τοκογλύφοι.

• Μπορεί να ζούµε όλοι στην ίδια χώρα αλλά
είµαστε δυο διαφορετικές χώρες, δυο διαφορετικοί και
αντίθετοι κόσµοι. ∆υο κόσµοι µέσα στην ίδια χώρα.

Από τη µια ο κόσµος µας:  ανεργία,  απολύσεις,
τροµοκρατία κι  εξευτελισµοί στους χώρους δουλειάς,
ανασφάλιστη εργασία,  µερική απασχόληση,  προσωρι-
νή απασχόληση,  συντάξεις των 400€ ,  µισθοί των 700
€,  σύνταξη στα 67,  δάνεια και  κάρτες, τα φροντιστή-
ρια των παιδιών, η βενζίνη στα 1,4 €, ο 14ος µισθός που
κόβεται , η κατάργηση των συµβάσεων, ο φόβος κι η
αγωνία για το αύριο.

Κι απ’ την άλλη ο κόσµος τους:  τραπεζίτες,  επεν-
δυτές,  golden boys, βιοµήχανοι κι εφοπλιστές, πολυτε-
λείς επαύλεις, ιδιωτικά τζετ, θαλαµηγοί, χειροποίητες
Bentley και θηριώδη Hummer, διαµάντια και τσάντες
Luis Vitton και Hermes, η Μύκονος, το Κολωνάκι και η
Εκάλη,  σαλέ και σούσι µπαρ, χαριτωµένοι µόδιστροι
και «καλλιτεχνάδες διανοούµενοι λινάτσες», όπως λένε
κι οι Active Member. Ένας κόσµος σπατάλης, χλιδής ,
σαπίλας και παρακµής.

Τελικά λεφτά υπάρχουν αλλά όχι για µας. Είναι δικά
µας αλλά δεν είναι για µας. Εµείς τα «γεννήσαµε» αλλά
δε µας ανήκουν. Φταίµε όµως κι εµείς γιατί όπως λέει
κι η παροιµία «αν δεν εγονάτιζε η καµήλα δεν τηνε
φορτώνανε». Η επίθεση που δεχόµαστε από  ΠΑΣΟΚ
– Ν∆ –ΕΕ και κεφαλαιοκράτες (διεθνείς και εθνικούς)
δε θα σταµατήσει ποτέ από µόνη της. Τώρα πρέπει να
αναχαιτίσουµε την επίθεση, τώρα να διεκδικήσουµε
αναδιανοµή του πλούτου, έξοδο από τη ληστρική Ε.Ε.
του κεφαλαίου. Για να επιστρέψει πάνω από την Ευρώ-
πη το φάντασµα που κάποτε πλανιόταν, όπως έλεγε ο
Μαρξ. Για ν’ αρχίσουν πάλι να τρέµουν οι ξεσαλωµένες,
σήµερα,  κυρίαρχες τάξεις.

««ααυυττοοίί  πποουυ  ααρρππάάννεε  ττοο  φφααίί  ααππ’’  ττοο  ττρρααππέέζζιι  κκηηρρύύχχννοουυνν  ττηη  λλιιττόόττηητταα..
ΑΑυυττοοίί  πποουυ  ππααίίρρννοουυνν  όόλλαα  τταα  δδοοσσίίµµαατταα  ζζηηττάάννee  θθυυσσίίεεςς..

ΟΟιι  χχοορρττάάττοοιι  µµιιλλάάνν  σσττοουυςς  ππεειινναασσµµέέννοουυςς  γγιιαα  ττιιςς  µµεεγγάάλλεεςς  εεπποοχχέέςς  πποουυ  θθάά  ‘‘ρρθθοουυνν..»»      

ΜΜ..  ΜΜππρρέέχχττ  

ΓΓρράάφφεειι  οο  ΜΜππρριιζζωωµµέέννοοςς  
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ΑΑννααδδηηµµοοσσιιύύεεσσηη  ααππόό  ττηηνν  εεφφηηµµεερρίίδδαα  
““ΤΤΟΟ  ΠΠΟΟΝΝΤΤΙΙΚΚΙΙ””

H ελληνική κυβέρνηση επισήµως επιχει-
ρεί να ταυτίσει την άρνηση πληρωµής του
χρέους µε την πτώχευση της χώρας. Η αλή-
θεια είναι τελείως διαφορετική. Άρνηση της
πληρωµής του χρέους εδώ και τώρα, σηµαί-
νει άµεση παύση πληρωµών προς τους δανει-
στές. Με απλά λόγια:

♦ Γλιτώνουµε τα 8 µε 11 δισ. ευρώ που
έχουµε να πληρώσουµε στις 19 Μαΐου και για
τα οποία η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι ανα-
γκάστηκε να αποδεχτεί τα σκληρά µέτρα που
ζήτησε η «τρόικα».

♦ Γλιτώνουµε τα πάνω από 8ο δισ. ευρώ
που είµαστε αναγκασµένοι να καταβάλλουµε
κάθε χρόνο στους δανειστές και . για τα
οποία είµαστε υποχρεωµένοι να δανειζόµα-
στε συνεχώς διογκώνοντας το δηµόσιο
χρέος.

1.«Μα δεν θα έχουµε λεφτά να πληρώ-
σουµε µισθούς και συντάξεις» ισχυρίζεται η
κυβέρνηση. Ψέµα. To 97% όσων δανειστήκα-
µε την τελευταία δεκαετία πήγαν στην εξυπη-
ρέτηση παλαιότερων δανείων. Μόλις το 3%
κάλυψε ελλείµµατα του ∆ηµοσίου!

• Μόνο µε την πτώχευση και την παύση
πληρωµών που ετοιµάζουν η κυβέρνηση και
οι επιτηρητές της δεν θα πληρώνονται µισθοί
και συντάξεις.

• Μόνο µε την πολιτική που ακολουθείται
σήµερα είναι  σίγουρο ότι αργά ή γρήγορα
θα καταντήσουµε σαν την Ιρλανδία την οποία
οι περιοριστικές πολιτικές ανάγκασαν, µετά
την περικοπή του 13ου και 12ου µισθού, να
πληρώνει τους δηµόσιους υπαλλήλους και
συνταξιούχους κάθε δεύτερο ή τρίτο µήνα.

• Μόνο µε αυτή την πολιτική θα βρεθεί
στην ανάγκη η κυβέρνηση να δεσµεύσει τις
λαϊκές καταθέσεις στις τράπεζες, όπως έγινε
στην Αργεντινή, προκειµένου να περισώσει

το τρα¬πεζικό σύστηµα της χώρας, το οποίο
βρίσκεται ένα µόλις βήµα πριν από τη χρεο-
κοπία.

Αντίθετα, γλιτώνοντας από τον φόρο
αίµατος που πληρώνει η χώρα στους δανει-
στές, ο οποίος το 2009 έφτασε στο 35% του
ΑΕΠ, όχι µόνο µπορούµε να συνεχίσουµε να
πληρώνουµε µισθούς και συντάξεις, αλλά και
µε τους πόρους που θα περισώσουµε µπο-
ρούµε να προχωρήσουµε σε µια γενναία
αναδιανοµή εισοδηµάτων προς όφελος
πρώτα και κύρια των µισθωτών και συνταξι-
ούχων. Κι αυτό όχι µόνο ή απλώς για λόγους
κοινωνικής δικαιοσύνης ή βελτίωσης του επι-
πέδου της ζωής τους, αλλά γιατί µόνο έτσι
µπορεί να ξεκινήσει µια αληθινή παραγωγική
ανασυγκρότηση της χώρας.

2. Μα, λένε, δεν θα µπορούµε να δανει-
στούµε για να καλύψουµε το έλλειµµα του
κράτους.

Είναι αλήθεια ότι µε την άρνηση της
χώρας να αναγνωρίσει τις υποχρεώσεις της
προς τους δανειστές της δεν θα µπορέσει
ξανά να βγει στη διεθνή αγορά οµολόγων για
να δανειστεί. Αυτό, όµως, δεν είναι κακό,
αλλά καλό. Αλίµονο αν η χώρα χρειάζεται να
δανείζεται από τη διεθνή κερδοσκοπία: έχει
χάσει το παιχνίδι από χέρι. Αν εκλείψει η
εξυπηρέτηση των δανείων, οι πραγµατικές
δανειακές ανάγκες της χώρας είναι ασήµα-
ντες. Κάλλιστα µπορεί να τις καλύψει από το
εσωτερικό, µε όπλο το δικό της εθνικό νόµι-
σµα, όπως έκανε για δεκαετίες πριν µπει στο
ευρώ, χωρίς να κινδυνεύει από χρεοκοπία.

3.Το έλλειµµα του κράτους δεν αποτελεί
ταµπού. Αν το κράτος σπαταλά τα έσοδα του
σε «ηµετέρους», κρατικοδίαιτους επιχειρη-
µατίες και µεγαλοεργολάβους και γενικά στο
«τάισµα» της κοµµατικής ολιγαρχίας, τότε τα
ελλείµµατα του είναι εκ φύσεως παρασιτικά
και αποτελούν µεγάλο βραχνά για την οικο-
νοµία. Αντίθετα, αν το έλλειµµα του κράτους

εντάσσεται σε ένα ευρύ δηµοκρατικό σχέδιο
επενδύσεων στην παραγωγή, που εξασφαλί-
ζει για τον εργαζόµενο πληθυσµό σταθερή
απασχόληση µε αξιοπρεπείς αµοιβές και
στην οικονοµία ως σύνολο νέο εισόδηµα,
τότε µπορεί να αποτελέσει έναν από τους
στυλοβάτες της παραγωγικής ανασυγκρότη-
σης της χώρας.

4. Τι θα γίνει όµως µε τους «γύπες» της
αγοράς; Μόνο µε τη µονοµερή άρνηση της
πληρωµής του χρέους µπορούν να αντιµετω-
πιστούν. Υπό την προϋπόθεση της αποχώρη-
σης από την Ευρωζώνη, η οποία όχι µόνο
παρέχει τη δυνατό¬τητα να επανέλθουµε
στο εθνικό νόµισµα και να αποκτήσουµε τον
έλεγχο της οικονοµίας, αλλά και στερεί από
τους «γύπες» τη δυνατότητα να αξιοποιή-
σουν τα ευρωπαϊκά δικαστήρια εις βάρος
µας. Το να πτωχεύσει η χώρα εντός του
ευρώ είναι γι’ αυτά τα κεφάλαια η πιο πρό-
σφορη λύση.

5. Όµως µια επαναφορά στο εθνικό νόµι-
σµα δεν σηµαίνει διαρκείς υποτιµήσεις και
οικονοµική καταστροφή; ∆εν είναι αλήθεια.
Η Ελλάδα πριν µπει στο ευρώ υπέστη µε
τους χειρότερους δυνατούς όρους πάνω από
12 επίσηµες υποτιµήσεις της δραχµής σε
ολόκληρη τη µεταπολίτευση. Καµιά απ’ αυτές
δεν την οδήγησε στη χρεοκοπία. Η επανα-
φορά στο εθνικό νόµισµα δεν θα γίνει για να
το διαθέσουµε βορά στους κερδοσκόπους
της παγκόσµιας αγοράς συναλλάγµατος,
όπως έκαναν ανέκαθεν οι κυβερνήσεις αυτής
της χώρας, αλλά για να λυτρωθούµε από τις
διαρκείς πιέσεις της κερδοσκοπίας, να ελέγ-
ξουµε την οικονοµία µας, να χρηµατοδοτή-
σουµε την παραγωγική της ανάπτυξη, να στη-
ρίξουµε το λαϊκό εισόδηµα, να επαναπροσα-
νατολίσουµε το χρηµατοπιστωτικό σύστηµα
της χώρας.

Το αν µια υποτίµηση ενός εθνικού νοµί-
σµατος είναι καταστροφική ή ευεργετική για

την παραγωγή και τα εισοδήµατα εξαρτάται
πρωτίστως από την πολιτική που το υποστη-
ρίζει.

Αν συνοδεύεται από πολιτική σκληρής
λιτότητας, παραγωγικής απο-επένδυσης,
ανοίγµατος των αγορών και διάλυσης του
«κοινωνικού κράτους» στο όνοµα της «αντα-
γωνιστικότητας», τότε πράγµατι οδηγεί στην
καταστροφή.

♦ Αν γίνεται για να χρηµατοδοτηθούν η
παραγωγή και οι εξαγωγές της, αν συνοδεύε-
ται µε ισχυρές πολιτικές κοινωνικής προστα-
σίας και στήριξης του λαϊκού εισοδήµατος,
τότε ακόµη και µια απρόσµενη µεγάλη υποτί-
µηση δεν θα επιφέρει σοβαρή ζηµιά στην
οικονοµία και την κοινωνία.

6. Το τραπεζικό σύστηµα όµως δεν θα
καταρρεύσει; Το σίγουρο είναι ότι οι τράπε-
ζες είναι ήδη υπό κατάρρευση. Ο µόνος τρό-
πος για να διασωθούν, µαζί µε τις λαϊκές απο-
ταµιεύσεις και καταθέσεις, είναι η εθνικοποί-
ηση των βασικών τραπεζών και η µεταστρο-
φή τους από ιδρύµατα σαράφικης εκµετάλ-
λευσης της επιχείρησης και του νοικοκυριού
σε µοχλούς αναδιοργάνωσης και αναπτυξια-
κής στήριξης της µικρής και µεσαίας επιχεί-
ρησης, του ατοµικού παραγωγού και επιχει-
ρη¬µατία και του νοικοκυριού. Έτσι µπορεί
να ελεγχθεί και η εκροή κεφαλαίου στο εξω-
τερικό, που αποτελεί µια από τις πιο µεγάλες
πληγές της ελληνικής οικονοµίας.

Η µονοµερής άρνηση της πληρωµής του
χρέους, όπως κι αν τη δει κανείς, είναι ο
µόνος τρόπος για να διασωθεί η χώρα από
την πτώχευση και την καταστροφή και η
µόνη ευκαιρία για να διασώσουν οι εργαζό-
µενοι τα εισοδήµατα τους, τη δουλειά τους,
τις συντάξεις και τα δικαιώµατα τους. Για να
υπάρξει προοπτική για τους νέους, τους
αγρότες, τους µικροµεσαίους, για την ίδια τη
χώρα…
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ΗΗ  ΚΚρρίίσσηη,,  µµοοννααχχοοκκόόρρηη  ττοουυ  ΚΚααππιιττααλλιισσµµοούύ  ττηηςς  ΕΕπποοχχήήςς  µµααςς
ΗΗ  έέττεερρηη  κκόόρρηη,,  ηη  ΑΑννάάππττυυξξηη,,  µµάάςς  ττεελλεείίωωσσεε    ννωωρρίίςς……

ττοουυ  ΠΠααύύλλοουυ  ΜΜοουυρροουυζζίίδδηη

Πάνε περίπου δυόµιση χρόνια αφ’
ότου αρχίσαµε να «εξοικειωνόµα-
στε» µε την έννοια της κρίσης, δια-
βάζοντας τα πρώτα οικονοµικά
άρθρα και αναλύσεις. 
Η κρίση, η οποία τότε περιµέναµε
να ξεσπάσει, µόλις τους τελευταί-
ους µήνες άρχισε να δείχνει το
πραγµατικό κτηνώδες πρόσωπό
της. Ο εργασιακός µεσαίωνας δεν
είναι πια ένα σύνθηµα. Είναι ζωντα-
νή πραγµατικότητα. 
Τέτοια εποχή πέρυσι, βλέπαµε όσα
γίνονταν στις αναπτυγµένες καπιτα-
λιστικές χώρες, στις µητροπόλεις
του ιµπεριαλισµού, και λέγαµε ότι
είναι ο καθρέφτης στον οποίο µπο-
ρούσαµε να δούµε και το δικό µας
µέλλον. Ένα χρόνο µετά, βιώνουµε
ήδη το δικό µας εξανδραποδισµό.
Τα «πακέτα» των αντιλαϊκών και
αντεργατικών µέτρων διαδέχονται
το ένα το άλλο, χωρίς τέλος. Και
τώρα, φέρνουν και το ∆ΝΤ, ως γκα-
ουλάιτερ του ντόπιου και ξένου
κεφαλαίου, για να εξασφαλίσουν
την υπερεκµετάλλευση της εργατι-
κής τάξης, µε µια τεράστια στρατιά
ανέργων και µε εργα¬ζόµενους που
θα εργάζονται σαν σύγχρονοι σκλά-
βοι.
Όλοι πλέον συµφωνούν πως µιλάµε
για την µεγαλύτερη κρίση µεταπο-
λεµικά. Στο παρών σηµείωµα θα
προσπαθήσουµε να αποτυπώσουµε
πολύ σύντοµα και αφοριστικά, µια
άποψη-ερµηνεία της κρίσης και των

αιτίων της. 
Από την εποχή της βιοµηχανικής
επανάστασης, η παραγωγικότητα
της εργασίας αυξανόταν χρόνο µε
το χρόνο. ∆ιακόπηκε µόνο από την
κρίση του ’29 ως τον Β΄ παγκόσµιο
πόλεµο, για να ανακάµψει µεταπο-
λεµικά και να συνεχιστεί απρόσκο-
πτα ως την πετρελαϊκή κρίση στις
αρχές του ’70. Σ’ ολόκληρη αυτή
την περίοδο του ενάµιση αιώνα
σχεδόν,  οι µισθοί των εργαζοµέ-
νων καθώς και η κερδοφορία του
κεφαλαίου, ακολουθούσαν µια
αύξηση ευθέως ανάλογη της  παρα-
γωγικότητας της εργασίας. Κάτι
που, σε γενικές γραµµές, καλλιέργη-
σε στην εργατική τάξη την αυταπά-
τη ότι η επόµενη γενιά θα ζήσει
οπωσδήποτε καλύτερα από την
προηγούµενη. 
Από το 1970 όµως, ενώ η παραγω-
γικότητα συνεχίζει να αυξάνεται µε
ακόµη µεγαλύτερους ρυθµούς
(νέες τεχνολογίες), οι µισθοί παρα-
µένουν σχεδόν σταθεροί και µε
µικρή πτωτική τάση σε µερικές
περιπτώσεις. Η πραγµατική αξία
των µισθών σε προϊόντα και υπηρε-
σίες µετά το ’70-’75, µειώνεται
χρόνο µε το χρόνο. Η αγοραστική
αξία δηλ., των µισθών που έπονται
είναι χαµηλότερη αυτών που προη-
γήθηκαν κλπ.
Η διαφορά όµως της  αυξανόµενης
παραγωγικότητας µε την σταθερο-
ποίηση των µισθών, έδωσε µια

εκθετική αύξηση της κερδοφορίας! 
Από τη µεριά της η εργατική τάξη
του αναπτυγµένου (δυτικού)
κόσµου, αρχίζει να συναισθάνεται
πως 150 χρόνια συνεχούς βελτίω-
σης της βοιωτικού επιπέδου πήραν
τέλος, (λόγω της ανάδυσης ανταγω-
νισµού και νέων οικονοµικών δυνά-
µεων πχ Ευρώπη, Ιαπωνία). ∆ουλεύ-
ει περισσότερο, ψάχνει για δεύτε-
ρες δουλειές να συµπληρώσει το
εισόδηµα κ.λπ. 
Ώσπου η µαγική λύση σερβίρεται
στο τραπέζι. Και λέγεται µαζικός
δανεισµός! Έτσι παρά την καθήλω-
ση των µισθών, το επίπεδο κατανά-
λωσης της εξουθενωµένης εργατι-
κής τάξης, γνωρίζει νέες δόξες. 
Η κερδοφορία του κεφαλαίου
πλέον εκρήγνυται και εκτοξεύεται
στα ύψη. Φτάνει σε απίστευτα
µέχρι πρότινος επίπεδα, πέρα από
κάθε προσδοκία. Ένα πραγµατικό
πάρτη κερδών έχει αρχίσει και η
υπόσχεση της απρόσκοπτης κερ-

δοφορίας, χωρίς όρια, παρά την
πετρελαϊκή κρίση, είναι ολοζώντα-
νη! Η αύξηση του βαθµού εκµετάλ-
λευσης απέτρεψε την κατάρρευση
των ποσοστών κέρδους, δεν τα
αποκατέστησε, όµως, ούτε κατά
προσέγγιση, στα επίπεδα της µετα-
πολεµικής εικοσαετίας.
Το χρηµατοπιστωτικό κεφάλαιο
όρµησε να αρπάξει ότι µπορούσε
από την, έτσι κι αλλιώς τεράστια
κερδοφορία. ∆ανειζότανε, πίστωνε,
δηµιουργούσε ένα σωρό ψεύτικα
πλαστικά-αεριτζίδικα προϊόντα-
φούσκες, τα πουλούσε και τα ξανα-
γόραζε, προσπαθώντας να αρµέξει
όπως-όπως, κάτι από την τεράστια
και διογκούµενη σφαίρα της κερδο-
φορίας, µέχρι να την σκάσει!!! Αυτό
συνέβαινε πάντα µε τις φούσκες
που δηµιουργούνται πάνω σε οτιδή-
ποτε καινούριο αποφέρει κέρδη
στο κεφάλαιο. Ηλεκτρισµός, σιδη-
ρόδροµος, πυρηνική ενέργεια κ.λπ. 
Τελικά, ούτε η χρηµατιστικοποίηση
δεν αποδείχθηκε λύση στο πρόβλη-
µα της κερδοφορίας, εφόσον η
παραγωγή χρηµατοπιστωτικού κέρ-
δους εξαρτάται απολύτως από την
παραγωγή κέρδους στην πραγµατι-
κή οικονοµία - στην πραγµατικότη-
τα το πρώτο αποτελεί τµήµα του
δεύτερου.
Η κρίση, δεν έχει να κάνει µε την
απληστία, τους «υψηλούς µισθούς
και τη διαφθορά των δηµοσίων
υπαλλήλων». ∆εν αποτελεί απλώς

όπλο στην τροµουστερία των ΜΜΕ
και των κοµµάτων εξουσίας που
εξυφαίνουν σενάρια για να τροµο-
κρατήσουν ή απλώς επωφελούνται
για να εξαφανίσουν εργατικές κατα-
κτήσεις. 
∆εν είναι µια κρίση της υπερδιό-
γκωσης του χρηµατοπιστωτικού
κεφαλαίου, το οποίο πρέπει απλά
να χαλιναγωγηθεί, να φορολογηθεί
και να συνετιστεί. Η κρίση, δεν είναι
µια οικονοµική κρίση απλώς. Είναι
εν τέλει µια κρίση υπερσυσσώρευ-
σης κεφαλαίου. Αφορά το σύνολο
του οικονοµικο-κοινωνικο-πολιτι-
κού συστήµατος, έχει να κάνει µε
το σύστηµα στο σύνολό του. 
Τα συγκεκριµένα φαινόµενα προέ-
κυψαν από την προσπάθεια του
κεφαλαίου να υπερβεί τα πολύ
µεγάλα προβλήµατα κερδοφορίας
που αντιµετωπίζει. Προσπάθεια η
οποία, όπως είχε προβλεφθεί και
όπως αποδεικνύει η κρίση, ήταν
καταδικασµένη σε αποτυχία στο
µέτρο που δεν αντιµετώπιζε την
αιτία. Και αιτία δεν είναι άλλη από
την υπερεκµετάλλευση της εργα-
σίας, που βρίσκεται γραµµένη στα
γονίδια, στην ίδια τη φύση δηλαδή
του εκµεταλλευτικού καπιταλιστι-
κού συστήµατος.

ττοο  άάρρθθρροο  ββαασσίίζζεεττααιι  σσεε  δδιιάάλλεεξξηη  
ττοουυ  RRiicckk  WWoollffff,,  ΑΑµµεερριικκααννοούύ

οοιικκοοννοοµµοολλόόγγοουυ  κκααθθηηγγηηττήή  σσττοο
ΠΠαανν//µµιιοο  ττηηςς  ΜΜαασσααχχοουυσσέέττηηςς

ΤΤιι  σσηηµµααίίννεειι  άάρρννηησσηη  ττηηςς  ππλληηρρωωµµήήςς  ττοουυ  χχρρέέοουυςς;;
ττοουυ  ∆∆ηηµµήήττρρηη  ΚΚααζζάάκκηη
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Σήµερα που τα εξοντωτικά αντεργατικά,
αντιλαϊκά µέτρα της κυβέρνησης τα οποία
παίρνει σε αγαστή συνεργασία µε την «τρόι-
κα των οικονοµικών δολοφόνων» βγάζουν
όλους τους εργαζόµενους στο δρόµο! Σήµε-
ρα που κατεδαφίζεται η κοινωνική ασφάλιση
των εργαζοµένων, το ασφαλιστικό των εργα-
ζοµένων στη ∆ΕΗ ξανάρχεται δραµατικά
στην επικαιρότητα παρότι έχει «λυθεί οριστι-
κά» πεντέξι φορές όπως µε έπαρση µας πλη-
ροφορούσαν κατά καιρούς η ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ
και κάποια Συνδικάτα που διατείνονται ότι
«εκπροσωπούν την κυρίαρχη συνδικαλιστική
έκφραση των εργαζοµένων της ∆ΕΗ»!

Όµως πρέπει να µιλήσουµε µε στοιχεία
για τα λάθη (εσκεµµένα και µη) της συνδικα-
λιστικής ηγεσίας όχι απλά για να καταµερί-
σουµε ευθύνες (που και αυτό πρέπει να γίνει)
αλλά κυρίως για να µην τα ξανακάνουν και να
χαράξουµε έστω και σήµερα µια γραµµή που
θα διασφαλίζει τα συµφέροντα των ασφαλι-
σµένων και θα θωρακίζει την επιχείρηση από
τυχοδιωκτικές κινήσεις που στόχο έχουν την
διάλυση και την εκποίησή της. 

Η ασφάλιση στη ∆ΕΗ από το 1966 ήταν
η «ασφάλιση στον Εργοδότη». Ένα πρωτο-
ποριακό σύστηµα που είχαν και έχουν ακόµα
οι εργαζόµενοι στην Τράπεζα της Ελλάδας
και βασιζόταν στην επένδυση των αποθεµα-
τικών στην ίδια την επιχείρηση. Έτσι η ∆ΕΗ
κρατούσε τις εισφορές που αναλογούσαν
στους εργαζόµενους, πλήρωνε τις συντάξεις,
εξασφάλιζε τις υγειονοµικές υπηρεσίες των
εργαζοµένων  και των συνταξιούχων και ότι
περίσσευε (και περίσσευαν αρκετά τα πρώτα
χρόνια) το επένδυε στην επιχείρηση κάνο-
ντας εργοστάσια, ορυχεία και δίκτυα σε όλη
τη χώρα, µειώνοντας σηµαντικά τις ανάγκες
για δανεισµό. Έτσι εξασφάλισε ηλεκτροδό-
τηση και στο πιο απόµακρο χωριό και στον
τελευταίο κάτοικο της χώρας αλλά συνέβαλε
και αποφασιστικά στην εκβιοµηχάνιση της
χώρας.

Την πρώτη επίθεση στο ασφαλιστικό της
∆ΕΗ την έκανε η Κυβέρνηση Μητσοτάκη την
περίοδο 1990-92 (ήταν και η πρώτη προσπά-
θεια επιβολής του νεοφιλελευθερισµού στην
Ελλάδα) που προσπάθησε να το κάνει
ταµείο. Ακολούθησαν άγριες και πολυήµερες
απεργίες αναγκάζοντας την κυβέρνηση να
αναθέσει τη διενέργεια Αναλογιστικής Μελέ-
της σε ξένο οίκο, η οποία βγήκε το 1994 και
αναγνώρισε αποθεµατικό 3,3 τρις δραχµές
(γύρω στα 10 δις Ευρώ) που ήταν φυσικά
ενσωµατωµένα στην περιουσία της ∆ΕΗ!

Η δεύτερη απόπειρα έγινε το 1998 µε
κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ γιατί η ύπαρξη των απο-
θεµατικών έκαναν αδύνατη  την µετοχοποίη-
ση που είχε βάλει ως στόχο η κυβέρνηση
αλλά αυτή τη φορά βρήκε πρόθυµους συνδι-
καλιστές να τη βοηθήσουν!

Αφού λοιπόν η τότε συνδικαλιστική ηγε-
σία αναγνώρισε «την ανάγκη µετοχοποίησης
της επιχείρησης» για «να αντλήσει λεφτά για
επενδύσεις από το χρηµατιστήριο» αλλά και
«να την προφυλάξει από µελλοντικές απευ-
θείας ιδιωτικοποιήσεις» όπως έλεγαν, θεώρη-
σε αναγκαίο να «απαλλάξει την επιχείρηση
από το βάρος των αποθεµατικών του ασφα-
λιστικού των εργαζοµένων»! Τότε έκαναν την
πιο επαίσχυντη συµφωνία που έγινε ποτέ στα
παγκόσµια συνδικαλιστικά χρονικά χαρίζο-
ντας στην επιχείρηση όλα τα αποθεµατικά (
γύρω στα 14 δις Ευρώ τότε επικυρωποιηµένα
από την ίδια την κυβέρνηση) έναντι µιας ανα-
γραφής και την υποχρέωση του κράτους να
εξασφαλίζει από τον προϋπολογισµό τις ανά-
γκες του ταµείου το οποίο δηµιουργήθηκε
χωρίς ούτε ένα Ευρώ και ετήσιο έλλειµµα
γύρω στα 600 εκ. Ευρώ από τον πρώτο κιό-
λας χρόνο λειτουργίας του γνωρίζοντας ότι
αυτό θα αυξάνεται λόγω αλλαγής της σχέσης

εργαζόµενων-συνταξιούχων για να φτάσει
σήµερα, το 2010 τα 860 εκατοµµύρια Ευρώ
ανά έτος! 

Συνδικαλιστικά αυτό το έκτρωµα στηρί-
χτηκε από την πλειοψηφία της ΓΕΝΟΠ
(ΠΑΣΚΕ-∆ΑΚΕ-ΣΑ∆) και από µερικά σωµα-
τεία µε κύριο τον «Σπάρτακο» ενώ αντιτά-
χθηκαν 8 σωµατεία δηµιουργώντας και την
κίνηση των 8 (ΕΤΕ/∆ΕΗ, η ενιαία τότε
ΈΝΩΣΗ, κ.α) γι αυτό και χρειάστηκε ένα
«πραξικόπηµα» στην ΕΤΕ/∆ΕΗ για να αλλάξει
τη στάση της.

Πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ τότε ήταν ο
Νίκος Έξαρχος και υπόγραψε την συµφωνία
µε τον τότε Υπουργό βιοµηχανίας Ευάγγελο
Βενιζέλο και όλος τυχαίως την επόµενη χρο-
νιά που ο Βενιζέλος µεταπήδησε στο Υπουρ-
γείο Πολιτισµού διόρισε τον κύριο Έξαρχο
Γ.Γ Αθλητισµού, γιατί όπως είπε έπαιζα µπά-
σκετ µικρός! ∆εν ξέρουµε αν οι υπόλοιποι
συνδικαλιστικοί παράγοντες «ανταµείφθη-
καν» για τη συµφωνία.

Οι δογµατικά αµετανόητοι «προφέσο-
ρες» της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας
που έχουν τεράστιες ευθύνες για τη σηµερι-
νή κατάσταση επιµένουν ακόµα και σήµερα
πως είχαν δίκαιο παρότι είµαστε ήδη στο
ΙΚΑ χωρίς προίκα και αµφισβητούνται ανοι-
κτά τα αποθεµατικά µας, πως δεν µπορούσα-
µε να κρατήσουµε την ασφάλιση στον εργο-
δότη, παρότι οι εργαζόµενοι στην Τράπεζα

Ελλάδας µε τους αγώνες τους κατόρθωσαν
να κρατήσουν την ασφάλιση στον εργοδότη,
εξαιρούνται από τις ενοποιήσεις των ταµείων
χωρίς κανένα πρόβληµα στο ασφαλιστικό
τους αφού έχει ενσωµατωµένα αποθεµατικά.  

Πολιτικά στηρίχτηκε και ψηφίστηκε ο
νόµος το 1999 από όλα τα κόµµατα της βου-
λής (ΠΑΣΟΚ, Ν.∆, ΣΥΝ) εκτός από το ΚΚΕ
που προς τιµήν του αντιτάχτηκε και το θεώ-
ρησε ξεπούληµα των αποθεµατικών των
εργαζοµένων.

Οικονοµικά το θέµα παρουσιάζει ιδιαίτε-
ρο ενδιαφέρον αφού η µετοχοποίηση έφερε
στα ταµεία του κράτους µόνο 1.8 δις Ευρώ
όσα ακριβώς κέρδη είχε η ∆ΕΗ σε µια χρο-
νιά, στα ταµεία της η ∆ΕΗ για να κάνει τις
περιβόητες επενδύσεις έβαλε λιγότερα από
200 εκατοµµύρια Ευρώ και τα αποθεµατικά
του ασφαλιστικού των εργαζοµένων σύµφω-
να µε την Αναλογιστική Μελέτη ήταν εκείνη
την εποχή πάνω από 15 δις Ευρώ! Η ∆ΕΗ
επένδυσε 7,5 δις Ευρώ σε µια περίοδο
(2001-2009) που έκανε και τις λιγότερες
επενδύσεις λόγω απαγόρευσης συµµετοχής
της στη νέα ισχύ! 

Καταλαβαίνει εύκολα κανείς τι κέρδισαν
οι εργαζόµενοι, ο Ελληνικός λαός,  η ∆ΕΗ και
το Ελληνικό ∆ηµόσιο από την περίφηµη
µετοχοποίηση:

• Πούλησαν τη µισή περιουσία της ∆ΕΗ
για 1,8 δις Ευρώ ενώ τα πραγµατικά περιου-

σιακά της στοιχεία ήταν πάνω από 20 δις
Ευρώ!

• Τα κέρδη από τη µετοχοποίηση ήταν
τελικά µόνο για τους µετόχους που πήραν µε
ψίχουλα το µισό µιας τεράστιας περιουσίας,
οκτώ εκατοµµύρια πελάτες και βγάζουν
τεράστια κέρδη αφού η ∆ΕΗ συνεχίζει να
καταγράφει κέρδη.

• Χαρίζοντας τα αποθεµατικά του ταµεί-
ου µας στην επιχείρηση η συνδικαλιστική
γραφειοκρατία, χάρισε στην ουσία τα µισά
στους έλληνες και ξένους σηµερινούς µετό-
χους για να κερδίζουν µε τα δικά µας κεφά-
λαια!

• Η αναγραφή του ποσού που θα µας
«έλυνε οριστικά το πρόβληµα» αµφισβητεί-
ται από την πολιτική ηγεσία και γίνονται
τεράστιες περικοπές από τον προϋπολογι-
σµό που καταθέτει ο ΤΑΠ/∆ΕΗ  και το
ΤΑΥΤΕΚΩ.

• Οι οικιακοί καταναλωτές (οι εργαζόµε-
νοι και τα χαµηλά εισοδήµατα) είδαν τα τιµο-
λόγια να αναβαίνουν στα ύψη ενώ οι βιοµή-
χανοι πληρώνουν πολύ κάτω από το κόστος
βγάζοντας συγχρόνως και αεριτζίδικα κέρδη
λόγω της εµπλοκής τους στην παραγωγή
ρεύµατος!

• Οι εργαζόµενοι γνώρισαν την υπερε-
ντατικοποίηση, την αύξηση των σοβαρών
ατυχηµάτων, τους εργολάβους που έφεραν
τον εργασιακό µεσαίωνα, την εργασιακή και
ασφαλιστική αβεβαιότητα και τα χειρότερα
έπονται!  

Οι ίδιοι που διέλυσαν την ασφάλιση στον
εργοδότη επιµένουν σήµερα να διαχωρίζο-
νται από τους άλλους εργαζόµενους µιλώ-
ντας για «το Ασφαλιστικό µας» και επιδιώκο-
ντας εξαιρέσεις σε µια εποχή που καίγεται το
σύµπαν, κάνουν παιχνίδι µε τις λέξεις (αν θα
φύγει ή αν θα µείνει το εφεξής) όταν καταρ-
γούνται µε νόµο (Ν. 3845/2010) όλοι οι προ-
ϋπάρχοντες νόµοι και οι Συλλογικές Συµβά-
σεις Εργασίας αντί να συµβάλλουν στην
οργάνωση και την αντίσταση των εργαζοµέ-
νων ενάντια στην κυβέρνηση, στην «τριπλή
κατοχή της τρόικας» και στον εργασιακό,
ασφαλιστικό µεσαίωνα που αυτοί επιβάλ-
λουν!

Η λύση για το Ασφαλιστικό είναι να παλέ-
ψουµε χωρίς εξαιρέσεις µε τους άλλους
εργαζόµενους και κλάδους για να µην περά-
σει συνολικά το έκτρωµα του Λοβέρδου που
ξεθεµελιώνει στην κυριολεξία την κοινωνική
ασφάλιση!  

Όσον αφορά το αποθεµατικό του ασφα-
λιστικού των εργαζοµένων της ∆ΕΗ που επί-
σηµα σήµερα ανέρχεται σε 11,9 δις Ευρώ η
µοναδική λύση που διασώζει και τους εργα-
ζόµενους και την επιχείρηση είναι η εγγραφή
του ποσού στην περιουσία της ∆ΕΗ (σήµερα
εκτιµάται στα 13,2 δις Ευρώ) άρα και η εξα-
γορά όλων των µετοχών, λύση που απαιτεί
την άµεση εθνικοποίηση της ∆ΕΗ και συνολι-
κά της ενέργειας! 

Λύση που σήµερα είναι απαραίτητη και
επίκαιρη αλλά χρειάζεται σκληρούς ταξικούς
αγώνες για µια άλλη πολιτική που θα βάζει
πάνω απ όλα τις ανάγκες των εργαζοµένων
και του λαού και όχι τα κέρδη των ντόπιων
και ξένων κερδοσκόπων! 

Αυτό δεν µπορεί να γίνει από το συνδι-
καλιστικό κατεστηµένο που είναι άµεσα δια-
πλεκόµενο µε την κυβέρνηση, την εργοδο-
σία, τους εργολάβους  αλλά ακόµα και µε τα
µεγάλα συµφέροντα που ενεργοποιούνται
πλέον στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

Μπορεί όµως να γίνει από τους ίδιους
τους εργαζόµενους και τα ταξικά συνδικάτα
µε γνώµονα πρώτα απ όλα τα συµφέροντα
των εργαζοµένων, των λαϊκών στρωµάτων και
της διάσωσης της δηµόσιας περιουσίας.

ΤΤοο  γγρρααφφεείίοο  ττύύπποουυ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ∆ΕΗ:
ΚΚααττααγγρρααφφήή  ««εεφφεεξξήήςς»»  ττωωνν  ααπποοθθεεµµααττιικκώώνν
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«Πουλήστε τη ∆ΕΗ, είναι σηµαντι-
κό!» αυτή ήταν στις 30.4.2010 η εντολή
του ∆ΝΤ. Ξένοι και ντόπιοι, «δανειστές
και κερδοσκόποι» αναγνώρισαν αµέσως
τη χρυσή ευκαιρία στην αγορά. ««Η
σηµερινή της κεφαλαιοποίηση είναι µόνο
2,5 δις €, ο τοµέας της στρατηγικός και τα
κέρδη της άγγιξαν το 1 δις €. Πόσο πιο
κάτω να πάει, πόσο πιο φτηνά να αγόρα-
ζε κάποιος ένα ποσοστό και το µάνα-
τζµεντ;» δηλώνουν οι «αγοραίοι τεχνο-
κράτες». Η «ισχυρή ∆ΕΗ» του χρηµατι-
στηρίου βγαίνει στο σφυρί! Και το ∆ΝΤ
που τιµολόγησε το 33% της επιχείρησης
σε 1 δις € αναρωτιέται: «Ένα ∆ηµόσιο
που βουλιάζει στα ελλείµµατα έχει την
πολυτέλεια να αγνοήσει αυτό το φιλέτο»;

Η κυβέρνηση έσπευσε άµεσα να
ανταποκριθεί στις διαταγές των κατοχι-
κών δυνάµεων της αγοράς κι ανακοίνωσε
µαζί µε τα υπόλοιπα αντιλαϊκά µέτρα,
«νέο πρόγραµµα απελευθέρωσης της
ηλεκτρικής ενέργειας». Στις 4.5.2010, οι
κυβερνητικοί δοσίλογοι υπερέβαλαν εαυ-
τούς στο ξεπούληµα: 34% της ∆ΕΗ «σε
τιµή έκπληξη», µόνο 500 εκ. €!!

Ε.Ε., ΕΚΤ, ∆ΝΤ και οι κυβερνήσεις
του δικοµµατισµού που λεηλάτησαν και
ρήµαξαν τη χώρα µε την πολιτική των

απελευθερώσεων-ιδιωτικοποιήσεων ετοι-
µάζονται να ξεπουλήσουν όσο-όσο και
τα τελευταία τµήµατα της δηµόσιας περι-
ουσίας που αποµένουν. Κι όµως, η υπερ-
χρέωση της χώρας οφείλεται σε µεγάλο
βαθµό σε αυτήν ακριβώς την πολιτική
που αποτέλεσε εδώ και 15 χρόνια µόνιµη
πηγή οικονοµικής αιµορραγίας και παρα-
γωγικής υποβάθµισης.

Το παράδειγµα ακριβώς της ∆ΕΗ,
της µεγαλύτερης βιοµηχανικής επιχείρη-
σης της χώρας, που έγινε µετοχική Α.Ε.
στις 12.12.2001, µιλάει από µόνο του.

Τότε, ήταν πολλοί αυτοί που διαφή-
µιζαν τα «οφέλη της απελευθέρωσης»,
της µετοχοποίησης και των ιδιωτικο-
οικονοµικών κριτηρίων: Ε.Ε., ∆ΝΤ,
ΟΟΣΑ, ΠΑΣΟΚ, Ν∆, ΣΥΝ, οι παρατά-
ξεις τους ΠΑΣΚΕ-∆ΑΚΕ-ΣΑ∆ στο συνδι-
καλιστικό κίνηµα, τα ΜΜΕ, διάφοροι
«έγκριτοι» οικονοµολόγοι και αναλυτές.
Έταζαν απαλλαγή του κράτους από τα
«βάρη» των δηµοσίων επιχειρήσεων, δια-
φάνεια στη διαχείριση, «ισχυρή ∆ΕΗ µε
επέκταση σε νέες δραστηριότητες»,
φθηνό ρεύµα, φθηνό χρήµα για επενδύ-
σεις και ανάπτυξη, νέες θέσεις εργασίας.

Τώρα πια κανείς τους δεν µιλά γι’
αυτά. ∆εν χρειάζεται. Τι κι αν δεν ήρθαν

«οφέλη» για το λαό, παρά µόνο βαριές
συνέπειες. Η «απελευθέρωση της αγο-
ράς» από εργατικά δικαιώµατα και κοινω-
νικές υποχρεώσεις συνιστά αφ’ εαυτού
της «ιερή πολιτική» αφού εξυπηρετεί τα
«ιερά και τα όσια» του κεφαλαίου. Γι’
αυτό πρέπει να µιλήσουµε εµείς, οι εργα-
ζόµενοι. Να µιλήσουµε ανοιχτά στους
πραγµατικούς ιδιοκτήτες της ∆ΕΗ και
όλων των άλλων δηµόσιων επιχειρήσεων,
στον ελληνικό λαό.

ΟΟιι  εειισσππρράάξξεειισσ  ττοουυ  κκρράάττοουυςς
1,8 δις € εισέπραξε το ελληνικό

δηµόσιο από την πώληση του 49% των
µετοχών της ∆ΕΗ σε ιδιώτες το 2001-
2003. Η διατήρηση του 51% απέφερε
στο κράτος 0,55 δις € από µερίσµατα των
κερδών της. ∆ηλ. εισέπραξε συνολικά το
«τροµακτικό ποσό» των     2,3 δις €!!! Την
ίδια περίοδο τα καθαρά κέρδη (µετά από
φόρους, τόκους και αποσβέσεις) της
∆ΕΗ Α.Ε. ήταν 2,4 δις €!! Για να το πούµε
απλά, την περίοδο 2001-2009, το κράτος
θα εισέπραττε περισσότερα αν δεν την
πουλούσε…

ΠΠόόσσοοοο  κκόόσσττιισσεε  σσττοο  κκρράάττοοςς
ηη  ““ααππεελλεευυθθέέρρωωσσηη””

Ας δούµε τώρα τι εισέπραξαν οι πάσης
φύσης ιδιώτες από την «απελευθερωµέ-
νη» πίτα της ελληνικής αγοράς ηλεκτρι-
κής ενέργειας.

1. 0,52 δις € εισέπραξαν οι µέτοχοι
της ∆ΕΗ Α.Ε. ως µέρισµα από τα κέρδη.
Περισσότερα απ’ όσα ζητά σήµερα η
κυβέρνηση για να πουλήσει το 34% της
επιχείρησης.

2. 1,68 δις € εισέπραξαν οι κάθε
είδους «εξωτερικοί συνεργάτες» (εργο-
λάβοι, σύµβουλοι, µάνατζερς, κ.α.) Λιγό-
τερο προϋπολογίζεται να κοστίσει ο
λιγνιτικός σταθµός Πτολεµαΐδα V, που
θα απασχολεί 500 εργαζόµενους ή…
όσο χρειάζεται για να µισθοδοτηθούν επί
40 χρόνια µε 14 µισθούς 1500 εργαζόµε-
νοι!

3. 782 εκ. € εισέπραξαν τα ξένα µονο-
πώλια που µας πούλησαν στα διεθνή
χρηµατιστήρια ρύπων αέρα κοπανιστό ή
αλλιώς: «δικαιώµατα εκποµπής CO2».
2,4 φορές περισσότερα από αυτά που θα
εισπράξουν το ελληνικό δηµόσιο και οι
µέτοχοι από την περικοπή των µισθών
και των δώρων των 23.000 εργαζοµένων
στη ∆ΕΗ (περίπου 330 εκ. €). 

4. 3,77 δις € εισέπραξαν τα ξένα
µονοπώλια που µας πρόσφεραν εισαγω-
γές από την «απελευθερωµένη ενιαία
εσωτερική αγορά της Ε.Ε.». Με αυτά τα
χρήµατα κατασκευάζονταν οι Μονάδες
Αλιβερίου (220 εκ. € - 417 MW), Μεγαλό-
πολη V (500 εκ. € - 811 MW) και Πτολε-
µαΐδα V (1,32 δις € - 660 MW). Θα είχα-
µε πλήρη επάρκεια και θα περίσσευαν
και 1,73 δις € για να ελαφρύνει το χρέος
της χώρας. 

5. 1,82 δις € εισέπραξαν οι τρεις

«ιδιωτικές» µονάδες1, που µας προσέφε-
ραν «ανταγωνιστικές» τιµές «απελευθε-
ρωµένης» ηλεκτρικής ενέργειας. Άλλα
1,17 δις € κατέβαλε η ∆ΕΗ στον ∆ιαχειρι-
στή Ελληνικού Συστήµατος Ηλεκτρικής
Ενέργειας (∆ΕΣΜΗΕ)2 για δικαιώµατα
χρήσης των δικτύων µεταφοράς που η
ίδια έχει κατασκευάσει και ανήκουν στην
κυριότητά της!!! ∆εν έχουµε πια µε τι να
συγκρίνουµε… Από εδώ και µετά, ας
πάνε όλα στο δηµόσιο χρέος της χώρας!

6. 660 εκ. € τουλάχιστον κόστισε «η
επέκταση της ∆ΕΗ Α.Ε. σε νέες δραστη-
ριότητες µε ισχυρούς συµµάχους»
(Τηλεπικοινωνίες TELLAS3 µε την Edison,
ΑΠΕ µε Ρόκα, EdF, ΤΕΡΝΑ, κλπ, στα Βαλ-
κάνια µε την Αµερικάνικη Contour
Global, µε τη Χαλυβουργική, κ.α.) ∆εν
απέφεραν ούτε ένα ευρώ κέρδος για το
δηµόσιο κι ένας θεός, ή µάλλον κάµπο-
σοι µάνατζερς ξέρουν ακριβώς πόσες
ζηµιές επέφεραν όλες αυτές και σε ποιες
τσέπες πήγαν. Πάνω απ’ όλα η διαφάνεια
της αγοράς!

7. Αν προσθέσουµε και το κόστος
από την αποικιοκρατική σύµβαση του
1962 της ΠΕΣΙΝΕ και της διαδόχου της
ΑτΕ του Οµίλου Μυτιληναίου, τα ποσά
ανεβαίνουν σε δυσθεώρητα ύψη!! Το
κόστος του προνοµιακού τιµολογίου της
ΑτΕ υπολογιζόταν στα τέλη της δεκαε-
τίας του 1980 σε 3 δις €. Η ∆ΕΗ Α.Ε.
διεκδικεί, από την «απελευθέρωση» της
αγοράς το 2001 και µετά, περίπου 614
εκ. €. Ούτε η «ανεξάρτητη» δικαιοσύνη,
ούτε η «ανεξάρτητη» Ρυθµιστική Αρχή
Ενέργειας (ΡΑΕ), ούτε το Ευρωπαϊκό
∆ικαστήριο, ούτε η Κοµισιόν, κ.ο.κ. θεω-
ρούν ότι το χαριστικό τιµολόγιο στη ΑτΕ
αντιβαίνει τον «υγιή ανταγωνισµό» στην
αγορά. Άλλωστε είναι γνωστό, τον «αντα-
γωνισµό» παρεµποδίζουν οι δηµόσιες
επιχειρήσεις µε την ύπαρξή τους και
µόνο. Η λεηλασία του δηµόσιου κορβα-
νά και των φυσικών πόρων της χώρας
από το ιδιωτικό κεφάλαιο συνιστούσε
πάντα «υγιή ανάπτυξη κι επιχειρηµατικό-
τητα»…

8. Ανυπολόγιστο παραµένει το
κόστος της υποκατάστασης του φθηνού,
εγχώριου ενεργειακού καυσίµου, του
Λιγνίτη από την ανορθολογική, αντιοικο-
νοµική και αντιπεριβαλλοντική καύση του
φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή.
Ένα σπάνιο, εισαγόµενο και ακριβό καύ-
σιµο πετιέται κατά το ήµισυ στην ατµό-
σφαιρα4 προκειµένου να αποκοµίσουν
γρήγορες αποσβέσεις και κέρδη τα
µονοπώλια του φ.α. (GazProm-Κοπελού-
ζος) και οι ιδιώτες ηλεκτροπαραγωγοί µε
«περιβαλλοντικές ευαισθησίες»… 

10,4 δις € δηµόσιου χρήµατος λεηλα-
τήθηκαν από τις διάφορες µερίδες του
κεφαλαίου, και αφήνουµε απέξω τις
«παλιές αµαρτίες» της ΠΕΣΙΝΕ. 10,4 δις €
µόνο από την απελευθέρωση της αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας και τη µερική ιδιω-
τικοποίηση της ∆ΕΗ τη δεκαετία 2000-
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ττηηςς  ΦΦλλώώρρααςς  ΠΠααππααδδέέδδεε
Πολιτικός Επιστήµονας - Οικονοµολόγος ΜSc

Αν. Γραµµατέας Συλλόγου Επιστηµονικού Προσωπικού ∆ΕΗ

ΗΗλλεεκκττρριικκήή  εεννέέρργγεειιαα::  
HH  εεθθννιικκοοπποοίίηησσηη  ααπποοττεελλεείί  µµοοννόόδδρροοµµοο  γγιιαα  ττηηνν  οοιικκοοννοοµµιικκήή

κκααιι  ππααρρααγγωωγγιικκήή  αανναασσυυγγκκρρόόττηησσηη  ττηηςς  χχώώρρααςς

1. Αν από αυτό το ποσό αφαιρεθεί το κόστος καυσίµου, το κέρδος µένει καθαρό. Κόστος επένδυσης δεν υπάρχει αφού και για τους τρεις «ιδιώτες ανταγωνιστές» την επένδυση ανέλαβε στην ουσία το ελληνι-
κό δηµόσιο: α) η Μονάδα του Οµίλου Μυτιληναίου αδειοδοτήθηκε ως Σταθµός Συµπαραγωγής, εντάχθηκε στον αναπτυξιακό νόµο κι έλαβε αδρή κρατική επιδότηση. Όταν έκρινε ότι τη συµφέρει καλύτερα, αντί να
ηλεκτροδοτεί το δικό της ηλεκτροβόρο εργοστάσιο (ΑτΕ, πρώην ΠΕΣΙΝΕ), να το πουλά απ’ ευθείας στην κατανάλωση µέσω ∆ΕΣΜΗΕ και ∆ΕΗ, η ΡΑΕ τροποποίησε αµέσως την άδεια της Μονάδας. Ξέχασε όµως να
ζητήσει πίσω την επιδότηση… β) η Ενεργειακή Θεσσαλονίκης, η Μονάδα της Elpedison, κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου από τα τότε κρατικά ΕΛΠΕ, µετά παραδόθηκε µαζί τους στο Λάτση και εν συνεχεία στην
Edison. Αλλά ποιος τα θυµάται τώρα αυτά… γ) η Μονάδα της Ήρων Θερµοηλεκτρική, που πλέον ανήκει κατά 51% στη Γαλλική GdF-Suez χρηµατοδοτήθηκε στην ουσία από την ίδια τη ∆ΕΗ: από το 2003, η επιχεί-
ρηση του κου Μπόµπολα νοίκιαζε τους αεριοστροβίλους της στη ∆ΕΗ έναντι 445 €/MWh!!! Η ∆ΕΗ τότε πουλούσε 71,27 €/MWh. Η ενοικίασή της αιτιολογήθηκε ως απαραίτητη για την ευστάθεια του συστήµατος
και ήταν η αποτυχία της να ανταποκριθεί σε αυτήν ακριβώς την ανάγκη που οδήγησε στο µπλακ άουτ τον Ιούλη του 2004…

2. Ο ∆ΕΣΜΗΕ (που ανήκει κατά 51% στο κράτος και 49% στη ∆ΕΗ), εκτός από τη διαχείριση των δικτύων της ∆ΕΗ, λειτουργεί και το «ηµερήσιο χρηµατιστήριο ηλεκτρικής ενέργειας». Βάσει του άρθρου 40, του
Ν. 2773/99 χρησιµοποιεί αυτά τα χρήµατα για να καταβάλει στις ιδιωτικές µονάδες Συµπαραγωγής και ΑΠΕ την κρατική επιδότηση των τιµολογίων τους.
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2009.  ∆ηλ. πάνω από το 4,5% του ΑΕΠ ή
όσο το 62% του σηµερινού δηµοσίου
ελλείµµατος των 17,1 δις €! Η πολιτική των
απελευθερώσεων δεν έφερε ιδιωτικά
κεφάλαια κι επενδύσεις. Ποτέ δεν στό-
χευε σ’ αυτό. Ήταν το όχηµα για µια τερά-
στια µεταφορά δηµοσίων πόρων προς το
ξένο και ντόπιο κεφάλαιο, που στο τέλος
του «απελευθερωµένου» δρόµου των
ιδιωτικοποιήσεων βρίσκεται περισσότερο
κρατικοδίαιτο και παρασιτικό από ποτέ. 

Αν αυτά τα χρήµατα κατευθύνονταν
στην ανάπτυξη του ηλεκτρενεργειακού
τοµέα της χώρας µέσα από εθνικό ενερ-
γειακό σχεδιασµό, προγράµµατα δηµο-
σίων επενδύσεων κι αξιοποίησης των
εγχώριων πηγών ενέργειας σίγουρα η
εικόνα του δηµόσιου ελλείµµατος και του
χρέους θα ήταν διαφορετική από τη σηµε-
ρινή. Η χώρα θα αντιµετώπιζε πολύ λιγό-
τερα προβλήµατα ενεργειακής επάρκειας
και εξάρτησης από εισαγωγές. Θα µπο-
ρούσαν να δηµιουργηθούν οικονοµίες κλί-
µακος, χιλιάδες θέσεις εργασίας, στεφάνη
δραστηριοτήτων κι επιχειρήσεων µε
συνολική επίδραση στην αναζωογόνηση
της εθνικής οικονοµίας.

Ακριβώς αυτές τις αναπτυξιακές δυνα-
τότητες της χώρας έπνιξε η πολιτική των
απελευθερώσεων και των ιδιωτικοποιήσε-
ων. Ε.Ε., ∆ΝΤ, ΣΕΒ, ΠΑΣΟΚ και Ν∆, όλοι
αυτοί που δηµιούργησαν τη σηµερινή
κατάσταση, µας προτείνουν σαν λύση
ακόµα περισσότερες απελευθερώσεις και
ιδιωτικοποιήσεις, ακόµα µεγαλύτερη
ασφυξία! Η σηµερινή αξία των παγίων της
∆ΕΗ, δηλ. η εµπράγµατή της αξία ανέρχε-
ται σε πάνω από 13,2 δις ευρώ5. Με τη
σχεδιαζόµενη πώληση του 34%, το ιδιωτι-
κό κεφάλαιο θα έχει αγοράσει µε 2,3-2,8
δις € µια κερδοφόρα περιουσία αξίας 10,6
δις €, δηλ. το 83% της ∆ΕΗ. Πράγµατι,
πόσο πιο φτηνά να ξεπούλαγε κάποιος
την περιουσία ενός ολόκληρου λαού;
Πόσο πιο βαθιά να υποθήκευε κάποιος τις
αναπτυξιακές δυνατότητες του ηλεκρε-
νεργειακού τοµέα και της χώρας ολόκλη-
ρης;

Οι εργαζόµενοι στη ∆ΕΗ και στον
κλάδο της η.ε., όλος ο ελληνικός λαός δεν
έχουν κανένα λόγο να αποδεχτούν τη
θηλιά που τους σφίγγει το λαιµό. Σήµερα
η µόνη λύση απέναντι στη χρεοκοπία και
την υποθήκευση της χώρας, είναι η άρνη-
ση και η παύση πληρωµών του απεχθούς
χρέους που δηµιούργησε η πολιτική της
παράδοσης των πάντων στο ξένο και ντό-
πιο κεφάλαιο. Είναι η αποδέσµευση των
τεράστιων αυτών πόρων από τις αρπάγες
των δανειστών και η διοχέτευσή τους στη
στήριξη του λαϊκού εισοδήµατος και στην
παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας µε
κριτήριο την ικανοποίηση των λαϊκών ανα-
γκών. 

Σήµερα, περισσότερο από ποτέ, λύση
και στον ηλεκτρενεργειακό τοµέα αποτε-
λεί µόνο η Επανεθνικοποίηση του συνό-
λου της ηλεκτρικής ενέργειας σε µία 100%
δηµόσια επιχείρηση µε αποκλειστικότητα
σε Παραγωγή, Μεταφορά, ∆ιανοµή ηλε-
κτρικής ενέργειας. Μια ∆ΕΗ αµιγώς κρατι-
κή που θα λειτουργεί µε στόχο την ευηµε-
ρία του λαού και την ανάπτυξη του τόπου.
Μόνο µια τέτοια ∆ΕΗ µπορεί εγγυηθεί
φθηνό ρεύµα για το λαό, στρατηγική στή-
ριξη της εθνικής παραγωγής, αξιοποίηση
του φυσικού πλούτου της χώρας µε σεβα-
σµό στο περιβάλλον, θέσεις εργασίας µε
δικαιώµατα σε χιλιάδες εργαζόµενους. 

ΗΗ  ππρροοεεττοοιιµµαασσίίαα  ττηηςς  
““ππρρααγγµµααττιικκήήςς  ααππεελλεευυθθέέρρωωσσηηςς””

Τρόικα, κυβέρνηση, Ν∆, ΛΑΟΣ, οι

ξένοι και ντόπιοι «παράγοντες της αγο-
ράς» συµφωνούν ότι είναι πια καιρός να
γίνει και στην Ελλάδα «πραγµατική απε-
λευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέρ-
γειας». Με το Μνηµόνιο Συνεννόησης που
υπογράφηκε στις 3.3.2010 απαιτούν:

• «Απελευθέρωση» των τιµολο-
γίων µε αυξήσεις 50%-105%(!) για την
εργαζόµενη οικογένεια και το λαϊκό νοι-
κοκυριό και… µειώσεις 20%-30% για τις
επιχειρήσεις και τους «έχοντες» µε κατα-
νάλωση πάνω από 4.400 Kwh!!

• ∆ιάλυση της ∆ΕΗ µε «πώληση
5-6 µονάδων λιγνίτη» (1.500-2.000 ΜW
από τα συνολικά 5.300 ΜW) και «4-5
υδροηλεκτρικών σταθµών» (1.000 ΜW).
Με πώληση 17%-34% του µετοχικού
κεφαλαίου. Με απόσχιση µέχρι το Μάρτη
του 2011 των ∆ικτύων Μεταφοράς και
∆ιανοµής που, είτε θα πωληθούν, είτε θα
θυγατροποιηθούν και στη συνέχεια θα
µετοχοποιηθούν.

Πώς φτάσαµε ως εδώ; Θα ακολουθή-
σουµε το βηµατισµό «ανάπτυξης» της
«ισχυρής ∆ΕΗ» την περίοδο 2001-2009,
που οι κατοχικές δυνάµεις και οι συνεργά-
τες τους ονοµάζουν πλέον ως περίοδο
«θεωρητικής απελευθέρωσης της αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας». 

ΟΟιι  ““γγιιγγάάννττιιεεςς””  εεππεεννδδύύσσεειιςς
Οι επενδύσεις της ∆ΕΗ Α.Ε. µετά τη

µετοχοποίησή της (2001-2009) ανήλθαν
επίσηµα σε 7,4 δις €. Η «ορθολογικοποίη-
ση των επενδύσεων», όπως βαφτίστηκε
από το 2001 ως το 2006 η περικοπή κι ο
αναπροσανατολισµός των επενδύσεων
προκειµένου να διευκολυνθεί το άνοιγµα
της αγοράς για τους «ανταγωνιστές» της,
είχε τα ακόλουθα αποτελέσµατα: 

α) Στην Παραγωγή. Από το 2001 ως το
2009 η ∆ΕΗ Α.Ε. ξεκίνησε και ολοκλήρω-
σε µόνο 2 νέες Μονάδες µε καύσιµο το
φυσικό αέριο (ΑΗΣ Κοµοτηνής το 2002
και Μονάδα V του ΑΗΣ Λαυρίου το 2006).
Πρόσθεσε δηλ. µόνο  540 MW, ενώ έχει
ήδη σχεδόν αποσύρει 680 ΜW (καθε-
στώς περιορισµένης λειτουργίας λιγνιτι-
κών Μονάδων Ι, ΙΙ ΑΗΣ Μεγαλόπολης και
Ι, ΙΙ, ΙΙΙ ΑΗΣ Λαυρίου). 

Η «διαφάνεια» των λογιστικών κατα-
στάσεων της ∆ΕΗ Α.Ε., διαµορφωµένη
πλέον κατά τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυ-
πα, δεν επιτρέπει να βρεθεί τι επενδύσεις
έγιναν και πόσο κόστισαν. Από τις ενηµε-
ρώσεις όµως των µάνατζερ προς τους
µετόχους διαπιστώνεται ότι, εκτός από
συνεχείς εξαγγελίες νέων µονάδων που
δεν κατασκευάστηκαν ποτέ, η ∆ΕΗ Α.Ε.
συνόψισε το «επενδυτικό της έργο» στην
Παραγωγή από το 2004 ως το 2008, σε…
ηλεκτροστατικά φίλτρα των Μονάδων I-IV
του ΑΗΣ Αγ. ∆ηµητρίου και στο σύστηµα
αποθείωσης της Μονάδας ΙΙΙ του ΑΗΣ
Μεγαλόπολης! Είναι οι Μονάδες που πρό-
κειται να κλείσουν ως το 2016 λόγω υπέρ-
βασης εκποµπής CO2!! Είναι ακριβώς
αυτές οι «παλιές» µονάδες που επιθυµεί
να αγοράσει ο κος Κουαντρίνο της
Elpedison!!! 

Ιδιαίτερα την περίοδο του µάνατζερ
Αθανασόπουλου, η ∆ΕΗ Α.Ε. επιδόθηκε
σε… «βαπτίσεις». Βάφτιζε «επενδύσεις»
µέχρι και τις ενοικιάσεις ηλεκτροπαραγω-
γών ζευγών από ιδιώτες, αγοράζοντας την
παραγωγή τους µέχρι και 900-1600
€/MWh όταν η ∆ΕΗ πουλά 96 €/MWh!!! Οι
ωφεληµένοι από αυτές τις «επενδύσεις»
έχουν γνωστά επώνυµα: ΤΕΡΝΑ-Μπόµπο-
λας και AEGEAN- Μελισσανίδης…

β) Στα δίκτυα Μεταφοράς και ∆ιανο-
µής. Οι επενδύσεις στα δίκτυα ανήλθαν
την περίοδο 2002-2009 σε 3,3 δις €.

Απορρόφησαν δηλ. το 51% των συνολι-
κών επενδύσεων (έναντι 37% που απορ-
ρόφησε η Παραγωγή). Όµως, αντί η ποιό-
τητα του δικτύου να βελτιώνεται, (ειδικά
του δικτύου χαµηλής τάσης που τροφο-
δοτεί την πλειοψηφία των καταναλωτών,
νοικοκυριά και µικροµεσαίες επιχειρή-
σεις), χειροτερεύει µε αύξηση της συχνό-
τητας διακοπών και των καθυστερήσεων
στην αποκατάσταση των βλαβών. Πού
πήγε τελικά ο κύριος όγκος αυτών των
επενδύσεων; 

� Στην ενίσχυση των διεθνών διασυν-
δέσεων, ώστε να διευκολυνθεί η είσοδος
των ευρωπαϊκών µονοπωλίων στην ελληνι-
κή αγορά, να αυξηθούν οι εισαγωγές ρεύ-
µατος και µαζί µ’ αυτές η εξάρτηση της
χώρας. Οι εισαγωγές ως ποσοστό του
ηλεκτρενεργειακού µας ισοζυγίου αυξά-
νονται από 1,1% το 2000, σε 10,5% το
2009. Από εκεί έρχεται το ρεύµα των
«νέων παρόχων» όπως η Verbund, η EdF,
κλπ. 

� Στη σύνδεση των ιδιωτικών Ανανε-
ώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) µε το
Ηλεκτρικό Σύστηµα. Η χρυσή εποχή της
«πράσινης» κερδοσκοπίας έχει αρχίσει…
Οι παραλίες, οι κάµποι και τα βουνά της
χώρας αποψιλώνονται και ανασκάπτονται
από τους νέους χρυσοθήρες, που αφού
έλαβαν κρατική επιδότηση για το 40%-
70% της επένδυσής «τους», µοσχοπου-
λούν την ενέργεια από τα πολυδιαφηµι-
σµένα «µηδενικού κόστους καύσιµα» σε
επιδοτούµενες τιµές που ξεκινούν από
84€/MWh και φτάνουν στα 450€/MWh!!

� Αν τώρα σε αυτά προσθέσουµε
και τα 1,32 δις € που κόστισε στη ∆ΕΗ
Α.Ε. το πανηγύρι των Ολυµπιακών Αγώ-
νων, έχουµε µια σχετικά καλή εικόνα για
το είδος των «επενδύσεων» που έγιναν
και ποιος τις καρπώθηκε.

Οι νόµοι της «απελευθέρωσης», από
το 1999 ως σήµερα, απαγόρευσαν στη
∆ΕΗ να φτιάξει νέες Μονάδες και οδήγη-

σαν συστηµατικά τη χώρα σε ενεργειακή
ένδεια. Οδήγησαν την επιχείρηση του
ελληνικού λαού στα χέρια των ιδιωτών,
στην εξυπηρέτηση των συµφερόντων
τους. ∆έκα χρόνια τώρα η ∆ΕΗ Α.Ε.,
συστηµατικά και οργανωµένα, «επενδύει»
στη συρρίκνωσή της, διαµορφώνοντας
έτσι τις συνθήκες για την πλήρη ιδιωτικο-
ποίηση της ηλεκτρικής ενέργειας. 

Τώρα οι «δανειστές» που µας οδήγη-
σαν µε τις απελευθερώσεις-ιδιωτικοποιή-
σεις στη βαθιά υπερχρέωση, µας ζητούν
να διαλύσουµε και να ξεπουλήσουµε ότι
απέµεινε δηµόσιο. Οι κυβερνητικοί τους
συνεργάτες ενώ «δεν έχουν» να πληρώ-
σουν µισθούς και συντάξεις, ενώ «αναγκά-
ζονται» να πουλήσουν τη ∆ΕΗ, βρήκαν
όµως κι έχουν να πληρώσουν την «πριµο-
δότηση των αιχµιακών µονάδων ηλεκτρο-
παραγωγής»! Σε 100.000 ευρώ ανά εγκα-
τεστηµένο µεγαβάτ κατ’ έτος, αυξάνεται
το εγγυηµένο έσοδο για τις ιδιωτικές
µονάδες, ενώ και η χρονική διάρκεια
χορήγησής του επιµηκύνεται από τα τρία
στα πέντε έτη, βάσει τροπολογίας που
προστέθηκε στο νόµο για την ενίσχυση
των ΑΠΕ. Γιατί έτσι «επενδύουν» οι ιδιώ-
τες!!!

Ο ελληνικός λαός που επιβαρύνθηκε
ήδη µε αύξηση 48% στην τιµή του ρεύµα-
τος την «απελευθερωµένη» περίοδο
2000-2009, βλέπει τώρα το ρεύµα να
µετατρέπεται σε ακριβή «πολυτέλεια». Οι
εργαζόµενοι στη ∆ΕΗ που έχασαν ήδη
λόγω απελευθέρωσης το ασφαλιστικό
τους, βλέπουν τώρα την επιχείρηση να
κοµµατιάζεται και το µισθό τους να
πετσοκόβεται. Μπορούµε και πρέπει να
βάλουµε φρένο σε αυτή την καταστροφή,
να ανατρέψουµε αυτή την πολιτική. Να
δώσουµε σήµερα τη διέξοδο, παλεύοντας
για Εθνικοποίηση της ∆ΕΗ και της ηλε-
κτρικής ενέργειας. Γιατί το ρεύµα είναι
είδος πρώτης ανάγκης, είναι κοινωνικό
αγαθό κι όχι εµπόρευµα. 

3. Η περίπτωση της TELLAS: το σπάσιµο του κρατικού µονοπωλίου του ΟΤΕ, στοίχισε στην κρατική ∆ΕΗ πάνω από 250 εκ. €. Το 2007, η TELLAS πουλήθηκε στη Wind για 165 εκ. €

4. Τα ποσοστά απόδοσης και των πιο σύγχρονων µονάδων συνδυασµένου κύκλου δεν υπερβαίνουν το 55%, ενώ η πρωτογενής καύση του φ.α. στα σπίτια ή στις επιχειρήσεις (θέρµανση, θερµοσίφωνας, κλπ)
αξιοποιεί το συγκεκριµένο καύσιµο κατά 95%-98%. Έτσι και ο σπάνιος πόρος δεν καταναλίσκεται άσκοπα και θα περιοριζόταν η ζήτηση ρεύµατος και άρα η ηλεκτροπαραγωγή από τις θερµικές µονάδες και η περι-
βαλλοντική επιβάρυνση που δηµιουργούν. 

5. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η πραγµατική αξία των παγίων της ∆ΕΗ είναι πολύ πάνω από 13,4 δις €. Στα τέλη της δεκαετίας του ’90 τα πάγιά της είχαν αποτιµηθεί σε 9 τρις δρχ. (26,4 δις €). Το 2001, µπροστά στην
τότε µετοχοποίηση «επανεκτιµήθηκαν» σε 3 τρις δρχ. (8,6 δις €) για να διευκολυνθεί το ξεπούληµά της στις αγορές. Άλλωστε, µόνο οι ασφαλιστικές εισφορές των χιλιάδων εργαζοµένων της επιχείρησης, που από
το 1966 χρησιµοποιούνταν για χρηµατοδότηση επενδύσεων και είναι ενσωµατωµένες στις πάγιες εγκαταστάσεις της ∆ΕΗ, ανέρχονται σύµφωνα µε τις αναλογιστικές µελέτες του 1999 και 2007 σε τουλάχιστον 11,9
δις €.
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ΚΚααλλωωσσήήλλθθααττεε  σσττηηνν  εεσσκκεεµµµµέέννηη
κκααιι  ππρροοµµεελλεεττηηµµέέννηη  κκόόλλαασσηη  ττοουυ  ∆∆ΝΝΤΤ  

ΈΈνναα  άάρρθθρροο  γγρρααµµµµέέννοο  ααππόό  ττοονν  ∆∆όόκκττωωρραα
MMaarrkk  WWeeiissbbrroott,,  δδιιαακκεεκκρριιµµέέννοουυ  
οοιικκοοννοοµµοολλόόγγοουυ  ((WWaasshhiinnggttoonn  DD..CC..))  
πποουυ  έέζζηησσεε  τταα  γγεεγγοοννόότταα  ττηηςς  ΑΑρργγεεννττιιννήήςς  
ααππόό  κκοοννττάά..

Ερ.: Στην Ελλάδα κύριε καθηγητά, δεν
γνωρίζουµε πολλά για το τι έγινε στην Αργε-
ντινή µε το ∆ΝΤ. Το µόνο που θυµάµαι (και
µ’ έχει σηµαδέψει), είναι ένα πλάνο από
κάπου ψηλά, που έδειχνε µία «αδέσποτη»
αγελάδα να τρέχει και κόσµο, πολύ κόσµο,
να την κοµµατιάζει ενώ ήταν ζωντανή (!)
όπως έλεγε ο σπίκερ, για να εξασφαλίσει
κρέας.

Ο µόνος τρόπος να επιβιώσετε είναι επί
ένα µήνα κάθε ηµέρα συνέχεια να βγαίνετε
σύσσωµοι και ενωµένοι 8 εκατοµµύρια
άνθρωποι, µιλάω για τους ενήλικες, στους
δρόµους µέχρι να ανασταλούν όλες µα όλες
οι καθηµερινές λειτουργίες. Μόνο κατ’
αυτόν τον τρόπο θα εκβιαστεί η Ε.Ε. αρκετά
ώστε να δώσει χρήµατα και άτοκα µάλιστα,
τα οποία και διαθέτει. ∆εν είστε ξέµπαρκοι,
για όνοµα του Θεού, ενώ η Αργεντινή ήταν
εντελώς µόνη και απροστάτευτη.

Η Ε.Ε. δεν επιθυµεί κάτι αντίστοιχο -µα
πρέπει να ασκηθεί η κατάλληλη πίεση πλέον
από κάτω προς τα πάνω και όχι αντιστρό-
φως. Η µόνη σωτηρία πλέον είναι να εξανα-
γκάσετε τη Γερµανία να πληρώσει τα 74 δις.
που χρωστάει στην Ελλάδα για την περίοδο
1939-1945. Μάλιστα ακούγεται ταυτόχρονα
σε πολλούς κύκλους στη Γενεύη όπου ζω,
ότι η Ελβετία θα δώσει ως δώρο στην Ελλά-
δα, δίχως απαίτηση επιστροφής, 100 δις,
ώστε να µην οδηγηθεί ευρωπαϊκή χώρα, µε
τέτοιες τραγικές συνέπειες, στο στόµα του
λιονταριού.

Πιστέψτε µε, στην Ουγγαρία ήταν πιο
οµαλά τα πράγµατα, στην Ελλάδα προετοι-
µάζεται το έδαφος για µαζική καταστροφή
όλου του κοινωνικού ιστού µε τραγικές
συνέπειες, όπου το µηνιαίο εισόδηµα ακόµα
και στις ιδιωτικές εταιρίες θα µειωθεί από
1000 ευρώ φερ’ ειπείν, στα 250 ευρώ, ενώ οι
τράπεζες θα επιτρέπουν την ανάληψη πλα-
φόν των 100 ευρώ ανά ηµερολογιακού µήνα.

Η Κυβέρνησή που τώρα σας κυβερνάει,
προσφέρουν τα κλειδιά στους καρχαρίες
του 

∆.Ν.Τ. να συµβεί κάτι ανάλογο µε αυτό
που συνέβη στην Αργεντινή.

Ταυτόχρονα, θα πρέπει να απαιτήσει ο
Ελληνικός λαός και µε τη βία όπου κρίνει,
την προσέλευση όλων των υπευθύνων που
έκλεψαν τον Έλληνα φορολογούµενο στην
δικαιοσύνη, και ξέρουνε όλοι στην Ελλάδα
ποιοί είναι αυτοί, και την εκδίκαση των
προηγούµενων δυο κυβερνήσεων της Ελλά-
δος, µε τελικό σκοπό την ισόβια φυλάκισή
τους.

Ταυτόχρονα θα πρέπει ο κάθε πολίτης
της Ελλάδος να διασφαλίσει την αλλαγή
πορείας της τωρινής Κυβέρνησης, η οποία
προµελετηµένα και εσκεµµένα προδίδει τον
Ελληνικό λαό µε την επιθυµία την πλήρης
υποταγή του καθώς και την εξαθλίωσή του
οδηγώντας τον προς το ∆.Ν.Τ. Το να έχει
αναλάβει το ∆..Ν.Τ. µια χώρα σηµαίνει την
εφόρου ζωής σχεδόν οµηρία του στο
χρέος.

Στο διεθνές οικονοµικό σύστηµα, το
χρέος ισούται µε χρήµα και άρα κέρδος για
τους ανθρώπους, που όχι µόνον έχουν δηµι-
ουργήσει την οικονοµική κρίση, αλλά και
τους καρχαρίες του ∆.Ν.Τ. που καιροφυλα-
κτούν να αναλάβουν άµεσα την δράση της
εξαθλίωσης στην Ελλάδα.

Αυτά δεν είναι τα λόγια κάποιου θεοσε-
βούµενου ή ανθρωπιστή, αλλά ούτε και αυτά
ενός ξεπεσµένου ή ξεχασµένου κοµµουνι-
στή ή ροµαντικού αριστερού.

Είναι τα λόγια ενός τεχνοκράτη, που
έζησε την καταστροφή µίας περήφανης
χώρας. Ενός περήφανου λαού µε µία προδο-

τική κυβέρνηση που προετοίµασε καλά το
κλίµα για να εκχωρήσει την Εθνική της
κυριαρχία στη µεγαλύτερη µάστιγα του πλα-
νήτη.

Στην Αργεντινή µε το που έλαβε δράση
το ∆.Ν.Τ., ο κόσµος βγήκε µε τσεκούρια,
χαντζάρες και πριόνια στους δρόµους και
εισέβαλαν σε τράπεζες, στα Μ.Μ.Ε. και σε
κυβερνητικά κτίρια, σφάζοντας και αποκε-
φαλίζοντας στην κυριολεξία τραπεζικούς
υπαλλήλους, διευθυντές, δηµοσιογράφους,
οι οποίοι είναι στην κορυφή της διαφθοράς
και της απάτης, καθώς και στελέχη και µέλη
βιοµηχανιών, της Κυβέρνησης, Κυβερνητι-
κούς Εκπροσώπους και συγκεκριµένα µέλη
της Κυβέρνησης του αντίστοιχου Υπουργεί-
ου Οικονοµικών.

Ο συνολικός αριθµών των θυµάτων επι-
σήµως κατά την οικονοµική κατάρρευση της
Αργεντινής ήταν περί των 25.000, αλλά φυσι-
κά ο αριθµός που ανακοίνωναν τα Μ.Μ.Ε.
της χώρας και µε την διαταγή του ∆.Ν.Τ.
ήταν κατά πολύ λιγότερος και συγκεκρι-
µένα είχανε αναφέρει µόνον 27
θανάτους.

Έφτιαξαν πόλεις,
µέσα στις πόλεις. Τις
ονόµασαν villas
miserias, πόλεις της
µιζέριας. Εκεί πότι-
ζαν τον κόσµο
κοκαΐνη, επεξερ-
γασµένη µε χλω-
ρίνη και ασβέστη
και άλλα ναρκωτι-
κά της µιας δόσης,
που παρουσιάστη-
καν εν αφθονία άξαφ-
να, όταν ο εφιάλτης
είχε αρχίσει. Ήταν περή-
φανος λαός οι Αργεντίνοι,
όπως και οι Έλληνες και δεν είδα
µάνες στην Αργεντινή να πουλάνε τα παιδιά
τους, όπως γίνεται στο L.A. από το 1960.
Είδα όµως ανθρώπους να χάνουν τα πάντα
και στο τέλος τη ζωή τους, όταν δεν υπήρχε
τίποτα να δώσουν, όσα δεν πήραν οι τράπε-
ζες τα πήραν οι έµποροι. Ο κόσµος έπρεπε
να αποχαυνωθεί, να µην αντιστέκεται. Να
πεθαίνει µε τη µιζέρια του. Γι’ αυτό έβγαλαν
έτσι αυτές τις ψευτοπόλεις. Έπνιγαν εκεί την
οργή και την δυστυχία τους.

Γι αυτό και εξάλλου η προ-µελετηµένη
υποβάθµιση του κέντρου της Αθήνας και η
µαζική προώθηση και πώληση των ναρκωτι-
κών, µέχρι όπως µαρτυρείται και από τον
Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό από ανθρώπους
που έχουν και είχαν ανέκαθεν στενές επα-
φές µε την ζούγκλα των ιδιωτικών καναλιών,
κυβερνητικά στελέχη, πολιτικούς, µεγαλοδι-
κηγόρους, βιοµήχανους και ανθρώπους γενι-
κότερα που εξυπηρετούν µεγάλες πολυεθνι-
κές εταιρίες. Ηµερησίως στο κέντρο της
Αθήνας πεθαίνουν περίπου 140 άνθρωποι,
κυρίως µετανάστες από ναρκωτικά νοθευµέ-
να.

Αυτό που µου έκανε εντύπωση είναι το
πόσο εύκολα σώπαιναν όλοι οι ενοχλητικοί.

Στην Αργεντινή του τότε, όπως και στην
Ελλάδα του τώρα, όλα τα ΜΜΕ διατυµπάνι-
ζαν την «ανάγκη της βοήθειας».

Στην αρχή τους έλεγαν ότι το κράτος θα
πτώχευε και ο κόσµος έφτασε στο σηµείο
να πανηγυρίζει για επιτυχία την είσοδο του
∆ΝΤ.

∆εν φανταζόντουσαν τι θα ακολουθήσει.
Τι ειρωνεία και αυτή. Τους έπεισαν µε τον
φόβο της πτώχευσης και εντέλει η σωτηρία
ήρθε µόνο µε την πτώχευση!!!

Είχαν όλοι την εντύπωση ότι σώσαµε τη
χώρα που ήταν ανίκανη και µε διεφθαρµένες
κυβερνήσεις. Ήταν απίστευτο τι µετέδιδαν
οι ανταποκριτές, όταν εµείς βλέπαµε την
αλήθεια µε τα µάτια µας σε κάθε δρόµο, σε
κάθε γειτονιά. Πρέπει εσείς στην Ελλάδα να
ξυπνήσετε τώρα προτού να είναι αργά, πρέ-
πει µε οποιοδήποτε κόστος να αποφύγετε
το ∆.Ν.Τ.

Ήδη οι εφηµερίδες του Σαββατοκύ-
ριακου 17-18 Απριλίου 2010 στη

χώρα σας, απειλούν για µαζι-
κές απολύσεις περί των

350.000 εργαζοµένων
και εσείς ακόµα κοι-
µάστε όρθιοι, αντί να
έχετε αποκλείσει τη
Βουλή σας µε την
απειλή µαζικής
βίας. Σας κοροϊ-
δεύουν, λεφτά και
µάλιστα πάρα

πολλά υπάρχουν.
Για το ∆.Ν.Τ.

είχαν την εντύπωση ότι
οι Αργεντινοί µας θεω-

ρούν σωτήρες.
Ποτέ δεν προέβαλλαν

τίποτα από την πραγµατικότητα.
Μόνο κάτι ρεπορτάζ γραµµένα στις αρχές,
µε κόσµο να κάνει δηλώσεις κατά των προη-
γούµενων κυβερνήσεων ότι τους οδήγησαν
στην πείνα, ευχαριστώντας τις ΗΠΑ που θα
τους έσωνε. Ακόµα και οι διαδηλώσεις και οι
διαµαρτυρίες. Τις προέβαλλαν σαν κοµµου-
νιστές ή αριστερά κοµµουνιστικά κόµµατα
που αντιδρούσαν. Εγώ έβλεπα στο Μπουέ-
νος Άιρες την λεωφόρο γεµάτη από εξα-
γριωµένους να ουρλιάζουν «θέλουµε τη
χώρα µας πίσω»! Θέλουµε τα δολάρια µας
πίσω!

Οι τηλεοράσεις έδειχναν µερικές δεκά-
δες κοµµουνιστές µε κόκκινες σηµαίες που
διαµαρτύρονταν. Στην πραγµατικότητα ο
κόσµος ήταν εκατοντάδες χιλιάδες. Ίσως
εκατοµµύρια. Τους έβλεπα, έβγαιναν από τα
σπίτια τους και ενώνονταν µε τις πορείες.
δεν υπήρχε συντονισµός. Ότι Αµερικάνικη
επιχείρηση υπήρχε, έκλεινε και την φύλαγαν
πάνοπλοι αστυνοµικοί.

∆εν κυκλοφορούσαµε βέβαια τότε.
Μετά από κάποιες συγκεντρώσεις θυµάµαι
έβγαινα από το ξενοδοχείο και έβλεπα
τόσες πέτρες κάτω, που νόµιζα ότι γκρεµί-

στηκε κάποιο κτίριο. Μεγάλη οργή.
Έβλεπες ανθρώπους αποφασισµένους

για όλα. Άνθρωποι που δεν έµοιαζαν πλια-
τσικολόγοι. Ακόµα και µεσήλικες, σίγουρα
πολλοί είχαν οικογένειες. µου έκανε εντύ-
πωση. Έβγαιναν και συγκρούονταν µε ότι
έβρισκαν. Ξύλα, πέτρες. Από την άλλη η
αστυνοµία ήταν πάνοπλη, µε αντλίες, πλαστι-
κές σφαίρες, δακρυγόνα. Ήταν αδύνατον να
τους συγκρατήσουν. Είχες να κάνεις µε
ανθρώπους που τους πήρες το σπίτι τους
και το χαµόγελο τους. Όχι, ούτε µια στιγµή
δεν τους χαρακτήρισα «τροµοκράτες». Θα
ήταν άδικο. Φαντάσου να υπηρετείς το Law
and Order και να µη µπορείς να κρύψεις την
συµπάθεια σου για αυτούς που ίσως από τις
τηλεοράσεις θα τους χαρακτήριζες αλλιώς.
Ήθελαν τη χώρα τους πίσω. Έβγαιναν µε
Αργεντίνικες σηµαίες και απαιτούσαν να
φύγουµε.

Στην Ελλάδα συµβαίνει και το εξής: τα
πετρέλαια στο Αιγαίο επιθυµούν να τα εκµε-
ταλλευτούν πλήρως και µόνο οι Γερµανοί,
ώστε κατ’ αυτόν τον τρόπο να εξασφαλί-
σουν την κυριαρχία τους και επιτέλους να
βγούνε νικητές από έναν παγκόσµιο πόλεµο
έχοντας ήδη δηµιουργήσει 2 και χάνοντάς
τους. Τον 3ο αυτόν, µπορούµε να τον χαρα-
κτηρίσουµε ως οικονοµικό πόλεµο.

Αυτό που µε λυπεί ιδιαίτερα είναι ότι η
Ευρώπη και η Ε.Ε. δεν φαίνονται γενικότερα
να ενδιαφέρονται να σώσουν το ευρώ τους
διότι αν διπλώσει η Ελλάδα, το ευρώ θα είναι
εντελώς άχρηστο στις διεθνές αγορές και σε
όλη την ευρωπαϊκή επικράτεια, το ευρώ θα
καταρρεύσει βυθίζοντας σε τύπου Αργεντί-
νικης κρίσης όχι µόνον την Ελλάδα αλλά και
όλες τις χώρες µέλη της Ε.Ε. Γιατί δεν βοη-
θούν και γιατί έχουν αφήσει την Ελλάδα
στην τύχη της ακόµα και προς το παρόν
ουδείς δεν µπορεί να δώσει εξήγηση. Ένα
είναι σίγουρο, ότι σε µια εβδοµάδα από
σήµερα η Ελλάδα δεν θα είναι ποτέ ξανά ίδια
αν επιτρέψετε στην Κυβέρνησή σας και στα
Μ.Μ.Ε. να συνεχίσουν να καθορίζουν εσκεµ-
µένα την πορεία σας προς την κόλαση του
∆άντη.

Σήµερα, όµως, συγκλίνουν, εκ των πραγ-
µάτων, τα συµφέροντα του Αµερικανού
Προέδρου, Οµπάµα, και του γ. ∆ιευθυντή
του ∆ΝΤ Ντ. Στρος Καν, σε µια εµπλοκή
του ∆ΝΤ, µε την Ελλάδα, µε την νέα όµως
αποκατεστηµένη µορφή του, που σαν θεω-
ρητική αρµατωσιά και πρακτική θα ανατρέ-
πει τη σηµερινή εικόνα και θα πλησιάζει
στην ειδυλλιακή παραδοσιακή πρακτική του,
του Φίλου των Εθνών!

Ο µεν πρ. Οµπάµα γιατί θέλει νέο κύρος
στο εγχείρηµά του για επιβολή κρατικού
ελέγχου στο διεθνές Χρηµατ/τικό Σύστηµα,
του οποίου έχασε τον α΄γύρο. Και ο κ. Ντ.
Στρος Καν του ∆ΝΤ θα επιθυµούσε σφό-
δρα ένα έπαθλο 10 εκατοµµυρίων ικανοποι-
ηµένων από τους παραδείσιους σχεδόν
όρους παρέµβασης ενός νέου ∆ΝΤ Ελλή-
νων.
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Ονοµάζοµαι  Πολυχρονίου Παναγιώτης επιτυχών στο
διαγωνισµό 1/2007 της ∆ΕΗ, µέλος της  συντονιστικής επι-
τροπής που  συστήθηκε µε σκοπό την προάσπιση  της υλο-
ποίησης της προκήρυξης µας. ∆ώσαµε και δίνουµε καθηµερι-
νά αγώνες φέρνοντας στην επιφάνεια µεθοδεύσεις που υπο-
νοµεύουν και βάζουν εµπόδια στην πρόσληψη µας! Συµµετεί-
χαµε και θα το ξανακάνουµε όποτε χρειαστεί σε δυναµικές
κινητοποιήσεις της ΓΕΝΟΠ και πρωτοβάθµιων Σωµατείων και
διοικητικά συµβούλια. Οργανώσαµε συναντήσεις µε όλους
τους αρµόδιους φορείς που εµπλέκονται αναδεικνύοντας και
καταγελώντας αλληγορίες και παραλήψεις. Οι διαγωνισµοί
που εκκρεµούν αυτή τη στιγµή από το 2007 είναι τρεις:

• 2035 από την προκήρυξη 1/2007
• 142 από την προκήρυξη 2/2007
• 120 από την προκήρυξη 1/2008
Και αφορούν  υπηρεσιακές ανάγκες του 2003!!! Έχουµε

φτάσει στο 2010 και δεν έχει ενταχθεί ούτε ένας συνάδελ-
φος στην παραγωγική διαδικασία την ίδια στιγµή που έχουν
αποχωρήσει µε συνταξιοδότηση 6.000 και αν αναλογιστούµε
ότι µέσα στο 2010 έχουν κατοχυρώσει συνταξιοδοτικό δικαί-
ωµα άλλοι 3.000 ο αριθµός εκτινάζεται στους 9.000!!! 

Αυτή  η εγκληµατική επιλογή της επιχείρησης οδήγησε σε
6 θανατηφόρα ατυχήµατα τη χρονιά που µας πέρασε βυθίζο-
ντας σε πένθος την οικογένεια της ∆ΕΗ! Τα στοιχεία της ερή-
µωσης της επιχείρησης είναι τραγικά αρκεί να αναλογιστεί
κανείς ότι: 

-ενώ το 1994 η ∆ΕΗ είχε 36.710 εργαζόµενους, σήµερα
15 χρόνια µετά µε χιλιάδες χιλιόµετρα δίκτυο στη Χαµηλή,
στη Μέση  και στην Υψηλή τάση , µε εκατοµµύρια καταναλω-
τές και διπλάσια εργοστάσια έχει µόνο 23.354!

-Ο µέσος  όρος ηλικίας των εργαζοµένων στη ∆ΕΗ είναι
48 έτη!

-Εργαζόµενοι  που είναι µέχρι 30 ετών επί  συνόλου
23.354 είναι λιγότεροι των  250!

-Εργαζόµενοι  άνω των 50 ετών είναι 8.475!
Το έκτακτο  προσωπικό ξεπέρασε κάθε προηγούµενο!
Συµβάσεις έργου 901 άτοµα!
Οκτάµηνες συµβάσεις 2.790 άτοµα!
Ηµεροµίσθιες  συµβάσεις 940 άτοµα!
Το κόστος των υπερωριών ξεπερνά τα 75 εκατοµµύρια

ευρώ!(ποσό µε το οποίο θα µπορούσαν να προσλάβουν
7.000 νέους άνεργους!)

Αποτέλεσµα  της πολιτικής αυτής αφαίµαξης  στης ∆ΕΗ
από έµψυχο δυναµικό είναι:

-Bασικά πόστα να µένουν ακάλυπτα!
-Οι βάρδιες  να είναι µε ελλιπή σύνθεση!
-Τεχνίτες  να δουλεύουν ακόµα και µόνοι!
-Καταναγκασµός  εργασίας σε 12ωρα και 16ωρα χωρίς

να µεσολαβήσει περιθώριο 12 ωρών  για ανάπαυση όπως
προβλέπει  η νοµοθεσία!

-Επίσης  καταναγκασµός για εργασία το Σαββατοκύριακο
χωρίς να µπορούν οι συνάδελφοι να πάρουν την προβλεπό-
µενη ανάπαυση τους! 

Και ενώ  συνεχίζεται αυτή η συστηµατική  απογύµνωση
της ∆ΕΗ από προσωπικό  2.297 νέοι παραµένουν άνεργοι,

δέσµιοι και όµηροι αυτής της απαράδεκτης και ανελέητης
πολιτικής! Μας αξιολόγησαν µε υψηλά στάνταρ θέτοντας κρι-
τήρια όπως ειδικευµένη προϋπηρεσία µε αντικείµενο ενα-
σχόλησης σε τοµείς δραστηριότητας της επιχείρησης, πτυχία
και επαγγελµατικές άδειες. Η διαδικασία είχε την εποπτεία
επιτροπών της ∆ΕΗ αλλά και του ΑΣΕΠ, ανεξάρτητης αρχής
που εγγυάται πέραν κάθε αµφισβήτησης ότι ο διαγωνισµός
είναι αδιάβλητος. Η οµηρία ξεκινά από την προηγουµένη
πολιτική ηγεσία και διοίκηση της ∆ΕΗ που σε αντίθεση µε τα
όσα συµφωνήθηκαν µε τη Συλλογική Σύµβαση του 2006-
2007, επεδίωκε να µας προσλάβει µε τον Ν.3429 καταπατώ-
ντας την παράγραφο Β. του άρθρου 9. που ορίζει ρητά ότι ότι
το προσωπικό που θα προσλαµβάνεται από τη ∆ΕΗ Α.Ε, θα
εντάσσεται στο τακτικό προσωπικό της επιχείρησης και θα
διέπεται από τον Κανονισµό Κατάστασης Προσωπικού ∆ΕΗ
καθώς και από τις συλλογικές συµβάσεις.

Η πολιτική ηγεσία αλλάζει και τη σκυτάλη  παίρνει µια νέα
πολιτική παράταξη. Το ∆εκέµβρη του 2009 αναλαµβάνει
καθήκοντα  ο κύριος Αρθούρος Ζερβός. Όλοι  οι επιτυχό-
ντες περιµέναµε µε αγωνία να δούµε τις προθέσεις της νέας
διοίκησης για να απεγκλωβιστούµε επιτέλους από το αδιέξο-
δο που είχαµε οδηγηθεί. Στις 18 ∆εκεµβρίου σε οµιλία του ο
διευθύνων σύµβουλος και πρόεδρος της ∆ΕΗ δήλωσε µπρο-
στά σε πλήθος εργαζοµένων, επιτυχόντων καθώς και φορέων
και κατοίκων της Κοζάνης ότι το θέµα της ολοκλήρωσης του
διαγωνισµού µας θα τελειώσει στο άµεσο χρονικό διάστηµα
και ότι έχει ξεκαθαριστεί ότι η πρόσληψη µας θα γίνει µε
ΚΚΠ και ΟΑΠ ∆ΕΗ. Αγκαλιάσαµε µε χαρά και λύτρωση τις
εξαγγελίες αυτές πιστεύοντας ότι η υπόθεση µας έφτασε στο
τέλος της. Τις εξαγγελίες αυτές επισφράγισε πάλι ο κ. Ζερ-
βός στο 33ο Συνέδριο της ΓΕΝΟΠ τον Ιανουάριο. Στο ίδιο
συνέδριο και ο εκπρόσωπος της πολιτικής ηγεσίας υφυπουρ-
γός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και κλιµατικής αλλαγής κ.
Μανιάτης επιβεβαίωσε τις δηλώσεις αυτές του  κ.Ζερβού.

Όλοι πλέον θεωρούσαµε ότι  η οµηρία µας είχε φτάσει στο
τέλος  της και ότι είναι θέµα χρόνου η ένταξη µας στο ανθρώ-
πινο  δυναµικό της επιχείρησης. Όµως η αισιοδοξία µας αυτή
δε θα κρατούσε πολύ καθώς τις ελπίδες µας ήρθε να κατα-
κερµατίσει το νοµοσχέδιο που ψηφίστηκε στη Βουλή το
Φεβρουάριο και αφορούσε το πάγωµα των προσλήψεων
στον στενό αλλά και στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα!  Η
συντονιστική µας επιτροπή ήταν ενήµερη ότι για την πρόθε-
ση της κυβέρνησης για την προώθηση αυτού του νοµοσχεδί-
ου. Και µερικές µέρες πριν την κατάθεση του στην βουλή
είχε συναντήσεις µε τον κ. Ζερβό καθώς και την αρµόδια
υπουργό κ Μπιρπίλη που µας διαβεβαίωσαν ότι σε καµία
περίπτωση το πάγωµα των προσλήψεων δεν αφορά εµάς.
Άλλωστε είχαµε ακλόνητη και αναµφισβήτητη επιχειρηµατο-
λογία και την παραθέτω συνοπτικά:

• Η ∆ΕΗ είναι µια ανώνυµη εταιρία που ναι µεν το δηµό-
σιο διαθέτει το 51% και το management, όµως αυτό δεν µπο-
ρεί να της στερήσει το δικαίωµα να διαµορφώνει το επενδυ-
τικό και επιχειρησιακό της σχεδιασµό σηµαντικό µέρος του
οποίου είναι και η διαχείριση του προσωπικού της. Όταν την
απογυµνώνεις από έµψυχο δυναµικό και δεν της επιτρέπεις
να προβεί σε νέες προσλήψεις αυτό έχει άµεσο αντίκτυπο
στη χρηµατιστηριακή της πορεία και στα οικονοµικά της
µεγέθη.

• Η ένταξη µας στο προσωπικό της ∆ΕΗ συµφέρει οικο-
νοµικά την επιχείρηση καθώς αυτή τη στιγµή εξαιτίας της
έλλειψης προσωπικού δαπανά πάνω από 75 εκατοµµύρια
ευρώ ετησίως σε υπερωρίες, ποσό το οποίο ξεπερνά σε
υπέρτατο βαθµό το κόστος µισθοδοσίας όταν µας εντάξει
στο δυναµικό της

• Η ∆ΕΗ είναι µια ανώνυµη εταιρία που είναι κερδοφόρα
και η δαπάνη πρόσληψης µας δεν επιβαρύνει ούτε ένα ευρώ
τον κρατικό προϋπολογισµό

• Ο διαγωνισµός µας έχει φτάσει στο τελικό στάδιο υλο-
ποίησης του και υπάρχουν πολλοί συνάδελφοι µας που έχουν
πάρει ΦΕΚ διορισµού και τίθεται θέµα αντισυνταγµατικότη-
τας πλέον

Αλλά και από ηθικής πλευράς και κοινωνικής ευαισθησίας
θα πρέπει επιτέλους η πολιτική ηγεσία και η διοίκηση της
∆ΕΗ να θέσει ένα τέλος επιτέλους σε αυτή την εγκληµατική
οµηρία που µας κρατά δέσµιους 2.279 νέους ανέργους!! Σε
ορισµένους επιτυχόντες µάλιστα τους ζήτησε να καταθέσουν
τα δικαιολογητικά πρόσληψης, περάσανε από ιατρικές εξετά-
σεις και τους έστειλε και επιστολές ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΩΝΤΑΣ
τους στην οικογένεια της µεγαλύτερης επιχείρησης της
χώρας µας!! ( Αυτή η υποδοχή δεν είναι αντάξια της ιστορίας
και της εικόνας της  ∆ΕΗ, µιας επιχείρησης που τόσα χρόνια
έχει  σηµαντικό κοινωνικό ρόλο και έχει αποδείξει ότι είναι
κοντά στον Έλληνα πολίτη και στον εργαζόµενο!!)

Η επιτροπή µας καθηµερινά δέχεται εκατοντάδες  τηλε-
φωνήµατα και e-mails νέων ανθρώπων από όλη την Ελλάδα
που βρίσκονται στην κυριολεξία σε απόγνωση! Πολλοί από
εµάς παρατήσαµε δουλειές, κλείσανε επιχειρήσεις! Η επαγ-
γελµατική και κοινωνική µας αξιοπρέπεια έχει καταρρακωθεί! 

--ΞΞΕΕΚΚΙΙΝΝΗΗΣΣΑΑΤΤΕΕ    ΜΜΙΙΑΑ  ∆∆ΙΙΑΑ∆∆ΙΙΚΚΑΑΣΣΙΙΑΑ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΛΛΗΗΨΨΗΗΣΣ  ΑΑΠΠΟΟ    ΤΤΟΟ  22000077!!
--ΜΜΑΑΣΣ  ΑΑΞΞΙΙΟΟΛΛΟΟΓΓΗΗΣΣΑΑΤΤΕΕ    ΜΜΕΕ  ΑΑ∆∆ΙΙΑΑΒΒΛΛΗΗΤΤΑΑ  ΚΚΡΡΙΙΤΤΗΗΡΡΙΙΑΑ  ΜΜΕΕΣΣΩΩ    ΑΑΣΣΕΕΠΠ!!

--ΕΕΚΚ∆∆ΟΟΘΘΗΗΚΚΑΑΝΝ    ΦΦΕΕΚΚ  ∆∆ΙΙΟΟΡΡΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  ΜΜΑΑΣΣ!!  
--ΜΜΑΑΣΣ  ΚΚΑΑΛΛΩΩΣΣΟΟΡΡΙΙΣΣΑΑΤΤΕΕ    ΜΜΕΕ  ΕΕΠΠΙΙΣΣΤΤΟΟΛΛΕΕΣΣ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΟΟΙΙΚΚΟΟΓΓΕΕΝΝΕΕΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ∆∆ΕΕΗΗ!!

--ΗΗ  ΕΕΠΠΙΙΧΧΕΕΙΙΡΡΗΗΣΣΗΗ    ΕΕΧΧΕΕΙΙ  ΧΧΑΑΣΣΕΕΙΙ  66  ΣΣΥΥΝΝΑΑ∆∆ΕΕΛΛΦΦΟΟΥΥΣΣ  ΕΕΞΞΑΑΙΙΤΤΙΙΑΑΣΣ  ΕΕΛΛΕΕΙΙΨΨΗΗΣΣ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΙΙΚΚΟΟΥΥ!!
--∆∆ΑΑΠΠΑΑΝΝΩΩΝΝΤΤΑΑΙΙ    ΕΕΤΤΗΗΣΣΙΙΩΩΣΣ  7755  ΕΕΚΚΑΑΤΤΟΟΜΜΜΜΥΥΡΡΙΙΑΑ  EEUURROO  ΣΣΕΕ  ΥΥΠΠΕΕΡΡΩΩΡΡΙΙΕΕΣΣ,,  ΠΠΟΟΣΣΟΟ  ΜΜΕΕ  ΤΤΟΟ  ΟΟΠΠΟΟΙΙΟΟ  ΘΘΑΑ  ΜΜΠΠΟΟΡΡΟΟΥΥΣΣΑΑΤΤΕΕ  ΝΝΑΑ  ΑΑΠΠΟΟΡΡΡΡΟΟΦΦΗΗΣΣΕΕΤΤΕΕ  ΕΕΜΜΑΑΣΣ  

ΚΚΑΑΙΙ  ΑΑΛΛΛΛΟΟΥΥΣΣ  55..000000  ΝΝΕΕΟΟΥΥΣΣ  ΑΑΝΝΕΕΡΡΓΓΟΟΥΥΣΣ!!
--ΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΛΛΗΗΨΨΗΗ    ΜΜΑΑΣΣ  ∆∆ΕΕΝΝ  ΕΕΠΠΙΙΒΒΑΑΡΡΥΥΝΝΕΕΙΙ  ΟΟΥΥΤΤΕΕ  ΕΕΝΝΑΑ  EEUURROO  TTOONN  ΚΚΡΡΑΑΤΤΙΙΚΚΟΟ  ΠΠΡΡΟΟΥΥΠΠΟΟΛΛΟΟΓΓΙΙΣΣΜΜΟΟ!!

--ΗΗ  ΕΕΛΛΛΛΕΕΙΙΨΨΗΗ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΩΩΠΠΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΤΤΗΗΣΣ  ∆∆ΕΕΗΗ  ΕΕΙΙΝΝΑΑΙΙ  ΤΤΡΡΑΑΓΓΙΙΚΚΕΕΣΣ!!  ΑΑΠΠΟΟ  ΤΤΟΟ  22000055  ΕΕΧΧΟΟΥΥΝΝ  ΑΑΠΠΟΟΧΧΩΩΡΡΗΗΣΣΕΕΙΙ  66..000000  ΑΑΤΤΟΟΜΜΑΑ  ΚΚΑΑΙΙ  ΣΣΤΤΗΗ  ΦΦΕΕΤΤΙΙΝΝΗΗ  ΧΧΡΡΟΟΝΝΙΙΑΑ
ΑΑΝΝΑΑΜΜΕΕΝΝΕΕΤΤΑΑΙΙ  ΝΝΑΑ  ΣΣΥΥΝΝΤΤΑΑΞΞΙΙΟΟ∆∆ΟΟΤΤΗΗΘΘΟΟΥΥΝΝ  ΑΑΛΛΛΛΟΟΙΙ  33..000000  ΣΣΥΥΝΝΟΟΛΛΙΙΚΚΑΑ  99..000000  ΚΚΑΑΙΙ  ∆∆ΕΕΝΝ  ΕΕΧΧΕΕΙΙ  ΠΠΡΡΟΟΣΣΛΛΗΗΦΦΘΘΕΕΙΙ  ΟΟΥΥΤΤΕΕ  ΕΕΝΝΑΑΣΣ!!!!!!  

∆∆ΕΕΝΝ  ΥΥΠΠΑΑΡΡΧΧΕΕΙΙ    ΟΟΥΥΤΤΕΕ  ΕΕΝΝΑΑΣΣ  ΛΛΟΟΓΓΟΟΣΣ  ΗΗ  ∆∆ΕΕΗΗ  ΝΝΑΑ  ΜΜΗΗΝΝ  ΠΠΡΡΟΟΧΧΩΩΡΡΗΗΣΣΕΕΙΙ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΥΥΛΛΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΣΣΗΗ  ΤΤΟΟΥΥ  ∆∆ΙΙΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ  ΜΜΑΑΣΣ!!  ΜΜΑΑΣΣ  ΧΧΡΡΕΕΙΙΑΑΖΖΕΕΤΤΑΑΙΙ  
ΚΚΑΑΙΙ  ΜΜΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΑΑ  ΑΑΜΜΕΕΣΣΑΑ  ΓΓΙΙΑΑ  ΝΝΑΑ  ΣΣΥΥΝΝΕΕΧΧΙΙΣΣΕΕΙΙ  ΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΥΥΡΡΥΥΘΘΜΜΗΗ  ΛΛΕΕΙΙΤΤΟΟΥΥΡΡΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΗΗΣΣ  ΚΚΑΑΙΙ  ΝΝΑΑ  ΠΠΑΑΡΡΕΕΧΧΕΕΙΙ  ΣΣΤΤΟΟΝΝ  ΕΕΛΛΛΛΗΗΝΝΑΑ  ΚΚΑΑΤΤΑΑΝΝΑΑΛΛΩΩΤΤΗΗ  

ΗΗΛΛΕΕΚΚΤΤΡΡΙΙΚΚΟΟ  ΡΡΕΕΥΥΜΜΑΑ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΦΦΘΘΗΗΝΝΟΟΤΤΕΕΡΡΗΗ  ΤΤΙΙΜΜΗΗ  ΣΣΕΕ  ΟΟΛΛΗΗ  ΤΤΗΗΝΝ  ΕΕΥΥΡΡΩΩΠΠΗΗ!!  

ΑΑννοοιιχχττήή  εεππιισσττοολλήή  εεππιιττυυχχόόνντταα  
σσττοο  δδιιααγγωωννιισσµµόό  ττηηςς  ∆∆ΕΕΗΗ  11//22000077
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Φτάνουµε µπροστά σ' ένα καθοριστικό και δύσκολο σταυρο-
δρόµι ,όπου καθηµερινά γινόµαστε δέκτες  πολύωρων αναλύσεων
από τα ΜΜΕ ,για την τραγική δηµοσιονοµική κατάσταση της χώρας.

Ένα σταυροδρόµι όπου τα ντόπια τσιράκια της πλουτοκρατίας
και µετά τις σκληρές εντολές των αφεντικών τους (∆ΝΤ,ΕΕ) εξαπο-
λύουν-για αρχή-άγρια επίθεση στους µισθούς και συντάξεις των
εργαζοµένων και συνταξιούχων του ∆ηµοσίου  τοµέα και έπεται και
ο ιδιωτικός τοµέας.

Όπου τα ΜΜΕ συναγωνιζόµενα µεταξύ τους για µεγαλύτερη
υποτέλεια στην ντόπια εξουσία (άρα και περισσότερη κρατική διαφή-
µιση και δηµόσια έργα) προχώρησαν, στρώνοντας το δρόµο στη
Κυβέρνηση για την άγρια ληστρική επιδροµή στα εισοδήµατα των
µισθωτών και συνταξιούχων, σε αποκαλύψεις περί των αιτίων του
τεραστίου χρέους, οι οποίες ήταν:

α) οι ''τεράστιοι µισθοί ,επιδόµατα, οδοιπορικά και δώρα διά-
φορων κατηγοριών µισθωτών και συνταξιούχων του ∆ηµόσιου και
ευρύτερου ∆ηµόσιου τοµέα.

β) Οι αργόσχολοι, χαραµοφάηδες και κηφήνες του Ελληνικού
∆ηµοσίου. Καθηµερινά µας βοµβάρδιζαν µε πληροφορίες για τους
πόσους χιλιάδες υπεράριθµους έχει το ∆ηµόσιο.

Κανείς όµως δεν αναφέρεται στην εκµετάλλευση όλων αυτών
των  εργαζόµενων από τα 2 κόµµατα της πλουτοκρατίας.

Κυριολεκτικά τους ξεζούµισαν.
Τους προσλάµβαναν µε συµβάσεις δίµηνες, οκτάµηνες,

ακόµη και µιας ηµέρας, µε την υπόσχεση  της µελλοντικής
µονιµοποίησης που έρχονταν µετά από 5 έως 10 χρόνια
κλέβοντας στο µεταξύ την ψήφο τους.

Κανείς δεν µπορεί να ξεχάσει την εκµετάλλευση χιλιά-
δων εργαζόµενων από το ΠΑΣΟΚ την πρώτη οκταετία,
όπου για να πιάσεις δουλειά σε κάποια υπηρεσία, έπρεπε να
περάσεις πρώτα από την ΚΛΑ∆ΙΚΗ!

Κανείς δεν ξεχνά την στυγνή εκµετάλλευση χιλιάδων
νέων από την κυβέρνηση της Ν∆ ,µε τα προγράµµατα stage,
εξάµηνα και οκτάµηνα αλλά και δεκαοκτάµηνα µερικής απα-
σχόλησης!

Φυσικά παρά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης του
ΠΑΣΟΚ και τις κινήσεις πρόσκαιρου εντυπωσιασµού της
κοινής γνώµης (κατάργηση stage) ,εξακολουθούν να παίρ-

νουν συµβασιούχους και µάλιστα παγώνοντας όλες τις προσλήψεις
µόνιµου προσωπικού-που ήταν σε εξέλιξη βάζοντας την µόνη αξιο-
κρατική ανεξάρτητη αρχή, τον ΑΣΕΠ στον πάγο.

Έτσι άνθρωποι που αγωνίστηκαν  αξιοκρατικά και έντιµα για µια
θέση στο δηµόσιο

θα περιµένουν να διορισθούν έως το 2013!!! Στη θέση τους
όµως θα δουλεύουν οκταµηνίτες!!! (Πληρώνονται από τον κωδικό για
έκτακτες ανάγκες!!)

Φυσικά αυτά δεν τα αναφέρουν τα ΜΜΕ!!
Επόµενος στόχος των ΜΜΕ έχουν µπει η πρώην ∆ΕΚΟ. Καθη-

µερινά χιλιάδες δηµοσιεύµατα
και ρεπορτάζ αναφέρονται στο πόσο κοστίζουν στον Έλληνα

φορολογούµενο, στα ποσά των µιζών που ''δήθεν'' εισέπραξαν µεγα-
λοστελέχη, στις υπέρογκες αµοιβές των γκόλτεν µπόις και γενικά
προσπαθούν να απαξιώσουν τον ∆ηµόσιο και κοινωνικό  χαρακτήρα
εταιριών που προσέφεραν στην ανόρθωση της οικονοµίας και ανά-
πτυξη του Ελληνικού Κράτους.

Εταιρίες όπως τα Ελληνικά Πετρέλαια ,το Ταχυδροµικό Ταµιευ-
τήριο, η ∆ΕΠΑ, ο ΟΣΕ ετοιµάζονται να βγουν στο σφυρί και να
µοσχοπουληθούν στους ιδιώτες.

Εσχάτως προέκυψε και ζήτηµα πώλησης της ∆ΕΗ. Ο τρόπος

είναι απλός 'σπάνε' την εταιρία σε 3 κοµµάτια
(εργοστάσια-ορυχείαα, εµπορία και διανοµή). Σε πρώτη φάση

υπολογίζουν να πουλήσουν τα φιλέτα-εργοστάσια κρατώντας µόνο
το δίκτυο διανοµής στη εποπτεία του κράτους. Απαραίτητη προϋπό-
θεση όµως είναι να απαξιωθεί στα µάτια των απλών πολιτών. Και πως
θα γίνει αυτό?

Προβάλλοντας τους ''βασιλικούς'' µισθούς των εργαζόµενων στη
∆ΕΗ, µη ελέγχοντας τους διάφορους εργολάβους έργου, οι οποίοι
προσφέρουν χαµηλή ποιότητας εργασία, αφήνοντας χωρίς προσωπι-
κό την επιχείρηση, καθυστερώντας την πρόσληψη 2250 περίπου
ατόµων που έχουν πετύχει στους διαγωνισµούς 1/2007-1/2008 και
2/2008 οι οποίοι διεξήχθησαν µέσω ΑΣΕΠ!!!! Στη θέση τους ,φυσικά
προσλαµβάνει οκταµηνίτες, εξαµηνίτες και διµηνίτες οι οποίοι τις
περισσότερες φορές είναι άτοµα που έχουν πετύχει ως µόνιµοι!!!

Ανατρέχοντας στις ιδιωτικοποιήσεις των κυβερνήσεων του
ΠΑΣΟΚ  (1997-2002)διαπιστώνουµε ότι τα κέρδη για το δηµόσιο
ήταν ελάχιστα (ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΚΕΡ∆Η 2-5 ΕΤΩΝ) ενώ για την πλουτο-
κρατία τεράστια (ΟΤΕ-ΒΓΕΝΟΠΟΥΛΟΣ). Οι ιδιωτικοποιήσεις και το
ξεπούληµα του Εθνικού Πλούτου έχουν σχεδιασθεί πολλά χρόνια
πριν. Όλα αυτά τα µέτρα που ακούµε και διαβάζουµε καθηµερινά
δεν είναι αποφάσεις ΄΄εν θερµώ''. Είναι κινήσεις καλά σχεδιασµένες

.
Ας ανατρέξουµε στη Συνθήκη του Μάαστριχ, της Λισαβό-

νας. Είναι το λεγόµενο 3ο και τελευταίο στάδιο της Ευρωπαϊκής
Ολοκλήρωσης. Εδώ, θα ξεπουληθεί ότι δεν έχει ξεπουληθεί ως
τώρα!!

Απαραίτητη προϋπόθεση όµως είναι, να αποδυναµωθεί και
αδρανοποιηθεί το συνδικαλιστικό κίνηµα και να γίνουν όλες  οι
''διαρθρωτικές κινήσεις'' (ασφαλιστικό-συνταξιοδοτικό-µισθο-
λογικό) ώστε να παραδοθούν στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ χωρίς περιττές
σκοτούρες µε µισθούς πείνας , υποτέλειας και υπό το φόβο της
απόλυσης, της οικονοµικής και κοινωνικής εξαθλίωσης.

Ο αγώνας θα είναι σκληρός, µακρύς και άνισος.
∆εν πρέπει να σταθούµε απαθής στην κοινωνική και οικο-

νοµική λαίλαπα του νεοφιλελευθερισµού.
Αντίσταση µε κάθε τρόπο! Ο µόνος που δεν φταίει είναι ο

εργάτης!

ΜΜεεθθοοδδεεύύεεττααιι  κκλλεείίσσιιµµοο  όόλλωωνν  ττωωνν  εερργγαασσττηηρρίίωωνν
σστταα  πποολλυυιιααττρρεείίαα  ττηηςς  ∆∆ΕΕΗΗ

ΤΤηηςς  ΣΣυυνντταακκττιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς

Τα όρια του σκανδάλου αγγίζει η
τακτική που ακολουθείται από τη διοί-
κηση του ΤΑΥΤΕΚΩ αλλά και από πολ-
λές διοικήσεις των κατά τόπους ΠΕΚΑ
σε ότι αφορά την προµήθεια αναλώσι-
µων υλικών στα εργαστήρια (αιµατολο-
γικά, ακτινολογικά, πνευµονολογικά
κ.α) αλλά και την µη ανανέωση των
συµβάσεων γιατρών που απασχολού-
νται σ’ αυτά τα εργαστήρια. 

ΣΣυυγγκκεεκκρριιµµέένναα  όόππωωςς  
κκααττααγγγγέέλλλλοουυνν  οοιι  εερργγααζζόόµµεεννοοιι
σστταα  ααιιµµααττοολλοογγιικκάά  εερργγαασσττήήρριιαα

ΚΚοοζζάάννηηςς  κκααιι  ΠΠττοολλεεµµααίίδδααςς::
• Αργούν να γίνουν οι παραγγελίες

ή καθυστερούν στην παράδοση, απα-
ραίτητα αντιδραστήρια στους αιµατο-
λογικούς αναλυτές (που είναι ιδιοκτη-
σία των εργαστηρίων και όχι µε χρησι-
δάνειο). 

• Μεγάλο πρόβληµα υπάρχει µε
αναλώσιµα υλικά (σύριγγες, µπουκαλά-
κια για αίµα κλπ) που ενώ είναι µηδαµι-
νής αξίας, είναι ταυτόχρονα και απα-
ραίτητα για την λειτουργία των εργα-
στηρίων. 

• Η αποκατάσταση των βλαβών
των µηχανηµάτων είναι χρονοβόρα µε
αποτέλεσµα να µην µπορούν να λει-
τουργήσουν τα εργαστήρια για µεγάλο
χρονικό διάστηµα. 

• Οι ανανεώσεις των συµβάσεων
των γιατρών, µικροβιολόγων αργούν
σηµαντικά και παραµένουν τα εργαστή-

ρια κλειστά µέχρι να βγει η προκήρυξη
και να γίνει η πρόσληψη. 

Το αποτέλεσµα όλων αυτών των
καθυστερήσεων είναι να µην µπορούν
να γίνουν οι εξετάσεις και να αναγκάζο-
νται οι ασφαλισµένοι  να καταφύγουν
στα ιδιωτικά εργαστήρια ξοδεύοντας
τεράστια ποσά από το ταµείο µας για
εργασίες που µπορούν να γίνουν µε
µικρό κόστος αφού υπάρχει το προ-
σωπικό και ο απαραίτητος εξοπλισµός.

Τα εργαστήρια Κοζάνης και Πτο-
λεµαίδας ήταν µέχρι πρότινος κλειστά
λόγω έλλειψης αναλώσιµων υλικών και
η ειρωνεία είναι ότι µόλις ήρθαν τα
υλικά τέλειωσε η σύµβαση των γιατρών
(ακόµα δεν έγινε η προκήρυξη των
θέσεων) και παραµένουν πάλι κλειστά
για άγνωστο χρονικό διάστηµα! Στο
αιµατολογικό της Πτολεµαίδας υπηρε-

τούν δυο συµβασιούχοι γιατροί και θα
µπορούσαν όπως πρότειναν έγκαιρα οι
εργαζόµενοι, αλλά και το Συνδικάτο
µας εγγράφως, να ξεκινάνε σε διαφο-
ρετικές ηµεροµηνίες οι συµβάσεις
τους. 

Το Ακτινολογικό Εργαστήριο του
ΠΕΚΑ Πτολεµαΐδας σταµάτησε να λει-
τουργεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα
λόγω έλλειψης υγρών στερέωσης
µηδαµινής αξίας αλλά το ποσά που
εισέπραξαν τα ιδιωτικά εργαστήρια
ήταν τεράστια! 

Όπως καταγγέλλει εγγράφως ο
πνευµονολόγος του ΠΕΚΑ Κοζάνης
ενώ υπάρχει εδώ και ένα χρόνο µηχά-
νηµα σπιροµέτρησης  δεν υπάρχουν
φίλτρα τα οποία είναι µικρής αξίας και
οι ασφαλισµένοι αναγκάζονται να κατα-
φύγουν σε ιδιώτες για εξετάσεις που

κοστίζουν πανάκριβα στο ταµείο φτά-
νουν ακόµα και τα εκατό Ευρώ η µία!
Οι γιατροί του ΠΕΚΑ ∆υτικής Μακεδο-
νίας ζητούσαν ήδη από τις 4 Μαΐου του
2009 σε έγγραφό τους προς την διεύ-
θυνση του ΤΑΥΤΕΚΩ και του
ΤΕΑΠΑΠ/∆ΕΗ την αγορά των συγκε-
κριµένων φίλτρων για να καλύψουν τις
ανάγκες στα πολυιατρεία Κοζάνης και
Πτολεµαίδας αλλά δυστυχώς δεν
ήρθαν ποτέ! 

Όλα αυτά δείχνουν ότι οι υπεύθυ-
νοι του ΤΑΥΤΕΚΩ αδιαφορούν για τα
τεράστια ποσά που κατασπαταλούνται
από το ταµείο, τα οποία θα µπορούσαν
κάλλιστα να αποφευχθούν αφού υπάρ-
χει το εξειδικευµένο προσωπικό αλλά
και τα απαραίτητα µηχανήµατα. Εκτός
από την ταλαιπωρία και τα προσωπικά
έξοδα των ασφαλισµένων η υπόθεση

αποτελεί και οικονοµικό σκάνδαλο
αφού τα ποσά που φεύγουν από το
ταµείο που αντιµετωπίζει τεράστια
οικονοµικά προβλήµατα, µπαίνουν στις
τσέπες των ιδιοκτητών ιδιωτικών εργα-
στηρίων της περιοχής αλλά και ολόκλη-
ρης της χώρας.

Το Συνδικάτο µας εδώ και ένα
χρόνο προειδοποιεί µε αλλεπάλληλα
έγγραφα τους υπεύθυνους του
ΤΑΥΤΕΚΩ, της ∆ΕΗ και των εκπροσώ-
πων των εργαζοµένων στο ∆.Σ του
ΤΑΥΤΕΚΩ. Επίσης δηµοσιοποίησε
επανειληµµένως το πρόβληµα στον
ηλεκτρονικό και έντυπο τύπο της
περιοχής αλλά απ’ ότι φαίνεται «δεν
ιδρώνει το αυτί» κανενός! Αίσθηση
προκαλεί επίσης η εκκωφαντική σιωπή
της ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ, των Εργατικών
κέντρων και των συνδικάτων της ∆ΕΗ.   

Σκέψεις και απόψεις ενός άνεργου, πατέρα δύο παιδιών και

επιτυχόντα σε δύο διαγωνισµούς του ∆ηµοσιου µέσω AΣEΠ
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Στον τοµέα Πολιτιστικές - Πολιτισµικές
Παρουσίες το Σωµατείο «Εργατική Αλληλεγ-
γύη» στηρίζοντας τα δρώµενα της περιοχής,
σκεπτικό δηµιουργίας εκδηλώσεων µε έναυ-
σµα θέµατα εορτασµών ή επετειακών ηµερών
συµπεριέλαβε και την παρουσίαση του βιβλίου
µου «Πετροφωλιά τ’Ουρανού» Ποιητική Συλλο-
γή τιµώντας και συµπαραστέκοντας το µέλος
του δίνοντας και την άλλη διάσταση της οντότη-
τας του βιοµηχανικού εργάτη την πνευµατική του
παράλληλη ενασχόληση ανησυχία και δηµιουργία.

Ο διαρκής στόχος της εξουσίας για την καταρ-
ράκωση του εργάτη µέσα από διαρκή αφαίµαξη
οικονοµική και ηθική δεν αφήνει περιθώρια για
δηµιουργίες του νου. Εξάλλου το σκεπτικό των
εξουσιών είναι η ταπείνωση του εργαζόµενου και η
ένταξη του στην αθλιότητα µονόδροµο στην πνευµα-
τική και ψυχική εξαθλίωση, χωρίς δηµιουργίας στό-
χους, µε νοητική ανάταση.

Το πνευµατικό πόνηµα µου λοιπόν ανέλαβε να ανα-
δείξει στην πόλη της Κοζάνης µε την ευγενή παραχώ-
ρηση της αίθουσας του Εργατικού Κέντρου Κοζάνης, το
Σωµατείο «Εργατική Αλληλεγγύη» επιµελήθηκε την γνω-
στοποίηση το κάλεσµα µελών του Σωµατείου και ανθρώ-
πων µε πνευµατική ανησυχία και διαρκή αναζήτηση, στο
ποιητικό καινογεννές παρουσίασµα.

Στους παρευρεθέντες, στους παρουσιάζοντες, στους
απαγγέλοντες που µε την από καρδιάς παρουσία τους έκα-
ναν µεγαλειώδη την εκδήλωση εκφράζω ένα µεγάλο ευχα-
ριστώ.

Άξιζε τον κόπο του νου το πόνηµα ν' ανταµωθεί µε σκεπτόµενους φίλους, συναδέλφους,
ανθρώπους της τέχνης, πρεσβευτές του πολιτισµού µας, το απόγευµα της 05-05-10 Μέρα
Μαγιού, Μέρα Άνοιξης, Μέρα Προσφοράς δεν ξέρω από ποιόν σε ποιόν, αλλά δοσµένο από
άνθρωπο σε άνθρωπο.

∆ια µέσου της εφηµερίδας ευχαριστώ όσους µε τίµησαν και παρέστησαν στην εκδήλωση
όπου θαρρώ πως έδωσε µια φλόγα στην πυρά του λόγου, της σκέψης στην τέχνη του λόγου
µε εικόνες και ρήµες.

ΜΜεε  ττιιµµήή  ΚΚΑΑΡΡΟΟΥΥΤΤΣΣΟΟΥΥ  ΣΣΤΤΕΕΛΛΛΛΑΑ

Οι φωτογραφίες είναι των συναδέλφων  Γρηγόρη ∆άλλη 
και Μανώλη Κουτσοσίµου και παρουσιάστηκαν στην έκθεση φωτογραφίας 

που έγινε στις 6 ∆εκεµβρίου 2010 στο Εκθεσιακό Κέντρο του ∆ήµου Κοζάνης

ΚΚααλλλλιιττεεχχννιικκήή  φφωωττοογγρράάφφηησσηη
ααππόό  εερργγαασσιιαακκοούύςς  χχώώρροουυςς

ΠΠααρροουυσσίίαασσηη  ββιιββλλίίοουυ
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ΑΑρρεεττοούύλλαα,,  ηη  σσυυννττααξξιιοούύχχαα
Η Αρετούλα έφυγε απ’ την Υπηρεσία
συνταξιούχα έγινε παρά την ικεσία

κάποιων συναδελφισών να κάτσει λίγο ακόµα
εκείνη δεν λογάριασε αξιώµατα και κόµµα.

Πριν φύγει όµως στη σύνταξη µια συναδέλφισα της
ευθύς την προειδοποίησε πως ήρθε η σειρά της

αυτή να γίνει µια γιαγιά, απόκληρη, µονάχη
και πως θα γέµιζε σωρό πλήξη, ανία, άγχη.

Τα δόντια της θα πέφτανε από τη στενοχώρια
θα σάπιζαν τα ούλα της και θα µυρίζαν όλα

άσπρη µασέλα θα’ κανε όπως και της γαιδάρας
τα σάλια της θα πέφτανε στο πιάτο της παπάρας.

Τα όµορφα µαλλάκια της θα ίσιωναν καµπόσο
θα πέφτανε, θα µένανε δυο τρίχες όσο κι όσο
να πεις πως θα υπήρχανε και πως θα ανεµίζουν

και γύρω της γέλιο τρελό στον κόσµο θα χαρίζουν.

Τα νύχια της θα έσπαγαν, θρύψαλα θα γινόταν
κι η όζα της η κόκκινη σαν αίµα θα φαινόταν

θα φύτρωναν πολλές ελιές στη µύτη, στο λαιµό της
ρυτίδες θα’ φερνε παντού, ουαί κι αλίµονο της.

Θα άλλαζε τη φορεσιά, θα ντύνονταν στα µαύρα
πάει η εικόνα η παλιά που’ ταν φωτιά και λαύρα

τα εσώρουχα θα αλλαχτούν και θα φοράει βράκες
κι όλοι θα την κοιτάζουνε!!! Γιατί; Μα είναι βλάκες!!!

Μαντήλι, µυξοµάντηλο γεµάτο από ευρούλια
στην τσέπη θα κυκλοφορά η σπαγγο�Αρετούλα

στην εκκλησιά την Κυριακή και στις γιορτές θα πάει
και όλα τα ευρούλια της εκεί θα ακουµπάει.

Κυρία είναι της ∆ΕΗΣ, δεν έχει ανάγκη αυτή
παράδες θα’ χει ένα σωρό, ακουστικά στ’ αυτί

γυαλάκια στα µατάκια της και φυτευτά φριδάκια
θα κρέµονται οι µπάλες της που είχαν γαλατάκια.

Κιλά θα βάλει ένα σωρό, θα γίνει µια βαρέλα
µ’ οµπρέλα θα κυκλοφορεί γιατί θα έχει τρέλα
καφέ θα πίνει το πρωί κι ύστερα θα γυρνάει
κι όλα τα καταστήµατα αυτή θα αλωνάει.

Στο χέρι πάντα θα κρατά µπαστούνι απ’ την Περσία
ένα µπεγλέρι µάγκικο που θαν’ απ’ την Ασία
όλα της τα κοσµήµατα αυτή θα τα δωρίσει

στην πρώτη τη νυφούλα της για να την σκυλοβρίσει.

Αχ, Αρετούλα, απόκαµες από τα γηρατειά
η σκέψη σου βαριά πολύ, λοξή και η µατιά

τρέµουλα στα χεράκια σου που θα’ ναι ροζιασµένα
στα γέρικα ποδάρια σου, τα ξεποδαριασµένα.

Πως θα σ’ αφήσω φίλη µου, όµορφη Αρετούλα
Και πως εγώ θε να σε βρω όταν στην συνταξούλα
Θα έχεις γίνει µια γιαγιά σκατούλα, κατουρλιάρα
Που όλη την ώρα θα πονά και θα’ ναι ξεδοντιάρα.

Πρόσεχε φίλη µου καλή το ποίηµα σαν διαβάσεις
ποτέ σε τούτη τη ζωή εσύ να µη ξεχάσεις

πως πρέπει να φροντίζεσαι µ’ όλη την επιµέλεια
να µη σε δω και τρανταχτώ σε φρικαλέα γέλια.

Εύχοµαι να’ σαι ολόγερη κι από χαρά γεµάτη
την σύνταξη σου όληνε µη την κρατάς µα φάτη

φάε, πιες και χόρτασε σε τούτη τη ζωή
τη µάταιη για όλους µας που είναι λιγοστή.

ΤΤσσοοκκττοουυρρίίδδοουυ  ΠΠααρρθθέένναα

ΣΣααττυυρριικκήή  πποοίίηησσηη
ΗΗ  εερργγααττιιάά

Οι υπηρεσίες γέµισαν απ’ όλα  τα στελέχη.
Από πτυχία; Μπόλικα!.. Βάλτε οµπρέλα, βρέχει!!!…

Παίρνουν και καθαρίστριες για να τους καθαρίζουν
µα µόνο από καθάρισµα εκείνες δεν γνωρίζουν.

Τις κάνουνε µετάταξη να ψήνουνε καφέδες
να λένε τα φλιτζάνια τους, να κάνουν τους χαφιέδες
σ’ αυτούς που όλα ορίζουνε και κόβουνε και ράβουν
που µε µανία κυνηγούν τον λάκκο όλων να σκάβουν.

Έτσι, αναβαθµίζονται! Γίνονται ιδιαιτέρες!
Σηκώνουν τα τηλέφωνα, πετούνε και τις βέρες.

Κόβουνε τις φουστίτσες τους  για να’ ναι σούπερ�µίνι
κι η σχέση µε τ’ αφεντικό έρωτας έχει γίνει.

Οι υπηρεσίες έχουνε νοµίζω και κλητήρες.
Έγγραφα µεταφέρουνε, λες και κρατάνε λίρες.
Το κάνουνε όµως µια φορά τη µέρα, µε στανιό!

Ύστερα γίνονται άφαντοι!.. Το νου τους στο φευγιό!…

Κι αυτοί αναβαθµίζονται!… Γίνονται τεµπελίσκοι!…
Μάταια τους γυρεύουνε!… Έχουνε γίνει ίσκιοι!…
Στην αποθήκη βρίσκονται και ρίχνουνε ροχάλες

τη νύχτα το γλεντούσανε, τους έπιασαν οι ζάλες.

Αν πεις και για τους φύλακες, ένα σωρό! Μιλιούνια!
Στρώνουνε τραπεζώµατα, χτυπούνε τα πιρούνια

βλέπουν και τηλεόραση να ψυχαγωγηθούν
οι κλέφτες που τους βλέπουνε, σίγουρα θ’ αγχωθούν.

Έχουν φωτοτυπικό όλες οι υπηρεσίες
υπάρχουν φωτοτύπηδες, κάνουν βιβλιοδεσίες
τις πιο πολλές προσωπικές, για χρήση ατοµική
θώρακα, άκρα, τους περνούν όλους αξονική.

Κι έτσι ανακαλύπτονται πολλών λογιών παθήσεις
κι αν τύχει στο µηχάνηµα γυναίκα να καθίσεις
ε, τότε, φωτογράφηση της κάτω της κοιλίας

θα γίνει µε διάγνωση τυχόν ωορρηξίας.

Όσο για τους διοικητικούς, εκεί γίνεται µύλος
δεν ξεχωρίζεις τι θα πει και τι σηµαίνει φίλος

πίσω απ’ την πλάτη τ’ αλλουνού κοιτάνε να καρφώσουν.
ίντριγκες; Ψέµατα; Σωρό!… Κοιτούν να σε λασπώσουν!…

Αν πεις και για τους διευθυντές, κοιµούνται όλη µέρα
ξυπνούνε να υπογράψουνε, λένε λόγια τ’ αέρα

ξύνουν µετά τα µπούτια τους, ξύνουνε και τη µύτη
κι ύστερα τα ποδάρια τους κρεµούν στη βιβλιοθήκη.

Βαριούνται!… Τι να κάνουνε; Χασµουρητά τραβάνε!
Αναστενάζουνε βαθιά!… Οι δουλειές τους καλά πάνε!
Νοιώθουνε πλήξη και γι’ αυτό θέλουν να κοιµηθούνε

κλείνουνε τα µατόκλαδα! Ύπνο αυτοί ποθούνε!

∆ουλεύει καλά το σύστηµα των υπηρεσιών!
Πας, µουσικούλα ακούγεται µέχρι τη διαπασών

σου βάζουνε και τις φωνές να µην τους ενοχλήσεις
ερώτηση, χαρτιά ζητάς;… µη τύχει και… τολµήσεις!

Σ’ ένα µήνα θα σου πουν να πας για να τα πάρεις
κι «άµα σ’ αρέσει» θα σου πουν κι «αν θέλεις» κι «αν γουστάρεις»

θέλουν σωρό υπογραφές, τρέχα να τις µαζέψεις
κι άµα διαµαρτυρηθείς, άντε να τα βολέψεις!

Άσε που σου το παίζουνε «πλην τίµιοι οικοδόµοι»
ακολουθούνε εντολές όπως ορίζουν νόµοι

µόνο για τους πελάτες τους και όχι για τους ίδιους
αν τους ανακαλύψουνε θα ψάλουνε επικήδειους.

Να’ ναι καλά η εργατιά, κείνη που ιδροκοπάει
που εργάζεται σκληρά πολύ, βαριά αγκοµαχάει
τη µέρα που ’κανε νυχτιά και τη νυχτιά ηµέρα
κείνη που πλήττεται βαριά από ήλιο και αγέρα.

Κείνη είναι που στήριξε και πάντα µας στηρίζει
κείνη είναι που βοηθά, την τσέπη µας γεµίζει.
Ύπνο καλό, αφέντες, καλοί µου διευθυντές,

σεις πάντα θα αναπαύεστε από τις εργατιές.

Αν πεις για τηλεφωνητές, έχουν µεγάλη πλάκα
τον διευθυντή τον θεωρούν ένα µεγάλο βλάκα
παίρνουν τηλεφωνήµατα Αθήνα – Αυστραλία

κάνουν συνδέσεις στη νονά, στη µάνα και στη θεία.

Μιλάει ο διευθυντής και µπαίνουν στη γραµµή του
µιλά ο εργαζόµενος µαζί µε την καλή του

µπαίνουνε και αυτοί παντού όλα για να τ’ ακούσουν
παντού κουτσοµπολεύουνε «τι έκανες» και «που ’σουν».

Αχ, κοινωνία άδικη, που κάνεις εξαιρέσεις
π’ έβγαλες συνδικαλιστές µ’ ένα σωρό αιρέσεις
να µη δουλεύουνε ποτέ κι όµως να πληρωθούνε
κι απ’ την υπηρεσία τους πολλά να καρπωθούνε.

Στήριζε εργατιά εσύ όλους αυτούς τους µάγκες
τους Μίτσους, τους Γιανκούληδες, τους Λάκηδες, τους Βάγκες

δώσε τον οβολό σου εσύ να έχουν γκοµενίτσες
όλες αυτές τις Ούρσουλες τις Πιπινοπιπίτσες.

Να παίρνουνε τηλέφωνα και ώρες να µιλούνε
δώσε εσύ τον οβολό αυτοί για να γλεντούνε

να κάνουνε καλή ζωή, λεφτά, περιουσίες
κι εσένα να δουλεύουνε µε τις ανοησίες.

Αχ, κοινωνία άδικη, εργατοκοινωνία,
που ΄σαι στην αµφισβήτηση και µες την αγωνία
αν θα’ χεις αύριο δουλειά, ψωµί να µη πεινάσεις

άµα θα βγεις στη σύνταξη και χρήµα θα χορτάσεις.

Πάντα θα πλήττεσαι εσύ, πάντα θα τυραννιέσαι
θα ιδρώνεις, θα πονάς πολύ και  θα σταυροκοπιέσαι

πάντα θα είσαι εσύ το θύµα το µεγάλο
σε σένα θα στηρίζονται κεφάλαια, δίχως άλλο. 

ΤΤσσοοκκττοουυρρίίδδοουυ  ΠΠααρρθθέένναα

ΓΓεεώώρργγιιοοςς  ΣΣοουυρρήήςς  ((11885533--11991199))  
Ποιός είδε κράτος λιγοστό

σ' όλη τη γη µοναδικό,
εκατό να εξοδεύει

και πενήντα να µαζεύει;
Να τρέφει όλους τους αργούς,

νά'χει επτά Πρωθυπουργούς,
ταµείο δίχως χρήµατα

και δόξης τόσα µνήµατα;
Νά 'χει κλητήρες για φρουρά
και να σε κλέβουν φανερά,
κι ενώ αυτοί σε κλέβουνε
τον κλέφτη να γυρεύουνε;

Κλέφτες φτωχοί και άρχοντες µε άµαξες και άτια,  
κλέφτες χωρίς µια πήχυ γη και κλέφτες µε παλάτια,  

ο ένας κλέβει όρνιθες και σκάφες για ψωµί  
ο άλλος το έθνος σύσσωµο για πλούτη και τιµή.

Ο Έλληνας δυό δίκαια ασκεί πανελευθέρως,  
συνέρχεσθαί τε και ουρείν εις όποιο θέλει µέρος.

Γι' αυτό το κράτος, που τιµά τα ξέστρωτα γαCδούρια,  
σικτίρ στα χρόνια τα παλιά, σικτίρ και στα καινούργια!

Σουλούπι, µπόC, µικροµεσαίο,
ύφος του γόη, ψευτοµοιραίο.

Λίγο κατσούφης, λίγο γκρινιάρης,

λίγο µαγκούφης, λίγο µουρντάρης.
Σπαθί αντίληψη, µυαλό ξεφτέρι,
κάτι µισόµαθε κι όλα τα ξέρει.

Κι από προσπάππου κι από παππού
συγχρόνως µπούφος και αλεπού.

Και ψωµοτύρι και για καφέ
το «δε βαρυέσαι» κι «ωχ αδερφέ».

Ωσάν πολίτης, σκυφτός ραγιάς
σαν πιάσει πόστο: δερβέναγας.

Θέλει ακόµα �κι αυτό είναι ωραίο�
να παριστάνει τον ευρωπαίο.

Στα δυό φορώντας τα πόδια που'χει
στο 'να λουστρίνι, στ'αλλο τσαρούχι.

ΕΕππιιχχεείίρρηησσηη  ρρηηµµααδδιιόό
ΜΜ’’έένναα  µµάάττιι  µµ’’έένναα  δδόόννττιι  
µµεε  ββααµµµµέένναα  τταα  µµααλλλλιιάά  

σσκκααρρφφάάλλωωσσαανν  οοιι  γγεερρόόννττοοιι  
σσττηηςς  δδοουυλλεειιάάςς  µµααςς  τταα  σσκκααλλιιάά  

ΝΝέέοοιι  κκααιι  ιικκααννοοίί  σσττοο  χχρρόόννοο  
ππααρρααµµέέννοουυνν  χχααµµηηλλάά

κκοοµµµµααττόόσσκκυυλλαα  κκααιι  µµόόννοο  
ααννεεββααίίννοουυννεε  ψψηηλλάά

ΣΣαανν  πποουυλλιιάά  ππάάννωω  σσεε  ρρόόγγαα
ττρρώώννεε  ππίίννοουυνν  κκααιι  µµεεθθοούύνν  

κκααιι  ααλλύύππηητταα  ττοο  ααίίµµαα  
σσαα  ββρριικκόόλλαακκεεςς  ρροουυφφοούύνν  

ΑΑππεειιλλοούύνν  κκααιι  εεκκββιιάάζζοουυνν  
γγλλεείίφφοουυνν  ,,  έέρρπποουυνν  κκααιι  φφιιλλοούύνν  

οοττιιδδήήπποοττεε  θθαα  κκάάννοουυνν  
ττηη  θθεεσσοούύλλαα  νναα  κκρρααττοούύνν  

ΚΚααθθώώςς  ππαανν  γγιιαα  τταα  οογγδδόόνντταα  
ίίδδιιοοιι  κκααιι  ππααρράάλλλληηλλοοιι  

µµοοννααχχάά  γγιιαα  κκααµµιιάά  ττσσόόνντταα  
εείίννααιι  ππιιαα  κκααττάάλλλληηλλοοιι  

ΜΜαα  γγιιαα  νναα  σσωωθθεείί  ηη  ρριιµµάάδδαα
σσττοουυςς  κκααιιρροούύςς  ττοουυςς  ύύσσττααττοουυςς

ββρρεείίττεε  κκάάπποουυ  έένναανν  ΚΚααCCααδδαα  
κκααιι  γγκκρρεεµµοοττσσαακκίίσσττεε  ττοουυςς

ΘΘααννάάσσηηςς  ΛΛιιάάββααςς
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ΦΦίίλλοοιι  κκααιι  φφίίλλεεςς  µµοουυ,,  
γγεειιαα  σσααςς  ……

Να’ µαι και πάλι!…
Ήρθα… από τις Αµφι-
κτυονίες Ελληνισµού!…
Είµαι η καλή σας νεράιδα
Αµφικτυόνισσα… Όπως
διαπιστώνετε, δεν σταµα-
τώ ποτέ να γράφω… Αυτή
τη φορά έγραψα για την
ιστορία του Κρόκου και
της Σµήλαιας, που την διά-
βασα από τον αθάνατο
των αιώνων ποιητή
Όµηρο, την διαµόρφωσα
ποιητικά αποκλειστικά για
σας και σας την αφιερώ-
νω….
… Κι εκείνη τη µέρα ο ερωτευµένος νέος Κρόκος πήγε στο
καταπράσινο δάσος να συναντήσει την όµορφη Νύµφη Σµή-
λαια, η οποία σκεπτότανε ποιητικά τον ερχοµό του
Έρωτα!!…

ΈΈννααςς  ααππέέρρααννττοοςς  οουυρρααννόόςς  ηη  ααχχόόρρττααγγηη  ψψυυχχήή  σσοουυ  ααννεεµµοοίίρρααγγηη
κκιι  ααξξύύππννηηττηη……
ΗΗ  ππεειινναασσµµέέννηη  σσκκέέψψηη  σσοουυ  ττοο  οουυρράάννιιοο  ττόόξξοο  ττοουυ  ααρρίίφφιικκοουυ
αασσύύλλοουυ  ττοουυ……
ΗΗ  δδιιψψαασσµµέέννηη  ζζωωήή  σσοουυ  δδίίχχωωςς  όόρριιαα  σσττοονν  ααεερροοββάάττηη  οορρίίζζοονντταα
ττοουυ  ……
ΜΜααγγννηηττιικκήή  θθύύεελλλλαα  ηη  ααννεεµµοοζζάάλλιισσττηη  ααγγάάππηη  σσοουυ,,  µµοουυδδιιαασσµµέέννηη,,  
ττοο  ββλλαασσττάάρριι    ττηηςς  λλοοχχεείίααςς  ττηηςς  ππεερριιµµέέννεειι  ααννήήµµπποορρηη  σσττηη
ββρρύύσσηη  ττηηςς  λληησσµµοοννιιάάςς……
ΜΜαα,,  νναα,,  µµιιαα  σσκκιιάά  ααννυυπποοψψίίαασσττηη  σσττοο  ααεεττίίσσιιοο  ββλλέέµµµµαα  σσοουυ!!
ΛΛιιββάάδδιιαα!!......  ....κκααιι  δδυυοο  ππέέρρδδιικκεεςς,,  λληησσττααπποοδδόόχχεεςς  ττηηςς  µµααττωωµµέέννηηςς
σσοουυ  κκααρρδδιιάάςς
ππεεττοούύνν  σσττοουυςς  κκρρόόκκοουυςς  ττωωνν  µµααττιιώώνν  σσοουυ……
ΤΤαα  χχεείίλληη  σσοουυ  χχααµµοογγεελλοούύνν  κκρρυυφφάά  µµεε  θθααυυµµαασσµµόό!!......
ΗΗ  κκααρρδδιιάά  σσοουυ  φφττεερροοκκοοππάάεειι  κκρρυυψψίίββοουυλλαα!!......  ΜΜηη  ττρροοµµάάξξεειιςς!!......  
ΕΕίίννααιι  οο  ζζεευυγγηηλλάάττηηςς  ττοουυ  ιιδδρροοκκόόπποουυ  έέρρωωτταα!!!!....
ΤΤαα  ττόόξξαα  ττοουυ  σσηηµµααδδεεύύοουυνν  ττηη  ζζηηττιιάάνναα  κκααρρδδιιάά  σσοουυ!!!!......
ΜΜηη  κκιιννηηθθεείίςς,,  θθαα  λλααββωωθθεείίςς!!......  ΕΕίίσσααιι  ππααγγιιδδεευυµµέέννοοςς  κκααιι……  
ππεερρίίεερργγοο……  σσοουυ  ααρρέέσσεειι!!!!....

Παντού η ευλογία του ∆ία στόλιζε την κατάξανθη γη µε τα
καρπισµένα και ευωδιαστά χαλιά των χωραφιών και χιλιάδες
πουλιά φτερούγιζαν τραγουδώντας τον έρωτα τους...

ΤΤοουυ  ΕΕρρωωττοοφφλλόόγγιισσττοουυ  ηη  κκααρρδδιιάά  γγεεννννάά  κκααιι  ββγγάάζζεειι  σσππίίθθεεςς
ηη  µµιιαα  γγιιαα  ααγγάάππηη  ττοονν  κκααλλεείί  κκιι  ηη  άάλλλληη  ττοονν  φφλλοογγάάττααιι
κκιι  ηη  ττρρίίττηη  ηη  δδυυννααττόόττεερρηη  ααννάάββεειι  κκααιι  ττοονν  κκααίίεειι..
ΗΗ  ννύύχχτταα  ττοοννεε  ττυυρρααννννάάεειι,,  ττοουυ  ππααίίρρννεειι  τταα  µµυυααλλάά  ττοουυ
κκααιι  ηη  ψψυυχχοούύλλαα  ττοουυ  πποοννάά,,  σσππααρράάζζεειι  ηη  κκααρρδδιιάά  ττοουυ..
--ΚΚόόρρηη,,  πποουυ  εείίσσααιι  µµαακκρριιάά,,  κκόόρρηη  ααγγααππηηµµέέννηη;;
ΠΠοουυ  µµ’’  άάφφηησσεεςς  κκααιι  έέφφυυγγεεςς  κκιι  ααππόόµµεειινναα  µµοοννάάχχοοςς;;
∆∆εενν  εελλυυππήήθθηηςς,,  λλααττρρεευυττήή,,  ττηηνν  κκάάψψαα  ττοουυ  κκοορρµµιιοούύ  µµοουυ;;
∆∆εενν  έέσσββηησσεεςς  ττοονν  ππόόθθοο  µµοουυ  πποουυ  ττυυρρααννννάάεειι  τταα  σσκκέέλληη
ττηη  σσκκέέψψηη  µµοουυ  κκααιι  ττοο  κκοορρµµίί  ττώώρραα  εεσσύύ  κκααττέέχχεειιςς
σσππααρράάζζωω  κκααιι  σσ΄́ααπποοζζηηττώώ,,  σσεε  θθέέλλωω,,  ππόόττεε  θθαα’’  ρρθθεειιςς;;
ΜΜοουυ  µµήήννυυσσεε  ττοο  άάσσττρροο  σσοουυ  ππωωςς  θθαα  σσεε  σσυυννααννττήήσσωω
οο  φφέέγγγγοοςς  µµοουυ  ψψιιθθύύρριισσεε,,  γγλλυυκκάά  θθαα  σσεε  φφιιλλήήσσωω
ηη  ααύύρραα  ηη  ννυυχχττιιάάττιικκηη,,  θθαα  σσεε  χχααιιδδοολλοογγήήσσωω
κκιι  οο  έέρρωωττααςς  µµοουυ  έέγγννεεψψεε  τταα  µµάάττιιαα  νναα  µµηη  κκλλεείίσσωω
όότταανν  θθαα  ααννττααµµώώσσοουυµµεε  σσττηηνν  έέννωωσσηη  εεκκεείίννηη
πποουυ  τταα  πποουυλλιιάά  θθαα  κκεελλααηηδδοούύνν  κκιι  ηη  φφύύσσηη  θθαα  γγιιοορρττάάσσεειι..
ΤΤόόττεε  ττοο  γγέέλλιιοο  κκιι  ηη  χχααρράά  ππααννήήγγυυρριι  θθαα  κκάάννοουυνν
ττηηςς  εευυττυυχχίίααςς  τταα  κκλλααδδιιάά  ααννθθοούύςς  πποολλλλοούύςς  θθαα  ββγγάάννοουυνν
πποουυ  θθαα  µµοοσσχχοοββοολλήήσσοουυννεε  σσττηη  µµέέρραα  πποουυ  θθεε  νναα’’  ρρθθεειι
ππάάννωω  σσττ’’  άάρρµµαα  ττοουυ  έέρρωωτταα  µµεε  µµύύρροουυςς  κκααιι  µµεε  άάννθθηη..
--ΚΚοοιιµµήήσσοουυ,,  ααγγααππηηµµέέννεε  µµοουυ,,  µµέέσσαα  σσττηη  σσιιγγααλλιιάά
πποουυ  ηη  ννύύχχτταα  ττηηνν  εεππόόττιισσεε  µµεε  ττηηνν  αασσττρροοφφεεγγγγιιάά
κκιι  ααύύρριιοο  ππρρωωίί,,  θθαα  δδεειιςς,,  κκοοννττάά  σσοουυ  θθεε  νναα’’  ρρθθωω
µµεε  µµιιαα  θθεερρµµήή  ααγγκκααλλιιάά,,  τταα  όόµµοορρφφαα  χχεείίλληη  πποουυ  πποοθθώώ
κκααιι  ττοουυςς  χχυυµµοούύςς  ττοουυςς  ζζοουυµµεερροούύςς  ττοουυ  έέρρωωτταα  σσοουυ  νναα  γγεευυττώώ..
ΜΜηη  σσυυλλλλοογγάάσσααιι,,  ααγγάάππηη  µµοουυ,,  ππωωςς  εείίµµααιι  µµαακκρριιάά  σσοουυ
κκρράάτταα  µµεε  µµέέσσαα  σσττηηνν  κκααρρδδιιάά  κκιι  εεγγώώ  θθαα’’  µµααιι  δδιικκιιάά  σσοουυ
θθαα’’  ρρθθωω  νναα  ααννττααµµώώσσοουυµµεε,,  νναα  δδώώσσοουυµµεε  τταα  χχέέρριιαα
νναα  εεννωωθθοούύµµ’’    εερρωωττιικκάά  σσαανν  δδύύοο  ππεερριισσττέέρριιαα
νναα  φφιιλληηθθοούύµµεε  µµεε  κκααηηµµόό,,  νναα  σσµµίίξξοουυνν  οοιι  κκααρρδδιιέέςς  µµααςς
λλόόγγιιαα  γγλλυυκκάά  νναα  εειιππωωθθοούύνν  πποουυ  θθαα’’  ννααιι  οοιι  χχααρρέέςς  µµααςς..

Όταν συναντήθηκαν οι δυο νέοι ερωτευµένοι, ο ∆ίας είπε
στα φλύαρα πουλιά να κουρνιάσουν στα φυλλώµατα τους,
γιατί µπρος στα µάτια τους θα ανοιγόταν ένας νέος παράδει-
σος. Θα άκουγαν το κάλεσµα των ερωτευµένων και θα µάθαι-
ναν να τραγουδούν πιο ωραία…

ΜΜααζζίί  σσοουυ  κκάάθθεε  µµοουυ  σσττιιγγµµήή  εείίννααιι  σσττεεννάά  δδεεµµέέννηη
ττοο  ννοουυ  µµοουυ  κκυυββεερρννάάςς  εεσσύύ  ααγγάάππηη  µµοουυ  θθλλιιµµµµέέννηη..
ΜΜααζζίί  σσοουυ  όόλλοοιι  οοιι  κκααηηµµοοίί  ππααρρηηγγοορριιάά  κκιι  εελλππίίδδαα
µµααζζίί  σσοουυ  εείίννααιι  ηη  ζζωωήή  χχααρράά  κκααιι  ηηλλιιααχχττίίδδαα..

ΈΈλλαα  ααγγάάππηη  µµοουυ  γγλλυυκκιιάά,,  θθέέλλωω  νναα  σσεε  ααγγγγίίξξωω
ππόόθθοουυςς  πποουυ  έέχχωω  σσττηηνν  κκααρρδδιιάά  µµααζζίί  σσοουυ  νναα  ττοουυςς  σσµµίίξξωω..

ΜΜεε  ξξέέχχωωρρηη  υυπποοµµοοννήή  θθααυυµµάάζζωω  ττηη  µµοορρφφήή  σσοουυ
ττοο  σσώώµµαα  µµοουυ  όόλλοο  δδοοννεείί  ττ’’  οολλόόγγλλυυκκοο  φφιιλλίί  σσοουυ..
ΈΈχχωω  µµααρράάζζιι  σσττηηνν  κκααρρδδιιάά  πποουυ  εείίσσααιι  µµαακκρριιάά  µµοουυ
γγιιαα  µµέέννααννεε  ηη  γγιιααττρρεειιάά  εείίσσααιι  εεσσύύ  κκααρρδδιιάά  µµοουυ..

ΈΈλλαα  ααγγάάππηη  µµοουυ  γγλλυυκκιιάά,,  κκοοννττάά  µµοουυ  σσεε  κκααλλάάωω
ττοουυ  έέρρωωτταα  µµααςς  ττοουυςς  ππααλλµµοούύςς  µµααζζίί  σσοουυ  ττοουυςς  µµεεττρράάωω..

Η Νύµφη Σµήλαια κρε-
µάστηκε στο δυνατό
λαιµό του Κρόκου ενώ
εκείνος την γυρνούσε
όλο και πιο πολύ κάνο-
ντας κύκλους στην
ανθοστολισµένη γη… Η
όµορφη Σµήλαια έχασε
το χρόνο. Βυθίστηκε
στη λάβα του έρωτα. Ο
Κρόκος αναστέναξε µε
πάθος κι έσκυψε πάνω της… Μα, ξαφνικά η Νύµφη συνήλθε.
Τον τίναξε µακριά της, λευτερώθηκε κι άρχισε να τρέχει
προς το καταπράσινο βουνό, το σηµερινό Βούρινο, πέφτο-
ντας στην πηγή να καθαριστεί από κάθε µολυσµένο σηµάδι
του Κρόκου… Γιατί ήταν ορκισµένη στα νερά της Στυγός
ποτέ να µην αµαρτήσει ως συνοδός της παρθένας Άρτεµης…
Είχε πλέον στεφθεί µε τον αποχωρισµό της από τον νέο που
αγαπούσε… 

ΆΆκκλλωωσσττηη  ηη  µµααττιιάά……ΒΒοουυννάά  τταα  θθοολλωωµµέένναα  δδάάκκρρυυαα  σσττηη  σσττέέψψηη
ττοουυ  πποοχχωωρριισσµµοούύ……
ΚΚρρααυυγγέέςς  ααπποοψψιιλλωωµµέέννεεςς  ααππόό  ααθθέέααττοουυςς    λλυυγγµµοούύςς……
ΑΑδδιιέέκκββααττηη    ηη  δδιιεείίσσδδυυσσηη  σστταα  αακκλλάάδδωωτταα  µµοοννοοππάάττιιαα  ττοουυ
ννοουυ……
ΑΑννεεµµοοδδααρρµµέέννηη  ηη  ψψυυχχήή  σσττοουυςς  ββοορριιάάδδεεςς  ττηηςς  ααππεελλππιισσίίααςς……
ΑΑππεερρίίφφρραακκττηη  σστταα  λλιιββάάδδιιαα  ττηηςς  ααπποοσσκκιιάάςς……
ΑΑπποοσσββοολλωωµµέέννηη  ααππόό  ττοουυςς  σσεειισσµµοούύςς  ττωωνν  πποοννεεµµέέννωωνν  ααγγκκοοµµαα--
χχηηττώώνν……
ΥΥπποοττααγγµµέέννηη    σσττοουυςς  αασσκκοούύςς  ττωωνν  λλυυππηηττεερρώώνν  αασσµµάάττωωνν……
ΡΡυυττιιδδωωµµέέννηη  ηη  αασσοοφφίίαα……ΑΑππρροοσσττάάττεευυττηη  ααππόό  ττιιςς  αασσππίίδδεεςς  ττηηςς
οορρθθοοφφρροοσσύύννηηςς……
ΕΕυυκκοολλοοττσσάάκκιισσττηη  σσττιιςς  οοξξύύννσσεειιςς  ττωωνν  εεννττυυππώώσσεεωωνν……
ΣΣυυλλλλοογγιισσµµέέννηη  σσττηηνν  ψψεευυδδοοσσοοφφίίαα  ττωωνν  κκυυττττάάρρωωνν  ττηηςς……
ΤΤρρυυγγήήσσιιµµηη  ααππόό  ττοουυςς  ττρροοχχοούύςς  ττοουυ  ββαασσααννιισσµµοούύ……
ΣΣπποορροοκκααρρππωωµµέέννηη  ααππόό  ττηη  γγέέννεεσσηη  εεννόόςς  ννέέοουυ  δδιιααλλοογγέέαα  γγιιαα
κκάάθθααρρσσηη
κκααιι  σσττρρααττοοππεεύύδδεευυσσηη  ττηηςς  σστταα  οοδδοοιιπποορριικκάά    ννέέοουυ  ααγγώώνναα……  
ττοο  κκααττάάλλυυµµαα  µµιιααςς  ΑΑρρττεεµµίίσσιιααςς  ήή  ∆∆ρραακκόόννττεειιααςς    εεππιισστταασσίίααςς..

Νικηµένος ο Κρό-
κος πήρε το δρόµο
του γυρισµού και
αφηρηµένος καθώς
ήταν, δεν πρόσεξε
τον Ερµή που έπαι-
ζε µε το σιδερένιο
του δίσκο παραπέ-
ρα και τον πέταξε
πάνω του άθελα…
Ο Κρόκος σκοτώ-
θηκε από τα χέρια του… Μα, τι θα’ λεγε στον αυστηρό πατέ-
ρα του, τον ∆ία;… Και τότε του’ ρθε η ιδέα να τον µεταµορ-
φώσει σε φυτό για να τον κάνει αθάνατο. Έτσι, εκεί όπου βρι-
σκόταν το νεκρό κορµί, διαλύθηκε κι έγινε ένα κίτρινο λου-
λούδι που το αίµα του γράµµωσε µε κόκκινα στίγµατα, µε
γερό βολβό και µακριές ρίζες…κι ο Ερµής του’ δωσε το
όνοµα του, «Κρόκος». Η Νύµφη Σµήλαια όταν έµαθε τον
άδικο και τραγικό χαµό του Κρόκου, κατέβηκε κάτω στον
κάµπο και µάζεψε άφθονα λουλούδια κρόκου κι έβαψε τους
χιτώνες της. για µια στιγµή ξεπετάχτηκε ο Κρόκος να τη δει
σκορπώντας της ένα ωραιότατο άρωµα, την σταµατηµένη του
αναπνοή. Εκείνη τον αντιλήφθηκε και του αφιέρωσε τους
παρακάτω ποιητικούς στίχους βγάζοντας τους µέσα από την
ψυχή της…

ΆΆλλοογγοο  θθαα’’  θθεελλαα  νναα’’  µµοουυνν  φφττεερρωωττόό
ΠΠοοσσεειιδδωωννιιάάττοο,,  ααππόό  σσππόόρροο  θθεεϊϊκκόό
νναα  δδιιαασσχχίίζζωω  ττοονν  γγααλλάάζζιιοο  οουυρρααννόό
ππάάννωω  σσττοο  άάρρµµαα  ττηηςς  φφωωττιιάάςς  σσοουυ  ττοο  ττρρααννόό..

ΝΝαα  µµεεττααφφέέρρωω  ττηηςς  ψψυυχχήήςς  σσοουυ  ττιιςς  εευυχχέέςς
κκααιι  ττηηςς  ααγγάάππηηςς  µµααςς  ττιιςς  φφλλόόγγεεςς  ττιιςς  κκααυυττέέςς
σσ’’  όόλλαα  τταα  ππέέρραατταα  ττηηςς  γγηηςς  γγιιαα  νναα  φφωωττίίσσωω
όόλλοο  ττοο  σσύύµµππαανν,,  ήήλλιιεε  µµοουυ,,  µµααζζίί  σσοουυ  νναα  γγυυρρίίσσωω..

ΟΟλλύύµµππιιεε  θθεεέέ  µµοουυ  εεσσύύ  µµεε  τταα  χχρρυυσσάά  µµααλλλλιιάά  σσοουυ
τταα  γγααλλααννάά  µµααττόόκκλλααδδαα  κκιι  όόλληη  ττηηνν  οοµµοορρφφιιάά  σσοουυ
µµέέρραα  κκααιι  ννύύχχτταα  νναα’’  ττρρεεχχαα  µµααζζίί  σσοουυ,,  άάγγγγεελλεε  µµοουυ
µµααζζίί  σσοουυ  νναα  εεκκππλλήήρρωωνναα  όόλλοουυςς  ττοουυςς  ππόόθθοουυςς  θθεεέέ  µµοουυ..

ΜΜννηησσττήήρρεεςς  νναα’’  µµαασσττεε  εεµµεείίςς  σσττοο  ππύύρριιννοο  ττοο  άάρρµµαα
πποουυ  ττοούύττοο  θθαα  µµααςς  οοδδηηγγεείί  µµεεςς  ττηηςς  ζζωωήήςς  ττοο  κκάάρρµµαα
ΠΠοοσσεειιδδωωννιιάάττοο  άάλλοογγοο  λλεευυκκόό  κκααιι  φφττεερρωωττόό
θθαα’’  θθεελλαα  εεγγώώ  νναα  ήήµµοουυνναα  ττρρεελλάά  εερρωωττιικκόό..

ΣΣττοουυ  ωωκκεεααννοούύ  θθαα’’  θθεελλαα  µµεεςς  ττοο  ββυυθθόό
νναα  ββυυθθιιζζόόµµαασστταανν  σσττοουυςς  ππόόθθοουυςς  µµααςς  κκιι  οοιι  δδυυοο
µµάάρρττυυρρεεςς  θθεείίοουυ  έέρρωωτταα  ττοουυ  φφττεερρωωττοούύ
µµεεςς  ττοο  υυδδάάττιιννοο  σσττρρώώµµαα  ττοουυ  θθααλλάάσσσσιιοουυ  θθεεοούύ..

ΌΌννεειιρραα  θθαα  κκάάννααµµεε  σσττηηνν  αασσττρροοφφεεγγγγιιάά
κκάάττωω  ααππ’’  τταα  ππααππλλώώµµαατταα  ττ’’  οουυρρααννιικκάά
µµαα    θθαα  κκρρααττοούύσσααµµεε  γγεερράά  τταα  χχααλλιιννάά
νναα  µµηηνν  ααφφηηννιιάάσσεειι  ηη  ααγγάάππηη  µµααςς  ξξααννάά..

ΟΟλλύύµµππιιεε  θθεεέέ  µµοουυ  εεσσύύ  µµεε  ττηη  ζζεεσσττήή  ααγγκκααλλιιάά  σσοουυ
τταα  ξξίίφφηη  τταα  εειιρρηηννιικκάά,,  τταα  ττόόξξαα  ττηηςς  κκααρρδδιιάάςς  οουυ
δδώώρραα  σσττηηνν  ααννθθρρωωππόόττηητταα  όόλλαα  ππααρράάδδωωσσεε  τταα
έέλλαα  νναα  ζζεευυγγααρρώώσσοουυµµεε  κκιι  εεκκεείίνναα  δδώώρριισσεε  τταα..

ΜΜννηησσττήήρρεεςς  µµεειιςς  σσττηηςς  ΈΈρριιδδααςς  δδεενν  ήήµµαασσττεε  τταα  χχέέρριιαα
µµεεςς  ττοο  ββυυθθόό  ττηηςς  θθάάλλαασσσσααςς  θθαα  κκοολλυυµµππάάµµεε  αασσττέέρριιαα
ππααρράάξξεεννοοιι  θθαα  ήήµµαασσττεε  σσεε  ττοούύττοο  ττοονν  ππλλααννήήττηη
ΠΠοοσσεειιδδωωννιιάάττοοιι,,  θθεεϊϊκκοοίί,,  σσππόόρροοιι  µµεεττεεωωρρίίττηη..  

Η ροµαντική αυτή ιστορία του
νέου µε τη Νύµφη αργότερα µίλη-
σε τόσο πολύ στην ψυχή των προ-
γόνων µας που κάθε άνοιξη έκαναν
µεγάλη γιορτή, τα Κρόκια… Τα
χρόνια στοιβάχτηκαν σε αιώνες…η
ιστορία αυτή δε ξεχάστηκε ποτέ κι
εγώ ως Αµφικτυόνισσα ποιήτρια
και λαογράφος, σας την εξέθεσα,
για να σας την υπενθυµίσω.
Εµπνεύσθηκα λοιπόν κι εγώ ως ποι-
ήτρια από την ιστορία αυτή και από
το φυτό του κρόκου κι έτσι, έβγα-
λα ένα ποίηµα µε τίτλο «Το αγαπο-
βότανο», το αµέσως παρακάτω…

ΜΜοουυ’’  δδωωσσεεςς  ττοο  ββοοττάάννιι  σσοουυ  νναα  σσ’’  ααγγααππώώ  γγιιαα  ππάάνντταα
ΣΣ’’  εεσσέένναα  νν’’  ααφφοοσσιιωωθθώώ  χχρρόόννοουυςς  πποολλλλοούύςς,,  ττρριιάάνντταα
ΜΜοουυ’’  δδωωσσεεςς  ΠΠααννααγγιιόόχχοορρττοο  γγιιαα  νναα  δδεεθθώώ  µµααζζίί  σσοουυ
ΝΝαα  ττοο  µµυυρρίίζζωω,,  νναα  µµεεθθώώ  ααππ’’  ττοο  γγλλυυκκόό  φφιιλλίί  σσοουυ..

ΜΜεε  ννάάρρκκωωσσεε  ηη  ααγγάάππηη  σσοουυ,,  σσωωττήήρραα  ττηηςς  ψψυυχχήήςς  µµοουυ
ΗΗ  άάγγκκυυρραα  µµοουυ  εείίσσααιι  σσυυ,,  εελλππίίδδαα  ττηηςς  ζζωωήήςς  µµοουυ
ΤΤαα  όόππλλαα  σσοουυ,,  οοιι  λλέέξξεειιςς  σσοουυ  κκιι  οοιι  όόµµοορρφφεεςς  σσοουυ  ππρράάξξεειιςς
ΣΣττοο  λλιιµµααννάάκκιι  µµέέσσαα  µµοουυ  ήήρρθθεεςς  εεσσύύ  νν’’  ααρράάξξεειιςς..

ΦΦύύττρρωωσσεεςς  σσττηηνν  ψψυυχχοούύλλαα  µµοουυ  ββοοττάάννιι,,  ααµµάάρρααννττεε  µµοουυ
ΣΣυυµµππάάθθεειιαα  µµοουυ  ιισσχχυυρρήή  κκααιι  δδυυννααττέέ  έέρρωωτταα  µµοουυ    
ΣΣ’’  εεσσέένναα  εεµµππιισσττεεύύοοµµααιι  όόλλαα  τταα  µµυυσσττιικκάά  µµοουυ
ΚΚααιι  τταα  φφοορρττίίαα  ττηηςς  ζζωωήήςς  πποουυ  έέχχωω  σσττηηνν  κκααρρδδιιάά  µµοουυ..

ΑΑνν  χχάάσσωω  ττηηνν  ααγγάάππηη  σσοουυ,,  ηηχχώώ  χχααλλκκοούύ  θθαα  γγίίννωω
ΆΆψψυυχχηη  κκοούύκκλλαα  ααππόό  κκααηηµµόό  κκααιι  έέρρηηµµηη  θθαα  µµεείίννωω
ΦΦάάρρµµαακκοο  ττοο  ββοοττάάννιι  σσοουυ  µµεεςς  ττηη  ζζωωήή  µµοουυ  όόλληη
ΠΠίίσσττηη  κκιι  εελλππίίδδαα  οο  έέρρωωττααςς  µµ’’  έέρριιξξεε  µµ’’  έένναα  ββόόλλιι..

ΑΑνν  χχάάσσωω  ττηηνν  ααγγάάππηη  σσοουυ,,  ΘΘεεοούύ  χχάάννωω  ααγγάάππηη
ΤΤοο  ππάάθθοοςς  κκααιι  ττοονν  έέρρωωτταα  θθαα  εεννννοοήήσσωω  ααππάάττηη
ΓΓλλυυκκιιάά  ααδδυυννααµµίίαα  µµοουυ,,  ωωρρααίίεε  λλοογγιισσµµέέ  µµοουυ
ΗΗ  ππιιοο  ξξεεχχωωρριισσττήή  οοµµοορρφφιιάά  εείίσσααιι  σσττοονν  κκόόσσµµοο,,  θθεεέέ  µµοουυ..

ΑΑυυττόό  ττοο  ααγγιιοοββόόττααννοο  έέχχεειι  δδυυοο  ααννττιιλλήήψψεειιςς
ΗΗ  ππρρώώττηη  εείίννααιι,,  ττοονν  έέρρωωτταα  ππρρέέππεειι  νναα  ττοονν  ττυυλλίίξξεειιςς
ΜΜέέσσαα  σσττηηςς  έέλλξξηηςς  ττοο  σσαακκίί,,  σσττηηςς  έέννωωσσηηςς  δδεεµµάάττιι
ΚΚιι  οο  θθρρίίααµµββοοςς  θθ’’  αακκοολλοουυθθεείί  µµ’’  εερρωωττιικκόό  ααλλάάττιι..

ΗΗ  δδεεύύττεερρηη  εείίννααιι  νν’’  ααννδδρρωωθθεείί  οο  έέρρωωττααςς  µµεε  ζζάάλληη
ΝΝαα  πποοττιισσττεείί  κκααιι  νναα  θθρρεεφφττεείί  µµέέσσαα  σσεε  ππααρρααζζάάλληη
ΜΜεε  σσκκάάννδδααλλαα  κκααιι  πποοννηηρριιέέςς  θθ’’  ααννοοίίξξεειι  τταα  φφττεερράά  ττοουυ
ΜΜεε  µµοουυσσιικκέέςς  τταα  θθύύµµαατταα  θθαα  ππλλεεύύσσεειι  σστταα  ννεερράά  ττοουυ..

ΌΌπποοιιοοςς  ττοο  ββόόττααννοο  ααυυττόό    ππάάρρεειι  κκααιι  ττοο  µµυυρρίίσσεειι
ΗΗ  ααγγάάππηη  µµεεςς  ττοονν  έέρρωωτταα  θθεε  νναα  ιισσοορρρροοππήήσσεειι
ΟΟ  κκόόσσµµοοςς  ττοουυ,,  οοιι  ιιδδέέεεςς  ττοουυ  θθαα  εείίνν’’  όόλλεεςς  δδοοσσµµέέννεεςς
ΜΜεεςς  ττηη  σσττοορργγήή  κκααιι  ττηη  χχααρράά  ββααθθιιάά  ππρροοοοδδεευυµµέέννεεςς..

ΌΌττιι  έέππααθθαα  ααππόό  ττοο  ββόόττααννοο,,  κκααλλόό  µµοουυ  έέχχεειι  κκάάννεειι
ΑΑγγάάππηη,,  ττρρυυφφεερρόόττηητταα  µµέέσσαα  µµοουυ  έέχχεειι  ρράάννεειι
ΣΣπποουυδδααίίαα  τταα  ααιισσθθήήµµαατταα  ααυυττάά  πποουυ  µµοουυ’’  χχεειι  δδώώσσεειι
ΤΤηηνν  ιισσττοορρίίαα  πποουυ’’  γγρρααψψεε,,  πποοττέέ  νναα  µµηη  ττεελλεειιώώσσεειι..

ΗΗ  εευυττυυχχίίαα  πποουυ’’  ννιιωωσσαα  πποοττέέ  ττηηςς  νναα  µµηη  φφύύγγεειι
ΤΤοούύττηη  ττηηνν  ηηρρεεµµίίαα  µµοουυ  οο  ππόόννοοςς  νναα  µµηη  ππννίίγγεειι
ΤΤαα  σσττήήθθηη  ττηηςς  γγααλλήήννηηςς  µµοουυ  πποοττέέ  µµηη  ττααρρααχχττοούύννεε
ΤΤηηςς  γγηηςς  ττ’’  ααγγααπποοββόότταανναα  νναα  δδιιππλλαασσιιαασσττοούύννεε..

Η καλή σας νεράιδα

15IOYNIOΣ 2010YYΨΨHHΛΛHH TTAAΣΣHH ΤΤέέχχννεεςς  κκααιι  πποολλιιττιισσµµόόςς

ΠΠααρρθθέένναα  TTσσοοκκττοουυρρίίδδοουυ

Λογοτεχνική στήλη 

««ΑΑµµφφιικκττυυοοννίίεεςς»»  
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Με µεγάλη συµµετοχή εργαζοµένων
και πολιτών της περιοχής µας έγινε την
παραµονή της Πρωτοµαγιάς 30/4/ 2010
στο Λαογραφικό µουσείο Κοζάνης η
εκδήλωση αφιέρωµα στον αγωνιστή ποιη-
τή της Εργατικής τάξης Κώστα Βάρναλη. 

Η εκδήλωση περιλάµβανε οπτικοα-
κουστικό υλικό από τη ζωή και το έργο
του ποιητή, απαγγελία ποιηµάτων από την
Παναγιώτα Παρασκευά και την εκπαιδευ-
τικό Κατερίνα Μαυροφυλίδου, µουσική
και τραγούδια από µελοποιηµένα ποιήµα-
τα του Κώστα Βάρναλη από τους µουσι-
κούς  Κλαίρη Τζιουρά και Κική Τσαουσί-
δου. Την επιµέλεια και την παρουσίαση
της εκδήλωσης έκανε µε µεγάλη επιτυχία
η γνωστή στην περιοχή, λογοτέχνιδα
Παρθένα Τσουκτουρίδου λέγοντας: «Το
Συνδικάτο µας η ΕΡΓΑΤΙΚΗ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ σας καλωσορίζει σ’ αυτή
την εκδήλωση που είναι αφιερωµένη στον
ποιητή της Εργατικής Τάξης Κώστα Βάρ-
ναλη. Την εκδήλωση µας αυτή δεν πλαι-
σιώνει µόνο η εργατική τάξη αλλά και οι
άνθρωποι των γραµµάτων και των τεχνών,
λογοτέχνες και καλλιτέχνες οι οποίοι συµ-
µετέχουν ενεργά µε απαγγελίες ποιηµά-
των, µε µουσική και τραγούδια από το
έργο του ποιητή. Το Συνδικάτο µας φιλο-
δοξεί να πρωτοπορήσει στους νέους αγώ-
νες που έρχονται αναγκαστικά λόγω των
δυσβάσταχτων οικονοµικών µέτρων που
πλήττουν την εργατική τάξη και το λαό. Σ
αυτούς τους αγώνες σηµαντική είναι η
συµβολή της εργατικής διανόησης, των
ανθρώπων της τέχνης που αφιέρωσαν το
έργο και τη ζωή τους στην υπόθεση της
Εργατικής Τάξης.  Ένας σηµαντικός
εκπρόσωπος αυτού του ρεύµατος είναι
και ο Κώστας Βάρναλης που τιµάµε σήµε-
ρα µε θύµησες µελοποιηµένων δηµιουρ-
γηµάτων του που φέρνουν τον επαναστα-
τικό αέρα της Ταξικής Πάλης και προσα-
νατολίζουν την πολιτική και πολιτιστική
ζωή της χώρας στις µεγάλες ιδέες της
προόδου και του αληθινού πολιτισµού,
που ανοίγουν δρόµους για µια ισότιµη και
δίκαια κοινωνία! Τιµούµε τον Κώστα Βάρ-
ναλη, τον ρεαλιστή και σατιρικό ποιητή,
τέλειο κάτοχο του λαϊκού λόγου που
πλούτισε τη λογοτεχνία µας µε πολύτιµες
σελίδες, τον στοχαστή και ανήσυχο
άνθρωπο που είδε την τέχνη σε συνάρτη-
ση µε την κοινωνία, τον σοφό άνθρωπο
που από µια σπάνια διαλεκτική δεινότητα
και µια κριτική βαθύτατα µοναδική εισχω-
ρεί στις ρίζες των φαινοµένων και τα
παρουσιάζει όπως είναι και όχι όπως φαί-
νονται.» 

Οµιλία για την Πρωτοµαγιά και την
σηµερινή ιστορική συγκυρία έκανε ο πρό-
εδρος της «Εργατικής Αλληλεγγύης» Στέ-
φανος Πράσσος, τονίζοντας ότι:  

«Το Συνδικάτο µας εκτός από τους
αγώνες για άνοδο του βιοτικού επιπέδου,
για καλύτερες εργασιακές σχέσεις, κοινω-
νικές παροχές και καθαρότερο περιβάλ-
λον  συνεχίζει τις πολιτιστικές του παρεµ-
βάσεις µε την προβολή της ζωής και του
έργου σηµαντικών δηµιουργών που έπαι-
ξαν καθοριστικό ρόλο στους αγώνες και
στην ανάπτυξη του εργατικού κινήµατος
στη χώρα µας γιατί πιστεύουµε ότι αυτό
συµβάλει στην ανάπτυξη και των σηµερι-
νών αγώνων.  

Στο πλαίσιο αυτό τιµάµε σήµερα τον
Κώστα Βάρναλη, τον ποιητή που έζησε
από µέσα σχεδόν όλους τους αγώνες της
εργατικής τάξης και του λαού µας στον
προηγούµενο αιώνα, όχι ως απλός θεατής
των γεγονότων αλλά ως συµµέτοχος και
πρωταγωνιστής, αγωνίστηκε εµπνεύστηκε
και δηµιούργησε µέσα στη φωτιά των
σκληρών ταξικών συγκρούσεων της επο-
χής του.  

«"Η Ποίηση του Βάρναλη γράφει ο
Μενέλαος Λουντέµης δε µύριζε ποτέ
γάλα. Μύριζε από την αρχή µπαρούτι.»

Σήµερα όσο ποτέ άλλοτε είναι ανα-
γκαίο να επιστρατεύσουµε την τέχνη του
Βάρναλη, του Ρίτσου και των άλλων διανο-
ουµένων που συνέβαλλαν στην άνοδο του
εργατικού διαφωτισµού, να εµπνευστού-
µε από το έργο τους και να συµβάλλουµε
στους νέους αγώνες που αναγκαστικά θα
είναι αγώνες για την επιβίωση και την ίδια
την ύπαρξη ολόκληρων τµηµάτων της
εργατικής Τάξης.

Οι εξεγερµένοι εργάτες του Σικάγου
απαιτούσαν να µπουν κανόνες στην αγο-
ροπωλησία της εργατικής δύναµης. Τα
τρία οχτάρια (8 ώρες δουλειάς, 8 ώρες
ύπνος και ξεκούραση και 8 ώρες ελεύθε-
ρος χρόνος) αναδείχτηκαν σε κύριο αίτη-
µα του τότε εργατικού κινήµατος για να
γίνει τελικά πράξη το οχτάωρο σταδιακά
σε όλες τις χώρες του κόσµου µετά από
σκληρούς αγώνες και χιλιάδες νεκρούς
εργάτες. 

Σήµερα αµφισβητούνται όλες ανεξαι-
ρέτως οι κατακτήσεις τις εργατικής τάξης!

Το σταθερό ωράριο και η πλήρη και
σταθερή εργασία καταργούνται και τη
θέση τους παίρνουν οι ευέλικτες µορφές
απασχόλησης, τα ελαστικά ωράρια, η
µερική και η εκ περιτροπής απασχόληση,
η εργασία µε το κοµµάτι, η ενεργός και
ανενεργός εργασία τα δελτία παροχής
υπηρεσιών και ότι άλλο βολεύει την εργο-
δοσία.

Θέλουν να δηµιουργήσουν ένα άλλο
µοντέλο εργασίας!

Με εργάτες λάστιχο!
Με εργαζόµενους χωρίς απαιτήσεις

και δικαιώµατα!
Με εργαζόµενους κανονικούς δού-

λους που θα είναι µέρα νύχτα στην υπηρε-
σία της εργοδοσίας χωρίς να µπορούν να
αντεπεξέλθουν ούτε στις στοιχειώδεις
βιοποριστικές τους ανάγκες. 

Η φετινή Πρωτοµαγιά στη χώρα µας
δεν είναι σαν τις άλλες!

Με πρόσχηµα την κρίση και το χρέος
η διεθνής και ντόπια αστική τάξη µε τη
στήριξη του οργάνων της, (την τρόικα της
καταστροφής) Ε.Ε , ∆.Ν.Τ, Ε.Κ.Τ επιχειρεί
µια βάρβαρη και ανελέητη επίθεση στο
εισόδηµα και όλες τις κοινωνικές κατακτή-
σεις των εργαζοµένων!

Η κυβέρνηση σε αγαστή συνεργασία
µε τις πολιτικές και κοινωνικές δυνάµεις
της αντίδρασης και τους λαοµίσητους
(Μητσοτάκη, Μίχαλο, Καρατζαφέρη και
άλλους) θεσµοθετεί το πιο Αντεργατικό,
Αντιλαϊκό πρόγραµµα των τελευταίων 70
χρόνων:

• Μειώνει δραστικά όλους τους
µισθούς στον δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα
ενώ αυξάνει τους φόρους και όλα τα είδη

λαϊκής κατανάλωσης.
• Καταργεί τα επιδόµατα αδείας, Χρι-

στουγέννων και Πάσχα που πραγµατικά
αποτελούν µέρος του µισθού και βιοπορι-
στική ανάγκη των εργαζοµένων.

• Καταλύει την δηµόσια κοινωνική
ασφάλιση.

• Καταργεί ότι απόµεινε από το κρά-
τος πρόνοιας. ∆ηµόσια Υγεία και Παιδεία.

• Καταργεί θέσεις εργασίας και ετοι-
µάζεται να απολύσει χιλιάδες εργαζόµε-
νους στον ∆ηµόσιο και ευρύτερο δηµό-
σιο τοµέα.

• Απελευθερώνει τις απολύσεις,
καταργεί τις αποζηµιώσεις και φέρνει στο
έσχατο στάδιο της απόγνωσης εργαζόµε-
νους και ανέργους

• Όχι µόνο δεν βάζει να πληρώσουν
αυτοί που µάζεψαν τον πλούτο και κατα-
λήστεψαν το κράτος (τράπεζες, βιοµήχα-
νοι) αλλά συνεχίζει να τους πριµοδοτεί
σκανδαλωδώς.  

Η ΓΣΕΕ και τα υποκαταστήµατά της
ανά την Ελλάδα παρακολουθούν από το
«Θεωρείο» όταν δεν συµφωνούν ανοιχτά
στην αναγκαιότητα της λήψης των µέτρων. 

Η µεγάλη πλειοψηφία όµως των εργα-
ζοµένων δεν συµφωνεί µε αυτά τα µέτρα!
δεν συµφωνεί να µπει στη λαιµητόµο των
εκµεταλλευτών.  

∆εν δεχόµαστε να γίνουµε εµείς το
µαύρο πρόβατο. ∆εν δηµιουργήσαµε την
κρίση και δεν έχουµε σκοπό να την πλη-
ρώσουµε. ∆εν χρωστάµε σε κανέναν
τίποτα. Η εργατική τάξη πλήρωσε µε τη
δουλειά της και πολλές φορές µε το αίµα
της τον προκλητικό πλούτο που συσσώ-
ρευσαν οι κεφαλαιοκράτες!

Ήρθε ο καιρός να πληρώσουν αυτοί
που δηµιούργησαν την κρίση, αυτοί που
πλούτισαν από τον ιδρώτα µας, αυτοί που
κατάκλεψαν τα ταµεία µε την ανοχή και τη
συµµετοχή των κυβερνώντων, αυτοί που
εν τέλει ιδιοποιήθηκαν τον κοινωνικό
πλούτο. 

∆εν έχουµε σκοπό να ζήσουµε στη
φτώχεια!  

∆εν έχουµε σκοπό να αφήσουµε τα
παιδιά µας και τις νέες γενιές βορά στα
νύχια των εκµεταλλευτών και των πολιτι-
κών τους εκπροσώπων!

Θα πολεµήσουµε! Με απεργίες και
διαδηλώσεις. Με εξεγέρσεις και πρωτό-
γνωρες µορφές αντίστασης και αγώνων. 

Το Συνδικάτο µας από αύριο κιόλας
θα πάρει πρωτοβουλίες για να εκφραστεί
αυτή η αντίσταση, αυτή η αγανάκτηση των
εργαζοµένων!»

Ας γίνει η φετινή Πρωτοµαγιά
αρχή της αντεπίθεσης των δυνάµεων

της εργασίας!

ΠΠρρωωττοοµµααγγιιάάττιικκηη  εεκκδδήήλλωωσσηη  ττηηςς  ΕΕρργγααττιικκήήςς  
ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηηςς  ααφφιιεερρωωµµέέννηη  σσττοονν  ΚΚώώσστταα  ΒΒάάρρννααλληη

ττηηςς  σσυυνντταακκττιικκήήςς  εεππιιττρροοππήήςς
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