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Αδαμίδης Γιώργος: λοιπόν συνάδελφοι, ησυχία παρακαλώ! Να ξεκινήσουμε την
συνεδρίαση μας, σήμερα Τετάρτη 26 Απριλίου, Τακτική Συνεδρίαση της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ με
θέματα Ημερήσιας Διάταξης, Ενημέρωση, Εκλογοαπολογιστικό μας Συνέδριο το επικείμενο,
Οικονομικά. Πριν ξεκινήσουμε την Συνεδρίαση καλείται ο γραμματέας, την ανάγνωση του
καταλόγου για να διαπιστωθεί η απαρτία και ενημερώνουμε το σώμα, ότι και η σημερινή
αλλά από εδώ και στο εξής όλες οι συνεδριάσεις που γίνονται σε αυτόν εδώ το χώρο και
όχι μόνο είναι σε live streaming δηλαδή είναι σε απευθείας σύνδεση και μας
παρακολουθούν συνάδελφοι. Οπότε, ο καθένας μπορεί να το αξιολογεί και για τους δικούς
του λόγους και έτσι όπως αυτός νομίζει. Φαντάζομαι θα πρέπει να είμαστε περιεκτικοί,
σύντομοι και προπάντων δημιουργικοί. Παρακαλώ τον γραμματέα για την ανάγνωση του
καταλόγου.
Καρράς Αντώνης: να σας καλωσορίσω κι εγώ και να ευχηθώ Χρόνια Πολλά σε όλους και
να πάρουμε παρουσίες. Αδαμίδης Γιώργος - παρών, Καρράς Αντώνης - παρών,
Μαστρολέων Ηλίας - παρών, Αδάμ Λευτέρης - παρών, Ρέλλιας Σταμάτης - παρών,
Κουτσοδήμας Κώστας - παρών, στη θέση του Μανέ του Γιάννη, είναι ο Στραταντωνάκης ο
Κώστας - παρών, Αναγνώστου Αντώνης - παρών, Παλούκας Λευτέρης- παρών, Καλοφωλιάς
Παναγιώτης – παρών, Βαρσάμης Κώστας – παρών, Μανιάτης Κώστας – παρών,
Αγγελόπουλος Αγγελής - παρών, Αλεξανδρής Σαράντος – παρών, Θεοδωρόπουλος
Σταμάτης – παρών, Κακάλης Θανάσης, στην θέση του Καλαϊτζίδη του Γιώργου είναι ο
Μπαρδαβίλιας ο Δώρης, Καλαϊτζόπουλος Ιορδάνης – παρών, Μάστορας Θανάσης – παρών,
Κάτανας Γιώργος – παρών,στη θέση του Λυμπέρη του Κυριάκου είναι ο χαροκόπος ο
Μιχάλης – παρών, Μιχαλάτος Θωμάς – παρών, Μούντριχας Δημήτρης – παρών,
Μπούκουρας Γιώργος – παρών, Μπρουμάς Αριστείδης – παρών, Παπανδριανός Δημήτρης –
παρών, έχουμε μία παραίτηση και στην παραίτηση του Στασινόπουλου του Διονύση και
ατου Μπίτζα του Γιώργου από σήμερα μέλος του Δ.Σ. είναι ο Δήμας ο Γιάννης –παρών,
Σωτηρόπουλος Δημήτρης – παρών, Τσουμπλέκας Βαγγέλης - παρών , Χατζάρας Νίκος –
παρών και και στη θέση του Χριστοδούλου του Νίκου είναι ο Δημόπουλος ο Θανάσης –
παρών. Άπαντες παρόντες.
Αδαμίδης Γιώργος: άπαντες παρόντες όπως λέει και ο γραμματέας να ξεκινήσουμε έτσι
γρήγορα – γρήγορα τις διαδικασίες μας στο κομμάτι κυρίως της ενημέρωσης. Αγαπητοί
συνάδελφοι είναι γνωστό ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα και εννοώ τον τελευταίο μήνα
στην ουσία, έχουν δημιουργηθεί έκτακτα γεγονότα όπου διαφοροποίησαν σχετικά ή θα
έλεγα καλύτερα διαφοροποίησαν βίαια και τον προγραμματισμό της Ομοσπονδίας με
δεδομένο την διαπραγμάτευση που κάνει η Κυβέρνηση σε ότι αφορά στα ενεργειακά
θέματα. Ενημερώνουμε το σώμα ότι αιφνιδιαστικά, τελείως αιφνιδιαστικά γύρω στις 12
Μαρτίου αν ενθυμούμαι καλώς , ενώ δύο ημέρες νωρίτερα είχε δηλώσει ο Υπουργός ο
κύριος Σταθάκης στην συνάντησή του εξερχόμενος από το γνωστό ξενοδοχείο της χώρας
όπου γίνονται οι συναντήσεις με τους δανειστές ότι δεν τίθενται θέματα για τα
ενεργειακά, είναι κάποιες λεπτομέρειες οι οποίες ολοκληρώνονται, ξαφνικά καλέστηκε στις
12 Μαρτίου εσπευσμένα στις Βρυξέλλες και άνοιξε το θέμα των ενεργειακών. Εκεί υπήρχαν
διάφορες διαβουλεύσεις για 3 ή 4 ημέρες η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ αμέσως βλέποντας όλα αυτά τα
ζητήματα προσπάθησε να ενημερωθεί κλείνοντας δύο ραντεβού τόσο με την Διοίκηση της
Εταιρείας στις 17 Μαρτίου όσο και με τον Υπουργό ο οποίος επέστρεψε από τις
υποχρεώσεις του στις 27 Μαρτίου. Η Διοίκηση της ΔΕΗ στις 17 Μαρτίου δήλωσε ότι
υπάρχουνε αρκετά σύννεφα που εμφανίστηκαν εσχάτως για τα ενεργειακά θέματα με
απαιτήσεις των δανειστών οι οποίοι προβάλανε πολύ έντονα τώρα πλέον τις αποφάσεις του
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Ευρωπαϊκού δικαστηρίου για τα ζητήματα των λιγνιτών, αυτή υποτίθεται ότι ήταν η
αφορμή, αυτή τελικώς φαίνεται να είναι και η αιτία η οποία μόλις χθες το βράδυ με μεγάλη
μου έτσι έκπληξη ο πρωθυπουργός της χώρας, συνεντευξιαζόμενος στο κανάλι της
Ελλάδος εδώ στον κύριο Χατζηνικολάου έχει δηλώσει ότι όλα αυτά που είμαστε
αναγκασμένοι να κάνουμε θα τα κάναμε κι αν δεν ήταν τα μνημόνια αλλά θα επανέλθω
γρήγορα σ’ αυτό. Έτσι λοιπόν κάναμε τις συναντήσεις. Η συνάντηση που έγινε με τον
κύριο Σταθάκη ο οποίος επέστρεψε από τις Βρυξέλλες μας έβαλε το ζήτημα του ότι
επιτακτικά οι δανειστές, προφανώς κι αυτός προσπαθώντας να ενισχύσει τα επιχειρήματά
του ότι αφορά την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου για
τους λιγνίτες γίνεται επιτακτική η πώληση λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών μονάδων, μας
είπε ότι το 40% λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών ήτανε με μία δύσκολη διαπραγμάτευση,
προς το παρόν τεθήκανε εκτός τα υδροηλεκτρικά και γι αυτόν ακριβώς το λόγο θεωρούσε
σχετικώς επιτυχημένη την διαπραγμάτευση γιατί αφορά μόνο, προς το παρόν, λιγνιτικά
πεδία.
Προχωράω γρήγορα μπροστά και φτάνω στην χθεσινή ημερομηνία λέγοντας προς το σώμα
για όσους δεν το ακούσανε αλλά είτε το ακούσανε είμαστε υποχρεωμένοι να το
επαναφέρουμε ότι ο πρωθυπουργός χθες στην συνέντευξή του στον ANT1 είπε το εξής
αμίμητο, ότι και να μην είχαμε τους δανειστές έπρεπε με βάση την απόφαση του
Ευρωπαϊκού δικαστηρίου να παραχωρήσουμε λιγνιτικά κοιτάσματα για τα οποία η ΔΕΗ δεν
έχει δικαίωμα να εκμεταλλευτεί. Ποια είναι αυτά, τι έλεγε το Ευρωπαϊκό δικαστήριο, ότι τα
κοιτάσματα Βεύης, Βεγόρας, Δράμας και Ελασσόνας, η ΔΕΗ δεν έχει κανένα δικαίωμα να
συμμετέχει σε αυτούς τους διαγωνισμούς ή να της παραχωρηθούν αυτά τα κοιτάσματα.
Αυτό είναι άγνωστο από το 2009, ξέραμε πολύ καλά το πώς εξελίσσεται αυτή η διαδικασία,
κανένας δεν είχε πει ότι η ΔΕΗ ενδιαφέρεται για αυτά τα κοιτάσματα, τώρα αυτό που
υποστήρηξε χθες ο πρωθυπουργός είναι ότι επειδή η Κυβέρνηση, θυμηθείτε λίγο αυτά που
θα σας πω, και θυμηθείτε το τι ακριβώς είχε πει η κυρία Μπιρμπίλη το 2010. Επειδή λοιπόν
η Κυβέρνηση δεν προτίθεται να ανοίξει για περιβαλλοντικούς λόγους νέα παιδία όπως
Δράμα και Ελασσόνα, θα δώσει από τα ήδη υπάρχοντα. Θα πουλήσει είπε χθες ο
πρωθυπουργός από τα υπάρχοντα λιγνιτικά παιδία για να συμμορφωθούμε με την
απόφαση του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου. Ότι ακριβώς είπε η κυρία Μπιρμπίλη όταν άνοιξε
για πρώτη φορά το ζήτημα της πώλησης των λιγνιτικών μονάδων. Για να είμαστε απόλυτα
ειλικρινείς αυτό πράξαμε όλα αυτά τα χρόνια ανεξάρτητα ποιος ήταν στην εξουσία αυτής
της χώρας. Είτε ήτανε τότε η μονοκομματική κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, θυμίζω ότι εμείς
είχαμε αντιταχθεί στην κυρία Μπιρμπίλη όπου ήταν ακριβώς η ίδια φράση και η ακριβώς
ίδια επιστολή προς την Commission τότε και τους δανειστές ότι η ελληνική δημοκρατία
απλά δεν έχω μαζί μου την επιστολή την έχω πάνω της κυρίας Μπιρμπίλη που είχε στείλει
τότε ως Υπουργός ότι η ελληνική δημοκρατία δεν προτίθεται να ανοίξει νέα λιγνιτικά πεδία
αλλά θα παραχωρήσει από τα ήδη υπάρχοντα συμμορφούμενη με την απόφαση του
Ευρωπαϊκού τότε δικαστηρίου. Άρα, έχουμε μία από τα ίδια.
Τώρα, πηγαίνω πάλι πίσω στην διαδικασία με τον κύριο Σταθάκη που η συνάντηση και η
συζήτηση εξελίχθηκε ως εξής, ότι είμαστε εδώ να δώσουμε την μάχη ώστε να βγάλουμε
εκτός των υδροηλεκτρικά, μάλιστα επί λέξει μας είπε, καταφέραμε σε αυτή την φάση και
τονίστηκε δύο φορές ότι σε αυτή την φάση να είναι εκτός των υδροηλεκτρικά, θα δείτε τις
επόμενες ημέρες αυτό το MOU ή αυτό το μνημόνιο, η συμφωνία που θα κάνουμε με τους
δανειστές να περιλαμβάνει τις εκφράσεις ότι η ελληνική δημοκρατία θα παραχωρήσει με
την διαδικασία πώλησης λιγνιτικών μονάδων και λιγνιτικών πεδίων και θα δούμε πως θα
εξελιχθεί αυτή η διαδικασία μέχρι τον Σεπτέμβριο μήνα, έτσι ώστε όταν θα γίνουν εκεί το
market test δηλαδή, αν θα υπάρχουν ενδιαφερόμενοι να αγοράσουν αυτές τις λιγνιτικές
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μονάδες, τότε εμείς θα είμαστε ο.κ. και έχει πετύχει η διαπραγμάτευση αλλά αν το market
test του Σεπτεμβρίου δεν είναι ικανοποιητικό το οποίο δεν θα το αξιολογήσει η ελληνική
δημοκρατία αλλά θα το αξιολογήσει οι δανειστές μαζί με την Commission, τότε θα έχουμε
προβλήματα και θα είμαστε αναγκασμένοι να προχωρήσουμε και σε υδροηλεκτρικά.
Προχωρώντας και σε πώληση υδροηλεκτρικών μονάδων. Συνεχίζω ότι αμέσως μετά πόα
αυτά, εμείς ως ΓΕΝΟΠ μαζί με τα Σωματεία – μέλη μας κινηθήκαμε θαρρώ πολύ γρήγορα,
διοργανώσαμε συνεννοήσεις και αυτό κάνουμε και θα κάνουμε όλο το υπόλοιπο χρονικό
διάστημα κατ’ αρχήν με την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, με τα εργατικά κέντρα
προφανώς με τα Σωματεία – μέλη μας με αποτέλεσμα να ανακοινώσουμε άμεσα και
αστραπιαία ένα συλλαλητήριο στις 7 Απριλίου το οποίο βεβαίως θεωρούμε ότι ήταν ένα
απόλυτα επιτυχημένο συλλαλητήριο και σε μαζικότητα και σε παλμό τα είχε όλα, είχε όλα
τα χαρακτηριστικά με τους συμμετέχοντες σε αυτό να δηλώνουνε παρόν στην μάχη που
θα δώσει η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ ενημερώνοντας τόσο τους καταναλωτές για να μην πουληθούν τα
συγκεκριμένα. Είχαμε βαρύγδουπες δηλώσεις εκεί από παράγοντες και από τον
περιφερειάρχη και από τους δημάρχους, κυρίως όμως από τον περιφερειάρχη ο οποίος
δήλωσε ότι θα παραιτηθεί. Πριν γίνει το συλλαλητήριο μαζί η ΓΕΝΟΠ με τα Πρωτοβάθμια
Σωματεία βρέθηκε και ενημέρωσε διάφορους Δήμους της χώρας με μεγαλύτερη
«επισημότητα» βρεθήκαμε στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Μεγαλόπολης .
υπήρξε και μάλιστα προχθές μας έστειλαν και τα πρακτικά τα οποία είναι εύκολο για τον
καθένα, ειπώθηκαν εκεί σοβαρά πράγματα με την έννοια ότι στηρίζουν την προσπάθεια
των εργαζομένων γιατί δεν την θεωρούν και αυτό είναι το σημαντικό, δεν θεωρούν την
δική μας προσπάθεια μία συντεχνιακή υπόθεση, την θεωρούν ότι είναι μία υπόθεση Εθνική,
είναι με όρους κοινωνίας και όχι με όρους συντεχνίας, αυτό είναι και το παρήγορο για εμάς
τουλάχιστον όσοι συστρατεύονται μαζί μας.
Έγινε μία σειρά από εκδηλώσεις με αποτέλεσμα να είμαστε σήμερα έτοιμοι να
ανακοινώσουμε το επόμενο συλλαλητήριο έτσι όπως είχαμε δεσμευτεί και νομίζω ότι με
κάποιες συζητήσεις που έχουνε γίνει με τα στελέχη μας στο λεκανοπέδιο της Αρκαδίας ότι
η καλύτερη ημερομηνία είναι την Πέμπτη στις 4 του μήνα, γιατί εκτιμάται ότι το απόγευμα
στις 7:30 η ώρα να είναι και ανοιχτή η αγορά για να μπορέσουμε να κάνουμε τις
αντίστοιχες κινήσεις όπως έγιναν στην Δυτική Μακεδονία. Πρέπει να πούμε ότι στην Δυτική
Μακεδονία για πρώτη φορά στην ιστορία κινητοποιήσεων της ΓΕΝΟΠ, με απόφασή τους
και με συμμετοχή, έμπρακτη συμμετοχή, είχαμε και το κλείσιμο των εμπορικών συλλόγων
Κοζάνης και Πτολεμαΐδας, οι οποίοι έκλεισαν στην Πτολεμαΐδα και την Κοζάνη τα
καταστηματά τους και ήταν παρόντες στο συλλαλητήριο, αυτό αποδεικνύει δηλαδή το ότι
γίνεται με όρους κοινωνίας, ήτανε παρόντες και αυτό είναι νομίζω το μεγάλο μας όπλο το
οποίο θα πρέπει σε κάθε στιγμή όποιος, και αν με ρωτάτε, να μπορεί να το προτάσσει για
να μην θεωρούν ότι κάνουμε αγώνα για τα συντεχνιακά μας γιατί πολλοί προσπαθούν να
μας πυροβολήσουν γύρω από αυτή την διαδικασία, ότι μαζί μας μέχρι τα τώρα δηλώνουνε
απέναντι στην οποιαδήποτε πώληση, όλοι οι θεσμικοί φορείς της χώρας. Δηλώνουνε παρόν
τα επιμελητήρια. Δεν μπορεί να είναι μόνο θεσμικός εκφραστής η κυβέρνηση και η
αντιπολίτευση η οποία εσχάτως, την ώρα που γίνονταν όλα αυτά βγήκε και ανακοίνωσε το
πρόγραμμα της, ότι εμείς θα πουλήσουμε, θα επαναφέρουμε την μικρή ΔΕΗ, θα
πουλήσουμε το 66% του ΑΔΜΗΕ και πάει λέγοντας γιατί έτσι πιστεύουμε ότι θα σώσουμε
αυτή την Εταιρεία. Μπορεί να το πιστεύει και καλά κάνει, δικαίωμα της είναι και θα κριθεί
από τον ελληνικό λαό, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι εκφράζει τον ελληνικό λαό. Γιατί αν
τον εκφράζει τον ελληνικό λαό, άλλο τόσο εκφράζει, γιατί κι εμείς έτσι πιστεύουμε, ότι η
ΓΕΝΟΠ εκφράζει τους εργαζομένους της, τα σωματεία εκφράζουν τους εργαζομένους τους,
τα επιμελητήρια εκφράζουν τους επαγγελματίες τους και πάει λέγοντας.
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Όταν λοιπόν τα επιμελητήρια, οι εμπορικοί σύλλογοι, οι ιατρικοί σύλλογοι, που
εκφράζουνε ταυτόχρονα βεβαίως ομάδες της κοινωνίας αλλά ταυτόχρονα πολίτες της
χώρας, αυτοί διαφωνούν με την πώληση δεν μπορεί να νομιμοποιείται η κυβέρνηση και η
αντιπολίτευση να λέει ότι εμείς εκφράζουμε τον λαό άρα μπορούμε να πουλήσουμε και να
πω και κάτι περαιτέρω, να θυμίσω λοιπόν ότι εμείς φτάσαμε σε ένα σημείο όπου η
κυβέρνηση η σημερινή προφανώς πήγε με άλλη ατζέντα προεκλογικά. Γιατί είναι σωστή κι
εγώ ασπάζομαι το επιχείρημα της σημερινής κυβέρνησης στην διαδικασία του διαλόγου και
της κόντρας με την αντιπολίτευση το ότι μα κι εσείς τα ψηφίσατε. Ασπάζομαι την άποψη
που λέει ότι, ξέρετε πριν πάμε και να εφαρμόσουμε και το τρίτο μνημόνιο, το έχουμε πάει
στον ελληνικό λαό. Μιλάμε για τις εκλογές του Σεπτεμβρίου, αλλά στις εκλογές του
Σεπτεμβρίου του 2015 δεν είχανε ως πρόταγμα την πώληση των μονάδων της ΔΕΗ. Είτε
λιγνιτικών, είτε υδροηλεκτρικών. Άρα νομιμοποιείται η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ να επαναφέρει όπως
σωστά είχε πράξει το 2014 και τότε είχε γίνει σημαία της κυβέρνησης. Η πρόταση μας για
διενέργεια δημοψηφίσματος έτσι ώστε ο ελληνικός λαός να αποφασίσει αν θέλει τα
ελληνικά ποτάμια τα οποία καταλήγουνε και δημιουργούν τεράστιες λίμνες στα
υδροηλεκτρικά μας εργοστάσια και τις λιγνιτικές μας μονάδες να πουληθούν σε ιδιώτες. Και
τουλάχιστον εγώ, θα πω τώρα, για την διαδικασία εδώ αν ο ελληνικός λαός θέλει αυτά να
πουληθούνε ε τότε εμείς νομίζω ότι δεν μπορεί να πάμε απέναντι στην θέληση του
ελληνικού λαού. Κατ’ αυτή την έννοια το λέω αλλά ο καθένας μπορεί να λέει ότι δεν μ’
ενδιαφέρει τι λέει ο ελληνικός λαός εγώ θ’ αγωνιστώ μόνο και μόνο για τα δικά μου
συντεχνιακά ζητήματα. Με δεδομένο λοιπόν ότι δεν είναι συντεχνιακό το ζήτημα καλούμε
την κυβέρνηση και αυτό κάναμε και στην συνέντευξη τύπου να προχωρήσει σε ένα
δημοψήφισμα έτσι ώστε να δούμε εάν πρόκειται και εάν πρέπει να πουληθούν τόσο οι
λιγνιτικοί σταθμοί μαζί με τον πλούτο που έχουνε όσο δε κυρίως οι υδροηλεκτρικοί
σταθμοί μαζί με αυτό που δημιουργούν και ως υπεραξία και βεβαίως παρέχεται δωρεάν
στους αγρότες μας, οι οποίοι μέσω των αγροτικών τους συλλόγων εκφράστηκαν στο
συλλαλητήριο της Πτολεμαϊδας ότι θα παίρνουνε να ποτίζουνε τα χωράφια τους χωρίς να
πληρώνουνε. Δεν ξέρουμε αν αύριο ο ιδιοκτήτης ενός υδροηλεκτρικού εργοστασίου θα
κάνει κάτι τέτοιο.
Θα μου πει κάποιος ότι μιλάω σαν να θεωρώ δεδομένο ότι θα προχωρήσει και η πώληση
των υδροηλεκτρικών. Θα πω λοιπόν ότι για εμάς δεν μπαίνει μόνο ζήτημα των
υδροηλεκτρικών που είναι κορυφαίο, αλλά φαίνεται ότι έχει ήδη αποδεχτεί η κυβέρνηση
την πώληση των λιγνιτικών μονάδων η οποία επαναλαμβάνω, για τον πρωθυπουργό της
χώρας ότι δεν μπορεί να μην εγνώριζε ότι η θέση της ελληνικής πολιτείας το 2010 ήταν η
ίδια σε ότι αφορά τους λιγνίτες με την επιστολή Μπιρμπίλη στους τότε δανειστές και την
Commission. Αυτό λοιπόν είναι το περίγραμμα. Μπορούμε νομίζω εδώ να συμφωνήσουμε
σε ένα πλαίσιο ενημερώσεων σε όσο το δυνατόν περισσότερες πόλεις της χώρας γίνεται,
γιατί εκεί υπάρχουνε, με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, συνάδελφοι όχι μόνο τόσο του
Ομίλου ΔΕΗ αλλά της ΔΕΗ που έχει να κάνει και με το κομμάτι της Εμπορίας, να
καταφέρουμε να κινητοποιήσουμε όλους αυτούς. Βεβαίως, βρισκόμαστε και θα αναφερθώ
αμέσως παρακάτω στην διαδικασία του Συνεδρίου μας αλλά νομίζω ότι η επόμενη Διοίκηση
της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, μαζί με τα πρωτοβάθμια Σωματεία – μέλη της θα πρέπει να οργανώσει,
να οργώσει οργανώνοντας αντίστοιχα συλλαλητήρια μικρότερα ή μεγαλύτερα όπου αυτή
μπορεί, να ενημερωθεί με κάθε τρόπο ο έλληνας καταναλωτής ότι κοιτάξτε να δείτε η
κυβέρνηση και η αντιπολίτευση έχουν έναν στόχο ο οποίος είναι η πώληση λιγνιτικών και
υδροηλεκτρικών μονάδων. Δεν έχει κανένας, κανένα δικαίωμα να κοροϊδεύει κανέναν. Την
ευθύνη την αποκλειστική ευθύνη προφανώς την έχει η κυβέρνηση γιατί αυτή είναι που
σήμερα κυβερνά και θα πάει, θα προχωρήσει στην διαδικασία της πώλησης αλλά όταν
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υπάρχει και η δεδηλωμένη της αντιπολίτευσης η οποία θέλει αύριο να γίνει κυβέρνηση σε
αυτή την χώρα ότι εμείς θα πουλήσουμε, τότε προφανώς και αδυνατεί η δική μας
διαδικασία.
Έχετε ακούσει κι έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι σ’ αυτή την δύσκολη χρονική στιγμή
είμαστε περίπου μόνοι μας. Γιατί να θυμίσω ότι αυτά που λέγαμε το 2014, ακριβώς τα ίδια
πράγματα λέγαμε και τότε, τα ίδια επιχειρήματα είχαμε, τα είχε αποδεχτεί απολύτως η
αντιπολίτευση τότε κι επειδή φαινόταν κι ένα τεράστιο κλίμα αλλαγής στο πολιτικό σκηνικό
είχε γίνει μεγάλη διαδικασία, μεγάλη σημαία, είχαμε λοιπόν και τους επερχόμενους εντός
εισαγωγικών κυβερνόντες οι οποίοι δήλωναν ότι θ’ αλλάξουν ότι κι αν κάνουν. Όταν
σήμερα πας σ’ έναν αγώνα που δεν έχεις κανέναν σύμμαχο στο κοινοβουλευτικό πεδίο και
όταν λέω κανέναν σύμμαχο εννοώ σε αυτούς οι οποίοι πιστεύουν την ευρωπαϊκή
προοπτική της χώρας και δεν ταυτίζουνε σε καμία περίπτωση διαδικασίες, θέσεις κομμάτων
και πολιτικές οι οποίες να πούμε, ξέρω ‘γω βρίσκονται στα δύο αντίθετα άκρα. Αλλά μιλάμε
γι αυτούς οι οποίοι υποστηρίζουν την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Καμία λοιπόν
κοινοβουλευτική δύναμη σήμερα που έχει αυτή την άποψη δεν υποστηρίζει τις δικές μας
θέσεις. Άρα ο στόχος ο δικός μας είναι πριν συγκρουστούμε το οποίο θα γίνει έτσι κι
αλλιώς να κάνουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερους και περισσότερους κοινωνούς και οι
κοινωνοί αυτής της κριτικής με πρόταση πρέπει να είναι οι άνθρωποι, οι καταναλωτές, οι
πολίτες αυτής της χώρας για το τι ακριβώς θα τους συμβεί.
Κλείνω λοιπόν αυτό το κεφάλαιο, είστε όλοι έμπειροι και πάρα πολύ καλοί γνώστες αυτής
της ιστορίας, για να μην τρώμε τον χρόνο έτσι ώστε να πάω στο επόμενο ζήτημα το οποίο
θα χρειαστεί να υλοποιήσουμε, οι άνθρωποι που θα χρειαστεί να υλοποιήσουν αυτή την,
ας το πούμε εισήγηση η οποία είναι κοινή, είναι αυτοί που θα προκύψουν από το εκλογικό
μας Συνέδριο. Μετά από πάρα πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία έρευνας σε ότι έχει να κάνει
και προφανώς με τα οικονομικά της Ομοσπονδίας αλλά και για την καλύτερη λειτουργία,
γιατί πέφτει ακριβώς και ολοκληρώνεται κατ’ αρχήν η Διοίκηση μας στις 13/ 6 ου με βάση
και τα επίσημα έγγραφα της τράπεζας ότι η τελευταία συναλλαγή που μπορούμε να
κάνουμε εμείς είναι στις 13 6ου του 2017 γιατί μετά θέλει νέα νομιμοποιητικά χαρτιά, είναι
το ότι πέφτει, εδώ να μην παρεξηγηθώ με το δυστυχώς ή ευτυχώς μία πολύ μεγάλη έτσι,
θρησκευτική εορτή, μέσα στον Ιούνιο, μιλάμε αρχές Ιουνίου και ταυτόχρονα έχουμε μία
τεράστια προσπάθεια μαθητών, των δικών μας παιδιών, που μπαίνουνε στις πανελλαδικές
εξετάσεις. Και προσπαθώντας να βρούμε τις κατάλληλες ημερομηνίες με τον Οργανωτικό
γραμματέα, καταλήξαμε λοιπόν ότι το Συνέδριο μπορεί να γίνει και είναι εφικτό να
πραγματοποιηθεί στις 30 – 31 καταρχήν και 1 Ιουνίου. Αυτό μέχρι προχθές γιατί περίπου
το είχαμε ανακοινώσει ένας κόσμος το ήξερε έτσι ακριβώς έχει γίνει, με αποτέλεσμα να
γίνει μία μέρα νωρίτερα προφανώς Δ.Σ. όπου θα καθοριστούν όλα τα ζητήματα που
προκύπτουν Οργανωτικέ από το καταστατικό γιατί πήραμε και την επιστολή της
Αγωνιστικής Συνεργασίας η οποία λέω ότι ζητάει να γίνει ένας έλεγχος και στις εκλογές που
πραγματοποιούνται σήμερα και αύριο στο Σύλλογο της ΕΔΟΠ αλλά και όχι μόνο. Θα γίνει
με βάση το καταστατικό η κατάθεση του συνόλου των διαδικασιών που προβλέπεται, στο
οποίο νομίζω αντιπρόεδρε συμμετέχεις, βάση καταστατικού, και εσύ. Άρα λοιπόν δεν
τίθεται θέμα έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί το Συνέδριο. Μία μέρα λοιπόν νωρίτερα Δ.Σ.
αλλά είχαμε μία έκτακτη διαδικασία χθες γιατί μπορεί να πει κανείς γιατί αλλάζει η
ημερομηνία;
Με δεδομένο το ότι χθες το δικαστήριο που εκδικάζει τις υποθέσεις, την υπόθεση αυτή την
μεγάλη υπόθεση των κατηγορουμένων των μελών του Δ.Σ. της ΔΕΗ αλλά και στελεχών
της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, μετέφερε την διαδικασία της 26ης Ιουνίου συνεδρίασής της 1 Ιουνίου, με
αποτέλεσμα ν’ αναγκαστούμε κι εμείς να φέρουμε το Συνέδριο μία μέρα μπροστά, άρα ενώ
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είχαμε εκλογές 1 Ιουνίου, τώρα θα γίνουν εκλογές στις 31 Μαϊου, θα γίνει Δ.Σ στις 28 του
μήνα ημέρα Κυριακή στην Πτολεμαΐδα. Όλες οι προσπάθειες έτσι ώστε να βρούμε
ξενοδοχεία σε αυτές τις ημερομηνίες και στην Αθήνα αλλά και στην επαρχία ήταν
δύσκολες, κάποιες απαγορευτικές λόγω οικονομικών ζητημάτων, ενδεικτικά να σας πω ότι
κι επειδή έχει αποφασίσει νωρίτερα το Δ.Σ. το ότι το Συνέδριο θα βαρύνει την Ομοσπονδία
και όχι τους Συλλόγους όπως γινότανε στο παρελθόν, θυμίζω ότι θα είναι το δεύτερο
Συνέδριο και το 2016 που κάναμε Συνέδριο, εξ’ ολοκλήρου το Συνέδριο καλύφθηκε από τα
οικονομικά που διαχειρίζεται η Ομοσπονδία και όχι οι Σύλλογοι γιατί οι Σύλλογοι έχουν
δηλώσει παρόν σε όλη αυτή την προσπάθεια με τα μέλη τους. Έτσι λοιπόν, προσπαθώντας
να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και βεβαίως στην οικονομικότερή του εξέλιξη,
δεν ξέρω αν θα πει δυο – τρία πράγματα ο Οργανωτικός παρακάτω θα γίνει στην
Πτολεμαΐδα γιατί ενδεικτικά σας λέω ότι ένα δίκλινο δωμάτιο στα πιο φθηνά που θα
μπορούσαμε να έχουμε διαθεσιμότητα για εκείνες τις ημέρες στην Αθήνα είναι 90€ σε
σχέση με τα 45 που είναι στην Πτολεμαΐδα και ενδεικτικά το φαγητό, το φθηνότερο που
βρήκαμε εδώ είναι 22€ την φορά εννοώ, σε σχέση με τα 10 που είναι στην Πτολεμαΐδα.
Άρα και εξ αυτού του λόγου νομίζω το ότι μπορούμε να πάμε εκεί και επειδή εκείνες τις
ημέρες θα συζητείται σε πολύ έντονο βαθμό το ζήτημα της πορείας της αξιολόγησης και
ενδεχομένως να έχουμε ψηφισμένα κάποια από τα νέα μέτρα θα χρειαστεί να επαναλάβουν
και όσοι παρέλασαν της εξέδρας, της θέσης τους για την πώληση ή μη πώληση, γιατί θα
είναι λίγο πιο ξεκαθαρισμένο, ενδεχομένως να έχουμε νωρίτερα και περισσότερα νέα. Ήδη
από προχθές για άλλα ζητήματα αλλά έχει ζητηθεί εκ νέου ραντεβού τόσο με την Διοίκηση
της ΔΕΗ όσο και με το Υπουργείο για να δούμε τι είναι αυτά που συζητάνε, τι είναι αυτά
που θα μπούνε στο πακέτο και έτσι τα πράγματα έχουν ως έχουν. Άρα λοιπόν οι
ημερομηνίες του Συνεδρίου είναι αυτές που έχουμε πει, επαναλαμβάνω θα τηρηθούν όλες
οι νόμιμες διαδικασίες και για την συμμετοχή των συλλόγων.
Δηλαδή, όσοι είναι οικονομικά τακτοποιημένοι, όσοι είναι εντάξει με βάση τις καταστατικές
διαδικασίες. Θυμίζω, ότι στο προηγούμενο Συνέδριο το οποίο ήταν Οργανωτικό, αλλά και
Συνέδριο θέσεων, τρεις Σύλλογοι δεν συμμετείχαν στην διαδικασία του Συνεδρίου γιατί δεν
ήταν οικονομικά τακτοποιημένοι. Οι συγκεκριμένοι σύλλογοι, μέχρι και σήμερα δεν έχουν
τακτοποιηθεί οικονομικώς άρα τα ίδια θα ισχύουνε μέχρι εκείνη την διαδικασία. Θα λυθούν
τα ζητήματα τα Οργανωτικά είπα θα πει και δυο –τρία πράγματα ο γραμματέας. Η
ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ, με απόφασή της και με απόφαση των περισσοτέρων ή όσων χρειάστηκαν,
συλλόγων, έχει προσφύγει στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για την
περιουσία μας και για την πώληση του ΑΔΜΗΕ, εδώ θα πρέπει να γίνει μια διευκρίνιση γιατί
κάποιοι σύλλογοι ενώ ήταν να συμμετέχουν τελευταία στιγμή απέσυραν την υπογραφή
τους στο πληρεξούσιο, γιατί είδαν ότι εκεί καλούνται να δώσουν εντολή στον δικηγόρο για
την πώληση του 24% του ΑΔΜΗΕ και υπήρχε ο φόβος κυρίως από τον Σύλλογο
Διπλωματούχων Μηχανικών ο οποίος αρνήθηκε, ότι ναι αλλά άμα δεν υλοποιηθεί το 24
τότε λέει το μνημόνιο ότι πρέπει να πάμε στο 100% και δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε
σε κάτι τέτοιο. Ο λόγος λοιπόν για τους Συλλόγους όπως ο Σπάρτακος, όπως η ΕΤΕ, όπως
ο Σ.Δ.Μ. ήταν το δικόγραφό τους ας το πούμε έτσι, είχε να κάνει γιατί δεν είχανε
συμμετοχή στην προηγούμενη διαδικασία όπου υπήρξε ακύρωση από το Συμβούλιο της
Επικρατείας, για να μπορέσει κάποιος να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο σημαίνει το
ότι έχει τελεσιδικήσει στην Ελλάδα η διαδικασία στα ελληνικά δικαστήρια άρα και τότε
νομιμοποιείσαι να προσφύγεις στο ευρωπαϊκό δικαστήριο. Τι έχει γίνει τώρα; Έχουμε τους
συλλόγους οι οποίοι είχανε προσφύγει είναι ο Σύλλογος Πτυχιούχων, ο ΣΕΠ, οι πέντε
Σύλλογοι ναι που είχανε προσφύγει σ’ αυτή την διαδικασία εκεί πάνω μαζί με την ΓΕΝΟΠ
έχει στηριχθεί η ιστορία ακύρωσης της προσφυγής σ’ ότι αφορά την περιουσία την
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ενσωματωμένη και όλοι οι άλλοι σύλλογοι έχουν προστεθεί σ’ αυτή την διαδικασία, αυτό
είναι πολύ τυπικό ζήτημα για το πολύ εσωτερικό, γιατί με ποιον λόγο ας πούμε ο
Σπάρτακος θα συμμετέχει σε αυτή την ιστορία η ΕΤΕ με ένα ποσό το οποίο θα καλύψουν
αυτοί οι σύλλογοι αναλογικά με την αντίστοιχη απόδειξη από το συγκεκριμένο νομικό
γραφείο το οποίο έχουμε προσφύγει.
Είχαμε πει και τότε ότι το τελικό κόστος είναι 25.000€, η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ έχει αναλάβει κι έχει
ήδη πληρώσει τις πρώτες 18.000 € μαζί με το ΦΠΑ του εκεί και την αντίστοιχη
παρακράτηση, μένει ένα ποσό κοντά στις 10.000, λίγο λιγότερο από τις 10.000 το οποίο θα
επωμιστούν οι άλλοι σύλλογοι βεβαίως επί αποδείξει από το νομικό γραφείο και βεβαίως
έχοντας και αντίγραφο της νομικής αυτής προσφυγής για το αρχείο και για όλο αυτό
πράγμα.
Άρα λοιπόν, έχουμε ολοκληρώσει και αυτή μας την διαδικασία κι έτσι μένουνε κάποιες
τελείως έκτακτες διαδικασίες της καθημερινότητας, βεβαίως ένα έρχεται εδώ κι από αρκετό
χρόνο πίσω και έχει να κάνει με την αποχώρηση ή καλύτερα όπως το Συνδικάτο έχει
υιοθετήσει με την έναρξη διαδικασίας λύσης της σύμβασης, δηλαδή με τις απολύσεις που
επιχειρείται να γίνει γιατί η δική μας ορολογία, αυτή ήταν για να μην την ξεχνάμε, ότι η
ΔΕΗ προβαίνει σε απολύσεις. Απολύσεις συνταξιοδότησης; Αλλά σε κάθε περίπτωση
απολύσεις.
Εδώ, προς ενημέρωση και μόνο πρέπει να πω ότι μέχρι σήμερα με τις γνωστές διαδικασίες
υπάρχει ένας αριθμός ο οποίος αγγίζει τους 120 μέχρι τα χθεσινά νούμερα που είχανε
συγκεντρωθεί από τους 180 οι οποίοι περίπου είναι σε αυτή την φάση. Έχουμε ζητήσει
συνάντηση που είχαμε κάνει με τον πρόεδρο της Εταιρείας, μήπως αυτό το πράγμα και το
δούμε καλύτερα, γιατί είχε ξεκινήσει και στο προηγούμενο Δ.Σ. και ξεκινάει, συζητήθηκε
αλλά δεν ελήφθη απόφαση για την υλοποίηση του άρθρου 35 στις μονάδες όπου
καταργούνται, υποτίθεται οργανικές θέσεις. Δηλαδή, Κερατσίνι, Λαύριο και Αλιβέρι έχουμε
την εφαρμογή του άρθρου 35 του ΚΚΠ/ΔΕΗ όπου γνωρίζετε ότι ακριβώς λέει αυτό σε
σχέση με την κατάργηση θέσης για την μετακίνηση συναδέλφων.
Εδώ λοιπόν επαναφέρουμε ορισμένα ζητήματα σε συνδυασμό με το προηγούμενο. Πρέπει
η Εταιρεία και περιμένουμε να μας ειδοποιήσει ο πρόεδρος της εταιρείας για το ραντεβού
μας να δει με περισσότερη σκέψη, με δεδομένο ότι υπάρχει τόση θέληση από την πλευρά
της Εταιρείας, αλλά και η θέληση από την πλευρά του Υπουργείου να γίνει αυτή η
νομοθετική ρύθμιση έτσι ώστε να μην εκβιάζεται ο μισθωτός. Και σε συνδυασμό με την
διαδικασία όπως σας είπα του άρθρου 35 κοιτάξτε τι μπορεί να συμβεί. Έχουμε λοιπόν
κάποιους συναδέλφους οι οποίοι επειδή θεωρούνται ότι κατέχουν οργανική θέση, αυτό
είναι λάθος διότι οργανικές θέσεις υπάρχουνε μόνο μέχρι το τέταρτο ιεραρχικό πεδίο. Δεν
υπάρχει πιο κάτω από εκεί οργανική θέση. Για να είμαστε έτσι σωστοί και εντάξει. Αλλά
λέει επειδή κλείνει η μονάδα ξέρω γω 8 του Λαυρίου, σωστά; Παίρνουν λοιπόν αυτούς
τους εργαζόμενους από εκεί, ναι αλλά όμως εκεί υπάρχουν εργαζόμενοι που είναι ήδη 60
χρονών. Και ανα τα είχανε κλείσει πέρυσι θα ήταν στην λίστα της απομάκρυνσης ή της
απόλυσης. Τώρα αυτούς τους ανθρώπους τι θα τους κάνει; Για έξι μήνες θα τους
μεταθέσει δίνοντας επιδόματα ενοικίου; Γιατί να μην μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να
ενταχθούν και αυτοί στην διαδικασία της αποχώρησης λαμβάνοντας το πριμ αυτό που
δίνει η Εταιρεία; Τι συμφέρει την Εταιρεία τελικά; Ποιος είναι αυτός που στηρίζει τα
συμφέροντα της Εταιρείας; Να τον στείλει δίνοντας, ξέρω γω, του κόσμου τα χρήματα και
για επίδομα ενοικίου και τι να πάει να κάνει ένας εξηντάρης σε μία νέα μονάδα; Που δεν
έχει καμία σχέση ενδεχομένως με αυτήν που δούλευε πριν όλα αυτά τα χρόνια; Ούτε καν
θα την μάθει. Ή θα αναγκαστεί να πάει ο συνάδελφος εκεί πέρα και να κάνει την πλάκα
του, διακοπές, γιατί και πλαφοναρισμένος μπορεί να είναι και τα πάντα μπορεί να είναι, να
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πληρώσει η Εταιρεία οικοσκευές, να πληρώσει επιδόματα ενοικίου και ο συγκεκριμένος
συνάδελφος να πηγαίνει επτά φορές τον μήνα εκεί, εφόσον θα είναι και πληρωμένο το
ενοίκιό του και το υπόλοιπο χρονικό διάστημα να είναι σε ασθένεια γιατί είναι και
πλαφοναρισμένος. Ποιος τελικά υποστηρίζει τα συμφέροντα αυτής της Εταιρείας; Γιατί
αυτοί οι άνθρωποι να μην ενταχθούν στην διαδικασία την ίδια, να δούμε τελικά πόσοι
μπορούν να μείνουνε στην Εταιρεία; Και σε συνδυασμό με το επείγον το ότι υποτίθεται
διακοσίων που επιβαρύνουν την εταιρεία μας, κατά την άποψη της Διοίκησης θα
μπορούσανε και κάποιοι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά θέλουν έναν – δύο – τρεις
μήνες να μείνουνε παραπίσω γιατί έχουνε αντικειμενικές ανάγκες. Γιατί υπάρχει και κάτι
πολύ χειρότερο αγαπητοί συνάδελφοι, από 1/1/17 δεν έχει βγει ούτε μία προσωρινή
σύνταξη από τον ΕΦΚΑ και δεν γνωρίζουμε πότε θα βγει σύνταξη γιατί δεν έχει
ολοκληρωθεί το θεσμικό τους πλαίσιο ή μάλλον να πω καλύτερα, δεν έχει ολοκληρωθεί η
οργανωτική τους δομή έτσι ώστε να μπορεί ο ΕΦΚΑ να βγάζει όχι τις οριστικές,
προσωρινές συντάξεις. Τι έχουμε τώρα; Και να μιλήσω για τον φίλο μου τον Γιώργο τον
Κάτανα.
Ο Γιώργος ο Κάτανας λοιπόν είναι στην διαδικασία της απόλυσης. Και λέει ο Γιώργος ο
Κάτανας ότι εγώ θέλω να φύγω τον Νοέμβριο μήνα, «όχι θα φύγεις σήμερα», ‘θα φύγω
σήμερα και δεν θα πάρω σύνταξη», πότε θα την πάρουμε δεν ξέρω, ούτε θα καταβάλουμε
αποζημίωση, γιατί λέει συμψηφίζεται, μα ο νομοθέτης λέει ξεκάθαρα το ότι ο εργοδότης
είναι υποχρεωμένος μέσα σε οχτώ ημέρες να καταβάλλει την αποζημίωση. Την νόμιμη
αποζημίωση. Που ξέρουν αυτοί τι θα κάνει ο ΕΦΚΑ με το εφάπαξ του Κάτανα; Από πού
είναι δεδομένο ότι ο Κάτανας, ο Αδαμίδης, ο Μάστορας θα πάρει εφάπαξ μετά από λίγο
καιρό και εφάπαξ θα είναι αυτό μέσα σε μία χώρα μνημονίου όπου μπαίνουμε σε κόφτες,
όπου μπαίνουμε σε ρήτρες, όπου μπαίνουμε παντού, γιατί θα πρέπει αυτό να γίνει με μία
διαδικασία βίαιη και να λένε κάποιοι, να ωραιοποιούν τα πράγματα ότι είναι αποχωρήσεις;
Είναι καραμπινάτες απολύσεις. Και γιατί θα πρέπει να το χρεωθεί αυτό η Διοίκηση; Βεβαίως
ποντάρει κάπου αλλού κι αυτό είναι μακιαβελίστικη. Ποντάρει στο γεγονός ότι δεν μπορεί
το συνδικάτο να κινητοποιηθεί για τον Κάτανα, γιατί είναι υπερήλικας και θα πούνε τι;
Κάνετε κινητοποιήσεις γιατί θέλετε να κρατήσετε τον Κάτανα εκεί; Αυτός είναι ο ορισμός
του Μακιαβέλη. Και δεν μπορεί να κάνουνε τέτοια πράγματα.
Έχει υποχρέωση η Διοίκηση της ΔΕΗ και μάλιστα κυρίως ο πρόεδρος της Εταιρείας ο
οποίος προέρχεται κι απ’ αυτόν εδώ το χώρο, σ’ αυτήν εδώ την καρέκλα, σ’ άλλο κτίριο
καθότανε να προστατεύσουμε εργαζόμενους οι οποίοι δώσανε την ζωή τους μέχρι 35,37
και 40 χρόνια. Δεν τους πετάς στα σκουπίδια όπου την επομένη δεν μπορούνε να ζήσουν
την οικογένειά τους. Γιατί; Γιατί η πολιτεία δεν τους δίνει σύνταξη. Και πρέπει να γίνει σ’
ένα συναινετικό κλίμα. Τι πάει να αξιοποιήσουνε; Μία αδυναμία του συνδικάτου; Γιατί έχει
λόγο; Μα επίσης θα επαναλάβω να πούμε για λόγους, για να μην παρεξηγηθώ για τον
Κάτανα. Ούτε ο Κάτανας θέλει να κάτσει ας πούμε μια ζωή εκεί. Αντιλαμβανόμαστε όλοι
ότι κάποιος πρέπει κάποια στιγμή να αποχωρήσει. Αλλά γιατί πρέπει να γίνει με αυτό τον
βίαιο τρόπο; Με αυτό τον τρόπο που πραγματικά δημιουργεί τεράστια προβλήματα όταν
έχουμε ανοιχτές τέτοιες διαδικασίες;
Έρχεται λοιπόν αιφνιδιαστικά μια διαδικασία η οποία … υπάρχει λοιπόν ένα ζήτημα σε
εξέλιξη. Θυμίζω ότι την προηγούμενη φορά ζητήσαμε από τον πρόεδρο της Εταιρείας να
μην εισάγει ως θέμα το θέμα που σας ψιλοανέλυσα πριν της κατάργησης της θέσης.
Παρόλα αυτά η έκκληση η δική μας αλλά πολύ δε περισσότερο και του Παντελή και του
Νίκου του Φωτόπουλου στο Δ.Σ. αυτό να μην συζητηθεί, δεν έγινε αποδεκτό, με
αποτέλεσμα να συζητηθεί απλά μας έκαναν την «χάρη» να μην πάρουν απόφαση. Αλλά
αύριο είναι το Συμβούλιο, θα πάρουν απόφαση. Σε τι θα πάρουν απόφαση; Σε αυτό που
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έχουν ήδη συζητήσει. Σε αυτό που περίπου προηγουμένως ανέλυσα. Και λέω εγώ λοιπόν
στον συνάδελφο τον Παντελή τον Καραλευθέρη. Να δούνε με βάση τα νέα δεδομένα αυτά
που μόλις τώρα ανέλυσα, γιατί είμαι βέβαιος ότι η Εταιρεία δεν τα αξιολόγησε όλα αυτά
που είπαμε το ότι μπορεί ο άλλος, γιατί δεν ήξερε καν την γεωγραφία των εργαζομένων
και το ηλικιακό τους status να τους κάνει αυτή την κίνηση. Και νομίζω λοιπόν ότι έρχονται
και νέα πράγματα στο Δ.Σ. όπως ενημερωθήκαμε από τους εκπροσώπους μας, η
κατάργηση του μέλους της ΟΚΕ από το Δ.Σ. δηλαδή υπάρχει μια τροποποίηση, δεν θα πω
περισσότερα εγώ, θα μας τα πει ο Παντελής εφόσον έχει τον χρόνο να παραμείνει λίγο,
ολοκληρώνω και υπάρχει πρόταση τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας σε ένα,
δύο, τρία ζητήματα τα οποία νομίζω το ότι προφανώς και έχει δικαίωμα να τροποποιεί το
καταστατικό της η Εταιρεία μέσα από τις δικές της κείμενες διαδικασίες, δεν θα ρωτήσει
την ΓΕΝΟΠ αλλά καλό θα ήταν να γίνεται σε ένα κλίμα συναίνεσης γιατί και εμείς έχουμε
άποψη για ποιους λόγους γίνεται. Δηλαδή η επέκταση της θητείας α είναι έτσι του
προέδρου και Δ/νοντος Συμβούλου ε, δεν είναι κάτι απλό. Και δεν μπορεί να πει δεν είναι
γαργαλιστικό. Κι εμείς δεν θέλουμε αυτή την ώρα που η Εταιρεία έχει τόσα προβλήματα να
κάνουμε κουτσομπολίστικη πολιτική. Τουλάχιστον εγώ προσωπικά δεν θέλω, γι αυτό δεν
θέλω ν’ ακούσω έτσι όσα μπορεί να πει βεβαίως και με τις δεσμεύσεις που υπάρχουν από
τον Παντελή. Ολοκληρώνω εγώ συνάδελφοι γιατί μετά θα γίνει και η εισήγηση από τα
οικονομικά τα οποία είναι τα μοναδικά που χρειάζονται και την ψηφοφορία, αυτή είναι η
κατάσταση, είμαστε μπροστά σε μία δύσκολη φάση και την ώρα που πραγματικά
πηγαίνουμε σε ένα εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο. Έχω την αίσθηση ότι τουλάχιστον οι
βασικές μας αρχές δεν μπορεί να αλλάξουνε και στον βηματισμό που έχουμε δώσει μαζί με
την συμμετοχή των μελών μας των Σωματείων – μελών μας προς την Ομοσπονδία
απέναντι στην πώληση ή στο ενεργειακό γενικότερα ζήτημα της χώρας που αφορά την
Εταιρεία. Πιστεύω ότι το ίδιο θα ακολουθήσει και η επόμενη Διοίκηση, βεβαίως αυτά θα τα
πούμε και στο Δ.Σ. αλλά και στο Συνέδριο αλλά θαρρώ ότι πρέπει να είμαστε περισσότερο
και υποψιασμένοι αλλά και περισσότερο να είμαστε οργανωμένοι και όλοι μαζί νομίζω ότι
μπορούμε να τα καταφέρουμε.
Καρράς Αντώνης: συνάδελφοι, κύριε Γιώργο μας, θα προσπαθήσω να … συνήθως κάνω
πολιτική όταν είμαστε στο Δ.Σ. γιατί θεωρώ τα περισσότερα θέματα έχουν σχέση με την
πολιτική που εδραιώνεται από την εκάστοτε κυβέρνηση αλλά εάν θέλετε να
συμπεριλάβουμε και την αντιπολίτευση παρότι πρέπει να μαστε ξεκάθαροι. Οι κυβερνήσεις
αποφασίζουν, οι κυβερνήσεις νομοθετούν και οι Διοικήσεις εκτελούν. Εγώ θα μπω στο
τριπάκι να κάνω, …
Παντελής Καραλευθέρης: καταρχήν ευχαριστώ για την δυνατότητα που μου δίνετε να
σας πω κάτι επί συγκεκριμένων θεμάτων, νομίζω ότι δεν είναι και πολύ δόκιμο ν’
αναπτύσσουμε τα θέματα πριν να συζητηθούν στο Δ.Σ. αλλά αυτός είναι ο ρόλος των
εκπροσώπων των εργαζομένων να ενημερώνουν την Ομοσπονδία για να κάνει όποιες
ενέργειες μπορεί συνδικαλιστικά να κάνει, άλλος ο ρόλος ο δικός μας και άλλος… μην
εξαντλούμαστε δηλαδή μόνο σε μία καταψήφιση ή άρνηση κάποιων θεμάτων που περνάνε,
νομίζω ότι αυτό δεν είναι ουσιαστικό είναι η συνδικαλιστική δράση και αντιμετώπιση των
ζητημάτων. Ερχόμενος στα δύο θέματα βασικά που νομίζω πρέπει η Ομοσπονδία έστω και
τώρα και σήμερα να δει και μέχρι το βράδυ, μέχρι να πάμε στο Συμβούλιο, το πιο σοβαρό
θέμα είναι ο τρόπος, πως εξελίσσεται η κατάργηση των θέσεων εργασίας από οργανικές
θέσεις τις οποίες καταργεί η Εταιρεία λόγω του ότι κλείνουν εργοστάσια, πρέπει να δούμε
το κείμενο ξανά από την αρχή. Ναι, το κείμενο κινείται πάνω στην βάση των συμφωνιών
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που έχουμε κάνει με την συλλογική σύμβαση, αυτό είναι αλήθεια αλλά έχει επιμέρους
ερμηνείες και περιπτωσιολογία ανά κατηγορία και ανά θέση εργασίας που αφήνετε
δικαιοδοσίες στην Διοίκηση να τις χειριστεί και από μόνη της. Πρέπει δηλαδή, νομίζω να
συμφωνηθεί και με την Ομοσπονδία και γι αυτές τις περιπτώσεις πως πρέπει να
χειριστούν. Να μην είναι τελείως προσωπικές επιλογές. Το ένα θέμα είναι αυτό, και το
δεύτερο θέμα είναι, της κατάργησης της θέσης του εκπροσώπου της ΟΚΕ, είναι όπως τα
παρουσίασε ο πρόεδρος, πιστεύω και αυτό νομίζω, αν συμφωνείτε κι εσείς θα
υπερασπιστώ ότι η κατάργηση ενός μέλους του Δ.Σ. το οποίο εκπροσωπεί κοινωνικές
οργανώσεις και εργαζόμενους δεν είναι αρεστή σε εμάς όσο περισσότερο διευρύνεται η
κοινωνική παρουσία και η κοινωνική συμμετοχή ή και άποψη σ’ ένα Δ.Σ μιας Εταιρείας με
κοινωνική προσφορά τόσο καλύτερα είναι. Πιστεύω ότι πρέπει να υπερασπιστούμε αυτό,
στην βάση αυτή και θα τιμήσουμε με την ψήφο μας ανάλογα την άποψή της Ομοσπονδίας.
Ερώτηση: την αύξηση της θητείας
Δεν έχουμε ενημέρωση γι αυτό εξειδικευμένη, πιθανά να είναι μέσα στις τροποποιήσεις,
επίκειται έκτακτη Γενική Συνέλευση, νομίζω ότι μέχρι το βράδυ πρέπει να γίνει μία
συζήτηση με την Διοίκηση.
Καρράς Αντώνης: λοιπόν συνάδελφοι να συνεχίσω από εκεί που ξεκίνησα. Λοιπόν επειδή
πάλι, για ακόμα μία φορά είμαστε λίγοι, αλλά θεωρώ καλοί, εγώ θα μπω στο τριπάκι να
κάνω μία προσέγγιση, μέσα από μία διάθεση αγωνίας που αν δεν την καταλαβαίνουμε όλοι
μας την έχουν όλοι οι εργαζόμενοι. Και ιδιαίτερα στις τρεις Εταιρείες στον Όμιλο ΔΕΗ. Και
θέλω έτσι να σας προκαλέσω λίγο γιατί κακά τα ψέματα, ξεκινήσαμε το ’13 εδώ, εγώ το
’13 έγινα πρώτη φορά γραμματέας, το ’14 καταφέραμε να συγκροτήσουμε ένα Δ.Σ.
πέρασαν τρία χρόνια. Περάσαμε δύσκολες στιγμές. Όπως είπε και ο πρόεδρος θα
συμφωνήσω απόλυτα μαζί του. Ίδια ήταν τα θέματα που είχαμε γενικότερα αλλά δεν
ήτανε πολιτικά ίδια και ως προς τον μετασχηματισμό της Εταιρείας. Εγώ θεωρώ ότι αυτή
την στιγμή είμαστε χειρότερα. Αν τότε είχαμε μια πολιτική της μικρής ΔΕΗ, τώρα έχουμε
την πολιτική της μισής ΔΕΗ. Κι αν θέλετε να συζητήσουμε απάνω στα σενάρια που
κανένας δεν γνωρίζει σήμερα. Να μην κοροϊδευόμαστε, εδώ πολλές φορές λέμε ότι δεν
υπάρχει ένας σχεδιασμός. Πράγματι δεν υπάρχει μία στρατηγική, οι μόνοι που γνωρίζουν
είναι πέντε άτομα. Ο Τσίπρας, ο Σταθάκης, ο Χουλιαράκης, ο Τσακαλώτος και η
Αχτσίολγλου. Αυτοί γνωρίζουν. Και δεν έχουν πει και τίποτα. Βγαίνουν πετάνε κάποιες
στρακαστρούκες και καθαραίνουν το τοπίο ότι θα πουλήσουν λιγνίτες, εγώ λέω θα
πουλήσουν και νερά, ξεκαθαραίνουν το τοπίο ότι θα πουλήσουν πελατολόγιο, αυτή είναι η
αλήθεια. Με λίγα λόγια αλλάζουν την πολιτική τους. Το «δεν πουλάμε» το κάνανε «τα
πουλάμε όλα». Την άλλαξαν την πολιτική τους. Κι εστιάζομαι κι εγώ όπως ο πρόεδρος,
αυτή την στιγμή την κύρια ευθύνη την έχει ο πρωθυπουργός. Και θα πω και κάτι άλλο.
Συμφωνώ απόλυτα με τον πρόεδρο ότι πρέπει να κάνουμε τις κινήσεις που προέχουν γιατί
την Παρασκευή ίσως έχουμε ένα αποτέλεσμα, βγήκε τα είπε λίγο ο Σταθάκης, τα είπε λίγο
ο πρωθυπουργός θα είναι πιο συγκεκριμένο ακόμη πιο συγκεκριμένο θα τελειώσει στις 22
του Μάη. Κι αν το παραλληλίσω με το συνέδριό μας εύχομαι και το εύχομαι από την
καρδιά μου ότι το Δ.Σ το επόμενο μετά το Συνέδριό μας θα πρέπει να έχει μεγαλύτερες
αντοχές. Την επόμενη τριετία θεωρώ ότι όλοι όσοι συζητάν επάνω στην Εταιρεία στα
ενεργειακά, στην γενικότερη πολιτική καταλαβαίνεται ότι θα είναι πολύ πιο δύσκολα τα
πράγματα. Απ’ ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε την προηγούμενη τριετία.
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Κανα δυο, τρία πράγματα τα καταφέραμε. Μην πω όλα. Αλλά καταφέραμε ως Δ.Σ. εμείς οι
ίδιοι, καταφέραμε κάποια πράγματα. Και θα θυμίσω δε τι είχαμε αποφασίσει στην
Πτολεμαΐδα. Τρία ήταν τα θέματα που είχαμε αποφασίσει. Το ένα ήταν να αναχαιτίσουμε
την πολιτική και τότε της «Μικρής ΔΕΗ», του ΑΔΜΗΕ και όλα αυτά. Κάναμε δράσεις. Το
επόμενο Δ.Σ. μη σας πω τώρα γιατί θα κοροϊδεύω τον ίδιο μου τον εαυτό. Την επόμενη
βδομάδα να μην κοροϊδευόμαστε, απ’ την μεθεπόμενη θα λειτουργούμε απάνω στο
συνέδριο. Κι αν θέλετε να σας πω και κάτι; Εκεί που θα πάμε στο Συνέδριο, στο Δ.Σ.
επειδή θα χουμε και κόσμο, αυτό λέει η εμπειρία μου, δεν θα εστιαστούμε στο τι θα
κάνουμε την επόμενη μέρα και στο πως θα πρέπει να λειτουργήσουμε. Λοιπόν,
επανέρχομαι, κάνουμε δράσεις. Εδώ είναι το ερώτημα. Θα ξανακάνουμε τις ίδιες δράσεις;
Θα δημιουργήσουμε τις ίδιες δράσεις; Θα πάμε κοινά; Ή θα συνεχίσουμε μετά από δύο
χρόνια αφού αποσαφηνίστηκε το τοπίο; Τώρα πια, εγώ δεν λέω ότι θα βρούνε 4 δις που
θα υποχρεωθεί ο έλληνας πολίτης είτε με το αφορολόγητο, είτε αφομοιώσεις μισθών και
συντάξεων, αφού το λέει ξεκάθαρα 3,8 είναι. Δεν είναι τώρα να συζητάμε για την ρητορική
και αν θα πουληθούνε λιγνίτες. Θα πουληθούν λιγνίτες. Μην πέφτουμε στην παγίδα του
40%, δεν είναι 40% συνάδελφοί μου μην κοροϊδευόμαστε. Είναι πέρα από το 40%. Είναι
50. Κι αν θέλετε να μιλήσουμε σ’ ένα σενάριο λίγο αρνητικό ίσως είναι ολόκληρη η «μαμά»
ΔΕΗ. Και δεν ξέρω που θα φτάσουμε στα δίκτυα. Αυτό είναι μια άλλη επιλογή. Και θέλετε
να σας πω γιατί το λέω αυτό; είναι πάρα πολύ απλό. Ρωτάς τον Δ/νων Σύμβουλο της ΔΕΗ,
του λες «πως πάμε σαν εταιρεία;» βουλιάξαμε, πτωχεύσαμε. Δεν έχουμε οικονομική
ρευστότητα. Παρακαλάω τον ΑΔΜΗΕ να μου δώσει 93 εκατομμύρια, αν δεν μου τα δώσει
δεν έχω να πληρώσω. Με λίγα λόγια από πού θα κόψει; Έχει πουθενά αλλού να κόψει; Από
τους εργολάβους; Τους έχει απλήρωτους. Από πού θα κόψει; Απ’ τους μισθούς;
Πάμε τώρα στον ΔΕΔΔΗΕ. Έλα εδώ ρε ΔΕΔΔΗΕ, τι κάνατε εσείς; Τι κέρδος έχουμε; Πέρσι
40 εκατομμύρια. Που είναι το κέρδος του ΔΕΔΔΗΕ φέτος; Απ΄ το κακό στο χειρότερο.
Φτάσαμε δηλαδή να συζητάμε αν την επόμενη μέρα οικονομικά μπορούν να αντέξουν οι
Επιχειρήσεις ‘η θα πτωχεύσουνε.
Κι ερχόμαστε τώρα να συζητήσουμε τι; Το να πουλήσουμε; Για να τις κρατήσουμε; Ή να
πάμε σε γενικότερη πολιτική; Που μπορεί να λέει κι η αντιπολίτευση κι εγώ συμφωνώ. Την
ευθύνη την έχει η Κυβέρνηση αλλά το κράτος ξεπουλάει αυτή την στιγμή. Παραλείποντας
ένα κομμάτι και ξέρω τι λέω. Εδώ είναι το θέμα μας το τι θα κάνουμε. Την αίθουσα θα την
γεμίσουμε; Το Δ.Σ. το επόμενο θα πρέπει αυτή την αίθουσα να την γεμίσει. Θα πάμε όλοι
μαζί να κάνουμε δράσεις απέναντι σε αυτό που έρχεται; Και θέλετε να σας πω και κάτι
άλλο; Την αυθύνη δεν την έχει μόνο η Κυβέρνηση, έχει και μεγάλη ευθύνη η Διοίκηση.
Λέει ο πρόεδρος και θα συμφωνήσω. 62 χρονών; Μα εδώ ο Παναγιωτάκης βάζει Δ/ντη
στην ΔΥΣ έναν άνθρωπο που είναι 64 χρονών. Δηλαδή τον βάζει για πόσο ρε παιδιά;
Δηλαδή τον κάνει στέλεχος, θα τον έδιωχνε στα 62 αλλά επειδή έγινε στέλεχος, δεν ήταν
στέλεχος πριν θα φύγει στα 65. Τον κάνει δηλαδή Δ/ντη για έναν χρόνο; Αυτή είναι
πολιτική Παναγιωτάκη του Χότζα;
Αυτές οι πολιτικές της Διοίκησης της σημερινής μάλλον Διοικήσεων, δεν θα πω της
Διοίκησης, γιατί σε ποια Διοίκηση να αναφερθώ; Να αναφερθώ στην Διοίκηση του ΑΔΜΗΕ;
Ποιος διοικεί τώρα για να ξέρουμε. Ποιος διοικεί εκεί το 51% ποιανού; Του υπερταμείου;
Το 51% δεν το έχει η διοίκηση του ΑΔΜΗΕ. Το έχει ένας άλλος ο Μαυρόματος. Έτσι δεν
είναι ή κάνω λάθος; Ποιος διοικεί για να ξέρω; Δεν έχει πάρει το 51%; Τι είναι ο
ισχυρότερος Δ/νων Σύμβουλος εκεί; Ο ισχυρότερος πρόεδρος; Για να ξεκαθαρίσουμε
τώρα. Αν δεν διοικεί το 51%, ποιος διοικεί το 49; Αυτή είναι η πολιτική και έρχεται κι ο
Σταθάκης κουμπώνει απάνω σε αυτή την πολιτική και τι λέει; Λέει ότι το ταμείο
αποκρατικοποιήσεων που θ’ αποφασίσει το κράτος πόσο θα συμμετέχει ώστε την επόμενη
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μέρα, ποιες ΔΕΚΟ θα πουληθούν και πως θα πουληθούν; Δηλαδή ακόμα ούτε αυτό που
ρωτήσαμε τον Τσακαλώτο και μας είπε ότι όσο είμαι εγώ Υπουργός Οικονομικών έρχεται ο
Σταθάκης και το διαψεύδει λέει ότι το ταμείο αποκρατικοποιήσεων θα αποφασίσει μετά την
Παρασκευή και μέχρι 22 του Μάη ποιες ΔΕΚΟ και πόσο θα ιδιωτικοποιηθούνε. Και πως θα
γίνει η αποκρατικοποίηση. Εγώ λέω ιδιωτικοποίηση, αυτοί το παντρεύουν
αποκρατικοποίηση. Οπότε, ούτε σχέδιο έχουμε, ούτε επιχειρησιακά σχέδια έχουμε στις
εταιρείες με αποτέλεσμα να μην γνωρίζουμε το μέλλον μας ως εργαζόμενοι. Τα συνδικάτα
απαξιώνονται καθημερινά, αυτή είναι η αλήθεια, λειτουργούν όπως οι κυβερνήσεις οι
αλαζονικές κι εδώ θα μου επιτρέψει ο φίλος μου ο Ηλίας να πω, οι περισσότερες αριστερές
κυβερνήσεις τύπου «Βενεζουέλα» που εκεί πέρα τα κινήματα μπορούν να σκοτώνουν τους
εργαζόμενους αλλά ο πρωθυπουργός να επισκέπτεται και να χειροκροτάει τον
πρωθυπουργό εκεί, αυτές είναι κυβερνήσεις αλαζονείας και όχι δημοκρατικές κυβερνήσεις.
Λοιπόν, κι ερχόμαστε σήμερα και βλέπουμε η κυβέρνηση, τι κάνει δηλαδή; Σηματοδοτεί ότι
την ΓΣΕΕ την κλείνει, τις εισφορές των εργαζομένων που πρέπει να πάνε στην ΓΣΕΕ κι εδώ
βλέπω και αγωνιά το ΜΕΤΑ της ΓΣΕΕ και λέει πρέπει να πάμε κόντρα σ’ αυτή την
διαδικασία του να μην δίνουνε την εισφορά των εργαζομένων στην ΓΣΕΕ με απλήρωτους 9
μήνες στο ΕΛΙΝΥΑΕ, 5 μήνες στο ΚΑΝΕΠ, 4 μήνες απλήρωτοι μισθωτοί – εργαζόμενοι, τι
θα τους κάνει η ΓΣΕΕ θα τους απολύσει; Οπότε υλοποιούν ξεκάθαρα το σχέδιο ότι
απαξιώνουν το Συνδικάτο. Ότι επιβάλλουν αφορολόγητο και μας πάνε στην στοχοποίηση
του ελληνικού λαού. Ότι θα προχωρήσουν να κόψουν μισθούς, είτε το θέλουμε, ότι θα
κόψουν συντάξεις, κι εδώ είμαστε εμείς να πάρουμε κάποιες αποφάσεις.
Θεωρώ λοιπόν, αρχής γενομένης απ’ τον Ιούνιο που έτυχε να έχουμε το συνέδριο μας, το
επόμενο Δ.Σ. θα κληθεί να κάνει δράσεις. Θα πρέπει να ξεφύγει απ’ τις στοχευμένες
δράσεις. Κι εδώ είναι ένα ζήτημα για όλους εμάς, δεν ξέρω ποιοι θα είμαστε αν την
επόμενη ημέρα, τι αποφάσεις θα πάρουμε. Φτάσαμε εδώ, καταφέραμε υλοποιήσαμε μια
συλλογική σύμβαση, δεν ξέρω κατά πόσο θα καταφέρουμε να υπογράψουμε μια νέα
συλλογική σύμβαση με αυτή την κυβέρνηση και μ’ αυτή την Διοίκηση. Καταφέραμε
ξοφλήσαμε την ΓΕΝΟΠ, αυτή είναι η αλήθεια, σήμερα που μιλάμε έχουμε ξοφλήσει τις
υποχρεώσεις της Ομοσπονδίας, όλοι εμείς το καταφέραμε μαζί με τους εργαζόμενους.
καταφέραμε τότε να κάνουμε αυτές τις δράσεις ν’ αναχαιτίσουμε την πολιτική, δεν ξέρω
κατά πόσο θα καταφέρουμε κι εδώ είναι ένα ζήτημα, και θα πω με χιούμορ, γιατί θέλω να
τελειώσω με χιούμορ, για όλα φταίει ο Θωμάς. Δεν φταίει ο Θωμάς. Το πόσο θα
καταφέρουμε εμείς εδώ, όλες οι παρατάξεις, να αφήσουμε λίγο πίσω τα παραταξιακά μας
και τα κόμματα μας και να πάμε να κάνουμε τις δράσεις που χρειάζεται, όλοι μαζί, να
ξαναφέρουμε μέσα στην αίθουσα, να την γεμίσουμε την αίθουσα, γιατί όσο είμαστε εμείς
κι εμείς δεν θα μπορέσουμε να πάμε σε δράσεις τέτοιες για να αλλάξουμε τις πολιτικές,
είναι πολύ πιο δύσκολες οι πολιτικές που έρχονται εδώ είμαστε, να δούμε τι θα κάνουμε,
θεωρώ δεν περισσεύει κανένας, μην μπαίνουμε στην διαδικασία, γιατί μπαίνουμε πολλές
φορές στην διαδικασία, ακόμα και σήμερα, να μιλάμε για θεσμούς και να προσπαθούμε
εύκολα να ρίξουμε ευθύνες στα Σωματεία, στην Ομοσπονδία, στα Σωματεία και πάει
λέγοντας, και στους θεσμούς. Ξεφύγετε από αυτό διότι την άλλη μέρα, θα το ξαναπώ
πολλές φορές καλούμαστε να δώσουμε αγώνες. Εγώ θεωρώ ότι μαζί με τις δράσεις θα
πρέπει να βγάλει μία αφίσα, θα το ξαναπώ πολλές φορές η ΓΕΝΟΠ, που να καυτηριάζει την
πολιτική, που θα συνοδεύεται και μ’ ένα φυλλάδιο πρόεδρε το χουμε συζητήσει μαζί, σ’
αυτές τις πλατείες που θα πάμε το επόμενο χρονικό διάστημα να μοιράζονται στην
κοινωνία ώστε να φτάσουμε στο σημείο να επικοινωνήσουμε και αν στο δημοψήφισμα που
είπες κι εγώ το υιοθετώ, εάν χρειάζεται να κάνουμε κι εμείς πολιτική απέναντι σε αυτή την
πολιτική. Οι δήμαρχοι, οι περιφερειάρχες να προκαλέσουνε τον κόσμο στις πλατείες, να
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βάλουμε ένα κουτί, ότι έκανε η ΕΥΔΑΠ κι εκεί να μαζέψουμε υπογραφές. Να μαζέψουμε
αυτούς που διαφωνούν μ’ αυτή την συγκεκριμένη πολιτική που κάνει αυτή την στιγμή η
κυβέρνηση.
Μαστρολέων Ηλίας: Συνάδελφοι κατ’ αρχήν για τα ζητήματα της ενημέρωσης έτσι όπως
τα εισηγήθηκε ο πρόεδρος και ο γραμματέας, είμαστε μπροστά σε μια νέα συμφωνία που
είναι έτοιμη να υπογράψει η κυβέρνηση, μια νέα λεηλασία ουσιαστικά, που κλιμακώνει την
επίθεση απέναντι σε όλο τον λαό, βάζει χέρι σε εργασιακά ζητήματα, νέες περικοπές στις
συντάξεις, νέα επίθεση στο λαϊκό εισόδημα μέσω της φοροληστείας. Και μάλιστα
προετοιμάζει το αντιλαϊκό έδαφος και για μετά το 2018 με συγκεκριμένα μέτρα που είναι
έτοιμοι να ψηφίσουν και επιμένει στο παραμύθι της σκληρής διαπραγμάτευσης και ότι αυτά
είναι απαιτήσεις των δανειστών. Πραγματικότητα βέβαια ότι είναι απαιτήσεις της Ε.Ε. του
Διεθνούς νομισματικού ταμείου του ΟΟΣΑ κι εφαρμόζονται σε όλες τις χώρες ανεξάρτητα
αν είναι σε μνημόνια ή δεν είναι. Ακόμη κι αν υπάρξει στο τέλος αν υπάρχει τέλος, αυτού
του δρόμου κάποια ανάπτυξη θα είναι πάλι για τους λίγους. Και το μάρμαρο θα το
πληρώσουν οι εργαζόμενοι για άλλη μια φορά. Και βέβαια, είναι να γελάει κανείς με τα
λεγόμενα αντίμετρα που θα ισορροπήσουν την κατάσταση. Είναι όπως η 13 η σύνταξη
μαϊμού που δώσανε στους συνταξιούχους. Είναι όλο και πιο καθαρό ότι η συγκυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ εξαπατάει τους εργαζόμενους. της το αναγνωρίζουν
αυτό, αυτοί που συνδιαλέγεται ότι είναι πιο ικανή να κάνει αυτή την βρώμικη δουλειά και
ότι έχει προχωρήσει σε πιο πολλά αντιλαϊκά μέτρα «μεταρρυθμίσεις» από τους
προηγούμενους και ένα στοιχείο είναι ο χρόνος που βρίσκεται στην διακυβέρνηση της
χώρας από την τελευταία πενταετία τέλος πάντων που θυμόμαστε τι χρόνο είχανε οι
προηγούμενες κυβερνήσεις , γιατί ακριβώς είναι ικανή και κάνει αυτή την πιο βρώμικη
δουλειά εκ μέρους του καπιταλιστικού συστήματος. Και είναι για χιούμορ ή σοβαρά είναι
Ιεροσυλία ν’ αναφέρονται σε αυτούς τους πολιτικούς απατεώνες και να τους αναφέρουν
σαν «αριστερά» όποιος κι αν το έκανε αυτό. Ακόμα, υπήρξαν κι άλλες παρενθέσεις
αριστερές και εδώ και σε άλλες Δυτικοευρωπαϊκές χώρες, αυτό το πράγμα δεν έχει
προηγούμενο.
Βέβαια, η Ν.Δ και το ΠΑΣΟΚ δεν είναι απέναντι. Στην ίδια πλευρά της όχθης είναι όπως και
ΠΟΤΑΜΙΑ, γραφικοί Λεβέντιδες και δεν ξέρω γω ποιοι άλλοι. Άλλωστε μαζί έχουν ψηφίσει
το τρίτο μνημόνιο. Απλά λέμε ότι εμείς θα τα κάναμε πιο γρήγορα παιδιά. Αυτή είναι η
διαφορά τους. Στο πλαίσιο, στον σκληρό πυρήνα της πολιτικής που εφαρμόζουν δεν
έχουνε διαφορές κι όταν έρχεται η κρίσιμη στιγμή όλοι μαζί ψηφίζουν τα μνημόνια. Και το
τρίτο και το τέταρτο που θα ρθει και όσα θα ακολουθήσουν ανεξάρτητα αν λέγονται
μνημόνια ή πως αλλιώς θα τα βαφτίσουν.
Εδώ συνάδελφοι θέλω να αναφερθώ σ’ ένα σοβαρό θέμα το οποίο το συνδικαλιστικό
κίνημα, τουλάχιστον στην δεκαετία του ’80 αλλά και στις αρχές τηw δεκαετίας του ’90 το
είχε στην προμετωπίδα του. Ανεξάρτητα από ιδεολογικές διαφορές, κομματικές αν θέλετε
προσεγγίσεις κλπ., και μιλάω για το ζήτημα της ειρήνης. Σήμερα, στην περιοχή μας, το
φυτίλι του πολέμου ή ενός γενικευμένου ιμπεριαλιστικού πολέμου ή περιορισμένου είναι
έτοιμο ν’ ανάψει και βλέπουμε καθημερινά τι γίνεται. Κι εδώ πρέπει να πάρουμε θέση.
Κοιτάξτε να δείτε, αν ξεσπάσει ένα τέτοιο κακό, και θα γίνουμε όλοι εμείς και τα παιδιά μας
κρέατα στα κανόνια τους, την άλλη μέρα ελάτε εδώ να συζητήσουμε για μονάδες, για
δικαιώματα, για συντάξεις. Καταλαβαίνετε, ο καπιταλισμός χρησιμοποιεί και τέτοια όταν
φτάσει στα αδιέξοδά του και με βάση τις αντιθέσεις του χρησιμοποιεί και η ιστορία το χει
δείξει. Δεν θα διστάσουν δηλαδή. Πρέπει λοιπόν και αυτό το ζήτημα να το χουμε ψηλά
στην ατζέντα και να μην το υποτιμάμαι.
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Τώρα όσον αφορά τις εξελίξεις στην Ηλεκτρική Ενέργεια, καταρχήν τα ζητήματα της
ενέργειας ήταν απ’ την πρώτη στιγμή στην πρώτη γραμμή στην λεγόμενη αξιολόγηση. Από
την πρώτη στιγμή, τώρα αυτά που δεν είπανε, δεν ακούσαμε, δεν καταλάβαμε είναι για
μικρά παιδιά. Απ’ την πρώτη στιγμή. Και τι κάνει τώρα η συγκεκριμένη εξέλιξη; Μιλάω για
το ζήτημα λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών μονάδων. Μην έχουμε αυταπάτες. Υλοποιεί αυτά
που συμφώνησαν στο τρίτο μνημόνιο. Δεν έλεγε το τρίτο μνημόνιο περιορισμό στο 50%
του μεριδίου της ΔΕΗ σε παραγωγή, πελατολόγιο κλπ; ε, δεν τους βγαίνουν τα ΝΟΜΕ, θα
κάνουν αυτό. και να σας πω κάτι; Ακόμα κι αν δεν γίνει αυτό ή από τις αντιδράσεις τις
δικές μας, ή δεν ξέρω απ’ τους παπάδες ή από … θα σταματήσει η πορεία της
απελευθέρωσης στην οποία συμφωνούν όλα αυτά τα κόμματα που ανέφερα και
συμφωνείται κι εσείς. Λέτε εμείς είμαστε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είμαστε με την
απελευθέρωση αλλά όχι λέει έτσι να γίνει αλλιώς. Ε, θα γίνει αλλιώς. Όπως και να γίνει το
αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Μέσα στην ζούγκλα της απελευθερωμένης αγοράς δεν είναι
δυνατόν να υπάρξουν ικανοποιημένοι όλοι. Το χουμε πει χιλιάδες φορές και θα το λέμε και
θα το ξαναλέμε. Και οι μεγάλοι μονοπωλιακοί Όμιλοι και οι μέτοχοι της ΔΕΗ και οι
κυβερνήσεις και οι Διοικήσεις κι εμείς. Δεν γίνεται ρε συνάδελφοι. Δεν γίνεται. Και εσείς
επιμένετε ότι αυτό μπορεί να γίνει. Λοιπόν, όχι στην δευτέρα παρουσία που λέτε την δική
μας πρόταση, ότι θα γίνει. Μιλάω για την δευτέρα παρουσία στην 22α παρουσία αυτά που
λέτε εσείς δεν πρόκειται να γίνουν μέσα σ΄ αυτό το περιβάλλον. Και σαφώς δύο
προτάσεις υπάρχουν. Μία που λέτε όλοι εσείς, όλοι εσείς το ίδιο λέτε. Απλά τώρα οι
διαφορές σας είναι ποιον διόρισε ο Παναγιωτάκης 63 χρονών, 64; Ποιος υποστηρίζει τα
συμφέροντα τελικά της Εταιρείας ; για τα συμφέροντα τα δικά μας θα μισήσουμε και των
εργαζομένων του ελληνικού λαού; Θα μιλήσουμε ποτέ επιτέλους; Δύο είναι οι προτάσεις
λοιπόν, μία αυτή που λέτε όλοι εσείς και μία αυτή που λέμε εμείς. Κι εμείς πιστεύουμε ότι
αυτό που λέμε δίνει διέξοδο και προοπτική και συγκρούεται κατευθείαν με την καρδιά
αυτής της πολιτικής. Να πάμε στα συλλαλητήρια, να πάμε στις ενημερώσεις, να πάμε σε
δράσεις. Να τα συμφωνήσουμε αυτά. Τι θα λέμε εκεί; Ποιο θα είναι το πλαίσιο; Ότι εμείς
είμαστε με την Ε.Ε., είμαστε με την απελευθέρωση αλλά δεν θέλουμε να πουληθεί ο
ΑΔΜΗΕ, δεν θέλουμε να γίνει αυτό, δεν θέλουμε να γίνει το άλλο; Πρέπει να
συγκρουστούμε κατευθείαν με την καρδιά αυτής της πολιτικής, με μια άλλη πρόταση, μ’
έναν άλλο τρόπο ανάπτυξης γενικά της χώρας. Και βέβαια μέχρι να γίνει αυτό με
καθημερινές μάχες αλλά που θα χουν περιεχόμενο και που πραγματικά αυτό που θα
βάζουν πρώτα θα ναι τα συμφέροντα των εργαζομένων. Και κοιτάξτε να δείτε ο ΣΥΡΙΖΑ, η
συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ για να είμαι πιο ακριβής δεν είπε σε
κανέναν ψέματα. Η ιστορία της απελευθέρωσης όπως έχουμε πει πολλές φορές δεν είναι
χθεσινή υπόθεση. Ξεκινάει από τις αρχές της δεκαετίας του ’90. Ο πρώτος Νόμος είναι ο
1914/90 από τότε μέχρι το ’14 που ο ΣΥΡΙΖΑ αναδείχθηκε αξιωματική αντιπολίτευση και
τέλος πάντων κάτι έπρεπε να πει για να κοροϊδέψει τον κόσμο, όλους τους Νόμους και τις
Οδηγίες τις ψήφισε στην Βουλή. Και η συνδικαλιστική του παράταξη στην ΓΕΝΟΠ
συμφωνούσε και έδινε ιδεολογική μάχη για να περάσουν αυτές οι Οδηγίες. Και τότε ο
ΣΥΡΙΖΑ το ’90 αγκομαχούσε να μπει στην Βουλή, ήτανε 2,5% - 3%. Δεν είναι θέμα λοιπόν
ότι σήμερα πιέζεται και ακολουθεί αυτή την πολιτική. Είναι μέσα στο DNA του, είναι αυτή η
πολιτική του. Όπως και της Ν.Δ. και του ΠΑΣΟΚ. Μην έχουμε λοιπόν αυταπάτες ότι τον
πιέζουνε τον ΣΥΡΙΖΑ, σήμερα την κυβέρνηση και τι να κάνουμε ρε παιδιά, κι αυτοί
υποχωρούνε. Το ’90 που ήτανε 3,5% γιατί ψήφιζε αυτές τις οδηγίες και τους νόμους που
αφορούσαν την απελευθέρωση; Δεν κορόιδεψε λοιπόν κανένανε. Εμάς τουλάχιστον δεν
μας κορόιδεψε. Όποιους ήθελε να κοροϊδέψει, κορόιδεψε. Όποιοι θέλανε να τους
κοροϊδέψει ο ΣΥΡΙΖΑ κορόιδεψε.
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Και βέβαια λέει δεν έχουμε συμμάχους σήμερα. Από τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Ε, δεν
έχετε βέβαια, που να τους βρείτε; Γιατί το εξετάζεται μες το στενό πλαίσιο της
ευρωλαγνείας. Μες την Ε.Ε. παιδιά, Ε.Ε θέλατε και μονάδες θα πουληθούνε και ποτάμια θα
πουληθούνε και απολύσεις θα χουμε γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται η ΔΕΗ σήμερα
τέλος ’19 με το μισό μερίδιο να έχει 10.500 εργαζόμενους, πόσους έχει σήμερα Γιώργο; Και
να ανταγωνίζεται τους ιδιώτες που θα χουν το άλλο μισό και θα χουν λιγότερους
εργαζόμενους, με χειρότερα δικαιώματα, κακοπληρωμένους, απλήρωτους τις περισσότερες
φορές για λύστε μου την εξίσωση αυτή εσείς που είστε υπέρ του ανταγωνισμού εσείς που
είσαστε υπέρ του ανταγωνισμού. Πως θα γίνει; Κι έχει κι άλλο μετά, έχει αξιολόγηση γι
αυτούς που θα μείνουνε. Που θα βάλει χέρι τι; Ουσιαστικά στο μόνο που μας έχει
απομείνει, στην ωρίμανση. Θα δημιουργηθεί γενιά λοιπόν και στη ΔΕΗ και στις Εταιρείες
ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ ότι γενιά εργαζομένων όπως είναι έξω σήμερα. Στους ιδιώτες. Των
600 -700 €. Μ’ αυτά που θα μπαίνουμε μ’ αυτά θα βγαίνουμε. Να πως δικαιώνεται ο
Γιώργος ο Παπανδρέου που έλεγε για 380€ εθνική σύνταξη. Να! Δεν έλεγε βλακείες, και
σήμερα έρχεται η συνέχεια αυτών των πολιτικών απατεώνων να υλοποιήσουν όλα αυτά τα
πράγματα που ενδεχόμενα οι άλλοι να δυσκολευόντουσαν ή να μην πρόλαβαν.
Εμείς λοιπόν σας λέμε μπροστά στην νέα κατάσταση που έχουμε να πάμε, δεν θα
διαφωνήσουμε ούτε στις δράσεις ούτε στην μορφή των δράσεων. Να πάμε στις πλατείες,
να πάμε στις εκκλησίες, τι θα λέμε όμως είναι το θέμα; Τι θα λέμε είναι το θέμα. Και
εντέλει αν εσείς επιμένετε να λέτε αυτά που λέτε ε, δώστε μας το δικαίωμα σ’ αυτές τις
συγκεντρώσεις να πούμε και την άλλη άποψη γιατί στην Πτολεμαΐδα ενώ είχαμε
συμφωνήσει με τον Πρόεδρο, η Οργανωτική Επιτροπή εκεί δεν μας έδωσε το δικαίωμα να
εκφραστεί και η άλλη άποψη. Ξέρατε την άποψη του Μητροπολίτη και καλά κάνατε, του
Περιφερειάρχη, των Δημάρχων, ήρθανε και βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Θράσος! Απύθμενο
θράσος! Τους γιουχάρατε βέβαια άλλα όχι όλοι. Προσέχατε μην σας δούνε.
Τέλος πάντων, αυτό το θέμα, τα χουμε πει, τα χουμε ξαναπεί, την ξέρετε την πρόταση
μας, είναι η μόνη που δίνει διέξοδο και προοπτική και βέβαια επειδή δεν έχουμε αυταπάτες
καθημερινή μάχη για το μικρότερο ή το μεγαλύτερο ζήτημα, βέβαια είπαμε με άλλο
περιεχόμενο όμως έτσι γιατί αυτό που πάτε εσείς να κάνετε είναι αδιέξοδο, όχι αδιέξοδο,
κουτουλάτε στον τοίχο, και κάνετε γκελ και ξανακουτουλάτε κι εκεί εσείς.
Συνέδριο. Καταρχην, συμφωνούμε με την ημερομηνία και με τον τόπο. Τι συνέδριο θα
κάνουμε συνάδελφοι; Ένα συνέδριο πάλι με πλαστούς συσχετισμούς, πλαστές … γιατί τα
δεδομένα αυτά δείχνουν. Σταμπουλίδης Ιωάννης, Α.Μ. 72271 ψήφισε στην ΕΤΕ πριν ένα
χρόνο, πρόεδρε της ΕΤΕ, ψήφισε στον ΠΑΣΥΠ πριν μισό χρόνο, συνάδελφε απ’ τον
ΠΑΣΥΠ, υποψήφιος σήμερα με την ΕΔΟΠ. Τέτοιο συνέδριο θέλετε να κάνουμε; Και βέβαια
αν ήτανε μία περίπτωση δεν θα το συζητάγαμε. Είναι χιλιάδες περιπτώσεις. Και ξέρετε τι
γινόταν στο παρελθόν το έχετε παραδεχτεί, ο πρόεδρος το παραδέχτηκε στο προηγούμενο
Απολογιστικό Συνέδριο και εξήγγειλε και μία σειρά μέτρα για την μηχανοργάνωση κλπ, κλπ.
τι θα γίνει τώρα με την μηχανοργάνωση, τελείωσαν οι εκλογές της ΕΔΟΠ. Αυτοί που
φύγανε, συνάδελφοι Μανιάτη από την ΕΤΕ θα τους αφήσεις στην ΕΔΟΠ; Κατά χιλιάδες,
Θεσ/νίκη ψηφίζουνε όσοι ψηφίσανε και στην ΕΤΕ, απ’ τον ΠΑΣΥΠ το ίδιο, απ’ τον
ΣΠΑΡΤΑΚΟ υπάρχει και είναι τόσο μεγάλο το όργιο της νοθείας στην ΕΔΟΠ που ο
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ έβγαλε ανακοίνωση. Ελπίζω να μην εξυπηρετεί άλλες σκοπιμότητες. Τόσο
μεγάλο είναι το όργιο της νοθείας. Αυτές της ημέρες που γίνονται οι εκλογές της ΕΔΟΠ και
μάλιστα απροκάλυπτα, και πολλές φορές και με τραμπούκικες ενέργειες στα στελέχη της
παράταξής μας που πήγανε εκεί να ζητήσουν διευκρινήσεις. Τέτοιο συνέδριο; Κοιτάξτε να
δείτε για να μαστε ξεκάθαροι. Και θέλουμε να μαστε ξεκάθαροι εμείς, όπως είμαστε πάντα.
Έχουμε ζητήσει με επιστολή τις καταστάσεις των ψηφισάντων όλων των σωματείων από
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τον Ιούνιο του ’14 μέχρι και σήμερα. Η ΓΕΝΟΠ είναι υποχρεωμένη να τις έχει. Αν δεν τις
έχει η ΓΕΝΟΠ κάποιος έχει παρανομήσει. Ή τα σωματεία ή τα πρωτοδικεία ή η ΓΕΝΟΠ δεν
ξέρω. Αν τις έχει η ΓΕΝΟΠ και δεν μας τις δίνει είναι ένα ζήτημα. Εμείς τις θέλουμε, να
κάνουμε αντιπαραβολή, να πάμε στις διαδικασίες που λέει ο πρόεδρος και να φέρουμε
στοιχεία για ένα όσο το δυνατόν πιο γνήσιο συνέδριο. Όχι ότι θα καταφέρουμε να είναι…
αυτό θα γινότανε αν εφαρμοστούν αυτά που είχε πει ο πρόεδρος στο απολογιστικό
συνέδριο κατά μεγάλο ποσό. Αν επιμείνετε να γίνεται με αυτούς τους συσχετισμούς το
Συνέδριο να ξέρετε το λέω να ‘μαστε ξεκάθαροι. Δεν θα γίνει συνέδριο. Εμείς θα το
μπλοκάρουμε. Με ότι νόμιμο μέσο έχουμε. Δεν είναι δυνατόν η ΕΔΟΠ στην Γενική
Συνέλευση πριν ένα μήνα 1800 μέλη και σήμερα να κοντεύει να φτάσει τα 3.000 αν δεν τα
χει φτάσει. Και βέβαια επειδή βλέπω τον φίλο μου τον Κώστα, να μην μας παίρνει όλους η
μπάλα και τον ΣΠΤΜ θέλουμε να εξαιρέσουμε από αυτή την διαδικασία και τον Σύλλογο
Μηχανικών.
Για να μην μιλήσω για άλλα Σωματεία σφραγίδες που φτάνουν στις αρχαιρεσίες και
παρουσιάζονται με 5 – 6 – 7 συνέδρους. Έλεος πια. Έλεος! Και δεν είναι ότι αλλάζουμε
εμείς την μοίρα και θα πάρουμε έναν παραπάνω, έναν λιγότερο, δεν είναι αυτό το θέμα
συνάδελφοι. Το θέμα είναι γιατί μπαίνετε σε αυτή την διαδικασία; Γιατί θέλετε να
δημιουργείται τέτοιους πλαστούς και νόθους συσχετισμούς; Για να εξυπηρετείται αυτή την
πολιτική που υπηρετείτε σήμερα, που οδηγεί στα ξεπουλήματα, στις απολύσεις, στα άλλα
όλα που θα ‘ρθουν αύριο.
Για να ‘μαστε ξεκάθαροι λοιπόν και μ’ αυτό κλείνω, θέλουμε οι διαδικασίες πηγαίνοντας για
το συνέδριο να είναι όσο πιο πολύ διαφανείς γίνονται εδώ που έχουμε φτάσει σήμερα
αλλιώς επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά με ότι νόμιμο μέσο έχουμε εμείς την διαδικασία
του Συνεδρίου θα την μπλοκάρουμε.
Αδαμίδης: ευχαριστούμε τον αντιπρόεδρο, απλά για τα πρακτικά, παρότι αυτή η
κουβέντα θα γίνει στο επόμενο Δ.Σ. που είναι το Συνέδριο, πρέπει να πούμε το ότι αυτά
που εμείς έχουμε δεσμευτεί τα προχωρούμε και υλοποιούνται Ηλία. Το καταστατικό έχει
εγκριθεί, το καταστατικό είναι λοιπόν στα χέρια μας και το Συνέδριο το
εκλογοαπολογιστικό θα γίνει με τους όρους του καταστατικού που σχεδόν στο σύνολο
τους ομόφωνα έχουμε ψηφίσει. Θυμίζω λοιπόν ότι ένα από τα κυρίαρχα ζητήματα ήταν
αυτό ακριβώς και είχα πει τότε μαζί με τον γραμματέα ότι φιλοδοξούμε ότι το Συνέδριο
του 2020 θα είναι ένα συνέδριο που δεν θα έχει τέτοιες διαδικασίες και νοθείες γιατί το
διασφαλίσαμε με την τροποποίηση του καταστατικού. Όσοι … σε παρακαλώ Δώρη, ξέρω
που μιλάω και κάναμε μία τομή σε αυτό και συμφωνήσατε κι εσείς. Αυτοί λοιπόν που θα
φέρουνε και οι σύνεδροι που θα νομιμοποιηθούν με όποιες διαδικασίες θα ακολουθούν
οικονομικά τον συγκεκριμένο σύλλογο μέχρι το επόμενο Συνέδριο. Θα υπάρχει η
καταγραφή η ηλεκτρονική από τις εκλογές τους και θα γίνεται η αντιπαραβολή από την
Ομοσπονδία και από τον Οργανωτικό γραμματέα αποστέλλοντας στους δικαστικούς αλλά
τώρα η κυβέρνηση φρόντισε να κάνει εκλογές με δικηγόρους και καλά κάνανε γιατί
μπορούν να κάνουν εκλογές βουλευτικές, αλλοίμονο αν θα μπορούσανε να κάνουν
καθαρές εκλογές σε ότι αφορά τα Συνδικάτα. Θα αποστέλλεται ποιοι δεν έχουν δικαίωμα,
γιατί μπορεί να ανέφερες ονόματα, εγώ δεν σε αμφισβητώ αλλά δεν ξέρω αν αυτοί
ψήφισαν και για συνέδρους. Γιατί να μπορεί να ψηφίζει σε σύλλογο είναι δικαίωμά του.
Σύνεδρος όμως δεν μπορεί να ψηφίζει.
Καρράς: προσθετικά θα πω μια κουβέντα και διευκρινιστικά μια κουβέντα. Όπως είπε κι ο
πρόεδρος το καταστατικό αυτή τη στιγμή είναι αυτό που έχουμε. Το καταστατικό ορίζει
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συγκεκριμένες διαδικασίες. Όπως ορίζει το καταστατικό, ο Αντιπρόεδρος, ο Οργανωτικός
Γραμματέας, ο γραμματέας του Οργανωτικού θα διασφαλίσουν θεωρώ τις επόμενες μέρες
να υλοποιηθεί. Θα φέρουν εισηγητικά στην Ε.Ε. όπως ορίζεται το ποιοι είναι αυτοί οι
σύνεδροι, οι νόμιμοι σύνεδροι και θα πάρει απόφαση το Δ.Σ. και θα το πάμε στο Συνέδριο.
Ο Αντιπρόεδρος, ο Οργανωτικός θα υλοποιήσουν το κομμάτι του καταστατικού όπως
ορίζεται. Και συμφωνώ και με τον Πρόεδρο. Δεν υπάρχει περίπτωση όπως δεν δεχτήκαμε
να δεχτούμε μη ταμειακώς εντάξει μέλη, ότι ορίζεται. Δεν πιστεύω ότι διαφωνεί κανένας σε
αυτό απάνω.
Μανιάτης Κώστας: επειδή κάτι είπε ο φίλος μου και σύντροφος Ηλίας, η ΕΤΕ/ΔΕΗ θα
συμμετέχει στο Συνέδριο που θα πληρώνει κανονικά και είναι ταμειακώς εντάξει για 4.700
μέλη κι έχει πάνω από 5.000 μέλη. Αυτό πρέπει να είναι γνωστό στο σώμα για να το
γνωρίζει. Ότι συμμετέχουμε στο Συνέδριο για 4.700 και έχουμε πάνω από 5.000 μέλη.
Ευχαριστώ.
Αδαμίδης: λοιπόν, όλα αυτά που θα αφορούν το Συνέδριο θα φύγει συγκεκριμένη
επιστολή , είναι έτοιμη για να ξέρουν οι Σύλλογοι τι πρέπει να κάνουν για το επικείμενο
Συνέδριο. Έχω πει ότι έχει εγκριθεί και έχει έρθει στα χέρια μας και το καταστατικό που
τροποποιήσαμε πέρσι και θα πάμε στο Συνέδριο με το νέο καταστατικό. Δεν μπορούμε να
κάνουμε διαφορετικά.
Αδάμ Λευτέρης: θα είμαι σύντομος, δυο κουβέντες όμως δεν μπορώ να μην πω για την
ενημέρωση και για το προγραμματισμένο έγκλημα που επιχειρείται σήμερα έτσι ώστε να
πουληθεί η ΔΕΗ. Και αναφέρομαι στην λέξη έγκλημα, θα πω παρακάτω για ποιον λόγο.
Αυτό ξεκίνησε από αρκετά χρόνια πριν αλλά έρχεται να υλοποιηθεί μετά από 7 χρόνια
περίπου από μία κυβέρνηση αριστεράς μ’ ένα σχέδιο. Μ’ ένα σχέδιο. Ποιο είναι αυτό;
υπήρχε μια Επιχείρηση η οποία είχε καλά οικονομικά στοιχεία αλλά στα τελευταία χρόνια
αυτή η Επιχείρηση έχει βαλτώσει. Τα οικονομικά της στοιχεία είναι απαγορευτικά πλέον και
είναι πολύ δύσκολα, και έτσι όπως έχει πει και ο πρώην Υπουργός ο κύριος Σκουρλέτης,
αυτή η Επιχείρηση θα πουληθεί όσο- όσο. Δηλαδή, ουσιαστικά μπιτ παρά. Είναι μία
στρατηγική που έγινε το προηγούμενο χρονικό διάστημα για να επωφεληθούν
συγκεκριμένα συμφέροντα σε περίπτωση πώλησης αυτής της Επιχείρησης. Και γιατί
αναφέρθηκα και είπα την λέξη έγκλημα και θέλω κι από εσάς να ερωτηθείτε όταν πράττεις
ένα εθνικό έγκλημα έτσι όπως αναφέρθηκε ο πρωθυπουργός αυτής της χώρας στο
Αμύνταιο το 2014, αυτό με τι ισούται; Ισούται ίσως με εθνική προδοσία; Δεν ξέρω. Ο ίδιος
που το είπε ας αναλογιστεί τι είναι το εθνικό έγκλημα και με τι ισούται.
Σε ότι αφορά στο Συνέδριο. Ήδη είναι έτοιμο το έγγραφο για να αποσταλεί στα Σωματεία
– μέλη της Ομοσπονδίας να μας στείλουν τα απαραίτητα έγγραφα έτσι ώστε να μην
έχουμε πρόβλημα συμμετοχής στο Συνέδριο, μ’ έναν πρώτο έλεγχο εντοπίστηκαν
Σωματεία τα οποία έχουν ελλιπή στοιχεία θα τους ζητηθεί συγκεκριμένα το τι ακριβώς
λείπει αλλά αυτό έχει και δύο παραδοχές. Η μία είναι τα έγγραφα τα οποία οφείλει ο κάθε
Σύλλογος να τα στείλει στην Ομοσπονδία έτσι ώστε να γίνει ο έλεγχος αυτός που πρέπει
βάσει καταστατικού και να πάμε στην Εκτελεστική Επιτροπή να επικυρωθούνε αλλά είναι
και τα οικονομικά τα οποία θα πρέπει να τα δει ο ταμίας σε ότι αφορά τα οικονομικά που
έχει το κάθε Σωματείο. Όπως αναφέρθηκε και ο πρόεδρος το Συνέδριο θα γίνει στην
Πτολεμαΐδα, γίνονται όλα τα οργανωτικά που επιβάλλονται έτσι ώστε αυτό το Συνέδριο να
έχει την επιτυχία έτσι όπως πρέπει να γίνει και θεωρώ ότι θα μπορέσουμε όλοι, μέσα από
αυτό το Συνέδριο, γιατί πέρα από το εκλογικό θ’ ακουστούν θέσεις και απόψεις, να
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δρομολογηθούν εκείνες οι προτάσεις έτσι ώστε να μπορέσουμε να διαφυλάξουμε και να
κρατήσουμε ότι καλύτερο μπορεί να γίνει γι αυτή την Επιχείρηση.
Ρέλλιας Σταμάτης: αυτή την εποχή, τα τελευταία χρόνια, αρκετά χρόνια υπάρχει μία
σύγκρουση συμφερόντων γύρω από την ενέργεια της χώρας. Μια σύγκρουση
συμφερόντων η οποία έχει λεία αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τις
τελευταίες κυβερνήσεις είτε η πίεση πηγάζει από τα μνημόνια που έχουν υπογράψει οι
κυβερνήσεις βλέπουμε πολιτικές επιλογές οι οποίες σίγουρα δεν είναι αυτές που θα θελε το
Συνδικάτο. Και το συνδικάτο αγαπητοί συνάδελφοι ανεξάρτητα σε ποια παράταξη ανήκει ο
καθένας και ανεξάρτητα τι ψηφίζει κάθε φορά στις εκλογές πρέπει να έχει το συνδικάτο
συνάδελφοι τις δικές του θέσεις, για μένα. Αυτές υπηρετούμε κι αυτές τις θέσεις πρέπει να
προβάλλουμε. Για να προβληθούν όμως αυτές οι θέσεις πρέπει να υπάρχει σύνθεση μέσα
από τις διαφορετικές απόψεις που έχει ο καθένας, μέσα από συγκρούσεις αλλά να βγούνε
ενιαία γραμμή τι θέση έχει το συνδικάτο για το κάθε θέμα που αφορά τον Όμιλο ΔΕΗ
αλλά και την ενέργεια. Έκανε κι ο πρόεδρος κι ο γραμματέας πριν από λίγο είπε ότι θα
παίξουμε, θ’ αγωνιστούμε, θ’ αντιδράσουμε με όρους κοινωνίας. Θα πρέπει όμως αγαπητοί
συνάδελφοι κι εμείς ν’ αγωνιζόμαστε γι αυτό που λέγεται κοινωνία κι αυτό που εννοούμε
κοινωνία. Και για να ναι μαζί μας η κοινωνία συνάδελφοι πρέπει κι εμείς να αγωνιστούμε γι
αυτό το κοινωνικό αγαθό που έχουμε πει όλα τα προηγούμενα χρόνια που σήμερα κάπου
αναιρέθηκε και λένε εντάξει μωρέ τι κοινωνικό αγαθό; Αυτοκίνητο είναι και το βρίσκουμε
και στην μάντρα αυτοκινήτων. Σαν το αυτοκίνητο είναι και το ρεύμα. Κοινωνικό αγαθό
αγαπητοί συνάδελφοι το λέμε γιατί είναι άκρως απαραίτητο για την κοινωνία. Είναι το μόνο
που η κοινωνία αυτή τη στιγμή έχει ανάγκη. Γι αυτό το είπαμε κοινωνικό αγαθό. Δεν το
λέμε έτσι γιατί είναι απορρυπαντικό της πλάκας το ρεύμα. Λέγαμε τόσα χρόνια ότι πρέπει
να έχει πρόσβαση ο κάθε έλληνας πολίτης. Κι αυτό το αγαθό για να έχει πρόσβαση ο κάθε
έλληνας πολίτης πρέπει να ναι φτηνό. Το ξεχάσαμε συνάδελφοι ότι έχουμε δώσει αγώνες
για να ναι αυτό το κοινωνικό αγαθό προσβάσιμο σε όλους του πολίτες; Έχουμε συζητήσει
καμιά φορά το τι συμβάλλει στο κόστος του ρεύματος για να μην μπορεί σήμερα ο
έλληνας που παίρνει τα 350 και 400€ να πληρώνει 600 κι 700€ το ρεύμα ; να χρωστάει το
ρεύμα; Λέμε όλοι γι αυτό το έλλειμμα που έχει ρευστότητας η ΔΕΗ αλλά δεν λέμε από πού
πηγάζει αυτό το πράγμα.
Καθίσαμε καμιά φορά συνάδελφοι να συζητήσουμε τι πράγματα συμβάλλουν στο να είναι
σήμερα ακριβό το ρεύμα; Φταίνε οι ρυθμίσεις που έχουνε κάνει; Που έχουνε νομοθετήσει
τα πολιτικά κόμματα κάθε φορά; Φταίει το ΕΤΜΕΑΡ; Που το πληρώνει η ΔΕΗ 300 € στους
ιδιώτες παραγωγούς δίνει τα 200 και τ’ άλλα 90 τα πληρώνει ο έλληνας πολίτης; Το είπαμε;
Το λέμε τελευταία, κι ο πρόεδρος κι ο γραμματέας στις δηλώσεις που κάνουν. Αυτό όμως
έχει σαν συνέπεια να είναι ακριβό το ρεύμα. Συμβάλλει λοιπόν η ΑΠΕ. Με το να
πληρώνονται οι ανεξάρτητοι παραγωγοί 200€/Mwh από το ΕΤΜΕΑΡ και να πληρώνεται κι
απ’ την ΔΕΗ απ’ τους λογαριασμούς που έχει πάει 110€/Mwh. Επομένως, αν θέλουμε
συνάδελφοι να προσεγγίσουμε και να ναι μαζί μας η κοινωνία πρέπει λοιπόν μες το
Συνέδριο να προσεγγίσουμε κι αυτό το θέμα στο τι συμβάλλει στο κόστος αυτού του
κοινωνικού αγαθού απέναντι στην κοινωνία και ν’ αγωνιστούμε μέσα σ’ αυτή την λαίλαπα
των μνημονίων, των τελευταίων χρόνων, ν’ αγωνιστούμε ούτως ώστε κι ο κάθε έλληνας
πολίτης να μπορεί να έχει πρόσβαση σ’ αυτό το κοινωνικό αγαθό.
Δεν θέλω συνάδελφοι να προχωρήσω σε άλλα θέματα, θα πάω λίγο στα οικονομικά. Έχετε
μπροστά σας τον απολογισμό του πρώτου τριμήνου του 2017. Έχουμε το τέλος Μαρτίου
τα έσοδα που είχε η Ομοσπονδία είναι 92.830, 71€ τα έξοδα, το σύνολο των εξόδων είναι
88.342,31€. Το υπόλοιπο που είχαμε αγαπητοί συνάδελφοι στις 31/12/2016 ήταν
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280.305,49€. Το υπόλοιπο του πρώτου τριμήνου του 2017 στην τράπεζα είναι
284.793,89€. Τι θα θελα όμως εδώ συνάδελφοι να πω; Είπε κι ο γραμματέας πριν από
λίγο ότι μπορούμε να πούμε αυτή την δέσμευση που είπε πάλι κι ο πρόεδρος κι ο
γραμματέας ότι μες το 2017 αυτές οι υποχρεώσεις που γνωρίζαμε όλοι και είχε η
Ομοσπονδία προσπαθούμε μέχρι τελευταία στιγμή να έχουν τελειώσει όλες οι υποχρεώσεις
που είχε η ΓΕΝΟΠ απέναντι σε τρίτους. Το τελευταίο αγαπητοί συνάδελφοι, ίσως να το πε
κι ο πρόεδρος, είναι αυτός ο εξωδικαστικός συμβιβασμός που κάναμε με αυτόν τον
ιδιοκτήτη που είχε την φύλαξη και το κυλικείο εδώ στη ΓΕΝΟΠ αρκετά χρόνια. Όπως
γνωρίζετε αγαπητοί συνάδελφοι αυτός ο κύριος είχε κάνει αγωγή στην Ομοσπονδία και
ζητούσε 300 τόσα χιλιάρικα. Ο πρόεδρος κι ο γραμματέας ήρθαν σε μια διαπραγμάτευση
μαζί του ν’ αποσύρει την αγωγή που είχε για την φύλαξη, για την καθαριότητα του κτιρίου
και να πάνε σ’ έναν συμβιβασμό της τάξεως των 50.000 περίπου. Δηλαδή, του
χρωστούσαμε, δεν του είχαμε δώσει και το είχαμε αναγνωρίσει ως υποχρέωση αυτό γύρω
στις 16.000 από την φύλαξη και από την καθαριότητα που είχε αναλάβει αυτός ως
εργολάβος από την ΓΕΝΟΠ δια μέσου ΔΕΗ. Φτάσαμε σ’ αυτό το σημείο γιατί οι τόκοι, τα
απανωτόκια που ήταν από τότε που τα χρωστάγαμε θα φτανε κάπου 25.000 – 30.000. Με
δική μας πρωτοβουλία η ΓΕΝΟΠ κι έκανε μία κουβέντα και μια συμφωνία. Έχουμε
καταλήξει λοιπόν συνάδελφοι το προεδρείο να δοθούν 50.000, να αποσύρει την αγωγή ο
κύριος αυτός, να παραιτηθεί από κάθε άλλη διεκδίκηση και να συμβιβαστούμε δίνοντας
αυτά τα 50.000 που είπα.
Το δεύτερο στοιχείο που είναι για να κλείσουν όλες οι εκκρεμότητες είναι από την
προηγούμενη θητεία της ΓΕΝΟΠ στον νομικό σύμβουλο που είχε η προηγούμενη Διοίκηση,
στον κύριο Περπατάρη, τα οποία είναι κάπου 24.000 τα οποία φαντάζομαι το προεδρείο
της ΓΕΝΟΠ μέχρι το Συνέδριο θα έχει το ανάλογο «κούρεμα» κι αυτός ούτως ώστε να
πάμε και να ξοφλήσουμε και αυτά τα έξοδα που είχανε γίνει για την νομική εκπροσώπηση
και υποστήριξη της ΓΕΝΟΠ από τον κύριο Περπατάρη μαζί με τον κύριο Μπρίσκο. Έτσι
λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι η ΓΕΝΟΠ έχει αυτή την
στιγμή στο τέλος του τριμήνου τα 284 χιλιάρικα, έχουν δοθεί όλες οι υποχρεώσεις που
ήτανε και μετά το Συνέδριο θα λειτουργεί η Ομοσπονδία από τα έσοδα που έχει από τις
εισφορές των εργαζομένων μέσω συλλόγων.
Ήθελα να πω και κάτι για το Συνέδριο. Στο Συνέδριο συνάδελφοι θα συμμετάσχουν, το πε
κι ο πρόεδρος, το πε κι ο γραμματέας απλά κάνω μια αναφορά οι Σύλλογοι που είναι
οικονομικά εντάξει προς την Ομοσπονδία και προς το καταστατικό της. Ευχαριστώ πολύ.
Φραγκόγιαννης Βαγγέλης: είναι το πρακτικό το Νο 13 της Εξελεγκτικής Επιτροπής που
Συνεδρίασε σήμερα Τρίτη 25/4/2017 η Εξελεγκτική επιτροπή της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ ύστερα από
πρόσκληση του Προέδρου της Δημήτρη Πηλιχού και προέβη στον οικονομικό και
διαχειριστικό έλεγχο της περιόδου 1/1/2017 έως 31/3/2017.
Παρόντες :
Δ. Πηλιχός, Ε. Φραγκόγιαννης, Γ. Γκαραβέλλας, Ι. Τσακυράκης
Απόντες:
Ι. Μηλιώτης
Τα βιβλία και τα στοιχεία απεικονίζουν την οικονομική διαχείριση της ελεγχόμενης
περιόδου τα οποία ο έλεγχος θεωρεί επαρκή για την πλήρη και αποτελεσματική
παρακολούθηση των οικονομικών και διαχειριστικών πράξεων της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ- ΚΗΕ.
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Τα έσοδα προέρχονται από τις εισφορές των μελών, τον ΟΑΕΔ και Τόκους Ταμιευτηρίου.
Οι δαπάνες καλύπτονται από νόμιμα και θεωρημένα φορολογικά στοιχεία σύμφωνα με τις
διατάξεις του ΚΒΣ.
Μετά τον οικονομικό έλεγχο διαπιστώθηκαν:
Υπόλοιπο: 31/12/2016
280.305,49
Έσοδα: 1/1/2017 έως 31/3/2017
92.830,71
Έξοδα: 1/1/2017 έως 31/3/2017
88.342.31
Υπόλοιπο: 31/3/2017
284.793,89

Αναγνώστου Αντώνης: σ’ αυτή την οφειλή, την διεκδίκηση του ανθρώπου που
λειτουργούσε εδώ την φύλαξη το οποίο πράγματι ήτανε μία αγωγή διεκδίκησης διακοσίων
τόσο € και η κατάληξη στα 50.000€ στον απολογισμό περιγράφεται εδώ; Όχι!
Μπρουμάς: ευχαριστώ συνάδελφε πρόεδρε, θέλω να κάνω δύο ερωτήσεις. Το πρώτο
είναι ότι ανακοινώσεις – αφίσα – περιοδικά μηδέν και Δημόσιες Σχέσεις 5727,16. Φαίνεται
ότι έχουμε επιλέξει άλλο τρόπο κατά την γνώμη μου να ενημερώνουμε τα μέλη μας.
Και το δεύτερο θέμα είναι να συγχαρώ το προεδρείο γιατί από 300.000 που διεκδικούσε ο
εργολάβος περιορίστηκε στα 50. Αν έχετε να πείτε κάτι πάνω σ’ αυτό.
Και το τρίτο, τον Φεβρουάριο 13.839,13 εισφορές από ΟΑΕΔ, ο ΟΑΕΔ πλήρωσε τον
Φεβρουάριο; Ευχαριστώ.
Ρέλλιας: τον Φεβρουάριο πληρώθηκαν 13.839 από τον ΟΑΕΔ.
Αδμίδης: προφανώς αφορούσαν ΔΩΡΑ Χριστουγέννων, Δεκεμβρίου τότε μπήκανε, δεν
ήταν ο Φεβρουάριος. Αυτά που μας έχουν βάλει μέσα.
Καρράς: Ακούστε λίγο, αυτό με το θέμα του ΟΑΕΔ είναι συνολικό το θέμα δεν είναι μόνο
για την Ομοσπονδία. Ξέρετε ότι ο ΟΑΕΔ πολλές φορές δεν εκταμιεύει, ίσως γίνεται και στο
δικό σου Εργατικό Κέντρο Αρκαδίας, δεν εκταμιεύει κι αναφέρθηκα στην πρωτολογία μου
και στην εισήγηση ότι αυτή τη στιγμή η ΓΣΕΕ έχει να αντιμετωπίσει πολλαπλά
προβλήματα. Τα χρήματα αυτά που είπα πριν για την μισθοδοσία του ΕΛΙΝΥΑΕ, για την
μισθοδοσία του ΙΝΕ, για το ΚΑΝΕΠ εκταμιεύονται μέσω ΟΑΕΔ. Αυτή τη στιγμή δεν έχει
εκταμιεύσει τίποτα και δεν έχει δώσει στην ΓΣΕΕ με αποτέλεσμα η ΓΣΕΕ να χρωστάει 9
μισθούς στους εργαζόμενους του ΕΛΙΝΥΑΕ που μάλιστα ήρθαν και παρουσιάστηκαν
προχθές στην Εκτελεστική Επιτροπή της ΓΣΕΕ και είπαν ότι θ’ αναλάβουν δράσεις για να
μπορέσουν να πληρωθούνε.
Ταυτόχρονα έχουν τρεις ή τέσσερεις μήνες στο ΙΝΕ και στο ΚΑΝΕΠ. Ο ΟΑΕΔ αδυνατεί
αυτή τη στιγμή να εκταμιεύσει και να πληρώσει σε Ομοσπονδίες, Εργατικά Κέντρα και
πιθανόν Ομοσπονδίες κάθε μήνα με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται κάποια ποσά και να
δίνονται συνολικά. Αυτή είναι όλη η ιστορία.
Τώρα για τα 50.000 να πω κάτι. Τα 50.000 είναι συγκεκριμένα. Είχαμε συγκεκριμένη
υποχρέωση προς αυτόν τον Παντελή Δαμιανίδη που είχε αναλάβει με τους τόκους και τα
πανωτόκια έφτανε σ’ ένα σημείο της τάξεως των 50.000. ταυτόχρονα, υπήρχαν κι άλλες
υποχρεώσεις. Αυτών προς τους εργαζόμενους. το είχαμε συζητήσει πολλές φορές. Λέγετε
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Περπατάκης Κώστας εργαζόμενος που πρέπει να δοθούν κάποια χρήματα προς αυτόν. Είναι
της τάξης των 5.000. Συνάμα με δικηγόρους και μ’ όλα αυτά θεωρήσαμε κι ήταν σωστό
και το χα ξαναναφέρει στο Δ.Σ. ότι με την εκταμίευση των 50.000€ θα πρέπει να είναι
ικανοποιημένος. Δεν ήθελε αυτά. Και θέλετε να σας πω και κάτι για να μαστε ειλικρινείς; Σε
μία διεκδίκηση δεν γνωρίζαμε αν μετά την ακύρωση της σύμβασης, έτσι όπως είχε φτιαχτεί
η σύμβαση θα δικαιωνότανε στην τάξεως τα τέσσερα τελευταία χρόνια γύρω στα 78 –
80 χιλιάρικα. Τέλος πάντων είναι μία μεγάλη κουβέντα, το κλείσαμε αυτό, θεωρούμε ότι
πρέπει να πάμε στην δέσμευση που είχαμε ως Δ.Σ. στο Συνέδριο το προηγούμενο να
έχουμε αποπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις και ήταν συγκεκριμένες υποχρεώσεις, και θα
τελειώσω εδώ. Εγώ έλεγα 1.700.000. εκείνη την στιγμή ήταν 1.350.000 όπως έλεγε κι ο
πρόεδρος κι ο ταμίας μέσα στο 1.700.000 ήταν και οι επισφάλειες του κυλικείου όταν
έλεγα εγώ 1.700.000. Αυτά τα 350.000. Είναι πολύ απλά τα μαθηματικά, 1.350.000 έχουμε
δώσει μέχρι και σήμερα, πόσα έχουμε δώσει; Συν τα 350.000 που διεκδικούν πηγαίνουν
1.700.000.
Τώρα, με τον Περπατάρη έχει αναλάβει κάποια δικαστήρια που δεν έχει τελειώσει ακόμα,
είναι αυτό που θα σας ήρθε, σ’ αυτούς που ήταν Δ.Σ. το ’11 για την μεγάλη απεργία 26
του μήνα. 26 Ιουνίου έχουμε ένα δικαστήριο. Σ’ αυτό πάλι ο Περπατάρης θα έρθει. Ένα
δικαστήριο που μας κάναν με την μεγάλη απεργία. Κι εκεί πέρα μας έχουν κάνει μία αγωγή
να μην τα λέω, αυτή είναι όλη η ιστορία.
Αδαμίδης: επίσης, αγαπητοί συνάδελφοι, διευκρινιστικά το ποσό των 13.863 από ΟΑΕΔ
αφορά την μισθοδοσία Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου και Δώρο Χριστουγέννων. Καταβλήθηκε
από τον αρμόδιο υπάλληλο τον Φεβρουάριο. Μέχρι και σήμερα, χθες κόπηκε η εντολή για
να πληρώσουν τους μήνες που εμείς ήδη έχουμε πληρώσει. Πληρώθηκε τον Φεβρουάριο,
ναι τον Φεβρουάριο καταβλήθηκαν τα χρήματα μας. Με ένταλμα προφανώς του ’16. Απλά
θυμάμαι ότι ο συγκεκριμένος υπάλληλος ήταν και σε άδεια γι αυτό δεν είχε διεκπεραιώσει
όλες τις διαδικασίες. Πάντως, το συγκεκριμένο ποσό αφορά Νοέμβριο, Δεκέμβριο και Δώρο
Χριστουγέννων.
Επιπρόσθετα, για το θέμα του εξωδικαστικού συμβιβασμού, κοιτάξτε να δείτε, επειδή
σήμερα η διαδικασία είναι όπως σας είπα και live και την παρακολουθεί και ένας κόσμος,
αλλά επειδή επιτρέπεται εκ του νόμου εξωδικαστικός συμβιβασμός, δεν κάναμε κάποια
παράνομη πράξη, πρέπει να ενημερώσουμε για δύο ζητήματα συμπληρωματικά σ’ αυτά
που είπε ο γραμματέας. Ο συγκεκριμένος συνεργάτης εντός ή εκτός εισαγωγικών, με την
Ομοσπονδία είχε απαιτήσεις από την Ομοσπονδία με βάση το τελευταίο εξώδικο, 400.000
περίπου €. Γιατί αυτό; Γιατί θεωρούσε, με βάση το συμφωνητικό, ότι έχει διακοπεί βιαίως η
σύμβασή του, στην οποί περιέγραφε το ιδιωτικό αυτό συμφωνητικό, ότι για να λύσεις την
σύμβαση μαζί του θα πρέπει να τον ενημερώσεις έναν χρόνο νωρίτερα. Άρα, τι διεκδικούσε
ο συγκεκριμένος κύριος; Διεκδικούσε για έναν χρόνο το σύνολο των δεδουλευμένων του
κατά την άποψή του, συν τις προσαυξήσεις. Μαζί με τα’ άλλα τα ζητήματα από την ώρα
που τα διεκδικούσε μέχρι σήμερα, με τις προσαυξήσεις διεκδικούσε 400.000 €.
Από την άλλη μεριά, θυμίζω το ότι εμείς, είχαμε βεβαιωμένες οφειλές στον κύριο
Δαμιανίδη, 15.986€ από τρία τιμολόγια τα οποία δεν είχαν καταβληθεί τα χρήματα. Αυτά
μαζί με τις συγκεκριμένες αντίστοιχες προσαυξήσεις δημιουργούν συγκεκριμένες
απαιτήσεις. Τι ακριβώς είχαμε κάνει. Του είπαμε ότι εμείς αναγνωρίζουμε ότι σου χρωστάμε
τα 15 συν τις προσαυξήσεις, αυτά τα 15 συν οι προσαυξήσεις ήταν της τάξης περίπου των
27.000€. σήμερα, επειδή εμείς δεν μπορούσαμε να υιοθετήσουμε την άποψη των 400.000
μπήκαμε σε μια διαδικασία διαπραγμάτευσης και εξωδικαστικού συμβιβασμού μετά και τη
έγκριση του Δ.Σ.. Όταν λοιπόν φτάσαμε στην συνάντηση και την συνεννόηση
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προσπάθησαν να μην συμφωνήσουν σε αυτά που εμείς δεσμευτήκαμε και του είπαμε
«πάμε στο δικαστήριο». Γιατί είναι βέβαιο ότι θα τα πληρώσει ο Αδαμίδης και ο Καρράς
του μέλλοντος μαζί με το Δ.Σ. του μέλλοντος, γιατί μία απόφαση, αυτή δεν σημαίνει ότι
τελειώνει αυτή τη στιγμή. Πήγαμε λοιπόν στο δικαστήριο και επειδή είδαν ότι αδυνατεί,
δεν ξέρω για τους δικούς τους λόγους, θεώρησαν ότι είναι και καλή η πρότασή μας, στην
δίκη, επειδή ήταν εξ αναβολής το δικαστήριο δεν έδινε άλλη αναβολή γιατί ήδη ζήτησαν
αναβολή και ο πρόεδρος του δικαστηρίου είπε, «ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ανεξάρτητα
αν είστε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό άλλη αναβολή δεν μπορούμε να σας δώσουμε. Άρα
λοιπόν αυτό που έχετε να κάνετε είναι να απών ή να δικάσουμε. Δηλώνοντας όμως απών,
έχουμε ματαίωση της δίκης με αποτέλεσμα, αν χρειάζεται αυτός ο κύριος να
ξαναδιεκδικήσει δικαστικά πρέπει να επανέλθει εκ νέου με δικόγραφο από σήμερα». Ε, και
κλείσαμε στην ιστορία αυτή, όπου αναμένουμε εντός των επόμενων ορών να μας
κοινοποιηθεί με δικαστικό επιμελητή η παραίτηση του από κάθε απαίτηση και διαδικασία,
δηλαδή να παραιτηθεί από το δικόγραφο το οποίο θα μας κοινοποιηθεί με δικαστικό
επιμελητή, για να του δώσουμε την επιταγή έτσι ακριβώς όπως έχουμε συμφωνήσει.
Αυτή είναι η διαδικασία, τώρα για το θέμα του σχολιασμού, επειδή αυτό αφορά το Δ.Σ. κι
όχι τον ταμία, το αν είναι μηδέν σε ανακοινώσει ή οτιδήποτε άλλο και είναι 1.800€, απ’ ότι
βλέπω εδώ, 5.700€σ το τρίμηνο για τις δημόσιες σχέσεις κι έχει ξαναμπεί στην συζήτηση,
είναι εκτίμηση σεβαστή απολύτως του συναδέλφου του Μπρουμά, το Δ.Σ. είναι αυτό που
εγκρίνει, ξέρουμε που είναι, υπάρχουν τα παραστατικά, προφανώς και έχει να κάνει με
Δημόσιες Σχέσεις της Ομοσπονδίας, και είναι στην κρίση. Τώρα, αν οι εργαζόμενοι
γνωρίζουν την δράση της Ομοσπονδίας είτε μέσα από τον ηλεκτρονικό τύπο ο οποίος
πλέον κυριαρχεί του έντυπου και αυτό φαίνεται και από το πόσοι παρακολουθούν και την
σημερινή συνεδρίαση, φαίνεται πόσοι παρακολουθούν τα e-mail της Ομοσπονδίας, λέω
λοιπόν συνάδελφε Μπρουμά, χωρίς να είναι μομφή σ’ εσένα για το ότι κάθε φορά που
φεύγει ένα Δελτίο Τύπου πάει ηλεκτρονικά σε 12.000 συναδέλφους στον Όμιλο οι οποίοι
έχουνε συγκεκριμένα mail. Γιατί ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν έχουν όλοι οι συνάδελφοι
και στην Μητρική που τους βγάλανε για να μπορούν να ελέγχουν την μισθοδοσία τους δεν
μας τα έχουν στείλει όλοι οι συνάδελφοι. Εμείς έχουμε όλα τα mail των συναδέλφων. Άρα
υπάρχει μία ενημέρωση για την δράση της Ομοσπονδίας και το ξέρουν αυτό και
αποδεικνύεται μέσα από την διαδικασία αυτή την καθημερινή. Και τώρα, στο επόμενο
Συμβούλιο, θα υπάρχουν έξοδα για δράσεις της Ομοσπονδίας σε ότι αφορά στο
συλλαλητήριο και όπως επίσης το συλλαλητήριο που θα κάνουμε σε συνεργασία,
φαντάζομαι, του Εργατικού Κέντρου Αρκαδίας στην Μεγαλόπολη την Πέμπτη στις 4 του
μήνα.
Παρακαλώ λοιπόν μετά από αυτό για την ψηφοφορία των οικονομικών. ποιοι είναι κατά
του οικονομικού απολογισμού; Κατά 1 ο κύριος Μπρουμάς, ο συνάδελφος ο Μπρουμάς.
Λευκά; 4. Υπέρ;
Λοιπόν με 26 υπέρ, 4λευκά και 1 κατά εγκρίνεται ο οικονομικός απολογισμός του τριμήνου.
Τώρα, συνεχίζοντας την διαδικασία, να μπω αμέσως στην πρώτη τοποθέτηση
συναδέλφων. Θα παρακαλούσα πολύ, όσοι πάρουν τον λόγο να είναι περιεκτικοί όπως
ήμασταν όλοι μέχρι τώρα για να ολοκληρωθεί η διαδικασία.
Επειδή στην αρχή έκανα αναφορά για κάποιες ημερομηνίες και τις διόρθωσα, λέω λοιπόν,
το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί 29 – 30 – 31 στην Πτολεμαΐδα και νωρίτερα θα γίνει στις
28 Δ.Σ.. με δεδομένη και την θέση του Ηλία αυτό είναι ομόφωνο πλέον.
(Ερώτηση εκτός μικροφώνου)
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Εφόσον χρειάζεται αυτό, εμείς δεν θα αδειάσουμε κανέναν Σύλλογο όπως … συμφωνώ και
προφανώς τα έξοδα, γιατί προκύπτει από το καταστατικό όπως είπε κι ο Κώστας, τα έξοδα
λοιπόν του Συνεδρίου θα καλυφθούν από την Ομοσπονδία τα έξοδα των συνέδρων.
Πριν πάω στον Θωμά τον Μιχαλάτο, μία ερώτηση από τον Σαράντο.
Σαράντος Αλεξανδρής: λοιπόν, εμένα το ερώτημά μου το πρώτο, είπες και στην
εισήγησή σου και ειπώθηκε ότι εμπάς η περιπτώσει πρέπει τα Σωματεία που θα πάρουν
μέρος στο Συνέδριο να είναι με νόμιμες διαδικασίες. Αυτονόητο. Ρωτάω λοιπόν, πόσα
Σωματεία μέχρι τώρα δεν είναι νομίμως τακτοποιημένα και για ποιο λόγο;
Το ένα είναι αυτό και το δεύτερο ερώτημα μου είναι. Σε σχέση με το άρθρο 4 του ΚΚΠ που
μας απασχολεί ένα σοβαρό ζήτημα. Θα ήθελα πολύ σύντομα μια τοποθέτηση. Και θα
παρακαλούσα μόλις θα ξεκινήσουν κουβέντες, αν υπάρχει η δυνατότητα να κάνω μία
σύντομη τοποθέτηση γιατί για έναν λόγο θα αποχωρήσω, θα είναι ο συνάδελφος ο
Χαροκόπος.
Αδαμίδης: λοιπόν σε ότι αφορά το θέμα της νομιμοποίησης των συνέδρων. Αυτό έχουμε
πει ότι θα προκύψει μέσα από το καταστατικό. Σε ότι αφορά στα οικονομικά είναι τρεις
Σύλλογοι οι οποίοι μέχρι σήμερα δεν έχουν προχωρήσει στην καταβολή της Έκτακτης
εισφοράς. Ο ΣΔΜ, ο ΣΕΠ και η Εργατική Αλληλεγγύη, αυτοί με βάση και την απόφασή μας
στο προηγούμενο Συνέδριο δεν συμμετείχαν ούτε στο Οργανωτικό για ακριβώς τον ίδιο
λόγο, επειδή δεν ήθελαν να προχωρήσουν στην καταβολή της Έκτακτης εισφοράς, ήταν
απαίτηση του συνόλου του προηγούμενου Συνεδρίου να μην συμμετέχουν, δεν θα
συμμετέχουν εφόσον δεν γίνει αυτό αλλά θα το κρίνει βεβαίως όπως είπαμε εκεί και το
Συνέδριο.
Το δεύτερο θέμα, σε ότι έχει να κάνει με το ζήτημα του άρθρου 4, την εβδομάδα που μας
έρχεται και πριν το συλλαλητήριο, θα γίνει μία οργανωμένη συνάντηση με την Επιτροπή
που ασχολείται από την ΓΕΝΟΠ του άρθρου 4 και την παρουσία του Συνεδρίου έτσι ώστε
να ξέρουμε σε ποια φάση βρισκόμαστε. Φιλοδοξούμε, να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι
εφόσον το Δ.Σ. το επιτρέψει, είναι λίγο δύσκολο αυτό που λέω, του Μαΐου, να
υπογράψουμε και την συμπληρωματική Συλλογική Σύμβαση. Εφόσον έρθει ολοκληρωμένη
πρόταση η οποία προφανώς πρώτα θα συμφωνήσει το δικό μας Δ.Σ.. Αυτά, και τον λόγο
στον συνάδελφο τον Μιχαλάτο.
Θωμάς Μιχαλάτος: μετά από τρία χρόνια έχουμε φτάσει στο προτελευταίο Δ.Σ. της
θητείας μας, μέσα σε μία κατάσταση δύσκολη και για την χώρα και για εμάς τους
εργαζόμενους. και μάλιστα, γίνεται αυτό το Δ.Σ. για να μην ξεχνάμε, 2,3 μέρες μετά την
21η Απριλίου, που για εμάς είναι και, συνάδελφε Αριστείδη, που θεωρούμε ότι είμαστε
δημοκρατικοί άνθρωποι, σημαδιακό μέρος και της ζωής μας και του πολιτισμού μας, του
πολιτικού σκηνικού μας στη χώρα και πρέπει να την θυμόμαστε και μάλιστα έρχονται
κάποιοι άνθρωποι και θέλουν να μας το θυμίζουνε γιατί είναι σε κομβικά σημεία, σε
δημοκρατικά κόμματα και πήρανε θέση και λέγανε ότι η εποχή εκείνη και βεβαίως δεν
είχαμε τανκς και βεβαίως δεν είχαμε εχθρούς, σκοτωμένους και βεβαίως δεν είχαμε
φυλακισμένους και και και και … και αυτοί οι άνθρωποι ηγούνται σε δημοκρατικά κόμματα
που κατά την εκτίμησή μου έχουν την ίδια κατεύθυνση μ’ εμάς αλλά αυτοί ………….. και
βρίσκονται σε άλλο κόσμο. Στον κόσμο τον δικό τους!
Άρα λοιπόν σε όλους εμάς τους δημοκρατικούς πολίτες η 21η Απριλίου να είναι πάντοτε
βάρος για να βγάζουμε συμπεράσματα. Θέλω να πω κάτι που είπε ο φίλος ο Λευτέρης.
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Όντως είναι έγκλημα αν πουληθεί η Επιχείρηση. Αλλά θέλω να πω κάτι όμως ότι η μη
πώληση της Επιχείρησης ανατράπηκε από τον ελληνικό λαό με τις εκλογές του ’14. Τώρα,
ερχόμαστε και λέμε ότι αυτή την στιγμή δημιουργείται κι έχουμε απέναντί μας πάλι μία
τέτοια κατεύθυνση, έχουμε πάλι ένα έγκλημα για την πώληση της Επιχείρησης αλλά ο
στόχος ποιος είναι; Να ανατρέψουμε βέβαια αυτή την θέση, σαν εργαζόμενοι αλλά
υποστηρίζουμε πολιτικές οι οποίες προωθούνε πιο επιτακτικά αυτή την επιλογή. Κι
έρχονται και ζητάνε από αυτή την κυβέρνηση ότι γιατί να μην προχώρησε de facto αυτές
τις επιλογές. Είναι δηλαδή κατά την εκτίμησή μου το Συνδικάτο που πρέπει, για να έχει την
δυνατότητα να βγαίνει στους εργαζόμενους, πρέπει να βγαίνει με θέσεις και να λέει ότι
όντως συντελείται ένα έγκλημα, όντως πρέπει να ανατρέψουμε αυτή την θέση αλλά
βεβαίως δεν μπορούμε να ταυτιζόμαστε και να στοιχιζόμαστε με θέσεις άλλες και να
επικροτούμε αυτές τις πολιτικές άσχετα αν λέμε ότι ναι εγώ τις καταγγέλλω οι οποίες
έχουνε de facto, είναι δύο βήματα πιο επιπλέον από αυτές που είναι αυτή η κυβέρνηση
που όντως κάνει αυτό το έγκλημα.
Και γιατί το λέω αυτό συνάδελφοι; Γιατί οι θέσεις είναι καταγραμμένες από όλους και από
τον πολιτικό κόσμο και από τους εργαζόμενους και από τα συνδικάτα. Εμείς έχουμε θέση
σαν Ομοσπονδία. Και σαν Πρωτοβάθμιο και σαν Ομοσπονδία. Εμείς δεν απεμπολούμε
αυτές τις θέσεις και βεβαίως θα ταυτιστούμε με τις θέσεις αυτές, θα πολεμήσουμε, θα
στοιχηθούμε με την Ομοσπονδία για ν’ ανατρέψουμε αυτή την πολιτική στην Επιχείρηση.
Είναι δεδομένο αυτό. Αλλά όμως πρέπει να δούμε ότι αυτές οι πολιτικές κατά την εκτίμησή
μου κατ’ άλλους μάλλον είναι σε μια λογική που έρχεται αυτή η κυβέρνηση de facto επειδή
θέλει να πουλήσει κατά την εκτίμησή την δικιά μας έρχεται αυτή η κυβέρνηση με μία πίεση
που ασκείται απέναντί της από ντόπια συμφέροντα και γενικότερα από την Ευρωπαϊκή
Ένωση αλλά το ζήτημα είναι, είπε ο συνάδελφος ο Ηλίας εδώ έχουμε δυο θέσεις, κατά την
εκτίμησή μου δεν υπάρχουν δύο θέσεις. Γιατί προχθές βγήκε το πρόγραμμα της Ν.Δ. και
μιλούσε για σταμάτημα και των κοινωνικών τιμολογίων και διάφορα άλλα στην ΔΕΗ.
Θεωρώ ότι δεν είναι ίδιες, και βεβαίως εξαιρώ τα παιδιά από την ΔΑΚΕ, ότι δεν υπάρχει
περίπτωση να ταυτίζονται με αυτές τις θέσεις είναι δεδομένο. Και από την πορεία τους και
από τον αγώνα που έχουν δώσει όλα αυτά τα χρόνια, ότι είναι ενάντια σε αυτές τις λογικές
για κόψιμό στα κοινωνικά τιμολόγια και τέτοια. Θα είναι όμως εκφρασμένη θέση. Ότι
πρέπει να πάμε, να προχωρήσουμε σε μια τέτοια λογική όπου να σταματήσουν τα
κοινωνικά τιμολόγια, οι κοινωνικές παροχές, να κόψουν αμέσως τα ρεύματα σε όσους
πληρώνουμε και διάφορα τέτοια. Άρα λοιπόν κατά την εκτίμησή μου υπάρχει διαφορά
σκέψης και υπάρχει και διαφορά πολιτικής.
Θα πω κάτι επίσης για την Διοίκηση. Κοιτάξτε να δείτε εγώ σαν άνθρωπος, που είμαι εδώ
και συμμετέχω σε αυτή εδώ την διαδικασία, πιστεύω ότι η Διοίκηση θα μπορούσε κάποια
πράγματα να τα κάνει διαφορετικά και επιβάλλεται από εδώ και πέρα να τα κάνει
διαφορετικά αν θέλει να δείξει ότι έχει μια άλλη κατεύθυνση μέσα στην Επιχείρηση. Δεν
μπορούμε να αφήνουμε εργολάβους όταν άλλοι σε άλλους χώρους παλεύουν απέναντι
τους εργολάβους. Στην υγεία, στην παιδεία, στις συγκοινωνίες, είναι απέναντι το σύστημα
των εργολάβων και στη ΔΕΗ κατά την εκτίμησή μου έπρεπε να υπάρχει αυτή η
κατεύθυνση και δυστυχώς μέχρι τώρα δεν το έχουμε δει. Αυτά είναι ζητήματα που πρέπει
να τα αναδείξει το Συνδικάτο πρόεδρε. Προχθές είχαμε ένα ζήτημα στην Χαλκίδα,
εργολάβος με όπλο να γυρνάει γύρω – γύρω. Αυτό πρέπει να το καταδείξουμε και να
πούμε ότι δεν μπορεί σε αυτές τις λογικές που υπάρχουν στην Επιχείρηση, οι εργολάβοι
δεν πρέπει να έχουν θέση. Αν θέλουμε να λέμε ότι είμαστε μια Επιχείρηση κοινής
ωφέλειας, μια Επιχείρηση του ελληνικού λαού. Δεν μπορούμε ν’ αφήνουμε τους
εργολάβους να λυμαίνονται αυτόν τον χώρο. Είπε βέβαια ο φίλος ο Αντώνης ότι δεν
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πληρώνονται. Ναι συμφωνώ ότι δεν πληρώνονται αλλά δεν τους βλέπω να φεύγουνε
κιόλας. Να πουν αφού δεν πληρώνομαι φεύγω αλλά απαιτούν όλο και περισσότερα από
την Επιχείρηση, αυτό τον λίγο πλούτο που έχει να τον απομυζούν και να τον παίρνουν
αυτοί. Είναι ένα ζήτημα που κατά την εκτίμησή μου πρέπει να το αναδείξουμε. Βέβαια θα
πούμε ότι θα το αναδείξουμε τώρα που πάμε για το Συνέδριο; Ποτέ δεν είναι αργά. Και
πρέπει να είναι προτεραιότητά μας αν θέλουμε να πούμε ότι έχουμε κι εμείς μια θέση για
την Επιχείρηση. Μια θέση για τη ν Επιχείρηση όχι που δουλεύουμε μόνο εμείς αλλά και μία
θέση για την Επιχείρηση που είναι του λαού. Μια θέση που πρέπει να έχει ως η κορυφαία
Επιχείρηση στην χώρα μας απέναντι στο οικονομικό σύστημα που χτυπάει αυτή την
Επιχείρηση, ν’ αντιστέκεται, να δρομολογεί εξελίξεις και να ενεργοποιεί δυνάμεις από μέσα
της οι οποίες να δίνουν αναπροσδιορίζουνε ότι αυτή η Επιχείρηση μπορεί να προχωρήσει,
μπορεί να λειτουργήσει προς όφελος και της κοινωνίας και του κράτους.
Θα κλείσω με κάτι σχετικό με το Συνέδριο πρόεδρε, γιατί δεν θέλω να φάω χρόνο. Εγώ
μπήκα στο Συνδικάτο το 1983. Από τότε λοιπόν υπήρχε θέση εκφρασμένη ότι τα Συνέδρια
πρέπει να πάνε σε μια λογική να είναι όσο μπορούμε περισσότερο, ν’ απεικονίζουν όσο
μπορούμε περισσότερο την έκφραση των εργαζομένων που είναι στην Επιχείρηση. Εγώ
δέχομαι αυτά που είπες πρόεδρε, γιατί ξέρω και την δημοκρατικότητά σου και την δικιά
σου και του γραμματέα αλλά θεωρώ ότι πρέπει σε αυτό το Συνέδριο να σκύψουμε και να
μπούμε ακριβώς εκεί που πρέπει για να έχουμε όσο μπορούμε περισσότερο την γενικότερη
απήχηση που υπάρχει στους εργαζόμενους. να σταματήσει αυτή η διαδικασία, εμείς σαν
παράταξη δεν έχουμε αυτή την δυνατότητα, εγγραφών, διπλοψηφισάντων κλπ, δεν την
είχαμε ποτέ και δεν την έχουμε ακόμη και τώρα. Που λένε κάποιοι εμένα με ανεβάζουν ότι
είμαι κυβερνητικός εκπρόσωπος, τον φίλο τον Λευτέρη ότι εκφράζει την Διοίκηση, ακόμη
και τώρα δεν έχουμε την δυνατότητα, να εγγράψουμε ούτε να πούμε ελάτε ψηφίστε αλλά
θεωρώ ότι πρέπει να σκύψουμε σε αυτό το ζήτημα, σ’ αυτό το Συνέδριο γιατί είναι κομβικό
Συνέδριο και απέναντι στην τριετία που θα έχει μπροστά του, που είπε κι ο γραμματέας ότι
θα έχουμε πολλά ζητήματα ν’ αντιμετωπίσουμε και διάφορα τέτοια πράγματα, πρέπει να
σκύψουμε και να είμαστε όσο μπορούσε, ν’ απεικονιστεί όσο μπορεί περισσότερο οι
εργαζόμενοι στην Επιχείρηση. Να μην έχουμε νόθους συνέδρους σε αυτό το Συνέδριο. Δεν
είναι θέμα δεν θα περάσουνε, αλλά είναι Συνδικάτο που αυτή τη στιγμή χτυπιέται από όλα
τα μέσα. Χτυπιέται από ζητήματα που έχουμε μέχρι Επιχείρηση. Βεβαίως δεν μπορούμε να
βάλουμε φυτίλι στο Συνέδριο μας. Πρέπει να είναι όσο μπορούμε περισσότερο, γιατί είναι
δεδομένο ότι de facto δεν μπορούμε να πούμε 100% θα έχουμε αυτό που θέλουμε ν’
απεικονιστεί όσος μπορούμε να εκφράζει τους εργαζόμενους που είναι στην Επιχείρηση.
Θέλω να πω κάτι όμως και να κλείσω μ’ αυτό. προχθές υπήρχε μια συνέντευξη στον ANT1,
ήταν καλεσμένοι από συγκεκριμένα πολιτικά κόμματα, υπήρχε λοιπόν και ένας
συνταξιούχος ο οποίος εκφράστηκε και είπε η θέση που υπάρχει ακόμη κι από την
παρούσα κυβέρνηση απέναντι στην ΔΕΗ, τα λιμάνια κλπ είναι κακή θέση και δεν πρέπει
κατά την εκτίμησή του να την δεχτεί η κοινωνία.
Τα συμφέροντα κατά την άποψή μου που εκφραστήκανε κι εκεί, έφτασαν στο σημείο να
πούνε τα προηγούμενα χρόνια, τα 40 χρόνια που πέρασαν μετά την μεταπολίτευση ήταν
τα χρόνια ήταν χρόνια ευημερίας για τον ελληνικό λαό. Κι εκφράστηκαν άνθρωποι οι οποίοι
πριν από ένα χρόνο έλεγαν ότι εμάς ο ελληνικός λαός μας τιμώρησε και μας έβγαλε στο
περιθώριο. Τώρα επανέρχονται και λένε ότι πριν τα 40 χρόνια αυτά που μπορεί να
φορτωθεί ότι ήταν και αριστερά τότε, γιατί έχουμε και αυτό, όπως ακούμε η Βενεζουέλα, ο
Τσίπρας, ο Μαδούρο και ιστορίες. Μπαίνει κι αυτό το ζήτημα τι να πω τα δέχομαι όλα αλλά
και τα 40 χρόνια ότι ήταν πόθος η Αριστερά κι έφτασε αυτή τη φορά σε αυτό το σημείο. Κι
εκφράστηκε από βουλευτές της αντιπολίτευσης ότι τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε
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ευημερία στο λαό. Προχώρησε η χώρα. Και πρέπει να συνεχίσουμε σ’ αυτό τον ρόλο.
Έλεος! Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Αδαμίδης: Πριν δώσω τον λόγο στον Σαράντο, να πω κι εγώ με την σειρά μου,
εκφράζοντας και την θέση του γραμματέα ότι ή ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ καταγγέλλει απερίφραστα την
εγκληματική πράξη σ’ αυτό που έγινε στους συναδέλφους στην Χαλκίδα, ταυτίζεται
απόλυτα γιατί αυτό είχαμε μόλις τώρα σαν καταγγελία της ΕΤΕ/ΔΕΗ, και καλούμε την
Διοίκηση του ΔΕΔΔΗΕ αλλά και την κυβέρνηση να προστατεύει τους εργαζομένους. Εάν
φτάσουμε σε σημείο να αυτοπροστατευόμαστε νομίζω ότι θα πάμε σε εποχές Γουέστερν.
Τον λόγο έχει ο Σαράντος.
Αλεξανδρής Σαράντος: ναι είπα προηγουμένως για προσωπικούς λόγους και θα το
κάνω πιο συγκεκριμένο, επειδή έχει μια Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο στην
Πελοπόννησο, στ απρώτα θέματα που συζήτησε για το δεκαετές πρόγραμμα ανάπτυξης
του ΑΔΜΗΕ. Και βεβαίως έχουμε και το ζήτημα της Περιφέρειας της προηγούμενης
Συνεδρίασης πριν 20 μέρες που πήρε μια απόφαση καταγγελίας πώλησης των λιγνιτικών
μονάδων και βεβαίως δεν έχει δημοσιέυσει, δεν έχει ανακοινώσει την απόφασή του το
περιφερειακό Συμβούλιο, θα κάνω μία προσπάθεια να είμαι όσο έγκαιρα γίνεται για την
έναρξη της Συνεδρίασης. Τώρα στα ζητήματα που αφορούν το Συνέδριο, θα αποδεχθούμε
την εκτιμησή μας για την τριετία που πέρασε σε σχέση με την έναρξη της Διοίηκησης από
τον Ιούνιο του 2014, νομίζω ότι αυτό που πρέπει να βάλουμε από τώρα ως στόχο είναι να
γίνει Συνέδριο Συζήτησης, τουλάχιστον εγώ δεν το χω ζήσει, όλα τα προηγούμενα χρόνια
που είμαι αντιπρόσωπος στα Συνέδρια της ΓΕΝΟΠ κυρίως τον τόνο έδιναν οι υπουργικές
διαδικασίες την τελευταία ημέρα χωρίς να γίνεται μία συζήτηση πάνω σε θέσεις ιδιαίτερα
αυτή την περίοδο για τον ενεργειακό τομέα και την ΔΕΗ. Τώρα, από εκεί και μετά, έχουμε
τα καινούργια ζητήματα μπροστά μας και δεν είναι αυτά και μάλιστα αποκαλύπτουμε μέρα
την ημέρα αποκαλύπτεται περισσότερο η κυβέρνηση. θα έλεγα λοιπόν ότι εμείς δεν έχουμε
να διαλέξουμε απέναντι στους προηγούμενους μνημονιακούς και απέναντι στους
σημερινούς. Αλλά εμπάς η περιπτώσει ο ενεργειακός τομέας ήτανε στο προσκήνιο όλα τα
τελευταία χρόνια και βεβαίως σήμερα στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης.
Κοιτάξτε να δείτε, η σημερινή κυβέρνηση μέχρι 1η Ιούλη του ’15 είχε στις διακηρύξεις της
ότι εμπάς η περιπτώσει θα ακυρώσει και την μικρή ΔΕΗ, δεν θα επιτρέψει το ξεπούλημα
του ΑΔΜΗΕ, και όλα αυτά τα πράγματα θα στηρήξει μέσα από μια ……….. και μια
συγκρότηση ΔΕΗ σε όφελος των εργαζομένων και της ελληνικής κοινωνίας, ν’ αποτελέσει
το αποκούμπι της παραγωγικής ανασυγκρότησης. Μ’ επιστροφή, με την μετάλλαξη του
καλοκαιριού του ’15 μετά το δημοψήφισμα, είχαμε τις καινούργιες θέσεις που
εκφράστηκαν τον Σεπτέμβρη και προεκλογικά και βεβαίως αποτυπώθηκαν στο τρίτο
μνημόνιο.
Στο τρίτο μνημόνιο ως ισοδύναμα μέτρα απέναντι στην μικρή ΔΕΗ είχαμε την αποδοχή
μέσω των ΝΟΜΕ να έχουμε υπό περιορισμό και στην λιανική αλλά και στην παραγωγή της
ΔΕΗ στο μισό από εκεί που βρίσκεται να είναι στο 50%, και βεβαίως μπήκαμε στο όνομα
της διατείρησης του 51% ο ΑΔΜΗΕ το οποίο κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει, δεν
υφίσταται με τις τελευταίες ρυθμίσεις και με την ολοκλήρωσή τους τις επόμενες ημέρες,
δηλαδή στην ουσία έχει υπάρξει ιδιοκτησιακός διαχωρισμός με την απόσχιση του ΑΔΜΗΕ,
η οποία έχει παραχωρηθεί σε ιδιώτες και βεβαίως πρέπει να βάλουμε μέσα εκεί ότι και την
προηγούμενη ρύθμιση, βλέπω 17% από τα υπερ που είχε η προηγούμενη κυβέρνηση
ρυθμίσει που κι αυτό συνεχίστηκε και μέσα από το τρίτο μνημόνιο.
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Όλα αυτά τα πράγματα λοιπόν ως ισοδύναμα μέτρα, ως εναλλακτικές λύσεις οι οποίες
προχώρησαν και σήμερα έχουν επηρεάσει μεταξύ των άλλων και την ίδια την Επιχείρηση.
Και βεβαίως κουβεντιάζοντας τις προηγούμενες μέρες η αίσθηση και στους εργαζόμενους
και στα Συνδικάτα και στην κοινωνία ήταν ότι κουβεντιάζουμε λοιπόν να
διαφοροποιήσουμε διαφορετικές αναλλακτικές αν μπορώ να πω σε εισαγωγικά λύσεις
απέναντι στα ισοδύναμα μέτρα. Για δέστε όμως και μετά τα σημερινά, χθεσινά
δημοσιεύματα και από την τοποθέτηση του πρωθυπουργού χθες το βράδυ, του Αλέξη του
Τσίπρα στον ΑΝΤ1 και στον Χ’νικολάου που οδηγούμαστε. Οδηγούμαστε σε κάτι
διαφορετικό, εγκαταλείψαμε τα ισοδύναμα, εγκαταλείπουμε και τα εναλλακτικά που
κουβεντιάσαμε το προηγούμενο διάστημα, που πάνε; Όχι μόνο δεν είναι μνημονιακές οι
υποχρεώσεις, είναι υποχρεώσεις απέναντι στις ευρωπαϊκές Οδηγίες και την ευρωπαϊκή
πραγματικότητα και σήμερα ως υποχρέωση για την απελευθέρωση όχι μόνο της αγοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας αλλά της λεγόμενης απελευθέρωσης ακόμα και του λιγνίτη ,
οδηγούμαστε στην πώληση των λιγνιτικών μονάδων, και μάλιστα με έναν τρόπο
απροκάλυπτο. Η κατάντια θα έλεγα ότι σε αυτά που περίπου είπε ο πρωθυπουργός είναι
ότι μετά από δύο μνημονιακά προγράμματα, των παλιών κυβερνητικών εταίρων και με το
τρίτο μνημονιακό πρόγραμμα και βεβαίως με αυτό που πρέπει να το λογίσουμε ως ένα
τέταρτο μνημόνιο το οποίο θα υποθηκεύσει και το μέλλον του λαού και της ελληνικής
κοινωνίας, έχουμε το ξεπούλημα και την διάλυση της ΔΕΗ, θα είναι η ταφόπλακα μέσα από
αυτές τις ρυθμίσεις της αξιολόγησης που βάζει το τέταρτο μνημόνιο και ολοκληρώνω να
πω ότι εμπάς η περιπτώσει αυτό το πράγμα που ειπώθηκε μάλιστα ότι ο πρωθυπουργός
δεν βλέπει διαδηλώσεις, δεν βλέπει συγκεντρώσεις, δεν βλέπει αντιδράσεις, δεν βλέπει
τους 700.000 εκδρομείς που βγήκανε στο μπαρ. Θα έλεγα ότι αυτή η ελπίδα που
δημιουργήθηκε πριν τον Γενάρη του ’15 και την οποία καταπάτησαν με την μετάλλαξή
τους, αυτή είναι μια μεγάλη κατάντια για την κυβερνητική πλευρά, γι αυτούς που χθες
είχαν την ελπίδα και σήμερα ξαναγύρισαν τον ελληνικό λαό στα τάρταρα, και σε μια
καινούργια κατάσταση.
Όσον αφορά το συνδικάτο, κατά τη γνώμη μου, ξεκινήσατε από την Πτολεμαϊδα με το
συλλαλητήριο της Πτολεμαϊδας. Είπαμε ήταν επιτυχημένο έφυγε ένα πρώτο μήνυμα. Θα
πάμε να οργανώσουμε το συλλαλητήριο στην Μεγαλόπολη. Θα έλεγα ότι αμέσως μετά το
Συνέδριο παραδείγματος χάριν, γιατί δεν θέλω να έχω αυταπάτες μπορεί να το κάνουμε
πριν το Συνέδριο αλλά πάντως πριν τις διακοπές θα πρέπει να φύγει μήνυμα κι από το
κέντρο. Βεβαίως τα ενεργειακά κέντρα, τα δύο, επιμέρους όπου υπάρχουν υδροηλεκτρικές
μονάδες, όπου υπάρχουν λιγνιτικά εργοστάσια εννοώ Άρτα κι όπου είχαμε κάνει το
προηγούμενο διάστημα, αυτά θα είναι στην ατζέντα. Αλλά θα πρέπει να φύγει κι απ’ το
κέντρο γιατί μπορεί να μην έχουμε την επίδραση των τοπικών κοινωνιών λόγω των
λιγνιτικών μονάδων αλλά έχουμε την επίδραση στο κέντρο αυτών των ανθρώπων που
σήμερα αδυνατούν, θα έλεγα με όποια αύξηση να έχουν στην ηλεκτρική τιμή της
ενέργειας, να έχουμε τα βαρύτατα, τα πιο ακριβά θα έλεγα τιμολόγια. Δηλαδή, ενώ η
αύξηση είναι πολύ μικρή τα τελευταία χρόνια, βεβαίως όμως τα τιμολόγια στο σύνολο τους
είναι ολόκληρη την δεκαετία ένα βαρύ πράγμα που σήμερα το ζει ο καταναλωτής.
Άρα, θα έλεγα λοιπόν, συγκεντρώσεις, η ανακοίνωση, μια αφίσα που θα πρέπει να βγει και
θα έλεγα να την έχουμε και έτοιμη και πριν το συλλαλητήριο της Μεγαλόπολης το κενό να
φεύγει παντού, να φεύγει ένα μήνυμα ότι η ΓΕΝΟΠ απέναντι στο ξεπούλημα της ΔΕΗ για
την υπεράσπισή της, ως Δημόσια Επιχείρηση σε όφελος του λαού γιατί δεν είναι
συντεχνιακό ζήτημα.
Τρίτο ζήτημα. Θυμάμαι την εμπειρία παλιότερα και πριν το ’10, εκείνης της
ανακοινωσούρας προς τον καταναλωτή, «φίλε καταναλωτή!». Στο ίδιο στυλ θα έλεγα
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επικαιροποιημένη αυτή πρέπει να φύγει προς τον κόσμο. Και να είναι και η απαρχή αυτής
της δουλειάς για την διαδήλωση, το συλλαλητήριο ενδεχόμενα, αυτό που είπα πιο μπροστά
της…………………….., η ενημέρωση στους εργασιακούς χώρους και κυρίως η σύνδεση με
άλλους χώρους δημόσιας περιουσίας και δημόσιων οργανισμών που ξεπουλιόνται ή έχουν
ξεπουληθεί. Τα λιμάνια φύγανε χθες, τα αεροδρόμια προχθές, ο ΟΣΕ, τα νερά είναι σε μια
τέτοια διαδικασία, να αξιοποιήσουμε αμέσως μετά παρότι θα είναι καινούργια Διοίκηση,
αμέσως μετά τις εκλογές μας, την εκλογική διαδικασία του Συνεδρίου να αξιοποιήσουμε
την ημέρα του περιβάλλοντος. Με ενημέρωσαν πριν λίγο και θα το πω και στην ΓΕΝΟΠ ότι
από την μεριά της ΑΔΕΔΥ, η Επιτροπή εκεί θα δέσει το περιβάλλον με το νερό και την
ιδιωτικοποίηση των δημόσιων αγαθών. Νομίζω ότι εμείς εκεί ως ΓΕΝΟΠ πρέπει να
αναπτύξουμε πρωτοβουλίες. Να συννενοηθούμε και με τέτοιους χώρους για να
αναδείξουμε την δράση μας. και θα έλεγα ότι είναι στο χέρι της καινούργιας Διοίκησης να
πάει εφόσον θα έχει ένα μάκρος χρόνου αυτός ο αγώνας και μετά το καλοκαίρι, να πάει με
ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και μ’ ένα τέτοιο πρόγραμμα.
Όχι στο ξεπούλημα και κυρίως να υπερασπίσουμε την Δημόσια Επιχείρηση ενιαία σε
όφελος του λαού, να διατυπώσουμε τις προτάσεις μας για την ανασυγκρότησή της,
απέναντι και στις επιλογές που πειθήνια υλοποιεί η σημερινή Διοίκηση και ο Παναγιωτάκης
και οδηγούν στη διάλυση και το ξεπούλημα. Με αυτές τις σκέψεις ολοκληρώνω την
κουβέντα, βεβαίως υπάρχουν δυο – τρία ζητήματα ακόμη, δεν ξέρω αν έχουμε την
δυνατότητα, την «πολυτέλεια» όπως αφορά και τα ζητήματα με τις Επιτροπές των
εργατικών ατυχημάτων που από μέρα σε μέρα, από μήνα σε μήνα έχει γίνει «γεφύρι της
Άρτας» η κοινή Υπουργική Απόφαση, και βεβαίως το ζήτημα με το Ασφαλιστικό γιατί
κάποια στιγμή αν δεν πιέσει η ΓΣΕΕ, δεν πιέσει η ΓΕΝΟΠ και άλλοι λέω εγώ δεν πρόκειται
να βγουν και τα ζητήματα της τροπολογίας για το ζήτημα των υπερβαρέων για να
ξεκινήσει επιτέλους να τρέχει και το ζήτημα της υλοποίησης των συντάξεων γιατί έτσι κι
αλλιώς είναι επώδυνες οι περικοπές αλλά δεν δρομολογείται και δεν κινείται και τίποτα στο
επίπεδο του υπολογισμού ενός κομματιού που μπορεί να ανήκει στην Επιχείρηση είναι
όμως σε άλλους κλάδους αρκετοί. Βάζω τελεία εδώ και για οικονομία χρόνου.
Αδαμίδης: πριν αποχωρήσεις Σαράντο, επειδή προέχει όλων αυτών που είπες, των
τελευταίων, το συλλαλητήριο. Κι επειδή το βάρος για την οργάνωση του συλλαλητηρίου
προφανώς πέφτει στους γενναίους οι οποίοι βρίσκονται στην περιοχή της Αρκαδίας και με
λύπη μου διαπιστώνω το ότι δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα θα μπορέσει να επιτευχθεί γιατί
δυστυχώς πολύ φοβάμαι ότι εντάξει δεν είναι ίδια τα μεγέθη αλλά δεν ξέρω αν με βάση και
την τοποθέτηση παράδειγμα του προέδρου του Εργατικού Κέντρου Αρκαδίας για την
καταψήφιση των οικονομικών, αν στο συλλαλητήριο θα είναι παρόντες και θα είναι
συνδιοργανωτές και τι προτίθεται να κάνει ο καθένας για να γίνει το συλλαλητήριο. Έχουμε
την εμπειρία αλλά πάνω έγιναν όλες αυτές οι διαδικασίες. Και δεν ξέρω επειδή θα είσαι και
από τους ανθρώπους που προφανώς θα δουλέψεις για το συλλαλητήριο όπως και όλοι οι
άλλοι συνάδελφοι, δυστυχώς δεν βλέπω και με λύπη μου το λέω αυτή την στιγμή, κλίμα
που μπορεί να διοργανώσει συλλαλητήριο, δεν είναι προσωπικό. Επειδή ο πρόεδρος κι ο
γραμματέας, το προεδρείο είναι παρόντες κι επειδή έχω πει από την πρώτη στιγμή ότι οι
συνεδριάσεις μας πλέον είναι διαδικτυακά και τις βλέπουν όλοι, η κάμερα επειδή
παρακολουθώ κάνει τον κύκλο της αίθουσας και δυστυχώς αυτό δεν τιμά τους
συνδικαλιστές της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ.
Αλεξανδρής Σαράντος: λοιπόν, 5το ζήτημα της παρουσίας είναι άλλο πράγμα. Το ζήτημα
της διαφωνίας με αφορμή αυτό που είπες για τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου κι αυτό
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λέω εγώ είναι διαφορετικό. Το Εργατικό Κέντρο δεν 1,5 – 2 χρόνια στην Διοίκησή του
αλλά με μια εμπειρία που είχα από το Εργατικό Κέντρο με τις δυνατότητές του ήταν στην
πρώτη γραμμή. Δεν μπορεί να κάνει αλλιώς για να ‘μαστε ξηγημένοι, έχει μια διαχρονική
θέση, δεν είναι ζήτημα του Μπρουμά, δεν είναι ζήτημα του οποιουδήποτε.
Δεύτερον βλέπουμε όμως και τον Αγγελή και τον Σωτηρόπουλο, εμπάς η περιπτώσει και ο
Τσουμπλέκας ήταν πριν λίγο το ζήτημα είναι ότι εγώ συμμερίζομαι αυτή την αγωνία σου
αλλά υπάρχει μία επιτροπή που έχει δημιουργήσει με την απόφασή του το Δημοτικό
Συμβούλιο που είναι οι φορείς και είναι και τα Συνδικάτα. Θα πρέπει μέχρι την Παρασκευή,
το αργότερο την Παρασκευή, με την ευθύνη των τεσσάρων – πέντε που είμαστε στην
Διοίκηση της ΓΕΝΟΠ, να συντονίσουμε τα Σωματεία. Μέχρι την Παρασκευή λέω μεθαύριο,
πριν την Πρωτομαγιά, να συντονίσουμε μια κατάσταση Σωματεία κλπ. να δούμε τους
φορείς, να βάλουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα και μπροστά απ’ την Πρωτομαγιά και τις
πρώτες μέρες, να ‘ρθείτε κι εσείς με βάση τον προγραμματισμό αυτό που λέμε Τετάρτη και
Τρίτη ενδεχόμενα ή Τετάρτη και Πέμπτη όλα αυτά τα μέτρα θα πάμε, τα πανό μας, τις
αφίσες μας, θα δώσουμε μια μάχη, θα έλεγα και λίγο παραπάνω από την μάχη που δώσαμε
το ’14 τον Ιούνιο με το συλλαλητήριο και μάλιστα να πω τελειώνοντας ότι, αν τότε λέγαμε
ότι στην Μεγαλόπολη δεν υπάρχει μονάδα στην μικρή ΔΕΗ και λέγαμε ότι είτε στο Βόρειο
Σύστημα είναι σαν να υπάρχει στην Μεγαλόπολη, τώρα πρέπει να περάσει προς την
κοινωνία και τους εργαζόμενους ότι τώρα τα νούμερα του 40% ή του 35% να το πω,
οδηγούν από την απλή λογική ότι θα είναι και η Μεγαλόπολη μέσα. Άρα λοιπόν όπως και
τότε μπορεί να μην ήταν η Μεγαλόπολη, ήμασταν στην πρώτη γραμμή, θα κάνουμε νομίζω
τα περισσότερα.
Καλώς έκανες την παρατήρησή σου για οικονομία χρόνου δεν αναφέρθηκα στα
διαδικαστικά, μου έδωσες την ευκαιρία να το πω τώρα.
Καρράς Αντώνης: εμείς σε όποια πρόταση που έχει κατεύθυνση, το να έχει επιτυχία το
συλλαλητήριο είμαστε μέσα, είτε για το μικρό φυλλάδιο ή αν θεωρείτε εσείς ότι την
προηγούμενη μέρα πρέπει να γίνουν συγκεντρώσεις σ’ έναν χώρο ή να γίνουν
συγκεντρώσεις συνδικαλιστικών στελεχών που θα επενδύσει στο να έχουμε ένα
συλλαλητήριο με μεγάλη επιτυχία και με συμμετοχή του κόσμου εμείς είμαστε διαθέσιμοι
και ……….
Μάστορας Σάκης: ευχαριστώ πρόεδρε, ευχαριστώ για την διαδικασία, θα κινηθώ σε τρία
επίπεδα, πρώτον στο πολιτικό επίπεδο. Σήμερα ξανασυζητάμε σ’ αυτή την αίθουσα υπό
την σκέπη του Δ.Σ. της ΓΕΝΟΠ το ζήτημα της πώλησης μονάδων της Επιχείρησής μας.
Κάποιος πουλάει. Πουλάει λοιπόν η Κυβέρνηση. αυτή έχει την εντολή του ελληνικού λαού
να κυβερνήσει και αυτή πουλάει. Ότι άλλο πείτε από εκεί και μετά από όποια πλευρά κι αν
γίνει είναι προφανώς δικαιολογία για τον καθένα μας για να ελαφρώσει το βάρος που
αισθάνεται ο καθένας μας. Είναι οι χαρακτηριστικές όλες οι τοποθετήσεις, όλου του
πολιτικού κόσμου και είναι γνωστές σε όλους μας, αυτό δεν δίνει δικαιολογία σε κανέναν ο
οποίος έχει την ευθύνη της υπογραφής και αυτό λέγεται Τσίπρας. Τώρα λοιπόν ο Αλέξης ο
Τσίπρας, ο πρωθυπουργός πουλάει την ΔΕΗ. Κακοφαίνεται σε ορισμένους συναδέλφους
της αριστεράς, της λεγόμενης αριστεράς, κακοφαίνεται σε ορισμένους συναδέλφους από
οποιοδήποτε χώρο κι αν προέρχονται, αυτό συμβαίνει. Το αν κάποια αντιπολίτευση μετά
από ετυμηγορία του ελληνικού λαού θα έρθει όταν και εφόσον γίνουν εκλογές και κάνει
πράξη αυτά που λέει προφανώς ο σοφός ελληνικός λαός θα πράξει τα δέοντα. Σήμερα
όμως, αυτό το Συμβούλιο και όλοι εμείς που είμαστε υπεύθυνοι, έχουμε να
αντιμετωπίσουμε αυτό. και πως το αντιμετωπίζουμε; Πώς τον αντιμετωπίζουμε; Λέγοντας
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τι έλεγε πρωτύτερα και τι κάνει τώρα; Γνωστός. Καταγράφεται λοιπόν ως ψεύτης μέγας
στην συνείδηση του ελληνικού λαού. Έχει κανείς καμία αμφιβολία ή τον ενοχλούν τα
επίθετα τα οποία θα γίνουν και σκληρότερα στο μέλλον; Πως αντιμετωπίζεις έναν ψεύτη;
Ο οποίος όμως έχει την δυνατότητα να περνάει το ψέμα του στην κοινωνία; Εκεί είναι ο
μεγάλος μας κίνδυνος. Ναι το συλλαλητήριο της περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας είχε μια
επιτυχία. Η κοινωνία συμμετείχε από τον κλήρο και τους λαϊκούς και όλους τους ιθύνοντες.
Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, περιφερειακή
αυτοδιοίκηση τώρα γίνεται δεν υπάρχει
περιφερειακή, τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού κλπ.
Σήμερα στην περιοχή μας υπήρχε επίσκεψη του Γερμανού Πρόξενου της Θες/νίκης στον
κύριο περιφερειάρχη όπου ζήτησε να πάει να μεταβεί και να δει και το Ορυχείο
Μαυροπηγής. Αυτό δείχνει μία κατεύθυνση. Δείχνει μία κατεύθυνση προφανώς ότι ίσως
………………… θεωρεί ότι εκεί υπάρχουν πολλά αρχαία και οι αρχαιολόγοι οι οποίοι θα
προσληφθούν μ’ αυτή την διαδικασία που προέκυψε και είναι πολύ βλακώδες να την
συζητήσουμε, σ’ αυτό το σοβαρό Δ.Σ., θα σκάψουν και θα βρουν τίποτα σοβαρό και θέλει
να το πάρει μαζί του για κειμήλιο. Έχουν πάρει κατευθύνσεις όλα αυτά τα πράγματα κι
εμείς πρέπει να πάψουμε να συζητάμε περί εθνικής αντίδρασης και πρέπει να πάρουμε και
αποφάσεις αρκετά σκληρές. Πρώτα να βάλουμε στον εαυτό μας την ερώτηση αν είμαστε
διατεθειμένοι να πέσουμε μαχόμενοι; Ή τέλος πάντων θα πέσουμε αλλά δεν θα πέσουμε
θα γονατίσουμε; Μέχρι που βάζουμε την δική μας συμμετοχή στην μάχη; Αυτή είναι μία
μεγάλη ερώτηση η οποία πρέπει ν’ απαντηθεί από τον καθένα ξεχωριστά. Διότι αν θυμάστε
καλά και με τον προγραμματισμό που είχαμε κάνει τότε το ’14, το ’15 πότε ήταν δεν
θυμάμαι τις ημερομηνίες, στην μεγάλη μάχη που δώσαμε για την μικρή ΔΕΗ, τότε είχαμε
πάρει απόφαση να πέσουμε. Σήμερα, δεν βλέπω και πολύ ενθουσιασμό να πέσουμε. Ή
πέσαμε τότε και δεν μπορούμε να σηκωθούμε από τότε.
Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό το τι ο καθείς αποφασίσει να πράξει για το μέλλον. Και μια και
ξεπεράσαμε και το βασικότερο που θα μπορούσε κάποιος να έχει μια δικαιολογία ότι δεν
είναι ρε παιδιά ο Άγιος Δημήτριος στην πώληση, δεν είναι η Μεγαλόπολη, είναι όλα. Παιδιά
η Κυβέρνηση έχει φροντίσει να μας ενώσει, ομολογούμε λοιπόν ότι πωλούνται όλα. Μην
ανησυχείτε άρα κανείς δεν μπορεί να εκθέσει τον εαυτό του με τίποτα. Είναι λοιπόν η ώρα
της μεγάλης απόφασης. (κενό) και είναι πάρα πολύ σοβαρό. Μπροστά μας έχουμε
γρήγορες εξελίξεις. Εγώ πιστεύω ότι μέχρι τις 22 του μηνός είναι υποχρεωμένος να περάσει
την αξιολόγηση αυτά θα έχουν υπογραφεί σύμφωνα με τις πληροφορίες που μπορώ να
έχω εγώ οι οποίες προφανώς δεν είναι αξιόπιστες γιατί δεν έχω πρόσβαση στον μηχανισμό
Διοίκησης της χώρας, σύμφωνα λοιπόν με αυτή την πληροφόρηση που έχω δεν θα περάσει
καν από το Κοινοβούλιο καμία τέτοια διαδικασία, και μας το είπε βουλευτής της
Κυβέρνησης. Δεν θα περάσει από καμία τέτοια διαδικασία το κοινοβούλιο λέει, δεν θα
χρειαστεί να ψηφίσουμε ναι ή όχι. Έχουν έτοιμα τα πάντα κι εμείς ψάχνουμε να βρούμε
τώρα τον τρόπο αντίδρασης. Τον τρόπο αντίδρασης έχω την εντύπωση ότι πρέπει να τον
ξαναδούμε συλλογικά και αν χρειάζεται…………………………. δεν πειράζει γιατί όσοι
καθόμαστε σε αυτή την αίθουσα αρχίζουμε κι ανεβαίνουμε λίγο κι εγώ τώρα νομίζω ότι
βρίσκομαι σε μία καλή κατάσταση να τα πω αυτά τα πράγματα. Πρέπει ν’ αλλάξουμε τρόπο
αντίδρασης παιδιά. Ε, πρέπει να πάψουμε να ‘μαστε ευγενικοί, δεν ξέρω τι θα κάνουμε
αλλά θα πρέπει να εξηγήσουμε σε μία συγκεκριμένη γλώσσα, σε μία συγκεκριμένη
ανακοίνωση που πρέπει να βγει άμεσα χθες ίσως, με μία αφίσα που έπρεπε να βγει χθες
ίσως ή οτιδήποτε άλλο και πρέπει να κάνουμε και κινήσεις. Κινήσεις ναι! Την Τετάρτη, την
Πέμπτη το συλλαλητήριο της Μεγαλόπολης το οποίο προφανώς έχει την σημασία του, το
συλλαλητήριο το Κέντρου προφανώς έχει την σημασία του αλλά κι εμείς πρέπει να
δώσουμε ένα μήνυμα τοπικά ο καθένας στον χώρο που ανήκει ότι δεν θα περάσουν καλά
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αυτοί που θα κάνουν αυτά τα πράγματα. Όπως κάναμε παλιότερα ρε παιδιά. Γιατί
παλιότερα το κάναμε. Δεν περνούσαν καλά οι βουλευτές στους τόπους τους. Όταν
έρχονταν τότε δηλαδή. Ή κάποιοι τέλος πάντων είχαν πάρει απόφαση και είχαν πει ότι
είμαστε και πολιτικά άστεγοι εφόσον η πολιτική αυτής της Κυβέρνησης η οποία υποτίθεται
στηρίζανε συνέχιζε αυτή την πολιτική. Κάποιοι έχουν την διάθεση να μείνουν άστεγοι σ’
αυτή την συγκεκριμένη στιγμή; «ιδού η ρόδος ιδού και το πήδημα» η λέξη πήδημα χωρίς
εισαγωγικά.
Το δεύτερο είναι το ζήτημα του περιβόητου άρθρου, φεύγω από την πολιτική τοποθέτηση
γιατί μπορείς να πεις πολλά αλλά δεν υπάρχει και πολύς χρόνος, το περιβόητο άρθρο 4.
Θέλω να κάνω μία αναφορά σ’ αυτό. Είμαι ορισμένο μέλος της Επιτροπής σύμφωνα με την
απόφαση που πήραμε στο Δ.Σ. μας και δεν είχα ποτέ καμία πρόσκληση από κανέναν ούτε
καν να ξεκινήσουμε μία τέτοια διαδικασία. Είναι το «γεφύρι της Άρτας» της διοίκησης της
ΓΕΝΟΠ αυτής της περιόδου. Κι εγώ μέσα στην διοίκηση γιατί κι εγώ διοίκηση της ΓΕΝΟΠ
είμαι. Ή η υπογραφή που βάλαμε στην σύμβαση που υπογράψαμε που ήταν πάρα πολύ
καλή για να ναι αληθινή, όπως έλεγαν ορισμένοι βγήκε αληθινή προς όφελός μας, έλεγε
μέσα σε έξι μήνες πρέπει να κάνουμε πέντε κινήσεις. Καμία κίνηση δεν κάναμε. Και αυτό το
πάμε και το φέρνουμε ανάλογα με τι όρεξη έχει ο Γενικός Δ/ντης Ανθρωπίνων Πόρων ή τι
όρεξη έχει ο πρόεδρος. Είναι υποχρεωμένος να πράξει πέντε πράγματα ναι ή όχι; Έχει
σκοπό να τα κάνει ναι ή όχι; Μας πουλάει κάτι; Αγοράζουμε κάτι εμείς; Υπάρχει κάποιος
που πουλάει κάτι κι αγοράζει κάποιος, υπάρχει κάτι τέτοιο; Έχουμε μία συγκεκριμένη
διαδικασία να πράξουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε. Αλλιώς θα το
καταγγείλουμε. Ή αλλιώς τι να κάνουμε τώρα; Μέσα στον γενικό κυκεώνα, τον χαμό που
γίνεται στην πατρίδα να βάλω σε ότι μπορέσω να σώσω, να σώσω αλλά τέλος πάντων ας
το κάνω σε μια συνεργασία κουτουρού; Ε, δεν τα μπορώ εγώ αυτά τα πράγματα. Έχω
μάθει, έχω μια σειρά στη ζωή μου. Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να το δούμε λίγο
διαφορετικά και αυτό το θέμα. Κι επιτέλους έχουμε και πέντε πράγματα να διεκδικήσουμε
να πάμε να τα διεκδικήσουμε, το καθένα με την σειρά του. Το πολιτικό, πολιτικό. Το
εργασιακό, εργασιακό και όλα τα υπόλοιπα έρχονται. Ας λήξει αυτή η διελκυστίνδα
επιτέλους και ν’ αποδοθούν και τα ……………………… ο καθένας έχει την ευθύνη του. Εγώ
αναλαμβάνω αυτή που δεν πίεσα εσάς ως προεδρείο, περισσότερο ως μέλος της επιτροπής
κι εμείς όλοι μαζί να πάμε να πιάσουμε την διοίκηση να τελειώσει αυτή η ιστορία. Λήγει η
σύμβαση να πούμε κι εμείς συζητάμε πώς να κάνουμε το άρθρο 4. Πωλείται η Επιχείρηση,
δεν ξέρουμε τι θα ξημερώσει κι εμείς συζητάμε πως θα κάνουμε το άρθρο 4. Κι είναι πολύ
σημαντικό γιατί πρέπει να πάμε στο Συνέδριό μας. Αυτό το Συνέδριο πρέπει να καταλάβει
ότι αύριο ο δεν θα είναι τα ίδια. Στο συνδικαλιστικό γίγνεσθαι το προσωνύμιο που λέγεται
συνδικάτο αλλάζει. Δεν θα είμαστε μαζί. Αν πάρει τον Άγιο Δημήτριο ο Μπόμπολας, εγώ
δεν θα είμαι μαζί σας αύριο. Που θα είμαι; ξέρω; Μπορώ να είμαι μέλος της ΓΕΝΟΠ αν
αγοράσει ο Μπόμπολας;
Υπάρχουν πράγματα σοβαρά που πρέπει να συζητήσει αυτό το Δ.Σ. και το Συνέδριο είναι
30 του μηνός, τέλος του μήνα. Έχουμε κάποιες προτάσεις να κάνουμε προς αυτή την
κατεύθυνση; Μόνοι μας μπορούμε να κοιτάξουμε και λίγο προς τα μέσα, εσωτερικά μας για
ν’ αποφασίσουμε ότι παιδιά πρέπει να κάνουμε και πέντε κινήσεις. Τι να κάνουμε; Κόστος
θα υπάρχει κάποιοι θα χαρούν, κάποιοι θα λυπηθούν, θα πρέπει να έχουμε κάτι έτοιμο να
προτείνουμε στους συνέδρους που θα ρθουν επάνω στην Δυτική Μακεδονία μπορεί να
ρθουν και τελευταία φορά. Αυτά όλα είναι προβληματισμοί που εγώ τα βάζω στο Δ.Σ. γιατί
θέλω την αμέριστη βοήθειά σας και συμπαράστασή σας για να ξεκαθαρίσω κι εγώ την
σκέψη μου. Κλείνοντας επιγραμματικά, πρώτον πουλάει η Κυβέρνηση, με την Κυβέρνηση
τα χουμε, βγείτε στο ξέφωτο, σταματήστε να κρύβεστε. Δικαιολογίες δεν υπάρχουν.
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Εργασιακά έχουμε να διεκδικήσουμε δυο – τρία πράγματα, πάμε να τα κάνουμε τώρα και
με τον τσαμπουκά μας. Η Διοίκηση που βρίσκεται όλο αυτό το διάστημα; Ετοιμάζει
προφανώς θέσεις Δ/ντων, προκηρύσσει θέσεις Γενικών, αντικαθιστά Τομεάρχες με άλλους
και τους κάνει Υπευθύνους, και δημιουργεί προσωπικό στρατό, ούτε καν κομματικό. Ούτε
καν κομματικό, γιατί δεν ξέρω αν θα έχει κανένας από εσάς πρόσβαση. Η Διοίκηση τι λέει
γι αυτό; κάποτε – κάποτε άλλαζαν Διοικητές γιατί διαφωνούσαν με την πολιτική της
εκάστοτε κυβέρνησης παρόλο που τους όριζε. Άρα συμφωνεί η Διοίκηση γι αυτή την
διαδικασία; Κι εφόσον συμφωνεί να βγει να το πει. Και να κάνει και πρόταση, να πει ότι
προτείνω αυτό, να γίνει εκείνο, ειδάλλως υπάρχει πρόβλημα και σε αυτό. θα παρακαλούσα
λοιπόν το Δ.Σ. να πάρει μία απόφαση προς αυτή την κατεύθυνση σε τέσσερα ερωτήματα
και να μας απαντήσουν. Και είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν και σύντομα διότι δεν
έχουμε χρόνο. Αύριο το πρωί, την Παρασκευή το πρωί ο κύριος Σταθάκης ο οποίος
ανθίστατω σθεναρώς, δυστυχώς παρέδωσε πνεύμα. Και υπογράφεται η παράδοσή της
πατρίδος και τυπικά. Ευχαριστώ πολύ.
Κώστας Μανιάτης: καταρχήν σε όλους χρόνια πολλά σε αυτούς τους λίγους που μείναμε
ακόμα σε αυτή την αίθουσα. Πρέπει όλοι να δούμε ότι το θέμα αυτό με την πώληση των
λιγνιτικών μονάδων και υδροηλεκτρικών στην πορεία είναι ένα βαθύ πολιτικό πρόβλημα,
και δεν είναι ότι απασχολεί μόνο το συνδικάτο μας, απασχολεί όλη την χώρα. Κι αν το
δούμε μόνο έτσι, μπορούμε να το συνδυάσουμε. Πρέπει να βρούμε ένα θετικό βήμα του
Συνδικάτου. Ένα βήμα ότι το Συνδικάτο μας με το άκουσμα είχε γρήγορα αντανακλαστικά
και κατάφερε να κάνει κινήσεις τέτοιες και στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας αλλά
και στην περιφέρεια της Πελοποννήσου και
κυρίως στον Δήμο Μεγαλόπολης. Όπως
ξεκινήσαμε και κάναμε αυτό που έγινε το προηγούμενο διάστημα και θα γίνει τις επόμενες
ημέρες και στην Μεγαλόπολη το συλλαλητήριο, εδώ πρέπει να ξεφύγουμε από τις
αντιθέσεις και να πάμε στις προτάσεις – πράξεις. Προτάσεις – πράξεις που πρέπει να είναι
και αποφάσεις του Συνεδρίου μας, έτσι όπως είπε ο φίλος ο Μάστορας ότι πρέπει να
έχουμε και ν’ αποφασίσουμε τι πρέπει να κάνουμε, αυτά θέλω να πιστεύω ότι όλα τα
ψηφοδέλτια, οι παρατάξεις θα έχουνε τις προτάσεις και πάνω σε αυτό όλοι μαζί να
μπορέσουμε να βγάλουμε τον μπούσουλα το επόμενο διάστημα για να μην μπορέσουν να
περάσουν αυτά που θέλει να περάσει η κυβέρνηση. Γιατί το πρόβλημα μας δεν είναι μόνο
η κυβέρνηση είναι και η αντιπολίτευση, είναι και όλα τα κόμματα που έχουν περάσει από
την εξουσία και το κόμμα που βρίσκεται σήμερα στην κυβέρνηση. άρα έχουμε πολλούς
αντιπάλους, έχουμε αντιπάλους που δεν είναι μαζί μας, δεν είναι από την ίδια μεριά άρα
μπορούμε να κάνουμε το δικό μας μέτωπο, το δικό μας μέτωπο μαζί με την τοπική
αυτοδιοίκηση, το δικό μας μέτωπο μαζί με αρκετούς βουλευτές ώστε να μπορέσουμε να
προασπίσουμε την Επιχείρηση του ελληνικού λαού, γιατί η Επιχείρηση δεν είναι το θέμα
συντεχνιακό και δεν είναι των εργαζομένων. Είναι μια Επιχείρηση του ελληνικού λαού και
πρέπει να την προστατεύσουμε με μπροστάρη το συνδικάτο. Φάνηκε ότι το Συνδικάτο με
τα γρήγορα αντανακλαστικά που έχει ότι ανέβασε το θέμα, ανέβασε το θερμόμετρο και
μπορέσαμε να δημιουργήσουμε καλές κινήσεις και αυτό είναι μία πράξη από την
Ομοσπονδία μας που κατάφερε η Ομοσπονδία μαζί με τα Σωματεία –Μέλη αλλά κυρίως
Ομοσπονδία να κάνει αυτές τις κινήσεις.
Κι εδώ πρέπει να θυμηθούμε μέσα από τις διαπιστώσεις τι έγινε και πως ξεκίνησε με τον
ΑΔΜΗΕ όταν θέλανε κάποιοι να μην ασχολούνται και να μην συζητάνε με την Ομοσπονδία
αλλά να κάνουνε διάφορες Επιτροπές, διάφορες Επιτροπές γιατί έτσι τους βόλευε και που
βρίσκονται τώρα σήμερα αυτές οι Επιτροπές; Άρα πρέπει να λύσουμε όλα τα προβλήματα
που έχουμε μεταξύ μας. Όλα τα εσωτερικά ότι πρέπει να είμαστε δίπλα στην Ομοσπονδία,
34

ΔΣ ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ 26/4/2017
δίπλα στα Σωματεία μας και βάσει αυτού να μην σκεφτόμαστε το χθες και τι έγινε και να
μην δημιουργούμε εσωστρέφεια, να μπορέσουμε όλοι μαζί ενωμένοι να αντιμετωπίσουμε
και αυτό το μεγάλο, το μεγαλύτερο πρόβλημα που έρχεται αυτή την στιγμή για να μην
χάσουμε αυτή την Επιχείρηση, την Επιχείρηση του ελληνικού λαού. Και μέσα από αυτό
όπως είπε και ο Σαράντος ότι πρέπει να βγάλουμε αυτό που είχαμε βγάλει και παλαιότερα
και πρέπει να το αναδείξουμε στις περιοχές να γίνει, μαζί σωματεία μαζί με την Ομοσπονδία
και τις προτάσεις υπάρχουν αυτά από παλιότερα και μπορούμε να τα φέρουμε ακόμα και
να τα δείχνουμε για να μπορέσουμε έτσι για να τα δείξουμε ακόμη περισσότερο και να
φέρουμε την κοινωνία πιο κοντά μας και ν’ αναδείξουμε ότι δεν υπάρχει άλλη Επιχείρηση,
είδαμε τι έγινε τελευταία, δίνονται εντολές στον ΔΕΔΔΗΕ να κόψουν για 150 και 200€,
πάνε συνάδελφοί μας και κάνουν τις διακοπές όταν οι πάροχοι είναι στους ιδιώτες, ενώ
στην Επιχείρησή μας δεν τους το κόβουμε ακόμα, υπάρχει το κοινωνικό τιμολόγιο, υπάρχει
η δυνατότητα των δόσεων και για όλα αυτά θα πρέπει ενημερώσουμε τον ελληνικό λαό.
Από εκεί και πέρα, έχουμε μία Διοίκηση και μία κυβέρνηση, μια Διοίκηση που όπως λέει ο
Μάστορας μπορεί να θέλει να κάνει τον προσωπικό της στρατό, εμείς πρέπει να το
αναδείξουμε αυτό, αν θέλει να κάνει τον προσωπικό της στρατό. Πρέπει να αναδείξουμε
αυτά τα προβλήματα. Και πρέπει να αναδείξουμε ότι η Επιχείρηση που στήθηκε και
λειτουργεί μέσα από το άρθρο 4 που το χει πάει πίσω στη λογική ότι για να μπορέσει να
κάνει το άρθρο 4 είναι στην λογική τι χρήματα θα περικόψει, ότι δεν μπορεί να
προχωρήσει μια τεχνική Εταιρεία. Κόψανε κι 6 περίπου δισεκατομμύρια από τους μισθούς
μας, αντί η Εταιρεία να πηγαίνει μπροστά πάει πίσω. Δεν μπορούνε στις λογικές που έχει η
Διοίκηση, η ΓΔΑΝΠΟ ότι πρέπει να πάρουν τις άδειες για να μπορούν να κατεβαίνουν
κλιμάκια, πρέπει να καταλάβουν και να μην συνδυάζουν. Άλλο η αξιολόγηση και να
πάρουμε την ωρίμανση και άλλο οι επαγγελματικές άδειες. Και αν δεν ετοιμάσουν αυτοί το
τοπίο μέσα από την Δ/νση Εκπαίδευσης, να εκπαιδεύσουν εκπαιδευτές για να μπορούν να
κάνουν στους εργαζόμενους, γιατί πλέον οι άδειες και κυρίως στους ηλεκτρολόγους από
βοηθητικό προσωπικό έγινε αναβάθμιση. Για να μπορέσω να πάρω κι ένα ………….όταν
στην αγορά αυτή την στιγμή έξω για να πάρει κάποιος αυτή την άδεια πρέπει να πληρώσει
τουλάχιστον 2 με 3 χιλιάρικα και να κάνει φροντιστήριο έξι μήνες με έναν χρόνο, πως
μπορεί κάποιος στην Επιχείρηση να την πάρει αυτή την άδεια χωρίς να πληρώσει αν δεν
εκπαιδευτεί από κάποιους;
Άρα είναι σημαντικό αυτή την στιγμή να βάζει να λειτουργήσουν η Δ/νση Εκπαίδευσης, οι
σχολές και να εκπαιδευτεί ο κόσμος έτσι όπως πρέπει για να μπορούν ν’ αποκτήσουν. Και
δεν μπορεί κι η Επιχείρηση γιατί ακούσαμε και κάποιες τέτοιες δικαιολογίες όταν δεν
λειτουργούν σε κάποιες Νομαρχίες να προλαμβάνεις επαγγελματικές άδειες ν’ αφήνουν
στάσιμους τους συναδέλφους τη στιγμή που ευθύνεται η πολιτεία. Αυτά είναι θέματα
σοβαρά που πρέπει να τα βάλουμε στο τραπέζι και να τα λύσουμε γιατί δεν ευθυνόμαστε
εμείς που έχει καθυστερήσει η Επιχείρηση από το 2012, από το 2013 για τις
επαγγελματικές άδειες. Εμείς θέλουμε, κι αυτό είναι απαίτηση να πάρουμε τις
επαγγελματικές άδειες αλλά να μην συνδυάζεται όμως η αξιολόγηση με τις επαγγελματικές
άδειες και πρέπει να είναι καθαρό μεταξύ μας, εδώ σε αυτή την αίθουσα και σε αυτό το κι
έτσι πρέπει να λειτουργήσουμε το επόμενο διάστημα.
Και θέλω τελειώνοντας να κλείσω, πρέπει να επισημάνουμε το εξής. Είπατε για τα τρία
σωματεία που δεν έχουν πληρώσει, πρέπει να είναι καθαρό μεταξύ μας. Όπως καθαρό
ήταν το 2014 που ξεκινήσαμε τον Μάρτιο, σκοτωθήκαμε Σωματεία, συγκρουστήκαμε, ποιοι
είμαστε και φτάσαμε στον Ιούνιο και πήραμε μία απόφαση, την στήριξε η Ομοσπονδία με
όλα αυτά τα προβλήματα που είχε τότε. Και καταφέραμε σήμερα και πάμε σε ένα Συνέδριο
να τα έχουμε μηδενίσει να καταλάβουν κι αυτά τα τρία Σωματεία αν δεν πληρώσουν, δεν
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κάνουν τις υποχρεώσεις τους σε αυτό που έχουν κάνει τα υπόλοιπα Σωματεία δεν μπορούν
να συμμετάσχουν.
Εμείς σαν ΕΤΕ/ΔΕΗ θα είμαστε αντίθετοι σε ότι άλλο αποφασίσει ή θέλουν ν’ αποφασίσουν
κάποιοι αν δεν κάνουν το ίδιο όπως κάνανε και όλα τα υπόλοιπα Σωματεία. Για να ναι
καθαρό μεταξύ μας και πρέπει σε αυτό, στο προεδρείο που το εκτιμώ όλο το προεδρείο
αλλά ακόμη περισσότερο έχω πλήρη εμπιστοσύνη σε όλες τις αποφάσεις κυρίως και στα
στελέχη που είναι από την ΕΤΕ /ΔΕΗ στο προεδρείο ότι πρέπει να κάνουν τις ανάλογες
κινήσεις ώστε από τώρα να μην έρθουν τελευταία στιγμή και ζητάνε ή απαιτούνε δικαστικά
κάποιοι να μπουν την στιγμή που δεν έχουν καλύψει τις υποχρεώσεις τους. Θεωρώ ότι
πρέπει να γίνει σε συνεργασία με την νομική Υπηρεσία και εφόσον έχουν τακτοποιήσει τα
πάντα τότε να συμμετάσχουν. Εμείς δεν είμαστε αντίθετοι στην συμμετοχή τους. Αλλά
είμαστε αντίθετοι να μην συμμετέχουν αν δεν έχουν επί ίσοις όροις όπως έχουν κάνει τα
υπόλοιπα Σωματεία. Ευχαριστώ πολύ.
Λευτέρης Παλούκας: καταρχήν να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όλους τους συναδέλφους.
Να ξεκινήσω πρόεδρε πρώτα απ’ όλα από αυτή την ζωντανή αναμετάδοση που κάνουμε
μέσα από το Δ.Σ. θαρρώ πως δεν είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε αυτό διότι,
παρακολουθώντας για λίγο, αυτό δεν βγαίνει καθόλου σωστά προς τα έξω, προς τον
κόσμο. Θα διώξουμε κι αυτούς που έμειναν διότι ο ένας χτυπάει τα τηλέφωνα, ο άλλος
σηκώνεται πέρα –δώθε, ο άλλος βρίζει, η οχλαγωγία που γίνεται εδώ μέσα δεν ακούγεται
καθαρά στην on line μετάδοση άρα δεν ακούγεται τίποτα παρά οχλαγωγία, αυτός που
παρακολουθεί το Συμβούλιό μας, και θαρρώ πως είναι λάθος και θα πρέπει να το
ξαναδούμε για να μην πω ότι εδώ θα υπάρξουν και κάποιοι οι οποίοι καμιά φορά θα
παρασυρθούν κι ενώ ξέρουν σε πιο σημείο είμαστε με την κοινωνία, με τον κοινωνικό
αυτοματισμό που έχουνε δημιουργήσει χρόνια ολόκληρα κάποιοι άλλοι για άλλους λόγους
και θ’ αρχίσει ν’ ακούγεται εδώ και πόσο μισθό παίρνει ο καθένας και το ένα και το άλλο
και τότε θα δούμε για τι ετοιμαζόμαστε. Και να ετοιμαζόμαστε για αγώνες μόνοι μας με τον
λαό όπως λέμε ή με την κυβέρνηση; δεν υπάρχει καμία κυβέρνηση. Το όχι στα τελευταία
μάζωξη που είχαμε στην πλατεία της Πτολεμαΐδας, την προηγούμενη, είχα πει ότι είμαστε
μόνοι μας. Σήμερα πιστεύω ακριβώς το ίδιο. Εγώ πιστεύω ότι πάντοτε το Συνδικάτο όταν
θέλει να κάνει σωστά την δουλειά του είναι μόνο του. Όποιος και να κυβερνάει. Και στο
κάτω – κάτω μπορεί όλοι να έχουμε μία ταυτότητα αλλά είμαστε πρώτα συνδικαλιστές το
έχουμε πει χίλιες φορές. Χαίρομαι που ακούω πως εστιάζουν πραγματικά τα προβλήματα
αλλά ταυτόχρονα θέλουν να δείξουν και την ταυτότητά τους. Γιατί ένας δεξιός έλεγε
παλαιότερα ότι όποιος φεύγει απ’ το κοπάδι του τον τρώει ο λύκος. Ε κι επειδή εγώ δεν
θέλω να με φάει ο λύκος θα πω κι εγώ αυτά που πρέπει να πω συνδικαλιστικά αλλά θα
δώσω και το στίγμα το πολιτικό.
Μου έλεγε ο Αδάμ για εγκλήματα αυτής της κυβέρνησης. Έγκλημα ήταν και πριν, έγκλημα
είναι και σήμερα, έγκλημα θα παραμείνει και με οποιαδήποτε κυβέρνηση η οποία θα θέλει
να πουλήσει το Δημόσιο πλούτο. Τελεία και παύλα. Όμως φίλε Λευτέρη σήμερα δεν
είμαστε επιστρατευμένοι για να συγκρίνουμε και την κυβέρνηση. Αν μη τι άλλο στη
δημοκρατία μπορείς να μην είσαι επιστρατευμένος εν καιρώ ειρήνης για να εκφράζεις και
τις απόψεις σου και να αγωνίζεσαι και όπως θέλεις. Κάποτε ήμασταν επιστρατευμένοι. Στο
πρόσφατο παρελθόν. Δεν το ξεχάσαμε, κι επειδή βλέπω και τον φίλο μου τον Αντώνη να
σημειώνει, μην σημειώνεις Αντώνη γιατί κι επί ΠΑΣΟΚ όταν κι εγώ ήμουνα σ’ εκείνον τον
πολιτικό χώρο τρυπήσανε τα συρματοπλέγματα του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου και λίγο
παλιότερα ή λίγο αργότερα, μέχρι μ’ ελικόπτερα βάζανε τους εργαζόμενους μέσα. Αφήστε
τα λοιπόν αυτά, δεν είναι ώρα γι αυτά. Με καμιά κυβέρνηση δεν είμαστε εμείς. Για όλα
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φταίνε τα Συνδικάτα μας. Το Συνδικάτο μας έχει θέσεις αυτές πρέπει να παλεύουμε όλοι
μαζί με συνοχή και καλά θα είναι να μην πέφτουνε κορώνες, γιατί άμα πέφτουνε κορώνες
θα αναγκαστούμε, θα αναγκάζεται ο καθένας να απαντάει. Και λογικό δεν είναι; Τι είναι
παράλογο σε αυτό φίλε Λευτέρη, όταν μίλησες για εγκλήματα;
Ακούω πολλές φορές να λένε το ρεύμα είναι κοινωνικό αγαθό και κάποιοι άλλοι να το
αμφισβητούν, εγώ λέω είναι πολιτισμός. Θέλουμε λοιπόν να έχουν πρόσβαση στον
πολιτισμό όλοι οι πολίτες αυτής της χώρας; Αν θέλουμε λοιπόν ας πάψουμε να το λέμε
κοινωνικό αγαθό γιατί προφανώς το συνδυάζω και με το νερό γιατί χωρίς το νερό θα
πεθάνουμε, χωρίς το ρεύμα δεν πεθάναμε πολλά χρόνια γιατί ζούσαμε χωρίς ρεύμα μέχρι
πριν από κάποια χρόνια. Άρα είναι πολιτισμός, είναι πολιτισμός Άγγελε, κι όταν χάνεται ο
σεβασμός χάνονται όλα. Και πολλές φορές έχω παρατηρήσει εδώ μέσα ότι χάνεται ο
σεβασμός τουλάχιστον και μεταξύ μας. Δεν χρειάζεται να διακόπτουμε κανένας κανέναν, ο
καθένας θα λέει αυτά που θέλει αν είναι να γίνεται αναμετάδοση on line ν’ ακούγεται
καθαρά ο συνάδελφος που θ’ ακούσει από την Πτολεμαΐδα κι από την Μεγαλόπολη τι λέει
ο Παλούκας, τι λέει ο Αδαμίδης, τι λέει ο Καρράς. Και να μην ακούει την οχλαγωγία κι
ενδεχομένως και τις εξυπνάδες του καθενός.
Λοιπόν, όσο για το «αριστερός» και το «δεξιός», προσωπική μου άποψη, είναι πάντα,
ήταν, είναι και θα παραμείνει ότι ο «αριστερός» προσδιορίζεται από τις πράξεις κι όχι από
αυτά που λέει και δεν μπορώ εγώ να λέω ότι σήμερα κάποια πράγματα από αυτά είναι
«δεξιά» ή είναι «αριστερά». Όλοι ξέρουμε, τι είμαστε; Μικροί είμαστε εδώ μέσα; Δεν
ξέρουμε ποιες ήταν οι θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ όταν ήταν στην αντιπολίτευση; Αλλά χθες,
νομίζουμε ότι ο πρωθυπουργός έδωσε μία συνέντευξη στον ΑΝΤ1 και ήταν ξεκάθαρος
γύρω από αυτό. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε μεταξύ μας, θέλουμε να είμαστε στην Ε.Ε. ή
όχι όπως λέει πολύ καλά ο φίλος μας ο Ηλίας. Είναι ορισμένα επιτακτική ανάγκη της Ε.Ε. να
τηρηθούν όπως λέει το μείγμα καυσίμου να μην είναι 30 -35% λιγνιτικής παραγωγής. Εκεί
όμως που πρέπει να γίνει πόλεμος είναι τα νερά. Αλλά και αυτό όταν θα ρθει η κυβέρνηση
για παράδειγμα αύριο και σου πει ότι μ’ αυτούς τους κανόνες μπορώ να δώσω αυτό και να
αφαιρέσω εκείνο, κι εγώ λέω να το βάλεις στον λαό, ναι εγώ είμαι υπέρ του
δημοψηφίσματος. Αν και ξέρω από τώρα και σε μία κουβέντα που είχα στην Κοζάνη, στο
συλλαλητήριο, που ήταν δίπλα ο Λαφαζάνης, του είπαν αν πάει στο συλλαλητήριο ο
κόσμος να ψηφίσει όχι. Γιατί ο κοινωνικός αυτοματισμός που έχουν δημιουργήσει τα ΜΜΕ
όλα τα χρόνια φίλε Λευτέρη και φίλε Αντώνη δεν τον δημιούργησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα ΜΜΕ
ήτανε των προηγούμενων. Και δεν είναι μομφή αυτό γιατί εγώ προέρχομαι από εκεί. Από
το παλιό ΠΑΣΟΚ προέρχομαι κι εγώ. Επομένως, δεν χρειάζεται να μου πείτε καμία
δικαιολογία. Έτσι ήταν, τον κοινωνικό αυτοματισμό, εδώ που φτάσαμε, εδώ που έφτασε η
χώρα τον έφεραν κάποιοι 40 χρόνια. Εάν θέλουμε λοιπόν και νομίζουμε ότι στα δύο χρόνια
αυτή η κυβέρνηση ότι βρήκε δεδομένο μπορεί να το αναστηλώσει εγώ λέω ότι δεν μπορώ
γιατί εγώ παιδιά έχασα ένα κατοστάρικο μια μέρα και μέχρι που να τα συνεφέρω πάλι στον
προϋπολογισμό της οικογένειας έπρεπε να πάω να δανειστώ απ’ τον Ηλία για να περάσω
εκείνη την εβδομάδα.
Λοιπόν, κλείνοντας λέω ότι σ’ αυτό το Συνέδριο θα πρέπει και προς την κοινωνία και προς
τους συναδέλφους μας ένας να είναι ο στόχος ολονών μας. Η συνοχή. Διότι εδώ που
φτάσαμε έχουμε τεράστιες ευθύνες και για τον κομματικό συνδικαλισμό και γιατί το
Συνδικάτο αποδείχτηκε ανέτοιμο ν’ αντιμετωπίσει τέτοιου είδους καταστάσεις. Λοιπόν, για
πολλούς λόγους και δεν χρειάζεται να πω περισσότερα. Σας ευχαριστώ πολύ.
Καλαϊτζόπουλος Ιορδάνης: λοιπόν συνάδελφοι, αυτό που πρέπει να κάνουμε Γιώργο,
να δούμε μια μέρα σ’ ένα Δ.Σ., οι επόμενοι γιατί για κάποιους από εμάς ίσως είναι το
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προτελευταίο Δ.Σ. το σημερινό, να δούμε τι ουρές είναι αυτές που μας άφησαν αυτοί. Γιατί
συνέχεια υπάρχουν ουρές από τα προηγούμενα Δ.Σ. συνέχεια δίνουμε χρήματα για να
καλύψουμε τους προηγούμενους συναδέλφους και τελικά είναι πολλά τα λεφτά που πρέπει
να καλύπτουμε και δεν ξέρω και τι διαχείριση γινότανε τότε που θα πω παρακάτω και θα
πρέπει έτσι λίγο να το δούμε πιο προσεκτικά, τώρα δεν λέω για τα συγκεκριμένα έτσι; το
πρώτο.
Το δεύτερο, εγώ θέλω να είμαι στο συλλαλητήριο της Μεγαλόπολης, να πάρω και μια
εμπειρία από εκεί, αν γίνει έτσι; θα δω άμα βολεύει κιόλας για να μπορέσω να δω. Τώρα,
κοιτάξτε να δείτε, ακούγοντας τον συνάδελφο τον Παλούκα, ήταν πολύ αποκαλυπτικός. Τι
είπε; «Εμείς στον ΣΥΡΙΖΑ είμαστε 17% ΠΑΣΟΚ και 12% Ν.Δ». Άρα, αυτό είναι το μείγμα
της πολιτικής που ……………….. Γιατί κανείς μας από εδώ μέσα δεν πιστεύει ότι ένα κόμμα
3,5% που ήτανε έκανε σ’ ένα χρόνο συνείδηση στον κόσμο, και καμία προβοκάτσια δεν
έχω στο μυαλό μου, έκανε συνείδηση τον «κουτολαό» και πήγε στο 36% γιατί ο λαός
ήθελε τον ΣΥΡΙΖΑ επειδή έκανε συνείδηση να κάνει λέει πολιτική. Τι έκανε από αντίδραση
στο ΠΑΣΟΚ και την ΝΔ πήγανε στον ΣΥΡΙΖΑ που πίστευαν ότι μπορεί να είναι λίγο
διαφορετικά και βγήκε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι αγαπητοί συνάδελφοι.
Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολιτική, το είπε και ξεκάθαρα ο Λευτέρης που είναι μέσα στα πλαίσια
αυτής της πολιτικής όπως και εσείς. Έχετε την ίδια αντίληψη. Δεν έχετε άλλη αντίληψη
εσείς. Τι λέτε εσείς ας πούμε τώρα, στην καρδιά του καπιταλισμού δηλαδή στην Ε.Ε., στις
Βρυξέλλες εκεί που αποφασίζουν για τα συμφέροντα τους, το Μεγάλο Κεφάλαιο, εσείς λέτε
να τους κάνουμε συνείδηση που ν’ αποφασίσουνε την ενέργεια την Ηλεκτρική να την
έχουνε σε όφελος του λαού της Ελλάδος και των εργαζόμενων. Αυτοί που αποφασίζουν για
πολέμους, για συμφέροντα χοντρά, θέλουμε να τους την κάνουμε συνείδηση, να μην μας
πειράξουν εμάς στην Ελλάδα. Αυτό μπορεί να γίνει αγαπητοί συνάδελφοι; Είναι σαν αυτό
που είπε ο συνάδελφος ο Θωμάς σε σχέση με τις εργολαβίες. Εμείς, τους εργαζόμενους
στους εργολάβους, βλέπω τώρα και τον συνάδελφο που μοίραζε την ανακοίνωση, δεν
τους βάζουμε στην ΓΕΝΟΠ. Όπου σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα πάμπολλοι χώροι, δεν
λέω πόσοι, θα είναι σαν να είναι σε εργολάβο. Και το ξέρουμε αυτό έτσι; Άρα τι θα
κάνουμε τότε; Είναι δυνατόν τους εργαζόμενους στους εργολάβους να μην τους έχουμε
στην ΓΕΝΟΠ; Για να μπορούμε να διαμορφώσουμε προϋποθέσεις και συνθήκες; Ναι αλλά
κάποιοι από εσάς δεν θα ψηφίζαν στο Συνέδριο κι επειδή, να μην φτιάχνουμε και ψεύτικα
πράγματα τώρα που θα μας βοηθήσουν να την γλιτώσει η ΔΕΗ. Η ΔΕΗ παιδιά άμα, σας το
λέω επίσημα, εάν δεν αμφισβητήσουμε το οικοδόμημα της Ε.Ε. δεν μπορεί να φτιάξουμε
συνείδηση στον κόσμο να βγει μπροστά και να αγωνιστεί, να διεκδικήσει, να συγκρουστεί.
Εμείς τι λέμε; Ελάτε να διεκδικήσουμε τι; Σήμερα, ένας άνθρωπος καλός ξέρεις, θα μας πει
«τι διεκδικείται ρε παιδιά σαν κίνημα στην ΔΕΗ;» τι διεκδικούμε εμείς; Διεκδικούμε τις
αποφάσεις της Ε.Ε; Να βγει μια ανακοίνωση και να λέει ότι η ΓΕΝΟΠ/ ΔΕΗ και με τα
Συνδικάτα, διεκδικούμε αυτή τη ΔΕΗ. Ποια ΔΕΗ; την ΔΕΗ ολίγο ιδιωτικοποιημένη; Την ΔΕΗ
μετοχοποιημένη; Να πάμε να πάρουμε από την wind την tellas; Τι διεκδικούμε;
Λοιπόν, άρα βεβαίως και καταγγέλλουμε αυτά τα ζητήματα που έχουν σχέση αλλά
καταγγέλλουμε και την πλειοψηφία που ψήφισε να μην μπει το σεντς στην ΓΕΝΟΠ. έντιμα
και καθαρά παιδιά.
Τώρα, για να τελειώνουμε τις κουβέντες, εμείς πιστεύουμε ότι θα γίνει ένα καλύτερο
Συνέδριο, το πιστεύουμε αυτό, από τις προηγούμενες φορές όχι γιατί, κοιτάξτε, λέτε κάτι
της υπερβολής τώρα, αλλά όταν έρχεται η ώρα εγώ επειδή είμαι λιγάκι παλιός και τα χω
ζήσει αυτά, έρχεται η ώρα με τους συμψηφισμούς, με τα μέλη, ποιο θα βάλουμε, τι μαϊμού
θα βγάλουμε κλπ, έχει αποδειχτεί ότι όταν όσο μεγαλύτερη μαϊμού ήταν κάποιοι
αντιπρόσωποι που βγαίναν στην ΓΕΝΟΠ, τόσο μεγαλύτερες μαϊμού αποφάσεις βγαίνανε.
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Αυτό είναι αποδεδειγμένο άμα θέλετε μπορώ να ………………… εμείς τι πρέπει να κάνουμε;
Να μειώσουμε τον βαθμό όσο μπορούμε, ώστε θα δείτε, όπως είπε και κάποιος
συνάδελφος ότι οι αποφάσεις θα έχουνε αντίκτυπο με βάση την ποιότητα των εκλεγμένων
που θα είναι στην επόμενη Διοίκηση. Υπό αυτή την έννοια εμείς θα είμαστε στο Συνέδριο,
συμφωνήσαμε για ακόμα περισσότερο θα είμαστε εκεί, να το διαφυλάξουμε. Αυτά.
Άγγελος Αγγελής: Συνάδελφοι, είπε ένα συνάδελφος πριν και θα συμφωνήσω απόλυτα
με αυτό ότι «ο αριστερός κρίνεται από τις πράξεις και όχι από τα λόγια». Και γιατί το λέω
αυτό; προεκλογικά, πως τέθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ, τι είπε και ποια είναι στην πράξη σήμερα. Χθες
μου είπε ένας συνάδελφος που άκουσε την συνέντευξη του πρωθυπουργού στον ΑΝΤ1
είπε ότι «η πολιτική μου εν μέρει αναγνωρίζεται από τον ελληνικό λαό, τον οποίο,
ανέδειξα δύο φορές και πήρα την ψήφο του».
Θυμάστε τότε υπήρχανε συλλαλητήρια, υπήρχανε αντικρούσεις πολιτικών ιδεών, τώρα δεν
υπάρχει τίποτα, που σημαίνει ότι ο ελληνικός λαός συμφωνεί με την πολιτική αυτή που
εφαρμόζεται. Αν όντως είναι έτσι πραγματικά γιατί έτσι κυβερνούν. Τότε μας είπε καλά
κοιμόσαστε, συνεχίστε να κοιμάστε εγώ την πολιτική μου κάνω περνάω σε αυτή αυτά που
συμφωνώ με τον κύριο Σόιμπλε, την κυρία Μέρκελ.
Συνάδελφοι, με προβληματίζει κάτι το οποίο το είχαμε πει παλιότερα όλοι ότι να είστε
σίγουροι ότι και αυτή την φορά δεν θα ‘ρθει αγοραστής αν δεν δοθούν και τα νερά. Δεν θα
ενδιαφερθει κανένας από όλους αυτούς να πάρει λιγνίτες αν δεν πάρει και τα νερά. Μου
έλεγε συγκεκριμένα ένας συνάδελφος ότι «παντρεύουμε μια νύφη που λέγεται ΔΕΗ, έχει
βρεθεί ο γαμπρός αλλά επειδή η νύφη είναι μεγάλη σε ηλικία ζητάνε λίγο παραπάνω
προίκα». Δεν φτάνει η προίκα που είναι τα λιγνιτικά θέλουν και τα νερά. Δηλαδή αυτοί οι
άνθρωποι δεν θα θελήσουν αν πάρουν τα κόκκαλα αν δεν πάρουν την σάρκα που αυτή την
στιγμή θεσσαλία και υπόλοιπη Ελλάδα ποτίζει και έχει νερά.
Όσο γοια το τελευταίο που έχουμε και πιστεύω μας προβληματίζει και πέφτει ο ρόλος
στους Μεγαλοπολίτες όπως εγώ, αυτό το συλλαλητήριο θα πρέπει να είναι δυνατό στην
Μεγαλόπολη γιατί άκουσα κάποιους συναδέλφους που συζητάγαμε προχθες αυτοί οι
συνάδελφοι δεν έχουν καταλάβει παρά το ότι ήρθε και ο πρόεδρος και ο γραμματέας και
πολλοί άλλοι συνάδελφοι στην Μεγαλόπολη για να τους ενημερώσουν, δεν έχουν
καταλάβει τίποτα. Κι αν δείτε στους χώρους δουλειάς πως τους χαρακτηρίζουν κάποιοι
αγαπητοί συνάδελφοι, αυτή η Επιχείρηση που μας έκανε όλους μάγκες γιατί δεν θα μας
γνώριζε ούτε ο θυρωρός της ΓΕΝΟΠ αν δεν ήμασταν σε αυτή την Επιχείρηση, δυστυχώς
την απαξιώνουν οι ίδιοι οι συνάδελφοι.
Λέω ότι την Παρασκευή στις ……………………. Με τ’ άλλα παιδιά τους συναδέλφους σε
συνεργασία με τον δήμαρχο Μεγαλόπολης τον κύριο Παπαδόπουλο και τους υπόλοιπους
λέμε να κάνουμε μια πρώτη συνάντηση να προετοιμάσουμε την επόμενη Πέμπτη ώστε να
είναι ένα συλλαλητήριο αντίστοιχο, πιστεύω να φτάσουμε της Πτολεμαϊδας, ευελπιστώ να
είναι κάτι τέτοιο, αναλογικά πηγαίνει πρόεδρε γιατί η Μεγαλόπολη μετά και το
διαφαινόμενο πούλημα των δύο μονάδων θα γίνει ………………..
Μετά την ΔΕΗ δεν ξέρω τι θα ισχύει στην Πτολεμαϊδα και στην ……………….αλλα στην
Μεγαλόπολη μετά την ΔΕΗ θα μείνουν ερείπια. Δεν είναι δυνατόν ο ………………….
Μεγαλόπολης να ζητάει αυτή την στιγμή να γίνει αποκατάσταση του περιβάλλοντος ν’
αποκτηθούν πάλι τα λεφτά του σε μια Επιχείρηση η οποία σήμερα δεν έχει την δυνατότητα
ούτε να πληρώσει τους άμεσους εργολάβους και μια και λέω εργολάβους, τέλος του μήνα
λήγουν οι συμβάσεις των λεοφορείων που μεταφέρουν το προσωπικό και χθες μου είπαν
μια πληροφορία ότι κανένας δεν πήγε να συμμετέχει για να την αναλάβει γιατί και το
χτύπημα ήταν
………………… αλλά εκτός αυτού σε μια έκθεση εργολαβίας λέει ότι θα
39

ΔΣ ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ 26/4/2017
πληρώνονται στους τρεις μήνες εφόσον υπάρχει και λογιστικό απόθεμα στην Επιχείρηση.
Κανένας δεν συμμετείχε από τον επόμενο μήνα οι συνάδελφοι θα έχουν ένα μεγάλο
πρόβλημα πρόεδρε, πως θα έρθουν για δουλειά, γιατί δεν θα πάει κανένας να τους
μεταφέρει και η Επιχείρηση ακόμα δεν το συζητάει, δεν κάθεται να δει πως θα το
αντιμετωπίσει.
Πάντως εκ μέρους των Μεγαλοπολιτών θέλω να σας καλέσω να συμμετέχετε όλοι στην
Μεγαλόπολη, να σας φιλοξενήσουμε για άλλη μια φορά στην Μεγαλόπολη και να δείξετε κι
εσείς το αγωνιστικό φρόνημα της Πτολεμαΐδας και της Κοζάνης στην Μεγαλόπολη.
Κακάλης: Πρόεδρε εν πολλοις έχω καλυφθεί από όσα ειπώθηκαν, νομίζω όμως ότι σ’ αυτή
την φάση που βρισκόμαστε θα πρέπει πραγματικά να σταθούμε στο ύψος των
περιστάσεων διότι τα λέγαμε εδώ και χρόνια ξεσηκώσαμε όλα τα ζητήματα, το ζήτημα
όμως είναι ότι με μια καταληκτική λογική νομίζω ότι δεν λύνεται το πρόβλημα. Και τα
πρωτοβάθμια Σωματεία και η ΓΕΝΟΠ έχουν τις δυνατότητες κι έχουν κάνει σε πολλές
περιπτώσεις, έχει καλυφθεί το θέμα πολλαπλώς. Αν βάλουμε το τι ανακοινώσεις έχουν βγει
και από τα πρωτοβάθμια σωματεία και από την ΓΕΝΟΠ, και από τον καθένα προσωπικά
που προσέχει το Δελτίο όλα αυτά τα χρόνια νομίζω ότι το θέμα το έχουμε καλύψει σε
πάρα πολλά επίπεδα και σε συλλογικά. Το ζήτημα όντως είναι πλέον εθνικό και δεν είναι
συντεχνιακό και δεν είναι υπαλληλικό δικό μας. Διότι, εάν υπάρχει μία ευθύνη κατά την
άποψή μου σε εμάς τους ΔΕΗτζίδες είναι όντως να προασπίσουμε αυτό που πραγματικά
πιστεύει και ο υπόλοιπος ελληνικός λαός ότι είναι κοινωνικό αγαθό το ηλεκτρικό ρεύμα,
είναι δημόσια επιχείρηση η ΔΕΗ και με τα λεφτά των ελλήνων φορολογουμένων είναι αυτή
η Επιχείρηση κραταιά εδώ και τα τελευταία 50 – 60 χρόνια. όμως φαίνεται ότι πρέπει να
κάνουμε πολιτική στο βαθμό που ειπώθηκε από πολλούς, είτε συμφωνώ είτε δεν
συμφωνώ, με πολλές από αυτές τις προτάσεις οι οποίες έγιναν, το ζήτημα είναι ότι θα
πρέπει να πάνε στο τελευταίο Δ.Σ και στο Συνέδριο με πραγματική θέση. Και νομίζω ότι το
υπενύχθηκες
και εσύ πρόεδρε και κάποιοι συνάδελφοι, ότι δεν φτάνει μόνο το
καταγγελτικό, δεν φτάνει κατά την άποψή μου μόνο η αφίσα, δεν φτάνει μόνο η επίδοση,
δεν φτάνει μόνο το συλλαλητήριο. Το συλλαλητήριο το είδαμε και στην Πτολεμαϊδα που
έγινε ότι πέρασε ως τελευταία είδηση απ’ τα κεντρικά δελτία. Δεν είναι τυχαίο. Και δεν
είναι τυχαίο διότι υπάρχουν συγκεκριμένα συμφέροντα τα οποία δεν θέλουν ν’ ανεβάσουν
το θέμα. Και το γεγονός ότι και τόσο απροκάλυπτα ο πρωθυπουργός προχθές βγήκε και
είπε ότι …….. οι αποφάσεις της Ε.Ε. και κάνει δεν θυμάται τις αποφάσεις και τις παλιότερες
και οτιδήποτε άλλο δείχνει το δρόμο και από την στιγμή που η ίδια η κυβέρνηση η
αριστερή σήμερα, που την ψήφισαν και πολλοί δεξιοί το ’15 στην λογική να παραμείνει
Δημόσια η ΔΕΗ και αυτό το ξέρουμε πολύ καλά εμείς τουλάχιστον που είμαστε στο
ενεργειακό κέντρο και εντάξει δεν θέλω να το οδηγήσω εκεί για ένα αποκλειστικό θέμα και
μόνο αλλά τέλος πάντων υπάρχει μια μεγαλύτερη ευαισθησία σε αυτούς τους χώρους ότι
από την στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ , η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ, τα μεγαλύτερα κόμματα έχουν πλέον
συνταυτιστεί λίγο – πολύ στο τι θέλουν να κάνουν την επόμενη μέρα αυτό και μόνο από
μόνο του βάζει το μέγιστο της ευθύνης το οποίο έχουμε εμείς πλέον εδώ το Δ.Σ της
ΓΕΝΟΠ και πολύ δε περισσότερο το να επικοινωνήσουμε το όλο ζήτημα και στους
συναδέλφους.
Το είπε και ο συνάδελφος ο Αγγελής πολλοί συνάδελφοι όντως δεν έχουν καταλάβει που
βρισκόμαστε. Πολλοί νομίζουν ότι πάλι θα ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα, δυστυχώς
είμαστε στο σημείο μηδέν και πλέον είναι η δικιά μας ώρα. Η δικιά μας ώρα είναι τώρα και
φυσικά τώρα πρέπει να έχουμε θέση και άποψη. Δεν θέλω να συμπληρώσω περισσότερα
σε αυτή τη φάση, νομίζω ότι εν όψει του Συνεδρίου και του Δ.Σ., νομίζω ότι θα πρέπει να
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γίνουμε πιο συγκεκριμένοι και νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε τις δικές μας κόκκινες
γραμμές. Όχι μόνο στην λογική της καταγγελίας αλλά και στην λογική της πρόσβασης.
Εφόσον ξέρουμε το τι πρεσβεύουν πλέον τα τρία μεγάλα κόμματα στην Ελλάδα πρέπει κι
εμείς να τοποθετηθούμε στο τι θέλουν για την ΔΕΗ το αύριο. Γιατί όντως κάποια
πράγματα λόγω μνημονίου δεν μπορούμε να τα ξεπεράσουμε πλέον, άρα εκεί νομίζω ότι
πρέπει να έχουμε θέση ρεαλιστική αλλά πραγματικά στη βάση και την στρατηγική την
οποία πρέπει να έχει η ΔΕΗ και στο μέλλον ως μία Επιχείρηση η οποία πρέπει να δράσει σ’
ένα διαφορετικό περιβάλλον. Ευχαριστώ.
Μόσχος Μόσχου: καλησπέρα και χρόνια πολλά. H εικόνα έκανε το θαύμα της, με πήραν
πριν από λίγο ένα τηλέφωνο ………………………………….. η κυβέρνηση προτιμάει να πέσει
παρά να πουλήσει άρα ήτανε πολύ εύστοχη ενέργεια που …………………………… είπε πριν ο
συνάδελφος ο Αγγελής, «δεν κατάλαβαν οι εργαζόμενοι», δεν κατάλαβαν αυτοί που το
παίζουν συνδικαλιστές. Μπορεί να υπάρχει ηθική συγκυρία που υπάρχει ένα προεδρείο που
αντιλαμβάνεται τα πάντα αλλά είναι σίγουρο ότι οι υπόλοιποι συνδικαλιστές και
εκπρόσωποι δεν κατάλαβαν τι γίνεται. Θα μου πεις εδώ ο κόσμος χάνεται και άλλοι
προσπαθούν να βγάλουν μαϊμού συνέδρους.
Θα ξεκινήσω από μια καταγγελία και μετά …………… χρόνια ασχολούμαι με το Συνδικάτο
δεν προέρχομαι από παρθενογένεση πάντα γίνονταν παιχνιδάκια, τις τελευταίες όμως
μέρες ήρθαν πράγματα στην επιφάνεια που δεν τα ξαναζήσαμε, εκλεγμένοι συνδικαλιστές
του Σωματείου χωρίς καν να το διαπεράσουν είναι υποψήφιοι σ’ ένα άλλο Σωματείο που
κάνει εκλογές. Δεν γνωρίζω. Κάποιοι πέρασαν με ένα τεφτέρι και μ’ ένα τεφτέρι και
έγραψαν 300 ονόματα, χωρίς να τους ρωτήσουν τους περισσότερους, τους βάλαν
υποψηφίους, ανθρώπους εκλεγμένους. Πάντα όπως είπα γίνονταν παιχνιδάκια, πάντα
κάνανε μεταφορά μελών, αλλά δικαίωμα τους να κάνουν με αυτό τον τρόπο …………..,
δικαιωμά τους να στήσουν και μία κάλπη με την επιγραφή του Σωματείου μέσα στην
Ομόνοια και να ψηφίζει όποιος περνάει αλλά το να μην ρωτάω και να βάζει εκλεγμένους σε
μητρώα, αυτό δεν θα το αφήσουμε. Στείλαμε ένα έγγραφο προς τον δικηγορικό σύλλογο
την Παρασκευή, Δευτέρα πότε θα καλυφθούν έρθει δεν έρθει νομικός ο ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ θα
προσφύγει και παρόλο που δεν θέλω να δημιουργήσω πρόβλημα στο Συνέδριο, εμείς θα
κινηθούμε και προφανώς θα τιναχτεί το Συνέδριο στον αέρα εάν επιχειρηθεί να
νομιμοποιηθούν. Ίσως δεν καταλάβατε, το λέω άλλη μία φορά, άνθρωποι εκλεγμένοι χωρίς
να το γνωρίζουν εκλεγμένοι στα ΑΣΟΠ, αυτοί που γράφανε δεν ξέρανε, πήρανε μία
κατάσταση, θεώρησαν ότι δεν είναι εκλεγμένοι και γράφανε και δώσανε στα ονόματα ένα
μητρώο έτσι; δεν μπορεί να μείνει έτσι με ότι αυτό συνεπάγεται.
Όπως θα είναι ξευτίλα, ανεξάρτητα τι θα βγάλουν τα δικαστήρια Σωματεία και πρώτος ο
ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ που κατέβαλε τα 72€ στον καθένα προκειμένου να ορθοποδήσει η Επιχείρηση
να νομιμοποιηθούν Σωματεία που δεν καταβάλλουν. Έστω και αν η απόφαση του
δικαστηρίου η επόμενη ημέρα θα είναι διαφορετική. Το Σωματείο μου, το 40% δεν παίρνει
το τροφείο κι όμως πρόθυμα πληρώσαμε ……………. άρα αν κάποιοι νομίζουν ότι μέσα από
διαδικασίες του δικαστηρίου που θα περάσουν, λένε κάποιοι πονηροί. Κάποιοι τώρα
φρόντισαν να μην καταβάλλουν ………….στο δικαστήριο και θέλουν να είναι σε στήριξη.
Τους θέλουμε όλους, η ΓΕΝΟΠ χρειάζεται όλα τα μέλη της, όλους τους εργαζόμενους, ως
μία γροθιά αλλά και στις υποχρεώσεις μας να είμαστε εντάξει. Για να είναι καθαρό και να
μην περάσει από το μυαλό κανενός ότι με απόφαση δικαστηρίου κάποιοι θα ευνοηθούν.
Μπορεί να καταβάλλουν στην ημερομηνία που θα ορίσει η ΓΕΝΟΠ………….. και όλοι μαζί να
πορευτούμε. Όπως είπα και πριν συνάδελφοι που πολλοί δεν κατάλαβαν από εμάς τι
συμβαίνει, σήμερα πωλείται η Ελλάδα. Καταρρέοντας η Επιχείρηση και με το να πουληθεί η
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ΔΕΗ ισοπεδώνεται ότι έχει μείνει σε αυτή την κοινωνία. Όποια κυβέρνηση επιχείρησε από
το ’93 να ξεπουλήσεια υτή την Επιχείρηση, θα σας θυμίσω το ’93 ο Μητσοτάκης όταν
επιχείρησε να πουλήσει την ΔΕΗ, το ’15 η προηγούμενη κυβέρνηση έπεσε γιατί πήγε να
περάσει την τροπολογία για την ΔΕΗ συμβαίνουν τα ίδια αν όχι χειρότερα. Ας
σταματήσουν κάποιοι να υπερασπίζονται το προηγούμενο……… μιλάμε για την πώληση της
χώρας, την ισοπέδωση της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού. Εγώ προσωπικά, επειδή σε
δέκα μέρες σε μια βδομάδα μετά το συλλαλητήριο της Μεγαλόπολης θα κάνουμε
Συμβούλιο και βλέποντας την εικόνα που πραγματικά όχι απλά με απογοητεύει, μετά το
Συνέδριο δεν ξέρω αν μπορώ να πιστεύω ότι αυτή η Ομοσπονδία, αυτά τα μέλη αμα τους
πω ότι παιδιά σηκώστε τα μανίκια πρέπει να πάρουμε το φορτίο απάνω μας
…………………….
Είναι επιτακτική ανάγκη αγαπητό προεδρείο να ενημερώσετε πρώτα τα μέλη της
Ομοσπονδίας τι πάει να γίνει και μετά τους ………………… γιατί δεν καταλαβαίνουν. Η
σημερινή στάση που μιλάμε για την πώληση της ΔΕΗ ……………………….. ευχαριστώ.
Μανώλης Τωμαδάκης: συνάδελφοι, για άλλη μια φορά άκουσα σε αυτή την αίθουσα να
αμφισβητείται το καταστατικό και να αμφισβητούνται και οι αποφάσεις των Συνεδρίων. Και
θέσεις υπάρχουνε και από τα πρωτοβάθμια Σωματεία κι από τα Συνέδρια της Ομοσπονδίας
κι όσον αφορά και το άρθρο 4 είναι δεσμευμένα τα Σωματεία με το Δ.Σ. στην Πτολεμαΐδα
και σήμερα ακούω εδώ πέρα, ελάτε ν’ αγωνιστούμε για το τι λέει η αντιπολίτευση. Ή να
πάμε στην εποχή που μας συγκρίνουνε το τι λέει ο Μητσοτάκης και το τι λέει ο
Πρωθυπουργός σήμερα. Εκεί θα το πάμε; Σήμερα υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία έχει
υπογράψει το 50% της παραγωγής δεν θα είναι στη ΔΕΗ, το 50% της Εμπορίας δεν θα
είναι στην ΔΕΗ και μάλιστα προτρέχει ο Δ/νων Σύμβουλος σήμερα να δώσει κομμάτι της
Εμπορίας πριν έρθει η ώρα της, και ποιος θα την αγοράσει αφού αύριο θα την πάρει
τσάμπα; Και καθόμαστε και λέμε σήμερα το τι έκανε ο Μητσοτάκης σαν αντιπολίτευση και
δεν κοιτάμε τι γίνεται σήμερα. Σήμερα καίγεται το σπίτι μας, να μην πω η κατσίκα η δικιά
μας ψοφάει σήμερα. Σήμερα γίνονται αυτά τα γεγονότα, δεν γίνονται αύριο. Το τι θα γίνει
αύριο εδώ είμαστε να το δούμε. Όσον αφορά τώρα το Συνέδριο. Είναι δεδομένο ότι στο
Συνέδριο το καταστατικό είναι συγκεκριμένο. Είναι και τροποποιημένο. Είναι και πρόσφατο.
Όποιος δεν τηρεί τις προβλεπόμενες αποφάσεις και αυτά που λέει το καταστατικό δεν
μπορεί να συμμετέχει. Απλά πράγματα είναι. Δεν είναι κάτι ξένο προς εμάς. κι απ ότι
άκουσα Ηλία, όχι απ’ ότι άκουσα, το γνωρίζουμε έτσι; ο καθ ην αρμόδιος είσαι συν
αντιπρόεδρος, συν ο οργανωτικός, συν η Εκτελεστική, τα παιχνιδάκια που παίζονταν όλοι
τα παίξαν, μην κλαιγόμαστε σήμερα ότι εμείς λιγότερο, άλλοι περισσότερο, όλοι
συμμετείχαμε σ’ αυτό το παιχνίδι, κι αν θέλατε να τελειώσει αυτό το παιχνίδι, ας κάνουμε
το Συνέδριο μεθαύριο και Εκλογικό και Οργανωτικό. Να πάμε σ’ αυτό που είπε ο
Μάστορας, ότι οι καιροί αλλάζουνε κι εμείς είμαστε εδώ. Αύριο θα μπορούμε να είμαστε
όλοι μαζί; Το λέμε αλλά πράξη δεν το κάνουμε. Καθόμαστε εδώ να δικαιολογήσουμε τώρα
εσείς εμένα και εγώ εσας. Ε, δεν γίνεται έτσι. ας κάτσουμε να κάνουμε ένα Συνέδριο
πραγματικό με τις δεσμεύσεις αυτές που έχει το καταστατικό και να δούμε και το άλλο. Να
δούμε αν θέλουμε ν’ αλλάξουμε και τι ΔΕΗ θέλουμε; Πρέπει ν’ αλλάξουμε αποφάσεις
Συνεδρίων; Ελάτε λοιπόν να πάμε στο συνέδριο να τα αλλάξουμε αυτά. Να μην λέμε λόγια
εδώ για να τ’ ακούει ο Θωμάς, ο Αντώνης, ο Γιώργος κι ο Λευτέρης. Αυτή είναι η αλήθεια.
Είμαστε αποφασισμένοι; Το χουμε αποδεχτεί; Εγώ απ’ ότι βλέπω σήμερα το Δ.Σ. της
ΓΕΝΟΠ οι ίδιοι οι εκλεγμένοι δεν το έχουν αποδεχτεί. Και οι ίδιοι οι εκλεγμένοι που είναι;
Και μου αρέσει που λέει ότι το έχουμε και το βλέπει και ο κόσμος. Εμείς είμαστε
πεπεισμένοι; Οι εκλεγμένοι στο πρωτοβάθμιο και το δευτεροβάθμιο όργανο; Από εκεί να
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ξεκινήσουμε. Το να λέμε για την πολιτική και άντε να ανεβάσουμε λίγο τους πόντους είτε
στην παράταξη είτε δεν ξέρω που δεν το κατάλαβα. Ο Θωμάς είπε προηγουμένως ότι δεν
ξέρω και αν είναι είδηση αυτό που είπε, ότι εμείς σαν μια μικρή παράταξη γιατί δεν
συμμετέχει σ’ ένα μεγάλο ψηφοδέλτιο; Δεν ωφελήθηκε από όλα αυτά που καταγγέλθηκαν
εδώ μέσα; Αν είναι λοιπόν να είναι σαν ψηφοδέλτιο μεγάλο πρέπει να το δούμε, κοντά
είναι το Συνέδριο, να δούμε λοιπόν αν επαληθεύεται. Ευχαριστώ.

Καρράς Αντώνης: …………………….. βέβαια κάποιοι εμμένουν στο να θέλουν να κάνουν
πολιτική, αλλά θέλω να σας πω κάτι ρε συνάδελφοι, δεν είναι πολιτική αυτό. Βέβαια
κάποιοι εμμένουνε στο να θέλουν να κάνουν πολιτική. Αλλά πρέπει να σας πω κάτι ρε
συνάδελφοι, δεν είναι πολιτική αυτό, φίλε μου Θωμά ξέρεις πόσο σε αγαπάω αλλά όταν
αναφέρεσαι στην …… θα πρέπει να αναφέρεσαι γενικότερα. Διότι για εμάς όλους σε αυτή
εδώ την αίθουσα είναι μεγάλο βάρος, οποιοδήποτε τάνκς, οποιοσδήποτε προπηλακισμός
σκοτώνει πολίτη είτε στην Ελλάδα είτε στην Κίνα, είδαμε το τανκς να περνάει πάνω από
τον κινέζο πολίτη, είτε στην Βενεζουέλα για εμάς είναι μεγάλο βάρος. Εάν θεωρείς ότι για
κανέναν εδώ μέσα δεν είναι μεγάλο βάρος τότε έχουμε χάσει το παιχνίδι.
Το δεύτερο πράγμα που δεν σε ακούω να λες ότι αυτή η αριστερή κυβέρνηση που την
απεργία την έκανε αργία και υιοθέτησε κάποιες αποφάσεις δεξιών παλαιότερα. Δεν έκανες
καμία κριτική. Κι εδώ είναι το θέμα μας, να συζητάμε, διότι αν θέλουμε να κάνουμε
πολιτική και να λέω εγώ ότι η ψευτοαριστερή πολιτική δημιουργεί κόμματα σαν την Λεπέν
κι όταν αυτός ο πρωθυπουργός χειροκροτεί ποιον αυτόν που καταγγέλλει ο
ευρωβουλευτής Κούλογλου Στέλιος ότι είναι άνθρωπος των τραπεζών αλλά ο
πρωθυπουργός της χώρας λέει να προχωρήσει απέναντι στην πολιτική Λεπέν, τότε θα
πρέπει να αναλογιστούμε ότι αυτά τα κόμματα, τα φασιστικά κόμματα δεν τα δημιουργεί
μόνο έρχονται εκ δεξιών, πιθανόν και οι ψευτοαριστερές πολιτικές τα φτάνουν σε σημείο
να διεκδικούν για να γίνουν κυβέρνηση και θες να σου πω και κάτι άλλο; Εγώ καταδίκασα
τις αυταρχικές κυβερνήσεις θεωρείς ότι σήμερα δεν έχουμε αυταρχικές κυβερνήσεις; Κι αν
πάμε ενδότερα κι εύχομαι να μην γίνει ποτέ στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή, έτσι όπως
παρουσιάζεται η κυβέρνηση σήμερα, για να πάμε και στα δικά μας, αλλά πριν θ’ ανοίξω μια
παρένθεση γιατί πραγματικά θα συμφωνήσω με τον φίλο μου τον Λευτέρη τον
Παλούκα…………………………………….. όμως η πράξη δεν είναι στα λόγια. Και για να
γνωρίσετε καλά την ΔΕΑΚΕ, οι πράξεις είναι στα έργα. Πράγματι, λέτε πολλοί ότι η ΝΔ
κατάθεσε έναν ενεργειακό σχεδιασμό. Προς το παρόν παρόν «το θέμα» γράφει κάτι ως
τίτλο επίθεση ΔΑΚΕ λέει κατά Ν.Δ. θα κάνει εξαγγελίες ο πρωθυπουργός σήμερα. Κατέθεσε
ο Σταθάκης. Άντε να σας δω. Άντε να γράψει μια εφημερίδα για να μην πάρω τους άλλους
συναδέλφους ……………………. Δεν θα το κάνω. Θα είμαι ακριβοδίκαιος. ………………………..
κατά του Σκούρα και κατά του ΣΥΡΙΖΑ. Άντε να σας δω, διότι εμείς θα μου επιτρέψετε με
όλο τον σεβασμό στον Άδωνι που τον λέγαμε δεξιό μπαίναμε ξέρεις πόσες φορές;
Επιτροπή είχαμε τον Παναγιωτάκη τον πρόεδρο και Δ/νων Σύμβουλο. Ο πρόεδρος είπε
σωστά, δεν το άνοιξα το θέμα, ΕΦΚΑ, ΕΟΠΥ, ΠΕΔΥ, καταρρέουν. Ούτε την ………………..
δεν μπορούμε να δούμε. Άντε να δούμε πόσο μάγκες είμαστε να πάμε τον
……………………… τον αριστερό και τον Πολάκη τον αριστερό γιατί πιθανόν φοβόμαστε να
μην μας βάλει τρία μέτρα κάτω από το έδαφος. Να κάνουμε μία μπούκα, άντε! Αλλάξαμε
την πολιτική μας. κι εγώ είμαι ένας από αυτούς που έλεγα να την αλλάξουμε. Μήπως
χρειάζεται να γεμίσουμε την αίθουσα και να πάμε στον ………………………και τον Πολάκη;
Γιατί …………..τρία μέτρα κάτω από το χώμα αλλά με την πολιτική τους όσοι πάνε
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νοσοκομείο ………………………………..πολιτισμός, ναι αλλά να σου πω κάτι; Υπάρχουν και
κοινωνικά αγαθά. Αυτά συνήθως συνδέονται με τον πολιτισμό. Κοινωνικό αγαθό όμως είναι
αυτό το σύνθημα που λέει ο πρόεδρος κι εγώ ……………………………. και τι λέει όχι το
ρεύμα, μιλάει για το νερό. Δεν έχεις ακούσει τις ομιλίες του που μας εκφράζει όλους;
Μιλάει για την παιδεία, μιλάει για την υγεία, αυτά είναι γνωστά και θεωρώ ότι εκτός από
πολιτισμός και θέλετε να σας πω και κάτι άλλο; Δεν άκουσα μια τοποθέτηση πάνω στα
…………………… δεν θα είναι κυβέρνηση θα είναι η αντιπολίτευση. Λέει κάτι διαφορετικό;
Ενεργειακή ασφάλεια. Πατριώτης δηλαδή, λέει η kwh κοινωνικό πρόσημο λέει. Και όχι μόνο
αναπτυξιακό πρόσημο να είναι φτηνή η kwh για να μπορούν οι μικροβιοτέχνες.
Περιβάλλον, ποιος διαφωνεί; Όμως δεν μπορώ να δεχτώ αυτό που είπε σήμερα ο κύριος
Τσίπρας και δεν θα σε προκαλέσω πολύ, λίγο. Εάν θεωρείς ότι δεν θ’ αντισταθούμε και θα
πουληθούν οι λιγνίτες αλλά θ’ αντισταθούν μόνο για τα νερά τότε έχουμε χάσει το
παιχνίδι. Θ’ αντισταθούμε και για τους λιγνίτες ……………………. Συμφωνούμε, όλοι μας
συμφωνούμε γιατί ακούω ότι δεν έχουμε θέση ως Ομοσπονδία. Συμφωνούμε όλοι μας. δεν
αλλάζουμε τίποτα. Κάτω από τον κρατικό έλεγχο ο Όμιλος ΔΕΗ. καθετοποιημένος Όμιλος
ΔΕΗ. χάσαμε αγώνες, δώσαμε αγώνες, επιστράτευση μπορεί να μην έχουμε άλλη αν δεν
δώσουμε αγώνες. Αν δώσουμε αγώνες μπορεί να μας επιστρατεύσει κι αυτή η κυβέρνηση.
αν δεν δώσουμε αγώνες μην περιμένεις επιστράτευση. Και για να μας επιστρατεύσουν
πρέπει στον αγώνα να είμαστε όλοι μαζί.
Δεν αλλάζουμε λοιπόν τις απόψεις μας, θέλουμε καθετοποιημένη ΔΕΗ, ‘Ομιλο ΔΕΗ, κάτω
από κρατικό έλεγχο που σημαίνει 51%. Εάν θέλουμε να τις αλλάξουμε και θέλετε να σας
πω εμείς μπορεί να είμαστε και έτοιμοι να πούμε γιατί πολλές φορές είμαστε κάτω από την
εποπτεία τους. Αυτά θα τα συζητήσουμε όταν πάμε στο Συνέδριο. Αυτές τις συγκεκριμένες
θέσεις εξυπηρετούμε, έτσι θεωρώ ότι πρέπει να τα βλέπουμε τα πράγματα. Και κλείνω.
Θεωρώ ότι μέχρι τις 22 του μήνα Μαϊου θα έχουν παρθεί τέτοιες αποφάσεις .θα πρέπει
όλοι αν θέλουμε να αντισταθούμε ώστε να μην φτάσουμε στο σημείο τις διαπιστώσεις που
κάνουμε όλοι να γίνουν πράξη, και θα είναι ευνόητο που θα καταλήξουν, όχι μόνο οι
εργαζόμενοι στη ΔΕΗ, όλοι οι εργαζόμενοι και όλοι οι συνταξιούχοι και θεωρώ όλοι οι
πολίτες αυτής της χώρας, θα πρέπει εδώ να καταφέρουμε αυτή την αίθουσα να την
γεμίσουμε. Μετά το Συνέδριο, το Δ.Σ. που θα ‘ναι πρέπει να καταφέρει αυτή την αίθουσα
να την γεμίσει. Εάν δεν καταφέρουμε να την γεμίσουμε αυτή την αίθουσα. Εάν το
καταφέρουμε, είπα καταφέραμε πολλά. Ίσως δεν καταφέραμε κάποια, εδώ είμαστε το
επόμενο Δ.Σ. που θα βγει από το Εκλογικό Συνέδριο εδώ είμαστε να καταφέρουμε να
αντιπαλέψουμε όλα αυτά. Δεν μπορούμε να προνοήσουμε αλλά καλό θα ήταν να μάθουμε.
Όμως θεωρώ ότι και το φρόνιμα το συνδικαλιστικό αλλά και το επίπεδο συνεργασιών στον
Όμιλο ΔΕΗ να δημιουργήσουμε αυτές τις προϋποθέσεις να συμπαρασύρουμε κι άλλο
κόσμο μαζί μας για να μπορέσουμε να αντιταχθούμε σε μια δράση τέτοια ώστε να έχουμε
αυτές τις παρεμβάσεις να μην φτάσουμε σε αυτά που λέμε όλοι και διαπιστώνουμε.
Αδαμίδης Γιώργος: να ευχαριστήσουμε και τον γραμματέα, κι εγώ σύντομος θα είμαι,
αγαπητοί συνάδελφοι υπάρχει ένα δεδομένο πλέον, συνειδητά αποφασίσαμε να εκπέμπει
το Δ.Σ. το σημερινό και τα επόμενα ελπίζω σε ζωντανή σύνδεση, για τους εργαζόμενους
και για την κοινωνία. Δεν μας ενοχλεί καθόλου και προφανώς δεν είναι προσωπικό ούτε για
τον φίλο μου τον Μόσχο, ούτε για τον Λευτέρη το ότι η αίθουσα είναι άδεια και κακώς
είναι άδεια καλύτερα να μην το μεταδίδω. Να το μεταδίδουμε, να φαίνεται άδεια για να
έχει ο κόσμος και να βγάζει τα συμπεράσματά του. Τουλάχιστον ν’ ακούγονται πέντε
απόψεις, αυτών που είναι εδώ και μπορεί να συμφωνούνε ή να διαφωνούνε. Κλειστά
γραφεία, κλειστές αίθουσες, παρασυναγωγές, έχουμε βάλει ένα στοίχημα από το 2014 όλοι
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εμείς μαζί έτσι ώστε αυτό που δεν θέλαμε γιατί είχαμε όλη μας την ευθύνη που
εγκαταλείψαμε μια Ομοσπονδία και είδαμε τα αποτελέσματα είδατε τι είπε ο Κώστας ο
Μανιάτης το τι έγινε με τις περιβόητες Επιτροπές Αγώνων που θα έσωζαν την «ιστορία»
του ΑΔΜΗΕ, και σήμερα κάποιοι πιστεύω ότι κάποιοι θα πρέπει να μείνουνε έτσι, ούτε καν
στην συμμετοχή τους στην προσφυγή στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο δηλαδή φοβούμενοι ότι
αν ακυρωθεί το 24 θα πάμε στο 100%. Προσέξτε που φτάσαμε. Αν λοιπόν τότε είχαμε
όλες αυτές τις δυνατότητες κι επαναλαμβάνω, με ευθύνη όλων μας, θα μπορούσε να είναι
καλύτερα άρα γινόμαστε σοφότεροι και η εμπειρία μας, μας έχει δείξει ότι μπορεί να
γίνουμε και καλύτεροι εφόσον γίνουμε και σοφότεροι.
Σήμερα, οι εργαζόμενοι, μάλλον σήμερα η Ομοσπονδία θα κάνει τον απολογισμό της στο
τελευταίο Δ.Σ. και στο Συνέδριο αλλά είχαμε βάλει τότε ένα στοίχημα να μπορέσουμε να
βγάλουμε, θυμάμαι που έλεγε ο φίλος μου και σύντροφός μου ο Ρέλλιας το κάρο αυτό
μέσα από την λάσπη. Να στήσουμε, να καθαρίσουμε λίγο το δάπεδο έτσι ώστε να
μπορέσουμε να πατήσουμε, γιατί δεν πατούσε. Αυτό λοιπόν με απόλυτη σιγουριά λέμε
στους εργαζομένους και τους ευχαριστούμε για άλλη μία φορά που το καταφέραμε. Το
καταφέραμε και με τον πλέον ξεκάθαρο και διάφανο τρόπο. Είμαστε περήφανοι διότι μας
δόθηκε η δυνατότητα σήμερα να συνεδριάζουμε live,αλλά είμαστε περήφανοι όπου από το
πρώτο κιόλας τρίμηνο της νέας θητείας, αυτό που ήταν σκάνδαλο για την Ομοσπονδία και
δημιούργησε τα μύρια όσα προβλήματα ο κάθε εργαζόμενος απ’ όπου και αν βρίσκεται,
έχοντας το διαδίκτυο μπορεί να το ελέγχει και να το βλέπει και να κρίνει αν ήτανε σωστή η
αρνητική σημερινή ψήφος του συναδέλφου του Μπρουμά για τα οικονομικά επειδή είχε
2.000€ , 1.800€ Δημόσιες Σχέσεις η Ομοσπονδία. Και καταψήφισε τα οικονομικά γιατί είχε
1.800€ Δημόσιες Σχέσεις. Ας είναι, δεν μας ενοχλεί καθόλου. Εμείς ξέρουμε το ότι αν τόσο
καιρό. 3 χρόνια τώρα που δημοσιοποιούνται τα οικονομικά είχαμε κακή διαχείριση, οι
εργαζόμενοι θα μας έπαιρναν με τις πέτρες. Αλλά οι εργαζόμενοι βλέπουν αυτή την
προσπάθεια της Ομοσπονδίας γιατί είναι για το καλό όλων. Από το πολύ ας το πούμε
συντεχνιακό αλλά και αγωνιστικό. Τώρα από την άλλη πλευρά, το πολιτικοσυνδικαλιστικό
και εδώ υπάρχουνε λίγο τα πράγματα μπερδεμένα. Μακάρι να μπορούσαμε επαναλαμβάνω,
μακάρι να μπορούσαμε και να υπήρχε και το θάρρος, γιατί πολλές φορές νομίζουμε το ότι
κάνουμε το σωστό, στο Συνέδριό μας επειδή είναι ένα Συνέδριο έξω και πέρα από
οικονομοπολιτικό αλλά πρέπει να έχει και θέσεις. Να καταθέσουμε τις θέσεις τους όλοι όσοι
διεκδικούμε την επανεκλογή μας. τις θέσεις για την ενέργεια. Αυτά που είπε λίγο πριν ο
Θανάσης ο Κακάλης. Αυτά που υπονόησα εγώ στην αρχή και ο γραμματέας. Θα πάει σε
ένα συνέδριο, και πολύ φοβούμαι ότι είναι η εύκολη λογική. Από την μία πλευρά μάλλον
συμβαίνει το εξής. Υπάρχει σήμερα αυτή τη στιγμή ένα στελεχιακό δυναμικό της
Ομοσπονδίας που κάποιοι έχουνε ή δεν έχουνε απαλλαγεί από την κομματική τους
ταυτότητα. Μιλάω με πολύ μεγάλη άνεση γιατί πραγματικά αυτό είναι ένα μεγαλείο, το να
μην στεναχωριέσαι αν αυτά που θα πεις στενοχωρήσουν ενδεχομένως κάποιον φίλο σου
κυβερνητικό είτε είναι Υπουργός, είτε είναι βουλευτής. Το έζησα, το πάλεψα, το ξέρετε
όλοι μαζί το κάναμε την προηγούμενη περίοδο. Αλλά σας πληροφορώ ότι είναι μεγαλείο,
σήμερα να μην ενοχλείται οποιοσδήποτε συνδικαλιστής όταν αυτά που θα πει που είναι,
προσέξτε, κοινή πεποίθηση όλων στεχοχωρούν λίγο τον φίλο τους τον βουλευτή που
βρίσκεται στην κυβέρνηση ή τον φίλο τους τον Υπουργό, ή τον φίλο τους τον βουλευτή
που είναι στην αντιπολίτευση αύριο και θα έρθει. Γιατί έχουμε να αντιμετωπίσουμε,
προφανώς την κυβέρνηση και αυτό κάναμε από την πρώτη στιγμή αλλά έχουμε να
αντιμετωπίσουμε και την αντιπολίτευση. Δεν είναι ζήτημα μιας κυβέρνησης. Είναι ζήτημα
όλου του κοινοβουλίου. Γιατί οι αποφάσεις για το τι θα γίνει στην Ενέργεια, δεν θα τις
πάρουν μόνοι τους οι εργαζόμενοι. Εμείς το στίγμα το δίνουμε. Και λέμε λοιπόν σήμερα,
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όχι στην πώληση της μικρής ΔΕΗ χθες, της μισής ΔΕΗ αν θέλετε σήμερα όλων αυτών των
ζητημάτων που έρχονται μετά την διαπραγμάτευση. Ποιος θα προχωρήσει στην υλοποίηση
αυτής της δικής μας θέσης; Ποιος; Θα πάρουμε την εξουσία εμείς και θα τα υλοποιήσουμε
μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες; Ε, είναι ένα ζήτημα. Να το πούμε λοιπόν στον
ελληνικό λαό, στους εργαζόμενους αλλά και στο σύνολο του ελληνικού λαού γιατί το
ζήτημα δεν είπαμε ότι είναι συντεχνιακό. Λέω πολλές φορές και το επαναλαμβάνω και
σήμερα εδώ, είναι αδιάφορο για ενάμισι εκατομμύριο ανέργους το που δουλεύει ο
Αδαμίδης. Είναι παντελώς αδιάφορο. Αν είναι κάτω από ένα δημόσιο έλεγχο ή είναι κάτω
από έναν ιδιώτη. Τι θα κερδίσει ο καταναλωτής; Και εκεί είναι το στοίχημα. Για να
μπορούμε πραγματικά να μιλάμε το ότι δεν είναι μία συντεχνιακή προσέγγιση αλλά είναι
μία προσέγγιση με όρους κοινωνίας. Κι εγώ πιστεύω ότι είναι μια προσέγγιση με όρους
κοινωνίας.
Λέμε λοιπόν σήμερα ποιοι είναι οι σύμμαχοι μας; ποιους πρέπει να κάνουμε συμμάχους;
Όταν λοιπόν δεν έχεις συμμάχους το πολιτικό προσωπικό αυτό δηλαδή που θα αποφασίσει
για το τι θα ψηφιστεί, τότε πρέπει να ξαναδούμε τις θέσεις μας. και λέω είναι πολύ εύκολο
να λέμε το ότι εμείς δεν πουλάμε. Και θα το κάνουμε, μόνοι μας δεν μπορούμε να το
κερδίσουμε. Ποιους θέλουμε συμμάχους; Την κοινωνία. Και για να κάνουμε συμμάχους την
κοινωνία πρέπει να δώσουμε εμείς εκείνο το στίγμα ότι, επαναλαμβάνω, δεν αγωνιζόμαστε
συντεχνιακά. Εγώ λέω είναι πολύ σωστή η προσέγγιση και η ανακοίνωση εκείνες τις ημέρες
από την πλευρά της ΔΑΚΕ απέναντι σ’ αυτά που ο κύριος Μητσοτάκης θέλει να περάσει.
Άλλωστε οι συνάδελφοι, το είπε ο Θωμάς το επαναλαμβάνω κι εγώ, φίλοι και
συναγωνιστές της ΔΑΚΕ δεν είχαν ταυτιστεί και το προηγούμενο χρονικό διάστημα με την
κυβέρνηση τους………………….. μαζί με όλους εμάς κι αυτό πρέπει να το αποδώσουμε.
Δώσαμε τον αγώνα να αποτραπεί η πώληση της μικρής ΔΕΗ. Το ίδιο είναι υποχρεωμένοι
και συμφωνώ απόλυτα με την προσέγγιση του γραμματέα ότι ένα όργανο συνδικαλιστικό
φίλε Θωμά, μπορεί να εκφράζει …………………………..ότι υιοθετείται απόλυτα
…………………της Ομοσπονδίας αλλά έχει έναν άλλο ρόλο. Και έχει και άλλη μία αξία μία
τέτοιου είδους δημοσιοποίηση των θέσεων σας και με σκληρό ενδεχομένως τρόπο στο
κάτω – κάτω για εθνικό έγκλημα μίλησε ο σημερινός πρωθυπουργός τότε, για εθνικό
έγκλημα μιλήσατε κι εσείς σήμερα εδώ στο Δ.Σ. και γι αυτό είμαστε ταυτισμένοι απόλυτα.
Αλλά άμα δεν βρούμε εκείνους τους συμμάχους το εθνικό έγκλημα θα συντελεστεί. Δεν
μπορεί να γίνει διαφορετικά θα συντελεστεί, γι αυτό λέμε τον ελληνικό λαό να είναι παρόν.
Και θα απαντήσω για το τι ΔΕΗ θέλουμε. Για εμάς το ζήτημα είναι ξεκάθαρο. Όπως επίσης
για τους συναδέλφους – αγωνιστές της Αγωνιστικής Συνεργασίας, επίσης είναι ξεκάθαρο.
Υπάρχει μία καταγεγραμμένη άποψη όλα αυτά τα χρόνια ότι εμείς μιλάμε, εννοώ οι
συνάδελφοι της Αγωνιστικής Συνεργασίας, για έναν ενιαίο φορέα ενέργειας στην χώρα μας.
και υπάρχει και μία επίσης καταγεγραμμένη άποψη ότι η Ελλάδα, αυτό προϋποθέτει έξοδο
από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και υπάρχει και η άλλη άποψη που επίσης ……………… μέσα
στην ευρωπαϊκή Ένωση. Το ερώτημα αυτό δεν μπορεί να είναι μόνο συνδικαλιστικό έτσι
όπως πάει να το αναδείξει η Αγωνιστική Συνεργασία. Λέω, δεν μπορεί να είναι μόνο
συνδικαλιστικό. Αφορά την χώρα. Εάν λοιπόν θέλει η χώρα να είναι στην Ευρωπαϊκή
Ένωση ή όχι στην ευρωπαϊκή Ένωση να έρθει ο σημερινός πρωθυπουργός, η σημερινή
κυβέρνηση ή όσοι το απαιτούν να το βάλουμε λοιπόν στον ελληνικό λαό. Εδώ λοιπόν είναι
το ζήτημα. Φαίνεται λοιπόν ότι αυτό το κυρίως, πρωτίστως πολιτικό ζήτημα, το είμαστε
μέσα στην Ευρώπη ή έξω από την Ευρώπη αυτό είναι απαντημένο. Όποιος άλλος θέλει να
το επαναφέρει παρακαλώ πολύ να ερωτηθεί αλλά να μην γίνεται αντικείμενο έτσι
συγκρούσεων στο Συνδικάτο. Το ότι αυτά είναι αποτέλεσμα αυτής της ιστορίας. Βεβαίως
είναι αποτέλεσμα της ιστορίας αυτής που λέγεται παραμονή της χώρας μας στην
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Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί όταν είσαι μέλος μιας Ε.Ε. είσαι υποχρεωμένος, έχεις μάλλον
υποχρεώσεις και δικαιώματα. Εάν λοιπόν εμείς θέλουμε να βάλουμε το ερώτημα στους
εργαζόμενους που απευθυνόμαστε και να το κάνει αυτό το πράγμα η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ δεν
πρόκειται να το κάνει. Εάν λοιπόν εμείς θέλουμε να βάλουμε το ερώτημα στους
εργαζόμενους …….. και να το κάνει αυτό το πράγμα η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ δεν πρόκειται να το
κάνει. Άρα λοιπόν ………………………… δεν υιοθετούνται από τους συναδέλφους της
αγωνιστικής συνεργασίας δικαίωμα τους αλλά με βάση τους κανόνες, αυτούς τους κανόνες
να τους λειτουργήσουμε. Και αυτοί οι κανόνες μας μπορούν και μας δίνουν το δικαίωμα να
έχουμε μία Εταιρεία, έναν Όμιλο έτσι ακριβώς όπως τον είχαμε με το σύστημα του ΙΤΟ.
Αυτοί οι κανόνες μας δίνουν το δικαίωμα να έχουμε μία Εταιρεία η οποία έχει τα ποσοστά
που επιβάλλονται από την απελευθέρωση. Και τι είναι καμιά σκλαβωμένη αγορά στην χώρα
μας κι εμείς δεν το ξέρουμε; 50% παράγει. Το υπόλοιπο 50 το παράγουν άλλοι. Άρα πόσο
πρέπει να παράγει η ΔΕΗ για να θεωρείται περαιτέρω απελευθέρωση; Καθόλου; Και αν
αυτό το παράγον να ………. Δηλαδή τι στην ΔΕΗ άρα το ζήτημα για εμάς είναι πολύ
ξεκάθαρο. Έχουμε λοιπόν μία Εταιρεία η οποία θα πρέπει να είναι πρώτον απελευθερωμένη
από όλα τα βάρη του παρελθόντος. Αύριο το πρωί, ζητάμε από την κυβέρνηση να
απεμπλέξει την Εταιρεία από τον εισπρακτικό μηχανισμό που λειτουργεί για λογαριασμό
της. Είναι μία Εταιρεία στον ανταγωνισμό, είναι μία εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο
και θα σταματήσει να εισπράττει για λογαριασμό των Δήμων. Δεν μπορεί οι Δημοτικές
Επιχειρήσεις να χρωστάνε χρήματα στην ΔΕΗ, όλες οι ΔΕΥΑΠ της χώρας πλην ολιγοστών
εξαιρέσεων χρωστούν χρήματα στην ΔΕΗ και η ΔΕΗ εισπράττει για λογαριασμό των
Δήμων. Να βάλει λοιπόν τα δημοτικά τέλη και να τα εισπράττει η ΔΕΥΑΠ Κοζάνης.
Τα δημοτικά τέλη, το έκαναν αυτό τον προηγούμενο αιώνα γιατί δεν ήτανε οργανωμένη η
χώρα. Σήμερα γιατί λοιπόν να μην κόψει η ΔΕΥΑΠ το νερό αν δεν πληρώσει ο
καταναλωτής τον φόρο υπέρ του Δήμου; Και θα πρέπει να αναγκάζεται η ΔΕΗ να κόβει το
ρεύμα; Για να «τρώει» όλη αυτή την άσχημη εικόνα απέναντι στους καταναλωτές όπου η
ΔΕΗ …………………. και τι προτάσσουμε; Όλα τα κακά τα προτάσσουν ότι τα κάνει η ΔΕΗ
επειδή έχει τον δημόσιο αυτό έλεγχο. Δεν λένε τίποτα για τους εναλλακτικούς παρόχους οι
οποίοι κι εκείνοι εισπράττουν υπέρ των Δήμων, κι εκείνοι εισπράττουν υπέρ του ΕΤΜΕΑΡ.
Κι εκείνοι εισπράττουν για όλα τα πάντα αλλά η ΔΕΗ είναι αυτή που φουσκώνει τα
τιμολόγια με όλες αυτές τις χρεώσεις. Αύριο λοιπόν το πρωί καλείται η κυβέρνηση αυτή
είναι μια ……………….. και καλείται και η ίδια η Διοίκηση της ΔΕΗ η οποία σε αυτό το πεδίο
δεν ασχολείται να ζητήσει την απεμπλοκή των ρυθμιζόμενων αυτών χρεώσεων
τουλάχιστον σε ότι αφορά και τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας και το κομμάτι του ΕΤΜΕΑΡ
και το κομμάτι των Δήμων. Γιατί να δεχθώ ότι το κομμάτι υπέρ ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ να
μπαίνει μέσα στην διαδικασία που λέγεται ενέργεια γιατί χρειάζεσαι και τον ΑΔΜΗΕ και τον
ΔΕΔΔΗΕ για την παροχή ενέργειας στον οποιοδήποτε καταναλωτή. Για ποιον λόγο λοιπόν
αυτό το πράγμα εμείς δεν μπορούμε να πούμε το ότι μπορεί να είναι θέση και αύριο το
πρωί γιατί να πληρώνετε, κοιτάξτε να δείτε τώρα, τρεις ημέρες επειδή η ΔΕΗ έχει χάσει
750 περίπου εκατομμύρια από τις ΥΚΩ, αρχίζουν να πυροβολούν πάλι την ΔΕΗ και μάλιστα
μας ρωτάνε κι εμάς, εγώ τουλάχιστον αναγκάστηκα να μιλήσω σε δύο – τρία ραδιόφωνα,
ότι ποια είναι η δική σας η θέση;
Η δική μας η θέση είναι να πληρωθούν οι Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας στη ΔΕΗ. Και μάλιστα
έκανα και μία πρώτη προσέγγιση τελείως μπακαλίστικα γιατί και το επίπεδο μας
τουλάχιστον το γνωστικό έχει να κάνει να πούμε με το ότι είναι Μέσης Εκπαίδευσης ότι
750 εκατομμύρια είναι αυτά, είναι 7, 5 εκατομμύρια τιμολόγια παροχές, βάλε 1€ τον μήνα.
Ένα ευρώ τον μήνα, και μέσα σ’ ένα χρονικό διάστημα τριών χρόνων θα έχουν έρθει όλα
αυτά τα χρήματα στην Εταιρεία, γιατί η Εταιρεία μας, η ΔΕΗ έχει δώσει αυτές τις
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Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας σε όλους αυτούς τους ευάλωτους καταναλωτές. Γιατί δεν
πρέπει να τα εισπράξει αυτά; Και λέει τώρα η ΔΕΗ ετοιμάζεται να αυξήσει τα τιμολόγια.
Δεν θα το κάνει η ΔΕΗ από μόνη της έτσι κι αλλιώς με άλλη απόφαση της Ρυθμιστικής
Αρχής Ενέργειας αλλά και του Υπουργείου αλλά γιατί θα πρέπει αυτό να είναι ……….. οι
Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας; Εφόσον λοιπόν είναι Κοινής Ωφελείας και θέλει να κάνει
κοινωνική πολιτική η σημερινή ή η χθεσινή κυβέρνηση για να μην παρεξηγούμαστε, να τις
κάνει το κράτος και να πληρώνει ο έλληνας φορολογούμενος για ΥΚΩ του ρεύματος, γιατί
πρέπει να τις κάνει η ΔΕΗ; και γιατί δεν μιλάει η Διοίκηση της Εταιρείας; Για αυτό το
πράγμα; γιατί λοιπόν η Διοίκηση της Εταιρείας δεν προβαίνει με αντίστοιχου είδους
κινητοποιήσεις – κινήσεις; Είπα λοιπόν και στην διαδικασία της επίσκεψης του Υπουργού,
να ποιες είναι οι δικές μας σοβαρές θέσεις και εκεί εμπλέκονται και κάποιοι άλλοι
συνάδελφοι που ασκούν τελικώς και βοηθούνε τους φίλους τους; Τους πολιτικούς τους
συγγενείς; Δεν ξέρω. Ακούστε λοιπόν τι είπα. όλοι γνωρίζαμε, μην είναι ως μωρές παρθένες
κι αυτά θα ειπωθούν και στο Συνέδριο το τι ακριβώς περιλαμβάνει οι υποχρεώσεις μας
έναντι των δανειστών σε σχέση με το 50%. Είπα λοιπόν στην ομιλία μου στην επίσκεψη
του Υπουργού το εξής, και θα το επαναλάβω και σήμερα για να το ακούσουνε όσοι
περισσότεροι μπορούνε ότι έδωσαν την δυνατότητα στην σημερινή κυβέρνηση οι
δανειστές να καταργήσουν την μικρή ΔΕΗ με δεδομένο ότι θα φτιάξουνε και θα
εφαρμόσουνε γιατί εμείς δεν είμαστε οι χθεσινοί ένα σχέδιο ισοδύναμο για τα ενεργειακά.
Αν δείτε λοιπόν κι εδώ είναι το ζήτημα που αφορά επίσης το σύνολο των κομμάτων,
εξαιρούμενων πάτα των εκ δεξιών μου αγωνιστών. Αυτή ήταν η επιστολή της κυρίας
Μπιρμπίλη τότε στους δανειστές. Ότι ναι έχουμε πρόβλημα με την δεσπόζουσα θέση της
ΔΕΗ στα λιγνιτικά, άρα ερχόμαστε λοιπόν και δίνουμε από τα ήδη υπάρχοντα γιατί η
πρόθεση της κυβέρνησής μας είναι να προλάβει να υλοποιήσει το στόχο του ’20 για να
μπούμε στην πράσινη ανάπτυξη και τα πράσινα άλογα.
Αυτή είναι όλη η διαδικασία αγαπητοί συνάδελφοι, και θα πρέπει να μιλήσουμε με όρους
ειλικρίνειας. Δεν θα έχουμε κανένα πολιτικό κόστος. Εμείς δε, τουλάχιστον εγώ προσωπικά
πιστέψτε με ότι δεν θα έχω ούτε συνδικαλιστικό κόστος, και μας είναι παντελώς αδιάφορο.
Θα βρεθούμε στα πεδία εξόρυξης, θα βρεθούμε στην διανομή, στην μεταφορά, που
έχουμε τόσο καιρό κι έχουμε και μια υποχρέωση αυτό να το πω γιατί κάποιοι συνάδελφοι
και φίλοι μου και σύντροφοι πιστεύουν ότι εμείς δεν μπορούμε ως……………………… να
λύσουμε ζητήματα που η ίδια η Διοίκηση δεν μπορεί να συνεννοηθεί μεταξύ της. Ένα
αλαλούμ σε επίπεδο Διοίκησης. Να μην μπορεί ο ένας να μιλήσει στον άλλο.
Κι εδώ υπάρχει κι ένα θέμα που προφανώς δεν αφορά προσωπικά τον Σάκη, αλλά αφορά
και τον ΣΔΜ. Το έχω σημειώσει εδώ. Συγνώμη ας βγει μια ανακοίνωση, αν θεωρούνται
καρατομήσεις αυτές, αν θεωρούνται ξεκαθάρισμα λογαριασμών, αν θεωρείται προσωπικός
στρατός του προέδρου της Εταιρείας, ε ας βγει κάποιος να μιλήσει. Αλλιώς να μην
μιλήσουν. Να σιωπήσουν. Δεν είναι θέμα του προέδρου του Αδαμίδη και του Καρρά να
κάνει τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Γιατί εμείς παροικούμε μαζί του στην Ιερουσαλήμ. Και
ξέρουμε και πρόσωπα και πράγματα. Φτάνει αυτή η διαδικασία των κομματικών ή όπως
συμφωνώ απόλυτα με τον γραμματέα προσωπικών στρατών. Δεν βοηθούν την έκβαση
εξέλιξης της Εταιρείας γιατί βρισκόμαστε όχι στο παρά πέντε, όχι καν στο και πέντε,
είμαστε σε πτώση και δεν ξέρουμε αν θα ανοίξει το αλεξίπτωτο, και πολύ φοβάμαι ότι δεν
θα ανοίξει το αλεξίπτωτο, για τους έλληνες καταναλωτές όχι μόνο για εμάς, γιατί τίποτε
δεν θα πάθουμε εμείς. Απολύτως τίποτα! Όπως δεν έπαθαν τόσοι συνάδελφοι και πολύ δε
περισσότερο, επαναλαμβάνω όταν έχεις ενάμιση εκατομμύριο ανέργους σε μια
δοκιμαζόμενη για οχτώ χρόνια οικονομία χώρα, δεν μπορεί να μιλάς για την δική σου
ιστορία. Δεν έχεις δικαίωμα να μιλάς. Πρέπει να είσαι προσεκτικότατος αλλά είμαστε
48

ΔΣ ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ 26/4/2017
υποχρεωμένοι εμείς που γνωρίζουμε τα ζητήματα να τα αναδείξουμε. Να αναδείξουμε
λοιπόν τι παιχνίδια παίζονται γύρω από την ενέργεια.
Θα πρέπει να επανασχεδιαστεί απολύτως η ιστορία της ενέργειας στην Ελλάδα. Κι αλλού
υπάρχουνε χώρες, κι αλλού υπάρχουνε μνημόνια, περάσανε και μνημόνια, έγιναν τα πάντα.
Δεν είμαστε οι μοναδικοί στον πλανήτη. Είμαστε μέλος μιας Ευρωπαϊκής χώρας όπου
λειτουργεί το ευρωπαϊκό κοινωνικό κεκτημένο, όπου μπορούμε να φτιάξουμε τις
διαδικασίες εκείνες για μία όπως είπε ο Λευτέρης ο Παλούκας, συμφωνώ απόλυτα να
φύγουμε από τον ορισμό του ότι είναι αγαθό. Είναι όρος πολιτισμού. Σε όλους όμως τους
πολίτες αυτής της χώρας. Με τιμή που μπορεί να είναι προσβάσιμη. Ούτε ρεύμα φτηνό για
τον λαό, που ήταν ένα σύνθημα που είχε την αξία του τότε που το λέγαμε γιατί το ρεύμα
πρέπει να είναι προφανώς προσβάσιμο για να μπορεί και ο καταναλωτής να το πληρώνει.
Δεν μπορεί ο άλλος να βλέπει το τιμολόγιο ρεύματος και να παθαίνει εγκεφαλικό επειδή
έχει αυξηθεί 11.000% το ΕΤΜΕΑΡ. Για ποιον λόγο; Θα πρέπει να πούμε λοιπόν οι
προχθεσινοί που θέλουνε να έρθουν σήμερα στην κυβέρνηση ότι για ποιον λόγο δεν
αφήσανε την Εταιρεία να αναπτυχθεί στα φωτοβολταϊκά και τα αιολικά θα πρέπει να πούνε
το που πάει το ενάμισο 1,7 δις ευρώ υπέρ ΕΤΜΕΑΡ. Να πούνε ποιος το παίρνει. Και τέλος
να μας πει η Διοίκηση της Εταιρείας που πήγανε τα 5,5 δις που έκοψε από τους μισθούς
μας. που πήγανε; Να πούνε στον ελληνικό λαό. Να πούνε στους εργαζομένους. 5,5 δις
μειώθηκαν οι μισθοί των εργαζομένων. Γι αυτό θέλω να τα λένε ζωντανά. Ωραία καλώς
κάναν και μας τα μειώσανε γιατί δεν θα μπορούσαμε εμείς να συνεχίσουμε να παίρνουμε
τους μισθούς του ’09 αλλά που πήγανε; Πήγανε στο τιμολόγιο; Αφού δεν τα πληρώνει η
ΔΕΗ ή θα ήτανε κέρδη της, εάν τα πήγε στο τιμολόγιο το τιμολόγιο θα είχε μείωση, δεν θα
είχε αύξηση ακόμα και το ’14 έκανε αύξηση τιμολογίων. Που πήγανε λοιπόν τα χρήματα
μας; Αν τα πλήρωνε η Εταιρεία τώρα θα μιλούσαμε για μια Εταιρεία η οποία έχει ζημίες 5,5
δις. Και δεν μιλάει κανείς γι αυτό το πράγμα. Πρέπει λοιπόν να μας πει ο κύριος
Παναγιωτάκης που πήγαν τα χρήματα. Όχι αυτές οι προσεγγίσεις για να καλύψουνε
…………………. να βγούνε και να το πούνε, να πάνε και να προσφύγουνε γι αυτό το πράγμα.
Κλείνω λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι λέγοντας ότι έχουμε έναν μεσοπρόθεσμο ή μάλλον θα
έλεγα άμεσο στόχο, την επόμενη Πέμπτη να προχωρήσουμε και να πούμε όλα αυτά τα
πράγματα στον λαό της Μεγαλόπολης και της Αρκαδίας. Ο Οργανωτικός Γραμματέας θα
πρέπει να έχει οργανώσει έτσι, υπάρχει ήδη μία αφίσα έτοιμη την οποία είχαμε στην
Πτολεμαΐδα, η ίδια αφίσα με αλλαγή ημερομηνίας νομίζω το ότι είναι εδώ τα παιδιά, ο
Αλέξης να την φτιάξουμε, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να βγάλουμε κάποια καινούργια με
αλλαγή ημερομηνίας να πάει εκεί και για τον χώρο που θα γίνει. Άμεσα εμείς μαζί με τον
γραμματέα θα ενημερώσουμε τον Δήμαρχο να συγκληθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα, αν
γίνεται και την Δευτέρα ένα συντονιστικό για να είμαστε έτοιμοι για το συλλαλητήριο με
όσο καλύτερο αποτέλεσμα, προφανώς τηρουμένων των αναλογιών όπως είπε κι ο φίλος
μου ο Αγγελής εκεί πέρα αλλά θα ναι κρίμα να μην πετύχει αυτή η προσπάθειά μας. και
στο τέλος θα δώσουμε και την μάχη μας καθώς επίσης να βγούνε και μερικά κλιμάκια στην
Μεγαλόπολη αντίστοιχα, τώρα θα ‘ναι Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη; Θα ναι Τετάρτη , Πέμπτη;
Και στους χώρους τους ξέρετε καλά εσείς πόσες μέρες χρειάζεται να κατέβουνε και πόσα
κλιμάκια Παναγιώτη χρειάζονται να γίνουν. ΗΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ είναι σε συνεργασία, με βάση
την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην οποία ήταν παρόν και ο Περιφερειάρχης
είχε πει έτσι ενημερώνουμε τα παιδιά από την Μεγαλόπολη, ότι εμείς είμαστε εδώ και θα
συμμετέχουμε σε ότι οι εργαζόμενοι κάνουν. Άρα λοιπόν το οργανωτικό σχήμα με ευθύνη
του οργανωτικού γραμματέα, αν χρειάζεται να γίνουνε τρεις συγκεντρώσεις ή να γίνουν
τρία κλιμάκια για να κάνουμε αυτή την διαδικασία έτσι ώστε τουλάχιστον να βγούμε και
από αυτό το συλλαλητήριο με μία καλή εικόνα, να πάμε στο Συνέδριό μας και μετά η νέα
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Διοίκηση φαντάζομαι τις αποφάσεις του Συνεδρίου που θα ψηφιστούνε να τις υιοθετήσει
και να τις πάει παραπέρα. Καλό μεσημέρι. Εύχομαι να νικήσει ο καλύτερος.
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