
ΤΕΡΜΑ Ο ΦΟΒΟΣ! 
 

 
 
 
 

     ΟΙ ΑΠΕΙΛΕΣ                                                          Η ΑΠΑΤΗ 
  

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΧΑΡΑΤΣΙΑ ΣΕ Δ.Ε.Η. ΚΑΙ ΕΦΟΡΙΕΣ 

 

Μήνες τώρα δεχόμαστε τις απειλές του κράτους ότι θα μας κόψει το ρεύμα. Εδώ και καιρό η Δ.Ε.Η. μας εξαπατά 

αφού μας παραπέμπει στις τράπεζες για να πληρώσουμε, τάχατες, μόνο την αξία του ρεύματος ενώ με το ποσό αυτό 
και εν αγνοία μας εξοφλεί μέρος ή το σύνολο του χαρατσιού. Όλο αυτό το διάστημα, εμείς οι απλοί άνθρωποι της 

γειτονιάς αποφασίσαμε, αυτοοργανωμένα και αδιαμεσολάβητα να αποκρούσουμε δυναμικά την οικονομική επίθεση 
του κράτους και κάθε λογής κεφαλικούς φόρους που λεηλατούν την ζωή μας. Μα πάνω απ’ όλα θελήσαμε να 

αποκρούσουμε τη λογική του φόβου, της υποταγής, της αναξιοπρέπειας, της απομόνωσης. Όταν επιτίθενται σε έναν 
από εμάς, επιτίθενται σε όλους μας. Ενωμένοι είμαστε πιο δυνατοί! 
 

Σ’ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΧΩΡΑΝΕ ΟΛΟΙ ΟΣΟΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΠΩΣ ΤΟ ΧΑΡΑΤΣΙ ΠΡΕΠΕΙ 

 ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ ΑΜΕΣΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΝ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣΕΙ Ή ΌΧΙ 

 

 Αρνούμαστε συλλογικά να πληρώσουμε τα χαράτσια τους απαιτώντας να πληρωθεί στα ταμεία 
της Δ.Ε.Η. μόνο η αξία του ρεύματος. 

 Δεν επιτρέπουμε να μείνει κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα ανεξάρτητα αν η οφειλή είναι με ή χωρίς 
χαράτσι. Οργανωνόμαστε και εμποδίζουμε τα συνεργεία των εργολάβων που διακόπτουν το ρεύμα. 

 Απλώνουμε τις δράσεις μας και στις εφορίες δίνοντας στον πασά - έφορο να καταλάβει πως 

κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να εφαρμόζει της αποφάσεις μιας απονομιμοποιημένης κάστας 
εξουσιαστών. 

 Το ηλεκτρικό, το νερό, οι μεταφορές, η παιδεία και η υγεία δεν είναι εμπορεύματα, είναι κοινωνικά αγαθά. 
Δεν ανεχόμαστε να τα στερηθεί κανείς. 

 

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στη Δ.Ε.Η. Παγκρατίου 
(Πρατίνου και Αμασείας) - Πέμπτη  8/3, 11.00 π.μ 

  

Το ρεύμα είναι κοινωνικό αγαθό. Δεν το διαπραγματευόμαστε. 

Οργανώνουμε τη συλλογική άρνηση πληρωμών. 
Παίρνουμε πίσω ότι μας ανήκει. 

Αξιοπρέπεια, αλληλεγγύη, αυτοοργάνωση 
 

Τηλέφωνο επικοινωνίας, αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας: 6983-475657 

Συνέλευση για δράσεις ενάντια στα χαράτσια 
Βύρωνα-Καισαριανής-Παγκρατίου-Ζωγράφου 

κάθε Τετάρτη στις 7.00 μ.μ στο στέκι Κύπρου 43, στο Βύρωνα 

syneleysigiadraseisenantiastaxaratsiavpk.squat.gr        draseisenantiastaxaratsia.vpk@gmail.com 


