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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Η Λερναία Ύδρα των ρευματοκλοπών και τα πλοκάμια της 

Το φαινόμενο των ρευματοκλοπών εξελίσσεται σε μια βραδυφλεγή βόμβα στα θεμέλια του Ομίλου ΔΕΗ το οποίο αυξάνεται 

με γοργούς ρυθμούς, χωρίς να φαίνεται φως στο τούνελ της ανομίας και της ανοχής. 

Οι μόνοι που δίνουν πραγματικό αγώνα και είναι μπροστάρηδες στη πάταξη της ρευματοκλοπής  είναι το Τεχνικό Προσωπικό 

του ΔΕΔΔΗΕ, που εργάζεται μέσα σε αντίξοες συνθήκες εργασίας. 

Βοά το πανελλήνιο από τις συχνές απειλές, χειροδικίες, εκφοβισμούς και διάφορες επικίνδυνες βιαιοπραγίες προς τους 

Τεχνίτες της Επιχείρησης μας, που είναι μόνοι απέναντι στο οργανωμένο, πλέον, έγκλημα των ρευματοκλοπών, και απαιτούν 

δικαίωση και προστασία και όχι συγκάλυψη.    Επισημαίνουμε για ακόμη μια φορά, ότι πιθανές προσπάθειες συγκάλυψης 

των παραπάνω φαινομένων και αδιαφορία προς το Τεχνικό  Προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ, δεν θα περάσουν. 

Η Ε.ΤΕ/ΔΕΗ χαιρετίζει  τις υπεράνθρωπες  προσπάθειες του Τεχνικού Προσωπικού που προασπίζεται τα συμφέροντα του 

Ομίλου ΔΕΗ με κίνδυνο της ζωής του. 

Η Ε.ΤΕ/ΔΕΗ κάνει γνωστό προς όλους (Στελέχη, Διοίκηση, Βιομήχανους και πάσης φύσεως μεγαλοεπιχειρηματίες), ότι ο 

αγώνας για την υπεράσπιση των συμφερόντων του ΔΕΔΔΗΕ, της ΔΕΗ και κατά προέκταση του Ελληνικού  λαού από 

ρευματοκλοπές, δεν πρόκειται να σταματήσει. Ας το λάβουν αυτό σοβαρά υπόψη οι καρεκλοκένταυροι που βρίσκονται στις 

παρυφές της εξουσίας. 

Ο Έλληνας καταναλωτής δεν μπορεί να επωμίζεται τα βάρη των μπαταχτσήδων μια ζωή. 

Οι επαναλαμβανόμενες ρευματοκλοπές που συμβαίνουν και πιθανόν συνεχίζονται σε μεγάλα τουριστικά νησιά της χώρας 

και κάποιων μεγάλων Επιχειρήσεων, συγκεκριμένα στη Βόρεια Ελλάδα, είναι της τάξης εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ. Τους 

προειδοποιούμε ότι θα ξετυλίξουμε το «μίτο της Αριάδνης» και θα πατάξουμε αυτές τις έκνομες ενέργειες φτάνοντας ως το 

τέλος του Λαβύρινθου.  

Οι Εργαζόμενοι Τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ δεν πρόκειται να «μεθύσουν», όσα κρασιά και μάρμαρα θα τους προσφερθούν.  

«Το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται» 
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