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Σάββατο 5/2-12:00, πλ. Ομονοίας: Συγκέντρωση ενάντια στην 
ακρίβεια 

Κυβέρνηση, περιφερειακές-δημοτικές αρχές και κεφάλαιο κλιμακώνουν τον πόλεμο ενάντια 
σε ολόκληρη την κοινωνία 

Κάθε μέρα που περνά, ανακοινώνεται και ένα ακόμα αντιλαϊκό μέτρο. Η ακρίβεια φουντώνει 
σε όλα τα βασικά είδη διαβίωσης όπως το ηλεκτρικό ρεύμα, το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο, 
αλλά και στα είδη πρώτης ανάγκης. Στα τρόφιμα τίποτα δεν έχει μείνει όρθιο (λαχανικά, 
τυρικομικά, ζυμαρικά, όσπρια, ψωμί). Τα ενοίκια έχουν υπερδιπλασιαστεί για μια κατοικία 
απαιτούν το 65-70% του μισθού. Οι άστεγες/οι πολλαπλασιάζονται σε όλα τα κέντρα των 
μεγαλουπόλεων, και σε αυτές/ους προστίθενται οι τοξικοεξαρτημένες/οι, οι πρόσφυγες/ισσες, 
οι μετανάστ(ρι)ες και οι νεόπτωχες/οι που δημιουργεί αυτή η εγκληματική πολιτική. 

Η υγεία, η παιδεία και η κοινωνική πρόνοια σπρώχνονται στη διάλυση από την 
υποχρηματοδότηση και τις ιδιωτικοποιήσεις. Αντί να ενισχυθούν οι δομές υγείας, τα δημόσια 
νοσοκομεία, η πρόνοια, τα δημόσια σχολεία, με επέκταση νέων κρεβατιών και μονάδων ΜΕΘ, 
νέες σχολικές αίθουσες και νοσηλευτικό-ιατρικό-εκπαιδευτικό προσωπικό, με μόνιμες 
προσλήψεις, σπαταλώνται δις σε φιέστες και έργα κόντρα στις ανάγκες της κοινωνίας (π.χ. 
Μεγάλος Περίπατος, Διπλή Ανάπλαση), καθώς και σε στρατιωτικούς εξοπλισμούς και νέες 
κατασταλτικές δομές, με στόχο η αστυνομοκρατία να τιθασεύσει την οργή και τα ξεσπάσματα 
των ανθρώπων του μόχθου.  

Η τρομοϋστερία που αναπτύσσεται γύρω από τον COVID-19, θέλει να κρύψει τις αντιλαϊκές 
επιθέσεις και να δημιουργήσει «αόρατους» εχθρούς. Εδώ και δύο χρόνια, η θεωρία της 
ατομικής ευθύνης παίρνει διαστάσεις ιδεολογικής επιδημίας στοχοποιώντας τη μια αυτούς 
που δεν φοράνε μάσκα, την άλλη αυτούς που «συνωστίζονται στα πάρκα», τους νέους που 
δεν πειθαρχούν στα μέτρα εγκλεισμού, όσες/ους παραμένουν ακόμα ανεμβολίαστες/οι κ.ο.κ..  

Σε όλα αυτά προστίθεται η εγκληματική διαχείριση κάθε φυσικού φαινομένου. Κατά τη 
διάρκεια του χιονιά, χιλιάδες άνθρωποι έμειναν χωρίς ρεύμα, άλλοι εγκλωβισμένοι για πάνω 
από 12 ώρες στα αυτοκίνητά τους χωρίς καμία βοήθεια στην Αττική Οδό, σε Εθνικούς 



δρόμους, στα τρένα της ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ, στη Λαυρίου, στη Μαραθώνος, στη Μεσογείων, στην 
Κατεχάκη και σε πολλές περιοχές της χώρας. Χιλιάδες κοιμήθηκαν στο πάτωμα του 
αεροδρομίου. Εκατοντάδες άνθρωποι διένυσαν χιονισμένα χιλιόμετρα και κλειστούς δρόμους 
για να φτάσουν στο σπίτι τους, χωρίς συγκοινωνίες. Στα νοσοκομεία άρρωστοι χωρίς σίτιση, 
γιατροί που έψαχναν απελπισμένα τρόπο να πάνε στην εφημερία τους, χωρίς κανένας 
αρμόδιος να μπορεί να τους απαντήσει. Οι δρόμοι έμειναν για μέρες κλειστοί, λόγω του 
ξεπουλήματος της πόλης στους «εργολάβους». Δέντρα έπεσαν από το βάρος του χιονιού και 
έχουν καταστρέψει καλώδια, σπίτια, αυτοκίνητα. Και όλα αυτά έρχονται να προστεθούν στα 
χιλιάδες νοικοκυριά που δεν έχουν ρεύμα ή θέρμανση. Στις 24/1 το μεσημέρι φάνηκε ποια ήταν 
η «ετοιμότητα», με τον σχεδιασμό να έχει βασικό στόχο να μη σταματήσει να δουλεύει η μηχανή 
του κέρδους των ιδιωτών. 

Η τακτική «θα λογαριαστούμε μετά» έκλεισε δύο χρόνια και δεν απάντησε σε τίποτα. 
Χρειάζεται άμεσα να οργανώσουμε τους αγώνες μας και να βγούμε ξανά στους δρόμους, 
υπερασπιζόμενοι την υγεία μας, απαιτώντας αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, για μια 
αξιοβίωτη ζωή, πρώτα και κύρια με απεργιακές κινητοποιήσεις και συλλαλητήρια. 

Διεκδικούμε: 
• Να σταματήσουν οι διακοπές ρεύματος στα λαϊκά νοικοκυριά. Επανασυνδέσεις παντού, 

χωρίς όρους και προϋποθέσεις.  
• Να σταματήσουν οι πλειστηριασμοί πρώτης κατοικίας. Μείωση και πλαφόν στα ενοίκια. 
• Κατάργηση του ΦΠΑ στην ενέργεια και στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης, καθώς και 

του ειδικού φόρου στα καύσιμα. 
• Πλήρη και επαρκή κρατική χρηματοδότηση των δημόσιων νοσοκομείων και των Κέντρων 

Υγείας, με μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, όλων των ειδικοτήτων. 
• Κατάργηση του μέτρου της αναστολής εργασίας στην Υγεία-Πρόνοια. Επιστροφή των 7.500 

υγειονομικών στη δουλειά. 
• Άμεση αναστολή πληρωμών για οφειλές προς τον Δήμο/δραστική μείωση των δημοτικών 

τελών ΤΩΡΑ, για μισθωτούς, αυτοαπασχολούμενους και συνταξιούχους. 
• Να επαναλειτουργήσουν τα διαγνωστικά τεστ στις λέσχες φιλίας του δήμου. 
• Να σπάσουν οι ιδιωτικοποιήσεις στις δημόσιες υπηρεσίες, τους οργανισμούς κοινής 

ωφέλειας και τους δήμους και να γίνουν μαζικές προσλήψεις προσωπικού με μονιμοποίηση 
των συμβασιούχων και κάλυψη όλων των αναγκών σε υγεία, παιδεία, κοινωνικές υπηρεσίες. 

• Να περάσουν όλα τα δημόσια αγαθά στο δημόσιο για την ικανοποίηση των λαϊκών 
αναγκών. Αποκλειστικά δημόσιες υπηρεσίες ρεύματος-ενέργειας και νερού και 
κρατικοποίηση των ιδιωτικών εταιρειών παροχής τους. Όχι στις αυξήσεις των τιμών 
ρεύματος και θέρμανσης και δημόσιων αγαθών. Να γίνει ξανά ενιαία και δημόσια η ΔΕΗ και 
η ΤΡΑΙΝΟΣΕ. Καμία κουβέντα για ιδιωτικοποίηση του νερού. Κατάργηση του ΤΑΙΠΕΔ και κάθε 
σύμβασης ΣΔΙΤ. 

• Μέριμνα για τις ευπαθείς ομάδες, άστεγους, φτωχούς, αποκλεισμένους, πρόσφυγες και 
μετανάστες που χρειάζονται άμεσα μέτρα προστασίας, θερμαινόμενους χώρους, ξενώνες 
και σίτιση, υπεραπαραίτητα για να αντέξουν στις συνθήκες. 

Στηρίζουμε, συμμετέχουμε και καλούμε στη συγκέντρωση φορέων από γειτονιές της Αθήνας, 
ενάντια στην ακρίβεια, το Σάββατο 5 Φλεβάρη, 12:00 στην πλ. Ομονοίας και στην παρέμβαση 
στη Βαρβάκειο αγορά.  

Μάχη ενάντια σε κάθε μικρή ή μεγάλη ιδιωτικοποίηση. Υγεία, παιδεία, δρόμοι, ρεύμα και νερό 
δεν είναι εμπορεύματα, ανήκουν στον λαό. 


