
 Η “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ” ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΑΝΤΕΧΕΙ ΤΗΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ

Στις 17 Μαρτίου ένας δημοσιογράφος, απ’αυτούς που παίρνουν γραμμή από τους εισαγγελείς και την ασφάλεια 
μέσα από ένα άρθρο του στον ελεύθερο τύπο, ζητά εμμέσως το κλείσιμο των καταλήψεων των δημοσίων 
κτηρίων με αναφορά σε 4 καταλήψεις στην Αθήνα, μία στην Θεσσαλονίκη και την κατάληψη Ματσάγγου στον 
Βόλο. Όλος τυχαίως ο εισαγγελέας του Άρειου πάγου Σανιδάς με αφορμή αυτό το άρθρο ζήτησε από τους κατά 
τόπους εισαγγελείς να διεξάγουν έρευνα για το ποιοι κρατάνε τις καταλήψεις, για πόσο καιρό και παρήγγειλε την 
εκκένωση τους. Επίσης ακολουθήθηκε η γνωστή μέθοδος λασπολογίας των καταλήψεων περί διακίνησης 
ναρκωτικών και όπλων. Μάλλον ο Σανιδάς και τα τσιράκια του οι κατά τόπους δημοσιογραφίσκοι μπερδεύουν 
τους ανοικτούς κοινωνικούς χώρους με τις γιάφκες των μπάτσων, τα αστυνομικά τμήματα, με μπάτσους 
διακινητές ναρκωτικών, σωματέμπορους, προστάτες μαγαζιών της νύχτας, με μπάτσους βασανιστές και 
δολοφόνους…

Η εισαγγελική παραγγελία του Σανιδά δεν είναι μεμονωμένο περιστατικό προσπάθειας τρομοκράτησης 
κομματιών της κοινωνίας που αντιστέκονται σ’ αυτό το σύστημα εκμετάλλευσης.  Έρχεται να προστεθεί σε μια 
σειρά άλλων κατασταλτικών μέτρων όπως η ποινικοποίηση της κουκούλας, τρομονόμους, κάμερες, επίλεκτα 
σώματα αστυνομικών. Τα μέτρα αυτά φανερώνουν ένα κράτος τρομαγμένο από την δυναμική που εμφάνισε ο 
Δεκέμβρης. Ένα κράτος που προσπαθεί να μαζέψει τα ασυμμάζευτα και να προλάβει μια επερχόμενη εξέγερση, 
καθώς η δυσαρέσκεια και η απαξίωση στους θεσμούς αυτής της κοινωνίας όλο και μεγαλώνει. 

                                                                

Ο ι καταλήψεις, λοιπόν, όντας ανοιχτοί χώροι έκφρασης, δημιουργίας, ζύμωσης, κοινωνικοποίησης, προωθούν 
την αυτοοργάνωση, την αντίσταση και την αλληλεγγύη μέσα από αντιιεραρχικές συνελεύσεις πορείες συναυλίες 
συζητήσεις βιβλιοθήκες, προβολές ταινιών, παρεμβάσεις και άλλα. Οι καταλήψεις σαν τέτοιοι χώροι στρέφονται 
και θα στρέφονται ενάντια στον γερασμένο κόσμο του χρήματος, της καριέρας, του ατομικισμού και της 
υποταγής.

Ας μάθουν λοιπόν το κράτος και τα τσιράκια του ότι η τρομοκρατία τους δε μας φοβίζει μας εξοργίζει.
Τους προειδοποιούμε ότι σε περίπτωση προσπάθειας εκκένωσης της κατάληψης για ότι συμβεί τη στιγμή 
εκείνη αλλά και για ότι ακολουθήσει τη πολιτική ευθύνη την έχουν  οι τοπικοί άρχοντες δήμαρχος, 
πρύτανης κ.α.
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