
από το βουνό μϋχρι την παραλύα…  
          από τον Υμηττό μϋχρι το Ελληνικό…  
 

Καθημερινϊ πλϋον εργαζόμενοι, ϊνεργοι, ςυνταξιούχοι, νϋοι και νϋεσ αντιλαμβανόμαςτε με τον πιο βϊναυςο 
τρόπο τι θα πει κρύςη του ςυςτόματοσ, μνημόνια και προγρϊμματα ςταθερότητασ. Το κεφϊλαιο, με πρόφαςη το 
δημόςιο χρϋοσ και το δημόςιο ϋλλειμμα, επιτύθεται ςτουσ όρουσ τησ ύδιασ τησ ζωόσ μασ. Χρηςιμοποιεύ όλουσ τουσ 
μηχανιςμούσ του προκειμϋνου να δημιουργόςει ςύγχρονουσ δούλουσ. Το Δ.Ν.Τ. και η Ε.Ε. κϊνουν τώρα με 
μεγαλύτερη επιθετικότητα αυτό που όδη ϋκαναν για χρόνια ςτα 2/3 του πλανότη: Εξαθλιώνουν τισ δυνϊμεισ 
εργαςύασ, καταργούν τισ κατακτόςεισ χρόνων, ςπρώχνουν βύαια ςτη φτώχεια. Τα διαπλεκόμενα Μ.Μ.Ε. με 
λύςςα και ψϋμα ςτηρύζουν το ςύςτημα και προςπαθούν να ςπεύρουν παντού το φόβο. Με την κρατικό βύα και 
τρομοκρατύα επιχειρεύται η ποινικοπούηςη και η καταςτολό κϊθε αντύςταςησ, κϊθε διεκδύκηςόσ μασ για μια 
καλύτερη-αξιοπρεπό ζωό. 
 

Στόχοσ τουσ εύναι πϊντα το κϋρδοσ. Και επειδό κϋρδοσ προκύπτει και από την καταλόςτευςη και εκμετϊλλευςη 
τησ φύςησ και των πλουτοπαραγωγικών πηγών, ςτόχοσ γύνονται υποδομϋσ, βουνϊ, θϊλαςςεσ, ελεύθεροι 
δημόςιοι χώροι. Κϊθε τϋτοια εκμετϊλλευςη περνϊ εύτε μϋςα από το ξεπούλημα δημόςιασ περιουςύασ και 
παραγωγικών μονϊδων εύτε μϋςα από την “αξιοπούηςη” και τισ “επενδύςεισ” ξϋνων και ντόπιων κεφαλαύων, 
που ςτην ουςύα αποτελούν επιβολό όρων λεηλαςύασ και κυριαρχύασ του καπιταλιςτικού ςυςτόματοσ.  Και για να 
γύνουν όλα «γρόγορα» και «απλϊ» προϋκυψε η διαδικαςύα Fast Τrack, ϋνα θεςμικό εργαλεύο του κρϊτουσ και του 
ςυςτόματοσ που ςτην πρϊξη θα παρακϊμπτει ακόμα και τουσ νόμουσ που οι ύδιοι ϋχουν θεςπύςει. 
 

Το Ελληνικό, μαζύ με τισ ΔΕΚΟ κι ϊλλεσ υποδομϋσ, αποτελούν, από ό,τι δεύχνουν τα πρϊγματα, τουσ πρώτουσ 
μεγϊλουσ ςτόχουσ για εκπούηςη. Η ςυζητούμενη εκμετϊλλευςό του με τισ χρόςεισ που προβλϋπονται 
(πολυτελεύσ κατοικύεσ, γόπεδα γκολφ, ξενοδοχεύα, mall, μαρύνεσ για γιοτ, καζύνο, κλπ …) δεν προςφϋρουν 
τύποτα ςτουσ εργαζόμενουσ, που κϊθε μϋρα βλϋπουν το ειςόδημϊ τουσ να μειώνεται, τισ κοινωνικϋσ παροχϋσ να 
καταργούνται και τουσ ανϋργουσ να πληςιϊζουν το ϋνα εκατομμύριο. Θα εύναι μια μεγϊλη μπύζνα για την οπούα 
ενδιαφϋρονται μεγϊλοι ντόπιοι και ξϋνοι  επιχειρηματικού όμιλοι. Για να χρυςώςουν το χϊπι, υπόςχονται τον 
εξωπραγματικό αριθμό των 35.000 θϋςεων εργαςύασ, που ακόμα κι αν τελικϊ προϋκυπταν εύναι ςύγουρο πωσ 
όπωσ και οι εργαζόμενοι τησ  cosco, θα δούλευαν ςε ςυνθόκεσ γαλϋρασ. 
 

Αντύθετα με αυτϋσ τισ επιδιώξεισ, οι εργαζόμενοι ςτην Αττικό ϋχουν ανϊγκη από τα δϊςη, τουσ ελεύθερουσ 
χώρουσ, τισ πλατεύεσ, τισ παραλύεσ και το πρώην Αεροδρόμιο του Ελληνικού να γύνει πϊρκο με φυςικό πρϊςινο 
για αναψυχό με ελεύθερη πρόςβαςη ςε όλουσ, πϋρα από κϊθε λογικό ανταποδοτικότητασ κι αυτοχρημα-
τοδότηςησ και ϋξω από κϊθε αναπτυξιακό προγραμματιςμό. Αυτό θα εύναι εξαιρετικϊ επωφελϋσ κλιματολογικϊ 
για όλη την Αττικό ςτην οπούα η επιθετικότητα τησ καπιταλιςτικόσ ανϊπτυξησ επιφυλϊςςει την τύχη τησ 
μόλυνςησ, τησ χωματερόσ και τησ ολοκληρωτικόσ παρϊδοςόσ τησ ςτην εμπορευματοπούηςη και την τςιμεντο-
πούηςη.  
  

Οι επιδιώξεισ του κεφαλαύου και τησ κυβϋρνηςησ πρϋπει να αποτραπούν. Και κϊτι τϋτοιο θα εύναι δυνατό να 
επιτευχθεύ από τη ςτιγμό που οι κϊτοικοι αποφαςύςουν να πϊρουν το αγώνα ςτα χϋρια τουσ. Και βϋβαια η πϊλη 
αφορϊ όλουσ και όχι μόνο τουσ κατούκουσ του Ελληνικού και των κοντινών δόμων. 
 

Επύςησ, η πϊλη αυτό ϋχει ξεχωριςτό ςημαςύα για τισ γειτονιϋσ μασ, μιασ και παρϊλληλα θα ανούξει και πϊλι το 
θϋμα τησ Δυτικόσ Περιφερειακόσ Υμηττού. Θα κϊνουν και νϋα προςπϊθεια να βϊλουν χϋρι ςτο βουνό. Ο δρόμοσ 
θα αποτελϋςει βαςικό υποδομό ςτα πλαύςια τησ «αξιοπούηςησ» του Ελληνικού. Η καταςκευό του με τη 
ςύμπραξη δημόςιου και ιδιωτικού τομϋα και η εκμετϊλλευςη από την ανϊδοχο εταιρύα με την εύςπραξη διοδύων 
θα αποτελεύ τρομερϊ κερδοφόρα γι' αυτούσ επϋνδυςη και καταςτροφικό για τουσ κατούκουσ. Ξϋρουν καλϊ πωσ 
παραμύθια για κυκλοφοριακό δεν πιϊνουν. Η μεύωςη του κυκλοφοριακού φόρτου ςτην Κατεχϊκη, που 
πρόβαλαν ωσ λόγο για τη δημιουργύα τησ περιφερειακόσ Υμηττού, ϋχει όδη προκύψει ςόμερα λόγω κρύςησ και 
τιμόσ τησ βενζύνησ ςτο 1,70 ευρώ! Οπότε, όπωσ φαύνεται, και για την επιχειρούμενη περαιτϋρω λεηλαςύα του 
Υμηττού, θα βϊλουν μπροςτϊ τον μπαμπούλα του χρϋουσ και του Δ.Ν.Τ. 
 

Δεν φτϊνει που μασ ςπρώχνουν ςτην ανεργύα και ςτην ανϋχεια, που αφόνουν αςύδοτουσ τουσ εργοδότεσ για 
απολύςεισ και ατομικϋσ ςυμβϊςεισ, που ςκοπεύουν να ςτοιβϊζουν τα παιδιϊ μασ ςτισ τϊξεισ με τισ ςυγχωνεύςεισ 
ςχολεύων, που μασ χαρατςώνουν με τα διόδια των εργολϊβων  για μετακινόςεισ από γειτονιϊ ςε γειτονιϊ, που 
διαλύουν τη δημόςια υγεύα και παιδεύα με το δικό τουσ «δεν πληρώνω», που αυξϊνουν τα ειςιτόριο ςτα ΜΜΜ 
κατϊ 40% και που κόβουν γραμμϋσ λεωφορεύων, … Θϋλουν να μασ κόψουν και τον αϋρα που αναπνϋουμε  
καταςτρϋφοντασ όςη φύςη και όςουσ ελεύθερουσ χώρουσ ϋχουν απομεύνει. Έχουν βϊλει ςτο ςτόχαςτρό τουσ  
τη ζωό μασ!  

 

…αντύςταςη ςτουσ ςχεδιαςμούσ κυβϋρνηςησ και ξϋνου & ντόπιου κεφαλαύου  
για τη λεηλαςύα τησ δημόςιασ γησ και τησ ζωόσ μασ  
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