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Τοποθέτηση τοσ Μ. Παπαδόποσλοσ, μέλοσς της ΚΕ τοσ ΚΚΕ στο Σσνέδριο 

ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, Κσριακή 21/10/2012 

 

ηε ζεκεξηλή ζπγθπξία ηεο βαζύηεξεο κεηαπνιεκηθήο θξίζεο ηνπ ειιεληθνύ 

θαπηηαιηζκνύ, θαλέλαο δελ πξέπεη λα δείρλεη αλνρή ζε γεληθόινγεο δηαθεξύμεηο θαη 

ππνζρέζεηο γηα θηινιατθή ζηξνθή ζηελ ελεξγεηαθή θαη ζηελ αλαπηπμηαθή πνιηηηθή, νη 

νπνίεο δελ πξνζδηνξίδνπλ κε ζαθήλεηα ηνλ πξαγκαηηθό αληίπαιν θαη δελ μεθαζαξίδνπλ 

ην δξόκν αλάπηπμεο πνπ δηαζθαιίδεη ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ ιατθώλ αλαγθώλ. 

ηε ζεκεξηλή ζπγθπξία, απνηεινύλ ζπλεηδεηή πξνζπάζεηα εμαπάηεζεο νη 

δηαθεξύμεηο γηα ελεξγεηαθό ζρεδηαζκό θαη γηα βέιηηζην ελεξγεηαθό κείγκα κε γλώκνλα 

ην δεκόζην ζπκθέξνλ, από πνιηηηθέο δπλάκεηο πνπ απνδέρνληαη ην πιαίζην ηεο 

«απειεπζεξσκέλεο» αγνξάο ηεο ΕΕ. Μέζα ζε απηή ηελ δνύγθια ηεο αγνξάο, νη 

όκηινη αληαγσλίδνληαη θαη ζα αληαγσλίδνληαη κε θξηηήξην ην πνζνζηό θέξδνπο, ην 

κεξίδην αγνξάο θαη θάζε θξαηηθή ξύζκηζε ππεξεηεί θαη ζα ππεξεηεί αληηθεηκεληθά ην 

ζηόρν ηεο δηεπξπκέλεο αλαπαξαγσγήο ηνπ θεθαιαίνπ. 

ήκεξα, βξηζθόκαζηε κπξνζηά ζε ζπγθεθξηκέλεο απνθάζεηο ηεο ΕΕ γηα πιήξε 

ελνπνίεζε ηεο αγνξάο σο ην 2014 κε αγνξά δηκεξώλ ζπκβνιαίσλ θαη ρξεκαηηζηήξηα 

ελέξγεηαο θαη θάζε πνιηηηθή δύλακε νθείιεη λα ηνπνζεηεζεί ζπγθεθξηκέλα.  

Βξηζθόκαζηε κπξνζηά ζε δεζκεύζεηο ηεο ρώξαο γηα πινπνίεζε ησλ λνκνζεηεκέλσλ 

θαηεπζύλζεσλ ηεο ηξίηεο ελεξγεηαθήο δέζκεο ζρεηηθά κε ηελ αλεκπόδηζηε πξόζβαζε 

ησλ αληαγσληδόκελσλ νκίισλ ζηα δίθηπα, ηνλ απνηειεζκαηηθό δηαρσξηζκό ηεο 

κεηαθνξάο θαη ηεο δηαλνκήο, πνπ αθνξνύλ όια ηα θξάηε-κέιε ηεο ΔΔ. 

Γλσξίδνπκε πιένλ θαιά πνηεο ήηαλ θαη πνηεο ζα είλαη κειινληηθά νη ζπλέπεηεο ηεο 

«απειεπζέξσζεο» ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο αλ δελ αλαηξαπεί ε νιέζξηα ζεκεξηλή 

πνξεία. 

Οη απαλσηέο απμήζεηο ησλ ηηκώλ γηα ηε ιατθή θαηαλάισζε ζα θιηκαθσζνύλ, καδί κε 

ηελ αύμεζε ηεο θξαηηθήο θνξνινγίαο, ησλ ηειώλ ΑΠΔ. Ζ επίζεκε θνηλνηηθή κειέηε 

ζρεηηθά κε ηνλ Δπξσπατθό Υάξηε Πνξείαο γηα ην 2050 νκνινγεί όηη νη ηηκέο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο θαη νη δαπάλεο ησλ λνηθνθπξηώλ ζα απμάλνληαη ζηα θξάηε-κέιε σο ην 2030 

ελώ ζηελ πξάμε ν κόλνο σθειεκέλνο απ΄ ηελ αύμεζε ηεο παξαγσγηθόηεηαο ζα είλαη 

ην κνλνπσιηαθό θεθάιαην. 

ρεηηθά κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ εγρώξησλ πεγώλ θαη ην πνηνο σθειείηαη, αξθεί λα 

ζθεθηνύκε ηε κείσζε ηεο παξαγσγήο ιηγλίηε θαηά 18,5% ηε δηεηία 2010-2011 ζε 

ζρέζε κε ηε δηεηία 2002-2003 ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία θαη ηελ ηαπηόρξνλε αύμεζε ηεο 

ζπλνιηθήο εγθαηεζηεκέλεο ηζρύνο από ΑΠΔ κε εηήζην ξπζκό κεηαβνιήο 23% κεηά ην 

2006. Να ζθεθηνύκε ηελ επίδξαζε ζηελ αύμεζε ηνπ θόζηνπο ειεθηξνπαξαγσγήο αιιά 

θαη ζην πεξηβάιινλ απ΄ ηηο ιηγληηηθέο κνλάδεο πνπ αλαγθάδνληαη λα ιεηηνπξγνύλ κε 

ρακειά θνξηία γηα λα σθειεζνύλ νη «πξάζηλνη» θαη γεληθόηεξα νη ηδηώηεο επελδπηέο. 

Γηα ηελ πνξεία ησλ κηζζώλ, ησλ εξγαζηαθώλ ζρέζεσλ, ησλ αζθαιηζηηθώλ 

δηθαησκάησλ, ησλ ζπιινγηθώλ ζπκβάζεσλ ε επηηάρπλζε ηεο επηδείλσζεο είλαη 

νινθάλεξε. Ο ζηξαηεγηθόο ζηόρνο ηεο ΔΔ λα δηαζθαιίζεη θζελόηεξε εξγαηηθή δύλακε 

γηα λα ζσξαθηζηεί ε αληαγσληζηηθόηεηα ησλ κνλνπσιηαθώλ νκίισλ ζηε δηεζλή αγνξά 
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έρεη ηεζεί απ΄ ηε δεθαεηία ηνπ ’90 θαη όρη κόλν ηώξα ζηε θάζε ηεο εθδήισζεο ηεο 

θαπηηαιηζηηθήο θξίζεο. Γελ απνηειεί πξσηνηππία ηεο ζεκεξηλήο ππεξρξεσκέλεο 

Διιάδαο, ηεο Διιάδαο ηνπ Μλεκόληνπ. Εθαξκόδεηαη θαη ζηα άιια θξάηε κέιε ηεο 

ΕΕ πνπ δελ ππάξρεη Τξόηθα αιιά ππάξρεη ε κπνπιληόδα ηεο 

αληαγσληζηηθόηεηαο, ησλ ζπζηώλ ζην βσκό ηνπ θαπηηαιηζηηθνύ θέξδνπο. 

ήκεξα, όπνπ έρεη ζπζζσξεπηεί ηόζε αξλεηηθή πείξα, δελ πξέπεη λα επηηξέςνπκε 

λα εγθισβηζηεί μαλά ην θίλεκα ζηελ ςεπηνξεαιηζηηθή γξακκή ηνπ «κηθξόηεξνπ 

θαθνύ», ηε γξακκή πνπ απνθόπηεη ην δήηεκα ηεο πώιεζεο ηνπ 17% ησλ κεηνρώλ ηεο 

ΓΔΖ θαη ηελ πηζαλόηεηα πώιεζεο ιηγληηηθώλ θαη πδξνειεθηξηθώλ ζηαζκώλ ηεο, απ΄ ηε 

ζπλνιηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ «απειεπζέξσζε» θαη ζηελ ηδησηηθνπνίεζε ηεο ΓΔΖ. 

Απ΄ ηε ζθνπηά ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ ιατθώλ αλαγθώλ, απνηειεί ςεπηνδίιεκκα αλ 

ην επόκελν βήκα ηεο «απειεπζέξσζεο» ζα γίλεη κε πώιεζε ιηγληηηθώλ κνλάδσλ ή κε 

ην γαιιηθό κνληέιν δηάζεζεο ηζρύνο ρακεινύ θόζηνπο κέζσ Γεκνπξαζηώλ πνπ 

επηιέγεη ε ΡΑΔ ή κε ην κνληέιν «αλνηρηώλ δεκνπξαζηώλ» πνπ πξνηείλεη ε δηνίθεζε 

ηεο ΓΔΖ σο κεηαβαηηθό κεραληζκό γηα ηελ πιήξε «απειεπζέξσζε». 

Οη όπνηεο ξήηξεο θαη άιιεο δηαθνξέο δελ αλαηξνύλ ηε λέα επηβάξπλζε ηεο ιατθήο 

νηθνγέλεηαο θαη ηελ πηζαλή κεγάιε ειάθξπλζε θαη αύμεζε ησλ θεξδώλ άιισλ 

ελεξγεηαθώλ αιιά θαη ελεξγνβόξσλ βηνκεραληώλ νκίισλ όπσο ε Αινπκίληνλ ηεο 

Διιάδνο. Αληίζηνηρα ην ζπλδηθαιηζηηθό θίλεκα δελ πξέπεη λα γίλεη νπξά ζηε ζθιεξή 

δηαπάιε νκίισλ θαη ηκπεξηαιηζηηθώλ θέληξσλ γηα ηνλ έιεγρν ηεο ΓΔΖ ην επόκελν 

δηάζηεκα. 

Καλέλα ελαιιαθηηθό κνληέιν «απειεπζέξσζεο» θαη ρνλδξεκπνξηθήο αγνξάο, 

θακηά αιιαγή ζηε κεηνρηθή ζύλζεζε, δελ κπνξεί λα αλαηξέζεη κέζα ζην πιαίζην 

ηεο «απειεπζεξσκέλεο» αγνξάο ηε ιεηηνπξγία θάζε ελεξγεηαθνύ νκίινπ κε 

γλώκνλα ην πνζνζηό θέξδνπο ηνπ ζε βάξνο ηόζν ησλ ιατθώλ αλαγθώλ όζν θαη 

ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ θιάδνπ. Απηό ηζρύεη γηα ηνπο κεγαινκεηόρνπο, ηεο ζεκεξηλήο 

ΓΔΖ όπσο ε Fidelity – Silchester θαη γηα ηνπο αληαγσληζηέο ηνπο. 

Απηή ε πξαγκαηηθόηεηα δελ αιιάδεη βαθηίδνληαο ην θξέαο ςάξη θαη 

παξνπζηάδνληαο ηηο επηρεηξεκαηηθέο ζπκπξάμεηο ζαλ δήζελ ελαιιαθηηθή ιύζε 

ηεο ηδησηηθνπνίεζεο. ηε κεηνρηθή ζύλζεζε ηεο ΓΔΖ ζπλππάξρνπλ ήδε ζήκεξα 

θξάηνο θαη ηδηώηεο κεγαινκέηνρνη. ηνλ ελεξγεηαθό ηνκέα επίζεο. Ζ κεηθηή νηθνλνκία, ν 

θξαηηθόο ηνκέαο πνπ ππεξεηεί ηα ζηξαηεγηθά ζπκθέξνληα ησλ κνλνπσιίσλ δελ 

απνηειεί θαηλνηόκα ξηδνζπαζηηθή ιύζε αιιά ην γλσζηό θαηαζηξνθηθό δξόκν πνπ καο 

έθεξε σο εδώ. Αθόκα θαη νη αζηηθέο κειέηεο όπσο ηνπ ΣΔΔ θαη κάιηζηα επί πξνεδξίαο 

Αιαβάλνπ, αλαγλσξίδνπλ πιένλ ηε κεγάιε πξόζζεηε επηβάξπλζε ησλ ιατθώλ 

ζηξσκάησλ απ΄ ηελ πινπνίεζε ησλ ΓΗΣ θαη ησλ πκβάζεσλ Παξαρώξεζεο. 

Η επηινγή ηνπ «κηθξόηεξνπ θαθνύ», ε γξακκή πνπ πάληα απνδέρεηαη ην 

αζθπθηηθό πιαίζην πνπ θαζνξίδεη ν αληίπαινο θαη αλαδεηά κάηαηα θηινιατθέο "θόθθηλεο 

γξακκέο" δηαπξαγκάηεπζεο κέζα ζε απηό, νδήγεζε ην θίλεκα από ήηηα ζε ήηηα. 

Θπκεζείηε: απνδνρή ηεο "απειεπζέξσζεο" θαη ακπληηθή κάρε γηα παξακνλή ηεο ΓΔΖ 

100% ζην δεκόζην, κεηά απνδνρή ηεο ηδησηηθνπνίεζεο θαη κάρε νπηζζνθπιαθώλ γηα 

ην 51%, απηή είλαη ε πνξεία πνπ καο έθεξε ζηε ζεκαίλεη θαηάζηαζε. 
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Οη απαηειέο δηαθεξύμεηο όιν θαη πην δύζθνια ζα μεγεινύλ πνιινύο γηα πνιύ. Δίλαη 

θαζαξή απάηε λα κηιάο γηα ηελ αλάγθε Δζληθνύ Φνξέα Τδξνγνλαλζξάθσλ θαη γηα 

ζρεηηθό Σακείν Δζόδσλ θαη λα κελ αλαδεηθλύεηο όηη ν ζεκεξηλόο ςεπδεπίγξαθνο 

Δληαίνο Φνξέαο δελ δηαζθαιίδεη νύηε θξαηηθή ζπκκεηνρή ζηελ έξεπλα, νύηε έιεγρν ζηα 

απνηειέζκαηα ηεο. Να κελ θαηαδηθάδεηο ην γεγνλόο όηη ε έξεπλα ζηελ Διιάδα 

πξνρσξά ρσξίο αλαθήξπμε ΑΟΕ θαη δηεζλή θαηνρύξσζε ησλ θπξηαξρηθώλ 

δηθαησκάησλ, εκπιέθνληαο βαζύηεξα ηε ρώξα ζην θνπβάξη ησλ ελδντκπεξηαιηζηηθώλ 

αληηζέζεσλ ζηελ Αλαηνιηθή Μεζόγεην. 

Κακηά πνιηηηθή δύλακε θαη θακηά θπβεξλεηηθή ελαιιαγή δελ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε θηινιατθή δηέμνδν όηαλ ππνθιίλεηαη ζην ζηόρν ηεο 

αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο άξρνπζαο ηάμεο θαη ζηηο δεζκεύζεηο ηεο ΕΕ. Αξγά ή 

γξήγνξα, θάζε παξόκνηα θπβέξλεζε, όπσο θαη αλ απηνραξαθηεξίδεηαη «αξηζηεξή», 

«αληηκλεκνληαθή»,   ζα απνδερηεί θαη ζα δεηήζεη λέεο ζπζίεο ηνπ ιανύ ζην βσκό ηεο 

αληαγσληζηηθόηεηαο. Θπζίεο πνπ όπσο γλσξίδνπκε πιένλ θαιά δελ νδεγνύλ ζηε ιατθή 

επεκεξία αιιά ζηελ αύμεζε ησλ θεξδώλ, ζηελ θξίζε ππεξζπζζώξεπζεο θεθαιαίνπ, 

ζηε ζρεηηθή θαη απόιπηε εμαζιίσζε ησλ εξγαδνκέλσλ. Κακηά ζπκκαρία κε ηηο 

θπβεξλήζεηο ηνπ κεζνγεηαθνύ Νόηνπ όπσο ηεο Γαιιίαο θαη ηεο Ηζπαλίαο νη νπνίεο 

ζπλππνγξάθνπλ ηελ θιηκάθσζε ηεο αληηιατθήο επίζεζεο, δελ κπνξεί λα κεηαηξέςεη ηελ 

ηκπεξηαιηζηηθή ζπκκαρία ηεο ΔΔ ζε «Δπξώπε ησλ εξγαδνκέλσλ». Ζ ΔΔ ηεο ειεύζεξεο 

θίλεζεο θεθαιαίνπ, εξγαζίαο, εκπνξεπκάησλ, ε ΔΔ ηεο αληζόκεηξεο αλάπηπμεο, δελ 

κπνξεί λα κεηαζρεκαηηζηεί θηινιατθά νύηε ζηε «δεπηέξα παξνπζία». 

Η ζεκεξηλή πάιε θαηά ηεο ηδησηηθνπνίεζεο ηεο ΔΕΗ αθόκα θαη κε πην 

νμπκέλεο κνξθέο (θαηαιήςεηο, πνιπήκεξεο απεξγίεο θιπ) , ζα κείλεη ηειηθά 

«άζθαηξε ληνπθεθηά» ζηνλ αέξα όζν δελ ζηξέθεηαη ζπλνιηθά ελάληηα ζηελ 

«απειεπζέξσζε» ηνπ ελεξγεηαθνύ ηνκέα, όζν δελ εληάζζεηαη ζην κεγάιν 

πόιεκν κηζζσηώλ θαη απηναπαζρνινύκελσλ γηα λα πιεξώζνπλ ηε θξίζε ηα 

κνλνπώιηα,   γηα απνδέζκεπζε από ηελ ΕΕ, κνλνκεξή δηαγξαθή ηνπ ρξένπο, 

θνηλσληθνπνίεζε ησλ κνλνπσιίσλ, γηα ξηδηθά δηαθνξεηηθό δξόκν αλάπηπμεο κε 

ιατθή εμνπζία. ην πιαίζην απηνύ ηνπ δξόκνπ κε επηζηεκνληθό θεληξηθό ζρεδηαζκό, 

κπνξεί ν απνθιεηζηηθά Κξαηηθόο θνξέαο Δλέξγεηαο λα αμηνπνηήζεη ην ζύλνιν ησλ 

εγρώξησλ πεγώλ γηα λα ηθαλνπνηήζεη ζπλδπαζκέλα ηηο ιατθέο αλάγθεο θαη λα 

δηαζθαιίζεη ακνηβαία επσθειείο δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο. 

 

πλάδειθνη εξγαδόκελνη ηεο ΓΔΖ 

Έρεηε δύλακε ζηα ρέξηα ζαο, βξίζθεζηε ζε έλα ζηξαηεγηθό, λεπξαιγηθό ηνκέα ηεο 

νηθνλνκίαο. Έρεηε απμεκέλε επζύλε απέλαληη ζηα ιατθά ζηξώκαηα. Απεπζπλόκαζηε ζε 

εζάο κε αηζηνδνμία θαη ζαο θαινύκε λα ζπκβάιιεηε απνθαζηζηηθά ζηελ νξγάλσζε ηεο 

ιατθήο αληεπίζεζεο. Πηζηέςηε ζηε δύλακή ζαο, νξζώζηε ην αλάζηεκά ζαο, πάξηε ηελ 

ππόζεζε ζηα ρέξηα ζαο. 


