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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Προμελετημένο & στημένο έγκλημα εις βάρος της ΔΕΗ από Κυβέρνηση, Νέα 

Δημοκρατία & ΠΑΣΟΚ 

 Η χώρα βρίσκεται με το ένα πόδι στο γκρεμό, από τις μνημονιακές πολιτικές που εφαρμόζει 

η κυβέρνηση, η οποία είναι έτοιμη να ξεπουλήσει λιγνιτικές και υδροηλεκτρικές μονάδες και ότι 

άλλο της υποδείξουν οι δανειστές όσον αφορά τον Όμιλο ΔΕΗ, με μόνο στόχο να παραμείνει στην 

εξουσία. 

Την ίδια στιγμή σε αυτό το βρώμικο σχέδιο που εξυφαίνεται κατά της ΔΕΗ, βρίσκει ως πιο στενούς 

συμμάχους, τους κατά τα άλλα πολιτικούς αντιπάλους της και αυτοί δεν είναι άλλοι από την Νέα 

Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, καθώς έσπευσαν να βάλουν πλάτη στο επικείμενο ξεπούλημα της 

ΔΕΗ. 

Δεν είναι τυχαίο που η αξιωματική αντιπολίτευση έσπευσε χθες, τι στιγμή που κρίνεται η τύχη της 

ΔΕΗ στις Βρυξέλλες, να γίνει βασιλικότερη του βασιλέως, παρουσιάζοντας το ενεργειακό της 

πρόγραμμα, το οποίο είναι κατάπτυστο για τους εργαζόμενους του Ομίλου ΔΕΗ (πώληση ΑΔΜΗΕ 

ΥΗΣ-ΑΗΣ σταθμών & Στρατηγικός Επενδυτής σε ΔΕΗ). Τέτοια προθυμία προκαλεί θυμηδία.  

Στο ίδιο μήκος κύματος και το ΠΑΣΟΚ που επικροτεί κατά βάση το πρόγραμμα της Νέας 

Δημοκρατίας, το οποίο είναι το ίδιο με αυτό που προσπάθησαν να εφαρμόσουν όταν ήταν 

κυβέρνηση. 

Τους προειδοποιούμε ότι τέτοια νεοφιλελεύθερα και αντεργατικά σχέδια δεν πρόκειται να γίνουν 

αποδεκτά από τους εργαζόμενους και θα τα πολεμήσουμε, σε συνεργασία με την κοινωνία με 

κάθε νόμιμο μέσο.  

Αποδεικνύεται, ότι, έχουν στοχοποιήσει τη ΔΕΗ και όλοι οι εργαζόμενοι αναρωτιούνται; Αν έχουν 

αυτά τα σχέδια όταν είναι στην αντιπολίτευση, όλοι μπορούμε να φανταστούμε τι θα πράξουν όταν 

είναι κυβέρνηση. 

Γίνονται «λαγοί» και υπόγειοι υποστηρικτές της κυβέρνησης και αποκαλύπτεται ότι το ξεπούλημα 

της ΔΕΗ είναι ένα «οικουμενικών» διαστάσεων έγκλημα και βρίσκεται υπο την καθοδήγηση του 

υπουργού οικονομικών της Γερμανίας. 

Κυβέρνηση – ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΠΑΣΟΚ είναι υπηρέτες ενεργειακών οικονομικών 

συμφερόντων και βρίσκονται σε αγαστή συνεργασία μαζί τους. 
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Η ΕΤΕ/ΔΕΗ σε όλους αυτούς τους «λαγούς», νεοφιλελευθέρους και μη, ψευτοσοσιαλιστές και 

ψευτοαριστερούς, ένα μήνυμα στέλνει: 

Για να υλοποιήσετε τέτοιου είδους προδοτικές αποφάσεις που ξεπουλούν και χαρίζουν όσα έχτισε 

ο ελληνικός λαός στο πέρασμα δεκαετιών θα χρειαστεί να προσπαθήσετε πολύ σε πολλά 

επίπεδα, τόσο στους δρόμους όσο και στις αίθουσες των δικαστηρίων. Και για να ξεκινήσουμε μ’ 

αυτό, για να πουληθούν υδροηλεκτρικά εργοστάσια πρέπει πρώτα να πληρώσετε στη ΔΕΗ τα δις 

€ που έδωσε για την κατασκευή των φραγμάτων και για έργα πολλαπλού σκοπού και 

ωφελιμότητας. 

Ξεπουλητές της χώρας, 

αν την ξεχάσατε εσείς, εμείς την απόφαση της Ε.Ε. του 2002, 16/10/2002 C(2002)3792Fin, δεν την 

ξεχάσαμε. 

Ότι ανήκει στη ΔΕΗ, αφού δεν το διεκδίκησαν αυτοί που θα έπρεπε, θα το διεκδικήσουμε εμείς για 

λογαριασμό της.  
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