Fuck Nations, Squat the world
Τν εγρείξεκα ηεο θαηάιεςεο απνηεινύζε, απνηειεί θαη ζα πξέπεη λα ζπλερίζεη λα απνηειεί έλα εξγαιείν
ζηα ρέξηα ησλ ζπληξόθσλ/ηζζώλ πνπ ηηο πιαηζηώλνπλ. Τν εξγαιείν απηό εμειίζζεηαη κέζα ζην ηζηνξηθό
ζπλερέο γη’ απηό θξίλνπκε απαξαίηεην λα παξνπζηάζνπκε νξηζκέλα ηζηνξηθά «ζεκεία». Ζ θαηάιεςε σο
ζηαζεξή δνκή εκθαλίδεηαη εθηόο από ηελ Διιάδα θαη ζε πνιιέο άιιεο ρώξεο εληόο αιιά θαη εθηόο επξώπεο
πεξίπνπ ηε δεθαεηία ηνπ 1970.
Τόζν ζηελ επξώπε όζν θαη ζηνλ ειιαδηθό ρώξν, πνιιέο από ηηο θαηαιήςεηο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ
αλά ηα ρξόληα δελ απνηέιεζαλ απιά έλα ρώξν γηα ζηέγαζε θαη ελαιιαθηηθή δηαζθέδαζε αιιά έλα δσληαλό
πνιηηηθό θύηηαξν πνπ ελίνηε ιακβάλεη επηζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά.
Σηελ Βαξθειώλε ζπλαληάκε ηελ θαηάιεςε Can Masdeu όπνπ νη θαηαιεςίεο κέζα ζε έλα ρξόλν ήξζαλ
αληηκέησπνη κε ηελ θαηαζηνιή. Δθαηό κπάηζνη παξαηάρζεθαλ απέλαληη ζε 11 θαηαιεςίεο κε ζθνπό ηελ
εθθέλσζε ηνπ θηεξίνπ, νη θαηαιεςίεο όκσο δελ άθεζαλ ην θηίξην λα ραζεί ακαρεηί. Μηα απν ηηο
κεγαιύηεξεο δπλακηθέο παξνπζηάδεη ην θίλεκα ησλ θαηαιήςεσλ ζηελ Κνπεγράγε. Τνλ Μάξηην ηνπ ’82 θαη
ελώ ην θίλεκα ησλ θαηαιήςεσλ έβξηζθε όιν θαη κεγαιύηεξε απήρεζε ,νη ζρέζεηο κε ηηο αξρέο νμύλνληαλ
όιν θαη πεξηζζόηεξν. Τελ ίδηα ρξνληά πξαγκαηνπνηήζεθε ε πξώηε βίαηε ζύγθξνπζε αλάκεζα ζε κπάηζνπο
θαη θαηαιεςίεο. Απηή ε πξάμε απνηέιεζε ην ζύκβνιν ηνπ ηέινπο ηεο εηξεληθήο αληίζηαζεο ελαληίνλ ησλ
εθδηώμεσλ. Αθνινύζεζαλ θαη άιιεο θαηαιήςεηο ζηελ Κνπεγράγε. Τνλ Ηνύλην ηνπ 1986 ην ζπκβνύιην ηεο
πόιεο δήηεζε λα αδεηάζεη ε θαηάιεςε Ryesgate 58 θαη νη θαηαιεςίεο άξρηζαλ λα εηνηκάδνπλ ηελ άκπλα
ηνπο. Απηό πνπ αθνινύζεζε ζηε ζπλέρεηα ήηαλ ε κεγαιύηεξε κάρε πνπ έρεη γίλεη πνηέ κεηαμύ θαηαιεςηώλ
θαη αζηπλνκίαο. Πεξίπνπ 200 ζύληξνθνη θαη ζπληξόθηζζεο καδεύηεθαλ έμσ από ηελ θαηάιεςε θαη έζηεζαλ
νδνθξάγκαηα. Σε έλα κεγάιν παλό πνπ είρε αλαξηεζεί έγξαθε «πξνηηκνύκε λα πεζάλνπκε όξζηνη παξά
γνλαηηζηνί». Πελήληα αζηπλνκηθνί δέρηεθαλ πέηξεο θαη ζθαίξεο ζηδήξνπ από ζθεληόλεο κέρξη πνπ
ππνρώξεζαλ. Οη κάρεο ζπλερίζηεθαλ γηα ελλέα κέξεο, κε ηελ αζηπλνκία λα ππνρσξεί ζηηο επηζέζεηο ησλ
θαηαιεςηώλ, κέρξη πνπ νξγαλώζεθε επηρείξεζε κε 1500 κπάηζνπο θαη κπνπιληόδεο γηα λα θαηαζηξέςνπλ
ην θηήξην. Μηα από ηηο ζπκβνιηθόηεξεο θαηαιήςεηο ζα είλαη θαη ην Ungdomshuset. Οη «έλνηθνί» ηνπ ζα
αληηζηαζνύλ κέρξη ηέινπο ζηε ζέιεζε ηεο θξαηηθήο εμνπζίαο λα πάξεη πίζσ ην θηίξην. Οη ζύληξνθνη/ηζζεο
ζα ζέζνπλ σο πξόηαγκα "Γελ έρνπκε επηινγή! Πξέπεη λα ππεξαζπηζηνύκε απηό πνπ καο πήξε 24 ρξόληα λα
δεκηνπξγήζνπκε! Τν Ungdomshuset ζα παξακείλεη - Αο εθθελώζνπλ ην δεκαξρείν!" θαη ζα πξνβάιινπλ
καρεηηθή αληίζηαζε κέρξη ην ηέινο θάλνληαο πξάμε ηα αλσηέξν ιόγηα.
Τν 1981 ζα απνηειέζεη ηελ ελαξθηήξηα ρξνληά ησλ θαηαιήςεσλ ζηνλ ειιαδηθό ρώξν. Λίγεο κέξεο κεηά
ηελ άλνδν ηνπ παζνθ ζηελ εμνπζία πξαγκαηνπνηείηε ε πξώηε θαηάιεςε ζηελ Διιάδα, ζηα Δμάξρεηα, θαη
ζπγθεθξηκέλα ζηελ νδό Βαιηεηζίνπ. Ζ θαηάιεςε ηεο Βαιηεηζίνπ θαηαζηέιιεηαη κεηά από ιίγνπο κήλεο κε
επέκβαζε ησλ κπάηζσλ ελώ νη θαηαιεςίεο μπινθνπνύληαη θαη ζπιιακβάλνληαη. Αθνινπζνύλ αξθεηέο
θαηαιήςεηο πνπ είραλ αθξηβώο ηελ ηδία ηύρε. Σηηο 15 Απξηιίνπ ηνπ 1988 κηα νκάδα αηόκσλ απνθαζίδεη λα
θαηαιάβεη θαη λα δήζεη καδί ζην θηήξην ηεο νδνύ Γξνζνπνύινπ θαη Λέιαο Καξαγηάλλε, ηδηνθηεζίαο ηνπ
παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ θαη ηνπ ππνπξγείνπ παηδείαο. Από ηόηε θαη γηα 27 ρξόληα ε θαηάιεςε Λέιαο
Καξαγηάλλε εμαθνινπζεί λα απνηειεί θνκκάηη ηνπ θόζκνπ ησλ θαηαιήςεσλ. Τν 1989 ζηε πιαηεία
Βηθησξίαο θαηαιακβάλεηαη λενθιαζηθό θηήξην (πξώελ ζρνιείν) ζηε ζπκβνιή ησλ νδώλ Αραξλώλ θαη
Χέπδελ. Ζ θαηάιεςε νλνκάδεηαη "Βίιια Ακαιίαο" θαη ζα απνηειέζεη ηε δεύηεξε καθξνβηόηεξε θαηάιεςε
ζηελ Διιάδα πνπ κεηά από 23 ρξόληα δσήο εθθελώλεηαη ζηηο 20 Γεθέκβξε ηνπ 2012 παξάιιεια ζρεδόλ κε
ηελ εθθέλσζε ηεο θαηάιεςεο Σθαξακαγθά. Γπζηπρώο ε απάληεζε από ηελ δηθή καο πιεπξά δελ είρε
κεγάιε δπλακηθή, ζε αληίζεζε κε όηη ζπλέβε ζηε θαηάιεςε «ζπίηη ηεο λενιαίαο» θαη ζην θαηεηιεκκέλν
θηήξην ηεο νδνύ Ryesgate 58 ζηε Γαλία όπνπ νη θαηαιεςίεο ππεξαζπίζηεθαλ καρεηηθά απηό πνπ ήηαλ
θνκκάηη ηεο δσήο ηνπο.
Γηα εκάο νη θαηαιήςεηο απνηεινύλ έλα από ηα πεδία αλαθνξάο καο αθνύ θαη εθεί ζέηνπκε ηνπο όξνπο
ηεο επηζεηηθήο καο ζηόρεπζεο, ζπιινγηθνπνηνύκε ηηο αξλήζεηο καο θαη νξγαλώλνπκε ηε κάρε ελάληηα ζε
θάζε κνξθή εμνπζίαο. Οη επηζέζεηο ζηηο θαηαιήςεηο απνηεινύλ κηα δηαρξνληθή πξαθηηθή ηόζν ηνπ θξάηνπο
όζν θαη ηνπ παξαθξάηνπο. Τν ηειεπηαίν ρξνληθό δηάζηεκα νη επηζέζεηο απηέο έρνπλ ππθλώζεη θαη έρνπλ
ιάβεη δηάθνξεο κνξθέο. Βαζηθό ξόιν θαηέρεη ην θξάηνο θαη νη ζεζκνί ηνπ όπνπ κε βαζηθό πξόηαγκα ηελ
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αμηνπνίεζε ηεο δεκόζηαο πεξηνπζίαο πξνβαίλνπλ είηε ζε απεηιέο εθθέλσζεο όπσο ζπλέβε ζηελ Καηάιεςε
111 θαη ζηελ Καηάιεςε Οξθαλνηξνθείν , είηε ηειηθά ζε εθθέλσζε θαηαιήςεσλ όπσο ζπλέβε κε ην
γθξέκηζκα ηνπ Κεληαύξνπ. Γελ ζα πξέπεη λα μερλάκε θαη ηελ εθθέλσζε ηεο θαηάιεςεο “Acta et verba”
ζηα Γηάλλελα, θαζώο θαη ηελ εθθέλσζε ηεο θαηάιεςεο «Νηνπγξνύ» ζηε Λάξηζα (ζηελ πξώηε απόπεηξα
θαηάιεςεο θηηξίνπ). Οη επηζέζεηο όκσο πνπ έρνπλ εληαζεί ηδηαίηεξα ην ηειεπηαίν δηάζηεκα είλαη απηέο πνπ
επηρεηξεί ην παξαθξάηνο, όηη κνξθή θη αλ ιακβάλεη θάζε θνξά. Ζ ηνπνζέηεζε εθξεθηηθνύ κεραληζκνύ ζηελ
θαηάιεςε Κνπβέινπ, ε εηζβνιή ησλ θαζηζηώλ ζηελ θαηάιεςε Διαία, νη εκπξεζηηθέο επηζέζεηο ζηνλ Αγξό,
ε δηπιή εκπξεζηηθή επίζεζε ζηελ Καηάιεςε Βαλθνύβεξ, ζηελ Καηάιεςε Εαΐκε, ζηελ Terra Incognita, ε
επίζεζε ζηελ Καηάιεςε Αλάιεςε θαη ζηελ Καηάιεςε Σηξνύγθα αιιά θαη νη επηζέζεηο πνπ έρεη δερζεί ην
θαηεηιεκκέλν θνηλσληθό θέληξν Κ*ΒΟΞ ηόζν από ηνπο κπάηζνπο θαη ηελ εθθέλσζε ηνπ (2012) όζν θαη
από ην παξαθξάηνο. Παξάιιεια ηα θαζηζηνεηδή έρνπλ επηηεζεί ζε αξθεηά ζηέθηα θαη απηνδηαρεηξηδόκελνπο
ρώξνπο. Μπνξεί νη επηζέζεηο απηέο λα έρνπλ ζηεθηεί κε κλεκεηώδε απνηπρία, απνδεηθλύνληαο γηα άιιε κηα
θνξά ηε βιαθεία πνπ δέξλεη ην θάζε ινγήο παξαθξαηηθό απνιεηθάδη, αιιά ε απνηπρία απηή δελ ζα πξέπεη
λα καο θαζεζπράδεη αιιά λα απνηειέζεη κηα επθαηξία γηα επίζεζε ζε όπνηνλ καο επηηίζεηαη. Αθνύ νη
επηζέζεηο ζπλερίδνληαη κε ηειεπηαία παξαδείγκαηα ηηο επηζέζεηο πνπ έρεη εμαπνιύζεη ην θξάηνο ηόζν ζε
θαηαιήςεηο όζν θαη ζε απηννξγαλσκέλεο αιιειέγγπεο δνκέο.
-Σηηο 19 Απξηιίνπ λσξίο ην πξσί ε ειαο εηζέβαιε ζηελ αιιειέγγπα ζηνπο κεηαλάζηεο δνκή ηεο Χίνπ
Soli-Cafe θαη πξνρώξεζε ζε ζπιιήςεηο κεηαλαζηώλ θαη αιιειέγγπσλ ελώ ζηηο 22-4 ηνπ έβαιαλ θαη θσηηά.
-Σηηο 20/4 ζην Νν Border Camp ζηε Μπηηιήλε, πξαγκαηνπνηήζεθε εθθέλσζε ηνπ θαηαπιηζκνύ θαη ησλ
ππνδνκώλ ζίηηζεο θαη ζηέγαζεο ησλ κεηαλαζηώλ. Σπλειήθζεζαλ 348 κεηαλάζηεο θαη νδεγήζεθαλ ζην
θέληξν θξάηεζεο ηεο Μόξηαο ελώ 19 άηνκα από ηνπο-ηηο αιιειέγγπνπο-εο πνπ βξίζθνληαλ ζην ρώξν, κεηά
από δίσξε θξάηεζή ηνπο ζηελ αζηπλνκηθή δηεύζπλζε ηεο πόιεο αθέζεθαλ ειεύζεξνη-εο.
-Σηηο 21/4 έγηλε εηζβνιή θαη εθθέλσζε από κπάηζνπο ζηελ θαηάιεςε Πεξζηάδνπ 8 πνπ είρε
πξαγκαηνπνηεζεί από ηελ Αλνηρηή Σπλέιεπζε Αλαξρηθώλ Γαιαηζίνπ. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ 3 ζπιιήςεηο γηα
πιεκκειήκαηα πνπ αθνξνύλ θζνξέο, δηαηάξαμε νηθηαθήο εηξήλεο θαη παξάλνκε επαλαζύλδεζε ξεύκαηνο.
-Σηηο 22/4 ην πξσί νη κπάηζνη εθθέλσζαλ ηελ θαηάιεςε turtle corner ζηε Θεζζαινλίθε. Σπκθώλα κε
πιεξνθνξίεο νη ζπιιεθζέληεο είλαη 15 άηνκα εθ ησλ νπνίσλ 4-5 κεηαλάζηεο από Αιγεξία θαη Τπλήζηα
ρσξίο ραξηηά ,πνπ απεηινύληαη κε επαλααπξνώζεζε, θαη αιιειέγγπνη από ειιάδα θαη εμσηεξηθό.
--Ωο αλαξρηθέο-νί πνπ δξαζηεξηνπνηνύκαζηαλ ζηνλ ρώξν ηνπ ξεζύκλνπ, απνθαζίζακε πξηλ εθηά κήλεο λα
ζπιινγηθνπνηήζνπκε ηηο αξλήζεηο καο θαη λα πξνβνύκε ζηελ θαηάιεςε ελόο ηδησηηθνύ θηεξίνπ ζηελ παιηά
πόιε ηνπ ξεζύκλνπ. Θέηνπκε σο ζηόρν καο ηνλ πνιύκνξθν αλαξρηθό αγώλα (όπσο ηoλ έρνπκε νξίζεη ζην
απνινγηζηηθό θείκελό καο γηα ηνλ Μαύξν Γεθέκβξε) θαη ηελ όμπλζε ησλ πξνηαγκάησλ καο. Έρνληαο
ζπκκεηάζρεη ζην θάιεζκα γηα ζπληνληζκό δξάζεο ηνπ Μαύξνπ Γεθέκβξε θαη έρνληαο θάλεη ηνλ
απνινγηζκό καο, αλαγλσξίδνπκε ηηο ζεηηθέο παξαθαηαζήθεο πνπ άθεζε θαη ζέινπκε λα ηηο επεθηείλνπκε ζε
έλα ρξνληθό ζπλερέο. Πξνθξίλνπκε ινηπόλ γηα ζεκαηηθή ηνπ επόκελνπ θαιέζκαηνο ηελ αλάδεημε ηνπ
εγρεηξήκαηνο ησλ θαηαιήςεσλ. Ωο αλαξρηθέο-νη αληηιακβαλόκαζηε ην εγρείξεκα ηεο θαηάιεςεο σο επζεία
βνιή ζην θνηλσληθν-νηθνλνκηθό ππιώλα ηεο ηδηνθηεζίαο θαη ησλ παξαγώγσλ ηεο. Δκείο σο Σπλερήο
Απνδόκεζε αλ θαη δελ δξαζηεξηνπνηνύκαζηε ζηνλ ρώξν θάπνηαο θαηάιεςεο, ζηεξίδνπκε, πξνσζνύκε θαη
ππεξαζπηδόκαζηε όια ηα πεδία ηεο αλαξρηθήο επίζεζεο. Έηζη αληηιακβαλόκαζηε ηηο θαηαιήςεηο σο έλα
ζεκαληηθό εξγαιείν ηνπ αλαξρηθνύ αγώλα, θαζώο απνηεινύλ ζεκεία ζπλάληεζεο/δύκσζεο ζπληξόθσλ,
παξαγσγήο ιόγνπ/δξάζεο θαη δεκηνπξγίαο ειεύζεξσλ ρώξσλ, έλα αθόκα βήκα πξνο ηεο νιηθή
απειεπζέξσζε. Σε απηό ην θάιεζκα ζπκκεηέρνπλ/ζπλππνγξάθνπλ θαη νη ζύληξνθνη/ηζζεο από ηελ
Αλαξρηθή Βηβιηνζήθε Τεθιόλ όπνπ από ηηο 29/10/2015 έρνπλ θαηαιάβεη ην πξώελ θνπδηλάθη ζην ππόγεην
ηεο Γεσγξαθίαο, θαη ζηγά-ζηγά ζηήλνπλ κία βηβιηνζήθε ε νπνία επηδηώθνπλ λα απνηειέζεη ην μεθίλεκα κηαο
γεληθεπκέλεο δηάρπζεο ηεο ακθηζβήηεζεο ηνπ ππάξρνληνο θαη θαηαζηξνθήο ηεο θξαηηθήο ζαπίιαο
Όινη ινηπόλ πξνηάζζνπκε σο αλαγθαηόηεηα ηελ έκπξαθηε αληίζηαζε ζε θάζε κνξθή εμνπζίαο -είηε
εμσγελνύο είηε ελδνγελνύο ηνπ αλαξρηθνύ ρώξνπ- ελώ παξάιιεια γλσξίδνπκε όηη νη θαηαιήςεηο
ιεηηνπξγνύλ σο αγθάζη ζηελ νκαιόηεηα πνπ ην θξάηνο επηδηώθεη.
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Θέισληαο λα γίλνπκε πην ζπγθεθξηκέλνη, πξέπεη λα επηζεκάλνπκε νηη ην γηαηί θαη κε πνηό ηξόπν
θαζηζηάκεζα επηθίλδπλνη, νξίδεηαη απν ηηο δηθέο καο επηζπκίεο θαη πξαθηηθέο θαη όρη απν ηελ θαηεζηεκέλε
ινγηθή. Σηα πιαίζηα ηνπ δηαξθνύο πνιύκνξθνπ αλαξρηθνύ αγώλα, επηιέγνπκε θαη επηδηώθνπκε νη
θαηαιήςεηο καο λα απνηεινύλ αλαρώκαηα πνπ νμύλνπλ ηηο αληηζέζεηο ελάληηα ζην ππάξρνλ. Απηό κπνξνύκε
λα ην επηηύρνπκε, όηαλ νη θαηαιήςεηο καο απνηεινύλ θέληξα αγώλα θαη δηαθίλεζεο αλαηξεπηηθώλ ηδεώλ,
παξαγσγήο εμεγεξηηθνύ ιόγνπ, ρώξνπο δύκσζεο, ζπλάληεζεο θαη δηθηύσζεο, νύησο ώζηε δηα κέζνπ ηεο
αλάπηπμεο ζπληξνθηθώλ ζρέζεσλ λα κεηνπζησζεί ε ζεσξία ζε πξάμε. Απνηεινύλ εζηίεο ειεπζεξίαο
θαηαιακβάλνληαο ρσξνρξόλν κέζα ζην ζαζξό θνηλσληθό ηζηό ρσξίο σζηόζν λα ζέινπκε λα απνηειεί
απηνζθνπό ε απηναλαθνξηθόηεηα. Αληίζεηα επηζπκνύκε λα απνηεινύλ κέζν πξνώζεζεο ηνπ αγώλα κε όια
ηα κέζα ρσξίο αθνξηζκνύο ησλ βίαησλ ραξαθηεξηζηηθώλ πνπ ελππάξρνπλ ζην εγρείξεκα ηεο θαηάιεςεο
αιιά θαη ζην ζύλνιν ησλ αλαξρηθώλ πξαθηηθώλ. Γηα ηνπο ηζρπξηζκνύο πεξί «εζηηώλ αλνκίαο», ζέινπκε λα
επηζεκάλνπκε όηη γηα όζνπο επαγγειίδνληαη ηελ θαηεζηεκέλε ινγηθή ηνπ δηπόινπ λόκηκν-παξάλνκν,
είκαζηε θαη ζα παξακέλνπκε ππέξκαρνη θαη ζπλερηζηέο ηεο παξαλνκίαο. Δίκαζηε ελάληηα ζε όζνπο
πξνζπαζνύλ λα παξνπζηάζνπλ ηηο θαηαιήςεηο σο απινύο ρώξνπο ζπλάζξνηζεο θαη ελαιιαθηηθήο
δηαζθέδαζεο.
Ο επίπιαζηνο θαη θαληαζηαθόο θόζκνο ηεο θπξίαξρεο θνπιηνύξαο, πξνσζεί ηηο εθήκεξεο ζρέζεηο ,ην
αλακάζεκα ηεο θαηδξήο παξαπιεξνθόξεζεο ησλ ΜΜΔ θαη ηελ πιαζηηθή δηαζθέδαζε κέζσ ησλ
δπζηνπηθώλ πξνηύπσλ πνπ ιίγνη θαηαθέξνπλ λα πιεξνύλ θαη πιαζάξνληαη σο επηηαθηηθή αλαγθαηόηεηα .
Σηνλ αληίπνδα πξνηάζζνπκε ηελ αληηπιεξνθόξεζε, ηελ αληηθνπιηνύξα θαη ηελ απηννξγαλσκέλε έθθξαζεδεκηνπξγία-ηέρλε. Μέζα ζε απηό ην πιαίζην θαηαθέξλνπκε λα εθθξαζηνύκε θαη λα θαιύςνπκε ηηο αλάγθεο
καο, κε βαζηθά παξαδείγκαηα ηνπο απηννξγαλσκέλνπο ζηαζκνύο, ηηο ηππνγξαθηθέο θνιεθηίβεο, ηεο
απηννξγαλσκέλεο βηβιηνζήθεο, ηηο DIY ζπλαπιίεο θαη παξόκνηα εγρεηξήκαηα πνπ δηαδξακαηίδνληαη κέζα
ζε θαηεηιεκκέλνπο ρώξνπο. Με απηόλ ηνλ ηξόπν απνηεινύκε ζπλεηδεηά ηα καύξα πξόβαηα ηνπ ζαζξνύ
καδνπνηεκέλνπ πνιηηηζκνύ ηνπο.
Γηα όινπο ηνπο αλσηέξσ ιόγνπο θαη επηινγέο καο θαη θαζώο νη θαηαιήςεηο απνηεινύλ ζηαζεξά ζεκεία
ζηνλ θνηλσληθό ηζηό, είλαη αλακελόκελν λα εηζπξάηηνπκε θαηαζηνιή απν όζνπο ζηεθόκαζηε απέλαληη ηνπο
επηζεηηθά. Βαζηθό θαη θαίξην ξόιν ζηελ θαηαζηνιή, παίδεη ην θξάηνο θαη νη κεραληζκνί ηνπ. Γελ ζα
κπνξνύζε λα ζπκβαίλεη δηαθνξεηηθά αθνπ επηδηώθνπκε ηελ θαηαζηξνθή ηνπ. Σηόρνο ησλ θξαηηθώλ
πξνζρεκαηηθώλ δηαδηθαζηώλ είλαη ε απνλνεκαηνδόηεζε ησλ θαηαιήςεσλ θαη ηνπ ζπλνιηθόηεξνπ
αλαξρηθνύ αγώλα πνπ δίλεηαη κέζα από απηέο, θαζώο θαη ε ζηνρνπνίεζε ησλ ζπληξόθσλ/-ηζζώλ πνπ ηηο
απνηεινύλ. Από ηελ άιιε κεξηά ην παξαθξάηνο πνπ ζηήλνπλ νη θάζε ινγήο καθίεο θαη ηα νξγαλσκέλα
ηζηξάθηα ησλ πξνέδξσλ ησλ ΠΑΔ, αλαιακβάλεη κέζσ κε ζεζκηθώλ δηαδηθαζηώλ λα καο επηηεζεί. Απηέο νη
επηζέζεηο ιακβάλνπλ ρώξα είηε επθαηξηαθά είηε νξγαλσκέλα θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ ζα πξέπεη λα
κέλνπλ αλαπάληεηεο. Δίλαη θαλεξό όηη ην ζεκαληηθόηεξν θνκκάηη ηνπ παξαθξάηνπο, απνηειείηαη είηε απν
νξζόδνμνπο είηε απν απηόλνκνπο θαζίζηεο πνπ ζε αγαζηή ζπλεξγαζία κε ηνπο κεραληζκνύο ηνπ θξάηνπο,
αλαιακβάλνπλ λα θηάζνπλ εθεί πνπ δελ θηάλεη ν «λόκνο». Τν γεγνλόο απηό απνηειεί κηα θπζηθή
δηαδηθαζία γηα ηα παξαθξαηηθά κηάζκαηα, αθνύ είκαζηε σο αλαξρηθνί-έο θύζεη θαη ζέζεη απέλαληη ζε όηη
αληηπξνζσπεύνπλ. Τν ηειεπηαίν δηάζηεκα έρεη παξαηεξεζεί απμεκέλε θηλεηηθόηεηα απν ηε κεξηά ηνπ
θαζηζηηθνύ παξαθξάηνπο. Πνιιέο απν ηηο επηζέζεηο ηνπο ζηέθηεθαλ κε γεινηώδε απνηπρία, θάηη πνπ
σζηόζν δελ ζα πξέπεη λα καο εθεζπράδεη. Αληηζέησο νθείινπκε λα νξγαλώζνπκε θαιύηεξα ηελ
πεξηθξνύξεζε ησλ δνκώλ καο θαη λα πξνεηνηκάζνπκε ηηο «απαληήζεηο» καο.
Καηαιπηηθόο παξάγνληαο ζηελ θαινζηεκέλε απηή δηαδηθαζία είλαη νη θαξαγθηόδεδεο ησλ ΜΜΔ. Μηα
από ηηο πην θαινδνπιεκέλεο ηαθηηθέο ηνπο είλαη ε ζηνρεπκέλε παξαπιεξνθόξεζε, κε απόηνθν ηε
ζηνρνπνίεζε είηε ζπληξόθσλ/ηζζώλ είηε δνκώλ θαη ηελ απνλνεκαηνδόηεζε ηνπ αλαξρηθνύ αγώλα. Σηε
ζέζε ηνπ παζεηηθνύ δέθηε ηεο πξνπαγάλδαο βξίζθνληαη νη θηιήζπρνη λνηθνθπξαίνη, πνπ κε ηελ απάζεηά
ηνπο ζην νηηδήπνηε, λνκηκνπνηνύλ θαη πνιύ ζπρλά επηθξνηνύλ ηηο επηζέζεηο ηνπ παξαθξάηνπο ζε
κεηαλάζηεο, θαηαιήςεηο, αλαξρηθέο-νύο θαη νηηδήπνηε ηνπο ραιάεη ηε ζνύπα ηεο θνηλσληθήο νκαιόηεηαο
θαη νκνηνκνξθίαο. Ζ απάληεζε καο ζε όινπο ηνπο πξναλαθεξζέληεο ζα πξέπεη λα είλαη ν δηαξθήο αλνηρηόο
πόιεκνο· ηίπνηα δελ ζα πξέπεη λα κέλεη αλαπάληεην.
Αληηιακβαλόκαζηε ηε ζεκαηηθή ησλ θαηαιήςεσλ σο έλα δσηηθό δήηεκα, πνπ ε αλάδεημή ηνπ δελ
νινθιεξώλεηαη ζην ρξνληθό δηάζηεκα ηνπ ελόο κήλα. Ωζηόζν ην ρξνληθό απηό πιαίζην, κπνξεί λα
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ιεηηνπξγήζεη επεξγεηηθά ζηελ ππθλόηεηα θαη ηελ θνξύθσζε ησλ δξάζεσλ θαη γη’ απηό πξνηείλνπκε, ην
ζπληνληζκό ηεο πνιύκνξθεο αλαξρηθήο δξάζεο θάησ από ηε ζπλνιηθόηεξε απηή ζεκαηηθή, κέζα ζηνλ κήλα
Μάιο.
Ζ επηινγή λα γίλεη ηώξα ην θάιεζκα ππξνδνηήζεθε από ηε δπλακηθή θαη ηηο παξαθαηαζήθεο ηνπ
Μαύξνπ Γεθέκβξε, ν νπνίνο επαλαλνεκαηνδόηεζε ηελ έλλνηα ηεο νξγάλσζεο, πξνθξίλνληαο έλαλ άηππν
ζπληνληζκό ελάληηα ζηνλ θνξκαιηζκό θαη ηελ ηδενινγηθή «θαζαξόηεηα». Ο ζπληνληζκόο απηόο μεπέξαζε
ρσξνηαμηθά ηνλ γεσγξαθηθό ρώξν ηεο Διιάδαο αιιά θαη ηδενινγηθέο αγθπιώζεηο, θαζώο αληαπνθξίζεθαλ
ζε απηόλ αηνκηθόηεηεο θαη ζπιινγηθόηεηεο κε δηαθνξεηηθέο ζεσξεηηθέο θαηαβνιέο. Ζ δηαθνξεηηθόηεηα
απηή είλαη πνπ ελίζρπζε ηε δπλακηθή ηνπ πεηξάκαηνο.
Άιιε κηα βαζηθή αηηία πνπ πξαγκαηνπνηνύκε ην θάιεζκα ηώξα είλαη ε αύμεζε ησλ επηζέζεσλ θξάηνπο
θαη παξαθξάηνπο ελάληηα ζε θαηαιήςεηο, ζε απηνδηαρεηξηδόκελνπο ρώξνπο, θαζώο θαη ζε
ζπληξόθνπο/ηζζεο πνπ ηηο πιαηζηώλνπλ. Τέηνηνπ είδνπο απόπεηξεο, είηε είλαη επηηπρεκέλεο, είηε
απνηπρεκέλεο δελ ζα πξέπεη λα καο αθήλνπλ αδηάθνξνπο ή λα καο αδξαλνπνηνύλ. Δπηδηώθνληαο λα
δεκηνπξγνύκε εκείο ηα γεγνλόηα θαη λα κελ ηξέρνπκε πίζσ απ΄απηά, ζεσξνύκε αλαγθαία ηελ κεηάβαζε
από ηε ζέζε άκπλαο ζηελ άκεζε επίζεζε ζε θξαηηθνύο θαη κε ζεζκνύο/θνξείο, ζην θαζηζηηθό παξαθξάηνο
ό,ηη κνξθή θη αλ ιακβάλεη θαη ζε θάζε ινγήο καθία ή αγειαία νκαδνπνίεζε πνπ ζηέθεηαη απέλαληί καο.
Σε απηό ην ρξνληθό πιαίζην, κπνξεί λα αλαδεηρζεί ν ξόινο ησλ θαηαιήςεσλ ζηνλ αλαξρηθό αγώλα κέζα
από εθδειώζεηο/ζπδεηήζεηο, κνηξαζηηθέο, κηθξνθσληθέο, πνξείεο θαη θάζε άιιν κέζν πνπ κπνξεί λα
αμηνπνηήζνπλ θαηαιήςεηο, ζπιινγηθόηεηεο ή αηνκηθόηεηεο. Παξάιιεια λα απνηειέζεη ην ζεκείν εθθίλεζεο
ηνπ εζσηεξηθνύ δηαιόγνπ θαη ηεο γόληκεο θξηηηθήο γηα επαλαπξνζδηνξηζκό θαη όμπλζε ησλ
ραξαθηεξηζηηθώλ θαη ησλ πξνηαγκάησλ ησλ θαηαιήςεσλ θαζώο θαη ηνπ επξύηεξνπ ζπληνληζκόπ θαη
δηθηύσζεο. Θέηνπκε σο ζηόρν λα κελ ραζεί μαλά θάπνηα θαηάιεςε ακαρεηί, ηε ζπιινγηθή
αληίζηαζε/επίζεζε αιιά θαη ην μεπέξαζκα ησλ ινγηθώλ πνπ ακβιύλνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ
θαηαιήςεσλ, κε κόλν ζθνπό ηελ καθξνεκέξεπζε ησλ εγρεηξεκάησλ απηώλ. Θέινπκε λα απνηειέζεη απηό
ην θάιεζκα έλα έλαπζκα γηα ηελ θαιύηεξε πεξηθξνύξεζε ησλ θαηαιήςεσλ, γηα ζπλσκνηηθέο θαη κε
ζπδεηήζεηο θαη δξάζεηο πνπ σζηόζν ζα απνηειέζνπλ απν εδώ θαη πέξα πάγηεο ηαθηηθέο καο. Δπηδηώθνπκε
ην θάιεζκα απηό λα ζπκπιεξσζεί θαη απν άιιεο θαηαιήςεηο/θαηεηιεκκέλα ζηέθηα/ζπιινγηθόηεηεο
/αηνκηθόηεηεο πνπ ζα επηιέμνπλ λα δξάζνπλ θάησ απν απηή ηε ζεκαηηθή αλεμάξηεηα απν ην αλ
ζπκκεηείραλ ζην θάιεζκα γηα έλαλ Μαύξν Γεθέκβξε θαη αλ επηιέμνπλ λα απνηειέζνπλ θνκκάηη ηνπ
Δμεγεξηηθνύ Σπλδέζκνπ Θεσξίαο θαη Πξάμεο.
Να ζέζνπκε ηηο θαηαιήςεηο μαλά ζην δεκόζην πεδίν, θαζηζηώληαο ζαθέο όηη είλαη ρώξνη κέζσ ησλ
νπνίσλ «δνύκε» θαη «αλαπλένπκε» ππεξαζπίδνληάο ηεο σο ηέηνηεο άκεζα θαη κε όια ηα κέζα.
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Να μπούμε ζηα άδεια ζπίηια.
Καηάληυη Παπαμιτελάκη, ελεξγό θνκκάηη ηνπ Δμεγεξηηθνύ Σπλδέζκνπ Θεσξίαο θαη Πξάμεο
σνετής Αποδόμηζη, ελεξγό θνκκάηη ηνπ Δμεγεξηηθνύ Σπλδέζκνπ Θεσξίαο θαη Πξάμεο
Αναρτική Βιβλιοθήκη Σεθλόν, ελεξγό θνκκάηη ηνπ Δμεγεξηηθνύ Σπλδέζκνπ Θεσξίαο θαη Πξάμεο
Ραδιοθράγμαηα
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