
 
ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 

 

Δε γίνεται απελευθέρωση χωρίς ξεπούλημα της ΔΕΗ...  

 

Γηα λα ζπείξνπλ ζπγρύζεηο ζρεηηθά κε ηνπο ελόρνπο, αιιά θαη ηηο επηδηώμεηο πνπ έρεη ε παξάδνζε ηεο ΔΕΗ ζηα 
κνλνπώιηα, ηηο ηειεπηαίεο κέξεο πνιινί θαιιηεξγνύλ ηελ αληίιεςε όηη κπνξεί λα πξνρσξήζεη ε απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο 
ηεο Ελέξγεηαο, αιιά ρσξίο λα πξνρσξήζεη ην μεπνύιεκα ηεο Εηαηξείαο. Δελ απαληνύλ όινη απηνί, βέβαηα, ζην εύινγν 
εξώηεκα πνπ πξνθύπηεη: Αιήζεηα, αλ ε ΔΕΗ ζήκεξα ήηαλ εθείλε ε Δεκόζηα Εηαηξεία πνπ ήηαλ εληαγκέλε ζε έλαλ θεληξηθό 
ζρεδηαζκό θαη, αμηνπνηώληαο όιεο ηηο παξαγσγηθέο δπλαηόηεηεο ηεο ρώξαο, πξνζέθεξε ζην ιαό καο ηελ Ελέξγεηα πνπ 
απαηηνύλ νη ζύγρξνλεο αλάγθεο ηνπ, πώο ζα έβξηζθαλ πειάηεο νη αληαγσληζηέο ηεο;  

Γηα λα ζνιώζνπλ ηα λεξά, νη ππεξέηεο ηνπ θεθαιαίνπ ζπλνδεύνπλ ην μεπνύιεκα κε ηελ πνιηηηθή θαη ηελ πξνπαγάλδα πνπ 
ζρεδηαζκέλα ππνβαζκίδνπλ ηε ΔΕΗ. Καη θαιιηεξγώληαο έηζη ηελ άπνςε όηη κόλν ν «αληαγσληζκόο» θαη ε 
«απειεπζέξσζε» ζα δώζνπλ δηέμνδν ζην ιαό, έξρνληαη κεηά λα «καιώζνπλ» θη από πάλσ όζνπο (κε ή ρσξίο 
εηζαγσγηθά) θαζπζηεξνύλ ηηο εμειίμεηο πνπ απαηηνύλ νη πνιπεζληθέο. 

Σηελ πξνζπάζεηα απηή, ηδηαίηεξν ξόιν έρεη αλαιάβεη ε εξγαηηθή αξηζηνθξαηία ηεο εγεζίαο ηεο ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ. Η αλάδεημε 

ησλ πειώξησλ επζπλώλ ηεο, ηεο ζπλελνρήο ηεο ζηελ πξνζπάζεηα «νκαιήο» πξνώζεζεο ηεο ιαίιαπαο ηεο 

απειεπζέξσζεο, απνηειεί όξν γηα ηελ απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε ηεο πάιεο θαη ηεο αληεπίζεζεο. Με απηό ην ζθεπηηθό, 

δεκνζηεύνπκε ζήκεξα απνζπάζκαηα από αλαθνίλσζε ηεο «Αγσληζηηθήο Σπλεξγαζίαο ΔΕΗ» πνπ ζέηεη κηα ζεηξά 

ζεκαληηθέο πιεπξέο ηνπ δεηήκαηνο. 

Τεράστιες οι εσθύνες της ΓΕΝΟΠ - ΔΕΗ 

Η πλειοτηθία ηηρ Ομοζπονδίαρ όσι μόνο δεν ενανηιώθηκε αλλά ζηήπιξε απ' ηην ππώηη ζηιγμή ηο ξεπούλημα ηηρ ΔΕΗ 

«Οσι μόνο δεν ενανηιώνεηαι (ζ.ζ. η πλειοτηθία ηηρ ΓΕΝΟΠ - ΔΕΗ) ζε αςηή ηην πολιηική αλλά ζηο όνομα ηος 
εθικηού και ηος πεαλιζμού ζςζηηάει με ποιο ηπόπο θα γίνει δήθεν πιο ανώδςνη η απελεςθέπυζη. Αςηή ηην 
ανηίλητη ςπηπεηεί η ζύζκετη ζηελεσών πος ππαγμαηοποιήθηκε με ηην παποςζία ηηρ διοίκηζηρ ηηρ ΔΕΗ, η 
οποία μάλιζηα έκανε "μαθήμαηα" ζηα ζςνδικαλιζηικά ζηελέση». Τν ίδην πξνδνηηθόο απέλαληη ζηνπο εξγαδόκελνπο 
είλαη ν ξόινο ηεο πιεηνςεθίαο θαη ζε θάζε βήκα ηεο έληαζεο ηεο αληεξγαηηθήο επίζεζεο. «Όηαλ πεηζόθνβαλ ηα 
αζθαιηζηηθά δηθαηώκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο ΔΕΗ δήισλαλ όηη ζα "αγσληζηνύλ" καδί κε ηελ ππνηαγκέλε εγεζία ηεο 
ΓΣΕΕ. Αξλνύληαη λα νξγαλώζνπλ ηνλ αγώλα γηα ηελ ππεξάζπηζε ησλ κηζζώλ καο, γηα δηεθδίθεζε νπζηαζηηθήο ΣΣΕ, δε 
βγάδνπλ άρλα γηα ηελ θαηάπηπζηε ΣΣΕ πνπ ππέγξαςε ε ΓΣΕΕ πνπ ζηελ πιεηνςεθία ηεο θηγνπξάξνπλ θαη νη ςήθνη 
θνξπθαίσλ ζηειερώλ ηεο ΠΑΣΚΕ, ΔΑΚΕ από ηε ΔΕΗ». Καη θαηαιήγεη: 

«Σήκεξα απαηηείηαη λα δπλακώζεη απνθαζηζηηθά ν αγώλαο καδί κε ην ηαμηθό θίλεκα, ην ΠΑΜΕ, γηα λα κελ εθαξκνζηεί ην 
κλεκόλην ζηελ πξάμε, λα αλνίμεη ν δξόκνο γηα κηα πνιηηηθή πνπ λα ππεξεηεί ηηο ζπλνιηθέο αλάγθεο ησλ εξγαδνκέλσλ. 

Η πάλη μαρ ππέπει να ζηοσεύει: 

 Ελάληηα ζηελ νινθιήξσζε ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ηεο ΔΕΗ.  
 Γηα ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ θξαηηθό εληαίν θνξέα ελέξγεηαο πνπ λα ζρεδηάδεη κε θξηηήξην ηε ζπλδπαζκέλε ηθαλνπνίεζε ησλ 

ιατθώλ αλαγθώλ.  
 Σηα πιαίζηα απηά ε ΔΕΗ ζα είλαη 100% ζην δεκόζην κε απνθιεηζηηθόηεηα ζηελ Παξαγσγή - Μεηαθνξά - Δηαλνκή 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.  
 Γηα ππνγξαθή νπζηαζηηθήο ΣΣΕ πνπ εθηόο ησλ άιισλ ζα αλαπιεξώλεη ηηο απώιεηεο από ηα αληεξγαηηθά κέηξα». 

 


