
ΑΥΤΟΝΟΜΗ  ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ  ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ∆ΕΗ 
( ΑΣΣΕ/∆ΕΗ )  

assedei@gmail.com   www.assedei.blogspot.com 

 Οι Έλληνες ζούµε σήµερα ιστορικές 
στιγµές, ανάλογες µπορούµε να συναντήσου-
µε σε περιόδους πολέµων. Τις στιγµές αυτές 
κρίνεται το µέλλον µας και συναισθανόµενος 
ο κάθε ένας από εµάς την ευθύνη του για τις 
εξελίξεις καλείται να αποφασίσει χωρίς φόβο 
για ένα µέλλον αξιοπρέπειας, δικαιοσύνης 
και ανεξαρτησίας. 
 
 Ο δρόµος αυτός περνά και από την 
υπεράσπιση του ∆ηµόσιου πλούτου. Η υπε-
ράσπισή του αποτελεί υπόθεση όλων µας 
αλλά και του κάθε ένα ξεχωριστά. Η κινη-
τοποίηση της τοπικής κοινωνίας στην Με-
γαλόπολη και το Αµύνταιο ενάντια στην 
πώληση των µονάδων της ∆ΕΗ δείχνει τον 
δρόµο που ανατρέπει τα σχέδια του κεφα-
λαίου και των πολιτικών που το υπηρε-
τούν. 
 
 Η συνεχής και µε προκλητικό τρόπο 
υπονόµευση της ∆ΕΗ από τις κυβερνήσεις 
του ΠΑΣΟΚ και της Ν∆ έφεραν την επιχεί-
ρηση στα πρόθυρα της χρεοκοπίας. Η πώλη-
ση πλέον µονάδων παραγωγής και δικτύων 
γίνεται ευκολότερη υπόθεση για τους κυβερ-
νώντες. Νοµίζουν …  Ο διπλωµατικός λόγος 
τους περί αναµονής της απόφασης του ευρω-
δικαστηρίου από το ΠΑΣΟΚ και της χαµη-
λής σήµερα τιµής από την Ν∆ δείχνει την 
δυνατότητα που υπάρχει να αποτραπεί η δρο-
µολογηµένη πώληση. 
 

∆ΕΝ ΠΟΥΛΑΜΕ 
  “Ψεύτες-Κλέφτες, Μαυραγορίτες-Τραπεζίτες” 

 Το συνδικαλιστικό κίνηµα και οι εργα-
ζόµενοι στη ∆ΕΗ έχουν υποχρέωση να µα-
ταιώσουν τα σχέδιά τους και να υπερασπι-
στούν µε επιτυχία τη ∆ηµόσια περιουσία που 
λέγεται ∆ΕΗ. Έχουν υποχρέωση να κινητο-
ποιήσουν τον Λαό στον οποίο ανήκει αυτή η 
περιουσία, οργανώνοντας ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ 
ΣΩΤΗΡΙΑΣ της. 
 
 Ο συµβιβασµός και η συναίνεση στις 
πολιτικές του κεφαλαίου, η ανοχή και η στή-
ριξη των πολιτικών ιδιωτικοποίησης της ηλε-
κτρικής ενέργειας από την πλειοψηφία της 
ΓΕΝΟΠ και των πρωτοβάθµιων συνδικάτων 

ΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΣΩΤΗΡΙΑΣ  της ∆ΕΗΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ ΣΩΤΗΡΙΑΣ  της ∆ΕΗ  



οδήγησε στο σηµερινό καταστροφικό παρόν 
για τη ∆ΕΗ.  Όσοι δεν βλέπουν έστω και τώ-
ρα ότι πρέπει να αλλάξουν στάση και να στη-
ρίξουν ∆ΕΗ ∆ηµόσια 100% ενιαία και καθε-
τοποιηµένη µε απαγόρευση της ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας οφείλουν να παραιτηθούν, η 
παρουσία τους υπονοµεύει την όποια δυνατό-
τητα υπάρχει για να σωθεί η ∆ΕΗ. 
 
 Το ταξικό και αγωνιστικό τµήµα των 
συνδικαλιστών οφείλει να είναι απόλυτο 
απέναντι στα σηµερινά γεγονότα. Να απο-
δίδει ευθύνη στον κυβερνητικό και εργοδο-
τικό συνδικαλισµό, να διατυπώνει προτά-
σεις που να πείθουν τους εργαζόµενους και 
να τους καλλιεργεί τις ιδέες της αλληλεγ-
γύης, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της 
υπεράσπισης της δηµόσιας περιουσίας. 
 
 Για αυτό τον λόγο το ταξικό συνδικαλι-
στικό κίνηµα οφείλει να καλέσει σε διάλογο 
για την στήριξη µιας ∆ηµόσιας ∆ΕΗ ενάντια 
στις θυγατρικές και τα ιδιωτικά συµφέροντα 
όλους τους πολίτες που επιθυµούν µια ∆ΕΗ 
στα χέρια του Λαού και όχι του ιδιωτικού 
κεφαλαίου οδηγώντας έτσι στην δηµιουργία 
ενός Λαϊκού µετώπου σωτηρίας της ∆ΕΗ, 
πράγµα που είναι αναγκαίο στους δύσκολους 
καιρούς της παντοδυναµίας της παγκοσµιο-
ποίησης 
 
 Το Λαϊκό µέτωπο σωτηρίας της ∆ΕΗ 
πρέπει να απλωθεί σε όλη την Ελλάδα και σε 
αυτό έχουν ιδιαίτερο ρόλο τα παραρτήµατα 
των συνδικάτων. Σε κάθε Νοµό υπάρχει και 
ένα τουλάχιστον παράρτηµα συνδικάτου µας. 
Σε κάθε Νοµό µπορεί να υπάρχει και µια επι-
τροπή σωτηρίας της ∆ΕΗ που θα διαµαρτύ-
ρεται, θα κινητοποιείται και κυρίως θα καλλι-
εργεί στους κατοίκους της τις ιδέες τις ιδιαί-
τερης σηµασίας που έχει για όλους µια ∆ηµό-
σια και ενιαία ∆ΕΗ. Θα καλλιεργεί την αξία 
των δηµόσια προσφερόµενων αγαθών και της 
υπεράσπισης της δηµόσιας περιουσίας. 
 

 Το Λαϊκό Μέτωπο σωτηρίας θα απο-
καλύπτει ταυτόχρονα τον στόχο των πολιτι-
κών που ασκούνται και που είναι η λεηλασία 
της ∆ηµόσιας περιουσίας και η µετατροπή 
της χώρας µας σε αποικία των πολυεθνικών. 
Θα αποκαλύπτει επίσης ότι οι ωραίες λέξεις 
που επιλέγουν να χρησιµοποιούν όπως πχ 
«απελευθέρωση», αποτελούν τον φερετζέ µε 
τον οποίο προσπαθούν να κρύψουν την α-
πληστία τους και την διαφθορά τους. 
 
 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ  
 

Για µια ∆ΕΗ 100% ∆ηµόσια, ενιαία, κοι-
νωνικοποιηµένη µε εργατικό έλεγχο. 
 
Συντονισµό µε το ΠΑΜΕ και τα υπόλοιπα 
ταξικά και αγωνιστικά συνδικάτα 
 
Επιλέγουµε στις βουλευτικές εκλογές για 
την ∆ΕΗ και για κάθε ∆ηµόσια περιουσία 
τα ψηφοδέλτια της Αριστεράς 
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