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.Το πρωί της 29
ης
ΜαΊου 2007 εκκενώνεται, μετά από εισβολή της αστυνομίας η

κατάληψη Μυλλέρου και Γερμανικού στην Αθήνα. Η αστυνομία εισβάλλει και

συλλαμβάνει 3 συντρόφους, οι οποίοι το ίδιο απόγευμα θα αφεθούν ελεύθεροι'

Το κτίριο, μέρος του παλιού εργοστασίου του Μεταξουργείου, είχε καταληφθεί

εδώ και μήνες και λειτουργούσε ως στεγαστικός και κοινωνικός

αυτοδιαχειριζόμενος χώρος. Βρισκόταν στην ιδιοκτησία του δή!Jου και ήταν άδειο

εδώ και 15 χρόνια, οπότε και έγινε η κατάληψη. Κατά διαστήματα στο παρελθόν

καταλαμβάνονταν για στέγη, χωρίς άλλα πολιτικά χαρακτηριστικά. Τα σχέδια του

δήμου, στην προεκλογική εκστρατεία του εκάστοτε δημάρχου της περιοχής,

μιλούσαν για τη μετατροπή του σε πολιτιστικό κέντρο. Όλος ο χώρος του

εργοστασίου, στον οποίο ανήκει το κτίριο, κατέχει μια θέση βασική στα σχέδια

της τοπικής εξουσίας, για τη μετατροπή της ζώνης Ψυρρή-Μεταξουργείο

Βοτανικός σε ζώνη εντατικής καπιταλιστικής εκμετάλλευσης.

Στο βωμό της υποτιθέμενης ανάπλασης και του κέρδους, άλλη μια γειτονιά, αυτή

του Κεραμικού, θα επιχειρηθεί να μετατραπεί σε χώρο μαζικοποιημένης

διασκέδασης και στέγασης εμπορευματοποιημένης, προκάτ τέχνης. Η κατάληψη

προφανώς και αποτελούσε εμπόδιο σ' αυτά τα σχέδια;

Εδώ και κάποιο καιρό είχαν γίνει κινήσεις από το δήμο και την κατασκευαστική

Κάστωρ, για την εκκένωση του κτιρίου. Η εισβολή της αστυνομίας έγινε στις 6 το

πρωί, με κλούβες, ΟΠΚΕ, ΕΚΑΜ να περικυκλώνουν το κτίριο και τη γύρω περιοχή.

Διήρκεσε 2,5 ώρες, στις οποίες οι μπάτσοι έψαξαν εξονυχιστικά το κτίριο,

σημαδεύοντας με τα όπλα τους συλληφθέντες. Η εισβολή επιδιώκει να δώσει ένα

σαφές μήνυμα: οι καταλήψεις άδειων κτιρίων, η μετατροπή τους σε χώρους

ζωντανούς, όπου αναπτύσσεται και διαδίδεται η κριτική στον κυρίαρχο πολιτισμό,

όπου συναντιούνται οι άνθρωποι, αυτοοργανώνουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες

τους και αντιστέκονται συλλογικά στο βάρβαρο καθεστώς, ενοχλούν. Και όχι

μόνο ενοχλούν, αλλά απειλούν επικίνδυνα την υπάρχουσα τάξη πραγμάτων και

σαν τέτοιοι πρέπει να κατασταλούν.

Η επίθεση στη συγκεκριμένη κατάληψη δεν ήταν μεμονωμένο γεγονός το

τελευταίο διάστημα. Είχε προηγηθεί στις 31/12/06 η εισβολή της αστυνομίας και

η προσαγωγή 5 συντρόφων από την κατάληψη Πολυδρόσου στο Χαλάνδρι. Στις

24/10/06 εκκενώθηκε βίαια και κατόπιν κατεδαφίστηκεη κατάληψη Santa
Barbara, στα άνω Πατήσια.

Στη Θεσσαλονίκη η κατάληψη τ·ης γφανέτ δέχεται τα πρώτα απειλητικά σήματα

από την εξουσία. Το παλιό εργοστάσιο, κατειλημμένο εδώ και 3 χρόνια,

πουλήθηκε από την εθνική τράπεζα στο υπουργείο πολιτισμού. Ο στόχος να

«αναπλαστεί» ο χώρος και να γίνει μουσείο σύγχρονης τέχνης. Να μετατραπεί, με

άλλα λόγια, σε μια νεκρή κοινωνικά ζώνη, πολύτιμη σ' αυτούς που θα τη



διαχειρίζοvral, για το κέρδος που θα αποφέρει, σημαVΤΙKή γιο τους καταναλωτές

αισθήσεων, ψευδαισθήσεων και εμπορευματοποιημένης τέχνης. Ακόμη, σε 21
συvτρόφoυς της κατόληψης έχουν ασκηθεί διώξεις για διατόραξη οικιακής

ειρήνης.

Πολλές ακόμη καταλήψεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και όλλες πόλεις του

ελλαδικού χώρου έχουν δεχθεί στο όμεσο παρελθόν προκλήσεις και σημόδια

επερχόμενης καταστολής από το πλέγμα κυριαρχίας, τοπικής εξουσίας, πόσης

φύσεως ιδιοκτητών, εργολόβων, κερδοσκόπων, παρακρατικών φασιστικών

σκουληκιών. Από όλους όσους απειλoύvταl από τις φωνές αvτίστασης που

εKπέ;.ιπovταl μέσα από τα κατειλημμένα εδόφητων μητροπόλεων.

Τα Μ.Μ.Ε., από την πλευρό τους, ως φερέφωνο και στήριγμα της κυριαρχίας,

είναι αυτό που θα «ανακαλύψουν», κατό διαστήματα, τα επί χρόνια όδεια κτίρια,

αφού αυτό έχουν γίνει καταλήψεις και κοινωνικό Kέvτρα. Θα μιλήσουν για

«ανόπλαση», υποτιθέμενη αξιοποίηση των χώρων, για την αξία τους, μέσα στα

πλαίσια της εμπορικής τους εκμετόλλευσης όπως ο καπιταλισμός προστόζει. Θα

αποσιωπήσουν την ύπαρξη των καταληψιών, για να τους απαξιώσουν ή θα τους

KατασυKoφαvτήσoυν, πρoλειαίνovτας, πόvτα το έδαφος για την επερχόμενη

καταστολή.

Έξω από τα σύνορα της χώρας, σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, η κατασταλτική

επίθεση στους κατειλημμένους αυτοδιαχειριζόμενους χώρους επιχειρεί να τους

ελέγξει και να τους εκμηδενίσει. Το πιο πρόσφατο παρόδειγμα αυτής της

προσπόθειας είναι η καταστολή της κατόληψης Ungdomshuset στη Δανία, που

την 1η Μαρτίου 2007 εκκενώθηκε βίαια και κατεδαφίστηκε..
Η ιστορία του ΚΤιρίου υπήρξε σημαVΤΙKή για τα κοινωνικό δρώμενα της πόλης.

Χτίστηκε το 1898 με χρήματα που συνέλεξαν εργότες και χρησιμοποιήθηκε ως

κοινωνικό Kέvτρo. Το 1982 παραχωρήθηκε στο κίνημα των καταλήψεων, μετό

από 2 χρόνια δυναμικών κινητοποιήσεων. Για 24 χρόνια λειτουργούσε ως ένα

ζωvτανό σημείο αvτίστασης μέσα στην Κοπεvxόγη.

Το 1999 πωλείται από το δήμο σε μια δεξιό χριστιανική σέχτα, σε μια προσπόθεια

άσκησης πίεσης προς τους καταληψίες μέσω διώξεων, για να το εγκαταλείψουν.

Μετά από 2 δίκες το κτίριο περνά τελεσίδικα στα χέρια της σέχτας στις 28/8/06.
Ξεκινά μια σειρά από εκδηλώσειςαλληλεγγύης και υπεράσπισηςτου κτιρίου, που

καταφέρνουννα συσπειρώσουνπολύ κόσμο. Όταν ανακοινώνεται η προθεσμία

για την εκκένωση του κτιρίου ΟΙ δράσεις εvτείνOVΤαl, ενώ ο κλοιός καταστολής

σφίγγει, πρoμηνύovταςτη συνέχεια. Αυτό, αvτί να κόμψεl τους καταληψίες και

τους αλληλέγγυους,τους ενδυναμώνει. Δράσεις πραγματoπoιoύvταlπαγκοσμίως,

τόσο πριν, όσο και μετό την κατεδόφιση του κτιρίου.

Στην πόλη της Κοπεvxάγηςοι δυναμικές κινητοποιήσειςκαι τα επεισόδια με την

αστυνομία έγιναν συχνή πραγματικότηταόλο αυτό το διάστημα..Πολλές ήταν και

οι συλλήψεις, πάνω από 850 από το φθινόπωρο του 2006 μέχρι και μετά την

εισβολή στην κατάληψη. Οι τελευταίοι από τους συλληφθέvτες της μέρας που

έγινε η εκκένωση απελευθερώθηκαν μόλις πρόσφατα, ενώ όλλοl σύvτρoφol

βρίσKovταl στη φυλακή, καθώς έχουν γίνει ΟΙ δίκες τους και εκτίουν τις ποινές.



Οι δράσεις στη Δανία συνεχίζονται μέχρι και σήμερα, ενώ τώρα συχνές είναι και οι

ενοχλήσεις από τις κατασταλτικές δυνάμεις στην ελευθεριακή κοινότητα της

Κοπεγχάγης την Κριστιάνια.

Η αξιοπρέπεια, η συνέπεια και η δυναμικότητα που προτάσσουν οι καταληψίες και

οι αλληλέγγυοι της Ungdomshuset έδειξε στους διώκτες ότι τα πράγματα δεν

ήταν όπως τα περίμεναν και η προσπάθεια ελέγχου και καταστολής μάλλον είχε

αντίθετα αποτελέσματα. Το κτίριο χάθηκε, η Ungdomshuset μένει και όπως οι

ίδιοι οι σύντροφοι λένε: «τώρα δε φτάνει ένα κτίριο για να μας χωρέσει».

Από την πλευρά μας, αντιλαμβανόμαστε τις καταλήψεις ως ζωντανούς χώρους

αυτοοργάνωσης, ως σημεία όπου η απελευθέρωση από το ασφυκτικό περιβάλλον

των μητροπόλεων, των μικρών και μεγάλων εξουσιών, είναι έvc: διαρκές

ζητούμενο. Ως σημεία έμπρακτης κριτικής και απαξίωσης του πολιτ:σμού της

εμπορευματοποίησης, της ιδιοκτησίας, της αφομοίωσης, της μάταιας

περιπλάνησης στα αδιέξοδα μονοπάτια της απάθειας, της υποταγής και του

φιλοταμαρισμού. Ως χώρους που διεκδικούν τη θέση τους μέσα στα πεδία των

καθημερινών μαχών ενάντια στα αφεντικά. Ως εστίες αντίστασης όπου διαθέσεις,

σκέψεις και δράσεις ανταγωνιστικές προς την υπάρχουσα βαρβαρότητα

συναντιούνται, ζυμώνονται, συνθέτονται για να αντεπιτεθούν δυναμικότερα στην

κυριαρχία.

Τις επιθέσεις στους αυτοοργανωμένους χώρους των καταλήψεων τις βλέπουμε

ως άλλη μια έκφραση της μηδενικής ανοχής της εξουσίας απέναντι σε όσους

επιλέγουν να σπάσουν τη σιωπή, να εξεγερθούν, να δράσουν για την ανατροπή

του υπάρχοντος. Αποτελούν άλλη μιά αιχμή του κατασταλτικού σχεδίου, όπως

και η ωμή βία κατά αγωνιζόμενων κομματιών, οι προφυλακίσεις συντρόφων, η

καταστολή των εξεγερμένων στις φυλακές.

Προτάσσουμε της αλληλεγγύη στις καταλήψεις ως ένα αναπόσπαστο κομμάτι της

συνολικότερης δράσης μας ως αναρχικοί καταληψίες. Ως έναν από τους

βασικότερους παράγοντες που στις στιγμές της καταστολής και της

τρομοκράτησης αναδιπλώνεται και πυροδοτεί την έκφραση διαθέσεων και

πράξεων για τη συνέχιση του δρόμου προς την απελευθέρωση.

ΚΑΙ ΑΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΖΕΤΕ ΤΟΥΙ xηPOVI ΜΑΙ ΘΑ ΜΑΙ

ΒΡΙΙΚΕΤΕ ΠΑΝΤΑ ΜΠΡΟΙΤΑ ΙΑΙ

ΝΑ ΣΑΙ ΠΕΤΡΟΒΟΛΑΜΕ ΜΕ ΤΑ ΧΑΛΑΙΜΑΤΑ

ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΜΑΙ ΔΕΝ ΓΚΡΕΜΙΖΟΝΤΑΙ, ΟΙ ΙΥΝΕΙΔΗΙΕΙΙ

ΜΑΙ ΔΥΝΑΜΩΝΟΥΝ
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