


Τα ξημερώματα της Δευτέρας 17 
Αυγούστου το ελληνικό κράτος, με 

την άψογη συνεργασία αστυνομικών δυνά-
μεων και ΜΜΕ, πραγματοποίησε επιχείρηση 
εκκένωσης της κατάληψης Terra Incognita 
στη Θεσσαλονίκη. Κατά την εκκένωση του 
κτιρίου κατασχέθηκε υλικοτεχνικός εξοπλι-
σμός από κινηματικές υποδομές, ιατρεί-
ου-πρώτων βοηθειών, γυμναστηρίου, βι-
βλιοθήκης, μεγάλου μεγέθους αρχείο από 
αφίσες και έντυπο υλικό πολλών δεκαετιών, 
καθώς επίσης και το σύνολο του  εξοπλι-
σμού της τυπογραφικής κολλεκτίβας Druck 
που στεγάζονταν στον χώρο της κατάλη-
ψης. Τέλος, κατασχέθηκαν τρόφιμα, ρουχι-
σμός και είδη πρώτης ανάγκης που η κα-
τάληψη συνέλεγε με σκοπό τη στήριξη των 
γυναικών των φυλακών Ελαιώνα Θήβας. 
Η Terra Incognita αποτελούσε επί 16 συ-
ναπτά έτη χώρο με σαφή αναρχικά πολιτι-
κά χαρακτηριστικά και σημείο ζύμωσης και 
συνάντησης για άτομα και συλλογικότητες, 
έχοντας συνεχή παρουσία στα αντιφασιστι-
κά καλέσματα, δείχνοντας την αλληλεγγύη 
της σε μετανάστ(ρι)ες, φυλακισμένους και 
απολυμένους εργαζόμενους, προωθώντας 
τον αντιεθνικισμό, το πρόταγμα της ολικής 
άρνησης στράτευσης, διοργανώνοντας εκ-
δηλώσεις, προβαίνοντας σε πλήθος παρεμ-
βάσεων σε πολιτικά πρόσωπα και θεσμούς, 
συμμετέχοντας σταθερά σε περιβαλλοντι-
κούς αγώνες και πάσης φύσης διαδηλώσεις 
κ.α. Ήταν άμεσα συνδεδεμένη, με τους κοι-
νωνικούς και ταξικούς αγώνες και διεκδική-
σεις εναντία σε κάθε μορφής εκμετάλλευ-
ση και καταπίεση. Τα ΜΜΕ και οι κυρίαρχοι 
μηχανισμοί εξουσίας, λοιπόν, έχουν κάθε 
λόγο να πανηγυρίζουν για την εκκένωση, 
καθώς, όπως φαίνεται, οι καταλήψεις απο-
τελούν κεντρικό κρίκο στην αλυσίδα κατα-
στολής, μιας και αποτελούν διαρκές αγκάθι 
στα σχεδία του κράτους και του κεφαλαίου.

Αντίστοιχα, το πρωί της 23ης του 
Αυγούστου, λίγες μέρες μετά από 

την εκκένωση της Terra, πραγματοποιή-
θηκε ακόμα μια επίθεση στην κατάληψη 
Libertatia στη Θεσσαλονίκη. Δυνάμεις της 
αστυνομίας, ενώ σύντροφοι και συντρόφισ-
σες πραγματοποιούσαν εργασίες ανακατα-
σκευής της στέγης της κατάληψης,  έσπα-
σαν το λουκέτο και μπήκαν στον προαύλιο 
χώρο, με συνοδεία φορτηγού ώστε να απο-
σπαστούν και να κατασχεθούν για πολλο-
στή φορά τα εργαλεία και ο εξοπλισμός των 
καταληψιών. Και οι 13 συλληφθέντες αφέ-
θηκαν ελεύθεροι/ες μετά τον ορισμό τακτι-
κής δικασίμου κατηγορούμενες/οι για απεί-
θεια και παράβαση της νομοθεσίας περί... 
πολιτιστικής κληρονομιάς και δομημένου 
περιβάλλοντος! Παρά τη γελοιότητα των 
κατηγοριών το κτίριο πέρασε ξανά στα χέ-
ρια του κινήματος μετά από λίγες ώρες. Να 
υπενθυμίσουμε ότι η Libertatia είχε μπει στο 
στόχαστρο των φασιστών τον Γενάρη του 
2018. Μέσα σε κλίμα εθνικιστικού παροξυ-
σμού και μακεδονικού συλλαλητηρίου εκεί-
νη την ημέρα στη Θεσσαλονίκη, οι φασί-
στες βρήκαν την “κάλυψη” του πατριωτικού 
όχλου ώστε να επιτεθούν, με αποτέλεσμα 
τον εμπρησμό της κατάληψης. Την ώρα της 
επίθεσης ήταν έξω από τη Libertatia κλού-
βες ΜΑΤ και ασφαλίτες στεκόμενοι επάξι-
οι αρωγοί της επίθεσης. Υπενθυμίζουμε ότι 
ο χορός των πρόσφατων εκκενώσεων ξε-
κίνησε με την κατάληψη Δερβενίων 56 στα 
Εξάρχεια (26/06/20), σημαντική για την πα-
ρέμβαση της σε θέματα στέγασης και διά-
χυσης των μεταναστευτικών αγώνων.



Μόνο τυχαία, βέβαια, δεν μπορού-
με να θεωρήσουμε τη στιγμή που 

το κράτος επιλέγει να επιτεθεί εκ νέου στις 
καταλήψεις. Ευρισκόμενο σε κατασταλτι-
κό ντελίριο από τη διαχείριση της πανδημί-
ας, εφαρμόζει τακτικές προληπτικής αντιε-
ξέγερσης κατά του αναρχικού κινήματος. 
Άλλωστε, η απαγόρευση κυκλοφορίας και 
η αστυνομικού τύπου διαχείριση του κο-
ρωνοϊού την περασμένη άνοιξη, έκανε ξε-
κάθαρο πως οι κατασταλτικοί μηχανισμοί 
και οι απαγορεύσεις που επιστρατεύονται 
για την αντιμετώπιση ομάδων που παρα-
δοσιακά παρουσιάζονται ως εχθρικές (δες 
αναρχικοί, μετανάστες κλπ) μπορούν εύ-
κολα σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης να 
διευρυνθούν και να εφαρμοστούν στο σύ-
νολο του πληθυσμού. Πιστή στις προγραμ-
ματικές υποσχέσεις για πάταξη των αναρ-
χικών και εφαρμογή του δόγματος “Νόμος 
και Τάξη”, η κυβέρνηση επιχειρεί να ξεμπερ-
δέψει με τις δομές έμπρακτης αμφισβήτη-
σής της. Θυμίζουμε πως η ρητορική που 
συνόδευσε την υγειονομική κρίση προώθη-
σε την ακραία εξατομίκευση και την ενερ-
γό διάρρηξη/ποινικοποίηση των κοινωνι-
κών σχέσεων και συναναστροφών, ενώ 
ένα σημαντικό κομμάτι των καταλήψεων 
και των αυτοοργανωμένων εγχειρημάτων 
ήταν –ίσως- οι μοναδικές δομές που όχι 
μόνο εκφράσανε αντίλογο, αλλά επιχειρή-
σανε να χτίσουνε δίκτυα αλληλεγγύης και 
αλληλοβοήθειας. Στον διαφαινόμενο βαρύ 

χειμώνα φτώχειας και ανεργίας, η ενεργός 
συμμετοχή των αναρχικών στην κοινωνική 
δυναμική χτυπιέται προληπτικά από στρα-
τιές ένστολων βασανιστών και  δολοφό-
νων, καθώς το αφήγημα της ισχυρής οι-
κονομικής ανάπτυξης και του τουρισμού 
καταρρέει. Η επιχειρούμενη εξουδετέρω-
ση του εσωτερικού εχθρού, αποτελεί ταυτό-
χρονα ζητούμενο και για τα ανοιχτά μέτω-
πα του ελληνικού κράτους στο παιχνίδι των 
διακρατικών ανταγωνισμών. Επί ένα ολό-
κληρο καλοκαίρι -παράλληλα με τον υγιει-
νιστικό βομβαρδισμό- το ελληνικό κράτος 
καλλιεργεί πολεμική ρητορική και καλεί σε 
εθνική συσπείρωση και ομοψυχία απένα-
ντι στην «τούρκικη προκλητικότητα», ενώ 
στην ουσία προσπαθεί εναγωνίως να βελ-
τιώσει τη θέση του στη διεθνή γεωπολιτική 
σκηνή, τόσο μέσω της δημιουργίας συμμα-
χιών αλλά και μέσω της συνεχούς πολεμι-
κής προετοιμασίας ή πρόκλησης.

Έχουμε καταλάβει αρκετά καλά πως 
η κρατική μηχανή, εκμεταλλευόμε-

νη τη συνθήκη της πανδημίας, δεν έχασε 
χρόνο ώστε να περάσει μια σειρά αντικοι-
νωνικών μέτρων και νομοσχεδίων που πε-
ριλαμβάνουν μειώσεις μισθών και επιδομά-
των, εμπέδωση της εκ περιτροπής εργασίας, 



εισαγωγή της τηλε-εργασίας, την περαιτέ-
ρω ελαστικοποίηση του ωραρίου, ένα πε-
ριβαλλοντικό νομοσχέδιο που θεσμοθετεί 
την ανεξέλεγκτη εκμετάλλευση της φύσης 
στο όνομα της ανάπτυξης και των επενδύ-
σεων, απελευθέρωση των πλειστηριασμών 
και κατασχέσεις σπιτιών από τράπεζες, ένα 
νέο εκπαιδευτικό νομοσχέδιο που υπονο-
μεύει πλήρως τη δημόσια παιδεία, προβλέ-
πει την κατάργηση του πανεπιστημιακού 
ασύλου και εξοικειώνει τους μαθητές στην 
πλήρη επιτήρηση δια της εγκατάστασης κα-
μερών στις σχολικές αίθουσες. Ταυτόχρονα 
συνεχίζει να στοιβάζει μετανάστ(ρι)ες σε 
στρατόπεδα συγκέντρωσης σε καθεστώς 
πλήρους εγκλεισμού και δυσχεραίνει τη δι-
αδικασία χορήγησης ασύλου. Και βέβαια, 
ας τονιστεί, υπερψηφίστηκε το πολυπόθη-
το νομοσχέδιο απαγόρευσης των διαδηλώ-
σεων, ποινικοποιώντας έτσι οποιαδήποτε 
φωνή αντίστασης. 

Μέσα σε αυτή τη συγκυρία και αντι-
λαμβανόμενο τον κοινωνικό ανα-

βρασμό που εκτιμούμε πως έρχεται, 
αποπειράται να εξουδετερώσει και να αφο-
πλίσει τον εσωτερικό εχθρό εκκενώνοντας 
καταλήψεις και διαλύοντας δομές και εστί-
ες αγώνα, σε μια κατεύθυνση να ικανοποι-
ήσει αφενός το ακροδεξιό του ακροατήριο 
και αφετέρου να διασφαλίσει τις συνθήκες 
πολιτικής και οικονομικής αναπαραγωγής 
του συστήματος εξουσίας. Το κράτος θεω-
ρεί πως με τις απαγορεύσεις, τις εκκενώσεις 
και την καταστολή θα ξεμπερδέψει από τον 
κόσμο που αγωνίζεται και θα προχωρήσει, 
έτσι, ανενόχλητο τα σχέδια του -όπως τα 
υπό εξαγγελία προγράμματα αναδιάρθρω-
σης του ελληνικού καπιταλισμού, τα οποία 
πρόκειται να ανακοινωθούν στη φετινή 
ΔΕΘ-  εξυπηρετώντας τα συμφέροντα και 
τις προσταγές των αφεντικών. 

Υπενθυμίζουμε για άλλη μια φόρα ότι 
στις καταλήψεις στεγάζουμε τις ζωές 

μας, τις ιδέες, τις σχέσεις, τις ανάγκες, τις επι-
θυμίες και τις δομές μας. Κανένας αγώνας 
δεν ξεκινά και δεν τελειώνει με την εκκένω-
ση μιας κατάληψης. Μπορεί μέσα από τα 
χτυπήματα των καταλήψεων, αλλά και συ-
νολικότερα του ελευθεριακού κινήματος, να 
στοχεύουν ξεκάθαρα στη δημιουργία φό-
βου και αδιέξοδων, αλλά στη σκακιέρα του 
κοινωνικού ανταγωνισμού ο κόσμος της κυ-
ριαρχίας δεν παίζει μόνος του. Μέσα από 
τέτοιες ενέργειες δεν αποδυναμωνόμαστε, 
αλλά αντίθετα μαχόμαστε με περισσότερη 
δύναμη και οργή ενάντια στο ίδιο το κρά-
τος, το κεφάλαιο και κάθε λογής εξουσία!
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