
 

Κανένα σπίτι σωπίρ πεύμα – Κανέναρ μόνορ τος! 
 

Δεν ςποκύπτοςμε στοςρ εκβιασμούρ – Δεν θα πληπώσοςμε τα σαπάτσια!  
Άμεση και ολοκληπωτική κατάπγησή τοςρ τώπα! 

 
Είκαζηε νξγηζκέλνη κε ηε θηώρεηα θαη ηελ αλεξγία πνπ καο έρνπλ επηβάιεη 

θπβέξλεζε, Ε.Ε., ΔΝΤ θαη θεθάιαην. 
 

Δελ αλερόκαζηε ηε βαξβαξόηεηα ελόο ζπζηήκαηνο πνπ καο εμαζιηώλεη, 
όπνην θπβεξλεηηθό πξνζσπείν θη αλ έρεη. 

 

Δελ δερόκαζηε ηε ιεειαζία ησλ κηζζώλ, ησλ ζπληάμεσλ, ηεο παηδείαο, ηεο πγείαο, 
ησλ δηθαησκάησλ καο. 

 

Δελ ρξσζηάκε ηίπνηα ζ’ απηνύο πνπ θιέβνπλ θαη μεπνπιάλε ηνλ θνηλσληθό πινύην 
πνπ όινη εκείο νη εξγαδόκελνη παξάγνπκε. 

 

Αξλνύκαζηε λα ππνηαρζνύκε ζε κηα «δσή» ρσξίο δηθαηώκαηα, ρσξίο αμηνπξέπεηα, 
ρσξίο κέιινλ. 

 

Γλσξίδνπκε όηη θαλέλαο «ζσηήξαο» δελ ζα θέξεη ηε ιύζε ζηα πξνβιήκαηά καο. 
Γλσξίδνπκε όηη νη ιύζεηο είλαη ζηα ρέξηα καο, ζηελ απηννξγάλσζή καο ζε θάζε ρώξν 

δνπιεηάο, ζε θάζε γεηηνληά. Με ηε ζπιινγηθή δξάζε θαη ηελ αιιειεγγύε ζα μεξηδώζνπκε 
ηελ απειπηζία θαη ηελ απνγνήηεπζε πνπ καο θαιιηεξγνύλ. 

 

Δελ ζα επηηξέςνπκε λα κείλεη θαλέλα ζπίηη ρσξίο ξεύκα, 
θακία νηθνγέλεηα ρσξίο ζέξκαλζε, θαλέλαο κόλνο ηνπ! 

 

Τν ειεθηξηθό ξεύκα απνηειεί κηα ζηνηρεηώδε θνηλσληθή αλάγθε, γη’ απηό θαη δελ 
απνδερόκαζηε ην λα ζεσξείηαη σο έλα απιό εκπόξεπκα πνπ ζα ην έρνπλ κόλν όζνη είλαη 
ζε ζέζε λα πιεξώζνπλ γη’ απηό. 
 

Κακηά αύμεζε ζηε ρξέσζε ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο! 
 

Κάλνπκε έθθιεζε πξνο ηνπο εξγαδόκελνπο ηεο ΔΕΗ,  
ζην πιαίζην ηεο ηαμηθήο αιιειεγγύεο λα βξίζθνληαη  
ζην πιάη καο ζε απηόλ ηνλ αγώλα. 
 

Δεκηνπξγνύκε ην δηθό καο δίθηπν δξάζεο  
θαη αιιειεγγύεο. Μέζα απ’ απηό ζπδεηάκε, 
ελεκεξσλόκαζηε, αληαιιάζζνπκε απόςεηο  
θαη, θπξίσο, νξγαλώλνπκε ηνλ αγώλα καο. 
 

Χξεηαδόκαζηε ν έλαο ηνλ άιινλ, ρσξίο ηερλεηνύο 
απνθιεηζκνύο, γηα λα αληηζηαζνύκε ζπιινγηθά  
θαη απνθαζηζηηθά.  
 

Απηό είλαη ην κνλαδηθό καο ρξένο!  
Αο μεθηλήζνπκε ηελ απνπιεξσκή ηνπ… 
 

Ανοικτή Σςνέλεςση Κατοίκων Ηλιούποληρ 
 

askilioupolis.espivblogs.net - ask_ilioupolis@espiv.net 
 
 

>> επόμενη σςνέλεςση: Κςπιακή 15/1, 6μμ, στο άλσορ Ηλιούποληρ «Δ.Κιντήρ» 
 

>> Τετάπτη 18/1, 6μμ-8μμ: σςνάντηση στο άλσορ για αλληλοενημέπωση για εξελίξειρ και για 
σςμπλήπωση εγγπάυων άπνησηρ πληπωμήρ τος σαπατσιού στο λογαπιασμό τηρ ΔΕΗ 
 

 
 

απέλαληη ζηηο απεηιέο-απόπεηξέο ηνπο γηα θόςηκν ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ζηεξίδνπκε 
ηε ζπγθξόηεζε ελόο δηθηύνπ αιιειεγγύεο (άκεζεο αιιεινελεκέξσζεο θαη ζπιινγηθήο δξάζεο) 

ζηηο γεηηνληέο καο >> .697 3713562, 


