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16ν ΓΔΛΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ ΠΞΑΟΡΑΘΝ 
 

¨ΘΝΒΔΛΡΑΟΔΗΝ¨ ΘΝΕΑΛΖΠ 9.9.2016 

 

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΟΑΠΖΠ  
 

(Από ηνλ Γεληθό Γξακκαηέα ηνπ ΠΞΑΟΡΑΘΝ, Αζαλάζην Κάζηνξα)  
 

Θπξίεο θαη Θύξηνη  
Ππλαδέιθηζζεο, Ππλάδειθνη 

 
Δίλαη πξαγκαηηθά ραξά θαη ηηκή, σο ν Γεληθόο Γξακκαηέαο ελόο σκαηείνπ πνπ 

έρεη ζπλδέζεη ηελ ζύζηαζε, ηε ιεηηνπξγία θαη ηε δξάζε ηνπ κε ηε δσή ησλ 

εξγαδόκελσλ θαη ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, κε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ πξννπηηθή,  κε ηελ 
πξόνδν θαη ηελ εμέιημε, γηα 20 νιόθιεξα ρξόληα, λα παξνπζηάδσ ζήκεξα ην 

πξόγξακκα δξάζεο πνπ πξνζδνθνύκε λα πινπνηήζνπκε θαη πνπ ζα πξέπεη λα κπεη ζε 
ηξνρηά, από ζήκεξα θηόιαο.   

Αγαπεηνί ζπλάδειθνη 
Από ην 1996,  πνπ … εγέλεην ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ, σο ζήκεξα θύιεζε πνιύ λεξό ζην 

απιάθη θαη ζε θάζε Γεληθό πκβνύιην καο δίδεηαη ε επθαηξία λα θάλνπκε κία 

αλαζθόπεζε/απνηίκεζε ησλ πεπξαγκέλσλ ησλ πεξαζκέλσλ εηώλ θαη λα βάινπκε ηνλ 
ζρεδηαζκό ηεο επόκελεο πεξηόδνπ. Έλαλ ζρεδηαζκό έγθπξν, πνπ πξνθύπηεη κέζα 

από ηελ θαζεκεξηλή ηξηβή κε ηα ελεξγεηαθά-εξγαζηαθά-αζθαιηζηηθά-
ζπληαμηνδνηηθά θαη ινηπά, δεηήκαηα.  

Δθ ησλ πξαγκάησλ ινηπόλ, ε δηαδηθαζία ηνπ Γεληθνύ πκβνπιίνπ, απνηειεί γηα 

ηνλ ΠΑΡΣΑΘΟ θνξπθαίν δεκνθξαηηθό γεγνλόο θαη κε ηε ζεηξά κνπ ζαο 
θαισζνξίδσ ζηηο εξγαζίεο ηνπ.   

Πέξαζαλ ινηπόλ 20 ρξόληα από ηε ίδξπζε ηνπ ΠΑΡΣΑΘΟΤ αιιά όζα αθόκα θαη λα 
πεξάζνπλ, ζαξξώ πσο ε αγσληζηηθή γξακκή καο ζα έρεη πάληα ζαλ επίθεληξν: ηνπο 
εξγαδόκελνπο, ηελ επηρείξεζε, ηνλ θαηαλαισηή.  Ξάλσ ζε απηό ην ηξίπηπρν 

βάδακε ηνλ θύξην άμνλα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γξάζεο θαη απηό ζα πξάμνπκε θαη 
ηώξα.  

Ίζσο θάπνηνο, θάπνηνο έμσ από ην ρώξν ηεο ΓΔΖ θαη ησλ ελεξγεηαθώλ, λα ζεσξεί 
όηη εμαηηίαο ηεο θξίζεο θαη ησλ όζσλ απηή έρεη επηθέξεη, ν ζρεδηαζκόο καο ζα πξέπεη 
λα είλαη ¨ιηηόο¨ θαη ππνηνληθόο. Κάιινλ όκσο όινη εκείο μέξνπκε θαιά όηη θάηη ηέηνην 

είλαη αδύλαηνλ λα ζπκβεί θαζόηη νη εμειίμεηο επηβάιινπλ δπλακηθό πιαίζην θαη 
αλέλδνηε δηεθδίθεζε. Γελ είλαη ηπραίν, δελ είλαη θαζόινπ ηπραίν, ην γεγνλόο όηη ελ 

κέζσ θξίζεο θαηαθέξακε πνιιά θαη ζνβαξά πξάγκαηα. Ο απνινγηζκόο πνπ 
πξνεγήζεθε, ην απνδεηθλύεη μεθάζαξα.  

ε όηη έρεη λα θάλεη κε ηελ θξηζηκόηεηα ηεο θαηάζηαζεο, από ην ηειεπηαίν Γεληθό 

καο πκβνύιην, κάιινλ δελ έρεη αιιάμεη θάηη. Σν ηνπίν εμαθνινπζεί λα ραξαθηεξίδεηαη 
από ξεπζηόηεηα, δπζηνθίεο, αγαλάθηεζε θαη κία γεληθόηεξε απνγνήηεπζε.  

Γπζηπρώο κέζα ζε απηό ην ηνπίν, θαινύκαζηε ζήκεξα λα βάινπκε έλα 
πξόγξακκα δξάζεο κε πξνζδνθία θαη ζηόρν λα πινπνηεζεί ζην κέγηζην θαη θαιύηεξν 
δπλαηό βαζκό, αληιώληαο αηζηνδνμία από ην γεγνλόο  όηη αλ θαη ζε πεξίνδν θξίζεο 

(όπσο πξνείπα), θαηαθέξακε πνιιά θαη θαζνξηζηηθά πξάγκαηα ηνλ ηειεπηαίν 
ελάκηζε ρξόλν πνπ σο λέα δηνίθεζε αλαιάβακε ηα ελία ηνπ Πσκαηείνπ.   
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Γηα κία αθόκα θνξά ινηπόλ ην Ξξόγξακκα Γξάζεο ηνπ ΠΞΑΟΡΑΘΝ ζα 
είλαη έλα Ξξόγξακκα δηεθδηθεηηθό, απαηηεηηθό θαη αλαηξεπηηθό, γηαηί έηζη 
επηβάιινπλ νη ζπλζήθεο αιιά θαη επεηδή έρνπκε ηηο δπλάκεηο, ηηο δπλαηόηεηεο θαη 

ηε δπλακηθή λα ην πινπνηήζνπκε κε ηνλ θαιύηεξν ηξόπν πνπ κπνξνύκε.  
Ο ΠΑΡΣΑΘΟ γλσξίδεη πνιύ θαιά ην ήζνο θαη ην αγσληζηηθό θξόλεκα ησλ 

εξγαδνκέλσλ ηνπ, πνπ βξίζθνληαη πάληα ζε εγξήγνξζε θαη εηνηκόηεηα.  
 

Αγαπεηνί πλάδειθνη 
Πηελ θαζεκεξηλή αηδέληα δξάζεο ηνπ ΠΞΑΟΡΑΘΝ ππάξρνπλ πάληα: 
 Οη θαιύηεξεο δπλαηέο  ζπλζήθεο εξγαζίαο, ε αμηνπξεπήο θαη αθξηβνδίθαηα 

ακεηβόκελε εξγαζία ηόζν γηα ηνπο κόληκνπο εξγαδόκελνπο όζν θαη γηα ηνπο 
εξγαδόκελνπο κε ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξόλνπ  

 Ζ ύπαξμε θαη ιεηηνπξγία κηαο Δπηρείξεζεο, δπλαηήο, κε πξννπηηθέο θαη 
δπλαηόηεηεο εμέιημεο  

 Ζ απξόζθνπηε ζπλέρηζε θαη νινθιήξσζε ησλ εξγαζηώλ θαηαζθεπήο ηεο 

«Κνλάδαο Πηνιεκαΐδα V» 
 Σν Θαζαξό πεξηβάιινλ 

 Σα αληαπνδνηηθά νθέιε ζηηο θνηλσλίεο (πξνζιήςεηο, απνθαηάζηαζε 
εδαθώλ, Σειεζέξκαλζε, Κεηεγθαηαζηάζεηο). 

 Ζ θαιιηέξγεηα, αθόκα πεξηζζόηεξν, ηνπ θνηλσληθνύ πξνθίι ηνπ ζσκαηείνπ 

 
Σε ότι έχει να κάνει: 

 Κε ηελ κνλάδα «Ξηνιεκαΐδα V¨, ηε  κεγαιύηεξε δειαδή αλαπηπμηαθή 
επέλδπζε, ν ΠΑΡΣΑΘΟ παξαθνινπζεί από θνληά ηελ εμέιημε ηνπ έξγνπ κε 
ελεκεξώζεηο πνπ ιακβάλεη από ηνπο ππεπζύλνπο αιιά θαη κε επηζθέςεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηνύκε ζην ρώξν. ηόρνο καο είλαη λα δηαζθαιίζνπκε ηελ 
απξόζθνπηε ζπλέρηζε ησλ εξγαζηώλ έηζη ώζηε λα κελ ππάξμνπλ πεξαηηέξσ 

θαζπζηεξήζεηο ζην έξγν, λα νινθιεξσζεί ζην ρξνλνδηάγξακκα θαη λα 
αξρίζεη κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ λα απνδίδεη ηνπο ¨θαξπνύο¨ πνπ 
απνηέιεζαλ θαη ην θίλεηξν γηα λα ηελ δηεθδηθήζνπκε. Βέβαηα, αθόκα θαη 

ζήκεξα πνπ ην εξγνηάμην βξίζθεηαη ζε πιήξε εμέιημε, δελ ιείπνπλ νη 
θαινζειεηέο/εγθάζεηνη πνπ επηκέλνπλ (εηο κάηελ ιέσ εγώ) ζηελ πξνζπάζεηα 

απαμίσζεο ηνπ ιηγλίηε θαη ηνπ ηδίνπ ηνπ έξγνπ πνπ θαηαζθεπάδεηαη απηή ηελ 
ώξα.  

 Κε ηελ  κνλάδα «Κειίηε II». αθώο θαη πξνθαλώο ε θαηαζθεπή ηεο 

2εο Κνλάδαο ζηνλ ΑΖΠ Κειίηεο ζηε Φιώξηλα θαη ε πιήξεο 

εθκεηάιιεπζε ησλ νξπρείσλ ηεο πεξηνρήο, βξίζθνληαη ςειά ζηελ 
αηδέληα ηνπ σκαηείνπ πνπ δελ έπαςε ζηηγκή λα δηεθδηθεί ην έξγν απηό 

αθόκα θαη ζηελ παξνύζα δύζθνιε ζπγθπξία. Ζ ζπνπδαηόηεηά θαη ε 
αλαγθαηόηεηά ηνπ δελ αθήλνπλ πεξηζώξηα νύηε ζε απηό ην ζέκα πνπ ην 

παξαθνινπζνύκε ζηελά, εηδηθά δε κεηά ηηο ηειεπηαίεο εμειίμεηο πνπ 
αθνξνύλ ζην κλεκόλην ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ΓΔΖ θαη ηεο θηλεδηθήο  CMEC, 

ην νπνίν αλαθνίλσζε ε ΓΔΖ, αλακέλεηαη λα ππνγξαθεί κεηαμύ 12 θαη 16 
επηεκβξίνπ θαη αθνξά ζηε ζπλεξγαζία ησλ δπν επηρεηξήζεσλ γηα ηε 

ζύζηαζε θαη ιεηηνπξγία αλεμάξηεηεο εηαηξείαο, πνπ ζα δηεθπεξαηώζεη ηελ 
θαηαζθεπή 2εο ππεξζύγρξνλεο ιηγληηηθήο κνλάδαο ζηνλ ΑΖ Κειίηε 

(Φιώξηλα), κε ηε ζπκκεηνρή θαη ησλ ηδησηώλ-ηδηνθηεηώλ ησλ 
ιηγληησξπρείσλ από ηα νπνία ζα ηξνθνδνηείηαη ν ζηαζκόο. Ρν Ππλδηθάην 

απαηηεί ηελ πινπνίεζε ηνπ ζρεδηαζκνύ ζηνλ νπνίν εληάζζεηαη ε 
θαηαζθεπή ηνπ έξγνπ «Κειίηε ΗΗ», θαζώο θαη ηελ απξόζθνπηε εμέιημε 

θαη ιεηηνπξγία ησλ Νξπρείσλ πνπ ζα κπνξνύλ λα θαιύπηνπλ ηεο 
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απαηηήζεηο δηαζθαιίδνληαο ηελ εύξπζκε δηαδηθαζία παξαγσγήο 
Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο. Παξά ηελ ζεηηθή εμέιημε επί ηνπ ζρεδηαζκνύ γηα 

ηε «Κειίηε ΗΗ», δελ κπνξώ λα κελ εθθξάζσ ηελ αλεζπρία πνπ έρνπκε 
ζρεηηθά κε ην ζέκα ησλ ζπκπξάμεσλ. Έλα ζέκα ην νπνίν από όηη θαίλεηαη 

είλαη αξθεηά πεξίπινθν θαη ππάξρνπλ πνιιά πξάγκαηα, 
αλεζπρεηηθά πξάγκαηα, πίζσ από ηα «ςηιά γξάκκαηα». Δκάο γηα 

παξάδεηγκα καο αλεζπρεί ζθόδξα ην γεγνλόο όηη ζε όηη έρεη λα θάλεη κε 
ην ζέκα ηεο Κειίηεο, ε ΓΔΖ θαίλεηαη λα ζπκκεηέρεη κεηνςεθηθά. 

Πεξαηηέξσ, ζε όηη έρεη λα θάλεη κε ηνλ ΑΖ Ακπληαίνπ, δελ αλαθέξεηαη 
ΞΝΘΔΛΑ ζην ζρεδηαζκό ε ύπαξμή ηνπ θαη αλ απηό δελ εγείξεη 

εξσηεκαηηθά θαη αλεζπρία, ηόηε δελ μέξσ ηη. Θπκίδσ όηη ζύκθσλα κε ηνλ 

πξνγξακκαηηζκό πνπ ππάξρεη ν ΑΖ Ακπληαίνπ ζα θιείζεη ην 2021. Αλ 
ινηπόλ δελ γίλεη ε επέλδπζε πνπ εκείο δεηάκε, ηη ζα γίλεη –αιήζεηα- κε 

ηνλ ιηγλίηε (πξαγκαηηθό ζεζαπξό) ηνπ Νξπρείνπ, πνπ είλαη 
δηαζέζηκνο θαη άθξσο απαξαίηεηνο γηα ηελ παξαγσγή θζελήο Ζ/Δ; 

Κε απηά ινηπόλ ηα δεδνκέλα, επ’ απηνύ ηνπ ζέκαηνο, λνκίδσ πσο ζήκεξα 
ζα θιεζνύκε λα πάξνπκε ζέζε θαη λα απνθαζίζνπκε, ζε κία πξνζπάζεηα 

λα απνζνβεζνύλ ηα ρεηξόηεξα. 
 Κε ηνλ ΑΓΚΖΔ: αθώο θαη δελ εγθαηαιείπνπκε ηνλ αγώλα (θαη ζην ζεκείν 

απηό λα κνπ επηηξέςεηε λα πσ όηη είλαη πνιύ κεγάιε ηηκή γηα ηνλ ΠΑΡΣΑΘΟ λα 
έρεη θξαηήζεη απηόλ ηνλ αγώλα ηόζν ςειά παξά ην γεγνλόο όηη δελ έρεη κέιε 
ζηνλ ΑΓΚΖΔ) αιιά επηκέλνπκε ζηελ αξρηθή καο ζέζε θαη ηνλ εληείλνπκε 

εληζρύνληαο, κε όπνην ηξόπν κπνξνύκε, ηηο θηλήζεηο/πξσηνβνπιίεο/δξάζεηο 
ηεο ΓΔΛΟΠ πνπ είλαη πξνο ηελ θαηεύζπλζε αθύξσζεο ηνπ δηαγσληζκνύ 

κεηαβίβαζεο ηνπ 24% ηεο επηρείξεζεο ζε ζηξαηεγηθό επελδπηή. Οη εμειίμεηο ζην 
ζέκα απηό είλαη άκεζα κπξνζηά καο θαη ζα επαλέιζνπκε ζρεηηθώο .     

 Ιηγλίηεο: Σν εζληθό καο θαύζηκν. Ο Καύξνο Υξπζόο καο. Γπζηπρώο, ην πξντόλ 
πνπ επί 60 θαη πιένλ ρξόληα, θηλεί ηα λήκαηα ηεο Δζληθήο καο Οηθνλνκίαο, 
εμαθνινπζεί λα βάιιεηαη από γλσζηά ζπκθέξνληα αιιά ηελ ώξα πνπ εκείο 

ελλνείηαη όηη νύηε ελδίδνπκε ζηηο νξέμεηο ηνπο νύηε θαη παξαδίδνπκε ην 
δηαρξνληθό καο αγώλα κε ζηόρν λα παξακείλεη ν ιηγλίηεο ην ζηξαηεγηθό 

καο θαύζηκν. Ο ιηγλίηεο έρεη ηαπηηζηεί κε ην θζελό ξεύκα πνπ θαηαλαιώλεη ν 
Έιιελαο, έρεη ηαπηηζηεί κε ηελ επζηάζεηα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη απηά 
πξνζπαζνύκε λα δηαζθαιίζνπκε. Ο ΠΑΡΣΑΘΟ, έρεη θαηαζέζεη ηηο 

πξνηάζεηο ηνπ θαη δηαρξνληθά έρεη αγσληζηεί πξνθεηκέλνπ λα πεηύρεη θάζε ηη 
ζεηηθό πνπ αθνξά ζην ηξίπηπρν ΓΔΖ-Δξγαδόκελνη-Θνηλσλία.  ήκεξα, ζηνλ 

απόερν κάιηζηα κηαο εμαηξεηηθνύ ελδηαθέξνληνο εκεξίδαο πνπ καδί κε ηελ 
πεξηθέξεηα δηνξγαλώζακε θαη κε «νδεγό» ηα  απνδεδεηγκέλα ζπγθξηηηθά 
πιενλεθηήκαηα ηνπ Δζληθνύ καο θαπζίκνπ έλαληη άιισλ, ζα θάλνπκε ηα 

πάληα ώζηε λα δηαηεξήζνπκε ηνλ ιηγλίηε πξσηαγσληζηή. Θαηαζηάζεηο «δήζελ», 
όπσο «Go Solar» θαη «κεηαιηγληηηθή πεξίνδνο», ζην ¨επί ηεο νπζίαο¨ νύηε καο 

αγγίδνπλ νύηε θαη επεξεάδνπλ ην ζηόρν καο.  
ε όηη έρεη λα θάλεη κε ηνλ ιηγλίηε πάληα, ν ζρεδηαζκόο πξνβιέπεη ηελ ζπλέρηζε 
ηνπ αγώλα ώζηε λα επηηεπρζεί κείσζε ησλ αγνξώλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα,  

θαζόηη ην γεγνλόο απηό ζα ζπκβάιιεη άκεζα ζηελ αληαγσληζηηθόηεηα 
ηνπ ιηγλίηε. Θαη γηα λα επηηεπρζεί θάηη ηέηνην ζα πξέπεη ν Ξξσζππνπξγόο 

θ. Ρζίηπξαο λα πεηζζεί όηη όλησο ε θαηάζηαζε απηή ζα είλαη γηα ην 
θαιύηεξν ηεο Δζληθήο νηθνλνκίαο, ησλ πνιηηώλ θαη Διιήλσλ 
θαηαλαισηώλ. Θαη είλαη δηθό καο θαζήθνλ, κε θάζε ηξόπν, λα ην 

πείζνπκε, αλ δελ είλαη πεπεηζκέλνο. 
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Ππλαδέιθηζζεο, Ππλάδειθνη 
     

 «Φνξησκέλνο» ζηηο πιάηεο ηνπ κε 20 ρξόληα αγώλσλ, δηεθδηθήζεσλ, 
αγσληώλ, αλαηξνπώλ, θαιώλ θαη θαθώλ ζηηγκώλ, ν ΠΞΑΟΡΑΘΝΠ είλαη 

παλέηνηκνο λα ζπλερίζεη ηελ πνξεία ηνπ  
      Ωο ζηηγκήο, ηα γεγνλόηα απνδεηθλύνπλ όηη δελ ηα πήγακε θαη άζρεκα.  

      Βέβαηα:  
 Οη πξνθιήζεηο κπξνζηά καο πνιιέο 
 Οη αζηάζκεηνη παξάγνληεο ζεκαληηθνί θαη άθξσο ππνινγίζηκνη 

 Ζ κέγγελε πνπ ζθίγγνπλ δηαξθώο γύξσ από ηνλ θεθάιη ησλ Διιήλσλ νη 
κλεκνληαθνί ηαγνί, δελ αθήλνπλ πνιιά πεξηζώξηα.  

      
     Ξάξαπηα, έρνληαο ζην πιεπξό καο ηνπο εξγαδόκελνπο, έρνληαο ζην πιεπξό καο 
όινπο εζάο, Π  Λ Δ Σ Η Ε Ν  Κ Δ !!!  

     Δίλαη πξαγκαηηθά πνιύ ζεκαληηθό λα αληηιεθζνύκε –εηδηθά απηή ηελ πεξίνδν- ηελ 
ζπνπδαηόηεηα ηεο ελόηεηαο θαη ηεο θνηλήο πνξείαο.  

     Ζ ελόηεηα είλαη απηή πνπ καο θξάηεζε δπλαηνύο θαη ε ελόηεηα είλαη απηή πνπ 
κπνξεί λα εγγπεζεί όηη ζα πεηύρνπκε ηνπο ζηόρνπο. 
     Δίλαη πξαγκαηηθά πνιύ ζεκαληηθό λα θαηαιάβνπκε όηη δελ πξέπεη, ζε θακία 

πεξίπησζε, λα γίλνπκε βνξά ζηα ζηόκαηα ησλ όπνησλ αδεθάγσλ, δίδνληαο κία εηθόλα 
δηάζπαζεο ή απνδπλάκσζεο.  

    Γηαζπαζκέλνπο θαη απνδπλακσκέλνπο καο ζέινπλ γηα λα θάλνπλ ηα παηρλίδηα 
ηνπο θαη λα πεηπραίλνπλ όηη είλαη πξνο ην ζπκθέξνλ ηνπο. Γπζηπρώο όκσο γηα 
απηνύο, δελ ζα ηνπο θάλνπκε ηε ράξε θαη δξάηηνκαη ηεο επθαηξίαο, από απηό εδώ ην 

βήκα θαη από απηή εδώ ηε ζέζε, εηδηθά ζε απηή ηε ζπγθπξία: ΛΑ ΘΟΑΡΖΠΝΚΔ 
ΤΖΙΑ ΡΝ ΑΛΑΠΡΖΚΑ ΘΑΗ ΔΛΥΚΔΛΖ ΡΖ ΓΟΑΠΖ ΡΝ ΠΛΓΗΘΑΙΗΠΡΗΘΝ 

ΘΗΛΖΚΑΡΝΠ.  
 
Ππλαδέιθηζζεο, Ππλάδειθνη      

Οινθιεξώζακε κε επηηπρία έλα αθόκα θεθάιαην. Γπξίδνπκε ζειίδα θαη μεθηλάκε: 
ΔΛΥΚΔΛΝΗ – ΝΚΝΤΣΝΗ – ΓΛΑΡΝΗ, γηα ηελ επόκελε εκέξα.     

 
Θαη ΜΔΘΗΛΑΚΔ ΝΙΝΗ ΚΑΕΗ γηαηί, ΟΙΟΗ ΚΑΕΗ ζεκαίλεη: ΚΞΝΟΝΚΔ 
 

Παο επραξηζηώ  
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