
[ανταπόκριση από τα μέτωπα του κοινωνικού πολέμου] 

 

Στις 12/2 ΠΑΣΟΚ, Ν.Δ και διάφοροι παρατρεχάμενοι βουλευτές με εντολή του κεφαλαίου, της Τρόικας, 

του ΔΝΤ και της Ε.Ε. ψήφισαν το μνημόνιο 2. Κι εδώ και ένα μήνα «σηκώνουν το βάρος» της ψήφισης των 

εφαρμοστικών νόμων που το ακολουθούν. Έσωσαν την «πατρίδα» σμπαραλιάζοντας την κοινωνία. Ξέρουν 

καλά αυτοί που κυβέρνησαν όλα αυτά τα χρόνια, αυτοί που ψήφισαν το πρώτο και το δεύτερο μνημόνιο πως 

αυτοί που σώθηκαν τελικά ήταν το κεφάλαιο και οι τράπεζες. Ξέρουν πως η συντήρησή τους και η αύξηση 

των κερδών τους περνά μέσα από τον ευτελισμό της εργασίας και την κατάργηση κάθε κοινωνικής 

πρόνοιας. Μάταια προσπαθούν να πείσουν για το αντίθετο ή για το αναπόφευκτο. 
 

Πώς «σώθηκαν» άραγε: 

> οι 1.500.000 άνεργοι που χάνουν καθημερινά κάθε νόημα ζωής 

> οι μερικώς απασχολούμενοι-ωρομίσθιοι-επισφαλώς εργαζόμενοι 

> οι εργαζόμενοι των 450-500 ευρώ 

> οι νέοι, που ενώ οι μισοί είναι άνεργοι, οι υπόλοιποι δουλεύουν για ψίχουλα 

> οι συνταξιούχοι που μεγάλη κατηγορία τους, μετά την μείωση στις κύριες και επικουρικές 

   συντάξεις και την μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης, κινδυνεύουν με βιολογικό πλέον αφανισμό 

    

Σίγουρα δεν «σώθηκαν»: 

> 3.000 άνθρωποι που αυτοκτόνησαν τα τελευταία χρόνια 

> 250.000 που στήνονται στις ουρές για ένα πιάτο φαϊ 

> χιλιάδες άστεγοι 

> χιλιάδες νέοι που κάνουν βιογραφικά για δουλειά στο εξωτερικό 

> τα παιδιά που λιποθυμούν στα σχολεία από έλλειψη τροφής 

> αυτοί που κρύβοντας τα πρόσωπά τους για λόγους αξιοπρέπειας παίρνουν ένα δίχτυ πατάτες  

   ελεημοσύνης 

> το 30% του πληθυσμού που ζει κάτω από το όριο της φτώχιας 

> ούτε και οι χιλιάδες μικροεπαγγελματίες που έκλεισαν τις επιχειρήσεις τους,  

   ούτε οι μικροιδιοκτήτες με την αύξηση των αντίτιμων που θα φέρει η αύξηση φόρων-χαρατσιών. 
 

Σε όσους από μας επιλέγουν το δρόμο του αγώνα απέναντι στους σχεδιασμούς τους, το κράτος και το 

κεφάλαιο δεν μας το συγχωρούν. ΜΑΤ και παρακρατικοί ασκούν με κάθε ευκαιρία ωμή βία, προβαίνουν σε 

ρίψη τόνων χημικών προκειμένου να διαλύσουν τις διαδηλώσεις, προχωρούν σε προληπτικές προσαγωγές, 

συλλήψεις και προφυλακίσεις. Από κοντά έχουν και μεγάλη μερίδα των καθεστωτικών ΜΜΕ, που 

αναπαράγουν συστηματικά την κρατική προπαγάνδα. Προσπαθούν να πνίξουν κάθε 

προσπάθεια αντίστασης, τρομοκρατούν, σπέρνουν το φόβο. Αυτό 

έκαναν και στην τεράστια συγκέντρωση στις 12/2.  

 
ΑΜΕΣΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΤΗΣ 12

ης
ΦΛΕΒΑΡΗ 

  

ΠΑΥΣΗ ΚΑΘΕ ΔΙΩΞΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΔΙΑΔΗΛΩΤΕΣ 

 

Και βέβαια είναι ξεκάθαρο σε όλους μας ότι ο καθένας που βρίσκεται 

στο δρόμο διαδηλώνοντας, θα μπορούσε να βρίσκεται στη θέση αυτών. Και μόνο η επιμονή μας να 

διαμαρτυρόμαστε βγαίνοντας στους δρόμους αποτελεί γι’  αυτούς «στοιχείο ενοχής». 

 

Είναι ξεκάθαρο επίσης, πως δεν θα σταματήσουν εδώ. Αν όλα αυτά τα μέτρα τα πήραν για 3,5δισ., 

φαντάζεται κανείς τι θα γίνει τον Ιούνη για 10 δισ. Τέρμα οι μισθοί-συντάξεις-υγεία-παιδεία… 

Άσε που μια χρεωκοπία δεν τους είναι πρόβλημα πλέον, τώρα με το αγγλικό δίκαιο.  

 

Είναι άραγε τυχαίο που τις τελευταίες μέρες από το καθεστώς των ΜΜΕ γίνεται προσπάθεια να πειστεί 

ο λαός για τα μέτρα «ανάπτυξης» μέσω των μηχανισμών της ΕΕ, ή για την αξιοποίηση του ορυκτού 

πλούτου-πετρελαίου και φυσικού αερίου. Αλήθεια, ανάπτυξη από ποιούς και για ποιούς; Η Νιγηρία είναι 

πλούσια χώρα σε ορυκτό πλούτο (ουράνιο) και πετρέλαιο (5η χώρα). Ο Νιγηριανός έχει μέσο όρο ζωής 40 

χρόνια και μεταναστεύει σε όλο τον κόσμο για μια καλύτερη ζωή. Αυτόν τον πλούτο τον καρπώνονται 5-6 

πολυεθνικές. Στην εποχή των τρομερών δυνατοτήτων για καλύτερη ζωή των λαών, τα 2/3 του πλανήτη 

πεινάνε. Ο πλούτος που παράγεται βρίσκεται σε λίγα μονοπώλια, τράπεζες, χρηματοπιστωτικό κεφάλαιο. 



Με γοργούς ρυθμούς εκατομμύρια εργαζόμενοι σε χώρες του ευρωπαϊκού νότου (Ελλάδα, Πορτογαλία, 

Ισπανία, Ιταλία) αλλά και σε Γερμανία-Γαλλία-Αγγλία εξαθλιώνονται. Τί πιο παράδοξο; Τόσες δυνατότητες 

αλλά και τόση πείνα! 

 

Το πρόβλημα που βιώνουμε δεν είναι εθνικό, όσο και αν προσπαθούν να μας πείσουν. Το σύστημα σαπίζει 

και πρέπει να αγωνιστούμε για το νέο που έρχεται. Αυτοί δεν θα μας λυπηθούν όπως δεν λυπούνται 

εκατομμύρια που πεθαίνουν από πείνα και από τα όπλα τους. 

 

Για εμάς δεν υπάρχει άλλη επιλογή από το να συνεχίσουμε να αντιστεκόμαστε σε όσα μέτρα απαξιώνουν τη 

ζωή και την αξιοπρέπεια μας, μέτρα που υποθηκεύουν το μέλλον όλων μας. Προσπαθούμε να παίρνουμε 

την υπόθεση των αγώνων και της ζωής μας στα χέρια μας, στηριζόμενοι στις δικιές μας δυνάμεις, μην 

περιμένοντας τίποτα από τους όποιους πρόθυμους σωτήρες, μη τρέφοντας εκλογικές αυταπάτες.   

Επιλέγουμε να είμαστε αλληλέγγυοι ο ένας στον άλλο και να κατεργαζόμαστε συλλογικά σχέδια,  

για το πώς θα βάλουμε φραγμό στην επιδίωξή τους να σπείρουν το φόβο και τη μιζέρια και να μας 

καθυποτάξουν. 
 

Αναγνωρίζοντας τις γειτονιές μας ως ένα κύριο πεδίο του αγώνα αυτού 

συμμετέχουμε στην Ανοιχτή Συνέλευση Κατοίκων Ηλιούπολης στην οποία και σας καλούμε όλους σας. 

 

                                          Ανοιχτή Συνέλευση Κατοίκων Ηλιούπολης 
                                            askilioupolis.espivblogs.net – ask_ilioupolis@espiv.net 
 

 > > επόμενη συνέλευση: Κυριακή 11/3, 6μμ, άλσος Ηλιούπολης «Δ.Κιντής» 

 
 

επί του πιεστηρίου: 
 

Στο πλαίσιο του πολέμου που μας έχουν κηρύξει, έχουν διαμορφωθεί μία πληθώρα πεδίων μάχης με το 

καθεστώς. Πεδία μάχης που στο χέρι μας είναι να κρατάμε ανοιχτά και εντείνοντας την αντεπίθεσή μας να 

καταφέρνουμε καίρια πλήγματα στην εφαρμογή των σχεδίων τους! 
 

Ένα από αυτά τα πεδία μάχης είναι και αυτό της επιβολής των «χαρατσιών». Ως 

αποτέλεσμα ενός ευρύ κινήματος ανυπακοής που έχει ως σήμερα αναπτυχθεί, η 

κυβέρνηση έχει εξωθηθεί σε διάφορες αναδιπλώσεις (παραπομπή της υπόθεσης στις 

ΔΟΥ)  και μέχρι πριν από λίγες ημέρες σε διαρκείς αναβολές της υλοποίησης της 

απειλής ότι θα κόβεται το ηλεκτρικό ρεύμα για όσους δεν πληρώνουν τα «χαράτσια» 

που επιβάλλονται μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ. Βέβαια, η επιβολή αυτών των 

χαρατσιών κρίθηκε «συνταγματική» από το ΣτΕ, το οποίο έκρινε ως 

«αντισυνταγματική» την αποκοπή του ηλ. ρεύματος για όσους δεν το πληρώνουν.  
 

Ωστόσο, όπως διαπιστώθηκε, έχουν σταλεί σε εργολάβους εντολές αποκοπής ηλ. 

ρεύματος  για σπίτια των γειτονιών μας για περιπτώσεις όπου έχει καταβληθεί 

το ποσό του λογαριασμού που αντιστοιχεί στην κατανάλωση ηλ. ρεύματος 

(δηλαδή χωρίς να πληρωθεί το χαράτσι). 
 

Οπότε, είναι ανάγκη να είμαστε σε επιφυλακή, να έχουμε πάρει τα μέτρα μας και να 

κινητοποιηθούμε άμεσα, ώστε να αποτρέψουμε κάθε απόπειρα αποκοπής ηλ. ρεύματος στο 

σπίτι μας ή στο σπίτι του γείτονά μας. 
 

            > > Τηλέφωνο άμεσης αλληλοενημέρωσης και συλλογικής δράσης: 6973713562 
 

Εντείνουμε τις διαμαρτυρίες προς κάθε υπεύθυνο απαιτώντας την ολοκληρωτική κατάργηση 

των «χαρατσιών», να μην κοπεί το ρεύμα σε κανένα σπίτι, να επανασυνδεθεί όπου κόβεται… 
 

Προχωράμε σε επανασυνδέσεις του ηλ. ρεύματος, ακυρώνοντας στην πράξη τις απειλές τους. 
 

 … και βέβαια για όλα τα παραπάνω είναι αναγκαίο να δράσουμε συλλογικά και αποφασιστικά!  

 

Την Παρασκευή 9/3 με τη συνδρομή συναγωνιστών και από γειτονικές περιοχές πραγματοποιήσαμε 

παρέμβαση διαμαρτυρίας στη ΔΕΗ Αμφιθέας για τις εντολές αποκοπής ηλ. ρεύματος που 

εκδόθηκαν από εκεί και απαιτώντας την επανασύνδεση του ηλ. ρεύματος σε σπίτι στην Ηλιούπολη, 

αίτημα που ικανοποιήθηκε άμεσα ως αποτέλεσμα της πίεσης που ασκήσαμε! 


