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Ένα παραµύθι για τους διαβητικούς. 
Εκτός από Νεράιδα της Ποίησης,

είµαι και παραµυθού και όχι µόνο. Είµαι
και ζωγράφος. ∆ιαβάστε λοιπόν το
παραµύθι που έβγαλα για τους
∆ιαβητικούς και το εικονογράφησα η
ίδια ειδικά για σας.
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ΛΛοογγοοττεεχχννιικκήή
σσττήήλληη  ττηηςς
ΠΠααρρθθέέννααςς
ΤΤσσοοκκττοουυρρίίδδοουυ

««ΛΛααέέ  µµηη  σσφφίίξξεειιςς
κκιι  άάλλλλοο  ττοο  ζζωωννάάρριι!!

ΗΗ  ππεείίνναα,,  ττοο  κκααµµάάρριι  εείίννααιι  ττοουυ  κκιιοοττήή..
ΤΤοουυ  σσκκλλάάββοουυ  πποουυ  ττοουυ  µµέέλλλλεειι  νναα  χχααθθεείί……....»»

ΕΕξξέέγγεερρσσηη  ππααννττοούύ  εεννάάννττιιαα::
••  ΣΣττιιςς  ννέέεεςς  ππεερριικκοοππέέςς  µµιισσθθώώνν  κκααιι  σσυυννττάάξξεεωωνν
••  ΣΣττηη  δδιιάάλλυυσσηη  ττηηςς  υυγγεείίααςς  κκααιι  ττηηςς  ππααιιδδεείίααςς
••  ΣΣττηη  φφττώώχχεειιαα,,  ττηηνν  εερρήήµµωωσσηη  κκααιι  ττοο  ξξεεπποούύλληηµµαα
••  ΣΣττηηνν  ιιδδιιωωττιικκοοπποοίίηησσηη  κκααιι  δδιιάάλλυυσσηη  ττηηςς  ∆∆ΕΕΗΗ

3344οο ΈΈκκτταακκττοο
ΣΣυυννέέδδρριιοο
ΓΓΕΕΝΝΟΟΠΠ//∆∆ΕΕΗΗ

ΣΣΕΕΛΛΙΙ∆∆ΑΑ  44 ΣΣΕΕΛΛΙΙ∆∆ΕΕΣΣ  1166

ΣΣεε  ααππααξξίίωωσσηη
κκααιι  δδιιάάλλυυσσηη  
τταα  ΠΠοολλυυιιααττρρεείίαα
ττηηςς  ∆∆ΕΕΗΗ

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

ΠΠρροοϋϋπποολλοογγιισσµµόόςς
22001111::  ΣΣφφααγγεείίοο
µµιισσθθωωττώώνν
κκααιι  σσυυννττααξξιιοούύχχωωνν

«Η καταιγιστική επίθεση που εξαπολύουν κυβέρ-
νηση, Ε.Ε. και ∆ΝΤ έχει  στόχο όχι απλά µια βίαιη ανα-
διανοµή εισοδήµατος σε βάρος των εργαζοµένων,
αλλά και µια παραπέρα πολιτική συντριβής των κοινω-
νικών αναγκών και εργατικών δικαιωµάτων…..»

ΣΣΕΕΛΛΙΙ∆∆EEΣΣ  1144--1155

ΣΣΕΕΛΛΙΙ∆∆EEΣΣ  22--33

Κατάληψη του ΠΕΚΑ Πτολεµαίδας σαν
έσχατο µέτρο κλιµάκωσης του αγώνα, που
έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό το
Συνδικάτο µας, ενάντια στην υποβάθµιση και
διάλυση των Πολυιατρείων της ∆ΕΗ σε
Κοζάνη και Πτολεµαΐδα.

««ΑΑγγοορρέέςς  κκααιι  δδιιεεθθννεείίςς  ττοοκκοογγλλύύφφοοιι,,
ττρρόόιικκαα  κκααιι  κκυυββέέρρννηησσηη  λληησσττεεύύοουυνν
κκααθθηηµµεερριιννάά  ττοο  λλααόό  µµααςς..
ΕΕττοοιιµµάάζζοοννττααιι  νναα  εεκκπποοιιήήσσοουυνν  κκάάθθεε
υυπποοδδοοµµήή  πποουυ  έέχχττιισσεε  µµεε  ττοο  υυσσττέέρρηη--
µµάά  ττοουυ,,  νναα  ξξεεπποουυλλήήσσοουυνν  κκάάθθεε  σσππιι--
θθααµµήή  ααυυττοούύ  ττοουυ  ττόόπποουυ  γγιιαα  νναα
εειισσππρράάξξοουυνν  δδιιππλλάά  κκααιι  ττρρίίδδιιππλλαα  ααυυττάά
πποουυ  οοιι  ίίδδιιοοιι  έέφφααγγαανν……..»»

Συνέδριο, ταφόπλακα στη «∆ηµόσια,
ενιαία και καθετοποιηµένη ∆ΕΗ»!



Προετοίµασαν κατάλληλα το κλίµα. Ήδη
από τον Ιούλιο, η Οµοσπονδία σε ηµερίδα
που διοργάνωσε µε υπηρεσιακούς παράγον-
τες και συνδικαλιστές, είχε κάνει σαφή τη
θέση της, προκρίνοντας το ένα από τα τρία
σενάρια που προβλέπονταν και κατά σύµπτω-
ση είναι αυτό που συµφωνεί και η διοίκηση.
Με βασική γραµµή που συµπυκνώνεται στους
άξονες: «διαφωνούµε ιδεολογικά µε την οδη-
γία, αλλά είναι υποχρεωτική και άρνησή της
σηµαίνει να φύγει η χώρα από την ΕΕ», «δεν
συµφωνούµε, αλλά µπορεί να εφαρµοστεί το
3ο σενάριο στη λογική του µικρότερου
κακού» και ότι «η Οµοσπονδία πλέον πρέπει
να έχει ρεαλισµό και υπευθυνότητα», η ηγε-
σία της ΓΕΝΟΠ όχι µόνο απεµπολεί το αίτη-
µα για ∆ΕΗ ∆ηµόσια-ενιαία-καθετοποιηµένη,
αλλά σηµατοδοτεί µε την υποτακτική στάση
της µια άλλη, χειρότερη εποχή για τους εργα-
ζόµενους και το κίνηµα. ∆ιενήργησαν το
έκτακτο Συνέδριο µε στόχο να χειραγωγή-
σουν τις διαφωνίες ακόµα και µέσα στην πλει-
οψηφούσα ΠΑΣΚΕ , να αποδυναµώσουν ιδε-
ολογικά τις αυριανές αντιστάσεις και να κατα-
στήσουν συνένοχους µεγάλο µέρος του στε-
λεχικού δυναµικού του συνδικάτου.
Απέφυγαν τη σύγκληση διοικητικών συµβου-
λίων στα πρωτοβάθµια σωµατεία για να προ-
σπεράσουν τον κίνδυνο ύπαρξης αντίθετων
αποφάσεων. Στα ελάχιστα σωµατεία που
συνεδρίασαν η απόφαση ήταν ενάντια στη
διάσπαση και στη θυγατροποίηση της ∆ΕΗ.

Χαρακτηριστική της στροφής πλέον της
ΓΕΝΟΠ είναι η ανακοίνωση προς το προσω-
πικό, που στερηµένη και από τις αγωνιστικές
κορώνες του παρελθόντος, δεσµεύεται γενι-
κώς και αορίστως για τα εργασιακά και ασφα-

λιστικά δικαιώµατα των εργαζοµένων, καλεί
σε «επαγρύπνηση» κατόπιν εορτής και δηλώ-
νει ότι «θα τα καταφέρουµε και αν πάει κάτι
να στραβώσει δεν θα το αντιληφθούµε όταν
πλέον θα είναι αργά» και ότι «εάν τα δίκαια
και λογικά αιτήµατά µας δεν εισακουσθούν,
έχουµε και άλλους τρόπους για να το πετύ-
χουµε, κάτι που βεβαίως δεν θέλουµε και δεν
ευχόµαστε»!!

Η στάση αυτή που υπερασπίζεται εναλλα-
κτικά µέτρα προώθησης της απελευθέρωσης,
δεν είναι ακατανόητη όταν στο χώρο της
ενέργειας γίνεται µεγάλο φαγοπότι µε την
παράδοση σε ιδιώτες των λιγνιτικών αποθεµά-
των και των υδροηλεκτρικών, την απευθείας
πώληση µονάδων της ∆ΕΗ, την ανταλλαγή
ισχύος σε άλλες εταιρείες, την αύξηση των
τιµολογίων.

Το συνέδριο, µε στήριξη της ΠΑΣΚΕ,
µέρος της ∆ΑΚΕ και ΣΑ∆, ψήφισε κατά πλει-
οψηφία την πρόταση του ∆.Σ. της ΓΕΝΟΠ,
ενώ ένα κοµµάτι της ∆ΑΚΕ έθεσε ξεχωριστή
πρόταση µη διευκολύνοντας την έκφραση της
αντίθεσης στην οδηγία σε κοινό µπλοκ, καθώς
ζήτησε στην ουσία να ψηφιστεί η διατήρηση
του 49% της ∆ΕΗ από τους ιδιώτες…

Στον αντίποδα αυτής της λογικής, βρέθηκε
η «Πρωτοβουλία συνέδρων ενάντια στη διά-
λυση και την ιδιωτικοποίηση της ∆ΕΗ, ενάντια
στην απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής
ενέργειας», αποτελούµενη από αγωνιστές της
ριζοσπαστικής αριστεράς. Κάλεσε τους συνέ-
δρους να µη συναινέσουν σε αυτή την πολιτι-
κή, να αρνηθούν το ρόλο του πειθήνιου χει-
ροκροτητή αντιλαϊκών επιλογών και πρότεινε
να αποφασίσουν οι ίδιοι οι εργαζόµενοι σε
µαζικές γενικές συνελεύσεις σε όλη τη ∆ΕΗ
για το αν αποδέχονται ή όχι να συρθούν όµη-
ροι σε µία διαλυµένη ∆ΕΗ.

Ζήτησε από το συνέδριο να ψηφίσει ενάν-
τια στην απελευθέρωση και υπέρ της αντιµε-
τώπισης του ηλεκτρικού ρεύµατος ως κοινω-
νικού αγαθού, διεκδικώντας Εθνικοποίηση
του συνόλου του ηλεκτρενεργειακού τοµέα
σε µια ∆ΕΗ Ενιαία και Καθετοποιηµένη, 100%
∆ηµόσια µε Αποκλειστικότητα σε Παραγωγή
– Μεταφορά - ∆ιανοµή, που θα λειτουργεί για
την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και την
ανάπτυξη της χώρας, κοινωνικό ενεργειακό
σχεδιασµό που θα διασφαλίζει και θα υπερα-
σπίζεται τα εργατικά δικαιώµατα, την αποτε-
λεσµατική ενεργειακή λειτουργία της χώρας,
χαµηλές τιµές ρεύµατος για το λαό.

Με την πρόταση ενάντια στην οδηγία, τη
διάλυση και την ιδιωτικοποίηση της ∆ΕΗ, η
Πρωτοβουλία απευθύνθηκε στην Αγωνιστική
Συνεργασία και ψήφισαν από κοινού στο
Συνέδριο, δηµιουργώντας ρήγµα και διευκο-
λύνοντας δυνάµεις να απεγκλωβιστούν από
την κοµµατική τους στοίχιση, δείχνοντας ταυ-
τόχρονα τις δυνατότητες που γεννά η αγωνι-
στική συνεργασία ευρύτερων αριστερών
δυνάµεων. Πάντως, εντύπωση προκάλεσε η
στάση του εκπροσώπου της Αγωνιστικής
Συνεργασίας (ΠΑΜΕ), που παρά τα παραπάνω
και προκειµένου να δικαιολογήσει την πολιτι-
κή και την τακτική του αποµονωτισµού και να
κλείσει υπαρκτούς διαύλους αγωνιστικής ταξι-
κής επικοινωνίας και κοινού αγωνιστικού
βηµατισµού, ανακάλυψε τον ταξικό εχθρό
στα «αριστερά σχήµατα», επιτιθέµενος στη
Πρωτοβουλία και διαστρεβλώνοντας συνειδη-
τά τις θέσεις της µε σαθρά επιχειρήµατα,
προκαλώντας τουλάχιστον τη θυµηδία πολλών
συνέδρων.

Για το άµεσο µέλλον, οι αγωνιστές της
Πρωτοβουλίας σχεδιάζουν να απευθυνθούν
µαζικά στους εργαζόµενους σε όλη την επι-
χείρηση, στην προοπτική το συνδικαλιστικό
κίνηµα να παίξει καθοριστικό ρόλο, να αλλά-
ξει πορεία και να διεκδικήσει τα συµφέροντα
των εργαζοµένων, ενάντια σε κάθε αντεργατι-
κό και αντιδηµοκρατικό µέτρο από όπου και
αν προέρχεται.

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::  Bαγουρδής ABEE
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ΚΚοοιιννόό  κκεείίµµεεννοο  ττωωνν::  
Φλώρα Παπαδέδε, Ρίτσα Σιµάτου, Στέφανος Πράσσος

3344οο ΈΈκκτταακκττοο  σσυυννέέδδρριιοο  ΓΓΕΕΝΝΟΟΠΠ//∆∆ΕΕΗΗ

ΓΓιιαα  ττοουυςς  εερργγααζζόόµµεεννοουυςς  σσττηη
∆∆ΕΕΗΗ,,  ττεελλιικκάά  δδεενν  ήήτταανν  έέκκππλληηξξηη  ηη
κκααττάάλληηξξηη  κκααιι  οοιι  ααπποοφφάάσσεειιςς  ττοουυ
3344οουυ  έέκκτταακκττοουυ  σσυυννεεδδρρίίοουυ  ττηηςς
ΓΓΕΕΝΝΟΟΠΠ//∆∆ΕΕΗΗ..  ΠΠααρρόόττιι  ττοο  ππρροο--
ηηγγοούύµµεεννοο  δδιιάάσσττηηµµαα  εεππιιδδιιώώχχθθηηκκεε
νναα  εεµµφφααννιισσττεείί  έένναα  ««ααγγωωννιισσττιικκόό
ππρρόόσσωωπποο»»  ττηηςς  οοµµοοσσπποοννδδίίααςς  κκααιι
ττιιςς  ααγγωωννιισσττιικκέέςς  δδιιαακκηηρρύύξξεειιςς  ««δδεενν
πποουυλλάάµµεε--δδεενν  πποουυλλιιόόµµαασσττεε--ααννττιι--
σσττεεκκόόµµαασσττεε»»,,  ττοο  έέγγκκλληηµµαα  ττηηςς
ππλλήήρροουυςς  ππααρράάδδοοσσηηςς  ττηηςς  ηηλλεεκκττρριι--
κκήήςς  εεννέέρργγεειιααςς  σσττοο  κκεεφφάάλλααιιοο  κκααιι  ηη
εεππιιττάάχχυυννσσηη  ττωωνν  δδιιααδδιικκαασσιιώώνν  ααππεε--
λλεευυθθέέρρωωσσηηςς  ττηηςς  ααγγοορράάςς  ηηλλεεκκττρριι--
κκήήςς  εεννέέρργγεειιααςς,,  ππρροοεεττοοιιµµααζζόόττααννεε
ααππόό  κκααιιρρόό..  ΕΕκκδδηηλλώώθθηηκκεε  σσττοο  κκρρίί--
σσιιµµοο  ζζήήττηηµµαα  ττηηςς  εεφφααρρµµοογγήήςς  ττηηςς
οοδδηηγγίίααςς  7722//22000099  ττηηςς  ΕΕΕΕ  γγιιαα  ττοο
δδιιααχχωωρριισσµµόό  ττωωνν  δδιικκττύύωωνν
ΜΜεεττααφφοορράάςς  κκααιι  ∆∆ιιααννοοµµήήςς,,  µµεε  ττηη
δδηηµµιιοουυρργγίίαα  ξξεεχχωωρριισσττώώνν  ααππόό  ττηη
∆∆ΕΕΗΗ  θθυυγγααττρριικκώώνν  εεττααιιρρεειιώώνν..  



Το συνέδριο διεξάγεται σε
µια εποχή που οι εργαζόµενοι και
το κίνηµα στη χώρα µας βρίσκον-
ται στην πιο κρίσιµη καµπή της
µεταπολιτευτικής περιόδου. Με
τον τριµερή µηχανισµό «σύνθλι-
ψης» ∆ΝΤ-Ε.Ε.-κυβέρνησης, το
περίφηµο «µνηµόνιο», έχουµε
µπει σε µια συγκλονιστική περίο-
δο της ταξικής πάλης όπου το
δίληµµα που τίθεται είναι πλέον
ιστορικό: Ή θα ανατρέψουµε την
επίθεση του κεφαλαίου και των
πολιτικών του εκπροσώπων ή θα
πάµε ολοταχώς στον εργασιακό
µεσαίωνα και τη µαζική υποταγή –
δουλεία του λαού. Ο πόλεµος
που µας έχουν κηρύξει, είναι ολο-
κληρωτικός, ταξικός, χωρίς ηµε-
ροµηνία λήξης. Καταργούν κατα-
κτήσεις και δικαιώµατα ολόκλη-
ρου αιώνα.

Μας λένε ότι δεν υπάρχει
άλλη λύση. Ότι τα µέτρα είναι
µονόδροµος. Λένε ψέµατα!
Μονόδροµος είναι να πάψουν να
χαρίζονται τα δισεκατοµµύρια
από τον ιδρώτα µας για την απο-
πληρωµή του χρέους στους τρα-
πεζίτες.

Από την άλλη µεριά, στον
αντίποδα των µέτρων, καταγρά-
φονται οι πρώτες σοβαρές τάσεις
ευρύτερων µαζών για σύγκρουση
µε την κυρίαρχη πολιτική. Το κοι-
νωνικό πεδίο είναι καυτό και η
δυσαρέσκεια θα κορυφώνεται
όσο οι επιπτώσεις της κρίσης θα
αγγίζουν την εργατική πλειοψη-
φία. Ήδη σε όλους τους δρό-
µους της Ευρώπης πληθαίνουν τα
δείγµατα µαζικών εργατικών αντι-
στάσεων, αυξάνεται ο αριθµός

των απεργιών και άλλων µορφών
πάλης. Στη χώρα µας οι συγκλονι-
στικές απεργίες και διαδηλώσεις
του Μάη, το παλλαϊκό «όχι στο
σφαγείο κυβέρνησης- κεφαλαίου
-ΕΕ-∆ΝΤ», έχουν προκαλέσει
σοβαρό πλήγµα στην ιδεολογική
τροµοκρατία, µήνυµα ελπίδας ότι
σπάει η µοιρολατρία, ότι οι
συσχετισµοί στο εργατικό κίνηµα
µπορούν να αλλάξουν, η αντεργα-
τική επίθεση µπορεί να ανατρα-
πεί.

Στο χώρο της ∆ΕΗ οι διεθνείς
τοκογλύφοι, η τρόϊκα και η
κυβέρνηση, απαιτούν ανάµεσα στ’
άλλα και την επιτάχυνση των δια-
δικασιών απελευθέρωσης της
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
Προετοιµάζοντας κατάλληλα το
κλίµα, µία µέρα πριν το Συνέδριο
ήδη ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος
προανήγγειλε και το ∆Σ σύντοµα
θα κατοχυρώσει, τη διάλυση της
∆ΕΗ µε τη δηµιουργία δυο θυγα-
τρικών εταιρειών µεταφοράς και
διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας.

Το ερώτηµα που τίθεται είναι,
για ποιο λόγο θα πρέπει οι εργα-
ζόµενοι να συναινέσουν? Γιατί θα
πρέπει η ΓΕΝΟΠ να ταχθεί υπέρ
της διάλυσης της ∆ΕΗ στη λογική
του µικρότερου κακού?

Στο χώρο του Συνεδρίου
πήραµε άπειρες διαβεβαιώσεις
ότι στη µελλοντική θυγατρική
Μεταφοράς, θα διατηρηθούν τα
εργατικά και ασφαλιστικά µας
δικαιώµατα. Όµως συνάδελφοι ας
αναρωτηθούµε : Πόσες διαβεβαι-
ώσεις, πόσες βεβαιότητες, ειδικά
τον τελευταίο χρόνο είδαµε να
καταρρέουν µπροστά στα µάτια

µας? Πόση εµπιστοσύνη µπορούν
να δείξουν οι εργαζόµενοι στις
οποιεσδήποτε διαβεβαιώσεις της
υπουργού, του προέδρου ή στις
αναµφίβολα καλές προθέσεις της
Οµοσπονδίας ότι διασφαλίζεται ο
δηµόσιος χαρακτήρας της ∆ΕΗ?

Ακόµα, ακούσαµε την πρότα-
ση του Προεδρείου της ΓΕΝΟΠ,
ότι διαφωνούν ιδεολογικά µε την
οδηγία, αλλά τελικά το 3ο σενά-
ριο κατά την άποψή τους δεν
είναι και κακό αφού δεν αλλάζει
το δηµόσιο χαρακτήρα της ∆ΕΗ
Μάλιστα, προκειµένου να στηριχ-
θεί αυτή η λογική, επιστρατεύτη-
καν δαιδαλώδεις αναλύσεις ,
ευφυολογήµατα και ιδεολογήµα-
τα, από τον Γκράµσι µέχρι τον
Σάρλη και αναλύσεις τύπου «γιατί
σε συνθήκες καπιταλιστικής ανα-
διάρθρωσης, είναι τακτική κίνηση
στρατηγικού χαρακτήρα η αποδο-
χή της οδηγίας 72/2009»! Άλλες
απόψεις προσπάθησαν να περά-
σουν ότι µπορεί στη θυγατρική
Μεταφοράς, ακόµα να έχουµε και
αυξήσεις µισθών παραπάνω 20%!
Αφού λοιπόν συνάδελφοι είναι
έτσι, να πάµε όλοι στη
Μεταφορά.

Συνάδελφοι, ας το πούµε
καθαρά, η διαπάλη σήµερα δεν
γίνεται για να «κοντύνει» κανείς
το Προεδρείο της ΓΕΝΟΠ, τον
Πρόεδρο, την ΠΑΣΚΕ ή τη ∆ΑΚΕ.
Γίνεται για να µην κοντύνει η ζωή
µας, τα όνειρά µας. Να µας
«εκπαιδεύσουν» να αρκούµαστε
σε ποσοστά, το 100% να πέφτει
στο 50% στο 15% και κάθε φορά
να κάνουµε εκπτώσεις στα
δικαιώµατα και στις ανάγκες µας.

Συνάδελφοι, παραφράζοντας
το σύνθηµα του 34ου Συνεδρίου,
σας καλώ : ΟΧΙ στο όνοµά µας,
όχι πάνω στη δική µας πλάτη. Το
Συνέδριο σαν σώµα και ο κάθε
σύνεδρος χωριστά έχουµε ευθύ-
νη απέναντι σε όλους τους συνα-
δέλφους και τις οικογένειές τους,
απέναντι στον Ελληνικό λαό και
την ιστορία του συνδικαλιστικού
κινήµατος. Και επειδή όλοι επικα-
λούµαστε τις δηµοκρατικές διαδι-
κασίες, προτείνω να πάµε µε θάρ-
ρος στους εργαζόµενους, να προ-
χωρήσουµε σε µαζικές Γενικές
συνελεύσεις, ξεκινώντας από τη
Μεταφορά και στη συνέχεια σε
όλη την ∆ΕΗ, όπου θα παρουσιά-
σει το Προεδρείο την πρότασή
του και ας ψηφίσουν οι εργαζόµε-
νοι για το τι ∆ΕΗ θέλουν. Να
δούµε αν οι εργαζόµενοι αποδέ-
χονται να συρθούν όµηροι σε µια
∆ΕΗ που δεν θα είναι δηµόσια.

Συνάδελφοι, το συνέδριο
αυτό πρέπει να ψηφίσει ενάντια
στην απελευθέρωση της αγοράς
η.ε. και υπέρ της αντιµετώπισης
του ηλεκτρικού ρεύµατος ως κοι-
νωνικού αγαθού. Αυτό δεν µπορεί
να το διασφαλίσει καµία οδηγία.

Αυτό µπορεί να γίνει µόνο
διεκδικώντας Εθνικοποίηση του
συνόλου του ηλεκτρενεργειακού
τοµέα σε µια ∆ΕΗ Ενιαία και
Καθετοποιηµένη, 100% ∆ηµόσια
µε Αποκλειστικότητα σε
Παραγωγή – Μεταφορά -
∆ιανοµή, που θα λειτουργεί για
την ικανοποίηση των λαϊκών αναγ-
κών και την ανάπτυξη της χώρας.

Κοινωνικό ενεργειακό σχε-
διασµό που θα διασφαλίζει και θα

υπερασπίζεται τα εργατικά
δικαιώµατα, την αποτελεσµατική
ενεργειακή λειτουργία της χώρας,
χαµηλές τιµές ρεύµατος για το
λαό, ριζική µείωση της τιµής του
ρεύµατος.

Ζητάµε πίσω όλες τις κατα-
κτήσεις που µας παίρνουν. Να
διεκδικήσουµε τώρα τα σύγχρονα
δικαιώµατά µας, την απόκρουση
και ανατροπή του αντιδραστικού
«Μνηµονίου» κυβέρνησης-∆ΝΤ-
ΕΕ. Υπεράσπιση της εργασίας,
νοµοθετική απαγόρευση των απο-
λύσεων, σταθερή δουλειά για
όλους, ριζική αναδιανοµή του
πλούτου, του χρόνου εργασίας
και της ασφάλισης.

Μπορούµε και πρέπει να
αγωνιστούµε, γιατί νόµος είναι το
δίκιο του εργάτη, όχι των αγορών,
του Πάγκαλου ή των ΜΜΕ.

Να τους σταµατήσουµε τώρα
! Ή αυτοί ή εµείς !
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Το Συνέδριο αυτό γίνεται για ένα
λόγο: να νοµιµοποιήσει το συνδικαλιστικό
κίνηµα της ∆ΕΗ τη διάσπαση και τη διάλυ-
ση της ∆ΕΗ. Να νοµιµοποιήσει το ρήµαγ-
µα των εργασιακών κι ασφαλιστικών µας
δικαιωµάτων.

Γιατί το ξέρουµε όλοι. Εµπόδιο στην
απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής
ενέργειας είναι η ίδια η ύπαρξη της ∆ΕΗ.
Ήρθε λοιπόν η ώρα, Ε.Ε. και κυβέρνηση να
γκρεµίσουν αυτό το εµπόδιο για να συνε-
χίσει να κερδοσκοπεί απρόσκοπτα το
µονοπωλιακό κεφάλαιο.

Ποια ∆ΕΗ θα έχει αποµείνει όταν θα
θυγατροποιηθούν Μεταφορά και ∆ιανοµή;
Συνάδελφοί µου ξέρουµε, ακόµα κι αυτοί
που δεν το οµολογούµε, ότι και οι τρεις
εκδοχές της Οδηγίας είναι εξίσου κατα-
στροφικές κι οδηγούν περισσότερο ή
λιγότερο άµεσα στη διάλυση. Εξάλλου,
θυµάστε ότι ο Όµιλος ∆ΕΗ Συµµετοχών,
δηλ. η ∆ΕΗ Holding, µπορεί να συµµετέχει
σήµερα 100% σε µια θυγατρική κι αύριο
5%! Αυτά λέγαµε τουλάχιστον επί
Αθανασόπουλου…

Ποια ∆ΕΗ θα έχει αποµείνει όταν
σήµερα είναι ήδη εκτός περίπου 900 MW;
Όταν σχεδιάζεται να κλείσουν κι άλλες
Μονάδες; Να πουληθούν ή να πουληθεί
λιγνιτική παραγωγή;

Τίποτα δεν θα µείνει. Μια σκιά της
σηµερινής ∆ΕΗ. Γι’ αυτό και δεν κοστίζει
τίποτα να υπόσχονται τη διατήρηση του
51% στο ∆ηµόσιο αυτής της σκιάς.

Γιατί το Συνδικάτο να θέλει να νοµιµο-
ποιήσει όλα αυτά; 

Το ταµείο της «απελευθέρωσης» το
έχουµε κάνει. Τι βαριές συνέπειες είχε
µέχρι σήµερα η «απελευθέρωση» και

πόσο βαρύτερες έρχονται. Τα διάβασε κι
ο Πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ. 

Κι είναι τραγικό ότι η ηγεσία της
ΓΕΝΟΠ προτείνει εδώ, σήµερα, να απο-
δεχτούµε ξανά την «απελευθέρωση», την
ιδιωτικοποίηση. Να διαλυθεί η ∆ΕΗ για να
προχωρήσουν αυτές οι πολιτικές. Γιατί,
λένε, δεν έχουµε «νοµικό έρεισµα». Από
πότε η δουλειά µας και το µέλλον µας έχει
για το Συνδικάτο µικρότερο «νοµικό έρει-
σµα» από µια ευρωπαϊκή οδηγία; Η ζωή κι
η οικογένειά µας είναι ο όρος της ύπαρξής
µας! Ποιον νοµικό χρειάζεται η ΓΕΝΟΠ
να της το βεβαιώσει;; 

Η ηγεσία της ΓΕΝΟΠ µας λέει ότι
νόµος είναι το δίκιο του εργάτη, αλλά…
εφόσον το επιτρέπει η Ε.Ε., η κυβέρνηση,
το κεφάλαιο και το µνηµόνιο!! Γιατί, λένε,
αν αρνηθούµε την οδηγία σηµαίνει ότι
ψηφίζουµε υπέρ της εξόδου από την Ε.Ε.
και τότε θα συµβούν σεισµοί, λιµοί και
καταποντισµοί.

Στο Συνέδριο της ΓΕΝΟΠ δεν θα κρι-
θεί, ούτε θα µπορούσε άλλωστε, η παρα-
µονή της χώρας στην Ε.Ε. Είναι ένα ψευτο-
δίληµµα που θολώνει το πραγµατικό ερώ-
τηµα: Θα ψηφίσουµε σήµερα, εδώ, υπέρ
της θυγατροποίησης και της διάλυσης; Ή
θα παλέψουµε για ∆ΕΗ 100% ∆ηµόσια,
Ενιαία και Καθετοποιηµένη µε αποκλειστι-
κότητα σε Παραγωγή-Μεταφορά-∆ιανοµή;

Και για να λέµε… και του στραβού το
δίκιο: Τα µύρια όσα κακά, δεν µας συνέ-
βησαν εκτός, αλλά … εντός Ε.Ε. κι ευρώ.
Εντός και στο «σκληρό πυρήνα», η Ε.Ε.
µας οδήγησε σε χρεοκοπία και τριπλή
κατοχή.

«∆εν µπορούµε», λένε, «να µην απο-
δεχτούµε τη διάσπαση», αλλά η ηγεσία

της ΓΕΝΟΠ θα βάλει πάλι σωστούς στό-
χους και θα παίξει ξανά µπάλα στο ξένο
γήπεδο. Συνάδελφοί µου, 15 χρόνια παί-
ζουµε µπάλα εκτός έδρας. Κι απ’ τη
Σούπερ Λίγκα έχουµε βρεθεί στη ∆’
Εθνική. 15 χρόνια παίζουµε εκτός έδρας κι
η ∆ιαιτησία είναι πουληµένη κι οι παί-
χτες… έχουν µειωµένη απόδοση. Μήπως
είναι καιρός να παίξουµε και στο δικό µας
γήπεδο;

Και γήπεδό µας είναι τα συµφέροντά
µας, του λαού µας και της χώρας µας.
Γήπεδό µας είναι η πάλη ενάντια στην
«απελευθέρωση» και η συµµαχία µε όλο
το λαό που πλήττεται από αυτή. 

Γήπεδό µας είναι η Επανεθνικοποίηση
ολόκληρου του ηλεκτρενεργειακού τοµέα
σε µία ∆ΕΗ 100% ∆ηµόσια, Ενιαία και
Καθετοποιηµένη, µε αποκλειστικότητα σε
Παραγωγή-Μεταφορά-∆ιανοµή. Που θα
λειτουργεί σε όφελος του λαού και του
τόπου.

Κι αυτός είναι στόχος άµεσος, πραγ-
µατικός κι αποτελεσµατικός. Γιατί ποιον
ενοχλεί «η καταδίκη της απελευθέρωσης
ιδεολογικά» όταν στην πράξη υπογράφεις
κι αφήνεις να περάσει; 

Συνάδελφοι, έχουµε µεγάλη ευθύνη!
Σκεφτείτε τη ζωή, τη δουλειά, την οικογέ-
νειά σας. Ας µην υπογράψουµε την κατα-
δίκη µας, την καταστροφή µας!!

Σε αυτό το Συνέδριο, πρέπει να κατα-
ψηφίσουµε κάθε σχέδιο θυγατροποίησης
και διάλυσης της ∆ΕΗ. Ας κάνουµε το
πρώτο βήµα για να ανοίξει µια άλλη προ-
οπτική για τους εργαζόµενους και το συν-
δικαλιστικό κίνηµα.
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ττοουυ  ΝΝίίκκοουυ  ΓΓοουυρρλλάά
Πρόεδρος του Συνδικάτου Eργαζοµένων εταιριών 
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ΚΚυυρρίίαα  ΥΥπποουυρργγέέ..
ΕΕδδώώ  κκααιι  έένναα  χχρρόόννοο  σσχχεεδδόόνν  σσττοο

ΤΤΑΑΥΥΤΤΕΕΚΚΩΩ  ––  ΤΤΕΕΑΑΠΠΑΑΠΠ//∆∆ΕΕΗΗ  πποουυ
ααννήήκκεειι  σσττηηνν  εευυθθύύννηη  ττοουυ
ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  σσααςς  εεκκττόόςς  ααππόό  ττοονν
εεµµππααιιγγµµόό  ττωωνν  αασσφφααλλιισσµµέέννωωνν  κκααιι
ττωωνν  εερργγααζζοοµµέέννωωνν  γγίίννεεττααιι  κκαατταασσππαα--
ττάάλληησσηη  δδηηµµοοσσίίοουυ  χχρρήήµµααττοοςς  µµεε
εεµµφφααννέέσσττααττηη  ττηηνν  οοιικκοοννοοµµιικκήή  δδιιαα--
ππλλοοκκήή  ααφφοούύ  ααφφααιιρροούύννττααιι  ((ααννααίίττιιαα))
ττεερράάσσττιιαα  πποοσσάά  ααππόό  ττοο  ττααµµεείίοο  κκααιι
ττοονν  κκρρααττιικκόό  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσµµόό  γγιιαα  νναα
ππρροοσσττεεθθοούύνν  σσττοο  εειισσόόδδηηµµαα  ιιδδιιωωττώώνν
ππααρρόόχχωωνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν  υυγγεείίααςς..

Συγκεκριµένα:
Από τις αρχές του χρόνου παραµένουν κλειστά

τα αιµατολογικά εργαστήρια γιατί δεν υπάρχουν
αντιδραστήρια και άλλα αναλώσιµα υλικά που η αξία
τους είναι µηδαµινή σε σχέση µε τα ποσά που φεύ-
γουν σε εξωτερικά εργαστήρια. Τον Μάρτιο έληξαν
οι συµβάσεις των γιατρών των εργαστηρίων και
ακόµα δεν ανανεώθηκαν. «Όλως συµπτωµατικά»
την ίδια µέρα ήρθαν τα αντιδραστήρια και τα ανα-
λώσιµα που ήταν όµως άχρηστα αφού χωρίς για-
τρούς δεν µπορούσαν να γίνουν αιµοληψίες! Αν
υποθέσουµε (κάτι που δεν διαφαίνεται) ότι σήµερα
θα έρθουν οι γιατροί πάλι δεν θα µπορούν να
κάνουν αιµοληψίες γιατί θα έχουν λήξει τα αντιδρα-

στήρια και δεν γνωρίζουµε πότε θα έρθουν τα άλλα,
αφού βέβαια παραγγελθούν µε τις ανάλογες καθυ-
στερήσεις. Σας επισηµαίνουµε ότι µόνο στην
Κοζάνη και Πτολεµαΐδα πραγµατοποιούσαν περί-
που 60 αιµοληψίες καθηµερινά µε δυνατότητα να
πραγµατοποιηθούν πολλαπλάσιες αν υπάρξει ανά-
λογη πολιτική και βούληση των υπευθύνων. Με
δεδοµένο ότι υπάρχουν  τα µηχανήµατα και το
εξειδικευµένο προσωπικό αντιλαµβάνεστε τη σπα-
τάλη των πόρων που γίνεται από το Ασφαλιστικό
Ταµείο και το εισόδηµα των εργαζοµένων.

Όπως καταγγέλλουν εγγράφως οι πνευµονολό-
γοι του ΠΕΚΑ Κοζάνης, ενώ υπάρχει εδώ και ένα
χρόνο µηχάνηµα σπιροµέτρησης  δεν υπάρχουν
φίλτρα τα οποία είναι µηδαµινής αξίας και οι ασφα-
λισµένοι αναγκάζονται να καταφύγουν σε ιδιώτες
για εξετάσεις που κοστίζουν πανάκριβα στο ταµείο
φτάνουν ακόµα και τα εκατό Ευρώ η µία! Οι γιατροί
του ΠΕΚΑ ∆υτικής Μακεδονίας ζητούσαν ήδη από
τις 4 Μαΐου του 2009 σε έγγραφό τους προς την
διεύθυνση του ΤΑΥΤΕΚΩ και του ΤΕΑΠΑΠ/∆ΕΗ
την αγορά των συγκεκριµένων φίλτρων για να καλύ-
ψουν τις ανάγκες στα πολυιατρεία Κοζάνης και
Πτολεµαίδας αλλά δυστυχώς δεν ήρθαν ποτέ! 

Το Ακτινολογικό Εργαστήριο του ΠΕΚΑ
Πτολεµαΐδας σταµάτησε να λειτουργεί για µεγάλο
χρονικό διάστηµα λόγω έλλειψης υγρών στερέωσης
πολύ µικρού κόστους αλλά το ποσά που εισέπρα-
ξαν τα ιδιωτικά εργαστήρια ήταν τεράστια! 

Από τις αρχές του έτους σταµάτησε και ο προ-
ληπτικός υγειονοµικός έλεγχος των εργαζοµένων
στα ορυχεία και τους ατµοηλεκτρικούς σταθµούς
(είναι υποχρεωµένη η ∆ΕΗ από το νόµο να διενερ-
γεί ανά τακτά χρονικά διαστήµατα) λόγω έλλειψης

γιατρών και εργαστηρίων.  
Η κυβέρνηση την οποία εκπροσωπείται δεν

άφησε κανέναν χαµηλόµισθο και χαµηλοσυνταξιού-
χο χωρίς να του αφαιρέσει ένα µέρος ακόµα και
από τα πιο πενιχρά εισοδήµατα (ΕΚΑΣ- Ταµείο
Αλληλεγγύης κλπ) ευαγγελιζόµενοι την κάθαρση και
την ανάγκη για δηµοσιονοµική πειθαρχία.
Πρόσφατα ψηφίσατε νόµο στη βουλή µε τον οποίο
θα καταργούνται οι Συλλογικές Συµβάσεις που προ-
βλέπουν αυξήσεις! Με το τελευταίο ασφαλιστικό
τερατούργηµα µειώνετε κατακόρυφα τις συντάξεις
και τις άλλες παροχές του ∆ηµόσιου Ασφαλιστικού
Συστήµατος  γιατί δεν αντέχει τόσα έξοδα και
οδεύει προς κατάρρευση.

Οι πράξεις όµως της κυβέρνησης
και του ΤΑΥΤΕΚΩ δείχνουν ότι
υπάρχει αδιαφορία για τα τερά-
στια ποσά που κατασπαταλούν-
ται από το ταµείο, τα οποία θα
µπορούσαν κάλλιστα να απο-
φευχθούν, αφού υπάρχει το
εξειδικευµένο προσωπικό
αλλά και τα απαραίτητα µηχα-
νήµατα. Εκτός από την ταλαιπω-
ρία και τα προσωπικά έξοδα των
ασφαλισµένων η υπόθεση αποτελεί
και οικονοµικό σκάνδαλο αφού τα ποσά
που διαφεύγουν από το ταµείο, το οποίο αντιµετω-
πίζει τεράστια οικονοµικά προβλήµατα, µπαίνουν
στις τσέπες των ιδιοκτητών ιδιωτικών εργαστηρίων
της περιοχής αλλά και ολόκληρης της χώρας.

Γενικότερα υπάρχει µια τάση απαξίωσης σε ότι
είναι δηµόσιο και εξιδανίκευσης της ιδιωτικής πρω-
τοβουλίας (κερδοσκοπίας) που έχει σαν αποτέλε-
σµα την κατασπατάληση δηµόσιου χρήµατος αλλά

και την χειροτέρευση της ποιότητας των παρεχο-
µένων υπηρεσιών.   

Το Συνδικάτο µας εδώ και ένα χρόνο προειδο-
ποιεί µε αλλεπάλληλα έγγραφα τους υπεύθυνους
του Υπουργείου, του ΤΑΥΤΕΚΩ, της ∆ΕΗ και των
εκπροσώπων των εργαζοµένων στο ∆.Σ του ΤΑΥ-
ΤΕΚΩ. Επίσης προχώρησε σε δυναµικές κινητοποι-
ήσεις και δηµοσιοποίησε επανειληµµένως το πρό-
βληµα στον τύπο αλλά απ’ ότι φαίνεται «δεν ιδρώ-
νει το αυτί» κανενός! 

ΓΓιιαα  ττοο  ∆∆..ΣΣ
ΟΟ  ΠΠρρόόεεδδρροοςς

ΠΠρράάσσσσοοςς  ΣΣττέέφφααννοοςς                                                                                                                                                                                                                                    

ΟΟ  ΓΓρρααµµµµααττέέααςς
∆∆ύύννττσσιικκοοςς  ΛΛάάζζααρροοςς

ΚΚοοιιννοοπποοίίηησσηη::    
1. Υπουργείο Υγείας
2. Υπουργείο Περιβάλλοντος
3. Πρόεδρο ΤΑΥΤΕΚΩ

4. Εκπρόσωποι εργαζοµένων
στο ΤΑΥΤΕΚΩ
5. Εκπρόσωποι εργαζοµένων στο

ΤΕΑΠΑΠ/∆ΕΗ
6. ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ
7. Εργατικό Κέντρο Κοζάνης
8. Εργατικό Κέντρο Πτολεµαίδας.

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆ΑΣ

ΑΑγγώώννααςς  γγιιαα  οολλοοκκλληηρρωωµµέέννηη
κκααιι  ααππρρόόσσκκοοππττηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  ττωωνν  ΠΠοολλυυιιααττρρεείίωωνν

Προχωρήσαµε στην κατάληψη του
ΠΕΚΑ Πτολεµαίδας σαν έσχατο µέτρο κλι-
µάκωσης του αγώνα, που έχει ξεκινήσει
εδώ και πολύ καιρό το Συνδικάτο µας, ενάν-
τια στην υποβάθµιση και διάλυση των
Πολυιατρείων της ∆ΕΗ σε Κοζάνη και
Πτολεµαΐδα.

Όλο το προηγούµενο διάστηµα αναδεί-
ξαµε µαζί µε τους εργαζόµενους του
χώρου τα οξυµένα προβλήµατα του
Ασφαλιστικού, τα κοινοποιήσαµε µαζί µε
τις προτάσεις µας στους υπευθύνους του
ΤΑΥΤΕΚΩ και των ΠΕΚΑ, καθώς και στον
έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο της περιοχής,
στείλαµε επιστολές στους υπουργούς, τους
υπεύθυνους της ∆ΕΗ, τους εκπροσώπους
των εργαζοµένων, στη ΓΕΝΟΠ και τα
Εργατικά Κέντρα της περιοχής αλλά κανέ-
νας δεν φάνηκε να ευαισθητοποιείται και να
πάρει θέση. 

Η σηµερινή κατάσταση παρουσιάζει
εικόνα διάλυσης:

1. Λείπουν πάρα πολλοί γιατροί λόγο µη
ανανέωσης συµβάσεων.

2. Κλειστά παραµένουν από τις αρχές
του χρόνου τα αιµατολογικά εργαστήρια σε
Κοζάνη και Πτολεµαΐδα.

3. Σταµάτησε ο προληπτικός έλεγχος
των εργαζοµένων.

4. Αναγκάζονται οι εργαζόµενοι να
κάνουν εξετάσεις σπιροµέτρησης σε ιδιωτι-
κά εργαστήρια µε τεράστιο κόστος γιατί
παρότι έχουµε πνευµονολόγους και µηχα-
νήµατα δεν υπάρχουν φίλτρα τα οποία
σηµειωτέον είναι µηδαµινής αξίας. 

5. Με όλα αυτά ταλαιπωρούν τους εργα-
ζόµενους και «φεσώνουν» το ταµείο µας

(που αντιµετωπίζει τεράστια οικονοµικά
προβλήµατα) µε εκατοµµύρια που πάνε σε
γιατρούς και ιδιωτικά εργαστήρια ενώ θα
µπορούσαν να αποφευχθούν.  

∆ε ανεχόµαστε άλλο αυτή την κατάστα-
ση! Εξαντλήσαµε όλα τα όρια του διαλόγου
αλλά οι αρµόδιοι µας εµπαίζουν. ∆εν µπο-
ρούν να εξυπηρετηθούν 10.000 εργαζόµε-
νοι, συνταξιούχοι και οι οικογένειές τους
από πέντε γιατρούς όλους κι όλους.
Είµαστε εργαζόµενοι µε µεγάλο µέσο όριο
ηλικίας που δουλεύουµε χρόνια τώρα σε
βαριές και ανθυγιεινές εργασίες και θέλου-
µε να έχουµε µια αξιοπρεπή υγειονοµική
περίθαλψη! 

Απαιτούµε:
� Άµεση στελέχωση µε γιατρούς όλων

των ειδικοτήτων στα  Πολυιατρεία Κοζάνης
και Πτολεµαΐδας.

� Επαναλειτουργία των µικροβιολογι-
κών εργαστηρίων µε πρόσληψη του απα-
ραίτητου ιατρικού προσωπικού αλλά και την
έγκαιρη παραγγελία αντιδραστηρίων και
αναλώσιµων υλικών. Αγορά φίλτρων σπιρο-
µέτρησης

� Επαναφορά του Προληπτικού
Ελέγχου των εργαζοµένων.

Σπάσιµο της διαπλοκής µε τα συµφέ-
ροντα που δραστηριοποιούνται στο χώρο
της υγείας.

∆EKEMBPIOΣ 2010 YYΨΨHHΛΛHH TTAAΣΣHH4

ΕΕΕΕιιιικκκκόόόόνννναααα    δδδδιιιιάάάάλλλλυυυυσσσσηηηηςςςς    σσσστττταααα    πππποοοολλλλυυυυιιιιααααττττρρρρεεεείίίίαααα    ττττηηηηςςςς    ∆∆∆∆ΕΕΕΕΗΗΗΗ

∆∆εελλττίίοο  ΤΤύύπποουυ    ττοουυ  ΣΣΕΕΕΕΝΝ  ““ΕΕΡΡΓΓΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΑΑΛΛΛΛΗΗΛΛΕΕΓΓΓΓΥΥΗΗ””                                                                                        

ΑΝΟΙΧΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΚαατταασσππααττάάλληησσηη  δδηηµµοοσσίίοουυ  χχρρήήµµααττοοςς  σσττοο  ΤΤΑΑΥΥΤΤΕΕΚΚΩΩ!!



Προσθέστε τις καταγγελίες εργαζοµένων
ότι στελέχη της εταιρείας τους απαγόρεψαν
κατηγορηµατικά να φύγουν, παρότι αρκετοί το
είχαν ζητήσει, λέγοντας χαρακτηριστικά «όποι-
ος φύγει να µην έρθει αύριο για δουλειά», ότι
κλείδωσαν το κτίριο κι έφτασαν να τους
κόψουν το ∆ιαδίκτυο για να µην ακούνε οι
εργαζόµενοι τις Σειρήνες του έξω κόσµου, τη
φωνή του δίκιου και της τάξης τους, για να µη
γίνει ο φόβος οργή και η οργή αγώνας.

Λίγο αργότερα, ο πρόεδρος της Marfin
Ανδρέας Βγενόπουλος θα έκανε λόγο για «άρι-
στα οργανωµένη δολοφονική επίθεση που δεν
θα σταµατούσε αν δεν υπήρχαν νεκροί» και για
«κοµµατικούς και συνδικαλιστικούς µηχανι-
σµούς» που συντηρούν τους ηθικούς αυτουρ-
γούς. Στο πλευρό του βρέθηκαν οι γνωστοί
τηλεοπτικοί εισαγγελείς, που έσπευσαν να
εκµεταλλευθούν τη δικαιολογηµένη οργή για
τον άδικο θάνατο τριών νέων ανθρώπων, µε
στόχο να ενοχοποιήσουν την κοινωνική και
πολιτική Αριστερά. Στα µάτια των τροµαγµένων
νοικοκυραίων, η σφιγµένη γροθιά του διαδηλω-
τή έπρεπε οπωσδήποτε να ταυτιστεί µε τη
µολότοφ του εγκληµατία- κρετίνου ή του επαγ-
γελµατία προβοκάτορα- από την πλευρά του
πολιτικού αποτελέσµατος δεν έχει την παραµι-
κρή διαφορά- που εκτελεί εν ψυχρώ αθώους
κραυγάζοντας «κάψτε τους όλους»!

Και τώρα; Είδατε µήπως στα δελτία των
οκτώ της Παρασκευής τους ίδιους εισαγγελείς
να εγκαλούν την εργοδοσία της Marfin για
βαριά, εγκληµατική αµέλεια; Είδατε τα µεγάλα
κανάλια να κάνουν πρώτο θέµα την βαρύτατη
αποκάλυψη για το φονικό που τόσο τους είχε
συγκλονίσει στις 5 Μαΐου και να στηλιτεύουν
έναν µεγαλοεπιχειρηµατία που χρησιµοποιεί
τους εργαζόµενούς «του» σαν ανθρώπινες
ασπίδες, αναλώσιµους ανιχνευτές σε κοινωνικό
ναρκοπέδιο; Είδατε να στηλιτεύουν τον µέχρι
χθες υπουργό ∆ηµόσιας Τάξης κ. Χρυσοχοίδη
που δεν κατάφερε πέντε µήνες τώρα να πιάσει
τους φυσικούς αυτουργούς, παρότι το κέντρο
της Αθήνας ήταν γεµάτο κάµερες ηλεκτρονικού
χαφιεδισµού και κάθε κανάλι καυχιόταν ότι είχε
έναν «αυτόπτη µάρτυρα» της τραγωδίας;

Όχι βέβαια. Τους φτάνει που χρησιµοποί-
ησαν τα καµένα κορµιά τριών ανθρώπων του
µόχθου για να χτυπήσουν τους αγώνες εκατον-
τάδων χιλιάδων, εκατοµµυρίων συναδέλφων
τους σε µια ατµόσφαιρα παραλυτικού τρόµου.
Και σε µεγάλο βαθµό το κατάφεραν, έστω και
προσωρινά. Ποιος ξέρει πως θα είχαν εξελιχθεί
τα πράγµατα αν δεν είχε µεσολαβήσει, σαν από
µηχανής θεός για το κεφάλαιο και την κυβέρνη-
ση, αυτή η τραγωδία, τη στιγµή που η καυτή
απεργιακή άνοιξη έφερνε στην Αθήνα κάτι από

τον αέρα του «Αργεντινάσο», µε µια γύρη πολι-
τικής ανυπακοής και µαζικής εξεγερτικής διάθε-
σης, πέρα από τα συνηθισµένα «νόµιµα» όρια,
που γονιµοποιούσε και µεγάλο µέρος της κοι-
νωνικής βάσης του ΚΚΕ; Ακριβώς τη στιγµή που
ο τρόµος πήγαινε να αλλάξει στρατόπεδο και
να στρατοπεδεύσει µέσα στη Βουλή, στο
Μαξίµου και στην Ξενοφώντος, ήρθε η µυρου-
διά της καµένης σάρκας να παραλύσει τα κοι-
νωνικά αντανακλαστικά και να χαρίσει στους
κυρίαρχους του παιχνιδιού ένα σχετικά ήρεµο
εξάµηνο. Έτσι που να τολµάει σήµερα ένας
κατάπτυστος Παναγόπουλος να λέει ανερυ-
θρίαστα ότι δεν συντρέχει λόγος απεργιών γιατί
το µνηµόνιο πέρασε και δεν πρόκειται να ανα-
τραπεί και… ο σώζων εαυτόν σωθήτω!

Ωστόσο, οι κυρίαρχοι κύκλοι γνωρίζουν
πολύ καλύτερα από τον οσφυοκάµπτη γραφει-
οκράτη ότι τίποτα δεν έχει κριθεί, ότι βαδίζου-
µε ολοταχώς προς οικονοµική και πολιτική χρε-
ωκοπία, ότι το παγωµένο καλοκαίρι θα διαδεχ-
θεί καυτός χειµώνας. Γιαυτό εκµεταλλεύτηκαν
τις ήσυχες µέρες του Αυγούστου για να περά-
σουν στη ζούλα, σαν τους κλέφτες, νοµοθετική
διάταξη πρωτοφανούς απολυταρχισµού, που
επιτρέπει τη δίωξη συνδικαλιστικών αγώνων µε
τον… αντιτροµοκρατικό νόµο! Ένα µέτρο προ-
ληπτικού, κοινωνικού πολέµου του κράτους
(διαρκούς) εκτάκτου ανάγκης, που αυτή τη
φορά καταδιώκει όχι κάποιες πολιτικές πρωτο-
πορίες, αλλά δυνητικά τις «επικίνδυνες τάξεις»
στο σύνολό τους.

Το δεύτερο κύµα της οικονοµικής κρίσης,
διεθνώς και στην Ελλάδα, θα φέρει µαζί του ένα
δεύτερο κύµα κοινωνικών εκρήξεων, µπροστά
στο οποίο οι µέχρι τώρα αγώνες θα φαντάζουν
σαν απλή προθέρµανση. Το µεγάλο ζητούµενο
είναι αν αυτό το αγωνιστικό κύµα θα αποκτήσει
χαρακτηριστικά κινήµατος διαρκείας, «παρατε-
ταµένου λαϊκού πολέµου», όπως έγραψε ο
Στάθης Κουβελάκης, µε πολιτική στόχευση και
νικηφόρα προοπτική ή αν καεί πρόωρα σε ανώ-
φελες εκρήξεις τυφλής, µηδενιστικής βίας, τις
οποίες θα χρησιµοποιούν οι κυρίαρχοι κύκλοι
για να νοµιµοποιήσουν την επιβολή της κρατι-
κής και παρακρατικής τροµοκρατίας.

Σ’ αυτό το φόντο, οι δυνάµεις της κοινωνι-
κής και πολιτικής Αριστεράς πρέπει να βγάλουν
το δικό τους «πόρισµα», τα δικά τους συµπε-
ράσµατα για το φονικό της 5ης Μαΐου. Κι ανά-
µεσα στ’ άλλα, ένα τέτοιο «πόρισµα» δεν µπο-
ρεί παρά να περιλαµβάνει την πιο αποφασιστι-
κή πολιτική και ηθική καταδίκη του «κάψτα
όλα», των πρακτικών τυφλής, ατοµικής βίας
που, αντί να τροµοκρατούν τον αντίπαλο και να
ασκούν µαζικό, λαϊκό εκβιασµό σε βάρος του,
διαιρούν τον κόσµο της εργασίας, αποθαρρύ-

νουν τους πολίτες και κάποτε εκφυλίζονται σε
ύποπτα «ξεκαθαρίσµατα λογαριασµών» στο
εσωτερικό του κινήµατος, που δύσκολα διαχω-
ρίζονται από την πολιτική προβοκάτσια και τη
στοχοποίηση αγωνιστών από τον αντίπαλο.

Η Αριστερά των µαζικών αγώνων και των
επαναστατικών οραµάτων πρέπει να πει σε
όλους αυτούς µε τον πιο κατηγορηµατικό
τρόπο: «Όχι στο όνοµά µας! Όχι πάνω στη
δική µας πλάτη! Όχι κάτω από τις δικές µας
προστατευτικές φτερούγες»! Ο κατηγορηµατι-
κός πολιτικός διαχωρισµός από τέτοιου είδους
πρακτικές πρέπει να συνοδεύεται από τον απο-
τελεσµατικό οργανωτικό διαχωρισµό και την
επαρκή, στο µέτρο του δυνατού, περιφρούρη-
ση των λαϊκών αγώνων- χωρίς βέβαια αυτό να
γίνεται άλλοθι για µια στάση εχθρότητας απέ-
ναντι σε κάθε αυθόρµητη, µη «ελεγχόµενη»
αγωνιστική εκδήλωση, που χαρακτηρίζει την πιο
γραφειοκρατική εκδοχή του κοµµουνισµού. Η
περιφρούρηση του κινήµατος από την πολιτική
προβοκάτσια δεν είναι το ίδιο µε την περι-

φρούρηση του κόµµατος από το κίνηµα.
Όσο για τους τρεις νεκρούς της 5ης

Μαΐου, η κοινωνική και πολιτική Αριστερά ήταν
η µόνη που τους έκλαψε µε δάκρυα που δεν
ήταν κροκοδείλια. Τώρα, είναι και πάλι η µόνη
που θα τους θυµηθεί και θα τιµήσει στο δικό
της «πόρισµα». Η Αγγελική
Παπαθανασοπούλου, η Παρασκευή Ζούλια και
ο Επαµεινώνδας Τσάκαλης είναι δικοί µας
νεκροί, νεκροί του κόσµου της εργασίας,
νεκροί του κινήµατος της 5ης Μαΐου και των
κινηµάτων που θάρθουν. Οι αγωνίες και τα όνει-
ρά τους θα περπατούν µαζί µας στις επόµενες
πορείες, που θα κάψουν όχι ανθρώπους,
δικαιώµατα και ελπίδες, αλλά το µνηµόνιο της
κοινωνικής φρίκης.

ττοουυ  ΠΠέέττρροουυ  ΠΠααππαακκωωννσσττααννττίίννοουυ
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ΤΤοο  άάρρθθρροο  δδηηµµοοσσιιεεύύττηηκκεε  σσττηηνν  ιισσττοοσσεελλίίδδαα    

MMaarrffiinn::  ΑΑννααττοοµµίίαα  εεννόόςς  εεγγκκλλήήµµααττοοςς        

ΗΗ  µµοοννααδδιικκήή  έέξξοοδδοοςς  κκιιννδδύύννοουυ  ήήτταανν  δδίίππλλαα  σσττηηνν  κκύύρριιαα  εείίσσοοδδοο,,
κκλλεειιδδωωµµέέννηη  κκααιι  ααππρροοσσππέέλλαασσττηη  ααππόό  ττοουυςς  κκααππννοούύςς..  ΤΤοο  ττηηλλεεχχεειι--
ρριισσττήήρριιοο  πποουυ  θθαα  µµπποορροούύσσεε  νναα  ττηηνν  ααννοοίίξξεειι  εείίχχεε  χχααθθεείί..  ΟΟιι  2277
εερργγααζζόόµµεεννοοιι  εεγγκκλλωωββίίσσττηηκκαανν  σσεε  µµιιαα  σσιιδδεερρέέννιιαα  κκλλοούύββαα  κκααιι  θθαα
εείίχχααµµεε  θθρρηηννήήσσεειι  ππεερριισσσσόόττεερραα  θθύύµµαατταα  αανν  σσυυµµππττωωµµααττιικκάά  δδεενν
εείίχχεε  µµεείίννεειι  ααννοοιιχχττήή  µµιιαα  ππόόρρτταα  δδιιααφφυυγγήήςς  γγιιαα  νναα  ααεερρίίζζεεττααιι  οο
χχώώρροοςς,,  εεππεειιδδήή  µµύύρριιζζεε  µµιιαα  ττοουυααλλέέτταα..  ΣΣοοββααρρέέςς  εελλλλεείίψψεειιςς  σσττοο
σσύύσσττηηµµαα  ππυυρραασσφφάάλλεειιααςς,,  έέλλλλεειιψψηη  ττωωνν  ααππααιιττοούύµµεεννωωνν  ααππόό  ττοο
ννόόµµοο  ππιισσττοοπποοιιηηττιικκώώνν  κκααιι  ααπποουυσσίίαα  σσχχεεττιικκήήςς  εεκκππααίίδδεευυσσηηςς  ττοουυ
ππρροοσσωωππιικκοούύ..  ΑΑυυττάά  ααννααφφέέρρεειι,,  µµεεττααξξύύ  άάλλλλωωνν,,  ττοο  ππόόρριισσµµαα  ττηηςς
ΕΕππιιθθεεώώρρηησσηηςς  ττοουυ  υυπποουυρργγεείίοουυ  ΕΕρργγαασσίίααςς  γγιιαα  ττιιςς  σσυυννθθήήκκεεςς  ττοουυ
ττρρααγγιικκοούύ  θθααννάάττοουυ  ττρριιώώνν  εερργγααζζοοµµέέννωωνν  ττηηςς  MMaarrffiinn  ύύσσττεερραα  ααππόό
ττοονν  εεµµππρρηησσµµόό  ττοουυ  µµοοιιρρααίίοουυ  υυπποοκκαατταασσττήήµµααττοοςς  ττηηςς  οοδδοούύ
ΣΣττααδδίίοουυ  µµεε  ββόόµµββαα  µµοολλόόττοοφφ,,  σσττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  ααππεερργγιιαακκήήςς
πποορρεείίααςς  ττηηςς  55ηηςς  ΜΜααΐΐοουυ..  
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Ενδεικτικό για το ποιος είναι ο στόχος
της Τρόικας σε ότι αφορά τη ∆ΕΗ και την
ενέργεια, είναι ότι υιοθετεί πλήρως τις
απαιτήσεις του Ελληνικού και ξένου κεφα$
λαίου που δραστηριοποιείται στην ενέρ$
γεια και απαιτεί, εκτός από την ιδιωτικο$
ποίηση των µονάδων, να τους πουλήσει η
∆ΕΗ «εικονική ισχύ», (εµπόριο µε µεταπώ$
ληση ρεύµατος της ∆ΕΗ) δηλαδή να αγο$
ράζουν ρεύµα (από λιγνιτικές και υδροη$
λεκτρικές µονάδες της ∆ΕΗ) σε τιµή
κόστους και να το πουλάνε µε κέρδος! Για
να έχουν όµως αρκετά κέρδη οι αεριτζή$
δες, βιοµήχανοι της ενέργειας η Τρόικα
προτείνει νέα αύξηση του ρεύµατος,
κυρίως στα οικιακά τιµολόγια από 18%
έως και 110%!

Και όλα αυτά στο όνοµα της απελευ$
θέρωσης της ενέργειας που όπως µας
έλεγαν οι θιασώτες του νεοφιλελευθερι$
σµού τη δεκαετία του 1990, «ο ανταγωνι$
σµός που θα δηµιουργήσει θα ρίξει τις
τιµές, θα ενισχύσει την ασφάλεια του
ενεργειακού ανεφοδιασµού και θα συµ$
βάλλει στο να υπάρχει καλύτερη ποιότητα
προTόντων και υπηρεσιών». 

Για να δούµε όµως τι πρόσφερε ο
ανταγωνισµός και η απελευθέρωση ενέρ$
γειας που στην Ελλάδα ξεκίνησε το 1999
µε τη θέσπιση του νόµου 2773/1999 ο
οποίος ψηφίστηκε από το ΠΑΣΟΚ τη Ν.∆
και το Συνασπισµό και προέβλεπε την
κατασκευή µονάδων παραγωγής ρεύµα$
τος από ιδιώτες µε επιδότηση πάνω από
40% της επένδυσης (κάτι που δεν ισχύει
για τη ∆ΕΗ), την παροχή των δικτύων υψη$
λής τάσης της ∆ΕΗ στους ιδιώτες για τη
µεταφορά της παραγόµενης ισχύος αλλά

και την απαγόρευση στη ∆ΕΗ να κατα$
σκευάσει καινούργιες µονάδες! Τον ίδιο
χρόνο τους δίνεται σκανδαλωδώς το 49%
της µετοχοποιηµένης πλέον ∆ΕΗ (για 600
δις δραχµές όταν τα περιουσιακά της
στοιχεία εκτιµιόνταν στα 15 τρις δραχ$
µές) και παίρνοντας επιπλέον δώρο µε την
σύµφωνη γνώµη της τότε προδοτικής
ηγεσίας της ΓΕΝΟΠ, τα αποθεµατικά του
ασφαλιστικού των εργαζοµένων της ∆ΕΗ
(γύρω στα 4,5 τρις δραχµές) που ήταν
ενσωµατωµένα στην περιουσία της ∆ΕΗ.
Έκτοτε έγιναν άλλοι δυο νόµοι για την
απελευθέρωση (το 2003 και το 2005) και
αλλεπάλληλες τροποποιήσεις και ενσω$
µατώσεις οδηγιών της ΕΕ που ευνοούσαν
προκλητικά το κεφάλαιο σε βάρος της
∆ηµόσιας Επιχείρησης που πλήρωνε, ελέω
κυβέρνησης και ΕΕ, µε χρήµατα του
Ελληνικού λαού τα κέρδη των Ελλήνων
βιοµηχάνων που πλέον είχαν κάνει τραστ
µε ξένους ενεργειακούς κολοσσούς.
Παρόλα αυτά και παρότι οι επίδοξοι επεν$
δυτές στην ενέργεια ζήτησαν και πήραν
άδειες ισχύος 6.000 MW τελικά µονάδες
έκαναν µόνο οι ΕΛΠΕ, ΗΡΩΝ και
Αλουµίνιον της Ελλάδας συνολικής
ισχύος 800 MW µε καύσιµο φυσικό αέριο
και η προσφορά τους στην Εθνική
Οικονοµία ήταν να φεσώσουν τη ∆ΕΗ µε
100 εκκ. Ευρώ ετησίως! Αυτό έγινε µε το
κόλπο της Οριακής Τιµής Συστήµατος (ΟΤΣ)
που σηµαίνει ότι όταν υπάρχει ανάγκη για
ρεύµα µπορούν να δίνουν στο σύστηµα
ακόµα και µονάδες που παράγουν πανά$
κριβα και τη διαφορά να την πληρώνει η
∆ΕΗ. Με βάση αυτή τη ρύθµιση τα ΕΛΠΕ
στα οποία µεγαλοµέτοχος είναι ο Λάτσης

και κατασκεύασαν µονάδα ηλεκτροπαρα$
γωγής ισχύος 400 MW στη Θεσσαλονίκη
µε την Ιταλική EDISON έδινε τα προηγού$
µενα χρόνια στη ∆ΕΗ το ρεύµα µε 100
ευρώ ανά MW/h και προµηθευόταν ρεύµα
από τη ∆ΕΗ για τα διυλιστήρια που είναι
ενεργοβόρα µε 43 ευρώ ανά MW/h! Το
ίδιο έκανε και ο Μυτιληναίος ο οποίος
πήρε άδεια 300 MW αυτοπαραγωγού και
κατασκεύασε µονάδα για να ηλεκτροδο$
τήσει το εργοστάσιό του Αλουµίνιο της
Ελλάδας (ΑτΕ) αλλά τελικά την άλλαξε σε
συµπαραγωγού (µε σκανδαλώδη ρύθµιση
του υπουργού της Ν.∆ Φώλια) για να δίνει
και αυτός στη ∆ΕΗ µε 100 ευρώ και να
αγοράζει για τις ανάγκες της ΑτΕ µε 43
ευρώ. Έτσι δεν έπαιρναν µόνο τζάµπα το
ρεύµα από τη ∆ΕΗ αλλά έβαζαν και στην
Τσέπη τους 100 εκκ. Ευρώ το χρόνο,
λεφτά που πλήρωσε ο ελληνικός λαός
µέσα από τα ακριβά τιµολόγια! Άλλα τόσα
περίπου πήραν για το διάστηµα που δεν
µπορούσαν να µπουν στα δίκτυα γιατί
είχαν υψηλές τιµές (ψυχρή εφεδρεία).

Αξίζει όµως να δούµε τι έγινε µε τις
φθηνές τιµές που θα έφερνε η απελευθέ$
ρωση και ο ανταγωνισµός: Από το 2001
έως το 2009 τα οικιακά τιµολόγια αυξήθη$
καν γύρω στο 50%! Μέσα σε 23 µήνες
αυξήθηκαν κατά 23,4%! Και όλα αυτά γιατί
πιέζουν οι ιδιώτες να ανεβούν οι τιµές
ώστε να µπορούν να επενδύσουν µε εξα$
σφαλισµένα κέρδη. Ο δρόµος για την νέα
αναδιάρθρωση των τιµολογίων άνοιξε
περαιτέρω, µε το «µνηµόνιο» να απαιτεί
διπλασιασµό των τιµών, για να κυλήσει
«οµαλά» η απελευθέρωση της αγοράς!  Η
ΡΑΕ πρότεινε αυξήσεις 30$40% στο οικια$
κό τιµολόγιο από το Σεπτέµβρη. Οι αγρό$
τες καλούνται να πληρώσουν κι αυτοί
αύξηση 60%. Στην 3ετία 2010$2012, προ$
βλέπονται κι άλλες αυξήσεις στο οικιακό
τιµολόγιο: για κατανάλωση έως 800 KWh
κατά 110%, από 801$1.600 KWh κατά 27%,
από 1.601$2.000 KWh κατά 14,5%.

Αντίστοιχα ήταν και τα «κέρδη» των
εργαζοµένων από την απελευθέρωση: οι
τακτικοί εργαζόµενοι στη ∆ΕΗ από 36.000
το 1996 έφθασαν σήµερα τους 21.000, οι
υπόλοιπες θέσεις καλύφτηκαν από έκτα$
κτους αλλά κυρίως από εργαζόµενους σε
εργολάβους που έχουν κατακλύσει τη
∆ΕΗ. Έτσι άλλαξαν µε πλάγιο τρόπο οι
εργασιακές και ασφαλιστικές σχέσεις και
µειώθηκε κατακόρυφα το µισθολογικό
κόστος µε κερδισµένους τους εργολά$
βους και τη ∆ΕΗ και χαµένους τους εργα$
ζόµενους που δουλεύουν µε δουλεµπορι$
κές σχέσεις, απλήρωτοι και ανασφάλιστοι
πολλές φορές αλλά και χωρίς στοιχειώδη
µέτρα υγιεινής και ασφάλισης που έχουν
σαν αποτέλεσµα την κατακόρυφη αύξηση
των σοβαρών ατυχηµάτων κατατάσσον$

τας την ∆ΕΗ πρώτη στην Ελλάδα στα
θανατηφόρα ατυχήµατα (9 νεκροί εργά$
τες µόνο το 2009)!

Όσον αφορά τις νέες προτάσεις της
κοµισιόν και της τρόικας διαφαίνεται ένα
καλοστηµένο παιχνίδι µε συµµετοχή της
κυβέρνησης αλλά και πολλών συνδικαλι$
στικών στελεχών της ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ και
άλλων πρωτοβάθµιων κυβερνητικών,
εργοδοτικών συνδικάτων. Μετά από τις
αγωνιστικές δηλώσεις στελεχών της
ΓΕΝΟΠ και τη «σθεναρή αντίσταση» της
κυβέρνησης προς την τρόικα το πιο πιθα$
νό είναι να ακυρωθεί η απόφαση για
πώληση µονάδων «µε αντιστάθµισµα κάτι
ισοδύναµο για να προχωρήσει η απελευ$
θέρωση» όπως δήλωσε η ΥΠΕΚΑ Τίνα
Μπιρµπίλη και προτείνει: 

1. Τον ιδιοκτησιακό διαχωρισµό των
διευθύνσεων Μεταφοράς (υψηλή τάση)
και διανοµής (χαµηλή τάση) σε εφαρµογή
της οδηγίας 2009/72 Ε.Κ του ΕυρωπαTκού
Κοινοβουλίου. ∆ηλαδή αποκοπή από την
∆ΕΗ όλων των δικτύων µεταφοράς και
διανοµής. Μία εκδοχή αυτής της οδηγίας
υιοθέτησε και η πλειοψηφία της ΓΕΝΟΠ
(ΠΑΣΚΕ$∆ΑΚΕ$ΣΑ∆) στο 34ο έκτακτο
συνέδριο της Οµοσπονδίας που πραγµα$
τοποιήθηκε στις 8,9,10 Οκτωβρίου. 

2. Γίνεται δεκτή η απαίτηση της
Τρόικας να µπουν µεσάζοντες στην παρα$
γωγή (πώληση εικονικής ισχύος) .πραγµα$
τικοί νταβατζίδες που θα αγοράζουν το
ρεύµα από τη ∆ΕΗ στο κόστος και θα το
πουλάνε στους πελάτες της ∆ΕΗ µε κέρ$
δος! Αυτό είναι χειρότερο από την πώλη$
ση µονάδων αφού οι έµποροι θα ιδιοποι$
ούνται το προTόν των εργοστασίων που
είναι και ο τελικός τους σκοπός χωρίς να
έχουν σχέση µε εργαζόµενους, διεκδική$
σεις κλπ..

Αν υλοποιηθεί αυτό το πρόγραµµα θα
είναι όλοι κερδισµένοι: Η τρόικα και οι βιο$
µήχανοι γιατί πέρασαν αυτά που ήθελαν,
η κυβέρνηση και η Μπιρµίλη γιατί µε «σθε$
ναρή αντίσταση» στα πρότυπα του
Λοβέρδου ακύρωσαν την πώληση των
µονάδων και η ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ που και µόνο µε
την απειλή απεργίας διαρκείας «απέτρεψε
το ξεπούληµα»!

Μεγάλοι χαµένοι θα είναι οι εργαζόµε$
νοι και τα χαµηλά εισοδήµατα που θα πρέ$
πει να πληρώσουν τα κέρδη του κεφαλαί$
ου που ακονίζει τα µαχαίρια για τα φαγο$
πότια που έρχονται στην ενέργεια!

Μεγάλη είναι η πρόκληση για τις ταξι$
κές δυνάµεις που δρουν στο χώρο της
∆ΕΗ και πρέπει να σηκώσουν το βάρος του
αγώνα των εργαζοµένων για να ξεσκεπα$
στούν και να ανατραπούν όλα αυτά τα
σχέδια της Τρόικας, της κυβέρνησης και
του κεφαλαίου. 

Του Στέφανου Πράσσου

ΑΑππεελλεευυθθέέρρωωσσηη  εεννέέρργγεειιααςς  ήή  ααππεελλεευυθθέέρρωωσσηη
ττηηςς  ππιιοο  άάγγρριιααςς  κκεερρδδοοσσκκοοππίίααςς  ττοουυ  κκεεφφααλλααίίοουυ;;

ΑΑππόό  ττηη  σσττιιγγµµήή  πποουυ  ηη  κκυυββέέρρννηησσηη  µµααζζίί  µµεε  ττηηνν  εερργγοοδδοοσσίίαα  κκααιι  ττηηνν  κκααθθοορριισσττιικκήή
σσυυµµββοολλήή  ττηηςς  κκααττοοχχιικκήήςς  ΤΤρρόόιικκααςς  κκααττάάφφεερραανν  ((σσχχεεττιικκάά  άάννεετταα))  νναα  ππεερράάσσοουυνν  
τταα  ππρρώώτταα  ααννττεερργγααττιικκάά  κκααιι  ααννττιιλλααϊϊκκάά  ττοουυςς  µµέέττρραα,,  ξξεεκκίίννηησσαανν  έένναα  ννέέοο  κκύύκκλλοο  
εεππιιθθέέσσεεωωνν  πποουυ  ππεερριιλλααµµββάάννεειι  ξξααννάά  µµεείίωωσσηη  ττωωνν  µµιισσθθώώνν,,  ππλλήήρρηη  ααπποοδδόόµµηησσηη  
ττωωνν  εερργγαασσιιαακκώώνν  σσχχέέσσεεωωνν  κκααιι  ξξεεπποούύλληηµµαα  όόλληηςς  ττηηςς  δδηηµµόόσσιιααςς  ππεερριιοουυσσίίααςς..
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Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ από
την εκλογή της και έπειτα εφαρ�
µόζοντας το περίφηµο µνηµόνιο
ΕΕ�∆ΝΤ έχει προχωρήσει στο
τσάκισµα των εργασιακών
δικαιωµάτων ενός αιώνα σε µια
προσπάθεια για την πλήρη
αλλαγή των εργασιακών σχέσε�
ων όπως τις ξέραµε µέχρι σήµε�
ρα. Η κατάργηση του 13�14
µισθού και συντάξεων  και των
επιδοµάτων σε δηµόσιο και ιδιω�
τικό τοµέα, η  µεταρρύθµιση του
ασφαλιστικού (αύξηση ετών για
να βγει κάποιος στην σύνταξη),
η αύξηση της φορολογίας και οι
ιδιωτικοποιήσεις ∆ΕΚΟ, λιµανιών,
ΟΣΕ, η απελευθέρωση των απο�
λύσεων, το ενιαίο µισθολόγιο
στο ∆ηµόσιο είναι χαρακτηριστι�

κά της πολιτικής που µε την
κάλυψη της τρόικας εφαρµόζει η
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ όλο το
τελευταίο διάστηµα.

Στο νέο κόσµο που µας ετοι�
µάζουν ‘’ανέγγιχτος’’ δεν θα
µπορούσε να µείνει και ο χώρος
της παιδείας. Αφού καταπάτη�
σαν κάθε εργασιακό δικαίωµα,
σειρά τώρα έχει το δηµόσιο
δωρεάν πανεπιστήµιο!

• Κατάργηση πτυχίου: Με
αυτό τον τρόπο στη θέση του
πτυχίου µπαίνει ο ατοµικός
φάκελος προσόντων, ο οποίος
αναγκάζει το σηµερινό φοιτητή
σε ένα εφ’όρου ζωής κυνήγι
πιστωτικών µονάδων. ∆ηλαδή
θα πρέπει µέσω σεµιναρίων και
µεταπτυχιακών σπουδών να

αποκτά ένα κοµµάτι από τα
επαγγελµατικά δικαιώµατα που
του έδινε µέχρι τώρα το πτυχίο
του. Η αναγνώριση «ανταγωνι�
στικών» προς τα πτυχία τίτλων
σπουδών των κολεγίων θα ενι�
σχύσει αυτή την κατεύθυνση,
αφού δεν θα υπάρχει συλλογική
κατοχύρωση των επαγγελµατι�
κών και εργασιακών δικαιωµά�
των των αποφοίτων. Όλα τα
παραπάνω σε συνδυασµό µε
την κατάργηση των συλλογικών
συµβάσεων εργασίας και το
άνοιγµα των λεγόµενων  κλει�
στών επαγγελµάτων διαµορφώ�
νει ένα αβέβαιο και δυσοίωνο
µέλλον.

• Ένταση ιδιωτικο�οικονοµι�
κής και ανταποδοτικής λειτουρ�
γίας: ∆ιευρύνεται µε το νέο
νοµοσχέδιο η λογική των αγο�
ραίων κριτηρίων εντός των
πανεπιστηµίων και ενισχύεται η
ιδιωτική πρωτοβουλία στο εσω�
τερικό της τριτοβάθµιας εκπαί�
δευσης. Πιο συγκεκριµένα η
χρηµατοδότηση των ΑΕΙ και ΤΕΙ
συνδέεται άµεσα µε την αντα�
πόκριση στα κριτήρια της αξιο�
λόγησης, δηλαδή από το πόσο
ψηλά στην κλίµακα βρίσκεται η
κάθε σχολή . Όχι µόνον αυτό,
αλλά το νέο νοµοσχέδιο θα
περιλαµβάνει ακόµα και τη χρη�
µατοδότηση θέσεων καθηγη�
τών και γνωστικών αντικειµέ�
νων από ιδιώτες, µετατρέπον�
τας έτσι τα φοιτητικά αµφιθέα�
τρα σε άµεσο προθάλαµο µεγά�
λων ιδιωτικών συµφερόντων.
Τέλος στα νέα µέτρα περιλαµβά�
νονται και λειτουργίες όπως τα
φοιτητικά δάνεια που θα συνδέ�
ονται µε την απόδοση των φοι�
τητών και την προσφορά εργα�
σίας των εντός του πανεπιστη�
µίου

• Αυταρχική θωράκιση της
λειτουργίας των πανεπιστηµίων:
Καταργείται το αυτοδιοίκητο
των πανεπιστηµίων και η συνδι�
οίκηση. Υπό την πρόφαση ενί�
σχυσης του αυτοδιοίκητου, το
κράτος αποσύρει µεγάλα κοµµά�
τια των υποχρεώσεων του προς
τις µισθοδοσίες και την έρευνα
εντός των πανεπιστηµίων,
ωθώντας έτσι τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ
στην οµηρία των χρηµατοδοτή�
σεων από τον ιδιωτικό τοµέα.
Επιπλέον, για τον πλήρη έλεγχο
των πανεπιστηµίων και για την
αποφυγή οποιονδήποτε κλυδω�
νισµών, το κράτος σπεύδει να
θεσπίσει τα συµβούλια διοίκησης
(κατά τα αγγλικά πρότυπα), τα
οποία θα διορίζονται από την
κυβέρνηση και θα ελέγχουν την
οικονοµική και διοικητική λει�
τουργία των ιδρυµάτων. Τα συµ�
βούλια διοίκησης, λοιπόν, είναι
µια προσπάθεια ακόµα πιο ασφυ�
κτικού ελέγχου του παρόντος
και του µέλλοντος των ελληνι�

κών πανεπιστηµίων. Τέλος,
καταργείται ή περιορίζεται
σηµαντικά η συµµετοχή των
φοιτητών στα όργανα συνδιοί�
κησης. Μια κίνηση που προφα�
νώς αποσκοπεί στη θωράκιση
του πανεπιστηµίου από τους
κλυδωνισµός που και συµβολικά,
και πρακτικά έχει η παρέµβαση
των φοιτητικών συλλόγων στα
όργανα διοίκησης.
Χαρακτηριστικό παράδειγµα
είναι η απαίτηση από την µεριά
των φοιτητικών συλλόγων και
του κινήµατος να ληφθούν όλο
το προηγούµενο διάστηµα απο�
φάσεις από τις διοικήσεις ή τις
συγκλήτους� συνελεύσεις, κατά
της εκπαιδευτικής αναδιάρθρω�
σης (Νόµος Πλαίσιο, αρθρο 16
κολέγια κλπ).  

• Εισαγωγή της έννοιας των
διδάκτρων:  Καταργούνται οι
κεντρικές χρηµατοδοτήσεις ανά
ίδρυµα και τµήµα και εισάγεται η
λογική του προCπολογισµού
ανά φοιτητή. Με αυτήν την
έννοια καθιερώνεται το «κουπό�
νι φοιτητή» (το οποίο υπάρχει
και στο εξωτερικό), µε το οποίο
µετρώνται οι παροχές εντός της
τριτοβάθµιας εκπαίδευσης που
δικαιούται ο κάθε φοιτητής.
Γίνεται έτσι φανερό ότι σε
περίοδο τροµακτικής λιτότητας,
αυτή η αλλαγή είναι µια διαδικα�
σία πληρωµής από πλευράς των
φοιτητών ενός κοµµατιού �σε
πρώτη φάση� ή και του συνόλου
των εκπαιδευτικών παροχών
(συγγράµατα, σίτιση, στέγαση,
πάσο)  που θα έπρεπε να προ�
σφέρει το κράτος.

• Ένταση της εντατικοποί�
ησης και της πειθάρχησης:
Επανεισάγεται η διαγραφή των
«αιώνιων» φοιτητών, η συρρί�
κνωση ή και ακόµα κατάργηση
των εξεταστικών, αλλά και η επι�
βολή υποχρεωτικών παρουσιών
ακόµα και στις θεωρίες. Ακριβώς
στην προσπάθεια επιβολής της
ακαδηµαBκής οµαλότητας και
της απάντησης στα χαρακτηρι�
στικά έντονης αντίδρασης των
φοιτητών τα τελευταία πέντε
χρόνια, το κράτος επιχειρεί να
επαναφέρει ρυθµίσεις οι οποίες
θα πιέζουν σε µια κατεύθυνση
συνεχούς τρεξίµατος, µέσα από
ένα πανεπιστήµιο που θα θυµίζει
τα ασφυκτικά πλαίσια της δευτε�
ροβάθµιας εκπαίδευσης.
Στοχεύει έτσι, στη διαµόρφωση
ενός αποφοίτου και µελλοντι�
κού εργαζόµενου πολύ πιο υπά�
κουου.

• Καταστρατήγηση της
δηµόσιας και δωρεάν εκπαίδευ�
σης: Μετά την επίσηµη αναγνώ�
ριση των ΚΕΣ και τη θεσµοθέτη�
ση του Εθνικού Πλαισίου
Προσόντων που τα συµπεριλαµ�
βάνει, το κράτος προχωρά σε
µια ακόµα επιθετική κίνηση.

Θεσµοθετεί τη δυνατότητα µετά
την ολοκλήρωση των σπουδών
σε κάποιο ιδιωτικό κολέγιο οι
απόφοιτοι να έχουν τη δυνατό�
τητα εισαγωγής σε κάποιο αντί�
στοιχο ΤΕΙ ή ΑΕΙ. 

• «Καλλικράτης» και στα
πανεπιστήµια: Το κράτος προχω�
ρά σε µαζικές καταργήσεις και
συγχωνεύσεις πολλών περιφε�
ρειακών ΑΕΙ και ΤΕΙ στο όνοµα
της επικάλυψης γνωστικών αντι�
κειµένων. Αντί να δώσει λύση
στο πρόβληµα, χρηµατοδοτών�
τας καλύτερα τα περιφερειακά
ιδρύµατα καταργεί µια σειρά
τµηµάτων αδιαφορώντας για
τους φοιτητές ή αποφοίτους και
τα επαγγελµατικά τους δικαιώ�
µατα, καθώς και τους εργαζόµε�
νους σε αυτά. 

• Νέο σύστηµα εισαγωγής:
Καταργείται το τµήµα και αντικα�
θίσταται από τη σχολή. Έτσι
αφού ο µαθητής εξεταστεί στις
πανελλαδικές σε τέσσερα µαθή�
µατα (και συνυπολογιζόµενος ο
βαθµός της Β’ και Γ’ λυκείου)
εντάσσεται σε µια σχολή και από
εκεί µετά από ένα προπαρα�
σκευαστικό έτος κατευθύνεται
σε ένα τµήµα, ενώ παράλληλα
ενισχύεται η εναλλαγή κατά τη
διάρκεια των σπουδών µεταξύ
των επί µέρους τµηµάτων. Μια
τέτοια αλλαγή προφανώς στο�
χεύει στην εξόντωση του φοιτη�
τή µέσω συνεχών εξεταστικών
και σε ένα αδιάκοπο κυνήγι
δεξιοτήτων, ενώ από την άλλη
προωθεί ένα µοντέλο πλήρως
πολυκατακερµατισµένων γνω�
στικών αντικειµένων, µε ότι
αυτό µπορεί να συνεπάγεται
στο επίπεδο των επαγγελµατι�
κών δικαιωµάτων.

Μπροστά στην επίθεση που
δεχόµαστε από το κράτος πρέ�
πει να βγούµε και να διεκδική�
σουµε τα αυτονόητα δικαιώµατα
µας που καταπατούνται. Η απάν�
τηση απέναντι σε αυτά που
ετοιµάζουν, δε µπορεί να είναι ο
ατοµικός δρόµος και το διαρκές
τρέξιµο, αλλά οι συλλογικοί ανα�
τρεπτικοί αγώνες για την κατο�
χύρωση ενιαίων πτυχίων ανά
γνωστικό αντικείµενο, µε όλα τα
επαγγελµατικά και εργασιακά
δικαιώµατα. Τίποτα δε χαρίζεται,
όλα κατακτούνται µέσα από
τους δρόµους του αγώνα, αυτό
το βλέπουµε από το οκτάωρο
µέχρι και το άρθρο 16. Είναι
τώρα που το φοιτητικό πρέπει
να ξαναβγεί µαχητικά στο προ�
σκήνιο µέσα από µαζικές Γενικές
Συνελεύσεις , µε καταλήψεις, µε
διαδηλώσεις να συνδεθεί µε
τους αγωνιζόµενους εργαζόµε�
νους και µε κοινούς αγώνες να
ανατρέψει  την επίθεση σε
εκπαίδευση και εργασία .

ΠΑΙ∆ΕΙΑ

Της Βάνας Πράσσου

ΤΤοο  µµννηηµµόόννιιοο  ((µµννηηµµόόσσυυννοο))  δδιιααλλύύεειι  όό,,ττιι  ααππέέµµεειιννεε
κκααιι  ααππόό  ττηηνν  δδηηµµόόσσιιαα  κκααιι  δδωωρρεεάάνν  ππααιιδδεείίαα



ΑΑΥΥΤΤΟΟΙΙ  ΠΠΟΟΥΥ  ΑΑΡΡΠΠΑΑΖΖΟΟΥΥΝΝ
ΤΤΟΟ  ΦΦΑΑΪΪ  ΑΑΠΠ’’  ΤΤΟΟ  ΤΤΡΡΑΑΠΠΕΕΖΖΙΙ,,  ΚΚΗΗΡΡΥΥΣΣΣΣΟΟΥΥΝΝ  ΤΤΗΗ

ΛΛΙΙΤΤΟΟΤΤΗΗΤΤΑΑ
Ο ευτραφής κος Πάγκαλος, στυλοβάτης των απελευ-

θερώσεων, των ιδιωτικοποιήσεων και κάθε αντιλαϊκού
µέτρου, δηλώνει: «όλοι µαζί τα φάγαµε».

Είµαι µιας ηλικίας… Θυµάµαι το γύψο της Χούντας για
την «εξυγίανση» της χώρας. Θυµάµαι τις «στενωπούς» της
Ν∆ την δεκαετία του ’70 για να µπει η χώρα στην ΕΟΚ που
«θα τρώγαµε µε χρυσά κουτάλια».

Θυµάµαι την Πράξη Νοµοθετικού Περιεχοµένου του
ΠΑΣΟΚ το 1985, προκειµένου να «εξυγιανθεί» ξανά η
χώρα και να γίνουµε «ευρωπαίοι». Θυµάµαι το «0+0=14»
του Μητσοτάκη και του Μάνου το 1993 για να γίνουµε
«ανταγωνιστικοί» και να «προσελκύσουµε ξένες επενδύ-
σεις».

Θυµάµαι τη λιτότητα, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη Χόχτιφ,
τη Ζήµενς, τους µεγαλοεργολάβους των δρόµων και τόσες
άλλες «µεταρρυθµίσεις» του Σηµίτη για να γίνει «η Ελλάδα
ισχυρή µε ευρώ στην ΟΝΕ».

40 χρόνια µόνο σε λιτότητα θυµάµαι να καλούν τους
εργαζόµενους. Ο ελληνικός λαός δεν έλαβε ποτέ πρό-
σκληση να συµµετάσχει στις Συνόδους Κορυφών της Ε.Ε.,
στα Συµπόσια των τραπεζιτών και των τοκογλύφων, στα
φαγοπότια των µεγαλοεργολάβων του ∆ηµοσίου, των κρα-
τικοδίαιτων «επενδυτών» και των Πάγκαλων. Και κάθε
φορά, οι χορτάτοι µας ζητούσαν να σφίξουµε κι άλλο το
ζωνάρι. 

Φτάνει πια! Η ΕΕ έφερε τη χώρα στο ∆ΝΤ. Οι απε-
λευθερώσεις των αγορών, οι ιδιωτικοποιήσεις, οι παραχω-
ρήσεις, οι επιδοτήσεις, τα κίνητρα και οι πάσης φύσης
«µεταρρυθµίσεις» υπέρ του ξένου και ντόπιου κεφαλαίου,
οδήγησαν τη χώρα σε παραγωγική υποβάθµιση και υπερ-
χρέωση. 

Ως εδώ! Η τρόικα οµολογεί κυνικά ότι τα απανωτά
µνηµόνια δεν στοχεύουν στον περιορισµό του χρέους που
αυξάνεται αλµατωδώς, ούτε στην ανάκαµψη της ελληνικής
οικονοµίας. Στόχος είναι η συντριβή κάθε εργατικού και
κοινωνικού δικαιώµατος. Η καταλήστευση του πλούτου και
των υποδοµών, η γενικευµένη εκποίηση της χώρας προ-
κειµένου να συντηρηθεί στη ζωή το ευρώ και να µη χάσουν
οι διεθνείς τοκογλύφοι.   

Οι εργαζόµενοι δεν έχουν κανένα λόγο να αποδε-
χτούν τη θηλιά που τους σφίγγει το λαιµό. Ο ελληνικός
λαός δεν έχει καµιά υποχρέωση να αναγνωρίσει χρέη, που
αποτελούν προϊόντα τοκογλυφίας, ρεµούλας και κερδο-
σκοπίας. 

Υπάρχει διέξοδος για το λαό και τη χώρα:
Ανεξαρτησία από την ΕΕ και το ∆ΝΤ, έξοδος από την
ΟΝΕ και καθιέρωση εθνικού νοµίσµατος, εθνικοποίηση
του χρηµατοπιστωτικού τοµέα και των στρατηγικών τοµέ-
ων της οικονοµίας, ενίσχυση του εισοδήµατος των εργα-
ζοµένων. Άρνηση πληρωµής των ληστρικών χρεών, προ-
κειµένου να εξασφαλιστούν πόροι για την παραγωγική ανα-
συγκρότηση της οικονοµίας σε όφελος του λαού και του
τόπου. 

ΕΕΛΛΕΕΗΗΣΣΤΤΕΕ  ΣΣΤΤΡΡΑΑΒΒΟΟΙΙ
ΤΤΟΟΝΝ  ΑΑΝΝΟΟΙΙΧΧΤΤΟΟΜΜΑΑΤΤΗΗ

Ο κος Περιστέρης, πρόεδρος του οµίλου ΓΕΚ Τέρνα,
δηλώνει µε πόνο ότι «οι ιδιώτες ηλεκτροπαραγωγοί
πωλούν την ενέργεια που παράγουν σε τιµές που τους
οδηγούν στη χρεοκοπία»! Προσθέτει ότι «πριµοδοτούνται
και λειτουργούν οι πλέον απαξιωµένοι και περιβαλλοντικά
χείριστοι σταθµοί ηλεκτροπαραγωγής και αποκλείονται οι
σύγχρονες µονάδες φυσικού αερίου»!! Παραπονιέται για
«ξενολαγνεία» της κυβέρνησης που σνοµπάρει «τα έτοιµα
προς επένδυση» ελληνικά ιδιωτικά κεφάλαια!!! Και ζητά-
ει… τι άλλο; Μεγαλύτερη απελευθέρωση της αγοράς ηλε-
κτρικής ενέργειας1. 

Όσο κι αν συµπάσχουµε µε τον «άπορο» βιοµήχανο
και µεγαλοεργολάβο του «επάρατου» ∆ηµοσίου, πρέπει
να του θυµίσουµε µερικά πράγµατα.

1. Η Οριακή Τιµή Συστήµατος (ΟΤΣ), δηλ. η τιµή που
εισπράττουν οι ιδιώτες όταν πουλούν το ρεύµα τους, έχει
αυξηθεί κατά 13,4% από 1.1.2010. Το ρεύµα τους το αγο-
ράζει το «επάρατο» ελληνικό ∆ηµόσιο που κατέχει –
ακόµα- το 51% της ∆ΕΗ Α.Ε. και του ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε. ∆ηλαδή
τα καταβάλει ο ελληνικός λαός και σαν καταναλωτής και
σαν φορολογούµενος. Κι αν τα δηµόσια έσοδα δεν φτά-
νουν, τότε το ∆ηµόσιο δανείζεται. Και το ∆ηµόσιο έχει
δανειστεί για να τους χρηµατοδοτήσει την κατασκευή των
µονάδων τους. Έχει εγγυηθεί στις τράπεζες για να τους
δώσουν δάνεια. Και τον Ιούνιο –εν µέσω χρέους και περι-
κοπών στους µισθούς- αύξησε την επιδότηση που τους
χορηγεί για τη λειτουργία τους από 35.000 € σε 100.000 €
ανά εγκατεστηµένο MW ετησίως!!!

Πόσο, λοιπόν, πρέπει να πληρώνει ο λαός το ρεύµα
των επιδοτούµενων µονάδων τους; Να θυµίσουµε ότι πριν
λίγους µήνες ζήτησαν 100% αύξηση στο οικιακό τιµολόγιο
«για να προχωρήσει η απελευθέρωση»…

2. Η σηµερινή κυβέρνηση που, όπως κι οι προηγούµε-
νες, δείχνει πάντα συµπόνια σε «άπορους» ιδιώτες «επεν-
δυτές», µαζί µε την εξίσου πονετική διοίκηση της ∆ΕΗ
Α.Ε., αύξησαν την ΟΤΣ «αποκλείοντας από το Σύστηµα τις
σύγχρονες µονάδες φυσικού αερίου» της ∆ΕΗ όµως! Η
Λαύριο IV και V είναι µήνες εκτός λειτουργίας!! Αντίθετα,
βάζουν σε λειτουργία ακριβώς την «πλέον απαξιωµένη» και
ζηµιογόνο µονάδα της ∆ΕΗ, τη Λαύριο III, δηλ. τον παλιό
µετασκευασµένο ατµοστρόβιλο του Κερατσινίου, που έχει
από τα υψηλότερα κόστη παραγωγής!!! Ποιον ωφελεί
αυτός ο παραλογισµός; Μα φυσικά, τον κο Περιστέρη και
τους οµοίους του που τα τσεπώνουν γερά…

3. Ας µην αµφισβητήσουµε τον «πατριωτισµό» του
αφεντικού της ΤΕΡΝΑ. Θα του θυµίσουµε όµως ότι δεν
είναι πια αφεντικό στη µονάδα ηλεκτροπαραγωγής «του».
Από το ∆εκέµβρη του 2008, το 50% της ΗΡΩΝ ΘΕΡ-
ΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ πωλήθηκε στη GDF-Suez, ένα από τα
πέντε µεγάλα µονοπώλια της ενέργειας στην Ευρώπη και
παγκοσµίως.

Αυτά είναι τα οφέλη της απελευθέρωσης και γι’ αυτό
διαλύεται η µεγαλύτερη επιχείρηση της χώρας. Να ποιοι
κερδίζουν από την ιδιωτικοποίηση των δηµόσιων αγαθών,
όπως η ενέργεια, οι µεταφορές, η υγεία κι η παιδεία. Έτσι
δηµιουργούνται τα δηµόσια χρέη και ξεπουλιέται η λαϊκή
περιουσία.

Το ηλεκτρικό ρεύµα, όπως κάθε δηµόσιο αγαθό, είναι
είδος πρώτης και βασικής ανάγκης. ∆εν µπορεί να αποτε-
λεί αντικείµενο κερδοσκοπίας του «απελευθερωµένου» κι
αποθρασυµένου κεφαλαίου. ∆εν χωράνε ιδιώτες στην ηλε-
κτροπαραγωγή.

Υπάρχει λύση για ρεύµα φθηνό για το λαό:
Εθνικοποίηση του συνόλου του ηλεκτρενεργειακού τοµέα
σε µια ∆ΕΗ Ενιαία και Καθετοποιηµένη, 100% ∆ηµόσια µε
Αποκλειστικότητα σε Παραγωγή–Μεταφορά-∆ιανοµή, που
θα λειτουργεί για την ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών και
την ανάπτυξη της χώρας.

ΥΥΠΠΕΕΡΡ  ΤΤΟΟΥΥ  ΜΜΝΝΗΗΜΜΟΟΝΝΙΙΟΟΥΥ,,
ΤΤΟΟΥΥ  ΓΓΥΥΨΨΟΟΥΥ  ΚΚΑΑΙΙ……

ΤΤΟΟΥΥ  ««ΑΑΝΝΕΕΞΞΑΑΡΡΤΤΗΗΤΤΟΟΥΥ»»
ΣΣΥΥΝΝ∆∆ΙΙΚΚΑΑΛΛΙΙΣΣΜΜΟΟΥΥ!!

Η κα Μπακογιάννη εξεµάνει γιατί την ώρα «που οι
Έλληνες καλούνται να κάνουν θυσίες και η ∆ΕΗ αυξάνει τα
τιµολόγιά της, η διοίκηση της επιχείρησης χορηγεί δάνειο
500.000 € στο σωµατείο της ΓΕΝΟΠ». Και αναφώνησε: «Ο
τόπος χρειάζεται ανεξάρτητο συνδικαλισµό και συνδικαλι-
στές που εκπροσωπούν γνήσια τα συµφέροντα των εργα-
ζοµένων και δεν αποτελούν κυβερνητικό δεκανίκι ή εργα-
λείο εξυπηρέτησης άλλων συµφερόντων»2.  

1. Εφηµερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ», 24.11.2010.
2. Εφηµερίδα «ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ», 24.11.2010.
3. Η νοµοθεσία εφαρµογής καθεστώτος Fast Track για ιδιωτικές επενδύσεις ψηφίστηκε το καλοκαίρι του 2009 από

την κυβέρνηση Καραµανλή. Επιτρέπει την εκµετάλλευση της Ελλάδας από ιδιωτικές επενδύσεις που κανονικά η εθνική

νοµοθεσία θα απαγόρευε ρητά την υλοποίησή τους για λόγους δηµόσιας υγείας, προστασίας του περιβάλλοντος, ή ωµής
παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωµάτων (π.χ. αποθήκευση τοξικών αποβλήτων, χρήση παιδικής εργασίας, κ.α.)

4. «ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΑΣ ΤΣΙΡΚΟ», Στίχοι: Ι. Καµπανέλλης, Μουσική: Στ. Ξαρχάκος, Τραγούδι: Ν. Ξυλούρης. Από το
οµώνυµο θεατρικό έργο που ανέβασε ο θίασος Καρέζη-Καζάκου το 1972, στις µαύρες µέρες της Χούντας.
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ΑΑγγοορρέέςς  κκααιι  δδιιεεθθννεείίςς  ττοοκκοογγλλύύφφοοιι,,  ττρρόόιικκαα  κκααιι  κκυυββέέρρννηησσηη  λληησσττεεύύοουυνν  κκααθθηηµµεε--
ρριιννάά  ττοο  λλααόό  µµααςς..  ΕΕττοοιιµµάάζζοοννττααιι  νναα  εεκκπποοιιήήσσοουυνν  κκάάθθεε  υυπποοδδοοµµήή  πποουυ  έέχχττιισσεε  µµεε  ττοο
υυσσττέέρρηηµµάά  ττοουυ,,  νναα  ξξεεπποουυλλήήσσοουυνν  κκάάθθεε  σσππιιθθααµµήή  ααυυττοούύ  ττοουυ  ττόόπποουυ  γγιιαα  νναα  εειισσππρράά--
ξξοουυνν  δδιιππλλάά  κκααιι  ττρρίίδδιιππλλαα  ααυυττάά  πποουυ  οοιι  ίίδδιιοοιι  έέφφααγγαανν..  ΟΟιι  εερργγααζζόόµµεεννοοιι  µµεε  κκοοµµµµέέννηη
ττηηνν  ααννάάσσαα  αακκοούύννεε  κκααθθηηµµεερριιννάά  νναα  αανναακκοοιιννώώννοοννττααιι  όόλλοο  κκααιι  ππιιοο  σσκκλληηρράά,,  ααννττιικκοοιι--
ννωωννιικκάά  µµέέττρραα  πποουυ  ιισσοοππεεδδώώννοουυνν  δδιικκααιιώώµµαατταα  κκααιι  κκαατταακκττήήσσεειιςς  δδεεκκααεεττιιώώνν  κκααιι  ττοουυςς
σσππρρώώχχννοουυνν  µµεε  ββίίααιιοο  ττρρόόπποο  σσττηη  φφττώώχχιιαα,,  σσττηηνν  ααννεερργγίίαα,,  σσττηηνν  εεξξααθθλλίίωωσσηη..  ΌΌττιι
εείίχχαανν  εεχχέέγγγγυυοο  γγιιαα  ττηη  ζζωωήή  ττοουυςς  κκααιι  ττοο  µµέέλλλλοονν  ττωωνν  ππααιιδδιιώώνν  ττοουυςς  σσµµππααρρααλλιιάάζζεεττααιι..
ΌΌττιι  ττοουυςς  έέδδιιννεε  σσττοοιιχχεειιώώδδηη  ααξξιιοοππρρέέππεειιαα  κκααττααδδιικκάάζζεεττααιι  ωωςς  έέγγκκλληηµµαα  εεννάάννττιιαα  σσττιιςς
««ααγγοορρέέςς»»  κκααιι  κκηηρρύύσσσσεεττααιι  εεκκττόόςς  ννόόµµοουυ..  ΗΗ  σσττααθθεερρήή  δδοουυλλεειιάά,,  οο  ααξξιιοοππρρεεππήήςς
µµιισσθθόόςς,,  τταα  κκοοιιννωωννιικκάά  δδιικκααιιώώµµαατταα,,  τταα  δδηηµµόόσσιιαα  ααγγααθθάά  κκααιι  ηη  δδηηµµόόσσιιαα  ππεερριιοουυσσίίαα
ββάάλλλλοοννττααιι  κκααθθηηµµεερριιννάά  µµεε  ππυυρρ  οοµµααδδόόνν  ααππόό  όόλλοουυςς  όόσσοοιι  εείίννααιι  υυππεεύύθθυυννοοιι  γγιιαα  ττηηνν
κκααττάάσστταασσηη  πποουυ  ββρρίίσσκκεεττααιι  ηη  χχώώρραα  µµααςς..    ΚΚιι  όόσσοο  µµεεγγααλλώώννεειι  ηη  ααππόόγγννωωσσηη  ττωωνν
εερργγααζζοοµµέέννωωνν,,  ττόόσσοο  ππεερριισσσσεεύύεειι  ττοο  θθρράάσσοοςς  ττωωνν  ααρρππαακκττιικκώώνν..

ΛΛααέέ  µµηη  σσφφίίξξεειιςς  κκιι  άάλλλλοο  ττοο  ζζωωννάάρριι!!



γράφει  ο  «µπριζωµένος»

ττηηςς  ΦΦλλώώρρααςς
ΠΠααππααδδέέδδεε

Πολιτικός Επιστήµονας -
Οικονοµολόγος ΜSc

Αν. Γραµµατέας
Συλλόγου Επιστηµονικού

Προσωπικού ∆ΕΗ
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∆εν χρειάζεται να θυµίσουµε ότι η ίδια ψήφισε το
«µνηµόνιο» που απαιτεί να θυσιαστεί ο λαός για τα κέρδη
των διεθνών τοκογλύφων. Που βάζει στο γύψο τους εργα-
ζόµενους και τα δικαιώµατά τους. Ούτε ότι συµφωνεί κι
επαυξάνει για ανατιµήσεις στα τιµολόγια του ρεύµατος
«για να προχωρήσει η απελευθέρωση» και να αυξηθούν
προφανώς «οι θυσίες των Ελλήνων». Μετά απ’ αυτά, πάει
πολύ να κόπτεται για το λαό και το συνδικαλιστικό κίνηµα. 

Οι δηλώσεις της σηµατοδοτούν την έναρξη της επίθε-
σης ενάντια στους εργαζόµενους στη ∆ΕΗ. Με τον ίδιο
τρόπο οργανώθηκε το «κυνήγι µαγισσών» και στον ΟΤΕ,
και στην Ολυµπιακή και στον ΟΣΕ! Η κάµψη της αντίστα-
σης των εργαζοµένων είναι όρος για να προχωρήσει η διά-
λυση και η πλήρης ιδιωτικοποίηση της ∆ΕΗ και του ηλε-
κτρενεργειακού τοµέα. Για να πετσοκοπούν κι άλλο οι
µισθοί και να καταργηθούν βασικά εργασιακά δικαιώµατα.
Για να ανοίξει ο δρόµος σε δραµατικές αυξήσεις των τιµο-
λογίων και µαζικές απολύσεις. 

««∆∆ΕΕΝΝ  ΠΠΟΟΥΥΛΛΑΑΜΜΕΕ  
ΚΚΑΑΙΙ  ∆∆ΕΕΝΝ  ΠΠΟΟΥΥΛΛΙΙΟΟΜΜΑΑΣΣΤΤΕΕ»»  

ΑΑΛΛΛΛΑΑ……  ∆∆ΑΑΝΝΕΕΙΙΖΖΟΟΥΥΜΜΕΕ  
ΜΜΟΟΝΝΑΑ∆∆ΕΕΣΣ  

ΚΚΑΑΙΙ  ∆∆ΑΑΝΝΕΕΙΙΖΖΟΟΜΜΑΑΣΣΤΤΕΕ……
Η ηγεσία της ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ οφείλει να απολογηθεί. Όχι

στη Μπακογιάννη και στους δοσίλογους επερωτώντες του
ΛΑΟΣ, ούτε στην κυβέρνηση και στην τρόικα. Πρέπει να
απολογηθεί στους εργαζόµενους που δηλώνει ότι εκπρο-
σωπεί, σε ολόκληρο τον ελληνικό λαό. 

- Γιατί αποδέχτηκε την περικοπή των µισθών και των
συντάξεων; Γιατί δεν οργάνωσε την πάλη για την αποτρο-
πή τους κι εξάντλησε την «αγωνιστική της ετοιµότητα» σε
µια δικαστική προσφυγή; Γιατί αρνήθηκε να διεκδικήσει
υπογραφή Συλλογικής Σύµβασης ώστε να µην έχει «ανάγ-
κη» να δανειστεί; Γιατί αποκρύπτει από τους εργαζόµενους
ότι παζαρεύει µε τη διοίκηση τη µείωση κατά 40% του
Ενιαίου Πάγιου Επιδόµατος, δηλ. την περικοπή κατά 20%
των αποδοχών µας; 

- Γιατί αφού οµολογεί ότι η «απελευθέρωση» της αγο-
ράς ηλεκτρικής ενέργειας ρηµάζει τους εργαζόµενους και
όλο τον ελληνικό λαό, αρνείται να παλέψει εναντίον της και
συνεχίζει να στηρίζει αυτή την πολιτική; Η «ιδεολογική
καταδίκη», όταν δεν συνοδεύεται από πραγµατικούς αγώ-
νες για την ανατροπή της, σηµαίνει αποδοχή κι «εναρµόνι-
ση».

- Γιατί αποδέχτηκε τη διάσπαση της ∆ΕΗ, την απόσχι-
ση και τη θυγατροποίηση της Μεταφοράς και της
∆ιανοµής; Γιατί δανείστηκε και οργάνωσε έκτακτο συνέ-
δριο για να νοµιµοποιήσει την υποταγή στην οδηγία της
Ε.Ε., στην τρόικα και στην πολιτική της διάλυσης της ∆ΕΗ;
Όταν έρχονται να σου γκρεµίσουν το σπίτι, κάνεις κλοιό
γύρω του και το υπερασπίζεσαι. ∆εν τους ανοίγεις το
δρόµο και µετά τους στέλνεις ανακοίνωση να ξεκινήσουν
από την κουζίνα κι όχι απ’ το σαλόνι. Αυτοί οδηγούν τη
µπουλντόζα. Κι αφού έφυγες από τη µέση, θα γκρεµίσουν
ότι θέλουν. 

- Γιατί δεν «µατώνει» για το λιγνίτη; Αντί να καταστρώ-
νει µαζί µε τη διοίκηση σενάρια για µείωση της λιγνιτικής
παραγωγής και περαιτέρω άνοιγµα της αγοράς, γιατί δεν
οργανώνει αγώνες ενάντια στο κλείσιµο και το ξεπούληµα
των µονάδων; «Αντιπροτείνει» τα swaps, δηλ. πώληση του
40% της λιγνιτικής παραγωγής σε ξένες εταιρείες, που µε
τη σειρά τους θα πουλούν στη ∆ΕΗ αντίστοιχη παραγωγή.
Βρήκαν µάλιστα κι εταιρείες: σε Ιταλία, Βουλγαρία και
Κύπρο. ∆εν γνωρίζουµε γιατί η Βουλγαρία θα θελήσει να
αγοράσει αυτή την παραγωγή ή τι θα την κάνει -αφού δια-
θέτει πυρηνικά εργοστάσια και προµηθεύει το 80% των
εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας που κάνει η χώρα µας.
Αλλά τουλάχιστον τεχνικά γίνεται. Στην Κύπρο όµως; Πώς
θα ανταλλάσσεται το ρεύµα; Ασύρµατα, δορυφορικά, µε
λέιζερ ή… έχει υποθαλάσσια σύνδεση η Τουρκία µε το
«Τουρκοκυπριακό ψευδοκράτος»;

Το πράγµα είναι γελοίο και φανερώνει ότι δεν είναι
τίποτε άλλο από στάχτη στα µάτια των εργαζοµένων µπρο-
στά στο ξεπούληµα που ετοιµάζεται. Αλλά κι αν υποθετικά
υλοποιούνταν, καθένας καταλαβαίνει ότι η οποιαδήποτε
ξένη εταιρεία και για τους οποιουσδήποτε λόγους µπορεί
όποτε θέλει να σταµατήσει να αγοράζει αυτή την παραγω-
γή. Τη µέρα αυτή, οι µονάδες και τα ορυχεία που θα την
εφοδιάζουν στην καλύτερη περίπτωση θα πωληθούν, στη
χειρότερη θα κλείσουν. Όσο κι αν οι εργαζόµενοι σ’ αυτές
συµπιέσουν τους µισθούς και τα δικαιώµατά τους σε επί-
πεδα Βουλγαρίας… 

- Γιατί δεν «µατώνει» για τα Ορυχεία; Πριν ενάµιση
χρόνο «ωρυόταν» για το «σκάνδαλο της Βεύης» και τον
αποκλεισµό της ∆ΕΗ. Τώρα «εγκαλεί» την κυβέρνηση γιατί
δεν την παραδίδει γρήγορα και συνοπτικά στους ιδιώτες!
Το 2003, την εποχή που «οι ανάγκες της απελευθέρωσης»
προέτασσαν το φυσικό αέριο έναντι του λιγνίτη, η τότε
ηγεσία της ΓΕΝΟΠ αρνούνταν να διεκδικήσει την αξιοποί-
ηση των κοιτασµάτων της ∆ράµας και της Ελασσόνας «για
να µην κλέψουµε τους πόρους από τις επόµενες γενιές».
Η σηµερινή ηγεσία προτείνει διαδικασίες fast track3 για
την εκποίηση τους σε ιδιώτες!! Και γνωρίζει ότι η εκµετάλ-
λευση των κοιτασµάτων δεν θα συνοδευτεί µε κατασκευή
µονάδων και θέσεις εργασίας. «Οι πόροι των επόµενων
γενιών» θα εξορύσσονται ληστρικά και θα πουλιούνται
όπου αποφέρουν µεγαλύτερο κέρδος για τον ιδιώτη…

- Γιατί επιµένει στην «ανάδελφη οµοσπονδία» και στην
«ιδιαιτερότητα» των εργαζοµένων στη ∆ΕΗ; Γιατί δεν µπαί-
νει µπροστά, γιατί δεν καλεί και δεν συντονίζεται µε τους
αγώνες άλλων οµοσπονδιών και συνδικάτων; Οι µισθοί, τα
δικαιώµατα, οι θέσεις εργασίας των εργαζοµένων στη ∆ΕΗ
δεν βάλλονται εξίσου µε των συναδέλφων µας στον ΟΣΕ,
στα Λιµάνια, στους ΟΤΑ, στον ∆ΟΛ, στην Ιντρακόµ; Η
κοινή πάλη δεν θα δυνάµωνε τη θέση µας; ∆εν θα έφερνε
σε πιο δύσκολη θέση τρόικα και κυβέρνηση; Γνωρίζουν ότι
τακτική της κυβέρνησης είναι να αποµονώνει κάθε τµήµα
εργαζοµένων, να το συκοφαντεί και να το τσακίζει. Γιατί τη
διευκολύνουν;

Γιατί εκεί οδηγεί η υποταγή κι η αποδοχή των αντερ-
γατικών πολιτικών. Εκεί οδηγεί η λογική του «µικρότερου
κακού». Σε συνεχείς ήττες. Σε αδιέξοδο. Μας το αποδει-
κνύει η ζωή καθηµερινά εδώ και 15 χρόνια…

Τα συνδικάτα που συνθήµατα «ξένα κι αλλότρια ζητω-
κραυγάζουν» οδηγούνται, συνειδητά ή όχι, στην προδοσία
των εργατικών συµφερόντων και στον αυτοχειριασµό. Η
εργοδοσία, το κεφάλαιο δεν θέλει να υπάρχουν συνδικά-
τα. Θέλει κάθε πρόβατο να διαπραγµατεύεται µόνο του µε
το λύκο. Τα συµβιβασµένα και πουληµένα συνδικάτα είναι
ανεκτά, συχνά δε και αρεστά, µέχρι να υποταχθούν και να
εκφυλιστούν τόσο ώστε να µπορεί να τα διαλύσει. 

Γιατί όσο υπάρχουν, ελλοχεύει ένας µεγάλος κίνδυνος:
να τα ξαναπάρουν οι εργαζόµενοι στα χέρια τους. Να τα
ξανακάνουν αυτά που ήταν κάποτε, αυτά που πρέπει να
είναι: όπλα µάχης για τα δικαιώµατα και τις ανάγκες τους,
αποτελεσµατικούς εκφραστές των δικών τους συµφερόν-
των, οργανωτές των αγώνων τους. Αυτοί οι αγώνες µας
έδωσαν δικαιώµατα και κατακτήσεις στο παρελθόν. Αυτοί
οι αγώνες µπορούν να φέρουν νικηφόρα αποτελέσµατα
σήµερα και αύριο. Αυτό φοβούνται. Αυτό λοιπόν, πρέπει
να κάνουµε.

ΤΤΑΑ  ΣΣΥΥΝΝ∆∆ΙΙΚΚΑΑΤΤΑΑ  
ΑΑΝΝΗΗΚΚΟΟΥΥΝΝ  

ΣΣΤΤΟΟΥΥΣΣ  ΕΕΡΡΓΓΑΑΖΖΟΟΜΜΕΕΝΝΟΟΥΥΣΣ
Πρέπει να αλλάξουµε το συσχετισµό. Και δεν µιλώ για

την ψήφο στα Σωµατεία µας. Ούτε στις επόµενες εκλογές.
Κάτι που επιβάλλεται να γίνει. Αλλά ο χρόνος και τα µέτρα
δεν περιµένουν. Πρέπει να ενεργοποιήσουµε την πιο
δυνατή ψήφο που διαθέτει κάθε εργαζόµενος. Κι αυτή δεν
δίνεται στην κάλπη, αλλά στο δρόµο!

Η αγωνία, η απογοήτευση, η ανασφάλεια –συναισθή-
µατα που όλοι δικαιολογηµένα νοιώθουµε- δεν πρέπει να
γίνουν απόγνωση, απάθεια και πανικόβλητο «ο σώζων
εαυτό σωθήτω». Αυτός είναι σίγουρος τρόπος για να µη
σωθεί τίποτα. Έχουµε τη δύναµη να τα µετατρέψουµε σε
δηµιουργική οργή και αγωνιστική έκφραση. Στις 15
∆εκέµβρη, στην Πανελλαδική Απεργία των εργαζοµένων,
πρέπει να νεκρώσει κάθε χώρος δουλειάς και να πληµµυ-
ρίσει η Αθήνα και κάθε πόλη. 

∆εν απεργούµε για τον Παναγόπουλο και για καµιά
συνδικαλιστική ηγεσία. Απεργούµε για µας! Για τη ζωή µας
και τη ζωή των παιδιών µας! Είναι δική µας. Είναι ότι έχου-
µε. Ας µην επιτρέψουµε να την τσαλαπατήσουν και να την
εκποιήσουν. Όσο περισσότεροι είµαστε, τόσο πιο ξεκά-
θαρα θα σταλεί το µήνυµά µας. Και ξέρουµε ότι έτσι θα το
καταγράψει κι η τρόικα, κι η κυβέρνηση και οι κάθε λογής
«Παναγόπουλοι».

Είναι ένα πρώτο βήµα. Γιατί υπάρχει προοπτική για το
συνδικαλιστικό κίνηµα: Οι εργαζόµενοι να προτάξουν
µαζικά τις δικές τους ανάγκες και τα δικά τους συµφέρον-
τα. Να φωνάξουν δυνατά:

ΛΛααέέ  µµηη  σσφφίίξξεειιςς  κκιι  άάλλλλοο  ττοο  ζζωωννάάρριι!!
ΗΗ  ππεείίνναα,,  ττοο  κκααµµάάρριι  εείίννααιι  ττοουυ  κκιιοοττήή..

ΤΤοουυ  σσκκλλάάββοουυ  πποουυ  ττοουυ  µµέέλλλλεειι  νναα  χχααθθεείί……44
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Η αποµόνωση στο χώρο εργασίας
είναι ένα κοµµάτι της συνολικής επίθεσης
της εξουσίας ενάντια σε όσους αντι�
δρούν µε σκοπό να τους κλείσουν  στο
‘‘καβούκι‘’ τους,  στρέφοντάς τους  στην
υποκουλτούρα της τηλεόρασης και απο�
µακρύνοντας τους από οποιανδήποτε
µορφή αγώνα ,αλλά και από τους συνα�
δέλφους τους , τους φίλους  τους και
τους συνεργάτες τους.

Στόχος της είναι η δηµιουργία ενός
επιστήµονα χωρίς  οράµατα , πιστεύω και
ιδέες , ενός επιστήµονα που δεν σκέφτε�
ται, δεν ερευνά , δεν αντιδρά, δεν διεκδι�
κεί  τα δικαιώµατά του και σκύβει δουλικά
το κεφάλι του σε ότι η εξουσία του επιβά�
λει.

Αν  λάβουµε υπ’ όψιν τα φοβερά απο�
τελέσµατα της αποµόνωσης, η οποία
καταστρέφει σωµατικά και ψυχικά τον
άνθρωπο, θα κατανοήσουµε ότι δεν απο�
τελεί τιµωρία ,αλλά µέθοδο βασανισµού.

Πειράµατα που έγιναν στο πανεπιστή�
µιο  Mc Gill  των ΗΠΑ και πρόσφατα στο
πανεπιστήµιο του Αµβούργου έδειξαν ότι
οι ψυγειοποιηµένοι   παρουσιάζουν µεγά�
λες αλλαγές στην συµπεριφορά τους ,

δυσκολεύονται στην αντίληψη, χάνουν
την ικανότητα να διαχωρίζουν την πραγ�
µατικότητα από τις φαντασιώσεις και
κατ’επέκτασιν την αυτοπεποίθηση τους.

Αυτή η µέθοδος αποµάκρυνσης κάποι�
ου από το αντικείµενο  απασχόλησής  του
επινοήθηκε , χρησιµοποιήθηκε και χρησι�
µοποιείται  ακόµα από ηγεσίες που σκοπό
έχουν να κάµψουν το ηθικό  και το αγωνι�
στικό πνεύµα όσων αντιδρούν στα κακώς
κείµενα και στις  αυθαιρεσίες της εξου�
σίας. Εφαρµόζεται  πάντα από τους διευ�
θυντές ,που επιβάλλοντας την  ψυγει�
οποίηση  έχουν πλήρη επίγνωση της πρά�
ξης τους και των συνεπειών της, και όταν
κλείνουν κάποιον ζωντανό σ’αυτά τα
φέρετρα  , το κάνουν όχι σαν εκπαιδευό�
µενοι αλλά σαν πεπειραµένοι βασανιστές
που ξέρουν πολύ καλά την δουλειά τους.
Όλοι αυτοί οι υποτιθέµενοι διευθυντές
έχουν µέτριες έως ελάχιστες ικανότητες
και µόνο σε τέτοιες καταστάσεις θα µπο�
ρούσαν να κατέχουν ηγετικές θέσεις. 

Θα µπορούσαµε λοιπόν να πούµε ότι η
ψυγειοποίηση  είναι µια δολοφονική ενέρ�
γεια που σκοτώνει σιγά – σιγά τα  θύµατά
της. Με αυτήν την έννοια είναι πιο θηριώ�

δης ακόµα και από τους φόνους που διέ�
πραξε ο Jack ο Αντεροβγάλτης.Είναι
συνειδητή παρέµβαση ενάντια στην φύση
του ανθρώπου, γιατί είναι γνωστό ότι ο
άνθρωπος χρειάζεται καθηµερινά επαφή
µε τουλάχιστον 15�20 συνανθρώπους
του  και η µη εκπλήρωση αυτής της ανάγ�
κης θα προκαλέσει σωµατικές και ψυχολο�
γικές βλάβες στον οργανισµό. Το  αντίδο�
το σε όλα αυτά είναι η αντίσταση , αυτή η
αστέρευτη πηγή δύναµης , το ανυπέρβλη�
το όπλο στα χέρια των ψυγειοποιηµένων
ενάντια στους  managers  του τίποτα  ,
στους ‘γιαχνί‘‘ σοφούς , στους σπιθαµι�
αίους της εξουσίας.

Αυτήν ακριβώς την αντίσταση αποτε�
λεί και αυτό το γραπτό, γιατί η αποµόνω�
ση περιγράφεται µόνο από όποιον την
έχει ζήσει, ενώ οποιοσδήποτε άλλος  ίσως
θα την ζήλευε νοµίζοντας ότι απαλλάχτη�
κε από ευθύνες , βάσανα ,άγχος , λάθη και
συνέπειες. Ζεις όµως σε ένα χώρο ασφυ�
κτικά στενό σαν να είσαι σε κλουβί.
Αισθάνεσαι ότι η µοναξιά είναι απεριόρι�
στη και κυρίαρχη σαν να µην υπάρχει
κανένας άλλος στο ψυγείο. Είναι ένα ιδιό�
τυπο πεδίο µάχης στο οποίο επιβιώνουν
µόνο τα παλικάρια. Η αλληλεγγύη εκ
µέρους των συναδέρφων δεν υπάρχει
άλλα αναρωτιούνται ’’γιατί στο κάνουν
αυτό’’. Κανένας δεν καταλαβαίνει τι
σηµαίνει δίωξη στον εργασιακό χώρο,
ξέρουν όµως ότι όταν διώκεται ένας
µηχανικός πολύ περισσότερο θα εκδιωχ�
θεί ένας απλός εργαζόµενος. Όµως µόνο
µε την αλληλεγγύη και αλληλοβοήθεια
µπορεί κάποιος να αντέξει σε τέτοιες
συνθήκες. Συνθήκες που χτυπούν  τη
θέλησή σου, την πνευµατική σου ισορρο�
πία  και τον αυτοέλεγχο.       

Η γνωστοποίηση και προβολή της
ύπαρξης ψυγείων αποσκοπεί στον εκφοβι�
σµό των υπολοίπων. Στα ψυγεία βρίσκον�
ται άνθρωποι που πιστεύουν σε ιδέες και
οράµατα και σκοπό τους έχουν την πραγ�
µάτωση και υπεράσπιση των ιδανικών
αυτών και όχι απαραίτητα την επιτυχία
που την αντιµετωπίζουν σαν µια στιγµή
της ζωής τους ,που υποχωρεί µπρος στο
µεγάλο σκοπό της νίκης  και στο µεγαλείο
της µάχης, που απαιτεί τόλµη και προσφο�

ρά έξω και πέρα από τον εαυτούλη τους.    
Στην αποµόνωση µπαίνουν µόνο

αυτοί που γνωρίζουν την ηρωική αντίλη�
ψη της ζωής, που έχουν το ψυχικό µεγα�
λείο του ’’άφρονος’’ που οραµατίζονται,
αγωνίζονται και πάσχουν να ανεβάσουν
τον εαυτό τους και τους γύρω τους ψηλά.
Γι’ αυτό και είναι τραγικά παρεξηγηµένοι .
Τους θεωρούν άµυαλους, µωρούς, ασύνε�
τους, ανόητους ,δηλαδή τους θέτουν
ουσιαστικά υπό  κοινωνικό διωγµό. Όµως
εξαφανίζοντας από  την καθηµερινή
δράση τους ’’άφρονες’’ αφήνεται η
Επιχείρηση στα χέρια των ’’συνετών’’
δηλαδή σ’ όλα εκείνα τα ανθρωπάκια που
γυρίζουν συνεχώς  γύρω από τον εαυτό
τους και ασχολούνται αποκλειστικά και
µόνο µε την επιτυχία τους ,στέλνοντας
έτσι την Επιχείρηση στο κοινωνικό και επι�
χειρησιακό  τέλµα. Αυτό που κάνουν οι
πολλοί, η συντριπτική πλειοψηφία των
’’συνετών΄΄ και ’’εχέφρωνων’’ είναι να συµ�
βιβάζονται, να σκύβουν το κεφάλι, να
υπηρετούν τα αίσχιστα, να δικαιολογούν
τα χυδαία, να έχουν πάντα το µυαλό τους
στην επιτυχία τους, στην καριέρα τους,
στο ΕΓΩ τους. Γλοιώδη όντα φέροντα
µορφή ανθρώπου και φρόνηµα ασπάλα�
κος  επιρρεπή σε κάθε προδοσία και αδικία
εις βάρος συναδέρφων ,αρκεί να αναρρι�
χηθούν στα σκαλιά της εξουσίας.
ΥποπροJόντα των χωµατερών της ανθρω�
πότητας που µαζί µε ερπετοειδείς συνο�
δοιπόρους διαλύουν την Επιχείρηση. Ετσι
χωρίς τους καινοτόµους, τους ανήσυ�
χους, τους ριψοκίνδυνους και τους ορα�
µατιστές γίνεται µια αποθήκη για ταριχευ�
µένα µυαλά, για ναρκωµένες συνειδήσεις,
για καλοπερασάκηδες και υπάκουους.                     

Κλείνοντας  να πούµε ότι , επειδή η
λέξη άνθρωπος προέρχεται από το άνω
θρώσκω που θα πει κοιτάζω επάνω και ο
ρόλος του στη γη είναι να εγχαράξει µε
το πέρασµά του τα ίχνη του επί της γης
,γι’ αυτό οι µεν ηγέτες ας αφήσουν τις
απειλές και ας δώσουν φτερά στους εργα�
ζόµενους να αναπτύξουν τη δηµιουργικό�
τητά  τους ,οι δε συνάδερφοι που γνωρί�
ζουν πολύ καλά πως είναι να είναι κανείς
δούλος ,ας δοκιµάσουν να είναι ελεύθε�
ροι. ΙΣΩΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΓΛΥΚΟ.                                                         

ΗΗ  ααπποοµµόόννωωσσηη
Του Θανάση Λιάβα.

Μεταλλειολόγου Μηχανικού.

ΗΗ  ιισσττοορρίίαα  ττηηςς  ααπποοµµόόννωωσσηηςς  µµεελλεεττήήθθηηκκεε  σσεε  εειιδδιικκάά    εερργγαασσττήήρριιαα  
πποουυ  αασσχχοολλήήθθηηκκαανν  µµεε  τταα  ααπποοττεελλέέσσµµαατταα  ττηηςς  σσττέέρρηησσηηςς  ττηηςς  εεππιικκοοιιννωωννίίααςς  
ττοουυ  ααττόόµµοουυ  µµεε  ττοο  κκοοιιννωωννιικκόό  σσύύννοολλοο  κκααιι  ττοο  εευυρρύύττεερροο  ππεερριιββάάλλλλοονν..  
ΗΗ  εεφφααρρµµοογγήή  ττηηςς  όόµµωωςς    άάρρχχιισσεε  πποολλύύ  ππρριινν  ααππόό  ττιιςς  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννεεςς  µµεελλέέττεεςς..
ΕΕίίννααιι  γγννωωσσττάά  τταα  µµπποουυννττρροούύµµιιαα  ττωωνν  ααρρχχααίίωωνν  κκάάσσττρρωωνν,,  οοιι  εεκκττοοππίίσσεειιςς  ττωωνν
ααννττιιφφρροοννοούύννττωωνν  ττωωνν  ττσσάάρρωωνν  ττηηςς  ΡΡωωσσίίααςς  σσττηηνν  ΣΣιιββηηρρίίαα,,  ηη  φφυυλλάάκκιισσηη  ττοουυ
ΚΚοολλοοκκοοττρρώώννηη  σσττηηνν  ΑΑκκρροοννααυυππλλίίαα,,  τταα  ξξεερροοννήήσσιιαα  µµεεττάά  ττοονν    ΕΕµµφφύύλλιιοο,,
ααλλλλάά  κκααιι  οοιι  φφυυλλαακκίίσσεειιςς  ττωωνν  ααγγωωννιισσττώώνν  ττοουυ    IIRRAA    κκααιι    ΕΕΤΤΑΑ  
κκααιι  άάλλλλωωνν  εεθθννιικκοοααππεελλεευυθθεερρωωττιικκώώνν  κκααιι  λλααϊϊκκώώνν  κκιιννηηµµάάττωωνν..

∆εν είναι
κελί φυλακής
είναι γραφείο
µηχανικού                                                                                                

ΥΣ.    Όλα αυτά συµβαίνουν στο µακρινό  Ξεφτυλιστάν οι κάτοικοι του οποίου αποκαλούνται Ξεφτύλοι και ουδεµία σχέση έχουν 
µε µας γιατί η Επιχείρησή µας βρίσκεται µακράν του Ξεφτυλιστάν.
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∆. Καζάκης Hellenic
NEXUS, τ. 45,
Οκτώβριος 2010 

«Την τελευταία δεκαετία η χώρα
δανείστηκε κοντά στα 490 δις ευρώ από
τα οποία το 97% πήγε στην εξυπηρέτηση
παλιότερων δανείων, ενώ µόνο το 3%
πήγε στην κάλυψη του δηµοσιονοµικού
ελλείµµατος. Με άλλα λόγια δανειζόµα*
στε για να ξεπληρώνουµε παλιότερα
χρέη. Τέλος η δυναµική του δηµόσιου
δανεισµού είναι τέτοια που είναι αδύνα*
τον να αποπληρωθεί ότι κι αν γίνει. Είναι
χαρακτηριστικό ότι την τελευταία δεκαε*
τία η συνολική εξυπηρέτηση του δηµόσι*
ου χρέους στοίχισε γύρω στα 450 δις
ευρώ, δηλαδή τα έσοδα 8 προYπολογι*
σµών του 2009. Παρόλα αυτά αντί το
δηµόσιο χρέος να αναχαιτιστεί, να µει*
ωθεί ή τέλος πάντων να σταθεροποιηθεί,
αυτό αυξήθηκε κατά 153 δις ευρώ.»

κάποιοι µιλάνε ακόµα σταράτα, πάλι
καλά…

22.9.2010 «ΤΟ ΒΗΜΑ»  
“Τα φάγαµε

όλοι µαζί τα
λεφτά…”, είπε ο
Πάγκαλος. Ας
δούµε το πόθεν
έσχες του αξιοσέ*
βαστου αυτού…
δηµοκράτη: 

“Η δήλωση του
αντιπροέδρου της
κυβέρνησης περι*
λαµβάνει 58 δια*
φορετικά ακίνητα,
αρκετά εκ των
οποίων ανήκουν
στη σύζυγό του,
δ η µ ο σ ι ο γ ρ ά φ ο
κυρία Χριστίνα
Χριστοφάκη. Το
συνολικό εισόδηµά
του ανέρχεται σε
640.621 ευρώ, ενώ
της συζύγου του

σε 206.537 ευρώ. Οι καταθέσεις τους
είναι 32.800 ευρώ, ενώ µέσα στο 2008 η
κυρία Χριστοφάκη εκποίησε µετοχές οικο*
γενειακής επιχείρησης αξίας 121.800
ευρώ, καθώς και αµοιβαία κεφάλαια ύψους
31.659 ευρώ” 

Πάγκαλε, µαζί δε φάγαµε τίποτα. ∆ε
δείχνεις να χρειάζεσαι και βοήθεια άλλω*
στε…

27.08.2010 «Έθνος»
Γ. ∆ελαστίκ 

«Για πρώτη φορά έχουµε πλέον την
πλειοψηφία των Ευρωπαίων που ερωτή*
θηκαν να δηλώνει ότι δεν εµπιστεύεται
την ΕΕ * το 47% συγκεκριµένα έναντι
µόλις του 42% που συνεχίζει να την εµπι*
στεύεται. Μόλις προ εξαµήνου το 48%
εµπιστευόταν την ΕΕ και µόνο το 40% δεν
την εµπιστευόταν.

Το φιλο*ΕΕ κλίµα µεταξύ του ελληνι*
κού πληθυσµού ανήκει πλέον στο παρελ*
θόν * πράγµα πολύ φυσιολογικό λόγω της
εξαιρετικά εχθρικής στάσης που τήρησαν
απέναντι στη χώρα µας οι ηγετικές χώρες
της ΕΕ και το ταπεινωτικό καθεστώς υπο*
τέλειας που επέβαλαν στην πατρίδα µας.»

13-10-10 Ελευθεροτυπία
«Στα αστυνοµικά τµήµατα καλούνται

διευθυντές και γονείς ώστε να δώσουν
εξηγήσεις για τις καταλήψεις! Για όσους
µάλιστα δεν ανταποκρίνονται στο κάλε*
σµα, πάνε οι ίδιοι οι αστυνοµικοί και
ζητούν πληροφορίες για υποκινητές και
αξιόποινες πράξεις.»

Είδες ο ΠΑΣΟΚικός σοσιαλισµός; Άντε
να επανασυστήσουν και τα ΤΕΑ…

7.07.2010 «Έθνος»
του Γ. ∆ελαστίκ

«Νέο όργανο διακυβέρνησης θα
εισαχθεί οσονούπω στη χώρα µας. αν
συνεχίσει η Ελλάδα να έχει υψηλά ελλείµ*
µατα και δηµόσιο χρέος, τότε, αντί να µας
κυβερνούν ο Παπανδρέου ή ο Σαµαράς,
θα αναλάβει τη διοίκηση της Ελλάδας το...
«κλαµπ του Βερολίνου»!  ∆εν πρόκειται για
κακόγουστο αστείο.. Το «Σπίγκελ» εξηγεί
σε απλή γλώσσα τι σηµαίνει αυτό: «Η
κυβέρνηση της εν λόγω χώρας δεν θα
επιτρέπεται πλέον να αποφασίζει για το
κρατικό ταµείο µε απεριόριστες εξουσίες».
Θα ορίζουν... «γκαουλάιτερ», κατοχικό
διοικητή, όπως έκαναν οι Γερµανοί στον
∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο. Στη θέση της
εκλεγµένης κυβέρνησης της πληττόµε*
νης χώρας «µια προσωπικότητα εµπιστο*
σύνης ή οµάδα προσωπικοτήτων συνδεό*
µενη µε τις ιδιαιτερότητες της περιοχής»
θα αναλάβει τη διαχείριση της οικονοµίας
της χρεοκοπηµένης χώρας! Τους κυβερ*
νήτες των χωρών θα διορίζει το προτει*
νόµενο προς ίδρυση κλαµπ του
Βερολίνου, αναφέρει το σχέδιο.»

Και εις άλλα µε υγεία…

11.07.2010 «To Παρόν»                                                                                                       
«Τρεις θέσεις περίµεναν την κόρη του κ.
Πάγκαλου. ∆ιορίστηκε στη Βουλή, µετετά*
γη στο Πανεπιστήµιο κι από κει προσλή*
φθηκε στο ∆ήµο Αθηναίων. Μπορεί να
είναι νόµιµο το δικαίωµα του διορισµού,
(άλλο βέβαια αν ο νόµος ψηφίστηκε από
τους βουλευτές µόνο για τους ίδιους και
την συντεχνία τους και για κανέναν

άλλον.) Είναι κι αυτό ένα είδος ισονοµίας,
κάποιοι είναι πιο ίσοι από τους άλλους…
Ποιο παιδί αγρότη ή ανώνυµου πολίτη έχει
την ίδια τύχη κ. αντιπρόεδρε;»
Σχόλιο: Τώρα, να σας πω πως ανατρίχιασε
ο αξιότιµος κύριος αντιπρόεδρος, γνω*
στός άλλωστε για τις ευαισθησίες του, θα
σας γελάσω. Έχω όµως την αµυδράν
εντύπωση πως για κάτι τέτοιες µοµφές
δεν ιδρώνει το αυτί του, τι να τον διαπε*
ράσει άλλωστε τέτοιος που είναι…Η λαµ*
πρή του πορεία, από καταδότης του
Οτσαλάν  µέχρι σφωγγοκωλάριος των
εκσυγχρονιστών και νενέκος της σύγχρο*
νης κυβέρνησης δωσίλογων ΠΑΣΟΚ*ΕΕ*
∆ΝΤ, επ’ ουδενί δεν έχει επιδείξει πως
µασάει από τέτοια ψιλά…

8.07.2010 «ΠΡΙΝ»
«Ο Πάγκαλος ήταν κατηγορηµατικός.

∆εν σηκώνει µύγα στο σπαθί του: «Θα
φύγω από το ΠΑΣΟΚ αν γίνει αρχηγός ο
Γιώργος Παπανδρέου». Τάδε έφη ο σηµερι*
νός αντιπρόεδρος της κυβέρνησης τον
Αύγουστο του 2001. Με την ίδια αποφα*
σιστικότητα δήλωσε τον Σεπτέµβριο του
2001 ότι «ο Γιώργος Παπανδρέου έχει
πολλά προτερήµατα αλλά δεν έχει τα
προσόντα για πρωθυπουργός». Αλλά και
αργότερα, τον Οκτώβριο του 2007, είπε
µε τη γνωστή συνέπεια τον διακρίνει:
«∆εν θα ξαναµιλήσω φιλικά µε τον Γ.
Παπανδρέου. ∆εν θα τον συγχωρήσω
ποτέ». 

Σχόλιο: Ο Πάγκαλος και η…γνωστή
πολιτική του συνέπεια. Τώρα αν απορείτε
πώς ο ίδιος άνθρωπος έγινε τελικά «µπρά*
βος» του σηµερινού πρωθυπουργού για
την εξασφάλιση πειθαρχίας στο υπουργι*
κό συµβούλιο και τη Βουλή, µην ξεχνάτε
πως η ειλικρίνεια είναι από τις βασικές
αρετές κάθε πολιτικού. Γι' αυτό και. ο Θ.
Πάγκαλος δήλωνε φέτος το Φλεβάρη πως
δεν υπάρχει περίπτωση να προσφύγουµε
στο ∆.Ν.Τ.

14.07.2010 «Τα Νέα»  
…«είναι σαφές ότι η Παπαρήγα και η

ανεύθυνη τυχοδιωκτική οµάδα γύρω από
την ηγεσία του ΚΚΕ θέλουν έναν νεκρό.
Το πρόβληµα είναι βέβαια, ότι οι νεκροί
που υπάρχουν είναι από την άλλη πλευρά.
Οι νεκροί της Marfin που κάηκαν από
δολοφόνους ακροαριστερούς που είχαν
εγκολπωθεί τα κηρύγµατα της Παπαρήγα,
του Τσίπρα και άλλων τέτοιων, το ίδιο
ταυτόχρονα και ο αστυνοµικός που πρό*
σφατα δολοφονήθηκε».  (Συνέντευξη
Πάγκαλου)

Σχόλιο: Ουδεµία έκπληξις, ο διατε*

ταγµένος Γκαιµπελίσκος επί το έργον.
Φυσικά, καµία κουβέντα για τις ευθύνες
της MARFIN και του Βγενόπουλου, εξάλ*
λου τα σκυλιά γλύφουν δε δαγκώνουν τα
αφεντικά τους. Πως θα συγκαλυφθεί η
προβοκάτσια ενάντια στο εργατικό κίνη*
µα  άλλωστε…Υ.Γ.: µε τη διάλυση όλων
των κεκτηµένων των εργαζοµένων, την
ελαστικοποίηση και τη συνακόλουθη
εντατικοποίηση της δουλειάς, τη διάλυση
όλων των ελεγκτικών µηχανισµών, πόσο
ψηλά θέλει η κυβέρνηση να φτάσουν τα
εργατικά ατυχήµατα; Με πόσους νεκρούς
θα χορτάσει η αντιλαXκή βουλιµία της
κυβέρνησης του κ. Πάγκαλου;!!! 

04.07.2010
«Ελευθεροτυπία»
ΣΤΑΘΗΣ ....

…Αλλ' όµως, υπάρχει τίποτε πιο παρά*
λογο απ' το µονά ζυγά δικά µας; 

Επί παραδείγµατι το Μνηµόνιο! Για να
το περάσει απ' τη Βουλή η κυβέρνηση
χωρίς να χρειασθεί την αύξουσα πλειοψη*
φία των 180, όπως προβλέπεται για τις
∆ιεθνείς Συµβάσεις και Συνθήκες, το χαρα*
κτήρισε νόµο του κράτους. 

Για να µην υπόκειται όµως στο
Σύνταγµα (όπως όλοι οι νόµοι του κρά*
τους) στη συνέχεια το (ξανα)χαρακτήρισε
∆ιεθνή Σύµβαση! ∆εν είναι αυτό αθλιότης;
δεν είναι σοφιστεία; Αλλά κι αν είναι
∆ιεθνής Σύµβαση (στο αισχρό επίπεδο
ενός καταναλωτικού δανείου) γιατί να
υπερέχει του Συντάγµατος; Τι είναι όλο
αυτό; Παράδοση ή υποταγή; Υποτέλεια ή
υποδούλωση;  

Σχόλιο: Μια χαρά τα λέει ο εύστοχος
συνήθως Στάθης. Στη δεκαετία του ’40,
τουλάχιστον, η παραπάνω στάση λεγό*
ταν δοσιλογισµός. Στην εποχή µας, τα
λαµόγια της αγοράς και του
πολιτικού…βίου, τη λένε σύνεση, τεχνο*
κρατική αντίληψη, υπεύθυνο πατριωτισµό
κ.λ.π. Η επιβολή της χούντας των "αγο*
ρών" και της εκµετάλλευσης είναι η ουσία
του περιβόητου Μνηµονίου κυβέρνησης*
ΕΕ*∆ΝΤ. Γι’ αυτό ενεργοποιούν την κρατι*
κή καταστολή, καλλιεργούν ψυχολογία
τρόµου και απειλής,  κηρύσσουν παράνο*
µες τις απεργίες των ναυτεργατών,
µηνύουν συνδικαλιστές, πνίγουν µε χηµι*
κά τις διαδηλώσεις, ενεργοποιούν κάθε
είδους προβοκατόρικο µηχανισµό απέ*
ναντι στο κίνηµα, καταλύουν κάθε ίχνος
δηµοκρατίας. Αρκεί να ακούσει κανείς τις
συνεντεύξεις του φασίζοντα υπερυπουρ*
γού Πάγκαλου και τις ασφαλίτικες αγο*
ρεύσεις του Άδωνη  Γεωργιάδη….

Του Παύλου Μουρουζίδη

ΞΞεεφφ((ττ))υυλλλλίίζζοοννττααςς  ττοονν  ΤΤύύπποο
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Αύξηση του ορίου ηλικίας συντα�
ξιοδότησης στο 65ο έτος για όλα τα
Ταµεία, το οποίο µάλιστα θα διασυν�
δεθεί και µε το προσδόκιµο όριο
ζωής. Για κάθε έτος αύξησης του
προσδόκιµου στο όριο ηλικίας θα
προστίθενται 4 µήνες. Η αύξηση αυτή
θα αρχίσει από τις γυναίκες εργαζό�
µενες στο δηµόσιο το 2011 και θα
ολοκληρωθεί το 2013. Μέσα στη
βδοµάδα το υπουργείο Οικονοµικών
αναµένεται να παρουσιάσει το σχετι�
κό νόµο.

Από το 2011 το ελάχιστο όριο
ηλικίας συνταξιοδότησης για όλους
θα είναι το 60ό έτος. Και όπως ορίζε�
ται στο µνηµόνιο, αυτό θα επιβληθεί
ακόµα και σε αυτούς που υπάγονται
στο καθεστώς των ΒΑΕ, ακόµα και σε
όσους έχουν 40 χρόνια εργασίας.

Αυστηροποίηση και διεύρυνση σε
όλα τα Ταµεία της ποινής για «πρό�
ωρη» συνταξιοδότηση. Σε όποιον
αποχωρεί µεταξύ του 60ού και 65ου
έτους, θα επιβάλλεται ποινή µείωση
της σύνταξης κατά 6% ετησίως.
∆ηλαδή στην 5ετία η ποινή θα µει�
ώνει τη σύνταξη κατά 30%, που στην
ουσία καταργεί τη δυνατότητα κάθε
πρόωρης συνταξιοδότησης πριν το
έτος αυτό. Και ενώ όλα τα παραπάνω
η κυβέρνηση ήδη τα έκανε νόµο του
κράτους, χτες ο υπουργός Εργασίας
αρνήθηκε να απαντήσει, αν τους
επόµενους µήνες θα υπάρξει πρό�
σθετη νοµοθετική παρέµβαση εκ
µέρους του υπουργείου. Έκανε
σαφές όµως ότι οι διατυπώσεις του
µνηµονίου ισχύουν και πως «το
σύνολο του νοµοθετικού πλαισίου
πηγαίνει προς τα εκεί...». ∆ηλαδή:
«Κοντός ψαλµός αλληλούια»!

Με το νέο νοµοσχέδιο, και παρά
τους ισχυρισµούς και χτες του
υπουργού Εργασίας Α. Λοβέρδου ότι
δήθεν «διασώζει το θεσµό της σύν�
ταξης και της ιατροφαρµακευτικής
περίθαλψης», συντάξεις και παροχές
υγείας καταβαραθρώνονται στον
Καιάδα της πιο σκληρής αντεργατι�
κής και αντιλαFκής πολιτικής αφού:
Μειώνονται δραµατικά οι συντάξεις,
αυξάνονται τα όρια ηλικίας, αυξά�
νονται οι εισφορές, καταργείται κάθε
εγγύηση του κράτους για τις συντά�
ξεις.

Τα χρόνια εργασίας για την
πλήρη σύνταξη αυξάνονται στα 40
χρόνια από τα 35 χρόνια µε όριο ηλι�
κίας ή τα 37 χωρίς όριο ηλικίας. Σε
αυτό οδηγεί υποχρεωτικά και µε

µαθηµατική ακρίβεια η δραµατική µεί�
ωση της σύνταξης µέσα από το νέο
τρόπο υπολογισµού.

Το κράτος σταµατά να χρηµατο�
δοτεί την Κοινωνική Ασφάλιση. Η
συνεισφορά του περιορίζεται στην
προνοιακή σύνταξη ή στο λεγόµενο
τµήµα της «βασικής» µε το νέο
σύστηµα. Ειδικότερα, η χρηµατοδό�
τηση θα «παγώσει» στο 5% του ΑΕΠ
και δε θα ξεπερνάει το 6,2% το έτος
2030, και παρά το γεγονός ότι το
έτος εκείνο υπολογίζεται πως ο αριθ�
µός των συνταξιούχων θα έχει αυξη�
θεί κατά 800.000 ανθρώπους.

Το τµήµα της «ανταποδοτικής
σύνταξης» όχι µόνο δε θα χρηµατο�
δοτείται από το κράτος, αλλά παύει
να έχει πλέον την οποιαδήποτε
εγγύηση του κράτους. Αυτό σηµαίνει
ότι ανατρέπεται όλη η µέχρι τώρα
«φιλοσοφία» της Κοινωνικής
Ασφάλισης, αφού το κράτος από
εγγυητής ολόκληρου του συστήµα�
τος περιορίζεται στην εγγύηση µόνο
των προνοιακών παροχών. Η σύντα�
ξη γίνεται ατοµική υπόθεση.

Μέχρι το 2017 διαµορφώνονται
3 Ταµεία κύριας σύνταξης (µισθωτοί,
αυτοαπασχολούµενοι, αγρότες). Το
κύριο βέβαια εδώ δεν είναι η µορφή,
αλλά το γεγονός ότι οι παροχές σε
αυτά τα Ταµεία � όπου θα υπάγονται
πλέον όλοι σχεδόν οι εργαζόµενοι �
θα καθορίζονται µε προεδρικά δια�
τάγµατα και άρα η εκάστοτε κυβέρ�
νηση θα «κόβει και θα ράβει». Σε αυτά
τα πλαίσια, οι εργαζόµενοι που θα
πιάνουν δουλειά στο ∆ηµόσιο από
το 2013 θα υπάγονται στο ΙΚΑ.

Το νέο σύστηµα προβλέπει την
καταβολή σύνταξης που θα αποτε�
λείται από δύο τµήµατα. Τη «βασική»
και την «αναλογική». Όµως, το άθροι�
σµα και των δύο θα είναι πολύ µικρό�
τερο ακόµα και από τις πενιχρές συν�
τάξεις που δίνονται σήµερα. Το ύψος
της βασικής για το 2010 καθορίζεται
στα 360 ευρώ, όµως αυτό θα ανα�
προσαρµόζεται κάθε χρόνο � δηλαδή
θα µπορεί και να µειώνεται � ανάλογα
µε τα οικονοµικά του κράτους. Έτσι, η
λεγόµενη βασική θα είναι χωρίς
«βάση»! Σε συνάρτηση µάλιστα µε τη
δέσµευση το κόστος της να µην
υπερβαίνει ένα ποσοστό του ΑΕΠ, θα
οδηγήσει, το τµήµα αυτό της σύντα�
ξης να είναι ένα επίδοµα πτωχοκοµεί�
ου. Σε περιπτώσεις αναπηρικών συν�
τάξεων ή συντάξεων θανάτου η
«βασική» δε θα αποδίδεται ολόκληρη

αλλά κατ' αναλογία. Τη «βασική» θα
τη λαµβάνουν και οι ανασφάλιστοι,
εφόσον όµως είναι πάνω από 65
ετών, έχουν παραµονή στη χώρα 35
έτη, δεν έχουν εισόδηµα από οποι�
αδήποτε άλλη πηγή που υπερβαίνει
το 14πλάσιο του ποσού της βασικής.

Ανατροπές για όλους
Ο τρόπος υπολογισµού της ανα�

λογικής σύνταξης, όχι µόνο δεν
«προσθέτει» στις συντάξεις αλλά τις
µειώνει δραµατικά. Και αυτό γιατί ο
συντάξιµος µισθός θα προκύπτει από
το σύνολο των αποδοχών σε όλο
τον εργάσιµο βίο αντί της τελευταίας
πενταετίας, ενώ το ποσοστό ανα�
πλήρωσης θα µειωθεί στο 1,2% ετη�
σίως (µέσος όρος) αντί του 2% που
ισχύει σήµερα. Ο νέος τρόπος υπο�
λογισµού αρχίζει να «µετράει» από το
2013. Όσοι συνταξιοδοτηθούν µετά
το 2017 � δηλαδή η συντριπτική πλει�
οψηφία αυτών που εργάζονται σήµε�
ρα � η σύνταξή τους θα υπολογίζεται
µε τα νέα δεδοµένα. Αρχικά θα ισχύ�
σει µεικτό σύστηµα υπολογισµού της
σύνταξης. Αυτοί που θα συνταξιοδο�
τηθούν το 2018, το τµήµα της σύν�
ταξης µέχρι το 2012 θα υπολογιστεί
µε τον παλιό τρόπο, ενώ η πενταετία
2013 �2017 θα υπολογιστεί µε τους
νέους συντελεστές.

Χτύπηµα των βαρέων και ανθυγι�
εινών επαγγελµάτων (ΒΑΕ). Μέσα
στο 2011 και µε υπουργικές αποφά�
σεις η λίστα του ΙΚΑ θα συρρικνωθεί
µέχρι το 10% των επαγγελµάτων
που περιλαµβάνονται σε αυτή. Οι
εργοδότες απαλλάσσονται από το
επασφάλιστρο.

Αυστηροποιείται το καθεστώς
απονοµής των αναπηρικών συντάξε�
ων µε στόχο τη συρρίκνωσή τους.

Οι επικουρικές συντάξεις µει�
ώνονται και αυτές δραστικά και µάλι�
στα κάτω από το 20%, αφού η από�
δοσή τους συνδέεται ευθέως µε τα
οικονοµικά των Ταµείων. Νέο διαχρο�
νικό χαράτσι στις συντάξεις άνω των
1.400 ευρώ από τον προσεχή
Αύγουστο, µε στόχο να αποσπα�
στούν 400 εκατοµµύρια ευρώ ετη�
σίως.

Ενιαιοποιούνται οι Κλάδοι Υγείας
και υπάγονται στην Πρωτοβάθµια
Περίθαλψη, µε σκοπό την παραπέρα
εµπορευµατοποίηση της Υγείας και
της µείωσης της προστασίας από το
∆ηµόσιο στον τοµέα αυτό.

ΗΗ  χχααρριισσττιικκήή  ββοολλήή
σσττηη  δδηηµµόόσσιιαα  κκοοιιννωωννιικκήή  αασσφφάάλλιισσηη

Του Παύλου Μουρουζίδη.

ΑΑππόό  ττοονν  ττύύπποο::  ΤΤηη  χχααρριισσττιικκήή  ββοολλήή  σσττηη  ∆∆ηηµµόόσσιιαα  ΚΚοοιιννωωννιικκήή  ΑΑσσφφάάλλιισσηη
δδίίννεειι  ηη  κκυυββέέρρννηησσηη  ττοουυ  ΠΠΑΑΣΣΟΟΚΚ  µµεε  ττοο  ννοοµµοοσσχχέέδδιιοο  πποουυ  ππέέρραασσεε  χχττεεςς  
ααππόό  ττοο  υυπποουυρργγιικκόό  σσυυµµββοούύλλιιοο,,  εεννώώ  εείίννααιι  κκααθθααρρόό  όόττιι  ααυυττόό  εείίννααιι  µµόόλλιιςς  
ττοο  ππρρώώττοο  ββήήµµαα  σσττηηνν  εεφφααρρµµοογγήή  ττοουυ  µµννηηµµοοννίίοουυ  πποουυ  σσυυννήήψψεε  µµεε  ττηηνν
ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήή  ΕΕννωωσσηη  κκααιι  ττοο  ∆∆ΝΝΤΤ  γγιιαα  ττηηνν  οολλοοκκλληηρρωωττιικκήή  κκααττάάρργγηησσηη  κκάάθθεε
αασσφφααλλιισσττιικκοούύ  δδιικκααιιώώµµααττοοςς..  ΣΣηηµµεειιώώννεεττααιι  όόττιι  σσττοο  µµννηηµµόόννιιοο  πποουυ  ήήδδηη  
εείίννααιι  ννόόµµοοςς  ττοουυ  κκρράάττοουυςς,,  µµεεττααξξύύ  άάλλλλωωνν,,  ππρροοββλλέέππεεττααιι::
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ΚΚααµµίίαα  ννέέαα  εεππιιββάάρρυυννσσηη
σσεε  µµιισσθθωωττοούύςς  --  σσυυννττααξξιιοούύχχοουυςς  

Κατηγορηµατικός ο Γ. Παπανδρέου
Κατηγορηµατικός εµφανίστηκε ο Γιώργος Παπανδρέου, όσον

αφορά το ενδεχόµενο νέων περικοπών σε µισθούς και συντάξεις.
Όπως χαρακτηριστικά είπε σε εκδήλωση για νέους επιχειρηµατίες, που
διοργανώνει το υπουργείο Ανάπτυξης: ∆εν θα υπάρξει καµία περαιτέ�
ρω επιβάρυνση µισθωτών και συνταξιούχων, ούτε αύξηση των φορο�
λογικών συντελεστών.

Η πιο γρήγο�
ρη διάψευση: Η

αµέσως επόµενη
είδηση που έπαιζαν

την ίδια µέρα τα κανάλια ήταν
ότι περικόπτονται οι µισθοί
των υπαλλήλων του δηµόσιου
και του ευρύτερου δηµόσιου
τοµέα: Με το... ψαλίδι ανά χεί�
ρας έρχεται το κλιµάκιο της
τρόικας για νέο έλεγχο στις
15 Νοεµβρίου θέτοντας θέµα
νέων περικοπών στις αποδο�
χές των εργαζοµένων, ενώ η
κυβέρνηση προετοιµάζει µει�
ώσεις αποδοχών στο δηµόσιο
µέσω του νέου µισθολογίου

και της κατάργησης των κανονισµών προσωπικού στις ∆ΕΚΟ. Όπως
γράφει η εφηµερίδα «Έθνος», το επικρατέστερο σενάριο προβλέπει
περικοπές των επιδοµάτων και των έκτακτων αµοιβών σε κατηγορίες
εργαζοµένων που οι αποδοχές τους ξεπερνούν κατά πολύ το µέσον
όρο τόσο στον δηµόσιο όσο και στον ιδιωτικό τοµέα.  Το «µαχαίρωµα»
θα πέσει κυρίως σε ειδικά και κλαδικά επιδόµατα, καθώς και επιλεκτι�
κές παροχές. Σύµφωνα µε το δηµοσίευµα, η κυβέρνηση σχεδιάζει νέες
µειώσεις µέχρι και 10% στα επιδόµατα και τις έκτακτες αµοιβές στον
στενό δηµόσιο τοµέα και έως 30% στις ∆ΕΚΟ.

««∆∆εε  χχρρεειιάάζζοοννττααιι  ααππεερργγίίεεςς!!»»
ΓΓιιάάννννηηςς  ΠΠααννααγγόόπποουυλλοοςς,,
ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ττηηςς  ΓΓΣΣΕΕΕΕ

Την ηµέρα που στη Γαλλία
απεργούσαν εκατοµµύρια
εργαζόµενοι κόντρα στις νεο�
φιλελεύθερες πολιτικές, που
σαρώνουν τα εργατικά δικαιώ�
µατα βρήκε ο πρόεδρος της
ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος
να δηλώσει στο πρακτορείο
Ρόιτερς, ότι δεν χρειάζονται
απεργίες, προκαλώντας σοκ µε
τον ενδοτισµό του. Ο ρίψασπις
συνδικαλιστής, που έχει πολ�
λές φορές επικριθεί ότι δεν
αντιλαµβάνεται τα πραγµατικά
προβλήµατα της εργατικής
τάξης, αφού διαµένει στο
∆ιόνυσο και έχει υψηλά εισο�

δήµατα από αµοιβές για συµµετοχή του σε διοικητικά συµβούλια, δήλω�
σε ότι το µνηµόνιο είναι τετελεσµένο γεγονός και άρα δεν υπάρχει
νόηµα να ακολουθήσει η ΓΣΕΕ τον απεργιακό οίστρο της Α∆Ε∆Υ – στην
Α∆Ε∆Υ δεν πίστευαν στ’ αυτιά τους µόλις πληροφορήθηκαν τις δηλώ�
σεις του κ. Παναγόπουλου. 

Άξιοι οι µισθοί του!!!

∆∆ήήλλωωσσηη  ττοουυ  ΟΟύύγγκκοο  ΤΤσσάάββεεςς  ((ΙΙοούύλλιιοοςς  22001100))::
Με ρωτάτε γιατί στείλαµε φυλακή όσα στελέχη µας κλέψανε; Γιατί

κλέψανε! Και δεν τους τιµωρήσαµε εµείς αλλά οι θεσµοί. Μου λένε
«γιατί άφησες να µπει φυλακή ο υπουργός άµυνας και δεν τον κάλυψες
επειδή ήταν προσωπικός σου φίλος;». Μα... γιατί έκλεψε! Πρόδωσε την
εµπιστοσύνη µας, την πίστη του λαού στη κυβέρνηση. Πρόδωσαν τον
Λαό, τη ∆ηµοκρατία, το Στρατό, την Πατρίδα, το Έθνος; Τιµωρούνται

από τη ∆ικαιοσύνη! Αν τους αφήσεις θα
διαφθείρουν κι άλλους. Γι' αυτό φυλακί�
στηκαν. Τιµωρώντας τη διαφθορά κρα�
τάµε γεµάτα τα ταµεία και τη Παγκόσµια
Τράπεζα, το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο
και τη µαφία των τραπεζών µακριά απ'
τα πόδια µας. ∆εν καταντάµε Ελλάδα!

Μας πήραν χαµπάρι 
και «πέραν του
Ατλαντικού»!

ΟΟ  ΥΥΠΠΟΟΥΥΡΡΓΓΟΟΣΣ  ΠΠΟΟΥΥ
ΕΕΓΓΙΙΝΝΕΕ……  ΛΛΑΑΓΓΟΟΣΣ!!!!!!  

Μάκης Αποστολίδης: Μέλος του ∆.Σ
της ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ και στέλεχος του ΣΠΑΡ�
ΤΑΚΟΥ, για την αναβολή της οµιλίας του
Γιώργου Παπακωνσταντίνου στα Κοίλα.

Μετά από αυτό ο κ.
Παπακωνσταντίνου ποιώντας την ανάγ�
κη φιλοτιµία και φοβούµενος το πανελ�
λαδικό ρεζίλι, ανέβαλε την οµιλία... Λες
και απευθύνεται σε µη νοήµονες ιθαγε�
νείς… Κάποιος να τον πληροφορήσει ότι
η Ελλάδα δεν αλλάζει, ΣΤΕΝΑΖΕΙ βαριά
εξ΄ αιτίας την βάρβαρης αντιλαLκής –
αντεργατικής πολιτικής του… κάποιος
πρέπει να τον πληροφορήσει ότι η αντι�
κοινωνική πολιτική που ακολουθεί είναι
αδιέξοδη και δεν οδηγεί πουθενά .
Χειροτερεύει πολύ την άθλια κατάσταση που παρέδωσε την οικονοµία
της χώρας η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρατίας…….. Αφαίρεσε 120 εκα�
τοµµύρια ευρώ από µισθούς και συντάξεις στην περιοχή, από τους
εργαζόµενους της ∆ΕΗ τους οποίους για ανεξήγητους λόγους θεωρεί
εχθρούς!. Η έλλειψη των 120 εκατοµµύριων ευρώ έχει βεβαίως τραγι�
κές επιπτώσεις στην τοπική οικονοµία και κοινωνία...

Τίνος υπουργός άραγε να είναι ο
Παπακωνσταντίνου; Αυτά όλα βέβαια αφοράν µόνο

τον υπουργό των οικονοµικών και όχι φυσικά την κυβέρνη�
ση του ΠΑΣΟΚ και του κ. Παπανδρέου για την οµιλία του

οποίου στον ίδιο χώρο, όπου είχε µαζί του και το µισό Υπουργικό
Συµβούλιο, ο Μάκης και οι όµοιοί του  κατάπιαν τη γλώσσα τους και
έσπευσαν να τον χειροκροτήσουν ως προσκαλεσµένοι! Τώρα γιατί ο
Μάκης βγήκε να δηλώσει δηµόσια στήριξη στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ
για τις «αυτοδιοικητικές» εκλογές, ενός κόµµατος που έφερε όλα αυτά
τα δεινά στη χώρα και στην περιοχή, ενώ δήλωνε («Όσο για µένα, η
υπεράσπιση των δικαιωµάτων των εργαζοµένων είναι υποχρέωσή
µου»), µάλλον θα µας απαντήσει ο ψυχολόγος του µπας και πρόκειται
περί διχασµένης πολιτικής προσωπικότητας; 

ΠΠάάγγκκααλλοοςς  ««ΜΜααζζίί  τταα  φφάάγγααµµεε  τταα  λλεεφφττάά»»!!!!!!  
Άφωνα άφησε τα µέλη της κοινο�

βουλευτικής επιτροπής δηµόσιας διοίκη�
σης ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης
Θεόδωρος Πάγκαλος, µε την δική του
εξήγηση για το «πού πήγαν τα λεφτά».

Είπε, ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνη�
σης: «Η απάντηση σε όλους αυτούς που
µας ρωτάνε, πού τα φάγατε τα λεφτά,
είναι µία: Σας διορίζαµε για χρόνια, τα
φάγαµε µαζί, ακολουθώντας µια πρακτι�
κή αθλιότητας, εξαγοράς και διασπάθι�
σης του δηµοσίου χρήµατος».

Και καλά αυτούς που διορίσατε έκαναν και
κάποια δουλειά εσύ τι έργο προσφέρεις τόσα
χρόνια που λυµαίνεσαι τον δηµόσιο κορβανά;

Κυνικός, τεµπελχανάς, αντεργατικός, κοιλιό�
δουλος, χαραµοφάης, υποχόνδριος µικροαστός, κάτοχος
βίλλας και πισίνας µε 8 γράµµατα. Ποιος είναι;   

BBLLAACCKKOOUUTT



∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010 YYΨΨHHΛΛHH TTAAΣΣHH14

Φίλοι και φίλες µου, γεια σας…
Εκτός από Νεράιδα της Ποίησης,

είµαι και παραµυθού και όχι µόνο. Είµαι
και ζωγράφος. ∆ιαβάστε λοιπόν το
παραµύθι που έβγαλα για τους
∆ιαβητικούς και το εικονογράφησα η ίδια
ειδικά για σας.

Παραµυθού είµαι µε τόνο
ψέµατα βγάζω, αποστοµώνω
γράφω ιστορίες στο λεπτό
σ’ όλο τον κόσµο θα τις πω.

Στα πολύ παλιά τα χρόνια
στα λιοπύρια και στα χιόνια
στον πλανήτη µας, τη γη
γεννηθήκανε πολλοί
Άνθρωποι καλοί, κακοί…

Τότε, εκείνοι οι άνθρωποι, εκείνες τις
εποχές ζούσαν µε τα καλά πνεύµατα, τα
οποία κατοικούσαν στον οργανισµό
τους και κυκλοφορούσαν µέσα στο αίµα
τους, το οποίο ονόµαζαν Κόκκκινο
Ποταµό.

Το ποτάµι εκείνο ήταν πολύ ευτυχι�
σµένο. Κάθε µέρα τραγουδούσε χαρού�
µενα το ποίηµα που του χάρισε ένα
καλό πνεύµα, το Κυκλοφοριακό.

Το τραγούδι του Κόκκινου Ποταµού
Ήρεµα κυλάω
αίµα κουβαλάω
µέσα στα αγγεία
για τη λειτουργία.

Μπόλικο νεράκι
µα και αλατάκι
εγώ κυκλοφοράω
και παντού σκορπάω.

Είµαι θρεπτικό
ευεργετικό
µεταφέρω υγρό
στον οργανισµό.

Είµαι ρυθµιστής
και ευσπλαχνιστής
χρόνο έχω ροής
και πηκτικής τιµής.

Μπαίνω σ’ αρτηρίες
φλέβες και κοιλίες
και ρυθµίζω εγώ
µεταβολισµό.

Στα τριχοειδή
κάνω ανταλλαγή
δίνω οξυγόνο
παίρνω ανθρακογόνο.

Είµαι θρεπτικό
ευεργετικό
µεταφέρω υγρό
στον οργανισµό.

Είµαι ρυθµιστής
και ευσπλαχνιστής
χρόνο έχω ροής
και πηκτικής τιµής.

Στα µετέπειτα χρόνια όµως, κάποτε
εµφανίστηκαν στη ζωή των ανθρώπων
κακά πνεύµατα και ειδικά ένα, το οποίο
κατόρθωσε να µπει στον οργανισµό
τους µε ύπουλο τρόπο, � µέσω δηλαδή
των γλυκών τροφών τους � και να τους
ενοχλεί αφόρητα. Το πνεύµα εκείνο
ονοµαζότανε Μάγος ∆ιαβήτης. Κάθε
τρεις και λίγο κτυπούσε µε το µαγικό
του ραβδί την Καλή Νεράιδα Ινσουλίνη,
η οποία κατοικούσε µέσα στο πάγκρεας
και δεν την άφηνε να ρυθµίζει τα ζάχα�
ρα του Κόκκινου Ποταµού που περίσ�
σευαν ολοένα και δεν φιλτράρονταν
καλά από τα νεφρά.

Μετά έβγαζε φωτιές… σλατς….και
έλιωνε τα λίπη …µπλιουµ… τα οποία έπε�
φταν στο ποτάµι …πλιτς – πλατς… και
επιβάρυναν την περιβαλλοντική του
ισορροπία µε κετονοξέα.

Ο κακός ∆ιαβήτης ήξερε πολύ καλά
τη δουλειά του. Οδηγούσε όλο τον
οργανισµό σε κώµα. Έκανε τα ούρα να
αποβάλλονται σε µεγάλες ποσότητες
και τα χνώτα να µυρίζουν σαν σάπιο
µήλο.

Και να’ τανε µόνο αυτά; Όποτε
ήθελε, έκανε τον ποταµό να πήζει από
ζάχαρη και να γίνεται σαν καραµέλα.

Άλλοτε έκανε απόσυρση των ζαχά�
ρων για τη διαταραχή του οικοσυστήµα�
τος.

� Ωχ, η καρδιά µου κτυπάει σαν
τούµπανο! διαµαρτύρονταν οι κύριοι
Καρδιοτούµπανος και Καρδιοκαµπάνας.
Τάκα– Τούκου �ντίνγκι – ντάνγκα…

� Εµένα τρέµουν τα χέρια µου! έλε�
γαν οι κυρίες Τρεµουλίδου. Μπρρ….µµµ….
Μουδιάζει  το στόµα µου!.Θα..θαµπώ�
νουν τα µάτια µου! … ∆εν βλέπω καλά! ….
Πεινάω σα λύκος! … ∆ιψάω πολύ! Λιώνω
από ιδρώτα! Νιώθω πως πνίγοµαι!
Χάνοµαι, παιδιά! Βοήθεια!… Πεθαίνω!
έλεγαν κάποιοι άλλοι και κανείς µα
κανείς δεν φανταζότανε πως όλα αυτά
τα έκανε ο Κακός Μάγος ∆ιαβήτης. 

Ώσπου µια µέρα, µέσω της καλής
Νεράιδας ∆ιάγνωσης, τους το έσκασε
το µυστικό ένας καλός  Μάγος που ονο�
µαζότανε Γιατρός. Σκασµένοι οι άνθρω�
ποι από τη στενοχώρια τους, έβγαλαν
ένα τραγούδι για τον ∆ιαβήτη και στη
µεγάλη ταραχή τους το τραγουδούσαν
ελπίζοντας να φύγει το κακό από πάνω
τους.

Το τραγούδι
του Κακού Μάγου ∆ιαβήτη

Να ο Μάγος ο Κακός

που’ ναι ενοχλητικός
είναι καταστροφικός.

Μάγε, Μάγε, είσαι εδώ 
φύγε σε παρακαλώ
ζάχαρη δεν θέλω εγώ.

Μη µ’ ανάβεις συ φωτιές
και τα λίπη µου µη καις
θα σε κάνω εγώ να κλαις.

Αχ, Νεράιδα Ινσουλίνη
τίποτα δεν σου’ χει µείνει
σε ησυχία δεν σ’ αφήνει.

Μάγε, Μάγε είσαι µπελάς
και µε  µας εσύ γελάς
µε γλυκά µας ξεγελάς.

Ωχ, κτυπάει η καρδιά µας
µας ταράζεις τα µυαλά µας
κι αρχινούν τα τρέµουλα µας.

Μάγε, φύγε να χαρείς
και αλλού συ να διαβείς
όλος να καταστραφείς.

Τι να κάνουν οι άνθρωποι! Τι να
κάνουν… Τι να κάνουν…
Αναρωτιόντουσαν ποια λύση υπήρχε να
διώξουν τον Κακό Μάγο ∆ιαβήτη από
µέσα τους. Σκέφτηκαν από δω, σκοτί�
στηκαν από κει και αποφάσισαν να
καταφύγουν στη βοήθεια των Καλών
Μάγων τους, των Γιατρών.

� Καλοί µας Μάγοι Γιατροί, τους
είπαν, παθαίνουµε τα πάνδεινα από τον
Κακό Μάγο τον ∆ιαβήτη, που δεν µας
αφήνει σε ησυχία. 

� ∆ηλαδή, τι παθαίνετε; ρώτησαν
εκείνοι.

� Εµένα ξεραίνεται το στόµα µου!
είπε η κυρία Ζαχαριάδου, τόσο που πολ�
λές φορές κολλάει και δεν µπορώ ούτε
να το ανοίξω αλλά ούτε και να καταπιώ.

� Εγώ έχω πολυουρία! είπε ο κύριος
Καραµελίας. Ένα βαρέλι ούρα γεµίζω
στην καθισιά.

� Εγώ διψάω! είπε η κυρία ΚαταAφού.
Πίνω ένα βουνό νερό µε το λάστιχο.

� Μα νιώθουµε όλοι τόσο αδύναµοι!
συµφώνησαν οι κύριοι Ανηµπορίδης και
Αδυναµόπουλος.

� Εγώ δεν έχω όρεξη! είπε ο κύριος
Στέκας. ∆εν θέλω να φάω τίποτα.

� Εγώ έχω υπερβολική όρεξη! είπε ο
κύριος Χόνδρος. Τρώω ένα βόδι κι ένα
αρνί στο πόδι.

� Εγώ κάνω εµετούς και πονάει η κοι�
λιά µου! παραπονέθηκε ο κύριος
Ανορεξίας. Μου γυρνούν τα έντερα.

� Έχουµε φαγούρες και φλεγµονές!
είπαν τέλος οι κύριοι Φαγουρίτης και
Φλεγµονάς. ∆εν αντέχουµε άλλο στο
ξύσιµο!

� Πω, πω! Τόσα πολλά συµπτώµατα!
απόρεσαν οι Γιατροί. Τι κρίµα!

� Βοηθείστε µας! τους παρακάλεσαν
οι άνθρωποι και οι καλοί µάγοι Γιατροί
έκαναν συνέδρια και συµβούλια στα
χηµικά εργαστήρια τους για να µελετή�
σουν την ιατρική αυτή υπόθεση.

Σκέφτηκαν από δω, πειραµατίστη�
καν από κει, εξέτασαν καλά το θέµα και
δεν έβρισκαν άκρη. Πώς να κτυπούσαν
τον κακό Μάγο ∆ιαβήτη; Με τι όπλα;
Ήθελαν πάση θυσία να βοηθήσουν την
Καλή Νεράιδα Ινσουλίνη και προσπαθού�
σαν να βρουν τον τρόπο. Από κάποτε
την ρώτησαν ποια πίστευε πως ήταν η
λύση για να τη σώσουν.

Εκείνη τους απάντησε: 
� Οι λύσεις είναι τρεις, οι εξής: 
Πρώτη: Να παρασκευάσετε µαγικά

σποράκια σαν εκείνα που έχει ο
∆ιαβήτης κρυµµένα στο συρτάρι του και
τα ονοµάζει Χάπια. Στην πραγµατικότη�
τα όµως είναι οι καλές Νεράιδες
Σουλφονυλουρίες και ∆ιγουανίδες, οι
οποίες είναι όµηροι του ∆ιαβήτη και είναι
φυλακισµένες σε αλουµίνινα κουτάκια.
Τώρα που γνωρίζετε ποιες Νεράιδες
είναι, µπορείτε να παρασκευάσετε κι
εσείς τέτοιου είδους Χάπια.

Η δεύτερη λύση είναι να παρασκευά�
σετε την δίδυµη αδερφή µου. ∆ηλαδή
ένα λευκό υγρό όµοιο µε το δικό µου και
να του δώσετε το όνοµα µου. Αυτό θα
το βάλετε σε ένα µπουκαλάκι και θα το
δίνετε στους ∆ιαβητικούς να το µεταφέ�
ρουν στον οργανισµό τους µέσω µιας
σήραγγας, η οποία  δεν  θα έχει χοντρή
βελόνα – µη τροµάζετε �  και θα την καρ�
φώνετε σε οποιοδήποτε σηµείο του
σώµατος δίχως να πονάτε.

Επίσης, σαν τρίτη λύση και συνέχεια
των άλλων δύο, προτείνω  να δώσετε
στους Μάγους Τεχνολόγους
Κατασκευαστές να σας κάνουν ένα κου�
τάκι το οποίο θα µετράει συνέχεια την
ποσότητα ζαχάρου των ∆ιαβητικών για
να ξέρουν αυτοί κάθε στιγµή πότε θα
επέµβουν στον καθαρισµό του Κόκκινου
Ποταµού τους. Και όχι µόνο αυτό. Το
κουτάκι αυτό θα ρυθµίζει από µόνο του
και θα δρα αποτελεσµατικά σε όλη αυτή
την τελετή. 

Αυτό ήταν! Οι µάγοι Γιατροί έκαναν
αµέσως αυτό που τους υπέδειξε η καλή

Νεράιδα Ινσουλίνη. Το θάρρος και η
ελπίδα δεν έλειψαν από µέσα τους.
Ταυτόχρονα έλεγαν κι ένα τραγουδάκι:

Το τραγούδι
των Καλών Μάγων Γιατρών

Ήµαστε εµείς Γιατροί
ναι, οι Μάγοι οι Καλοί
για τον κόσµο εµείς µοχθούµε
τον ∆ιαβήτη πολεµούµε.

Θέλουµε να βρούµε λύση
ποιος τον Μάγο θα διαλύσει
πως τα ζάχαρα θα λιώσουν
και πως θα σας αλαφρώσουν.

Πως δεν θα’ χετε ουρίες
πάρτε σουλφονυλουρίες
διγουανίδες, ινσουλίνη
ζάχαρη δεν θα σας µείνει.

Βρέθηκε λοιπόν η λύση
για τον άνθρωπο να ζήσει
τον ∆ιαβήτη κυνηγάµε
να εξοντώσουµε ζητάµε.

Όταν µε µεγάλη αγωνία οι Γιατροί
δοκίµασαν πειραµατικά αυτά τα παρα�
σκευάσµατα και τα σκευάσµατα τους
στους ανθρώπους, τότε µε χαρά δέχτη�
καν και τα πρώτα θετικά µηνύµατα. Τα
αποτελέσµατα ήταν θεαµατικά.

Ο Κόκκινος Ποταµός, σε εργαστηρια�
κές εξετάσεις µε µαγικά φίλτρα, βρέθη�
κε να λειτουργεί οµαλά δίχως ζάχαρα
και οξόνες. 

Τα ανθρώπινα µάτια άρχιζαν να βλέ�
πουν καλά, τα νεφρά να φιλτράρουν
κανονικά, τα πόδια να µην ατροφούν, οι
ουροδόχες κύστες να λειτουργούν
οµαλά, τα αγγεία να µη βουλώνουν στα�
διακά και οι φαγούρες να υποχωρούν.

Όσοι οργανισµοί προσβάλλονταν
από τον Μάγο ∆ιαβήτη, οι Γιατροί τους
ονόµασαν ∆ιαβητικούς, τους οποίους
ανάγκασαν, µετά από µελέτες, να συµ�
µαχήσουν µε µια άλλη Νεράιδα, την
Μεσογειακή ∆ιατροφή. 

Ήταν γερή και δυνατή. Έτρωγε µε
µέτρο από όλες τις τροφές. Απέφευγε
τη ζάχαρη και το πολύ αλάτι.

Επίσης, οι Γιατροί τους έκαναν να
συµµαχήσουν και µε µια άλλη Νεράιδα,
την Γυµναστική, η οποία θα τους έκανε
κι εκείνη πολύ µεγάλο καλό. Εκείνη
έκανε πολλές κινήσεις και δύσκολες.
Όποιοι την µιµούνταν, ίδρωναν και κου�
ράζονταν. 

� Έι, χωπ!… έι, χωπ!… Πιο γρήγορα!
τους έλεγε και συνέχιζε: Επιτόπιο τρο�
χαδάκι! Εµπρός, µαρς! ∆ιάσταση!
Λυγίστε τα πόδια σας και πάνω – κάτω,
έι, χωπ! Φέρτε τα χέρια στην έκταση
δέκα φορές. Τεντώστε τα σώµατα, σας

««ΑΑµµφφιικκττυυοοννίίεεςς»»
(Λογοτεχνική στήλη της Παρθένας Τσοκτουρίδου)
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παρακαλώ!… Προσοχή!.. Καθίστε στην εδραία θέση. Ανοίξτε τα  πόδια σας και
κάνετε  διπλώσεις  δεξιά  κι  αριστερά  δέκα  φορές.   Γυρίστε   µπρούµυτα  παρα�
καλώ… σηκωθείτε όρθιοι… επιτόπιο τροχαδάκι και αιωρήσεις των χεριών δεξιά κι
αριστερά… Περιφορές των χεριών µε εκπνοές, εν�δυο…

� Ωχ, πιάστηκαν τα χέρια και τα πόδια µου! έλεγε η Οµάδα των Αγύµναστων.
� Έλεος! Βοήθεια! ∆εν αντέχω άλλο! έλεγε η Οµάδα των Ψόφιων Κοριών.

�  Ωχου! Τι βαρετά που είναι! Πότε επιτέλους θα τελειώσουµε; έλεγε  η Οµάδα
των Γυµνασµένων. 

Με πολύ δυσκολία ανέχονταν τα  καπρίτσια της Γυµναστικής, γιατί ήταν πολύ
βαρετή και κουραστική, αλλά τι να έκαναν; Έπρεπε να υποµένουν, γιατί εκείνη
ήταν ο καλύτερος ρυθµιστής στην καταπολέµηση του ∆ιαβήτη. Για να περνούν
ευχάριστα µάλιστα και να ξεχνούν το ζόρι τους, έβγαλαν κι ένα τραγουδάκι:

Το τραγούδι των ∆ιαβητικών
Είµαι εγώ ∆ιαβητικός
και πολύ διαλλακτικός
φαγητά δεν τρώω εγώ
που µου κάνουνε κακό.

∆ίαιτα, γυµναστική
κάνω υποµονετική
τον ∆ιαβήτη πολεµάω
τον ρυθµίζω, τον νικάω.

Περιβόητε ∆ιαβήτη
µπήκες στο δικό µου σπίτι
θέλεις να µε τυραννάς
θα σε διώξω, που θα πας!

Με ινσουλίνη σε ποτίζω
και τα ζάχαρα ρυθµίζω
λειτουργώ πιο οµαλά
στο συκώτι, στα µυαλά.

Μα τι νόµισες εσύ;
Σ’ έχω φάει στη στροφή
είσ’ ασήκωτος, βαρύς
τρέχε, φύγε, να χαρείς!

Έτσι, άρχισε µια αγωνιώδης µάχη στον Κόκκινο Ποταµό µε όλους αυτούς
στους συντελεστές που αναφέρθηκαν και έµεινε στην ιστορία ως η Κόκκινη
Μάχη. Όλοι εναντίον ενός. Του περιβόητου ∆ιαβήτη. Του ακατανίκητου! Έτσι νόµι�
ζε πως ήταν εκείνος δηλαδή, γιατί τα αποτελέσµατα της µάχης ήταν συναρπα�
στικά και ο ∆ιαβήτης καθόλου αήττητος. Οι απώλειες του ∆ιαβήτη στο πεδίο της
ζαχαροµάχης ήταν σηµαντικές. Τα αποτελέσµατα ήταν ικανοποιητικά στην κατα�
πολέµηση των ζαχάρων, τα οποία υποχωρούσαν σηµαντικά και η ροή του
Κόκκινου Ποταµού απελευθερωµένη κι αρκετά βελτιωµένη.

Παραδείγµατος χάρη:
Ζάχαρα: 400,
µε Ινσουλίνη�Χάπια: 100
µε µαγικό κουτί: 90.
Η συνεργασία λοιπόν των ανθρώπων µε τους Καλούς

Μάγους Γιατρούς αποδείχτηκε εξαιρετικά ωφέλιµη κι εποικοδοµητική.
Η ανθρωπότητα θα τους ευγνωµονεί στους αιώνες και ο Κόκκινος Ποταµός θα

τραγουδάει και πάλι το τραγούδι του….

Τέλειωσε το παραµύθι!…
Ο ∆ιαβήτης µες τη λήθη
παρεµβαίνει, τυραννάει
τους ανθρώπους κυβερνάει.

Ευτυχώς η Ινσουλίνη
φάντασµα του έχει γίνει
τους ανθρώπους βοηθάει
και τον καταπολεµάει.

Μα, ας βάλουµε τελεία!
Τέλος πια στην ιστορία
που ο ∆ιαβήτης δεν νικιέται
πολεµήστε τον και… ιδέτε!…

ΠΠααρράάσστταασσηη
««  ΟΟιι  µµοοννόόλλοογγοοιι  ααππ’’  ττηη  ΓΓάάζζαα»»  

Της Ιωάννας Γκουτζιαµάνη
Καθηγήτρια φιλόλογος

Στην Κοζάνη την Κυριακή 17�10�10 στην αίθουσα «Φίλιππος» πραγµατοποιήθηκε η εκδήλωση «Οι µονόλογοι απ’ τη Γάζα».
20 µαθητές από 7 σχολεία της πόλης µετέφεραν µέσα από τη δραµατοποιηµένη αφήγηση, τη φωνή 32 παιδιών από τη Γάζα,
που έζησαν την εισβολή του Ισραήλ το ∆εκέµβριο του 2008. 

Το κοινό της πόλης τίµησε δεόντως την παράσταση και µέσα σε µια κατανυκτική ατµόσφαιρα απάντησε στο ερώτηµα
της αφίσας µας: Τα παιδιά του πολέµου µιλούν – εµείς ακούµε; Αυτή η θετική ενέργεια ενώθηκε µε κείνην που έστειλαν
άνθρωποι απ’ όλον τον κόσµο.

Έτσι για πρώτη φορά ακούστηκε σ’ αυτή την εµβέλεια η αλήθεια των παιδιών και ο έξω κόσµος δηµιουργεί ένα ρεύµα που
αντιµάχεται τη βία και ασκεί πίεση για αποκατάσταση του δικαίου. Οι εκδηλώσεις συνεχίζονται και θα κορυφωθούν στις 29
Νοεµβρίου, παγκόσµια ηµέρα συµπαράστασης στον Παλαιστινιακό λαό. 

Ευχαριστώ πολύ όλους όσους στήριξαν την προσπάθεια και όλα τα παιδιά για την εξαιρετική συνεργασία και το επίσης
εξαιρετικό αποτέλεσµα.

Ένας νέος θα κάτσει δίπλα σε µια ηλικιωµένη γυναίκα·
δεν γνωρίζονται· ένας κοινός τόπος αισθήµατος 
� καθώς ο νέος 
διάβαινε και τα βλέµµατά τους συναντήθηκαν 
� τους µίλησε
να κάτσουν· δυο κόσµοι να τα πουν...

Θα κάτσω για λίγο δίπλα σου
εδώ, στης πόρτας το κατώφλι,
µαζί το δρόµο αυτό, της πόλης 
να χαζέψουµε, 
και να µιλήσουµε για αυτά
που έχεις στην κουρασµένη καρδιά σου.

Για ό,τι ονειρεύτηκες, για ό,τι προσπάθησες,
για τους αγώνες και τα λάθη,
για τα όνειρα, και τους συντρόφους·
για τον κόσµο, που και σεις 
κάποτε νέοι ονειρευτήκατε,
πως θα τον χτίσετε µε τα γυµνά σας χέρια·
µε δυο αλλαξιές ρούχα, µε λίγο φα�, µα ψυχωµένοι,
έχοντας φωλιασµένα δυο παιδιά στην αγκαλιά
να χαµογελούν το αύριο,
και µιαν αγάπη δυνατή, ν’ αντέχει στους χειµώνες.

Θα κάτσω για λίγο δίπλα σου
εδώ, στο κεφαλόσκαλο
αυτόν της πόλης τον παράδροµο
κοιτώντας, να τα πούµε...

Τα µακριά µαλλιά σου, κατάλευκα πια
πέφτουν στην κυρτωµένη πλάτη σαν ποτάµι
ακόµη πυκνά· θαρρείς την παλιά σου νιότη
πως έχουν φυλάξει, και µόνο το χρώµα τους
παρέδωσαν ανήµπορα στο χρόνο.
Μου λες: «Ο άντρας µου µ’ αγαπούσε πολύ...»
Και το καταλαβαίνω...
Τα δυο γαλανά µάτια σου µιλούν τη νιότη σου
ατόφια· θαρρείς πως είσαι εγκλωβισµένη
σ’ αυτό το σώµα...
«Εσείς οι νέοι είστε τώρα η ελπίδα µας» µου λες
κουνώντας αδύναµα το δεξί σου χέρι στον αέρα· 
κι εγώ, αµίλητος, να συµφωνώ... και να σου γνέφω...

Πως και τα δικά µας χέρια είναι ψυχωµένα
πως κι οι δικές µας οι καρδιές ποθούν τα ίδια εκείνα
που σεις ονειρευτήκατε, για ό,τι αγωνιστήκατε,
για ό,τι παλέψατε και καταφέρατε και ζήσατε...
εµείς, τώρα ερχόµαστε συνεχιστές στο δύσκολο έργο
και σκύβουµε µε προσοχή πάνω στους τόπους που πατήσατε,
ν’ αφουγκραστούµε τα βήµατά σας.—

Θα κάτσω για λίγο δίπλα σου
εδώ, στης πόρτας το κατώφλι·
να ψυχωθώ... να µάθω...

Αφιερωµένο στην περήφανη, απροσκύνητη 
λοχαγό του ∆ΣΕ

Κωνσταντινιά  Γκλάβη�Καρυοφίλλη

ΗΗ  ηηλλιικκιιωωµµέέννηη  γγυυννααίίκκαα
κκααιι  οο  ννέέοοςς

Ν. Γιωργαντώνη



ττηηςς  ΡΡίίττσσααςς  ΣΣιιµµάάττοουυ

∆EKEMBPIOΣ 2010 YYΨΨHHΛΛHH TTAAΣΣHH16

Η κατάθεση του προHπολογισµού για το 2011 , πλήρως
ευθυγραµµισµένου µε την έγκριση της τρόικας για τα  απο�
τελέσµατα της πρώτης φάσης, για την καταβολή της τρίτης
δόσης του δανείου και η ανάληψη συγκεκριµένων δεσµεύ�
σεων από την κυβέρνηση ότι µέχρι το Μάρτιο του 2011 θα
προωθήσει όλα τα απαραίτητα µέτρα,  δείχνουν  ότι η καται�
γιστική επίθεση που εξαπολύουν κυβέρνηση, Ε.Ε. και ∆ΝΤ
έχει  στόχο όχι απλά µια βίαιη αναδιανοµή εισοδήµατος σε
βάρος των εργαζοµένων, αλλά και µια παραπέρα πολιτική
συντριβής των κοινωνικών αναγκών και εργατικών δικαιω�
µάτων, υποβαθµίζοντας έτσι την εργατική τάξη σε  ανοργά�
νωτη µάζα, µε υπονόµευση κάθε συνδικαλιστικής οργάνω�
σης και συλλογικής κατάκτησης. 

Οι ψευτολεονταρισµοί της κυβέρνησης,  οι υποτιθέµενες
διαφωνίες και «κονταροµαχίες» υπουργών, η προσπάθεια
στήριξης από παλιά και νέα δεκανίκια (Αλ.Παπαδόπουλος :
περιττό το  30% του κράτους), τα εκβιαστικά διλήµµατα περί
εκλογών, η επαπειλούµενη ανά τρίµηνο καταβολή του
δανείου  και η διατεταγµένη υπηρεσία των ΜΜΕ , δεν µπο�
ρούν να κρύψουν την πολιτική χρεοκοπία της κυβέρνησης.
Άνοιξαν ολοκληρωτικό πόλεµο στους εργαζόµενους φέρ�
νοντας φτώχια, απολύσεις, ανεργία. 

Για το επόµενο «καυτό» τρίµηνο και για τον επόµενο
χρόνο, ποια είναι  τα νέα µέτρα :

• Επιστροφή στον 19ο αιώνα µε την κατάργηση των
κλαδικών συµβάσεων και µε αναγόρευση ως υπέρτατων
των επιχειρησιακών, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να µει�
ώνουν όσο θέλουν και όσες φορές θέλουν τους µισθούς
των εργαζοµένων. Το επιχείρηµα, όπως διατυπώνεται και
στο επίσηµο κείµενο της τρόικας για τις επόµενες µεταρ�
ρυθµίσεις για «ευθυγράµµιση των µισθών µε την παραγωγι�
κότητα στο επίπεδο της επιχείρησης», δηλαδή ότι δήθεν η
Ελλάδα υστερεί σε ανταγωνιστικότητα εξαιτίας του εργα�
σιακού κόστους, είναι τουλάχιστον γελοίο,  για µια χώρα
που είναι 14η στους µισθούς µεταξύ των 15 χωρών της
παλιάς ΕΕ.  Το σκηνικό της επίθεσης,  επιτείνεται από το
«παράθυρο» που αφήνει το επικαιροποιηµένο µνηµόνιο για
τη σύναψη ατοµικών συµβάσεων �και την καταβολή ακόµη
χαµηλότερων µισθών� στις επιχειρήσεις που δεν είναι µέλη
εργοδοτικών οργανώσεων και δεν εκπροσωπούνται στις
διαπραγµατεύσεις.

• Μαζικές µετατάξεις εργαζοµένων από τις ∆ΕΚΟ και τον
ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, στη λογική µιας πρόσληψης για
κάθε 5 αποχωρήσεις, που στην ουσία σηµαίνουν είτε απο�
λύσεις για ένα µεγάλο αριθµό εργαζοµένων, είτε µαζική
οµηρία για τους υπό  µετάταξη εργαζόµενους, που θα τους
έχουν για µήνες και χρόνια στο «περίµενε» µέχρι να «αδει�
άσουν θέσεις», όπως δηλαδή και στην περίπτωση της
Ολυµπιακής. Ταυτόχρονα, η λογική ότι οι µετατασσόµενοι θα
θεωρούνται νέες προσλήψεις, ανοίγει διάπλατα το δρόµο
για µειώσεις µισθών και αλλαγή εργασιακού καθεστώτος και
δικαιωµάτων.

• Φτώχεια και φοροµπηξία µε  αυξήσεις στα εισιτήρια
των αστικών συγκοινωνιών και στα είδη λαGκής κατανάλω�
σης, τρόφιµα, ρούχα, εστιατόρια, νερό και ∆ΕΗ λόγω αυξη�
µένου ΦΠΑ από 11% σε 13%,  ενώ την  ίδια ώρα η κυβέρνη�
ση, µειώνει τον φόρο που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις. 

• Άγριες  περικοπές, µε τα κονδύλια να περικόπτονται
κατά 20% για την παιδεία και για την υγεία κατά 1,4 δις.
ευρώ, οδηγώντας σε ραγδαία υποβάθµιση τα σχολεία, τα ΑΕΙ
και τα δηµόσια νοσοκοµεία, προς πάρα πέρα όφελος των
ιδιωτών.

• Ιδιωτικοποιήσεις µε την  κυβέρνηση να επιχειρήσει να
εκχωρεί δηµόσια ακίνητη περιουσία και εκχώρηση σε ιδιώτες
και των τελευταίων επιχειρήσεων που έχουν µείνει στα
χέρια του δηµοσίου, όπως είναι το αεροδρόµιο Ελ.
Βενιζέλος, η ΤΡΕΝΟΣΕ, η Εγνατία Οδός και τα ΕΛΤΑ, εξέλιξη
που θα σηµάνει απολύσεις και ακριβότερες υπηρεσίες. 

• Χρεοκοπία γιατί ενώ οι εργαζόµενοι θα αποχαιρετούν
το ένα τους δικαίωµα µετά το άλλο, ο κρατικός προHπολο�
γισµός του 2011 προβλέπει για την εξυπηρέτηση του δηµό�
σιου χρέους (τόκοι και χρεολύσια) να δώσει το µυθικό ποσό
των 44 δισ. ευρώ, που είναι το διπλάσιο του δηµοσιονοµικού
ελλείµµατος. Ακόµη κι έτσι το δηµόσιο χρέος θα αυξηθεί τα
επόµενα δύο χρόνια φέρνοντας πιο κοντά την αναδιάρ�
θρωση χρέους και νέα προγράµµατα λιτότητας. 

ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΩΡΑ
Απέναντι σε αυτή την επίθεση, η συνδικαλιστική γραφει�

οκρατία της ΓΣΕΕ και ο επονείδιστος πρόεδρός της, µόλις και
µετά βίας µπορεί να ψελλίσει ψίθυρους υπεράσπισης των
εργατικών δικαιωµάτων. Στην ουσία, διασπά τον αγώνα,

καθώς αρνείται την ενιαία και ουσιαστική σχεδίαση και κλι�
µάκωση των αγώνων, σε κατεύθυνση ρήξης και ανατροπής
της πολιτικής κυβέρνησης�ΕΕ�∆ΝΤ και βιοµηχάνων, διασπά
πολιτικά και εκφυλίζει το εργατικό κίνηµα, καθώς αποσπά
σκόπιµα τον άµεσο αγώνα επιβίωσης των εργαζοµένων, από
τα στρατηγικά συµφέροντα και αιτήµατα για απελευθέρωση
της εργασίας από τους δήθεν µονόδροµους, της οµηρίας
στους δανειστές, της ευρωζώνης και της καπιταλιστικής
εκµετάλλευσης γενικότερα. Συνδαιτυµόνας της κυβέρνη�
σης, συνοµιλητής της τρόικας και του ΣΕΒ, υπερασπιστής του
«ανταγωνισµού και της επιχειρηµατικότητας», αντιλαµβάνε�
ται ότι εκτός από την µαζική απαξίωση των εργαζοµένων,
πλέον χάνει και το  τελευταίο χαρτί της «διαπραγµάτευσης»
και του «κοινωνικού εταίρου». 

Η ίδια κατάσταση υπάρχει και πιο κάτω, όπου ηγεσίες
Οµοσπονδιών, Συνδικάτων και Σωµατείων (ευτυχώς µε εξαι�
ρέσεις), παραµένουν εγκλωβισµένες στη λογική του εργο�
δοτικού συνδικαλισµού, της κοµµατικής στοίχισης, της µοι�
ρολατρίας και της λογικής του µικρότερου κακού. Ειδικότερα
στις ∆ΕΚΟ σήµερα, λόγω της γενικευµένης κρίσης και της
αντεργατικής επίθεσης αδυνατούν να χειραγωγήσουν τους
εργαζόµενους είτε µε τους παλιούς καλούς τρόπους «διευ�
κολύνσεων» (κόψιµο υπερωριών, µείωση µισθών, µετατάξεις
κ.α), είτε υπόλογες για το ξεπούληµα και την ιδιωτικοποίηση
του δηµόσιου φορέα.  Ήδη από τις απεργίες και διαδηλώσεις
του Μάη µέχρι σήµερα καταγράφονται σοβαρές τάσεις για
σύγκρουση µε την κυρίαρχη πολιτική.  Οι παραδοσιακές µορ�
φές συνδικαλιστικής οργάνωσης  που γνωρίσαµε µετά τη
µεταπολίτευση,  φαίνεται ότι όσο η επίθεση δυναµώνει  και
βαθαίνει και η δυσαρέσκεια θα κορυφώνεται  όσο οι επιπτώ�
σεις της κρίσης θα αγγίζουν την εργατική πλειοψηφία,  θα
ξεπερνιούνται αφήνοντας ένα κενό, όπου ακόµα οι µηχανι�
σµοί χειραγώγησης της εργατικής τάξης δεν έχουν καταλή�
ξει πως θα το καλύψουν.  

Για αυτό σήµερα είναι περισσότερο αναγκαία από ποτέ,
µια  νέα αγωνιστική ταξική ενότητα που θα µπορεί να ενώ�
σει την τάξη για νέους νικηφόρους αγώνες, θα διαµορφώνει
αγωνιστικά πλαίσια που θα ανατρέπουν το κλίµα της υποτα�
γής, θα συγκρούεται µε το σύνολο των αντιλαGκών, αντερ�
γατικών ρυθµίσεων που προωθούν κυβέρνηση, ΕΕ, εργοδό�
τες,  θα φέρνει στο προσκήνιο τις σύγχρονες εργατικές
ανάγκες και διεκδικήσεις και θα αντιστέκεται  στην καπιταλι�
στική εκµετάλλευση .

Σ’αυτό το φόντο, η µάχη για την υπεράσπιση των συλ�
λογικών συµβάσεων και την ακύρωση των κυβερνητικών και
εργοδοτικών σχεδίων έχει κυριολεκτικά στρατηγική σηµα�
σία για το µέλλον του εργατικού κινήµατος. 

Σήµερα απαιτείται Ενιαίο µέτωπο πάλης ενάντια στον
ταξικό συµβιβασµό, αντίθετο στην ενεργητική εκτόνωση
των αγώνων, που θα διεκδικεί:

Απόκρουση και ανατροπή του αντιδραστικού
«Μνηµονίου» κυβέρνησης�∆ΝΤ�ΕΕ, υπεράσπιση της εργασίας,
νοµοθετική απαγόρευση των απολύσεων, σταθερή δουλειά

για όλους. 
Ριζική αναδιανοµή του πλούτου, του χρόνου εργασίας

και της ασφάλισης υπέρ των µισθών και σε βάρος των κερ�
δών του µεγάλου κεφαλαίου, µε γενναία αύξηση της φορο�
λογίας του. 

Εθνικοποίηση τραπεζών και επιχειρήσεων στρατηγικής
σηµασίας, µε εργατικό και κοινωνικό έλεγχο. Για να µην
περάσουν οι ιδιωτικοποιήσεις σε ∆ΕΗ, Συγκοινωνίες. Για να
επιστρέψουν τώρα στο δηµόσιο όλες οι επιχειρήσεις που
ιδιωτικοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια (ΟΤΕ, λιµάνια,
Ολυµπιακή κλπ). 

Παύση πληρωµών του χρέους στις πολυεθνικές, τις τρά�
πεζες και τα ιµπεριαλιστικά κράτη, ανυπακοή στις παλιές και
νέες Συµφωνίες της ΕΕ, άµεση έξοδος από ΟΝΕ – ευρώ, προ�
στασία του εργατικού – λαGκού εισοδήµατος και των λαGκών
καταθέσεων. 

ΌΌχχιι  σσττοονν  εερργγαασσιιαακκόό  µµεεσσααίίωωνναα..
ΕΕρργγααττιικκήή  ααππάάννττηησσηη  ττώώρραα!!
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