
 ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΔΙΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΞΕΠΟΥΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΕΗ!
ΡΕΥΜΑ ΦΤΗΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ 

ΚΑΤΩ ΤΟ ΜΑΥΡΟ ΜΕΤΩΠΟ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ-ΕΕ-ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Το νομοσχέδιο διάλυσης και ξεπουλήματος της 
ΔΕΗ αποτελεί ένα ακόμα έγκλημα της άθλιας 
συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ. Παρά το ότι αποτελεί 
θλιβερή μειοψηφία μέσα στο λαό, επιχειρεί 
κατακαλόκαιρο και με ένα ακόμα πραξικόπημα 
στα θερινά τμήματα,  να ολοκληρώσει την πορεία  
που ξεκίνησε με την «απελευθέρωση της αγοράς 
ενέργειας», το πούλημα μέσω του χρηματιστήριου 
του 49% της ΔΕΗ, την παράδοση του 17%  στο 
ΤΑΙΠΕΔ, το ξεπούλημα των δικτύων (ΑΔΜΗΕ)  και 
τώρα την διάσπαση και το ξεπούλημα της ΔΕΗ, με 
το νομοσχέδιο για την λεγόμενη «μικρή ΔΕΗ». 

Η άθλια συγκυβέρνηση κόβει κομμάτι-κομμάτι και 
ξεπουλάει στα ντόπια και ξένα κοράκια κάτι που δεν 
το έφτιαξε και δεν της ανήκει. Γιατί ανήκει σε όλους 
εμάς που το πληρώσαμε και σε όσους δούλεψαν 
σκληρά να έχει ρεύμα και το τελευταίο χωριό. 
Η πάλη για να μην περάσει το κομμάτιασμα και η  
ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ, το ξεπούλημα του ορυκτού 
πλούτου της χώρας, ΜΑΣ ΑΦΟΡΑ ΟΛΟΥΣ! 

Εργαζόμενοι,
Οι εγκληματίες της συγκυβέρνησης, που δεν κάνουν 
άλλο από το να πρακτορεύουν τα συμφέροντα 
των γερμανών της RWE, του Μυτηληναίου και του 
Λάτση, μαζί με τα παπαγαλάκια τους στα ΜΜΕ 
φωνάζουν, ότι αν πουληθεί η ΔΕΗ και μπουν ιδιώτες, 
ο «ανταγωνισμός θα ρίξει τις τιμές»!

Ψέματα και πάλι ψέματα! Η ΔΕΗ πριν την 
«απελευθέρωση της αγοράς» είχε το φτηνότερο 
ρεύμα στην Ευρώπη!

Με την «απελευθέρωση» της αγοράς ενέργειας και 
την είσοδο των ιδιωτών από το 2001, ο μικρομεσαίος 
καταναλωτής είδε την τιμή του ρεύματος, όχι μόνο να 
μην πέφτει, αλλά και να αυξάνεται ραγδαία. 102%(!!) 
από το 2001 και μετά, 44% μόνο την τετραετία 2010-
2013. Την ίδια τετραετία η ΔΕΗ προικοδότησε με 5 

δις ευρώ τους ιδιώτες παραγωγούς,  αγοράζοντας 
πανάκριβο ρεύμα από τον Λάτση και τον Μυτιληναίο 
και πουλώντας ρεύμα σε αυτούς κάτω του κόστους, 
με τα τέλη στις εταιρείες των Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας κλπ..

Να λοιπόν που πάνε τα λεφτά από τα υπέρογκα 
τιμολόγια και ποιο είναι το αποτέλεσμα της 
«απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας», που 
επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η παράδοση της 
ΔΕΗ στα αρπακτικά και στους «εθνικούς» επενδυτές, 
ντόπιους και ξένους, θα έχει ως συνέπεια νέες 
δυσβάσταχτες αυξήσεις στα τιμολόγια, τεράστια 
προβλήματα στους αγρότες από την πώληση των 
φραγμάτων και την χρήση του νερού που σήμερα 
χρησιμοποιείται για άρδευση και αντιπλημμυρική 
προστασία στον ιδιώτη, στα ανταποδοτικά τέλη των 
δήμων, στα νησιά και στις περιοχές που το κόστος είναι 
ψηλότερο κλπ. Η κυβέρνηση παραδίδει τις πηγές της 
ζωής στους κερδοσκόπους και τους εκμεταλλευτές 
και αυτό δεν πρέπει να περάσει.

100% ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΕΗ, ΦΤΗΝΟ ΡΕΥΜΑ ΓΙΑ 
ΟΛΟΥΣ! ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ.

Η ενέργεια αποτελεί κορυφαίο κοινωνικό αγαθό, 
όχι εμπόρευμα. Θέλουμε ενέργεια φτηνή, που να 
έχουν όλοι πρόσβαση.  Κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα. Για 
παραγωγή με οικολογικά κριτήρια, όχι καταστροφική 
για το περιβάλλον. Που να εξασφαλίζει την ενεργειακή 
αυτάρκεια και την ασφάλεια στον εφοδιασμό της 
χώρας. 

Για αυτό χρειάζεται: 

α) Πλήρης επανεθνικοποίηση της ΔΕΗ χωρίς  
αποζημίωση,  και συνολικά του τομέα παραγωγής 
ενέργειας, με εργατικό και λαϊκό έλεγχο.  Έξω οι 
ιδιώτες παραγωγοί που φέσωσαν τους καταναλωτές 



και την ΔΕΗ και λειτουργούν με κριτήριο τα κέρδη 
και λειτουργία της για τον λαό, για τα νοικοκυριά 
και τους μικρομεσαίους καταναλωτές, όχι για τους 
ιδιώτες παραγωγούς 

β) Πάλη ενάντια στην απελευθέρωση της αγοράς 
ενέργειας που επιβάλλει η ΕΕ που αποτελεί το 
πλαίσιο επιβολή όλων αυτών των αντιδραστικών 
αναδιαρθρώσεων. Καμιά εφαρμογή των οδηγιών 
που επιβάλλουν την απελευθέρωση (ενδεικτικά, 
92/1996, 54/2003, 72/2009), στα πλαίσια του 
συνολικού αγώνα για απειθαρχία, ρήξη και 
αποδέσμευση από την ΕΕ. 

γ) Καμιά ιδιωτικοποίηση δημόσιων αγαθών 
και περιουσίας.  Κατάργηση του αμαρτωλού 
ΤΑΙΠΕΔ και όλων των μνημονιακών νόμων και 
δεσμεύσεων.

ΜΕ ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΟ ΠΑΛΛΑΙΚΟ ΑΓΩΝΑ ΓΙΑ 
ΕΝΑΝ ΔΡΟΜΟ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ.

ΤΑ ΛΑΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ, 
ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΕ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΕ. 

Για να ανατραπεί αυτή η πολιτική απαιτείται 
το ξεδίπλωμα ενός μεγάλου κινήματος ενός 
πανεργατικού-παλλαϊκού αγώνα, με στόχο να μην 
περάσουν αντιδραστικά μέτρα και επιλογές. Για 
την ανατροπή του μαύρου μετώπου κεφαλαίου-
ΕΕ-ΔΝΤ και της κυβέρνησής τους. Τώρα, χωρίς 
να περιμένουμε από εκλογές σε ευρωεκλογές και 
από κει στον πρόεδρο της δημοκρατίας και πάει 
λέγοντας. Δεν φεύγουν, αν δεν τους διώξουμε με 
τους αγώνες μας! 

Παλεύουμε να αλλάξει η πολιτική σε όφελος του 
λαού, και όχι απλά η κυβέρνηση. Για να ανοίξει ένας 
ριζικά διαφορετικός δρόμος αντικαπιταλιστικής 
ανατροπής στην ελληνική κοινωνία. Με κατάργηση 
των μνημονίων και των δανειακών συμβάσεων, με 
διαγραφή του χρέους, με ρήξη / αποδέσμευση από  
ευρωζώνη και ΕΕ, σε σύγκρουση με τις δυνάμεις του 
κεφαλαίου, με τον πλούτο και την εξουσία στα χέρια 
των εργαζόμενων.

Ο αγώνας για την ανατροπή μπορεί να γίνει μόνο 
αν είναι στα χέρια των ίδιων των εργαζόμενων. 
Τώρα πρέπει να συνενωθούν και να κλιμακωθούν 
οι αγώνες ενάντια στην διαθεσιμότητα 
(καθαρίστριες, σχολικοί φύλακες, καθηγητές), για την 
υπεράσπιση της δουλειάς (στην ΕΡΤ, την coca-cola, 
και αλλού), ενάντια στην «αξιολόγηση», τις απολύσεις 
στο δημόσιο, τις ιδιωτικοποιήσεις των δημόσιων 
επιχειρήσεων και χώρων (παραλίες, δάση κλπ). 

Να μετατρέψουμε την απεργία της ΑΔΕΔΥ στις 9 
Ιούλη σε βήμα  κλιμάκωση της πάλης, όχι σε βήμα 
εκτόνωσης και «κλεισίματος», όπως ελπίζει και 
επιδιώκει η συνδικαλιστική γραφειοκρατία της 
ΑΔΕΔΥ. Με τα πρωτοβάθμια σωματεία, τις γενικές 
συνελεύσεις, τις απεργιακές επιτροπές και τα 
συντονιστικά τους μπροστά, όχι με τον έλεγχο της 
συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας των άφαντων της 
ΓΣΕΕ. 

Με ανυποχώρητο αγώνα και αλληλεγγύη, ενάντια 
στην διάσπαση και τον «κοινωνικό αυτοματισμό» 
μπορούμε να τους ανατρέψουμε.


