
 
ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΕΕ-ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
Κίνηση Πόλης 

Στοιχεία επικοινωνίας: 
aastinathina.home.blog | aastinathina@gmail.com 

Γραφεία Αιόλου 47, 3ος όρ., τηλ. 2103248892  
Δημοτικός σύμβουλος: Κεφαλληνός Παναγιώτης, τηλ. 6934511133 

Ομάδα συλλογικής εκπροσώπησης: Ρέππα Ντίνα, Ρίζος Μιχάλης, Μάτσα Κατερίνα,  
Παπαχριστούδη Ματίνα, Σιαπάτης Αποστόλης, Μένου Κική 

 

Ο δήμαρχος Μπακογιάννης φέρνει πόλεμο στην Αθήνα και τάζει 
ανοικοδόμηση στο Κίεβο 

Αυγουστιάτικα, ενώ γειτονιές της Αθήνας βρίσκονταν υπό αστυνομικές επιδρομές και κατοχή 
και η δομή προσφύγων του Ελαιώνα πολιορκείται από τις ορδές των 
ταγμάτων Θεοδωρικάκου, ο δήμαρχος, Κώστας Μπακογιάννης, βρίσκονταν στο Κίεβο, για να 
το «αδελφοποιήσει» με την Αθήνα. 

Μετέβη εκεί με σκοπό να δώσει και να πάρει εμπειρίες από την ανάπλαση των πόλεων... αλά 
Ζελένσκι. Εμπειρίες πολεμικού χαρακτήρα για νυχτερινές επιθέσεις, εκτοπισμούς και καταστολή, 
από τους κατ’ εξοχήν αρμόδιους τον πρόεδρο της Ουκρανίας και τον δήμαρχο του Κιέβου. 
Δύο εξέχοντα στελέχη του δυτικού ιμπεριαλισμού, προστάτες νεοναζιστικών ταγμάτων, που 
έχουν ωθήσει, υπό τις εντολές του ΝΑΤΟ, τον ουκρανικό λαό σε έναν αιματηρό πόλεμο με τον 
ρωσικό ιμπεριαλισμό.  

Πήγε μαζί με άλλους όμοιους, δημοτικούς άρχοντες που υπηρετούν τους νόμους του 
κεφαλαίου και του κέρδους, να πουλήσουν ελπίδα και να κλείσουν δουλειές για σημερινές και 
μελλοντικές «ανοικοδομήσεις». 

Παράλληλα, πάντα με τη «σωστή πλευρά της ιστορίας», των εξουσιαστών, ο φιλελεύθερος, 
αντικομμουνιστής, νεο-ακροδεξίος δήμαρχος Αθήνας αρέσκεται να καθυβρίζει τον 
αγωνιζόμενο κόσμο και όποιον αντιστέκεται στους σχεδιασμούς ξεπουλήματος και διάλυσης 
της πόλης, των δημόσιων χώρων και των υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα. Κουνάει το 
δάχτυλο στον μαχόμενο κόσμο των κινημάτων και της αριστεράς που υπερασπίζονται την 
πόλη τους, τους δημόσιους και ελεύθερους χώρους, τα δικαιώματα προσφυγ(ισσ)ων-
μεταναστ(ρι)ών, τα δικαιώματα των παιδιών της πόλης για ασφαλή σχολεία, την ανάγκη για 
αξιοπρεπείς υποδομές και πράσινο στις γειτονιές που ασφυκτιούν από τη διαρκή εγκατάλειψη. 

Όμως η σωστή πλευρά της ιστορίας δεν ήταν ποτέ με τις πολεμοχαρείς συγκροτήσεις τύπου 
ΝΑΤΟ, τα φασιστικά τάγματα και τους δυτικούς ή Ρώσους ιμπεριαλιστές. Ήταν και θα είναι 
πάντα με όσους/ες παλεύουν κόντρα σε όλους αυτούς για τη ζωή, τις πόλεις και τα 
δικαιώματά τους, όσους/ες αντιστέκονται και αγωνίζονται ενάντια στον καπιταλισμό και τον 
φασισμό, για μια άλλη κοινωνία χωρίς πολέμους, φτώχεια και καταπίεση. 


