
 

 
 

 
 Σε πείσμα των καιρών του φόβου προτάσσουμε το συλλογικό: «όλοι μαζί» 

 Σε πείσμα των καιρών της παραπληροφόρησης προτάσσουμε τις συλλογικές αποφάσεις μας (ναι, 

μαθαίνουμε να συνδιαμορφώνουμε παραχωρώντας τη θέση του ατομικού «εγώ» στο συλλογικό 
«εμείς») 

 Σε πείσμα των καιρών της καταστολής προτάσσουμε το δυναμισμό και τη βεβαιότητα του δίκιου των 

διεκδικήσεων μας 
 

Εμείς οι άνθρωποι της γειτονιάς χτυπημένοι από την ανεργία, την 
ακρίβεια, τα χαράτσια και τους αβάσταχτους φόρους, αισθανόμενοι στο 

πετσί μας τη διάλυση της παιδείας, της υγείας την κατάργηση και 
καταπάτηση κάθε εργατικού δικαιώματος και μισθολογικής συνθήκης, την 
επιδρομή του εργολάβου που κόβει το ρεύμα και το νερό, τον 
κανιβαλισμό του εφόρου που, «ελαφρά τη καρδία», υπογράφει την 

κατάσχεση των μισθών και των συντάξεών μας και βγάζει τα σπίτια μας στον πλειστηριασμό….. 

ΣΤΑΜΑΤΗΣΑΜΕ ΝΑ ΚΡΥΒΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΩ ΑΠ’ ΤΟ ΧΑΛΑΚΙ, ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΑΜΕ ΤΗΝ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΤΑΜΑΤΑ, ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΜΕ ΠΩΣ ΚΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΒΓΗΚΑΜΕ ΣΤΙΣ 

ΠΛΑΤΕΙΕΣ….. 

Από τότε πέρασαν 2,5 χρόνια κι εμείς συνεχίζουμε να υπάρχουμε, να συναντιόμαστε, να συζητάμε, να 

παρεμβαίνουμε, να διεκδικούμε….. Με λίγα λόγια συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε. Ενώνουμε το κομμένο 

ρεύμα και νερό, αποσοβούμε πλειστηριασμούς, παρεμβαίνουμε σε εφορίες, κέντρα υγείας, οργανισμούς 
κοινής ωφέλειας (Δ.Ε.Η Ε.ΥΔ.Α.Π.), παροτρύνουμε τους επιβάτες των αστικών συγκοινωνιών να μην 

πληρώνουν εισιτήριο ακυρώνοντας τους ελέγχους. Προτάσσουμε τη συλλογική άρνηση πληρωμών σε 
φόρους, χαράτσια και μέσα μαζικής μεταφοράς. 
 

Όλο αυτό το διάστημα, μέσα από τις συναντήσεις, τις συζητήσεις και τις αντιστάσεις μας, βγαίνει στην 
επιφάνεια η ανάγκη για την οικοδόμηση ενός νέου κόσμου:  

 ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ όπου κανείς δεν αναθέτει τη ζωή, τη σκέψη και τις πράξεις του σε 

κάποιους άλλους που αποφασίζουν γι’ αυτόν χωρίς αυτόν 

 ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ όπου όλοι μαζί, χωρίς διαχωρισμούς σε φύλο, φυλή, χρώμα και 

εμφάνιση, δημιουργούμε πραγματικές κοινωνικές δομές αλληλοβοήθειας και αλληλοϋποστήριξης, χωρίς 
τη μεσολάβηση χρήματος, καταργώντας στην πράξη κάθε έννοια φιλανθρωπίας 

 ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΗΣ ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗΣ όπου οι αποφάσεις παίρνονται από τους «από κάτω», με 

κατεύθυνση από κάτω προς τα πάνω 

ΣΕ ΠΕΙΣΜΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΥΠΟΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΑΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΡΩΔΙΕΣ, 
ΠΕΡΑ ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΚΟΜΜΑΤΑ, ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΥΣ, 

ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΡΝΗΣΕΙΣ ΜΑΣ, ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ, 
ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΤΗ ΖΩΗ ΣΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΧΕΡΙΑ 
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