ΚΟΙΝΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΔΕΗ.
ΓΙΑ 100% ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΑΘΕΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΕΗ
ΤΟ ΡΕΥΜΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑ, ΦΤΗΝΟ ΡΕΥΜΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.
Η ψήφιση στη βουλή την επόμενη βδομάδα του σχεδίου νομού για την ιδιωτικοποίηση των δικτύων
μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) σηματοδοτεί το ξεπούλημα της ΔΕΗ και όλων των
κοινωνικών αγαθών (ρεύμα, νερό, υγεία και παιδεία) στην ιδιωτική κερδοσκοπία.
Η ιδιωτικοποίηση της ενέργειας δεν γίνεται για να «πέσουν οι τιμές», αλλά για να κερδοσκοπήσουν οι
βιομήχανοι της Ενέργειας και γενικότερα το κεφάλαιο σε βάρος των εργαζομένων και του λαού, που θα
έχει πανάκριβο ρεύμα με όλο και περισσότερους να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτό ούτε για
τα στοιχειώδη!
Ο ΑΔΜΗΕ αποτελεί την καρδιά του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας στην χώρα. 11.300 χιλιάδες
χιλιόμετρα δίκτυο, 220 υποσταθμοί και κέντρα Υψηλής Τάσης και τα 3 Εθνικά Κέντρα Ελέγχου
Ενέργειας παίζουν στρατηγικό ρόλο στον ενεργειακό σχεδιασμό και ασφάλεια, δηλαδή την ίδια την
ζωή στην χώρα μας. Αυτές τις τεράστιες υποδομές, («φυσικό μονοπώλιο» από την φύση τους),
ανυπολόγιστης αξίας, χτισμένα με τον ιδρώτα και το αίμα των εργαζόμενων θέλει να ξεπουλήσει η
άθλια συγκυβέρνηση ΝΔ-ΠΑΣΟΚ.
Σύμφωνα με όσα διαρρέουν, το ποσό θα κυμανθεί στα 300-400εκ. €, όσος περίπου είναι ο κύκλος
εργασιών του ΑΔΜΗΕ σε ένα χρόνο, ενώ στο νομοσχέδιο, ορίζεται εμμέσως ότι το τίμημα θα
καθοριστεί από τον αγοραστή. Η εξαγορά του υπόλοιπου 34% από το Ελληνικό Δημόσιο, θα
συμψηφιστεί με απαιτήσεις του Δημοσίου έναντι της ΔΕΗ, για την «άδεια» που έδωσε το ελληνικό
δημόσιο στην κρατική ΔΕΗ για να αξιοποιεί τα κοιτάσματα λιγνίτη της χώρας για να παράγει ρεύμα, και
στα οποία η ΔΕΗ χάνει πλέον κάθε πρόσβαση!!
Το ξεπούλημα της ΔΕΗ θα έχει σαν άμεσο αποτέλεσμα νέες δυσβάσταχτες αυξήσεις στην τιμή
του ρεύματος, σε μια κοινωνία που ήδη πάνω από 350.000 νοικοκυριά αδυνατούν να πληρώσουν
τους λογαριασμούς τους. Οι τιμές αυξάνονται διαρκώς για να επιδοτούμε τους ιδιώτες παραγωγούς,
ώστε να εξασφαλίσουν την μεγαλύτερη κερδοφορία. Αυτό δείχνει όλη η δεκάχρονη πορεία
«απελευθέρωσης» της αγοράς ενέργειας που γίνεται με βάση τους κανονισμούς της ΕΕ, που
προωθεί τα συμφέροντα των πολυεθνικών της ενέργειας και σε πρώτη γραμμή των γερμανικών
που έχουν βάλει στο μάτι τον ενεργειακό πλούτο της χώρας...
Το ξεπούλημα της ΔΕΗ δεν πρέπει να περάσει. Αυτό που ετοιμάζεται κάνει το σκάνδαλο του
Ταμιευτηρίου και των εξοπλιστικών να μοιάζουν με παιγνίδι! Όποιος βάλει την υπογραφή του θα
λογοδοτήσει.
Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ χαιρετίζει τον αγώνα των εργαζόμενων στην ΔΕΗ.
Καλεί όλους τους εργαζόμενους, τους αγρότες και τους αυτοαπασχολούμενους σε ένα μέτωπο ενάντια
στο ξεπούλημα της ΔΕΗ και την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας. Ενάντια στην κυβέρνηση
και την ΕΕ που προωθούν τα συμφέροντα μιας χούφτας κεφαλαιοκρατών μέσα από την καταλήστευση
των εργαζομένων, των λαϊκών στρωμάτων και του δημόσιου πλούτου!
- Όχι στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και των κοινωνικών αγαθών.
- ΔΕΗ 100% στο δημόσιο, καθετοποιημένη, με αποκλειστικότητα στην παραγωγή, μεταφορά και
διανομή του ρεύματος κάτω από εργατικό και κοινωνικό έλεγχο. Για ΔΕΗ που θα παράγει «ρεύμα
φθηνό για όλο το λαό» και όχι για τους βιομήχανους.
- Εθνικοποίηση- κρατικοποίηση ολόκληρου του ενεργειακού τομέα, με εργατικό και λαϊκό έλεγχο.. Καμιά
μετοχή σε ιδιώτη.
- Ενεργειακός σχεδιασμός που εγγυάται φτηνή ενέργεια για όλους λαμβάνοντας υπ’ όψιν την προστασία
του περιβάλλοντος
-Απειθαρχία, ρήξη με τους κανονισμούς για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της
ΕΕ, στα πλαίσια του αγώνα γα ρήξη αποδέσμευση από αυτήν.

