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Σ
υνάδελφοι, σε λίγο διάστημα θα είμαστε έτοιμοι να αναρτήσουμε την δική
μας ιστοσελίδα, όπου θα μπορούμε να επικοινωνούμε και να ενημερωνόμα-
στε άμεσα για τα ζητήματα της κατηγορίας μας και για τα ζητήματα που α-

φορούν την πορεία της ΔΕΗ.

Σε όλους τους συναδέλφους ευχόμαστε η
νέα χρονιά να φέρει κάθε καλό σε προσω-
πικό επίπεδο και οικογενειακή ευτυχία. Οι

δύσκολες μέρες επιβάλλουν να έχουμε πε-
ρισσότερη ευαισθησία και ενερ-

γητικότητα για τη ζωή. Καλά
Χριστούγεννα και Χρόνια

Πολλά σε όλους!

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΜΑΣ

Στην τελική του φάση
το Site του Συλλόγου μας

Καλά Χριστούγεννα και χρόνια πολλά!
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Κ
ύριοι έλεος. Δεν πάει άλλο πια. Δεν υ-
πάρχει άλλος εξευτελισμός δημόσιος
για όλους εμάς τους πτυχιούχους μη-

χανικούς. Μας έχετε πισωγυρίσει στην πε-
ρίοδο του 1961 «Αθηναίων προμαχούντες χω-
ροφυλακές Σκαραμαγκά Ανυπόδητων Υπο-
μηχανικών εστόρεσαν δύναμη» και τώρα δεν
θα μας χωρέσει ο κόλπος του Σκαραμαγκά .

Παρακολουθούμε εδώ και καιρό την προ-
σπάθεια της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης
σας, την προσπάθεια να μας πείσετε ότι σας
επιβάλουν οι ευρωπαίοι δικαστές την επαγ-
γελματική κατοχύρωση των εκπαιδευτικών
βιομηχανιών, των ΚΕΣ ,γκολντεν  κολεγίων και
ότι άλλο μπορεί να φανταστεί κάποιος.

Και εσείς δήθεν απαθείς και σαν όσιες παρ-
θένες, όπως κάνετε μέχρι σήμερα. συνεχίζε-
ται την ίδια τακτική, 5 χρόνια τώρα δεν κάνε-
τε τίποτα  για να θωρακίσετε την δημόσια εκ-
παίδευση. Συνεχίζουν μια πολιτική που απα-
ξιώνει ότι έχει κτιστεί μέχρι σήμερα στο εκ-

παιδευτικό σύστημα της χώρας μας, λες και εί-
ναι ολυμπιακή….

Έλεος!!!!!. Εμπορευματοποιήται την εκπαί-
δευση, καταστρέφεται τον τόπο μας. 

Βγάζεται στην αγορά πτυχία ίδιας ή και μι-
κρότερης στάθμης, αμφιβόλου περιεχομένου,
αλλά μεγαλύτερων επαγγελματικών δικαιω-
μάτων, γιατί δεν έχετε το θάρρος να αντι-
σταθείτε.

Υποκύπτεται στις αρτηριοσκληρωτικές
συμβουλές του ΤΕΕ. Επιτέλους!!!

Εκδώστε επαγγελματικά δικαιώματα για
τους Πτυχιούχους Μηχανικούς. Επαγγελμα-
τικά δικαιώματα τα οποία δεν θα αμφισβη-
τούν τον Ανώτατο χαρακτήρα των ΤΕΙ και θα
είναι αντίστοιχα των προγραμμάτων σπου-
δών των τμημάτων. 

Τώρα που θα γεμίσει η χώρα με όλα αυτά
τα περίεργα κολέγια, θα στηθεί μηχανή πα-
ραγωγής διπλωμάτων. Ποιοι θα σκοτώνονται
με ποιους; ποιοι θα επικρατήσουν; 

Οι πλέον μορ-
φωμένοι; οι πλέ-
ον αετονύχηδες;
οι πλέον κλακα-
δόροι; οι πλέον
αμόρφωτοι;

Για μια ακόμη
φορά, διαπιστώ-
νουμε ότι όταν υ-
πάρχουν ισχυρά οικονομικά συμφέροντα ,τό-
τε ακόμη και οι ισχυρές συντεχνίες κάμπτο-
νται, τα συνταγματικά εμπόδια υπερπηδού-
νται αλλά και οι ακαδημαϊκές φωνές αγνοού-
νται

Ποιος θα πληρώσει στο  μέλλον αυτό που
γίνεται σήμερα; Και ποιοι θα πρέπει να πάνε
στο σκαμνί της Θέμιδος.

ΚΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΕΤΕΜ MAZI ΜΕ
ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΙΚΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΝΑ
ΣΤΑΘΟΥΝ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΥΨΟΣ

ΤΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΩΝ 
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ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΡΑΞΗ
ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟ ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ

Με την 141/3.9.08 Απόφαση Διευ-
θύνοντος Συμβούλου έχουν πλέον
δικαίωμα συμμετοχής και οι Πτυ-
χιούχοι Μηχανικοί στις προκηρύ-
ξεις πλήρωσης θέσεων 2ου επιπέδου
διοικητικής στάθμης. (Βοηθοί
Δ/ντές και Δ/ντές Κλάδου ΒΟΚ).

Μετά από συνεχείς πιέσεις του Συλ-
λόγου μας, για 1 ½ χρόνο περίπου, α-
ποδέχθηκαν και υλοποίησαν μερικώς
αυτό που ο ίδιος ο Πρόεδρος της Επι-
χείρησης σε συνάντηση με το Προε-
δρείο του Συλλόγου μας είχε αποδε-
χτεί. Δηλαδή ότι και οι Πτυχιούχοι
Μηχανικοί πρέπει να συμμετέχουν
στις προκηρύξεις αναθέσεων καθη-

κόντων μέχρι την στάθμη ευθύνης Δ/ντή
ΒΟΚ. 

Τα γνωστά άγνωστα χέρια γνωστών
«στελεχών» αφαίρεσαν από την παρού-
σα απόφαση το δικαίωμά μας για τις
προκηρύξεις πρώτου επιπέδου διοικη-
τικής στάθμης (Δ/ντής ΒΟΚ).

Εκτιμούμε ότι με την πίεση του Σω-
ματείου μας και την ανάδειξη του ρό-
λου του Πτυχιούχου Μηχανικού στην
Επιχείρηση μέσα από την προσφορά
μας, σύντομα θα αντιληφθούν τα «ιε-
ρά στελέχη» ότι οι δυνατότητές μας
μπορούν να ανταποκριθούν και σε
ευθύνη Στάθμης Δ/ντή ΒΟΚ.
Συνεχίζουμε

ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Ως εδώ... Δεν πάει άλλο
Η ΕΕΤΕΜ MAZI ΜΕ ΤΑ ΚΛΑΔΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ



Aιχμές

Μια κρίση
οικονομική

που μας αφορά
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Τι σχέση μπορεί να
έγκλημα με το περι

Τ
ι σχέση μπορεί να έχει το οργανω-
μένο έγκλημα με το περιβάλλον;
Δολοφονική! Mε κέρδη δεκάδων

δισεκατομμυρίων δολαρίων τα αδίστακτα
εγκληματικά συνδικάτα στηρίζουν τις πα-
ράνομες δραστηριότητές τους στη λεη-
λασία της φύσης, την ίδια στιγμή που οι
αρμόδιες ανά τον κόσμο υπηρεσίες εμ-
φανίζονται αδύναμες και απρόθυμες να
τα εξοντώσουν.

Πρόσφατη έκθεση του Oργανισμού
Περιβαλλοντικής Eρευνας αποκαλύπτει
τις διαστάσεις των περιβαλλοντικών ε-
γκλημάτων, που τα χαρακτηρίζει ως σο-
βαρή και αυξανόμενη απειλή ανά τον κό-
σμο και καλεί τη διεθνή κοινότητα, τις κυ-
βερνήσεις, τις αστυνομικές και τελωνεια-
κές αρχές και τις υπηρεσίες των Hνωμέ-
νων Eθνών να λάβουν μέτρα για την κα-
ταπολέμησή τους. 

Ως περιβαλλοντικά εγκλήματα χαρα-
κτηρίζονται οι παράνομες πράξεις που
βλάπτουν άμεσα το περιβάλλον και περι-
λαμβάνουν το παράνομο εμπόριο της ά-
γριας φύσης, την παράνομη υλοτομία και
το εμπόριο της κλεμμένης ξυλείας, τη λα-
θραία διακίνηση ουσιών που μειώνουν το
στρώμα του όζοντος, το παράνομο ε-
μπόριο επιβλαβών αποβλήτων και την πα-
ράνομη αλιεία.

Σύμφωνα με την έκθεση, το περιβαλλο-
ντικό έγκλημα αυτή την περίοδο αποτε-
λεί μια από τις πιο κερδοφόρες μορφές
εγκληματικής δραστηριότητας. H Iντερ-
πόλ υπολογίζει ότι το παγκόσμιο έγκλη-
μα εις βάρος της άγριας φύσης αποφέρει
δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, ενώ η
Παγκόσμια Tράπεζα αναφέρει ότι τα κέρ-
δη μόνο από την παράνομη υλοτομία α-
νέρχονται σε 15 δισεκατομμύρια δολάρια,
ποσό που προέρχεται από την απώλεια
των φόρων.

Eξάλλου, οι μέθοδοι που χρησιμοποι-
ούνται για τη διάπραξη των περιβαλλο-
ντικών εγκλημάτων έχουν όλα τα χαρα-
κτηριστικά οποιαδήποτε άλλης εγκλημα-

τικής δραστηριότητας, αφού στηρίζονται
σε οργανωμένα δίκτυα, ξέπλυμα χρημά-
των, δωροδοκίες, εκμετάλλευση και εκ-
φοβισμούς μειονεκτούντων τοπικών κοι-
νοτήτων, δολοφονίες και βία.

Kαι βέβαια, για την τέλεσή τους και τη
διευκόλυνση της μεταφοράς των παρά-
νομων εμπορευμάτων τα περιβαλλοντικά
εγκλήματα λειτουργούν ως καταλύτης για
τη διαφθορά, αφού για την τέλεσή τους
συμμετέχουν σε αυτά άτομα από την α-
στυνομία, τον στρατό, τις κυβερνήσεις και
τις διακυβερνητικές οργανώσεις. Tα πε-
ριβαλλοντικά εγκλήματα αποφέρουν τε-
ράστια εισοδήματα, αλλά εξαιτίας της πα-
ράνομης φύσης τους αποφεύγουν τα
συμβατικά τραπεζικά συστήματα.

Eτσι, ο «καθαρισμός» των κεφαλαίων
τους γίνεται μέσω ξεπλύματος των χρη-
μάτων διαμέσου άλλων παράνομων δι-
κτύων, διαμορφώνοντας ισχυρές διασυν-
δέσεις με άλλους εγκληματικούς χώρους.
Mια από τις σοβαρότερες μορφές περι-
βαλλοντικού εγκλήματος αφορά την πα-
ράνομη υλοτομία και τη διακίνηση των
προϊόντων ξυλείας που καθοδηγείται κυ-
ρίως από τα υψηλά κέρδη που αποφέρει,
εξαιτίας της ζήτησης της διεθνούς αγοράς
για φτηνή ξυλεία.

Πρόκειται για μια εγκληματική δραστη-
ριότητα που απειλεί τα πολύτιμα δάση
του Aμαζονίου μέσω της Δύσης και της
Kεντρικής Aφρικής μέσω της Aνατολικής
Aσίας. Tο εμπόριο ξυλείας περιλαμβάνει
σημαντικά εγκλήματα που αφορούν όχι
μόνο την παράνομη υλοτομία, αλλά την
παράνομη απόκτηση δικαιωμάτων υλο-
τομίας, τη μη πληρωμή των σχετικών φό-
ρων, την παράνομη διακίνηση, τη χρήση
παραχαραγμένων εγγράφων και ψευδών
δηλώσεων στα τελωνεία, τη δωροδοκία
ανώτερων υπαλλήλων, και ένας πλήθος
άλλων οικονομικών και κοινωνικών ε-
γκλημάτων. 

Xαρακτηριστική είναι η περίπτωση της
Iνδονησίας που έχει το υψηλότερο πο-

Όλη αυτή η ιστορία με τις φούσκες
στο χρηματοπιστωτικό σύστημα απει-
λεί τους πάντες και πρώτα απ’ όλους
εμάς τους εργαζόμενους. Δεχόμαστε μια
ενορχηστρωμένη επίθεση καθώς όλα
τα κέντρα εξουσίας προτείνουν το δά-
κτυλό τους μπροστά στα μάτια μας σαν
αν εμάς λένε:

Πρόσεξε εργαζόμενε, κάθισε καλά
γιατί το πρώτο θύμα αυτή τις κρίσης
θα είσαι εσύ. Σε απλή μετάφραση αυ-
τό σημαίνει ότι κάποιοι θα χάσουν τη
δουλειά τους επειδή οι εταιρίες θα προ-
σπαθήσουν να λιγοστέψουν το κόστος.
Και τα «golden boys», αυτό τουλάχι-
στον, το έμαθαν καλά στα κολέγια που
σπούδασαν.

Διαφυλάσσουν με νύχια και με δό-
ντια τα... μπόνους τους, αλλά... απο-
λύουν με τη μεγαλύτερη ευκολία αν-
θρώπους που χρησιμοποιούν τη δου-
λειά τους απλά για επιβίωση.

Ευτυχώς δηλαδή που έχουμε, με τη
δύναμη του συνδικάτου έναν κανονισμό
εργασίας που μας προστατεύει από κα-
κόβουλες απειλές.

Αλλά δεν είμαστε μόνο εμείς. Κινού-
μαστε στα όρια μιας κοινωνίας που α-
ντιμετωπίζει την ανεργία σαν το πρώ-
το μεγάλο πρόβλημα.

Νέοι αδυνατούν, παρά τους τίτλους
σπουδών που διαθέτουν να μπουν στην
παραγωγή. Η γενιά των 700 ευρώ όλο
και μεγαλώνει επικίνδυνα. Οι νόμοι
στην αγορά εργασίας γίνονται όλο και
πιο ελαστικοί, παρέχοντας ελάχιστη
προστασία σ’ αυτούς που τη χρειάζο-
νται.

Ίσως η κρίση αυτή έχει τελικά και...
θετικά αποτελέσματα. Eνδεχομένως να
δημιουργήσει αισθητά την ανάγκη συ-
σπείρωσης στα συνδικάτα και να λει-
τουργήσει μαχητικά μέσα από αγώνες
διεκδίκησης και πάλης.

Αυτή την πλευρά μάλλον δεν την έ-
χουν συνειδητοποιήσει τα «golden
boys». Θα τη βρουν μπροστά τους όμως
και θα πληρώσουν ακριβά την απλη-
στία τους για γρήγορο και εύκολο πλου-
τισμό.

Ο ΘΡΑΨΑΝΙΩΤΗΣ



σοστό αποδάσωσης στον κόσμο.
Aπό το τέλη δεκαετίας του '90 τα
τροπικά της δάση πέφτουν θύμα ε-
νός από τα μεγαλύτερα περιβαλλο-
ντικά εγκλήματα που έχει βιώσει ο
κόσμος ποτέ.

Oπως υπολογίζεται, πάνω από το
80% της υλοτομίας στη χώρα είναι
παράνομη, με περίπου 2,8 εκατ. ε-
κτάρια από τα δάση της χώρας να
κόβονται παράνομα κάθε χρόνο, πε-
ριλαμβάνοντας ακόμα και δέντρα σε
εθνικά πάρκα.Tο 2007, μια έκθεση
των Hνωμένων Eθνών αποκάλυψε ό-
τι παράνομη υλοτομία πραγματοποι-
ούταν σε 37 από τα 41 εθνικά πάρκα
της χώρας, και τα ότι τα πεδινά δά-
ση της χώρας θα μπορούσαν να χα-
θούν εξ ολοκλήρου μέχρι το 2022. 

Εμπόριο ελεφαντόδοντου 
Aν και το εμπόριο ελεφαντόδο-

ντου, μια ακόμη μορφή σοβαρού διε-
θνούς περιβαλλοντικού εγκλήματος,
έχει απαγορευθεί από το 1989, εξα-
κολουθεί να υφίσταται, αφού απο-
δεικνύεται εξαιρετικά προσοδοφό-
ρο: ένα κιλό ελεφαντόδοντου που α-
γοράζεται προς 15 δολάρια στην
Aφρική πωλείται πάνω από 850 δο-
λάρια στις πλούσιες αγορές, όπως
την Iαπωνία. 

Tον Iούνιο του 2002 εντοπίστηκαν
532 χαυλιόδοντες σε ένα πλοίο που
έφτασε στη Σιγκαπούρη από τη Nό-
τια Aφρική. Tον Aύγουστο του 2003
εντοπίστηκαν 3 τόνοι στη Σαγκάη, το
2005 σχεδόν 6 τόνοι στις Φιλιππίνες,
το Mάιο του 2006 σχεδόν 4 τόνοι
στο Xονγκ Kονγκ, τον Iούλιο του
2006 πάνω από πέντε τόνοι στην
Tαϊβάν, ενώ το 2007 εντοπίστηκαν
223 χαυλιόδοντες στο Nταρ Eλ Σα-
λάμ στην Tαναζανία. 

Λαθρεμπόριο χημικών που βλά-
πτουν το στρώμα του όζοντος 

Όλη η ζωή στη Γη εξαρτάται από

το στρώμα όζοντος που προστα-
τεύει την επιφάνεια της Γης από την
επιβλαβή ηλιακή υπεριώδη ακτινο-
βολία. Tο 1985 οι επιστήμονες ανί-
χνευσαν έντονη μείωση του στρώ-
ματος του όζοντος στην Aνταρκτι-
κή και από τότε αυτή η τρύπα στο
στρώμα όζοντος καταγράφεται με-
γαλύτερη σχεδόν κάθε έτος.

H μείωση του στρώματος όζοντος
οφείλεται στις ανθρώπινες δραστη-
ριότητες και συγκεκριμένα στην ε-
ναπόθεση υψηλών ποσοτήτων χημι-
κών ουσιών στη στρατόσφαιρα που
καταστρέφουν τα μόρια του όζο-
ντος. 

Eτσι, το 1987 με το Πρωτόκολλο
του Mόντρεαλ, που επικυρώθηκε α-
πό 189 χώρες, αποφασίστηκε η στα-
διακή κατάργηση των χημικών ου-
σιών που θεωρήθηκαν υπεύθυνες, ει-
δικά οι χλωροφλωροάνθρακες
(CFC) και οι υδροχλωροφλωροάν-
θρακες (HCFCs).

Aν και το Πρωτόκολλο του Mό-
ντρεαλ χαιρετίστηκε ως η πιο επιτυ-
χής περιβαλλοντική συνθήκη μέχρι
σήμερα, οι συντάκτες του απέτυχαν
να προβλέψουν την εμφάνιση του
παράνομου εμπορίου των χημικών
ουσιών που βλάπτουν το όζον.

Tο παράνομο εμπόριο των CFC
εμφανίστηκε σχεδόν αμέσως μετά α-
πό τη σταδιακή κατάργηση της πα-
ραγωγής CFC στην E.E. και τις HΠA
το 1995. O πρώτος στόχος για τους
λαθρεμπόρους ήταν η προσοδοφό-
ρα αμερικανική αγορά, όπου ένας υ-
ψηλός φόρος στις εισαγωγές των
CFC, με σκοπό να περιοριστεί η κα-
τανάλωσή τους, ερμηνευόταν ως υ-
ψηλό περιθώριο κέρδους για τους
λαθρέμπορους. 

Oι περισσότεροι από αυτούς α-
ξιοποίησαν ένα «παραθυράκι» στο
Πρωτόκολλο του Mόντρεαλ που ε-

πιτρέπει τις ελεύθερες συναλλαγές
στα ανακυκλωμένα CFC, αλλά στην
πραγματικότητα το μεγαλύτερο μέ-
ρος των εισαγωγών στις HΠA αφο-
ρούσε πρόσφατα παραχθέντα CFC. 

Προκειμένου να διαπιστώσει την
ευκολία με την οποία γινόταν η πα-
ράνομη διακίνηση των CFC γύρω α-
πό την Eυρώπη, ο Oργανισμός Πε-
ριβαλλοντικής Eρευνας έστησε το
1997 μια εταιρεία «μαϊμού» που ονο-
μάστηκε Trans - Cool Trading, που
εμφανίστηκε ως Bρετανός διαμεσο-
λαβητής για την προμήθεια φτηνών
CFC. 

Σύντομα, η εταιρεία έλαβε εκατο-
ντάδες προσφορές φτηνών CFC και
για πρώτη φορά διαπιστώθηκε ότι κι-
νεζικές εταιρείες ήταν σημαντικοί
προμηθευτές στη μαύρη αγορά. 

H υποψία ότι η Kίνα είχε αντικα-
ταστήσει τη Pωσία ως κύρια πηγή
του παράνομου εμπορίου επιβεβαι-
ώθηκε από μια έρευνα που ακολού-
θησε το 1998. Oι πραγματογνώμονες
του Oργανισμού Περιβαλλοντικής
Eρευνας ταξίδεψαν στην ανατολική
Kίνα και αποκάλυψαν ένα δίκτυο λα-
θεμπόρων που προμήθευαν CFC
στην E.E. και τις HΠA.

Mεταξύ του 2000 και του 2007 α-
ποκαλύφθηκαν πολυάριθμες περι-
πτώσεις παραγωγής παράνομων χη-
μικών επιβλαβών για το όζον στην
Kίνα που προωθούνται στη μαύρη α-
γορά σε όλο τον κόσμο, από τη Nο-
τιοανατολική Aσία και τη Mέση Aνα-
τολή μέχρι τη Nότια Aμερική. Mάλι-
στα, το πρόβλημα οξύνθηκε στις α-
ναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες έ-
πρεπε να «παγώσουν» την κατανά-
λωση CFC το 1999 και να προχωρή-
σουν στη σταδιακή κατάργησή τους
μέχρι το 2010.

(Από την εφημερίδα ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ) 
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Σ
την τελευταία τακτική συνεδρίαση του Δι-
οικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας,
συζητήθηκε η κατάσταση στην οποία έχει

περιέλθει η Επιχείρηση, αλλά και γενικότερα η
Ενεργειακή Πολιτική στη Χώρα μας καθώς επίσης
και η πορεία των Κλαδικών μας ζητημάτων.

Εκτιμήθηκε ότι ο  κ. Αθανασόπουλος δεν κάνει
τίποτε άλλο από το να υλοποιεί επιτυχώς τις Κυ-
βερνητικές επιλογές- πολιτικές. Eκείνες που όλοι
γνωρίζουμε, βλέπε ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ – ΛΙΜΑΝΙΑ –
ΟΤΕ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ  κ.α.

Η μανία της διάλυσης της ΔΕΗ μεθοδεύεται με
πολλούς τρόπους, ένας από αυτούς είναι ο οικο-
νομικός της μαρασμός. Ανακοινώθηκαν τα αποτε-
λέσματα του πρώτου εξαμήνου και η ΔΕΗ είναι
πλέον μείον 112 εκ. Ευρώ,  με πρόβλεψη του ίδιου
του Αθανασόπουλου για το δεύτερο εξάμηνο ότι
τα αποτελέσματα θα είναι «χειρότερα».

Και μόνο που αυτά ακούστηκαν δια στόματος
Προέδρου, αυτομάτως διαμορφώθηκε αρνητικό
κλίμα για την Επιχείρηση που αποτυπώθηκε και
στη μετοχή της. Την ευθύνη για όλη αυτή την κα-
τάσταση ο κ. Αθανασόπουλος την μετατόπισε
στους συνδικαλιστές.
� Πότε ανέλαβε ευθύνη εκείνος  και η Κυβέρνη-

ση για τον εγκληματικό τρόπο υπολογισμού
της Οριακής Τιμής του Συστήματος ;

� Πότε ανέλαβε ευθύνη εκείνος και η Κυβέρνη-
ση για τον αποχαρακτηρισμό της αδείας της
Αλουμίνιον της Ελλάδος ;

� Πότε ανέλαβε ευθύνη εκείνος και η Κυβέρνη-
ση για το βρώμικο παιχνίδι που παίζεται από τα
συμφέροντα που λυμαίνονται την ΔΕΗ ;

Ο Πρωθυπουργός όπως πάντα «σκοτώνει» τα
βρώμικα συμφέροντα.

Ο Φώλιας «κυνηγάει» την ακρίβεια. 
Ο Τάκης δεν παίρνει χαμπάρι και η ΔΕΗ ρημά-

ζει. 
Να οι ακριβοπληρωμένοι σύμβουλοι στη ΔΕΗ

με μηδενικό έργο.
Να τα κέτεριγκ σε ανούσια ακριβοπληρωμένα

φόρα.
Να οι σικέ κόντρες με τον «μεταρρυθμιστή»

Φώλια και από την άλλη η απόλυτη στήριξη από
τον «Πατριδολάτρη» Αλογοσκούφη. 

Μέσα σε όλα αυτά αντί να μας πει ο ακριβο-
πληρωμένος κ. Αθανασόπουλος και η στρατιά των
πλουσιοπάροχα αμειβομένων συμβούλων του τι
θα κάνει για να ανατρέψει την κατάρρευση της
ΔΕΗ, εκτός από την πρότασή τους για αύξηση των
τιμολογίων, στον νου τους έχουν το πώς θα φτιά-
ξουν μισθοφόρους μέσα στη ΔΕΗ.
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ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΗ
ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΑΣ

Ως «Κόπερφιλντ» βρίσκει λεφτά και κάνει αύ-
ξηση των επιδομάτων ευθύνης, προκειμένου να υ-
λοποιήσει το δόγμα του «τα στελέχη από εδώ, οι
άλλοι εργαζόμενοι από εκεί και στη μέση τάφρος».
Πριν λίγες μέρες ο ίδιος είχε καταγγείλει τα στε-
λέχη του ότι λειτουργούν σε βάρος της Επιχείρη-
σης δίνοντας στοιχεία σε ιδιώτες. Δηλαδή και ε-

πίορκα στελέχη και ακριβοπληρωμένα. Αυτά μόνο
ο Τάκης τα καταλαβαίνει. Εμείς αυτό που καταλα-
βαίνουμε είναι ότι θέλει να  σπάσει  την συνοχή
του προσωπικού , άρα ο στόχος που είναι η διά-
λυση (νομίζει) θα επιτευχθεί πιο εύκολα.

Σαν Σύλλογος στηρίζουμε τις πρωτοβουλίες της
ΓΕΝΟΠ: Την προσφυγή στην Ε.Ε. για τον αποχα-
ρακτηρισμό της Αλουμίνιον και για το Ασφαλιστι-
κό μας. Την μηνυτήρια αναφορά στον Άρειο Πά-
γο για το έγκλημα που συντελείται σε βάρος της
ΔΕΗ.

Θα είμαστε δίπλα στην Ομοσπονδία μας σε κά-
θε πρωτοβουλία για την στήριξη της Επιχείρησής
μας. Ήδη η Εισαγγελία έδωσε εντολή για τη διε-
ρεύνηση του εγκλήματος και των ευθυνών της δια-
μόρφωσης οριακής τιμής και η Κομισιόν ζήτησε α-
πό την Κυβέρνηση στοιχεία για τον αποχαρακτη-
ρισμό της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ.

Μόνο το τελευταίο εξάμηνο 150 εκατομμύρια
Ευρώ περίπου καθαρά κέρδη είχαν οι έμποροι
Ενέργειας. 

80 εκατομμύρια Ευρώ η ζημιά από τον αποχα-
ρακτηρισμό της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ. 

Είναι χρέος όλων, μαζί με τη ΓΕΝΟΠ να αγωνι-
στούμε για την Επιχείρηση του Ελληνικού Λαού. 

Όσον αφορά  τα Κλαδικά μας ζητήματα :
Μέσα στο συνολικότερο μπάχαλο που σκοπί-

μως δημιούργησαν στην Επιχείρηση (από το 2004:
3 Διευθύνοντες Σύμβουλοι, Αναλώσιμοι Γενικοί
Δ/ντές ΑΝΠΟ και όχι μόνο) με όποιους συζη-
τούσαμε ζητούσαν τον εύλογο χρόνο προσαρμο-
γής. Μετά ενημερωνόντουσαν και μέχρι να δώ-
σουν απαντήσεις έφευγαν. Όλοι τους όμως προ-
λάβαιναν και μας έλεγαν ότι έχουμε δίκιο.

Το Προεδρείο του Συλλόγου μας συναντήθηκε
με την Κυρία Τζανέτου Γεν. Διευθύντρια ΑΝΠΟ ό-
που συζητήθηκαν τα προβλήματά μας.

Κατ’ αρχήν μας είπε ότι έχουμε δίκιο, αλλά θα
μας απαντήσει οριστικά μέχρι το τέλος Οκτωβρί-
ου.

Συνάδελφοι η υπομονή εξαντλήθηκε.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφω-

να:
Αν η απάντηση δεν είναι αυτή που πρέπει

να είναι, τότε ο Κλάδος μας τίθεται σε αγωνι-
στική ετοιμότητα.
�  Ενημέρωση όλων των συναδέλφων μας.
�  Ξεκίνημα απεργιακών μέτρων και περαιτέ-

ρω κλιμάκωση του αγώνα μας.
Τον αγώνα θα τον δώσουμε όλοι μαζί  ενω-

μένοι για την αξιοπρέπεια των Πτυχιούχων Μη-
χανικών αλλά και για τη ΔΕΗ.



Κατά την εξέλιξη του μεγάλου μας
αγώνα για το ασφαλιστικό μας, κάποι-
ες «φωνές» έλεγαν ότι τουλάχιστον η
Κυβέρνηση αποδέχθηκε την αυτονο-
μία του φορέα μας μέσα στο ΙΚΑ και
αυτό το θεώρησαν επιτυχία, διότι ή-
ταν και αποτέλεσμα διαβουλεύσεων
που είχε συγκεκριμένη παράταξη με
κυβερνητικούς παράγοντες.

Δεν πρόλαβε να κοπάσει ο «κουρ-
νιαχτός», και το Υπουργείο Κοινωνι-
κών Ασφαλίσεων ξαναχτύπησε με το
παραπάνω έγγραφο. Γράφει στα πα-
λαιότερα των υποδημάτων τους όλους
τους εργαζόμενους και την παράταξη
που κομματικός της φορέας είναι το
κόμμα που σήμερα έχει στα χέρια της
την διακυβέρνηση της χώρας.

Τα καταστροφικά σχέδια της κυ-
βέρνησης ξεκίνησαν και η ανατροπή
τους είναι στα δικά μας χέρια.
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Τα καταστροφικά αποτελέσματα 
της Ασφαλιστικής Μεταρρύθμισης

Τ
ο νoνομοσχέδιο 3655/2008 όπως είδη γνωρίζεται χαρακτη-
ρίζεται από την ανισομέρεια των επιχειρούμενων αλλαγών. Το
μέγιστο τμήμα του αναφέρεται σε ζητήματα «Οργανωτικής

και Διοικητικής μεταρρύθμισης» των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλι-
σης, ενώ μόλις 13 άρθρα του περιλαμβάνουν ρυθμίσεις ουσιαστικού
ασφαλιστικού περιεχομένου (ασφαλιστικές διατάξεις).

Έχουν δημιουργηθεί 13 ταμεία ομπρέλες όπου έχουν ενταχθεί
σε αυτά 130 διαφορετικά ταμεία με τα περισσότερα να διατηρούν
τα μέχρι τώρα καταστατικά τους. Από 1/10/08 «λειτουργούν» με και-
νούργιες διοικήσεις και καινούργια διοικητικά συμβούλια, χωρίς ό-
μως καμία υποδομή και οργάνωση, χωρίς προσωπικό, χωρίς ου-
σιαστικό σχέδιο.

Για τους μέχρι τώρα ασφαλισμένους στον ΟΑΠ/ΔΕΗ ο Κλάδος
Σύνταξης που εντάσσεται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα εγγράφει στους λο-
γαριασμούς του τα έσοδα τόσο από την περιουσία του ΟΑΠ, που
ένα από τα τέσσερα κομμάτια της έχει πάει σε αυτόν τον κλάδο,
όσο και από τις εισφορές των ασφαλισμένων. Στην ουσία όμως οι
λογαριασμοί αυτοί μπορούν να χαρακτηριστούν φαντάσματα γιατί
δεν υπάρχουν, εφόσον η κύρια και αποκλειστική διαχείριση γίνεται
από το ΙΚΑ.  Έτσι το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχει χρήματα μόνο στα χαρτιά. 

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και απόφαση του δικα-
στηρίου του Στρασβούργου (που χαρακτηρίζει τον ΟΑΠ/ΔΕΗ ε-

παγγελματικό ταμείο) η ΔΕΗ και το κράτος πρέπει να είναι η εγ-
γυήτρια και των τεσσάρων κλάδων ασφάλισης του προσωπικού της,
εφόσον με τα χρήματα των ασφαλισμένων έκανε τεράστιες επεν-
δύσεις. Το τοπίο όμως είναι θολό για το αν η ΔΕΗ μπορεί να κα-
λύπτει και τους τέσσερεις κλάδους και τους τέσσερεις λογαρια-
σμούς (και ειδικά το ΤΑΥΤΕΚΩ), για το μόνο που μπορεί πραγμα-
τικά να εγγυηθεί είναι ίσως ο Κλάδος κύριας Σύνταξης. 

Με τις ρυθμίσεις του νομοσχεδίου προβλέπεται η έκδοση έως
31/12/08 Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας για το σύνολο των
ασφαλισμένων του Ταμείου Ασφάλισης Υπαλλήλων Τραπεζών και
Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (ΤΑΥΤΕΚΩ) και συνεπώς είναι βε-
βαία η επιδείνωση των όρων της υγειονομικής περίθαλψης του συ-
νόλου των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων όλων των ενοποι-
ούμενων ταμείων στο ΤΑΥΤΕΚΩ. Ειδικά στον Κλάδο Υγείας του
ΟΑΠ-ΔΕΗ όπου υπάρχουν  ιατρεία από 1/1/09 θα εξυπηρετούνται
και ασφαλισμένοι του ΤΑΠ-ΟΤΕ και άλλων κλάδων υγείας του
ΤΑΥΤΕΚΩ.  

Δικαστικά μπορούν να κινηθούν τα συνδικάτα τόσο στην Ελλη-
νική Δικαιοσύνη όσο και στην Ευρωπαϊκή περί ανθρωπίνων δικαι-
ωμάτων, εφόσον θίγεται ένα ουσιαστικό ανθρώπινο δικαίωμά τους
αυτό της διαχείρισης της περιουσίας τους, διαχείριση νοείται η πά-
σα πράξη διάθεσης. 

Ασφαλιστικό. Εφαρμογή του Ν.3655/2008
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Α Π Ο  Τ Η  Δ Ρ Α Σ Η  Τ Ο Υ   Α Π Ο  Τ Η  Δ Ρ Α Σ Η  Τ Ο Υ   

Ήμασταν όλοι εκεί. Μια σημαντική παρουσία που «μέτρησε» σε κείνους
που απεργάζονται σχέδια κατά της ΔΕΗ…

Από τις καταλήψεις

Οι πτυχιούχοι μηχανικοί παρόντες στην κατάληψη της ΔΕΗ.
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  Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Υ  Μ Α Σ  Σ Υ Λ Λ Ο Γ Ο Υ  Μ Α Σ
Από τη συμμετοχή μας
στη διαδήλωση της ΔΕΘ

Σημαντική ήταν η παρουσία των
συναδέλφων στη διαδήλωση με
αφορμή την ομιλία του
πρωθυπουργού στη Διεθνή Εκθεση
Θεσσαλονίκης. Συνάδελφοι από την
περιφέρεια μαζί με μέλη της
κεντρική διοίκησης διαδήλωσαν την
απόφασή τους να μην περάσουν
άλλα οικονομικά μέτρα λιτότητας σε
βάρος των συναδέλφων.

Από τη Γενική Συνέλευση 
στη Μυτιλήνη

Από τη Γενική Συνέλευση του Τοπικού Τμήματος Λέσβου και την επίσκεψη
στον ΑΣΠ. Παρόντες από το Δ.Σ. ήταν ο Πρόεδρος τιυ Συλλόγου μας 

Κ. Βαρσάμης και το μέλος του συλλόγου μας Θανάσης Κουδουνάς.
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Η
κρίση του Καπιταλιστικού Συστήμα-
τος δείχνει ότι η ελεύθερη αγορά εί-
ναι αδύνατο να φέρει ανάπτυξη, ευη-

μερία, υψηλό  βιοτικό επίπεδο που όλος ο κό-
σμος όλη η ανθρωπότητα έχει ανάγκη.

Το κεφάλαιο έχοντας αναπτυχθεί μέσα α-
πό την εργατική τάξη δίνοντας κάποια προ-
νόμια στους εργαζομένους ώστε να υπάρξει
μεγαλύτερη παραγωγικότητα στις δεκαετίες
του 50,60,70 και 80 μπόρεσε να αναπαραχθεί
να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, νέα δυ-
ναμική προς όφελος του ιδίου αλλά και των
εργαζομένων.

Άρα είχαμε από τη μια πλευρά την ανάπτυ-
ξη του κεφαλαίου και παράλληλα  την ενδυ-
νάμωση της μεσαίας τάξης. Κατάφερε δηλα-
δή η μεσαία τάξη μέσα από την εργασία και
την αποταμίευση να συσσωρεύσει πλούτο που
πλέον της επέτρεψε να  κατέχει ρυθμιστική
θέση στην παγκόσμια κοινότητα. Οργανώθη-
κε, δημιούργησε συνδικάτα διεκδίκησης, έ-
φτιαξε ασφαλιστικά ταμεία για ικανοποιητική
περίθαλψη για αξιοπρεπείς συντάξεις.

Το δυνάμωμα της μεσαίας τάξης που όπως
προείπαμε μπορούσε να καθορίσει εξελίξεις
έπρεπε λοιπόν σύμφωνα με τις επιταγές του
κεφαλαίου να αποδυναμωθεί.  Έτσι αρχίζει λοι-
πόν μια επίθεση ενάντια στην μεσαία τάξη με
πρώτο στόχο τις κατακτήσεις των εργαζομέ-
νων, τα εισοδήματα, τις αποταμιεύσεις, την
χρεοκοπία των ασφαλιστικών ταμείων.

Με διάφορα παγκόσμια τεχνάσματα (χρη-
ματιστήριο – αύξηση τιμής πετρελαίου – κρί-
ση στα τρόφιμα) το κεφάλαιο καταφέρνει ση-
μαντικά χτυπήματα στη μεσαία τάξη. Ένα μέ-
ρος αυτών των χτυπημάτων ονομάσθηκε και
παγκόσμια οικονομική κρίση με Δούρειο Ίππο
τα τοξικά ομόλογα.

Μέσα από διαδικασίες (βλ. μετοχοποίηση
των στεγαστικών δανείων) κ.α. κατάφερε να
«παραπλανήσει» ακόμη και τεράστιες επεν-
δυτικές εταιρείες ανά τον κόσμο ώστε να α-
γοράσουν αυτά τα ομόλογα προσδοκώντας
σε μεγάλα κέρδη και μάλιστα σε σύντομο χρο-
νικό διάστημα.   

Μεγάλες τράπεζες της Ευρώπης, εταιρίες ό-
λου του κόσμου, διαλαλούσαν για την αποτε-
λεσματικότητα αυτών των ομολόγων, δηλαδή
την μεγάλη και γρήγορη κερδοφορία.

Αντί το χρήμα που κατέθετε ο λαός στις
Τράπεζες να πάει σε προγράμματα αναπτυ-
ξιακά για την ανθρωπότητα, επενδυόταν στα
συγκεκριμένα ομόλογα.

Ακόμη και κράτη όπως η Ισλανδία κατέρ-
ρευσαν μπροστά στην απάτη του χρηματοοι-
κονομικού τζόγου.

Οι ευθύνες των χρηματοπιστωτικών ιδρυ-
μάτων, οι ευθύνες των κυβερνώντων τερά-
στιες. Δεν ενημέρωναν τον απλό πολίτη
(ΔΙΟΤΙ ΑΥΤΟΙ ΓΝΩΡΙΖΑΝ ΤΗΝ ΤΟΞΙ -
ΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΑΥΤΩΝ) αλ-
λά παραπλανούσαν τον κόσμο να επενδύσει
στις φούσκες αυτές. Και εδώ είναι η ευθύνη
των κυβερνώντων, που το μόνο σκοπό που εί-
χαν ήταν να αδειάσουν τα ταμεία των ασφα-
λισμένων (βλ. ΣΙΡΙΑΛ ΟΜΟΛΟΓΑ) όχι βέβαια
να ενισχύσουν τα συγκεκριμένα ταμεία με τις
επενδύσεις αυτές αλλά γνωρίζοντας από πο-
λύ πριν την έκβαση αυτής της κατάστασης με
σκοπό να χαθούν χρήματα,  να περιέλθουν τα
ταμεία σε δεινή οικονομική θέση δηλαδή
(ΧΤΥΠΗΜΑ ΜΕΣΑΙΑΣ ΤΑΞΗΣ). Το κέρδος
των κυβερνώντων προσωπικό, το κέρδος των
μεγαλοτραπεζιτών τεράστιο. Ίδιο όφελος έχει
περιέλθει στις τσέπες τους παριστάνοντας βέ-
βαια μετά την αθώα περιστερά τους σωτήρες
της μικρής επιχείρησης του μεσαίου χώρου
γενικότερα. Τα χρήματα πήγανε σε κάποιες
τσέπες , καρπώθηκαν τον πλούτο όλων αυτών
των αγορασμένων ομολόγων, δημιουργώντας
όμως παράλληλα στην ανθρωπότητα μια τε-
χνητή κρίση την ονομαζόμενη διεθνή κρίση.

Οι Κυβερνήσεις, οι μεγάλες εταιρίες, το πο-
λυεθνικό κεφάλαιο γνωρίζοντας εκ των προ-
τέρων τα αποτελέσματα όλης αυτής της με-
θοδευμένης  κατάστασης άρχισαν να τα εκ-
μεταλλεύονται ποικιλοτρόπως. Αρνούνται να
κάνουν οποιαδήποτε έστω  μικρή επένδυση
στις εταιρίες τους, με το πρόσχημα ότι δεν
μπορούν τα προϊόντα που παράγουν να που-
ληθούν. Δημιουργούν ένα τεχνητό κλίμα κα-
τάρρευσης στα χρηματιστήρια, πουλώντας τις
μετοχές (ΠΟΙΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ ΑΡΑΓΕ;
ΜΗΠΩΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ;) ώστε να κάνουν τις τιμές
των μετοχών ελκυστικές για να εισρεύσει νέο
χρήμα για τις εταιρίες τους. Τα αποτελέσμα-
τα θα φανούν στο επόμενο σύντομο μέλλον.

Το καινούργιο χρήμα που θα μπει πλέον α-

πό τις Κυβερνήσεις (1,3 τρις δολ.) θα δημι-
ουργήσει ένα τεράστιο κύμα πληθωρισμού
που πλέον για να  μπορέσει  μια μικρομεσαία
επιχείρηση να πάρει δάνειο για διεκπεραίωση
των αναγκών της θα είναι αποτρεπτικό. Θα
μπούμε πλέον σε μια νέα τροχιά ύφεσης και
το μόνο αποτέλεσμα που θα επιφέρει θα εί-
ναι η αποδυνάμωση της μεσαίας τάξης η ο-
ποία δεν θα μπορεί πλέον να αναπαραχθεί, να
δημιουργηθούν  νέες θέσεις εργασίας για τους
πολίτες, να φέρει την ευημερία των ανθρώ-
πων.

Η Ελλάδα πέρα από την «κινητικότητα» που
παρουσίασαν τα ομόλογα  των Ασφαλιστικών
Ταμείων δεν φαίνεται τουλάχιστον από τα λε-
γόμενα των κυβερνώντων να έχει εκτεθεί ε-
πενδυτικά σε τοξικά ομόλογα. Δεν υπάρχει
κάποια ανακοίνωση από κυβερνητικά χείλη ό-
τι  έχουν «επενδυθεί» χρήματα από το κρά-
τος στις Αμερικάνικες φούσκες. Υπάρχουν βέ-
βαια μικροκαταθέτες που παραπλανήθηκαν α-
πό διάφορες τράπεζες και επένδυσαν σ’ αυ-
τά τα προϊόντα, έχοντας σαν αποτέλεσμα να
χαθούν τα χρήματά τους  (περίπου 300 εκ. ευ-
ρώ). Παρακολουθώντας λοιπόν στην Ελλάδα
τα τεκταινόμενα της λεγόμενης κρίσης (του
χρηματοπιστωτικού συστήματος) δημιουρ-
γείται ένα ερώτημα που δυστυχώς δεν έχει α-
παντηθεί από κανένα υπεύθυνο της κυβέρνη-
σης στον τομέα της οικονομικής διαχείρισης
του κράτους.

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΕΛΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΤΑ
ΤΑΜΕΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Η ΔΕΝ
ΥΠΑΡΧΟΥΝ,

Ώστε να δημιουργηθεί ένας προϋπολογι-
σμός που θα μπορέσει να εκπληρώσει τις α-
νάγκες της κοινωνίας για ανάπτυξη, για ποιό-
τητα ζωής, για κοινωνικές παροχές. Θα είναι έ-
νας προϋπολογισμός ο οποίος το μόνο που
θα κάνει  είναι να δημιουργεί μια υποτυπώδη
ανάπτυξη να περικόπτει ανάγκες του κοινω-
νικού ιστού της χώρας, να φορολογεί τους μι-
σθωτούς, να βάζει τεκμήρια διαβίωσης στους
μεσαίους επιχειρηματίες, να ανοίγει την ψαλί-
δα ανάμεσα στους πλουσίους και τους φτω-
χούς. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ένας προϋ-
πολογισμός είναι ο καθρέφτης μιας χώρας, δη-
λαδή πάνω σε ποια κατεύθυνση θα ακολου-
θήσει η εκάστοτε κυβέρνηση την πολιτική της.

Παγκόσμια Οικ
Αναπόφευκτο γεγονός; ή άλλο ένα καλά
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Ο προϋπολογισμός που κατέθεσε η Κυ-
βέρνηση για το 2009 αγγίζει τα 220 δις Ευρώ
ένα πραγματικά μεγάλο ποσό που πρέπει να
μοιρασθεί σε όλα τα επίπεδα της Ελληνικής
Κοινωνίας ισομερώς και χωρίς να δημιουργεί
ανισότητες, χωρίς να φέρνει καταστάσεις α-
νεξέλεγκτες για την ελληνική  κοινωνία.

Η κυβέρνηση επικαλούμενη και την κρίση
που μαστίζει τις οικονομίες των κρατών φτιά-
χνει έναν προϋπολογισμό ο οποίος το μόνο
πράγμα που θα φέρει είναι λιγότερες δημό-
σιες επενδύσεις για ανάπτυξη, μικρότερες πα-
ροχές για την παιδεία, οι αυξήσεις σε μισθούς
και συντάξεις να κινούνται στα περσινά επί-
πεδα του 3% ενώ η ακρίβεια στην αγορά ση-
μειώνει κάθε μέρα αλματώδη αύξηση, υπο-
χρηματοδοτεί τον τομέα υγείας, αφήνει ανυ-
περάσπιστα τα ασφαλιστικά ταμεία στη χρε-
οκοπία, ξεπουλάει ή μάλλον χαρίζει την Ολυ-
μπιακή, ενώ παράλληλα μπορεί και αντλεί χρή-
ματα για να εγγυηθεί την χρηματοδότηση των
Τραπεζών ύψους 28 δις Ευρώ (όσο είναι το 4ο
Κοινοτικό Πλαίσιο στήριξης).

ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Παράλληλες κυβερνητικές αποφάσεις χα-

ρίζουν τον Εθνικό Αερομεταφορέα στο ξένο
κεφάλαιο, υποστηρίζοντας ότι η Ολυμπιακή
Αεροπορία κοστίζει καθημερινά στον Έλληνα
φορολογούμενο 1 εκατομμύριο Ευρώ. Δεν θέ-
λει δηλαδή η Κυβέρνηση να βγάζει ένα εκα-
τομμύριο Ευρώ από το Ταμείο του Κράτους
(σημ. δεν είναι και τόσο σίγουρο αυτό το πο-
σό), αλλά όμως αδυνατεί να επεξεργαστεί έ-
να σχέδιο σωτηρίας και ανάπτυξης της εται-
ρίας ώστε να υπάρχει ο Εθνικός Αερομετα-
φορέας. Αρνείται δηλαδή να δώσει 365 εκα-
τομμύρια Ευρώ  το έτος για την Ολυμπιακή, ό-
μως χαρίζει σε ιδιωτικές τράπεζες 1 δις 200 εκ.
ευρώ για εργοδοτικές εισφορές προς το τα-
μείο των υπαλλήλων.

Παύει η Ελλάδα να έχει την Εθνική Εταιρία
Αερομεταφοράς με την δεδομένη ασφάλεια
των πτήσεων, την εξυπηρέτηση των ακριτικών
περιοχών, των νησιών, σπάζοντας την κοινω-
νική συνοχή που τόσο ανάγκη έχει ο λαός.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Καθημερινά δυναμιτίζει τη ΔΕΗ την μόνη

εταιρία που μπορεί να προσφέρει ρεύμα φθη-
νό στον Έλληνα Πολίτη οδηγώντας τον τομέα
αυτό που τόσο κρίσιμος είναι για την ανά-
πτυξη της χώρας στην κατάρρευση ενώ επι-
δοτεί μέσα από τον προϋπολογισμό δίνει δη-
λαδή χρήμα ζεστό στους δήθεν επενδυτές
στους κρατικοδίαιτους επενδυτές να δημι-
ουργήσουν τα δικά τους εργοστάσια παρα-
γωγής ρεύματος.

ΥΓΕΙΑ
Σαμποτάρει τη δημόσια περίθαλψη χωρίς

να κατασκευάζει νέα νοσοκομεία, χωρίς να ε-
ξοπλίσει με κατάλληλο και σύγχρονο εξοπλι-
σμό τα ήδη υπάρχοντα, αρνείται να τα στελε-
χώσει με το πρόσχημα ότι δεν υπάρχουν  χρή-
ματα από τον προϋπολογισμό για προσλήψεις
νοσηλευτών και ιατρών, οδηγώντας τους πο-
λίτες στον ιδιωτικό τομέα που όλοι γνωρί-
ζουμε πόσο ακριβές και αμφίβολες είναι οι υ-
πηρεσίες τους.

ΠΑΙΔΕΙΑ

Μειώνει συνεχώς την χρηματοδότηση του
πιο  ευαίσθητου κομματιού του κράτους.
Αρνείται να κατασκευάσει καινούργια σχολεία,
νέα νηπιαγωγεία συντηρεί το βαθμοθηρικό σύ-
στημα για την εισαγωγή των αποφοίτων στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση, υποβαθμίζει συνε-
χώς τα δημόσια Πανεπιστήμια, αγνοεί την εκ-
παιδευτική κοινότητα λες και η μόρφωση εί-
ναι πλέον ζήτημα της εύπορης τάξης.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ
Φέρνοντας τον προηγούμενο Μάρτη ένα

ασφαλιστικό έκτρωμα που το μόνο πράγμα
που πετυχαίνει είναι να βάλει σε τεράστιο κίν-
δυνο την κοινωνική συνοχή, υποχρηματοδο-
τεί τα νέα ασφαλιστικά ταμεία, δημιουργεί έ-
να τεράστιο γιγαντισμό με όλες τις συνέπειες
που έχει αυτό για τους ασφαλισμένους, ανε-
βάζει τα έτη εργασίας, βλάπτοντας κυρίως στις
γυναίκες, τορπιλίζοντας το θεσμό της οικογέ-
νειας.

Από την άλλη πλευρά η Κυβέρνηση επικα-
λείται ότι δεν έχει αρκετά χρήματα να υλο-
ποιήσει όλα αυτά τα αιτήματα των κοινωνικών
και επαγγελματικών φορέων που μπαίνουν
στο τραπέζι της διαπραγμάτευσης. Επικαλείται
την διεθνή κρίση για την μη υλοποίηση αυτών

των θεμάτων υποστηρίζοντας ταυτόχρονα ό-
τι πρέπει να υλοποιήσουμε ένα σχέδιο στα-
θερότητας για να μπορέσουμε να ικανοποιή-
σουμε όλα τα αιτήματα των επαγγελματικών
τάξεων.

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ σε όλα αυτά είναι ότι λεφτά
υπάρχουν και μάλιστα πάρα πολλά.

Τα 220 δις Ευρώ είναι πάρα πολλά ώστε αν
θέλεις, μπορείς να δημιουργήσεις μια πολιτι-
κή ανάπτυξης ευημερίας και κοινωνικής συ-
νοχής.

Είναι πολιτική της συγκεκριμένης κυβέρνη-
σης να ενισχύει το κεφάλαιο με χρήματα του
προϋπολογισμού ώστε να έχει την υποστήρι-
ξή τους γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι το συγκε-
κριμένο κεφάλαιο ελέγχει τα Μ.Μ.Ε.

Αδυνατεί να δώσει αυξήσεις σε μισθούς και
συντάξεις ενώ υπάρχουν δις Ευρώ να ικανο-
ποιήσει τους δικαστικούς λειτουργούς και μά-
λιστα με αναδρομική ισχύ.

Τα ντόπια GOLDEN BOYS με την καθο-
δήγηση της κυβέρνησης λεηλατούν τα δημό-
σια ταμεία και ταυτόχρονα βλέπουμε να πλου-
τίζουν υπουργοί και κομματικά στελέχη, ενώ
διασπέρνουν την είδηση και μάλιστα προκα-
ταβολικά ότι θα απολυθούν και άλλα άτομα
από τις εταιρίες που δήθεν βρίσκονται σε δει-
νή οικονομική θέση.

Η ΕΛΛΑΔΑ θα χάσει από όλη αυτή την ι-
στορία σε ένα τομέα που είναι σημαντικότα-
τος για την ανάπτυξή της, ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ.

Γι’ αυτό πρέπει οι κυβερνώντες το χρήμα
που θέλουν να δώσουν στις Τράπεζες ώστε
αυτοί με τη σειρά τους να το κατευθύνουν δή-
θεν στην μικρομεσαία επιχείρηση, πρέπει να
τα διαθέσουν άμεσα απευθείας στον λαό στην
μικρομεσαία επιχείρηση για να μπορέσει να
έρθει η ανάπτυξη. 

Όλα τα μέτρα που θα λάβει τον επόμενο
καιρό η κυβέρνηση δεν θα φέρουν καμία α-
νακούφιση στους πολίτες  αλλά θα είναι άλλη
μία κομπίνα ώστε να δοθούν χρήματα από τον
δημόσιο προϋπολογισμό στο τραπεζικό κε-
φάλαιο. Είναι ο καλύτερος τρόπος να ενισχυ-
θεί πιο πολύ ακόμη το κεφάλαιο με δικά μας
χρήματα έχοντας μάλιστα και την δήθεν επι-
κρότηση του λαού. Μια καλοστημένη κομπίνα 

Συνάδελφοι
Η λύση είναι μία και μοναδική. Ανατροπή

αυτής της πολιτικής απέναντι στο λαό. 

κονομική Κρίση
ά επεξεργασμένο σχέδιο του κεφαλαίου;
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λέποντας τα κυρίαρχα θέματα της συνέλευ-
σης σας σαφώς είναι και αυτά που προβλη-
ματίζουν τους εργαζόμενους και ιδίως τα μέ-

λη των σωματείων μας .
Μέχρι τώρα εσείς και εμείς ξεκινήσαμε μαζί α-

ντίδραση για τις νέες  μεθόδους αξιολόγησης ,τις
μεθόδους επιλογής στελεχών αλλά όμως δώσαμε
και όλο αυτό το διάστημα νερό στο μύλο εκείνων
που επιθυμούν την χρήση του «διαίρει και βασίλευε
» με τις παραγοντίστικες παρεμβάσεις μόνιμων ιε-
ρών στελεχών αλλά και εν δυνάμει.

Δυστυχώς πέρασε στους εργαζόμενους μελή
μας  η αντίληψη του  « πρέπει να γίνω προϊστάμε-
νος όχι για να καταξιωθώ για την δράση μου αλλά
για να αυξήσω το εισόδημα μου και μόνο» και να
έρθει πιο γρήγορα η ώρα μου με οποίον τρόπο .

Και έτσι αρχίζει να επικρατεί η αντίληψη του 
– δεν θα αντιδράσω στην επιλογή
– δεν θα αντιδράσω στην αξιολόγηση 
– δεν θα αντιδράσω στην κινητικότητα
– δεν θα αντιδράσει στον διαμελισμό 
– αλλά με ευκολία θα μεταβιβάσω και την δική μου

ευθύνη στον κάθε Θωμά, Γιώργο, Κώστα Νίκο
συνάδελφοι μας αλλά και συνδικαλιστές που εί-

ναι το εύκολο θύμα το ευάλωτο το άλλοθι. Πρέ-
πει λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι να σταθούμε
απέναντι στα φαινόμενα των καιρών όλοι μαζί
και να καταδείξουμε σε όλους ότι η επιχείρηση
μας παρότι είναι στα  δύσκολα μπορεί να στα-
θεί όρθια γιατί δεν έχει πήλινα πόδια. Δεν έχει
πήλινα πόδια γιατί είναι μια επιχείρηση καθετο-
ποιημένη που δρα στους τρεις τομείς της παρα-
γωγικής διαδικασίας:

– Τον πρωτογενή
– Τον δευτερογενή 
– Τον τριτογενή 

Έτσι η λειτουργία της καθίσταται σύνθετη και
διεξάγεται με γρανάζια που κινούνται με τη συνε-
κτικότητα του ανθρώπινου δυναμικού της  δηλα-
δή του μεγάλου της περιουσιακού στοιχείου όπως
λέει και μια ψυχή 

Μπορεί δε λέω τα γρανάζια από τη λειτουργία
όλων μας να χρειάζονται τη λίπανση τους για να
τρέξουν στους σημερινούς ρυθμούς – καιρούς αλ-
λά αυτό που δεν  πρέπει να ακυρωθεί και να απα-
ξιωθεί  είναι η συνεκτικότητα των γραναζιών δη-
λαδή του ανθρωπινού δυναμικού .

Το μόνο που μπορεί να δημιουργήσει προβλή-

ματα στη λειτουργία τους είναι η παθητική απο-
δοχή, η μη προσπάθεια και βέβαια η αποδοχή που
φορά το μανδύα της επαναστατικότητας εδώ όμως
χρειάζεται προσοχή. 

Πρέπει λοιπόν  όλοι μαζί να βρούμε τις δράσεις
εκείνες για την διατήρηση της συνοχής αλλά και
την παραπέρα λειτουργία της επιχείρησης απαλ-
λαγμένοι από μονολιθικές αντιλήψεις και από α-
γκυλωμένες νοοτροπίες του παρελθόντος.

Δανειζόμενος την έκφραση του Βύρωνα περί
golden boys πρέπει αντιληφθεί η στρατιά των με-
γαλοσυμβούλων ότι τα αρχικά ΔΕΗ δεν σημαίνουν
απλά μια συντομογραφία αλλά μια εταιρεία στην ο-
ποία δραστηριοποιείται όλο το φάσμα του παρα-
γωγικού δυναμικού της χώρας μας, όλα τα επίπε-
δα  μόρφωσης, αλλά και εξειδίκευσης.  

Όπως λοιπόν αντιλαμβάνεστε δεν πρέπει να α-
σχοληθούμε στατικά μόνο απέναντι στα τρία κυ-
ρίαρχα θέματα της συνέλευσης σας αλλά έχουμε
ευθύνη απέναντι στην ιστορία του συνδικάτου, και
εσείς στην ιστορία του συλλόγου σας και όλοι μας
να αναλάβουμε δράση έτσι ώστε να γυρίσουμε
στις απαιτούμενες στροφές τα γρανάζια τις επι-
χείρησης μας.
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Χορήγηση άδειας σε συναδέλφους με
μονογονεϊκές οικογένειες

Υπάρχει ένα κοινωνικό ζήτη-
μα που έπρεπε να βρει τη λύ-
ση του. Αφορά την αντιμε-
τώπιση σε ότι αφορά τη χο-
ρήγηση άδειας σε μισθωτούς
με μονογονεϊκή οικογένεια. Ο
Σύλλογος μας πρωτοστάτησε
σ’ αυτό η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ πέτυ-
χε να υπάρξουν ειδικές ρυθ-
μίσεις που αποκαθιστούν την
τάξη στα πράγματα. Δημοσι-
εύουμε την εγκύκλιο που α-
φορά το συγκεκριμένο θέμα
και ζητήστε τη από την υπη-
ρεσία για περεταίρω διευκρι-
νήσεις. Είναι μια κατάκτηση
που δεν πρέπει για κανένα
λόγο να την αφήσουμε να πά-
ει χαμένη.

Ο χαιρετισμός του προέδρου μας στη 
Γενική Συνέλευση των Διπλωματούχων Μηχανικών
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ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΕΚΟ 
Εκφράζουμε την έντονη και ριζική αντίθεση

μας στην ακολουθούμενη πολιτική των ιδιωτικο-
ποιήσεων- εκποιήσεων των Δημόσιων επιχειρή-
σεων και υπηρεσιών.

Την ώρα που παγκοσμίως ο Νεοφιλελευθε-
ρισμός ανακρούει “πρύμνα“ και αναιρώντας βα-
σικές και υπαρξιακές αρχές και πολιτικές του,
“κρατικοποιεί” Τράπεζες και επιχειρήσεις την ί-
δια ώρα η Ελληνική Κυβέρνηση επιταχύνει τις εκ-
ποιήσεις- ιδιωτικοποιήσεις των δημόσιων επιχει-
ρήσεων και υπηρεσιών, αδιαφορώντας για τα κα-
ταστροφικά αποτελέσματα αυτής της πολιτικής.
Οι δογματικά  Νεοφιλελεύθερες πολιτικές της Κυ-
βέρνησης, βρίσκουν ριζικά αντίθετους τους ερ-
γαζόμενους και την κοινωνία γιατί: 

1) Η εκποίηση ΟΤΕ, Ολ.Αεροπορίας, Λιμα-
νιών, Αεροδρομίων, ΟΣΕ, ΔΕΗ, ΕΛΤΑ κ.α. που υ-
ποθηκεύουν το μέλλον και την προοπτική ανά-
πτυξης της χώρας μας, αποτελούν εθνικό έγκλη-
μα.

2) Τις επιπτώσεις αυτών των ιδιωτικοποιήσε-
ων θα τις πληρώσει ο ελληνισμός και η ελληνική

κοινωνία λόγω της κερδοσκοπικής τιμολογιακής
πολιτικής που θα εφαρμόσουν οι ιδιώτες. Η πε-
ριφερειακή ανάπτυξη και η προσφορά καθολικών
υπηρεσιών θα συρρικνωθεί.

3) Οι εργαζόμενοι αυτών των επιχειρήσεων
παραδίδονται “έρμαια“ στα χέρια των νέων ε-
πενδυτών. Με νομοθετικές πρωτοβουλίες της Κυ-
βέρνησης καταργήθηκαν όλα τα εργασιακά δι-
καιώματα (ΣΣΕ, εσωτερικοί κανονισμοί, εργατική
νομοθεσία, ΟΜΕΔ κ.λ.π)

4) Σε μια σειρά από επιχειρήσεις και οργανι-
σμούς και επιχειρήσεις του Δημοσίου (Συγκοι-
νωνίες) με αποκλειστική ευθύνη της Κυβέρνησης
δεν έχουν υπογραφεί ακόμα ΣΣΕ έτους 2008 πα-
ρά τις διεκδικήσεις των εργαζόμενων και τις προ-
βλέψεις του νόμου.

Κορωνίδα όλων των ανωτέρω είναι η προ-
σθήκη στο Ν/Σ «Ρυθμίσεις για θέματα μεταφο-
ρών» που ουσιαστικά καταργεί το δικαίωμα απο-
ζημιώσεων ,στο απολυόμενο προσωπικό αυτών
των επιχειρήσεων!  

Καταγγέλλουμε την πολιτική εκποίησης των

επιχειρήσεων δημοσίου συμφέροντος οι οποίες
προσφέρουν καθολικές υπηρεσίες σε όλους τους
πολίτες σε όλη την επικράτεια της χώρας και οι
οποίες υπηρετούν τα συμφέροντα της κοινωνίας.
Καταγγέλλουμε την πολιτική ισοπέδωσης και κα-
τάργησης των εργασιακών, οικονομικών, ασφα-
λιστικών και δημοκρατικών δικαιωμάτων των ερ-
γαζομένων, όπως η ελευθερία των διαπραγμα-
τεύσεων των ΣΣΕ, του ΟΜΕΔ, των θέσεων εργα-
σίας κ.λπ.

Οι εργαζόμενοι της χώρας μας εκφράζουν
τη ριζική διαφωνία τους στην ακολουθούμενη Νε-
οφιλελεύθερη πολιτική που εκποιεί το δημόσιο
πλούτο και τις επιχειρήσεις στρατηγικής σημα-
σίας της χώρας διαφωνώντας για τα συμφέρο-
ντα της κοινωνίας.

Δηλώνουμε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε
και να εντείνουμε τον αγώνα για να ανατρέψου-
με αυτή την πολιτική που υπονομεύει τα συμφέ-
ροντα της χώρας, της κοινωνίας, των εργαζομέ-
νων με Νέα απεργιακή συνάντηση.

Απεργιακή κινητοποίη-
ση πραγματοποίησαν οι
εργαζόμενοι των ΔΕΚΟ
και των Συγκοινωνιών με
συγκέντρωση στην πλα-
τεία Κλαυθμώνος, ώρα
11:00 π.μ και αίτημα:

«ΤΗΝ ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ
ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙ ΚΟΠΟΙΗ -
ΣΕΩΝ – ΕΚΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΤΩΝ ΔΕΚΟ»

Οι εργαζόμενοι ξεση-
κώνονται, αντιδρούν και
απεργούν για να περι-
φρουρήσουν τη δημόσια
περιουσία και τις επιχει-
ρήσεις στρατηγικής ση-
μασίας για τη χώρα, την
κοινωνία, τους εργαζόμε-
νους.

Απαιτούν την κατάργη-
ση των νόμων που ακυρώνουν
όλα τα εργασιακά δικαιώματα
των εργαζόμενων (ΣΣΕ, ΟΜΕΔ
κ.λπ) με αποκορύφωμα την πρό-

σφατη νομοθετική ρύθμιση για
την αποζημίωση των απολυθέ-
ντων εργαζόμενων σ’ αυτές.

Είναι παγκοσμίως παράδοξο

την ώρα που διεθνώς ο Νεοφι-
λελευθερισμός χρεοκοπεί και
καταρρέει κρατικοποιώντας
τράπεζες και επιχειρήσεις η ελ-

ληνική κυβέρνηση να επι-
μένει δογματικά στην εκ-
ποίηση και ιδιωτικοποίη-
ση των ΔΕΚΟ!

Οι εργαζόμενοι στις
Συγκοινωνίες εκτός των
άλλων αντιμετωπίζουν και
την απαγόρευση του δι-
καιώματος διαπραγμά-
τευσης και υπογραφής
συλλογικών συμβάσεων
εργασίας έτους 2008.  

Οι εργαζόμενοι της ΟΑ,
ΟΣΕ, ΛΙΜΑΝΙΑ, ΔΕΗ,
ΟΤΕ, ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ,
ΕΥΔΑΠ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
κ.λπ., θα δώσουν δυναμι-
κή και αγωνιστική απά-
ντηση στην πολιτική των
εκποιήσεων, απαιτώντας
την ενίσχυση και ισχυρο-

ποίηση των επιχειρήσεων των
ΔΕΚΟ καθώς και την άμεση υ-
πογραφή ΣΣΕ.

Απεργιακή κινητοποίηση
ΔΕΚΟ και συγκοινωνιών



T
ο Πεκίνο απο-
χαιρέτησε την
υφήλιο, με την

τελετή λήξης των
29ων Ολυμπιακών
Αγώνων και έδωσε τη
σκυτάλη στο Λονδί-
νο.

Η σημαία των
Ολυμπιακών Αγώνων
βρίσκεται πλέον σε
βρετανικά χέρια και η
επόμενη ημέρα μιας
τέτοιας διοργάνωσης
ενδείκνυται για σκέ-
ψεις απολογισμού.

Για την ελληνική α-
ποστολή οι αριθμοί τα λένε όλα.

Φθίνουσα πορεία, χωρίς καμία
αμφιβολία, και σα να μην έφτανε
αυτό, η ρετσινιά του «χρυσού με-
τάλλιου» στο ντόπινγκ είναι ό,τι
χειρότερο θα μπορούσε να συμ-
βεί.

Μια αποτυχημένη προσπάθεια
αποτελεί ενίοτε την ευκαιρία για
την άμεση ανασύνταξη και είναι
δυνατόν να σηματοδοτήσει το
νέο ξεκίνημα που θα φέρει το
καλύτερο αύριο.

Αρκεί αυτοί που θα αποφασί-
σουν για τις τύχες του ελληνικού
αθλητισμού, αλλά και όσοι εργά-
ζονται γι’ αυτόν να μην αφήσουν
το μήνυμα του Πεκίνου στον κα-
τάλογο με τα «πρόχειρα».

Ηλίου φαεινότερο, ότι η χώρα
μας θα πρέπει να αρχίσει να ε-

φαρμόζει το καινούργιο της πλά-
νο βγάζοντας από πάνω της το
λεκέ του ντόπινγκ. 

Ότι και αν πιστεύουμε για τον
τρόπο με τον οποίο μας αντιμε-
τωπίζει η WADA, αυτό που ι-
σχύει είναι ότι περί τους 16 α-
θλητές μας βρέθηκαν να έχουν
κάνει χρήση απαγορευμένων ου-
σιών και αυτό είναι κάτι που δεν
πρέπει σε καμία περίπτωση να ε-
παναληφθεί. Θα πρέπει το πρώ-
το μετάλλιο που θα κερδίσει η α-
ποστολή μας έπειτα από τέσσε-
ρα χρόνια στο Λονδίνο, να είναι
αυτό της αξιοπρέπειας. Δεν νο-
είται να είμαστε η χώρα που δί-
νει την Ολυμπιακή φλόγα και να
μας βαρύνει αυτό το αμάρτημα.

Η μεγάλη απώλεια για τα ελ-
ληνικά χρώματα, πέρα από τα
πολλά κρούσματα του ντόπινγκ

και τα λίγα μετάλλια, είναι το γε-
γονός ότι δεν προέκυψε στο Πε-
κίνο ο ήρωας, που θα αποτελέ-
σει το παράδειγμα προς μίμηση
για τις νέες γενιές. 

Τα χρυσά μετάλλια του Πύρ-
ρου Δήμα και της Βούλας Πα-
τουλίδου τα είδαμε να αυγατί-
ζουν και είναι φανερό ότι είχαν
δώσει το έναυσμα στις επόμενες
γενιές για να διεκδικήσουν τη δό-
ξα του ολυμπιονίκη.

Βέβαιο είναι ότι δεν πρέπει να
υποτιμηθούν τα μετάλλια που
μας χάρισαν στο Πεκίνο η Πηγή
Δεβετζή, ο Αλέξανδρος Νικο-
λαϊδης, καθώς και τα πληρώματα
των Μπεκατώρου, Κραβαριώτη,
Παπαδοπούλου και οι Πολύμε-
ρος και Μούγιος, τους οποίους
τιμούμε και αξίζει να επενδύ-
σουμε στις επιτυχίες τους!
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ΑΝΤΙΟ ΠΕΚΙΝΟ
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E
ίναι πολύ σημαντικό κάθε φορά για το συνδικαλιστικό κίνημα
όχι μόνο να παρεμβαίνει έγκαιρα και αποφασιστικά για την α-
κύρωση αρνητικών και καταστροφικών επιλογών προτάσσο-

ντας λόγο σύγχρονο, τεκμηριωμένο και αποτελεσματικό αλλά ταυ-
τοχρόνως να βάζει και τους σωστούς στόχους κάθε φορά, κάθε στιγ-
μή ανάλογα με την πηγή του «κακού» τον συσχετισμό των δυνάμε-
ων, τη δυναμική της περιόδου που διανύουμε και το τι είναι πιο σω-
στό (εν προκειμένω για τη ΔΕΗ), για το μέλλον της Επιχείρησης των
καταναλωτών και των εργαζομένων.

Προσπαθώντας πολύ συνοπτικά μέσα στον περιορισμένο χώρο
που διαθέτουμε να εντοπίσουμε (χωρίς να υπεισέλθουμε σε λεπτο-
μέρειες) όχι το πώς φτάσαμε ως εδώ αλλά το ποιοι ευθύνονται θα
θέλαμε να πούμε ότι:

Είναι σίγουρο για τον αντικειμενικό παρατηρητή ότι κατά κύριο
λόγο ευθύνονται (σε διαφορετικό βαθμό και για διαφορετικό λόγο)
3 παράγοντες.
– Ο πρώτος και κυριότερος είναι οι πολιτικές των κυβερνήσεων α-

πέναντι στην Επιχείρηση του Ελληνικού λαού.
– Ο δεύτερος έχει να κάνει με τη στάση των τελευταίων διοική-

σεων απέναντι σε αυτές τις πολιτικές. Πόσο αντιστάθηκαν και κα-
τά πόσο υπερασπίσθηκαν με τον τρόπο που έπρεπε τα καλώς
νοούμενα συμφέροντα της Επιχείρησης και 

– Ο τρίτος έχει να κάνει με τις αντιστάσεις και τις αντιδράσεις που
ανέπτυξε το συνδικάτο σε μια σειρά βλαπτικές πολιτικές των
Κυβερνήσεων διαχρονικά.
Για την ΠΑΣΚΕ λειτουργώντας ως αντικειμενικός και ανεξάρτη-

τος κριτής, ευθύνη έχουν και οι τρεις παράγοντες αλλά είναι ξεκά-
θαρο και αδιαμφισβήτητο ότι την κύρια ευθύνη την έχει η Κυ-
βέρνηση της Ν.Δ. και η πολιτική της απέναντι στη ΔΕΗ Α.Ε.
� Μια πολιτική εχθρική απέναντι στην πρώτη Επιχείρηση της χώ-

ρας με την τεράστια προσφορά της.
� Μια πολιτική απαξίωσης
� Μια πολιτική που ανοίγει διάπλατα όχι απλά το δρόμο αλλά λε-

ωφόρους ολόκληρες στους ιδιώτες να απομυζούν τη ΔΕΗ Α.Ε.
και τους Έλληνες καταναλωτές.
Συνεπώς για εμάς το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει το συν-

δικάτο (πέρα από το να φροντίζει να αντιδρά έγκαιρα και με τεκμη-
ρίωση αλλά και με προτάσεις και όχι απλά να είναι αρνητής των πά-
ντων) είναι να βάζει σωστούς στόχους.

Ως εκ τούτου κοιτώντας τα πράγματα λίγο πιο βαθιά, ο σωστός
στόχος για αυτή την περίοδο δεν είναι απλά και μόνο να φύγει ο κύ-
ριος Αθανασόπουλος…
• Βεβαίως και να φύγει γιατί δεν προστατεύει τα καλώς νοούμενα

συμφέροντα της Επιχείρησης.
• Βεβαίως και να φύγει γιατί παρατηρεί απαθής το βιασμό της ΔΕΗ

Α.Ε. και των καταναλωτών.
• Βεβαίως και να φύγει γιατί δεν έχει το κουράγιο (δεν θέλει και

δεν μπορεί) να χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι .
• Βεβαίως πρέπει να φύγει γιατί φωτογραφίζει καθαρά την νεοφι-

λελεύθερη διακυβέρνηση, των μύθο των μεταρρυθμίσεων και τα
περί “επανίδρυσης του κράτους”. 

• Βεβαίως πρέπει να φύγει γιατί κλήθηκε να προωθήσει το όραμα
της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ στο όραμα της θεοποιημένης α-
γοράς , σε μία παγκοσμιοποιημένη και υπό κατάρρευση αγορά. 

• Βεβαίως πρέπει να φύγει γιατί ο ίδιος ομολόγησε (28/9/2008)
και μίλησε για πλήρη αποτυχία. 
Εκείνος όμως που πρωτίστως  πρέπει να φύγει, εκείνος που

πρέπει να πάψει να υφίσταται και να εκτυλίσσεται είναι η απα-
ράδεκτη κυβερνητική πολιτική.

Γιατί αυτή είναι που απαγορεύει στη ΔΕΗ να αναπτυχθεί
• Γιατί αυτή είναι που επιδοτεί τους ιδιώτες 
• Γιατί αυτή είναι που άνοιξε το δρόμο διάπλατα  με την αλχημεία

στην ΟΤΣ στους νταβατζήδες  της Ενέργειας να μας κλέβουν  κα-
νονικά. 

• Γιατί αυτή είναι που αποχαρακτήρισε  την άδεια της «Αλουμίνιον
της Ελλάδος» και της έδωσε τη δυνατότητα να μας απομυζά 

• Γιατί αυτή είναι που μας εμπαίζει και δεν αποδίδει τα οφειλόμε-
να από τις ΥΚΩ! 

• Γιατί είναι αυτή που ξεπουλάει τον  εθνικό πλούτο και το εθνικό
κεφάλαιο όπως είναι η ΔΕΗ . 
Συνεπώς εκ των πραγμάτων η κριτική όλων μας και τα βέ-

λη μας πρωτίστως πρέπει να στραφούν στην Κυβέρνηση και την
πολιτική της που γεννά το κακό και δευτερευόντως και δικαίως
και στην ανίκανη και απαθή Διοίκηση.

Σ’ αυτό το σημείο με πολύ μεγάλη προσοχή και σεβασμό (και αυ-
τό γιατί εκείνο που μας ενδιαφέρει πρωτίστως είναι η ενότητα και ό-
χι οι παραταξιακοί διαγωνισμοί και  χρεώσεις, γιατί χωρίς αυτή δεν
μπορούμε να καταφέρουμε τίποτε) οφείλουμε να σημειώσουμε ότι
ένα μέρος της ηγεσίας  της ΔΑΚΕ είτε από κομματικό πατριωτισμό
είτε από λαθεμένη ανάλυση αντιδρά στη σωστή ιεράρχηση των στό-
χων.

Θα θέλαμε λοιπόν δημόσια να πούμε ότι αυτό είναι λάθος
και αν ως συνδικάτο  περιοριστούμε απλά και μόνο στο αίτημα
να φύγει ο Αθανασόπουλος και όχι να  αλλάξει η πολιτική της Κυ-
βέρνησης, αύριο με την ίδια πολιτική πάλι στον ίδιο παρανομα-
στή θα βρισκόμαστε.

ΣΠMTE/ΔEH

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ  ΚΑΙ Ο ΚΥΡΙΟΣ
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΟΔΗΓΟΥΝ ΤΗ ΔΕΗ Α.Ε. ΣΤΗ
ΧΡΕΟΚΟΠΙΑ, ΤΗΝ ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΛΥΣΗ

ΠAΣKE ΠT. Mηχανικών ΔEH
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ΔAKE ΣΠMTE ΔEH
ΔAKE ΔEH

Για πολλά χρόνια, η μοναδική κλαδική ενασχόληση του
ΔΣ του Συλλόγου ήταν η παρακολούθηση της προόδου
των δικαστικών εκκρεμοτήτων. Εξαίρεση, που όμως το ε-
πιβεβαιώνει, ήταν η συνδικαλιστική διεκδίκηση για την αύ-
ξηση του επιδόματος στάθμης σπουδών. 

Η συνέχιση αυτής της λειτουργικής νοοτροπίας θα ή-
ταν τραγικό λάθος. 

Κύρια κατεύθυνση πρέπει να είναι η αξιοποίηση και προ-
οπτική εξέλιξης του κλάδου στην ιεραρχία της Επιχείρη-
σης. 

Πρέπει να αντιληφθούμε ότι,  η πορεία και των υπολοί-
πων θεμάτων εξαρτώνται από τις αποφάσεις της ιεραρχίας,
στην οποία ουσιαστικά ο κλάδος δεν συμμετέχει. 

Δηλαδή κρίνεται απαραίτητο, ο κλάδος να συμμετέχει ε-
κεί που λαμβάνονται οι αποφάσεις

Το χρέος της προσφοράς του στον κλάδο ο καθένας το
αντιλαμβάνεται διαφορετικά. 

Εμείς προσπαθούμε να αλλάξουμε την οπτική γωνία με
την οποία αντιμετωπίζονται τα θέματα και να αφαιρέσου-
με τον παραμορφωτικό καθρέπτη. Αυτό θεωρούμε ως συ-
νεισφορά στον κλάδο. 

Με την απόφαση της Διοίκησης από το 2001, που απα-
γόρευε στα μέλη μας να συμμετάσχουν στην διαδικασία
επιλογής στελεχών πάνω από το 3ο ιεραρχικά επίπεδο,
κανένας δεν ασχολήθηκε για όλα αυτά τα χρόνια. 

Σίγουρα δεν είναι ολιγωρία, είναι λάθος αντίληψη του ρό-
λου μας.

Η ΔΑΚΕ ανέδειξε το θέμα πριν ένα χρόνο και ο Σύλλο-
γος ομόφωνα το εκτίμησε και το ιεράρχησε ψηλά στην α-
τζέντα των διεκδικήσεων του.

Παρά το γεγονός ότι η θέση του Συλλόγου ήταν η κα-
θολική κατάργηση της και η δυνατότητα συμμετοχής των
μελών μας στις προκηρύξεις για όλες τις θέσεις τις ιεραρ-
χίας, με τις διαβεβαιώσεις της Διοίκησης, αυτό δεν επε-
τεύχθη. Φρόντισαν οι γνωστοί – άγνωστοι εκπρόσωποι

των συντεχνιών και η απόφαση έμεινε ημιτελής. Δυνατό-
τητα έχουμε πλέον για συμμετοχή και στις προκηρύξεις
στάθμης Β. Δ/ΝΤΗ ΒΟΚ 

Το αποτέλεσμα δεν μπορεί με κανένα τρόπο να μηδε-
νιστεί

Η συλλογική προσπάθεια όλων των παρατάξεων έφερε
αυτό το αποτέλεσμα. Αυτή θεωρούμε ότι πρέπει να είναι
η σωστή λειτουργία του Συλλόγου.

Με την λογική κάποιων βέβαια, αφού δεν αποφέρει χει-
ροπιαστά οικονομικά αποτελέσματα, η επιτυχία θεωρείται
άνευ σημασίας. 

Εμείς με την ίδια αποφασιστικότητα και συλλογικότητα
συνεχίζουμε την προσπάθεια μέχρι ολοκλήρωσής της.

Ένα άλλο θέμα που είναι μεν διαδικαστικό, αλλά κατα-
λήγει ουσιαστικό για την αξιοπιστία του Συλλόγου, αφορά
την ενημέρωση της πορείας των χρονιζόντων δικαστικών
αποφάσεων.

Έχει σχέση με την εμπιστοσύνη που δείχνουν τα μέλη,
για έγκυρη πληροφόρηση από τον επίσημο Σύλλογο, σε θέ-
ματα που τους αφορούν. Πρακτικές τύπου «περιφορά κρυ-
φών καταστάσεων» είναι ξεπερασμένες.

Δεν είναι του επιπέδου που θέλουμε να ανήκουμε, δεν
είναι προς όφελος κανενός, αφού πολλές φορές έχουν
διαψευσθεί και τελικά εκτείθενται οι περιφέροντες τις λί-
στες, μετακυλίοντας όμως με την νοοτροπία τους και ευ-
θύνη στον Σύλλογο.

Η παρέμβαση του  Συλλόγου προς τους δικηγόρους,
που χειρίζονται τις υποθέσεις, για την παροχή όλων των
στοιχείων είναι επιβεβλημένη. Η γνωστοποίηση της πο-
ρείας των ομάδων και η ενημέρωση των ενδιαφερομένων
δια μέσου του Συλλόγου είναι η ενδεδειγμένη διαδικασία
πληροφόρησης.

Έτσι ο Σύλλογος θα αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο της
κατάστασης και θα αποτραπούν τα ευτράπελα, που όλοι
έχουμε ζήσε,ι αλλά που εκθέτουν τελικά τον Σύλλογο.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
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Συνάδελφοι-ες
Η οικονομική κρίση που εκδηλώθηκε

στις ΗΠΑ και αγκαλιάζει το σύνολο των
χωρών του καπιταλιστικού κόσμου, επε-
κτείνεται σε όλους τους τομείς της παρα-
γωγής. Οι υπερασπιστές του καπιταλιστι-
κού συστήματος τρέχουν να πάρουν μέ-
τρα σωτηρίας των τραπεζιτών δίνοντας τε-
ράστια ποσά από τους κρατικούς προϋπο-
λογισμούς. Ταυτόχρονα προσπαθούν να
μας πείσουν ότι δεν είναι κρίση του καπι-
ταλιστικού συστήματος αλλά του νεοφιλε-
λευθερισμού. Ξαναθυμήθηκαν μέσα στον
πανικό και πάλι το κράτος θέλοντας να ε-
γκλωβίσουν τους εργαζόμενους και τα άλ-
λα λαϊκά στρώματα, που θα κληθούν για άλ-
λη μια φορά να πληρώσουν τα σπασμένα.
Οξύνεται η βασική αντίθεση του καπιταλι-
σμού, ανάμεσα στα εκατομμύρια εργαζο-
μένων που συμμετέχουν στην παραγωγή
του πλούτου και τους μερικές δεκάδες ή ε-
κατοντάδες μονοπωλιακούς ομίλους, που
καρπώνονται τον πλούτο αυτό. Οι κυβερ-
νήσεις των ΗΠΑ, της ΕΕ και της χώρας μας
(ΝΔ) έτρεξαν να πάρουν σειρά μέτρων
προκειμένου να «σώσουν» τους τραπεζί-
τες και το μεγάλο κεφάλαιο, σαν πιστοί ε-
ντολοδόχοι τους. Με συνέντευξη του στα
ΝΕΑ ο Γ. Παπανδρέου για την αντιμετώπι-
ση της «εγχώριας κρίσης» πρότεινε μια
«νέα κοινωνική συμφωνία, από την οποία θα
κερδίσουν οι εργαζόμενοι, το κράτος και η υ-
γιής παραγωγική επιχειρηματικότητα. Με στό-
χο να υποταχθούν τα λαϊκά στρώματα και
να εξασφαλιστεί η λαϊκή συγκατάθεση για
ακόμα μεγαλύτερες περικοπές στα εργα-
σιακά και κοινωνικά δικαιώματα τους, προ-
κειμένου να εξασφαλιστεί η «ανταγωνιστι-
κότητα» των επιχειρήσεων και να αντιμε-
τωπιστεί η «κρίση», ισχυρίζεται ότι όλοι θα
βγουν «κερδισμένοι»!! Ο πρόεδρος της
ΓΣΕΕ και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, κινούμε-
νος στην ίδια κατεύθυνση, στην σύσκεψη
στελεχών της ΓΣΕΕ ανέφερε μεταξύ άλλων
«βεβαίως, οι τράπεζες ως δυναμικές και α-
νταγωνιστικές επιχειρήσεις, ως «ατμομηχανές»
της οικονομίας δεν μπορεί και δεν πρέπει να
αφεθούν στην τύχη τους, όταν σε όλο τον κό-
σμο λαμβάνονται μέτρα υποστήριξης τους».
Όσον αφορά τα άμεσα μέτρα που λαμβά-
νονται, ο εισηγητής και βουλευτής του
ΣΥΡΙΖΑ Γ. Δραγασάκης τάχθηκε υπέρ της

στήριξης του «τραπεζικού συστήματος», ε-
παναλαμβάνοντας τη θέση του ΣΥΝ υπέρ
του «να είναι διαφανείς οι όροι και τα κρι-
τήρια με τα οποία θα χορηγηθεί και θα κα-
τανεμηθεί ή όποια στήριξη», η οποία πρέ-
πει «να αφορά στην αντιμετώπιση υπαρ-
κτών προβλημάτων και όχι στην επιδότη-
ση των τραπεζών και των κερδών τους».

Οι εργαζόμενοι πρέπει να σηκώσουν κε-
φάλι για να πληρώσουν επιτέλους τα σπα-
σμένα αυτοί που τόσα χρόνια έβγαζαν υ-
περκέρδη από την δική τους εκμετάλλευ-
ση. Να πληρώσουν τώρα οι πολιτικοί και οι
συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι αυτών των
πολιτικών.

Διαβάζοντας προσεκτικά τα οικονομικά
στοιχεία της Επιχείρησης διαπιστώνεται ό-
τι η ζημιά οφείλεται αποκλειστικά στα κό-
στη απελευθέρωσης – ιδιωτικοποίησης.
Ορισμένες από τις αιτίες είναι ο προσανα-
τολισμός απ’ τον εγχώριο, φθηνό λιγνίτη
στο εισαγόμενο, ακριβό ΦΑ. Οι πανάκριβες
εισαγωγές αφού απαγορεύτηκε νομοθετι-
κά στη ΔΕΗ από ΝΔ και ΠΑΣΟΚ να κάνει
επενδύσεις. Η επιβάρυνση από την «α-
προθυμία» των ιδιωτών να «επενδύσουν»
με αποδόσεις ανάλογες της ΔΕΗ (αν δεν
κερδίσουν πολλαπλάσια). Η απευθείας ε-
πιδότηση μέσω της ΟΤΣ των «ανταγωνι-
στών» (ΕΛΠΕ-Λάτσης, ΠΕΣΙΝΕ-Μυτιληναί-
ος, ΑΠΕ, χονδρέμποροι). Γι αυτό έχουμε
τις συνεχείς ανατιμήσεις τιμολογίων κι μα-
ζί με τις ηγεσίες των ΔΑΚΕ-ΠΑΣΚΕ-ΣΑΔ, α-
παιτούν από τον ελληνικό λαό να πληρώ-
σει 545 εκ. € για «υπηρεσίες κοινής ωφέ-
λειας» και 1,9 δις € γι’ αυτές από το 1950!!
Αλήθεια, το «φιλανθρωπικό έργο» μέσω
ΟΤΣ ανήκει κι αυτό στις ΥΚΩ;

Μετά την υπογραφή της συλλογικής σύμ-
βασης εργασίας που καταδικάζει σε νέα λι-
τότητα τους εργαζόμενους και τα ευχαρι-
στώ προς τον κ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟ, εξε-
λίσσεται μια δημόσια «αντιπαράθεση», α-
νταλλαγή επιστολών, ακόμα και καταλήψε-
ων ανάμεσα στην πλειοψηφία της ΓΕΝΟΠ
και τον πρόεδρο της ΔΕΗ για το ποιος εν-
διαφέρεται περισσότερο για την σωτηρία
της ΔΕΗ. Κατέθεσαν μηνυτήρια αναφορά
στον κ Σανιδά, τον εισαγγελέα που κρατά-
ει υπόδικο το ίδιο το προεδρείο της
ΓΕΝΟΠ, (αυτόν που η αξιωματική αντιπο-
λίτευση κατηγορεί ότι αποτελεί την νομική

προστασία της κυβέρνησης) καλώντας τον
να δώσει λύσεις στα προβλήματα που προ-
κύπτουν κύρια από την πολιτική της κυ-
βέρνησης. ΠΟΙΟΝ ΚΟΡΟΙΔΕΥΟΥΝ ;

Δεν λένε κουβέντα για την αιτία που η
ΔΕΗ κινείται σε αυτή την κατεύθυνση, δη-
λαδή για την πολιτική της ιδιωτικοποίησης
- απελευθέρωσης

Δεν λένε κουβέντα για ΝΔ και ΠΑΣΟΚ
που χαράζουν αυτή την πολιτική, ούτε για
τις παρατάξεις που βάζουν πλάτη για να υ-
λοποιηθεί. Και αυτό είναι απόλυτα φυσιο-
λογικό γιατί τότε θα πρέπει να απαντήσουν
γιατί στηρίζουν αυτά τα κόμματα, γιατί ε-
νεργοποιούνται μέσα από αυτές τις παρα-
τάξεις που είχαν την ευθύνη αυτής της πο-
ρείας.

Δεν φτάνει να κινητοποιείσαι, να απερ-
γείς, να κάνεις καταλήψεις. Το ζητούμενο
είναι με ποιο σκοπό και με ποιο στόχο.

Είναι επικίνδυνες οι αντιλήψεις που προ-
βάλλουν όπως: «Να σώσουμε την ΔΕΗ»
«Πάλη για ίσους όρους ανταγωνισμού» για-
τί κινούνται στην ίδια λογική, που η κυβέρ-
νηση της ΝΔ προβάλει δίνοντας 28 δισ. €
για να σώσει τις τράπεζες.

Μπροστά στην επίθεση που εντείνεται
και σκοπεύει στην διάλυση της ΔΕΗ όπως
διαφαίνεται και μέσα από το πρόσφατο ε-
πιχειρησιακό πλάνο, που προβλέπει την μεί-
ωση λειτουργικών δαπανών κατά 50%, ε-
σωτερική αγορά εργασίας στην ΔΕΗ, με-
γάλη μείωση λειτουργικών δαπανών στα
Ορυχεία (μήπως είναι κλείσιμο λόγω αντα-
γωνισμού;) την αλλαγή των εργασιακών
σχέσεων, το χτύπημα των Β&Α, οι εργαζό-
μενοι έχουν ανάγκη από ένα συνδικαλιστι-
κό κίνημα που να αγωνίζεται, να προβάλει
λύσεις και να ανταποκρίνονται στις ανά-
γκες τους. 

Η Αγωνιστική Συνεργασία συμμετέχει
ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟ ΠΟΙΗΣΕΙΣ προ-
βάλλοντας στόχους που αντιπαρατίθενται
στις αντεργατικές πολιτικές και δίνουν προ-
οπτική. Οι εργαζόμενοι πρέπει να βγάλουν
συμπεράσματα για την πορεία του συνδι-
καλιστικού κινήματος της ΔΕΗ.

Η πολιτική αυτή πρέπει να καταδικαστεί
μαζί και τους φορείς της. Στο συνδικαλι-
στικό κίνημα αντιστοιχεί σοβαρό μερίδιο
για αντιπαράθεση σε όλα τα επίπεδα και
δημιουργία συνθηκών αντεπίθεσης.

AΓΩNIΣTIKH ΣYNEPΓAΣIA ΣΠMTE/ΔEH
agonsin_spmte@yahoo.gr

«Βοηθούν τους τραπεζίτες ….για να μη γίνουν τόσο φτωχοί όσο εμείς»!!
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Σ
την παγκόσμια οικονομία και κατ’ επέκταση στη ζωή μας τίποτα
δεν είναι σαν χθες. Όλα δείχνουν να έχουν αλλάξει. Όλα δεί-
χνουν ότι θα εξελιχθούν με διαφορετικούς κανόνες, με δια-

φορετικές αξίες. Στην μητρόπολη του καπιταλισμού έσκασε η φού-
σκα πάνω στην οποία εδραζόταν η φιλοσοφία του λεγόμενου ά-
κρατου φιλελευθερισμού. Κανείς δεν είναι σε θέση να κοστολογίσει
το μέγεθος της ζημιάς και πόσο θα επηρεάσει την καθημερινή μας
ζωή και μέχρι πότε (το κόστος ζωής, την αγορά εργασίας, τον τρό-
πο λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος συνολικά κλπ)

Το μόνο σίγουρο είναι ότι το τσουνάμι έσκασε στις ΗΠΑ, το κύ-
μα όμως θα έρθει και στο τόπο μας και θα γίνει σίγουρα αντιληπτό
από τον Ελληνικό λαό. Το νέο αυτό περιβάλλον όπως ήδη διαμορ-
φώνεται προκαλεί μεγάλη ανησυχία και ίσως και φόβο για το μέγε-
θος των προβλημάτων που θα δημιουργήσει.

Μέχρι πρόσφατα οι κυβερνήσεις ευρωπαϊκών χωρών και των
ΗΠΑ που ασπάζονταν τις αρχές της ελεύθερης οικονομίας μας δια-
βεβαίωναν για τις αξίες της φιλελεύθερης αντίληψης δηλαδή ότι η
αγορά έχει τη δυνατότητα ρυθμίζεται από μόνη της και δεν χρειά-
ζεται τόσο κράτος.

Προς ικανοποίηση εκείνων των πολιτικών δυνάμεων στην
χώρα μας που είχαν εντελώς διαφορετική άποψη για το ρόλο
του κράτους και της αγοράς τώρα ασπάζονται όλοι ακόμα και
σε διεθνές επίπεδο την αντίληψη ότι το κράτος θα πρέπει να
είναι ο εγγυητής της αγοράς και το ίδιο θα πρέπει να βάζει και
τους κανόνες.

Χρηματοδοτούν με δημόσιο χρήμα ή κρατικοποιούν ιδιωτικές ε-
πιχειρήσεις και τράπεζες, για να τις σώσουν από την χρεοκοπία.

Αφού καρπώθηκαν τα κέρδη με διάφορους τρόπους κοινω-
νικοποιούν τώρα τις ζημίες που προκάλεσαν βάζοντας τους
εργαζόμενους ως φορολογούμενους να τις πληρώσουν.

Γίνεται όλο και πιο σαφές, ότι οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές που
εφαρμόστηκαν και εφαρμόζονται με “ρεαλισμό” και στη χώρα μας
από τα δύο κόμματα που κυβερνούν τον τόπο, απέτυχαν και μας
οδηγούν σε όλο και μεγαλύτερα οικονομικά και κυρίως κοινωνικά
αδιέξοδα.

Είναι ηλίου φαεινότερο δε ότι τόσα χρόνια μας εμπαίζανε, λέγο-
ντάς μας από τη μια ότι δεν υπάρχουν χρήματα και από την άλ-
λη ότι δεν μπορούν να ξεφύγουν από το σύμφωνο σταθερότητας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που υποτίθεται ότι μας έβαζε φραγμό
για να μην έχουμε υψηλά ελλείμματα, απαγορεύοντας μας ταυτό-
χρονα να ξεπεράσουμε ορισμένα όρια στους προϋπολογισμούς.

Στο όνομα λοιπόν της κρίσης που πρόκειται να αντιμετωπίσου-
με σαν χώρα βρέθηκαν και τεράστια χρηματικά ποσά άμεσα και το
σύμφωνο σταθερότητας ξεπεράστηκε εν ριπή οφθαλμού. Το με-
γάλο ερώτημα που προκύπτει είναι τι εγγυήσεις θα έχει ο Ελλη-
νικός λαός για τον τρόπο και τον σκοπό που θα δοθούν αυτά
τα χρήματα και τι είδους θεσμικοί έλεγχοι μπορούν να λει-
τουργήσουν. Κύρια βέβαια, με ποια φιλοσοφία θα δοθούν.

Μέσα σε αυτό το κλίμα η κυβέρνηση αντί να βρει χρήματα για να
προστατέψει το ασφαλιστικό σύστημα της χώρας και τα αποθεμα-
τικά των ταμείων, καθώς και τους οικονομικά ασθενέστερους αλλά
και αυτούς που κύρια θα πληγούν από το οικονομικό τσουνάμι προ-

σπαθεί να ισορροπήσει ανάμεσα στα σκάνδαλα και την οικονομική
κρίση καταθέτοντας έναν προϋπολογισμό, με περισσότερο νεοφι-
λελεύθερη λογική, με ακόμα μεγαλύτερη μείωση δαπανών για την
Παιδεία και την Υγεία, ενώ δρομολογεί την ιδιωτικοποίηση και των
τελευταίων Επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας.

Σε αυτήν την κρίση που περνάει ο τόπος οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ
έχουν κύρια να αντιμετωπίσουν τη δραματική θέση της Επιχείρησης,
στην οποία την οδήγησαν η κυβέρνηση και ο κος Αθανασόπουλος.
Όπως πολύ καλά γνωρίζουμε παρέλαβαν την επιχείρηση με 500 ε-
κατομμύρια ευρώ κέρδη και κατάφεραν σε τόσο μικρό διάστημα να
την οδηγήσουν σε ζημιές 300 εκατομμυρίων, περίπου, στο τέλος
του 2008 όπως δήλωσε ο κ Αθανασόπουλος. Να σημειώσουμε δε,
ότι αύξησαν τα τιμολόγια κατά 22,7% τους τελευταίους 16 μήνες.
Με την γλώσσα των αριθμών αυτό σημαίνει ότι κλέβουν από τις
τσέπες του Ελληνικού λαού περίπου 2 δισεκατομμύρια ευρώ.

Σε αυτήν την κατάσταση που διαμορφώνεται δεν μπορεί και δεν
πρέπει κανείς εργαζόμενος να μένει απαθής στην ανεπάρκεια του
κ. Αθανασόπουλου καινά μην αντιδρά σε αυτές τις πολιτικές επιλογές
που εφαρμόζονται και θα υλοποιηθούν στο χώρο της ενέργειας.

Η ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ πολύ σωστά ζητάει την απομάκρυνση του Δ/ντος
Συμβούλου και προέδρου της Επιχείρησης, ο οποίος έπειτα και α-
πό την απαράδεκτη παρουσία του στη βουλή έδειξε καθαρά ότι
δεν αντιλαμβάνεται το ρόλο που πρέπει να έχει και φυσικά δεν συ-
ναισθάνεται τις ευθύνες που απορρέουν από την διπλή μάλιστα
Ιδιότητα του.

Η ΣΑΔ έγκαιρα έχει καταγγείλει και θα συνεχίσει αταλάντευτα να
το κάνει “ξεσκεπάζοντας” μπροστά στους εργαζόμενους τις κυ-
βερνητικές ευθύνες και όλες αυτές τις λογικές που την τελευταία δε-
καετία οδήγησαν σε απραξία επενδυτική τη ΔΕΗ, οδήγησαν στον
οικονομικό στραγγαλισμό και στην τελική απαξίωση της, ώστε να
μπορεί πιο εύκολα μέσω του Ν 3429 να τεμαχιστεί και τελικά να
πουληθεί αντί πινακίου φακής.

Η παράταξη μας καλεί τον κ Αθανασόπουλο να διευκολύνει την
πορεία της ΔΕΗ με την έξοδο του από την Επιχείρηση. Αρκετά την
“βοήθησε” και να εγκαταλείψει άμεσα τους σχεδιασμούς του.

Ζητάμε δε από την κυβέρνηση αφού αναλογιστεί τις διεθνείς συ-
γκυρίες αλλά και το εθνικό συμφέρον έστω και τώρα να μην προ-
χωρήσει στην ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων της. Αντίθετα την
καλούμε να προχωρήσει σε μια πολιτική που δεν θα έχει σαν μο-
ναδικό σκοπό την συσσώρευση πλούτου σε μερικούς αλλά την κά-
λυψη των κοινωνικών αναγκών, την ριζική αναδιανομή των εισοδη-
μάτων καθώς και των δικαιωμάτων όλων των εργαζομένων.

Διαβεβαιώνουμε δε την κυβέρνηση ότι στο ύψος των δυνάμεων
μας θα παλέψουμε με κάθε τρόπο για την ακύρωση αυτών των α-
ποφάσεων.

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους της Επιχείρησης να αγωνι-
στούν με θέληση και πείσμα όπως έγινε μέχρι τώρα για την ματαί-
ωση αυτών των επιλογών.

Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να επικοινωνήσουν με τη ΣΑΔ
μπορούν να μας στείλουν τις απόψεις τους είτε στην ηλεκτρο-
νική μας διεύθυνση: sad@genop.gr είτε στο Fax: 210 -5215711.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ (ΣΑΔ)

Οφείλουμε ν' αγωνιστούμε με θέληση και πείσμα



Εκφράζουμε τη διαφωνία μας και έχουμε ε-
πισημάνει τον απαράδεκτο και αντικοινωνι-
κό χαρακτήρα του Ν.3655/08, ο οποίος στο
πεδίο της εφαρμογής του θα αποκάλυπτε τη
πραγματική στόχευσή του. Καθημερινά δια-
πιστώνονται τα τεράστια προβλήματα που
δημιουργούνται στους ασφαλισμένους και
στους συνταξιούχους, οι οποίοι εισπράττουν
τα αποτελέσματα της «μεταρρύθμισης» του
Ασφαλιστικού συστήματος και της Κυβερ-
νητικής εμμονής στην εφαρμογή του. Πιο συ-
γκεκριμένα:

1. Στο ΤΑΠΙΤ δίνεται εντολή με έγγραφο!
του Γ. Γραμματέα κ. Μαμωνά (παρά την
πρόβλεψη του Ν3655/08 ότι το ταμείο
αυτό χορηγεί ΜΟΝΟ εφ’ άπαξ αποζη-
μιώσεις) να χορηγήσει και ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ
και μάλιστα με πόρους που θα επιμερι-
στούν σε όλα τα ενοποιημένα ταμεία! Ας
σημειωθεί ότι ο νόμος προβλέπει την οι-

κονομική και λογιστική αυτοτέλεια του
κάθε ταμείου.

2. ΣΤΟ ΤΕΑΙΤ επιχειρείται με αποστολή ε-
νός απλού ΦΑΞ στα μέλη του ΔΣ η συμ-
φωνία και η υπογραφή τους για επιλογή
τράπεζας προθεσμιακών καταθέσεων του
Ταμείου! Χωρίς συνεδρίαση ΔΣ, χωρίς
διαγωνιστική διαδικασία, χωρίς αναλυτι-
κή και τεκμηριωμένη εισήγηση!

Η ΓΣΕΕ και οι εκπρόσωποι των εργαζομέ-
νων στα Ασφαλιστικά Ταμεία, δε θα επιτρέ-
ψουν και δε θα ανεχθούν σε καμία περίπτω-
ση αυτές τις προφανέστατες παρανομίες και
τη δημιουργία επιπλέον βλάβης στους α-
σφαλισμένους από αυτή που ήδη προκαλεί
αυτός ο αντιασφαλιστικός νόμος. 

Καλούμε την Κυβέρνηση και την αρμόδια
Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προ-
στασίας, να σταματήσουν αυτού του είδους
τις αυθαιρεσίες, σε βάρος των Ασφαλιστικών
Ταμείων και των Ασφαλισμένων.
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ΠΡΟΚΛΗΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ
ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ

Η ΓΣΕΕ καταγγέλλει την
προκλητική κυβερνητική α-
πόφαση ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΜΟΥ
των αποδοχών των Προέ-
δρων των Ασφαλιστικών Τα-
μείων κατ’ εφαρμογή του
Αντιασφαλιστικού Ν.3655/08.

Είναι ιδιαίτερα προκλητική
και απαράδεκτη αυτή η από-
φαση, γιατί λήφθηκε σε μια
χρονική στιγμή που οι Συ-
νταξιούχοι και οι Εργαζόμε-
νοι με τεράστια οικονομικά
προβλήματα, προβλέπεται να

πάρουν αύξηση 3 ή 3.5%.
Το πρώτο και κυρίαρχο μέ-

λημα της κυβέρνησης έπρε-
πε να είναι  η εξασφάλιση πό-
ρων, η μείωση των ελλειμμά-
των, η διασφάλιση των απο-
θεματικών που έχουν δρα-
ματικά συρρικνωθεί από την
ασκούμενη πολιτική καθώς
και η βελτίωση λειτουργίας
των Ταμείων και όχι οι προ-
κλητικές αυξήσεις μισθών και
αμοιβών για τους διορισμέ-
νους εκλεκτούς διοικητές
των Ταμείων.  

Η ΓΣΕΕ και το σύνολο των
Ασφαλισμένων καταδικάζει
αυτή την απόφαση, καλώντας
την κυβέρνηση να την ανα-
καλέσει άμεσα και να φρο-
ντίσει για την ενίσχυση των
χαμηλόμισθων και χαμηλο-
συνταξιούχων που πλήττο-
νται δραματικά από την α-
σκούμενη οικονομική κυβερ-
νητική πολιτική της λιτότητας
για τους πολλούς και των
πλουσιοπάροχων παροχών
για τους λίγους και εκλε-
κτούς.

ΠΑΓΙΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ Ο
ΑΝΤΙΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ Ν. 3655/08 

Εκφράζουμε τη ριζική
διαφωνία μας στην προ-
ωθούμενη διάλυση – εκ-
ποίηση  του Εθνικού Αε-
ρομεταφορέα (Ο.Α).

Η μεθοδευμένη και υ-
πονομευτική συμπερι-
φορά της Κυβέρνησης,
βρήκε θερμό συμπαρα-
στάτη την επιτροπή της
Ε.  Ένωσης που ήλθε να
επικυρώσει αυτή την ει-
λημμένη απόφαση.

Η μια μετά την άλλη οι
επιχειρήσεις στρατηγι-
κής σημασίας δημόσιου
συμφέροντος και κοινω-
νικής ωφέλειας(ΟΤΕ,
ΕΛΤΑ, λιμάνια κ.α.) εκ-
ποιούνται και εκχωρού-
νται σε ιδιώτες.

Η ΓΣΕΕ και οι εργαζό-
μενοι της Ο.Α. είναι α-
ποφασισμένοι να βά-
λουν φραγμό σε σχέδια
διάλυσης της ΟΑ η ο-
ποία θα έχει τραγικές
συνέπειες για τους ερ-
γαζόμενους και την κοι-
νωνία.

Δεν θα επιτρέψουμε
να πραγματοποιηθεί αυ-
τό το Νέο Εθνικό
Έγκλημα κατά των συμ-
φερόντων της χώρας
μας.

ΑΛΛΟ ΕΝΑ
ΕΓΚΛΗΜΑ Η
ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΗΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ




