
(ο αγώνας ενάντια στον ολοκληρωτισμό...)

δεν είναι πόλεμος μεταξύ δύο άκρων 
είναι πόλεμος μεταξύ δύο κόσμων 

του κόσμου τους... 
Έναν κόσμο που περνάει κρίση, που για να αναπαραχθεί και να 
επιβιώσει επιτίθεται και οξύνει τον  κοινωνικό ταξικό πόλεμο. 
Πώς το κάνει αυτό; 

Αρχικά, αποκτώντας περισσότερο χώρο και λόγο πάνω στις ζωές 
μας. Απ’τη μία φτωχοποιούνται βίαια ευρύτερα κοινωνικά στρώματα, 
δημιουργώντας  ταυτόχρονα  μιά δεξαμενή ανέργων και επισφαλώς 
εργαζόμενων (με πτυχία και μη!). Από την άλλη κράτος και αφεντικά 
κλέβουν όλο και περισσότερο χρόνο απ’ τη ζωή μας, Δουλεύουμε 
10ωρα και 12ωρα, απλήρωτες υπερωρίες για λεφτά του κώλου... 
ενώ τα αφεντικά (δεξιά κι αριστερά!) κάνουν ό,τι μπορούν για να μας 
μετατρέψουν σε κανονικά θύματα. 
 Σε δεύτερο στάδιο, επεκτείνοντας την κυριαρχία του στο δημόσιο 
χώρο και λόγο. Το κράτος λυσσάει και καταστέλλει με κάθε τρόπο 
οτιδήποτε “περισσεύει” και δε χωράει σε αυτή την κοινωνία της 
εντατικοποίησης και της εκμετάλλευσης. Εν ολίγοις να μην κουνιέται 
φύλλο! Επιστρατεύει πολλά μέσα. Σπάει απεργίες. Αναβαθμίζει το 
νομικό του οπλοστάσιο (τρομονόμος...) και στοχοποιεί αγωνιστές. 
Εισβάλλει και εκκενώνει καταλήψεις και αυτοοργανωμένους χώρους.  
Και τώρα που μιλάμε είμαστε στη μέση της τελεύταίας κατασταλτικής 
του επιχείρησης. Συγκεκριμένα. Στις 20/12 αστυνομικές δυνάμεις 
εκκενώνουν το υπό 22 χρόνια κατελλημένο κτήριο της οδού Χέυδεν 
και Αχαρνών. Τη Βίλλα Αμαλίας. Συλλαμβάνουν 5 καταληψίες και 3 
φιλοξενούμενους. Αυτή τη στιγμή κτήριο, προσωπικά αντικείμενα 
κι ένα ολόκληρο τυπογραφείο βρίσκονται υπό κατοχή. Στις 28/12 
εισβάλλουν στην ΑΣΟΕΕ και στο αυτοδιαχειριζόμενο στέκι, Αρπάζουν 
τα μηχανήματα του αυτοοργανωμένου και ανατρεπτικού ραδιοφωνικού 
σταθμού 98fm και συλλαμβάνουν 16 μετανάστες μικροπωλητές.

‘Ολα τα παραπάνω πλαισιώνονται με την κυρίαρχη αφήγηση του. Το 
κράτος κρατάει και το καρπούζι και το μαχαίρι. Η στρατηγική του 
είναι απλή: η δημιουργία αόρατων ζωνών στην κοινωνική ζωή. Από τη 
μιά με έναν “μαγικό” τρόπο αποσιωπούνται αγώνες και καθιστούνται 
αόρατα ακόμη και ολόκληρα κοινωνικά κομμάτια και από την άλλη 
όταν επιλέγει να τα χτυπήσει τα δαιμονοποιεί! Το πρόσχημα μπορεί 
να γίνει όσο πιο γελοίο γίνεται και παρόλα αυτά να παραμένει 
πιστευτό. Βλέπε το πολυπαιγμένο σενάριο “υγειονομικής βόμβας” 
που προσαρμόζεται παντού(!) Από τους μετανάστες, τις οροθετικές 
πόρνες μέχρι  και την απεργία εργολαβικών στο ΑΠΘ. ‘Ολα αυτά είναι 
μια ιδεολογική μηχανή που παράγει  τον κοινωνικό εκφασισμό. Μιά 
κοινωνία που επιζητά την τάξη και τα τάγματα ασφαλείας-εφόδου. 
Μιά κοινωνία που ενημερώνεται αποκλειστικά από τα καθεστωτικά 
κανάλια και ενσωματώνει τα ψέμματά τους. Μιά κοινωνία απαθή, Μιά 
κοινωνία εσωστρεφή και παραιτημένη.

για τα πρακτικά:

Η Βίλλα Αμαλίας, Το αυτοδιαχειριζόμενο 
στέκι ΑΣΟΕΕ και ο 98 fm, αν και διαφορετικά 
ως προς τη φύση τους εγχειρήματα, δεν 
χωράνε στα σχέδια του κράτους για ένα 
καθαρό και αποστειρωμένο κέντρο.
Τη Βίλλα Αμαλίας την θέλουν εκκενωμένη 
για τη θέση της: χωροταξική και προφανώς 
πολιτική. Η Βίλλα χαλάει τη μπίζνα τους για 
την ανάπλαση του κέντρου και “βρωμίζει” 
την πόλη με 22 χρόνια κινηματικής δράσης. 
Αποτελεί έναν αντιφασιστικό πόλο στην 
κομβική περιοχή του Αγ.  Παντελεήμονα 
(όπου και ανθεί τόσο το φαινόμενο του 
φασισμού όσο και της μαφίας), Είναι 
οργανικό κομμάτι της γειτονιάς, μέρος 
συνάντησης της νεολαίας και παραγωγής 
αντικουλτούρας. Είναι σημείο αναφοράς 
μέσα στο ανταγωνιστικό κίνημα.
Το στεκι ΑΣΟΕΕ από την άλλη, έχει 
δημιουργήσει κοινότητες τόσο με τους 
φοιτητές, όσο και με τους μετανάστες 
μικροπωλητές και ο 98fm αποτελεί έναν 
από τους πιο σημαντικούς πομπούς 
αντιπληροφόρησης.  
Είναι λοιπόν κάτι παραπάνω από 
ανεπιθύμητα και τα δύο εγχειρήματα, 
όντας στο κέντρο της μητρόπολης και των 
γεγονότων. Χαλάνε βλέπετε την εικόνα 
του “δικού τους” κέντρου,.. μιάς και έχουν 
δημιουργήσει εστίες απελευθερωμένης 
έκφρασης και αντίστασης στους κρατικούς 
μηχανισμούς. 



οι 

καταλήψεις

δεν 

είναι 

ντουβάρια

είναι 

σχέσεις

κι αυτές
 

δε 

θα 

τις 

πάρετε 

ποτέ

και του κόσμου μας...
Τον κόσμο της Βίλλας Αμαλίας. Του στεκιού 
της ΑΣΟΕΕ. Του 98fm. Κάθε αυτοοργανωμένου 
χώρου και κατάληψης. Των συνελέυσεων 
γειτονιάς. Των αντιφασιστικών συνελεύσεων. Των 
απεργιών. Των σωματείων βάσης.
 

Ο κόσμος του αγώνα. Ο κόσμος που στέκεται 
ενάντια στην εξαθλίωση, στην υποτίμηση των ζωών μας. 
Ενάντια στο κλέψιμο του χρόνου μας. Τη μισθωτή σκλαβιά 
και την καταναγκαστική ανεργία. Ενάντια στα αφεντικά 
-που νομίζουν οτι θα μας πιούν όλο μας το αίμα- και τα 
κέρδη τους. Ενάντια στον κόσμο του εμπορεύματος και τον 
κόσμο του θεάματος. Ενάντια στο στρατό και τα εθνικά ιδεώδη. 
Ενάντια στον κοινωνικό και στον οργανωμένο φασισμό και στην 
αστική δημοκρατία που τον γεννά. Ενάντια στους έμφυλους και 
φυλετικούς διαχωρισμούς και στον κοινωνικό αποκλεισμό του 
διαφορετικού και του αδύναμου “άλλου”. Ενάντια στην “καθαρή” 
επιστήμη, τον τεχνοκρατισμό και τη λεηλασία της φύσης. Ενάντια 
στην εξατομίκευση, τον κοινωνικό κανιβαλισμό, τη ρουφιανιά και 
την παθητικότητα. Ενάντια στην αλλοτρίωση των κοινωνικών μας 
σχέσεων στα σχολεία, στις δουλειές, στις γειτονιές και στα ίδια μας 
τα σπίτια. ενάντια σε κάθε μορφή εξουσίας και εκμετάλλευσης. Ενάντια 
στην καπιταλιστική βαρβαρότητα. 

Είμαστε ο κόσμος που παράγει σχέσεις αλληλεγγύης και συντροφικότητας. 
Θα μας συναντήσεις σε κάθε εστία αγώνα που ξεπηδάει σ’αυτή την κοινωνία. 
Μέσα κι έξω από τις φυλακές. Στεκόμαστε δίπλα στους αγώνες των μεταναστών 
και των φυλακισμένων. Χτίζουμε κοινότητες και παίρνουμε πίσω κομμάτια 
απ’ το χρόνο και τη ζωή μας. Απαλλοτριώνουμε όλα όσα μας έχουνε βουτήξει! 
Οργανώνουμε την αξιοπρέπειά μας στη δουλειά με εργαλεία μας τη λούφα, το 
σαμποτάζ και τη συμμετοχή σε σωματεία βάσης. Επαναοικειοποιούμαστε τις 
γειτονιές και τις πλατείες μας. Γεμίζουμε τους δρόμους με τις φωνές μας, τις 
αφίσες μας, τα συνθήματά μας, το λόγο μας και τα προτάγματά μας. Μοιραζόμαστε 
τα προβλήματα και τα ταλέντα μας. Οργανώνουμε συλλογικές κουζίνες, χαριστικά 
παζάρια, μαθήματα αυτομόρφωσης. Με τις εκδηλώσεις και τις πορείες μας κρατάμε την 
μνήμη των ταξικών-κοινωνικών αγώνων ζωντανή. Μπουκάρουμε σε εγκαταλελειμμένα 
σπίτια και τα ζωντανεύουμε με τις καταλήψεις μας, Χτίζουμε τα στέκια μας. Μακριά από 
τη λογική της ανάθεσης και της διαμεσολάβησης προτάσσουμε την αυτοοργάνωση και 
την οριζοντιότητα. Δημιουργούμε ζώνες ελευθερίας στην μητρόπολη. 

αυτοδιαχειριζόμενο στέκι πολυτεχνείου
(αίθουσα 11 κτ. χημ. μηχ.  ανοιχτή συνέλευση κάθε δευτέρα 13.30)
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