Δεν τρέχει κάστανο, όλα άψογα
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Όλοι θυμούνται τις εκλογικές αναμετρήσεις από το 2012 έως το 2015. Ένα
από τα χαρακτηριστικότερα σημεία της περιόδου ήταν η εμμονική επιμονή του ΣΥΡΙΖΑ, για το
"ηθικό πλεονέκτημα" της Αριστεράς.
Ύστερααπό 3,5 χρόνια διακυβέρνησης όμως, αποδεικνύεται πως το περιβόητο πλέον ηθικό
πλεονέκτημα, δεν ήταν τίποτα περισσότερο από μία ακόμη "αυταπάτη" του Αλέξη Τσίπρα.
ΗΔημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ αντιμετωπίζει αυτή την εποχή, σοβαρότατα
χρηματοοικονομικά προβλήματα. Ακόμη και κάποιος που δεν γνωρίζει να διαβάσει τα "μυστικά"
των οικονομικών καταστάσεων, αρκεί να δει την πορεία της μετοχής, για να καταλάβει. Δεν
συμβαίνουν τυχαία τέτοιες πανωλεθρίες.
Είναικάτι παραπάνω από προφανές ότι υπάρχει απόλυτη ανάγκη να ληφθούν άμεσα μέτρα για
τη βελτίωση της κατάστασής της Επιχείρησης. Διαφορετικά το πρόβλημα θα πάρει μεγαλύτερες
διαστάσεις, με άγνωστες συνέπειες για τον μεγαλύτερο πάροχο ενέργειας της χώρας.
Συνήθωςοι εταιρείες που έχουν αυτού του είδους τα προβλήματα, αναδιοργανώνονται εσωτερικά,
αλλάζουν τις δομές λειτουργίας και διοίκησης, φτιάχνουν νέα λειτουργικότερα οργανογράμματα
κ.ο.κ. Με δυο λόγια, αποκτούν μία καλώς εννοούμενη εσωστρέφεια, μέχρι να εξυγιανθούν.
Ηνυν διοίκηση της ΔΕΗ αποφάσισε ν’ ακολουθήσει τον ακριβώς αντίθετο δρόμο. Αποφάσισε να
επεκταθεί! Τι λογική υπάρχει σ’ αυτήν την απόφαση, είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει ν’
απασχολήσει σοβαρά τους μετόχους της στην επόμενη Γενική Συνέλευση (κύριος μέτοχος, με
συνολικά 51% το δημόσιο) και, πιθανότατα κάποια στιγμή, κάποιον εισαγγελέα.
Τογεγονός όμως δεν αλλάζει. Η διοίκηση της ΔΕΗ ΑΕ αποφάσισε να επεκταθεί στα Βαλκάνια. Στο
πλαίσιο αυτής της επέκτασης, εξαγόρασε έναντι €4,8 εκατομμυρίων την εταιρεία εμπορίας
ηλεκτρικού ρεύματος EDS (Energy Delivery Solutions). Η συγκεκριμένη εταιρεία ανήκε στον όμιλο
επιχειρήσεων του στενού συνεργάτη του πρωθυπουργού της FYROM, κυρίου Ανγκιούσεφ.

Ησυναλλαγή αυτή, για να το πούμε κομψά, έχει πολλά σημεία τα οποία χρήζουν διερεύνησης.
Διερεύνησης από εξειδικευμένους λειτουργούς της Δικαιοσύνης. Διότι όταν δίνονται €4,8
εκατομμύρια για μία εταιρεία που έχει αρνητικά ίδια κεφάλαια, και πάγια στοιχεία ενεργητικού
(fixed assets) περί τις €600.000, κάτι δεν ταιριάζει στη συνολική εικόνα.
Κάτιδείχνει "σάπιο" στο Βασίλειο της… ΔΕΗμαρκίας! Ειδικά δε, εάν αληθεύουν οι πληροφορίες
που θέλουν το τίμημα να κατέληξε σε προσωπικούς λογαριασμούς του αντιπροέδρου Ανγκιούσεφ
και όχι τους εταιρικούς του ομίλου που ήταν ο τυπικός ιδιοκτήτης της EDS, χρειάζεται
οπωσδήποτε περαιτέρω ενημέρωση για πάρα πολλά σημεία και πεπραγμένα της συναλλαγής!
Διότισυζητάμε για δημόσιο (έστω εν μέρει) χρήμα και, για να το πούμε στη γλώσσα της αγοράς,
όλα φωνάζουν ότι κάποιος "πιάστηκε Κώτσος κι έμεινε με τον μουντζούρη στα χέρια"! Αν μ’
εννοείτε...
Ησυγκεκριμένη περίπτωση όμως, δεν είναι η μοναδική. Υπόνοιες προβληματικών συναλλαγών, τα
τριάμισι χρόνια διακυβέρνησης από τον "συνεταιρισμό" ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, έχουν προκύψει
πάμπολλες για πολύ περισσότερες από αρκετές συναλλαγές, συμφωνίες κ.λπ.!
Π.χ. ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα οι αγοραπωλησίες όπλων προς τη Σαουδική Αραβία, όπου
υπήρξαν πρωτοφανείς καταστάσεις και η Ελλάδα υπέστη διεθνή διασυρμό, ως προς την
αξιοπιστία της σαν εταίρος στο διεθνές εμπόριο. Διασυρμό ο οποίος ακόμη δεν έχει σβηστεί από
τις μνήμες όσων ασχολούνται με τα συγκεκριμένα πεδία δραστηριοτήτων.
Άλλοπαράδειγμα, σαφώς πιο διακριτό και με ιδιαίτερα μεγαλύτερο αρνητικό αντίκτυπο στο κύρος
και την εικόνα της χώρας, η ανανέωση/επέκταση της σύμβασης παραχώρησης του "Ελευθέριος
Βενιζέλος", μετά το 2026. Όπου η αρχική συμφωνία προέβλεπε πληρωμή τιμήματος προς το
ελληνικό δημόσιο, περί τα €400 εκατομμύρια. Τίμημα το οποίο όμως, φάνηκε εξαιρετικά χαμηλό
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού (Directorate General for Competition – DGComp), όταν
κλήθηκε να ελέγξει και να εγκρίνει την συμφωνία.
Μεαποτέλεσμα να πιέσουν οι Ευρωπαίοι γραφειοκράτες, ώστε το τελικά αποδεκτό τίμημα να
ξεπερνά το τριπλάσιο του αρχικού (περισσότερα από €1,3 δισ.)!
Υπέροχαπράγματα! Φανταστικά δείγματα άψογης και αψεγάδιαστης διακυβέρνησης. Κανένας
πολίτης δεν μπορεί να έχει παράπονο από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, σωστά;
Όπωςθα ‘λεγε και ο αλησμόνητος Βασίλης Αυλωνίτης, κυριαρχούμαστε από "Πνεύμα και Ηθική"!
Τρομάρα μας…
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