
Μια ιστοία που δεν περνάει απαρατήρητη 
μιας και φασίστες υπάρχουν σε όλα τα 
κόμματα της Βουλής (και όχι μόνο). 

Οι ερωτήσεις στην Βουλή του Ψαριανού 
και του Λεβέντη, μελών της Δημοκρατικής 
Αριστεράς (πασόκοι με αριστερό προφίλ) 
για το αν θα φτιαχτεί το μουσείο «Μαρία 
Κάλλας», μιας και έζησε στο συγκεκριμένο 
κτήριο η εν λόγω ντίβα, δείχνει τα βαθειά 
«αριστοκρατικά τους αισθήματα» αλλά και 
την περαιτέρω πολιτική αντίληψη τους.

Από την πλευρά μας λέμε απλά ότι το 
κτήριο χρησιμοποιείται και δεν είναι σε 
καμία περίπτωση έρημο αλλά ζωντανό 
από τις εκεί μέσα διαδικασίες, όπως επίσης 
συντηρείται άψογα (αν και ούτε σε αυτό δεν 
σας πέφτει λόγος). Επίσης, η εκκένωσή 
του που προτείνεται έμμεσα, με σκοπό 
στεγάσει μουσείο! με σκοπό την αναβάθμιση 
της περιοχής απλά ανήκει στην σφαίρα 
της φαντασίας μιας και η αναβάθμιση της 
περιοχής που προτείνεται είναι οι συμφωνίες 
με τις κατασκευαστικές, οι μίζες με τα 
υπουργεία,  και πάντα με την συνοδεία του 
κράτους ασφάλειας ως εγγυητή. Άσε που η 
αναβάθμιση περιοχών που προτείνουνε οι 
εν λόγω κύριοι γίνεται με σκοπό την ολοένα 
επέκταση του καπιταλιστικού συστήματος 
μέσα από την αριστερή εκδοχή του. 

Πάρτε το χαμπάρι ότι σε αυτό το κτήριο, 
την εκεί κατάληψη δηλαδή γράφεται ιστορία 
που δεν μπορεί κανένας φασιστάκος 
οποιασδήποτε απόχρωσης ούτε καν να 
πλησιάσει!

Τα τελευταία χρόνια στην ελλάδα και κυρίως μετά την εξέγερση 
του Δεκέμβρη του 2008 ξεπηδάνε συνεχώς εστίες αντίστασης. 
Αυτοδιαχειριζόμενοι χώροι, στέκια, καταλήψεις κτιρίων, συνελεύσεις 
γειτονιάς και σωματεία βάσης μπολιάσμενα με ταξικό μίσος και 
αντιεξουσιαστικά χαρακτηριστικά  αυτοοργανώνουν τις ανάγκες τους, 
μετατρέποντας τες ταυτόχρονα σε αγώνα έναντια στο παρών κοινονικό-
πολιτικό σύστημα. Το κράτος δεν στέκει αμέτοχο εξαπολύοντας απειλές 
για εκκενώσεις καταλήψεων και διώξεις αγωνιστών. Πιο πρόσφατα 
παραδείγματα είναι οι πιέσεις που δέχονται οι καταλήψεις Λέλα 
Καραγιάννη 37 στην Αθήνα, όπου έχει ασκηθεί από την εισαγγελία 
αυτεπάγγελτη ποινική δίωξη κατά των καταληψιών, καθώς και άκαρπες 
προσπάθειες διακοπής της ηλεκτροδότησης του κτιρίου. Η κατάληψη 
Ορφανοτροφείου στη Θεσσαλονίκη, όπου μετά από απόφαση του 
υπουργείου υγείας κοινοποιήθηκε η παραχώρηση του κτιρίου στην 
Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, με σκοπό την δημιουργία ιδρύματος για 
χρόνια πάσχοντες. Η κατάληψη Ελαία στη Κέρκυρα, όπου συνεργείο του 
Δήμου Κέρκυρας εισέβαλε στο χώρο της κατάληψης, με το πρόσχημα του 
ʽκαθαρισμού και της αξιοποίησηςʼ του θερμοκηπίου από τη Διεύθυνση 
Πρασίνου.

Την Παρασκευή 29 Ιουλίου 2011 στα πλαίσια μιας οργανωμένης 
αστυνομικής επιχείρησης παρουσία εισαγγελέα πραγματοποιήθηκε 
εισβολή στην κατάληψη της Πατησίων 61 και Σκαραμαγκά. Το κτήριο έχει 
εγκαταλειφθεί εδώ και χρόνια από το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ) 
και πλέον λειτουργεί σαν ανοιχτός κοινωνικός χώρος, ικανοποιώντας 
συλλογικά, συντροφικά και αυτοοργανωμένα πολιτικές, κοινωνικές, 
ψυχαγωγικές και στεγαστικές ανάγκες. Μετά από μήνυση του ιδιοκτήτη 
που εκρεμμούσε από το 2009, οι μπάτσοι μπούκαραν στο χώρο και 
διέλυσαν το εργαστήρι πληροφορικής «σηκώνοντας» 15 υπολογιστές 
και ό,τι άλλο υλικό είχε να κάνει με τεχνολογική υποδομή, μαύρες και 
κόκκινες σημαίες, ενώ δεν αμέλησαν να γράψουν φεύγοντας φασιστικά 
και σεξιστικά συνθήματα. Η αστυνομική επιχείρηση κράτησε περίπου 3 
ώρες και στη διάρκειά της συνελήφθη ένας συντρόφος μας, ο οποίος 
απαίτησε να είναι παρών κατά την έρευνα. Στον σύντροφο αποδόθηκαν 
οι κατηγορίες της διατάραξης οικιακής ειρήνης, της οπλοκατοχής για 
τις σημαίες και της κλεπταποδοχής για την κατοχή των υπολογιστών. 
Σύντροφοι και συντρόφισσες της κατάληψης καθώς και αλλήλλεγγυος 
κόσμος βρέθηκαν έξω από το κτήριο, το οποίο και ανακαταλάβανε την 
ίδια μέρα.

Με την κατηγορία της κλεπταποδοχής ο “κατηγορούμενος” καλείται να 
μπει σε μια διαδικασία να αποδείξει και να δικαιολογήσει πως βρέθηκαν 
στον χώρο οι υπολογιστές. Το κράτος δηλαδη ενοχοποιεί χώρους και 
πρόσωπα έτσι αυθαίρετα με αστήριχτες κατηγορίες, βάζοντας τους στον 
τοίχο να αποδείξουν ότι δεν είναι ελέφαντες. Η πρεμούρα που έχει πιάσει 
την κρατική λέρα να ξεμπερδεύει με δομές που την απαξιώνουν, δείχνει 
ότι οι κραυγές αμφισβήτησης όλο και πληθαίνουν. 

Η κρατική μηχανή έχει συγκεκριμένες λειτουργίες. Παράγει ανισότητα, 
καταπίεση και φτώχεια. Προσπαθώντας να βάλει τέλος σε εγχειρήματα 
και δομές που την εμποδίζουν να λετουργεί ανενόχλητη το μόνο που 
καταφέρνει είναι να μας ζαλίζει τον έρωτα. 

Καμία δίωξη στο σύντροφο που δικάζεται τη Δευτέρα 26 Μαρτίου για την 
υπόθεση της κατάληψης Πατησίων 61 & Σκαραμαγκά στην Αθήνα
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