
ΧΘΕΣ ΗΤΑΝ ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ, ΑΥΡΙΟ 

ΜΑΝΤΕΨΕ ΠΟΙΟΣ. 

 

ΟΙ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΣΤΙΕΣ ΑΝΟΜΙΑΣ, ΕΙΝΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΑΓΩΝΑ, 

ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ. 

  

Στις 20/12/12,7:00, οι μπάτσοι εισβάλουν στη Villa Amalias συλλαμβάνοντας 8 άτομα 

έπειτα από δήθεν ανώνυμη καταγγελία και κατασκευάζουν κατηγορίες. Στις 9/1/13 η Villa 

ανακαταλαμβάνεται από συντρόφους/ισσες αλλά στις 9:20 εκκενώνεται ξανά και 

συλλαμβάνονται 92 άτομα με κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα. Στις 28/12/12, 

μπάτσοι μπαίνουν στην ΑΣΟΕΕ και με το γελοίο πρόσχημα του παραεμπορίου των 

μεταναστών, κάνουν ελέγχους σε Στέκια και χώρους παρατάξεων, προσπαθώντας να 

ξεμπερδέψουν με τον 98 FM, σταθμό ανατρεπτικής έκφρασης που δραστηριοποιούταν στο 

υπόγειο της ΑΣΟΕΕ. Την ημέρα επανεκκένωσης της Villa Amalias, οι μπάτσοι επεκτείνουν το 

show και εισβάλουν στη Σκαραμαγκά κάπου στις 15:00  συλλαμβάνοντας 7 άτομα που 

τελικά κατηγορούνται για τα πλημμελήματα της διατάραξης κοινής ειρήνης, οπλοκατοχής 

και κατοχής βεγγαλικών. Στο ίδιο κλίμα ήταν και η επιλογή των πρυτάνεων της Νομικής και 

της ΑΣΟΕΕ να κάνουν lock out, χθες, 9/1/13, ενώ επιχειρήθηκε το ίδιο και στο Πολυτεχνείο, 

το οποίο όμως παρέμεινε κέντρο αγώνα. 

 

ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΣ 

Το κράτος μετά την επίθεση στα εργασιακά-κοινωνικά κεκτημένα (μισθοί, συντάξεις, 

περίθαλψη, παιδεία) στοχεύει σε αγωνιζόμενα κομμάτια της κοινωνίας που εκφράζονται 

και δρουν μέσα από στέκια και καταλήψεις. Αποφασίζει να υιοθετήσει ακροδεξιές 

πρακτικές και ιδεολογικές αναφορές με σκοπό τον επαναπατρισμό των χαμένων 

ψηφοφόρων. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι φασιστοβουλευτές πήραν 

μεταγραφή στο κόμμα του Σαμαρά και κατέχουν, πλέον, θέσεις-κλειδιά για την υπεράσπιση 

της τάξης, της ασφάλειας και της ‘’δημοκρατίας’’ (π.χ. υπουργός ΠΡΟ.ΠΟ., Δένδιας). Η 

σύνδεση-συνεργασία με τους φασίστες δε σταματά, βέβαια, εκεί, αφού τα τελευταία 

αντιφασιστικά αναχώματα της περιοχής γύρω από τον Άγιο Παντελεήμονα (Villa Amalias, 

Πατησίων & Σκαραμαγκά 61) έχουν ήδη εκκενωθεί από την κρατική καταστολή. Ακόμη, τα 

Μέσα Μαζικής Εξαπάτησης κάνουν καλά τη δουλειά τους προπαγανδίζοντας τους 

ελεύθερους κοινωνικούς χώρους αγώνα ως χώρους ανομίας. 

 

ΑΛΛΑ 

Τι πραγματικά συμβαίνει? 

 

 

Τα προϊόντα της ‘’ανομίας’’ είναι: παιδικά στέκια, θέατρα, χορευτικές ομάδες, μουσική, 

συναυλίες, yoga, πολεμικές τέχνες, καφενεία, μαθήματα γλωσσών, βιτρό, αναρρίχηση, 

προβολές, βιβλιοθήκες, συνεργεία ποδηλάτων, ξυλουργεία, αίθουσα υπολογιστών, 

τυπογραφείο, μαθήματα αυτομόρφωσης και συλλογικές κουζίνες. Ως προοίμιο της 

κοινωνίας που ονειρευόμαστε, οι καταλήψεις και τα στέκια προάγουν την αυτοοργάνωση, 

τις συνελεύσεις με οριζόντιες και αντιιεραρχικές δομές, τον αντιφασιστικό αγώνα και, 



ενάντια στις λογικές του κέρδους και της ιδιοκτησίας καλύπτουν ακόμα και πρακτικές 

ανάγκες όπως αυτές της σίτισης και στέγασης. Μας χτυπούν γιατί φοβούνται ότι τα όνειρά 

μας θα γίνουν οι εφιάλτες τους. 

 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΕ ΟΛΕΣ/ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ 

ΑΜΕΣΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΩΝ ΜΑΣ 

10, 100, ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ 

 

ΠΟΡΕΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 12/01 ΣΤΙΣ 12:00 ΣΤΑ ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ 

 

  

 

Ελευθεριακή  Παρέμβαση Συμβούλια για την αποασυλοποίηση της σκέψης 

Παντείου  
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