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ΘΕΜΑ: ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΤΜΒΟΤΛΟ:
Καλθµζρα ςασ. Κυρίεσ και κφριοι ςυνάδελφοι ςασ καλωςορίηουµε ςτο ζκτακτο
Συνζδριο τθσ Οµοςπονδίασ το οποίο αποφαςίςτθκε µετά από τθ ςφςκεψθ του
Διοικθτικοφ Συµβουλίου τθσ Οµοςπονδίασ 17/09/2008 µε κζµατα οικονοµικά
που αφοροφν τον κλάδο µασ και ςυγκεκριµζνα: Κατάργθςθ των ειδικϊν
λογαριαςµϊν, τθν αφξθςθ του πόρου και τα νυχτερινά και εξαιρζςιµα. Δεν
διαβάηουµε κατάλογο παρόντων απαρτία υπάρχει, προχωράµε ςτισ
διαδικαςίεσ. Το λόγο ζχει ο Ρρόεδροσ.
ΑΡΑΒΑΝΣΙΝΟ:
Ρρόεδρε µιςό λεπτό µια διαδικαςτικι πρόταςθ.
Ππωσ ξζρετε τα ζκτακτα Συνζδρια εκ του καταςτατικοφ ζχουν
ςυγκεκριµζνο κζµα και χωρίσ τθν εξουςιοδότθςθ του Σϊµατοσ δεν µπορεί να
επεκτακεί ςε άλλα ηθτιµατα.
Είναι µια ευκαιρία λοιπόν µιασ και είµαςτε όλοι ςφμφωνοι πζρα από
αυτό το πρόβλθµα το υπαρκτό και ςθµαντικό κζμα με τουσ διανεμθτικοφσ που
αντιµετωπίηουµε να ςυηθτιςουμε και για το γενικότερο δοµικό πρόβλθµα
ςυνδικαλιςτικισ ζκφραςθσ ζτςι γενικά ςε ζνα κλίµα το λζω.
ΑΡΑΒΑΝΣΙΝΟ:
Επαναλαµβάνω για τα πρακτικά ότι θ ςθµερινι διαδικαςία αποτελεί πρόταςθσ
τθσ ΡΑΣΚ για ζκτακτο Συνζδριο. Θ καταςτατικι πρόβλθψθ για τα ζκτακτα
Συνζδρια λζει ότι αυτοί που τα προτείνουν ορίηουν και τα κζµατα θµεριςιασ
διάταξθσ, εµείσ όμωσ τελικά αποφαςίςαµε οµόφωνα ςτο Διοικθτικό Συµβοφλιο
να γίνει αυτό το Συνζδριο.
Ωςτόςο κα πρζπει να πάρουµε και µία εξουςιοδότθςθ από το Σϊµα για
να διευρφνουµε τισ διαδικαςίεσ του Συνεδρίου νοµιµοποιϊντασ και δίνοντασ
τθν ευκαιρία ςτουσ ςυναδζλφουσ να τοποκετθκοφν και ςε άλλα
προβλιµατα.Οχι προβλιµατα ι ηθτιµατα διαπροςωπικϊν ςχζςεων αλλά για
ςοβαρά ενδεχοµζνωσ προβλιµατα που µπορεί να αντιµετωπίηουν κάποιεσ
πρωτοβάκµιεσ ενϊςεισ. Για να µποροφµε όµωσ να το κάνουµε αυτό κα πρζπει
να το εγκρίνει το Συνζδριο. Από τθ ςτιγµι που δεν κα υπάρχει αντίρρθςθ
λοιπόν µε το πζρασ του κζµατοσ για το οποίο γίνετε το ζκτακτο Συνζδριο κα
µποροφµε να τοποκετθκοφµε και για τα κζµατα τα οποία κα υπάρξουν. Αλλά
θσ
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παράκλθςθ ςτο πρϊτο ςκζλοσ να ολοκλθρωκεί το κζµα του εκτάκτου
Συνεδρίου.
ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΝΕΔΡΙΟΤ: Το λόγο ζχει ο Ρρόεδροσ για τθν ειςιγθςι του ο
κφριοσ Καραµπζκιοσ.
ΠΡΟΕΔΡΟ Δ. ΚΑΡΑΜΠΕΚΙΟ:
Συνάδελφοι ικελα να ευχαριςτιςω κατ’ αρχάσ το κφριο Διµαρχο για τθν
ευγενι παραχϊρθςθ τθσ αίκουςασ που κάνουµε το Συνζδριό µασ. Κζλω να τον
ευχαριςτιςω και να του πω ότι και ςτα προβλιµατα που αντιµετωπίηει ο
Διµαρχοσ είµαςτε κοντά του ςτο πλαίςιο τθσ ςυνεργαςίασ. Συνάδελφοι ςασ
ευχαριςτϊ για τθν άµεςθ ανταπόκριςι ςασ ςε τόςο ςφντοµο χρονικό διάςτθµα
και τθν παρουςία ςιµερα εδϊ. Οι εξελίξεισ είναι ραγδαίεσ και οι εκπρόςωποι
των εργαηοµζνων καλοφνται ςτο ζκτακτο Συνζδριο να αναλάβουν το βάροσ των
κακθκόντων τουσ. Καλοφµαςτε ςιµερα να πάρουµε αποφάςεισ που απαιτοφν
ςυνδικαλιςτικό ρεαλιςµό και να χαράξουµε µία πορεία που κα µασ οδθγιςει
ςτθν επίλυςθ των οικονοµικϊν προβλθµάτων και τθν οµαλοποίθςθ τθσ ζνταςθσ
που επικρατεί ςτον εργαςιακό µασ χϊρο. Συνάδελφοι, όπωσ ξζρετε ςτθ
Συνεδρίαςθ του Διοικθτικοφ Συµβουλίου τθσ προθγοφµενθσ εβδοµάδασ ιταν
προγραµµατιςµζνθ θ ςυνάντθςθ µε τον κφριο Υπουργό. Τθν ανζβαλε λόγω
ςυµµετοχισ του ςτο Υπουργικό Συµβοφλιο. Και παρ’ όλο που τα µζλθ του
Διοικθτικοφ Συµβουλίου ιταν ακόµα παρόντα ςτο Υπουργείο όταν επζςτρεψε ο
κφριοσ Υπουργόσ, δεν µασ δζχτθκε οφτε καν για µία ολιγόλεπτθ ςυνάντθςθ.
Κζλω να το καταγγείλω κεϊρθςε ςκόπιµο ο Υπουργόσ τθν ϊρα που είχαµε
εµείσ ραντεβοφ να βλζπει τθν επάνοδο. Το αντιπαρζρχοµαι. Πµωσ αυτό και
δθλϊνω, ότι δεν εγκαταλείπουµε τθν γραµµι τθσ ςφνεςθσ και τθσ
υπευκυνότθτασ. Μόνο µζςα από αυτιν τθν υπευκυνότθτά µασ κα
καταφζρουµε κετικά αποτελζςµατα για τον κλάδο, µζςα ςτο πνεφµα αυτό τθσ
οµοφωνίασ και τθσ ενότθτασ. Σφςςωµο το Διοικθτικό Συµβοφλιο τθσ
Οµοςπονδίασ µασ, αποφάςιςε τθ ςθµερινι ςφγκλιςθ τθσ Γενικισ Συνζλευςθσ
των αντιπροςϊπων. Συνάδελφοι, ζφταςε θ ϊρα φίλεσ και φίλοι να λεχκοφν
κάποιεσ αλικειεσ. Αλικειεσ που ζχουν καταγραφεί. Οι ϊρεσ ευκφνθσ που
περνοφµε δεν επιτρζπουν τθν απόκρυψθ γεγονότων πρζπει όλοι να γνωρίηετε τι
ζχουµε κάνει ωσ τϊρα. Ρριν φτάςει θ απόφαςθ ςτισ φυλακζσ για τα νυχτερινά,
ανεβικαµε και είδαµε τον Υπουργό, γφρω ςτα µζςα Λουνίου και τελευταία 30
Λουλίου. Του είπαµε πϊσ ζχουν τα πράγµατα ότι τα χριµατα που …. Επαρκοφν
µόνο για ζνα τρίµθνο. Και όχι για όλο το εξάµθνο. Τον πιζςαµε κι εκεί, ςε εκείνθ
τθ ςυνάντθςθ και για τθν αφξθςθ του πόρου που ο ίδιοσ εξιγγειλε πρϊτοσ ςτο
Συνζδριό µασ. Ζδειξε ότι κατανοεί όλα όςα του µεταφζραµε και άµεςα ζδωςε
εντολι για να προχωριςουν προσ επίλυςθ τα κζµατα. Μασ είπε επί λζξει για
θσ
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τον πόρο:«ό, τι είπα κα το πάρετε». Φφγαµε µε τθν αίςκθςθ ςυνάδελφοι ότι κα
ςθκωκοφµε τθν επόµενθ µζρακι όλα κα ζχουν λειτουργιςει ρολόι. Αλλά να που
είµαςτε ςιµερα εδϊ κι ο εφιάλτθσ ςχεδόν δφο µινεσ µετά ςυνεχίηεται. Καµία
λφςθ ακόµα και δεν ζχουν βρεκεί για νυχτερινά και ςε λίγεσ µζρεσ µπαίνει
Οκτϊβρθσ. Δεν ξζρουµε ακόµα ποιοσ κα φυλάξει τισ νυχτερινζσ βάρδιεσ ςτα
καταςτιµατα. Καµία υπογραφι. Δεν ζχει πζςει ακόµα το Υπουργείο
Οικονοµικϊν για τθν αφξθςθ του πόρου. Ραρ’ όλο που ο Υπουργόσ και ο
Διευκυντισ του γραφείου του ο κφριοσ Αναγνωςτόπουλοσ, µασ διαβεβαιϊνει
ακόµα και ςιµερα χκεσ, προχκζσ, τισ προθγοφµενεσ µζρεσ και ςτισ … επιτροπζσ
που ιµαςταν επάνω ό, τι υποςχζκθκε ο Υπουργόσ κα το πάρετε. Τελείωςε,
ζλθξε. Και ςυνεχίηω. Πλο αυτό το διάςτθµα πολλαπλζσ είναι οι παρεµβάςεισ
µασ και ςτο Γενικό Γραµµατζα όλοι φαίνεται ότι κατανοοφν το πρόβλθµα
ςυνάδελφοι αλλά κανείσ δεν δίνει λφςεισ. Γι’ αυτό και φτάςαµε ςιµερα εδϊ. Σ’
αυτιν τθν κατάςταςθ και όπωσ λζει και µία παροιµία «µθν τάξεισ ςε άγιο κερί
και ςε παιδί κουλοφρι» κι εγϊ ςτθν προκειµζνθ περίπτωςθ ςυνάδελφοι είµαι
παιδί και ο Υπουργόσ µου’ ταξε κουλοφρι. Το κουλοφρι αυτό είναι 120 ευρϊ.
Συνάδελφοι δεν ζταξα εγϊ ςε κανζναν 120 ευρϊ. Το ζταξε ο κφριοσ Υπουργόσ
ςτο Συνζδριό µασ. Και αφοφ το ζταξε πρϊτα ςε µασ µετά πιγε και ς’ άλλα
Συνζδρια του χϊρου του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ και το µετζφερε ό, τι ζκανε
ςε µασ και ςτ’ άλλα Συνζδρια. Τϊρα ζρχοµαι να ςασ εξθγιςω τι κάνουν οι άλλοι
χϊροι. Οι δικαςτικοί δεν κουνικθκαν κακόλου που είναι µία από τισ
µεγαλφτερεσ Οµοςπονδίεσ του χϊρου µασ. Δεν ζχουν καταφζρει ακόµα να
ςυγκροτθκοφν ςε Σϊµα. Και φζρουν µεγάλθ ευκφνθ οι εκπρόςωποί τουσ, για
τθν πλιρθ απραξία του χϊρου τουσ. Σε αντίκεςθ µε το παρελκόν που ο ζνασ
χϊροσ ςυµπλιρωνε τον άλλον. Τϊρα βρεκικαµε µόνοι µασ να πολεµάµε,
πουλθµζνοι απ’ τουσ δικαςτικοφσ υπαλλιλουσ. Μασ είπαν να µποφµε ςε
απεργιακζσ κινθτοποιιςεισ µε ζνα αίτθµα για τθ µθ κατάργθςθ του ειδικοφ
λογαριαςµοφ. Το πράξαµε τελικά. Αυτοί είναι άφαντοι. Ροφ είναι οι εξωτερικοί
φρουροί; Τι ενζργειεσ ζχουν κάνει; Ροφ είναι θ φωνι τουσ; Άχρωµοι, άοςµοι,
όλο αυτό το διάςτθµα που απλά ακολουκοφν τθν ςειρά των πραγµάτων που
ζχουν βάλει τον αυτόµατο πιλότο και δουλεφει γι’ αυτοφσ.
Οι µόνοι µε τουσ οποίουσ είχαµε ςυνεργαςία ςε κακθµερινι επικοινωνία
και που πραγµατικά νοιϊςαµε ςυµπαράςταςθ όλο αυτό το διάςτθµα ιταν ο
Σφλλογοσ των Υπαλλιλων του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ. Οφείλω από το βιµα
αυτό να τουσ το αναγνωρίςω. Για τον πόρο πρζπει να ξζρετε ότι ςτο παρελκόν
παρακολουκιςαµε από κοινοφ τουσ δικαςτικοφσ υπαλλιλουσ τθν πορεία µζχρι
να δθµοςιευκεί. Θ αφξθςθ και να πάρει το ΦΕΚ. Αυτι τθ φορά όλο το τρζξιµο
και το άγχοσ που ζχει να παρακολουκεί κανείσ τθν εξζλιξθ τθσ απόφαςθσ για
τθν αφξθςθ τθν τράβθξε µόνο ο δικόσ µασ χϊροσ. Το Ρροεδρείο τθσ
θσ
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Οµοςπονδίασ µασ. Και ςε κάκε φάςθ που παρουςιάηονταν πρόβλθµα,
ενοχλοφςαµε τθν πολιτικι θγεςία, τουσ ενθµερϊναµε και πάντα φεφγαµε µε τθ
διαβεβαίωςθ από τα χείλθ ολωνϊν ότι ό, τι µασ υποςχζκθκαν κα το πάρουµε.
Κα περάςω τϊρα ςτο κζµα τθσ κατάργθςθσ των ειδικϊν λογαριαςµϊν. Κατ’
αρχιν να πω ότι αν εξαιροφταν ζςτω κι ζνασ λογαριαςµόσ, κα ιµαςταν κι εµείσ
µζςα ςτθν εξαίρεςθ. Καταργθκικαν όλοι οι λογαριαςµοί πλθν οριςµζνων που
αφοροφν τθ λειτουργία του κράτουσ και τισ δεςµεφςεισ που απορρζουν από
διεκνείσ και ευρωπαϊκζσ ςυνκικεσ. Πλο αυτό το διάςτθµα εκτόσ των
παρεµβάςεων του Διοικθτικοφ Συµβουλίου ςτισ ςυνεδριάςεισ Διαχειριςτικισ
Επιτροπισ του πόρου, πρζπει να γνωρίηετε ότι το Ρροεδρείο κινικθκε προσ
όλεσ τισ κατευκφνςεισ κάνοντασ παρεµβάςεισ τόςο ςτθ Βουλι όςο και ςτθν
υποβολι υποµνθµάτων ςτουσ Υπουργοφσ Οικονοµικϊν, Δικαιοςφνθσ. Στθ
Βουλι από τουσ βουλευτζσ πλειοψθφίασ πιραµε τθν διαβεβαίωςθ ότι αν
εξαιρεκεί κάποιοσ άλλοσ χϊροσ τότε κα εξαιροφταν κι ο δικόσ µασ χϊροσ.
Εξάλλου αυτό είχε δεςµευτεί και ο Διευκυντισ του Υπουργοφ ςε ςυνεννόθςθ µε
τον Υπουργό ότι αν εξαιρεκεί ζςτω και ζνασ κλάδοσ κα’ µαςτε κι εµείσ µζςα. Κα
µου πείτε υπόςχεςθ. Το κρατάω. Αν κανείσ παρακολουκοφςε τισ ςυνεδριάςεισ
τθσ Βουλισ, όπου ςυηθτικθκε το νοµοςχζδιο για τθν κατάργθςθ των ειδικϊν
λογαριαςµϊν κα ζβλεπε ότι όλα τα κόµµατα είναι υπζρ τθσ κατάργθςθσ των
ειδικϊν λογαριαςµϊν. Δεν βρζκθκε οφτε ζνασ ειςθγθτισ οφτε ζνασ βουλευτισ
από κανζνα κόµµα που να µθν ςυνθγοριςει για τθν κατάργθςι τουσ.
Χαρακτθριςτικά να ςασ πω. Διακόπτω τθν οµιλία µου να καλωςορίςουµε τον
κακθγθτι του Ροινικοφ Δικαίου τον κφριο Μθτρόπουλο και τον Αλζξθ τον
Καλαµατιανό. Χαρακτθριςτικά να ςασ πω ότι ο ειςθγθτισ τθσ Αξιωµατικισ
Αντιπολίτευςθσ ο κφριοσ Κουτµερίδθσ είπε επί λζξει:«περιζχεται και ςτισ
προγραµµατικζσ µασ κζςεισ πωσ ςυµφωνοφµε για τθν κατάργθςθ των ειδικϊν
λογαριαςµϊν». Ο ειδικόσ … του Κοµµουνιςτικοφ Κόµµατοσ Ελλάδοσ ο κφριοσ
Ακαναςόπουλοσ είπε ότι:«κάνει ζνα βιµα θ κυβζρνθςθ και προχωρά ςτθν
αντιµετϊπιςθ του κακεςτϊτοσ που είχε δθµιουργθκεί µε τουσ ειδικοφσ
λογαριαςµοφσ που αποτελοφςαν εκτροφείο µθ ςφννοµων ενεργειϊν και
βεβαίωσ εξαγορά ςυνειδιςεωσ και όχι µόνο, ςυνθγορϊντασ ςτθν κατάργθςι
τουσ». Ο κοινοβουλευτικόσ εκπρόςωποσ του ΛΑΟΣ ο κφριοσ Βορίδθσ
είπε:«ακοφςαµε τον ΣΥΛΗΑ είναι υπζρ τθσ κατάργθςθσ των ειδικϊν
λογαριαςµϊν αλλά δεν τον ψθφίηουν το νόµο γιατί τουσ ενοχλεί ο τρόποσ; Θ
δικι µασ κζςθ είναι απολφτωσ ςυνεπισ. Βεβαίωσ κατάργθςθ των ειδικϊν
λογαριαςµϊν». Ο κφριοσ Ρλεφρθσ βουλευτισ του ΛΑΟΣ είπε:«οι ειδικοί
λογαριαςµοί ιταν και είναι πρόβλθµα. Γιατί ακόµα δεν ζχουν καταργθκεί;». Ο
βουλευτισ του ΡΑΣΟΚ ο κφριοσ Τςιρϊνθσ είπε µεταξφ άλλων: «είχαµε πει από
κζςθ αρχισ ότι είµαςτε υπζρ τθσ κατάργθςθσ των ειδικϊν λογαριαςµϊν». Ο
θσ
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κοινοβουλευτικόσ εκπρόςωποσ του ΡΑΣΟΚ ο κφριοσ Βενιηζλοσ µεταξφ άλλων
είπε:«θ κατάργθςθ των ειδικϊν λογαριαςµϊν είναι επιτακτικι και αναγκαία και
τθν είχα ηθτιςει κατ’ επανάλθψιν εγγράφωσ και ωσ Υπουργόσ από το Υπουργείο
Εκνικισ Οικονοµίασ και Οικονοµικϊν». Συνάδελφοι όλοι κζλουν τα εφςθµα από
τθν κατάργθςθ των ειδικϊν λογαριαςµϊν. Και µθν ξεχνάµε και τθν ΑΔΕΔΥ.
Ρρωτοςτατεί ςτισ κινιςεισ που γίνονται χρόνια τϊρα για τθν κατάργθςθ των
ειδικϊν λογαριαςµϊν. Θ ΑΔΕΔΥ το κορυφαίο ςυνδικαλιςτικό όργανο ιταν
ανζκακεν υπζρ τθσ κατάργθςθσ και το µεκόδευε επί ςειρά ετϊν. Εµείσ
τουλάχιςτον µε τθν παράςταςι µασ ςτθ Βουλι καταφζραµε να πείςουµε
οριςµζνουσ για το δίκαιο των αιτθµάτων µασ. Αλλά χωρίσ να ανατρζψουµε τθν
κατάςταςθ. Οι ειδικοί λογαριαςµοί καταργικθκαν. Αυτό είναι πλζον δεδοµζνο.
Και όλα ζγιναν µε τθ ςφµφωνθ γνϊµθ όλων των βουλευτϊν όλων των
κοµµάτων. Εµείσ ωσ Ρροεδρείο και ςυνολικά το Διοικθτικό Συµβοφλιο τθσ
Οµοςπονδίασ, από τθν πρϊτθ ςτιγµι που ξεκίνθςε θ ιςτορία µε τουσ ειδικοφσ
λογαριαςµοφσ κινθκικαµε µε µαχθτικότθτα προσ όλα τα επίπεδα, προσ πάςα
κατεφκυνςθ για τθν διατιρθςθ του ειδικοφ λογαριαςµοφ. Δυςτυχϊσ ιµαςταν θ
µόνθ Οµοςπονδία που ζκανε τισ όποιεσ κινιςεισ µε όλουσ τουσ άλλουσ χϊρουσ
να είναι τελείωσ άβουλοι και να βρίςκονται ςε ςφγχυςθ και κάποιοι να ζχουν
εςωτερικά προβλιµατα και να κακίςτανται ανίκανοι να πάρουνε οποιαδιποτε
απόφαςθ. Νοιϊςαµε τθ µοναξιά του µονάχου ς’ αυτόν τον αγϊνα αλλά νοµίηω
ότι ςτακικαµε ςτο φψοσ µασ. Και ςτο φψοσ των περιςτάςεων. Δϊςαµε
αξιοπρεπϊσ τθ µάχθ µασ και λάβαµε τθν δζςµευςθ από όλουσ τουσ αρµόδιουσ
ότι αν εξαιρεκεί ζςτω κι ζνασ άλλοσ χϊροσ µε τον ειδικό λογαριαςµό τότε κι ο
δικόσ µασ είχε εξαιρεκεί. Να ςασ πω επίςθσ ζνα όχι παράπονο αλλά
περιςςότερο µια διαπίςτωςθ που µποροφµε να κάνουµε. Ζχοντασ
παρακολουκιςει όλεσ τισ ςυνεδριάςεισ τθσ Διαχειριςτικισ Επιτροπισ κι όταν
εννοοφµε Διαχειριςτικι Επιτροπι, είναι θ Επιτροπι που διαχειρίηεται τον πόρο
µε λφπθ διαπίςτωςα και κζλω να το µοιραςτϊ µαηί ςασ αυτό το πράγµα, πολλοί
µε τον τρόπο τουσ επεδίωκαν να µθν υπογραφεί θ αφξθςθ του πόρου. Γιατί εκεί
πζρα εκπροςωποφςαν τα κόµµατά τουσ. Με λφπθ µου. Γιατί εκεί πζρα
εκπροςωποφςαν κόµµατα. Κι εγϊ κι ο Ρρόεδροσ που ιµαςταν ςτθν
Διαχειριςτικι Επιτροπι τουσ είπαµε εδϊ πζρα εκπροςωποφν φορζα. Μθν
εκπροςωπείτε κόµµατα. Αλλά αυτοί εξακολουκοφςαν κι εκπροςωποφςαν τα
κόµµατά τουσ. Και µζλθµά τουσ ιταν να µθν υπογραφεί ο πόροσ. Τι ιςχφει όµωσ
µε το νζο νόµο; Από το άλλο του νοµοςχεδίου προκφπτει. Καταργοφνται όλοι οι
διαµετρικοί λογαριαςµοί µε τθ µορφι που υπιρχαν ωσ τϊρα και οι
Διαχειριςτικζσ Επιτροπζσ παραδίδουν τον ζλεγχο ςτο Γενικό Λογιςτιριο του
Κράτουσ. Οι πόροι των διαµετρικϊν λογαριαςµϊν αποτελοφν δθµόςια ζςοδα
και περιζχονται ςτον κρατικό προχπολογιςµό. Οι διατάξεισ που προβλζπουν
θσ
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πόρουσ για τουσ διαµετρικοφσ λογαριαςµοφσ από τζλθ, κρατιςεισ και
οποιαδιποτε άλλθ αιτία, διατθροφνται ςε ιςχφ. Οι δαπάνεσ των ειδικϊν
λογαριαςµϊν βαρφνουν εξ’ ολοκλιρου τον κρατικό προχπολογιςµό. Οι δαπάνεσ
που αφοροφν κάκε µορφισ παροχζσ ςε υπαλλιλουσ πραγµατοποιοφνται µε τθν
ζκδοςθ µιςκοδοτικϊν καταςτάςεων από τθν οικονοµικι υπθρεςία του κφριου
φορζα. Ρρακτικά τι ςθµαίνουν αυτά. Ρρϊτον. Αλλάηει ο τρόποσ διοίκθςθσ του
διαµετρικοφ λογαριαςµοφ αντί τθσ Διαχειριςτικισ Επιτροπισ τον ζλεγχο τον ζχει
το Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ πλζον. Οι πόροι, τα ζςοδα δθλαδι του
λογαριαςµοφ, παραµζνουν ωσ ζχουν και το ςθµαντικότερο που πιςτεφω ότι
είναι και θ µεγαλφτερθ επιτυχία του ςυνδικαλιςτικοφ κινιµατοσ είναι ότι
διαςφαλίηεται το ειςόδθµα των εργαηοµζνων. Οι υπάλλθλοι κα ςυνεχίςουν να
λαµβάνουν το µζριςµα από τον πόρο µε τθν εγγφθςθ του κρατικοφ
προχπολογιςµοφ και αυτό κα γίνεται µζςω τθσ µιςκοδοςίασ τουσ. Από χριµατα
του κρατικοφ προχπολογιςµοφ. Το ηουµί τθσ υπόκεςθσ αυτισ είναι ςυνάδελφοι
ότι διαςφαλίηεται θ πλθρωµι των εργαηοµζνων και δεν χάνουµε τον πόρο. Κα
µου πείτε Ρρόεδρε και γιατί φωνάηουµε; Γιατί κανείσ µασ δεν κζλει να χάςει τον
ζλεγχο. Γιατί ςιµερα τα υπόλοιπα µπορεί να µθν επαρκοφν για να ηθτιςουµε
ίςωσ του χρόνου µια ακόµα αφξθςθ αλλά µετά από µερικά χρόνια τα ζςοδα
µπορεί να είναι µεγαλφτερα και κα µποροφςαµε να ηθτιςουµε. Κεωρϊ όµωσ
ότι ιµαςταν τυχεροί και πιραµε µπροσ και διεκδικιςαµε τισ αυξιςεισ των
προθγοφµενων ετϊν και πάµε ςε µια πικανι παγίωςθ µε αρκετά αυξθµζνο το
ειςόδθµά µασ από τα χριµατα του πόρου. Και ασ µθν ξεχνάµε ότι τα τελευταία
χρόνια καταφζραµε να διπλαςιάςουµε τον πόρο. Ερχόµαςτε ςυνάδελφοι
ςιµερα ςε ζνα ζκτακτο Συνζδριο. Για να ςυηθτιςουµε τισ περαιτζρω ενζργειεσ
τθσ Οµοςπονδίασ µασ. Πλο αυτό το διάςτθµα λειτουργιςαµε δθµιουργικά και
αγωνιςτικά πάντα µε το πνεφµα τθσ ςυναίνεςθσ παίρνοντασ κζςθ ωσ Διοικθτικό
Συµβοφλιο τθν οποία εκφράςαµε µζςα από υποµνιµατά µασ. Για τα πρακτικά
και όςων δεν ζχουν διαβάςει κζλω να αναφζρω τα δφο υποµνιµατα που
ςτείλαµε ςτον Υπουργό. «Υπόµνθµα ςτον Υπουργό Δικαιοςφνθσ Γενικό
Γραµµατζα και Ειδικό Γραµµατζα. Κφριε Υπουργζ,-το υπόµνθµα αυτό ζφυγε 20
Αυγοφςτου-ςτθ προ µθνόσ ςυνάντθςθ του Ρροεδρείου µαηί ςασ µεταξφ άλλων
τζκθκε το κζµα των νυχτερινϊν. Ππωσ γνωρίηετε τα χριµατα που υπογράψαν
αφοροφν το β’ εξάµθνο του τρζχοντοσ ζτουσ. Ενϊ µόλισ επαρκοφν για τθν
κάλυψθ των αναγκϊν για το γ’ τρίµθνο. Σασ υπενκυµίηουµε ότι από το
Σεπτζµβριο µινα εφόςον εντόσ των προςεχϊν θµερϊν δεν αλλάξει θ
κατάςταςθ, θ ιδθ ζκρυκµθ κατάςταςθ ςτισ φυλακζσ κα επιδεινωκεί, από το
γεγονόσ ότι δεν κα υπάρχει προςωπικό για τισ νυχτερινζσ βάρδιεσ, Κυριακζσ και
αργίεσ. Σφµφωνα µε τθν απόφαςθ του Υπουργείου θ οποία είναι πρωτοφανισ
και καταγράφεται για πρϊτθ φορά ςτθν ιςτορία των Ελλθνικϊν φυλακϊν οι
θσ
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διευκυντζσ των φυλακϊν κα είναι υπόλογοι για τον επόµενο µινα για τθν µθ τθ
λειτουργία των φυλακϊν. Και πϊσ να λειτουργιςουν όταν από τον Σεπτζµβριο
δεν κα υπάρχουν χριµατα για να πλθρωκοφν οι νυχτερινζσ βάρδιεσ και αργίεσ
και εξαιρζςιµεσ θµζρεσ για το προςωπικό. Ροιοσ κα ζχει τθν ευκφνθτων 12.000
ανκρϊπων που κρατοφνται και ποιοσ κα φροντίηει για τισ ανάγκεσ τουσ κατά τθ
διάρκεια τθσ νφχτασ; Ζχει διαπιςτωκεί άλλωςτε ότι οι ζκνοµεσ ενζργειεσ ςτον
χϊρο των φυλακϊν όπωσ απόπειρεσ, αποδράςεισ και λοιπά ζχουν λάβει χϊρα
βραδινζσ ϊρεσ κακθµερινϊν και απογευµατινϊν ϊρεσ αργιϊν. Τότε δθλαδι
που εργάηεται το απολφτωσ απαραίτθτο προςωπικό για τθν κάλυψθ των
βαςικϊν αναγκϊν τθσ υπθρεςίασ. Είναι γνωςτι εξάλλου τόςο ςε ςασ όςο και ςε
όλα τα ςτελζχθ του Υπουργείου, θ ζλλειψθ προςωπικοφ που αγγίηει ςχεδόν το
50%. Ενϊ από τθν άλλθ οι κρατοφµενοι ζχουν ξεπεράςει πλζον τουσ 12.000
αρικµόσ πολλαπλάςιοσ τθσ δυναµικότθτασ των φυλακϊν τθσ χϊρασ. Ο µικρόσ
αυτόσ αρικµόσ των εργαηοµζνων καλείται να καλφψει τισ ανάγκεσ διπλάςιου
αρικµοφ κρατουµζνων κάτω από ιδιαίτερα αντίξοεσ ςυνκικεσ καταβάλλοντασ
υπεράνκρωπεσ προςπάκειεσ µε κίνδυνο τθν υγεία και τθ ηωι τουσ πολλζσ
φορζσ. Κφριε Υπουργζ επιβάλλεται θ άµεςθ εντόσ των θµερϊν διευκζτθςθ του
προβλιµατοσ κακϊσ κα δθµιουργθκεί µείηον πρόβλθµα αςφάλειασ ςτισ
φυλακζσ τθσ χϊρασ. Σε ζνα τζτοιο ζκρυκµο περιβάλλον το να
αποδιοργανωκοφν οι φυλακζσ τθσ χϊρασ λόγω ζλλειψθσ χρθµάτων για τθν
κάλυψθ τθσ νυχτερινισ βάρδιασ και των εξαιρζςιµων θµερϊν είναι επικίνδυνο
και κα αποτελζςει παγκόςµια πρωτοτυπία.» Δεφτερο υπόµνθµα, το οποίο
ζφυγε από τθν Οµοςπονδία µασ 26 Αυγοφςτου αφορά τον πόρο. «Κφριον
Υπουργό Δικαιοςφνθσ, κφριο Γενικό Γραµµατζα Υπουργείου Δικαιοςφνθσ, Ειδικό
Γραµµατζα Υπουργείου Δικαιοςφνθσ. Αξιότιµε κφριε Υπουργζ, ςασ
µεταφζρουµε τθν ανθςυχία του ςυνόλου των εργαηοµζνων ςτισ φυλακζσ όλθσ
τθσ χϊρασ, ςχετικά µε τθν αφξθςθ του πόρου. Τα µθνφµατα που λαµβάνουµε
δεν είναι διόλου κετικά µετά τισ τελευταίεσ εξελίξεισ, το οικονοµικό επιτελείο
τθσ κυβζρνθςθσ πιςτεφουµε ότι ζνασ Υπουργόσ και κορυφαίο µζλοσ τθσ
κυβζρνθςθσ δεν κα πάρει πίςω τον λόγο του και να µθν υλοποιιςει τα όςα
εξιγγειλε ςτα Συνζδρια των εργαηοµζνων του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ. Με
αφετθρία το Συνζδριο των ςωφρονιςτικϊν υπαλλιλων τον Μάρτιο του
τρζχοντοσ ζτουσ. Στθ ςυνάντθςθ του Ρροεδρείου µαηί ςασ ςτο τζλοσ Λουλίου
µεταξφ άλλων τζκθκε το κζµα του πόρου. Και επί λζξει παρουςία του διευκυντι
του γραφείου ςασ και των Γενικϊν Διευκυντϊν του Υπουργείου είπατε:«ό, τι
ζχω εξαγγείλει κα το πάρετε, µθν επανζρχεςτε ξανάς’ αυτό το κζµα αφοφ το
ζχω υποςχεκεί τελείωςε». Τα ίδια ακριβϊσ λόγια είπατε και ςτισ 5, 6
Αυγοφςτου, ιταν θ µζρα του Σωτιροσ, γιόρταηε ο Υπουργόσ, αντιπροςωπεία τθσ
Οµοςπονδίασ µασ που ςασ επιςκζφτθκε ςτο γραφείο ςασ τθν τοποκζτθςι ςασ
θσ
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τθν µεταφζραµε ςτον κόςµο και που εναγωνίωσ περιµζνει τθν κετικι εξζλιξθ
εδϊ και πολλοφσ µινεσ και όλοι κεϊρθςαν ότι το κζµα ζλθξε παρ’ όλα αυτά
ζχει παρζλκει ζνασ και πλζον µινασ χωρίσ καµία κίνθςθ από καµία πλευρά που
να αποδεικνφει τθ ςυνζπεια των λόγων ςασ. Πλο αυτό το διάςτθµα τα
µθνφµατα που ζρχονταν από το γραφείο ςασ ιταν κετικά για τθν εξζλιξθ του
πόρου γι’ αυτό και ο κόςµοσ δεν ζχει αντιδράςει µζχρι ςιµερα. Σασ
ενθµερϊνουµε ότι παρ’ όλο που δεν ζχει παρζλκει το τρζχον ζτοσ µζςα ςτο
οποίο είχατε εξαγγείλει τθν αφξθςθ ςτα µερίςµατα των δικαιοφχων του πόρου
ζχει όµωσ παρζλκει το χρονικό διάςτθµα των ζξι και πλζον µθνϊν από τθν
θµζρα τθσ εξαγγελίασ ςασ χωρίσ ακόµα να ζχει υπογραφεί θ ςχετικι απόφαςθ.
Ο κόςµοσ που εκπροςωποφµε και τα µθνφµατα που λαµβάνουµε από τθ βάςθ
κεωρεί ότι θ πολιτικι θγεςία δεν ζχει βοφλθςθ ι ακόµα και τθ δυνατότθτα για
τθν υλοποίθςθ όλων αυτϊν που ζχει εξαγγείλει. Ραρακαλοφµε να λάβετε
υπόψθ ςασ και τα παραπάνω και να προβείτε ςε άµεςεσ ενζργειεσ για τθ
διαςφάλιςθ τθσ ζρρυκµθσ λειτουργίασ των υπθρεςιϊν του Υπουργείου
Δικαιοςφνθσ και ιδιαίτερα των καταςτθµάτων κράτθςθσ.» Συνάδελφοι
δθλϊνουµε και παρόντεσ και ζτοιµοι για αγϊνεσ µζχρι να δικαιωκοφµε.
Υποβάλουµε τεκµθριωµζνεσ προτάςεισ µζςα ςτα πλαίςια που επιβάλει το
ςυνδικαλιςτικό κίνθµα και το αγωνιςτικό του παρελκόν. Ερχόµαςτε ςτο 6ο αυτό
Συνζδριο οραµατιηόµαςτε να οργανϊςουµε τισ µορφζσ ςυνεργαςίασ µε όλουσ
εςάσ τουσ αντιπροςϊπουσ των φυλακϊν, ερχόµαςτε για ζναν διάλογο µζςα ςτα
πλαίςια του κζµατοσ αυτοφ του Συνεδρίου. Εµείσ ωσ εργαηόµενοι οφείλουµε να
κατακζςουµε προτάςεισ. Ρροτάςεισ ουςιαςτικζσ που κα διαςφαλίςουν τα
εργαςιακά µασ δικαιϊµατα και κα µασ προςτατεφςουν από τισ εκάςτοτε
διακζςεισ των κυβερνιςεων. Αναµζνω τισ δικζσ ςασ προτάςεισ, τισ ειςθγιςεισ
και τα ςυµπεράςµατά ςασ, ϊςτε να καταλιξουµε από κοινοφ ςιµερα ςτα
βιµατά τθσ επόµενθσ µζρασ. Ελπίηουµε ςε ζνα εποικοδοµθτικό διάλογο που το
αποτζλεςµά του κα φανεί χριςιµο ςε µασ και κα µπορεί να αξιοποιθκεί
κατάλλθλα από το ΔιοικθτικόΣυµβοφλιο ςτισ διεκδικιςεισ και µε τθν
κυβζρνθςθ. Συνάδελφοι, ςωφρονιςτικι πολιτικι, κφριοι Υπουργοί για να κάνετε
ςωφρονιςτικι πολιτικι κα πρζπει να υπάρχουν και χριµατα. Κφριε Υπουργζ,
εξαγγείλατε καλφτερεσ ςυνκικεσ κράτθςθσ και καλφτερεσ ςυνκικεσ εργαςίασ
ςτο χϊρο των φυλακϊν. Κφριε Υπουργζ ςτισ φυλακζσ υπάρχουν άνκρωποι
κρατοφµενοι και υπάλλθλοι. Κφριε Υπουργζ όςον αφορά τουσ υπαλλιλουσ δεν
τθριςατε τισ υποςχζςεισ ςασ. Τθν υπόςχεςι ςασ κφριε Υπουργζ για τθν αφξθςθ
του διανεµθτικοφ λογαριαςµοφ. Κφριε Υπουργζ από τον µινα Οκτϊβρθ κα’
χουµε νυχτερινά και δεν µποροφµε να φυλάξουµε τισ φυλακζσ. Φζρετε ευκφνθ
για ό, τι ςυµβεί ςτισ Ελλθνικζσ φυλακζσ. Κφριε Υπουργζ είπατε καλφτερεσ
ςυνκικεσ κράτθςθσ για τουσ κρατουµζνουσ. Κφριε Υπουργζ µασ ζχετε ξεχάςει κι
θσ
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εµάσ και τουσ κρατουµζνουσ. Υπάρχουνε προβλιµατα ςτισ φυλακζσ κφριε
Υπουργζ. Ρροβλιµατα που ζχουν να κάνουν µε τα οικονοµικά. Δεν ξζρω ποιοσ
φταίει. Μςωσ δεν µεταφζρατε ςτον Υπουργό Οικονοµικϊν τα προβλιµατα που
εκκρεµοφν χρόνια τϊρα για καλφτερεσ ςυνκικεσ των κρατουµζνων. Γιατί όταν
υπόςχεςτε καλφτερεσ ςυνκικεσ κα πρζπει να λάβετε υπόψθ κφριε Υπουργζ και
κφριοι ςυνάδελφοι ότι χρειάηονται χριµατα. Χριµατα για να δϊςουµε να
πάρουν οι κρατοφµενοι για φάρµακα, χριµατα για πετρζλαια, χριµατα για
ςίτιςθ. Κφριε Υπουργζ δεν ζχετε καταλάβει γιατί ςε κακθµερινι βάςθ πάντα
ςασ …. Τα προβλιµατα που υπάρχουν ςτον χϊρο των φυλακϊν. Το Διοικθτικό
Συµβοφλιο µε εξουςιοδότθςε να µεταφζρω τθν πρόκεςι του και τα
προβλιµατα που αφοροφν και τουσ κρατοφµενουσ και τουσ υπαλλιλουσ. Γιατί
είµαςτε ξεχαςµζνοι και οι δφο. Τθν Ραραςκευι ςτάςθ εργαςίασ πρωί απόγευµα
και τθν επόµενθ εβδοµάδα 24ωρθ απεργία να παρζλκουν 4 µζρεσ για Ρζµπτθ
και εξουςιοδότθςθ από το Συνζδριο για κλιµάκωςθ των απεργιακϊν
κινθτοποιιςεων. Κλείνοντασ κζλω να δϊςω ςυγχαρθτιρια ςε όλουσ ςασ, ςε
όλεσ τισ φυλακζσ για τθν αγωνιςτικότθτα που επιδείξατε και τισ τζςςερισ θµζρεσ
που είχαµε ςτάςθ εργαςίασ. Εργαηόµενοι ενωµζνοι ποτζ νικθµζνοι. Σασ
ευχαριςτϊ.
ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΝΕΔΡΙΟΤ:
Κα κάνω µία παράκλθςθ τα κινθτά τθλζφωνα να µποφνε ςτο ακόρυβο γιατί
αποςποφν τθν προςοχι του οµιλθτι και δθµιουργείται πρόβλθµα. Ο κφριοσ
Μθτρόπουλοσ κα ικελε να τοποκετθκεί; Ρριν ακοφςει τον κφριο
Αραβαντινό; Το λόγο ζχει ο κφριοσ Αραβαντινόσ εκπρόςωποσ τθσ ΡΑΣΚ. Και
ςτο Συνζδριό µασ παρευρίςκεται ο κφριοσ Χατηίνασ είναι εκπρόςωποσ τθσ
ΡΑΣΚ και των δικαςτικϊν υπαλλιλων Ελλάδοσ. ΟΔΥΕ.
Κος ΑΡΑΒΑΝΣΙΝΟ:
……………..Αλλά ςαν λόγια τθσ καρδιάσ τα οποία και τα εννοοφµε κα
επαναλάβουµε παρότι κάποιοι κα ξαφνιαςτοφν ότι θ ΡΑΣΚ ςτθρίηει τον
Ρρόεδρο τθσ Οµοςπονδίασ. Τον ςτθρίηουμε ςαν κεςµικό παράγοντα, ςαν
υπεφκυνο τθσ υλοποίθςθσ του διεκδικθτικοφ μασ προγράμματοσ. Ζχουµε
άλλωςτε επιλζξει, προκρίνει και υπερψθφίςει και εμείσ το διεκδικθτικό πλαίςιο
τθσ Ομοςπονδίασ µασ.
Πταν λζµε ςτθρίηουμε ζναν άνκρωπο ζναν κεςµό είναι προφανζσ ότι το
κάνουμε όταν το χρειάηεται, όταν δεν πράττει ςωςτά ι όταν κάνει λάκθ. Οχι
εςκεµµζνα, είπαμε λάκθ.
Και υπό αυτι τθν ζννοια Ρρόεδρε, ςου λζω ότι ζκανεσ λάκθ. Ζκανεσ λάκθ
τα οποία ιςωσ ζχουν κάνει και άλλοι που ζχουµε περάςει από αυτι τθν
καρζκλα. Κα µου πεισ τότε γιατί µου τα κυµίηεισ; Γιατί ζχεισ µπροςτά ςου ςε
αυτό το Διοικθτικό Συµβοφλιο τον κατά τθ γνϊµθ µου περιςςότερο αλεςµζνο
θσ
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τον περιςότερο ελεχκζντα ςυνδικαλιςτι του Δθµόςιου τοµζα. Ζναν άνκρωπο
που τον πρόδωςαν και τον ζςτθςαν ςτον τοίχο επανειλθµµζνεσ φορζσ.
Κι όχι µόνο τον είχεσ µπροςτά ςου τϊρα, τον είχεσ και όταν ςου
υπενκφµιηε κατά καιροφσ τισ ςυµπεριφορζσ που επιφυλάςςουν οι πολιτικζσ
θγεςίεσ ςε πρόςωπα ι ςτο Συνδικαλιςτικό Κίνθµα γενικότερα. Φάνθκε να τ’
ακοφσ. Φάνθκε να ςε προβλθµατίηουν. Δεν φάνθκε όμωσ κακόλου ότι κα
προςτάτευεσ τον χϊρο ι ακόμθ και τον εαυτό ςου και δεν κα αποτελοφςεσ
ςιµερα ςτα µάτια όλων των ςυναδζλφων αντικείµενο ςυηιτθςθσ γιατί
επζτρεψεσ να ςε εξαπατιςουν – να µασ εξαπατιςουν. Γιατί Ρρόεδρε, περί
εξαπατιςεωσ πρόκειται. Να ςου πω τϊρα και ποια ςυγκεκριµζνα είναι τα λάκθ.
Το πρϊτο λάκοσ είναι θ µονοδιάςτατθ διεκδικθτικι πρόταςθ τθν οποία ςαν
πλειοψθφία ςτο Διοικθτικό Συµβοφλιο προκρίνατε ςτισ κατά καιροφσ επαφζσ
ςασ µε τθν πολιτικι θγεςία. Θ τελευταία αφξθςθ από κρατικό προχπολογιςµό
είναι ο διπλαςιαςµόσ του ςωφρονιςτικοφ επιδόµατοσ το 2003. Απ’ το 2003
µζχρι ςιµερα οφτε ζνα cent δεν ζχει δοκεί απ’ αυτό που λζγεται κρατικόσ
προχπολογιςµόσ.
Βολεφτθκεσ ςτθν φπαρξθ αυτοφ του διανεµθτικοφ λογαριαςµοφ τον
οποίο ςιµερα µασ κλζβουν πρόεδρε. Ρρϊτα όμωσ εμείσ δικαιολογιςαμε τθν
κλοπι του από τθν κοινωνία. Γιατί ςτθν ουςία πρόεδρε τθν κοινωνία κλζβουµε.
Ο διανεµθτικόσ λογαριαςµόσ είναι µία προςφορά απ’ τθν υπζρ κοινωνία
τρίτων, τα παίρναμε από τθν κοινωνία για να τα βάηουµε ςτθν δικιά µασ τςζπθ.
Ωςάν να πιςτεφαµε ότι θ κοινωνία ευθµερεί τθσ περιςςεφει και τα παίρνουµε
απ’ αυτιν να ηιςουµε κι εµείσ οι φτωχότεροι. Με αποτζλεςµα τϊρα να’ χουµε
και τθν κοινωνία απζναντι μασ.
Κι όχι µόνο τθν κοινωνία αλλά και ςυνδικαλιςτικζσ οργανϊςεισ ειδικότερα
τθν κορυφαία ςυνδικαλιςτικι οργάνωςθ τθν ΑΔΕΔΥ. Θ οποία ιταν ενάντια
ςτουσ διανεµθτικοφσ λογαριαςµοφσ. Κι αν ςιµερα ζχουµε κάποια προβλιµατα
και αν ςιµερα βρικε ζναν ςθμαντικό ςυµπαραςτάτθ ο Αλογοςκοφφθσ ςτθ
ρφκµιςθ που ζκανε µε τουσ διανεµθτικοφσ λογαριαςµοφσ αυτόσ λζγεται ΑΔΕΔΥ.
Ζκανεσ λάκοσ Ρρόεδρε όχι γιατί εςφ ειςθγικθκεσ αλλά γιατί επζτρεψεσ
ωσ επικεφαλισ τθσ πλειοψθφίασ να ςυνδιαλεχκείτε με μονοπαραταξιακι
εκπροςϊπθςθ. Εγϊ προχκζσ είδα ότι ζχουν αλλάξει οι πόρτεσ ςτον 3ο όροφο
του Υπουργείου. Δεν ξζραµε οφτε τι είχε γίνει εκεί πάνω πόςο μάλον να δοφµε
τον Υπουργό. Υποβακµίςατε κι ιταν κι αυτό λάκοσ ςου Ρρόεδρε, και τισ
ανθςυχίεσ µασ που από τθν πρϊτθ ςτιγµι και παρουςία του Υπουργοφ ςασ
είπαµε ςτο Συνζδριο τθσ Καλαµπάκασ. Τότε που του είπα χαρακτθριςτικά κφριε
Υπουργζ εµείσ ςτον Ρφργο, αφξθςθ εννοοφµε τα µζςα ςτθν τςζπθ, όχι τα µζςα
ςτο χρόνο που εξαγγείλατε εςείσ εδϊ ςιμερα.
Ζτςι µασ είχε πει ο Υπουργόσ. Μζςα ςτο χρόνο. Και αυτό το µζςα ςτο
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χρόνο µασ ταλανίηει ακόµα και ςιµερα µασ εγκλϊβιςε ςτθ λογικι του ο
Υπουργόσ κα το λφςω περιμζνετε. Σε δζκα µζρεσ ςε άλλεσ δζκα µζρεσ και ςτο
τζλοσ µπορεί να µασ πει ότι δεν πζραςε κι ο χρόνοσ. Διότι ο χρόνοσ ιταν το
2008. Και προφανϊσ δεν ζχει περάςει όλοσ ο χρόνοσ. Τι πρζπει να κάνουµε
τϊρα εµείσ; Να βαφτίςουµε το κρζασ ψάρι; Τι να ποφµε; Κάναµε λάκοσ; όχι
ζκανεσ λάκοσ κα ςου πουμε Ρρόεδρε γιατί επί µεγάλο χρονικό διάςτθµα είχεσ
ξεχάςει ότι όποιοσ µόνοσ κερδίηει χάνει και µόνοσ.
Το κυµικθκεσ ςχετικά ζγκαιρα µασ ηιτθςεσ τότε να ςυςτρατευκοφµε,
ςυςτρατευκικαµε και αυτι είναι θ µεγαλφτερθ αιτία, ο µεγαλφτεροσ λόγοσ που
από τθν καρδιά µασ λζµε και εννοοφµε ότι Ρρόεδρε, εξακολουκοφµε να ςε
ςτθρίηουµε. Ρόςο µάλλον τϊρα που ςυμφωνεισ με αγωνιςτικζσ κινθτοποίθςεισ
και µε µια µορφι µάλιςτα θ οποία µασ βρίςκει απόλυτα ςφµφωνουσ. Ζκανεσ
και ζνα πζµπτο λάκοσ Ρρόεδρε. Επζτρεψεσ µε τθν ζννοια ότι δεν µπόρεςεσ να
ελζγξεισ βερµπαλιςµοφσ και αλαηονικζσ ςυµπεριφορζσ προβεβλθµζνων
ςτελεχϊν τθσ παράταξισ ςου. Αυτό είχε ςαν αποτζλεςµα να δθµιουργοφνται
κακζσ διαπροςωπικζσ ςχζςεισ ςε επίπεδο κορυφισ και αν θ κορυφι δεν είναι
ενωµζνθ τι µινυµα περνάµε ςτθ βάςθ, µζχρι ςε περιφερειακοφσ όχι πλζον
βερµπαλιςµοφσ κα’ λεγα κάτι άλλο, αλλά δεν µου το επιτρζπει το κλίµα που
κζλω κι εγϊ να είναι το ίδιο µ’ αυτό που περίπου προςπάκθςεσ να πεισ κι εςφ
τθν ειςιγθςι ςου.
Γιατί ςτο κφµιςα όµωσ αυτό; Το οποίο το’ χα µε ερωτθµατικό ςτισ
ςθµειϊςεισ µου; Γιατί τελείωςεσ µε ζναν ςυγκεκριµζνο τρόπο. Εργαηόµενοι
ενωµζνοι είπεσ ποτζ νικθµζνοι αλλά αυτό κζλει πολφ νερό πολφ κουβζντα
πρόεδρε. Δεν µπαίνω ςε κριτικι αν ιςχφει, αν το πιςτεφουµε, το λζω γιατί ζχει
αποδειχτεί ότι χωράει όντωσ πολφ νερό ςτο τι ενϊνει τουσ εργαηόµενουσ και
χωράει πολφ περιςςότερο νερό ςτο τι εννοοφν κοινό οι εργαηόµενοι. Και δεν το
λζω τυχαία Ρρόεδρε αυτό το λζω γιατί ςε λίγεσ µζρεσ κα’ µαςτε ςε µία εξζλιξθ
ςε μια εκλογικι διαδικαςία για τα υπθρεςιακά ςυµβοφλια. Τα οποία κα
ρυκµίςουν ηθτιµατα ςτα οποία αµφιβάλω αν κα είναι κοινι θ εκτίµθςθ για το
τι είναι ςωςτό, αντικειµενικό, υγιζσ και δίκαιο.Είναι µία παρζνκεςθ αυτό ςτθ
ςθµερινι διαδικαςία όμωσ το ςυνδζω µε τισ αλαηονικζσ και τισ βερµπαλιςτικζσ
εξάρςεισ μελϊν τθσ παράταξθ ςου που όπωσ είπα άφθςεσ ι «επζτρεψεσ»να
ςου ξεφφγουν και που δικαίωσ αµφιβάλω για το εάν το ξαναεπιτρζψεισ ι και
παλι ςου ξεφφγουν.
Πµωσ εδϊ δεν ιρκαµε για να δικάςουµε τον Ρρόεδρο λζγοντάσ του ότι
τον ςτθρίηουµε. Επαναλαµβάνω και πάλι ότι οφτε δικολαβίςτικο είναι αυτό
οφτε χειριςτικό. Εςείσ τουλάχιςτον µε ξζρετε δεν χειρίςτθκα ποτζ τθν Γενικι
Συνζλευςθ µπορεί να χειριηόµουνα καλϊσ ι κακϊσ αυτό που πίςτευα. Αλλά ό, τι
ζλεγα το πίςτευα.
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Σιµερα ιρκαµε εδϊ για να τα ποφµε όλα, τζρµα θ κοροϊδία. Ολα κα
απαντθκοφν και κα ςυνδεκοφν ιςτορικά υπενκυµίηοντάσ ςασ τισ διαφορζσ που
είχαµε για τον τρόπο που αντιµετωπίςατε τισ αυξιςεισ ςτον διανεµθτικό
λογαριαςµό, τα αναδρομικα και όλα μα όλα τα άλλα. Ππου βλζπετε
αναδροµικά βάλτε πολλά µα πάρα πάρα πάρα πολλά ειςαγωγικά.
Ιρκαµε εδϊ για να ποφµε ότι µπορεί να μασ πιρανε τουσ διανεµθτικοφσ
λογαριαςµοφσ αλλά εµείσ είχαµε προειδοποιιςει για αυτό Ζγκαιρα. Κυµάςτε
Ρρόεδρε, είχα πει και ζνα παράδειγµα τοτε . Και ςε ςζνα και τον Δθµιτρθ τον
Σταµάτθ. Εκτζκθκε ςασ είπα µία ολόκλθρθ κυβζρνθςθ επειδι δεν επζτρεπε ο
Λιάπθσ να πλθρωκεί απ’ τον ειδικό λογαριαςµό του Υπουργείου Ρολιτιςµοφ θ
ορχιςτρα Ξαρχάκου. Ο οποίοσ Ξαρχάκοσ ιτανε βουλευτισ αυτισ τθσ
κυβζρνθςθσ ο οποίοσ Ξαρχάκοσ είναι ζνα µζγεκοσ για τθν µουςικι κι όχι µόνο
κοινωνία τθσ Ελλάδασ. Τι άλλο πιο ςαφζσ µινυµα ότι τουσ διανεµθτικοφσ
λογαριαςµοφσ τουσ ζχουν για µια άλλθ διαδικαςία; Γιατι φοβοφνται κάποιοι να
τουσ ακουµπιςουν; Και είχα φζρει και ζνα άλλο παράδειγµα. Καιγόταν
απζναντι το Αντίρριο και ζπρεπε να πλθρϊνει ο πυροςβζςτθσ κάκε φορά ςτο
πζρα δϊκε διόδια για να περϋςει µε τθν πυροςβεςτικι. Μια κακαρά
ειςπρακτικι λογικι από παντοφ δθλαδι και εµείσ ςτεκόµαςτε ςε κάτι
διαβεβαιϊςεισ που μασ ζδιναν ςαν τουσ τοκογλφφουσ που’ χουµε ςτθν α’
πτζρυγα που αλλάηαν θµεροµθνία ςτισ επιταγζσ, και τισ φζρανε να λιγουν τον
επόµενο µινα. Αυτό μασ κάνανε.
Ρρόεδρε είπεσ κάτι που ςε ζνα ευικοο ουσ ςε ζνα αγνό ουσ, αυτί δθλαδι
και κεωρϊ ότι το δικό µου είναι τζτοιο ακοφςτθκε καλά. Αλλα όμωσ µπορεί να
το παρεξθγοφςανε, είπεσ Ρρόεδρε ότι ιςουνα το παιδί και ςου τάξαν το
κουλοφρι. Αγνό ζτςι το ζνιωςεσ, καλά ζκανεσ και το’ πεσ. Πµωσ ςε αυτοφσ δεν
πρζπει να πθγαίνουμε ςαν κοραςίδεσ και ςαν Αρςακειάδεσ και μαλιςτα
μονοπαραταξιακά. Επρεπε να παμε ολοι μαηι και ςαν µυθµζνοι ςαν
τςιλιαριςµζνοι ςυνδικαλιςτζσ.
Μπορεί να νιϊκεισ εςφ ςιµερα ςαν παιδί µθν ξανανιϊςουµε όμωσ οφτε
εςφ οφτε εγϊ ςαν εξαπατθμζνα παιδιά. Με αυτοφσ κα πρζπει πάντοτε, όποιεσ
πολιτικζσ θγεςίεσ και να είναι να πθγαίνουµε ενθµερωµζνοι, τςιλιαριςµζνοι
που λζµε και ςτο χϊρο δουλειάσ µασ, που λζνε και οι κρατοφµενοι. Δεν µπορεί
αυτι θ αγνι; αναφορά ςου ςτθ λζξθ παιδί να χαρακτθρίςει παιδιαρίςτικθ µια
ςυνδικαλιςτικι παρουία τόςου χρόνου.
Οι διανεµθτικοί λογαριαςµοί λοιπόν πάρκθκαν, τουσ πιρε ο
Αλογοςκοφφθσ, ενδεχοµζνωσ να κάνει και relance τϊρα ςτα γκάλοπ και να
κζςει κανζνα κζμα ταµείου φτϊχειασ. Ζχει πάρει πάνω από 5 δισ κφριε
κακθγθτά από τουσ διανεµθτικοφσ λογαριαςµοφσ του Υπουργείου Εκνικισ
Οικονοµίασ τα αποκεµατικά του διανεµθτικοφ είναι πάνω από 1,5 δισ ευρϊ.
θσ
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Του Μεταφορϊν είναι 900.000.000. Το ΥΡΕΧΩΔΕ εκεί να δείτε.
Και δεν είναι τυχαίο άλλωςτε ότι αυτό ςυμβαίνει ςε τρεισ υπθρεςίεσ
Ρεριβάλλον, Ζρευνα και Δθµόςιεσ Σχζςεισ. Δθλαδι Σουφλιάσ και Μπακογιάννθ
πρόςωπα που αµα κζλουµε να δϊςουµε ξζρω εγϊ πολιτικζσ ερµθνείεσ και
µακριά από µζνα τουλάχιςτον αυτι τθ ςτιγµι, όμωσ, υπάρχουν και ζχουν να
κάνουν µε κυβερνθτικοφσ και εςωκομματικοφσ ςυςχετιςμοφσ και με τθν
αναςφάλεια των προςϊπων για τθν ςυνζχεια τθσ όποιασ πολιτικισ
τουσπαρουςίασ. Πμωσ τωρα εδϊ μιλαμε για τθν αναςφάλεια τθν δικι μασ και τι
μζλει γενζςκαι με το διανεμθτικό μασ λογαριαςμό.
Ρρόεδρε κάνατε λάκοσ γιατί µαηί µε µασ διεκδικοφςαν αυξιςεισ και
χωρίσ μάλιςτα να τουσ το ζχει ανακοινϊςει κανζνασ Υπουργόσ ςε κανζνα
Συνζδριό και άλλεσ Ομοςπονδίεσ που παίρνανε διανεμθτικοφσ λογαριαςμοφσ.
Πλεσ πρόεδρε μα όλεσ τισ πιραν. Ολοι ςυνάδελφοι και αυτό περίµενα να το
πεισ Ρρόεδρε δεν είχεσ κανζναν λόγο να το κρφψεισ όλοι τισ πιραν. Πλοι αν όχι
τα 100 ι τα 150 ευρϊ που ηθτοφςαν, µπικαν ςε µία διαπραγµάτευςθ όμωσ και
πιραν 80, 70 ιταν τότε που είπα ςτο Υπουργείο και εςφ δεν διαφϊνθςεσ όμωσ
δεν με ακουςεσ κιόλασ ότι ρε ςεισ µιπωσ είναι και κζµα διαπραγµάτευςθσ θ
κακυςτζρθςθ ; Γιατί το ότι ζχει φφγει απ’ τον Λζγκα και ζχει πάει ςτον
Αλογοςκοφφθ τι ςθµαίνει; Μιπωσ πρζπει να διαπραγματεφτουμε μπασ και
πάρουµε ζςτω και τίποτα λιγότερα; Ζλεγα µάλιςτα ρε κα είναι θ τελευταία
φορά που κα πάρουµε λεφτά από αυτόν τον λογαριαςµό, δεν κα ξαναπάρουµε
ασ παρουμε λοιπόν οςα μπορουμε. Είχαν κρατθκεί δφο όλεσ και όλεσ
αποφάςεισ του Υπουργείου Εκνικισ Οικονοµίασ και των φυλακϊν. Το
Υπουργείο Εκνικισ Οικονοµίασ, πιςτεφω επίτθδεσ το’βαλε και κα ςασ εξθγιςω
γιατί, γιατί είχε πιάςει το όριο ςυνάδελφοι. Ξζρετε δεν µπορείσ να πάρεισ ςαν
διανεµθτικό λογαριαςµό όλα όςα ζχει ο λογαριαςµόσ οφτε να µοιράςεισ,
παραπάνω απ’ το βαςικό ςου µιςκό µπορείσ.
Οι υπάλλθλοι του Υπουργείου Εκνικισ Οικονοµίασ παίρνουν 1.000 ευρϊ
τον µινα. Ζχουν καλφψει τθν οροφι τουσ, εςκεµµζνα το βάλαν ςτθν
διαπραγµάτευςθ, άλλα πράγµατα ικελαν να καλφψουν. Αυτοί που πρϊτοι
γιατί πρϊτοι κάνανε τουσ λογαριαςµοφσ ειςιγαγαν και µπράβο τουσ τθν
χρθµατοδότθςθ από τον ειδικό λογαριαςμό του ταµείου …. Αρωγισ που ζχει το
Υπουργείο Οικονοµίασ για να παίρνουν µεγαλφτερθ ςφνταξθ το ζκαναν αν
κυµάµαι καλά και να για χρθματοδοτιςουν κάποιεσ άλλεσ εξετάςεισ του
ταμείου τουσ. Δθλαδι εµείσ µποροφµε να πάµε µε το βιβλιάριό µασ και να µασ
καλφψει ζνα χι ποςό αυτοί ζχουν, χρθµατοδοτοφν απ’ τον λογαριαςµό αυτό
ζναν άλλο λογαριαςµό δεν ξζρω πϊσ ακριβϊσ το’ χουν κάνει, µασ τα κρφβει ο
φίλοσ ο Γιάννθσ ο Γρίβασ και τουσ καλφπτουν μεγαλθτερο ποςό. Φίλοσ μεν ο
Ρλάτων φιλτζρα δε θ πατρίσ οπωσ λζμε Κοιτάει ο Γιάννθσ να προςτατεφεται ο
θσ
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χϊροσ του και να µθν τα βγάλει ζξω και τα ηθτάνε και αλλοι.
Ουςιαςτικά, αυτι τθν τροπολογία ζκανε δεκτι ο Αλογοςκοφφθσ, γι’ αυτό
ςταµάτθςαν οι υπάλλθλοι του Υπουργείου Οικονοµίασ τισ ςτάςεισ εργαςίασ. Τι
είπε; Αναλαµβάνει εξ’ ολοκλιρου όλεσ τισ υποχρεϊςεισ του λογαριαςµοφ. Γι’
αυτό απεργοφςαν αυτοί. Πχι για τθν αφξθςθ. Οι µόνοι κακόµοιροι
πουφωνάηαµε για τθν αφξθςθ ιµαςταν εµείσ. Και δεν τθν πιραµε. Υπάρχει και
µια άλλθ ερµθνεία θ οποία εµζνα µου ακοφγεται ςαν παγίδα. Πτι αναλαµβάνει
λζει εξ’ ολοκλιρου όλεσ τισ υποχρεϊςεισ για το ποςό που είναι ςιµερα.
Υπάρχουν κνθςιγενείσ λογαριαςµοί; Αν υπάρχουν κνθςιγενείσ λογαριαςµοί τότε
ποφ ςτθν ευχι βρζκθκαν 1,5 δισ, 900.000.000 και δεν ξζρω πόςα άλλα
λεφτά…….
Τι κα γίνει µε τουσ νεοδιόριςτουσ υπαλλιλουσ; Ροιοι κεωροφνται
δικαιοφχοι, ςτουσ δικαιοφχουσ λζει. Ροιοι είναι δικαιοφχοι; Οι υπθρετοφντεσ
ςιµερα; Τι κα γίνει µε τουσ άλλουσ που κα’ ρκουν αφριο; Κα παίρνουν οι νζοι
ςυνάδελφοι; Μπορεί να’ ναι ζνα ακραίο παράδειγµα, αλλά ςε ακραίεσ
κοροϊδίεσ µε τόςο ακραίεσ υποψίεσ πρζπει να τισ αντιµετωπίηεισ. Και αυτό
πρζπει να το ξζρετε ςιµερα για ό, τι αποφαςίςουµε. Ο Αλογοςκοφφθσ καλά
ζκανε, τθ δουλειά του ζκανε, κα ςασ εξθγιςω και γιατί ζκανε δουλειά του. Και
πολφ ζξυπνα ζβαλε ζνα τυρί ςτθν αρχι, τα ΔΕΤΕ των τελωνειακϊν, ιξερε τι κα
κάνουνε οι ςυνδικαλιςτζσ και ζτςι ζβαλε εργαηόµενουσ εναντίον άλλων, πιραν
και καρφϊνανε λζει γιατί ξζρετε αυτοφσ και δεν ξζρατε κι εµάσ. Ηάχαρθ ςτο…
του Αλογοςκοφφθ και λζει:«ακοφω τουσ ςυνδικαλιςτζσ» ….
Και µασ κυµίηει κι εµάσ τϊρα µία αίςκθςθ ότι να, µασ ζλαβε υπόψθ του.
Είδατε; Τι του είπαµε; Μθ δίνετε, αφοφ δεν παίρνουµε εµείσ δεν παίρνουν και
οι άλλοι. Και; Αυτι είναι πλζον θ κρατοφςα ςυνδικαλιςτικι αντίλθψθ; Το τι κα
γίνει µε τθν κατςίκα του γείτονα; Αν κα ψοφιςει από µόνθ τθσ ι κα τθν
ψοφιςουµε εµείσ; Τόςο ςτρεβλι είναι πλζον θ ςυνδικαλιςτικι πρόταςθ ςτθ
χϊρα; Τόςο αλαηονικι; Τόςο ςυντεχνιακι και ιδιοτελισ; Γιατί αν είναι ζτςι τότε
δεν κάνουµε ςυνδικαλιςµό κάνουµε business. Είµαςτε Εφραίµ. Ζχω και µοφςι
αλλά όχι Εφραίµ, Νικόδθµοσ είµαι ο τθσ Μεγίςτθσ Λαφρασ, γιατί αυτόσ φωνάηει
τϊρα, κατάλαβεσ; Λοιπόν. Είναι πολφ ςοβαρό το κζμα λοιπόν. Το κζµα δεν είναι
τόςο απλό. Κεωρϊ ότι είναι δοµικό, δθλαδι υπάρχει πρόβλθµα ςτθ
ςυνδικαλιςτικι µασ αντίλθψθ και πρόταςθ,
ωσ τζτοιο πρζπει να το
αντιµετωπίςει ςιµερα το Σϊµα, το πρόβλθµα που θ υπάρχει. Οφτε οι Ραςόκοι
ψιλοχαροφµενοι για το 2,8 το οποίο πλθροφορίεσ λζνε ότι τθν άλλθ Κυριακι κα’
ρκει 5, δεν το λζω τϊρα ωσ Ραςόκοσ, ςασ λζω γιατί όςο ξαφνιαςτικατε εςείσ µε
το 2,8, ξαφνιάςτθκα κι εγϊ. Δεν λζω λοιπόν για να βγοφµε οι Ραςόκοι να ποφµε
«ςτ’ άρµατα, ςτ’ άρµατα εµπρόσ ςτον αγϊνα», ι εςείσ µια παράταξθ που ο
πολιτικόσ τθσ φορζασ είναι ςτθν κυβζρνθςθ, να πει κάτςε να να βάλουμε λίγο
θσ
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πλάτθ μπασ και περάςουμε πάλι μπροςτα.
Ρρζπει να ξζρουµε όλοι, όλεσ τισ προχποκζςεισ και όλα τα dessous όμωσ
για να γίνει πράξθ αυτό το όλοι μαηί. Είναι απ’ τισ λίγεσ φορζσ που και εγϊ
πιςτεφω ότι αυτό μπορεί να γινει και είμαι χαροφμενοσ που είναι και δικθ ςου
επικυµία Ρρόεδρε. Φαντάηομαι ότι με το :«εργαηόµενοι ενωµζνοι, ποτζ
νικθµζνοι» που είπεσ,αυτό ενοοφςεσ. Κεωρϊ ότι, ό, τι είχα να πω για τον ειδικό
λογαριαςµό το είπα.
Κεωρϊ ότι είναι πραγµατικζσ κι ζχουν βάςθ οι ανθςυχίεσ ςασ κα ζχετε
καταλάβει ότι δεν είναι µία προςπάκεια παραταξιακισ υπεροχισ εδϊ µζςα
οπότε κα ςτθρίξετε τισ όποιεσ αποφάςεισ για απεργιακζσ κινθτοποιιςεισ όλοι
και ςε όλεσ τισ φυλακζσ. Γιατί εγϊ δεν κα δϊςω ςυγχαρθτιρια Ρρόεδρε, µάλλον
ςε παραπλθροφόρθςαν. Θ Κεςςαλονίκθ δεν απείχε, δεν απείχε ςτο ςφνολό τθσ,
θ Άµφιςςα δεν απείχε, θ Λάριςα δεν απείχε ςτο ςφνολό τθσ. Θ Ράτρα δεν
απείχε ςτο ςφνολό τθσ. Κλζψανε λίγο ι πολφ όλοι τισ διαδικαςίεσ. Κα το
κουβεντιάςουµε µετά, µπορεί να αδικϊ κάποιον, όποιον αδικϊ ασ µε βρει ςτο
διάλειµµα και να µου πει τα παράπονά του. Εγϊ αυτι τθν πλθροφόρθςθ ζχω.
Αυτι τθν πλθροφόρθςθ ζχω και κυρίωσ ιτανε ξζρεισ, απο κουβζντα, θ
επικοινωνία µεταξφ των υπαλλιλων που μου ελεγαν«ζλα ρε Αντϊνθ βρικατε
ευκαιρία να κάνετε απεργίεσ». Δεν πρόκειται περί ευκαιρίασ για απεργία,
πρόκειται περί τελευταίασ ευκαιρίασ να κάνουµε κάτι όχι για αυτό που
ςκεφτικαµε αλλά για αυτό που µασ υποςχζκθκαν. Πςον αφορά τϊρα για τα
νυχτερινά και εξαιρζςιµα. Ρρόεδρε, ςου είπα και κακϊσ το ζβαλεσ κζµα δείχνει
εν πάςθ περιπτϊςει ότι τον προβλθµατιςµό ςου και χαίροµαι για αυτό ότι
πλζον οφτε και γι’ αυτό δεν εµπιςτεφεςαι κάποιουσ δεν εννοϊ τον πολιτικό ςου
φορζα ζτςι; Δεν κα ςου δθµιουργιςω προβλιµατα ζτςι παραταξιακά εγϊ. Αλλά
για το όνοµα τθσ Ραναγίασ ποφ ζχει ακουςτεί αυτό κα δουλζψουνε και δεν κα
πλθρωκοφν. Μιπωσ το κάνουµε και επίτθδεσ να µασ πουν κιόλασ ότι µασ
ζλυςαν κι ζνα αίτθµα; Εγϊ δεν κα δεχτϊ να’ ναι καν ςτισ απεργιακζσ
κινθτοποιιςεισ αυτό. Είναι υποχρζωςι τουσ.
Γι’ αυτό Ρρόεδρε και ςτο Συµβοφλιο που κάναµε προχκζσ, ςου’ πα ότι
αφοφ µασ λζνε ότι δεν ζχουµε κα τουσ κάνουµε relance και κα βροφµε τρόπο
και µάλιςτα ςου’ πα ζναν τρόπο Ρρόεδρε που µε πόνεςε ςτθν τςζπθ εµζνα, κα
πονζςει και κάποιουσ άλλουσ εδϊ µζςα απ’ τθν αίκουςα, αλλά ς’ αυτι τθ
ςυγκυρία που ειπϊκθκε ιτανε γνιςιο και ιταν και υποχρεωτικό να γίνει για να
κοιταηόµαςτε ςτα µάτια χωρίσ πίςω ςκζψεισ.
30.000 το τρίµθνο ςτοιχίηει ο Διευκυντισ και οι αρχιφφλακεσ του
Κορυδαλλοφ.10.000 το τρίµθνο ςτοιχίηει ο αρχιφφλακασ, ο Διευκυντισ και οι
τµθµατάρχεσ του Αυλϊνα, εκεί που υπθρετϊ εγϊ. Φτάςαµε ςτο ςθµείο οι
«κουλοφδεσ» είναι ςυντοµογραφία τθσ λζξθσ κοινωνικόσ λειτουργόσ να παίρνει
θσ
15 ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΥΝΕΔΛΟ ΤΘΣ 17 ΣΕΡΤΕΜΒΛΟΥ 2008 ΚΟΥΔΑΛΛΟΣ

ΟΜΟΣΡΟΝΔΛΑ ΣΩΦΟΝΛΣΤΛΚΩΝ ΥΡΑΛΛΘΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

2.000 νυχτερινά εξαιρζςιµα. Είναι απίκανο κράςοσ Ρρόεδρε να βάλουµε
αίτθµα να πλθρϊνονται τα προσ ςυµπλιρωςθ νυχτερινά του φφλακα τθσ …. Και
να τα παίρνουν οι λιποτάκτεσ τθσ … που πιγαν και βολεφτθκαν ςτα γραφεία.
Γιατί αν εξαιρζςεισ 5-10 που ζχουν διοριςτεί ςαν διοικθτικοί, όλοι οι υπόλοιποι
είναι φφλακεσ τθσ … που πιγανε ςτα γραφεία και καλά και κάνανε, δεν το
ςυηθτάµε. Ρολφ καλά κάνανε. Γι’ αυτό ςου είπα Ρρόεδρε, άµα κζλουµε να τουσ
δθµιουργιςουµε πρόβλθµα γιατί πιςτεφω ότι κα … οι διευκυντζσ.
Γιατί Ρρόεδρε πιςτεφω µεταξφ µασ, χωρίσ να ς’ αγγίηει εςζνα και το λζω
µ’ όλθ µου τθν καρδιά, υπάρχει αίςκθςθ ότι µπορεί και να εκφραηόµαςτε
ςυνδικαλιςτικά από τθν Οµοςπονδία όπου δε αυτό δεν είναι απόλυτα ζτςι,
είναι και οι διευκυντζσ. Βάλαµε τουσ διευκυντζσ ςε διαδικαςία εκπροςϊπθςθσ
των δικαιωµάτων µασ. Ευτυχϊσ που δεν ζχουµε και παράταξθ του ΚΚΕ ςτα
Συνζδριά µασ, γιατί κα ακοφγαµε τα εξ’ αµάξθσ γι’ αυτό το πράγµα, ξζρω εγϊ.
Και ξζρεισ γιατί χτυπάει Ρρόεδρε πολφ αυτό;
Γιατί κατεβάςατε ζναν ςυνδυαςµό ςτα υπθρεςιακά ςυµβοφλια 17 άτοµα
16 αρχιφφλακεσ. Μιπωσ τελικά το ςυνδικαλιςτικό κίνθµα ςτισ φυλακζσ, είναι
δουλειά διευκυντϊν και αρχιφυλάκων; Μιπωσ τελικά τα νυχτερινά και
εξαιρζςιµα ςτισ φυλακζσ κα πρζπει να τα ποφµε διευκυντοαρχιφυλακίςτικο
επίδοµα; Γιατί εδϊ κουτςοί ςτραβοί άνκρωποι που άµα βάψεισ τθν πόρτα του
ςπιτιοφ τουσ άλλο χρϊµα, κα ψάχνουν να βρουν το ςπίτι τουσ, βάηουν µζςον να
γίνουν αρχιφφλακεσ. Γιατί νοµίηετε εςείσ; Για να πάρουν τθν ευκφνθ τθσ
διοίκθςθσ; Πχι. Τα 3.000 το τρίµθνο. Αυτό ςτοχεφουν. Εγϊ κα ζλεγα Ρρόεδρε,
ςζβοµαι τθν πρόταςι ςου, είπεσ ότι θ δουλειά του ςυνδικαλιςτικοφ κινιµατοσ
δεν είναι να κόβει από δω και να τα δίνει αλλοφ. Ζχεισ δίκιο ςυνδικαλιςτικά να
το λεσ. Αλλά ςτθν χρονικι ςυγκυρία είναι απαραίτθτο, αυτοί που τόςα χρόνια
παίρνανε υπερωριακά χριµατα, ξζρετε όλοι πϊσ είναι οι υπερωρίεσ τϊρα µθν
το κάνουµε κζµα, να χρθµατοδοτιςουν εκείνουσ που πάντα τα δουλεφουνε να
πάρει ευχι.
Γιατί υπάρχουν και φυλακζσ, να το ποφµε κι αυτό, που ςτο παρελκόν
τουλάχιςτον, να αναφερκϊ ςτο παρελκόν που και άνκρωποι τθσ δικισ µου
παράταξθσ βγάηανε το βιβλίο του πικζτου ςτο αρχιφυλακείο κι όταν γραφόταν
κανζνασ φφλακασ, τον βουτάγαν απ’ τον ςβζρκο και τον ζςτελναν για ζρευνα.
Μία δφο τρεισ …ξεκακιςαν οι φφλακεσ δεν γραφοταν και τα κάνανε µετά οι
γφρω-γφρω πλιάτςικο . Είτε λοιπόν ωσ δεδουλευµζνα είτε ωσ οιωνοί πλιάτςικα
να βγοφµε ςιµερα και να ποφµε. Δεν ζχει άλλα λεφτά για εςασ κφριοι τζρμα
από αυτόν τον κωδικό Κα χρθµατοδοτθκοφν τα νυχτερινά των φυλάκων. Αυτι
είναι πρόεδρε µία απόλυτα θκικι και ςυνδικαλιςτικι πρόταςθ και να τθν
αποδεχτείτε.
Κάνε ζνα γκάλοπ εκεί ςτον Κορυδαλλό το πρωί που πασ και πεσ ςε όλουσ
θσ
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όςουσ ςυναντιςεισ «Κα αναλάβεισ διευκυντισ;». Μερικοί κα εκπλαγοφν που
τουσ δίνεισ πόςο χαµθλι κζςθ. Άµα τουσ πεισ «ανζλαβε Ρρωκυπουργόσ τθσ
χϊρασ», αντί να το βάλουν ςτα πόδια, κα πουν «επιτζλουσ δικαιϊκθκα». Δεν
γίνονται αυτά τα πράγµατα και µπορεί να ακοφγονται απλά είναι όμωσ απ’ τα
ςτοιχεία που αποςυνκζτουν τθν ιδζα τθσ αξιοκρατίασ, τθν διάκεςθ και τθν
πρακτικι μασ και μετατρζπουν ςε δοµικό το προβλθμα τθσ υπθρεςίασ αλλα και
τθσ ςυνδικαλιςτικθσ μασ παρουςιασ.Γιαυτό επαναλαµβάνω, δεν είναι
οικονοµοτεχνικό το πρόβλθµα που αντιµετωπίηει ςιµερα ο κλάδοσ είναι βακιά
δοµικό και υπθρεςιακά και ςυνδικαλιςτικά.
Ρρόεδρε, είναι µία απόλυτα θκικι πρόταςθ. Απαντοφµε ζτςι και ςτο
δίλλθµα τθσ εποχισ του νόµιµου και του θκικοφ και αν το νόµιµο είναι θκικό
και το θκικό είναι νόµιµο. Εάν ιταν ζτςι, αν αυτι ιταν θ ςχζςθ νόµιµου και
θκικοφ τότε κα είχαμε όλοι κενι µνιµθ και ο οίκοσ Σάκουλα που εκδιδει τα
νομικά βιβλία κα επρεπε να εκδϊςει καινοφριο ποινικό κϊδικα.
Πµωσ οι κοινωνίεσ µε τθ δράςθ τουσ δθµιουργοφν εκνικά δίκαια,
δθµιουργοφν αντιλιψεισ, δθµιουργοφν ςυµπεριφορζσ, που κατά καιροφσ
επιδοκιµάηονται ι αποδοκιµάηονται υπό αυτιν τθν ζννοια απαντάω ότι το
νόµιµο δεν είναι κατά απόλυτθ ανάγκθ και θκικό. Ρρόεδρε, να τουσ μεταφζρεισ
αυτιν τθν να τουσ πεισ εκει επάνω ότι θ ΡΑΣΚ κα βγάλει και ανακοίνωςθ που
κα τουσ το προτείνουµε και µε χαρά µάλιςτα αν το αποδεχτοφν να βγοφμε πάλι
δθμόςια να τουσ ςυγχαροφμε. Ρρόεδρε ςτο τελευταίο ςυµβοφλιο που κάναµε,
βάλαµε κι ζνα ηιτθµα, χαίροµαι ιδιαίτερα που είναι εδϊ ο φίλοσ και κακθγθτισ
και πατριϊτθσ ο Αλζξθσ ο Διονφςθσ, για να πουν αν κάνω λάκοσ. Ριςτεφω ότι
υπιρχε µεγάλθ ευκαιρία µε βάςθ αυτά τα αποκεµατικά να πάει θ κυβζρνθςθ
ςε νζο µιςκολόγιο ςτουσ δθµοςίουσ υπαλλιλουσ. Τεράςτια ευκαιρία. Να το
χρθµατοδοτιςει από τα αποκεματικά. Αν αυτά φφγουνε, από ποφ κα κάνει
χρθµατοδότθςθ του ενιαίου µιςκολογίου; Για πζςτε µου. Στζρθςθ εςόδων 6 δισ
ζχουµε. Και ζχει αναγγείλει ταµείο φτϊχειασ. Και αν πράγµατι ζχουν ζτςι τα
ηθτιµατα, καλά να κάνει και να φτιάξει ταµείο φτϊχειασ.
Και ξζρετε γιατί πρζπει να το δοφµε ζτςι; Γιατί ςε κάποιεσ φυλακζσ όπωσ
και ςε ολθ ςχεδον τθν δθμοςια διοικθςθ το 70% τθσ δουλειάσ βγαίνει από
κάποια ταλαιπωρθµζνα κοριτςάκια και κάποιοι άντρεσ που ξυπνάνε πρωί πρωί
κι αλλάηουν τρεισ ςυγκοινωνίεσ τα περίφθµα stage και δουλεφουν για 400 ευρϊ
ςαν χαµάλθδεσ. Δθλαδι δουλεία όχι εργαςία. Αν τουσ ηθτθκεί και τίποτα άλλο
πολφ φοβάµαι µερικοί και µερικζσ µπορεί να το δϊςουν κι αυτό προκειµζνου
να τουσ ξαναανανεϊςουνε τθν ςφμβαςθ.
Κακόµαςτε ςτο δίπλα γραφείο ςκίηονται τα stage ςτθ δουλειά, παίρνουν
500 ευρϊ και µεισ παραπονιόµαςτε γιατί παίρνουµε 1.500. Εάν λζω ρε παιδί ο
Αλογοςκοφφθ το κάνει µ’ αυτι τθν αντίλθψθ για το ταµείο φτϊχειασ ασ τθν
θσ
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ευχι ασ τα πάρει. Αλλά δεν είναι ζτςι. Ουςιαςτικά κζλει να καλφψει τα 6, 7 δισ
ταµειακό ζλλειµµα που υπάρχει απ’ τισ ειςφορζσ. Ροφ να τα πρωτοδϊςει όμωσ
αυτά;
Χάκθκε λοιπόν κατά τθ γνϊµθ µου θ ευκαιρία ενόσ βακµολογίου
αξιοπρεποφσ, µιςκολογίου. Εκτόσ αν το κάνει ςτο τζλοσ τθσ 4ετίασ για άλλουσ
λόγουσ και θ χρθµατοδότθςθ κα βαρφνει τον άλλον τον ανυπόμονο που λζει
ότι λεφτά υπαρχουν λεφτά ζχουµε. Ροφ’ ν’ τα ρε παιδί; Ζχουµε λζει. Εν πάςει
περιπτϊςει να δειτε που ςτο τελοσ κα πεςει πολφ γζλιο με αυτό.
Στο προθγοφµενο ςυµβοφλιο Ρρόεδρε είχα βάλει κι άλλο ζνα ηιτθµα τα
βαρζα τα ανκυγιεινά. Ρολφ φοβάµαι φίλε Αλζξθ ότι το κζµα δεν ζχει ανοίξει
γιατί ζχει ιδθ κλείςει. Γιατί ο Ρρόεδροσ µου είπε δεν ζχει ανοίξει το κζµα. Μα
πϊσ κα ανοίξει αφοφ ζχει κλείςει. Άνοιξε και ζκλειςε. Κι όςοι πρόλαβαν τον
Κφριον είδον. Και πρόλαβαν οι υπάλλθλοι των ΟΤΑ. Εάν δε δοφµε και µια άλλθ
εξζλιξθ με το ποια επαγγζλµατα κα βάλει ςτθν πρϊτθ κατθγορία ςτον ιδιωτικό
τοµζα, και αυτά κα είναι που κα ευνοοφντε ςυνταξιοδοτίκαϋτότε πρζπει να
βρουμε τθν αντιςτοιχία τουσ ςτο δθµόςιο. Εµείσ τουλάχιςτον πρζπει να’ µαςτε
ςε αυτι τθν κατθγορία. Πχι ςε αυτι που ςυνδεετε µε άλλεσ ενδεχοµζνωσ
παροχζσ.
Εµείσ που κατά τ’ άλλα Ρρόεδρε, µασ χρθςιµοποίθςε ο Αλογοςκοφφθσ
ςαν παράδειγµα για να απαντιςει ςε ερϊτθµα του Αλαβάνου ςτθ Βουλι για το
αν ζχουμε διαφορεσ ςτο ςυνταξιοδοτικό του δθμοςίου. Ζχουµε τουσ φφλακεσ
φυλακϊν είπε. Εκεί που τουσ βόλευε µασ κυµικθκε ςαν παράδειγµα τϊρα
ξζχαςε ότι πάρχουµ; Ε, λοιπόν αν το κζµα είναι κλειςτό, οφείλουµε να το
ανοίξουµε εµείσ. Ι εν πάςει περιπτϊςει να τουσ κυµίςουµε ότι πρζπει να το
ανοίξουν. Εγϊ κα ζλεγα κυρίωσ γιατί υπάρχει µια χαηι αντίλθψθ ςτουσ
ςυνδικαλιςτικοφσ φορείσ του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ να προκρίνει ο κακζνασ
το δικό του άλλοι να πιάςουν καλι ςειρά να ποφνε «Υπουργζ µου εµείσ ξζρω
εγϊ». Εµείσ δεν αντιδράςαµε οι φυλακζσ φταίνε γιατί µασ χρθςιµοποίθςαν και
λίγο, ςαν µπαµποφλεσ θ ΡΑΣΚ λζει Εντάξει αν είναι για το καλό του χϊρου ασ
δαιµονοποιθκοφµε εµείσ.
Άλλοι δαιµονοποιοφν πρόςωπα, άλλοι δαιµονοποιοφν τισ δικζσ τουσ
προςωπικζσ διαφορζσ. Και φίλε ςφντροφε Χατηι να λφςετε αυτά τα ηθτιματα,
δεν µπορεί να µθν ζχετε 5 µινεσ τϊρα Ρροεδρείο. Δθλαδι υπάρχει µεγαλφτερθ
κατάντια, υπάρχει µεγαλφτερθ αυτοδιάψευςθ του ςυνδικαλιςτικοφ κινιµατοσ;
Υπάρχει µεγαλφτερθ αν κζλεισ, πϊσ να το πω, χρεοκοπία τθσ ςυνδικαλιςτικισ
αντίλθψθσ απ’ το να µθν µποροφν οι εργαηόµενοι να βγάλουν Ρροεδρείο; Να
τςακωνόµαςτε 5 µινεσ αν κα’ ναι τοφτοσ αν κα’ ναι εκείνοσ, αν κα’ ναι ο άλλοσ,
ντροπι.
Γι’ αυτό ςτθρίηουµε ζνασ λόγοσ παραπάνω τον Καραµπζκιο γιατί ζκανε
θσ
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αυτά τα πζντε λάκθ που του καταλογίηω εγϊ αλλά τουλάχιςτον αυτόσ πιγαινε
και διαπραγματευότανε µε το δικό του τρόπο. Ροφ ςτον κόρακα ιταν θ
αντιπροςωπεία των δικαςτικϊν υπαλλιλων; Ροφ; Ροφ ςτον κόρακα ιτανε θ
κεντρικι υπθρεςία; Κάλυπτε τον ρόλο τθσ ωσ κεντρικι υπθρεςία µόνο και µόνο
με τισ αγωνίεσ του Μπάµπθ του Ρανόπουλου; Ρζρα από αυτόν θ παράταξι του
μόνο αναφορζσ ζκανε. Αυτόσ ιταν ο ρόλοσ τθσ;
Ο ρόλοσ τθσ ιταν να µετράει ο Ρρόεδροσ τθσ κεντρικισ υπθρεςίασ ποιοι
µπικαν ςτο γραφείο του Αναγνωςτόπουλου, όταν δεν ζµπαινε εκείνοσ; Ρου
είναι «κοµµατικόσ προϊςτάµενοσ», εντόσ ειςαγωγικϊν θ λζξθ, των µελϊν τθσ
ΔΑΚΕ τθσ κεντρικισ υπθρεςίασ και όλων των υπαλλιλων ςτο χϊρο του
Υπουργείου Δικαιοςφνθσ; Ε; αυτι ιταν θ δουλειά τθσ;
Και το επαναφζρω πάλι Ρρόεδρε για να ςου πω ότι πολφ εφκολα το είπεσ
«εργαηόµενοι ενωµζνοι ποτζ νικθµζνοι». Εκτόσ αν το ηθτοφµενο δεν ιτανε
το«ποτζ θττθµζνοι» αλλά το ενωµζνοι. Μάλλον το είπεσ γιατί ηιταγεσ να
ενωκοφν όχι για να νικιςουν. Το να νικιςουν δεν το πολυπιςτεφεισ κι εςφ όπωσ
δεν το πιςτεφω κι εγϊ. Υπό αυτι τθν ζννοια καλά ζκανεσ και το’ πεσ. Πμωσ
πρόεδρε τα βαρζα τα ανκυγιεινά και τα µάτια ςασ. Γιατί ωχριοφν τα παλιά
«κολαςτιρια» που υπθρετιςαµε, εγϊ, ο Κανάςθσ ο Ρετράκθσ, ο Φοραδοφλασ,
οι παλιοί γενικϊσ, μπρόσ ςτα καταςτιµατα κράτθςθσ τα οποία βλζπουµε να
χτίηονται ςιμερα.
Εγϊ ςτθ φυλακι του Δοµοκοφ και ςτθ φυλακι των Τρικάλων δεν κα
υπθρετοφςα ποτζ. Εγϊ ςτο Μαλανδρίνο που όταν πρωτο πιγα νόμιςα ότι
µετοίκιςα ςτον ουρανό δεν κα υπθρετοφςα. Επιςκζπτθσ πιγα ςτα Τρίκαλα και
πίςτεψα ειλικρινά ότι αυτι τθ φυλακι τθν ζφτιαξαν ζτςι, για να µπερδευτοφν
οι κρατοφµενοι και να µθν ξζρουν πϊσ να βγουν ζξω. ακόµα κι αν ξεχάςουν οι
φφλακεσ ανοικτζσ όλεσ τισ πόρτεσ τθσ πτζρυγασ. Κατά τ’ άλλα,είναι ςφγχρονεσ
και ανκρϊπινεσ .Ξζρετε κάτι, ακραίο ίςωσ είναι το παράδειγµα. Πμωσ όπωσ ςτο
ςτίβο υπάρχουν ακλθτζσ λαγοί, που τουσ βάηουν και τρζχουν γριγορα, για να
γίνουν ρεκόρ, τϊρα κάποιοι ζτρεξαν να φτιάξουν τα κλουβια ςτο Γκουαντάναµο
και ςε πζντε δζκα χρόνια ποιόσ ξζρει….. Ραναγία µου λεω εµείσ ευτυχϊσ δεν
είµαςτε ζτςι, ανεξάρτθτα αν κάποιοι άλλοι αυτό το κεωροφν πρόοδο,
κατάλαβεσ; Τα βαρζα λοιπόν και τα µάτια ςασ. Κα µου πεισ γιατί το λεσ
δεφτερθ φορά; Γιατί αν δεν μπορζςουμε να αντιςτακοφμε ςτισ επερχόμενεσ
ςυνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ για εμάσ δεν πειράηει εµείσ κοντεφουµε.
Ραίρνουµε των οµµατιϊν µασ και φεφγουµε. Σε τρία, τζςςερα, πζντε χρόνια
φφγαµε. Ακόµα και αν µε τθν παρουςία µασ δεν βοθκιςουµε να λυκεί αυτό το
ηθτθμα, εςείσ να µθν το ξεχάςετε ποτζ.Απο τισ νζεσ φυλακζσ κα φεφγετε ι μιςοί
θ τρελοί θ μιςότρελοι.
Και δεν εννοϊ βζβαια αυτό το ακραίο να βγαίνεισ ςτθ ςφνταξθ 49 και 50
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χρονϊν, δε λζω αυτό το πράγµα εγϊ. Εντάξει όλοι ςτθν αρχι κάτι κουβαλάµε
µζςα µασ αλλά από ζνα ςθµείο και µετά ωριµάηουµε και οι άκριτοι
διεκδικθτιςµοί και οι κορωνίδεσ και οι παρόλεσ των ςυνδικαλιςτικϊν
διεκδικθτικϊν πλαιςίων όπωσ ζλεγα παλιά δίκθν τιµοκαταλόγων επαρχιακϊν
καφενείων µπφρα µε µεηζ 250, µπφρα χωρίσ µεηζ 200, δεν είναι ςυνδικαλιςτζσ,
τουσ ξζραςε γριγορα θ ιςτορια, τουσ πιρε το ποτάµι, ρουµπελιά, που λζµε
ςτον Ρφργο.
Κυµάςαι Ρρόεδρε που ςου’ λεγα µθν ανοίγεισ πάλι το κζμα µε τα 3|35
ςτουσ διοικθτικοφσ καλά ζκανεσ και δεν το άνοιξεσ και µπράβο ςου, µθν το
ανοίγεισ ςου ζλεγα γιατί εκεί που µασ χρωςτάνε κα µασ πάρουν και το βόδι ε,
κα µασ το πάρουν ςίγουρα το βόδι κυμιςου . Νιϊκω ότι κοφραςα, νιϊκω πιο
πολφ τθν ανάγκθ να διευκολφνω τον φίλο και τον κακθγθτι τον Αλζξθ να
ακοφςω τι κα πει και κα επανζλκουµε γιατί επίτθδεσ άνοιξα τισ διαδικαςίεσ µε
τθ διαδικαςτικι πρόταςθ προθγουµζνωσ, να φφγουµε απ’ τισ καταςτατικζσ
δεςµεφςεισ ενόσ ζκτακτου ςυνεδρίου που είναι µονοκεµατικό όπωσ ορίηεται µε
τθν αίτθςθ αυτϊν που το προκάλεςαν και το προκάλεςε θ ΡΑΣΚ γιατί οι καιροί
είναι δφςκολοι….
ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΝΕΔΡΙΟΤ:
Ο κφριοσ Μθτρόπουλοσ κα παρακαλοφςαµε να ανζβει ςτο βιµα και να
µασ χαιρετίςει το Συνζδριο και να µασ ενθµερϊςει για κάποια
πράγµατα.
Κος ΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟ:
Και οι δφο Ρρόεδροι ο νυν και ο τζωσ, ο Λεωνίδασ ο Καραµπζκιοσ και ο Αντϊνθσ
ο Αραβαντινόσ µε τον οποίο είµαςτε πατριϊτεσ και φίλοι, τα είπαν τόςο καλά
που ίςωσ περίττευε και να µιλιςω, κα πω κι εγϊ δφο απόψεισ. Είπα ςιµερα ςτο
MEGA που ιµουνα ότι το µεγαλφτερο λάκοσ του ςυνδικαλιςτικοφ κινιµατοσ
ςτθ δθµόςια διοίκθςθ ιταν ότι δζχτθκε να µθ ςυηθτθκεί θ κατάργθςθ, θ
οριςτικι κατάργθςθ, κα ςασ εξθγιςω γιατί των ειδικϊν λογαριαςµϊν, εκτόσ
ςυηιτθςθσ ενιαίου µιςκολογίου. Θ κυβζρνθςθ πζραςε δφο ςκλθρζσ διατάξεισ
απ’ τισ ςκλθρότερεσ ςτθν Ευρϊπθ των τελευταίων χρόνων, θ διάταξθ του νόµου
3691 που πάγωςε τισ αυξιςεισ ςε 50 ΔΕΚΟ από δω και ςτο εξισ, εδϊ
χτυπικθκαν τα ρετιρζ κατά τθ λογικι τθσ κυβζρνθςθσ. Αλλά µε µία προχτεςινι
ρφκµιςθ τθν οποία δεν εντόπιςε ο ςυνδικαλιςµόσ του ιδιωτικοφ τοµζα και των
ΔΕΚΟ, όλεσ οι ΔΕΚΟ από δω και πζρα που κα διαπραγµατεφονται τουσ µιςκοφσ
απ’ τον επόµενο χρόνο αν διαφωνεί θ κυβζρνθςθ δεν κα καταλιγουν ςτον
ΟΜΕΔ και ζτςι κα παγϊςουν οριςτικά οι αυξιςεισ και οι αναπροςαρµογζσ των
µιςκϊν ς’ όλεσ τισ ΔΕΚΟ ηθµιογόνεσ εξαρτϊµενεσ απ’ τον προχπολογιςµό. Και θ
δεφτερθ ρφκµιςθ είναι αυτό το οποίο επεξιγθςαν πολφ καλά και παραςτατικά
θσ
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και ο κφριοσ Ρρόεδροσ ο κφριοσ Καραµπζκιοσ και ο Αντϊνθσ ο Αραβαντινόσ,
που και µε δφο επιφυλάξεισ που ζχει θ κυβζρνθςθ ςτο ςυγκεκριµζνο άρκρο όχι
απλά πάγωςαν και µπικε χζρι ςτουσ λογαριαςµοφσ και πζραςαν βεβαίωσ
πζραςαν ςτο δθµόςιο ταµείο αλλά ζχει επιφυλαχτεί θ κυβζρνθςθ όπωσ
ςυηθτάγαµε τϊρα και µε τον Διονφςθ τον Καλαµατιανό, αφ’ ενόσ πρϊτα να
τροποποιεί τουσ ςτόχουσ του λογαριαςµοφ και αφ’ ετζρου να αναςτζλλει και να
καταργεί τουσ λογαριαςµοφσ. Ο Υπουργόσ Εκνικισ Οικονοµίασ, ςτο άρκρο αυτό
το οποίο ξζρετε και αφορά και βεβαίωσ επειδι ο Αντϊνθσ απαρίκµθςε ποιοι
εξθρζκθςαν από τουσ ειδικοφσ λογαριαςµοφσ, οι πρϊτοι που εξθρζκθςαν,
εξιρεςαν δθλαδι οι βουλευτζσ που ανζγνωςε, ποιοσ ο Λεωνίδασ, τι είπανε για
τουσ ειδικοφσ λογαριαςµοφσ, οι ίδιοι βουλευτζσ που εςφάγιαςαν τουσ δικοφσ
ςασ λογαριαςµοφσ διατιρθςαν τον δικό τουσ που το ζνα τρίτο των αποδοχϊν
τουσ εξαρτάται από τον λογαριαςµό. Το άρκρο λοιπόν, ο ειδικόσ λογαριαςµόσ
τθσ Βουλισ τθρείται όπωσ είναι ςτο υποκατάςτθµα τθσ Βουλισ τθσ Ελλθνικισ
Τράπεηασ. Ζτςι λοιπόν αντιλαµβάνεςτε τθ λογικι διότι όλοι οι βουλευτζσ
δυςτυχϊσ παρακολουκοφν και τισ αυτόµατεσ αναπροςαρµογζσ των δικϊν τουσ
αποδοχϊν µε κείνεσ των δικαςτικϊν αλλά εφκολα ςφαγιάηουν τουσ ειδικοφσ
λογαριαςµοφσ οι οποίοι ενεπνεφςτθκαν, ανεπτφχκθςαν, ςυντθρικθκαν,
κρατικθκαν ζναντι µιςκοφ. Αυξιςεισ των µιςκϊν κζλατε και θ κυβζρνθςθ
επζλεγε τουσ ειδικοφσ λογαριαςµοφσ και τϊρα πρζπει να απολογθκείτε ότι
είναι όνειδοσ και ότι είςαςτε ρετιρζ του δθµοςιουπαλλθλικοφ κινιµατοσ και τθσ
δθµόςιασ διοίκθςθσ. Είναι ιττα του ςυνδικαλιςτικοφ κινιµατοσ και του
δθµόςιου και του ιδιωτικοφ τοµζα που πζραςαν αυτζσ οι δφο ρυκµίςεισ που
ςασ προανζφερα για το πάγωµα των αυξιςεων ςτισ ΔΕΚΟ και για τθν
κατάργθςθ των ειδικϊν λογαριαςµϊν και ιττα το ζλεγα ςυνζχεια τα τζςςερα
χρόνια που ιµουνα άµιςκοσ νοµικόσ ςφµβουλοσ ςτθν ΑΔΕΔΥ και για τα βαρζα
και είχα ιςχυρά διαφοροποιθκεί, είχα διαφοροποιθκεί για τισ διατάξεισ που
µειϊνουν τισ ςυντάξεισ ςασ και µετά από τθν 1θ 1ο υ του 2013 κα ζχουµε
φτωχοφσ δθµόςιουσ υπαλλιλουσ διότι κα ζχουµε ιςχυρι µείωςθ των
ςυντάξεϊν ςασ, κφριεσ ςυντάξεισ και κα’ χουµε ιςχυρι µείωςθ και των άλλων
των επικουρικϊν και των άλλων προνοιακϊν ςυντάξεων. Για τα βαρζα και
ανκυγιεινά είπαν και οι δφο Ρρόεδροι. Πτι µάλλον πρζπει να το ξεχάςετε διότι
µε τθν πρόταςθ και το πόριςµα τθσ Επιτροπισ Μπεχράκθ εςείσ µε τίποτε δεν κα
αντιςτοιχθκείτε όπωσ είπατε και ο Λεωνίδασ και ο Αντϊνθσ µε τθν πρϊτθ
κατθγορία, τθν τζταρτθ. Θ τζταρτθ που κρατάει τα ευνοϊκότερα όρια θλικίασ,
που κρατάει το επίδοµα, που κρατάει τθν αφξθςθ του µιςκοφ, που κρατάει και
οδθγεί ςε µεγαλφτερεσ ςυντάξεισ. Κα είςαςτε κατά τθ δικι µου λογικι, αν
είςαςτε, που δεν κα είςαςτε, ι δεφτερθ ι τρίτθ κατθγορία. Ρου δεν κα ζχει
αυτά που ςασ προανζφερα. Και που κα τα ζχει µόνο θ τζταρτθ κατθγορία τθσ
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υψθλισ επικινδυνότθτασ που δεν κα είναι ανκυγιεινό διότι θ επιτροπι όπωσ
ξζρετε κι όπωσ µε ζχετε ακοφςει να εξθγϊ καταργεί τον όρο ανκυγιεινό, κα
υπάρχει µόνο το επικίνδυνο. Άρα ό, τι ςυνεπιφζρει ο χαρακτθριςµόσ του
ανκυγιεινοφ ςε επιδόµατα και τα λοιπά εφεξισ καταργείται από 1θ 1ου 2009
αλλά επιµζνω κι εγϊ ότι δεν κα αντιςτοιχθκείτε µε τθν κατθγορία τθν βαριά
όπου εκεί επελζγθςαν για να µείνουν πζντε κατθγορίεσ που είναι το 9% τθσ
εργατικισ τάξθσ που είναι ενταγµζνθ ςτα βαρζα. Εκεί είναι οι οικοδόµοι, είναι
τα µεταλλεία, είναι τρία επαγγζλµατα τθσ κακισ εκεί εργαςιακά
ναυπθγοεπιςκευαςτικισ ηϊνθσ, είναι οι δφτεσ και είναι αυτοί οι οποίο
υπιχκθςαν µε τον τελευταίο νόµο για τουσ ΟΤΑ, τα ςκλθρά επαγγζλµατα,
δθλαδι 65 περίπου µε 70 χιλιάδεσ περίπου το 9%, από τισ 700.000 κα
παραµείνουν από 1θ 1ου 2009 ςτθν κατθγορία µε τισ ευνοϊκζσ διακριτζσ
µεταχειρίςεισ. Ζτςι λοιπόν τα ηθτιµατα είναι δφςκολα νοµίηω ότι εδϊ πρζπει να
προβλθµατιςτεί ςοβαρά ο κλάδοσ και βεβαίωσ αρκετά ηθτιµατα κυρίωσ όταν
εκδοκοφν οι πράξεισ που κα αλλάηει το ςτόχο του λογαριαςµοφ ι και που κα
αναςτζλλει µελλοντικά τον λογαριαςµό τότε µόνο µπορεί να µιλάµε για
δικαςτικζσ διεκδικιςεισ που βεβαίωσ κα µασ προβλθµατίςει εάν οι αποφάςεισ
που κα εξουςιοδοτθκοφν µετά που κα βγοφν κατ’ εξουςιοδότθςθ του
ςυγκεκριµζνου νόµου είναι αντιςυνταγµατικζσ παράνοµεσ κ.ο.κ. τα ηθτιµατα
είναι δφςκολα και κα καταλιξω µε αυτά τα λίγα που κα πω. Είναι δφςκολα και
για τουσ δθµόςιουσ υπαλλιλουσ ςτθν πατρίδα µασ και για τουσ υπαλλιλουσ
των ΔΕΚΟ και του ιδιωτικοφ τοµζα, βεβαίωσ τα µθνφµατα ζρχονται από το
εξωτερικό, ο πλανιτθσ δεν βαδίηει καλά, το µοντζλο που ενεπνεφκθςαν, που
υλοποίθςαν, που υλοποιοφν και βεβαίωσ που ακόµθ διοικεί τον πλανιτθ, το
φιλελεφκερο µοντζλο τθσ άγριασ εδϊ οικονοµικισ διαχείριςθσ φαίνεται δεν
λαµβάνει υπόψθ τα µθνφµατα, τισ προςδοκίεσ, τα προβλιµατα των ευρφτερα
κοινωνικϊν ςτρωµάτων και φαίνεται και οι υπάλλθλοι τθσ δθµόςιασ διοίκθςθσ
κα βρεκοφν και προςεχϊσ ςτθ δίνθ ουςιαςτικϊν αλλαγϊν. Και βεβαίωσ τα
είπαν πολφ καλφτερα και τα λζνε πάντα πολφ καλφτερα από µζνα και ο Αντϊνθσ
ο Αραβαντινόσ και ο Λεωνίδασ ο Καραµπζκιοσ και όλοι ςασ εςείσ είςαςτε
ςοβαρά προβλθµατιςµζνοι ςτα ηθτιµατα αυτά. Βλζποντασ λίγο προςεχϊσ δεν
φαίνεται να αλλάηουν. Ζτςι λοιπόν και ςτα ηθτιµατα των ςυντάξεων και ςτα
ηθτιµατα των µιςκϊν τα πράγµατα δεν φαίνεται να αλλάηουν προσ το
καλφτερο. Ζτςι λοιπόν επαναλαµβάνω το µεγάλο λάκοσ του ςυνδικαλιςτικοφ
κινιµατοσόταν βλζπει ότι τα 5, 6 τελευταία χρόνια ζχει διακωµωδθκεί,
γελοιοποιθκεί και θ κατάςταςθ. Βάηει το ςυνδικαλιςτικό κίνθµα ωσ ςτόχο το
µιςκολόγιο βακµολόγιο κυρίωσ το µιςκολόγιο. Υπόςχεται θ κυβζρνθςθ ότι απ’
τον επόµενο χρόνο εφαρµόηεται και βλζπετε ότι απ’ το 2002,
παρακολουκϊντασ τα ηθτιµατα τθσ ΑΔΕΔΥ από τότε ςζρνεται το ηιτθµα και
θσ
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τϊρα όπωσ είπα και ειςαγωγικά, αντί να µπει το ηιτθµα ζςτω και µε τθν εκδοχι
του Αντϊνθ του Αραβαντινοφ δθλαδι να αιµοδοτιςεισ το µιςκολόγιο µε τα 6
δισ και να πεισ κζλετε να τα πάρετε; Ασ ςτθρίξουµε κι εµείσ εδϊ τθν ιδζα και τθν
υλοποίθςθ του µιςκολογίου παρ’ όλ’ αυτά τα οικειοποιείται για να καλφψει
τρφπα, οφτε για το ταµείο των φτωχϊν. Κα καλφψει τρφπεσ και βεβαίωσ κα
προςπακιςει µε άγχοσ να αποφφγει τθ νζα επιτιρθςθ δεν ξζρω τι κα γίνει τισ
προςεχείσ επόµενεσ τισ προςεχείσ δζκα µζρεσ αν κα αποφφγουµε ι όχι τθν
επιτιρθςθ. Ζτςι τα προβλιµατα αυτά και βεβαίωσ για αυτά που είπε ο Αντϊνθσ
και ο Λεωνίδασ για τα νυχτερινά θ πρϊτθ διεκνισ ςφµβαςθ εργαςίασ που
ψιφιςε θ διεκνισ κοινωνία είπε ότι τα νυχτερινά και οι υπερωρίεσ και οι
Κυριακζσ είναι µιςκόσ. Είναι αδιανόθτο να µθν αµείβονται και τιµϊρθςε θ
πρϊτθ διεκνισ θ α’ θ πρϊτθ διεκνισ ςφµβαςθ του 19, ςτα πλαίςια τθσ
κοινωνίασ των Εκνϊν, απόρθςα που το λζει εδϊ, το διατραγϊδθςε και ο
Αντϊνθσ να αφινετε απλιρωτο από τον ςυλλογικό εργοδότθ που λζγεται
κράτοσ τµιµα του µιςκοφ, διότι είναι µιςκόσ ζτςι; Λοιπόν αυτά δεν είναι
ςοβαρά πράγµατα, δεν είναι ςυµπεριφορζσ … δθµόςιασ ςφγχρονθσ ευρωπαϊκισ
διοίκθςθσ και νοµίηω ότι πρζπει να καλζςετε κι εςείσ τα µζλθ ςασ και τ’ άλλα
τµιµατα του ςυνδικαλιςτικοφ κινιµατοσ ανεξάρτθτα από κοµµατικζσ πολιτικζσ
τοποκετιςεισ. Φαίνεται ότι κάποια δθµοςιοχπαλλθλικά ςτρϊµατα κυρίεσ και
κφριοι ιδιαιτζρωσ ευνοοφνται από τισ πολιτικζσ οικονοµικζσ και κοινωνικζσ τθσ
εξουςίασ, αλλά κάποια άλλα ςτρϊµατα, ζχουν µπει ςτο ςτόχαςτρο, προϊοφςασ
οικονοµικισ µιςκολογικισ ςυρρίκνωςθσ και ακφρωςθσ δικαιωµάτων.
Επαναλαµβάνω ότι µετά τθν 1θ 1ο υ του 2013 οι περιςςότεροι είςαςτε νζοι και
νζεσ, θ ςφνταξι ςασ κα βγαίνει µε βάςθ τθν τελευταία 5ετία. Το ποςοςτό
αναπλιρωςθσ κα ζχει πζςει κατά 6 ακζραιεσ µονάδεσ. Πποιοσ και όποια βγει το
2013 µε νόµο που ιςχφει πια κα πάρει το 74%, τθσ τελευταίασ 5ετίασ. Άρα
λοιπόν αντιλαµβάνεςτε ςτα όρια θλικίασ ςτο φψοσ τθσ κυρίασςφνταξθσ ςτο
φψοσ επικουρικισ ςτο φψοσ του εφ’ άπαξ, όλα τα ηθτιµατα ζχουν µπει ςε
προϊοφςα ςυρρίκνωςθ, αυτά να τα ςκεφτείτε. Υπόςχονται βζβαια τα κόµµατα
τθσ αριςτεράσ ότι κα καταργιςουν αντιαςφαλιςτικοφσ νόµουσ. Θ εµπειρία
δείχνει ότι παρά τισ δεςµεφςεισ τουσ τισ προεκλογικζσ ζρχονται κι εφαρµόηουν
καµιά φορά και µε το παραπάνω αντιαςφαλιςτικοφσ νόµουσ. Ζτςι λοιπόν τα
ηθτιµατα, είναι δφςκολα κι οφείλει θ εργατικι τάξθ τθσ δθµόςιασ διοίκθςθσ να
αφιςει κατά µζροσ τισ διχόνοιεσ και βεβαίωσ τισ αςυνεννοθςίεσ, γιατί φαίνεται
ότι τα ηθτιµατα του κοινωνικοφ κράτουσ, τα ηθτιµατα τθσ απορρφκµιςθσ, τθσ
αποδόµθςθσ κα ςυνεχίςουν να απαςχολοφν και να ταλανίηουν τα ευρφτερα
κοινωνικά ςτρϊµατα του δθµόςιου ιδιωτικοφ και ευρφτερου δθµόςιου τοµζα.
Εγϊ µε χαρά ςυµµετζχω πάντα ςτισ δικζσ ςασ εδϊ διεργαςίεσ και
προβλθµατιςµοφσ βεβαίωσ παρακολουκοφµε µε τον Διονφςθ τον Καλαµατιανό,
θσ
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που τον ζχετε και ςυνεργάτθ εδϊ, όλα τα ηθτιµατα. Βεβαίωσ κα µ’ ζχετε
ακοφςει καµιά φορά µου είπε κι ο Υπουργόσ όχι ο αρµόδιόσ ςασ µόνο οι
ςωφρονιςτικοί είναι για ζνταξθ; Επειδι το πιςτεφω ότι είςαςτε φίλοι αλλά
πιςτεφω ότι όλοι οι υπάλλθλοι του δικοφ ςασ κλάδου πρζπει κι επιβάλλεται να
µπουν ςτα βαρζα και ανκυγιεινά, αλλά κεωρϊ ότι πρζπει να εξοικειωνόµαςτε
µε τθν ιδζα ότι αυτά τα ηθτιµατα δεν αποτελοφν προτεραιότθτα των πολιτικϊν
οργανιςµϊν τθσ πατρίδασ µασ. Πλοι γελοφν µε αιτιµατα αυτοφ του είδουσ όταν
µιλάω για ςωφρονιςτικοφσ υπαλλιλουσ και νοςοκοµειακοφσ και για τθν
αναγκαιότθτα άµεςθσ ζνταξθσ οι περιςςότεροι κεωροφν ότι αυτά είναι
πολυτελι αιτιµατα τα οποία δεν αντζχουν ςτθν ςθµερινι πλανθτικι
ευρωπαϊκι κι εκνικι προτεραιότθτα αντίςτοιχων πολιτικϊν. Είµαι εδϊ και κα
παραµείνω κφριε Ρρόεδρε αν υπάρξουν ερωτιµατα κι όςο είµαι και ςτο βιµα
να ερωτθκϊ παρακαλϊ και ςασ ευχαριςτϊ για άλλθ µια φορά που µε κεωρείτε
φίλο όπωσ κι εγϊ, που µε τιµάτε και µε καλείτε και κα είµαι πάντα µαηί ςασ.
Ευχαριςτϊ πολφ.
ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΝΕΔΡΙΟΤ:
Ευχαριςτοφµε τον κφριο Μθτρόπουλο.
ΑΡΑΒΑΝΣΙΝΟ:
Αλζξθ, ιςουνα ζτςι πολφ παραςτατικόσ, είπεσ να το ξεχάςουµε. Το αποκλείεισ
αν ανοίξουµε µια απεργιακι διαδικαςία, µια αγωνιςτικι διαδικαςία να
αλλάξουµε το κλίµα; Γιατί εγϊ ςκζφτοµαι να προτείνω κάτι και δεν ιρκα να
κάνω όπωσ το λεσ απ’ το βιµα πολιτικι αντιπαράκεςθ. Αν όντωσ είναι αδιζξοδο
κα µε διευκόλυνεσ πολφ να ιξερα για να δω πϊσ κα φτιάξω κι εγϊ τθν πρόταςι
µου. Ριςτεφεισ ότι ζχει κλείςει οριςτικϊσ; Δεν µποροφµε δυναµικά να το
ανοίξουµε το κζµα;
Κος ΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟ:
Κεωρϊ Αντϊνθ και αγαπθτοί φίλοι και φίλεσ ότι θ κυβζρνθςθ δεν κα βάλει ςτο
τραπζηι άλλα επαγγζλµατα και ειδικότθτεσ κυρίωσ προερχόµενεσ κυρίωσ απ’ το
δθµόςιο τοµζα ςτθ ςυηιτθςθ για τα βαρζα και ανκυγιεινά. Ζτςι λοιπόν κεωρϊ
ςτο βακµό που δεν αποτελεί και προτεραιότθτα τθσ κεντρικισ
δθµοςιουπαλλθλικισ ςασ οργάνωςθσ τον τελευταίο καιρό τουλάχιςτον
ςυνεπϊσ τα βαρζα και ανκυγιεινά είναι µια ςυηιτθςθ που πρζπει να γίνει και
πρζπει να ςτθριχκεί και από κινθτοποιιςεισ αλλά αν δεν υπάρξει κεντρικι
αντιπαράκεςθ και βεβαίωσ κεντρικι προβολι, που δεν υπιρξε ςε δφο
ςθµαντικά ηθτιµατα του καλοκαιριοφ, δεν µιλάω για το αςφαλιςτικό που και
εκεί µε κλίψθ παρακολοφκθςα ιταν µικρζσ οι αντιδράςεισ, ιδιαίτερα ςτα
ηθτιµατα τθσ κατάργθςθσ των πρόωρων ςυντάξεων των γυναικϊν και φοβάµαι
ότι και ςτθν επικείµενθ αςφαλιςτικι µεταρρφκµιςθ που κα φζρει το δικό ςασ
ςυνταξιοδοτικό, είναι ζτοιµο ςε ςκλθρι εκδοχι, ςε πολφ ςκλθρι εκδοχι.
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Γνωρίηω κάποιεσ πτυχζσ του και για τα ςϊµατα αςφαλείασ και για το ςτρατό
αλλά και για τουσ δθµόςιουσ, κυρίωσ για τισ γυναίκεσ τθσ περιόδου ’83 – ’92
αλλά και για τισ επόµενεσ, άρα λοιπόν απ’ τθν εµπειρία τθσ αντίδραςθσ του
δθµοςιουπαλλθλικοφ κινιµατοσ και του ιδιωτικοςυνδικαλιςτικοφ κινιµατοσ
ςτα δφο ηθτιµατα που ςασ ανζφερα. Δθλαδι ςτο πάγωµα των ςυλλογικϊν
ςυµβάςεων κυρίωσ ςτισ ΔΕΚΟ αλλά και ςτο προχκεςινό, κεωρϊ θ κυβζρνθςθ
δεν κα πιεςτεί ιδιαιτζρωσ για να εντάξει ςτθν ςυηιτθςθ και να ψθφιςει τελικά
τθν ζνταξι ςασ ςτα βαρζα και ανκυγιεινά. Βεβαίωσ εφχοµαι εδϊ να διαψευςτϊ
και ότι θ µαχθτικι αντίδραςθ κα φζρει τθν κυβζρνθςθ ςτο τραπζηι για να ςασ
εντάξει. Κεωρϊ ότι βριςκόµαςτε ςε ανάςτροφεσ, ςε αντίκετεσ πορείεσ και ςτθν
Ευρϊπθ και ςτθν πατρίδα µασ κι ότι άλλοι δεν ταραχτοφν παρά οι πζντε
κατθγορίεσ που ςασ προανζφερα που βεβαίωσ κα είναι θ αποδοχι των
τεςςάρων κατθγοριϊν βαρφτθτασ και επικινδυνότθτασ πζρα το ανκυγιεινό τθσ
επιτροπισ Μπεχράκθ. Αυτι είναι θ άποψι µου και αυτι είναι θ διαίςκθςι µου
αλλά κα είµαι µαηί ςασ αλλθλζγγυοσ, µαχθτικά αλλθλζγγυοσ ςτθν προβολι του
προβλιµατοσ και κα ςυνεχίςω εκεί που εµφανίηοµαι και µαηί ςασ να
προβάλουµε τθν αναγκαιότθτα να υπαχκεί όλοσ ο κλάδοσ ςασ, φυλακτικόσ και
διοικθτικόσ ςτα βαρζα και ανκυγιεινά.
ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.. ΚΑΡΑΜΠΕΚΙΟ:
Κφριε κακθγθτά, ςτείλαµε ςτθν ΑΔΕΔΥ ζγγραφο τισ προθγοφµενεσ µζρεσ και
τουσ είπαµε όςο αφορά για τα βαρζα και ανκυγιεινά. Δεν ξζρω αν ζχετε µια
εικόνα τι λζει θ ΑΔΕΔΥ για τα βαρζα και ανκυγιεινά. Θ απάντθςθ που πιραµε
απ’ τθν ΑΔΕΔΥ είναι θ εξισ:«ςε απάντθςθ του παραπάνω ςχετικοφ εγγράφου
ςασ, ςασ ενθµερϊνουµε ότι δεν υπάρχει καµιά επίςθµθ εξζλιξθ ςτο κζµα του
αιτιµατοσ για αναγνϊριςθ των ΒΑΕ και ςτον δθµόςιο τοµζα εκτόσ από τθν
περίπτωςθ που αφορά τον ΟΤΑ. Σασ γνωρίηουµε ότι ςε περίπτωςθ που κα
οριςτικοποιθκεί µε νόµο το παραπάνω κζµα, κα ενθµερωκείτε για τθν από
κοινοφ προϊκθςθ τθσ αναγνϊριςθσ όλων των περιπτϊςεων που ανικουν ς’
αυτιν τθν κατθγορία ςτο χϊρο του δθµοςίου.» Και τθν προθγοφµενθ εβδοµάδα
κφριε κακθγθτά είδαµε µία ςυνζντευξθ, ςε ερϊτθςθ ι µάλλον ςε ερϊτθςθ που
κάνανε ςτθν κυρία Ρετραλιά για τα βαρζα και ανκυγιεινά ςτο δθµόςιο. Και είπε
ότι «αυτό δεν αφορά εµάσ ι τθν επιτροπι µασ, είναι κακαρά κζµα του κυρίου
Ραυλόπουλου».
Το ηιτθµα παλιότερα είχε τεκεί απ’ τθν ΑΔΕΔΥ, το 2002, 2003 εκεί πζρα,
είχε τεκεί και βεβαίωσ και το 2004 και το 2005 ζκτοτε αυτό το ηιτθµα δεν
αποτζλεςε αντικείµενο οφτε ςτα πλαίςια των ςυλλογικϊν διαπραγµατεφςεων.
Εφχοµαι να το βάλει το ηιτθµα θ ΑΔΕΔΥ, διότι για να το βάλεισ πρζπει να το
πιςτζψεισ και να εξειδικεφςεισ και κατθγορίεσ. Κεωρϊ ότι είναι επιτυχία τθσ
θσ
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ΡΟΕ-ΟΤΑ και των άλλων χϊρων ςτα πλαίςια τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ που
πζτυχαν ζςτω κι αυτι τθν κολοβι ρφκµιςθ. Δεν ξζρω αν κατάλαβα καλά ςτο
ζγγραφο τθσ ΑΔΕΔΥ φαίνεται ότι δεν ζχει ψθφιςτεί θ διάταξθ αλλά ζχει
ψθφιςτεί κι ζχουν περατωκεί και οι προκεςµίεσ, διότι ζλθγε και θ προκεςµία
για τθ διλωςθ ζνταξθσ τθν 8θ Αυγοφςτου, ζχει τελειϊςει, ζχει υλοποιθκεί θ
διάταξθ κι απ’ το κείµενο καταλαβαίνω ότι δεν γνωρίηουν ότι κι ζχει ψθφιςτεί θ
διάταξθ και ζχει υλοποιθκεί πια µε τθν θµεροµθνία τθσ 8θ σ Αυγοφςτου αλλά
κεωρϊ ότι το δικό ςασ αίτθµα όπωσ και το πιςτεφω το αίτθµα οριςµζνων
κατθγοριϊν νοςθλευτικοφ προςωπικοφ, νοςοκοµειακϊν ειδικοτιτων, πρζπει να
αποτελζςει άµεςα, µαχθτικά πρωτοβουλία τθσ ανϊτατθσ δθµοςιουπαλλθλικισ
ςασ οργάνωςθσ.
ΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟ:
Ρρόεδρε, µου επιτρζπεισ; Είναι αποκαλυπτικό και ειλικρινζςτατο το κείµενο.
Ξζρεισ τι µασ λζει; Πτι κα µασ ενθµερϊςει όταν κα τελειϊςει ο νόµοσ και κα µασ
πει ποιοι κα είναι. Μασ λζει βιαςτείτε αν κζλετε να είςτε, υπό τθν ζννοια κιόλασ
ότι δεν ξζρουν, αυτό που είπε και ο κφριοσ κακθγθτισ. Δεν ξζρουν ότι ζχει
ψθφιςτεί. Διότι αγνοοφν ότι ζχει ψθφιςτεί ο νόµοσ για τθν ζνταξθ των 11
ςκλθρϊν κατθγοριϊν των ΟΤΑ και ότι θ απϊτατθ θµεροµθνία για διλωςθ
ζνταξθσ απ’ τουσ ενδιαφεροµζνουσ µε τουσ όρουσ του νόµου ιταν θ 8θ
Αυγοφςτου. Διευκολφναµε κι εµείσ αρκετό κόςµο και τον ενθµερϊςαµε κι εγϊ
απ’ τθν τθλεόραςθ και ζλθξε. Ενετάγθςαν και δεν δόκθκε θ παράταςθ άρα
µζνει να επαναδιατυπωκοφν τα αιτιµατα τα δικά ςασ και να ςυηθτιςει να µπει
µπροςτά θ διαδικαςία για τθν ζνταξθ. Ζχω καταλάβει κι από µία ςυηιτθςθ που’
χα µε τον ίδιο ςυντάκτθ του πορίςµατοσ τον κφριο Μπεχράκθ και από µία
ςυηιτθςθ που είχα µε κάποιον Υπουργό, ότι µπορεί να’ ναι αυκαίρετο ι να µθν
το κατενόθςα καλά ότι ςυηιτθςθ για ζνταξθ ςτα βαρζα και ανκυγιεινά ςτα
πλαίςια τθσ δθµόςιασ διοίκθςθσ δεν ςυηθτιζται, παρά ςυηθτοφνται οριςµζνεσ
κατθγορίεσ του ευρφτερου δθµόςιου και ιδιωτικοφ τοµζα. Εδϊ χρειάηεται πίεςθ
εγϊ νοµίηω ότι καλό είναι να ςυντάξουµε ζνα ςκλθρό αίτθµα και προσ τθν
κυβζρνθςθ και βεβαίωσ και ςτισ υπερκείµενεσ οργανϊςεισ για να τισ καλζςουµε
ι να καταλάβουµε αν όντωσ προτίκεται να κζςουν το κζµα. Οι εξελίξεισ ςτα
βαρζα και ανκυγιεινά όπωσ ςασ είπα και ειςαγωγικά για το 90% του ιδθ
ενταγµζνου προςωπικοφ δεν είναι ςωςτζσ και καλζσ. Θ κυβζρνθςθ βζβαια
διαβεβαίωςε και θ κυρία Υπουργόσ και ο κφριοσ Μπεχράκθσ ότι ο
αποχαρακτθριςµόσ του 90% του ιδθ υπαγµζνου προςωπικοφ κα αφορά τουσ
νζουσ. Κι όταν ρϊτθςα τον κφριο Μπεχράκθ και τθν κυρία Ρετραλιά πϊσ αυτόσ
που προςελιφκθ και είναι κερµαςτισ ςτα τρζνα και είναι υπαγµζνοσ και
προςελιφκθ το Δεκζµβριο του 2008, µε 10 µζρεσ διαφορά ςτθν πρόςλθψθ κα
θσ
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είναι ςτα βαρζα ανκυγιεινά για τα επόµενα 25 του χρόνια ενϊ αυτόσ που κα
προςλθφκεί ςτθν ίδια κατθγορία, που αποχαρακτθρίηεται µε το πόριςµα και κα
προςλθφκεί 10 µζρεσ αργότερα δεν κα είναι υπαγµζνοσ. Αυτό καταλαβαίνετε τι
αλλαλοφµ κα ζχουµε ςτα δικαςτιρια και θ κυβζρνθςθ φοβάµαι ότι κα βγάλει
απ’ τα βαρζα και ανκυγιεινά και κάποιουσ που βεβαίωσ οι κατθγορίεσ τουσ κα
αποχωριςτοφν αλλά που, κι αυτό είναι το χειρότερο, που υπθρετοφν ιδθκάποια
αρκετά χρόνια ςτο επάγγελµα που ςιµερα είναι και που από 1θ σ 1ου 2009 κα
αποχαρακτθριςτεί. Άρα λοιπόν κα ζχουµε κι εκεί ζνα µπζρδεµα. Δεν είµαι
ευχαριςτθµζνοσ και ξζρετε όλοι ςασ ότι αςκϊ κριτικι και δεν δεςµεφοµαι εκεί
πζρα κοµµατικά, δεν είµαι ικανοποιθµζνοσ και ευχαριςτθµζνοσ από τισ
αντιδράςεισ των κεντρικϊν ςυνδικαλιςτικϊν οργανϊςεων ςε 5 ψθφιςµζνουσ
νόµουσ του ζτουσ που µιλάµε, από τον αςφαλιςτικό και ς’ αυτζσ τισ δφο
ρυκµίςεισ που ςασ είπα. Δεν ζχουν ςυναιςκανκεί ίςωσ οι κεντρικζσ
ςυνδικαλιςτικζσ θγεςίεσ, ενδεχοµζνωσ κάποια τµιµατά τουσ, τι ακριβϊσ
ςυµβαίνει θ ψιφιςθ …………..
Ρου ζχουνε κάποιουσ βουλευτζσ που αςχολοφνται µ’ αυτά τα κζµατα να
τουσ κάνουµε παράςταςθ για να µθν τρζχουµε ξανά τθν τελευταία ςτιγµι, γιατί
άµα φτάςει να πάει ςτθ ςυηιτθςθ για να ψθφιςτεί πάλι δεν κα’ χουµε χρόνο.
Ιδθ από τϊρα πρζπει να κινθτοποιθκοφµε και να φτάςουµε. Και κα ικελα ςτθ
δευτερολογία του άµα είναι εφκολο ο Ρρόεδροσ τθσ Οµοςπονδίασ να
λειτουργεί ςαν Ρρόεδροσ κι όχι ςαν Διευκυντισ και να απαντιςει ςτθν πρόταςθ
του Αραβαντινοφ, ποφ κα βροφµε τα λεφτά και αν δεν τα βροφµε τι κα γίνει. Και
είναι προσ τιµι του, του Αντϊνθ που ζκανε αυτόσ τθν πρόταςθ και δεν τθν
άφθςε να τθν κάνει κάποιοσ άλλοσ από µασ απλόσ υπάλλθλοσ. Ευχαριςτϊ πολφ.
Κος ΑΜΑΡΑ:
Κα είµαι ςυνοπτικόσ. Ρριν δφο χρόνια ςτο ξενοδοχείο DIVANI, ς’ ζνα Συνζδριο
που είχαµε κάνει ανακοινϊκθκε από µζνα ότι ο Υπουργόσ Οικονοµικϊν, κα
πάρει όλουσ τουσ πόρουσ. 22 λογαριαςµοί. Εδϊ και ενάµιςθ δφο χρόνια δεν
ζγινε ουςιαςτικι δουλειά απ’ το Διοικθτικό Συµβοφλιο για να µθν τρζχουµε
πίςω µετά από τισ εξελίξεισ. Και ςυγκεκριµζνα κάποια πράγµατα αντί να µπουν
κάποια ςτο βαςικό µιςκό κάποια χριµατα, κάποια επιδόµατα µασ ζδιναν 100,
150, 200 ευρϊ και χειροκροτοφςαµε κι όλα καλά. Και πθγαίναµε ςτισ φυλακζσ
και λζγαµε µασ ζδωςαν 200 και µασ ζδωςαν 300. Και παπαγαλίηανε και
παπαγαλίηουνε ακόµα, που όλοι οι ςυνάδελφοι περιµζνουν αφξθςθ. Τι κα τουσ
ποφµε; Τίποτα δεν κα τουσ ποφµε. Είπανε, ο κφριοσ Σπανόπουλοσ και κάποιοσ
άλλοσ κφριοσ ότι δόκθκαν λεφτά, ναι δόκθκαν λεφτά. Αλλά δεν πιάςαµε ταβάνι,
δεν πιάςαµε οροφι. Από τον πόρο. Κφριε Ρρόεδρε, ζγιναν ςτάςεισ εργαςίασ.
Ρροςωπικά κεωρϊ θ ςτάςθ εργαςίασ είναι κοροϊδία. 8 – 11. 11 θ ϊρα ζρχεται θ
κλοφβα. Δεν ζχουµε µορφι πίεςθσ ςτουσ αγϊνεσ µασ. Και καλό είναι
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προςωπικάνα πιζςετε διευκυντζσ, αρχιφφλακεσ, όταν γίνουν οι απεργίεσ, να
κινθτοποιθκοφν κι αυτοί. Γιατί ξζρετε πολφ καλά και παλιότερα και µπορεί
τϊρα και ςτο µζλλον ότι κάκε διευκυντισ κάκε αρχιφφλακασ µπορεί µια ςτάςθ
εργαςίασ ι µια απεργία να τθν καταλφςει. Ευχαριςτϊ.
Κος ΜΑΚΡΗ:
Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, κζλω να ξεκινιςω λίγο µε ζνα ςχόλιο για τθν οµιλία του
κφριου κακθγθτι. Εµζνα προςωπικά µε γζµιςε ανθςυχία, δεν ξζρω εςάσ αν ςασ
ικανοποίθςε. Κάποιοι προςπακοφν να τθν παρουςιάςουν πιο καλαίςκθτθ, τθν
κατάςταςθ µάλλον ότι δεν είναι τόςο τραγικι. Εγϊ δε νοµίηω. Εγϊ είχα πει ςε
προθγοφµενο Συνζδριο, δε κυµάµαι αν ιταν ςτο DIVANI τότε, ι ςε κάποιο άλλο,
ότι υπιρχε µια ςυνζντευξθ του κφριου Αλογοςκοφφθ ςτο ΒΘΜΑ που ζλεγε για
τουσ ειδικοφσ λογαριαςµοφσ ότι κα κοποφνε ουςιαςτικά, ότι κα καταργθκοφνε
οι ειδικοί λογαριαςµοί. Κανείσ δεν κινικθκε τότε, καµία αναφορά, ςε κανζνα
Συνζδριο, κανενόσ το αυτί δεν ίδρωςε. Ακόµα θχοφν ςτ’ αυτιά µου τα
χειροκροτιµατα απ’ τθν εξαγγελία του κυρίου Υπουργοφ µασ ςτο Συνζδριο τθσ
Καλαµπάκασ αλλά δε βλζπω να αυξάνεται εξίςου κι ο µιςκόσ ςασ, το
διανεµθτικό τζλοσ πάντων, το πρϊθν διανεµθτικό όπωσ λζγεται τϊρα δε ξζρω.
Το γεγονόσ ότι οι νεοδιόριςτοι ςυνάδελφοι ενδεχοµζνωσ να µθν είναι
δικαιοφχοι αυτό µασ φαίνεται φυςιολογικό; Δεν µασ ανθςυχεί; Δεν ιδρϊνει το
αυτί µασ; Κεωρϊ ότι ιταν ςοφι θ απόφαςθ τθσ ΡΑΣΚ να προβοφµε ςε
κινθτοποιιςεισ, γιατί πλζον ςυνάδελφοι τρζχουµε πίςω από τα γεγονότα, δεν
οδθγοφµαςτε ςτα γεγονότα. Σ’ αυτό το κζµα αυτό είχα να πω. Πςο αφορά τα
βαρζα και ανκυγιεινά, κα πρζπει και κει να κινθκοφµε άµεςα, για να µθ
βρεκοφµε κι εκεί προ τετελεςµζνου, µασ ποφνε ότι τϊρα ζκλειςε το κζµα, δεν
πιγε κανείσ, τι να κάνουµε. Επίςθσ για τισ υπερωριακζσ ϊρεσ κεωρϊ ότι είναι
κακαρά ευκφνθ του Υπουργείου. Δε νοείται υπάλλθλοσ να δουλεφει και να µθν
πλθρϊνεται κα ζλεγα ότι ςυµφωνϊ µε τθν πρόταςθ του κυρίου Αραβαντινοφ,
δεν είναι δουλειά δικιά µασ να προβοφµε ςε διεκδικιςεισ από τον
προχπολογιςµό εµείσ, για λογαριαςµό του Υπουργείου. Είναι δουλειά του
Υπουργείου ποφ κα βρει λεφτά για να πλθρϊςει τον υπάλλθλο που δουλεφει
νυχτερινό, όχι δουλειά του υπαλλιλου ι του ςυνδικαλιςτικοφ φορζα να
εξαςφαλίςει τα κονδφλια για το Υπουργείο. Ευχαριςτϊ πολφ ςυνάδελφοι, αυτά
είχα να πω.
Κος ΒΑΡΑΜΗ:
Συνάδελφοι, πιςτεφω ότι όλοι ςυναιςκανόµαςτεκαι ιδθ ζχουµε ενθµερωκεί για
το τι ακριβϊσ ςυνζβθ ποιεσ ιταν οι ενζργειεσ που ζκανε το Ρροεδρείο τθσ
Οµοςπονδίασ και το τι πρόκειται να κάνει από δω και πζρα. Οφείλουµε να το
µεταφζρουµε ςτουσ ςυναδζλφουσ µασ κι αυτό κα κάνουµε και δεν κα κάνουµε
αυτό που είπε ο κφριοσ Σαµαράσ ότι δεν κα τουσ ποφµε τίποτα. Ιρκαµε για να
θσ
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ενθµερωκοφµε και να πάµε να τουσ ποφµε τθν αλικεια. Του τι ακριβϊσ
ςυµβαίνει και του τι κα γίνει από δω και πζρα. Κζλω να ςτακϊ µόνο ς’ ζνα
ςθµείο. Ιδθ ζχουν ειπωκεί κι ζχουµε καταλάβει όλοι τι πρόκειται να γίνει. Τθσ
οµιλίασ του Ρροζδρου του Αντϊνθ του Αραβαντινοφ. Και κα τον παρακαλοφςα
να επανορκϊςει όςον αφορά τθν φυλακι τθσ Κεςςαλονίκθσ ςε ό, τι ζχει ςχζςθ
µε τισ ςτάςεισ εργαςίασ. Δεν ξζρω τι ζγινε ςε άλλεσ φυλακζσ αλλά τουλάχιςτον
τθ φυλακι που εγϊ εκπροςωπϊ και είναι εδϊ άλλοι τρεισ ςυνάδελφοι ιταν
λανκαςµζνα πλθροφορθµζνοσ, οι διευκρινίςεισ που ζδωςε ςε µζνα ςτο
διάλειµµα οφείλει πιςτεφω να τισ επαναλάβει και δθµόςια. Ευχαριςτϊ.
Κος ΜΑΡΙΝΗ:
Απ’ το κζντρο απεξάρτθςθσ απ’ τον Ελαιϊνα Κθβϊν. Λοιπόν
ςυνάδελφοι ςασ χαιρετϊ κι εγϊ ςτο Συνζδριό µασ το ζκτακτο. Δεν κα
µακρθγοριςω κι εγϊ για να µιλιςουµε όςο γίνεται περιςςότεροι. Αυτό που ζχω
να πω, άκουςα πριν οφείλω να οµολογιςω, να µθν πω τροµοκρατικθκα,
φοβικθκα απ’ αυτά που’ πε ο κφριοσ κακθγθτισ κι επειδι είµαι και πολφ νζοσ
υπάλλθλοσ δεν ζχω κλείςει δθλαδι οφτε δεκαετία, είµαι ςτο ζνατο ζτοσ, κεωρϊ
ότι κα πρζπει αυτό να µθν ιςχφςει, εµείσ δθλαδι να παίρνουµε, οι καινοφριοι
που κα ζρκουν δεν κα είναι δικαιοφχοι απ’ τον διανεµθτικό λογαριαςµό, κα
υπάρχουν, αν ιςχφςει αυτό, εργαηόµενοι δφο ταχυτιτων. Κάτι που εγϊ το
κεωρϊ ότι είναι λάκοσ, δεν κα γίνουµε κι εµείσ όπωσ ςτισ ΔΕΚΟ. Πχι ότι εκεί
είναι ςωςτό κι εκεί είναι λάκοσ. Τϊρα για τισ απεργιακζσ κινθτοποιιςεισ που
κάνουµε, κεωρϊ και πιςτεφω ότι πρζπει να ςυνεχίςουµε µε 24ωρεσ απεργιακζσ
κινθτοποιιςεισ, διότι εντάξει καλζσ και οι 3ωρεσ, εµείσ τισ περιφρουριςαµε όςο
µποροφςαµε. Ρροχκζσ παράδειγµα Ρρόεδρε, βάλαµε και τον Ρρόεδρο που
είναι εδϊ του Σωµατείου µασ και τον Αντιπρόεδρο και κάκιςαν ςτο κυρωρείο.
Ιρκε ςτισ 10.10 θ κλοφβα, απλά ταλαιπωριςαµε τουσ αςτυνοµικοφσ. Ριγαν ςτο
αςτυνοµικό τµιµα Κιβασ, τουσ άφθςαν εκεί και τουσ ζφερε µετά ζνα
περιπολικό. 11.10 αναγκαςτικά τουσ πιραµε, δε γινόταν. Δθλαδι οι 24ωρεσ
είναι µζτρο πίεςθσκεωρϊ εγϊ τϊρα πιο ιςχυρό. Τϊρα τελειϊνω λζγοντασ ότι
για τισ ϊρεσ τισ νυχτερινζσ και για τα εξαιρζςιµα, βζβαια αυτό ςε µασ ζχει
προκφψει από τον Μάθ ςτον Ελαιϊνα, ικελα να το προτείνω ςτο Συνζδριο, µε
το διεκδικθτικό πλαίςιο αλλά επί ευκαιρία αφοφ αποφαςίςουµε ςτθν αρχι ότι
κα µιλιςουµε και για κάποια άλλα κζµατα, κα το αναφζρω και τϊρα. Εµείσ από
τότε που ιρκαν οι γυναικείεσ οι φυλακζσ ςτον Ελαιϊνα, είχαµε τεράςτιο
πρόβλθµα µε τισ ϊρεσ. Γιατί είχαµε αυτό το πρόβλθµα; Διότι θ εξωτερικι
φρουρά, είναι µία κι εξυπθρετεί και τισ δφο φυλακζσ. Με αποτζλεςµα από κει
που θ φρουρά είχε πζντε πόςτα, τϊρα ζχει 9 πόςτα κι όταν αρρωςταίνει µία
γυναίκα κρατοφµενθ και τθν ςτζλνουν ςτο νοςοκοµείο τθσ Κιβασ, τα πόςτα
γίνονται 11. Από κει που είχαµε 13.000 ϊρεσ, χρειαςτικαµε 16. Στείλαµε
θσ
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ζγγραφο ςτο Υπουργείο ότι για το 6µθνο το δεφτερο κζλουµε 32.000 και µασ
απαντοφν, ότι βολευτείτε µε τισ 13. Κι εγϊ προτείνω αυτι τθ ςτιγµι, µιπωσ
ιρκε θ ϊρα Ρρόεδρε κάποια ςτιγµι όπωσ ζχουν αρχίςει και ςπάνε τα
ςυγκοινωνοφντα δοχεία µε τθν εξωτερικι φρουρά, ιδθ ζχουµε και διαφορετικά
υπθρεςιακά ςυµβοφλια, κάποια ςτιγµι να υπάρχουν και διαφορετικοί κωδικοί;
Διαφορετικόσ ο δικόσ µασ, διαφορετικόσ ο δικόσ ςασ για τισ νυχτερινζσ ϊρεσ.
Λοιπόν, ευχαριςτϊ πολφ.
Κος ΣΤΡΟΔΗΜΟ:
Συνάδελφοι γειά ςασ. Οι περιςςότεροι µε γνωρίηετε ανικω ςτο Μαλαδρίνο,
υπθρετϊ ςτθν Άµφιςςα. Μθ γελάτε. Είµαι εκπρόςωποσ του Μαλανδρίνου αλλά
υπθρετϊ ςτθν Άµφιςςα. Κλίψθ. Σιµερα µε διακατζχει µεγάλθ κλίψθ. Χάνουµε
τα κεκτθµζνα, ξαναµιλάµε για κεκτθµζνα, µιλάµε για τον πόρο, ποιον πόρο; Τα
820 κα τα παίρνουµε. Μπορεί µε τθν κινθτοποίθςθ να πάρουµε τα άλλα 120, να
χρυςωκεί λίγο το χάπι για κανζναν χρόνο, µζχρι να ετοιµαςτεί νζα επιδροµι και
ςυµφωνϊ απόλυτα, ιταν θ πρϊτθ µου ςκζψθ όταν ζµακα κι όταν άκουγα ςτθ
Βουλι ότι καταργοφνται οι διανεµθτικοί, ότι το ενιαίο µιςκολόγιο κα είναι αυτό
που κα βάλει τζλοσ ςτον διανεµθτικό λογαριαςµό. Μπορεί να’ ναι τα κουτάκια,
εµείσ οι παλιοί τα κουτάκια τα ξζρουµε, τα γευτικαµε, το µζλλον τθσ υπθρεςίασ
δφςκολο, οι νζοι υπάλλθλοι κα ανικουν ςε άλλθ µιςκολογικι κατθγορία, εµείσ
κα παίρνουµε όςο παίρνουµε αυτά τα χριµατα, κα διοριςκεί ο άλλοσ
υπάλλθλοσ και κα παίρνει 400 ευρϊ το µινα λιγότερα. Καταλαβαίνετε λοιπόν
γιατί µιλάµε. Μιλάµε για ζνα πράγµα που ζχει χακεί. Κινθτοποιιςεισ
απεργιακζσ κα γίνουν µόνο µιπωσ µπορζςουµε και πάρουµε τα 120 ευρϊ όπωσ
ανζφερε ο Ρρόεδροσ. Τίποτα περιςςότερο. Κυµθκείτε το. Σε αυτι τθν
απεργιακι κινθτοποίθςθ δεν µποροφµε να βάλουµε και άλλα κζµατα. Μπικαν
κζµατα νυχτερινά εξαιρζςιµα. Τα νυχτερινά εξαιρζςιµα µιπωσ είναι και λίγο
προβοκάτςια, όλθ αυτι θ ιςτορία. Τα νυχτερινά εξαιρζςιµα τα ακοφω 25
χρόνια, κόβονται, µικραίνουν, µεγαλϊνουν, κάνουνε, τθν υποχρζωςθ δθλαδι
του εργοδότθ µασ να εξαςφαλίηει τα νυχτερινά εξαιρζςιµα προσ ςυµπλιρωςθ
και ωσ προσ τθν υπερωριακι εργαςία γιατί οι ανάγκεσ ςτο προςωπικό
αναγκάηεςαι υπερωριακά να απαςχολιςεισ κάποιουσ άλλουσ για να καλφψεισ
τθν αςφάλεια του καταςτιµατόσ ςου. Μασ βάηουνε και ξεςπάµε κατά των
διευκυντϊν, κατά των αρχιφυλάκων. Ασ βάλουν όριο. Εγϊ οφτε αρχιφφλακασ
οφτε διευκυντισ είµαι. Ασ βάλουν όριο, όπωσ ιταν παλιά. Ζλεγε τόςο κα πάρει
ο αρχιφφλακασ, ι ο διευκυντισ, ζχει κι αυτόσ τθν ευκφνθ του, ζχει κι αυτόσ τισ
υποχρεϊςεισ του. Κάποιοι τουσ λεσ ελάτε Κυριακι να δουλζψετε, δεν ζρχονται
να τα λζµε κι αυτά. Αλλά όταν πλθρϊνονται οι άλλοι, ωχ λζει κοίτα πόςα πιρε
αυτόσ, εγϊ δεν πιρα τίποτα. Αφοφ δεν ζρχεςαι, κεσ να πθγαίνεισ για µπάνιο,
κεσ να πθγαίνεισ για κυνιγι, µε γεια ςου µε χαρά ςου. Αυτό όµωσ δεν είναι ζνα
θσ
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ηιτθµα που πρζπει να µασ απαςχολιςει. Είναι ζνα ηιτθµα εςωτερικό τθσ
Οµοςπονδίασ, κα το λφςει µε το Υπουργείο, ςτθν υποχρζωςθ που ζχει ο
εργοδότθσ να αµείβει τον εργαηόµενο, όπωσ είπε ο κφριοσ Μθτρόπουλοσ το
είπε; Ο κφριοσ κακθγθτισ ότι αυτζσ είναι αποδοχζσ µθνιαίεσ του εργαηόµενου.
Είναι υποχρζωςι του να το κάνει. Δεν κα βάλουµε τζτοιο κζµα ςιµερα, ςιµερα
πιςτεφω ότι εδϊ µασ ζχει φζρει το κζµα του πόρου. Αυτό µασ ζχει φζρει
ςιµερα εδϊ. Το κζµα του πόρου. Απ’ τον πόρο λοιπόν το µόνο που κα
κερδίςουµε αν το κερδίςουµε και αν είναι ςυνεπισ θ πολιτικι θγεςία, κα’ ναι
µόνο τα 120 ευρϊ για χρφςωµα του χαπιοφ, για να ξεπεράςουνε τισ δφςκολεσ
αυτζσ καταςτάςεισ που υπάρχουνε γενικότερα ςτο Υπουργείο Δικαιοςφνθσ και
ςτθ χϊρα και ςτισ φυλακζσ. Π, τι αφορά το ανκυγιεινό και επικίνδυνο. Μεγάλο,
τεράςτιο κζµα πολφ µεγάλο, είπε πολλζσ φορζσ, επανζλαβαν και οι
ςυνοµιλθτζσ µου εδϊ για το µζλλον τθσ υπθρεςίασ. Εµείσ το’ χαµε προλάβει
τότε ειδικϊν ςυνκθκϊν. Δϊςαµε µάχεσ τότε, είναι παρόντεσ οι
περιςςότεροιεδϊ. Αραβαντινόσ, Τηαβίκοσ, µε τον Τηαβίκο είχαµε πλθρϊςει 500
ευρϊ το nes cafι ςτθν Ρλατεία Συντάγµατοσ, κυµάµαι τότε µε τον Σουφλιά.
Λοιπόν, ζγινε ανκυγιεινό και επικίνδυνο, µζχρι ςιµερα ζχουµε το όφελοσ ότι
ςυµπλθρϊνοντασ 25 χρόνια υπθρεςίασ ανεξαρτιτου ορίου θλικίασ µποροφµε
να φφγουµε, ζχουµε κι αυτό το επίδοµα. Σιµερα άντε µαταξαναµπαίνει, πάλι
από τθν αρχι το ίδιο που κάναµε τότε, κάτι καινοφριο δεν ζρχεται. Πλο
αναµαςάµε τα παλιά, όλο αναµαςάµε τα παλιά, όπωσ είπα για τα νυχτερινά
εξαιρζςιµα, αντί δθλαδι να ζχουµε ςιµερα άλλεσ 200 ϊρεσ ςυν και αφξθςθ τθσ
αποηθµίωςθσ, µασ µειϊνει τισ ϊρεσ λεσ και τισ φυλακζσ κα τισ φυλάξουνε οι
εργοδότεσ, ο Υπουργόσ, ο Γενικόσ και οι λοιποί που είναι εκεί. Αυτά τα κζµατα
δεν πρζπει να µποφνε ςτισ απεργιακζσ κινθτοποιιςεισ και κάτι ακόµα.
Σωφρονιςτικι πολιτικι. Ροια ςωφρονιςτικι πολιτικι; Αν ζχουµε το κάρροσ να
ςθκωκοφµε όλοι εδϊ, να ποφµε τι ςυµβαίνει ςτισ φυλακζσ. Μπάχαλο. Καµία
φυλακι δεν αιςκάνεται δυνατι, ότι µπορεί να κακίςει ςτα πόδια τθσ. Ρλθν
εξαιρζςεων. Ρολφ µικρϊν εξαιρζςεων. Αναςφάλεια ςτο προςωπικό, οι
κρατοφµενοι ξεςάλωςαν. Στισ περιςςότερεσ φυλακζσ αυτοί κάνουν το
κουµάντο. Ροφ είναι θ ςωφρονιςτικι πολιτικοί; Ροφ είµαςτε εµείσ;
Απουςιάηουµε. Γίνανε δφο τρεισ φυλακζσ. Σκοπόσ είναι να τςουβαλιάςουνε
µερικοφσ κρατουµζνουσ, να πάρουνε 100 από δω, 30 από κει,, 40 από κει, να
τουσ ςτείλουνε εκεί, αυξάνονται οι κρατοφµενοι, ξανά µατά πάλι ξαναφζρτουσ
πίςω και πάει λζγοντασ. Υπάρχει καµία ςοβαρότθτα ςτισ φυλακζσ; Είςαςτε
ευχαριςτθµζνοι από τθ δοµι τθσ φυλακισ; Είςαςτε ευχαριςτθµζνοι από τισ
απεργιακζσ κινθτοποιιςεισ; Τισ κάνανε όλοι; Ρόςοι διευκυντζσ και αρχιφφλακεσ
µπροςτάρθδεσ, παίρνανε τουσ κρατοφµενουσ και τουσ βάηανε µζςα και
κανονίηανε µε τα µεταγωγϊν εισ βάροσ των εργαηοµζνων; Είχα πει ςτον
θσ
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Ρρόεδρο τθσ Οµοςπονδίασ, τον οποίο εκτιµϊ και ςτθρίηουµε, όπωσ και δθµόςια
είπε και θ παράταξι µου, ςτο Μαλαδρίνο, όταν είχαν ζρκει µια επίςκεψθ, ιταν
πολφ µα πάρα πολφ κετικι θ παρουςία όλου του Διοικθτικοφ Συµβουλίου. Για
τον κόςµο που υπθρετεί εκεί και δεν ζχει τθ δικι µασ πολυτζλεια να ερχόµαςτε
να ςυηθτάµε και να ακοφει, ζχει άγνοια. Το ξζρετε, το γνωρίηετε, κοιτάνε τα
πρόβατά τουσ, το κυνιγι τουσ, το ψάρεµά τουσ, τθ βόλτα τουσ και τι κα
πάρουνε. Θ παρουςία τουσ εκεί ιτανε πολφ κετικι. Είχα πει λοιπόν τότε, τα
Διοικθτικά Συµβοφλια, κα πρζπει να γίνονται ςτθν επαρχία, κα πρζπει να
χωριςτοφνε οι φυλακζσ ζτςι και να ελζγχονται και από τθν Οµοςπονδία, ςε
ςυνεργαςία πάντα µε τα πρωτοβάκµια. Γι’ αυτό δεν µποροφµε να κάνουµε
απεργιακζσ. Ροιεσ απεργιακζσ κινθτοποιιςεισ; Κα ςε πάρει τθλζφωνο ο
ειςαγγελζασ, οφτε περιφροφρθςθ δεν υπάρχει ςτισ φυλακζσ. Βγάηουν οµάδα
περιφροφρθςθσ; Υπάρχει κανζνασ ςτθν πόρτα να ςυνεργάηεται µε τον
διευκυντι και τον αρχιφφλακα, ποιοσ κα µπει και ποιοσ κα βγει; Είναι µεγάλο
κζµα να λζµε:«απεργοφµε». Ρϊσ απεργοφµε όµωσ δεν µασ απαςχόλθςε ποτζ.
Τι απεργοφµε; Και άµα απεργοφµε; Κα απεργιςει ο Κορυδαλλόσ, κα
ςυγκρουςτεί ο Κορυδαλλόσ, άντε και θ Ράτρα, άντε και θ Κεςςαλονίκθ, θ
επαρχία θ υπόλοιπθ; Γιατί δεν υπάρχουνε αρχζσ ςτθν επαρχία; Ραραδείγµατοσ
χάρθ θ Άµφιςςα, δεν είναι µία πόλθ; Δεν είναι µία κοινωνία; Δεν κα
ςυγκρουςτεί άµα απεργιςει θ φυλακι µε τθν κοινωνία; Ε, δεν ςυγκροφεται.
Γιατί είναι τοπικιςτικά τα ςυµφζροντα. Για ποιεσ απεργίεσ µιλάµε; Αυτό λοιπόν
είναι ζνα κζµα όχι να λζµε 24ωρεσ, 48ωρεσ. Είναι να λζµε απεργίεσ, πϊσ κα τισ
κάνουµε, πϊσ κα τισ διαςφαλίςουµε και πϊσ κα τισ περιφρουριςουµε. Εγϊ
κυµάµαι και παλαιότερα, δεν κυµάµαι ποιοσ ιταν εδϊ, ο Αντϊνθσ κυµάµαι
ιταν, δεν ξζρω ο Κϊςτασ αν είχε ζρκει ο Ηαβίκοσ, είχαµε πάει ςτθν Κριτθ, ςτθ
Νεάπολθ. Ροιοσ είναι απ’ τθ Νεάπολθ; Μπράβο. Είχε γίνει το δικαςτιριο ςτθ
Νεάπολθ κι ζγινε µάχθ ςτο δικαςτιριο, που πιγαν να πάνε αυτόφωρο τον
διευκυντι, που’ ςαντε µάγκεσ, κάτςανε µπροςτά, δεν παίρνουµε, δεν δίνουµε.
Τουσ πάει ο ειςαγγελζασ, γίνεται το δικαςτιριο, ζχουµε κι αυτι τθν απόφαςθ
Αντϊνθ, τθ κυµάςαι. Δικαςτικι απόφαςθ υπζρ µασ, ότι ζχουµε δικαίωµα να
απεργιςουµε και να µθν παραλάβουµε και να µθν παραδϊςουµε. Αυτά πρζπει
να µασ απαςχολιςουν. Εγϊ όςο µπορϊ να βοθκάω, κα ακοφτε λίγο το λόγο
µου, κα ςασ κουράηω λίγο, γιατί κι εγϊ ςκζφτοµαι τθν ζξοδο προσ τθ ςφνταξθ.
Αλλά το µζλλον αυτισ τθσ υπθρεςίασ, είναι δφςκολο. Στο δια ταφτα και εγϊ
προςωπικά και θ παράταξι µου, ςτθρίηουµε τον Ρρόεδρο τθσ Οµοςπονδίασ,
ςτθρίηουµε τισ όποιεσ διεκδικθτικζσ ενζργειεσ κάνουν και για το διανεµθτικό
αλλά και για όποιο ηιτθµα κα είναι υπζρ του προςωπικοφ. Πµωσ οι φυλακζσ
ςιµερα, ςωφρονιςτικι πολιτικι δεν ζχουνε, οι υπάλλθλοι υποφζρουν και
ςυνκικεσ κράτθςθσ κρατουµζνων είναι ανφπαρκτεσ. Ευχαριςτϊ πολφ.
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Κος ΝΣΕΓΚΑ:
Συνάδελφοι γεια ςασ, από Αλικαρναςςό, Ντζγκασ. Κα κάνω µια αναδροµι ςτο
πρόςφατο παρελκόν και µια εκτίµθςθ. Στισ 28 του Μάρτθ, ςτθν Καλαµπάκα.
Ζρχεται λοιπόν ο Υπουργόσ και λζει: «γνωρίηω τισ δυςκολίεσ που
αντιµετωπίηετε. Γνωρίηω κάτω από ποιεσ ςυνκικεσ εργάηεςτε» και ωσ
επιβεβαίωςθ εξαγγείλει 100 ευρϊ αφξθςθ µθνιαίωσ. Αναγνϊριςε δθλαδι
ζµµεςα ζνα ειδικό βάροσ ςτο χϊρο µασ. Εξαγγελοντάσ το λοιπόν για πρϊτθ
φορά ςτο χϊρο µασ, ςτο Συνζδριό µασ, ςτο χϊρο λοιπόν προςδίδει ζνα ειδικό
βάροσ. Ζκτοτε πθγαίνοντασ ςε όλεσ τισ άλλεσ δικαιοφχεσ Οµοςπονδίεσ το
επαναλαµβάνει. Και ζχουµε φτάςει ςτο ςθµείο να είµαςτε 17, 18 Σεπτζµβρθ
και να µθν ζχουµε πάρει τθν αφξθςθ που ζχει τάξει 28 Μάρτθ ςτθν Καλαµπάκα.
Αυτό λοιπόν το ειδικό βάροσ θ Οµοςπονδία το’ χαςε. Το απϊλεςε. Αυτό κα’
πρεπε να το πιάςει θ Οµοςπονδία να το κάνει ςθµαία. Αντικζτωσ λοιπόν θ
Οµοςπονδία κα’ πρεπε να είναι ςε τζτοια εγριγορςθ µζχρι τθν υπογραφι, µε
τθν ευκφνθ να βαραίνει κατά κόρον τθν πλειοψθφοφςα παράταξθ. Εγριγορςθ
και ανθςυχία κα ζπρεπε να ζχει επιδείξει Ρρόεδρε, Λεωνίδα Καραµπζκιο το Δ.Σ.
κι όχι εφθςυχαςµό. Είχεσ το δικαίωµα να εφθςυχάςεισ, µόνο τότε όταν
µετζτρεπεσ αυτό το ειδικό βάροσ που µασ, εντόσ ειςαγωγικϊν, που µασ
«προςζκεςε» ο Υπουργόσ. Πταν κα µετζτρεπεσ αυτό το ειδικό βάροσ ςε
αποτζλεςµα. Βεβαίωσ ςου αναγνωρίηω το ελαφρυντικό αν κρίνω από τθν
φυλακι που προζρχοµαι ότι θ διαπραγµατευτικι ςου ιςχφ ιταν ςε κάκετο. Με
ζναν προϊςτάµενο που χτυπάει, ό, τι πετάει. Και ςυγχωροχάρτι από τθν άλλθ,
µε τι ςκζνοσ και τι ψυχολογία κα πασ να απαιτιςεισ να υπάρξει ςυνζχεια λόγων
κι ζργων. Πποιοσ κατάλαβε, κατάλαβε. Αυτά ςυνάδελφοι. Εφχοµαι εγριγορςθ
και αγωνιςτικότθτα και για ςζνα Ρρόεδρε, ςτα υπθρεςιακά, καλι τφχθ καλι
επιτυχία. Ευχαριςτϊ ςυνάδελφοι.
Κος ΜΠΑΡΛΑΓΙΑΝΝΗ:
Λοιπόν ςυνάδελφοι δφο κουβζντεσ. Συµµετζχω πολλζσ φορζσ ςε Συνζδρια,
πρϊτθ φορά µιλάω. Νοµίηω ότι αυτά που ακοφςαµε ςιµερα τ’ ακοφγαµε τα
τελευταία δφο τρία χρόνια. Ζβγαινε ο Αραβαντινόσ ι ο Μαραγοφλασ ι ο
οποιοςδιποτε και λζγανε για τον κίνδυνο που υπάρχουνε για τα χριµατα
αυτά. Ρερνοφςαν όµωσ ςτο φλου, γιατί µετά από ενζργειεσ που γίνονταν απ’
τθν Οµοςπονδία και ειδικά από τον φίλο µασ τον κφριο Καραµπζκιο, παίρναµε
τα 100, τα 150 ευρϊ αφξθςθ και πθγαίναµε ςτισ φυλακζσ µασ και πανθγυρίηαµε
κι εµείσ οι λεγόµενοι ςυνδικαλιςτζσ για τθναφξθςθ τθ µεγάλθ που πιραµε.
Ιταν κατόρκωµα και ιταν καλοδεχοφµενα τα χριµατα. Οριςµζνοι όµωσ
ςυνεργάτεσ του Ρροζδρου περνοφςαν ότι οι αυξιςεισ κερδίηονταν µόνο µε
ενζργειεσ και µε προςπάκεια του Λεωνίδα. Και ςιµερα χαίροµαι που θ
παράταξθ ςτθν οποία ανικω κι εγϊ πιρε κζςθ ξεκάκαρθ και είπε ότι ςιµερα
θσ
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που τα πράγµατα είναι δφςκολα ςτθρίηουµε τον Ρρόεδρο και πρζπει να τον
ςτθρίξουµε για τθν εξαπάτθςθ που είχε απ’ τον Υπουργό Δικαιοςφνθσ.
Χαίροµαι που µόνοσ του βγικε εδϊ µπροςτά και είπε ότι εξαπατικθκε και ότι
πρζπει να υπάρξουν αγϊνεσ αντίδραςθσ επειδι οι πιο πολλοί αυτά που λζµε
είναι για να τα λζµε και να γράφονται ςτα πρακτικά, νοµίηω πρζπει να
ςυηθτιςουµε τϊρα και να παρκοφν άµεςα οι αποφάςεισ µασ ολωνϊν πϊσ
πρζπει να δράςουµε κι άµα προλάβουµε ι δεν προλάβουµε είναι αλλουνοφ
παπά ευαγγζλιο. Εγϊ νοµίηω ότι πρζπει να υπάρξει αντίδραςθ και για τα βαρζα
και ανκυγιεινά και για τα εξαιρζςιµα που είπε ο ςυνάδελφοσ δεν ξζρω από το
Υπουργείο, από ποφ µασ ιρκε το παιδί εκείνο και µασ είπε για το Υπουργείο, να
µθν αςχολθκοφµε ςιµερα µ’ αυτά τα κζµατα. Δεν ξζρω άµα κάνουν νφχτα, τι
δουλεφουν αυτοί δεν ξζρω εγϊ. Εγϊ ξζρω ότι εµείσ δουλεφουµε και ότι πρζπει
να πλθρωνόµαςτε. Ρρζπει να γίνουν µε αγϊνεσ και µε κινθτοποιιςεισ. Τϊρα
πρζπει να επιλζξουµε µόνο αυτόν τον τρόπο. Μθ ςυηθτάµε και λζµε πολλά
πράγµατα. Γιατί υπάρχει πρόβλθµα και πρζπει να το λφςουµε.
ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΝΕΔΡΙΟΤ:
Να µποφµε ςτθν δευτερολογία. Ο κφριοσ Αραβαντινόσ να
ξεκινιςει. Πχι ο κφριοσ … δε κζλει.
Κος ΑΡΑΒΑΝΣΙΝΟ:
Συνάδελφοι, δικαιωκικαµε απόλυτα κι εµείσ που προτείναµε και θ πλειοψθφία
που αποδζχκθκε ςχετικά µε τθν πρόταςι µασ για το ζκτακτο Συνζδριο.
Ειλικρινά πιςτεφω ότι όλοι, οι περιςςότερο οι λιγότερο µυθµζνοι, οι
περιςςότερο οι λιγότερο ενθµερωµζνοι, απ’ τθ ςθµερινι διαδικαςία κα
φφγουµε πιο ςοφοί ι τουλάχιςτον πιο ενθµερωµζνοι.
Φοβάµαι ότι θ ανάγκθ να αποκωδικοποιιςουµε αυτά που είπε και ο
κακθγθτισ ο κφριοσ Μθτρόπουλοσ, κα δθµιουργιςει ζνα κλίµα πιο ηοφερό από
αυτό που ιτανε ςτθν πρωτολογία µου. Δεν το ζκανα γιατί όπωσ είπε ο φίλοσ και
πατριϊτθσ ο Αλζξθσ, διπλωµατικά δεν το ζκανα επί τοφτου. Αλλά ζχω µάκει να
ςζβοµαι τουσ πιο ενθµερωµζνουσ ανκρϊπουσ και ικελα κάποια πράγµατα να
τα ακοφςουν και από τον ίδιο και µε τθ δικι µου αντίλθψθ και ςυνδικαλιςτικι
άποψθ να τα αποκωδικοποιιςω.
Κεωρϊ ότι ενδεχοµζνωσ και κα αρχίςω από τα ευχάριςτα να ζχει κάνει
ζνα λάκοσ και αυτόσ και εγϊ και κάποιοι άλλοι παράγοντεσ, ςυνδικαλιςτικοί
ςοβαροί ο Ρρόεδροσ παραδείγµατοσ χάρθ τθσ Οµοςπονδίασ των εργαηοµζνων
ςτο Υπουργείο τθσ Εκνικισ Οικονοµίασ ο Γιάννθσ ο Γρίβασ, που ερµθνεφςαµε
όπωσ ερµθνεφςαµε το ακροτελεφτιο άρκρο, εδάφιο µάλλον του άρκρου 4.Είναι
ζνα κζµα νοµικισ ερµθνείασ που το ζβαλε πολφ εφςτοχα ο Αλζξανδροσ ο
Γραµµατζασ ο Αρβανιτίδθσ. Τθν ίδια άποψθ είχε και ο Ρρόεδροσ. Κεωρϊ κι εγϊ
ότι ενδεχοµζνωσ να αναφζρεται αποκλειςτικά για τουσ χϊρουσ που εξαιρεί.
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Είναι χϊροι του περιβάλλοντοσ, τθσ ζρευνασ και των διεκνϊν ςχζςεων. Ακόµα
και ζτςι να είναι, επειδι ςτο Δίκαιο ιςχφει θ αρχι του ανϊτερου καλοφ, κεωρϊ
ότι είναι προδιαγεγραµµζνθ θ µοίρα πάλι των ειδικϊν λογαριαςµϊν
ανεξάρτθτα αν επαναλαµβάνω ςτο άρκρο αναφζρεται γι’ αυτοφσ που
εξαιροφνται, δεδοµζνου ότι όταν επιφυλάςςει τζτοια τφχθ για τουσ εν ιςχφ
λογαριαςµοφσ, που ανϊτεροι λόγοι του επζβαλαν να τουσ εξαιρζςει, πόςο
µάλλον κατ’ οικονοµία κα επεκτακεί κι εκεί.
Ασ διατθριςουµε αυτι τθν επιφφλαξθ γιατί είναι µια επιφφλαξθ που
ςτζκει ςτθ λογικι ερµθνεία αλλά πζςτε µου αλικεια, πόςα από τα
νοµοκετιµατα που αποδεδειγµζνα ςτρζφονται εναντίον των ςυµφερόντων των
εργαηοµζνων, αντζχουν ςε λογικζσ ερµθνείεσ; Ρόςοι από δω από εςάσ είςτε
ςίγουροι ότι ερµθνεία που κα δϊςουν αυτοί που κα αποφαςίςουν κα είναι
αυτι που πολφ εφςτοχα επιςιµανε, ο Αλζξανδροσ κι ο Ρρόεδροσ.
Κρατιςτε το αυτό, γιατί πολφ φοβάµαι ότι υπάρχει περίπτωςθ να
πανθγυρίςουµε κιόλασ ότι δεν είναι κι ζτςι. Οι ςυνδικαλιςτζσ, οφείλουν να
βρουν προκειµζνου να διαµορφϊςουν ςυνκικεσ τζτοιεσ, που κα κάνουν πιο
εφκολθ τθν υλοποίθςθ των κατά καιροφσ αιτθµάτων τουσ. Αυτι είναι θ
πρωταρχικι τουσ υποχρζωςθ. Θ δεφτερθ υποχρζωςι τουσ, είναι να αντιδροφν
όταν και για δικοφσ τουσ λόγουσ ευκφνθσ, εν πάςθ περιπτϊςει, ι από λόγουσ
ευκφνθσ άλλων, δεν µπόρεςαν να διαµορφωκοφν οι ςυνκικεσ για τθν επίλυςθ
των αιτθµάτων και ς’ αυτό το Συνζδριο δεν ιρκαµε για να αποφαςίςουµε να
δράςουµε.
Ιρκαµε να αποφαςίςουµε να αντιδράςουµε. Αναφζρκθκε γιατί πρζπει
να αντιδράςουµε. Άλλωςτε είναι και ο ςθµαντικότεροσ λόγοσ, δεν ζχω κανζναν
άλλον λόγο, δεν … µε τον Λεωνίδα, που τον ςτθρίηουµε. Γιατί ζχει αποδεχτεί και
ο ίδιοσ, άρα κατ’ επζκταςθ θ πλειοψθφία του Διοικθτικοφ Συµβουλίου και θ
αναφορά µου ςτον Ρρόεδρο, δεν υποβακµίηει τθν παρουςία των άλλων µελϊν
του Διοικθτικοφ Συµβουλίου, είναι ο επικεφαλισ όµωσ.
ΚΑΡΑΜΠΕΚΙΟ:
Είναι µία ευχάριςτθ είδθςθ, ζφυγε ο κφριοσ Χατηίνασ. Το Ρρωτοδικείο τθσ
Ακινασ από µόνο του προκιρυξε απεργία, 29, 30, 1, 2 από µόνο του χωρίσ να’
χει πάρει τθν ζγκριςθ τθσ Οµοςπονδίασ. Είναι µία κετικι εξζλιξθ ότι προχωράµε
µαηικά και κα αναγκαςτοφν και οι υπόλοιποι χϊροι. Συγνϊµθ.
Κος ΑΡΑΒΑΝΣΙΝΟ:
Είναι κετικι θ εξζλιξθ Ρρόεδρε, ςτον βακµό που αποφάςιςαν απεργιακζσ
κινθτοποιιςεισ, είναι µία τραγικι όµωσ εξζλιξθ που δείχνει ότι το
ςυνδικαλιςτικό κίνθµα αντί να δρα ενωµζνο ζχει χροιά κάποιων οι οποίοι
θσ
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βάηουν το κεφάλι τουσ ςτον τορβά ι διαχωρίηουν τθ κζςθ τουσ από τι; Από και
άλλουσ που όφειλαν να αντιδράςουν. Είµαςτε λοιπόν εδϊ για να
αντιδράςουµε. Κα αποκωδικοποιιςω, αιςκάνοµαι τθν ανάγκθ να το κάνω ςε
ςχζςθ µε τθν πρωτολογία µου ςε τι πρζπει να αντιδράςουµε. Ακοφςτε να δείτε.
Δεν είναι µόνο θ εξζλιξθ. Το είπα και προθγουµζνωσ.
Του διανεµθτικοφ. Θ ειςιγθςθ για το ςυςςίτιο είναι αρνθτικι. Θ
προςφυγι για το 176 αγνοείται θ τφχθ του. Ο διανεµθτικόσ µε τον ζναν ι τον
άλλον τρόπο, λίγο ι πολφ µπαίνει ς’ αυτι τθ διαδικαςία τθσ ακφρωςθσ και τα
βαρζα και τα ανκυγιεινά είναι απόλυτα επιςφαλι. Αν κοιτάξετε ςυνάδελφοι το
διεκδικθτικό πλαίςιο τθσ Οµοςπονδίασ, αυτά τα πζντε πράγµατα ζχει. Δεν
είχαµε άλλα.
Τϊρα το να καλυφκοφν οι κενζσ οργανικζσ κζςεισ κι όλα αυτά τα
πράγµατα που βάηουµε εν πάςθ περιπτϊςει ςκόρδο ςτο µπιφτζκι, ςτον κεφτζ,
ξζρω εγϊ ποφ το βάηουνε, ουςιαςτικά µιλάµε για απόλυτθ ακφρωςθ του
ςυνόλου τθσ ουςιαςτικισ, επαναλαµβάνω διεκδικθτικισ µασ πρόταςθσ.
Αποκωδικοποιϊντασ ςε ςυνζχεια αυτά που ακοφςτθκαν εδϊ, όταν ο
κακθγθτισ ζλεγε το 75% τθσ τελευταίασ 5ετίασ και επειδι το 75 µπορεί να µθν
ςασ ακοφγεται καλά, αν λάβουµε υπόψθ µασ ότι κάκε χρόνο είναι γφρω ςτο 4
µε 5 θ ΑΤΑ, θ τιµαρικµικι αναπροςαρµογι, οπότε πάµε 5 επί 5, 25, αν
αφαιρζςουµε αυτό το 25%, γιατί µεςοςτακµικά κα βγει τεκµαρτά ουςιαςτικά
µιλάµε για το 55, άντε το 60% του τελευταίου µασ µιςκοφ.
Μθν κοροϊδευόµαςτε κι ακοφµε 75 και λζµε παίρνουµε 1000 δραχµζσ κα
παίρνουµε 750 ευρϊ. Θ ςχζςθ που προκφπτει από αυτό, γι’ αυτό αιςκάνοµαι
τθν ανάγκθ να το αποκωδικοποιιςω µιλάει για ςυντάξεισ, όταν παίρναµε 100
δραχµζσ κα πάρουµε 55 ςφνταξθ. Αυτι είναι θ αποκωδικοποίθςθ. Εδϊ πρζπει
να οφείλουµε να αντιδράςουµε.
Ανακεφαλαιϊνω. Αγωγζσ, περίπατο. 176, πρζπει να πάµε ςε survivor για
να το βροφµε. Το ςυςςίτιο αρνθτικι ειςιγθςθ. Το λζω για να επιςθµάνω και να
επαναφζρω ςτθ µνιµθ ςασ, τθν άποψθ τθν προςωπικι που είχα για τθν
αντιµετϊπιςθ τθ διεκδίκθςθ µόνο µζςω των αγωγϊν. Κυµόςαςτε τι είχα πει
τότε. Το ςυνδικαλιςτικό κίνθµα δεν µπορεί να λειτουργιςει τθν λογικι του
παρίςταµαι δια ι παρίςταµαι µετά. Του όποιου δικθγόρου. Ρρζπει να
αποκωδικοποιιςουµε και ζνα άλλο πράγµα ι να ςυµπυκνϊςουµε τουσ λόγουσ
για τουσ οποίουσ ευτελίςαµε τθν ςυνδικαλιςτικι µασ δυνατότθτα ι πρόταςθ.
Ζνασ απ’ τουσ λόγουσ Ρρόεδρε, είναι ότι αποποιθκικαµε, ςτεριςαµε απ’ τθν
κοινωνία εννοϊ, κατ’ επζκταςθ απ’ τουσ ςυναδζλφουσ τθν µε κόςτοσ όντωσ
δθµόςια προβολι των αιτθµάτων µασ. Δεν κα χαιρόµαςτε άµα καιγόντουςαν οι
φυλακζσ για να βγαίνουµε ςτισ τθλεοράςεισ να µιλάµε. Αλλά όςο βελτιϊκθκεσ
θσ
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και ς’ ό,τι αφορά µε τθν δράςθ, µε τθν Ρροεδρεία τθ δικιά µου, όςο βελτιϊκθκε
θ Οµοςπονδία ςτο επίπεδο τθσ ενθµζρωςθσ και κα πω και δθµόςια για άλλθ
µια φορά, τθ µεγάλθ ςυνειςφορά του Γραµµατζα ς’ αυτό, τόςο πολφ που
λυποφµεκα ςτθ δθµόςια προβολι.
Εγϊ για δικοφσ µου λόγουσ είχα µια ζτςι θκικι άλλθ αντίλθψθ για τθν
ενθµζρωςθ αλλά τουλάχιςτον ό, τι γινότανε ςτισ φυλακζσ, πζρναγε από κόςκινο
ςε µια δθµόςια κουβζντα. Μςωσ λοιπόν επ’ ευκαιρία των … κινθτοποιιςεων,
άνκρωποι που κα µποροφν απ’ τα πρωτοβάκµια και απ’ τθν Οµοςπονδία να
πάρουν το κόςτοσ αυτό τθσ δθµόςιασ προβολισ των αιτθµάτων και των
προβλθµάτων του χϊρου.
Θ αλικεια είναι ότι όςοι παρακολουκοφςαν τα προθγοφµενα χρόνια τισ
εντάςεισ ςτο χϊρο των φυλακϊν, είδαν τθ δικιά µου ι λόγω των υπαρκτϊν
προβλθµάτων, είχαν τθν εντφπωςθ, µζςα ς’ όλα τα άλλα τα αρνθτικά που
µπορεί να είχαν ότι είναι ζνασ χϊροσ κολαςτιριο, δθλαδι πρόβλθµα και για
τουσ εργαηόµενουσ. Ε, ςιµερα θ απόλυτθ ςιγι ς’ αυτό, µπορεί να’ χει
δθµιουργιςει τθν εντφπωςθ ότι κάτι βολευτικανε αυτοί, δεν µιλάνε κακόλου,
τα ξεχάςανε όλα.
Δεν είναι αλικεια, δεν βολευτικαµε, γιατί µπορεί να υπάρχει µια ανάγκθ,
παραταξιακι ενδεχοµζνωσ το να προβάλουµε τισ αυξιςεισ που πιγαν µε το
διανεµθτικό λογαριαςµό αλλά εν πάςθ περιπτϊςει δεν κάναµε τίποτα
ςπουδαίο, µθ ςτακοφµε ς’ αυτό. Είχαµε ζναν λογαριαςµό … και πιραµε τα
ςτοιχειϊδθ.
Για να ενιςχφςουµε επίςθσ τισ όποιεσ αγωνιςτικζσ µασ κινθτοποιιςεισ και
επ’ αφορµι απ’ τισ τοποκετιςεισ των αντιπροςϊπων απ’ τουσ άλλουσ χϊρουσ,
κζλω Ρρόεδρε, πλζον εγγράφωσ γιατί το’ χω πει δφο τρεισ φορζσ ο ίδιοσ, ζχει
µείνει ςτα πρακτικά, αλλά εγγράφωσ θ Οµοςπονδία µασ µε ζγγραφο που κα
κοινοποιιςει ς’ όλουσ τουσ χϊρουσ αρµοδιότθτασ του Υπουργείου Δικαιοςφνθσ
εννοϊ ςυνδικαλιςτικοφσ χϊρουσ, να βάλει ζνα ηιτθµα να υπάρξει ζνα
διαπαραταξιακό όργανο, όλων των χϊρων που κα εκλζγεται από µζλθ των
Διοικθτικϊν Συµβουλίων και το οποίο κα αποτελεί τθν προµετωπίδα αν κζλετε
και τθν πρϊτθ κατ’ αρχιν επεξεργαςία όλων των προβλθµάτων ςτο χϊρο. Μόνο
ζτςι κα µπορζςουµε να ςυγχωνζψουµε φωνζσ ςαν αυτζσ που καλά κάνεισ και
οικτίρεισ και καταγγζλλεισ Ρρόεδρε, κατθγοριακϊν αιτθµάτων οφτε καν
κλαδικϊν.
Γιατί άµα ακοφςατε τον Χατηίνα, είδεσ πϊσ µπικε το ηιτθµα; ΡΕ ΤΕ ΔΕ
όµικρον,… είναι µια κεςµικι πρόταςθ θ οποία όταν τθ λζω ςτο Υπουργείο εκεί
προφορικά όλοι ςυµφωνοφν ασ µπουν υπεφκυνα απζναντι ςτο αίτθµά µασ, να
το ςυηθτιςουµε. Και ζν ανάγκθ µε εςωτερικό κανονιςµό λειτουργία αυτοφ του
παραταξιακοφ οργάνου κα ζχει και ουςιαςτικό λόγο αυτζσ οι άτυπεσ ι τυπικζσ
θσ
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κατά καιροφσ ςυναντιςεισ µασ µε πρωτοβουλία του ενόσ ι του άλλου, απ’ ό, τι
µζχρι τϊρα ζχει φανεί, είναι µόνο για να επαίρεται αυτόσ που το ςκζφτθκε.Λζει
ο Σταµάτθσ, ακυρϊνοντασ ενδεχοµζνωσ το δικό ςου πολφ περιςςότερο τρζξιµο
απ’ αυτόν, ότι εγϊ ςασ ζςτειλα κι ζνα χαρτί ελατε να τα ποφµε. Τι να τα ποφµε;
24 Δεκζµβρθ είναι ι 31; Να ποφµε κάλαντα; Ρριν τι λζγαµε; Είναι αλικεια ότι οι
παρατάξεισ που ο πολιτικόσ τουσ φορζασ είναι ςτα πράγµατα και δεν µπορείσ
να τουσ τα αποδϊςω ωσ κατθγορία εγϊ αυτό ζχουν µια privι ασ τθν ποφµε
ενθµζρωςθ. Πςων δεν ζχουν τθν ευκφνθ να τθν κατακζςουν κάπου καλά
κάνουν και κυκλοφοροφν µεταξφ τουσ. Κα’ λεγε κάποιοσ.
Θ φπαρξθ αυτοφ του διαπαραταξιακοφ οργάνου κα βάηει και όρια ς’ αυτι
τθν privι πλθροφόρθςθ, καταγγζλοντάσ τθ, ι αναδεικνφοντάσ τθν ωσ ιδιοτελι
ςυµπεριφορά προκειµζνου κάποιοι να ειςπράξουν επινίκια. Ακοφςτθκε από
πολλοφσ ςυναδζλφουσ ότι ςυµφωνϊ µε τθν πρόταςθ του Αραβαντινοφ για τα
νυχτερινά και εξαιρζςιµα, ςασ είπα µζςα από ποια ψυχολογία τθν ζκανα αυτι
τθν πρόταςθ.
Είδα όµωσ ότι υπιρχε κι ζνασ επιπρόςκετοσ λόγοσ που ζπρεπε να τθν
κάνω αυτι τθν πρόταςθ και πολφ χαίροµαιπου τθν ζκανα γιατί πλθροφορικθκα
από ςυναδζλφουσ του ακροατθρίου εδϊ, Συνζδρουσ, ότι µερικοί διευκυντζσ
αντιδρϊντασ ςτθ «ςφινα» εντόσ ειςαγωγικϊν θ λζξθ, απόφαςθ του Υπουργείου
Δικαιοςφνθσ που τουσ κακιςτά υπεφκυνουσ για τθν τιρθςθ και του
προχπολογιςµοφ και των ςυνκθκϊν εργαςίασ, ςυνκικεσ εργαςίασ ςε ό, τι ζχει
να κάνει µε τον αρικµό τθσ βάρδιασ προφανϊσ, ζτςι; Σκζφτονται και προτείνουν
ςυνυπαλλιλουσ να δουλεφουν νφχτα, να παραιτοφνται του δικαιϊµατοσ τθσ
νυχτερινισ αποηθµίωςθσ και να παίρνουν αντί αυτοφ ζνα ρεπό. Ι αδιάκετο,
λζνε.
Είπα ςτο ςυνάδελφο που µου το είπε, ότι αν εξαιρζςεισ τισ γυναίκεσ
ςυναδζλφουσ που κατά φυςικι επακολουκία, 5, 6 µζρεσ το µινα είναι
αδιάκετεσ όλοι οι υπόλοιποι είµαςτε ευδιάκετοι ςτισ φυλακζσ, γεµάτοι κζφι και
ηωντάνια να προςφζρουµε, αλλά και ευδιάκετοι γεµάτοι κζφι και ηωντάνια να
διεκδικιςουµε αυτά που δικαιοφµεκα.
Και το ςυνδζω αυτό Ρρόεδρε, µε κάτι που είπα ςτθν πρωτολογία µου, µε
τθ µαηικι ξζρω εγϊ, υποψθφιότθτα διευκυντϊν και αρχιφυλάκων, ςτελεχϊν
δθλαδι. Δθλαδι κα φτάςουµε κι εκεί; Να προβοκάρουµε ο ζνασ τον άλλον
µεταξφ µασ; Εγϊ κα περίµενα από τον όποιον διευκυντι ι αρχιφφλακα, το
ςκζφτθκε αυτό να πάρει το κόςτοσ, όπωσ κάποτε το πιραν άλλοι κι ζλεγαν ζναν
ζχω, ζναν βάηω.
Και τθν ευκφνθ τθν ζχεισ εςφ Υπουργείο, για ό, τι ςυµβεί ςτθ βάρδια. Με
τθν ίδια λογικι που ζλεγα κάποτε ότι όλο το προςωπικό, προςωπικό αςφαλείασ
και το’ λεγα για πολλοφσ λόγουσ και κάποιοι κυµικθκαν ιδεολθψίεσ κα τισ πω
θσ
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εγϊ, προκειµζνου να καταγγείλουν, ενδεχοµζνωσ οριακά θκικά να είχαν δίκιο.
Αλλά επί τθσ ουςίασ µε αυτόν τον τρόπο µε αυτιν τθν λογικι,
αντιςτρατευόµαςτε διευκυντικζσ ι άλλεσ ςτελεχιακζσ αυκαιρεςίεσ, µθ νοµίηετε
ότι ςασ κάνω πλάκα, ζχει προτακεί ςε δφο τρεισ φυλακζσ αυτό. Και επειδι από
µία φυλακι εξουςιοδοτικθκα να πω το όνοµά τθσ κι όπωσ ζχετε καταλάβει,
κοιτάω να φζρω παραδείγµατα του χϊρου µου κυρίωσ όχι από τον άλλο χϊρο
τον πολιτικό εννοϊ, για να µθν µου πιςτωκεί ότι κάνω πολιτικι, αυτό
ακοφςτθκε ότι κα γίνει ςτθ φυλακι Κοµοτθνισ.
Ρου διευκυντισ είναι ο Καπάνταρθσ που είναι ςτζλεχοσ τθσ ΡΑΣΚ. Είναι
και ς’ άλλεσ δφο φυλακζσ αλλά εµζνα εκεί µε πονάει πιο πολφ γι’ αυτό το λζω.
Μθν τολµιςετε και το κάνετε αυτό Αντϊνθ, µθν τολµιςει να το κάνει καµία
φυλακι. Να λοιπόν πόςο πιο επίκαιρθ και πόςο πιο ςωςτι ζγινε θ πρόταςθ
αυτι που είπα για το πϊσ πρζπει να ρυκµιςτοφν τα πράγµατα. Αν και ςασ λζω
και πάλι δεν υπάρχει τζτοιο ηιτθµα. Είναι υποχρεωµζνοι κα τα βρουν τα λεφτά.
Κα τα δϊςουνε. Ασ είµαςτε εµείσ ςτο κλίµα που είµαςτε ςιµερα εδϊ και κα
δεισ αν κα τα δϊςουνε.
Αν ςυµφωνιςουµε εµείσ εδϊ και κα δείτε αν το δϊςουν ι δεν κα το
δϊςουνε. Λζω ψζµατα κατ’ αρχιν; Γιατί κα πω παρακάτω ότι κα ηθτιςω
ςυγνϊµθ από τον Κϊςτα τον Βαλςάµθ τον φίλο µου, είχα κακι πλθροφόρθςθ
όταν είπα θ Κεςςαλονίκθ αλλιϊσ, πϊσ.(διάλογοσ εκτόσ µικροφϊνου). Και
επειδι δεν κζλω να ξαναηθτιςω ςυγνϊµθ ςε ρωτάω τϊρα, λζω ψζµατα; Ζχω
λάκοσ πλθροφόρθςθ; Κα φτάςουµε εκεί ςυνάδελφε; Τον Ρρόεδρο πεσ, εγϊ δεν
ζχω πρόβλθµα να µε διακόψεισ, ναι. Ρεσ µου µόνο αν είναι αλικεια. Ρϊσ κα το
κάνετε αυτό ρε ςυνάδελφοι, πϊσ ρε Αντϊνθ κα πάρεισ 2.000 νυχτερινά εςφ,
ΤΜΒΟΤΛΟ:
Ε, κφριε Ραπαδόπουλε, διαδικαςτικά είςαι εκτόσ, αυτό, πάµε ςε
άλλο κεςµικό πλαίςιο, ζτςι; Να τελειϊςουµε δευτερολογία τϊρα
Αντϊνθ και κα τον δϊςω τον λόγο µετά.
Κος ΑΡΑΒΑΝΣΙΝΟ:
Δϊς’ του τον λόγο µετά αλλιϊσ εγϊ καλφτερα, γιατί δεν µπορϊ να λζω κάτι και
να µθν µπορεί να απαντιςει ο άλλοσ. Είπε ο φίλοσ ο Ραναγιϊτθσ ότι παλιά
υπιρχε όριο. Τόςο κα παίρνεισ εςφ, τόςο κα παίρνει ο άλλοσ, ναι Ραναγιϊτθ,
παλιά υπιρχε όριο γιατί παλιά υπιρχε και απόφαςθ, να τα παίρνουµε. Για
πζςτε µου από πότε ζχει να’ ρκει ςτισ φυλακζσ απόφαςθ από ποφ προκφπτει
ότι οι αρχιφφλακεσ δικαιοφνται να παίρνουν 70 ι 80 ι 90 ϊρεσ; Για πζςτε µου
εςείσ; Από ποφ προκφπτει ότι πρζπει να παίρνουν οι διευκυντζσ; Για πζςτε το
εςείσ. Υπιρχε παιδί µου. Καλά. Να λοιπόν γιατί ιτανε τόςο πιο επίκαιρθ από
όςο πίςτευα, θ πρόταςι µου γι’ αυτό. Δεν υπάρχει και ………..
θσ
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ΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟ:
Τι κα γίνει µε τουσ επόµενουσ; Τι κα γίνει και µε ςασ µε τον ειδικό λογαριαςµό;
Ρροζχει κι αυτό Αντϊνθ, ςασ διάβαςα δφο ρυκµίςεισ µ’ αυτό κα τελειϊςω. Ζτςι
τϊρα που ερχόµουνα µε τον Διονφςθ, µε απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονοµίασ
και Οικονοµικϊν, είναι δυνατόν να τροποποιοφνται και να ςυµπλθρϊνονται
όλεσ οι διατάξεισ για τουσ ειδικοφσ λογαριαςµοφσ. Το δεφτερο εδάφιο του
άρκρου 4 που ψθφίςτθκε. Το ακροτελεφτιο. Με απόφαςθ του Υπουργοφ
Οικονοµίασ δφναται να αναςταλεί θ ςυνολικι λειτουργία του ειδικοφ
λογαριαςµοφ. Τι ςθµαίνει αυτό; Άρα τα ερωτιµατα Αντϊνθ και Λεωνίδα και
φίλεσ και φίλοι είναι για όλουσ ςασ. Ραλιότερουσ, παλιοφσ, µιςοπαλιοφσ, νζουσ
και τουσ νεοπροςλαµβανόµενουσ. Άρα λοιπόν τα ηθτιµατα είναι, ζκανε επίκεςθ
ς’ ζνα κοµµάτι του µιςκοφ ςασ, θ απόφαςθ ιταν να τον περιορίςει τον µιςκό
ςασ, ιτανε εφκολθ λεία ο ειδικόσ λογαριαςµόσ, ενδεχοµζνωσ είχε ςυντθρθκεί
και ζνα πνεφµα και είχε προετοιµαςκεί θ κοινι γνϊµθ ρετιρζ από κει που ςασ
είπα, ειδικοί λογαριαςµοί και ςε ςασ, τα ευνοθµζνα δθµοςιοχπαλλθλικά
κοµµάτια βρίςκει εφκολα κατακαλόκαιρα και ςασ τα πιρε. Ζτςι λοιπόν κοιτάξτε
να πιζςετε για ζνα πλαίςιο, διαχειριςτικισ διαιϊνιςθσ υπζρ ςασ αυτοφ του
ειδικοφ λογαριαςµοφ, κάτι που δεν είµαι ςίγουροσ ότι µε όποια µαχθτικότθτα
µπορείτε να διαςφαλίςετε.
ΚΑΡΑΜΠΕΚΙΟ:
Κφριε κακθγθτά. Τθν οµολογία, είχαµε κάνει µια καλι εργαςία διακοµµατικά το
Ρροεδρείο τθσ Οµοςπονδίασ, το Διοικθτικό Συµβοφλιο τθσ Οµοςπονδίασ, από
τον κφριο Αρβανιτίδθ, εµζνα και τον κφριο Μαραγκοφλα, ςε ςυνεργαςία µε τον
Διονφςθ τον Καλαµατιανό, το υπόµνθµα, το οποίο το ςτείλαµε ςτον Υπουργό
Εργαςίασ, λοιπόν το οποίο µασ το επζςτρεψε πίςω και µασ είπε, υπάρχει
βζβαια αναρµόδιοσ γιατί δεν ζχει ανοίξει το κζµα.(διάλογοσ) για τα βαρζα και
ανκυγιεινά.
Κος ΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟ:
Τα βαρζα αρµοδιότθτα είναι Ραυλόπουλοσ και Αλογοςκοφφθσ. Ζχει τελειϊςει θ
υπόκεςθ. Ππωσ και για το ςυνταξιοδοτικό ςασ, εκεί είναι θ αρµοδιότθτα. Δεν
εµπλζκεται θ κυρία Ρετραλιά ςτα ηθτιµατα αυτά, άρα λοιπόν εκεί
απευκφνεςτε. Δεν κζλω να λζω δφςκολα πράγµατα, αλλά από τθν φορά των
πραγµάτων αντιλαµβάνεςτε και από τισ αντιδράςεισ που ζχουµε
παρακολουκιςει ζχουν ψθφιςτεί ςκλθρά πράγµατα για τουσ µιςκοφσ ςασ και
το εργαςιακό ςασ κακεςτϊσ και φαίνεται ότι θ κυβζρνθςθ µζχρι τϊρα τα ζχει
καταφζρει. Ορίςτε εκεί κάποιοσ.
ΤΜΒΟΤΛΟ:
Ικελα να ςασ ρωτιςω τα υπόλοιπα κράτθ τθσ ΕΟΚ τα οποία οι
ςωφρονιςτικοί υπάλλθλοι που εργάηονται ςτισ φυλακζσ Λταλία, Αγγλία,
θσ
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Γαλλία τα προθγµζνα κράτθ ςε ποια κατθγορία βρίςκονται αυτοί εν
ςυγκρίςει µε εµάσ;
ΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟ:
Δυο τρεισ χϊρεσ υπάρχει ζνταξθ ςτα βαρζα και ανκυγιεινά όχι ςε περιςςότερεσ
αντίςτοιχθ µε κείνθ τθν κατθγορία που’ µαςτε εδϊ. Θ τάςθ θ Ευρωπαϊκι είναι
περαιτζρω ςυρρίκνωςθσ των κλάδων που είναι ςτα βαρζα και ανκυγιεινά. Θ
Γερµανία ζκανε τελευταία µία γενικευµζνθ αποψίλωςθ των ενταγµζνων
κλάδων και οι Κάτω Χϊρεσ και θ Σκανδιναβία. Σασ απαντϊ ότι όντωσ οι κλάδοι
που είναι υπαγµζνοι όλο και ςυρρικνϊνονται.Στθ Γερµανία µε προπζρςινο
νόµο, άφθςε µόνο τουσ µεταλλεργάτεσ κάποιεσ κατθγορίεσ. Αλλά το πρόβλθµα
δεν είναι εκεί, δεν είναι ςφγκριςθ µε µεγζκθ, οφτε οι δικοί ςασ λογαριαςµοί που
ςτιριξαν τουσ χαµθλοφσ ςασ µιςκοφσ, οφτε οι ςυνκικεσ εργαςίασ όπωσ τισ
διατραγϊδθςε ο Αντϊνθσ εδϊ µε Τρίκαλα, όπου ζχω πάει κι εγϊ κλπ. Άρα
λοιπόν δεν µπορείσ να παίηεισ κι εδϊ µε τζτοια ευκολία, ό, τι ζδωςεσ ωσ
υποχρζωςι ςου κράτοσ ζναντι µιςκοφ ι διαςφάλιςθσ τθσ υγιεινισ και τθσ
αςφάλειασ του επαγγζλµατοσ. Ι τα κάνεισ µε µία ςυηιτθςθ και µία δικαιοςφνθ.
Άρα λοιπόν δεν είναι, είναι µία λογικι που είναι ςτθ λογικι των εµπνευςτϊν
τζτοιων παρεµβάςεων το να µπαίνουµε και να λζµε αφοφ πια ζχουν ξεπατωκεί
τα βαρζα και ανκυγιεινά ςτθν πλειονοψθφία των κρατϊν γιατί; Το ίδιο µου λζνε
και οι αςτυνοµικοί. Άρα λοιπόν τα βαρζα και ανκυγιεινά είναι πτυχι του
κοινωνικοφ κράτουσ. Με τθν πρωτοκζςµιςθ το 1964, µε τθ ςτιριξθ κι απ’ τον
αείµνθςτο Κωνςταντίνο Καραµανλι και βεβαίωσ µε τθν ζξαρςθ τθσ ζνταξθσ επί
πρϊτθσ περιόδου του ΡΑΣΟΚ όπου ενετάγθςαν, µπικαν τα βαρζα και
ανκυγιεινά, αυτά τα επαγγζλµατα, κάποια µπικαν και χαριςτικά ενδεχοµζνωσ
αλλά κάποια ανζδειξαν τθν κοινωνικότθτα του κράτουσ, τθν πρόνοια µε
απουςία καλϊν ςυνκθκϊν εργαςίασ, µε ζξαρςθ των αςκενειϊν κλπ. ϊτθςα τον
κφριο Μπεχράκθ προχκζσ ενδεχοµζνωσ του ενεφάνιςα ότι οι εργαηόµενοι ςτα
τςιµεντάδικα, ζχουν κνθςιµότθτα 62 και οι οικοδόµοι 63. Αυτό το κριτιριο το
λάβατε υπόψθ να αποτιµιςετε που βγάηετε όλουσ τουσ εργαηόµενουσ τθσ
παραγωγισ των διυλιςτθρίων εκτόσ 4θ σ κατθγορίασ; Δεν προςµζτρθςε αυτό.
Ικελα να ςασ πω λοιπόν ότι τα βαρζα και ανκυγιεινά ιτανε θ τιµι προσ τθν
χειρωνακτικι εργατικι τάξθ τθσ πατρίδασ µασ, που ζδωςε το µεγαλείο, που
πλοφτιςαν όςοι πλοφτιςαν. Δθλαδι και ο γζρο-Ραπανδρζου που εφεφρε το
κεςµό το ’64 µε τθν πρωτοκζςµιςθ αλλά και οι µεγάλοι δφο θγζτεσ που ςασ
είπα. Δεν ζκριναν µε ζνα ειδοποιό ςτοιχείο που αµζςωσ ιτανε ξεκάκαρο,
απόλυτα ξεκάκαρο, ότι κα µπει αυτόσ και δεν κα µπει ο άλλοσ. Ιτανε ζκφραςθ
ςυνολικι. Αίςκθςθ ευγνωµοςφνθσ και ευχαριςτίασ ςτα χειρότερα, ςτα
ςκλθρότερα εργαηόµενα, χειρωνακτικά πρωτίςτωσ κοµµάτια τθσ εργατικισ
τάξθσ. Ζτςι εκφραηόταν θ ευγνωµοςφνθ ςτον κόςµο που πζκανε, µάτωςε,
θσ
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αγωνίςτθκε για να φτιαχτεί το µεγαλείο, όποιο µεγαλείο κάκε κοινωνίασ. Άρα
λοιπόν δεν µπορείσνα λεσ ςτινω ζναν κακθγθτι, του δίνω και πζντε ζξι άλλουσ,
µε κριτιρια τεχνοκρατικά τι κα βγάλει ο κακθγθτισ; Ρνευµονολόγοσ είναι. Τον
ρϊτθςα ζχεισ πάει ςε τςιµεντάδικο τθσ Χαλκίδασ; Ζχω δζκα αγωγζσ µε τουσ
ςυνεργάτεσ που πζκαναν και οι χιρεσ, από το τςιµζντο που ειςπνζουν και απ’
τισ ςκόνεσ που πζκαναν και οι χιρεσ ηθτάνε λεφτά γιατί τισ άφθςε χωρίσ
ειςόδθµα ο µακαρίτθσ που δοφλευε µεσ ςτθν παραγωγι. Πχι λζει δεν πιγαµε
γιατί αν πθγαίναµε κα µασ διϊχνανε. Άρα λοιπόν δεν µπορείσ ζτςι να ζρχεςαι
και να λεσ βάηω τζςςερεισ κλίµακεσ βαρφτθτασ και ο λεβθτοποιόσ είναι τρίτθ
κατθγορία και ο υπάλλθλοσ ο οικοδόµοσ παραµζνει τζταρτθ για όποια πίεςθ
αςκικθκε κλπ. Καλϊσ για µζνα αλλά κακϊσ βγικε ο άλλοσ ο οποίοσ µπαίνει
µζςα ςτθν ατµοµθχανι, κακαρίηει και ειςπνζει και πεκαίνει. Άρα λοιπόν αυτά
τα ςτοιχεία πρζπει µε µεγαλφτερθ προςοχι και δικαιοςφνθ το ςφγχρονο κράτοσ
να τα αντιµετωπίηει γι’ αυτό κεωρϊ και µζνω ς’ αυτό ότι ςε καµία περίπτωςθ
µε όποια µαχθτικότθτα και πειςτικότθτα προβάλλετε το αίτθµά ςασ µε τθ
νοοτροπία που κυριαρχεί, δυςτυχϊσ και ς’ όλα τα κόµµατα το είδα από τα
αποςπάςµατα τω δθλϊςεων των βουλευτϊν όλων των κοµµάτων ςτο
ξεπάτωµα του ειδικοφ λογαριαςµοφ. Πταν οι ίδιοι φρόντιςαν και κράτθςαν το
δικό τουσ. Άρα λοιπόν θ νοοτροπία δεν είναι υπζρ τθσ ειςόδου του κλάδου ςασ
ςτα βαρζα και κυρίωσ δε φαίνεται να προκφπτει ότι είναι να µπείτε ςτθν
τζταρτθ καλφτερθ κατθγορία. Αυτό απαντϊ αλλά κα πολεµιςω µαηί ςασ να
ενταχκεί ςτθν κατθγορία µε όλα τα πλεονεκτιµατα.
ΑΡΑΒΑΝΣΙΝΟ:
Από µζνα µία τελευταία ερϊτθςθ, Αλζξθ. Είναι κατανοθτά όςα είπεσ και όςοι
µποροφν να καταλάβουν και ςυναιςκάνονται τθν ευκφνθ ωσ ςυνδικαλιςτζσ
µπορεί να’ χουν καταλάβει τι πρζπει να κάνουµε. Πµωσ αναδείχκθκε απ’ τθν
κουβζντα κι ζνα τυπικό διαδικαςτικό ηιτθµα το οποίο µπορεί να ακυρϊςει τα
πάντα.
Στείλαµε ζνα υπόµνθµα ςτθν κυρία Ρετραλιά θ οποία µασ το γφριςε πίςω
ςαν αναρµόδια. Ωςτόςο, ςτισ 8 Αυγοφςτου, τελείωςε το δικαίωµα εκδιλωςθ
ενδιαφζροντοσ για τθν ζνταξθ. Κινδυνεφουµε να µθν ςυµµετζχουµε όποτε και
εάν ανοίξει αυτόσ ο διάλογοσ γιατί δεν το ςτείλαµε εκεί κι ζπρεπε να το
ςτείλουµε από δω;
ΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟ:
Πχι.8 Αυγοφςτου, ζλθξε θ προκεςµία για να ενταχκοφν οι 11 κατθγορίεσ των
ΟΤΑδων. Των ΟΤΑδων όχι για ςασ. Θ επιτροπι ακόµθ, θ επιτροπι που’ χει
ςυςτακεί ςυνεχίηει να δζχεται τα αιτιµατα κλάδων προσ ζνταξθ. Πχι. Αντικζτωσ
δεςµεφκθκε θ κυβζρνθςθ και εφχοµαι να το υλοποιιςει Αντϊνθ, Λεωνίδα,
φίλεσ, φίλοι ότι θ επιτροπι κα φζρει και δεφτερο πόριςµα για τουσ προσ ζνταξθ
θσ
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κλάδουσ. Γι’ αυτό επιβάλλεται θ πίεςθ. Νοµίηω κι εςείσ το ακοφςετε να το
δθλϊνει και θ Ρετραλιά και ο Μπεχράκθσ, ότι δθλαδι υπάρχει και µία δεφτερθ
φάςθ, δεφτερο πόριςµα για τουσ προσ ζνταξθ κλάδουσ, εκεί παρακαλϊ κα
πιζςουµε για να µπει ο κλάδοσ µασ ςτα βαρζα και ανκυγιεινά µε τουσ όρουσ
που επιβάλλετε και που κζλετε, παρ’ όλο που εγϊ εξζφραςα µια επιφφλαξθ για
τθν νοοτροπία και το κλίµα που ιςχφει ςτθν Ευρϊπθ κι εδϊ. Άλλο; Ορίςτε.
ΤΜΒΟΤΛΟ:
Ικελα να ρωτιςω αν τελικά δεν ενταχκοφµε ςτον κλάδο των …. Κα
παραµείνουµε ςτο κακεςτϊσ που
ΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟ:
Ωσ ζχετε.
ΤΜΒΟΤΛΟ:
Ωσ ζχουµε δθλαδι µε το δικαίωµα τθσ πρόωρθσ ςυνταξιοδότθςθσ ςτα 25
ζτθ µε τρία χρόνια
ΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟ:
Πχι, όχι είςαςτε κι εςείσ ςτα προσ ρφκµιςθ ςυνταξιοδοτικά κζµατα που κα
φζρει θ κυβζρνθςθ και κα φζρει θ κυβζρνθςθ και που αναγκαςτικά κα’ χει τα
όρια θλικίασ κυρίωσ ςτισ γυναίκεσ, άρα ζρχεται το δθµοςιοχπαλλθλικό
ςυνταξιοδοτικό εντόσ του χρόνου, κατά τθ δικι µου εκτίµθςθ, που εκεί κα
αγγίξει ηθτιµατα αντίςτοιχα µε αυτά που άγγιξε ο νόµοσ 3655 όπου ζχουµε το
µεγάλο κεφάλαιο των πρόωρων ςυνταξιοδοτιςεων. Εδϊ είµαι λίγο
επιφυλακτικόσ διότι ςε τρεισ περιπτϊςεισ του νόµου 3655 ςτισ γυναίκεσ του
ιδιωτικοφ τοµζα και των ΔΕΚΟ θ κυβζρνθςθ ότι παρά τισ διαβεβαιϊςεισ ότι δεν
κα κιγοφν κεµελιωµζνα κφριε Αραβαντινζ κατζλαβε και εργαηόµενεσ µε
υπθρεςία είκοςι χρόνια και πάνω. Άρα λοιπόν για παράδειγµα οι γυναίκεσ που
µε 20 χρόνια βγαίνανε ανεξαρτιτωσ ορίου θλικίασ τισ πιγε ςτα 50. άρα λοιπόν
όποια υπθρετοφςε 19 ςτο παράδειγµα αγαπθτοί φίλοι, ζµεινε µζςα ςτο
ςφςτθµα. Άρα και όςοι µετά τθν 1θ 1ου 2013, αντί για 35 ςτο 58 κα πάνε 35 ςτα
60, αυτι θ ρφκµιςθ ζπιαςε και υπθρετοφντεσ και υπθρετοφςεσ 25 και 26
χρόνια. Άρα λοιπόν κεµελίωςε εκεί και µε 3 και 4 χρόνια και ο Μθτρόπουλοσ
και ο … µασ ζλεγαν ότι όςοι είναι τα 5 τελευταία χρόνια επειδι ζτςι είπε το
Συµβοφλιο Επικρατείασ δεν κίγονται, εάν θ κυβζρνθςθ νοµοκετιςει το
ςυνταξιοδοτικό ςασ όπωσ νοµοκζτθςε το ςυνταξιοδοτικό του ΛΚΑ και των ΔΕΚΟ
και των ελευκζρων επαγγελµατιϊν µπορεί να κάνει και παρεµβάςεισ απϊτερων
θλικιϊν ακόµα και προ του ’93. Άρα λοιπόν αυτά παρακαλϊ παρακολουκείςτε
τα αλλά κα ζρκει το ςυνταξιοδοτικό. Απαντϊ λοιπόν ςτο φίλο εδϊ ότι άλλο θ
διαδικαςία ζνταξθσ ςτα βαρζα και άλλο το ςυνταξιοδοτικό που είναι
αναγκαςµζνοι να το φζρει, κυρίωσ λόγω τθσ επικείµενθσ καταδίκθσ µασ για τα
θσ
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διακριτά όρια των γυναικϊν που υπθρετοφν ςτον ςτρατό ςϊµατα αςφαλείασ
και δθµόςιο και µπικαν ςτθν δθµοςιοχπαλλθλία τθν περίοδο ’83 – ’92. Γι’
αυτζσ, προ του ’83 ςϊηονται. Γι’ αυτζσ τισ γυναίκεσ µασ ζχουν κατθγοριςει ςτο
Ευρωπαϊκό Δικαςτιριο και γι’ αυτζσ κα καταδικαςτοφµε εντόσ των προςεχϊν
θµερϊν. Ζτςι θ κυβζρνθςθ µετά από αυτι τθν καταδίκθ, τελειϊνω, κα ζχει ζνα
ιςχυρό πρόςχθµα, δικαιολογία να παρζµβει ςτα θλικιακά όρια τουλάχιςτον για
τισ µετά το ’83 και µετά.
ΤΜΒΟΤΛΟ:
Κφριε κακθγθτά, άκουςα µε ενδιαφζρον τισ οµιλίεσ και του
Ρροζδρου και του κφριου Αραβαντινοφ.
ΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟ:
Ιταν εξαίρετεσ και τουσ ςυγχαίρω και πρζπει να τουσ εµπιςτεφεςτε και τουσ
δφο διότι τα είπαν ωραία και πάντα ζχουν κάνει αγϊνεσ για τον κλάδο ςασ.
ΤΜΒΟΤΛΟ:
Αυτό δείχνει και θ παρουςία µασ εδϊ πζρα.
ΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟ:
Και βλζπετε παρ’ όλο που’ µαι αδελφικόσ φίλοσ µε τον Αντϊνθ, δεν
κάνω διακρίςεισ. Ρείτε µου.
ΤΜΒΟΤΛΟ:
Στθν ερϊτθςι µου τϊρα. Και οι δφο ςτακικανε και ο Αντϊνθσ είπε ότι δεν
αµφιςβιτθςε ποτζ ότι τουλάχιςτον αυτό το ποςό το οποίο παίρνουµε των 820
ευρϊ, είναι παγιωµζνο και µπικε
ΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟ:
Και επιβραβεφω τον Αντϊνθ, ςασ διακόπτω για το µεγαλείο του να τον
ςυγχαρεί, τζςςερισ φορζσ τον ςυνεχάρθ τον Λεωνίδα, ζτςι λοιπόν αυτό είναι
µεγαλείο για τον κλάδο ςασ, ε; και τιµά κι εςάσ. Για πείτε µε ςυγχωρείτε.
Χειροκροτϊ κι εγϊ γι’ αυτό. Ρολφ ςυγκινικθκα γι’ αυτό. Για πείτε.
ΤΜΒΟΤΛΟ:
Μετά τθν παρουςία ςασ ςτο βιµα και τθν οµιλία ςασ, ςτακικατε ςε ζνα
ςθµείο που είχατε µε τον κφριο Καλαµατιανό, ότι µπορεί να µπει χζρι
ςτουσ ειδικοφσ λογαριαςµοφσ. Υπάρχει φόβοσ κατάργθςθσ και κοψίµατοσ
αυτοφ του ειδικοφ λογαριαςµοφ από µασ; Σφµφωνα µ’ αυτά που είπατε
εςείσ.
ΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟ:
Ο ςτόχοσ τθσ κυβζρνθςθσ είναι να τον καταργιςει και δεν κζλω να
πω τα χειρότερα.
ΤΜΒΟΤΛΟ:
Άρα, δεν είµαςτε καλυµµζνοι πλιρωσ.
ΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟ:
θσ
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Ο ςτόχοσ τθσ κυβζρνθςθσ είναι, γι’ αυτό κεωρϊ ότι ιτανε λάκοσ που δεν
ταυτίςτθκε χρονικά Λεωνίδα κι εδϊ προσ τθν κεντρικι Διοίκθςθ των
ςυνδικάτων, που δεν ταυτίςτθκε χρονικά όπωσ είχε υποςχεκεί θ κυβζρνθςθ,
εγϊ ζχω απόςπαςµα ακοφςει του κυρίου Αλογοςκοφφθ ότι και οι ειδικοί
λογαριαςµοί κα ςυνδυαςκοφν, κα ςυςχετιςκοφν, κα ςυγχρονιςκοφν µε τθ
ςυηιτθςθ για το µιςκολόγιο. Το είδατε; Ριγεσ ςτισ …. Το µιςκολόγιο, δεν ξζρω
πότε κα ζρκει, αλλά ςφαγιάςκθκαν οι ειδικοί λογαριαςµοί. Εγϊ πιςτεφω ότι
απαντϊ όχι τόςο ςκλθρά, κα ικελα και κα µποροφςα διαφορετικά. Στόχευςθ
ιταν θ κατάργθςθ. Άρα να ςασ περιορίςουν αποδοχζσ. Από τθ δικι ςασ
αντίδραςθ κα εξαρτθκεί αν … τισ δφο παραγράφουσ που ςασ διάβαςα. Τθ
δυνατότθτα αλλαγισ ςκοποφ του λογαριαςµοφ και τθσ τελικισ αναςτολισ και
κατάργθςθσ διότι τζτοια επιφφλαξθ κυρίεσ και κφριοι, υπάρχει ςτο νόµο. Ζτςι; Θ
ακροτελεφτια παράγραφοσ µιλάει µε µονοµερι απόφαςθ του Υπουργοφ, χωρίσ
καµία ειςιγθςθ να αναςτζλλεται και να καταργείται. Αυτό εςείσ δεν κα το
επιτρζψετε. Ορίςτε. Να το πολεµιςουµε. Δεν µπορεί. Θ κοινωνία προςφζρεται
τϊρα για άλλεσ διεργαςίεσ Αντϊνθ και ορίςτε.
ΤΜΒΟΤΛΟ:
Ωσ προσ αυτό το τελευταίο. Πςον αφορά τθν αναςτολι και κατάργθςθ,
καταργεί και το ειςερχόµενο προσ το Δθµόςιο ποςό από τθ λειτουργία του
λογαριαςµοφ. Σε περίπτωςθ ενεργοποίθςθσ ακροτελεφτιου άρκρου καταργεί
και το ειςρεόµενο ποςό
ΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟ:
Το λζει δεν το ανανεϊνει τον λογαριαςµό. Δεν το ανανεϊνει. Ρϊσ
κα δϊςει ςτο µζλλον;
ΑΡΑΒΑΝΣΙΝΟ:
Ωραία. Ζνα το κρατοφµενο. Άλλο ικελα να ρωτιςω. Κατά τθ δικι ςασ εκτίµθςθ
το χωρίηει ςε δφο κατθγορίεσ γιατί λογικά αν κυµθκϊ τθν νοµολογία και δεν
κάνω λάκοσ, ωσ κακθγθτισ ςαφϊσ κα ξζρετε οτι, θ επί 2ετία καταβολι ενόσ
ποςοφ κεωρείται πάγιοσ µιςκόσ; Αν το διεκδικιςει ςτα δικαςτιριαεχει καλϊσ.
Οι επόµενοι τζλοσ κυριοι.
ΜΗΣΡΟΠΟΤΛΟ:
Οι επόµενοι ζχουν τελειϊςει. Ο Αντϊνθσ ζδωςε µία ελπίδα, οι επόµενοι
ζχουν τελειϊςει. Οι επόµενοι ζχουν τελειϊςει ζτςι κι αλλιϊσ. Θ µάχθ γίνεται,
οι επόµενοι, εγϊ Αντϊνθ πάω πάρα πζρα εςφ το κράτθςεσ λίγο διπλωµατικά,
οι επόµενοι ζχουν τελειϊςει. Για τουσ ςθµερινοφσ γίνεται θ µάχθ. Αν
ςταµατιςει τθν ειςροι ςθµαίνει ότι θ διάκεςι του είναι να τελειϊςει θ
υπόκεςθ µε µία αναςτολι. Κα το κρατιςει ζνα χρόνο, δεν ξζρω αν κα’ ναι
εκλογικόσ ι δφο. Αυτι είναι θ λογικι ςφλλθψθ. Γι’ αυτό πιςτεφω ότι πρζπει
να κάνετε µάχθ. Θ ςφλλθψθ και κυρίωσ πολφ µε τροµάηει και θ ςυγχορδία
θσ
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όλων των πολιτικϊν δθλϊςεων. Τα διαβάςατε. Πλοι ιταν υπζρ τθσ
κατάργθςθσ. Συνεπϊσ. Δεν κζλω να το πιςτζψω αυτό. Συνεπϊσ
αντιλαµβάνεςτε ζχετε να αντιπαρατεκείτε και µε µία νοοτροπία ότι οι ειδικοί
λογαριαςµοί είναι ζνα δθµοςιοχπαλλθλικό κζλυφοσ, µία πρόνοια ςε
κάποιουσ ςυγκεκριµζνουσ κλάδουσ και αυτό πρζπει να εκλείψει κατά τθ δικι
τουσ λογικι. Να’ ςτε καλά πάντα χαίροµαι να κουβεντιάηω µαηί ςασ.
ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΝΕΔΡΙΟΤ:
Ευχαριςτοφµε τον κφριο Μθτρόπουλο. Κα ακολουκιςει ζνα διάλλειµα παιδιά,
είκοςι λεπτϊν για να καπνίςουµε ζνα τςιγάρο και τα ξαναλζµε. Το λόγο ζχει ο
κφριοσ Ρανόπουλοσ ο Ρρόεδροσ τθσ ΔΑΚΕ. Κφριε Ρανόπουλε. Ραράκλθςθ
παιδιά, τα κινθτά να είναι ςτο ακόρυβο και πάλι, ζτςι; Κφριε Ρανόπουλε,
µπορείσ να ανζβεισ ςτο βιµα;
Κος ΠΑΝΟΠΟΤΛΟ:
Συνάδελφοι, ςασ καλωςορίηω κι εγϊ ς’ αυτό το ζκτακτο Συνζδριο, ακοφςτθκαν
πάρα πολλά ςιµερα, αλλά κα προςπακιςω κι εγϊ µε τθ ςειρά µου να βάλω
κάποια πράγµατα ςε µια τάξθ, µε τθ δικι µου αντίλθψθ. Κα ικελα να ξεκινιςω
και να πω λίγα πράγµατα για το διανεµθτικό λογαριαςµό. Εν πρϊτοισ, κα
ςυµφωνιςω µε τον Αντϊνθ τον Αραβαντινό ότι πραγµατικά κατά το παρελκόν
και ςτθ διάρκεια βολευτικαµε µε τισ αυξιςεισ µζςα από τον διανεµθτικό
λογαριαςµό. Βολευτικαµε αλλά πλζον ςτθν τςζπθ µασ πραγµατικά αυτι τθ
ςτιγµι υπάρχουν 820 ευρϊ. Επίκειται µια αφξθςθ, παλεφουµε γι’ αυτι τθν
αφξθςθ αλλά επί του πραγµατικοφ µιλάµε για 820 ευρϊ τα οποία οι
ςυνάδελφοί µασ εµείσ οι ίδιοι, τα ζχουµε ςτθν τςζπθ µασ. Εδϊ κζλω να πω κάτι,
το οποίο ζχει να κάνει απ’ τον καιρό τθσ ςφςταςθσ του διανεµθτικοφ
λογαριαςµοφ. Θ µία παράταξθ προσ τιµιν τθσ δθµιοφργθςε τον διανεµθτικό
λογαριαςµό και θ άλλθ παράταξθ διπλαςίαςε τον διανεµθτικό λογαριαςµό.
Πλα αυτά είναι αποτζλεςµα µιασ ςτακερισ πολιτικισ και µζχρι και χκεσ και µιασ
καλισ ανταπόκριςθσ απ’ το Υπουργείο Δικαιοςφνθσ τον εκάςτοτε διαχρονικά
Υπουργϊν Δικαιοςφνθσ. Εγϊ ευελπιςτϊ ότι και ςιµερα κα’ χουµε τθν ίδια
αντιµετϊπιςθ. Και µπορϊ να πω ότι φτάςαµε ς’ αυτά τα αποτελζςµατα, οι
παλιότεροι από µζνα τα προθγοφµενα Δ.Σ. τθσ Οµοςπονδίασ, γιατί είχανε µια
ςυντονιςµζνθ δουλειά, µια ςοβαρι δουλειά, µια οµαδικι δουλειά και αυτό είχε
απτά αποτελζςµατα. Βοικθςε ς’ αυτό το γεγονόσ και ο εργαςιακόσ µασ χϊροσ,
εµείσ οι ίδιοι, που όλοι άπαντεσ γνωρίηουν ότι τι αντιµετωπίηουµε, κάτω από
ποιεσ ςυνκικεσ εργαηόµαςτε και ςίγουρα θ Ρολιτεία ςτάκθκε µζχρι ςιµερα ςτο
πλευρό µασ. Επειδι και ςιµερα ακοφςτθκαν κάποια πράγµατα και
κινδυνολόγθςαν, ο κακθγθτισ µίλθςε, ςζβοµαι τθν γνϊµθ του, κα πάω λίγο ςτο
παρελκόν και κα πω ότι είπε κάτι ο Αντϊνθσ πριν ότι δεν µποροφςαν να
χακοφν, δε γινόταν να χακοφν, δεν. Πµωσ εµείσ οι ίδιοι, κάποιοι από εµάσ και ο
θσ
46 ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΥΝΕΔΛΟ ΤΘΣ 17 ΣΕΡΤΕΜΒΛΟΥ 2008 ΚΟΥΔΑΛΛΟΣ

ΟΜΟΣΡΟΝΔΛΑ ΣΩΦΟΝΛΣΤΛΚΩΝ ΥΡΑΛΛΘΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αντϊνθσ ςτο παρελκόν, νοµίηω και ςτθν Καλαµπάκα είχε πει για το
κτθµατολόγιο, µπορεί να µθν υπάρχει απόκεµα, µπορεί να µειωκεί ο πόροσ,
µπορεί να είναι πιο πολλοί οι δικαιοφχοι, µπορεί να τον πάρουνε οι άλλοι.
Γενικότερα δθµιουργικθκε µια κινδυνολογία ςτον χϊρο µασ, ςε όλα τα
καταςτιµατα, ςε όλουσ τουσ ςυναδζλφουσ µασ, βοθκιςαµε κι εµείσ, κάποιοι
από εµάσ, ιδιοτελείσ προφανϊσ ςκοποφσ, δεν ξζρω τι άλλουσ ςκοποφσ µπορεί
να είχαν. Τζλοσ πάντων οι ςυνάδελφοί µασ είτε από άγνοια, είτε από µικρότερθ
ενθµζρωςθ είχανε µια αναςφάλεια για τθν πορεία του διανεµθτικοφ
λογαριαςµοφ και για τθν ςυνζχιςθ αυτοφ. Εγϊ πιςτεφω λοιπόν ότι αυτι θ
κινδυνολογία πρζπει να ςταµατιςει. Και είµαςτε όλοι υπεφκυνοι γι’ αυτι τθν
κινδυνολογία και όλοι µαηί πρζπει να τθν ςταµατιςουµε. Κα πω το εξισ: ότι
µζχρι τθν Τρίτθ, υπιρχε ζνα άρκρο, το άρκρο 2 θ παράγραφοσ 5 το οποίο ζλεγε
δαπάνεσ ςχετικά µε τουσ ειδικοφσ λογαριαςµοφσ που ςτικθκαν. Και ζλεγαν ότι
µπορεί να βαρφνουν µζχρι τον αρικµό αυτό, µζχρι το ποςό αυτό που καλφπτει
από µόνο του το ταµείο τουσ δικαιοφχουσ. Τθν Τετάρτθ το βράδυ ζγινε µια
αλλαγι και πλζον πιςτεφω ότι αυτό το άρκρο µασ καλφπτει απόλυτα, µασ
κατοχυρϊνει απόλυτα και πλζον ο ειδικόσ αυτόσ λογαριαςµόσ, οι ειδικοί
λογαριαςµοί και αυτόσ που αφορά κι εµάσ κα βαρφνουν πλζον τον κρατικό
προχπολογιςµό. Άρα το ποςό το οποίο µζχρι ςιµερα και µιλάµε γι’ αυτά που
ζχουµε ςτα χζρια µασ τα 820, κεωρϊ ότι δεν είναι από τουσ λογαριαςµοφσ ο
οποίοσ ανικει ςτθν κατθγορία τθν οποία ανζφερε ο κακθγθτισ. Είναι µια
κατθγορία, το’ χετε κι εςείσ µπροςτά ςασ το άρκρο 4, το’ χω κι εγϊ δεν
χρειάηεται να ςασ το διαβάςω το οποίο αφορά, κατά τθ δικι µου εκτίµθςθ, τισ
εξαιρζςεισ του άρκρου 3. Άρα δεν είµαςτε ς’ αυτιν τθν κατθγορία των
εξαιρζςεων. Εδϊ πιςτεφω ανοιχτικανε κι άλλα κζµατα πζρα των οικονοµικϊν,
ανοιχτικανε βαρζα, το ζνα το άλλο, εγϊ πιςτεφω ότι εδϊ πζρα κα πρζπει να
επιµείνουµε ςτα κεκτθµζνα µασ. Να επιµείνουµε ςτθν ςυνταξιοδότθςθ
ανεξαρτιτου … ςτα 25 χρόνια όςο αυτό είναι εφικτό. Και να παλζψουµε και
να’µαςτε ςε εγριγορςθ. Σζβοµαι αυτά που είπε ο κακθγθτισ, µασ κρατάει ςε
επαγρφπνθςθ, δεν µπορϊ να κινδυνολογιςω, δεν κζλω να κινδυνολογιςω και
κζλω απ’ τθν πλευρά µου να βοθκιςω ζτςι ϊςτε να’ µαςτε ςε εγριγορςθ και
να τρζξουµε προσ τθ ςωςτι κατεφκυνςθ. Αυτι τθ ςτιγµι όµωσ πρζπει να
πάρουµε ζνα πραγµατικό ςενάριο τθν κακυςτζρθςθ, ι τθ µθ τιρθςθ τθσ
ολοκλιρωςθσ των δεςµεφςεων απ’ τθν πλευρά τθσ Ρολιτείασ. Απ’ τον Υπουργό.
Σαν ΔΑΚΕ, εµείσ, κάναµε όλεσ αυτζσ τισ προςπάκειεσ ενθµερϊςαµε τουσ πάντεσ
επιςθµάναµε τθ δικι τουσ εξαγγελία, απαιτιςαµε τθν υλοποίθςθ τθσ
εξαγγελίασ αυτισ και βριςκόµαςτε ς’ αυτι τθ φάςθ. Τθν αβζβαιθ φάςθ. Μζχρι
τϊρα ιµαςταν ςυνετοί, ιµαςταν δίπλα ςε όλα. Αυτι τθ ςτιγµι όµωσ πιςτεφω
ότι πρζπει τα πράγµατα λίγο να αλλάξουν. Επειδι ακοφςτθκαν διάφορα, εγϊ
θσ
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κζλω να πω κάτι για τα ςτελζχθ τθσ ΔΑΚΕ. Σε όλθ τουσ τθν εν γζνει
ςυµπεριφορά, χαρακτθρίηονται από τθ ςφνεςθ και τθ ςυνεργαςία τόςο µεταξφ
τουσ όςο και µε τα ςτελζχθ όλων των άλλων παρατάξεων. Θ παράταξθ ιταν και
είναι ενωµζνθ και βγαίνει ζξω µε µια φωνι. Πποια άλλθ εικόνα προςπακοφν να
περάςουν οριςµζνοι, είναι κακόβουλθ. Το ότι υπάρχουν διαφορετικζσ φωνζσ,
είναι καλό, υπιρχαν, υπάρχουν και είναι καλό να υπάρχουν ςε µία δθµοκρατικι
παράταξθ. Στο ςθµείο αυτό κζλω να πω το εξισ, εγϊ κι όχι ωσ φιλοφρόνθςθ ι
κάτι επειδι ο Ρρόεδροσ είναι απ’ τουσ κόλπουσ τθσ παράταξισ µασ, εγϊ
προςωπικά επειδι υπιρχα ςε πολλζσ ςυηθτιςεισ, ςε πολλζσ καταςτάςεισ,
ζβλεπα από κοντά τισ ενζργειεσ που ζκανε χωρίσ άλλθ προζκταςθ, κα πω το
εξισ: πραγµατικά ο Ρρόεδροσ, ζκανε όχι αυτά, παραπάνω απ’ αυτά που ο
κακζνασ κα περίµενε. Για µζνα δοφλεψε τίµια, δοφλεψε για το ςφνολο των
ςυναδζλφων, επιχείρθςε µε πάρα πολφ προςωπικό κόπο, πλθςίαςε τουσ πάντεσ
και τα πάντα για τθν υλοποίθςθ αυτϊν των εξαγγελιϊν των άλλων ςτόχων που
ζχει ο κλάδοσ µασ. Και αυτό κζλω να το τονίςω ςτο Συνζδριο, κζλω να το
τονίςω, δεν κζλω να φανϊ και λαϊκόσ, αλλά ειλικρινά κζλω να τον ευχαριςτιςω
και να του δϊςω τθν δφναµθ αν µπορϊ, να ςυνεχίςει αυτι τθν προςπάκεια. Θ
προςπάκεια νοµίηω για να’ χει επιτυχία, πρζπει να είµαςτε όλο το Δ.Σ. κι όλοι οι
ςυνάδελφοι ενωµζνοι ς’ αυτι τθ φάςθ. Ριςτεφω ότι µετά το πζρασ των
εργαςιϊν, κα πρζπει να βγει άµεςα µια ανακοίνωςθ προσ τα καταςτιµατα τθσ
χϊρασ, να τθ µεταφζρετε εςείσ, ϊςτε να υπάρχει µια πλιρθσ και αξιόπιςτθ
πλθροφόρθςθ για όςα διαδραµατίςτθκαν και τι είναι τελικά αυτό που ιςχφει µε
τον ειδικό λογαριαςµό, γιατί αυτό είναι που καίει εν πρϊτοισ όλουσ τουσ
ςυναδζλφουσ και δικαίωσ. Νοµίηω ότι ο Ρρόεδροσ κα αξιολογιςει επαρκϊσ όλα
τα προβλιµατα και τισ προτάςεισ που κα καταλιξουµε και από κοινοφ πρζπει
να κατεβοφµε ςε κάποιεσ αποφάςεισ µε επαναλαµβανόµενεσ και αυξανόµενεσ
κινθτοποιιςεισ. Ριςτεφω ότι το Σϊµα των αντιπροςϊπων κα πρζπει να
εξουςιοδοτιςει το Δ.Σ. να πάρει αποφάςεισ για απεργιακζσ κινθτοποιιςεισ ςτο
άµεςο µζλλον εφόςον δεν τελεςφοριςουν οι διαπραγµατεφςεισ και δεν
υπάρξει το επικυµθτό αποτζλεςµα προσ όφελοσ των εργαηοµζνων. Εγϊ βάςθ
και τθσ όλθσ ςυηιτθςθσ που ζγινε µζχρι τϊρα, απ’ τθν αρχι ιµουνα υπζρ των
απεργιακϊν κινθτοποιιςεων, άµεςεσ απεργιακζσ κινθτοποιιςεισ αυξανόµενεσ
µετά από τθ ςυηιτθςθ που ζχει γίνει µζχρι τϊρα υποςτθρίηω πιο κερµά αυτι
µου τθν πρόταςθ. Ευχαριςτϊ.
ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΝΕΔΡΙΟΤ:
Εκ µζρουσ των δικαςτικϊν υπαλλιλων. Πχι κα ικελα να τελειϊςουµε τισ
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εργαςίεσ, να δείτε το ψιφιςµα ι τα αποτελζςµατα του Συνεδρίου και µετά αν
κζλετε να απευκφνετε ζναν χαιρετιςµό. Καλό ιτανε αυτι τθν παρζµβαςθ. Λζω
Αντϊνθ, καλό ιτανε τθν παρζµβαςθ αυτι να τθν κάνουνε ςτο τζλοσ. Το κζµα
δεν είναι.
ΚΑΡΑΜΠΕΚΙΟ:
Κφριε Ρρόεδρε, επειδι ζχουµε δεςµευτεί και είπαµε δεν κα καλζςουµε
κανζναν χϊρο κανζναν εκπρόςωπο εργαηοµζνων από άλλουσ, µιπωσ γίνει
παρεξιγθςθ, ζτςι; Δεν ζχω πρόβλθµα. Συµφωνϊ. (διάλογοσ εκτόσ µικροφϊνου).
Να κάνουµε παρζµβαςθ αλλά µιπωσ ακοφςουνε τθ δικι µασ τθν πρόταςθ γιατί
να πάνε ςτθ ςυνζχεια οι δικζσ ςασ Οµοςπονδίεσ. Μπορεί να ακουςτοφνε και
άλλεσ απόψεισ Αντϊνθ γι’αυτό λζω, να ακοφςουνε όλα τα παιδιά, τα παιδιά να
τ’ ακοφςουνε και ςτο τζλοσ να απευκφνουν χαιρετιςµό και αυτό που υποτίκεται
µποροφν να προτείνουν ςτισ Οµοςπονδίεσ τουσ. Λοιπόν. Να ξεκινιςουµε. Ο
κφριοσ Ρανόπουλοσ, απ’ το Υπουργείο Δικαιοςφνθσ, λίγο ςφντοµα, να
υπενκυµίςω ότι πρζπει να τελειϊνουµε τισ διεργαςίεσ παιδιά µζχρι τθ µία γιατί
πρζπει να παραδϊςουµε τθν αίκουςα, γι’ αυτό πρζπει να’ µαςτε ςφντοµοι.
Κος ΠΑΝΟΠΟΤΛΟ (Δ.. ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ):
Κάποιοι από ςασ µε γνωρίηετε, αιςκάνοµαι ιδιαίτερθ ςυγκίνθςθ από το
βιµα που µιλάω αυτι τθ ςτιγµι δεν µπορϊ να ξεχάςω τθν πρϊτθτ
ετραετία ςαν δθµόςιοσ υπάλλθλοσ. Θ πρϊτθ τετραετία µου ιταν το 1988
ζωσ το 1992 περίπου που υπιρξα ςωφρονιςτικόσ υπάλλθλοσ ςτθ δικαςτικι
φυλακι Κορυδαλλοφ. Μία τετραετία που µε γζµιςε εµπειρίεσ, µια
τετραετία που µε δίδαξε πολλά, για τθν πορεία και τθσ προςωπικισ µου
ηωισ και του ςυνδικαλιςτικοφ κινιµατοσ. Τότε άρχιςε να φαίνεται ςτον
ορίηοντα, το φαινόµενο Αραβαντινόσ. Το φαινόµενο Αραβαντινόσ για µζνα
ιταν ζνα φαινόµενο το οποίο για µια 15ετία ςτιγµάτιςε τα δρϊµενα του
ςωφρονιςτικοφ κινιµατοσ. Κεωρϊ ότι µε τθν ςυνδικαλιςτικι του εµπειρία,
τθν αυταπάρνθςθ και πάνω απ’ όλα το κάρροσ του, κατάφερε να βγάλει
απ’ τθν αφάνεια το ςωφρονιςτικό ςφςτθµα και τον ίδιο τον ςωφρονιςτικό
υπάλλθλο. Και το κατάφερε γιατί; Γιατί µε τα ίδια µου τα λόγια τον άκουςα
δθµόςια να οµολογεί τα κακϊσ κείµενα, τα κακϊσ κείµενα επαναλαµβάνω
του χϊρου ςασ και κατ’ επζκταςθ του χϊρου µασ, γιατί κεωρϊ και πρζπει
να το πιςτζψετε από βάκουσ καρδίασ, ότι ποτζ δεν ξεχνάω τισ µζρεσ του
ςωφρονιςτικοφ υπαλλιλου, τθ κεωρϊ ζνα καίριο επάγγελµα, ζνα
επάγγελµα πολφ ουςιαςτικό και δράττοµαι τθσ ευκαιρίασ, να ζχετε λόγω
τθσ φπαρξθσ των βαρζων ανκυγιεινϊν, να ζχετε τθν αµζριςτθ
ςυµπαράςταςι µου και αρωγι µου, ςτο δίκαιο αίτθµά ςασ. Δεν νοείται
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όπου το’ χω ςυηθτιςει, ςωφρονιςτικοί υπάλλθλοι που ζρχονται ςε άµεςθ
επαφι µε κρατοφµενουσ, µε τισ γνωςτζσ ςυνκικεσ διαβίωςθσ, να µθν
µπαίνουν ςτα βαρζα και ανκυγιεινά. Δεν ξζρω τι κα γίνει, κεωρϊ αγαπθτό
Ρροεδρείο, να το προςπακιςετε να το φζρετε ςε πζρασ. Σ’ αυτό από µζνα
προςωπικά κα’ χετε τθν αµζριςτθ ςυµπαράςταςι µου. Στθ ςυνζχεια
αυτοφ, κα ικελα να πω κάτι άλλο, δεν κα ικελα να µακρθγοριςω. Μετά
από τον ςυνάδελφο Αραβαντινό, ζχετε τον ςυνάδελφο Καραµπζκιο, τον
οποίο επίςθσ εκτιµϊ, ανικουµε και ςτον ίδιο χϊρο κοµµατικά και κζλω να
επιςθµάνω εδϊ κάποια πράγµατα. Δεν ξεχνάω ποτζ τθν αγωνία του κατ’
επανάλθψθ να ζρχεται ςε τθλεφωνικι επικοινωνία µαηί µου λόγω τθσ
κζςεϊσ µου ςτο Υπουργείο, για να διεκπεραιϊςει τα προβλιµατα του
χϊρου ςασ. Γι’ αυτό του αξίηει ζνα µεγάλο µπράβο. Δεν κζλω να επιςζλκω
ςε οριςµζνα άλλα ηθτιµατα, όπωσ ασ ποφµε είπε ο ςυνάδελφοσ
Αραβαντινόσ, ζχετε να πάρετε χριµατα απ’ τον κρατικό προχπολογιςµό απ’
το 2003 όµωσ όπωσ είπε και ο ςυνάδελφοσ Ρανόπουλοσ, ζχετε πάρει 280
ευρϊ τθν προθγοφµενθ τριετία. Δεν κα’ πρεπε να τα ξεχνάµε.Ριρανε από
2.500 ευρϊ θ ΔΕ κατθγορία ζωσ 5.000 ευρϊ πρόςφατα θ ΡΕ κατθγορία,
είναι πολλά τα λεφτά και µθν τα ξεχνάµε. Σ’ αυτά τα λεφτά ςυνζβαλε
αποφαςιςτικά ο Ρρόεδροσ τθσ Οµοςπονδίασ ο κφριοσ Καραµπζκιοσ και το
γνωρίηω γιατί ιµουνα µζςα ςε όλο το προςκινιο, αλλά όπωσ γνωρίηεισ
φίλεσ Αραβαντινζ και ςτο παραςκινιο που παίηεται και το’ ξερεσ πολφ καλά
γιατί το παρελκόν ςου ανικε, δεν ξζρω βζβαια αν κα ςου ανικει το
µζλλον. Δράττοµαι πάλι τθσ ευκαιρίασ να πω, γιατί ζκανεσ και µια αναφορά
ςε ζνα γκάλοπ, ςτο 2,2. Δεν κζλω να πολιτικολογιςω ζτςι; Να κάνουµε και
λίγο χιοφµορ το 2,2 είναι το γκάλοπ και πζρςι υπιρχαν γκάλοπ αλλά θ Νζα
Δθµοκρατία ζγινε κυβζρνθςθ, να µθν κολλάµε λοιπόν ςτα γκάλοπ, να
κοιτάξουµε ςτο τι µπορεί να γίνει για το ςωφρονιςτικό ςφςτθµα. Είναι
δφςκολοσ ο χϊροσ ςασ και πρζπει να είςτε ενωµζνοι. Πςον αφορά το κζµα
του πόρου θ Οµοςπονδία ςωφρονιςτικϊν υπαλλιλων ιτανε πρωτοπόρα,
άνοιξε τα βιµατα ακόµα και για τθν κεντρικι υπθρεςία και δυςτυχϊσ για
τουσ ςυναδζλφουσ τθσ Οµοςπονδίασ Δικαςτικϊν Υπαλλιλων οι οποίοι
ακόµα αποφαςίηουν για να αποφαςίηουν. Ασ ελπίςουµε ότι κάποτε κα
αποφαςίςουν, ασ αφιςουν κι αυτοί τισ κοµµατικζσ γραµµζσ. Ο πόροσ είναι
µείηον κζµα κα πρζπει να είµαςτε ενωµζνοι από κοινοφ, µε µοναδικό
αίτθµα τον πόρο και µε κοινζσ ςτάςεισ εργαςίασ. Κανζνα άλλο αίτθµα αν
αρχίςουν οι ςωφρονιςτικοί να βάηουν βαρζα ανκυγιεινά τι άλλο
υπερωρίεσ, νυχτερινά, οι δικαςτικοί, ακοφω διάφορεσ φωνζσ περί εξίςωςθσ
του πόρου. Ροια εξίςωςθ του πόρου; Εδϊ ο πόροσ χάνεται, δεν το πιρατε
χαµπάρι; Ο πόροσ καλϊσ ι κακϊσ κα γίνει το υπόβακρο για το ενιαίο
θσ
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µιςκολόγιο και ζτςι κα γίνει. Δεν ξζρω τι ζλεγε πριν ο κφριοσ
Μθτρόπουλοσ, οφείλω εγϊ µε βάςθ τθν πλθροφόρθςθ που ζχω ότι ο
πόροσ κα αποτελζςει το υπόβακρο για το ενιαίο µιςκολόγιο. Θ κυβζρνθςθ
(διάλογοσ εκτόσ µικροφϊνου). Αυτό είναι θ γνϊµθ ςου. Στο µζλλον κα το
δεισ. Πµωσ εςφ ο ίδιοσ ιςουνα που λεσ ότι ακόµα και τϊρα ο πόροσ να
αποτελζςει τθ βάςθ του ενιαίου µιςκολογίου. Ελπίηω να µθν το αναιρζςεισ
κφριε Αραβαντινζ, ζτςι; Αυτό κα γίνει. Αυτι τθ ςτιγµι γίνεται για να βγει θ
χϊρα από τθν επιτιρθςθ και πιςτεφω κάκε κυβζρνθςθ πολφ καλά κάνει.
Τελειϊνοντασ δεν κζλω να κάνω τϊρα πολιτικι αντιπαράκεςθ. Να ευχθκϊ
καλι επιτυχία ςτο ζκτακτο Συνζδριό ςασ και ευελπιςτϊ ςε κοινοφσ αγϊνεσ
µε όλουσ τουσ χϊρουσ µε κοινό αίτθµα το διανεµθτικό λογαριαςµό.
Ευχαριςτϊ πολφ.
Κος ΧΑΣΖΙΝΑ:
Γειά ςυνάδελφοι, δεν κα ςασ απαςχολιςω πολφ οφτωσ ι άλλωσ ξζρουνε και οι
ςυνάδελφοι εδϊ ότι είµαι ολιγόλογοσ, ςυγνϊµθ που ςασ χαρακτθρίηω
ςυναδζλφουσ, αλλά ζτςι ςασ αιςκάνοµαι. Τουσ περιςςότερουσ από ςασ ζχουµε
ςυναντθκεί κατά τθ διάρκεια τθσ υπθρεςίασ µασ. Κα ςασ επιςθµάνω ζνα
πράγµα. Πτι πριν από 15 µζρεσ, πιρα υπερωρίεσ ςτον κλάδο µου, πράγµα που
απαςχολεί κι εςάσ. Ριρα 168 ευρϊ. Ξζρετε τισ ςυνκικεσ που δουλεφουµε, τόςο
µου βγικε. Το πϊσ µασ αντιµετωπίηουν ςυνολικά, είναι ηιτθµα ςυηιτθςθσ γιατί
αυτι τθ ςτιγµι πάλι ωσ δθµοςιοχπαλλθλικό κίνθµα δεχόµαςτε µία επίκεςθ
ζνκεν κακείκεν, είναι µια διπλι επίκεςθ. Μια επίκεςθ που προςπακεί να µασ
βγει απ’ τθν κοινωνία, να µασ βάλουν αντιµζτωπουσ µε τθν κοινωνία και δεν κα
απολογθκϊ ςε κανζναν για τουσ διανεµθτικοφσ λογαριαςµοφσ, δεν κα
απολογθκϊ ςε κανζναν γιατί προςπάκθςα να ηιςω τα παιδιά µου. Δεν ιτανε
δικι µου επιλογι οι διανεµθτικοί λογαριαςµοί ιτανε κεντρικι επιλογι των
κυβερνιςεων και οι κυβερνιςεισ, υποτίκεται ότι ζχουν ςυνζπεια και ςυνζχεια
ς’ αυτόν τον τόπο ανεξαρτιτωσ πολιτικισ. Εάν επιλζγουν να µθν ζχουν ςυνζχεια
και ςυνζπεια δεν ευκφνοµαι εγϊ ευκφνονται αυτζσ. Δεν κα αποςφρουµε
κανζνασ κλάδοσ πιςτεφω κανζνα απ’ τα κλαδικά του αιτιµατα όςον αφορά τον
διανεµθτικό του λογαριαςµό. Θ τοποκζτθςθ του κακθγθτι Μθτρόπουλου, µε
τρόµαξε. Γιατί όταν αυτό που ζχω εγϊ ςτθν πίςω µεριά του µυαλοφ µου
διαβάηοντασ ζνα ςχζδιο νόµου και χωρίσ να είµαι ειδικόσ νοµικόσ το
επιβεβαιϊνει ο Μθτρόπουλοσ, ωχ κι αµάν, αµάν. Πςον αφορά το πϊσ
µποροφµε να κινθκοφµε ςε ζνα ιδθ ψθφιςκζν νοµοςχζδιο που προφανϊσ
αποτελεί κεντρικι κυβερνθτικι επιλογι, κεντρικι πολιτικι επιλογι να παρκοφν
οι διανεµθτικοί λογαριαςµοί για να χρθµατοδοτιςουν µιςκολόγιο ενιαίο, εγϊ
καλά ςτθν διάρκεια τθσ ςυνδικαλιςτικισ µου κθτείασ ζχω δει τρία ενιαία
µιςκολόγια τρίχεσ ενιαία ιτανε. Και γιατί δεν ιτανε ενιαία; γιατί θ ίδια θ ΑΔΕΔΥ
θσ
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που προβάλει ενιαίο µιςκολόγιο ζνασ ζκαςτοσ εκ των µελϊν τθσ εκλζγεται ςε
κάκε ςυνζδριο ενόσ χϊρου. Το ςυνζδριο που τον εκλζγει ςτθν ΑΔΕΔΥ για να πει
ενιαίο µιςκολόγιο το ίδιο το ςυνζδριο αποφαςίηει ειδικό µιςκολόγιο για τον
κλάδο του. Δεν µπορεί να τρελακοφµε ς’ αυτόν τον κόςµο ι κα ποφµε τθν
αλικεια ο ζνασ ςτον άλλον ςε όλα τα επίπεδα ι δεν κα τθν λζµε. Ρολφ χαίροµαι
που επιςιµαναν οι ςυνάδελφοι τθν αδυναµία τθσ Οµοςπονδίασ µου να εκλζξει
Ρροεδρείο τόςο καιρό και ότι επιςιµαναν ότι αυτό είναι κοµβικό πρόβλθµα για
τθ λειτουργία του λογαριαςµοφ, για τθν επίλυςθ του κζµατοσ µε τα αναδροµικά
για τθν επίλυςθ του κζµατοσ µε τθ ςυνζχεια και τθ διάρκεια του πόρου. Ράρα
πολφ χαίροµαι γιατί µε υπερεκτιµάτε. Αν ιτανε το πρόβλθµα το να λυκεί θ
διαχείριςθ των διανεµθτικϊν λογαριαςµϊν εκλζγοντασ Ρρόεδρο ςτθν
Οµοςπονδία Δικαςτικϊν Υπαλλιλων κα ςασ παρακαλοφςα τθν επόµενθ φορά
να µθν ψθφίςετε κυβζρνθςθ να ψθφίςετε Ρροεδρείο ςτθν Οµοςπονδία µου.
Κα τα λφναµε όλα. Για να µθν ξεχνάµε και να δίνουµε τισ ευκφνεσ εκεί που
ανικει ο κακζνασ και για τθ διαχείριςθ επί ςειράσ ετϊν ότι κι εµείσ
παγιδευτικαµε ςυνάδελφοι, και αντί να ηθτάµε ο κακζνασ το ίδιο,
προςπακοφςαµε ο ζνασ να βγάλει κάτι παραπάνω από τον άλλο, να λζµε τθν
αλικεια εδϊ. Δεν µπορεί να αιςκανκϊ απολογοφµενοσ ςτθν κοινωνία,
αρνοφµαι να απολογθκϊ για τουσ πόρουσ, τθ ςτιγµι που βλζπω ότι ο δικαςτισ
δίπλα µου παίρνει 80% αφξθςθ δθλαδι το µιςκό µου. Είναι ςαφισ θ επιλογι το
ποιοσ πάει µε ποιουσ. Και απαιτϊ να µε αντιµετωπίςουν ιςότιµα και όχι µόνο
εµζνα αλλά ακόµα και τα παιδιά των stage που δουλεφουν ςτα δικαςτιρια και
τουσ …. Οµοςπονδίασ των χϊρων. Λςότιµθ αντιµετϊπιςθ πϊσ βρικαν λεφτά για
τουσ δικαςτζσ, πϊσ ανζχκθκαν να χακοφν λεφτά από τον ΟΤΕ, πϊσ ανζχκθκαν
να χακοφν λεφτά από µεταπωλιςεισ οικοπζδων δθµοςίων και ςτον Ρειραιά δεν
ζχουµε δικαςτικό µζγαρο; Αµ, δεν γίνονται αυτά τα πράγµατα ςυνάδελφοι. Και
ςαφϊσ το πρόβλθµα το ποιοσ διαχειρίηεται είτε εγϊ ζχω εµπιςτοςφνθ είτε το
διαχειρίηεται ο Καραµπζκιοσ, είτε ο Αραβαντινόσ, είτε οποιοςδιποτε άλλοσ
ςυνάδελφοσ να πάει να διαπραγµατευτεί. Κεωρϊ εξ’ οριςµοφ ότι ο
ςυνάδελφοσ κα κάνει το καλφτερο δυνατόν. Το µόνο που κζλω είναι το
καλφτερο δυνατόν που κα κάνει να καταλιγει ςε µζνα ωσ πλθροφόρθςθ
τουλάχιςτον. Γιατί θ Οµοςπονδία µασ εδϊ κα ζχω ζναν απολογθτικό ελαφρϊσ
χαρακτιρα, δεν µπορεί να ςυγκροτθκεί για ζνα λόγο, ο λόγοσ λζγεται απόνερα
των …. Γιατί εµείσ είχαµε πολφ διαςπαςµζνο κλάδο, πολλζσ κατθγορίεσ
φτάςαµε µζχρι µθδζν και πθγαίναµε ς’ ζνα Συνζδριο και λζγαµε ο κακζνασ πϊσ
κα διαχειριςτοφµε τα υπόλοιπα του λογαριαςµοφ τα αποκεµατικά, ετοιµάςαµε
µζχρι ςχζδιο ειδικοφ ταµείουόπωσ …. Χωρίσ να ξζρουµε ότι ζχει υπογραφεί
κείµενο ότι δεν διεκδικοφµε τίποτα απ’ τα υπόλοιπα 90.000.000 Ο κακζνασ να
αναλάβει τισ ευκφνεσ του εµείσ τισ δικζσ µασ κι ελπίηουµε όλοι οι χϊροι µαηί
θσ
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κάποια ςτιγµι να κακίςουµε να ςυηθτιςουµε ότι πρζπει να αντιδράςουµε ςε
όλα τα επίπεδα. Πτι κζλουµε µια διαφορετικι αντιµετϊπιςθ είτε αυτι λζγεται
ιδιαίτερα µιςκολόγια των χϊρων ανεξαρτιτωσ πρόκεςθσ τθσ ΑΔΕΔΥ είτε ότι
κζλουµε διαφορετικι διαχείριςθ του ειδικοφ λογαριαςµοφ. Ράντωσ όςον
αφορά τον ειδικό λογαριαςµό πιςτεφω και τϊρα κάνω µια εκτίµθςθ που µπορϊ
να είναι και εισ βάροσ µου όταν τελειϊςω το µικρόφωνο, ότι δεν κα
µπορζςουµε να το πετφχουµε γιατί οι προκζςεισ είναι ςαφείσ. Πταν βγαίνει ο
Υπουργόσ Δικαιοςφνθσ και λζει ότι είναι κζµα τιµισ γι’ αυτόν τα 120 ευρϊ και
δεν τα’ χει υπογράψει ακόµα, ςιγά µθν καταφζρουµε παρεµβαίνοντασ ςτον
Υπουργό Δικαιοςφνθσ ι ςτον Υπουργό Οικονοµικϊν που δεν δζχεται κανζναν,
να ςϊςουµε και να διατθριςουµε τον λογαριαςµό τθ ςτιγµι που κα
φτιάχνουµε 16 Οµοςπονδίεσ και κα πζςουνε ντόµινο επάνω του µε πάρα πολφ
µεγάλο όγκο. Υπάρχουν ςυνοµοςπονδίεσ των 100.000 ατόµων, µθν το ξεχνάµε
αυτό. Εάν λφςει το πρόβλθµα των 7.5 ι των 8,5 ι των 9,5 κα τον λιϊςουν οι
υπόλοιποι και το κόςτοσ το προχπολογίηουν ς’ αυτά. Ευχαριςτϊ.
Κος ΦΤΕΚΗ:
Καλθµζρα αγαπθτοί ςυνάδελφοι είµαι ο Φυςζκθσ ο Ανδρζασ, εκπρόςωποσ των
εξωτερικϊν φρουρϊν είµαι ςτθν Οµοςπονδία και υπθρετϊ και ςτθν φρουρά
του Κορυδαλλοφ. Κζλω να ςασ αναφζρω ότι ςτενοχωρζκθκα λίγο ότι είµαςτε
εξαφανιςµζνοι, απ’ τθν πρϊτθ ςτιγµι ςυνταχκικαµε µαηί, ςτισ ςτάςεισ που
κάναµε και είµαςτε αλλθλζγγυοι ςε κάκε κίνθςθ για τθ διατιρθςθ του
λογαριαςµοφ για τα βαρζα και ανκυγιεινά και για τθ … τα νυχτερινά. Εχτζσ
προβικαµε και ςε εξϊδικθ διαµαρτυρία, προσ τον Υπουργό Δικαιοςφνθσ γιατί
για πρϊτθ φορά ςτα χρονικά, εξωτερικοί φρουροί δεν … απλι νφχτα προσ
ςυµπλιρωςθ, δεν µιλάµε για υπερωρίεσ που δεν ζχουν πλθρωκεί ποτζ.
Στατιςτικά απ’ τθν ίδρυςι µασ το 2000 µζχρι τϊρα,8 χρόνια υπθρεςία και 5
χρόνια ανεξάρτθτθ ςυνδικαλιςτικι κίνθςθ πιςτεφω ότι ζχουµε καταφζρει πάρα
πολλά, ζχουµε ςυνεργαςτεί ςε πάρα πολλοφσ τοµείσ δεν κζλω να αναφερκϊ
ςτο παρελκόν ςε κόντρεσ ι οτιδιποτε άλλο. Ζχουµε κοινά κζµατα που µασ
απαςχολοφνε και κα είµαςτε αλλθλζγγυοι ςε κάκε βιµα. Απεργιακι
κινθτοποίθςθ ανάλογα µε τθ δφναµι µασ. Αρικµό 1.600 µζλθ ςε όλθ τθν
Ελλάδα, ζχουµε 50% κενά, γνωρίηετε τα προβλιµατα, ςυνεργαηόµαςτε ςε όλεσ
τισ φυλακζσ ς’ όλθ τθν Ελλάδα, πιςτεφω ότι θ ςυνεργαςία µασ µπορεί να γίνει
πιο εποικοδοµθτικι. Και να προβοφµε ςε όποιου είδουσ πιζςεισ και για τθ
διατιρθςθ των προνοµίων µασ γιατί θ αρχι µασ άλλωςτε είναι νζοι
ςυνδικαλιςτζσ και τα πιςτεφω µασ είναι ότι θ νζα γενιά θ δικι µου ι θ επόµενθ
που ζρχεται χωρίσ να κζλω να περιαυτολογιςω κα αγωνιςτεί για να µθ χάςει
γιατί αυτό κάνουµε. Από τθν πρϊτθ ςτιγµι που µπικαµε και πιραµε τον
διανεµθτικό λογαριαςµό, ακοφω από ςασ από άλλουσ ςυναδζλφουσ ότι αυτό
θσ
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µια µζρα κα το χάςουµε. Ριςτεφω ότι φτάςαµε ς’ αυτό το ςθµείο κι ότι
τρζχουµε πίςω από τισ εξελίξεισ. Ρρζπει να προνοιςουµε, να προβλζψουµε και
να κινθκοφµε αναλόγωσ. Ράντωσ να γνωρίηετε ότι είµαςτε ςτο πλευρό ςασ και
ό, τι ψιφιςµα πάρετε κα ςυµµετζχουµε κι εµείσ ςε όποια κινθτοποίθςθ πάρετε.
Ευχαριςτϊ πολφ.
ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΝΕΔΡΙΟΤ:
Ροιοσ από τουσ ςυναδζλφουσ αντιπροςϊπουσ κζλει να απευκφνει
χαιρετιςµό; Να ανοίξουµε ζναν κατάλογο οµιλθτϊν, αν είναι δυνατόν να
είναι και πιο µαηεµζνοσ. Ο κφριοσ Σαµαράσ, Μακρισ, Βαρςάµθσ. Λοιπόν
πάµε όπωσ ςθκϊςατε τα χζρια. Ζνασ. Συγνϊµθ. Ο κφριοσ Αναςταςίου εκ
µζρουσ τθσ ΡΑΣΚ, ναι.
Κος ΑΝΑΣΑΙΟΤ:
Σεβόµενοσ τον χρόνο όλων µασ και ειδικά απ’ τθν ανάλυςθ που ζχει γίνει είτε
απ’ τον κφριο κακθγθτι είτε απ’ τον Αντϊνθ τον Αραβαντινό για τουσ
διανεµθτικοφσ λογαριαςµοφσ, λίγο πολφ πιςτεφω ότι όλοι ζχουµε κατανοιςει
το πρόβλθµα. Ρολφ εξ’ θµϊν όµωσ ξζραµε και το πρόβλθµα. Το οποίο για πολφ
µεγάλο διάςτθµα αποφεφγαµε να το δοφµε κατάµατα. Ζχει πάρει κζςθ θ
παράταξι µου ότι ςτθρίηει τον Ρρόεδρο και τον ςτθρίηει ςε κάποιεσ βαςικζσ
επιλογζσ. Αλλά ζχει κάνει και κάποια τραγικά για µζνα λάκθ. Είχε να
ςυνεδριάςει το Δ.Σ. τθσ Οµοςπονδίασ µασ, από το Συνζδριο που ζγινε ςτθν
Καλαµπάκα. Τρζξανε ςτο πιο τελευταίο, διαχειριςτικι επιτροπι κάποιεσ
εξελίξεισ και άρον άρον µζςα ςε 15 µζρεσ ςυνεδριάςαµε δφο φορζσ και
φτάςαµε ςε ζνα ζκτακτο Συνζδριο. Και κει ικελα να απαντιςω ςτον φίλο µου
τον Τάκθ τον Ρανόπουλο τον Ρρόεδρο τθσ ΔΑΚΕ. Δεν ξζρω αν το επίπεδο
ςυνεργαςίασ µεταξφ τουσ ιταν καλό, εµάσ µασ αποφεφγανε. Και µασ
αποφεφγανε ςυςτθµατικά. Είτε κζλανε να πάρουν τθ δόξα µόνοι τουσ είτε
κζλανε να αποκρφψουνε κάποια πράγµατα. Ραρ’ όλ’ αυτά όταν ηόριςαν κάποια
πράγµατα θ παράταξι µου τουσ ςτιριξε και τουσ ςτθρίηει ςτισ διεργαςίεσ που
γίνονται όµωσ από δω και πζρα. Κεωροφµε ότι το πρόβλθµα αυτό το ξζραµε
όλοι και ζπρεπε θ Οµοςπονδία µασ είτε µε να µθν πζφτουµε κάτω το κεφάλι
ενϊ ιτανε προφανζσ ότι όλοι οι ειδικοί λογαριαςµοί κα πάνε ςτο Υπουργείο
Οικονοµικϊν, είτε µε το κζµα τθσ αφξθςθσ. Κεωρϊ ότι ζπρεπε να ζχουµε
κινθκεί πολφ πιο γριγορα ίςωσ να µθν καταφζρναµε πάλι και τίποτα. Κα’ χαµε
περιςςότερο χρόνο να αντιδράςουµε κατά µια ριςθ του Αντϊνθ του
Αραβαντινοφ υπάρχει θ περίοδοσ τθσ δράςθσ και τθσ αντίδραςθσ. Εµείσ τϊρα
κυνθγάµε τισ εξελίξεισ ςυνάδελφοι. Κεωρϊ ότι αυτι ιτανε λάκοσ ςτρατθγικι
που ξεκίνθςε θ ΔΑΚΕ, ωσ προσ τισ κινθτοποιιςεισ ςίγουρα είτε ς’ αυτό το
ςθµείο που ιρκαµε είτε ςτο Διοικθτικό Συµβοφλιο για τισ ςτάςεισ εργαςίασ και
για τισ κινθτοποιιςεισ, ιταν πρόταςθ τθσ παράταξισ µασ …………..
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ΑΡΑΒΑΝΣΙΝΟ:
Δθµιτρθ,αναίφερεσ ζνα παράδειγµα λογικοφανζσ.πλθν
περιςςότερο
καπωσζτςι άςτοχο. Πτι κα µποροφςε ζνασ Ρρόεδροσ Οµοςπονδίασ να λφςει τα
αιτιµατα μιασ χϊρασ, αν θταν ετςι τότε κα ψιφιηε τον Ρρόεδρο τθσ δικισ μου
Οµοςπονδίασ.τον Λεωνίδα τον Καραµπζκιο, Δεν κα ψιφιηαν τον Ρρόεδρο των
Δικαςτικϊν Υπαλλιλων. Το κζµα δεν είναι τι ςου αποδίδουν ωσ κατθγορίεσ
αλλά ποιεσ απ’ τισ κατθγορίεσ είναι αλθκινζσ. Και ςτο βακµό που δεν ζχετε
Ρροεδρείο είναι µια αλθκινι κατθγορία. Οι επιµζρουσ ενςτάςεισ ςου
δικαιολογθµζνεσ, ςυµφωνϊ απόλυτα µαηί ςου ότι αυτι θ κατάρα των
αναδροµικϊν δθµιοφργθςε τεράςτια προβλιµατα, ιταν θ απάτθ τθσ απάτθσ, θ
παγίδα. Ριρα τθν ευκφνθ να κυκλοφοριςω δθµόςια επιςτολι που ζςτειλα ςτον
Υπουργό για αυτά, του αποκάλυπτα τα πάντα. Αν µε είχαν ακοφςει δεν κα
είχαµε κανζνα πρόβλθµα ςιµερα. Πµωσ ζγινε. Και γιατί ςιµερα µε πιάνει
εµζνα φοβία; Γιατί βλζπω να χτυπάει και τθ δικι µου πόρτα αυτό το ςφνδροµο
των δικαςτικϊν υπαλλιλων ΡΕ ΤΕ ΔΕ ΜΘΔΕΝ. Ενωτικόσ ςτθ φιλοςοφία του
είναι ο ςυνδικαλιςµόσ. Δεν κα κάνουµε Ολυµπιακι. Λπτάµενοι, αποςκευζσ,
πιλότοι, θλεκτρολόγοι. Δεν µπορεί να γίνει αυτό το πράγµα και µάλιςτα
κατθγοριακά.
Να µασ µεταφζρετε και το αίςχοσ το εξισ: πιραµε λζει αναδροµικά.
Ωραία. Γιατί πιραµε αναδροµικά; Γιατί παίρνανε λζει οι ΥΕ και δεν παίρναµε
εµείσ. Άρα τα αναδροµικά κα πρζπει να πάρουµε ό, τι παίρνανε οι ΥΕ. Ναι.
Ωραία. Και πάµε και γίνεται τϊρα ζνα µοίραςµα. Ρόςα λιγότεραζπαιρνε ο ΟΡΕ;
Τόςα. Ράρτα. Υπιρχαν λεφτά τότε; Υπιρχε ανάλογο πλαφόν; Πχι. Κάνουν όπωσ
κάνουν τθ µοιραςιά κι ζρχονται τϊρα να πάρουν και 1.000 ευρϊ οι ΥΕ.
Μα τα αναδροµικά τα διεκδικιςαµε γιατί κακϊσ παίρνανε εκείνοι. Ε,
τϊρα τουσ δίνουµε κι άλλα για να ποφµε και τϊρα κακϊσ παίρνουνε; Με
αποτζλεςµα να υπάρχουνε κι άλλεσ αγωγζσ τϊρα. Το ξζρετε; Αυτι είναι θ
αποκωδικοποίθςθ που ςασ λζω. Ζχουνε κάνει. Δεν λζω ψζµατα.
Ζχουνε κάνει αγωγζσ τϊρα και φανταςτείτε να εκδικαςτοφν κι αυτζσ και
να τισ κερδίςουνε. Και να’ ρκουν να ποφνε τι; Ράλι …. Ξαναγυρίςτε τα. Γιατί;
Γιατί; Τουλάχιςτον ωσ προσ τουσ ΥΕ, είναι φωσ φανάρι. Και εν πάςει περιπτϊςει
είχαµε κι ζνα τεράςτιο πρόβλθµα. Οφτε οι ΡΕ µεταξφ τουσ δεν πιραν τα ίδια
χριµατα. Άλλα πιραν οι ΡΕ των δικαςτθρίων, άλλα πιραν οι ΡΕ τθσ κεντρικισ
υπθρεςίασ, άλλα πιραν οι ΡΕ των φυλακϊν. Και βεβαίωσ είτε ΡΕ είτε ΔΕ ι
οτιδιποτε, ςτισ φυλακζσ πιραν λιγότερα.
Είπαν µερικοί ςυνάδελφοι και δθμιουργικθκε ηιτθµα για το ποια είναι θ
κατάςταςθ των φυλακϊν. Κεωρϊ κι εγϊ ότι ςε κάποιεσ φυλακζσ κα µου
επιτρζψετε αυτι τθν φορά να µθν πω δθµόςια ποιεσ το εχω κάνει αλωςτε
πολεσ φορζσ, κα κουβεντιάςω όμωσ µε τουσ διευκυντζσ τουσ αρχιφφλακεσ ι µε
θσ
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τουσ εκει ςυναδζλφουσ κάποιεσ πλθροφορίεσ που ζχω. Μιλάµε για πζντε
φυλακζσ που είναι ζτοιµεσ να γίνει µπαµ. Κι όχι µπαµ απ’ τουσ κρατοφµενουσ
και να καοφν, αλλά λόγο διαφκοράσ. Υπάρχουν φυλακζσ που ζτςι για να είµαι
λίγο ςοκαριςτικόσ ςτο παράδειγµα, όπωσ είπα και χκεσ µιλϊντασ ςτθν
παράταξι µου τςακϊνεται θ WIND µε τθν PANAFON ποιοσ κα πάρει ςε αυτζσ
τισ φυλακζσ τθν αποκλειςτικι τροφοδοςία των κρατουμενων µε κινθτά
τθλζφωνα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγµατα, δεν µπορεί να γίνονται αυτά τα
πράγµατα. Είπα για άλλεσ περιπτϊςεισ που αφοροφν τισ προμικειεσ και αυτό
αν κζλετε, κρατιςτε και ωσ ανθςυχία κάποιοι, όχι μόνο ωσ καταγγελία. Πτι δεν
µπορεί να παίρνω άλευρα π.χ. το παράδειγµα ςτθν Ράτρα από τθ Λάριςα. Οφτε
να παίρνω κρζασ από τα Γρεβενά από τθ Νάξο. Ρ.χ. τα παραδείγµατα, ζτςι;
Είναι ηθτιµατα που πρζπει να αντιµετωπίςουµε αυτά. Ρρζπει να δοφµε τι
διάολο γίνεται. Γιατί τότε κα αναγκαςτοφµε χωρίσ να κζλουµε να µποφµε ςε
δθµόςια κουβεντα ηθτθµάτων που κα είναι για ηθτθματα θκικθσ και µθν µασ
βάλουν όλουσ ςτο ίδιο τςουβάλι.
Αυτά πρζπει λίγο λίγο, µε παρζµβαςι τθσ θ Οµοςπονδία, εγϊ κα ζλεγα
µε το κφροσ του ο Ρρόεδροσ, αν κζλει και κάποιοσ άλλοσ, αν δεν κζλει ο ίδιοσ,
να’ ναι κάποιοσ άλλοσ, κάποιεσ από τισ φυλακζσ αυτζσ, να πάµε να δοφµε τι
διάολο γίνεται. Και κα ζλεγα να µθν είναι κανζνασ απ’ τθ φυλακι αυτι που κα
πάµε να ηθτιςουµε «εξθγιςεισ» εντόσ ειςαγωγικϊν.
Και µε τθν ίδια λογικι των αντιπροςωπων από διαφιρετικεσ φυλακζσ
δθλαδι προτείνω Ρρόεδρε, ςτισ απεργιακζσ µασ κινθτοποιιςεισ να φτιάξουµε
και απ’ το Διοικθτικό Συµβοφλιο άµα κζλετε όµωσ και από κάποιουσ
υπαλλιλουσ πιο ζµπειρουσ που είναι απλοί Σφνεδροι, ζνα µθχανιςµό
περιφροφρθςθσ τθσ απεργίασ κα χρειαςτεί, είναι απαραίτθτο να γίνει. Ρου κατά
τισ µζρεσ των απεργιϊν, µε ζξοδα τθσ Οµοςπονδίασ, κα κατοικοεδρεφουν εκεί.
Ραραδείγµατοσ χάρθ, Γιάννθσ Μιχόπουλοσ, κα του πλθρϊςουµε όλα τα
ζξοδα και κα πάει ςτο Μαλανδρίνο, να περιφρουριςει τθν απεργία, όχι ςτο
Ναφπλιο. Αραβαντινόσ, τυχαία τα παραδείγµατα. Κα πάει ςτθν Κοµοτθνι να
περιφρουριςει τθν απεργία. Γιατί αυτό; Γιατί κα πάρουν ζνα προςωπικό κόςτοσ
που κα µασ δικαιϊςει ςαν ςυνδικαλιςτζσ δρϊντεσ, όχι αγωνιϊντεσ. Γιατί εντάξει
λίγο, λίγο εδϊ πζρα µπερδευτικαµε. Κεωριςαµε ότι ςυνδικαλιςτισ είναι
εκείνοσ που ανθςυχεί. Πχι. Ρρωτίςτωσ ανθςυχεί κυρίωσ όµωσ δρα.
Και κα ξεφφγουµε ενδεχοµζνωσ και από κάποιεσ ιδιαίτερεσ ςχζςεισ που
ανκρϊπινο είναι, λογικό είναι να δθµιουργοφνται µεταξφ ςυνδικαλιςτϊν και
εργοδοτϊν µε ειςαγωγικά πολφ θ λζξθ.
Το µεγαλφτερο πρόβλθµα όµωσ µια και µιλάµε για τισ φυλακζσ, είναι
αυτό που είπε ο Ρρόεδροσ, οι 12.000 κρατοφµενοι. Ακοφςτε τϊρα κάτι. Στα
πλαίςια µιασ Ευρωπαϊκισ ντιρεκτίβασ που κακζδρασ πιςτεφουν ότι µποροφν να
θσ
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λφνουν και να αντιµετωπίηουν τα προβλιµατα, ζχει αποφαςιςτεί για τθ χϊρα
µασ να είναι χϊροσ υποδοχισ λακροµεταναςτϊν.
Αντιδράςαµε µερικϊσ, ξεχάςαµε να αντιδράςουµε ι το κάναµε κατά το
κοινϊσ «γαργάρα» όταν όςεσ χϊρεσ δεχκοφν να είναι χϊροσ υποδοχισ
λακροµεταναςτϊν, κα παίρνουν για κάκε λακροµετανάςτθ που κρατάνε ςτθ
χϊρα, 3.000 ευρϊ το µινα. Καλό. Ακοφςτε όµωσ τι γίνεται µ’ αυτό; Και µε
δεδοµζνο ότι όλοι αυτοί κα παίρνουν πολιτικό άςυλο.
Ξεχάςτε αυτζσ τισ δυςκολίεσ που υπιρχε παλιά περί πολιτικοφ αςφλου.
Τϊρα είµαςτε χϊροσ υποδοχισ. Κα ςασ φζρω ζνα παράδειγµα. Μίλθςα µε τουσ
υπαλλιλουσ τθσ εκεί υπθρεςίασ. Εγϊ που µε ξζρουν τϊρα. Αν πάω και δθλϊςω
τϊρα Ρακιςτανόσ, και µε δακτυλοςκοπιςουν αυτοί κα µε καταγράψουν ςαν
Ρακιςτανό. Δεν κα µου ποφνε «άει ςτο διάολο φφγε τϊρα τι είναι αυτά που λζσ;
Αφοφ είςαι ο τάδε».
Γιατί καταγράφοντάσ µε και τον ζνα και τον άλλο, κα πει µετά τόςουσ
κατζγραψα εγϊ δϊςε µου 3.000 ευρϊ για τον κακζνα. Μζχρι να γίνει όµωσ
αυτι θ διαδικαςία, αυτοί κάπου κα κρατοφνται. Κάπου κα φιλοξενοφνται. Εςείσ
ποφ λζτε να πάνε, ςτθν Αµυγδαλζηα; Δεν κα πάνε ςτθν Αµυγδαλζηα. Στισ
φυλακζσ κα πάνε. Αλλοφ το ηιτθµα Ρρόεδρε, πρζπει να το δοφµε, είναι ζνα
πολφ δφςκολο κζµα. Δεν το είπα τϊρα εδϊ για να αιφνιδιάςω τϊρα κι εγϊ
τϊρα το πλθροφορικθκα δεν το ιξερα ςαν κζµα, κα δεισ καµία εκτόξευςθ του
αρικµοφ των κρατουµζνων ςε τζτοιουσ αρικµοφσ που όχι φυλακζσ που λζνε να
φτιαχτοφν, άλλεσ τόςεσ δεν κα φτάνουν και κα δθµιουργθκοφν ςοβαρότερα
προβλιµατα.
Εγϊ και µα τθν πίςτθ µου το εννοϊ, αφοφ ζβαλα και ςτο Ρεικαρχείο
κρατοφµενουσ, τουσ είπα ότι αν ςτείλετε πάνω από 355, ςτο λόγο τθσ τιµισ µου
κα το κάνω, κα βγάλω το γραφείο µου απ’ το αρχιφυλακείο, κα βάλω κανά δυο
ςτρϊµατα, γιατί κρεβάτια δεν χωράνε, µετά κα πάω ςτθν κοινωνικι υπθρεςία,
κα τουσ βγάλω ζξω, µετά ςτουσ ψυχολόγουσ και κα τουσ πω κακιςτε. Ροιο
πρόβλθµα µεγάλο ζχουµε εκεί; Πλοι αυτοί ςυνάδελφοι και το είδα εκεί ςτον
Αυλϊνα, ζχουν τουλάχιςτον ψϊρα. Τουλάχιςτον ψϊρα. Βρωµάει ο τόποσ, και
τουσ ζχει γίνει και ςυνικεια να µθν πλζνονται ξζρω εγϊ τι γίνεται;…βρωμάει
όλοσ ο τόποσ.
Στο φόβο µθν τουσ βαλω κανζνα τζτοιο ςυγκατθκο εχουν αρχίςει να
ςυνεργάηονται …. Δεν κουνιόµαςτε κακόλου, µθν µασ φζρεισ αυτοφσ κάτω μου
λζνε. Ζχουµε και δζκα µεταγωγζσ τϊρα ςτου Συγγροφ. με µολυςµατικζσ
αρρϊςτιεσ κα δοφμε.
Αφθςα τελευταίο αυτό για το οποιο µιλιςαµε ςτο διάλλειµα, οφείλω
εδϊ να ςου πω ότι γνωρίηω ζχω πλθροφορθκεί, µπορεί να κάνω λάκοσ, τθ
δυςφορία κάποιων από τθν παραταξθ ςου γιατί µιλάµε αν εςφ το αντζχεισ, εγϊ
θσ
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δεν ζχω κανζνα πρόβλθµα. Αν δεν το αντζχεισ και κζλεισ να µιλάµε κρυφά ασ
µιλάµε. Αλλά ότι κα πρζπει να µιλάµε πρζπει να µιλάµε. Ναι ζγινε ηιτθµα
αυτό,«γιατί µιλάσ µε τον Αραβαντινό;», γιατί µιλάσ µε τον Ραςόκο; Αυτά για να
πλφνουµε και τα πιάτα µασ µπορεί να τα κάναµε κι εµείσ το ’81, ’82,. Αλλά
κεωρϊ ότι ανθκαν παρελκόν
Δεν κα δθµιουργιςει τθν προςωπικότθτά του ο κακζνασ βάηοντασ τζτοια
ηθτιµατα, πιςτεφω ότι δεν κα τουσ το επιτρζψεισ, πιςτεφω όµωσ », αν ςτο’ χουν
πει εςζνα ότι ζπρεπε να τουσ το πεισ απ’ τθν πρϊτθ ςτιγµι «τι’ν’αυτά που λζτε
ρε. Γιατί ςε κάποιουσ το’ χουν πει και ιρκαν οι άνκρωποι και µου το’ παν
«Αντϊνθ δεν ςου µίλθςα γιατί ξζρεισ, ιταν εκεί και ο……..». Το είπα λοιπόν το
τελευταίο γιατί ςυµφωνϊ µαηί ςου και δεν κζλω να αιφνιδιάηωτθν παράταξι
µου, ζγινε µια ςυµφωνία, γίνονται ςυµφωνίεσ ςε επίπεδο κορυφισ, ότι πρζπει
να αποδεςµεφςουµε, όπωσ είπεσ Ρρόεδρε, το αίτθµα, το βαρφ αίτθµα των
βαρζων και ανκυγιεινϊν απ’ αυτι τθν διαδικαςία και να επανζλκουµε
αργότερα. Και ςου είπα µάλιςτα επειδι ζτςι ςκζφτεςαι γι’ αυτό ςε ςτθρίηουµε
και ςτο λζω και τϊρα δω. Με το βαρζα και ανκυγιεινά κα βάλεισ κι αυτι τθν
παράµετρο που ςου είπα µε τουσ λακροµετανάςτεσ. Ευχαριςτϊ.
ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΝΕΔΡΙΟΤ:
Ευχαριςτοφµε τον κφριο Αραβαντινό. Ο κφριοσ Καραµπζκιοσ, ο
Ρρόεδροσ, ζχει το λόγο.
Κος ΚΑΡΑΜΠΕΚΙΟ:
Κφριε Ρρόεδρε, είπατε τελειϊνοντασ απ’ αυτό που είπατε, µια λζξθ «γαργάρα».
Και εγϊ δεν ντρζποµαι να λζω τα πράγµατα όπωσ τα αιςκάνοµαι. Ρρόεδρε και
αγαπθτοί ςυνάδελφοι τα τελευταία χρόνια µασ δϊςανε αυξιςεισ και µερικά
κζµατα που ζπρεπε να τα αναδείξουµε ςτον χϊρο που δουλεφουµε, που ζχουν
ςχζςθ και µε τθν εργαςία µασ και µε τισ ςυνκικεσ διαβίωςθσ των κρατουµζνων
τα κάναµε «γαργάρα». Ροιοσ πόροσ; Τα λεφτά που παίρνουµε αγαπθτοί
ςυνάδελφοι είναι πάρα πολλά. Είµαςτε το δεφτερο Υπουργείο, µετά το
Υπουργείο Οικονοµικϊν που παίρνουµε τόςα πολλά λεφτά και το βιϊςαµε µε
τον κφριο Αραβαντινό ςτα υπθρεςιακά Συµβοφλια που κάναµε για µετατάξεισ
από άλλουσ χϊρουσ να ζρκουν ςτο Υπουργείο µασ. Και ςτισ ερωτιςεισ που
κάναµε ς’ όλουσ τουσ ςυναδζλφουσ τουσ λζγαµε για ποιο λόγο κζλετε να δείτε
τισ φυλακζσ; Φυλακζσ εςείσ, τϊρα που είςτε ςτα νοςοκοµεία κι αυτά, που
παίρνετε καλά λεφτά; Είναι ο διανεµθτικόσ λογαριαςµόσ, δεν παίρνουµε
διανεµθτικό λογαριαςµό; Στον κφριο Ντζγκα. Κφριε Ντζγκα, είπατε να κάνουµε
ςθµαία τθν υπόςχεςθ του Υπουργοφ τα 120 ευρϊ. Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, εγϊ
ντρζποµαι να βγαίνω προσ τα ζξω ςτθν κοινωνία και να πω ότι κάνω απεργία
γιατί διεκδικϊ 120 ευρϊ το µινα. Πταν ο άλλοσ µε τα stage προγράµµατα χωρίσ
θσ
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αςφάλιςθ παίρνει 500 ευρϊ το µινα και τον εκµεταλλεφονται και δουλεφει
ζναν µινα, κα βρω τθν κοινωνία απζναντί µου. Αυτό το κουβεντιάςαµε και ςτθν
διαχειριςτικι επιτροπι. Το βάηουµε ςτα µαλακά. Πτι ο Υπουργόσ ακζτθςε τισ
υποςχζςεισ του. Και δεν υλοποίθςε αυτά που είχε πει ςτο Συνζδριό µασ. Σε
καµία περίπτωςθ κα βροφµε όλθ τθν κοινωνία απζναντί µασ. Πταν τϊρα θ
ειςοδθµατικι πολιτικι τθσ κυβζρνθςθσ είναι 5, 3 ευρϊ τθν θµζρα, κα πάµε να
διεκδικιςουµε 120 ευρϊ; Κα τουσ βροφµε όλουσ απζναντί µασ. Για τον
ςυνάδελφο τθσΟΔΕ, ζφυγε; Ο κφριοσ Χατηίνασ; Στθ διαχειριςτικι επιτροπι που
ιµαςταν επάνω δφο τρεισ φορζσ που κάναµε τουσ ζκανα κριτικι γιατί δεν ζχουν
ςυγκροτθκεί ςε Σϊµα. Για φανταςτείτε ςυνάδελφοι τι πίεςθ κα αςκοφςαµε
ςτθν κυβζρνθςθ, ςτον Υπουργό, ςτο Υπουργείο Δικαιοςφνθσ, ςτο Υπουργείο
Οικονοµικϊν, γιατί ςιµερα ζµακα ότι κατακζςαν τα µπλοκ. Δεν ειςπράττουν.
Κακϊσ. Το Υπουργείο Οικονοµικϊν τισ αποηθµιϊςεισ τθσ αποφυλακισ που
ζχουν ςτα δικαςτιρια, τα µπλοκ τα ζχουν οι δικαςτικοί υπάλλθλοι. Σιµερα τα
παραδϊςανε. Και δεν ζχουν ειςπράξεισ. Κοιτάξτε τι µζτρο πίεςθσ. Και αν δεν
είχαν εξαγγείλει µαηί µε µασ ςτάςθ εργαςίασ, πϊσ κα πιζηαµε πϊσ κα ζβγαινε
ζξω. Εγϊ ςασ πλθροφορϊ ιρκα µε πολλά µζςα µαηικισ ενθµζρωςθσ, µε δελτία
τφπου. Ιρκα ςε επικοινωνία µε δθµοςιογράφουσ, κανζνα κζµα, το κζµα που
αυτι τθ ςτιγµι παίηει είναι το Βατοπζδιο και τίποτ’ άλλο. Εάν πιζηαµε όλοι µαηί,
όλοι οι χϊροι, κα’ ταν τα πράγµατα διαφορετικά. Στον κφριο Φυςζκθ. Εγϊ
ζκανα κριτικι; Στθ …. Πτι ςτισ τελευταίεσ διαχειριςτικζσ επιτροπζσ που’ µαςταν
επάνω απείχατε. Και … ιςαςταν ξεκάκαροι. Να’χαµε ενιαία φωνι. Μςωσ ο
Ρρόεδροσ είχε ανειλθµµζνθ υποχρζωςθ όςον αφορά το … δικαιολογθµζνα
αλλά απζχατε από τισ… Και επικαλοφµαι και τθ µαρτυρία του κυρίου
Αραβαντινοφ. Αγωγζσ. Ρράγµατι µία αγωγι του ςυςςιτίου ςτο Ναφπλιο, κα
κάνουµε ζφεςθ απ’ ό, τι µου είπε ο κφριοσ Καδογιαννόσ, πλθροφόρθςθ ζχει δεν
τθν ξζρει ακόµα αλλά οι αγωγζσ είναι ςε όλα τα ςωφρονιςτικά καταςτιµατα.
Και απ’ ό, τι µου είπε τον πλθροφόρθςε ο δικθγόροσ, απαγορευτικι βγικε θ
απόφαςθ ορίηει ο δικαςτισ ότι ζχει ενταχκεί ςτα επιδόµατα το οποίο δεν το’
χουµε πάρει, το ςυςςίτιο δεν ενταχκεί εκεί πζρα, τυπικό είναι ςτο εφετείο αλλά
κα δικαιωκοφµε. Αγωγζσ 176 ευρϊ οι αγωγζσ ξζρετε είναι χρονοβόρεσ
παίρνουν και 4 και 5 χρόνια. Πςον αφορά τα 176 ευρϊ. Νυχτερινά και
εξαιρζςιµα κζλω να απαντιςω ςτον φίλο µου τον Κϊςτα τον Αναςταςίου. Στο
Διοικθτικό Συµβοφλιο το κουβεντιάςαµε πάλι το κζµα. Εγϊ είµαι ζτοιµοσ και ςε
ζνα ςυνδικαλιςτικό κίνθµα και ςυµφωνϊ µε τθν πρόταςθ του κυρίου
Τυροδιµου, να µπει ζνα πλαφόν, δθλαδι. Ο διευκυντισ του Κορυδαλλοφ δεν
πρζπει να αµοίβεται να παίρνει τα ίδια νυχτερινά εξαιρζςιµα µε τον διευκυντι
των Χανίων που ζχει 100 κρατοφµενουσ. Ι οι αρχιφφλακεσ, λοιπόν. Εγϊ
προτείνω να επανζλκουµε εάν είµαςτε ζτοιµοι ςαν ςυνδικαλιςτικόκίνθµα µε
θσ
59 ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΥΝΕΔΛΟ ΤΘΣ 17 ΣΕΡΤΕΜΒΛΟΥ 2008 ΚΟΥΔΑΛΛΟΣ

ΟΜΟΣΡΟΝΔΛΑ ΣΩΦΟΝΛΣΤΛΚΩΝ ΥΡΑΛΛΘΛΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

πρωτοβουλία τθσ Οµοςπονδίασ να κάνω πρόταςθ ςτο Υπουργείο Δικαιοςφνθσ
να µπει ζνα πλαφόν. Τι κα παίρνουν οι αρχιφφλακεσ γιατί κι αυτοί ζχουν
ευκφνθ και οι διευκυντζσ, ς’ όλα τα ςωφρονιςτικά καταςτιµατα ςφµφωνα µε
τθ δφναµθ των κρατουµζνων. Εγϊ νοµίηω ςυµφωνοφµε εδϊ πζρα και δεν
υπάρχει πρόβλθµα κανζνα. Υπερωρίεσ νυχτερινά εξαιρζςιµα. Υπιρχε πρόταςθ
ςτο Υπουργείο να καταργθκοφν οι υπερωρίεσ και να ενταχκοφν ςτον κωδικό
που’ ναι για τα νυχτερινά. Ρζραν του υποχρεωτικοφ και προσ ςυµπλιρωςθ.
Αυτό ςυνάδελφοι, το απζτρεψα. Γι’ αυτό αν είδατε βγικανε πρϊτα τα Σάββατα
και οι υπερωρίεσ και µείναν πίςω τα εξαιρζςιµα. Τι ςτο διάολο δεν κα βγάλουν
…. Οι φυλακζσ, τι κα αφιςουµε τισ φυλακζσ χωρίσ να τισ φυλάµε; Δεν γίνονται
αυτά τα πράγµατα. Και µετά εγϊ κα δεχόµουν να µειωκεί το ειςόδθµα των
εργαηοµζνων; Είναι δυνατόν να είςαι Ρρόεδροσ τθσ Οµοςπονδίασ να κάνεισ
πρόταςθ να µειωκεί το ειςόδθµα των εργαηοµζνων; Ι και κάτι άλλο. Αυτοί που
κάνουν τισ υπερωρίεσ, εγϊ κοιτάηω από το χϊρο τθσ δουλειάσ µου ςτον
Κορυδαλλό, βοθκάνε για να κλείςει θ φυλακι το βράδυ, δεν κάνουν τρεισ ϊρεσ,
δουλεφουν δφο, δυόµιςθ µπορεί να κάνουν και πζντε, αν προκφψει κζµα. Αλλά
τουσ βλζπεισ ο άλλοσ ζχει ανάγκθ να’ ρκει να το κάνει αυτό το πακζτο που λζµε.
Εάν προκφπτει κζµα και µερικοί παίρνουν χωρίσ να το κάνουν αυτό πρζπει να
ερευνθκεί από άλλουσ, ζτςι; Υπάρχουνε όργανα ςτο Υπουργείο να ελεγχκοφν,
αν χορθγοφνται τα πακζτα όπωσ πρζπει. Τζκθκε απ’ τον Ρρόεδρο, για τουσ
λιποτάκτεσ. Ζχω να κάνω τθν εξισ διλωςθ. Εγϊ εδϊ πζρα εκπροςωπϊ το
ςφνολο των εργαηοµζνων οφτε είµαι ςε κζςθ να κάνω τον διαχωριςµό των
λιποτακτϊν και των µάχιµων. Για τα νυχτερινά, αυτό που είπα, είπα ότι υπάρχει
πρόβλθµα µε τα νυχτερινά και ότι κα πρζπει να µπει µζςα ςτθ διεκδίκθςθ γιατί
είναι υποχρζωςθ τθσ Ρολιτείασ, αυτό λζω ότι είναι υποχρεωµζνθ θ Ρολιτεία να
βρει τισ πιςτϊςεισ, όχι ότι το βάηουµε ςαν πρϊτο κζµα ι απαιτοφµε ι
διεκδικοφµε. Είναι υποχρζωςθ τθσ Ρολιτείασ, ξεκάκαρα. Πςο αφορά για το
δίκαιο και το θκικό. Το δίκαιο και το θκικό είναι ότι ςτθ µείωςθ του
ειςοδιµατοσ του εργαηοµζνου δεν γίνεται, δεν γίνεται να µειωκεί το ειςόδθµα
των εργαηοµζνων, ςε καµία περίπτωςθ. Και ςαν εργαηόµενοι δεν µποροφν να το
βάλουν αυτό το κζµα. Διαπραγµάτευςθ. Τζκθκε και ςτο Διοικθτικό Συµβοφλιο
και ςτισ διαχειριςτικζσεπιτροπζσ αν ζπρεπε να γίνει διαπραγµάτευςθ µε το
Υπουργείο Οικονοµικϊν όςον αφορά τθν αφξθςθ του διανεµθτικοφ
λογαριαςµοφ. Εγϊ να κάνω διαπραγµάτευςθ µε το Υπουργείο Οικονοµικϊν για
ποιο λόγο; Πταν ο ίδιοσ ο Υπουργόσ εξαγγζλλει 120 ευρϊ αφξθςθ ςτο Συνζδριό
µασ. Εάν ικελε αυτόσ να µε φωνάξει να µου πει:«Ρρόεδρε, ζχω πρόβλθµα. Το
Υπουργείο Οικονοµικϊν µου δίνει 50, 30, 20, 100» και πάλι δεν κα’ παιρνα τθν
απόφαςθ µόνοσ µου. Ζρχεται το Διοικθτικό Συµβοφλιο, κα µετζφερα τθν άποψθ
του Υπουργοφ Δικαιοςφνθσ, ζχουµε αυτό το πρόβλθµα, τι λζτε; Π, τι απόφαςθ
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παίρναµε κα τθν µετζφερα επάνω και παράλλθλα εγϊ δεν µποροφςα να
δεςµευτϊ και για άλλουσ χϊρουσ. Να διαπραγµατευτϊ για κάτι για το οποίο
δεν µε ζχει εξουςιοδοτιςει κανζνασ να το κάνω. Και αυτό είναι το ςωςτό. Πταν
ο ίδιοσ ο Υπουργόσ, ακόµα και ςιµερα χτεσ, και ςαν διαχειριςτικι επιτροπι και
µε τον Ρρόεδρο πιγα µεσ ςτο γραφείο του Υπουργοφ, ο Λυµπερόπουλοσ, είπε
ςτον κφριο Αναγνωςτόπουλο, είναι τυπικό ι ουςιαςτικό θ αφξθςθ του
διανεµθτικοφ λογαριαςµοφ; Και το είπε επί λζξει «τυπικό είναι». Μασ δίνετε
προκεςµίεσ πόςο; Και τον ξαναρϊτθςε τυπικό ι ουςιαςτικό και ςε πόςεσ µζρεσ
κα’ χουµε τθν υπογραφι; Δζκα πζντε µζρεσ είναι είκοςι µζρεσ τϊρα και
παραπάνω; Ραραπάνω. Πταν και χκεσ κάναµε ζκτακτο Διοικθτικό Συµβοφλιο
ςτο Υπουργείο Δικαιοςφνθσ και πιραµε τθν απόφαςθ για το 6ο Συνζδριο, τθν
εποµζνθ είχαµε διαχειριςτικι επιτροπι. Μαηί µε τον Ρρόεδρο γιατί
εκπροςωποφµε το χϊρο εγϊ τακτικόσ ο Ρρόεδροσ αναπλθρωµατικόσ, ποτζ δεν
πιγα µόνοσ µου πάντα µε τον Ρρόεδρο κι ο ζνασ ςυµπλιρωνε τον άλλο, µε
καλι παρουςία ςτθν διαχειριςτικι επιτροπι, είπαµε να µθν πάµε γιατί εµείσ
εξαγγείλαµε απεργιακζσ κινθτοποιιςεισ. Αντιπρόςωποι απ’ όλουσ τουσ χϊρουσ
πιγαν και είδανε τον ίδιο τον Υπουργό και τουσ µετζφερε αυτά που ςασ είπα
πριν λίγο, ότι «ό, τι ςασ ζχω υποςχεκεί κα το πάρετε». Συµπζραςµα. Ρολφ καλά
ζκανε και δεν το διαπραγµατεφκθκα µείωςθ του ποςοφ µε το Υπουργείο
Οικονοµικϊν. Πταν ακόµα κι ο ίδιοσ ο Υπουργόσ ακόµα και ςιµερα, αυτό µου
λζνε από το Υπουργείο, µε πιραν τθλζφωνο.«Π, τι εξιγγειλα κα το πάρετε».
Ρεριµζνουµε. Βαρζα και ανκυγιεινά. Ζχει γίνει µεγάλοσ διάλογοσ ςτα
προθγοφµενα Συνζδριά µασ, το είχαµε ςθκϊςει εµείσ το κζµα πάρα πολφ µασ
λζγανε γιατί το ςθκϊνετε το κζµα. Είµαςτε ζτοιµοι για τα βαρζα και ανκυγιεινά.
Ριςτεφω ς’ αυτι τθ φάςθ που είµαςτε τϊρα να’ χουµε µόνο τα οικονοµικά
κζµατα που πιςτεφω κα φανεί ςε 10, 15, 20 µζρεσ, εάν κα υλοποιθκοφν και
µετά εδϊ πζρα είµαςτε. Ανοιχτοί. Και για τα βαρζα ανκυγιεινά για να υπάρχει
και µία καλφτερθ ενθµζρωςθ εκ µζρουσ µασ, µε παραςτάςεισ ςτα Υπουργεία
και ςτο Υπουργείο Οικονοµικϊν, ΑΔΕΔΥ, ςε παραταξιακό επίπεδο µε τα µζλθ
του Διοικθτικοφ Συµβουλίου. Συµφωνϊ µε τον Ρρόεδρο, ότι κα πρζπει να
βγοφµε ςτθν επαρχία, τα µζλθ του Διοικθτικοφ Συµβουλίου, ςυµπλθρϊνω τθν
πρόταςθ του Ρροζδρου ότι κι εµείσ κα βγοφµε ζξω και τθν θµζρα που κα’
χουµε απεργία Ρρόεδρε, προτείνω ςυνζντευξθ ςτα Τρίκαλα, να εξαγγείλουµε
αυτά που πριν λίγο είπαµε εδϊ πζρα. Το Διοικθτικό Συµβοφλιο ςτθ φυλακι των
Τρικάλων. Και κα φωνάξουµε τα Μζςα Μαηικισ Ενθµζρωςθσ να τουσ ποφµε τθν
κατάςταςθ που επικρατεί ςτισ φυλακζσ κι ότι ο Υπουργόσ δεν ζχει υλοποιιςει
τισ δεςµεφςεισ του. Κζλω να κλείςω το Συνζδριό µασ, αφοφ ςασ ευχαριςτιςω
όλουσ, χάρθκα ιδιαιτζρωσ για καινοφρια παιδιά που πιραν τον λόγο, ο
Μπαρµπαγιάννθσ και κα’ κελα να ςασ παρακαλζςω επειδι είναι λίγοσ ο χρόνοσ
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γιατί κι εγϊ τισ πρϊτεσ φορζσ που µίλαγα ςτο βιµα είχα κάποιο τρακ. Σιγά ςιγά
να µπαίνετε όλοι ς’ αυτι τθ διαδικαςία και να µιλάτε. Είναι καλό. Ρρζπει να
ξεκινιςετε όλοι, ςιγά-ςιγά και ςτισ γενικζσ ςυνελεφςεισ και ςτα Συνζδρια.
Συµπζραςµα. Ραραςκευι ςτάςθ εργαςίασ, πρωί και απόγευµα. 8– 11, 3 – 6 µασ
εξουςιοδοτείτε εςείσ εάν υπάρχει κάποιο πρόβλθµα να αλλάηουµε τισ ϊρεσ. Και
τθν επόµενθ εβδοµάδα 24ωρθ απεργιακι κινθτοποίθςθ µάλλον για Ρζµπτθ,
γιατί πρζπει να µετράνε 4 µζρεσ από αφριο να κοινοποιιςουµε µε δικαςτικό
επιµελθτι Υπουργείο Οικονοµικϊν και Υπουργείο Δικαιοςφνθσ τθν απεργία µασ
και µε εξουςιοδότθςθ από το Σϊµα για κλιµάκωςθ των απεργιακϊν
κινθτοποιιςεων να εξουςιοδοτεί το Δ.Σ. τθσ Οµοςπονδίασ µασ. Κφριε Ρρόεδρε
κα’ ναι µυςτικι …. Ρϊσ γίνεται; Στο 3ο Διοικθτικό Συµβοφλιο, κάνουµε και
Διοικθτικό Συµβοφλιο ςτα Τρίκαλα, Τετάρτθ για λιψθ περαιτζρω
κινθτοποιιςεων.(διάλογοσ εκτόσ µικροφϊνου)
ΑΡΑΒΑΝΣΙΝΟ:
Ρρόεδρε λίγο τα αιτιµατα, µιςό λεπτό. Εάν πάµε ζτςι κα πρζπει κάκε φορά αν
κάνουµε µία μζρα , να µετράµε ςτθν ςυνζχεια τζςςερισ µζρεσ.
Κος ΚΑΡΑΜΠΕΚΙΟ:
Ρϊσ µποροφµε να το αποφφγουµε τζςςερισ µζρεσ;
ΑΡΑΒΑΝΣΙΝΟ:
Μποροφµε … αν κα τισ υλοποιιςουµε να λζµε 24ωρθ απεργια ςτάςεισ, 24ωρθ
απεργία, ςτάςεισ και εµείσ κα εκτιµιςουµε πόςο µποροφµε να αντζξουµε. Γιατί
το µεγαλφτερο πρόβλθµα δεν είναι να εξαγγείλεισ τισ απεργίεσ αλλα να
αντεξεισ. Εγϊ το ζχω ξεπεράςει πιςτεφω και θ ΔΑΚΕ δεν ζχει κανζνα τζτοιο
πρόβλθµα. Ζτςι; Δε νοµίηω ότι ς’ αυτι τθ χρονικι ςυγκυρία βάηουν άλλα
ηθτιµατα µπροςτά.
Το’ χω πιςτζψει γι’ αυτό και ςτθρίηουµε κιόλασ.
Το πρόβλθµά µασ είναι να τισ αντζξουµε λοιπόν τισ απεργιακζσ
κινθτοποιιςεισ όχι να τισ προκθρφξουµε γι’ αυτό λζω λοιπόν ςτάςεισ, 24ωρθ,
ςτάςεισ µια µζρα, 24ωρθ κι εµείσ κα εκτιµιςουµε µζχρι ποφ κα τισ φτάςουµε.
Δεν κζλω και δεν κζλουµε να µακελζψουµε το χϊρο.
Κος ΚΑΡΑΜΠΕΚΙΟ:
Τθν άλλθ εβδοµάδα ζχουµε απεργία τθν Ρζµπτθ και ςτάςθ τθν
Ραραςκευι; Λοιπόν τθν άλλθ εβδοµάδα ζχουµε πάλι απεργία Ρζµπτθ και
ςτάςθ τθν Ραραςκευι. Στάςθ εργαςίασ. Ρρωί απόγευµα. Κι ζχουµε τθν
εξουςιοδότθςθ του ςϊµατοσ και τθν Ρζµπτθ κα’ µαςτε ςτα Τρίκαλα για το
Διοικθτικό Συµβοφλιο. Πςο ζχει ξζρω εγϊ πόςο ζχει. Ζχουµε πρόβλθµα.
Λοιπόν. Ζνα λεπτό. Απορία, ορίςτε.
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ΑΡΑΒΑΝΣΙΝΟ:
Στισ αγροτικζσ φυλακζσ ζχουµε πρόβλθµα.
Κος ΚΑΡΑΜΠΕΚΙΟ:
Τι πρόβλθµα;
ΑΡΑΒΑΝΣΙΝΟ:
Ζρχεται … όποτε κάνουν τισ απεργιακζσ κινθτοποιιςεισ για όλεσ τισ φυλακζσ,
ζρχεται … και λζει ςτάςεισ εργαςίασ, ι απεργία δεν κα … ςτα επιςκεπτιρια, δεν
κα ….αν εξαιρζςουµε τθν Καςςάνδρα απ’ ό, τι ζχω πλθροφορθκεί βγάηουν
οµάδεσ. Δεν υπάρχει µζτρο πίεςθσ εκεί ασ εξερεκουν.
Κος ΚΑΡΑΜΠΕΚΙΟ:
Δεν κα βγοφνε οµάδεσ βρε παιδιά;
(διάλογοσ εκτόσ µικροφϊνου)
Κος ΚΑΡΑΜΠΕΚΙΟ:
Λοιπόν. Και κάτι άλλο για να κλείςω ςυµφωνοφµε κφριε Ρρόεδρε, εγϊ, δεν µου
µετζφερε κανζνασ αίτθµα ότι κακοφαίνεται ςε κάποιον ότι δεν µιλάει, ότι
επειδι µιλάµε ςε κάποιον κακοφαίνεται. Δεν µου ζχει µεταφζρει κανζνασ. Ζτςι;
Ζχει λιξει. Εντάξει. Είπαµε. Δεν βάηουµε βαρζα και ανκυγιεινά αυτι τθ ςτιγµι
ζχουµε οικονοµικά αιτιµατα. Εδϊ είµαςτε αν δεν λυκεί το κζµα και το επόµενο
ςτάδιο είναι βαρζα και ανκυγιεινά. Τθν Ραραςκευι ζχουµε ςτάςθ. Λοιπόν να
ςου πω κάτι. Είπαµε. Στάςθ εργαςίασ πρωί απόγευµα τθν Ραραςκευι. Απεργία,
τι κζλετε; Δεν ζχω πρόβλθµα. Κζλετε να κάνουµε 5 λεπτά διάλλειµα; Για να µθ
χανόµαςτε.
ΑΡΑΒΑΝΣΙΝΟ:
Να πάρουµε µια απόφαςθ. Να εξουςιοδοτιςουµε το Διοικθτικό Συµβοφλιο και
ασ αποφαςίςει. Ζχει δίκιο ζχει δίκιο να το βάλουµε ςε µία βάςθ. (διάλογοσ
εκτόσ µικροφϊνου)
Κος ΚΑΡΑΜΠΕΚΙΟ:
Κφριε Φωτάκθ,µε τισ ςτάςεισ δεν ζχουµε πρόβλθµα, µε τθν απεργία ζχουµε
πρόβλθµα. Στάςθ πρωί µόνο, γιατί είναι απεργία πρωί απόγευµα, δεν
πειράηει. Να το κάνουµε απόγευµα; Το βλζπουµε.
ΑΡΑΒΑΝΣΙΝΟ:
Ακοφςτε να µθν παιδευόµαςτε ς’ αυτά. Ασ ποφµε ότι κα’ ναι µζρεσ
κινθτοποιιςεων απλζσ και ασ πει το Διοικθτικό Συµβοφλιο ποιεσ κα’ ναι πρωί
απόγευµα άλλθ …άλλθ µζρα µπορεί µόνο πρωί να’ χουµε µια διζξοδο. Εγϊ
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κζλω δζςµευςθ απ’ το Συνζδριο ότι όλεσ αυτζσ οι µζρεσ µε τον ζναν ι τον άλλο
τρόπο µε ελαςτικι όµωσ διαδικαςία κα είµαςτε ςτισ κινθτοποιιςεισ.
ΚΑΡΑΜΠΕΚΙΟ:
Λοιπόν, ςυνάδελφοι, ςυνάδελφοι, λοιπόν. Εξουςιοδοτικθκε το
Διοικθτικό Συµβοφλιο, να ςασ γνωςτοποιιςει. Ρρόεδρε, Ρρόεδρε,
εξουςιοδοτικθκε το Διοικθτικό Συµβοφλιο από το Σϊµα για τθν
περαιτζρω, πεσ τθν πρόταςθ.
ΑΡΑΒΑΝΣΙΝΟ:
Να διαβάςω εγϊ τθν πρόταςθ και δια ανατάςεωσ τθσ χειρόσ να τθν
επικυρϊςουµε ι να µθν τθν επικυρϊςουµε. Θ Γενικι Συνζλευςθ των
αντιπροςϊπων, ςυναινεί και εξουςιοδοτεί το Διοικθτικό Συµβοφλιο τθσ ΟΣΛΕ, να
προβεί ςε όποια ενζργεια και µορφι κινθτοποίθςθσ αποφαςιςει για τθν
διεκδίκθςθ και διαςφάλιςθ των οικονοµικϊν αιτθµάτων µασ του κλάδου
µασ.(διάλογοσ εκτόσ µικροφϊνου)
ΚΑΡΑΜΠΕΚΙΟ:
Λοιπόν κλείνω το Συνζδριό µασ, αφοφ ςασ ευχαριςτιςω όλουσ και
να πω τοφτο: όπωσ είπα και πριν, µαηί ενωµζνοι όχι ςε
ςυµβιβαςµοφσ, δεν υποταςςόµαςτε. Σασ ευχαριςτϊ πολφ.
ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΝΕΔΡΙΟΤ
Λοιπόν, τελείωςε το Συνζδριο, ζτςι; Καλό ταξίδι ςε όλουσ ςασ και
καλό αγϊνα και καλι ςυνζχεια.
ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΙΩΝ
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