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Η πόλη μας, η Αθήνα, υπερηφανεύεται ότι μετέδωσε τα φώτα του πολιτισμού και της δημοκρατίας 
σε όλη την υφήλιο, σήμερα όμως είναι βυθισμένη σε τέλμα. Δέσμια παλιών και νέων προβλημάτων, 
αιχμάλωτη καταστάσεων που δημιουργήθηκαν δεκαετίες πριν αλλά και στα χρόνια της 
μνημονιακής επιδρομής και της «συμμόρφωσης» στο πλαίσιο της ΕΕ, θύμα της πολιτικής των 
δημοτικών αρχών και των κεντρικών κυβερνήσεων, έχει γίνει πόλη αβίωτη και αφιλόξενη για τους 
κατοίκους της - ιδιαίτερα τους νέους.

Πλάι σε παλιές μάστιγες, όπως η άναρχη δόμηση, η τσιμεντοποίηση, η έλλειψη πρασίνου, 
ελεύθερων χώρων και κοινωνικών υποδομών, η μετατροπή της πόλης σε υδροκέφαλο κέντρο 
διοικητικών, επιχειρηματικών και εμπορικών δραστηριοτήτων, τα τελευταία χρόνια προστέθηκαν 
και νέες: Η ανεργία και η διαρκής φτωχοποίηση. Tα υπέρογκα δημοτικά τέλη, ενώ οι μισθοί έχουν 
εξευτελιστεί και η φορολογία έχει απογειωθεί. Η περιβαλλοντική ρύπανση και η παράδοση σε 
εμπορικές χρήσεις κάθε ελεύθερου χώρου. Οι γειτονιές-γκέτο, τα πλήθη των φτωχών και άστεγων 
ντόπιων και προσφύγων στο κέντρο. Οι αστικές αναπλάσεις που δημιουργούν νέα πεδία 
κερδοφορίας αλλά αποστερούν τα λαϊκά στρώματα από ζωτικά δικαιώματα στην πόλη και την 
κατοικία. Η κατάρρευση κοινωνικών δομών, η πλήρης εμπορευματοποίηση του πολιτισμού, της 
άθλησης και της διασκέδασης-αναψυχής. Τα μαύρα σύννεφα του ρατσισμού, του ναζισμού, του 
εθνικισμού και της ακροδεξιάς, τα συλλαλητήρια των «μακεδονομάχων». Η αύξηση του τουρισμού 
-με αγοραίους όρους και με κριτήριο το κέρδος των επιχειρηματιών του κλάδου- και η λατρεία της 
συνεχούς κατανάλωσης -που διαλύει ωράρια, Κυριακές και ζωές. Η παράδοση σε ιδιώτες και 
στη λογική της ανταποδοτικότητα καίριων τομέων, η εξαθλίωση της υγείας και της παιδείας. Η 
εγκατάλειψη των τοξικοεξαρτημένων και η αξιοποίησή τους για την προώθηση σχεδίων έντασης 
της καταστολής σε κεντρικές περιοχές και πανεπιστημιακούς χώρους. Η ένταση των σεξιστικών 
συμπεριφορών και της έμφυλης βίας, η εξώθηση σε μια ζωή απομόνωσης και ανταγωνισμού 
-απέναντι στον διπλανό, τον μετανάστη, τον «άλλο». Όλα αυτά είναι η πραγματικότητα της 
σημερινής Αθήνας.

Για την ακρίβεια, είναι η μία όψη της πραγματικότητας. Αυτής που δημιούργησαν και αναπαράγουν 
οι κυβερνήσεις και οι δημοτικές αρχές χρόνων, και οι τελευταίες, που έχτιζε η δεσμευμένη από τις 
ανάγκες της αγοράς και του κεφαλαίου πολιτική τους, που οριοθετεί η ΕΕ τόσο για το κεντρικό 
όσο και το τοπικό κράτος, τον δήμο. Της πραγματικότητας που δεν αλλάζει με έργα βιτρίνας σε 
επιλεγμένες περιοχές ούτε με λογικές διαχείρισης, που απειλεί να γίνει μόνιμο καθεστώς τουλάχιστον 
έως το 2060, αν γίνει αποδεκτό το «σιδερένιο κλουβί» του κέρδους και της εκμετάλλευσης, αν 



θεωρηθούν μονόδρομος η ευρωμνημονιακή λεηλασία και οι αντιδραστικές αναδιαρθρώσεις του 
Κλεισθένη, αν κυριαρχήσει το «τι να κάνουμε, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς».

Υπάρχει, όμως, και η άλλη όψη της πραγματικότητας. Αυτή που διαμορφώνουν οι κάτοικοι της 
Αθήνας, γυναίκες και άνδρες, νέοι και ηλικιωμένοι, εργαζόμενοι και άνεργοι, Έλληνες και μετανάστες. 
Τη διακρίνουμε στον αγώνα των εκπαιδευτικών για σταθερή δουλειά και καλύτερη παιδεία αλλά 
και σε μάχες που δόθηκαν σε γειτονιές για να μη μετατραπούν ελεύθεροι χώροι σε εμπορικά 
κέντρα. Στις παρεμβάσεις ενάντια στην κατάργηση της κυριακάτικης αργίας και στην καταπάτηση 
των εργασιακών δικαιωμάτων. Στις δράσεις για την προστασία της λαϊκής κατοικίας από τους 
πλειστηριασμούς και τις τράπεζες αλλά κι ενάντια στη ναζιστική συμμορία της Χρυσής Αυγής. 
Στις λαϊκές συνελεύσεις, τις εργατικές λέσχες και τα κοινωνικά ιατρεία - φορείς και δομές αγώνα, 
αλληλεγγύης και δημιουργίας. Στις αντιφασιστικές κινητοποιήσεις, στις διαδηλώσεις ενάντια στην 
καταστολή, για τα δημοκρατικά δικαιώματα της εποχής μας. Στους αγώνες κατά του πολέμου, των 
νατοϊκών επεμβάσεων και σχεδιασμών στην περιοχή, του ελληνοτουρκικού ανταγωνισμού, στις 
διαδηλώσεις ενάντια σε κάθε είδους διάκριση με βάση το φύλο, την εθνικότητα, το θρήσκευμα, για 
τα δικαιώματα των γυναικών και των ΛΟΑΤΚΙΑ ατόμων.

Αυτή την πραγματικότητα, των αναγκών και των δικαιωμάτων της λαϊκής πλειοψηφίας, της 
συλλογικής πάλης, της ρήξης και της ανατροπής, της θέλησης για μια ζωή που μας αξίζει σε μια 
πόλη που μας ανήκει, για μια κοινωνία απαλλαγμένη από τα καθηλωτικά δεσμά του κέρδους, της 
εκμετάλλευσης, της αγοράς, της ΕΕ και των κυβερνήσεων που τις υπηρετούν επιχειρεί να εκφράσει 
η Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνα.

Δεν συμμετέχουμε σε μια εκλογική κίνηση και μόνο. Δηλώνουμε αγωνιστές-συμμέτοχοι μιας 
ευρύτερης ριζοσπαστικής-αριστερής συσπείρωσης που παρεμβαίνει πριν, κατά και μετά τις 
εκλογές -όλες τις εκλογές- με όρους αντικαπιταλιστικής ρήξης και ανατροπής, με εργατικά-λαϊκά 
κριτήρια και ορίζοντα χειραφέτησης. Επιδιώκουμε σε αυτή τη συσπείρωση να έχουν τη δική τους 
θέση -με το ιδιαίτερο χρώμα τους- όλες οι μικρές και μεγαλύτερες αγωνιστικές ανταρσίες στην 
κυρίαρχη πολιτική που εκφράστηκαν στις γειτονιές της Αθήνας, στους εργασιακούς χώρους, 
σε κάθε θέμα. Τασσόμαστε υπέρ της συλλογικής λειτουργίας, των δημοκρατικών διαδικασιών 
εντός της κίνησής μας, της εναλλαγής και της αυτενέργειας, κόντρα σε λογικές ανάθεσης και 
προσωποκεντρικής «εκπροσώπησης», οι οποίες χαρακτηρίζουν την αστική πολιτική των εκλεκτών 
του ΣΥΡΙΖΑ, της ΝΔ, και του ΚΙΝΑΛ, της εγκληματικής ναζιστικής Χρυσής Αυγής, αλλά όχι το κίνημα 
και την Αριστερά που μας αξίζει και μπορεί να αλλάξει τα πράγματα.

Φιλοδοξούμε αυτή η συσπείρωση να συμβάλει στη δημιουργία ενός ευρύτατου πολιτικού πόλου 
της ανατρεπτικής Αριστεράς. Της μόνης Αριστεράς που μπορεί να είναι κοινωνικά χρήσιμη 
ακριβώς επειδή είναι αντικαπιταλιστική και αντιδιαχειριστική, επειδή συγκρούεται σε κάθε ζήτημα 
και συνολικά από θέσεις ανατροπής και χειραφέτησης με τις κυβερνήσεις και το τοπικό κράτος 
(δήμο), την αγορά, το κεφάλαιο, την ΕΕ και κάθε μορφή εκμετάλλευσης και καταπίεσης. Επειδή 
είναι διεθνιστική και αντιιμπεριαλιστική, αντιπροσωπεύει τη δημοκρατία των αγωνιζόμενων και 
έχει ως πυξίδα της το πώς οι ίδιες οι λαϊκές μάζες θα πάρουν στα χέρια τους την υπόθεση της 
απελευθέρωσής τους.

Σε αυτό το πλαίσιο στηρίζουμε-συμμετέχουμε στην 
Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνα - Ανταρσία σε Κυβερνήσεις-ΕΕ-Κεφάλαιο.
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