
Παίρνουμε τη ζωή 
μας στα χέρια 
μας!
Η Αττική δεν αντέχει άλλο!

Για μια Αττική των αγώνων - για τα 
δικαιώματα των πολλών!
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Η Αττική δεν αντέχει άλλο!

 
 

Η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο της επίθεσης που δέχεται η μεγάλη πλειοψηφία του λαού από τις μνημονιακές 
πολιτικές λιτότητας και εξαφάνισης κάθε μέτρου κοινωνικής προστασίας. Πολιτικές που έχουν τσακίσει τους 
εργαζόμενους και τη νεολαία και έχουν θέσει στο περιθώριο τα θεμελιώδη δικαιώματα της κοινωνίας. Η Περιφέρεια 
Αττικής, αντί να αναπτύξει ένα έστω και ελάχιστο δίχτυ κοινωνικής προστασίας, στήριξε τις αντικοινωνικές πολιτικές 
και οδήγησε τους κατοίκους της Αττικής σε όριο εξάντλησης.
 
Εγκατάλειψη των πολιτών στο έλεος της λιτότητας
 
Η διοίκηση Δούρου, παρότι εξελέγη υποσχόμενη ανατροπή «του παλιού» και στήριξη της πλειοψηφίας των πολιτών που 
χτυπήθηκε από τα νεοφιλελεύθερα μέτρα και τα μνημόνια, ακολούθησε την ίδια ακριβώς πολιτική εγκατάλειψης. Στο 
«έργο» της συγκαταλέγεται η απαξίωση των κοινωνικών δομών στήριξης των κατοίκων της Αττικής, η απουσία από κάθε 
πρωτοβουλία στήριξης και προστασίας των φτωχών νοικοκυριών από τους πλειστηριασμούς και τις διακοπές ρεύματος. 
Η απουσία από την ανάγκη για ενίσχυση της εργασίας, για στήριξη των φτωχών παιδιών στα σχολεία, από την εξασφάλιση 
της πρόσβασης όλων των κατοίκων της Αττικής σε υγειονομική περίθαλψη.
 
Η ζωή των κατοίκων θάβεται κάτω από τα τσιμέντα της «ανάπλασης»
 
Η διοίκηση της Περιφέρειας που δεν δίστασε, μέσα στην καταστροφή των μνημονίων, να διαθέσει τα αποθεματικά της 
για την εξυπηρέτηση του χρέους, ήταν την ίδια στιγμή ιδιαίτερα δραστήρια στην υλοποίηση πολιτικών για τους 
γνωστούς λίγους: τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα που καταπατούν κάθε σπιθαμή ελεύθερου χώρου και 
κερδοφορούν από κοινωφελείς δραστηριότητες που θα όφειλαν να είναι δημόσιες και προσβάσιμες.
 
Η «ανάπλαση» στην Αττική τείνει να καταστήσει οριστικά τις πόλεις και τις γειτονιές της μη βιώσιμες, ανυπόφορες για 
τους κατοίκους και ξένες προς τις ανάγκες της κοινωνίας. Από τη μαζική εξαγορά ακινήτων στο κέντρο της Αθήνας για 
να μετατραπούν σε Airbnb, μέχρι την επέκταση του Master Plan της COSCO στον Πειραιά, τα σχέδια για ουρανοξύστες και 
mall στο Ελληνικό, τη μετεγκατάσταση του καζίνο στο Μαρούσι, την «Αθηναϊκή Ριβιέρα» και τον αποκλεισμό από 
τσιμεντένια τείχη του Φαληρικού όρμου, οι κάτοικοι εκδιώκονται από τις πόλεις τους για να εγκατασταθούν τα μεγάλα 
κατασκευαστικά,τουριστικά και επιχειρηματικά συμφέροντα. 
 
Από το πάρκο Γουδή ως τα τελευταία μεγάλα ρέματα του Λεκανοπεδίου, η Περιφέρεια στηρίζει με συνέπεια και 
«γενναιοδωρία» το έργο της εξαφάνισης των τελευταίων πνευμόνων πρασίνου. Οι παρεμβάσεις των φαραωνικών έργων 
διώχνουν τους κατοίκους και καταλύουν το δικαίωμα των πολιτών να συμμετέχουν και να διαμορφώνουν το δημόσιο 
 χώρο, την πόλη και τη ζωή τους μέσα σε αυτήν.
 
Υποβάθμιση ολόκληρων περιοχών και αδιαφορία για την πολιτική προστασία
Την ίδια στιγμή, ολόκληρες περιοχές που δεν μπαίνουν στην τουριστική βιτρίνα  υποβαθμίζονται ραγδαία για να 
μετατραπούν στους υποδοχείς των σκουπιδιών ή των ασύδοτων βιομηχανικών παρεμβάσεων στην Αττική. Στη Φυλή, 
διατηρείται το έγκλημα της λειτουργίας και της επέκτασης του ΧΥΤΑ· Στο Γραμματικό δρομολογείται μία ανυπολόγιστη 
περιβαλλοντική καταστροφή· Στη Μάνδρα και στο Μάτι, οι κάτοικοι της Αττικής πλήρωσαν με τις ζωές και τους κόπους 
τους την έλλειψη μέσων και σχεδιασμού πολιτικής προστασίας και την ασύδοτη πολιτική του μπαζώματος των ρεμάτων 
και της εγκατάλειψης των δασικών εκτάσεων.



Και εμείς;  

Στην ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΑΤΤΙΚΗ συναντηθήκαμε άνθρωποι που έχουμε βρεθεί στους καθημερινούς αγώνες για μια 
καλύτερη ζωή, για το δικαίωμα στην εργασία, στην κατοικία, στην υγεία, για το περιβάλλον, για την ισότητα 
και την πρόσβαση στα αγαθά του πολιτισμού και της ποιότητας ζωής.
 
Θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν πόλο αντίστασης που θα δώσει φωνή σε όλους όσοι εκτοπίζονται από τις 
«αναπλάσεις» και τα επιχειρηματικά σχέδια, στα θύματα της υφαρπαγής της λαϊκής περιουσίας με τους 
πλειστηριασμούς, στους εργαζόμενους, στους άνεργους, στη νεολαία, στους μικροεπαγγελματίες. Για να 
συγκρουστούμε και να μπλοκάρουμε την παράδοση των πόλεων στα κερδοσκοπικά συμφέροντα, για να 
πετύχουμε νίκες και να επιβάλουμε μια άλλη πολιτική προς όφελος των πολιτών.
 
Θέλουμε να εκφράσουμε τις διεκδικήσεις και να υπερασπίσουμε τα δικαιώματα των γυναικών, των 
προσφύγων, των μεταναστών, των ΛΟΑΤΚΙΑ+ ατόμων. Τα δικαιώματα των ατόμων που ζουν με αναπηρία, που 
βρίσκονται αποκλεισμένα, μέσα σε εχθρικές για αυτά πόλεις.
 
Στις εκλογές της 26ης Μάη συγκρούονται δύο πολιτικές: αυτή των νεοφιλελεύθερων, προηγούμενων και 
τωρινών, διαχειριστών της Περιφέρειας και αυτή που θέλει να τους ανατρέψει.  Πατούλης, Δούρου και 
Σγουρός είναι το ίδιο πρόσωπο της εγκατάλειψης και της αναλγησίας σε βάρος των πολλών προς το 
συμφέρον των λίγων.
 
Η καταδίκη των μνημονιακών πολιτικών δυνάμεων ΣΥΡΙΖΑ, ΝΔ και ΚΙΝΑΛ, με όποιο προσωπείο και αν 
παρουσιάζονται στην αυτοδιοίκηση, περνάει μέσα από την ενίσχυση των κοινωνικών αγώνων. Περνάει, όμως, 
και από την στήριξη στις εκλογές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης των αγωνιζόμενων δυνάμεων, για να μην 
σηκώσουν ξανά κεφάλι όσοι  οδήγησαν στην μνημονιακή καταστροφή, στην αυτοδιοίκηση και όχι μόνο. Για να 
τιμωρηθούν εκείνοι που, με «αριστερό» προσωπείο, συνέχισαν την ίδια και χειρότερη πολιτική. 
 
Το ίδιο αναγκαίο είναι και ένα πλατύ μέτωπο απέναντι στο φασισμό και την προκλητική υποψηφιότητα του 
ναζιστή Παναγιώταρου στην Περιφέρεια Αττικής.
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Ξεκινάμε για μια  πλατιά, αγωνιστική παρέμβαση στην Περιφέρεια της Αττικής. Μαζί με τις δυνάμεις του 
κινήματος, ανεξάρτητες κινήσεις κατοίκων, κινήματα πόλης, αντιφασιστικές συλλογικότητες, 
συλλογικότητες για τα κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα.
 
Από τους αγώνες των εργαζομένων και της νεολαίας, τις συγκρούσεις ενάντια στους πλειστηριασμούς, τους 
αγώνες ενάντια στο ξεπούλημα του Ελληνικού και τα φαραωνικά έργα για το καζίνο, το λιμάνι και τους 
ελεύθερους χώρους του Πειραιά, το γήπεδο στη Ν. Φιλαδέλφεια, τους αγώνες για τη δημιουργία 
Μητροπολιτικού Πάρκου στο Γουδή, μέχρι τους αγώνες των γυναικών και των ανθρώπων που δέχονται 
διακρίσεις κάθε λογής, τα αντιρατσιστικά και αντιφασιστικά κινήματα, η ζωντανή κοινωνία παλεύει για μια 
ανθρώπινη ζωή. 
 
Με αυτούς τους αγώνες συμπορευόμαστε για να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό μέτωπο που θα επιβάλει τα 
δικαιώματα των πολλών. Χρειαζόμαστε μια μαζική και ανοιχτή ριζοσπαστική αριστερά που θα στηρίζεται 
στην ενότητα και στους αγώνες. Μια ανοιχτή, αγωνιστική και ανυπότακτη δύναμη των κινημάτων που θα θέσει 
στην προμετωπίδα τις ανάγκες της κοινωνίας. 
 
 Στόχοι του προγράμματός μας για την Περιφέρεια Αττικής
 
Κοινωνικές Ανάγκες  
Κατάρτιση Προϋπολογισμού με απόλυτη προτεραιότητα την κάλυψη κοινωνικών αναγκών και 
δικαιωμάτων στην εκπαίδευση, την υγεία, την κοινωνική πρόνοια και προστασία.
 
Κανένα νοικοκυριό χωρίς ρεύμα και νερό. 
 
Κανένας  πλειστηριασμός λαϊκής κατοικίας και περιουσίας. 
 
Κανένα παιδί χωρίς σχολείο.
 
Κανένας άστεγος χωρίς διαμονή και σίτιση. Περιφερειακό σχέδιο αντιμετώπισης της αστεγίας.
 
Προγράμματα ενίσχυσης της απασχόλησης με δικαιώματα - Στήριξη των ανέργων
 
Κατοχύρωση των δικαιωμάτων των γυναικών, προσφύγων και μεταναστών, των ΛΟΑΤΚΙΑ+ 
συμπολιτών μας. 
 
Ανάπτυξη σε περιφερειακό επίπεδο προγραμμάτων για τη βελτίωση της θέσης της γυναίκας στην 
απασχόληση.
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Στόχοι του προγράμματός μας για την Περιφέρεια Αττικής
 

Περιβάλλον -Δημόσιοι Χώροι-Υποδομές
Προστασία, αναβάθμιση και διασφάλιση των ελεύθερων χώρων πρασίνου. Ελεύθερη πρόσβαση σε 
όλους/ες. Όχι στην τσιμεντοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος. 
 
Έξω τα μεγάλα εργολαβικά συμφέροντα της διαπλοκής και των ζημιογόνων συμβάσεων.
 
Φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση των απορριμμάτων - Διαλογή στην πηγή, ολοκληρωμένο 
πρόγραμμα ανακύκλωσης-επαναχρησιμοποίησης και αποκέντρωση στη διαχείριση απορριμμάτων.
 
Καμία σκέψη για καύση σκουπιδιών (RDF).
 
Όχι στην υποβάθμιση περιοχών της Αττικής. Να κλείσει τώρα ο ΧΥΤΑ της Φυλής. Καμία σκέψη για 
λειτουργία ΧΥΤΑ – ΧΥΤΥ στο Γραμματικό.
 
Έργα μακράς πνοής, αντιπλημμυρικά, πυροπροστασίας, προστασίας του φυσικού πλούτου και του 
θαλάσσιου περιβάλλοντος.
 
Αξιοποίηση και αναβάθμιση των δημόσιων αθλητικών και πολιτιστικών εγκαταστάσεων με 
ελεύθερη πρόσβαση σε όλους/ες. 
 
Εξασφάλιση της πρόσβασης σε ΑμΕΑ με έργα υποδομής.

Υπηρεσίες -Διοίκηση - Δημοκρατία
Δημόσιο χαρακτήρα και κοινωνικό έλεγχο των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφέρειας.

 
Αξιοποίηση και ανάπτυξη των πόρων της αυτοδιοίκησης.

 
Αναβάθμιση των απαξιωμένων υπηρεσιών της Περιφέρειας με γνώμονα την καλύτερη 

εξυπηρέτηση των πολιτών.
 

Ανατροπή και αμφισβήτηση των αντιδημοκρατικών νόμων «Κλεισθένης» και «Καλλικράτης» – 
Δημοκρατική αυτοδιοίκηση ανοιχτή στους πολίτες. 

 
Ανατροπή της αντιδημοκρατικής πολιτικής της καταστολής - δημοκρατικές κατακτήσεις υπέρ 

των εργαζομένων και του λαού. Καταδίκη των φασιστικών πρακτικών.
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