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10, 100 ΕΣΤΙΕΣ ΑΝΟΜΙΑΣ

ΕΝΑΝΤΙΑ Σ’ ΕΝΑ ΚΟΣΜΟ ΝΟΜΙΜΗΣ Α�ΙΚΙΑΣ

Στις 20/12 τα μαντρόσκυλα του �ένδια εισβάλ�

λουν στην ιστορική κατάληψη της Βίλλα Αμα�

λίας στην Αθήνα. Από τότε έως και σήμερα

λαμβάνει χώρα μια γενικευμένη επίθεση απέ�

ναντι στις καταλήψεις του κέντρου της πρω�

τεύουσας. Αυτοδιαχειριζόμενο στέκι ΑΣΟΕΕ,

ξανά Βίλλα Αμαλίας μετά από επανακατάληψη,

κατάληψη Σκαραμαγκά, κατάληψη Λέλας Κα�

ραγιάννη 37, με τις συλλήψεις να ξεπερνούν

τις 100. Ο υπουργός �ημόσιας Τάξης, η ομι�

λούσα κεφαλή του συμπλέγματος της ασφά�

λειας, μιλάει για χώρους ανομίας και για την ε�

πακόλουθη πάταξη τους. Από την πλευρά μας,

σαν άνθρωποι που έχουμε περάσει, έχουμε 

συμμετάσχει και συμμετέχουμε σε αυτοδια�

χειριζόμενους χώρους και καταλήψεις δεχό�

μαστε τον χαρακτηρισμό άνομοι και ανταποδί�

δουμε:

Σε μια κοινωνία που βάσει νόμου μας πετσο�

κό�βουν τους μισθούς, βάσει νόμου μας στε�

ρούν την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και

μάς βάζουν να δουλεύουμε σαν τα σκυλιά μέ�

χρι να πεθάνουμε, βάσει νόμου δυσκολεύουν

όλο και πιο πολύ την κάλυψη βασικών μας α�

ναγκών όπως το ηλεκτρικό ρεύμα και η στέγα�

ση, βάσει νόμου εν τέλει μας στερούν τον κοι�

νωνικό πλούτο που εμείς οι εργάτες κι οι ερ�

γάτριες παράγουμε και τα αφεντικά σφετερί�

ζονται, σε μια τέτοια κοινωνία λοιπόν επιλέ�

γουμε να χτίζουμε ΕΣΤΙΕΣ ΑΝΟΜΙΑΣ. Εστίες

αλληλεγγύης μεταξύ των καταπιεσμένων α�

νεξαρτήτως εθνικότητας κόντρα στο ρατσιστι�

κό και πατριωτικό βούρκο, εστίες αυτοοργά�

νωσης, δημιουργίας και αυτομόρφωσης ενά�

ντια σε έναν κόσμο οργανωμένης πλήξης, πα�

θητικότητας και αποβλάκωσης, εστίες επιθε�

τικής διεκδίκησης των στεγαστικών μας ανα�

γκών ενάντια στον εκβιασμό του ενοικίου, ε�

στίες αντικουλτούρας και ανατρεπτικού πολι�

τισμού κόντρα στη lifestyle αποχαυνωτική

σκουπιδοκουλτούρα, εναλλακτική και μη.
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∞ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÈÏ¿ÌÂ ·�Ï¿ ÁÈ· 4 Ù˘¯·›Â˜ Î·-
Ù·Ï‹„ÂÈ˜. √È �·Ú·�¿Óˆ ¯ÒÚÔÈ Â›¯·Ó ÙËÓ
Ù‡¯Ë Î·È ÙËÓ ·Ù˘¯›· Ó· ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÛÂ ÌÈ·
È‰È·›ÙÂÚË �ÂÚÈÔ¯‹ ÙË˜ ·ıËÓ·˚Î‹˜ ÌËÙÚfi-
�ÔÏË˜. ™ÙÈ˜ �ÈÔ ˙ˆÓÙ·Ó¤˜ ÁÂÈÙÔÓÈ¤˜ ÙÔ˘
Î¤ÓÙÚÔ˘ �Ô˘ ¿ÓıÚˆ�ÔÈ fiÏˆÓ ÙˆÓ ÂıÓÈÎÔ-
Ù‹ÙˆÓ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·È, ˙Ô˘Ó Î·È ·Ó·�Ó¤Ô˘Ó Ì·-
˙› ·ÏÏ¿ Î·È Û’ ·˘Ù¤˜ ÙÈ˜ ›‰ÈÂ˜ ÁÂÈÙÔÓÈ¤˜ �Ô˘
Ô ÎÚ·ÙÈÎfi˜, �·Ú·ÎÚ·ÙÈÎfi˜ Î·È ÎÔÈÓˆÓÈÎfi˜
Ê·ÛÈÛÌfi˜, �·Ú¤· ÌÂ ÙÈ˜ Ì·Ê›Â˜, ÂÓÒÓÔ˘Ó
ÙÈ˜ ‰˘Ó¿ÌÂÈ˜ ÙÔ˘˜ ÁÈ· Ó· �·Ù¿ÍÔ˘Ó Ô�ÔÈ·-
‰‹�ÔÙÂ ÊˆÓ‹ ‰ÂÓ �È¿ÓÂÈ ›‰È· Û˘¯ÓfiÙËÙ·
ÌÂ ÙËÓ ÎÚ·ÙÈÎ‹ �·Ú·ÊˆÓ›·. ™ÙÔ ÛÙfi¯·-
ÛÙÚÔ, ÏÔÈ�fiÓ, Ì�·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜ ÂÚ-
Á¿ÙÂ˜, �Ô˘ ‰Â›¯ÓÔÓÙ·È ·�’ fiÏÂ˜ ÙÈ˜ ÌÂÚÈ¤˜
Û·Ó «�Úfi‚ÏËÌ·», Î·È �Ï¿È Û’ ·˘ÙÔ‡˜ Ù·
�ÂÚÈıˆÚÈÔ�ÔÈËÌ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· fi�ˆ˜ ÔÈ
�Ï·Ófi‰ÈÂ˜ �fiÚÓÂ˜ ÎÈ ÔÈ ÙÔÍÈÎÔÌ·ÓÂ›˜. °›ÓÂ-
Ù·È �ÚÔÛ�¿ıÂÈ· Ó· ÂÌ�Â‰ˆıÂ› ·�fi ÙÔÓ Î·-
ı¤Ó· (Î·È ¯ÚËÛÈÌÔ�ÔÈÒÓÙ·˜ Û· Ì¤ÛÔ �›Â-
ÛË˜ ÙË ¯˘‰·›· ıÂˆÚ›· ÙˆÓ 2 ¿ÎÚˆÓ* Î·È
ÙÔ˘˜ Ê·Û›ÛÙÂ˜ ÙË˜ ¯Ú˘Û‹˜ ·˘Á‹˜) �ˆ˜ ÙÔ
ÌÔÓÔ�ÒÏÈÔ ÙË˜ ÂÍÔ˘Û›·˜ Î·È ÙË˜ ‚›·˜ ı·
·ÛÎÂ›Ù·È ·�fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜. øÛÙfiÛÔ, ˘�‹Ú¯Â
¤Ó· ·ÁÎ¿ıÈ. Δ· ·˘ÙÔÔÚÁ·ÓˆÌ¤Ó· ÂÁ¯ÂÈ-
Ú‹Ì·Ù· ÛÙ¿ıËÎ·Ó ÎfiÓÙÚ· ÛÙÔ˘˜ Û¯Â‰È·-
ÛÌÔ‡˜ ÙˆÓ ·ÊÂÓÙÈÎÒÓ. Ã·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈÎfi-
ÙÂÚ·, ÔÈ ÎÔÈÓÔ› ·ÁÒÓÂ˜ ÙˆÓ ·ÓÙÈÚ·ÙÛÈ-

ÛÙÒÓ ÊÔÈÙËÙÒÓ ÙË˜ ∞™√∂∂ Ì·˙› ÌÂ
ÌÂÙ·Ó¿ÛÙÂ˜ ÌÈÎÚÔ�ˆÏËÙ¤˜ ÂÓ¿ÓÙÈ·
ÛÙÔ˘˜ Ì�¿ÙÛÔ˘˜ Î·È ÙÔ˘˜ Ê·Û›ÛÙÂ˜ Î·È
ÙÔ ÙÚ·Ófi ·ÓÙÈÊ·ÛÈÛÙÈÎfi ·Ó¿¯ˆÌ· ÙË˜
μ›ÏÏ· ∞Ì·Ï›·˜ �Ô˘ ·�ÔÙ¤ÏÂÛÂ �fiÏÔ
Û˘Û�Â›ÚˆÛË˜ Î¿ıÂ ÏÔÁ‹˜ ·ÓÙÈÊ·ÛÈ-
ÛÙÒÓ ÂÌ�Ô‰›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ Ê·Û›ÛÙÂ˜ Ó·
Â�ÂÎÙ·ıÔ‡Ó �¤Ú· ·�fi ÙËÓ �ÂÚÈÔ¯‹ ÙÔ˘
∞Á›Ô˘ ¶·ÓÙÂÏÂ‹ÌÔÓ·. ∫È fi,ÙÈ ‰ÂÓ Î·-
Ù¿ÊÂÚ·Ó Ù· Ê·ÛÈÛÙÈÎ¿ ÁÔ˘ÚÔ‡ÓÈ·, ÙÔ
Î·Ù¿ÊÂÚ·Ó ÔÈ Ì�¿ÙÛÔÈ, ‰È· ÙË˜ ÓfiÌÈ-
ÌË˜ Ô‰Ô‡. ∞ÏÏ¿ ÁÂÏÈÔ‡ÓÙ·È ·Ó ÓÔ-
Ì›˙Ô˘Ó �ˆ˜ ÂÎÎÂÓÒÓÔÓÙ·˜ ÌÈ· Î·-
Ù¿ÏË„Ë ı· ÂÎÎÂÓÒÛÔ˘Ó fiÛ· ·˘Ù‹
�ÚÂÛ‚Â‡ÂÈ ∫·È Â›Ó·È ¯Ú¤Ô˜ Ì·˜,
¯Ú¤Ô˜ Ì·˜ Û·Ó ·ÓÙÈÚ·ÙÛÈÛÙ¤˜ ÂÚ-
Á¿ÙÂ˜, Ó· ÛÙ·ıÔ‡ÌÂ ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙÔ˘˜
ÎÚ·ÙÈÎÔ‡˜ Û¯Â‰È·ÛÌÔ‡˜ Î·È ‰›�Ï·
ÛÙÔ˘˜ ·˘ÙÔÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜,
ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙËÓ �ÂÚ·ÈÙ¤Úˆ ˘�ÔÙ›ÌË-
ÛË ÙË˜ ˙ˆ‹˜ Ì·˜ Î·È ‰›�Ï· ÛÙÈ˜ Â-
ÛÙ›Â˜ ·ÓÙ›ÛÙ·ÛË˜.
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*√È ¯Ú˘Û·˘Á›ÙÂ˜ Â›Ó·È Ù· ¯·˚‰ÂÌ¤Ó· �·È‰È¿ ÙÔ˘ ÎÚ¿ÙÔ˘˜ �Ô˘ ÙÔ˘˜ ÛÙ¤ÏÓÂÈ Ó· Î¿ÓÔ˘Ó ÙË ‚ÚˆÌÔ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ÁÈ·
Ó· Ì�ÔÚÂ› ·˘Ùfi Ó· ÎÚ·Ù¿ÂÈ Ù· ‰ËÌÔÎÚ·ÙÈÎ¿ �ÚÔÛ¯‹Ì·Ù·. ¢ÂÓ ˘�¿Ú¯Ô˘Ó 2 ¿ÎÚ·, �·Ú¿ ÌfiÓÔ ‰˘Ô ÎfiÛÌÔÈ. √ Îfi-
ÛÌÔ˜ ÙË˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏÂ˘ÛË˜ Î·È ÙË˜ ÂÍÔ˘Û›·˜ ·�fi ÙË Ì›· (Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ô�Ô›Ô˘ Â›Ó·È ÎÈ ÔÈ Ê·Û›ÛÙÂ˜) ÎÈ Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÙË˜

·ÓÙ›ÛÙ·ÛË˜ Î·È ÙË˜ ·ÏÏËÏÂÁÁ‡Ë˜ �Ô˘ ·ÁˆÓ›˙ÂÙ·È ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙ· �·Ú·�¿Óˆ.

Και  κάτι για το ΣΥΡΙΖΑ και

την «αλληλεγγύη» του… (που

προσπαθεί να φέρει τις

καταλήψεις στα μέτρα του

αφαιρώντας τα όποια

ριζοσπαστικά χαρακτηριστικά

αυτές έχουν).

Πιο επικίνδυνος

από έναν εχθρό

είναι ένας 

εχθρός μεταμ�

φιεσμένος 

σε φίλο


