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 Η κυβέρνηση των μνημονίων (ΠΑΟΚ-
ΝΔ-ΛΑΟ) στο όνομα της σωτηρίας της 
πατρίδας απειλεί πως αν δεν πληρωθούν τα 
χαράτσια ακίνητης περιουσίας, θα βυθίσει 
τη χώρα στο σκοτάδι.  
 Αλήθεια, ποια κοινή πατρίδα μπορεί να 
έχει ο απολυμένος της “ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΧΑΛΤΒΟΤΡΓΙΑ Α.Ε.”, ο εργαζόμενος στη 
Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη του 
Περάματος, ο συνταξιούχος που δεν έχει να 
αγοράσει τα φάρμακά του, ο μαθητής 

χωρίς βιβλία με τον μεγαλοτραπεζίτη πρωθυπουργό Παπαδήμο και την κυβέρνησή του; 
 Σο βάθεμα της εκμετάλλευσης, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού για την 
αύξηση της κερδοφορίας του ντόπιου και ξένου κεφαλαίου σε συνεργασία με το πολιτικό 
προσωπικό τους αποτελεί για αυτούς απάντηση στην κρίση τους. Όμως, ποτέ οι ίδιοι δε 
μοίρασαν τα προηγούμενα χρόνια τα κέρδη τους. Νοσοκομεία, σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες 
κλείνουν ή συγχωνεύονται, πετώντας στο δρόμο χιλιάδες εργαζόμενους και στερώντας από 
τις υπηρεσίες τους το χρήστη. Η ανεργία έχει υπερβεί το 20%. Ένα εκατομμύριο νέοι 
άνθρωποι ξενιτεύονται για να βρουν δουλειά. Η επισφάλεια αυξάνεται. Όλο και πιο πολλοί 
δουλεύουν τρίωρα, τετράωρα, παίρνοντας μισθό που δε φτάνει για να φάνε. Οι μισθοί και οι 

συντάξεις έχουν μειωθεί πάνω από το 40%. Η τροφή, η ένδυση, ακόμα και τα εισιτήρια στα 
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς θεωρούνται είδη πολυτελείας. Οι εργαζόμενοι είναι οι δημιουργοί 
του κοινωνικού πλούτου, που πρώτοι αυτοί τον στερούνται. Σο αίμα και ο ιδρώτας των 
εργατών είναι ο πλούτος των αφεντικών.  
 Η καταστολή που συνοδεύει το σχέδιο φτωχοποίησης μεγαλώνει. το στόχαστρο βρίσκεται 

πια ό,τι κινείται και διεκδικεί. Η κατάληψη της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ από συνδικαλιστές, για να μη 
γίνουν αυτοί που θα εισπράττουν χαράτσια και θα κόβουν το ρεύμα, αντιμετωπίζεται με την 
ωμή βία των ΜΑΣ. Ο Βενιζέλος δηλώνει ότι οι αποφάσεις των τοπικών Πρωτοδικείων υπέρ των 
καταναλωτών για το χαράτσι ακίνητης περιουσίας είναι στα όρια του νόμου και ότι σε κάθε 
περίπτωση θα εκπέσουν. Η κοινωνική διαμαρτυρία ανάγκασε σε πρώτο χρόνο την κυβέρνηση 
να υποσχεθεί ότι θα διευρυνθεί η λίστα απαλλαγής αυτών που δε θα πληρώσουν το χαράτσι, 
μέσω όμως μιας επιτροπής που αυτοί θα συστήσουν για τη διερεύνηση των κριτηρίων. τη 
συνέχεια η τριμερής επιτροπή  που θα πιστοποιούσε τη φτώχεια μας, αντικαθίσταται από 

τους προϊσταμένους των εφοριών. Ο Άρειος Πάγος παραπέμπει την εκδίκαση του 
Δικηγορικού υλλόγου Αθήνας σχετικά με τα χαράτσια για την άνοιξη, δηλώνοντας πως η 
υπόθεση είναι πρώτιστα πολιτική. Ο Παπαδήμος δηλώνει ότι όχι μόνο τα χαράτσια θα 
πληρωθούν για το 2011, αλλά και για το 2012. Ο Δήμαρχος Νίκαιας-Ρέντη αφού χαρακτήρισε 
την άρνηση πληρωμών παράνομη, τώρα δηλώνει ότι δε θα επιτρέψει τη διακοπή ρεύματος και 
θα στηρίξει νομικά τους δημότες. Είναι αυταπάτη και επικίνδυνο να πιστεύει κανείς ότι 
υπάρχει νομική λύση όταν οι νόμοι είναι του κράτους έκτακτης κατάστασης. Όποια λύση 
και αν έρθει, θα είναι αποτέλεσμα των αγώνων που θα έχουν γίνει.  
 Από τις αρχές του καλοκαιριού που δημιουργήθηκε η Ανοιχτή Λαϊκή υνέλευση Νίκαιας, 
αναπτύσσει ποικίλες δράσεις, όπως για την έλλειψη βιβλίων στα σχολεία και για τη μη 
πληρωμή του φόρου επιτηδεύματος με παρεμβάσεις στην Εφορία και τον ΟΑΕΔ, καθώς και 
συμμετοχή στην αντιφασιστική πορεία ενάντια σε προκλητική συγκέντρωση φαστιστοειδών 
στην πόλη μας. Η υνέλευση λειτουργεί αμεσοδημοκρατικά, είναι ανοιχτή στην κοινωνία και 



εχθρική στην ανάθεση των αγώνων στους επαγγελματίες της πολιτικής, στην εξουσία του 
τοπικού και κεντρικού κράτους. Είναι ενάντια στην εκμετάλλευση από μικρά και μεγάλα 

αφεντικά, στις διακρίσεις φύλου, χρώματος και θρησκείας. Όλοι είμαστε ίσοι, όλοι 

διαφορετικοί. Είναι αναγκαίο να δημιουργηθούν αντιστάσεις και να γίνουν αγώνες για ό,τι 
μας κλέβει τη ζωή. 
 Σον τελευταίο καιρό η υνέλευση δραστηριοποιείται για την άρνηση πληρωμής του 
χαρατσιού του ειδικού τέλους για την ακίνητη περιουσία. Χιλιάδες προκηρύξεις μοιράστηκαν 
σε σχολεία, λαϊκές, πλατείες και άλλους δημόσιους χώρους, έγινε παρέμβαση στο Δημοτικό 
υμβούλιο για να υποχρεώσει τη Δημοτική Αρχή να πάρει απόφαση κατά των χαρατσιών, 
συμμετείχε μαζί με άλλες συνελεύσεις γειτονιών στην παρέμβαση που έγινε στη ΔΕΗ Καμινίων, 
από όπου φεύγουν τα συνεργεία διακοπής ρεύματος. τάθηκε αλληλέγγυα στην απεργία των 

εργατών της “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΑΛΤΒΟΤΡΓΙΑ Α.Ε.”, συμμετέχοντας στη μεγάλη μοτοπορεία 
από το Κερατσίνι στον Ασπρόπυργο, θεωρώντας τον αγώνα των εργατών και δικό της αγώνα.  

 

 Η Ανοιχτή Λαϊκή υνέλευση Νίκαιας 
πιστεύει ότι χωρίς την άμεση συμμετοχή 
των κατοίκων, καμία λύση δεν μπορεί να 
δοθεί. Η αυτοοργάνωση, το μοίρασμα των 
αναγκών και των επιθυμιών μας, η 
αλληλεγγύη όλων προς όλους είναι 
αναγκαία προϋπόθεση. Είναι απαραίτητο 
να φτιαχτούν δίκτυα αντίστασης σε όλες τις 
γειτονιές. υγκροτούμε συνελεύσεις 
γειτονιάς, πολυκατοικίας και ενισχύουμε 
όποιες συνελεύσεις υπάρχουν. 

 Παρεμβαίνουμε σε όποιο μαζικό χώρο θεωρούμε πρόσφορο για αντιπληροφόρηση 
(εκδηλώσεις του Δήμου, γήπεδα, καφενεία, λαϊκές αγορές) και καλούμε τον κόσμο να 
συμμετέχει σε δράσεις ενάντια στα χαράτσια, όπως ενάντια σε γραφεία της ΔΕΗ που εκδίδουν 
τους λογαριασμούς, καθώς και ενάντια σε εργολάβους που έχουν αναλάβει το κόψιμο του 
ρεύματος και τους ενημερώνουμε να μην το επιχειρήσουν. Όπου επιχειρηθεί διακοπή 

ρεύματος, δεν ανοίγουμε την πόρτα στα συνεργεία διακοπής, μαζεύουμε τη γειτονιά και τους 
αλληλέγγυους με δημόσιο κάλεσμα για να αποτρέψουμε τη διακοπή. Εάν γίνει διακοπή 

ρεύματος, τον πρώτο λόγο για την επανασύνδεσή του πρέπει να τον έχει ο ιδιοκτήτης, η 
συνέλευση γειτονιάς και οι αλληλέγγυοι. υντονίζουμε τις δράσεις μας για ό,τι μας ενώνει με 
τις συνελεύσεις που υπάρχουν στον Πειραιά και αλλού, παλεύοντας για τις ανάγκες μας και 
τα μικρά και μεγάλα προβλήματά μας. 
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