
ΑΝΟΙΧΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Απέναντι σε χαράτσια και νέες αυξήσεις των τιμολογίων της 

ΔΕΗ μόνο ΜΑΖΙ μπορούμε να αντισταθούμε

Ioύνιος 2012 – Τούμπα – Θεσσαλονίκη

ОТКРЫТОЕ ПРИГЛАШЕНИЕ НА 
ОБСУЖДЕНИЕ

Против «поголовных» налогов и новых повышений на 
цены за электричество (ΔΕΗ) мы можем противостоять 

только ВМЕСТЕ - июнь 2012 – р.Тумба – Салоники

THIRRJE E HAPUR PER DEBAT
Duke u përballur me rritje të reja dhe rritje në tarifat e

energjisë elektrike Vetëm së bashku ne mund të rezistojë  
2012 Qershori – Tumba – Selanik

Έχουν περάσει λίγες μόλις μέρες από την στιγμή που ο Φρανγκίσκος Π. χτυπήθηκε από ρεύμα στο 
Αιγάλεω της Αθήνας στην προσπάθειά του να επανασυνδέσει το ρεύμα. Το τραγικό αυτό γεγονός 
σηματοδοτεί την έναρξη μίας νέας περιόδου που τα πράγματα θα αγριέψουν ακόμα περισσότερο σε 
σχέση με την παροχή του ρεύματος. Το ζούμε ήδη καθημερινά μέσα από τις αυξήσεις των τιμολογίων, 
τους φόρους που εισάγονται στους λογαριασμούς του ρεύματος, τα κοψίματα, τις απειλές της ΔΕΗ ότι θα 
μας βάλει να πληρώνουμε εγγυήσεις, την αδιαλλαξία του κράτους, των εργολάβων, των διευθυντών της 
ΔΕΗ και των λοιπών παρατρεχάμενων. «Λες και τους ανήκουμε» θα μπορούσε να πει κανείς! Ιδιαίτερα για 
τις πιο αδύναμες κοινωνικές ομάδες (άνεργοι, χαμηλοσυνταξιούχοι, ηλικιωμένοι, άτομα με ασθένειες)
μιλάμε για ένα ζήτημα ζωής και θανάτου. 

Τι γίνεται με το χαράτσι; Εδώ και ένα χρόνο πολλές συλλογικότητες και συνελεύσεις σε όλη την 
Ελλάδα αγωνιστήκαμε ενάντια στην επιβολή του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. μέσω των λογαριασμών της Δ.Ε.Η.  Πορείες, 
παρεμβάσεις, συνελεύσεις, συντονιστικά, καταλήψεις αλλά και δίκτυα τηλεφώνων και επανασυνδέσεις, 
κατάφεραν να συσπειρώσουν μεγάλο αριθμό κατοίκων στις γειτονιές μας και να υποχρεώσουν την 
κυβέρνηση να υποχωρήσει. Πριν λίγους μήνες μάθαμε ότι το xαράτσι μεταφέρθηκε πλέον στις  Δ.Ο.Υ.
Χρειάζεται όμως να συζητήσουμε: είναι αυτή μια νίκη μας; Καταφέραμε να επηρεάσουμε, έστω και 
ελάχιστα, τις αποφάσεις που λαμβάνονται για εμάς; Ή είναι άλλος ένας προγραμματισμένος ελιγμός ;



Για όλα αυτά τα ερωτήματα και για άλλα τόσα που θα τεθούν καλούμε 

σε ανοιχτή συζήτηση γειτονιάς την Πέμπτη 14 Ιουνίου στις 19:00 
στην πλατεία του Άγιου Θεράποντα – Καλούμε κατοίκους –

συνελεύσεις γειτονιάς – εργαζόμενους/ες από την ΔΕΗ της 
Παπαναστασίου

Для того, чтобы найти решения на эти и на любые другие проблемы,  

мы созываем открытое собрание районного уровня в Четверг 14
ого Июня в 19:00 на площади «Агиос Терапонтас» –  

Зовём жильцов – районные собрания – рабочих/тниц в филиале ΔΕΗ 
на ул.Папанастасиу

Për të gjitha këto pyetje dhe shumë të tjera do të jetë ëjmë thirrje për 

diskutim të hapur në lagje të enjte 14 qershor nga ora 19:00 në 
sheshin tek Agio Theraponta bëjmë thirrje banorët – kuvendet e 

lagjes e Tumbës – punëtorët/punonjësit nga DEIa e Papanastasiou

Τι γίνεται με τις αυξήσεις; Μετά από τις πρόσφατες αυξήσεις (της τάξης του 12%) μαθαίνουμε για 
νέα αύξηση την 1η Ιουλίου κατά επιπλέον 5%! Γιατί συμβαίνουν αυτές οι αυξήσεις; Πότε και με ποιό 
τρόπο θα σταματήσουν; Γίνονται για να καλύψουν τα χρέη της ΔΕΗ από την απόσυρση των ιδιωτικών 
εταιριών; Γίνονται για μην ενοχλήσουν την υποσχόμενη και επιδοτούμενη από την Ε.Ε. αγορά των ΑΠΕ 
(την οποία εμείς οι ίδιοι την επιδοτούμε μέσα από τον λογαριασμό μας); Γίνονται για να γεμίσουν τα 
ταμεία του κράτους και να αφαιρεθούν από εμάς όσα μας ανήκουν; Πρέπει να επωμισθούμε αυτό το 
βάρος;  

Τι γίνεται με τους εργαζόμενους στην ΔΕΗ; Φαίνεται ότι και στις εργασιακές σχέσεις του 
ενεργειακού τομέα πολλά αλλάζουν προς το χειρότερο με: εφεδρείες, επικείμενες απολύσεις, 
καταργήσεις εργατικών δικαιωμάτων. Μήπως ήρθε επιτέλους ο καιρός να πάρουν οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ 
έμπρακτα μία θέση; Μπορούμε να αναζητήσουμε συνδέσεις που θα μας βοηθήσουν να προχωρήσουμε 
από κοινού;

ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΓΩΝΑ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΟΥΜΠΑΣ

Ανοιχτή συνέλευση κάθε Πέμπτη στις 19.00 στον Άγιο Θεράποντα - Κοινωνικό Κέντρο Αγώνα  Σινιοσόγλου  22, Κ.Τούμπα,
http://toumpa.espivblogs.net/, τηλέφωνο έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση επικείμενης διακοπής 6976906286


