
Στηρίζουμε την Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας,
ανοίγουμε το δρόμο για την νίκη των αγώνων και το δυνάμω-
μα της αντικαπιταλιστικής αριστεράς.
Συμμετέχουμε στην εκλογική μάχη του Δήμου Αθήνας, με επι-
κεφαλής και υποψήφιο Δήμαρχο τον δημοτικό μας σύμβουλο, 
Πέτρο Κωνσταντίνου.

O ι δημοτικές εκλογές της 26ης Μάη 2019 είναι μια πολιτική μάχη: 
δίνουν την ευκαιρία να εκφραστεί η αγανάκτηση του κόσμου 

για τους συμβιβασμούς της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, αλλά και για 
να καταγραφεί ότι ο κόσμος που συγκρούστηκε με τις κυβερνήσεις 
ΝΔ και ΠΑΣΟΚ όλη την περίοδο των παλιών μνημονίων δεν γυρνάει 
πίσω στη Δεξιά και την ακροδεξιά.

Η Αθήνα των εργαζόμενων, της αντίστασης στα μνημόνια, της 
αλληλεγγύης στους πρόσφυγες και των κινημάτων που αντιστέκο-
νται στην καταπίεση και τις διακρίσεις σε βάρος των γυναικών, των 
ΛΟΑΤΚΙ, των μουσουλμάνων, των Ρομά και των αναπήρων είναι μια 
πόλη πολυπολιτισμική, που φράζει το δρόμο στους ναζί της Χρυσής 
Αυγής.

Απέναντι στην Ευρώπη-φρούριο που κλείνει τα σύνορα της σε 
κατατρεγμένους πρόσφυγες και μετανάστες, πνίγοντας χιλιάδες 
στην Μεσόγειο και ανοίγοντας την πόρτα στους νοσταλγούς του Χίτ-
λερ και του Μουσολίνι, ένα μαζικό κύμα αλληλεγγύης στέλνει το μή-
νυμα ότι δεν θα περάσουν! Μας εμπνέουν οι αγώνες των «κίτρινων 
γιλέκων» στην Γαλλία, οι μαχητικές διαδηλώσεις και οι απεργίες που 
φέρνουν τον αέρα ενός νέου Μάη -αμφισβήτησης της ΕΕ της άγριας 
λιτότητας, του συστήματος του κέρδους και της εκμετάλλευσης.

Η χρονιά του 2018 ήταν η τραγική επιβεβαίωση της ανάγκης να 
συγκρουστούμε με    το σύστημα που καταστρέφει το περιβάλλον. 

Από τη Μάνδρα μέχρι το Μάτι, με βροχή και φωτιά, ο καπιταλισμός 
σκοτώνει.

Μπορεί ο Τσίπρας τον Ιούλη του 2015 να αντέστρεψε το ηρωϊκό 
ΟΧΙ στο δημοψήφισμα σε ένα χυδαίο ΝΑΙ υπέρ της συνέχισης 

των μνημονίων αλλά ο κόσμος της δουλειάς, η νεολαία, οι πρόσφυ-
γες και οι μετανάστες, η φτωχολογιά της Αθήνας αλλά και όλης της 
χώρας συνέχισαν να δίνουν μάχες ενάντια στους μεγαλοκαρχαρίες 
του κεφαλαίου και την ΕΕ της άγριας λιτότητας, του ρατσισμού, του 
φασισμού και του πολέμου, με απεργίες, καταλήψεις και διαδηλώ-
σεις, χτίζοντας έτσι την δικιά τους προοπτική.

Δεν κάνουμε βήμα πίσω! Προχωράμε μπροστά για τη δικιά μας 
εναλλακτική διέξοδο από τη κρίση, στηριγμένοι στη δύναμη μας, 
για να μπουν οι ανάγκες όλων μας, ντόπιων και μεταναστών πάνω 
απο τα αιματοβαμμένα πλεονάσματα για την αποπληρωμή του χρέ-
ους. Αυτό το μήνυμα εκπέμπουν οι αγώνες, αυτή την περίοδο, με τις 
απεργίες και τις διαδηλώσεις. Το στηρίζουμε και θα το εκφράσουμε 
και με τη συμμετοχή μας στη μάχη των περιφερειακών και των δημο-
τικών εκλογών. Με τη δράση μας, γινόμαστε στήριγμα των αγώνων 
για να μετασχηματιστεί η αγανάκτηση σε δύναμη για νίκες και κα-
τακτήσεις για τις ζωές των ανθρώπων της δουλειάς και του μόχθου.

Με τους αγώνες τους, εργαζόμενοι και εργαζόμενες στις γειτο-
νιές της Αθήνας, στάθηκαν όρθιοι ενάντια στη διαχείριση του 

Δημάρχου Καμίνη, πρωτεργάτη του ΝΑΙ, αντιπαλεύοντας τις πολιτι-
κές του επιλογές να θυσιάσει τις ανάγκες του φτωχόκοσμου της πό-
λης στα συμφέροντα των λίγων μεγαλοεπιχειρηματιών, των Τραπε-
ζιτών, των μεγαλοξενοδόχων, του AirBNB και των κερδοσκόπων γης, 
οι οποίοι άρχισαν να αρπάζουν περιοχές της Αθήνας, εκτοπίζοντας 
κατοίκους απο τα σπίτια τους. Δεν είναι τυχαίο ότι ο υποψήφιος Δή-
μαρχος της Δεξιάς και του Μητσοτακέϊκου, Μπακογιάννης δηλώνει 
ότι θα συνεχίσει το έργο του Καμίνη, «κληρονομώντας» μάλιστα και 
πρόθυμα στελέχη της παράταξης του!

Οι περικοπές στη χρηματοδότηση των Δήμων, που έφτασαν το 
60%, ποτέ δεν αντιστράφηκαν από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. 
Αντίθετα έγιναν θηλιά στο λαιμό των δημοτικών υπηρεσιών, με τις 
μαζικές απολύσεις συμβασιούχων και την ανακύκλωση τους με ελα-
στικές εργασιακές σχέσεις. Μπήκαν στο πάγκο του χασάπη οι δαπά-
νες για συντήρηση και ανάπτυξη των κοινωνικών υπηρεσιών όπως 
παιδικών χαρών, των χώρων πρασίνου, της καθαριότητας. Η ζωή 
των γυναικών στριμώχνεται ακόμη περισσότερο φορτώνοντάς τους 
πρόσθετα βάρη με τη συρρίκνωση των παιδικών σταθμών, αντί να 
μεγαλώνει η δημόσια και δημοτική φροντίδα για τα παιδιά.

Από τον Καλλικράτη στον Κλεισθένη, η Τοπική Αυτοδιοίκηση 
παραμένει κάτω από τον  ασφυκτικό έλεγχο της κληρονομιάς των 
μνημονίων, της επιτήρησης και των ελεγχόμενων προϋπολογισμών 
των περικοπών. Η απλή αναλογική συνοδεύτηκε με την αύξηση των 
αρμοδιοτήτων του Δημάρχου, ώστε να μπορεί να προχωρά, χωρίς 

Απόφαση της Ανοικτής 
Σύσκεψης 
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αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων σε σύναψη οποιασδήποτε σύμβασης θέλει 
με επιχειρηματίες!

Αντί ο Δήμος της Αθήνας στα χρόνια της κρίσης να αποτελέσει αποκούμπι των 
χιλιάδων φτωχών, που έχασαν δουλειές και συντάξεις, ακόμη και τα σπίτια τους 

από τις αρπακτικές τράπεζες και βρέθηκαν στο δρόμο ως άστεγοι ή ακόμη και αβοή-
θητοι εξαρτημένοι, αρκέστηκε να μοιράζει συσσίτια με τη βούλα χορηγών δίνοντας 
τους βέβαια ανταλλάγματα, από την Αγορά της Κυψέλης μέχρι το Σεράφειο. Την ίδια 
ώρα, οι μεγαλέμποροι του «ιστορικού και εμπορικού κέντρου» και οι εργολάβοι είδαν 
να πέφτουν εκατομμύρια ευρώ στα μέρη τους ενώ οι φτωχογειτονιές ρημάζουν και 
οι γονείς καλούνται να βάλουν το χέρι στη τσέπη για να πληρώσουν αυξημένα τέλη, 
τροφεία στους παιδικούς σταθμούς ή να πληρώσουν ακόμη και για έργα στα σχολεία 
των παιδιών τους, που αρνούνται να χρηματοδοτήσουν οι σχολικές επιτροπές.

Ο Καμίνης στο όνομα μιας ατζέντας «νόμου και τάξης» και «πάταξης της ανομίας 
στα Εξάρχεια» έβαλε στο στόχαστρο τη νεολαία και το κίνημα αλληλεγγύης στους 
πρόσφυγες, σπρώχνοντας για την κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου και για 
την εκκένωση των καταλήψεων στέγης, που φιλοξένησαν χιλιάδες πρόσφυγες. Ενορ-
χήστρωσε, με κοινό σχεδιασμό με την ΕΛΑΣ, μια ολόκληρη επιχείρηση εκκαθάρισης 
των δρόμων της Αθήνας από «ανεπιθύμητους φτωχούς», όπως οι ρακοσυλλέκτες, οι 
χειροτέχνες, οι μουσικοί δρόμου και οι μικροπωλητές, βαφτίζοντάς τους «παραεμπό-
ρους» και ταυτόχρονα στο στόχαστρο της «καθαρής» Αθήνας μπήκαν και οι εξαρ-
τημένοι. Η εκκένωση του Πεδίου του Άρεως από τους εξαρτημένους -αντί για την 
περίθαλψη και φροντίδα σε δημόσιες δομές στήριξης και θεραπείας σε συνεργασία 
με το Υπουργείο Υγείας και την ενίσχυση των δημοτικών Ιατρείων με προσωπικό- 
ήταν το θερμοκήπιο, όπου εκκολάφθηκε η αποτρόπαιη δολοφονία του Ζακ/Zackie 
Κωστόπουλου.

Η παρουσία της «Ανταρσίας στις γειτονιές της Αθήνας» στο δημοτικό συμβούλιο 
της Αθήνας, από το 2010 μέχρι σήμερα, έδωσε φωνή και στήριξη στα κινήματα, 

τους αγώνες και τα αιτήματα του κόσμου απέναντι στην διαχείριση Καμίνη και την 
κυβέρνηση, προβάλλοντας την αντικαπιταλιστική διέξοδο από τη κρίση.

Η «Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας» βρέθηκε στο πλευρό των εργαζόμενων 
του Δήμου της Αθήνας, μονίμων και συμβασιούχων, όλων των απεργών και των νέων 
στα πανεπιστήμια και τα σχολεία, των μεταναστών και των προσφύγων, των βιοπα-
λαιστών στους δρόμους της πόλης, των άστεγων και των εξαρτημένων και όλων των 
καταπιεσμένων, στηρίζοντας τους αγώνες τους ενάντια στις διακρίσεις, τον σεξισμό, 
την ομοφοβία και την ισλαμοφοβία. Ο αγώνας κατά των διακρίσεων σε βάρος των 
γυναικών, με την ανισότητα στην αμοιβή,  την βία και τη σεξουαλική παρενόχληση 
μπήκε στην ατζέντα του κινήματος με την έμπνευση της πάλης των Γυναικών στις 
ΗΠΑ και στην Ευρώπη, με τις μεγάλες απεργίες στην Google και τα MacDonalds.

Μπήκαμε μπροστά στη μάχη για να τσακίσουμε τα τάγματα εφόδου της Χρυσής 
Αυγής, στη πόλη που δολοφόνησαν τον Σαχζάτ Λουκμάν. Απαντήσαμε στην δολοφο-
νική επίθεση της Χρυσής Αυγής κατά του φοιτητή Αλέξη Λάζαρη με ένα μαζικό κύμα 
κινητοποιήσεων, που έβαλε το αίτημα να κλείσουν τα κεντρικά γραφεία-ορμητήρια 
στη Μεσογείων, με χιλιάδες να διαδηλώνουν στην επέτειο της δολοφονίας του Παύ-
λου Φύσσα. Η μάχη για να έχουν τα παιδιά της Πακιστανικής Κοινότητας σχολείο, στο 
144ο δημοτικό ήταν νικηφόρα. Έβαλε φρένο στη φασιστική εκστρατεία των νεοναζί 
στο Κολωνό, στηριγμένη στη δύναμη των εκπαιδευτικών, των γονέων, των αλληλέγ-
γυων, των κινημάτων και της αριστεράς στις γειτονιές. Είχε προηγηθεί η μάχη για να 
μπουν τα προσφυγόπουλα στα σχολεία κόντρα στους φασίστες, που μασκαρεύτηκαν 
σε «ανησυχούντες γονείς».

Βρεθήκαμε στο πλευρό των πλημμυροπαθών στην Μάνδρα, μαζί με τα συνεργεία 
αλληλεγγύης της Πακιστανικής Κοινότητας και των πυρόπληκτων στο Μάτι, αναδει-
κνύοντας την ηρωϊκή παρουσία των Αιγύπτιων ψαράδων στη διάσωση δεκάδων αν-
θρώπων.

Στηρίξαμε τον αγώνα για την υπεράσπιση των ελεύθερων χώρων πρασίνου, για να 
μην αρπάξουν τα πάντα οι κερδοσκόποι στην Ακαδημία Πλάτωνος και να προχωρή-
σει επιτέλους το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή.

Στηρίξαμε τον αγώνα των ρακοσυλλεκτών για να έχουν το παζάρι τους σε χώρο 
του Δήμου της Αθήνας, που τους το στέρησε ο Καμίνης αλλά και τους χειροτέχνες 
για να παραμείνουν χωρίς κυνηγητό στους δρόμους, στο Θησείο, την Αιόλου, την 
Αδριανού. Στηρίξαμε αγώνες ενάντια σε κλεισίματα και συγχωνεύσεις σχολείων στα 
Πετράλωνα και τα Πατήσια, ενάντια στις συγχωνεύσεις των σχολικών επιτροπών και 
τις περικοπές στη χρηματοδότηση. Σταθήκαμε αταλάντευτα ενάντια στα εθνικιστικά 
συλλαλητήρια για την Μακεδονία. Στηρίξαμε τον αγώνα για την σωτηρία του Γηρο-
κομείου Αθηνών, μαζί με τους εργαζόμενους και τον κόσμο στην περιοχή των Αμπε-
λοκήπων.

Συμμετέχουμε στην εκλογική μάχη του Δήμου Αθήνας με επικεφαλής και υποψή-
φιο Δήμαρχο τον δημοτικό μας σύμβουλο Πέτρο Κωνσταντίνου.

Σας καλούμε να δώσουμε μαζί τη μάχη των δημοτικών εκλογών. Σας καλούμε να 
πλαισιώσετε και να στηρίξετε την αντικαπιταλιστική δημοτική κίνηση «Ανταρσία στις 
γειτονιές της Αθήνας» για να ενισχυθεί η παρουσία της στο δημοτικό συμβούλιο και 
στις γειτονιές της πόλης.

Έχουμε να δώσουμε μάχες! Διεκδικούμε!
u		Ενάντια στην συνέχιση των περικοπών του Καλλικράτη με τον Κλεισθένη, διεκδικούμε να δώσει το 

κράτος πίσω όσα στέρησε από τους Δήμους, τους πόρους και τις επενδύσεις για υποδομές. Τέλος 
στις ιδιωτικοποιήσεις και τις ΣΔΙΤ. Κατάργηση δημοτικών τελών στην κατοικία, αύξηση σε ξενοδό-
χους, επιχειρήσεις.

u		Ανατροπή παλιών και νέων μνημονίων. Διαγραφή του χρέους, κρατικοποίηση των Τραπεζών χωρίς 
αποζημίωση κάτω από εργατικό έλεγχο. ΄Εξοδος από την ΕΕ και το ευρώ με διεθνιστική αλληλεγγύη 
και κοινή δράση των εργαζόμενων.

u		Άμεσες μαζικές προσλήψεις μονίμων για την στελέχωση των υπηρεσιών, του Δημοτικού Βρεφοκο-
μείου, της καθαριότητας, του πράσινου. Οχι εντατικοποίηση που οδηγεί σε εργατικά ατυχήματα-δο-
λοφονίες εργατών. Μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων, όχι στην ελαστική εργασία.

u		Δημόσιες και δημοτικές δομές αλληλεγγύης για άστεγους, άπορους, πρόσφυγες, μονογονεϊκές οι-
κογένειες και ανάπτυξη τω δημοτικών ιατρείων καθώς και ανάπτυξη δομών πρόληψης, στήριξης 
και περίθαλψης των εξαρτημένων χωρίς εκχώρηση και χρηματοδότηση ιδιωτικών εταιριών και 
ΜΚΟ.   Επαναλειτουργία της Πολυκλινικής και του Γενικού Πατησίων. Ενίσχυση των δημοτικών ια-
τρείων με μόνιμο προσωπικό. Να περάσει το Γηροκομείο Αθηνών και το ‘Ασυλο Ανιάτων στο κράτος.

u		Πρόγραμμα οικοδόμησης σχολικών κτιρίων, παιδικών σταθμών και νηπιαγωγείων. Παιδικοί σταθμοί 
για όλους στις γειτονιές και τους εργασιακούς χώρους. Κατάργηση των τροφείων.

u		Άμεσος διπλασιασμός των δαπανών για τις σχολικές επιτροπές για την συντήρηση και αναβάθμιση 
των σχολείων. Κατάργηση της συγχώνευσης των σχολικών επιτροπών και ΔΕΠ στην Αθήνα, Σχολική 
επιτροπή σε κάθε σχολείο.

u		Υπεράσπιση της δημόσιας και δωρεάν Παιδείας για όλους, όχι στο ταξικότερο «νέο Λύκειο» του Γα-
βρόγλου και την κατάργηση τμημάτων σε ΑΕΙ-ΤΕΙ. Κάτω τα χέρια από το άσυλο στα πανεπιστήμια.

u		Πρόγραμμα εργατικής κατοικίας για όλους, ντόπιους και πρόσφυγες. Παύση των πλειστηριασμών 
πρώτης κατοικίας και των εξώσεων. Κατάργηση της μίσθωσης AirBNB στις πολυκατοικίες στις γειτο-
νιές. Φτηνή ενέργεια σε κάθε πολυκατοικία με κατάργηση των χαρατσιών. Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ.

u		Απαλλοτριώσεις για να απελευθερωθούν χώροι και να γίνουν δημόσια πάρκα και παιδικές χαρές.
u			Ενάντια στη καταπίεση των γυναικών. Ίση αμοιβή για ίση εργασία. Οχι στις απολύσεις εγκύων. Οχι 

σεξουαλική παρενόχληση στο δρόμο, στο σπίτι και στη δουλειά. Πρόσβαση των γυναικών σε ξε-
νώνες κακοποίησης χωρίς αποκλεισμούς. Δικαίωμα σε παιδικές κατασκηνώσεις για όλα τα παιδιά. 
Ανάπτυξη παιδικών σταθμών στους χώρους εργασίας.  Άδειες λοχείας και επιδόματα.

u		Υπεράσπιση των δικαιωμάτων των ΛΟΑΤΚΙ. Επέκταση του συμφώνου συμβίωσης. Ισότητα στο δικαί-
ωμα παιδοθεσίας και αναδοχής. Ισότιμη πρόσβαση στις δημόσιες υπηρεσίες χωρίς αποκλεισμούς. 
Δικαιοσύνη για τον Ζακ/Ζackie Κωστόπουλο.

u		Πλήρης προσβασιμότητα στην πόλη, τους δρόμους, τα πεζοδρόμια και τα δημόσια και δημοτικά κτί-
ρια για τους ανάπηρους.

u		Ελεύθεροι χώροι στις γειτονιές, μακρυά απο εμπορευματοποίηση και τσιμεντοποίηση. Ανάπτυξη του 
Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή τώρα. Η Ακαδημία Πλάτωνος, χώρος πρασίνου με ελεύθερη πρό-
σβαση και έξωση όλων των σχεδίων εκχώρησης σε κερδοσκόπους. Όχι στο μπάζωμα των ρεμάτων.
Όχι τσιμέντο στον Ποδονίφτη.

u		Δικαίωμα στη δουλειά για όλους και επίδομα ανεργίας σε όλους τους άνεργους. Mονιμοποίηση όλων 
των συμβασιούχων. Όχι αποκλεισμούς σε βάρος των εργαζόμενων στο δρόμο. Άδειες και χώροι 
για όλους τους ρακοσυλλέκτες, χειροτέχνες, μικροπωλητές και καλλιτέχνες δρόμου χωρίς αποκλει-
σμούς.

u		Ανοιχτά σύνορα, καλοδεχούμενοι πρόσφυγες-μετανάστες, άσυλο και χαρτιά για όλους. Όχι στην 
ΕΕ-φρούριο, την FRONTEX, να κλείσουν τώρα στα στρατόπεδα συγκέντρωσης στα νησιά και την 
ενδοχώρα. Όχι δομές γκέτο όπως ο Ελαιώνας. Να δοθούν σπίτια για όλους στις γειτονιές. Όλα τα 
προσφυγόπουλα στα σχολεία στην πρωϊνή ζώνη, τμήματα υποδοχής και διορισμοί εκπαιδευτικών. 
Διερμηνείς σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου και του κράτους, στα νοσοκομεία, τα υπουργεία κλπ.

  Δικαίωμα ψήφου στους μετανάστες. Ίσα δικαιώματα. Όχι στην ισλαμοφοβία, δικαίωμα ανέγερσης 
τζαμιών χωρίς αποκλεισμούς.

u		Στη φυλακή οι δολοφόνοι νεοναζί της Χρυσής Αυγής με επιτάχυνση της δίκης. Να κλείσουν τα γρα-
φεία-ορμητήρια. Δικαιοσύνη για τα θύματα των ρατσιστικών και φασιστικών επιθέσεων. Στηρίζουμε 
τη διεθνή κινητοποίηση κατά του ρατσισμού και του φασισμού, στις 16 Μάρτη 2019.

u			Όχι στους εξοπλισμούς και το σωβινισμό. Έξω από το ΝΑΤΟ. Κλείσιμο της Σούδας, καμία νέα βάση. 
Όχι στην πολεμοκαπηλία και στα εθνικιστικά συλλαλητήρια.

Στο πρόγραμμα δράσης, μεγάλοι σταθμοί αποτελούν η συμμετοχή στη διεθνή κινητοποίηση κατά του ρατσι-
σμού και του φασισμού, στις 16 Μάρτη και η στήριξη της πρότασης για Απεργία στις 8 Μάρτη για τα δικαιώματα 
των γυναικών. Στηρίζουμε τον αγώνα κατά των απολύσεων στον Αθήνα 984, όπως και τις απεργίες στα νοσοκο-
μεία και την παιδεία για προσλήψεις. Στα έξι χρόνια από τη δολοφονία του Σαχζάτ Λουκμάν, το Γενάρη του 2013, 
οργανώνουμε κινητοποίηση στα Πετράλωνα. 

Προχωράμε στο άπλωμα της παρουσίας μας ως Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας και στα επτά κοινοτικά 
συμβούλια, με συσκέψεις και οργάνωση της δράσης άμεσα.

Σας καλούμε να πλαισιώσετε την Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας και να στηρίξετε την εκλογική μας 
μάχη  για να δυναμώσουμε τη φωνή της αντικαπιταλιστικής αριστεράς, μέσα στο δημοτικό συμβούλιο και στις 
γειτονιές της Αθήνας.

στις γειτονιέςτης Αθήνας

u			Αύξηση της χρηματοδότησης από το κράτος,  
κατάργηση τελών για κατοικία

u		Μονιμοποίηση των συμβασιούχων,  
μαζικές προσλήψεις, όχι ιδιωτικοποιήσεις

u		Δομές αλληλεγγύης και πρόνοιας για άστεγους, 
φτωχούς, εξαρτημένους, ηλικιωμένους

u		Παιδικούς σταθμούς για όλα τα παιδιά.  
Το Γηροκομείο Αθήνας στο δημόσιο

u		Ίση αμοιβή, όχι στη βία κατά των γυναικών
u		Δικαιοσύνη για τον Ζακ/Zackie Κωστόπουλο

u		Εργατική κατοικία, κατάργηση του ΕΝΦΙΑ,  
όχι στους πλειστηριασμούς και τις εξώσεις 

u		Χτίσιμο νηπιαγωγείων και σχολείων, διπλασιασμός 
χρηματοδότησης - Όχι στο «νέο σχολείο» Γαβρόγλου

u		Ελεύθερους χώρους για πράσινο, πολιτισμό, αθλητισμό.  
Όχι Μολ στην Ακαδημία Πλάτωνα, όχι ΠΑΕ στο Γουδή

u		Χαρτιά και ψήφο στους μετανάστες, ανοιχτά σύνορα και ένταξη 
στις πόλεις για τους πρόσφυγες - Στη φυλακή οι νεοναζί

u		Δικαίωμα στη δουλειά στο δρόμο για ρακοσυλλέκτες, 
χειροτέχνες, μικροπωλητές

Για τη νίκη των αγώνων, για την αντικαπιταλιστική ανατροπή!

Υποψήφιος δήμαρχος Αθήνας - Πέτρος Κωνσταντίνου

Ώρα για Ανταρσία
Τα θέλουμε όλα πίσω!
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Επικοινωνείστε μαζί μας
Γραφεία: Αιόλου 47, 5ος όροφος
Τηλ: 210 3232871, 6932 828964  •  email: jspg@otenet.gr 
FB: antarsiageitoniesathinas
http://antarsiageitoniesathinas.blogspot.com Συνέχεια στο οπισθόφυλλο

Συνέχεια από το εξώφυλλο



Η δημοτική κίνηση «Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας» 
προχώρησε σε  ένα αποφασιστικό βήμα για την οργάνωση 
της συμμετοχής της αντικαπιταλιστικής αριστεράς, στις 
δημοτικές εκλογές  του Μάη 2019 με την ανοικτή σύσκε-
ψη, που έγινε την Παρασκευή 7 Δεκέμβρη στο Πνευματικό 
Κέντρο Αθήνας. Πήραν μέρος αγωνιστές και αγωνίστριες 
από τις γειτονιές της Αθήνας, χώρους εργασίας και παιδεί-
ας, από τα νοσοκομεία, τα σχολεία, χειροτέχνες, ρακοσυλ-
λέκτες, καλλιτέχνες, φοιτητές και φοιτήτριες, μετανάστες 
και μετανάστριες από τη Σενεγάλη, το Μπαγκλαντές και 
το Πακιστάν. 

Την σύσκεψη άνοιξαν ο Πέτρος Κωνστα-
ντίνου, δημοτικός σύμβουλος Αθήνας, ο 
Νίκος Στραβελάκης, οικονομολόγος και 
καθηγητής στο ΕΚΠΑ, η Θένια Ασλανίδου, 
γιατρός στο νοσοκομείο Ερυθρός και μέ-
λος του Συντονιστικού Νοσοκομείων, ο 
Βαγγέλης Χατζηνικολάου, ηθοποιός και μέ-
λος της ΛΟΑΤΚΙ οργάνωσης Proud Seniors 

κι ο Τάκης Ζώτος, δικηγόρος πολιτικής αγωγής στη δίκη των 
δολοφόνων του Σαχζάτ Λουκμάν και στη δίκη της Χ.Α ενώ τη 
συζήτηση εκ μέρους της Ανταρσίας στις Γειτονιές της Αθήνας 
συντόνισε η Νίκη Αργύρη.

• «Αν κάναμε αυτήν την κουβέντα πριν 
από μια βδομάδα θα κουβεντιάζαμε απέ-
ναντι σε μια πολιτική «λάου-λάου» του 
ΣΥΡΙΖΑ, ότι σιγά-σιγά δημιουργούμε “δη-
μοσιονομικό χώρο”, “αυξάνουμε την κα-
τανάλωση”, σας γυρνάμε πίσω και κάνα ξε-
ροκόμματο και η ζωή συνεχίζεται. Τι έγινε 
μέσα σε αυτήν την βδομάδα και τα γύρισε 

όλα τούμπα; Έγινε ότι βγήκαν τα κίτρινα γιλέκα στο δρόμο, ήρθε 
ο κόσμος και έβαλε τη δική του σφραγίδα» τόνισε ανάμεσα σε 
άλλα ο Νίκος Στραβελάκης. «Η αστική πολιτική που λέει ότι η 
κρίση τελείωσε δεν πείθει κανένα. Μένει η πολιτική ενός μετα-
βατικού προγράμματος που θα αναδείξει την ανάγκη της αντι-
καπιταλιστικής πάλης μέσα από πολιτικά αιτήματα όπως αυτό 
ενάντια στην παραμονή των τραπεζών σε ιδιωτικά χέρια όπου 
το ζήτημα του εργατικού ελέγχου είναι κεντρικό. 

Μια πολιτική που θα αναδείξει το ζήτημα των δικαιωμάτων. 
Είμαστε μια πολυπολιτισμική πόλη που ανήκει σε όλους μας, γυ-
ναίκες, άνδρες, μετανάστες, ανεξάρτητα από το φύλο, την ηλικία 
-και αυτό σήμερα δεν είναι κάτι καθόλου δεδομένο. Χαίρομαι 
που βρίσκομαι εδώ και θα λάβω μέρος σε αυτήν την προσπά-
θεια. Η αριστερά, και ιδιαίτερα η αντικαπιταλιστική αριστερά, 
η Ανταρσία στις γειτονιές της Αθήνας, πρέπει να βάλει τη δική 
της σφραγίδα στον αστικό ιστό αυτής της πολύβουης πόλης».

• «Είμαι σε ένα νοσοκομείο στο οποίο λεί-
πουν 80 γιατροί, 200 νοσηλευτές και στο 
οποίο έχουν το θράσος να απολύουν επι-
κουρικούς γιατρούς. Οι εργαζόμενοι στους 
ΟΤΑ ξέρουν τι σημαίνει αιματοβαμμένα 
πλεονάσματα, μιλάμε για δεκάδες θανά-
τους κάθε χρόνο. Θέλουμε να εκφράσου-
με τις διεκδικήσεις όλων των εργαζομέ-
νων, των νέων, των ανέργων, των φτωχών 

αυτής της πόλης προτείνοντας ταυτόχρονα την εργατική εναλ-
λακτική της διαγραφής του χρέους» τόνισε στην ομιλία της η 
Θένια Ασλανίδη. «Θέλουμε να εκφραστεί επίσης ο κόσμος που 
παλεύει ενάντια στον σεξισμό και την καταπίεση, πηγαίνοντας 
στις δημοτικές εκλογές με την πρόταση η φετινή 8 Μάρτη να 
είναι μέρα απεργίας. Η προεκλογική μας καμπάνια θα είναι να 
ξεσηκώσουμε αγωνιστικά τους χώρους εργασίας, τους χώρους 
εκπαίδευσης, τις γειτονιές».

• «Είμαι εδώ γιατί γνωρίζω τον Πέτρο 
Κωνσταντίνου από τον δρόμο» ξεκίνησε 
την ομιλία του ο Βαγγέλης Χατζηνικολά-
ου. «Ανεβαίνοντας για να μπω σε αυτό το 
ωραίο κτίριο με τα λαμπάκια στα δέντρα 
είδα μια σύριγγα. Ο χώρος εδώ γύρω είναι 
γεμάτος από τοξικομανείς. Έχει ο δήμος 
της Αθήνας μια δομή να φροντίζει αυτούς 

τους ανθρώπους; Η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα έχασε άδικα ένα δικό της 
παιδί γιατί κάποιος φώναξε στον καταστηματάρχη, τρέχα, μπή-
κε ένα πρεζάκι στο μαγαζί σου. Και εγώ σας λέω ότι ο Ζακ μπήκε 
για να αγοράσει ένα λουράκι για το ρολόι του. Ξέρει κανείς για 
ποιο λόγο μπήκε ο Ζακ μέσα, ενδιαφέρθηκε κανείς να μάθει; Και 
γιατί αν είχε μπει ένα πρεζάκι μέσα θα έπρεπε να το σκοτώσουν; 

Ο νεκρός μου φίλος είχε την τύχη να έχει πολλούς φίλους, 
οι οποίοι είμαστε στον δρόμο κάθε μέρα. Η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα 
με τη συμπαράσταση αρκετών ομάδων κατεβαίνει στους δρό-
μους συνέχεια. Μόλις το προηγούμενο Σάββατο σταθήκαμε 
μπροστά στη γενική ασφάλεια και απαιτήσαμε να διωχθούν οι 
μπάτσοι που ολοκλήρωσαν την δολοφονία του Ζακ. Παρακο-
λουθούμε τα γεγονότα, θα είμαστε στη δίκη, θα απαιτήσουμε 
να ολοκληρωθεί και να καταδικαστούν οι υπαίτιοι. Η ΛΟΑΤΚΙ 
κοινότητα δεν είναι μόνο εμπριμέ, είναι πολίτες που εργάζονται, 
πληρώνουν φόρους, έχουν δικαίωμα στην ισότιμη αντιμετώπι-
ση, έχουμε αιτήματα, ζητάμε το δικαίωμα στον πολιτικό γάμο, 
στην τεκνοθεσία, να καλύπτεται από το κράτος η διαδικασία της 
φυλομετάβασης. 

Θέλω να δηλώσω ότι είμαι εδώ, και είναι εδώ πολλοί ακόμη 
από την ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα, αλλά και από τον χώρο του πολι-
τισμού και στεκόμαστε δίπλα στην Ανταρσία στις Γειτονιές της 
Αθήνας, είμαστε κοντά στους αγώνες της γιατί είναι και δικοί 
μας αγώνες, και την βλέπουμε στο δρόμο πάντα δίπλα μας εδώ 
και δέκα χρόνια. Και ένα τελευταίο, θα ήθελα να δω ένα Τέμενος 
στην Αθήνα».

• «19 Γενάρη του 2013 η Ανταρσία στις 
Γειτονιές της Αθήνας είχε πρωτοστατήσει 
στην “Αθήνα πόλη αντιφασιστική”. Ήταν 
μια κινητοποίηση που καλύφθηκε από το 
δήμο της Αθήνας επειδή μπήκε μέσα στο 
δημοτικό συμβούλιο από την Ανταρσία 
και είχε τη στήριξη όλης της υπόλοιπης 
αριστεράς. Είναι ένα αίτημα που παραμέ-

νει επίκαιρο -ο Κασιδιάρης, που θα είναι υποψήφιος είναι ταυ-
τόχρονα κατηγορούμενος ως διευθυντής της εγκληματικής 
οργάνωσης. 

Το βάρος για μια αντιφασιστική Αθήνα πέφτει στις πλάτες 
μας. Δεν θα το κάνει ο Μπακογιάννης (που προχθές έκανε πε-
ριοδεία στον Άγιο Παντελεήμονα με τον Γιαννάτο, τον πρώην 
ή ακόμη χρυσαυγίτη, όχι για να ζητήσει π.χ περισσότερη καθα-
ριότητα, να γίνει ο Άγιος Παντελεήμονας σαν την τουριστική 
Πλάκα, αλλά περισσότερη αστυνομία και καταστολή) δεν θα πε-
ριμένουμε τον Γερουλάνο ή το ποιος θα είναι τελικά υποψήφιος 
του ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος ανέδειξε ήδη από το 2010 ότι ο Μιχαλολιάκος 
είναι αθεράπευτα ναζί (όταν χαιρέτησε ναζιστικά μέσα στο δη-
μοτικό συμβ ούλιο απευθυνόμενος στον Κωνσταντίνου που τον 
είπε φασίστα) αν όχι η Ανταρσία στις Γειτονιές της Αθήνας; 

Η δεύτερη μεγάλη μάχη είναι το αντιρατσιστικό κίνημα. Τα 
αιτήματα είναι: οι πρόσφυγες μέσα στην πόλη της Αθήνας, τα 
προσφυγόπουλα καλοδεχούμενα σε όλα τα πρωϊνά σχολεία, να 
φτιαχτούν χώροι λατρείας σε δημόσια θέα, όχι σε ανήλιαγα υπό-
γεια. Θέλουμε χαρτιά για όλους τους μετανάστες. Έχει σημασία 
η παρουσία της Ανταρσίας στις Γειτονιές της Αθήνας, όχι μόνο 
με ένα δημοτικό σύμβουλο αλλά με περισσότερους και προτεί-
νω επικεφαλής στις Γειτονιές της Αθήνας να έχουμε τον Πέτρο 
Κωνσταντίνου» κατέληξε ο Τάκης Ζώτος.

Συγκινητική ήταν η παρουσία και η τοποθέτηση του Χαντίμ 
Χουσεΐν, πατέρα του δολοφονημένου Σαχζάτ Λουκμάν, που 
δήλωσε τη στήριξή του και ευχαρίστησε για τη συμπαράστα-
ση και τον αγώνα που έχει δώσει η Ανταρσία στις γειτονιές της 
Αθήνας για να κλειστούν στη φυλακή οι νεοναζί φονιάδες του 
γιού του. 

• «Όταν οι φασίστες χτυπούσαν το 2011-12, η πρώτη απάντηση 
ήταν από την ΚΕΕΡΦΑ και την ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Δεν θα είχαμε φτάσει 
να δικάζεται η Χ.Α αν δεν υπήρχε η δική σας δράση αλλά και 
στα άλλα θέματα, στη στήριξη των εργατών γης, των μετανα-
στών, των προσφύγων όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά σε ολόκληρη 
την Ελλάδα. Θέλουμε να δυναμώσουμε και άλλο αυτή η φωνή, 
γι’ αυτό η Πακιστανική Κοινότητα και άλλες κοινότητες θα στη-
ρίξουμε σαν μια γροθιά, για να έχουμε αποτελέσματα» είπε ο 
Τζαβέντ Ασλάμ, πρόεδρος της Πακιστανικής Κοινότητας Ελλά-
δας η Ενότητα. «Ζω πολλά χρόνια στην Ελλάδα και έχω ελληνική 
υπηκοότητα» είπε ο Μπαλί Τζαχίρ Χουσεΐν από τον Σύλλογο 
Εργαζομένων Μπαγκλαντές. «Εμείς οι μετανάστες δεν έχου-
με ίσα δικαιώματα για αυτό ζητάμε χαρτιά, άδεια παραμονής, 
ιθαγένεια. Ζητάμε να συνεχίσετε να μας στηρίζετε και εμείς θα 
είμαστε μαζί σας. Στις επόμενες εκλογές θα είμαι υποψήφιος, για 
να έχουμε όλοι ένα αξιοπρεπές μέλλον».

• Στη σύσκεψη αναγνώστηκε επιστολή της Λαμπρινής Θωμά, 
πρώην εργαζόμενης του Αθήνα 9.84, με την οποία δήλωσε τη 

συμμετοχή της ως υποψήφια στην εκλογική μάχη με την Ανταρ-
σία στις γειτονιές της Αθήνας. Όπως αναφέρει ανάμεσα σε άλλα: 
«Θα μπορούσα, ως άνθρωπος που ζει, αναπνέει και κινείται στην 
καρδιά της Αθήνας, να γράψω πάρα πολλά και, δυστυχώς, καθό-
λου θετικά για την περίοδο των τελευταίων οκτώ ετών, οπότε 
και διοικεί αυτή την πόλη ο κος Καμίνης. Στην αναγγελία όμως 
της υποψηφιότητάς μου ως δημοτικού συμβούλου, βρίσκομαι 
στην ανάγκη πρώτα να υπερασπιστώ τον ιστορικό σταθμό μας, 
Α984. Άλλωστε, η υποβάθμιση της καθημερινότητας και της 
ζωής στην Αθήνα είναι ορατή σε όλους. Δυστυχώς, παρ’ ότι χρο-
νίζει, η κατάσταση στην οποία ο κος Καμίνης και οι συν αυτώ 
έφεραν τον Α984 διαφεύγει πολλών». 

• «Οι παρεμβάσεις που έγιναν ήδη εδώ όσον αφορά τη δρά-
ση της Ανταρσίας στις Γειτονιές της Αθήνας και στους χώρους 
δουλειάς είναι κάτι που πρέπει να το συνεχίσουμε, να το πάμε 
πιο πέρα. Εγώ δεν είμαι ΑΝΤΑΡΣΥΑ, είμαι αυτό που λένε, μελαγ-
χολική αριστερά. Πιστεύω όμως ότι η ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι απαραί-
τητη» τόνισε ο Μάκης Καβουριάρης, πανεπιστημιακός. «Είναι 
απαραίτητη γιατί υπάρχουν θέματα που η πατενταρισμένη αρι-
στερά ή ακόμη και η με τις πολύ καλές προθέσεις αριστερά, δεν 
τα βάζει στο πρόγραμμά της. Δεν βάζει αυτά που έβαλε ο Βαγ-
γέλης. Βάζει με πολύ λάθος τρόπο το μεταναστευτικό, μίλησε 
πολύ σωστά ο Τάκης, για την ανάγκη οι μετανάστες να γίνουν 
πολίτες στη χώρα. Χρειάζεται να δείξουμε ότι το σύστημα δεν 
μπορεί πια να καλύψει τις βασικές ανάγκες του κόσμου σε δι-
ατροφή, στέγαση, παιδεία, υγεία κλπ. να αναδείξουμε αυτά τα 
πράγματα στις γειτονιές. Πριν λίγους μήνες συζητάγαμε στις εκ-
δηλώσεις για το Μάη του ’68 ότι ένας άλλος Μάης είναι εφικτός. 

Και ξαφνικά βλέπουμε με τα γεγονότα στη Γαλλία ότι είναι».

• Τον λόγο στη σύσκεψη πήραν επίσης ο Κώστας Καταραχιάς, 
πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Αγίου Σάββα από το 7ο 
Δημοτικό Διαμέρισμα Αθήνας -που αναφέρθηκε στη δράση 
της Πρωτοβουλίας για το κλείσιμο των γραφείων της Χ.Α μετά 
την δολοφονική επίθεση στον φοιτητή Αλέξη Λάζαρη- ο Γιάν-
νης Μαραβελάκης από το 3ο Δημοτικό Διαμέρισμα, η Ντίνα 
Γκαρανέ, εκπαιδευτικός από το 6ο Διαμέρισμα, ο Κυριάκος 
Μπάνος, δημοσιογράφος από το 4ο Διαμέρισμα, ο Νίκος 
Σμπαρούνης, συγκοινωνιολόγος και εργαζόμενος στο ΜΕΤΡΟ, 
η Αργυρή Ερωτοκρίτου, γιατρός στο νοσοκομείο Γεννηματά 
και ο Νίκος Βούλτσος από το 2ο Διαμέρισμα.

• «Ψήφισα για πρώτη φορά Ανταρσία στις Γειτονιές της Αθήνας 
με μια αμηχανία πολιτική. Μετά ψήφισα με μια συνάφεια πολιτι-
κή και τώρα είμαι εδώ γιατί θέλω να δουλέψω για αυτήν την πα-
ράταξη» τόνισε η Γιούλη Καλοφωλιά από το 1ο Διαμέρισμα. 
«Νομίζω ότι είναι η μόνη αισιόδοξη νότα μέσα στο Δήμο της 
Αθήνας, που σου επιτρέπει δηλαδή να σκέφτεσαι ότι, ναι, μπο-
ρούνε να πάνε καλύτερα τα πράγματα. Νομίζω ότι πρέπει από 
σήμερα να αρχίσουμε, να επικοινωνήσουμε αυτό το μήνυμα και 
να φτάσουμε σε όλους εκείνους που έχουν ταξική και ιδεολογι-
κή συνάφεια μαζί μας». 

• «Πως μετασχηματίζουμε την οργή και την αγανάκτηση σε 
δράση και διεκδικήσεις; Αυτό είναι το ζήτημα που θα σφραγίσει 
αυτήν την περίοδο. Χρειαζόμαστε σήμερα μια δυνατή αντικα-
πιταλιστική αριστερά που από την Αθήνα μέχρι το Παρίσι θα 
επιχειρήσει να δώσει εναλλακτική σε όλον αυτόν τον κόσμο 

διαψεύδοντας εκείνους που λένε ότι η μόνη διέξοδος που έχει 
είναι η ακροδεξιά» τόνισε ο Πέτρος Κωνσταντίνου.

«Χαιρόμαστε πολύ που θα υπάρχουν υποψήφιοι από τις κοι-
νότητες των μεταναστών και από το αντιφασιστικό κίνημα στα 
ψηφοδέλτια μας. Αγωνιστές και αγωνίστριες που πρωτοστά-
τησαν στις μάχες ενάντια στις απολύσεις και τις περικοπές των 
μνημονίων μέσα σε όλους τους χώρους δουλειάς, που πήραν 
μέρος στις μεγάλες κινητοποιήσεις τόσο ενάντια στις μνημονι-
ακές πολιτικές των κυβερνήσεων ΝΔ-ΠΑΣΟΚ αλλά και των ΣΥ-
ΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Που μας κάνουν όλους περήφανους με αυτά που 
σήμερα τέθηκαν εδώ για τα δικαιώματα των γυναικών και την 
κινητοποίηση στις 8 Μάρτη. Για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ ενά-
ντια στον σεξισμό, τις διακρίσεις και τους αποκλεισμούς. Και 
προφανώς, για το θέμα του περιβάλλοντος. Οι αγώνες για την 
κλιματική αλλαγή, τους ελεύθερους χώρους, το πράσινο, την 
αντιπλημμυρική προστασία, την υπεράσπιση των υπηρεσιών 
των ΟΤΑ είναι ξεκινημένες μάχες που βρίσκονται στο κέντρο της 
δουλειάς μας και έχουμε να συνεχίσουμε». 

Στο τέλος της συζήτησης και μετά τις παρεμβάσεις αγω-
νιστών-τριων, διαμορφώθηκε το κείμενο και οι διεκδικήσεις 
της κίνησης και αποφασίστηκε επικεφαλής να τεθεί ο νυν 
δημοτικός σύμβουλος Αθήνας, Πέτρος Κωνσταντίνου. Απο-
φασίστηκε επίσης η συμμετοχή σε κεντρικούς σταθμούς 
δράσης, όπως η 16 Μάρτη (διεθνής κινητοποίηση κατά του 
ρατσισμού και του φασισμού) και η 8 Μάρτη καθώς και η έκ-
δοση αφίσας και ενημερωτικού υλικού για την έναρξη της 
καμπάνιας και των δράσεων στις γειτονιές.
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