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ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ 

 

 Ενημερωτικό Δελτίο του ΚΛΑΔΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Αττικής, Βοιωτίας, Εύβοιας και Κορινθίας 

ΟΧΙ ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ 
Η εξαπάτηση και οι εκβιασμοί, συνεχίζονται εδώ και 5 μήνες 
από το ίδιο ακριβώς σημείο που τα άφησε η κυβέρνηση 

ΝΔ/ΠΑΣΟΚ. Οι ψευτοηρωισμοί και τα παραμύθια των κόκκι-
νων γραμμών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ τώρα βαδίζουν 
κι αυτά στο τέλος τους. 

Η μόνη κόκκινη γραμμή που διέπει όλους αυτούς τους μή-
νες τη διαπραγμάτευση ήταν κοινή και για τις δύο μεριές 
του τραπεζιού: και προς χάριν των δανειστών και για να πάει 
ζεστό χρήμα στις ελληνικές επιχειρήσεις, απαιτούνται περισσό-

τερα χρήματα στο δημόσιο ταμείο και αυτά δεν θα τα πληρώ-

σει κανείς άλλος, παρά μόνο ο ελληνικός λαός. 

Η κυβέρνηση είχει ήδη από τον Φλεβάρη δεσμευτεί προς 
τους «θεσμούς» ότι: Θα αποπληρώσει το χρέος στο σύνολο 
του και θα ολοκληρώσει το προηγούμενο Μνημόνιο. Πα-

ράλληλα, μέσω της λίστας δεκάδων «μεταρρυθμίσεων» που 
αυτοβούλως πρότεινε από τότε, έδωσε  γραπτές δεσμεύσεις 
για αύξηση εσόδων από τη φορολογία, το συνταξιοδοτικό και 
τις ιδιωτικοποιήσεις, φτάνοντας στο σημείο να δηλώσει ότι α-
κόμα και αυτή η «μάχη κατά της ανθρωπιστικής κρίσης 
δεν θα έχει αρνητικό δημοσιονομικό αντίκτυπο»…!   

Σήμερα, βρισκόμαστε μια ανάσα πριν από τη νέα δανειακή 

συμφωνία, το Νέο Μνημόνιο, που όπως και να το βαφτί-
σουν, θα είναι χειρότερο από το προηγούμενο: πολύ με-
γαλύτεροι φόροι, μειωμένες συντάξεις, περικοπές κοινωνικών 
δαπανών, νέο ξεπούλημα δημόσιας περιουσίας. 

 

Το «καλύτερο σενάριο», δηλαδή οι «ελληνικές» προτάσεις, μι-
λάνε για πρόσθετα «παραμετρικά έσοδα και διοικητικά μέτρα» 

που αγγίζουν τα 5,9 δισεκατομμύρια σε ετήσια βάση. Δηλαδή, 
πάνω από 500 € κατά κεφαλή πρόσθετα μέτρα που, ως 
συνήθως θα φορτωθούν στην πλάτη κυρίως οι εργαζό-
μενοι και συνταξιούχοι! 

Ειδικά στον τομέα της Ενέργειας, η Ευρωπαϊκή Ένωση απαι-
τεί περαιτέρω «απελευθέρωση» της αγοράς ηλεκτρικής ενέρ-
γειας και φυσικού αερίου («Μικρή ΔΕΗ», ΑΔΜΗΕ, ΔΕΠΑ, 

ΔΕΣΦΑ και ΕΠΑ). Η εμπειρία από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες 
επιβεβαιώνει χωρίς εξαίρεση ότι αυτή η «απελευθέρωση» δεν 
θα σημάνει τίποτε άλλο, παρά κέρδη για τα νέα μονοπώλια 

που θα εισχωρήσουν στο χώρο της ενέργειας και ακρι-
βότερα τιμολόγια για το λαϊκό καταναλωτή.  

  
 

Οι φωτογραφίες είναι από το μεγάλο συλλαλητήριο της 11 Ιού-
νη που διοργάνωσε το ΠΑΜΕ στην Αθήνα, αλλά και ταυτόχρονα 

σε όλες τις μεγάλες πόλεις της χώρας. 

Έχει γίνει ξεκάθαρο πλέον ότι οι προεκλογικές υποσχέσεις της 
σημερινής κυβέρνησης για δήθεν κατάργηση του Μνημονίου, 
κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, επαναφορά του κατώτατου μισθού και 
των συλλογικών συμβάσεων, ήταν όλες κάλπικες. Αντίθετα, 

όλα εκείνα τα μέτρα που δεν μπορούσε πλέον να υλοποιήσει η 
προηγούμενη κυβέρνηση μπροστά στη διογκούμενη λαϊκή δυ-
σαρέσκεια, ήρθε τώρα να τα υλοποιήσει η σημερινή. Αυτός 
ήταν ο ρόλος της εξαρχής… 

Για εμάς όμως, δεν υπάρχει περιθώριο και άλλης υποχώρησης. 
Η παγίωση της φτώχειας για τις επόμενες δεκαετίες, δεν 
αποτελεί κανέναν «έντιμο συμβιβασμό»!  

Με όποιο τρόπο και να κλείσει η συμφωνία για τα νέα δάνεια,  
οι εργαζόμενοι θα κληθούμε να δώσουμε το επόμενο διάστημα 
σκληρό αγώνα επιβίωσης, ώστε τα βάρη του νέου μνημονίου, 
να μη φορτωθούν στα λαϊκά στρώματα. 

Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με τη δύναμή και τους αγώνες 
μας. Αυτό είναι το μόνο όπλο που μας έχει απομείνει και αυτό 
πρέπει να αξιοποιήσουμε! Με σωματεία γερά, με κίνημα που 

να χτυπάει απευθείας τα συμφέροντα της μεγαλοεργοδοσίας, 
απαλλαγμένο από τον κυβερνητικό και εργοδοτικό συνδικαλι-
σμό. Με σταθερό το μέτωπο απέναντι σε Ευρωπαϊκή Ένωση - 
ΔΝΤ και τις εκάστοτε αντιλαϊκές κυβερνήσεις.  

Αρκετά ματώσαμε – Αρκετά πληρώσαμε!  

Λαέ, πάρε την υπόθεση στα χέρια σου   

Βάλε τέλος στα νέα μέτρα, στα νέα μνημόνια  
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«Ήρθαμε εδώ και η εργασία ήταν ως εξής: Δωδεκάω-
ρο, δωδεκάωρο, δωδεκάωρο... Πότε θα ξεκουραστείς; 
Πότε θα πάρεις μια ανάσα; Δωδεκάωρο συνέχεια; Δε-

καεξάωρο για κάποιους; Δεν είναι σίγουρο ότι κάποια 
στιγμή αυτά τα χέρια θα κρεμάσουν; Δεν είναι σίγουρο 
ότι κάποια στιγμή θα σταματήσεις και θα πεις δεν μπο-
ρώ να πάω ψωμί στα φαμελιά μου, γιατί θα πάνε άλλα 
πράγματα πριν από εμένα; Θα πάει το κουτί. Και δε θα 
με έχει πια η φαμελιά μου.»  

(εργαζόμενος σε εργολάβο μιλάει  στη Συνέλευση των 
μεταλλεργατών, μια μέρα μετά το ατύχημα, και περι-
γράφει τις συνθήκες εργασίας) 

 

ΔΕ ΦΤΑΙΕΙ Η ΚΑΚΙΑ Η ΩΡΑ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ 4 ΝΕΚΡΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΣΤΑ ΕΛΠΕ 

Την Παρασκευή 08/05/2015 συνέβη στο διυλιστήριο Α-
σπροπύργου των ΕΛΠΕ το μεγαλύτερο εργοδοτικό έ-

γκλημα στον κλάδο μετά την Πετρόλα (και πάλι 

συμφερόντων Λάτση, το 1992, με 15 νεκρούς). Τραγικός 
απολογισμός τώρα 4 συνάδελφοι που, μετά από πο-
λυήμερη μάχη, υπέκυψαν στα εγκαύματα τους και 
2 τραυματίες. 

Την ημέρα εκείνη στο διυλιστήριο πραγματοποιούνταν 
εκτεταμένες εργασίες συντήρησης, στα πλαίσια του 
λεγόμενου shut down. Πέρα από το μόνιμο προσωπικό 

του διυλιστηρίου, δούλευαν και δεκάδες εξωτερικά συ-
νεργεία εργολάβων, με το συνολικό αριθμό των εργαζο-
μένων να φτάνει τις 2.000. 

Όπως πάντα συμβαίνει, η εργοδοσία, και από κοντά οι 
άνθρωποί της μέσα στο επιχειρησιακό σωματείο, άρχισαν 
να μιλάνε για «ανθρώπινο λάθος». Αντίθετα, και από την 
πρώτη στιγμή, με ανακοίνωσή της η παράταξη του Αγω-

νιστικού Μετώπου στα ΕΛΠΕ, έθεσε το πρόβλημα στις 

πραγματικές του διαστάσεις: 

«Η συμπίεση του χρονοδιαγράμματος του shut down για 
εξοικονόμηση χρημάτων, δεν είναι ούτε κάτι τυχαίο, ούτε 
κακιά στιγμή. Το γεγονός ότι τα τελευταία 3 χρόνια η ερ-
γοδοσία απέλυσε μέσω εθελούσιας εξόδου πολυάριθμο 

έμπειρο προσωπικό και ταυτόχρονα έκοψε θέσεις εργασί-
ας, δεν είναι ανθρώπινο λάθος, αλλά στρατηγική επιλο-
γή. Ούτε συνέβη από τύχη, το γεγονός ότι κατά τη 
διάρκεια της γενικής συντήρησης τα εξαντλητικά 12ωρα, 
14ωρα, 16ωρα έχουν επικρατήσει! Η χρήση μη εκπαι-
δευμένου εργολαβικού προσωπικού για να μειωθεί το 
κόστος, δεν είναι τυχαίο επίσης. Όλα τα παραπάνω είναι 

συνειδητές επιλογές της εργοδοσίας που εξυπηρε-
τούν την ανταγωνιστικότητα και τα κέρδη της.» 

Αμέσως μετά 
το ατύχημα, 

οι δυνάμεις 
του εργοδοτι-
κού και κυ-

βερνητικού 
συνδικαλι-

σμού, προ-
σπάθησαν να 
«κατευνάσουν 
τις αντιδρά-

σεις», να γυ-
ρίσουν τους 
συναδέλφους 

στη δουλειά 
το ταχύτερο 

δυνατόν, χωρίς να έχει επιλυθεί απολύτως τίποτα. Σε 
δημόσιες συγκεντρώσεις μετά το ατύχημα, η εργοδοσία 

συνεχάρη την πλειοψηφία του σωματείου για τη στάση 
της αυτή. 

Την πρόταση των δυνάμεων του ΠΑΜΕ στα ΕΛΠΕ 
για διενέργεια Γενικής Συνέλευσης προκειμένου να 

συζητηθούν τα ζητήματα συνθηκών εργασίας, ωραρίου 
και ελλείψεων προσωπικού, όλες οι άλλες παρατάξεις την 
αρνήθηκαν με χαρακτηριστικό πείσμα… και απαιτήθηκε η 
συλλογή υπογραφών από τους εργάτες για να το συζη-
τήσουν! 

Το Κλαδικό Συνδικάτο Ενέργειας, από κοινού με το 

Συνδικάτο Μετάλλου, έδωσε αγώνα για να μην θαφτεί 

η υπόθεση, για να διεκδικήσουν οι εργαζόμενοι στις ερ-
γολαβίες ανθρώπινες συνθήκες εργασίας. Μπροστά στις 
πύλες του διυλιστηρίου, στην απεργία, στις συνελεύσεις, 
να οργανωθούν οι εργάτες, να μπει φρένο στην εντατι-
κοποίηση και τις ατέλειωτες υπερωρίες, να σπάσει το ά-

βατο του διυλιστηρίου και να τηρηθούν κανόνες και 

συμβάσεις εργασίας.  

Ο πρόεδρος του Κλαδικού Συνδικάτου Ενέργειας και μέ-
λος του ΔΣ του Σωματείου των Εργαζομένων στα ΕΛΠΕ, 
Σταύρος Χριστίδης, σε συνέντευξη στον τύπο ανέφερε: 

«Το πόρισμα που έβγαλε η ίδια η εργοδοσία των ΕΛΠΕ 
δείχνει και την προκλητική στάση της. Θεωρεί πάγια 
πρακτική τα εξαντλητικά 12ωρα. Το γεγονός ότι δεν ή-
χησε ο συναγερμός την ώρα της φωτιάς, το υποβιβάζει 
σε απλή εντύπωση των εργαζομένων! Συνολικά βγάζει 
από πάνω της τις ευθύνες της, χαρακτηρίζει το "ατύχη-
μα" τυχαίο γεγονός που οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος 

και στο στατικό ηλεκτρισμό. Στην κατεύθυνση αυτή ρί-
χνει την ευθύνη σε εννέα συναδέλφους». 

«Αποτελεί ύβρι για τους νεκρούς συναδέλφους μας 
και τραυματίες αυτή η εκδοχή. Αποκρύπτει τα 
πραγματικά αίτια, δηλαδή ότι στο όνομα του κυνη-

γητού του καπιταλιστικού κέρδους υπάρχει εντατι-
κοποίηση της εργασίας, μεγάλη πίεση χρόνου, 

εργάτες που δουλεύουν ασταμάτητα». 

«Ήταν προκλητικό το γεγονός ότι η εργοδοσία μετά το  
"ατύχημα" έκανε συγκεντρώσεις στα διυλιστήρια Ασπρο-
πύργου και Ελευσίνας για να πείσει τους εργαζόμενους 
ότι αυτό που προέχει είναι να συνεχιστούν οι εργασίες, 
αλλιώς θα κλείσει το εργοστάσιο. Ζήτησε από τον κόσμο 

να βάλει πλάτη για την κερδοφορία του Ομίλου, ενώ με-
τράμε τέσσερις νεκρούς συναδέλφους. Ισχυρίζεται ότι 
τώρα με τη νέα συγκυβέρνηση θα "ενισχύσουμε" όλοι 
μαζί, εργάτες και εταιρεία, την παραγωγική ανασυγκρό-
τηση της χώρας. Αποκρύπτουν όμως ότι ο Όμιλος των 
ΕΛΠΕ εξυπηρετεί τα κέρδη του Λάτση και των μετόχων 
και όχι τις ανάγκες των εργαζομένων». 
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ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ  
«Οι εξελίξεις στο κοινωνικοασφαλιστικό σύστημα 
και οι θέσεις του ταξικού συνδικαλιστικού κινήμα-

τος» ήταν το θέμα πολύ σημαντικής ημερίδας που διορ-
γάνωσε το ΠΑΜΕ, το Σάββατο 23 Μάη, 
στον κινηματογράφο «Αλκυονίς». 

Την κεντρική εισήγηση πραγματοποίησε ο Θανάσης 
Γκώγκος, μέλος της ΕΓ του ΠΑΜΕ και ακολούθησαν πα-

ρεμβάσεις από Σωματεία του Ιδιωτικού, του Δημόσιου 
τομέα, αλλά και των ασφαλιστικών ταμείων. 

Ο Θ. Γκώγκος επεσήμανε ότι η συγκεκριμένη πρωτοβου-
λία «θέλουμε να μετατραπεί σε ένα επικαιροποιημένο ι-
δεολογικοπολιτικό όπλο του εργατικού-λαϊκου κινήματος 
και των οργανώσεών του. Επιδιώκουμε δηλαδή τα αιτή-

ματα, η γραμμή πάλης και κυρίως η αντίληψή μας για το 
ασφαλιστικό να υιοθετηθούν μαζικά από σωματεία και 
εργαζόμενους, να ξεδιπλωθεί κίνημα μαχητικής α-
ντίστασης που θα αποτρέψει το νέο κύμα επίθεσης 
που προετοιμάζεται, διεκδίκησης που θα πολιορκεί 
ενιαία μεγαλοεργοδοσία, συγκυβέρνηση, Ευρωπαϊ-
κή Ένωση, ΔΣ ασφαλιστικών ταμείων, νοσοκομεί-

ων. Ένα κίνημα που με τέτοια συγκρουσιακά 

χαρακτηριστικά θα αγωνίζεται, θα πιέζει και θα α-
ποσπά κατακτήσεις». 

Αναφέρθηκε στο γεγονός ότι το ασφαλιστικό, ειδικά το 

τελευταίο διάστημα, βρίσκεται ψηλά στην ημερησία διά-
ταξη. 

«Οι αυξήσεις στα όρια ηλικίας, η δουλειά μέχρι τα βαθιά 
γεράματα, οι νέες περικοπές στις συντάξεις, η κατάργηση 

των επικουρικών συντάξεων, οι μεθοδεύσεις για την 
πλήρη κατάργηση της πρόωρης συνταξιοδότησης αλλά 
και ο προσανατολισμός στην ιδιωτική ασφάλιση όχι απλά 
δεν έφυγαν από το προσκήνιο, αλλά παραμένουν σε 
πρώτο πλάνο. 

Αποτελούν διακαή πόθο του κεφαλαίου και σε αυτή την 

κατεύθυνση κινείται και η νέα κυβέρνηση. Οι δεσμεύσεις 
και οι παραχωρήσεις του Πρωθυπουργού στη Συνέλευση 
των Βιομηχάνων μόλις την προηγούμενη βδομάδα είναι 

χαρακτηριστικό παράδειγμα της κοινής πλεύσης απέναντι 
στις διεκδικήσεις και τα εργατικά-λαϊκά συμφέροντα». 

Ο Θ. Γκώγκος υπογράμμισε ότι «για το ΠΑΜΕ, το πρό-

βλημα της κοινωνικής ασφάλισης είναι πολιτικό, 
αφετηριακά ταξικό καθώς φανερώνονται και σε αυτό 
το ζήτημα τα όρια του εκμεταλλευτικού συστήματος που 
σαπίζει, που βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με την ικανο-

ποίηση των σύγχρονων λαϊκών αναγκών. Η λύση δεν ε-
ξαρτάται δηλαδή από έναν καλό ή όχι σχεδιασμό στο 
συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά κατά τη γνώμη μας απαιτεί 
κεντρικό σχεδιασμό και μια οικονομία που απέναντι από 
τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων, θα βάζει τις 
σύγχρονες διευρυμένες λαϊκές ανάγκες. 

Παλεύουμε μέσα από τους καθημερινούς αγώνες του σή-
μερα, συνδέοντας τη συνολική μας πρόταση μαζί με την 
ανακούφιση του εργαζόμενου λαού από τις συνέπειες της 
κρίσης, για την αναπλήρωση των απωλειών του. Οι κα-
θημερινοί αγώνες συνδικαλιστικών και συνταξιουχικών 
οργανώσεων με οποιαδήποτε κυβέρνηση στην εξουσία, 

αποδεικνύει στην πράξη τη σταθερή πρωτοπόρα δράση 

των δυνάμεων που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ. 

Ταυτόχρονα όμως την πάλη αυτήν την εντάσσουμε στη 
συνολική πρότασή μας για ένα διαφορετικό δρόμο εξέλι-
ξης και ανάπτυξης της ελληνικής κοινωνίας, που στηρίζε-
ται στην αντίληψη ότι παραγωγός του πλούτου είναι ο 
εργαζόμενος και επομένως πρέπει να είναι και ο μοναδι-
κός αποδέκτης του. Αυτό απαιτεί πλήρη σύγκρουση, δη-

λαδή ο λαός να έρθει σε αντιπαράθεση και ρήξη με το 
μεγάλο κεφάλαιο, τα μονοπώλια». 

ΦΥΣΑΕΙ Ο ΜΠΑΤΗΣ...  

Μια πέρα για πέρα πετυχημένη εκδήλωση - ανάσα πολι-
τισμού και διασκέδασης για τους εργαζόμενους και τις οι-
κογένειές τους διοργάνωσαν το βράδυ του Σαββάτου 6 
Ιούνη στην παραλία Μπάτη στο Φάληρο, για δεύτερη 

χρονιά, το Συνδικάτο Επισιτισμού-Τουρισμού και ο 
Πανελλήνιος Μουσικός Σύλλογος. Φέτος, συμμετεί-
χαν για πρώτη φορά και τα Συνδικάτα Οικοδόμων, 
Χρηματοπιστωτικού, αλλά και το δικό μας, Κλαδικό 
Συνδικάτο Ενέργειας. 

Τους εργαζόμενους που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα 
των σωματείων καλωσόρισε η Έφη Χαλιού, πρόεδρος του 

Σωματείου Εργαζομένων Χρηματοπιστωτικών Επιχειρή-
σεων. «Με πολύ μεράκι, με προσωπική δουλειά και πρω-
τοβουλία, αποδεικνύουμε για άλλη μια φορά πως η 
εργατική τάξη όταν έχει θέληση μπορεί να κάνει τα πά-
ντα», σημείωσε ανάμεσα σε άλλα. «Ήρθε η ώρα να δοκι-
μάσουμε τη δύναμή μας. Να μπούμε μπροστά στον 
αγώνα, να αξιοποιήσουμε την πείρα που έχει η τάξη μας, 

να γυρίσουμε την πλάτη στην ανασφάλεια, στο φόβο και 
τον εκβιασμό», τόνισε και κάλεσε σε μαζική συμμετοχή 

στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ την Πέμπτη 11 Ιούνη, στις 
7.30 μ.μ. στην Ομόνοια. 

Την εκδήλωση πλαισίωσαν το συγκρότημα «Συγχορδία» 
και οι καλλιτέχνες Γιώργος Βασίλας, Σωτήρης Τσόγκας, 

Δημήτρης Παπαδάμης, Αλέξανδρος Καμπουράκης, Αλέ-
ξανδρος Καψοκαβάδης, Γιάννης Ευαγγέλου, Θόδωρος 
Κουέλης, Άρης Παπαπαναγιώτου, Δημήτρης Γιαννούχος 
και Φίλιππος Παχνιστής. Επίσης, ο Γιώργος Σαρρής και το 
συγκρότημά του (Μάριος Χριστόπουλος, Χρήστος Βιδι-
νιώτης και Θανάσης Αιγινήτης). 

Η μεγάλη συμμετοχή και το κέφι που κυριάρχησε σε όλη 

την εκδήλωση, δείχνουν ότι ήδη έχει δημιουργηθεί μια 
«παράδοση», γίνεται θεσμός. Δίνουμε λοιπόν από τώ-
ρα ραντεβού και για του χρόνου, με ακόμη περισσό-
τερο κόσμο … και γιατί όχι, ακόμη περισσότερα 
συνδικάτα! 
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«Το δημόσιο χρέος, δηλαδή το ξεπούλημα του 

κράτους, βάζει τη σφραγίδα του στην κεφαλαι-

οκρατική εποχή. Το μοναδικό κομμάτι του λε-

γόμενου εθνικού πλούτου, που ανήκει πραγμα-

τικά στο σύνολο του λαού είναι το δημόσιο 

χρέος. (…)Το δημόσιο χρέος γίνεται ένας από 

τους πιο δραστικούς μοχλούς της πρωταρχικής 

συσσώρευσης. Σαν με μαγικό ραβδί προικίζει 

το μη παραγωγικό χρήμα με παραγωγική δύ-

ναμη και το μετατρέπει έτσι σε κεφάλαιο, χωρίς 

να ναι υποχρεωμένο να εκτεθεί στους κόπους 

και στους κινδύνους που είναι αχώριστοι από 

τη βιομηχανική μα ακόμα και από την τοκο-

γλυφική τοποθέτηση. Οι πιστωτές του δημοσί-

ου, στην πραγματικότητα δεν δίνουν τίποτα, 

γιατί το ποσό που δανείζουν μετατρέπεται σε 

κρατικά ευκολομεταβιβάσιμα χρεόγραφα, που 

στα χέρια τους εξακολουθούν να λειτουργούν, 

όπως θα λειτουργούσαν αν ήταν ισόποσο με-

τρητό χρήμα. (…) 

Επειδή το δημόσιο χρέος στηρίζεται στα κρατι-

κά έσοδα, που οφείλουν να καλύπτουν τις χρο-

νιάτικες τοκοχρεωλυτικές πληρωμές, το 

σύγχρονο φορολογικό σύστημα έγινε αναγκαίο 

συμπλήρωμα του συστήματος των εθνικών δα-

νείων. Τα δάνεια δίνουν τη δυνατότητα στην 

κυβέρνηση να ανταπεξέρχεται σε έκτακτα έξο-

δα, χωρίς να γίνεται αυτό αμέσως αισθητό στο 

φορολογούμενο, μετά όμως απαιτούν αυξημέ-

νους φόρους. Από την άλλη μεριά, η αύξηση 

φόρων που προκλήθηκε με τη συσσώρευση 

απανωτών δανείων, αναγκάζει την κυβέρνηση 

σε κάθε περίπτωση καινούργιων έκτακτων εξό-

δων να καταφεύγει σε καινούργια δάνεια (…). 

Στην Ολλανδία, όπου πρωτοεγκαινιάστηκε το 

σύστημα αυτό, ο μεγάλος «πατριώτης» Ντε Βιτ 

το εξύμνησε στα «Αξιώματά» του και το χαρα-

κτήρισε σαν το καλύτερο σύστημα για να γίνει 

ο εργάτης υπάκουος, λιτοδίαιτος, φιλόπονος 

και για να παραφορτωθεί με δουλειά.» 

(Κ.Μαρξ, «Το Κεφάλαιο», Τόμος Α’, Κεφ. 24) 

 

Ο ΜΑΡΞ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ!  

Ο Καρλ Μαρξ ολοκλήρωσε τη συγγραφή του «Κεφαλαί-
ου» το 1867 και μέσα σε αυτό περιέγραψε τον τρόπο 
λειτουργίας του καπιταλιστικού συστήματος, όπως αυτό 
είχε διαμορφωθεί τους προηγούμενους δύο αιώνες.  

Διαβάζοντας το παρακάτω πολύ μικρό απόσπασμα σχετι-
κά με το δημόσιο χρέος, θα συνειδητοποιήσει κανείς ότι 
ο υπερδανεισμός του δημοσίου από ιδιώτες τοκο-

γλύφους ούτε είναι κάτι νέο, ούτε αποτελεί κάποια 
ελληνική ιδιαιτερότητα. Αποτελεί θεμέλιο λίθο όλου 
του καπιταλιστικού συστήματος, μοναδικό τρόπο να 
«βγάλουν απόδοση» τα λιμνάζοντα προηγούμενα κέρδη 
των απανταχού καπιταλιστών.  

Στις ημέρες μας τα κρατικά χρέη σε όλο τον πλανήτη 
αγγίζουν πλέον τα 199 τρισεκατομύρια δολάρια 

(199.000.000.000.000, δηλαδή). Και ενώ για τους λαούς 
αυτό το ποσό μεταφράζεται σε λιτότητα, μέτρα και φό-
ρους, για τους δανειστές μεταφράζεται σε αιώνιο πλούτο 
που, χωρίς κόπο, διαρκώς αυγαταίνει.  

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ 

ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 

Με αφορμή την πολύνεκρη τραγωδία στο διυλιστήριο Α-

σπροπύργου, το Κλαδικό Συνδικάτο Ενέργειας ξεκίνησε 

μια  πρωτοβουλία για τη διοργάνωση εκδήλωσης με θέμα τις 
συνθήκες εργασίας, τα ατυχήματα και τις επαγγελματικές 
ασθένειες στους βιομηχανικούς κλάδους.  

Πολύ σύντομα η ιδέα αυτή βρήκε μεγάλη ανταπόκριση και 
πλέον στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν όλα τα μεγάλα 

Κλαδικά Συνδικάτα της Βιομηχανίας που δραστηριο-
ποιούνται στο νομό Αττικής. Η εμπειρία που θα ανταλλά-
ξουμε θα είναι πολύτιμη και θα γίνει αφετηρία για την 
καλύτερη προάσπιση των δικαιωμάτων μας σε όλα τα εργο-
στάσια. Συνάδελφε, οφείλεις να είσαι εκεί! 

Η υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους δουλειάς δεν 
πρέπει να αντιμετωπίζεται ως κάτι δευτερεύον, να θυ-
σιάζεται κάτω από την πιεστική ανάγκη για ένα μερο-
κάματο σε καιρούς κρίσης. Είναι βασικό δικαίωμα των 

εργαζομένων δίπλα στο βασικό δικαίωμα να έχουν δουλειά.  

Η επικινδυνότητα της εργασίας στους χώρους της βιομηχανί-
ας, αλλά και οι επαγγελματικές ασθένειες θερίζουν καθημερι-
νά εργάτες. Οι νεκροί του πρόσφατου εργοδοτικού 
εγκλήματος στα ΕΛΠΕ δεν είναι οι πρώτοι, και δεν θα είναι 
και οι τελευταίοι αν δεν πάρουμε την τύχη μας στα χέρια 

μας. Αν ο αγώνας κόντρα στην απαίτηση των εργοδοτών για 
ολοένα μεγαλύτερη κερδοφορία, δεν βάλει φρένο στην εντα-
τικοποίηση και τα εξαντλητικά ωράρια, τις ελλιπείς έως και 
ανύπαρκτες σε πολλές περιπτώσεις συνθήκες υγιεινής και 
ασφάλειας. 


