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Αδαμίδης: … αυτά που εμείς σήμερα αποφασίζουμε είναι ήδη προαποφασισμένα. Σωστό
είναι αυτό που λέει να μην ξέρει ο αντίπαλος τι κάνουμε αλλά αυτά που κάνουμε είναι και
προαποφασισμένα και αναρτημένα και τα γνωρίζουνε οι πάντες. Εγώ το λέω αυτό για τον
τρόπο με τον οποίο συμπεριφερόμαστε στο Δ.Σ. επειδή μας παρακολουθούν συνάδελφοι.
Είτε μας παρακολουθούν μέσω Διαδικτύου από εδώ είτε μας παρακολουθούν μέσω
αναρτήσεων που μπορεί να κάνει ο οποιοσδήποτε μέσα από εδώ. Το ξέρετε άρα δεν μας
ενοχλεί καθόλου. Από αυτή την στιγμή ξεκινάει το Δ.Σ., σήμερα 28 Νοεμβρίου ημέρα Τρίτη
στα γραφεία της Ομοσπονδίας με θέματα Ενημέρωση – Κινητοποιήσεις – Συλλαλητήρια και
Οικονομικά – απολογισμός του εννιαμήνου. Παρακαλώ τον γραμματέα για την ανάγνωση
καταλόγου για την απαρτία και θα επανέλθω.
Καρράς: Λοιπόν, καλημέρα κι από εμένα.
Αδαμίδης Γιώργος παρών, Καρράς Αντώνης – παρών, Μαστρολέων Ηλίας – παρών, Αδάμ
Ελευθέριος – παρών, Ρέλιας Σταμάτης – παρών, Χατζάρας Νίκος – παρών, Αναγνώστου
Αντώνης – παρών, Βαρσάμης Κώστας - παρών, Καλοφωλιάς Παναγιώτης, Αγγελόπουλος
Αγγελής -παρών, στην θέση του Μανιάτη του Κων/νος θα είναι ο Παπαδόπουλος ο
Ζαχαρίας - παρών, Θεοχάρης Κώστας – παρών, Βελισσάρης Γιώργος – παρών, Βρέντζος
Ιωάννη– παρών, Θανέλας Φώτης – παρών, Καλαϊτζόπουλος Ιορδάνης, Καραμπίκας
Θεοφάνης – παρών, Μαργαρίτης Πασχάλης - παρών, στην θέση του Λυμπέρη του
Κυριάκου ο Ηλιάκης ο Κώστας, Μάστορας Θανάσης – παρών, στην θέση του Μιχαλάτου
του Θωμά συμμετέχει ο Μητροδήμος ο Βασίλης –παρών, Μούντριχας Δημήτρης – παρών,
Μπίτζας Γιώργος – παρών, Μπούκουρας Γιώργος - παρών, Παλάσκας Νίκος – παρών,
Παλούκας Λευτέρης - παρών, Παπανδριανός Δημήτρης παρών, Στασινόπουλος Διονύσης,
Τσουμπλέκας Βαγγέλης – παρών, Τωμαδάκης Μανώλης – παρών, στην θέση του
Χριστοδούλου του Νίκου είναι ο Δημόπουλος ο Θανάσης. Όλοι παρόντες.
Αδαμίδης: Ωραία! Αγαπητοί συνάδελφοι, μπαίνοντας γρήγορα – γρήγορα στην διαδικασία
θα σας παρακαλούσα πάρα πολύ, επειδή θα πρέπει γύρω στη μία η ώρα να βρίσκεται το
«Σώμα» στον Σταθμό του Μετρό στην Κατεχάκη για την προγραμματισμένη, έτσι όπως
έχει αποφασιστεί από τα συντονιστικά που έχουν φτιάξει, θα μπω αμέσως στο θέμα για μία
παράσταση διαμαρτυρίας και όχι συλλαλητήριο έξω από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, θα πρέπει τόσο η εισήγηση όσο και οι τοποθετήσεις να είναι πολύ γρήγορες,
έτσι κι αλλιώς αποφάσεις σε αυτή την φάση σημαντικές και καινούργιες δεν έχουμε να
λάβουμε και για την οικονομία προφανώς του χρόνου θα γίνει μία ψηφοφορία για τα
οικονομικά αμέσως μετά για να ολοκληρώσουμε την διαδικασία. Καλό θα είναι να
τελειώσουμε πριν πάμε εκεί για να μην αναγκαστούμε να ξαναέρθουμε στο Δ.Σ..
Λοιπόν, ξεκινώντας αυτή την διαδικασία θα έχετε όσο χρόνο θέλετε Ηλία. Εγώ λοιπόν να
πω και να επαναλάβω το ότι σήμερα βρισκόμαστε λίγο πριν το κλείσιμο της τρίτης
αξιολόγησης και έχουμε το πιστόλι να πω και εμείς σαν Συνδικάτο, να χρησιμοποιήσω αυτή
την ρήση του κυρίου Παναγιωτάκη, στον κρόταφο ότι είμαστε έτοιμοι να μπούμε σε μια
διαδικασία κινητοποιήσεων. Θυμίζω ότι με αποφάσεις του Δ.Σ μας τον Μάρτιο όταν
άρχισαν να μπαίνουν αυτά τα πράγματα, να βγαίνουν στην επιφάνεια για την υποτιθέμενη
από επένδυση για το ξεπούλημα λέμε εμείς των λιγνιτικών μονάδων, άμεσα τον Μάρτη
του 2017 προχωρήσαμε σε αποφάσεις και είχαμε συγκεκριμένα πράγματα. Πρώτον,
διοργάνωση συλλαλητηρίου στην Δυτική Μακεδονία, στην Πτολεμαΐδα 7 Απριλίου. Αμέσως
μετά στην Μεγαλόπολη. Απόφαση Δ.Σ. ότι υπάρχει η εκχώρηση στην Εκτελεστική
Επιτροπή, ο χρόνος για τον οποίο θα ξεκινήσουνε όλες εκείνες οι κινητοποιήσεις κάθε
μορφής και διάρκειας. Συνέδριο τον Ιούνιο στην Πτολεμαΐδα με πάλι το θέμα το ότι είναι
3

ΔΣ ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ 28/11/2017
ανοιχτό και δεν δεχόμαστε σε καμία περίπτωση την πώληση των μονάδων, δεν μπαίνουμε
σε καμία περίπτωση, σε ποιο από τα σχέδια της μικρής η μεγάλης ή μισής ΔΕΗ είναι
καλύτερο. Τα μηνύματα που έχουν σταλεί τόσο από την Πτολεμαΐδα όσο και από την
Μεγαλόπολη και στα δύο συλλαλητήρια είναι όσο ποτέ άλλοτε επίκαιρα. Σήμερα, φαίνεται
ότι θα ξεκινήσει το market test μετά από την πίεση που έχει ασκήσει η Digicom στην
Κυβέρνηση να δεχθεί τις πλέον παραγωγικές μονάδες να βγάλει σε αυτή την διαδικασία και
το Συνδικαλιστικό Κίνημα είναι υποχρεωμένο ή να το πω αλλιώς δεν μπορεί να κάνει τίποτα
λιγότερο από αυτά που έχει κάνει το 2014 και να υπενθυμίσει επίσης για άλλη μια φορά
στον Πρωθυπουργό και τον Σταθάκη ότι είναι, εξακολουθεί να είναι εθνικό έγκλημα, και
έτσι θα αντιμετωπίσουμε και καλούμε και τους ιδίους να το αντιμετωπίσουν ως εθνικό
έγκλημα. Θα υπενθυμίσουμε ότι ο προκάτοχος του κυρίου Σταθάκη ο κύριος Σκουρλέτης
έχει ονομάσει το ότι ετοιμάζονται να κάνουνε στην ουσία μία μπίζνα, να δώσουνε μπιτ
παρά τα εργοστάσια ρεσάλτο στη ΔΕΗ τα συμφέροντα, αυτή ήτανε η εκτίμησή του, και
ποτέ δεν έχει αλλάξει αυτή την εκτίμηση του και την θέση του.
Άρα λοιπόν, μόνο χρονικά να πω εγώ και με βάση και την τελευταία επίσκεψη που είχαμε
με τον γραμματέα στον κύριο Σταθάκη είναι ότι εφόσον ολοκληρωθεί το market test
δηλαδή, για τις μονάδες 1 Μελίτη, άδεια 2, τα αντίστοιχα Ορυχεία, Μεγαλόπολη 3 και 4 με
τα αντίστοιχα Ορυχεία εφόσον λέω ξανά ευοδωθεί αυτή η ιστορία κατά το τέλος του
Γενάρη θα πρέπει αμέσως μετά και η εκτίμηση τώρα είναι δική μας, μέσα στον Μάρτη θα
κατατεθεί νομοθετική ρύθμιση όπου θα υποχρεώνει την ΔΕΗ να προχωρήσει στην πώληση
του παραπάνω δυναμικού, η ΔΕΗ μετά με την σειρά της θα κάνει τα γνωστά που έκανε
προς τον ΑΔΜΗΕ, απόσχιση, αποτίμηση για να γίνει Διεθνής Διαγωνισμός. Άρα εμείς με
πολύ γρήγορα αντανακλαστικά κινηθήκαμε. Είμαστε και έχουμε επί ποδός τουλάχιστον τις
δύο κοινωνίες των ενεργειακών κέντρων, φιλοδοξούμε να το κάνουμε αυτό και το θέμα να
το επικοινωνήσουμε σε όλους τους καταναλωτές με συνεντεύξεις, με Δελτία Τύπου, με μία
σειρά πράγματα που θα γίνουν. Προφανώς κι όταν θα έρθει η ώρα κατ’ αντιστοιχία
επαναλαμβάνω, του ’14 γιατί το πρώτο καμπανάκι το ’14 χτυπήθηκε το ’13 όταν είχαμε την
πρώτη προσέγγιση της Κυβέρνησης τότε Σαμαρά – Βενιζέλου τον Μάιο του ’13 περί της
μικρής ΔΕΗ και όλα αυτά. Υπήρξε πράξη Υπουργικού συμβουλίου τον Ιούλιο του ’13 και η
πώληση της μικρής ΔΕΗ προέκυψε τον Ιούνιο του ’14. Τότε γίνανε οι μεγάλες
κινητοποιήσεις και μας πήγανε και στα δικαστήρια όπου η Διοίκηση Ζερβού κατ’ εντολή
τότε της Κυβέρνησης μέσα σε μία ημέρα έβγαλε και παράνομη την απεργία μας. Μπήκαν
στην απεργία αμέσως οι πρωτοβάθμιοι Σύλλογοι, αλλά το αποτέλεσμα ήτανε γνωστό ότι
δύο μέρες μετά στην ουσία μας πήγανε σε επίταξη και επιστράτευση. Ευτυχώς σήμερα δεν
είμαστε επιταγμένοι και επιστρατευμένοι για να μπορέσουμε να κάνουμε τα ίδια. Εννοώ σε
ότι έχει να κάνει με τις κινητοποιήσεις. Γι αυτό λέω ότι δεν θα κάνουμε τίποτα λιγότερο
από αυτό που είχε γίνει το 2014, γιατί εμείς να μην πω, εάν εκείνοι σήμερα πουλάνε με το
πιστόλι στον κρόταφο βάσει της ρήσης του κυρίου Παναγιωτάκη, οι άλλοι τι πουλούσαν με
το πιστόλι ε κάποιο άλλο ευαίσθητο σημείο του σώματος;
Για εμάς λοιπόν, είναι εθνικό έγκλημα και σήμερα και χθες. Συμφωνούμε απόλυτα με αυτό
που είπε ο πρωθυπουργός , ο σημερινός πρωθυπουργός το 2014 ότι πρόκειται περί
εθνικού εγκλήματος, να μην συζητήσουμε για το αν επιβάλλεται ή αν δεν επιβάλλεται, είναι
από την απόφαση του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου σε ότι έχει να κάνει με την δεσπόζουσα
θέση. Άρα λοιπόν, έχουμε μπροστά μας μία κινητοποίηση, μία συμπαράσταση
διαμαρτυρίας και υπάρχει ένας ικανός αριθμός, θέλω να πω το ότι ήδη έχουνε ξεκινήσει
από την Μεγαλόπολη επτά λεωφορεία. Θα συναντηθούνε στην στάση του μετρό στην
Κατεχάκη όσοι είμαστε εδώ και άλλοι τόσοι που θα βρεθούνε εκεί πέρα νομίζω ότι θα είναι
μία καλή εμφάνιση έτσι του συντονιστικού αυτού οργάνου γιατί σ’ αυτή την προσπάθεια
όπως και το ’14 είχαμε τις τοπικές κοινωνίες παρούσες, έτσι και τώρα γιατί μόνοι μας είναι
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κάτι το οποίο θα λέγαμε ότι είναι απολύτως συντεχνιακό. Αποδείξαμε όλα αυτά τα χρόνια
ότι παλεύουμε με όρους της κοινωνίας και όχι με όρους συντεχνίας. Κατ’ αυτή την έννοια
λοιπόν αγαπητοί συνάδελφοι πρέπει να δώσουμε το βροντερό μας παρόν σήμερα εκεί, στις
4 του μήνα το συλλαλητήριο στην Φλώρινα, και στις 6 του μήνα το συλλαλητήριο στην
Μεγαλόπολη. Ο δρόμος είναι μπροστά για τις επόμενες κινήσεις που θα περιλαμβάνουν
καταλήψεις και άλλες κινητοποιήσεις μέχρι την τελική νίκη. Και ο στόχος είναι πριν την
μάχη να δοθεί ένα μεγάλο συλλαλητήριο στην Αθήνα που θα το προετοιμάσουμε από την
σημερινή μέρα και μετά. Για να μπούμε στις απεργιακές μας κινητοποιήσεις που έτσι κι
αλλιώς αυτές είναι αποφασισμένες, εκτός εάν προφανώς, ένα Δ.Σ. πει και βάλει μία
πρόταση άμεσα γι αυτή την ιστορία.
Κλείνω, λέγοντας ότι μάλλον στις 14 του μήνα προσανατολίζεται η ΓΣΕΕ να προχωρήσει
στην απεργιακή κινητοποίηση για τον προϋπολογισμό, για την ασφάλεια, για το
ασφαλιστικό και το φορολογικό και νομίζω ότι για εμάς είναι και μία ευκαιρία, 14 του μήνα,
ευχαριστώ Ηλία και για εμάς θα είναι ένα πρόκριμα τουλάχιστον σε αυτές τις περιοχές και
όχι μόνο να ζεστάνουμε λίγο το κλίμα και για το τι περίπου πρόκειται να συμβεί. Αμέσως
μετά και τον γραμματέα θα ήθελα να τοποθετηθούν όσο γίνεται λιγότεροι επί του
συγκεκριμένου για να μπούμε γρήγορα – γρήγορα στα οικονομικά. Άρα λοιπόν να δώσω
τον λόγο στον Ηλία τον Μαστρολέων.
Μαστρολέων Ηλίας: θεωρώ για το μέγεθος του ζητήματος που συζητάμε σήμερα, την
διαδικασία πολύ στριμωγμένη από την άποψη όχι για να πει τελικά ο καθένας εδώ, να
βγάλει έναν λόγο αλλά για την ουσία. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει πια σε ένα από τα
τελευταία στάδια αυτής της πολιτικής για τα ενεργειακά ζητήματα, την πολιτική δηλαδή
της απελευθέρωσης που αποφεύγετε όπως «ο διάολος το λιβάνι» να πείτε έστω και την
λέξη, που είναι η αιτία τελικά, είναι ο πραγματικός αντίπαλος που μας φέρνει σ’ αυτό το
σημείο και βέβαια έχοντας προηγηθεί πολλά βήματα στην κατεύθυνση αυτής της πολιτικής.
Το ίδιο αφήγημα ακούσαμε και στην σύσκεψη της Μεγαλόπολης όπως και στην σύσκεψη
της Φλώρινας από Περιφερειάρχες, Δημάρχους, δεν ξέρω ποιοι άλλοι ήταν εκεί, οι
περισσότεροι λοιπόν όπως κι εδώ μέσα όλοι μας συμφωνούμε, είμαστε αντίθετοι στην
πώληση των μονάδων που είναι η τελευταία εξέλιξη αυτής της πολιτικής.
Σύμφωνοι. Θα συμφωνήσουμε αν θέλετε και σε χρονοδιάγραμμα των κινητοποιήσεων και
στην μορφή των κινητοποιήσεων. Κι εγώ θα συμφωνήσω. Το ζήτημα είναι μέσα από αυτή
την διαδικασία και μέσα από αυτές τις κινητοποιήσεις τι τελικά θα διεκδικήσουμε. Γιατί,
κοιτάξτε να δείτε, είπε και ο πρόεδρος στην εισήγηση, ανέφερε αποφάσεις προηγούμενων
συμβουλίων, συνεδρίων κλπ, είμαστε αντίθετοι. Ωραία! Και δεν μπαίνουμε στην λογική
κανενός σχεδίου πώλησης μονάδων είτε αυτό θα γίνει με την μικρή ΔΕΗ, είτε με το
σημερινό σχέδιο, είτε με οποιοδήποτε άλλο. Εμείς, τελικά εσείς σαν πλειοψηφία, τι
προτείνετε; Με δεδομένο ότι συμφωνείτε με αυτή την πολιτική της απελευθέρωσης όπως
το έχετε δηλώσει κατ’ επανάληψη εδώ. Γιατί ήμουνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί οι
Οδηγίες έρχονται και είναι υποχρεωτικές, εμείς θέλουμε να είμαστε στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, εσείς δηλαδή, τι προτείνετε τελικά; Γιατί, ο αντίπαλος έχει όπλα. Και το έχουμε δει.
Η απελευθέρωση της ενέργειας είναι στρατηγικός στόχος της Ε.Ε.. Οι κυβερνήσεις, το
πολιτικό προσωπικό δηλαδή, αυτών των λυκοσυμμαχιών, έρχονται να την υπηρετήσουν.
Με σκοπό τι; Τα όσο δυνατόν περισσότερα κέρδη των μεγάλων μονοπωλιακών Ομίλων
που δραστηριοποιούνται και στον χώρο της ενέργειας. Και όταν δεν τους βγαίνει ένα
σχέδιο ή όταν έχουμε αλλαγή στο πολιτικό σκηνικό όπως έγινε και τελευταία με την εκλογή
του ΣΥΡΙΖΑ, με την συγκυβέρνηση με τους ΑΝΕΛ και έφυγε το σχέδιο για την μικρή ΔΕΗ
φέρανε ένα άλλο γιατί είναι προσηλωμένοι πιστά να υπηρετήσουν αυτή την πολιτική.
Ακόμα λοιπόν κι αν αποκρούσουμε το σημερινό σχέδιο ε, θα φέρουν ένα άλλο αύριο που
5

ΔΣ ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ 28/11/2017
θα έχει τον ίδιο στόχο και θα έχει κοινό παρονομαστή. Εμείς τι προτείνουμε δηλαδή; Γιατί
άκουσα και μία συναδέλφισα εκεί στην Δυτική Μακεδονία στην σύσκεψη της Φλώρινας,
είναι αντιπολίτευση τέλος πάντων στην Περιφέρεια, να αποσυρθεί το σχέδιο και να
συζητήσουμε από μηδενική βάση. Σε ποια βάση συνάδελφοι; Δεχόμενοι την πολιτική της
απελευθέρωσης, δεχόμενοι δηλαδή ότι μέχρι το τέλος του ’19 η ΔΕΗ πρέπει να έχει
απολέσει το μισό μερίδιό της στην Παραγωγή και την Εμπορία και να κάτσουμε να
συζητήσουμε σε αυτό το σχέδιο; Γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένας «φαύλος κύκλος»
και δημιουργεί αδιέξοδα. Ή επίτέλους θα αποκαλύψουμε τον πραγματικό αντίπαλο και τον
πραγματικό εχθρό και θα προσανατολίσουμε τις δυνάμεις μας στις κινητοποιήσεις που
έρχονται σ’ αυτή την κατεύθυνση; Γιατί, είναι θολό το τοπίο. Δεν μας λέτε, έρχονται
συνάδελφοι από την Μεγαλόπολη, τώρα να πάμε να κάνουμε αυτή την παράσταση, το
συλλαλητήριο, τι θα ‘ναι τέλος πάντων, τι θα πάμε, αν συναντηθούμε με κάποιους εκεί, με
τον Υπουργό δεν ξέρω ‘γω με ποιους άλλους, τι θα τους πούμε; Πάρτε το πίσω! Ωραία! Και
μετά; Ακούσαμε κι άλλα. Κι εννοώ, στις δύο συσκέψεις. Ότι, κοιτάξτε να δείτε η
απελευθέρωση έχει ανοίξει, έχει προχωρήσει, και μάλιστα ο συνάδελφος ο Φωτόπουλος
ανέφερε και συγκεκριμένα στοιχεία κι εγώ δεν θα διαφωνήσω με αυτά τα στοιχεία, έτσι
είναι. Τα ανέφερε για να επιχειρηματολογήσει ότι ορίστε ρε αδελφέ έχει ανοίξει η
απελευθέρωση, τι άλλο θέλετε; Γιατί μου ζητάτε να πουλήσουμε εμείς τις μονάδες, τα
ορυχεία, ξέρω γω και να προχωρήσουμε σε αυτή την κατάσταση; Ναι, αλλά ξεχνάμε, και
δεν ξέρω αν το ξεχνάμε σκόπιμα ή τεχνητά, ότι τους όρους και τους κανόνες της
απελευθέρωσης δεν τους βάζουμε εμείς. Μπορεί τα στοιχεία που αναφέρθηκαν να είναι
έτσι και είναι έτσι αλλά αυτοί προκειμένου να υπηρετήσουν όπως είπα και προηγούμενα το
στρατηγικό στόχο που στο τέλος έχει διακύβευμα τα κέρδη των μεγάλων μονοπωλιακών
Ομίλων, δεν θα κάτσουνε τώρα να πούνε, άνοιξε η απελευθέρωση παιδιά και μέχρι εδώ
καλά είναι κλπ., θα προχωρήσουν με οποιοδήποτε σχέδιο και με οποιοδήποτε τίμημα σε
αυτή την κατάσταση. Εμείς λοιπόν σήμερα αυτό που πρέπει να κάνουμε, αν θέλουμε
ουσιαστικά να έχουμε προσανατολισμό ώστε να συγκρουστούμε καταρχήν και να
ανατρέψουμε αυτή την πολιτική πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τον αντίπαλο ποιος είναι,
πράγμα που τόσα χρόνια τον κρύβουμε από τους εργαζόμενους, τον κρύβουμε και
πολεμάμε τις συνέπειες μία – μία που έρχονται. Τον κρύβουμε γιατί είμαστε ουσιαστικά
μαζί τους, απ’ την ίδια πλευρά, όταν είμαστε υπέρ της απελευθέρωσης και υπέρ της
ανταγωνιστικότητας. Και αυτοί μαζί είναι. Και τον κρύβουμε από τους εργαζόμενους. θα
πρέπει λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε πρώτα αυτό και δεύτερον να σχεδιάσουμε σ’ αυτή την
βάση πλέον την αντίσταση και την αντίδραση. Δεν μπορεί σήμερα γενικά και αόριστα να
είμαστε εναντίον της πώλησης αλλά στην ουσία να απαιτούμε αυτή την πολιτική της
απελευθέρωσης. Όποιο ιδεόσχημα έχει ο καθένας στο μυαλό του.
Να αναφερθώ, να δείτε δηλαδή πως αυτή σας η προσήλωση σας οδηγεί σε αδιέξοδο. Να
αναφερθώ λίγο στην Συλλογική Σύμβαση. Βάζουμε εμείς ένα ζήτημα για το θέμα της
Συλλογικής Σύμβασης και λέμε ότι πρέπει να διεκδικήσουμε αναπλήρωση έστω μέρους των
τεράστιων απωλειών που είχαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια. και τι μας απαντάτε; Δεν
μπορούμε μόνοι μας να ανατρέψουμε τα μνημόνια. Δεν μπορούμε μόνοι μας να πάμε να
τρυπήσουμε αυτούς τους νόμους που καθορίζουν τέλος πάντων αυτά τα ζητήματα. Ωραία,
μ’ αυτή την λογική το συγκεκριμένο ζήτημα που ζητάμε σήμερα, δεν θα πρέπει να
συγκρουστούμε με τα μνημόνια; Το μνημόνιο δεν αναφέρει ότι μέχρι το τέλος του ’19 η
ΔΕΗ πρέπει να έχει χάσει τα μερίδια αυτά τα συγκεκριμένα; Και μέσω της πώλησης των
μονάδων προσπαθούν, σήμερα δηλαδή, να το υλοποιήσουν; Πως θα συγκρουστούμε
λοιπόν και θα ανατρέψουμε τα μνημόνια στην μία περίπτωση μπορούμε αλλά στην άλλη
δεν μπορούμε.
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Βλέπετε λοιπόν, ότι σας οδηγεί σε αδιέξοδα αυτή η προσήλωση που έχετε ώστε να
υπηρετήσετε αυτή την πολιτική. Υπάρχει η απόφαση που πάρθηκε χθες από ΓΣΕΕ και
ΑΔΕΔΥ για απεργία στις 14 του μήνα. Πρέπει να γίνει δική μας υπόθεση αυτή η απεργία;
Δηλαδή, όχι απλά να συμμετέχουμε γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς γιατί πήρε
απόφαση η ΓΣΕΕ, να πάρουμε εμείς απόφαση. Να την κάνουμε δική μας την απεργία και
να εξειδικεύσουμε αν θέλετε πέρα από τα γενικότερα ζητήματα που φυσικά μας αφορούν
κι εμάς εδώ για τους λόγους που γίνεται η απεργία και το χω πει κι άλλη φορά εδώ, το
χουμε σταματήσει για τα γενικότερα ζητήματα έξω από τα δικά μας τα στενά να συζητάμε
εδώ τα πολιτικά δεν γίνεται κουβέντα. Να πάρουμε απόφαση λοιπόν συγκεκριμένη για τις
14 του μήνα και να εντάξουμε και τα δικά μας εξειδικευμένα ζητήματα που δεν αφορούν
στο κάτω – κάτω μόνο εμάς. γιατί η απελευθέρωση έχει αποδειχτεί ότι έχει πλήξει όλους
τους εργαζόμενους από τα λαϊκά στρώματα και φυσικά τους εργαζόμενους του κλάδου. Και
δεν μπορώ να μπω στον πειρασμό, βλέπω μια ανακοίνωση εδώ της ΤΔΕ Μεγαλόπολης που
ουσιαστικά λέει ότι η απελευθέρωση τελικά παιδιά δεν έφερε φτηνή ενέργεια και εμείς θα
αγωνιστούμε για το ρεύμα να είναι κοινωνικό αγαθό. Ε, δεν γίνεται μέσα σ’ αυτή την
πολιτική το ρεύμα να είναι κοινωνικό αγαθό. Αυτή η πολιτική έχει οδηγήσει στην
μετοχοποίηση της ΔΕΗ μέχρι το 49% και το 17% στο ΤΑΥΠΕΔ και άκουσα και στην
σύσκεψη της Μεγαλόπολης ούτε μία μετοχή λέει στον ιδιώτη. Τώρα ούτε μία μετοχή στον
ιδιώτη; Από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας τώρα ούτε μία μετοχή. Αυτή η
πολιτική οδήγησε στον διαχωρισμό της Επιχείρησης. Αυτή η πολιτική οδηγεί χιλιάδες,
εκατοντάδες χιλιάδες λαϊκά νοικοκυριά να μην έχουν πρόσβαση στο ηλεκτρικό ρεύμα τον
21ο αιώνα, σε συνδυασμό και με την γενικότερη βέβαια πολιτική που εφαρμόζεται από τις
κυβερνήσεις ε, αυτή η πολιτική σήμερα φέρνει στο τραπέζι την πώληση των μονάδων.
Όσο κι αν θέλει κάποιος να δικαιολογήσει και να εξωραΐσει ότι παιδιά δεν φταίει και τόσο η
απελευθέρωση αλλά οι κακές κυβερνήσεις, οι κακοί διαχειριστές κι εμείς διαχειριστές
είμαστε με τον τρόπο που προσεγγίζουμε αυτό το πρόβλημα. Γιατί επαναλαμβάνω δεν
έχετε ξεκάθαρη πρόταση ενάντια σ’ αυτό το σχέδιο. «Είμαστε με την απελευθέρωση.
Πρέπει να προχωρήσει η απελευθέρωση. Με ποιο τρόπο; Πρέπει να βρούμε άλλο τρόπο».
Αυτό μας λέτε σήμερα.
Συνάδελφοι, εμείς το λέμε ξεκάθαρα, ξέροντας τους αρνητικούς συσχετισμούς που είναι
σήμερα, που βρίσκεται η εργατική τάξη. Όμως, θα είναι για άλλη μία φορά μεγάλο έγκλημα
αν ακολουθήσουμε αυτή την πορεία, αν δεν αμφισβητήσουμε ανοιχτά, ξεκάθαρα, τον
πραγματικό αντίπαλο, αν δεν συγκρουστούμε μαζί του και τελικά να δώσουμε την
πραγματική διέξοδο και την πραγματική προοπτική και στους εργαζόμενους. Εμείς έχουμε
την πρότασή μας, δεν… που μιλάμε για ενιαίο αποκλειστικά κρατικό φορέα ενέργειας. Δεν
σας ζητάμε να την δεχτείτε σόνει και καλά. Όμως, κι επειδή μας κατηγορείτε ότι εμείς,
αυτή η πρόταση δεν θα γίνει ούτε στην Δευτέρα παρουσία, το χουμε ξαναπεί η δικιά σας
δεν θα γίνει ούτε στην τέταρτη παρουσία. Εγκλωβισμένοι μέσα σ’ αυτή την στενή πολιτική
της απελευθέρωσης, της ανταγωνιστικότητας αλλά να μην πουληθούν οι μονάδες, να μην
φύγουν τα ορυχεία, να μην φύγει ο ΑΔΜΗΕ. Και τα βλέπετε τα αποτελέσματα. Και θα
ακολουθήσει και ο ΔΕΔΔΗΕ μεθαύριο. Σ’ αυτή την κατεύθυνση λοιπόν εμείς σας καλούμε,
α’ αυτή την κατεύθυνση λέμε ότι πρέπει να προσανατολιστεί το κίνημα με αρχή την
απεργία στις 14 του μήνα που πρέπει να πάρουμε απόφαση εμείς και είναι πρόταση αυτό.
να πάρουμε απόφαση εδώ σαν ΓΕΝΟΠ και να εντάξουμε αν θέλετε και τα δικά μας
ζητήματα μέσα στα γενικότερα που υπάρχουν.
Συμμετέχουμε σε όλες τις κινητοποιήσεις έτσι όπως έχει μπει το χρονοδιάγραμμα βέβαια
πρέπει να ξεκαθαρίσουμε πρόεδρε στα συλλαλητήρια ότι πρέπει να ακουστεί και η άλλη
άποψη. Γιατί την άλλη φορά δεν ακούστηκε στην Πτολεμαΐδα. Πρέπει να το
ξεκαθαρίσουμε αυτό. είσαστε πλειοψηφία, έχετε το μαχαίρι έχετε και το πεπόνι, αλλά
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πρέπει να ακούγεται και η άλλη άποψη. Μην την φοβόσαστε , δεν κάνει κακό, σας δίνει και
επιχειρήματα αν θέλετε στις διαπραγματεύσεις που πάτε και κάνετε.
Αδαμίδης: καταρχήν γίνεται αποδεκτή η πρόταση του Ηλία, θα μπει σε ψηφοφορία, το
έχουμε συνεννοηθεί τώρα εδώ, πριν προχωρήσω στον συνάδελφο τον Μπίτζα να πω το
εξής, ότι ένα λάθος που πραγματοποιήθηκε Ηλία στο συλλαλητήριο της Πτολεμαΐδας
διορθώθηκε στην Μεγαλόπολη εντάξει;
Μπίτζας: τέλος πάντων εγώ δυο κουβέντες θα πω, την αναγκαιότητα όλη της σημερινής
κατάστασης νομίζω την έχουμε καταλάβει, το θέμα είναι πως θα την εκφράσουμε και μέσα
από συγκεκριμένες δράσεις ώστε να είμαστε χρήσιμοι και για τους εαυτούς μας και για την
κοινωνία και για τους συναδέλφους. Εγώ θεωρώ ότι θέλει πάρα πολύ δουλειά,
βρισκόμαστε σ’ ένα στάδιο όπου δυστυχώς οι συνάδελφοι ούτε έχουν καταλάβει, στους
χώρους δουλειάς, τι ακριβώς θα συμβεί αν εξαιρέσεις δηλαδή τα ενεργειακά κέντρα εκείνα
τα οποία άμεσα θίγονται και δεν ξέρουμε αύριο τι θα γίνει με τις θέσεις εργασίας, θα
μείνουνε παράδειγμα 1300 άτομα στην Μεγαλόπολη;
Διάβασα τώρα πριν κατέβω σ’ ένα site ότι ο κύριος Υπουργός στον Χατζηνικολάου που είχε
πάει νομίζω, την Παρασκευή δεν αναφέρθηκε καθόλου τι θα γίνει με το προσωπικό που
ήδη υπάρχει εκεί. Άρα, τα ζητήματα μπαίνουν πλέον δυνατά κι αποκαλύπτονται. Κι αφού
φτάσουμε και φύγει η Μεγαλόπολη, η Φλώρινα πρέπει να πειστεί και ο κάθε διοικητικός και
εδώ στο κέντρο και παντού ότι μετά θα έρθει η σειρά του. Γιατί, δεν είναι δυνατόν να
πληρώνει η Επιχείρηση προμήθειες όταν θα έχουν φύγει παράδειγμα, τέσσερεις μονάδες
σημαντικές. Τι προμήθειες θα κάνει; Τι θα κάνει δηλαδή κι αυτός που είναι εκεί κάτω στο
ορυχείο τι θα αγοράσει; Πως θα το χρησιμοποιήσει; Που θα το πάει; Άρα τα ζητήματα
είναι δυνατά, είναι ουσιώδη και θεωρώ και συμφωνώ μαζί σου πρόεδρε ότι εντάξει άλλοθι
μπορεί να δημιουργήσουμε όλοι. Το πιστόλι στον κρόταφο και να κλέψω έτσι ένα ωραίο
που διάβασα στο διαδίκτυο του Σαράντου, ότι και άλλοι βάλαν το πιστόλι στον κρόταφο
αλλά δεν πέρασαν τον φράχτη, ούτε λιγοψύχησαν. Δεν είναι άλλοθι επομένως για την
σημερινή Διοίκηση το ότι κάνει το κάνει με το πιστόλι στον κρόταφο. Μου θυμίζει ένα
δημοσίευμα χθεσινό, που στοίχισε την φιέστα, γιατί εγώ την λέω φιέστα και να σας πω
γιατί την λέω στο Κερατσίνι, γιατί αν έπρεπε να κάνει μία γιορτή που πρέπει να τιμούνται
αυτές οι μάχες θα έπρεπε να την κάνει με ανοιχτό το εργοστάσιο κι όταν έκλεισε. Και βάζει
στημένα δημοσιεύματα να λέει ότι έγινε έξω φρενών με τα 200 χιλιάρικα και τα 250 που
στοιχήσανε η Διοίκηση της ΔΕΗ, λες και δεν τα υπογράφει η Διοίκηση της ΔΕΗ. Για να
δικαιολογηθεί ότι ξεσκονίζει τον κόσμο, πιο αυταρχική Διοίκηση δεν έχει περάσει, ποιος
Αθανασόπουλος; Ήταν άγιος! Όποιος δεν μου αρέσει, τον σβήνω από το κουτί και φτιάχνω
ένα άλλο κουτί να φέρω τον δικό μου. Και λέει ότι τα 200 χιλιάρικα που στοίχισε,
ξεσκόνισε λέει αυτούς που τα υπέγραψαν. Ποιος τα υπογράφει; Δεν ξέρουν ποιος
υπογράφει; Ποιος κάνει αυτές τις διαδικασίες; Δεν τα υπογράφει η Διοίκηση; Τα υπογράφει
το κατώτερο στέλεχος ή ο τομεάρχης; Αφού ξέρουμε πως γίνονται όλα αυτά. Σας είπα ένα
μικρό παράδειγμα για να δείτε πως έχει στηθεί το σκηνικό. Το σκηνικό της σημερινής
Διοίκησης είναι ένας απόλυτος άρχον, είναι ένας Ερντογάν, και δεν έχω καμία προσωπική
εμπάθεια γι αυτό που λέω αλλά αποτυπώνει ακριβώς τον ρόλο του ιδιοκτήτη μέσα στον
χώρο.
Ως ιδιοκτήτης λοιπόν πουλάει. Ας πούμε κι εμείς ότι ….. δεν θα το επιτρέψουμε, πως όμως;
Με στοχευμένες δράσεις. Αυτό ήταν ένα πλαίσιο θεωρώ επειδή και η διαδικασία θα ‘ναι
τέτοια δεν μπορεί να γίνει πιο συγκεκριμένο. Εμείς όμως που είμαστε εδώ από πίσω, κι
έχουμε κλείσει εδώ μέσα 20 χρόνια και να ανοίξω τώρα μια παρένθεση να πω, ότι πριν 20
χρόνια τότε που εγώ διάβαζα τις ανακοινώσεις της ΓΕΝΟΠ, που χα μπει μέσα έλεγε
θυμάμαι μια ανακοίνωση της ΓΕΝΟΠ τότε, ότι η απελευθέρωση είναι το μέσο εκείνο για να
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παραδοθεί ο δημόσιος πλούτος στα χέρια των ιδιωτών. Αυτό λοιπόν έγινε τώρα μετά από
20χρόνια. άρα λοιπόν είμαστε στο τελευταίο στάδιο που επιλέγουμε, κι εμείς θα πρέπει να
κάνουμε τα τριπλάσια απ’ ότι κάναμε στην μικρή ΔΕΗ και στον ΑΔΜΗΕ.
Πρέπει να τυπωθούν φυλλάδια, πρέπει να βγουν στα ραδιόφωνα, πρέπει να βγουν στις
εφημερίδες, πρέπει να πάνε στους σταθμούς του μετρό κι οπουδήποτε αλλού. Πρέπει να
γίνουνε παρεμβάσεις, με την τοπική κοινωνία και αυτά που κάναμε και πολλά. Αυτά όμως
πρέπει να έχουν μια ροή. Μια ροή που το θέμα θα ζεσταίνεται και θα είναι στις πύλες και
μπροστά στα μάτια των πολιτών. Αυτή την στιγμή έχουν καθίσει όλοι. Κι εγώ! Πρέπει να
σηκωθούμε. Εμείς για χίλιους άλλους δυο λόγους. Εγώ αυτά ήθελα να πω. Δεν έχω να πω
κάτι άλλο. Ευχαριστώ.
Βαγγέλης: Εγώ θέλω να κάνω δυο – τρία ερωτήματα. Λοιπόν, το πρώτο μου ερώτημα
είναι κύριε πρόεδρε ότι συνάδελφε πρόεδρε ότι στην Μεγαλόπολη που έγινε η σύσκεψη
του Συνδικάτου με την συντονιστική επιτροπή, με περιφερειάρχες κλπ, ανακοινώσατε
στους εργαζόμενους, γιατί ήταν και κατάμεστη η αίθουσα από εργαζόμενους, στο
Δημαρχείο ότι θα κάνετε το σημερινό Δ.Σ. στην Μεγαλόπολη. Πρώτο θέμα είναι θέμα
αξιοπιστίας της Ομοσπονδίας γιατί δεν έγινε στην Μεγαλόπολη σε ένα ενεργειακό κέντρο
που όπως είπες σήμερα ξεσηκώνεται και θα είναι στην Αθήνα.
Το δεύτερο ερώτημα είναι αν έχετε μιλήσει με την Διοίκηση της ΔΕΗ και τι λέει το Δ.Σ. για
τις μονάδες «φιλέτο» που ξεπουλάει. Με ποιο δικαίωμα το ξεπουλάει και ποιο είναι το
νομικό οπλοστάσιο της Ομοσπονδίας γιατί σε παλαιότερες συνεντεύξεις ο σημερινός
πρόεδρος που ήτανε και συνδικαλιστής και πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ έλεγε ότι στις μονάδες,
τα ορυχεία είναι ενσωματωμένη η περιουσία των εργαζομένων και πολύ δύσκολο να
ξεπουληθούν. Ποιο είναι το νομικό οπλοστάσιο της Ομοσπονδίας και πως θα κινηθεί πάνω
σ’ αυτό;
Και να στείλω κι ένα μήνυμα από την Μεγαλόπολη που είπε ο συνάδελφος ο αντιπρόεδρος
τι θα πούνε σήμερα, κι αφού όλα είναι απ’ την απελευθέρωση, συνάδελφε αντιπρόεδρε την
απελευθέρωση την ψηφίζει το 86% του ελληνικού λαού. Βέβαια, υπάρχει μία απόφαση
γιατί αυτό δεν είναι μνημονιακή υποχρέωση που σήμερα πάει να περάσει ο Υπουργός, είναι
μία απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν λέει να
ξεπουληθούν οι μονάδες. Είναι να μην παραχωρηθούν παραπέρα κοιτάσματα σε ιδιώτη απ’
το 60% που έχει παραχωρήσει η ελληνική πολιτεία στην Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού
να εξηλεκτρίσει την χώρα. Άρα εμείς σαν Μεγαλόπολη που σήμερα είμαστε εδώ
εργαζόμενοι, κοινωνία και εκκλησία, θα στείλουμε ένα μήνυμα στην Κυβέρνηση σαν αυτό
που έλεγε ο πρωθυπουργός της χώρας, τότε αντιπολίτευση, ότι η τοπική κοινωνία της
Μεγαλόπολης και οι εργαζόμενοι δεν θα δείξουν καμία συναίνεση σε κανέναν επενδυτή που
θα έρθει να πάρει τις μονάδες της Μεγαλόπολης και τα 45.000 στρέμματα που έχει
απαλλοτριώσει η ελληνική πολιτεία. Αυτό έρχονται σήμερα να βροντοφωνάξουν και από
σήμερα θα ξεκινάει ο αγώνας που θα έχει καθημερινά και διαφορετική δράση. Ευχαριστώ!
Ηλιάκης Κώστας: εγώ θα συμφωνήσω με τον συνάδελφο τον Ηλία τον Μαστρολέων,
καταρχήν πρέπει να βάλουμε στόχο, νομίζω ότι ήδη έχουμε αργήσει πάρα πολύ. Νομίζω
ότι το προσωπικό όπως κάποιος συνάδελφος το είπε πέρα από τα δύο κέντρα που είναι
στην πρώτη γραμμή για πώληση οι υπόλοιποι δεν γνωρίζουν το παραμικρό και δεν έχουν
την αίσθηση τι μπορεί να συμβεί αύριο.
Επίσης, όσον αφορά στην Ομοσπονδία, αν τα πράγματα δεν πάνε όπως τα υπολογίζουμε
τότε ποιο είναι το δεύτερο πλάνο που έχουμε; Αυτά! Νομίζω ότι καλύφθηκα από τα
υπόλοιπα που άκουσα.
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Καραμπίκας: Καταρχήν σήμερα το Δ.Σ. όντως αυτές τις αποφάσεις που στην ουσία
επικυρώνει αποφάσεις που παρθήκανε από παλιότερα για το πώς πρέπει να κινηθούμε. Δεν
πιστεύω ότι υπάρχει διαφωνία από κανέναν στο πως θα πρέπει να κινηθεί η Ομοσπονδία ή
το πώς θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε κάποια πράγματα. Τα έχουμε πει τα ζητήματα, τα
έχουμε αναλύσει, γιατί θα πρέπει να αντιδράσουμε και γιατί δεν θα πρέπει να πουλήσουμε,
εμείς θα πρέπει να δούμε ένα πράγμα. εκτίμηση μου, σαν Ομοσπονδία ότι αυτός ο
σχεδιασμός θα πρέπει να είναι έτσι σαν να επηρεάζει το κάθε κομμάτι της Επιχείρησης και
όχι δύο περιοχές την μία παραπάνω ή την άλλη παρακάτω γιατί δεν ξέρουμε και τι
αποτέλεσμα θα βγάλουν αυτά τα μάρκετ τεστ που μπορεί να φτάσει αυτή η ιστορία. Άρα
θα πρέπει να είναι σχεδιασμένος έτσι ο αγώνας ο οποίος μπορεί να αντιμετωπίσει και να
μην δημιουργεί προβλήματα ούτε για περιοχές, ούτε για τίποτα άλλο. Υπάρχουν
ιδιαιτερότητες τις οποίες θα πρέπει να τις δούμε σε σχέση με την προηγούμενη και τις
προηγούμενες κινητοποιήσεις με την μικρή ΔΕΗ. Και ιδιαιτερότητες είναι ότι έχουμε τώρα,
τότε τραβούσε το ζόρι μία περιοχή σχεδόν ολόκληρη, σήμερα μπαίνουν δύο περιοχές.
Αυτό θα είναι πιο δύσκολο για εμάς για να δούμε πως θα το οργανώσουμε να μην έχουμε
αντιπαραθέσεις από τοπικές κοινωνίες ή από οτιδήποτε άλλο. Και ότι σήμερα όσο και να
θέλουμε να μαζέψουμε και την κοινωνία αλλά και τους εργαζόμενους είναι ακόμη πιο
δύσκολο, γιατί όλοι ξέρουν ότι, ότι και να γίνει και την Κυβέρνηση να ανατρέψουμε η
επόμενη πρόταση μπορεί να είναι χειρότερη από αυτή που θα είναι τώρα. Τότε υπήρχε η
ελπίδα ότι αν δεν περάσει, αυτοί που θα ρθουν δεν θα το κάνουν. Σήμερα δεν το έχουμε
αυτό, άρα καταλαβαίνουμε ότι το κλίμα που θα πρέπει να δημιουργήσουμε στους
συναδέλφους θα πρέπει να δουλέψουμε πιο πολύ, να σηκώσουμε το ηθικό γιατί όλα αυτά
δημιουργούνε μια καθίζηση. Θεωρούμε ότι μπορούμε να πετύχουμε, τίποτα δεν είναι
ανέφικτο και χρόνο να κερδίσουμε καλό θα είναι άρα προχωράμε, βλέπουμε την οργάνωση
του συλλαλητηρίου και τις παραπέρα κινήσεις πω θα είναι και αντιμετωπίζουμε αυτά τα
ζητήματα.
Μάστορας: επίτρεψε μου να διαβάσω κάποια ζητήματα που έφερα εδώ και τα θεωρώ
πολύ κομβικά.
Έχω μπροστά μου λοιπόν μια ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ η οποία γράφτηκε τον Ιανουάριο
του 2015 και ο γράφοντας την ανακοίνωση είναι ο Μανώλης ο Παναγιωτάκης. Ακούστε
λοιπόν τι έλεγε ο συνάδελφος – σύντροφος ως πρόεδρος της επιχείρησης τότε για να
ξέρουμε και που βρισκόμαστε σήμερα. Τι περιμέναμε εμείς οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ από την
Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Διασφάλιση του εργασιακού μας μέλλοντος πράγμα που προϋποθέτει
μία ΔΕΗ υπό Δημόσιο έλεγχο κραταιά και δυναμική. Δήλωση Παναγιωτάκη προχθές στα
100 χρόνια την Οκτωβριανής επανάστασης έχουμε πολλές ήττες, έχουμε κι άλλες πολλές
ήττες, έχουμε μαύρα χάνουμε, θα είμαστε σε μια μικρή ΔΕΗ αλλά θα την κάνουμε δυνατή.
Επαναφορά του καθεστώτος των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων που
κατήργησαν οι μνημονιακοί νόμοι. Σε τρεις μήνες λήγει η συλλογική σύμβαση εργασίας κι
εμείς ως όμηροι περιμένουμε ακόμα την απάντηση της Διοίκησης της ΔΕΗ να ορίσει την
τροπή της διαπραγμάτευσης για την Σ.Σ.Ε.. κι εμείς ευελπιστούμε ότι μέχρι τέλος του
χρόνου θα υπογράψουμε Σ.Σ.Ε.. αυτό λέγεται ομηρία.
Ματαίωση κάθε προοπτικής ξεπουλήματος της ΔΕΗ και των θυγατρικών της. Σήμερα
έχουμε προεπένδυση όχι ξεπούλημα.
Κατάργηση όλων των μέτρων ………… της αγοράς. Επαναπροσδιορισμό των σχέσεων των
εταιρικών ομίλων ΔΕΗ με ισχυροποίηση των δεσμών της μητρικής με τις θυγατρικές ώστε
να λειτουργούν ως ένα ενιαίο αρμονικό σύνολο. Περισσεύουν οι κατηγορίες για τις άλλες
μητρικές, για τις άλλες θυγατρικές βασικά εταιρείες σύμφωνα πάντα με τις πληροφορίες
που έχουμε την δυνατότητα να παίρνουμε από τους συναδέλφους που είναι μέλη της
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Διοίκησης της ΔΕΗ και εκπρόσωποι εργαζομένων. Δεν υπάρχει καμία μα καμία ομοιογένεια
πουθενά. Τέλος πάντων το τελευταίο είναι η έμπρακτη εφαρμογή της βασικής αρχής του
ΣΥΡΙΖΑ που διατυπώθηκε ξεκάθαρα από τον Αλέξη Τσίπρα αλλά άλλο το κόμμα, άλλο το
Κράτος και η Κυβέρνηση. Αξιοκρατία, προσέξτε, αποκλεισμό των κάθε είδους κομματικών
υπερβάσεων, εδώ θα πρέπει να γελάσουμε, οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ, έτσι ο
επαναπροσδιορισμός των σχέσεων ΔΕΗ και κράτος έτσι ώστε η ΔΕΗ και οι θυγατρικές της
να λειτουργούν αποτελεσματικά ως Επιχείρηση και όχι ως γραφειοκρατικοί οργανισμοί –
παραρτήματα της Δημόσιας Διοίκησης ή του κόμματος. Αυτά πρέπει να τα
ξαναδιεκδικήσουμε κι έχω την εντύπωση ότι έχουμε ένα άνθρωπο ο οποίος θα μας
καταλάβει εκεί στην Διοίκηση της ΔΕΗ αφού αυτός τα έγραψε.
Αυτή την ανακοίνωση λοιπόν, εγώ θα πάω να του την παραδώσω, εμείς οφείλουμε να την
παραδώσουμε όχι εγω ως Σάκης Μάστορας, ως Συνδικάτο και να του θυμίσω αυτά που
έλεγε το ’15. Και δεν υπάρχει αγαπητοί σύντροφοι δικαιολογία για το τι θα ρθει. Είναι μία
πολιτική που επεξηγεί αυτών αναλάβετε λοιπόν τις ευθύνες σας ή κάθε παράταξη όπως
πάντα γινόταν σ’ αυτή την αίθουσα από αυτούς που ήταν κατά καιρούς φίλοι των
κυβερνήσεων, τέλος πάντων είχαν μία συγγένεια με τους κυβερνόντες και αφήστε το τι θα
ρθει. Ας πολεμήσουμε το τι έχουμε. Με καλύπτει απόλυτα, ηδηλώση του προέδρου ότι
οφείλουμε να κάνουμε τίποτα λιγότερο απ’ ότι κάναμε το ’14 και με καλύπτει και
προσυπογράφω την δήλωση του Μπίτζα του Γιώργου ότι πρέπει να κάνουμε τρεις φορές
περισσότερα αυτή την φορά.
Εμείς λοιπόν ως παράταξη δεν έχουμε σκοπό να αφήσουμε κανέναν να ξεχάσει. Μα
κανέναν! Και ξεκινώντας από εμάς αυτά που έχουμε υποχρέωση απέναντι στους
συναδέλφους που εκπροσωπούμε. Η υποχρέωση μας είναι πρώτον να αποφύγουμε να
πέσουμε στην παγίδα του εμείς γλιτώσαμε κι εσείς την πάθατε. Διότι αυτό καλλιεργείται
και θα καλλιεργηθεί ακόμα περισσότερο στο μέλλον. Δεν υπάρχει περίπτωση να γλιτώσει
κάποιος. Δεν υπάρχει αυτή την στιγμή το ότι η Μεγαλόπολη και η Φλώρινα έχουν το ζόρι.
Εμείς έχουμε το ζόρι. Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ έχει το ζόρι, οι 31 του Δ.Σ. έχουν το ζόρι, οι
πρωτοβάθμιοι Σύλλογοι έχουμε το ζόρι, και το ζόρι το έχει και η ελληνική κοινωνία η οποία
προφανώς με έναν τρόπο τον οποίο εμείς πρέπει να τον ανακαλύψουμε γιατί ξέρουμε αν
θέλουμε να το κάνουμε, θα πρέπει να την κάνουμε κοινωνό αυτού του σογιού, αυτού του
ζορίσματος. Έτσι λοιπόν για να μην μακρηγορώ γιατί έχουμε και μια πολύ σημαντική
δουλειά να κάνουμε σήμερα ζητώ από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας να επικαιροποιήσουμε
αυτές τις θέσεις που ο ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα τότε το ’15 κατέθετε και να τις
επανακαταθέσουμε στον πρόεδρο της Επιχείρησης τον οποίο οφείλουμε να ωθήσουμε
στον σωστό δρόμο. Και αν θεωρεί ότι έχει ένα πιστόλι στον κρόταφο, οφείλω να του πω
από αυτή την αίθουσα ότι όποιος έχει το πιστόλι στον κρόταφο και βρίσκεται σε αυτή την
θέση δεν ψάχνει τρόπο διαφυγής δια της παραιτήσεως, αυτοκτονεί. Κυριολεκτικώς ή
πολιτικώς. Αυτοκτονεί! Ζητάει λοιπόν από αυτόν που κρατάει το πιστόλι, αν δεν το κρατάει
αυτός να πατήσει την σκανδάλη. Γιατί δεν υπάρχει οδός διαφυγής διότι από εδώ και πέρα
θα είναι αυτός που υπόγραψε το ξεπούλημα της Επιχείρησης κι αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ.
Τουλάχιστον για όσο εμείς ζούμε. Δεν θα αλλάξει ποτέ. Κι εμείς θα φροντίσουμε ώστε να
μην έρθει κανείς να βάλει το πιστόλι στον κρόταφο του Συνδικάτου. Μα κανείς!
Ευχαριστώ.
Μόσχος Μόσχου: συνάδελφοι, φτάνουμε προ το τέλος όσον αφορά στην πώληση των
μονάδων. Πρέπει να γνωρίζουμε πλέον ποιες είναι οι μονάδες, γνωρίζουμε κι εμείς τι πρέπει
να κάνουμε. Έχουν προγραμματιστεί κάποιες δράσεις, οι οποίες τελειώνουν 6 Δεκεμβρίου
σε πρώτη φάση. Με τα δύο συλλαλητήρια. Οφείλουμε εδώ να αποφασίσουμε το ποια θα
είναι η επόμενη μέρα απ’ την 7η Δεκεμβρίου προκειμένου να κρατάμε το θέμα ζεστό και
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προκειμένου να στείλουμε ξεκάθαρα μηνύματα και σ’ αυτούς που σχεδιάζουν να
πουλήσουν αλλά και σε αυτούς που θα έρθουν αύριο ότι εμείς δεν είμαστε διατεθειμένοι ν’
αφήσουμε να συμβεί αυτό το έγκλημα. Σε μια περίοδο που η Επιχείρηση αντιμετωπίζει
χίλια δυο ζητήματα, σε μια περίοδο που παίζεται αν θα υπάρχει επόμενη ημέρα όσον
αφορά με την ρευστότητα, έχουμε και το κομμάτι των πωλήσεων. Άρα οφείλουμε όλοι να
μην λέμε τα ίδια να κάνουμε ένα πρόγραμμα δράσης για το ποια θα είναι η επόμενη μέρα
μετά την 6η Δεκεμβρίου όταν τελειώσει το συλλαλητήριο στην Μεγαλόπολη. Οφείλουμε
πρωτίστως να βρούμε βήμα μέσα από τα κανάλια προκειμένου να έχουμε το θέμα ζεστό
και να ενημερώσουμε το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας για τις συνέπειες που θα έχουν
όλοι από την ιδιωτικοποίηση της Επιχείρησης, οφείλουμε να ξεσηκώσουμε τις τοπικές
κοινωνίες και τους εργαζόμενους να τους ενημερώσουμε για το τελευταίο ποιες θα ναι οι
συνέπειες και πάνω από όλα να στείλουμε το μήνυμα προς όλους ότι αν μπορούν και
σχεδιάζουν ας έρθουν εμείς περιμένουμε.
Άρα χρειάζεται σωστός σχεδιασμός, σωστός συντονισμός και όλα θα πάνε καλά.
Τωμαδάκης Μανώλης: Συνάδελφοι, όπως είπε ο Θανάσης ο Μάστορας στις
προηγούμενες κινητοποιήσεις που γίνονταν για τον ΑΔΜΗΕ ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας είχε
τοποθετηθεί αρκετές φορές, όπως και στον ΑΔΜΗΕ, όπως και στο Ροσινιόλ και όπως και
στην Κομοτηνή στο εργοστάσιο. Σήμερα ποιες είναι οι πράξεις που γίνονται; Ακριβώς το
αντίθετο από ότι λέγανε. Ο ίδιος ο Παναγιωτάκης δεν είναι αυτός που υπέγραψε την
πώληση του ΑΔΜΗΕ; Την υλοποίηση τέλος πάντων των σχεδίων του ΑΔΜΗΕ. Όπως είπε κι
ο πρόεδρος του Σπάρτακου τι γίνεται μετά την 6η του μήνα; Και τοποθετήθηκε και ο
Γιώργος ο Μπίτζας, ότι πρέπει να ενημερωθεί η κοινωνία. Πέρα από την ενημέρωση των
συναδέλφων πρέπει να ενημερώσουμε και την κοινωνία. Πρέπει δηλαδή να κάνουμε κάτι
ανάλογο που κάναμε και τις άλλες φορές.
Ηλίας: ως πρωτοβάθμια Σωματεία σαφώς και δεν μπορούμε να διαφωνήσουμε με την
Ομοσπονδία, με τις αποφάσεις που έχουμε πάρει για τις κινητοποιήσεις το γνωρίζουνε και
οι τοπικές κοινωνίες στην περιοχή μας Κοζάνη – Φλώρινα και στην Μεγαλόπολη για τις
κινητοποιήσεις, αυτό που θέλω να πω εγώ ότι πέρα απ’ τους φορείς που πρέπει να έχουμε
δίπλα μας στα συλλαλητήρια θα πρέπει να είναι και οι τοπικοί βουλευτές για να
καταθέσουν και εκεί τις προτάσεις, να δούμε λοιπόν αν θα είναι δίπλα μας.
Παναγιώτης: αγαπητοί συνάδελφοι καλημέρα, χαιρετίζω τις εργασίες του σημερινού
συμβουλίου, για όσους δεν με γνωρίζουν εργάζομαι στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης το
οποίο έχει σχηματιστεί από τις προτάσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης με τις αποφάσεις που λαμβάνουν και είναι στο στόχαστρο όπως είναι και η
Φλώρινα και οδεύουν προς πώληση αν ευοδωθούν σε market test κλπ.
Ένα μήνυμα που θέλω να στείλω είναι ένα μήνυμα ότι ο αγώνας πρέπει να είναι δυνατός
και ενωτικός και μαζικός. Ήδη αυτή την στιγμή καταφτάνουν αρκετοί συνάδελφοί μας, 300
άτομα περίπου με πούλμαν και σε λίγο θα είναι στην συμπ0αράσταση διαμαρτυρίας που
έχουμε οργανώσει με πρωτοβουλία του συντονιστικού του Δήμου της Μεγαλόπολης,
περιφέρειας Πελοποννήσου αλλά και σε συνεννόηση με το άλλο συντονιστικό, αυτό που
θέλω να πω είναι ότι πρέπει να βγούμε, η Ομοσπονδία πρέπει να βγει μπροστά από κάθε
Περιφέρεια και από κάθε Δήμο. Δεν σημαίνει ότι δεν θέλουμε ούτε την ελληνική κοινωνία,
ούτε την τοπική αυτοδιοίκηση μαζί μας, αλλά οι εργαζόμενοι πρέπει να δώσουν το δικό
τους στίγμα και να κερδίσουν μάχες όπως μάχες έχουμε κερδίσει όλα τα τελευταία αυτά
χρόνια. Πρέπει να αγωνιστούμε δυνατά, ενωτικά και μαζικά με κοινές δράσεις ταυτόχρονα
γιατί αν θα συμβεί αυτό και έρθει η πώληση μονάδων και έρθει το 17% του ΤΑΥΠΕΔ που
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είναι στην επόμενη χρονιά συνάδελφοι, καταλαβαίνετε γιατί δεν θα μιλάμε μετά με όλα
αυτά τα μνημόνια που έχουν περάσει, τους νόμους που έχουν φέρει την ΔΕΗ σε δεινή
θέση. Φαντάζομαι ότι η συνέχεια θα είναι πάρα πολύ δύσκολη αλλά το φρόνημα θα πρέπει
να είναι υψηλό και όλοι μαζί και μαζικά, επαναλαμβάνω, και ενωτικά να δώσουμε την
μητέρα των μαχών που είναι μπροστά μας ξεκινώντας από σήμερα μ’ αυτή την
συμπαράσταση διαμαρτυρίας και που σαφώς μια ομοσπονδία με τις αποφάσεις που έχει
προπάρει από προ εξαμήνου, επταμήνου για δράσεις θα πρέπει να έρθουν κι άλλες δράσεις
κι άλλα συλλαλητήρια μέχρι να κορυφωθεί ώστε ν’ αποτρέψουμε όλη αυτή την διαδικασία,
όλη αυτή την επιθυμία κυβερνόντων και δανειστών. Σας ευχαριστώ.
Σταμάτης Ρέλλιας: λοιπόν, συνάδελφοι να σας καλημερίσω κι εγώ, βλέπουμε όλα αυτά
τα χρόνια αγαπητοί συνάδελφοι ένα συγκεκριμένο σχέδιο, απ’ όλες τις κυβερνήσεις των
τελευταίων ετών για ιδιωτικοποιήσεις αυτού του κοινωνικού αγαθού που πρέπει να ‘ναι
φτηνό και πρέπει να ‘χει πρόσβαση ο κάθε έλληνας πολίτης. Υπάρχει σχέδιο συνάδελφοι.
Δεν μπορεί όλες οι κυβερνήσεις
που περάσαν από την Ελλάδα να θέλουν να
ιδιωτικοποιήσουν τον ενεργειακό τομέα. Να τα μαζέψουμε συνάδελφοι να δούμε τι έχει
συμβεί;
Ο ΑΔΜΗΕ έφυγε από την ΔΕΗ. Έχει στρατηγικό επενδυτή. Θέλουν να μεταφέρουν το 50%
των πελατών της ΔΕΗ. Από τα 7,5 εκατομμύρια πελάτες να δώσουν τους 3,5. Είναι
ανείσπρακτοι λογαριασμοί 3 δισεκατομμύρια συνάδελφοι. Υπάρχουνε τα ΝΟΜΕ. Και για να
θυμίζουμε στους συναδέλφους, όχι ότι δεν ξέρουνε, τι είναι τα ΝΟΜΕ, είναι η ενέργεια που
δίνει η ΔΕΗ κάθε φορά σε δημοπρασία με τιμή κάτω από το κόστος και να πουλάνε γύρω
στα 100, δηλαδή βγάζει δημοπρασία 31€ την προηγούμενη φορά κι ο προμηθευτής
ενέργειας τον καταναλωτή έδινε με 100€ την Mw/h.
Έχουμε υποχρεωτικές απολύσεις. Έχουμε συνάδελφοι μεταθέσεις στελεχών, μεταθέσεις
εργαζομένων. Τώρα, ξεπουλάμε δημόσια περιουσία. Ξεπουλάμε λιγνιτικούς σταθμούς
παραγωγής, ξεπουλάμε ορυχεία. Η ΑΠΕ σε λίγο καιρό ΔΕΗ φεύγει από την ΔΕΗ
συνάδελφοι. Είναι οργανωμένο σχέδιο συνάδελφοι; Υπηρετούνε κάποια συμφέροντα που
τα ονομάζαμε τον προηγούμενο καιρό; Υπηρετούνε συνάδελφοι τον καπιταλισμό που λέει
και το ΚΚΕ; Αυτό όμως συνάδελφοι δεν είναι ούτε καπιταλισμός. Είναι καπιταλισμός α λα
καρτ, για να εξυπηρετήσει τα οποιαδήποτε συμφέροντα είναι γύρω από το ενεργειακό
πεδίο.
Έχουμε υποχρέωση λοιπόν συνάδελφοι, για να είμαι σύντομος να προστατεύσουμε αυτό
το κοινωνικό αγαθό. Να προστατεύσουμε την μεγαλύτερη επιχείρηση του ελληνικού λαού.
Έχουμε υποχρέωση να είμαστε αντίθετοι επάνω σε αυτές τις πολιτικές της Κυβέρνησης
που ξεπουλάνε την ΔΕΗ και εγκληματούν σε βάρος της χώρας μας. τι μας μένει
συνάδελφοι; Να δώσουμε με ενότητα τις μάχες που πολύ καλά γνωρίζει ο ΔΕΗτζής γιατί
έτσι αισθανόμαστε όλοι, να δώσουμε την μάχη, να μπορέσουμε να κρατήσουμε την
κατρακύλα και τις καταστροφικές επιλογές στην ΔΕΗ και την χώρα μας.
Θα μπω σύντομα συνάδελφοι στα οικονομικά της Ομοσπονδίας. Όπως γνωρίζετε κάθε
τρίμηνο κάνουμε τον απολογισμό στα Δ.Σ.. έτσι συνάδελφοι κι αυτό το τρίμηνο έχουμε τα
έσοδα τον Ιούλιο ήταν 44683,34, τον Αύγουστο ήταν 12.488,80, τον Σεπτέμβριο
25.721,44, το σύνολο των εσόδων του τριμήνου αυτού ήταν 82.893,58.
Το σύνολο εξόδων, τον μήνα Ιούλιο ήταν 28.317,30, τον Αύγουστο ήταν 29.407,97, τον
Σεπτέμβριο ήταν 35.317,02. Το σύνολο των εξόδων ήταν 93.042,30. Το υπόλοιπο του
δευτέρου τριμήνου συνάδελφοι ήταν 154.774,12 από την διαφορά εσόδων – εξόδων συν
το υπόλοιπο του δεύτερου τριμήνου για το υπόλοιπο του τρίτου τριμήνου που
μεταφέρεται ήταν 144.625,40.
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Θέλω να πω και τούτο συνάδελφοι, αναλυτικά για να μπω λίγο στα οικονομικά της
Ομοσπονδίας. Η Ομοσπονδία αγαπητοί συνάδελφοι έχει έξοδα τα οποία είναι πάγια δηλαδή
το ΙΚΑ 2.020,13. Την πρώτη δόση από τις εκατό που κάναμε ρύθμιση στο πρόστιμο που
είχαμε από τον Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων είναι 1091,62. Η πρόσφατη δεύτερη δόση,
κάναμε μια ρύθμιση πάλι για το σαραντάρι ήταν 750 η Τρίτη που ήταν για το πρόστιμο
των 150.000 το 50% το υπόλοιπο που εκδικάστηκε αυτούς τους μήνες είναι 6150, η
μισθοδοσία προσωπικού είναι 4650, ο φόρος υπαλλήλων και ελεύθερων επαγγελματιών
είναι 800, το λογιστικό γραφείο 280 και αυτό που πρέπει να δώσουμε είναι 4.000 σε
προηγούμενες χρήσεις για προηγούμενα χρόνια που είχανε γίνει στους δύο δικηγόρους,
τον κύριο Περπατάρη και τον κύριο Πρίσκο άλλες 4.000. μαζεύονται συνάδελφοι τα έξοδα,
τα πάγια έξοδα γύρω στις 20.741. βλέπουμε συνάδελφοι ότι τα έξοδα τον μήνα, τα
συνήθη του τριμήνου αυτά από εκεί βγαίνει ένας μέσος όρος είναι 31. Τα έσοδά μας είναι
27. Αυτό για να το έχετε υπόψη σας. Ευχαριστώ πολύ.
Φραγκόγιαννης: καλημέρα κι από εμένα έχουμε δύο θέματα. Το πρώτο θέμα είναι η
συγκρότηση του προεδρείου της Εξελεγκτικής Επιτροπής
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νο 16
Θ Ε Μ Α: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟΥ ΕΞ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Συνήλθαν σήμερα Δευτέρα 27/11/2017 στα γραφεία της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ-ΚΗΕ Στουρνάρη
73-75 και ώρα 13:00 μετά από πρόσκληση του πλειονοψηφήσαντος συμβούλου Γ. Γκαραβέλλα τα
μέλη της Εξ. Επιτροπής που εκλέχτηκαν στο 38ο Εκλογοαπολογιστικό Συνέδριο της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ
σε συνεδρίαση προκειμένου να γίνει συγκρότηση σε σώμα.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
ΓΚΑΡΑΒΕΛΛΑΣ Γ.
ΠΗΛΙΧΟΣ Δ.
ΦΡΑΓΚΟΓΙΑΝΝΗΣ Ε
ΤΣΑΚΥΡΑΚΗΣ Ι.
ΑΠΟΝΤΕΣ:
ΒΑΡΔΟΥΛΗ Μ.

Κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας έλαβαν:
Δ. Πηλιχός
Ε. Φραγκόγιαννης

4 ΨΗΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ι. Γκαραβέλλας

4 ΨΗΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ι. Τσακυράκης
Η θέση του αντιπροέδρου θα καλυφθεί σε επόμενη συνεδρίαση της Εξ. Επιτροπής.
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Γιατί αναλογικά η θέση πηγαίνει στην κυρία Βαρδούλη η οποία είναι δικαιολογημένα
απούσα. Και για το πρακτικό για να καταγραφεί
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Νο 17
Συνεδρίασε σήμερα Δευτέρα 27/11/2017 και ώρα 13:15 η Εξελεγκτική επιτροπή
της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ ύστερα από πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος συμβούλου Γιώργου
Γκαραβέλλα και προέβη στον οικονομικό και διαχειριστικό έλεγχο
της περιόδου
1/7/2017 έως 30/9/2017.
Παρόντες :
Δ. Πηλιχός, Ε. Φραγκόγιαννης, Γ. Γκαραβέλλας, Ι. Τσακυράκης
Απόντες:
Μ. Βαρδούλη
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.
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: 30/6/2017

154.774,12

Έσοδα: 1/7/2017 έως 30/9/2017

82,893,58

Έξοδα: 1/7/2017 έως 30/9/2017

93.042,30

Υπόλοιπο: 30/9/2017

144,625,40

Αδαμίδης: Εδώ λίγο να συμπληρώσω για το ακροατήριο, προφανώς δεν είναι
αποτυπωμένα εκεί, είναι οι οφειλές από τον ΟΑΕΔ προς την Ομοσπονδία οι οποίες είναι
τεσσάρων μηνών συν τα έξοδα του Συνεδρίου τα οποία δεν έχουν μπει ακόμη μέσα
δηλαδή να υπολογίζουμε σε αυτό που είναι ως αποτύπωμα εκεί ένα ποσό επιπλέον της
τάξης των 30.000€. για εκείνη την ημερομηνία. Δηλαδή, θα έπρεπε να έχει πληρώσει ο
ΟΑΕΔ 4 μήνες, συν το δώρο, συν τα έξοδα του Συνεδρίου, έτσι ως εικόνα, δεν είναι
διατυπωμένο για τους γνωστούς λόγους. Λοιπόν να περάσουμε στις δευτερολογίες και
μετά να μπούμε σε ψηφοφορίες.
(Ερώτηση εκτός μικροφώνου)
Αυτό ο φόρος καταθέσεων έχει να κάνει με την εντολή που δίνει και πληρώνεται ο κάθε
ένας από εμάς. παίρνει προμήθεια γι αυτό το πράγμα. Εντάξει;
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Καρράς: συνάδελφοι, για να τελειώσουμε το θέμα του ταμείου, πράγματι τα έξοδα είναι
περισσότερα από τα έσοδα σ’ αυτό το τρίμηνο. Αντιλαμβάνεστε ότι και στο επόμενο
τρίμηνο και στο μεθεπόμενο τρίμηνο και μέχρι να τελειώσουν οι αγωνιστικές
κινητοποιήσεις διότι όλοι οι αγώνες έχουν κι έξοδα μπορεί να είναι παραπάνω. Όμως από
την άλλη ταμία θα πω κάτι για εσένα. Περιμένω την πρότασή σου σε μια εξορθολογισμένη
διαχείριση το πώς θα μειώσουμε τα έξοδα τα περιττά, σίγουρα θα έχουμε έξοδα για αγώνες
και συμφωνώ αλλά μην φτάσουμε στο άλλο κομμάτι όπως στο παρελθόν, περάσουμε αυτά
που έχουμε κι αρχίσουμε να χρωστάμε. Λοιπόν, εισήγηση θα παρακαλέσω την επόμενη
φορά ή μέσα στο επόμενο διάστημα σ’ εμένα και τον πρόεδρο πως θα εξορθολογήσουμε
την διαχείριση ώστε τα έξοδα να μην περνάν τα έσοδα, δεν είναι έξοδα οι αγώνες.
Ευχαριστώ πολύ.
Ακούστε λίγο, αυτή είναι δέσμευση θεωρώ δική μου αλλά και του προεδρείου ότι την
επόμενη φορά θα έχουμε και μία πρόταση εξορθολογισμός της διαχείρισης ώστε εκτός απ’
τους αγώνες θα το ξαναπώ πολλές φορές, εκεί δεν συζητάμε αλλά μία εξορθολογισμένη
διαχείριση που δεν θα περνάνε τα έξοδα, τα έσοδα.
Τελειώνω με αυτό γιατί θα φύγουμε από την ουσία ταμία, σε παρακαλώ. Έχουμε σήμερα
μία και δεν θα πω πολλά λόγια, θα προσπαθήσω να είμαι πολύ σύντομος, θα προσπαθήσω
να κάνω τρεις διαπιστώσεις, να βγάλω τρία συμπεράσματα και να πω για το τι πρέπει ν’
ακολουθήσει το επόμενο χρονικό διάστημα μετά τις προτάσεις που θα κάνω εγώ.
Συμπέρασμα νούμερο ένα, βρισκόμαστε στο σημείο μηδέν.
Συμπέρασμα νούμερο δύο, όλοι λέμε ότι αυτή η μάχη θα είναι η μητέρα των μαχών. Όπως
και την προηγούμενη φορά. Συμφωνούμε όλοι, δεν διαφώνησε κανένας, όταν
επιστρατευτήκαμε την προηγούμενη φορά, απ’ την προηγούμενη κυβέρνηση και αυτή η
κυβέρνηση ήρθε και έκανε άρση της επιστράτευσης, αν ακολουθήσω τον λόγο του
συναδέλφου του Γιώργου του Μπίτζα πρέπει να επιστρατευτούμε τρεις φορές. Οπότε, θα
πρέπει να προχωρήσουμε σε μεγαλύτερες αγωνιστικές κινητοποιήσεις το επόμενο χρονικό
διάστημα.
Συμπέρασμα νούμερο τρία, θα μετρηθούμε όλοι όχι στα λόγια, θεωρώ στην πράξη. Το να
λέμε πολλά λόγια δεν έχει καμία ουσία. Θα μετρηθούμε στην πράξη και ιδιαίτερα από
αυτούς που προσεγγίζουνε ή έχουνε αναφορά στην σημερινή κυβέρνηση αυτοί θα
μετρηθούν περισσότερο από όλους τους υπόλοιπους. Όπως μετρηθήκαμε κι εμείς στο
παρελθόν. Παρελκυστικές πολιτικές στο ποιος θα έρθει να σταματήσουν εδώ και τώρα, εάν
πιστεύουν σ’ αυτόν τον αγώνα. Το ποιος θα έρθει θα το δούμε. Όπως κάναμε και τότε.
Παρελκυστικές πολιτικές το τι θα πούνε οι επόμενοι τέλος. Θεωρώ ότι όλοι οι εργαζόμενοι
πρέπει να κλείσουνε τα αυτιά τους, αυτές τις παρελκυστικές πολιτικές που ένας απ’ αυτούς
που βάζει μεγάλη πλάτη και παίζει επάνω σε αυτή την πολιτική διότι αυτή η πολιτική που
ξεπουλάει σήμερα την ΔΕΗ που συμφωνούμε όλοι, έχει συγκεκριμένο ονοματεπώνυμο
είναι ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ κατ’ επέκταση Τσίπρας – Καμμένος, κι αυτοί που βάζουν πλάτη σε
αυτή την παρελκυστική πολιτική θα είναι απέναντί μας. Κι ένας από αυτούς είναι ο
πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της Επιχείρησης. Μέχρι και χθες έλεγε ότι δεν υπάρχει
συμφωνία, ότι δεν έχει κλείσει συμφωνία.
Τώρα, θα ακούσουμε ότι η ΓΕΝΟΠ ολιγώρησε. Η ΓΕΝΟΠ δεν ολιγώρησε. Όπως έκανε στο
παρελθόν έτσι κάνει και τώρα. Θεωρώ ότι όλο αυτό το χρονικό διάστημα πήγαμε σε όλη
την Ελλάδα. Τοποθετηθήκαμε και είπαμε τι λαίλαπα έρχεται.
Πάω τώρα στο επόμενο, αφού έκανα αυτές τις διαπιστώσεις που θεωρώ συμφωνούμε
όλοι, θα μπορούσαμε να κάνουμε χιλιάδες διαπιστώσεις, το τι χάνουμε, ότι χάνουμε αν
θέλετε, τα φιλέτα της ΔΕΗ. την επόμενη μέρα θα έχουμε χιλιάδες προβλήματα. Πάμε στα
συμπεράσματα. Το πρώτο πράγμα που θα συμφωνήσω με τον φίλο μου τον Γιώργο τον
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Μπίτζα ότι πρέπει να επικοινωνήσουμε με την κοινωνία, με τον κόσμο απ’ έξω. Όμως
πρέπει να έχουμε έναν ισχυρό λόγο ώστε μνα μπορέσουμε να τους πείσουμε. Έχουμε
ισχυρό λόγο θεωρώ. Δεν μπορεί να πει κανένας ότι την επόμενη μέρα μετά το ξεπούλημα
της ΔΕΗ γιατί για ξεπούλημα και όχι για αποεπένδυση πιστεύω ότι είναι, δεν θα
κινδυνεύσει η ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Κανένας δεν μπορεί να διαπιστώσει κάτι
διαφορετικό. Δεν μπορεί να διαπιστώσει κανείς κάτι διαφορετικό την επόμενη μέρα θα
ακριβύνει η kwh. Δεν μπορεί να διαπιστώσει κανένας κάτι διαφορετικό ότι την επόμενη
μέρα αυτή η πολιτική που όπως είπε και ο ταμίας στα ελληνικά νοικοκυριά
υποχρεωνόμαστε, υποχρεώνεται η πολιτεία, η Κυβέρνηση να παρέχει το ρεύμα μέχρι τον
τελευταίο καταναλωτή ότι την επόμενη μέρα δεν θα υπάρξει πρόβλημα στον βωμό του
κέρδους που θα ‘ρθουνε να πάρουνε όχι μόνο την μισή ΔΕΗ και κάτι παραπάνω, πια
ολόκληρη την ΔΕΗ. Θα πρέπει να βάλουμε στον λόγο μας ότι δεν είναι η μισή ΔΕΗ, είναι
και το 17%. Λίγο – πολύ εξαγγέλθηκε και στον λόγο μας, για να φέρουμε κοντά και τους
υπόλοιπους πρέπει να βάλουμε ότι πωλούνται και τα νερά. Και όχι μόνο τα νερά,
ξεπουλάνε όλη την χώρα.
Η δεύτερη διαπίστωση, πρέπει και θεωρώ ότι δεν θα είναι καθόλου δύσκολο να δώσουμε
βαρύτητα στα δύο λιγνιτικά πεδία, μάλλον στις δύο περιφέρειες. Όλοι γνωρίζουμε και όλοι
συμφωνούμε ότι την επόμενη μέρα θα καταντήσουνε Μαντούδι, θα μαραζώσουνε. Εκεί θα
δώσουμε και μία δυναμική. Και η δυναμική αυτή θα έχει, παρότι είναι λαιφ και θα πω στο
τέλος πως θα ξεπεράσουμε το λάιφ, η δυναμική εκεί θα πρέπει να γίνει με διάφορους
τρόπους που θα πρέπει να τους κάνουμε και να αναδείξουμε το πρόβλημα και να το
ακούσει όλη η Ελλάδα που από την μία άκρη στην άλλη άκρη.
Το τρίτο, συμφωνώ πάλι με τον φίλο μου τον Μπίτζα ότι θα πρέπει να πιστούν οι
εργαζόμενοι ότι την επόμενη μέρα θα είναι σε εργασιακή ανασφάλεια. Η επόμενη μέρα έχει
απολύσεις και έχει και μειώσεις μισθών. Εάν δεν αντιλαμβάνεστε που κινείται, πως έχει
βαλτώσει, τρία χρόνια η ΔΕΗ με την πολιτική της συγκεκριμένης Διοίκησης και της
συγκεκριμένης Κυβέρνησης θα αντιληφθείτε ότι την επόμενη μέρα θα έχουμε σοβαρά
προβλήματα. Και θέλετε να σας πω και κάτι; Δεν θα προσφέρουν τίποτα στον ελληνικό λαό
ούτε μια θέση εργασίας δεν θα ανοίξουν.
Λοιπόν, πάμε τώρα στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις, θα συμφωνήσω με την 24ωρη, αυτό
σημαίνει Ηλία μου ότι αύριο το πρωί έχουμε μία Απεργιακή Επιτροπή. Απ΄την ώρα που θα
πάρουμε απόφαση εδώ, υπάρχει η Απεργιακή Επιτροπή. Η Απεργιακή Επιτροπή θεωρώ ότι,
διότι δεν μπορώ να τα ανοίξουμε όλα εδώ, θα έχει την δυνατότητα μαζί με την 24ωρή να
πάρει κι άλλες αποφάσεις. Αντιλαμβάνεστε τι λέω. Τέλος το να μην κάνουμε
προσυγκέντρωση. Θα γίνει προσυγκέντρωση σε συγκεκριμένο σημείο να δείξουμε το
συγκεκριμένο πρόβλημα σε συγκεκριμένο άνθρωπο που έχει το πιστόλι στον κρόταφο και
του μένει κάτι. Το πα και κάποτε εδώ, ένας προηγούμενος Δ/νων Σύμβουλος ήταν έτοιμος
να παραιτηθεί και δέχθηκε μεγαλύτερες πιέσεις από εμάς. ο σημερινός που είναι
συνάδελφος – συνταξιούχος, πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος της ΔΕΗ έχει το πιστόλι στον
κρόταφο, ας το κάνει, ας παραιτηθεί. Λοιπόν, μετά την απόφαση που θα πάρουμε, γιατί
συμφωνώ στην 24ωρη, θεωρώ ότι πρέπει να δημιουργήσουμε Απεργιακή Επιτροπή που το
επόμενο χρονικό διάστημα θα προγραμματίσουμε όλες τις δράσεις. Πρέπει να
συμφωνήσουμε ότι πριν το συλλαλητήριο της Φλώρινας θα πρέπει να πάμε σε
συγκεντρώσεις εκεί, να ενημερώσουμε πάλι τον κόσμο, να ζεστάνουμε πάλι τον κόσμο,
πριν την Μεγαλόπολη, το ίδιο Τσουμπλέκα Βαγγέλη, θα πρέπει να κάνουμε και εκεί
συγκεντρώσεις, το θεωρώ αυτονόητο αυτό, κι από εκεί και πέρα πριν τις 14 του μήνα,
έχουμε τον χρόνο, εδώ οι ενδότεροι γιατί πράγματι πρέπει να πιστεί και το λεκανοπέδιο
Αττικής να βγούμε σε συγκεντρώσεις ώστε να μαζέψουμε τον κόσμο έξω από την
Χαλκοκονδύλη 30 σε μια προσυγκέντρωση και τα υπόλοιπα θεωρώ ότι η Απεργιακή
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Επιτροπή που θα είναι συγκεκριμένη θα πάρει αποφάσεις το τι άλλο θα κάνουμε σε όλο το
υπόλοιπο διάστημα και πως θα προγραμματίσουμε τον αγώνα μας ώστε να έχουμε έναν
κοινό στόχο και ο κοινός στόχος είναι να μην πουληθεί τίποτα. Αυτή είναι η απόφαση που
έχουμε πάρει εμείς και πρέπει να δώσουμε όλες τις δυνάμεις μας εκεί. Μέχρι το τέλος. Ο
δρόμος είναι μακρύς, θα συντηρήσουμε δυνάμεις θεωρώ αλλά μπορούμε και έχουμε την
γνώση, την εμπειρία, της αντεπίθεσης αυτής που θα μπορέσουμε να κάνουμε σε
συγκεκριμένο σημείο ώστε να ανατραπεί η πολιτική αυτή.
(Φασαρία)
Καταρχάς δεν άφησα κανένα υπονοούμενο για σένα. Κατά δεύτερον είπα το εξής, επειδή
ακούγονται πολλά και μάλιστα εστιάστηκα στον πρόεδρο και Δ/νων Σύμβουλο της ΔΕΗ
που χθες βγήκε με δήλωση … εγώ λέω, καλώ τους εργαζόμενους να κλείσουν τα αφτιά
τους, έχουμε έναν αγώνα να δώσουμε μπροστά και δεν άφησα κανένα υπονοούμενο για
κανέναν. Εδώ θα μετρηθούμε όλοι όχι στα λόγια, στις πράξεις. Πράξεις είπα και το
ξαναλέω.
Αδαμίδης: λοιπόν συμφωνώ, αυτό που είπε ο Παλάσκας τελευταία, κανένας δεν έχει τον
λόγο σ’ αυτή την αίθουσα γιατί είναι συνδικαλιστής να απολογηθεί για κανέναν. Εάν θέλει
να απολογηθεί, να πει για ποιο λόγο απολογείται. Σ’ αυτή εδώ την αίθουσα διαχρονικά όσοι
βρέθηκαν, ως όργανο αυτού του θεσμικού, ως μέλη αυτού του οργάνου έχουνε δώσει όλοι
τους ανεξαιρέτως τα διαπιστευτήρια απέναντι στις πολιτικές που έρχονται από αυτούς που
τις υιοθετούν. Άρα λοιπόν, έχει δικαίωμα αυτός ο οποίος μιλάει χωρίς να θίγει προσωπικά
κανέναν να λέει τις πολιτικές του και συνδικαλιστικές θέσεις. Εμείς λοιπόν, ως ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ,
και μάλιστα στο προηγούμενο χρονικό διάστημα επειδή ήταν άλλες κυβερνήσεις, αν
ξεκινήσουμε από αυτό που λέει ο φίλος μου ο Ηλίας, απ’ το Μάαστριχτ, από το 1993,
προφανώς και έχουμε τοποθετηθεί ενάντια σε αυτές τις πολιτικές. Το αν τις υλοποίησαν
και αν θέλει ο κάθε Αδαμίδης, ο κάθε Καρράς να υιοθετήσει την πολιτική του Χ
Μητσοτάκη, του Χ Παπανδρέου δικαίωμά του είναι. Θα δεχτεί την κριτική. Εμείς δεν
υιοθετήσαμε τέτοιες πολιτικές. Κανένας δεν το έχει κάνει εδώ μέσα. Κανένας! Άρα λοιπόν,
και επειδή το προηγούμενο χρονικό διάστημα έχουνε δει και έχουνε μιλήσει πάρα πολύ, και
έχουνε μιλήσει λέγοντας ότι αυτό το πράγμα που γίνεται είναι εθνικό έγκλημα. Σήμερα,
λένε ότι είχαν αυταπάτες. Δικαίωμά τους είναι. Οι συνδικαλιστές έχουνε άλλο ρόλο.
Προσέξτε! από το προεδρείο της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και γενικότερα δεν θα κάνουμε κομματικό
συνδικαλισμό. Το έχουμε συμφωνήσει το ’14. Πολιτικό συνδικαλισμό θα κάνουμε. Είμαστε
βαθύτατα πολιτικά όντα, πολιτικοί είναι αυτοί, δεν είμαστε κομματικά όργανα. Και δεν
πρόκειται να καταστούμε κομματικά όργανα κανενός. Βεβαίως, δεν είμαστε άνθρωποι οι
οποίοι θα πούνε δεν βλέπουμε τίποτε. Σήμερα έχουμε αυτή την πολιτική, αυτή χτυπάμε.
Βεβαίως, είμαστε υποχρεωμένοι να δούμε και το τι λένε οι υπόλοιποι. Κι έχουμε κάνει
επιστολές σε όλα τα κόμματα του συνταγματικού τόξου να μας δεχτούν αλλά δεν μας
δέχτηκαν κι αυτό γνωστό είναι. Θα την επαναφέρουμε, για να συμφωνήσω με τον φίλο
μου τον Μπίτζα ότι θα κάνουμε περισσότερα, να για τα περισσότερα θα σας πω, εγώ ξέρω
πολύ καλύτερα φίλε Βαγγέλη το πόσα απίδια πιάνει ο σάκος ο δικός μου. Και όλοι θα
βάλουμε ‘το δάχτυλο επί τον τύπον των ήλων» όχι στα αμφιθέατρα, γιατί είναι εύκολο να
τα λες στα αμφιθέατρα. Το ζήτημα είναι πως θα τα υλοποιήσεις. Κι εδώ εμείς έχουμε δει
και έχουμε ζήσει και την διαφορετική προσέγγιση των κοινωνιών.
Γιατί, φίλε Βαγγέλη, για να απαντήσω στο ερώτημά σου, δεν κατεβήκαμε σήμερα κάτω
γιατί η πρόταση ήταν ότι θα κατεβαίναμε σήμερα κάτω αλλά εκεί υπήρχε μια απόφαση,
πάμε συμβούλιο 28 του μήνα, αλλά υπήρχε μια ειλημμένη απόφαση που ήταν απ’ το
συντονιστικό και συμμετείχε και η ΓΕΝΟΠ εκεί και απόφαση έκτακτου Δημοτικού
Συμβουλίου, κι εμείς δεν είμαστε άνθρωποι που αυτά θα τα αφήσουμε να πέσουν κάτω ή
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μάλλον δεν θα τους δώσουμε σημασία όταν υπάρχει έκτακτη απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου της Μεγαλόπολης και του συντονιστικού το οποίο συμμετέχει η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ.
Δεν ήμουνα εγώ και ο γραμματέας, ήταν όμως ο Γιώργος ο Βελισσάρης, ήταν ο Αγγελής,
ήσασταν εσείς δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά. Και είπαμε λοιπόν ότι υπάρχει
ένα αίτημα να ανέβουν πάνω, εμείς θα κατεβαίναμε κάτω να πληρώσουμε 12.000 το
λιγότερο χωρίς κανένα απολύτως αποτέλεσμα γιατί αυτά θα λέγαμε, θα κατέβουμε κάτω
και θα κάνουμε ενημέρωση γιατί την προηγούμενη φορά με τα ίδια αντανακλαστικά φίλε
Βαγγέλη είχα την ευκαιρία να το πω και εκεί, δεν υπήρχαν τα ίδια αντανακλαστικά απ’ την
κοινωνία της Μεγαλόπολης, ούτε καν από τους εργαζόμενους. γιατί πριν από το
συλλαλητήριο πήγαμε στις μονάδες και στα εργοστάσια να κάνουμε ενημερώσεις και δεν
υπήρχε αντίστοιχη συμμετοχή παρότι τους λέγαμε «συνάδελφοι η μπίλια γυρνάει, δεν
ξέρουμε που θα κάτσει». Και δεν πίστευε ούτε ο Δήμαρχος. Αλλά όταν τον φώναξα τον
δήμαρχο και ήρθε στη σύσκεψη εδώ μέσα στο μήνα Σεπτέμβρη, τότε θορυβήθηκε η
περιοχή.
Για να μην ανοίξουμε σοβινιστικά ζητήματα. το είπε ο γραμματέας, το είπε ο Μάστορας, το
είπαν όλοι. Το είπε ο Μόσχος, εγώ δεν θα μπω στην διαδικασία να διαβάσω το τι είπε ο
Βλάσσης και το τι είπε να πούμε ο Παπαηλιού. Ο καθένας λέει το προηγούμενο σχέδιο
ανάλογα αν τον πειράζει δεν είχε Μεγαλόπολη μέσα. Και τι έγινε που δεν είχε Μεγαλόπολη,
ήταν μια χαρά; Ή τώρα αν κάποιος ξέρω ‘γω, που λέγεται Σέρζας ή λέγεται Δημητριάδης
δεν έχει Κοζάνη; Τότε έχουμε χάσει πριν ξεκινήσουμε. Γι αυτό και είπαμε ότι θα τους
κάνουμε όλους κοινωνούς. Υπάρχει ένα φυλλάδιο που απευθύνεται στον καταναλωτή,
βεβαίως θα βγει με αλλαγή ημερομηνίας, δεν διαφέρει τίποτα. Αυτό το σχέδιο βγήκε. Όλες
οι δράσεις αυτές θα γίνουν. Θα πάμε μετά από δυο-τρεις μέρες όταν χρειαστεί κάτω μετά
το συλλαλητήριο της Φλώρινας, θα κάνουμε ενημέρωση, δύο – τρεις συγκεντρώσεις στην
Μεγαλόπολη για να τους πούμε ακριβώς το τι γίνεται και να βρεθούμε μετάς το
συλλαλητήριο όλοι μαζί.
Τώρα, το επόμενο ζήτημα που έχουμε θίξει έχει να κάνει απολύτως με την πολιτική. Είναι
δεδομένο ότι η σημερινή κυβέρνηση ξεκινάει να πουλήσει. Το είπα στην εισήγησή μου. Δεν
μας ενδιαφέρει εμάς ως Συνδικάτο αν έχει το πιστόλι στον κρόταφο. Οι άλλοι που το
είχανε; Όλοι εκεί το είχανε το πιστόλι. Το θέμα είναι το ότι όταν έχεις το πιστόλι στον
κρόταφο εξαρτάται αν το βάζεις εσύ ή στο βάζουν οι άλλοι. Υπάρχουν κάποιοι που
προτίμησαν να αυτοκτονήσουν και κάποιοι άλλοι που τους δολοφονήσανε. Εμείς δεν θα
παίξουμε αυτό το παιχνίδι. Εμείς αγαπητοί συνάδελφοι όπως είπαν όλοι οι προλαλήσαντες,
έχουμε ιερή υποχρέωση απέναντι στην ιστορία της ΓΕΝΟΠ να δώσουμε την μάχη και
απέναντι στους εργαζομένους που εκπροσωπούμε και τις κοινωνίες. Όμως σε ότι έχει να
κάνει με το νομικό μέρος που έθιξες Βαγγέλη, γιατί αυτό ήταν το άλλο ερώτημα,
προφανώς και η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ δεν θα το αφήσει έτσι. άλλωστε είναι άρρηκτα συνδεδεμένα
και με την περιουσία που έχει και στον ΑΔΜΗΕ και παντού. Και μπορεί ο Παναγιωτάκης να
λέει ότι αναγκαζόμαστε να πουλήσουμε. Εγώ διαφωνώ κάθετα. Ο Παναγιωτάκης θέλει να
πουλήσεις, γιατί αν δεν πουλήσει η Εταιρεία θα πάει κατά διαόλου. Θα σωθεί και θα σωθεί
και η δική του υπόληψη διότι η Εταιρεία πάει κατά διαόλου. Αν αυτή την ώρα δεν πάρει τα
360 εκατομμύρια από το μέρισμα που τα οφείλει το κράτος και όχι μόνο 360, 720, τότε η
Εταιρεία θα εμφανιστεί στο κόκκινο και πολύ κόκκινο. Και το ότι είναι αναγκασμένος να
πουλήσει είναι μία ιστορία που τον βολεύει και αυτόν.
Αλλιώς, βεβαίως υπάρχει και ο άλλος δρόμος. Υπάρχει και ο δρόμος που λέει ότι εγώ δεν
το πίνω αυτό το ποτήρι. Προς όλους αυτούς που θέλουν να λένε ότι κάνει. Θα μου πεις αν
έρθει κάποιος άλλος δεν θα πουλήσεις αυτό που είπε ο σύντροφος ο Ηλίας; Προφανώς και
θα πουλήσει. Ας πουλήσει κάποιος άλλος. Ξέρετε τι είπα κάποτε σε μία κομματική
οργάνωση του ΠΑΣΟΚ; Είπαν ότι είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε πράγματα που είναι
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έξω και πέρα από το DNA μας, και τους είπα αφήστε το ρε παιδιά να το κάνουν αυτοί που
το έχουν στο DNA τους. εφόσον είναι έξω και πέρα από το DNA μας γιατί να το κάνουμε
εμείς; Ας το κάνουν αυτοί που το χουν στο DNA τους. που βγαίνουν και το λένε, όπως λέει
ο Μητσοτάκης, όπως λέει ο Ποτάμης, όπως λέει όποιοι λένε. Αλλά το ότι εγώ δεν θέλω
αλλά το κάνω άστο αυτό. τότε έτσι πάρα πολύ εύκολα μπορούμε όλοι να έχουμε άλλοθι
και να αθωωθούμε. Είτε σε φόνο, είτε σε οτιδήποτε.
Το επόμενο χρονικό διάστημα όπως είπε ο γραμματέας, υπάρχουν συνδυασμοί. Έχουμε
μπροστά μας και πραγματικά υπάρχει αυτή την στιγμή εδώ και ένα χρόνο περίπου από τον
Μάρτιο του 2000…, για να μην πω και νωρίτερα του 2017 είναι σε πρώτη επικαιρότητα η
ΓΕΝΟΠ, τα Συνδικάτα, τα Σωματεία – μέλη της και εναντιώνονται σε αυτή την πώληση.
Δεν λείπει σχεδόν καθημερινά υπάρχει. Εγώ δεν μπορώ να μην αναφερθώ, προφανώς και
δεν έχει προσωπικά χαρακτηριστικά αλλά αυτό το λέω για να το ακούσει ο Δημητριάδης,
το λέω για να το ακούσει ο Σέλτσας. Λέει σήμερα λοιπόν αμέσως μετά την ολοκλήρωση
της συμφωνίας ο κύριος Σταθάκης αναμένεται να πραγματοποιήσει κύκλο επαφών με
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και ειδικά σε αυτούς που εκλέγονται στις ευαίσθητες αυτές
περιοχές. Αυτό είναι μασάζ. Έτσι; γι αυτό εμείς είπαμε την μάχη θα την δώσουμε όταν πάει
εκεί στην Βουλή. Και έχουμε ένα πλεονέκτημα και αυτό το αναγνωρίζουμε στην
Κυβέρνηση το ότι είναι την επίταξη και την επιστράτευση. Γιατί σωστό είναι κι αυτό που
λέει και ο Φάνης ότι αν αυτή την στιγμή ήμασταν επιστρατευμένοι δεν θα μπορούσαμε να
κινητοποιηθούμε. Άρα, αυτό το πλεονέκτημα πρέπει να το αξιοποιήσουμε σωστά. Και να
σας πω και κάτι; Οι δράσεις πρέπει να είναι τέτοιες και θέλουν πολύ προσοχή, για να μην
τις κάνουμε με βάση τις ορέξεις ενδεχομένως κάποιων κομμάτων. Θα τις κάνουμε λοιπόν
με βάση το δικό μας συμφέρον.
Ρωτάει πολύ εύστοχα ο Ηλίας, ποια είναι η δική μας η πρόταση; Να μην πουληθούν! Αυτοί
πουλάνε. Θα φτάσουν σε ένα αδιέξοδο. Βγαίνοντας απέναντι ποιους θα αντιμετωπίσουμε;
Μια σειρά από κανάλια οι οποίοι προφανώς θέλουν να κάνουν αυτό το πράγμα. προφανώς,
θέλουν αίμα, εμείς αυτό το πράγμα πρέπει να το διαχειριστούμε σωστά και να
αξιοποιήσουμε όσα «όπλα» έχουμε. Σήμερα είναι οι τοπικές κοινωνίες αυτών των
περιοχών. Ναι βεβαίως είναι ικανές μαζί με την ΓΕΝΟΠ και τα Σωματεία και τους
εργαζομένους, είναι ικανές να αποτρέψουν αυτό το εγχείρημα. Κι αν το αποτρέψουν τώρα
θα το κάνουν και αύριο όπως το κάναν χθες. Αυτή είναι Ηλία η δική μας διαφορά, λέμε και
αύριο τι; Και αύριο το ίδιο. Έχουμε κάποιο θεσμικό πρόβλημα; Όχι! Έχει απελευθερωθεί;
Βεβαίως έχει απελευθερωθεί. Το ξέρουν όλοι. Στην παραγωγή η ΔΕΗ έχει 47% της
ζήτησης, το υπόλοιπο 53% είναι από τρίτους και εισαγωγές. Άρα λοιπόν, έχει
απελευθερωθεί αυτό το κομμάτι που λέγεται ενέργεια. Εμείς δεν κάνουμε κάτι περίεργο,
καμία απόφαση του δικαστηρίου δεν λέει πουλήστε μονάδες. Είναι επιλογή της
Κυβέρνησης της σημερινής και της χθεσινής. Γιατί δεν θέλει να ανοίξει άλλα ορυχεία. Η
απόφαση λέει δώστε πρόσβαση σε τρίτους στους λιγνίτες. «ιδού η ρόδος, ιδού κι το
πήδημα» λοιπόν ας δώσει. Ας δώσει στην Δράμα, ας δώσει στην Ελασσόνα, ας δώσει στην
Καβάλα, ας δώσει όπου έχει. Γιατί δεν δίνει; Γιατί επιλέγει να δώσει από αυτά που
υπάρχουνε; Γιατί το άλλο έχει μεγάλο κόστος αυτή η επένδυση. Για να φτιάξει μια μονάδα
λιγνιτική, οπότε θα δώσει «μπιτ παρά». Τι είπε τώρα ο Παναγιωτάκης; Και ευτυχώς είπε το
αυτονόητο. Το τίμημα. Ποιος θα το ορίσει το τίμημα; Ποιος θα ορίσει το τίμημα όλων
αυτών των μονάδων; Με βάση το ότι είναι αποσβεσμένο; Ένα ευρώ κάνει. Μόνο η Μελίτη
έχει μερικά αναπόσβεστα ακόμα. Ποιος θα ορίσει το τίμημα; Έτσι ώστε το ξεπούλημα
αυτών των παραγωγικών μονάδων, της περιουσίας των εργαζομένων και του ελληνικού
λαού να είναι τέτοιο όπου μπορεί να πει ναι. Ποιος θα δώσει το ναι;
Και να σας πω κα ικάτι φίλοι και συναγωνιστές από την Μεγαλόπολη; Εγώ θα υιοθετήσω το
σύνθημα «θα γίνει της Μεγαλόπολης». Θα πρέπει όμως να καταστεί σαφές και στην
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Μεγαλόπολη από τον δήμαρχο τώρα, τους φορείς, και τον Περιφερειάρχη ότι και να γίνει
αυτό αύριο, ετοιμάζεται μία επιστολή, ότι δεν είναι αποδεκτός σε αυτές τις περιοχές
κανένας ιδιώτης. Δεν είναι αποδεκτός. Αυτό θα ζητήσω από τον Περιφερειάρχη Δυτικής
Μακεδονίας, αυτό θα ζητήσω από τον Πατούλη, αυτό θα ζητήσει η ΓΕΝΟΠ. Να βγάλουν
μία επιστολή ότι δεν είναι αποδεκτοί αυτοί οι επενδυτές εδώ. Δεν είναι αποδεκτοι. Και να
δούμε αν έχουν την διαβεβαίωση ότι θα τους ταράξουμε στην νομιμότητα υπάρχουν
πολλοί τρόποι. Δεν αποδέχεται η κοινωνία της Δυτικής Μακεδονίας, ο Περιφερειάρχης, οι
δήμαρχοι και όλοι αυτοί, δεν αποδέχονται τον οποιοδήποτε επενδυτή. Είτε είναι ντόπιος
είτε είναι ξένος. Εάν λοιπόν καταστεί σαφές και αυτό θα το ζητήσει η ΓΕΝΟΠ για να δούμε,
δεν χρειάζονται λεονταρισμοί. Ένα απλό πράγμα να πούνε ότι εμείς, γιατί αυτοί έχουν
άμεση σχέση μετά με την τοπική κοινωνία, με τον Δήμο, με την Περιφέρεια, με τα όργανα
αυτών, με όλα τα πάντα ότι εμείς δεν αποδεχόμαστε και θα κάνουμε ότι είναι δυνατόν
αυτή η επένδυση να σταματήσει. Δεν κατάλαβα, εδώ σταματάνε επενδύσεις
δισεκατομμυρίων, με κάποιους φίλους τους που είναι να πούμε μέσα στην Κυβέρνηση δεν
γίνονται χίλια δυο πράγματα, δεν γίνεται να πούμε η Μεσοχώρα τόσα χρόνια. Παραγωγικές
μονάδες που θα άφηναν χρήματα στο κράτος κι εμείς θα πάμε να δεχτούμε ως τοπικές
κοινωνίες και ως Συνδικάτο ν’ αλλάξει χέρια ο ΑΗΣ Μελίτης. Τι μας λέτε βρε; Επειδή μας το
επιβάλλει ποιος; Για να κάνουμε πλουσιότερους αυτούς οι οποίοι είναι τα αφεντικά; Θα μας
δούνε λοιπόν κι όπως είπε ο φίλος μου ο Σταμάτης «ραντεβού στα γουναράδικα». Θα
δούμε λοιπόν αν θα μπορέσουν να το κάνουνε. Εμείς, εκεί τους θέλουμε όλους. Γιατί έχει
και την αξία του. Όταν θα κάνεις μία κινητοποίηση, να μην κινητοποιηθεί μόνο η Φλώρινα.
Να μην κινητοποιηθεί μόνο η Μεγαλόπολη. Να μπορέσουμε όπως είπατε πάρα πολλοί,
στους χώρους που πηγαίνουμε εμείς τους λέμε το τι πρόκειται να έρθει. Κι αν νομίζουν
κάποιοι το ότι άμα φύγουνε 2.000 ή 1.500 εργαζόμενοι από το τακτικό προσωπικό της
επιχείρησης σε άλλο αφεντικό κάπου στο ’30 θα συνεχίσουν να είναι όσοι είναι και θα
γίνουν και περισσότεροι τότε κάνουν πολύ μεγάλο λάθος. Ή στις κεντρικές προμήθειες ή
οτιδήποτε άλλο. Θα υπάρχει μια συρρίκνωση παντού. Και θα είναι άσχημα τα πράγματα και
γι αυτούς που είναι εδώ, που νομίζουν ότι έχουν μία ασφάλεια. Και τέλος – τέλος είμαστε
και υποχρεωμένοι με κάθε τρόπο να τους κάνουμε και αυτούς να συμμετέχουν.
Τώρα κλείνοντας, όταν έρθει η ώρα για τις δράσεις της ΔΕΗ, της Διοίκησης της ΔΕΗ επί
του συγκεκριμένου, γιατί αυτοί τι λένε; Περάσαν και τον Νόμο και λένε ότι κοιτάξτε να
δείτε εμείς υποχρεωνόμαστε να πουλήσουμε γιατί το λέει ο Νόμος. Έτσι; γι αυτό θα
κάνουν νόμο. Εάν λοιπόν περάσει ο νόμος, μετά θα πρέπει να περάσει και το Δ.Σ.. δεν
ξέρω αν θα είναι αυτό το Δ.Σ. που θα φτιάξει αυτή την ιστορία γιατί ολοκληρώνεται η
θητεία του κυρίου Παναγιωτάκη, δεν ξέρω αν θα τον ξανακρατήσουν στην θέση του διότι
με βάση τα νέα δεδομένα το υπερταμείο θα δεχτεί μόνο έναν από το Υπουργείο
Οικονομικών όλο το υπόλοιπο Δ.Σ., βεβαίως μπορεί να τους δεχτεί όλους αυτούς, μπορεί
να τους δεχτεί. Να παραμείνει το ίδιο να πει ότι εγώ αυτούς τους αποδέχομαι και μια χαρά
τα κάνουν αλλά σε κάθε περίπτωση θα είναι μια νέα διαδικασία. Τότε λοιπόν υπάρχει η
δυνατότητα και της μπούκας και της μούγκας και των καταλήψεων και οτιδήποτε. Να
δούμε λοιπόν ποιο Δ.Σ. και που θα συνεδριάσει για να πάρει αυτή την απόφαση; Για να
δούμε λοιπόν ποια Γενική Συνέλευση θα πάρει αυτή την απόφαση; Ξέρετε κάτι; Εδώ πέρα
είμαστε αυτή την ώρα 60 άτομα, λίγο παραπάνω, τους μέτρησα πριν. Οι εξήντα αυτοί
άνθρωποι, ούτε 20€ δεν έχουν οι δέκα μετοχές της ΔΕΗ. να πάτε όλοι να γίνεται μέτοχοι.
Γιατί έχει καλή προοπτική η μετοχή της ΔΕΗ. Να πάτε να πάρετε δέκα μετοχές και να δείτε
που θα εκτιναχθούν.
Άρα λοιπόν έχουμε και τον τρόπο κι έχουμε μπροστά μας πολύ δρόμο. Πάμε λοιπόν
καταρχήν σε μία ψηφοφορία μυστική για τα ζητήματα της απεργίας, όχι συμμετοχή απλώς
της ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ στην απεργία της 14ης Δεκεμβρίου έτσι όπως αποφασίστηκε από την
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Εκτελεστική ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ αλλά με το δικό μας θεσμικό πλαίσιο που έχει να κάνει με τις
μονάδες και με την Συλλογική Σύμβαση, ακροθιγώς θα μπει αυτό, γιατί μην θεωρήσουνε
και μας κατηγορήσουνε όπως κάνανε την στάση ότι βάλανε ζητήματα δικά τους και τελικά
αποσύρανε την απεργία σε σχέση με το Υπερταμείο. Είναι με το πλαίσιο έτσι όπως μπήκε
ακριβώς και από τον Αντιπρόεδρο με την συμπλήρωση που έκανε ο γραμματέας και εγώ
για την κινητοποίηση της απεργίας. Ναι στην απεργία, όχι στην απεργία κι αμέσως μετά
στην άλλη ψηφοφορία για τα οικονομικά.
Μετά από μυστική ψηφοφορία πάρθηκε ομόφωνη απόφαση για την απεργία.
Τα οικονομικά εγκρίνονται με 28 υπέρ και τρία λευκά.
Συμμετοχή στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα πραγματοποιηθεί στο Υπουργείο
Ανάπτυξης στην Κατεχάκη.
ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
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