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«Τονομοσχέδιο για την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ θα είναι καταστροφικό για τη Δ. Μακεδονία και
όχι μόνο» δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ- ΔΕΗ Σταμάτης Ρέλιας με αφορμή τις
κινητοποιήσεις που έχει εξαγγείλει η Ομοσπονδία αλλά και το χθεσινό συλλαλητήριο στην
Πτολεμαΐδα.
«Ο κόσμος της Δυτικής Μακεδονίας χθες βράδυ, προσήλθε σε μια μεγαλειώδη συγκέντρωση. Όλοι
οι φορείς, οι δήμαρχοι, οι περιφερειάρχες τέως και μεταγενέστεροι, ήταν εκεί. Επίσης η εκκλησία,
τα εμπορικά επιμελητήρια και πλήθος κόσμου του οποίου η συμμετοχή ήταν τόσο θετική στο
αίτημά μας να μην ξεπουληθεί η ΔΕΗ, που νομίζω ότι θα δώσει σημαντικό "παρών" και την
επόμενη εβδομάδα που ξεκινά η ΓΕΝΟΠ τις επαναλαμβανόμενες 48ωρες απεργίες, εκτιμά ο
πρόεδρος αποδίδοντας αυτήν τη στάση στο ότι είναι σε όλους κατανοητό πως «το νομοσχέδιο για
την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ θα είναι καταστροφικό για τον τόπο θα φέρει την καταστροφή και την
ερήμωση. Το ζήτημα δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους στη ΔΕΗ, αλλά για τους κατοίκους της
Δ. Μακεδονίας είναι θέμα επιβίωσης». Αλλά και στις άλλες περιοχές που υπάρχουν ενεργειακά
κέντρα, συνεχίζει ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ, «έχουν κινητοποιηθεί οι κάτοικοι, οι φορείς, οι
σύλλογοι, τα εργατικά κέντρα, η εκκλησία, της οποίας η συμπαράταση στον αγώνα μας είναι πολύ
συγκινητική».
Ερωτηθείς ο κ. Ρέλιας για το ενδεχόμενο να στραφεί ο κόσμος ενάντια στον αγώνα της
Ομοσπονδίας, εξαιτίας της κόπωσης από τις διακοπές του ρεύματος εν μέσω θέρους, τόνισε:
«Ποτέ η ΓΕΝΟΠ- ΔΕΗ δεν ήταν απέναντι στην κοινωνία ήταν μέρος της κοινωνίας και τη σέβεται.
Όμως, είναι παράλληλα και εργαζόμενοι και αντιτίθενται σε μια καταστροφική πολιτική».
Εξάλλου, ο γραμματέας ΕΤΕ- ΔΕΗ και μέλος του ΔΣ της ΓΕΝΟΠ- ΔΕΗ Κώστας Μανιάτης,
μιλώντας στο ΑΠΕ- ΜΠΕ, χαρακτήρισε τη ΔΕΗ «εταιρεία στρατηγικής σημασίας» προσθέτοντας
ότι δεν ανήκει ούτε στους εργαζόμενους, «αλλά δεν ανήκει ούτε σε αυτούς που κυβερνούν, στον
Αντώνη Σαμαρά και στον Ευάγγελο Βενιζέλο». Αυτή η εταιρεία, υπογράμμισε «ανήκει στον
ελληνικό λαό. Και έχει γίνει από τον ίδιο τον λαό και μια κυβέρνηση που θέλει να λέγεται
δημοκρατική, πρέπει να απευθυνθεί στον λαό και να κάνει δημοψήφισμα για το αν θέλει αυτή η
εταιρεία να πουληθεί, να κατακερματιστεί ή όχι και σε ό,τι αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Εμείς θα
είμαστε μαζί του και θα στηρίξουμε αυτή την απόφαση».
Αναφερόμενος στο συλλαλητήριο δήλωσε ότι ξεσηκώθηκε όλη η Δυτική Μακεδονία και όχι μόνο,
έχει ξεσηκωθεί στην Πελοπόννησο η Μεγαλόπολη και στην Αθήνα όλος ο κόσμος με τη
συμπαράσταση και της ΓΣΕΕ. «Συγκροτείται ένα κοινωνικό μέτωπο αγώνα ενάντια στην πώληση
αυτής της μεγάλης, κοινωνικού χαρακτήρα, εταιρίας». Βεβαίως, υποστηρίζει, ο ηλεκτρισμός είναι
ένα κοινωνικό αγαθό με πολλές παραμέτρους με κοινωνική, αναπτυξιακή και εθνική σημασία.
Είναι ένα ευαίσθητο προϊόν και δεν επιτρέπεται να προσφέρεται για καμία κερδοσκοπία.
Κρίνει σκόπιμο, όπως λέει ίδιος, «να θυμίσουμε στους Έλληνες, αυτό που είχε πει κάποτε ο κ.

Νεράτζης στη Βουλή: "Πρέπει να σηκώσουμε την κουρτίνα των τιμολογίων για να περάσουν από
κάτω οι ιδιώτες". Είναι πολύ σημαντικό» επισημαίνει, «να γνωρίζει ο λαός για ποιους λόγους
προωθείται η "απελευθέρωση" ή σωστότερα η πώληση της "μικρής ΔΕΗ". Αυτό γιατί η
απελευθέρωση έχει ξεκινήσει εδώ και 15 χρόνια. Υπάρχουν ιδιώτες με εργοστάσια, υπάρχουν
ιδιωτικές εταιρίες όπως η ΕΝΕΡΓΑ κλπ -για τις οποίες είδαμε τι έγινε τα τελευταία χρόνια και πώς
έφαγαν τα χρήματα των Ελλήνων πολιτών- αυτά είναι βασικό να τα γνωρίζει ο Έλληνας
καταναλωτής».
Ο κ. Μανιάτης υποστηρίζει ότι με το νομοσχέδιο η κυβέρνηση προσπαθεί να δημιουργήσει τη
«μικρή ΔΕΗ» με λιγνιτικά ορυχεία, εργοστάσια φυσικού αερίου και εργοστάσια υδροηλεκτρικά,
αλλά και πελάτες. Σε όλα αυτά, επισημαίνει, «πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι δεν θα υπάρξει καμία
επένδυση από κανέναν. Δεν θα υπάρξει καμία καινούργια θέση εργασίας».
Επιπλέον, υπογραμμίζει, ότι εάν παρατηρηθεί η πολιτική των εταιρειών ανά τον κόσμο σε χώρες
με οικονομικά προβλήματα, όλες προχωρούν σε συγχωνεύσεις. Αυτή είναι και μια βασική αρχή
του καπιταλισμού. «Εδώ όμως, αντί για συγχωνεύσεις, έχουμε διασπάσεις και όχι απλά
διασπάσεις, αλλά προσπαθούν να αδειάσουν και να εκποιήσουν εταιρίες που είναι πολύ
δημιουργικές και πολύ καλές απέναντι στον Έλληνα καταναλωτή».
Ο γραμματέας ΕΤΕ- ΔΕΗ εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι «με την εκποίηση μέρους της εταιρείας θα
συρρικνωθεί το αρχικό σώμα θα μείνει ένα κουφάρι. Σκεφτείτε ένα σώμα που ακρωτηριάζεται κατά
το ένα τρίτο» είπε χαρακτηριστικά.
Τέλος, ερωτηθείς για την αξιοπιστία της εκτίμησης της αξίας των λιγνιτικών αποθεμάτων στα 300
δισ. ευρώ, υπογράμμισε ότι επιβάλλονται αυτοί οι υπολογισμοί λόγω του ότι η ΔΕΗ είναι μια
εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο και πρέπει οι μέτοχοι να γνωρίζουν τι ακριβώς υπάρχει.
«Βεβαίως» κατέληξε, «τα αποθέματα είναι αυτά που θα καταναλωθούν το αμέσως επόμενο
διάστημα και δεν μπορούν αυτά τα μέσα τα οποία μπορούν να σου αποδώσουν και να αναπτυχθεί
η ελληνική οικονομία να τα δώσεις σε κάποιους ιδιώτες».
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