
«Βγες έξω σύντροφε!» 

Φίλε! Εσύ που κλείστηκες μέσα στο σπίτι σου, μέσα στη δουλειά σου, μέσα στην 
ψυχή σου, μέσα στο φόβο σου. Εσύ που κλείστηκες μέσα στα τείχη σου. 

Βγες έξω, σύντροφε! Ρίσκαρε   
Τη δεκάρα, που ούτε δεκάρα πια δεν είναι   
Τον τόπο για ύπνο που πάνω του πέφτει η βροχή   
Και της δουλειάς τη θέση που αύριο θα χάσεις!                  (Μπέρτολ Μπρεχτ) 

Βγες έξω, φίλε!  Για το αύριο των παιδιών σου! 

Για τα χιλιάδες σχολεία, που έκλεισαν πέρυσι και φέτος. Για τις νέες καταργήσεις 
σχολείων που έρχονται. Για το «Νέο Λύκειο», που μετατρέπεται σε εξεταστικό 
κέντρο. Για το  τέταρτο έτος «μαθητείας» που προστίθεται στα ΕΠΑΛ, κατά το οποίο 
οι μαθητές θα δουλεύουν σε ιδιώτες με 9¤/μέρα, ανασφάλιστοι. Για τους μαθητές 
με ειδικές ανάγκες, που δεν έχουν καθηγητές. Για την ανεργία των νέων που έφτασε 
το πρωτόγνωρο παγκοσμίως ποσοστό του 70%. Για τη μετανάστευση των νέων 
επιστημόνων, που ξεπέρασε τη μετανάστευση της δεκαετίας του Ά60.   

Βγες έξω, σύντροφε! Μπρος, στο δρόμο έξω! Αγωνίσου!  
Να περιμένεις πια δε γίνεται, είναι αργά πολύ!   
Βοήθα τον εαυτό σου βοηθώντας μας: Κάνε πράξη την αλληλεγγύη! 

Βγες έξω, φίλε! Για το σήμερα το δικό σου! 

Για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, που τόσο το πίστεψες τη δεκαετία του ΅80, γιατί 
έδινε προοπτική. Που τόσο σε απογοήτευσε τα μετέπειτα χρόνια, πνιγμένο μέσα 
στις συστημικές αντιφάσεις του. Για το ΕΣΥ, που ήταν όμως πάντα εκεί τη δύσκολη 
στιγμή. Και που τώρα διαλύεται. Για τα νοσοκομεία που κλείνουν και τις κλινικές 
που καταργούνται. Για τα χαράτσια που πληρώνεις μέσα στο νοσοκομείο και τη 
συμμετοχή στα φάρμακα σου που αυξήθηκε. Για τον ανασφάλιστο συνάνθρωπο 
σου. Για τους ψυχικά ασθενείς που ρίχνονται στον καιάδα, όταν οι ψυχικές 
παθήσεις καλπάζουν και οι αυτοκτονίες αυξήθηκαν 43% σε δύο χρόνια. Για το 
δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας, που τα φιλέτα του γίνονται βορρά σε χέρια 
κερδοσκόπων. Για το δικαίωμα σου σε αξιοπρεπή περίθαλψη. 

Βγες έξω, σύντροφε, αντιμέτωπος με τα όπλα και   
Διεκδίκησε το μεροκάματό σου!   
Σαν ξέρεις πως δεν έχεις τίποτα να χάσεις   
Όπλα αρκετά οι αστυνόμοι τους δεν έχουν!  
  
Βγες έξω, φίλε! Για το χτες των αγώνων και των ιδανικών σου! 
  
Για τις μάχες που έδωσες για κοινωνική δικαιοσύνη, ισότητα, λαϊκή κυριαρχία, 
εθνική ανεξαρτησία. Για την πίστη που έδειξες σε αρχές και αξίες, σε ιδανικά, σε 
ιδεολογίες. Για την  ελπίδα που σε κυρίεψε για ένα καλύτερο αύριο.  Για τον αγώνα 



τον καλό που έδωσες. Για την πίκρα που πήρες. Για την προδοσία που ένιωσες. Για 
τα οράματα του χτες και του σήμερα για ένα καλύτερο αύριο. 
  
Βγες έξω, σύντροφε! Μπρος, στο δρόμο έξω! Αγωνίσου!   
Να περιμένεις πια δε γίνεται, είναι αργά πολύ!   
Βοήθα τον εαυτό σου βοηθώντας μας: Κάνε πράξη  Την αλληλεγγύη! 

  

Βγες έξω, φίλε! Φώναξε! Αγωνίσου! Προσπάθησε! Γιατί είσαι Άνθρωπος! 

  

Και δεν ανέχεσαι ένας 19χρονος να σπρώχνεται στον θάνατο γιατί δεν είχε να 
πληρώσει 1,40 ευρώ για το εισιτήριό του. Δεν ανέχεσαι 100.000 παιδιά στη χώρα 
μας να εργάζονται παράνομα σε άθλιες συνθήκες, 597.000  παιδιά να ζουν κάτω 
από το όριο φτώχειας, 10% των παιδιών να έχουν και τους 2 γονείς άνεργους, 20% 
των παιδιών να ζει χωρίς θέρμανση τον χειμώνα, 40.000  παιδιά ετησίως να 
εγκαταλείπουν το Δημοτικό Σχολείο. Δεν ανέχεσαι έτσι να φτιάχνουμε το μέλλον 
μας. Δεν ανέχεσαι ένα ψευδεπίγραφο πρωτογενές πλεόνασμα, που αντιστοιχεί σε 
κοινωνικό έλλειμμα. Δεν ανέχεσαι το successstory τους να αφορά μόνο τους 
ισολογισμούς των τραπεζών τους, και η πραγματική ιστορία να γράφεται στην 
ανεργία, τα ιατρεία αλληλεγγύης και τα κοινωνικά συσσίτια. Δεν ανέχεσαι να 
ευτελίζεται έτσι η ανθρώπινη ύπαρξη και να μετατρέπεται σε αριθμούς και 
νούμερα, που σημαίνουν φτώχεια για τους πολλούς κι αμύθητο πλούτο για τους 
λίγους. 

  

Βγες έξω, σύντροφε! Μπρος, στο δρόμο έξω! Αγωνίσου!  

  

Γιατί το αβγό του φιδιού εκκολάφθηκε και μας κοιτά χαιρέκακα στάζοντας 
δηλητήριο. Κι αυτοί που το εξέθρεψαν, το βοήθησαν να εκκολαφθεί και το 
ανάστησαν, τώρα καμώνονται τους έκπληκτους τιμωρούς, που θέλουν να σε 
σώσουν από το δημιούργημα τους. Σαν να μην ξέρουν τι είναι αυτό που εξέθρεψε 
τη μαυρίλα, ποιοι τι χρησιμοποιούν και που αποσκοπεί.  

  

Φίλε, ρίξε τα τείχη της ψυχής σου. Κι έχε στο νου, ψηλά σηκώνοντας την κεφαλή και 
βλέποντας τΆ αστέρια, αυτό που λέει ο Αλεξανδρινός: 

  

«Κι αν δε μπορείς να κάμεις τη ζωή σου όπως την 



θέλεις, 

τούτο προσπάθησε τουλάχιστον 

όσο μπορείς: μην την εξευτελίζεις.» 
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