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Συνεργάτες του περιοδικού είναι όλα τα μέλη 
της ΠΕΤ-ΟΤΕ
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Τα άρθρα που φέρουν υπογραφή
δεν εκφράζουν κατ’ ανάγκη τις θέσεις

της Συντακτικής Επιτροπής.
Φωτογραφίες και κείμενα δεν επιστρέφονται.

Παρακαλούμε ενημερώστε μας για τις αλλαγές διευθύνσεων

Το μεγαλύτερο κόστος για την έκδοση του περιοδικού είναι τα ταχυδρομικά έξοδα απο-

στολής. Εδώ χτύπησαν τον Τύπο τον Αύγουστο του 2011. Και 

εμείς στέλνουμε το σύνολο των εντύπων μας, κοντά 6.000 φύλλα, 

ταχυδρομικά. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πως είναι άδικο να έχουν 

αλλάξει οι συνάδελφοι διεύθυνση και να μη μας ενημερώνουν...

Θυμηθείτε: Επικοινωνείτε με τη Γραμματεία της ΠΕΤ-ΟΤΕ στο 

2105241576 ώρες γραφείου και δίνετε τη νέα διεύθυνσή σας σε 

περίπτωση αλλαγής.

Αν και μιλούν την ίδια γλώσσα και έχουν 
την ίδια θρησκεία, οι κυνηγημένοι από τον 
εμφύλιο πρόσφυγες προτιμούν να κάνουν 
το επικίνδυνο ταξίδι προς την Ευρώπη παρά 
για να ταξιδέψουν στις χώρες του Κόλπου

Αποτελεί σίγουρα ένα παράδοξο για 
όσους παρακολουθούν το θέμα της μετα-
νάστευσης των προσφύγων της Συρίας. Το 
γιατί δηλαδή επιλέγουν να περάσουν όλες 
αυτές τις δυσκολίες για να βρεθούν στην 
Ευρώπη, ενώ θα μπορούσαν να κατευθυν-
θούν στις χώρες του Κόλπου. 

Εκεί που και αρκετά χρήματα υπάρχουν 
(λόγω πετρελαίου) αλλά και τα πολιτισμικά 
στοιχεία (γλώσσα, θρησκεία κ.λπ.) είναι 
σχεδόν ταυτόσημα. Ενώ και η πορεία προς 
αυτές είναι μάλλον πιο εύκολη και σίγουρα 
πιο σύντομη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα στο πρακτορείο 
Bloomerg οι εξηγήσεις για αυτό το φαινόμε-
νο είναι αρκετές. Κατ’ αρχήν οι χώρες του 
Κόλπου, η κάθε μια με τον δικό της τρόπο, 
εμπλέκεται στην εμφύλια διαμάχη που έχει 
ξεσπάσει στην χώρα, ενισχύοντας η κάθε 
μία την πλευρά που θεωρεί πιο κοντά στα 
συμφέροντα και το θρησκευτικό της δόγμα. 

Παράλληλα ενώ παρέχουν και δεκάδες 
εκατομμύρια δολάρια για να δημιουργήσουν 
καταυλισμούς προσφύγων μέσα στην Ιορδα-
νία και το Λίβανο, βάζουν πολύ αυστηρούς 
περιορισμούς για την είσοδο των ομόθρη-
σκών τους στις χώρες τους. Και όλα αυτά 
παρά το γεγονός ότι οι περισσότεροι μετα-
νάστες είναι Σουνίτες, όπως και η πλειοψη-
φία των κατοίκων στις χώρες του Κόλπου.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν δώ-
σει πάνω από 540 εκατομμύρια δολάρια για 
την κατασκευή καταυλισμών στην Ιορδανία 
και το βόρειο Ιράκ. Και θεωρούν ότι είναι 
καλύτερο για τους ίδιους να βρίσκονται 

κοντά στις χώρες τους, έτσι ώστε να είναι 
εύκολο για αυτούς να γυρίσουν πίσω όταν 
τελειώσει ο πόλεμος. 

Όμως όπως φαίνεται αυτή είναι η εύκο-
λη λύση για τις αρχές αυτών των χωρών. 
Και ένα άλλοθι για να εμπλακούν πιο άμεσα 
στο πρόβλημα των μεταναστών, στέλνοντάς 
τους προς την λύση της Ευρώπης. Για κά-
ποιες από αυτές υπάρχουν κάποια «αντικει-
μενικά» προβλήματα, όπως για παράδειγμα 
το Κατάρ, όπου οι μόνιμοι γηγενείς κάτοικοι 
δεν ξεπερνούν τις 30.000. 

Αυτό βέβαια δεν εμποδίζει χώρες του 
Κόλπου να δέχονται εκατοντάδες χιλιάδες 
μετανάστες από χώρες όπως η Ινδία και το 
Μπαγκλαντές, οι οποίοι ζουν σε συνθήκες 
σκλαβιάς εργαζόμενοι στα αμέτρητα έργα 
του οικονομικού και οικοδομικού θαύματος 
που συντελείται εκεί. Ως εκ τούτου το δη-
μογραφικό πρόβλημα δεν φαίνεται να απο-
τελεί επαρκή εξήγηση. 

Η ουσία είναι ότι οι χώρες του Κόλπου 
κάνουν απλά ότι χρειάζεται για να μην 
εμπλακούν άμεσα στο πρόβλημα. Προ-
σφέρουν την ελάχιστη δυνατή υποστήριξη, 
κλείνοντας έξω από την πόρτα τους την δυ-
στυχία των ανθρώπων αυτών. Τους οποίους 
εξωθούν να αναζητήσουν την τύχη τους σε 
εντελώς ξένες χώρες, διακινδυνεύοντας 
τις ζωές τους. 

Κάτι που δημιουργεί πρόβλημα ακόμα 
και στους πιο θετικούς Ευρωπαίους πολιτι-
κούς, οι οποίοι κάνουν λόγο για πραγματικό 
σκάνδαλο, καθώς χώρες όπως η Σαουδική 
Αραβία ξοδεύουν απλά και μόνο χρήματα, 
χωρίς όμως να θέλουν τους μετανάστες 
στα εδάφη τους. 

Από το διαδίκτυο

Γιατί οι Σύριοι πρόσφυγες έρχονται Ευρώπη;
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ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΚΔΟΣΗΣ

Η καθημερινότητα δεν είναι εύκολη για 
κανέναν μας αυτούς τους καιρούς

Α
ν έλεγε κάποιος πως θα ερχό-
τανε κάποια μέρα που η αριστε-
ρά θα γινότανε σε αυτή τη χώρα 

κυβέρνηση έχοντας συμφωνήσει από 
πριν ότι θα εφαρμόσει τα ποιο ακραία 
νεοφιλελεύθερα μέτρα θα τον θεωρού-
σαν τρελό. 

Το ποιο σκληρό από όλα όμως και 
εκεί που η ευθύνη είναι μεγάλη για τους 
κυβερνόντες αποτελεί ως τώρα το γε-
γονός ότι με τις επιλογές τους κατά τη 
διαπραγμάτευση οδήγησαν τα πράγματα 
σε ένα αδιέξοδο ακυρώνοντας θυσίες 
και προσπάθειες χρόνων του λαού μας 
μόνο και μόνο για να υπάρχει το άλλοθι 
για την μετάλλαξη μιας ιδεολογίας. 

Πέντε χρόνια τώρα τα μέτρα ήταν δύ-
σκολα και σκληρά, τώρα θα είναι αδυ-
σώπητα και ειδικότερα για το ασφαλι-
στικό που κυριολεκτικά κατέρρευσε σαν 
χιονοστιβάδα με την επιβολή των capital 
controls στις τράπεζες και τον στραγγα-
λισμό του ιδιωτικού τομέα και την περαι-
τέρω μείωση των εισφορών στα ταμεία 
λόγο ανεργίας. 

Η εισφοροδιαφυγή και η αδήλωτη μαύ-
ρη εργασία εξακολουθούν να υπάρχουν 
και τα βάρη που είναι πλέον δυσβάστα-
χτα θα τα σηκώσουν και πάλι οι μισθω-
τοί οι συνταξιούχοι οι μικροαγρότες και 
οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στο μόνο 
που όλοι συμφωνούν είναι ότι για να 
φύγουμε από την κρίση χρειάζεται ανά-
πτυξη μέσα από νέες επενδύσεις και 
διαρθρωτικές αλλαγές. 

Πραγματικά όλοι ως τον τελευταίο 
πολίτη αυτής της χώρας θέλουμε κά-

ποια στιγμή να γίνουν πραγματικότητα 
όλα αυτά το οράματα που έχουν οι πο-
λιτικοί και να πάει επιτέλους η πατρίδα 
μας μπροστά. Με τα σημερινά δεδο-
μένα όμως δεν μπορούμε να μην ανα-
ρωτηθούμε άραγε γιατί χρόνια τώρα η 
αριστερά ανέβαινε στα κεραμίδια γιατί 
ξεσήκωνε και δίχαζε την κοινωνία όταν 
σήμερα αποδέχεται και εφαρμόζει με 
τον ποιο ακραίο και σκληρό τρόπο μια 
πολιτική στην οποία δήθεν δεν πιστεύει 
και δεν υπηρετεί; 

Θα ήταν ίσως ενδιαφέρον ή τραγι-
κό αν κάποια μέρα στο σωματείο μας 
πρώτη δύναμη θα ήταν κάποια από τις 
λεγόμενες μικρές παρατάξεις και είχε 
να αναλάβει να σηκώσει το βάρος της 
ευθύνης χιλιάδων εργαζόμενων συνα-
δέλφων στις δύσκολες αυτές συνθήκες 
κατά τις οποίες η χώρα μας προσπαθεί 
να μετασχηματιστεί και να βγει από ένα 
αδιέξοδο παρελθόν και να ακολουθή-
σει το δρόμο της ανάπτυξης μαζί με τις 
υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης, ποια 
θα ήταν τα πεπραγμένα τους; 

Μήπως μια εταιρία που θα είχε δια-
λυθεί και θα είχε γίνει έρμαιο με απο-
λύσεις εργαζόμενων χωρίς συλλογικές 
συμβάσεις; Είναι πάρα πολύ εύκολο να 

εξαπολύουμε επαναστατικές κορώνες, 

να καταγγέλλουμε, να αφορίζουμε, να 

λοιδορούμε και να περιχαρακωνόμαστε 

πίσω από ιδεοληψίες, δογματισμούς και 

μικροπαραταξιακές σκοπιμότητες. 

Το δύσκολο είναι να διαχειρίζεται 

κανείς το βάρος των αποφάσεων έτσι 

ώστε η πορεία προς το μέλλον να γί-

νεται με ομαλούς και ασφαλής διασκε-

λισμούς. Η καθημερινότητα δεν είναι 

εύκολη για κανένα μας αυτούς τους 

καιρούς και δεν υπάρχει κανείς που να 

πιστεύει πως δεν υπάρχουν προβλήμα-

τα στην καθημερινή εργασία. 

Πρέπει όμως να υπάρχει και καθη-

μερινή εργασία και να εφαρμόζονται οι 

κανόνες της εργατικής νομοθεσίας και 

των όσων έχουν συμφωνηθεί με το συν-

δικάτο σύμφωνα με τις συλλογικές συμ-

βάσεις. Δυστυχώς έχει διαπιστωθεί σε 

πολλές περιπτώσεις πολλοί προϊστάμε-

νοι να έχουν διάθεση αυτοσχεδιασμού η 

καταστρατήγησης κανόνων και εκεί που 

το σωματείο έχει λάβει γνώση έχει κά-

νει τις καταγγελίες αλλά και τις παρεμ-

βάσεις του και θα συνεχίσει να το κάνει. 

Από την άλλη όποιος δήθεν εργατο-

σωτήρας πιστεύει ότι μπορεί να ερμη-

νεύει μονοσήμαντα νόμους, συμβάσεις 

και θεσμούς αδικεί και το ρόλο του και 

τη δομή του κινήματος το οποίο όλοι 

μας υπηρετούμε. 

Καραμπούλας Σπύρος
Γραμματέας δημοσίων

σχέσεων ΠΕΤ ΟΤΕ

Όλοι συμφωνούν ότι 
για να φύγουμε από 
την κρίση χρειάζεται 
ανάπτυξη μέσα από 
νέες επενδύσεις και 

διαρθρωτικές αλλαγές. 
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Πινελιές

Οι δυσκολίες είναι προφανώς κα-
θημερινές… Τις ζούμε όλοι, ο 

καθένας ίσως σε ένα διαφορετικό 
μέτρο, αλλά όλοι. Και για όλα ευ-
θύνονται τα συνεχή μνημόνια που 
προστίθενται στην πλάτη μας.

Από το 2009 μέχρι σήμερα έχουν 
περάσει έξι πολύ σκληρά χρόνια. 

Τρεις διαφορετικές κυβερνήσεις και 
μια υπηρεσιακή που μεσολάβησαν. 
Και όλοι δήλωναν αποφασισμένοι να 
μας… σώσουν.

Και πιο ήταν το αποτέλεσμα; Όχι 
μόνο διπλασιάστηκε το έλλειμμα 

φτάνοντας να γίνει πια μη διαχει-
ρήσιμο, ενώ οι Έλληνες πολίτες 
έζησαν στο πετσί τους τι σημαίνουν 
μνημόνια.

Ταυτόχρονα είδαν χιλιάδες μικρο-
μεσαίους να οδηγούνται βίαια 

στη φτωχοποίηση με την υπερφο-
ρολόγηση που υπέστησαν και με 
την υψηλή ανεργία, ενώ είδαν την 
απεχθή όψη του μεσαίωνα στις ερ-
γασιακές σχέσεις να επανέρχονται 
σε ισχύ.

Πληγώνει βαθιά να βλέπει κανείς 
να κατεδαφίζονται κατακτήσεις 

αιώνων με θυσίες και αίμα εργα-
ζομένων, αλλά αυτός ο κατήφορος 
πρέπει κάποια στιγμή να σταματή-
σει.

Το χρωστάμε στα παιδιά μας να 
μεγαλώσουν σε έναν κόσμο, 

όπου η ελπίδα είναι ακόμα ζωντανή, 
ότι μπορούν να ονειρευτούν και να 
δημιουργήσουν. Η ευθύνη ανήκει 
στον καθένα μας ξεχωριστά. Και μας 
αφορά όλους χωρίς εξαιρέσεις…

Νίκος Ελ. Θεοδωράκης

Δ ύ σ κ ο λ η  ζ ω ή

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις και τις εντολές της διοίκησης του ΟΤΕ για 
κατάργηση βαρδιών Η/Μ – Η/Π και αντικατάσταση τους με υπηρεσία Stand By, 
συνεδρίασε εκτάκτως η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΕΤ-ΟΤΕ παρουσία και του 
νομικού συμβούλου του σωματείου και αποφάσισε, 

Η ΠΕΤ-ΟΤΕ θεωρεί ότι με την σχετική εντολή για αντικατάσταση βαρδιών με 
υπηρεσία Stand By, παραβιάζονται κατάφορα όροι υφιστάμενης ισχύουσας συλ-
λογικής σύμβασης.

Μέχρι την οριστική διευθέτηση του προβλήματος που έχει προκύψει, οι εργα-
ζόμενοι στα Η/Μ – Η/Π θα παρέχουν τις υπηρεσίες τους σύμφωνα με τον υφιστά-
μενο πίνακα βαρδιών που έχει δηλωθεί στην επιθεώρηση εργασίας.

Για όλες τις περαιτέρω ενέργειες της ΠΕΤ-ΟΤΕ θα ενημερωθούν οι συνάδελ-
φοι άμεσα.

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις και 
την ουσιαστικά αυθαίρετη και μονο-
μερή ενέργεια της διοίκησης του ΟΤΕ 
για αντικατάσταση βαρδιών Η/Μ – Η/Π 
με την υπηρεσία Stand by, η ΠΕΤ-ΟΤΕ 
ζήτησε συνάντηση με τους αρμόδιους 
της διοίκησης του ΟΤΕ για επίλυση του 
προβλήματος.

Στην συνάντηση που πραγματοποι-
ήθηκε η διοίκηση για μια ακόμα φορά 
επέδειξε αδιαλλαξία για το θέμα και 
αντιτάχθηκε στο αίτημα της ΠΕΤ-ΟΤΕ 
για πάγωμα του προγράμματος, μέχρι 
την οριστικοποίηση του θέματος σε δι-
απραγμάτευση με την ΟΜΕ ΟΤΕ ως αρ-
μόδιο όργανο σχετικά με την Σ.Σ.Ε περί 
του Stand By.

Στην συνέχεια η ΠΕΤ-ΟΤΕ αποφάσισε 
αρχικά να ενημερώσει τους συναδέλ-
φους για τις εξελίξεις και στην συνέ-
χεια και με την σύμφωνη γνώμη των 
εργαζομένων αποφασίστηκε να προβεί 
σε οποιαδήποτε νόμιμη ενέργεια για 
την προάσπιση των εργασιακών μας 
δικαιωμάτων. 

Επίσης αποφασίστηκε να ζητηθεί από 
την ΟΜΕ ΟΤΕ έκτακτη σύγκλιση της 
εκτελεστικής επιτροπής της ομοσπον-
δίας για συζήτηση επί του θέματος. 

Για όλες τις σχετικές εξελίξεις από 
εδώ και στο εξής σχετικά με το θέμα 
οι συνάδελφοι θα συνεχίσουν να ενη-
μερώνονται από την ΠΕΤ-ΟΤΕ.

Συνάντηση με τη διοίκηση για την αντικατάσταση 
βαρδιών Η/Μ – Η/Π με την υπηρεσία Stand by
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Το Συνδικάτο

Χ ιλιάδες διαδηλωτές έδωσαν δυναμικό και 
αγωνιστικό παρόν στο συλλαλητήριο που 

διοργάνωσαν, το Σάββατο 05/9 το απόγευμα 
στη Θεσσαλονίκη, ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ-ΕΚΘ-ΕΔΟΘ.

Με κεντρικό σύνθημα «οι εργαζόμενοι στο 
επίκεντρο των αγώνων μας» οι διαδηλωτές 
εξέφρασαν την αγανάκτησή τους στις συνε-
χιζόμενες βάρβαρες πολιτικές των μνημο-
νίων και απαίτησαν να μπει οριστικό τέλος 
στα μέτρα που εξαθλιώνουν την κοινωνία και 
συντηρούν τη φτώχεια και την εξαθλίωση.

Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στις 
ομιλίες τους έκρουσαν για ακόμη μία φορά 
τον κώδωνα του κινδύνου για τα καταστρο-
φικά αποτελέσματα της άφρονης πολιτικής 
που ασκήθηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια, 
αλλά και τώρα μέσω του νέου μνημονίου, το 
οποίο θα προσθέσει στη λίστα των ανέργων 
εκατοντάδες χιλιάδες άτομα και θα εντείνει 
τα ήδη πολύ σοβαρά προβλήματα κάθε Ελλη-
νικής οικογένειας.

Τα συνδικάτα έδωσαν σαφές μήνυμα προς 
κάθε αποδέκτη ότι ο αγώνας θα συνεχιστεί 
με κάθε μέσο και τρόπο όσο συνεχίζονται 
οι ίδιες αδιέξοδες πολιτικές, τονίζοντας 
παράλληλα την αναγκαιότητα της μέγιστης 
δυνατής ενότητας για την απόκρουση των 
απαράδεκτων και καταστροφικών πολιτικών.

Μετά τη συγκέντρωση στο Άγαλμα Βενιζέ-
λου ακολούθησε πορεία, η οποία και κατέλη-
ξε στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο.

Οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, οι συνταξιού-
χοι της χώρας, οι νέοι και οι νέες ύστερα 
από πέντε χρόνια μνημονιακών πολιτικών 
σκληρής λιτότητας, ωθήθηκαν να βρίσκονται 
με κομμένη την ανάσα και τα φτερά, να κοι-
τούν τη χώρα και την κοινωνία να εξαθλιώ-
νονται. Μια χώρα που πρέπει να σταθεί στα 

πόδια της αλλά οφείλει να το κάνει με την 
κοινωνία ΟΡΘΙΑ.

Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ακόμη ένα 
νέο σκληρό μνημόνιο, με επαχθείς όρους, 
με νόμους και μέτρα που δίνουν ουσιαστικά 
τη χαριστική βολή στην κοινωνία και στην 
οικονομία, καταργώντας κάθε παροχή εργα-
σιακής και κοινωνικής ασφάλειας. Είμαστε 
αντιμέτωποι με «προτάσεις» που μετουσιώ-
νονται σε αποφάσεις, εντείνουν την ύφεση, 
αυξάνουν την ανεργία η οποία βρίσκεται ήδη 
σε πολύ υψηλά επίπεδα, ρίχνοντας για μια 
ακόμη φορά στις πλάτες των μισθωτών και 
των συνταξιούχων δυσβάστακτα βάρη, την 
ώρα που η οικονομική και πολιτική ελίτ, η 
οποία έμαθε να στηρίζεται στην κατασπα-
τάληση των δημοσίων πόρων παραμένει για 
πολλοστή φορά αλώβητη και κερδισμένη.

Όλα αυτά που ζητούνται να εφαρμόσει η 
χώρα μας, εκτός του ότι καταστρέφουν την 
πραγματική της οικονομία, η οποία με τις 
τράπεζες κλειστές και με τον έλεγχο των 
κεφαλαίων έχει ήδη πληγεί ανεπανόρθωτα, 
ρίχνουν στον Καιάδα τον κόσμο της μισθω-
τής εργασίας, που πίστεψε και απαίτησε μια 
διαφορετική οικονομική πολιτική.

Δυστυχώς οι κυβερνητικές δεσμεύσεις, 
για αλλαγή του μείγματος της οικονομικής 
πολιτικής, για μέτρα δίκαια που θα επούλω-
ναν τις πληγές των προηγούμενων μνημονί-
ων, έγιναν λόγια χωρίς αντίκρισμα και μάλι-
στα αντικαταστάθηκαν με μια νέα επώδυνη 
συμφωνία, μ’ ένα νέο επαχθέστερο μνημό-
νιο, το 3ο σε 5 χρόνια.

Η «ΗΓΕΜΟΝΙΑ» των αγορών και η δυ-
σκαμψία των «ΕΤΑΙΡΩΝ» και δανειστών μας, 
οι ιδεοληψίες και οι νεοφιλελεύθερες αντι-
λήψεις, επικράτησαν και επέβαλλαν ξανά 
τις τιμωρητικές και εξοντωτικές πρακτικές, 
απομακρύνοντας ολοένα και περισσότερο 
την έξοδο από την κρίση.

Για πολλοστή φορά ακούστηκε στο Ελλη-
νικό Κοινοβούλιο ότι η ΕΘΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ και 
η ΣΩΤΗΡΙΑ της πατρίδας μας περνάει μέσα 
από την καταστροφική όπως αποδεικνύεται 
πολιτική των Μνημονίων.

Είναι πλέον προφανές ότι η καταστροφική 
πορεία της χώρας θα συνεχιστεί και το νέο 
μνημόνιο θα παράξει περισσότερη φτώχεια, 

υψηλότερη ανεργία, μεγαλύτερη μετανά-
στευση των νέων της πατρίδας μας.

Άλλωστε τα στοιχεία της έκθεσης του ΙΝΕ 
ΓΣΕΕ που καταγράφουν την πραγματικότητα 
είναι απογοητευτικά και η κατάσταση είναι 
δραματική.

Ο αριθμός των ανέργων αυξήθηκε από 
364 χιλιάδες το τρίτο τρίμηνο του 2008 σε 
1,342 εκατ. το πρώτο τρίμηνο του 2014. Το 
τέταρτο τρίμηνο του 2014, οι άνεργοι ανέρ-
χονταν σε 1,246 εκατ.

Το ποσοστό της μερικής απασχόλησης 
αυξήθηκε σημαντικά από περίπου 6% επί 
του συνόλου της απασχόλησης το 2009 κο-
ντά στο 10% το 2014. Το ποσοστό της μη 
ηθελημένης μερικής απασχόλησης είναι 
εξαιρετικά υψηλό και πλησιάζει το 70% του 
συνόλου της μερικής απασχόλησης.

Το εργασιακό πλαίσιο άλλαξε δραματικά. 
Η αποκέντρωση του επιπέδου συλλογικής 
διαπραγμάτευσης από τον κλάδο στην επι-
χείρηση, σε συνδυασμό με την αναστολή 
εφαρμογής της επέκτασης των κλαδικών 
και των ομοιοεπαγγελματικών ΣΣΕ, επέφερε 
σημαντικές μειώσεις στις αμοιβές των εργα-
ζομένων. Οι νέες επιχειρησιακές ΣΣΕ προέ-
βλεπαν στην πλειονότητά τους δραστική μεί-
ωση των αποδοχών της τάξης του 10-40% 
από τα επίπεδα που καθόριζαν οι κλαδικές, 
οι ομοιοεπαγγελματικές ή οι παλαιότερες 
επιχειρησιακές συμβάσεις. Επίσης, η μείωση 
της αγοραστικής δύναμης του πραγματικού 
κατώτατου μισθού την περίοδο 2010-2014 
ήταν 24,9% και 34,5% για τους νέους κάτω 
των 25 ετών.

Η 6η ΠΥΣ ουσιαστικά ανέτρεψε τη δυνα-
τότητα ελεύθερων διαπραγματεύσεων, ενώ 
οδήγησε στη νομοθετική παρέμβαση για τη 
διαμόρφωση του κατώτατου μισθού και τον 
απαράδεκτο διαχωρισμό νέων και μεγαλύτε-
ρων εργαζομένων.

Τα συνδικάτα, οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι, 
οι νέες και οι νέοι της χώρας, έχουμε μόνο 
μια επιλογή. Να συνεχίσουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ να 
δίνουμε μάχη για την ανατροπή των Μνημο-
νίων, για την επαναφορά των δημοκρατικών 
εργασιακών και κοινωνικών μας δικαιωμά-
των, που βιαίως μας αφαίρεσαν στο όνομα 
του δήθεν ανταγωνισμού και του φθηνού ερ-
γατικού κόστους.

Μαζικό και αγωνιστικό 
το συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης
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          Σημαντικές Ανατροπές 
Αρθογραφία

Χρησιμοποιώντας ως δούρειο ίππο τα 
μέλη της λεγόμενης «επιτροπής σοφών» 
ο Υπουργός Εργασίας κ. Κατρούγκαλος δι-
αμορφώνει το Νόμο που θα καταθέσει στη 
Βουλή τις επόμενες ημέρες.

Ο νόμος αυτός θα συνδιαμορφωθεί και 
με τους δανειστές αφού βέβαια θα προηγη-
θεί ένας διάλογος- εξπρές με κοινωνικούς 
φορείς, που κατά την άποψή μας θα είναι 
προσχηματικός, εφόσον οι βασικές αποφά-
σεις έχουν περιληφθεί στο μνημόνιο. 

Τώρα, το νέο μοντέλο στο ασφαλιστικό, 
όπως το εισήγαγε η ‘επιτροπή σοφών’, 
αλλάζει τον τρόπο υπολογισμού των συντά-
ξεων για όσους αποχωρούν από 1/9/2015. 
Επίσης, φέρνει ανατροπές στον υπολογι-
σμό των ασφαλιστικών εισφορών, ενώ καθι-
ερώνει εισοδηματικά, περιουσιακά, ακόμη 
και οικογενειακά κριτήρια για την κατώτατη 
σύνταξη.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ «ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΟΦΩΝ
Σύμφωνα λοιπόν με τα μέλη της παραπά-

νω επιτροπής που συνέταξαν προτάσεις, 
βάσει των οπoίων δρομολογούνται αλλαγές 
οι οποίες περιλαμβάνουν:

• ΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ
Με την πρόταση αυτή δρομολογείται ο 

υπολογισμός όλων των νέων συντάξεων 
βάσει του χρόνου πληρωμής εισφορών με 
επιτοκιακή αναπροσαρμογή και μείωση του 
ποσοστού αναπλήρωσης. Δηλαδή πιο απλά 
εδώ διαμορφώνεται το ποσοστό του μισθού 
που θα λαμβάνουν οι ασφαλισμένοι από τη 
σύνταξή τους, στο 50%-55%.

Αυτή η αναπλήρωση θα ισχύει για όλους 
τους ασφαλισμένους που θα συνταξιοδοτη-
θούν από την 1/9/2015 και μετά. 

Για παράδειγμα, ένας υπάλληλος ΟΤΕ με 
αποδοχές 1.600€ θα πάρει σύνταξη περί-
που 900€.

• ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ 
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

Ανακαθορισμός (δηλαδή μείωση) των κα-
ταβαλλόμενων συντάξεων μέχρι το 2009.

Εδώ εξετάζεται να χρησιμοποιηθεί ένας 
ειδικός αναλογικός συντελεστής που θα 
δείχνει το ποσοστό αναπλήρωσης μίας σύ-
νταξης του 2009 και το ποσοστό που έχει 
πέσει μετά τις γνωστές μνημονιακές μειώ-
σεις. Λέγεται λοιπόν εδώ ότι αν είναι κάτω 
από 50% ή τέλος πάντων 55% δεν θα έχει 
άλλη περικοπή, ενώ τα ποσά άνω του 55% 

θα κοπούν.
Τώρα εδώ πρέπει να γίνει μία διευκρίνιση 

σε ότι αφορά το ύψος των συντάξεων. Με 
βάση λοιπόν τις πληροφορίες μας, η σύ-
γκριση του παλιού με το νέο ποσοστό ανα-
πλήρωσης θα φέρει μείωση σε όλους τους 
συνταξιούχους με αποδοχές από 700€ και 
πάνω. Γίνεται δε η παραπάνω σημείωση 
διότι σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εργα-
σίας κ Κατρούγκαλος είπε ότι θα προστα-
τευθούν οι χαμηλές συντάξεις. Ταυτόχρονα 
στις αρχές Οκτωβρίου 2015 είχε πει ότι θα 
προστατευθούν και οι μεσαίες συντάξεις 
των 1.000€ έως 1.500€. Εμείς εκτιμούμε 
πως με το νέο μοντέλο πολύ δύσκολα θα 
αποφευχθεί να πέσει μαχαίρι στις συντά-
ξεις από 1.000€ έως 1.500€.

Ενώ ακούμε πως στο Υπουργείο Εργασί-
ας υπάρχουν σκέψεις για περικοπή 3% στα 
ποσά συντάξεων από 700€ έως 1.000€.

• ΥΠΑΓΩΓΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ 
ΤΑΜΕΙΩΝ ΣΤΟ ΙΚΑ

Εδώ επικράτησε η άποψη ότι θα πρέπει 
να είναι ένας εθνικός φορέας κοινωνικής 
ασφάλισης με ένταξη σε αυτόν όλων των 
φορέων κύριας, επικουρικής ασφάλισης και 
εφάπαξ παροχών.

Στην προοπτική αυτή, το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με-
τεξελίσσεται σε Εθνικό Φορέα Κοινωνικής 
Ασφάλισης.

Βεβαίως εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε 
ότι ήδη υπάρχουν πιέσεις για εξαιρέσεις. 
Κατά την άποψή μας η Ενοποίηση Ταμεί-
ων με διαφορετικό επίπεδο βιωσιμότητας 
εμπεριέχει σοβαρούς κινδύνους για τους 
ασφαλισμένους των υγιών φορέων.

Εμείς εκτιμάμε ότι οι εισφορές των ερ-
γαζομένων στον ΟΤΕ, όπως και σε άλλες 
ΔΕΚΟ, κατά το παρελθόν ιδιαίτερα, ήταν 
πολύ υψηλές, ταυτόχρονα δεν υπήρχε ει-
σφοροδιαφυγή. 

Πρέπει λοιπόν να υπάρξει σεβασμός 
κάποιον επαγγελματικών και ασφαλιστι-
κών ιδιαιτεροτήτων γεγονός που μπορεί να 
οδηγήσει στη δημιουργία τριών ταμείων:
1. Μισθωτών
2. Αυτοαπασχολούμενων
3. Αγροτών

• ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
Ενοποίηση σε μία σύνταξη των κύριων 

και των επικουρικών. Με την πρόταση αυτή 
τάσσεται πλέον ανοιχτά ο Υπουργός Εργα-
σίας κ Κατρούγκαλος.

Είναι γεγονός πως σε αυτή την εξέλιξη 
αργά ή γρήγορα θα φτάναμε. Τη σημείωση 
αυτή την κάνουμε διότι είναι ελληνική πρω-
τοτυπία η ύπαρξη δημόσιας συμπληρωματι-
κής ασφάλισης.

Εκείνο το ενδεχόμενο που προβληματίζει 
σήμερα κάθε εργαζόμενο και κάθε συνταξι-
ούχο είναι το γεγονός ότι μέσω της συγχώ-
νευσης κύριας και επικουρικής θα γίνει μία 
περαιτέρω περικοπή.

• ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΑΤΩΤΑΤΗΣ 
ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Η εθνική κατώτατη σύνταξη είναι μία 
εξέλιξη που από ότι εκτιμάμε θα έχει εφαρ-
μογή τους επόμενους μήνες.

Η εθνική λοιπόν κατώτατη σύνταξη ανά-
λογα με τη μέθοδο υπολογισμού θα κυμαί-
νεται από 360€ έως 400€. Θα χορηγείται 
στο 67ο έτος και θα συνδυάζεται ακόμη, 
από ότι λέγεται, και με τα οικογενειακά 
βάρη του συνταξιούχου. Επίσης, θα συν-
δυάζεται και με το συνολικό του εισόδημα, 
αλλά και με τα περιουσιακά του στοιχεία.

Θα βασίζεται δηλαδή σε ένα μείγμα σου-
ηδικού μοντέλου, όπου η κρατική σύνταξη 
πληρώνεται από τη φορολογία με κράτηση 
50% του μισθού και μοντέλου Αυστραλίας 
ή Νέας Ζηλανδίας όπου τα οικογενειακά 
βάρη και το εισόδημα ανεβάζουν ή μειώ-
νουν την κρατική σύνταξη.

Το ύψος της Εθνικής Κατώτατης Σύντα-
ξης θα συνδυαστεί και με το ποσό που θα 
βγάζει ο ασφαλισμένος από τις εισφορές 
του. Αν λοιπόν η σύνταξη βάσει των εισφο-
ρών, δηλαδή η αναλογική σύνταξη, είναι 
υψηλή τότε η κρατική θα είναι κάτω από τα 
360€.

• ΑΝΤΟΠΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ
Οι εισφορές του κάθε εργαζομένου θα 

συσσωρεύονται εικονικά σε ένα ατομικό 
λογαριασμό και θα τοκίζονται με ένα επί-
σης εικονικό επιτόκιο. Το σύστημα θα είναι 
‘καθορισμένων εισφορών’ και θα ισχύει η 
αρχή της ισοδυναμίας, που σημαίνει ότι 
κατά τη συνταξιοδότηση η συσσωρευμένη 
αξία των εισφορών ισούται με την παρούσα 
αξία των μελλοντικών καταβολών της σύ-
νταξης.

Του ΣΩΤΗΡΗ ΧΡΥΣΑΦΗ,  
Χρηματοοικονονομικού Συμβούλου της ΠΕΤΟΤΕ
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στις Συντάξεις - Ασφαλιστικό
Αρθογραφία

7

Εδώ έχουμε να κάνουμε με ένα μοντέλο 
που προσομοιάζει με το κεφαλαιοποιητικό 
σύστημα δίχως όμως την αποθεματοποίηση 
των εισφορών. Θα είναι ένα ανύπαρκτο κε-
φάλαιο όπου σε εποχές μειωμένης ανάπτυ-
ξης το μοντέλο αυτό δεν θα βοηθήσει την 
παρούσα γενιά των εργαζομένων.

• ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ 
ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Στο παρελθόν υπήρχαν για ορισμένα 
Ασφαλιστικά Ταμεία κοινωνικοί πόροι, δη-
λαδή είχαμε τη φορολογία υπέρ τρίτων. 
Τοιουτοτρόπως, είχαμε διαμορφώσει μία 
κατηγορία Ευγενών Ταμείων τα οποία χρη-
ματοδοτούσε η κοινωνία δίχως αντιπαροχή.

Η εξέλιξη που σχεδιάζεται σήμερα είναι 
πιο ορθολογική διότι το περί κεφαλαίου ο 
λόγος θα τροφοδοτείται από τον κρατικό 
προϋπολογισμό, καθώς και από τους συ-
μπληρωματικούς πόρους που θα μπορέσει 
να κινητοποιήσει το κράτος για την περίοδο 
μέχρι το 2050.

Ένας νέος τέτοιος πόρος μπορεί για 
παράδειγμα να είναι μία μικρή εισφορά σε 
χρηματιστηριακές πράξεις ή τραπεζικός 
φόρος κλπ.

• ΜΟΝΙΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 
ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΩΝ 
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Η επιτροπή εισηγείται επίσης ένα μό-
νιμο μηχανισμό αυτόματης μείωσης των 
συντάξεων για να αποφεύγονται τα ετήσια 
ελλείμματα. Στο πόρισμα γίνεται λόγος για 
‘αυτόματους σταθεροποιητές’ που θα ανα-
προσαρμόζουν τις συντάξεις σε μεταβαλ-
λόμενα ποσοστά ώστε να μηδενίζονται τα 
ελλείμματα.

Το νέο ασφαλιστικό δημιουργεί ήδη τε-
ράστια προβλήματα στα ταμεία διότι στο 
επόμενο χρονικό διάστημα θα βγάζουν συ-
ντάξεις με τρία διαφορετικά ‘μοντέλα’ και 
στη συνέχεια θα τις ‘υπολογίσουν’ ξανά για 
να υπάρξουν πάλι μειώσεις. 

Τα ταμεία αυτήν τη στιγμή βγάζουν κυ-
ρίως προσωρινές συντάξεις με το παλιό 
σύστημα για όσους αποχώρησαν έως τις 
30 Αυγούστου του 2015. Για όσους αποχω-
ρούν από 1/9/2015 και ένεκα της έλλειψης 
νέου Νόμου θα βγάλουν συντάξεις με το 
Νόμο 3863/10 (Λοβέρδος- Κουτρουμάνης) 
μέχρι να αντικατασταθεί από το νέο μοντέ-
λο. Ενώ από το 2016 θα υπολογίσουν εκ 

νέου τις τελικές συντάξεις με νέους συ-
ντελεστές και ποσοστά αναπλήρωσης.

ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ ΠΛΕΟΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟ-
ΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΝ ΟΤΕ Η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΣΩ ΕΝΟΣ ΚΛΑΔΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ

Σήμερα έχουμε ένα δεδομένο ότι η οι-
κονομική ανταπόκριση του πρώτου πυλώνα, 
του βασικού πυλώνα του καθολικού συστή-
ματος κοινωνικής ασφάλισης, της αποδε-
κτής από όλους μας αναδιανεμητικής του 
φιλοσοφίας είναι πλέον εξαιρετικά περιο-
ρισμένη.

Η επαναφορά του πυλώνα αυτού σε λει-
τουργία ανάλογη με την πριν το 2010 επο-
χή είναι μάλλον αδύνατη. 

Έχουμε αναφέρει και άλλες φορές πως: 
• η ανεργία
• η τεράστια εισφοροδιαφυγή
• η υπογεννητικότητα
• η αύξηση του προσδόκιμου ζωής κλπ.

άλλαξαν δραστικά τη σχέση εργαζομέ-
νων- συνταξιούχων.

Ενώ λοιπόν για την άνευ προβλήματος 
λειτουργία του διανεμητικού συστήματος 
χρειαζόμασταν μία αναλογία τεσσάρων (4) 
εργαζομένων προς ένα (1) συνταξιούχο, 
σήμερα η αναλογία αυτή έχει περιορισθεί 
σε ένα (1) εργαζόμενο προς ένα (1) συντα-
ξιούχο.

Είναι σαφές ότι βρισκόμαστε μπροστά σε 
μεγάλο κοινωνικό αδιέξοδο, και είναι ορα-
τός ο κίνδυνος το ποσοστό αναπλήρωσης 
της σύνταξης να πέσει κάτω από 50%.

Βρισκόμαστε λοιπόν σήμερα απέναντι 
σε προκλήσεις εκρηκτικών διαστάσεων και 
δεν συγχωρείται να αγνοούμε την πραγμα-
τικότητα που βιώνουμε στην Ελλάδα.

Εμείς πιστεύουμε, με την εμπειρία 35 
χρόνων ενασχόλησης με την κοινωνική και 
συμπληρωματική ασφάλιση, ότι είναι μονό-
δρομος για τους εργαζομένους στο χώρο 
του ΟΤΕ η δημιουργία ενός Ταμείου που:

 � δεν θα έχει βαρίδια
 �  οι εισφορές θα πηγαίνουν στην ατομική 
μερίδα του κάθε ασφαλισμένου

 � θα προσφέρει εφάπαξ και σύνταξη 
 �  παρά το γεγονός ότι θα είναι ΝΠΙΔ οι 
εισφορές θα μειώνουν το φορολογητέο 
εισόδημα

 �  θα μπορούν μέσω του ηλεκτρονικού 
ιστότοπου (site) του Ταμείου να έχουν 

καθημερινά εάν το επιθυμούν ενημέ-
ρωση για το ύψος της μερίδας τους

 �  θα γίνεται επαγγελματική διαχείριση 
των χρημάτων του

 �  θα μπορεί ο κάθε ασφαλισμένος εάν το 
επιθυμεί στο τέλος του κάθε χρόνου να 
αυξάνει ή να μειώνει την εισφορά του

 �  θα είναι προαιρετική η συμμετοχή σε 
αυτό

 �  να μην είναι κερδοσκοπικό σαν τις κερ-
δοσκοπικές ασφαλιστικές εταιρείες, 
όπου οι εισφορές σε μεγάλο ποσοστό 
μετατρέπονται σε προμήθειες, κέρ-
δη εταιρειών, πολυτελή γραφεία κ.λπ. 
αλλά να είναι ένα Ταμείο μη κερδοσκο-
πικού χαρακτήρα.

Επαναλαμβάνουμε, λοιπόν, ότι μόνο μίας 
τέτοιας μορφής Ταμείο θα μπορούσε να βο-
ηθήσει σημαντικά τους εργαζομένους.

Τέτοιας μορφής Ταμεία, τα λεγόμενα 
στην Ελλάδα ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ, 
καλύπτουν πάνω από το 35% του ενεργού 
πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αξίζει επίσης να υπογραμμιστεί ότι η 
αξία των αποθεματικών που κατέχουν τα 
Επαγγελματικά Ταμεία στην Ευρώπη υπερ-
βαίνει τα 2,8 τρισεκατομμύρια ευρώ!

Είναι χαρακτηριστικό ότι σε ορισμένες 
χώρες της Ευρώπης όπως Σουηδία, Ολ-
λανδία, Νορβηγία, Δανία κλπ. οι συνταξι-
οδοτικές προσδοκίες των εργαζομένων 
εξαρτώνται σε πολύ μεγάλο βαθμό από 
τα Επαγγελματικά Ταμεία τους κατά κλάδο 
απασχόλησης.

Στην Ελλάδα, η νομοθεσία μας εναρμο-
νίστηκε (καθυστερημένα) με τις ευρωενω-
σιακές κατευθύνσεις, με αποτέλεσμα να 
κατοχυρωθεί η θεσμική δυνατότητα αξιο-
ποίησης των προοπτικών της Επαγγελμα-
τικής Ασφάλισης.

Τα πρώτα βήματα ήταν δειλά, σήμερα 
όμως ο θεσμός διαρκώς αναπτύσσεται δι-
ότι εκτός όλων των άλλων υπάρχει μεγάλη 
επιτήρηση και έλεγχος των πεπραγμένων 
κάθε Ταμείου. Το Υπουργείο Εργασίας, η 
Εθνική Αναλογιστική Αρχή, η Επιτροπή Κε-
φαλαιαγοράς, Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 
κλπ. αποτελούν το πλέγμα ελέγχου των 
Ταμείων αυτών.

Πρόσφατα, Επικουρικά Ταμεία με δεκά-
δες χιλιάδες ασφαλισμένους ζήτησαν να 
μετατραπούν σε Επαγγελματικά Ταμεία. 
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Υ πηρεσιακή πρωθυπουργός είναι από 
τις 8 το βράδυ της Πέμπτης 27 Αυ-

γούστου η Βασιλική Θάνου Χριστοφίλου, η 
οποία αμέσως μετά την τελετή ορκωμοσίας 
υπέγραψε το πρωτόκολλο ανάληψης των 
καθηκόντων της. Στην είσοδο του Μεγάρου 
Μαξίμου υποδέχθηκε λίγα λεπτά μετά τις 
οκτώ, ο Αλέξης Τσίπρας την υπηρεσιακή 
πρωθυπουργό, Βασιλική Θάνου, αμέσως 
μετά την τελετή ορκωμοσίας της στο Προ-
εδρικό Μέγαρο. Την τελετή είχαν παρακο-

λουθήσει τα τρία παιδιά της κ. Θάνου.
Λίγο προτού αναχωρήσει από το Προε-

δρικό Μέγαρο, η υπηρεσιακή πρωθυπουρ-
γός ρωτήθηκε από δημοσιογράφο πώς αι-
σθάνεται που αναλαμβάνει καθήκοντα σε 
αυτήν την κρίσιμη περίοδο. «Είμαι χρόνια 
στον αγώνα. Είναι μια έπαλξη ακόμα», απά-
ντησε προτού επιβιβαστεί στο αυτοκίνητο 
που τη μετέφερε στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που σας υποδέ-
χομαι, διότι υποδέχομαι την πρώτη γυναίκα 
πρωθυπουργό στην ιστορία της ελληνικής 
δημοκρατίας. Είμαι βέβαιος ότι τόσο εσείς 
όσο και η υπηρεσιακή κυβέρνηση που θα δι-
ορίσετε αύριο θα κάνετε το καλύτερο δυνα-
τό. Ήθελα να σας ευχηθώ το καλύτερο. Θα 
κάνω ό,τι είναι δυνατό ώστε να διεξαχθεί 
με τρόπο πολιτισμένο αυτή η εκλογική ανα-
μέτρηση» ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας υπο-
δεχόμενος την υπηρεσιακή πρωθυπουργό 
στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Η υπηρεσιακή κυβέρνηση, όπως είναι 
γνωστό, έχει κυρίως ρόλο τη διεξαγωγή 
των εκλογών κατά τρόπο αδιάβλητο. Αλλά 
θεωρώ ότι αυτή η κυβέρνηση θα κληθεί να 
αντιμετωπίσει και θέματα κρίσιμα, όπως το 
μεταναστευτικό» απάντησε η κ. Θάνου.

Σημείωσε ακόμη ότι τα μέλη της κυβέρ-
νησης θα κάνουν ό,τι είναι δυνατό ώστε 
να ανταποκριθεί στα καθήκοντά της με τον 
καλύτερο τρόπο η υπηρεσιακή κυβέρνηση.

Είκοσι δύο υπουργούς και αναπληρωτές 
υπουργούς θα έχει η υπηρεσιακή κυβέρνη-
ση, σύμφωνα με πληροφορίες.

Η κ. Θάνου έλαβε την εντολή σχηματι-
σμού νέας κυβέρνησης, η οποία ορκίστηκε 
την Πέμπτη 27 Αυγούστου. Μετά το πέρας 

της διαδικασίας των διερευνητικών εντο-
λών ο ΠτΔ επικοινώνησε με τους πολιτι-
κούς αρχηγούς σε μια τελευταία απόπειρα 
εξεύρεσης λύσης οικουμενικής κυβέρνη-
σης.

Ο ΠτΔ ακολούθησε τη διαδικασία που 
προβλέπει το άρθρο 37 του Συντάγματος: 
εφόσον επιβεβαιωθεί η αδυναμία σχημα-
τισμού κυβέρνησης, υπηρεσιακός πρω-
θυπουργός ορίζεται ένας εκ των τριών 
προέδρων των ανωτάτων δικαστηρίων της 
χώρας, είτε ο πρόεδρος του Αρείου Πάγου, 
είτε του ΣτΕ, είτε του Ελεγκτικού Συνεδρί-
ου.

Η Βασιλική Θάνου είναι η μόνη εκλεγ-
μένη πρόεδρος, σε αυτή τη χρονική φάση 
και άρα η μόνη ανώτατη δικαστικός που με 
βάση το Σύνταγμα μπορεί να γίνει υπηρε-
σιακή πρωθυπουργός. Τούτων δοθέντων, 
η κ. Θάνου αναμένεται απόψε να κληθεί 
στο Προεδρικό Μέγαρο προκειμένου να 
της ανατεθεί ο σχηματισμός υπηρεσιακής 
κυβέρνησης. Η Βασιλική Θάνου θα ορκιστεί 
σήμερα υπηρεσιακή πρωθυπουργός, και 
αύριο Παρασκευή θα γίνει η ορκωμοσία της 
υπηρεσιακής κυβέρνησης.

Ποια είναι όμως η πρώτη γυναίκα πρω-
θυπουργός της χώρας;

Η Βασιλική Θάνου θα έχει από σήμερα 
καταγράψει τρεις πρωτιές στην μέχρι τώρα 
σταδιοδρομία της. Θα είναι η πρώτη γυναί-
κα πρωθυπουργός της Ελλάδας, ενώ είναι 
η πρώτη γυναίκα που έγινε πρόεδρος της 
Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων και η 
πρώτη πρόεδρος του ανωτάτου δικαστηρί-
ου με μακρά συνδικαλιστική πορεία. Ως δε 
42η Πρόεδρος του Αρείου Πάγου, είναι η 
δεύτερη γυναίκα στην ιστορία του θεσμού.

Πρόκειται για μία έγκριτη και καταξι-
ωμένη δικαστικό, αλλά και μητέρα τριών 
παιδιών, που έχει διακριθεί σε υψηλότατα 
δικαστικά αξιώματα, υπηρετώντας πάντα με 
υψηλή ευθιξία και αίσθημα ευθύνης όλες 
τις θέσεις, στις οποίες έχει χρηματίσει μέ-
χρι στιγμής.

Σε αντίθεση με πολλούς συναδέλφους 
της, δεν φοβήθηκε ποτέ τα φώτα της δημο-
σιότητας και προέβαλε ως συνδικαλίστρια 
τα αιτήματα του δικαστικού κλάδου πάντα 

με αποφασιστικότητα και δυναμισμό, που 
αρκετές φορές την έφεραν ακόμη και σε 
ευθεία αντιπαράθεση με τις εκάστοτε πο-
λιτικές εξουσίες.

Εξάλλου, είναι η δικαστής που υποστήρι-
ξε ότι το χαράτσι στους λογαριασμούς της 
ΔΕΗ είναι αντισυνταγματικό και μη νόμιμο 
και είχε παραπέμψει την υπόθεση στην 
Ολομέλεια του Αρείου Πάγου.

Η κ. Θάνου έχει αναπτύξει πλούσια συν-
δικαλιστική δράση στον δικαστικό χώρο, κα-
θώς από το 2000 ήταν μέλος του Διοικητι-
κού Συμβουλίου της Ένωσης Δικαστών και 
Εισαγγελέων (ΕΔΕ) και πρόεδρός της από 
το 2012 έως το 2015. Μάλιστα, είχε χαρα-
κτηρίσει την εκλογή της στην προεδρία της 
ΕΔΕ ως μία πρόκληση, λόγω της κρισιμότη-
τας των στιγμών, τόσο για τη Δικαιοσύνη, 
όσο και για την κοινωνία ευρύτερα και είχε 
εκφράσει την ιδιαίτερη ικανοποίησή της για 
το γεγονός ότι την εμπιστεύθηκαν ακόμη 
και οι άνδρες συνάδελφοί της με την ψήφο 
τους.

Στις 13 Φεβρουαρίου 2015 απέστειλε 
επιστολή στον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, ζητώντας 
του να παρέμβει προς τα θεσμικά ευρωπα-
ϊκά όργανα και τις κυβερνήσεις άλλων κρα-
τών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέρ 
των προτάσεων της ελληνικής κυβέρνησης 
«για να εξευρεθεί λύση, η οποία θα εξα-
σφαλίσει την ανάπτυξη, χωρίς την παράτα-
ση του μνημονίου, χωρίς μέτρα λιτότητας, 
μία λύση η οποία θα επιτρέψει στον ελληνι-
κό λαό να ξαναβρεί την αξιοπρέπειά του».

Επίσης, με την ιδιότητα της προέδρου 
του Αρείου Πάγου απέστειλε επιστολή 
προς τους Ευρωπαίους ομολόγους της, 
στις 9 Ιουλίου 2015, με την οποία ζητούσε 
τη συμβολή τους, προκειμένου να βρεθεί 
δίκαιη λύση στο ελληνικό ζήτημα, «το οποίο 
είναι ταυτόχρονα και ευρωπαϊκό ζήτημα».

Η κ. Θάνου σπανίως μιλάει για τον εαυτό 
της και την προσωπική ζωή της, καθώς εί-
ναι παντρεμένη με τον Γιώργο Χριστόφιλο, 
συνταξιούχο αρεοπαγίτη και μητέρα τριών 
παιδιών, τα οποία μεγάλωσε παράλληλα με 
τα απαιτητικά επαγγελματικά καθήκοντά 
της.
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Γεννημένη στη Χαλκίδα το 1950, η κ. Θά-
νου έδειξε από μικρή την κλήση της προς 
τη νομική επιστήμη. Όπως είχε ομολογήσει 
η ίδια σε παλαιότερη συνέντευξή της, είχε 
επιλέξει τη Νομική Σχολή από νεαρή ηλικία, 
καθώς από μαθήτρια, της άρεσε ιδιαίτερα 
η νομική επιστήμη. Επίσης, πολύ νωρίς, 
από φοιτήτρια στη Νομική Σχολή Αθηνών, 
επέλεξε και το δικαστικό σώμα, υποστηρί-
ζοντας ότι ήταν μία ενσυνείδητη επιλογή.

Η προστασία του κύρους της Δικαιοσύ-
νης υπήρξε αναμφίβολα η βασική επιδίωξή 
της, καθώς, συνηθίζει να λέει ότι αποτελεί 
το «α και το ω. Όλα τα άλλα συμπεριλαμβά-
νονται». Μάλιστα, υποστηρίζει ότι πρέπει οι 
ίδιοι οι δικαστές να είναι άξιοι σεβασμού, 
και με τη συμπεριφορά και τις αποφάσεις 
τους να πείθουν ότι είναι αντικειμενικοί, 
αμερόληπτοι και σωστοί δικαστές, αντάξι-
οι της δικαστικής ιδιότητας, την οποία φέ-
ρουν.

Πάντως, οι συνάδελφοί της κάνουν λόγο 
για μία έξυπνη και ικανή δικαστικό, που δια-
κρινόταν για τον δυναμισμό και την αποφα-
σιστικότητά της.

Αρκετές φορές έχει μιλήσει και για τα 
προβλήματα της σύγχρονης Δικαιοσύνης, 
κατατάσσοντας ως πρώτο και σημαντικό-
τερο την καθυστέρηση στην απονομή της, 
υποστηρίζοντας ότι έχει και μεγάλο κοινω-
νικοοικονομικό αντίκτυπο.

Αναφορικά με την απονομή της Δικαιοσύ-
νης, έχει υποστηρίξει ότι ο δικαστής πρέ-
πει να κάνει τη δουλειά του ανεπηρέαστος, 
όπως εκείνος γνωρίζει, και να δίνει λόγο 
μόνο στη συνείδησή του και στον Θεό, ενώ 
όσον αφορά τις ικανότητες και τα προσόντα 
που οφείλει να έχει κάποιος για να γίνει 
δικαστικός, έχει τονίσει ότι βασικό προσόν 
είναι το μεράκι για τη Δικαιοσύνη.

Μέσα από την εμπειρία που της προ-
σέφερε η διδασκαλία της στη Σχολή Δικα-
στών, έχει επισημάνει ότι δεν αρκεί να μπει 
κανείς στο δικαστικό σώμα μόνο προς βιο-
πορισμό, όπως ίσως δυστυχώς να συμβαί-
νει τώρα λόγω και της μεγάλης οικονομικής 
κρίσης. «Αν δεν έχει μεράκι και αγάπη για 
τη Δικαιοσύνη, δηλαδή για το ιδανικό της 

Δικαιοσύνης, πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα 
δει και ο ίδιος ότι δεν μπορεί να αντεπε-
ξέλθει» συνηθίζει να λέει επί του θέματος.

Μιλώντας προς τους φοιτητές της Εθνι-
κής Σχολής Δικαστών, συχνά τούς έλεγε 
ότι ο δικαστής πρέπει πρώτα απ’ όλα και 
πάνω απ’ όλα να αγαπάει το λειτούργημά 
του, να βλέπει τη Δικαιοσύνη σαν ιδανικό 
και να ξέρει ότι θα πρέπει να είναι ακέ-
ραιος, αμερόληπτος, αντικειμενικός, και 
κυρίως να μην ενδίδει σε τυχόν πιέσεις ή 
παρεμβάσεις.

Το βιογραφικό της πρωθυπουργού, Βα-
σιλικής Θάνου

Η κ. Θάνου, ανέλαβε την προεδρία του 
Αρείου Πάγου την 1η Ιουλίου, μετά τη λήξη 
της θητείας του προκατόχου της, Αθανάσι-
ου Κουτρουμάνου, λόγω συνταξιοδότησης. 
Μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων της 
ως προέδρου του Αρείου Πάγου η κ. Θάνου 
ήταν αντιπρόεδρος του Ανωτάτου Δικαστη-
ρίου και πρόεδρος της Ένωσης Εισαγγελέ-
ων Ελλάδος. Παράλληλα, είναι πρόεδρος 
του Εκλογοδικείου, καθώς είναι η αρχαιό-
τερη εκ των τριών αντιπροέδρων των τριών 
ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας.

Γεννήθηκε στη Χαλκίδα το 1950, είναι 

παντρεμένη και έχει τρία παιδιά. Είναι πτυ-
χιούχος της Νομικής Σχολής του Πανεπι-
στημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπου-
δές στο πανεπιστήμιο της Σορβόνης, στο 
Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Εντάχθηκε στο δικαστι-
κό σώμα το 1975 και προήχθη σε πρόεδρο 
Πρωτοδικών το 1992, σε εφέτη το 1996 
και σε πρόεδρο Εφετών το 2005. Μετά την 
προαγωγή της σε αρεοπαγίτη, από το 2008 
μέχρι το 2014 υπηρέτησε στο Δ’ Πολιτικό 
Τμήμα του Αρείου Πάγου. Από το 2014 προ-
ήχθη σε αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου και 
προεδρεύει του ίδιου αυτού τμήματος.

Συμμετείχε σε πολλά ευρωπαϊκά και δι-
εθνή συνέδρια, σε θέματα σχετικά με το 
Δίκαιο και με τη λειτουργία της Δικαιοσύ-
νης ως εκπρόσωπος του Αρείου Πάγου, του 
υπουργείου Δικαιοσύνης και της Ένωσης 
Δικαστών και Εισαγγελέων.

Εξελέγη πρόεδρος της Ένωσης Δικα-
στών και Εισαγγελέων (ΕΔΕ) κατά τις δύο 
τελευταίες θητείες (2012-2014, 2014-
2016), ενώ είναι μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου της ΕΔΕ τα τελευταία 15 χρό-
νια. Επίσης, είναι μέλος της Ένωσης Αστι-
κολόγων και της Ένωσης Δικονομολόγων. 
Διδάσκει επί έξι χρόνια στην Εθνική Σχολή 
Δικαστών (αστικό δίκαιο).

Υπηρεσιακή πρωθυπουργός ορκίστηκε η Βασιλική Θάνου Χριστοφίλου, η οποία αμέσως μετά την τελετή 
ορκωμοσίας υπέγραψε το πρωτόκολλο ανάληψης των καθηκόντων της.



10

Ξανά συνεργασία ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ στην κυβέρνηση
Συνδυασμός αναμενόμενων 

έως και αυτονόητων επιλο-
γών η σύνθεση της νέας Κυβέρ-
νησης Τσίπρα, αλλά με αιχμές 
απροσδόκητου (όπως η Θεοδώ-
ρα Τζάκρη στο Βιομηχανίας, ή 
πάλι ο... Θεοδόσης Πελεγρίνης 
στο Παιδείας - με υπουργό Νίκο 
Φίλη...) δεν μπόρεσε να ξεφύγει 
από το σαρκαστικό σχόλιο: «Κά-
ναμε εκλογές για να μας βγει 
ένας ακόμη διστακτικός ανασχη-
ματισμός!». Πάντως, άνοιγμα σε 
εξωκοινοβουλευτικά πρόσωπα, 
όπως είχε ελπισθεί, δεν υπήρξε: 
πλην αν η αντιστάθμιση π.χ. Πε-
λεγρίνη με Κώστα Φωτάκη, πάλι 
στο Παιδείας αλλά στην Έρευνα, 
ή η παρουσία Χουλιαράκη (όχι σε 
«υπουργείο Μνημονίου», αλλά 
στο ΥΠΟΙΚ/Γενικό Λογιστήριο), 
ή του Αλέξη Χαρίτση (σε «υφυ-
πουργείο ΕΣΠΑ») θεωρηθεί ότι 
αντιπροσωπεύουν κάτι τέτοιο.

Ο πυρήνας της νέας κυβέρ-
νησης είναι, βέβαια, το οικονο-
μικό επιτελείο. Με Δραγασάκη 
Αντιπρόεδρο, όμως ασαφή συ-
ντονιστικό ρόλο. Με Τσακαλώτο 
ΥΠΟΙΚ, με Αλεξιάδη και Χουλι-
αράκη αναπληρωτές - familiar 
faces που θάλεγαν και στις Βρυ-
ξέλλες. Το ζήτημα είναι, τώρα, 
πώς αυτοί θα λειτουργήσουν - και 
ανάμεσά τους και έναντι της Τρόικας/
του Κουαρτέτου.

Στο Οικονομίας/Ανάπτυξης, που ήδη 
«απηλλάγη» από τις αρμοδιότητες του 
Ναυτιλίας και του Υποδομών/Μεταφο-
ρών (στο δεύτερο, βέβαια, η παρουσία 
Χρήστου Σπίρτζη είχε ήδη αρχίσει να κά-
νει κυματάκια, ανασχετικά της πορείας. 
ενώ στο πρώτο η επιλογή Θοδωρή Δρί-
τσα υπόσχεται νέα αδιέξοδα) υπάρχει 
ένας δισταγμός. Η εποχή Σταθάκη άφη-
σε πίσω καθυστερήσεις, ενώ ήρκεσαν 
τέσσερεις βδομάδες Νίκου Χριστοδου-
λάκη για να αποκτήσει η όλη υπόθεση 

του ΕΣΠΑ/ΣΕΣ μια δυναμική. Η λύση που 
προκρίθηκε - υφυπουργοποίηση για το 
ΕΣΠΑ ειδικά του Γεν. Γραμματέα Αλέξη 
Χαρίτση - επιδιώκεται να καλύψει αυτό 
το κενό. Όσο για την ανάθεση του χαρ-
τοφυλακίου Βιομηχανίας στην Θεοδώρα 
Τζάκρη (επίσης ως υφυπουργού), όταν 
μάλιστα ο ΣΕΒ είχε απευθύνει έκκληση 
για επανίδρυση πλήρους υπουργείου, 
άρα για ουσιαστική αναβάθμιση, προδή-
λως αποτελεί ανταμοιβή μαχητικότητας. 
Είναι όμως ώρα για τέτοια;

Σε δυο χώρους αιχμής, εκείνου της 
Ενέργειας και της Κοινωνικής Ασφάλι-
σης, υπάρχει επίσης σχετική αμηχανία. 

Στον πρώτο, υπουργός-στέλεχος πρώ-
της γραμμής - ο Πάνος Σκουρλέτης 
- έχοντας τον Γιάννη Τσιρώνη για το 
Περιβάλλον, μπορεί να συγκεντρωθεί 
στην επανόρθωση της ζημιάς που έχει 
αφήσει πίσω του στα ενεργειακά το πέ-
ρασμα του Παναγιώτη Λαφαζάνη.

Στο απολύτως επείγον χαρτοφυλάκιο 
της Κοινωνικής Ασφάλισης (με υπουρ-
γό Γ. Κατρούγκαλο...), η επιλογή του 
εργατολόγου αιχμής, με προηγούμενο 
πέρασμα από την διοίκηση του ΟΑΕΕ 
αλλά και πλήθος αμφισβητήσεων, Τά-
σου Πετρόπουλου αφήνει τουλάχιστον 
την αίσθηση τεχνικής επάρκειας.

Επικαιρότητα
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Σταθερή στο 25% παρέμεινε η ανεργία στην Ελλάδα τον 
Ιούλιο του 2015, σε σχέση με τον Ιούνιο, σύμφωνα με 

στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) 
που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Εξάλλου, μικρή υποχώρηση σημείωσε η ανεργία στην Ευ-
ρωζώνη τον Σεπτέμβριο του 2015 στο 10,8%, έναντι 10,9% 
τον Αύγουστο.

Στην «ΕΕ των 28» η ανεργία διαμορφώθηκε στο 9,3%, 
έναντι 9,4% τον Aύγουστο. Ένα χρόνο πριν, το Σεπτέμβριο 
του 2014, η ανεργία στην ευρωζώνη ήταν 11,5% και στην ΕΕ 
10,1%.

Δεν υπάρχουν στοιχεία για την ανεργία στην Ελλάδα τον 
Αύγουστο και το Σεπτέμβριο.

Συνολικά τον Σεπτέμβριο καταγράφονται 22,6 εκατομμύρια 
άνεργοι στην ΕΕ και 17,3 εκατομμύρια άνεργοι στην ευρω-
ζώνη.

Τα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας στην ΕΕ καταγράφονται 
στην Ελλάδα (25% τον Ιούλιο) και στην Ισπανία (21,6%).

Τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας σημειώθηκαν στη Γερμα-
νία (4,5%), στην Τσεχία (4,8%) και στη Μάλτα (5,1%).

Ειδικότερα, στην Ελλάδα ο αριθμός των ανέργων τον Ιούλιο 
διαμορφώθηκε στα 1,2 εκατομμύρια. Το ποσοστό ανεργίας 

στους άνδρες διαμορφώθηκε στο 21,5% και στις γυναίκες 
στο 29,4%.

Αύξηση κατέγραψαν τα ποσοστά ανεργίας των νέων (κάτω 
των 25 ετών) στην Ελλάδα, από 48,1% τον Ιούνιο σε 48,6% 
τον Ιούλιο. Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας των νέων κατα-
γράφονται στην Ελλάδα (48,6%), στην Ισπανία (46,7%) στην 
Κροατία (43,1%) και στην Ιταλία (40,5%). Τα χαμηλότερα πο-
σοστά καταγράφονται στη Γερμανία (7%), στην Αυστρία (11%) 
και στην Ολλανδία (11,5%).

Τον Σεπτέμβριο η ανεργία των νέων στην ευρωζώνη δι-
αμορφώθηκε στο 22,1% (έναντι 22,2% τον Αύγουστο του 
2014) και στην ΕΕ παρέμεινε σταθερή στο 20,1%.

Με ενσωματωμένο το 
100% των εκλογικών 

τμημάτων της επικράτειας 
το ΟΧΙ συγκέντρωσε ποσο-
στό 61,31% και 3.558.450 
σταυρούς, ενώ το ΝΑΙ 
38,69% και 2.245.537 σταυ-
ρούς. Η συμμετοχή έφτασε 
το 62,50% και η αποχή στο 
37,50%.

Ψήφισαν 6.161.140 πο-
λίτες. Βρέθηκαν 5.803.987 
έγκυρα ψηφοδέλτια (ποσοστό 94,20%), 310.812 άκυρα 
(ποσοστό 5,04%) και 46.341 λευκά ψηφοδέλτια (ποσοστό 
0,75%).

Tο ΟΧΙ έλαβε τα μεγαλύτερα ποσοστά (και κατ’ επέκταση 
το ΝΑΙ είχε τις χαμηλότερες επιδόσεις) στον νομό Χανί-

ων (73,77%), στη Β΄ εκλο-
γική περιφέρεια Πειραιά 
(72,51%), στους νομούς 
Κερκύρας (71,25%), Ηρα-
κλείου (70,82%), Σάμου 
(70,31%), Αχαΐας (68,44%), 
Ξάνθης (67,89%), Ευβοί-
ας (67,60%), Βοιωτίας 
(67,43%) και Ζακύνθου 
(67,31%).

Αντίστοιχα, το ΝΑΙ εμφα-
νίζει τα υψηλότερα ποσοστά (άρα το ΟΧΙ εδώ έχει τα χα-
μηλότερα) σε Λακωνία (48,83%), Καστοριά (47,64%), Α΄ 
Αθηνών (46,79%), Σέρρες (46,26%), Χίο (46,16%), Γρεβε-
νά (45,69%), Έβρο (45,36%), Ευρυτανία (44,11%), Αρκαδία 
(43,57%) και Μεσσηνία (43,16%).

Το ΟΧΙ που έγινε ΝΑΙ στο δημοψήφισμα του Ιουλίου

E U R O S TAT:  Σ ΤΑ Θ Ε Ρ Η  Σ Τ Ο  2 5 % 
Η  Α Ν Ε Ρ Γ Ι Α  Σ Τ Η Ν  Ε Λ Λ Α Δ Α

Επικαιρότητα
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Αρθογραφία

Ήδη τα πετρέλαια, το φάρμακο, οι ασφα-
λιστικές εταιρείες και τα τρόφιμα έγιναν 
Επαγγελματικά Ταμεία.

ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ 
ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΟΤΕ

Είναι γεγονός ότι στο χώρο του ΟΤΕ 
υπήρξε αρχικά μία μεγάλη κινητικότητα 
ώστε να καλυφθούν ασφαλιστικά οι εργαζό-
μενοι στον Οργανισμό. Στις 3/12/2003 υπο-
γράφεται ΣΣΕ μεταξύ ΟΤΕ και ΟΜΕ-ΟΤΕ για 
την ίδρυση Επαγγελματικού Ταμείου στον 
ΟΤΕ. Αργότερα υπογράφεται και δεύτερη 
ΣΣΕ μεταξύ των δύο φορέων.

Στη συνέχεια, όμως, οι εθελούσιες συ-
νταξιοδοτήσεις και μία σειρά άλλων γεγο-
νότων αλλοίωσαν τον εργατοασφαλιστικό 
προσανατολισμό των εργαζομένων.

Εξαίρεση στον προσανατολισμό ανυπαρ-
ξίας συμπληρωματικής ασφάλισης απο-
τέλεσαν κάποιοι συνδικαλιστές, οι οποίοι 
είχαν βαθιά γνώση του ζητήματος και ήταν 
εκείνοι οι οποίοι έκαναν προσπάθειες, 
στις οποίες όμως δυστυχώς δεν υπήρχε ο 
συντονισμός και η συμπόρευση που απαι-
τούσε μία τόσο μεγάλη και καθοριστική για 
τους εργαζόμενους προσπάθεια. 

Ενδεικτικό όλων των παραπάνω είναι ότι 

έχουν συνταχθεί τέσσερις φορές καταστα-
τικά για τη δημιουργία του Ταμείου, με το 
τελευταίο να χρονολογείται το 2013. Και 
όμως οι αντίρροπες δυνάμεις επικρατού-
σαν. Υπήρξε καταστατικό για Επαγγελματι-
κό Ταμείο στον ΟΤΕ που πήγε στον γνωστό 
αναλογιστή Παναγιώτη Ζαμπέλη για αναλο-
γιστική μελέτη, επίσης υπήρξε καταστατικό 
το οποίο συντάχθηκε όπως πάντα στο χώρο 
της ΟΜΕ-ΟΤΕ και στη συνέχεια με προτρο-
πή του Π. Βουρλούμη δόθηκε στο γνωστό 
δικηγόρο κ. Μπούρλο και όλοι τότε πιστέ-
ψαμε ότι οδηγούμαστε σε μία αξιοπρεπή 
συνταξιοδότηση. Δυστυχώς όμως υπήρξε 
και πάλι εμπλοκή. Μία ακόμη λεπτομέρεια 
είναι ότι στο ίδιο χρονικό διάστημα ξεκίνη-
σαν και στα ΕΛΤΑ οι προσπάθειες για τη 
δημιουργία Επαγγελματικού Ταμείου. Στα 
ΕΛΤΑ όμως το Ταμείο λειτουργεί ήδη 10 
χρόνια και έχει αποθεματικό περί τα 100 
εκατομμύρια ευρώ.

Είναι η ώρα της ΟΜΕ-ΟΤΕ
Τούτες τις μέρες βιώνουμε πλέον στην 

Ελλάδα μία σκληρή και οδυνηρή ασφαλι-
στική πραγματικότητα ζώντας πρόσφατες 
εμπειρίες από αναζητήσεις ισοδυνάμων, 
ή αν θέλετε και από τη δυσκολία κάποιων 

εξαγγελθέντων ανατροπών. Είναι εύκο-
λο να κατανοήσουμε ότι πρέπει να περά-
σουν αρκετά χρόνια ώστε να υπάρξει η 
απαιτούμενη ανάπτυξη στην χώρα και στη 
συνέχεια να υπάρξουν κεφάλαια που θα 
χρηματοδοτήσουν την κοινωνική ασφάλιση, 
ώστε αυτή με τη σειρά της να ανταποκριθεί 
στοιχειωδώς στις ανάγκες της τρίτης ηλι-
κίας. Έτσι, θεωρούμε ότι η ΟΜΕ-ΟΤΕ που 
αυτή τη στιγμή διαθέτει στελέχη με γνώση, 
εμπειρία και πάθος για την ασφαλιστική 
προστασία των εργαζομένων του χώρου, 
θα προσανατολιστεί στο να καλύψει τα 
κενά των Παραδοσιακών Συστημάτων της 
Κοινωνικής Ασφάλισης υιοθετώντας ως 
εναλλακτική συμπληρωματική διέξοδο τη 
δημιουργία ενός ισχυρού Επαγγελματικού 
Ταμείου στον χώρο ΟΤΕ-COSMOTE.

Σε μία τέτοια περίπτωση θα διαμορ-
φωθούν άλλες συνθήκες διαβίωσης των 
συνταξιούχων και θα προσδοθεί δύναμη 
όχι μόνο στην κοινωνία της τρίτης ηλικί-
ας, αλλά και στην εταιρεία διότι τέτοιες 
αποφάσεις λειτουργούν ως μαγνήτης στην 
προσέλκυση προσωπικού με ιδιαίτερες 
σπουδές και προσόντα.

Η αύξηση των εσόδων στην ΠΕΤ-ΟΤΕ αποτελούσε για το σωματείο 
ένα πρωταρχικό στόχο κατά τους τελευταίους μήνες. Ο κάθε 

ένας αντιλαμβάνεται ότι οι εθελούσιες συνταξιοδοτήσεις δημιούρ-
γησαν και δημιουργούν σημαντικές οικονομικές ανατροπές στα 
συνδικάτα του χώρου.

Εκείνο το περιουσιακό στοιχείο που διέθετε πλέον η  
ΠΕΤ-ΟΤΕ και παρέμενε ανεκμετάλλευτο ήταν ένας μεγάλος χώρος 
στο Μαρούσι. Γνώριζε βέβαια η διοίκηση της ΠΕΤ-ΟΤΕ ότι στο χώρο 
υπήρχαν μια σειρά από τεχνικά προβλήματα που έκαναν, σε εποχή 
κρίσης, ακόμη ποιο δύσκολη την εκμίσθωση.

Τελικά το εγχείρημα της εξεύρεσης μισθωτή ανατέθηκε στον 
χρηματοοικονιμικό σύμβουλο της ΠΕΤ-ΟΤΕ.

Η προσπάθεια είχε δύσκολα χαρακτηριστικά διότι ξέχωρα από τα 
όσα προβλήματα είχε το μίσθιο, θα έπρεπε ταυτόχρονα ο μισθωτής 
να είναι μια σοβαρή και επώνυμη εταιρεία για να μπορεί να ενσω-
ματωθεί σε ένα χώρο που σε πολύ μικρή ακτίνα έχουν έδρα πολύ 
μεγάλες εταιρείες.

Τελικά μετά από δεκάδες συναντήσεις υπήρξε συμφωνία με τη 
γνωστή εταιρεία που διαθέτει Διαγνωστικά Κέντρα, Πολυιατρεία 

και Νοσοκομεία την EUROMEDICA A.E.
Tο επόμενο χρονικό διάστημα η EUROMEDICA A.E. αναλαμβάνει 

να κάνει τεχνικά έργα μεγάλης αξίας ώστε να κάνει το χώρο λει-
τουργικό και εμφανίσιμο.

Υπάρχουν επίσης συζητήσεις ώστε τα μέλη της ΠΕΤ-ΟΤΕ 
να έχουν σειρά διευκολύνσεων στα διαγνωστικά κέντρα της 
EUROMEDICA A.E., αλλά για τα θέματα αυτά θα υπάρξουν ανακοι-
νώσεις όταν γίνουν οι τελικές συμφωνίες.

Η ΠΕΤ ΟΤΕ στις δύσκολες εποχές που ζούμε δείχνει μια φιλοσο-
φία πρωτοποριακή όχι μόνον για τα ελληνικά εργατικά συνδικάτα.

Μετά τον Ειδικό Λογαριασμό Επικουρικής Αποζημίωσης (ΕΛΕΑ) 
που δίνει κατά τη συνταξιοδότηση σήμερα ένα εφάπαξ της τάξης 
των 800 – 1.200 euro ενώ σε βάθος 35ετίας αυτό θα είναι της 
τάξης των 5.000 euro για τα μέλη της ΠΕΤ-ΟΤΕ.

Ταυτόχρονα επιχειρεί να δώσει λύσεις και σε προβλήματα υγεί-
ας. Η ΠΕΤ-ΟΤΕ ξεπερνώντας τις συνήθεις λειτουργίες ενός εργα-
τικού σωματείου προσπαθεί εκτός από αυτές να ανταποκριθεί στις 
απαιτήσεις της εποχής ώστε να αποτελεί ένα χρήσιμο σύντροφο σε 
κάθε εργαζόμενο τεχνικό στον ΟΤΕ.

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΣΤΗ EUROMEDICA Α.Ε. ΜΕΡΟΥΣ 
ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ ΠΕΤ ΟΤΕ ΣΤΟ ΠΑΡΟΥΣΙ

Σημαντικές Ανατροπές στις Συντάξεις
συνέχεια από σελίδα 7
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Το Συνδικάτο

Το τελευταίο χρονικό διάστημα παρατηρού-
με δράσεις και αυθαίρετες πρωτοβουλίες 

προϊσταμένων ανά την Ελλάδα, οι οποίες μας 
δημιουργούν αφενός μεν έντονο προβλημα-
τισμό αφετέρου μας δείχνουν ότι ιδίως σε 
κάποιες περιπτώσεις υπάρχουν προϊστάμενοι 
Τεχνικών Τμημάτων οι οποίοι εμφανίζονται 
«Βασιλικότεροι του Βασιλέως», εφαρμόζο-
ντας πρακτικές που επιτρέπουν την επιβολή 
του δόγματος «νόμος και τάξη» εμπεδώνο-
ντας τον φόβο με τον αυταρχισμό.

Εμείς σαν ΠΕΤ-ΟΤΕ στο τελευταίο Διοικη-
τικό Συμβούλιο συζητήσαμε αναλυτικά τα επι-
μέρους προβλήματα τα οποία παρουσιάζονται 
επιδεινούμενα το τελευταίο χρονικό διάστημα 
και μας έχουν καταγγελθεί στο σωματείο μας. 
Αποφασίσαμε ομόφωνα να καταδικάσουμε 
οποιεσδήποτε πράξεις αυθαιρεσίας και με-
θοδεύσεις που δυστυχώς έχουν εξαπλωθεί 
ανά την Ελλάδα.

Στην παρούσα φάση ενημερώνουμε όλους 

τους συναδέλφους σε συνεννόηση με τις 
Τοπικές Διοικούσες να καταγγέλλουν άμεσα 
στην ΠΕΤ-ΟΤΕ τις οποιεσδήποτε αυθαιρεσί-
ες από πλευράς της Διοίκησης του ΟΤΕ και 
παράλληλα στέλνουμε μήνυμα προς όλες τις 
κατευθύνσεις και όλους τους εμπλεκόμενους 
φορείς ότι το σωματείο μας, σε οποιαδήποτε 
προσπάθεια φίμωσης, πειθαναγκασμού και 
χειραγώγησης των εργαζομένων, προκειμέ-
νου να υποταχθούν στις ορέξεις των προϊ-
σταμένων είναι αποφασισμένο να υπερασπι-
στεί τα εργασιακά δικαιώματα των συναδέλ-
φων μας με οποιοδήποτε τρόπο, είτε νομικό, 
είτε συνδικαλιστικό.

Να υπενθυμίσουμε επίσης ότι είμαστε 
εμείς αυτοί που με το φιλότιμο στην εργασία 
έχουμε «βάλει πλάτη» στα δύσκολα της εται-
ρείας κατανοώντας και την δυσκολία της επο-
χής αλλά και καταθέτοντας παράλληλα τον 
έντονο προβληματισμό μας για το εργασιακό 
μας αύριο. 

Αυτό σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί όμως 
να μεταφρασθεί από κάποια στελέχη της Δι-
οίκησης ως πράξη συμβιβασμού και ανέχειας 
σε οποιαδήποτε εμφανή καταπάτηση εργασι-
ακών μας δικαιωμάτων.

Τονίζουμε ότι οι δράσεις μας το επόμε-
νο χρονικό διάστημα θα εξαρτηθούν από 
το πόσο κάποιοι προϊστάμενοι στον ΟΤΕ θα 
επιμείνουν να θεωρούν το «μαγαζί» τσιφλίκι 
τους, να αυθαιρετούν, να μεροληπτούν και να 
τρομοκρατούν τους συναδέλφους με θεμιτά 
και αθέμιτα μέσα. 

Στην παρούσα φάση λοιπόν ο καθένας ας 
αναλάβει τις ευθύνες του, ιδίως η διοίκηση 
του ΟΤΕ για τις επιλογές της.

Η ΠΕΤ-ΟΤΕ καταθέτει
προτάσεις για τη ΣΣΕ

Σε μια προσπάθεια να διασφαλίσει καλύτερα τα συμφέροντα 
των συναδέλφων η ΠΕΤ ΟΤΕ απέστειλε στην Ομοσπονδία μας 
ενόψει των διαπραγματεύσεων της με τη Διοίκηση του ΟΤΕ κείμε-
νο στο οποίο καταγράφονται οι θέσεις της για τα σημαντικά προ-
βλήματα που απασχολούν αυτή τη στιγμή τους συναδέλφους μας.

Ανάμεσα στα άλλα σοβαρά θέματα τονίζονται και τα παρακάτω:
Αγαπητοί συνάδελφοι, 
Γνωρίζουμε ότι ξεκίνησε ήδη η διαδικασία διαπραγμάτευσης 

για τον καθορισμό της εκτός έδρας μετακίνησης στην οποία συ-
μπεριλαμβάνονται και ο χιλιομετρικός προσδιορισμός αλλά και η 
σχετική αποζημίωση.

Θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι η ΠΕΤ-Ο-
ΤΕ έχει τοποθετηθεί μετά από απόφαση του Δ.Σ της 24/06/2015 
η οποία σας έχει κοινοποιηθεί με σχετική επιστολή.

Η θέση της ΠΕΤ-ΟΤΕ παραμένει σταθερή για το συγκεκριμέ-
νο θέμα και επειδή το θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό όπως και 
αρκετά από τα υπόλοιπα θέματα της διαπραγμάτευσης, ζητάμε η 
επόμενη εκτελεστική επιτροπή της ΟΜΕ-ΟΤΕ να είναι διευρυμένη 
για την αναλυτική ενημέρωση και τοποθέτηση όλων των εμπλε-
κομένων πλευρών.

Σε κάθε περίπτωση η ΠΕΡΤ-ΟΤΕ παρακολουθεί τις εξελίξεις 
και όπου χρειάζεται αν χρειαστεί θα παρέμβει άμεσα για να διορ-
θωθούν αδικίες…

Να σταματήσουν οι αυθαίρετες πρωτοβουλίες προϊσταμένων

Τιμή και δόξα στους νεκρούς μας
Μετά την 

απεργία της 
π ρ ω τ ο μ α γ ι ά ς 
όπως αναφέρει 
ο συνάδελφος 
Λευτέρης Χα-
τζηανδρέου Γ. 
Γ ρ α μ μ α τ έ α ς 
του σωματείου 
της τηλεφω-
νικής τότε «οι 
Ναζί Γερμανοί 
κατακτητές και οι Γερμανοί Δ/ντες δεν μπορούσαν να κρατήσουν 
την ψυχραιμία τους και έτσι στις 3 του Μάη γερμανικά στρατεύματα 
μπλοκάρουν το μέγαρο της οδού Σταδίου το κέντρο του Πειραιά και 
το μέγαρο της οδού Κωλλέτη.

Συγκεντρώνουν όλο το προσωπικό και συλλαμβάνουν όσους προ-
σέρχονται για εργασία και έχουν και ονομαστικό κατάλογο. Δυστυ-
χώς συλλαμβάνονται 225 συνάδελφοι, τους οδηγούν στην Γκεστάπο 
της οδού Μέρλιν και στη συνέχεια στο Χαϊδάρι. Στο θάλαμο των 
μελλοθανάτων βρίσκονται 25 συνάδελφοι, ξεχωρίζουν 15 και τους 
οδηγούν στην Καισαριανή όπου και τους εκτελούν στις 7 Μάη 1944. 
Δύο ακόμα συνάδελφοι εκτελέστηκαν από τους γερμανούς».

Μετά από χρόνια τοποθετήθηκε στο ιστορικό κτίριο της Κωλλέτη 
μαρμάρινη πλάκα με τα ονόματα των 17 συναδέλφων.

Κάθε χρόνο στις 7 Μάη στον ίδιο χώρο γίνονταν εκδηλώσεις μνή-
μης προς τιμή των εκτελεσθέντων.
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Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ένα 
νέο 3ο σκληρό μνημόνιο, με επα-
χθείς όρους που δίνουν ουσιαστικά 
τη χαριστική βολή στην κοινωνία και 
στην οικονομία, καταργώντας κάθε 
παροχή εργασιακής και κοινωνικής 
ασφάλειας, ακόμα και σε εργαζόμενες 
γυναίκες με αυξημένες οικογενειακές 
υποχρεώσεις ενώ η ύφεση, η οποία 
θα προκληθεί θα προσθέσει στο μα-
κρύ κατάλογο της ντροπής χιλιάδες 
νέους ανέργους. Για μια ακόμα φορά 
ρίχνονται στις πλάτες των μισθωτών 
και των συνταξιούχων δυσβάστακτα 
βάρη, την ώρα που η οικονομική και 
πολιτική ελίτ, η οποία έμαθε να στηρί-
ζεται στην κατασπατάληση των δημο-
σίων πόρων παραμένει για πολλοστή 
φορά αλώβητη και κερδισμένη.

Με το τρίτο κατά σειρά Μνημόνιο, 
ουσιαστικά καταργείται η παράταση 
ισχύος της μετενέργειας των συλλο-
γικών συμβάσεων εργασίας και επι-
βάλλεται αποκλεισμός σύναψης νέων, 
αφού ο βαθμός δυσκολίας είναι υψη-
λός και κάθε διαπραγμάτευση και κα-
τάρτισή τους είναι πλέον αδύνατη.

Καλούμε την Κυβέρνηση και την 
ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας να 
ρυθμίσουν άμεσα το νομικό κενό που 
δημιουργείται, τόσο στην Εθνική Γε-
νική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, 
μετά την κατάργηση της ισχύος της 
μετενέργειας, όσο και των υπολοίπων 
συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Δι-
αφορετικά θα φέρουν ακέραια την ευ-
θύνη για τις άμεσες συνέπειες στους 
εργαζόμενους και το καίριο πλήγμα 
που θα επιφέρει μια τέτοια κατάργηση 
στην καρδιά των συλλογικών εργασια-
κών σχέσεων.

Οι εργαζόμενοι στη χώρα μας θα 
συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους 
και θα εντείνουν τον αγώνα σε Ελλάδα 
και Ευρώπη, ώστε να μπει επιτέλους 

φραγμός στον οδοστρωτήρα ισοπέδω-
σης της κοινωνίας.

Με βασικά μας συνθήματα «ΟΙ ΕΡΓΑ-
ΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΑΓΩ-
ΝΩΝ ΜΑΣ» και «Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΕΙΝΑΙ 
Ο ΣΚΟΠΟΣ ΚΙ ΟΧΙ ΤΟ ΜΕΣΟ», η ΓΣΕΕ 
καλεί την εργατική τάξη της χώρας 
μας στο μεγάλο Πανεργατικό Συλλαλη-
τήριο, στις 5 Σεπτέμβρη, στη Θεσσα-
λονίκη.

ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΒΑΖΟΥΜΕ ΦΡΕΝΟ 
ΣΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ

ΦΤΩΧΕΙΑΣ, ΑΝΕΡΓΙΑΣ, ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ

Τι περιέχει το 3ο Μνημόνιο

Στα 1.500 ευρώ το όριο για κατα-
σχέσεις - Αλλάζουν οι 100 δόσεις με 
εξαίρεση των κακοπληρωτών - Καταρ-
γούνται τα προνόμια στο αγροτικό πε-
τρέλαιο - Πλήρης εφαρμογή του ασφα-
λιστικού νόμου του 2010 - Άνοιγμα 
επαγγελμάτων για μηχανικούς, συμβο-
λαιογράφους κ.α.

Τριανταπέντε προαπαιτούμενα μέ-
τρα που θα πρέπει να ψηφιστούν στο 
πλαίσιο της συμφωνίας του νέου Μνη-
μονίου περιλαμβάνει το προσχέδιο του 
κειμένου του 3ου Μνημονιου

Πρόκειται για τον κατάλογο μέτρων 
που κατά πληροφορίες της εφημερί-
δας θα περιλαμβάνεται στο δεύτερο 
άρθρο του νομοσχεδίου έκτασης 60 
σελίδων που κατατέθηκε τα μεσάνυχτα 
στη Βουλή. Παράλληλα στο ίδιο κεί-
μενο περιλαμβάνονται άλλα 23 μέτρα 
που θα πρέπει να υλοποιηθούν τον 
προσεχή Οκτώβριο.

Ειδικότερα, τα προαπαιτούμενα 
μέτρα που θα πρέπει να ψηφιστούν 
άμεσα, όπως αυτά προκύπτουν από το 
προσχέδιο του νέου μνημονίου, είναι:

•  Αυστηροποίηση του ορισμού του 
αγρότη.

•  Αύξηση του φόρου χωρητικότητας 
στη ναυτιλία.

•  Αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ του 2015, 
ώστε να ξεκινήσει η αποστολή των 
σημειωμάτων τον Σεπτέμβριο.

•  Διόρθωση εισπρακτικών μέτρων 
που υιοθετήθηκαν προσφάτως.

•  Επιστροφή του καθεστώτος συντα-
γογράφησης φαρμάκων.

•  Μείωση των τιμών των γενόσημων 
φαρμάκων.

•  Κατάργηση των προνομίων στο 
αγροτικό πετρέλαιο.

•  Καλύτερη στόχευση του πετρελαίου 
θέρμανσης το 2016.

•  Πλήρης αξιολόγηση του συστήματος 
κοινωνικής προστασίας με στόχο 
την ετήσια εξοικονόμηση 0,5% του 
ΑΕΠ.

•  Αναδιάρθρωση δημόσιας διοίκησης.

•  Αντιμετώπιση των αστοχιών στην εί-
σπραξη φορολογικών εσόδων.

•  Κατάργηση του ανώτατου ορίου του 
25% επί των μισθών και των συντά-
ξεων για τις κατασχέσεις.

•  Μείωση όλων των ορίων για τις κα-
τασχέσεις στα 1.500 ευρώ.

•  Αλλαγή στα επιτόκια της ρύθμισης 
των 100 δόσεων και εξαίρεση από 
αυτήν των κακοπληρωτών.

•  Μεταφορά των υπηρεσιών και του 
προσωπικού φορολογικών ελέγχων 
στο ΣΔΟΕ.

•  Δέσμευση ότι δεν θα υπάρξουν άλ-
λες ρυθμίσεις για φορολογικές και 
ασφαλιστικές οφειλές.

•  Διευκρίνιση των προϋποθέσεων για 
την επιλεξιμότητα στην καταβολή 
της ελάχιστης εγγυημένης σύντα-
ξης μετά τα 67 έτη.

•  Έκδοση εγκυκλίων για την πλήρη 
εφαρμογή του νόμου του 2010 για 
το ασφαλιστικό.

•  Σταδιακή εξάλειψη των εξαιρέσεων 
στις πρόωρες συνταξιοδοτήσεις.

3ο ΜΝΗΜΟΝΙΟ: Μέτρα σε βάρος του κόσμου της εργασίας με 

Επικαιρότητα
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•  Διευκρίνιση του καθεστώτος ΦΠΑ 
στα νησιά, με τις εκπτώσεις να κα-
ταργούνται μέχρι το τέλος του 2016.

•  Ολοκληρωμένο σχέδιο για ανακε-
φαλαιοποίηση, ενίσχυση ρευστότη-
τας τραπεζών και αντιμετώπιση των 
«κόκκινων» δανείων.

•  Κατάργηση του νόμου για τη μετε-
νέργεια στις συμβάσεις εργασίας 
που ψηφίστηκε στις 2 Ιουλίου του 
2015.

•  Εφαρμογή όλων των συστάσεων του 
ΟΟΣΑ που προβλέπονταν από την 
Εργαλειοθήκη Ι (πλην των μη συ-
νταγογραφούμενων φαρμάκων) και 
όλων των συστάσεων της Εργαλειο-
θήκης ΙΙ σχετικά με τα μη αλκοολού-
χα ποτά και τα πετρελαιοειδή.

•  Άνοιγμα επαγγελμάτων, όπως μηχα-
νικοί, συμβολαιογράφοι κ.λπ.

•  Περιορισμός των φόρων υπέρ τρί-
των.

•  Μείωση της γραφειοκρατίας και επι-
τάχυνση αδειοδοτήσεων για επεν-
δύσεις χαμηλού ρίσκου.

•  Μεταρρύθμιση στην αγορά ενέρ-
γειας και ειδικά του φυσικού αερίου 
που θα οδηγήσει σε πλήρη απελευ-
θέρωση το 2018.

•  Έγκριση του προγράμματος απο-
κρατικοποιήσεων που ήδη έχει ανα-
λάβει το ΤΑΙΠΕΔ.

•  Υιοθέτηση των καλύτερων πρακτι-
κών στην Ε.Ε. για το μη μισθολογι-
κό κόστος (επιδόματα, οδοιπορικά 
κ.λπ.) με εφαρμογή από 1ης Ιανου-
αρίου 2016.

•  Νόμος για την αναδιάρθρωση του 
ΟΑΣΑ.

•  Προτάσεις μέτρων για μείωση των 
καθυστερήσεων στις δικαστικές 
αποφάσεις.

Για τον Οκτώβριο πηγαίνουν οι ακόλου-
θες παρεμβάσεις:

1. η δεύτερη φάση της μεταρρύθμι-
σης του ασφαλιστικού συστήματος

2. η αναδιάρθρωση του φορολογικού 
κώδικα

3. η σταδιακή αλλαγή της φορολο-
γίας των αγροτών. Από το 2016 
θα φορολογούνται με συντελεστή 
20% και από το 2017 με συντελε-
στή 26%

4. η επιβολή φόρου στις τηλεοπτικές 
διαφημίσεις

5. Να προχωρήσει ο διεθνής δημόσι-
ος διαγωνισμός για την απόκτηση 
τηλεοπτικών αδειών και τα σχετι-
κά τέλη χρήσης των σχετικών συ-
χνοτήτων

6. να επεκταθεί η φορολογία 30% 
επί των ακαθορίστων εσόδων απο 
τυχερά παιχνίδια και στα VLT που 
προβλέπεται να εγκατασταθούν το 
δεύτερο εξάμηνο του 2015 και το 
2016.

7. να αυξηθεί στο 15% η φορολογία 
των οεισοδημάτων από ενοίκια 
κάτω των 12.000 ευρώ

8. σταδιακή κατάργηση των φοροε-
λαφρύνσεων στο ναυτιλιακό κλάδο

9. μόνιμη μείωση των αμυντικών δα-
πανών κατά 100 εκατ. φέτος και 
400 εκατ. ευρώ το 2016

10. επέκταση της προσωρινής εθελο-
ντικής εισφοράς έως το 2018

11. απλοποίηση συστήματος φοροα-
παλλαγών φυσικών και νομικών 
προσώπων

12. Επανασχεδιασμός της εισφοράς 
αλληλεγγύηης από το 2016

13. αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ ώστε οι πιθα-
νές αλλαγές στις αντικειμενικές 
τιμές το 2016 να μην επηρεάσουν 
τον εισπρακτικό στόχο των 2,65 
δισ. ευρώ

14. μέτρα για την καταπολέμηση της 
φοροαποφυγής

15. να συνδεθούν οι ασφαλιστικές ει-
σφορές με τις παροχές

16. αλλαγές στο νόμο που διέπει το 
ΤΧΣ

17. νέα εργαλειοθήκη ΟΟΣΑ για χον-
δρικό εμπόριο, κατασκευές, ΜΜΕ, 
ηλεκτρονικό εμπόριο και μεταποί-
ηση

18. λήψη μη αναστρέψιμων μέτρων για 
την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ

19. ορισμός ανεξάρτητης ομάδας 
δράσης που θα προσδιορίσει τις 
δυνατότητες για επιτάχυνση των 
αποκρατικοποιήσεων ενώ θα με-
ταφερθούν περιουσιακά στοιχεία 
στο νέο ανεξάρτητο ταμείο

20. αναδιάρθρωση του ενιαίου μι-
σθολογίου του Δημοσίου που θα 
εφαρμοστεί απο 1/1/2016 και θέ-
σπιση νέων ανώτατων ορίων για τη 
μισθολογική δαπάνη του Δημοσίου 
έως το 2019

21. κατάργηση όλων των φόρων υπέρ 
τρίτων που είναι συνδεδεμένα με 
τη χρηματοδότηση των ασφαλιστι-
κών ταμείων από την 31η Οκτω-
βρίου. Οι απώλειες των ταμείων 
θα αντικατασταθούν από τη μείω-
ση των επιδομάτων ή την αύξηση 
των εισφορών

22. η σταδιακή κατάργηση του ΕΚΑΣ 
ξεκινώντας με το 20% των «υψη-
λότερων» χαμηλοσυνταξιούχων 
από τον Μάρτιο του 2016

23. εκκίνηση της συζήτησης με ανε-
ξάρτητους φορείς και το ILO για 
εφαρμογή των καλύτερων ευρω-
παϊκών πρακτικών στα εργασιακά 
χωρίς να γίνει καμία αλλαγή στις 
συλλογικές διαπραγματεύσεις 
έως το τέλος του έτους.

αλώβητη και κερδισμένη την οικονομική και πολιτική ελιτ

Επικαιρότητα
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Ενώ τα Μνημόνια έχουν οδηγήσει 
(και οδηγούν) στην αυτοκτονία χιλιά-
δες συνανθρώπους μας, οι κυβερνή-
σεις που τα υπέγραψαν στέκονται ως 
αδιάφοροι παρατηρητές σ' ένα κοινω-
νικό δράμα που φουντώνει τόσο, όσο 
βαθαίνει το «πηγάδι» της λιτότητας 
και των σκληρών φοροεισπρακτικών 
μέτρων.

Πρόσφατα και κυρίως αδιαμφισβήτη-
τα στοιχεία για τις αυτοκτονίες στην 
Ελλάδα την εποχή των Μνημονίων, δεν 
υπάρχουν από κάποιον επίσημο φορέα. 
Ας το παραδεχθούμε, όλο τα παλιά 
στοιχεία αναμασάμε και από εκτιμήσεις 
βγάζουμε συμπεράσματα.

Ο πρώτος και κυρίαρχος λόγος που 
συμβαίνει αυτό, παραπέμπει στην αδυ-
ναμία (sic) των κυβερνήσεων να συστή-
σουν έναν Εθνικό Φορέα, μία Επιτροπή 
από ειδικούς οι οποίοι θα παρακολου-
θεί στενά την εξέλιξη του φαινομένου 
των αυτοκτονιών λόγω οικονομικής 
κρίσης, θα το προλαμβάνει σε συνερ-
γασία και με άλλους φορείς (όπου είναι 
εφικτό) και θα λειτουργεί ως αρωγός 
στις Οικογένειες Θυμάτων Αυτοκτονιών 
εξαιτίας οικονομικών προβλημάτων τα 
οποία γιγαντώθηκαν στα χρόνια των 
Μνημονίων.

Ψιλά γράμματα, ε;

Ε, τότε ας αφήσουν τους ανθρώπους 
να αυτοπυροβολούνται κάθε φορά που 
δεν έχουν να πληρώσουν, κάθε φορά 
που η τράπεζα τους απειλεί να τους πά-
ρει το σπίτι, κάθε φορά που νιώθουν να 
πνίγονται διότι δεν έχουν δουλειά και 
δε μπορούν να ζήσουν την οικογένειά 
τους. Ας αφήσουν τους ανθρώπους να 
λιώνουν βαριά ασθενείς εκτός νοσοκο-
μείων, διότι δεν έχουν να πληρώσουν 
για να ζήσουν!

Ο μόνος φορέας που αυτήν την ώρα 
«προσφέρει» στοιχεία για τις αυτοκτο-
νίες είναι η Ελληνική Στατιστική Αρχή 
που όμως δεν έχει αρμοδιότητα περαι-

τέρω ελέγχου. Είναι ευρέως γνωστό 
στα νοσοκομεία ότι πολλές αυτοκτονί-
ες δεν καταγράφονται ως αυτοκτονίες 
αλλά ως πνιγμοί. Έχει συμβεί αρκετές 
φορές τα τελευταία χρόνια ένας αυτό-
χειρας που έχει κρεμαστεί, να καταγρά-
φεται η περίπτωσή του ως «πνιγμός» ή 
ως «ατύχημα» στα επίσημα κιτάπια!!!

Ας δούμε, όμως, πώς περιγράφε-
ται η δυσχερής πραγματικότητα με τα 
επίσημα στοιχεία που διαθέτει η χώρα 
μας από την ΕΛΣΤΑΤ (φτάνουν μέχρι το 
2013), αλλά και όσα καταγράφουν ανε-
ξάρτητοι ιδιωτικοί φορείς και οι πλέον 
πρόσφατες επιστημονικές έρευνες.

Αυξήθηκαν οι αυτοκτονίες  
και οι απόπειρες!

Από το 2009 οπότε και ξεκίνησε 
(ουσιαστικά) η οικονομική κρίση για τη 
χώρα μας, μέχρι και το 2013 αυτοκτό-
νησαν 2.286 άνθρωποι. Το ποσοστό 
αύξησης των αυτοκτονιών στην Ελλάδα 
από το 2010 έως το 2013, καταγράφει, 
σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, αύξηση κατά 
41,4%.

Η περίοδος 2003-2012 έχει μελετη-
θεί από επιστημονική ομάδα του Τμή-
ματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας με επικεφαλής τον επίκουρο 
καθηγητή Επιδημιολογίας Γεώργιο Ρα-
χιώτη. Οι ειδικοί, επίσης, διαπίστωσαν 
αύξηση στις αυτοκτονίες κυρίως μετά 
το 2010. Ηταν η χρονιά που ουσιαστικά 
«χόντρυναν» τα οικονομικά μέτρα για 
την πλειοψηφία της μικρής και μεσαίας 
κοινωνικής κατηγορίας πολιτών.

Η αντίστροφη πορεία για την κοινωνία 
ξεκίνησε το 2009, όπως τουλάχιστον 
διαφαίνεται και από μία άλλη έρευνα η 
οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό 
περιοδικό «The Lancet» για την περί-
οδο 2007-2009. Αυτή η έρευνα κατέ-
τασσε τη χώρα μας πρώτη σε ποσοστό 
αύξησης στις αυτοκτονίες στην Ευρω-
ζώνη. Τη διετία αυτή οι αυτοκτονίες εμ-
φάνισαν αύξηση κατά 17%.

Από τότε μέχρι σήμερα, σύμφωνα με 
τον Μη Κυβερνητικό Οργανισμό «Κλίμα-
κα» που λειτουργεί και Γραμμή Παρέμ-
βασης για την Αυτοκτονία που είναι ο 
αριθμός 1018, το 2014 πραγματοποιή-
θηκαν 11.206 κλήσεις από τις οποίες 
οι 2.144 είχαν «σαφές αίτημα παρέμβα-
σης».

Η πιο πρόσφατη και αρκετά ενδια-
φέρουσα έρευνα ανήκει στον Νικόλαο 
Αντωνακάκη, επίκουρο καθηγητή στο 
Πανεπιστήμιο του Portsmouth και τον 
καθηγητή Οικονομικών Alan Collins. 
Καταλήγει στο συμπέρασμα πως: Η λι-
τότητα στην Ελλάδα προκάλεσε αύξηση 
των αυτοκτονιών!

Η συγκεκριμένη έρευνα (έχει ξεκινή-
σει από το 2009 και επικαιροποιείται σε 
τακτά χρονικά διαστήματα) θεωρείται 
διεθνώς πως αποτελεί «σημείο αναφο-
ράς» διότι είναι η πρώτη που συνδέει 
τα μέτρα αυστηρής λιτότητας, την οικο-
νομική κρίση, τα Μνημόνια με την αύ-
ξηση των αυτοκτονιών στην Ευρώπη. Κι 
έχει σημασία που και οι δύο ερευνητές 
είναι Οικονομολόγοι.

Να επισημάνουμε ότι στη χώρα μας 
έχει δημιουργηθεί μετά από πρωτοβου-
λία εθελοντών το «Ατυπο Δίκτυο Ζωής 
Κατά της Αυτοχειρίας» με σκοπό τη 
δημουργία βάσης δεδομένων με πολύ-
τιμες πληροφορίες για τις αυτοκτονίες 
η οποία «θα μπορεί να αξιοποιηθεί δω-
ρεάν από οποιαδήποτε δημόσια υπηρε-
σία».

Οι πολίτες αυτοί, ζητούν το αυτονό-
ητο: «Διεκδικούμε από την Πολιτεία 
να σταθεί υπεύθυνα στα ζητήματα 
Έρευνας και Πρόληψης κατά των αυ-
τοκτονιών καθώς και της έμπρακτης 
στήριξης των ΟΙ.ΘΥ.Α. (Οικογενειών 
Θυμάτων Αυτοκτονίας) αναγνωρίζοντάς 
τες πρώτα απ’ όλα ως μια ιδιαίτερη ευ-
παθή κοινωνική ομάδα». Οπως επίσης: 
«Ζητούμε την αλλαγή του τρόπου έρευ-
νας και διαλεύκανσης των συμβάντων 

Μνημόνια: Οι άνθρωποι πεθαίνουν, ακούει κάποιος;
Επικαιρότητα
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Μνημόνια: Οι άνθρωποι πεθαίνουν, ακούει κάποιος;
αυτοχειρίας από τη μεριά της πολιτείας 
καθώς και τη ψήφιση σχετικής νομοθε-
σίας που θα συμβάλλει στην πρόληψη 
των αυτοκτονιών».

Τι γίνεται με τους δείκτες 
νοσηρότητας και θνησιμότητας;

Από το 1980 έως και το 2009 η χώρα 
μας δεν είχε να παρουσιάσει κάποια 
σημαντική αύξηση στα ποσοστά θνησι-
μότητας και συγκεκριμένα στους θανά-
τους από καρδιά, ειδικά στις γυναίκες 
45-54 ετών. Ομως, το 2009 ήταν μία 
κομβική χρονιά καθώς καταγράφεται 
αύξηση των θανάτων από καρδιά στα 
άτομα κάτω των 45 ετών (έρευνα Πα-
νεπιστημίου Οξφόρδης, European Heart 
Journal). 

Πώς συνδέεται αυτό με  
την οικονομική κρίση;

Γυρίζουμε πίσω στη μεγάλη οικονο-
μική κρίση των ΗΠΑ και το περίφημο 
«κραχ». Την περίοδο 1929-1937 κατα-
γράφεται αύξηση των θανάτων εξαιτίας 
της στεφανιαίας νόσου. Και στη Ρωσία, 
όμως, την εποχή του «μετά κομμουνι-
σμού» παρατηρείται αύξηση του δείκτη 
θνησιμότητας λόγω καρδιακών προβλη-
μάτων κατά 13% εξαιτίας των μεγάλων 
ποσοστών ανεργίας. Επιστρέφουμε 
στην Αργεντική όπου κατά τη διάρκεια 
της μεγάλης οικονομικής κρίσης η εν-
δονοσοκομειακή θνησιμότητα αυξάνε-
ται σημαντικά στα καρδιαγγειακά νο-
σήματα (Αρθρο Καρδιολόγου Δημήτρη 
Ρίχτερ). 

Σε μελέτη του Καθηγητή Κοινωνι-
κών Επιστημών Δημήτρη Νιάκα με τίτ-
λο: «Οικονομική κρίση και επιπτώσεις 
στην υγεία» αναφέρεται μεταξύ άλλων 
πως: «Η οικονομική κρίση συνδέεται 
με την αύξηση των δεικτών θνησιμό-
τητας». Ο καθηγητής Νιάκας παραπέ-
μπει στην έρευνα Bartley και Blane οι 
οποίοι υποστήριζαν πως: «Οι δυσμενείς 
επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης 
στην υγεία κατανέμονται διαφορετικά 

στις κοινωνικές τά-
ξεις. Τα άτομα και 
τις οικογένειες, οι 
οποίες βρίσκονται 
σε χαμηλότερες 
θέσεις διατρέχουν 
δύο φορές περισ-
σότερο τον κίνδυνο 
πρόωρου θανάτου 
και αυξημένης νο-
σηρότητας εξαιτίας 
των προβλημάτων 
στο εισόδημα, την 
εκπαίδευση, την ια-
τρική περίθαλψη, τη 
στέγαση και τη δια-
τροφή (και τα οποία 
δρουν αθροιστι-
κά)». Η ίδια έρευνα 
έχει καταλήξει εδώ 
και χρόνια πως: «Η 
ανεργία συνδέεται 
επίσης με ψυχολογικές συνέπειες: 
ανησυχία, άγχος, κατάθλιψη, χαμηλή 
αυτοεκτίμηση του επιπέδου υγείας και 
παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγεια-
κά νοσήματα».

Ας δούμε τι καταγράφει  
γι' αυτό η ΕΛΣΤΑΤ

Το 2013 ήταν μία σχετικά «καλή χρο-
νιά», καθώς καταγράφηκαν 5.569 λιγό-
τεροι θάνατοι απ' ότι το 2012 κι ενώ 
βρισκόμασταν στην καρδιά της ύφεσης. 
Από μόνο του αυτό το στοιχείο φαίνε-
ται αισιόδοξο. Θα μπορούσε να είναι 
κι έτσι αν δεν ακολουθούσαν και άλλα 
στοιχεία. Το 2014 οι θάνατοι εμφάνισαν 
αύξηση κατά 1,7% (δηλαδή 113.740 
άνθρωποι) έναντι του 2013 (συνολικά 
111.794).

Το αρχικό ερώτημα επανέρχεται... 
το ανθρώπινο κόστος των Μνημονίων 
ποιος θα το πληρώσει; Η Ευρώπη; Το 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ή οι ελλη-
νικές κυβερνήσεις; Και σε τελική ανά-
λυση, τι σημασία έχει όταν χάνεις τον 

άνθρωπό σου ή όταν εσύ ο ίδιος νιώ-
θεις να «πνίγεσαι» και «η σιωπή σου 
ουρλιάζει»;

Υ.Γ.  Πέρα και μακριά από τα νούμερα, 
οι άνθρωποι είναι που έχουν σημα-
σία. Στεκόμαστε σε μία ανάρτηση 
-μαρτυρία κάποιων ανθρώπων της 
Ομάδας Δίας στο Facebook την 
Πέμπτη (08/10/2015) για έναν 
70χρονο κάτοικο στην περιοχή του 
Πειραιά, ο οποίος αντιμετώπιζε οι-
κονομικά προβλήματα και απειλού-
σε να βουτήξει στο κενό: «Όταν 
καλείσαι με σήμα του κέντρου ότι 
70χρονος απειλεί να αυτοκτονήσει 
λόγω οικονομικών δυσκολιών, όση 
ψυχολογική προετοιμασία και να 
κάνεις στη διαδρομή, σχεδόν πά-
ντα η πραγματικότητα είναι πολύ 
πιο σκληρή... ας παρατηρήσουμε 
τους ανθρώπους δίπλα μας. Μπο-
ρεί η σιωπή τους να ουρλιάζει βο-
ήθεια...».

Της Γεωργίας Λινάρδου από το  
http://www.newsbomb.gr/

Επικαιρότητα
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Ένα από τα πιο ιστορικά τηλεσκόπια 
του κόσμου, το μεγάλο διοπτρικό Τη-

λεσκόπιο Δωρίδη, μήκους 5 μέτρων και με 
κάτοπτρο διαμέτρου 40εκ., φιλοξενείται σε 
ένα μαρμάρινο κτήριο με Θόλο, απέναντι 
από τον ιερό βράχο τής Ακρόπολης, στον 
λόφο Νυμφών του Θησείου. Κατασκευά-
στηκε από τον γαλλικό οίκο Gautier, και η 
λειτουργία του ξεκίνησε το 1902.

Όμως, ο χρόνος ανελέητα, αφήνει τα ση-
μάδια του και σε αυτό το ιστορικό τηλεσκό-
πιο, και λόγω τεχνικών προβλημάτων, η λει-
τουργία του σταματά. Το 2014, ο ΟΤΕ μέσω 
τού πρόεδρου του, κ.Τσαμάζ δεσμεύεται 
να βοηθήσει στην επιδιόρθωση όλων των 
ηλεκτρομηχανολογικών προβλημάτων και 
την αποκατάσταση των δομικών προβλημά-
των του κτηρίου, καθώς και την μελέτη και 
υλοποίηση τού ηλεκτροφωτισμού του μονο-
πατιού που συνδέει το κεντρικό κτήριο τού 
Αστεροσκοπείου (Διοικητήριο) με το κτήριο 
στο οποίο στεγάζεται το ιστορικό Τηλεσκό-
πιο, στον Λόφο Νυμφών. 

Το έργο, που απαιτούσε υψηλή τεχνο-
γνωσία σε ηλεκτρομηχανολογικά θέματα, 
ανατέθηκε στο Συγκρότημα Εργαστηρίων 
τού ΟΤΕ. Οι τεχνικοί τού Συγκροτήματος 
κατάφεραν να επιλύσουν βασικά προβλήμα-
τα, όπως η αποκατάσταση τών μηχανισμών 
στροφής και ανύψωσης τού τηλεσκοπίου, 
και η κίνηση τής βαριάς σφαιροειδούς Θό-
λου που περιβάλλει το τηλεσκόπιο. Πρέπει 
να σημειωθεί ότι η Θόλος δεν είχε κινηθεί 
επί δεκαετίες.

Σε σημαντικές προκλήσεις γιά τους τε-
χνικούς μας, ανεδείχθησαν:

(ι)  η διάλυση τών μηχανισμών τού τηλε-
σκοπίου γιά την αντικατάσταση φθαρ-
μένων γραναζιών και ρουλεμάν, και η 
επανασυναρμολόγησή τους, και

(ιι)  η αντικατάσταση τών γραναζιών τής 
Θόλου, λόγω τού μεγάλου βάρους 
της.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι τεχνικοί τού 
ΟΤΕ καθ’όλη την διάρκεια τών εργασιών, 

τόνιζαν ότι απολάμβαναν την εργασία τους 
στον χώρο τού Αστεροσκοπείου, σάν να 
έπαιρναν ενέργεια από τον διπλανό χώρο 
τής Πνύκας.

Το έργο ξεκίνησε τον Μάιο 2014, διήρ-
κεσε περίπου δύο μήνες, και εκτός τών 
ανωτέρω βασικών εργασιών, περιελάμβανε 
ακόμη την τοποθέτηση νέων εσωτερικών 
ηλεκτρολογικών καλωδιώσεων, ηλεκτρολο-
γικών πινάκων, την συντήρηση τού πατώμα-
τος, την εξωτερική μόνωση τής Θόλου, και 
την υλοποίηση τού ηλεκτροφωτισμού τού 

μονοπατιού που συνδέει το τηλεσκόπιο με 
το κεντρικό κτήριο τού Αστεροσκοπείου.

Με την ολοκλήρωση τών εργασιών, το 
ιστορικό Τηλεσκόπιο επαναλειτουργεί μετά 
από σχεδόν μισό αιώνα, και τίθεται στην δι-
άθεση τού κοινού για την παρατήρηση τού 
Αττικού Ουρανού.

Και όλα αυτά στην Πνύκα, σε έναν χώρο 
υψηλής ιστορικής σημασίας, για την παγκό-
σμια κοινότητα, σε έναν χώρο όπου ο Θεμι-
στοκλής καθόρισε τα σημερινά σύνορα τής 
Ευρώπης.

Αποκατάσταση προβλημάτων           στο Τηλεσκόπιο Δωρίδη στην Αθήνα
   Α Π Ο  Τ Ο Υ Σ  Σ Υ Ν Α Δ Ε Λ Φ Ο Υ Σ 

Τα φωταγωγημένα πλέον μονοπάτια, όπως είναι σήμερα.
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Αποκατάσταση προβλημάτων           στο Τηλεσκόπιο Δωρίδη στην Αθήνα
Τ Ω Ν  Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Ρ Ι Ω Ν

Από την μελέτη 

υλοποίησης τού έργου, και 

απεικονίζουν την περιοχή 

από ψηλά, δείχνοντας το 

μονοπάτι που επρόκειτο 

να φωταγωγηθεί και 

λεπτομέρειες τού 

επικείμενου έργου.

Στύλοι φωτισμού, τους 
οποίους κατασκεύασαν 
εξ’αρχής γιά τον σκοπό 
αυτό, συνάδελφοι στο 
Συγκρότημα Εργαστηρίων. 
Για λόγους αισθητικούς, 
αλλά και σεβόμενοι την 
ιερή περιοχή της Πνύκας 
(μέρος της οποίας 
αποτελεί και το κτήριο 
αυτό τού Αστεροσκοπείου), 
σχεδιάσαμε τους στύλους 
αυτούς έτσι ώστε να είναι 
παρόμοιοι με τους στύλους 
που έχουν χρησιμοποιηθεί 
για τον φωτισμό άλλων 
μονοπατιών στον χώρο 
της Πνύκας.
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Ιστορία

Θησαυρός το να ψάχνει κανείς τα 
παλιά τεύχη της ΦΩΝΗΣ ΤΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΒΩΝ του ΟΤΕ. Τότε που βγαί-
ναμε ακόμα ως εφημερίδα εξάστηλη 
και δίχρωμη, με όλες τις τεχνικές 
δυσκολίες που είχαν εκείνη την 
εποχή τα τυπογραφεία με τα μεταλ-
λικά στοιχεία και τη λινοτυπία. 

Οι νέοι που σήμερα έχουν ως ερ-
γαλείο τους, τους ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές με τόσα προγράμματα 
και εφαρμογές μπορούν πια και οι 
ίδιοι να κάνουν σελιδοποίηση ενός 
εντύπου με πολύ αξιόλογα αποτελέ-
σματα και ίσως παραξενεύονται με 
όλα αυτά…

Κι ωστόσο δεν ήταν πάντα έτσι… 
Τη δεκαετία του 1980 οι εφημερίδες 
όπως είπαμε και παραπάνω κυκλο-
φορούσαν στη λινοτυπία με μεταλλι-
κά στοιχεία και με τις φωτογραφίες 
και τα σκίτσα (ασπρόμαυρα πάντα…) 
στο τσίγκο.

Έτσι έβγαινε και η ΦΩΝΗ των ΤΕ-
ΧΝΙΚΩΝ του ΟΤΕ. Αλλά υπήρχε πολύ 
αγάπη και διάθεση προσφοράς προς 
τους συναδέλφους κι έτσι η εφημε-
ρίδα μας κυκλοφορούσε κάθε μήνα.

Δεν ήταν πολυσέλιδη, το τεύχος 
από το οποίο πήραμε τις σημερινές 
ειδήσεις κυκλοφόρησε τον Μάιο του 
1981 και έχει πάρα πολλές και εν-
διαφέρουσες ειδήσεις από τη δράση 
του Σωματείου μας σε όλους τους 
τομείς, ακόμα και στα πολιτιστικά. 
Μπορούμε ακόμα να βρούμε μεγά-
λη προβολή των τοπικών τμημάτων 
σε όλη την Ελλάδα, αρθρογραφία 
συναδέλφων, κοινωνικά θέματα επι-
καιρότητας και βεβαίως γενικότερα 
εργατικά θέματα, πέρα από τα καθα-
ρά κλαδικά.

Διαλέξαμε δύο, ενδεικτικά… Το 

σημαντικό όμως είναι τα 
κιτρινισμένα από το χρό-
νο φύλλα που αποτελούν 
κομμάτι της ιστορίας του 
Συνδικάτου μας. Και δεν 
ήταν και τότε, όπως και 
τώρα, εύκολες εποχές. 
Αντιθέτως οι εργαζόμε-
νοι ήταν στο περιθώριο 
και με τους καθημερι-
νούς αγώνες τους κατά-
φεραν κατακτήσεις που 
διακυβεύονται ή αμφι-
σβητούνται στις μέρες 
μας, τις ημέρες των μνη-
μονίων.

Μερικοί από μας ζή-
σαμε εκείνες τις επο-
χές και χαιρόμαστε που 
συνεισφέρουμε στο 
στήσιμο της ΦΩΝΗΣ των 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ του ΟΤΕ έστω 
κι αν τώρα κυκλοφορεί, 
λόγω άλλων αναγκών και 
προτεραιοτήτων, κάθε 
τρεις μήνες. Αυτό που 
προσπαθεί να μη χάσει 
είναι η ζωντάνια και η 
ενεργητικότητα της.

Και χαιρόμαστε κάθε 
φορά που κάνουμε μια 
νέα Συντακτική Επιτροπή 
με τους συναδέλφους που 
συμμετέχουν προκειμένου 
να καθορίσουμε την ύλη του επόμε-
νου τεύχους. Κάπως έτσι υλοποιή-
θηκε και το τεύχος που κρατάτε στα 
χέρια σας…

Συνεχίστε να βοηθάτε με τη δική 
σας συνεισφορά προβάλλοντας τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζετε, 
είτε στον εργασιακό σας χώρο, είτε 
στην περιοχή σας. Μόνο έτσι θα κα-

ταφέρουμε να είμαστε αντάξιοι της 
ιστορίας του εντύπου μας.

Διότι και σήμερα, παρά την φαινο-
μενικά πολύπλευρη πληροφόρηση, 
όταν αυτή είναι ελεγχόμενη, τότε 
σίγουρα χρειαζόμαστε την καθαρή 
φωνή του Συνδικάτου που λέει τα 
πράγματα με το όνομα τους…

Νίκος Ελ. Θεοδωράκης

Πάντα μπροστά η ΠΕΤ-ΟΤΕ

Τα δημοσιεύματα είναι από 

τη ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ τ. 50, Μάϊος 181
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Στην πόλη της Μυτιλήνης ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 
40ου συνεδρίου της Πολιτιστικής ‘Ένωσης Εργαζομένων ΟΤΕ 

με θέμα «Μουσικές Διαδρομές του Πολιτισμού μας-Μουσικές 
του Αιγαίου».

Η τελετή έναρξης πραγματοποιήθηκε στις 28 Μαΐου 2015 στο 
Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης. Το καλωσόρισμα έγινε από τον Πρό-
εδρο του Π.Κ ΟΤΕ Νομού Λέσβου Χάρη Αδαλή και η κήρυξη των 
εργασιών από την Πρόεδρο της Π.Ε.Ε ΟΤΕ Χριστίνα Νικολέττου. 
Το πρόγραμμα συνεχίστηκε με την ομιλία του ερευνητή-συγγρα-
φέα Απόστολου Γονιδέλη με θέμα «Λυρική Ποίηση-Μουσική στην 
Αρχαία Λέσβος» και πλαισιώθηκε από το Μουσικό Σχολείο Μυτι-
λήνης με απόσπασμα από το μιούζικαλ «Η μελωδία της ευτυχί-
ας». Η εκδήλωση συνεχίστηκε με παραδοσιακούς χορούς από τον 
Πολιτιστικό Σύλλογο Μεσοποτάμου. Ακολούθησε ομιλία του Νίκου 
Ανδρικού δρ Μουσικολογίας με θέμα «Η μουσική στη Λέσβο-ρε-
περτόριο, ταυτότητα» και στην συνέχεια ο Πολιτιστικός Σύλλογος 
Αναγνωστηρίου Αγιάσου και τα Μουσικά σύνολα από το Κέντρο 
Σπουδών Ανατολικής Μουσικής παρουσίασαν χορούς και ακού-
σματα της Μυτιλήνης.

Την εκδήλωση χαιρέτησε εκ μέρους της εταιρείας ο Προϊστά-
μενος του Τηλεπ. Διαμερίσματος Θεσσαλίας κύριος Μπονώτης 
Απόστολος, ο Αντιπεριφερειάρχης Βορείου Αιγαίου κύριος Βαλ-
σαμίδης Θεόδωρος, η Αντιδήμαρχος Λέσβου κυρία Αντωνέλη Ανα-
στασία. Παραβρέθηκαν η Υποδιευθύντρια Εταιρικής Επικοινωνίας 
Ομίλου ΟΤΕ κα. Αγγελοπούλου Σταυρούλα, η σύμβουλος της Δ/
σης Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου ΟΤΕ κα Κική Ζαννιά, η υπεύθυ-
νη τμηματάρχης κα Κατερίνα Περίσση, ο Προϊστάμενος Τεχνικού 
Τμήματος Λειτουργιών Πεδίου Μυτιλήνης κύριος Μιχάλης Λιμναί-
ος, σύνεδροι από όλη την Ελλάδα και πλήθος κοινού από το νησί 
της Λέσβου.

Στις 29 Μαΐου 2015 συνεχίστηκαν οι εργασίες του συνεδρίου 
με χαιρετισμούς από τον Υποδ/ντη της Περιφέρειας Νοτίου Ελ-
λάδος κ. Γεώργιο Κουσιάκη, τον πρόεδρο της ΟΜΕ ΟΤΕ κ. Βασίλη 
Λάμπρου, τον πρόεδρο της Π.Ε.Τ ΟΤΕ κ. Νεκτάριο Δρίτσα, τον 
εκπρόσωπο του ΠΑ.ΣΕ ΟΤΕ κ. Άκη Γαβριήλ, τον Πρόεδρο του συλ-
λόγου εργαζομένων Cosmote κ. Βασίλη Κατσαρό, τον Γεν. Γραμ-
ματέα του Συλλόγου Συνταξιούχων ΟΤΕ κύριο Αντώνη Μπιρμπιλή 
καθώς και άλλων προσκεκλημένων.

Η κα. Σταυρούλα Αγγελοπούλου παρουσίασε στο σώμα του συ-
νεδρίου, το χώρο, τα εκθέματα και τις δράσεις του Μουσείο Τηλε-
πικοινωνιών του ΟΤΕ. Ακολούθησε ο διοικητικός απολογισμός από 
την Πρόεδρο της Π.Ε.Ε ΟΤΕ Χριστίνα Νικολέττου, ο οικονομικός 
από τον Ταμία Κυριάκο Νικολαΐδη και η έκθεσης της Εξελεγκτικής 
Επιτροπής από την πρόεδρο της Όλγα Σακλή.

Το βράδυ της ίδιας μέρας, πραγματοποιήθηκε Παράσταση Θεά-
τρου Σκιών από το Σπαθάρειο Μουσείο, στους λιλιπούτειους κα-
τοίκους του νησιού, στην Πλατεία Σαπφούς.

Την δεύτερη μέρα των εργασιών έγινε η παρουσίαση του προ-
γράμματος δράσης από τον Γεν. Γραμματέα της Π.Ε.Ε ΟΤΕ Μα-
νώλη Χαραλαμπάκη. Υπήρξαν τοποθετήσεις, προβληματισμοί και 
προτάσεις από τους εκπροσώπους των Π.Κ. και αποφασίστηκαν
•  Να θεσμοθετηθεί Ημέρα Τηλεπικοινωνιών ( στον μήνα Νοέμ-

βριο ) και όλα τα Π.Κ. να πραγματοποιούν δράσεις, σε συνεργα-
σία με την ΠΕΕ ΟΤΕ και την εταιρεία

•  Να μελετηθεί η δημιουργία «μητροπολιτικών» πολιτιστικών 
κέντρων προκειμένου να ενισχύονται τα όμορα Π.Κ. με μικρό 
αριθμό μελών

•  Να διαχειρίζεται η ΠΕΕ ΟΤΕ εξ ολοκλήρου τα χρήματα των δύο 
μεγάλων εκδηλώσεων που αφορούν τη χορωδιακή συνάντηση 
και το φεστιβάλ παραδοσιακών χορών

•  Να ενισχυθεί με περισσότερες δράσεις από τα Π.Κ. η ημέρα 
Κοινωνικής Προσφοράς (αιμοδοσίες, ενίσχυση ευπαθών ομά-
δων κ.α)
Επιλέχθηκαν επίσης και οι πόλεις που θα φιλοξενήσουν τις 

επόμενες διοργανώσεις.
•  Το 41ο Συνέδριο - Χανιά
•  Το 12ο Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών - Κόρινθος
•  Η 7η Χορωδιακή Συνάντηση - Ιωάννινα

Ως ένδειξη συμπαράστασης και κοινωνικής προσφοράς στον 
τόπο που φιλοξένησε το συνέδριο, η εταιρεία πρόσφερε χρημα-
τικό ποσό στο Δήμο Λέσβου ενισχύοντας το Κοινωνικό Παντοπω-
λείο και οι σύνεδροι είδη πρώτης ανάγκης στην Ελληνική Ομάδα 
Διάσωσης -Τμήμα Λέσβου, η οποία σιτίζει καθημερινά περίπου 70 
οικογένειες,καθώς και στον σύλλογο στήριξης ατόμων με ειδικές 
ανάγκες, η “Κυψέλη”.

40ο Συνέδριο Π.Ε.Ε.-ΟΤΕ
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ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ INTERNET Επιμέλεια: Δήμος Αποστολίδης

Ο πρώτος τηλεφωνικός κατάλογος του ΟΤΕ

Οι τηλεφωνικοί αριθμοί ήταν δι-
ψήφιοι ή τριψήφιοι και ορισμένοι 
απόρρητοι αριθμοί, δεν υπάρχουν 
καν για λόγους ασφαλείας.

Με μια γρήγορη ματιά, ο αναγνώ-
στης διακρίνει ότι στον κατάλογο 
υπάρχουν σημαντικές προσωπικό-
τητες, που είτε κατείχαν αξιώματα, 
είτε έγραψαν ιστορία με τις πρά-
ξεις ή τις παραλείψεις τους.

Αλφαβητικά, πρώτο όνομα στον 
κατάλογο, ήταν του εθνικού ευερ-
γέτη Γεωργίου Αβέρωφ, με τον τη-
λεφωνικό αριθμό 95.

Το αρχηγείο της Χωροφυλακής 
είχε το 28, η Διοίκηση Στρατού το 
22, η εφημερίδα Εστία το 141, ο 
πρώην πρωθυπουργός Γεώργιος 
Θεοτόκης τα 63 και 307.Η Δημαρ-
χία το 157, ο Κουντουριώτης το 72 
και ο Κουμουνδούρος το 80.

Τα ονόματα πολλών συνδρομη-
τών της εποχής τα συναντούμε 
καθημερινά, καθώς δόθηκαν σε 
δρόμους, στοές (Φέξη, Πεσματζό-
γλου) και πλατείες της Αθήνας, 
όπως Μέρλιν, Ριανκούρ, Κοτζιά, 
Κουμουνδύρου.

Στον κατάλογο περιλαμβάνονται 
ακόμη αριθμοί πρεσβειών, ξενοδο-
χείων, επιχειρήσεων, νοσοκομείων, 
δημόσιων υπηρεσιών, πρακτορεί-
ων, γαλακτοπωλείων, ζαχαροπλα-
στείων και προξενείων.

Τον κατάλογο εξέδιδε ο Νικόλα-
ος Ιγγλέζης, που έδρευε στην οδό 
Σταδίου 47 και είχε τον τηλεφωνικό 
αριθμό 347.

mixanitouxronou.gr

Ο πρώτος τηλεφωνικός κατάλογος του ΟΤΕ, που εκδόθηκε το 1909, χωρούσε 
μέσα σε μια μεγάλη σελίδα χαρτί. Οι μόλις 975 συνδρομητές του λεκανοπεδίου, 
που είχαν τηλέφωνα της νεοσύστατης Τηλεφωνικής Υπηρεσίας, ήταν διάσημα 

και σημαντικά πρόσωπα της μικρής αθηναϊκής κοινωνίας...
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Αποζημιώσεις «εκτός έδρας»       και «διημερεύσεων»
     Τ Δ Ε  Π Ε T    Ο Τ Ε  Ε Υ Β Ο Ι Α Σ

Φτάνοντας πλέον στην τελική ευθεία  
της οριστικοποίησης, της ημερήσι-
ας αποζημίωσης για τις μετακινήσεις 
«ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ» και «ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ» 
για το προσωπικό, μεταξύ Ομοσπονδί-
ας και Διοίκησης, σαν Τοπική Διοικού-
σα Επιτροπή του Ν. Ευβοίας, θα θέλαμε 
να παραθέσουμε και να επισημάνουμε 
την θέση μας για το συγκεκριμένο 
θέμα, δεδομένου ότι  ο νομός μας εί-
ναι αρκετά δύσκολος σε ότι αφορά τις 
μετακινήσεις, από το πιο βόρειο τμή-
μα που υπάρχουν τηλεπικοινωνιακές 
εγκαταστάσεις (Λιχάδα), έως το νο-
τιότερο (Αμυγδαλιά Καρύστου), είναι 
283χλμ,  όπως και αρκετοί άλλοι βε-
βαία στην Ελλάδα, καθώς καλούνται οι 
συνάδελφοι να αντιμετωπίσουν τέτοιες 
μετακινήσεις  καθημερινά.

Για άλλη μια φορά, ακόμα και στα 
πιο απλά, έχουμε υπαλλήλους πολλών 
ταχυτήτων. Αυτούς που έχουν προσλη-
φθεί μετά την 1/1/2015 κ αυτούς πριν 
την 1/1/2015. Οι μεν δικαιούνται απο-
ζημίωση Ε.Ε μετά τα 120χλμ από τον 
συνήθη τόπο εργασίας τους, οι δε μετά 
τα 60χλμ. Οι μεν δεν δικαιούνται διη-
μερεύσεις, οι δε δικαιούνται. Επίσης,  
εντελώς παράνομα, έχουν καταπατηθεί 
τα 60χλμ, κ έχουν γίνει 80χλμ, με μια 
απλή επιστολή του κ. Δρακόπουλου, 
πράγμα απαράδεκτο αφού δεν έχει γί-
νει αλλαγή της βασικής εγκυκλίου που 
προβλέπει την αποζημίωση στα 60χλμ.

Ειδικότερα, η νέα ΕΣΣΕ αναφέρει ότι 
θα δίνεται διανυκτέρευση (Ε.Ε) μετά τα 
120χλμ, ΚΑΙ μόνο αν συντρέχουν κά-
ποιοι ειδικοί λόγοι θα μπορεί να δοθεί 
κ από τα 60χλμ(80 πλέον). Η  Εύβοια, 
συγκεκριμένα  είναι ένας νομός που το 
ανάγλυφό της είναι 70% ορεινό, και με 

ένα οδικό δίκτυο σε αθλία κατάσταση. 
Παραθέτουμε δύο αποσπάσματα από 
την επιστολή του κ. Μπουραντα  προς 
τον Υπουργό Ανάπτυξης:

«Επιστολή στον υπουργό ανάπτυξης 
Κωστή Χατζηδάκη έστειλε ο αντιπε-
ριφερειάρχης Θανάσης Μπουραντάς, 
μετά τη σύσκεψη φορέων του νομού 
την Πέμπτη 7 Μαρτίου που ασχολή-
θηκαν για άλλη μία φορά με το οδικό 
δίκτυο της Εύβοιας.

Ο κ. Μπουραντάς χαρακτηρίζει απα-
ράδεκτο και φονικό το βασικό οδικό 
δίκτυο της Εύβοιας, που είναι ο δια-
μήκης άξονας ο οποίος διατρέχει όλο 
το Νομό, από το Βόρειο άκρο μέχρι το 
Νότιο.

Επισημαίνει ότι για δεκαετίες η 
Εύβοια μετρά συνεχώς νεκρούς και 
τραυματίες, αφού για 70 και πλέον 
χρόνια δεν έχει κατασκευαστεί κα-
νένα αξιόλογο έργο για να βελτιώσει 
στοιχειωδώς την οδική ασφάλεια και 
να διευκολύνει την κυκλοφορία των 
κατοίκων, αλλά και των χιλιάδων επι-
σκεπτών από το λεκανοπέδιο της Ατ-
τικής».

Και του συγκοινωνιολόγου Αντώνη 
Καστή στο Autotriti:

«Η γλώσσα των αριθμών είναι απο-
καλυπτική. Σύμφωνα με την Τεχνική 
Υπηρεσία του Ν. Εύβοιας 2013, μόνο 
στην Εύβοια και μόνο στο επαρχιακό 
δίκτυο της, έλειπαν περίπου 2.000 
πινακίδες σήμανσης! Αναφέρομαι σε 
πινακίδες σήμανσης που έπρεπε να 
έχουν αντικατασταθεί λόγω ζημιάς ή 
απλούστατα δεν τοποθετήθηκαν ποτέ. 
Προσθέστε τα υπόλοιπα προβλήματα 
του οδικού δικτύου καθώς η τοποθέ-
τηση των πινακίδων έχει και το μι-

κρότερο κόστος σε σχέση π.χ. με την 
αντικατάσταση κάποιου στηθαίου ή την 
ανανέωση του ασφαλτοτάπητα».

Οι μετακινήσεις πάνω από 80χλμ 
εντός του Ν. Ευβοίας έχουν κατά μέσω 
όρο (που τις περισσότερες φορές τον 
ξεπερνά) 1ώρα κ 30λεπτά οδήγησης 
σε αυτό το οδικό δίκτυο που αναφέρα-
με πιο πάνω.

Ενδεικτικά:

ΧΑΛΚΙΔΑ –ΛΙΜΝΗ�86χλμ        1ωρα 
και 35 λεπτά

ΧΑΛΚΙΔΑ – ΡΟΒΙΕΣ�98χλμ     1ωρα 
και 45 λεπτά

ΧΑΛΚΙΔΑ – ΚΥΜΗ�92χλμ      1ωρα 
και 45 λεπτά

ΧΑΛΚΙΔΑ – ΣΤΥΡΑ�98χλμ      1ωρα 
και 40 λεπτά

ΧΑΛΚΙΔΑ – ΟΞΥΛΥΘΟΣ�80χλμ   1ωρα 
και 35 λεπτά

Επίσης στην περίπτωση που η με-
τακίνηση γίνει μαζί με κάποιον συνά-
δελφο που έχει προσληφτεί πριν την 
1/1/2015, και προβλέπεται να διαμείνει 
στον τόπο που θα εργασθεί εάν είναι 
πάνω από 80χλμ, θα πρέπει ο νέος συ-
νάδελφος να γυρίσει μόνος του, οδη-
γώντας τουλάχιστον 1,30min κ αφού θα 
έχει ήδη εργασθεί 8ώρες. 

Δεδομένου λοιπόν ότι είμαστε επαγ-
γελματίες τεχνικοί, κ όχι επαγγελματί-
ες οδηγοί, και για λόγους ασφαλείας 
(λόγω κόπωσης) , θα πρέπει ο τεχνικός 
να διαμένει στον τόπο που θα μεταβεί 
να εργασθεί στις συγκεκριμένες περι-
πτώσεις.

Θεωρούμε ότι, επειδή η φύση της 
δουλείας μας γίνεται όλο κ πιο απαι-
τητική, και ότι οι συνάδελφοι δίνουν 
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Το Συνδικάτο

Αποζημιώσεις «εκτός έδρας»       και «διημερεύσεων»

Οι τεχνικοί του ΟΤΕ διακρίνονται για 
την αλληλεγγύη τους και την ανθρωπιά της

Το παραπάνω έγγραφο του Εργατικού Κέντρου Λάρισας στην ανακοίνωση του τονίζει την ευαισθησία, την αλληλεγγύη και την ανθρωπιά των 
τεχνικών του ΟΤΕ, της τοπικής Τ.Δ.Ε.

Στο κάλεσμα τους προκειμένου να σταθούν δίπλα στους ανέργους και άπορους συναδέλφους που έχουνε οξυμένο πρόβλημα επιβίωσης, ζήτησε 
τρόφιμα μακράς διάρκειας (λάδι, όσπρια, ρύζι, ζυμαρικά, ζάχαρη, γάλα εβαπορέ, αλεύρι, φρυγανιές κ.α.). Επίσης φάρμακα που διατηρούνται εκτός 
ψυγείου.

Και οι συνάδελφοι μας ανταποκρίθηκαν με τον καλύτερο τρόπο. Τους αξίζει ένα μεγάλο μπράβο. Και σε εκείνους και στο τοπικό Εργατικό Κέ-
ντρο. Η αλληλεγγύη είναι το μεγάλο όπλο μας στους δύσκολους καιρούς που ζούμε…

     Τ Δ Ε  Π Ε T    Ο Τ Ε  Ε Υ Β Ο Ι Α Σ

καθημερινά το 100% των δυνατοτήτων τους , 
για την επίτευξη των στόχων, η κόπωση είναι 
μεγαλύτερη, και πρέπει αυτό να ληφθεί σο-
βαρά υπόψη, σε ο,τι αφορά στις μετακινήσεις 
τους σε μεγάλες αποστάσεις από τον συνήθη 
τόπο εργασίας τους. 

Προτείνουμε οι αποζημιώσεις για ΟΛΟ το 
προσωπικό,  ανεξάρτητα  της ημερομηνίας 
πρόσληψής του (η πολυπόθητη ΟΜΟΓΕΝΟ-
ΠΟΙΗΣΗ  προσωπικού) να είναι ως εξής:

• ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ 

Από  40χλμ έως 60χλμ � 45€
Από 60χλμ  έως  80χλμ� 55€
• ΑΠΟΖΗΜΕΙΩΣΗ  ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ

Από 80χλμ και πάνω�75€ (αποζημίωση και 
διατροφή)

Καθώς επίσης  να μπορούν να κατατεθούν 
παραστατικά από τα έξοδα, για όλο το ποσό 
και στις δυο περιπτώσεις, έτσι ώστε ο συνά-
δελφος να μην επιβαρύνεται δυο φορές φόρο.

Καλούμε την ΠΕΤ-ΟΤΕ, μιας και τα περι-
θώρια έχουν στενέψει αρκετά, για την άμεση 
παρέμβαση της στην εξεύρεση λύσης, καθώς 
και την υπογραφή συλλογικής σύμβασης η 
οποία να καλύπτει όλους τους συναδέλφους.

Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση 
της Ομοσπονδίας για το συγκεκριμένο θέμα.
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ΔΑΚΕ ΠΕΤ-ΟΤΕ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΕΤ-ΟΤΕ
e-mail: info@dakepetote.gr •Ηλ. σελίδα: http: //www.dakepetote.gr

ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
Έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος 

από την υπογραφή μιας συλλογικής 
σύμβασης η αξία της οποίας σή-
μερα δεν μπορεί να αμφισβητηθεί 
από κανένα. Οι δήθεν δυνάμεις της 
προόδου τότε μας κατηγορούσαν ότι 
βιαζόμασταν να υπογράψουμε πριν 
έρθει στην εξουσία η κυβέρνηση 
της ελπίδας και του λαού η οποία θα 
ενίσχυε τάχα την διαπραγματευτική 
μας θέση. Αν τους είχαμε ακούσει 
σήμερα θα είχαμε ακόμα χιλιάδες 
συναδέλφους στο δουλεμπορικό της 
OTEPLUS χωρίς δικαιώματα, χωρίς 
εκπροσώπηση και με τη δαμόκλειο 
σπάθη της απόλυσης να κρέμεται 
επάνω τους ως απόλυτο μονομερές 
δικαίωμα της διοίκησης. 

Ακόμα θα περιμέναμε τα επτακό-
σια πενήντα ευρώ κατώτατο μισθό, 
ακόμα θα περιμέναμε τις αλλαγές 
στα εργασιακά και την επαναφορά 
των νόμων για τις συλλογικές συμ-
βάσεις εργασίας και για μια ακόμα 
φορά θα περιμέναμε να υλοποιηθεί 
η δέσμευση για επαναφορά του ΟΤΕ 
υπό δημόσιο έλεγχο μια που ακού-
στηκε και αυτό από στόματα συνδι-
καλιστών. 

Είναι προφανές πως ή είναι στον 
κόσμο τους ή ανέλαβαν εργολαβικά 
την προεκλογική προπαγάνδα του 
κόμματος αποδεικνύοντας ότι όχι 
μόνο το νέο και ανανεωτικό δεν πρε-
σβεύουν αλλά επιδιώκουν να συνε-
χιστεί ο άκρατος κομματισμός στους 
χώρους της εργασίας. Η ΔΑΚΕ ΠΕΤ 

ΟΤΕ έχει αποδείξει πως η δράση της 
είναι αυτόνομη και έχει στο στόχα-
στρο της δράσης της την ευημερία 
των συναδέλφων και την ευρωστία 
της επιχείρησης. 

Αυτή η στρατηγική για μας επιλογή 
είναι αυτή ακριβώς που μας έχει κα-
ταστήσει κυρίαρχη δύναμη στο συν-
δικάτο μας. Η υποκρισία και ο λαϊ-
κισμός είναι τακτικές που δεν μας 
εκφράζουν και δεν μας ταιριάζουν. 
Είμαστε δύναμη ευθύνης και αυτό 
δεν πρόκειται να αλλάξει όποιος και 
να κυβερνάει όποια πολιτική και να 
ασκείται. Πρέπει να έχουμε το δικό 
μας όραμα και τη δική μας στρατη-
γική για να μπορέσουμε να πορευ-
τούμε δυνατά στο μέλλον και να κα-
τακτήσουμε το αύριο. Αυτό το αύριο 
για μας δεν μπορεί να έχει εργαζό-
μενους με διαφορετικά δικαιώματα 
και υποχρεώσεις. 

Η ομογενοποίηση του προσωπικού 
είναι μονόδρομος. Οι εξελίξεις τρέ-
χουν από την πλευρά της διοίκησης 
και αν το κίνημα δεν μπορέσει να 
βρει τη χρυσή τομή και να την επι-
βάλλει, η διοίκηση θα κάνει το δικό 
της και σίγουρα θα είναι το χειρότε-
ρο για όλους μας. 

Όλα αυτά τα χρόνια γινόντουσαν 
αλλαγές ακόμα και όταν ήμασταν 
υπό δημόσιο έλεγχο επειδή οι συν-
θήκες άλλαζαν. Κάποτε δεν υπήρχαν 
δρόμοι και αυτοκίνητα και το εκτός 
έδρας ήταν στα είκοσι χιλιόμετρα και 
αργότερα που ασφαλτοστρώθηκαν 

και τα χωριά έγινε εξήντα. Σήμερα 
για τους μισούς ίσως και περισσό-
τερους στον όμιλο είναι στα εκατόν 
είκοσι. Πρέπει να μείνει εκεί η να 
βρούμε κάτι καλύτερο που θα λει-
τουργεί στην πραγματικότητα και θα 
το παίρνουν όλοι; 

Αν λαϊκίσουμε και συνεχίσουμε τη 
λογική του όλοι εξήντα θα ακούγεται 
ωραίο αλλά στην ουσία θα είναι όλοι 
χαμένοι. Οι παλιοί δεν θα πηγαίνουν 
καθόλου γιατί θα στέλνουν τσάμπα 
τους νέους και όσους έχουν πάνω 
από εκατόν είκοσι χιλιόμετρα. 

Το αξιολόγιο αποτελεί ακόμα άλυ-
το γρίφο αφήνοντας τη διοίκηση μόνη 
της να το αλλάζει αυθαίρετα όποτε 
και όπως εκείνη θέλει δίνοντας το 
δικαίωμα σε κάθε προϊστάμενο να 
αξιολογεί χωρίς έλεγχο και δυνα-
τότητα παρέμβασης από τον εργα-
ζόμενο η το συνδικάτο επιφέροντας 
το φόβο την εντατικοποίηση την κα-
ταστρατήγηση του ωραρίου και τις 
συμφωνίες κάτω από το τραπέζι. 

Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα για το 
οποίο έχουμε αργήσει να πάρου-
με απόφαση και το βρίσκουμε τώρα 
μπροστά μας είναι η ίδρυση επαγ-
γελματικού ταμείου. Χρόνια τώρα το 
συζητάμε και δεν έχει γίνει κανένα 
βήμα. Τώρα με το νέο ασφαλιστικό 
που θα έρθει το να γίνει κάτι είναι 
περισσότερο από ποτέ αναγκαίο. 

Περιμένουμε προτάσεις και όχι 
άλλο λαϊκισμό, μικροπαραταξιακές 
σκοπιμότητες και ιδεοληψίες 
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(24/48) + ΕΝΤΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ  
= ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

allileggyipetote.blogspot.com
allileggyipetote@gmail.com

Συναδέλφισσες – οι,
Δυστυχώς γεγονότα εργατικών 

ατυχημάτων που γίνονται σε χώ-
ρους εργασίας έρχονται να προ-
στεθούν σε ένα μακρύ κατάλογο και 
επιβεβαιώνουν τις επισημάνσεις της 
Συναδελφικής Αλληλεγγύης και τις 
επί σειρά ετών παρεμβάσεις μας 
σχετικά με την ασφάλεια των συνα-
δέλφων (εφαρμογή διπλών συνερ-
γείων, εντατικοποίηση κα).

Έχουμε κάνει ενημερώσεις και 
παραστάσεις στη Διοίκηση του ΟΤΕ, 
αλλά και δράσεις στους εργασια-
κούς χώρους για το σημαντικότερο 
θέμα όλων, το οποίο δεν είναι άλλο 
από την εξασφάλιση της σωματικής 
ακεραιότητας των συναδέλφων τε-
χνικών.

Η διοίκηση του ΟΤΕ θεωρεί προ-
φανώς τα γεγονότα ως μεμονωμένα 
και ατυχή, για εμάς φυσικά κάτι τέ-
τοιο δεν ισχύει και την καλούμε να 
αλλάξει στάση και να προχωρήσει 
σε όλες εκείνες τις ενέργειες πρό-
ληψης, που εδώ και πολύ καιρό θέ-
τουμε και που δυστυχώς επιβεβαι-
ωνόμαστε από τα ατυχήματα αυτά.

Είναι καθαρό πλέον πως για τα 

ατυχήματα αυτά δεν φταίνε ούτε η 
κακιά η ώρα, ούτε η ατυχία ή απρο-
σεξία των συναδέλφων μας.

Είναι αποτέλεσμα της εντατικο-
ποίησης της εργασίας, η μη εφαρ-
μογή των διπρόσωπων συνεργείων 
και η μη τήρηση των κανόνων υγι-
εινής και ασφάλειας στην εργασία 
έτσι όπως αυτοί προβλέπονται από 
τους νόμους, αλλά και από τις επι-
μέρους συμβάσεις. Η «ατυχία» και η 
οποιαδήποτε «απροσεξία» δεν απο-
τελεί άλλοθι για τις σημαντικότερες 
παραλείψεις στις εφαρμογές των 
νόμων.

Καλούμε τους συναδέλφους να 
εφαρμόζουν πιστά τα προβλεπόμε-
να από τους νόμους του κράτους 
σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια 
και σε οποιαδήποτε περίπτωση δια-
πιστώσουν αυταρχικές συμπεριφο-
ρές ή ατεκμηρίωτες εντολές προϊ-
σταμένων να τις καταγγέλλουν στο 
σωματείο.

Η συνεργασία και ο διάλογος με 
τα τεχνικά σωματεία, που ξεκίνησε 
με πρωτοβουλία της Συναδελφικής 
Αλληλεγγύης, για την επικινδυνότη-
τα στην εργασία θα πρέπει να ολο-

κληρωθεί το συντομότερο δυνατόν, 
για να μη μιλήσουμε ξανά για την 
«κακιά» στιγμή.

Καλούμε την ΟΜΕ – ΟΤΕ να ανα-
λάβει, παράλληλα, επιτέλους τις 
πρωτοβουλίες για τις οποίες είχε 
δεσμευτεί με σκοπό τη συνολική δι-
απραγμάτευση της επικινδυνότητας 
του Τεχνικού Έργου. 

Επίσης καλούμε τη Διοίκηση να θέ-
σει ως προτεραιότητα την ασφάλεια 
των εργαζόμενων. Να σεβαστεί τους 
ανθρώπους που μοχθούν καθημερι-
νά και όχι τους αριθμούς. Ο κοινός 
σκοπός είναι σωστές και ποιοτικές 
εργασίες με μηδέν ατυχήματα.

Κύριοι της διοίκησης του «ΟΤΕ 
Group Of Companies» καμία εργα-
σία δεν είναι τόσο επείγουσα που να 
μην μπορεί να γίνει με ασφάλεια. Η 
κατανόηση και το φιλότιμο των ερ-
γαζομένων τερμάτισε το μαραθώνιο 
της ανοχής απέναντί σας.

Από εκεί και έπειτα η συνδικαλι-
στική δράση και η νομική διαδικα-
σία θα ακολουθήσουν το δικό σας 
μαραθώνιο του δείκτη και των αριθ-
μών…
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Ιστοσελίδα: www.ase-ote.gr • E Mail: aseote@yahoo.gr
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚH ΣΥΣΠΕIΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜEΝΩΝΑΓΩΝΙΣΤΙΚH ΣΥΣΠΕIΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜEΝΩΝ

Κάποιος επιτέλους πρέπει να τους 
σταματήσει πριν μας σακατέψουν 
όλους και θρηνήσουμε θύματα!

Διαχρονικά, το μεγαλύτερο πρόβλημα με τις 
χειρότερες επιπτώσεις, ιδιαίτερα για μας τους 
τεχνικούς, είναι ο κίνδυνος να πάθουμε εργατικό 
ατύχημα. 

Αυτό ήταν και πρέπει να είναι πάντα το βασικό-
τερο μέλημα κάθε συνδικάτου, κάθε συνδικαλιστή 
και εργαζόμενου αλλά και κάθε σοβαρής επιχεί-
ρησης, δηλαδή, η εξασφάλιση της υγείας και της 
αρτιμέλειάς μας. 

Αυτά που βιώνουμε καθημερινά τα τελευταία 
χρόνια από την διοίκηση της D.T «της βιώσιμης 
ανάπτυξης και της εταιρικής υπευθυνότητας», είναι 
η συνεχής καταπάτηση της εργατικής νομοθεσίας, 
οι απειλές, οι εκβιασμοί, η εντατικοποίηση και η 
τρομοκρατία για να πιάσουν τους στόχους, να αυ-
ξήσουν τα κέρδη τους και να διατηρήσουν τη θέση 
τους και τα τεράστια μπόνους τα στελέχη.

Τα εργατικά ατυχήματα στον ΟΤΕ έχουν 
χτυπήσει κόκκινο!

Τα δικά τους επίσημα στοιχεία μιλάνε από μόνα 
τους: 
•	  Το 2008 με 12.500 εργαζόμενους είχαμε 28 

εργατικά ατυχήματα. 
•	 Το 2013 με 8.500 εργαζόμενους είχαμε 31. 
•	  Το 2014 με 6.700 εργαζόμενους έχουμε 37! 

Αυξηθήκαν δηλαδή τα εργατικά ατυχήματα 
πάνω από 150%!

Να σημειωθεί ότι αυτά είναι ένα μικρό ποσο-
στό των πραγματικών ατυχημάτων ιδιαίτερα στο 
δίκτυο, γιατί με πιέσεις, απειλές και εργοδοτική 
τρομοκρατία, τα περισσότερα δεν δηλώνονται.

Μόνο από θαύμα δεν έχουμε θρηνήσει μέχρι 
σήμερα κάποιο θύμα όπως τον Ιούλιο του 2008 
όπου έχασε τη ζωή του ένας συνάδελφος του δι-
κτύου στους Αρκιούς, όταν έσπασε η κολώνα στην 
οποία εργαζόταν σε μονοπρόσωπο συνεργείο. 

Για την εργοδοσία ξέρουμε γιατί συμπεριφέρο-
νται έτσι, όπως λέει ο ποιητής, τον ξέρουμε τον 
ένοχο και είναι γνωστή η αιτία.

Για τα σωματεία μας όμως και ιδιαίτερα την 
ΠΕΤ-ΟΤΕ που στο παρελθόν είχε δώσει τεράστιους 
αγώνες για να εξαλειφθούν τα εργατικά ατυχήμα-
τα, γιατί υπάρχει αυτή η αφωνία και η νοσηρή σύ-
μπλευση με την εργοδοσία; 

Γιατί, η ετερόκλητη και διακομματική πλειοψηφία 
έχει φτάσει σε τέτοια σημεία εκφυλισμού;

Γιατί με τόσα εργατικά ατυχήματα όχι μόνο δεν 
έχει προσφύγει ποτέ στις επιθεωρήσεις εργασίας 
αλλά δεν βγάζει ούτε μια ανακοίνωση για να τα 
καταγγείλει; 
Και εξηγούμαστε:
•	  Στις 26 Ιανουαρίου 2015 στη Θεσσαλονίκη ο 

συνάδελφος Φώτης Π. έπεσε από την σκάλα 
και συνέτριψε τον αστράγαλο του αριστερού 

ποδιού του. Παρόλο ότι μέχρι σήμερα έχουν πε-
ράσει πάνω από 10 μήνες δεν γνωρίζει αν και 
πότε θα περπατήσει κανονικά.

•	  Στις 10 Ιουλίου στη Χαλκιδική ο συνάδελφος 
Λευτέρης Ε. εργαζόμενος μόνος του έπεσε από 
την σκάλα και διέλυσε τον αγκώνα του δεξιού 
χεριού του!

•	  Στις 17 Ιουλίου στην Περαία Θεσσαλονίκης 
ένας νέος ο συνάδελφος ο Σωτήρης Κ. και αυ-
τός σε μονοπρόσωπο συνεργείο έπεσε από την 
σκάλα και διακομίστηκε στο νοσοκομείο.

•	  Στις 30 Ιουλίου στο Ρέθυμνο είχαμε νέο εργα-
τικό ατύχημα πάλι με μονοπρόσωπο συνεργείο. 

•	  Στις 31 Ιουλίου στην Ακρολίμνη Γιαννιτσών Ν. 
Πέλλας, ο συνάδελφος Δημήτρης Π. από την 
Αριδαία, εργαζόμενος ευτυχώς σε διπρόσωπο 
συνεργείο, την ώρα που ανέβηκε στην κολώνα, 
έσπασε η κολώνα και σωριάστηκε στο έδα-
φος. Από καθαρή τύχη δεν επαναλήφτηκε το 
ατύχημα που είχαμε στους Αρκιούς. Ευτυχώς 
υπήρχε δεύτερο άτομο που επιλήφθηκε και τον 
μετέφερε άμεσα στο κέντρο υγείας όπου του 
παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. 

•	  Στις 6 Αυγούστου και πάλι στο Ρέθυμνο έγινε 
κι άλλο εργατικό ατύχημα πάλι με μονοπρόσω-
πο συνεργείο και με τις ίδιες μεθοδεύσεις από 
την πλευρά των προϊσταμένων.

Για όλα αυτά τα εργατικά ατυχήματα δεν είδαμε 
καμία ανακοίνωση, ούτε από τη λαλίστατη κατά τ’ 
άλλα Τ.Δ.Ε ΠΕΤ-ΟΤΕ Θεσσαλονίκης, ούτε από την 
κεντρική ΠΕΤ-ΟΤΕ, ούτε από καμία παράταξη!

Επειδή το ποτήρι ξεχείλισε και στη χώρα υπάρ-
χουν ακόμη Σύνταγμα και Νόμοι, θέλουμε να ενη-
μερώσουμε τους συναδέλφους και να προειδοποιή-
σουμε πρώτα απ’ όλα τη διοίκηση του ΟΤΕ και τους 
προϊσταμένους ότι είναι υποχρεωμένοι να συντη-
ρήσουν τα δίκτυα και να βγάζουν όλα τα συνεργεία 
με τουλάχιστον δύο άτομα για όλες τις εργασίες 
δικτύου (χρειάζεται δεν χρειάζεται σκάλα), όπως 
σαφέστατα προβλέπεται από την εργατική νομοθε-
σία και σύμφωνα με τα πορίσματα των επιθεωρήσε-
ων εργασίας, Μαγνησίας, Ιωαννίνων και Χανίων τα 

οποία κοινοποιήθηκαν στους τοπικούς προϊσταμέ-
νους και κατ’ επέκταση στην διοίκηση του ΟΤΕ μετά 
από ενέργειες και καταγγελίες της ΑΣΕ. 

Τέλος, θέλουμε να εγκαλέσουμε την διοίκηση 
της ΠΕΤ-ΟΤΕ και ειδικά τον Πρόεδρο και τον Γραμ-
ματέα να αφυπνιστούν και να υποχρεώσουν τη δι-
οίκηση εδώ και τώρα, άμεσα, να εφαρμόσει τους 
νόμους, τους κανονισμούς και τις αποφάσεις των 
επιθεωρήσεων εργασίας για τα διμελή συνεργεία.

Υπεύθυνοι για τα εργατικά ατυχήματα και ότι 
άλλο συμβεί είναι: 

Ο Γεν. Δ/ντής Τεχνολογίας & Λειτουργιών Σ. 
Θεοχαρόπουλος, οι Περιφερειακοί Δ/ντές, Νοτίου 
και Βορείου Ελλάδος Π. Προεστάκης και Φ. Γκο-
τζαμπουγιούκης, ο υπεύθυνος Τεχνικών Ασφαλεί-
ας Δ. Ζαμάνης και όσοι προϊστάμενοι παραβιάζουν 
την εργατική νομοθεσία στέλνοντας μονοπρόσωπα 
συνεργεία.

Τους προειδοποιούμε όλους μαζί και τους κα-
λούμε άμεσα να πάρουν μέτρα. 

Αλλιώς, έχουν σοβαρές ποινικές ευθύνες για 
όποια σοβαρότερα εργατικά ατυχήματα συμβούν 
και δεν μπορούν να ισχυρίζονται αργότερα ότι δεν 
ήξεραν. 

Ήδη στο Ρέθυμνο η επιθεώρηση εργασίας σε 
έλεγχο που διενέργησε μετά από καταγγελίες μας 
εντόπισε σωρεία παραβάσεων και έστειλε την υπό-
θεση στον εισαγγελέα.

Το αίμα του συναδέλφου που ανέβηκε στην κο-
λώνα και έσπασε είναι νωπό ακόμα!

Δεν ντρέπεστε όλοι μαζί, θέλετε να ακολουθή-
σουν κι άλλα τέτοια;

Ριπές
 Η επίθεση κατά των εργατικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων τα τελευταία 6 μνημονιακά χρόνια 
διεξάγεται με στρατηγικό σχέδιοlll Όσοι και όσες είχαν αυταπάτες ότι τα κόμματα που κατά 
καιρούς ψήφιζαν και ιδιαίτερα με τον ΣΥΡΙΖΑ θα αλλάξουνε τα πράγματα σε ότι αφορά την εργατική 
τάξη, πήραν ένα μάθημα και θα ακολουθήσουν περισσότερα μαθήματαl Μιας και το σύστημα 
αναβαθμισμένο με τις καινούργιες «αριστερές» εφεδρείες του πορεύεται με επικεφαλής τον μεγάλο 
τιμονιέρη Αλέξη Τζίφρα για την πλήρη ισοπέδωση των εργασιακών, ασφαλιστικών και κοινωνικών 
δικαιωμάτων που μας έχουν απομείνειll Αν δεν αντισταθούμε και δεν αντιδράσουμε έγκαιρα στο 
τέλος δεν θα μείνει κανένας ούτε με σπίτι, ούτε με δουλειά, μισθό ή σύνταξηlll Δεν πέρασαν 
τρεις μέρες από τις εκλογές και η γερμανική διοίκηση ανακοίνωσε την αλλαγή του Brand Name 
από ΟΤΕ σε Cosmotel Aπ’ ότι φαίνεται το όνομα της Cosmote είναι πιο βαρύ από του ΟΤΕlll 
Για αυτές τις αλλαγές και τις πιθανές επιπτώσεις για τους εργαζόμενους επικρατεί πλήρη αφωνία 
από τους εργατοπατέρες όλων των παρατάξεωνl Άλλωστε τους ίδιους αυτό που τους ενδιέφερε 
να εξασφαλίσουν το εξασφάλισανll Σε συνεργασία με τη γερμανική διοίκηση πήραν επιπλέον 
συνδικαλιστικές άδειες και όλα μέλι γάλαlll Σιγά μην ασχοληθούν με την αλλαγή του ονόματος 
και με τα δεκάδες εργατικά ατυχήματα στο δίκτυο και όχι μόνοl
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Συνάδελφοι, εργαζόμενοι στον όμιλο εταιριών ΟΤΕ.

Η αντιλαϊκή επίθεση συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, 
κεφαλαίου, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ πάει να σαρώσει 
ότι έχει μείνει όρθιο από τα προηγούμενα αντεργατικά 
μέτρα. Θολώνουν τα νερά για να κρύψουν πως τα μέτρα 
εντάσσονται στη συνολική στρατηγική για ανάκαμψη του 
κεφαλαίου και δεν αποτελούν κάποια παρέκκλιση. 

Προσπαθούν να μας διαιρέσουν σε νέους και παλιούς – 
παλιά μου τέχνη κόσκινο – για να στρέψουν τον ένα ενάντια 
στον άλλο και να κάνουν πιο εύκολα τη «βρώμικη» δουλειά. 
Η ουσία είναι η εξής: έχουν στο στόχαστρο όλες τις γενιές 
και δεν θα αφήσουν τίποτα όρθιο αν τους αφήσουμε 
ελεύθερο το δρόμο.

Όσο κι αν οργιάζει η κυβερνητική – κι όχι μόνο – 
προπαγάνδα, η αλήθεια είναι πως υπάρχουν κερδισμένοι 
και χαμένοι της αντιλαϊκής πολιτικής. Γνωρίζουμε όλοι από 
τη ζωή μας ότι εμείς είμαστε οι χαμένοι. Ας μιλήσουμε 
όμως και για τους κερδισμένους. Κερδισμένοι είναι οι 
μονοπωλιακοί όμιλοι που βλέπουν τα κέρδη τους να 
αυξάνονται την ίδια ώρα που κατεδαφίζονται τα εργατικά 
– λαϊκά δικαιώματα. Κοντά στις παλιές ήρθαν και νέες 
παροχές για τους μεγάλους ομίλους όπως απαλλαγή 
ακινήτων από τον ΕΝΦΙΑ, απαλλαγή των ομίλων που έχουν 
συμβάσεις παραχώρησης από τέλη στους δήμους …κλπ.

Όσοι πίστεψαν ή και πιστεύουν ακόμα πως θα πάρουμε 
«ανάσα».. έχουν πέσει τραγικά έξω αφού η συγκυβέρνηση 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ: ετοιμάζει νέο χαράτσι με πρόσχημα το 
Ασφαλιστικό - έκτακτη εισφορά στις λιανικές αποδείξεις. 
Για τα μέσα Νοέμβρη ετοιμάζεται το δεύτερο πακέτο 
των αντιλαϊκών μέτρων και είναι ανοιχτό το θέμα των 
πλειστηριασμών (η προστασία θα γίνει κάτω από κάποια 
συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά όρια). 

Οι εργατικές κινητοποιήσεις των προηγούμενων ημερών 
με τις δυνάμεις του ΠΑΜΕ στην πρώτη γραμμή πανελλαδικά, 
η αποφάση συμμετοχής περισσότερων από 600 σωματείων 
στα συλλαλητήρια του ΠΑΜΕ στις 22 Οκτώβρη και η 

προετοιμασία της απεργίας στις 12 Νοέμβρη, έδειξαν τις 
δυνατότητες που υπάρχουν για οργανωμένη αντίσταση – 
αντεπίθεση από τη μεριά όλων των εργαζομένων. 

Κοροϊδεύουν ξεδιάντροπα με τα «παράλληλα μέτρα» - 
«διορθωτικά μέτρα», τη συνεχιζόμενη «διαπραγμάτευση». 
Επιχειρούν να κερδίσουν χρόνο και να μας πιάσουν … στον 
ύπνο. Μόνο λάθος δεν έχουν κάνει…

Απολύτως τίποτα δεν μπορεί να γίνει με εμάς τους 
εργαζόμενους ‘’στη γωνία’’ σαν παθητικούς θεατές των 
εξελίξεων. Να γίνουμε πρωταγωνιστές, να πάρουμε την 
υπόθεση της υπεράσπισης της ζωής μας και των παιδιών 
μας στα δικά μας χέρια. ΜΕ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΤΑΚΤΗΘΗΚΑΝ 
ΟΣΑ ΜΑΣ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ. ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΜΕ 
ΑΓΩΝΕΣ ΤΑΞΙΚΟΥΣ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΑΝΤΕΠΙΘΕΣΗ.

Σε αυτόν τον αγώνα της ζωής δεν περισσεύει κανένας. 
Οι μόνοι που δεν έχουν θέση, είναι οι κήρυκες της ταξικής 
συνεργασίας, οι υπονομευτές της ΤΑΞΙΚΗΣ ΠΑΛΗΣ. 
Κρατάνε χρόνια αυτή την τακτική. Τη γνωρίζουμε καλά και 
το κίνημα καλύτερα. Μετρώντας ήττες!

Το κάλεσμα της ΕΣΚ ΟΤΕ, είναι πλατύ, ενωτικό, σε 
ταξική κατεύθυνση. Δεν καλλιεργεί αυταπάτες για εύκολες 
λύσεις χωρίς τον προσανατολισμό της πάλης στις αιτίες, 
στον πραγματικό αντίπαλο, το κεφάλαιο και την εξουσία 
του!

Προχωράμε με γοργά βήματα, οργάνωση σε κάθε τόπο 
δουλειάς, σε όλο τον όμιλο με σχέδιο και πρόγραμμα 
αγωνιστικό, στόχους πάλης που ικανοποιούν τις δικές μας 
σύγχρονες ανάγκες κόντρα στα όρια της εργοδοσίας και 
των επιχειρηματικών ομίλων συνολικά.

ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΡΑ

ΤΑ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΜΕ ΣΤΙΣ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΚΑΙ 
Η ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ 12ης ΝΟΕΜΒΡΗ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ Η ΑΡΧΗ

ΕΧΟΥΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ – ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟΥΣ 
ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ
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Η εντατικοποίηση της εργασίας είναι μια 
διαχρονική επιλογή του management της 
εταιρίας και ο βασικός πυλώνας “αύξησης 
της παραγωγικότητας”, μια διαρκή διαδι-
κασία οριζόντιας πίεσης –επί δικαίων και 
αδίκων- στις υπηρεσίες και το ανθρώπινο 
δυναμικό. 

Η επιλογή μας να σταθούμε απέναντι σ’ 
αυτή την πρακτική της εταιρίας, δεν συνιστά 
αντίθεση στην αύξηση της παραγωγικότητας 
αλλά κατηγορηματική άρνηση στην επιβολή 
κανόνων και συνθηκών εργασίας πέρα κι έξω 
από την εργατική νομοθεσία. Είναι η εύλογη 
αντίδραση του συνδικαλιστικού κινήματος 
στην αυθαίρετη και ισοπεδωτική επιβολή 
ρυθμού εργασίας η οποία οδηγεί σ’ αυτές 
τις παραβιάσεις.

Η εντατικοποίηση ξεκινά με τον αυθαίρετο 
καθορισμό υπερβολικά φιλόδοξων στόχων 
στις υπηρεσιακές μονάδες, που η επίτευξή 
τους προϋποθέτει εντατικούς ρυθμούς λει-
τουργίας με δεδομένη τη συνεχή συρρίκνω-
ση του ανθρώπινου δυναμικού.

Οι αυθαίρετοι στόχοι χωρίς την ουσιαστι-
κή διαβούλευση με τους εργατικούς εκπρο-
σώπους, όπως για παράδειγμα το 24/48, 
και η απουσία σοβαρού σχεδίου επίτευξης 
τους, δημιουργούν σοβαρά προβλήματα 
στις υπηρεσίες. Οι στόχοι τους επηρεάζουν 
τους δείκτες μιας υπηρεσίας, με συνέπεια 
οι προϊστάμενοι να πιέζουν με τη σειρά 
τους αφόρητα τους υφιστάμενους και έτσι η 
πρόβλεψη για την υγιεινή και ασφάλεια των 
εργαζομένων περνά σε δεύτερη μοίρα ή πα-
ραμερίζεται.

Οι «κόκκινοι» δείκτες ευνοούν την παρά-
τυπη επέκταση του χρόνου εργασίας με την 
καταστρατήγηση του 8ωρου ή 7ωρου (... ας 
τελειώσουμε κι αυτή τη δουλειά σήμερα γιατί 
επείγει). «Σπρώχνουν» όμως και στη στρε-

βλή χρήση του Stand By σε προγραμματισμέ-
νες εργασίες ή στα «μαύρα» επιδόματα (θα 
σου βάλω δυο ώρες όταν μπορέσω..κι ένα 
ρεπό).

Κι ακολουθούν μετά τα εργατικά ατυ-
χήματα τα οποία πυκνώνουν τελευταία, η 
στοχοποίηση του συναδέλφου ο οποίος επι-
μένει να εργάζεται με ασφάλεια και κρατά 
αξιοπρεπή στάση, η υπερεκμετάλλευση των 
νέων συναδέλφων γιατί στοιχίζουν φθηνότε-
ρα και είναι πιο «εύκολοι» στην υπενθύμιση 
της αξιολόγησης που έρχεται… 

Η διοίκηση του Ομίλου έχει αρκετά εργα-
λεία και όπλα στην άσκηση της πολιτικής της 
ευνοούμενη από την οικονομική συγκυρία και 
τις μνημονικές ρυθμίσεις των τελευταίων 
χρόνων: 
•  Αξιοποιεί τη μερική απασχόληση και επι-

διώκει με κάθε τρόπο τη διαίρεση των ερ-
γαζομένων, γι’ αυτό άλλωστε ζήτησε και 
πήρε με την υπογραφή της ηγεσίας της 
ΟΜΕ-ΟΤΕ, διακρίσεις και εξαιρέσεις για 
τους νέους εργαζόμενους. 

•  Γνωρίζει καλά τις ανάγκες μας και αντι-
λαμβάνεται πως οι χαμηλές αποδοχές 
σπρώχνουν, κυρίως το νέο εργαζόμενο, 
στο κυνήγι της υπερεργασίας.

•  Πραγματοποιεί τη γνωστή ετήσια αξιολό-
γηση με προδιαγεγραμμένο το μέσο όρο 
βαθμολογίας και εφαρμόζει μέτρηση της 
εργασίας με τις μηνιαίες φόρμες ποσοτι-
κής και ποιοτικής επίδοσης. 

•  Παίζει κάθε χρόνο με το πριμ και προσπα-
θεί να επιβάλει μέσω αυτού ένα μόνιμο 
ανταγωνισμό στους χώρους εργασίας ή 
με μέτρα όπως η ανάδειξη «υπαλλήλου 
του μήνα» στα call centers σπρώχνει τον 
εργαζόμενο στο κυνήγι της διάκρισης. 
Η διοίκηση γνωρίζει, ίσως καλύτερα από 

τους ίδιους τους εργαζόμενους, και αξιο-

ποιεί τις παθογένειες και τα κουσούρια του 
συνδικαλιστικού μας κινήματος, αλλά και 
τη μικρή συμμετοχή των νέων συναδέλφων 
στους συλλόγους.

Το ερώτημα είναι τι κάνει η αποδώ πλευ-
ρά, οι εργαζόμενοι και το συνδικαλιστικό 
τους κίνημα;

Στην ΠΕΤ-ΟΤΕ πρέπει να εστιάσουμε τις 
δράσεις μας στην αντιμετώπιση της εντατι-
κοποίησης και την ασφαλή εργασία, και να 
διερευνήσουμε τους τρόπους αντίδρασης 
μας.

Προσπαθούμε να περιγράψουμε με επάρ-
κεια και ακρίβεια το τι σημαίνει σήμερα 
ασφάλεια και υγιεινή σε ένα εξελιγμένο δί-
κτυο. Να δούμε πως θα πετύχουμε τη διαρκή 
και επαρκή ενημέρωση των εργαζομένων για 
την εργατική νομοθεσία.

Να απαντήσουμε σε μια σειρά ανάγκες:

•  Πώς ο κάθε συνάδελφος θα νοιώθει στα-
θερά δίπλα του το Σωματείο.

•  Πως θα επιβάλλουμε σε βάθος χρόνου την 
ουσιαστική διαβούλευση για τη στοχοθε-
σία

•  Πώς θα κλιμακώνουμε τις αντιδράσεις μας 
φτάνοντας αν χρειάζεται ακόμη και σε κα-
ταγγελίες στην Επιθεώρηση Εργασίας

•  Πως θα συντονιστούμε με τους άλλους 
συλλόγους και τις επιτροπές Υγιεινής και 
Ασφάλειας.

•  Πως θα ενημερώνουμε κατά περίπτωση 
τις τοπικές κοινωνίες και τους φορείς 
τους για συγκεκριμένες αυθαιρεσίες της 
εργοδοσίας.

Στην προσπάθεια μας αυτή πιστεύουμε 
πως έχουν θέση και ρόλο όλοι οι εργαζόμε-
νοι του Ομίλου.

Εντατικοποίηση της εργασίας και η διαχείριση της 
από το Συνδικαλιστικό Κίνημα
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ΔΙΑΡΚΕΣ Ή ΙΔΙΩΝΥΜΟ ΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ 
ΣΤΑ ΠΕΔΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε. (COSMOTE);

Αθήνα, 27.10.201

Γιατί το συνδικαλιστικό κίνημα συνεχώς ευαισθητοποιείται 
μόνο με ακραία περιστασιακά ατυχήματα και αγνοεί, θάλεγε κα-
νείς, παντελώς και σκόπιμα, την διαρκή, ασταμάτητη, καθημερινή 
και ακατάσχετη αιμορραγία στο έργο των τεχνικών; που έχει αδι-
αμφισβήτητο ονοματεπώνυμο και λέγεται ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ - ΑΝ-
ΘΥΓΙΕΙΝΟΤΗΤΑ και το οποίο δυστυχώς εξωθείται προς αφανισμό 
είτε από την βλαπτική αμέλεια - ολιγωρία του Σ.Κ. είτε από μία 
σειρά αντισυμβατικών ενεργειών της διοίκησης, όπως: 
-  Την εκών - άκων καθιέρωση - επιβολή των μονοπρόσωπων συ-

νεργείων. 
-  Την ασφυκτική πίεση - εξώθηση για υπερφίαλη εντατικοποίηση.
-  Την αλόγιστη και έκνομη (πολλάκις) καταπιεστική συμπεριφορά 

των προϊσταμένων, οι οποίοι και αυτοί βιώνουν κατακόρυφα 
το σύνδρομο της εντατικοποίησης (για ποσοτική και ποιοτική 
απόδοση).

-  Τον εξορθολογισμό στην εργασία, έτσι όπως τον νοεί η διοίκη-
ση, δηλαδή κάθε άτομο να είναι και προϊστάμενος του εαυτού 
του (καθ΄ υπέρβαση των φυσικών του δυνάμεων) που αυτό ση-
μαίνει - συνεπάγεται και ο ερχομός του ορυμαγδού της ΑΥΤΟ-
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ.
Και όλα αυτά συμβαίνουν χωρίς να τηρούνται, έστω τυπικά, οι 

στοιχειώδεις κανόνες εργασίας και τεχνικής υποστήριξης, έτσι 
όπως ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία Ελληνική και ευρω-
παϊκή. 

Βέβαια, οι Επιθεωρήσεις Εργασίες παροπλισμένες και ανενερ-
γείς, απλώς υφίστανται. Πιστεύουμε ότι η διοίκηση του Ο.Τ.Ε., εν 
ονόματι του πνεύματος ανάπτυξης, θα αναδρομολογήσει θέσεις 
και αντιλήψεις και θα ταυτισθεί με το εργασιακό γίγνεσθαι και την 
ανάπτυξη του Ο.Τ.Ε. - COSMOTE, σήμερα COSMOTE.

Όμως, ενώ όλα αυτά συμβαίνουν και τα οποία συνιστούν εν 
τοις πράγμασι την ουσία και τον τύπο υπαγωγής των τεχνικών 
στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα και ενώ αυτά έχουν κερ-
δηθεί με αιματηρούς αγώνες στο παρελθόν, το συνδικαλιστικό 
κίνημα ολιγωρεί - αδιαφορεί και περί άλλων τυρβάζει.

Απορίας άξιον είναι, γιατί το συνδικαλιστικό κίνημα στον Ο.Τ.Ε. 
δεν διεκδικεί το ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ, (τώρα που αυτή τη στιγμή ο ΑΣΦΑ-
ΛΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΝΑΔΟΜΕΙΤΑΙ ΕΚ ΒΑΘΡΩΝ), να διεκδικήσου-
με την υλοποίηση της προγενεστέρας απόφασης, για ένταξη των 
τεχνικών στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα (για τα όποια 
θετικά σημαντικά οφέλη προκύπτουν). Η απόφαση υπάρχει, η 
υλοποίηση όμως είναι ανύπαρκτη.

Γιατί; 
Ζητάμε, με κάθε θυσία, την υλοποίηση της απόφασης για 

ένταξη των εργαζομένων στον Ο.Τ.Ε. στα βαρέα και ανθυγιεινά 
επαγγέλματα. Η απόφαση υπάρχει. 

ΥΛΟΠΟΙΗΤΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ;
ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ο.Τ.Ε.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

COSMOTEΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ Ο.Τ.Ε. 
Σήμερα (26.10.2015) μεταλλάσσεται η πετυχημένη ιστορική ονομασία του Ο.Τ.Ε.  

COSMOTE και ολοκληρώνεται έτσι η COSMOTEΠΟΙΗΣΗ του με την επωνυμία 
“COSMOTE”

Επειδή η ιστορία στο πολιτικό, στο κοινωνικό, στο ιστορικό, στο συνδικαλιστικό 
και στο επιχειρησιακό γίγνεσθαι και δη για τον Ο.Τ.Ε. γράφεται με ημερομηνίες, 
η ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ σας καλεί να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα της, για να 
ανακαλύψετε την ατόφια προνοητικότητα, για το τι συμβαίνει στον Ο.Τ.Ε. του σήμερα 
και το τι είχαμε επισημάνει από το χθες. 

Από τις 24.5.2011 είχαμε προβλέψει την αλλαγή του brand name του Ο.Τ.Ε. και 
την απορρόφηση του πατρικού Ο.Τ.Ε. από την μητρική COSMOTE, και αυτό συμβαίνει 
σήμερα η θυγατρική COSMOTE απορροφά τον υπερκεδοφόρο πατρικό Ο.Τ.Ε.

Πιστεύουμε αυτή η αλλαγή σελίδας να έχει μεγαλύτερη και πιο υπερκεδοφόρα 
διαδρομή από ό,τι πριν, για το καλό της επιχείρησης, της κοινωνίας και των 
εργαζομένων για μόνιμη και διασφαλισμένη εργασία. 

ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ο.Τ.Ε.

ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΟΜΕ/ΟΤΕ
ΚΟΡΑΚΑΣ ΚΟΡΑΚΟΥ ΜΑΤΙ ΔΕΝ ΒΓΑΖΕΙ

ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ;

Υπάρχουν σήμερα εν έτει 2015 πρωτοκλασσάτοι συνδικαλιστές
ΔΙΠΛΟΘΕΣΙΤΕΣ
ΔΙΠΛΟΜΙΣΘΩΤΟΙ
ΔΙΠΛΟΑΜΟΙΒΟΜΕΝΟΙ
από το Συνδικαλιστικό Κίνημα και τη Διοίκηση του Ο.Τ.Ε.;
Π.χ. φαντασθείτε κάποιος να αμείβεται λογικά ως εργαζόμενος στον Ο.Τ.Ε. και 

ταυτόχρονα ως συνδικαλιστής και ταυτόχρονα ως εκπρόσωπος της διοίκησης του 
ΟΠΑΚΕ-ΟΤΕ.

Αν τούτο συνέβαινε ή συμβαίνει, ανακοινώστε ως οφείλετε ονόματα, παρατάξεις και 
συλλόγους. 

Σε εποχή οικονομικής κρίσης, αν τούτο λαμβάνει χώρα από ενεργά συνδικαλιστικά 
στελέχη πρώτης γραμμής, αποτελεί και συνιστά ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ εγκληματικής πράξης. 

Καθ΄ ότι και αντιστοίχως πολλοί εργαζόμενοι της πρώτης γραμμής, ασφυκτιούν υπό 
το βάρος της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης. 

Ευχόμαστε να μην επαληθευθεί η ως άνω παροιμία του θυμόσοφου λαού, ότι 
«κόρακας κοράκου μάτι δεν βγάζει». 

Υ.Γ.: Σημειώνουμε ότι στην επίσημη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 
ΟΜΕ/ΟΤΕ με ημερομηνία 15.10.2015, καταθέσαμε ως ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗ το σχετικό 
ερώτημα και αναμένουμε ακόμα επίσημη απάντηση από την διοίκηση της ΟΜΕ/ΟΤΕ. 
Ενδεχόμενη σιωπή, συνιστά συνενοχή, είτε για θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα. 

Ζητάμε ταυτόχρονα από την διοίκηση του Ο.Τ.Ε. να λάβει θέση και αν διαπιστωθεί ότι 
υπήρχε ή υπάρχει τέτοιο έκτρωμα, να καταδικαστεί καθ΄ ότι συντελείται ωμά και βίαια 
το αδίκημα της ΑΝΙΣΗΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΗΘΙΚΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ.

ΙΔΩΜΕΝ..... 
ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Ο.Τ.Ε.
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Χρονολόγιο γεγονότων...
Δύσκολη περίοδος το καλοκαίρι για τον 
Τύπο; Αμ δε. Οι κυβερνώντες φροντί-
ζουν να μην… πλήττουμε. Με δημοψη-
φίσματα, εκλογές και νέα μνημόνια μέσα 
σ’ αυτή την περίοδο ποιος είχε άραγε τη 
διάθεση να πλήξει; Ας δούμε λίγο πως 
κύλησε η ειδησεογραφία των ημερών…

+  Η περίοδος Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 
2015 μπορεί κάλλιστα να χαρακτηρι-
στεί ως το τρίμηνο των τριών διατα-
ραχών. Στο τέλος Ιουνίου (29/6/2015) 
εφαρμόστηκε το μέτρο του περιο-
ρισμού στην κίνηση κεφαλαίων, στα 
μέσα Αυγούστου (19/8/2015) υπο-
γράφηκε η δανειακή σύμβαση ανάμε-
σα στο ελληνικό κράτος και τους επί-
σημους δανειστές του και στα μέσα 
Σεπτεμβρίου διεξήχθησαν πρόωρες 
εθνικές εκλογές.

*  Οι προαναφερθείσες διαταραχές επη-
ρέασαν σε σημαντικό βαθμό τις οικο-
νομικές αποφάσεις των νοικοκυριών 
(αποταμίευση, κατανάλωση, ώρες 
εργασίας κλπ.) και των επιχειρήσεων 
(παραγωγή, χρήση παραγωγικών συ-
ντελεστών κλπ.).

+  Το μέτρο του περιορισμού στην κίνη-
ση κεφαλαίων δημιούργησε αρνητι-
κές διαταραχές τόσο στον τομέα της 
ζήτησης όσο και σε αυτόν την προ-
σφοράς. Οι δύο βασικές αρνητικές 
διαταραχές έχουν ως εξής: αύξηση 
του κόστους συναλλαγών με τη χρήση 
φυσικού χρήματος (κόστος προσαρ-
μογής λόγω στροφής προς νέα μέσα 
πληρωμών) και σημαντική μείωση των 
εμπορικών συναλλαγών με χώρες από 
την αλλοδαπή. Πολλά εμπορεύματα 
σε μορφή πρώτων υλών και τελικών 
προϊόντων δεν μπορούν να εισαχθούν 
με αποτέλεσμα πολλές επιχειρήσεις 
να αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλή-
ματα σε όρους παραγωγής («σπάει» η 
παραγωγική αλυσίδα) και εξάντλησης 
των αποθεμάτων τους.

*  Μετά την έκβαση του δημοψηφίσμα-
τος - με 61,5% «ΟΧΙ» και 38,5% «ΝΑΙ» 
- με Αντώνη Σαμαρά παραιτημένο και 
με Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών, 

με Σύνοδο Κορυφής να έχει συγκλη-
θεί, ζούμε σε μια νέα πραγματικότη-
τα. Που, μαγεμένοι, θα την δούμε να 
ξετυλίγεται μπροστά στα μάτια μας. 
Συνιστούμε όμως στον αναγνώστη να 
ρίξει μια ματιά στο χθες. Στο άμεσο 
χθες. Θα του χρησιμεύσει... 

+  Μεγάλο λοιπόν δώρο προσέφερε 
στην Κυβέρνηση, στην χώρα (και στον 
εαυτό του: υπέρτερη αξία, ασφαλώς!) 
ο Γιάνης Βαρουφάκης, όταν προεκλο-
γικά εξηγούσε με ευθύ τρόπο - μέσω 
Bloomberg και CNN ότι σε περίπτωση 
που επικρατήσει το «ΝΑΙ» στο δημο-
ψήφισμα, εκείνος θα αποχωρήσει από 
την Κυβέρνηση. Διευκρινίζοντας ότι 
δεν θα υπογράψει επ’ ουδενί μια συμ-
φωνία με υφεσιακό κλπ. Περιεχόμενο

*  Η εφαρμογή της δανειακής σύμβασης 
αναμένεται να έχει μια βραχυχρόνια 
αρνητική διαταραχή στην εγχώρια οι-
κονομική δραστηριότητα κυρίως λόγω 
των δημοσιονομικών μέτρων. Ωστόσο, 
μακροχρόνια η προώθηση των θεσμι-
κών μεταρρυθμίσεων, η αύξηση της 
αποτελεσματικότητας του δημοσίου 
τομέα, η σταθερότητα του εγχώριου 
χρηματοπιστωτικού συστήματος και η 
ανάκτηση της αξιοπιστίας στην άσκη-
ση οικονομικής πολιτικής πιστεύουν 
πολλοί ότι μπορεί να αποτελέσουν 
πυλώνες ανάπτυξης και ευημερίας.

+  Οι πρόωρες εθνικές εκλογές του 
Σεπτέμβρίου, τονίζουν οικονομικοί 
αναλυτές, είναι πιθανό να προκαλέ-
σουν ένα βραχυχρόνιο κόστος για την 
οικονομία υπό τη μορφή καθυστέρη-
σης εφαρμογής του προγράμματος 
ή του παγώματος πιθανών δαπανών 
επένδυσης και κατανάλωσης, ωστόσο 
στην περίπτωση που υπάρξει πολιτική 
σταθερότητα με ορίζοντα τετραετίας 
το μακροχρόνιο όφελος δύναται να 
αντισταθμίσει το βραχυχρόνιο κόστος. 

*  «Επανίδρυση της Ευρώπης» ζητά 
ούτε λίγο ούτε πολύ ο Γάλλος υπουρ-
γός Οικονομίας Εμανουέλ Μακρόν 
μιλώντας στη γερμανική εφημερίδα 
Süddeutsche Zeitung. Στη συνέντευξη 

με τίτλο «Θέλουμε να είμαστε οι νε-
κροθάφτες;» τονίζει ότι η ΕΕ οδεύει 
εδώ και περίπου δέκα χρόνια δίχως 
προσανατολισμό, μιλά για τη μεγα-
λύτερη πρόκληση της γενιάς του και 
διερωτάται: «Θέλουμε να είμαστε 
επανιδρυτές της Ευρώπης ή οι νε-
κροθάφτες της; Δεν μπορούμε να συ-
νεχίσουμε με αυτό τον τρόπο. Μικρά 
βήματα δεν αρκούν πλέον. Πρέπει να 
αλλάξουμε εκ βάθρων την Ευρώπη και 
την ευρωζώνη».

+  Κυριολεκτικά «στο νήμα» οργανώθη-
κε να παιχτεί η τελευταία αυτή προ-
σπάθεια να υπάρξει συμφωνία - Τρίτο 
Πρόγραμμα για την Ελλάδα, που θα 
μας πάει (και... θα μας χρηματοδο-
τήσει με 50+ δις ευρώ...) μέχρι το 
2018 - με τους Ευρωπαίους «εταί-
ρους». Ήδη, με την παρουσία του το 
Ευρωκοινοβούλιο ο Αλέξης Τσίπρας 
σήκωσε το γάντι της γνήσιας πολι-
τικοποίησης αυτής της συζήτησης. 
Ακούγοντας την βιαιότατη (αλλά ου-
σιαστική) κριτική του Χριστιανοδημο-
κράτη Μάνφρεντ Βέμπερ, αλλά και 
μπαίνοντας σε ουσιαστική ανταλλαγή 
απόψεων με τον ιδιαίτερα στοχευμένο 
λόγο του Φιλελεύθερου Γκυ Φέρχοφ-
σταντ, ο Τσίπρας «εκπροσώπησε την 
Ελληνική υπόθεση». Έστω και την δω-
δέκατη ώρα «η Ελλάδα ακούστηκε». 
Και η τοποθέτηση Τσίπρα περί μη-ρή-
ξης καταγράφηκε...

*  Αυτή την φορά, μετά την ολονύκτια 
Σύνοδο Κορυφής για την Ελλάδα, 
κυριολεκτικά μπορεί/πρέπει να γίνει 
λόγος για post mortem. Διπλό μάλιστα 
post mortem: Αφενός η συμφωνία που 
έχει επιτευχθεί με τους «εταίρους», 
υφεσιακή όσο τίποτε (και τούτο ανε-
ξάρτητα από τις αιχμές που συνει-
δητά περιέλαβε η διαπραγμάτευση 
προκειμένου να ταπεινώσει την Ελ-
ληνική πλευρά, όπως η διάσταση της 
δημόσιας περιουσίας σε Treuhand/
μεταβίβαση του ελέγχου του ΤΑΙΠΕΔ) 
ουσιαστικά τερματίζει την Ελληνική οι-
κονομία όπως την γνωρίζαμε. Μια οι-
κονομία που έχει χάσει το 1/4 του ΑΕΠ 
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της σε πέντε χρόνια, που λειτουργεί 
ήδη χωρίς τράπεζες και τώρα θα δει 
να αφαιρείται, με δημοσιονομικά και 
με κοινωνικοασφαλιστικά, πρόσθετη 
ενεργός ζήτηση - η οικονομία αυτή θα 
καταλήξει ξέπνοη. Η δε κοινωνία που 
την κουβαλάει, αυτή... θα δούμε!

+  Μετά και την ψηφοφορία στην Βουλή 
που έδωσε 32 «Όχι», συν 6 «παρών», 
συν μια απουσία από τα έδρανα του 
ΣΥΡΙΖΑ, με τις 4 υπουργικές αρνητι-
κές ψήφους - Λαφαζάνης, Στρατούλης, 
Ήσυχος, Βαλαβάνη (είχε ήδη παραιτη-
θεί) - συν Χουντής που είχε αυτομολή-
σει για Βρυξέλλες/Ευρωκοινοβούλιο, 
περισσότερο και από τον ανασχηματι-
σμό και το πώς θα λειτουργήσει τώρα 
πλέον η Κυβέρνηση, έχει σημασία το 
πώς θα ισορροπήσει ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ. 
Και, δι’ αυτού, η κυβερνητική πλειο-
ψηφία. Εδώ, πολλοί διαπορούν με την 
διακήρυξη ότι η καταψήφιση της συμ-
φωνίας που έφερε η Κυβέρνηση ΣΥ-
ΡΙΖΑ/ ο Αλέξης Τσίπρας στην Βουλή, 
υποδηλώνει στήριξη της Κυβέρνησης. 
Με πείσμα το υποστήριξε κάτι τέτοιο 
ο Παναγιώτης Λαφαζάνης αλλά και 
πολλοί της Αριστερής Πλατφόρμας. 
Με την ένταση μαυροντυμένης Ιωάν-
νας της Λωρραίνης το διακήρυξε η 
Ζωή Κωνσταντοπούλου: η καταψήφιση 
αποτελούσε συμπαράσταση στον Αλέ-
ξη Τσίπρα, προκειμένου να μην χαθεί 
η ψυχή (ή κάτι το αντίστοιχο) του ΣΥ-
ΡΙΖΑ.

*  Την ώρα που ο Αλέξης Τσίπρας ζούσε 
την (εξ ορισμού μοναδική) εμπειρία 
της συνάντησης με την Ζωή, την ώρα 
που ο Ευκλείδης Τσακαλώτος είχε 
συνάντηση με τους στρεσαρισμένους 
δημοσιογράφους του οικονομικού ρε-
πορτάζ, το ΙΟΒΕ έδινε στην δημοσιό-
τητα την 3μηνιαία έκθεσή του για την 
Ελληνική οικονομία. Ίσως την περισ-
σότερο αναμενόμενη ματιά στο πού 
πορεύεται το καράβι της Ελληνικής 
οικονομίας από την θύελλα των «δια-
πραγματεύσεων» και της προσάραξης 
της συμφωνίας της 12ης/13ης Ιουνί-
ου. μετά και τις δυο θυελλώδεις επι-
ψηφίσεις των προαπαιτούμενων. Μετά 
την βαριά ομίχλη που εγκατέστησε 
στην Ελληνική οικονομία η «τραπεζική 

αργία» και τα capital controls. Α, ναι, 
και την ώρα που η Τρόικα - που ήδη 
λειτουργεί ως Τετραρχία, συν ESM 
δηλαδή - ήδη περιφερόταν στην Αθή-
να.

+  Η πύκνωση των γεγονότων του φετι-
νού Αυγούστου είναι τέτοια, ώστε η 
τελευταία (;) πράξη με το βαθύ ανα-
κάτεμα του πολιτικού σκηνικού, την 
de facto διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ/την 
δημιουργία της ΛΑ.Ε. Και την πορεία 
σε τρικυμισμένες εκλογές μέσα από 
μεγάλη πίεση και αρκετή έως πολλή 
εχθρότητα, να φαίνεται απόλυτα «φυ-
σιολογική». Και μάλιστα όχι μόνον φυ-
σιολογική αλλά έως και εκτονωτική...

*  Ασφαλώς η πορεία προς τις κάλπες 
είναι μια στιγμή όπου συμπυκνώνεται 
η εθνική κυριαρχία. Ας μας επιτρα-
πεί όμως να θυμίσουμε ότι - καλώς 
ή κακώς, συνεχίζουν να υπάρχουν 
και «οι έξω». Οπότε, όταν π.χ. ο Νί-
κος Βούτσης θεωρεί επάναγκες να 
χτίσει πάνω στην υπορρέουσα στην 
κοινή γνώμη αντιμνημονιακή λογική 
λέγοντας ότι, άμα η σημερινή κυβερ-
νητική πλειοψηφία δεν υπερψηφισθεί 
στις κάλπες, τότε ουδείς λόγος να 
συνεχίσει να υπερψηφίζει νομοσχέδια 
που θα εφαρμόζουν τα συμφωνημένα 
(«του Μνημονίου»), δημιουργεί στους 
μέχρι χθες καθησυχασμένους για την 
Ελληνική στάση Ευρωπαίους διαπραγ-
ματευτές/»εταίρους» της Κυβέρνη-
σης απορία.

+  Το «δημοσιογραφικό ενδιαφέρον» 
είναι ότι ο κεντρικός τραπεζίτης της 
Ευρωζώνης απεκάλυψε – να ‘ναι καλά, 
να μαθαίνουμε! - ότι το Eurogroup 

ήταν πανέτοιμο να σφάξει τους Έλλη-
νες καταθέτες στο γόνατο, με bail-in. 
Αντιτάχθηκε, με τον γκρίζο τρόπο του, 
ο Ντράγκι (προφανώς με την πίεση 
Γιάννη Στουρνάρα, τον οποίο εκείνη 
την στιγμή κυνηγούσε, αλλόφρων, η 
Ζωή...) επικαλούμενος ότι ένα κούρε-
μα θα ήταν «αντιπαραγωγικό» για το 
Ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Διευ-
κρινίστηκε, μάλιστα, ότι δεν ήταν οι 
καταθέσεις των νοικοκυριών που τον 
απασχολούσαν (οι άνω των 100.000 
ευρώ υποτίθεται: αν και τα σενάρια 
των ημερών μιλούσαν μέχρι και για 
«άγγιγμα» των καταθέσεων από τα 
8.000 ευρώ και πάνω - θυμηθείτε!) 
όσο η λειτουργία των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων. Οι οποίες θα στέρευαν 
από ρευστά. Έμαθαν από την Κύπρο, 
βλέπετε!

*  Κάποια στιγμή λόγοι πρακτικοί μας 
είπαν πήγαν να τορπιλίσουν την πα-
ραδοσιακή συνέντευξη του Πρωθυ-
πουργού στην ΔΕΘ. Ευτυχώς - για 
τον ίδιο, αλλά κυρίως για την δημόσια 
συζήτηση, που έστω και λαβωμένη 
υπάρχει! - επεκράτησαν συνετότερες 
σκέψεις. Και η συνέντευξη Τσίπρα δό-
θηκε. Πάλι καλά! Διότι, ακόμη και με 
τα μέτρα αυτής ανέμπνευστης προ-
εκλογικής καμπάνιας, η κυριακάτικη 
ομιλία Τσίπρα «προς τις παραγωγικές 
τάξεις» που λέγαμε παλιότερα, με την 
προγραμματοφανή δομή, μάλλον δεν 
άφησε ίχνος καν. 

+  Στην συνέντευξή του - που σε άλ-
λους άρεσε, σε άλλους όχι μπόρεσε 
ο Τσίπρας να διευκρινίσει, να πει με-
ρικά πράγματα που... θύμιζαν απάντη-
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ση. Έτσι, για παράδειγμα, στάθηκε 
στο πρόβλημα του γιατί δεν δέχεται/
αποδέχεται συνεργασίες: εξέθεσε 
την άποψή ότι, όταν οι απέναντι σε 
καταγγέλλουν και σε λοιδορούν - ως 
«ψευτράκο» ή απατεώνα - δεν περ-
πατάει εύκολα η όποια συνεργασία.. 
Επίσης, απαρίθμησε τους τομείς: ανα-
διάρθρωση του χρέους, εργασιακά, 
«κόκκινα δάνεια», όπου θεωρεί και 
επιμένει ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ (ή: 
ό,τι απέμεινε απ’ εκείνην...) μπορεί να 
ξαναδεί, να ζητήσει τροποποίηση της 
Συμφωνίας/3ου Μνημονίου.

*  Με νωπή ακόμη την μνήμη από την 
«μονομαχία των δύο», που ακολούθη-
σε σε απόσταση 5ήμερου την «μάχη 
των επτά», η κατάληξη/αποτίμηση 
είναι αρνητική. Πολύ. Γιατί μπορεί οι 
«δύο» να μας γλύτωσαν από το μαρ-
τύριο της ανίας των «επτά», όμως 
η επόμενη μέρα υπήρξε πεισματικά 
απούσα από την συζήτηση. 

+  Με μπροστά μας ασφαλιστικό, ουσι-
αστική αναδιάρθρωση φορολογικού 
συστήματος, αναδιάταξη εργασιακών 
σχέσεων (στον ιδιωτικό τομέα), Τα-
μείο Περιουσίας του Δημοσίου, ανα-
κεφαλαιοποίηση των τραπεζών (ενδε-
χομένως σε δύο φάσεις: επικίνδυνο), 
ρύθμιση των «κόκκινων δανείων» (το 
ίδιο, κοιταγμένο από την άλλη πλευ-
ρά), οι «Δύο» πρακτικά επικεντρώθη-
καν - και ζήτησαν την προσοχή μας... 
- στο αν και πώς και υπό ποιες προϋ-
ποθέσεις και με ποιους αποκλεισμούς 
θα υπάρξουν ή δεν θα υπάρξουν 
συνεργασίες. Διόλου ενθαρρυντικό 
αυτό! Και μάλιστα όταν το ύφος που 

εκπεμπόταν (μαζί και με την σκηνοθε-
σία των «επτά») βασικά ανέβαζε μια 
αίσθηση αδιαλλαξίας...

*  Το γεγονός ότι τα δημόσια έσοδα τον 
Αύγουστο ξεπέρασαν τα 4 δις ευρώ - 
αντίθετα από τους φόβους/αρνητικές 
προσδοκίες για καταβύθισή τους μετά 
και τα capital controls - με υπέρβαση 
κατά 200 δις των στόχων που προβλέ-
πονταν από το Προϋπολογισμό 2015 
και με αποτέλεσμα τη διαμόρφωση 
πρωτογενούς πλεονάσματος 3,8 δις, 
θα διεκδικούσε υπό κανονικές συνθή-
κες πρωτοσέλιδη κάλυψη. 

+  Έτσι όπως είναι τα πράγματα, έτσι 
δηλαδή που η προεκλογική εκστρα-
τεία απορροφά κάθε ουσία σαν μαύ-
ρη τρύπα, ούτε καν η προηγούμενη 
κυβέρνηση δεν βρήκε την ευκαιρία να 
καυχηθεί, ότι τα πράγματα δεν βγήκαν 
τελικά τόσο αρνητικά όσο αναμενόταν. 
Ούτε όμως και οι τωρινοί διαχειριστές 
της υπηρεσιακής πολυμιλάνε, αν και η 
ανέλπιστη άνεση κινήσεων επιτρέπει 
να χαλαρώσει το κλίμα της αποπληρω-
μής κονδυλίων οφειλόμενων προς τον 
ιδιωτικό τομέα - π.χ. αποπληρωμές 
προμηθευτών ή/και καταβολές κονδυ-
λίων ΕΣΠΑ.

*  Ήταν ενδιαφέρον ότι η πρώτη, η εντε-
λώς πρώτη κίνηση του Αλέξη Τσίπρα 
μετά την ορκωμοσία της Κυβέρνησής 
του, ήταν να πάρει το αεροπλάνο για 
την Έκτακτη Σύνοδο Κορυφής της Ε.Ε. 
για το Προσφυγικό και την Μετανά-
στευση. (Μάλιστα, κυριολεκτικά έφυγε 
σαν σίφουνας με το πρωθυπουργικό 
αυτοκίνητο, με περιορισμένη σημειω-

τέον συνοδεία, για το αεροδρόμιο από 
Βασ. Σοφίας/Χίλτον/Καισαριανή/Περι-
φερειακή. Είναι χαρακτηριστικό πως, 
όταν τα «μέτρα Τροχαίας» διακόπτουν 
την κυκλοφορία για κάτι αληθινά επεί-
γον, ο κόσμος δεν δυσανασχετεί! Ενώ 
σαφώς δυσανασχετεί, όταν, απλώς, 
«περνάνε επίσημοι».

+  Παρ’ όλες τις αντιλήψεις που κουβα-
λάμε στην Ελλάδα, και σύμφωνα με 
τις οποίες τα ουσιαστικά κρίνονται 
εδώ και από εμάς τους ίδιους και με 
γνώμονα τις δικές μας απόψεις και 
ανάγκες και τσακωμούς, το μείζον 
μέτωπο της ανακεφαλαιοποίησης των 
τραπεζών (μαζί, βέβαια, με το σύστοι-
χο της ρύθμισης των «κόκκινων δα-
νείων») ήδη παίζεται, όλον αυτό τον 
καιρό, έξω. Αλλού. Η τριπλή συζήτηση 
που εμπλέκει την κυβέρνηση - τώρα, 
μετά την ανασύνθεσή της -, την Τρά-
πεζα της Ελλάδος, που τουλάχιστον 
ο Διοικητής της απηλλάγη πλέον από 
τις υλακές της Ζωής/Προέδρου της 
Βουλής, και τις Ελληνικές συστημικές 
τράπεζες απ’ εδώ. 

*  Την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και 
τον SSM, την DG Comp και τον ESM 
- που βάζει και τα λεφτά για την ανα-
κεφαλαιοποίηση - απ’ εκεί, έτρεχε με 
μεγάλες ταχύτητες όλον αυτόν τον 
καιρό. Προχωρούσε, όμως με μια δι-
άσταση κρεβατιού του Προκρούστη.

+  Η παρουσία του Έλληνα πρωθυπουρ-
γού στη Νέα Υόρκη ξεκίνησε με μια 
συμμετοχή σε πάνελ του Ιδρύματος 
Κλίντον /CGI δίπλα σε Κλίντον, Ρέντσι, 
Στίγκλιτς (και Γιάννα Αγγελοπούλου), 
συνεχίστηκε με παρουσία στην Γε-
νική Συνέλευση του ΟΗΕ και με συ-
ναντήσεις με ευρύ φάσμα ηγεσιών 
(«κάτι» από Ομπάμα, λίγο παραπάνω 
Τζο Μπάιντεν, μαζί με Κοτζιά Τζον 
Κέρυ, ομοίως Αχμέτ Νταβούτογλου, 
αλλά και Ντίλμα Ρουσσέφ Βραζιλίας 
και Αμπντέλ ελ-Σίσι Αυγύπτου), εν-
δεχομένως και πέρασμα από Hellenic 
American Initiative. Αναμενόμενο ήταν 
λοιπόν να τραβήξει πολύ από το «ελ-
ληνικό» ενδιαφέρον.






