
Με αφορμη την επΙθεση στο κολωνόκι σε πολυτελή αυτοκίνητα και τρόπεζες

με τελικό απολογισμό κάποιες σπασμένες βιτρίνες αρχίζει πάλι το ίδιο έργο ...
Υστερία, πολεμικές κραυγέςαπό τα μμε, επιλέγεται η στρατηγικήτου τρόμου

ως μόνιμη επωδός πλέον από τους δημοσιοκάφρουςπου τιμώνταςεπάξια τον

μισθό τους, θα γλύψουν. θα τρομοκρmήσουν,θα λοιδορησουν,θα επιτεθούν

πάλι στους εξεγερμένους. Ναι, για όλη αυτή τη κατάντια της ζωής σας, φταίνε οι

άνθρωποιπου αγωνίζονται. Καθίστε αναπαυτικάστον καναπέ του σπιτιού σας

θεατές πειθηνιοl. μόνο έτσι εΙστε ασφαλεΙς. Η ανασφόλειαστις ζωές μας πρέπει να

φανεΙ ότι προέρχεταιαπό κάτι περΙεργουςτύπους που σπάνε ό,τι βρουν μπροστά

τους όχι από την εξαθλίωσηπου έχει δημιουργήσειο καπιταλισμός. Η αλήθεια

βέβαια ι:ίναι ότι τους πονάει η δημόσια επίθεση συμβόλωνκαπιταλισμού, μέσα στο

μεγαλοαστικόάντρο της μητρόπολης.

Μετά από τα έκτακτα νομοθετικάμέτρα για τις κουκούλες και την περιύβριση

αρχr'jς που θέλουν να θεσπΙσουν, τώρα στην αιχμή του δόρατος βρίσκονται και οι

καταλr'jψεις. Προφασίζονταιότι θέλουν να διαπιστώσουνεάν μέσα διαπράττονται

ποινικά αδικήματα!!Λες KOI ο εlσαγγι:λέαςαν ήθελε να βρει καρτέλ όπλων και

ναρκωτικώνδεν ήξι:ρε που να τα βρει. Εμείς πάντως θα τον συμβουλεύαμενα

κοιτάξει στους δικούς του κUκλους.

Οι καταλήψι:ις είναι συλλογικά αυτοοργανωμέναπολιτικό εγχεrρt'}ματα με

ξεκάθαρεςαρχές και ξεκάθαρουςστόχους. Αποτελούν εστΙες αντrστασης

σε ένα κόσμο που προτάσσει την εκμι:τάλλευση,την ιδlοκτησrα και την

εμπορε:υματοποίησητων πόντων. Εμείς προτείνουμε:τη συνέρευση,την

αυτοστέγαση,τη δημιουργικότητακαι το βίωμα. Μέσα από τις καταλήψειςμας

προκύπτει πολlτικη αδιαμεσολάβητηέκφραση που κατόπιν διαχέεται στο πλέγμα

κοινωνικών σχέσεων στην πόλη. Αυτό το πλαίσιο τελευταίο συνεχώς διευρύνι:ται

και ειδικό μετά την εξέγερση του Δεκέμβρη βλέπουμε συχνότεραανθρώπουςνα

κόνουν συνελεύσειςγειτονιάς, να καταλαμβόνουνεγκαταλελειμμένακτΙρια να

υπερασπίζονταιτους ελεύθερουςχώρους, κινήσεις που συχνό συνοδεύονται

με συγκρούσειςμε τους μπάτσους.Αυτή είναι μια πολύ δυναμική εξέλιξη που

βέβαια η εξουσlα προσπαθεlνα καταστείλει με κόΒε τρόπο. Και δεν είναι η

πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό. Στο πρόσφατοπαρελθόν καταλήψεις, στέκια

κοι ουτοοργανωμένοιχώροι έχουν μπει πολλές φορές στο στόχαστροτου ι:χθρού

και των ποlκlλων ενσαρκώσεωντου.Στα 2 τελευταία χρόνια, ξεκινώντας από τον



Οκτώβρη του 2006, η κοτάληψη 5anta Barbara στα Πατήσια εκκενώνεται και

κατεδαφίζεται, ακολουθεί η εκκένωση της Μυλλέρου και Γερμανικού στην Αθήνα

το Μάη του 2007, το γκρέμισμα της κατάληψης ΙΚΑ στη Λάρισα τον Απρίλη του

2008. Οι πρυτάνεις πανεπιστημίου και πολυτεχνείου Κρήτης (Παλλίκαρης-γνωστός

καταχραστής χρημάτων του ιδρύματος και Γρυσπολάκης) συνέχισαν το παιχνίδι

φέτος το καλοκαίρι παίζοντας πάσες με τοπικούς φορείς, δημαρχαίους και, φυσικά,

εισαγγελείς και μπάτσους, στρεφόμενοι κατά των καταλήψεων Ευαγγελισμού στο

Ηράκλειο και Rosa Nera στα Χανιά. Προηγήθηκαν τα τελεσίγραφα εκκένωσης

και ακολούθησαν ποινικές διώξεις σε καταληψίες και αλληλέγγυους, με δίκες που

συνεχίζονται μέχρι και σήμερσ. Και άλλες καταλήψεις όμως έχουν δεχτεί απειλητικά

σήματα ατο πρόσφατο παρελθόν (Ματσάγγου στο Βόλο, Φάμπρικα - γφανέτ

στη ΘεσΙνίκη, Λέλας Κορογιάννη ατην Αθήνα, Βύρωνος 3 στην Καβάλα). Κσl έξω

από τα σύνορα του ελλαδικού χώρου, σε πανευρωπαlκό επίπεδο, η κατασταλτική

επίθεση ατους κατειλημμένους αυτοδιαχειριζόμενους χώρους επιχειρεί να τους

ελέγξει και να τους εκμηδενίσει.

Όπου δεν καταστέλλει η εξουσία απροκάλυπτα, έρχονται οι παρακρατικές

φασιστικές συμμορίες της να αναλάβουν τη βρωμοδουλειά, ανώνυμα ή και με

υπογραφή. Δεκάδες είναι ΟΙ επιθέσεις σε καταλήψεις και χώρους συνάντησης

και αντίστασης τον τελευταίο καιρό: δολοφονική επίθεση από μαχαιροβγάλτες

χρυσαυγήτες στο στέκι Αντίπνοια στα Πετράλωνα, εμπρησμοί κσl βόμβες (στο

Θερσίτη στο Ίλιον, στην κατάληψη Πραποπούλου, στη Βίλλα Αμαλίας, στη Λέσχη

υπογείως στην Καλλιδρομίου, στην Πρωτοβουλία κατοίκων στα νότια ... ). Τα
φοβικά και οντιδραστικά fVOTlKTQ ενεργοποlούντΟ! και επιτάσσονται με τελευταίο

παράδειγμα τη δολοφονική επίθεση με χειροβομβίδα στο στέκι μεταναστών

στα Εξάρχεια. Τώρα μπαίνουν και οι δικαστικοί υπάλληλοι στην κούρσα για να

διατηρηθεί η κοινωνική σταθερότητα.

Προηγείται ένα κατά παραγγελία, ασφαλίτικο δημοσίευμα στη φυλλάδα Ελεύθερος

Τύπος στις 1713 και ο δικαατικός αφέντης πάαης ελλάδος Σανιδάς δίνει το

πρόσταγμα για διερεύνηση, ελέγχους στις καταλήψεις και τελικά επερχόμενη

εκκένωσή τους, ξεκινώντας από τη Θεσσαλονίκη μάλιστα, που η εντολή πήγε στην

εισαγγελία πρωτοδικών και από κει στους μπάτσους.

Ταυτόχρονα με τις προσταγές αυτές οι κατασταλτικές μεθοδεύσεις έχουν ήδη

ξεκινήσει. Πιο συγκεκριμένα, έχοντας βάλει την κατάληψη Λέλας Καραγιάννη

στην Αθήνα στο στόχαστρο της Συγκλητικής Επιτροπής Κληροδοτημάτων

του Πολυτεχνείου, η οποία σταθερά μεθοδεύει την εκκένωση της κατάληψης,

ενός χώρου ζωντανού στο πολεμικό γlΟ την εξουσία πεδίο εδώ και 21 χρόνιο.

Πρωταγωνιστής σ' αυτούς τους σχεδιασμούς ο γνωστός τέως πρύτανης και πάντα

συνεργάτης των ΜΑΤ Μαρκάτος

Από κοντά σTlς μεθοδεύσεις τα Μ.Μ.Ε. Ξαφνικά εμπέδωσαν τα ονόματα

καταλήψεων και συλλογlκοτήτων, ειδικά στη Θεσσαλονίκη, επιχειρούν

«παρουσίαση>,lχαρτογράφηση στις φυλλάδες τους, υποδεικνύοντας το στόχο

στους μπάτσους. Συκοφαντούν με κάθε τρόπο ... Εφαρμόζουν την τακτική πες πες

πες κάτι θα μείνει και η πλύση εγκεφάλου καλά κρατεί. Ποιος θυμάται άλλωστε το

Βλαδίμηρο Μπαμπεντσίδη, δολοφονημένο εργάτη στο εργοτάξιο του μετρό. Ποιος

θα θυμάται σε λίγο την Κατερίνα Γκοuλιώνη που δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια



της μεταγωγής της.

Εμείς όμως ούτε ξεχνάμε ούτε συγχωρούμε, είμαστε και θα είμαστε εδώ για να

υπερασπιστούμε ης καταλήψεις κω τις ζωές μας, είμαστε και θα είμαστε εδώ και

θα εΠIΤιθόμαστε στους διώκτες των ονείρων μας. Το συρφετό, τα προσωπεία

ΚΟΙ τα όργανα ταυ εχθραύ τα γνωρίζαμε από πριν. Τις μεθοδεύαεις ταυς, τη

βρώμικη προπαγάνδα και τις προθέσεις τους τις έχουμε από καιρό τοποθετήσει

στην πλευρά όσων πολεμάμε. Όσο αυτοί βάζουν στόχο τα ντουβάρια και κάνουν

ιδεολογικό πόλεμο μιλώντας γιο ... σκοτεινούς τύπους που κρύβονται πίσω από

αυτά εμείς συνεχίζουμε, εφορμώντας από τους χώρους μας, τις εστίες αντίστασης

που χτίζουμε καθημερινά, την πολεμική στην κυριαρχία, τη βαρβαρότητα και

την κατααταλή, σ' όλες τους τις μορφές. Προτάασουμε την αλληλεγγύη στις

καταλήψεις, τα στέκια και κάθε ελεύθερο χώρο που δέχεται επίθεση ως ένα

αναπόσπαστο κομμότι της συνολικότερης δρόσης μας ως αναρχικών-καταληψιών.

Ως έναν από τους βασικότερους παράγοντες. μια αδιαπραγμάτευτη συνθήκη, που

σης στιγμές της καταστολής και του Εκφοβισμού ξεδιπλώνεται κοι πυροδοτεί την

έκφραση πολύμορφων δlσθέσεων κσι πρόξεων στη συνέχιση του δρόμου προς

την απελευθlρωση.

Τώρα, περισσότερο από ποτέ, το πρόταγμα για 10-100-1000 καταλήψεις ενάντια

σ' εναν κόσμο οργανωμένης σήψης ζωντανεύει

ΟΥΤΕ ΝΑ ΤΟ ΣΚΕΦΤΕΣΤΕ

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ

ΣΥΝΑΥΛΙΑ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΑΠΡΙΛΗ ΚΑΜΑΡΑ

ΠΟΡΕΙΑ: ΤΡΙΤΗ 28 ΑΠΡΙΛΗ 18:00 ΚΑΜΑΡΑ

Te,YYa It1c.<J~t1ita~



AIrA AOrIA rIA ΤΟΝ r. ΣΑΝΙΔΑ
Εφόσον το ζήτημα καταστολής των καταλήψεων το όνοιξε ο εισαγγελέας του

Α.Π Γ.Σανιδός δε μπορούμε να οντισταθούμε στον πειρασμό να ψάξουμε

για το ποιόν του. Άλλωστε είναι πολύ πρόσφατη η απόφαση με την σποΙα

βγάζει λάδι υπουργούς ΟΙ οπσίοlκοταλήστεψαν την περιοuσlα σλονών, στην

υπόθεση της μονής βατοπεδίου, με ιη μεγαλύτερη ξετσmωσιό που γνώρισε

ποτέ αυτός ο τόπος. Φτύνοντος στα μούτρα ολόκληρη την κοινωνία δε δΙστασε

να δηλώσει πως σι υπουργοί απλώς παραπλανήθηκαν. Μειά από aυτό εάν

([χε τον ελόχιστο αυτοσεβασμό θα είχε κρυφτεί στο nOlO βαθύ λαγούμι να μην

τον ξαναδιl το φως του ήλιου. Η ιστορία του όμως αποδεικνύει πως το ζήτημα

ιcNTPOΠH» ουδέποτε υπήρξε κόλλημα για αυτόν, όταν ήταν να υπηρετήσει

πιστά τα αφενΤ1κά TOU. Τρανό παράδειγμα η συγκάλυψη της υπόθεσης των

υποκλοπών η οποία είναι σε μεγάλο βαθμό δικό του έργο. Όταν μέχρι και

ο πρόεδρος της ένωσης εισαγγελέων έφτασε στο σημείο να αναφερθεl στο

ζήτημα σε συνέντευξή του στην εφημερΙδα «Τα Νέα. ο Σανιδός πολύ απλό

του άσκησε πειθαρχικό έλεγχο.

ΤΟ να σKlαγραφr'Ίσεl κάποιος το ποιος είναι ο Γ. Σανιδάς δεν εfναι καθόλου

δύσκολο. Εlνοι ουτός ο οποlος πορακόμmοντος κόθε κovεξόρτητη» oρx~ γισ

το προσωπικό δεδομένα επέτρεψε να βιντεοσκοπούνται απευθεiας από τους

μπάτσους οι διαδηλώσεις (να μην υποχρεώνονται και στους συναδέλφους

τους δημοοιογΡόφους). ΕΙναl ουτός οποίος άσκησε δίωξη ενάντια στους

γόμους μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών. Είναι αυτός ο οποioς πόνω στο ζήλο

του να βγάλει παΡόνομη κό.9ε απφγ;α έφτασΖ στο σημείο να υπαγορεύει

σκονδαλωδώς την απόφαση κατά την παραγγελία προκαΤΟΡTlκής εξέτασης,

ή να ζητήσει την σύλληψη των «πρωταίτιων» σε περίmωση συνέχισης των

κινητοποιήσεων (ΔΕΗ, JUMBO).
Ιστορικές επίσης έχουν μείνει οι εξωφρενικέςαποφάσεις του κόντρο οε όλα

τα υπόλοιπα δικαστήρια. Χαρακτηριστικέςείναι η απόφασ~ του υπέρ της

προσωποκράτησης(φυλάκισης)ακόμα και μΙκΡοοφειλετώντου δημοσlου αλλά

και η οναπομπή απόφασης μονιμοποίησηςσυμβασιούχωνοι οποίοι είχαν

δlκαιωθεί σε όλες τις βαθμίδες δικαστηρίων.

Αυτές και άλλες πολλές αποφόαεις του θα ταίριαζαν στο προφίλ ενός

πορωμένου φασίστα δικαστή που βγάζει τη σκατοδουλειά για τα αφενTlκά

του, πιθανότατα μισότρελου πάνω στη μέθη της απόλυτης εξουσlας του, τόσο

που να μην του χρειάζονταιΠΡOσXr'Ίματαγια να κάνει το Ο,Τιδήποτε. Υπάρχουν

όμως περιmώσειςπου ακόμα και αυτός ο άτεγκτος υπηρέτης του νόμου

λυγίζει και δείχνει τη μεγαλειώδη επιεlκειά του. Σε ποιον;;; Μα φυσικά στον lδιο

του τον εαυτό. Πως::; Θέτοντας (όχι φυσικό αυτοπροσώπως)στο αρχείο την

υπόθεση της αυθαίρετης βΙλλας που έχει χτίσει στο Πόρτο Γερμενό σε δασική

έκταση. η οποία ακόμα και το πως ήρθε στην κατοχή του είναι μυστήριοαφού

σύμφωνα με το φάκελο που κατέθεσε στην πολεοδομlατην αγόρασε το 1973
από ETaIpra που συστήθηκε το 1980.
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