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Λίγοι μόνο μήνες έχουν περάσει από 
την εκλογή της κυβέρνησης της Νέας 

Δημοκρατίας και η συνολικότερη επίθε-
ση στον κόσμο του αγώνα συνεχίζεται και 
εντείνεται. Ήδη από τις προεκλογικές της 
δηλώσεις είχε στείλει το μήνυμα ότι το πρώ-
το και κύριο μέλημά της, είναι να τελειώσει 
άμεσα με οτιδήποτε στέκεται εμπόδιο στα 
αδηφάγα σχέδια της. Με συνοπτικές διαδι-
κασίες, εκκενώνονται καταλήψεις, καταρ-
γείται το άσυλο,  αναβαθμίζεται ο ποινικός 
κώδικας σε βάρος των μαχόμενων κομμα-
τιών της κοινωνίας, αποφασίζονται εκπαι-
δευτικές μεταρρυθμίσεις και ψηφίζονται 
αναπτυξιακά πολυνομοσχέδια. Παίρνοντας 
τη σκυτάλη από τους προηγούμενους κυ-
βερνώντες, που πουλούσαν ελπίδες και 
σοσιαλδημοκρατικές κορδέλες, έρχεται να 
δρέψει τη σοδειά της απάθειας, του εφησυ-
χασμού, της ματαιοδοξίας και της απελπισί-
ας με κάθε μέσο. Άλλωστε είναι πια σαφές 
πως οι κρατικές στρατηγικές βγάζουν εκτός 
τοπίου οποιαδήποτε προοπτική βελτίωσης 
των συνθηκών διαβίωσης και την αντικαθι-
στούν με εθνικιστικά κρεσέντα και δόγματα 
ασφάλειας. Το ήδη σε δράση κατασταλτικό 
σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ήταν τίποτα περισ-
σότερο από το αριστερό προφίλ του βάρβα-
ρου προσωπείου του καπιταλισμού. Το δεξί 
προφίλ που παρουσιάζει η ΝΔ με τη σφρα-
γίδα «νόμος και τάξη», απλά μας το χαρίζει 
ωμά χωρίς αναστολές.

Η αρχή έγινε με την εκκένωση κατει-
λημμένων κτηρίων που ζουν πρόσφυ-

γες και μετανάστες, έξω από την κερδο-
σκοπική ομπρέλα των Μη Κυβερνητικών 
Οργανώσεων. Ένα πράγμα που σίγουρα δεν 
αρέσει στο κράτος, μιας και θέλει να έχει τον 
απόλυτο έλεγχο των μεταναστών/στριών. 
Επιλέγει ουσιαστικά να επιτεθεί στον πιο 
εύκολο στόχο και στο πιο αδύναμο κομμάτι 
της κοινωνίας, το οποίο είναι ήδη εγκλωβι-
σμένο στην ατέρμονη γραφειοκρατία, στον 
ελληνικό ρατσισμό και στην κοινωνική ανι-
σότητα. Όλα αυτά με το πρόσχημα ότι τα εν 

λόγω κτήρια δεν πληρούν τις προδιαγρα-
φές αξιοπρεπούς διαβίωσης, τη στιγμή που 
το κράτος επιλέγει να στοιβάξει ανθρώπι-
νες ζωές σε υπερπληθή στρατόπεδα συγκέ-
ντρωσης, μέσα σε σκηνές και σε κοντέινερ. 
Σύμμαχο και εκφραστή του βρίσκει για άλλη 
μια φορά τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, 
που έχοντας το ρόλο του διαμορφωτή της 
κοινής γνώμης, παρουσιάζουν τους χώρους 
αυτούς ως “υγειονομικές βόμβες”, καθώς 
και το κέντρο της Αθήνας βουτηγμένο στην 
εγκληματικότητα και την παρανομία. Αυτή 
τη ρητορική δεν την συναντάμε για πρώ-
τη φορά στην ειδική περίπτωση των κατα-
λήψεων προσφύγων καθώς χρησιμοποι-
ήθηκε και από τον εισαγγελέα του Αρείου 
Πάγου το 2009 Γεώργιο Σανιδά (διαρκής 
εισαγγελική εντολή για την εκκένωση όλων 
των καταλήψεων στη χώρα), αλλά και επί 
υπουργίας δημοσίας τάξης και προστασί-
ας του πολίτη Νικόλαο Δένδια (επιχείρηση 
Ξένιος Δίας, επιχείρηση “εστίες ανομίας”), 
την περίοδο 2012–2014. Στο στόχαστρο 
τότε και τώρα έχουνε μπει οι καταλήψεις 
που πολεμούν την εξαθλίωση, μέσω της αυ-
τοοργάνωσης των αναγκών που προάγουν, 
ενώ στηρίζουν την αλληλεγγύη μεταξύ των 
καταπιεσμένων και την ακηδεμόνευτη αντί-
σταση στον ανήθικο κόσμο της εμπορευμα-
τοποίησης και της εξουσίας.

Όπως διαφαίνεται, αφενός επιχειρεί-
ται να κανονικοποιηθεί η παρουσία 

της αστυνομίας σε κάθε σημείο του κέντρου 
της πόλης και αφετέρου να μην παρακω-
λύονται επ’ ουδενί τα επιχειρηματικά τους 
πλάνα. Ήδη βλέπουμε την εκτόξευση των 
τιμών των ενοικίων λόγω του airbnb και 
του εναλλακτικού τουρισμού που έχει παγι-
ωθεί στην περιοχή. Η επιτηδευμένη προ-
σπάθεια της εκάστοτε κυβέρνησης εδώ και 
τόσα χρόνια, με σκοπό την υποβάθμιση των 
Εξαρχείων, είχε ως αποτέλεσμα την πτώση 
της οικονομικής αξίας ολόκληρων οικοδο-
μικών τετραγώνων. Όλο αυτό έγινε οργανω-
μένα για λογαριασμό των διαφόρων επεν-

δυτικών κεφαλαίων, φτάνοντας στο σημείο 
να χρησιμοποιήσουν και μαφιόζικες με-
θόδους, όπως τις μεταφερόμενες, υπό την 
υψηλή επιστασία της αστυνομίας, πιάτσες 
ναρκωτικών. Έτσι η πολυπόθητη ανάπτυξη 
έρχεται πλέον να μπαστακωθεί αφού κόστι-
σε ελάχιστα για τους αγοραστές, ορίζοντας 
ως απαγορευτική τη διαβίωση για τους  οι-
κονομικά ασθενέστερους του κέντρου. Ο 
εκτοπισμός των φτωχότερων στρωμάτων 
πέρα από τα σημεία-βιτρίνα της πρωτεύου-
σας εξυπηρετεί την περαιτέρω τουριστικο-
ποίηση, τον εξευγενισμό και την επίπλα-
στη ευημερία μιας χώρας που μας σκεπάζει 
ετσιθελικά με το χαλί της ανάπλασης για 
να πατήσουν πάνω μας τα ντόπια και ξένα 
αφεντικά. 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ 
     ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΤΕ
“ “

φρικιά, μετανάστριες, φτωχοί, άστεγες, πρόσφυγες
ανατρεπτικοί, αναρχικές, πληβείοι, διαφορετικές

έξω από τη μονοπωλιακή διαχείριση του κράτους, 
των θεσμών που ελέγχουμε 

& των αξιών που υπερασπιζόμαστε

1985, Εξάρχεια 
αφίσα ενάντια στο ναρκεμπόριο
Οι αναρχικές της εποχής με οξυδέρκεια ανα-
δεικνύουν το εμπόριο ναρκωτικών ως κρατι-
κή δουλειά και προάγγελο της καταστολής.



Για την υλοποίηση όλου αυτού του απάν-
θρωπου σχεδίου για χάρη της ανάπτυ-

ξης του κεφαλαίου, οι καταλήψεις και ό,τι 
αυτές προωθούν πρέπει να κατασταλούν. 
Πιο έκδηλα από κάθε άλλη φορά, η κρατι-
κή μηχανή έχει βάλει σκοπό να ισοπεδώσει 
δομές που στεγάζουν ιδέες και πρακτικές 
εχθρικές προς την ύπαρξή της, όπως η αλ-
ληλεγγύη, η ισότητα και ο αγώνας για έναν 
κόσμο χωρίς εκμεταλλευτές και εκμεταλλευ-
όμενους. Χωρίς την παραμικρή προκάλυψη 
έχει δώσει το ελεύθερο και το ακαταλόγιστο 
στις αστυνομικές δυνάμεις να δρουν ανενό-
χλητες, χτυπώντας οτιδήποτε λογίζεται ως 
διαφορετικό και ξεφεύγει από τα στενά όρια 
της κερδοφορίας. Η πρεμούρα τους για ανα-
βάθμιση και περαιτέρω στελέχωση των κα-
τασταλτικών μηχανισμών πραγματοποιείται 
με μοναδικό τους μέλημα να τρομοκρατή-
σουν και να συντρίψουν κάθε τι που θα τολ-
μήσει να αμφισβητήσει την κυριαρχία τους.

Η γειτονιά των Εξαρχείων λόγω του 
Πολυτεχνείου και των λοιπών πανεπι-

στημιακών σχολών, καθώς επίσης λόγω και 
της γεωγραφικής θέσης που βρίσκεται, εδώ 
και δεκαετίες έχει αποτελέσει ένα σημείο 
συνάντησης και επικοινωνίας ελευθεριακών 
και ριζοσπαστικών ιδεών, προσφέροντας 
ένα πεδίο πολιτικοποίησης. Συνελεύσεις, 
συγκεντρώσεις, πορείες, συγκρούσεις, πολι-
τικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις βρίσκουν 
εύφορο έδαφος και λαμβάνουν χώρα στην 
ευρύτερη περιοχή εδώ και χρόνια. Η άνθι-
ση αντιεξουσιαστικών δομών, καταλήψεων 
και στεκιών θα προσδώσει στη συγκεκριμέ-
νη περιοχή το χαρακτηρισμό του «άβατου» 
και του «γκέτο», καθώς τα Εξάρχεια γίνο-
νται πόλος έλξης για κάθε ανήσυχο και κα-
τατρεγμένο πνεύμα. Ένα γεγονός που δεν 
αρέσει καθόλου στην εξουσία επιδιώκοντας 
την πλήρη συμμόρφωση και καλουποποίη-
ση των πάντων. Η κατασταλτική αστυνομι-
κή επιχείρηση του σήμερα, με την κωδική 
ονομασία «Αθόρυβη Σκούπα», το ’84 άκουγε 
στο όνομα «Αρετή». Εξάλλου, ανέκαθεν τα 
Εξάρχεια ήταν απωθημένο της εκάστοτε κυ-
βέρνησης, καθώς εκεί -ουκ ολίγες φορές- η 
κρατική βία δέχτηκε ηχηρές απαντήσεις.

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 το 
ελληνικό κράτος επιθυμεί την πνευ-

ματική καταστολή και την αλλοίωση της 
εικόνας της συγκεκριμένης περιοχής με 
το αβαντάρισμα της διακίνησης ναρκωτι-
κών. Απέναντι στους μαφιόζους και τους 
ναρκέμπορους, όσο διάστημα εξελίσσεται 
αυτό το καλά οργανωμένο σχέδιο, μόνο τα 
ευρύτερα αγωνιζόμενα κομμάτια του κέ-
ντρου έχουν προσπαθήσει να σηκώσουν 
το ανάστημα τους. Ακόμη και τώρα που τα 
Εξάρχεια έχουν καταληφθεί από τους μπά-
τσους, το νταραβέρι δίνει και παίρνει, ακό-
μη και δίπλα από τις κλούβες. Τα ΜΜΕ, σε 
αγαστή συνεργασία με τις εκάστοτε κυβερ-
νήσεις, αδιάκοπα ωρύονται για «περιθω-
ριακές» ομάδες που δρουν ανεξέλεγκτα, 
καθώς και για εστίες ανομίας προλειαίνο-
ντας το έδαφος της επικείμενης καταστο-
λής. Παρότι η εν λόγω περιοχή έχει τη δικιά 
της μεγάλη ιστορία για το πώς έχει συμβάλ-

λει στους κοινωνικούς και ταξικούς αγώ-
νες, σαφώς και η πανσπερμία στεκιών και 
καταλήψεων δε περιορίζεται μοναχά εντός 
της. Σε διάφορες περιοχές της Αθήνας, στη 
Θεσσαλονίκη, την Κέρκυρα, την Κρήτη, την 
Πάτρα, το Αγρίνιο, τη Λάρισα, το Βόλο, την 
Καρδίτσα, την Ξάνθη, την Κομοτηνή, την 
Αλεξανδρούπολη και τα Ιωάννινα συνα-
ντάμε κατειλημμένους χώρους. Μπορεί το 
κράτος να ορίζει τα Εξάρχεια ως θέατρο του 
πολέμου κατά των αναρχικών, με ό,τι αυτό 
εξυπηρετεί σε θεαματικό και συμβολικό επί-
πεδο, ωστόσο η εκμετάλλευση και η αδικία 
είναι παντού, το ίδιο και οι εστίες αντίστα-
σης. Σε κάθε γωνιά του ελλαδικού χώρου. 
Σε κάθε γωνιά της γης. Οπότε εκ των πραγ-
μάτων δεν υπάρχει περίπτωση και από τη 
μεριά μας να οριοθετήσουμε τη δράση μας 
ενάντια σε αυτήν.

Στη πόλη μας αυτή τη στιγμή υπάρ-
χουν τρεις καταλήψεις. Εδώ και μια δε-

καετία η κατάληψη Αντιβίωση στην οδό 
Παπανδρέου στεγάζει πολιτικές συνελεύ-
σεις  και συλλογικότητες, πολιτικές και πο-
λιτιστικές εκδηλώσεις του αναρχικού και 
αντιεξουσιαστικού χώρου. Τον Αύγουστο 
του 2013 εκκενώνεται με την πρόφαση ότι 
θα μεταμορφωνόταν σε ένα υπερσύγχρονο 
πρότυπο ιατρικό κέντρο. Η εν λόγω δικαι-
ολογία φάνηκε ότι ήταν ένα πρόσχημα για 
την φίμωση των κινηματικών διαδικασι-
ών που λάμβαναν χώρα, τόσο εντός της όσο 
και έξω από αυτήν. Μετά από ενάμιση χρό-
νο σφραγίσματος το κτίριο από τον Γενάρη 
του 2015 είναι και πάλι ζωντανό. Εδώ και 
κάποιο διάστημα έχουν ξεκινήσει εργασί-
ες εντός του χώρου του παλιού Χατζηκώστα 
όπου βρίσκεται και η Αντιβίωση, για την 
μεταφορά, όπως αναφέρουν τα τοπικά δη-
μοσιεύματα, νηπιαγωγείων. Για άλλη μια 
φορά στο όνομα της κοινωφέλειας, το κρά-
τος κάνει κινήσεις για να πλευρίσει χώρους 
που υποτίθεται στερούν τη στέγαση άλλων 
δομών. Κανένα πρόβλημα δεν έχουμε με τα 
παιδιά, έχουμε με αυτούς που τα χρησιμο-
ποιούν ως δούρειο ίππο για να χτυπήσουν 
την κατάληψη και ό,τι αυτή πρεσβεύει.

Επίσης ως στεγαστικές καταλήψεις λει-
τουργούν εδώ και επτά χρόνια η Σαχίνη 

3 και τέσσερα χρόνια αντίστοιχα η Acta et 
Verba, που βρίσκεται στην οδό Κουρεμένου 
5. Οι καταλήψεις στέγης έρχονται σε ευθεία 
αντιπαράθεση με το δρόμο του συμβιβασμού 
και της υποταγής που επιβάλει στους από 
κάτω το κράτος και οι αφεντάδες. Η πρακτι-
κή της κατάληψης καθώς και η αυτομείω-
ση των εξόδων πέρα από συνειδητή επι-
λογή, είναι και ένα αποτέλεσμα των ίδιων 
των καιρών, αφού ο περισσότερος κόσμος 
δεν έχει και δεν πληρώνει. Μπροστά στην 
εξαθλίωση της κοινωνίας, οι κατειλημμέ-
νοι χώροι είναι μια έμπρακτη απάντηση και 
ταυτόχρονα λύση για την κάλυψη της στε-
γαστικής ανάγκης, η οποία εντός του καπι-
ταλισμού αποτελεί ένα από τα βασικότερα 
βιοτικά προβλήματα. 

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

24 Μάη 2016 
Εκκενώνεται το υπαίθριο στατόπεδο συγκέ-
ντρωσης στην Ειδομένη (φωτό 01). Χιλιάδες 
μετανάστες, αφού εκδιώχθηκαν από τα σπί-
τια τους από τους συμμάχους του ελληνικού 
κράτους, θα γίνουν η πρώτη ύλη στη βιομη-
χανία των ΜΚΟ, για την απόσπαση «αλληλέγ-
γυων» κονδυλίων από τα ευρωπαϊκά ταμεία. 
Η διαμάχη μεταξύ ΝεοΔημοκρατικών και 
Συριζαϊκών ΜΚΟ για την πίτα των κονδυλίων 
συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.

26 Ιουλίου 2016
Εκκενώνονται ταυτόχρονα 3 καταλή-
ψεις στη Θεσσαλονίκη αμέσως μετά το 
NoBorder camp. Το ιδιοκτησίας εκκλησί-
ας «Ορφανοτροφείο» (φωτό 02) -ίσως το 
πιο ελπιδοφόρο παράδειγμα αυτοοργάνω-
σης και κοινοτικής ζωής μεταξύ μεταναστών, 
προσφύγων και ντόπιων- θα γκρεμιστεί με  
μπουλντόζες. Η εκκενωμένη «Λ. Νίκης 39» 
(φωτό 03) θα είναι ένα μήνυμα του κράτους 
πως η στρατηγική των εκκενώσεων θα επε-
κτείνεται και στις «πολιτικές», πέραν των 
«προσφυγικών» καταλήψεων. 



ΕΚΤΑΚΤΟ 
ΔΙΑΤΑΓΜΑ
εφαρμοστέο δια καταναγκαστικής συνδρομής 

κοριών, γκλοπ, δακρυγόνων, όπλων

Από 01/12/19 και ώρα 06:00πμ, τίθενται σε εφαρμογή διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια σχετικά 

με την ασφάλεια και την ομαλή κυκλοφορία του χρήματος στην Αθήνα και στις άλλες πόλεις:

Απαγορεύεται η υλική ή ηθική 

βοήθεια σε πρόσφυγες και μετα-

νάστες. 

Απαγορεύονται οι καταλήψεις 

σπιτιών, τα κοινωνικά ιατρεία 

και τα λαϊκά συσσίτια. Η διαβί-

ωση μεταναστών και προσφύ-

γων επιτρέπεται αποκλειστικά 

και μόνο στις δομές που έχουν 

οργανωθεί από το κράτος και οι 

οποίες περιλαμβάνουν ένα πιάτο 

βρώμικο φαγητό, μια τέντα, δυο 

κουβέρτες, μια ατομική κάμερα 

κι ένα γκλομπ. Με νεότερη ρύθ-

μιση θα διευθετηθεί  η κατάστα-

ση των ανηλίκων, προκειμένου 

αυτά να σταματήσουν να πηγαί-

νουν σχολείο με τα ελληνόπου-

λα.

Θεσπίζεται κατώτερο μηνι-

αίο μίσθιο για όλα σπίτια της 

Αθήνας στο ποσό των 500 ευρώ 

και των Ιωαννίνων στο ποσό των 

400 ευρώ. Με τη συγκεκριμένη 

ρύθμιση προστατεύεται η υγιής 

επιχειρηματικότητα στους το-

μείς της βραχυχρόνιας μίσθω-

σης και της φοιτητικής στέγης, 

ο ανταγωνισμός και η ιδιωτική 

πρωτοβουλία.

Απαγορεύονται οι συναθροί-

σεις άνω των 3 ατόμων στην πε-

ριοχή των Εξαρχείων και των 5 

ατόμων στις υπόλοιπες πόλεις. 

Η διάταξη αυτή έχει να κάνει με 

την προστασία του προϊόντος 

«εναλλακτικός τουρισμός», που 

σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδη-

γία είναι επίσημα αναγνωρισμέ-

νο προϊόν (Π.Ο.Π.). Εναλλακτικά 

παρέχεται η δυνατότητα στους 

κατοίκους των παραπάνω περιο-

χών να κοινωνικοποιηθούν μέσω 

των social media (facebook, 

twitter, instagram etc.) έχο-

ντας την επιλογή τόσο της συνο-

μιλίας όσο και της έκφρασης των 

συναισθημάτων (like, dislike, 

φατσούλες).

Απαγορεύεται η οποιαδήποτε 

εναντίωση γραπτή, είτε προφο-

ρική στις νέες επενδύσεις, σε 

όλους ανεξαιρέτως τους τομείς.

Ορίζεται ειδική ζώνη τουριστι-

κής κατανάλωσης η οποία θα πε-

ριλαμβάνει τις περιοχές των 

Εξαρχείων, της πλ. Βάθης και πλ. 

Βικτώριας, η οποία θα προστα-

τεύεται από 10.000 αστυνομι-

κούς, οι προσλήψεις των οποίων 

θα ανακοινωθούν άμεσα. Εκτός 

Αθηνών, θα εγκατασταθούν ει-

δικά αστυνομικά check-points, 

σε επιλεγμένες πλατείες, από τα 

οποία θα διέρχεστε υποχρεωτι-

κά. Καθιερώνονται τα συμβούλια 

γειτονιάς αποτελούμενα από ευ-

υπόληπτους πολίτες, χαφιέδες 

και καταστηματάρχες που διαμέ-

νουν στις αναφερθείσες περιο-

χές.

Απαγορεύεται η ΑΥΤΕΝΕΡΓΕΙΑ 

γενικώς. 

Απαγορεύεται το κλείσι-

μο της τηλεόρασης κατά τη δι-

άρκεια παραμονής στο σπίτι. 

Καθιερώνεται η υποχρεωτική πα-

ρακολούθηση, με μηνιαία εξέτα-

ση πάνω στο θέμα, της πρωινής 

ζώνης του τηλεοπτικού σταθμού 

ΣΚΑΪ, όπου και προβάλλονται με 

διδακτικό τρόπο οι επιχειρή-

σεις της Ελληνικής Αστυνομίας.

Απαγορεύεται η δημόσια πα-

ρουσία αστέγων, επαιτών και 

γενικότερα ατόμων των κατώτα-

των κοινωνικών τάξεων σε όλο το 

κέντρο της Αθήνας. Εξαιρούνται 

εξ αυτών όσοι αποδεδειγμένα ερ-

γάζονται στην περιοχή. Το αυτό 

επεκτείνεται και στα υπόλοιπα 

αστικά κέντρα της επικράτειας. 

Απαγορεύεται, με τη χρήση πε-

ραιτέρω επιβαρυντικών διατάξε-

ων, οποιαδήποτε αμφισβήτηση 

της κανονικότητας. 

τυ
πώ

θη
κε

 σ
ε 

5.
00

0 
αν

τί
τυ

πα
 α

πό
 τ

ην
 α

υτ
οο

ργ
αν

ω
μέ

νη
 τ

υπ
ογ

ρα
φ

ικ
ή 

ομ
άδ

α 
Ιω

αν
νί

νω
ν T

iti
vi

ll
us

 ||
 sa

xi
ni

3.
sq

ua
t.g

r -
 a

ct
av

er
ba

sq
ua

t.w
or

dp
re

ss
.c

om
 - 

an
tiv

io
si

.e
sp

iv
bl

og
s.n

et

Επιπλέον, οι καταλήψεις στέγης έρχο-
νται σε αντιπαράθεση με το θεσμό της 

ιδιοκτησίας που αποτελεί ένα από τα θε-
μέλια της σάπιας αυτής κοινωνίας. Γιατί η 
ιδιοκτησία είναι η εκμετάλλευση των αδύ-
ναμων από τους δυνατούς, είναι τα ημε-
ρομίσθια που κλέβουν τα αφεντικά και το 
κράτος όταν τους παρέχουμε την εργατι-
κή μας δύναμη και τον ίδιο μας τον εαυτό. 
Είναι τα βουνά, τα νερά, τα δάση και τα πάρ-
κα που εκμεταλλεύονται οι επιχειρηματί-
ες για να πολλαπλασιάζουν το κέρδος τους. 
Μιας και ζούμε σε ένα κόσμο με πλούσιους 
και φτωχούς, με εξουσιαστές και εξουσιαζό-
μενους, με κάποιους που παράγουν και κά-
ποιους που νέμονται, η ιδιοκτησία συμπυ-
κνώνει κάθε είδος εξάρτησης, υποταγής και 
αλλοτρίωσης που οδηγεί στην περαιτέρω 
εκμετάλλευση του ανθρώπου από άνθρω-
πό. Επομένως η καταστολή των καταλήψε-
ων, εντάσσεται σε μια γενικότερη καταστο-
λή αυτών που αμφισβητούν την ιερότητα 
της ιδιοκτησίας, αλλά και όσων που με τον 
λόγο τους και την πράξη τους, δημιουργούν 
αγκάθια στα σχέδια της κάθε εξουσίας.

To μένος του κράτους και των δικαστικών 
αρχών ενάντια σε αυτούς που δεν απο-

δέχονται την ιδιοκτησιακή λογική, διαφαίνε-
ται με τον καλύτερο τρόπο στην περίπτωση 
της κατάληψης της Acta et Verba. Ύστερα 
από την αθωωτική απόφαση του δικαστηρί-
ου στις 20 Σεπτέμβρη του 2018, όπου ο κα-
τηγορούμενος καταληψίας, πέραν των πο-
λιτικών θέσεων που ανέλυσε, κλήθηκε μαζί 
με τους μάρτυρες υπεράσπισης να αποδείξει 
το αυταπόδεικτο, ότι δηλαδή το σπίτι ήταν 
εγκαταλελειμμένο. Ο εισαγγελέας έπειτα, 
καταθέτει έφεση ενάντια στην απόφαση της 
δίκης στην οποία συμμετείχε και ο ίδιος. Δεν 
μας προξενεί καμία εντύπωση το γεγονός 
αυτό, πως δηλαδή η αστική δικαιοσύνη δεν 
είναι τυφλή ούτε κουφή αλλά ταξική. Έχει 
όλες τις αισθήσεις της αναπτυγμένες και 
βαθύ ιδεολογικό πρόσημο. Τραβάει σε δίκες 
και καταδικάζει κατά το δοκούν όποιους/-ες 
και με οποιονδήποτε τρόπο στέκονται απέ-
ναντι στα συμφέροντα του κράτους και των 
αφεντικών. Συνεπώς το ερώτημα δεν είναι 
ποιανού είναι το εκάστοτε σπίτι, ούτε αν δι-
αταράχθηκε η οικιακή ειρήνη κανενός, αλλά 
αν οι κάτοικοί του είναι αναρχικοί. 
Εν τέλει το εφετείο του καταληψία που ήταν 
στις 14 Νοέμβρη, πήρε αναβολή για τις 11 
Ιουνίου 2020.

Το πιο πρόσφατο χτύπημα των άπληστων 
ιδιοκτητών και εργολάβων στο τοπικό 

κίνημα των καταλήψεων, ήταν η εκκένωση 
και κατεδάφιση της στεγαστικής κατάληψης 
Μπρούκλυν, στην οδό Ακαδημίας 16, τον 
Ιούλιο του 2019. Το κτίριο που έστεκε παρα-
τημένο κάμποσα χρόνια, παρείχε τα τελευ-
ταία τρία έτη στέγαση σε άτομα που δεν θε-
ωρούσαν σώφρον να πληρώνει κανείς νοίκι, 
ενώ υπάρχουν ήδη άδεια σπίτια για να φι-
λοξενηθούν. Μέσα σε λίγες μέρες, η μικρή 
μονοκατοικία έδωσε τη θέση της σε πολυό-
ροφη πολυκατοικία και πλέον στέκει έτοιμη 
να αποφέρει κέρδη, σε όσους φαγώθηκαν 
να ξεφορτωθούν τους ανθρώπους που ήδη 
το αξιοποιούσαν.

Οι εκκενώσεις καταλήψεων, οι πλειστη-
ριασμοί, τα αναπτυξιακά πολυνομοσχέ-

δια, η επίθεση στο εκπαιδευτικό, η τουριστι-
κοποίηση, η ιδιωτικοποίηση των δημόσιων 
χώρων συγκροτούν ένα μέρος της συνολι-
κότερης καταστολής που δεχόμαστε σήμερα 
και οι απαντήσεις μπορούν να δοθούν μέσα 
από τη συλλογικοποίηση των εκμεταλλευ-
όμενων. Γιατί το κράτος, οι δήμοι, τα αφε-
ντικά και οι λοιποί παρατρεχάμενοι τους δε 
θα σταματήσουν με προσευχές, ψήφους και 
λυπημένες φατσούλες στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης. Η μάχη για ζωή απαιτεί πιο δυ-
νατά και πιο επιτακτικά από ποτέ… 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ
ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ


