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Το  τέρας  του  νεοφιλελεύθερου  καπιταλισμού, επιτίθεται 
και σπέρνει τον πανικό. Για  να μπορέσει να σταθεί στα  πόδια  
του  και  να  επιβιώσει,  ρουφάει  το  αίμα και  τρώει  τις  
σάρκες  μιας  κοινωνίας  που  δείχνει  να βρίσκεται,  στην 
πλειοψηφία της,  σε  κατάσταση νάρκωσης.  
Διαλύει  παιδεία και  υγεία. Καταργεί σχολικούς  φύλακες,  
διοικητικό  προσωπικό  των Α.Ε.Ι-Τ.Ε.Ι, τορπιλίζει την  
επαγγελματική  εκπαίδευση. Εξαφανίζει τομείς, ειδικότητες 
και απολύει καθηγητές με τη  «διαθεσιμότητα».  Μπερδεύει 
τους μαθητές  των  λυκείων με τα άλογα του ιπποδρόμου και 
τους κάνει να τρέχουν και να μη φτάνουν με την εισαγωγή 
των πανελληνίων εξετάσεων από την Α’ Λυκείου. Κλείνει  
νοσοκομεία και κέντρα  υγείας.  Καταργεί τον ΕΟΠΥΥ, 
χαρατσώνει  τους ασφαλισμένους, τους συνταξιούχους, τους 
ασθενείς των εξωτερικών ιατρείων  στα  νοσοκομεία  και  
τους  εισαγόμενους  για νοσηλεία. 
 Ρίχνει  στον  Καιάδα  της  ανεργίας  2.000.000 ανθρώπους.  
Βαφτίζει  «ωφελούμενους»  όλους  τους  υπόλοιπους,  
δηλαδή όσους, εξαιτίας του εκβιασμού της ανεργίας, 
οδηγούνται στην αναζήτηση εργασίας στα προγράμματα 
«κοινωφελούς» σκλαβιάς και voucher του ΟΑΕΔ, 
επιβάλλοντας,  αντί μισθού, ένα ισχνό επίδομα, από δημόσιες 
υπηρεσίες, δήμους και δουλέμπορους εργολάβους. 
Επιβάλλει υπερφορολόγηση,  χαράτσια, πλειστηριασμούς και 
κατασχέσεις. Με τον φοροεισπρακτικό μηχανισμό της 
εφορίας και τους πρόθυμους διευθυντές της, αρπάζει τους 
πενιχρούς μισθούς, τις τελευταίες οικονομίες των 
μεροκαματιάρηδων, τα  σπίτια,  τα  χωράφια,  τα 
οικοπεδάκια. Τα χαρίζει στις τράπεζες, στους «επενδυτές». 
Ανοίγει ακόμα περισσότερο την ψαλίδα, κάνοντας τους 
φτωχούς φτωχότερους και τους πλούσιους πλουσιότερους. 
Στερεί,  όλα τα ζωτικά αγαθά. Κατοικία, ρεύμα, νερό, ακόμα 
και την τροφή. 
Μετά τη  δολοφονία του Παύλου Φύσσα,  η κυβέρνηση 
εμφανίζεται  ως  εγγυητής  της  δημοκρατικής  ομαλότητας  
και της κοινωνικής ειρήνης. Μας πουλάει νόμο, ησυχία, τάξη 
και ασφάλεια. Πιπιλάει την παλιά καραμέλα των δύο άκρων. 
Έτσι με πρόσχημα ότι «εκκαθαρίζει»  το  ένα  άκρο,  το  δεξί  
της  χέρι,  τη  Χ.Α., εμπλουτίζει-ενισχύει-ανανεώνει τις 
δυνάμεις καταστολής  και  τους  ελεγκτικούς  μηχανισμούς,  
για  να επιτεθεί  και  να  τσακίσει  το άλλο  άκρο, το  
επικίνδυνο για το καθεστώς:  αυτό που σηκώνει ανάστημα,  
που αντιμάχεται, που αντιστέκεται!  



Δεν  διστάζει, λοιπόν,  να  εισβάλει  και  στην  πιο  βαθιά  

στιβάδα. Να πλήξει και αυτόν ακόμα τον πυρήνα της 

ανθρώπινης ύπαρξης: την  αξιοπρέπεια,  την  περηφάνια,  την 

ελευθερία. Να  τεμαχίσει  και  να  μετατρέψει  σε  εμπόρευμα 

όλες  τις πτυχές  και  τις  διαστάσεις  της  ανθρώπινης  

βιόσφαιρας. Ολόκληρη  την  ανθρώπινη  συνθήκη. Ολόκληρο  

το οικοσύστημα. 

Η  συνέλευση  για  δράσεις  ενάντια  στα  χαράτσια  Β.Κ.Π.Ζ. 
αντιλαμβάνεται  τον  κίνδυνο.  Συλλαμβάνει  το  μέγεθος  ενός  
πολέμου  που  μαίνεται  και  απειλεί  θανάσιμα  μεγάλα 
κομμάτια της κοινωνίας.  Ίσως και όλη την ανθρωπότητα. 
Δεν  κλείνει  τα  μάτια  μπροστά  στον  κατάλογο  των  
θυμάτων, των  απωλειών,  ειδικά  των  ασθενέστερων  
κοινωνικών στρωμάτων, που όλο και μεγαλώνει... 
Δεν  τρέφει,  όμως,  ούτε  ψευδαισθήσεις ούτε  και  
αυταπάτες, ότι  αυτό  το  θεριό  μπορείς  να  το  πλησιάσεις.  
Να  το χαϊδέψεις…  Να  συμφιλιωθείς  μαζί  του.  Να  το  
εξημερώσεις μήπως και σταματήσει να σου επιτίθεται. 
Ούτε  περιμένει  κάποιον  σωτήρα,  από  μηχανής  θεό,  
αρχηγό, στρατηλάτη πάνω σε λευκό άλογο να το εξολοθρέψει 
με το σπαθί του. 
Εδώ και  3  χρόνια,  δίνει  τη  μάχη,  στηριζόμενη 
αποκλειστικά στις μικρές της δυνάμεις, έχοντας επίγνωση της  
ανισότητας  του  αγώνα,  των  αδυναμιών,  των  λαθών  της.  
Απογοητεύεται  από  τη  λοιδορία,  την  καχυποψία,  τον 
χλευασμό  του  κυνισμού  κάποιων.  Επιθυμεί  την  ενεργό  
συμμετοχή,  και παίρνει  θάρρος  από  την αποδοχή και τη 
στήριξη κάποιων άλλων. 
Εκείνο  όμως  που  αρνείται,  είναι  να  σκύψει  το  κεφάλι,  να  
σταματήσει να παλεύει. Θέλει  να  προχωρήσει,  να  ριζώσει  
και  να  απλωθεί.  Να παρεμβαίνει  και  να  αλλάξει  πράγματα  
και καταστάσεις. Γι’  αυτό  καλεί  σε  συστράτευση  όλους  
τους  γείτονες,  τις συνελεύσεις  που  δραστηριοποιούνται  
στην  περιοχή  των Ανατολικών συνοικιών, κάθε έναν, κάθε 
μία: Που συμμερίζονται την απειλή της εξαθλίωσης. Που 
αναγνωρίζουν στον εαυτό τους ακόμα το δικαίωμα να είναι  
ελεύθεροι. Που  θέλουν  να  μετατρέψουν  την  ψυχολογία  
του  φόβου  και  της ηττοπάθειας σε επιθυμία για δημιουργία 
και ζωή! Σε  έναν  αγώνα  μαραθώνιο,  επίμονο,  επίπονο  
αλλά ανυποχώρητο.  Συντονισμένο,  οργανωμένο  αλλά  και  
αυθόρμητο.  Δημιουργικό, πολυμέτωπο,  ανιδιοτελή.  Χωρίς  
διαμεσολαβητές  αλλά  με ξεκάθαρο  στόχο,  που  να  
υπηρετείται  από   πολύμορφες δράσεις:  τη  δημιουργία  
κοινωνικού  κινήματος  στις γειτονιές  μας  που  θα  μπορεί  να  
αναχαιτίσει τον οδοστρωτήρα της καπιταλιστικής 
σχιζοφρένειας.  


