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Η ΠΩΛΗΗ ΣΩΝ ΛΙΓΝΙΣΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΗ ΔΕΗ  
ΒΗΜΑ ΣΗΝ ΠΟΡΕΙΑ  ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ ΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  

ΑΡΝΗΣΙΚΕ ΟΙ ΤΝΕΠΕΙΕ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΤ ΚΑΙ ΣΟ ΛΑΟ 
 

Η ςυγκυβζρνθςθ ΤΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ κατζκεςε για ψιφιςθ ςτθ Βουλι το νομοςχζδιο για τθν πϊλθςθ 
των λιγνιτικϊν μονάδων και ορυχείων τθσ ΔΕΗ ςε Μεγαλόπολθ και Φλϊρινα. 

υνεχίηει, ζτςι, και μάλιςτα ςε μεγαλφτερο βάκοσ, τθν πολιτικι των προθγοφμενων κυβερνιςεων 
για τθν υλοποίθςθ τθσ «απελευκζρωςθσ» τθσ αγοράσ ενζργειασ, δθλαδι τθν πολιτικι 
διευκόλυνςθσ τθσ διείςδυςθσ του ιδιωτικοφ κεφαλαίου ςτισ αγορζσ θλεκτρικισ ενζργειασ και 
φυςικοφ αερίου. Είναι θ πολιτικι που ζχει ςυναποφαςιςτεί από τισ κυβερνιςεισ των κρατϊν 
μελϊν τθσ Ε.Ε. και εφαρμόηεται ςτακερά όλα τα προθγοφμενα χρόνια και ςτθ χϊρα μασ, κακϊσ 
αποτελεί ςθμαντικό ςτρατθγικό ςτόχο τθσ αςτικισ τάξθσ. Αντικειμενικόσ ςκοπόσ τθσ είναι θ 
αφξθςθ τθσ κερδοφορίασ του κεφαλαίου, θ εξυπθρζτθςθ των ςυμφερόντων ξζνων και ντόπιων 
μονοπωλιακϊν ομίλων που επιδιϊκουν να εκμεταλλευτοφν το φκθνό καφςιμο του λιγνίτθ. Αυτό, 
ςε ςυνδυαςμό με όλο το αντεργατικό οπλοςτάςιο που προωκικθκε, τόςο από τθ ςθμερινι, όςο 
και από προθγοφμενεσ κυβερνιςεισ, δθμιουργοφν το πλζον κατάλλθλο ζδαφοσ, ϊςτε ο κλάδοσ 
τθσ Ενζργειασ να αποτελζςει ζνα από τα πιο κερδοφόρα πεδία δραςτθριοποίθςθσ για τουσ 
μονοπωλιακοφσ ομίλουσ τα επόμενα χρόνια. Αυτι θ κατάςταςθ, αντικειμενικά, ζχει οξφνει και κα 
οξφνει ακόμα παραπζρα τθ διαπάλθ και τον ανταγωνιςμό μεταξφ ομίλων, που διαγκωνίηονται για 
το ποιοσ κα ζχει το πάνω χζρι. Αυτόσ είναι και ο πραγματικόσ λόγοσ που μζχρι ςιμερα θ 
κυβζρνθςθ «κακυςτεροφςε» να προχωριςει με τθν υλοποίθςθ αυτοφ του μζτρου και όχι θ δικεν 
διαπραγμάτευςθ που ζκανε. Σο επιχείρθμα τθσ κυβζρνθςθσ ότι «μπλόκαρε» το ςχζδιο τθσ 
«μικρισ ΔΕΗ» που προωκοφςαν ΝΔ-ΠΑΟΚ και ότι αυτι διαπραγματεφτθκε  ζνα «λιγότερο κακό» 
ςχζδιο, αποτελεί κοροϊδία και εμπαιγμό. Η πραγματικότθτα είναι ότι θ κυβζρνθςθ ΤΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ 
εξυπθρετεί ςυγκεκριμζνα επιχειρθματικά ςυμφζροντα και ζφερε ζνα «άλλο ςχζδιο» κομμζνο και 
ραμμζνο ςτα μζτρα αυτϊν των ςυμφερόντων.  

Η κυβζρνθςθ ζχει ςυμμάχουσ και μζςα ςτουσ χϊρουσ δουλειάσ!   
Είναι ο κυβερνθτικόσ και εργοδοτικόσ ςυνδικαλιςμόσ,  

που πρζπει να μπει ςτθν άκρθ απ’ τουσ ίδιουσ τουσ εργαηόμενουσ! 

Αυτι τθν πολιτικι ςτιριξαν με τθ ςτάςθ τουσ κι εξακολουκοφν και ςιμερα να εξυπθρετοφν οι 
θγεςίεσ του κυβερνθτικοφ κι εργοδοτικοφ ςυνδικαλιςμοφ, που με τθν τακτικι του 
κακθςυχαςμοφ, τθσ αναμονισ και τθσ απόκρυψθσ του πραγματικοφ αντιπάλου, προςπακοφν να 
ναρκϊςουν και να αφοπλίςουν το εργατικό κίνθμα. Η θγεςία τθσ ΓΕΝΟΠ, οι παρατάξεισ των 
ΠΑΚΕ-ΔΑΚΕ-ΤΡΙΖΑ ζχουν ςτθρίξει ςτθν πράξθ τθν πολιτικι αυτι, είναι υπζρμαχοι τθσ 
ανταγωνιςτικότθτασ. Αλλά και άλλεσ δυνάμεισ που δρουν ςτο κίνθμα, δικεν «ανεξάρτθτεσ», 
τφπου ΛΑΕ και ΑΝΣΑΡΤΑ, ζβαλαν όλοι τουσ πλάτθ με τον ζνα ι τον άλλο τρόπο. Δεν πρζπει για 
παράδειγμα να ξεχνοφν οι εργαηόμενοι ότι Τπουργόσ Ενζργειασ, όταν ξεκίνθςαν να ςυντάςςονται 
οι ςθμερινοί νόμοι για τουσ λιγνίτεσ, ιταν ο Λαφαηάνθσ, που τότε ςε τίποτα δε διαφϊνθςε. 
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Ακριβϊσ για αυτόν το λόγο, όλεσ αυτζσ οι δυνάμεισ δε μποροφν και δεν επιδιϊκουν ςτθν 
πραγματικότθτα να ςυγκρουςτοφν με αυτι τθν πολιτικι. Ακριβϊσ για αυτόν το λόγο αυτζσ οι 
δυνάμεισ χρειάηεται να μπουν ςτθν άκρθ από τουσ εργαηόμενουσ.  

Αποτελζςματα αυτισ τθσ πολιτικισ ςτον κλάδο είναι θ εντατικοποίθςθ τθσ εργαςίασ, θ μείωςθ 
του μιςκοφ, είτε άμεςα, είτε ζμμεςα, οι απολφςεισ, θ υποκατάςταςθ τθσ μόνιμθσ δουλειάσ από 
«ευζλικτεσ» μορφζσ «απαςχόλθςθσ», θ κατάργθςθ των ςυλλογικϊν ςυμβάςεων, θ 
εργολαβοποίθςθ και θ ενοικίαςθ εργαηομζνων, που ςυνοδεφονται από μιςκοφσ πείνασ, 
απλθρωςιά, ακατάλλθλο εξοπλιςμό, ζλλειψθ μζτρων υγιεινισ και αςφάλειασ, γενικά υποβάκμιςθ 
των όρων εργαςίασ. Παράλλθλα και παρά τθν τεράςτια τεχνολογικι εξζλιξθ, όπου οι αγορζσ 
«απελευκερϊνονται», θ τιμι τθσ ενζργειασ για τα εργατικά λαϊκά νοικοκυριά αυξάνεται και θ 
ενεργειακι φτϊχια διευρφνεται.  

Οι ανταγωνιςμοί τουσ γεννοφν καταςτροφι και πολζμουσ! Οι εργαηόμενοι να 
απορρίψουν τα περί «γεωςτρατθγικισ αναβάκμιςθσ τθσ χϊρασ»! 

Κι όςο ο ανταγωνιςμόσ ανάμεςα ςτα κολοςςιαία επιχειρθματικά ςυμφζροντα εντείνεται, τόςο ο 
οικονομικόσ τουσ πόλεμοσ γίνεται πραγματικόσ πόλεμοσ, ιμπεριαλιςτικόσ, για τθν κατάκτθςθ 
αγορϊν, τθν πρόςβαςθ ςε πθγζσ πρϊτων υλϊν και τον ζλεγχο των δρόμων μεταφοράσ. Οι 
εξελίξεισ ςτθ υρία και ευρφτερα τθ Μζςθ Ανατολι, θ όξυνςθ που υπάρχει ςτο Αιγαίο και ςτθ 
Νοτιοανατολικι Μεςόγειο αντανακλοφν τζτοιουσ ανταγωνιςμοφσ. Οι εργαηόμενοι δεν πρζπει να 
αποδεχτοφν τα ςυνκιματα τθσ κυβζρνθςθσ «γεωςτρατθγικι αναβάκμιςθ», «Ελλάδα - δφναμθ 
ςτακερότθτασ και αςφάλειασ ςτθν περιοχι» κ.α. Ακριβϊσ το αντίκετο αποδεικνφεται 
κακθμερινά. Όςο πιο βακιά μασ μπλζκει θ κυβζρνθςθ ςε αυτά τα γεωςτρατθγικά παιχνίδια, 
τόςο πιο πολφ κινδυνεφει ο λαόσ. Μπροςτά ςε αυτζσ τισ εξελίξεισ απαιτείται να υπάρχει 
εγριγορςθ από τθν εργατικι τάξθ, ταξικά αντανακλαςτικά.  

Τπεράςπιςθ τθσ εδαφικισ ακεραιότθτασ τθσ χϊρασ δε ςθμαίνει και εμπιςτοςφνθ ςτθν αςτικι 
τάξθ και των κυβερνιςεϊν τθσ. θμαίνει καταρχιν υπεράςπιςθ των ςυμφερόντων τθσ 
εργατικισ τάξθσ, του λαοφ, ςτουσ οποίουσ κυβζρνθςθ και κόμματα του κεφαλαίου βρίςκονται 
απζναντι, όπωσ κακθμερινά πλζον βιϊνουμε. 

Πάρτε κζςθ ςτον αγϊνα!  
Οργανωκείτε ςτο Κλαδικό ωματείο Ενζργειασ! 

Αυτό που χρειάηεται ςιμερα είναι ζνα κίνθμα που κα ςτοχεφει τα προβλιματα ςτθν καρδιά τουσ, 
κα αναδεικνφει τον πραγματικό αντίπαλο, δθλαδι τα μονοπϊλια -τθν ΕΕ- τισ κυβερνιςεισ τουσ 
και μζςα από τθν πάλθ για τα πιο μικρά ωσ τα πιο μεγάλα προβλιματα, κα παλεφει ταυτόχρονα 
και για τθν ανατροπι τουσ. τον κλάδο μασ αυτό ςθμαίνει ότι χρειάηεται να δυναμϊςει ο 
ταξικόσ πόλοσ, το Κλαδικό μασ ωματείο, να κερδίηουν ολοζνα ζδαφοσ οι δυνάμεισ του ΠΑΜΕ, 
να ςυντονίηεται ο αγϊνασ κλαδικά, αλλά και πανελλαδικά, μζςα από το ΠΑΜΕ. Να μπουν 
εμπόδια, ςιμερα, ς’ αυτά τα μζτρα, αλλά και να υπάρξει πραγματικι προοπτικι για τουσ 
εργαηόμενουσ αφριο. Προοπτικι που απαιτεί ςυνολικι ριξθ και ςφγκρουςθ τθσ εργατικισ τάξθσ 
με το ςάπιο και εκμεταλλευτικό καπιταλιςτικό ςφςτθμα, για να κατακτιςει θ ίδια τθν εξουςία.  

Σο Κλαδικό υνδικάτο Ενζργειασ, κα δϊςει με αυτό το περιεχόμενο τισ δυνάμεισ του ςτουσ 

αγϊνεσ που εξελίςςονται, αλλά και ςε αυτοφσ που κα ζρκουν, γιατί μόνο με αυτό τον τρόπο οι 

εργαηόμενοι μποροφν να βγουν κερδιςμζνοι επί τθσ ουςίασ. Θα δϊςει τισ δυνάμεισ του ϊςτε να 

παλζψουμε ςτον κλάδο μασ για ενιαίο αποκλειςτικά κρατικό φορζα ενζργειασ για τθν 

παραγωγι, τθ μεταφορά και τθν διανομι τθσ ενζργειασ, που κα αποτελεί κοινωνικι ιδιοκτθςία 

και κα λειτουργεί για τθν ικανοποίθςθ των ςφγχρονων λαϊκϊν αναγκϊν. 


