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Ετήσια Γενική Συνέλευση 
Π.Ε.Υ.Φ.Α.
Στις 15-3-2010 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Υ.Φ.Α. Εν μέσω οικονο-

μικής κρίσης και τεράστιας επίθεσης στα κεκτημένα συζητήθηκαν και πάλι τα ίδια και 
τα ίδια προβλήματα...

Η προσέλευση του κόσμου ήταν μικρή. Η Αθήνα προτίμησε να απέχει ή να είναι απλά περα-
στική. Από την επαρχία προσήλθαν οι ίδιοι που έρχονται πάντα με πληρωμένα έξοδα για 
να στηρίξουν συγκεκριμένες παρατάξεις, διασκεδάζοντας παράλληλα στην πρωτεύουσα. 
Ήρθε η ώρα όμως να σταματήσει αυτή η πρακτική, όταν από την άλλη πλευρά ανεβαίνει 
η συνδρομή μας στο σωματείο. Ας πληρώνει ο καθένας τα έξοδά του και να έρχεται, 
όποιος πραγματικά και ξεκάθαρα, θέλει να συμμετέχει στις ουσιαστικές διαδικασίες της 
συνέλευσης και μόνο.

Το προεδρείο ανέλυσε το διοικητικό απολογισμό του έτους περιγράφοντας τις επαφές που 
έκανε με την πολιτική ηγεσία, πόσο δύσκολο είναι να χτυπάς πόρτες και να μη σε 
δέχονται, τα κουραστικά πέρα - δώθε στο ΥΠ.ΠΟ.Τ. και τελικά κατέληξε στο ότι παρακο-
λουθεί όλα τα θέματα και όταν και για όποιο θέμα κρίνει θα επέμβει. Θεώρησε ότι τη 
δεδομένη στιγμή η ενδεδειγμένη στάση είναι η αναμονή και βλέπουμε. Απέκρυψε στην 
εισήγησή του ο πρόεδρος να αναφέρει ότι ήδη υπήρχε στα χέρια τους εγκύκλιος που 
περιορίζει τα μηνιαία εξαιρέσιμα που μας επιτρέπουν να δουλεύουμε σε 6. Παρουσίασε 
το έγγραφο συνάδελφος και τότε απάντησε ότι δεν το γνωρίζουν ακριβώς, αλλά είπε ότι 
το παρακολουθούν το θέμα και θα επιληφθούν, αν όντως είναι έτσι. Άλλωστε είπε, λίγοι 
μήνες, έχουν πάνω από 6 εξαιρέσιμα. Δικαιολόγησαν τα μέτρα της κυβέρνησης και τις 
περικοπές στις αποδοχές μας ως απόρροια της κρίσης χωρίς καν να αναφερθούν στο 
αριθμητικό ύψος τους. Τα ωράρια, τα πέραν του πενθημέρου, οι προσλήψεις, όλα υπό 
στενή παρακολούθηση καθώς δεν αποτελούν πρόβλημα. Ευτυχώς μας πρόλαβε η κακιά 
κρίση και έχουμε το άλλοθι ότι δεν είναι ώρα και δεν κάνει καλό στον τόπο να διεκδι-
κούμε –ούτε λόγος για δυναμικά. Παρακολούθηση = η μαγική λέξη. 

Τους πείραξε βεβαίως που η Δημοκρατική Συνεργασία δεν δέχθηκε, για άλλη μια φορά να 
συμμετάσχει στο προεδρείο σε θέσεις που τις είχαν αφήσει κενές, επίτηδες για εμάς. 
Δεν έχουμε την ίδια αντίληψη για τους συνδικαλιστές συνάδελφοι. Είναι εκλεγμένοι 
εκπρόσωποι της πλειοψηφίας των συναδέλφων για να προλαμβάνουν τις επιθέσεις των 
εργοδοτών, να προασπίζονται δυναμικά τα κεκτημένα δικαιώματά μας, να διατηρούν ξε-
κάθαρα διακριτούς ρόλους από την εκάστοτε πολιτική ή κομματική ηγεσία και οφείλουν 
να υπηρετούν τους εργαζόμενους. Αδιαφορούμε αν αυτό απαιτεί κουραστικές διαδικασί-
ες (συγνώμη, παρακολουθήσεις). Δεν θέλουμε να μας διηγούνται πώς κάνουν το αυτονό-
ητο = τη δουλειά τους, αλλά απλά να την κάνουν. Αντίθετα οφείλουν να ακούν εμάς να 
διηγούμαστε τα προβλήματα μας. Αντίθετα οφείλουν να δουλεύουν = να προσέρχονται 
κανονικά και να ασκούν φύλαξη στους αρχαιολογικούς χώρους που υπάγεται ο καθένας 
και όχι μόνο να εισπράττουν χρήματα για υπηρεσίες που δεν παρέχουν.

Η αλήθεια είναι ότι για άλλη μια φορά σταθήκαμε τυχεροί: δεν έχουμε πολλά και υψηλά επι-
δόματα για να μας κόψουν, είμαστε εκπαιδευμένοι - σκληραγωγημένοι (κρύο - ζέστη), 
μας θυμήθηκαν και οι συνάδελφοι των ενόπλων δυνάμεων στην τροπολογία τους και 
ευτυχώς διασώθηκαν τα πέραν του πενθημέρου από σπόντα. Τι άλλο έχουμε, εκτός από 
τύχη; Έχουμε και έτοιμες προτάσεις. Αυτές της δημοκρατικής συνεργασίας, που χρόνια 
τώρα την αποκαλούσαμε γραφική και κινδυνολογούσα. Ήρθε επιτέλους το πλήρωμα του 
χρόνου και σ’ αυτή τη συνέλευση δια στόματος όλων και ειδικά του Γενικού Γραμματέα 
της Π.Ο.Ε.-ΥΠ.ΠΟ.Τ. ακούστηκε ότι συντάσσεται με τις θέσεις μας και παραδέχθηκε ότι 
είχαμε δίκιο σ’ όσα υποστηρίζαμε. Τελικά, γιατί να πάμε εμείς μαζί τους αφού ήρθαν 
αυτοί σ’ εμάς.

Κέρκυρα Χαρχάλου 
Αρχαία αγορά

Το μετέωρο βήμα 
της Π.Ο.Ε.-ΥΠ.ΠΟ.Τ.

Το τελευταίο χρονικό διάστημα πολλοί 

κλάδοι και ιδιαίτερα του Δημοσίου Το-

μέα βρίσκονται σε κινητοποιήσεις. Έτσι και 

η Ομοσπονδία μας εξήγγειλε κινητοποίη-

ση, που δυστυχώς ανέστειλε, με πρόσχημα 

την προσφυγή της Ελλάδας στο Δ.Ν.Τ.

Με αφορμή αυτό το γεγονός, υπήρξαν 

στα Μ.Μ.Ε., μια σειρά από κατάπτυστα δη-

μοσιεύματα, που λοιδορούσαν τους εργα-

ζόμενους στο ΥΠ.ΠΟ.Τ., την Π.Ο.Ε.-ΥΠ.ΠΟ.Τ. 

και το συνδικαλιστικό κίνημα γενικότερα. 

Συγκεκριμένα, αναφέρονταν σε υποστολή 

του δικαιώματος της απεργίας και μιλού-

σαν για υπαναχώρηση της Π.Ο.Ε.-ΥΠ.ΠΟ.Τ., 

μετά τον πρόσφατο οικονομικό έλεγχο του 

Σ.Δ.Ο.Ε. στην ομοσπονδία.

Η αλήθεια είναι, ότι τις αφορμές αυτές, 

τις έδωσε το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας με τις 

«αψυχολόγητες» αποφάσεις του και την εν 

γένει στάση του, στις Γενικές Απεργίες: δεν 

έκαναν απολύτως καμία ενέργεια για να 

ενημερώσουν τον κόσμο και να τον παρα-

κινήσουν να συμμετάσχει, ώστε να έχουν 

επιτυχία στο χώρο μας. Αποτέλεσμα; Ήταν 

ανοιχτά σχεδόν όλα τα Μουσεία και οι αρ-

χαιολογικοί χώροι στην Ελλάδα.

Είναι απορίας άξιον πάντως, ότι τις 

ημέρες της Γενικής απεργίας πολλά συνδι-

καλιστικά στελέχη των μεγάλων παρατάξε-

ων εργάζονταν κανονικά.

Παράλληλα το αντίστοιχο διάστημα η 

Π.Ο.Ε.-ΥΠ.ΠΟ.Τ. συζητούσε με τον Υπουργό, 

να περάσει σε σχέδιο Νόμου, διάταξη σύμ-

φωνα με την οποία, να υπάρχει εκπρόσω-

πος της ομοσπονδίας στα Δ.Σ. των νομικών 

προσώπων του ΥΠ.ΠΟ.Τ.

Αυτή η τακτική πρέπει να σταματήσει 

τώρα. Πρέπει η Π.Ο.Ε.-ΥΠ.ΠΟ.Τ. να συμ-

μετέχει δυναμικά στις κινητοποιήσεις της 

Γ.Σ.Ε.Ε.-Α.Δ.Ε.Δ.Υ., μαζί με τους υπόλοιπους 

εργαζομένους, προκειμένου να μην περά-

σουν όλα αυτά τα αντιδραστικά μέτρα και 

γιατί παράλληλα οφείλει να προασπίσει τις 

κατακτήσεις των εργαζομένων και όχι των 

συνδικαλιστικών παραγόντων.

Πρέπει να αλλάξει ρότα πριν να είναι 

πολύ αργά.

Παναγιώτης Τσιντώνης

Μέλος Δ.Σ. Π.Ε.Υ.Φ.Α.
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Περίεργες καταστάσεις
Πρόσφατα μάθαμε μια σειρά από γεγονότα, τα οποία 
εξελίχθηκαν στο σωματείο μας, την Π.Ε.Υ.Φ.Α., 
που μας αφήνουν κατάπληκτους και δημιουργούν 
τεράστια ερωτήματα, τόσο σε μας, όσο και σε όλους 
τους εργαζόμενους.

Έγινε κλοπή στην ΠΕΥΦΑ, τον περασμένο 
Αύγουστο. Εκλάπησαν, παρ’ όλα τα συστήματα 
ασφαλείας, μόνο τα οικονομικά παραστατικά. 
Τον Οκτώβριο, διενεργήθηκε έλεγχος, από το 
σώμα Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, με θέμα 
τα οικονομικά πεπραγμένα της ΠΕΥΦΑ.
Είναι απορίας άξιον:
Γιατί δεν ενημερώθηκαν τα μέλη του ΔΣ της 
ΠΕΥΦΑ για κανένα από τα δύο αυτά σημαντικά 
γεγονότα; 
Γιατί δεν ενημερώθηκαν οι συνάδελφοι 

αρχαιοφύλακες, είτε με ανακοίνωση, είτε μέσα από 
την πρόσφατη γενική μας συνέλευση;
Γιατί προσπάθησαν να αποκρύψουν αυτά τα 
γεγονότα; 
Να θυμίσω ότι και στο παρελθόν είχαμε παρόμοια 
γεγονότα, που πάλι έγινε προσπάθεια να 
αποκρυφτούν.
Δυστυχώς η ιστορία επαναλαμβάνεται άλλες φορές 
σαν φάρσα και άλλες σαν τραγωδία.
Οψόμεθα…

Ορισμός Αρχιφυλάκων
Δυστυχώς, παρά τις εξαγγελίες των εκλεγμένων 
μελών της ΠΑΣΚ στα Διοικητικά Συμβούλια 
και στις Γενικές Συνελεύσεις, ότι στις επόμενες 
αλλαγές των Αρχιφυλάκων στα Μουσεία και στους 
Αρχαιολογικούς χώρους, θα υπήρχε αξιοκρατία, για 
άλλη μια φορά αποδείχθηκε ότι: «τα λόγια είναι 
ανέξοδα».
Η Πολιτική ηγεσία του ΥΠ.ΠΟ.Τ. σε συνεργασία 
με κάποιους συνδικαλιστές, παρά τα όσα 
ευαγγελίζονταν η κυβέρνηση, περί αξιοκρατίας και 
διαφάνειας, διόρισαν αρχιφύλακες σε 16 μουσεία 
και αρχαιολογικούς χώρους με καθαρά προσωπικά 
και όχι «μόνο», κριτήρια, αποκλείοντας έτσι πολλούς 
άξιους συναδέλφους μας από την δυνατότητα 
διεκδίκησης των θέσεων αυτών.
Η Δημοκρατική Συνεργασία καταδικάζει την 
απόφαση αυτή και την προσπάθεια ελέγχου, 
με προσωπικούς μηχανισμούς, του κλάδου των 
Αρχαιοφυλάκων.
Η αντίδρασή μας ήταν άμεση και κάναμε όλες 
τις απαιτούμενες ενέργειες που χρειάζονταν, 
προκειμένου να μην προχωρήσουν και επεκταθούν 
σε όλα τα Μουσεία και τους Αρχαιολογικούς 
χώρους. Η προσπάθεια αυτή, με τη συμβολή και 
της δημοκρατικής συνεργασίας έφερε επιτέλους τα 
επιθυμητά αποτελέσματα. Λάβαμε τη δέσμευση, ότι 
η πάγια θέση της δημοκρατικής συνεργασίας(την 
οποία τυπικά μόνο είχε αποδεχθεί η Π.Ε.Υ.Φ.Α., ενώ 
ουσιαστικά την πολεμούσε) θα γίνει πραγματικότητα:
Θα θεσμοθετηθεί η θέση του αρχιφύλακα, θα 
δημιουργηθεί γραφείο φύλαξης, ανά Μουσείο 
και Αρχαιολογικό χώρο και επίσης τμήμα ανά 
εφορία. Οι θέσεις αυτές θα καλυφθούν, βάσει του 
υπηρεσιακού φακέλου και σύμφωνα με τα προσόντα 
κάθε αρχαιοφύλακα και η κρίση θα γίνει μέσω 
Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
Είναι μία θέση που μας ικανοποιεί αρκετά. 
Επιπρόσθετα θα θέλαμε, η κρίση αυτή να ισχύσει και 
για τους βοηθούς αρχιφυλάκων, έτσι ώστε να έχουμε 
πραγματική αξιοκρατία, κάτι που το χρειάζεται ο 
χώρος μας, σαν το οξυγόνο.

Την τελευταία περίοδο είμαστε όλοι οι 
εργαζόμενοι μάρτυρες μιας μεγάλης 

επίθεσης σε όλες, μας τις κατακτήσεις. 
Από αυτήν την επίθεση, όπως καταλαβαί-
νετε δεν γίνεται να εξαιρεθούμε, εμείς οι 
αρχαιοφύλακες.

Γι’ αυτό στην Π.Ε.Υ.Φ.Α., τώρα όσο 
ποτέ άλλοτε, πρέπει να είμαστε έτοιμοι 
να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις των 
καιρών.

Ήδη ξεκίνησαν οι πρώτες επιθέσεις 
στον κλάδο μας. Έχουμε περικοπές στις 
Κυριακές και αργίες. Περιορίζονται στις 
39 ώρες τον μήνα, που σημαίνει ότι δεν 
θα μπορούμε να δουλέψουμε πάνω από 
έξι εξαιρέσιμες ημέρες.

Ως Δημοκρατική Συνεργασία, έχουμε 
βάσιμες ενδείξεις, ότι στο πολύ άμεσο 
μέλλον, οι περιορισμοί αυτοί θα γίνουν 
πολύ μεγαλύτεροι στις Κυριακές και ιδι-
αίτερα στα πέραν του πενθημέρου, μειώ-
νοντας ακόμα περισσότερο τις αποδοχές 
μας. Στην εφημερίδα «Ελευθεροτυπία» 
την Τετάρτη 2 Ιουνίου σε συνέντευξή της 
η Γενική Γραμματέας του ΥΠ.ΠΟ.Τ. κα Μεν-
δώνη δηλώνει ότι: «πρέπει οι εργαζόμενοι 
να ξεβολευτούμε» και συνεχίζει λέγοντας 
«πρέπει να τα βάλουν με τις συντεχνίες 
και να αλλάξουν τα ωράρια των Μουσεί-
ων. Αντί να ανοίγουν στις 8π.μ. που δεν 
πατάει ψυχή, να ανεβάζουν τα ρολά στις 
10 και να κλείνουν στις 5 το απόγευμα 
αντί στις 3μ.μ.».

Βλέπουμε δυστυχώς ότι, η θέση της 
Γ. Γραμματέως είναι κοινωνικά ανάλγητη 
και υπακούει στους νόμους της αγοράς, 
εξυπηρετώντας πολύ συγκεκριμένα συμ-
φέροντα (τουριστικούς πράκτορες, κρου-
αζιερόπλοια) και είναι αδιάφορη για τους 
εργαζόμενους, τους οποίους εξωθεί στην 
προσωπική εξόντωση. Πρέπει το Δ.Σ. της 
Π.Ε.Υ.Φ.Α., να απαντήσει δυναμικά σε 
όλους αυτούς που απεργάζονται τέτοια 
σενάρια και να καταστήσει σαφές ότι δεν 
πρόκειται να περάσουν.

Δεν πρέπει η Π.Ε.Υ.Φ.Α., ούτε να απο-
κρύπτει τίποτα, γιατί δεν έχει τίποτε να 
φοβηθεί, όσο έχει τους αρχαιοφύλακες 
δίπλα της και ούτε να εφευρίσκει επιτυ-
χίες, όπως έγινε με την τροπολογία, στην 
οποία πέρασε η εξαίρεση της περικοπής 
του 12% στα πέραν του πενθημέρου. Εί-
ναι χαρακτηριστικά τα δημοσιεύματα των 
εφημερίδων στις 9 Απριλίου, σύμφωνα με 
τα οποία, η εξαίρεση έγινε για όλους τους 
ένστολους και μαζί με αυτούς ήταν τυχε-
ροί και οι αρχαιοφύλακες και οι φύλακες 
των φυλακών. Όπως είναι επίσης αλήθεια 
ότι μια βδομάδα πριν, κάθε μέρα οι πυ-
ροσβέστες και οι υπόλοιποι ένστολοι κα-
τέβαιναν σε κινητοποιήσεις στην πλατεία 
Ομονοίας, εμείς όμως απουσιάζαμε.

Η Π.Ε.Υ.Φ.Α. μπορεί και πρέπει να δη-
μιουργήσει τις δικές της κατακτήσεις

Βρίσκεται όντως σε πάρα πολύ καλό 
δρόμο, για το θέμα του κεντρικού υπο-
λόγου για τις Κυριακές και εξαιρέσιμες 
ημέρες. Επίσης δείχνει να έχει καταλά-
βει το λάθος της, σε σχέση με τον τρόπο 
ορισμού των αρχιφυλάκων και πιέζει για 
την γρήγορη θεσμοθέτηση των γραφείων 
φύλαξης.

Έπρεπε όμως να είναι πιο δυναμική 
και να προλαμβάνει τα γεγονότα. Για να 
μην παρατηρούνται απαράδεκτες διακρί-
σεις εις βάρος των αρχαιοφυλάκων, όπως 
με τη διάταξη του νόμου που ετοιμάζεται 
και η οποία αίρει το εικοσιτετράμηνο, για 
τους έκτακτους: αρχαιολόγους, συντηρη-
τές, εργατοτεχνίτες και που δυστυχώς δεν 
συμπεριλαμβάνει τους αρχαιοφύλακες.

Έχουμε πολλά προβλήματα αντιμε-
τωπίσουμε αλλά μπορούμε παρ’όλες τις 
συνθήκες που επικρατούν, να δώσουμε 
λύσεις. Όπως για παράδειγμα: στον οργα-
νισμό, στις κρατήσεις των Κυριακών που 
δεν έχουν ανταποδοτικότητα (ένα θέμα 
που έχουμε θίξει στο παρελθόν πολλές 
φορές και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε 
άμεσα), στις ελλείψεις του προσωπικού, 
στην άμεση πρόσληψη των 196 επιτυχό-
ντων του ΑΣΕΠ κ.α.

Για να αντιμετωπίσουμε όμως τις προ-
κλήσεις αυτές και να επιλύσουμε όσο το 
δυνατόν περισσότερα προβλήματα των 
αρχαιοφυλάκων πρέπει να είμαστε ενω-
μένοι, όσο ποτέ άλλοτε. Μια ενότητα που 
να αποδειχθεί στις πράξεις και όχι με τα 
λόγια.

Πρέπει επίσης να είμαστε αποφασι-
στικοί και να προετοιμαζόμαστε να απα-
ντήσουμε δυναμικά και να προετοιμάσου-
με και τους συναδέλφους για τις δράσεις 
αυτές.

Εμείς τέλος, σαν Δημοκρατική Παρά-
ταξη, δηλώνουμε ότι θα στηρίξουμε όλες 
τις Αποφάσεις που ως γνώμονα θα έχουν 
το συμφέρον των εργαζομένων.

Γιάννης Δελνιώτης
Μέλος Δ.Σ. Π.Ε.Υ.Φ.Α.

Η Π.Ε.Υ.Φ.Α. πρέπει και μπορεί να 
αντισταθεί στην αντεργατική επίθεση
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ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ  
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΠ.ΠΟ.Τ.

neapnyka@gmail.com 

ΕΚΔΙΔΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Ιδιοκτήτης - Εκδότης: 
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Είναι αλήθεια ότι βιώνουμε τον τελευταίο 
καιρό πρωτόγνωρες καταστάσεις. Βλέπου-

με ότι, με αφορμή την κρίση της οικονομίας, 
έχουν κηρύξει πόλεμο σε όλους τους εργαζόμε-
νους, αφαιρώντας δικαιώματα και κατακτήσεις, 
που αποκτήθηκαν με σκληρούς αγώνες δεκα-
ετιών: μείωση αποδοχών, δραματικές αλλαγές 
στο ασφαλιστικό και συνταξιοδοτικό, αλλαγές 
στις εργασιακές σχέσεις, ιδιωτικοποιήσεις, 
απολύσεις, μεγάλες αυξήσεις στην έμμεση και 
άμεση φορολογία. Όλα αυτά οδηγούν τους ερ-
γαζόμενους σε βαθειά και παρατεταμένη φτώ-
χεια και εξαθλίωση. 

Στην προσπάθεια τους να μας πείσουν, ότι 
δεν υπάρχει άλλη λύση και πρέπει να αποδε-
χτούμε, εμείς οι εργαζόμενοι τα μέτρα αυτά, 
έχουν επιστρατεύσει και τα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης. Στόχος τους να αποπροσανατολί-
σουν, για να αποδεχτούμε την κατάσταση αυτή 
ως αναγκαία, μοναδική και μη αναστρέψιμη. 
Επωδός τους, να μην αντιδράσουμε γιατί θα 
έρθουν χειρότερες μέρες.

Γι’ αυτό, λοιπόν θα προσπαθήσουμε να 
απαντήσουμε σε καθημερινές ερωτήσεις, που 
μας θέτουν οι εργαζόμενοι, προκειμένου, όσο 
το δυνατόν καλύτερα, να αποσαφηνίσουμε κά-
ποια από αυτά τα ερωτήματα, να καταλάβουμε 
τι μας συμβαίνει, ώστε να το αντιμετωπίσουμε.

Μας λένε: «για το κοινό καλό πρέπει να 
κάνουν οι εργαζόμενοι θυσίες γιατί η πατρί-
δα βρίσκεται στα πρόθυρα πτώχευσης»

Η αλήθεια είναι ότι τα μέτρα αυτά είναι 
άδικα και σκληρά για τους εργαζόμενους, είναι 
μέτρα ταξικά και όχι εθνικά. Αλήθεια, όταν η 
οικονομία βρισκόταν σε ανάπτυξη τότε γιατί το 
«εθνικό συμφέρον» είχε πάει περίπατο και η 
κερδοφορία, είχε πάει μόνο στην αστική τάξη;

Μας λένε: «κάντε υπομονή και σύντομα 
θα βγούμε από την κρίση»

Η κρίση του ελληνικού κράτους με τις 
επιλογές που ακολουθήθηκαν θα οδηγήσει σε 
έναν φαύλο κύκλο.

Τι εννοούμε; Όλα τα μέτρα τα οποία έχουν 
πάρει, οδηγούν στην μείωση της αγοραστικής 
δύναμης των εργαζομένων, καθώς επίσης και 
στην αύξηση της ανεργίας. Αυτό μοιραία θα 
επιφέρει λιγότερα χρήματα στο κράτος από την 
είσπραξη των έμμεσων και άμεσων φόρων και 
θα μειώσει δραστικά την κατανάλωση εντείνο-
ντας την κρίση. Με τη σειρά του, θα οδηγήσει 
την όποια κυβέρνηση, στην λήψη νέων σκληρό-

Απόφαση της Ε.Ε. της Δημοκρατικής Συνεργασίας
Η απόφαση του Κου Δημαρόγκωνα, να αποχωρήσει, από την παράταξή μας και να ενταχθεί στην 
παράταξη της ΠΑΣΚ, μας δημιουργεί πολλά ερωτήματα, τη στιγμή μάλιστα που δεν μπήκε καν 
στον κόπο να μας ενημερώσει. 
Ας είναι, όμως, η Εκτελεστική Γραμματεία της Δημοκρατικής Συνεργασίας, του εύχεται ολόψυχα: 
Καλή σταδιοδρομία στο νέο μετερίζι από το οποίο αποφάσισε να αγωνιστεί. 
Τον καλεί, βεβαίως, αφού έκανε αυτήν την επιλογή —μέσα στα πλαίσια της ηθικής που όλοι 
ευαγγελιζόμαστε και τους κώδικες της συνδικαλιστικής πρακτικής— να παραιτηθεί: 
> Από μέλος της Π.Ο.Ε. - ΥΠ.ΠΟ.Τ., διότι έχει εκλεγεί από την παράταξη μας και από την παράταξη 
της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης. 
> Ακολούθως να παραιτηθεί από αντιπρόσωπος στο Συνέδριο της Ομοσπονδίας, διότι επίσης 
εκλέχτηκε με το ψηφοδέλτιό μας. 
Έτσι δεν θα αποδυναμώνει πλέον την φωνή μας, όπως αποδείχθηκε ότι έκανε στις πρόσφατες 
εκλογές της Π.Ε.Υ.Φ.Α. Άλλωστε δεν μπορεί και δεν θέλει να υπερασπίζεται πια τις αρχές και τις 
θέσεις της παράταξης που τον φιλοξενούσε.

τερων εισπρακτικών μέτρων από τους εργαζό-
μενους και σε ακόμη μεγαλύτερη ανεργία. Έτσι 
λοιπόν, οδηγούμαστε μέσω αυτής της κυκλικής 
πορείας στην αποσύνθεση και την καταστροφή 
πολύ μεγάλου κομματιού των εργαζομένων.

Μας λένε: «Είναι μια κρίση που θα διαρ-
κέσει 3 χρόνια και έπειτα θα αρχίσει η ανά-
καμψη»

Σύμφωνα με στοιχεία αξιωματούχων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς επίσης και όλων 
των σοβαρών αστών οικονομολόγων, ακόμα 
και αν είχαμε την δυνατότητα, που δεν την 
έχουμε, να ισοσκελίσουμε τον προϋπολογισμό 
μας δηλαδή τα έσοδα με τα έξοδα, θα χρειαζό-
μαστε το λιγότερο 20 χρόνια για να δούμε φως 
στο τούνελ που μας έβαλαν.

Μας λένε: «μπορεί να οδηγηθεί η Ελλά-
δα σε έξοδο από την ευρωπαϊκή ένωση και 
σε χρεοκοπία»

Ο λόγος που δείχνει ενδιαφέρον για την 
Ελλάδα το Διευθυντήριο της Ε.Ε. και το Δ.Ν.Τ. 
είναι: 

α) για να είναι σίγουροι οι τραπεζίτες ότι θα 
πάρουν πίσω τα δάνεια που έχουν δώσει, 

β) για να κλείσουν οι Γερμανοί και οι Γάλλοι 
νέες καλές συμφωνίες είτε εξοπλιστικές είτε 
επιχειρηματικές,

γ) για να εξαγοράσουν ότι έχει μείνει από τις 
δημόσιες επιχειρήσεις με ευτελές τίμημα οι πο-
λυεθνικές επιχειρήσεις. 

Μπορεί να υπάρξει μια άλλη πολιτική 
για να βγούμε από την κρίση;

Η κρίση αυτή είναι κρίση του κράτους και 
όχι των βιομηχάνων και των τραπεζιτών. 

Είναι ενδεικτικό ότι το 2009, η Εθνική Τρά-
πεζα αύξησε κατά 197,24% τα κέρδη της ενώ οι 
φόροι της μειώθηκαν 15% και η Αlpha Bank 
αύξησε τα κέρδη της κατά 45,48% ενώ οι φό-
ροι της μειώθηκαν κατά 29,6%. Τα κέρδη των 
μεγάλων τραπεζών και επιχειρήσεων ξεπέρασαν 
τα 200 δισ. ευρώ το χρόνο.

Θα μπορούσαν λοιπόν να αυξήσουν τους 
φόρους των τραπεζών και των 165 μεγαλύτερων 
επιχειρήσεων από το 20 στο 40% όπως ισχύει 
σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μπορούσαν 
να μειώσουν τις στρατιωτικές δαπάνες και τις 
μίζες που προκύπτουν από αυτές εξοικονο-
μώντας δεκάδες δισ. ευρώ. Θα μπορούσαν να 
σταματήσουν την φοροδιαφυγή και ιδιαίτερα 
των offshore εταιρειών, που διακινούν πάνω 
από 500 δισ. το χρόνο χωρίς να πληρώνουν 
φόρο.

Τί θέλουν να πετύχουν με όλα αυτά που 
κάνουν; 

Η αλήθεια είναι ότι, όλοι αυτοί που επε-
ξεργάζονται όλα αυτά τα μέτρα, σαν στόχο 
έχουν μόνο ένα πράγμα: να καταντήσουν την 
ελληνική εργατική τάξη, να μην έχει καθόλου 
δικαιώματα, να χάσει όλες τις κατακτήσεις της 
και την αξιοπρέπεια της και να καταντήσει το 
φτηνό εργατικό δυναμικό, που χρειάζονται οι 
βιομήχανοι και οι τραπεζίτες, προκειμένου να 
αυξήσουν το μέγιστο ποσοστό του κέρδους 
τους.

Τί μπορούμε να κάνουμε ως εργαζόμε-
νοι προκειμένου να αποτρέψουμε αυτή την 
κατάσταση; 

Πρέπει και οφείλουμε να αντιδράσουμε, 
για την τάξη μας, τους εαυτούς μας και τα παι-
διά μας.

Πρέπει να δημιουργηθεί ένα Ενιαίο Μέτω-
πο όλων αυτών που αντιδρούν, όλων των εργα-
ζομένων και μέσα από τον συντονισμό και τους 
σκληρούς αγώνες, να αποτρέψουμε όλα αυτά 
που σχεδιάζουν για μας, χωρίς εμάς. 

Παναγιώτης Τσιντώνης
Μέλος Δ.Σ. Π.Ε.Υ.Φ.Α.

Ερωτήματα για την κρίση
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ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΗΜΕΡΕΣ; 
Το μέλλον φαντάζει σκοτεινό...

Όλοι οι εργαζόμενοι, το τελευταίο διάστημα βιώνουμε, στην κυ-
ριολεξία ένα θέατρο του παραλόγου. Ο κόσμος έφερε το ΠΑ.ΣΟ.

Κ. στην εξουσία, για να έρθουν κάποιες καλύτερες μέρες και όχι για 
να υποθηκεύσει το μέλλον και τα όνειρα πολλών γενεών, μέσω του 
Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (Δ.Ν.Τ.). Ούτε στους πιο φρικτούς 
εφιάλτες μας δεν θα μπορούσαμε να ονειρευτούμε ότι μια παρέα 
πολιτικών, θα ασελγούσε σε μία ολόκληρη κοινωνία οδηγώντας την 
στη θλίψη και την ανέχεια. 

Το μέλλον φαντάζει σκοτεινό και αβέβαιο και για εμάς τους 
μόνιμους αρχαιοφύλακες του ΥΠ.ΠΟ.Τ. Εδώ και χρόνια υποβαθμίζε-
ται αργά αλλά σταθερά ο κλάδος μας, με τη μη κάλυψη των κενών 
οργανικών θέσεων, με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. 

Παράλληλα είχαμε την σταδιακή εισαγωγή του ιδιωτικού το-
μέα σε αρκετές δραστηριότητες του ΥΠ.ΠΟ.Τ., όπως για παράδειγμα 
στον Οργανισμό προβολής ελληνικού πολιτισμού (Ο.Π.Ε.Π.) κ.α., με 
αποκορύφωμα το τουλάχιστον «θολό» καθεστώς, που διέπει το Νέο 
Μουσείο Ακροπόλεως.

Χιλιάδες συμβασιούχοι συνάδελφοί μας μετά από χρόνια ομη-
ρείας απελύθησαν, άλλοι είναι απλήρωτοι επί 2 σχεδόν χρόνια, ενώ 
με την αναστολή των προσλήψεων στο δημόσιο τομέα, εκκρεμούν 
οι τοποθετήσεις των 194 συναδέλφων μας, επιτυχόντων του διαγω-
νισμού του 2008, μέσω Α.Σ.Ε.Π.

Δυστυχώς, από κανέναν μα κανέναν πολιτικό σχηματισμό δεν 
φαίνεται να υπάρχει ελπίδα. Οφείλουμε άπαντες οι εργαζόμενοι να 
αγωνιστούμε για το δικαίωμα στη ζωή! Για το δικαίωμα στο όνειρο!

Γιάννης Παπαδόπουλος
Ημερήσιος Αρχαιοφύλακας - Ακρόπολη

Υπεύθυνος ασφαλείας ο αρχαιοφύλακας 
και όχι… ο αρχιφύλακας

Η πολιτιστική κληρονομιά ανήκει σε όλους μας και είμαστε όλοι 
συνυπεύθυνοι γι αυτήν. Ιδιαιτέρως οι άνθρωποι που εργάζονται 

για την ύπαρξη ενός σταθερού επιπέδου μέριμνας για τη διατήρηση 
και την προστασία των μνημείων. Ποιος όμως θα διασφαλίσει την 
ικανότητα για την αντιμετώπιση μιας καταστροφής ή μιας κατάστα-
σης εκτάκτου ανάγκης; 

Η αρμοδιότητα αυτή βαραίνει όλο το προσωπικό ενός μουσει-
ακού οργανισμού, ιδιαιτέρως μάλιστα το προσωπικό ασφαλείας 
διότι προστατεύει ανεκτίμητης αξίας πολιτιστικά κατάλοιπα , που 
το κοινό έχει αναθέσει την προστασία και τη διαχείρισή τους και 
περιμένει να ανταπεξέλθουμε σ΄αυτό.

Ο σωστός όμως σχεδιασμός και η οργάνωση ενός προγράμ-
ματος ασφαλείας είναι το «κλειδί» της επιτυχίας. Κοινό τόπο όμως 
αποτελεί το γεγονός ότι οι χαλεποί καιροί που διανύουμε δε βοη-
θούν τον άμεσο εκσυγχρονισμό και επάνδρωση του έκαστου μου-
σειακού οργανισμού, με υλικά και μέσα νέας τεχνολογίας. Για αυτό 
ακριβώς το λόγο καλείται το φιλότιμο και η υπευθυνότητα του κάθε 
υπαλλήλου να βοηθήσει τη λειτουργία και την επίτευξη των στόχων 
κάθε μουσείου.

Ο αρχαιοφύλακας δύναται να το κάνει… ο αρχιφύλακας όμως 
όχι. Αναφέρεται ο τίτλος αρχιφύλακας υποτιμητικά διότι αυτές τις 
διαστάσεις του έχουμε δώσει. Ανεξάρτητα από πολιτικές πεποιθή-
σεις -σε μια δύσκολη εποχή που επιτάσσει την αξιοκρατία- ας ορι-
στεί πλέον ο αρχαιοφύλακας ως υπεύθυνος ασφαλείας.  Οι άριστοι 
και όχι οι αρεστοί να αναλάβουν την ευθύνη του ρόλου τους και όχι 
απλώς να αποκτήσουν τιμητικούς τίτλους. Να διενεργείται security 
survey (έρευνα για την ασφάλεια) και να δίνονται διεξοδικές ανα-
λύσεις των παραγόντων που μπορεί να αποτελέσουν κίνδυνο για τη 
συλλογή και για το έμψυχο δυναμικό του μουσείου.

Ας επικρατήσει η κοινή λογική και η διάκριση για να επιτευ-
χθεί η πρόληψη και όχι η αντιμετώπιση. Ομόνοια και επικοινωνία, 
ανοιχτός διάλογος διότι όλοι επιθυμούμε το καλύτερο δυνατό για 
τον πολιτισμό μας.

Νικόλαος Δ. Ζαβαντίας 
Αρχαιοφύλακας Δίου

Εμείς, τα μέλη της ΠΑΣΚΕ και του 
ΠΑΣΟΚ απορρίπτουμε την επαίσχυντη 
συμφωνία της κυβέρνησης με την ΕΕ 
και το ΔΝΤ για το πρόγραμμα περικο-
πών των μισθών και συντάξεων, για τη 
βάναυση καταπάτηση όλων των εργα-
σιακών και ασφαλιστικών δικαιωμά-
των μας και το ξεπούλημα των δημό-
σιων επιχειρήσεων και οργανισμών.

Καταδικάζουμε απερίφραστα τον 
παραπλανητικό και αντιδημοκρατικό 
τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση 
σύναψε αυτή τη συμφωνία με την ΕΕ 
και το ΔΝΤ, σε πλήρη αντίθεση με 
τις προεκλογικές δεσμεύσεις, χωρίς 
προηγούμενη συζήτηση και έγκριση 
από τα κομματικά και συνδικαλιστικά 
όργανα του ΠΑΣΟΚ και της ΠΑΣΚΕ. 

Επειδή οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ 
ενώ ψήφισαν για φιλεργατικές και 
φιλολαϊκές πολιτικές τους επιβλήθηκε 
η τυραννία του ΔΝΤ και της ΕΕ

Αποφασίζουμε και απαιτούμε:
Την άμεση αλλαγή της κυβερνη-

τικής πολιτικής, την υιοθέτηση μας 
άλλης πολιτικής και την αποπομπή 
των τριών υπουργών των Οικονομικών 
Υπουργείων (Οικονομικών, Οικονο-
μίας και Εργασίας) από την κυβέρ-
νηση που είναι οι άμεσοι αυτουργοί 
του αντεργατικού πογκρόμ. 

ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ:
α. τη μεταφορά των βαρών για την 
αντιμετώπιση των ελλειμμάτων και 
του δημόσιου χρέους από τους μισθω-
τούς και τους συνταξιούχους στις τρά-
πεζες, τις επιχειρήσεις και τους κεφα-
λαιούχους,

β. τη διακοπή κάθε διαδικασίας ιδιω-
τικοποίησης των Δημόσιων Επιχειρή-
σεων και Οργανισμών, την ακύρωση 
όλων των συμβάσεων ιδιωτικοποιή-
σεων που έχουν γίνει μέχρι σήμερα 
και την κοινωνικοποίηση του τραπε-
ζικού συστήματος,

γ. την επιστροφή δισεκατομμυρίων 
ευρώ στο Δημόσιο Ταμείο μέσα από 
τον έλεγχο κόστους όλων των επενδύ-
σεων των ιδιωτικών επιχειρήσεων —οι 
οποίες επιχορηγήθηκαν από το Δημό-
σιο— με τη συμμετοχή εκπροσώπων 
του οργανωμένου συνδικαλιστικού 
κινήματος, την πάταξη της φοροδι-
αφυγής και ιδιαίτερα της τεράστιας 
φοροδιαφυγής μέσω των offshore,

δ. τον έλεγχο κόστους όλων των συμ-
βάσεων προμηθειών των ΔΕΚΟ και 
έργων του Δημοσίου και της Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης με συμμετοχή 
εκπροσώπων των εργαζόμενων και 
του οργανωμένου συνδικαλιστικού 
κινήματος καθώς και την εξοικονό-
μηση δεκάδων δισ. ευρώ μέσα από 
δραστική περικοπή των στρατιωτικών 
δαπανών,

ε. τη νομοθετική θέσπιση εργάσιμης 
εβδομάδας 5 ημερών και 35 ωρών, 

f

χωρίς μείωση αποδοχών, για την αντι-
μετώπιση της ανεργίας,

στ. την κατάργηση όλων των αντερ-
γατικών νόμων (μερική απασχόληση, 
ελαστικές μορφές εργασίας, απο-
λύσεις, κλπ.) καθώς επίσης και την 
αποφασιστική αντίθεση στην επι-
χειρούμενη διάλυση της κοινωνικής 
ασφάλισης.

Την άμεση διεξαγωγή έκτακτου 
διευρυμένου και δημοκρατικού συνε-
δρίου της ΠΑΣΚΕ της ΓΣΕΕ και της 
ΑΔΕΔΥ για να αποφασίσουν τα μέλη 
της παράταξης για τις δικές τους 
θέσεις και την στάση τους απέναντι 
στην οικονομική πολιτική που εφαρ-
μόζει η κυβέρνηση.

Την άμεση διενέργεια εκλογών 
σε όλες τις οργανώσεις της ΠΑΣΚΕ 
για την ανάδειξη ηγεσιών που θα 
μπουν μαχητικά μπροστά στο αγώνα 
μας αντικαθιστώντας τις ηγεσίες που 
παραμένουν στη λογική της συναλλα-
γής, της ελάχιστης αντίστασης και των 
«εκτονωτικών κινητοποιήσεων» χωρίς 
οργάνωση, σχέδιο και κλιμάκωση.

Τη διεξαγωγή άμεσα συνεδρίου 
του ΠΑΣΟΚ για να αλλάξει η πολιτική 
του κόμματος και της κυβέρνησης και 
να αντικαταστήσει τη σημερινή ηγε-
σία, που μετατράπηκε σε υπάλληλο 
της ευρωπαϊκής ολιγαρχίας, από μια 
ηγεσία που θα υποστηρίζει τα συμ-
φέροντα των εργαζομένων και των 
μη προνομιούχων εφαρμόζοντας μια 
σοσιαλιστική πολιτική.

Τη δημιουργία μηνιαίου εντύπου 
της ΠΑΣΚΕ καθώς και ιστοσελίδας για 
την αλληλοενημέρωση και την ελεύ-
θερη ανταλλαγή απόψεων.

Καλούμε τις ηγεσίες αλλά και τους 
συντρόφους της ΠΑΣΚΕ σε κάθε εργα-
σιακό χώρο να τοποθετηθούν άμεσα 
υπέρ του ψηφίσματός μας και να 
συστρατευθούν στην προσπάθεια για 
την δημιουργία μιας μαζικής Αριστε-
ρής Σοσιαλιστικής Πτέρυγας στην 
ΠΑΣΚΕ και το ΠΑΣΟΚ. Σήμερα όσο 
ποτέ άλλοτε είναι ανάγκη να επι-
στρέψουμε στις σοσιαλιστικές αρχές 
και διακηρύξεις της 3ης Σεπτέμβρη, 
δηλαδή να αγωνιστούμε για το σοσι-
αλιστικό μετασχηματισμό της κοινω-
νίας, που ήταν και ο βασικός λόγος 
δημιουργίας του ΠΑΣΟΚ.

Για την Επιτροπή Πρωτοβουλίας:
Δημήτρης Τσιχλάκης,  
ΠΑΣΚΕ ΠΟΕ Ο.Τ.Α. - Μέλος ΓΣ Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Τάκης Τσιντώνης,  
Δημοκρατική Συνεργασία ΥΠ.ΠΟ.Τ.

Δημήτρης Νικάκης,  
ΠΑΣΚΕ Εμποροϋπαλλήλων

Δημήτρης Βουλής, ΠΑΣΚΕ Ε.Κ.Α.Β.

Κυριάκος Λυμπέρης, ΠΑΣΚΕ ΕΤΕ Δ.Ε.Η.

Γιάννης Κακλαμάνης,  
Πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων Ο.ΚΑ.ΝΑ.
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Λάβαμε και δημοσιεύουμε ένα ενδιαφέρον ψήφισμα από την  
Επιτροπή Πρωτοβουλίας για την δημιουργία Αριστερής Σοσιαλιστικής 

Πτέρυγας στο ΠΑΣΟΚ και την ΠΑΣΚΕ
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