


•	 10/7/2012 Η κατάληψη «Apertus» στο Αγρίνιο δέχτηκε επίθεση με 
αυτοσχέδιο εμπρηστικό-εκρηκτικό μηχανισμό. 

•	 13/7/2012 Η κατάληψη Δράκα που βρίσκεται στην Κέρκυρα δέ-
χτηκε επίσης εμπρηστική επίθεση.

•	 12/9/2012 Εκκένωση της κατάληψης Δέλτα, στην Θεσσαλονίκη, 
με την σύλληψη 10 ατόμων που βρίσκονταν μέσα σ’ αυτή.

•	 18/9/2012 Σφραγίζεται η ,από χρόνια, κατειλημμένη αγορά στην 
Κυψέλη της Αθήνας.

•	 1/10/2012 Εκκένωση κατειλημμένου κτηρίου στην Βέροι-
α(Αφροδίτης 8) και σύλληψη 8 ατόμων.

•	 6/10/2012 Εμπρηστική επίθεση στο αυτοδιαχειριζόμενο στέκι Ρε-
θύμνου.

•	 20/12/2012 Εισβολή στην villa Amalias και σύλληψη 8 ατόμων

•	 22/12/2012 Εμπρηστική επίθεση στον ελεύθερο κοινωνικό χώρο 
xanadu που βρίσκεται στην Ξάνθη.

•	 28/12/2012 Εισβολή μπάτσων στην Ασσοε με 16 προσαγωγές με-
ταναστών-μικροπωλητών, κατάσχεση των μηχανημάτων του 98fm 
που εξέπεμπε σήμα μέσα από το πανεπιστήμιο.

•	 9/1/2013 Ανακατάληψη της Villa Amalias από 150 και πλέον άτο-
μα. Η κατάληψη εκκενώνεται την ίδια μέρα με την σύλληψη 93 
καταληψιών

•	 9/1/2013 Εισβολή μπάτσων στην κατάληψη Σκαραμαγκά και Πα-
τησίων 61 και σύλληψη 7 ατόμων, που βρίσκονταν μέσα εκείνη τη 
στιγμή.

•	 15/1/2013 Απόπειρα εκκένωσης της κατάληψης Λέλας Καραγιάν-
νη 37. Σύλληψη συνολικά 16 ατόμων (14 καταληψιών και 2 αλ-
ληλέγγυων). Λίγες ώρες μετά θα ακολουθήσει ανακατάληψη του 
κτηρίου (ΛΚ37)  από 80 και  πλέον άτομα.

Το Σάββατο 12/1/2013 πραγματοποιήθηκαν δυναμικές και πολυπληθείς 

πορείες αλληλεγγύης στις καταλήψεις και

 τους αυτοοργανωμένους χώρους.
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Τίποτα λιγότερο από την αδιαπραγμάτευτη θέση μας για τους 
κοινωνικούς χώρους που στηρίζουμε και μας στηρίζουν. Τίποτα 
διαφορετικό από αυτό που λέμε και κάνουμε τόσα χρόνια 
στις καταλήψεις, στους αυτοδιαχειριζόμενους χώρους, στις 
διαδηλώσεις, στις απεργίες και στους δρόμους.

Για αυτό και οι φορείς της εξουσίας που τοποθέτησαν ένοπλους 
φρουρούς έξω από τη Villa Amalias δεν θα μπορούσαν ποτέ 
να μας κάνουν να απογοητευτούμε, να λιγοψυχήσουμε, να 
σταματήσουμε, να σταυρώσουμε τα χέρια.

Σήμερα, 9 Γενάρη, σύντροφοι και συντρόφισσες ανακαταλάβαμε 
το κτίριο της Villa Amalias κάτω από τη μύτη των δυνάμεων 
καταστολής που το φρουρούσαν. Ένα κτίριο συνδεδεμένο με την 
ιστορία του ανατρεπτικού κινήματος εδώ και 22 χρόνια, αλλά 
και με τις αξίες-αρχές που νοηματοδοτεί για εμάς.

Από την πρώτη στιγμή ανοίγονται πανό και στήνεται 
μικροφωνική όπου διαβάζονται κείμενα. Την ίδια στιγμή 
εκατοντάδες αλληλέγγυοι-ες συγκεντρώνονται γύρω από την 
κατάληψη. Δύο ώρες μετά και χωρίς εισαγγελική παρουσία, 
δυνάμεις των ΕΚΑΜ (συνεπικουρούμενες από όλων των ειδών 
τις αστυνομικές δυνάμεις καθώς και ελικόπτερου) εισέβαλαν 
στην κατάληψη συλλαμβάνοντάς μας. 

Λίγη ώρα μετά, σύντροφοι και συντρόφισσες καταλαμβάνουν 
τα κεντρικά γραφεία του κυβερνητικού κόμματος της ΔΗΜΑΡ, 
αναδεικνύοντας την απόλυτη σύμπλευση του συγκεκριμένου 
φορέα με τις επιλογές του Σαμαρά και του Δένδια. Μετά από 
επέμβαση της αστυνομίας προσήχθησαν και οι 40 σύντροφοι 
και συντρόφισσες.

Το κράτος στην προσπάθειά του να ανακόψει τις κινήσεις 
αλληλεγγύης που ξεδιπλώνεται επιλέγει να εισβάλει σε 
έναν ακόμα κοινωνικό χώρο, την κατάληψη Πατησίων 61 και 
Σκαραμαγκά, συλλαμβάνοντας άλλους 8 συντρόφους μας.

 Ανακαταλάβαμε τη φυλασσόμενη Villa Amalias γνωρίζοντας 
ότι θα δεχτούμε επίθεση και προφανώς θα συλληφθούμε. Θα 
το ξανακάνουμε όσες φορές χρειαστεί και για αυτήν και για 
οποιονδήποτε άλλο κοινωνικό χώρο αντίστασης των από τα 
κάτω χτυπηθεί. Το ξαναλέμε ακούραστα: Δεν μας φοβίζουν ούτε 
τα όπλα τους, ούτε η λάσπη που πετάνε.

Με τη σημερινή ανακατάληψη αναδείξαμε ότι η ολομέτωπη 
επίθεση του κράτους που θέτει σήμερα στο στόχαστρο τις 
καταλήψεις, τους αυτοοργανωμένους χώρους και τις δομές 
του αναρχικού-αντιεξουσιαστικού κινήματος, όπως και τους 
κοινωνικούς-ταξικούς αγώνες, δεν είναι μονόλογος.  
 Η καρδιά, η θέληση για αγώνα και η επιθυμία για έναν κόσμο 
ισότητας και ελευθερίας αποδεικνύονται πιο δυνατά από τους 
στρατούς τους.

Δεν θα καταφέρουν ποτέ να μας νικήσουν, γιατί όσες δυνάμεις 
καταστολής κι αν επιστρατεύσουν δεν μπορούν να καταπνίξουν 
την αντίσταση, την αξιοπρέπεια, την αλληλεγγύη.

Δεν θα καταφέρουν ποτέ να μας νικήσουν γιατί δεν είμαστε 
εκατό, είμαστε χιλιάδες. Είμαστε ένα κομμάτι του κόσμου που 
αγωνίζεται ενάντια στην καπιταλιστική βαρβαρότητα, την 
κρατική τρομοκρατία και τον εκφασιμό. Κομμάτι των ντόπιων 
και μεταναστών εργαζόμενων, ανέργων, μαθητών, αντιστεκόμε-
νων στις γειτονιές, διωκόμενων και φυλακισμένων αγωνιστών, 
που δεν σκύβουν το κεφάλι. Μαζί τους υψώνουμε μια γροθιά 
αντίστασης όπως τη στιγμή της σύλληψής μας.

 ποιοι είναι και τι  λένε οι καταληψίες  ποιοι είναι και τι  λένε οι καταληψίες 
Απέναντι σε αυτά πάρτε μια ιδέα 

συλληφθέντες της Βίλλα Αμαλίας...

▷



Δικό μας όπλο είναι η αλληλεγγύη, την οποία νιώσαμε πολύ δυνατά 
σήμερα. Δύναμή μας οι συλλογικές αντιστάσεις.

Στους καιρούς των μνημονίων, η επιβαλλόμενη εξαθλίωση, η ολοένα 
εντεινόμενη φτωχοποίηση της κοινωνίας, αποτελούν το μέλλον που 
επιβάλλει το κράτος και ο καπιταλισμός. Σε αυτούς τους καιρούς, που η βία 
του συστήματος κλιμακώνεται και το κράτος μόνιμης έκτακτης ανάγκης 
εγκαθιδρύει τον ολοκληρωτισμό, η κοινωνική επανάσταση είναι ο μόνος 
δρόμος. Μέσα σε αυτή τη συνθήκη στεκόμαστε συνειδητά στα πόδια μας, 
προτάσσοντας την αυτοοργάνωση, την αντίσταση, την αλληλεγγύη και 
επιχειρούμε να κάνουμε το ένα βήμα παραπάνω… Να οργανώσουμε την 
κοινωνική και ταξική αντεπίθεση. Στον καιρό που η κυρίαρχη συνθήκη είναι 
«θα τα χάσουμε όλα», εμείς αγωνιζόμαστε για την αντιστροφή της: «Να τα 
κερδίσουμε όλα!»

 

Αν δεν αλλάξουμε όλοι εμείς τα πράγματα, δεν θα το κάνει κανείς.

 Όλα συνεχίζονται…

 

ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΛΑΙΛΑΠΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ, ΝΑ ΑΝΤΙΤΑΞΟΥΜΕ ΤΗ 
ΘΥΕΛΛΑ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ!

 

ΟΛΟΙ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ, ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΟΛΑ

 

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗ VILLA AMALIAS, ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΣΚΑΡΑΜΑ-
ΓΚΑ, ΤΟ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ ΣΤΕΚΙ ΑΣΟΕΕ, ΤΟΝ 98 FM, ΤΟ ΣΤΕΚΙ 
XANADU, ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΔΕΛΤΑ, ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ, ΤΟΥΣ ΑΥ-
ΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

 

Οι 93 συλληφθέντες της Villa Amalias



Οι μπάτσοι και οι ρουφιάνοι των ΜΜΕ βρήκαν στις καταλήψεις άδεια μπου-
κάλια που οπωσδήποτε θα γίνουν μολότοφ, μαχαίρια που πλάσαραν ως όπλα  
(οι καταλήψεις αποτελούν και χώρους στέγασης) και αντιασφυξιογόνες 
μάσκες.   

    Δεν μας είπαν όμως για τις σχέσεις αλληλεγγύης που δημιουργούνται εκεί 
μέσα. Για την πολιτική ζύμωση των χιλιάδων ατόμων που είτε μένουν είτε 
περνούν καθημερινά από τις καταλήψεις.

   Δεν μας είπαν ότι οι αγωνιστές/καταληψίες είναι αυτοί που αποτελούν 
ανάχωμα στον καλπάζοντα φασισμό της εποχής μας. Αυτοί που εμποδίζουν 
τα πογκρόμ του μίσους ενάντια σε μετανάστες και λοιπούς αδύναμους.

  Ούτε για τις υποδομές που υπάρχουν μέσα στις καταλήψεις μας είπαν. Δεν 
αναφέρθηκαν ποτέ στα τυπογραφεία, τους συναυλιακούς χώρους, τα ραδιό-
φωνα, τα εργαστήρια ξυλουργίας, τους χώρους θεατρικών παραστάσεων κτλ 
τα οποία στεγάζονται σε μια κατάληψη.

  Μα πάνω απ’ όλα ξέχασαν να μας πουν, ότι εμείς οι καταληψίες, οι αγω-
νιστές, οι αναρχικοί, οι αντιεξουσιαστές είμαστε αυτοί που συμμετέχουν σε 
αγώνες ενάντια στην εξαθλίωση των ζωών μας. Αυτοί που εχθρεύονται το 
καθεστώς, την καταπίεση, την αδικία. Αυτοί που συγκρούονται με κάθε μέσο 
με το κράτος και προτάσσουν μια άλλη ζωή, έναν άλλο κόσμο.

Αυτοί που συμμετέχουν ενεργά στον κοινωνικό-ταξικό πόλεμο που μαίνεται 

Οι μάσκες πέφτουν...

Ή με τον ολοκληρωτισμό ή με τις καταλήψεις

Ή στον καναπέ ή στο δρόμο

Ο νέος ολοκληρωτισμός δεν θα κάνει διακρίσεις. 
    

Χτυπάει τον κόσμο της εργασίας και δείχνει τα δόντια του σε όποιον 
αγωνίζεται για αξιοπρέπεια. Το κράτος και τα παπαγαλάκια του, δεν πε-
ριορίζονται στο να χαρακτηρίζουν τους αναρχικούς/αντιεξουσιαστές ως 

χούλιγκαν, κουκουλοφόρους, ναρκομανείς. Επιχειρεί να περιθωριοποιήσει 
όλους τους ταξικούς-κοινωνικούς αγώνες.  

Οι απεργοί στην χαλυβουργία ήταν «αργόσχολοι» και «τεμπέληδες», οι 
κάτοικοι της Χαλκιδικής που υπερασπίζονται τα δάση της ενάντια στα 

κέρδη των αφεντικών είναι «υπανάπτυκτοι» και «εγωιστές», οι -επί μήνες 
απλήρωτοι- εργολαβικοί απεργοί του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης «αδιαφορούσαν» για την υγεία των φοιτητών ενώ οι μαθητές 

καταληψίες είναι «ανάγωγοι» και «αντιδραστικοί». 

 Όλα τα παραπάνω και πολλά ακόμη συνθέτουν το πάζλ της αντίστασης 
και θα παραμείνουν ο εφιάλτης του καθεστώτος. Η οποιαδήποτε κατστολή 

δεν μας τρομάζει γιατί πολύ απλά οι αγώνες μας είναι δίκαιοι.

Τίποτα δεν τελείωσε. Όλα τώρα αρχίζουν.

Και τώρα τι 

λέμε εμείς ; Ούτε ένα 

βήμα πίσω...



Εσείς έχετε την εξουσία στα χέρια σας

τα έδρανα της βουλής και τις θέσεις στα υπουργεία

τις φάμπρικες, τα εμπορικά κέντρα

τις τράπεζες και τις επιταγές με τα πολλά μηδενικά

την γραφειοκρατία, τις σφραγίδες και τις υπογραφές

τις μεταξωτές γραβάτες

τον αόρατο και ολοκληρωτικό έλεγχο της 

καθημερινότητας.

Εσείς έχετε τον χρόνο στα χέρια σας

τα ξυπνητήρια και τα σχολικά κουδούνια

τις εργατοώρες, τα διαλείμματα

τις απουσίες και τις απολύσεις

τους απλήρωτους λογαριασμούς, τις ουρές στην εφορία

το κόκκινο στο φανάρι του δρόμου

τα ανελέητα γρανάζια αυτής της εφιαλτικής μηχανής.

Εσείς έχετε τον λόγο στα χέρια σας

το ψέμμα και την αλήθεια

τους δημοσιογράφους, τα κανάλια, τις εφημερίδες

και τα δελτία ειδήσεων

τις διαφημίσεις και τα πρότυπα ομορφιάς

το θέαμα και το lifestyle

τον φανταχτερό κόσμο του τίποτα.

Εσείς έχετε τον θάνατο στα χέρια σας

τους γιατρούς, τις φαρμακοβιομηχανίες

τα βιάγκρα και τις πλαστικές εγχειρήσεις

την ασθένεια και τη θεραπεία

τη σιωπή των νεκροταφείων

τις εκκλησίες και τους χρυσοντυμένους  ιερείς τους

τον φόβο, τον πολυτιμότερο σύμμαχο σας.

Εσείς έχετε το νόμο στα χέρια σας

το δίκαιο και το άδικο

τους δικαστές, τους εισαγγελείς, τους ρουφιάνους

τις κάμερες και τα συρματοπλέγματα

τον στρατό των ένστολων να σας φυλάνε

τις αλυσίδες

την φυλακή της σκονισμένης μητρόπολης.

 

Κι εμείς?
Εμείς, έχουμε ο ένας τον άλλο.

Αλληλεγγύη στις καταλήψεις

~ flaneurr ~

http://flaneurs.squat.gr
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