
Για ποιά ανομία μας μιλάτε; 

 

20/12: Η ελληνική αστυνομία επιδεικνύει για πολλοστή φορά τις κατασταλτικές της 

προθέσεις και ικανότητες εισβάλλοντας στην κατάληψη της Villa Amalias. H 

κατάληψη αποτελεί εδώ και 23 χρόνια έναν αυτοοργανωμένο χώρο πολιτικών και 

πολιτιστικών εκδηλώσεων (συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, προβολές, 

συζητήσεις κ.α.), και αντιτίθεται στην κουλτούρα του κέρδους και της εξουσίας. 

Η ύπαρξη και η δράση της αποτελούσε αντιφασιστικό ανάχωμα στην πλατεία 

Βικτωρίας. Γραφικά καταντούν για άλλη μια φορά τα Μέσα Μαζικής Εξημέρωσης 

και το υπερθέαμα που προσφέρουν χαρακτηρίζοντας,  την κατάληψη στέκι 

ανομίας και τρομοκρατίας με πλάνα άδεια μπουκάλια μπύρας! τις 9/1 

επιχειρήθηκε ανακατάληψη του κτιρίου από αλληλέγγυα άτομα, τα οποία 

προσήχθησαν στη ΓΑΔΑ έπειτα από μία ακόμα φαντασμαγορική επιχείρηση των 

ΜΑΣ, που είχε ως αποτέλεσμα 93 συλλήψεις. 

28/12: Λίγες μέρες μετά την επίθεση στη Villa Amalias, αστυνομία εισβάλλει στην 

ΑΟΕΕ. Αφορμή αποτέλεσε αυτή τη φορά η παρουσία των μικροπωλητών 

μεταναστών που βρίσκονταν έξω από των χώρο του πανεπιστημίου και που 

έχοντας χτίσει μια κοινότητα αγώνα με τους αλληλέγγυους φοιτητές κατέφυγαν 

στην ΑΟΕΕ ως ένα από τα λιγοστά «ασφαλή» μέρη που έχουν απομείνει. 

Ύστερα από τη νομοθετική  κατάργηση του ασύλου, τα σκυλιά του κράτους την 

κάνουν πράξη εισβάλλοντας στο χώρο του πανεπιστημίου (χωρίς αντίσταση 

λόγω των χριστουγεννιάτικων διακοπών) με πρόσχημα την εύρεση παράνομου 

εμπορεύματος. 16 μετανάστες συνελήφθησαν ενώ στο στόχαστρό τους 

βρέθηκαν και τα πολιτικά στέκια της ΑΟΕΕ από τα οποία και κατασχέθηκαν 

αφίσες, έντυπο υλικό και οτιδήποτε αφορούσε στη ελεύθερη διακίνηση ιδέων. 

Παράλληλα κατασχέθηκαν μηχανήματα των Ραδιοζώνων Ανατρεπτικής 

Έκφρασης, αυτοοργανωμένου ραδιοφωνικού σταθμού (98FM). 

9/1: ειρά έχει η κατάληψη καραμαγκά, όπου κατά την εισβολή συλλαμβάνονται 

8 άτομα. 

15/1: ΜΑΣ εισβάλουν στην κατάληψη Λέλας Καραγιάννη 37 και προσαγάγουν 16 

συντρόφους-ισσες. Άλλος ένας ελεύθερος κοινωνικός χώρος, που επί 25 χρόνια 

αποτελεί φωνή ταξικής και κοινωνικής αντίστασης στη γειτονιά της Κυψέλης, 

επιχειρείται να φιμωθεί. 

 

 



Είναι προφανές ότι η επίθεση σε αυτούς τους χώρους εντάσσεται στο γενικότερο 

κλίμα καταστολής και σαφώς έχει πολιτική στόχευση, εφόσον καταλήψεις και 

αυτοδιαχειριζόμενα στέκια αποτελούν μέρος του κινήματος (εργατικού και 

φοιτητικού) και των αγωνιστικών διαδικασιών. Οι συλλήψεις και προσαγωγές 

ατόμων που αντιστέκονται στο μοντέλο του παθητικού και ατομικιστή πολίτη που 

προωθούν, δεν αφήνουν  αμφιβολίες για τα σχέδια του κράτους. Σο μέχρι τώρα  

επονομαζόμενο «κράτος πρόνοιας» μεταλλάσσεται στο (ακόμα πιο) βάρβαρο 

«κράτος ασφάλειας», καταδεικνύοντας αποπροσανατολιστικά τους τάχα 

εχθρούς της κοινωνίας και της εθνικής ενότητας (μετά τους μετανάστες, για 

ποιους χτυπάει η καμπάνα;) και προχωρώντας σε κινήσεις ανεξέλεγκτου 

περιορισμού και ελέγχου των αντιστεκόμενων. Η υπεράσπιση των ελεύθερων 

κοινωνικών χώρων, των δομών και των ιδεών που αυτοί προτάσσουν, αποτελεί 

μια κοινή προσπάθεια που θα πρέπει να εμπλέκει τις πλατύτερες δυνατές 

κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις που μπορούν να αποτελέσουν απειλή στο 

σχέδιο τους. 

Η παρουσίαση καταλήψεων και στεκιών ως «χώρων ανομίας» υπονομεύει 

αφενός τον αγώνα τους για αξιοπρέπεια, ισότητα και ελευθερία, ‘‘αδικεί’’ 

αφετέρου αυτούς στους οποίους αρμόζει επάξια ο χαρακτηρισμός: κράτος, 

κοινοβούλιο, τράπεζες και υπουργεία. 

Οι καταλήψεις και τα αυτοοργανωμένα εγχειρήματα είναι ταυτόχρονα 

αποτελέσματα  πολιτικοποίησης και αγωνιστικών διαδικασιών σε περιόδους 

έντονης κινηματικής δράσης αλλά και έναυσμα για συνεχή παρέμβαση στην 

κανονικότητα και στην κουλτούρα του πειθήνιου πολίτη που καλλιεργείται από 

τους εξουσιαστικούς μηχανισμούς. 

Η ιδιόμορφη αυτή προσπάθεια ρήξης κάθε φωνής αντίστασης στο πολιτικό 

σύστημα σχετίζεται άμεσα με την πρόσφατη εκκένωση της κατάληψης Δέλτα στη 

Θεσσαλονίκη, την καταστολή του αγώνα των απεργών εργολαβικών στο 

Αριστοτέλειο αλλά και με κρατικές-παρακρατικές επιθέσεις σε όλη την 

Ελλάδα(στέκι Xanadu στην Ξάνθη, στέκι baruti και κατάληψη Αφροδίτης 8 στη 

Βέροια, καταλήψεις apertus στο Αγρίνιο και Δράκα στην Κέρκυρα). 

 

ΑΠΕΝΑΝΣΙ Ε ΚΑΘΕ ΕΣΙΑ ΑΝΟΜΙΑ 

ΕΜΕΙ ΘΑ ΣΗΝΟΤΜΕ ΕΣΙΕ ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ 

 

                        ΑΤΣΟΝΟΜΟ ΧΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΟΤ 


