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Οι ιερές μπίζνες του νόμου και της τάξης! Καταγγελία για εκκενώσεις στα 
Εξάρχεια 

Η κυβέρνηση της ΝΔ καθαρίζει τα Εξάρχεια από 10χρονα με κούκλες στα χέρια. 35 ανήλικοι με 
τους γονείς τους, 51 γυναίκες και 57 άνδρες ήταν η «σοδειά εγκληματιών», η «ανεξέλεγκτη 
ανομία»,  της επιχείρησης εκκένωσης τεσσάρων καταλήψεων στα Εξάρχεια, σήμερα Δευτέρα 
26/8, την επομένη της ορκωμοσίας της νέας δημοτικής αρχής. Όλοι πρόσφυγες που η 
αντιπροσφυγική πολιτική της ΝΔ, της προηγούμενης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και της ΕΕ τους είχαν 
στερήσει κάθε δικαίωμα πρόσβασης σε κατοικία,  παιδεία, υγεία και ελεύθερη μετακίνηση. 

Είναι στα πλαίσια του δόγματος Νόμος, Τάξη, Κέρδη που έχει με πολλούς τρόπους εξαγγείλει η 
κυβέρνηση της ΝΔ και η νέα δημοτική αρχή «Αθήνα Ψηλά» του Κ. Μπακογιάννη.  

Είναι συνέχεια των εκκενώσεων που ξεκίνησαν επί ΣΥΡΙΖΑ όπου εκατοντάδες πρόσφυγες 
βρέθηκαν στην ίδια θέση μετά από το «…μεθοδικά οργανωμένο σχέδιο της Ελληνικής 
αστυνομίας…», (Όλγα Γεροβασίλη), όπου καταλήψεις γκρεμίστηκαν (Ορφανοτροφείο 
Θεσσαλονίκη 2016) και οδηγήθηκαν στην πλατεία Συντάγματος για να εκδιωχθούν και από εκεί 
για τα στρατόπεδα, όπως κυνικά ομολόγησε ο κ. Ζαχαριάδης του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα στον Skai. 

Για άλλη μια φορά στόχος είναι οι μπίζνες! 

Οι καταλήψεις κτηρίων στα Εξάρχεια εκκενώνονται και οι πρόσφυγες εκδιώκονται όχι για να 
παταχθεί η εγκληματικότητα. Τα επιχειρηματικά κοράκια και οι πολιτικοί τους υπηρέτες έχουν 
βάλει στο μάτι το κέντρο της πόλης και με διάφορες δικαιολογίες επιδιώκουν οι δυνάμεις της 
αγοράς την ανακατάληψή του! Γι’ αυτό και η προσπάθειά τους δεν τελειώνει με αυτές τις 
εκκενώσεις ούτε μόνο με τους πρόσφυγες και μετανάστες. 



Η μετατροπή της Αθήνας και ειδικά του κέντρου, σε σύγχρονο μαζικό τουριστικό προορισμό 
στηρίζεται στην αλλαγή της εικόνας του, στην εκδίωξη των κατοίκων από τις κατοικημένες 
περιοχές, στην ανάπλαση και μετατροπή του ιστορικού κέντρου της Αθήνας σε τουριστικό 
κέντρο, στην εκτεταμένη ανάπτυξη της βραχυπρόθεσμης μίσθωσης, (τύπου Airbnb). Ο 
αποκαθαρισμός των περιοχών αυτών από κάθε τι μη κερδοφόρο, κάθε τι «μυασματικό και 
προβληματικό» (τους φτωχούς, τους άπορους, τους πρόσφυγες και τους μετανάστες, τους 
άστεγους και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες) είναι αναγκαία προϋπόθεση για την ανάπλασή 
τους. 

Ταυτόχρονα, η επίθεση στα δικαιώματα της νεολαίας και του κόσμου της εργασίας απαιτεί να 
«τελειώνουν με τις παραφωνίες», τα κινήματα ανυπακοής, ανατροπής της βάρβαρης 
καπιταλιστικής επίθεσης και της κρατικής βίας, τα κινήματα αλληλεγγύης στους πρόσφυγες, να 
τελειώνουν από χώρους ελεύθερης διακίνησης ιδεών και συλλογικών μορφών 
αυτοοργάνωσης, όπως είναι το πανεπιστημιακό άσυλο, τα Εξάρχεια και κάθε χώρος όπου 
ελεύθερα οργανώνονται και δρουν πολιτικά κινήματα αμφισβήτησης. 

Σήμερα χρησιμοποιούν ως άλλοθι την ανομία, σπέρνουν τον εμφύλιο των φτωχών 
ονοματίζοντας παραβάτες και παράνομους, λαθραίους τους πρόσφυγες και μετανάστες κι 
αύριο κάθε φτωχό και αδύναμο που χαλάει την εικόνα και τα σχέδιά τους, όλους εμάς. 

Δηλώνουμε απερίφραστα ότι η πόλη ανήκει στους κατοίκους της και όχι στα επιχειρηματικά 
fands και στα πολιτικά φερέφωνά τους, που θέλουν να την κατασπαράξουν για τα κέρδη τους!  

Καλούμε στις κινητοποιήσεις που οργανώνονται σήμερα και τις επόμενες ημέρες για να 
ορθώσουμε τοίχος αντίστασης, για να υπερασπιστούμε τη ζωή και το δικαίωμά μας να ζούμε 
στις πόλεις μας. 


