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Αριστερή Κίνηση Περιστερίου
ΠΟΙΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ !

H Αριστερή Κίνηση Περιστερίου είναι μια κίνη-
ση κατοίκων του Περιστερίου που αποφάσισαν 
να πάρουν την τύχη της ζωής τους στα χέρια τους. 
Μια συλλογικότητα που στόχο έχει να οργανώσει 
την ζωή μας ενάντια στην αυθαιρεσία του σύγχρο-
νου καπιταλιστικού τρόπου ζωής όπως αυτός επι-
βάλλεται απ τα αφεντικά και το αστικό τους κρά-
τος και τους υπηρέτες του: ΜΜΕ, αστυνομία αλλά 
και τους επίσημους φορείς στον Δήμο μας.

Οι συναντήσεις μας γίνονται στο ΣΤΕΚΙ, Σαραντα-
πόρου 74, κοντά στο ΙΚΑ, και λειτουργούνε αντιι-
εραρχικά, αμεσοδημοκρατικά απο Περιστεριώτες 
και Περιστεριώτισσες εργαζόμενους, άνεργους, 
νεολαίους, αγωνιστές. επικοινωνία:

aristeri_kinisi_per@hotmail.com
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Κι αυτός ο Δεκέμβρης θα είναι 
του Αλέξη!

Δεκέμβρης 6, 2008 Ένα παιδι δο-
λοφονείται από ένστολους φρου-
ρούς της κυβέρνησης ΝΔ.
Δεκέβρης 2010. Η κυβέρνηση του 
ΠΑΣΟΚ σκοτώνει το μέλλον μιας 
ολόκληρης γεννιάς.
Η ίδια πολιτική που όπλισε το χέρι 
των αστυνομικών δολοφόνων είναι 
ακόμα εδώ και οπλίζει το χέρι κάθε 
σύγχρονου οικονομικού δολοφό-
νου.
Στην εποχή της ΕΕ και του ΔΝΤ, η 
καταστολή και η ωμή βία σε κάθε 
αγωνιζόμενο είναι το μέσο για να 
περάσουν τα μέτρα τους. 
Η απάντηση δίνεται με γενικές συ-
νελεύσεις και καταλήψεις! Οργα-
νώνουμε την οργή μας ενάντια στις 
επιθέσεις της κυβέρνησης και του 
συστήματος. -Ενάντια στην διάλυση 
της Δημόσια Δωρεάν Παιδείας και 
Υγείας.

“ Ένα νέο Περιστέρι γεννιέται...”

Το Περιστέρι των ΜΑΤ, της αστυνομοκρατίας, των ομάδων 
Δίας, στο φόντο του ογκώδους Δημαρχείου και της εκκλησί-
ας!
Όποτε η διοίκηση Παχατουρίδη διαφωνεί με κάποιο γεγονός 
κινητοποιεί τους μηχανισμούς κι αναλόγως πράττει. Το Σάββα-
το, ομάδα νεαρών αντιεξουσιαστών πήρε την πρωτοβουλία για 
την κατάληψη ενός εγκαταλελειμμένου καταστήματος, στα πα-
λιά ψαράδικα στο κέντρο της πόλης.
Όσο κι αν δεν υπήρχε δική μας συμμετοχή και ευρύτερη συμ-
μετοχή των κατοίκων, η Αριστερή Κίνηση Περιστερίου θεωρεί 
το αυτονόητο. Ότι δηλαδή, πρέπει να υπάρχουν δημόσιοι 
χώροι α) πληροφόρησης και επικοινωνίας, β) άμεσης δημο-
κρατίας και συνεργασίας, γ) ερασιτεχνικής πο λιτιστικής έκ-
φρασης, δ)αντι-εμπορευματικών δραστηριοτήτων, χωρίς το 
ιδιωτικό κέρδος να είναι το κριτήριο ύπαρξης του χώρου. 
Έχουμε τη θέση ότι πρέπει να υπάρχουν δημόσιοι χώροι που 
να δίνουν έκφραση σε κινήματα πόλης, πολιτιστικές κοινωνι-
κές ομάδες και άτομα και να
βρίσκονται στα χέρια των κατοίκων.
Ωστόσο άσχετα με το εάν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς με τη 
συγκεκριμένη κατάληψη, η αντίδραση της Δημοτικής Αρχής 
να καλέσει για πολλαπλή φορά τα ΜΑΤ για να τρομοκρατήσει 
το Περιστέρι, η επίδειξη δύναμης με τις κλούβες, τις χειρο-
πέδες και τις προσαγωγές των 47 (!) ατόμων στη ΓΑΔΑ, δεν 
μπορεί παρά να δημιουργήσει έντονες αντιδράσεις και δια-
μαρτυρίες, σε μια πόλη με πλούσια αγωνιστική και αριστερή 
παράδοση.
Και δεν ξεγελούν κανένα τα καμώματα του Δημάρχου, όταν 
μπροστά στην προσέλευση διαμαρτυρόμενων Περιστεριω-
τών στον επίμαχο χώρο, έστελνε FAX στη ΓΑΔΑ, ζητώντας να 
αφεθούν ελεύθεροι οι συλληφθέντες, ώστε να ηρεμήσουν τα 
πράγματα.
Είναι χαρακτηριστική η εχθρότητα της Διοίκησης για τους χώ-
ρους όπως φάνηκε με το χώρο “ζουμπουλιών” παλιότερα ή 
τον χαρακτηρισμένο πράσινο χώρο στο γκαράζ για να φτιάξει 
χαβούζα στο Άλσος. Εξάλλου χάρισε απλόχερα και ψηφοθη-
ρικά στην εκκλησία ωραίο οικόπεδο στο τελευταίο Δημοτικό 
Συμβούλιο πριν τις εκλογές ενώ από την άλλη σε τμήμα της 
νεολαίας “χαρίζει” ΜΑΤ και βία αμέσως μετά τις εκλογές.
Βέβαια έχουν τη λογική και τις σκοπιμότητες τους τέτοιες 
ενέργειες της κρατικής και τοπικής εξουσίας σαν τις παραπά-
νω, σε εποχές βαθιάς κρίσης και άγριου “ξεζουμίσματος” του 
εργαζομένου, σαν τις σημερινές, με στόχο την τρομοκράτηση 
και την υποταγή του. Ωστόσο ούτε χθες, ούτε και σήμε-
ρα, καμία χούντα και καμία αυταρχική εξουσία δεν 
μπόρεσε να στηριχτεί πάνω σε λόγχες!
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όχι για να τιμήσουμε το ένδοξο παρελ-
θόν, αλλά για να χαιρετίσουμε το 
ατίθασο μέλλον


