
          Αγαπητές φίλες και φίλοι , συναγωνίστριες και συναγωνιστές , 

σας καλοσωρίζουμε στην εκδήλωση μας με θέμα «η μάχη των  

εκλογών για μια νέα δημοκρατική , αντιμνημονιακή κυβέρνηση και η 

ανάγκη οργάνωσης της κοινωνίας». 

          Επιτρέψτε μου , κατ’ αρχήν , μια μικρή αναδρομή στο τι είναι οι 

Δημοκρατικές Επιτροπές Αντίστασης , για να θυμούνται οι γνωρίζοντες 

και να μαθαίνουν οι  καινούργοι φίλοι που μας τίμησαν σήμερα με την 

παρουσία τους. 

          Οι ΔΕΑ δημιουργήθηκαν εδώ και περίπου ένα χρόνο με 

πρωτοβουλίες συμπολιτών μας που ένοιωσαν την ανάγκη της κοινής 

οργανωμένης δράσης ενάντια στην συνειδητή προσπάθεια 

καταστροφής και ξεπουλήματος του παραγωγικού ιστού της χώρας , 

την καταστροφή και κατάργηση κάθε έννοιας κοινωνικού κράτους και 

κράτους πρόνοιας , την κατάργηση ουσιαστικά της δημοκρατίας και 

κάθε δημοκρατικού δικαιώματος , με αποκορύφωμα την 

ποινικοποίηση της αντίστασης και της φτώχειας , την κυριολεκτική 

εξαθλίωση του λαού μας. Με όπλο την ενότητα πάνω στα αιτήματα για 

Δημοκρατία , Εθνική Ανεξαρτησία , απαλλαγή από τις μνημονιακές 

πολιτικές και τους εκφραστές τους , ζωή με Αξιοπρέπεια ,αλληλεγγύη 

στους δοκιμαζόμενους συμπολίτες μας , απλώθηκαν στις περισσότερες 

συνοικίες του Δήμου μας , στήνοντας όπου ήταν δυνατόν δίκτυα για να 

μην μείνει ούτε ένα σπίτι γείτονα μας χωρίς ρεύμα ,φαγητό , γιατρούς 

και φάρμακα.Συγχρόνως λειτουργώντας με αμεσοδημοκρατικές 

συνελευσιακές διαδικασίες , έχουν μια συνεχή πολιτική παρέμβαση 

στον Δήμο μας , τόσο για τοπικά ζητήματα και προβλήματα που 

αντιμετωπίζουμε , όσο και για τη γενικότερη πολιτική κατάσταση, 

προσπαθώντας να επικοινωνήσουμε την άποψη μας στους συμπολίτες 

μας , μοιράζοντας χιλιάδες ανακοινώσεις σπίτι - σπίτι , πόρτα - πόρτα , 



όπου αυτό είναι δυνατόν και διερύνοντας ταυτόχρονα τις δυνάμεις 

μας.Κεντρική πολιτική παρέμβαση το τελευταίο χρονικό διάστημα των 

3 μηνών , αποτελεί η ακύρωση των πλειστηριασμών στο Ειρηνοδικείο 

Ιλίου , με τη μαζική παρουσία τόσο τη δικιά μας , όσο και άλλων 

πολιτικών κινήσεων , δημοτικών παρατάξεων και συλλογικοτήτων , 

παρέμβαση που συνεχίζεται και θα συνεχίζεται όσο θα υπάρχουν 

πλειστηριασμοί κατοικιών συμπολιτών μας από τις τράπεζες , 

ανεξαρτήτως κυβέρνησης και στον αγώνα αυτό σας καλούμε να 

συμμετέχετε και σείς κάθε Τετάρτη στις 4μ.μ. ,στο Ειρηνοδικείο με 

κεντρικό σύνθημα «ΚΑΝΕΝΑ ΣΠΙΤΙ ΣΥΜΠΟΛΙΤΗ ΜΑΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ 

ΤΡΑΠΕΖΙΤΗ».  

          Αγαπητοί φίλοι , συναγωνιστές , ζήσαμε όλοι το τελευταίο 

χρονικό διάστημα , την αγωνιώδη προσπάθεια του καταρρέοντος 

πολιτικού συστήματος,όπως αυτό εκφράζεται από τους Σαμαρά-

Βενιζέλο , τους αυλικούς τους και τα ξέφτια τους , να κρατηθεί στη ζωή 

μη διστάζοντας ακόμη και να απαξιώσουν στο μέγιστο βαθμό , 

πολιτικά  και ηθικά όλες τις κοινωνικές και πολιτικές δομές του 

αστικοδημοκρατικού αντιπροσωπευτικού συστήματος.Η πολιτική 

αδυναμία της κυβέρνησης να επιβάλει καινούργια πιο σκληρά 

μνημονιακά μέτρα σε συνδυασμό με την πίεση Ε.Ε. & τρόϊκας για 

ξεκαθάρισμα του πολιτικού τοπίου , οδήγησαν το μνημονιακό 

στρατόπεδο σε μια ξεκάθαρη κοινοβουλευτική ήττα όσον αφορά την 

προεδρική εκλογή , επισπεύδοντας ταυτόχρονα την διάλυση της 

βουλής και την προκήρυξη εκλογών.Ειναι γεγονός ότι η κυβέρνηση δεν 

έπεσε από τις συνεχείς λαϊκές κινητοποιήσεις , τους διαρκώς 

εντεινόμενους κοινωνικούς αγώνες , τις εργατικές απεργίες ,τους 

αγώνες της νεολαίας. Δεν κατέρρευσε δηλαδή κάτω από την 

ασφυκτική πίεση ενός αγωνιζόμενου λαού που βρισκόταν καθημερινά 



στους δρόμους διεκδικώντας και παλεύοντας για την ανατροπή 

τους.Είναι αλήθεια ότι από το τέλος του 2012 και εντεύθεν κόπασαν οι 

συγκλονιστικές διαδηλώσεις και λαϊκές διεργασίες που λάμβαναν 

χώρα όλο το προηγούμενο διάστημα από το 2010 , παρότι υπήρχαν 

πάντοτε εστίες αγώνα , σύγκρουσης , κοινωνικής διαμαρτυρίας οι 

οποίες όμως δεν μπόρεσαν να μετεξελιχθούν σε παλλαϊκές φωτιές 

ικανές να κάψουν το μνημονιακό σκηνικό.Ολοι καταλαβαίνουμε το 

πόσο διαφορετική θα ήταν η κατάσταση , αν πηγαίναμε σε εκλογές με 

το λαό στους δρόμους και πόσο θα δέσμευε και την επόμενη 

κυβέρνηση όχι μόνο στο να μη κάνει πίσω από το πρόγραμμά της , 

αλλά να προχωρήσει ακόμα πιο μπροστά , πιο ριζοσπαστικά. 

          Παρόλα αυτά οι αγώνες των κατοίκων στις Σκουριές ενάντια στην 

καταστροφή του τόπου τους,των απολυμένων της ΕΡΤ ,των σχολικών 

φυλάκων ,των καθαριστριών,των εργατών της 3Ε , ο αγώνας του Ν. 

Ρωμανού για το αυτονόητο δικαίωμα στη μόρφωση όπως 

αγκαλιάστηκε από μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, καθώς και η μεγάλη 

λαϊκή δημοκρατική αντιμνημονιακή πλειοψηφία όπως διαμορφώθηκε 

στις ευρωεκλογές , εκφράζοντας σε εκλογικό επίπεδο τη διάχυτη και 

διαρκώς εντεινόμενη λαϊκή δυσαρέσκεια , αποτέλεσμα της 

συνεχιζόμενης φτωχοποίησης και εξαθλίωσης της κοινωνίας , με την 

ταυτόχρονη ανάδειξη του ΣΥΡΙΖΑ για πρώτη φορά σε πλειοψηφική 

δύναμη , έγιναν θηλειά στο λαιμό του μνημονιακού μπλοκ , 

αφαιρώντας του την πολιτική πρωτοβουλία και αναγκάζοντας τους 

έτοιμους να πηδήξουν από την άλλη μεριά βουλευτές , να μαζευτούν 

και ποιώντες την ανάγκη φιλότιμο , να συγχρονιστούν με την λαϊκή 

απαίτηση , για πτώση της μνημονιακής κυβέρνησης και αλλαγή του 

πολιτικού σκηνικού μέσα από εκλογικές διαδικασίες. 



          Και τώρα τι ; Αγαπητοί φίλοι και συναγωνιστές , πως απαντάμε 

στο κρίσιμο ερώτημα τι κάνουμε στις επικείμενες εκλογές , τι 

ψηφίζουμε ; 

          Οι ΔΕΑ έχουν ξεκάθαρη πρόταση την οποία και θα επικοινωνούν 

στους συμπολίτες μας όλο το επόμενο προεκλογικό διάστημα και είναι 

και ο λόγος που κάνουμε και τη σημερινή μας συγκέντρωση. 

Τώρα είναι η ώρα του λαού!!! 

          Αγωνιζόμαστε και ψηφίζουμε για μια νέα δημοκρατική , 

αντιμνημονιακή , πατριωτική κυβέρνηση που να στέκεται στο πλάϊ του 

λαού και στις ανάγκες του και όχι στο πλάϊ της τραπεζοκρατίας ντόπιας 

και ευρωπαϊκής ,της τρόϊκα , των αγορών , των εθνικών εργολάβων , 

των εφοπλιστών και όλων αυτών που λυμαίνονται ασύστολα το 

δημόσιο πλούτο και το μόχθο των εργαζομένων, κερδοσκοπώντας 

πάνω στην  κεφαλαιακή ερήμωση της χώρας , στην παραγωγική της 

απογύμνωση , δημιουργώντας 2 εκατ. Ανέργους , 3,5 εκατ. Φτωχούς , 

σπρώχνοντας δεκάδες χιλ. Νέους επιστήμονες και μη στη 

μετανάστευση ,εκποιώντας την ελληνική γη και την εθνική ταυτότητα. 

         Αγωνιζόμαστε , ψηφίζουμε για μια νέα κυβέρνηση που θα πάρει 

άμεσα μέτρα για το σταμάτημα της ανθρωπιστικής κρίσης που 

μαστίζει την κοινωνία μας ,αποκαθιστώντας και αναβαθμίζοντας εκ 

βάθρων το δημόσιο σύστημα υγείας και τη δημόσια παιδεία. 

          Αγωνιζόμαστε , ψηφίζουμε για μια νέα κυβέρνηση που θα 

καταργήσει τα μνημόνια και τους εφαρμοστικούς νόμους , θα 

προχωρήσει στην αποκατάσταση της εργατικής νομοθεσίας ,θα 

εφαρμόσει σεισάχθεια για τα φτωχά και μεσαία νοικοκυριά, τις μικρές 

και μεσαίες επιχειρήσεις , θα προχωρήσει στην εθνικοποίηση των 



συστημικών τραπεζών , τις οποίες έχουμε πληρώσει με εκατοντάδες 

δις ευρώ ,σαν απαραίτητο όρο για την παραγωγική ανασυγκρότηση 

της χώρας , θα καταγγείλει τη δανειακή σύμβαση, απαιτώντας τη 

διαγραφή του μεγαλύτερου μέρους του χρέους , θα διεκδικήσει την 

καταβολή του κατοχικού δανείου και των πολεμικών αποζημιώσεων εκ 

μέρους των Γερμανών , θα επανακτήσει την εθνική κυριαρχία , θα 

αποκαταστήσει την εθνική ανεξαρτησία εφαρμόζοντας μια 

πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική , θα καταργήσει όλους τους 

αντιδημοκρατικούς νόμους , διαλύοντας τους αντιλαϊκούς 

κατασταλτικούς μηχανισμούς , θα σταματήσει  άμεσα τη χειραγώγηση 

των πολιτών από τα μέσα μαζικής εξαπάτησης , θα διευρύνει την 

Δημοκρατία . 

          Αγαπητοί φίλοι , συναγωνιστές προσέξτε δεν προτείνουμε να 

ψηφίσουμε γενικά αντιμνημονιακά , δημοκρατικά , να εκφράσουμε με 

την ψήφο μας την οργή μας , τη θλίψη μας , το θυμό μας , την 

αγανάκτηση μας , την απέχθεια για το σάπιο πολιτικό σύστημα  που 

διαφεντεύει τις ζωές μας, προτείνουμε να αγωνιστούμε και να 

ψηφίσουμε για να αλλάξουμε το πολιτικό σκηνικό ,αναδεικνύοντας σε 

κυβέρνηση τις πολιτικές δυνάμεις αυτές που μπορούν να εκφράσουν 

σε κοινοβουλευτικό επίπεδο την ενότητα του λαού στη βάση και τις 

οποίες θα δεσμεύσουμε με τα παραπάνω αιτήματα. 

          Οσο απαραίτητο είναι να λειτουργήσουμε κατ΄αυτό τον τρόπο 

εκλογικά , άλλο τόσο απαραίτητο  είναι με άξονα αυτές τις λαϊκές 

κόκκινες γραμμές να οικοδομήσουμε την δικιά μας ενότητα , την δικιά 

μας λαϊκή ενότητα , να φτιάξουμε δηλαδή Δημοκρατικές Επιτροπές σε 

κάθε γειτονιά , σε κάθε συνοικία , σε κάθε Δήμο , με άξονα την 

υπεράσπιση της δημοκρατίας , της εργασίας , της εθνικής 

ανεξαρτησίας , της λαϊκής κυριαρχίας  



να δημιουργήσουμε το δικό μας μέτωπο απέναντι στο μέτωπο του 

νεοφιλελεύθερου ολοκληρωτισμού της ολιγαρχίας και του 

παρασιτισμού , της πατριδοκάπηλης σύγχρονης εθνικοφροσύνης του 

«ΠΑΣΕΙ ΘΥΣΙΑ ΕΥΡΩ». 

          Η ενότητα και η οργάνωση μας είναι σήμερα το πρώτο και 

σημαντικότερο καθήκον μαζί με τον αγώνα  και την ψήφο μας για την 

αλλαγή του πολιτικού σκηνικού και την ανάδειξη νέας δημοκρατικής 

αντιμνημονιακής κυβέρνησης. Αποτελεί ύψιστο καθήκον και ευθύνη 

όλων μας.Καθήκον απέναντι στις λαμπρές αγωνιστικές παραδόσεις του 

λαού μας , στους χιλιάδες νεκρούς μας για λευτεριά ,εθνική 

ανεξαρτησία ,δημοκρατία ,λαϊκή κυριαρχία. Ευθύνη απέναντι στις 

γενιές που έρχονται ,στο μέλλον του τόπου μας , στην ιστορική μας 

συνέχεια. Ηδη έχουν δημιουργηθεί ΔΕΑ στον δήμο Αγ. Αναργύρων-

Καματερού, γίνονται οι πρώτες προσπάθειες στην Πετρούπολη , 

ελπίζουμε σύντομα να περάσουμε το ποτάμι και ν’ απλωθούμε και σε 

άλλους γειτονικούς Δήμους.Οσο κι αν φαντάζει δύσκολο ,γολγοθάς 

ίσως σ’ ορισμένους , πιστεύουμε ακράδαντα πως είναι ο μόνος δρόμος 

ανάδειξης του λαϊκού παράγοντα όχι μόνο σε κριτή αλλά σε 

διαμορφωτή των πολιτικών που ακολουθούνται στη χώρα μας και 

καθορίζουν τη ζωή μας. Οχι χύμα ,οργανωμένα με αμεσοδημοκρατικές 

διαδικασίες , με την ευρύτατη δυνατή συναίνεση και με κάθε φορά 

βήμα-βήμα προώθηση της ιδεολογικοπολιτικής ενότητας. 

          Φίλοι , συναγωνιστές πρέπει ν’ αναφέρουμε ότι όλο το 

προηγούμενο διάστημα παρουσιάστηκε μια σοβαρή υστέρηση στην 

προσπάθεια οργάνωσης και κινητοποίησης των λαϊκών δυνάμεων  από 

μεριάς πολιτικών δυνάμεων που την επαγγέλονται κατά κόρον. 

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι κατά κύριο λόγο οφείλεται σε αδυναμία εκ 

μέρους τους. Γιατί οι αδυναμίες ξεπερνιώνται.Καλούμε λοιπόν τα 



δημοκρατικά , αντιμνημονιακά κόμματα , δημοτικές παρατάξεις καθώς 

και οργανώσεις ,να συμβάλλουν με όλες τους τις δυνάμεις για την 

οργάνωση της κοινωνίας . Μόνο έτσι θα δείξουμε ότι σ’ένα λαό 

ενωμένο για τη ζωή και την αξιοπρέπεια του δεν περνάει καμμιά 

απειλή , κανένας εκβιασμός , δεν χωράει κανένας συμβιβασμός και 

καμμιά υποχώρηση από τις δικές του κόκκινες λαϊκές γραμμές. 

          Όλοι στον Αγώνα για να μην επιτρέψουμε να περάσει ο φόβος 

και η τρομοκρατία ούτε σε ένα συμπολίτη μας.  

         Ούτε μία ψήφος στους εκπροσώπους της ΕΕ του ΔΝΤ, των 

χρηματιστών και των τραπεζιτών. 

        Ούτε μία ψήφος σε ΝΔ-ΠΑΣΟΚ και τις εφεδρείες τους. (ΠΟΤΑΜΙ--

Κόμμα Παπανδρέου και τα λοιπά) 

       Ούτε μία ψήφος στους εκπροσώπους του ναζισμού της Χρυσής 

Αυγής. 

          Αγαπητοί φίλοι , συναγωνιστές αγωνιζόμενοι και ψηφίζοντας για 

μια νέα δημοκρατική , αντιμνημονιακή κυβέρνηση ,αλλάζοντας το 

πολιτικό σκηνικό  δεν σημαίνει ότι δίνουμε λευκή επιταγή σε κάποια 

πολιτική δύναμη. Δεν πιστεύουμε σε Μεσσίες . 

          Δυναμώνοντας τις ΔΕΑ , δυναμώνοντας τον αγώνα μας για 

Δημοκρατία, Εργασία ,Εθνική Ανεξαρτησία ,Λαϊκή κυριαρχία 

,παίρνουμε τη ζωή στα χέρια μας . 

ΤΗ ΔΙΚΙΑ ΜΑΣ ΖΩΗ –ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΚΟΥΣ ΜΑΣ ΔΡΟΜΟΥΣ – 

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΞΙΖΕΙ . 

ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ. 


