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Δελτίο τύπου για τη μαζική κινητοποίηση στα Σεπόλια της 
15/10/2022 

Ως Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνα χαιρετίζουμε τη μεγαλειώδη 
συγκέντρωση και πορεία της 15/10 στις γειτονιές του Κολωνού και Σεπολίων, στην 
οποία συμμετείχαν δεκάδες συλλογικότητες και φορείς. Παρά τις κακές καιρικές 
συνθήκες, η κινητοποίηση αποτέλεσε μια μεγάλη αγκαλιά για τα θύματα βιασμού και 
εκμετάλλευσης και για τα χιλιάδες παιδιά που ζουν στην πίσω αυλή της Αθήνας.  

Επρόκειτο για μια πολύχρωμη συγκέντρωση, μια κραυγή ενάντια σε κράτος, 
αστυνομία, δημοτική αρχή και κεφάλαιο, που θρέφουν και καλύπτουν τους βιαστές 
των παιδιών μας και κάθε λογής οικονομικές και έμφυλες καταπιέσεις. Το 
χειροκρότημα και η αποδοχή της γειτονιάς σε αυτή τη συγκέντρωση οργής και 
αλληλεγγύης, δίνουν δύναμη σε όσους/όσες αγωνίζονται για ψωμί-παιδεία-υγεία-
ελευθερία και κατάργηση κάθε έμφυλης ανισότητας και βίας. 

Η συγκέντρωση χτυπήθηκε από δυνάμεις των ΜΑΤ της ΕΛ.ΑΣ., φίλη και προστάτη του 
παιδοβιαστή, μέλη της οποίας είναι και στυγνοί βιαστές, όπως έδειξε το πρόσφατο 
αποτρόπαιο συμβάν του βιασμού της νεαρής κοπέλας στο ΑΤ Ομόνοιας. Καθ’ όλη τη 
διάρκεια της πορείας, η στάση τους ήταν προκλητική και ειρωνική, με τη συνειδητή 
προτροπή του επικεφαλής τους. Ήταν εξαρχής εμφανές ότι είχαν εντολή να 
διαλύσουν την κινητοποίηση. Ήταν αφιονισμένοι και κεντρικά καθοδηγούμενοι από 
την πολιτική ηγεσία. Οι φίλοι και προστάτες του παιδοβιαστή ενοχλήθηκαν από τη 
μαζική παρουσία κυρίως νέων ανθρώπων, και συνέχισαν τις επιθέσεις τους στο τέλος 
της συγκέντρωσης, πετώντας βομβίδες κρότου-λάμψης και δακρυγόνα στους/ις 
συγκεντρωμένους/ες, στο πιο πολυσύχναστο μέρος της γειτονιάς, τον σταθμό μετρό 
των Σεπολίων. Εκεί δέχτηκαν και την οργή του κόσμου και την απαίτηση να 
αποχωρήσουν, κάτι που έγινε μετά από λίγα λεπτά. 



Η μεγάλη συμμετοχή του κόσμου, ανθρώπων της γειτονιάς και νεολαίας, είναι το πιο 
ελπιδοφόρο μήνυμα, και δείχνει ότι μπορούμε να τους σταματήσουμε. 

Η φτώχεια, η ανέχεια, ο αποκλεισμός και η καταδίκη στο περιθώριο χιλιάδων παιδιών 
της πίσω αυλής της Αθήνας,  στα οποία μας έχει οδηγήσει η πολιτική κυβέρνησης και 
κεφαλαίου, καθώς και η πλήρης εγκατάλειψη του δήμου, σε συνδυασμό με την 
αναπαραγωγή πατριαρχικών σχέσεων και την προστασία και συγκάλυψη και ακραίων 
σεξιστικών συμπεριφορών και έμφυλων καταπιέσεων, είναι ένα εκρηκτικό μίγμα που 
θα βάλει φωτιά σε κεντρική και τοπική εξουσία, τους εκμεταλλευτές, τους παιδοβιαστές 
και τους προστάτες τους. 

Η τρομοκρατία δεν μας σταματά! Όλα αυτά θα ανατραπούν και η ζωή μας θα αλλάξει 
προς το καλύτερο. Θα φροντίσουμε όλοι/ες γι’αυτό. 

Ως Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνα καταγγέλλουμε την απρόκλητη στάση 
των δυνάμεων καταστολής και τους σοβαρούς τραυματισμούς με χτυπήματα και στο 
κεφάλι έξι νέων που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο. Απαιτούμε την άμεση και 
παραδειγματική τιμωρία των υπεύθυνων.  


