
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Η κανονικότητα κυβέρνησης και δήμου είναι ξύλο, δακρυγόνα και 
διατάραξη της κοινωνικής ζωής των γειτονιών μας 

Τρεις καταλήψεις σε μια γειτονιά όλα αυτά τα χρόνια και δεν υπήρξε κανενός είδους διατάραξη. 
Σήμερα η γειτονιά γέμισε με ξύλο-δακρυγόνα-ντου σε διπλανά σπίτια και τρόμο. Είναι οι εικόνες αυτές 
που διατάραξαν την κοινωνική ζωή στη γειτονιά μας. 

Όσο κι αν προσπαθούν να μας πείσουν ότι αυτοί, κυβέρνηση ΝΔ, Δήμος Αθήνας και 
αστυνομία φροντίζουν για την ασφάλεια μας, εισπράττουμε το αντίθετο με τις πολεμικού χαρακτήρα 
εισβολές στις γειτονιές μας. Στόχος είναι οι συλλογικότητες διαμόρφωσης μια άλλης κουλτούρας, 
συλλογικότητες της αντίστασης και της προστασίας από την αστεγία. Στόχος είναι η αλληλεγγύη. 
Κάτοικοι παρακείμενων διαμερισμάτων συλλαμβάνονται και ξυλοκοπούνται επειδή ζητούν το 
αυτονόητο συνταγματικό τους δικαίωμα στην παρουσία Εισαγγελέα, για τον έλεγχο των πρακτικών 
της αστυνομίας.  

Αυτό δεν είναι κανονικότητα, είναι η εποχή της τρομοκρατίας που πρέπει να βασιλεύσει για να 
αποδοθεί ολόκληρη η γη στο κεφάλαιο και την κερδοφορία του. Για να πάψουν οι γειτονιές μας να 
είναι πυρήνες αντίστασης ενάντια στη φορομπηξία και στην εκμετάλλευση των ελεύθερων χώρων 
από τα μεγάλα funds. 

Οι ευθύνες της κυβερνώσας δημοτικής αρχής του κ. Μπακογιάννη είναι ξεκάθαρες. 
Οι λαμπρές μέρες διακυβέρνησής του είναι μαύρες από τις φασιστικές συμμορίες των ΜΑΤ που 

γυρνούν μέσα στην πόλη και σπέρνουν τον ρατσισμό, τον σεξισμό και την κρατική καταστολή. Ας 
μας απαντήσουν ο Χρυσοχοϊδης και ο Μπακογιάννης, ως πότε θα είμαστε υπό κράτηση και έλεγχο 
μέσα στην ίδια μας την πόλη; 

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη-Χρυσοχοϊδη ψηφίζει σήμερα και φέρνει νέα βάρη στον λαό και τη 
νεολαία, απαλλαγές στο κεφάλαιο, κόψιμο κονδυλίων για τα επιδόματα φτώχειας και ανημπόριας.  

Συνεχώς επιδιώκει να μεταφέρει τη συζήτηση στο λεγόμενο θέμα της ασφάλειάς μας και των 
κινδύνων που έχουμε από τις καταλήψεις κτηρίων με τις δράσεις κοινωνικών χώρων, την παρουσία 
των μεταναστών-προσφύγων στην πόλη, τη διατάραξη της κανονικότητάς τους από τις όποιες 
απεργίες. 

Δίπλα τους ο δήμαρχος Μπακογιάννης, που μέσα από τη συζήτηση για το στολισμό (των 800 
χιλιάδων ευρώ) και τα μνημόνια συνεργασίας που υπογράφει με τον Χρυσοχοϊδη, αφήνει τις γειτονιές 
μας απροστάτευτες από την ανεργία, την αστεγία, την τσιμεντοποίηση, την εκχώρηση δημόσιων-
δημοτικών χώρων. 

Ποιο είναι το πραγματικό σχέδιο 
Η πόλη πουλιέται κομμάτι κομμάτι, με τη δημοτική αρχή της Αθήνας πολιτικό μεσάζοντα της 

αγοραπωλησίας. 
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Ο «εξευγενισμός» γίνεται 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. 
Ξεκίνησε με τις εκκενώσεις καταλήψεων στα Εξάρχεια από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και τώρα βαθαίνει.  

Υπάρχει επιχειρησιακό σχέδιο και είναι εναντίον μας 
 Βήμα πρώτο: Κτήρια εκκενώνονται με τη δικαιολογία της πάταξης της εγκληματικότητας, μικρά 
προσφυγόπουλα με τις οικογένειες τους εκδιώκονται με το επιχείρημα της πάταξης της ανομίας, 
ελεύθεροι και δημόσιοι χώροι αφήνονται στην παρακμή χωρίς συντήρηση και καθαριότητα. 
Περιοχές ολόκληρες συκοφαντούνται ως χώροι εμπορίας ναρκωτικών, η αστυνομία σπρώχνει τις 
μαφίες σε συγκεκριμένες περιοχές της πόλης, εκεί όπου τις κατευθύνει το «επιχειρησιακό σχέδιο».  

 Βήμα δεύτερο: Η γη αλλάζει χέρια και χρήση. Οι κατοικίες μετατρέπονται ταχύτατα σε χώρους 
βραχυπρόθεσμης μίσθωσης μεγάλων εταιρειών, τα νοίκια γίνονται δυσθεώρητα, οι κάτοικοι 
εγκαταλείπουν τις γειτονιές. 

 Βήμα τρίτο: Το κράτος παίρνει μέτρα, η κυβέρνηση της ΝΔ στέλνει ΜΑΤ κι αστυνομία να τα 
εφαρμόσουν, η δημοτική αρχή του Κ. Μπακογιάννη κλείνει συμφωνίες με τους «στρατηγικούς 
επενδυτές».  

Αφού λοιπόν, εξαφανίζουν ό,τι ζωντανό κυκλοφορεί στην πόλη, στη συνέχεια την παραδίδουν 
στα αδηφάγα χέρια της αγοράς. Τα επιχειρηματικά κοράκια και οι πολιτικοί τους υπηρέτες έχουν βάλει 
στο μάτι κάθε περιοχή που δημιουργεί ευκαιρίες υψηλής κερδοφορίας του κεφαλαίου κι επιδιώκουν 
την κατάληψή τους από τις ίδιες. Γι’ αυτό και η προσπάθειά τους δεν τελειώνει με αυτές τις εκκενώσεις, 
ούτε μόνο με τους πρόσφυγες και μετανάστες. 

Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα project 
Η Αθήνα για πάνω από δύο δεκαετίες αποτελούσε κέντρο κατοικίας και συγκέντρωσης χιλιάδων 

ανθρώπων με συγκεκριμένα κοινωνικά χαρακτηριστικά που έδιναν άλλο τόνο στην πόλη. 
Παράλληλα, οι διάφορες κοινωνικές κατηγορίες με τη χρήση της κατοικίας έδιναν μια διαφορετική 
πνοή στο κέντρο της πόλης που ήταν γεμάτο με κέντρα υγείας, σχολεία, δημόσιες υπηρεσίες, πάρκα 
και λόφους, προσβάσιμα σε όλους και όλες. 

Η μετατροπή της Αθήνας 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 
μίσθωσης τύπου Airbnb. Ο αποκαθαρισμός των περιοχών αυτών από κάθε τι μη κερδοφόρο, κάθε τι 
«μιασματικό 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. Ο επόμενος στόχος θα είναι τα μικρομάγαζα. Όλα θα υλοποιούνται με βία αλλά και 
με τα σχέδια «ανάπτυξης» των περιοχών, που όλοι θα «έχουμε κάτι να κερδίσουμε». Οι πίσω αυλές της 
Αθήνας ας περιοριστούν με κάποια πάρκα τσέπης και καλλωπισμούς με παγκάκια και χαλίκι. Όταν θα 
έρθει η «ανάπτυξη» θα πάρουν κι αυτές από τα ψίχουλα που θα περισσεύουν. 

Δεν τους ενοχλεί απλά η χρήση της πόλης που κάνουν τα λαϊκά στρώματα. Τους ενοχλεί που 
δεν μπορούν να βγάλουν περισσότερα κέρδη από αυτό. 

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, και κάθε χώρος 
όπου ελεύθερα οργανώνονται και δρουν πολιτικά κινήματα αμφισβήτησης, όπως χαρακτηριστικά 
γινόταν για πολλές δεκαετίες στο κέντρο της πόλης. 

Δηλώνουμε απερίφραστα ότι η πόλη ανήκει στους κατοίκους της και όχι στα 
επιχειρηματικά funds και στα πολιτικά φερέφωνά τους, που θέλουν να την 

κατασπαράξουν για τα κέρδη τους! 

Να αντιδράσουμε συλλογικά-μαζικά ενάντια στο νέο τρομο-κυνηγητό. 
Να μπλοκάρουμε το συντονισμένο σχέδιο 


