ΑΝΙΚΑΝΟΙ ΝΑ ΝΙΚΗΣΟΥΝ
ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΤΕ ΙΚΑΝΟΙ ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΟΥΝ
Η εισβολή των αστυνομικών δυνάμεων στην κατάληψη VILLA AMALIAS το πρωί της 20ης Δεκέμβρη είναι
μία ακόμα πράξη του πολέμου που’χει κηρύξει ο εξουσιαστικός συρφετός στην κοινωνία και στα
αγωνιζόμενα κομμάτια της. Μια κατασταλτική επιχείρηση καθοδηγούμενη από τα «κεφάλια» του ντόπιου
πολιτικού συστήματος, την δυαρχία Σαμαρά και Δένδια, συνεπικουρούμενη από το αυτοδιοικητικό τσιράκι
τους, τον δήμαρχο των μπάτσων και των φασιστών Καμίνη και ενταγμένη στην λυσσασμένη επίθεση του
κράτους και των αφεντικών που’ χει ως στόχο την συντριβή όσων στέκονται εμπόδιο στα σχέδιά τους.
Ένα τέτοιο εμπόδιο ΕΙΝΑΙ η κατάληψη της VILLA AMALIAS. Γι΄ αυτό και στοχοποιείται χρόνια τώρα, γι’
αυτό οι σύντροφοι κι οι συντρόφισσές μας βρίσκονται αντιμέτωποι με κακουργήματα και προφυλακίσεις
με βάση γελοίες και προσχηματικές κατηγορίες. Η εκδικητικότητα των αρχών δε μας ξενίζει, είναι η δέουσα
συμπεριφορά αυτών που φοβούνται. Είναι το αντιπροσωπευτικό δείγμα του πολιτισμού της εξουσίας, της
βαρβαρότητας, της εξαθλίωσης, της εκμετάλλευσης και της υποταγής. Αυτόν τον πολιτισμό που μας οδηγεί
στην υποτέλεια και τη δουλεία στα ντόπια και ξένα αφεντικά, που ανοίγει την πόρτα στον φασισμό και τον
ολοκληρωτισμό, που μας θέλει μόνους και φοβισμένους, σκυφτούς κι απαθείς.
Εε, λοιπόν..αυτό είναι το αδίκημα που διαπράττει αδιάλειπτα, χωρίς εκπτώσεις και υπαναχωρήσεις, για 22
χρόνια η VILLA AMALIAS. Ότι αντιστάθηκε στην επέλαση του πολιτισμού αυτού με χίλιους δυο τρόπους. Με
την προώθηση της αυτοοργανωμένης και αντιεμπορευματικής έκφρασης με συναυλίες, προβολές, θεατρικά
και πάρτυ, με την διοργάνωση πολιτικών εκδηλώσεων, συζητήσεων και βιβλιοπαρουσιάσεων, με την
συμμετοχή της στο ευρύτερο αναρχικό-αντιεξουσιαστικό κίνημα, με το στήσιμο κινηματικών υποδομών
όπως η τυπογραφική κολεκτίβα, με συγκρούσεις και ξενύχτια στις γωνίες της Αχαρνών απέναντι σε
φασιστοειδή και ένστολους φονιάδες.
Δε θα απαριθμήσουμε τις γελοίες μεθοδεύσεις μπάτσων-υπουργών-εισαγγελέων-δημάρχων εις βάρος της
κατάληψης και των καταληψιών ούτε και θα χαλάσουμε σταγόνα μελάνι για τον γελοίο προποτζή Δένδια
και τα ευρήματά του. Επιστρέφουμε τον οχετό λάσπης στα παπαγαλάκια των media που έσπευσαν να
πανηγυρίσουν και να λοιδορήσουν. Η μοναδική απάντηση που χωράει αυτές τις μέρες είναι η αλληλεγγύη
και η στήριξη των συντρόφων και των συντροφισσών μας που βρίσκονται όμηροι του κράτους. Η ανάδειξη
των κατασταλτικών μεθοδεύσεων κι η έμπρακτη σύγκρουσή μας με τους εξουσιαστές. Η συνέχιση του
αγώνα ενάντια στο καθεστώς. Η συνέχιση του αγώνα για τη δημιουργία της κοινωνίας της ελευθερίας και
της ισότητας. Κι οι καταλήψεις είναι ζωντανά κύτταρα αυτής της κοινωνίας που την μορφοποιούν στο εδώ
και τώρα προτάσσοντας τα ιδανικά και τις αξίες του δικού μας πολιτισμού: της συλλογικότητας, της
αντίστασης, της αξιοπρέπειας, του αγώνα. Οι καταλήψεις μας, δυστυχώς για τον κάθε προποτζή είναι οχυρά
του ανυποχώρητου αγώνα μας ενάντια στην εξουσία. Γι’ αυτό βρίσκονται στο στόχαστρο και τις
υπερασπιζόμαστε με κάθε μέσο.
Η VILLA AMALIAS χτυπήθηκε επειδή η δράση κι η ύπαρξη της ήταν επικίνδυνη για το καθεστώς και τις
επιλογές του. Επειδή οι φασίστες έσπασαν τα μούτρα τους δεκάδες φορές προσπαθώντας να επιτεθούν σ’
αυτήν. Γιατί έσπασαν τα μούτρα τους ακόμα κι όταν επιτίθονταν μαζί με τους ένστολους ψηφοφόρους τους.
Γιατί οι μετανάστες κι όσοι κάτοικοι της περιοχής δεν έφαγαν το κουτόχορτο του ρατσισμού, βρήκαν στη
VILLA AMALIAS ένα χώρο αλληλεγγύης και ελεύθερης έκφρασης, ένα ανάχωμα στο κέντρο της μητρόπολης
ενάντια στην αστική απομόνωση και τον κοινωνικό κανιβαλισμό, ένα οχυρό αντίστασης κι αγώνα.
Στην κατάληψη VILLA AMALIAS,στη γωνία Αχαρνών και Χέυδεν, ο κόσμος της ελευθερίας βρήκε ένα ακόμα
σημείο εκκίνησης, ένα ακόμα πεδίο σύμπραξης, ένα ακόμα εφαλτήριο για την έφοδο στον ουρανό. Η
επίθεση στη VILLA AMALIAS είναι επίθεση σε όσους δεν κάνουν πίσω, σε όσους βγαίνουν μπροστά,
διεκδικούν και πολεμούν για την αξιοπρέπειά τους. Απέναντι σε αυτήν την επίθεση οφείλουμε όλοι να
πάρουμε θέση, σαφή κι ειλικρινή. Ή με την εξουσία και τους λακέδες της ή με τους καταπιεσμένους και τους
αγωνιστές.
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