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Του Γιώργου Κράλογλου
Τίποτεδεν είδαμε ακόμη. Η εξέλιξη με τη ΔΕΗ και τα χαΐρια της, σε βάρος των υπόλοιπων
εργαζομένων, είναι μερικές σκηνές του έργου... που έρχεται.
Καιποιο είναι το έργο; Οι εξετάσεις που θα δώσει η Νέα Δημοκρατία (της κυβέρνησης του κ.
Μητσοτάκη), στο πώς θα κόψει τον "ομφάλιο λώρο" που δένει την (ακόμη) κρατικοδίαιτη οικονομία
μας με τα κόμματα. Όχι με την πολιτική που εκφράζουν τα κόμματα. Αλλά με τα κόμματα και το
πελατειακό δυναμικό τους στο κράτος.
Τιλένε οι γκουρού της μεταφυσικής; Ότι η εξέλιξη έρχεται μέσα από συγκρούσεις με τον ίδιο σου
τον εαυτό. Ε, αυτό έγινε χθες στη Βουλή, με την Ν.Δ. του κ. Μητσοτάκη.
Οικρατικοί υπάλληλοι με μπροστάρη τον ΣΥΡΙΖΑ και παρατρεχάμενο το ΚΙΝΑΛ (για να μη χάσει
μερτικό από την εξέλιξη...) πήραν πίσω ότι είχαν χάσει στη συνείδηση της κοινής γνώμης, πως οι
εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα στην Ελλάδα είναι ριγμένοι σε σχέση με τους κρατικούς
υπαλλήλους λόγω της (εξασφαλισμένης και συνταγματικά!!) μονιμότητάς τους.
ΗΒουλή βούιξε για τα δίκια των κρατικών υπαλλήλων ως προς τη συνταγματική κατοχύρωση της
μονιμότητας.
Καιόχι μόνο των σημερινών κρατικών υπαλλήλων, αλλά και των παιδιών τους... Που διορίζονται
μέσω εργατοπατέρων, όπως (για τη ΔΕΗ) οι κομματικοί της ΓΕΝΟΠ.
Τοθέμα άνοιξε για τα καλά. Και (ανεξάρτητα από την πορεία της υπόθεσης ΔΕΗ) άντε να μιλήσεις
για κατάργηση της μονιμότητας από εδώ και πέρα.
Άντενα κόψεις τον "ομφάλιο λώρο" που δένει το κράτος με την τσέπη των εργαζόμενων του

κρατικού τομέα (και δεν είναι μόνο 60 εκατοστά όπως ο φυσικός λώρος... αλλά 60 χιλιόμετρα με
απύθμενο βάθος...).
Καιγια να μείνουμε στην ενέργεια. Προχθές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας ετοίμασε (ακόμη μια
φορά) για το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα 140 εκατ. ευρώ που παράτυπα παρέδωσε (πριν την
κρίση) η Ν.Δ. στη ΛΑΡΚΟ από τον κρατικό κορβανά, σε βάρος των φορολογούμενων, για να
πληρώσει μισθούς και χρέη.
Ηπροηγούμενη παραπομπή ήταν το 2014 γιατί οι παραγγελίες της να επιστρέψουμε τα 140 εκατ.
στον κορβανά έπεσαν στο κενό από τις κυβερνήσεις της Ν.Δ. μέχρι και το 2014, ενώ και ο ΣΥΡΙΖΑ
απαξίωσε τις προειδοποιήσεις των Βρυξελλών το 2017.
Καιενώ μας επιβάλλονται κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη ΛΑΡΚΟ (με τη ΔΕΗ
μεγαλομέτοχο), εμείς συζητάμε στη Βουλή αν θα πληρώνουμε ισόβια ή όχι, τους κρατικούς
υπαλλήλους, ανεξάρτητα αν μπαίνουν στο κράτος γιατί έχει ανάγκες ή γιατί το κόμμα που τους
βάζει έχει τις ανάγκες του...
Το"κάρμα", λοιπόν, για την επιλογή μας να κάνουμε κρατική την οικονομία, όταν όλα γύρω μας
ανοίγονται στην ελεύθερη αγορά, φάνηκε με τη ΔΕΗ αλλά δεν τελειώνει.
Οιμεταφορές, συγκοινωνίες και τρένα, το φυσικό αέριο, η διανομή και τα δίκτυά μας σε ηλεκτρικό
ρεύμα, αέριο και οποιαδήποτε άλλη μορφή, πρέπει να φύγουν από το κράτος, μαζί με τα νερά (σε
όλη την Ελλάδα), πριν φτάσουν στο επίπεδο πτώχευσης της ΔΕΗ.
Ανδεν φύγουν και αν δεν κοπεί η σύνδεσή τους με τα κόμματα, ως προς τις προσλήψεις και τα
δικαιώματά αυτών που προσλαμβάνονται, τα μνημόνια (που είναι στο ράφι) δεν θα μπουν στο
χρονοντούλαπο της ιστορίας...
Τοξεκίνημα της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη από τη ΔΕΗ ήταν σωστό, γιατί οι τρύπες της στα
οικονομικά θυμίζουν λαβύρινθο και η στασιμότητά της δεν πάει άλλο.
Ταόσα όμως θα ακολουθήσουν, το 2020, στα δίκτυα ενέργειας, στο αέριο, στις συγκοινωνίες, στα
νερά, στις υποδομές (ρωτήστε και τη Θεσσαλονίκη και θα σας πουν...) θα είναι μέτωπα πίσω από
τα οποία θα παρατάσσονται οι "προοδευτικές δυνάμεις" των ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ και ολίγη από ΚΙΝΑΛ...
Μέτωπα δήθεν λαϊκής εξέγερσης... (όπως πάντα με τους 200-300 κομματικούς και τους
ασήμαντους κλακαδόρους της ντουντούκας...), αλλά θα φτάνουν να βουλιάξουν το "σκάφος
ανοικτής θαλάσσης" που θέλει να "ναυπηγήσει" για την οικονομία ο κ. Μητσοτάκης.
Το"κάρμα" που θα το πληρώσει βεβαίως και δεν έχει να κάνει με την κυβέρνηση του. Είναι όμως
"κάρμα" της Ν.Δ. για την 45χρονη σοσιαλμανία της, όπως εύστοχα την χαρακτήριζε, το 1976-1977,
η τότε διαπλοκή, η οποία στη συνέχεια σιώπησε... Και γιατί όχι.
george.kraloglou@capital.gr

Διαβάστε το άρθρο στο Capital.gr

