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• Τι γίνεται με το ρεύμα; Κυβέρνηση και Δ.Ε.Η.  κάνουν παιχνίδι με το ρεύμα επιδιώκοντας να μας 

πείσουν για το κοινωνικό τους πρόσωπο. Όμως, παρά την αγωνιώδη προσπάθεια τους, με διαφημίσεις 

σε τηλεοράσεις και ραδιόφωνα, τα γεγονότα δείχνουν ακριβώς το αντίθετο. Τα υποτιθέμενα μέτρα για 

την ανακούφιση των φτωχών διαρκούν λίγο (διακανονισμοί με μικρές προκαταβολές και 36 δόσεις) και 

μας αφορούν ακόμα λιγότερο (να μην έχει επανενωθεί ποτέ το ρεύμα «παράνομα»). Κάποιες φορές δεν 

μας αφορούν και καθόλου. Όπως η έκπτωση 15% στην εμπρόθεσμη πληρωμή του λογαριασμού που 

αφορά μόνο αυτούς που έχουν να πληρώσουν. Αντίθετα η πολιτική των αποκοπών και των εξοντωτικών 

διακανονισμών συνεχίζεται. Είναι μια καθημερινή απειλή και αγωνία για όλους εκείνους και όλες 

εκείνες που με δυσκολία τα βγάζουν πέρα. Ή απλά δεν τα βγάζουν πέρα. Χωρίς να εξαιρούνται ακόμη 

και οι πλέον ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (άνεργοι, ηλικιωμένες, καρκινοπαθείς κλπ). Και το κοινωνικό 

τιμολόγιο; Με τους όρους και περιορισμούς σε κιλοβατώρες που μπαίνουν στις δύο  κατηγορίες 

τιμολογίων μικρότερης και μεγαλύτερης προστασίας (ΚΟΤ«1» και ΚΟΤ«2») ελάχιστα προσφέρει σε 

όσους και όσες είχαν αποθέσει σ’ αυτά τις ελπίδες τους. 

 

• Εμείς, τι κάνουμε; Ανακαλύπτουμε ξανά πως όταν κάνουμε δυναμικές παρεμβάσεις πολλά κρυφά 

πράγματα βγαίνουν στην επιφάνεια. Ας πούμε: η Δ.Ε.Η. διατυμπανίζει πως τώρα πια δε γίνονται 

διακανονισμοί πέραν του 40% προκαταβολή, εξόφληση του υπολοίπου σε 6 δόσεις και απαραίτητη 

προϋπόθεση την εξόφληση κάθε νέου λογαριασμού. Όταν πιεστεί όμως, «υποκύπτει» σε 0% 

προκαταβολή και άπειρες δόσεις, χωρίς προϋποθέσεις. Και κάτι άλλο. Όσοι και όσες δικαιούνται το 

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.) μπορούν, μετά από παρέμβαση, να πετύχουν διαγραφή 

ολόκληρου του ποσού οφειλής. Και είναι πολλά αυτά που έχουμε να μάθουμε ακόμα για τη Δ.Ε.Η., για 

τη Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. και για τις άλλες εταιρίες παροχής ρεύματος που έχουν μπει στο παιχνίδι. 

 

• Στο εδώ και τώρα, συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε πως η ηλεκτρική ενέργεια είναι κοινωνικό και 

απαραίτητο αγαθό για τη διατήρηση αξιοπρεπούς βιοτικού επιπέδου των ανθρώπων, 

απορρίπτοντας κάθε κρατική ή ιδιωτική εμπορευματοποίησή της. Συνεχίζουμε, μαζί με τους από 

κάτω, τον αγώνα για να περάσει η διαχείρισή της στα δικά μας χέρια. Παράλληλα, δίνουμε τον 

αγώνα ώστε οι λεγόμενες «διευκολύνσεις» της Δ.Ε.Η., και κάθε άλλης εταιρίας που εμπορεύεται ή 

διαχειρίζεται το ρεύμα, να λαμβάνουν υπόψη την οικονομική κατάσταση κάθε καταναλωτή και 

καταναλώτριας, θεωρώντας αναγκαία τη διαγραφή όλων των οφειλών σε όσους και όσες 

λαμβάνουν το Κ.Ε.Α. ή βρίσκονται σε κατάσταση ακραίας φτωχοποίησης. Απαιτούμε 

διακανονισμούς τέτοιας προκαταβολής και μηνιαίων δόσεων που να εξασφαλίζουν την 

απαραίτητη συνθήκη αξιοπρεπούς διαβίωσης (και όχι απλά επιβίωσης) καθενός και καθεμιάς 

ξεχωριστά. Απ’ την πλευρά μας, συνεχίζουμε να στηρίζουμε με τις παρεμβάσεις μας κάθε φτωχό, 

κάθε άνεργη, κάθε χαμηλόμισθο, κάθε απλήρωτη, κάθε φοιτητή, κάθε μετανάστρια, κάθε 

χαμηλοσυνταξιούχο, κάθε συνοδοιπόρο που βιώνει τα ίδια προβλήματα, τους ίδιους φόβους, την 

ίδια απειλή με μας. Που δεν περιμένει πλέον τίποτα κι από πουθενά και δε στηρίζει τις ελπίδες του 

στα κόμματα, εντός κι εκτός βουλής. Που δεν αναθέτει αλλά συμμετέχει ισότιμα στον αγώνα μας, 

ώστε μαζί να πραγματώσουμε ένα καίριο σύνθημά μας: 
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ΕΝΑ ΣΥΝΤΟΜΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Φθινόπωρο 2011: Από ανθρώπους της γειτονιάς δηµιουργείται η «Συνέλευση για δράσεις ενάντια στα 

χαράτσια Βύρωνα, Καισαριανής, Παγκρατίου, Ζωγράφου» σαν αντίδραση για την κρατική επιβολή 

πληρωµής ενός νέου φόρου ακινήτων µέσα από τον λογαριασµό της Δ.Ε.Η. Και επειδή η µνήµη έχει κοντά 

ποδάρια: ο έκτακτος, όπως παρουσιάστηκε τότε, φόρος ανακοινώθηκε ένα µεσηµέρι του Σεπτέµβρη του 2011, στη 

Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, από τον τότε αντιπρόεδρο και υπουργό Οικονοµικών του ΠΑ.ΣΟ.Κ., Ευάγγελο 

Βενιζέλο. Ήταν τόσο έκτακτος που 7 χρόνια αργότερα συνεχίζει, σαν ΕΝ.Φ.Ι.Α. πια, να φορτώνεται στην πλάτη 

µας.

Τι ακολούθησε απ’ τη µεριά τους (2011 - 2018); Ένα 

γαϊτανάκι όπου η µια κυβέρνηση χρεώνει το χαράτσι 
στην προηγούµενη και ο κάθε υπουργός 

Οικονοµικών στον προηγούµενο. Γύρω-γύρω όλοι: 
Παπανδρέου, Παπαδήµος, Σαµαράς, Βενιζέλος, 

Στουρνάρας, Χαρδούβελης, στη µέση: ο Κουβέλης κι 
ο φασίστας Καρατζαφέρης κι από πάνω: η τρόικα. 

Όλοι µαζί, βέβαια, θάβουν στο σκοτάδι τα κατώτερα 

στρώµατα του πληθυσµού. Μεταφορικά και 
κυριολεκτικά. Άνθρωποι και σπίτια χωρίς ρεύµα 

καίγονται από αναµµένα κεριά και µαγκάλια. 

Χρόνιοι ασθενείς δεν µπορούν να χρησιµοποιήσουν 

τα µηχανήµατα που τους κρατούν στη ζωή. 

Ηλικιωµένες πεθαίνουν απ’ το κρύο. Πολλά 

συµβαίνουν, λίγα µαθαίνουµε. Όµως οι 
µεγαλοοφειλέτες της Δ.Ε.Η., επιχειρήσεις και 
µεγαλοαστοί, δεν υπόκεινται στο καθεστώς των 

αποκοπών. Αυτοί είναι οι πυλώνες του 

καπιταλισµού. Κάπου µέσα σ’ όλα αυτά, και αφού ο 

Καρατζαφέρης ολοκληρώνει τον ρόλο του, 

εµφανίζονται άλλοι ρολίστες. Οι ορίτζιναλ νεοναζί 
της Χρυσής Αυγής. Γέννηµα - θρέµµα των σπλάχνων 

του καπιταλισµού. Παράδοξο! Αυτοί οι µισάνθρωποι 
- σκοταδιστές κάνουν και παρεµβάσεις στη Δ.Ε.Η. 

για τις αποκοπές ρεύµατος. Βέβαια, αφορούν µόνο 

σπίτια «Ελλήνων». Οι «µη Έλληνες» είναι 
υποδεέστερα ανθρώπινα όντα. Δεν χρειάζονται 
ρεύµα. Κι ύστερα, ήρθε ο ΣΥ.ΡΙΖ.Α. µαζί µε τους 

εθνικοπατριώτες των ΑΝ.ΕΛ.. Ο κόσµος εναποθέτει 
σ’ αυτούς τις ελπίδες του. Και πριν «αλλέκτωρ 

λαλήσει τρις», διαπιστώνει το αυτονόητο. Η 

κυβερνητική πολιτική είναι ίδια µε τους 

προκατόχους. Αλλάζει µόνο το περιτύλιγµα. 

Κοινωνικό πρόσωπο το λένε αυτοί. Διαχείριση της 

φτώχειας το λέµε εµείς. Ή επικοινωνιακό τρικ.

Τι ακολούθησε απ΄ τη µεριά µας (2011 - 2018); 

Εβδοµαδιαίες ανοιχτές συνελεύσεις. Προσπάθεια 

αυτοκαθορισµού µας µέσα από τη δράση. 

Απογαλακτισµός από τις εκλογικές αυταπάτες, τους 

πολιτικάντηδες, τους διαµεσολαβητές, τις ιεραρχίες. 

Δεκάδες µαζικές παρεµβάσεις στη Δ.Ε.Η., στο 

Παγκράτι, την Αριστείδου, τον Κεραµικό. Πορείες. 

Δηµόσιες συζητήσεις. Απαραβίαστο πρόταγµα: 

«αγωνιζόµαστε,    διεκδικούµε,    πετυχαίνουµε   µε

βάση όχι το δίκαιο του νόµου αλλά αυτό που εµείς 

οι από κάτω θεωρούµε δίκαιο και σύµφωνο µε τις 

ανάγκες µας». Περιπολίες στις γειτονιές. Κυνηγητό 

και παρεµβάσεις σε γραφεία εργολάβων αποκοπών 

ρεύµατος. Δεκάδες επανασυνδέσεις. Το καλοκαίρι του 

2013 το χαράτσι µετονοµάζεται σε ΕΝ.Φ.Ι.Α. και 
µετακοµίζει στην εφορία. Εξαιτίας της φτωχοποίησης, 

ο κόσµος αφήνει απλήρωτο και το νερό. Αρχίζουν οι 
διακοπές υδροδότησης. Παρεµβάσεις και στην 

Ε.ΥΔ.Α.Π.. Δεκάδες επανασυνδέσεις. Οι πισίνες 

πάντως παραµένουν γεµάτες. Εκεί δεν υπάρχει 
πρόβληµα διακοπής υδροδότησης λόγω χρεών. Η 

συνέλευσή µας διευρύνει το πεδίο ενασχόλησης και 
δράσης της. Παρεµβαίνουµε πια και στην εφορία και 
στις τράπεζες, στηρίζοντας όσους και όσες βρίσκονται 
από κάτω και υπόκεινται σε κατασχέσεις συντάξεων, 

λογαριασµών, µισθών, πρώτης κατοικίας. 

Συµµετέχουµε στις παρεµβάσεις ενάντια στην 

κατάργηση της Κυριακάτικης αργίας και των 

εργατικών δικαιωµάτων. Δρούµε, µαζί µε άλλες 

συλλογικότητες, στο Δαφνί για τους νεκρούς 

τρόφιµους που κάηκαν δεµένοι, µετά από φωτιά που 

ξέσπασε σε πτέρυγα του ψυχιατρείου. Παρεµβαίνουµε 

στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς µε πρόταγµα τις 

ελεύθερες µετακινήσεις. Συνδιαµορφώνουµε και 
συµµετέχουµε σε µαζικό µοίρασµα για τον θάνατο 

των υπαλλήλων της αλυσίδας ταχυφαγείων 

«EVEREST», µετά από έκρηξη που σηµειώθηκε στο 

υπόγειο ενός από τα καταστήµατα. Οργανώνουµε 

µοίρασµα για τα εργατικά ατυχήµατα 

«ωφελούµενων» εργαζόµενων στο δήµο Ζωγράφου. 

Συµµετέχουµε σε δράσεις που αφορούν τους 

απλήρωτους και τις απολυµένες εργαζόµενες της 

κλινικής «Νέον Αθήναιο». Συµπαραστεκόµαστε 

έµπρακτα στις Κούρδισσες και τους Κούρδους 

πρόσφυγες του Λαυρίου. Συµπορευόµαστε µε άλλες 

συλλογικότητες. Συµµετέχουµε σε αντιφασιστικές 

πορείες και συγκεντρώσεις στη γειτονιά. Αλλάζουµε 

όνοµα σε: «Συνέλευση Αδιαµεσολάβητης Δράσης 

Βύρωνα, Καισαριανής, Παγκρατίου, Ζωγράφου». 

Το σπουδαιότερο: ερχόµαστε σε επαφή µε τη γειτονιά, 

µε τον εαυτό µας, µε τους δισταγµούς, τις αµφιβολίες, 

την αµηχανία, τον αγώνα. Βρισκόµαστε πρόσωπο µε 

πρόσωπο µε τον κοινωνικό µας καθρέφτη.

                                                                        Συνεχίζετα  ι . ..


