Η Villa Amalias είναι κομμάτι του αγώνα μας
Η έφοδος των αστυνομικών δυνάμεων το πρωί της Πέμπτης (20/12) στο κτήριο της Villa
Amalias, που τελεί υπό κατάληψη εδώ και δεκαετίες, η σύλληψη οχτώ καταληψιών και η
προσαγωγή εφτά αλληλέγγυων, είναι φυσική συνέχεια του κύματος καταστολής που
εξαπολύει το κράτος, ιδίως τα τελευταία χρόνια όπου η συστημική κρίση εντείνεται, και
μαζί της οξύνονται οι κοινωνικές αντιστάσεις .
Σήμερα η εξαθλίωση αφορά ολοένα και μεγαλύτερα τμήματα του πληθυσμού
πληθυσμού και
αντανακλάται σε όλο το φάσμα της ανθρώπινης ζωής και δραστηριότητας. Η ανέχεια και οι
συνθήκες ύφεσης ευνοούν την ανάδυση νοσηρών στοιχείων σε ατομικό και συλλογικό
επίπεδο: τον εκφυλισμό των ανθρώπινων σχέσεων, όπου κυριαρχεί ο ατομικισμός και
κα η
αλλοτρίωση, την κυριαρχία της λογικής της ανάθεσης, την άνθιση εθνικιστικών,
ρατσιστικών και φασιστικών αντιλήψεων. Εν ολίγοις, όλων όσων υποβοηθούν τους
κυρίαρχους να αποπροσανατολίσουν τους εκμεταλλευόμενους και καταπιεζόμενους, με
στόχο την επικράτηση
ση του πολέμου «όλων εναντίων όλων», ώστε να μην στρέψουν την
οργή τους απέναντι στον πραγματικό εχθρό, τους εξουσιαστές και τους εκμεταλλευτές.
Ωστόσο, ένα ριζοσπαστικό κομμάτι αυτής της κοινωνίας, οι αγωνιζόμενοι /μενες
αντιστέκονται δυναμικά ενάντια σ΄ αυτήν τη συνθήκη και παλεύουν για την ανατροπή του
υπάρχοντος εκμεταλλευτικού και καταπιεστικού συστήματος, ακολουθώντας με συνέπεια
το όραμα τους για μια κοινωνία ελευθερίας, ισότητας και αλληλεγγύης. Η Villa Amalias
αποτελεί ένα ζωτικό τμήμα του κινήματος
κινήματος με πολυετή δράση, στεγάζοντας κινηματικές
υποδομές, τυπογραφική κολεκτίβα, συντρόφους /ισσες, πραγματοποιώντας εκδηλώσεις,
προωθώντας τον ελευθεριακό λόγο, συμμετέχοντας ενεργά στους κοινωνικούς αγώνες. Η
στοχοποίησή της λοιπόν από το κράτος δεν είναι τυχαία.
τυχαία. Άλλωστε, τα φασιστοειδή έχουν
αποπειραθεί ουκ ολίγες φορές να στραφούν εναντίον της Villa, διότι με την αντιφασιστική
της δράση από κοινού με ομάδες του κέντρου έχει εμποδίσει την εξάπλωση των
φασιστικών συμμοριών και της Χρυσής Αυγής στην περιοχή . Η επίθεση της Πέμπτης λοιπόν
αποδεικνύει ακόμη μία φορά την αγαστή συνεργασία, την αλληλοκάλυψη και
αλληλοσυμπλήρωση κράτους και φασιστών. Ό,τι δεν πέτυχαν οι συμμορίες επιχειρεί τώρα
να φέρει εις πέρας το ίδιο το κράτος με τα ένστολα σκυλιά του στο όνομα της έννομης
τάξης, επιστρατεύοντας εισαγγελείς, υπουργούς και όλους τους γραμματείς και φαρισαίους
του.

Άλλωστε ήδη από τις προεκλογικές δεσμεύσεις του πρωθυπουργού και τις προσπάθειες
των πρόσφατων κυβερνήσεων είχαν διαφανεί οι προθέσεις των κυρίαρχων να
ν επιτεθούν
στις ριζοσπαστικές κινηματικές δομές και στους αυτοοργανωμένους χώρους. Το 2011 ήταν

η κατάληψη Πατησίων&Σκαραμαγκά 61, πριν από αρκετούς μήνες το ΒΟΞ και μετά η
«Δημοτική Αγορά Κυψέλης», η Δέλτα, η κατάληψη στη Βέροια και η απειλή εκκένωσης της
Υφανέτ . Από το σχέδιο εκκαθάρισης δεν γλίτωσαν ούτε οι κατά τόπους καταλήψεις στέγης,
με πιο κοντινό σε εμάς παράδειγμα την εκκένωση της κατάληψης στις εστίες Παντείου μετά
από συνεργασία πρύτανη-αστυνομίας
αστυνομίας-παρατάξεων.

Το καθεστώς μηδενικής ανοχής όμως, έγινε αντιληπτό ήδη απ’ τις 26 Σεπτεμβρίου, όταν
αστυνομικές δυνάμεις εμπόδισαν τα σώματα των συνελεύσεων γειτονιών Μπραχαμίου,
Ζωγράφου, Βύρωνα-Παγκρατίου
Παγκρατίου-Καισαριανής.
Καισαριανής. Προβαίνοντας μάλιστα σε μαζικές
προσαγωγές και συλλήψεις ήδη απ’ τις προσυγκεντρώσεις
προσυγκεντρώσεις τους, πριν καν μεταβούν στο
κέντρο. Δεν είναι τυχαίο που το κράτος επέλεξε την πρώτη απεργιακή κινητοποίηση μετά το
καλοκαίρι, δηλαδή το πρώτο κεντρικό πολιτικό γεγονός για να διατυμπανίσει πως όποιος
αγωνίζεται, θα καταστέλλεται. Όπως δεν είναι τυχαία
τυχαία η επίθεση στη Villa, μία ιστορική
κατάληψη, με έντονη κινηματική παρουσία στα πράγματα, και δράση, σε ένα καίριο
χωροταξικά σημείο. Το κράτος έχει δείξει τις προθέσεις του τον τελευταίο καιρό με όλα τα
προσφερθέντα, και με πλήθος άλλων, όπως την καταστολή
καταστολή των αντιφασιστικών περιπολιών
και τον βασανισμό των συλληφθέντων. Εκείνο που μένει τώρα είναι να δώσουμε την δική
μας συλλογική απάντηση και να κάνουμε ξεκάθαρο οτι η καταστολή τους δεν μετράει μία
μπροστά στην αλληλεγγύη μας.

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤ ΣΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΙΣ ΜΑΣ
- Στεκόμαστε δίπλα στους καταληψίες
- Αγωνιζόμαστε για να μη γίνει ποτέ ιδιοκτησία κανενός δημάρχου
χου και καμιάς κυβέρνησης.
- Δηλώνουμε οτι οι καταλήψεις ανήκουν στον κόσμο του αγώνα.
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