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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΔΕΗ Π. ΦΑΛΗΡΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΣΕ
ΔΕΚΑΔΕΣ ΛΑΪΚΑ ΣΠΙΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ: Δυναμική παρέμβαση στη ΔΕΗ Π.
Φαλήρου πραγματοποίησαν εκπρόσωποι του Ομίλου Γυναικών Π. Φαλήρου της ΟΓΕ, των
Λαϊκών Επιτροπών Καλλιθέας και Αγ. Δημητρίου και της Επιτροπής Αγώνα Νέας Σμύρνης
την Πέμπτη 2 Νοέμβρη. Την προηγούμενη ημέρα, απετράπη διακοπή ρεύματος σε οικογένεια
στο Π. Φάληρο όταν η ίδια η οικογένειας μαζί με τους γείτονες τους απομάκρυναν το
κλιμάκιο των εργολάβων της ΔΕΗ! Με τη βοήθεια και του Ομίλου Γυναικών Π. Φαλήρου της
ΟΓΕ και της Λαϊκής Επιτροπής Αγ. Δημητρίου απετράπη η διακοπή ρεύματος σε δεκάδες
σπίτια και καταστήματα.
Σε απάντηση στη θέση της εκπροσώπου της ΔΕΗ κας Γρηγοριάδου, που χαρακτήρισε όχλο
τις λαϊκές οικογένειες που ζητάνε διακανονισμό και ανοικοκύρευτους τους άνεργους, τους
απλήρωτους εργαζόμενους και τους εργαζόμενους των 200, 300 και 400 ευρώ, οι
εκπρόσωποι των φορέων έκαναν γνωστό ότι οι οργανωμένες αντιδράσεις του λαού θα
κλιμακωθούν απαντώντας στην ένταση της βάρβαρης αντιλαϊκής πολιτικής.
Με την ξεκάθαρη θέση ότι το ρεύμα, το νερό κ.α. είναι κοινωνικά αγαθά, οι άνεργοι, οι
απλήρωτοι εργαζόμενοι, οι εργαζόμενοι των μισθών-φιλοδωρημάτων, οργανωμένοι μέσα
στα συνδικάτα τους, τις Λαϊκές Επιτροπές και τις Επιτροπές Αγώνα δεν θα επιτρέψουν εν
έτει 2012 να υπάρχει οι οικογένεια χωρίς ρεύμα, νερό, τροφή. Ο λαός έχει πληρώσει
«χρυσά» όλες τις υποδομές και τις υπηρεσίες της ΔΕΗ και των άλλων οργανισμών,
πλουτίζοντας μια χούφτα αχόρταγων μετόχων, πολυεθνικών και μονοπωλίων.
Άμεση απάντηση στις απαιτήσεις - προκλήσεις (και) της ΔΕΗ πρέπει να δοθεί με τη μαζική
συμμετοχή στη 48ωρη απεργία στις 6 και 7 Νοέμβρη. Πρέπει να γίνει σταθμός για την άνοδο
του εργατικού – λαϊκού κινήματος, να αποτελέσει το όπλο μας για να μην περάσουν τα
βάρβαρα αντιλαϊκά μέτρα που συναποφάσισαν κυβέρνηση - ΕΕ - μονοπώλια. Να
ανταποκριθούμε στο κάλεσμα του Π.Α.ΜΕ: Όλοι και όλες στον αγώνα με τις σημαίες του
ΠΑΜΕ, με τις δικές μας σημαίες της ταξικής πάλης και όχι της Ε.Ε., των αφεντικών και
συμβιβασμένων ηγεσιών.
ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΣΤΙΣ 10.30πμ ΣΤΗΝ ΟΜΟΝΟΙΑ & ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΙΣ 5.00μμ ΣΤΗΝ
ΟΜΟΝΟΙΑ
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