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                                        ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ
     ΔΕΝ ΠΩΛΕΙΤΑΙ 

   Γιατί
      ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΕΙΤΑΙ     

Δυστυχώς κάθε μέρα που περνά, καταδεικνύεται με τον πλέον περίτρανο τρόπο ότι η 
χώρα, εκχωρείται αργά και σταθερά στα ξένα συμφέροντα κατά εντολή των Τροϊκανών 
και του Δ.Ν.Τ.  
Ο Δημόσιος πλούτος της χώρας εκποιείται και παραδίδεται στα χέρια των Ιδιωτών, 
προκειμένου η χώρα να ανταποκριθεί στις οικονομικές της υποχρεώσεις και στα 
δυσβάστακτα βάρη που δημιούργησαν όλες οι κυβερνήσεις μετά την μεταπολίτευση 
μέχρι σήμερα.
Έτσι λοιπόν,
 Η ΔΕΗ που εξηλέκτρισε όλη την χώρα
 Η ΔΕΗ που αποτέλεσε την ατμομηχανή της ανάπτυξης δημιουργώντας θέσεις εργασίας 

σε όλη τη χώρα
 Η ΔΕΗ που στήριξε σε δύσκολες χρονικές συγκυρίες τις τοπικές κοινωνίες, αφού 

γέμισε με εργοτάξια όλη τη χώρα
 Η ΔΕΗ που άσκησε κοινωνική πολιτική από ιδρύσεως της μέχρι σήμερα προσφέροντας 

ρεύμα φθηνό ασταμάτητα στους Έλληνες καταναλωτές.
 Τώρα πρέπει αν θυσιαστεί για το «καλό της πατρίδος».

Μια θυσία που θα φέρει οφέλη μόνο στους Ιδιώτες, αφού πρωτίστως τους ενδιαφέρει το 
αλόγιστο κέρδος και όχι ο καταναλωτής
Μια θυσία που θα παγώσει κάθε ανάπτυξη, αφού η ΔΕΗ μπορεί σήμερα – στην 
απελευθερωμένη αγορά – να φτιάξει νέους σταθμούς και επομένως δεν έκλεισε ο 
οικονομικός της κύκλος, όπως πρόδηλα ισχυρίζεται η άλλη πλευρά.
Μια θυσία που θέτει σε κίνδυνο την ομαλή τροφοδοσία της χώρας και τις θέσεις εργασίας 
στη ΔΕΗ. 

Ως εκ τούτου συναδέλφισσες-συνάδελφοι 
Για να μην βρεθούμε χωρίς δουλειά
Για να έχουμε ασφαλιστικό σύστημα
Για να έχουμε ρεύμα φθηνό
Για να έχουνε ελπίδα και προοπτική τα παιδιά μας αύριο

Υψώνουμε κάθε φωνή αντίστασης στην ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ και με μπροστάρη τη 
ΓΕΝΟΠ, ενωμένοι θα περιφρουρήσουμε με τον αγώνα μας, την μεγαλύτερη επιχείρηση 
της χώρας     
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