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Αραβανηινός:

Ν Καξίλεο ν Εαγνξάθεο θαη o…… λα έξζνπλ λα δηεπζχλνπλ ηε

ζπδήηεζε. Υο πξφεδξν ηεο δηαδηθαζίαο πξνηείλσ ηνλ εθπξφζσπν ηεο κεηνςεθίαο,
ην ζπλάδεξθν ην Εαγνξάθε θαη νη άιινη δχν σο κέιε. Ξξηλ φκσο αλαιάβεη ην
πξνεδξείν γηα ηε ζπλέρηζε ησλ δηαδηθαζηψλ κε απφθαζε ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ απηφ πνπ εηζπξάμακε απφ ηελ κεηνςεθία είλαη φηη δελ έρεη
ιφγνπο λα ην αξλεζεί, απνθαζίζακε λα ζέζνπκε εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα
γεληθφηεξεο ζπδήηεζεο γηα ηελ θαηάζηαζε ζηηο θπιαθέο θαη ηελ έγθξηζε
πξνγξάκκαηνο αγσληζηηθψλ θηλεηνπνηήζεσλ κέζα ζην κήλα Νθηψβξην. Γηα ηελ
δηακφξθσζε ησλ νπνίσλ ζα εμνπζηνδφηεζε ην ζπλέδξην ην Γ.Π. Άξα ην πξνεδξείν
εξρφκελν εδψ αθνχ πξψηα δηαζθαιίζεη ηελ απαξηία, ακέζσο κεηά λα βάιεη σο ζέκα,
ηελ ππεξςήθηζε ή κε ηεο πξφηαζεο γηα ην εθηφο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζέκα «Γεληθή
ζπδήηεζε γηα ηα δξψκελα ζηηο θπιαθέο» θαη «Απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο».
Απφ ηνπο φπνηνπο νκηιεηέο πάξνπλ ην ιφγν απφ ηνπο επηθεθαιείο ησλ παξαηάμεσλ
θαη απφ εκέλα σο πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζα δηακνξθσζεί πεξεηαίξσ
νη εηζεγήζεηο ην πιαίζην θαη νη απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο . Ξαξαθαιψ ην πξνεδξείν
Εαγνξάθεο Καξίλεο, θαη Καηδαβίλνο λα πάξνπλ ηηο ζέζεηο ηνπο θαη λα μεθηλήζνπλ ην
ζπλέδξην.
Πρόεδρος: Αγαπεηνί ζπλάδειθνη εθ κέξνπο ηνπ πξνεδξείνπ ζαο θαισζνξίδσ ζην
37 ζπλέδξην καο Γηα ηελ απαξηία είκαζηε εληάμεη Μεθηλάκε ςεθνθνξία νπφηε.. Ζ
πξφηαζε πνπ έθαλε ν πξφεδξνο ηεο Νκνζπνλδίαο ν Αξαβαληηλφο ν Αληψλεο γηα
ςεθνθνξία. Γηα ηεο αλάηαζεο ησλ ρεξηψλ. Νπφηε πεξλάεη. πάξρεη αληίζεηε άπνςε;
ρη. Ξεξλάεη νπφηε νκφθσλα θαη ζπλερίδεηαη ε δηαδηθαζία. Ππλερίδνπκε κε νκηιίεο
ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο Νκνζπνλδίαο καο. Ρν ιφγν έρεη ν
πξφεδξνο ηνπ Γ.Π
Αραβανηινός: Έρνπκε θάλεη ζπκθσλία νη παξαηάμεηο γηα λα απνδεζκεπηνχλ απφ ην
δηαδηθαζηηθφ ηεο κπζηηθήο ςεθνθνξίαο θιπ. Αλαθνίλσζε πξφεδξε ζε παξαθαιψ ηα
κέιε ηεο εθνξεπηηθήο.
Πρόεδρος: Ληθνιηλάθνο Γεκήηξηνο, Γνπδνπιαθάθεο Ξέηξνο, Κπίιηνο Ξνιχθαξπνο.
πάξρεη θαλέλα πξφβιεκα; Νκφθσλα. Ρν ιφγν έρεη ν πξφεδξνο
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Αραβανηινός: Αγαπεηνί ζπλάδεξθνη , ζαο θαισζνξίδσ ζην 37ν Δθινγηθφ Ππλέδξην
ηεο Νκνζπνλδίαο καο γηα ηελ αλάδεημε αληηπξνζψπσλ ζηελ ΑΓΔΓ. πσο είπα θαη
πξνεγνπκέλσο ε πξνζζήθε ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε ζέκαηνο γηα ηα δξψκελα ζηηο
θπιαθέο θαη ηε ιήςε ζρεηηθψλ απνθάζεσλ, δελ είλαη κηα θίλεζε εληππσζηαζκνχ,
νχηε κία πζηεξφβνπιε θίλεζε πνπ έξρεηαη λα θαιχςεη θάπνην ρακέλν ελδερνκέλσο
ζπλδηθαιηζηηθφ έδαθνο ή ηπρφλ αδηαθνξία σο πξνο ηηο δηεθδηθήζεηο καο. Αληηζέησο
είλαη κηα θίλεζε πνπ επηβεβαηψλεη ηελ αγσληζηηθή ηαθηηθή ηεο Νκνζπνλδίαο κέζα
φκσο απφ κία ζπγθεθξηκέλε ζηξαηεγηθή. Έηζη ηνπιάρηζηνλ ην βιέπνπκε εκείο, έηζη ην
βιέπεη ε πιεηνςεθία πνπ δηαηεξεί ζε αμηφκαρα επίπεδα ηελ δηαπξαγκάηεπζε θαη ηε
δηεθδίθεζε κέζσ ησλ εθπξνζψπσλ ηεο ζην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. ια ηα ζέκαηα
πνπ καο απαζρνινχλ σο ρψξνο είλαη ζε δηαξθή παξαθνινχζεζε θαη θηλεηηθφηεηα.
Ππκκεηείρακε θαη ζα ζπλερίζνπκε λα ζπκκεηέρνπκε ζε φιεο ηηο θηλεηνπνηήζεηο ηνπ
δεκνζηνυπαιιειηθνχ θηλήκαηνο θαη ηεο ΑΓΔΓ. Θξαηήζακε καθξηά ηηο ζεηξήλεο ηνπ
εληππσζηαζκνχ γηα άθαηξεο αγσληζηηθέο θηλεηνπνηήζεηο ζην ρψξν. Δπηιέμακε
θηλεηνπνηήζεηο λα γίλνπλ επ’ αθνξκή θιαδηθψλ δηεθδηθήζεσλ θαη φρη επί ξπζκίζεσλ
πνπ αθνξνχλ ην ζχλνιν ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Ρέηνηεο ξπζκίζεηο νη νπνίεο ήηαλ
επηβαξπληηθέο γηα ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, φζν θαη γηα εκάο
ηνπο εξγαδφκελνπο ζηηο θπιαθέο ππήξμαλ θαη ζα ππάξμνπλ θαη άιιεο. Γελ αξλήζεθε
απηφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ην απηνλφεην φηη ππήξμαλ πεξηθνπέο νη νπνίεο καο
έζημαλ άκεζα ζαλ ρψξν. Γελ ήηαλ πεξηθνπέο φκσο πνπ είραλ αλαθνξά, άξρηδαλ
δειαδή θαη ηειείσλαλ ζην ρψξν ην δηθφ καο, ήηαλ πεξηθνπέο πνπ αθνξνχζαλ
επαλαιακβάλσ ην ζχλνιν ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Γηα απηφ επηιέμακε λα ηαπηηζηνχκε
απφιπηα κε ην πξφγξακκα θηλεηνπνηήζεσλ ηεο ΑΓΔΓ. πνρξέσζε ελφο Γ.Π δελ είλαη
κφλν ε δηακφξθσζε ελφο δηεθδηθεηηθνχ πξνγξάκκαηνο, αιιά θαη ε δηακφξθσζε ηεο
ζπγθεθξηκέλεο ζηξαηεγηθήο πνπ ζα ην πινπνηήζεη. Ρν πξφγξακκα θαηαηίζεηαη
έγθαηξα, ππεξςεθίδεηαη σο έρεη ή βειηηψλεηαη απφ ηηο Γεληθέο Ππλειεχζεηο. Απφ εθεί
θαη πέξα επαλαιακβάλσ φηη μεθηλά κέζσ ηεο ζηξαηεγηθήο ε επζχλε πινπνίεζήο ηνπ.
Απηφ θάλακε θαη εκείο ζαλ Γ.Π, νξίζακε ηηο δηεθδηθήζεηο καο ζε δεηήκαηα ζεζκηθά,
κηζζνινγηθά θαη ζπληαμηνδνηηθά. Θέζακε ππφςε θαη ηνπ Γ.Π αιιά θαη ηνπ Ππλεδξίνπ
ηνλ ηξφπν θαη ηα φξηα δξάζεο καο, νξίδνληαο κάιηζηα σο θφθθηλε γξακκή ηα
ζπληαμηνδνηηθά δεηήκαηα θαη εηδηθφηεξα ηελ έληαμή καο ζηα ΒΑΔ. Πηφρνη νη νπνίνη
είλαη φινη αθφκα δσληαλνί θαη δηεθδηθήζηκνη. Ρν ζπληαμηνδνηηθφ θαζεζηψο κεηά θαη
απν ηηο δηεπθξηληζηηθέο εγθπθιίνπο ηνπ πνπξγείνπ ρσξίδεη νπζηαζηηθά ηνπο δεκνζίνπ
ππαιιήινπο ζε δχν κέξε. Πηελ θαηεγνξία δηνξηζζέλησλ πξηλ ηελ 1/1/1983 θαη απφ
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ην 1983 θαη κεηά. Γηα ηελ θαηεγνξία 1983 θαη πίζσ ζπληαμηνδνηηθά δε ζεκαίλεη
ηίπνηα φζν αθνξά ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο ζην ζέκα ηεο ζχληαμεο. Θα ζεκάλεη φκσο
αλ ςεθηζηεί ην πεξίθεκν εληαίν κηζζνιφγην γηαηί ε ζχληαμε ζα βγαίλεη κε ηνπο λένπο
κηζζνχο. Θαηά ηε γλψκε κνπ απηφ ην κηζζνιφγην ζα είλαη έλα ηαθηνπνηεηηθφ κε ηε
απφιπηε έλλνηα ηεο ιέμεσο κηζζνιφγην πνπ ζα ξπζκίδεη ηα κηζζνινγηθά δεηήκαηα ησλ
δεκνζίσλ ππαιιήισλ κε βάζε ηηο εληνιέο πνπ ζα πάξεη ε θπβέξλεζε απφ ηελ Όπαηε
Αξκνζηία ηνπ Γ.Λ.Ρ θαη ηεο Δ.Θ.Ρ. Απηνχο, αθνχεη θαη ππαθνχεη πεηζήληα ε εκεξηλή
θπβέξλεζε. Θάηη ζαλ ηελ θπβέξλεζε Ρζνιάθνγινπ δειαδή. Θαη ηελ ιέσ έηζη γηαηί
δελ ληξάπεθε λα εθρσξήζεη θπξίαξρα Ππληαγκαηηθά θαη πνιχ θνβάκαη ίζσο θαη
Δζληθά δηθαηψκαηα. Ζ ηαθηνπνίεζε απηή ππνηίζεηαη φηη έρεη λα θάλεη κε ην
πεξηνξηζκφ ιέεη ησλ ειιεηκκάησλ. Καο βιέπνπλ δειαδή φινπο ζαλ έιιεηκκα. Κνπ
θαίλεηαη απίζαλν ινηπφλ ζην έιιεηκκα εζηθήο πνπ παξνπζηάδνπλ λα βάινπλ θξέλν
θαη λα πνπλ «κεηαληψζακε, ζπγγλψκε ιεθηά ππάξρνπλ, πάξηε». Κε ηνλ έλα ή άιιν
ηξφπν ην κηζζνιφγην ζα απαληά ζηε δηθή ηνπο ινγηθή λα πεξηνξίζνπλ ηηο δαπάλεο
ζηε δεκφζηα δηνίθεζε θαη σο ηέηνηεο ζεσξνχλ ηνπο κηζζνχο θαη ηηο ζπληάμεηο ηεο
δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ γεληθφηεξα.
Ζ άιιε θαηεγνξία κεηά ην 1983 έρεη δχν επηινγέο. Λα θχγεη πξηλ ηε 1/1/2011 ή λα
κείλεη κε φ,ηη απηφ ζεκαίλεη θαη ζαο εμήγεζα παξαπάλσ. Ξεξίπησζε πξψηε κεηά απν
ηηο δηεπθξηληζηηθέο εγθπθιίνπο θαη γηα εκάο ηνπο ζσθξνληζηηθνχο ππαιιήινπο θαη γηα
φινπο ηζρχεη ην φξην ειηθίαο. Απηή ε θξπθή ειπίδα πνπ είρα θαη ηε κνηξάζηεθα κε
θάπνηνπο ζην ρψξν πνπ ήμεξαλ ιίγα παξαπάλσ ηα ηερλφ- δηαδηθαζηηθά δεηήκαηα ησλ
λφκσλ, φηη κπνξεί λα κε αλαθεξφηαλ δειαδή ε θαηάξγεζε ηεο εηδηθήο ξχζκηζεο ε
φπνηα πξνβιέπεηαη ζην Ξ.Γ 269/07 θαη καο αθνξά δηφηη κε απηή ξπζκίδεηαη ην εηδηθφ
θαζεζηψο ζπληαμηνδφηεζεο ηνπ κάρηκνπ πξνζσπηθνχ, κάιινλ δελ ηζρχεη. Γηα λα γίλσ
πην θαηαλνεηφο θαη λα δψζσ έλα παξάδεηγκα. Ππλνιηθή ξχζκηζε έγηλε φπσο ζα
μέξεηε θαη κε ην λφκν γηα ηα ππεξεζηαθά ζπκβνχιηα. Λαη ή φρη; Θαηαξγήζεθαλ ηα
παιηά ππεξεζηαθά ζπκβνχιηα θαη έγηλαλ κε ην λφκν Οαγθνχζε άιια θαηλνχξγη. Δπεηδή
φκσο ζην λφκν Οαγθνχζε θαη ζηηο θαηαξγήζεηο δελ αλαθέξνληαλ ξεηά νη δηαηάμεηο
γηα ηα εηδηθά ππεξεζηαθά ζπκβνχιηα - κε ην λφκν Γέλδηα σο πξνο ην κάρηκν
πξνζσπηθφ ππήξραλ εηδηθά ππεξεζηαθά ζπκβνχιηα – νη θξίζεηο έγηλαλ γηα ην κάρηκν
πξνζσπηθφ κε ηνλ παιηφ λφκν. Ρσλ δηνηθεηηθψλ φκσο ζα γίλνπλ κε ηα θξηηήξηα θαη ηηο
δηαδηθαζίεο ηνπ λφκνπ Οαγθνχζε. Γηα απηφ θαη φρη γηα θαλέλα άιιν ιφγν νη θξίζεηο
ηνπ κάρηκνπ πξνζσπηθνχ έγηλαλ κε ηα θξηηήξηα θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ έγηλαλ.
Απηφ ην ιέσ γηα λα απαληήζσ ζε κεξηθνχο αιινπαξκέλνπο πνπ δελ ήμεξαλ ηί
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έγξαθαλ ζην site θαη έιεγαλ φηη ηηο θάλακε θξπθά θαη παξάλνκα ηηο θξίζεηο θαη φρη
φπσο ζα έπξεπε κε ηνλ λφκν Οαγθνχζε. Κα ήηαλ δεδνκέλν φηη δε ζα γηλφηαλ κε ην
λφκν Οαγθνχζε γηαηί ν λφκνο Οαγθνχζε δελ θαηήξγεζε εηδηθά ππεξεζηαθά
ζπκβνχιηα.
Έηζη ινηπφλ, θάηη ηέηνην δειαδή ήιπηδα φηη ζα γίλεη θαη κε ην ζπληαμηνδνηηθφ φηη
κπνξεί λα κε ζπκπεξηιακβαλφηαλ ζηηο εξκελεπηηθέο ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ λφκνπ ε
θαηάξγεζε ηεο δηάηαμεο ηνπ Ξ.Γ 269/07 πνπ καο αθνξά. Ξξνζσπηθά αθφκε θαη ηψξα
ειπίδσ αιιά θαινχ θαθνχ φκσο αο ππάξρεη θαη ν ζηφρνο πνπ φινη απφ θνηλνχ
άιισζηε ηνλ έρνπκε νξίζεη σο θφθθηλε γξακκή θαη αθνξά ηελ έληαμή καο ζηα ΒΑΔ.
Δλ πάζε πεξηπηψζεη αλ ε ειπίδα απηή ηειηθά δελ ηζρχεη ηνπ θαη δελ ππάξμεη άιιε
ξχζκηζε φπσο ε έληαμή καο ζηα ΒΑΔ ηφηε φινη Γηνηθεηηθνί θαη Κάρηκνη ζα έρνπκε
φξην ειηθίαο. ζνη πάιη είλαη δηνξηζζέληεο κεηά ην 1983, έρνπλ δειαδή ζεκειηψζεη
δηθαίσκα ζχληαμεο πνπ ζεκαίλεη 25 ρξφληα κπνξνχλ λα θχγνπλ ηελ 1/1, φζνη έρνπλ
αλαγλσξίζεη ΗΘΑ ζα πάξνπλ εληαία ζχληαμε

θαη φζνη δελ έρνπλ αλαγλσξίζεη ζα

πάξνπλ δηαθνξεηηθφ κέξηζκα απφ ηα ρξφληα πνπ είραλ ζην ΗΘΑ αλ απηφ είλαη επηινγή
ηνπο.
Απηέο πάλσ θάησ είλαη νη ξπζκίζεηο ηνπ ζπληαμηνδνηηθνχ θαη ν θαζέλαο απφ εζάο
απνηειεί ίζσο κηα ηδηαίηεξε πεξίπησζε σο πξνο ηα ρξφληα θιπ. Κπνξεί αξγφηεξα αλ
ζέιεηε λα ζαο πσ θάηη ηδηαίηεξν ή ζπγθεθξηκέλν, λα κε ξσηήζεηε. Αιιά ζαλ γεληθέο
θαηεπζχλζεηο, ζα γεληθέο ξπζκίζεηο, πάλσ θάησ φπσο είπα απηά πξνβιέπνληαη. Πην
εληαίν κηζζνιφγην, ην ηαθηνπνηεηηθφ, ην ηακεηφ – ινγηζηηθφ φπσο ην ιέσ εγψ,
ππάξρνπλ δχν πξνηάζεηο. Δγψ ζα ζαο πσ ηε πξφηαζε ηεο ΑΓΔΓ θαη ηε ζνιή
πξφηαζε πνπ είλαη ιέλε απφ θχθινπο ηεο θπβέξλεζεο. (Έρνπκε θαη θχθινπο ηψξα
εγγεγξακκέλνπο, πεξηγεγξακκέλνπο, ζα δνχκε. Δίλαη ην θνκκάηη ηνπ βιαρφ – ηνπξθφ
– κπαξφθ φπσο ηνπο έιεγε ν Σαξαιακπίδεο ην 1996). Ζ πξφηαζε ηεο ΑΓΔΓ γηα ην
εληαίν κηζζνιφγην θάλεηε λα ιέεη «1.400,00€ βαζηθφο θαη 50% απφ φια ηα
επηδφκαηα». Δίλαη κηα πξφηαζε πνπ εκάο δελ ζα καο ελνριήζεη ζρεδφλ θαζφινπ. Θα
ζαο ην πσ κε απιά ιφγηα. 1.300 - 1.400,00€ + 125,00€ +200,00€ + 50,00€ +
60,00€. 125,00€ είλαη ησλ ζσθξνληζηηθψλ, 200,00€ είλαη ην κηζφ ηνπ δηαλεκεηηθνχ ,
50,00€ είλαη ην επηθίλδπλν θαη αλζπγηεηλφ ην νπνίν κπνξεί λα κε κπεη γηαηί είλαη απφ
ηα επηδφκαηα θνηλσληθνχ ραξαθηήξα. Καθάξη λα πεξάζεη απηφ, Βγαίλνπλ 1.600,00€.
πάξρεη θαλέλαο εδψ πνπ παίξλεη 1.600,00€; Λα κε κπνχκε ηψξα ζε ιεπηνκέξεηεο
θαη αλαιχζεηο. Θξίλνπκε ζπλνιηθά. πάξρεη θαλέλαο εδψ πνπ παίξλεη 800,00€ ζην
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δεθαπελζήκεξν; Γηαηί εθεί βγαίλνπλ απηά ηα λνχκεξα. Κε απηή ηε πξφηαζε δελ
έρνπκε ζε θακία πεξίπησζε ηίπνηα. Θαη ην μεθίλεζα απφ εθεί γηα λα ζαο πσ φηη
κπνξνχκε λα κπνχκε ζε κηα θνπβέληα γηα θαηάξγεζε επηδνκάησλ θαη λα κε
λνηψζνπκε θαζφινπ άβνια. Άιισζηε εγψ ήκνπλ εθ ησλ εηζεγεηψλ θαη ήκνπλ κφλνο
κνπ ηφηε πνπ δεηνχζα λα θαηαξγεζνχλ νη δηαλεκεηηθνί ινγαξηαζκνί θαη λα
ελζσκαησζνχλ ζην βαζηθφ. Ρφηε καο ην πξφηεηλε βάζε ηνπ λφκνπ 24/70 θαη λα
είρακε εκπιαθεί απφ ηφηε απφ ηελ θαηάξα φπσο εμειίρζεθε ηνπ δηαλεκεηηθνχ
ινγαξηαζκνχ. Γηαηί άιιν λα παίξλνπκε εκείο θαη λα κε ην μέξεη ην ρσξηφ θαη άιιν λα
παίξλεη ε κηζή δεκφζηα δηνίθεζε θαη ε άιιε κηζή λα ¨ληνπθεθίδεη¨ ηνπο ππφινηπνπο.
Πε ζεκείν πνπ ε ΑΓΔΓ ζε πιεηνςεθία ήηαλ ελάληηα ζε εκάο. Ζ ΑΓΔΓ ιέεη «Θφςηε
ηα. Γε μέξσ ηη ζα θάλεηε. Γε κπνξνχκε λα έρνπκε ππαιιήινπο δχν ηαρπηήησλ». Ζ
αλαθνξά απηή έρεη λα θάλεη θαη κε θάπνηνπο πνπ βιέπνπλ ηα πξάγκαηα πνιχ
επηθαλεηαθά ζε κηα εχθνιε θξηηηθή ή ζε κηα επηβεβαίσζε ηνπ αηζρξνχ ηεο ζθέςεσο
ηνπο ή αθφκα θαιχηεξα ζηε πξνζπάζεηα λα θαιχςνπλ ηελ αζεκαληφηεηα ηνπο,
πεηξνβνινχλ νπνηνλδήπνηε έρεη άπνςε γηα λα επηβεβαησζεί ην γλσζηφ φηη ην θιαξί
πνπ έρεη θαξπνχο βαξάλε απηφ δελ είλαη δα είδεζε. Λνκίδνπλ φηη φινη

ζα

αζρνιεζνχλ κε απηφλ πνπ πεηάεη πέηξεο. Θαη πξνζπαζνχλ λα βξνπλ έηζη κηα ζέζε
ζηελ επηθαηξφηεηα, λα πνπλ ηελ θνπηακάξα ηνπο, ζαλ ηα κσξνπαξάπνλα ηεο Ξάληα
πνπ γηα έλα ηέηαξην ηειεζέαζεο μεθηηιίδνληαη.
Νη ησλ θχθισλ ηεο θπβέξλεζεο κηιάλε γηα 1.000,00€ βαζηθφ θαη γηα 30% δηαηήξεζε
ησλ επηδνκάησλ ζε κηα ινγηθή θιαδηθψλ κηζζψλ. Γειαδή ην Νηθνλνκηθψλ έλα παθέην,
ε Αζθάιεηα άιιν παθέην. πσο ιέγακε ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θιαδηθέο ζπκβάζεηο ελ
πάζε πεξίπησζε. Δκείο ζε κηα δεκνζηνυπαιιειηθή ηαθηηθή ηνπ πέληε πάλσ, πέληε
θάησ, ζα ηελ απνδερηνχκε. Θαη ζα πάξνπκε ζα πιεηνςεθία ηεο Νκνζπνλδίαο ην
θφζηνο καο. Γελ είλαη θαθφ. Κπξνζηά ζηελ άξξεηε ππνρξέσζε ηνπ λα πεξάζεη ην
ζηξάηεπκα απέλαληη απηνί πνπ πξαγκαηηθά λνηψζνπλ ην ξφιν ηνπο ζαλ ππνρξέσζε
ηνπο είλαη παγεξά αδηάθνξν ην ηη ζα αθνπζηεί ζηε κέζε ηεο δηαδξνκήο. Πε
πεξίπησζε πνπ ε πξφηαζε απηή έρεη άιιε αληηκεηψπηζε απφ ηελ ΑΓΔΓ θαη θάπνηνη
ρψξνη πξνζπαζήζνπλ λα σθειεζνχλ θαη λα πάξνπλ θάηη παξαπάλσ απφ ηνπο άιινπο
ρψξνπο ζα είλαη γηαηί έηζη έρνπκε κάζεη λα ιεηηνπξγνχκε απηφ θάλνπκε θαη κεηαμχ
καο πξνβνθάηζηεο θαη ζπγθξίζεηο. Θάπνηνη έρνπλ ηξειαζεί θαη κε ην ηη παίξλνπλ νη
θχιαθεο ζηελ Δπξψπε. Γηα δέζηε ηη παίξλνπλ θαη ζε ιεθηά θαη ζε ζπληάμεηο; Θα
δείηε πνιχ ζχληνκα ζε κηα κειέηε πνπ θάλνπκε κε ην Ππχξν ηνλ Θαξαθίηζν γηα λα
ππνζηεξίμνπκε ηα βαξέα. Πε πεξίπησζε πνπ θπξηαξρήζεη απηφ ην ξεχκα ζην
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δεκνζηνυπαιιειηθφ θίλεκα θαη δηαζπαζηεί γηαηί βιέπσ ζην πνπξγείν Νηθνλνκηθψλ
λα βνιεχνληαη θαη λα κε κηιάλε. Γε ζαο θάλεη εληχπσζε απηφ; Ν ρψξνο κε ηα
πεξηζζφηεξα «ξεηηξέ» ηεο δεκνζηνυπαιιειηθήο εξγαζίαο θαη κηζζνχ κηιίηζα. Κέρξη
ρζεο έιεγαλ φινη ελάληηα ζηνπο δηαλεκεηηθνχο ινγαξηαζκνχο φκσο έβαιαλ ραξάηζη
γηα ηνπο ηεισληαθνχο ζην ηηκνιφγην ηεο ΓΔΖ.

Δλ πάζε πεξίπησζε αλ έρνπκε λα

αληηκεησπίζνπκε ηέηνην θαηλφκελν ¨θαιφ θνπξάγην¨ θαη φπσο έρσ πεη παιαηφηεξα
¨ξαληεβνχ ζηα γνπλαξάδηθα¨. Αλέμνδεο εμαγγειίεο πνπ δελ θάλνπλ ηίπνηε άιιν απφ
ην λα θνξντδεπφκαζηε κεηαμχ καο, φηη είκαζηε αγσληζηέο θαη φηη είκαζηε έηνηκνη λα
ξίμνπκε ηε Βαζηίιε θαη λα επηθξαηήζεη ηζνλνκία, εκέλα δε κνπ ιέλε ηίπνηα. Απφ ηελ
αξρή είρακε δείμεη ην απφ θαη ην έσο καο. Θαη ζα καο βξνπλ απέλαληη. Θιαδηθά,
θπθιηθά ε φπνηα άιια κηζζνιφγηα ζηα νπνία νη εξγαδφκελνη ησλ θπιαθψλ πεξλάλε
ζε δεχηεξε κνίξα, κε ππνδεέζηεξεο ξπζκίζεηο απφ νπνηνδήπνηε άιιν ηνκέα ηεο
δεκφζηαο δηνίθεζεο ή ελ πάζε πεξίπησζε έμσ απφ ην δηθφ καο έσο ζα καο βξεη
απέλαληη. ΒΑΔ πνπ δε ζα ζπκπεξηιακβάλνπλ θαη ην ιέσ απφ κπξνζηά γηα λα κε κνπ
πείηε φηη θνξφηδεςα θαλέλα, θχιαθεο θαη λνζνθφκνπο μεράζηε ηα, φρη φηη δε ζα
παιέςνπκε γηα ηνπο άιινπο αιιά δελ ζα κπεη ην δήηεκα ¨ή φινη ή θαλέλαο¨. Δγψ δε
πάσ ζε απηή ηε ινγηθή, ην μέξεηε απφ παιηά, εγψ ζα πάσ κε ηνπο θχιαθεο. πνηνο
ζέιεη αο θάλεη κεηάηαμε λα γπξίζεη πάιη θχιαθαο. Έρεη επηινγή. πσο είρε επηινγή λα
θχγεη απφ θχιαθαο θαη λα γίλεη δηνηθεηηθφο. Ζ κε έληαμε ησλ κάρηκσλ θαη ησλ
λνζειεπηψλ ζηα ΒΑΔ είλαη Casus belli (θάδνπο κπέιη) ην έρνπκε πεη θάηζα – κπάηζα
ζην ζπλέδξην, ζε φινπο. Θα κνπ πείηε «Ρη ζε έπηαζε Αξαβαληηλέ θαη ην μαλαβάδεηο
απηφ ζα δήηεκα;» Αθνχζηε ζην ζρεδηαζκφ πνπ είρα θάλεη κηα απφ ηηο παξακέηξνπο
πνπ κε έθαλε λα αηζηνδνμψ ήηαλ φηη ππνπξγφο εξγαζίαο, άξα ν ελ ηεο πξάγκαζη έλαο
άλζξσπνο πνπ δηακφξθσλε ην πιαίζην απηφ ήηαλ ν Ινβέξδνο. Ρψξα

έθπγε ν

Ινβέξδνο πήγε άιινπ αιιά δε ραζήθακε. Απιψο ην βάδσ ιίγν – ιίγν γηαηί θαίλεηαη
λα αιιάδνπλ ηα πξάγκαηα. Θιείλσ ηελ εηζήγεζε κνπ απηή ιέγνληαο ζαο φηη
εηζεγνχκαζηε απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο ζα πιεηνςεθία γηα δχν νπζηαζηηθά ιφγνπο.
Πε θακία πεξίπησζε γηαηί αθνχζακε θάπνηνπο παξαπιεξνθνξεκέλνπο, θάπνηνπο νη
νπνίνη δε κπφξεζαλ λα απνθσδηθνπνηήζνπλ ηα κελχκαηα ησλ θαηξψλ ή θάπνηνπο
αιινπαξκέλνπο, ηξεινθνκεία νη νπνίνη έβγαηλαλ ζηα site θαη απφ εδψ θαη απφ εθεί θαη
κίιαγαλ γηα πνπιεκέλε Νκνζπνλδία, άθνπζα έλα ππνθείκελν ηεο Θεζζαινλίθεο πνπ
έιεγε φηη γακηφκαζηε ζηελ νκνζπνλδία. Γακηέηαη ε Θαηεξίλε θαη 50 ρικ γχξσ – γχξσ
πέζηε ηνπ θαη αο κείλεη θαη ζηα πξαθηηθά απηφ. πσο θαη νη παξηζηάκελνη πνπ ην
άθνπζαλ λα ηα ιέεη απηά, πνπ δε γακηνχληαη απηνί, αιιά ζέινπλ κηα θνπηνπιηά θη ν
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Θψζηαο ν Αλαζηαζίνπ θαη ν Θψζηαο ν Βαιζάκεο πνπ δε ηνπο πιαθψζαηε εθεί θαη λα
ηνπο απνδψζεηε απηά πνπ έπξεπε λα ηνπο απνδψζεηε. Νη ξνπθηαλφ- κπξαβφ –
ελληνινγνχληεο ζαο είπαλ ζηε θάηζα φηη εθεί πνπ ζαο ρξσζηάγαλ ζαο πήξαλ θαη ην
βφδη θαη εζείο ηίπνηα. Ίζσο ζα ηαθηηθή γηα λα κε ραιάζεη ην θιίκα εθεί ίζσο λα
θάλαηε θαιά. Αιιά ελ πάζε πεξίπησζε δελ ήηαλ δηθφ καο δίιιεκα Θψζηα φπσο δελ
ήηαλ ν δηαρσξηζκφο ηνπ λφκηκνπ απφ ηνπ εζηθνχ. Δζχ κπνξνχζεο λα θάλεηο θάηη
παξαπάλσ. Πην είπα θαη ρζεο ζηε παξάηαμε, ζην ιέσ ηψξα θαη εδψ. Γελ απεξγψ
νχηε γηα ηα λπρηεξηλά θαη εμαηξέζηκα παξφηη δηαδηθαζηηθά ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ζηε
πξφηαζε καο γηαηί απηά ζεσξψ φηη έρνπλ ιπζεί θαη ηα εληάικαηα έρνπλ θχγεη.
Θάπνηνη ήδε πιεξψλνληαη. Γε μέξσ αλ ην μέξαηε. Αιιά νχηε ζα βγάινπκε θακία
αλαθνίλσζε, νχηε ηίπνηα. Δηδηθά ηε ζηηγκή πνπ ζπλέπεζε ην γεγνλφο λα έρνπκε
εθινγέο γηα ηα ππεξεζηαθά ζπκβνχιηα.
Θάπνηε είρα θάλεη θξηηηθή ζην Ιεσλίδα ηνλ Θαξακπέθην γηα ηα 2.000,00€ πνπ
κνίξαδαλ ηφηε, ην νπνίν απνηέιεζε αθνξκή γηα πάξα πνιιέο ήηηεο ζπλδηθαιηζηηθέο
αξγφηεξα. Γε ζα ήκνπλ εγψ απηφο πνπ ζα έβγαδε αλαθνίλσζε κεηά απφ ηηο ελέξγεηεο
καο. Ξήξακε απηά πνπ καο ρξψζηαγαλ απφ ην 2008. Δ θαη. Άμηα ε κχμα καο. Απιψο
ιχζακε κηα εθθξεκφηεηα ηνπ παξειζφληνο. Απεξγία είπα λα θάλνπκε κφλν θαη κφλν
γηα λα κελ θαζηεξσζεί

Θ..Α

γηα ην 35σξν. Θαη λα ζαο ην πσ μεθάζαξα, ε

πξνζσπηθή κνπ άπνςε είλαη ππέξ απηνχ ηνπ κέηξνπ, δελ έρσ ηίπνηα εγψ κε ην
35σξν. Ίζα – ίζα πνπ είλαη έλα κέηξν πνπ βνεζάεη λα απνθαιπθηνχλ νη
θαιηθάηδαξνη, νη δηαδξνκηζηέο θαη νη κνλίκσο παξαπνλνχκελνη πνπ δήζελ βαξέζεθαλ
λα θάλνπλ ηηο λχθηεο ησλ άιισλ. Νη νπνίνη φκσο είλαη απηνί πνπ πάλε θάζε θνξά
ζηνλ Αξρηθχιαθα θαη ηνπ ιέλε «Βάιε κε λχρηα.». ινη φια. Πε απηφ ην 35σξν βνεζά
φινη ηα ίδηα. πσο δνπιεχεη ν έλαο λα δνπιεχεη θαη ν άιινο. ινη 6,5 ψξεο θαη φινη
θαιά. Ρη λα πσ φκσο ζηα Γξεβελά; Ρη λα πσ ζην Καιαλδξίλν; Ρη λα πσ ζηνλ Γνκνθφ
ή ζηηο άιιεο θπιαθέο πνπ δνπιεχνπλ 12σξα ή 24σξα? Θαιφ θαη άγην ην 35σξν αιιά
γηα απηφ ρξεηάδνληαη ζηαζεξά πξνγξάκκαηα, πεξηζζφηεξν πξνζσπηθφ θαη ην
βαζηθφηεξν φινη λα ππεξεηνχλ ζηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπο. Γπζηπρψο φκσο απηφ δελ
ζπκβαίλεη.
Νπζηαζηηθά ινηπφλ γηα λα ζηεξίμσ ηε δηαπξαγκάηεπζε πνπ γίλεηαη ζε κηα επηηξνπή
πνπ έρεη ζπλεδξηάζεη δχν θνξέο, δεηψληαο ραξηηά θαη παξαραξηηά θάζε θνξά γηα λα
δνχκε αλ ζα πξέπεη λα έρνπκε 35σξν ή φρη, γη απηφ θπξίσο εηζεγνχκαη ηηο απεξγηαθέο
θηλεηνπνηήζεηο θαη δεπηεξεπφλησο γηα λα βάισ θαη ιίγν θσηηά ζηελ θεληξηθή
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ππεξεζία ηνπ πνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο, νη νπνίνη είλαη εθεί γηα λα καο ελεκεξψλνπλ
ηάρα κνπ γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ έρνπκε. ρη φηη είλαη εθεί γηα λα δνπιεχνπλ κε
ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ έρνπκε πξνβιήκαηα ζηηο θπιαθέο. Γηαηί εκείο κε βάζε
ηνπο βξαρππξφζεζκνπο ζηφρνπο καο δελ έρνπκε θακία ζπλδηθαιηζηηθή εθθξεκφηεηα.
Δκείο φ,ηη δεηήζακε ην πήξακε. Εεηήζακε 1.000.000,00€ γηα ηηο νθεηιέο ηνπ 2008
θαη ην πήξακε ζπλάδειθνη. Εεηήζακε άιιν έλα 1.000.000,00€

γηα ην δεχηεξν

εμάκελν ηνπ 2010 ην πήξακε. Ρν 2010 πνπ απφ παληνχ θφβνπλ θαη απηφ ην
Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην πήξε 2.000.000,00€ γηα λα πιεξψζνπκε θαη ηηο εθθξεκφηεηεο
ηνπ 2008 θαη λα πιεξψζνπκε ρσξίο πεξηθνπέο πξψην θαη δεχηεξν εμάκελν

ηνπ

2010. Έρνπκε θάλεη 3- 4 ζπλεδξηάζεηο θαη ζε θάπνηεο ζπκκεηείρεο θαη εζχ Ιεσλίδα
γηα ην πψο ζα κνηξάζνπκε απηά ηα ρξήκαηα. Ζ πξφηαζε καο είλαη λα μεθηλήζνπκε ην
κήλα Νθηψβξην κε ζηάζεηο εξγαζίαο. Κε αίηεκα ηε λνκνζεηηθή ξχζκηζε ηελ νπνία
ζαο ην ιέσ είλαη ζέκα ρξφλνπ λα γίλεη. Ήδε έρνπλ γίλεη νη ηξνπνινγίεο πνπ ζα πάλε
ζηε Βνπιή. Λα πξνιάβνπκε πξηλ ην Λνέκβξην λα πεξάζεη ε ξχζκηζε γηα λα
πιεξψζνπκε Λνέκβξην – Γεθέκβξην. Καδί κε απηά θαη ην 35σξν είλαη έλαο θαιφο
ιφγνο γηα λα πξνεηνηκαζηνχκε θαη λα δνχκε ζε ηη θπζηθή θαηάζηαζε είκαζηε. Δγψ
βάδσ ζηνίρεκα απφ ηψξα φηη θάπνηεο θπιαθέο ζα ηε ζπάζνπλ. Γηα ην πψο ζα είλαη νη
ζηάζεηο εξγαζίαο ε πξφηαζε ε δηθή καο είλαη λα αθήζνπκε ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην
λα ην επηιέμεη, πνπ ζα έξζεη θαη ζε κηα επηθνηλσλία κε ηα πξσηνβάζκηα γηα λα δνχκε
πνηεο κέξεο θαη ψξεο βνιεχεηαη ε θάζε θπιαθή ε θάζε θπιαθή γηαηί δελ έρνπλ φιεο
νη θπιαθέο ην ίδην σξνιφγην πξφγξακκα. Δπραξηζηψ.
Πρόεδρος: Νιηγνκίιεηνο φπσο πάληα ν πξφεδξνο. Άιιν κέινο ηνπ Γηνηθεηηθνχ
Ππκβνπιίνπ; Ν Θαξακπέθηνο Ιεσλίδαο έρεη ην ιφγν.
Καραμπέκιος: Αγαπεηνί ζπλάδειθνη ζαο θαισζνξίδσ θαη εγψ ζην έθηαην ζπλέδξην
καο πνπ ζθνπφ έρεη λα επηιέμνπκε ηνπο αληηπξνζψπνπο πνπ ζα πάλε ζηελ ΑΓΔΓ.
Δίλαη έλα θαίξην ζεκείν πνπ ζηε θάζε απηή πνπ είκαζηε ζα πξέπεη λα ππάξρεη
επηθνηλσλία κε ηελ ΑΓΔΓ γηαηί πνιιά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ θαη ηνλ θιάδν καο ζα
εμαξηεζνχλ απφ ηελ ΑΓΔΓ θαη πηζηεχσ φηη ζα πξέπεη λα έρνπκε κηα θαιχηεξε
ζπλεξγαζία. Ξξφεδξε θαη θαη’ ηδίαλ έρνπκε πεη φηη δε ζα πξέπεη λα βάδνπκε θφθθηλεο
γξακκέο. Ήδε έλα θαλάξη ην πεξάζακε θαηαθφθθηλν πξφεδξε. Θαη αθνξά ηηο
δηαηάμεηο ηηο εηθνζηπεληαεηίαο πνπ ήηαλ γηα ρξφληα θαηνρπξσκέλεο γηα ηνπο
ζσθξνληζηηθνχο ππαιιήινπο, ηνπο θχιαθεο, ηνπο λνζειεπηέο θαη ηνπο παηδνλφκνπο.
Πηα πξνεγνχκελα Γηνηθεηηθά ζπκβνχιηα πνπ είρακε πιεηνςεθία ηελ θφθθηλε γξακκή
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ηελ έβαδε πάληα ε ΞΑΠΘ θαη ζπκάκαη ζπλαδέιθνπο θαη δε ζέισ λα αλαθέξσ
νλφκαηα, ηνλ Ξαλαγηψηε ην Ρπξνδήκν, πνπ έβαδε πάληα ηελ θφθθηλε γξακκή «Κε
ηνικήζεηε λα πεηξάμεηε ηελ εηθνζηπεληαεηίαο. Θα καο βξείηε κπξνζηά ζαο.» θαη ζα
πσ παξαθάησ ηη έρνπκε θάλεη ζα παξάηαμε. Ν ξφινο ηεο ΓΑΘΔ ζε απηφ ην Γηνηθεηηθφ
Ππκβνχιην, εκείο εθεί πέξα δελ θάλνπκε πνιηθή θαη δε βγάδνπκε απνθάζεηο ζα
παξάηαμε θαη ζα Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην. Ν ξφινο ν δηθφο καο είλαη λα πξνηείλνπκε ζην
πνπξγείν θαη λα παινπνηνχληαη νη απνθάζεηο πνπ παίξλνπκε. Άιιεο θνξέο γίλεηαη
θαη άιιεο δε γίλεηαη. Ρη έρνπκε θάλεη εκείο απφ ηε πξψηε ζηηγκή πνπ αλαιάβακε ζα
Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην; ιεο νη απνθάζεηο πνπ πέξαζαλ απφ απηφ ην Γηνηθεηηθφ
Ππκβνχιην είλαη φιεο νκφθσλεο. Πε ηη δηαθσλήζακε κε απηφ ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην
θαη ηη πξνηάζεηο θάλακε; Δγψ ζα είκαη μεθάζαξνο. Πην πξψην θαη ζην δεχηεξν
Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην επεηδή είρα κηα εκπεηξία θαη ζα πξφεδξνο ηεο νκνζπνλδίαο θαη
επεηδή γλψξηδα θαη ηα λπρηεξηλά θαη ηα εμαηξέζηκα έβιεπα κπξνζηά κνπ ηη αθξηβψο
ζα γίλεη. Θαη επεηδή θιείλνληαο ηελ νκηιία ηνπ ν πξφεδξνο είπε γηα ηε δπζιεηηνπξγία
πνπ ππάξρεη ζην πνπξγείν Γηθαηνδχλεο ζε φ,ηη αθνξά ηε ζπλεξγαζία πνπ έρεη κε
εκάο θαη ε πξφηαζε ε δηθή κνπ ήηαλ μεθάζαξε. Λα γίλεη θαηακεξηζκφο εξγαζηψλ ζην
Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαη έθαλα ηελ πξφηαζε. Αλαιακβάλσ εγψ καδί κε έλα κέινο
ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ θαη ζπγθεθξηκέλα είπα απφ ηελ ΞΑΠΘ αο έξζεη ν θχξηνο
Καξαγθνχιαο λα δνχκε ηα λπρηεξηλά θαη ηα εμαηξέζηκα νχησο ψζηε λα
ελεκεξψλνπκε ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην γηα νηηδήπνηε, απνθάζεηο πνπ βγάδεη ην
πνπξγείν, ζε πνηα θάζε είλαη ηα λπρηεξηλά ηεο επαξρίαο. Δπεηδή ππήξρε θαη κηα
κνπξκνχξα ζηελ επαξρία φηη ππήξρε κεγάιν ρξνληθφ δηάζεκα πνπ έζηειλα ηα ιεθηά
ζηελ επαξρία θαη ν Θνξπδαιιφο ηα έπαηξλε λσξίηεξα. Απηά ηα πξάγκαηα ζα
κπνξνχζακε λα ηα κηθξχλνπκε. Ζ πξφηαζε κνπ απνξξίθηεθε. Γε μέξσ γηα πνην ιφγν
αιιά εγψ ήκνπλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε λα βνεζήζσ ην ρψξν κνπ θαη ην Γηνηθεηηθφ
Ππκβνχιην. Ξάσ αλάπνδα θαη ζα θάλσ κηα αλαθνξά ζρεηηθά κε ηα λπρηεξηλά θαη
εμαηξέζηκα. Ρν κήλα Φεβξνπάξην καδί κε ηνλ θχξην Αξαβαληηλφ είρακε πάεη ζε κηα
επηηξνπή γηα λα κνηξάζνπκε ηα ιεθηά γηα ην 2010. Δθεί πήγακε λα κνηξάζνπκε ηε
ηχρε καο, απηά πνπ ήηαλ. Ξεηζνθνκκέλα θαηά 60% πέξα ηνπ ππνρξεσηηθνχ θαη θαηά
40% ηα πξνο ζπκπιήξσζε. Δθεί έγηλαλ βειηηψζεηο ζε θάπνηεο θπιαθέο πνπ φλησο
ππήξρε πξφβιεκα θαη ε ηε δηθή καο παξέκβαζε απνθαηαζηάζεθαλ κεξηθέο αδηθίεο.
Ρειεηψλνληαο ηε ζπλεδξίαζε πήγακε ζηνλ πθππνπξγφ θαη ηνπ είπακε «Γε βγαίλεη
απηφ ην πξάγκα, ζα έρνπκε πξφβιεκα ζηηο θπιαθέο. Πε θακία πεξίπησζε. Θα
αλαγθαζηνχκε ην βξάδπ λα κελ έρνπκε θχιαθεο λα θπιάμνπλ ηε θπιαθή. Γε
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κπνξνχκε θαη ηη ζα θάλεη ν δηεπζπληήο ή ν Αξρηθχιαθαο; Γε κπνξεί αλ ιεηηνπξγήζεη
έηζη ε θπιαθή. Ξσο ζα γίλεη;» θαη καο είπε «Θα πξνζπαζήζσ λα θέξσ ρξήκαηα».
Ξξάγκαηη έθεξε ρξήκαηα. Δγψ ππνιφγηδα θαη θψλαδα ηα ρξήκαηα απηά λα
κνηξαζηνχλ ζην πξψην εμάκελν. Ρα ρξήκαηα ήξζαλ ηνλ Ηνχλην θαη δελ έρνπλ
κνηξαζηεί αθφκα. Ρν 1.000.000,00€. Αθφκα δελ έρνπλ κνηξαζηεί. Γηα ην πξψην
εμάκελν ππάξρεη πξφβιεκα θαηαβνιήο λπρηεξηλψλ θαη εμαηξεζίκσλ ζην 512 γηα ηνπο
κήλεο Κάξηην, Απξίιην, Κάην, Ηνχλην. Ζ απφθαζε πνπ ζπκκεηείρα θαη εγψ θαη
εθδφζεθε απφθαζε κε ηελ θαηάζεζε ηνπ κλεκνλίνπ θαηαξγήζεθε θαη έπξεπε ην
πνπξγείν λα βγάιεη θαηλνχξγηα απφθαζε. Ξξάγκα ην πνίν δελ έβγαιε. Ρν πήξα
κπξσδηά ηνλ Ηνχιην θαη έρεη αλαδξνκηθή ηζρχ γηα έλα κήλα, ηνλ Ηνχιην. Άξα κέλνπλ
ζε εθθξεκφηεηα ηξείο κήλεο. Θα ζαο πσ πσο ζα ην έθαλαλ θαη γηα ηνπ ηξείο κήλεο
ζέιεη λνκνζεηηθή ξχζκηζε αη εγψ κε ηε πιεξνθφξεζε πνπ έρσ σε λνκνζεηηθή
ξχζκηζε δελ έγηλε αθφκα. Θα θαηαβιεζνχλ ηα ρξήκαηα, δε ζα ζπείξσ παληθφ αιιά ην
πφηε δελ ην μέξσ. Γηα ην δεχηεξν εμάκελν, θαηαθαιφθαηξν, 12 Απγνχζηνπ έζηεηιαλ
κηα απφθαζε ελψ γηα ην πξψην εμάκελν καο θψλαμαλ επάλσ λα κνηξάζνπκε ηα
ρξήκαηα. Γηα ην δεχηεξν εμάκελν δε καο θψλαμαλ θαη πάιη ην ιέσ, θαηαθαιφθαηξν,
12 Απγνχζηνπ ζηέιλνπλ κηα απφθαζε πάξρεη πξνεδξείν; πάξρεη πξφεδξνο; Κε ηελ
θαιή ηελ έλλνηα. Καο πηάλνπλ ζνβαξά επάλσ; Καο ππνινγίδνπλ; Φψλαμε ην πξφεδξν
ηεο νκνζπνλδίαο. Έρσ απηή ηελ απφθαζε. Καο θάιπςε απφιπηα ε απφθαζε πνπ
έζηεηιε ε νκνζπνλδία γηα ην 35σξν. Δκέλα κε θάιπςε απφιπηα θαη πεξίκελα γηαηί
είρα θαη εγψ κηα επηθνηλσλία επάλσ, φηη απηφ ζα αιιάμεη. Αθήζηε θαη ην άιιν πνπ ζε
θάπνηεο θπιαθέο δελ έβαιαλ ζηνπο αξρηθχιαθεο θαη ζηνπο δηεπζπληέο ιεθηά ηηο ψεο
εθφδνπ θαη ρψξηδαλ ηηο θπιαθέο,. Γε μέξσ γηα πνην ιφγν ην έθαλαλ απηφ. Ρελ
απφθαζε ηελ έζηεηιαλ 13 Απγνχζηνπ θαη κέρξη ηψξα δελ έρεη βγεη ζπκπιεξσκαηηθή
απφθαζε. Ξνπ έπξεπε ζηηο 17 Απγνχζηνπ λα βγάινπλ ηελ απφθαζε θαη ηψξα
ζηήλεηο κηα επηηξνπή γηα αλ κε γίλεη ηίπνηε. Απηή είλαη ε νπζία. Γηα ην 35ξσν έρνπκε
Αχγνπζην εάλ αχξην γίλεη θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε, Ηνχιην, Αχγνπζην, ράλνληαη ηα
ρξήκαηα. Γηα λα κε ραζνχλ θαη εδψ πξφεδξε ζα πξέπεη λα γίλεη θαη εδψ λνκνζεηηθή
ξχζκηζε. Γηαηί είλαη πνιινί ζπλάδειθνη, πνιινί θχιαθεο ζε πνιιά θαηαζηήκαηα πνπ
έρνπλ ππέξβαζε θαη λα ζαο πσ πσο βγαίλεη ην 35σξν. Ρν 35σξν βγαίλεη κε ηε
ζπκπιήξσζε ησλ σξψλ, κε ην ζχλνιν ησλ ππαιιήισλ. Απηνί δηαηξέζαλ απηφ ην
πνζφ κε φινπο ηνπο ππαιιήινπο. Ππλάδεξθνη θάλνπλ φινη νη θχιαθεο λχρηα; Γελ
έρνπκε αγγειηνθφξνπο; Γε δνπιεχνπλ ζηα καγεηξεία; Γε δνπιεχνπλ ζηε γξακκαηεία;
Γε δνπιεχνπλ ζηα ινγηζηήξηα; Γε κπνξνχλ λα δνπιέςνπλ φινη. Ρψξα απφ φ,ηη έκαζα
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λα γίλεη δηαίξεζε γηα ην 80% θαη ελδέρεηαη κε απηά πνπ καζαίλσ ην 35% λα πάεη
45%. Λα θαηαξγεζεί απνθιείεηαη. Πε θακία πεξίπησζε. Θαη ην 45% δεκηνπξγεί
πξφβιεκα ζε πνιιά θαηαζηήκαηα. Κεξηθά ζα ιεηηνπξγήζνπλ. Πε κεξηθά πνπ έρνπλ
12σξν δε ζα βγεη. Θαη ην παξάμελν γηα φινπο καο εδψ πέξα είλαη φηη είπε ν πξφεδξνο
ηη γίλεηαη ζην πνπξγείν ζηε δηνίθεζε. Έπαηξλα ηειέθσλν ζηνπο δηεπζπληέο θαη
έιεγαλ «Φηάλεη ην 35σξν». Δπηθαινχκαη ηε καξηπξία ηνπ θαη ηζαθσζήθακε επάλσ.
Ξνηνο δηεπζπληήο ην έθαλε απηφ; Θαη ζέισ λα πσ θαη γηα ηελ εμσηεξηθή θξνπξά θαη
έλα θνκκάηη επεηδή νη εμσηεξηθνί θξνπξνί θάλνπλ φινη ξνιφη, πάλε δε ηνπο
πνιπλνίαδεη θαη πνιχ θαη φζν αθνξά ην 1.000.000,00€ πνπ ήξζε. Δγψ αλέιπζα ζην
Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην φηη ην 1.000.000,00€ , ην 70% πάεη ζηελ εμσηεξηθή θξνπξά.
Θαη ζα ην πσ θαη ζην ζψκα γηαηί ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην ην μέξεη. Δκείο πήξακε
κέηξα θαη κεηψζακε ην πξνζσπηθφ ην βξάδπ. Ξείηε κνπ εάλ θαηαξγήζεθε θαη ζε κηα
θπιαθή έζησ θαη κηα ζθνπηά. Θαη απηνί ραίξνληαη φηη ην 1.000.000,00€ πνπ ήξζε ζηηο
θπιαθέο, ην 70% ην πήξακε εκείο. Ρν ζεσξνχλ θαη ζαλ επίδνκα θαη απηή είλαη ε
πξαγκαηηθφηεηα. Θαη εθεί πξέπεη λα επέκβνπκε. Θαη λα κεησζεί ε δχλακε θαη εθεί
πέξα. Γηαηί ζηηο πεξηζζφηεξεο θπιαθέο δελ ζα ραζνχλ ρξήκαηα γηαηί κεξίκλεζε ε
Νκνζπνλδία θαη δήηεζε ηα ζηνηρεία νχησο ψζηε ην ζχλνιν ησλ σξψλ πνπ έρνπκε
θάλεη λα θαιπθζνχλ κε ηε λνκνζεηηθή ξχζκηζε. Ξάληα ζην δηνηθεηηθφ Ππκβνχιην
είρακε θαη κηα δηαθνξεηηθή άπνςε εθηφο απφ ηελ πιεηνςεθία πνπ ζπκθσλνχζακε
θαηαζέηακε θαη ηηο πξνηάζεηο ηηο δηθέο καο.

Έρεη λα θάλεη κε ηα λπρηεξηλά,

ηα

εμαηξέζηκα, ην ρξνληθφ δηάζηεκα ην 2006 πνπ άξγεζα λα θαηαβιεζνχλ, ην εθινγηθφ
επίδνκα. Ρν εθινγηθφ επίδνκα είλαη 167,00€. Πηγά ηα ιεθηά. Δίλαη κηα θνξντδία. Δγψ
πήγαηλα επάλσ ζην πνπξγείν θαη κνπ έιεγαλ κάιινλ,

Ηνχλην,

Ηνχιην.

πξνζθάησο δελ ζέισ λα αλαθέξσ ηνλ παξάγνληα ηνπ πνπξγείνπ,

Θαη

πνιηηηθφ

πξφζσπν καο είπε φηη ζα ην πάξνπκε θαη "Θα επέκβσ εγψ". Ρψξα αθνχσ ηνλ
πξφεδξν πνπ ιέεη φηη δελ ζα ην πάξνπκε. Δίλαη κηα θνξντδία. Θάλακε αγψλα γηα λα
πάξνπκε ηελ απφθαζε.

ινη ρψξα ην πήξαλ θαη κεηά ν εγψ ην βιέπσ θαη

δηαθνξεηηθά. Ξσο καο ππνινγίδνπλ φηαλ δελ καο ππνινγίδνπλ ζηα 150,00€ ζα καο
ππνινγίδεη ζηα ππφινηπα; Θαη γη απηφ πξνζζέησ εγψ θαη ε πξφηαζε ηεο ΓΑΘΔ είλαη
λα ην βάινπκε ζηελ απεξγία καο. Ρα Πάββαηα, δελ είλαη θξίκα λα κελ κπνξεί λα
πάεη ν δηεπζπληήο λα θάλεη Πάββαην κέζα;

Λα θάλεη ππεξεζία; πνζρέζεθε ν

ππνπξγφο ζε παξάζηαζε πνπ έθαλε ην Γηνηθεηηθφ Ππκβνχιην φηη ζα ην εληάμεη ζε έλα
λνκνζρέδην γηα λα απνδεκησζνχλ θαη νη ππάιιεινη.

Δγψ δελ λνηάδνκαη γηα ηνπο

δηνηθεηηθνχο. Γηα ην δηεπζπληή ιέσ. Γελ κπνξεί λα πάεη ν δηεπζπληήο ζηε θπιαθή;
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Γελ κπνξεί λα πάεη έλαο γξακκαηέαο λα θάλεη κηα κεηαγσγή;
λνηαζηνχκε θαη γη απηφ.

Θαηάζηαζε ζηηο ειιεληθέο θπιαθέο.

Θα έπξεπε λα
Ν πξφεδξνο ζην

ζπλέδξην ζηε Θεζζαινλίθε έθιεηζε ηελ νκηιία ηνπ πξνζθσλψληαο ηνλ ππνπξγφ κε
ηελ εμήο θξάζε. «Ιηγφηεξνη θξαηνχκελνη θαιχηεξεο θπιαθέο.». Πε πνηα θάζε
είκαζηε ηψξα; Θα αλαθεξζψ ζε έλα θαηάζηεκα πέξα απφ ηνλ Θνξπδαιιφ θαη ζέισ
λα επραξηζηήζσ ηε ΓΑΘΔ ηεο θπιαθήο Σαλίσλ γηα ηε δνπιεηά πνπ έθαλε. Ζ
θαηάζηαζε ζηε θπιαθή Σαλίσλ είλαη απαξάδεθηε.

Θξαηνχκελνη θνηκνχληαη ζηηο

ηνπαιέηεο, ζηα θξαηεηήξηα, ζηα καγεηξεία, έθιεηζε ην καγεηξείν θαη έρνπλ βάιεη
θξεβάηηα θαη ζε κεξηθά θξεβάηηα θνηκνχληαη νξηζκέλνη θξαηνχκελνη θαη δχν - δχν.
Εεπγαξψλνπλ. Θαη κέζα ζηελ εξγαζία πνπ κνπ έζηεηιαλ ηα παηδηά θάησ απφ ηα Σαληά
ε θπιαθή ησλ Σαλίσλ είλαη έηνηκε γηα 5.000.000,00€ κπνξεί λα ηελ παξαδψζεη ζε
έλα κήλα. Ξνιιά ηα ιεθηά. Αλ ζέιεη λα θάλνπκε απνζπκθφξεζε ν ππνπξγφο λα
δψζεη θαη κεξηθά ρξήκαηα. Θαη εγψ ηαπηίδνκαη κε απηφ πνπ είπε ν ππνπξγφο ζην
ππνπξγηθφ Ππκβνχιην, δελ ην είπε ν ππνπξγφο ζην πξσζππνπξγφ φηη ζα είλαη κε
ηνπο θξαηνχκελνπο, ήζειε λα εθβηάζεη κηα θαηάζηαζε. Θαη ηελ ηειεπηαία πξφηαζε
πνπ θάλακε ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην πνπ πξνηείλακε απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο
είπακε ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην «Ξείηε φηη ηηο απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο ηηο
πξνηείλεη ε ΓΑΘΔ αλ έρεηε θάπνην πξφβιεκα εζείο. Ξείηε ε ΓΑΘΔ πξνηείλεη.». Λα
βνεζήζνπκε ηνλ ππνπξγφ λα πάεη λα πάξεη ηα ρξήκαηα απφ ηνλ πξσζππνπξγφ. Δθεί
είλαη ην ζέκα. Ξξέπεη λα εθβηάζνπκε. Δάλ δελ θιάςνπλ δελ ζα βνεζήζνπλ. Γελ καο
ππνινγίδεη θαλέλαο.

Ξσο λα ην θάλνπκε;

Έιιεηςε πξνζσπηθνχ.

Πε πνιιά

θαηαζηήκαηα, ζε πνιιέο θπιαθέο, δελ ιέσ κφλν γηα ηνλ Θνξπδαιιφ. 70 ξεπφ νη
ππάιιεινη θαη δελ έρνπλ πάξεη θαη ηηο θαλνληθέο ηνπο άδεηεο. Πνβαξφ πξφβιεκα.
Έρεη ζπάζεη ηα ξεθφξ θξαηνχκελσλ. Γελ ζα αλαθέξσ άιιεο θπιαθέο. Δζείο ζα
βηψλεηαη ζε φιεο ηηο θπιαθέο πνπ δείηε. Αο πσ γηα ην λνζνθνκείν θξαηνπκέλσλ.
Πνβαξφ πξφβιεκα. Θαη ην άιιν ζνβαξφ πξφβιεκα είλαη ην 35σξν. Γελ ζα έρνπκε
λνζειεπηέο λα θάλνπλ ην βξάδπ ππεξεζία. Βάδεη έλα θχιαθα γηαηί ν αξρηθχιαθαο
δελ κπνξεί λα βάιεη δχν. Έλαο θχιαθαο είλαη ζπξσξφο είλαη θαη ηνπνζέηεζε θαη
αλνηρηή θπιαθή ζην λνζνθνκείν γηαηί ε θπιαθή δελ θιείλεη. Θαη θάηη άιιν ηψξα.
Ξξψηε θνξά ζπκβαίλεη απηφ, ζηε θπιαθή Σαλίσλ ην κεζεκέξη δελ θιείλεη ε θπιαθή,
κεηξάλε ηε θπιαθή, γηαηί δελ κπνξεί λα πεξπαηήζεη κέζα ππάιιεινο λα κεηξήζεη
κφλν ην βξάδπ κεηξάλε ηε θπιαθή. Δίλαη έηζη ζπλάδειθε; Ιέσ ςέκαηα; Α, κεηξηέηαη
ηψξα. Βαξέα θαη αλζπγηεηλά. Σζεο είρακε ηελ ηχρε λα έρνπκε ζην πξνζπλέδξην πνπ
θάλακε ζα ΓΑΔΘ ην γξακκαηέα ηεο ΑΓΔΠ ηνλ Ζιία ηνλ Ζιηφπνπιν. Ρέζεθε απφ ηε
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κεξηά ηεο ΓΑΘΔ γηαηί γίλεηαη γηα ηα βαξέα θαη αλζπγηεηλά. Ζ πξφηαζε ε δηθή ηνπ είλαη
φηη, θαη δελ ην ζπδεηάκε, λα κελ εληαρζείηε ην πξνζσπηθφ ή ην λνζειεπηηθφ
πξνζσπηθφ, αιιά ζα έρεη θαη θφζηνο. Ρν θφζηνο ζα ην κεηξήζεηε εάλ ζαο ζπκθέξεη
έλα 10% ηνπ κηζζνχ ζαο λα ην δίλεηε γηαηί ζα έρεη επαζθάιεζε. Θα είλαη παξαπάλσ
ηα αζθάιηζηξα. Αλ ζαο ζπκθέξεη. Γε ην μέξσ. Δζείο ζα ην εθηηκήζεηε. Ρέζεθαλ θαη
άιια εξσηήκαηα φζνλ αθνξά γηα ην εληαίν κηζζνιφγην. Θα αθνχζεηε δηαθνξεηηθή
άπνςε ηνχηε πνπ καο ηε κεηέθεξε ρζεο ν πξφεδξνο ηεο ΑΓΔΓ. Δγψ λνκίδσ φηη αλ
ηζρχζεη ε πξφηαζε ηεο ΑΓΔΓ γηα ην 50% γηα ηα επηδφκαηα λνκίδσ φηη ν θιάδνο δελ
ζα έρεη πξφβιεκα λα κεησζνχλ θη άιιν ηα επηδφκαηα καο. Δάλ ην πνζφ κεησζεί θαηά
50% θαηεβεί, γηαηί αθνχγεηαη θαη γηα 35% εγψ πηζηεχσ φηη δελ ζα ζπάζεη αβγά
θπβέξλεζε θαη λνκίδσ ζαλ θιάδνο δελ ζα ππάξρεη θνξνιφγεζε άιιε ζηα επηδφκαηα
καο. 176,00€. Θέισ λα ζαο πσ φηη ,εγψ ζα ην πσ γηα λα ελεκεξσζεί ν θιάδνο θαη
απφ εθεί θαη πέξα λα είλαη ελήκεξνο γηαηί πνιινί καο παίξλεηε ηειέθσλν θαη καο
ιέλε ηη ζα γίλεη κε ηα 176,00€.

Δίλαη κηα ζεηηθή απφθαζε ηνπ Αξείνπ Ξάγνπ,

εθθξεκεί κηα απφθαζε απφ ην Πχκβνπιν Δπηθξαηείαο εάλ είλαη θαη απηή ζεηηθή ζα
θαηαβιεζνχλ ηα ρξήκαηα,

εάλ ππάξρεη θπβεξλεηηθή ζα πάεη ζην αλψηαην Δηδηθφ

Γηθαζηήξην γηα λα βγεη απφθαζε γηα ηα 176,00€. Έλα άιιν ζέκα πνπ ηέζεθε ρζεο απφ
ηνλ Ζιία ηνλ Ζιηφπνπιν είλαη νη ζπλδηθαιηζηηθέο άδεηεο. Έρεη έξζεη έλα ραξηί απφ ην
πνπξγείν Δζσηεξηθψλ πνπ βάδεη θξαγκφ ζηηο ζπλδηθαιηζηηθέο άδεηεο. Καο εμήγεζε
ρζεο φηη θάζε θνξά πνπ έρνπκε αιιαγή ηεο θπβέξλεζεο ζπκβαίλεη ην ίδην.

Έρεη

αλαιάβεη ν θχξηνο Ξαπαζπχξνπ ν πξφεδξνο ηεο ΑΓΔΓ λα ην δνπιέςεη, αιιά έρνπκε
θαη θαηλφκελα ζπλδηθαιηζηέο πνπ έρνπλ έλα φξην ππεξβαίλνπλ απηφ ην φξην θαη γη
απηφ γίλεηαη ε λχμε. Ξηζηεχσ φηη ηηο επφκελεο εκέξεο ζα ιπζεί θαη λα έξζεη δηαηαγή
θαη κάιηζηα ν Οαγθνχζεο είπε ζηνλ πξφεδξν ηεο ΑΓΔΓ φηη δελ ην γλσξίδεη ην ζέκα.
Δγψ πηζηεχσ φηη ζα ιπζεί θαη απηφ ην ζέκα. Θα πάσ ζε έλα άιιν ζέκα πνπ έρεη λα
θάλεη κε ην δηνηθεηηθφ πιαίζην ηεο Νκνζπνλδίαο. Έρεη πεξάζεη έλαο ρξφλνο θαη
δηάβαδα ρζεο ην βξάδπ φηη ην κφλν πνπ έρεη γίλεη κέρξη ηψξα είλαη ε θαηαβνιή ησλ
λπρηεξηλψλ εμαηξεζίκσλ ηνπ 2008. Δίρα δεζκεπηεί λα κε κηιήζσ γη απηφ ην ζέκα θαη
επεηδή κε πηθξαίλεη, κε ζηελνρσξεί, γηαηί ε Νκνζπνλδία καο έρεη θάλεη κηα πάξα πνιχ
θαιή δνπιεηά φζν αθνξά ην δηνηθεηηθφ πιαίζην. Θαη απηφ ην ζέκα έπξεπε λα είλαη
ελζσκαησκέλν ζηνλ νξγαληζκφ θαη ζα απνθαιχςσ θάηη ην νπνίν ην γλσξίδεηε θαη
εζείο.

Έρεη ζπζηαζεί κηα Δπηηξνπή πνπ αθνξά ηνλ νξγαληζκφ, ηξνπνπνίεζε ηνπ

Νξγαληζκνχ. Απφ παξάγνληεο ηνπ πνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο θαη ζπκκεηείραλ θαη δχν
ζπλδηθαιηζηέο απφ ην πνπξγείν Γηθαηνζχλεο. Ρν πνπξγείν Γηθαηνζχλεο δελ έθαλε
13

ηελ ηηκή λα καο ελεκεξψζεη λα βάιεη θάπνηνλ ηνλ πξφεδξν

ή έλα κέινο ηνπ

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ λα ζπκκεηέρνπκε θαη εκείο. Ξνιιά απφ απηά ηα ζέκαηα πνπ
είλαη κέζα ζην δηνηθεηηθφ πιαίζην έπξεπε λα είλαη κέζα ζηνλ νξγαληζκφ. Ρν ζρέδην
ηεο πξφηαζεο ηεο επηηξνπήο έρεη θαηαηεζεί ζηνλ ππνπξγφ. Θαη εγψ εδψ βάδσ θαη
έρσ κηιήζεη κε ηνλ πξφεδξν ζα πξέπεη λα έρνπκε άκεζα ην πξνζρέδην απηφ λα
θαηαζέζνπκε ηηο πξνηάζεηο καο θαη αλ είλαη δπλαηφλ ε Δπηηξνπή λα μαλαζπλεδξηάζεη
θαη λα ελζσκαηψζεη φιεο ηηο απφςεηο ηεο Νκνζπνλδίαο γηαηί ην δηνηθεηηθφ πιαίζην
ζην ζχλνιφ ηνπ εθθξάδεη θαη εκάο ζαλ παξάηαμε.

Αγαπεηνί ζπλάδειθνη ζην

ζπλέδξηφ καο ζηε Θεζζαινλίθε ε αθίζα πίζσ ζην ζπλέδξηφ καο είρε ηξείο ιέμεηο.
Γηεθδηθνχκε, απαηηνχκε, ειπίδνπκε. Ππκθσλψ κε ηελ πξφηαζε ηνπ πξνέδξνπ ηεο
πιεηνςεθίαο απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο λα αξρίζνπκε ιίγν λα ειπίδνπκε φηη θάηη ζα
αιιάμεη ζην ρψξν καο. Θαη ζα πξέπεη λα ην αιιάμνπκε εκείο. Δγψ δελ είκαη ησλ
άθξσλ αιιά πξέπεη λα καο ππνινγίδνπλ θαη απφ φηη βιέπνπλ δε καο ππνινγίδνπλ.
Δίλαη δπλαηφλ ν θχιαθαο λα δνπιεχεη ην βξάδπ λεζηηθφο; Γελ πάεη. Ξνπ λα παο; Πε
πνηα θπιαθή; Γέρεζαη θξηηηθή. Ξξέπεη θάηη λα θάλνπκε θαη γηα ην 35σξν θαη γηα ηελ
έιιεηςε πξνζσπηθνχ. Ρψξα θαηά πφζν ζα δηακνξθψζνπκε πξφεδξε δελ λνκίδσ λα
ηα ραιάζνπκε φζν αθνξά ηα αίηηα ή ηνπο ιφγνπο πνπ ζα έρνπκε γηα ηηο απεξγηαθέο
θηλεηνπνηήζεηο. Δγψ λνκίδσ πξψην ζέκα ζα πξέπεη λα ππάξρεη είλαη ε έιιεηςε
πξνζσπηθνχ ζηα θαηαζηήκαηα. Θαη ζέισ λα πσ γηα ην λνκνζρέδην πνπ έρεη θαηαηεζεί
γηα ηελ απνζπκθφξεζε ησλ θπιαθψλ. Ζ πεξαίσζε πνπ ιέγακε. Δγψ λνκίδσ φηη ην
πνζφ πνπ βγάδεη ην ππνπξγείν είλαη πάξα πνιχ κεγάιν. Γελ ζα απνθπιαθηζηνχλ
ηφζνη θξαηνχκελνη. Δίλαη πάξα πνιχ ιηγφηεξνη. Απηφ πνπ έθαλε ν Σαηδεδάθεο. Δίρε
ζηφρν 5000 θαη έζηειλαλ θάζε κέξα θαμ γηα λα απνθπιαθηζηεί θαη έλαο γηα λα
απμήζνπλ ην πνζφ. Γελ γίλεηαη. Θαη απηνί νη θξαηνχκελνη πνπ ζα απνθπιαθηζηνχλ
δελ θξαηνχληαη ζηα θαηαζηήκαηα θξάηεζεο αιιά είλαη ζηα αγξνηηθά θαηαζηήκαηα.
πνηνο θξαηνχκελνο έρεη πνηλή απφ έλα έσο πέληε ρξφληα πάεη ζηα αγξνηηθά
θαηαζηήκαηα.

Θακία απνζπκθφξεζε δε γίλεηαη ζηα θιεηζηά θαηαζηήκαηα. Ρν

πξφβιεκα παξακέλεη. Θαη δελ είκαζηε εκείο ππεχζπλνη θαη ππφινγνη γηα φ,ηη ζα
ζπκβεί ζηα θαηαζηήκαηα. Γηαηί δελ κπνξνχκε λα αληηκεησπίζνπκε ηελ θαηάζηαζε
κέζα. Γελ κπνξεί ν ππάιιεινο λα δνπιέςεη. ια ηα ηκήκαηα είλαη θαηεηιεκκέλα.
ιεο νη θπιαθέο είλαη ππεξπιήξεηο. Θάηη πξέπεη λα θάλνπκε. Θαη ε πξφηαζε είλαη
ζπγθεθξηκέλε. Λα αλνίμνπλ ηα θαηλνχξγηα θαηαζηήκαηα. Ζ Γξάκα είλαη έηνηκε. Ρα
Σαληά είλαη έηνηκα. Λα βγάιεη θαη θαλέλα θξάγθν απφ ηελ ηζέπε γηα λα αλνίμνπλ ηα
λέα θαηαζηήκαηα. Λα δηνξίζνπκε θαη θαλέλαλ ζσθξνληζηηθφ ππάιιειν. Απηή είλαη ε
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άπνςε καο. Γελ θηλδπλνινγνχκε. Δίκαζηε ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην φινη καδί θαη
ζαο ζα απέδεημα θαη κε ζέζεηο θαη κε πξνηάζεηο φηη δελ δηαθσλνχκε αιιά έρνπκε
δηαθνξεηηθή άπνςε. Πεβαζηή ε απφθαζε ηεο πιεηνςεθίαο αιιά ζέινπκε θη εκείο θη
φια ηα κέιε ηα ΓΑΘΔ, φηη ν ξφινο πνπ καο έβαιαλ νη ζπλάδειθνί καο λα είκαζηε
κεηνςεθία απηφο είλαη. Λα ειέγρνπκε ηελ πιεηνςεθία, λα θαηαζέηνπκε πξνηάζεηο
θαη κέζα ζηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα απηά δελ κπνξνχλ λα βγνπλ πξνο ηα έμσ. Απηά
βγαίλνπλ ζε κηα γεληθή ζπλέιεπζε.
Νχηε θαηαγγειία θάλνπκε,

Δκείο ζεβφκαζηε ην ζεζκφ ηεο νκνζπνλδίαο.

νχηε αλαθνηλψζεηο ζηείιακε, φ,ηη ραξηί βγάιακε ην

βγάιακε κέζα απφ ηελ νκνζπνλδία. Ξάεη ζηελ νκνζπνλδία καο θαη θνηλνπνηείηαη ζην
πξσηνβάζκηα. Απηή είλαη ε άπνςή καο. Δζείο ζα απνθαζίζεηε. Δζείο ζα ζπγθξίλεηε
πνηνο ιέεη ηα πξάγκαηα φπσο πξέπεη. ρη φηη άιιε πιεπξά δε ηα ιέεη φπσο πξέπεη.
Έρεη κηα δηαθνξεηηθή αληίιεςε απφ φηη έρνπκε εκείο, βιέπνπκε ηα πξάγκαηα
δηαθνξεηηθά.

Θέισ λα θιείζσ γηα ηελ ψξα πέξαζε θαη ζέισ λα πσ φηη λα κελ

μαλαγίλεη γηαηί βγήθακε θαη εθηφο πξνγξάκκαηνο θαη πξέπεη λα ηεξείηαη ρνληξά - μχια
ην πξφγξακκα πξφεδξε. Ξάκε φινη καδί. Δγψ ζα έιεγα γηαηί λα μεθηλήζνπκε πξφεδξε
κε ζηάζεηο εξγαζίαο; Αο μεθηλήζνπκε θαη κε απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο ηελ πξψηε
εβδνκάδα, ζα ηζνχμεη θαη ιίγν παξαπάλσ. Λα καο ππνινγίδνπλ θαη απηνί γηαηί βιέπσ
φηη δελ καο ππνινγίδνπλ, δελ είλαη δπλαηφλ λα έξρεηαη θαηαθαιφθαηξν θαη ζα ην πσ
γηα ηέηαξηε θνξά ε απφθαζε ρσξίο λα ελεκεξσζεί ν πξφεδξνο ηεο νκνζπνλδίαο.
Γελ γίλεηαη απηφ ην πξάγκα. Γελ κπνξψ λα ην ρσλέςσ. Γελ ηνικνχζαλ λα ζηείινπλ
απφθαζε πσο ήκνπλ πξφεδξνο θάησ ζηηο θπιαθέο θαη πνιιέο θνξέο ζα ην ζπκάζηε
φηη εξρφηαλ κήλα - κήλα θάησ γηα λα βξνπλ ηα άιια ρξήκαηα γηα λα εμαζθαιηζηνχλ
νη πηζηψζεηο θαη λα πιεξσζνχλ νη θχιαθεο. Δγψ κε απηφ πνπ θάλσ θακία θξηηηθή λα
θάλσ λα γίλνπκε φινη νη θαιχηεξνη θαη λα πηέζνπκε πην πνιχ. Λα είζηε θαιά θαη
επραξηζηψ.

Πρόεδρος: Δπραξηζηνχκε. Ρν ιφγν ζα πάξεη μαλά ν πξφεδξνο ηεο Νκνζπνλδίαο γηαηί
ζέιεη λα απαληήζεη επί ησλ ζεκάησλ πνπ έζεζε ν Θαξακπέθηνο Ιεσλίδαο.
Αραβανηινός: Δγψ δελ ζα ζε ακθηζβεηήζσ πξφεδξε εάλ θαη δελ ην ζπκάκαη λα
ζνπ πσ ηελ αιήζεηα ν ίδηνο, αιιά απνδέρνκαη φηη δελ κνπ ιεο ςέκαηα θαη φηη φλησο
ηνπο έθεξλεο θάζε κήλα ζηηο θπιαθέο. Φαληάζνπ θάζε κήλα ηνπο έθεξλεο θαη ην
2008 Ιεσλίδα αθφκα λα ηνλ πιεξσζνχκε. Γηα απηφ ζνπ ιέσ δελ ρξσζηάκε ην 2009
νχηε ην 2010. Σξσζηάκε ηελ πεξίνδν πνπ θαηά εζέλα

εξρφηαλ θάζε κήλα ζηηο
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θπιαθέο φπσο είπεο. Άζηα Ιεσλίδα θαη αο δνχκε πσο ζα ηα πάξνπκε έζησ θαη ηψξα
απηά. Αθνχζηε λα δείηε ζπλάδειθνη. Ζ ηνπνζέηεζή κνπ ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα
έρεη ιφγν απέλαληη ζε απηά πνπ είπε ν Ιεσλίδαο. Θαηαλνψ απφιπηα ηελ αλάγθε ελφο
επηθεθαιή κηαο παξάηαμεο λα θαηαδείμεη ηνλ δηαθνξεηηθφ ηνπ ιφγν θαη ηελ
δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε γηα ηελ θαιχηεξε θαηά ηε γλψκε ηνπ πινπνίεζε θαη
δηεπζέηεζε ησλ πξνβιεκάησλ ζην ρψξν. Δπεηδή φκσο θξαηνχληαη πξαθηηθά θαη
επεηδή ζα έρεη ηελ επρέξεηα θάπνηνο λα ηα δηαβάζεη θαη λα μέξεη ηη κπνξεί λα αθνπζηεί
θαη ζηνπο δηαδξφκνπο γχξσ - γχξσ θαιφ είλαη λα ζπκπεξηιεθζνχλ ην ζχλνιν ησλ
πξνβιεκαηηζκψλ ζηα πξαθηηθά. Γελ μέξσ ηη εμέθξαζε ν Ξαλαγηψηεο ν Ρπξνδήκνο
φηαλ έβαδε, αλ έβαδε φξην γηα θφθθηλεο γξακκέο πεξί 25εηίαο. Αιιά ε ΞΑΠΘ νπδέπνηε
έζημε ην ζέκα απηφ. Νπδέπνηε. Θαη ε ΞΑΠΘ εθθξάδεηαη απφ ην γξακκαηέα ηεο απφ
φηη είλαη ζηα πξαθηηθά γξακκέλα θαη απφ ηνλ εθάζηνηε πξφεδξν ηεο Νκνζπνλδίαο
φηαλ έρεη ηελ πιεηνςεθία. Ζ κφλε θνξά πνπ έβαιε νπζηαζηηθά ζπληαμηνδνηηθφ
δήηεκα ε ΞΑΠΘ θαη κηιήζακε γηα θφθθηλε γξακκή ήηαλ πξφεδξε φηαλ κπήθαλ νη ΝΡΑ
ζηα ΒΑΔ θαη δελ κπήθακε εκείο. ηαλ φλησο ζαο βάιακε δήηεκα πξνηεξαηφηεηαο ζην
δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαη φηη πξέπεη λα θάλνπκε νπσζδήπνηε θάηη θαη εκείο κε ηα ΒΑΔ
γηαηί νζνλνχπσ έξρνληαη ζπληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο. Θαη ήηαλ πεξίνδν πξφεδξε πνπ
καο είπεο «Ρξειφο είκαη εγψ λα πάσ λα βάισ εγψ δήηεκα γηα ηα ΒΑΔ , λα θαηαξγήζσ
ηελ 25εηία;». Ξνηα είλαη ε δηαθνξά Ιεσλίδα; ηη θάπνηνη βιέπνληαο πσο πάλε ηα
πξάγκαηα είραλ δεδνκέλν ην λέν ζπληαμηνδνηηθφ θαη ηελ πηζαλφηεηα θαηάξγεζεο ηεο
25εηίαο θαη ήζειαλ λα ιάβνπκε ηα κέηξα καο. Δδψ θαηαξγήζεθε ζην ζηξαηφ
εηδηθφηεξα ζηελ αεξνπνξία πνπ απφ ηα ππεξθνξησκέλα σξάξηα νη απέλαληη ηνπο
ξίρλνπλ θαη ράλνπλ ηελ δσή ηνπο νη άλζξσπνη. Δδψ θαηαξγήζεθε ζηελ Αζηπλνκία θαη
ζηα άιια ζψκαηα αζθαιείαο. Απηνί νη ιενληαξηζκνί πεξί 25εηίαο ,ην έρσ πεη
παιαηφηεξα, κνπ ζπκίδνπλ ηηκνθαηάινγν επαξρηαθνχ θαθελείνπ, κπίξα κε κεδέ 250
θαη κπίξα ρσξίο κεδέ 200, ήηαλ καθξηά απφ ηε δηθή κνπ εζηθή, καθξηά απφ ηε δηθή
κνπ δηαπξαγκαηεπηηθή αληίιεςε. Γελ ζέισ λα θνξντδέςσ εγψ θαλέλα ζαο. Δδψ
θακηά θνξά αγγίδσ θαη ηα φξηα ηεο κε πξνζήθνπζαο ζπκπεξηθνξάο ιέγνληαο θακηά
θνξά ηηο ιέμεηο φπσο είλαη, σκέο θαη βαξηέο. Γειαδή πσο λα ηνλ πσ θάπνηνλ, λα ηνλ
πσ νκνθπιφθηιν; Λα κελ ην πσ βξςσκφπνπζηα; Έρσ απηφ ην πξφβιεκα, ην μέξσ.
ζνη ζέιεηε ην θαηαλνείηε θαη φζνη δελ ζέιεηε ή ζίγεζηε κπνξείηε λα κνπ ην
αληαπνδψζεηε. Δγψ λα ην αξλεζψ φηη είκαη αζπξφζηνκνο δελ ζα ην αξλεζψ. ηη
είκαη ςεχηεο ζα αξλεζψ. Γελ έρσ πεη πνηέ ςέκαηα. Ξφηε θαη ζε θαλέλα ζαο. Γελ
είπακε ςέκαηα ζε θαλέλα απφ απηά ηα νπνία ππνζρεζήθακε.

Ρα πηζηέςακε, ηα
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πηζηεχνπκε θαη πξνζπαζνχκε λα ηα πινπνηήζνπκε.

Ρη

πξνζπαζνχκε

λα

πινπνηήζνπκε; Λπρηεξηλά θαη εμαηξέζηκα. Δίπακε απφ ηελ αξρή 40% κείσζε ζηα
ρξήκαηα, 40% κείσζε ζηηο βάξδηεο. Ρψξα φζνη βιέπνπλ ηα λπρηεξηλά θαη εμαηξέζηκα
σο κέζν βηνπνξηζκνχ ηνπο θαηαλνψ. Έρσ θξεκαζηεί θη εγψ απφ ηα λπρηεξηλά θαη
εμαηξέζηκα φπσο θαη φινη καδί.

Αιιά πσο φζνη πάλε απφ κφλνη ηνπο ζε απηή ηε

θξεκάια δε δηθαηνχληαη λα βάδνπκε ηα δεηήκαηα ζπλζεθψλ εξγαζίαο. Ή ην έλα
ηζρχεη ή ην άιιν. Δγψ επέβαια απηή ηελ πξφηαζε ηνπ 40% κείσζε ζηηο απνδνρε΄ο
40% κείσζε ζηηο βάξδηεο ζην Γ.Π ηεο Νκνζπνλδίαο, δηθή κνπ πξφηαζε ήηαλ, αλ
ζέιεηε λα κνπ θαηαινγίζεηε θάηη, απηφ θαηαινγίζηε κνπ. Απηφ ην έθαλα, ηελ
πξφηαζε γηα κείσζε δειαδή θξίλνληαο θαη απφ ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγψ θάζε θνξά
ζε φπνηα θπιαθή θαη αλ πάσ ζαλ Αξρηθχιαθαο. Πε θακηά θπιαθή δελ ρξσζηάσ νχηε
έλα ξεπφ. Πε φζεο θπιαθέο πήγα βξήθα 1500 ξεπφ θαη 1000 εκέξεο θαλνληθή άδεηα.
Θαη μέξεηε θάηη, ηνπο μερξέσζα φινπο. Έλα άηνκν είρα ζηε δηάζεζή κνπ, έλα έβαδα.
Νη ππάιιεινη έπαηξλαλ ηα ξεπφ ηνπο. ζνη δηαζέηεηαη ινηπφλ ην θνξκί ζαο γηα
αζέιγεηεο κελ θαηεγνξεί απηνχο πνπ αζειγνχλ επάλσ ζαο. Κία ιχζε ππάξρεη. Γελ
ζέισ νχηε λα ρξσζηάσ νχηε λα κνπ ρξσζηάεη θαλέλαο. Δπαλαιακβάλσ έλαλ έρσ
ζηελ βάξδηα έλαλ ζα βάισ. Θαη γηαηί ην βάδσ απηφ ην δήηεκα; Γηα λα δείμσ ηελ
ππφινηπε κηζή αιήζεηα απφ απηή πνπ είπε ν Ιεσλίδαο γηα ην πνηνο πάηξλεη ηα
λπθηεξηλά. Γηαηί εγψ δελ ζαο έρσ πεη ςέκαηα πνηέ. λησο Ιεσλίδα ε εμσηεξηθή
θξνπξά παίξλεη ην 70% ησλ λπθηεξηλψλ. Γηαηί;
αζπφλδπια.

Γηαηί ππάξρνπλ δηεπζπληέο

Δδψ ππάξρνπλ θαη νη δηεπζπληέο πνπ ηνπο έδηλαλ θαη ηνπο δίλνπλ

Πάββαηα. Θαη θάλνπλ κε απηά πνιηηηθή. πσο θαη Αξρηθχιαθεο θάλνπλ θαηά θαηξνχο
πνιηηηθή κε ηα Πάββαηα, ξεπφ θαη λπθηεξηλά. Ρίλνο επηινγή ή κε ηίλνο απφθαζε
νξίδνληαη πφζεο ζθνπηέο ζα θπιάζζνληαη; Αιιά φπσο έιεγε έλαο παιηφο θαξαβαλάο
ηεο Αζηπλνκίαο , αο γξαθεί ζηα πξαθηηθά θαη δελ κε πεηξάδεη, άιισζηε δελ ππάξρνπλ
ρπδαίεο ιέμεηο, ρπδαία ζηφκαηα ππάξρνπλ, θαη ην ζπλδέσ απηφ κε ηα πξνεγνχκελα
πνπ είπα πεξί αζπξνζηνκίαο, φζν κεγαιψλνπλ έιεγε ν θαξαβαλάο ηα γαιφληα ζηνπο
ψκνπο θάπνησλ ηφζν κηθξαίλνπλ ηα αξρίδηα ηνπο. ηαλ γίλνληαη αξρηθχιαθεο θαη
δηεπζπληέο νχηε πνπ ην βιέπνπλ ην θχιαθα. Λα εμαζθαιίζνπλ ηελ θαξέθια θαη ηνλ
πνπφ ηνπο ζέινπλ. Γηα πέζηε κνπ έλαλ αξρηθχιαθα πνπ θαηήξγεζε κηα ζέζε ή έλα
πφζην γηα λα δψζεη ξεπφ ζε έλαλ ππάιιειν? Γηα πέζηε κνπ έλαλ Γηεπζπληή ή έλαλ
Αξρηθχιαθα πνπ αξλήζεθε λα βάιεη ην πξνζσπηθφ ζε επηθπιαθή πνπ ηνπ ππέδεημαλ
άιινη? ηαλ γίλνληαη αξρηθχιαθεο ηα ζπκνχληαη φια. Θαη ηνπο θαη ηνπο νξφθνπο θαη
ηα πξναχιηα θαη ηα «Ρα» θαη ηνπο δηαζέζηκνπο θαη ηεο αδεξθήο ηνπο γηα λα κελ πσ
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ηίπνηε άιιν. Έηζη είλαη ν θαζέλαο Αξρηθχιαθαο. Λα ηνπ θέξνπλ ζηξαηφ, λα ηνπ
θπθιψζνπλ ηελ θπιαθή θαη ηφηε δελ ζα θνπληέηαη θχιιν.

Οε, γηα αξρηθχιαθεο

ςάρλνπκε. Γηα αλζξψπνπο πνπ ζα αλαιάβνπλ ηελ αληηθεηκεληθή επζχλε θαη ζα πνπλ
«Φηαίσ εγψ θαη φρη ν πθηζηάκελνο.». Γηα δηνηθεηέο ςάρλνπκε φρη γηα θαληάξνπο.
Φαληάξνπο έρνπκε θαη ελ πάζε πεξηπηψζεη δελ ζα εμαληιήζνπκε ηνπο ππάξρνληεο
επεηδή ππάξρνπλ ειιείςεηο.
Ήκνπλ ζηνλ Απιψλα αξρηθχιαθαο, γηαηί εκέλα κνπ αξέζεη λα ιέσ παξαδείγκαηα θαη
λα εθηηζέκεζα. Θαη εθεί φλησο νη εμσηεξηθνί θξνπξνί έπαηξλαλ ην 70%. Δίρα θαη ηνλ
Θνληνιάηε , θαιά λα είλαη , είλαη ζηε ζχληαμε ηψξα, θαη δελ έθαλε ηίπνηα. Ρνπ ιέσ
"Ξάξε Σξηζηηαλέ έλα κήλα άδεηα". Ξαίξλεη έλα κήλα άδεηα. Ήηαλ ν Ρζνχθαο, ηνπ
ιέσ «Ξάξε θη εζχ έλα κήλα άδεηα» θαη παίξλεη έλα κήλα άδεηα. Γηεπζπληήο ήκνπλ
εγψ ν ακέζσο επφκελνο ηκεκαηάξρεο θαη βγάδσ κηα δηαηαγή θαη θαηαξγψ πέληε απφ
ηηο ελληά ζθνπηέο ησλ εμσηεξηθψλ. Γειαδή κε απηνχο είρακε θηάζεη ζηελ απφιπηε
μεθηίια λα λνκίδνπλ φηη θπιάλε θαη εκάο θαη δπζηπρψο ζε θάπνηεο άιιεο θπιαθέο
ηνπο επηηξέπνπλ αθφκα λα ην λνκίδνπλ. Κφιηο ην έθαλα απηφ πήξα θακηά δεθαξηά θαη
ηνπο έζηεηια ζηνλ Θνξπδαιιφ λα εληζρχζνπλ ηελ εθεί εμσηεξηθνί θξνπξά. Ήξζαλ
ακέζσο κέζα θαη έιεγαλ εληάμεη θχξηε Αξαβαληηλέ λα κελ έρνπκε δέθα ζθνπηέο, αιιά
ηηο 4 θάληεο

5 γηαηί αιιηψο ζα πάξνπλ θαη άιινπο θαη ζα καο ζηείινπλ ζηνλ

Θνξπδαιιφ. Πηελ αξρή βέβαηα έιεγαλ φηη ζα κε θαηαγγείινπλ θαη φηη κε απηά πνπ
θάλσ ζα βξσ ηνλ κπειά κνπ. Γηαηί δελ ζα είλαη νη ζθνπηέο επαλδξσκέλεο. Ιεο θαη αλ
γηλφηαλε θάηη ζηελ θπιαθή δελ ζα έβξηζθα ηνλ κπειά κνπ ζα ηνλ έβξηζθαλ απηνί. Δλ
πάζε πεξηπηψζεη απηφο ήηαλ έλαο ηξφπνο πνπ αληηκεηψπηζα εγψ ηα πξάγκαηα.
Ρέηνηνπο ή αλάινγνπο είηε γηα ην έμσ πξνζσπηθφ, πνιχ πεξηζζφηεξν γηα ηνπο κέζα
κπνξεί λα βξεη θαζέλαο αλ φλησο ηνλ απαζρνιεί πξαγκαηηθά ην πξφβιεκα.
Λα πσο μερεηιψλνπλε ηα πξάγκαηα. Πηγά ζηγά νη αξρηθχιαθεο ζα δεηήζνπλ λα
πξνζιάβνπκε θαη δνθηκαζηή γηα ηνλ θαθέ ηνπο. Γηαηί νη θξαηνχκελνη είλαη θαθά φληα
θαη κπνξεί λα ηνπ βάινπλ δειεηήξην ηνπ απηνθξάηνξα. Γηα απηφ ζαο ιέσ κε ην πνπ
θξίλεηαη θάπνηνο Αξρηθχιαθαο «απηνθξαηνξίδεη» θαη αλαθαιχπηεη θαη πφζηα. Δγψ
δελ ιέσ φηη δελ έρνπκε έιιεηςε πξνζσπηθνχ θαη επεηδή είπακε φηη γηα ηα πξαθηηθά ζα
πξέπεη λα ιέγνληαη φια, γηα πεο ξε Ξξφεδξε Ρη λα βάισ αίηεκα γηα πξφζιεςε
δηαθνζίσλ ή ηξηαθνζίσλ λέσλ ππαιιήισλ; ηαλ 200 εγθεθξηκέλνη δηνξηζκνί απφ ην
ππνπξγηθφ ζπκβνχιην αθπξψζεθαλ? Δδψ παιεχνπκε λα δηνξίζνπκε ηα 15 θαθφκνηξα
παηδηά ηνπ πξνεγνχκελνπ δηαγσληζκνχ πνπ απφ ιάζνο ελφο ππαιιήινπ ηεο Θ. δελ
δηνξίζηεθαλ θαη αθφκα ηίπνηα. Μέξεηε απηφο είλαη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ δελ
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κπαίλσ πιένλ ζην site. Ληξέπνκαη ηνλ siderokefalo, ηνλ νπνίν ρσξίο λα ην ζέισ ηνλ
έρσ θνξντδέςεη δχν θνξέο ηνλ άλζξσπν. Ρνπ έιεγα φηη ηνλ επφκελν κήλα δηνξίδεζαη
θαη κεηά πάιη ηνλ επφκελν κήλα θαη αθφκα ηίπνηα. Ν άιινο ιφγνο πνπ δελ κπαίλσ
ζην site είλαη ν 40 ρξφληα θχιαθαο πνπ γξάθεη ζαλ 40 ρξφληα καιάθαο. Δλ πάζε
πεξηπηψζεη.

Αληηκεηψπηζα θαη έλα άιιν πξφβιεκα ζηελ ελδερφκελε πίεζε γηα

δηνξηζκνχο ην νπνίν δελ ην έζεζα θαλ ππφςε ηνπ Γ.Π, φρη γηαηί ήζεια λα ην θξχςσ
αιιά γηαηί ήζεια λα κελ ην βξνχκε κπξνζηά καο. Μέξεηο ηη αληηκεηψπηζα, Ιεσλίδα,
φηαλ έβαια δήηεκα ειιείςεηο πξνζσπηθνχ? Αλαγθαζηηθέο κεηαηάμεηο. Θαη απφ πνπ
ιέηε; Απφ ηνπο αγξνθχιαθεο. Θαη ζέισ λα ην αμηνινγήζεηε έζησ θαη ηψξα θαη λα
κνπ πείηε αλ έθαλα θαιά ή άζρεκα πνπ ην ππνβάζκηζα απηφ ην ζέκα. Λαη ξε παηδηά
300 θαη κάιηζηα αγξνθχιαθεο. Μέξεηε απηνί πνπ είλαη δηνξηζκέλνη ην 1993 θαη ην
ιηγφηεξν ζε πέληε ρξφληα βγαίλνπλ ζηε ζχληαμε. Δίδαηε πσο κπαίλνπλ θακηά θνξά
ηέηνηα δεηήκαηα? Ρψξα γηα ηηο απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο φπσο ζνπ είπα πξφεδξε ε
κεγαιχηεξε ππνρξέσζε ελφο επηθεθαιήο είλαη λα δηακνξθψζεη έλα πξφγξακκα λα ην
θαηαζέζεη, λα ην πινπνηήζεη. θαη λα πεξάζεη ην ζηξάηεπκα απέλαληη. Ξεο κνπ ζε
παξαθαιψ πνπ ζην δηάνιν ζα ην πεγαίλακε απηφ ην ζηξάηεπκα; Ή πνπ ζηελ επρή
ην έρεη πάεη ε επηάκελε ζπλδηθαιηζηηθή απεξγηαθή θηλεηνπνίεζε ηνπ ΝΠΔ, ησλ
λνζνθνκεηαθψλ θαη φισλ ησλ θιάδσλ ζηε δεκφζηα δηνίθεζε, νη νπνίνη έθαλαλ ή
θάλνπλ αθφκα απεξγίεο? Ξεο κνπ πνπ ζην δηάνιν ζα πήγαηλαλ απηέο νη απεξγηαθέο
θηλεηνπνηήζεηο γηα ειάζζνλα ζέκαηα φηαλ νη κπάζηαξδνη έβαιαλ ηα ΚΑΡ αθφκα θαη
ζηελ Αθξφπνιε θαη βάξαγαλ ηνπο εξγαδφκελνπο - ζπκβαζηνχρνπο, νη νπνίνη είραλ
κάιηζηα ζηα ρέξηα ηνπο δηθαζηηθέο απνθάζεηο? Θαη εζείο κνπ ιέηε ηψξα ηη ρακπάξηα
Γηαλλνχια θαη ηη ζα γίλεη κε ην εθινγηθφ.

Αλ ήζειαλ λα δψζνπλ ην εθινγηθφ, ζα

έθνβαλ ηηο ζπληάμεηο ησλ ηεηξαθνζίσλ θαη πεληαθνζίσλ επξψ, Θέιεηε λα κνπ ην
θαηαινγίζεηε ζαλ αδξάλεηα απηήο ηεο δηνίθεζεο πνπ ην θιεξνλφκεζαλ σο
πξφβιεκα? Θάληε ην. Αιιά ε αιήζεηα λα ιέγεηαη.
ζν αθνξά ην επίδνκα ησλ 176 δηαθσλνχζα θαη ηφηε, ην έρσ γξάςεη θαη ζην site θαη
ζπλερίδσ λα δηαθσλψ κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζπλδηθαιηζηηθήο δξάζεο. Ρν παξίζηακαη
δηά θαη παξηζηάκε κεηά ησλ δηθαζηηθψλ αηζνπζψλ δελ κπνξεί λα αλαπιεξψζεη ηνλ
ηξφπν ζπλδηθαιηζηηθήο δξάζεο νχηε λα νδεγήζεη ζε ζηξεςνδηθίεο. Δγψ ην αλέρηεθα
ηφηε σο δηαδηθαζία ζηελ ινγηθή πνπ κία πιεηνςεθία δελ είρε ηη άιιν λα θάλεη ή δελ
κπνξνχζε λα θάλεη θάηη άιιν θαη είπε δελ πάεη ζην δηάνιν ζα θάλσ κήλπζε. Αθφκα
ζηα δηθαζηήξηα είλαη Ιεσλίδα, νχηε θαλ πξνζδηνξηζκφο ηεο δίθεο δελ έρεη γίλεη, ην
μέξεηο θαη γηα απηφ απνξψ γηαηί ην αλάθεξεο.
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Δάλ πάιη πηζηεχεηε φηη έρεηε κηα πνπιεκέλε ζπλδηθαιηζηηθή εγεζία, ε νπνία
ζπκκεηέρεη ζε απηφ ην μεπνχιεκα θαη επηρεηξεί ζαλ πιεηνςεθία λα κεηξήζεη ηελ
πίεζε, φηη είκαζηε κία πιεηνςεθία πνπ δελ ζέβεηαη ηα ηφζα ρξφληα δεκηνπξγηθήο
παξνπζίαο ηεο ζην καδηθφ θίλεκα, ην μχιν πνπ έρεη θάεη, ηα ζθακπηιίζκαηα
ππνπξγψλ θαη ηηο δεκφζηεο αληηπαξαζέζεηο, αθφκα αθφκα θαη ηηο θπιαθίζεηο, ηφηε ηη
λα πσ. Αο έξζεηε εζείο νη πην ηθαλνί θαη νη πην κάγθεο. Δγψ, εκείο ηέηνηα ραξά λα ζαο
αθήζνπκε ην πεξηζψξην λα καο πείηε πξνδφηεο, μεράζηε ην. Αξθεί κφλν ε επίθιεζε
πξφηαζε κνκθήο θαη δελ ππάξρεη νχηε Αξαβαληηλφο, νχηε πιεηνςεθία Γ.Π, πάκε ζε
εθινγέο. Αλ λνκίδεηε φηη έηζη είλαη ηα πξάγκαηα δνθηκάζηε καο θαη ζα δείηε. Ρν ιέσ
απηφ γηαηί ηψξα ηειεπηαία θάπνηνη βγήθαλ πξνβνθαηφξηθα θαη εθ ηνπ αζθαινχο
πξνθεηκέλνπ κλα ηνλψζνπλ ηηο κχρηεο ζθέςεηο ηνπο πνπ ηνπο έθαλαλ λα βιέπνπλ ηα
ζαξθία ηνπο ζαλ ζηξαηεγνχο. λησο ζηξαηεγνί είλαη. Πηξαηεγνί ηεο ιάζπεο.
Ιεσλίδα απηνχο θαη ηα μεξαηά ηνπο ζην site ηεο Νκνζπνλδίαο, αλ γηα απηνχο
πνιεκάκε λα γίλνπκε πιεηνςεθία, εγψ ζαο ηνπο ραξίδσ. Δγψ θαη ε παξάηαμή κνπ γηα
δεηήκαηα αμηνπξέπεηαο, νχηε παδαξέςακε νχηε πνηέ ζα παδαξέςνπκε. Νχηε είκαη
απφ ηνπο ζπλδηθαιηζηέο πνπ ζα ρατδέςσ απηηά κηιψληαο γηα θαθφκνηξν θχιαθα, ζχκα
θαη δηάθνξα άιια ηέηνηα. Ν γηνο κνπ έρεη ηειεηψζεη ηελ Ξάληεην κε άξηζηα θαη
δνπιεχεη 12 ψξεο ηελ εκέξα σο security γηα 750€. Θα κνπ πείηε γηαηί βάδσ απηφ ην
δήηεκα; Έρεηε δίθην. Ρν θάλσ φκσο γηαηί κεξηθνί πηζηεχνπλ φηη ζαλ εξγαδφκελνη ζηηο
θπιαθέο είλαη ην θέληξν ηεο γεο. Θα ζαο έιεγα ηη είλαη, αιιά … Αο μεθαβαιήζνπλ
ιίγν απφ ην θαιάκη. Δηδηθά θάηη βαξπζπνπδαγκέλνη ηνπ Ιπθείνπ πνπ λνκίδνπλ φηη
έρνπλ γακίζεη ηνλ θφζκν επεηδή έρνπλ ηειεηψζεη ην Ιχθεην θαη βξίδνπλ ηνπο
ππνινίπνπο ζπλαδέιθνπο απφ θάησ. Αο μεθαβαιήζνπλ θαη θάπνηνη ΔΑΞίηεο, νη νπνίνη
ιίγν πνιχ φινη μέξνπκε ηη κπνξεί λα πάζνπλ αλ ζα βγνπλ ζε έλαλ δεκφζην δηάινγν
κε θάπνηνλ πνπ έρεη ηειεηψζεη έλα πξαγκαηηθφ παλεπηζηήκην ή κε θάπνηνλ πνπ αγαπά
ηελ δνπιεηά ηνπ θαη θξφληηζε λα ηελ κάζεη θαιά. Δηδηθά απηνί πνπ ε καηαηνδνμία
ηνπο, ηνπο έρεη νδεγήζεη ζην λα ινηδνξνχλ θαη λα απαμηψλνπλ πξάγκαηα κε
απνηέιεζκα λα απνδεηθλχνπλ κε απηφλ ηξφπν φηη κάιινλ ε καηαηνδνμία ηνπο
νδήγεζε ζηα αλνηθηά παλεπηζηήκηα θαη φρη ε πξαγκαηηθή δηάζεζή γηα κφξθσζε.
Λαη Ιεσλίδα, λαη αγαπεηνί ζπλάδειθνη ρξεηάδεηαη θαη άιιε λνκνζεηηθή ξχζκηζε γηα
ην ηεηξάκελν Κάξηην – Απξίιην – Κάξηην θαη Ηνχλην 2010 θαη άιιε ΘΑ γηα ηνλ
Ηνχιην, Αχγνπζην θαη Πεπηέκβξην γηα ηηο 35 ψξεο. Θαη απηή ε ξχζκηζε πξέπεη λα γίλεη
κέρξη ηηο αξρέο Λνέκβξε. Θαη γηα απηφλ ηνλ ιφγν εθφζνλ παξακείλεη αλνηθηφ θαιά ζα
θάλνπκε λα απεξγήζνπκε. Θα πξφζζεηα θαη έλαλ αθφκε ιφγν.
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Λα καο δνζεί άκεζα ην ζρέδην ηνπ νξγαληζκνχ θαη λα κελ ππνγξαθεί πξηλ
θαηαζέζνπκε ζαλ δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηηο πξνηάζεηο θαη ηηο παξαηεξήζεηο καο.
Θάπνηνη δεηνχλ λα θάλνπκε απεξγία γηα λα αλνίμεη ε Ληγξίηα. Ξξνθαλψο ζα ελλννχλ
γηα λα πάξνπλ θαη άιιν πξνζσπηθφ, γηαηί ε Ληγξίηα έρεη αλνίμεη. Δλ πάζε πεξηπηψζεη
αλ ην ζψκα έρεη ηελ εληχπσζε φηη πξέπεη λα γίλνπλ απεξγίεο ζε απηή ηε
ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή γηα ηελ πξφζιεςε λέσλ ππαιιήισλ αξθεί λα ην απνθαζίζεη θαη
απηφ ζα γίλεη. Ίζσο, ίζσο ιέσ δνιηεχνπκε ηξφπν ηηλά ηηο ππφινηπεο δηεθδηθήζεηο καο
φηαλ αζρνινχκεζα κε ζέκαηα ηα νπνία δελ έρνπλ πηζαλφηεηεο λα ιπζνχλ. Αο
καδέςνπκε άιιεο εθθξεκφηεηεο πνπ δελ είλαη ιίγεο θαη απαληνχλ πην απνθαζηζηηθά
ζηηο ησξηλέο αλάγθεο θαη βιέπνπκε. Δίπακε δελ ππάξρεη κφλν δηεθδηθεηηθφ πιαίζην,
ππάξρεη θαη νθείιεη λα ππάξρεη θαη ζηξαηεγηθή. Δπαλέξρνκαη πάιη ζην σξάξην θαη ζην
35σξν. Δγψ ηδενινγνζεσξεηηθά θαη φηαλ ιέσ ηδενινγηθά δε ιέσ παζνθηθά αιιά κε
ηελ επξχηεξε έλλνηα ηδενινγηθά. Δίκαη ππέξ ηνπ 35σξνπ. Βαζηά ππέξ. Λα ζαο πσ
θαη θάηη; Ρν είρα αληηκεησπίζεη ζαλ αξρηθχιαθαο πνιιέο θνξέο γηαηί δελ έβγαδα
πάληα ππεξεζίεο. Αξθεηέο θνξέο επηβεβαίσλα ηελ αλάγθε γηα ζπγθεθξηκέλεο
ηνπνζεηήζεηο θαη ππεξεζίεο. Κνπ είρε ηχρεη πνιιέο θνξέο λα βιέπσ φηη κία νιφθιεξε
βάξδηα 5 – 6 αηφκσλ λα κελ δέλνπλ θαη λα κελ είλαη φηη θαιχηεξν, αιιά δελ
κπνξνχζα λα θάλσ θαη αιιηψο. Ν έλαο ήηαλ κσξνκάλα, ν άιινο δνπιεχεη ε γπλαίθα
ηνπ, ν άιινο έρεη αλάγθεο γηα 2ε δνπιεηά, άξα κπνξνχλ λα δνπιεχνπλ κφλν
ζπγθεθξηκέλεο βάξδηεο, γηα απηνχο δελ έπξεπε λα θάλνπκε θάηη? Θαη γηα απηνχο
ινηπφλ φζν επηπξφζζεην ιφγν πξνζσπηθά κνπ επηβάιιεη λα ζηξαθψ ζηελ ζπγθπξία
ελάληηα ηνπ 35σξνπ.
Δπαλαιακβάλσ θαη πάιη εάλ νη ζπλζήθεο ήηαλ απηέο πνπ έπξεπε ζα ζεσξνχζα ην
35σξν, ην πην δίθαην κέηξν πνπ ζα ήηαλ ελάληηα αθφκα θαη ζηηο κχρηεο επηζπκίεο ησλ
θάζε αξρηθπιάθσλ ή πξντζηακέλσλ, γηαηί νη πεξηζζφηεξνη πξντζηάκελνη πξνθεηκέλνπ
λα ζηεξίμνπλ ηελ εμνπζία ηνπο, θηηάρλνπλ ξαγηάδεο, μπινθφπνπο, θηηάρλνπλ ςεχηηθα
ηνηέκ θαη βάδνπλ ηνπο θχιαθεο λα ηα πξνζθπλάλ. Θάηη πξντζηάκελνη γθιίηζεο πνπ
πάλε αθφκα θαη ζε θξαηνχκελνπο γηα λα ηνπο γξάςνπλ ηηο αλαθνξέο. Ή πνπ δελ
θάλνπλ αλαθνξά γηαηί δελ μέξνπλ ηη ζα γξάςνπλ. Θαη απηφ δελ αθνξά πνιχ
πξνγελέζηεξεο θξίζεηο. Ρν ιέσ έηζη θνκςά, ην είπα θαη ζην site. Απηνί ε ζηάλε απηφ
ην ηπξί βγάδεη. Κελ παξαπνληέζηε ινηπφλ γηαηί έπεζε πνιχ ην μηλφγαιν. Έηζη είλαη.
Ρη λα θάλνπκε;

Κε ηελ πξνζζήθε ινηπφλ φηη απεξγνχκε θαη γηα ηνλ νξγαληζκφ

ζπκπιεξψλνπκε ηα αηηήκαηα ησλ ελδερφκελσλ απεξγηαθψλ θηλεηνπνηήζεσλ καο. Γηα
λα ιέκε ηελ αιήζεηα φκσο πξφεδξε γηα ηνλ νξγαληζκφ,

ε Δπηηξνπή απηή δελ
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μεθίλεζε ηψξα, μεθίλεζε απφ ηνλ Γέλδηα. Ρελ πηνζέηεζε ν Θαζηαλίδεο θαη πάεη
ιέγνληαο. Νχηε πήξαηε, νχηε πήξακε ρακπάξη. πσο δελ πήξακε θαη γηα ηηο ψξεο.
Ξαξακνλή ηεο Ξαλαγίαο ηηο έζηεηιαλ. Θαη γη απηφ ινηπφλ λα κπεη ζηε δηαδηθαζία θαη
λα καο εμνπζηνδνηήζεη ην ζψκα λα θάλνπκε ζηάζε εξγαζίαο φπσο πξέπεη θαη
μέξνπκε εκείο πσο πξέπεη λα ηηο θάλνπκε.
Καραμπέκιος: Αγαπεηνί ζπλάδειθνη γηαηί επηκέλσ γηα ηηο πξνζιήςεηο. Ρέζεθε ην
ζέκα απφ ηε ΓΑΘΔ ζην πξνεγνχκελν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην γηα ην πσο ζα επαλδξσζεί
θπιαθή Ληγξίηαο. Θαη ηη θνβάκαη. Λα κε βξεζεί έλαο ρνληξνΛάζηνο θαη θέξεη φπσο
έθεξε ζηνλ Θνξπδαιιφ γηα λα θπιάμνπκε ηε 17 Λνέκβξε άηνκα γηα έμη κήλεο ρσξίο
απνδεκίσζε θαη έθπγαλ χζηεξα απφ ηέζζεξα ρξφληα. Γηαηί ζην ηειεπηαίν ππεξεζηαθφ
ζπκβνχιην πνπ έθαλα κε πάλσ δήηαγαλ δεθαπέληε άηνκα θαη βξέζεθαλ ελλέα κε
δέθα. Ήηαλ ζηα ππ φςηλ θχξηε πξφεδξε θαη ην μέξεηε πάξα πνιχ θαιά λα πάξνπλ
ππαιιήινπο απφ Θαζζάλδξα θαη απφ Θεζζαινλίθε.
Αραβανηινός: Άιιαμαλ ηψξα ζα πάξνπλ απφ Θνκνηελή θαη Θεζζαινλίθε.
Καραμπέκιος: Άιιαμαλ. Γεζκεπηηθέο πξνέδξνπ ζην πξνεγνχκελν δηνηθεηηθφ
ζπκβνχιην φηη δε ζα κεηαθηλεζεί θαλέλαο ππάιιεινο παξά ηε ζέιεζή ηνπ.
Γεζκεχηεθεο ζην δηνηθεηηθφ Ππκβνχιην θαη είλαη γξακκέλν θαη ην θνίηαμα ζηα
πξαθηηθά. Απηφ πξέπεη λα ην ιάβεη ζνβαξά ππ φςηλ γηαηί; Γηαηί φιεο νη θπιαθέο
έρνπλ αλάγθε απφ πξνζσπηθφ θαη γη απηφ επηκέλσ λα ην βάινπκε ην ζέκα. Θα
μεζπηησζνχλ άηνκα πξφεδξε. Θαη ην ρξνληθφ δηάζηεκα ζα είλαη πάξα πνιχ κεγάιν
θαη ζα είλαη πάξα πνιινί ππάιιεινη πνπ δε ζα πάλε ζηε Ληγξίηα θαη ζα πνλέζνπκε
φινη καδί πξφεδξε θαη δε ζα μέξσ πνηνο δίλεη ηνπο ππαιιήινπο απηνχο λα
κεηαθηλεζνχλ. Ρνπο ππαιιήινπο πνηνο ζα ηνπο επηιεγεί γηα λα πάλε επάλσ; Ξνηνο; Ν
δηεπζπληήο; Ν αξρηθχιαθαο; Ρν ππνπξγείν; Δγψ; Δζχ; Ξνηνη ζα πάλε; Θαη γη απηφ
θνβάκαη πξφεδξε θαη ην βάδσ ην ζέκα. Πην ιέσ αλνηρηά. Θαη έλα άιιν ζέκα πνπ ην
βάδσ παξάιεηςή κνπ ζηελ πξσηνινγία κνπ,

ζέισ λα επρεζψ ζε φινπο ηνπο

ηκεκαηάξρεο θχιαμεο θαιή επηηπρία ζην έξγν ηνπο. Νιφςπρα ζα ήζεια λα πεηχρνπλ.
Αιιά έρνπκε παξάπνλα απφ δχν κε ηξία θαηαζηήκαηα ηα νπνία ηα θνπβεληηάζακε
ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην γηα ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αξρηθπιάθσλ απηφλ φζν θνξά γηα
ζηειέρε ηεο ΓΑΘΔ. Ξξφεδξε εάλ πέζεη ζηελ αληίιεςή κνπ θάηη πνπ πξέπεη λα
ζπδεηεζεί λα είζαη ζίγνπξνο φηη ζα ην κεηαθέξσ. Θαη γηα ηα δχν θαηαζηήκαηα πνπ
ηέζεθε ην ζέκα ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ην ζέκα γηα καο έρεη ιήμεη. Απηά.
Αραβανηινός: Ινηπφλ, άθνπ πξφεδξε λα δεηο. λησο είλαη δέζκεπζή κνπ φηη δελ ζα
θχγεη θαλέλαο παξά ηε ζέιεζή ηνπ. Δίκαη αλαγθαζκέλνο λα ππαλαρσξήζσ απφ απηή
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ηε ζέζε κνπ θαη αλ πξέπεη λα αλνίμνπλ ε Ληγξίηα κε θξαηνπκέλνπο ζα ηαρζψ ππέξ
ηεο κεηαθίλεζεο γηα έμη κήλεο ή έλα ρξφλν απφ ηηο δχν θχιαθεο απηέο.
ζπκκεηέρσ ζε θακία πεξίπησζε ζηελ επηινγή.

ζνη κεηαθηλεζνχλ λα ιέλε φηη ν

πνχζηεο ν Αξαβαληηλφο ζπλεγφξεζε λα κεηαθηλεζψ.
πξφζσπα. Γε κπνξεί δχν θαξπνχδηα ζε έλα ρέξη.
αλνίμεη θαη νη θχιαθεο λα κε κεηαθηλεζνχλ.
Πηακπνπιή

Γελ ζα

Αιιά εγψ δελ ζα επηιέμσ

Γελ γίλεηαη.

Θαη ε Ληγξίηα λα

Απφ ηε ζηηγκή πνπ κίιεζα κε ηη

θαη κε ηνπο άιινπο θαη ηνπο ππαιιήινπο εθεί θαη κνπ είπαλ φηη ζα

θηάλνπκε πξφεδξε θαη εζχ ην έβαιεο ζην δήηεκα.

Θαη επεηδή θαη απηνί είλαη

ζπλάδειθνη θαη απηνί μεθηλνχλ θαη ζέινπλ κηα ζηήξημε εγψ ζα ηαρζψ ππέξ ηεο
κεηαθίλεζεο ρσξίο ηε ζέιεζή ηνπο. Ξξνζέμηε φκσο ππάξρεη κηα δηαθνξνπνίεζε, ε
νπνία κνπ δίλεη ην εζηθφ δηθαίσκα λα ην ππνζηεξίμσ απηφ. ζνη δήηεζαλ λα πάλε
ζηε Ληγξίηα σο δηνηθεηηθνί απηνί ζα θχγνπλ. Γειαδή σο δηνηθεηηθνί κπνξνχζαηε λα
πάηε; Ρξαβάηε πνπηζνχιεο θαλέλα εμάκελν θαη βιέπνπκε. Γειαδή δελ ππήξραλ
ιφγνη νηθνγελεηαθνί ηφηε πνπ ην έιεγεο. Απηνχο ελλνψ. Γη απηφ είπα Θεζζαινλίθε
γηαηί θάπνηα ιηκνηάγαξα είδαλ ηε Ληγξίηα ζαλ επθαηξία λα πινπνηήζνπλ ηηο επηζπκίεο
ηνπο. ινη νη αζβνί βγήθαλ απφ ηηο θσιηέο ηνπο θαη έθαλαλ αηηήζεηο γηα λα πάλε σο
δηνηθεηηθνί. Ρψξα πνπ ζέινπκε θπιαθέο ιέλε φηη δε κπνξψ. πσο παίδακε ζην ρσξηφ
ηε κέιινπζα. Ρν ζπκάζηε; Ιέεη πεξλάεη - πεξλάεη ε κέιηζζα. Ιέεη εγψ δελ κπνξψ.
Θα πεξάζεηο. Ξσο δε ζα πεξάζεηο. Ξσο ζα πήγαηλεο ζαλ δηνηθεηηθφο; Ρξάβα θαη ζαλ
θχιαθαο. Ίζεο θνπβέληεο θαη φζνη πάλε ζα έρνπλ δηθαίσκα πνπ έρνπλ ην δηθαίσκα
λα πνπλ «Γακψην κπηπ Αξαβαληηλέ δε κε βνήζεζεο».

Γελ ζα ζπκκεηέρσ ζηελ

επηινγή ζνπ ην ιέσ. Γελ ην έρσ θάλεη πνηέ κνπ θαη δελ έρεη θνξέζεη θαλέλαο ζην
ζφη κνπ θνπθνχια λα ιέσ απηφο θη απηφο. ρη. Αιιά ζα απνδερζψ ηελ αλάγθε φηη
θάπνηνη πξέπεη λα πάλε θαηά πξνηίκεζε απφ ηε θπιαθή Θνκνηελήο θαη
Θεζζαινλίθεο. Έηζη λα αγθαιηαζηνχκε κε ην θίιν κνπ ηνλ Θψζηα ηνλ Αλαζηαζίνπ.
Ινηπφλ, φπσο ζα δεηήζσ απφ ηα Γηάλλελα γηαηί ληψζσ ληξνπή θαη είλαη έλαο απφ
ηνπο ιφγνπο πνπ ζηακάηεζα λα γξάθσ ζην site πνπ είλαη αθφκα νη δπν Γηαλληψηεο
ζηα Γξεβελά. Θα παξαθαιέζσ λα κνπ πείηε πνηνη είλαη αλχπαληξνη ζηα Γηάλλελα λα
πάκε γηα έμη κήλεο λα μεθνπξάζνπλ ηα παηδηά πνπ είλαη ελάκηζε ρξφλν εθεί. Δγψ φηαλ
δελ κπνξψ λα ιχζσ έλα δήηεκα πνπ ζα θνηηάμσ λα επηκεξίζσ ην θφζηνο. Λα κελ
πέζεη φιν ην θφζηνο ζε φινπο. Γηαηί ηα παηδηά απφ ηα Γηάλλελα είλαη μεραζκέλα ζηα
Γξεβελά. Θαη απφδεημε φηη ηνλ πξφεδξε ιάζνο ε επηινγή λα πάλε απφ ηα Γηάλλελα
ζηα Γξεβελά είλαη φηη απφ ηφηε πνπ πήγαλ απηά ηα παηδηά απφ ηα Γηάλλελα ζηα
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Γξεβελά έρνπλ θχγεη απφ ηα Γξεβελά είθνζη άηνκα. Θαη έρνπλ κείλεη εθείλνη πνπ
πήγαλ ηφηε ππνηίζεηαη γηα λα βνεζήζνπλ. Δπραξηζηψ.
Πρόεδρος: Δπραξηζηνχκε ην πξφεδξν. πάξρνπλ άιιεο νκηιίεο κειψλ ηνπ
δηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ; Ξνηνί ζχλεδξνη ζέινπλ λα κηιήζνπλ; Θαη παξαθαιψ φρη γηα
πνιιή ψξα. Πχληνκα. Έρνπκε κηα νκηιία ηνπ θπξίνπ Αλαζηαζίνπ ηνπ ζπλαδέξθνπ.
Αναζηαζίοσ: Ξξφεδξε δε ζα θάλσ νκηιία αιιά ζα ήζεια λα απαληήζσ ζηνλ
Αξαβαληηλφ θαη ζηνλ Θαξακπέθην γηα ην ζέκα πνπ έβαιαλ γηα ην ηη ζα γίλεη κε ηε
Ληγξίηα. Νπφηε αλνίγεη κηα θαηλνχξγηα θπιαθή είλαη έλαο πφλνο θαηλνχξγηνο. Ήδε κε
ηνλ Ιεσλίδα ηνλ Θαξακπέθην ζην ζπλέδξην ηνπ Ινπηξαθίνπ ην 2005 πνπ ζα άλνηγαλ
άιιεο θπιαθέο ηφηε είρακε πάιη ηηο ίδηεο ζπδεηήζεηο θαη ν ηφηε πξφεδξνο Ιεσλίδαο
δελ έβαδε ζέκα θαηλνχξγησλ, έβαδε παηδηά λα βνεζήζνπκε λα ιεηηνπξγήζνπλ νη
θαηλνχξηεο θπιαθέο γηαηί έλα πξφβιεκα ππάξρεη ππεξπιεξψηεηα. Απηά πνπ ιέεη
ζήκεξα ν Ιεσλίδαο ηα έιεγα εγψ ηφηε. Ρν ζέκα είλαη ηη ιέκε δηαρξνληθά. Ρφηε φηη
έρεη δεισζεί ζε Γ.Π φηη ζα θχγνπλ θαηά πξνηίκεζε απηή πνπ έρνπλ θάλεη αίηεζε γηα
λα πάλε ζαλ δηνηθεηηθνί έρεη εηπσζεί.

Δγψ δελ ζα είκαη αξλεηηθφο απηφ,

είκαη

αξλεηηθφο ζην λα θχγνπλ άλζξσπνη νη νπνίνη έρνπλ πξνβιήκαηα θαη δελ έρνπλ
εθδειψζεη θαλέλα ελδηαθέξνλ λα πάλε. Παο επραξηζηψ.
Πρόεδρος: Δπραξηζηνχκε ηνλ θχξην Αλαζηαζίνπ. Ξξνρσξάκε κε ην Γεψξγην
Καξθάθν.
Μαρκάκος: Λα ραηξεηήζσ ηνπο ζπλέδξνπο κε ηε ζεηξά κνπ. Θέισ λα μεθηλήζσ κε
ηα ιφγηα ηνπ πξνέδξνπ ηεο Νκνζπνλδίαο φηη ν ζπλδηθαιηζηήο αηζζάλεηαη,
ζπλαηζζάλεηαη, θαηαλνεί θαη επί δηθαίσλ αηζζεκάησλ πξάηηεη. Γλσξίδνπκε φινη φηη
δνχκε εμαηξεηηθά δχζθνιεο επνρέο κε δξακαηηθέο επηπηψζεηο ζηελ απαζρφιεζε θαη
ζηνπο πξνυπνινγηζκνχο καο. Ενχκε κηα θξίζε πνπ απεηιεί ηελ επηβίσζε ησλ
εξγαδνκέλσλ γεληθφηεξα. Θη απηφ είλαη απνηέιεζκα ιαζψλ επηινγψλ θαη πνιηηηθέο
ηφζσλ ρξφλσλ. πάξρεη έλαο εδψ κέζα πνπ έρεη ηελ αίζζεζε φηη δελ ζα πξέπεη λα
αιιάμνπλ ηα πάληα; πάξρεη έλαο εδψ κέζα πνπ δελ ζεσξεί φηη νη ζπλζήθεο εξγαζίαο
καο δελ είλαη ηξηθ ηξηηνθνζκηθέο; Δπί ηεο νπζίαο φπσο πνιχ ζσζηά είπε θαη ν
πξφεδξνο ηεο ΓΑΘΔ ν θχξηνο Θαξακπέθηνο ζηε Θεζζαινλίθε είρακε πεη φηη ζαλ
πξνκεησπίδα καο δηεθδηθνχκε απαηηνχκελε θαη ειπίδνπκε.

Γηεθδηθνχζακε ηη;
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Γηεθδηθνχζακε έλα ζχζηεκα κε πξννπηηθή πνπ ζέβεηαη ηηο αλζξψπηλεο αμίεο ηα
δηθαηψκαηα ησλ θξαηνπκέλσλ θαη ησλ εξγαδνκέλσλ φκσο θάζε άιιν παξά ζεβαζκφο
είλαη φηαλ ζηε ζεσξία θεξδίδεη

… Πθνπφο ινηπφλ δελ είλαη ε ηηκσξία αιιά ε

κεηακέιεηα θαη θνηλσληθή επαλέληαμε θαη απηφ είλαη ην φπιν καο. Πηελ πξάμε δελ
βιέπνπκε φκσο αλζξψπνπο πνπ ζηνηβάδνληαη ν έλαο πάλσ ζηνλ άιινλ. ιηθνηερληθή
ππνδνκή κεδεληθή. Θαη πφξνπο απφ ηελ πνιηηεία αλχπαξθηνπο. Άξα δηαηάμεηο
ζσθξνληζηηθνχ θψδηθα πνπ θαηαληνχλ απιφ επρνιφγην. Πεβαζκφο είλαη φηαλ νη
ππάιιεινη είλαη θάησ ηνπ αλαγθαίνπ αξηζκνχ; Σσξίο κέζα; Σσξίο αζθάιεηα; Σσξίο
ηξφπν; Ξνπ αγσλίδνληαη κε απηαπάξλεζε θαη θηιφηηκν πνιιέο θνξέο;

ρη.

Ν

ραξαθηήξαο ζπλάδειθνη ηφηε είλαη ραξαθηήξεο ηηκσξίαο θαη γηα ηνπο θξαηνπκέλνπο
αιιά θαη γηα ηνπο ζπλαδέιθνπο. Γηαηί θαινχληαη λα αληαπεμέιζνπλ ζε απηέο ηηο
ζπλζήθεο. Ζ πνιηηεία έρεη ηελ απαίηεζε απφ εκάο λα ζθχςνπκε πάλσ ζην πξφβιεκα.
Θαη απηφ ζα πξέπεη λα είλαη ε ζεκαία καο. Νπζηαζηηθά φκσο ην πξφβιεκα δελ έρεη
ληθήζεη πνηέ φια απηά ηα ρξφληα. Φαληαζηείηε ηψξα ηνλ ιφγν κλεκνλίνπ ηη έρεη λα
γίλεη. Γλσξίδνπκε φινη φηη νη θπιαθέο βξάδνπλ. Γελ κπνξνχκε λα πάκε κε ην 35σξν
ζε απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο. Ξηζηεχσ φηη ην ζεκαληηθφηεξν είλαη λα πάκε φηη νη
ζπλζήθεο είλαη απαξάδεθηεο. Ρη κπνξνχκε λα πνχκε ζην ζπλάδειθν φηαλ δηθαηψκαηα
πνπ έρνπλ απνθηεζεί κε αγψλεο ράλνληαη θαζεκεξηλά; Θεσξψ φηη είλαη θαηξφο λα
κεηξήζεη ηηο δπλάκεηο καο. Δμάιινπ ε ΝΠΔ είρε πξνεηδνπνηήζεη απφ ηνλ Αχγνπζην
φηη ζα θαηέβαηλε ζε απεξγίεο. Ζ πξφηαζή κνπ είλαη γηα επαλαιακβαλφκελεο απεξγίεο
θαη παξάζηαζε ηελ πξψηε κέξα ησλ ππαιιήισλ ή ζηελ ζπλνκνζπνλδία ή ζην
ππνπξγείν. Θα θιείζσ κε κηα εμήο θξάζε. Ζ ρεηξφηεξε θπιαθή δελ είλαη απηή πνπ
γελλήζακε αιιά απηή πνπ δηαηεξνχκε ζήκεξα. Αο αγσληζηνχκε επηηέινπο ν ρξφλνο
πνπ ράζεθε λα κε γίλεη δσέο πνπ ράζεθαλ. Δπραξηζηψ.

Πρόεδρος: Δπραξηζηνχκε ζπλάδεξθε. Ξξνρσξάκε ζηνλ θχξην Θσζηειέην Αληψλην
απφ ηελ Θέξθπξα.

Κωζηελέηος: Ππλάδειθνη, ζα ήζεια λα δειψζσ ζαλ αξρή ηε κεγάιε ζπγθίλεζε
πνπ κε δηαθαηέρεη γηα ην βξαβείν πνπ πήξε ν πξσζππνπξγφο καο γηα ηελ εηιηθξίλεηά
ηνπ. Δηιηθξηλά είκαη βαζχηαηα ζπγθηλεκέλνο. Νη Έιιελεο ζηελ εηιηθξηλή απηή ηνπ
πξσζππνπξγνχ καο ηελ έρνπκε δήζεη ζην πεηζί καο. Αιιά καο έιεγε πξηλ, αιιά καο
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ιέεη ηψξα.

Άζε πνπ θνβάκαη φηη

δε ζα γίλνπλ άιιεο κεηψζεηο.

ζπγθεθξηκέλνπ αλζξψπνπ ην ηξέκεη νπνηεζδήπνηε εδψ κέζα.
αθνχκε φηη φινη καδί ηα θάγακε,

Ρν δελ ηνπ

Γελ κπνξνχκε λα

φηη νη δεκφζηνη ππάιιεινη είλαη άρξεζηνη απφ

απηνχο πνπ καο νδήγεζαλ ζε απηή ηελ θαηάζηαζε. Απηνχο ηνπο ραξαθηεξηζκνχο
ηνπο επηζηξέθνπκε θαη ηνπο ιέκε λα θάλεη ηελ απηνθξηηηθή ηνπο θνηηάδνληαο ζηνλ
θαζξέθηε γηα ην πνηα είλαη νη αίηηνη θαη πνηνη νη πξναίηηνη ζε απηή ηελ θαηάζηαζε πνπ
δνχκε απηφ ην ηειεπηαίν δηάζηεκα. Γε κπνξεί λα δεηάλε ζπλνδνηπφξνπο γηα ηελ
εμαζιίσζε απηή πνπ δνχκε. Δπηπρψο πνπ ζηε ζπγθεθξηκέλε θπβέξλεζε ππήξραλ θαη
θσλέο φπσο ν Γεκαξάο, φπσο ε Παθνξάθα, φπσο ν Κεηξφπνπινο θαη πξφζθαηα
Ξαπατσάλλνπ πνπ είπαλ φηη ν πξψηνο εζληθφο ζηφρνο είλαη ε έμνδνο απφ ην κλεκφλην
θαη δε ζα πξέπεη νη εξγαδφκελνη λα έρνπλ ηέηνηα αληηκεηψπηζε. Γηα ηα δηθά καο ζα
ήζεια λα εθθξάζσ ηνλ πξνβιεκαηηζκφ ησλ ζπλαδέιθσλ κνπ ζηελ Θέξθπξα γηα ηε
κεγάιε θαζπζηέξεζε ζηελ θαηαβνιή ησλ λπρηεξηλψλ, ηνπ εθινγηθνχ θαη ηνπ
πιαθφλ. Δπίζεο πηζηεχνπκε φηη ε θπβέξλεζε δελ ζα ζπκκεξηζηεί ηε δηαθνξεηηθφηεηα
ηεο εξγαζίαο καο θαη ησλ θηλδχλσλ πνπ αληηκεησπίδεη ν ππάιιεινο θαζεκεξηλά. Ν
δηάινγνο πνπ γίλεηαη φιν απηφ ην δηάζηεκα ηεο νκνζπνλδίαο κε ην ππνπξγείν ζεσξψ
φηη θαιψο έγηλε αιιά είκαη απαηζηφδνμνο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηά ηνπ. Ζ
θπβέξλεζε έρεη δείμεη φηη δελ θαηαιαβαίλεη απφ ιφγηα θαη φηη έρεη γηα Δπαγγέιην ην
κλεκφλην αδηαθνξψληαο φηη έρεη θέξεη ζε αδηέμνδν θαη ζηα πξφζπξα θινληζκνχ ηνπο
εξγαδφκελνπο. Θα πξέπεη λα θάλνπκε πξφεδξε πην δπλαηή, πην αηζζεηή ηελ παξνπζία
καο ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. Λα πνχκε ηνπο πξνβιεκαηηζκνχο καο,
αληηκεησπίδεη απηφο ν ππάιιεινο.

ηη

Δμάιινπ έρεηο θαη έλα κεγάιν ράξηζκα φζνλ

αθνξά ηελ επηθνηλσλία θαη κε ηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο. Θα πξέπεη λα θάλνπκε
πην θαλεξή θαη δπλακηθή ζηάζε ζηα πξνβιήκαηα ηνπ θιάδνπ καο θαη φηη ζα έπξεπε
λα κπνχκε ζε απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο θιαδηθέο πέξαλ ηεο ΑΓΔΓ. Ζ ππνκνλή καο
εμαληιείηαη θαη εμαληιείηαη πεξηζζφηεξα ηα βιέπνπκε θαη καο βάδνπλ φινπο ηνπο
δεκφζηνπο ππαιιήινπο ζην ίδην ηζνπθάιη θαη καο καγεηξεχνπλ εξγαζηαθά θαη
ζπληαμηνδνηηθά θαη κηζζνινγηθά ρσξίο λα ππνινγίδνπλ ηηο ηδηαηηεξφηεηεο απηέο ηηο
εξγαζίεο κνπ. Γελ θνβφκαζηε ηίπνηα θαη θαλέλαλ.

Γε ρξσζηάκε, αιιά καο

ρξσζηάλε. Ρν ζσθξνληζηηθφ ππάιιειν ηνλ έρνπλ αληηθείκελν εδψ θαη ρξφληα θαη ηνλ
ζπκνχληαη κφλν φηαλ έρνπκε θακηά ζηάζε θξαηνπκέλσλ, φηαλ θαίγνληαη νη θπιαθέο.
Κφλν ηφηε καο ζπκνχληαη. Πηελ νπζία δελ έρνπκε λα ράζνπκε ηίπνηα πεξηζζφηεξν
κε ην λα θηλεηνπνηεζνχκε πην δπλακηθά.

Νχησο ή άιισο ε θπβέξλεζε ζέιεη
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εξγαδφκελνπο κε ηα βαζηά γεξάκαηα θαη γηα ζχληαμε λα παίξλνπκε ηα έμνδα θεδείαο.
Ρη άιιν έρνπκε λα ράζνπκε; Δπραξηζηψ πνιχ.

Πρόεδρος: Δπραξηζηνχκε ζπλάδεξθε. Ξξνρσξάκε ζηνλ θχξην Βαξζάκε απφ ηε
θπιαθή Θεζζαινλίθεο.
Βαρζάμης: Ππλάδειθνη, ε ΓΑΘΔ εθθξάζηεθε κε ηνλ πξφεδξν ηεο, ζπκθψλεζε κε
ηελ πξφηαζε ηεο πιεηνςεθίαο γηα απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο. Θα ζπληαρζνχκε κε
απηή ηελ πξφηαζε φιν. Άιισζηε είλαη απφ απηνχο πνπ θαη ζε πξνεγνχκελα
δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα θαη ζην ζπλέδξην ηεο Θεζζαινλίθεο είρα πξνηείλεη θη
απεξγηαθέο θηλεηνπνηήζεηο. Δίλαη γλσζηφ φηη ηα πξνβιήκαηα ζε φιεο ηηο θπιαθέο είλαη
πάξα πνιχ κεγάια. Έρνπκε θηάζεη πιένλ ζε αδηέμνδν. Θαη νη απεξγηαθέο
θηλεηνπνηήζεηο ίζσο είλαη θαη ζην πην ελδεδεηγκέλν ζεκείν πνπ γίλνληαη. Θα
δηαθσλήζσ κε ηνλ πξφεδξν φζν αθνξά ηηο απνζπάζεηο ησλ ζπλαδέιθσλ απφ ηε
Θεζζαινλίθε. Ήδε έρνπλ θχγεη έμη γηα ηηο Πέξξεο, είλαη ήδε ηξεηο ζηα Γξεβελά εδψ
θαη δχν ρξφληα πεξίπνπ, έρνπλ θχγεη άιινη έμη κε εθηά κε ζχληαμε. Θαη ζε δχν κήλεο
ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία λέα πηέξπγα γηα άιινπο νγδφληα πέληε κε εθαηφ πεξίπνπ
θξαηνχκελνπο. Πε φ,ηη έρεη λα θάλεη κε ην επεηζφδην ην νπνίν αλαθέξζεθε ν
πξφεδξνο ηεο ζπλέιεπζεο ζηε Θεζζαινλίθε, ν ραξαθηεξηζκφο κνπ, ε ζπκπεξηθνξά
κνπ θαη ε πνξεία κνπ απηά ηα είθνζη ηξία ρξφληα απφ ηα νπνία ηειηθψο είκαη
εθπξφζσπνο ζηελ Νκνζπνλδία θαη ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην αξθεηέο θνξέο δελ κνπ
επηηξέπνπλ λα κεηαηξαπεί κηα γεληθή ζπλέιεπζε φπνπ ζπδεηνχλ ηα πξνβιήκαηα ηεο
θπιαθήο ζε ξηλγθ. Θα κπνξνχζακε θάιιηζηα, νχηε ην κπφη καο ιείπεη νχηε ηα
κπξάηζα, λα κεηαηξέςνπκε ηε γεληθή ζπλέιεπζε ζε παιαίζηξα. Απηφο πνπ ζέιεη λα
εθηεζεί εθηίζεηαη, ηίζεηαη ζηελ θξίζε ησλ ζπλαδέιθσλ θη εθείλνη αο απνθαζίζνπλ.
Παο επραξηζηψ.
Πρόεδρος: Δπραξηζηνχκε ζπλάδεξθε. Ξξνρσξάκε ζηνλ θχξην Ξαπαδήκα Δπζχκην
απφ Καιαλδξίλν.
Παπαδήμας:

Αγαπεηνί

ζπλάδειθνη

μεθηλψληαο

ηελ

νκηιία

κνπ

ζέισ

λα

ππνγξακκίζσ ηηο ζέζεηο θαη πξνηάζεηο ηνπ πξνέδξνπ καο ηεο δεκνθξαηηθήο
27

αλεμάξηεηεο θίλεζεο εξγαδνκέλσλ.

Ξξνζσπηθά είκαη έληνλα δπζαξεζηεκέλνο θαη

ζεσξψ φηη εθθξάδσ ηελ άπνςε ησλ πεξηζζφηεξσλ ζσθξνληζηηθψλ ππαιιήισλ. Κε
ηηο πνιηηηθέο πνπ έρνπλ εθαξκνζηεί θαη ζπλερίδνληαη λα εθαξκφδνληαη κε ηε ζεκεξηλή
θπβέξλεζε. Ζ νπνία καο έρεη νδεγήζεη ζηε ζεκεξηλή νηθνλνκηθή θαη θνηλσληθή θξίζε.
Γπζηπρψο έρνπκε γίλεη απινί παξαηεξεηέο γεγνλφησλ θαη δερφκαζηε αδηακαξηχξεηα
κηα πξσηνθαλή επίζεζε ζην εηζφδεκά καο, ζηα αζθαιηζηηθά καο δηθαηψκαηα, ζηηο
ηάμεηο καο, ζηα ζπληαγκαηηθά θαηνρπξσκέλα δηθαηψκαηα θαη ζην επίπεδν δηαβίσζεο
καο. Ρα ηειεπηαία ρξφληα κε ζπληνληζκέλεο θαη νκαδηθέο πξνζπάζεηεο είρακε
θαηαθέξεη

απμήζεηο

πιένλ

ηνπ

ηθαλνπνηεηηθνχ

ζε

κηζζνχο

θαη

επηδφκαηα.

Ξαξαδείγκαηνο ράξε ν δηαλεκεηηθφο ινγαξηαζκφο ζηα ηειεπηαία πέληε ρξφληα απφ
300,00€ έθηαζε 800,00€ απφ πν 2003 θαη 2004 θαη κεηά . Κε βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ
ηκήκαηνο καο ε πεξζηλή ρξνληά ζε ζρέζε κε θέηνο φπσο έρνπκε πεη πεξίπνπ ε ίδηα
είλαη ζε φια ηα θαηαζηήκαηα. Βιέπνπκε κηα κείσζε σο πξνο ηα πξνο ζπκπιήξσζε
ηεο ηάμεο ηνπ 40%, σο πξνο ηνπ ππνρξεσηηθνχ 50% θαη ζηηο αξγίεο 35%. Θαη ζε
απηέο ηηο κεηψζεηο δελ πεξηιακβάλεη ην ηειεπηαίν ηξίκελν ηνπ θεηηλνχ ρξφλνπ.
Βέβαηα απηέο νη κεηψζεηο πνπ αθνξνχλ ην θπιαθηηθφ πξνζσπηθφ γηαηί πιένλ νη
δηνηθεηηθνί αιιά έρνπλ εμαηξεζεί βάζεη απφ απηέο ηηο πξφζζεηεο ακνηβέο. Θαη απφ φηη
θαίλεηαη κε ηελ θαηάζεζε ηνπ λένπ πξνυπνινγηζκνχ ηα πξάγκαηα ζα είλαη αθφκα
ρεηξφηεξν. Γηα απηφ λνκίδσ φηη είλαη αλάγθε λα δξαζηεξηνπνηεζνχκε θαη λα
αληηδξάζνπκε θαη φρη λα γηλφκαζηε απινί παξαηεξεηέο φισλ ησλ εμειίμεσλ
ζεσξψληαο φηη πξέπεη λα αηζζαλφκαζηε θαη ηθαλνπνηεκέλνη πνπ δελ έρνπλ ππνζηεί
πεξαηηέξσ πεξηθνπέο. Λνκίδσ φηη πξέπεη λα απνηηλάμνπκε ηελ παζεηηθφηεηα απηή
πνπ καο ραξαθηεξίδεη ην ηειεπηαίν ρξφλν. Θα ήζεια επίζεο λα αλαθεξζψ ζε δχν ηξία πξνβιήκαηα καθξνρξφλην πνπ αληηκεησπίδεη ην θαηάζηαζε ην θαηάζηεκα
θξάηεζεο ην νπνίν θαη εθπξνζσπψ. Ρν πξνεγνχκελν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ην νπνίν
είρε επηζθεθζεί ην θαηάζηεκά καο είρε έξζεη θαη ν πξφεδξνο ε πξψηε θνπβέληα πνπ
έρεη φηαλ είραλ έξζεη θαη επηζθέθηεθαλ ην θαηάζηεκα ήηαλ «Ξνπ είζηε εδψ πάλσ;».
Δίρε δεζκεπηεί απφ ηελ αξρή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαηαζηήκαηνο φηη ην ππνπξγείν ζα
καο βνεζνχζε ζηελ αλάγθε κεηαθνξάο ησλ ππαιιήισλ βάδνληαο θάπνην ιεσθνξείν.
ια απηά ηα ρξφληα φηη ηίπνηα δελ έγηλε. Θαη θαλέλαο δελ καο έρεη βνεζήζεη. ζνλ
αθνξά ηελ έιιεηςε πξνζσπηθνχ ην νπνίν πηζηεχσ φηη είλαη φρη κφλνλ πξφβιεκα ηνπ
δηθνχ καο θαηαζηήκαηνο αιιά θαη φισλ ησλ θπιαθψλ, κε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπκε
απφ ην θαηάζηεκά καο έρνπλ κε πάξεηε ηα ηειεπηαία ρξφληα καο ηα ηειεπηαία ρξφληα
έρνπλ απνζπαζηεί - κεηαθηλεζεί γχξσ ζηα ηξηάληα πέληε άηνκα. Θαη έρνπλ έξζεη ζην
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δηθφ καο θαηάζηεκα κφλν δεθαηέζζεξα απφ ηα νπνία ηα δεθαηξία είλαη θαηλνχξγηεο
πξνζιήςεηο θαη κηα ζέζε είλαη ε γπλαίθα κνπ πνπ έρεη έξζεη. Ρν φηη έρνπκε ειιείςεηο
επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ φπσο γηαηξνχο, ςπρνιφγνπο, νδνληίαηξνπο, λνζειεπηέο
απηφ έρεη δεκηνπξγήζεη αλάγθεο πξφζζεησλ κεηαγσγψλ. Κε ην παξακηθξφ γίλεηαη
κεηαγσγή θαηεπζείαλ γηα Αζήλα, γηα Τπρηαηξηθφ λνζνθνκείν, γηα ν,ηηδήπνηε. Πηα
θαηαζθεπαζηηθά πξνβιήκαηα ηα νπνία γλψξηζκα φινη θαη φηαλ έγηλαλ ηα εγθαίληα ηνπ
Γνκνθνχ ν εθπξφζσπνο ηεο θαηαζθεπαζηηθήο είρε αλαθέξεη ζαλ θαηαζθεπαζηηθφ
παξάδεηγκα πξνο απνθπγή. Λνκίδσ φηη δελ πξέπεη λα ππάξρεη άιιε θπιαθή φρη ζηελ
Διιάδα αιιά ζε φιν ηνλ θφζκν ε νπνία λα έρεη πξφβιεκα κε ην λεξφ εηδηθά ηνπο
θαινθαηξηλνχο κήλεο. Δγψ ελλνψ νπφηε δελ έρνπκε λεξφ λα πηνχκε θαη νη
θξαηνχκελνη λα πιπζνχλ. Ρν φηη δελ έρνπκε βηνινγηθφ θαζαξηζκφ πέξα ηνπ φηη
βξσκάεη ε φιε αηκφζθαηξα ην θαινθαίξη ζηνηρίδεη εθαηνληάδεο ρηιηάδεο επξψ γηα ην
ππνπξγείν θαη ην γλσξίδνπλ φινη απηφ ζην λα κεηαθέξεη ηα βηνινγηθά ιχκαηα ζηε
ζάιαζζα. Θαη έλα ηειείσο πξνζσπηθφ πνπ αθνξά ην θαηάζηεκά καο, κηα πξνζσπηθή
δηεθδίθεζε

ηνπ

θαηαζηήκαηφο

καο

είλαη

ην

επίδνκα

απνκαθξπζκέλεο

θαη

πξνβιεκαηηθήο πεξηνρήο ην νπνίν ην ιακβάλνπλ νη δεκφζηνη ππάιιεινη ππεξεζηψλ
ηνπ ππνπξγείνπ αιιά εκείο αθφκα ηίπνηα. Φίινη ζχλεδξνη απαηηνχκε λα αθνπζηεί ε
θσλή ησλ ζσθξνληζηηθψλ ππαιιήισλ θαη πιένλ λα αγσληζηνχκε κε ππγκή γηα
νπζηαζηηθέο απμήζεηο, γηα λα κπεη ηέινο ζε απηή ηελ θαθνκνηξηά θαη ηε ιηηφηεηα ηφζν
ζηελ νηθνλνκηθή φζν θαη ζηε ζεζκηθή. Ξηζηεχσ φηη ζα πξέπεη λα πξνβνχκε ζε
θηλεηνπνηήζεηο, νη νπνίεο ζα είλαη άκεζεο θαη θιηκαθνχκελα απμαλφκελεο κέρξη ηελ
επίηεπμε ησλ επηζπκεηψλ ζηφρσλ. Ρέινο εχρνκαη κέζα απφ ηηο δηεξγαζίεο ζην
ζπλέδξην λα αλαδεηρζνχλ νη ηθαλφηεξνη φισλ ησλ αληηπξνζψπσλ γηα ην Ππκβνχιην
ηεο ΑΓΔΓ, νη νπνίνη ζα δηεθδηθήζνπλ ζην φλνκα ησλ εξγαδνκέλσλ έλα θαιχηεξν
αχξην. Παο επραξηζηψ.
Πρόεδρος: Δπραξηζηνχκε ζπλάδεξθε. Ξξνρσξάκε ζηνλ θχξην Κπακπαλάζην
Βαζίιεην.
Μπαμπανάζιος: Θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη ζαο ραηξεηίδσ θη εγψ κε ηε ζεηξά κνπ
ζην 37ν έθηαθην ζπλέδξην.

Σάξεθα πξνεγνπκέλσο πνπ άθνπζα ηνλ πξφεδξν λα

εμαγγείιεη θηλεηνπνηήζεηο. Θέισ λα ηνλίζσ φηη ε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ
ζπκβνπιίνπ ηεο νκνζπνλδίαο καο λα ζπκκεηάζρεη ζηελ ΑΓΔΓ ήηαλ πνιχ ζσζηή.
Δπίζεο ζέισ λα ππνγξακκίζσ φηη φπσο εγψ αληηιακβάλνκαη ηα πξάγκαηα ε κέρξη
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ηψξα ε ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε ηεο ΑΓΔΓ δελ έρεη δπλακηζκφ θαη καρεηηθφηεηα αιιά
θαίλεηαη κηα ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε πεληρξή θαη επηθαλεηαθή. Ιεο θαη θάλνπλ. Απηή
ηελ άπνςε ηνπ ηελ εμέζεζαλ θαη πξνρζέο ην γεληθφ γξακκαηέα ηνλ θχξην Ζιηφπνπιν
θαη ηνπ είπα φηη θαη ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο απηή άπνςε ιέγεηαη θαη ζηελ
εθπνκπή ηνπ θπξίνπ Σαηδεληθνιάνπ πνπ ήηαλ θαη ν πξφεδξνο ηεο ΑΓΔΓ απηφ ην
πξάγκα ηνπ είπε. Ζ απάληεζε ήηαλ ηνπ θπξίνπ γεληθνχ φηη ηα κέζα καδηθήο
ελεκέξσζεο δελ πξνβάιινπλ ηηο ζέζεηο ηεο ΑΓΔΓ. Δπίζεο ζέισ λα επηζεκάλσ φηη
θαη ε νκνζπνλδία καο δείρλεη κηα αηνικία θαη δηζηαθηηθφηεηα. Δθηφο θη αλ απηφο είλαη
ν ζρεδηαζκφο ηεο ζηνλ αληηζηαζεί κε δπλακηθή ζπλδηθαιηζηηθή δξάζε φπσο πξάηηνπλ
θαη νη άιιεο νκνζπνλδίεο ζηα πνιιά πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν θιάδνο καο.
Θχξηε πξφεδξε φηαλ αλαιάβαηε ηελ πξνεδξία απφ απηφ ην βήκα είρα πεη φηη ν
Αξαβαληηλφο αλ αμηνπνηήζεη θαη ζπλδπάζεη ηε ζπλδηθαιηζηηθή ηνπ εκπεηξία γηα ηε
καρεηηθφηεηά ηνπ ηελ επζηξνθία ηνπ ζα έρνπκε κηα θαιχηεξε πεξίνδν ζέζεσλ γηα
ηνλ θιάδν καο. Φνβάκαη φκσο φπσο εμειίζζνληαη ηα κέρξη ηψξα πεπξαγκέλα ηεο
νκνζπνλδίαο φηη απηή ε πξφβιεςή κνπ ηείλεη λα κε επαλαιεθζεί. Ξξάγκα ην νπνίν
απεχρνκαη.

Θχξηε πξφεδξε θαηά ηε ηαπεηλή άπνςε βξίζθεζηε κπξνζηά ζε κηα

θξίζηκε θακπή ηε ζπλδηθαιηζηηθή ζαο ζηαδηνδξνκίαο. Απφ ζέλα εμαξηάηαη αλάινγα
βέβαηα κε ηε ζπλδηθαιηζηηθή ζνπ δξάζε πνπ έρεηο κεγάια πεξηζψξηα λα αλάπηπμεο κε
δπλακηζκφ ησλ δξάζεο κε καχξα γξάκκαηα ή κε ρξπζά ηηο ζειίδεο ηεο πζηεξνθεκίαο
κνπ, πξάγκα ην νπνίν πνπ ην εχρνκαη θαη λα κελ μερλάο φηη ηα ζηεξλά ηηκνχλ ηα
πξψηα. Δπίζεο δξάηηνκαη ηεο επθαηξίαο λα πσ γηα ηα πξνβιήκαηα ζηηο αγξνηηθέο
θπιαθέο. Ρα πξνβιήκαηα φζνλ αθνξά ην θιεηζηφ ηκήκα ηεο θπιαθήο είλαη ειάρηζηα
ζε ζχγθξηζε κε ηα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ην γεσξγνθηελνηξνθηθφο ηνκέαο.
Δπηγξακκαηηθά ζα ζαο αλαθέξσ ηηο πξνηάζεηο γηα θάζε ηνκέα ηνπ. Γεσξγηθφο ηνκέαο.
Αλαδηάξζξσζε

ησλ

θαιιηεξγεηψλ.

Πηξνθή πξνο

ηελ

βηνινγηθή θαιιηέξγεηα.

Δθζπγρξνληζκφο ησλ ζπζηεκάησλ άξδεπζεο. Λα γίλνπλ απνζηξαγγηζηηθά έξγα γηα
ηελ θαιιηέξγεηα άλσ ησλ 150 ζηξσκάησλ πνπ είλαη ελ αρξεζηία. Λα αγνξαζηνχλ
γεσξγηθά κεραλήκαηα θαη εξγαιεία.

Θηελνηξνθηθφο ηνκέαο.

Σξεηάδνληαη φιεο νη

θηελνηξνθηθέο εγθαηαζηάζεηο, εθζπγρξνληζκφ γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ φκσο ζσζηά
φζα πξναλέθεξα ρξεηάδεηαη λα έξρνληαη θαηάιιεινη θξαηνχκελνη γηα εξγαζία.
Αξθεηνί λα έρνπλ άδεηεο θαη φρη αλάπεξνη θαη κε κεγάια πξνβιήκαηα πγείαο. Παο
ελεκεξψλσ επίζεο θχξηε πξφεδξε φηη ην θιηκάθην ηεο θαηαζθεπαζηηθήο πνπ καο
είραηε ελεκεξψζεη φηη ζα εξρφηαλ ζηηο θπιαθέο γηα λα θαηαγξάςεη ηα πξνβιήκαηα
αθφκα δελ έρεη έξζεη. Ξξέπεη ζε απηφ ην ζεκείσκα λα ηνλίζσ φηη ρξεηάδεηαη
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πεξηζζφηεξν ελδηαθέξνλ θαη παξαθνινχζεζε ησλ πξνβιεκάησλ ησλ αγξνηηθψλ
θπιαθψλ. Παο επραξηζηψ πνιχ.
Μαηιάνης: Ππλάδειθνη, ζχλεδξνη, θχξηε πξφεδξε ζέισ λα ζαο θαιεζπεξίζσ. Δίλαη ε
πξψηε θνξά πνπ βγαίλσ εδψ λα κηιήζσ ιίγν δεκνζίσο. Ρα πξνβιήκαηα πνπ έρνπκε
θαη εκείο ζηελ Θέξθπξα απφ φπνπ αλήθσ είλαη θνηλά κε φιν ηνλ θιάδν απφ ηε βιέπσ.
Ξην πνιχ ήζεια λα πσ φηη ζπκθσλνχκε απφιπηα κε ηνλ θχξην πξφεδξν πεξί ηηο
θηλεηνπνηήζεηο θαη βαζηθά κε απηφ ην ζθνπφ ήξζακε θηφιαο. Λα πνχκε φηη εκείο
ζέινπκε λα θάλνπκε θηλεηνπνηήζεηο.

Θέισ λα ξσηήζσ ηνλ θχξην πξνέδξνπ κηα

δηαηχπσζε λα καο εμεγήζεη. Ξεξί ηνπ 35σξνχ θαη ηα πξνο ζπκπιήξσζε είλαη γηα ην
θπιαθηηθφ πξνζσπηθφ. Ρη γίλεηαη φκσο ζε θάπνηεο θπιαθέο παξαδείγκαηνο ράξε ηεο
Θέξθπξαο πνπ ηνπιάρηζηνλ δέθα ππάιιεινη θπιαθηηθνχ πξνζσπηθνχ θάλνπλ ρξήζε
δηνηθεηηθνχ; Γειαδή ζα δνπιεχνπλ;
Αραβανηινός : Γη απηνχο δελ ηζρχεη ην 35σξν.
Μαηιάνης: Ρνπο ηξφπνπο ηνπο μέξνπκε. Ρν ζέκα είλαη φηη ην πξφβιεκα δελ
δηνξζψλεηαη. Γηα λα δηνξζσζεί θάλνπκε κπνξψ λα ην πσ πφιεκν. Θαη πνιιέο θνξέο
βξηζθφκαζηε θαη κε ζπλαδέιθνπο ζε άκεζε ξήμε πνπ γηα κέλα είκαη θάζεηα αληίζεηνο
δηφηη έρνπκε ην έρνπκε ηα πξνβιήκαηα ηεο θπιαθήο ηα πξνβιήκαηα ησλ
θξαηνπκέλσλ ην κφλν πνπ ζα είρακε ζαλ ζηήξηγκα είλαη νη ζπλάδειθνη. πσο ιέεη
θαη ν ζπλάδειθφο κνπ ν θχξηνο Θνξδνιέκεο ζα ηζρχζεη ην θαζεζηψο ην δηθφ καο ζα
κπνπλ θαη απηνί ζηα βαξέα; Θα είλαη απηή ζηα γξαθεία κεηά ζπγρσξήζεσο γηαηί
θάπνηα ζηηγκή πξέπεη λα είκαζηε φλησο λα είκαζηε αζπξφζηνκνη, ζα αθνινπζνχλ θαη
ζα θάζνληαη θαη ζα μχλνληαη ηα γξαθεία θαη εκείο πνπ ζα είκαζηε κέζα ζα είκαζηε
ππνρξεσκέλνη λα αθνινπζνχκε ην γξάκκα ηνπ λφκνπ; πσο γηλφηαλ θαη ζε πνιιέο
άιιεο θπιαθέο. Απιά ζα απμεζεί αθφκα πην πνιχ ην πξφβιεκα φπσο θαη ζε πνιιέο
θπιαθέο πνιινί παίξλνπλ νη ιίγνη πάλσ απ φια θαη πνιινί δελ παίξλνπλ ηίπνηα. Απιά
απηφ ήηαλ ην πξφβιεκα πνπ είδακε θαη ζέινπκε λα ξσηήζνπκε αθξηβψο λα κάζνπλ
θαη νη ζπλάδειθνη πεξί ηίλνο πξφθεηηαη γηαηί έρνπκε πνιχ θπιαθηηθφ πξνζσπηθφ ζηα
γξαθεία. Παο επραξηζηψ πνιχ.
Πρόεδρος: Δπραξηζηνχκε ζπλάδεξθε. Ξξνρσξάκε ζηνλ θχξην Φξαγθηνπδάθε
Θσλζηαληίλν.
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Φραγκιοσδάκης: Θπξίεο θαη θχξηνη ζπλάδειθνη ζα ήζεια λα επηζεκάλσ θάπνηεο
αλαθξίβεηεο πνπ αθνχζηεθαλ γηα ην θαηάζηεκα ησλ Σαλίσλ γηα απνθαηάζηαζε ηεο
αιήζεηαο. Ξξψηνλ εηπψζεθε απφ ηνλ θχξην Θαξακπέθην, ζχκθσλα κε ηελ ελεκέξσζε
πνπ έρεη, φηη ζην ρψξν εζηίαζεο ησλ θξαηνπκέλσλ έρνπλ ηνπνζεηεζεί θξεβάηηα.
Απηφ πνπ δελ έρεη γίλεη ζην θαηάζηεκα θξάηεζεο Σαλίσλ. Θαη επίζεο φηη ηα
κεζεκέξηα ε θπιαθή κέλεη ακέηξεηε. Νχηε απηφ ππάξρεη. Νχηε ηζρχεη. Ίζα - ίζα
εάλ ππάξρεη θάπνηα ζπγθεθξηκέλε εκεξνκελία κπνξνχκε λα ην θαηαγγείινπκε θαη
εκείο νη ίδηνη. Ζ θπιαθή θάζε κέξα κεηξηέηαη θαλνληθά. Αθνινπζνχκε έλα
ζπγθεθξηκέλν πξφγξακκα. Απφ εθεί θαη πέξα αληηκεησπίδνπκε θη εκείο ζηα Σαληά, δελ
ην αξλείηαη θαλείο, ην κεγάιν πξφβιεκα πνπ έρνπλ ζρεδφλ φια ηα θαηαζηήκαηα
θξάηεζεο ηεο ρψξαο,

ν πξφβιεκα ηεο ππεξπιήξσζεο.

Θαη ζέινπκε θη εκείο

πεξηζζφηεξν απ φινπο εζάο λα αλνίμεη ην λέν θαηάζηεκα θξάηεζεο ζηα Σαληά πνπ
ζχκθσλα κε ηηο εμαγγειίεο ζηελ Θαιακπάθα ηνπ ηφηε ππνπξγνχ ζα άλνηγε ην ηέινο
ηνπ 2008, κε ηηο εμαγγειίεο ηνπ ππνπξγνχ ζηελ Θέξθπξα ζα αλνίγεη ην ηέινο ηνπ
2009 θαη κε ηελ ησξηλή εγεζία ηνπ ππνπξγείνπ Γηθαηνζχλεο ζα αλνίμεη ην ηέινο ηνπ
2010 θαη έπεηαη ε ζπλέρεηα. Απφ εθεί θαη πέξα επρφκαζηε θη εκείο λα ηειεηψζεη ην
ζπληνκφηεξν. Παο επραξηζηψ πνιχ.
Πρόεδρος: Δπραξηζηνχκε ζπλάδεξθε. Ν θχξηνο Αξαβαληηλφο θαη θιείλνπκε ηηο
νκηιίεο.
Αραβανηινός: Δπραξηζηψ θχξηε πξφεδξε. Αθνχζηε λα δείηε ζπλάδειθνη, ηψξα ζην
ηέινο αληηιήθζεθα απφ θάπνηνπο νκηιεηέο κηα πξνζπάζεηα λα κεηαθέξνπλ ζην
ζπλέδξην έλα πνιηηηθφ παηρλίδη αληηπαξάζεζεο θαη εληππψζεσλ. Δίρε θαηξφ λα ζπκβεί
θάηη ηέηνην θαη κε πξσηνβνπιία θαη ησλ δχν παξαηάμεσλ ην απνθεχγακε. Αιιά ελ
πάζε πεξηπηψζεη αθνχ αθνχζηεθαλ θάπνηα πξάγκαηα ζα πξέπεη απηνί πνπ ηα είπαλ
λα ηα απνδείμνπλ θαη εγψ λα ηνπο απαληήζσ. Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, γηα λα κελ
ηξειαζνχκε θηφιαο δελ ήκαζηαλ ζε θακία πεξίνδν νηθνλνκηθήο άλζεζεο ηε πεληαεηία
2005-2009. Κελ ηξειαηλφκαζηε. 100,00€ φια θαη φια ζην δηαλεκεηηθφ πήξακε θαη
νχηε κηα δξαρκή απφ ηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ θαη 200,00€ πνπ ζα παίξλακε.
Απηή είλαη ε αιήζεηα ζρεηηθά κε ηα νηθνλνκηθά. Θα πξέπεη επίζεο λα ζαο πσ φηη
εζθεκκέλα δελ άγγημα ην ζέκα ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο καο γηαηί φπσο πνιχ θαιά
γλσξίδεηε δελ κπνξνχκε λα αλαθεξζνχκε ζε απηέο ρσξίο λα αλαθεξζνχκε θαη ζηηο
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ζπλζήθεο θξάηεζεο ησλ θξαηνπκέλσλ. ινη μέξνπκε φηη νη θξαηνχκελνη είλαη ελ
αλακνλή λα αλνίμνπλ απηφ ην ζέκα κε ηνλ δηθφ ηνπο πάληα γλσζηφ ηξφπν… Απηφ ζα
πξέπεη λα ππάξρεη πάληα ζην πίζσ κέξνο ηνπ κπαινχ φζσλ έρνπλ ηελ επζχλε «λα
πεξάζνπλ ην ζηξάηεπκα απέλαληη», - φπσο ραξαθηεξηζηηθά είπα πξνεγνπκέλσο – θαη
αλαθέξνκαη βεβαίσο ζην Γ.Π.. Δίλαη πνιχ εχθνιν λα εμαγγέιιεηο απεξγίεο θαη αθφκα
πην εχθνιν αλ ζέιεηο λα ηηο εμαξγπξψλεη ζηνλ πιεηζηεξηαζκφ ηεο αγσληζηηθφηεηαο
πνπ ζε θάπνηνπο ρσξίο λα έρνπλ ηελ επζχλε λα πεξάζνπλ ην ζηξάηεπκα απέλαληη
θαίλεηαη απηή ε επηζπκία θαη απηή ε αγσληζηηθφηεηα λα είλαη ζε πνιχ κεγάιν
πνζνζηφ. Απεξγίεο θάλνπκε φρη φηαλ ζέινπκε. ηαλ πξέπεη. Γηαηί αλ θάλεηο απεξγία
φηαλ πξέπεη παίξλεηο φ,ηη ζέιεηο. ηαλ θάλεηο απεξγία φπνηε ζέιεηο παίξλεηο … λα
κελ πσ ηη παίξλνπκε.

Γηαπηφ ιέσ δελ πξέπεη λα απεξγήζνπκε ηψξα, φπσο ιεο

Ιεσλίδα, γηα ην θεθάιαην ησλ ζπλζεθψλ εξγαζίαο καο, είπα γηα πνην ιφγν. Γηαηί ζηελ
ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζπγθπξία ππάξρεη πνιχ πην ζνβαξφ ζέκα ζρεηηθά κε ηηο
ζπλζήθεο θξάηεζεο ησλ θξαηνπκέλσλ. Αλ ηψξα βάινπκε απηφ ην αίηεκα, επί ηεο
νπζίαο ζα πξέπεη λα απεξγήζνπκε θαη ελαληίνλ ησλ εαπηψλ καο. Γηαηί απηέο ηηο
ζπλζήθεο εξγαζίαο σο έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηηο ζπλδηακνξθψλνπκε.

ρη νη

πθηζηάκελνη αιιά νη πξντζηάκελνη, ηα ζηειέρε, ζε θακία πεξίπησζε νη απινί
εξγαδφκελνη. Νη πξντζηάκελνη θαη ηα ζηειέρε πνπ ζε κηα πξνζπάζεηα λα θαιχςνπλ
ηε δηνηθεηηθή ηνπο έλδνηα θνπηνπιάλε απφ εδψ θαη απφ εθεί θάλνληαο αθφκα
κεγαιχηεξν ην πξφβιεκα, ζα έιεγα επί ηεο νπζία δεκηνπξγνχλ Γηνηθεηηθφ θελφ. Ζ
θχζε ηα απερζάλεηαη ηα θελά.

Θαη φπνπ δεκηνπξγνχληαη βξίζθεη ηξφπν θαη ηα

θαιχπηεη κφλε ηεο. Κφλν πνπ πνιιέο θνξέο απηφο ν ηξφπνο είλαη βίαηνο.
Νπνηαδήπνηε αλάδεημε ινηπφλ ηνπ ζέκαηνο ησλ ζπλζεθψλ θξάηεζεο, ησλ φλησο
πνιιαπιψο επηβαξεκέλσλ ζπλζεθψλ ηψξα ζα δεκηνπξγήζεη πνιχ πεξηζζφηεξα
πξνβιήκαηα. Απφ ηελ άιιε δελ λνκίδσ φηη δηθαηνχηαη άιιε θπιαθή εδψ – εθ΄ηνο
απ΄’ ηε Λεάπνιε – ην είπα θαη ρζεο ζηελ ΞΑΠΘ, ηα Γηάλλελα θαη ηα Σαληά φπνπ εθεί
θάζε ηξεηο θαη ιίγν, νη θξαηνχκελν θάλνπλ ζηάζεηο θαη δελ κπαίλνπλ ζηα θειηά, λα
θσλάδνπλ άιινη ηφζν πνιχ γηα ηηο ζπλζήθεο εξγαζίαο καο. Νη ζπλάδειθνη απηψλ ησλ
παξαπάλσ θπιαθψλ, φπσο θαη ηνπ Θνξπδαιινχ γηα άιινπο ιφγνπο βέβαηα,
δηθαηνχληαη λα δηακαξηχξνληαη. Γηφηη εθεί δελ κηιάκε γηα κεξνθάκαην αιιά γηα
«ηξνκνθάκαην». Δλ πάζε πεξηπηψζεη ηη λα πνπλ νη ζπλάδειθνη πνπ ππεξεηνχλ ζε
θπιαθέο πνπ θνηκνχληαη θάησ νη θξαηνχκελνη; Πε φιεο ηηο θπιαθέο ππάξρεη
πξφβιεκα ππεξζπκθφξεζεο. Γελ θνηκνχληαη ζε φιεο ηηο θπιαθέο φκσο νη
θξαηνχκελνη θάησ. Δδψ ππάξρεη ην εμήο παξάμελν: Βιέπσ ηα θνπξάγηα ησλ
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ζπλαδέιθσλ πνπ εξγάδνληαη ζηηο πην πξνβιεκαηηθέο θπιαθέο, εθεί πνπ ην
κεξνθάκαην βγαίλεη φπσο πξνείπα, λα κελ παξαπνληνχληαη ηφζν, αιιά λα έρνπλ
αθνζησζεί θπξίσο ζηελ πξνζπάζεηα ηεο δηεπζέηεζεο ησλ πξνβιεκάησλ θαη ηεο
πξνζθνξάο εξγαζίαο. Δίηε φηαλ παξαπνλνχληαη λα ην θάλνπλ

ρσξίο γθξίληα θαη

ιηγφηεξν απφ θάπνηνπο άιινπο πνπ ζηηο θπιαθέο πνπ ππεξεηνχλ δελ θνηκάηαη θαλείο
θάησ, ππάξρνπλ ιηγφηεξα πξνβιήκαηα θαη γη’ απηφ ίζσο ηνπο πεξηζζεχεη ε γθξίληα.
Δγψ ζην ςπρηαηξείν δελ έρσ δεη λα θνηκάηαη θαλέλαο θάησ. Πηα Ρξίθαια θνηκάηαη
θαλέλαο θάησ;

Πηε Ιάξηζα θνηκάηαη θαλέλαο θάησ;

Πηε Θεζζαινλίθε θνηκάηαη

θαλείο θάησ; Πηε Σαιθίδα θνηκάηαη θαλείο θάησ; Πηελ Θνκνηελή;… ρη ζα ‘πξεπε
βέβαηα. Ξξνο Θενχ. Αιιά έηζη γηα λα μέξνπκε γηαηί κηιάκε. ζν γηα ηνλ Θνξπδαιιφ
αθήζηε.

Δίλαη εηδηθή πεξίπησζε.

Γε κπνξεί λα θνηκεζεί θαλείο θάησ ζηνλ

Θνξπδαιιφ. Γελ κπνξνχκε λα βάδνπκε ηνλ Θνξπδαιιφ…. Ν Θνξπδαιιφο είλαη ε
κεηξφπνιε. Αθήζηε ην απηφ. Αλ θηεξληζηεί ν Θνξπδαιιφο νη άιιεο θπιαθέο ζα
πάζνπλ πλεπκνλία. Νχηε αλαθέξνκαη εηδηθά ζηνλ Θνξπδαιιφ φηαλ κηιάσ γηα έιιεηςε
Γηνηθεηηθήο παξνπζίαο. Κφλν θαλέλα δηεζηξακκέλν κπαιφ ζα ην έβιεπε έηζη. ζνη
ζέινπλ λα κεηξήζνπλ ην κπφη ηνπο αο ην θάλνπλ κε ηνλ κεζεκεξηαλφ ήιην θαη κεηά
ζα δνχκε. Αο πάλε λα δηνηθήζνπλ 2300 θξαηνχκελνο θαη 250 ππάιιεινπο θαη κεηά αο
πνχλε νηηδήπνηε γηα ηνλ Θνξπδαιιφ.

Γελ είλαη φκσο θαλέλαο ππεξάλσ θξηηηθήο.

Έηζη; Αιιά λα βάινπκε ηα πξάγκαηα ζε κηα ζεηξά λα πάξεη ν δηάνινο.
Δπαλαιακβάλσ φηη νη θχιαθεο πνπ έρνπλ πξαγκαηηθά πξνβιήκαηα, ζέινληαο λα ηα
αληηκεησπίζνπλ παξαπνληνχληαη θαη δηακαξηχξνληαη. Απηφ είλαη φλησο κία επράξηζηε
έθπιεμε πνπ κπνξεί λα νδεγήζεη ζην ζπκπέξαζκα φηη ελδηαθέξνληαη γεληθφηεξα γηα
ηα πξνβιήκαηα ηνπ θιάδνπ, αλεζπρνχλ θαη ζα αζρνιεζνχλ ζπλδηθαιηζηηθά ή φρη κε
ηελ επίιπζή ηνπο. Ρν ιέσ επράξηζηε έθπιεμε γηαηί νη πεξηζζφηεξνη θπλεγψληαο απιά
θαη κφλν λα βνιεπηνχλ νη ίδηνη, πεξηνξίδνληαη ζην λα παξαθνινπζνχλ απφ καθξηά, λα
αδηαθνξνχλ ή λα θνβνχληαη. ηαλ ζπλαηζζαλζνχλ ην ηη αθξηβψο ζπκβαίλεη, απηνί
πνπ έρνπλ ηελ απεξγία σο θάξκαθν γηα πάζα λφζν, ηνπο ιέσ φηη ζα πξέπεη λα
θάλνπκε θαη απεξγία θαη ελαληίνλ ηνπ εαπηνχ καο θαη ελλνψ ην εμήο: Θα ην πσ κε
δχν θνπβέληεο.

κσο ζα είλαη πνιχ δεισηηθέο.

Έρεη αιιάμεη ην DNA ησλ

εξγαδνκέλσλ ζηηο θπιαθέο. Αληί λα ππαιιεινπνηνχληαη νη θξαηνχκελνη κε ηελ έλλνηα
δειαδή λα έξζνπλ ζε έλα θαζεζηψο επλνκίαο, επηαμίαο θαη πξνγξακκαηηζκνχ, γηαηί
έλα

πξφγξακκα

ηνπιάρηζηνλ

ππαιιεινθνηλσληθνπνηεζνχλ

νη

ην

έρεη

ε

θπιαθή,

θξαηνχκελνη,

αληί

επαλαιακβάλσ

θξαηνπκελνπνηνχληαη

φιν

λα
θαη

πεξηζζφηεξν νη ππάιιεινη. Ξάληα είρακε πξφβιεκα δφιησλ ππαιιήισλ. Δγψ
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ηνπιάρηζηνλ πφηε κα πνηέ δελ είπα φηη σο εξγαδφκελνη είκαζηε κηα θνηλσλία
αγγέισλ. ιεο νη επνρέο είραλ θαηά ην κάιινλ ή ην ήηηνλ πνζνζηά δφιησλ
ζπκπεξηθνξψλ απφ ππαιιήινπο. Απηφ πνπ γίλεηαη φκσο πιένλ ζηηο θπιαθέο δελ
ζπκάκαη λα έρεη μαλαγίλεη. Πε ιίγν ζα ηζαθψλνληαη ηα βαπφξηα ζε ηη ηηκέο ζα πνπιάλε
λαξθσηηθά ή νηηδήπνηε άιιν πνπιηέηαη. Θπκάζηε ηη ζαο είρα πεη ζε πξνεγνχκελα
ζπλέδξηα θαη εηδηθφηεξα ζε απηφ ηεο Θαιακπάθαο? Θπκάζηε ηη ζαο είρα πεη γηα ην
Τπρηαηξείν, ηελ Γηθαζηηθή, ηελ Άκθηζζα, ηελ Θέξθπξα, ηελ Αιηθαξλαζζφ θαη ηνλ
Γνκνθφ; ια αιήζεηα ήηαλ θαη πνιιά απφ απηά ζε θάπνηεο απ’ απηέο ηηο θπιαθέο , ή
αιινχ ελδερνκέλσο, εμαθνινπζνχλ λα γίλνληαη. Θαη έξρεζηε θάπνηνη εδψ ζήκεξα θαη
κνπ ιέηε γηα ηνλ εξσηθά καρφκελν θχιαθα Γεκήηξε, Ξαλαγηψηε, Αληψλε ή φπσο
αιιηψο ηνλ ιέλε. Απηφο φκσο ν εξσηθά καρφκελνο θχιαθαο δελ κπνξεί λα είλαη άιινο
θεηφο απφ εθείλνλ πνπ ζα βάιεη ην ρέξη ηνπ ζηελ θσηηά, ζα αλαδείμεη θαη ζα
θαηαγγείιεη απηά ηα θαηλφκελα. Θαη επεηδή ην έρεη θέξεη ε κνίξα κνπ λα κηιάσ
πξψηνο γηα απηά θαη γηα ηηο φπνηεο επεξρφκελεο βνπέο, αθνχζηε. Θα ζαο ην πσ θάπσο
ρνληξά. Αξθεηνί βαιιφκεζα εθ ησλ φπηζζελ φπσο έιεγαλ θαη ζην ζηξαηφ. Απηφ είλαη
πνπ κε αλάγθαζε λα πσ αθφκα θαη ζε άιινπο πην απνλήξεπηνπο θαηξνχο άιιν ν
ζπλάδειθνο θαη άιιν ν ζπλππεξεηψλ θαη φηη αλ θάπνηνη ήηαλ ηλδηάλνη ζα ηνπο έιεγαλ
απισκέλα ρέξηα. Δίκαη ζίγνπξνο φηη απηνί νη ζπλππεξεηνχληεο είλαη ν ίδηνη κε απηνχο
πνπ κε δηάθνξα ςεχηηθα νλφκαηα έκπαηλαλ ζην site έιεγαλ δηάθνξα. Αο θνηηαρηνχλ
ζηνλ θαζξέπηε θαη κεηά λα ηξαγνπδνχλ ηνπο παηάλεο γηα ηνλ εξσηθφ θχιαθα. Πε ιίγν
ζα θνπηνπιάλ ζηηο θπιαθέο ηα «βαπφξηα». Θαη απηφ ην ιέσ κεηά ιφγνπ γλψζεσο θαη
θάπνηνη ζα ζπλερίδνπλ λα κηινχλ φπσο εδψ ζήκεξα γηα φια ηα άιια εθηφο απφ απηφ.
Δδψ, απηφ είλαη ην κεγαιχηεξν πξφβιεκά καο. Γηα απηφ καο εγθαιεί ε θνηλσλία, ην
θαηαιαβαίλεηε; Γελ επηρεηξψ λα θάλσ θαλέλα πνιηηηθφ δηαρσξηζκφ, ε βξψκα θαη ε
δηαθζνξά δελ

έρνπλ ρξψκα.

Κελ λνκίζεηε

ινηπφλ

φηη

καιψλσ

θάπνηνπο

ζπγθεθξηκέλνπο πνπ πνιηηηθνιφγεζαλ πξνεγνπκέλσο γηα λα ελζαξξχλσ ηηο ζέζεηο
ηνπ δηθνχ κνπ πνιηηηθνχ θνξέα, ην πξφβιεκα ηεο ρψξαο ζπλάδειθνη είλαη πάλσ απφ
ρξψκαηα θαη θαηά βάζε γηα κέλα δελ είλαη νηθνλνκηθφ. Έρεη δήζεη απηφο ν ιαφο θαη κε
ιαραλνβιάζηαξα θαη κε βνιβνχο, απφ ρσξηά είκαζηε νη πεξηζζφηεξνη θαη κε ιαςάλεο
θαη κε βξνχβεο έρνπκε δήζεη. Ρν ηη ε Διιάδα ζα παξαδψζεη ή έρεη παξαδψζεη θαηά
θαηξνχο ν έλαο ηνλ άιινλ έρεη θξηζεί, απηφ πνπ θξίλεηαη ηψξα θαη θάπνηνη αξλνχληαη
λα ην δνπλ είλαη ην πφζε Διιάδα ζα παξαδψζεη ν έλαο ζηνλ άιιν. Ρν έρσ πεη θαη ην
έρσ γξάςεη θαη ζην site. Θππξνπνείηαη ε Θξάθε θαη Θξαθνπνηείηαη ε ρψξα. Δζληθφ
είλαη ην δήηεκα, πάξηε ην ρακπάξη. Ρψξα θαη αλαινγία, ζαλ παξαιιειηζκφ δειαδή,
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ζαο ιέσ φηη ην πξφβιεκα ησλ θπιαθψλ δελ είλαη απιά νηθνλνκηθφ, νξγαλσηηθφ ή
ιεηηνπξγηθφ, αιιά είλαη καδί κε φια απηά θαη εζηθφ. Γεκίζακε ζθνπιαξηθάδεο θαη
θνηζηδάθεδεο ζηηο θπιαθέο. Πηελ λννηξνπία αλαθέξνκαη. Γελ έρσ ηίπνηα κε ηελ
εκθάληζε θαλελφο. Θπκάκαη φηαλ πάιη κε παξαβνιηθφ ιφγν ηφικεζα λα πσ γηα
πξψηε θνξά δεκφζηα ζηελ ηειεφξαζε γηα απηφ ην ζέκα, γηα ηελ κεηάιιαμε ηνπ
«θπιαθηηθνχ DNA» δειαδή, θαη κίιεζα γηα ιαπάδεο θχιαθεο, πνιινί κνπ είπαλ φηη
αδηθψ ηνπο λένπο, άιινη φηη ζπθνθαληψ ηνλ ρψξν θαη δηάθνξα ηέηνηα. Ρνπο είπα
πξνζδνθψληαο πεξηζζφηεξν λα είκαη θαθφο κάληεο θαη φρη κάληεο θαθψλ, πεξηκέλεηε
θαη ζα δείηε. Ρη είδακε; Πήκεξα απηφ ην ζπλέδξην πξέπεη λα απαληήζεη. Αο
απαληήζνπκε ινηπφλ φηη θαιή θπιαθή είλαη απηή ζηελ νπνία μεκπξνζηηάδνληαη ηα
βαπφξηα, ηα ξεκάιηα θαη ηα αξπαθηηθά πνπ ηπρφλ ππεξεηνχλ ζε απηή. ηη θαινί
ππάιιεινη είλαη απηνί πνπ δελ αξλεζηδηθνχλ, δελ θνβνχληαη, κηινχλ θαη φηαλ πξέπεη
ληξέπνληαη. Ρα ππφινηπα ζα ηα βξνχκε. Θαιφ αγψλα.
Πρόεδρος: Δπραξηζηνχκε πξφεδξε. Ξαξαθαιψ ην ζψκα λα κπεη κέζα. ζνη είλαη
έμσ παξαθαιψ λα έξζνπλ κέζα. Λα εμνπζηνδνηήζνπκε ην Γ.Π. Ξξνρσξάκε ζηε
δηαδηθαζία δηα ηεο αλαηάζεσο αλ εμνπζηνδνηεί ην ζψκα ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο
νκνζπνλδία καο λα πξνρσξήζεη ζηηο θηλεηνπνηήζεηο. Νκφθσλα εμνπζηνδνηεί ην ζψκα
καο θαη θιείλνπκε ηηο εξγαζίεο. Ξαξαθαιψ ηα κέιε ηεο εθνξεπηηθήο θαη ηε δηθαζηηθή
αληηπξφζσπν θαη λα ηελ θαισζνξίζνπκε. Ν θχξηνο Ληθνιηλάθνο Γεκήηξηνο,
Γνπδνπιαθάθεο Ξέηξνο θαη Κπίιηνο Ξνιχθαξπνο.
Πρόεδρος: Ππλάδειθνη

ηα

απνηειέζκαηα

ηεο

εθινγηθήο

δηαδηθαζίαο

είλαη:

Δγγεγξακκέλνη 105. Τήθηζαλ 98. Άθπξα 1 θαη 97 έγθπξα. Ξήξαλ 32 ε ΓΑΘΔ, 65 ε
ΞΑΠΘ θαη 1 άθπξν. Δθιέγνληαη απφ ηε ΓΑΘΔ Θαξακπέθηνο 21, Γίθαξνο 20 θαη απφ ηε
ΞΑΠΘ Αξαβαληηλφο, Θαξαθίηζνο, Ιακπξφπνπινο, Καξαγθνχιαο, Ρζηγαξίδαο. Θαιή
επηηπρία ζηνπο αληηπξνζψπνπο θαη θάπνπ εδψ ηειεηψλεη ε δηαδηθαζία ηνπ 37νπ
εθινγηθνχ ζπλεδξίνπ.
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