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Στήνουν φιέστες της παράδοσης της πόλης μας στα αφεντικά 
τους και τις πολιτικές τους τύπου Κατάρ 

 

Σαν σε δημοπρασία φεουδαρχών, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης 
επικύρωσε τη βίαιη εκκένωση του Ελαιώνα από τους φτωχούς κατατρεγμένους 
πρόσφυγες. Και αυτό για να προχωρήσει στην παράδοση του στο επόμενο «όραμα» 
Μπακογιάννη, τις μπουλντόζες της ακραία εκμεταλλευτικής τουριστικοποίησης, την 
εκδίωξη των κατοίκων από το ευρύτερο κέντρο και τη μετατροπή τους σε δούλους 
3μηνων και 6μηνων συμβάσεων στα μπάζα της Διπλής Ανάπτυξης, πάντα προς χάριν 
των υποστηρικτών της κυβέρνησης, του μεγάλου κεφαλαίου. 

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως και δήμαρχος Κώστας Μπακογιάννης, δεν έχουν 
κανένα λόγο να κρύβονται. Δίνουν εξετάσεις στα πραγματικά αφεντικά τους με τη 
σιγουριά της ανυπαρξίας πραγματικής αντιπολίτευσης από τις δημοτικές παρατάξεις 
της πολιτικής συναίνεσης του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ.  

Πράγματι, ήταν μια ξεχωριστή ημέρα, όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός μπροστά στα 
ερείπια των κατοικιών των προσφύγων. Μόνο που οι λέξεις «παραδίδεται στους 
κατοίκους» ο Ελαιώνας των 10.000 στρεμμάτων, πρέπει να αντικατασταθούν με το «με 
την εκδίωξη των κατοίκων του, παραδίδεται στα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα» που 
ορέγονται ένα ακόμη κομμάτι της πόλης μας. Όχι για πραγματική ανάπλαση υπέρ του 
περιβάλλοντος και των κατοίκων της πολύπαθης περιοχής, αλλά για την παραγωγή 
υπερκερδών για τις τσέπες τους. 

Πρόκειται για έναν  στόχο που επιτεύχθηκε, όπως ακριβώς ομολόγησαν στη φιέστα 
τους, με την επιβολή δυο πολιτικών. Από τη μια της βίαιης, απάνθρωπης και 
ρατσιστικής εκκένωσης των προσφύγων από τη δομή φιλοξενίας του Ελαιώνα και 
εκτοπισμό τους σε στρατόπεδα σε απόμακρες περιοχές, διαλύοντας τα βήματα κοινωνικής 
ένταξης που έχουν πραγματοποιήσει και μην αφήνοντάς προοπτική για νέα, για εκπαίδευση, 



κατοικία και εργασία. Από την άλλη, πρόκειται και για τη δωρεάν παραχώρηση δημόσιας 
ελεύθερης γης στα αφεντικά ποδοσφαίρου για «πάντα», όπως πρόσφατα 
παραδέχθηκε σχετικός μεγαλοπαράγοντας. Δήμος και κράτος θα πληρώσουν τις 
εγκαταστάσεις με εκατομμύρια των εκατομμυρίων ευρώ από τις δικές μας τσέπες, για 
να τα εκμεταλλεύονται «για πάντα» τα αφεντικά του ποδοσφαίρου. 

Είναι πρόκληση για τους/ις κατοίκους να μιλά ο δήμαρχος των ΚΑΤΑΡαμένων 
πολιτικών για «πίσω αυλή της Αθήνας» που θα ζήσει μια «νέα πραγματικότητα». Όταν 
όλες οι αθέατες για την πολιτική τους περιοχές είναι χρόνια εγκαταλελειμμένες. 
Αποκλεισμένοι/ες σε γειτονιές-γκέτο, με το προνόμιο να στρέφονται μόνο ο/η ένας/μια 
εναντίον του/της, περισσότερο εξαθλιωμένου/ης, άλλου/ης. Κι αυτοί να μοιράζουν 
τοπικά «θεσούλες εργασίας» με 2,5 €/ώρα, 4ωρα και χωρίς κανένα εργασιακό 
δικαίωμα.  

Είναι πρόκληση να εμφανίζονται μπροστά στους/ις κατοίκους για να δώσουν το 
μήνυμα πως μόνο αυτοί μπορούν να ικανοποιήσουν με επιτυχία την αδηφάγα όρεξη 
των αφεντικών για περισσότερα υπερκέρδη, από την περαιτέρω φτωχοποίηση των 
κατοίκων στον εφιαλτικό κόσμο της ακρίβειας και της ανεργίας, και από την 
καταλήστευση του δημόσιου φυσικού ελεύθερου χώρου.  

Ως Αντικαπιταλιστική Ανατροπή στην Αθήνα, υποσχόμαστε στον πρωθυπουργό και 
τον δήμαρχο της πόλης πως θα συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε για να κερδίσουν οι 
κάτοικοι και οι πολίτες ζωτικό ελεύθερο χώρο στον Ελαιώνα. Λέμε όχι στα 
συρματοπλέγματα της ιλουστρασιόν «ανάπτυξης» για τους λίγους, και τα νέα 
πανάκριβα άχρηστα μεγαθήρια. Απαιτούμε πραγματικά λαϊκές αθλητικές υποδομές. 
Αλλά και έργα υποδομής για τους/ις κατοίκους του Βοτανικού, της γειτονιάς του Μάρκονι, 
σχολικές αίθουσες, βρεφονηπιακούς σταθμούς, αντιπλημμυρικά έργα, διανοίξεις δρόμων, 
πεζοδρόμια σε δρόμους με μεγάλη κυκλοφορία (π.χ. Ορφεως, Αγ. Πολυκάρπου, Αγ. Αννής, 
Μαρκόνι, Σαλαμίνας), κοινωνικές δομές, παιδικές χαρές και ποιοτικούς ελεύθερους 
πράσινους χώρους για όλους/ες.  


