
ΤΟ ΔΙΗΜΕΡΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΝΟΥΝ:

• Αγωνιστική Κίνηση «Αντι-ΘΕΣΕΙΣ» 

(Αγία Βαρβάρα)

• Αγωνιστική Πρωτοβουλία Εξαρχείων

• Ανεξάρτητη  Αριστερή Συσπείρωση Αιγάλεω

(ΑΝ.Α.Σ.Α)

• Αριστερή  Κίνηση  

Ιλίου-Πετρούπολης-Καματερού

• Αριστερή Κίνηση Περιστερίου

• Αριστερή Παρέμβαση Πολιτών Βύρωνα

• Αριστερή Παρέμβαση στους δρόμους 

της πόλης (Νέα Σμύρνη)

• Αυτόνομη Αριστερή Συσπείρωση Χαλανδρίου

• Εκτός Σχεδίου - Αριστερή Ριζοσπαστική

Κίνηση (Νέα Ιωνία)

• ΕΚΤΟΣ  ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ

Ριζοσπαστική Δημοτική Κίνηση (Μαρούσι) 

• Μαχόμενη Αριστερή Δάφνη

• Πρωτοβουλία Κατοίκων στα Νότια

Οι εισηγήσεις θα γίνουν από τις Κινήσεις

Πόλης που διοργανώνουν το διήμερο

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ 

ΜΕΤΩΠΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣΜΕΤΩΠΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Εμπορευματοποίηση του χώρου

Χωροταξική αναδιάρθρωση  στην Αττική

Οι μάχες των μεγάλων ελεύθερων

χώρων

Η αναδιάρθρωση στην πόλη μέσω των

Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ 

ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣΘΕΣΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

Οι εργασιακές σχέσεις στους Δήμους και

η επίδρασή τους στην πόλη

Για τα λεγόμενα «αντιπροσωπευτικά»

όργανα

Τοπικά συμβούλια νέων

Μια πρώτη προσέγγιση στο σχέδιο 

Καποδίστριας ΙΙ

Η διαδικασία είναι ανοιχτή και θα υπάρχουν

τοποθετήσεις από σχήματα, κινήσεις πόλεις,

μεμονωμένους αγωνιστές

Σ
άβ

β
ατ

ο 
21

/
6 

 1
9:

30
Κ
υρ

ια
κή

 2
1/

6 
 1

9:
30

Στο χώρο θα βρείτε Στο χώρο θα βρείτε 

περίπτερα των κινήσεωνπερίπτερα των κινήσεων

οπτικοακουστικό υλικό, οπτικοακουστικό υλικό, 

αφίσες, αφίσες, 

μπαράκι.μπαράκι.



Ταυτόχρονα όμως πολλές τέτοιες διεργασίες αδυνατούν να συ-

νολικοποιηθούν   να διαμορφώσουν ένα συγκροτημένο μέτωπο

ανάλογο της συνολικής επίθεσης που διαμορφώνεται.

Νομίζουμε ότι όσα αναφέρουμε πιο πάνω

αναδεικνύουν και την αναγκαιότητα αλλά

και τη δυνατότητα μιας πιο συνολικής

παρέμβασης των

σχημάτων με

α ν τ ι κα π ι τα λ ι -

στική αναφορά-

που δρουν στις

γειτονιές.

Πιστεύουμε ότι είναι

αναγκαία μια συντονισμένη

δράση:

- Αντιπαράθεσης με την κυ-

βέρνηση της Ν.Δ, το ΠΑΣΟΚ,το

κεφάλαιο και τις πολιτικές της

Ε.Ε. στην πόλη, το περιβάλλον και

την τοπική αυτοδιοίκηση

- Εναντίωσης με τις δημοτι-

κές εξουσίες που διαχειρίζονται και

υλοποιούν αυτές τις πολιτικές.

- Κριτικής και αμφισβήτησης στο μο-

ντέλο της πόλης από αντικαπιταλιστική

πλευρά. Αγκαλιάζοντας όχι μόνο το πολεοδομικό - χωροταξικό κομ-

μάτι αλλά το σύνολο της κοινωνικής δράσης στην πόλη.

- Αντιπαράθεσης στην εττιχειρηματικοποίηση των δήμων,

στην καπιταλιστική αξιοττοίηση του φυσικού περιβάλλοντος και των

ελεύθερων χώρων, στην εμπορευματοποίηση κάθε πτυχής της κοι-

νωνικής ζωής.

- Αντιπαράθεσης στην πολιτική που μέσω της διαμόρφωσης

της τοπικής αυτοδιοίκησης σαν τοπικό κράτος εντείνουν την κοινω-

νική εκμετάλλευση του εργαζόμενου κόσμου.

- Δράση που διαχωρίζεται από λογικές διαχείρισης στην

τοπική αυτοδιοίκηση, είτε αυτές επενδύονται με ένα «φιλολαϊκό μαν-

δύα» (ΚΚΕ), είτε εμφανίζονται με αποδοχή και «ήπια » εφαρμογή της

υπάρχουσας κατάστασης (ΣΥΝ).

Κρίνουμε ότι η δράση αυτή πρέπει:

- Να προωθεί την ανάπτυξη των αγώνων από τα κάτω και

μορφών συγκρότησης λαϊκών ανταγωνιστικών θεσμών.

- Να είναι ανεξάρτητη από το κράτος και τους αστικούς θε-

σμούς

- Να χαρακτηρίζεται από αντιδιαχειριστική λογική στην ανά-

πτυξη της πάλης, τόσο από πλευράς περιεχομένου όσο και μορφών.

Διανύουμε μια περίοδο σοβαρών αναδιαρθρώσεων στην πόλη,

σαν απόρροια του μοντέλου καπιταλιστικής ανάπτυξης της Αθή-

νας, (εμττορευματοττοίηση δημόσιων χώρων, μέτωπο παραλίας,

νέοι δρόμοι, παραχώρηση ολυμπιακών ακίνητων στο κεφάλαιο,

ανάπτυξη της πόλης προς τα βουνά κ.α.).

Η ένταση της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης του φυσικού περι-

βάλλοντος οδηγεί στην καταστροφή του. Είναι η πολιτική που

«στρώνει το έδαφος» για καταστροφικές πυρκαγιές, όπως σε

Πάρνηθα και Πεντέλη.

Προωθούνται από το κράτος μια σειρά θεσμικές αλλαγές ενίσχυ-

σης αυτής της πολιτικής (αναθεώρηση άρθρου 24 του Συντάγμα-

τος, άρθρο 102 Σ για τις πολεοδομικές αρμοδιότητες της τοπικής

αυτοδιοίκησης, Σ.Δ.Ι.Τ.).

Στο επίπεδο της τοπικής αυτοδι-

οίκησης συντελούνται μια σειρά

από σημαντικές τομές στην λο-

γική ενίσχυσης της επιχειρηματι-

κότητας των δήμων και της

ολοκλήρωσης της τοττικής αυτο-

διοίκησης σαν τοπικό κράτος

(νέος κώδικας δήμων και κοινο-

τήτων, σχέδιο «Καποδίστριας 2»,

πρόγραμμα «Θησέας», δημιουρ-

γία της ανώνυμης εταιρείας

«Δήμος Α.Ε» από τους ΟΤΑ για

την υλοποίηση έργων του Δ’ ΚΠΣ

κ.α.)

Οι αλλαγές αυτές επιδρούν σε κάθε πλευρά της ζωής στην πόλη.

Διαμορφώνουν δυσμενέστερους στην εργασία, στην εκπαίδευση,

στη διασκέδαση, στον ελεύθερο χρόνο, τις κοινωνικές σχέσεις,

στη διαμονή, στην ίδια διαβίωση.

Οδηγούν σε παγίωση, όξυνση και δημιουργία νέων κοινωνικών

και ταξικών φραγμών, εντείνουν την αδικία και την εκμετάλλευση

σε βάρος του εργαζόμενου κόσμου.

Τα ελπιδοφόρα στοιχεία 

είναι ότι απέναντι σε αυτή την κατάσταση:

• σε όλο και περισσότερες περιοχές συγκοτούνται συλλο-

γικότητες, με τη δική τους ιδιαίτερη φυσιογνωμία και χαρακτηρι-

στικά η κάθε μία, που όμως κινούνται σε λογική αμφισβήτησης

αυτής της κατάστασης και παρέμβασης στο σύνολο της κοινωνι-

κής ζωής στην πόλη από αντικαττιταλιστική σκοπιά.

• εμφανίζονται αγωνιστικές διεργασίες και αναπτύσσονται

κινηματικές αντιστάσεις.

• έστω και με αποσπασματικό τρόπο αναζητούνται δρόμοι

κοινής παρέμβασης και δράσης.

Θεωρούμε ότι υπάρχει ανάγκη μιας σταθερής και ορ-

γανωμένης συνεύρεσης, ανταλλαγής εμπειρίας, κοι-

νών επεξεργασιών και κυρίως κοινής παρέμβασης.

Η παρέμβαση αυτή πρέπει να

συμβάλει στο «άνοιγμα» νέων με-

τώπων και στην ενίσχυση μετώ-

πων που ήδη εξελίσσονται.

Πρέπει να στοχεύει στη μεγαλύ-

τερη δυνατή κινητοποίηση εργα-

ζόμενου κόσμου και νεολαίας για

την ανατροπή της κυρίαρχης πο-

λιτικής και διεκδίκησης μιας πόλης

των σύγχρονων αναγκών και δι-

καιωμάτων μας.

Σε μια τέτοια κατεύθυνση θεω-

ρούμε ότι είναι σημαντικό να επι-

διώξουμε κοινή δράση και με

οποιεσδήποτε άλλες συλλογικό-

τητες κινούνται σε μια αγωνιστική

- διεκδικητική κατεύθυνση.

Σαν πρώτα βήματα σε αυτή την

κατεύθυνση προχωράμε στη

διοργάνωση μιας διημερίδας με

δύο θεματικές συζητήσεις που θα

αφορούν, η πρώτη τους ελεύθε-

ρους χώρους, τα μέτωπα πάνω

στα οποία πρέπει να παρέμ-

βουμε, με ποια λογική και στό-

χευση και η δεύτερη τις αλλαγές

/ΛΓΜ το χαρακτήρα της Τοπικής

Αυτοδιοίκησης, έτσι όπως δια-

μορφώνεται μέσα από το νέο κώ-

δικα δήμων και κοινοτήτων και

τους δρόμους αντιπαράθεσης.

Επίσης, διαπιστώνοντας την ανά-

γκη για ένα διαρκή χώρο

διαλόγου, ενημέρωσης και ανταλ-

λαγής απόψεων προχωράμε στη

δημιουργία μιας ιστοσελίδας

που από τη μια θα λειτουργεί σαν

χώρος ανάρτησης επεξεργασιών,

κειμένων, προτάσεων και πληρο-

φόρησης της δράσης των σχημά-

των και αφετέρου σαν χώρος

συζήτησης και ανταλλαγής από-

ψεων.

Η διαδικασία αυτή θέλουμε να εξε-

λίσσεται διαρκώς φιλοδοξώντας

να περιλαμβάνει το σύνολο των

αντικαπιταλιστικών σχημάτων

που δρουν στην πόλη.


