
Στα συλλογικά προβλήματα 
πρέπει να βρούμε συλλογικές λύσεις

Είμαστε κάτοικοι της Άνω Πόλης και είμαστε εργαζόμενοι (η μειοψηφία),επισφαλώς 
εργαζόμενοι, άνεργοι, φοιτητές και μετανάστες. Δεν είμαστε αφεντικά, φασίστες, ρατσιστές, 
εκπρόσωποι κομμάτων ή συνδικαλιστικών φορέων. Συναντηθήκαμε σε μια προσπάθεια να 
αντιμετωπίσουμε συλλογικά τα προβλήματα που αφορούν στην  καθημερινή μας επιβίωση. 
Προβλήματα όπως αυξήσεις στα βασικά είδη διατροφής, την περίθαλψη, τη μετακίνηση, 
το νερό και φυσικά το ρεύμα. Η δυσκολία να ανταπεξέλθουμε στα υπέρογκα τιμολόγια της 
ΔΕΗ ήταν αυτή που αρχικά μας ένωσε και δημιουργήσαμε μια συνέλευση γειτονιάς. 

Πιστεύουμε πως μόνο αν δράσουμε συλλογικά και άμεσα χωρίς τη διαμεσολάβηση 
κομμάτων και συνδικάτων θα μπορέσουμε να καταφέρουμε κάτι για τους εαυτούς μας, 
το οποίο θα επιφέρει ουσιαστική αλλαγή στην καθημερινότητα μας. Το πρωταρχικό μας 
μέλημα είναι να έρθουμε κοντά και να παλέψουμε για όσα μας απασχολούν και όχι να 
θέσουμε αιτήματα, περιμένοντας πότε και πως αυτά θα ικανοποιηθούν. Μετά από τις δύο 
πρώτες συναντήσεις μας καταλήξαμε πως θα δραστηριοποιηθούμε σε τρεις άξονες.

1. Τη δημιουργία δικτύου αλληλεγγύης για τα κοψίματα του ρεύματος στην περιοχή της 
Άνω Πόλης, μέσα από τη συμμετοχή μας στις συνελεύσεις, τη γνωριμία μας και το χτίσιμο 
εμπιστοσύνης, έτσι ώστε να στηρίξουμε ο ένας την άλλη, όντας μακριά από λογικές 
ανάθεσης της ευθύνης σε τρίτους.

2. Παρεμβάσεις στους εργαζόμενους της ΔΕΗ, θέλοντας να βρεθούμε με όσους μπορούν να 
διακρίνουν ότι έχουν πιο πολλά να μοιραστούν με εμάς παρά με την εργοδοσία τους, ώστε 
να δημιουργήσουμε πιθανές συμμαχίες μαζί τους. Όσο για τους εργαζόμενους οι οποίοι 
ενδιαφέρονται μόνο για τη διατήρηση των προνομίων και της θέσης τους, ήρθε η ώρα να 
αναρωτηθούν πώς τοποθετούνται σε σχέση με τους παραφουσκωμένους λογαριασμούς, 
τα κοψίματα του ρεύματος (στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε) και τις εργασιακές 
σχέσεις που επικρατούν στο χώρο εργασίας τους.

3. Διαμαρτυρίες για τα τιμολόγια και τα κοψίματα σε καταστήματα της ΔΕΗ. Γιατί ξέρουμε 
πως μόνο αν διαταράξουμε την ησυχία τους θα μας ακούσουν.

Ξανασυναντιόμαστε για να συζητήσουμε και να συνδιαμορφώσουμε
 
Την Τετάρτη 22 Ιουνίου 
στις 20:00 στην πλατεία Τερψιθέας

Επιτροπή ΔΕΝ ΤΗ ΒΓΑΖΩ Άνω Πόλης


