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Σχετικά με την συζήτηση που έχει ανοίξει για την περιοχή των Εξαρχείων

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και η αντιπολίτευση ΝΔ, μαζί με τους υποψηφίους τους σε
Περιφέρεια Αττικής και στο Δήμο της Αθήνας, στήνουν ένα νέο ψευτοκαβγά για το αν τα
Εξάρχεια είναι “άβατο”, καθώς και για το αν τα υπαρκτά προβλήματα εγκληματικότητας
στην περιοχή θα λυθούν με περισσότερη ή λιγότερη καταστολή. Πρόκειται για επικίνδυνο
αποπροσανατολισμό  που  αποκρύπτει  τη  ρίζα  του  προβλήματος,  προεκλογικά
θολώνει τα νερά, για να ψαρεύει ψήφους ο ΣΥΡΙΖΑ με τη δήθεν ‘’πρόοδο’’ και η ΝΔ
με την ‘’ασφάλεια και την ευθύνη’’.

Τα  κάθε  λογής  ψευτοδιλήμματα  που  θέτουν  ο  ΣΥΡΙΖΑ,  η  ΝΔ  και  τα  άλλα
κόμματα είναι για να κρύψουν τις διαχρονικές τους ευθύνες και τα αποτελέσματα της
εγκληματικής  τους  πολιτικής.  Τα  αποτελέσματα αυτής  της  πολιτικής  οξύνουν  τα
προβλήματα  και  στην  περιοχή  των  Εξαρχείων,  προστίθενται  στα  μέτρα  και  τα
μνημόνια που μαζί ψήφισαν. Τέτοια είναι:

 Η όξυνση της εγκληματικότητας και η δράση κυκλωμάτων στην περιοχή.
 Το εμπόριο ναρκωτικών και οι προσπάθειες για τη νομιμοποίησή του.
 Η  εγκατάλειψη  λειτουργιών  σε  συνδυασμό  με  την  απουσία  του  δήμου  για

στοιχειώδη φροντίδα των υποδομών.
 Η  πλατφόρμα  βραχυχρόνιας  μίσθωσης  (airbnb),  όπου  όμιλοι  και  εταιρείες

αξιοποιούν τουριστικά όλο και περισσότερα ακίνητα, κάνοντας όλο και πιο δύσκολη
την ενοικίαση για τον ντόπιο πληθυσμό.

 Το άθλιο καθεστώς των καταλήψεων και των ΜΚΟ, που λυμαίνονται δημόσιο χρήμα,
πατώντας στην ανυπαρξία δομών που θα έπρεπε να έχουν δημιουργηθεί με ευθύνη
του κράτους για την υποδοχή των προσφύγων.

 Το στημένο παιχνίδι ανάμεσα σε ΜΑΤ και κουκουλοφόρους.
 Η φοροεπιδρομή σε επαγγελματίες από κράτος και δήμο.

Καλούμε το λαό και τη νεολαία να απαιτήσουν τώρα:

 Να  στελεχωθούν  με  μόνιμο  προσωπικό  όλες  οι  δομές  πρόληψης,  ενημέρωσης,
απεξάρτησης στο δήμο της Αθήνας.

  Να καταργηθεί το άθλιο νομοθετικό πλαίσιο για δημιουργία χώρων εποπτευόμενης
χρήσης. Η όποια προσπάθεια χωροθέτησης θα βρει τη νεολαία και το λαό απέναντί
τους.

 Να προσληφθεί μόνιμο και επαρκές προσωπικό για την καθαριότητα, φροντίδα και
συντήρηση των δημόσιων χώρων, για την αποκατάσταση των λειτουργιών. 

 Να δημιουργηθούν δημόσιες και δωρεάν υποδομές αθλητισμού και πολιτισμού, για
τους κατοίκους του πρώτου διαμερίσματος.

 Η  αστυνομία  να  αντιμετωπίσει  το  οργανωμένο  έγκλημα,  τη  μαφία  και  τους
ναρκέμπορους.

Η πραγματική  πρόοδος  υπάρχει  μόνο  στον  αγώνα  και  τη  διεκδίκηση  για
μόρφωση,  δουλειά,  ζωή  με  δικαιώματα.  Διέξοδος  υπάρχει  στην  πάλη  για  την
ανατροπή της βάρβαρης πολιτικής τους, που δείχνει τα δόντια της και στο χώρο
δουλειάς και στο χώρο κατοικίας. Πρόοδος είναι η αξιοποίηση της εκλογικής μάχης
για να δυναμώσει το ΚΚΕ και το ρεύμα αντίστασης στην αντιλαϊκή πολιτική, για να
δυναμώσει το εργατικό κίνημα, οι αγώνες για σύγχρονα δικαιώματα. 
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