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α μεγάλα ζητήματα του τομέα Ενέργειας και της ΔΕΗ καθώς και τα προβλήματα που απασχολούν τους εργαζομένους στη ΔΕΗ κυριάρχησαν στο
33ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας που πραγματοποιήθηκε το τριήμερο 15,16 και 17 Ιανουαρίου σε κεντρικό ξενοδοχείο της
Αθήνας. Το Συνέδριο, προκάλεσε το ενδιαφέρον των μεγάλων μέσων ενημέρωσης και ειδικά των μεγάλων τηλεοπτικών
καναλιών που κάλυψαν το γεγονός ενώ την
κορυφαία διαδικασία της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ τίμησαν με την παρουσία τους οι υπουργοί
Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου, Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, οι υφυπουργοί Εθνικής Άμυνας
Πάνος Μπεγλίτης, Περιβάλλοντος,
Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής Γιάννης Μανιάτης, Παιδείας Εύη Χριστοφιλοπούλου, Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης Γιώργος Κουτρουμάνης, ο αντιπρόεδρος της Βουλής
Γρ. Νιώτης, οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ
Α. Αθανασιάδης, Γ. Βλατης, Χρ.
Πρωτόπαππας και Οδ. Κωνσταντινόπουλος, του ΚΚΕ Σπ. Χαλβατζής
και του ΣΥΡΙΖΑ Π. Λαφαζάνης. Παρέστησαν ακόμη οι εκπρόσωποι του
ΠΑΣΟΚ Κ. Ασκούνης, της ΝΔ Μ.
Γιαννάκης, του ΛΑΟΣ Ε. Ντόλη, και
των Οικολόγων-Πράσινων Γρ. Μαλτέζος -οι οποίοι και κατέθεσαν τις απόψεις των κομμάτων τους για τα ζητή-

Τ

ματα της Ενέργειας και της ΔΕΗ ειδικότερα - ο πρόεδρος της ΟΚΕ Χρ. Πολυζωγόπουλος, ο γραμματέας συνδικαλιστικού
της ΝΔ Γ. Μανώλης, ο πρόεδρος του ΤΕΕ
Γ. Αλαβάνος και οι εκπρόσωποι των ΜΚΟ
WWF Ελλάς και Greenpeace.
Ανοίγοντας τις εργασίες του Συνεδρίου,
ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ Νίκος Φωτόπουλος, κάλεσε τους υφυπουργούς
ΠΕΚΑ και Εργασίας «να σεβαστούν τη
ΔΕΗ», να «σταματήσουν το τεράστιο έγκλημα της έλλειψης προσωπικού» και να
της δώσουν (ΔΕΗ) την ευκαιρία να συνεχίσει να λειτουργεί απρόσκοπτα. Ακόμη, ο

T.K. 10438
Tηλ.: 210 5225479

Δείτε την ιστοσελίδα μας...
http://www.sptmte-dei.gr/
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πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ αναφέρθηκε στα «παιχνίδια»,
τα «ύπουλα χτυπήματα» και στις «επιθέσεις» που δέχθηκε
η ΔΕΗ προς όφελος των ιδιωτών επενδυτών που οδηγούσαν τη μεγαλύτερη Ελληνική επιχείρηση στην απαξίωση και
το μαρασμό.
Μιλώντας στο συνέδριο ο υφυπουργός Περιβάλλοντος
Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής Γιάννης Μανιάτης δεσμευτηκε ότι το Δημόσιο θα συνεχίσει να κατέχει και στο
μέλλον το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών, καθώς και το
management της ΔΕΗ ενώ ο πρόεδρος της ΔΕΗ Αρ.Ζερβός
υπογράμμισε ότι η νέα διοίκηση της επιχείρησης θα προχωρήσει στην άμεση προκήρυξη του Διαγωνισμού για την
Πτολεμαΐδα 5 ενώ σχετικά με το μετοχικό καθεστώς στη
ΔΕΗ είπε χαρακτηριστικά: «ορίστηκα από την Κυβέρνηση
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Δημόσιας Επι-

χείρησης Ηλεκτρισμού. Αν πάψει να είναι δημόσια θα φύγω και εγώ.»

ΟΜΙΛΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΣΠΜ ΔΕΗ
Κώστας Βαρσάμης: «Να προχωρήσουμε σε οργανωτικό συνέδριο»
«Συνάδελφοι, η Ομοσπονδία όλο αυτό το διάστημα
δούλεψε σαν ένα μεγάλο πρωτοβάθμιο σωματείο και
βέβαια είχαμε νίκες αυτό το διάστημα και για το θέμα
του λιγνίτη,και για το ζήτημα των νέων συναδέλφων και
των νέων επενδύσεων στη
ΔΕΗ και αυτό είναι μια παρακαταθήκη. Για να ολοκληρωθούν όμως αυτά, για να γίνουν
πραγματικότητα δεν πρέπει να
σταματήσουμε. Πρέπει να συνεχίσουμε, να συνεχίσουμε για
παράδειγμα να πιέζουμε για
τον Ενεργειακό Σχεδιασμό της
Επιχείρησης αλλά και για τον
Μακροχρόνιο Ενεργειακό Σχεδιασμό στη χώρα και πιστεύω ότι στο επόμενο διάστημα χρειάζεται να ασχοληθούμε με αυτό επειδή φαίνεται ότι μπαίνει ψηλά στην ατζέντα της νέας κυβέρνησης.
Πρέπει να συνεχίσουμε να σκεφτόμαστε το μέλλον, να πάμε σε ένα οργανωτικό συνέδριο επειδή πιστεύουμε ότι οι συνθήκες έχουν αλλάξει αλλά και για

να μην έχουμε αυτή την πανσπερμία συλλόγων που
υπάρχει σήμερα.
Ο ΟΚΔΕ θα πρέπει να μετεξελιχθεί ώστε να λειτουργεί όπως και στις άλλες εταιρίες του εξωτερικού
και να γίνει ένα πραγματικό εργαλείο για όλους τους συλλόγους της Ομοσπονδίας. Και επίσης ο ΟΚΔΕ να μην είναι ένας οργανισμός που απλά κάνει εκδρομές για τους εργαζόμενους αλλά να έχει πιο διευρυμένο ρόλο και με μια περιουσία που θα του δίνει τη
δυνατότητα να κάνει περισσότερα πράγματα. Βέβαια αυτό δε γίνεται από τη μια
μέρα στην άλλη, αλλά πρέπει να κάνουμε αυτή τη συζήτηση.
Ολοκληρώνοντας αυτή τη σύντομη παρέμβαση θα
ήθελα να επαναλάβω ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε
αυτές τις οργανωτικές διαδικασίες, τα οργανωτικά συνέδρια γιατί οι καιροί αλλάζουν.»

......
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Εκλογές για τους εκπροσώπους μας στο ΔΣ της ΔΕΗ
Με τη συμμετοχή χιλιάδων συναδέλφων πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη των εκπροσώπων
μας στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕή. Σε σύνολο 12.629 έγκυρων ψηφοδελτίων, οι παρατάξεις έλαβαν:

......

ΠΑΣΚΕ:
ΔΑΚΕ:
ΑΓΩΝΙΣΤ ΣΥΝΕρΓΑΣΙΑ:
ΣΑΔ :
ΤΑΞΙΚή ΣΥΣΠΕΙρΩΣή:

6.079
4.376
1.369
444
352

48,13%
34,65%
10,84%
3,51%
2,78%

Με βάση αυτά τα αποτελέσματα
οι νέοι εκπρόσωποι μας στο διοικητικό συμβούλιο της Επιχείρησης είναι ο Γιάννης Καραβασίλης
και ο Ευάγγελος Μπουζούλας.

ΜήΝΥΜΑ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝή ΚΑρΑΒΑΣΙΛή
ΕΚΠρΟΣΩΠΟΥ ΤΩΝ ΕρΓΑζΟΜΕΝΩΝ
ΣΤΟ Δ.Σ. ΤήΣ ΔΕή

ΕΥΧΑρΙΣΤήρΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛή
ΕΥΑΓ. ΜΠΟΥζΟΥΛΑ ΕΚΠρΟΣΩΠΟΥ
ΤΩΝ ΕρΓΑζΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΔΣ ΤήΣ ΔΕή

Με την στήριξη των εργαζομένων
και της παράταξης της ΠΑΣΚΕ βρεθήκαμε στο Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε. σε μια
ιδιαίτερα δύσκολη (τη δυσκολότερη
στην ιστορία μας ως συνδικαλιστικό
κίνημα) οικονομική, επιχειρησιακή
και εργασιακή κρίση, με ανοικτά και
πιεστικά για συζήτηση τα θέματα
που αφορούν το αναπτυξιακό μέλλον της ΔΕΗ, το διαχωρισμό των Διευθύνσεών της, το νέο πρόγραμμα που αφορά την κατασκευή νέων Μονάδων, την ανάπτυξη των Ορυχείων, τον εκσυγχρονισμό και συντήρηση των δικτύων Μεταφοράς Η/Ε,
την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους καταναλωτές, την απώλεια πελατών από την επίθεση των αεριτζήδων, τις προσλήψεις νέου προσωπικού, τις αμοιβές του
προσωπικού.
Επιβάλλεται να γίνουμε ευέλικτοι και ποιοτικοί για να είμαστε αποτελεσματικοί και διαχρονικοί.
Για όλα τα παραπάνω επιβάλλεται η συνεργασία μας, εκπροσώπων εργαζομένων- ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-Συλλόγων. Για να επιβάλλουμε τις θέσεις μας, για μια ΔΕΗ ισχυρή στο μέλλον.
Το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε. οφείλει, είναι υποχρεωμένο να δώσει
άμεσα το νέο αναπτυξιακό της πρόγραμμα. Σε αυτή μας την
προσπάθεια προσβλέπουμε στη συνεργασία μας με το Σύλλογό σας για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας. Είμαστε στη διάθεσή σας
για συνεργασία.

Φίλοι & Φίλες
συνάδελφοι:
Αισθάνομαι ιδιαίτερα την ανάγκη να σας ευχαριστήσω
για τη τιμή που μου κάνατε,
να μου εμπιστευθείτε με τη
ψήφο σας τη μία θέση του
εκπροσώπου των εργαζομένων στο ΔΣ της ΔΕΗ.
Είναι μία δικαίωση πρώτα για τη παράταξη της
ΔΑΚΕ και μετά για μένα προσωπικά.
Ταυτόχρονα είναι μία νέα θέση κορυφαίας ευθύνης στην οποία πρέπει να ανταποκριθώ με γνώση,
υπευθυνότητα και τεκμηρίωση.
Σε αυτή τη προσπάθεια σημαντικό ρόλο θα παίξουν τόσο οι απόψεις της ΔΑΚΕ όσο και οι αποφάσεις της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ τις οποίες θα λαμβάνω σοβαρά υπόψη για τη λειτουργία μου στο ΔΣ της ΔΕΗ.
Προσωπικά θα συνεχίσω με τον ίδιο δυναμισμό
και την ίδια θέληση τη διαδρομή μου με γνώμονα το
συμφέρον των εργαζομένων και της Επιχείρησης.
Θα είμαι πρόθυμος να ανταποκριθώ σε κάθε κάλεσμά σας και να καταθέτω τις απόψεις μου, όπως έκανα τόσα χρόνια στη συνδικαλιστική μου
διαδρομή.
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Ανακοίνωση
Συνάδελφοι-Συναδέλφισσες
Στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Μαΐου 2010, το Διοικητικό
Συμβούλιο προέβει στην αναδιάρθρωση
του Προεδρείου μετά την συνταξιοδότηση του συναδέλφου Ιορδάνη
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ οπού στην θέση του εισήρθε ο πρώτος αναπληρωματικός συνάδελφος Νίκος ΛΑΒΟΣ.
Η νέα σύνθεση του Προεδρείου έχει ως
εξής:
ΠρΟΕΔρΟΣ:
Κώστας ΒΑΡΣΑΜΗΣ
ΑΝΤΙΠρΟΕΔρΟΣ:
Αντώνης ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
ΓΕΝ. ΓρΑΜΜΑΤΕΑΣ:
Κώστας ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΤΑΜΙΑΣ:
Θανάσης ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ
ΑΝ. ΓΕΝ. ΓρΑΜΜΑΤΕΑΣ:
Στέφανος ΨΑΡΡΑΣ
ΟρΓΑΝ. ΓρΑΜΜΑΤΕΑΣ:
Αντώνης ΛΥΡΑΤΖΑΚΗΣ
ΓρΑΜΜΑΤΕΑΣ. ΔήΜ. ΣΧΕΣΕΩΝ:
Βασίλης ΚΑΨΑΛΗΣ
ΜΕΛή:
Βαγγέλης ΚΑΤΣΙΚΑΣ
Νίκος ΛΑΒΟΣ
Απόστολος ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ
Κώστας ΣΑΓΞΑΡΙΔΗΣ
Βαγγέλης ΥΦΑΝΤΗΣ
Σοφία ΔΕΝΕΣΙΔΟΥ
Γραφείο Τύπου Σ.Π.Μ.Τ.Ε

Επιστολή
Συναδέλφισες-Συνάδελφοι
Όπως όλοι γνωρίζετε ο Σύλλoγος μας ανέλαβε πρωτοβουλία προκειμένου να σταματήσει επιτέλους αυτή η τραγική κατάσταση με το
"παιχνίδι" των δικηγόρων, όπου οι συνάδελφοι
γίνονται έρμαιο στις ορέξεις τους.
Κατόπιν των εξουσιοδοτήσεων που μας αποστείλατε, σας ενημερώνουμε ότι ήδη έχουμε προχωρήσει για την υπόθεση της ανακλιμάκωσης για τους συναδέλφους μας μετά το 1990.
Ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την έρευνα σε δικηγορικά γραφεία.
Σας ενημερώνουμε ότι καταλήξαμε στην
παρακάτω προσφορά που σας αναλύουμε.
Βασικό στοιχείο για την παρακάτω επιλογή
είναι οι οικονομικές προϋποθέσεις, η διαρκείς
συνεργασία και ενημέρωση των δικηγόρων με
τον Σύλλογο και η πληρότητα των απόψεων
τους.
Το οικονομικό σκέλος που καταλήξαμε και
συμφωνήσαμε είναι:
• Προκαταβολή για δικαστικά έξοδα 80€
τα οποία καλύπτει ο Σύλλογος.
• Σε περίπτωση επιτυχούς κατάληξης με αναδρομικά, το ποσό που θα παρακρατηθεί
για τους δικηγόρους θα είναι 13% από τον
κάθε συνάδελφο.
• Σε περίπτωση επιτυχούς κατάληξης εξω-

δικαστικά χωρίς αναδρομικά το ποσό που
θα παρακρατηθεί από τον κάθε συνάδελφο θα είναι 700€ σε όσους χορηγηθεί 1
πλήρες μισθολογικό κλιμάκιο (36 μήνες)
και καταληκτικό το Β1.
• Για τους συναδέλφους που μετατάγησαν
μετά το 1990 και δικαιούνται θα κρατηθούν 150€ για όποιους δικαιωθούν μόνο
ως προς το καταληκτικό Β1 και ανάλογα
με την όποια προώθηση, δηλαδή από ένα
μήνα έως 35 μήνες θα γίνει παρακράτηση
αναλογικά ανάμεσα στα 150€ που είναι το
ελάχιστο μέχρι τα 700€ που είναι το ανώτερο.
• Σε όλες τις περιπτώσεις της θετικής εξέλιξης θα παρακρατηθεί και το ποσό της
προκαταβολής προκειμένου να επιστραφεί στον Σύλλογο.
Τα προαναφερόμενα εμπεριέχονται στο συννημένο συμφωνητικό το οποίο θα πρέπει να το
συμπληρώσετε, να το υπογράψετε σε τρία αντίγραφα και να τα αποστείλετε ταχυδρομικά άμεσα στο Σύλλογο Στουρνάρη 73-75
Αθήνα τ.κ. 104-32.
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κ.ΒΑρΣΑΜήΣ
Κ. ΓΕΩρΓΙΟΥ

ΚΟζΑΝή 20-02-2010
Συνεδρίασε την Πέμπτη 18 Φλεβάρη
2010 και ώρα 19:30 μ.μ. μετά από πρόσκληση του Γραμματέα στα γραφεία
του συλλόγου των Μηχανικών Τ.Ε. ΔΕή
Δυτικής Μακεδονίας το Δ.Σ του Τοπικού Τμήματος.
Μοναδικό θέμα της συνεδρίασης ήταν η ολοκλήρωση της συγκρότησης σε
σώμα.
Κατά την συνεδρίαση και μετά από
έναν εποικοδομητικό διάλογο μεταξύ
των μελών του Δ.Σ. του Τοπικού Τμήματος και των μελών του Κ.Δ.Σ. τα οποία παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση
και αφουγκραζόμενοι τα προβλήματα
που απασχολούν τον κλάδο μας τόσο
σε τοπικό αλλά και σε πανελλαδικό επίπεδο το Δ.Σ. συγκροτήθηκε σε σώμα ομόφωνα ως εξής:
Πρόεδρος: ζαφείρης Γεώργιος
Αντιπρόεδρος: Ανουλίδης Γεώργιος
Γραμματέας:
Διαμαντόπουλος Γεώργιος
Ταμίας: Ασλανίδης Παντελής
Γραμματέας Δημοσίων Σχέσεων &
επικοινωνίας: Καρογδανίδης Χρήστος
Μέλη: Θεοδωρίδης Ιωάννης
Νιάκας Δημήτριος
Ο νέος Πρόεδρος ζαφείρης Γεώργιος κλείνοντας τη διαδικασία της συνεδρίασης και αφού ευχαρίστησε τα μέλη της Διοίκησης για την εμπιστοσύνη
που έδειξαν στο πρόσωπο του δεσμεύτηκε ότι θα αγωνιστεί με όλες του τις
δυνάμεις ώστε συλλογικά και χωρίς διακρίσεις να προωθήσουμε και να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα του κλάδου μας αλλά και της επιχείρησης γενικότερα.
Γραφείο Τύπου
Σ.Π.Μ.Τ.Ε

......
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Από τη δράση του Συλλόγου
ε μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε και φέτος ο χορός των Μηχανικών
Τ.Ε. ΔΕΗ του Τοπικού Τμήματος Δ. Μακεδονίας σε συνεργασία με
την ΕΕΤΕΜ και τον Σύλλογο δημοσίων υπαλλήλων μηχανικών Τ.Ε δυτικής Μακεδονίας.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκε εκπροσωπώντας το Κ.Δ.Σ. του Συλλόγου ο
Πρόεδρός του Βαρσάμης Κώστας.
Η εκδήλωση αυτή είχε μια ιδιαίτερη σημασία διότι ήταν αφιερωμένη στους
συναδέλφους που έχασαν τη ζωή τους στο βωμό της υπηρεσίας.
Ήταν αφιερωμένη στον τελευταίο και νεότερο συνάδελφο που πρόωρα
χάθηκε, στου οποίου την οικογένεια απονεμήθηκε τιμητική πλακέτα, Νίκο
Κωνσταντόπουλο.
Ο Πρόεδρος της ΕΕΤΕΜ και μέλος του ΚΔΣ του Συλλόγου Μηχανικών Τ.Ε. της ΔΕΗ σ. Καψάλης Βασίλης στον
χαιρετισμό του ανέφερε τα παρακάτω:
Απόψε προσφέρουμε τιμή στους συναδέλφους που έφυγαν άδικα και πρόωρα την ώρα του καθήκοντος.
Όπως το ρητό λέει «όταν Τιμάς τους συναδέλφους σου, Τιμάς τον ίδιο σου τον εαυτό».
Η εκδήλωση αυτή είναι αφιερωμένη στους συναδέλφους που έφυγαν άδικα και πρόωρα στο βωμό του καθήκοντος στον Δημόσιο και στον Ιδιωτικό Τομέα.
Είναι αφιερωμένη ιδιαίτερα στο Νίκο τον Κωνσταντόπουλο που τόσο πρόωρα και άδικα έφυγε.
Ήταν ένας άνθρωπος με το χαμόγελο πάντα.
Ήταν ένας άνθρωπος που ήταν πάντα εδώ σ’ αυτές μας
τις εκδηλώσεις.
Δεν είναι σήμερα μαζί μας.
Στη μνήμη του αφιερώνουμε αυτή τη βραδιά.

Μ

......
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Κοπή πίττας στα Τοπικά μας Τμήματα

......

Παρέμβαση του τοπικού τμήματος
Θεσσαλονίκης
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ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ

«Να πληρώσουν οι έχοντες και κατέχοντες»
εκάθαρο μήνυμα αντίστασης
στα μέτρα μείωσης των εισοδημάτων τους έστειλαν οι χιλιάδες εργαζόμενοι – μεταξύ των οποίων και οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗπου συμμετείχαν μαζικά στις κινητοποιήσεις των ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ.
Κεντρικό σύνθημα της γενικής απεργίας της 2ης Φλεβάρη ήταν «Οι
άνθρωποι και οι ανάγκες τους πάνω
απ’ τις αγορές!» και βασικά αιτήματα η απόκρουση των νεοφιλελεύθερων συνταγών, της λιτότητας και των
ανατροπών στο ασφαλιστικό.

Ξ

......

Οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ συμμετείχαν στη συγκέντρωση της Αθήνας
στο Πεδίον του Άρεως, φτάνοντας
με πορεία από τα γραφεία της
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ ενώ στη συνέχεια πορεύτηκαν μαζί με τους άλλους συγκεντρωμένους προς το Σύνταγμα
και τη Βουλή. Νωρίτερα, στο ύψος
της Ομόνοιας η πορεία ενώθηκε με
τις δυνάμεις του Π.Α.ΜΕ που πραγματοποιούσαν συγκέντρωση εκεί.

Μιλώντας στη συγκέντρωση μπροστά από τα γραφεία της ΓΣΣΕ, ο πρόεδρός της Γιάννης Παναγόπουλος,
χαρακτήρισε τις κινητοποιήσεις «μια
μεγάλη πολιτική απεργία» , επιτέθηκε στους γραφειοκράτες των Βρυξελλών και στους καρχαρίες των οίκων αξιολόγησης ενώ είπε χαρακτηριστικά : «Να πληρώσουν οι έχοντες
και κατέχοντες».

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ έστρεψε τα
βέλη του κατά της ΕΕ, λέγοντας:
«Όλοι πλέον ξέρουμε την τραγική
δημοσιονομική κατάσταση στην οποία περιήλθε η χώρα από την πολιτική της απελθούσας κυβέρνησης,
την οποία σιγοντάριζαν οι ομογάλακτοί της ισχυροί της Ευρώπης. Και
σήμερα, με περίσσιο θράσος οι χθεσινοί διαχειριστές και οι για πάνω από 15 χρόνια έχοντες την ευθύνη των
νέο-φιλελεύθερων πολιτικών της Ευρώπης μας καλούν να κάνουμε θυσίες, περικοπές και ανατροπές των
βασικών και θεμελιωδών εργατικών
μας δικαιωμάτων».
Ανέφερε ακόμη ότι «ο λαός ζητά
δίκαιη κατανομή των βαρών και δέσμευση για χρονοδιάγραμμα εξόδου
από την κρίση» και τόνισε ότι η νεοφιλελεύθερη πολιτική δεν είναι μονόδρομος
Ο πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ Σπύρος
Παπασπύρος από την πλευρά του
χαρακτήρισε το Σύμφωνο Σταθερό-
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τητας ως «σύμφωνο ηλιθιότητας» και
προειδοποίησε ότι η ΑΔΕΔΥ δεν
πρόκειται να αφήσει τα μισθολογικά,
εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα των δημοσίων υπαλλήλων να γίνουν «ολοκαύτωμα και δωρεά στις
αγορές».
Ο γενικός γραμματέας της ΑΔΕΔΥ
Ηλίας Ηλιόπουλος, στην ομιλία του,
υπογράμμισε ότι δεν ταιριάζει στη
χώρα η πολιτική της εξάρτησης και
ζήτησε μια νέα κοινωνική συμφωνία
μεταξύ κυβέρνησης, εργαζομένων
και εργοδοτών.
Ο αναπληρωτής πρόεδρος της
ΓΣΕΕ Γ. Γαβριήλ υπογράμμισε ότι οι
εργαζόμενοι δέχονται τη μεγαλύτερη επίθεση στα δικαιώματά τους από την εποχή της μεταπολίτευσης
και ζήτησε ενωτική, αλλά και δυναμική απάντηση των συνδικάτων.
Στη συγκέντρωση μίλησε ο γραμματέας της Συνομοσπονδίας Ευρω-

......
παϊκών Συνδικάτων (ETUC) Τζον
Μονκς που τόνισε ότι η Ελλάδα οδηγείται σε ένα σκληρό πρόγραμμα
λιτότητας το οποίο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Δεν μπορούμε να δεχθούμε αυτό το δρόμο προς τη φτώχεια, είπε χαρακτηριστικά και υπογράμμισε ότι οι εργαζόμενοι της Ευ-

ρώπης δεν θα αφήσουν μόνους τους
Έλληνες συναδέλφους τους. Παραβρέθηκε επίσης η γραμματέας της
Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσίων
Υπαλλήλων Καρόλα Φίσμπαχ και η
γραμματέας της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσίων Υπηρεσιών
Μπερναντέτ Σεγκόλ.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010

ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ
Τι συμβαίνει και θέλουν μαύρες τις ψυχές μας;
Όλο μέτρα ακούμε και να βάλουμε πλάτη.
Πού και γιατί;
Να σώσουμε την χώρα.
Από ποιούς;
Από αυτούς που επέλεξαν να μας ρημάξουν ως χώρα.
Και τι πρέπει να γίνει;
Τέρμα οι αυξήσεις, τέρμα οι εργασιακές σχέσεις, τέρμα η μονιμότητα, τέρμα η εργασία, τέρμα η συνταξιοδότηση, ΤΕρΜΑ ΤΟ ΝΑ
ΕΙΣΑΙ ΑΝΘρΩΠΟΣ.

Εδώ διακρίνονται στην
ΡΟΔΟ ο Πρόεδρος του
Τοπικού Τμήματος Κρητικός
Νικήτας, ο Ταμίας του
Κεντρικού Διοικητικού
Συμβουλίου Θανάσης
Κουδουνάς και το μέλος
μας Ανδρέας Κυψίδης.

Και όλα αυτά γιατί το λένε οι Ευρωπαίοι;
Εσείς που γνωρίζετε ότι οι εργαζόμενοι δεν φταίνε για όλα αυτά τι κάνετε; ΠΟΥ ΠήΓΕ ΤΟ ΠρΩΤΑ Ο ΠΟΛΙΤήΣ;
Λοιπόν εμείς οι πολίτες σας λέμε ως εδώ και μην παρέκει.
ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ.
Τώρα Ευρωπαίοι και μη θα δείτε τη σημαίνει πεζοδρόμιο.
ΟΛΟΙ ΣΤήΝ ΑΠΕρΓΙΑ ΤήΣ ΓΣΕΕ ΜΑζΙ ΜΕ ΤήΝ ΓΕΝΟΠ ΝΑ
ΤΟΥΣ ΔΕΙΞΟΥΜΕ ΟΤΙ ΦΤΑΝΕΙ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΑΝΘρΩΠΟΥΣ.
Όλοι στην προσυγκέντρωση της Ομοσπονδίας μας την Τετάρτη 2-022010 και ώρα 10:00 το πρωί στα γραφεία μας Στουρνάρη 73-75.
Οι συνάδελφοι της περιφέρειας συμμετέχουν δυναμικά στην απεργία με
συγκεντρώσεις μαζικές οπού έχουν οργανώσει τα Εργατικά Κέντρα των
περιοχών τους.

ΠρΩΤΑ Ο ΠΟΛΙΤήΣ
ΠρΩΤΑ ή ΑΝΘρΩΠΙΑ
ΤΕΛΟΣ ΟΙ ΑρΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΕρΔΟΣΚΟΠΟΙ
ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ
Γραφείο Τύπου Σ.Π.Μ.Τ.Ε
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ΟΙ "ΑΔΑΜΑΝΤΕΣ" ΤΗΣ
κφράζουμε την βαθιά μας θλίψη και οδύνη για τον άδικο χαμό των τριών εργαζομένων της
MARFIN EGNATIA BANK.
Τριών ανθρώπων που υπήρξαν θύματα μιας προβοκατόρικης επίθεσης
των “γνωστών αγνώστων“ αλητών,
“παιδάκια“ που έχει εκθρέψει και
προστατεύει το ίδιο το πολιτικό σύστημα προκειμένου να τους χρησιμοποίει κάθε φορά όταν θέλει να αποπροσανατολίσει την κοινωνία.
Το ίδιο έγινε και τώρα. Τους έβαλαν
να πράξουν αυτό, που το ίδιο το πολιτικό σύστημα, τους έχει μάθει να κάνουν. Στην μεγαλύτερη κινητοποίηση
των εργαζομένων στις 05-05-2010 απέναντι, στην επερχόμενη εξαθλίωση και
υποταγή της κοινωνίας, για λόγους “εθνικής ανάγκης“.
Την ίδια στιγμή, φωνές μέσα από το
πολιτικό σύστημα, προσπάθησαν αυτά
τα τραγικά γεγονότα να τα χρεώσουν
σε εργαζόμενους κάποιας παράταξης.
Οι εργαζόμενοι όπου και αν ανήκουν
μόνο αγώνες έχουν να επιδείξουν και
με τα πρόσωπα τους φανερά.
Άλλοι είναι εκείνοι που κρύβουν τα
πρόσωπα τους εκτελώντας εντολές “άνωθεν“ και έχουν να επιδείξουν νεκρούς αθώα θύματα, χωρίς να έχουν
πληρώσει ποτέ για αυτές τους τις πράξεις.
Σήμερα οι εργαζόμενοι καλούνται
όχι απλά να κάνουν θυσίες, αλλά να
αποδεχτούν την εξαθλίωση τους,
την κακομοιριά τους, μια ζωή δίχως
μέλλον για αυτούς και τα παιδιά
τους, προκειμένου, όπως λένε, να
“σώσουμε την χώρα“ .
Δεν ξέρουμε με αυτές τις επιβαλλόμενες πολιτικές αν θα σωθεί η χώρα, το
σίγουρο είναι ότι θα χαθούν οι άνθρωποι.
Καλούμαστε ως εργαζόμενοι να ε-

Ε

......

γκαταλείψουμε τις ζωές μας.
Διότι κάποιοι ήθελαν ακριβοπληρωμένους Ολυμπιακούς Αγώνες, που ναι
μεν ήταν επιτυχημένοι αλλά ούτε αυτό
δεν μπόρεσε να αξιοποιήσει το πολιτικοοικονομικό κατεστημένο , με αποτέλεσμα Ολυμπιακές εγκαταστάσεις εγκαταλελειμένες και ρημαγμένες. Κάποιος θα πει “πεταμένα λεφτά”; Καθόλου. Τα λεφτά βρίσκονται σε τσέπες
μερικών “γνωστών αγνώστων” του πολιτικού συστήματος.
Διότι κάποιοι επέτρεψαν τον “βομβαρδισμό” μέσω διαφημίσεων για καταναλωτικό υπερδανεισμό των πολιτών,
αποτέλεσμα ο εγκλωβισμός της κοινωνίας μέσα στο τραπεζικοπολιτικό σύστημα, προκειμένου οι ίδιοι να καλύψουν τον δικό τους αδικαιολόγητο
πλουτισμό.
Διότι κάποιοι ήθελαν μέσα από το
μεγάλο πάρτι στο Χρηματιστήριο να
κερδοσκοπούν από τον κόπο των εργαζομένων, τάζοντας παραδείσους κ.α.
Μέχρι τότε όλα αυτά και άλλα πολλά
έφτασαν το χρέος της Χώρας μας στα
10 Δίς €.
Συνεχίζουμε, διότι κάποιοι ήθελαν
τεράστιες δαπάνες σε εξοπλιστικά
προγράμματα με προμήθειες άχρηστου
πολεμικού υλικού, με υποβρύχια που
γέρνουν και οι μίζες να δίνουν και να
παίρνουν.
Διότι κάποιοι ήθελαν να επανιδρύσουν το κράτος, κάνοντας μοναστήρια
μεσιτικά γραφεία για να πουλήσουν
στους ίδιους τους εαυτούς τους κρατική γη φιλέτο.
Διότι κάποιοι ήθελαν να συντηρούν
την πολυνομία, προκειμένου να γιγαντωθεί η διαφθορά ώστε και κάποιοι λίγοι που ήθελαν να επενδύσουν να ξεκινούν με “ψιλά” σε υπηρεσίες και να καταλήγουν με εκατομμύρια σε Υπουργικά Γραφεία για λόγους “διευκόλυνσης“.

Διότι κάποιοι ήθελαν τα Ευρωπαϊκά
Οικονομικά πακέτα που ήρθαν στην
χώρα να πηγαίνουν σε συγκεκριμένα
μελετητικά γραφεία και τεχνικές εταιρίες με μηδενικό αποτέλεσμα για την
χώρα ή όπου και αν έγινε κάποιο έργο
να έχει υπερκοστολογηθεί προς όφελος συγκεκριμένων.
Διότι κάποιοι ήθελαν να δημιουργήσουν καρτέλ στο γάλα, στα καύσιμα και
αλλού προκειμένου να κερδοσκοπούν
σε βάρος της κοινωνίας.
Διότι κάποιοι ήθελαν τα δομημένα
ομόλογα, με τα χρήματα των ασφαλιστικών μας εισφορών να τα τοποθετούν σε εκείνους τους οικονομικούς οίκους με το αζημίωτο βέβαια, αποτέλεσμα τα χρήματα να εξαφανιστούν και η
χώρα σήμερα να δέχεται την γνωστή
κερδοσκοπική επίθεση από τους ίδιους
αυτούς οίκους.
Διότι κάποιοι ήθελαν να ευχαριστούν μεγάλες τεχνικές εταιρίες στην
Εγνατία Οδό, λες και μας έκαναν χάρη.
Διότι κάποιοι θέλουν την δικαιοσύνη χειραγωγημένη, να έχει χάσει την αξιοπιστία της προκειμένου οι ίδιοι κάποιοι να αλωνίζουν.
Διότι κάποιοι θέλουν ένα λαό χωρίς
αξίες, χωρίς αξιοπρέπεια, χωρίς συνοχή
στον κοινωνικό της ιστό.
Όλα αυτά τα χρόνια, αυτοί οι κάποιοι που ήθελαν και θέλουν, έπρατταν για το “εθνικό μας συμφέρον“
με αποτέλεσμα η χώρα να χρεοκοπήσει, φτάνοντας το χρέος της στα
300 Δις €.
Σήμερα οι ίδιοι κάποιοι θέλουν να μας
λένε “ότι έγινε έγινε, από ‘δώ και πέρα
να δούμε τι θα γίνει”.
Αποτέλεσμα να καλούνται πάλι αυτοί
που δεν έφταιξαν, να πληρώσουν ακριβά.
Δημιουργούν κανιβαλισμό εργαζομέ-
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ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ
νων χωρίζοντας τους σε ιδιωτικούς, δημόσιους, συμβασιούχους υπαλλήλους.
Μας εμπαίζουν δείχνοντας παιδάκια
μέσα στην Βουλή που έσπασαν τους
κουμπαράδες τους, προκειμένου να
“σώσουν την χώρα”.
Προσπαθούν να μας πείσουν ότι δίνουν μάχες προκειμένου να μας στηρίξουν οι “σύμμαχοι μας “, την στιγμή που
οι κερδοσκόποι είναι οι μεγάλες τράπεζες των χωρών των “συμμάχων μας”.
Συνεχίζουν οι ίδιοι να μην θυσιάζουν
τίποτα από τα υποτίθεται δικά τους
“κεκτημένα” (λιμουζίνες, ατέλειες, πλούσιος βίος, διακοπές σε γιότ διαπλεκομένων, “φιλιππινέζες” αστυνομικοί για
όλες τις δουλειές την στιγμή που το
κράτος τους παρέχει υποτίθεται για την
προστασία της σωματικής τους ακεραιότητας).
Εφευρίσκουν τρόπους και κόβουν μισθούς παρακάμπτοντας το συνταγματικό δικαίωμα των εργαζομένων και
ταυτόχρονα να μην μπορούν να κάνουν
άρση του Νόμου περί ευθύνης Υπουργών και της Βουλευτικής Ασυλίας. Τι υποκρισία!!!
Συνεχίζουν οι ίδιοι να είναι καλοπληρωμένοι και ιδιαίτερα προνομιούχοι
“δημόσιοι υπάλληλοι”.
Συνεχίζοντας λοιπόν στην λογική του
να “σώσουμε την χώρα” έφεραν φορολογικό νομοσχέδιο που δυστυχώς οι
έχοντες και κατέχοντες να παραμένουν
αλώβητοι και τα σπασμένα να τα πληρώνουν πάλι τα γνωστά υποζύγια οι εργαζόμενοι.
Στην λογική του να “σώσουμε την
χώρα” έφεραν ασφαλιστικό νομοσχέδιο που στην ουσία καταργεί την αξιοπρέπεια της τρίτης ηλικίας.
Δεν μας φτάνουν όλα αυτά που σαφώς οργίζουν την κοινωνία έρχονται
και οι φωνές κάποιου τυπίσκου και δη
χουντικών καταβολών, κρυβόμενος πί-

σω από ιδιότητες όπως πρόεδρος επιμελητηρίου και μέχρι χθες είχε και την
ιδιότητα του νούμερο 2 στο Διοικητικό
Συμβούλιο της Επιχείρησης μας έχοντας το θράσος να μιλάει για συρρίκνωση του Δημόσιου τομέα, για ξεπούλημα των ΔΕΚΟ, για ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, για απελευθέρωση των απολύσεων, την στιγμή
που ο ίδιος ήταν ακριβοπληρωμένος από το Δημόσιο.
Και πόσοι άλλοι τέτοιοι τυπίσκοι λειτουργούσαν και λειτουργούν δορυφορικά στο πολιτικό σύστημα με σκοπό
την συρρίκνωση της κοινωνίας.

Στόπ κύριοι. Το ότι “έγινε
έγινε” και η λύση θα δοθεί
από τις επιταγές του ΔΝΤ,
δεν περνάει.

Εσείς που θέλατε και συνεχίζετε να
θέλετε, εσείς που υποτίθεται ότι υπηρετείτε το πολιτικό σύστημα, έχετε διαπράξει εθνικό έγκλημα.

Είστε όλοι σας υπεύθυνοι
για τα χάλια του πολιτικού
συστήματος.
ή απάντηση των
εργαζομένων για αυτό το
έκτρωμα που
δημιουργήσατε,
θα είναι δυναμική.
Δεν υπάρχει πισωγύρισμα
της κοινωνίας. Θα είναι
αγώνας για την αξιοπρέπεια
μας και για το μέλλον των
παιδιών μας.

Ελληνικό Δίκαιο που ίσχυε κατά
τον 5ο π.Χ. αιώνα, δηλαδή του Χρυσού Αιώνα
της Δημοκρατίας της Ελλάδας μας.
Ο νόμος αναφέρεται στην περίπτωση του πολίτη που ήθελε να γίνει βουλευτής και απαιτούσε τα εξής:
1) Να είναι Έλλην πολίτης
2) Να κατέχει την Ελληνική θρησκεία και παιδεία
3) Να ΜΗΝ είναι κίναιδος και
4) Να καταγραφεί ΟΛΗ η περιουσία του, μέχρι και τα σανδάλια που φοράει, καθώς και η οικογενειακή του περιουσία.
Εάν τηρούνταν όλα αυτά τότε ο εν λόγω κύριος, μπορούσε να γίνει βουλευτής.
Αν ο κύριος αυτός πρότεινε και περνούσε νόμο ο οποίος αποδεικνυόταν οικονομικά ζημιογόνος για την Αθήνα, τότε έπρεπε να κατασχεθεί από την καταγεγραμμένη περιουσία του, όλο το ποσόν κατά το οποίο ζημιώθηκε οικονομικά η Αθήνα.
Αν δεν έφθανε η περιουσία του τότε έπρεπε να κατασχεθεί ΟΛΗ η περιουσία του (μέχρι και τα σανδάλια που κατεγράφησαν) και το υπόλοιπο που αδυνατεί να καλύψει να το εξοφλήσει ΔΟΥΛΕΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ.
Αν ο νόμος που πρότεινε και πέρασε ο κύριος αυτός, ζημίωνε ΗΘΙΚΑ την
Αθήνα η ποινή ήταν :
AΥΘΗΜΕΡΟΝ ΤΕΛΕΥΘΗΣΑΤΩ !!!
5ος π.Χ. ΑΙΩΝΑΣ — ΧΡΥΣΟYΣ ΑΙΩΝ

......
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Οι συνταγές, οι ασθενείς και τα… αποτελέσματα
Οι ιστορίες των χωρών που πέρασαν την πόρτα του ΔΝΤ
ο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
είναι ένας από τους λιγότερο
δημοφιλείς διεθνείς οργανισμούς και αυτό δεν είναι τυχαίο. Σε
αρκετές περιπτώσεις, αν όχι στις
περισσότερες, οι χώρες που προσέτρεξαν σε αυτό και εφάρμοσαν
τα προγράμματά του εισήλθαν σε
μια περίοδο έντονης κοινωνικής αναταραχής που έπληξε με σφοδρότητα τα μεσαία και χαμηλά
στρώματα.
Το ΔΝΤ ιδρύθηκε πριν από 65
χρόνια και βασικός σκοπός του είναι να παρέχει τεχνική και οικονομική βοήθεια σε χώρες που βρίσκονται σε πολύ δύσκολη οικονομική
κατάσταση. Στο πλαίσιο αυτό οι χώρες-μέλη που έχουν πρόβλημα με το
ισοζύγιο πληρωμών μπορούν να ζητήσουν δάνεια και βοήθεια στη διαχείριση της εθνικής τους οικονομίας

Τ

......

που εξειδικεύεται με την εκπόνηση
συγκεκριμένων προγραμμάτων –αν
και οι πολέμιοι του ΔΝΤ ισχυρίζονται ότι είναι πανομοιότυπα- που
σκοπεύουν να διορθώσουν τις συνθήκες που οδήγησαν στην οικονομική κρίση ενώ τα δάνεια που χορηγούνται συνήθως δίνονται σε δόσεις,
καθεμιά από τις οποίες δίνεται υπό
την προϋπόθεση ότι έχουν επιτευχθεί συγκεκριμένοι στόχοι.
H παρέμβαση του ΔΝΤ αφήνει
«διαφορετική γεύση» σε κάθε χώρα και εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό
από τα προβλήματά της. Η παρέμβαση στη Βραζιλία, για παράδειγμα,
θεωρείται από τις επιτυχημένες αλλά στη γειτονική Αργεντινή, ταυτίζεται με την απόλυτη αποτυχία.
Πριν μερικά χρόνια ο Γάλλος
πρόεδρος Νικόλα Σαρκοζί πρότεινε τον τέως υπουργό οικονομικών

της Κυβέρνησης Ζοσπέν στην Γάλλια, τον σοσιαλιστή Ντομινίκ Στρός
Κάν στη θέση του γενικού διευθυντή του ταμείου. Ο Στρός Κάν προχώρησε σε αλλαγές που περιλαμβάνουν από την ενίσχυση των πιστώσεων μέχρι τη διευκόλυνση της
χορήγησης δανείων και τη χαλάρωση ορισμένων όρων που απαιτούσε το ΔΝΤ, όπως είναι οι ιδιωτικοποιήσεις και η απελευθέρωση αγορών. Ωστόσο, και παρά τις αλλαγές
αυτές, οι εντυπώσεις που άφησε το
ΔΝΤ στην Ουγγαρία και τη Λιθουανία , οι κυβερνήσεις των οποίων
προσέφυγαν σε αυτό δεν είναι και
οι καλύτερες. Το γνωρίζουν καλύτερα από όλους οι μισθωτοι και οι
συνταξιούχοι αλλά και οι χιλιάδες
δημόσιοι υπάλληλοι που –κατ εντολήν του ΔΝΤ- απολύθηκαν στη
Ρουμανία.

Τέσσερα παραδείγματα
Αξίζει να δούμε τέσσερα ευρωπαϊκά παραδείγματα:
Η Λετονία έλαβε δάνειο από το ΔΝΤ 1,7 δισ. Ευρώ.
Ζητήθηκε από την κυβέρνηση να μειώσει τους μισθούς,
στο Δημόσιο κατά 30%, τις δαπάνες κατά ,5%, να παγώσει τις συντάξεις και να αυξήσει τον ΦΠΑ. Ως αποτέλεσμα, η οικονομία της συρρικνώθηκε κατά 1% και η ανεργία εκτινάχθηκε στο 16,6% το 2009.
Η Ρουμανία, έλαβε δάνειο 12,9 δισ. ευρώ, και αναγκάστηκε να προχωρήσει σε 137.000 απολύσεις στο Δημόσιο, να μειώσει τις συντάξεις και τους μισθούς και να αυξήσει φόρους. Το 2009 το ΑΕΠ της χώρας μειώθηκε κατά 7,1%.

Στην Ουκρανία, το ΔΝΤ συμφώνησε στην παροχή 13
δισ. ευρώ τον Νοέμβριο του 200, επιβάλλοντας όμως
περικοπές δαπανών και μεταρρυθμίσεις στο τραπεζικό
σύστημα. Τα μέτρα είχαν αποτέλεσμα πτώση του ΑΕΠ
σε 15% το 2009.
Η Ουγγαρία, υποχρεώθηκε να καταργήσει τη 13η σύνταξη, τον 13ο μισθό και να περικόψει κατά 20%- 30%
τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων προκειμένου
να λάβουν δάνειο 12,5 δισ. ευρώ από το ΔΝΤ Οκτώβριος 200. Το ΑΕΠ της χώρας μειώθηκε το 2009 κατά 6,3%.
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15/3/2010
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Κατάληψη στον ΟΑΕΔ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗΝ Δ.Ε.Η
αράματα της 15ης Μαρτίου έξι
λεωφορεία ξεκινούσαν από τα
γραφεία της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ στην
οδό Στουρνάρη με κατεύθυνση τα κεντρικά γραφεία του ΟΑΕΔ στον Αλιμο. Ήταν άλλη μια δυναμική κινητοποίηση , από τις πολλές που έχει κάνει στο πρόσφατο παρελθόν η Ομοσπονδία, με προφανή συμβολισμό: Με
την κατάληψη του ΟΑΕΔ, του οργανισμού που έχει σαν αποστολή να μεριμνά για την απασχόληση των Ελλήνων, οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ ήθελαν
να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους
για το πάγωμα των προσλήψεων στην
επιχείρηση.
Οι συγκεντρωμένοι με την ανάρτηση των πανο διαμαρτυρήθηκαν για τον
«εμπαιγμό» και την «εγκληματική καθυστέρηση» στις προσλήψεις των επιτυχόντων του διαγωνισμού αλλά και
τον παραλογισμό που «υποχρεώνει»
τη ΔΕΗ να δίνει περί τα 100 εκατ. ευρώ ετησίως σε υπερωρίες, όταν με αυτά τα χρήματα θα μπορούσαν να αμείβονται πέντε χιλιάδες νέοι εργαζόμενοι χωρίς καμιά άλλη επιβάρυνση για
την επιχείρηση.
Την κατάληψη των κεντρικών γραφείων του ΟΑΕΔ ακολούθησε η ωρη απεργία της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ στις 16
και 17 Μαρτίου που στέφθηκε από επιτυχία και είχε σαν στόχο να διατρανώσει την ξεκάθαρη αντίθεση των εργαζομένων στις περικοπές των αποδοχών των εργαζομένων αλλά και
στην περικοπή της χρηματοδότησης
του ασφαλιστικού φορέα της ΔΕΗ,
που οδηγεί στη δραστική περικοπή
παροχών και υπηρεσιών σε ασφαλισμένους και συνταξιούχους.
Πρέπει να σημειωθεί ότι για το ζήτημα με τους επιτυχόντες του διαγωνισμού 1/2007 ο αγώνας της Ομοσπονδίας έφερε γρήγορα αποτελέσματα. Ειδικότερα, τα συναρμόδια υπουργεία δεσμεύτηκαν ότι η πρόσληψη των 1.63 θα ολοκληρωθεί για όλους μέσα στο 2010 ενώ η διοίκηση
της ΔΕΗ δεσμεύτηκε ότι μέσα στο
τρέχον έτος και για να μην χαθεί χρόνος, θα βγει νέα προκήρυξη για την
πρόσληψη νέων συναδέλφων.

Χ

ΑΘΗΝΑ 11-02-2010
Συναδέλφισες- Συνάδελφοι
ριν λίγες ημέρες, στην έναρξη του 33ου Συνεδρίου της ΓΕΝΟΠ, παρουσία έξι υπουργών
της Κυβέρνησης,ο αρμόδιος υφυπουργός για
θέματα ενέργειας και υπεύθυνος για την Δ.Ε.Η ο κος
Μανιάτης και ακολούθως ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Η κος
Ζερβός δεσμεύτηκαν:
Δ.Ε.Η 51% υπό Δημόσιο έλεγχο.
Επαναπροσδιορισμό του Επενδυτικού Προγράμματος της Δ.Ε.Η, άμεση υλοποίηση του με
στήριξη του λιγνίτη.
Άμεση πρόσληψη του προσωπικού από την
προκήρυξη του 2007 με τα ισχύοντα στον ΚΚΠ
και τις Συλλογικές Συμβάσεις που ισχύουν στην
Δ.Ε.Η.
Λίγες ημέρες αργότερα, στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Επιχείρησης, επανέλαβαν ακριβώς τα ίδια.
Όλοι μας γνωρίζουμε τη δεινή οικονομική κατάσταση που βρίσκετε η χώρα.
Στα πλαίσια των εξαγγελιών της εισοδηματικής
πολιτικής από την Κυβέρνηση ακούσαμε και για πάγωμα προσλήψεων στο Δημόσιο και τις ΔΕΚΟ.
Μετά από αυτά υπάρχει μια περίεργη,έντονη φημολογία, για μη πραγματοποίηση των εν λόγω προσλήψεων στη Δ.Ε.Η των οποίων η προετοιμασία έχει ξεκινήσει από το 200.
Φτάσαμε επιτέλους ‘’μόλις’’ 6 χρόνια μετά,για την
υλοποίηση των προσλήψεων αφού έχουν δημοσιευθεί και τα ονόματα των συμπολιτών μας,έχουν περάσει και από ιατρικές εξετάσεις, είναι έτοιμοι να
προσληφθούν και σήμερα να υπάρχουν αυτές οι παλινωδίες.
Στα πλαίσια αυτής της τραγικής οικονομικής κατάστασης για την χώρα, κάποιοι εντός και εκτός
των τοιχών, έχουν βάλει ως στόχο να ευημερήσουν οι αριθμοί και οι άνθρωποι να μπουν στην
‘’μέγγενη’’.
Εμείς σαν εργαζόμενοι στη Δ.Ε.Η, εδώ και τρία
περίπου χρόνια, τονίζουμε την τεράστια έλλειψη
σε προσωπικό στην Επιχείρηση. Αποτέλεσμα και
των περίεργων παιχνιδιών για τα ασφαλιστικά ζητήματα που οδήγησαν σε έξοδο από την επιχείρηση πάνω από 3.000 συναδέλφους μας το τελευταίο διάστημα. Για να μπορούν να καλυφθούν βα-

Π

σικές θέσεις εργασίας, οι εργαζόμενοι που έχουμε απομείνει αναγκαζόμαστε να εργαζόμαστε υπερωριακά και το κόστος των υπερωριών να οδηγείται σε δυσθεώρητα ύψη τέτοια που μπορούν να
καλύψουν όχι μόνο αυτές τις προσλήψεις που είναι άμεσα απαιτητές αλλά και άλλες που είναι άμεσα αναγκαίες.
Κύριοι. κύριοι της Κυβέρνησης το συμμάζεμα
των οικονομικών της χώρας εξαρτάται από αυτές τις προσλήψεις;
Γνωρίζετε ότι αυτοί οι άνθρωποι που το Ελληνικό Κράτος τους ‘’δουλεύει’’ τόσα χρόνια έχουν
ανάγκη για δουλεία , διότι δεν είναι παιδιά ‘’ταχυδρόμων’’ ώστε να έχουν λύσει όλα τους τα
προβλήματα;
Γνωρίζετε ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν ανάγκη για δουλεία και δεν είναι ‘’παπουδοπατέρες’’
που από τον ‘’πενιχρό τους’’ βουλευτικό μισθό
κάνουν γάμους στις Βερσαλλίες;
Γνωρίζετε ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν ανάγκη για δουλειά και δεν είναι παιδιά ‘’κουμπάρων’’;
Γνωρίζετε ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν ανάγκη για δουλειά και δεν είναι παιδιά πολιτικών
ώστε να ακολουθήσουν το επάγγελμα του μπαμπά τους και να λανσάρονται κάθε καλοκαίρι σε
πολυτελή γιότ κάνοντας celebrity ζωή;
Το συμμάζεμα των οικονομικών δεν γίνεται από τις μη προσλήψεις προσωπικού.
Το συμμάζεμα γίνεται και από το ανάστημα που
σηκώνει κανείς,σε εκείνους που επιβάλουν στην χώρα υποβρύχια που γέρνουν, που πιέζουν για εξοπλιστικά προγράμματα πολλών δις ευρώ και ταυτόχρονα οι ίδιοι ανεβάζουν τα spreads για να εκβιάσουν την χώρα και πολλά πολλά άλλα …
Καλούμε την Ομοσπονδία μας να αναλάβει άμεσα πρωτοβουλίες για το εν λόγω ζήτημα, διότι όλοι μας γνωρίζουμε ότι η έλλειψη προσωπικού
οδηγεί μαθηματικά σε συρρίκνωση την Επιχείρηση μας.
Να προχωρήσουν οι προσλήψεις του 2007 εδώ και τώρα με τα ισχύοντα στο προσωπικό
Δ.Ε.Η.
Να προκηρυχτούν νέες προσλήψεις εδώ και
τώρα για την κάλυψη βασικών αναγκών της Επιχείρησης.

......
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Η Σημασία της Βόρειας Αφρικής
στην Αγορά Φυσικού Αερίου της Ευρώπης
Των Γκάι Ντίνμορ και Χέμπα Σαλέχ

......

αβεβαιότητα για το μέλλον
στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου επισκιάζει την
πρόοδο των μεγάλων σχεδίων, τα
οποία έχουν ως βασικό τους άξονα την περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Αυτό άλλωστε
παραδέχεται και ο Ουμπέρτο
Κουαντρίνο, διευθύνων σύμβουλος της ιταλικής Edison, όταν δηλώνει πως «κινούμαστε στην ομίχλη».
Δύο χρόνια πριν, η εικόνα ήταν
τελείως διαφορετική, με τη ζήτηση να κυμαίνεται σε υψηλά επίπεδα και η αγορά ανησυχούσε για
την επάρκεια του αερίου. Από τότε πολλά έχουν αλλάξει, καθώς η
κρίση οδήγησε σε μείωση της κατανάλωσης κατά 7% το 2009, αλλά και των τιμών. Πλέον, η αγορά
χαρακτηρίζεται από την υπερπροσφορά. Επίσης, οι ευρωπαϊκές
χώρες «αγκαλιάζουν» και πάλι την
πυρηνική ενέργεια.
Η Βόρεια Αφρική αναμένεται να
παίξει σημαντικό ρόλο στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών
της Γηραιάς Ηπείρου στο μέλλον,
επισημαίνουν οι αναλυτές. Όμως,
προς το παρόν η υλοποίηση των
απαιτούμενων επενδυτικών σχεδίων είναι αμφίβολη. Με βάση το

H

περιβάλλον αυτό, δεν προκαλεί
έκπληξη ότι οι παραγωγοί της Βόρειας Αφρικής, αλλά και της Κεντρικής Ασίας διστάζουν να δεσμευθούν.
Παρόλα αυτά, ο κ. Κουαντρίνο
επισημαίνει ότι οι ανάγκες της Ευρώπης θα αυξηθούν κατά 30% ως
το 2020. Η Αλγερία και η Αίγυπτος θα μπορούσαν από κοινού
να προμηθεύσουν 25-30 δις κ.μ.
ετησίως, ενώ η Λιβύη δεν διαθέτει τις απαραίτητες εγκαταστάσεις για υγροποίηση του αερίου
και οι υποδομές της κρίνονται ως
ανεπαρκείς. Από τον Ιούλιο, η
Αλγερία πρόκειται να ξεκινήσει
τη μεταφορά αερίου προς την
Ισπανία μέσω του αγωγού Μεντγκάζ. Για το 2016 άλλωστε έχει
προγραμματιστεί η κατασκευή
του αγωγού Γκαλσί.

Η Ρωσία παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις αυτές. Προβληματισμό προκαλεί και η προσπάθεια της Ε.Ε. για μείωση της
ενεργειακής της εξάρτησης από
τη Μόσχα. Ακόμα και με την προσθήκη του αερίου από τη Βόρεια
Αφρική, η Ευρώπη θα χρειαστεί
να εισάγει ποσότητες και από το
Αζερμπαϊτζάν, πιθανώς και από
το Τουρκμενιστάν. Το σχέδιοκλειδί για τις εισαγωγές αυτές είναι ο αγωγός ITGI που προκρίνει
η Edison, ο οποίος θα «περάσει»
από το Αζερμπαϊτζάν, την Τουρκία και την Ελλάδα, καταλήγοντας
στην Ιταλία.
Ανταγωνίζεται τον Nabucco, ο
οποίος είναι πιο φιλόδοξος όσον
αφορά τις ποσότητες, αλλά αντιμετωπίζει δυσκολίες. Ο ρόλος της
Ιταλίας ως ενεργειακός κόμβος
πάντως, ενισχύεται και από το
τερματικό LNG στο Ροβίγκο, το
οποίο εξασφαλίζει εισαγωγές 
δις κ.μ. ετησίως από το Κατάρ.
Τον περασμένο μήνα, ο υπουργός Ενέργειας της Αλγερίας, Χακίμπ Χελίλ, κάλεσε τους εξαγωγείς να μειώσουν την παραγωγή
τους, διότι η τωρινή τιμή των 
δολαρίων στην αγορά spot δεν
είναι βιώσιμη.
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ΠAΣKE Πτ. Mηχανικών ΔEH
ΣΠMTE/∆EH

ΔΕΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΟΜΑΣΣΤΕ
ΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΜΑΣ, ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΜΑΣ,
ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ.

Χώρα και οι εργαζόμενοι ζουμε τις τραγικότερες στιγμές μετά την μεταπολίτευση.
Η Χώρα βρίσκεται σε οικονομική κατάρρευση
όπως μας λένε.
Το θέμα είναι πως βρεθήκαμε σ αυτήν την κατάσταση.

H

 Ποιοί διαχειρίστηκαν όλα αυτά τα χρόνια τα
οικονομικά του κράτους;
 Ποιοί έστησαν την υπόθεση του Χρηματιστηρίου;
 Ποιοί έκαναν υπερκοστολογημένα Ολυμπιακά έργα που σήμερα δυστυχώς ρημάζουν;
 Ποιοί διαχειρίστηκαν τα χρήματα των ασφαλιστικών εισφορών μας και εξανεμίστηκαν;
 Ποιοί επιδοτούσαν Βιομηχάνους για ανύπαρκτες επενδύσεις;
 Ποιοί χρηματοδοτούσαν μεγάλες τεχνικές εταιρίες για ανύπαρκτα έργα;
 Ποιοι έφτασαν στο σημείο να ξεπουλούν όσο
όσο Επιχειρήσεις κερδοφόρες του Δημοσίου;
 Ποιοι οδήγησαν τη χώρα σε αποβιομηχάνιση;
 Ποιοι χειραγώγησαν την δικαιοσύνη και την απαξίωσαν;
Και τόσα άλλα.
Αυτοί οι ποιοι λοιπόν, δεν είναι άλλοι από αυτούς που Κυβέρνησαν την χώρα όλα αυτά τα χρόνια από την μεταπολίτευση και μετά.
Το θράσος τους δεν έχει όριο.

Έρχονται τώρα, αφού οδήγησαν τα πράγματα
στην καταστροφή και εντελώς προκλητικά μας
λένε ότι « έγινε έγινε, από εδώ και πέρα».
Το από δω και πέρα γι αυτούς , είναι η εξαθλίωση των εργαζομένων μέσα από περικοπές
στους μισθούς μας, με τη κατάργηση του ασφαλιστικού μας συστήματος, με τη διάρρηξη του κοινωνικού ιστού της χώρας, προκειμένου να γίνουμε όλοι πειθήνια όργανα ενός νέου απάνθρωπου
συστήματος.
Οι ίδιοι όμως δεν θυσιάζουν τίποτα από τα δικά του οφέλη.
Δεν λογαριάζουν όμως τα πράγματα όπως πρέπει, διότι η οργή της κοινωνίας είναι καζάνι που
βράζει.
Στη λογική ότι όλα μπορούν να τα περάσουν
τώρα, ξεπροβάλουν κάποιες « φωνούλες» που μιλάνε για παρά πέρα μετοχοποίηση της ΔΕΗ δηλαδή, να φύγει από τα χέρια του κράτους.
Για πούλημα Σταθμών, για συρρίκνωση και απαξίωση της ΔΕΗ.
Μόνο που λογαριάζουν χωρίς να γνωρίζουν το
τι θα συμβεί.
Για εμάς η προάσπιση της Επιχείρησης, η ανάπτυξη της ΔΕΗ και ο πρωταγωνιστικός της ρόλος
στο ανταγωνιστικό περιβάλλον της Ηλεκτρενέργειας, είναι συμβόλαιο τιμής.
Συνάδελφοι, μην κάνετε το λάθος και «φυλακίσετε» την οργή σας για όλα αυτά που συμβαίνουν.

Ο α γ ών α ς θα είναι σκλ ηρ ός.
Κ α λύ τ ε ρ α έ ν ας έ ν τ ι μ ο ς πόλεμος παρά μια αισ χρή ειρή νη.

......
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣή
περίοδος που διανύουμε δεν έχει καμία σχέση με τις προηΗΟγούμενες.
συνδυασμός της διεθνούς οικονομικής κρίσεως και της ελλη-

......

νικής κρατικής λειτουργίας δημιούργησε ένα εκρηκτικό οικονομικό
μίγμα.
Οι αλλαγές, που πλέον όλοι αποδέχονται, παίρνουν την μορφή
χιονοστιβάδας και ουσιαστικά είναι ανατροπές που στοχεύουν την
κοινωνία. Το αύριο δεν θα μοιάζει σε τίποτα με το χθες.
Η ουσία του δημοσιονομικού προβλήματος της χώρας επικεντρώνεται στον πολίτη.
Το έργο βεβαίως το έχουμε ξαναδεί, όχι ίσως τόσο έντονα και
προηγούμενες δεκαετίες. Απλά οι κυβερνήσεις τότε το αντιμετώπιζαν με το ανώδυνο για αυτούς μέτρο - όχι όμως και του πολίτη
- της υποτίμησης του νομίσματος, μέτρο που τώρα λόγω κοινού ευρωπαϊκού νομίσματος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
Το πρόβλημα ήταν γνωστό από δεκαετίες, αλλά κανείς από τους
κυβερνόντες δεν φρόντισε τις χρόνιες στρεβλώσεις, όπως καθυστερημένα από όλους ομολογούνται, να λύσει.
Και βέβαια όταν ο κόμπος έφτασε στο χτένι, γιατί δεν νομίζουμε κανείς να πιστεύει, δηλαδή εάν βρίσκαμε τα απαιτούμενα δάνεια
ότι δεν θα ξανά υποκρυπτόταν, αναδείχθηκε το τεράστιο πρόβλημα.
Η πολύ μεγάλη διαφορά, εκτός του τεράστιου σωρευμένου χρέους, είναι ότι τώρα δεν μπορούμε να διαχειριστούμε την κατάσταση εμείς οι ίδιοι και οι δανείζοντες επιβάλλουν τις <<λύσεις>> και
τους όρους τους.
Είμαστε κανονικά υπό κηδεμονία με ότι αυτό συνεπάγεται.
Και τώρα οι καθοδηγητές και ουσιαστικά υπεύθυνοι της καθοδικής πορείας απαιτούν από τους εργαζόμενους να αντιληφθούν και
να συμβάλλουν. Πόσες φορές δεν έχουν ακουστεί φράσεις όπως,
ότι οι κόποι των Ελλήνων δεν θα πάνε χαμένοι αυτή την φορά.
Η λύση που προκρίνεται είναι η μείωση του βιοτικού τους επιπέδου.
Μειώσεις μισθών, συντάξεων, περισσότερα χρόνια εργασίας, απολύσεις, κατάργηση συλλογικών συμβάσεων, ελαστικές σχέσεις
εργασίας, ελαχιστοποίηση των κοινωνικών παροχών συνθέτουν το
σκηνικό.
Όλα αυτά καλούνται διαρθρωτικές αλλαγές από τους ειδήμονες.(
Ως μέλη ενός κλάδου που πραγματικά ταλαιπωρείται από συντεχνίες, με την μη αναγνώριση των επαγγελματικών του δικαιωμάτων,
μήπως με την ένταξη του στο θέμα των κλειστών επαγγελμάτων,
είναι ευκαιρία επίλυσης του θέματος;)
Ο εργαζόμενος πρέπει να πληρώσει αφού αυτός είναι υπεύθυνος για όλα τα κακώς κείμενα. Αυτός πήρε όλες τις αποφάσεις που
μας έφεραν σε αυτό το σημείο. Αυτός ευθύνεται για την κατασπατάληση του δημόσιου χρήματος και της περιουσίας, για την υπερτιμολόγηση των δημοσίων έργων, για την αφαίμαξη του υστερήματος των εργαζομένων από της τράπεζες, για τις χαμηλού επιπέδου
κοινωνικές υπηρεσίες που αναγκαστικά τον στέλνουν σε λύσεις έξω από το δημόσιο σύστημα , για την αναποτελεσματικότητα του

Κράτους, για την υφαρπαγή της περιουσίας του από τους <<επιχειρηματίες>> δια μέσου του χρηματιστηρίου με την δήθεν ανάπτυξη των επιχειρήσεων τους που κατέληξαν στις ελβετικές τράπεζες και στην πολυτελή διαβίωσή τους, για την τεράστια αύξηση
των τιμών με την απόκτηση του κοινού νομίσματος, για τον μη έλεγχο της αγοράς και των δημιουργουμένων καρτέλ, για την φοροδιαφυγή, την εισφοροδιαφυγή, την διαπλοκή και την διαφθορά .
Πρέπει μια δυνατή φωνή να υψωθεί από τους εργαζόμενους για
τις λάθος επιλογές που δεν θα βελτιώσουν την κατάσταση. Να γίνει αντιληπτό ότι δεν μπορεί να υποχωρήσει άλλο το επίπεδο διαβίωσης. Ότι πρέπει να βρεθούν λύσεις για τους αδύναμους και να
στηριχθεί με κάθε τρόπο η κοινωνική συνοχή. Να ανοίξουν δρόμοι
για τα παιδιά μας.
Στο τέλος ας αποφασίσει η πολιτεία να διορθώσει τα στρεβλά που
κάνουν τους πλούσιους πλουσιότερους και τους φτωχούς φτωχότερους. Επιτέλους ας πληρώνουν και αυτοί που για δεκαετίες έτρωγαν και έπιναν εις βάρος των εργαζομένων, που χωρίς τον βασικό όρο της επιχειρηματικότητας δηλαδή του οικονομικού ρίσκου
με σιγουριά αύξαναν τα κέρδη τους.
Εμείς έτσι βλέπουμε την διόρθωση των στρεβλώσεων και όχι όπως αυτοί που βλέπουν την ευκαιρία για ακόμη περισσότερα κέρδη με ταυτόχρονη μείωση των κεκτημένων των εργαζομένων.

ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤήΝ ΔΕή
Οι θέσεις μας για ΔΕΗ υγιή – ανταγωνιστική – ενιαία – κάθετοποιημένη – με το 51% στο Κράτος – κυρίαρχη στην εσωτερική αγορά – εξωστρεφή – με ανάπτυξη όλων των δυνατοτήτων της είναι
σταθερή.
Ομολογείται από όλους ότι τα αποτελέσματα των απεχθέστερων μέτρων,που για πρώτη φορά εφαρμόστηκαν με τις μειώσεις των
μισθών και συντάξεων και για τα άλλα που έπονται, ότι θα πέσουν
στο κενό εάν δεν υπάρχει ανάπτυξη της οικονομίας.
Η ΔΕΗ ως η μεγαλύτερη βιομηχανική επιχείρηση της χώρας, με
αντικείμενο εργασιών προϊόν που απασχολεί ολόκληρο τον πλανήτη, θα μπορούσε να γίνει ένας από τους κύριους μοχλούς.
Να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, να βοηθήσει τοπικές κοινωνίες, να στηρίξει την αγορά και γενικά να συμβάλλει αποτελεσματικά στην έξοδο από το τούνελ που έχουμε μπει.
Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να το αντιληφθεί η κυβέρνηση και
να πάρει τις αναγκαίες αποφάσεις.
Να καταργηθούν όλοι οι νόμοι που απαγορεύουν την ανάπτυξή
της και όλες οι οδηγίες που στο όνομα της ανταγωνιστικότητας και
στο όφελος του καταναλωτή, την εξαναγκάζουν σε συρρίκνωση.
Με την ύπαρξη αεριτζήδων που κυνηγούν το φιλέτο των καταναλωτών, χωρίς να μπορούν να εξασφαλίζουν τίποτα, δεν κερδίζει
κανένας. Να σταματήσουν αμέσως οι διαδικασίες που την θέτουν
εκτός διαγωνισμών. Αντίθετα η Επιχείρηση πρέπει να βοηθηθεί σε
αυτήν την κατεύθυνση.
Είναι προς όφελος όλων.
ΔΑΚΕ ΣΠΜΤΕ ΔΕή
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ΣΠMTE/ΔEH
agonsin_spmte@yahoo.gr

…ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗ…
Ο Αινείας, όταν κλήθηκε να διασώσει ότι πολυτιμότερο μπορούσε από την κατεστραμμένη Τροία, χωρίς
δεύτερη σκέψη επέλεξε να πάρει στους ώμους του τον γέροντα πατέρα του…
Στην Αρχαία Ελλάδα δεν υπήρχε μεγαλύτερη ντροπή, μεγαλύτερη καταισχύνη, από την ασέβεια και την
αναλγησία απέναντι στους γέροντες…
Στον κόσμο μας ένας απαράβατος -υποτίθεται- κανόνας, είναι το «τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου»...
Συνάδελφοι, Συναδέλφισσες,
ήμερα οι “οικονομικοί εκτελεστές” της τρόικας (ΕΕ-ΚΕΤ-ΔΝΤ)
σε αγαστή συνεργασία με την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, τη ΝΔ και τον
ΛΑ.Ο.Σ και με τις πλάτες των συνδικαλιστικών τους παρατάξεων, καταλύουν κάθε γραφτό και άγραφο κανόνα ανθρωπιάς. Αρπάζουν το υστέρημα των συνταξιούχων, μετατρέπουν
τη γενιά των 900€ σε γενιά των 700,
τη γενιά των 700€ σε γενιά των 500,
στέλλουν τις γυναίκες να δουλεύουν
15 χρόνια παραπάνω, «υπόσχονται» αντί για σύνταξη- ένα επίδομα συσσιτίου μετά από 0 χρόνια δουλειάς,
αποφασίζουν και διατάσσουν ότι το
μοναδικό «δικαίωμα» του εργαζόμενου, είναι να τον απολύει όποτε θέλει
ο εργοδότης του.
Στο ερώτημα “γιατί γίνονται όλα
αυτά;”, απαντούν ότι “δεν υπάρχουν λεφτά” κι ότι η “σωτηρία της
πατρίδας επιβάλλει θυσίες”. Διατάζουν λοιπόν να λεηλατηθούν τα 2/1
του μισθού των υπαλλήλων, να περικοπούν τα 2/1 της σύνταξης των γερόντων, να αφαιμαχθούν 50 δισ. από
τον ιδρώτα των μισθωτών, διότι αυτό
επιτάσσει δήθεν το ”εθνικό χρέος”.
Αλλά αν αντί να βουτήξουν τα 2/14
από μισθούς και συντάξεις έπαιρναν:
• τα 2/1 από το περίσσευμα των
τραπεζών, που κατέχουν πλούτο ίσο με 600δισ., θα εξοικονομούσαν
86δισ.,
• τα 2/1 από το περίσσευμα των πο-

Σ

λυεθνικών και των μονοπωλίων που
λειτουργούν στην Ελλάδα και κατέχουν πλούτο 700δισ., θα εξασφάλιζαν 100δισ., και
• τα 2/1 από το περίσσευμα των
500δισ. που διακινούνται ετησίως
μέσω «OFF-SHORE» εταιρειών από την Ελλάδα, θα εισέπρατταν
72δισ.
θα συγκέντρωναν συνολικά 258
δισεκατομμύρια, απευθείας από
αυτούς που καρπώθηκαν για παρά
πολλά χρόνια τον ιδρώτα μας, με
τα οποία, όχι μόνο θα σωζόταν οι
μισθοί και οι συντάξεις, αλλά θα εξαφανιζόταν και ολόκληρο το δημόσιο χρέος!
Όμως αυτοί που προπαγανδίζουν
ότι “δεν υπάρχει άλλη πρόταση”,
δεν θεωρούν καν προτάσεις τα παραπάνω. Και είναι λογικό, αφού ότι
θίγει τα συμφέροντα της πλουτοκρατίας το θεωρούν “ανέφικτο”,
“ανόητο”, “μη ρεαλιστικό”.
Συνάδελφε, Συναδέλφισσα,
• Είναι δυνατόν να περιμένουμε σήμερα λύσεις από τα κόμματα
ΠΑΣΟΚ, ΝΔ & ΛΑ.Ο.Σ, που με τις
πολιτικές τους, μας έφεραν πολλά
χρόνια πίσω σε κατακτήσεις και δικαιώματα ;
• Είναι δυνατόν να «καταπιούμε» την
αδικία και να πληρώσουμε πάλι εμείς τα «κλεμμένα» που ξεχείλισαν
τα σεντούκια των λίγων ;
• Είναι δυνατόν να περιμένεις λύσεις από τις παρατάξεις που τους υπηρε-

τούν και ήταν οι Δούρειοι Ίπποι στο
να εφαρμοστούν αυτές οι πολικές;
• Είναι δυνατόν να πιστέψεις τους
συνδικαλιστές που σου λένε σήμερα ότι διαφωνούν με το κόμμα τους
για τα εξοντωτικά μέτρα, όταν συνεχίζουν ακόμα να το υπηρετούν ;
• Κατά πόσον είναι δυνατόν να λύσουμε τα χρόνια κλαδικά μας αιτήματα στο νέο περιβάλλον που έχει
διαμορφωθεί σήμερα ; Ποια θα είναι η αυριανή ΔΕΗ ;

Το θέμα λοιπόν δεν είναι να
πείσουμε την ολιγαρχία και
τους υπηρέτες της για τα
δίκαια μας.
Το ζητούμενο είναι, οι εργαζόμενοι και τα άλλα λαϊκά στρώματα : ΝΑ
γυρίσουν τη πλάτη στα κόμματα και
τις συνδικαλιστικές τους παρατάξεις,
που συντάσσονται με τα συμφέροντα
της ολιγαρχίας. ΝΑ συμμετάσχουν
στους αγώνες κάθε μορφής (απεργίες, συγκεντρώσεις, συλλαλητήρια),
δίπλα στις ταξικές δυνάμεις. ΝΑ αλλάξουν τους συσχετισμούς στις συνδικαλιστικές οργανώσεις υπέρ των
ταξικών δυνάμεων του ΠΑΜΕ.
ΝΑ εγκαταλείψουν τα κόμματα,
που άμεσα ή έμμεσα, συντάσσονται
με την εξαθλίωση του λαού και να συνταχθούν στον αγώνα για μια άλλη
πολιτική εξουσία, που θα υπηρετεί
τον άνθρωπο και τις σύγχρονες ανάγκες του, μέσα από την αναδιανομή
του παραγόμενου πλούτου, σε αυτούς που τον παράγουν.

......
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Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι,
ι κυρίαρχες πολιτικές δυνάμεις, το πολιτικό και οικοOστονομικό
κατεστημένο
όνομα της οικονομικής κρίσης, που αυτοί έχουν
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δημιουργήσει, προσπαθούν να ξεθεμελιώσουν ό,τι έχουν
κατακτήσει οι εργαζόμενοι με αγώνες και θυσίες, έτσι ώστε οι πλούσιοι να γίνουν πλουσιότεροι και οι φτωχοί
περισσότεροι και φτωχότεροι.
H Κυβέρνηση της πλήρους ασυνέπειας και υποταγής
στα σχέδια και τις απαιτήσεις των αγορών της E.E. του
Δ.Ν.Τ. και της E.K.T. ψήφισε τον πιο βάρβαρο, τον πιο αντεργατικό, τον πιο αντιλαϊκό Νόμο όλων των εποχών.
Με το νόμο αυτό, Συνάδελφοι μας καταργούν τον 13ο
και 1ο μισθό και μας μειώνουν 10% τον μηνιαίο μισθό, δηλαδή τελικά η μείωση του μισθού μας φτάνει στο 25%.
Στο στόχαστρο των μειώσεων μπαίνουν και οι συντάξεις, όπου κόβονται 13ος και 1ος μισθός, επιβάλλεται
ΛΑΦΚΑ 9% και επιπλέον μείωση για τους συνταξιούχους
της ΔΕΗ 9%.
Την επιλογή της Κυβέρνησης να βγάλει τη χώρα από την κρίση (στην οποία φυσικά περιήλθε με ευθύνη ΟΛΩΝ των Κυβερνήσεων και κυρίως της Ν.Δ.)
πατώντας πάνω σε πτώματα, εμείς επιλέγουμε να την
εμποδίσουμε και να είστε σίγουροι ότι θα το κάνουμε με έργα και όχι με λόγια, γιατί για μας πάνω από
όλα είναι το συμφέρον του εργαζόμενου.
Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι,
Μπροστά στη νέα κατάσταση που διαμορφώνεται η
ΣΑΔ θα είναι πρωτοπόρα στη συσπείρωση όλων των δυνάμεων για να παλέψουμε όλοι μαζί
ενωμένοι απέναντι σε αυτή τη λαίλαπα των αντιλαϊκών
και αντεργατικών μέτρων.
Σ’ αυτές τις κρίσιμες στιγμές επιβάλλεται η συσπείρωση των εργαζομένων, δεν χωράει η λογική του διαχωρισμού.
Επίσης με το νέο μνημόνιο που υπόγραψε η Τρόικα με
την Κυβέρνηση, επιβάλλεται ο διαχωρισμός της Επιχείρησης και η απώλεια του 51% που κατέχει το κράτος.
Πρέπει να σημάνουμε συναγερμό και όλοι τώρα να αναλάβουμε τις ευθύνες μας. Κανείς δεν μπορεί να κρύβεται και να εθελοτυφλεί.
Είναι η ώρα να ενισχύσουμε την ενότητά μας, τον τα-
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ξικό και αγωνιστικό χαρακτήρα μας, να συνθέσουμε απόψεις έτσι ώστε να αναπτυχθεί ένα μεγάλο κίνημα που
θα αντιπαρατεθεί στις νεοφιλελεύθερες επιλογές, περιφρουρώντας θεμελιώδεις κατακτήσεις των εργαζομένων
και υπερασπίζοντας τον Δημόσιο χαρακτήρα της ΔΕΗ
Α.Ε.
Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι,
Τα τελευταία χρόνια είμαστε θεατές ενός έργου
«μεταρρυθμίσεων» στο όνομα της εξόδου από την
κρίση, με πολιτικές επιλογές που έχουν στόχο να
πλήξουν το εισόδημα αλλά και τις κατακτήσεις όλων
των εργαζομένων, ανατρέποντας εργασιακές σχέσεις αλλά και θεμελιωμένα ασφαλιστικά και κοινωνικά δικαιώματα.
Ειδικά για τη ΔΕΗ τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα επέβαλαν τροποποιήσεις στους νόμους για την
απελευθέρωση της αγοράς της Η.Ε., τους κώδικες
της οριακής τιμής, τον αποκλεισμό της από μεγάλους
διαγωνισμούς Νέων Μονάδων παραγωγής Η.Ε. και
τώρα απαιτούν και νέα μετοχοποίησή της.
Κάτω από αυτές τις συνθήκες είναι ανάγκη να αναζητήσουμε πλατιές συμμαχίες όλων των εργαζομένων, στηρίζοντάς τους αποφασιστικά σε τοπικό επίπεδο, βοηθώντας να μετατραπεί η συμμετοχή τους
σε ένα πλατύ κίνημα υπεράσπισης των δικαιωμάτων
μας, παλεύοντας για την διατήρησης του Δημόσιου
χαρακτήρα της ΔΕΗ, καθώς και της μετατροπής της
σε μία πραγματικά στρατηγικής σημασίας σύγχρονης Επιχείρησης, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του
εργατικού δυναμικού της και των υποδομών της.
Συναδέλφισσες - Συνάδελφοι,
Είναι η ώρα όπου επιβάλλεται η ενίσχυση του συνδικαλιστικού κινήματος και η πορεία της κάθε παράταξης απέναντι στα προβλήματα των εργαζομένων.
Είναι γεγονός ότι η συμβιβαστική, σκόπιμη ανοχή
και οι χαμηλοί τόνοι της ΔΑΚΕ και της ΠΑΣΚΕ, μαζί
με τη στείρα και δογματική στάση της
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ, αφαιρούν από τα
Σωματεία τη δύναμη, την ορμή και τον ορθό προσανατολισμό, εγκλωβίζοντάς το αρκετές φορές σε
μια εσωτερική πάλη επικράτησης των παρατάξεων.
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Σε Δέκα Χρόνια η Βενζίνη του Αυτοκινήτου σας
θα Προέρχεται από το Διοξείδιο του Άνθρακα»
γνωστός γενετιστής Κρεγκ Βέντερ, ο οποίος υπήρξε στο παρελθόν από τους
πρωτεργάτες στην αποκωδικοποίηση του
ανθρώπινου γονιδιώματος, έδωσε συνέντευξη στην
εφημερίδα Wall Street Journal για τις συναρπαστικές προοπτικές που ανοίγει η επιστήμη του στην
ενέργεια και σε άλλες βιομηχανίες.
Ο κ. Βέντερ εργάζεται τα τελευταία χρόνια στην
μελέτη των κυττάρων διαφορετικών οργανισμών,
τη λειτουργία των οποίων επιχειρεί να αναπαράγει
με τεχνητά μέσα. Πρόκειται δηλαδή για μια προσπάθεια δημιουργίας ενός τεχνητού κυττάρου εκ
του μηδενός από τον άνθρωπο, κατ’εικόνακαικαθ’
ομοίωσιν των φυσικών κυττάρων.
Στόχος της έρευνάς του είναι η χρήση των δομών του DNA για την κατασκευή τεχνητών κυττάρων τα οποία θα είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν
τις ανάγκες του ανθρώπου, όπως στην ενέργεια.
WSJ: Είσαστε ένας από τους πιο ενδιαφέροντες
χαρακτήρες της γενιάς σας. Αποκωδικοποιήσατε
το ανθρώπινο γονιδίωμα και για τους περισσότερους αυτό θα αρκούσε ως δουλειά για μια ολόκληρη ζωή. Αλλά τώρα προσπαθείτε να εφεύρετε
βιολογικά αντικατάστατα για το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και τον λιθάνθρακα. Πόσο κοντά βρίσκεστε;
Κ.Βέντερ: Δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα. Βρισκόμαστε στα αρχικά στάδια για να διαπιστώσουμε τι
μπορεί να κάνει η βιολογία, το οποίο δεν έχουν φανταστεί οι άνθρωποι. Πιστεύω ότι η βιολογία έχει
τη δυνατότητα να γίνει ο ορισμός της καταστροφικής τεχνολογίας. Λόγω της ραγδαίας ανάπτυξης
των βιολογικών συστημάτων, η παραγωγή μεγάλου
αριθμού ουσιών από αυτούς είναι θεωρητικά πολύ
πιθανή.
Το πρόγραμμα στο οποίο συνεργαζόμαστε με
την ExxonMobil για την στροφή από το διοξείδιο
του άνθρακα και το φως στους υδρογονάνθρακες
που θα είναι κατάλληλοι απευθείας για τα διϋλιστήρια, είναι ακόμα στην αρχή. Η ομάδα μου στη
Synthetic Genomics προχώρησε στην αλλαγή του
γενετικού κώδικα μιας μορφής άλγης. Μπορείτε να
καλλιεργήσετε άλγη και να εξάγετε τους υδρογονάνθρακες από αυτή. Εμείς προσαρμόσαμε την άλγη ώστε να μπορείτε να αντλείτε συνεχόμενα υδρογονάνθρακες σε αγνή μορφή.
Θεωρητικά λοιπόν, αυτό είναι καλό. Το ερώτημα είναι η κλίμακα. Αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα
για εμάς.
WSJ: Διαβλέπουμε ένα ολόκληρο χαρτοφυλάκιο
βιολογικών σχεδίων. Ποιο είναι το πιο υποσχόμενο;
Κ.Βέντερ: Το πιο υποσχόμενο είναι η θεμελιώδης τεχνολογία που αναπτύσσουμε στο Ινστιτούτο Βέντερ με τη χρηματοδότηση της Synthetic
Genomics. Και είμαστε πολύ κοντά στο πρώτο κύτταρο το οποίο θα διαθέτει 100% τεχνητά γονίδια.
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«Γράφουμε» νέο λογισμικό ώστε τα κύτταρα να
κάνουν αυτό που τους ζητάμε. Ένας τομέας στον οποίο το εφαρμόζουμε είναι τα βιοκαύσιμα.
WSJ: Δημιουργείτε δηλαδή έναν μικροοργανισμό η τροφή του οποίου είναι ουσιαστικά το διοξείδιο του άνθρακα. Συνεπώς, καταναλώνει CO2,
βοηθά το περιβάλλον και παράγει καύσιμα.
Κ.Βέντερ:Σωστά.Χρησιμοποιούμε φυσικούς οργανισμούς και τους μετατρέπουμε. Αλλά ναι, ο άνθρακας που καταλήγει στα καύσιμα προέρχεται από το διοξείδιο. Οι οργανισμοί το χρησιμοποιούν
για τα μόρια υδρογονανθράκων, τα οποία τοποθετούνται στα διϋλιστήρια της Exxon και παράγουν απευθείας βενζίνη και ντίζελ πανομοιότυπα με τα
παραδοσιακά.
WSJ: Πότε περιμένετε να είσαστε έτοιμοι για την
παραγωγή καυσίμου;
Κ.Βέντερ: Η κλίμακα είναι το μεγαλύτερο ζήτημα. Υπάρχουν πάνω από 200 εταιρείες που ασχολούνται με την άλγη στις ΗΠΑ μόνο. Αν δεν μπορούμα να παράγουμε δισεκατομμύρια γαλόνια κάθε χρόνο σε κάθε εγκατάσταση, δεν πρόκειται να
πετύχει το εγχείρημα. Αλλά θεωρώ πως με την ομάδα των μηχανικών της Exxon και τα χρήματά
τους θα έχουμε μια ευκαιρία να αναβαθμίσουμε τη
διαδικασία. Η άποψή μας είναι ότι σε μια δεκαετία
η βενζίνη στο ντεπόζιτό σας θα προέρχεται από
διοξείδιο του άνθρακα.
WSJ: Αν κοιτάξουμε 20 ή 30 χρόνια στο μέλλον,
τι ποσοστό των καυσίμων θα προέρχεται από αυτή τη μορφή άλγης;
Κ.Βέντερ: Θεωρητικά, όλα τα καύσιμα των μεταφορών. Δεν υπάρχει έλλειψη σε περιοχές με πολύ φως και θαλασσινό νερό (για την καλλιέργεια).
Θα εξαρτηθεί από την εξίσωση κόστους και είναι
ακόμη νωρίς για να κρίνουμε.
WSJ: Η άλλη σας δραστηριότητα είναι να πλέετε ανά τον κόσμο με το σκάφος σας και να αναζητείτε γονίδια σε περιοχές του πλανήτη με έντονη βιοποικιλλότητα. Είναι κάτι όμορφο.
Κ.Βέντερ:Για αυτό και διασκεδάζω με τη δουλειά
μου. Η ιδέα ξεκίνησε αφού ολοκληρώσαμε το ανθρώπινο γονιδίωμα το 2000 και εξετάζαμε τους τομείς που θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε τα εργαλεία αυτά.Δεν γνωρίζαμε απολύτως τίποτα για το
περιβάλλον και ανακαλύψαμε μονάχα σε ένα βαρέλι θαλασσινού νερού 0.000 νέα είδη ζωής και ένα εκατομμύριο νέα γονίδια. Έχουμε δημοσιοποιήσει 20 εκατ. γονίδια μέχρι σήμερα και πρόκειται να
διπλασιάσουμε τον αριθμό αυτό.
Η σημασία τους είναι ως πρώτες ύλες. Διαθέτουμε όλα αυτά τα σχεδιαστικά μέρη που ανακαλύπτουμε σε μικροοργανισμούς ανά τον κόσμο.
Πιθανώς, το πρώτο στάδιο μιας σχετικής εγκατάστασης της Exxon θα περιλαμβάνει είτε φυσικούς οργανισμούς ή οργανισμούς με απλές διαφοροποιήσεις. Αλλά φανταστείτε αν μπορούσαμε
να σχεδιάσουμε μια άλγη εκ του μηδενός, η οποία
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θα έχει δύο ή τρεις φορές την απόδοση της φυσικής. Αυτό θα αλλάξει τα πάντα εν μια νυκτί και θα
πολλαπλασιάσει την παραγωγή των εγκαταστάσεων.
WSJ: Συνεπώς με το σκάφος σας αναζητείτε γενετικές πληροφορίες που θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στα συνθετικά βιολογικά προϊόντα σας.
Κ.Βέντερ: Κρατάμε όλο το DNA που βρίσκουμε στον ωκεανό. Το αποκωδικοποιούμε, το καταγράφουμε στις βάσεις δεδομένων, ώστε όταν θέλουμε γονίδια με διαφορετικές χρήσεις να έχουμε
πρόσβαση σε αυτά. Το DNA είναι στην πραγματικότητα το λογισμικό της ζωής.
WSJ: Πόσο βέβαιος είσαστε ότι θα μπορέσετε
να χρησιμοποιήσετε τη συνθετική βιολογία για τη
δημιουργία μικροοργανισμών που θα απορροφούν
διοξείδιο και θα παράγουν ενέργεια για τον κόσμο;
Κ.Βέντερ: Ο μεγαλύτερος ταμιευτήρας διοξειδίου στον πλανήτη είναι οι οργανισμοί του ωκεανού
που απορροφούν το CO2. Η βιολογική διεργασία
είναι γνωστή. Το ερώτημα είναι η βελτίωση της απόδοσής τους για την παραγωγή.
WSJ: Και όσον αφορά το κόστος των εργασιών
αυτών;
Κ.Βέντερ: Προσπαθούμε με την Exxon να δημιουργήσουμε ένα νέο βιολογικό αργό πετρέλαιο από το διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο θα καταλήγει απευθείας στα διϋλιστήρια. Άρα, το κόστος
των εγκαταστάσεων και του βιοαργού πρέπει να
συμβαδίζει με τα αποτελέσματα. Φανταστείτε αν
εμείς και άλλοι επιτύχουμε στην προσπάθεια αυτή
και επέλθει ένα εναλλακτικό πετρέλαιο το οποίο
θα μειώσει την τιμή του πετρελαίου.
WSJ: Έχετε και μια συνεργασία με την ΒΡ;
Κ.Βέντερ: Το πρόγραμμα με τη ΒΡ αφορά την
αναζήτηση οργανισμών βαθιά μέσα στη Γη, τη χρήση του άνθρακα ως πρώτη ύλη, τον μεταβολισμό
του σε μεθάνιο στη Γη και την απομόνωση του φυσικού αερίου. Όταν ξεκινήσαμε δεν είχαμε ιδέα για
την έκταση της βιολογίας ένα μίλι βαθιά μέσα στη
Γη. Ήταν εκπληκτικό. Βρήκαμε την ίδια πυκνότητα
οργανισμών που βρίσκει κανείς στον ωκεανό.Έχουμε εντοπίσει εκατοντάδες από αυτούς που τρώνε
άνθρακα και προϊόντα άνθρακα και παράγουν διαφορετικά μόρια. Συνεπώς, τους κατηγοριοποιούμε
για να κρίνουμε τα αποτελέσματα σε σχέση με το
φυσικό αέριο.
WSJ: Υπάρχουν άλλες βιομηχανίες που μπορούν
να συνεργαστούν μαζί σας; Επιχειρήσεις κοινής ωφελείας; Αυτοκινητοβιομηχανίες;
Κ.Βέντερ: Βρισκόμαστε σε επαφές. Η δυνατότητα εγγραφής του γενετικού κώδικα είναι κάτι που
πιστεύω πως θα έχει επιπτώσεις σε κάθε πλευρά
της ανθρώπινης δραστηριότητας. Οπότε κοιτάμε
και τις πιο μακροπρόθεσμες, όπως νέους τρόπους
για την παραγωγή εμβολίων και φαρμάκων. Επίσης,
μπορούμε να δημιουργήσουμε εντελώς νέα είδη
φαγητών.
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