
προβολές ταινιών, συλλογικά φαγοπότια 
και… «Μια μέρα στην πλατεία» πέρσι 
τέτοιον καιρό, που μας έπεισε ότι έπρεπε 
να το επαναλάβουμε! 

 

Κάθε Κυριακή 
συναντιόμαστε  
στο άλσος 
Ηλιούπολης          
«Δ. Κιντής»         
στις 6.30μμ για    
τη συνέλευσή μας,  

ενώ κάθε Τετάρτη 
7μμ-8.30μμ 
βρισκόμαστε 
επίσης στο άλσος  

 

> με το ζήτημα 
της ανεργίας      
να έχει μπει  
δυναμικά  στο 
πλαίσιο δράσης 
μας, το επόμενο 
διάστημα           
θα επιδιώξουμε, 
ανάμεσα σε πολλά άλλα,                               
να δημιουργήσουμε και ευκαιρίες 
συνάντησης με ανέργους, ανταλλαγής 
απόψεων, καθώς επίσης να σχεδιάσουμε 
μαζί κινήσεις διεκδίκησης των 
αυτονόητων. 

 

Ανοιχτή Συνέλευση                             
Κατοίκων Ηλιούπολης 

 

askilioupolis.espivblogs.net 

ask_ilioupolis@espiv.net 

Δίκτυο αλληλεγγύης,                                    
άμεσης αλληλοενημέρωσης                                           

και συλλογικής δράσης : 
697 371 3562 

Μια μέρα στην πλατεία… 

…Για να πάρουμε μια ανάσα από μια 
καθημερινότητα πνιγηρή, που περιλαμβά-
νει ραγδαία χειροτέρευση των όρων ζωής 
μας, επίθεση στα δικαιώματα και στις 
κατακτήσεις μας, λεηλασία των δημόσιων 
αγαθών και υφαρπαγή του πλούτου που 
παράγουμε. 

…Για να ζωντανέψουμε τις γειτονιές μας 
και να επανοικειοποιηθούμε τις πλατείες 
μας που πουλιούνται ή νοικιάζονται 
κομμάτι κομμάτι, που γεμίζουν τραπεζο-
καθίσματα για να παραδοθούν στο νόμο 
του κέρδους. Για να διεκδικήσουμε το 
ζωτικό μας χώρο έξω από τις κατεστη-
μένες «αξίες» της εμπορευματοποίησης 
και της εκμετάλλευσης, μακριά από τα 
κυρίαρχα πρότυπα της κατανάλωσης. Για 
να εμποδίσουμε την ιδιωτικοποίηση των 
δημόσιων χώρων. 

…Για να σας γνωρίσουμε και να μας 
γνωρίσετε, να ξαναβρούμε μαζί το νόημα 
της αλληλεγγύης και της αλληλοβοήθειας, 
την αξία της συλλογικότητας, κόντρα στη 
μιζέρια, την απομόνωση και τον ατομισμό 
με τα οποία μας πυροβολούν.  

…Για να συζητήσουμε, να ανταλλάξουμε 
απόψεις πάνω στα προβλήματά μας και 
στις λύσεις τους. Για να χαράξουμε 
κοινούς δρόμους αντίστασης, παίρνοντας 
τη ζωή μας στα χέρια μας. Για να 
συναποφασίσουμε τις πρωτοβουλίες που 
πρέπει να πάρουμε το επόμενο διάστημα 
ώστε να αποκρούσουμε την επίθεση που 
δεχόμαστε και η οποία θα ενταθεί.  
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…Για να δείξουμε έμπρακτα τη διάθεσή 
μας να αυτοοργανωθούμε σε όλα τα 
επίπεδα. Όπως δεν αναθέτουμε την πάλη 
για τη ζωή μας σε κανέναν, έτσι δεν 
αναθέτουμε και την ψυχαγωγία μας σ’ 
αυτούς που την αντιλαμβάνονται σαν 
εμπόρευμα κι εμάς σαν πελάτες που 
πρέπει να το αγοράζουμε. 

…Για να καταθέσουμε τη δική μας 
πολιτιστική πρόταση, ενάντια στους 
κυρίαρχους που μετατρέπουν τον πολι-
τισμό σε εργαλείο ιδεολογικής χειραγώ-
γησης και διαιώνισης των σάπιων αξιών 
τους. 

…Για να σβήσουμε για λίγο την ασχήμια 
που μας επιβάλλουν μέσα στις τερατου-
πόλεις, για να βγάλουμε απ’ το οπτικό μας 
πεδίο τις μονάδες καταστολής που 
οργώνουν τις γειτονιές μας και τη ζωή 
μας. Για να αντισταθούμε στην 
αποκτήνωση στην οποία μας σπρώχνουν, 
για να σφυρηλατήσουμε τις δικές μας 
σχέσεις, τους δικούς μας δεσμούς με το 
γείτονα, το συμπολίτη, τον ντόπιο ή το 
μετανάστη. Για να ανακαλύψουμε αυτά 
που μας ενώνουν με τον διπλανό μας και 
να τα υπερασπιστούμε από τις άγριες 
διαθέσεις όσων βρίσκονται στην απέναντι 
όχθη.  

…Για να πάρουμε δύναμη για τους αγώνες 
που έρχονται. Για να συμμετέχουμε σ’ 
αυτούς περισσότεροι, πιο ενωμένοι και 
πιο αποφασισμένοι.  

 

 

 

 

Ποιοι είμαστε… 

Τον Ιανουάριο του 2011 ξεκινά ένα 
εγχείρημα αυτοοργάνωσης και αγώνα από 
κατοίκους της Ηλιούπολης. Κοινό σημείο 
μας, η ανάγκη να δράσουμε από κοινού 
ενάντια στο υπάρχον σύστημα, προτάσ-
σοντας το δίκιο και τις ανάγκες μας. Να 
έρθουμε σε σύγκρουση με τις κατεστη-
μένες αντιλήψεις της απάθειας, της 
αδιαφορίας, του ανταγωνισμού και της 
ανάθεσης, της ιεραρχικής οργανωτικής 
δομής, των σχέσεων εκμετάλλευσης, του 
ρατσισμού. Να πολεμήσουμε όλα εκείνα 
που μας υποδουλώνουν και μας θέλουν 
απλούς θεατές στο έργο της ζωής μας.  

Έπειτα από ενάμιση χρόνο, ο «απολο-
γισμός» μας περιλαμβάνει κινητοποιήσεις 
τόσο στη γειτονιά μας, όσο και στο κέντρο 
και άλλες περιοχές, δράσεις ενάντια στην 
αύξηση των εισιτηρίων των ΜΜΜ, στα 
«χαράτσια» που μας επιβάλλονται, στα 
ενεχυροδανειστήρια που ξεφυτρώνουν 
στις γειτονιές μας και στις συγχωνεύσεις-
καταργήσεις σχολείων. Επίσης, συμμετοχή 
στις πανεργατικές απεργίες, στις 
διαδηλώσεις τις μέρες των εθνικών 
επετείων, έκφραση έμπρακτης αλληλεγ-
γύης σε αγώνες εργατικούς (π.χ. Χαλυ-
βουργία) ή τοπικών κινημάτων (π.χ. 
Κερατέα), κοινή δράση με άλλες 
συλλογικότητες για την υποστήριξη 
αγώνων εργαζομένων (π.χ. φροντιστήρια 
Ένεκα Παιδείας), για την εκδήλωση 
αλληλεγγύης σε συλληφθέντες διαδηλω-
τές, σε μετανάστες και απεργούς πείνας, 
για την καταγγελία της καταστολής, για 
την αποτροπή ιδιωτικοποίησης δημόσιων 
χώρων (π.χ. δημοτικό άλσος). Συναντή-
σεις συντονισμού δράσης με τις υπόλοιπες 
συνελεύσεις γειτονιάς της Αττικής. Ακόμα, 

 

 

 

 


