
   Την Πέµπτη 20 Δεκεµβρίου 2012 η αστυνοµία εισβάλλει στην κατάληψη 
Βίλλα Αµαλίας και συλλαµβάνει 8 άτοµα µετά από ανώνυµη καταγγελία για 
διακίνηση ναρκωτικών. Τα ευρήµατα είναι αστεία αλλά η κατάληψη 
σφραγίζεται και φρουρείται. Στις 28 του ίδιου µήνα αστυνοµικές δυνάµεις 
εισβάλλουν στην ΑΣΟΕΕ µε εντολή εισαγγελέα και παρουσία Πρυτανικής 
Αρχής, µια κίνηση που συνοδεύεται µε άλλη µία δίωξη µεταναστών 
µικροπωλητών. Αφού προσαγάγουν 16 µετανάστες και κατάσχουν την 
πραµάτεια ορισµένων, προχωρούν σε έρευνα στα στέκια πολιτικών 
συλλογικοτήτων. Στο Αυτοδιαχειριζόµενο Στέκι "ανακαλύπτεται" ο 
αυτοοργανωµένος ραδιοφωνικός σταθµός Ραδιοζώνες Ανατρεπτικής 
Έκφρασης, που εκπέµπει από την ΑΣΟΕΕ στους 98FM, και του οποίου το 
σύνολο του εξοπλισµού κατάσχεται. Το κράτος εντείνει την επίθεση του 
στοχεύοντας τους κοινωνικούς χώρους, τα πολιτικά στέκια, τις υποδοµές του 
κινήµατος και τις σχέσεις αλληλεγγύης και κοινού αγώνα µεταναστών - 
αλληλέγγυων φοιτητών/τριών. Τα τελευταία αυτά γεγονότα ήρθαν να 
προστεθούν σε ένα πλήθος κρατικών και παρακρατικών κατασταλτικών 
επιχειρήσεων σε βάρος κοινωνικών χώρων, καταλήψεων, εργατικών 
αγώνων: όπως η εκκένωση της κατάληψης  ΔέΛΤΑ στη Θεσσαλονίκη, του 
Αυτόνοµου Κοινωνικού Χώρου στη Βέροια, της κατειληµµένης Δηµοτικής 
Αγοράς στην Κυψέλη, της Ελληνικής Χαλυβουργίας στον Ασπρόπυργο, της 
κατάληψης των απεργών εργολαβικών υπαλλήλων του ΑΠΘ, τις 
δολοφονικές επιθέσεις εναντίον των αγωνιζόµενων κατοίκων της 
Χαλκιδικής, τις εµπρηστικές επιθέσεις φασιστών στις καταλήψεις Δράκα στην 
Κέρκυρα, Apertus στο Αγρίνιο, και πρόσφατα στον Ανοιχτό Κοινωνικό Χώρο 
Xanadu στην Ξάνθη.

   Δεν είναι δύσκολο να αντιληφθεί κανείς τους λόγους που οδήγησαν σε αυτές τις 
κίνησεις από την πλευρά των αφεντικών. Είναι οι ίδιοι λόγοι  για τους οποίους η 
αστυνοµία καταπνίγει µε δακρυγόνα  τον κόσµο που διαδηλώνει στις γενικές 
απεργίες, είναι οι ίδιοι λόγοι που οδηγούν σε επιχειρήσεις σκούπα στους 
µετανάστες και ποινικοποίηση όσων αρνούνται να πληρώσουν χαράτσια και 
εισιτήρια στα Μέσα Μαζικής Μεταφόρας. Δεν είναι παρά η αγωνία και το άγχος 
τους να τσακίσουν όσους/ες επιµένουν να αγωνίζονται και να κινούνται ενάντια 
στη γενικευµένη παράλυση που πάει να επιβληθεί. Η καταστολή των καταλήψεων 
αποτελεί έκφανση της συνολικότερης επίθεσης και αποσκοπεί στο πάγωµα 
εκείνων των κοινωνικών σχέσεων και κινήσεων που κυοφορούν έναν πολιτισµό 
ανταγωνιστικό προς τον κυρίαρχο.

    Συγκεκριµένα, µιλώντας για τη Βίλλα Αµαλίας, µέσα σε αυτά τα 23 χρόνια της 
διαδροµής της έχει αναδειχθεί σε σηµείο αναφοράς του ανταγωνιστικού 
κινήµατος στην Ελλάδα. Η αναγνώριση της βαρύνουσας ιστορικότητάς της από 
την πλευρά της εξουσίας, η στοχοποίησή της και η επίθεση που δέχθηκε σε 
καιρούς που η φιλολογία περί πάταξης της ανοµίας οργιάζει, συµπυκνώνουν την 
προσπάθεια πειθάρχησης και παραδειγµατισµού ενός ολόκληρου κινήµατος.
   Δεν έχουµε αµφιβολίες  ότι η εκκένωση της Βίλλας σχετίζεται µε το ότι έχει 
αποτελέσει αγκάθι στα σχέδια κράτους και φασιστών  για καθαρές (από φωνές 
αντίστασης και µετανάστες) γειτονιές, για ένα πειθήνιο και τροµοκρατηµένο 
κέντρο, αφού τα τελευταία χρόνια η Βίλλα (λόγω και της χωροταξικής της θέσης -
είναι κοντά στον Άγιο Παντελεήµονα) έχει λειτουργήσει ως ανάχωµα στην ολοένα 
αυξανόµενη επιθετικότητα των φασιστοσυµµοριών στο κέντρο της Αθήνας. Για 
τον λόγο αυτό, βέβαια, έχει βρεθεί αρκετές φορές στο στόχαστρο επιθέσεων από 
παρακρατικούς τραµπούκους  και σώµατα ασφαλείας. Πάντοτε, όµως, η Βίλλα 
φιλοξενούσε συνελεύσεις, έστηνε συναυλίες. Στέγασε όχι µόνο επιθυµίες αλλά και 
τυπογραφικές υποδοµές. Τόσο εντός, όσο και εκτός των τειχών της έχουν 
γεννηθεί  οµάδες, εγχειρήµατα και εκδηλώσεις, όλα αυτά  µε διαθέσεις ξεκάθαρα 
επιθετικές προς τον σάπιο αυτό κόσµο.
   Η  Βίλλα Αµαλίας  έχει υπάρξει σταυροδρόµι και σηµείο συνάντησης  και 
πολιτικοποίησης  των αγωνιζόµενων κοµµατιών αυτής της κοινωνίας. Με άλλα 
λόγια, ένα κοινωνικό κέντρο όπου το διασκορπισµένο υποκείµενο της πόλης 
αποκτά φωνή και πρόσωπο. Και σε µια ιστορική στιγµή που οι διαδικασίες 
µετασχηµατισµού της εργασίας έχουν φέρει σε σοβαρή κρίση τόσο τα συνδικάτα 
όσο και τα κόµµατα ως παραδοσιακές µορφές οργάνωσης και εκπροσώπησης, τη 
στιγµή που η πραγµατικότητα της επισφαλούς εργασίας και της καλπάζουσας 
ανεργίας καθιστά απρόβλεπτο το χώρο και το χρόνο εισβολής στο κοινωνικό 
γίγνεσθαι των νέων υποκειµενικοτήτων του ταξικού ανταγωνισµού, το διάσπαρτο 
ρίζωµα των κοινωνικών κέντρων στις γειτονιές τα καθιστά τόπους κοινούς. 
Τόπους που οι µητροπολιτικές ροές τους διατρέχουν. Η συνάντηση σε αγώνες και 
κινητοποιήσεις για την ικανοποίηση των αναγκών, το στήσιµο δοµών στέγασης 
και σίτισης, η οργάνωση διαδικασιών αυτοµόρφωσης,  τα θεατρικά εργαστήρια, οι 
µουσικές καλλιτεχνικές υποδοµές, η κάλυψη των υπαρξιακών αναγκών κάνουν 
τον ανταγωνισµό πιο πλούσιο, γεννάνε νέες γλώσσες και συµπεριφορές, νέες 
µορφές επικοινωνίας. Είµαστε εδώ για να οικοδοµήσουµε δίκτυα, συµµαχίες, 
µολύνσεις που θα διαπερνούν το κοινωνικό σώµα. Και γιατί όχι; Να πάµε ένα 
βήµα παραπέρα, να ανοίξουν οι πόρτες των καταλήψεων, να φιλοξενήσουν 
αυτόνοµα εργατικά κέντρα, δοµές αναπαραγωγής έξω και ενάντια στο 
εµπόρευµα, να γίννουν τα κύτταρα µιας προλεταριακής δηµόσιας σφαίρας. Τα 
κοινωνικά κέντρα ως οντότητες θα µπορούσαν να θέσουν πρακτικά το ζήτηµα της 
συλλογικής προλεταριακής αυτοαξιοποίησης, να αποτελέσουν τα υβρίδια για έναν 
διευρυµένο κοινωνικό µετασχηµατισµό.

αλληλεγγύη στη βίλλα αµαλίαςιστορικό

οι καταλήψεις είναι το ανάχωµα µας

Τη τετάρτη 9/1 η µέρα ξηµερώνει µε τη Villa Amalias ανακατειληµµένη 
δίνοντας τέλος στο καθεστώς ανοµίας στο οποίο βρισκόταν από τις 
20/12/2012. 

   Στις 9.20 πµ και σε συνέχεια της ανακατάληψης του κτηριου της Villa 
Amalias, πραγµατοποιείτε εισβολή από µατ, εκαµ και υµετ χωρίς την 
παρουσία εισαγγελέα, για την αποβολή των συντρόφων-ισών και την 
εκκένωση του κτηρίου. 
   Οι 101 σύντροφοι-ίσες,  παρά το δυσµενές της θέσης που τους τοποθέτησε 
το κράτος για αυτήν την κίνησή τους, δίχως να σκύψουν σε καµία περίπτωση 
το κεφάλι, συγκροτήθηκαν συλλογικά και βγήκαν από την κατάληψη, όχι 
φορτωµένοι όπλα όπως θα φαντασιώνονταν πολλοί παπαγάλοι των µµε, µε τη 
γροθιά τους υψωµένη και τη φωνή τους να αντηχεί ‘ΤΟ ΔΙΚΙΟ ΤΟ ΕΧΟΥΝ ΟΙ 
ΕΞΕΓΕΡΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΌΧΙ ΟΙ ΡΟΥΦΙΑΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΕΝΟΙ’.
   Σχεδόν παράλληλα µε την εκκένωση της Villa Amalias οι µπάτσοι, κατόπιν 
εντολής ΔΗΜΑΡ, προχώρησαν στην αποβολή και προσαγωγή περίπου 40 
αλληλέγγυων συντρόφων-ισών µας, από τη συµβολική  κατάληψη που 
πραγµατοποιούνταν  στα γραφεία της ΔΗΜΑΡ, υποστηρικτικά και αλληλέγγυα 
στην ανακατάληψη της Villa Amalias και της εκ νέου εκκένωσής της. 
   Το µεσηµέρι, περίπου στις 3 µπάτσοι περικυκλώνουν την Κατάληψη 
Πατησίων 61 & Σκαραµαγκά, και τελικά εισβάλουν στην κατάληψη, ενώ ο 
εισαγγελέας απαγορεύει την παρουσία δικηγόρων στο χώρο. Από την επίθεση 
των µπάτσων, 8 σύντροφοι συλλαµβάνονται και  µετά από πολύωρη οµηρία 
σε κλούβες, µεταφέρονται τελικά στο Α.Τ της Οµόνοιας χωρίς να τους 
επιτρέπεται να δουν δικηγόρους.

απέναντι στην υποτίµηση των ζωών µας

αλληλεγγύη στις καταλήψεις

δεν είπαµε όµως την τελευταία µας λέξη
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