
Το σίριαλ της βίαιης καταστολής συνεχίζεται...Χθες 15 Γενάρη στη 1 το μεσημέρι 

αστυνομικές δυνάμεις εισέβαλαν στην 25ετή κατάληψη Λέλας Καραγιάννη. 

Πρόκειται για την παλαιότερη εγχώρια κατάληψη και από τις πρώτες στην Ευρώπη. 

Οι μπάτσοι οδήγησαν στη ΓΑΔΑ 14 συλληφθέντες συντρόφους και συντρόφισσες. 

Στις 5 το απόγευμα οι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι και μετά την αποχώρηση 

των δυνάμεων καταστολής πραγματοποιήθηκε επανακατάληψη του κτηρίου. Μια 

ακόμα επίδειξη ισχύος της συγκυβέρνησης Σαμαρά και του κρετίνου Δένδια.Ένα 

ακόμα μήνυμα εκφοβισμού. Μια ακόμα απόπειρα παύσης κάθε απείθαρχης σκέψης 

και σίγασης κάθε αντιστεκόμενης φωνής.Εν περιλήψει από το καλοκαίρι οι επιθέσεις 

κράτους και παρακράτους σε αυτοοργανωμένους χώρους και καταλήψεις έχουν ως 

εξής:Εκκένωση της κατάληψης Δέλτα στη 
Θεσσαλονίκη,εισβολή στον Αυτόνομο κοινωνικό χώρο στη Βέροια, στην 

κατειλλημμένη Δημοτική Αγορά Κυψέλης,εμπρηστικές επιθέσεις φασιστών στις 

καταλήψεις Δράκα στην Κέρκυρα,Apertus στο Αγρίνιο και στον Ανοιχτό Κοινωνικό 

Χώρο Xanadu στην Ξάνθη. Κομβικό σημείο της επίδειξης ισχύος 
από πλευράς της συγκυβέρνησης Σαμαρά η εκκένωση της επι 22 χρόνια 

κατειλημμένης Villa Amalias,μιας κατάληψης σταθμό για το αναρχικό και 

αντιεξουσιαστικό κίνημα.Ακολούθησε η εισβολή στην ΑΣΟΕΕ και κατάσχεση του 

εξοπλισμού του αοτοοργανομένου ραδιοφωνικού σταθμού 
Ραδιοζώνες Ανατρεπτικής Εκφρασης 98FM. Την τετάρτη 9 Γενάρη και μετά την 

ανακατάληψη από συντρόφους της Villa Amalias και κατάληψη των γραφείων της 

ΔΗΜΑΡ αστυνομικές δυνάμεις εκκενώνουν και τη κατάληψη Πατησίων και 

Σκαραμαγκά. Το επικοινωνιακό και πολιτικό παιχνίδι που ακολούθησε είναι πολύ 

καλά στημένο και το 
παρακολουθήσαμε όλοι στις οθόνες μας. Σύριζα και Νέα Δημοκρατία παίζουν σκάκι 

στη πλάτη του αναρχικού και αντιεξουσιαστικού χώρου. Βγαίνουν στη ζητιανιά για 

λίγες παραπάνω ψήφους με όπλα τον αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης,τα 

φτηνά επικοινωνιακά τρικ και τη λασπολόγηση και 
στοχοποίηση ενός χώρου που ήταν πάντα μπροστά σε όλα τα κοινωνικά κινήματα. 
Όποιος κατάλαβε κατάλαβε. Ο αναρχικός χώρος έστειλε το μήνυμά του στους 

εξουσιατές ξεκάθαρα. Σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας πραγματοποιήθηκαν πλήθος 

δράσεων αλληλεγγύης. Το 
αποκορύφωμα η πορεία στην Αθήνα το περασμένο Σάββατο όταν πάνω από 10.000 

κόσμου εξέφρασε την αλληλεγγύη του σε καταλήψεις και αυτοοργανωμένους χώρους 

και τη δική του “μηδενική ανοχή” 
σε κάθε είδους καταστολή. Την ίδια μέρα όλοι οι συλληφθέντες σύντροφοι και 

συντρόφισσες αφέθηκαν ελεύθεροι. Το μήνυμα δόθηκε. Δεν είμαστε 10 

κουκουλοφόροι. Είμαστε γεννήματα αυτής της κοινωνίας 
που απλά καταλάβαμε ότι βρωμάει σαπίλα. Είμαστε αυτοί που στο πρόταγμα 

Αντίσταση-Αυτοοργάνωση-Αλληλεγγύη αναγνωρίζουν τους εαυτούς τους. Αυτοί που 

στις καταλήψεις και τους αυτοοργανωμένους βλέπουν εικόνες του κόσμου που 

ονειρεύονται. Οι καταλήψεις και οι αυτοοργανωμένοι χώροι είναι πεδία πολιτικών 

και κοινωνικών ζημώσεων και κάθε απόπειρα 
κατάλησης και καταστολής τους θα μας βρει απέναντί τους. Για μας,τους αναρχικούς 

και αναρχικές η ανάγκη να υψώσουμε τείχη αντίστασης,να συντρίψουμε κάθε μορφή 

εξουσίας,να προασπίσουμε τις ζωές μας,να εκφράσουμε έμπρακτα την αλληλεγγύη 

μας σε όποιον αποφασίζει να μη σκύψει το κεφάλι ισούται με την υπεράσπιση της 

ίδιας μας της αξιοπρέπειας. 
Για να τελειώνουμε...οι απο πάνω έχουν να φοβούνται... 
Ότι επιλέξαμε την αξιοπρέπεια ενάντια στην υποδούλωση 



Την αντίσταση ενάντια στην καταστολή 
Την αλληλεγγύη μεταξύ μας... 
Έχουν να φοβούνται τους ανθρώπους που μείναν άνθρωποι... 
Από τη Καρδίτσα εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στις καταλήψεις Villa 

Amalias,Λέλας Καραγιάννη, 
Πατησίων και Σκαραμαγκά,στον 98 FM και σε όλους τους αυτοοργανωμένους 

χώρους και 
σ'όλους τους συντρόφους! 


