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ΓΙΑ ΣΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙ ΣΟ ΥΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 
 

υνϊδελφοι,  

Ο κλϊδοσ τησ ενϋργειασ βρύςκεται ςτο επύκεντρο των εξελύξεων αυτόν την περύοδο. 
Γύρω από τα ενεργειακϊ διεξϊγεται τερϊςτια διαπϊλη ςε διεθνϋσ επύπεδο ωσ 
αντανϊκλαςη ςφοδρών ανταγωνιςμών μεταξύ ιςχυρών καπιταλιςτικών χωρών και 
μονοπωλιακών ομύλων.  

Οι προβλϋψεισ ςτο επίπεδο τησ οικονομίασ ςτην Ελλϊδα και διεθνώσ παραμϋνουν 
δυςούωνεσ, κανεύσ δεν μπορεύ να αποκλεύςει την εκδόλωςη και νϋασ, πιο ςφοδρόσ κρύςησ 
το επόμενο διϊςτημα. Αποδεικνύονται ϋτςι, τα αδιϋξοδα του ςυςτόματοσ αφού και η 
όποια ανϊκαμψη θα πατόςει πϊνω ςτα τςακιςμϋνα δικαιώματα των εργαζομϋνων. Η 
όξυνςη των ανταγωνιςμών ανϊμεςα ςτισ μεγϊλεσ δυνϊμεισ μεγαλώνει και ο κύνδυνοσ 
γενικότερησ ανϊφλεξησ ςτην νοτιανατολικό Μεςόγειο εύναι υπαρκτόσ, καθώσ 
ανταγωνύζονται για το ποιοσ θα κϊνει κουμϊντο ςτισ αγορϋσ, ςτισ πηγϋσ ενϋργειασ και 
ςτουσ δρόμουσ μεταφορϊσ. ε αυτόν τη διαπϊλη, οι εργαζόμενοι χρειϊζεται να ςτραφούν 
ενϊντια ςτο ςύνολο τησ πολιτικόσ του κεφαλαύου και των πολιτικών τουσ εκφραςτών.  

Από την άλλη, ςτο εςωτερικό, η Ελληνική κυβέρνηςη ΤΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ ςυνεχίζει την 
ίδια αντιλαΰκή πολιτική των προηγούμενων κυβερνήςεων. Όχι μόνο δεν ϋχει καταργόςει 
ούτε ϋνα νόμο των προηγούμενων κυβερνόςεων αλλϊ εφαρμόζει και ψηφύζει ακόμα 
ςκληρότερουσ, κϊνοντασ την βρώμικη δουλειϊ που δεν πρόλαβαν να ολοκληρώςουν οι 
προηγούμενεσ κυβερνόςεισ. Η κυβϋρνηςη ψόφιςε το 3ο μνημόνιο, διατηρεύ και αυξϊνει 
τον ΕΝΥΙΑ, ετοιμϊζει νϋο αντεργατικό νόμο ενώ από την ϊλλη επιδοτεύ το μεγϊλο 
κεφϊλαιο και το απαλλϊςςει από φορολογύεσ και χαρϊτςια. Φαρακτηριςτικό ςτο χώρο 
του φυςικού αερύου θα αποτελϋςει η εκτύναξη τησ τιμόσ του φυςικού αερύου ςτουσ 
καταναλωτϋσ από τη μύα και από την ϊλλη χαριςτικϋσ τροπολογύεσ και νομοςχϋδια τησ 
ςυγκυβϋρνηςησ προσ τισ μεγϊλεσ βιομηχανύεσ. Αυτό εντϊςςεται ςτην πολιτικό τησ 
κυβϋρνηςησ περύ μεύωςησ του ενεργειακού κόςτουσ των βιομηχανιών για τη δημιουργύα 
κερδών από την πλευρϊ τουσ, ενώ οι μιςθού των εργαζομϋνων ςυνεχώσ μειώνονται. 

Πιο ςυγκεκριμϋνα, τα ςχϋδια που προωθούνται ςτον κλάδο του φυςικού αερίου 
εύναι απόρροια τησ πολιτικόσ τησ Ε.Ε. για την απελευθϋρωςη τησ ενϋργειασ, που 
επιβϊλλεται ςε όλα τα κρϊτη μϋλη, οδηγώντασ επιχειρόςεισ όπωσ ΔΕΥΑ, ΔΕΠΑ ςτην 
ιδιωτικοπούηςη. Η εμπειρύα από τισ ιδιωτικοποιόςεισ – χωρύσ καμύα εξαύρεςη – δεύχνει ότι 
το λογαριαςμό τον πληρώνει το λαώκό νοικοκυριό, οι φτωχομεςαύοι αγρότεσ, οι μικρού 
επαγγελματοβιοτϋχνεσ. Ζημιωμϋνοι βγαύνουν και οι εργαζόμενοι ςτον κλϊδο, με 
χειροτϋρευςη των ςυνθηκών υγιεινόσ και αςφϊλειασ, με μεύωςη των θϋςεων, με 
ελαςτικοπούηςη των ςχϋςεων εργαςύασ, με ςυμπύεςη μιςθολογικών και αςφαλιςτικών 
δικαιωμϊτων, με περεταύρω εργολαβοπούηςη και εντατικοπούηςη τησ εργαςύασ κ.α. 
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Η πώληςη του ΔΕΥΑ ςτην Αζϋρικη SOCAR ό ςε ϊλλο ςυναφϋσ ςχόμα, ςηματοδοτεύ 
το οριςτικό ξεπούλημα των κρατικών αγωγών και υποδομών μεταφορϊσ φυςικού 
αερύου τησ χώρασ. Εύναι φανερό ότι ϋχουν βγει μαχαύρια ςχετικϊ με ποιοσ θα πϊρει τη 
μερύδα του λϋοντοσ ανϊμεςα ςε ΕΕ, ΗΠΑ και Ρωςύα. Η κατϊςταςη που ιςχύει ςόμερα δεν 
εύναι καλύτερη και δεν ςημαύνει ότι όταν προσ ςυμφϋρον των εργαζομϋνων. Σο ζότημα 
εύναι να μην μπούμε ςτην λογικό του μικρότερου κακού, που μασ ϋχει φϋρει ςτην 
ςημερινό κατϊςταςη και κϊθε φορϊ πϊμε προσ το χειρότερο, αλλϊ να απαιτήςουμε την 
ικανοποίηςη των αναγκών μασ, ςύμφωνα με αυτά που παράγουμε.  

Σα κϋρδη ςτην οικιακό και χαμηλό κατανϊλωςη εύναι τερϊςτια, φανερώνοντασ ότι 
αυτϊ βγαύνουν ουςιαςτικϊ από τισ πλϊτεσ των λαώκών νοικοκυριών και όχι τισ μεγϊλεσ 
βιομηχανύεσ οι οπούεσ απολαμβϊνουν πιο φθηνό ςυγκριτικϊ αϋριο. Αυτόσ εύναι ο λόγοσ 
που προωθεύται ςαν ώριμη η διάςπαςη ςε Εταιρείεσ Διανομήσ Αερίου (ΕΔΑ) για την 
διαχεύριςη των δικτύων και ςε ϊλλεσ επιχειρόςεισ για την εμπορύα, όπωσ ϋγινε και ςτη 
ΔΕΗ, οι δε τιμϋσ πώληςησ θα ανϋβουν και ϊλλο ςτο όνομα μελλοντικόσ μεύωςησ μϋςω του 
ανταγωνιςμού.  

Σο Κλαδικό ωματεύο Ενϋργειασ θα ςταθεύ ςτο πλευρό των εργαζομϋνων ςτον 
κλϊδο ςτην πϊλη για τα δικαιώματϊ τουσ, κόντρα ςτισ ιδιωτικοποιόςεισ που 
προωθούνται, ςτα νϋα μϋτρα που ετοιμϊζουν κυβϋρνηςη-ΕΕ-δανειςτϋσ. Καλούμε τουσ 
εργαζόμενουσ ςε όλεσ τισ επιχειρήςεισ φυςικού αερίου να ςυςπειρωθούν ςτο Κλαδικό 
υνδικάτο Ενέργειασ, ωσ προώπόθεςη για να δυναμώςει το κίνημα ςτον κλάδο ςε γραμμή 
πραγματικήσ ςύγκρουςησ. Να επιτεθούμε ςτον εργοδοτικό – κυβερνητικό ςυνδικαλιςμό 
ο οπούοσ όλο το προηγούμενο διϊςτημα καθηςύχαζε και από την πύςω πόρτα 
ςυμφωνούςε. Να μην δεχτούμε κανενόσ εύδουσ διαπραγμϊτευςη που θϋτει ςε 
αμφιςβότηςη τα δικαιώματϊ μασ. Να οργανώςουμε την πϊλη μασ ενιαύα, με το ταξικό 
ςυνδικαλιςτικό κύνημα, με το ΠΑΜΕ, ώςτε να αποτρϋψουμε όλα αυτϊ που ϋρχονται, να 
διεκδικόςουμε την ανϊκτηςη των απωλειών όλων των προηγούμενων χρόνων, να 
ανοίξουμε δρόμο για να πάρουμε ςτα χέρια μασ τον πλούτο που παράγουμε. 

 

ΔΙΕΚΔΙΚΟΤΜΕ: 

 Εξαςφϊλιςη όλων των θϋςεων εργαςύασ με πλόρη εργαςιακϊ δικαιώματα. Κατϊργηςη 
τησ «εργολαβοπούηςησ». 

 Πλόρη αποκατϊςταςη των μιςθών των εργαζόμενων. Τπογραφό κλαδικόσ Ε. 

 Ανϊκληςη τησ πώληςησ του ΔΕΥΑ. Έξοδο τησ ΔΕΠΑ και του ΔΕΥΑ από το ΣΑΙΠΕΔ και 
την κατϊργηςη αυτού. 

 Κατϊργηςη νϋων και προηγούμενων νόμων απελευθϋρωςησ τησ αγορϊσ φυςικού 
αερύου.  

ΠΑΛΕΤΟΤΜΕ ΓΙΑ: 

 Ενιαύα, αςφαλό και ποιοτικό λειτουργύα των ενεργειακών ςυςτημϊτων. Άςκηςη 
ενεργειακόσ πολιτικόσ με γνώμονα τισ λαώκϋσ ανϊγκεσ. Δημιουργύα ενιαύου, 
αποκλειςτικϊ κρατικού φορϋα ενϋργειασ, που θα υπόκειται ςε κοινωνικό – εργατικό 
ϋλεγχο μϋςα από κεντρικό επιςτημονικό ςχεδιαςμό που θα λειτουργεύ με γνώμονα την 
ικανοπούηςη των διευρυμϋνων αναγκών τησ μεγϊλησ πλειοψηφύασ τησ χώρασ μασ. 
Μόνο τότε η ενϋργεια θα μπορεύ να εύναι πραγματικϊ κοινωνικό αγαθό και όχι 
εμπόρευμα που εύναι ςόμερα. 


