
ΕΣΙΑ ΑΝΟΜΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΒΟΤΛΗ ΚΑΙ ΔΕ ΘΑ ΗΤΧΑΟΤΜΕ ΑΝ ΔΕΝ ΕΚΚΕΝΩΘΕΙ! 

Σε μία περίοδο που ο μζςοσ Ζλλθνασ περνοφςε τα βράδια του αμίλθτοσ ςτον καναπζ, 

παρακολουκϊντασ τοφρκικα ςιριαλ, ακόμθ και όταν εισ γνϊςιν του θ γειτονικι χϊρα λαμπάδιαηε από 

τθ ςπίκα που άναψε θ εξζργεςθ, δεν είναι να απορεί κανείσ για το πόςο εφκολα και χωρίσ δυναμικι 

αντίςταςθ, ο Δζνδιασ διζταηε τα τςιράκια του να μπουκάρουν ςε κατειλθμμζνα κτιρια και 

αυτοδιαχειριηόμενουσ χϊρουσ. Ξζρουν να χτυποφν με το μζνοσ που διακρίνει τουσ ανκρϊπουσ 

εκείνουσ, που μιςοφν όςουσ δεν παραδίδουν τόςο εφκολα τθν ελευκερία  τουσ και δεν υποτάςςονται 

ςτο καπιταλιςτικό παιχνίδι που προτάςςει ωσ μικροαςτικό όνειρο το <<δουλειά, ςπιτάκι κι άγιοσ ο 

κεόσ>>. 

Ο -ηζχνω από μακριά χοφντα- Σαμαράσ και θ παλιοπαρζα του, αποφαςίηουν να εκτελζςουν ζνα 

οργανωμζνο ςχζδιο που ςτόχο ζχει να φιμϊςει κάκε φωνι αντίςταςθσ, ϊςτε να βρεκεί το πάτθμα και 

να κατευναςτοφν οι κοινωνικζσ αντιδράςεισ και θ αντίςταςθ ενάντια ςε μια κυβζρνθςθ που επιβάλλει 

μνθμόνιο ωσ τθ μόνθ λφςθ ενάντια ςτθν κοινωνικι εξακλίωςθ, ενϊ αποδεδειγμζνα το βιοτικό επίπεδο 

όλο και πζφτει. Η κυβζρνθςθ επιλζγει να χρθςιμοποιεί τθν παλιά κλαςςικι τεχνικι του <<διαίρει και 

βαςίλευε>> για να φουντϊςει τθν κόντρα ανάμεςα ςτα διάφορα τμιματα τθσ κοινωνίασ και να 

αποδυναμϊςει τισ αντιςτάςεισ και φυςικά ζχει μόνιμο ςφμμαχο τθσ τουσ παρακρατικοφσ και τουσ 

φαςίςτεσ, που με τθ μάςκα του πατριϊτθ ζρχονται να παίξουν το βρόμικο ρόλο, όταν πια τα 

<<νόμιμα>> μζςα δεν επαρκοφν. Οι ίδιοι που διατείνονται ότι αναγνωρίηουν το δικαίωμα ςτθ ςτζγαςθ, 

εκδιϊκουν ανκρϊπουσ από τα ςπίτια τουσ, απειλϊντασ με πλειςτθριαςμοφσ πρϊτθσ κατοικίασ με 

πρόςχθμα το κοινό καλό και από τθν άλλθ πλευρά, προτιμοφν να βλζπουν κτιρια άδεια να ςαπίηουν 

από τθν παραμζλθςθ, από το να παίρνουν ηωι από όςουσ ψάχνουν χϊρο να ςτεγάςουν τα όνειρά τουσ. 

Η ιςτορία ζχει δείξει ότι οι δραςτικζσ αλλαγζσ δεν ζρχονται από τουσ βολεμζνουσ αλλά απ’ τουσ 

εξεγερμζνουσ και υπό αυτό το ςκεπτικό, ο πόλεμοσ που κυριχκθκε ςτον αναρχικό – αντιεξουςιαςτικό 

χϊρο ιταν αναμενόμενοσ. 

Χτυπϊντασ τισ καταλιψεισ, χτυποφν και ζναν από τουσ πυρινεσ τθσ κοινωνικισ αντίςταςθσ. Πταν 

μιλοφν για <<ανακατάλθψθ των πόλεων>> εννοοφν ότι κα πάρουν τθν πόλθ από τουσ κατοίκουσ τθσ και 

κα τθν παραδϊςουν ςτουσ κεφαλαιοκράτεσ. Αποςκοπϊντασ ςτον αποπροςανατολιςμό τθσ κοινισ 

γνϊμθσ, αναφερόμενοσ ςτισ καταλιψεισ, ο Δζνδιασ επζλεξε τον χαρακτθριςμό <<εςτίεσ ανομίασ>>, 

όταν υπό τον όρο <<ανομία>> ςτθν πραγματικότθτα κατζταςε κάκε πράξθ που δε ςυμμορφωνόταν με 

τισ βλζψεισ τουσ για κυριαρχία και ολοκλθρωτικό ζλεγχο τθσ κοινωνίασ. Ζπειτα, κάνοντασ πράξθ τισ 

μιντιακζσ του εξαγγελίεσ, ο υπουργόσ – ναηιςτικι καρικατοφρα, και τα ζνςτολα, ζμμιςκα ςκυλιά του, 

ακολοφκθςαν κατά γράμμα το ςχζδιο, που οδιγθςε ςτθν εκκζνωςθ αρκετϊν καταλιψεων και 

αυτοδιαχειριηόμενων χϊρων ιδθ από το καλοκαίρι/φκινόπωρο του 2012, όπωσ και ςτθν εκκζνωςθ τθσ 

ιςτορικισ κατάλθψθσ Villa Amalias. Μζςα ςτο καλοκαίρι του 2013 κλιμακϊνονται οι επικζςεισ, με 

κάποια από τα χτυπιματα να αφοροφν εκτόσ άλλων ςτο Κελί Ελευκερίασ ςτθν Ηγουμενίτςα, ςε τρεισ 

καταλιψεισ ςτθν Ράτρα, ςτθν κατάλθψθ Βαλβείου Βιβλιοκικθσ ςτο Μεςολόγγι και ςτθν κατάλθψθ 

Αντιβίωςθ ςτα Γιάννενα. Λίγεσ μζρεσ πριν τθν ΔΕΘ εκκενϊνεται και θ κατάλθψθ Ορφανοτροφείο ςτθ 

Θεςςαλονικι. 



Τα ςτζκια και οι καταλιψεισ δεν είναι τα άψυχα ντουβάρα που τισ αποτελοφν, είναι κφτταρα 

αυτοοργάνωςθσ, αντίςταςθσ και αλλθλεγγφθσ. Είναι πεδία κοινωνικϊν και πολιτικϊν ηυμϊςεων. Πςεσ 

και να γκρεμίςουν, όςεσ και να ςφραγίςουν και να εκκενϊςουν, ο πνεφμονασ που αναςαίνουν και 

παίρνουν ηωι είμαςτε εμείσ και όςο υπάρχουμε κα υπάρχουν. Γιατί οι ιδζεσ μασ δεν ςβινονται από τθ 

μνιμθ με ζνα γκρζμιςμα κτθρίου ι με μία εκκζνωςθ, οι ιδζεσ μασ δεν γκρεμίηονται, οφτε και 

ςφραγίηονται, και όςο και να προςπακοφν κράτοσ, μπάτςοι και φαςίςτεσ, δε κα μπορζςουν να 

καταςτείλουν αυτό που δεν μποροφν να αντιλθφκοφν. Τθ δφναμθ τισ ψυχισ, που δεν τθ γεννά το 

χριμα και το εφκολο βόλεμα αλλά θ αδιαπραγμάτευτθ ανάγκθ για ελευκερία! 

 

ΚΑΣΩ ΣΑ ΞΕΡΑ Α ΑΠΟ ΣΙ ΚΑΣΑΛΗΨΕΙ! ΔΤΝΑΜΗ ΣΟΤ ΤΝΣΡΟΦΟΤ! 

ΑΝΣΙΣΑΗ ΜΕ ΛΤΑ ΣΑ ΚΤΛΙΑ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ Ε ΟΛΟΤ ΣΟΤ ΧΩΡΟΤ ΠΟΤ 

ΔΕΧΟΝΣΑΙ ΕΠΙΘΕΕΙ! 

ΚΑΝΕΝΑ ΑΝΘΡΩΠΟ ΧΩΡΙ ΠΙΣΙ, ΚΑΝΕΝΑ ΠΙΣΙ ΑΔΕΙΟ! 

 

 

 

ΑΤΣΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ ΣΕΚΙ ΚΑΡΔΙΣΑ 

 

 


