
 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΑΝΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΩΤΕΣ 

Την ώρα που κράτη, προπύργια του αδυσώπητου καπιταλισμού, ενισχύουν τον δημόσιο τομέα τους, στην χώρα μας 

συμβαίνει το αντίθετο με την απόφαση της κυβέρνησης να πουλήσει το 49% του ΔΕΔΔΗΕ, χωρίς να έχει καμία μνημο-

νιακή υποχρέωση, βασιζόμενη αποκλειστικά και μόνο στην ιδεοληπτική της εμμονή για ιδιωτικοποιήσεις και στην εφαρ-

μογή αποτυχημένων νεοφιλελεύθερων μοντέλων. 

Αντιλαμβανόμενες τη λάθος στρατηγική που σε όλο τον κόσμο, βιαίως ακολουθούσαν, άλλες χώρες παγώνουν τις ιδιω-

τικοποιήσεις καθώς επανακρατικοποιούν τις δομές τους αναγκαστικά  λόγω πανδημίας. Κατανοούν ότι μόνο αν έχουν 

κρατικό χαρακτήρα μπορούν να αντιμετωπίσουν τις μεγάλες κοινωνικές ανάγκες και επιτέλους αναθεωρούν έστω και 

καθυστερημένα τις άστοχες πολιτικές τους. Τρανό παράδειγμα, η περίοδος που διανύουμε με την πανδημία λόγω Covid-

19. Το κράτος στηρίχθηκε στις δημόσιες δομές (ΕΣΥ), που έχει ως προτεραιότητα την κοινωνική ισορροπία και τα κατά-

φερε σε μεγάλο βαθμό να περιορίσει τις ακραίες καταστάσεις εν αντιθέσει με τον ιδιωτικό τομέα που αδυνατεί ή δεν 

θέλει να ανταποκριθεί στις υγειονομικές ανάγκες που προέκυψαν. 

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ, 

Δυστυχώς, τούτη την κρίσιμη στιγμή εκχωρούν ένα μεγάλο τμήμα της βασικής ενεργειακής δομής της πατρίδας μας. 

Ένα δίκτυο μονοπωλιακού χαρακτήρα ( με εγγυημένο ετήσιο έσοδο (WACC) 7% για το 2020 και 6,7% για την επόμενη 

τετραετία, όταν σε αντίστοιχες ευρωπαϊκές εταιρείες δεν ξεπερνά το 3%) και δίνοντας  προίκα έργα όπως αυτό των 7,5 

εκατομμυρίων έξυπνων μετρητών, ύψους 850 εκατ. ευρώ, το οποίο, αναμένεται να λάβει χρηματοδότηση από το Ταμείο 

Ανάκαμψης, με ένα αξιοζήλευτο ρυθμιστικό πλαίσιο για τον μελλοντικό τυχερό.  

Ο ΔΕΔΔΗΕ δεν πουλιέται. Χαρίζεται, θυσιάζεται στο βωμό της αδιανόητης νεοφιλελεύθερης καταστροφικής πολιτικής 

και ο τελικός λογαριασμός θα σταλεί για μια ακόμα φορά μέσω χρεώσεων στην τσέπη του καταναλωτή. 

Οφείλουμε να διαμηνύσουμε στους αρμόδιους κυβερνητικούς παράγοντες και στον κύριο Χατζηδάκη ότι δε θα επιτρέ-

ψουμε να χαριστεί, ούτε να πουληθεί ο ΔΕΔΔΗΕ, όπως και κάθε άλλη δομή της χώρας μας.  

Αυτή τη φορά, όλος ο Ελληνικός Λαός ενωμένος θα υπεραμυνθεί υπερασπιζόμενος τις κατακτήσεις του, έχοντας κατα-

νοήσει πλέον ότι μόνο ισχυρές δημόσιες δομές μπορούν να προσφέρουν την εύρυθμη λειτουργία του κράτους. Ψεύτικοι 

έπαινοι προς το ΔΕΔΔΗΕ, το ΕΣΥ και τους εργαζόμενους τους, από  τους υπονομευτές του δημόσιου χαρακτήρα των 

Δικτύων είναι υποκριτικοί και παραπλανητικοί. 

Η ΕΤΕ/ΟΜΙΛΟΥ ΔΕΗ για πολλοστή φορά θα κάνει το καθήκον της και θα αντισταθεί με κάθε μέσο που διαθέτει ενάντια 

στα κυβερνητικά σχέδια διότι αποδεδειγμένα τα δίκτυα Διανομής και Μεταφοράς, που αποτελούν μονοπωλιακή δρα-

στηριότητα και έχουν διασφαλισμένη κερδοφορία, πρέπει να παραμένουν στο δημόσιο υπηρετώντας το κράτος και 

την κοινωνία. 
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