Γιατί οι καταλήψεις είναι στις καρδιές μας
και
γιατί τις υπερασπιζόμαστε
Η ενίσχυση της τυραννικής διακυβέρνησης στον πλανήτη εγκαθίσταται με τρομακτική ταχύτητα. Ο
περιορισμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων , η επέκταση της αστυνομοκρατίας, η ποινικοποίηση των
κοινωνικών κινημάτων, οι πολιτικές λιτότητας που χτυπάνε κατά κόρον τα πιο αδύνατα μέλη της
κοινωνίας και ιδιαίτερα τα μέλη του κοινωνικού περιθωρίου ομού μετά των εκστρατειών μίσους
ενάντια σε όσους δεν ανήκουν στον καθωσπρεπισμό των κυρ-παντελήδων , σε όσους δηλαδή δεν
υπακούουν και αντιδρούν στον καπιταλισμό όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα και στηρίζεται από τις
κυβερνήσεις και την μέγιστη πλειοψηφία των ΜΜΕ, είναι γεγονός που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί.
Για να μην αναφερθούμε στην θυματοποίηση-στοχοποίηση των προσφύγων και των μεταναστών ως
την πρώτη ύλη στην ρητορική μίσους και τις ρατσιστικές διακρίσεις και επιθέσεις τις οποίες
υφίστανται πάντοτε με την αναγκαία εθνικιστική κι φοβική γαρνιτούρα.
Ως φυσικό επακόλουθο είναι και το κυνήγι των ελεύθερων κοινωνικών χώρων που βρίσκονται έξω
από το σύστημα όπως είναι οι καταλήψεις, τα οικήματα συλλογικών σχεδίων δράσης με κοινωνικό
προσανατολισμό, τα κοινωνικά κέντρα, κοινοί χώροι δράσης και έκφρασης στις γειτονιές ακόμη και
μικρά συνεργατικά καταστήματα και μπαράκια. Η λογική πίσω απ’ αυτό είναι το τσάκισμα κάθε
δραστηριότητας και συλλογικής δράσης που αρνείται πεισματικά την καπιταλιστική
εμπορευματοποίηση της ζωής μας.
Στην Ευρωπαϊκή μας Συμμαχία Δράσης υπάρχουν δυο καταλήψεις που υφίστανται τρομακτική πίεση
για έξωση:
Η κατάληψη ROZBRAT στο Poznan στην Πολωνία, η οποία έχει στην πλάτη της 25 χρόνια ζωντανής
αντίστασης είναι η παλαιότερη κατάληψη στην Πολωνία. Η κατάληψη ROZBRAT είναι ένα ιδιαίτερο
κέντρο ανάπτυξης ανεξάρτητης κουλτούρας και προάγει δράσεις που δεν υπάρχουν στον κόσμο της
εμπορευματοποίησης, στον κόσμο του καπιταλισμού. Βασίζεται στην ανεξάρτητη κοινωνική και
πολιτισμική δραστηριότητα, χωρίς να δέχεται δωρεές και χρηματοδοτήσεις, χωρίς σπόνσορες και
άλλα παρόμοια. Δρα καθαρά εκτός συστήματος στοχεύοντας στην ανεξάρτητη κριτική σκέψη και
κτίζοντας κοινωνική συνείδηση
Η δράση της είναι πολυσχιδής και περιλαμβάνει χιλιάδες εκδηλώσεις, όπως κονσέρτα ,εκθέσεις,
θεατρικές παραστάσεις, συνέδρια σεμινάρια και εργαστήρια. Παράλληλα υπήρξε και υπάρχει ως
χώρος όπου μαζεύονται καθημερινά πάρα πολλές τοπικές συλλογικότητες για διάφορες
πρωτοβουλίες δράσης και τον προγραμματισμό τους, ενώ συνεχίζει να λειτουργεί ως το σπίτι γενεών
ακτιβιστών που έβαλαν και βάζουν την σφραγίδα τους σε σημαντικές κοινωνικές κινητοποιήσεις και

αντιπαραθέσεις. Τώρα όμως το μέλλον είναι αβέβαιο. Πριν κάποια χρόνια η κατάληψη προχώρησε
δικαστικά για να σιγουρέψει τα δικαιώματα της στην γη όπου βρίσκεται. Η υπόθεση είναι μεν ανοικτή
αλλά τον Μάη του 2919, ο διαχειριστής καθόρισε εκτιμημένη αξία στον χώρο ανοίγοντας έτσι τον
δρόμο σε δημοπρασία και πιθανή βίαιη έξωση. Η ημερομηνία του πλειστηριασμού δεν έχει οριστεί
ακόμη αλλά αυτό μπορεί να συμβεί ανά πάσα στιγμή.
Η κατάληψη Νοταρά 26, είναι η πρώτη που λειτούργησε ως χώρος υποδοχής προσφύγων το καλοκαίρι
της μετανάστευσης δηλαδή το 2015. Από τότε εκεί βρήκαν καταφύγιο μερικές χιλιάδες ανθρώποι.
Έγινε το πρότυπο για το κίνημα καταλήψεων που ήταν αλληλέγγυο σε ανθρώπους που δραπέτευαν
από τις χώρες τους για να επιβιώσουν, ξεχασμένοι από αποτυχημένα κράτη και χρησιμοποιούμενοι
ως πιόνια στα χέρια των ισχυρών στα αιματηρά γεωστρατηγικά τους παίγνια. 20 περίπου κτίρια
φιλοξένησαν πάνω από 2800 ανθρώπους την ίδια στιγμή. Η νέα κυβέρνηση στην Ελλάδα, με
φασιστικού περιεχόμενου ανακοίνωση της διακήρυξε ότι θα καθαρίσει τα Εξάρχεια , την κατ’ εξοχή
περιοχή αντίστασης στον καπιταλισμό και την εμπορευματοποίηση , από τα κοινωνικά και πολιτικά
κινήματα και ότι θα διώξει βίαια τις καταλήψεις. Στο τέλος του Αυγούστου επιτέθηκαν σε 4
καταλήψεις και συνέλαβαν 150 πρόσφυγες , οικογένειες με παιδιά κυρίως, όπου τους μετέφεραν σε
κρατικά στρατόπεδα συγκέντρωσης.
Οι ελεύθεροι κοινωνικοί χώροι πάντοτε ήταν σημαντικοί για τα κοινωνικά κινήματα. Εκεί μαζεύεται ο
κόσμος της αξιοπρέπειας για να συζητήσει , να προετοιμάσει την πολιτική αντίσταση και δράση .
Είναι ο φυσικός χώρος των κινημάτων. Είναι ο χώρος όπου καλλιεργείται η αλληλεγγύη, η
αλληλοβοήθεια και είναι φυσικά ο χώρος προστασίας των εναλλακτικών τροπών ζωής. Είναι ο χώρος
όπου καλλιεργείται η αντικουλτούρα, είναι εκεί όπου κρατείται ζωντανή η ιδέα των μη
εμπορευματοποιημένων μορφών κοινωνικής ανταλλαγής. Τέτοιοι χώροι τέλος είναι εργαστήρια νέων
προσεγγίσεων ζωής προοίμια υπαρχουσών ουτοπιών. Οι χώροι αυτοί είναι δραματικής σημασίας για
την κοινωνία σ’ αυτούς τους σκοτεινούς χρόνους που βιώνουμε.
Στις 14 του Σεπτέμβρη, η κατάληψη Rozbrat κινητοποιείται στο Poznan σε διαδήλωση με δυο
στόχους: Πρώτα να δείξει την αλληλεγγύη της κοινωνίας στην κατάληψη και ύστερα να ασκηθεί πίεση
στην εξουσία έτσι ώστε να τερματιστεί η έξωση. Την ίδια μέρα το δίκτυο καταλήψεων και πολιτικών
συλλογικοτήτων !NO PASARAN! Καλεί σε διαδήλωση ενάντια στην κρατική βία και καταστολή στην
Αθήνα.
Υποστηρίζουμε αυτές τις δράσεις μ ’όλη μας την δύναμη και βέβαια όλες τις υπόλοιπες δράσεις
αντίστασης όπου κι αν συμβαίνουν από την στιγμή που προστατεύουν εναλλακτικούς χώρους όπως
τις καταλήψεις στο POZNAN την Αθήνα και σ ’όλο τον πλανήτη.
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