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Ρεύμα και νερό είναι δημόσια αγαθά, ανήκουν στο λαό

Να αποτρέψουμε το ξεπούλημα της ΔΕΗ
Με πρόσχημα, για μια ακόμα φορά, την αντιμετώπιση του δημόσιου χρέους η κυβέρνηση της ΝΔ
συνεχίζει το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας. Η εν μία νυχτί, απόφαση του (διορισμένου από το Υπερταμείο) Δ.Σ. της ΔΕΗ για την περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της επιχείρησης, με αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 750 εκατ. χωρίς την συμμετοχή του Δημοσίου, συρρικνώνει το ποσοστό του Δημοσίου από 51%
σε 33% με αποτέλεσμα το Δημόσιο να χάσει τον έλεγχό της ΔΕΗ.
Η απόφαση αυτή, που έρχεται μετά την άρση της μονιμοποίησης των νεοεισερχομένων στην Επιχείρηση, το ξεπούλημα των λιγνιτικών μονάδων, το ξεπούλημα του ΑΔΜΗΕ, την παράδοση με ευτελές αντίτιμο
του 49% της ΔΕΔΔΗΕ σε αυστραλιανό fund, προκαλεί «ξαφνικό θάνατο» στο δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα της ΔΕΗ.
Ξεπουλούν τον δημόσιο πλούτο όχι φυσικά για να αντιμετωπίσουν το δημόσιο χρέος (το οποίο αυξάνεται αντί να μειώνεται) αλλά για να προσφέρουν σίγουρες «επενδύσεις» στα υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια Ελλήνων και ξένων επιχειρηματικών ομίλων σε τομείς όπως η ενέργεια, νερό, επικοινωνίες, μετακινήσεις, αεροδρόμια, λιμάνια, δάση, υγεία κ.α., τομείς σίγουρους από άποψη “πελατολογίου” και κερδοφορίας.
Η κυβέρνηση πουλάει την πολυτιμότερη επιχείρηση της χώρας, Το ξεπούλημα της ΔΕΗ αποτελεί εγκληματική πράξη και οδηγεί σε ανεπανόρθωτη καταστροφή, όχι μόνον για τους εργαζομένους, τη ΔΕΗ και
το λαό, αλλά και για την εθνική οικονομία, την κοινωνία, την ανάπτυξη, το περιβάλλον και την εθνική κυριαρχία. Το ξεπούλημα της ΔΕΗ θα βυθίσει σε ακόμα μεγαλύτερη ενεργειακή φτώχεια τα λαϊκά στρώματα, που
ήδη είδαν τους λογαριασμούς του ρεύματος να παίρνουν την ανιούσα τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα
να μην μπορούν να τους πληρώσουν, σε μια χρονική περίοδο, που λόγω της ενεργειακής κρίσης, αναμένονται
νέες ανατιμήσεις στα τιμολόγια του ρεύματος.
Οι εργαζόμενοι της ΕΥΔΑΠ, μαζί με τους συναδέλφους της ΔΕΗ και την ελληνική κοινωνία πρέπει να
αντισταθούμε στα σχέδια της κυβέρνησης της ΝΔ και του Υπερταμείου, να παλέψουν συντονισμένα, για δημόσιες επιχειρήσεις που θα καλύπτουν τις ανάγκες της κοινωνίας και δεν θα ξεπουληθούν για την κερδοφορία του κεφαλαίου και την αποπληρωμή του χρέους.
Το ρεύμα, όπως και το νερό, είναι δημόσιο αγαθό, δεν ξεπουλιέται και δεν εμπορευματοποιείται.
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