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«Κατετέθης ΙΓΜΕ
Και συριζαίων βολευταί σε καθήλωσον…»
Η ΣΤΑΥΡΩΣΗ
Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και «κολλητοί» ψήφισαν το έκτρωμα ..ΕΑΓΜΕ με το ν. 4602/8-3-19
που έβαλε ουσιαστικά ταφόπλακα στο ΙΓΜΕ, ολοκληρώνοντας την βρώμικη δουλειά που δεν
κατάφεραν όλες οι προηγούμενες αστικοκαπιταλιστικές κυβερνήσεις, εξαιτίας των
κινητοποιήσεων των εργαζομένων Συνδικάτου ΙΓΜΕ εδώ και 42 χρόνια.
Η κοινοβουλευτική διαδικασία έγινε «fast-track) μεσα σε 3 μέρες ξεπέταξαν όλες τις συνεδριάσεις
και ψηφίστηκε στην ολομέλεια την Πέμπτη 7 Μαρτίου και άμεσα την επομένη πήρε ΦΕΚ…(!)

Η ΔΙΚΗ
Στον «Ναό» της «δημοκρατίας» από την πρώτη μέρα των συνεδριάσεων η Κυβέρνηση έδειξε τα
«δόντια» της για το τι επρόκειτο να ακολουθήσει. Στην επιτροπή της Βουλής όπου προέδρευε η
Χαρά Καφαντάρη, απέρριψε αίτημα της βουλευτού του ΚΚΕ Διαμάντως Μανωλάκου να παραστεί
στους φορείς στην Βουλή που θα γινόταν την επομένη, την ΟΜΕ (ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
ΜΕΤΑΛΛΩΡΥΧΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ), όπου μέλος της είναι μεταξύ άλλων σωματείων και το Συνδικάτο
ΙΓΜΕ, ενώ έκανε δεκτή την πρόταση του «Δημοκράτη» Σκρέκα (βουλευτού της ΝΔ, εισηγητή του
άθλιου νομοσχεδίου) καθώς και της φασιστικής Χρυσής Αυγής για να παραστεί στην Βουλή το
μειοδοτικό παράνομο παράτυπο και διασπαστικό σωματείο «επιστημόνων» ΙΓΜΕ, τον ΣΕΠ…(!)
Και πώς να μην συντονιστούν σε αυτή την απόφαση; Αφού φαίνεται καθαρά από τις τελευταίες
πολιτικές εξελίξεις ότι ΣΥΡΙΖΑ-ΝΔ και ΧΥΣΗ ΑΥΓΗ συμπλέουν μαζί, ως συγκοινωνούντα
δοχεία!
Και τι είπε ό πρόεδρος του μειοδοτικού ΣΕΠ στην Βουλή; «Θα προτιμούσαμε ένα άλλο ΙΓΜΕ που
να περιέχει αποκλειστικά επιστήμονες…..», δηλ. την συντεχνία τους την καριέρα τους και τα
λεφτάκια τους.
Ο Πρόεδρος του Συνδικάτου τι είπε; Ενώ η πρώτη τοποθέτηση του ήταν αξιοπρεπής, στην
δευτερολογία του από ερωτήσεις που του έθεσε η Διαμάντω Μανωλάκου του ΚΚΕ και από τον
φασίστα της ΧΑ Σαχινίδη, αγνόησε επιδεικτικά να απαντήσει στην βουλευτή του ΚΚΕ και
απάντησε πολύ ευγενικά στον φασίστα αποκαλώντας του τουλάχιστον 3 φορές «κύριε Σαχινίδη».
Αν αυτό το έκανε ο πρόεδρος του ΣΕΠ ίσως να ήταν και φυσιολογικό, αφού εκ του αποτελέσματος
φαίνεται ότι ο ΣΕΠ «συνομιλεί» και με τους φασίστες της ΧΑ, για αυτό και το κάλεσμα στην
Βουλή.
Ο Πρόεδρος του Συνδικάτου όμως, Βουγιουκαλάκης που προέρχεται από 30 χρόνια πριν από
κόμματα όπως το ΚΚΕ, κατόπιν Συνασπισμό, μετέπειτα ΣΥΡΙΖΑ, μετά ΛΑΕ και τελευταία δηλώνει
«αριστερός» γενικά. Τόσο «δημοκράτης» και «αριστερός» που συνομιλεί επίσημα μέσα στην
Βουλή με τους φασίστες και τους νομιμοποιεί. Ρεζίλεψε για μια ακόμη φορά το διαχρονικό κύρος
του Συνδικάτου παίζοντας επικίνδυνα για την πάρτη του και την καριέρα του μόνο. ΑΙΣΧΟΣ!!!!
Ευχαρίστησε δε, τουλάχιστον 3 φορές τον Σταθάκη για τα «καλά» που μας έκανε… κάνοντας και
με αυτό τον τρόπο ρεζίλι το συνδικάτο, αφού ο Σταθάκης τον πήρε στο ψιλό και αυτόν αλλά και
εμάς όλους.. Ξευτίλα…
Θυμίζω στους συναδέλφους ότι το 2017 που τόλμησε η φασιστική ΧΑ να πιάσει στο στόμα της το
ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ μας, με ομόφωνη απόφαση Γενικής Συνέλευσης τους κατήγγειλε ανοιχτά
και είχαμε πάνω από 120 συμπαραστάσεις από συνδικαλιστικούς, επιστημονικούς και κοινωνικούς
φορείς και ουδέποτε το Συνδικάτο «ευχαρίστησε» κανέναν Υπουργό, κόμμα ή Κυβέρνηση.

Η ΚΗΔΕΙΑ
Την ημερα της ψήφισης του νομοσχεδίου όπου επί της ουσίας γινόταν οι κηδεία του ΙΓΜΕ, η
ΚΕΣΙ που ελέγχει το συνδικάτο δια της πλειοψηφίας του, προκήρυξε με ΔΤ. (6/3/2019 Α.Π.
14/6.2) 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση, καλώντας μάλιστα και τους συναδέλφους των
παραρτημάτων και συγκέντρωση στις 18.00 έξω από την Μ. Βρετανία που είναι απέναντι από την
Βουλή.
Οι συνάδελφοι ανταπροκρίθηκαν στην απεργία και απέργησαν το 65% περίπου των συναδέλφων
όπου και ήταν παρόντες με μια κρίσημη μαζα πάνω από 70 συναδέλφους την ώρα την
συγκέντρωσης!
Χαιρετίζουμε όλους τους Συναδέλφους που απέργησαν και ήρθαν στον καθήκον τους
και αρκετοί μάλιστα από τα παραστήματα!!!
Όταν όμως συγκεντρωθήκαμε εκεί μας περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη: η ψηφοφορία είχε ήδη
τελειώσει 2 ώρες περίπου πριν….(!). Τότε ο «Πρόεδρός» δια της ντουντούκας, μας ανακοίνωσε το
γεγονός και μας είπε να πάμε να κλάψουμε σπίτια μας…. Ευτυχώς που ο πρώην Πρόεδρος του
Συνδικάτου Χάρης Σμυρνιώτης πήρε δυναμική πρωτοβουλία και κάναμε μια δυναμική
κινητοποίηση με πορεία μέχρι την Βουλή, όπου το Σωματείο της Ενέργειας Αττικής που διαδήλωνε
από το μεσημέρι και μας περίμενε (είχε συνεννοηθεί την προηγούμενη με το συνδικάτο για
συντονισμό κινητοποιήσεων) μας χειροκρότησε, σκορπίζοντας ρίγη ταξικής συγκίνησης
που την είχαμε ξεχάσει εδώ και 2 χρόνια περίπου, αφού η κεσι «ύπνωσε» το Συνδικάτο και
ουσιαστικά το εξαφάνισε από το συνδικαλιστικό γίγνεσθαι για να μην ενοχλούμε τον Σταθάκη και
την Κυβέρνηση, που ανενόχλητα πλέον έκαναν την βρώμικη δουλειά χωρίς καμία αντίσταση, αφού
προσπάθησαν να υποβαθμίσουν και την τελευταία ιερή μέρα της απεργία που διαδηλώναμε ως
ΙΓΜΕ…
Ντροπή σας κύριοι, ξεπεράσατε και την συνδικαλιστική μαφία της ΓΣΕΕ…(!)
Ο λόγος που δεν ήθελαν συντονισμό με το άλλο σωματείο, ήταν διότι είχε εργάτες 8μηνίτες και η
πλειοψηφία του ανήκει στις ταξικές δυνάμεις του ΠΑΜΕ. Οι «μάγκες» της κεσι αφ ενός δεν είναι
«πλέμπα» αφ εταίρου δεν συνεργάζονται με το ΠΑΜΕ, διότι το θεωρούν …κόμμα!

Ο «ΟΔΥΡΜΟΣ»
Την επομένη της ψήφισης το ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ με ομόφωνη απόφαση Γ.Σ. απείλησε με ΔΤ (12/3/2019
Α.Π. 15/6.2) την διοίκηση τον υπουργό ΠΕΝ και τους βουλευτές του Σύριζα ότι είναι
ανεπιθύμητοι στο χώρο του ΙΓΜΕ. Επίσης υποσχέθηκε αγώνα για επανίδρυση του ΙΓΜΕ.
Η κεσι όμως «πριν ο αλλέκτωρ λαλήσει τρεις» έβαλε την διοίκηση μεσα για να παίρνει
αποφάσεις κανονικά προσπαθώντας να κλείσει πιο στεγανά το Τάφο του ΙΓΜΕ.
Συνεχίζει τις δήθεν διαμαρτυρίες με φιάσκο κινητοποιήσεις φτάνοντας στο σημείο δε να φτιάξει
νέο πανό του Συνδικάτο με αναφορά στο έκτρωμα ε α γ μ ε…. «θέλει να κρυφτεί….. αλλά η χαρά
δεν την αφήνει).

ΤΑ ΑΡΓΥΡΙΑ
Η βρώμικη δουλειά που έκανε η κεσι παράλληλα με τον σεπ (εύστοχα τους χαρακτηρίσαμε κάποτε
ΚΕΣΕΠ κεσι+σεπ), έφερε αποτέλεσμα και χαμόγελα με τις τοποθετήσεις Διευθυντών και
προϊστάμενων του εκτρώματος εαγμε, που τώρα όλο το σινάφι τους τακτοποιήθηκε και θα
ρεφάρουν σε ότι χάσουν από τα αργυρώνητα επιδόματα των 500€ και 300€ (περίπου)
αντίστοιχα. Ήδη από τους εκλεγμένους συνδικαλιστές της κεσι βρέθηκε ένας δι/ντης των 500€
(Λασκαρίδης) και 2 τμηματάρχες των 300€ που αντιστοιχούν σε Πρόεδρο και Γ. Γραμματέα του
Συνδικάτου, Βουγιουκαλάκη και Γαλανάκη. Επίσης υπάρχει και αναπληρωτής δ/ντης των 500€
(Τσελεπίδης), όπου με χαρά και αγωνία περιμένει σύντομα τα καθήκοντα του και τα λεφτάκια του
μόλις αποχωρήσει με σύνταξη ο δ/ντης του.
Ανάλογες θεσούλες κατέλαβαν και οι καλοθελητές μειοδότες του ΙΓΜΕ από τον ΣΕΠ με
καραμπινάτη την θέση ως προσωρινού διευθυντή στη διεύθυνση Υδατικών Πόρων & Γεωθερμίας
(∆ΥΠΟΓΕ), Παναγιώτη Σαµπατακάκη, ο οποίος δεν δίστασε από το προηγούμενο ΙΓΜΕ να φάει
την θέση του Σμυρνιώτη, από την παράνομη καρατόμηση που επέβαλαν Χρηστάνης Τσαγκάς και
«συνεργάτες». Έτσι τώρα για όσο καιρό παραμείνει στην Υπηρεσία θα απολαμβάνει και το
500ράκι και θα λειτουργεί ως υπουργός Γεωθερμίας όπως ο νόμος έκτρωμα το ορίζει.

Φυσικά δεν θα ήταν απέξω από το χορό του 500άρικου και ο γνωστός κυβερνητικός καλοθελητής
(με όλες τις κυβερνήσεις) Μάλλιαρης, όπου προσπαθεί στις συνελεύσεις να τρομοκρατήσει
συναδέλφους με τις γελοίες απειλές του, αλλά και με την παρουσία του στα δικαστήρια εναντίον
του Σμυρνιώτη ως ψευδομάρτυρας χωρίς ντροπή φυσικά (δεν έχει τον θεό του). Κατέθεσε ο
αθεόφοβος στα Δικαστήρια ότι δεν κατατέθηκε ο νέος νόμος για το ΙΓΜΕ, ενώ ήξερε ότι ήταν ήδη
στην ΚΕΝΕ και ότι δήθεν δεν λειτουργούν τα έργα της Υδρογεωλογίας, ενώ την ίδια στιγμή
γινόταν μετρήσεις. Άξιος ο μισθός του, εξ άλλου αυτός δεν συνδικαλίζεται (ακόμη), αλλά την
βρώμικη δουλειά την κάνει όπου και όπως μπορεί. Ας τον χαίρεται ο πρώην εχθρός του ο
Βουγιουκαλάκης που τον δέχεται την υπεράσπισή του στις συνελεύσεις. Μέλος του Συνδικάτου και
αυτός και καμαρώνει ως νικητής με σιγουριά, αφού ο «κίνδυνος» πέρασε και είμαστε σίγουροι ότι
θα κάνει το πάν για την στεγανοποίηση του Τάφου του ΙΓΜΕ.
ΟΙ ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ
Όσο για τον ΣΕΠ που έχει το θράσος να ομιλεί και από πάνω, καλά θα κάνει να αυτοδιαλυθεί και
οι έντιμοι συνάδελφοι που είναι εγκλωβισμένοι μέσα σε αυτό το συνδικαλιστικό παραμόρφωμα να
έρθουν στο Συνδικάτο. Παραπονιούνται προκλητικά γιατί δεν διαμαρτυρήθηκε κανείς για τους
ηλικιωμένους συναδέλφους μέλη τους που έδιωξε ο Τσαγκάς και μάλιστα επί ΙΓΜΕ… Εσείς για πιο
λόγο δεν τους υποστηρίξατε; Δεν είστε συνδικαλιστική οργάνωση του ν. 1264/1982; Μήπως θέλετε
να ξαναδημοσιεύουμε το καταστατικό σας να το διαβάσετε; Νομίζατε ότι καλή συνεργασία που
είχατε με υπουργούς βουλευτές κόμματα, και με τον ίδιο τον Τσαγκά από τότε που πάτησε το πόδι
του στο ΥΠΕΝ θα σας την χάριζαν; Μήπως έχετε και ανταγωνισμούς μεταξύ σας και τους δώσατε;
Γνωρίζουμε πολύ καλά και το γνωρίζετε και σεις ότι το γνωρίζουμε ότι το μόρφωμα αυτό που το
φτιάξατε το 2007, ήταν για να έχετε προεδρείο να κάνετε συναντήσεις με φορείς και όλα τα
κόμματα (πλην ΚΚΕ που δεν σας δέχεται) ακόμη και με την φασιστική ΧΑ. Ο στόχος ήταν πάντα
το πώς θα ελέγξετε το ΙΓΜΕ για την καριέρα σας και τα λεφτάκια σας και δεν διστάσατε
προκλητικά να πολεμάτε το Συνδικάτο ακόμη και δικαστικά προκειμένου να δώσετε γη και ύδωρ
στους εχθρούς μας θυσιάζοντας ακόμη και τα δικά σας εργασιακά δικαιώματα. Όταν όμως
κερδίζαμε, κερδίζατε και εσείς με τους Αγώνες του Συνδικάτου και ούτε ένα ευχαριστώ δεν είπατε.
Όσο αφορά για την περίοδο Γενάρη-Ιούλη 2015 που το Συνδικάτο είχε μπλοκάρει να μην έρθει
Διοίκηση μέχρι να επανασυσταθεί το ΙΓΜΕ, καλά έκανε και τιμή μας και καμάρι μας σε ότι μας
αναλογεί που συμμετείχαμε σε αυτόν τον σκληρό αγώνα, χωρίς να σκύψουμε το κεφάλι, χωρίς
τσατσογλύψιμο στην νεοσύστατη τότε κυβέρνηση σύριζα και έτσι επανασυστήθηκε το ΙΓΜΕ!
Γεγονός που εσείς δεν μπορέσατε ποτέ να το χωνέψετε, διότι όταν συνδιοικούσατε με το άθλιο
καθεστώς Κωστόπουλου (όπου μας κόψατε το 25%) δεν σας έγινε η χάρη να απολυθούν 130
εργαζόμενοι Δ.Ε. και Υ.Ε., για να γίνει το όραμα σας πραγματικότητα: ένα ΙΓΜΕ επιστημόνων!
Δεν δικαιούστε δια να ομιλείτε!
Αλήθεια οι διπλοεγγεγραμμένοι κεσεπιτες που ακόμη δεν διαγράφτηκαν από τον σεπ συμμετέχουν
στο γράψιμο των κατάπτυστων ανακοινώσεων σας; Από την μια γράφουν ανακοινώσεις εναντίον
του Συνδικάτου και από την άλλη τις λούζονται… (σαν τους μουσουλμάνους που
αυτομαστιγώνονται..!). Ο Πρόεδρος του Συνδικάτου δε, κάνει πως δεν καταλαβαίνει και δεν
παίρνει πρωτοβουλία να ξεκαθαρίσει το τοπίο πάρα τις αποδείξεις που κατέθεσαν οι συν.
Σμυρνιώτης και Μπάτης. Θέλει να παραμείνει αυτό το παραμόρφωμα ενεργό, ίσως επειδή θα θέλει
στο μέλλον να βρει στέγη εκεί..
ΤΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ
Συναδέλφισσες Συνάδελφοι,
Από το Ιούνη του 2017 σας είχαμε προειδοποιήσει για τις εξελίξεις και τον ρόλο που θα παίξουν τα
συγκεκριμένα πρόσωπα αν θα τους δίνατε την πλειοψηφία στο Συνδικάτο. Δυστυχώς τους δώσατε
μεγάλη πλειοψηφία, τους στηρίξατε και δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε με τον τραγικότερο τρόπο.
Η ψήφιση του προϋπολογισμού προχτές (και πάλι χωρίς αντίσταση, με φιάσκο κινητοποίηση,
παρότι συμμετείχαν αρκετοί συνάδελφοι που τους χαιρετίζουμε), στεγανοποιεί ακόμη
περισσότερο τον Τάφο του ΙΓΜΕ, απομακρύνοντας «ενοχλητικούς» που αγωνίστηκαν όλα τα
προηγούμενα χρόνια για το ΙΓΜΕ και ταυτόχρονα δεν αναγνωρίζει πλέον κανένα χρέος που
απορρέουν από τις διεκδικήσεις μας που θα τις αναλάβει ο εκκαθαριστής που οσονούπω έρχεται.
«Διευκολύνουν» με αυτό το νομοσχέδιο το ξεπούλημα του Ορυκτού Πλούτου σε μια
χούφτα κοράκια, αλλά και με την υπαγωγή στους νόμους 4484/2017, 4354/2015 και

4369/2016, εφόσον δεν εξασφαλίζεται η διατήρηση κανενός από τα δικαιώματα που μέχρι έχουν
σήμερα κατοχυρώσει οι εργαζόμενοι μέσω των ΣΣΕ και του ΚΚΠ του ΙΓΜΕ. Με την «αξιολόγηση»
όχι μόνο θα υπάρξουν μειώσεις μισθών για μεγάλο μέρος προσωπικού, αλλά και απολύσεις με
πιθανή αντικατάσταση νέου προσωπικού για να γίνεται μακελειό μεταξύ εργαζομένων,
αποχωρησάντων και νεοεισερχόμενων.
Η Υπηρεσία έκτρωμα εαγμε που έγινε δεν έχει καμιά σχέση με κρατικό φορέα έρευνας υποδομής
και εφαρμοσμένης έρευνας στον τομέα των γεωεπιστημών, όπως είναι το ΙΓΜΕ. Είναι ένα
γραφειοκρατικό «μικρό και ευέλικτο σχήμα διαχείρισης γεωδεδομένων, κονδυλίων και
προσωπικού» με ελαστικές σχέσεις εργασίας. Καταργήθηκε ένα Ερευνητικό Ινστιτούτο
παραδίδοντας την μεταλλευτική έρευνα στις πολυεθνικές εταιρείες, μετατρέποντας το σε μια
δημόσια υπηρεσία ελεγκτικού - γνωμοδοτικού χαρακτήρα, που προσχηματικά διατηρεί τα
ερευνητικά της αντικείμενα, ενώ παράλληλα θα βάλει το ΙΓΜΕ σε κατάσταση εκκαθάρισης.
Διογκώνει την γραφειοκρατική δομή και επιβαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός με πλήθος
διορισμένων διευθυντικών στελεχών και συμβούλων (για να ξεπουλάνε ανενόχλητοι τον 66 ετών
επιστημονικό πλούτο του ΙΓΜΕ), ενώ ελαχιστοποιήθηκαν οι οργανικές θέσεις σε 220, όταν οι
συντηρητικότερες εκτιμήσεις για το αναγκαίο προσωπικό ήταν 520 εργαζόμενοι, όπου
θα μπορούσαν και οι ΣΕΟΧ που εργάζονται εδώ και ένα χρόνο μαζί μας να είχαν σίγουρη ελπίδα
για να παραμείνουν μόνιμοι στο ΙΓΜΕ. Ταυτόχρονα για κάθε αποχωρούντα από την υπηρεσία ΔΕ
και ΥΕ θα αντικαθίσταται από ΥΕ ή ΤΕ, για να μην μπορεί να έχει αυτοτέλεια στην λειτουργία του
από διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, ανοίγοντας τον δρόμο για αναθέσεις σε ιδιωτικές εταιρείες
υπηρεσιών.
Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ
Συναδέλφισσες Συνάδελφοι,
Κατά την γνώμη μας τίποτε δεν χάθηκε ακόμη και υπάρχει Ελπίδα Επανασύστασης του
ΙΓΜΕ, αρκεί να το πιστέψουμε και να αγωνιστούμε γι αυτό. Έχουμε πείρα και γνώση που
αποκτήθηκε μεσα από τους Αγώνες μας.
Η Αγωνιστική Αντίσταση κάνει άνοιγμα και δίνει το χέρι σε όποιο έντιμο συνάδελφο
θέλει να αγωνιστεί με αξιοπρέπεια για τον εαυτό τους αλλά και για το σύνολο. Πλησιάζοντας
προς τις εκλογές του Συνδικάτου σας καλούμε να συσπειρωθείτε με την ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ να δώσουμε ΝΙΚΗΦΟΡΑ ΜΑΧΗ στις εκλογές και αφού ξαναεπιστρέψει το
Συνδικάτο σε Αγωνιστικά Χέρια, τότε θα είναι θέμα χρόνου η ανατροπή της φαύλης αυτής
κατάστασης.
Μπορούμε αν σφίξουμε όλοι μαζί τις γροθιές μας να σπάσουμε την ταφόπλακα και να
γίνει η επ-ΆΝΑΣΤΑΣΗ του ΙΓΜΕ με όλα τα δικαιώματα μας και την επιστροφή όλων των
κλεμμένων που προσπαθούν να μας τα θάψουν και αυτά με το έκτρωμα «εαγμε».

ΕΠΑΝΑΣΥΣΤΑΣΗ ΤΩΡΑ ΤΟΥ ΙΓΜΕ

Μην σκύψουμε το κεφάλι,
Στις εκλογές να στείλουμε στα τσακίδια τους κεσεπιτες συνδικαλιστές και να επανέλθουν οι
ταξικές δυνάμεις!
«Αν είναι ο λάκκος σου
πολύ βαθής,
χρέος με τα χέρια σου
να σηκωθείς!»
Κώστας Βάρναλης

ΤΩΡΑ ΑΡΧΙΖΕΙ Ο ΑΓΩΝΑΣ!

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΙΓΜΕ

