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Η συγκυβέρνηση του «μαύρου μετώπου» ΠΑΣΟΚ-ΝΔ-ΛΑΟΣ εφαρμόζει το νόμο για το
«Έκτακτο Ειδικό Τέλος Ηλεκτροδοτούμενων Δομημένων Επιφανειών» (ΕΕΤΗΔΕ), το γνωστό
χαράτσι της ΔΕΗ, στέλνοντας μαζικά στις λαϊκές οικογένειες, μέσω της ΔΕΗ και των
άλλων επιχειρήσεων ρεύματος λογαριασμούς για την πληρωμή του, με την απειλή της
διακοπής του ρεύματος.

Πρόκειται για έναν ελεεινό εκβιασμό που δεν πρέπει να περάσει!

Το συγκεκριμένο χαράτσι είναι πέρα για πέρα άδικο και ισοπεδωτικό, όπως και τα
προηγούμενα (έκτακτη εισφορά στα εισοδήματά μας, τέλος επιτηδεύματος, εισιτήριο στα
νοσοκομεία κ.λπ). Επιβαρύνει δυσβάστακτα τον εργαζόμενο του οποίου συνεχώς ο μισθός
μειώνεται, το χαμηλοσυνταξιούχο, τον άνεργο, το φτωχό αυτοαπασχολούμενο, τη λαϊκή
οικογένεια που αδυνατεί να τα βγάλει πέρα. Εξαιρεί προκλητικά τις βιομηχανίες, τους
κοινόχρηστους χώρους των ξενοδοχείων κ.ά. Δεν είναι μόνο για φέτος αλλά και για τα
επόμενα χρόνια, επιδιώκουν να το μονιμοποιήσουν. Ετοιμάζουν αυξήσεις 19% στη
ΔΕΗ από 1/1/2012.
Το ρεύμα είναι απαραίτητο
κοινωνικό αγαθό και δεν έχουν κανένα δικαίωμα να κάνουν εκβιασμούς στο λαό. Τα χρήματα
που σκοπεύουν να συγκεντρώσουν από το χαράτσι, όπως και τα υπόλοιπα φορολογικά
μέτρα, δεν προορίζονται για τους μισθούς, τις συντάξεις και γενικότερα τις λαϊκές ανάγκες
αλλά για τα δάνεια των τοκογλύφων πιστωτών, ντόπιων και ξένων. Για να σωθεί η
πλουτοκρατία από την κρίση που η ίδια δημιούργησε.

Τα κόμματα της συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ, ΝΔ, ΛΑΟΣ ενώ στηρίζουν τα χαράτσια
παριστάνουν ότι λυπούνται και ενδιαφέρονται για τις λαϊκές οικογένειες που υποφέρουν. Η
υποκρισία τους δεν έχει όρια.
Οι διάφορες προτάσεις τους εξαντλούνται στην έκφραση του οίκτου προς τους
αναξιοπαθούντες. Η θέση τους είναι προσβλητική για το λαό.

Οι εκλεγμένοι δήμαρχοι του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ δεν μπορούν αντικειμενικά να
παίξουν το ρόλο του υπερασπιστή των συμφερόντων του λαού γιατί και οι ίδιοι αποτελούν
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μέρος των πολιτικών δυνάμεων που εφαρμόζουν αντιλαϊκές πολιτικές (περικοπές στις
υπηρεσίες μέριμνας, ιδιωτικοποιήσεις, ανταποδοτικοί φόροι, δημοτικά τέλη, ελεγχόμενη
στάθμευση και τροφεία στα Γιάννενα, κοκ).

Αρνούμαστε να πληρώσουμε το χαράτσι! Μπορούμε οργανωμένα να τα
καταφέρουμε!

Αξιοποιούμε κάθε τρόπο για να μην πληρωθεί το χαράτσι. Το ξεχωρίζουμε από τον
υπόλοιπο λογαριασμό. Απαιτούμε από τις υπηρεσίες της ΔΕΗ να δεχτούν την πληρωμή του
λογαριασμού μας χωρίς το χαράτσι. Τρόποι υπάρχουν. Κινητοποιούμαστε μαζικά και
οργανωμένα. Οργανώνουμε από τα τώρα τη δράση μας για να μην τολμήσει κανένα
συνεργείο να προχωρήσει σε διακοπές ρεύματος. Όλη η πολυκατοικία, όλη η
γειτονιά, όλο το χωριό γινόμαστε μια γροθιά.
Κανένας να μη βρεθεί μόνος
του απέναντι στον εκβιασμό και την αντιλαϊκή επίθεση. Όλοι οι εκλεγμένοι της λαϊκής
συσπείρωσης θα βρεθούμε στην πρώτη γραμμή, στο πλάι του λαού, κανένας να μη μείνει
χωρίς ρεύμα!

Ήδη μια σειρά σωματεία στα οποία πρωτοστατεί το ΠΑΜΕ, η ΠΑΣΕΒΕ, η ΠΑΣΥ, το
ΜΑΣ και η ΟΓΕ, οι λαϊκές επιτροπές, στους χώρους δουλειάς και τις γειτονιές, οργανώνουν
συλλογικά τη λαϊκή αντίσταση. Σχεδιάζουν κινητοποιήσεις, δίνουν πρακτικές οδηγίες,
συγκροτούν ομάδες περιφρούρησης για να αποτρέψουν τη διακοπή του ρεύματος στις
λαϊκές οικογένειες. Έλα σε επαφή μαζί τους!

Όλοι μαζί έχουμε τη δύναμη να ανατρέψουμε όχι μόνο το χαράτσι, αλλά και όλα τα
αντιλαϊκά μέτρα. Μπορούμε να επιβάλουμε το δίκιο μας. Να γκρεμίσουμε την αντιλαϊκή
πολιτική, να τιμωρήσουμε αυτούς που την υπηρετούν. Με μια μεγάλη κοινωνική συμμαχία
που θα ανοίξει το δρόμο για τη δική μας εξουσία. Η αλληλεγγύη είναι το μεγάλο μας όπλο .
Τώρα είναι η ώρα!

ΟΛΟΙ στην ΑΠΕΡΓΙΑ της 1ης ΔΕΚΕΜΒΡΗ και στην ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ του ΠΑΜΕ στις
10 π.μ. στον ΟΤΕ.
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