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ΜΑΚΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Δεν μπορεί να υπάρξει φιλολαϊκή λειτουργία της ΔΕΗ μέσα στο πλαίσιο της απελευθέρωσης
Αποσπάσματα από το χαιρετισμό εκ μέρους του ΚΚΕ στο 37ο Συνέδριο της ΓΕΝΟΠ - ΔΕΗ που ξεκίνησε χτες

Χαιρετισμό στο 37ο Συνέδριο της ΓΕΝΟΠ - ΔΕΗ που ξεκίνησε χτες στην Αθήνα, απηύθυνε εκ μέρους του ΚΚΕ ο Μάκης
Παπαδόπουλος, μέλος της ΚΕ του Κόμματος. Μεταξύ άλλων, στην ομιλία του σημείωσε:

«Η επίθεση που δέχονται σήμερα οι εργαζόμενοι στη ΔΕΗ, στον κλάδο της Ενέργειας αλλά και γενικότερα η λαϊκή
οικογένεια, είναι τόσο μεγάλη ώστε δεν υπάρχουν περιθώρια για μισόλογα, για νέες αυταπάτες, για αποπροσανατολιστικές
τουφεκιές στον αέρα.

Σήμερα εύκολα μπορεί να διαπιστώσει κανείς ποιος έλεγε την αλήθεια και ποιος συνειδητά εξαπατούσε για δεκαετίες το
λαό, με τον ισχυρισμό ότι η απελευθέρωση στρατηγικών τομέων της οικονομίας, οι αναδιαρθρώσεις, ο ανταγωνισμός των
ιδιωτικών ομίλων, θα ωφελήσουν τους λαϊκούς καταναλωτές και θα δημιουργήσουν χιλιάδες νέες θέσεις καλοπληρωμένης
εργασίας.

Σήμερα είναι εύκολο να αντιληφθούμε ότι η επίθεση που δέχονται οι εργαζόμενοι στον κλάδο και στο σύνολο της
οικονομίας δεν αποτελεί ούτε ελληνική πρωτοτυπία, ούτε είναι τέκνο της περιόδου της κρίσης. Οι αντιλαϊκές κατευθύνσεις
χαράχτηκαν πολύ πριν την κρίση, απ' τη δεκαετία του '90, και εφαρμόζονται σ' όλα τα κράτη - μέλη της ΕΕ, απ' όλες τις
κυβερνήσεις.

Κάθε κυβέρνηση που υποκλίνεται και προωθεί τους στόχους της καπιταλιστικής ανάπτυξης και της ΕΕ, θα βαδίσει
υποχρεωτικά στο δρόμο που θυσιάζει τις λαϊκές ανάγκες, όποια συνθήματα και αν χρησιμοποιήσει. Μάταια η κυβέρνηση
του ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να βαφτίσει "το κρέας ψάρι". Αποτελεί καθαρή πολιτική απάτη να εμφανίζεις ως αντίσταση στην
ιδιωτικοποίηση την πρόταση για κοινοπραξίες της ΔΕΗ με ιδιωτικούς ομίλους. Αποτελεί απάτη να εμφανίζεις ως φιλολαϊκή
τη λειτουργία της σημερινής ΔΕΗ στο πλαίσιο της απελευθέρωσης.

Μέσα στην απελευθερωμένη αγορά, τόσο η ΔΕΗ όσο και οι κοινοπραξίες που θα σχηματίσει, θα λειτουργούν με γνώμονα
το ποσοστό κέρδους των ομίλων και γι' αυτό θα αυξάνουν το βαθμό εκμετάλλευσης των εργαζομένων και θα συνεχίζουν
την αφαίμαξη του λαϊκού καταναλωτή.

Γι' αυτό δεν προβλέπεται σήμερα καμιά ουσιαστική μείωση των τιμολογίων της οικιακής κατανάλωσης, ενώ υπάρχει
δραματική απώλεια του λαϊκού εισοδήματος και αύξηση της παραγωγικότητας την τελευταία πενταετία, καθώς και μείωση
των διεθνών τιμών πετρελαίου την τελευταία διετία. Η πρόσθετη επιβάρυνση στα λαϊκά νοικοκυριά χαρακτηρίζει την
απελευθερωμένη αγορά σ' όλη την Ευρώπη και όχι μόνο στην Ελλάδα.

Σ' αυτή την κρίσιμη συγκυρία, κάθε σωματείο, κάθε Ομοσπονδία πρέπει να αναμετρηθεί με τις ευθύνες της. Δεν
χρειαζόμαστε ένα συνδικαλιστικό κίνημα που θα υπηρετεί την κυβερνητική πολιτική και θα καλλιεργεί αυταπάτες
φιλολαϊκής διαχείρισης μέσα στη ζούγκλα της απελευθερωμένης αγοράς. Χρειαζόμαστε σωματεία και Ομοσπονδίες που θα
σημαδεύουν τον πραγματικό αντίπαλο, την αστική τάξη και την ΕΕ που τη στηρίζει, σωματεία που θα οργανώνουν την
αντεπίθεση για να ανακτηθούν οι απώλειες και να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των εργαζομένων.

Οι δυνάμεις του ΚΚΕ μπαίνουν μπροστά και φωτίζουν το μοναδικό δρόμο για να ικανοποιηθούν οι λαϊκές ανάγκες, το
δρόμο της κοινωνικοποίησης των μονοπωλιακών ομίλων, των εργοστασίων, των υποδομών, των μέσων παραγωγής. Το
δρόμο του επιστημονικού κεντρικού σχεδιασμού με γνώμονα το σύνολο των λαϊκών αναγκών.

Αυτός ο δρόμος δεν είναι ούτε εύκολος ούτε σύντομος, είναι μαραθώνιος σύγκρουσης και ρήξης με την εξουσία του
κεφαλαίου. Είναι, όμως, αναγκαίος και τον βαδίζουμε έχοντας εμπιστοσύνη στην εργατική τάξη. Απευθυνόμαστε ιδιαίτερα
στους εργαζόμενους της ΔΕΗ και του κλάδου της Ενέργειας και τους καλούμε να βγουν μπροστά και με τους αγώνες τους
να βάλουν τη σφραγίδα τους στις εξελίξεις».
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