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∆ιασπάστε,
πουλήστε,
τελειώσατε!

Το σίριαλ της απελευθέρωσης της
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που ξεκίνησε µε την Οδηγία 92/1996 της Ε.Ε.,
αποδείχτηκε τεράστια εισπρακτική επιτυχία για ξένους και ντόπιους επιχειρηµατικούς οµίλους…..
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Οι εξελίξεις
στην ενέργεια
κ αι η
ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ
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Να βάλουµε φρένο
στο ξεπούληµα και
στη λεηλασία µισθών
και συντάξεων!
• Συνεχίζεται και εντείνεται η επίθεση κυβέρνησης, ΕΕ και Τρόικας.
• Νέο κύµα µειώσεων µισθών και κατάργησης κοινωνικών παροχών.
• Ξεπουλάνε δηµόσιες επιχειρήσεις και δηµόσια περιουσία.
• Ιδιωτικοποιήσεις σε υγεία, παιδεία, συγκοινωνίες.
• ∆ιάσπαση, διάλυση και ξεπούληµα της ∆ΕΗ. Στους ιδιώτες κερδοσκόπους τα δίκτυα, η λιγνιτική και η υδροηλεκτρική παραγωγή
...Κι αν είναι κι έρθουνε
χρόνια δίσεχτα,
πέσουν καιροί οργισµένοι,
κι όσα πουλιά µισέψουνε
σκιασµένα, κι όσα δέντρα,
για τίποτ’ άλλο δε φελάν
παρά για µετερίζια,
µη φοβηθείς το χαλασµό.
Φωτιά ! τσεκούρι ! τράβα !,
ξεσπέρµεψέ το, χέρσωσε
το περιβόλι, κόφ’ το,
και χτίσε κάστρο απάνω του
και ταµπουρώσου µέσα,
για πάλεµα, για µάτωµα,
για την καινούργια γέννα.

Χρονικό ενός προαναγγελθέντος
θανάτου θυµίζουν οι εξελίξεις στην
ενέργεια, καθώς µε θαυµαστή συνέπεια
κυβέρνηση-ΕΕ-∆ΝΤ σπεύδουν να ολοκληρώσουν στόχους 10ετίας, βάζοντας
τις τελευταίες πινελιές στο σχέδιο διαµελισµού της ∆ΕΗ…….

ΣΕΛΙ∆ΕΣ 2-3

ΣΕΛΙ∆A 16

Η επανάσταση
του 1821

Ο εορτασµός της 25ης Μαρτίου
δεν πρέπει να γίνεται από συγκατάβαση, ούτε να αποτελεί απλό εθνικό
χρέος. Πρέπει να λειτουργεί ως ερέθισµα για εσωτερικό προβληµατισµό…..

ΣΕΛΙ∆EΣ 14-15

Πυρηνική ενέργεια:
Πηγή ολέθρου ακόµα
και η ειρηνική χρήση
Ούτε βόµβες, ούτε εργοστάσια για παραγωγή
ενέργειας είναι απαραίτητα
Για άλλη µια φορά η «ειρηνική» χρήση της πυρηνικής
ενέργειας αποδεικνύεται πηγή ολέθρου. Ας θυµηθούµε λοιπόν τα γεγονότα και ας προβληµατιστούµε για το µέλλον.

ΣΕΛΙ∆ΕΣ 11

KANTE THN ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
στις Γραµµατείες στον κωδικό 745
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...Κι αν είναι κι έρθουνε χρόνια δίσεχτα,
πέσουν καιροί οργισµένοι,
κι όσα πουλιά µισέψουνε σκιασµένα, κι όσα δέντρα,
για τίποτ’ άλλο δε φελάν παρά για µετερίζια,
µη φοβηθείς το χαλασµό. Φωτιά ! τσεκούρι ! τράβα !,

ξεσπέρµεψέ το , χέρσωσε το περιβόλι, κόφ’ το,
και χτίσε κάστρο απάνω του και ταµπουρώσου µέσα,
για πάλεµα, για µάτωµα, για την καινούργια γέννα.
Π’ όλο την περιµένουµε κι όλο κινάει για νάρθει,
κι’ όλο συντρίµµι χάνεται στο γύρισµα των κύκλων.

TAΣH

Φτάνει µια ιδέα να στο πει, µια ιδέα να στο προστάξει,
κορώνα ιδέα , ιδέα σπαθί, που θα είναι απάνου απ’ όλα.
Κωστής Παλαµάς

Να σταµατήσουµε τις ιδιωτικοποιήσεις και
τη λεηλασία των εισοδηµάτων των εργαζόµενων
 Συνεχίζεται και εντείνεται η επί
θεση κυβέρνησης, ΕΕ και Τρόικας.
 Νέο κύµα µειώσεων µισθών και
κατάργησης κοινωνικών παροχών.
 Ξεπουλάνε δηµόσιες επιχειρήσεις
και δηµόσια περιουσία.
 Ιδιωτικοποιήσεις σε υγεία, παιδεία,
συγκοινωνίες.
 ∆ιάσπαση, διάλυση και ξεπούληµα
της ∆ΕΗ. Στους ιδιώτες κερδοσκόπους
τα δίκτυα, η λιγνιτική και η υδροηλεκτρι
κή παραγωγή!
Συναδέλφισσες – συνάδελφοι
Η κυβέρνηση µε τη στήριξη της ΕΕ και
της Τρόικας έχει κηρύξει ολοκληρωτικό
κοινωνικό πόλεµο στους εργαζόµενους
και στα φτωχότερα λαLκά στρώµατα της
Ελληνικής κοινωνίας. Συνυπογράφοντας
το µνηµόνιο Νο 4 εντείνει τα αντεργατι
κά αντιλαLκά µέτρα, βυθίζει τη χώρα στη
φτώχεια και στην καταστροφή, βάζει
ταφόπλακα σε κατακτήσεις δεκαετιών
της εργατικής τάξης, καταργώντας τις
συλλογικές συµβάσεις και εισάγοντας
τις επιχειρησιακές και ατοµικές συµβά
σεις, µειώνει και άλλο τους µισθούς και
οδηγεί τους εργαζόµενους σε περαιτέ
ρω απελπισία και εξαθλίωση. Ξηλώνουν
µία  µία όλες τις κοινωνικές καταχτή
σεις του περασµένου αιώνα, από την
κοινωνική ασφάλιση και το οκτάωρο
µέχρι την κατάργηση των επιδοµάτων
ανεργίας! Το ξεπούληµα συνεχίζεται:
Μετά τις συγκοινωνίες, την υγεία και
την παιδεία, σειρά έχει η ∆ΕΗ και η
ενέργεια. Στην τελευταία σύνοδο της ΕΕ
η κυβέρνηση δεσµεύτηκε για τα δυο
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επόµενα χρόνια να ξεπουλήσει δηµόσια
περιουσία αξίας 50 δις ευρώ!
Η συνέχιση αυτής της πολιτικής
δηµιουργεί καθηµερινά χιλιάδες ανέρ
γους, σπέρνει πείνα και εξαθλίωση
στους εργαζόµενους και στους συνταξι
ούχους, βυθίζει τη χώρα στην ερήµωση,
τη φτώχεια και την υποδούλωση στους
ξένους και ντόπιους βιοµήχανους.

Νοµοσχέδιο διαµελισµού
της ∆ΕΗ
Με την κατάθεση του νοµοσχεδίου
για την «απελευθέρωση ενέργειας», που
παρουσιάστηκε
στο
Υπουργικό
Συµβούλιο, µπαίνει στην τελική ευθεία η
υλοποίηση του σχεδίου (κυβέρνησης,
κεφαλαίου µε στήριξη της Κοµισιόν και
του ∆ΝΤ) τεµαχισµού και ξεπουλήµατος
της ∆ΕΗ! Ο κύριος στόχος είναι βέβαια η
επικράτηση των ιδιωτών κερδοσκόπων
σε όλες τις πηγές ηλεκτρικής ενέργειας
(Η/Ε) και η καταλήστευση των εργαζοµέ
νων και των λαLκών στρωµάτων µέσα
από τις τεράστιες αυξήσεις της τιµής
του Ηλεκτρικού Ρεύµατος (κάνουν λόγο
µέχρι και για τριπλασιασµό της ΚW/H
µέχρι το 2015)! Στα πλαίσια αυτά ετοι
µάζονται να νοµοθετήσουν:
1. Την διάσπαση, (µε σύµφωνη
γνώµη ∆ΕΗ και ΓΕΝΟΠ) τριχοτόµηση της
∆ΕΗ µε τη δηµιουργία των θυγατρικών
∆ιανοµής και Μεταφοράς, την στελέχω
ση των νέων εταιρειών µε επιπλέον 850
εργαζόµενους που µετατάσσονται βίαια
από τις κεντρικές υπηρεσίες µε άγνω
στο εργασιακό και ασφαλιστικό µέλλον.
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Έντυπο του Σ.Ε.ΕΝ.
«ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ»

Εκδίδεται από τη συντακτική επιτροπή:
1. Γρίβας Στέργιος
2. Παύλος Mουρουζίδης
3. ∆ύντσικος Λάζαρος
4. Κουτσονάνος Ευάγγελος
5. Πράσσος Στέφανος
Τα επώνυµα άρθρα δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη την εφηµερίδα.
∆ιεύθυνση:
Ζαφειράκη και Πλακοπίτη 4 Κοζάνη
Τηλ. & Φαξ: 24610 30668
T.Θ.: 1389
Ε-mail: seenerga@otenet.gr
Σχεδίαση - Επιµέλεια: Πρωινός Λόγος
Εκτύπωση: Bαγουρδής ABEE

Το νοµοσχέδιο αναφέρει ότι θα ιδιωτι
κοποιηθεί κατά 49% η νέα θυγατρική
εταιρεία της Μεταφοράς, δηλαδή τα
δίκτυα υψηλής τάσης (περιουσία του
Ελληνικού λαού) περνάνε στους ιδιώτες.
2. Την δηµιουργία νέας εταιρείας
(Λ.ΑΓ.Η.Ε) ανεξάρτητης από τη ∆ΕΗ που
θα αντικαταστήσει τον ∆ΕΣΜΗΕ και θα
διαχειρίζεται την λειτουργία της ηµερή
σιας αγοράς Η/Ε,
3. Για την «απελευθέρωση» στο
λιγνίτη αφού αρχικά παίχτηκε το σενά
ριο της ανταλλαγής ισχύος, κάτω από
την απαίτηση της Κοµισιόν και των ντό
πιων και ξένων παραγωγών για εξασφά
λιση πρόσβασης στο λιγνίτη, επαναφέ
ρουν την πώληση µονάδων και µάλιστα
πολύ συγκεκριµένα να διαθέσουν αυτό
νοµα τη λιγνιτική ισχύ της Μονάδας 5
του Αγ. ∆ηµήτρη. Ο τελικός στόχος είναι
η ∆ΕΗ µέχρι το 2015 να µη δίνει στο
σύστηµα πάνω από 15 έως 20% της
συνολικής λιγνιτικής παραγωγής της
χώρας!
ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ
ΜΟΝΑ∆ΩΝ. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ
Αυτή η πολιτική έκλεισε ήδη τον ΑΗΣ
Μελίτης, την πιο καινούργια, την πιο
ακριβή, την πιο «καθαρή», µε τον µεγα
λύτερο βαθµό απόδοσης λιγνιτική
µονάδα, λόγο έλλειψης καυσίµουλιγνί
τη! Έκλεισε γιατί η ∆ΕΗ βασίστηκε για
την τροφοδοσία του σταθµού σε ιδιώ
τες κερδοσκόπους οι οποίοι έκλεισαν
την Αχλάδα, κατέστρεψαν το Κλειδί και
ακόµα δεν ξεκίνησαν το ορυχείο της
Βεύης για το οποίο απέκλεισαν τη ∆ΕΗ

από το διαγωνισµό!
Είναι αυτοί (Πολιτικοί, Συνδικαλιστές,
Τοπικοί παράγοντες) οι θιασώτες του
ανταγωνισµού και της απελευθέρωσης,
δογµατικά αµετανόητοι, λάτρεις της
ασυζητητί
ενσωµάτωσης
των
ΕυρωπαLκών Οδηγιών που σήµερα κλαί
νε και οδύρονται αλλά συµφωνούσαν
(λόγω απόφασης της Κοµισιόν) στην
ανάθεση της τροφοδοσίας του ΑΗΣ
Μελίτης στους ιδιώτες!
Η κατάσταση στους εργασιακούς
χώρους ΑΗΣΟρυχείαΥποστηρικτικές
µονάδες είναι απελπιστική κυρίως λόγω
της δραµατικής µείωσης του προσωπι
κού! Κράτηµα του εξοπλισµού στα ορυ

χεία λόγο µη επάνδρωσης, κλείσιµο
συνεργείων και ολόκληρων τοµέων,
συγχωνεύσεις, ακόµα και προτάσεις για
σβήσιµο µονάδων και µεταφορά του
προσωπικού σε άλλες έπεσε στο τραπέ
ζι από διευθυντές ΑΗΣ. Οι εργολαβίες
κατάντησαν µάστιγα της επιχείρησης
αλλά και των εργαζοµένων.
Μαύρη κι ανασφάλιστη εργασία,
δουλεµπόριο, µισθοί πείνας, πληρωµή µε
την ώρα, ωράρια λάστιχο, παντελής
έλλειψη µέτρων ασφάλειας και ατοµι
κών εφοδίων προστασίας, πολλά και
σοβαρά ατυχήµατα, είναι το συνηθισµέ
νο σκηνικό στους χώρους εργασίας.

Περικοπές µισθοδοσίας - Aσφαλιστικό ∆EH
Οι εργαζόµενοι στη ∆ΕΗ είδαν µέσα σ ένα
χρόνο να µειώνονται κατά 25% οι αποδοχές τους
αλλά όπως φαίνεται για την Τρόικα και την
Κυβέρνηση δεν είναι αρκετά γι αυτό και εκτός από
τα 40 εκατοµµύρια Ευρώ που έχει συµφωνήσει η
διοίκηση της ∆ΕΗ µε το Υπουργείο να κόψει από
υπερωρίες και εκτός έδρας, στην «κλίνη του
Προκρούστη» µπαίνουν, το ωράριο, όλα τα επιδό
µατα, ο ΚΚΠ/∆ΕΗ και η κατάργηση των µισθολογι
κών κλιµακίων µέσα από την σύνδεση του µισθού
µε την παραγωγικότητα (στις συζητήσεις αυτές
όπως όλα δείχνουν συµµετέχει κανονικά και η
ΓΕΝΟΠ). Μέχρι και απολύσεις τακτικού προσωπικού
µπήκαν στο «τραπέζι του διαλόγου» για να αναγκα
στεί ο Ζερβός να δηλώσει: «Η ∆ΕΗ δεν πρόκειται να
προχωρήσει σε απολύσεις καθώς οι εργαζόµενοί
της απολαµβάνουν καθεστώς µονιµότητας, ωστό
σο θα επιδιωχθεί συµφωνία µε τις εργατικές ενώ
σεις για µειώσεις στο ύψος των επιδοµάτων».
Τα Πολυιατρεία της ∆ΕΗ υπολειτουργούν µε
κλειστά τα µικροβιολογικά εργαστήρια (για να µην
πάρουν δυο γιατρούς τετράωρης απασχόλησης σε
Κοζάνη και Πτολεµαδα που θα κόστιζαν 2.000
ευρώ το µήνα, το ταµείο χρεώνεται περίπου 10.000
ευρώ ηµερησίως!), χωρίς γιατρούς εδώ και ένα
χρόνο, χωρίς λεφτά στα ταµεία µε συνέπεια την
ταλαιπωρία των εργαζοµένων των συνταξιούχων
και των οικογενειών τους. Και στην καλύτερη των
περιπτώσεων θα µπορούν να λειτουργήσουν µέχρι
τον Ιούνιο, όπως αναφέρει σε ενηµερωτικό σηµεί

ωµα ο εκπρόσωπος των εργαζοµένων στο ΤΑΥ
ΤΕΚΩ Π. Αποστολίδης, ο οποίος χωρίς καµία
αυτοκριτική διάθεση για τις πολιτικοσυνδικαλι
στικές του επιλογές, αναφέρει ακόµα ότι χρήµα
τα για κύριες και επικουρικές συντάξεις δεν θα
υπάρχουν µετά τον Αύγουστο λόγω µειωµένης
χρηµατοδότησης από τον κρατικό προMπολογι
σµό! Απλά κάνει καταγραφή της «χασούρας» λες
και δεν είναι ένας από τους κύριους υπεύθυνους
αυτής της καταστροφικής για τους εργαζόµε
νους και τους συνταξιούχους επιλογής.
Αυτοί (ΠΑΣΚΕ∆ΑΚΕΣΑ∆) που χάρισαν τα
αποθεµατικά (3,3 τρις δραχµές) των εργαζοµέ
νων στη ∆ΕΗ παίρνοντας ως «αντιπαροχή την
εγγύηση του ελληνικού δηµοσίου»… Αυτοί που
συνυπέγραψαν να αλλάξει ο νόµος που µέχρι
τότε υποχρέωνε τη ∆ΕΗ να καλύπτει τις συντά
ξεις και την ιατροφαρµακευτική περίθαλψη…
Αυτοί που δέχτηκαν να αλλάξουν την ασφάλιση
στον εργοδότη και να κάνουν ταµείο χωρίς
λεφτά αλλά µε έλλειµµα 200 δις δραχµές από
τον πρώτο κιόλας χρόνο λειτουργίας του… Αυτοί
που από το 1998 υποστήριξαν κάθε ΕυρωπαLκή
Οδηγία που µας έφερνε όλο και πιο κοντά στη
διάλυση γιατί «αν ψηφίσουµε ενάντια στην Οδηγία
πρέπει να φύγουµε από την ΕΕ»… Αυτοί που υπέ
γραψαν τη διάλυση του ασφαλιστικού µας κι έβα
λαν πλάτη στη µετοχοποίησηξεπούληµα της ∆ΕΗ,
ανακοινώνουν τώρα ως δικαστικοί κλητήρες την
παταγώδη αποτυχία της επιλογής τους. Και δεν

αισθάνονται καν την ανάγκη να ζητήσουν ένα
συγνώµη από τους εργαζόµενους που τους βάζουν
σε µεγάλες περιπέτειες, κάτι που εµείς οι υπόλοιποι
που αντιταχθήκαµε, («ως Κασσάνδρες») το είχαµε
προβλέψει από τότε και τους προειδοποιούσαµε
ότι κάνουν το µεγαλύτερο ξεπούληµα που έκανε
ποτέ συνδικάτο σ αυτή τη χώρα!
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Συνδικαλιστικό κίνηµα
Η ηγεσία της ΓΣΕΕ όχι µόνο
δεν έπαιξε το ρόλο της απέναντι
στην καταστροφική για τους
εργαζόµενους πολιτική της κυβέρ
νησης και της Τρόικας αλλά συναί
νεσε στην ουσία για να περάσει
αυτή η πολιτική θεωρώντας την
«σκληρή αλλά αναγκαία» και «το
µνηµόνιο ως µονόδροµο στη
σηµερινή κρίση» όπως δήλωσε
δηµόσια
πολλές
φορές
ο
Πρόεδρός της Γ. Παναγόπουλος.
∆εν υπάρχει ιστορικό προηγούµε
νο ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ να κυκλο
φοράει µε σωµατοφύλακες και να
µην παραβρίσκεται στις συγκεν
τρώσεις της Συνοµοσπονδίας
φοβούµενος τις βίαιες αντιδρά
σεις
των
εργαζοµένων!
Η
ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ παρά τους φραστικούς
διαχωρισµούς και τις όποιες κινη
τοποιήσεις, τελικά συµφωνεί (δια
χρονικά, απελευθέρωση ενέργει
ας 1999, µετοχοποίηση, διαγραφή
των αποθεµατικών από τα περιου
σιακά στοιχεία της ∆ΕΗδιάλυση
του ασφαλιστικού µας) στα µεγά
λα και κρίσιµα ζητήµατα µε τη διοί
κηση, την κυβέρνηση αλλά και τα
υπερεθνικά κέντρα, συναίνεσε
στη διάσπαση της ∆ΕΗ, µε έκτακτο
συνέδριο µάλιστα, για να προλά
βει τυχόν αντιδράσεις! Συναίνεσε
στη µετακίνηση των 850 συνα
δέλφων, συναίνεσε στην ανταλ
λαγή ενέργειας ίσης µε το 40% της
λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής
παραγωγής.
Σήµερα η ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ δέχεται
συντονισµένα επίθεση από τα
ΜΜΕ που ελέγχονται από ιδιωτικά
συµφέροντα
(Αλαφούζος

Μπόµπολας Λάτσης κλπ) και από
τους πολιτικούς υπαλλήλους τους
(Μάνος,
Καρατζαφέρης,
Μπακογιάννη κλπ) µε στοιχεία που
διοχετεύονται από την ίδια τη
διοίκηση της ∆ΕΗ και την κυβέρνη
ση µε προφανή στόχο το διασυρ
µό της στα µάτια των εργαζοµέ
νων για να περάσουν ευκολότερα
τη διάλυση και το ξεπούληµα της
µεγαλύτερης επιχείρησης της
χώρας. Βεβαίως όλα αυτά τα στοι
χεία που βλέπουν το φως της
δηµοσιότητας δεν κινούνται στη
σφαίρα της φαντασίας γιατί
πολλά απ αυτά ακούγονταν χρό
νια τώρα στους διαδρόµους της
ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ χωρίς ποτέ κανείς και
καµία παράταξη να προσπαθήσει
να «βάλει το µαχαίρι στο κόκαλο»!
Ο Ρίζος είναι η κορυφή τού παγό
βουνου και δεν είναι ο µοναδικός,
χρόνια τώρα η ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ ασκεί
εργοδοτικό  κυβερνητικό συνδι
καλισµό, πολλά στελέχη της είναι
διαπλεκόµενα όχι µόνο µε τη ∆ΕΗ
αλλά ακόµα και µε ιδιώτες παρα
γωγούς. Ήµασταν και είµαστε
αντίθετοι σε αµφιλεγόµενες δρα
στηριότητες της Οµοσπονδίας
όπως είναι ο «κοινωνικός τουρι
σµός», τα κινητά τηλέφωνα κλπ.
Απέναντι στην κλιµάκωση της
επίθεσης, θα απαντήσουµε µε
δυναµισµό και αποφασιστικότητα.
Να οικοδοµήσουµε την αγωνιστι
κή ταξική ενότητα των ίδιων των
εργαζοµένων. Είναι αγώνας επι
βίωσης και αξιοπρέπειας για τον
κόσµο της δουλειάς. Μόνο έτσι
µπορούµε να αντιµετωπίσουµε
την καθηµερινή τροµοκρατία και

τη βαρβαρότητα του κεφαλαίου.
 Να πάρουν πίσω όλα τα
αντεργατικά µέτρα, το «µηχανισµό
στήριξης» και το Μνηµόνιο.
 ∆ιαγραφή του χρέους, ανυ
πακοή και ρήξη µε τις συµφωνίες
ΕΕ, ΕΚΤ και ΟΝΕ.
 Αυξήσεις στους µισθούς και
στις
συντάξεις,
Συλλογικές
Συµβάσεις και σταθερή εργασία.
 Νοµοθετική απαγόρευση
των απολύσεων. Να µην περά
σουν οι ιδιωτικοποιήσεις.
 Εθνικοποίηση των τραπε
ζών, χωρίς αποζηµίωση, µε εργατι
κό – κοινωνικό έλεγχο.
 ∆ηµόσιες συγκοινωνίες,
δωρεάν παιδεία και υγεία.
 Ανατροπή της απελευθέρω
σης ενέργειας.
 Υπάρχει

λύση

µπροστά

στον τεµαχισµό, τη διάλυση και το
ξεπούληµα της ∆ΕΗ: Εθνικοποίηση
του συνόλου του ηλεκτρενεργει
ακού τοµέα σε µια ∆ΕΗ Ενιαία και
Καθετοποιηµένη, 100% ∆ηµόσια
που θα λειτουργεί για την ικανο
ποίηση των λαLκών αναγκών και
την ανάπτυξη της χώρας. Μόνο
µια τέτοια ∆ΕΗ µπορεί να εξασφα
λίσει ανάπτυξη του τόπου, φθηνό
ρεύµα για το λαό, εργασιακά κι
ασφαλιστικά δικαιώµατα στους
χιλιάδες εργαζόµενους στον
κλάδο της Ενέργειας.
Συνάδελφοι, σε κάθε Σωµατείο
και σε κάθε χώρο δουλειάς, ας
πάρουµε την υπόθεσή µας στα
χέρια µας. Να συµµετέχουµε σε
κάθε διαδικασία, να ελέγχουµε, να
πιέζουµε, να αλλάξουµε συσχετι

σµούς. Όχι άλλα «λευκά χαρτιά» σ’
όσους παζάρεψαν κι εξακολου
θούν να ξεπουλούν τα δικαιώµατά
µας. Να πάρουµε παντού πρωτο
βουλίες, να δηµιουργήσουµε επι

τροπές αγώνα και διεκδίκησης, να
παλέψουµε για τη ζωή που µας
αξίζει, για να υπάρχει µέλλον για
τα παιδιά µας.

του Στέφανου Πράσσου

Χρειάζονται µέτρα ώστε οι άνεργοι και
οι οικογένειες τους να µην οδηγηθούν στο περιθώριο

Φως, νερό, τηλέφωνο δωρεάν
Η υποκρισία περισσεύει στο υπουργείο
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής. Στο νοµοσχέδιο για την απελευθέ
ρωση ενέργειας που δόθηκε πρόσφατα στη
δηµοσιότητα και αφορά το 3ο ενεργειακό
πακέτο της EE, περιέχονται ρυθµίσεις για την
αποπληρωµή µε δόσεις των λογαριασµών
του ρεύµατος σε χαµηλόµισθους, χαµηλο

συνταξιούχους, ανέργους κ.λπ. Αυτή είναι η
«νέας κοπής» κοινωνική πολιτική: Τα «φου
σκωµένα» τιµολόγια δεν πάνε ούτε ευρώ
παρακάτω, τα πάγια, οι δηµοτικοί φόροι και
τα τέλη προς την ΕΡΤ δεν µειώνονται ούτε
κατ' ελάχιστον, όµως δίνεται η δυνατότητα
των δόσεων. Ηµίµετρα χάριν εντυπωσια
σµού, που ούτε λύνουν ούτε καν αναγνωρί

ζουν το σοβαρό οικονοµικό και ευρύτερα κοι
νωνικό πρόβληµα που ακουµπά πλέον εκα
τοντάδες χιλιάδες οικογένειες. ∆εν χρειάζε
ται να είναι κανείς οικονοµολόγος για να δια
πιστώσει ότι ένας άνεργος χωρίς εισοδήµα
τα, για όσο διάστηµα µένει χωρίς εργασία,
ούτε ολόκληρο το ποσό, ούτε και τις δόσεις
δεν µπορεί να δώσει.
Όσον αφορά στους ανέργους, πρέπει να
υπενθυµιστεί ότι η ίδια η πολιτική της κυβέρ
νησης, της EE και της τρόικας τους στέρησε
την εργασία. Η «απελευθέρωση» των απολύ
σεων, η βίαιες αλλαγές στην εργατική νοµο
θεσία και το πτωχευτικό δίκαιο έδωσαν «πρά
σινο φως» στους εργοδότες να στείλουν στο
ταµείο ανεργίας εκατοντάδες χιλιάδες εργα
ζοµένους, προκειµένου να διασφαλιστούν
τα απειλούµενα κέρδη τους. ∆εν είναι µυστι
κό ότι η διεθνής οικονοµική κρίση έδωσε το
καλύτερο άλλοθι για χιλιάδες εργοδότες να
τροποποιήσουν τις συµβάσεις εργασίας και
µάλιστα να απειλούν µε απόλυση όποιον
εργαζόµενο δεν αποδέχεται τους νέους
όρους δουλειάς, όπως για παράδειγµα έγινε
µε εργαζόµενη στην Κοσµοτέ. Και επειδή
ένας άνεργος στερείται ακόµα και τα άκρως
απαραίτητα προς το ζην, του είναι φυσικά
αδύνατον να πληρώσει λογαριασµούς, είτε
εφάπαξ είτε µε δόσεις. Το γεγονός αυτό
άλλωστε αντανακλάται και στο γενικευµένο
όσο ποτέ φαινόµενο να καθυστερεί χαρα
κτηριστικά η εξόφληση των λογαριασµών.

Οι άνεργοι και οι απολυµένοι είναι τα
ταξικά µας αδέρφια. Πετάχτηκαν στην ανερ
γία, έχασαν τις δουλειές τους και κινδυ
νεύουν να βρεθούν στο κοινωνικό περιθώριο
χωρίς δική τους υπαιτιότητα. Πρέπει να κρα
τηθούν µε αξιοπρέπεια στη ζωή και υπεύθυνη
γι' αυτό είναι σίγουρα η πολιτεία, αλλά έχου
µε λόγο και ευθύνη και εµείς οι υπόλοιποι
εργαζόµενοι, που σήµερα µπορεί να έχουµε
τη δουλειά µας αλλά δεν ξέρουµε αύριο τι
µας ξηµερώνει. Στο πλαίσιο αυτό, το
Συνδικάτο Εργαζοµένων στην Ενέργεια
«Εργατική Αλληλεγγύη» πρότεινε στο υπουρ
γείο Περιβάλλοντος και στη διοίκηση της ∆ΕΗ
να απαλλαγούν τελείως από την πληρωµή
των λογαριασµών της ∆ΕΗ οι άνεργοι, για
όσο διάστηµα βρίσκονται στην ανεργία και
δεν έχουν άλλα εισοδήµατα που να τους
εξασφαλίζουν µια αξιοπρεπή διαβίωση. Το
ίδιο πρέπει να ισχύσει φυσικά για το νερό και
to τηλέφωνο.
Θα ρωτήσει κανείς: «Αντέχει η ∆ΕΗ τέτοια
επιβάρυνση;». Αν υπήρχε η πολιτική βούληση,
θα µπορούσε η ∆ΕΗ να εντάξει αυτούς τους
λογαριασµούς των ανέργων στα τιµολόγια
Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας. Πάντως, κατά
τη γνώµη µας η ∆ΕΗ δεν θα έπρεπε να µπει
στον ανταγωνισµό, ούτε να λειτουργεί µε
γνώµονα τα συµφέροντα του κεφαλαίου
αλλά να παραµείνει µια επιχείρηση κοινής
ωφέλειας, µε στόχο την εξυπηρέτηση των
εργαζοµένων και του λαού.
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του Ανδρέα Αβραµίδη
Στέλεχος της ΑΣΣΕ/∆ΕΗ

Το σύµφωνο ανταγωνιστικότητας και τα συνδικάτα
Οι πρόσφατες αποφάσεις του
συµβουλίου κορυφής προετοιµά
ζουν δεινά για όλους τους εργα
ζόµενους στην Ευρώπη και ιδιαί
τερα στον Λαό µας.
Προβλέπονται στο σύµφωνο για την ανταγωνιστικό
τητα :
1. Νέες αντιασφαλιστικές ρυθµίσεις που θα περιορί
ζουν τον κοινωνικό χαρακτήρα του συστήµατος και θα
αναπτύσσουν τον ιδιωτικό. Θα µειώνουν συντάξεις και
θα αυξάνουν το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης.
2. Αποκέντρωση των µισθολογικών διαπραγµατεύ
σεων, που σηµαίνει κατάργηση των ΣΣΕ και προώθηση
των ατοµικών στο πλαίσιο της λεγόµενης ευελιξίας στην
αγορά εργασίας. Η εργασία θα αντιµετωπίζεται σαν µια
οποιαδήποτε άλλη αγορά, στην οποία η ύπαρξή της και
το ύψος της αµοιβής της θα προσδιορίζεται από την προ
σφορά και την ζήτηση.
3. Το κόστος της εργασίας θα προσδιορίζεται πάντα
από την ανταγωνιστικότητά της σε ΕυρωπαNκό και
Παγκόσµιο επίπεδο. Άρα το κόστος της εργασίας µας
πρέπει να είναι ανταγωνιστικότερο πχ του Πολωνού ή
του Κινέζου εργαζόµενου. Η πολιτική αυτή φτωχαίνει
όλους τους εργαζόµενους σε όλο τον κόσµο. Ήδη στην
χώρα µας το ποσοστό των εργαζόµενων που µε τον
µισθό τους δεν µπορούν να ζήσουν αξιοπρεπώς, ανέρχε
ται στο 15%.
4. ∆έσµευση συγκράτησης των µισθών στο ∆ηµόσιο
τοµέα σε επίπεδα χαµηλότερα του ιδιωτικού τοµέα. Αυτό
σηµαίνει δραµατική µείωση µισθών στον ∆ηµόσιο και
ευρύτερο ∆ηµόσιο τοµέα.
Η σηµερινή κατάσταση είναι ιδιαίτερα κρίσιµη για
όλους, εργαζόµενους και ανέργους. Απαιτεί να σταθούµε
κριτικά στο πώς φτάσαµε στο σηµείο αυτό και στο πώς
πρέπει να αντιµετωπιστεί. Τα ερωτήµατα αυτά αναζήτη
σαν την απάντησή τους κατά την συνεδρίαση της ΓΣΕΕ
της 14ης Μάρτη. Η ΠΑΣΚΕ, ∆ΑΚΕ και η Αυτόνοµη
Παρέµβαση ουσιαστικά ερµήνευσαν µε την ίδια διαχειρι
στική λογική την σηµερινή κατάσταση και συµφώνησαν
σε ένα συγκεκριµένο σχεδιασµό τα κύρια σηµεία του
οποίου είναι 1)ότι η κατάσταση δεν µπορεί να αντιµετω
πιστεί από την ΓΣΕΕ και γιαυτό προσφεύγουµε στα
ΕυρωπαNκά συνδικάτα για µια ΕυρωπαNκή Συνδικαλιστική
απάντηση και 2) επειδή δεν ξέρουµε τι να κάνουµε στο

εσωτερικό, πάµε σε περιφερειακές συσκέψεις για να τα
συζητήσουµε µε τους εργαζόµενους. Οι συνδικαλιστές
του ΠΑΜΕ πρότειναν Αγωνιστική απάντηση στην
ΕυρωπαNκή απόφαση µε Απεργία στις 14 Απρίλη, µε ανά
δειξη των ευθυνών του εργοδοτικού και κυβερνητικού
συνδικαλισµού και µε την ένταση της προσπάθειας για
την αλλαγή των συσχετισµών.
Η στάση αυτή των συνδικαλιστικών παρατάξεων δια
περνά όλη την οργανωτική δοµή του συνδικαλιστικού
κινήµατος και έτσι βλέπουµε ακόµα και σε πρωτοβάθµια
συνδικάτα ( πχ ΕΤΕ/∆ΕΗ ) να λαµβάνονται ίδιες αποφά
σεις για περιφερειακές συσκέψεις κλπ
Αποκαλυπτική του αδιέξοδου στο οποίο έχει περιέλ
θει ο εργοδοτικός και κυβερνητικός συνδικαλισµός είναι
τα λόγια του Προέδρου της ΓΣΕΕ κατά την διάρκεια της
τελευταίας ολοµέλειας «αν µε ρωτούσε κάποιος τι πρέ
πει να κάνουµε θα του έλεγα δεν ξέρω».
Σ΄ αυτές τις συνθήκες το βάρος πέφτει στους συνδι
καλιστές της Αριστεράς και γενικότερα στις συνεπείς
δυνάµεις του συνδικαλιστικού κινήµατος. Θα πρέπει να
πείσουν, ότι µπορεί να υπάρξει διέξοδος από την κρίση
προς όφελος των εργαζοµένων. Αρκεί να κατανοήσου
µε :
1) Ότι αντίπαλός µας είναι το ίδιο το καπιταλιστικό
σύστηµα που µε την λειτουργία του βρωµίζει το περι
βάλλον, γεννά φτώχεια εξαθλίωση και πόλεµο όπως
γίνεται τις ηµέρες αυτές εις βάρος του Λαού της Λιβύης.
2) Ότι η απάντηση στην κρίση αφορά όλους τους
Έλληνες και ως εκ τούτου απαιτείται λαNκή απάντηση.
Συνεργασία δηλαδή εργαζοµένων, ανέργων, συνταξιού
χων, αγροτών και αυτοαπασχολούµενων.
3) Ότι την λύση θα την δώσουµε εµείς για την χώρα
µας και παράλληλα θα συµβάλλουµε σε ΕυρωπαNκό και
διεθνές επίπεδο ενισχύοντας ταξικές και αγωνιστικές
δυνάµεις που κύρια συσπειρώνονται στην Παγκόσµια
Συνδικαλιστική Οµοσπονδία.
4) Αγωνιστικές δράσεις αντίστασης παντού ενάντια
στα προωθούµενα µέτρα. Αποκάλυψη των ευθυνών του
εργοδοτικού & κυβερνητικού συνδικαλισµού και αλλαγή
των συσχετισµών παντού.
5) ∆ράσεις πολιτισµού, προστασίας του περιβάλλον
τος, διαφάνεια και ∆ηµοκρατία παντού. Αλληλεγγύη µε
τα τµήµατα του Λαού µας που πλήττονται περισσότερο
και που αγωνίζονται.
6) Τελευταίο και ιδιαίτερα σηµαντικό, η καλλιέργεια
µιας άλλης οργάνωσης στην οικονοµία, µε εργοστάσια
που θα περνούν στα χέρια των εργαζοµένων, µε συνε
ταιρισµούς στον αγροτικό, και τον καταναλωτικό χώρο.

Ο δρόµος είναι µακρύς. Όµως είναι δρόµος µε αρχές
και αξίες. Με όραµα για ένα καλύτερο κόσµο ειρηνικό,
δηµοκρατικό, ελεύθερο και κοινωνικά δίκαιο. Κόσµο που
θα αναπτύσσεται σε αρµονία µε το περιβάλλον.

Το αίµα, η µεγάλη ρωγµή
Μην ανακατεύεσαι, είναι σίγουρο πως
λένε οι Λίβυοι γονείς στα παιδιά τους
(80% του πληθυσµού νέοι) που τ’ ανάστη
σαν µε άγιο κόπο. Εκείνα αποστρέφουν
το πρόσωπο παίρνοντας τους θανατη
φόρους δρόµους, για να αναµετρηθούν
µε τ’ ανέγγιχτα βοµβαρδιστικά, τους πλη
ρωµένους χάρους, την αστυνοµία, το
διχασµένο στρατό, σε µια µάχη για την
λευτεριά που δεν χάνεται από τις χαµέ
νες ζωές, αλλά κερδίζεται.2.000 οι
νεκροί στους δρόµους της Τρίπολης, της
Βεγγάζης, του Τοµπρούκ, εκατοντάδες
τραυµατίες που εκτελούνται.
Μην ενοχλείσαι µπορεί να λεν οι
παρηκµασµένες κυβερνήσεις της ∆ύσης
στις γενιές της κατανάλωσης, της ευµά
ρειας που τελειώνει.
Λησµόνησε τη συλλογική ενοχή για
την αποικιοκρατία, που εντάθηκε το
πρώτο µισό του 21ου αιώνα, την ενοχή
για τη στυγερή εκµετάλλευση του πρώ
του, λευκού «προοδευτικού» κόσµου,
απέναντι στον δεύτερο και τρίτο κόσµο
των ‘οπισθοδροµικών’ µαύρων και µελαµ
ψών φυλών, απέναντι στο ρούφηγµα
του αίµατος.
Κλείσε τα µάτια σε όσα διαδραµατί
ζονται σε άλλη ήπειρο, όπου µετά τους

εθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες (1950 
60) οι ήρωες των εθνικών εξεγέρσεων
µεταβλήθηκαν από την άσκηση της εξου
σίας σε στυγνούς δυνάστες (Τυνησία,
Αίγυπτο, Λιβύη, Υεµένη, Μπαχρέιν).
Όµως η πείνα των λαών, η δίψα για
πολιτικές ελευθερίες τους συνήγειραν
σε µαζικές αιµατηρές συγκρούσεις στο
δηµόσιο χώρο κι ο φόβος για την προ
σωπική µοίρα οδήγησε ορισµένους
δικτάτορες σε φυγή.
Στη Λιβύη η κατάσταση είναι διαφο
ρετική λόγω της ιδιάζουσας περίπτωσης
του Μ. Καντάφι , ενός εκκεντρικού παρά
φρονα µονάρχη, του οποίου τις ακρότη
τες πότισαν οι αγωγοί του πετρελαNκού
χρυσού, εξάπτοντας την ηδονή της
περιέργειας.
Ο Καντάφι συµµαχώντας, ανάλογα µε
τα συµφέροντα του, µε ποικίλες δυνά
µεις, υπό την απειλή του διλήµµατος ‘ο
φονταµενταλισµός ή εγώ», διακυβέρνη
σε επί σαράντα χρόνια µια αχανή χώρα,
χωρίς κόµµατα, χωρίς καθολικές εκλογές,
µε τις αυθαιρεσίες των επαναστατικών
επιτροπών και την κυριαρχία της φυλής
του (φυλή της ερήµου)απέναντι στις
άλλες δύο φυλές που καταλήγουν στη
Μεσόγειο, συνοψίζοντας τις ιδέες του

στην Πράσινη Βίβλο, ως αντίπαλο δέος
στο Κοράνι.
Παροχές από το πετρελαNκό εµπόριο
έφταναν στο λαό ως στέγη, τροφή,
υγεία, µόρφωση, ήταν όµως λειψές χωρίς
ελευθερίες. Όπως οι οικονοµικά ανερχό
µενες δυνάµεις ζητούν το µερτικό τους
στην πολιτική εξουσία, έτσι κι εδώ οι απε
λευθερωµένες από τη διαδικασία της
µόρφωσης δυνάµεις ζητούν την πολιτική
ελευθερία, συµπληρώνοντας την εξέγερ
ση της κατσαρόλας άλλων αραβικών
λαών µε την εξέγερση της παιδείας.
Είναι βέβαιο πως δεν θα πάµε να στη
ρίξουµε την επανάσταση τους, όπως
ψυχωµένοι Έλληνες στον Εµφύλιο της
Ισπανίας (193638) σε ένδειξη διεθνούς
αλληλεγγύης ή όπως ο Γάλλος διανοού
µενος Πωλ Ελυάρ στα ελληνικά βουνά,
σε δύσκολες περιόδους για τον τόπο
µας.
Μάλιστα στη «γεωγραφία των
ξένων», µια απόδειξη της εµπλοκής
ξένων στον παραγωγικό  εµπορικό ιστό
άλλης χώρας, κάθε χώρα αποσύρει
δικαίως τους δικούς της υπηκόους.
Τουλάχιστον όµως να συγκροτήσου
µε ένα κίνηµα αλληλεγγύης στους
δικούς µας αναίµακτους δρόµους, να

στηρίξουµε οικονοµικά πρωτοπόρες
οργανώσεις «γιατροί της καρδιάς», να
διδάξουµε εµβόλιµα την ιστορία των
αραβικών χωρών, να πιέσουµε διεθνείς
ειρηνευτικούς οργανισµούς.
Είναι σίγουρο πως το καθεστώς
Καντάφι καταρρέει από το ρήγµα του
αίµατος. Παραιτήσεις διπλωµατών, λιπο
ταξίες στρατιωτικών, αποσκιρτήσεις
συνεργατών στην αντιπολίτευση, απο
µόνωση από τη διεθνή κοινή γνώµη, απο
δεικνύουν το τέλος των µετααποικιακών
καθεστώτων. O ίδιος θα λυντσαριστεί
άραγε στους δρόµους ή θα διχοτοµήσει
τη χώρα;
Τούτες τις µέρες, νιώθω πως είναι οι
άραβες νέοι που µας ξυπνούν από το
λήθαργο µας, παρόλη την ιδιάζουσα
οικονοµικοκοινωνική κατάσταση που
ζούµε. Είναι οι Λίβυοι νέοι που µε την
υπέρτατη θυσία της ζωής µας θυµίζουν,
τη δύναµη του δηµόσιου λόγου και της
δηµόσιας πράξης, την αίσθηση του καθή
κοντος ως δηµόσιου χρέους, την αποκο
τιά της θυσίας για τη λευτεριά, την κοι
νωνική απελευθέρωση και δικαιοσύνη.
΄΄Κάθε µέρα η καρδιά µου στην
Ελλάδα (Λιβύη) τουφεκίζεται.΄΄
Ν.Χικµέτ.

της Tάσας Σιόµου
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του Κώστα Ασαλουµίδη
Α/Γραµµατέα του ΣΕΕΝ «Εργατική Αλληλεγγύη»

Μνηµόνιο Νο 4 και έρχονται και τα χειρότερα
Οι οικονοµικοπολιτικές κατοχικές δυνάµεις της τρόικας και
η κυβέρνηση ανδρείκελο στην Ελλάδα συµφωνήσαν στο µνη
µόνιο Νο 4 παρά το κακόγουστο θέατρο που έπαιξαν προ
σπαθώντας να µας πείσουν για το αντίθετο. Στο µνηµόνιο
αυτό ξεπουλιέται ότι απέµεινε από δηµόσια περιουσία δίνον
τας κερδοφόρες αλλά και στρατηγικής σηµασίας επιχειρήσεις
στους ντόπιος και ξένους µεγαλοκαρχαρίες, υπονοµεύοντας
έτσι το µέλλον της χώρας και των παιδιών µας .καταστρέφε
ται ότι είχαµε ως τώρα από δηµόσια και δωρεάν υγεία και παι
δεία κλείνοντας και συρρικνώνοντας δηµόσια νοσοκοµεία και
σχολεία .
Κόβει επιδόµατα και υπερορίες από τους εργαζοµένους
,εξαπλώνει τις ατοµικές συµβάσεις και ελαστικό ωράριο παν
τού. Κόβει επικουρικές συντάξεις ,ΕΚΑΣ, επιδόµατα ανεργίας
κ,α
Βάζει αυξήσεις στους φόρους ,και χαρατσώνει ότι κοινωνι
κό αγαθό υπάρχει (νοσοκοµεία δρόµοι κλπ),στέλνοντας έτσι
τους εργαζοµένους ,συνταξιούχους, άνεργους ,και µικροµε
σαίους στην φτώχια και στην εξαθλίωση.
Ανάµεσα στις επιχειρήσεις προς εκποίηση πρώτη και καλύ
τερη η ενέργεια και η ∆.Ε.Η χαρίζοντας στους ιδιώτες, γη
(λιγνίτη και σταθµούς) και ύδωρ (υδροηλεκτρικά) που έγιναν
µε τον κόπο και το αίµα των εργαζοµένων και του λαού ,φέρ
νοντας µας σενάρια επί σεναρίων που το ένα είναι χειρότερο
από το άλλο για τον τρόπο µε τον οποίο θα τα ξεπουλήσουν
και τα περιτυλίγουν µε χρυσόσκονη όπως απελευθέρωση,
ανταλλαγή ,πράσινη ανάπτυξη και άλλα στην πραγµατικότητα
δεν είναι τίποτε άλλο από σκόνη στα µάτια.
Εδώ το έγκληµα είναι καλά προµελετηµένο και σχεδια
σµένο από καιρό αφού τα λεφτά του αποθεµατικού από το
ασφαλιστικό µας ταµείο έγιναν βορά σε χρηµατιστήρια τρά
πεζες και οµόλογα για να γίνει εύκολη υπόθεση η µετοχοποί
ηση της ∆.Ε.Η, ακολούθησε ο αποκλεισµός της επιχείρησης
από νέες επενδύσεις, στο τέλος ήρθε και η τριχοτόµηση της

δηλαδή το µοίρασµα της σε τρία κοµµάτια παραγωγή, µετα
φορά ,διανοµή για να τριτώσει το κακό ,η «σύµπτωση» είναι ότι
όλα αυτά έγιναν µε κυβερνήσεις του σηµερινού κυβερνητικού
κόµµατος αλλά το χειρότερο από όλα είναι ότι έγιναν µε συµ
φωνία και βοήθεια της ΓΕΝ.Ο.Π.
Φυσικά µια τέτοια κυβέρνηση σαν την σηµερινή έχει
ανάγκη από συνεργάτες ,τα φερέφωνα και τα παπαγαλάκια
της στα Μ.Μ.Ε ,τις δυνάµεις καταστολής και βίας τα Μ.Α.Τ µε τα
κλοµπ τα δακρυγόνα και τα χηµικά απέναντι σε όποια µορφή
αντίστασης και διαµαρτυρίας υπάρχει.
Η µεγάλη προδοσία όµως ήρθε από τις φιλοκυβερνητικές
και εργοδοτικές ηγεσίες των συνδικάτων που έπαιξαν και παί
ζουν το ρόλο του προστατευτικού κιγκλιδώµατος σε κάθε
εκτροχιασµένη κυβέρνηση .∆υστυχώς ένα από αυτά είναι και
η ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ που οι ηγεσίες της δεµένες για τα καλά στο
άρµα κάθε κυβέρνησης και διοίκησης της ∆.Ε.Η συν διοίκησε
συναποφάσισε, και συνεργάστηκε για να περάσουν όλα αυτά
τα µέτρα έγιναν όµοιοι µε τους πολιτικούς τους φίλους .
Τώρα που οι εργαζόµενοι χρειάζονται ένα ισχυρό συνδι
κάτο όσο ποτέ άλλοτε, η ηγεσία του εκβιάζεται και δίνονται
από εχθρούς και φίλους στα Μ.Μ.Ε. για να µπορέσουν µέσω
αυτών να κατασυκοφαντήσουν όλους τους εργαζόµενους
στα µάτια της κοινής γνώµης ,αυτό δεν πρέπει να το επιτρέ
ψουµε.
Συνάδελφοι εργαζόµενοι δεν πάει άλλο ήδη αιωρούµαστε
στο κενό, δεν έχουµε να περιµένουµε τίποτε άλλο .Θα πρέπει
να πιστέψουµε στις δίκες µας δυνάµεις ,και θέτοντας τους
δικούς µας κανόνες και όρια να προχωρήσουµε µαζί µε αγωνι
στικά ,ταξικά, εργατικά συνδικάτα σε ενωτικούς τίµιους και
ανυποχώρητοι τους αγώνες, για να ξανακερδίσουµε τη ζωή
µας και το µέλλον το δικό µας και των παιδιών µας.
Αγώνας µέχρι την τελική νίκη που δεν είναι ανέφικτη
όπως όλα µας δείχνουν γύρω µας.

του σκιτσογράφου Στάθη από την Ελευθεροτυπία

Τα ντόµπερµαν της ενηµέρωσης

Η «πόλις» έχει αρχίσει να κόβεται στα δύο. Μας µιλούν
πλέον σαν να είµαστε δούλοι θέλουν «συµβάσεις µιας ηµέ
ρας», «απολύσεις χωρίς αποζηµιώσεις», θέλουν τις κόρες µας
στο χαρέµι τους, τους γιους µας στη δούλεψή τους, γιου
σουφάκια.
Αυτοί που λήστεψαν τη χώρα, αυτοί που έβγαλαν τα

λεφτά τους στο εξωτερικό, θέλουν τώρα µε εργαλείο την
ακροδεξιά κατοχική κυβέρνηση Παπανδρέου να έχουν, να
διαθέτουν και να κατέχουν ανθρώπους των 500 Ευρώ.
Μας µιλούν µε φερέφωνα (όπως άλλοτε µε τα κατοχικά
µεγάφωνα) τους καθεστωτικούς δηµοσιογράφους.
Η «πόλις» κόβεται στα δύο, το παρακάτω κείµενο δεν
είναι επί προσωπικού. Είναι περί του επερχόµενου εκφασι
σµού…
Τι Τρόµος είναι αυτός;!
Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Μέγκα.
Τι οργουελικός εφιάλτης!
Σαν τα κοράκια παραµονεύουν οι δύο απ’ τους παρου
σιαστές, η κυρία Τρέµη και ο κ. Πρετεντέρης να αρπάξουν απ’
το στόµα του καλεσµένου τους, όταν δεν είναι φιλοκυβερ
νητικός, την κουβέντα του, να την δαγκώσουν να την δια
στρέψουν, να την ανασκολοπίσουν και να του τη δώσουν
πίσω να την φάει, να τού κάτσει στον λαιµό, να πνιγεί, να
σκάσει –και αυτό το λένε διάλογο, ενηµέρωση, ειδήσεις.
Τι οργουελικός τρόµος είναι αυτός! Αυτό το φρικτό δίδυ
µο δεν επιτίθεται µε µένος ταλιµπάν εναντίον των στόχων
του µόνον µε το (απύλωτο, ιταµό και υπερφίαλο) στόµα του,
αλλά µε όλην τη γλώσσα του σώµατός του να κορυβαντιά,
να ωρύεται, να σκούζει, να προσβάλλει, να ειρωνεύεται 
είναι αυτό ειδήσεις; έστω σχόλιο µέσα στις ειδήσεις; είναι
άποψη;
Όχι, είναι τροµοκρατία! Είναι προπαγάνδα! Είναι κου
στουµάτος ταλιµπανισµός, είναι φασισµός, είναι, ακόµα χει
ρότερα, εθισµός των θεατών στον φασισµό.
Τίποτα απ’ όσα γίνονται σε αυτό το δελτίο δεν έχει
σχέση µε τη δηµοσιογραφική δεοντολογία,
ρωτάνε και απαντάνε οι ίδιοι,
διακόπτουν όποιον γουστάρουν
και το στόµα τους στάζει µέλι µόνον µπροστά στους
κυβερνητικούς και τους φίλους τους. Αλλά, το πιο θλιβερό
είναι όταν για «ξεκάρφωµα» οι δύο αυτοί παρουσιαστές (των
οποίων, τουλάχιστον η ταπεινότης µου δεν είναι συνάδελ
φος) κάνουν τάχα ζόρικες ερωτήσεις στους υπουργούς,
ανάλογες µε εκείνες που θα έκαναν δουλικά στους αφεν
τάδες τους σε άλλες εποχές.

∆εν ξέρω αν λέει αλήθεια η AGB ή η Πωστηλέν τώρα, για
τη θεαµατικότητα αυτού του δελτίου, ούτε µε νοιάζει αν
είναι πρώτο ή έσχατο. Με νοιάζει ότι είναι όνειδος για τη
δηµοσιογραφία, πληγή για τη δηµοκρατία, ντροπή για την
πολιτική.
Ούτε απορώ µε τους πολιτικούς που πάνε και προσκυνά
νε τα ξόανα της τηλεοπτικής τυραννίδας στην πιο απεχθή
τους µορφή, αµφισβητώ όµως ότι οι πολίτες δεν αισθάνον
ται έστω κι απ’ τον καναπέ τους τον κίνδυνο που πηγάζει απ’
αυτήν την τηλεοπτική χούντα αυτό
το διαρκές εξουσιαστικό ξεσάλωµα του πρασινοφρουρι
σµού. Αυτής της ανωφελούς γλίτσας που σπαράζει τη χώρα
παραπάνω από δυο δεκαετίες τώρα.
Αυτός ο συνδυασµός γκαιµπελισµού και σταλινισµού
παντός καιρού, όστις υποστήριξε υπό την δορά του εκσυγ
χρονισµού µε τον πιο καθωσπρεπίστικο τρόπο ό,τι πιο
αισχρό µάς έχει συµβεί τα τελευταία χρόνια, απ’ το άγος του
Χρηµατιστηρίου έως την αποκοπή των µισθών και τις επιχει
ρησιακές ή ατοµικές συµβάσεις,
αυτός ο συνδυασµός, καλά οχυρωµένος από αφεντικά,
χορηγούς, διαφηµιστές, τραπεζίτες και συνένοχους δηµο
σιογράφους, έχει βλάψει τον λαό και το πολίτευµα περισσό
τερο απ’ όσον έβλαψε η µαύρη πανώλης το Λονδίνο και τις
τρεις φορές που το επισκέφθηκε.
Η ενηµέρωση είναι δικαίωµα του λαού.
Το δελτίο του Μέγκα και τα άλλα δελτία όπως αυτό δεν
ενηµερώνουν τον λαό, τον στραβώνουν, τον αιχµαλωτί
ζουν, τον χειραγωγούν.
Βγαίνουν στον αέρα, που είναι περιουσία του λαού,
µόνο και µόνο για να τον τροµοκρατήσουν, για να τον
κάνουν να κάθεται σούζα,
οι σταθµοί αυτοί είναι η µαύρη χειρ και η σιδερένια φτέρ
να των διαπλεκόµενων – είναι εχθροί του λαού µε περικε
φαλαία.
Την περικεφαλαία της οίησης, του (ραγιάδικου) θράσους,
του κυνισµού, του αµοραλισµού, της αναισχυντίας, της αγέ
νειας – µε έναν λόγο: µιλάνε στον λαό σαν να µιλούν σε
κατσαρίδες…
Ντροπή!
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Μνηµόνιο: Τι πρέπει να ξέρουµε - τι δεν µας είπαν!
Η επιµέλεια έγινε από τη Συντακτικής Επιτροπής
Τα λεφτά του µνηµονίου δεν πήγαν σε µισθούς και συντάξεις αλλά σε αποπληρω(
µές των τοκογλύφων
Η απόδειξη ότι υποθήκευσαν την χώρα για να εξασφαλίσουν τις αποπληρωµές των
δανειστών και όχι “µισθούς και συντάξεις”.
Σύµφωνα µε το πρόγραµµα οικονοµικής στήριξης και το πασίγνωστο σε όλους µνη(
µόνιο που υπέγραψε η κυβέρνηση τον Μάιο του 2010, η δανειοδότησή µας από την
«τρόικα» ΕΕ, ΕΚΤ και ∆ΝΤ, δεν επιλύει κανένα πρόβληµα, απλά το µεταθέτει επαυξηµένο
για το σύντοµο µέλλον, δηλαδή για την χρονική εκείνη στιγµή που θα κληθούµε να
πληρώσουµε τα 110 δις €, επιβαρυµένα µε τα τοκογλυφικά επιτόκια, σε σχέση µε αυτά
που απολαµβάνουν οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης, αφετέρου δε «επιδεινώνει»
σηµαντικά τις αιτίες που το προκάλεσαν, δηλ. τις πολιτικές, τις κοινωνικές και τις πολι(
τισµικές «δυσλειτουργίες» της χώρας µας.
Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται οι υποχρεώσεις σε οµόλογα έκδοσης του
Ελληνικού ∆ηµοσίου µε λήξη έως τα τέλη του 2013 καθώς και οι αντίστοιχες δόσεις από
τον «µηχανισµό στήριξης» :

Λήξη Οµολόγων από 01.05.2010
έως και 31.12.2013
και προγραµµατισµός εκταµίευσης
µηχανισµού στήριξης (ποσά σε δισεκ. €)
Έτος

Λήξεις
οµολόγων
2010
15,80
2011
31,30
2012
31,70
2013
24,90
Σύνολο
103,70
Πηγή: Υπουργείο Οικονοµικών
(προσχέδιο προXπολογισµού)

∆άνεια
ΕΕ, ΕΚΤ & ∆ΝΤ
38,00
40,00
24,00
8,00
110,00

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω, ο δανεισµός της Ελλάδας από το µηχανισµό στήριξης για
την παραπάνω περίοδο, εξυπηρετεί αποκλειστικά και µόνο την αποπληρωµή των πιστω(
τών της – αφού λήγουν οµόλογα συνολικής αξίας 103,7 δις € και δανείζεται 110 δις €
(τα 110 δις € του µηχανισµού στήριξης, είναι ουσιαστικά τα 103,7 δις € που χρωστάµε,
συν τους τόκους τους).
Εποµένως, όλα όσα ακούγονται ότι δήθεν το µνηµόνιο υπεγράφη µόνο και µόνο για
να διασφαλιστούν οι πληρωµές των συντάξεων και των µισθών, είναι παντελώς ανα(
κριβή και σκόπιµα ψεύδη, αφού όπως προκύπτει από τον πίνακα, τα χρήµατα που µας
παρέχονται, αναχρηµατοδοτούν αντίστοιχες οφειλές µας, µε αποκλειστικό σκοπό την
διάσωση, πρωτίστως των ευρωπαWκών τραπεζών και δευτερευόντως των λοιπών κερ(
δοσκοπικών «επενδυτών» (ακριβώς για τα λόγο αυτό συµµετέχουν στα 110 δις € µε 73%
η Ευρωζώνη, ενώ το ∆ΝΤ µόλις µε 27% (και ενδεχοµένως µε άλλα άγνωστα προς το
παρόν ανταλλάγµατα).
Να σηµειωθεί ότι οι ετήσιες ανάγκες σε µισθούς και συντάξεις των εργαζοµένων
στον δηµόσιο τοµέα κυµαίνονται περί τα 25 δισεκ. € πράγµα
που επιβεβαιώνει ότι από την χρηµατοδότηση του µηχανισµού
στήριξης δεν «περισσεύουν» καν ποσά που θα µπορούσαν
να χρησιµοποιηθούν για τον σκοπό αυτό, όπως πασχί(
ζουν να µας πείσουν εν συγχορδία η κυβέρνηση µε τα
γνωστά εξαπτέρυγά της.
Υπενθυµίζω ότι η 1η δόση ύψους 14,5 δισεκ. €
που δόθηκε από τον µηχανισµό στήριξης στα
µέσα Μα-ου, εξοφλούσε οµόλογα λήξης εντός
του ιδίου µήνα συνολικού ύψους 11,6 δισεκ. € εκ
των οποίων, ποσό 8,5 δισεκ. € αφορούσε
10ετές οµόλογο µε λήξη την 19.05.2010 που
είχε εκδοθεί στις 19.05.2000 επί πρωθυπουργίας
Σηµίτη!
Σύµφωνα µε το προσχέδιο του προXπολογι(
σµού έτους 2011, η χώρα θα πρέπει να δανείζεται
επίσης ποσά αντίστοιχα µε τα ετήσια ελλείµµατά
της, τα οποία θα διαµορφωθούν, ως εξής:

Γνωρίζετε ότι:
Γνωρίζετε ότι η Ελλάδα ∆ΕΝ µπορεί να πάρει
δάνειο από άλλο δανειστή (Κίνα(Ρωσία) καθώς επίσης
δεν µπορεί να υποθηκεύσει ούτε να ενεχυριάσει για
άλλον περιουσία ή έσοδα ή να µεταφέρει το... χρέος
της...(Μνηµόνιο, σελ.119)
Αντίθετα ο δανειστής επιτρέπεται να µεταβιβάσει
τα δικαιώµατα κ τις υποχρεώσεις του. ∆ηλ. µπορεί να
δανειστήκαµε από τη Γερµανία άλλα να βρεθούµε χρε(
ωµένοι
στην Τουρκία ή τα Σκόπια!!! Γιατί η Γερµανία θα τους
έχει πουλήσει τα δανειακά δικαιώµατα τις Ελλάδος
(Μνηµόνιο, σελ 129. &.13/1).

ΑΕΠ, ύφεση και έλλειµµα σε εκ. €
Μεγέθη/έτη
2009
2010
2011
2012
2013
ΑΕΠ**
237.494
227.994 222.066 224.508 229.223
Ύφεση %*
(4,0%
(2,6%
1,1%
2,1%
‘Έλλειµµα %**
(13,6%
(8,1%
(7,6%
(6,5%
(4,9%
‘Έλλειµµα
32.299
18.467
16.877 14.593 11.231
Πηγή: Υπουργείο Οικονοµικών – Προσχέδιο προXπολογισµού 2011

2014
234.037
2,1%
(2,6%
6.084

Σύµφωνα µε το ανωτέρω προσχέδιο, τα συνολικά ελλείµµατα της Ελλάδας για την
περίοδο από 2011 έως και 2014, θα διαµορφωθούν το λιγότερο στα 67,25 δις €, τα
οποία θα πρέπει επίσης να χρηµατοδοτηθούν. Όµως, ακόµη και αν βρεθούν πρόθυµοι
δανειστές, η εξόφληση του δανείου των 110 δις € εντός του 2014, είναι εκτός πραγ(
µατικότητας και αυτό επιβεβαιώνεται από τις συζητήσεις που άρχισαν ήδη στο παρα(
σκήνιο για την ανάγκη επιµήκυνσης του χρόνου αποπληρωµής του.
Συνοπτικά εντός του 2014 η Ελλάδα θα χρειαστεί : α) 110 δις € για την εξόφληση
του δανείου από τον µηχανισµό στήριξης, β) 31,6 δις € για την αποπληρωµή άλλων ληξι(
πρόθεσµων οµολόγων και γ) 67,25 δις € για την κάλυψη των συσσωρευµένων ελλειµ(
µάτων της περιόδου. Συνολικά 208,85 δις €, ποσό που αντιστοιχεί στο 89% του ετησίου
ΑΕΠ της χώρας!
Αν συνυπολογίσουµε στα παραπάνω ποσά τους τόκους του δανείου, τα πρόσθετα
ελλείµµατα των δηµοσίων οργανισµών όπως ανακοινώθηκε πρόσφατα και την ύφεση
που κατά πάσα πιθανότητα θα έχει µεγαλύτερο βάθος και διάρκεια από όσο προβλέπε(
ται στο µνηµόνιο και συνεπακόλουθα τις σχετικές επιπτώσεις, το παραπάνω ποσό µπο(
ρεί να «ανέβει» στα 240 δισεκ. €, δηλ. πάνω από το ΑΕΠ, διαµορφώνοντας ένα εκρηκτι(
κό κοκτέιλ για το µέλλον της χώρας που µόνον η κυβέρνηση δεν φαίνεται να έχει
συνειδητοποιήσει!
Τα ανωτέρω απεικονίζουν συνοπτικά την εφιαλτική οικονοµική πραγµατικότητα της
χώρας που θα κληθούµε να αντιµετωπίσουµε αµέσως µετά την λήξη του µνηµονίου και
η οποία βασίζεται σε πραγµατικά δεδοµένα και αριθµούς πέραν οποιαδήποτε αµφισβή(
τησης. Και προφανώς η οποιαδήποτε επιµήκυνση αποπληρωµής του δανείου, µε τους
όρους που έχει συναφθεί, (για κάθε έτος καθυστέρησης στην αποπληρωµή το επιτόκιο
αναπροσαρµόζεται κατά 1%), δεν θα φέρει κανένα απολύτως όφελος. Απλά θα µετα(
θέσει επί το δυσµενέστερο το πρόβληµα για µερικά ακόµα χρόνια, οπότε η οικονοµική
και κοινωνική κατάρρευση θα είναι δεδοµένη.

Εύλογα λοιπόν τίθενται τα παρακάτω ερωτήµατα:
1. Γιατί ο πρωθυπουργός,
οι τηλεοπτικοί υπουργοί και
τα λοιπά εξαπτέρυγά τους,
επικαλούνται ως κριτήριο
ευθύνης απέναντι στη χώρα
και τον λαό, την έγκριση και
υπογραφή του µνηµονίου
µόνο και µόνο για να δια(
σφαλίσουν τις δήθεν πλη(
ρωµές των συντάξεων και
των µισθών όταν γνωρίζουν
πολύ καλά ότι τα χρήµατα
που µας παρέχονται, πηγαί(
νουν αποκλειστικά για την
άµεση αναχρηµατοδότηση
αντίστοιχων οφειλών σε
ληξιπρόθεσµα οµόλογα, στα οποία είχαν «επενδύσει» κυρίως οι γερµανικές και γαλλικές
τράπεζες και δευτερευόντως τα γνωστά κερδοσκοπικά funds?
2. Ποιος τελικά σώζεται από τον µηχανισµό στήριξης που δηµιουργήθηκε και την
οικονοµική πολιτική που ακολουθείται µε βάση το µνηµόνιο, όταν στα τέλη του 2013 το
συνολικό χρέος της χώρας θα υπερβαίνει καθαρά το 150% του ΑΕΠ ή τα 360 δισεκ., εκ
των οποίων θα είναι ληξιπρόθεσµα και απαιτητά την αµέσως επόµενη χρονιά ποσά που
θα προσεγγίζουν τα 240 δισεκ. €?
3. Έκανε ένα πρόχειρο υπολογισµό ο πρωθυπουργός και ο υπουργός οικονοµικών
σχετικά µε την οικονοµική έκθεση που αναλάµβαναν µε την υπογραφή του περιβόητου
αυτού µνηµονίου κατά την ηµεροµηνία εκπνοής του? Αν δεν τον έκαναν είναι άσχετοι
και επικίνδυνοι για τις θέσεις που κατέχουν. Αν τον έκαναν, τότε υπέγραψαν εν γνώ(
σει τους την υποδούλωση της χώρας, οπότε θα πρέπει να αντιµετωπιστούν ανάλογα…

Γνωρίζετε ότι η σύµβαση διέπεται από το Αγγλικό
δίκαιο; (Μνηµόνιο, σελ.129, &14/1)
Γνωρίζετε ότι το επιτόκιο για τα 80 δις ευρωπαWκών
δανείων είναι 5,2% κυµαινόµενο για την πρώτη 3ετία,
6,2 για τα επόµενα χρόνια και +2% τόκοι υπερηµερίας
εάν έχει λήξει το δάνειο, επαναπροσδιοριζόµενο ΑΝΑ
ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α;!!! (Μνηµόνιο, σελ.121.παραγρ.5).
Γνωρίζετε ότι η Ελλάδα εάν δεν πληρώσει κάποιο
από τα παλαιότερα δάνεια (και όχι τα 110 που παίρ(
νουµε τώρα που λήγουν) ή προβεί σε αναστολή πλη(
ρωµών παλαιότερου δανείου, δεν µπορεί να εκταµιεύ(
σει χρήµατα από το µηχανισµό και υποχρεούται να
πληρώσει άµεσα το υπόλοιπο κεφάλαιο του δανείου
του µηχανισµού µαζί µε όλες τις επιβαρύνσεις;
(Μνηµόνιο, σελ 123)
Γνωρίζετε ότι για να είναι νόµιµη, για να ενεργο(
ποιηθεί και να ισχύει η σύµβαση,

δεν χρειάζεται καµιά άλλη πράξη παρά µόνον την
υπογραφή του Παπακωνσταντίνου
και τη νοµική γνωµοδότηση του νοµικού συµβου(
λίου του κράτους του υπουργείου οικονοµικών και του
υπουργείου δικαιοσύνης.
Γνωρίζετε ότι ο δανειολήπτης αµετάκλητα και
άνευ όρων, παραιτείται από κάθε ασυλία την οποία
έχει ή πρόκειται να αποκτήσει όσον αφορά τον ίδιο ή
τα περιουσιακά του στοιχεία από νοµικές διαδικασίες
σε σχέση µε την παρούσα σύµβαση; (άρθρο 14, παρ. 5
της δανειακής σύµβασης).
Με την υπογραφή του µνηµονίου η χώρα έχει
υπαχθεί πλήρως στο καθεστώς του ∆ΝΤ έχοντας απο(
λέσει κάθε δικαίωµα άσκησης πολιτικής· το Μνηµόνιο
είναι πάνω από το Σύνταγµα, το ∆ΝΤ πάνω από κάθε
µέσο και σώµα άσκησης εξουσίας στη χώρα
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Ξεφ(τ)υλλίζοντας τον Τύπο
Του Παύλου Μουρουζίδη

Πως τα κονοµάνε οι
αετονύχηδες µε την
εγγύηση του ∆ηµοσίου!
…Η γέφυρα Ρίου
Αντιρρίου κόστισε συνο
λικά 740 εκ ευρώ. Από
αυτά, το 10% το έβαλε η
κοινοπραξία που την
κατασκεύασε και την
εκµεταλλεύεται. Το 40%
είναι η συµµετοχή του
δηµοσίου, δηλαδή το
πληρώσαµε εµείς. Το
υπόλοιπο
50%
είναι
δάνειο
από
την
ΕυρωπαQκή Τράπεζα, µε
κρατικές εγγυήσεις. Που
σηµαίνει ότι αν στραβώσει η δουλειά, η τράπεζα θα πάρει
τα λεφτά της από το κράτος, δηλαδή από εµάς. Αν δεν
στραβώσει, θα τα πάρει από τα διόδια, δηλαδή πάλι από
εµάς.( είδες που θα πάει η σύνταξη κι ο µισθός που σου
έκοψαν;)
Βάσει των συµφωνηµένων, η κατασκευάστρια κοινο
πραξία θα εκµεταλλεύεται τη γέφυρα µέχρι το 2039,
δηλαδή επί 35 χρόνια. Από την εκµετάλλευση αυτή, υπο
λογίζεται ότι θα εισπράξει 1,7 δισ. ευρώ. Αν αφαιρέσει
κανείς τα 370 δισ. της τράπεζας, υπολείπονται 209 δισ. για
την κοινοπραξία, δηλαδή 8,36 φορές παραπάνω από όσα
έβαλε, ή περιθώριο κέρδους 736%. ∆εν είναι κι άσχηµα!
Αν το υπολογίσουµε αυτό σε διάστηµα 35 χρόνων,
προκύπτει εύκολα ότι κάθε χρόνο η κατασκευάστρια κοι
νοπραξία θα καθαρίζει περίπου 6 δισ., δηλαδή το ¼ της
αρχικής της συµµετοχής στο έργο.
∆ηλαδή σε 4 χρόνια θα έχει πάρει τα λεφτά της πίσω,
τσοντάροντας απλώς το 10% αφού το 90% θα το βάλει ο
«λαουτζίκος» και θα της µένουν άλλα 31 χρόνια να
εισπράττει.
Αυτού του είδους οι δουλειές, πριν τις βαφτίσουν
«υποδειγµατικά αναπτυξιακά έργα», τις λέγανε απλώς
«αποικιακές».
Αυτό το µοντέλο κατασκευής δηµοσίων έργων ονοµά

ζεται Σ∆ΙΤ «Σύµπραξη ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού Τοµέα» και
διαφηµίζεται ως ο πλέον σύγχρονος και αποτελεσµατικός
δρόµος για τις προκλήσεις του 21ου αιώνα.
Θα µπορούσε λοιπόν κάποιος αφελής να αναρωτηθεί
γιατί το κράτος, αφού πλήρωσε που πλήρωσε το 40% (296
δισ.) της γέφυρας και δανείστηκε το άλλο 50% (370 δισ.),
δεν έδινε και 25 δισ. στην κατασκευάστρια εταιρεία, να
φτιάξει τη γέφυρα και να πάει στο καλό, αντί να µας κάθε
ται 35 χρόνια στο σβέρκο σαν τον Προκρούστη και να
εισπράττει διόδια. Αλλά όχι. ∆ιότι τότε η γέφυρα θα ήταν
δηµόσια επένδυση, πράγµα που γενικώς δεν αρέσει στην
ΕυρωπαQκή Ένωση.
Ερώτηση: ξέρετε γιατί από τη γέφυρα Ρίου Αντιρρίου
τρένο δεν περνάει, µε συνειδητή πολιτική απόφαση;  για
να µη µειώνει τα περιθώρια κέρδους της κοινοπραξίας που
την εκµεταλλεύεται. (Για τον ίδιο ακριβώς λόγο δεν περ
νάνε λεωφορεία από την Αττική Οδό!).
Αφήστε που για να περάσει τρένο, πρέπει να γίνει υπο
θαλάσσια σήραγγα – δηλ., νέοι εργολάβοι, νέος δανει
σµός, νέες επωφελείς Συµπράξεις ∆ηµοσίου και Ιδιωτικού
Τοµέα ή να το περνάνε απέναντι µε το φεριµπότ…
Όλ’ αυτά είναι αµφίβολα για τα επόµενα 35 χρόνια,
που το πέρασµα βρίσκεται σε ιδιωτικά χέρια, σκληρών κι
αποφασισµένων φραγκοφονιάδων. Αλλά οι κάτοικοι της
υποανάπτυκτης Ηπείρου που περιµένουν το τρένο από
την εποχή του Τρικούπη, µπορούν να νιώθουν περήφανοι
για τις προκλήσεις του 21ου αιώνα…
από το blog elladanews.gr

• Η Λιάνα Κανέλλη, πριν κάποιες µέρες, έβγαλε στην
δηµοσιότητα και παρέδωσε στην Βουλή µια λίστα 1.200
ατόµων, οι οποίοι έχουν κερδίσει υπέρογκα ποσά στο

«ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ».
Στη λίστα περιλαµβάνονται παράγοντες του ποδο
σφαίρου, διαιτητές, προπονητές, ποδοσφαιριστές, επιχει
ρηµατίες, δηµοσιογράφοι και άνθρωποι της νύχτας. Στον
κατάλογο, µάλιστα, δεν εµφανίζονται µόνο τα συγκεκρι
µένα πρόσωπα, αλλά και τα µέλη των οικογενειών τους.
Τα 1.200 αυτά άτοµα κέρδισαν συνολικά, από το 2002
έως το 2005, 186 δισ δρχ, χάρη σε παρεµβάσεις στο λογι
σµικό του ΟΠΑΠ, το οποίο ανήκει στην Ιντραλότ του
Σωκράτη Κόκκαλη, µετά τη διεξαγωγή των αγώνων, ενώ
όπως έγινε γνωστό υπήρξε παίκτης που αποκόµισε οικο
νοµικά οφέλη της τάξης των 900 εκατοµµυρίων δραχµών,
µέσα σε έναν µόλις χρόνο. Γυναίκα ατόµου επίσης, που
είναι συνεργάτης της Ιντραλότ και έχει άµεση σχέση µε τα
αθλητικά δρώµενα, κέρδισε µέσα
σε µια διετία 11 εκ ευρώ.
Όσον αφορά την έρευνα για παρόµοιες υποθέσεις,
αυτή έχει ξεκινήσει από το καλοκαίρι του 2004!!!
ΑΥΤΟ ∆ΕΝ ΕΙΝΑΙ «ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ». ΕΙΝΑΙ
«ΤΑ ΑΚΟΥΜΠΑΜΕ ΣΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ» ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΙΟ ΚΟΚΚΑΛΗ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΛΟΙΠΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ» !!!

Η συνταγµατική (!) απαγόρευση της ύπαρξης ελλείµµα
τος αναγορεύει ουσιαστικά τον νεοφιλελευθερισµό και
την αιώνια λιτότητα σε... µοναδική επιτρεπτή οικονοµική
πολιτική! Θέτει... εκτός νόµου όχι µόνο οποιαδήποτε
σοσιαλδηµοκρατική οικονοµική πολιτική ανταποκρινόµενη
υποτυπωδώς στις υποτιθέµενες αρχές αυτού του πολιτι
κοοικονοµικού ρεύµατος, αλλά µέχρι και τον... κεQνσιανι
σµό! Καµιά πολιτική που βασίζεται στην κρατική σε κάποια
φάση χρηµατοδότηση της οικονοµικής ανάπτυξης και η
οποία αναπότρεπτα οδηγεί σε προσωρινά ελλείµµατα, δεν
θα είναι πλέον όχι µόνο ανεκτή αλλά ούτε καν νόµιµη! Όχι
απλώς µη νόµιµη, αλλά αντισυνταγµατική!Η συνταγµατική
απαγόρευση κρατικών ελλειµµάτων ισοδυναµεί µε την
κήρυξη νεοφιλελεύθερης οικονοµικής δικτατορίας. ∆εν
είναι τυχαίο ότι µέχρι τώρα καµία χώρα δεν είχε καν δια
νοηθεί να περάσει τέτοια συνταγµατική διάταξη που να
ορίζει µία και µοναδική πολιτική, αυτή της αιώνιας λιτότη
τας για τους εργαζόµενους και τους συνταξιούχους, ως
αποκλειστικά επιτρεπτή, βγάζοντας παράνοµες όλες τις
άλλες οικονοµικές αντιλήψεις και θεωρίες.
Γ. ∆ελαστίκ, από το «Έθνος»

Πλέον, είναι πόλεµος!
Του Παύλου Μουρουζίδη
Ώρες  ώρες φαντάζει απίστευτο κι
όµως είναι αληθινό.
Αυτός ο ανεκδιήγητος τύπος, ο υπο
κριτικά πάντα χαµογελαστός χάχας
οικείος τάχα, µάς έκατσε στο σβέρκο για
τα καλά ως πρωθυπουργός!
Αυτός ο «χάιτεκ» τύπος µε τα
καγιάκ που γκρεµοτσακίζεται όταν ανε
βαίνει σε ποδήλατο·
αυτός ο αχµάκης που διαλέγει
υπουργούς από τα γυµναστήρια και τον
οποίο
ο
καθηγητής
του
των
Οικονοµικών στις ΗΠΑ Ρ.Γουλφ, χαρα
κτήρισε σχεδόν ανεπίδεκτο·
αυτός ο δόλιος πολιτικά τύπος που
κυβερνά την Ελλάδα χωρίς να ξέρει καν
ελληνικά, αφού εξαπάτησε το λαό
(«λεφτά υπάρχουν») και πήρε την εξου
σία, συνεχίζει ακάθεκτος τον καταστρο
φικό του Αρµαγεδώνα.
Το τσιράκι των αρχικοµπιναδόρων
χρηµατιστών που υπέταξε τη χώρα σε
υπαγόρευση πολιτικής, χωρίς ηµεροµη
νία λήξης, από τους δανειστέςδυνά
στες και µάλιστα υπό το αγγλικό δίκαιο
(!)·
το ανθρωπάκι που ενώ εξήγγειλε
διαπρύσιο το «νέο πατριωτισµό», δεν
τολµάει καν να ανακηρύξει ΑΟΖ (τυχαία
δεν τον εµπιστευόταν ούτε ο µπαµπάς

του ως πιθανό υπουργό εξωτερικών;)!
Αφού κινδυνολόγησε, εκβίασε, τρο
µοκράτησε και εξαπάτησε, µαζί µε την
πιο επικίνδυνη µεταπολεµικά κυβερνητι
κή συµµορία των πιο
ανεκ
διήγητων… Παγκαλοειδών και των πιο
εµετικών κι ασήµαντων κυνικών κατα
φέρνει, για την ώρα, να επιβάλει ό,τι
είχαν προαποφασίσει: µε την ψήφιση
του Μνηµονίου και την υποκατάσταση

του Συντάγµατος, (έστω κι αν χρειάστη
κε κοινοβουλευτικό πραξικόπηµα γι’
αυτό), την υπαγωγή της χώρας στο ∆ΝΤ.
Κι αφού ανέτρεψαν τις εργασιακές
σχέσεις, απελευθέρωσαν την ανεργία,
συνέχισαν την υπόθαλψη των φοροφυ
γάδων, λίγα 24ωρα µετά τις δηµοτικές
εκλογές, ανακοίνωσαν νέα µέτρα (ενώ
δε θα έπαιρναν τάχα) για το 2011 που
ισοδυναµούν µε το µνηµόνιο του

2010... επί τρία!!!
Η πιο επικίνδυνη µεταπολεµικά
κυβερνητική συµµορία µε τις όλο και πιο
γκανγκστερικές µεθόδους, αφού µετέ
τρεψε το πρόβληµα του δανεισµού σε
κρίση χρέους, συνεχίζει την καταβύθιση
ενός ολόκληρου λαού, στην πιο βαθιά
καταστροφική κρίση, βρίζοντας ξεδιάν
τροπα τους εργαζόµενους ως «κοπρί
τες», την ίδια στιγµή που η Μη
Κυβερνητική Οργάνωση της µαµάς του
Γιωργάκη χρηµατοδοτείται κανονικά!
«Μαζί τα φάγαµε» άλλωστε…
Οι σοσιαλιστές – σύντροφοι στη
Σοσιαλιστική ∆ιεθνή του Μουµπάρακ και
του Καντάφι, αφού έκοψαν µισθούς,
αφαίρεσαν συντάξεις, διέγραψαν εργα
σιακά δικαιώµατα, γύρισαν τη ζωή 100
χρόνια πίσω, φέσωσαν την Ελλάδα
µέχρι ∆ευτέρας Παρουσίας, τίναξαν
τους φόρους και τον πληθωρισµό στα
ύψη, ξεπουλούν ό,τι έχει αποµείνει.
Με ποιο αιτιολογικό; Ότι υπάρχει
χρέος! Πόση σοφία χρειάζεται για να
αντιληφθεί κανείς ότι µε δανεικά ποτέ
και πουθενά δεν µειώθηκε κανένα
χρέος!!! Και µάλιστα ένα χρέος ολότελα
δικό τους, ένα χρέος που µέχρι το
τελευταίο ευρώ είναι φοροαπαλλαγές,
επιδοτήσεις, προνόµια, θαλασσοδάνεια

σε βιοµήχανους, εφοπλιστές, τραπεζί
τες, εργολάβους, είναι ΝΑΤΟικές δαπά
νες, είναι τα λύτρα που πληρώνει ο λαός
στη λυκοσυµµορία της ΕΕ!
Μιλούν για ένα χρέος το οποίο σε
µόλις δύο χρόνια, θα το έχουν διπλα
σιάσει, όπως οµολογούν οι ίδιοι!
Και τότε τι θα κάνουν για να
«σώσουν την πατρίδα»; Θα µας πουλή
σουν σκλάβους µε «φαστ τρακ» διαδικα
σίες;
Ο ελληνικός λαός έχει να αντιµετω
πίσει έναν πόλεµο που σε συνθήκες
ειρήνης δεν έχει υποστεί ποτέ ξανά
στην ιστορία του.
Έναν πόλεµο που αποδεικνύει ότι η
ειρήνη τους είναι η συνέχιση του ταξι
κού πολέµου, µε άλλα µέσα.
∆εν τους το έχουν διδάξει στα
Χάρβαρντ, αλλά εδώ, στην Ελλάδα, η
συλλογική µνήµη διατηρεί ζωντανό
εκείνο το σύνθηµα:
Όταν ο λαός έχει να αντιµετωπίσει
την τυραννία, έχει να διαλέξει είτε τις
αλυσίδες, είτε την αντίσταση.
Που σηµαίνει ότι η Ιστορία δεν τελεί
ωσε. Τώρα αρχίζει!
Θα το διαπιστώσουν πολύ νωρίτερα
απ' όσο φαντάζονται…
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∆ιασπάστε, πουλήστε, τελειώσατε!
Το σίριαλ της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής
ενέργειας, που ξεκίνησε µε την Οδηγία 92/1996 της Ε.Ε., αποδείχτηκε τεράστια εισπρακτική επιτυχία για ξένους και ντόπιους επιχειρηµατικούς οµίλους. Η σειρά χρηµατοδοτήθηκε
από τις «ελληνικές» κυβερνήσεις και στηρίχθηκε από τις
«αντιπολιτεύσεις», τα ΜΜΕ, και τις συνδικαλιστικές ηγεσίες.
Απ’ όλους αυτούς που στήριξαν και στηρίζουν την πολιτική
του ευρωµονόδροµου. Συνέβαλε έτσι σηµαντικά στο ανέβασ µ α τ ης µ ε γ ά λ η ς υ π ε ρ π α ρ α γ ω γ ή ς « Η ∆ ι ό γ κω σ η τ ο υ
∆ηµόσιου Χρέους». Που καλείται να πληρώσει και πάλι το
γνωστό υποζύγιο: ο ελληνικός λαός.

Τώρα Ε.Ε., ∆ΝΤ και δοσίλογη κυβέρνηση ετοιµάζουν το νέο κύκλο του σίριαλ, το
«τρίτο πακέτο απελευθέρωσης». Τα τρέιλερ των νέων επεισοδίων κόβουν ήδη την
ανάσα των εργαζοµένων στη ∆ΕΗ, αλλά και
κάθε εργαζόµενου σε αυτή τη χώρα όταν
ανοίγει το λογαριασµό του ρεύµατος.
Οι παραγωγοί της σειράς υπόσχονται
νέα κορύφωση της αγωνίας καθώς προχωρούν σε µια καινοτοµία άγνωστη µέχρι
σήµερα στα χρονικά των ριάλιτι σόου: τον
επί σκηνής διαµελισµό και τη δολοφονία
του πρωταγωνιστή!
Η ∆ηµόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισµού
που µε το υστέρηµα του ελληνικού λαού
και τον κόπο των εργαζοµένων της έχτισε
αυτή την τεράστια κοινωνική υποδοµή,
πρέπει να πάψει να υπάρχει. Η απόσχιση
και η ιδιωτικοποίηση των δικτύων, η πώληση και το κλείσιµο λιγνιτικών κοιτασµάτων,
ορυχείων και µονάδων, η παραχώρηση των
υδροηλεκτρικών, η αναγόρευση της «ανεξάρτητης» ΡΑΕ σε γκαουλάιτερ, δεν αφήνουν αµφιβολία ούτε στον πλέον καλόπιστο: στόχος της συνέχισης της πολιτικής
των απελευθερώσεων-ιδιωτικοποιήσεων
είναι η διάλυση κι η εξαφάνιση της ∆ΕΗ.
Γιατί η ύπαρξή της συνεχίζει να θυµίζει
στον ελληνικό λαό ότι το ηλεκτρικό ρεύµα,
όπως το νερό, οι συγκοινωνίες, η παιδεία,
η υγεία, είναι κοινωνικό αγαθό.
Αυτά τα κοινωνικά δικαιώµατα επιδιώκουν να καταργήσουν τα απανωτά «µνηµόνια», η απελευθέρωση κι οι ιδιωτικοποιήσεις. Για τους πραγµατικούς πρωταγωνιστές αυτού του τόπου προορίζεται ο
ρόλος του φτωχού και πειθήνιου θεατή.
Που θα παρακολουθεί µε σκυµµένο το
κεφάλι να καταληστεύουν καθηµερινά τη
χώρα του, τον ίδιο και τα δισέγγονά του.
Που όταν θα βρίσκει δουλειά, θα δουλεύει
πιο σκληρά για πιο λίγα. Και που κάθε
βράδυ θα πληρώνει πανάκριβο εισιτήριο
ανάβοντας το διακόπτη, για να παρακολουθήσει το ίδιο έργο στην TV: «αυτές οι επιλογές είναι µονόδροµος».
Είναι όµως έτσι; ∆εν υπάρχει άλλος
δρόµος; Ένας δρόµος που να οδηγεί σε
αξιοπρέπεια και βελτίωση της ζωής της
µεγάλης εργαζόµενης πλειοψηφίας; Κι είναι
εύκολος ή δύσκολος δρόµος; Ας ψάξουµε
για απαντήσεις µε την κοινή λογική.

Η µαύρη τρύπα
της”Aπελευθέρωσης”
Οι υπέρµαχοι της απελευθέρωσης των
αγορών, επί 20 χρόνια, χρησιµοποιούν το
ίδιο επιχείρηµα: «οι δηµόσιες επιχειρήσεις
επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισµό
και τους έλληνες φορολογούµενους. Αν τις
µετοχοποιήσουµε, τις πουλήσουµε κι ανοίξουµε τις αγορές τους στους ιδιώτες θα
απαλλαγεί η οικονοµία από τα υπέρογκα
κόστη τους». Γι’ αυτό και το 2000, µε το Ν.
2773/99 «για την απελευθέρωση της αγο-

ράς η.ε.», έσπασαν το «επάρατο» κρατικό
µονοπώλιο της ∆ΕΗ σε δύο µετοχοποιηµένες επιχειρήσεις: τη ∆ΕΗ Α.Ε. και το
∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε.
Ο ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε., το εργαλείο της Ε.Ε.
και των ιδιωτών για την απελευθέρωση,
αποκαλείται τώρα από τους θιασώτες της
ίδρυσής του:
1) «Προβληµατική επιχείρηση»1
καθώς εµφανίζει ζηµία περίπου 200 εκ.
ευρώ. Γιατί παρά την αύξηση κατά 550%!!!
του τέλους ΑΠΕ που πληρώνουν οι «έλληνες φορολογούµενοι», ο ∆ΕΣΜΗΕ αδυνατεί να καταβάλει το σύνολο των υπέρογκων
κρατικών επιδοτήσεων προς τους ιδιώτες
κερδοσκόπους των ΑΠΕ. Επιδοτήσεις, που
µόνο για το 2010 και χωρίς τα φωτοβολταϊκά, ανέρχονται σε περίπου 275 εκ.
ευρώ2.
2) «Κρατικός οφειλέτης»3 γιατί χρωστάει άλλα 40 εκ. ευρώ για επιδοτήσεις
«κάλυψης µεταβλητού κόστους» στους
ιδιώτες «επενδυτές» των θερµικών
(Elpedison,
GdF-Suez/ΤΕΡΝΑ,
Μυτιληναίος).
Η ∆ΕΗ Α.Ε., ιδιωτικοποιηµένη κατά
49%, θα µοιράσει το 2010 µέρισµα ύψους
183,3 εκ. ευρώ. Το ελληνικό δηµόσιο θα
εισπράξει 93,5 εκ. ευρώ και οι ιδιώτες
µέτοχοι 89,8 εκ. ευρώ. Επίσης, στο ίδιο
έτος κατέβαλε4:
- 650,22 εκ. ευρώ προς τους ιδιώτες
«ανταγωνιστές» της για αγορές ηλεκτρικής
ενέργειας από εσωτερικό κι εξωτερικό και
για να κρατά σβηστές σύγχρονες δικές της
Μονάδες!
- 248,21 εκ. ευρώ προς τον ∆ΕΣΜΗΕ
για επιδότηση των ιδιωτών, ως τέλος χρήσης του δικού της δικτύου!
Η «ελληνική» κυβέρνηση, ο κύριος
µέτοχος της ∆ΕΗ και του ∆ΕΣΜΗΕ, χαρίζει
ως «κίνητρο» µέσω του πρόσφατου φορολογικού νόµου 100 εκ. ευρώ από ΦΠΑ,
στους
Elpedison,
GdF-Suez/ΤΕΡΝΑ,
Μυτιληναίος!!
Ας κάνουµε το ταµείο της «απελευθέρωσης» και µόνο για το 2010, 1ο έτος του
πετσοκόµµατος των εργατικών δικαιωµάτων και εισοδηµάτων στο όνοµα του χρέους: «Όφελος» του ελληνικού δηµοσίου:
93,5 εκ. ευρώ. Επιβάρυνση του ελληνικού
δηµοσίου και του «έλληνα φορολογούµενου» για άµεσες κι έµµεσες επιδοτήσεις σε
όφελος των απελευθερωµένων ιδιωτικών
επιχειρήσεων: 1,5 δις ευρώ!!! 5
Κατά τα άλλα, η δοσίλογη κυβέρνηση
«ψάχνει» 500 εκ. ευρώ για την «τρύπα του
χρέους». Και σχεδιάζει ξεπούληµα κι
άλλου 15% της ∆ΕΗ. Μια περιουσία αξίας
2,5 δις ευρώ 6 έναντι 500 εκ. ευρώ! Να ποια
πολιτική δηµιούργησε το χρέος!!
Ποιος από αυτούς που ζητούν «περισ-

σότερη απελευθέρωση» δεν µπορεί να
κάνει αυτούς τους υπολογισµούς; Ποιος
από αυτούς, που κλίνουν τον «έλληνα
φορολογούµενο» σε όλες τις πτώσεις και
ξεχνούν ότι σε αυτή τη χώρα φορολογούµενοι είναι µόνο οι εργαζόµενοι, δεν γνωρίζει τις 4 πράξεις της αριθµητικής; Αυτοί
που αποδέχονται την απελευθέρωση σαν
«µονόδροµο», που βρίσκονται στην ηγεσία
του συνδικάτου της «επιχείρησης του
ελληνικού λαού» δεν µπορούν να τα πουν
αυτά στο λαό και γιατί;;
Οι «απελευθερώσεις» των αγορών, οι
ιδιωτικοποιήσεις δεν έγιναν για να απαλλαγεί το κράτος από επιδοτήσεις προς τις
δηµόσιες επιχειρήσεις, αλλά για να ξεπουληθούν στο κεφάλαιο τα δηµόσια αγαθά.
Για να επιδοτούνται όλο και πιο βαριά, όλο
και πιο βαθιά οι ιδιώτες «επενδυτές» από
το υστέρηµα του εργαζόµενου-φορολογούµενου.
Αν το κρατικό µονοπώλιο στην ηλεκτρική ενέργεια, στις µεταφορές, κλπ, αποδεικνύεται τελικά πιο οικονοµικό από την
«αγορά», γιατί πρέπει να αποδεχτούµε τα
χρέη, το ξεπούληµα και τη φτώχεια που
φέρνει η «απελευθέρωση»;
Πολλοί λένε ότι η διεκδίκηση σήµερα
να επανεθνικοποιηθεί η ∆ΕΗ και ολόκληρη
η ηλεκτρική ενέργεια, να δουλεύει για τα
συµφέροντα του λαού και του τόπου είναι
δύσκολη, «ουτοπική» και «ανέφικτη». Το
ξεπούληµα της χώρας και της δηµόσιας
περιουσίας είναι πιο εύκολο; Η ζωή µε το
φόβο της απόλυσης, την ανεργία και το
συρρικνούµενο εισόδηµα είναι πιο εύκολη;
Μετά από αυτά, η αξιοπρεπής ζωή, η ανταπόκριση στις καθηµερινές ανάγκες µιας
οικογένειας δεν θα είναι «ουτοπική» και
«ανέφικτη»; Ας το σκεφτούµε την επόµενη
φορά που θα πάµε στο σούπερ µάρκετ,
που θα µας έρθει το µπιλλιέτο του δανείου,
που θα πληρώσουµε το φροντιστήριο του
παιδιού για µια παιδεία που κι αυτή «απελευθερώνεται»…

Αλήθειες και ψέµατα
Οι εργαζόµενοι στη ∆ΕΗ έχουν κάθε
λόγο να ανησυχούν. Η κα Μπιρµπίλη δήλω-

1. Capital.gr, 15/6/2010 και ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 30/3/2011.
2. Τα στοιχεία για τις ΑΠΕ προέρχονται από την επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ΕΣΜΗΕ Α.Ε.
3. Capital.gr, 23/2/2011 και EnergyPress, 23/3/2011.
4. Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 1/1/2010-31/12/2010 Οµίλου ∆ΕΗ.
5. (200 + 275 + 40 + 89,8 + 650,2 + 248,2 + 100) = 1.602,6 - 93,5 = 1.509,1 εκ. €.
6. Σύµφωνα µε τις πρόσφατες δηλώσεις του Προέδρου της ∆ΕΗ Α.Ε., κου Ζερβού (ΕΘΝΟΣ, 14/2/2011): «η πραγ-

σε «ότι στην παρούσα φάση δεν ενδείκνυται η διάθεση πακέτου µετοχών της ∆ΕΗ»7.
Και αν σε κάτι έχει δείξει συνέπεια αυτή η
κυβέρνηση είναι ότι τα λόγια της δεν έχουν
καµία σχέση µε τα έργα της…
Τι διαβεβαιώνει όµως, η υπουργός; Ότι
δεν θα πωληθεί «πακέτο µετοχών».
Μονάδες όµως; Ότι δεν θα πουληθεί τώρα
νέο ποσοστό. Αύριο; Σε ένα χρόνο; Και

µατική αξία της ∆ΕΗ υπολογίζεται σε 16 δις € και είναι και υποτιµηµένη».
7. ΤΑ ΝΕΑ, 28/3/2011.
8. ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ, 29/3/2011.
9. Capital.gr, 15/1/2011.
10. ΑΥΓΗ, 14/3/2011.
11. ΕΘΝΟΣ-OnLine, 18/3/2011.
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συνεχίζει η υπουργός: «είµαι υπέρ της
άποψης ότι το ∆ηµόσιο πρέπει να διατηρήσει τον έλεγχο στα δίκτυα της ∆ΕΗ, του
φυσικού αερίου και της ΕΥ∆ΑΠ». Τι εννοεί άραγε λέγοντας «έλεγχο των δικτύων»;
Γιατί ο κος Πεταλωτής την επόµενη µέρα
το εννόησε ως «παραχώρηση του µάνατζµεντ των δικτύων σε ιδιώτες»!!8 Για τις
Μονάδες Παραγωγής και τα Ορυχεία, προφανώς κανένας από τους δύο δεν είναι
«υπέρ του δηµόσιου ελέγχου» και το αποδεικνύουν τα έργα τους.

Οι λιγνίτες στα swaps
Και τι δεν µας είπαν για τις περιβόητες
«ανταλλαγές» κυβέρνηση, διοίκηση και
ηγεσία της ΓΕΝΟΠ. Και θα «άνοιγαν την
αγορά του λιγνίτη», και θα «προστάτευαν
τη ∆ΕΗ από πώληση µονάδων» και θα της
έδιναν «δραστηριότητες στις διεθνείς αγορές». Τύφλα να’ χει το Skip δηλαδή, κι οι
29 κατασκευαστές πλυντηρίων…
Αποδείχτηκε δυστυχώς, αυτό που
είχαµε ήδη επισηµάνει: στάχτη στα µάτια
των εργαζοµένων. Ο «δοκιµαστικός» διαγωνισµός διενεργήθηκε, όχι από τη διοίκηση της ∆ΕΗ ή έστω την «ελληνική» κυβέρνηση, αλλά απευθείας από την Κοµισιόν.
∆ηλαδή απευθείας από τα ενεργειακά
µονοπώλια που θέλουν να καταπιούν και
την ελληνική αγορά ηλεκτρισµού.
Πριν ακόµα ανακοινωθεί το «άγονο»
αποτέλεσµα του τεστ, η Κοµισιόν είχε
αναρτήσει τον κατάλογο των λιγνιτικών
µονάδων που επιθυµούν να αρπάξουν τα
ευρωπαϊκά µονοπώλια (Αγ. ∆ηµήτρης V,
Μελίτη, Μεγαλόπολη III, IV) και το χρονοδιάγραµµα κλεισίµατος όλων των υπολοίπων ως το 2020.9 Στις πρώτες θέσεις των
µνηστήρων φιγουράρουν η GdF-Suez, το
αφεντικό των Μονάδων της ΤΕΡΝΑ και η
RWE, µε την οποία δεν(;) κατόρθωσε να
υπογράψει «µνηµόνιο συνεργασίας» η
διοίκηση Αθανασόπουλου.
Μετά από αυτές τις εξελίξεις, ο
Πρόεδρος της ∆ΕΗ Α.Ε. δήλωσε: «Μεταξύ
της πώλησης ενέργειας και της πώλησης
σταθµών, επιλέγω την πώληση σταθµών.
Αν και αρχικά ακούγεται πιο βαρύ, τελικά
είναι πιο έντιµο και πιο αποδεκτό, σε
κάποιο βαθµό, κι από το συνδικάτο της
∆ΕΗ.» 10
Ο Πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ δήλωσε:
«Θα µατώσουµε για το λιγνίτη».
Όµως, τα στελέχη της ΠΑΣΚΕ στη
ΓΕΝΟΠ δηλώνουν στους χώρους δουλειάς
ότι «θα είναι καλύτερα αν η ∆ΕΗ ιδιωτικοποιηθεί πάνω απ’ το 51%»!
Αµφιβάλλει κανείς για την πρόθεση της
ηγεσίας της ΓΕΝΟΠ να… «µατώσει»;

Οι λιγνίτες στα scraps.
Τα µέτρα ενάντια στον εγχώριο λιγνίτη
που προβλέπουν το «µνηµόνιο» και η
«απελευθέρωση» δεν εξαντλούνται στην
πώληση ισχύος και µονάδων.
- Από το 2013 επιβάλλεται στη λιγνιτική παραγωγή ο χρηµατιστηριακός φόρος
CO2 για να διευκολυνθεί κατά πρώτο
λόγο, η κερδοφορία των ΑΠΕ που ισοπεδώνουν βουνοκορφές, αποξηλώνουν δάση
και ρηµάζουν παραλίες για την «προστασία
του περιβάλλοντος».
- Η ζήτηση έχει περιοριστεί στα 5.500
MW από περίπου 7.000 MW που ήταν
παλιότερα. Και θα περιορίζεται ακόµα
περισσότερο όσο συνεχίζεται η κρίση, η
ανέχεια κι οι αυξήσεις. Στο Νότιο Σύστηµα,
που βρίσκεται το κέντρο της κατανάλωσης,
λειτουργούν 5 ιδιωτικές Μονάδες
Παραγωγής (1.756 MW) και 4 ΑΗΣ της
∆ΕΗ (2.875 MW), δηλ. συνολικά 4.631
MW. Τον Αύγουστο προγραµµατίζεται να
µπει η Κόρινθος Power (440 MW) κι αν
ολοκληρωθεί και το γεφύρι της Άρτας ή
αλλιώς Αλιβέρι, θα προστεθούν άλλα 400
MW. Άρα το Νότιο Σύστηµα θα διαθέτει
σύντοµα σε λειτουργία 5.471 MW, εκ των
οποίων 3.700 MW από σύγχρονες µονάδες φ.α., χωρίς «πράσινο» φόρο.
- Το 2014, η Ε.Ε. σχεδιάζει να εφαρµόσει το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Μοντέλο Αγοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπου την κατανοµή
των φορτίων και τις τιµές πώλησης θα
καθορίζουν απευθείας οι περιφερειακές
χρηµατιστηριακές εταιρείες που συστήνουν οι πέντε µονοπωλιακοί κολοσσοί της
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ενέργειας (EdF, GdF-Suez, RWE, EON,
ENEL) και οι χονδρέµποροι-µεταπράτες.
Μετά από αυτά, πόσο «ανταγωνιστικό»
και πόσο «αναγκαίο» θα είναι το εγχώριο
καύσιµο; Τι συνέπειες θα έχει η αποδοχή
των οδηγιών και της πολιτικής της Ε.Ε. σε
ολόκληρη τη ∆υτική Μακεδονία; Στην
παραγωγική βάση της χώρας, στη ζωή κάθε
οικογένειας;
Πολλοί λένε ότι δεν µπορούµε να αντιταχθούµε στις οδηγίες της Ε.Ε. γιατί θα
σήµαινε «αυτόµατα να φύγουµε κι από την
Ε.Ε.» και τότε θα βρεθούµε αντιµέτωποι µε
σηµεία και τέρατα! Στις 17/3/2011, το
Σουηδικό Κοινοβούλιο ψήφισε για να σταµατήσει η περαιτέρω απελευθέρωση-ιδιωτικοποίηση της αντίστοιχης ∆ΕΗ, της
Watenfall. Η είδηση πέρασε σκόπιµα στα
ψιλά των εφηµερίδων, µαζί µε τα σηµεία
και τα τέρατα που δεν σηµειώθηκαν µετά
την απόφαση των Σουηδών. 11
Αν για να αυγατίσουν τα κέρδη µιας
χούφτας ενεργειακών οµίλων, πρέπει να
ρηµαχτεί µια ολόκληρη περιφέρεια της
χώρας, γιατί είναι πιο καταστροφική η
εναντίωση στις ευρωπαϊκές οδηγίες από
την αποδοχή τους; Αν για να στηριχτεί το
ευρώ και τα κέρδη µιας χούφτας τραπεζικών οµίλων, λεηλατούνται και καταδικάζονται στη φτώχεια µέχρι στιγµής τρία ευρωπαϊκά
κράτη
(Ελλάδα,
Ιρλανδία,
Πορτογαλία), γιατί η εναντίωση στο ευρώ
και στην ΟΝΕ είναι πιο καταστροφική από
την παραµονή; Τα σηµεία και τα τέρατα
εφαρµόζονται σήµερα, εδώ και µπροστά
µας!
Κάθε άνθρωπος που διαθέτει κοινή
λογική, όποια άποψη κι αν έχει για την Ε.Ε.,
οφείλει να διαπιστώσει ότι: Η ∆υτική
Μακεδονία κι ολόκληρη η χώρα δεν απειλούνται από κάποιο θεωρητικό οικονοµικό
αφανισµό που θα φέρει µια πιθανή εναντίωση στην Ε.Ε., το ∆ΝΤ και την πολιτική
τους. Απειλούνται από ένα συγκεκριµένο,
οργανωµένο και µε χρονοδιάγραµµα αφανισµό που υπαγορεύουν ακριβώς η Ε.Ε., το
∆ΝΤ και η πολιτική τους, η πραξικοπηµατική-αντισυνταγµατική υπογραφή των «µνηµονίων» και το ξεπούληµα της χώρας.
Υπάρχει µέλλον για τη χώρα; ΝΑΙ.
Ανεξαρτησία από την ΕΕ και το ∆ΝΤ, έξοδος από την ΟΝΕ και το ευρώ, εθνικοποίηση του χρηµατοπιστωτικού τοµέα και των
στρατηγικών τοµέων της οικονοµίας, ενίσχυση του εισοδήµατος των εργαζοµένων,
κατοχύρωση της ασφαλούς και σταθερής
εργασίας. Άρνηση πληρωµής του επαχθούς δηµόσιου χρέους, προκειµένου να
εξασφαλιστούν πόροι για την παραγωγική
ανασυγκρότηση της οικονοµίας σε όφελος
του λαού και του τόπου.
Υπάρχει µέλλον για το λιγνίτη; ΝΑΙ.
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. Μόνο µια
τέτοια ∆ΕΗ µπορεί να σχεδιάζει αποτελεσµατικά την αξιοποίηση του εγχώριου
πλούτου.
Κι αν οι συνδικαλιστικές και πολιτικές
ηγεσίες επιµένουν ότι να θυσιαστούµε
υπέρ Ε.Ε. και «αγορών» είναι µονόδροµος,
ας αναλογιστούµε… Τι είναι πιο εύκολο;
Να υποστούµε τις συνέπειες των επιλογών
τους ή να αλλάξουµε ηγεσίες…

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΤΡΙ∆Α ΜΑΣ;
Με ό,τι έχει αποµείνει πλέον στην
παραγωγική της βάση να συρρικνώνεται
όλο και περισσότερο, η διάλυση και το
ξεπούληµα της ∆ΕΗ, της µοναδικής ελληνικής βαριάς βιοµηχανίας, σηµατοδοτεί την
ακόµα πιο βαθιά παραγωγική υποβάθµιση
κι εξάρτηση της χώρας. Κι αυτό ακριβώς
ετοιµάζεται να νοµοθετήσει η δοσίλογη
κυβέρνηση.
Στο προσχέδιο του νέου νόµου για την
απελευθέρωση της αγοράς η.ε. και την
εναρµόνιση µε την οδηγία 72/2009 της Ε.Ε.,
η κυβέρνηση δεν προτίθεται να κυρώσει
απλά το ξεπούληµα των ηλεκτρενεργειακών υποδοµών, αλλά και την πλήρη παραχώρηση του δικαιώµατος της χώρας να
χαράζει δική της ενεργειακή πολιτική.
Η «ανεξάρτητη» Ρυθµιστική Αρχή

Ενέργειας (ΡΑΕ), γνωστή για την ανεξαρτησία της από κάθε έννοια δηµόσιου συµφέροντος και κοινωνικού δικαιώµατος, αποκτά πλέον τις αρµοδιότητες υπερυπουργείου και θα λογοδοτεί µόνο στην Κοµισιόν.
Αυτό το εγκάθετο όργανο, που τύποις θα
διορίζεται από «τη διάσκεψη των προέδρων της βουλής» και ουσιαστικά από
τους µονοπωλιακούς οµίλους και το συλλογικό εκφραστή τους, την Κοµισιόν, θα
υποκαταστήσει:
- τη νοµοθετική εξουσία της βουλής,
αφού θα είναι αρµόδιο για τη σύνταξη
όλων των κανονισµών και των ρυθµίσεων
που θα εφαρµόζονται στον κλάδο ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.
- την εκτελεστική εξουσία της κυβέρνησης, αφού θα δίνει άδειες παραγωγής, θα
επιλέγει το µίγµα καυσίµου, θα καθορίζει
τα τιµολόγια, θα εγκρίνει την ανάπτυξη
δικτύων, κ.ο.κ.
- τη δικαστική εξουσία, αφού οποιαδήποτε διαφορά θα την εκδικάζει η ίδια,
χωρίς έφεση και µε περιορισµούς στην
προσφυγή στην ελληνική δικαιοσύνη.
Και για να εµπεδωθεί πλήρως ο ρόλος
της ως γκαουλάιτερ των «αγορών», θα χαίρει και… πλήρους ασυλίας. Κανένας, ούτε
η ελληνική κυβέρνηση, δεν θα µπορεί να
διώξει ακόµα και για ποινικά αδικήµατα
τους επτά εγκάθετους της ΡΑΕ, αν δεν διαπιστωθεί ότι παρανόµησαν τουλάχιστον
τρεις από αυτούς!! Αν παρανοµούν µέχρι
δύο, δεν υπάρχει πρόβληµα… Για γέλια ή
για κλάµατα;
Το νοµοθετικό αυτό έγκληµα δεν
αφορά µόνο τους 22.000 εργαζόµενους
στη ∆ΕΗ και τις οικογένειές τους.
Υπερβαίνει τα όρια ακόµα κι αυτού του
ξεπουλήµατος της δηµόσιας περιουσίας.
Συνιστά εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωµάτων του λαού και της χώρας µας. Το
δικαίωµα άσκησης ενεργειακής πολιτικής,
το µέλλον της οικονοµικής και βιοµηχανικής ανάπτυξης της χώρας, ο φυσικός πλούτος, µέχρι κι η ανάγκη κάθε νοικοκυριού
για φως και θέρµανση παραχωρούνται
στην απληστία και τη λεηλασία των νέων

κατοχικών δυνάµεων: των τοκογλύφων,
των τραπεζιτών, της κάθε RWE, GdF-Suez
και των ντόπιων συνεργατών τους!!
Θα επιτρέψουν οι εργαζόµενοι, ο
ελληνικός λαός την εγκαθίδρυση της σύγχρονης απολυταρχίας των «ανεξάρτητων»
αρχών και των µονοπωλίων που τις επιβάλλουν; Θα επιτρέψουν οι εργαζόµενοι, ο
ελληνικός λαός να αναλάβουν τη διακυβέρνηση της χώρας οι αντιπρόσωποι των εταιρειών που στελεχώνουν τις κάθε λογής
«ανεξάρτητες αρχές» και τα χρηµατιστήρια
αξιών, ενέργειας, κ.ο.κ.; Θα ανεχτούν οι
εργαζόµενοι κι ο ελληνικός λαός την κατοχή που επιβάλλουν στη χώρα, στους ενεργειακούς πόρους και στις υποδοµές της,
όχι ξένα κράτη, αλλά κάτι ακόµα χειρότερο: οι µάνατζερς µιας χούφτας επιχειρηµατικών οµίλων.
Ας σκεφτούµε µε το χέρι στην καρδιά.
Κι είµαι σίγουρη, πώς όποια γνώµη κι αν
έχει καθένας για τους µετανάστες, κανείς
µας δεν ονειρεύτηκε σαν µέλλον δικό του
και των παιδιών του να γίνει µετανάστης σε
ξένες πατρίδες. Και οπωσδήποτε κανείς
µας δεν ζήλεψε την «καριέρα» του ανθρωποφύλακα σε στρατόπεδα συγκέντρωσης
εξαθλιωµένων ανθρώπων, ούτε του χειριστή αποθέτη σε τοξικά απόβλητα. Γιατί για
τέτοια «ανάπτυξη» προορίζουν τον τόπο
µας.
Κι αφού όλοι θα συµφωνήσουµε ότι
δεν µπορεί αυτό να αποτελεί «µέλλον» για
µας και τα παιδιά µας, υπάρχει διέξοδος:
«Η τήρηση του Συντάγµατος επαφίεται στον πατριωτισµό των Ελλήνων, που
δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται µε κάθε µέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει.»
Ακροτελεύτια ∆ιάταξη, Άρθρο 120
(πρώην 114) του ισχύοντος Συντάγµατος
της Ελλάδας.

της Φλώρας
Παπαδέδε
Πολιτικός Επιστήµονας Οικονοµολόγος ΜSc
Αν. Γραµµατέας
Συλλόγου Επιστηµονικού
Προσωπικού ∆ΕΗ
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Σώπα,
µη µιλάς,

…µη µιλάς… σώπα… µη µιλάς… σώπα…
Του Θανάση Λιάβα: Μεταλλειολόγου Μηχανικού

του Αζίζ Νεσίν
Σώπα, µη µιλάς, είναι ντροπή,
κόψ’ τη φωνή σου,
σώπασε επιτέλους
κι αν ο λόγος είναι αργυρός,
η σιωπή είναι χρυσός.
Τα πρώτα λόγια που άκουσα από παιδί,
έκλαιγα, γέλαγα, έπαιζα, µου λέγαν:
«σώπα!».
Στο σχολείο µου κρύψανε την αλήθεια τη µισή,
µου λέγανε: «εσένα τι σε νοιάζει; Σώπα!»
Με φίλησε το πρώτο κορίτσι που ερωτεύτηκα και µου λέγανε:
«Κοίτα µην πεις τίποτα, σσσ…σώπα!»
Κόψε τη φωνή σου και µη µιλάς, σώπαινε.
Και αυτό βάσταξε µέχρι τα είκοσί µου χρόνια.
Ο λόγος του µεγάλου,
η σιωπή του µικρού.
Έβλεπα αίµατα στο πεζοδρόµιο,
«Τι σε νοιάζει εσένα;», µου λέγανε,
«θα βρεις το µπελά σου, σώπα!».
Αργότερα φωνάζανε οι προ:στάµενοι
«Μη χώνεις τη µύτη σου παντού,
κάνε πως δεν καταλαβαίνεις, σώπα!»
Παντρεύτηκα, έκανα παιδιά,
και τα ‘µαθα να σωπαίνουν,
η γυναίκα µου ήταν τίµια κι εργατική
και ήξερε να σωπαίνει.
Είχε µάνα συνετή, που της έλεγε: «Σώπα».
Σε χρόνια δίσεκτα οι γονείς, οι γείτονες, µε συµβου
λεύανε:
«Μην ανακατεύεσαι, κάνε πως δεν είδες τίποτα. Σώπα!»
Μπορεί να µην είχαµε µε δαύτους γνωριµία ζηλευτή,
µε τους γείτονες, µας ένωνε όµως, το «Σώπα!».
«Σώπα!» ο ένας, «σώπα!» ο άλλος, «σώπα!» οι επάνω,
«σώπα!» οι κάτω,
«σώπα!» όλη η πολυκατοικία και όλο το τετράγωνο.
«Σώπα!» οι δρόµοι οι κάθετοι και οι δρόµοι οι παράλληλοι.
Κατάπιαµε τη γλώσσα µας…
Στόµα έχουµε και µιλιά δεν έχουµε.
Φτιάξαµε το σύλλογο του «Σώπα!».
Και µαζευτήκαµε πολλοί,
µια πολιτεία ολόκληρη,
µια δύναµη µεγάλη, αλλά µουγκή!
Πετύχαµε πολλά, φτάσαµε ψηλά, µας δώσανε παράσηµα,
τα πάντα κι όλα πολύ εύκολα,
µόνο µε το «Σώπα!».
Μεγάλη τέχνη αυτό το «Σώπα»!
Μάθε το στη γυναίκα σου, στο παιδί σου, στην πεθερά σου
κι όταν νιώσεις ανάγκη να µιλήσεις ξερίζωσε τη γλώσ
σα σου
και κάν’ την να σωπάσει.
Κόψ’την σύρριζα.
Πέτα την στα σκυλιά.
Το µόνο άχρηστο όργανο από τη στιγµή που δεν το
µεταχειρίζεσαι σωστά.
∆εν θα έχεις έτσι εφιάλτες, τύψεις κι αµφιβολίες.
∆ε θα ντρέπεσαι τα παιδιά σου και θα γλιτώσεις απ’ το
βραχνά να µιλάς,
χωρίς να µιλάς να λες «έχετε δίκιο, είµαι σαν κι εσάς»
Αχ! Πόσο θα ‘θελα να µιλήσω ο κερατάς!
Και δεν θα µιλάς,
θα γίνεις φαφλατάς,
θα σαλιαρίζεις αντί να µιλάς.
Κόψε τη γλώσσα σου, κόψ’ την αµέσως.
∆εν έχεις περιθώρια.
Γίνε µουγκός.
Αφού δε θα µιλήσεις, καλύτερα να το τολµήσεις. Κόψε
τη γλώσσά σου.
Για να είσαι τουλάχιστον σωστός στα σχέδια και στα
όνειρά µου
ανάµεσα σε λυγµούς και παροξυσµούς κρατώ τη γλώσσά µου,
γιατί νοµίζω πως θα ‘ρθει η στιγµή που δεν θα αντέξω
και θα ξεσπάσω και δεν θα φοβηθώ και θα ελπίζω
και κάθε στιγµή το λαρύγγι µου θα γεµίζω µε ένα φθόγγο,
µε έναν ψίθυρο, µε ένα τραύλισµα, µε µια κραυγή που
θα µου λέει:
ΜΙΛΑ!
...

TAΣH

Από τα παιδικά µας χρόνια, τότε που αρχί
σαµε να καταλαβαίνουµε τον κόσµο, ακούγαµε
από τους γονείς µας αυτά τα λόγια «µη µιλάς,
σώπα». Μεγαλώσαµε πήγαµε στο σχολείο το
ίδιο παραµύθι «µη µιλάς σώπα». Με κάποιο
τρόπο βρήκαµε δουλειά και το παραµύθι συνε
χίζεται από τους κάθε λογής άξιους ή µη προ
Aσταµένους µας «µη µιλάς σώπα»
Η Επιχείρηση λόγω του µεγέθους της
µοιάζει µε ένα γέρικο νωθρό άλογο που χρει
άζεται αλογόµυγα για να το ξυπνάει. Κάποιοι
σεβόµενοι τη θέση τους και τα χρήµατα που
παίρνουν εργαζόµενοι σ’ αυτήν ανέλαβαν
αυτεπάγγελτα την άχαρη αποστολή της αλο
γόµυγας, επικρίνοντας τις πράξεις της ηγεσίας
και προσπαθώντας να την πείσουν να διορθώ
νεται. Ο κριτικός έλεγχος είναι ο πιο µεγάλος
και ο πιο σπουδαίος καθαρµός. Όποιος δεν τον
δέχεται είναι ακάθαρτος, απαίδευτος, θλιβε
ρός, ελεεινότατος κακόµορφος και αθεράπευ
τα γελοίος. Όποιος δεν τον κάνει είναι συνέ
νοχος γιατί είναι αισχρό να σιωπούµε όταν η
Επιχείρηση αδικείται. Έτσι ξεκίνησε η επανά
στασή µου, γιατί σε εποχές που κυριαρχεί το
ψέµα, η διάδοση της αλήθειας είναι πράξη επα
ναστατική και το ψέµα πρέπει να βγει στη φόρα
γιατί ουδέν ψεύδος έρπει εις γήρας χρόνου. Η
Επιχείρησή µας βρίσκεται εδώ και καιρό στο
απύθµενο και δυσκολοπέραστο πέλαγος της
ψευτιάς και της υποκρισίας και η ηγεσία της δεν
ψάχνει ή δεν θέλει να ψάξει να βρει λιµάνι
σωτηρίας.
Όπως όλες οι σοβαρές Επιχειρήσεις έτσι
και η δική µας σφυρηλατείται και διαµορφώνε
ται χάρη στις µεγάλες πράξεις που επιτελούν οι
εργαζόµενοί της µε την καθοδήγηση από άξι
ους και εµπνευσµένους µε υψηλά ιδανικά ηγέ
τες. Στην καθηµερινότητα της Επιχείρησης
υπάρχουν αυτοί οι ηγέτες ή αναδύεται η κακό
µορφη εικόνα των ηγετικών τερµιτών που
ροκανίζουν σταθερά και µεθοδικά τα θεµέλιά
της; Οι µηχανικοί µήπως είµαστε δοχεία µε ξένο
επιστηµονικό περιεχόµενο ή κενά επιστηµονι
κού περιεχοµένου ή ένας λόχος πτωµάτων που
στηρίζει και χειροκροτεί τους πατενταρισµέ

νους, διεφθαρµένους ηγέτες αρκεί να είναι
«δικοί µας» και να γλύφουµε και εµείς κανένα
κοκαλάκι; Μήπως ρέπουµε στο γονάτισµα ενώ
πιον των ισχυρών, οι οποίοι όντας ανίσχυροι
λατρεύουν τη δύναµη, όσο και αν αυτοί είναι
φαύλοι και δόλιοι, ίσως γιατί είµαστε και εµείς
ίδιοι; Αφού η ηγεσία µας ξεσχίζει τις σάρκες
γιατί εµείς τη χειροκροτούµε, γιατί ανοίγουµε
το στόµα µας όχι για να µιλήσουµε µε θάρρος
για τα σοβαρά θέµατα και προβλήµατα που µας
απασχολούν, αλλά για να γλύψουµε; Είµαστε
τελικά εθελόδουλοι ή κοινωνικοί πίθηκοι; Που
θα µας οδηγήσει αυτό το επιχειρησιοκτόνο
φαινόµενο;
Αποκεφαλίζοντας το µεγαλύτερο κεφά
λαιό της, τους εργαζόµενους αυτή η
Επιχείρηση, κάνοντάς τους ικανούς να µην
κάνουν τίποτα, ούτε καν και να τη βλαστη
µούν, που βαδίζει; Κάνοντας τους να σκιάζον
ται να σκεφτούν ελεύθερα να φοβούνται να
σταθούν όρθιοι σαν άνδρες, βουτώντας τους
στο δασκαλοσυνταγµατικό τους ροχαλητό τι
προσδοκά; Ζώντας στην επιχειρησιακή κουλ
τούρα της πολτοποίησης και ενός δύσοσµου
και επικίνδυνου επιστηµονικού και διανοητικού
βούρκου που µας οδηγούν; ∆εν είναι καιρός να
σταµατήσουµε το «ιερό» καθήκον του µετρή
µατος των φραγκοδίφραγκων των µισθών µας
και να ασχοληθούµε µε τα σοβαρά και επείγον
τα προβλήµατα της επιχείρησης; Πού πήγε η
εντιµότητα, οι αρχές, οι αξίες, τα πρότυπα, το
φιλότιµο, η αξιοπρέπεια, η αξιοπιστία, η ειλικρί
νεια, ο αντρισµός η αγάπη προς την επιχείρηση
που τρέφει τα παιδιά µας;
Απεµπολήσαµε µήπως την περηφάνια,
την τιµή , την αρετή και ασφαλώς την αληθινή
γνώση που εννοείται ότι διαθέτει ο κάθε µηχα
νικός, ζούµε µήπως µε το όραµα της αρπαχτής
και της µάσας που προωθεί και παρέχει η εξου
σία; Μήπως νοσούµε βαρέως από χλωροφορ
µίωση;
Υπάρχει πολύς χώρος ακόµα για ερωτηµα
τικά αλλά πολύ περισσότερος για διαπιστώσεις.
Το µοίρασµα θέσεων έγινε στα χέρια της ηγε
σίας η απόλυτη επιστήµη ελέγχου συνειδήσε

ων. Οι λίγοι ρυθµίζουν το σύστηµα µοιράσµα
τος για να χειραγωγούν, ποδηγετούν, λοιδο
ρούν και να χλευάζουν τους πολλούς. Έτσι
προωθούνται οι αρεστοί και όχι οι άριστοι. Οι
έντιµοι, οι αληθινοί, οι ακέραιοι, οι τολµηροί σε
πρωτοβουλίες απαλλαγµένες προσωπικού
οφέλους πεθαίνουν άγουρα, µη µπορώντας να
ζήσουν σε τέτοιο περιβάλλον. Η τόλµη των
νέων µηχανικών, αυτών που θα µπορούσαν να
αλλάξουν την κακώς κρατούσα κατάσταση,
κόβεται σαν στάχυ σε ανοιξιάτικο λιβάδι και η
νεανική τους ορµή και δύναµη κορφολογιέται
βλέποντας την δουλική στάση των παλαιοτέ
ρων.
Το «yes man» που κατά κόρων επικρατεί
µειώνει τους επιστήµονες της Επιχείρησης γιατί
όταν στις ενδοεπιχειρισιακές αντιθέσεις και
κόντρες, έχεις να αντιµετωπίσεις ευφυείς και
γενναίους συναδέλφους είναι εύνοια της
τύχης, γίνεσαι καλύτερος, εν αντιθέσει όταν
αντιµετωπίζεις καρικατούρες µειώνεσαι, γίνε
σαι µικρότερος. ∆εν είναι τίποτα παραπάνω
από αργυρώνητοι τσανακογλύφτες που αυτο
αποκαλούνται συνάδελφοι, χωρίς όµως να
έχουν ίχνος συναδελφικότητας µέσα τους. Η
ασηµαντότητα τους θα µείνει για πάντα µε
ανεξίτηλα γράµµατα στην ιστορία της
Επιχείρησης. ∆υστυχώς σε κάποιους από
αυτούς στηρίζεται το οικοδόµηµα της
Επιχείρησης, αυτοί αποτελούν τον «φέροντα
οργανισµό» της ανευθυνότητας και της απρα
ξίας. Μια συµµαχία από βλακείες που απλώνει
πάνω στους εργαζόµενους ένα µολυβένιο
κάλυµµα κάτω από το οποίο ασφυκτιούν οι
«κακοί και ασύνετοι» κατά την άποψη της ηγε
σίας τα «παλικάρια» κατά την άποψη του γρά
φοντος.
Όµως µια Επιχείρηση διοικείται άριστα αν
συµβαίνει η ενάρετοι να τιµούνται και οι κακοί
να τιµωρούνται. Σε µας συµβαίνει ακριβώς το
αντίθετο γιατί η ηγεσίας µας κατεχόµενη από
µόνιµο και ακόρεστο πόθο για εξουσία παράγει
συνεχώς γενίτσαρους, «συναδέλφους» µε
προφανώς χαµηλό πνευµατικό επίπεδο και
τροµερά αναπτυγµένο τα αίσθηµα της φιλαρ
γυρίας, που για λίγα αργύρια θα πουλούσαν και
τη µάνα τους.
Αν και δίνω την εντύπωση ότι είµαι ανε
πίδεκτος αφύπνισης, αφού επανειληµµένα
σχολιάζω και κριτικάρω τα ίδια χωρίς καµία βελ
τίωση, νοµίζω ότι επιβάλλεται να προβληµατι
στούµε και να µην ανεχόµαστε µαζοχιστικά ή
παρανοAκά ως ναυαγοσώστες αυτούς που προ
κάλεσαν το ναυάγιο της Επιχείρησης. Ας διδα
χτούµε από τους αρχαίους προγόνους µας το
: «ου τοις άρχειν βουλοµένοις µέµφοµαι αλλά
τοις υπακούοιν ετοιµοτέροις
ούσιν» .
Υπάρχουν στο επιστηµονικό προσωπικό της
Επιχείρησης η γνώση, η επιστήµη, η τέχνη, το
πνεύµα, η άµιλλα, η µετριοφροσύνη, η προκο
πή, η εξέλιξη, ναι υπάρχουν, αναπνέουν , λει
τουργούν και δηµιουργούν, µόνο που είναι µει
οψηφία χαµένοι µέσα στην πλειοψηφία που
χρεοκοπεί καθηµερινά την Επιχείρηση.
Συνάδελφοι ανακαλύψτε, αποκαλύψτε, διαδώ
στε, ενισχύστε και συµπληρώστε αυτή την µει
οψηφία, ίσως φανεί η αρχή της ελπίδας, ίσως
υπάρξει τοίχος ασφαλείας γιατί δυστυχώς δεν
υπάρχει ένας νέας ∆. Σολοµός να γράψει τον
επιχειρησιακό µας ύµνο, τον «ύµνο εις την εθε
λοδουλία».
Για επιβεβαίωση της µη αφύπνισης θα επα
ναλάβω κάτι που είπα και σε προηγούµενο
άρθρο ελπίζοντας να το καταλάβουν κάποιοι. Ο
άνθρωπος περνώντας από τη γη πρέπει να
εγχαράξει το ίχνος των βηµάτων του πάνω
της, γι’ αυτό… ΜΙΛΑ… ΜΗ ΣΩΠΑΙΝΕΙΣ…ΜΙΛΑ…ΜΗ
ΣΩΠΑΙΝΕΙΣ… γιατί οι εξουσιαστές είναι ικανοί
αφού µας έχουν……. να µας κόψουν και τα…….

YΨHΛH
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Πυρηνική ενέργεια: Πηγή ολέθρου
ακόµα και η ειρηνική χρήση
Του Ευτύχη Μπιτσάκη*
Ούτε βόµβες, ούτε
εργοστάσια για
παραγωγή ενέργειας
είναι απαραίτητα
Πού θα καταλήξει η τραγω4
δία της Ιαπωνίας; Την ώρα που
γράφονται αυτές οι γραµµές
δεν υπάρχει απάντηση στο
ερώτηµα. Θα έχουµε ένα νέο
Τσέρνοµπιλ; Εκεί υπήρχε ένας
αντιδραστήρας. Στην Ιαπωνία
έξι. Μάλιστα ο ένας έχει ως σχά4
σιµο υλικό το πλουτώνιο, το
οποίο είναι εξαιρετικά τοξικό.
Για άλλη µια φορά η «ειρηνική»
χρήση της πυρηνικής ενέργειας
αποδεικνύεται πηγή ολέθρου.
Ας θυµηθούµε λοιπόν τα γεγο4
νότα και ας προβληµατιστούµε
για το µέλλον.
1. Η ιδεολογία
Όλα ξεκίνησαν από την
περίφηµη (και καταραµένη) εξί4
σωση του Αeνστάιν (Ε=mc2,
1905) που απέδειξε την ύπαρξη
µιας ποσοτικής αναλογίας ανά4
µεσα στη µάζα και την ενέργεια.
Το άτοµο λοιπόν δεν είναι
«άτοµο» και όχι µόνον αυτό:
Αποδείχτηκε πηγή ενέργειας,
πρακτικά ανεξάντλητη. «Η γνώση είναι δύναµη» υποστήριζαν οι ιδε4
ολόγοι της ανερχόµενης αστικής τάξης και ο άνθρωπος, χάρη στη
γνώση, θα γινόταν «αφέντης και κύριος της φύσης». Η αξιοποίηση
της πυρηνικής ενέργειας ειδικά, θα ικανοποιούσε τις αυξανόµενες
ενεργειακές ανάγκες, γεγονός που θα αποτελούσε µια από τις προ4
fποθέσεις της αναµενόµενης «κοινωνίας της αφθονίας». Νίκη λοι4
πόν και αξιοποίηση των δυνάµεων της φύσης. Όµως ο Ένγκελς
προειδοποιούσε πριν από εκατό τριάντα χρόνια περίπου: H φύση
µας εκδικείται για κάθε υποτιθέµενη νίκη µας. Ας επισηµάνουµε λοι4
πόν την αντίφαση ανάµεσα στην αστική ιδεολογία της προόδου και
τις συνέπειες της επιστηµονικής έρευνας. Ανάµεσα στα συµφέρον4
τα του κεφαλαίου και το µέλλον της ανθρωπότητας.

2. Ο αιώνας των πυρηνικών
Συγκεκριµένα: Aντί για τρακτέρ που θα όργωναν τη γη, ήρθαν
τα βοµβαρδιστικά! Το Μάιο του 1945 είχε λήξει ο πόλεµος στην
Ευρώπη και όπως έχει γράψει ο στρατηγός Αeζεγχάουερ, η Ιαπωνία
αναζητούσε τρόπο να συνθηκολογήσει «αξιοπρεπώς». Όµως οι αµε4
ρικανοί είχαν «τη βόµβα» και «αφού την είχαν έπρεπε να τη χρησι4
µοποιήσουν» (Χάρι Τρούµαν, τότε πρόεδρος των ΗΠΑ). Στις 6
Αυγούστου βοµβαρδίστηκε η Χιροσίµα. Στις 9 Αυγούστου το
Ναγκασάκι. Νεκροί: Χιροσίµα 4 150.000, Ναγκασάκι 4 100.000.
Σύνολο περίπου 300.000. Και εκατοντάδες χιλιάδες σηµαδεµένοι
από τη ραδιενέργεια επί γενεές γενεών.
Γιατί όµως έριξαν τις βόµβες, αφού ο πόλεµος τελείωνε; Βασικά,
η φρικαλέα αυτή πράξη ήταν προειδοποίηση προς τη Σοβιετική
Ένωση. Πριν τελειώσει ο 2ος, οι ΗΠΑ είχαν ξεκινήσει τον 3ο
Παγκόσµιο Πόλεµο. Αλλά γιατί δύο βόµβες; ∆εν έφταναν οι νεκροί
της µιας; Η κυνική απάντηση είναι απίστευτη. Ο X. Τρούµαν και οι
στρατηγοί του ήταν βέβαιοι για τα αποτελέσµατα της βόµβας
ουρανίου. Χρειαζόταν λοιπόν να δοκιµαστεί και η βόµβα πλουτωνί4
ου. Επί δικαίους και αδίκους.
3. Και οι πόλεµοι της Νέας Τάξης
Η σχάση του πλουτωνίου είναι πιο εύκολη και το πλουτώνιο
είναι ασύγκριτα πιο τοξικό από το ουράνιο. Χρήσιµα και τα δύο.
Αλλά οι πυρηνικοί αντιδραστήρες αφήνουν ραδιενεργά κατάλοιπα.
Το «απεµπλουτισµένο ουράνιο», κατάλοιπο των αντιδραστήρων,
είναι και εξαιρετικά σκληρό και ραδιενεργό. Επιπλέον, είναι φθηνό.
Σχεδόν δεν στοιχίζει τίποτα. Γιατί λοιπόν να πηγαίνει χαµένο; Οι
ηγέτες της Νέας Τάξης (µετά την κατάρρευση της Σοβιετικής
Ένωσης) δεν έχασαν την ευκαιρία.
Η Γιουγκοσλαβία ως γνωστό, ήταν το πρώτο πεδίο δοκιµών. Στη
Βοσνία ρίχτηκαν 11.000 βλήµατα, Στο Κόσοβο, 31.000. Οι πυρήνες
των βληµάτων ήταν ραδιενεργοί. Για περίβληµα χρησιµοποιήθηκε
(αξιοποιήθηκε!) το απεµπλουτισµένο ουράνιο: Ήταν και φθηνό και
ραδιενεργό. Συνέπειες: Στις περιοχές της Γιουγκοσλαβίας που βοµ4

βαρδίστηκαν, η ραδιενέργεια ήταν της τάξης των 240.000 µπεκε4
ρέλ. Το επιτρεπόµενο όριο είναι 200! Και δεν πρόκειται µόνο για την
ποσότητα και τις άµεσες συνέπειες. Ο µισός χρόνος ζωής του ουρα4
νίου 238 είναι 4,5 δισ. έτη. Περίπου όσο η ηλικία της γης. Του ουρα4
νίου 235, είναι 1 δισ. έτη. Οι καρκινογενέσεις και οι τερατογενέσεις
είναι εξασφαλισµένες όσο θα υπάρχουν άνθρωποι!
Ο ένας πόλεµος διαδέχτηκε τον άλλο. Στους πολέµους εναν4
τίον του λαού του Ιράκ, χρησιµοποιήθηκαν νέες «ανθρωπιστικές»
τεχνικές (oι πόλεµοι της Γιουγκοσλαβίας ήταν «ανθρωπιστικοί». Οι
πόλεµοι του Κόλπου έγιναν χάριν της ∆ηµοκρατίας). Και στο Ιράκ
«αξιοποιήθηκε» το απεµπλουτισµένο ουράνιο. Τώρα όµως πρόσθε4
σαν και βηρύλλιο 235, µε αποτέλεσµα την παραγωγή πλουτωνίου
239, που, όπως σηµειώσαµε, είναι χιλιάδες φορές πιο τοξικό από το
απεµπλουτισµένο ουράνιο. Συνέπειες: δεκάδες χιλιάδες άνδρες και
γυναίκες πάσχουν από «άγνωστη, µυστηριώδη ασθένεια». Το 60%
των παιδιών γεννιούνται µε γενετικές ανωµαλίες. Κατά την UNICEF,
στους δύο πολέµους εναντίον του λαού του Ιράκ έχουν εξοντωθεί
1.800.000 (κατ’ άλλους 2.000.000) ανθρώπινες υπάρξεις. Οι
500.000 (κατ’ άλλους 800.000) ήταν παιδιά.
4. Καπιταλισµός και πόλεµος
Γιατί αυτοί οι πόλεµοι; Στην περίπτωση της Γιουγκοσλαβίας
έπρεπε να εξαφανιστεί και το τελευταίο κατάλοιπο του «υπαρκτού
σοσιαλισµού». Έπρεπε να διαλυθεί η «σοσιαλιστική» ανωµαλία της
καπιταλιστικής Ευρώπης και η χώρα αυτή, κατεστραµµένη και τεµα4
χισµένη, να ενταχθεί βίαια στην παγκοσµιοποιούµενη καπιταλιστι4
κή «αγορά». Για το Ιράκ: Στόχος δεν ήταν ο Σαντάµ, η «δηµοκρατία»
και τα ανύπαρκτα (όπως αποδείχτηκε) πυρηνικά του Ιράκ. Στόχος
ήταν η αρπαγή των ενεργειακών αποθεµάτων, των πλουσιότερων
του πλανήτη από την «υπερδύναµη» που σε λίγα χρόνια δεν θα έχει
δικό της πετρέλαιο.
Ο καπιταλισµός είχε ανέκαθεν, έχει ανάγκη από πολέµους και
γεννάει πολέµους. Μετά το τέλος του δήθεν ψυχρού πολέµου, οι
εγκέφαλοι των νικητών οραµατίστηκαν έναν κόσµο «αιώνιας ειρή4
νης» και «δηµοκρατίας» αλλοτριωµένων δίποδων. Το τι ακολούθησε
το ζούµε. Έτσι, παρά τους αλλεπάλληλους «αφοπλισµούς», σαράν4
τα περίπου χώρες διαθέτουν πυρηνικά οπλοστάσια. Μέχρι το 1995
είχαν πραγµατοποιηθεί 2.035 πυρηνικές δοκιµές που µόλυναν ανε4
πανόρθωτα την ατµόσφαιρα, την υδρόσφαιρα και τη λιθόσφαιρα.
Οι αποθηκευµένες βόµβες αντιστοιχούν σε ισχύ µισού εκατοµµυρί4
ου βόµβες τύπου Χιροσίµα. Και µόνον οι ΗΠΑ είχαν ξοδέψει για
πυρηνικά 4 τρισ. δολάρια µέχρι το 1995. Αρκετά για να εξαλειφθεί
η φτώχεια από τον πλανήτη.
Αυτά για τις βόµβες και τους πολέµους. Και τα ραδιενεργά κατά4
λοιπα των πυρηνικών εργοστασίων, είτε αυτά λειτουργούν για βόµ4
βες, είτε για «ειρηνικούς» σκοπούς; Τα κατάλοιπα αυτά υποθηκεύουν
το µέλλον της ανθρωπότητας. Τι θα τα κάνουν λοιπόν; Αν τα
θάψουν, µολύνουν τη λιθόσφαιρα και την υδρόσφαιρα. Αν τα κλεί4
σουν σε τσιµεντένιους ή χαλύβδινους containers και τα ρίξουν
στους ωκεανούς το περίβληµα θα αποσαθρωθεί µε τον καιρό και τα
ραδιενεργά υλικά θα διασπαρθούν στον ωκεανό. Να τα στείλουν
στο φεγγάρι; Καλή ιδέα, αλλά το κόστος θα ήταν τεράστιο!
Συµπέρασµα: Σήµερα, αυτή τη στιγµή, το κύριο πρόβληµα είναι
τα πυρηνικά εργοστάσια για παραγωγή ενέργειας. Στη γειτονιά µας,
στη Βουλγαρία, υπάρχει µια πυρηνική απειλή. Η άλλη «γείτων» η
Τουρκία, προγραµµατίζει πυρηνικά εργοστάσια. Μπορούµε να αγω4
νιστούµε για την αποτροπή του κινδύνου, χωρίς να λησµονούµε το
ουράνιο και το πλουτώνιο που προορίζονται για τις βόµβες των
πολέµων της Νέας Αταξίας;
5. Ούτε βόµβες, ούτε πυρηνικά
Το παγκόσµιο κίνηµα ειρήνης µετά τον πόλεµο είχε ως βασικό
σύνθηµα: Όχι ατοµικές βόµβες. Mετά το Τσέρνοµπιλ, τη σηµερινή
τραγωδία και το πλήθος των µικρότερων πυρηνικών «ατυχηµάτων»
που αποκρύπτονται, στόχος πρέπει να είναι: Ούτε βόµβες, ούτε
πυρηνικά εργοστάσια για παραγωγή ενέργειας.
Πώς θα εξασφαλιστεί όµως η ενεργειακή επάρκεια για τον
ενεργειοβόρο κόσµο µας; ∆ύσκολη απάντηση, αλλά πριν απ’ όλα,
µε την ανατροπή του σηµερινού µεταβολισµού ανθρώπου 4 φύσης,
που προfποθέτει ανατροπή του κεφαλαιοκρατικού τρόπου παρα4
γωγής. Σοσιαλισµός; Ναι, αλλά που δεν θα αντιγράψει τον κεφαλαι4
οκρατικό καταµερισµό εργασίας. Που σηµαίνει: Αποκέντρωση.
Πολλαπλές µορφές απασχόλησης. Όχι µονοκαλλιέργειες. Μέγιστη
εφικτή υλική επάρκεια. Μείωση στο ελάχιστο αναγκαίο του διε4
θνούς εµπορίου που συνεπάγεται, µεταξύ άλλων φοβερές ενεργει4
ακές σπατάλες. Αξιοποίηση και ανάπτυξη ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας, αποκεντρωµένων και όχι µε µορφή γιγαντιαίων τερά4
των. Συνολικά: αλλαγή κοινωνικών αξιών και αναγκών. Ίδωµεν!
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∆ήµου
Καντάνου
της
Κρήτης.
Σπούδασε
Χηµεία
στο
Πανεπιστήµιο της Αθήνας,
Θεωρητική
Φυσική
και
Φιλοσοφία
στο
Πανεπιστήµιο του Παρισιού,
είναι
διδάκτορας
της
Φιλοσοφίας
στο
Πανεπιστήµιο Paris VIII και
διδάκτωρας Επικρατείας της
Γαλλίας. ∆ίδαξε Μαθηµατικά
στο Πανεπιστήµιο Paris XI
(Orsay) και Φιλοσοφία των
Επιστηµών
στο
Πανεπιστήµιο Paris VIII.
Με την επιστροφή του
στην Ελλάδα το 1976 εργά4
στηκε ως κύριος ερευνητής
στο Εθνικό Ίδρυµα Ερευνών.
Το 1981 εκλέχθηκε τακτικός
καθηγητής Φιλοσοφίας στο
Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων.
Παλαιός
υφηγητής
Θεωρητικής Φυσικής του
Πανεπιστηµίου
Αθηνών,
δίδαξε επί έξη έτη στο
Φυσικό Τµήµα, Φιλοσοφία
των Φυσικών Θεωριών. Ως
επιστηµονικός υπεύθυνος
της Οµάδας ∆ιεπιστηµονικής
Έρευνας στο Φυσικό τµήµα
του Πανεπιστηµίου Αθηνών,
είχε την ευθύνη για την
οργάνωση
πολλών
Πανελλήνιων και ∆ιεθνών
συνεδρίων. Επίσης είχε την
πρωτοβουλία για τη δηµι4
ουργία του σεµιναρίου
«Θεµέλια των Επιστηµών»
(Φυσικό τµήµα, 1977 4
1982). Τέλος, είχε την ευθύ4
νη της δηµιουργίας του
περιοδικού
Σύγχρονα
Θέµατα, µετείχε στην εκδο4
τική οµάδα του περιοδικού
∆ιαλεκτική και από το 1992
είναι εκδότης του περιοδι4
κού Ουτοπία.
Στα µαθητικά του χρόνια
ο Ευτύχης Μπιτσάκης πήρε
µέρος στην Εθνική αντίστα4
ση από τις τάξεις της ΕΠΟΝ.
Στη διάρκεια του εµφυλίου
καταδικάστηκε σε πολυετή
φυλάκιση για την πολιτική
του δράση. Τον Απρίλιο του
1967 βρισκόταν στο Παρίσι.
Κατά τη διάρκεια της
∆ικτατορίας
των
Συνταγµαταρχών
πήρε
ενεργό µέρος στο αντιδι4
κτατορικό
κίνηµα
της
∆υτικής Ευρώπης, ενώ είχε
διατελέσει και µέλος της
Κεντρικής Επιτροπής του
ΚΚΕ. Σήµερα είναι µέλος του
Νέου Αριστερού Ρεύµατος.
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...συµβαίνουν
στον ΑΗΣ
ΚΑΡ∆ΙΑΣ
• Ο γνωστός συνδικαλιστής του ΣΠΥΤΕΜ)∆ΕΗ
υποτοµεάρχης Β.Κ, την Τετάρτη 23)2)2011 συµ)
µετείχε στην συγκέντρωση απεργών και στη
φωτογράφιση στην κεντρική πλατεία της
Κοζάνης και την άλλη µέρα υπέγραψε στην κατά)
σταση ηµερήσιας παρουσίας της 23)2)2011
εργασία 07.00)15.00.
• Ο τοµεάρχης Ι.Κ εργαζόταν την 23)2)2011
και συγκέντρωσε τα στοιχεία της απεργίας του
τοµέα του και γνώριζε την απουσία του υποτο)
µέαρχη, µάλλον δεν είδε τη δήλωση εργασίας και
δεν έκανε καµία παρατήρηση .
• Αλήθεια τοµεάρχη ∆Ο του ΑΗΣ ΚΑΡ∆ΙΑΣ τι
µυστικό κρύβουν οι εργολαβίες του κυλικείου και
του εστιατορίου και τα πήρες από το βασικό
αρχείο και τους κλειδώνεις στα συρτάρια σου;
• Ακόµα δεν ενηµερώθηκαν οι εργαζόµενοι ,
από τη ∆ιεύθυνση και τα σωµατεία για την υπό)
θεση απώλειας 100,000 € από το εστιατόριο.
• Η εκλεγµένη του Σπάρτακου στη
Γραµµατεία του ΑΗΣ ΚΑΡ∆ΙΑΣ , είναι πολύ θερια)
κλού και δηλώνει µε τσαµπουκά «εγώ θα καπνίζω
και όποιον τον πειράζει….ας φύγει» και ακούγεται
ότι ο ∆ιευθυντής ψάχνει πώς να ….τη διευκολύνει
• Αυτοί στο Σπάρτακο µάλλον δεν πήραν
χαµπάρι το «κούρεµα» των µισθών των εργαζοµέ)
νων πάνω από 25% και βάζουν αύξηση στη συν)
δροµή των εργαζοµένων µέχρι και 25%, έχασαν
περίπου 2000 µέλη από τις εκλογές του µέχρι
σήµερα. Φτάνει πια γυρίστε τους την πλάτη
• Το ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΗΣ ΚΑΡ∆ΙΑΣ
δηµιουργήθηκε για να υπερασπίσει τα συµφέρον)
τα των εργαζοµένων και λέει όχι στην συνδιαλ)
λαγή και την συνδιοίκηση. Συνάδελφοι βοηθήστε
το σωµατείο και να είστε σίγουροι ότι θα τα λέµε
όλα και µε το όνοµά τους.

Κουζ:
1. ποιος συνδικαλιστής κατεβαίνει στην
Αθήνα για συνεδρίαση του ∆.Σ του συλλόγου
του(µε βαρβάτη συνδροµή), αλλά συνήθως αµεί)
βεται και µε εκτός έδρας; …….Αλκαπόνηδες. Ναι µε
υπογραφή του κ. ΠαπαYωάννου.
2. πόσα τηλεφωνήµατα και από ποια γραφεία,
κάνει κάθε µέρα ο γνωστός «πληττόµενος»;
3. ο Αλφαµίτης µπαλάσκας, πόσα δίµηνα
«προσλαµβάνει», µε ειδικότητα παιδιά, γυναίκες
συνδικαλιστών, νυν και πρώην;
4. µπαρµπαστέργιο θυµάσαι τις υποδείξεις σε
αρµόδιο υπάλληλο, να µην αγοράζει τα τρόφιµα
για το εστιατόριο µε τον κανονισµό ∆ΕΗ, αλλά µε
εκείνον του ΤΕΣ, άραγε προς τι το ενδιαφέρον;
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Το 40% της λιγνιτικής
ηλεκτροπαραγωγής και η µεγάλη
κλοπή του ασφαλιστικού
Του Βαγγέλη Παπαδόπουλου
Πρόεδρου Εργοστασιακού Σωµατείου ΑΗΣ ΚΑΡ∆ΙΑΣ
Με τον ν.4491/1966 η ∆ΕΗ, ως
φορέας ασφάλισης, αναλαµβάνει και
ενεργεί την κοινωνική ασφάλιση του
προσωπικού της. Σύµφωνα µε το
άρθρο 7 του ν.4491/1966, πόροι για
την παραπάνω ασφάλιση, είναι οι
εισφορές των εργαζοµένων της ∆ΕΗ.
Οι παραπάνω πόροι περιέρχονται
στην ∆ΕΗ η οποία αναλαµβάνει την
πλήρη κάλυψη των δαπανών και
όλων των υποχρεώσεων της ασφά)
λισης που απορρέουν από τον παρα)
πάνω νόµο.
Με τον ν.4491/1966 η ∆ΕΗ, ως
φορέας ασφάλισης, αναλαµβάνει και
ενεργεί την κοινωνική ασφάλιση του
προσωπικού της. Σύµφωνα µε το
άρθρο 7 του ν.4491/1966, πόροι για
την παραπάνω ασφάλιση, είναι οι
εισφορές των εργαζοµένων της ∆ΕΗ.
Οι παραπάνω πόροι περιέρχονται
στην ∆ΕΗ η οποία αναλαµβάνει την
πλήρη κάλυψη των δαπανών και
όλων των υποχρεώσεων της ασφά)
λισης που απορρέουν από τον παρα)
πάνω νόµο.
Από
την
λειτουργία
του
Ασφαλιστικού φορέα έχει σχηµατι)
σθεί περιουσία που είναι ενσωµατω)
µένη στην περιουσία της ∆ΕΗ. Η περι)
ουσία αυτή προσδιορίστηκε ποσοτι)
κά για την 31)12)1992 από αναλογι)
στική µελέτη που συντάχθηκε από
τις εταιρείες WYATT και PRUDENTIAL,
στο ποσό του 1,3 τρις. ∆ρχ που έγινε
αποδεκτό από το ελληνικό δηµόσιο.
Κατά το στάδιο της µετατροπής
της ∆ΕΗ σε Α.Ε και την διαδικασία
µετοχοποίησης, η ∆ΕΗ αδυνατούσε
να καταβάλλει το παραπάνω ποσό
στον νέο φορέα ασφάλισης ΟΑΠ)
∆ΕΗ και ανέλαβε το Ελληνικό κράτος,
µέσω του ν.2773 άρθρο 34 να υπο)
καταστήσει τη ∆ΕΗ σε όλες τις ασφα)
λιστικές υποχρεώσεις προς τους

ασφαλισµένους εργαζόµενους και
συνταξιούχους του ΟΑΠ)∆ΕΗ.
Με τον ν.3383/2010 άρθρο 4
«αναπροσαρµογή χρηµατοδότησης
του ΟΑΠ)∆ΕΗ» , περικόπτεται εφεξής
η χρηµατοδότηση του ΟΑΠ)∆ΕΗ από
τον κρατικό προZπολογισµό κατά
10% και εντέλλεται το διοικητικό
συµβούλιο του Ταµείου να προβεί σε
περικοπές των παροχών (συντάξεων
κλπ).
Με το συγκεκριµένο άρθρο 4
του ν.3383/2010, ανατρέπεται ολο)
φάνερα η συµφωνία του άρθρου 34

του ν.2773/1991, της ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ
και του Ελληνικού ∆ηµοσίου.
Παρά την έντονη αντίδραση της
ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ και οι υποσχέσεις για
αλλαγή του νόµου, αυτός µέχρι
σήµερα παραµένει ο ίδιος .
Μετά την παρέλευση τόσου χρό)
νου, είναι ανεξήγητη η στάση της
ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ, που σιωπηρά φαίνεται
ότι αποδέχεται πια το άρθρο 4 του
ν.3383/2010 ως έχει.
Επειδή η αθέτηση της παραπάνω
συµφωνίας, από την πλευρά του
Ελληνικού ∆ηµοσίου µας ζηµιώνει,

τους εργαζόµενους και τους συντα)
ξιούχους της ∆ΕΗ, έχουµε έννοµο
συµφέρον να περιφρουρήσουµε τα
συµφέροντά µας και τα περιουσιακά
µας στοιχεία από τις παραπάνω
καθώς και από τις µελλοντικές περι)
κοπές που προβλέπει ο νόµος
3383/2010.
Ο µόνος σίγουρος τρόπος, γι
αυτό, είναι να ανακτήσουµε τα
ενσωµατωµένα στην περιουσία της
∆ΕΗ, περιουσιακά µας στοιχεία από
τις ασφαλιστικές εισφορές, µετά την
άρνηση του ∆ηµοσίου για πλήρη
κάλυψη , όλων των αναγκών του
ΟΑΠ – ∆ΕΗ, όπως ρητά έχει αναλάβει,
διεκδικώντας ισόποσης αξίας περιού)
σια της ∆ΕΗ.
Προτείνουµε να διεκδικήσουµε
στα δικαστήρια, Ελληνικά και
ΕυρωπαYκά , το 40% της λιγνιτικής
Ηλεκτροπαραγωγής(η αξία της θα
προκύψει από την εκτίµηση για την
διάθεση προς τρίτους), µέχρι ίσης
αξίας µε την επικαιροποιηµένη ποσο)
τικά, σήµερα και όπως προβλέπει ο
ν.2773 ( σύµφωνα µε τις αρχές,
µεθοδολογία και παραδοχές της
αναλογιστικής µελέτης των εταιρει)
ών WYATT)PRUDENTIAL), αξία της
περιουσίας των ασφαλιστικών µας
εισφορών.
Μόνο έτσι ένα µέρος από λαYκή
περιουσία της ∆ΕΗ θα παραµείνει
πάλι λαYκή περιουσία και θα µπορεί
να χαλάσει τα σχέδια των γνωστών
αντιλαYκών συµφερόντων.
Καλούµε τη ΓΕΝΟΠ)∆ΕΗ(ένα από
τα συµβαλλόµενα µέρη) να σταθεί
στο ύψος των κρίσιµων περιστάσε)
ων και µε την συνεργασία των άρι)
στων νοµικών της χώρας να µην
αφήσει να κλέψουν την περιουσία
των εργαζοµένων.

Εκλογή εκπροσώπων
των εργαζοµένων στο ∆Σ της ∆ΕΗ
"Πριν ένα χρόνο και κάτι έγιναν εκλογές και την εκλογή εκπροσώπων
των εργαζοµένων στο ∆Σ της ∆ΕΗ. Οι θέσεις είναι δύο και εκλέγεται ένας από
την ΠΑΣΚΕ και ένας από την ∆ΑΚΕ. ∆ΑΚΕ και ΠΑΣΚΕ προτείνουν από ένα και
πάντα εκλέγοντα. Στην ΠΑΣΚΕ µαζεύτηκαν κάποιοι
στη ΑΘΗΝΑ και πρότειναν το κ. Ι. Καραβασίλη,
υποψήφιος όµως ήταν και ο κ. ΚΑΤΑΝΑΣ που
έχασε τι χρίσµα, του υποσχέθηκε όµως η παράτα)
ξη ότι θα τον διορίσει στο ∆Σ της θυγατρικής ∆ΕΗ)
ΑΠΕ και έγινε γνωστό στους εργαζόµενους
της ∆ΕΗ τουλάχιστον σε ΚΟΖΑΝΗ)ΠΤΟΛΕ)
ΜΑΙ∆Α και επειδή δεν προβλέπεται
εκπρόσωπος εργαζοµένων θα διορισθεί
σαν ειδικός......ο µε ειδικότητα στη ∆ΕΗ
Φύλακα και πράγµατι αυτό µετά από ένα
χρόνο έγινε.
ΟΙ δυο µεγάλες παρατάξεις προαποφασί)
ζουν ποιόν θα στείλουν και...αυτοί "εκλέγον)
ται" µε ένα απλοYκό τρόπο, αλλά παράνοµο ακόµα
και µε την γνώµη του ∆/ντή των νοµικών υπηρεσιών
της ∆ΕΗ κ. Οικονόµου, όπως τουλάχιστον µας την γνωστοποίησε, σε
απάντηση σε ερώτηµα που του υποβάλαµε.
Η ΓΕΝΟΠ)∆ΕΗ διορίζει Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ( ναι αυτή
του Γούκου) και 100 περίπου εφορευτικέ επιτροπές για τα ισάριθ)

µα εκλογικά τµήµατα.
Οι τοπικές εφορευτικές επιτροπές καταµετρούν τα ψηφοδέλτια, τα απο)
σφραγίζουν και τα στέλνουν στην Αθήνα στην Κεντρική Εφορευτική
Επιτροπή ( εκτός από τις ∆ηµοτικές εκλογές στην Αλβανία, να
καταµετρούνται οι σταυροί στα Τίρανα, στην Ελλάδα δεν
νοµίζω να γίνεται αλλού) και αυτή καταµετρά σταυρούς για
ένα µήνα περίπου ( εδώ είπε στο Τριανταφυλλόπουλος ο
Γούκος, που και στις τρεις εκλογές είναι στην εφορευτική,
ότι δούλεψε υπερωριακά και αµείφθηκε µε το γνωστό
ποσό) και εκδίδει τα αποτελέσµατα που πάντα εκλέγουν
τους προτεινόµενους από ∆ΑΚΕ, ΠΑΣΚΕ και πάντα αναπλη)
ρωµατικός είναι ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ, ( Πιλαλιδης και δυο
φορές Φωτόπουλος)
Ο κ. Φωτόπουλος ήταν αναπληρωµατικός στις προηγού)
µενες εκλογές και όταν ο εκλεγµένος στο ∆Σ της ∆ΕΗ διορί)
στηκε µε πρόταση της πλειοψηφίας( υπουργείο οικονοµικών)
µέλος του ∆Σ της ∆ΕΗ, έµεινε κενή η θέση του εκπρόσωπου
από το ψηφοδέλτιο της ΠΑΣΚΕ, αρνήθηκε να αναλάβει τη
θέση µε το επιχείρηµα ότι δεν ταιριάζει µε τη θέση του
ΠΡΌΕ∆ΡΟΥ της ΓΕΝΟΠ και πολύ σωστά.
Αλλά και σε αυτές τις εκλογές ο κ.Φωτόπουλος
ήταν πάλι υποψήφιος και πάλι κατέλαβε την δεύτε)
ρη θέση. Τυχαίο;"
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BLACKOUT
«Να σταµατήσουµε τα ψώνια
από τη Θεσσαλονίκη!»
Αλέκος Αθανασιάδης:
Βουλευτής Ν. Κοζάνης του
ΠΑΣΟΚ
«Προτροπή για στήριξη της τοπικής
αγοράς έκανε ο Βουλευτής Αλέκος
Αθανασιάδης, επισηµαίνοντας ότι πρέ
πει ο κόσµος να σταµατήσει τον κατή
φορο
προς
τη
Θεσσαλονίκη.
Παράλληλα, επισήµανε ότι το επενδυτι
κό σχέδιο για την περιοχή θα δώσει
ώθηση στην τοπική οικονοµία.»
Μάλιστα Κύριε Βουλευτά ακολουθή
σαµε ήδη την προτροπή σας. Βεβαίως δεν
σταµατήσαµε τα ψώνια µόνο από τη
Θεσσαλονίκη, σταµατήσαµε γενικώς τα
ψώνια! Γιατί το κόµµα σας (και µε τη δική σας συµ
µετοχή και ψήφο στη βουλή) «τρύπησε» τις τσέπες
των µισθωτών, των συνταξιούχων, διπλασίασε τους
ανέργους και έκλεισε τα µαγαζιά σε εκατοντάδες
αυτοπασχολούµενους που έµειναν άνεργοι και
καταχρεωµένοι. Αυτούς που δεν πειράξατε (βιοµή
χανους, µεγαλοεισοδηµατίες, πολιτικούς κλπ) θα
συνεχίζουν να κάνουν τα ψώνια τους όχι όµως από
την Κοζάνη και την Πτολεµα!δα ούτε καν από την
Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη αλλά όπως πάντα, από
το Παρίσι, το Λονδίνο τη Ρώµη και τη Νέα Υόρκη!

Βασιλειάδης Κων/νος:
Γραµµατέας του «Σπάρτακου»,
επικεφαλής της ∆ΑΚΕ
Σπάρτακος.
«…….δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις
όπου το συνδικαλιστικό κίνηµα και τα
µέλη του βλήθηκαν και αµαυρώθηκαν
ΜΟΝΟ ελέω συµφερόντων. Τα όσα τελευ
ταία είδαν το φως της δηµοσιότητας και η
… µεγάλη/περίεργη ∆ηµοσιότητα που
λαµβάνουν πλέον οι εκποµπές ΖΟΥΓΚΛΑ
(µε τελευταία αυτή που πραγµατοποιήθη
κε
στις
7/2/2011)
του
Μ.
Τριανταφυλλόπουλου, καταρχάς, θα πρέ
πει να µας προβληµατίσουν και κατά δεύ
τερο λόγο να µας κινητοποιήσουν…… αυτή την ίδια
ώρα κάποιοι επέλεξαν και πάλι να ανεβάσουν έναν
ακόµα θέατρο του παραλόγου µε «πρωταγωνιστή»
συνδικαλιστικό στέλεχος µε µακρά πορεία στο
χώρο του συνδικάτου.
Επιτέλους κάποιοι θα πρέπει να συνειδητοποι
ήσουν ότι το Συνδικαλιστικό κίνηµα δεν είναι ΖΟΥΓ
ΚΛΑ αλλά ότι τα στελέχη του προσπαθούν µέσα
στην ΖΟΥΓΚΛΑ που όλοι καθηµερινά βιώνουµε, να
κρατήσει ψηλά το λάβαρο του αγώνα και την τιµή
των εργαζόµενων. Ο συνάδελφος κ. Ρίζος µε
µακρόχρονη πορεία στο χώρο γνωρίζει πολύ καλύ
τερα από τον καθένα τι θα πρέπει να πράξει προ
κειµένου να αποκαταστήσει την εικόνα που αποκτά
–αυτή ειδικά την περίοδο ο συνδικαλισµός.»
Μια ανέλπιστη στήριξη από τη ∆ΑΚΕ
του Σπάρτακου στον Οργανωτικό
Γραµµατέα της ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ Ρίζο Ρίζο όταν
όλοι ζητούσαν την παραίτησή του (µεµο
νωµένα γιατί στην κλειστή συνεδρίαση της ΓΕΝΟΠ
που έγινε για το θέµα καµιά παράταξη δεν το ζήτη
σε), το κόµµα του (ο Συνασπισµός) τον διέγραφε και
στους «διαδρόµους» ακούγονταν πολλά περισσότε
ρα από όσα ανέφερε ο Τριανταφυλλόπουλος

Τα Προβλήµατα του
Ασφαλιστικού µας για το 2011:
Παντελής Αποστολίδης
Εκπρόσωπος Εργαζοµένων στο
ΤΑΥΤΕΚΩ
«Είναι γνωστή η
περικοπή του Παγίου
Πόρου που ξεκίνησε
από το 2010 και συνε
χίζεται αυξανόµενη και
το 2011 µε αφορµή το
µνηµόνιο. Γνωστή – επί
σης – είναι ΚΑΙ η προ
σπάθεια
της
ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ προκειµένου να ΜΗΝ υπάρξει η περικο
πή. Να θυµηθούµε ότι για Φέτος ζητήθηκαν 780
εκατ. € και εγγράφηκαν στον Κρατικό προQπολογι

σµό µόλις 603 εκατ. €.
Στη βάση – κατά συνέπεια – των 603 εκατ.
καταρτίστηκε ο προQπολογισµός για το 2011 (που
ο υπογράφων ∆ΕΝ ψήφισε για τους προφανείς
λόγους). Με βάση τον προQπολογισµό για το 2011
θα αντιµετωπίσουµε τα παρακάτω προβλήµατα :
1. Κατά τον µήνα ΙΟΥΝΙΟ του 2011 θα εξαντλη
θούν τα ποσά για τα υγειονοµικά. Αυτό θα σηµαίνει
ότι οι ασφαλισµένοι ∆ΕΝ θα πληρώνονται για τις
αποδείξεις τους από τα ταµείο των ΠΕΚΑ.
2. Κατά τον µήνα ΑΥΓΟΥΣΤΟ πιθανά να εξαντλη
θούν τα ποσά για την καταβολή της ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ
σύνταξης !!!
3. Στον ίδιο µήνα (πιθανά λίγο αργότερα) θα
εξαντληθούν τα ποσά για την καταβολή της ΚΥΡΙΑΣ
σύνταξης !!! (Για την Κύρια σύνταξη υπάρχει ΑΤΥΠΗ
δέσµευση ότι θα βρεθούν τα αναγκαία κεφάλαια
για την συνέχιση καταβολής της).
4. ∆ΕΝ θα υπάρξει ΚΑΜΜΙΑ καταβολή ΕΦΑΠΑΞ
για εκείνους που θα βγουν στη σύνταξη το 2011
όπως επίσης θα υπάρξει ΟΥΡΑ και για εκείνους που
Η∆Η εξήλθαν από την υπηρεσία το 2010.
5. Γενικά στον προQπολογισµό για το 2011
υπάρχουν ∆ΡΑΣΤΙΚΕΣ περικοπές στο σύνολο των
επιµέρους ΚΩ∆ΙΚΩΝ σε ΟΛΑ τα επίπεδα (βοηθήµατα,
δάνεια, λουτροθεραπείες, υγειονοµικά, φαρµακευ
τικά κ.λ.π).»
Καλή και απαραίτητη η ενηµέρωση
των εργαζοµένων από τον Π. Αποστολίδη
ο οποίος οφείλει να την κάνει ανά τακτά
διαστήµατα αφού είναι εκλεγµένος
εκπρόσωπος των εργαζοµένων στο ΤΑΥ
ΤΕΚΩ όµως δεν αισθάνεται την ανάγκη να κάνει
έστω και µια ελάχιστη αυτοκριτική για τους λόγους
που φτάσαµε σ’ αυτό χάλι; Αν δεν µας απατά η
µνήµη µας το 199899 ο Παντελής Αποστολίδης
δεν ήταν πρόεδρος του Σπάρτακου, το οποίο ήταν
ένα από τα λίγα σωµατεία της ∆ΕΗ, που πρωτοστά
τησε στο χάρισµα της περιουσίας 3,3 τρις δραχµών
του αποθεµατικού του ασφαλιστικού των εργαζο
µένων για να «διευκολύνει» τη µετοχοποίηση της
επιχείρησης; Επίσης δεν ήταν αυτός που δεν επέ
τρεψε στο ∆.Σ του Σπάρτακου να µη γίνει ούτε κου
βέντα για την περιβόητη οδηγία 96 γιατί θα µετα
τρεπόταν σε δηµοψήφισµα για έξοδο από την ΕΕ;
Μπορεί βέβαια να µην το φανταζόταν ότι θα ερχό
ταν µια µέρα, µια Κυβέρνηση (συµπτωµατικά είναι
κυβέρνηση του ίδιου κόµµατος µε τότε, του ΠΑΣΟΚ)
που θα έγραφε στα παλιά της τα παπούτσια το νόµο
που η ίδια ψήφισε και καλά δεν άκουγε τις φωνές
των εργαζοµένων και των συνδικαλιστικών στελε
χών που φώναζαν ότι θα χάσουµε και τα αποθεµα
τικά και την επιχείρηση αλλά δεν ρωτούσε στις
χώρες που ταξίδευε αν υπάρχει προηγούµενο σ όλο
τον κόσµο το συνδικάτο να χαρίζει στον εργοδότη
του τα αποθεµατικά του ασφαλιστικού ταµείου των
εργαζοµένων;

Θεόδωρος Πάγκαλος:
Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης.
«Μαζί τα φάγαµε»
«Έριξαν
γιαούρτια
στο
Πάγκαλο και τον έβριζαν ασταµά
τητα!» "Θερµό" επεισόδιο έγινε
µεταξύ του Θεόδωρου Πάγκαλου
και κατοίκων της Κερατέας, σε
ταβέρνα της περιοχής Καλύβια
Αττικής, χτες τα µεσάνυχτα. Ο κ.
Πάγκαλος δειπνούσε µετά της
συζύγου του και παρέας άλλων ατόµων, όταν οργι
σµένοι κάτοικοι εισήλθαν εντός της ταβέρνας και
επιτέθηκαν εναντίον του φραστικά, φωνάζοντάς
του «δεν τα φάγαµε µαζί».
Α! Κύριε αντιπρόεδρε πάλι κάνεις
ζαβολιές! Αφού όλα τα άλλα «τα φάγαµε
µαζί», τα γιαουρτάκια γιατί τα τρως
µόνος σου; Μάθαµε ότι ήταν και εξαιρε
τικής ποιότητας, ζωντανά και ολόπαχα!

Ντοµινίκ Στρος Καν.
Επικεφαλής του ∆ιεθνούς
Νοµισµατικού Ταµείου.
"Οι Έλληνες βρίσκονται µέσα
στα σκατά. Και µάλιστα
πολύ βαθιά"
«Η πραγµατικότητα είναι πως αυτοί οι
άνθρωποι (Σ.Σ οι Έλληνες) εκεί βρίσκον
ται µέσα στα σκατά. Και πάρα πολύ! Και
όταν η γυναίκα λέει δεν µπορώ να
αγοράσω ψωµί, είναι αλήθεια. Αυτός
ο θυµός είναι θεµιτός. Οι άνθρωποι
στον δρόµο έχουν την αίσθηση ότι
παραπλανήθηκαν. Και οι ίδιοι τα
έχουν µαγειρέψει λιγάκι, δεν πλήρω
ναν φόρους, είναι λίγο το εθνικό τους
σπορ, αλητεία στο έπακρον. Και επιπλέον,
είναι οι πιο πλούσιοι!».
«∆ρυούς πεσούσης πας ανήρ ξυλεύε
ται» έλεγαν οι αρχαίοι µας πρόγονοι ή
«µάθανε ότι …..µαστε πλάκωσαν κι οι
γύφτοι(Γαλάτες)» όπως λένε οι νεοέλ
ληνες! Μπορεί πλέον ο καθένας να βρίζει έναν
ολόκληρο λαό χωρίς να χρειαστεί να απολογη
θεί πουθενά και για τίποτα. Και γιατί να µην το
κάνει άλλωστε αφού παίρνει το καλό παράδειγ
µα από τους δικούς µας (κοπρίτες και άχρηστους
δεν µας αποκάλεσε ο Πάγκαλος);
Όµως κύριε Ντοµινίκ µήπως πρέπει να µας πείτε
κάτι και για τις δικές σας αλητείες; Γιατί ως επικε
φαλής του ∆ΝΤ δεν προτείνατε να φορολογηθούν
τα τραπεζικά κέρδη, οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις και
η εκκλησία; Γιατί δεν πιέσατε την κυβέρνηση να
φορολογήσει τις καταθέσεις στην Ελβετία που είναι
διπλάσιες (600 δις ευρώ) από ολόκληρο το εξωτερι
κό χρέος; Πως το µυαλό σου κόβει για να αφαιρέ
σεις εισοδήµατα από µισθούς και συντάξεις και πρό
τεινες να κατέβει κι άλλο ο κατώτερος µισθός στην
Ελλάδα που είναι 700 ευρώ;
Μήπως ρε λεβέντη είσαι και συ µέσα στα σκατά
της διαπλοκής, της µίζας και της αρπαχτής, όπου
είναι και τα δικά µας λαµόγια;
Αλλά αφού βρίζεις το λαό και οι πολιτικοί µας µε
πρώτο και χειρότερο τον Πρωθυπουργό αντί να σε
βάλουν στη θέση σου σε γλύφουν λογικό είναι
αύριο να µας πεις και χειρότερα! Τώρα αν ζήλεψες
τον Πάγκαλο για τα «ζωντανά» γιαούρτια που
τρώει µόνος του, µη στενοχωριέσαι ο Ελληνικός
λαός είναι ανοιχτοχέρης, κάτι θα φας κι εσύ!
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∆ηµοσιεύουµε
σήµερα µε χαρά
στην εφηµερίδα
του Συνδικάτου
µας δυο καινούργια
ποιήµατα του
νεαρού ποιητή
Νίκου
Γεωργαντώνη
που αναφέρονται
στη σηµερινή
κατάσταση που
βιώνουν όλοι
οι εργαζόµενοι,
οι συνταξιούχοι,
οι αυταπασχολούµενοι αλλά κυρίως
οι άνεργοι.

25η Μαρτίου: Ηµέρα εορτασµού του ξεσηκωµού
των υπόδουλων Ελλήνων κατά του Τούρκικου ζυγού
Της Αποστολίδου Μελίνας: Φιλόλογου.

Η Συντακτική
επιτροπή

Οι
Συµβιβασµένοι
Να λοιπόν και συ
που τώρα υπογραµµίζεις
δυοτρεις στίχους
βολικούς
πρότυπες θυµοσοφίες
και συµπεριφορές
Για τη ζωή που κάνεις...
Σήκω, σύντροφε!
Μην είσαι κάτω, σύντροφε
Πιάσε τα χέρια µου
Σήκω πάνω
Καθάρισε τα ρούχα σου
Κοίταµε στα µάτια, σύντροφε
Και χαµογέλασε µου
Όπως τότε, θυµάσαι;
Το ξέρω πως είσαι λυπηµένος
Και γω
Μα να, κοίτα
Όλοι κάποια στιγµή θα πέσουµε.
Πώς αλλιώς, να περπατήσεις
καλύτερα από πριν
Πώς αλλιώς, χωρίς να πέσεις;
Θα ξέρεις, σύντροφε
Θα περπατάς καλύτερα.
Μόνο...
Πού σκόνταψες, σύντροφε;
Πώς έπεσες;
Έλα, πάµε µαζί
Έλα, να µου δείξεις
Έλα, σύντροφε
Μη φοβάσαι...
Νίκος Γεωργαντώνης

TAΣH

Το σχέδιο για τον αγώνα των Ελλήνων συνέλα
βε πρωτύτερα ο Ρήγας Φεραίος, ένας κοσµοπολίτης
διαφωτιστής που επιδίωκε την διανοητική και ιδεο
λογική προπαρασκευή των υπόδουλων πληθυσµών
προκειµένου να γίνει πράξη η ένοπλη εξέγερσή
τους για την αποτίναξη του οθωµανικού ζυγού.
Θεωρούσε µε άλλα λόγια ότι η γνώση θα φέρει την
επανάσταση και δήλωνε σχετικά µε τη σηµαντικότη
τα της ελευθερίας: «Η ζωή του αληθούς πολίτου
πρέπει να τελειώνει ή δια την ελευθερίαν ή µε την
ελευθερίαν του». Το µαρτυρικό του τέλος (στραγγα
λίστηκε από τους Τούρκους τον Ιούνιο του 1798)
ανέστειλε προσωρινά την εξέγερση των Ελλήνων.
Η Φιλική Εταιρεία που ιδρύθηκε στην Οδησσό το
1814 από τους Εµµανουήλ Ξάνθο, Νικόλαο Σκουφά
και Αθανάσιο Τσακάλωφ, επρόκειτο να πραγµατώσει
τον πόθο των Ελλήνων για λευτεριά. Μεγάλη µυστι
κότητα χαρακτήριζε την οργάνωση που προετοίµα
ζε το έδαφος για την επανάσταση. Έτσι οι φιλικοί

επικοινωνούν µε κώδικες, ψευδώνυµα και συν
θηµατικές λέξεις και ανάµεσα στα άλλα δηλώνουν
στον όρκο τους προς την πατρίδα: «αφιερούµαι
όλος εις εσέ, ότι εις το εξής συ θέλει είσαι η αιτία και
ο σκοπός των διαλογισµών µου, το όνοµά σου οδη
γός των πράξεών µου».
Μετά την άρνηση του Ιωάννη Καποδίστρια ν’
αναλάβει την ηγεσία της Φιλικής Εταιρείας µε το
αιτιολογικό της ακαταλληλότητας των συνθηκών, ο
Αλέξανδρος Υψηλάντης, πρίγκιπας και αξιωµατικός
του ρωσικού στρατού, είναι αυτός που ως ηγέτης
πλέον της Φιλικής Εταιρείας στις 22 Φεβρουαρίου
του ’21 ξεκινά την επανάσταση από τη
Μολδοβλαχία και δηλώνει στην επαναστατική προ
κήρυξή του: «Κινηθείτε, ω φίλοι, και θέλετε ιδή µίαν
κραταιάν δύναµιν να υπερασπισθή τα δίκαιά µας»,
προσδοκώντας µαταίως την αρωγή της Ρωσίας.
Ενώ όµως στις Παραδουνάβιες ηγεµονίες η
Επανάσταση έσβησε, έναν µήνα αργότερα ευδοκί
µησε στη Ν. Ελλάδα. Στην ηπειρωτική Ελλάδα την
κύρια δύναµη αντιµετώπισης του εχθρού αποτελού
σαν οι κλέφτες και οι αρµατολοί, η «µαγιά της λευ
τεριάς» όπως τους χαρακτηρίζει ο Μακρυγιάννης. Οι
κλέφτες έγιναν η µάστιγα των Τουρκικών ασκεριών,
ζούσαν και πέθαιναν αγέρωχοι. Οι δυσκολίες της
ζωής τους του έκαναν να βρίσκουν χίλιους δύο τρό
πους για να γιατρεύουν τις πληγές τους ύστερα από
τις µάχες. Αναφερόµενος στην επινοητικότητά
τους, ο Βλαχογιάννης λέει ότι έβαζαν πολλά µεγά
λα µυρµήγκια να δαγκώνουν τα τραύµατά τους.
Η Ελληνική Επανάσταση ξέσπασε σε µια περίοδο
που το κλίµα στην Ευρώπη εξαιτίας της «Ιερής
Συµµαχίας» ήταν εχθρικό σε κάθε ιδέα φιλελευθερι
σµού. Από την άλλη, δεν έλειψαν και οι Φιλέλληνες
που βοήθησαν υλικά ή ηθικά τον αγώνα των
Ελλήνων κινούµενοι συχνά από αισθήµατα θαυµα
σµού για τα κατορθώµατά τους.
Μακρύς ο κατάλογος των ελληνικών επιτυχιών
(Μάχη της Αλαµάνας, Χάνι της Γραβιάς, Νίκη στο
Βαλτέτσι, Άλωση της Τριπολιτσάς). Σκληρή και η
απάντηση των Τούρκων (Σφαγές στη Χίο,
Καταστροφή της Κάσου, των Ψαρών). Η βοήθεια των
Αιγυπτίων ενισχύει σηµαντικά τους Τούρκους. Η
Έξοδος του Μεσολογγίου τον Απρίλιο του 1826
οδηγεί σε έξαρση του φιλελληνικού κινήµατος.
Ιδιαίτερη µνεία αξίζει να γίνει και στην προσφο
ρά των γυναικών που συµµετείχαν στον αγώνα και
πάλεψαν ισάξια µε τους άντρες. Η Μαντώ
Μαυρογένους διέθεσε όλη την περιουσία της για
τον αγώνα, αλλά γνώρισε και τη φωτιά της µάχης. Η
Μπουµπουλίνα υπήρξε µέλος της Φιλικής Εταιρείας
στην Κωνσταντινούπολη και η µοναδική γυναίκα
που µυήθηκε σ’ αυτή, στον κατώτερο βαθµό µύησης,
αφού οι γυναίκες δε γίνονταν δεκτές. Όταν ξεκίνη
σε η επανάσταση, σχηµάτισε δικό της εκστρατευτι
κό σώµα από Σπετσιώτες και ανέλαβε όλα τα έξοδα
του στρατού. Συµµετείχε σε πολεµικά συµβούλια
καθώς και σε πολεµικές συγκρούσεις.
Σε µια κρίσιµη στιγµή για την έκβαση της
Ελληνικής Επανάστασης, καθοριστική ήταν η συµβο
λή του συµµαχικού στόλου της Αγγλίας, Γαλλίας και
Ρωσίας στην Ναυµαχία του Ναυαρίνου τον
Οκτώβριο του 1827.
Ακολουθεί ο ερχοµός του Καποδίστρια στην

Ελλάδα ως πρώτου Κυβερνήτη (το 1828), οι προ
σπάθειες του για την οργάνωση του Κράτους, το
Πρωτόκολλο Ανεξαρτησίας (1830) µε περιορισµένα
σύνορα του Ελληνικού Κράτους (περιλάµβανε τη
Στερεά Ελλάδα, την Πελοπόννησο και τις Κυκλάδες)
και το άδοξο τέλος του Καποδίστρια µε τη δολοφο
νία του (1831), ένα από τα µελανά σηµεία της περιό
δου του ’21.
Η αναφορά και στα κακώς κείµενα του ’21 κρίνε
ται επιβεβληµένη καθώς η προσπάθεια εξωραMσµού
όλων των πράξεων, των γεγονότων στη διάρκεια
του αγώνα, δεν είναι εποικοδοµητική. Έτσι αρνητικά
χαρακτηριστικά του αγώνα υπήρξαν: τα διάφορα
συµφέροντα που θίγονται και οι σκληρές αντιδρά
σεις από τους θιγόµενους, περιπτώσεις συνεργα
σίας µε τον αντίπαλο, εσωτερικές διενέξεις για τη
διαχείριση της εξουσίας, δύο εµφύλιοι πόλεµοι, προ
σωπικές φιλοδοξίες, παραγκωνισµός, φυλακίσεις,
δολοφονίες πραγµατικών ηρώων και τελικά κέρδος
για τον εχθρό. Οι απόντες του αγώνα πλούτιζαν
άνοµα, δρέποντας τους καρπούς των θυσιών του
λαού. Και ο Μακρυγιάννης αναφέρει σχετικά: «Λίγοι
αγωνιστήκαµεν – εις τον καρπόν πολλοί πλάκω
σαν!».
Ο εορτασµός της 25ης Μαρτίου δεν πρέπει να
γίνεται από συγκατάβαση, ούτε να αποτελεί απλό
εθνικό χρέος. Πρέπει να λειτουργεί ως ερέθισµα για
εσωτερικό προβληµατισµό. Ο Κολοκοτρώνης έγρα
ψε για τον αγώνα: «Ο κόσµος µας έλεγε τρελούς.
Ηµείς αν δεν είµεθα τρελοί, δεν εκάναµεν την επα
νάστασιν». Λόγια διδακτικά, λόγια σοφά για κάθε
εποχή. Οι αγωνιστές του ’21 έδειξαν πως όταν η
ψυχή είναι δυνατή, µπορεί να πετύχει το ακατόρθω
το. «Μέτρον άριστον» έλεγαν οι πρόγονοί µας, αλλά
µόνο µε την υπέρβασή του οι κοινωνίες βαδίζουν
µπροστά. Όταν ο άνθρωπος σταµατά τον αγώνα,
όταν θυµατοποιείται και µοιρολατρικά περιµένει ένα
«θαύµα» τότε γίνεται «βορά» στις αρπακτικές διαθέ
σεις των άλλων. Έτσι έχει αυτό που του αξίζει να
έχει.
«Ο πλέον ήσυχος, ο πλέον αθώος, ο πλέον τίµιος
πολίτης, κινδυνεύει κάθε στιγµή να γίνει ελεεινή
θυσία της τυραννικής φαντασίας ή των αγρίων
τοποτηρητών και αναξίων µεγιστάνων», έλεγε ο
Ρήγας. Οι αγωνιστές του ’21 ξεπέρασαν τα όριά
τους, αγωνίστηκαν χωρίς υλικά εφόδια, χωρίς χρή
µατα και πέτυχαν.
Ας διδαχθούµε από τη λεβεντιά, την αξιοπρέ
πεια των ηρώων και ας γίνουµε και οι ίδιοι «ήρωες»,
«πρωταγωνιστές» στη ζωή µας.
Η κοινωνική παθητικότητα, η αδιαφορία, η µη
συµµετοχή στα κοινωνικά δρώµενα µπορεί να είναι
καταστροφική και κατά τον Περικλή: «δεν είναι φιλή
συχος αλλά άχρηστος ο πολίτης που δεν συµµετέ
χει στα κοινά».
Η βαριά κληρονοµιά, το ένδοξο παρελθόν γεν
νούν πολλές ευθύνες. Η δειλία, η υποταγή, η αβου
λία δεν µπορούν ν’ αλλάξουν τον κόσµο, αντιθέτως
τον βυθίζουν σε τέλµα.
Και όπως είπε ο Μαχάτµα Γκάντι, Ινδός ηγέτης:
«Είναι καλύτερο να στέκεσαι όρθιος µε σπασµένο
και µπανταρισµένο κεφάλι, από το να σέρνεσαι µε
την κοιλιά για να γλιτώσεις το κεφάλι σου».
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«Αµφικτυονίες»
(Λογοτεχνική στήλη της Παρθένας Τσοκτουρίδου)
να βγουν οι Τούρκοι για να δουν τους Έλληνες
πυλώνες
που δεν αφήνουνε πασά, µύτη να ξεµυτήσει
ούτε κι αρµάδα τούρκικη αυτούς θε να φοβίσει.
Ζητείστε να παραδοθούν όλα τα φρούρια τους
ν’ αφήσουνε το βιός εκεί και τα υπάρχοντα τους
κι αν αρνηθούν οι άπιστοι κόψτε τους τα κεφάλια
δεν θέλω να αφήσετε Τούρκου αποµεινάρια.
Φίλοι και φίλες µου, γεια σας
Ποίηση και ιστορία αποτελούν µορφές του
πολιτισµού και της ποιητικής δηµιουργίας. Η ιστορία
αναφέρεται σε γεγονότα που έγιναν κάποτε και τα
περιγράφει έτσι ακριβώς όπως έγιναν.
Η ποίηση της ιστορίας αποτελεί πνευµατική
αναγωγή και δηµιουργία στον ανώτερο λογοτεχνι
κό κόσµο, µιας και δεν είναι ρητορική όπως η ιστο
ρία, αλλά εκφράζεται µε τη σχετική της ιστορική
πείρα µέσω της αισθητικής χροιάς στην τέχνη του
λόγου ταυτίζοντας παράλληλα το όµορφο µε τη
ηθική αξία.
Σκοπός της λογοτεχνικής αυτής αναφοράς
στην ιστορική και εθνική ποίηση είναι να αφυπνι
στούν οι µικροί, αλλά και µεγάλοι αναγνώστες την
ιστορική συνείδηση µέσα από τις θύελλες των επι
θέσεων των εχθρών της Ελλάδας, τις ηρωικές µας
πάλες, τον θάνατο και τον θρήνο γι’ αυτόν, καθώς
και τις νίκες, αλλά και τις συντριβές µας από τις
δυνάµεις του εχθρού.
Οι περίοδοι της δουλείας των Ελλήνων, η απε
λευθέρωση τους απ’ αυτήν και η δικαίωση τους για
τον αγώνα της λευτεριάς είναι τα δείγµατα της
ιστορίας της λογοτεχνικής µου αυτής αναφοράς, 
αφιερωµένης στον ήρωα της Ελληνικής
Επανάστασης Θεόδωρο Κολοκοτρώνη,  µέσα από
δοκίµιο και ποιητικές ενότητες γεµάτες από φως
και δόξα για τον ήρωα, µε δυνατή και ορθή διατύ
πωση, η οποία διηγείται τη δύναµη και το µεγαλείο
του.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ
ΘΕΟ∆ΩΡΟ
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
«Ο Θ.Κολοκοτρώνης µιλά σε µαθητές της Αθήνας.
Υποθήκες του µεγάλου Έλληνα πατριώτη προς την
ελληνική νεολαία»:
«Παιδιά µου! Ήρθα να σας πω όσα στον καιρό
του Αγώνα µας και πριν και ύστερα απ’ αυτόν, είδα
ο ίδιος, άκουσα και γνώρισα, κι απ’ αυτά να κάµου
µε συµπερασµούς για τη µέλλουσα ευτυχία µας.
Εµείς, όταν αποφασίσαµε να κάµουµε την
Επανάσταση, δε συλλογιστήκαµε ούτε πόσοι είµα
στε ούτε ότι δεν έχουµε άρµατα. Αλλά σαν µια
βροχή έπεσε σε όλους η επιθυµία της ελευθερίας
µας. Όλοι συµφωνήσαµε και κάµαµε την
Επανάσταση.
Τον πρώτο χρόνο είχαµε οµόνοια κι όλοι τρέ
χαµε σύµφωνοι. Ο ένας πήγαινε στον πόλεµο, ο
αδελφός έφερνε ξύλα, η γυναίκα του ζύµωνε, το
παιδί του κουβαλούσε ψωµί και µπαρουτόβολα στο
στρατόπεδο. Κι αν αυτή η οµόνοια βαστούσε
ακόµη δύο χρόνους, ηθέλαµε κυριέψει και τη
Θεσσαλία και τη Μακεδονία κι ίσως φτάναµε στην
Πόλη. Αλλά δε βάσταξε. Από τότε άρχισε η διχό
νοια και χάθηκε η πρώτη προθυµία και οµόνοια……
Να ακούτε τις συµβουλές των δασκάλων σας
και των γεροντότερων κατά την παροιµία «µύρια
ήξευρε και µύρια µάθαινε». Η προκοπή σας και η
µάθηση σας να µη γίνει σκεπάρνι µόνο για το
άτοµο σας, αλλά να κοιτάξει το καλό της
Κοινότητας και µέσα στο καλό αυτό βρίσκεται και
το δικό σας. σε σας µένει να ισιάστε και να στολί
σετε τον τόπο, που εµείς λευτερώσαµε. Και για να
γίνει τούτο πρέπει να αποστρέφεστε τη διχόνοια
και να έχετε σα θεµέλια της πολιτείας την οµόνοια,
τη θρησκεία και τη φρόνιµη ελευθερία».
(ΕΠΑΙΝΟΣ «ΝΑΝΑ ΚΟΝΤΟΥ» ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΣΜΥΡΝΑΙ
ΩΝΜΙΚΡΑΣΙΑΤΩΝ ΒΟΡ.ΕΛΛΑ∆ΟΣ, 2010)

Τσακίστε τους, τους άτιµους, χυµήξτε σαν λιοντά
ρια
τρέψτε τους όλους σε φυγή, γενναία παλικάρια
ντροπιάστε τους και κράξτε τους πως σώθηκαν οι
σκλάβοι
προσκυνοχάρτια δεν χωρούν, ο πόλεµος ανάβει.
Άντε και διαλύθηκαν µε τον βοµβαρδισµό µας
ζηµιές επάθανε τρανές µε τον µαχητισµό µας
σκοτώθηκαν οι µπέηδες από Ελλήνων χέρια
άστραψαν τα ελληνικά σπαθιά, τα κοφτερά µαχαί
ρια.
Τιµή και δόξα στους νεκρούς που δώσαν την ζωή
τους
που «ελευθερία» φώναξαν στην ύστατη πνοή τους
πάντα θα είναι αθάνατοι, αιώνια παινεµένοι
άξιοι και περήφανοι καθώς και τιµηµένοι.

Βραβείο και έπαινοι
στον Γέρο του Μοριά
Η γέννηση του Κολοκοτρώνη
Γεννήθηκε ο Αυγερινός µε λάµψη φωτισµένος
γεννήθηκε ο πρωτότοκος, ο αστροποτισµένος
µε στέφανα νίκης πολλά µε αίµατα γραµµένα
και µε δοξολογήµατα για έργα παινεµένα.
Σφραγίδα είχε στην καρδιά µε αίµα πατηµένη
γεννήθηκε για ένα σκοπό, για Ελλάδα τιµηµένη
για ν’ αναστήσει µια φυλή που ήταν σκλαβωµένη
να γράψει ιστορία «εκειός» µε σπάθα χαραγµένη.
Κολοκοτρώνης τ’ όνοµα, λεβέντικη η καρδιά του
η δίψα του για λευτεριά θα σώσει τη γενιά του
Αυγερινέ και Πούλια εσύ κι εσείς όλα τα άστρα
Θα δείτε πως θα πολιορκεί «εκειός» όλα τα κάστρα.
Φωτιά θ’ ανάβει στους οχτρούς για να τους κατα
κάψει
γιατί «εκειοί» το έθνος µας το έχουνε ρηµάξει
κι όσοι τους προσκυνήσανε κι «εκειούς» θα τσεκου
ρώσει
«εκειούς» που την Ελλάδα µας της έχουνε προδώ
σει.
Ψυχή θα είναι ηρωική, καρδιά ανδρειωµένη
το καύχηµα, ο αθάνατος, στη γη την τιµηµένη
όπου θα θριαµβεύσει «εκειός» µε έργα ιστορηµένα
απ’ τον Θεό, τον ουρανό κι απ’ όλους δοξασµένα.

Η νίκη του Βαλτετσιού
ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ:
Ο Μάης είχε δώδεκα οι Τούρκοι όταν χτυπήσαν
χώρια σε πέντε σώµατα µιλιούνια προχωρήσαν.
ΤΟΥΡΚΟΙ:
Ρωµιοί, πετάξτε τα όπλα σας! Στα σπίτια σας γυρί
στε!
Όλους θα σας σκοτώσουµε και οπισθοχωρείστε!
ΕΛΛΗΝΕΣ:
Τούρκοι, αφήστε τα όπλα σας, δάκρυ πολύ θα
χύστε
εµείς θα σας νικήσουµε στην Τρίπολη γυρίστε!
Εµείς θα πολεµήσουµε όλοι µας σαν λιοντάρια

κανέναν δεν φοβόµαστε ήµαστε παλικάρια.
Επαναστάτες ήµαστε, Κλέφτες αρµατωµένοι
µε µάχη θα κερδίσουµε και νίκη τιµηµένη.
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ:
Μετριάστε και σας έφαγα! Είµαι ο Κολοκοτρώνος!!!
Εγώ είµαι αλύγιστος και του ηθικού βαρώνος.
Βαστάτε όλοι, Έλληνες, στρατό φέρνω χιλιάδες
Μανιάτες και Πετρόµπεη! Μη κλαίτε άλλο µανάδες!
Είµαι ο Τουρκοφάγος σας! Το όνοµα µου µόνο
όλους εσάς σας προκαλεί φυγή κι άφθονο τρόµο.
Ήρθε και ο Νικηταράς και ο γιος µου ο Γενναίος
στα πόδια σας βάλτε φτερά γιατί είναι άγριος νέος.
Πλαπούτα, Μητροπέτροβα και Μαυροµιχαλαραίοι
θερίστε τα κεφάλια τους άντρες τρανοί, ω! γενναί
οι!
Νικήσαµε! Αφήστε τους να φύγουνε να σωθούνε
να κλάψουν, να θρηνήσουνε κι όλοι τους να ντρα
πούνε.
Θρήνησε Κεχαγιάµπεη γιατί είσαι ηττηµένος
απ' τους ραγιάδες Έλληνες και είσαι απελπισµέ
νος.
ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΠΟΙΗΤΗΣ:
Η νίκη του Βαλτετσιού, Τούρκων και Ελλήνων µάχη
µας τόνωσε το ηθικό στους Τούρκους έδωσε άγχη.
(ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ ΑΠΑΓΓΕΛΘΗΚΕ ΣΤΟ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΒΡΑ∆ΙΝΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Ο ΜΩΜΟΓΕΡΟΣ ΣΤΗ
ΣΚΙΑ ΤΟΥ ΜΩΜΟΥ» ΣΤΙΣ 20/2/2005 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ
ΤΗΣ ΕΥΞΕΙΝΟΥ ΛΕΣΧΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙ∆ΑΣ)

Η εµψύχωση του Κολοκοτρώνη
Στρατιώτες, µη θλιβόσαστε που χάθηκαν λεβέντες
ο πόλεµος είναι βαρύς, αφήστε τις κουβέντες
που δείχνουν ηττοπάθεια κι ενθάρρυνση ολίγη
εµψυχωθείτε, η Τουρκιά µε πόλεµο θα φύγει.
Πολιορκείστε τα βουνά, τα κάστρα µε κανόνια
της λευτεριάς το κάλεσµα δεν είναι µε γαλόνια
χτυπήστε απ’ όλες τις µεριές και κάντε µου σινιάλα
στρατήγηµα έχω τρανό, δεν µπαίνω γω σε γυάλα.
Ανάψτε είκοσι φωτιές και γίνετε κολώνες

Γέρε του Μοριά, βασανισµένε µας Πατέρα
της λευτεριάς που φύσηξες συ πρώτος τον αέρα
κινδύνους που διέτρεξες και έκλαψες θανάτους
συ που συγκαταλέγεσαι µέσα στους αθανάτους.
Χτύπους εσύ δοκίµασες µες την πικρή καρδιά σου
λυπόσουνα και έκλαιγες για όλα τα παιδιά σου
για κείνα τα ελληνόπουλα που ήταν σκλαβωµένα
συ ήσουν που τα στόλισες µε έργα τιµηµένα.
Τα χώµατα τα ελληνικά έκανες ανδρειωµένα
τα φώτισες, τα λάµπρυνες για να’ ναι δοξασµένα
τα’ κανες να’ ναι ιερά µε δάφνες στολισµένα
σκέπασες κόκαλα µ’ αυτά που γίναν αγιασµένα.
Τα οράµατα, το πείσµα σου κατέλαβαν τα κάστρα
µάρτυρες εσύ έβαλες τον ήλιο και τα άστρα
τα λόγια σου τα φλογερά πύρωσαν τις καρδιές µας
και στον αγώνα λευτεριάς έσπρωξες τις ψυχές µας.
Τα όνειρα, οι λέξεις σου, σπαθιά στη δουλοσύνη
οχτρό συ δεν προσκύνησες, µόνο Χριστιανοσύνη
θρίαµβο ήθελες τρανό, ζωή ελευθερίας
παρατηµένος στη νυχτιά της πίκρας, της κακίας.
Σοφέ και παινεµένε µας, οι κόποι, τα φτερά σου
θριάµβευσαν, δοξάστηκαν και η περπατησιά σου
µες την καρδιά µας κατοικούν, καύχηµα ελληνικό
µας
το µεγαλείο σου τρανό στο Γένος το δικό µας.
Απ’ τους επαίνους των καιρών θησαύρισες
Στρατάρχη
την χώρα µας ανέστησες, συ νίκησες τα άγχη
που είχανε οι πρόγονοι για την ελευθερία
συ ήσουν που σεβάστηκες Πατρίδα και τα Θεία.
Καύχηµα της φυλής εσύ, µε δόξες ραντισµένε
για έργα Θεία, αθάνατα, συ χιλιοδοξασµένε
όλοι σου απονέµουνε βραβείο και επαίνους
αγάπης άνθος, λευτεριάς, συ του δικού µας Γένους.
(ΑΠΑΓΓΕΛΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 23/3/2009 ΣΤΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ, ΗΜΕΡΑ ΓΙΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙ
ΚΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ∆ΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΑΠΌ ΤΗΝ
«ΕΝΩΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ ΒΟΡΙΟΥ ΕΛΛΑ∆ΟΣ» ΚΑΙ ΤΗΝ
«ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ».
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Οι εξελίξεις στην ενέργεια και η ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ
Χρονικό ενός προαναγγελθέντος
θανάτου θυµίζουν οι εξελίξεις στην ενέρ
γεια, καθώς µε θαυµαστή συνέπεια κυβέρ
νησηΕΕ∆ΝΤ σπεύδουν να ολοκληρώ
σουν στόχους 10ετίας, βάζοντας τις
τελευταίες πινελιές στο σχέδιο διαµελι
σµού της ∆ΕΗ και της πλήρους παράδοσής
της στο µεγάλο κεφάλαιο. Με τη ψήφιση
του νόµου για την απελευθέρωση της
ηλεκτρικής ενέργειας το 1999 και τη
µετοχοποίηση του 49% το 2005, τέθηκαν
οι βάσεις για τη µέρα που το ∆ΝΤ θα απαι
τούσε το ξεπούληµα της δηµόσιας περι
ουσίας , µεταξύ αυτών και της ∆ΕΗ.
Στο έδαφος της καπιταλιστικής κρίσης
και των εκβιασµών των ληστρικών µνη
µονίων, η πρόσφατη Σύνοδος κορυφής
της ΕΕ , µε στόχο να «απεξαρτηθεί ενερ
γειακά» η ΕΕ, αποφάσισε την πλήρη απε
λευθέρωση των τοµέων της ενέργειας
µέχρι το 2014 και το σπάσιµο των κρατι
κών µονοπωλίων, προκειµένου οι ενεργει
ακοί κολοσσοί να κυριαρχήσουν και να
καταληστέψουν την ενεργειακή πίτα των
4050 δις. ευρώ που καλύπτει όλο το
φάσµα των πηγών και πεδίων ενέργειας,
από την παραγωγή και το χονδρεµπόριο
µέχρι τη λιανική πώληση η.ε.

ΝΟΜΟΣΧΕ∆ΙΟ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Στα πλαίσια εφαρµογής του τρίτου
ενεργειακού πακέτου, στην τελική ευθεία
ψήφισής του βρίσκεται το πολυνοµοσχέ
διο για την ενέργεια που ουσιαστικά
νοµοθετεί τη διάλυση της ∆ΕΗ µε την
σύσταση ανεξάρτητης θυγατρικής εται
ρείας που θα διαχειρίζεται το δίκτυο
Μεταφοράς, την ύπαρξη ξεχωριστού
οργάνου για τη λειτουργία της αγοράς
στο οποίο θα συµµετέχει το ∆ηµόσιο κατά
51% και το υπόλοιπο οι ιδιώτες και την
ισχυροποίηση της Ρυθµιστικής Αρχής
Ενέργειας (ΡΑΕ) µε αποφασιστικό ρόλο
στη χορήγηση αδειών παραγωγής (φυσι
κό αέριο, µεγάλα υδροηλεκτρικά, λιγνί
της) και στους κανονισµούς τιµολόγησης.
Ειδικότερα για τη λειτουργία της αγο
ράς, το µεγάλο κεφάλαιο πιέζει για πλήρη
ανεξαρτοποίηση από τη ∆ΕΗ, αφού είναι
κρίσιµο το ποιος θα είναι ο διαχειριστής
της ηµερήσιας αγοράς, δηλαδή πως θα
αµείβεται για το ρεύµα που έχει εισφέρει
ο καθένας, καθώς και ποιος θα έχει την
ευθύνη του Κέντρου Κατανοµής Φορτίου,
δηλαδή της διαµόρφωσης της ζήτησης.
Προκειµένου να µην αφεθεί τίποτα
στην τύχη και να προχωρήσει απρόσκο
πτα η ιδιωτικοποίηση, η επιλογή του µον
τέλου διαχωρισµού της Μεταφοράς,
συνοδεύεται από µια σειρά ρήτρες, µε
κυριότερη την πιστοποίηση που θα δοθεί
από τη ΡΑΕ. Θεωρώντας «αγκάθι» στα σχέ
διά τους τη σηµαντική περιουσία των
εργαζοµένων που είναι ενσωµατωµένη
στα πάγια της επιχείρησης µέσω του
Οργανισµού Ασφάλισης (κλέβοντας για
10ετίες τον ιδρώτα τους για τη χρηµατο
δότηση των επενδύσεων και παραδίδον
τας την στο Χρηµατιστήριο), η πιστοποί
ηση από τη ΡΑΕ µπορεί να δώσει τη λύση.
Εξάλλου, το σχέδιο της Κοµισιόν είναι
αυτό το µοντέλο να οδηγήσει σε «οµαλή
διαδικασία ιδιωτικοποίησης» και η πώληση
της ∆ΕΗ να είναι εφικτή πριν το 2014, για
την εφαρµογή του τέταρτου ενεργειακού
πακέτου λειτουργίας των αγορών ηλε
κτρισµού της ΕΕ.
Εν µέσω ανακοίνωσης νέας αύξησης
τιµολογίων ρεύµατος και όλο και µεγαλύ
τερης αδυναµίας πληρωµής λογαριασµών
από φτωχούς καταναλωτές, πολύ µελάνι
του νοµοσχεδίου αφορά τα δικαιώµατα,
τις υποχρεώσεις και την προστασία των
καταναλωτών µε τον Κώδικα προµήθειας,
που ουσιαστικά διευκολύνει τους ιδιώτες
παραγωγούς µέσω της εύκολης δυνατό

τητας επιλογής ή αλλαγής προµηθευτή
ρεύµατος.

ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΛΙΓΝΙΤΗ
& Υ∆ΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ
Ήδη από το καλοκαίρι η τρόικα ζητού
σε το ξεπούληµα του 40% των λιγνιτικών
µονάδων και πρόσφατα απαίτησε την
εκποίηση δηµόσιας περιουσίας συνολικής
αξίας 50 δις. Χαρακτηριστική των προθέ
σεων της κυβέρνησης ήταν η δήλωση
του προέδρου της ∆ΕΗ Ζερβού, ότι εάν
γινόταν αυτή τη στιγµή η πώληση της
επιχείρησης, η αξία της θα ήταν υποτιµη
µένη, λες και αυτό είναι το θέµα και όχι το
ξεπούληµα της δηµόσιας περιουσίας.
Ακόµη και αν η ∆ΕΗ δεν περιλαµβάνεται
στις αποκρατικοποιήσεις 15 δις ευρώ της
περιόδου 20112013, όπως φαίνεται από
τις δηλώσεις Παπακωνσταντίνου για τη
νέα λαίλαπα του τέταρτου µνηµονίου, ο
στόχος αυτός δεν εγκαταλείπεται µιας
και έχει ορίζοντα τα 50 δις µέχρι το 2015.
Πάντως η κυβέρνηση, πρόθυµη να
εκπληρώσει τις επιταγές του µνηµονίου,
ήδη προωθεί σχέδιο ανταλλαγής ισχύος
από λιγνίτη µεταξύ ∆ΕΗ και ιδιωτών,
βάζοντας στο παιχνίδι ξένους οµίλους
και ντόπιους µεγαλοιδιώτες παραγωγούς
(Κοπελούζος, Μυτιληναίος, Περιστέρης
κ.α), που προσπαθούν να εξασφαλίσουν
πρόσβαση στα φθηνά καύσιµα του λιγνί
τη και των υδροηλεκτρικών. Όλο αυτό το
σχέδιο της ανταλλαγής ενέργειας δεν
αποκλείεται να απορριφθεί από τη
Κοµισιόν και να «αναγκαστεί να εφαρµό
σει το απευκταίο σενάριο» της πώλησης
λιγνιτικών µονάδων.

Η ΓΕΝΟΠ/∆ΕΗ ΚΑΙ
ΤΟ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ
Σχεδόν ταυτόχρονα χρονικά µε τις
εξελίξεις στην ενέργεια, είδαν το φώς
της δηµοσιότητας πλήθος θεµάτων που
αφορούν στην ηγεσία της ΓΕΝΟΠ (επιχο
ρηγήσεις, δάνεια, επιχειρηµατικές δρά
σεις) και έδωσαν την ευκαιρία σε όλο το
συρφετό, από τους γκεµπελίσκους της
ενηµέρωσης µέχρι τους … αδιάφθορους
πολιτικούς Ντόρα Μπακογιάννη και
Στέφανο Μάνο να την εγκαλούν για τη
στάση της.
Είναι φανερό ότι ο στόχος είναι να
πληγεί το ίδιο το εργατικό συνδικαλιστικό
κίνηµα, να απαξιωθεί η εµπιστοσύνη στα
σωµατεία και στους ταξικούς αγώνες, να
ταυτιστεί η συνδικαλιστική δράση µε την
Παγκαλική ρήση «µαζί τα φάγαµε» και
σωστά επισηµαίνει η ΓΕΝΟΠ ότι στόχος
αυτής της επίθεσης είναι «να µην µπορεί
να αντισταθεί απέναντι στις απαράδεκτες
νεοφιλελεύθερες πολιτικές και κυρίως να
µην µπορεί να αποτρέψει τα όσα σχεδιά
ζονται σε βάρος της Επιχείρησης»,
Ωστόσο, δεν µπορεί κανείς να παρα
βλέψει όλα εκείνα τα εκφυλιστικά φαινό
µενα (χρηµατοδότηση από τη ∆ιοίκηση
µέσω Συλλογικών Συµβάσεων, χορηγίες
και
δάνεια,
σύσταση
αµαρτωλού
Οργανισµού Κοινωνικών ∆ραστηριοτήτων,
κινητή τηλεφωνία κ.α.) που άνθιζαν στη
ΓΕΝΟΠ τα τελευταία χρόνια και ψιθυρίζον
ταν στους διαδρόµους, σε επίγνωση
όλων των παρατάξεων και όχι µόνο της
πλειοψηφούσας ΠΑΣΚΕ. Η αποποµπή του
οργανωτικού γραµµατέα Ρ.Ρίζου από το
∆Σ της ΓΕΝΟΠ, δεν επέφερε την κάθαρση
και δεν απαλλάσσει καµία παράταξη από
τις ευθύνες της, αφού η συνεδρίαση έγινε
κεκλεισµένων των θυρών και χωρίς να
υπάρξει καµία επίσηµη ανακοίνωση της
ΓΕΝΟΠ, είναι δε το λιγότερο από όσα
καταλογίζουν οι εργαζόµενοι στη ΓΕΝΟΠ.
Αυτό που σήµερα αναδεικνύεται είναι
ο κυβερνητικός συνδικαλισµός , η διαπλο

κή του µε την εργοδοσία, η διαµόρφωση
υποταγµένου και χειραγωγούµενου συν
δικαλιστικού κινήµατος.
Η ηγεσία της ΓΕΝΟΠ (ΠΑΣΚΕ,
∆ΑΚΕ,ΣΑ∆), ενώ καταθέτει αγωγές ενάν
τια στο µνηµόνιο και κάνει καταλήψεις σε
Υπουργεία και ∆ΕΗ, µπορεί ταυτόχρονα να
παίζει σοβαρό ρόλο στον υλοποίηση της
κυβερνητικής πολιτικής. Όχι µόνο συµφώ
νησαν στη διάλυση της ∆ΕΗ µε το διαχω
ρισµό της Μεταφοράς και της ∆ιανοµής
(δηλαδή το σχέδιο που προωθεί κυβέρνη
ση και ΕΕ), αλλά διενήργησαν και έκτακτο
Συνέδριο µε στόχο να χειραγωγήσουν τις
διαφωνίες ακόµα και µέσα στην ΠΑΣΚΕ , να
αποδυναµώσουν ιδεολογικά τις αυριανές
αντιστάσεις και να καταστήσουν συνένο
χους µεγάλο µέρος του στελεχικού δυνα
µικού του συνδικάτου. Σήµερα το ξεπλη
ρώνουν, συµµετέχοντας σε κοινές συγ
κεντρώσεις µε τη ∆ιοίκηση και διαβεβαι
ώνοντας το προσωπικό για τα εργασιακά
του δικαιώµατα.
Στα πλαίσια του «µικρότερου κακού»
και «του ρεαλισµού και της υπευθυνότη
τας» που έχουν αναδειχθεί σε κορυφαία
υπερασπιστική γραµµή της πλειοψηφίας,
όχι µόνο συµφωνούν µε τα σχέδια ανταλ
λαγής ενέργειας στον λιγνίτη, αλλά προ
αναγγέλλουν και απεργίες υπεράσπισής
τους.
Είναι η ίδια ηγεσία που µπροστά στα
συνδικαλιστικά αδιέξοδα της κυβερνητι
κής υποστήριξης και στο τέλος του µαχη
τικού ρεφορµισµού της σοσιαλδηµοκρα
τίας, καλεί τους εργαζόµενους να µατώ
σουν, ενάντια γενικά σε αντεργατικές
πολιτικές και σε συµφέροντα γενικώς,
αποφεύγοντας επιµελώς να κατονοµάσει
την κυβερνητική πολιτική. Είναι η ίδια ηγε

σία που παρά τις όποιες διαφοροποιήσεις
και φραστικούς βερµπαλισµούς, µπροστά
στην κατάργηση των Συλλογικών
Συµβάσεων και στη διάλυση της ∆ΕΗ, βλέ
ποντας το τέλος της σηµερινής της «εξου
σίας», επιλέγει τον αδιέξοδο δρόµο του
κυβερνητικού συνδικαλισµού .
Σήµερα είναι περισσότερο αναγκαία
από ποτέ η δηµιουργία και συγκρότηση
ενός ρεύµατος µάχιµης αµφισβήτησης και
ενεργητικής δράσης για τα συµφέροντα
της εργατικής πλειοψηφίας, µε περιεχόµε
νο που θα δηµιουργεί ρήγµατα στην επί
θεση του κεφαλαίου, που θα µπορεί να
συσπειρώνει ευρύτερες δυνάµεις, όχι στη
βάση της κοµµατικής ένταξης, αλλά µε
άξονα τις ανάγκες και τα δικαιώµατα του
σύγχρονου εργαζόµενου. Που θα είναι
ανεξάρτητο από την αστική πολιτική,
ενάντια στον ταξικό συµβιβασµό, αντίθε
το στην ενεργητική εκτόνωση των αγώ
νων για την ανατροπή της αντιλαDκής
πολιτικής, για µια άλλη κοινωνία όπου θα
υπηρετεί τις σύγχρονες ανάγκες των
εργαζοµένων.
Οι µέχρι τώρα διαδικασίες για την
συγκρότηση ενός ορατού ρεύµατος αµφι
σβήτησης του συνδικαλιστικού κατεστη
µένου της ΓΕΝΟΠ όπως αυτές εκφραστή
καν στο τελευταίο συνέδριό της, συµ
βάλλουν στην προσπάθεια αλλαγής των
συσχετισµών από τα κάτω, σε µια κατεύ
θυνση αναζήτησης και µορφών συλλογι
κής οργάνωσης των εργαζοµένων που θα
υπερβαίνουν τον κοµµατισµό και θα ανα
ζητούν µια νέα αγωνιστική ταξική ενότη
τα ικανή να οδηγεί σε νικηφόρους αγώ
νες.

της Ρίτσας Σιµάτου

