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Του Γιώργου Κράλογλου
"Ψιλολόγια"τα 2,5 δισ. που πήρε η Ολυμπιακή από τον λαό. Η ΔΕΗ να δείτε. Ζημιές 1 δισ. και
16.747 μισθοί. Ο λογαριασμός έρχεται την άλλη Πέμπτη...
Αςπάρουμε μια εικόνα των ημερών, για να αντιληφθούμε την έκταση της γελοιότητας του
κρατισμού και στο ηλεκτρικό ρεύμα, όπως το πληρώνει ο λαός και μόνο ο λαός.
ΟΔιαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), δηλαδή το
κρατικό μονοπώλιο της ΔΕΗ, ευχαρίστησε με δημόσια δήλωσή του (!) την αστυνομία επειδή
τσάκωσε συμμορίες της τριετίας 2015-2018, με τις ρευματοκλοπές από 300 παροχές ηλεκτρικού
ρεύματος αξίας 1,5 εκατ ευρώ.
Προσέξτετώρα. Το επισήμως αποδεκτό κλεψιμαίικο ρεύμα προστίθεται στα 250 εκατ. ευρώ
ρευματοκλοπων της ΔΕΗ και στα 400 εκατ. ευρώ "επισήμων κλοπών" από το ίδιο το κράτος
(ΛΑΡΚΟ και άλλες κρατικές ) που τρέφει το μονοπώλιο ΔΕΗ και δεν ξέρει τώρα ποιόν να
φεσώσει... με 1 δισ. ζημιές.
Καιπάμε να δούμε πώς η ΔΕΗ θα "τσουρουφλίσει" τον λαό γιατί η πρώτη αριστερή κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ , του Αλέξη Τσίπρα, "δικαιολόγησε την επανάστασή της... και με ανατροπή των σχεδίων
πώλησης μέρους του μονοπωλίου (2013-2014).
ΗΔΕΗ ως "ηλεκτρική καρέκλα", για τον λαό, "συναρμολογήθηκε"... το 2007-2008 από "αντάρτικα
σόου" των "δυνάμεων της αριστεράς και της προόδου" (ανάθεμά μας...), στη μακρά περίοδο της
"Φωτοπουλειάδας", που ακολούθησε τα "μεταμοντέρνα", σχέδια και τις τακτικές "τύπου ΣΥΡΙΖΑ".
Αυτό φάνηκε στην πράξη μετά το 2012.
Οπόλεμος (των τότε 35.000 υπαλλήλων του κρατικού μονοπωλίου της ΔΕΗ) είχε ένα και μόνο

στόχο. Να φύγουν από την Ελλάδα με κλωτσιές... οι Γερμανοί της RWE που ζητούσαν να φέρουν
κεφάλαια (μαζί και με Κοινοτικά) να τα επενδύσουν στην Ελλάδα (ως στρατηγικοί επενδυτές της
ΔΕΗ) για τον εκσυγχρονισμό του δικτύου παραγωγής και διανομής του ηλεκτρικού ρεύματος.
Παράλληλο"μέτωπο" ζητούσε να "αποκεφαλισθεί" και ο Διευθύνων Σύμβουλος Τάκης
Αθανασόπουλος (πράγμα που πέτυχαν) με το "αδίκημα" ότι τόλμησε να φέρει τους Γερμανούς
επενδυτές να συμπράξουν στον εκσυγχρονισμό της ΔΕΗ.
Οιδιωγμοί Αθανασόπουλου, από γραφείο σε γραφείο... και από ξενοδοχείο σε ξενοδοχείο, έχουν
καταγραφεί και βιντεοσκοπηθεί για να γελάει ο λαός... Στο κάτω –κάτω αυτός πληρώνει το
πανάκριβο ρεύμα και το τίμημα των διωγμών και των ζημιών της ΔΕΗ.
Καιεπειδή φαινόμενα σαν αυτά, χαρακτηρίζουν την Ελλάδα των δυνάμεων της αριστεράς και της
προόδου... (επίσης ανάθεμα μας...) ας γυρίσουμε 10 χρόνια πριν (το 1976 -1977) με την οικονομία
να ζει ξανά την ίδια "επανάσταση".
Την"επανάσταση" των δυνάμεων προόδου... και εργατοπατερισμού της τότε Ολυμπιακής, με
πρωταγωνιστές τους πιλότους (ο Ωνάσης, μετά και το οικογενειακό του δράμα δεν είχε ούτε υγεία
για να την συντηρήσει) να υποχρεώνουν τον Παναγή Παπαληγούρα να μην πουλήσει την
Ολυμπιακή (την ζητούσαν 3 όμιλοι, εκ των οποίων ο ένας εγχώριος αλλά υπό διωγμό...) αλλά να
την κρατικοποιήσει. "Κέρδος" του θα ήταν (έτσι του έλεγαν στις συζητήσεις) η συμμαχία τους και η
εργασιακή τους ειρήνη!!!.
Απότη μια μεριά λοιπόν η (πρόσφατη) έξοδος από τη χούντα και από την άλλη η προοπτική
εντάξεως στην ΕΟΚ επέβαλαν κοινωνική και οικονομική ηρεμία... Από κοντά και τα οικονομικά
προβλήματα λόγω της πετρελαϊκής κρίσης του 1973. Όλα αυτά μαζί με κάποια διάθεση κρατισμού
κατέληξαν, σχεδόν εκβιαστικά, στην κρατικοποίηση και της Ολυμπιακής.
Καιτο πάρτι ξεκινάει... Απεργία 35 ημερών, όργιο απίθανων μισθών, σπατάλες, απίστευτες
προμηθειες αναξιοποίητου υλικού, ρεμούλες και προσλήψεις (3.000-4.500 μετά την
κρατικοποίηση).
Κατάστασηπου εξελίχθηκε όπως ακριβώς και στη ΔΕΗ του 2007-2008 που οι εργατοπατερικές
τακτικές (τύπου ΣΥΡΙΖΑ, όπως φάνηκαν από το 2012) "γράφουν" την αξέχαστη... σελίδα της
"Φωτοπουλειάδας" ενάντια τώρα στην ιδιωτικοποίηση.
Ποιοείναι το αποτέλεσμα; Αυτό που ζούμε στις μέρες μας. Η ΔΕΗ ανεβάζει τον διακόπτη της
"ηλεκτρικής καρέκλας" που έχει βάλει τον λαό να κάθεται, έχοντας τη σιγουριά του ΣΥΡΙΖΑ στο
πλευρό της. Από το 2016 μέχρι και σήμερα οι ζημιές της ΔΕΗ κατευθύνονται στις λαϊκές τσέπες
έναντι του "κέρδους" ότι δεν θα χαθούν οι 16.747 θέσεις εργασίας και θα έχουμε δίκαιο ρεύμα... Το
πόσο θα τα πληρώσουμε όλα αυτά θα τα ακούσουμε την άλλη Πέμπτη (στη γενική συνέλευση).
Αποκλειστικά όμως σε αριστερή έκδοση... Η μετάφραση θα είναι δική μας...
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