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Της Νίκης Ζορμπά
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην εκδήλωση για τη «μικρή ΔΕΗ» που πραγματοποίησε το κόμμα στο
ξενοδοχείο Τιτάνια, χαρακτήρισε την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ εκποίηση και πλιάτσικο, δήλωσε ότι
δεν πρόκειται να επιτρέψει την υλοποίησή της, ακόμη και αν ψηφιστεί και κάλεσε να συγκροτηθεί
ένα πλατύ πολιτικό και κοινωνικό μέτωπο για να εμποδιστούν τα κυβερνητικά σχέδια.
«Δεν έχουμε να κάνουμε με μεταρρυθμίσεις η προαπαιτούμενα αλλά με απαιτήσεις του πιο
κερδοσκοπικού ντόπιου και ξένου κεφαλαίου», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας,
προειδοποίησε μάλιστα όσους σκέφτονται να επενδύσουν στη «μικρή ΔΕΗ»: Καθιστούμε σαφές
σε όλους ότι εμείς όταν δεσμευόμαστε σε κάτι το εννοούμε και θα το κάνουμε πράξη» εννοώντας
ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ έρθει στην εξουσία θα επαναφέρει τη ΔΕΗ σε δημόσιο έλεγχο.
Ο κ. Τσίπρας παράλληλα ζήτησε την ευρεία συμμετοχή πολιτών, πολιτικών και φορέων για να
είναι ισχυρό το μέτωπο που θέλει το κόμμα να δημιουργήσει προκειμένου όπως είπε, «πετύχουμε
τον στόχο αποτροπής της εκποίησης της ΔΕΗ». Όπως ομολόγησε ωστόσο ο κ. Τσίπρας, ο
απώτερος στόχος της πρωτοβουλίας για τη μικρή ΔΕΗ είναι «να μπει ένα λιθαράκι» για να φύγει η
μνημονιακή κυβέρνηση.
Στο ίδιο πλαίσιο κινήθηκε και ο κ. Πετράκος, τομεάρχης Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος
διαβεβαίωσε ότι η υπερψήφιση του νομοσχεδίου «δεν παράγει για τον ΣΥΡΙΖΑ ως πράξη κανένα
πολιτικό ή νομικό αποτέλεσμα» προεξοφλώντας ότι τα σχέδια της κυβέρνησης θα ναυαγήσουν.
Παρούσα ήταν και η Ρένα Δούρου, η οποία μίλησε για ενεργειακή φτώχεια και ενεργειακή
υποτέλεια και διαβεβαίωσε ότι η περιφέρεια Αττικής θα σταθεί απέναντι σε «σχέδια εθνικής
ντροπής».
Στο προσκλητήριο του ΣΥΡΙΖΑ παρέστη και έλαβε το λόγο από πλευράς ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, ο Νίκος
Φωτόπουλος, ο οποίος είπε ότι εάν ιδιωτικοποιηθεί η ΔΕΗ πρώτον η τιμή της κιλοβατώρας θα
ανέβει 3-4 φορές πάνω και ότι θα αυξηθούν ακόμη περισσότερο τα εκατοντάδες χιλιάδες
νοικοκυριά, που όπως είπε, σήμερα ζουν στο σκοτάδι. Προανήγγειλε δε «σκληρές συγκρούσεις»
με την κυβέρνηση αρχής γενομένης από σήμερα στην Πτολεμαΐδα, όπου διοργανώνεται
συλλαλητήριο.

Ποιοι έδωσαν το παρών
Στην πρόσκληση του ΣΥΡΙΖΑ δεν ανταποκρίθηκε το ΚΚΕ, το οποίο την «αγνόησε» πλήρως,
καθώς και η ΔΗΜΑΡ η οποία περιορίστηκε να στείλει μια «ευχαριστήρια επιστολή» στην
κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος, ενημερώνοντας για τις θέσεις της. Από πλευράς
ανεξάρτητων βουλευτών, παρέστησαν, όπως είχε ενημερώσει εγκαίρως το capital.gr, οι Θ.
Παραστατίδης, Ο. Βουδούρης, Π. Μουτσινάς και Θεοδώρα Τζάκρη. Από πλευράς ΑΝΕΛ, το
παρών έδωσε η Ραχήλ Μακρή και ο Νίκος Νικολόπουλος, ενώ ανάμεσα στους άλλους που
συγκατένευσαν στο «νεύμα» του ΣΥΡΙΖΑ, ήταν οι κ.κ. Λ. Κατσέλη, Μαρκάτος, Καλφαγιάννης
(πρόεδρος ΠΟΣΠΕΡΤ) και Α. Νεφελούδης «προερχόμενος» από τη ΔΗΜΑΡ.
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