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Πρόεδρος: Δχρνκαη ζηνπο θαηλνχξγηνπο ζπκβνχινπο θαιή δχλακε, ζπγραξεηήξηα
γηα ηελ εθινγή ηνπο θαη ζηνπο παιηνχο αθφκε πεξηζζφηεξε δχλακε. Λα μεθηλήζνπκε
ην δηαδηθαζηηθφ. Έρεη γίλεη νηθνλνκηθή ηαθηνπνίεζε ησλ κειψλ απφ ηα ζσκαηεία.
Έρεη γίλεη ελεκέξσζε ησλ εθπξφζσπσλ. Θαη ελ ζπλέρεηα λα αλαγγείισ φηη ν
ππνπξγφο ηεο Γηθαηνζχλεο ν θχξηνο Θαζηαλίδεο ζα θαζπζηεξήζεη λα έξζεη αιιά
πέξαλ ζα παξεπξεζεί ζην ζπλέδξην φκσο ζην πέξαο ησλ εξγαζηψλ. Πην ζπλέδξηφ
καο, καο θάλνπλ ηελ ηηκή λα παξεπξίζθνληαη ν αληηδήκαξρνο Θνξπδαιινχ θχξηνο
Θαινχδεο Θψζηαο, ν θαζεγεηήο ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ Κεηξφπνπινο Αιέμεο, ν
εθπξφζσπνο ηνπ Θνκκνπληζηηθνχ θφκκαηνο Διιάδνο θχξηνο Πθπιάθνο Αληψλεο, ν
εθπξφζσπνο ηνπ Ππλαζπηζκνχ ν θχξηνο Ξηιάιεο Σξήζηνο, ν εθπξφζσπνο ηνπ Ιατθνχ
Νξζφδνμνπ Ππλαγεξκνχ Ξάηζεο Αλδξέαο, ν λνκηθφο ζχκβνπινο ηεο νκνζπνλδίαο
καο θχξηνο Θαινγεξφο Γηνλχζηνο θαη παξεπξίζθεηαη θαη ν δήκαξρνο ηνπ Θνξπδαιινχ
ν θχξηνο Θαζηκάηεο Πηαχξνο. Ρν ιφγν έρεη ν πξφεδξνο ηεο νκνζπνλδίαο ν θχξηνο
Αξβαληηίδεο γηα ην ραηξεηηζκφ.
Αρβανιηίδης: Θχξηε αληηδήκαξρε,
θχξηε θαζεγεηά,
θχξηε εθπξφζσπε ηνπ
Θνκκνπληζηηθνχ Θφκκαηνο, θχξηε εθπξφζσπε ηνπ Ππλαζπηζκνχ, θχξηε εθπξφζσπε
ηνπ ΙΑΝΠ, θχξηε λνκηθέ ζχκβνπιε, θχξηε δηεπζπληά, θπξίεο θαη θχξηνη ζχλεδξνη, εθ
κέξνπο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο νκνζπνλδίαο ζαο ζα ζαο θαισζνξίδνπκε ζην
35ν εθιναπνινγηζηηθφ ζπλέδξην ηεο νκνζπνλδίαο καο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ
πφιε ηνπ Θνξπδαιινχ θαη εθθξάδνπκε ηηο επραξηζηίεο καο γηα ηελ παξνπζία ζαο.
Θέισ λα επραξηζηήζσ ηδηαίηεξα ην δήκαξρν ηνπ Θνξπδαιινχ ηνλ θχξην Θαζηκάηε θαη
ηνλ πξφεδξν ηεο δεκνηηθήο επηρείξεζεο ηνλ θχξην Βξάθα γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα
πνπ καο πξνζέθεξαλ ζηε δηνξγάλσζε θαη ζηελ δηεμαγσγή ησλ εξγαζηψλ ηνπ
ζπλεδξίνπ καο. Αγαπεηνί θίινη, ην ζπλέδξην απηφ πξαγκαηνπνηείηαη ζε κηα πνιχ
θξίζηκε ρξνληθή πεξίνδν. Ζ πνιηηηθή πνπ εθαξκφζηεθε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα θαη
πνπ ζπλερίδεηαη κε ηηο επηινγέο θαη ηεο ζεκεξηλήο θπβέξλεζεο νδήγεζαλ θαη ζα
δηαηεξήζνπλ ηε ζεκεξηλή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θξίζε. Νη εξγαδφκελνη δέρνληαη
πξσηνθαλή επίζεζε ζην εηζφδεκα ηνπο, ζηα αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα θαη ηηο
ζπληάμεηο ηνπο. Πηα ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλα δηθαηψκαηά ηνπο θαη ζην επίπεδν
δηαβίσζεο. Ν δεκφζηνο ηνκέαο ζηελ Διιάδα είλαη ζην ζηφραζηξν. Όηαλ ζηελ
ππφινηπε Δπξψπε πηνζεηνχληαη κνληέια πνπ αλαδεηθλχνπλ ηνλ ηζρπξφ ξφιν θαη ηε
δξάζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ρσξίο ηε ζπλδξνκή ηνπ νπνίνπ δελ κπνξνχλ λα
πξνρσξήζνπλ ηα ζρέδηα εθηφλσζεο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Γίλεηαη επίζεο αληηιεπηφ
απφ ηα κέηξα πνπ πήξαλ σο ηψξα νη θπβεξλήζεηο ζηε ρψξα καο θαινχληαη λα
πιεξψζνπλ θαη πάιη εξγαδφκελνη γηα ηηο δεκνζηνλνκηθέο ζπαηάιεο, ηελ
παξανηθνλνκία, ηελ εηζθνξνδηαθπγή θαη ηηο αλείζπξαθηεο νθεηιέο δεθάδσλ
δηζεθαηνκκπξίσλ επξψ. Αθνχκε ην πξφζρεκα ηεο ηζφηεηαο ησλ δχν θχισλ. Ρν
επξσπατθφ δηθαζηήξην μεζεκειηψλεη ην δεκφζην θνηλσληθφ - αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα
ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη απνθάζηζε φηη ηα ηακεία καο είλαη επαγγεικαηηθά κε
θαζαξά αληαπνδνηηθφ ραξαθηήξα, ρσξίο αιιειεγγχε ησλ γελεψλ θαη ρσξίο ηελ
εγγχεζε ηνπ θξάηνπο. Νη θπβεξλεηηθέο πνιηηηθέο ησλ θνκκάησλ εμνπζίαο είλαη ζην
πξφβιεκα ηεο δηαίξεζεο κε λέα θαη παιαηά κηζζνιφγηα , κε λένπο θαη παιαηνχο
αζθαιηζκέλνπο. Δίλαη γεγνλφο φηη απηφ πνπ θπξηαξρεί ζηελ ειιεληθή πνιηηηθή ζθελή
ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη ην ξνπζθέηη, ε αλαμηνθξαηία, ε ππνηαγή ηεο θξαηηθήο
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κεραληθήο κεραλήο ζηε βνχιεζε ησλ εκεηέξσλ. Νη εθζέζεηο ηνπ ππνπξγείνπ
νηθνλνκηθψλ, ηεο Ρξάπεδαο Διιάδνο θαη ησλ επξσπατθψλ νξγαληζκψλ επηβεβαίσζαλ
δπζηπρψο ηηο εθηηκήζεηο ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο γηα ηε δξακαηηθή επηδείλσζε
ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Απνγνεηεχεη φκσο ηνπο πάληεο
ε θπβέξλεζε κε ηηο πξνηεηλφκελεο ζπληαγέο νη νπνίεο ζα δεκηνπξγήζνπλ
πξνυπνζέζεηο αθφκα κεγαιχηεξεο χθεζεο θαη νπζηαζηηθά ζα νδεγήζνπλ ζηελ
εμφλησζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Γη απηφ απαηηνχκε απφ ηελ θπβέξλεζε λα θαηαλνήζεη
φηη νη εξγαδφκελνη δελ έρνπλ άιιεο αληνρέο θαη νηθνλνκηθέο δπλαηφηεηεο.
Δπηβάιιεηαη λα αιιάμεη άκεζα θαη ξηδηθά ηελ νηθνλνκηθή ηεο πνιηηηθή. Πε θάζε άιιε
πεξίπησζε νη εξγαδφκελνη ζα αληηδξάζνπλ δπλακηθά γηα λα εμαζθαιίζνπλ έλα
αμηνπξεπέο επίπεδν δηαβίσζεο. Κεηά ην πάγσκα ησλ απνδνρψλ καο γηα ην 2009, ηηο
κεδεληθέο απμήζεηο γηα ην 2010 θαη ηελ απφθαζε ηνπ Δπξσπατθνχ Γηθαζηεξίνπ γηα
ηηο γπλαίθεο είλαη ζαθέο φηη νη δεκφζηνη πάιη δέρνληαη απαλσηά θαη ηζρπξά
ρηππήκαηα. Όια ζην φλνκα ηεο παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο θξίζεο. Όινη καδί ελσηηθά,
κε δπλακηθνχο αγψλεο απηνί είλαη ζηξαηεγηθή πνπ ζα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ην
επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα ηνλ λέν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην γηα ηελ αλαηξνπή ηεο
ζεκεξηλήο θαηάζηαζεο θαη ηε ράξαμε κηαο ληθεθφξαο πνξείαο ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ
θηλήκαηνο. Καθξηά απφ κηθξφ - παξαηαμηαθά νθέιε πνπ ζα δίλεη νξηζηηθέο ιχζεηο ζηα
πξνβιήκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ ηα νπνία έρνπκε ηαρζεί λα ππεξεηνχκε φινη εδψ
κέζα. Ρν λέν Γ.Π πνπ ζα εθιεγεί πηζηεχσ φηη έρεη ππνρξέσζε λα αγσληζηεί κε φιεο
ηνπ ηηο δπλάκεηο γηα νπζηαζηηθέο απμήζεηο, γηα λα κπεη ηέινο ζηε ιηηφηεηα θαη λα
παιέςεη γηα ηε ζπλερή επηκφξθσζε θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ
ηεο ζσθξνληζηηθήο ππεξεζίαο. Γηφηη είλαη πιένλ μεθάζαξν ζε φινπο φηη δελ κπνξνχκε
λα έρνπκε αλαβαζκηζκέλε ζσθξνληζηηθή ππεξεζία, δελ κπνξνχκε λα εθαξκφζνπκε
ζσθξνληζηηθή πνιηηηθή κε ππνβαζκηζκέλα πξνζσπηθφ. Παο θαισζνξίδσ ινηπφλ θαη
εχρνκαη κέζα απφ ηηο εξγαζίεο ηνπ ζπλεδξίνπ λα αλαδεηρζνχλ νη ηθαλφηεξνη φισλ καο
πνπ ζα δηεθδηθήζνπλ ζηφκα ησλ εξγαδνκέλσλ έλα θαιχηεξν αχξην. Παο επραξηζηψ.
Πρόεδρος: Δπραξηζηνχκε ην πξφεδξν. Ν θχξηνο αληηδήκαξρνο Θνξπδαιινχ λα
απεπζχλεη έλα ραηξεηηζκφ.
Καλούδης: Θαιεκέξα ζε φινπο. Σαηξεηίδνπκε ηελ νκνζπνλδία ζαο ζηελ πφιε καο.
Θέισ λα απεπζχλσ ηνπο ραηξεηηζκνχο ηνπ δεκάξρνπ ηεο πφιεο ηνπ θπξίνπ
Θαζηκάηε. Λα μέξεηε φηη ζε νπνηαδήπνηε δηεθδίθεζε, κε φπνηα κνξθή θη αλ έρεη απηή
ζα είκαζηε δίπια ζαο. Δίζηε έλα θνκκάηη φζνλ αθνξά ηνπο εξγαδφκελνπο ζηελ πφιε
ηνπ Θνξπδαιινχ, έλα θνκκάηη ηεο πφιεο πνπ έρεη θαη πξνβιήκαηα, έρεη θαη
δηθαηψκαηα αιιά έρεη θαη ππνρξεψζεηο. Ενχκε ζε κηα πεξίνδν ε νπνία είλαη ζνβαξή,
είλαη δχζθνιε θαη πηζηεχσ φηη ζα πξέπεη φινη καο ζην θνκκάηη πνπ αλαινγεί ζηνλ
θαζέλα λα ζπληαρζνχκε κε ζθέςε, κε εξεκία θαη λα δνχκε ίζσο γηα πξψηε θνξά ηε
δπλαηφηεηα ηεο ζπλεξγαζίαο φισλ ησλ θνηλσληθψλ θνξέσλ ψζηε λα κπνξέζνπκε λα
βγάινπκε έλα απνηέιεζκα θαη λα μεθχγνπκε απφ απηή ηε βαζηά θξίζε πνπ πηζηεχσ
φηη κπνξεί λα έρεη πνιχ ζνβαξφ αληίθηππν ζε φιε ηελ θνηλσλία καο. Δκείο ζα
είκαζηε δίπια ζε φιε απηή ηε δηαδηθαζία θαη ζε φιεο απηέο ηηο αγσληζηηθέο ίζσο νη
θηλεηνπνηήζεηο πνπ ζα έξζνπλ, γηαηί είκαζηε θη εκείο έλα θνκκάηη. Γελ μερσξίδνπκε
ζε ηίπνηα απφ εζάο. Όκσο ζα ήζεια λα κπσ ζε θάηη ην νπνίν βαζαλίδεη θαη ηελ πφιε
καο. Θέινπκε λα μέξεηε φηη μερσξίδνπλ κε απηή ηε ζηηγκή ηα θηίξηα απφ ηηο
αλζξψπηλεο ζρέζεηο θαη απφ ηνπο εξγαδφκελνπο ζηηο θπιαθέο ηνπ Θνξπδαιινχ.
Πίγνπξα είραηε πάξεη θαη εζείο κηα απφθαζε θάπνηε θαη ζπκπαξαζηαζήθαηε ζην ιαφ
ηνπ Θνξπδαιινχ γηα ηελ απνκάθξπλζε ησλ θπιαθψλ. Θαη απηφ αμηνινγείηαη
άλζξσπνη θαη ζαο επραξηζηνχκε γη απηφ. Δίλαη έλα κεγάιν πξφβιεκα ζηε πφιε πνπ
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ζα πξέπεη λα ιπζεί αιιά γηα φζν θαηξφ νη θπιαθέο ζα παξακέλνπλ ζηελ πφιε λα
μέξεηε φηη πάληα ζα έρεηε ην Γήκν Θνξπδαιινχ δίπια ζαο ζπκπαξαζηάηε ζε φ,ηη
πξφβιεκα ππάξρεη είηε έρεη ζρέζε κε ηηο λα θάλεη κε ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, είηε κε
ηε παξακνλή ζαο, είηε κε ηε δνπιεηά ζαο ζην ρψξν απηφ. Υο ζπλδηθαιηζηήο γηαηί θη
εγψ αζρνινχκαη θαη ην επάγγεικά κνπ είλαη ππάιιεινο ηνπ Η.Θ.Α, γλσξίδσ απφ κέζα
φια απηά ηα ζέκαηα ηα νπνία πξηλ απφ ιίγν είπε θαη ν πξφεδξνο, πξέπεη φινη λα
είκαζηε ζε κηα επαγξχπλεζε, ζε κηα αγσληζηηθή δηαδηθαζία δηφηη νη επνρέο είλαη
δχζθνιεο. Δκείο ζα είκαζηε δίπια ζαο. Παο επραξηζηψ πνπ κε αθνχζαηε. Θαιή
ζπλέρεηα ζηηο εξγαζίεο ηνπο.
Πρόεδρος: Δπραξηζηνχκε ηνλ θχξην αληηδήκαξρν. Πην βήκα λα έξζεη ν θαζεγεηήο
θχξηνο Κεηξφπνπινο.
Μηηρόποσλος: Αμηφηηκε θχξηε βνπιεπηά, αγαπεηέ Αληψλε, θπξίεο θαη θχξηνη
επραξηζηψ ζεξκά γηα ηελ πξφζθιεζε ζηηο εξγαζίεο ηνπ 35νπ ηαθηηθνχ ζπλεδξίνπ ζαο
θαη ηελ ηηκή λα απεπζχλεη ραηξεηηζκφ ελψπηνλ ζαο. Σαίξνκαη γηαηί νκνζπνλδία ζαο, ε
Ν.Π..Δ έρεη ζπκπιεξψζεη είθνζη ηξία ρξφληα αγσληζηηθήο θαη θαξπνθφξαο δηαδξνκήο.
Θπξίεο θαη θχξηνη ζηνπο θξίζηκνπο θαηξνχο πνπ δηαλχνπκε ζηνπο νπνίνπο ην
δηαςεπζκέλν κελ αιιά θπξίαξρν αθφκε λενθηιειεχζεξν πξφζηαγκα θάλνπλ αξρή
κεηαμχ ησλ άιισλ θαη ηελ απνδφκεζε ηεο ζπιινγηθήο δξάζεο, ε ζπζπείξσζε φισλ
ησλ ζσθξνληζηηθψλ ππαιιήισλ γχξσ απφ ην δηεθδηθεηηθφ πξφγξακκα ηεο
νκνζπνλδίαο είλαη αλαγθαίν φζν πνηέ άιινηε. Θπξίεο θαη θχξηνη θαηάινγν ησλ
ζσθξνληζηηθψλ ππαιιήισλ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ δηθαηνδνηηθή ιεηηνπξγία ζηα
πιαίζηα κηαο επλνκνχκελεο δεκνθξαηηθήο πνιηηείαο. Γελ ζα ήηαλ ππεξβνιή λα
ηζρπξηδφκνπλ φηη ε πνηφηεηα ηεο απνλνκήο ηεο δηθαηνζχλεο αληαλαθιά θαη
ζπλαληάηαη κε ηελ πνηφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δνπιεηά ζαο. Αιιά
θπξίσο δνθηκάδεηαη ζην πνιχ δχζθνιν ζπλδπαζκφ ηνπ ζεβαζκνχ ησλ αλζξσπίλσλ
δηθαησκάησλ ησλ θξαηνπκέλσλ θαη ζην έξγν ηνπ ζσθξνληζκνχ ηνπο ψζηε λα
απνδίδνληαη θαιχηεξα πνιίηεο ηελ θνηλσλία. Γελ πξέπεη πνηέ λα ιεζκνλνχκε φηη ηα
ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα δε πξέπεη λα κεηαβάιινληαη ζε απνζήθεο ςπρψλ πνιχ
πεξηζζφηεξν πνπ ε αηέιεηα ησλ αλζξψπηλσλ λφκσλ θαη ε ζηξεβιή πνιιέο θνξέο
εθαξκνγή ηνπο επί ησλ πνηθίισλ πεξηζηαηηθψλ ηεο δσήο δεκηνπξγεί αδηθαίσηεο
αλνρέο θαη θαηαδίθεο ηνπ ζηε λνκηθή γιψζζα αιιά άγνληαη πεπιαλεκέλεο απνθάζεηο.
Ππρλά αθνχκε λα επαλαιακβάλεηαη φηη ν πνιηηηζκφο κηαο θνηλσλίαο θαίλεηαη απφ ηε
πνηφηεηα ηνπ ζσθξνληζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Απηφ είλαη αλαιεζέο αιιά ζπρλά
ιεζκνληέηαη φηη ην πνηνηηθφ απηφ θξηηήξην θαιείζηε λα πινπνηήζεη εζείο, έλα ηδηαίηεξν
ζψκα ππαιιήισλ θαη δεκνζίσλ ιεηηνπξγψλ ζην νπνίν ην θνηλσληθφ θαληαζηαθφ θαη
νη ειπίδεο ησλ ζπγγελψλ ησλ θξαηνπκέλσλ ελαπνζέηνπλ έλαλ απφ ηνπο
δπζθνιφηεξνπο δεκφζηνπο ξφινπο. Έηζη ε δηαζθάιηζε ηεο εξγαζηαθήο εηξήλεο ζην
ρψξν πνπ ιφγσ ηεο θχζεψο ηνλ εξγνδφηε ακβιχλεη ηελ θνηλσληθή θχζε ησλ
αγψλσλ, ηελ ηαμηθή θχζε ησλ αγψλσλ, απαηηεί ηελ εκπέδσζε ηεο ζρέζεο
εκπηζηνζχλεο ησλ θξαηηθψλ ιεηηνπξγψλ κεηαμχ ηνπο. Θαη σο εθ ηνχηνπ νη εθάζηνηε
θπβεξλήζεηο πξέπεη λα έρνπλ ηε ζπλαίζζεζε φηη νη ζσθξνληζηηθνί ππάιιεινη είλαη
θξαηηθνί ιεηηνπξγνί εθπιήξσζεο πνιιά πνιιψλ θαη ζχλζεησλ δεκφζησλ ζθνπψλ.
Θπξίεο θαη θχξηνη ην πξφγξακκα δεκνζηνλνκηθήο πεηζαξρίαο πνπ ζα επηβιεζεί θαη ζα
δηαξθέζεη γηα αξθεηά ρξφληα είλαη βέβαην φηη ζα ζπξξηθλψζεη ηηο ειπίδεο ζαο γηα
αχμεζε ησλ κηζζψλ, ησλ επηδνκάησλ, ησλ ππεξσξηψλ θαη ησλ απνδνρψλ. Δμάιινπ
ε εηζνδεκαηηθή πνιηηηθή είλαη δεδνκέλε. Ζ θαηεχζπλζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο αιιά
θαη πνιιψλ θχθισλ ζηελ Διιάδα είλαη ε πνζνηηθή θαη πνηνηηθή ζπξξίθλσζε ησλ
δαπαλψλ φινπ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Ξαξάιιεια νδεγνχκεζα ζε ξαγδαίεο
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αιιαγέο ζην αζθαιηζηηθφ ζχζηεκα θπξίσο γηα ηνπο λένπο εξγαδφκελνπο. Ζ θπξίαξρε
αίζζεζε είλαη φηη ζα πξέπεη λα πεξηνξηζηνχλ ηα ειιείκκαηα κέζσ ηεο απίζρλαζεο ησλ
δεκνζίσλ πφξσλ. Ρελ Δπξσπατθή Έλσζή δελ ηελ ελδηαθέξνπλ νη ρξφληεο πιεγέο θαη
νη αδπλακίεο ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο αιιά ην χςνο ησλ δαπαλψλ γη απηφ.
Πηε ινγηθή απηή ηεο κνλεηαξηζηηθήο δεκνζηνλνκηθήο επηαμίαο δελ αλαγλσξίδνληαη
δηθαηνινγεκέλεο θαη εχινγεο δηαθξίζεηο ππέξ ησλ γπλαηθψλ ή ππέξ φισλ ησλ
εξγαδνκέλσλ θάησ απφ ηδηαίηεξα δπζκελείο έθηαηεο ζε ζπλζήθεο φπσο νη δηθέο ζαο.
Έηζη κεηά ηελ απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα ηελ εμίζσζε
ησλ νξίσλ ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο ησλ γπλαηθψλ κε απηά ησλ εκεξψλ αλακέλεηαη
κεηαβνιή θαη ηεο εζσηεξηθήο καο λνκνζεζίαο. Ξαξ φηη ε πξνζηαζία ηεο κεηξφηεηαο,
ηεο νηθνγέλεηάο ηεο ηερλνγλσζίαο θαη ηεο θνηλήο παηδηθήο ειηθίαο είλαη ε
απνηειεζκαηηθφηεξε κέζνδνο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ δεκνγξαθηθνχ πξνβιήκαηνο
πνπ δηαξθψο επηδεηλψλεηαη. Δπίζεο ζπδεηείηαη θπξίεο θαη θχξηνη έληνλα ε αχμεζε ησλ
νξίσλ ζπληαμηνδφηεζεο φισλ ελ γέλεη ησλ ππεξεηνχλησλ ζην ζηξαηφ, ζηα ζψκαηα
αζθαιείαο φζν επίζεο θαη ζηνλ ηδηαίηεξν θιάδν ησλ ζσθξνληζηηθψλ ππαιιήισλ γηα
ηνπο νπνίνπο πξνβιέπεηαη ε δπλαηφηεηα ζπληαμηνδφηεζεο κεηά απφ εηθνζηπεληαεηή
πξαγκαηηθή ππεξεζία αλεμαξηήησο νξίνπ ειηθίαο. Ζ κεηαβνιή απηή θαίλεηαη βέβαηα
δελ δεηείηαη λα ζίμεη απηνχο πνπ έρνπλ ζεκειηψζεη ζήκεξα ζπληαμηνδνηηθά
δηθαηψκαηα. Υο εθ ηνχηνπ θαη ε νκνζπνλδία ζαο ζα πξέπεη λα βξίζεη λα βξίζθεηαη ζε
εγξήγνξζε. Λα εληζρχζεη ηνπο δεζκνχο ζην αλψηαην επίπεδν θαη ηα ππφινηπα
ηκήκαηα ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο ψζηε λα απνηξαπνχλ ηα ρεηξφηεξα ζε απηή
ηε κεηαβαηηθή πεξίνδν πνπ δηαλχνπκε. Θπξίεο θαη θχξηνη ν ζπλδηθαιηζηήο είλαη ν
ελεξγφο εξγαδφκελνο πνιίηεο, είλαη άλζξσπνο ηνπ αγψλα θαη ηεο ειπίδαο,
πξνζβιέπεη ζηηο θαιχηεξεο ζπλζήθεο ηνπ κέιινληνο, αγσλίδεηαη γηα ηελ αιιαγή ηνπ
ζπζρεηηζκνχ ησλ δπλάκεσλ ζηελ Διιάδα θαη ηελ Δπξψπε. Ζ ηζηνξία πνξεχεηαη κε
ελεξγφ ηελ ηαμηθή πάιε θαη ηίπνηα δελ πξννησλίδεηαη ην ηέινο ηεο. Ν
λενθηιειεπζεξηζκφο κπνξεί αθφκα λα θπξηαξρεί έρνληαο αιινηξίσζε ηα θφκκαηα
εμνπζίαο ζηελ Δπξψπε πιελ φκσο έρεη ζνβαξά ηξαπκαηηζηεί σο πξνο ηε δνγκαηηθή,
ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ λα ιχζεη ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εμειηζζφκελεο βαζηάο θξίζεο. Θπξίεο θαη θχξηνη γλσξίδσ ηα
πάγηα γηα ζεζκηθά εξγαζηαθά θαη νηθνλνκηθά ζαο αηηήκαηα πνπ παξαθνινπζψ γηα
ρξφληα κε ην λνκηθφ ζαο ζχκβνπιν ηνλ Γηνλχζε ηνλ Θαιακαηηαλφ, πνπ ζα εθηεζνχλ
βεβαίσο απφ ηνπο ππεπζχλνπο ηεο νκνζπνλδίαο θαη ηνπο ζπλέδξνπο θαη σο εθ ηνχηνπ
παξέιθεη λα ηα επαλαιακβάλσ θαηά ην ζχληνκν απηφ ραηξεηηζκφ. Θα ήζεια φκσο λα
ζαο πιεξνθνξήζσ γηα ηνλ επίδνκα ησλ 176,00€ ηνπ νπνίνπ ε δηθαζηηθή δηεθδίθεζε
βξίζθεηαη ζε εμέιημε θαη γηα πνιιέο άιιεο θαηεγνξίεο δεκνζίσλ ππαιιήισλ. Δηδηθή
θαη δε εηδηθή θπβεξλήηε ζηε ιχζε ζα ήηαλ λα παχζνπλ ηα δηθαζηήξηα γηα ην
απηνλφεην θαη λα ιπζεί νξηζηηθά ην δήηεκα ηνπ κε ηε λνκνζεηηθή νδφ αθνχ νη κέρξη
ζήκεξα απνθάζεηο ηνπο έρνπλ θξίλεη φηη ην φηη ην δηθαηνχληαη φινη επί ηε βάζεη ηεο
αξρήο ηεο ηζφηεηαο θαη ην Γεκφζην έρεη ράζεη φια ηα δηθαζηήξηα. Ξεξαηηέξσ ζα
ήζεια λα ζαο ελεκεξψζσ φηη ην αλψηαην εηδηθφ δηθαζηήξην πέξπζη έθξηλε δπζηπρψο
φηη ε παξαγξαθή ησλ αμηψζεσλ ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ έλαληη ηνπ θξάηνπο είλαη
δηεηήο θαη κάιηζηα απφ ηε γέλλεζε ηεο αμίσζεο. Ρν επξσπατθφ βέβαηα δηθαζηήξην
ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ πξφζθαηα απνθάλζεθε φηη ε εθαξκνγή απφ ηα εζληθά
δηθαζηήξηα ησλ εηδηθψλ δηαηάμεσλ πνπ παξέρνπλ πξνλφκηα ζην Γεκφζην βιάπηεη ηα
δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ επί ηηο πεξηνπζίεο ηνπο θαη δηαπεξάζεη ηε δίθε ηζνξξνπία
κεηαμχ ησλ δηαδίθσλ θαηά παξάβαζε ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ πξσηνθφιινπ ηεο ΔΠΓΑ θαη
ελψ ππάξρεη λνκνζεηεκέλε ππνρξέσζε ηεο απηφκαηεο εθαξκνγήο ησλ απνθάζεσλ
ηνπ δηθαζηεξίνπ ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ην ειιεληθφ Γεκφζην θσιπζηεξγεί θαη
δελ ηελ εθαξκφδεη. Θιείλνληαο ζα ήζεια λα ζπγραξψ ηελ νκνζπνλδία ζαο δηφηη έρεη
επηδείμεη ππεπζπλφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα δηαρξνληθά ζηα ζπλδηθαιηζηηθά ηνπο
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θαζήθνληα. Δχρνκαη θαιή επηηπρία θαη ζην κειινληηθφ ηεο έξγν. Κπξνζηά καο
δηαλνίγεηαη κηα πεξίνδνο πνπ ζα καο αλαγθάζεη λα αγσληδφκαζηε γηα ηε ζπληήξεζε
ησλ εξγαζηαθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ δηθαησκάησλ καο θαη ε πξνζπάζεηα απηή ζα είλαη
δχζθνιε θαη επηκνλή ελ φςεη ησλ αξλεηηθψλ εμειίμεσλ ζην δεκνζηνλνκηθφ ηνκέα.
Ξάλσ φκσο απφ ηνπο αξηζκνχο θαη ηηο αλαινγηζηηθέο κειέηεο ησλ ηξαπεδηηψλ
ππάξρνπλ νη εξγαδφκελνη θαη νη άλζξσπνη θαη κηα θνηλσλία παίξλεη ην δξφκν ηεο
παξαθκήο αλ ράζεη ηε δηθαηνινγεηηθήο ηεο βάζε ηεο θνηλσληθήο ζπλχπαξμεο πνπ
είλαη έλα ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν θνηλσληθήο αιιειεγγχεο θαη ζπλνρήο. Σσξίο απηφ ην
δεδνκέλν δελ κπνξεί λα ππάξμεη νχηε νηθνλνκηθή πξφνδνο, νχηε θνηλσληθή επεκεξία,
νχηε ε αλζξψπηλε επηπρία. Θπξίεο θαη θχξηνη ζσθξνληζηηθνί ππάιιεινη εκείο ζα
είκαζηε αξσγνί θαη ζπκπαξαζηάηεο ζηε κφλε πξνζπάζεηά ζαο γηα ηελ πνηνηηθή
αλαβάζκηζε ηεο εξγαζίαο ζαο θαη ηε δηαζθάιηζε ησλ εξγαζηαθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ
ζαο δηθαησκάησλ. Δπραξηζηψ γηα ηελ πξνζνρή ζαο.
Πρόεδρος: Δπραξηζηνχκε ηνλ θχξην θαζεγεηή. Ρν ιφγν έρεη ν θχξηνο εθπξφζσπνο
ηνπ Θ.Θ.Δ Πθπιάθνο Αληψληνο.
κσλάκος: Αγαπεηνί θίινη ζα ζπκθσλήζσ κε ηα πεξηζζφηεξα απ φζα εηπψζεθαλ
λσξίηεξα. Βξηζθφκαζηε ζε κηα γεληθεπκέλε επίζεζε ηνπ θεθαιαίνπ θαη ζηελ Διιάδα
θαη ζηηο άιιεο επξσπατθέο ρψξεο θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηνπ θφζκνπ. Ζ ινγηθή
πνπ επηθξαηεί θαη ζηελ Δπξσπατθή Έλσζή θαη πξηλ μεζπάζεη ε θξίζε είλαη κε θάζε
κέζνλ λα πξνρσξήζεη ε αληαγσληζηηθφηεηα ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ε
επηρεηξεκαηηθφηεηα φπσο ηελ ιέλε. Γειαδή πεξηζζφηεξα θέξδε γηα ηηο κεγάιεο
επηρεηξήζεηο θαη βεβαίσο ππάξρεη θαη αληαγσληζκφο φρη κφλν επηρείξεζεο κε
επηρείξεζε αιιά θαη θξάηνπο κε θξάηνο πάλσ ζε απηή ηελ θαηεχζπλζε. Ξνιιά απφ
ηα κέηξα ηα νπνία ηα βιέπνπκε λα απνθαζίδνληαη ζε φιε ηελ Δπξσπατθή Έλσζε θαη
λα έξρνληαη θαη ε θπβέξλεζε ηεο Λέαο Γεκνθξαηίαο παιαηφηεξα θαη ην ΞΑΠΝΘ ηψξα
λα ηα εθαξκφζεη αλεμάξηεηα κε ην πσο παξνπζηάδεη, ην πσο ρξπζψλνπλ ην ράπη
θάζε θνξά γηα λα πεξηνξίζνπλ ηηο αληηδξάζεηο ή λα ηηο θαζπζηεξνχλ. Λα ηηο
πεξηνξίζνπλ δελ κπνξνχλ, λα ηηο θαζπζηεξήζνπλ κπνξνχλ. Αλεμάξηεηα απφ απηά ε
θαηεχζπλζή ηνπο είλαη ίδηα θαη νη θαηεπζχλζεηο απηέο είλαη επαλαιακβάλσ πξηλ
μεζπάζεη ε θξίζε. Ρψξα πνπ μέζπαζε ε θξίζε επηηαρχλνληαη νξηζκέλα κέηξα ζε
βάξνο ησλ εξγαδνκέλσλ κε ζηφρν ηελ θξίζε λα ηελ πιεξψζεη ν εξγαδφκελνο. Γη
απηφ ηα πξάγκαηα φπσο εηπψζεθαλ θαη πξηλ ζα είλαη πην δχζθνια θαη ζηα
κηζζνινγηθά θαη ζηα ζπληαμηνδνηηθά θαη ζηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο. Αλ ζέιεηε λα πσ
θαη θάηη; Θαη ζην δήηεκα ηνπ ζσθξνληζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Γηφηη ε θηψρεηα, ε
αδηθία νδεγεί θαη ζε κεγαιχηεξε εγθιεκαηηθφηεηα. Αθφκα θαη απηά ηα κέηξα πνπ
ιέγνληαη κε ηερληθφ ηξφπν λα απνζπκθνξίζνπκε ηηο θπιαθέο θαη γηα λα πεξηνξηζηεί ε
χιε ησλ δηθαζηεξίσλ ψζηε λα κπνξνχλ λα ηα βγάινπλ πέξα κε ηηο ππνζέζεηο νη
δηθαζηέο θαη εθεί κε ηερλεηφ ηξφπν γίλεηαη. Όια ηα λνκνζρέδηα πνπ έρνπλ πεξάζεη
ηελ ηειεπηαία δεθαεηία δελ ζηεξίδνληαη ζηε βάζε αξρψλ αιιά ζηε βάζε άκεζεο
αληηκεηψπηζεο επεηγφλησλ πξνβιεκάησλ ππεξζπγθέληξσζεο, ππεξζπκθφξεζεο θαη
ην ίδην είλαη ην κέηξν πνπ ζα παξζνχλ ηψξα. Κε μεθηλνχλ απφ ηε ζσζηή αληίιεςε
γηα ην πσο πξέπεη λα είλαη ην ζσθξνληζηηθφ καο ζχζηεκα, λε πνηνπο θαλφλεο, είλαη
απνζπαζκαηηθά κέηξα. Απηφ ζπκβαίλεη θαη ζηηο άιιεο ρψξεο. Πε άιιεο ρψξεο ίζσο
ηα πξνβιήκαηα λα είλαη κηθξφηεξα γηαηί μεθίλεζαλ απφ θαιχηεξν επίπεδν
δηθαησκάησλ ελψ ε Διιάδα ηα δηθαηψκαηα κηζζνινγηθά θαη φια ηα ππφινηπα ήηαλ ζε
πνιχ ρακειφηεξν επίπεδν νπφηε θάζε ρηχπεκα καο, καο πάεη αθφκα παξαθάησ. Νη
άιινη βξίζθνληαη ςειφηεξα. Θάηη άιιν επίζεο ζέισ λα πσ. Όηη βεβαίσο ην
ξνπζθέηη, ε δηαθζνξά, ε θνξνδηαθπγή, φια απηά, ε παξανηθνλνκία είλαη
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πξνβιήκαηα ηα νπνία γελλνχλ πξνβιήκαηα θαη ζηελ νηθνλνκία καο. Γελ είλαη απηφ
φκσο ε θχξηα αηηία. Απηφ είλαη ζπκπιεξσκαηηθέο αηηίεο ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο.
Ζ αηηία είλαη φηη νη κεγάιεο επηρεηξήζεηο ζην ζθιεξφ αληαγσληζκφ πνπ έρνπλ, ζέινπλ
λα θεξδίζνπλ πεξηζζφηεξν. Θαη ζα ην θεξδίζνπλ θαη κε κέηξα ζε βάξνο ηνπ
ηδησηηθνχ ηνκέα αιιά θαη ζα παίξλεη ε κπάια θαη ηνλ Γεκφζην ηνκέα γηαηί πξέπεη λα
πεξηζζεχνπλ ρξήκαηα γηα λα ππάξρνπλ επηδνηήζεηο,
γηα λα ππάξρνπλ
θνξναπαιιαγέο, λφκηκεο θνξναπαιιαγέο εθεί είλαη ην κεγάιν δήηεκα. Ρν κεγάιν
δήηεκα είλαη πφζα είλαη ηα θέξδε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη ηη κέλεη γηα ηνπο
εξγαδνκέλνπο γηα ην Γεκφζην θαη ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα. Απηή είλαη φπσο ηε ιέκε εκείο
θη άθνπζε θαη ηνλ θχξην θαζεγεηή ε ηαμηθή πιεπξά ηνπ δεηήκαηνο. πάξρεη έλα
δήηεκα ηψξα πνπ έρεη πάξεη δεκνζηφηεηα απηέο ηηο εκέξεο. Δξψηεκα πξψην. Ρα
αηηήκαηα ζα είλαη απιψο κε ην θξηηήξην 1,5% πνπ ιέεη φηη ζα δψζεη, λα ην θάλνπκε
2,5%; Κπνξνχκε θαη κε 2,5% θαη κε 5%, ππάξρεη έλα εξψηεκα, λα βειηηψζνπκε, λα
δήζνπκε, λα ζπνπδάζνπλ ηα παηδηά καο; Ή πξέπεη λα μεθηλάκε απφ ην πνηέο είλαη νη
πξαγκαηηθέο αλάγθεο γηα κηα αμηνπξεπή δηαβίσζε; Γη απηφ εκείο ιέκε 1.400,00€
βαζηθφ κηζζφ, γηαηί μεθηλάκε απφ απηή ηελ αληίιεςε. Γελ πάκε, «Γψζε καο 3%» θαη
λα παξαθαιάκε γηα ςίρνπια θαη αλ θάλεηο ηέηνην αγψλα ζα απνζπάζεηο θαη νη
ππάξρνπλ νκνζπνλδίεο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα, ην μέξσ πνιχ θαιά, κε ηαμηθφ
πξνζαλαηνιηζκφ πνπ πήξαλ κέρξη θαη απμήζεηο 10%. Νη νπνίνη μεθηλνχλ, έρνπλ
βάιεη γηα ηνλ πήρε. Ρν δεχηεξν δήηεκα είλαη νη ζπληάμεηο. πάξρεη ην επηρείξεκα φηη
αθνχ γεξλάκε θαη δνπλ πεξηζζφηεξα ρξφληα δελ κπνξνχκε λα αληαπνθξηζνχκε άξα
ζα πξέπεη λα ζπκβάινπκε φινη ζην λα καο θφςεη ηηο ζπληάμεηο θαη λα πάκε ζε άιιν
αγφξη ειηθίαο θαη ηα ινηπά θαη ηα ινηπά. Απηή δελ είλαη ςέκα φηη απμήζεθαλ ηα φξηα
ειηθίαο. Ν πινχηνο φκσο δελ απμήζεθε ηα ηειεπηαία πελήληα ρξφληα; Ρν αθαζάξηζην
εγρψξην πξντφλ είλαη φπσο είλαη πξηλ απφ ηξηάληα θαη ζαξάληα θαη πελήληα ρξφληα;
Όηαλ απμεζεί θαη ν πινχηνο απηφο ν ζπλνιηθφο πινχηνο πνπ παξάγεη θνηλσλία θαη
ηνλ έπαηξλαλ νη ιίγνη, δελ επηηξέπεη λα έρνπκε πεξηζζφηεξα θαη θαιχηεξα
αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα; Λα βγαίλνπκε λσξίηεξα ζηε ζχληαμε;
Λα έρνπκε
θαιχηεξνπο κηζζνχο; Λα έρνπκε θαιχηεξεο εξγαζηαθέο ζπλζήθεο; Αλ κνηξάδνληαλ
φπσο έπξεπε λα κνηξάδεη ην πινχηνο. Απηφ είλαη ινηπφλ ην θξηηήξην θαηά ηε δηθή καο
άπνςε. Θα ρεηξνηεξεχζνπλ θαη νη εξγαζηαθέο ζρέζεηο. πάξρεη θαη έλα δήηεκα πνπ
πήξε έθηαζε ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο ζε ζρέζε κε ηνλ θνηλσληθφ δηάινγν. Ζ
δηθή καο πείξα είλαη φηη φπνηνο δηάινγνο έγηλε ηδηαίηεξα γηα ην αζθαιηζηηθφ θαη επί
Πηνχθα θαη επί Οέππα θαη επί ηεο Ξεηξαιηά, ν δηάινγνο θηληφηαλ ζηελ θαηεχζπλζε γηα
ην πψο ζα ςαιηδίδνπλ ηα δηθαηψκαηα θαη φρη πσο ζα δψζνπλ δηθαηψκαηα. Απηά καο
έρνπλ πξνεηνηκάζεη θαη ηα πξνγξάκκαηα ησλ δχν κεγαιχηεξσλ θνκκάησλ. Δάλ
θνηηάμεηε ηα πξνγξάκκαηα ησλ δχν κεγαιχηεξσλ θνκκάησλ απηά ιέλε. Αλεμάξηεηα
απφ ηνπο ειηγκνχο πνπ γίλνληαη ζήκεξα φηη κηα Δπηηξνπή…. Ρη ζα πεη Δπηηξνπή; Όηη
ζέιεη ε εθάζηνηε θπβέξλεζε. Αιιηψο ζα έθαλε Δπηηξνπή πνπ ζα πήγαηλε θφληξα ζηελ
θπβέξλεζε; Αο κελ θνξντδεπφκαζηε. Γη απηφ εκείο είκαζηε αληίζεηνη κε ην δηάινγν
θαη απηή είλαη ε ζπκβνιηθή παξεκπφδηζε ήηαλ γηα λα αλαδερζεί ην ζέκα φπσο θαη
αλαδείρηεθε θη απηφ ελφριεζε φρη φηη ηνπο παξεκπφδηζαλ θαη πήγαλ κηα κέξα πίζσ,
αιιά ην φηη αλαδείρηεθε ην δήηεκα, φηη νξηζκέλνη θάζνληαη ζην ηξαπέδη ησλ
δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη είλαη εθπξφζσπνη δηθνί ζαο θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα γηα λα
παδαξέςνπλ γηα ην ηη ζα ράζνπκε θαη φρη γηα ην ηη ζα θεξδίζνπκε. Ζ αληίζηαζε
κπνξεί λα γίλεη θαη ρσξίο ηέηνην δηάινγν. Δμάιινπ ν δηάινγνο γίλεηαη δεκφζηνο
γίλεηαη κέζα ζηε Βνπιή. Αο εξρφηαλ ε θπβέξλεζε κέζα ζηε Βνπιή ζηελ αξκφδηα
Δπηηξνπή λα καο θέξεη ην ζρέδην ηεο λα ην δνχκε θαη λα αθνπζηνχλ φια ηα θφκκαηα
εθεί κέζα θη αο είλαη θαη νη εθπξφζσπνη ησλ εξγαδνκέλσλ, λα ηνπο θσλάμνπκε ζε
αθξφαζε. Όια ηα ππφινηπα είλαη εθ ηνπ πνλεξνχ. Ρειεηψλσ κε ηηο θπιαθέο.
Δπαλέιαβα φηη κε ηερληθφ ηξφπν δελ ιχλνληαη ηα δεηήκαηα. Ξάιη ζα μαλαγεκίζνπλ.
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Ξαξά ηα κέηξα πνπ ζα έξζεη ν Θαζηαλίδεο λα ζαο πεη, θαηέζεζε θαη κηα ηξνπνινγία
ζηε Βνπιή, πέξα φηη ππάξρνπλ θαη θάπνηα εξσηεκαηηθά απφ λνκηθνχο θαη γίλνληαη
ζπδεηήζεηο αλ απηά ηα κέηξα είλαη ζηε ζσζηή θαηεχζπλζε ή δελ είλαη ζηε ζσζηή
θαηεχζπλζε, ελ πάζε πεξηπηψζεη απηά ηα κέηξα γηα έλα ρξνληθφ δηάζηεκα ζα
εθηνλψζνπλ ιίγν. Ζ θνηλσλία ζηελ νπνία δνχκε ζα νδεγήζεη ζην λα κεησζεί ε
εγθιεκαηηθφηεηα ή λα απμεζεί ε εγθιεκαηηθφηεηα. Θαη κηιάσ ε θνηλσλία θαη γηα ηνπο
Έιιελεο θαη γηα ηνπο κεηαλάζηεο. Γελ ηα θνξηψλνπλ εγψ ηνπο κεηαλάζηεο νχηε
ζηνπο Έιιελεο. Δίλαη γεληθφηεξν ην πξφβιεκα. Γηαηί θαη νη κεηαλάζηεο αλαγθάδνληαη
λα γίλνπλ κεηαλάζηεο ιφγσ ηεο θνηλσληθήο θαηάζηαζεο ή ηεο πνιηηηθήο θαηάζηαζεο
ζηε ρψξα ηνπ. Έλα ινηπφλ είλαη απηφ. Απηφ έρεη άκεζεο επηπηψζεηο ζηε δηθή ζαο
δσή, ζηε δηθή ζαο δνπιεηά, νη ζπλζήθεο είλαη δχζθνιεο, είλαη πνιχ δχζθνιεο. Δίλαη
έλα απφ ηα δπζθνιφηεξα επαγγέικαηα. Ππκθσλψ κε ηνλ θχξην θαζεγεηή θαη πξέπεη
λα ζαο βιέπνπκε κε δηαθνξεηηθφ κάηη θαη κε πνιχ κεγάιε πξνζνρή. Γηφηη είλαη
θνηλσληθφ ιεηηνχξγεκα θαη ζπκθσλψ θη εγψ ζε απηφ. Αιιά πξέπεη λα ππάξρνπλ θαη
ηα αλαγθαία κέηξα γεληθφηεξα πνπ λα πινπνηήζεη θαη απηή ε αληίιεςε φηη παίδεηε
ζνβαξφ ξφιν ζε έλαλ θξίθν ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Απφ εθεί θαη πέξα ππάξρεη θαη έλα
δήηεκα πνπ αληηκεησπίδεηαη θαη ζηελ Διιάδα θαη ζε άιιεο ρψξεο. Ρη ηηο ζέινπκε ηηο
θπιαθέο; Λα είλαη απιψο γηα λα ηηκσξνχλ; Λα παίδνπλ δειαδή νη ηηκσξνί
απνηξεπηηθφ ξφιν ζην λα κε γίλνληαη άιια εγθιήκαηα; Δίλαη θη απηφ κέζα αιιά ην
θπξηφηεξν είλαη λα κπαίλνπλ θαη λα βγαίλνπλ ζσζηνί άλζξσπνη. Απηφ είλαη ην κεγάιν
ζέκα. Απηφ φκσο ρξεηάδεηαη ξηδηθή αιιαγή αληίιεςεο θαη πάξα πνιιά κέηξα θαη
ρξήκαηα. Πεκαίλεη εθπαίδεπζε, ζεκαίλεη ζεξαπεία γη απηνχο πνπ είλαη λαξθνκαλείο
θαη μέξσ φηη είλαη πνιχ κεγάιν πξφβιεκα, ρξεηάδεηαη κέηξα ψζηε φηαλ ζα βγεη ζηελ
θνηλσλία λα εληαρζεί ζηελ θνηλσλία φρη λα μαλαγπξίζεη πίζσ θαη λα μαλαγπξίζνπλ
ρεηξφηεξα εγθιήκαηα απφ φηη είρε κπεη κέζα. Απηή είλαη ε δηθή καο αληίιεςε ζε
γεληθέο γξακκέο θαη κε αλαβαζκηζκέλν ην ξφιν ην δηθφ ζνπ ζε πνιιέο απφςεηο θαη
ζην θαλνληθφ θαη ζε φια ηα επίπεδα. Θα θξηζεί ζε κεγάιν βαζκφ αλ ζα καο πάξνπλ
θαη ηα ππφινηπα δηθαηψκαηα λα ζα καο ηα πάξνπλ πίζσ, απφ ην ηη ζα θάλνπλ ην
ζπλδηθάηα. Δκείο ηνπιάρηζηνλ ζαλ θνκκνπληζηηθφ θφκκα ην ιέκε θαζαξά, δελ
ειπίδνπκε φηη ζα αιιάμνπλ ζηάζε νη εγεζίεο ησλ ηξηηνβάζκησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ
νξγαλψζεσλ. πάξρνπλ φκσο ηα πξσηνβάζκηα ζσκαηεία, ππάξρνπλ νη νκνζπνλδίεο
πνπ κπνξνχλ λα παίμνπλ απνθαζηζηηθφ ξφιν. Θπκίδσ κφλν φηη φηαλ ν Γηαλλίηζεο
θαηέζεζε ην αζθαιηζηηθφ, ν γεληθφο μεζεθσκφο πέξα απφ ην ηη έιεγαλ νη εγεζίεο
απέηξεςε ην ρεηξφηεξν. Έθεξαλ έλα κηθξφηεξεο εκβέιεηαο αζθαιηζηηθφ. Έηζη πξέπεη
λα δνχκε ηα πξάγκαηα φηη ρσξίο αγψλα ζα καο ην πάξνπλ φια. Θαιή δχλακε.
Πρόεδρος: Δπραξηζηνχκε ηνλ θχξην Πθπιάθν. Ρν ιφγν έρεη ν εθπξφζσπνο ηνπ
Ι.Α.ΝΠ θχξηνο Ξάηζεο.
Πάηζης: Θπξίεο θαη θχξηνη ζχλεδξνη ζαο επραξηζηνχκε γηα ηελ ηηκή πνπ καο θάλεηε
κφλνο πξνζθαιέζαηε λα απεπζχλνπκε έλα ραηξεηηζκφ ζην ζπλέδξην ζαο. Όηαλ ν
πξφεδξνο ηνπ θφκκαηνο ρζεο κε πήξε ηειέθσλν γηα λα κε ελεκεξψζεη φηη ζα ήζειε
λα ηνλ εθπξνζσπήζνπλ ζηηο ζεκεξηλέο δηαδηθαζίεο κνπ είπε φηη « Γελ μέξσ ηη ζα πεηο
ή ηη δε ζα πεηο. Θα ήζεια φκσο λα ζπκάζαη φηη γη απηνχο ηνπο αλζξψπνπο έλα
πξάγκα. Όηη απηνί νη άλζξσπνη είλαη ήξσεο.». Αθνχγνληαο ζήκεξα θαη ηνλ θχξην
θαζεγεηή θαη ηνλ θχξην βνπιεπηή θαη φζνπο άιινπο έρνπλ κηιήζεη αληηιακβάλνκαη ην
ραξαθηεξηζκφ ηνλ νπνίν έρεη δψζεη ζε απηή ηελ ηδηαίηεξε θαηεγνξία ησλ
εξγαδνκέλσλ, πνπ φπσο πνιχ ζσζηά κνπ είπαλ θαη νη πξνιαιήζαληεο επηηειείηε
πνιιαπιψλ θνηλσληθφ ξφιν. Δίλαη νη ζρέζεηο ζαο κε ηνπο θπιαθηζκέλνπο. Δίλαη νη
ζρέζεηο κε ηελ θνηλσλία. Δίλαη νη ζρέζεηο ζαο κε ηνπο ζπγγελείο. Θαη είλαη πάλσ απ
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φια θαη ζην ηέινο ηεο εκέξαο ε πξνζσπηθή ζαο αζθάιεηα. Όια φζα αθνχζηεθαλ δελ
έιαβαλ ππφςε ηνπο κηα παξάκεηξν θαη αλ ζα κπνξνχζα έηζη κε κηα άδεηα λα
πξνζζέζσ ζην ζχλζεκά ζαο. Θα έβαδα ζεβαζκφο θαη αμηνπξέπεηα ζηνλ εξγαδφκελν
θαη ζηνλ άλζξσπν. Ιφγσ ηεο ηδηφηεηνο κελ επηζπκεί δηθεγφξνο ηα ηειεπηαία είθνζη
ρξφληα έρεη ηχρεη, δελ έρσ ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ησλ ζπλζεθψλ πνπ ππάξρνπλ ζηηο
θπιαθέο , γλσξίδσ πάξα πνιχ θαιά ην πσο θηλείηαη θαη ιεηηνπξγεί απηφ ην ζχζηεκα,
ζα ήζεια λα πσ φηη ηα θξάγκαηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ηα νπνία επηθαινχκεζα
θαη επηθαιέζηεθε θαη ν θχξηνο θαζεγεηήο γηα ηνπο θπιαθηζκέλνπο ζα έπξεπε λα ηα
πξνεθηείλεη θαη λα κηιήζεη θαη γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ησλ ζσθξνληζηηθψλ
ππαιιήισλ δηφηη δελ ζα πξέπεη λα αγλννχκε φηη νη θπιαθηζκέλνη θαη ζσθξνληζηηθνί
ππάιιεινη βηψλνπλ ζηνπο ίδηνπο ρψξνπο θαη ελ πνιινίο ηα πνιιά ηα πξνβιήκαηα ηνπ
ελφο αθνπκπνχλ θαη ηνπο άιινπο. Γελ κπνξνχκε λα έρνπκε ζσθξνληζηηθή πνιηηηθή
εάλ δελ ππάξρνπλ βαζηθέο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο φινη γλσξίδνπκε αιιά είθνζη
ρξφληα θαη φιεο νη θπβεξλήζεηο θαη νη πξνγελέζηεξεο θαη νη κεηαγελέζηεξεο ηηο
αγλννχλ θαη ζηακαηάλε ζε γεληθφηεξα επρνιφγηα. Γηα λα έρεηο ζσθξνληζκφ ηη πξέπεη
λα έρεηο πάλσ απ φια; Κελ μερλάηε φηη εζείο είζηε ε κφλε θαηεγνξία εξγαδνκέλσλ ε
νπνία πεγαίλεη ην πξσί ζηε δνπιεηά ηεο ή φηαλ έρεη ηε βάξδηα κε ην αίζζεκα ηνπ
θηλδχλνπ. Όζν θη αλ δε ζέιεηε πνιινί λα ηνλ γλσξίδεηε φηη ππάξρεη, ζηελ
πξαγκαηηθφηεηα γλσξίδεηε φηη ππάξρεη θίλδπλνο ζε απηφ ηνλ εξγαζηαθφ ρψξν. Ρη
ρξεηάδεηαη ινηπφλ γηα λα κπνξέζεη λα ιεηηνπξγήζεη ην ζσθξνληζηηθφ ζχζηεκα θαη ην
νπνίν απηή ηε ζηηγκή είλαη αλχπαξθην; Σξεηάδεηαη πάλσ απ φια ε πιηθνηερληθή
ππνδνκή. Γελ κπνξεί λα ππάξρεη ρψξνο εξγαζίαο, ρψξνο γηα ηνπο θξαηνπκέλνπο
φπσο γηα παξάδεηγκα είλαη νη θπιαθέο ηνπ Θνξπδαιινχ. Γελ είλαη ιχζε κφλν λα
απνθπιαθηζηεί ν θφζκνο γηα λα απνζπκθνξεζνχλ αιιά είλαη θαη πνιχ επηθίλδπλν γηα
ηελ αζθάιεηα φισλ ζε κηα θπιαθή ησλ θξαηνπκέλσλ ρ ρσξεηηθφηεηαο λα είλαη
ηξηπιάζηνη θαη ηεηξαπιάζηνη, θαη ζα πξέπεη νη ζσθξνληζηηθνί ππάιιεινη λα
επηηειέζνπλ ην έξγν ηνπο θαη αλ ζπκβεί θάηη ζα θηαίλε νη ζσθξνληζηηθνί ππάιιεινη.
Ρν δεχηεξν είλαη ε εθπαίδεπζε θαη εμνπιηζκφο. Γελ είλαη δπλαηφ λα κπνξεί λα
ιεηηνπξγήζεη πξνιεπηηθά θαη ελδερνκέλσο αλ ρξεηάζηεθε θαη θαηαζηαηηθά, ρσξίο λα
έρεηο ηελ απαξαίηεηε εθπαίδεπζε. Γελ είλαη δπλαηφ λα θαινχληαη νη ζσθξνληζηηθνί
ππάιιεινη ζε ζεκηλάξηα απηνάκπλαο κηα θνξά ην ρξφλν ζην ΝΑΘΑ ή θάπνπ εδψ
θνληά ηνπ θαη λα ζεσξνχκε φηη έρνπλ ηηο δπλαηφηεηεο λα αληηκεησπίζνπλ απηφ ην
νπνίν ζπκβαίλεη ή κπνξεί ελδερνκέλσο λα ζπκβεί δηφηη θπιαθέο κπνξεί λα έρνπκε ζε
αλζξψπνπο νη νπνίνη απφ ιάζνο, απφ ηπραίν γεγνλφο, ή νπνηεδήπνηε κπήθαλ αιιά
δελ είλαη απηή ε θαηεγνξία ησλ εξγαδνκέλσλ, ππάξρνπλ άλζξσπνη πνπ ηα μέξεηε
θαιχηεξα πνπ είλαη επηξξεπείο ζηελ εγθιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά θαη δελ είλαη έηνηκνη
γηα φια θαη δελ έρνπλ λα ράζνπλ παξά πνιιά. Απαηηείηαη ινηπφλ εμνπιηζκφο θαη
εθπαίδεπζε. Σξεηάδεηαη κεηεθπαίδεπζε δηφηη ν ξφινο ζαο είλαη πνιιαπιφο.
Σξεηάδνληαη γλψζεηο, ρξεηάδνληαη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο επηζηεκνληθέο, νη νπνίεο ζα
ζαο βνεζήζνπλ πνιιαπιά λα πξνζθέξεηε ζην έξγν ζαο πνπ έρεη ραξαθηεξηζηηθά
ζσθξνληζκνχ. Πεκαληηθφ επίζεο γηα λα ιεηηνπξγεί θαη φινη ην απαηηνχλ θαη
νπνηνζδήπνηε φπνπ θαη αλ εξγάδεηαη είλαη ε πγηεηλή θαη ε θαζαξηφηεηα. Φαληάδνκαη
φηη φζνη δελ έρνπλ πάεη πνηέ ζε κηα θπιαθή νχηε θαλ σο επηζθέπηεο δε γλσξίδνπλ ην
ηη ζπκβαίλεη ζε ζέκαηα πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηαο. Απηά ηα ηέζζεξα γηα καο ζέκαηα
είλαη θαη ηα πην ζεκαληηθά. Άξα εκείο ινηπφλ, αλ κπνξνχζακε λα ην πνχκε
επηγξακκαηηθά αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ζεβαζκφο θαη αμηνπξέπεηα πάλσ απ φια ζην
ζσθξνληζηηθφ ππάιιειν πνπ ε πνιηηεία, ε θνηλσλία ίδηα ηνπ έρεη αλαζέζεη έλα
ηδηαίηεξν ζπνπδαίν θαη ζεκαληηθφ ξφιν. Θα ήζεια λα μέξεηε φηη ην θφκκα ηνπ
Ιατθνχ Νξζφδνμνπ Ππλαγεξκνχ επεμεξγάδεηαη πξνηάζεηο θαη ζέιεη λα είλαη ζε
επηθνηλσλία κε ηελ νκνζπνλδία , ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηα πξνεδξεία ζαο θαη ζα
ήζεια λα γλσξίδεηε φηη ν πξφεδξνο, ην Θφκκα θαη εγψ πξνζσπηθά ζα είκαζηε αξσγνί
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ζε φινπο ηνπο αγψλεο, ζηε δξάζε θαη ζηελ πξνζπάζεηα ηελ νπνία θάλεηε ζηνλ
εξγαζηαθφ ζαο ρψξν. Παο επραξηζηψ πάξα πνιχ.
Πρόεδρος: Δπραξηζηνχκε ηνλ θχξην Ξάηζε. Ν εθπξφζσπνο ηνπ Ππλαζπηζκνχ θχξηνο
Ξηιάιεο.
Πιλάλης: Φίιεο θαη θίινη νη ζχλεδξνη, θίιεο θαη θίινη πνπ παξαθνινπζείηε ηηο
δηαδηθαζίεο ηνπ 35νπ ηαθηηθνχ ζπλεδξίνπ ηεο ΝΠΔ , θαη αξρήλ εθ κέξνπο ηνπ
Ππλαζπηζκνχ Οηδνζπαζηηθήο Αξηζηεξάο λα ζαο επραξηζηήζσ πάξα πνιχ γηα ηελ
πξφζθιεζε ζηηο εξγαζίεο ηνπ ζπλεδξίνπ ζαο. Λα πσ φηη ζην θξηζηαθφ θαηλφκελν, ην
αλέπηπμε πάξα πνιχ θαιά ν θχξηνο θαζεγεηήο ζα ζπκθσλήζσ θαη εγψ κε ηε ζεηξά
κνπ θαη έηζη δε ζα αλαθεξζψ ζε απηή ηελ θξίζε ηνπ αζθαιηζηηθνχ, ηνπ
κηζζνινγηθνχ, ηελ νηθνλνκηθή θξίζε πνπ ππάξρεη ζπλνιηθφηεξα. Γελ ζα ζαο
θνπξάζσ ιέγνληάο θαη επαλαιακβάλνληαο πξάγκαηα ηα νπνία ν θχξηνο θαζεγεηήο
λφκηδε φηη ηα είπε κε πάξα πνιχ νξζφ ηξφπν. Ξξηλ απφ έλα πεξίπνπ ρξφλν είραλ ηελ
επθαηξία, ηε δπλαηφηεηα λα επηζθεθηψ ηξία ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα. Ήηαλ ηφηε
ε πεξίνδνο ησλ θηλεηνπνηήζεσλ ησλ θξαηνπκέλσλ κε έλα θιηκάθην ηεο
θνηλνβνπιεπηηθήο νκάδαο ηνπ Ππλαζπηζκνχ ηεο Οηδνζπαζηηθήο Αξηζηεξάο, ήηαλ νη
θπιαθέο ηνπ Καιαλδξίλνπ, ηεο Άκθηζζαο θαη ηνπ Γνκνθνχ θαη κάιηζηα πξηλ απφ
ιίγν είδαλ θαη ηνλ θχξην Ρζηαβή απφ ην Καιαλδξίλν. Θαη ζηηο ηξείο θχιαθεο
αθνχζακε κε πξνζνρή ηνπο ζσθξνληζηηθνχο ππαιιήινπο θαη ζεκεηψζακε ηα
πξνβιήκαηα ηα νπνία θαηαγξάςακε θαη ζηε ζπλέρεηα φζα απφ απηά κπνξέζακε ηα
πξνσζήζακε κέζα απφ ηελ θνηλνβνπιεπηηθή ηδηφηεηα καο. Ξξνβιήκαηα ηα νπνία
εζείο γλσξίδεηε πάξα πνιχ θαιχηεξα, ηα δείηε θαζεκεξηλά. Ρεξάζηηνο αξηζκφο
θξαηνπκέλσλ. Ξιεξφηεηα ζπλνιηθά γηα ηα ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα πεξίπνπ ιέλε
νη εθηηκήζεηο 168%. Ρν 60% θξαηνχληαη κε ην λφκν πεξί λαξθσηηθψλ. Αλ ζπκάκαη
θαιά ην Καιαλδξίλν πνπ είλαη ζηε κέζε ηνπ πνπζελά φπσο θαη πνιιέο άιιεο
θπιαθέο δειαδή έμσ απφ ηνλ αζηηθφ ρψξν, έμσ απφ ηελ θνηλσλία ζα έιεγα εγψ,
θηηάρηεθε γηα 280 άηνκα θαη θηινμέλεη 390. Σσξίο γηαηξφ, έηζη νχησο ψζηε φ,ηη θη αλ
ζπκβεί ηφζν ζηνπο θξαηνχκελνπο φζν θαη ζηνπο ππαιιήινπο φζν αθνξά ην ζέκα ηεο
πγείαο γηα παξάδεηγκα πνπ είλαη ην βαζηθφηεξν ε πξφζβαζε ζε θάπνην λνζνθνκείν
είλαη ηνπιάρηζηνλ κηα ψξα αλ ππνιφγηζα θαιά απφ ηελ Άκθηζζα. Ρν θαηάζηεκα ηεο
Άκθηζζαο γηα 100 ζέζεηο έρεη 160 θξαηνχκελνπο. Γηα φινπο απηνχο θξαηνχκελνπο ν
αξηζκφο ησλ ζσθξνληζηηθψλ ππαιιήισλ πνπ ηνπο αλεζπρεί ζήκεξα έρεη κείλεη
ζηάζηκνο φπσο ζηα πεξηζζφηεξα ζσθξνληζηηθά θαηαζηήκαηα. Ρα νξγαληθά θελά
φπσο γλσξίδνπκε είλαη πνιιά θαη νη λέεο πξνζιήςεηο είλαη αλχπαξθηεο. Ξαληνχ
εληνπίδεηαη ε έιιεηςε γηαηξψλ. Θπκάκαη ηνπ ζην θαηλνχξγην θαηάζηεκα ηνπ
Γνκνθνχ καο έιεγαλ φηη ππάξρνπλ δχν εμνπιηζκέλα ηαηξεία ηα νπνία φκσο είλαη φια
παθεηαξηζκέλα ηα φξγαλα, δηφηη δελ ππάξρνπλ γηαηξνί. Δχρνκαη λα έρεη ιπζεί ην
πξφβιεκα αιιά λνκίδσ φηη δελ έρεη ιπζεί αθφκα. Φίιεο θαη θίινη ν Ππλαζπηζκφο
Οηδνζπαζηηθήο Αξηζηεξάο πηζηεχεη φηη νη θπιαθέο πξέπεη λα απνζπκθνξεζνχλ άκεζα.
Ρα φξηα ησλ αλζξψπσλ αληνρψλ έρνπλ μεπεξαζηεί εδψ θαη πάξα πνιιά ρξφληα γηα
θξαηνχκελνπο θαη ζσθξνληζηηθνχο ππάιιεινπο. Πηελ θαηεχζπλζε απηή ε θπιάθηζε
πξέπεη λα παξακέλεη σο πνηλή κφλν γηα ζνβαξά αλ πεη πνηληθά αδηθήκαηα θαη ηνπο
ππφηξνπνπο πξαγκαηηθά ζνβαξψλ αδηθεκάησλ. Εεηάκε δειαδή λα εθαξκνζηνχλ θαη
ελαιιαθηηθνί ηξφπνη έθηηζεο πνηλήο φπσο νη αγξνηηθέο θπιαθέο, είλαη ειεχζεξε
δηαβίσζε θαη ε θνηλσληθή εξγαζία. Ρν κέηξν ηεο πξνζσξηλήο θξάηεζεο ζα πξέπεη λα
εθαξκφδεηαη κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή θεηδψ θαη επίζεο λα γίλεη θαη κηα
επαλαπξνζέγγηζε ησλ ηζρπνπζψλ πνηλψλ απέλαληη
ηνπιάρηζηνλ ζε θάπνηεο
θαηεγνξίεο αδηθεκάησλ. Ζ δηεζλήο εκπεηξία έρεη απνδείμεη φηη ινγηθή ε νπνία ππάξρεη
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θαη ζηε ρψξα καο ην λα ρηίδνπκε θαηλνχξηεο θπιαθέο σο κνλνκεξή πξαθηηθή δειαδή
εάλ ζα ζπλδπάδεηαη κε θάηη άιιν απιψο κεηαζέηεη ην πξφβιεκα ζε κεηαγελέζηεξν
ρξφλν θπβηθά ην πξφβιεκα ηνπ ππεξπιεζπζκνχ θαη ησλ θαθψλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο,
γηα απηφ θαη ε θαηαζθεπή λέσλ θπιαθψλ ζα πξέπεη λα ζπλνδεχεηαη απφ νπζηαζηηθά
κέηξα γηα ηε κείσζε απηψλ πνπ εηζέξρνληαη ζε απηέο. Πε κηα θαηεχζπλζε
εμαλζξσπηζκνχ ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ζα πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ νη δηαηάμεηο ηνπ
ζσθξνληζηηθνχ θψδηθα θαζψο ζεηξά δηαηάμεσλ πνπ κέλνπλ δπζηπρψο αλελεξγέο
θπξίσο ιφγσ ηεο έιιεηςεο ππνδνκψλ, πιηθψλ πφξσλ θαη ζηειέρσζεο. Ξξέπεη
νπσζδήπνηε φπσο πξνείπα λα ππάξρεη πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θαη λα γίλεη έληαμε
ζην ΔΠ ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο ζηηο θπιαθέο. Πην πιαίζην κηαο γεληθφηεξεο
νηθνλνκηθήο αλαβάζκηζεο ε νπνία είλαη άκεζα αλαγθαία γηα ηνπο δεκνζίνπο
ππαιιήινπο, γηα ην δεκφζην ηνκέα, ε νπνία φκσο κε βάζε θαη ηνλ πξνυπνινγηζκφ
πνπ θαηέζεζε ε θπβέξλεζε πξηλ απφ ειάρηζηεο κέξεο θαίλεηαη φηη φρη κφλν δελ ζα
γίλεη αιιά ε πνξεία είλαη αληίζηξνθε ηειείσο. Ξξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε νη
ηδηαηηεξφηεηεο θαη ηεξάζηηεο δπζθνιίεο ζηελ εξγαζία ησλ ππαιιήισλ ζηα
θαηαζηήκαηα θξάηεζεο. Ρν ζψκα καο ηα νηθνλνκηθά κέηξα φζν θαη κε ηελ έληαμή
ηνπο ζηα βαξέα θαη αλζπγηεηλά επαγγέικαηα.
Θιείλνληαο απηή ηε ζχληνκε
παξέκβαζε ζα ήζεια λα επρεζψ θαιέο εξγαζίεο ζην ζπλέδξηφ ζαο θαη θαινχο αγψλεο
ζηελ θαηεχζπλζε ηεο δηεθδίθεζεο ησλ αηηεκάησλ ζαο, αηηεκάησλ πνπ δηεθδηθνχλ ην
απηνλφεην, ηεο αμηνπξεπνχο δηαβίσζεο ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη ηδηαίηεξα κηαο
κεξίδαο δεκνζίσλ ππαιιήισλ πνπ θάλνπλ κηα πνιχ δχζθνιε δνπιεηά, απφ ην κηζζφ
ηνπο κέζα ζε αλζξψπηλεο ζπλζήθεο. Παο επραξηζηψ πνιχ.
Πρόεδρος: Δπραξηζηνχκε ηνλ θχξην Ξηιάιε. Έρνπκε ηειεηψζσ κε ηνπο
ραηξεηηζκνχο. Δπραξηζηνχκε ηνπο παξαβξηζθφκελνπο. Θα αθνινπζήζεη έλα δηάιιεηκα
πξνθεηκέλνπ λα γίλεη ε εθινγή ηεο εθνξεπηηθήο επηηξνπήο θαη παξάθιεζε ηα
πξσηνβάζκηα λα απεπζπλζνχλ ζηνλ θχξην Ρζηαβίθν γηα ηελ νηθνλνκηθή ηαθηνπνίεζε.
Δπραξηζηνχκε ηνλ θχξην Θαζηαλίδε γηα ηε ηηκή πνπ καο θάλεη λα παξαβξίζθεηαη ζην
ζπλέδξην καο θαη ζα ηνλ παξαθαινχζακε λα απεπζχλεη έλα ραηξεηηζκφ ζηνπο
αληηπξφζσπνπο πνπ ζήκεξα βξίζθνληαη θνληά καο.
Καζηανίδης: Ζ πξψηε κνπ δηαπίζησζε είλαη φηη είζαζηε φινη νη ζεξηαθιήδεο δηφηη
ζην ελησκεηαμχ βιέπσ φηη ππάξρεη πάξα πνιχο θαπλφο. Θέισ λα ζαο επρεζψ λα
είζηε θπξίσο ζεξηαθιήδεο ηεο δσήο ζαο θαη ηεο δνπιεηά ζαο θαη εθεί λα απνδίδεηε θαη
λα είζηε θαιά θαη εζείο θαη νη νηθνγέλεηέο ζαο θαη λα απνδίδεηαη ηα κέγηζηα γηαηί ην
έρνπκε αλάγθε καο φινη ζην ζσθξνληζηηθφ ζχζηεκα. Θαζπζηέξεζα ιίγν λα έξζσ
δηφηη ζηε Βνπιή ζήκεξα έπξεπε λα ζπδεηεζνχλ δχν εξσηήζεηο επίθαηξεο θαη ζα
έπξεπε λα απαληήζσ εγψ. Ζ κία γηα ινγαξηαζκφ ηνπ πξσζππνπξγνχ θαη παξαθάιεζα
γη απηφ ην ιφγν λα κελ κε πεξηκέλεηε. Γελ ζα ήζεια λα δεκηνπξγήζσ πξφβιεκα ζηηο
εξγαζίεο ζαο ψζηε κφιηο βξσ ηελ επθαηξία λα θηάζσ θαη λα ζπλαληεζψ καδί ζαο θαη
λα πσ δχν θνπβέληεο ζην ζπλέδξην ηεο νκνζπνλδίαο ηνπο. Απνδίδνπκε πνιχ
κεγάιε ζεκαζία ζην πνηα είλαη ε απφδνζε ησλ ζσθξνληζηηθψλ ππαιιήισλ. Ρν
ζσθξνληζηηθφ καο ζχζηεκα έρεη αλάγθε απφ πνιχ κεγάιεο αιιαγέο. Έλα
ζσθξνληζηηθφ ζχζηεκα πνπ πεξηιακβάλεη θαηαζηήκαηα θξάηεζεο εθ ησλ νπνίσλ
αξθεηά απφ απηά δελ πξνζηδηάδνπλ ζην λνκηθφ καο πνιηηηζκφ. Κε έλα ζσθξνληζηηθφ
θψδηθα ν νπνίνο ρξεηάδεηαη βειηίσζε κε πξννδεπηηθέο κεηαξξπζκίζεηο. Έρνπκε έλα
ζσθξνληζηηθφ ζχζηεκα πνπ είλαη καθξηά απφ ηνλ θνηλσληθφ έιεγρν. Θαη ν θνηλσληθφο
έιεγρνο σο βαζηθή αξρή ζα πξέπεη λα απνθαηαζηαζεί ζηε ιεηηνπξγία ηνπ
ζσθξνληζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Κε ιίγα ιφγηα ρξεηαδφκαζηε έλα δηαθνξεηηθφ
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ζσθξνληζηηθφ ζχζηεκα. Ζ θπβέξλεζε ζα δνπιέςεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε λα αιιάμεη
ζε βάζνο ρξφλνπ ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζσθξνληζηηθνχ καο ζπζηήκαηνο. Νη αιιαγέο δελ
είλαη νχηε εχθνιεο, νχηε κπνξνχλ λα γίλνπλ απφ ηε κηα κέξα ζηελ άιιε. Αιιά έρεη
ζεκαζία λα γίλνληαη βήκα - βήκα θαη ζηαζεξά. Πε απηή ηελ πξνζπάζεηα λα αιιάμεη
ην ζσθξνληζηηθφ ζχζηεκα μέξνπκε φηη έρνπκε πνιχ κεγάιε αλάγθε ζσθξνληζηηθψλ
ππαιιήισλ πνπ μέξνπλ λα θάλνπλ θαιά ηε δνπιεηά ηνπο, πνπ είλαη πηζηνί ζην
θαζήθνλ ηνπο, πνπ είλαη θαιά εθπαηδεπκέλνη θαη δελ είλαη παξακειεκέλνη. πάξρεη
κία αξθεηέο θνξέο ή ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο άδηθε εηθφλα εμαηηίαο νξηζκέλσλ
γεγνλφησλ γηα ηνπο ζσθξνληζηηθνχο ππαιιήινπο. Γηα λα είκαη απφιπηα εηιηθξηλήο
καδί ζαο φηαλ θαλείο βιέπεη ηα πξάγκαηα απφ έμσ πνιιέο θνξέο κπνξεί λα έρεη
ιαλζαζκέλε εηθφλα γη απηφ πνπ ζπκβαίλεη κέζα θαη γη απηφ πνπ πθίζηαηαη πνιιέο
θνξέο ν ζσθξνληζηηθφο ππάιιεινο. Γηαηί δελ είλαη θαζφινπ εχθνιν λα βξίζθεζαη
καδί ζηηο θπιαθέο αζθψληαο ηα θαζήθνληα ζνπ. Έλα γεγνλφο ηπραίν ή φρη ηπραίν
πνπ κπνξεί λα νθείιεηαη ζηελ παξάιεηςε θάπνηνπ ή θάπνησλ ή κπνξεί θαη λα
ζρεηίδεηαη ή λα κε ζρεηίδεηαη κε επζχλεο ησλ ζσθξνληζηηθψλ ππαιιήισλ. Κπνξεί λα
δεκηνπξγήζεη ηελ εηθφλα φηη θάηη ζάπην ππάξρεη ζην Βαζίιεην ηεο Γαληκαξθίαο. Θη
φκσο απηή ε εηθφλα πνπ θακηά θνξά είλαη ηπραία είλαη ιαλζαζκέλε θαη άδηθε. Θαη
ζαο κηιψ κε πνιχ κεγάιε εηιηθξίλεηα θαη εγψ αθφκα παξ φηη λνκηθφο
παξαθνινπζψληαο απ έμσ ηα πξάγκαηα κπνξεί θαηά θαηξνχο λα έρσ ζρεκαηίζεη ζηε
γεληθή εηθφλα γηα ην ζσθξνληζηηθφ ζχζηεκα θαη θάηη ην νπνίν κπνξεί λα είλαη
ιαλζαζκέλν γηαηί ζσθξνληζηηθνχο ππαιιήινπο. Όκσο ζαο ην ιέσ απηφ γηαηί έρεη
πάξα πνιχ κεγάιε ζεκαζία, αηζζάλζεθα πνιχ κεγάιε ηθαλνπνίεζε φηαλ πξηλ απφ
ιίγεο κέξεο, πξηλ απφ ιίγεο εβδνκάδεο, καδί κε ηνλ πθππνπξγφ ηνλ θχξην
Θαηζηθάξα, κπαίλνληαο κέζα ζε θπιαθέο, κπαίλνληαο κέζα ζε ζσθξνληζηηθά
θαηαζηήκαηα, άθνπζα απφ θξαηνπκέλνπο λα κνπ ιέλε ηα θαιχηεξα ιφγηα γηα ηνπο
ζσθξνληζηηθνχο ππαιιήινπο. Θαη πξνζέμηε. Γελ ελλνψ θαιέο θνπβέληεο πνπ
γίλνληαη ηελ ψξα πνπ παξαθνινπζεί ν ζσθξνληζηηθφο ππάιιεινο γηαηί ζα κπνξνχζε
θαλείο λα ζθεθηεί «Δ, θαιά, θξαηνχκελνη είλαη, κπξνζηά ζην ζσθξνληζηηθφ ππάιιειν
κπνξεί λα πνπλ ηελ θαιή θνπβέληα δηφηη θάηη πξνζδνθνχλ.». Κηιψ γηα ζηηγκέο πνπ ν
θξαηνχκελνο δελ ήηαλ ζεαηφο. Γελ θαηλφηαλ. Γελ παξαθνινπζνχζε θάπνην απηί
ζσθξνληζηηθνχ ππαιιήινπ. Νπφηε ηφηε ν θξαηνχκελνο ζα ήηαλ δεζκεπκέλνο λα πεη
ηελ θαιή θνπβέληα. Καθξηά απφ άιινπο άθνπζα ζεηηθά θαη απηφ ζα πξέπεη λα ζαο
πσ φηη κε ηθαλνπνίεζε πάξα πνιχ. Όπσο επίζεο θξάηεζα θάηη πνπ κνπ έρνπλ πεη φηη
έλα κεγάιν κέξνο ησλ ζσθξνληζηηθψλ ππαιιήισλ αηζζάλεηαη εγθαηαιειεηκκέλν απφ
ηελ πνιηηεία, καθξηά. Όηη δελ ππάξρεη πνιηηεία πνπ παξαθνινπζεί ηη ιέλε νη ίδηνη θαη
φρη κφλν γηα ηα ζέκαηα ηεο νξγάλσζεο ή ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζσθξνληζηηθψλ
θαηαζηεκάησλ άξαγε απηφ ην θαη εμνρήλ αλζξψπηλν παξάγνληα. Όηη δειαδή είλαη
άλζξσπνη πνπ έρνπλ αλάγθε πνιιέο θνξέο θαη απφ ςπρνινγηθή ζηήξημε, έρνπλ
αλάγθε λα αηζζάλνληαη φηη ε εγεζία δελ είλαη καθξηά ηνπο, φηη είλαη άλζξσπνη κε
νηθνγέλεηεο θαη πξνβιήκαηα θαη φηη κέζα ζε έλα εμαηξεηηθά ζθιεξφ ρψξν ππάξρεη
αλάγθε ππνζηήξημεο ηνπο. Γελ είλαη ηπραίν φηη, ην ηνλίδσ απηφ άλζξσπνη πνπ έρνπλ
θάλεη έξεπλεο κέζα ζηηο θπιαθέο, έρνπλ επίζεο φηη έρνπλ ζπλεξγαζηεί πάξα πνιχ
θαιά κε ηνπο ζσθξνληζηηθνχο ππαιιήινπο.
Θαη φηη ίζσο έλα απφ ηα πην
δηαδεδνκέλα, απφ ηα πην ζπρλά επαλαιακβαλφκελα παξάπνλα είλαη ηη αηζζαλφκαζηε
καθξηά απφ ηελ πνιηηεία θαη ηε δηνίθεζε ηεο. Θέισ λα μέξεηε φηη επηζπκνχκε θαη εγψ
θαη ν πθππνπξγφο λα κελ θαηαγξαθνχκε ζηε ρσξία ησλ ππνπξγψλ γηα ηνπο νπνίνπο
ζα ηζρχεη ην ίδην παξάπνλν πνπ εθθξάδεηαη κέρξη ηψξα. Άξα ινηπφλ απφ ηελ πιεπξά
καο ζηελ πξνζπάζεηα πνπ ζα θάλνπκε λα αιιάμνπκε ξηδηθά θαη ζε βάζνο ρξφλνπ ην
ζσθξνληζηηθφ ζχζηεκα, ζα θάλνπκε φ,ηη κπνξνχκε γηα λα ζηαζνχκε θνληά ζηνπο
ζσθξνληζηηθνχο ππαιιήινπο, ζα θάλνπκε ηη κπνξνχκε γηα λα ηνπο έρνπκε
ζπκκάρνπο. Θέισ λα αηζζάλεζηε αζθαιείο. Κε ηελ ησξηλή εγεζία ηνπ ππνπξγείνπ
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Γηθαηνζχλεο ζαο παξαθαιψ θαη ην επηζπκψ βαζχηαηα δελ αηζζάλεζηε αζθαιείο.
Απηφ πνπ εκείο δεηνχκε απφ εζάο είλαη λα είζαζηε κφλν πηζηνί ζηνλ φξθν ζαο θαη λα
θάλεηε ηε δνπιεηά ζαο κε ηνλ ηξφπν πνπ αληηιακβάλεζηε φηη ηηκά ηνλ φξθν ζαο.
Ρίπνηε άιιν. Γελ πξφθεηηαη λα ζαο δεηήζεη ηδηαίηεξα απηφο πνπ ζαο κηιάεη θαλέλα
ξνπζθέηη. Αλήθσ ζηελ θαηεγνξία ησλ πνιηηηθψλ πξνζψπσλ πνπ νπδέπνηε
ζπλαιιάζζνληαη κε ηελ θαιή έλλνηα ζπλαιιάζζνληαη κε ηνπο ππεξεζηαθνχο
παξάγνληεο. Αμηνινγψ πνιηηηθέο θαη ζπκπεξηθνξέο. Ρίπνηε άιιν. Κε απηή ηελ
ελδηαθέξεη είλαη λα μέξεηε φηη δελ δεζκεχνκαη απφ θαλέλαλ. Γεζκεχνκαη κφλν απφ ηε
ζπλείδεζή κνπ γη απηφ θαη ζαο παξαθαιψ πνιχ θαη εζάο λα κε δεζκεχεζηε απφ
θαλέλαλ. Λα δεζκεχεζηε κφλν απφ ηνλ φξθν ζαο. Λα αηζζάλεηαη ηε ζηγνπξηά θαη ηελ
αζθάιεηα φηη φηαλ θάηη ζαο απαζρνιεί απεπζχλεζηε ζε εκάο. Απφ ηα ζέκαηα ηεο
εθπαίδεπζεο πνπ δελ είλαη θαινί είλαη πιεκκειήο ε εθπαίδεπζε ίζσο ησλ
ζσθξνληζηηθψλ ππαιιήισλ, κέρξη ηα ζέκαηα ησλ ππεξεζηαθψλ ζπλζεθψλ θαη ησλ
αλαγθψλ λα ηηο βειηηψζνπκε. Θαη απφ εθεί κέρξη ηα πξνζσπηθά, αλζξψπηλα ζέκαηα
πνπ απαζρνινχλ ηνλ θαζέλα απφ εκάο άξα θαη ηνπο ζσθξνληζηηθνχο ππαιιήινπο.
Λα αηζζάλεζηε ηε ζηγνπξηά θαη ηελ αζθάιεηα φηη ζα βξείηε απηηά πνπ αθνχλ. Γελ
ππνζρφκαζηε, νχηε ππφζρνκαη φηη ηζρπξίδνληαη φηη θάζε ηη πνπ ζα ζπδεηνχκε ζα
κπνξνχκε λα ην θάλνπκε. Απηφ δελ κπνξεί λα γίλεη. Γηφηη πάληνηε φηαλ έρεηο λα
δηαρεηξηζηείο ζηελφηεηα πφξσλ πξέπεη λα επηιέγεηο πξνηεξαηφηεηεο κέζα ζην ρξφλν.
Αιιά φκσο ζα είκαζηε εθεί γηα λα θάλνπκε καδί ζαο πξνζπάζεηα. Γηα άιιε κηα θνξά
ζέισ λα ζαο παξαθαιέζσ λα αηζζάλεζηε φηη ζα βξείηε εγεζία πνπ είλαη επαίζζεηε
ζηα κελχκαηα άξα κε απηή ηελ έλλνηα λα μέξεηε φηη εκείο ζα πξνζπαζήζνπκε κε
θάζε ηξφπν λα απνθαηαζηήζνπκε άδηθεο εηθφλεο πνπ έρνπλ δηακνξθσζεί πξνο ηα
έμσ. Ρν κφλν πνπ ζαο δεηψ, δε ζαο δεηψ ηίπνηε άιιν, είλαη ζηελ θαζεκεξηλή ζαο
δξάζε λα ζέβεζηε ηνλ φξθν ζαο. Ρίπνηε άιιν. Θαη αλ ππάξρνπλ θάπνηνη νη νπνίνη
επηιήζκνλεο ηνπ φξθνπ ηνπο ηξαβάλε ή επηρεηξνχλ λα ηξαβήμεη ην ζψκα έμσ απφ
απηή ηελ θαιή εηθφλα πνπ ζέινπκε λα έρεη ζηελ θνηλσλία θαη ζηελ θνηλσλία φρη κφλν
ηεο θπιαθήο αιιά θαη ζηε γεληθφηεξε θνηλσλία, λα μέξεηε φηη ζα πξέπεη λα ηνπο
απνθφςεηε δηφηη ηειηθά είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ φρη κφλν ην δηθφ ζαο, αιιά θαη ζην
ζπκθέξνλ ζπλνιηθά ηεο πνιηηείαο. Ρηο επφκελεο εκέξεο ζα αλαθνηλσζεί θαη ν εηδηθφο
γξακκαηέαο πνπ ζα αλαιάβεη ηελ επζχλε ησλ ζσθξνληζηηθψλ θαηαζηεκάησλ.
Έρνπκε θάλεη δειαδή ηελ επηινγή. Γελ ζα έρεη ηηο αξκνδηφηεηεο απιψο επηηεξεηή
ησλ ζεκάησλ ηάμεο ηεο αζθάιεηαο φπσο ιέκε, ζηα θαηαζηήκαηα θξάηεζεο καδί κε
ηελ ππφινηπε εγεζία ηνπ ζα εξγαζηεί πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο αλακφξθσζεο φπσο
ζαο είπα πξηλ ηνπ ζσθξνληζηηθνχ ζπζηήκαηνο. Θάλακε κάιηζηα θαη κηα πξνζπάζεηα
απηά πνπ ζαο νθείινληαη, κηιψ γηα ηα δίκελα ησλ εμαηξεζίκσλ θαη ησλ λπρηεξηλψλ,
λα ηα πεξάζνπκε ήδε ζε δηάηαμε ηελ νπνία θαηαζέζακε ζην λνκνζρέδην πνπ
θαηαζέζακε ζηε Βνπιή θαη έρεη αξρίζεη ήδε ε ζπδήηεζή ηνπ ζηελ αξκφδηα
θνηλνβνπιεπηηθή επηηξνπή. Θα είλαη άιισζηε πξηλ απφ ηε ζπδήηεζή ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ ςήθηζκά ηνπ λνκνζρεδίνπ άξα θαη ε ζρεηηθή δηάηαμε πνπ ζαο
αθνξά. Θα θιείζσ ιέγνληαο ην εμήο. Ξνιιά αλεμάξηεηα απφ ην ηη ζρεδηάδεη ε
εγεζία εμαξηψληαη απφ ηελ απνθαζηζηηθή ζπκπεξηθνξά θαη απφ ηνλ θαιφ ηξφπν
ιεηηνπξγίαο ησλ ζσθξνληζηηθψλ ππαιιήισλ. Απηφ ζαο παξαθαιψ ζέισ λα καο ην
δψζαηε. Θαη φηαλ ιέσ ζέισ λα καο ην δψζεηε δελ ελλνψ λα ην δψζεηε ζηελ
θπβέξλεζε ζηνλ ππνπξγφ Γηθαηνζχλεο ή ζηνλ πθππνπξγφ, λα καο ηα δψζεηε σο
πνιηηεία. Κε κηα θνπβέληα πνπ επηζπκνχκε κέρξη ην ηέινο καο ηνπο εκπηζηεπηνχκε.
Θαη επηζπκνχκε κέρξη ην ηέινο λα δηακνξθψζνπλ έλα θαζεζηψο αζθάιεηαο ζηε
ζρέζε θαη ζηε ζπλεξγαζία θαη ζηελ πξναγσγή ησλ θνηλψλ ππνζέζεσλ. Απηφ ιάβεηε
ηα ζνβαξά ππφςε ζαο ζηηο εξγαζίεο ζαο. Ηδηαίηεξα ν πθππνπξγφο πνπ έρεη εθηφο
απφ ηε δηθή κνπ θπζηθά πνιηηηθή επζχλε έρεη θαη θαηαλεκεκέλε ηελ αξκνδηφηεηα, ζα
είκαζηε πάληνηε επί πνδφο ¨πνιέκνπ¨, επί πνδφο ζπλεξγαζίαο. Δχρνκαη θαιή
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επηηπρία ζηηο εξγαζίεο ζαο, λα είλαη απνδνηηθέο θαη λα θαηαιήμεηε θαη κε ηα
απνηειέζκαηα πνπ ε δεκνθξαηηθή ζαο βνχιεζε νξγαλψλεη θαληάδνληαη απηφ ηνλ
θαηξφ απφ θαηξφ πξηλ απφ ηελ εθδήισζε ησλ γεληθψλ ζπλειεχζεσλ ή ησλ
ζπλειεχζεσλ ηεο νκνζπνλδίαο. Θαιή επηπρία ινηπφλ θαη ζα ηα μαλαπνχκε. Λα είζηε
θαιά.
Πρόεδρος: Δπραξηζηνχκε ηνλ ππνπξγφ καο γηα ηε ηνπνζέηεζε. Ρν ζπλέδξην καο
θχξηε ππνπξγέ, θπξίεο θαη θχξηνη είλαη απνινγηζηηθφ, απφ ην νπνίν ζα πξνθχςεη λέν
δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο νκνζπνλδίαο θαη ην λέν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο
νκνζπνλδίαο ζα ζαο επηζθεθηεί γηα λα ζαο εθζέζεη ηα πξνβιήκαηα γηα λα ηα
ιχζνπκε. Ξαξψλ είλαη θαη ν δήκαξρνο ηνπ Θνξπδαιινχ ν θχξηνο Θαζηκάηεο.
Καζιμάηης: Θαιεκέξα ζαο. Θαιεκέξα θχξηε πνπξγέ. Σαηξεηηζκφ απεχζπλε ν
αληηδήκαξρνο. Δγψ έκαζα φηη μαθληθά έξρεηαη ν ππνπξγφο θαη ηνλ θαισζνξίδσ ζηε
θηιφμελε πφιε καο. Θαη εχρνκαη νιφςπρα θαιή επηηπρία ζηηο εξγαζίεο ηνπ ζπλεδξίνπ
ζαο. Μέξεηε φηη ξφιν ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηνπ ππνπξγείνπ δηθαηνζχλεο είλαη
δηαθξηηνί. Απηφ πνπ ζέισ λα επαλαιάβσ γηα αθφκα κηα θνξά θαη παξνπζία βεβαίσο
ηνπ ππνπξγνχ είλαη φηη πάγηα ζέζε φισλ ησλ δεκνηηθψλ αξρψλ, φισλ ησλ
θπβεξλήζεσλ απφ ην 1994 θαη κεηά είλαη φηη νη θπιαθέο πξέπεη λα θχγνπλ απφ ηε
πφιε θαη απηφ ην γλσξίδεηε πνιχ θαιά αιιά βεβαίσο θαη ε δηθή καο δεκνηηθή αξρή
θαη φιεο νη δεκνηηθέο αξρέο πνπ πξνεγήζεθαλ έρνπκε μερσξίζεη ηα θηίξηα απφ ηνπο
αλζξψπνπο. Ππκπαξαζηεθφκαζηε θαη ζπκπαξαζηεθφκαζηε κε φιεο καο ηηο δπλάκεηο
ζηνπο εξγαδφκελνπο ησλ ζσθξνληζηηθψλ θαηαζηεκάησλ θαη βεβαίσο ηνπο
θξαηνπκέλνπο. Γηαηί ην γλσξίδεη ν ππνπξγφο, ηνλ παξαθνινπζψ ρξφληα θαη αλ ζέιεηε
θαη απηφ ηελ εζσηεξηθή αλάγθε. Δίλαη ηχρε, ην γεγνλφο φηη βξίζθεηαη ζην ηηκφλη ηνπ
ππνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο ν Σάξεο ν Θαζηαλίδεο. Ξξέπεη φινη καδί λα
ζπκπαξαζηαζνχκε θαη ζε εζάο θαη βεβαίσο ζηνπο θξαηνχκελνπο ησλ θπιαθψλ. Γελ
είλαη δπλαηφλ ζε έλα ρψξν πνπ έρεη θαη λα αλαθεξζψ ζηηο θπιαθέο ηνπ Θνξπδαιινχ,
ζε έλα ρψξν πνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί γηα λα θηινμελήζεη 600 θξαηνπκέλνπο λα
ζηνηβάδνληαη ζαλ ηα δψα 2000 θαη 2200 πνπ είλαη ζήκεξα κέζα ζηηο θπιαθέο. Απηφ
θάλεη ζαθψο δπζθνιφηεξν ην έξγν ην δηθφ ζαο θαη βεβαίσο ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα
θαη ζε απηφ ηνλ αγψλα ζαο εκείο απφ ηελ πιεπξά ηε δηθή καο ζα είκαζηε θνληά καο
ζαο θαη ζα είκαζηε θαη δηπιά ζαο. Λα επρεζψ γηα αθφκα κηα θνξά θαιή επηηπρία ζηηο
δηαδηθαζίεο πνπ έρεηε ζήκεξα θαη λα ζαο θαισζνξίζσ θαη πάιη ζηελ πφιε καο. Παο
επραξηζηψ πνιχ.
Πρόεδρος: Δπραξηζηνχκε ηνλ θχξην δήκαξρν. Ν θχξηνο Αξβαληηίδεο ν πξφεδξνο ηεο
νκνζπνλδίαο λα θάλεη ηελ εηζήγεζε γηα ηνλ απνινγηζκφ δξάζεο.
Αρβανιηίδης: Θχξηε πνπξγέ, θχξηε δήκαξρε, αγαπεηνί ζπλάδειθνη, κε αθεηεξία
ηηο απνθάζεηο ηνπ 33νπ ηαθηηθνχο ζπλεδξίνπ θαη ηνπ 34νπ ελδηάκεζνπ ηαθηηθνχ
ζπλεδξίνπ ηεο νκνζπνλδίαο καο παξνπζηάδνπκε ζήκεξα ηνλ απνινγηζκφ δξάζεο
ρξνληθήο πεξηφδνπ απφ ην Λνέκβξην ηνπ 200 κέρξη ην Λνέκβξην ηνπ 2009. Ρν
ζεκεξηλφ ζπλέδξην πξαγκαηνπνηείηαη φπσο αλέθεξα θαη ζην ραηξεηηζκφ κνπ, ζηελ
εηζήγεζή κνπ ζηελ αξρή ηνπ ζπλεδξίνπ, ζε κηα πνιχ δχζθνιε ρξνληθή πεξίνδν ζηελ
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νπνία θπξηαξρεί ε νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηνπ 2009 κε ην πάγσκα ησλ κηζζψλ γηα ην
ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο θπιαθέο, ηελ νηθνλνκηθή πνιηηηθή ηνπ 2010 κε ηηο
κεδεληθέο απμήζεηο γηα ηελ πιεηνςεθία ησλ εξγαδνκέλσλ ζην δεκφζην, ηελ
παξάιεηςε ησλ αζθαιηζηηθψλ δηθαησκάησλ κε ηελ αχμεζε νξίσλ ειηθίαο ησλ
γπλαηθψλ, ηε λέα θνξνεπηδξνκή πνπ ζα πξνθαιέζεη αθφκε κεγαιχηεξεο νηθνλνκηθέο
αληζφηεηεο, ηε δνγκαηηθή ζθέςε ησλ Διιήλσλ θαη ησλ Δπξσπαίσλ πνιηηηθψλ ζε κηα
πεξηνξηζηηθή νηθνλνκηθή πνιηηηθή, φηαλ ηελ ίδηα ζηηγκή θπξίεο θαη θχξηνη ε θνηλσλία
απαηηεί ηελ θξίζε λα ηελ πιεξψζνπλ απηνί πνπ ηε δεκηνχξγεζαλ κε ηηο αδηέμνδεο
πνιηηηθέο πνπ άζθεζαλ. Γελ ζα απνδερηνχκε ηηο ίδηεο ρξενθνπεκέλεο ζπληαγέο. Ρα
θχξηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο πξνεγνχκελεο ρξνληθήο πεξηφδνπ απφ ην 32ν ζπλέδξην
ηφζν ηεο νκνζπνλδίαο καο ην Λνέκβξην ηνπ 2007 κε ην ζήκεξα ήηαλ ε θαζήισζε
ησλ κηζζψλ θαη ησλ ζπληάμεσλ, ε αθξίβεηα, ε αλαηξνπή ηεο δεκφζηαο θνηλσληθήο
αζθάιηζεο, ε αθχξσζε ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζην δεκφζην. Αλ
πξαγκαηηθά ζέινπκε ην επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα λα μεθχγνπκε απ απηέο ηηο
πνιηηηθέο , λα ππεξαζπηζηνχκε θαη λα δηεπξχλνπκε ηα δηθαηψκαηά καο ζα πξέπεη
ζηελ νινθιήξσζε ηνπ ζπλεδξίνπ καο θαη κέζα απφ ηε δηαηχπσζε ησλ ζέζεψλ καο
ζην επφκελν ζπλέδξην λα βγνχκε πην δπλαηνί. Αμηνπνηψληαο ην δεκηνπξγηθφ δηάινγν
πνπ ζα πξέπεη λα αλαπηπρζεί. Έηζη ψζηε αθνχ αμηνινγήζνπκε θαη ην παξειζφλ λα
εθηηκήζνπκε ηηο ζεκεξηλέο ζπλζήθεο θαη λα θαζνξίζνπκε κε ππεπζπλφηεηα ηνπο
ζηφρνπο καο γηα ην κέιινλ. Ζ ζεηεία πνπ ζα δηαλχζεη ην λέν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην
ζα είλαη εμαηξεηηθά δχζθνιε. Κε ηελ νηθνλνκηθή θξίζε θαη ηηο πνιηηηθέο ιηηφηεηαο ην
κφλν απνηέιεζκα πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη είλαη ε δηεχξπλζε ησλ θνηλσληθψλ
αληζνηήησλ, ν πεξηνξηζκφο ησλ εξγαζηαθψλ δηθαησκάησλ θαη ε ππνβάζκηζε ηεο
ζέζεο ησλ ππαιιήισλ. Όιν ην πξνεγνχκελν ρξνληθφ δηάζηεκα εκείο ηφζν σο
νκνζπνλδία ζηείιακε ην κήλπκα πξνο θάζε θαηεχζπλζε φηη δελ ζα ζπκβηβαζηνχκε
κε ηελ αλαμηνθξαηία, ηελ αληζφηεηα θαη ηελ αδηθία πνπ θπξηαξρνχλ. Ππλάδειθνη ηε
δηεηία πνπ δηαλχζακε ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο νκνζπνλδίαο είρε ζαλ ζηφρν ηελ
ηεξάξρεζε αιιά θαη ηελ πινπνίεζε ηφζν ηνπ δηεθδηθεηηθνχ πιαηζίνπ φζν θαη ησλ
απνθάζεσλ ηνπ ζπλεδξίνπ ηεο νκνζπνλδίαο. Κε βαζηθή θαηεχζπλζε ηελ πξφζεζε
θαη ηελ επίιπζε φισλ ησλ κηθξψλ θαη ησλ κεγάισλ πξνβιεκάησλ πνπ απαζρφιεζαλ
ηνπο εξγαδφκελνπο ζηηο θπιαθέο αιιά θαη ζην Γεκφζην γεληθά. Σξεζηκνπνηήζακε γηα
ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ θαη ησλ απνθάζεσλ καο θάζε πξφζθνξν κέζν.
Απεξγίεο, ζηάζεηο εξγαζίαο, ζηάζεηο δηακαξηπξίαο, ζπγθεληξψζεηο θαη πνξείεο.
Ξξνβάιιακε κε θάζε ηξφπν ηηο δηεθδηθήζεηο θαη ηα πξνβιήκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ
ζηηο θπιαθέο κε ζπλεληεχμεηο θαη δειηία ηχπνπ, αλαθνηλψζεηο θαη γεληθά
ρξεζηκνπνηψληαο θάζε κνξθή επηθνηλσλίαο γηα λα γλσζηνπνηεζνχλ ηα πξνβιήκαηα
καο πάληνηε κε κνλαδηθφ ζηφρν ηελ επίιπζή ηνπο.
Απνθνξχθσκα πηζηεχσ
απνηέιεζε θαη ε επεξγεηηθή θηλεηνπνηήζεη ην Κάην ηνπ 2009 ελάληηα ζηηο ζηε δήηεζε
ησλ ξπζκίζεσλ ηνπ πξψελ ππνπξγνχ πνπ έζηγαλ βαζηθά εξγαζηαθά δηθαηψκαηα φπσο
ην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην θαη ηελ νπνία ξχζκηζε ηελ νπνία απέζπξε ηειηθά απφ ην
λφκν πνπ ςήθηζε ε Βνπιή ηθαλνπνηψληαο ην αίηεκα καο. Ζ νκνζπνλδηαθψλ φιν απηφ
ην δηάζηεκα βξέζεθε ζηελ πξσηνπνξία ηνπ αγψλα. Πηάζεθε ζην χςνο ησλ
πεξηζηάζεσλ θαη εμέθξαζε ηελ αγσλία γηα ηα ζπκθέξνληα ησλ ρηιηάδσλ
εξγαδνκέλσλ ζηηο θπιαθέο θαη ηα ηδξχκαηα ηεο ρψξαο. Ρν επφκελν ζπλέδξην
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αμηνινγψληαο ηνλ απνινγηζκφ δξάζεο πνπ ζα θάλνπκε ζήκεξα εδψ θαη αθνχ
αλέδεημε ηηο αδπλακίεο θαη ηα πιενλεθηήκαηα πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζε έλα πιαίζην
δξάζεο κε αθεηεξία θαη κνλαδηθφ θξηηήξην ηα πξνβιήκαηα θαη ηηο αλάγθεο ησλ
ππαιιήισλ γηα κηα δηεηία πξνβνιήο θαη ζηήξημεο θνηλψλ δηεθδηθήζεσλ θαη θνηλψλ
αγψλσλ. Όπσο είπα πξηλ γηα λα πεξάζνπκε ζηε δξάζε ηεο νκνζπνλδίαο κε αθεηεξία
ηηο απνθάζεηο ησλ ζπλέδξησλ πνπ θάλακε ηε δηεηία πνπ πέξαζε πξνρσξήζνπκε
ζεκαληηθά ζηελ αλαλέσζε ηνπ πιαηζίνπ δηεθδηθήζεσλ κε αηρκή ηηο ξπζκηζηηθέο
δηεθδίθεζεο νη νπνίεο πξέπεη λα θαζνξηζηνχλ κε γλψκνλα ην θαιφ ηνπ εξγαδφκελνπ,
ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ θξάηεζεο, ηε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο ησλ
ππαιιήισλ θαη ηεο αμηνθξαηηθήο αμηνιφγεζεο ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ. Ππλερίζηεθε θαη
ηελ πεξίνδν απηή ε απαμίσζε ηνπ ζεζκνχ ησλ ζπιινγηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαζψο
δηαρξνληθά νη θπβεξλήζεηο αξλνχληαη λα ζπδεηήζνπλ κέζα ζε έλα πιαίζην
θαζνξηζκέλν ηα πξνγξάκκαηα θαη ηα αηηήκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο θπιαθέο.
Δλδερνκέλσο ζα πξέπεη ην επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα ζε ζπλεξγαζία θαη κε ηελ
ΑΓΔΓ λα ππάξμεη άκεζα ηξνπνπνίεζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηηο ζπιινγηθέο
δηαπξαγκαηεχζεηο ζην δεκφζην ψζηε λα γίλεη πξάμε ε δπλαηφηεηα νπζηαζηηθήο
δηαδηθαζίαο δηαπξαγκάηεπζεο θαη απνγξαθήο ε ζπιινγηθψλ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο θαη
γηα ηνπο εξγαδφκελνπο ηηο θπιαθέο. Κε βάζε θάζε θνξά θαη ηε λέα πξαγκαηηθφηεηα
φπσο απηή δηακνξθψλεηαη. Πηα ζεζκηθά δεηήκαηα. Ζ πξνζπάζεηά καο γηα ηελ
αλάδεημε θαη ηελ δηεθδίθεζε ζεηξάο ζεκάησλ πνπ αθνξνχζαλ ηνλ θιάδν ήηαλ ζρεδφλ
θαζεκεξηλή. Θαηαθέξακε κέζα απφ ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο παξεκβάζεηο καο λα ιπζνχλ
ρξφληα αηηήκαηα ηνπ θιάδνπ. Αλαιπηηθά ζα ζαο ηα αλαθέξσ. Δληζρχζεθε ζε
αλζξψπηλν δπλακηθφ ηε δηεηία πνπ δηαλχζακε πεξίπνπ κε 300 άηνκα ε ζσθξνληζηηθή
ππεξεζία κέζα απφ δχν πξνθεξχμεηο, αζθαιψο φκσο ν αξηζκφο απηφο είλαη θαηά
πνιχ κηθξφηεξνο θαξκάθσλ θαη πνιχ - πνιχ κηθξφηεξνο ησλ απαηηήζεσλ πνπ έρεη
νκνζπνλδία απφ ηηο πνιηηηθέο εγεζίεο. Γεχηεξνλ, ππήξμε πξφλνηα γηαηί γηα ηηο
νηθνγέλεηέο ησλ ζπλαδέιθσλ πνπ ράλνπλ ηε δσή ηνπο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο
ππεξεζίαο ηνπο εμαηηίαο απηήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 Λ.3772. Πην νπνίν
πξνβιέπεηαη φηη ν/ε ζχδπγνο ή ηέθλα ππαιιήινπ ζα πξνζιακβάλεηαη ζε ππεξεζίεο
ηνπ ππνπξγείνπ δηθαηνζχλεο. Ρξίηνλ, πξνβιέθζεθε λνκνζεηηθά κε ηα άξζξα 11λ.
37/1972 ε ιεηηνπξγία δχν θέληξσλ απνηνμίλσζεο ησλ θξαηψλ ησλ θξαηνπκέλσλ ζηηο
θπιαθέο Σαιθηδηθήο θαη ζηελ Θξήηε. Ρέηαξηνλ, γηα ηελ απνζπκθφξεζε ησλ
θπιαθψλ έγηλαλ δχν λνκνζεηηθέο παξεκβάζεηο κε ηνλ Λ. 3719 θαη ηνλ Λ. 3772, ελψ
απηέο ηηο κέξεο ςεθίδεηαη φπσο καο αλαθνίλσζε θαη ν θχξηνο ππνπξγφο θαη ηξίηε
λνκνζεηηθή παξέκβαζε πνπ πηζηεχνπκε φηη ζα βνεζήζεη ιίγν πεξηζζφηεξν ζην ζέκα
ηεο απνζπκθφξεζεο. Ξέκπηνλ, πηνζεηήζεθαλ απφ ηελ πξνεγνχκελε εγεζία νη
πξνηάζεηο καο γηα ηελ έληαμε εηδηθά εθπαηδεπκέλσλ ζθχισλ ζηε ζσθξνληζηηθή
ππεξεζία θαη πηζηεχνπκε φηη δε ζα κείλεη σο ζρέδην. Διπίδνπκε φηη ζα ην πξνσζήζεη
θαη ε λέα πνιηηηθή εγεζία ζχκθσλα κε ηηο πξνηάζεηο πνπ έρνπκε ππνβιεζεί απφ ηελ
νκνζπνλδία. Έθηνλ, πηνζεηήζεθαλ επίζεο απφ ηελ πξνεγνχκελε πνιηηηθή εγεζία νη
πξνηάζεηο καο γηα ηελ εθπαίδεπζε, κε ραξά αθνχζακε ηνλ θχξην Θαζηαλίδε λα
αλαθέξεηαη ζην γεγνλφο φηη είλαη πιεκκειήο ε εθπαίδεπζή καο απηή φπσο ηελ έρεη
δηαπηζηψζεη θαη ν ίδηνο θαη ζα θάλεη ηελ παξέκβαζε ηνπ έηζη ψζηε λα είλαη κέζα ζηα
πιαίζηα ηνπιάρηζηνλ απηά κνπ πνπ δεηήζακε.
Γειαδή ε ιεηηνπξγία Πρνιήο
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πξνζσπηθνχ κε εηήζην πξφγξακκα ζπνπδψλ γηα ηελ εηζαγσγηθή εθπαίδεπζε,
κεηεθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ γηα φζνπο επηζπκνχλ λα θαηαιάβνπλ ζέζεηο
επζχλεο θαη ηελ αξκνδηφηεηα γηα ηε δηά βίνπ επηκφξθσζε φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ.
Έβδνκνλ, εληάρζεθαλ ζην ΔΠ ηα ζεξαπεπηηθά ζε θαηαζηήκαηα φπσο ήηαλ θαη ζην
πιαίζην δξάζεο ηνπιάρηζηνλ ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο φπσο ην έρσ αληηιεθζεί κέζα
απφ ην αξρείν ηεο νκνζπνλδίαο ην λνζνθνκείν, ην ςπρηαηξείν, ηα θέληξα
ηνμηθνκαλψλ θξαηνπκέλσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 13 ηνπ Λ. 3772. Όγδνν, κε ηηο
πηέζεηο ηεο νκνζπνλδίαο νινθιεξψλνληαη κε ηαρείο ξπζκνχο ηα ππφ αλέγεξζε
θαηαζηήκαηα θξάηεζεο, εληφο ησλ πξνζερψλ κελψλ ην πξνζερψο κελψλ πηζηεχσ
θαη κε ηηο δηαηξέζεηο ηνπ επφκελνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη θπζηθά εθφζνλ ζα
επαξθεί ην πξνζσπηθφ θαη ζα γίλνπλ θαηλνχξγηεο πξνζιήςεηο λα ζηειερσζνχλ θαη λα
ηεζνχλ θαη ζε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία. Έλαην, κε ηελ παξέκβαζή καο θαη ηελ
θαηάζεζε ησλ πξψησλ ζαλ ησλ πξνηάζεσλ ηεο νκνζπνλδίαο μεθίλεζε ε θαηάξηηζε
θαλνληζκνχ αζθαιείαο ησλ θπιαθψλ, νη εθινγέο καο πξφιαβαλ, έρεη κείλεη ιίγν πίζσ
ην ζέκα θαη επειπηζηνχκε φηη ε λέα πνιηηηθή εγεζία ζα ζέιεη λα δψζεη έλα ηέινο ζην
θνηλφ απηφ πνπ ππάξρεη ζηηο ειιεληθέο θπιαθέο ζπγθξνηψληαο άκεζα θάπνηα
επηηξνπή πνπ ζα εμεηάζεη ην δήηεκα. Γέθαην, θαζηεξψζεθε κηα επηπιένλ αξγά γηα
ηνπο εξγαδφκελνπο ζηηο θπιαθέο κε ηελ θαζηέξσζε ηεο 16εο Νθησβξίνπ σο εκέξα
ηνπ πξνζσπηθνχ. Αληίζεηα δελ έγηλαλ δεθηέο θαηά ηε δηεηία πνπ καο πέξαζε νη
πξνηάζεηο καο πνπ αθνξνχζαλ ηα παξαθάησ: λα κελ ππάξρεη ζπλέληεπμε ζηελ
επηινγή πξνζσπηθνχ, αλ θαη είκαζηε ηδηαίηεξα επηπρείο γηα ηηο ξπζκίζεηο πνπ πξνσζεί
ζην δεκφζην ηνκέα ε λέα θπβέξλεζε γηα ηελ θαηάξγεζε ηεο λεπξηθήο ψζεο θάλεη
ηελ δηαδηθαζία πξφζιεςεο γεληθά ζην δεκφζην. Γεχηεξνλ, λα δεκηνπξγεζεί
θαηάζηαζε θξάηεζεο ηχπνπ Γ ζε έλα απφ ηα ππφ αλέγεξζε θαηαζηήκαηα ή ζε θάπνην
απφ ηα ππάξρνληα ηα νπνία είρακε πξνηείλεη ζχκθσλα κε θάπνηα θξηηήξηα. Αλη
απηνχ κε ην Λ.3772 δεκηνπξγήζεθε κηα πηέξπγα ηχπνπ Γ κφλν ζην θαηάζηεκα
Γξεβελψλ πνπ πηζηεχνπκε φηη, άπνςε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, είλαη φηη αλ ηεζεί
ζε εθαξκνγή ζα θέξεη πιεζψξα πξνβιεκάησλ. Ρξίηνλ, ε ζπκκεηνρή ηνπ
εθπξνζψπνπ καο ζηελ επηηξνπή πνπ ζρεδηάδεη ην λέν ππνπξγείν δηθαηνζχλεο θαη πνπ
καο αθνξά άκεζα πηζηεχσ. Γηαηί αζρνιείηαη κε ηε δηάξζξσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο
λέαο ζσθξνληζηηθήο ππεξεζίαο, δελ έγηλε δεθηή θαηά ηε δηεηία πνπ καο πέξαζε θαη
πηζηεχσ φηη ζα γίλεη ε θαηάιιειε παξέκβαζε απφ ηε λέα πνιηηηθή εγεζία θαη ζην
ζέκα απηφ. Πηα νηθνλνκηθά ζέκαηα. Πηα νηθνλνκηθά αηηήκαηα ζπλάδειθνη ηε δηεηία
πνπ καο πέξαζε είρακε ηε κεγάιε επηηπρία ηεο θαηαβνιήο ησλ αλαδξνκηθψλ ηνπ
πφξνπ γηα ηα έηε 1977 – 2002 φπνπ κεγάιε κεξίδα ησλ ζπλαδέιθσλ καο έιαβαλ έλα
νπδφισο επθαηαθξφλεην ην πνζφ σο απνδεκίσζε. Αλ θαη ππάξρεη θξηηηθή φηη ην
πνζφ ηνπ απνζεκαηηθνχ ηνπ εηδηθνχ ινγαξηαζκνχ ζα έπξεπε λα δηαηεζεί κε άιιν
ηξφπν ψζηε λα κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη πεξηζζφηεξν θφζκν, παξεκπηπηφλησο λα ζαο
πσ φηη εγψ δελ ζπκπεξηιακβάλνκαη ζε απηνχο νη νπνίνη είραλ πάξεη αλαδξνκηθά είκαη
λένο ζπλάδειθνο. Ξαξακέλεη φκσο παξ φια απηά κηα ηεξάζηηα επηηπρία απηνχ ηνπ
δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Δπίζεο ζα πιεξσζνχλ φπσο καο αλαθνίλσζε θαη ν θχξηνο
ππνπξγφο νη δεδνπιεπκέλεο ψξεο ηνπ 2008 κε ηε ξχζκηζε πνπ ζα ςεθηζηεί εληφο
ησλ πξνζερψλ εκεξψλ. Θαηά ηα ινηπά αηηήκαηα πνπ ππνβάιακε ζηα νηθνλνκηθά δελ
θαηαθέξακε λα πινπνηήζνπκε θακηά απφ ηηο απμήζεηο ζηα επηδφκαηα πνπ δεηνχζακε.
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Κέρξη θαη ηελ ηειεπηαία ζηηγκή πάλησο νθείισ λα ζαο πσ θαη ζα πξέπεη λα γλσξίδεηε
φηη ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην πάιεςε γηα ηελ αχμεζε ηνπ κεξίζκαηνο απφ ην εηδηθφ
ινγαξηαζκφ, δπζηπρψο δελ ηα θαηαθέξακε κέλεη ζηα επφκελα δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην
λα δηεθδηθήζεη δπλακηθά γηα ηελ αχμεζε απηή. Κε ηελ επθαηξία πνπ ζπδεηάκε θπξίεο
θαη θχξηνη ηα νηθνλνκηθά ζέκαηα ζα πξέπεη φινη λα γλσξίδεηε ηηο δχζθνιεο κέξεο ηνπ
2010 πνπ έξρνληαη. Πηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2010 γηα φζνπο δε γλσξίδνπλ ζε
αληίζεζε κε ηελ αχμεζε 2,2% πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηελ θεληξηθή ππεξεζία ηνπ
ππνπξγείνπ δηθαηνζχλεο γηα ηηο ζσθξνληζηηθέο ππεξεζίεο ηα θαηαζηήκαηα θξάηεζεο
δειαδή, πξνβιέπεηαη κείσζε 3,8%. Ιηγφηεξν απφ ην2009 θαη γηα λα γίλσ πην
ιεπηνκεξήο ζα ζαο αλαθέξσ αλαιπηηθά κφλν ηνπο θσδηθνχο ε νπνία αθνξνχλ ην
πξνζσπηθφ θαζαξά. Ν θσδηθφο 511 ζηνλ νπνίν πξνβιέπεηαη γηα ηηο θπιαθέο κείσζε
18,5% ζε ζρέζε ην 2009, θαη ζηνλ θσδηθφ πνπ είλαη γηα ηα λπρηεξηλά ηηο Θπξηαθέο θαη
ηηο αξγίεο απηφ ππάξρεη κείσζε θαηά 23,2% ζε ζρέζε κε ην 2009. Πθεθηείηε φηη γηα
ην 2009 ηα πνζά απηά δελ επαξθνχλ γηα λα πιεξνθνξνχκε ηηο λπρηεξηλέο ψξεο πνπ
εξγαδφκαζηε, ζθεθηείηε κε ηε κείσζε 23,2% ηη πξνβιήκαηα ζα δεκηνπξγεζνχλ ζηηο
θπιαθέο θαη ηέινο ζηνλ θσδηθφ 513 πνπ είλαη απνδεκίσζε ησλ Παββάησλ
πξνβιέπεηαη κηα κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 24,4%. Όπνηνο ζέιεη ζα θαηαζέζσ θαη ζην
πξνεδξείν γηα ηα πξαθηηθά ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Γηα λα δεη θαη ηα νιηθά πνζά.
Ππλάδειθνη νθείινπκε φινη λα ζηεξίμνπκε ην επφκελν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ζε
φπνηεο απνθάζεηο ιάβεη πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη δηφξζσζε θαη πηζηεχεη θαη ν θχξηνο
ππνπξγφο πνπ είλαη παξψλ ζα βνεζήζεη πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή έηζη ψζηε ηα
πνζά ηνπιάρηζηνλ λα επαξθνχλ γηαηί ζηηο θπιαθέο πνιχ θαιά φινη γλσξίδεηε φηη νη
ψξεο απηέο δελ είλαη πιαζκαηηθέο φηη ηηο ψξεο απηέο ηηο εξγαδφκαζηε θχξηε ππνπξγέ.
ύνεδρος: Λα κνηξάδνληαη δίθαηα. Ξέληε άλζξσπνη ηα έπαηξλαλ απηά.
Αρβανιηίδης: Απηφ είλαη ζέκα ηεο δηνίθεζεο θαη δε κπνξψ λα παξέκβσ ηψξα.
Ξξνρσξάκε ζηα ζπληαμηνδνηηθά - αζθαιηζηηθά. Λα ζαο πσ φηη ζπλερίζηεθε ε
παξέκβαζε ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο θπιαθέο καδί κε
ηνπ ππφινηπνπ δεκφζηνπ ηνκέα γηα ηηο πξνζπάζεηεο ηεο θπβέξλεζεο ζηελ ζπλνιηθή
αθαίξεζε ησλ ζπληαμηνδνηηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ δηθαησκάησλ θαη ηελ απνδφκεζε
ηνπ δεκφζηνπ ραξαθηήξα ηεο θνηλσληθήο αζθάιηζεο. Ρα αζθαιηζηηθά θαη
ζπληαμηνδνηηθά καο δηθαηψκαηα ζα βξεζνχλ εληφο ησλ εκεξψλ θαη πάιη ζην
ζηφραζηξν ησλ θπβεξλεηηθψλ επηινγψλ. Ζ Δπξσπατθή Έλσζή κε ζπλέπεηεο ζην
δεκνζηνλνκηθφ ζπληεξεηηζκφ ηεο θαη κε πξφζρεκα ηελ ηζφηεηα θαηαξγεί θάζε
θνηλσληθφ ζηνηρείν απφ ηελ αζθάιηζε θαη ηελ ζπληαμηνδφηεζε απεηιψληαο ζπλνιηθά
ηα αζθαιηζηηθά καο δηθαηψκαηα. Θα πξέπεη λα θξνληίζνπκε ψζηε ε θπβέξλεζε ζε
θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη λα εγγπεζεί ηα ζεκειησκέλα θαη ψξηκα αζθαιηζηηθά
δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηδηαίηεξα ησλ γπλαηθψλ γηα λα κελ νδεγεζνχλ νη
εξγαδφκελεο ζε πξφσξε θπγή. Γεδνκέλνπ φηη ε αζξφα ζπληαμηνδφηεζε πηζηεχσ φηη
ζα έρεη θαη σο ηξαγηθφ απνηέιεζκα ηελ θαηάξξεπζε ησλ αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ.
Βαζηθφο ζηφρνο ηεο θπβέξλεζεο κε ην δηάινγν πνπ αλνίγεη γηα ηελ αζθάιηζε λνκίδσ
φηη είλαη κφλν ν πεξηνξηζκφο ησλ θνηλσληθψλ δαπαλψλ πνπ ζα δηαζέζνπλ ηα επφκελα
ρξφληα γηα ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε θαη πνπ ήδε ππνινγίδνληαη θαη ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2010. Έηζη φπσο έρνπλ απνηππσζεί. Πην πιαίζην απηψλ ησλ
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εθινγψλ ζα αθνινπζήζνπλ πνιηηηθέο θαη ζα πξνσζήζνπλ κέηξα πνπ κε βεβαηφηεηα
ζα εληείλνπλ ηα πξνβιήκαηα ηνπ αζθαιηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηεο βησζηκφηεηαο
ηνπ. Πηελ πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηα. Ππλερίζακε λα αγσληδφκαζηε γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ ζνβαξψλ πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ νη εξγαδφκελνη ζηηο
θπιαθέο ηα ζέκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. Καδί κε ηελ εθαξκνγή ησλ βαξέσλ θαη
αλζπγηεηλψλ απνηέιεζε ην πξνεγνχκελν ρξνληθφ δηάζηεκα κηα απφ ηηο βαζηθέο καο
πξνηεξαηφηεηεο. Δπηρεηξψληαο ηελ αμηνπνίεζε ηεο έξεπλαο πνπ πξαγκαηνπνίεζε γηα
ινγαξηαζκφ καο ε Δζληθή ζρνιή Γεκφζηαο γείαο παξαβήθακε γηα ηελ πηνζέηεζε
ελφο ζεζκηθνχ πιαηζίνπ γηα ηα δεηήκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. Δίλαη αλαγθαία ε
ζπλέρηζε ζπλνιηθά ηεο πξνζπάζεηάο καο γηα ηελ επαηζζεηνπνίεζε θαη ηελ
ελεξγνπνίεζε φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ησλ θξαηνπκέλσλ ζηα ζέκαηα πγηεηλήο
θαζψο ε αδηαθνξία θαη ε αδξάλεηα ησλ ππεξεζηαθψλ παξαγφλησλ ζηα δεηήκαηα
απηά είλαη πξσηνθαλήο. Πηελ ελφηεηα δηαδίθηπν - ελεκέξσζε. Ππλερίζηεθε γηα
δεχηεξε δηεηία θαη εληάζεθε κε κεγαιχηεξν βαζκφ ε άκεζε θαη θαζεκεξηλή
ελεκέξσζε φισλ ησλ ζπιιφγσλ θαη κειψλ ηεο νκνζπνλδίαο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ
ζηηο θπιαθέο. Πρεδφλ θαζεκεξηλή θαη αλαβαζκηζκέλε θαηά ην δνθνχλ ήηαλ θαη ε
ελεκέξσζε ηεο ηζηνζειίδαο ηεο νκνζπνλδίαο πξνθεηκέλνπ φινη νη εξγαδφκελνη ζηηο
θπιαθέο θαη φρη κφλν λα έρνπλ πξφζβαζε ζηα ζέκαηα πνπ πξνβάιιεη.
Σαξαθηεξηζηηθά κφλν ζα ζαο αλαθέξσ απφ ηα ζηαηηζηηθά ηνπ ηειεπηαίνπ ελδεθάκελν
ηνπ ηζηνζειίδεο καο φηη ηελ επηζθέθζεθαλ 23.156 δηαθνξεηηθνί ππνινγηζηέο ή άηνκα
αλ ζέιεηε λα ην πάξεηε κε ζπλνιηθή επηζθεςηκφηεηα 478.075 θνξέο ζχκθσλα κε ηα
ζηνηρεία ηεο Google statistics. Νινθιεξψζεθε ε θηινμελία ζηελ ηζηνζειίδα φισλ ησλ
παξαηάμεσλ ηεο νκνζπνλδίαο ρσξίο απνθιεηζκνχο θαη δηαθξίζεηο φπνπ πξνβάιινληαη
ειεχζεξα νη ζέζεηο θαη νη απφςεηο ηνπο. Δπηδηψμακε λα νινθιεξψζνπκε ην ζηφρν καο
πνπ ήηαλ ε έθδνζε κηαο κεληαίαο εθεκεξίδαο, ην νπνίν ζα απνηεινχζε θαη έλα
ρξήζηκν εξγαιείν ζηε πιήξε θαη αλαιπηηθή ελεκέξσζε φισλ καο. Κέλεη ζην επφκελν
δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην λα ιάβεη λα αλαιάβεη ην έξγν απηήο ηεο πξνζπάζεηαο. Πηελ
ελφηεηα δηεζλείο δεκφζηεο ζρέζεηο. Ξξνρψξεζαλ κε ζπληνληζκέλα βήκαηα θπξίεο θαη
θχξηνη πξνζπάζεηεο ηεο νκνζπνλδίαο γηα ηελ αλάπηπμε δηεζλψλ δεκνζίσλ ζρέζεσλ.
Ζ παξνπζία καο ζηηο ζπλεδξηάζεηο καο ζηηο Βξπμέιιεο ήηαλ κηα επράξηζηε έθπιεμε
γηα ηνπο ππφινηπνπο Δπξσπαίνπο, ζα πξέπεη λα ζπλερηζηεί απηή ε πξνζέγγηζε θαζψο
απηή ε ζπλερήο κεηαθνξά ηεο εκπεηξίαο απφ ηηο ππφινηπεο ρψξεο είλαη ζεκαληηθή γηα
ην πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο θπιαθέο.
Πην πιαίζην απηφ ζπκκεηείρακε ελεξγά ζηηο παλεπξσπατθέο δειψζεηο γηα ηελ
ππεξπιεζψξα ησλ θξαηνπκέλσλ ζηηο θπιαθέο θαη εθδψζακε θαη ζηα ειιεληθά ην
θπιιάδην πνπ ην πεξηερφκελφ ηνπ απνθαζίζηεθε λα είλαη ην ίδην ζε φιεο ηηο
γιψζζεο. Αληαιιάμακε επηζθέςεηο κε ηνπο ζπλαδέιθνπο ζπλδηθαιηζηέο ζηηο
θππξηαθέο θπιαθέο, νη νπνίνη καο ηίκεζαλ θαη κε ηελ παξνπζία ηνπο ζην
πξνεγνχκελν ζπλέδξην ζηελ Θέξθπξα. Πηελ ελφηεηα αζιεηηζκφο - πνιηηηζκφο.
Ππκκεηείρακε θπξίεο θαη θχξηνη κε πάλσ απφ εθαηφ αζιεηέο ζηνπο επξσπατθνχο
αγψλεο πνπ έγηλαλ ζηελ Αζήλα πεηχρακε πνιχ θαιά απνηειέζκαηα κε ηελ νκάδα
πνδνζθαίξνπ κε παίξλεη ηελ πξψηε ζέζε θαη ηελ νκάδα βφιετ λα παίξλεη ην αζεκέλην
κεηάιιην , κε ηελ πξψηε ζέζε ζηα 100 κέηξα θαη ηελ ηέηαξηε θαη έβδνκε ζέζε ζηα
500 κέηξα. Δπεηδή παξαθνινχζεζα νξηζκέλνπο απ απηνχο αγψλεο, πξαγκαηηθά ηα
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παηδηά κε έθαλαλ λα αηζζαλζψ πνιχ πεξήθαλνο ζαλ ζπλάδειθφο ηνπο. Ιφγσ ησλ
αδπλακηψλ θαη ησλ ειιείςεσλ ζηελ νξγαλσηηθή δνκή ηεο νκνζπνλδίαο δελ
πινπνηήζεθε ν ζηφρνο γηα ηε ζπκκεηνρή ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο εθδειψζεηο ηνπ
2009. Γηαηί κφλν ε ζπκκεηνρή ζηε ρσκαηεξή ηεο νκάδαο βφιετ ζην εξγαζηαθφ
πξσηάζιεκα θαη ηε ζπκκεηνρή ζπλαδέιθνπ καο ζην καξαζψλην ηεο Αζήλαο φπνπ
θαηέιαβαλ ηηο θαηά ηηο θαιχηεξεο δπλαηέο ζέζεηο εηδηθά ε νκάδα ηνπ βφιετ πνπ πήξε
ην ρξπζφ κεηάιιην. Ζ θαηαζηαηηθή ζεζκνζέηεζε ηεο Γξακκαηείαο Αζιεηηζκνχ ζην
δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο νκνζπνλδίαο ζα κπνξνχζε ίζσο λα απνηειέζεη αθεηεξία
γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ εξγαζηαθνχ αζιεηηζκνχ θαη πνιηηηζκνχ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηηο
θπιαθέο. Σξεηαδφκαζηε πξσηνβνπιίεο θαη δξάζεηο γηα λα μεθεχγνπλ απφ ηελ
θαζεκεξηλφηεηα ησλ πξνβιεκάησλ καο. Πηελ ελφηεηα κε ηα νξγαλσηηθά.
Γξαζηεξηνπνηήζεθαλ απηή ηε δηεηία ζπλάδειθνη δχν λέα ζσκαηεία ηνπ Γνκνθνχ θαη
ησλ Γξεβελψλ θαη κε ηδηαίηεξε ραξά θαισζνξίδνπκε ηνπο λένπο ζπλαδέιθνπο ζηνπο
θφιπνπο ηεο νκνζπνλδίαο καο θαη ζα είλαη θαη ε πξψηε ηεο θνξά πνπ ζα
ζπκκεηέρνπλ ζε εθινγηθέο δηαδηθαζίεο. Κε ιχπε κνπ ζαο ιέσ φηη ζε αδξάλεηα έπεζε
θαη πάιη ν Πχιινγνο ηελ Θσ πνπ ηδξχζεθε αιιά πνηέ δελ ιεηηνχξγεζαλ. Δίλαη
αλαγθαίν φζν πνηέ ε ζπιινγηθφηεηα εθθξάδεηαη κέζα ζε φια ηα επίπεδα, ε
αδηαθνξία ζηα πξνβιήκαηα δελ είλαη ιχζε θπξίεο θαη θχξηνη. Θπξίαξρν φκσο δήηεκα
απνηειεί ε πνιχ- δηάζπαζε ηνπ ζπλδηθαιηζηηθνχ θηλήκαηνο κε βαζηθφ ζηνηρείν ηελ
παξάιιειε ιεηηνπξγία δχν ζσκαηείσλ ζε θάζε θαηάζηεκα θαη δχν νκνζπνλδηψλ ζε
παλειιαδηθή νξγαλσηηθή δνκή γηα ηνλ ίδην εξγαζηαθφ ρψξν θάηη ην νπνίν θαη είλαη θαη
παξάλνκν βαζηθά αιιά ελ πάζε πεξηπηψζεη δελ είλαη ζέκα ηνπ ζπλεδξίνπ απηνχ λα
ην ιχζεη. Απνηέιεζκα ελφο ηέηνηνπ γεγνλφηνο είλαη θαη ε απνδπλάκσζε ηεο
ελεξγείαο, ηεο δχλακεο θαη ηεο ελφηεηαο ηεο θνηλήο αγσληζηηθήο θηλεκαηηθήο καο
πνξείαο. Γηα ηε κεηαηφπηζε ηέηνησλ θαηλνκέλσλ ζα πξέπεη λα απνηειέζεη κηα απφ ηηο
πξνηεξαηφηεηεο ηνπ λένπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Νθείινπκε ζην ζχλνιν ησλ
εξγαδνκέλσλ λα πξνζπαζήζνπκε γηα κηα νκνζπνλδία θνηλή ζην ρψξν ησλ θπιαθψλ.
Ππλάδειθνη, ηε πνξεία καο, ηελ ηαθηηθή καο, ηε ζηξαηεγηθή καο , φια φζα
αθνινπζήζακε απηή ηε δηεηία νθείινπκε λα ηε ζηαζεξνπνηήζνπκε θαη λα ηελ
αλαπηχμνπκε πεξηζζφηεξν γηαηί νη πνιηηηθέο θπβεξλεηηθέο δπλάκεηο κε πξφζρεκα ηελ
νηθνλνκηθή θξίζε ζα εληείλνπλ φπσο είπα θαη πξηλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο γηα
απνδπλάκσζε θαη ακθηζβήηεζε ησλ δηθαησκάησλ καο ζπλνιηθά. Ρν επφκελν ρξνληθφ
δηάζηεκα ην ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα ζα θξηζεί απφ ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα αθππλίδεη,
λα ελψλεη ηνπο εξγαδφκελνπο, λα ζπζπεηξψλεη θαη λα καδηθνπνηεί ηνπο αγψλεο θαη
ηελ αληίδξαζή ηνπο. Πε απηφ ζεκαληηθφ ξφιν ζα παίμεηε φινη εζείο εδψ κέζα. Δζείο
είζηε νη αληηπξφζσπνη πνπ κε ηε δξάζε ζαο θαη ηηο πξσηνβνπιίεο ζαο γηα ηνλ
θαηαγγειηηθφ αιιά θαη ηνλ ελαιιαθηηθφ ιφγν ζαο ζα δψζεηε πλνή θαη πνιπδχλακε
ιεηηνπξγία ην λέν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. Δίλαη αλαγθαίν αθνχ αμηνινγήζνπκε ηνλ
απνινγηζκφ ηεο δξάζεο ηεο δηεηίαο λα πξνρσξήζνπκε κε απηνπεπνίζεζε ζηέξεα θαη
ζηαζεξά κε ζηξαηεγηθή, κε απνθάζεηο θαη παξεκβάζεηο, κε δηάζεζε γηα αγσληζηηθή
ηνπ, κε ζπιινγηθή θαη θνηλσληθή δξάζε. Κηα δξάζε πνπ θαη απηή ηε δηεηία θηλήζεθε
ζην πιαίζην ηεο πξνψζεζεο ησλ εηδηθψλ θαη εηδηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ
αληηκεησπίζακε ζαλ θιάδνο. Ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπ απεξρφκελνπ δηνηθεηηθνχ
ζπκβνπιίνπ θηλήζεθε ζηε βάζε πινπνίεζεο ησλ απνθάζεσλ ησλ ηαθηηθψλ θαη
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εθηάθησλ ζπλεδξίσλ. Πην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ δεηεκάησλ θπξηάξρεζε ε πξνζπάζεηα
ζχγθιηζεο ησλ απνθαιχςεσλ παξά ηε δηαθνξεηηθή πνιηηηθή δηαθνξεηηθή ζχγθιεζε
πνπ ππήξρε απφ ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Ζ πξνζπάζεηά καο ηα δχν
πξνεγνχκελα ρξφληα γηα ηελ επίιπζε ηφζν ησλ κηθξψλ φζν θαη ησλ κεγάισλ
πξνβιεκάησλ ηνπ θιάδνπ ήηαλ ζπλερείο θαη κε αίζζεκα εηιηθξίλεηαο θαη επζχλεο ζαο
παξνπζηάδνπκε ηνλ απνινγηζκφ δξάζεο ηεο νκνζπνλδίαο καο. Δπειπηζηνχκε ζην
δηάινγν, ζηελ άζθεζε θαινπξναίξεηεο θξηηηθήο ψζηε κε θαιχηεξεο πξνυπνζέζεηο ηε
δχζθνιε ρξνληθή πεξίνδν πνπ έξρεηαη λα αληηκεησπίζεη θαη ην λέν δηνηθεηηθφ
ζπκβνχιην ηα πξνβιήκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ. Ζ ππεξςήθηζε ηνπ απνινγηζκνχ
δξάζεο απ φινπο καο είλαη ην ιηγφηεξν ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα θαη ησλ δχν
παξαηάμεσλ πνπ ζπκκεηείραλ ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ηελ πξνζπάζεηα πνπ έθαλαλ
φιν ην πξνεγνχκελν δηάζηεκα παξά ηηο αδπλακίεο, ηηο ειιείςεηο αιιά θαη ηα ιάζε
πνπ έγηλαλ κε δηθή κνπ πξνζσπηθά θζίλεη. Πην ρέξη ζαο είλαη κέζα απφ ηηο
δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο ηνπ ζπλεδξίνπ λα βειηηψζεηε ηελ παξνπζία ηνπ επφκελνπ
δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Γηα ηε κε μερλάηε φηη ν ζηφρνο καο είλαη ε ηελ επίιπζε ησλ
πξνβιεκάησλ φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ. Θιείλνληαο ζα ήζεια επεηδή απφ παξάιεηςε
κνπ δελ έγηλε ζηελ αξρή ηνπ ζπλέδξηνπ λα θαηαδηθαζηψ εθ κέξνπο φισλ ησλ
εξγαδνκέλσλ ηελ ηξνκνθξαηηθή ζα ηε ραξαθηήξηδα ελέξγεηα θαηά ηνπ πθππνπξγνχ
δηθαηνζχλεο ηνπ θπξίνπ Θαηζηθάξα ζην γξαθείν ηνπ κε ηε βνκβηζηηθή ελέξγεηα πνπ
έγηλε ρζεο ην απφγεπκα. Λα επραξηζηήζσ γη άιιε κηα θνξά ηνλ ππνπξγφ γηα ηελ
παξνπζία ηνπ θαη γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ, πηζηεχσ φηη φινη ληψζνπκε πεξηζζφηεξν
ζίγνπξε γηα ην αχξην. Παο επραξηζηψ φινπο ζαο γηα φια φζα κνπ πξνζθέξαηε φια
απηά ηα ρξφληα. Δπραξηζηψ.

Πρόεδρος: Ιφγσ ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ ππνπξγνχ πνπ ζέιεη λα απνρσξήζεη.
Καζηανίδης: Δπεηδή καδί καο είλαη θαη ν πξφεδξνο ηνπ δηθεγνξηθνχ ζπιιφγνπ
Ξεηξαηά ν Πηέιηνο ν Καλνπζάθεο θαη επεηδή ζέινπκε κε ην δήκαξρν δχν ιεπηά λα θαη
κεηά λα αθνινπζήζνπκε έλα άιιν πξφγξακκα κε ην πξφεδξν ηνπ δηθεγνξηθνχ
ζπιιφγνπ ζα κνπ επηηξέςεηε θεχγνληαο θαη ηαπηφρξνλα απνραηξεηψληαο ζαο
ζήκεξα ζηε δηάξθεηα γηα ηηο εξγαζίεο σο κφλε κνπ επηηξέςεηε λα πσ δχν θνπβέληεο.
Θαηάιαβα πξφεδξε φηη ζην ηέινο είραηε κηα ζπγθίλεζε θαη απηφ ζαο ηηκά θαζψο
απεπζχλσ ζε ζαο ηνπο ζε ζπλαδέιθνπο ηνπο. Θαη ζέισ νη άλζξσπνη νη νπνίνη, ην
ζέισ φρη κε ηελ έλλνηα ηεο επηβνιήο αιιά κε ηελ έλλνηα φηη ζέινπκε λα
αηζζαλφκαζηε φινη λα βιέπνπλ αλζξψπνπο πνπ θάλνληαο κηα ζπγθεθξηκέλε δνπιεηά
λα ηελ θάλνπλ θαη κε αίζζεκα θαη κε ζπλαίζζεκα θαη φρη κε ηε ινγηθή. Ξξηλ ζαο
αθήζσ ζα ήζεια λα δηεπθξηλίζσ κεξηθά πξάγκαηα. Ξαξά ην γεγνλφο φηη ν
απνινγηζκφο είλαη έλαο απνινγηζκφο ηεο παξειζνχζεο δηεηίαο θαη κέζα ζε απηή ηε
δηεηία απηφ πνπ αθνξά εκάο είλαη δχν κήλεο. Υζηφζν πξέπεη λα δηεπθξηλίζσ κεξηθά
πξάγκαηα. Θα πξνζέμαηε φηη ε λέα εγεζία ηνπ ππνπξγείνπ δηθαηνζχλεο απφ ηα
πξψηα ηεο βήκαηα μεθίλεζε κε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ην ζσθξνληζηηθφ καο ζχζηεκα.
Θαη απηφ δελ είλαη ηπραίν, είλαη πξνθαλέο φηη απνδίδνπκε ηδηαίηεξε ζεκαζία. Θαη
απηφ αθνξά φρη ηηο επηζθέςεηο ζηνλ εξγαζηαθφ ζαο ρψξν αιιά ηα κέηξα
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απνζπκθφξεζεο πνπ αλαθνηλψζακε φπσο επίζεο θαη νη θηλήζεηο ζπκβνιηθέο κελ πνπ
έρνπλ γίλεη θαη ζε ζρέζε κε ηε κε ηα θαζπζηεξνχκελα ηα νπνία έπξεπε λα έρνπλ
θαηαβιεζεί ζε εζάο. Θα ζαο παξαθαιέζσ φκσο λα κελ θξίλεηε, ζπλήζσο θξίλνπκε
ηα γεγνλφηα. Αζθαιψο κπνξνχκε λα θάλνπκε πξνβιέςεηο γηα ηα κειινχκελα. Αιιά
ην ζηαζεξφ έδαθνο πάλσ ζην νπνίν κπνξνχκε λα κηινχκε είλαη γη απηφ πνπ έρεη
ζπκβεί. Θαη ζα ήηαλ κάιινλ ιίγν βηαζηηθφ λα θξίλνπκε γη απηφ πνπ έξρεηαη εάλ δελ
έρνπκε πιήξε εηθφλα. Θα ζαο πσ έλα παξάδεηγκα. Θάζε ρξφλν ξν εγγξάθεηαη ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ έλα θνλδχιη γηα ηηο πιεξσκέο ησλ λεξψλ. Όρη κφλν ηεο ΔΓΑΞ πνπ
αθνξνχλ ην θεληξηθφ θηίξην ηνπ ππνπξγείνπ δηθαηνζχλεο αιιά ηα λεξά πνπ
θαηαλαιψλνληαη ζηα ηξηάληα πέληε θαηαζηήκαηα θξάηεζεο ζε φιε ηε ρψξα. Γηα λα
κπνξείηε λα θάλεηε θαη νξηζκέλεο εξκελείεο. Θα ήζεια λα ζαο πσ φηη κε έθπιεμε
δηαπίζησζα φηη ππάξρεη αλεμφθιεην ρξένο απφ ην ππνπξγείν δηθαηνζχλεο πξνο ηηο
δηάθνξεο ππεξεζίεο, ελλνψ ν ππεξεζίεο λεξνχ, απφ ην 2003 κέρξη ζήκεξα, ηελ ψξα
πνπ κηιάκε. Θαη επίζεο γηα λα γλσξίδεηε ην πνζφ απηφ πνπ εμαζθάιηζα γηα ην
πιεξψζσ ηψξα ψζηε λα κεηαθεξζεί ηίπνηα ην 2010. Δλδερνκέλσο κεξηθά απφ απηά
δελ ηα μέξεηε. Ινηπφλ, ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ ππνπξγείνπ δηθαηνζχλεο είλαη
απμεκέλνο πεξίπνπ θαηά 4,5%. Πε αληίζεζε κε άιιεο πξνυπνινγηζκφο πνπ έρνπλ
ππνζηεί κέζα ζε εμαηξεηηθά δπζκελείο ζπλζήθεο, έρνπλ ππνζηεί κεηψζεηο. Θαη επίζεο
εθείλα ηα νπνία πξέπεη λα ζπλππνινγίδνληαη, είκαη ζίγνπξνο φηη εζείο ηα μέξεηε πνιχ
θαιχηεξα απφ κέλα, απηά πνπ πάληνηε πξέπεη λα ζπλππνινγίδνληαη είλαη ηη δελ έρεη
ζπκβεί κέρξη ηψξα. Αο δνχκε εάλ ζαο δεηήζσ φρη πνην είλαη ην κέζν θφζηνο ηνπ
θπιαθηζκέλνπ, ζα ήζεια λα έρσ κηα απάληεζε φρη απφ εζάο. Ξνην είλαη ην
εμαηνκηθεπκέλν θφζηνο θπιαθηζκέλνπ ζε θάζε θπιαθή μερσξηζηά. Έρεη γίλεη πνηέ
έιεγρνο ζηηο δηαδηθαζίεο πξνκεζεηψλ απφ ηηο ηξνθέο κέρξη ην ηαηξνθαξκαθεπηηθφ
πιηθφ; Απηφ δελ αθνξά εζάο επαλαιακβάλσ. Δλδερνκέλσο λα πξνθχςνπλ πνιχ
ελδηαθέξνληα ζηνηρεία επεηδή έρνπλ αξρίζεη λα ην ςάρλνπκε. Δλδερνκέλσο λα
πξνθχςνπλ πνιχ ελδηαθέξνληα ζηνηρεία. Όπσο πνιχ ζπρλά ζπκβαίλεη ζην δεκφζην
κε ην ζχζηεκα ησλ πξνκεζεηψλ. Ξνηα είλαη ε θαηαλάισζε θαη πνην είλαη ην
πξαγκαηηθφ θφζηνο.
Άξα ινηπφλ είκαζηε φινη ππεχζπλνη λα πάκε ζε έλα
εμνξζνινγηζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο πνιχ πεξηζζφηεξν φηαλ εμνξζνινγηζκφο
απηφο θαίλεηαη λα μεθηλά απφ ην πνιηηηθφ πξνζσπηθφ. Δλλνψ ηνπο πνιηηηθνχο
αμησκαηνχρνπο. Όηαλ πξέπεη λα δεηήζνπκε φηαλ πξέπεη λα δεηήζνπκε κέζα
ζπλζήθεο απίζηεπηεο δεκνζηνλνκηθήο δπζθνιίαο απνηειέζκαηα απφ ηνλ νηθνλνκηθφ
εμνξζνινγηζκφ ζα πξέπεη λα ζπδεηά λα μεθηλάκε πξψηα απφ εκάο. Έηζη ελψ πεη φηη
ηέζζεξηο γεληθνί δηεπζπληέο κπνξεί λα έρνπλ θηλεηά ηειέθσλα δελ ππάξρεη έλα κέινο
ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο, ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπο θαη ησλ γξαθείσλ ηνπο πνπ λα έρνπλ
έλα θηλεηφ ηειέθσλν ππεξεζηαθφ. Αιιά δελ ζέισ λα ζαο πσ πφζα ππεξεζηαθά
θηλεηά ηειέθσλα πνπ είραλ πξνεγνπκέλσο ζηε δηάζεζε ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο ηνπ.
Νχηε ζέισ λα ζαο πσ ηνλ αξηζκφ ησλ αζηπλνκηθψλ πνπ είραλ απνζπαζηεί ή ησλ
δηθαζηηθψλ ππαιιήισλ ηελ ίδηα ψξα πνπ ηα πξσηνδηθεία θσλάδνπλ, ελψ εκείο
θφβνπκε αλζξψπνπο θαη ηνπο ζηέιλνπκε πίζσ. Θα θάλνπκε φινη καδί κηα πξνζπάζεηα
θαη δελ δίλσ εγψ θαη εζάο. Δλλνψ φιν ην ζχζηεκα ηνπ ππνπξγείνπ δηθαηνζχλεο θαη
ην ππνπξγείν δηθαηνζχλεο φιν ην θπβεξλεηηθφ θαη πνιηηηθφ ζχζηεκα. Θα θάλνπκε
κηα πξνζπάζεηα γηα λα δψζνπκε απαληήζεηο. Γηφηη ε ππνρξέσζε δηθνί καο δελ είλαη
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λα θιαπζκπξίδνπλ επί λα ιέκε πηα ζπλέβε ζρνιέο ησλ πξνβιεκάησλ πνπ
παξαιάβακε. Γηφηη ζα πξνζέμαηε φηη απηή ε θπβέξλεζε γηα λα θάλσ ην κνλαδηθφ
πνιηηηθφ ζρφιην πνπ ζέισ λα θάλσ ζα πξνζέμαηε φηη δελ απεπζχλζεθε ζε θαλέλαλ,
νχηε ζε ζαο θιαπζκεξίδνληαο ηη παξαιάβακε απφ ηνπο πξνεγνχκελνπο θαη ηη
δπζθνιίεο αηρκψλ θαη ηη ζα πξέπεη λα θάλνπκε. Ξαξά ην γεγνλφο φηη ζα κπνξνχζακε
Γηθαηνζχλε Ξηνιεκαίσλ. πνρξέσζε ε δηθή καο δελ είλαη ινηπφλ λα δηαπηζηψλνπκε
θαηάζηαζεο αιιά λα ιχλνπκε πξνβιήκαηα. Θαη λα ηα ιχλνπκε κε ηε κεγαιχηεξε
δπλαηή εππξέπεηα ζε έλα πιαίζην πνιηηηζκέλνπ πνιηηηθνχ δηαιφγνπ θαη θπξίσο λα ηα
ιέκε κε θξηηήξην ηηο αλάγθεο ηεο ρψξαο, ησλ Διιήλσλ πνιηηψλ θαη κε πξψην θξηηήξην
ηελ εμππεξέηεζε ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο. Ρειεπηαία θξάζε. Δχρνκαη λα έρεηε
πξψηα απ φια εζείο θαη νη νηθνγέλεηέο ζαο θαη ην ηνλίδσ επηπρία. Λα είζαζηε
απνθαζηζηηθά ζπλδηθαιηζκέλνη θαη πξσηνπφξνη ζε αγψλεο ζηνπο νπνίνπο αγψλεο
πξψην θξηηήξην είλαη επίζεο ην δεκφζην ζπκθέξνλ. Λα αηζζάλεζηε ζαο παξαθαιψ
αζθαιήο καδί καο ζα ζαο πσ λα κείλεηε θνληά καο απηφ θξαηήζηε ην. Κείλεηε θνληά
καο. Λα ζεσξήζεηε δεδνκέλν φηη εκείο ζηεθφκαζηε θνληά ζαο θαη ζαο παξαθαιψ γηα
άιιε κηα θνξά λα γλσξίδεηε φηη ην κφλν πνπ νθείιεη λα καο δεζκεχεη είλαη απηφ πνπ
ιέκε επφξθσο ππεξεηνχκε ηα θαζήθνληά καο. Γε ζαο δεζκεχεη ηίπνηα άιιν νχηε
έλαληη εκνχ νχηε έλαληη νηνπδήπνηε άιινπ. Παο δεζκεχνπλ κφλν ν φξθνο ζαο. Θαη
επεηδή απηφ έρεη πνιχ κεγάιε ζεκαζία θαη λα μέξεηε φηη ζα είλαη ην κνλαδηθφ
θξηηήξην βάζεη ηνπ νπνίνπ θαη εγψ ζα θξίλσ. Παο εχρνκαη θαη πάιη θαιή επηηπρία κε
πνιιέο δπλάκεηο θαιέο ζπλεξγαζίεο θαη ζα ηα μαλαπνχκε. Παο επραξηζηψ πάξα πνιχ.

Πρόεδρος: Λα ζπλερίζνπκε. Ν λνκηθφο ζχκβνπινο ηεο νκνζπνλδίαο θχξηνο
Θαιακαηηαλφο λα καο ελεκεξψζεη γηα ηα ηεθηαηλφκελα ζηελ νκνζπνλδία.
Καλαμαηιανός: Αγαπεηέ ζθελή θαη θχξηνη ζχλεδξνη θαιή ζαο κέξα. Δχρνκαη θαη
εγψ θαιή επηηπρία ζηηο εξγαζίεο ηνπ 35νπ ζπλεδξίνπ ζαο θαη λα πάλε φια θαιά.
Μεθηλψληαο ηελ εηζήγεζή κνπ ζα ήζεια λα αλαθεξζψ ζην δήηεκα ησλ αιιαγψλ, ηελ
θνηλσληθή αζθάιηζε είλαη έλα δήηεκα παξαηεξνχκε φιν θαη πεξηζζφηεξν θαηά ην
ηειεπηαίν ρξνληθφ δηάζηεκα λα έρεη μεθηλήζεη έληνλε ζπδήηεζε θαη δηθαηνινγεκέλα
πξνθαιείηαη αλεζπρία ζε φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο θαη αζθαιηδφκελνπο ζρεηηθά κε
ηηο απνθάζεηο πνπ ζα ιεθζνχλ. Πηηο πξνζέζεηο ησλ θνξέσλ πνπ ζα απνθαζίδνπλ επί
ηνπ δεηήκαηνο απηνχ θαίλεηαη λα είλαη ε εμίζσζε ησλ νξίσλ ειηθίαο
ζπληαμηνδφηεζεο αλδξψλ θαη γπλαηθψλ ζην δεκφζην ηνκέα. Κεηά θπξίσο θαη ηελ
απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ επξσπατθψλ θνηλνηήησλ πνπ θαηαδίθαζε ηε ρψξα καο
γηαηί ζηε ρψξα καο ππάξρεη δηάθξηζε κεηαμχ ηεο ζπληαμηνδφηεζεο γπλαηθψλ θαη
αλδξψλ πνπ θαηά ηελ άπνςή καο θαηά ηελ άπνςή κνπ θαη θαληάδνκαη θαη ηε δηθή
ζαο δηθαίσο ππάξρεη ιφγσ ηεο ζηήξημεο ηεο ειιεληθήο νηθνγέλεηαο. Γλσξίδνπκε φινη
πνηφο είλαη ν ξφινο ησλ γπλαηθψλ ζηελ ειιεληθή νηθνγέλεηα θαη πφζν ρξεηάδνληαη
ζηήξημε απηέο γηα λα επηηεινχλ ην έξγν ηνπο. Βάζε ηεο δηθαηνινγεκέλεο θαη
εχινγεο δηάθξηζεο πνπ ππάξρεη ζην δίθαην θνηλσληθήο αζθάιηζεο ησλ δεκνζίσλ
ππαιιήισλ φζν αθνξά ηα φξηα ειηθίαο πνπ ηίζεληαη γηα ηε ζπληαμηνδφηεζε αλδξψλ
θαη γπλαηθψλ κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο πην ζχληνκε ζπληαμηνδφηεζεο ησλ γπλαηθψλ
δεκφζησλ ππαιιήισλ ψζηε λα εμηζσζεί κε ηε κεηαγελέζηεξε ειηθηαθά
ζπληαμηνδφηεζε ησλ αλδξψλ. Ρν επξσπατθφ δηθαζηήξην δελ είπε εμηζψζηε ηα φξηα
πξνο ηα πάλσ. Γειαδή νη γπλαίθεο λα θηάζνπλ ζηα φξηα ησλ αλδξψλ αιιά
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δπζηπρψο ε ηάζε είλαη πάληα ηα φξηα λα αλεβαίλνπλ πξνο ηα πάλσ. Ξνηέ δελ
πέθηνπλ πξνο ηα θάησ. Ρν πην ζσζηφ ζα ήηαλ λα βξεζεί κηα θφξκνπια λα θαηεβεί
ησλ αλδξψλ θαη λα αλεβνχλ ησλ γπλαηθψλ γηα λα εμηζσζνχλ εθεί αιιά δπζηπρψο
κάιινλ πξνηηκάηαη απφ ηη θαίλεηαη θαη απφ φηη γλσξίδνπκε παξαθνινπζψληαο ηηο
εμειίμεηο, πξνηηκάηε λα αλέβνπλ ηα φξηα ησλ γπλαηθψλ ζηα φξηα ησλ αλδξψλ. Δπίζεο
δείηε έληνλα θαη αθήλεηε λα δηαθαλεί ε πξφζεζε αχμεζεο ησλ νξίσλ ειηθίαο ηεο
ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο ησλ ππεξεηνχλησλ ζην ζηξαηφ θαη ηα ζψκαηα αζθαιείαο
Αζηπλνκία θαη Ξπξνζβεζηηθή. Γειαδή αλακέλεηαη αιιαγή ηεο πξνλνκηαθήο
ζπληαμηνδφηεζεο εξγαδνκέλσλ ζηηο θαηεγνξίεο απηέο ηηο νπνίεο ν λνκνζέηεο επέιεμε
λα ζπληαμηνδνηνχληαη λσξίηεξα ιφγσ ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ πνπ πξνζθέξνπλ απηνί
ηηο ππεξεζίεο ηνπο. Θη φπσο γλσξίδεηε κηα απφ ηηο θαηεγνξίεο πνπ πξνλνκηαθά
ζπληαμηνδνηνχληαη είλαη θαη νη εξγαδφκελνη ζσθξνληζηηθνί ππάιιεινη πνπ ππεξεηνχλ
ζηε θχιαμε ησλ θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο. Γηα ηνπο εξγαδνκέλνπο απηνχο
πξνβιέπεηαη δπλαηφηεηα ζπληαμηνδφηεζεο κε εηθνζηπεληαεηή πξαγκαηηθή ππεξεζία
ζηε θχιαμε εχινγα θαη δίθαηα θαζψο πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ππφ εμαηξεηηθά
δχζθνιεο θαη επηβαξπληηθέο ζπλζήθεο γηα ηελ πγεία ηνπο. Δμ φζσλ γλσξίδνπκε πξνο
ην παξφλ δελ ππάξρεη επίζεκε αιιαγή ηνπ θαζεζηψηνο. Όκσο ελ φςεη ησλ
επξχηεξσλ πξνζέζεσλ θαη ησλ πηέζεσλ πνπ αζθνχληαη απφ ηε δηεζλή θαη εγρψξηα
ηερλνδνκή γηα ηελ αιιαγή ησλ εχινγσλ πξνλνκηαθψλ ζπληαμηνδνηηθψλ ξπζκίζεσλ
πνπ ηζρχνπλ γηα ηηο γπλαίθεο θαη γηα ηηο θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ ζην δεκφζην ηνκέα
φπσο ν ζηξαηφο θαη ηα ζψκαηα αζθαιείαο είλαη πηζαλφλ λα επηρεηξεζεί ε αιιαγή θαη
ησλ επεξγεηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ ηζρχνπλ γηα ην θπιαθηηθφ πξνζσπηθφ ησλ
θαηαζηεκάησλ θξάηεζεο. Θα πξέπεη ινηπφλ σο ζπλδηθαιηζηηθνί εθπξφζσπνη ηνπ
θιάδνπ ζαο λα είζηε γξήγνξνη, ελήκεξνη θαη ζε επηθπιαθή ψζηε λα παξέκβεηε θαίξηα
θαη άκεζα ζε πεξίπησζε πνπ ηεζεί δήηεκα αιιαγήο ησλ κε αγψλεο θαη πξνζπάζεηεο
θεθηεκέλσλ δηθαησκάησλ θαη λα εθζέζεηε ηηο απφςεηο ζαο έγθαηξα θαη
εκπεξηζηαησκέλα. Ρν ηδηαίηεξν θαζεζηψο πνπ ηζρχεη γηα ηε ζπληαμηνδφηεζε ζαο
είλαη δίθαην. Αλακέλνπκε απνθάζεηο ηεο Νινκέιεηαο ησλ αλψηαησλ δηθαζηεξίσλ ηεο
ρψξαο φπνπ ζα εηζαρζνχλ φιεο απηέο νη νπνίεο νη πεξηπηψζεηο γηα λα δηαπηζηψζνπκε
πσο ην δήηεκα ηεο θαηαβνιήο ησλ 176,00€ ζα ιπζεί απφ ηα δηθαζηήξηα εθφζνλ πξηλ
απφ απηφ δελ ιπζεί λνκνζεηηθά φπσο εκείο πξνηείλνπκε. Όπσο είρακε αλαθέξεη θαη
ζην παξειζφλ κε απφθαζή ηνπ ην αλψηαην δηθαζηήξην ηεο ρψξαο, δπζηπρψο έθξηλε
φηη ε παξαγξαθή ησλ αμηψζεσλ ησλ δηθνπκέλσλ έλαληη ηνπ θξάηνπο είλαη δηεηήο.
Θαη κάιηζηα απφ ηε γέλλεζε ηεο αμίσζεο δειαδή ζήκεξα 27/11/20009 ζχκθσλα κε
ηελ απφθαζε ηνπ αλσηάηνπ δηθαζηεξίνπ νπνηαδήπνηε αμίσζε ηνπ ππαιιήινπ πξηλ
απφ ηελ27/11/2009 έρεη παξαγξαθεί. Έηζη εθηηκά ην δηθαζηήξην. Δπηπρψο φκσο
χζηεξε εμέιημε κε κηα ππφζεζε πνπ αζρνιήζεθε θαη ην γξαθείν καο ην επξσπατθφ
δηθαζηήξην αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ έθξηλε φηη ε εθαξκνγή απφ ηα δηθαζηήξηα ησλ
αλσηέξσλ δηαηάμεσλ πνπ παξέρνπλ πξνλφκηα ζην Γεκφζην έβιαςε ην δηθαίσκα ηνπ
πξνζθεχγνληα δηθνπκέλνπ ζην ζεβαζκφ ηεο πεξηνπζίαο ηνπ θαη δηαηάξαμε ηε δίθε
ηζνξξνπία πνπ πξέπεη λα ηεξείηαη κεηαμχ ηεο πξνζηαζίαο ηεο πεξηνπζίαο θαη ηηο
απαηηήζεηο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, θαηά ζπλέπεηα έθξηλε ην δηθαζηήξην ππήξμε
παξαβίαζε ηνπ άξζξνπ ηνπ πξσηνθφιινπ ηεο ΔΠΓΑ. Γειαδή θαηαδίθαζε ην
επξσπατθφ δηθαζηήξην ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ηελ Διιάδα γηαηί ελψ ην θξάηνο
δεηά απφ ηνλ δηθνχκελν πεληαεηία πίζσ ζην δηθνχκελν αλαγλσξίδεη κφλν δηεηία θαη
είπε φηη απηή ε δηάθξηζε είλαη παξάλνκε. Ρψξα, αλακέλνπκε ηελ αληίδξαζε ησλ
ειιεληθψλ δηθαζηεξίσλ ζηελ εμέιημε απηή. Γειαδή πεξηκέλνπκε λα δηαπηζηψζνπκε
εάλ ηα ειιεληθά δηθαζηήξηα ζα εθαξκφζνπλ ηελ απφθαζε απηή ηνπ επξσπατθνχ
δηθαζηεξίνπ ή ζα κείλνπλ ζηελ απφθαζε ηνπ αλσηάηνπ δηθαζηεξίνπ ηεο Διιάδαο
πνπ δπζηπρψο πνιιέο θνξέο νη Έιιελεο δηθαζηέο ζεσξνχλ φηη απηφ είλαη ην αλψηαην
δηθαζηήξην, ηηο απνθάζεηο απηνχ ηνπ δηθαζηεξίνπ εθαξκφδνπκε θαη δελ εθαξκφζεη
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ηελ απφθαζε ηνπ δηθαζηεξίνπ ηεο Δπξψπεο. Θα αλαγθαζηνχλ δειαδή πνιινί
δηθνχκελνη αθνχ εμαληιήζνπλ ηελ ειιεληθή πνξεία ησλ πξαγκάησλ ζηα δηθαζηήξηα
λα πξνζθχγνπλ θαη ζηα επξσπατθά γηα λα θεξδίζνπλ ηελ πεληαεηία. Αλακέλνπκε ηελ
εμέιημε ζε απηφ ην δήηεκα. Θιείλνληαο ζα ήζεια λα επηζεκάλσ φηη ε νκνζπνλδία
ζαο κε ππεπζπλφηεηα σο ζήκεξα έρεη αληεπεμέιζεη ζηα ζπλδηθαιηζηηθά ηεο
θαζήθνληα θαη εχρνκαη θαιή επηηπρία θαη ζηηο κειινληηθέο ηηο πξνζπάζεηεο θαη
δηεθδίθεζεο γηα δηαζθάιηζε ησλ εξγαζηαθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ δηθαησκάησλ πνπ ην
αζθαιηζκέλσλ ηνπ θιάδνπ. Ζ πξνζπάζεηα είλαη δχζθνιε θαη επίπνλε ελ φςεη ησλ
αξλεηηθψλ εμειίμεσλ ζηνλ νηθνλνκηθφ ηνκέα πνπ δπζηπρψο ρξεζηκνπνηείηαη σο
δηθαηνινγεηηθή βάζε ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ δηθαησκάησλ φισλ ησλ εξγαδνκέλσλ
ρσξίο λα ιακβάλεηαη ππφςε ε δηαζθάιηζε ηεο θνηλσληθήο αιιειεγγχεο θαη ζπλνρήο
πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ επίηεπμε θαη ηεο νηθνλνκηθήο πξνφδνπ. Αγαπεηή θίιεο
θαη θίινη ζα είκαζηε αξσγνί θαη ζπκπαξαζηάηεο ζηελ πξνζπάζεηά ζαο απηή. Παο
επραξηζηψ.
Πρόεδρος: Δπραξηζηνχκε ηνλ θχξην Θαιακαηηαλφ γηα ηελ ελεκέξσζε. Λα πσ ζε
φινπο φηη ν θχξηνο Θαιακαηηαλφο κνπ θαηέζεζε εδψ κηα εθεκεξίδα «ην Ξνληίθη»,
ρζεζηλή ηεο Ξέκπηεο ζηε ζειίδα 44 θαη 45 απαληά ν θχξηνο Κεηξφπνπινο θαη ε
νκάδα ζε θάπνηα εξσηήκαηα ζρεηηθά κε ην αζθαιηζηηθφ θαη ζπληαμηνδνηηθφ. Ζ
νκνζπνλδία κπνξεί λα ηελ πάξεη θαη λα βγάιεη θαη θάπνηεο θσηνηππίεο.
Καλαμαηιανός: Δζείο βέβαηα έρεηε ηα ηειέθσλα κνπ θαη κε παίξλνπλ αξθεηνί απφ
εζάο ζε δηάθνξα θαηαζηήκαηα. Ό,ηη ρξεηάδεζηε ζην ζέκα ησλ εξγαζηαθψλ ζεκάησλ
κε θαιείηε φπνηε ζέιεηε θαη είκαη ζηε δηάζεζε ζαο γηα λα απαληψ ζηα εξσηήκαηα
ζαο. Γηα ην ζπζζίηην είρα πεη ζην πξνεγνχκελν ζπλέδξην ην Κάην φηη έρεη βγεη κηα
απφθαζε Ξξσηνδηθείνπ απφ ην Λαχπιην θαη είπε φηη είρε ζηακαηήζεη ε θαηαβνιή ηνπ
ην 2003 θαη έπαςε πιένλ λα δίλεηε επεηδή δελ ππήξραλ νη εγθξηηηθέο απνθάζεηο. Ρελ
απφθαζε απηή ηελ έρνπκε ήδε πξνζβάιεη ζηα δηθαζηήξηα θαη αλακέλνπκε ηελ
απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ ηνπ Λαππιίνπ γηα λα δνχκε πσο ζα θξίλεη επί ηνπ
δεηήκαηνο απηνχ. Όπνηνο πξνζδηνξηζκφο γίλεηαη απφ ηα θαηά ηφπνπ δηθαζηήξηα
ελεκεξψλνπκε, παξηζηάκεζα θαη ζηελ Θνκνηελή δελ έθξηλε ην δηθαζηήξην δηφηη ην
δεκφζην δελ έζηεηιε θάθειν. Αλέβαιε ηελ απφθαζε ην δηθαζηήξην θαη ζα νξηζηεί λέα
δηθάζηκνο.
Πρόεδρος: Δπραξηζηνχκε. Ρψξα ε ηνπνζέηεζε ηνπ θπξίνπ Αξαβαληηλνχ.
Αραβανηινός: Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, θίιεο θαη θίινη ζαο θαισζνξίδσ θη εγψ ζην
35ν εθινγφ-απνινγηζηηθφ ζπλέδξην ηεο νκνζπνλδίαο καο. Έλα ζπλέδξην πνπ φπσο
πξνθχπηεη απφ ηνλ ηίηιν ηνπ καο ππνρξεψλεη λα αλαθεξζνχκε ζηα πεπξαγκέλα ηεο
δηνηθήζεσο κε θξηηηθή απνινγεηηθή ή φπνηα άιιε δηάζεζε. Κηαο θαη κηιάσ γηα
δηάζεζε εληφπηζα θαη εγψ ζήκεξα εδψ ηελ εκθαλέζηαηε ζπλαηζζεκαηηθή θφξηηζε θαη
απηνθξηηηθή δηάζεζε ηνπ Αιεμάλδξνπ. Δπεηδή ζπλδηθαιηζηηθφ είλαη ην αλζξψπηλν
θαηά ην φπσο ιέκε εζληθφ είλαη ην αιεζέο ε ΞΑΠΘ ηξνπνπνηεί εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ
ηελ ηνπνζέηεζε ηεο ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, φπνπ είρακε απνθαζίζεη θαη
αλαθνηλψζεη φηη ζα θαηαςεθίδακε ζήκεξα εδψ ηνλ δηνηθεηηθφ θαη νηθνλνκηθφ
απνινγηζκφ. Ξιένλ ζα δψζνπκε ιεπθή ςήθν. Απηφ πνπ είδα εδψ ζήκεξα ζηα κάηηα
ηνπ Αιέμαλδξνπ, δελ ην είδα ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. Αληίζεηα εθεί, πξηλ ηνλ
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νηθνλνκηθφ έιεγρν θαη ηα φπνηα πξνβιήκαηα πξνέθπςαλ, είδα ζηα κάηηα ηνπ κία
έπαξζε, κία θαθία θαη κία αιαδνλεία πνπ νχηε ρξεηαδφηαλ, νχηε ηαίξηαδε ζηελ ρξνληθή
ζπγθπξία. Κελ ελνριήζε Αιέμαλδξε γηαηί απηά πνπ πηζηεχνπκε, απηά πνπ ληψζνπκε
πξέπεη λα ηα ιέκε. Ζ ιεπθή ςήθνο δελ είλαη ςήθνο έγθξηζεο ή αλνρήο. Δίλαη θξηηηθή
ςήθνο πνπ γηα θάπνηνπο εηδηθνχο ζπγθεθξηκέλνπο σζηφζν ιφγνπο απνθεχγεη λα γίλεη
θαη θαηαδηθαζηηθή. Δίλαη θξηηηθή ςήθνο θαη γηα έλα επηπξφζζεην ιφγν, γηαηί δελ
θαηαθέξαηε ζαλ δηνίθεζε λα ππνζηεξίμεηε νχηε ηελ αμηνπξέπεηά ζαο, κε φια φζα
έγηλαλ κε ηνλ Σαηδεγάθε θαη ηελ αχμεζε θάληαζκα θαηά 200 επξψ ηνπ δηαλεκεηηθνχ
ινγαξηαζκνχ. Αλ θαη δελ ήηαλ ηφζν δχζθνιεο ηφηε νη θαηαζηάζεηο θαη νθείιαηε σο
πιεηνςεθία λα ηηο δηαζεηζηείηε θάπσο θαιχηεξα. Θα έιεγα φηη πνιχ πην δχζθνιεο ζα
είλαη νη επεξρφκελεο θαηαζηάζεηο θαη ζα δπζθνιέςνπλ γηα απηφ ην ιφγν πνιχ
πεξηζζφηεξν ηα πεξηζψξηα ηεο ζπλδηθαιηζηηθήο δξάζεο. Θα έιεγα φηη ηα
πξνεγνχκελα ζε ζρέζε κε ηα επεξρφκελα ζα θαληάδνπλ κφιηο θαη κεηά βίαο
πηαίζκαηα. Αλ κπνχκε ζηε ινγηθή πφζν δχζθνινο είλαη ν αληίπαινο γηα λα
δηθαηνινγήζνπκε κηα δηθή καο ζπκπεξηθνξά είλαη ζαλ έκκεζα λα απνδερφκαζηε φηη
εκείο είκαζηε αδχλακνη. Θαη δελ είκαζηε. Απηφ δελ ην ζπλδέσ ληε θαη θαιά κε
αγσληζηηθή γπκλαζηηθή ή ππεξαθνληηζκφ ζηελ αγσληζηηθή δξάζε. Ρν ζπλδέσ κε ην
ηζρπξφ ησλ επηρεηξεκάησλ καο. Ζ νκνζπνλδία καο ζηα δεηήκαηα πνπ είρακε αλνίμεη
είρε ππεξνρή ζηε ζέζε, ζηελ πξφηαζε θαη ζην επηρείξεκα. Γελ μέξσ αλ απηφ ηεο
δηαζθάιηδε ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ πξνβιεκάησλ αιιά ηε ππεξνρή ηεο
έπξεπε λα ηελ απνδείμεη. Θαη δελ ηελ απνδείμακε. πφ απηή ηελ έλλνηα ιέσ φηη
αδηθήζακε ηνπο εαπηνχο καο. Ππλεζίδεηαη λα ιέγεηαη θάηη. Όηη ε ζρέζε απηψλ πνπ
ιέγνληαη κε απηά πνπ θάλνπκε είλαη λα αληηζηξφθσο αλάινγε. Απηφ πξνθαλψο
ιεηηνχξγεζε θαη ζηελ νκηιία ηνπ Αιέμαλδξνπ γη απηφ ρξεηάζηεθε λα κηιήζεη ηφζν
πνιχ γηα ηφζν ιίγα πξάγκαηα πνπ έθαλε ζαλ δηνίθεζε. Γηαηί φλησο είλαη αληηζηξφθσο
αλάινγε ε ζρέζε απηψλ πνπ ιεο κε απηά πνπ θάλαηε Αιέμαλδξε ζαλ πιεηνςεθία.
Γηα λα γίλσ πην ζπγθεθξηκέλνο. Ν δηνηθεηηθφο απνινγηζκφο ζπλάδειθνη θξίλεηαη απφ
ηξεηο παξακέηξνπο. Ξξψηε παξάκεηξνο είλαη ε δηεθδηθεηηθή πξφηαζε πνπ ε ίδηα ε
δηνίθεζε θαηέζεζε. Γεχηεξε ην κέξνο απηήο ηεο δηεθδηθεηηθήο πξφηαζεο πνπ
θαιχθζεθε θαη ηα φπνηα δεηήκαηα επηιχζεθαλ. Ζ ηξίηε παξάκεηξνο είλαη ε
θξαηνχζα θπβεξλεηηθή νηθνλνκηθή πνιηηηθή, ην επξχηεξν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ θαη
ε αληίιεςε γηα απηφ θαηά ηε δηάξθεηα πνπ ιεηηνχξγεζε κηα δηνηθεηηθή ζπλδηθαιηζηηθή
πιεηνςεθία. Πηελ ηξίηε παξάκεηξν αμηνινγείηαη ε πίζηε, ε αγσληζηηθή δηάζεζε, ε
αθνζίσζε, πνπ επηδεηθλχεη ε φπνηα δηνίθεζε γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ δηεθδηθεηηθνχ
πιαηζίνπ πνπ ε ίδηα φπσο ζαο είπα έρεη θαηαζέζεη. Γελ απνινγείηαη θακία δηνίθεζε γηα
λα έλα δηεθδηθεηηθφ πιαίζην πνπ έθηηαμαλ θάπνηνη άιινη. πφ απηή ηελ έλλνηα ινηπφλ
ζα έιεγα φηη ππνιείπεηαη ν δηνηθεηηθφο απνινγηζκφο. πνιείπεηαη θπξίσο θαη κελ
εθπιαγείηε πνπ ζα ην αθνχζεηε απφ εκέλα απηφ, ζηνλ ηνκέα πνπ αθνξά δεηήκαηα
έηζη φπσο έρνπκε ζπλεζίζεη λα ηα ιέκε, ζεζκηθά. Όηη νη θπιαθέο δνθηκάδνληαη,
θάπνηνη ζα πνπλ «Θαη ζα ζπλερίδνπλ λα δνθηκάδνληαη.». Ρν μέξακε. Ρνπο ιφγνπο γηα
ηνπο νπνίνπο δνθηκάδνληαη θαη απηνχο ηνπο μέξακε. Θαη εγψ δελ πηζηεχσ θαλέλαο λα
ιέεη φηη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο δνθηκάδνληαλ νη θχιαθεο έρνπλ λα θάλνπλ κε ην
πφζν παίξλνπκε εκείο σο κηζζφ. Ξξνθαλψο έρεη λα θάλεη κε ην νξγαλσηηθφ θαη ην
δηνηθεηηθφ πιαίζην, ην νπνίν δηακνξθψλνπλ θαη θακηά θνξά εξήκελ καο νη πνιηηηθέο
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εγεζίεο. Πε απηή ινηπφλ ηε θαη απφ εκάο ραξαθηεξηδφκελε πεξίνδν σο απφιπηε
δνθηκαζία δελ πξνζθέξακε. Θαη ζα αξρίζσ απφ θάηη πνπ είλαη θαηαλνεηφ απ φινπο.
Γελ πξνζθέξακε νχηε θαλ ζην θνκκάηη πνπ αθνξά ηηο θξίζεηο, ηηο επηινγέο
πξντζηακέλσλ θαη δηεπζπληψλ. Γηαηί φηαλ κηιάκε γηα ιεηηνπξγία, είλαη πξνθαλψο
άκεζα ζπλδεδεκέλε κε ην ζηειερηαθφ δπλακηθφ. Θα πεη θαλείο «Κα άλνημε απηφ ην
ζέκα;». Ξξνθαλψο άλνημε. Θαη αλαθέξνκαη ζηελ παξέκβαζε Σαηδεγάθε γηα ην πσο
ζα γίλνπλ νη αξρηθχιαθεο ζηηο θπιαθέο. Ππλεθηηκάηαη, νχηε θαλ ζαλ πξνυπφζεζε
δελ νξίδεηαη, ην ηη πξέπεη λα είλαη πξσηίζησο απηφο πνπ αχξην ελδερνκέλσο θξηζεί
αξρηθχιαθαο. Γειαδή, αθήλεη αλνηθηφ ην ελδερφκελν λα θξηζεί θάπνηνο απφ θχιαθαο
απεπζείαο ζε Αξρηθχιαθα. Βέβαηα γηα ηε δηθή ζαο δεμηά αληίιεςε, θαη δελ έρεη ηίπνηα
κεησηηθφ ν ραξαθηεξηζκφο δεμηά, γηα ηε δεμηά αληίιεςε κε ηελ νπνία εθθξαζηήθαηε
θαη ηνλ ηξφπν δηαθπβέξλεζεο ζην παξειζφλ ίζσο λα είλαη θαη κία βειηησηηθή
πξφηαζε. Γηαηί είρακε δήζεη θαη άιιεο ρεηξφηεξεο δηαδηθαζίεο ζηηο ηειεπηαίεο θξίζεηο.
Λα κε ιακβάλεηαη δειαδή θαζφινπ ππφςε ηη ήζνπλ, αλ ήζνπλ ή δελ ήζνπλ
ππαξρηθχιαθαο παξαδείγκαηνο ράξηλ. Ρν δήζακε θαη ελψ είρε αλνίμεη ην ζέκα γηα κηα
θαιχηεξε πξφηαζε γηα ηηο επηινγέο θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ αλαγθαζηήθακε λα
επηιέμνπκε δηεπζπληέο γηα ηα θαηαζηήκαηα. Γε μέξσ πφζν βνιηθά ληψζνπλ νη
ππάιιεινη ζηνλ Διαηψλα κε ην εθεί δηεπζπληή. Γε μέξσ πφζν βνιηθά ληψζνπλ νη
ππάιιεινη ηεο Θαζζαβέηεηαο κε ηελ εθεί δηεπζχληξηα. Γελ ιέσ φηη απηά ηα ζέκαηα
ζα έπξεπε ληε θαη θαιά λα ηα είρακε ιχζεη κφλν κε δηθή ηνπ επζχλε ην
ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα, αιιά ελ πάζε πεξηπηψζεη κπνξνχζακε λα κελ ζπκκεηέρνπκε
ζε απηή ηε δηαδηθαζία θαη λα κελ ηελ λνκηκνπνηνχζακε κε ηελ παξνπζία καο. Αλ φρη
ζπλνιηθά, ηνπιάρηζηνλ ζε επηκέξνπο πεξηπηψζεηο. Ζ νκνζπνλδία θξάηεζε νπδέηεξε
ζέζε γηα λα κελ θαεί φπσο ζην γάια, θπζήμακε θαη ην ρπιφ. Όηαλ πάιη κπήθαλ
δεηήκαηα απνζπκθφξεζεο ησλ θπιαθψλ δε δείμακε ηελ πξαγκαηηθή δηάζηαζε ηνπ
πξνβιήκαηνο θαη πεξηνξηζηήθαηε ζαλ πιεηνςεθία ζε πξνηάζεηο πνπ φπσο άθεζε λα
ελλνεζεί θαη ν θχξηνο Πθπιάθνο ζηελ νκηιία ηνπ ιεηηνπξγνχλ κε ηε κνξθή ησλ πάιιε
πνηέ αλαγθαζηηθψλ λφκσλ. Έπξεπε λα ππνδείμνπκε ή θαη λα επηβάιινπκε αθφκακ
ζηνπο θπξίνπο πνπξγνχο Σαηδεγάθε θαη Γέλδηα λα ηνικήζνπλ θαη λα βγάινπλ
πεξηζζφηεξνπο θξαηνπκέλνπο θαη απηή ηελ αλάζα πνπ ζα παίξλακε λα ηελ
εθκεηαιιεπφκαζηε γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ θηηξηνινγηθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηελ
απνπεξάησζε ησλ ππφ θαηαζθεπή θπιαθψλ. Ζ πίεζή καο γηα ηελ απνπεξάησζε ηεο
θπιαθήο ησλ Σαλίσλ θαη ησλ άιισλ θπιαθψλ δελ ππήξμε ή ήηαλ πνιχ αλίζρπξε. Ρα
Σαληά ζα ιεηηνπξγήζνπλ, φπσο είδα εγψ ηνπιάρηζηνλ κεηά απφ έλα ή δχν ρξφληα. Ρν
ίδην γίλεηαη πάλσ θάησ θαη γηα ηηο ππφινηπεο θπιαθέο. Βέβαηα έρεη κηα δηθαηνινγία
εδψ ε νκνζπνλδία. Ρη δηάνιν λα παιέςνπκε λα ηηο αλνίμνπκε, αθνχ δελ είρακε
πξνζσπηθφ λα ζηείινπκε. Ρη λα θάλακε? Όκσο θαη απηή είλαη κία άιιε, ζεζκηθή καο
παξάιεηςε, σο πξνο ηε δηεθδίθεζε ελλνψ λέσλ δηνξηζκψλ. Αλαθέξζεθε σο επηηπρία
ζηνλ απνινγηζκφ ε πξφιεςε 200. Κα φηαλ ρξεηάδνληαη 500 γηα πνηα επηηπρία
κηιάκε? Νχηε θαη απηφ κπνξέζακε λα ην αλαδείμακε πξφεδξε ζην πξαγκαηηθφ ηνπ
κέγεζνο. Θεζκηθά επαλαιακβάλσ θαη πάιη αθήζακε αλνινθιήξσηε θαη απηή αθφκα
ηε δηαδηθαζία ηεο επηηξνπήο ε νπνία ζα αζρνινχηαλ κε ηε ζχληαμε ελφο νδεγνχ γηα
ηε δηαρείξηζε θξίζεσλ. Γελ ζπκάκαη πσο αθξηβψο ην είρακε πεη. Θαη φηαλ ιέσ φηη ην
αθήζακε, ελλνψ φηη νχηε ζπκκεηείρακε θαη απνδερηήθακε λα ιεηηνπξγήζεη κηα
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Δπηηξνπή κε κία ζχλζεζε πνπ νη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο δελ ήμεξαλ ηελ ηχθια
ηνπο γηα ηηο θπιαθέο. Νχηε θαλ πήξακε ρακπάξη φηη ζπλεδξίαδε ε Δπηηξνπή απηή.
Θαη ην πήξακε ρακπάξη φηαλ ην πφξηζκα απηήο ηεο επηηξνπήο πήγε ζην Γέλδηα θαη ν
Γέλδηαο ην γχξηζε πίζσ. Αμηνιφγεζε ν ππνπξγφο δειαδή, έλα πνιηηηθφ πξφζσπν,
θαιχηεξα απφ απηνχο ηνπο εηδηθνχο θαη πεθσηηζκέλνπο ππνηίζεηαη πνπ πήγαλ λα
θηηάμνπλ έλαλ θαλνληζκφ αζθάιεηαο. Αλ ζα δείηε ηη γεινία πξάγκαηα εκπεξηείρε απηφ
ζα θαηαιάβεηε γηαηί αθξηβψο ζηέθνκαη ηδηαίηεξα. Θαη μέξεηε φηη ν θαλνληζκφο
αζθαιείαο είλαη έλα εξγαιείν ζηα ρέξηα ηνπ ηθαλνχ θαη επφξθνπ ππαιιήινπ φπσο
ηφληζε ν πνπξγφο θαη ζηελ πξσηνινγία ηνπ θαη ζηελ δεπηεξνινγία ηνπ. Θαιά έθαλε
θαη έβαιε απηφ ην δήηεκα. Κήπσο λνκίδεηε φκσο φηη ην έθαλε έηζη απιά γηα λα καο
ζπκίζεη φηη έρνπκε νξθηζηεί? Απφ ηε ζηηγκή πνπ απηφ ζπλνδεπφηαλ θαη κε
απηνθξηηηθή γηα ην ηη πίζηεπε ν ίδηνο πξηλ γίλεη πνπξγφο Γηθαηνζχλεο δεκηνπξγεί
πξνυπνζέζεηο ην θνκκάηη απηφ λα απνηειέζεη ηελ αηρκή ηνπ δφξαηνο γηα κία θνηλή
δξάζε. Ιέσ ινηπφλ φηη ν θαλνληζκφο αζθαιείαο γηα ηνλ εχνξθν θαη ηθαλφ ππάιιειν
είλαη ε απφιπηε δηαζθάιηζε ηνπ γηα λα κελ έρνπκε θαηλφκελα φπσο ηνπ
Ληθνιφπνπινπ ηνπ Γεσξγίνπ, ηνπ Ιεσλίδα ηνπ Θαξακπέθηνπ πνπ εάλ δελ ήηαλ ζηα
δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα ηεο νκνζπνλδίαο ζα ηνπο είραλ πάεη εθεί πνπ πήγαλ θαη ηνπο
ππφινηπνπο ζπλαδέιθνπο. Γελ είλαη ινηπφλ έλα απιφ δήηεκα ε χπαξμε ηνπ
θαλνληζκνχ αζθάιεηαο.
Δηδηθφηεξα φηαλ απηφο ν θαλνληζκφο αζθαιείαο ζα
αλαδεηθλχεη θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο πνιηηείαο. Γηαηί θηάζακε ζην ζεκείν λα
απνινγεζνχκε αθφκα θαη γηαηί πεηάλ ειηθφπηεξν πάλσ απφ ηνλ Θνξπδαιιφ. Παλ λα
κε μέξνπκε φηη φηαλ πεηάλε δελ έξρνληαη γηα θαιφ. Θαη ζε απηή ινηπφλ ηελ
παξάκεηξν ηεο παξέκβαζεο ππνιεηπφκεζα. Θαη επεηδή θάπνηεο ιεηηνπξγίεο πξνθαλψο
έρνπλ αλαθνξά θαη ζηα νηθνλνκηθά, πάιη απφ απηή εδψ ηελ αίζνπζα είρα πεη
κηιψληαο γηα ηα πεξίθεκα ΞΗΘΔΡΑ φηη έρνπλ θαηαληήζεη έλα Γηεπζπληηθφ –
Αξρηθπιαθίζηηθν επίδνκα απφ θνηλνχ γηα ηνπο επλννχκελνπο. Ρν ίδην αλ θαηάιαβα
θαιά απφ ηε θσλή ηνπ θαη κπξάβν ηνπ πνπ ην είπε, δηαθφπηνληαο θαη ηνλ πνπξγφ,
ην ίδην επαλαιακβάλσ είπε θαη ν ζπλάδειθνο Ρζεξκπέο. Δίρα πεη θαη άιιεο
πξνεγνχκελεο θνξέο ζε απηή ηελ αίζνπζα φηη έρεη θαηαληήζεη αξρηθπιαθηζηηθφ –
δηεπζπληηθφ επίδνκα. Δίρα πεη φηη ην κνηξάδνπκε ζηε ινγηθή ην πνιχ λα παίξλνπλ νη
πνιινί, ην άιιν ην παίξλνπλ κεξηθνί θαη νη λεζηηθνί θσλάδνπλ. Απηφ δελ ήηαλ θαη
θακία ηεξάζηηα ζεζκηθή παξέκβαζε. Αξθνχζε κηα απιή αλαθνξά ή κηα αλάδεημε ηνπ
ζέκαηνο απφ ην δηνηθεηηθνχο απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο νκνζπνλδίαο γηα λα
πάεη ν θάζε θαηεξγάξεο ζηνλ πάγθν ηνπ. Θαη επεηδή είπα φηη φια ζα ιέγνληαη, ην
είρα ζπλδπάζεη ηφηε, ηελ αδπλακία δειαδή ηελ αδπλακία λα αλαδείμεη ε πιεηνςεθία
ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ απηφ ην ζέκα, κε ηηο πξφζθαηεο εθινγέο πνπ είρακε
θάλεη γηα ηα ππεξεζηαθά ζπκβνχιηα. Πηα νπνία απφ ηνπο είθνζη ππνςεθίνπο ηεο
ΓΑΘΔ νη δεθαελλέα ήηαλ αξρηθχιαθεο θαη ν έλαο ήηαλ δηεπζπληήο. Γη απηφ θαη δελ
αλαδείρζεθε απηφ ην ζέκα. Άξα ινηπφλ φηαλ δελ έρνπκε θαλνληζκφ αζθάιεηαο, φηαλ
ηα ΞΗΘΔΡΑ ηα νπνία πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη αθξηβψο γηα λα θαιχπηνπλ άιιεο
ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο έρνπλ απηή ηελ πνξεία δελ είλαη κηα πιεκκέιεηα; Γελ είλαη κηα
κέγηζηε παξάιεηςε; Πηα ζεζκηθά δεηήκαηα πάιη θαη ζα ην επαλαιάβσ γηα ηέηαξην
ζπλέδξην θαηά ζεηξά δελ κπνξέζακε λα αλαδείμνπκε ζην βαζκφ πνπ έπξεπε ηελ
αλάγθε ηεο κεηαξξχζκηζεο θαη ηεο αλαζπγθξφηεζεο ησλ αγξνηηθψλ θπιαθψλ.
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Έιεγα λα κε ην πσ ζήκεξα ζηελ θνπβέληα κνπ αιιά κνπ έθαλε εληχπσζε πνπ καο
ην είπε ν Πθπιάθνο. Δίλαη αιήζεηα φηη φζν ζηεξίδνπκε ην ζχζηεκα κε ηζηκεληνππφιεηο
φπσο ν Γνκνθφο, ηα Γξεβελά, ην Καιαλδξίλν θιπ. θάλνπκε ιάζνο. Έρσ πάεη θαη ηηο
έρσ δεη απηέο ηηο θπιαθέο, ζηνλ Γνκνθφ δνχιεςα κάιηζηα γηα ιίγν. Δ ινηπφλ ιππάκαη
ηνπο ζπλαδέιθνπο πνπ ππεξεηνχλ ζε ηέηνηεο θπιαθέο. Δίλαη πνιχ πηεζηηθέο θαη
θαηαζιηπηηθέο. Δκείο σο εξγαδφκελνη έρνπκε ελδερνκέλσο σο πεξηζψξην λα
αληηκεησπίζνπκε ή λα δηαζθεδάζνπκε απηή ηελ θαηάζηαζε, απηφ ην πεξηβάιινλ. Νη
θξαηνχκελνη κπνξνχλ ή ζα αληαπνδψζνπλ ζε εκάο απηή ηελ πίεζε θαη απηή ηελ
θαηάζιηςε? Θαηά ηελ γλψκε κνπ απηφ ζα γίλεη θαη λα είζηε ζίγνπξνη. δελ ην
αληαπνδίδεη κε ηελ έληαζε απηή ζηνπο θξαηνπκέλνπο θαη ζα καο ηελ αληαπνδψζνπλ,
λα είζηε ζίγνπξνη.
Θα κπνξνχζακε ινηπφλ λα κελ έξρεηαη θαλέλαο έμσ απφ εκάο ή ππνπξγφο πνπ λα
κηιάεη γηα εμσξατζκφ ηνπ ζσθ/θνχ ζπζηήκαηνο, γηα θνηλσθειή εξγαζία θαη ινηπά θαη
λα θαπειεχεηαη δηθέο καο πξνηάζεηο πνπ λαη κελ έρνπλ αθνπζηεί αιιά δελ κπνξέζακε
λα ηηο αλαδείμνπκε ζην βαζκφ πνπ έπξεπε. Δδψ είλαη ε πξννπηηθή ζηε ζσζηή
κεηεμέιημε ησλ πξαγκάησλ ζηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηνλ εμσξατζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο
θξάηεζεο θαη φρη ην ζσθξνληζηηθφ ζχζηεκα πνπ εμνπιίδεηαη κε ηζηκεληνππφιεηο.
Απφ πνιχ παιηά ζαλ ζπλδηθαιηζηηθφ θίλεκα ησλ θπιαθψλ έρνπκε δείμεη φηη ην κέιινλ
είλαη ζηηο αγξνηηθέο θπιαθέο θαη ζηελ δηαβάζκηζε ηνπ ζσθξνληζηηθνχ ζπζηήκαηνο κε
δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο θαηαζηεκάησλ πνπ ζα μεθάλακε κε ηα θέληξα εκηειεχζεξεο
δηαβίσζεο θαη ζα νινθιεξψλεηαη ζε πεηζαξρηθά θαη κείδνλνο αζθάιεηαο θαηαζηήκαηα.
Γηα απηφ ζα ήζεια λα δηέθνπηε θάπνηνο ηνλ πνπξγφ φπσο έθαλε ν Ρζεξκπέο γηα ηα
ΞΗΘΔΡΑ θαη λα ηνπ έιεγε γηα πηνην ζσθξνληζηηθφ ζχζηεκα κηιάο θχξηε πνπξγέ? Δδψ
έρνπκε κφιηο θαη κεηά βίαο έλα ζηνηρεηψδεο ζχζηεκα θξάηεζεο, έλα αλαζθαιέο
ζχζηεκα θξάηεζεο. Ιεπθή ςήθν ινηπφλ γηα φια απηά ηα ζεζκηθά πνπ είπα θαη γηα
θάπνηα άιια πνπ δελ ζα ηα αλαθέξσ θαη πάιη γηαηί δελ ζέισ λα καθξεγνξήζσ.
Ιεπθή ςήθν θαη γηα ηα νηθνλνκηθά. Γελ κπνξεί λα ζεσξεζεί πξφεδξε ή κάιινλ
πξφεδξνη γηαηί πξέπεη λα ππάξμνπλ θαηά ηε γλψκε κνπ δχν απνινγηζκνί. Έλαο γηα
ηελ πξνεδξεία Ιεσλίδα Θαξακπέθηνπ θαη Γξακκαηέα ηνλ Αιέμαλδξν θαη έλαλ γηα κεηά
ηηο αθαηαλφεηεο αιιαγέο πνπ έγηλα εζσηεξηθά ζηελ ΓΑΘΔ, δελ ελδηαθέξνπλ ην
ζπλέδξην, φκσο ε ζπλείδεζή κνπ επηβάιεη λα αλαθεξζψ θαη είλαη ε πξνεδξεία ζνπ
Αιέμαλδξε κε γξακκαηέα εζέλα Ράθε Ξαλφπνπιε. Ιίαλ επηεηθψο ιεπθή ςήθν ινηπφλ
γηα φια θαη γηα ηα νηθνλνκηθά θπξίσο θαη γηα ηηο δχν πεξηφδνπο.
Γελ κπνξεί λα ζεσξεζεί επαλαιακβάλσ επηηπρία φηη θάπνηνη πήξαλ 2.200,00€
αλαδξνκηθά απφ ην δηαλεκεηηθφ ινγαξηαζκφ. Ζ παξάηαμή κνπ έρεη δηαθσλήζεη
θάζεηα ηφηε κε απηφ ηνλ ηξφπν δηαλνκήο. Δίρακε βγάιεη θαη δειηία ηχπνπ θαη είρακε
ζηείιεη θαη ηηο ζέζεηο καο θαη ζηνλ θχξην ππνπξγφ, ζην Σαηδεγάθε. Γπζηπρψο δελ
εηζαθνπζηήθακε. Θαη πνιχ δπζηπρέζηεξα δελ κπνξνχκε λα ην απνδψζνπκε απηφ
αξλεηηθά ζηνλ ππνπξγφ, Αιέμαλδξε, ν νπνίνο έδσζε 40.000.000 αιιά ζηηο
πζηεξφβνπιεο πιεηνςεθίεο ησλ ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ ηνπ πνπξγείνπ
Γηθαηνζχλεο. Δίπεο ηξηάληα έμη. Παξάληα ήηαλ. Αιιά θαη ηξηάληα έμη λα ήηαλ, φηαλ
έλαο ππνπξγφο ζνπ δίλεη ηξηάληα έμη εθαηνκκχξηα επξψ θαη εζχ επηιέγεηο λα ηα
δηαλείκεηο κε απηφ ηνλ ηξφπν, αλ δελ είλαη έγθιεκα είλαη θαηάρξεζε. Ρν
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ζεκαληηθφηεξν εκπφδην ζην λα δνπλ ην αιεζέο θαη ην ζσζηφ ηνπ ηξφπνπ δηαλνκήο
ήηαλ φηη έλα κήλα κεηά είρακε εθινγή γηα ηα ππεξεζηαθά ζπκβνχιηα θαη θάπνηνη
ζέιαλε λα ηηο επεξεάζνπλ κε απηφ ην ηπρνδησθηηθφ ηξφπν. Δγψ ην βιέπσ
αλζξψπηλν, θαηαλνεηφ ίζσο, θάπνηα δηνίθεζε φηαλ κπνξεί λα επηιχζεη έλα ζέκα λα ην
πεγαίλεη φζν πην θνληά ζε κία εθινγηθή δηαδηθαζία γηα λα πάξεη ην πάεη ην bonus ηεο
επθνξίαο πνπ ππάξρεη ζηνπο ζπλάδειθνπο φηη «Λα πήξακε θαη πέληε θξαγθάθηα.».
Ρν θαηαιαβαίλσ απηφ σο ελφο νξηζκέλνπ ζεκείνπ. Όρη φκσο λα θαζνδεγεί ηε ζθέςε
καο γηαηί κφλν αλ δεθηψ φηη απηφ νδήγεζε ηηο ζθέςεηο ζαο ζα κπνξέζσ λα εμεγήζσ
ην ιάζνο, ηελ θαηάληηα λα παίξλνπλ δειαδή αλαδξνκηθά απφ ηνλ πφξν ππάιιεινη νη
νπνίνη απνιχζεθαλ γηα βαξχηαηα πεηζαξρηθά αδηθήκαηα, γηα εηζαγσγή λαξθσηηθψλ
φπσο πήξε έλαο ή λα παίξλνπλ νη πεζακέλνη, νη ζπληαμηνχρνη θαη λα κελ παίξλνπλ νη
ππεξεηνχληεο θαη ελλνψ νη ππεξεηνχληεο απφ ην 2002 θαη κεηά πνπ εμ νξηζκνχ δηνξηζκνχ είλαη ζπλδηθαηνχρνη ηνπ ινγαξηαζκνχ. Ήζνπλ δηθαηνχρνπο Αιέμαλδξε, δελ
ληψζεηο άβνια πνπ δελ πήξεο; Άξα ινηπφλ θη αλ ε θίλεζε πνπ έθαλεο είλαη κία
θαηαθαηηθή απάληεζε πσο κπνξείο γηα θάηη πνπ ληψζεηο άβνια λα ην θέξλεηο εδψ σο
ζεηηθφ πεπξαγκέλν γηα ην νπνίν πξέπεη λα ππεξεθαλεχεζαη? Κα ζα κνπ πεηο θη εθεί
θαλείο θξηηηθή; Ιεθηά πήξακε θαη θάλεηο θξηηηθή θαη εθεί; Θνηηάμηε λα δείηε, δελ έρεη
ζεκαζία ηη παίξλεηο αιιά ηί πξννπηηθή δηακνξθψλεηο ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο.
Κε ηα ζαξάληα εθαηνκκχξηα πνπ έδσζε εθάπαμ ν Σαηδεγάθεο ζα κπνξνχζακε λα
παίξλακε 200,00€ κε 300,00€ παξαπάλσ ζην πιαθφλ ηνπ δηαλεκεηηθνχ ινγαξηαζκνχ
πνπ παίξλνπκε φινη θαη γηα φια ηα ρξφληα πνπ ζα παξέκελε ν θαζέλαο καο ζηελ
ππεξεζία. Θαη ζήκεξα λα κηιάκε γηα 1.000 επξψ ην δίκελν. Γελ είλαη 400,00€ ηψξα
ην κήλα; Ππλ 200 ηνπιάρηζηνλ ην κήλα δελ ζα έθαλαλ 1.000 θαη ζα ηα θνπβαιάγακε
φπσο είπα γηα φζα ρξφληα ζα είκαζηε ζηελ ππεξεζία? Απηά ηα 2.000 πνπ πήξακε κε
ηα 200 ή 300 πνπ ζα κπνξνχζακε λα πάξνπκε σο αχμεζε ζην πιαθφλ πνπ είρακε
πξνηείλεη αληηζηνηρνχλ ζε κφιηο 1,5 ρξφλν θαηαβνιήο απηήο ηεο αχμεζεο.
Δπαλαιακβάλσ αληί λα παίξλνπκε θάπνηα ρξήκαηα σο αχμεζε φινη θαη γηα φζν
είκαζηε ζηελ ππεξεζία ηα πήξαλ κεξηθνί θαη γηα κηα πεξίνδν ζε πεξίπνπ δχν ρξφληα
θαη ζεσξνχκε φηη θάλακε ην ζσζηφ. Κάιηζηα ήηαλ κηα πεξίνδνο πνπ ε ΞΑΠΘ έιεγε
φηη νη δηαλεκεηηθνί ινγαξηαζκνί νζνλνχπσ ηειεηψλνπλ, ην έιεγα εδψ ζε απηή ηελ
αίζνπζα, θαη πνιινί ζπλάδειθνη κε έπηαζαλ κέζα ή έμσ απφ ηελ αίζνπζα θαη κνπ
έιεγαλ θηλδπλνινγψ, άιινη γεκάηνη αγσλία κε ξψηαγαλ γηα λα κάζνπλ πεξηζζφηεξα
θαη θάπνηνη άιινη έιεγαλ φηη απφ ην αληηπνιηηεπηηθφ κνπ κέλνο, ηα έρσ βάιεη κε ην
δηαλεκεηηθφ ινγαξηαζκφ ν νπνίνο έρεη απμήζεη θαη ηα έμνδά ηνπ. Παλ λα κελ ήκνπλ
εγψ, ε παξάηαμε κνπ πνπ πξσηνζηαηήζακε γηα ηε δεκηνπξγία απηνχ ηνπ
ινγαξηαζκνχ ή γηα ηηο θαηά θαηξνχο δηαδηθαζίεο πνπ έπξεπε λα γίλνπλ πξνθεηκέλνπ
λα απμεζνχλ ηα έζνδά ηνπ. Ήηαλ θσο θαλάξη φκσο φηη ηνπο πφξνπο αξγά ή γξήγνξα
ζα ηνπο έπαηξλαλ. Κάιηζηα είρα κηιήζεη θαη γηα ηξεηο πηζαλνχο ιφγνπο γηα ηνπο
νπνίνπο ζα ηνπο έθαλα. Ν έλαο γηαηί κε επξσπατθή νδεγία ζα θαηαξγνχληαλ νη
εηζθνξέο ππέξ ηξίησλ,
ν άιινο φηη ιφγσ ηεο επηθείκελεο ςήθηζεο ηνπ
Θηεκαηνινγίνπ νη αξκνδηφηεηεο ησλ πνζεθνθπιαθείσλ ζα πέξλαγαλ ζην ΞΔΣΥΓΔ
θαη ζα έθεπγαλ απφ ην πνπξγείν Γηθαηνζχλεο. Ν ηξίηνο ιφγνο φηη ν νπνηνζδήπνηε
πνπξγφο θαη αλ ‘ήηαλ κέζα ζε ηφζεο καχξεο ηξχπεο αλ έβιεπε κία ιεπθή ζα έζπεπδε
λα ηελ πάξεη. Ιεθηά έβιεπε ν Αινγνζθνχθεο δελ ζα ηα έπαηξλε; Ρα πήξε.
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Βνήζεζεο Αιέμαλδξε λα ζπκεζψ φηη ε κεγαιχηεξε αλεζπρία κνπ ηφηε ήηαλ φηη θαη
ζεζκηθά ε Α.Γ.Δ.Γ. ήηαλ απέλαληη ζε φινπο εκάο ηνπο πξνλνκηνχρνπο ηεο δεκφζηαο
δηνίθεζεο φπσο καο έιεγε πνπ πέξλνπκε δηαλεκεηηθνχο ινγαξηαζκνχο θαη δήηαγε λα
θαηαξγεζνχλ άκεζα. Λα ζηακαηήζεη φπσο έιεγε απηή ε αδηθία θαη άληζε κεηαρείξηζε.
Άξα ινηπφλ ήηαλ ζπλεηδεηή επηινγή ε αληηκεηψπηζε ησλ δεηεκάησλ ηνπ
δηαλεκεηηθνχ ινγαξηαζκνχ έηζη φπσο απνθαζίζαηε θαη ην θάλαηε κφλν θαη κφλν γηα
λα κηιήζεηε πεξηζηαζηαθά γηα δήζελ θαηάθηεζε ηεο πιεηνςεθίαο κε ηελ θαηαβνιή
ηεο εθάπαμ εηζθνξάο. Γελ κπνξψ επίζεο λα κελ αλαθεξζψ ηελ αλαθνινπζία θαη δελ
μέξσ πσο αιιηψο λα ηελ ραξαθηεξίζσ θαη λα ηελ εμεγήζσ ηελ αλαγγειία ηνπ
ππξγνχ Γηθαηνζχλεο Σαηδεγάθε ζην ζπλέδξην ηεο Θαιακπάθαο γηα αχμεζε ηνπ
πφξνπ θαηά 120 επξψ ηνλ κήλα. Θπκάκαη πνπ δχν νκηιεηέο ηεο ΓΑΘΔ κέζα ζηελ
ηξειή ραξά επραξηζηνχζαλ ηνλ πνπξγφ γηα ηελ αχμεζε πνπ πήξακε, πνπ ηνπο είπα
απεπζπλφκελνο ζηνλ πνπξγφ «θχξηε πνπξγέ πσο ελλνείηε εζε΄’ηεο εδψ ζηα
Ρξίθαια ηελ αχμεζε, αιιά εκείο θάησ ζηελ Ξειινπφλεζε αχμεζε ιέκε φηη βάιακε
ζηελ ηζέπε. Άιιν ζα πάξνπκε θαη άιιν πήξακε.». Ρειηθά φινη είδακε ηη πήξακε…
Ξήξαεκ ηελ απφιπηε θνξντδία θαη μεπηίια. Θα ζπκάζηε θαληάδνκαη θαη εζχ Ιεσλίδα
θαη εζχ Αιέμαλδξε ηη ιέγαηε θαη νη δπν ζαο. «Καο θνξντδεχεη; Απφ Ξαξαζθεπή ζε
Ξαξαζθεπή καο πάεη.» Θάπνηα ζηηγκή θαη επεηδή ελαξκνληζηήθαηε κε ηελ πξφηαζή
καο γηα θηλεηνπνηήζεηο κε θάιεζε πάλσ ζην πνπξγείν θαη κνπ ιέεη. «Ξξφεδξε ζε
θνηηάσ ζηα κάηηα θαη παξφηη ζηνπο δηθνχο κνπ δε ην ππνζρέζεθα ζε εζέλα ζνπ ιέσ
φηη ζα ην πάξνπκε. Γελ ζέισ λα κε εθζέζεηο αιιά ζέισ λα ηνπο πεηο λα
δηαπξαγκαηεπηνχλ ην πνζφ.». Ήηαλ ηφηε πνπ ε ΞΑΠΘ δήηεζε δηαπξαγκάηεπζε σο
πξνο ην πνζφ. Ξηζηέςακε φηη γηα πξψηε θνξά είκαζηε πνιχ θνληά ζην λα πάξνπκε
ηελ αχμεζε θαη βγάιακε θαη ζρεηηθή αλαθνίλσζε. Θα κνπ πείηε γηαηί ζηέθνκαη ηψξα
φηη θνξφηδεςα ηελ πιεηνςεθία αθνχ θνξφηδεςε θαη εζέλα ή γηαηί ην αλαδεηθλχσ
ηψξα απηφ ην ζέκα. Γηαηί αθνχζηε λα δείηε θαη απηφ πνπ ζα πσ ηψξα ην ιέσ γηα λα
κπνξέζηε λα ην ρξεζηκνπνηήζεηε αχξην θαη εζείο ελαληίνλ κνπ. Ξξψηνλ, γηαηί δελ
δηαπξαγκαηεπηήθαηε φπσο ζαο είπακε θαη δεχηεξνλ γηαηί νη πιεηνςεθίεο
απνινγνχληαη. Νη πιεηνςεθίεο έρνπλ ηελ επζχλε. Δγψ κηα επαθή είρα κε ηνλ
Σαηδεγάθε. Θα κπνξνχζε ζε απηή ηε κία επνρή λα κε πηάζεη ή φρη θνξφηδν. Δζείο
είζηε απηνί πνπ κπαίλαηε ζην γξαθείν ηνπ ρσξίο λα ρηππήζεηε θαλ ηελ πφξηα. Δζείο
είζαζηε νη νκνηξάπεδνί ηνπ, εζείο αλαζηείιαηε ηηο θηλεηνπνηήζεηο, εζάο έπξεπε λα
αλεζπρήζεη θπξίσο ε ζπλερήο θνξντδία φπσο ιέγαηε. Ρν αλαδεηθλχσ απηφ θαη γηα
έλαλ αθφκε ιφγν φκσο πνπ φκσο πξνέθπςε εθ ησλ πζηέξσλ. Αιέμαλδξε, Ιεσλίδα ν
Σαηδεγάθεο φηαλ πήγε ζην ππνπξγείν αγξνηηθήο αλάπηπμεο έδσζε αχμεζε απφ ηνλ
εηδηθφ ινγαξηαζκφ ζηνπο εθεί ππαιιήινπο ηνπ ππνπξγείνπ. Θπκάζηε, ήηαλ ηφηε πνπ
ν Γηψξγνο θνχλαγε ην ραξηί ηεο αχμεζεο θαη έιεγε φηη ε δεμηά κνηξάδεη πξνεθινγηθά
ιεθηά. Ρη δηάνιν έθαλαλ παξαπάλσ πξφεδξε νη ππάιιεινη ηνπ ππνπξγείνπ αγξνηηθήο
αλάπηπμεο θαη ην πήξαλ θαη εκείο φρη; Κάιηζηα ζε απηνχο νχηε θαλ ηνπο ην είρε
ππνζρεζεί. Άξα ινηπφλ θαη εθεί ππήξρε ηνπιάρηζηνλ πιεκκέιεηα, είλαη βαξχο ν φξνο
θαη δελ αληηκεησπίζηεθε φπσο ζα έπξεπε ην δήηεκα. Θα επαλέιζσ γηα ην δηαλεκεηηθφ
ινγαξηαζκφ θαη ζα πσ φηη γηα ην πσο ζα κνηξαζηνχλ ηα ιεθηά θηάζακε ζην ζεκείν
λα θάλνπκε θαη δηαζηληνληζηηθφ φξγαλν φιεο νη νκνζπνλδίεο ή ηα πξσηνβάζκηα
ζπλδηθαιηζηηθά φξγαλα ηνπ ππνπξγείνπ δηθαηνζχλεο. Δμσηεξηθή θξνπξά, δηθαζηηθνί
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ππάιιεινη θαη ε θεληξηθή ππεξεζία.
Θαη έρνπλ γξαθηεί πξαθηηθά δπζηπρψο
επηβεβαησζήθακε απφιπηα. Δθείλν πνπ δελ θαηάιαβα πνηέ είλαη γηαηί ε εμσηεξηθή
θξνπξά πνπ ην 90% απφ απηνχο είραλ δηνξηζηεί απφ ην 2000 θαη δψζε ππεξςήθηζαλ
ηελ πξφηαζε ησλ ππνινίπσλ; Δθεί ζηήξηδα θαη εγψ θάπνηεο ειπίδεο φηη κπνξεί λα
αιιάδακε ηνπο ζπζρεηηζκνχο. Αιιά φηαλ είδα φηη ςήθηζαλ θαη απηνί απφ εθεί
θαηάιαβα φηη θάηη άιιν παηδφηαλ θαη πξνθαλψο πξνζπαζνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ
άιιεο θαηαζηάζεηο πνπ ζα ηνπο δηεπθφιπλε θαη ηειηθά ήηαλ απηφ πνπ είπα γηα ηηο
επεξρφκελεο ηφηε εθινγέο γηα ηα ππεξεζηαθά ζπκβνχιηα.
Θέιακε λα θαηαςεθίζνπκε ην δηνηθεηηθφ απνινγηζκφ θαη γηα έλαλ άιιν ιφγν. Γελ
κπφξεζα πνηέ λα θαηαιάβσ γηαηί ν Ιεσλίδαο ν Θαξακπέθηνο παξαηηήζεθε απφ
πξφεδξνο ηεο νκνζπνλδίαο. Γε κε ζπλδέεη ηίπνηα παξαπάλσ απφ ηα είθνζη ρξφληα
ζπλππεξέηεζεο. Νχηε θνηλσληθέο ζρέζεηο είρακε, νχηε ηίπνηα. Γηέβιεπα φκσο γηαηί
έρσ θαη εγψ ηελ επζχλε κηαο παξάηαμεο, φηη απηέο νη απνρσξήζεηο σο ζπλήζσο ζα
δεκηνπξγήζνπλ εζσηεξηθά κέησπα. Θαη φπνπ ππάξρνπλ εζσηεξηθά κέησπα είλαη
ελάληηα ζηελ εληαία ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε θαη παξέκβαζε. Γπζηπρψο έγηλε θαη απηφ.
Θαη ην απνδίδσ σο θαηεγνξία απηφ, σο κηα αηηία πνπ κε νδήγεζε θαη’ αξρήλ ζε
θαηαςεθηζηηθή θαη κεηά ζε ιεπθή ςήθν γηαηί αλ δελ κπνξνχκε λα ζπλελλνεζνχλε
θάπνηνη ελδνπαξαηαμηαθά πσο ζα κπνξέζνπκε λα ζπλελλνεζνχκε δηαπαξαηαμηαθά θαη
αθφκε πεξηζζφηεξν πσο ζα ζπλελλνεζνχκε ζε επίπεδν ηνπ ελδεθακεινχο Γ.Π;
Θεσξψ, γηαηί εκέλα κνπ αξέζεη λα βάδσ ην δάρηπιν επάλσ ζηελ πιεγή φηη απηή ε
ζρέζε, απηφ ην κέησπν πνπ δηακνξθψζεθε ζα εθθξαζηεί θαη ζηα απνηειέζκαηα ησλ
εθινγψλ. Θα δείηε ηη δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ζα πξνθχςεη. Θαη ην ιέσ ηψξα,
πξνθαηαβνιηθά, φρη γηα λα ζαο ην παίμσ δάζθαινο ζηηο εζσηεξηθέο δηαδηθαζίεο, θαη
εζχ Ιεσλίδα θαη εζχ Ληθνιφπνπιε ηηο μέξεηε, αιιά δελ έρεηε ηελ παιηθαξηά λα ηηο
πείηε δεκφζηα. Γηα απηφ θαη φρη γηαηί αλεζπρψ γηαηί ην θαηά φπσο ιέλε φηαλ βιέπεηο
ηε θσηηά ζηελ πφξηα ηνπ γείηνλα λα ηελ πεξηκέλεηο θαη ζηε δηθή ζνπ. Πηελ ΞΑΠΘ
απηά ηα δεηήκαηα ηα έρνπκε ιχζεη. Θαη γηα λα ζνπ πσ φηη θη εκείο ρζεο ην βξάδπ ζε
κηα επψδπλε παξαηαμηαθή δηαδηθαζία εηδηθά κε έλαλ, πήγακε λα αγθαιηαζηνχκε.
Δπψδπλα ή φρη, απηά ηα πξάγκαηα φκσο πξέπεη λα ιχλνληαη κε θαζαξέο ιχζεηο.
Απηφ κπνξεί λα κελ έρεη λα θάλεη κε απηφ θαζεαπηφ ην δηνηθεηηθφ απνινγηζκφ αιιά
έρεη λα θάλεη κε ηε ιεηηνπξγία ησλ παξαηάμεσλ, κε μεθάζαξεο ζπλδηθαιηζηηθέο
ζπκπεξηθνξέο θαη κε ηελ ηήξεζε ησλ πνιηηηθψλ ζπκθσληψλ ζε φιεο ηηο παξαηάμεηο
πνπ κε ηελ ζεηξά ηνπο ζαθψο θαη επεξεάδνπλ ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ησλ δηνηθεηηθψλ
ζπκβνπιίσλ. Θαη αθνχ είκαζηε ππέξ ηνπ παξαηαμηαθνχ ζπλδηθαιηζκνχ θαη εκείο
ζχληξνθνη ηεο ΞΑΠΘ θαη εζείο ζπλάδειθνη ηεο ΓΑΘΔ
ζα πξέπεη λα ηα
αληηκεησπίδνπκε μεθάζαξα θαη κε ζπκθσλία, αιιηψο ζα δίλνπκε ηελ επθαηξία ζε
δηάθνξνπο λα κελ κπσ ηη λα κηιάλε γηα δήζελ αληίΑξαβαληηληθνχο, Θαξακπεθηθνχο,
Ληθνινπνιηθνχο θαη νηηδήπνηε άιιν. Αο ηα ιχλνπκε λσξίηεξα απηά ηα δεηήκαηα γηαηί
καο νδεγνχλ ζε ιάζε. Ν δηνηθεηηθφο απνινγηζκφο ζην ζθέινο ησλ αζιεηηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ επαξθήο. Δίρακε κηα ζπκκεηνρή πνπ καο έθεξε ζε επηθνηλσλία θαη
κε άιινπο αλζξψπνπο. Θαη μερσξίζακε θηφιαο. Θαη ελλνψ γηα ην αζεκέλην κεηάιιην
ηεο νκάδαο ηνπ βφιετ, γηα ην θχπειιν πνπ πήξε ε νκάδα ηνπ πνδνζθαίξνπ θαη γηα ηηο
ηθαλνπνηεηηθέο, αμηνπξεπείο ζέζεηο πνπ έθεξαλ νη δξνκείο. Απηφ γηαηί φ,ηη θαιφ θάλεη
θαλείο πξέπεη λα ηνπ απνδίδεηαη, αιιά θαη γηα λα δεζκεπηψ θαη εγψ γηαηί είλαη
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εκθαλέο ζε φινπο φηη ε επεξρφκελε πιεηνςεθηθά δηνίθεζε ζα είλαη ε ΞΑΠΘ θαη ηε
δξαζηεξηφηεηα απηή ζα ηελ αθνινπζήζνπκε. Θα ηελ αθνινπζήζνπκε φκσο θαη απηή
θαη νπνηαδήπνηε άιιε κε ζαθψο πην ιεινγηζκέλε ρξήζε ζε φηη έρεη λα θάλεη κε ηα
νηθνλνκηθά δεηήκαηα. Θαη θαιχηεξα λα κελ ζπλερίζσ γηα ην θεθάιαην νηθνλνκηθά
δεηήκαηα. Θα θιείζσ εδψ ηνλ δηνηθεηηθφ απνινγηζκφ γηα λα ηνπνζεηεζψ πην ήξεκα
ζηελ ζπδήηεζε γηα ηνλ νηθνλνκηθφ απνινγηζκφ. Δζθεκκέλα παξέιεηςα θάπνηα άιια
δεηήκαηα πνπ έρνπλ λα θάλνπλ κε ηνλ δηνηθεηηθφ απνινγηζκφ γηαηί αιιηψο ζα κείσλα
ηελ αγλή θαη άδνιε θαηά ηε γλψκε κνπ ζέζε πνπ πήξα γηα ηα δηάθνξα εζσηεξηθά
δεηήκαηα. Αλ αλαδείθλπα επίζεο θάπνηεο άιιεο ζπκπεξηθνξέο θαη αληηκεησπίζεηο ησλ
νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ ζα θνπβάιαγα λεξφ ζην δηαιπηηθφ κήιν ησλ κελ θαη ησλ δε.
Γηα απηφ είπα ζα ηα πνχκε αξγφηεξα πνπ ζα είκαζηε πην ραιαξνί ηα ησλ
νηθνλνκηθψλ, ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ηα δεηήκαηα αηζζεηηθήο ηνπ, γηαηί 700
ηφζεο ρηιηάδεο επξψ, έζησ θαη ζηελ ηεηξαεηία, είλαη πάξα πνιιά ιεθηά. Λα είζηε
θαιά.
Πρόεδρος: Θα κηιήζεη ν θχξηνο Θαξακπέθηνο.
Καραμπέκιος: Αγαπεηνί ζπλάδειθνη γηα ζαο. Θαισζνξίδσ ηνπο θαηλνχξγηνπο
ζπλάδειθνο πνπ ήξζαλ γηα πξψηε θνξά ζην ζπλέδξην θαη ηνπο εχρνκαη θαινχο
αγσληζηηθνχο ραηξεηηζκνχο. Ξξφεδξε έρεη θιείζεη έλαο θχθινο, ν θχθινο έθιεηζε
πξφεδξε θαη μεθηλάεη έλαο θαηλνχξγηνο θχθινο. Ζ ΓΑΘΔ πξφεδξε ζα είλαη θνληά ζην
θαηλνχξγην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο νκνζπνλδίαο θαη ζέισ ζηελ αξρή ηεο νκηιίαο
κνπ λα επραξηζηήζσ ηε ΞΑΠΘ γηα ηε ζηάζε πνπ θξάηεζε ηα δχν ρξφληα ζην
πξνεγνχκελν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. Ξξψηε θνξά ζηα ρξνληθά φιεο νη απνθάζεηο
παίξλνληαη νκφθσλα. Ζ ζηάζε πνπ θξάηεζε ζην ζπλέδξην πνπ θάλακε εδψ ζηνλ
Θνξπδαιιφ πνπ θάλνπκε φζν αθνξά ηα νηθνλνκηθά ζέκαηα πνπ ήηαλ ζε
εθθξεκφηεηα, ηελ ππφζρεζε ηνπ Σαηδεγάθε θαη ηα ιεθηά ηνπ Λνεκβξίνπ Γεθεκβξίνπ. Θα κπνξνχζε λα θξαηήζεη κηα δηαθνξεηηθή ζηάζε θαη λα καο έρεη
απέλαληη θαη λα ππξνβνιεί. Θξάηεζε ζηάζε ππεχζπλε θαη ζέισ γηα αθφκα κηα θνξά
λα ηελ επραξηζηήζσ θαη απηφ ζα θάλνπκε εκείο θαη ζην επφκελν δηνηθεηηθφ
ζπκβνχιην. Θα ζηαζνχκε θνληά ζηα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ην ρψξν γηαηί
αγαπεηνί ζπλάδειθνη ηα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνχλ ην ρψξν καο δελ έρνπλ ρξψκα.
Γελ είλαη νχηε θφθθηλα, νχηε πξάζηλα, νχηε κπιε. Ρα πξνβιήκαηα ηα βηψλνπκε φινη
καδί θαη ζα πξέπεη φινη καδί λα πξνζπαζνχκε λα ηα επηιχνπκε. Γηνηθεηηθφο
απνινγηζκφο ηνπ απεξρφκελνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ. Άθνπζα ηνλ θχξην
Αξαβαληηλφ λα κηιάεη γηα πνιιή ψξα φζν αθνξά ηα αλαδξνκηθά ηνπ πφξνπ. Θέισ
λα αλαθέξσ ζην ζψκα θαη λα θαηαγξαθεί ζηα πξαθηηθά θαη έρεη εηπσζεί πνιιέο
θνξέο θαη ζηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα φηη ππήξρε κηα δηαθσλία κε ηε ΞΑΠΘ. Όηη ηα
αλαδξνκηθά απηά πνπ θαηαβιήζεθαλ ζηνπο ζπγθεθξηκέλνπο ππαιιήινπο αθνξά ηε
δηθαζηηθή απφθαζε θαη ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Γελ κπνξνχζε θαη εκείο
ζα ζέιακε λα κνηξαζηνχλ ιεθηά. Ιεθηά κέζα απφ ην δηαλεκεηηθφ ινγαξηαζκφ δελ
κπνξνχλ λα βγνπλ εάλ δελ ππάξμεη ζπγθεθξηκέλε εηδηθή αηηηνινγία. Θαη λα πνχκε θαη
ηελ αιήζεηα γηα ην πσο έγηλε. Ρνλ Σαηδεγάθε ηνλ πηάζνπκε ζηνλ χπλν. Ζ νκνζπνλδία
καο πήγε θαη ηνπ αλέθεξε δχν - ηξία ζέκαηα θαη κάιηζηα ηνπ αλέθεξε θαη γηα δχν ηξείο θχιαθεο πνπ έρνπλ πξνβιήκαηα θαη ηνπ κεηέθεξε ηη αθξηβψο γίλεηαη ζηηο
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θπιαθέο θαη ηνπ είπακε γηα ηα αλαδξνκηθά ηνπ πφξνπ θαη ηνπ είπακε φηη είλαη κηα
αδηθία. πάξρεη κηα δηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία πξέπεη λα πινπνηεζεί. Ξξέπεη λα
ηειεηψλεη. Θαη έδσζε εληνιή ζηνπο παξάγνληεο ηνπ ππνπξγείνπ εάλ είλαη έηζη λα
πξνρσξήζεη θαη έηζη θαηαβιήζεθαλ. Ξάιη ζα ην πσ γηα ηα πξαθηηθά. Αθνξά κηα
ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν γηα ζπγθεθξηκέλνπο ππαιιήινπο. Αχμεζε ηνπ
δηαλεκεηηθνχ ινγαξηαζκνχ. Θαηαθέξακε θαη πείζακε ηελ ηφηε δηνίθεζε λα δψζεη
αχμεζε. Ρν εμήγγεηιε φρη ζηελ ζπλνκνζπνλδία αιιά ζην ζπλέδξην ζηελ Θαιακπάθα.
Θα κνπ πείηε ηη πηζηεχαηε; Παλ εθπξφζσπνο απφ ην ρψξν ησλ θπιαθψλ καδί κε ηνλ
θαηξφ Αξαβαληηλφ ζην δηαλεκεηηθφ ινγαξηαζκφ βιέπακε θαη δελ καο έιεγε μεθάζαξα
φηη δελ ζα ην πάξεηε. Καο δνχιεπε, ζήκεξα - αχξην ζα ην πάξεηε. Δθεί
ηνπνζεηήζεθαλ πάιη θαη πάιη ζέισ λα επραξηζηήζσ γηα ηε ΞΑΠΘ ηφζν γηα ηε ζηάζε
πνπ θξάηεζαλ καδί κε ηε ΓΑΘΔ φζν αθνξά ηηο ζέζεηο πνπ είρακε κέζα απφ απηή ηελ
επηηξνπή. Σσξίο λα έρνπκε ζπλελλνεζεί απφ ηελ πξνεγνχκελε, ρσξίο λα έρνπκε πεη
ην παξακηθξφ ζπκθσλνχζακε θαη φιεο νη άιιεο νκνζπνλδίεο, δηθαζηηθνί ππάιιεινη ,
ππάιιεινη ηνπ ππνπξγείνπ, εμσηεξηθή θξνπξά αθνινπζνχζαλε καο Γελ έθαλαλ ην
παξακηθξφ ρσξίο λα πάκε εκείο είκαζηε ζηελ επηηξνπή. Ρη έγηλε; Ν Σαηδεγάθεο
έθπγε. Θα ζπκάζηε ην Γέλδηα ζηελ Θέξθπξα. «Γελ κπνξψ λα ππνζρεζψ αιιά
είκαζηε πνιχ θνληά» καο είπε. Ρν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην πνπ ήηαλ επί ππνπξγίαο ηνπ
θπξίνπ Γέλδηα πηζηεχσ φηη είρε πάξεη ην ΝΘ θαη ήηαλ ζέκα εκεξψλ λα εμαγγείιεη. Ρν
γλψξηδα θαη εγψ είρε θηάζεη ζην παξά πέληε θαη ζέισ λα πηζηεχσ φηη αλ δελ
κεζνιαβνχζαλ νη εθινγέο ζα έρεη ρνξεγεζεί. Θαη λα πνχκε θαη κηα θνπβέληα γηα ηνλ
πφξν. Ν πφξνο θαηαξγήζεθε. Κέζα ζηελ αηπρία καο ζηαζήθακε ηπρεξνί θαη γηαηί ην
ιέσ απηφ.
Γηαηί ηα έζνδά ηνπ δηαλεκεηηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ ππνπξγείνπ
δηθαηνζχλεο έρνπλ κεησζεί ζην ειάρηζην. Δάλ δελ είραλ κεηαθεξζεί νη δηαλεκεηηθνί
ινγαξηαζκνί ζην ππνπξγείν νηθνλνκηθψλ απηή ηε ζηηγκή κελ πσ θαη δελ ζέισ λα
θηλδπλνινγείο φηη δελ ζα παίξλακε θαζφινπ δηαλεκεηηθφ ινγαξηαζκφ. Απηή ηε ζηηγκή
ην θξάηνο κπαίλεη κέζα φζν αθνξά ην δηαλεκεηηθφ ινγαξηαζκφ ζην ππνπξγείν
δηθαηνζχλεο. Θεζκηθά. Γελ άθνπζα ηίπνηα θαη απφ εδψ απφ ηνπο πξνιαιήζαληεο
φζν θνξά γηα ηα ζεζκηθά θαη ηε ζηάζε πνπ θξάηεζε ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ζηελ
απνρή ηνπ ζπζζηηίνπ πνπ είρακε πέξπζη ηέηνην θαηξφ. Ήηαλ κηα ζηάζε ππεχζπλε θαη
ζέισ λα ζπγραξψ ηνλ Αληψλε ηνλ Αξαβαληηλφ. Θα κνπ πείηε «Γηαηί αλαθέξεηο ηφζν
πνιχ;». Γηαηί είπε ν Αξαβαληηλφο θαη εγψ πηζηεχσ φηη είκαη ππέξ ηνπ παξαηαμηαθνχ
ζπλδηθαιηζκνχ θαη ζα πξέπεη επηθεθαιείο λα ζπλελλννχληαη. Θάλακε θάηη ην νπνίν
ζα ην πσ γηα πξψηε θνξά. Ξήξακε κηα πξσηνβνπιία γηαηί έπηαζα κηα θνπβέληα ηνπ
Αξαβαληηλνχ πνπ είπε φηη ζε απηή ηελ αίζνπζα γηα πξάζηλα παπνχηζηα θαη γηα
δαξληηληέξα, έλα πεξηζηαηηθφ πνπ έγηλε ζηε Θεζζαινλίθε. Θαη είρε πεη ν Αληψλεο ν
Αξαβαληηλφο ηφηε φηη θηλδπλεχνπκε θαη ζαλ ππάιιεινη αλ έξζνπκε ζε εκπινθή φζν
θνξά κε ηνπο θξαηνχκελνπο πνπ είλαη ζε απηή ηελ θαηεγνξία, αλαξρηθνχο. Ρη
θάλακε ζπλάδειθνη; Ρνπ ιέσ «Ξξφεδξε ζα πξέπεη λα πξνζεγγίζνπκε θαη απηνχο
ηνπο αλζξψπνπο. Ξσο ζα ην θάλνπκε; Θα πξέπεη λα κπνχκε ζε δηάινγν. Κε ηελ
πξσηνβνπιία θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ θξαηνπκέλσλ.». Ρνπ θάλεθε πάξα πνιχ σξαίν
θαη ην βάδνπκε ζα ζέκα ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαη κεξηθνί ιέεη «Ρη θάλεηο εδψ;
Δίζαη ηξειφο; Απηή είλαη κηα αεδία πνπ πάεη ζηελ αξηζηεξά.». Δγψ ηνπο είπα φηη είκαη
έλαο δεμηφο κε αξηζηεξέο ηδέεο. Ξξέπεη λα ηνπο πξνζεγγίζνπκε. Κνπ ιέλε «Ξάξε ηελ
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πξσηνβνπιία εζχ.». Ξξάγκαηη παίξλσ ηειέθσλν ηνπο δηθεγφξνπο θαη ζέινπκε απηφ
θαη απηφ. Κφιηο ην είπα απηνί ηξειάζεθαλ θαη καο ιέλε «Δίζηε ηξεινί; Ξνπ ζα πάηε;
Θα έξζνπκε φπνπ ζέιεηε.». Ιέεη «Γελ είκαζηε έηνηκνη λα θάλνπκε κηα ζπδήηεζε θαη
ζα ζαο απαληήζσ.». Ξξάγκαηη έγηλε ζπδήηεζε θαη καο πήξαλ ηειέθσλν φηη
μαθληαζηήθακε κε απηή ηελ πξφηαζή ζαο, δε γίλεηαη δεθηή αιιά ζαο επραξηζηνχκε
θαη μέξνπκε φηη είζηε θνληά ζηα πξνβιήκαηα ησλ θξαηνπκέλσλ. Θαη ζέισ λα πσ φηη
ζηαζήθακε πνιχ θνληά ζηα πξνβιήκαηα ησλ θξαηνπκέλσλ. Γηα λα κελ ην μεράζσ
είρακε βγάιεη θνηλή αλαθνίλσζε ε επηηξνπή γηα ηελ πξσηνβνπιία ησλ θξαηνπκέλσλ
πνπ επραξηζηεί ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην πνπ είλαη θνληά ζηα πξνβιήκαηα ησλ
θξαηνπκέλσλ. Ρη πξνβιήκαηα είραλ νη θξαηνχκελνη εθείλν ην δηάζηεκα; Ρα 3/5
μεθάζαξα κε ηα 4/5. Θαη ήζεια λα πσ εδψ ζπλάδειθνη φηη νη κέξεο θαη νη λχρηεο
είλαη γηα φινπο ηνπο θξαηνχκελνπο ίδηεο. Γελ δηαθέξεη γηαηί ν ππνπξγφο ηφηε πνπ
ήξζο ζηνλ Θνξπδαιιφ είπε «Θαη νη ππφδηθνη θαη θαηάδηθνη είλαη ίδηνη», θαη βέβαηα είλαη
νη ίδηνη νη θξαηνχκελνη. Αγαπεηνί ζπλάδειθνη νη πξνεγνχκελνη ππνπξγνί δελ
θνξφηδεςαλ κφλν εκάο αιιά θνξφηδεςαλ θαη ηνπο θξαηνπκέλνπο. Απηή είλαη
πξαγκαηηθφηεηα. Ν Σαηδεγάθεο ηνπο ππνζρέζεθε θαη έβγαδε ςεχηηθα δειηία ηχπνπ.
Δίραλ βάιεη ζηφρν θαη κεηά ιέγαλ δψζηε καο ζηνηρεία. Γηα λα θαλεί φηη είλαη
αμηφπηζηνη θαη πξνζπαζνχζαλ λα βάδνπλ ην λνχκεξν θαη έβγαδαλ ηα δειηία ηχπνπ γηα
λα κελ μεζεθσζνχλ πάιη νη θξαηνχκελνη. Ξάκε ζηελ ππνπξγία ηνπ θπξίνπ Γέλδηα.
Θαη εθεί νη θξαηνχκελνη θνξντδεχηεθαλ. Θαη ππαλαρψξεζε ν ππνπξγφο ζηε Βνπιή φηη
δελ είλαη έηνηκε ε θνηλσλία λα απνδερζεί απηφ ην πξάγκα. Θαη νη θξαηνχκελνη γη
απηφ θξαηνχζαλ δηάζηαζε ππνκνλήο. Θέισ λα πηζηεχσ φηη ν θχξηνο ππνπξγφο έπηαζε
ην κήλπκα θαη πξέπεη λα γίλεη απηφ ην πξάγκα φζν αθνξά ηνπο θξαηνχκελνπο πνπ
θαηεγνξνχληαη γηα λαξθσηηθά. Δίλαη δπλαηφλ λα ππάξρνπλ 5000 έκπνξνη λαξθσηηθψλ
ζηηο θπιαθέο; Δίλαη δπλαηφλ; Απηφο πνπ είλαη ν ρξήζηεο δελ ζα θάλεη εκπφξην γηα
λα βξεη ηε δφζε ηνπ; Πηελ ππνπξγεία ηνπ θπξίνπ Γέλδηα ζα ζηαζψ ηδηαίηεξα θαη ζα
πσ απφ ηα εμήο θαη ζέισ λα πσ θαη ζηνλ πξφεδξν ηεο νκνζπνλδίαο γηα εκάο ην ζέκα
ηνπ ππεξεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ δελ έιεμε. Έρεη αθήζεη εθθξεκφηεηεο. Κπνξεί λα
έγηλε 7-5 αιιά γηα εκάο είλαη πξνζβνιή απφ ηξηάληα θπιαθέο λα κε κπνξνχκε λα
βξνχκε ηξείο ππαιιήινπο λα επαλδξψζνπκε ην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην. Θα πξέπεη λα
απνθαηαζηαζεί ε αδηθία. Θαη δελ μέξσ αλ είκαζηε έηνηκνη θαη αλ ζα πξέπεη λα βγεη θαη
έλα ςήθηζκα ζήκεξα απφ εδψ φηη ζα απνθαηαζηαζεί ε αδηθία θαη γη απηφ θαη γηα ηνπο
ζπκβνχινπο ρνξήγεζεο αδεηψλ ζηηο θπιαθέο. Ρη γίλεηαη; Ξξψηε θνξά ζηα ρξνληθά
ζε ρψξν ηεο δνπιεηάο καο ε εθπξνζψπεζε λα γίλεη κεηά απφ έλα ρψξν πνπ δελ
γλσξίδνπλ. Ππκκεηέρνπλ ζην ππεξεζηαθφ ζπκβνχιην θαη έιεγαλ «Γε μέξνπκε ηη
γίλεηαη ξε παηδηά. Αξαβαληηλέ, Θαξακπέθηε ηη ιέηε εζείο;». Αθνχ δελ μέξνπλ ην ρψξν
πσο ζα πάξνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε απφθαζε; Δγψ λνκίδσ φηη ζα πξέπεη λα
απνθαηαζηαζεί απηή ε αδηθία. Θαηαξράο καο κεηψλεη ζα ζπλάδειθνπο. Ρη ζην
δηάνιν καο έβγαιε; Γηεθζαξκέλνη είκαζηε; Θαη δελ είκαζηε δηεθζαξκέλνη πσο λα ην
θάλνπκε δειαδή; Ππκβνχιην ηεο θπιαθήο. Θα πξέπεη θη απηφ λα θαηαξγεζεί. Δάλ ζα
θαηαξγεζεί, λα ππάξρεη γλσκνδνηηθή ξχζκηζε. Δίλαη δπλαηφλ λα ζπκκεηέρεη έλα
φξγαλν θαη αλ πεη φρη λα θάλεη πξνζθπγή ν εηζαγγειέαο. Δίρα άδηθν πνπ ρνξεγήζακε
άδεηα ζηνλ Θνξπδαιιφ; Γελ έθαλε θαιφ ζην ρψξν καο; Όηη εκείο δελ είκαζηε
απέλαληη ζε απηνχο ηνπο αλζξψπνπο. Γελ έρνπκε έλα πξφζσπν ζηελ θνηλσλία γηαηί
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φηαλ ρνξεγήζεθαλ νη άδεηεο ήκαζηαλ αγαπεηνί ζηνλ Θνξπδαιιφ; Θαη δηθαησζήθακε
φηη εκείο κε ηνπο θξαηνχκελνο δελ έρνπκε ηίπνηα. Θαη δελ έρνπκε λα κνηξάζνπκε
ηίπνηα. Ν θχξηνο Γέλδηαο έζπεηξε θαη έλα παληθφ ζηηο θπιαθέο. Θάλεη ζχζθεςε
δηεπζπληψλ. Θαη ηνπο ιέεη «Δίζηε δηεθζαξκέλνη». Δγψ ζπλάδειθνη δελ είκαη
δηεθζαξκέλνο. Παο ην ιέσ. Θαη ζε κηα ζπλάληεζε πνπ είρακε ζην γξαθείν ηνπ
γεληθνχ εγψ, ν Αξαβαληηλφο θαη ν θχξηνο Αλδξενπιάθνο ηνπ ιέσ φηη δελ είκαη
δηεθζαξκέλνο θαη λα παο λα πεηο ζηνλ ππνπξγφ, θαη αλ ζέιεη λα κε δηαςεχζεη ν
Αξαβαληηλφο, αλ ζέιεη λα βγεη μαλά απν ην Κέγαξν Καμίκνπ λα κελ ην μαλαπεί. Γηαηί
έρνπκε φινη νηθνγέλεηεο. Αγνξάδνπκε έλα απηνθίλεην θαη ιέκε «Απφ πνπ πήξε ζην
απηνθίλεην;». Ρη είλαη απηά; Ρε ηξνκνθξαηία είλαη απηή; Θα κνπ πεηο «Θαηεγνξείο
ηνλ ππνπξγφ ζνπ;». Θχξηνη εγψ είκαη εξγαδφκελνο ζην ρψξν ησλ θπιαθψλ αλήθσ ζε
κηα ζπγθεθξηκέλε παξάηαμε, ζηεξίδσ ηελ παξάηαμε αιιά δελ κπνξψ λα κε θάλνπλ
θαη θξηηηθή. Γερηήθακε θνβεξέο πηέζεηο. Θαηεγνξεζήθακε. Ιαζπνινγήζεθακε. Δγψ
δελ ζα πσ πεξηζζφηεξα. Θέισ λα πσ γηα ην δηνηθεηηθφ πιαίζην φηη εκείο ζα ην
ςεθίζνπκε. Γελ ζα ην ρσξίζσ ζε πεξηφδνπο γηαηί ε ΓΑΘΔ είρε ηελ επζχλε. Παο
είπα γηα ηα αλαδξνκηθά ηελ αχμεζε ηνπ ινγαξηαζκνχ καδί Κε ηε ΞΑΠΘ ην παιέςακε
θαη δε ηα θαηαθέξακε. Όια ηα ζέκαηα ήηαλ αλνηρηά θαη πηζηεχσ φηη αλ δελ έξζεη
ζηελ θπβέξλεζε θαη ε αχμεζε ηνπ δηαλεκεηηθφ ινγαξηαζκφ θαη ηε ξχζκηζε πνπ έθαλε
ν ππνπξγφο ζε φηη αθνξά ηελ αχμεζε ηα λπρηεξηλά θαη εμαηξέζηκα ηνπ Λνεκβξίνπ Γεθεκβξίνπ ζα είραλ ηειεηψζεη. Θα είραλ ιπζεί. Ρψξα ηη γίλεηαη γηα ηελ επφκελε
κέξα. Δγψ δελ ζα θηλδπλνινγήζσ. Δγψ δελ πηζηεχσ φηη ζα γίλεη ηίπνηα, ην
παξακηθξφ. Νχηε ηελ θαηάθηεζε θαη εθεί ζα πξέπεη λα ζηαζνχκε πνπ έρεη ν ρψξνο
καο ηεο φζν αθνξά ην θπιαθηηθφ πξνζσπηθφ. Δηθνζηπεληαεηία. Δίλαη θαηάθηεζε.
Δθείλν πνπ έρεη βάιεη ζηφρν θπβέξλεζε είλαη φζν αθνξά ηα ζψκαηα αζθαιείαο θαη ην
ζέκα ησλ γπλαηθψλ λα έξζνπλ καδί κε ηνπο άλδξεο θαη απηφ ζα γίλεη ζηαδηαθά δελ
κπνξεί λα γίλεη ζε κηα κέξα. Κπνξεί λα βάιεη πιαθφλ πέληε κε δέθα ρξφληα γηα λα
έξζνπλ ζηα ίζα καδί. Γηα λα κελ παξαζχξνκαη θαη ζηνπο ζπλάδειθνπο γηαηί
δερφκαζηε πνιιέο πηέζεηο θαη πνιιά ηειεθσλήκαηα γηα λα θχγνπλ ή λα κείλνπλ. Δγψ
λνκίδσ φηη δελ θηλδπλεχεη θαλελφο. Θαη κεηά ζα ρξεηαζηεί κεγάιν ρξνληθφ πεξηζψξην
γηα λα θαηεβάζεη ην λνκνζρέδην θαη ζα δνχκε ηη ζα γίλεη. Έξρνληαη δχζθνιεο κέξεο.
Ρν πηζηεχσ. Γη απηφ έρεη εθιεγεί ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. Δκείο ζα ηνπο ζηεξίμνπκε.
Όηη είλαη ζσζηφ ζα είκαζηε θνληά ηνπ. Έρνπκε ππνρξέσζε απέλαληη ζηνπο
ζπλαδέιθνπο πνπ καο ςήθηζαλ, πνπ καο ηίκεζαλ. Ρν ίδην έθαλε θαη ε αληίζεηε
παξάηαμε φηαλ ήκαζηαλ εκείο δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαη δερηήθακε θξηηηθή.
Φπζηνινγηθά. Δίρακε ηελ πιεηνςεθία. Ιέγνληαη θαη νξηζκέλα πξάγκαηα πνπ ν
θαζέλαο ηα έιεγε ηελ παξάηαμή ηνπ, λα ζπζπεηξψζεη ην ρψξν ηνπ, λα απμήζεη ηε
δχλακή ηνπ. Γηθαηνινγεκέλα. Έηζη πξέπεη λα γίλεηαη. Όζν θνξά γηα ηα ππεξεζηαθά
ζπκβφιαηα ζέισ λα απαληήζσ ζηνλ Αληψλε ηνλ Αξαβαληηλφ πξάγκαηη φηη πξάγκαηη
έγηλαλ θξίζεηο. Θαη αλέθεξε γηα δχν δηεπζπληέο. Γελ κπνξνχζα λα κελ έξζνπλ απηνί
νη δχν δηεπζπληέο. Αθνχ έρνπλ ηα απαηηνχκελα πξνζφληα. Δδψ πξνζπαζήζακε θαη
βγάιακε κε ην δφξη δψδεθα δηεπζπληέο. Γηαηί δελ κπνξνχκε λα βξνχκε δηεπζπληέο
ζηα θαηαζηήκαηα. Ππλάδειθνη θνβνχληαη λα αλαιάβνπλ ηηο επζχλεο. Λα πνχκε θαη
ηελ αιήζεηα. Κε απηά πνπ έγηλαλ. Όηη θαη λα γίλεηαη ζε κηα θπιαθή ηα ρξεψλεηαη ν
δηεπζπληήο ή ν αξρηθχιαθαο. Θα πείηε «Θαη πνηνο θηαίεη;» Δγψ μέξσ πνηνο θηαίεη.
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Γελ ππάξρεη απφ πάλσ πξνο ηα θάησ. Απηφ πνπ είπε ν θχξηνο Πθπιάθνο θαη
ζπκθσλψ θαη εγψ. Γελ ππάξρεη. Νη θπιαθέο ην ηειεπηαίν δηάζηεκα έθαλε φ,ηη ζέιεη
ν θαζέλαο. Γηα απηφ ζα πξέπεη ην επφκελν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην λα επηζεκάλεη
νξηζκέλα πξάγκαηα, ζα πξέπεη λα ζηελαρσξήζνπλ θαη κεξηθνχο, δελ κπνξνχκε λα
θάλνπκε θαη δηαθνξεηηθά. Θέισ λα ζηαζψ ζε ηξία γεγνλφηα πνπ κεζνιάβεζαλ σο
ηελ πξνεγνχκελε δηεηία πνπ πέξαζε. Δίλαη ηα γεγνλφηα ηνπ Γνκνθνχ, ηνπ
Θνξπδαιινχ θαη νη θαηαγγειίεο πνπ έγηλαλ φζν αθνξά ηνλ πξφεδξν ηνπ ππεξεζηαθνχ
ζπκβνπιίνπ. Γηα ην Γνκνθφ είρακε πάξεη ζέζε μεθάζαξα θαη είρακε πεη νξηζκέλα
πξάγκαηα θαη είρακε πεη φηη δελ πάκε θαιά ζηελ πνιηηηθή εγεζία, λα αλαιάβεη ηηο
επζχλεο ηεο θαη δελ πήξε θαλέλα κέηξν. Θαη βγήθακε απ απηά πνπ βγήθαλ πνπ δελ
ήηαλ φηη ην θαιχηεξν γηα ην ρψξν καο. Γηα ηα γεγνλφηα ηνπ Θνξπδαιινχ, επεηδή
εγψ δελ κίιεζα ζην ζπλέδξην ηεο Θέξθπξαο ζαο θνηηάδσ ζηα κάηηα θαη ζαο ιέσ φηη
φινη ήμεξαλ ηα πάληα. Όινη ηνπο. 16 Γεθεκβξίνπ ήξζε ν ππνπξγφο ην γθνι δψξν
επίζεο επίζθεςε. Πην γξαθείν κνπ παξνπζία ησλ εηζαγγειέσλ, φινπ ηνπ θφζκνπ.
Ρνπ αλαθέξζεθαλ ηα πάληα. Θαη έδσζε εληνιή ζηνλ γεληθφ γξακκαηέα λα πάεη λα
δεη πνπ είλαη θξαηνχκελνη θαη ηνπ εμήγεζα. Θαη πνπ λα ηνπο πάσ. Θαη κνπ είπε θαιά
ηνπο έρεηο. Ρνπ αλέθεξαλ νη αξρηθχιαθεο ην πξφβιεκα. Όινη ην γλψξηδαλ. Γελ ζα
πσ πεξηζζφηεξα πάλσ ζε απηφ ην ζέκα. Όζν αθνξά γηα ηα γεγνλφηα, πνπ πήξε θαη
κεγάιε έθηαζε, φζν αθνξά ην ζπλδηθάην ησλ εγθιεκάησλ ζην θφκκα ζηελ κπάια
θαη εκάο. Ήηαλ θάπνην πνπ ην πεξηκέλακε; Ρη ιέκε εδψ πέξα; Ρν πεξηκέλακε λαη ή
φρη; Ρν πεξηκέλακε. Αθνχ θσλάδακε θαη φινη θσλάδακε. Θαη δελ ζέισ λα πσ
πεξηζζφηεξα. Θαη κάιηζηα είρακε γίλεη θαη γξαθηθνί. Αιιά φηαλ παίξλεηαη κηα
απφθαζε απηνχο πνπ ηελ παίξλεη έρεη θαη ηελ επζχλε. Ρειεηψλνληαο ζα ήζεια γηα λα
κελ θαηαρξαζηψ θαη ην ρξφλν ζαο θαη λα κηιήζεηε θαη νη ππφινηπνη, εκείο ζα
παξάηαμε ςεθίδνπκε θαη ην δηνηθεηηθφ θαη ηνλ νηθνλνκηθφ απνινγηζκφ θαη καο
ελδηαθέξεη ε επφκελε κέξα θαη φπσο ζαο είπα εκείο ζα ζηαζνχκε θνληά ζηα
πξνβιήκαηα θαη ζηα επφκελα δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θνληά. Λα είζηε θαιά θαη ζαο
επραξηζηψ.
Πρόεδρος: Ν θχξηνο Θνχξθνπιαο απφ ην ςπρηαηξείν ηνπ Θνξπδαιινχ.
Κούρκοσλας: Ππλάδεξθνη ραηξεηίδσ θαη εγψ ην ζπλέδξην καο. Γελ είρα ζθνπφ λα
κηιήζσ. Αιιά παξεκπηπηφλησο επεηδή βξίζθνκαη ζηε δχζε ηεο θαξηέξαο λα πσ δχν
πξάγκαηα πνπ πξέπεη απφ εδψ θαη πέξα νη θαηλνχξγηνη λα ηα έρνπλ εξγαιείν ηνπο. Ρν
έλα γηα εκέλα είλαη ην θαηά πφζν απηφ ην θνκκάηη πνπ ιέγνληαη εηζαγγειείο θαη
κπαίλνπλ κέζα θαη καο θξίλνπλ κε ηνλ θαη νκνινγίαλ ησλ θξαηνπκέλσλ, θεχγνπλ
απφ ηε κέζε θαη αθήλνπλ ζεκάδηα ζηνπο ππφινηπνπο πνπ κέλνπλ απφ πίζσ. Θέισ λα
πσ θαη δε μέξσ εάλ ε νκνζπνλδία ην γλσξίδεη γηα δέθα κέξεο ηαιαλίδεηαη ην
ςπρηαηξείν κε θάηη θαηαγγειίεο θξαηνπκέλσλ. Φηάζακε θαη ζε πξσηνθαλή, ζηα
είθνζη νρηψ ρξφληα δελ ην έρσ δεη εγψ, λα γίλεηαη έξεπλα απφ ηελ αζθάιεηα, έμσ απφ
ην ζσθξνληζηηθφ θαηάζηεκα λα μεβξαθψλνπλ ην ζπλάδεξθν, λα θάλνπλ θχιιν θαη
θηεξφ ην απηνθίλεην ηνπ θαη κεηά λα πάεη λα θάλεη λχρηα απηφο ν ζπλάδεξθνο.
Αθνχ δελ βξήθαλ ηίπνηα. Ξνηνη καο θαιχπηνπλ εκάο; Καο θαιχπηεη ε δηνίθεζε; Καο
θαιχπηνπλ νη εηζαγγειείο, νη θνξείο; Γελ μέξσ θαλ αλ έρεη ελεκεξσζεί. Ρψξα έρνπκε
άιιν ζελάξην. Όηη νη θξαηνχκελνη έηζη εχθνια πάλε ζηνλ θχξην εηζαγγειέα θαη ιέλε
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φηη «Ρα κπαιάθηα ηα έβγαια εγψ θαη ηα πήξε ν θξαηνχκελνο, νη δχν θξαηνχκελνη θαη
εμαθαλίζηεθαλ, ησλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ.». Φνβεξά πξάγκαηα. Ζ δηνίθεζε ηα λφκηκα.
Κα θαη εκείο ζέινπκε ηα λφκηκα. Ζ εζηθή απνθαηάζηαζε φισλ καο γηαηί ζήκεξα ην
ςπρηαηξείν αχξην ζα πάεη θαη ζε άιιεο θπιαθέο. Γελ πξέπεη λα είλαη ην άιθα θαη ην
σκέγα πνπ ζα μεθηλήζνπκε; Ππκθσλψ ζηα ζεζκηθά πξνβιήκαηα ηεο πιηθνηερληθήο
ππνδνκήο ρξφληα αθνχσ. Βέβαηα βήκαηα έγηλαλ. Θαη πξνο ηα κπξνζηά θαη
νπηζζνδξνκηθά θαη εκέ. Ρν λα είκαζηε ζήκεξα ήξεκα, ν έλαο λα παξαδέρεηαη ηα
ιάζε ηνπ άιινπ θαη λα ιέεη φηη θαη εγψ ζπκθσλψ γηαηί έρσ θάλεη θαη ηα δηθά κνπ,
είλαη κηα κεγάιε επηηπρία.
Θάπνηε φηαλ ζπκάκαη έρσ κνπ θαη αο κνπ ην
επηβεβαηψζνπλ νη παιαηφηεξνη δελ μέξακε θαη λα κηιήζνπκε θαιά – θαιά, πφζν
κάιηζηα λα απνδερζνχκε φηη έρνπκε θαη βαξηά θιεξνλνκηά. Ρψξα ιέκε απηφ πνπ καο
ζπκθέξεη. Θάηη άθνπζα απφ ηνλ θχξην ππνπξγφ. Ρνλ φξθν. Απηφ δελ είλαη απηνλφεην;
Ρη ήζειε λα πεη εθεί; Λα κε ιεζκνλνχκε ην φξθν. Δλ πάζεη πεξίπησζε λα πσ θαη
απηφ ην νπνίν πηζηεχσ φηη ππάξρεη θαη ζε άιιεο θπιαθέο. Δίλαη ην ζέκα ηνπ ηαηξηθνχ
πξνζσπηθνχ. Ξνπ δελ δηαλνείηαη έλα ςπρηαηξείν επεηδή επί θαζεκεξηλήο βάζεσο
δνπιεχεη είθνζη ηέζζεξηο ψξεο λα κελ έρεη ςπρίαηξν ην βξάδπ. Λα κελ ππάξρνπλ
ςπρίαηξνη ην βξάδπ. Δίλαη ιππεξφ λα είλαη γπλαηθνιφγνο θαη λα θάλεη απηή ηε
δνπιεηά. Ρη λα πξνζθέξεη; Βέβαηα θαη ηα άιια θαηαζηήκαηα πνπ είλαη απφ δίπια
έρνπλ ηα πεξηζηαηηθά ηνπο θαη πξέπεη λα πεξάζνπλ απφ εθεί. Αιιά ην ςπρηαηξείν δελ
είλαη απνζήθε ςπρψλ. Νχηε εγψ ζα θάλσ ην ςπρίαηξν., νχηε ν λνζνθφκνο ζα δψζεη
θάξκαθα. Ξξέπεη λα κεξηκλήζνπλ πνιχ. Θαη απηφο ν γπλαηθνιφγνο έξρεηαη ζην
ςπρηαηξείν ζέιεη λα θάλεη κηα έλεζε λα κελ έρεη νηλφπλεπκα θαη βακβάθη. πάξρεη
θαηαγγειία φηη έγηλε έλεζε βακβάθη. Θαιά φια ηα ιφγηα, θαιά ηα επρνιφγηα, θαιφ
είλαη ηα νηθνλνκηθά αηηήκαηα ηα νπνία θαη εκέ έρνπλ λα θάλνπλ θαη κε ηε ζσζηή
δηαβίσζε καο θαη λα κελ ππάξρνπλ θαη επηιήζκνλεο γηαηί καο ιέλε επηιήζκνλεο
βξίζθνληαο κεξηθνί ζπλάδειθνη νη νπνίνη πέθηνπλ ζε απηή … εμ αλάγθεο ιέλε. Γελ
μέξσ. Ξξέπεη λα ρηππεζνχλ φια απηά ηα θαηλφκελα. Αιιά δψζηε καο θαη θαλέλα
θξάγθν. Κε καο ιέηε φηη ελ πάζε πεξηπηψζεη φια ζα γίλνπλ απφ εδψ θαη πέξα. Θαη
ζα παίξλνπκε θαη ζα δίλνπκε θαη ζα πξέπεη λα μαλαδψζνπκε. Γηαηί λα μαλαδψζνπκε;
Θαη πνπ ζα μαλαδψζνπκε; Θαη απφ πνπ λα μαλαδψζνπκε αθνχ δελ παίξλνπκε; Ξάκε
ζηελ εθνξία θαη έρνπκε δψζεη ζηελ εθνξία θαη καο ιέλε αιιά ηφζν δψζηε. Ππλέρεηα
δελ κπνξνχκε θαη εκείο. Λα κε ζαο ηαιαηπσξήζσ άιιν. Γελ πηζηεχσ φηη
παξεκπηπηφλησο βξίζθνκαη εδψ. Άιινπ ηε ζέζε πήξα. Δχρνκαη θαη ζε εζάο ζαο θαη
ηηο νηθνγέλεηέο ζαο θάζε ραξά θαη θάζε επηπρία.
Πρόεδρος: Θα παξαθαινχζα ηνπο νκηιεηέο λα είλαη ζχληνκνη. Θχξηε Ρζηγαξίδα έρεηε
ην ιφγν.
Σζιγαρίδας: Θχξηε πξφεδξε ηνπ ζπλεδξίνπ, θπξίεο θαη θχξηνη ζχλεδξνη, επηηξέςηε
κνπ λα ζαο ιέσ θαη ζπλάδεξθνη, λα ραηξεηίζσ θαη εγψ ηηο εξγαζίεο ηνπ ζπλεδξίνπ
καο. Γηα ηα πξαθηηθά λα επραξηζηήζσ θαη ηνπο θαιεζκέλνπο ζεζκηθνχο θαη κε. Θαη
απφ απηφ ην ζπλέδξην λα βγνχκε πην ζνθνί. Πε φιεο ηηο νκηιίεο κνπ πάληα άιιαδα ην
πξσηφθνιιν δπζηπρψο. Όηαλ κηιάλε νη πξφεδξνη θαη εηδηθά ν Αξαβαληηλφο πνπ θάλεη
κηα νκηιία ζαλ ην Θάζηξν θαη θαιχπηεη ηα πάληα, θάιπςε θαη ν Θαξακπέθηνο θαη ν
πξφεδξνο πνπ αιιάδεη πάληα φιν ην ζθεπηηθφ γηαηί φινη πνπ ζέινπκε λα κηιήζνπκε
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ζθεθηφκαζηε απφ ην βξάδπ ηη ζα πνχκε. Νθείισ κηα απάληεζε ζηνλ ππνπξγφ καο
ηνλ θαηλνχξγην. Θαη ζα απεπζπλζψ ζε απηφλ γηαηί απηφο είλαη ελ ελεξγεία. Ξηάλεη θαη
ηνπο άιινπο ππνπξγνχο. Ππλάδειθνη έρσ παξαηεξήζεη ην εμήο. Πε θάζε ζπλέδξην ή
ζε επίζθεςε ππνπξγνχ ζηηο θπιαθέο είκαζηε νη θαιχηεξνη. Καο δεηάλ φινη λα
απνδψζνπκε ηα κέγηζηα θαη θαιά θάλνπλ. Γελ έρσ αθνχζεη πνηέ φκσο θάπνηνο απφ
απηνχο ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο λα καο ζηεξίμεη έζησ θαη ζην ειάρηζην. Γηα ηελ
πξνζθνξά καο γη απηφ ην ιεηηνχξγεκα πνπ θάλνπκε. Μέραζα λα πσ φηη είκαη
νδνληίαηξνο ζηηο γπλαηθείεο θπιαθέο. Δθπξνζσπψ ηηο γπλαηθείεο θπιαθήο θαη ην
θέληξν απεμάξηεζεο. Δίκαη επηπρηζκέλνο πνπ κνπ έδσζαλ δχν θπιαθέο εκέλα θαη
δελ ζαο θξχβσ φηη φηαλ δηνξίζηεθα κεηά απφ ιίγν ήζεια λα θχγσ. Θάπνηα
πξνβιήκαηα κε θξάηεζαλ. Ρψξα ζθέθηνκαη φηη δελ ζέισ λα θχγσ γηαηί είλαη έλα
επάγγεικα πνπ λα εμηηάξεη. Παο κηιάσ εηιηθξηλά. Απηφ πνπ κε ζηελνρσξεί θαη εγψ
κπνξεί λα έρσ ην επάγγεικα ηνπ γηαηξνχ θαη κπνξψ θαη κε ειεχζεξν επάγγεικα λα
ην εμαζθήζσ έμσ θαη ίζσο λα βιέπνπλ δηαθνξεηηθά. Παο πιεξνθνξψ φηη ηνπο
θχιαθεο ε θνηλσλία έμσ ηνπο βιέπεη θάπσο ζαλ λφκηκνπο πσιεηέο θαη πάξα πνιχ
παξαβαηηθνχο. Εεηάσ απφ ην θαηλνχξγην ππνπξγφ καο αθνχ ιέεη φηη ζα αιιάμεη φια
θαη αθνχ είλαη εληνιή ηνπ πξσζππνπξγνχ καο κέζα ζην φιν πιαίζην ηεο ζε φιν απηφ
ην παθέην ζα ηνλ παξαθαινχζα πάξα πνιχ θαη ην ιέσ κε ηα πιήξε γλψζεσο απηφ,
λα πεξηέρεη θαη ην έκςπρν πιηθφ πνπ ππεξεηεί ζηηο θπιαθέο. Ρνπ ιέσ δελ ηνχην φηη
θαη απηφο ζα απνηχρεη φπσο νη πξνεγνχκελνη εάλ νπνηαδήπνηε ζέζε ζέιεη λα πεξάζεη
κέζα απφ ην ζσθξνληζηηθφ εάλ δε ζηεξηρζεί ζηνλ παξάγνληα άλζξσπν. Δμάιινπ θαη
κε απηφ ςεθίζηεθε ν Γεψξγηνο Ξαπαλδξένπ σο πξσζππνπξγφο. Ρνπ βέβαηα ππάξρεη
ην εμήο πξφβιεκα. Έρεη απαμησζεί ν ζπλδηθαιηζκφο. Θαη εκείο θάλνπκε θαη ην άιιν
ιάζνο. Κε ην πνπ αιιάδεη ππνπξγφο , πνηνο ηνλ μέξεη θαη πνηφο δελ ην γλσξίδεη, ιεο
θαη ζα θαηαληήζνπκε επαίηεο γηα πξάγκαηα πνπ δηθαηνχκαζηε. Θαη ηη ελλνψ πάλσ ζε
απηφ. Έρσ δεη έλα δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζπλδηθαιηζκνχ καο ζηηο θπιαθέο απφ ηηο δχν
παξαηάμεηο θη απηφ καο ηηκά. Έρνπκε έξζεη πνιχ πην κπξνζηά. Ξξηλ απφ είθνζη
ρξφληα κπνξεί λα θαηλφηαλ φηη ηα έθαλαλ πιαθάθηα αιιά κάιινλ ε θχζε ηεο δνπιεηάο
καο θάλεη λα θάλνπκε έλσζε ζε πνιιά, πέξα απφ ηηο δηαθνξεηηθέο αληηιήςεηο πνπ
έρνπκε γηα ην ζσθξνληζηηθφ ζχζηεκα. Άξα ζπλάδειθνη είλαη ππνρξεσκέλνη απηή
πνπ βξίζθνληαη ζηελ εθηειεζηηθή εμνπζία λα έξζεη λα κηιήζνπλ καδί καο θαη φηαλ ιέσ
καδί καο ελλνψ κε ηελ νκνζπνλδία. Αξθεηά ηα σξαία ιφγηα, αξθεηέο θνπβέληεο
έρνπκε αθνχζεη, αθνχ έρνπκε έλα ζσθξνληζηηθφ ζχζηεκα ην νπνίν έρεη γεξάζεη
φπσο φινη νη άιινη κεραληζκνί θαη ζεζκνί, πηζηεχσ φηη έρνπλ ππνρξέσζε
ηνπιάρηζηνλ λα καο αθνχζνπλ. Θιείλσ ηελ παξέλζεζε απηή θαη ζα επαλέιζνπκε αλ
εθιεγψ θαη είκαη ζηελ νκνζπνλδία ζα ην βάισ θαη κπξνζηά ζηνλ ππνπξγφ. Θπξίεο
θαη θχξηνη ζηελ ηειεπηαία κνπ νκηιία ζαο ζχλεδξνο θαη ζαλ γξακκαηέαο ηεο ΞΑΠΘ
είρακε έλα ρξφλν ράζεη ηηο εθινγέο πνιινί ζχληξνθνί κνπ έιεγαλ φηη κεηά απφ έλα
ρξφλν ε Λέα Γεκνθξαηία δελ έρεη θαιή πνιηηηθή θαη πξέπεη λα αζθήζνπκε θξηηηθή θαη
λα πνιεκήζνπκε. Βεξκπαιηζκνί. Ρνπο είρα πεη φηη ε θάζε θπβέξλεζε δηθαηνχηαη λα
έρεη θάπνην ρξφλν λα εθαξκφζεη ηελ πνιηηηθή ηεο. Γελ ζα ζαο θξχςσ φηη γλψξηδα φρη
φηη εγψ ήκνπλ ζνθφο ή κάληεο, φηη ε θπβέξλεζε απηή ζα απνηχρεη ζην
ζσθξνληζηηθφ ζχζηεκα. Γηαηί; Γηαηί δελ είρε ζηφρν θαη φξακα. Θαη είδακε ην εμήο
παξάδνμν θαη κπξάβν ηνπ ζηνλ θχξην Θαξακπέθην θαη κπξάβν ηνπ γηαηί έρεη
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θνκκαηηθή ζπλείδεζε φρη κπξάβν γηαηί αλήθεη ζην ρψξν απηφ. Απνινγήζεθε γηα ηνπο
ππνπξγνχο ηνπ. Νη νπνίνη ρσξίο λα θνθθηλίδνπλ ηελ θάζε θνξά, βέβαηα άιιαμαλ θαη
νη ηξείο ππνπξγνί, έηαδαλ φηη ζα ηα άιιαδα θαη δελ άιιαμε ηίπνηα. Ξξφεδξε ζε
θαηαιαβαίλσ φηη είρεο ζνβαξφ πξφβιεκα θαη εδψ δελ είλαη απνινγηζκφο ηεο ζεηείαο
ζνπ ήηαλ απνινγηζκφο γηα ηνπο ππνπξγνχο ζνπ. Θαη λα ηνπο ηα πεηο θαη δελ πεηξάδεη
αο είλαη ζηελ αληηπνιίηεπζε. Θέισ λα ζαο πσ φηη ραίξνκαη πνιχ πνπ κνπ δίλεηαη ην
βήκα γηαηί ηα είρα καδεκέλα θαη ήζεια λα ηα πσ. Θαη ζα ρξεζηκνπνηήζσ θαη θάηη πνπ
ηνπ είρε πεη ν θίινο κνπ ν Ρπξνδήκνο , «Κελ αλνίγεηε θαηλνχξγηεο θπιαθέο.». Ρν
είρε ηνλίζεη. Γελ ζπκάκαη πνηα ρξνλνινγία. Ξαλαγηψηε ην ζπκάζαη. Κελ αλνίγεηε
θαηλνχξγηεο θπιαθέο ζα έρνπκε πξφβιεκα κε ηνπο ππαιιήινπο. Ππλάδειθνη ε
αζηπλνκία έρεη κνξηνδφηεζεο ζηηο κεηαζέζεηο. Δκείο δελ έρνπκε. Γελ μέξεηο πνπ
θνηκάζαη ην βξάδπ, ζε πνηα πφιε θαη ζε πνηα θπιαθή θαη ζε πνηα ζα βξεζείο κεηά ηελ
άιιε κέξα. Πνβαξφηαην πξφβιεκα. Αλνίγνπκε ζσθξνληζηηθά ηα θαηαζηήκαηα,
απμήζεθε ε παξαβαηηθφηεηα, πνηφο ζα πάεη ν ειεχζεξνο. Ξνηφο ζα πάεη; Ν
αλχπαληξνο. Απηφ είλαη ξαηζηζηηθφ. Ξξέπεη λα παληξεπηνχκε φινη; Έγηλαλ εδψ
ραξκφζπλα εθδειψζεηο - θαλάιηα γηα λα κεηαθεξζνχλ νη θχιαθεο ζηνλ Διαηψλα.
Βέβαηα πνχιαγε απηφ ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο θαη έθεξαλ ηηο γπλαίθεο ζηνλ
Διαηψλα θαη δελ ζα πσ ηη ζπαηαιίζηεθε νηθνλνκηθά απφ ηνλ Έιιελα θνξνινγνχκελν
θαη βξέζεθαλ 450 θξαηνχκελεο ζε κηα θπιαθή ρσξίο ππνδνκή. Θα δε ζα ην πσ γηα
λα θάλσ πνιηηηθή εδψ κέζα γηαηί ιίγνη ςεθίδνπλ ζηε Βνησηία. Θαη ν ππνπξγφο ε
Λνκαξρία λα ιχζεη πξνβιήκαηα ηα νπνία αλ δελ ιπλφηαλ θηλδχλεπαλ θαη νη
θξαηνχκελνη θαη νη ππάιιεινη. Θα ζαο πσ ην εμήο. Αθνχ είπε ν ππνπξγφο γηα ην
λεξφ, ζα ην πσ θαη εγψ. Όηη έρνπκε γεψηξεζε ε νπνία φηαλ ραιάεη δελ έρεη λεξφ ε
πνκφλα δελ έρεη θπιαθή. Γελ κε έρνπλ θξνληίζεη λα πάξνπκε απφ ην δίθηπν ηνπ
Γήκνπ λεξφ ελαιιαθηηθά. Αλ πηάζεη θσηηά ζα θανχκε θαη δελ ππάξρεη ζέξκαλζε. Θαη
αθνχζηε ζπλάδειθνί θαη ην βάδσ θαη αλζξψπηλα θαη πξέπεη λα ηα έρνπλ βάιεη φιεο νη
κεηέξεο θαη φιεο νη γπλαίθεο ππάιιεινη. Κσξά παηδηά ηνπο πνπ δελ είραλ δεζηφ λεξφ
λα θάλνπλ κπάλην. Παο κηιάσ εηιηθξηλά φηη ληξέπνκαη θαη γηα ηελ αλζξσπηά κνπ.
Ξήγαηλα ην βξάδπ ζην ζπίηη θαη δε ζέισ ην θξίλεη ην αθξναηήξην λα πεη ηη θαιφο
είλαη απηφο. Παο κηιάσ εηιηθξηλά φηη έβιεπα ην παηδί ην δηθφ κνπ είλαη κέζα ζην
θαινξηθέξ θαη θάπνηα παηδηά πνπ έρνπλ κακά παξαβαηηθή λα κελ έρνπκε λεξφ λα
πιπζνχλ θαη κηιάσ γηα ειηθίεο κελψλ, ελφο ρξφλνπ, δχν θαη ηξηψλ. Θαη ην έρσ
αλαθέξεη θαη ζηνλ εηδηθφ γξακκαηέα. Ρνπ είρα πεη φηη «Δγψ αλήθσ ζε άιιν ρψξν θαη
αλ ζα ζπκβεί θάηη ζα βγσ ζηα ηνπηθά θαλάιηα θαη ζα κηιήζσ ζθιεξά θη αλειέεηα.».
Ρν θαηάιαβε αιιά δελ δφζεθε ιχζε. Άξγεζε κήλεο. Ρη λα πνχκε ηψξα; Όηη δελ
ππάξρεη επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ; Όηη φ,ηη ήηαλ κέρξη ην 2004 απηφ πεξίπνπ έκεηλε;
Κε κνπ πεη θαλέλαο φηη πήξε θάπνηνπο θχιαθεο θαη θάηη έγηλε. Γπλαηθείεο θπιαθέο
ρσξίο γπλαηθνιφγν. Αθνχζηε. Σσξίο παηδίαηξν. Πνβαξφηαηεο επζχλεο. Θέληξν
απεμάξηεζεο. Ξελήληα θξαηνχκελνί ηνπο πήξαλ θαη ηξηάληα πέληε ηνπο παξαδίδνπλ.
Ρη ζα γίλεη κε απηά ηα λαξθσηηθά ζηηο θπιαθέο; Θα βάινπκε κεζαδφλε γηα λα
ιχζνπκε ην πξφβιεκα; Ρν θέληξν απεμάξηεζεο είηε ην ζέινπκε; Φσλάδεη ην
ζσκαηείν εθεί θαη ηη έθαλαλ; Καο έθεξαλ θαη έλα δηεπζπληή δελ ηνλ ήζειαλ ζηα
Γηάλλελα θαη καο ηνλ έζηεηιαλ εκάο; Κνπ κπνξψ λα ην δηαβεβαηψζσ φηη θαη νη
εθπξφζσπνη απφ ην θέληξν απεμάξηεζεο. Θνκκαηηθή ηαπηφηεηα αιιά εληάμεη λα ηελ
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έρνπκε θαη απηή , αιιά αο κπνπλ νη άμηνη ξε παηδηά. Δίρα πεη ηφηε ζηελ νκηιία κνπ φηη
ην κφλν ζηφρν γηα λα έξζσ ιίγν θαη ζηελ νκνζπνλδία καο θαη ζηνπο εθπξνζψπνπο
θαη ζηε δηνίθεζε πνπ άζθεζε ε ΓΑΘΔ. Ρν κφλν ζηφρν έβαιε θαη ηνλ θξάηεζε ήηαλ
πνπ αχμεζε ηνπο αξρηθχιαθεο θαη δελ παξεμεγήζεθε θαλέλαο. Αλ θαη δελ είλαη κφλν
φηη ηνπο αχμεζε είρε θαη ζπλέρεηα. Ρνπο έδσζε θαη πνιιά ρξήκαηα θαη εδψ βιέπνπκε
ην θιεξη δηεπζπληή θαη αξρηθχιαθα, πιαθάθη. Δγψ είρα κάζεη άιιν δξφκν φηαλ
δηνξίζηεθα. Όηη ν αξρηθχιαθαο θξαηάεη ηνπο άληξεο ηνπο κάρηκνπο ζε εγξήγνξζε
θαη πξφζερε ηα παηδηά ηνπ θαη ηα ππφινηπα θαη πάληα ήηαλ φρη ζε ξήμε θαζνξηζκέλε
αιιά ζε ζπλελλφεζε κε ηε δηεχζπλζε. Δδψ ζπλέβε ην εμήο. Γηεπζπληήο θαη
αξρηθχιαθαο απνξξνθά ηνπο θξαδαζκνχο ηνπ ππνπξγείνπ πξνο ηνπο εξγαδνκέλνπο,
ηα βξήθαλ κε παρπινχο κηζζνχο. Γε μέξσ ζπλάδειθνη αλ είλαη αιήζεηα απηά θάηη
3.000 θαη 3.500. Θαη απηφο πνπ θάζεηαη ζηελ δηθιείδα, εγψ δε δηθαηνχκαη βέβαηα λα
ην πάξσ θαη νχηε ζα δεηνχζα πνηέ λα πάξσ απφ απηά ηα ρξήκαηα γηαηί δελ ην
δηθαηνχκαη. Ξξνο Θενχ θαη δελ κηιάσ γη απηφ. Νχηε πνηέ πήξα. Θαη απηνί πνπ
θάζνληαη Πάββαην θαη λχρηεο θαη φια ηα ππφινηπα παίξλνπλ ςίρνπια. Θαη ιέσ βέβαηα
γηαηί λα κε ζθνησζνχλ φινη νη ζσθξνληζηηθνί ππάιιεινη λα γίλνπλ αξρηθχιαθεο θαη
ππαξρηθχιαθεο; Γηαηί λα κε ζθνησζεί ν άιινο λα γίλεη δηεπζπληήο; Έζηεηιαλ ηηο
γπλαίθεο επάλσ θαη δελ είραλ λα πιεξσζνχλ θαη απηέο νη ψξεο ηνπ. Άιιν πξφβιεκα
απηφ. Δδψ αθνχγακε γηα ηα παρπιά ρξήκαηα, φγθν νιφθιεξν θαη εθεί δελ είρα λα
πάξνπλ ηα ειάρηζηα. Αθνχζηε θχξηνη. Απηφ πνπ είλαη λα γίλεη αξρηθχιαθαο θαη
δηεπζπληήο …. πάξρεη ζέκα ηνπ ρξφλνπ; Αο θξνληίδαηε λα θάλνπκε έλα ζπλέδξην
λα ηα πνχκε φια. Δγψ ζα ζεβαζηψ φινπο ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ην ρξφλν. Αιιά
αθνχζηε θχξηνη. Αλ είλαη λα ζπλερίζνπκε έηζη λα κελ θάλνπκε νχηε ζπλέδξηα, λα κε
βγάδνπκε νχηε νκνζπνλδίεο, νχηε δηνηθήζεηο, νχηε ηίπνηα. Απηή ηε ζηηγκή απηνί
πνπ είλαη αξρηθχιαθεο θαη δηεπζπληέο λα κελ πάξνπλ ηα ιεθηά θαη λα ηα δψζνπλ
ζηνπο θπιαθέο πνπ θάζνληαη ζηελ δηθιείδα. Θαη αλ ηνπο αξέζεη. Δπραξηζηψ πνπ κε
αθνχζαηε.
Πρόεδρος: Ν θχξηνο Ξαλφπνπινο. Αλ είλαη δπλαηφλ ηξία ιεπηά ην αλψηεξν.
Πανόποσλος: Δγψ πξαγκαηηθά δχν ιεπηά ζα ζαο απαζρνιήζσ. Ήκνπλ θαη εγψ ηα
δχν απηά ρξφληα ζηελ νκνζπνλδία. Δηπψζεθαλ πνιιά. Ξξάγκαηη έγηλαλ πνιιά
πξάγκαηα. Ξξάγκαηη ζε πνιιά πξάγκαηα δε κπνξέζακε λα θέξνπκε ην ηειηθφ ζεηηθφ
απνηέιεζκα. Απηή ηε ζηηγκή εζείο θξίλεηε θαη εζείο ιέηε θαη εκείο πνπ είκαζηε ην
επεξρφκελν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην πξέπεη λα απνινγεζνχκε. Αιιά νθείινπκε ζε θάζε
βαζκφ ζηελ θξίζε πνπ ζα έρνπκε θαη ζηελ θξηηηθή πνπ ζα θάλνπκε λα
ζπλππνινγίδνπκε ζηε πεξίνδν πνπ ν θαζέλαο ρεηξίδεηαη θάπνηα ζέκαηα θαηαξρήλ ηηο
αγλέο θαη θηιφηηκεο πξνζπάζεηεο ησλ κειψλ ηνπ εθάζηνηε Γ.Π θαη πηζηεχσ φηη ζην
ζπγθεθξηκέλν Γ.Π ππήξρε απηή ε αγλφηεηα. Ξξνζπάζεηα γηα λα επηιπζνχλ θάπνηα
πξνβιήκαηα ρσξίο λα ππάξρεη θαλέλαο ηδηνηειήο ζθνπφο, ζηφρνο ήηαλ θαζαξά γηαηί
θη εγψ θχιαθαο είκαη θαη ζε έλα πνιχπαζεο θαηάζηεκα ηνπ Θνξπδαιινχ θαη ήζεια κε
ηελ πξνζπάζεηά κνπ λα ζπκβάισ ζηελ επίιπζε ρξφλησλ ιεηηνπξγηθψλ πξνβιεκάησλ
ησλ θαηαζηεκάησλ θαη δεη θαη ηνπ Θνξπδαιινχ. Ξέξα απ απηφ πηζηεχσ φηη έγηλαλ
φιεο νη θηιφηηκεο πξνζπάζεηεο ηνπ. πήξραλ θνβεξέο επηηπρίεο, ππήξραλ θαη
θάπνηνη πνπ δελ ηειεζθφξεζαλ. Δγψ δε ζα μερσξίζσ θακία ρξφληα. Ήηαλ δηεηία ηεο
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ΓΑΘΔ. Πηελ νπνία ζπλέπεζαλ ηδηαίηεξα ζην δεχηεξν έηνο λα γίλνπλ ηα ηξία ζνβαξά
πξνβιήκαηα κε ην ειηθφπηεξν, κε ηα cd θαη φια απηά ηα νπνία πεηξακαηηθά επέβαιαλ
θαη ιίγν ηε ζρέζε καο απέλαληη κε ηελ εθάζηνηε πνιηηηθή εγεζία δηφηη δελ
κπνξνχζαλ, δελ ήηαλ ηφζν εχθνιν λα πηζηέςνπλ ην απηνλφεην πνπ ηψξα εθ ηνπ
απνηειέζκαηνο θαη κε ηηο δηθαζηηθέο απνθάζεηο θαη κε ηηο απνθάζεηο ησλ
εηζαγγειέσλ έξρνληαη θαη δηθαηψλνπλ φιεο απφ ηηο ζέζεηο πνπ είρακε γηα ηνπο
ζπλαδέιθνπο πνπ ηφηε θέξεηαη λα είραλ νπνηαδήπνηε εκπινθή. Ξξάγκαηη φκσο
ράζεθε πνιχο ρξφλνο ζην λα θαηαιάβνπκε απηνί νη άλζξσπνη φηη νη ζπλάδειθνη ζηα
θαηαζηήκαηα θξάηεζεο δίλνπλ ηελ ςπρή ηνπο θάζε κέξα ζηε βάξδηα ηνπο γηα λα
απνθέξνπλ απηφ ην απνηέιεζκα πνπ βιέπνπκε θάζε κέξα θαη κε πνηνχο ηξφπνπο θαη
κε πνηα πνηφηεηα θξαηνπκέλσλ θαη κε πνηα πνζφηεηα θξαηνπκέλσλ. Δίκαη ζρεηηθά
πνιχ λένο ζπλδηθαιηζηηθά γηα λα δψζσ ζπκβνπιέο θαη δε ζα ην θάλσ θπζηθά, απιά
επεηδή είρα δχν ρξφληα θαη ήκνπλ ζηα ζπιινγηθά φξγαλα ζα ζαο πσ ην εμήο. Απφ δσ
θαη πέξα θαη δελ θηλδπλνινγψ κε ηελ έλλνηα φηη ππάξρνπλ βέβαηα ζα έξζνπλ
δχζθνιεο κέξεο. Ρν άθνπζα. Απηά ηα μέξνπκε θαη ζα βνιέςεη ην ελδεθακειέο πάλσ
ζε απηφ θαη ζα είλαη έηνηκν θαη ζα αγσληζηεί. Δίκαη ζίγνπξνο γη απηφ. Δχρνκαη λα
κελ ππάξμνπλ άιια ηέηνηα πξνβιήκαηα πνπ ππήξμαλ απηή ηε ηειεπηαία δηεηία κε
γεγνλφηα πνπ κπνξεί λα εκπιέθνληαη ή λα κελ εκπιέθνληαη ζπλάδειθνη θαη εδψ ζα
πσ ην εμήο θαη θιείλσ ακέζσο. Ρν ελδεθακειέο ζα εθιεγεί. Απηή ηε ζηηγκή θαη
ζπγραίξσ ηε ΞΑΠΘ πνπ είρε κε επηηπρία, κηα αγσληζηηθή επηηπρία θαη ζα έρεη ην
πξνεδξείν ηνπ Γ.Π ηεο νκνζπνλδίαο φκσο πέξαλ ηνχηνπ ζα πξέπεη θαη εκείο φινη νη
ππφινηπνη θαη ηα πξσηνβάζκηα λα ζπκβάινπκε θαη λα βνεζήζνπκε απηνχο ηνπο
αλζξψπνπο κε δηπιφ ζηφρν. Ξξψηνο ζηφρνο είλαη νη πξνηάζεηο καο πνπ δελ ζα
πξέπεη λα είλαη κφλν απφ έλδεθα αλζξψπνπο γηαηί θαη απηνί έληεθα κπαιά είλαη αιιά
είλαη άιιν λα είκαζηε ρίιηεο ζθέςεηο θαη λα είκαζηε έληεθα. Θαη δεχηεξνλ έηζη ψζηε
λα βνεζήζνπκε ζηελ θαηάζεζή ηνπ δηνηθεηηθνχ πιαηζίνπ, πξνθαλψο ην Κάξηην ζα
ζέζνπκε ππφςε καο, θαη δεχηεξνλ ζα πξέπεη λα ζπκβάινπκε θη φρη είπε ν ππνπξγφο
λα ηηκνχκε ηνλ φξθν καο. Γελ ην ιέσ σο ζπκβνπιή. Ξξνο Θενχ φινη ην ίδην
είκαζηε. Θα πξέπεη λα απνδίδνπκε θαζεκεξηλά θαη λα κελ ηνπο επηβαξχλνπκε ηηο
ζηηο δηαπξαγκαηεπηηθέο ηεο εξγαζίαο πνπ ζα έρνπκε ηελ εθάζηνηε πνιηηηθή εγεζία
γηα φπνην πνιηηηθφ ζέκα ζα αζρνινχληαη. Λα κε ηνπο επηβαξχλνκαη κε δηθέο καο
παξαιείςεηο ή ιάζε ή ν,ηηδήπνηε θαη λα ηνπο θέξνπκε λα απνινγνχληαη γηα ηηο δηθέο
καο πξάμεηο.
Θέισ πξαγκαηηθά λα επρεζψ λα έρνπλ θαιή δηεηία, θαιά
απνηειέζκαηα. Όηη δελ θάλακε εκείο ή αλ δελ θάλνπκε θάηη, πνπ έπξεπε λα ην
πινπνηήζνπκε θαη εχρνκαη λα κε λα είκαζηε φινη δίπια ηνπ ζαλ κέιη θαη κε
θαινπξναίξεηε ζθέςε θαη δξάζε, φηαλ ζα έξζεη θη ε ψξα ηνπ δηεθδηθεί δηεθδηθεηηθνχ
πιαηζίνπ θαη φηαλ ζα θάλνπκε θαη ηελ θξηηηθή θαη αξγφηεξα πνπ ζα έρνπλ ηα φπνηα
ζεηηθά απνηειέζκαηα. Παο επραξηζηψ πάξα πνιχ.
Πρόεδρος: Ν θχξηνο Αλαζηαζίνπ.
Αναζηαζίοσ: Σαηξεηίδσ ηνπο ζπλαδέξθνπο πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηε αίζνπζα.
Έρνληαο ζην κπαιφ καο φινη ην ηη ζέιακε λα πνχκε θαη δε κπνξνχκε λα ζην
ζπκππθλψζνπκε ζε έλα δίιεπην κέζα γηα λα πξνιάβνπκε ην ρξφλν. Ξηζηεχσ φηη απηή
ηε δηεηία ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην αζρνιήζεθε κφλν κε κηθξά πξάγκαηα. Όπνπ
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ρξεηάζηεθε λα πάξεη ζέζε ζε γελεά πξάγκαηα θαη λα πεη ηελ άπνςή ηεο, θξχθηεθε.
Ξξνζπάζεζε λα δηαρεηξηζηεί ηελ θαηάζηαζε θαη φρη λα ηελ επηιχζεη.
Θαη
δηαρεηξίδνληαη κηα θαηάζηαζε θακηά θνξά δηαρεηξίδεζαη θαη ηελ θαηάληηα ζνπ. Ρα
νηθνλνκηθά θαη νη ψξεο επεηδή ιίγν πνιχ θαη ν Ιεσλίδαο ν Θαξακπέθηνο ήηαλ ηξία
ρξφληα πξφεδξνο θαη έλα ν Αιέμαλδξνο είρακε γπξίζεη ζε αξθεηέο θπιαθέο. Ρν
πξφβιεκα κφλν ησλ θπιαθψλ ήηαλ φηη δελ πιεξσλφηαλ.
ύνεδρος: Ππλάδειθνη λα ραηξεηήζσ θαη εγψ ηηο εξγαζίεο ηνπ 35νπ εθινγφ -0
απνινγηζηηθνχ ζπλεδξίνπ. Θα επηζηήζσ ηελ πξνζνρή ζαο ζε ηξία ζέκαηα ηα νπνία
θαηά ηελ πξνζσπηθή κνπ εθηίκεζε θαη ην απεξρφκελν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην δελ
έδσζε ηελ πξνζνρή πνπ έπξεπε λα δψζεη θαη αθεηέξνπ ην λέν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην
φηη ζα πξέπεη λα αζρνιεζεί ηδηαίηεξα. Ρν πξψην ζέκα είλαη ηα 176,00€ πνπ κε
θάιπςε πιήξσο ν ζπλάδειθνο Αξαβαληηλφο άιιν λα πσ ην εμήο. Όηη ζα έπξεπε ε
νκνζπνλδία πέξα απφ ηελ πξνζθπγή λα θάλεη θαη θάηη άιιν. Λα κπεη πην δπλακηθά
κε αγσληζηηθέο θηλεηνπνηήζεηο απέλαληη ζην ππνπξγείν. Βέβαηα έλα ζέκα ην νπνίν
είλαη ζε επίπεδν ΑΓΔ. Έηζη εγψ λνκίδσ φηη απαμηψλεηαη ν ζπλδηθαιηζκφο. Βέβαηα λα
ιάβσ ζνβαξά ππφςε φηη θαηάθεξαλ ηα πξνεγνχκελα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα ηξείο
θνξέο λα απμήζνπλ ην δηαλεκεηηθφ. Απηφ είλαη θάηη ην ζεηηθφ θαη πξέπεη λα ην πσ.
Θαη έλα άιιν ζέκα θαη ηειεηψλσ είλαη φηη εκείο έρνπκε πξνρσξήζεη ζρεηηθά κε ηελ
θαηαζθεπή ηεο λέαο θπιαθή ζηε Σαιθίδα. Έρεη βξεζεί νηθφπεδν. Έρεη παξαρσξεζεί
απφ ηελ Δθθιεζία θαη πεξηκέλνπκε φηη ηελ νκνζπνλδία ζα ηνλ έρνπκε δίπια καο θαη
γηα λα κπνξέζεη θάπνηα ζηηγκή κεηά απφ πνιιά ρξφληα λα θαηαζθεπαζζεί είλαη
θπιαθή. Παο επραξηζηψ πνιχ ζπλάδειθνη.
ύνεδρος: Παο θαισζνξίδσ θαη εγψ θαη ζα πσ πνιχ ζπληνκία πέληε πξάγκαηα.
Θάπνηα παξαδείγκαηα γηα ηε ζπκπεξηθνξά ηεο νκνζπνλδίαο ζην πξσηνβάζκηα ηεο
Αιηθαξλαζζνχ. Θαηαγγειία ηεο θαθνδηνίθεζεο, απψλ ε νκνζπνλδία. Ξάλσ απφ ηξείο
κήλεο απεξγία γηα ηνλ ππεξπιεζπζκφ, απψλ ε νκνζπνλδία ηνπ. Ρεκπέιεδεο,
βνπιεπφκελνη πάιη ζηηο θχιαθεο Ζξαθιείνπ απψλ ε νκνζπνλδία. Ξνιχ πξηλ ην
ζπλδηθάην ηνπ εγθιήκαηνο πξνηείλακε κεραλήκαηα εληνπηζκνχ ησλ θηλεηψλ
ηειεθψλσλ, απψλ ε νκνζπνλδία. Δίκαη πξψηα Αληψλε πξννδεπηηθφο άλζξσπνο θαη
χζηεξα είκαη ΞΑΠΘ. Θαη εγψ απηή ηελ νκνζπνλδία δελ ηελ ππεξςεθίδσ. Γελ δίλσ
ιεπθφ. Τεθίδσ φρη.
Πχληξνθε Γεκήηξε είκαζηε ζηξαηηψηεο, ζηεξίδνπκε ην
θαηλνχξγην Γ.Π θαη ζπλερίδνπκε. Παο επραξηζηψ πνιχ.
ύνεδρος: Δπεηδή έρσ ηδηαίηεξε εθηίκεζε θαη ζεβαζκφ ζηνπο ζπλαδέξθνπο πνπ
αγσλίδνληαη πεξηζζφηεξν απφ εκέλα θαη ελλνψ ηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ
θαη ζέισ λα επραξηζηήζσ ην επεξρφκελν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην γηα ηε πξνζθνξά ηνπ
ζηε επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ θιάδνπ καο. Δπίζεο ζα ήζεια λα ζπγραξψ ην
λέν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην πνπ ζα πξνθχςεη θαη λα ηνπ επρεζψ θνπξάγην θαη δχλακε.
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