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Η κατασταλτική επιχείρηση 

Τα ξημερώματα στις 5 Αυγούστου 2013 σε μια πρωτοφανή για τα δεδομένα της Πάτρας αστυνομική επιχείρηση 
εκκενώνονται και σφραγίζονται η κατάληψη Μαραγκοπούλειο, η κατάληψη Παραρτήματος και το αυτοδιαχειριζόμενο στέκι ΤΕΙ, 
με τη συμβολή του δήμου και της πυροσβεστικής. Στο Μαραγκοπούλειο οι 5 σύντροφοι και συντρόφισσες που βρίσκονται εντός 
της κατάληψης, ανεβαίνουν στη στέγη φωνάζοντας συνθήματα και ανοίγοντας πανό με σκοπό την δημιουργία κοινωνικού 
γεγονότος στη γειτονιά, ενώ αργότερα συλλαμβάνονται, αφού έχει προηγηθεί η άνοδος των μπάτσων στη στέγη και το βίαιο 
κατέβασμα ενός εκ των συντρόφων. Προσάγονται επίσης και αρκετοί αλληλέγγυοι-ες που σπεύδουν άμεσα στο κοντινότερο 
δυνατό σημείο. Οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για διατάραξη οικιακής ειρήνης, διακεκριμένες 
φθορές, ρευματοκλοπή και οπλοκατοχή. 

Οι καταλήψεις στο στόχαστρο 

Το χρονικό πλαίσιο μέσα στο οποίο συνέβησαν αυτές οι εκκενώσεις δεν είναι τυχαίο. Καταδεικνύει την ευρύτερη 
στρατηγική της κυριαρχίας σε δυο επίπεδα. Αφενός, συνιστά μια ολοφάνερη επίθεση απέναντι στους αυτοδιαχειριζόμενους 
χώρους, τις καταλήψεις, τα στέκια και τις κινηματικές υποδομές. Στον απόηχο της εξέγερσης του 2008, και εν μέσω της άνθισης 
των ριζοσπαστικών από τα κάτω πρωτοβουλιών που τον συνόδευε, το αντιδραστικό μπλοκ δε θα μπορούσε να μείνει αδρανές. 
Στα πλαίσια της αντιεξεγερτικής εκστρατείας που εξαπολύθηκε συλλήβδην από όλους τους πυλώνες της κυριαρχίας (κράτος, 
ΜΜΕ, συντηρητικά think tanks), πρώτες μπήκαν στο στόχαστρο οι δυναμικές αντιστάσεις. Αυτές που δεν εκλογικεύονται από τις 
μετριοπαθείς, δημοκρατικές αφηγήσεις, αυτές που δε χωράνε στα καλούπια των ακίνδυνων, παθητικών διαμαρτυριών, των 
ανώδυνων –για το status quo- εκδηλώσεων κοινωνικής δυσαρέσκειας. Το αντιεξουσιαστικό πρόταγμα της ανάληψης της 
ευθύνης για τις ζωές μας, τοποθετημένο μάλιστα σε μια σκληρή κοινωνική συγκυρία για τους καταπιεσμένους, εφόσον δεν 
κατέστη δυνατό να ηττηθεί ιδεολογικά ή ηθικά, έπρεπε να κατασταλεί φυσικά. Έτσι, η πάταξη του εσωτερικού εχθρού, πέρα από 
τις καταλήψεις τις Πάτρας, παίρνει σάρκα και οστά την ίδια εποχή στις κατασταλτικές επιχειρήσεις της κατάληψης Δέλτα 
(Θεσ/νίκη), Villa Amalias, Πατησίων & Σκαραμαγκά, Λέλας Καραγιάννη, Στέκι ΑΣΟΕΕ, Ράδιο 98fm, Athens Indymedia (Αθήνα), 
στην εκκένωση της κατάληψης Βαλβείου (Μεσολόγγι), της Αντιβίωσης (Γιάννενα).  

Αφετέρου, οι επιθέσεις στις καταλήψεις δε θα μπορούσαν να είναι ξεκομμένες από το ευρύτερο πλαίσιο καταστολής 
των δυναμικών κοινωνικών – ταξικών αγώνων που λαμβάνουν χώρα εκείνη την περίοδο. Οι αγώνες των κατοίκων στις Σκουριές 
Χαλκιδικής ενάντια στη λεηλασία της φύσης, οι δυναμικές κινητοποιήσεις ενάντια στα ακραία μέτρα λιτότητας, οι απεργίες, οι 
αντιφασιστικοί αγώνες αποτελούν μερικά μόνο παραδείγματα οργάνωσης των συλλογικών αντιστάσεων των από τα κάτω, 
αγώνες μπολιασμένοι σε μικρό ή μεγάλο βαθμό με την πρακτική της αυτοοργάνωσης κυοφορώντας ριζοσπαστικά και 
αντιθεσμικά χαρακτηριστικά. Το κράτος, μέσα από το στρατήγημα «νόμος και τάξη» προσπαθεί να επαναρρυθμίσει τις 
κοινωνικές σχέσεις και συμπεριφορές και να εγκαθιδρύσει μια νέα κανονικότητα, μέσα από την οποία οι κοινωνικοί αγώνες και 
τα κινήματα πρέπει να επανενταχτούν στα πλαίσια της δημοκρατίας και της θεσμικής διαμεσολάβησης. Εκεί που δεν μπορεί να 
αποσπάσει τη συναίνεση, ό,τι δεν μπορεί να αφομοιωθεί, θα πρέπει να κατασταλεί στοχεύοντας αρχικά το ίδιο το κίνημα, τις 
λογικές που κυοφορεί, τους χώρους που δημιουργεί, την αντίσταση στη λεηλασία των ζωών μας. 

Στο σήμερα για να αναφέρουμε μόνο τις πιο πρόσφατες επιθέσεις που έχουν δεχτεί κατειλημμένοι χώροι στην Ελλάδα 
θυμίζουμε μια σειρά κρατικών και παρακρατικών ενεργειών που έλαβαν χώρα τον τελευταίο χρόνο. Στις 14/6 μπάτσοι 
εισβάλλουν στην κατάληψη Θεμιστοκλέους 96 στα Εξάρχεια και συλλαμβάνουν 3 άτομα που βρίσκονταν μέσα (όμως το κτίριο 
ανακαταλαμβάνεται την ίδια μέρα). Τα ξημερώματα της Τετάρτης 27/7, τρεις στεγαστικές καταλήψεις προσφύγων και 
μεταναστών στη Θεσσαλονίκη δέχθηκαν την επίθεση των κρατικών μηχανισμών και εκκενώθηκαν (Ορφανοτροφείο, Hurriya στην 
οδό Καρόλου Ντηλ και η κατάληψη στη λεωφόρο Νίκης). Λίγες μέρες μετά στην κατάληψη Παπαμιχελάκη στο Ρέθυμνο 
μπλοκάρονται οι είσοδοι. Παράλληλα, απόπειρες φασιστικών και παρακρατικών επιθέσεων πραγματοποιούνται στις 
καταλήψεις στέγασης μεταναστών Νοταρά 26 και στην Κάνιγγος 22, στις καταλήψεις Ανάληψη, Αγρός, Κουβέλου και 
Βανκούβερ στην Αθήνα, στις καταλήψεις Libertatia και Terra Incognita στη Θεσσαλονίκη, στο Αυτόνομο Στέκι Ξάνθης κ.ά.  

Από την πλευρά μας, γνωρίζουμε ότι τα υλικά του αγώνα είναι αναλώσιμα. Η πραγματική δύναμη των κινημάτων, ο 
πυρήνας της υπόστασής τους, είναι οι άνθρωποι, οι καρδιές και τα μυαλά τους και αυτοί δεν κάνουν βήμα πίσω. Άλλωστε οι 
καταλήψεις του Παραρτήματος στην Πάτρα, της Αντιβίωσης στα Γιάννενα, της Λέλας Καραγιάννη και του στεκιού ΑΣΟΕΕ στην 
Αθήνα είναι και πάλι στα χέρια του κινήματος και νέες δημιουργούνται συνεχώς. Καλούμαστε, όσο ποτέ άλλοτε, να 
προωθήσουμε τη ριζοσπαστική, επαναστατική δράση, να αναστοχαστούμε και να ενδυναμώσουμε τα μέσα πάλης στην 
κατεύθυνση της όξυνσης της αναμέτρησης με το κράτος, το κεφάλαιο και τους μηχανισμούς τους.  



 
Κατάληψη Μαραγκοπούλειο: το χρονικό ενός συλλογικού εγχειρήματος 

 Τον Οκτώβριο του 2010 το συλλογικό εγχείρημα λόγου και δράσης, Πέρασμα, μαζί με πλήθος αλληλέγγυων 
συντρόφων-ισσών καταλαμβάνει το –επί 20 χρόνια εγκαταλελειμμένο- Μαραγκοπούλειο (πρώην ΠΙΚΠΑ) με σκοπό να στεγάσει 
τις πολιτικές του ανάγκες. Παρά την πολύ κακή κατάσταση που βρίσκεται ο χώρος, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα αποκτά 
βιώσιμα χαρακτηριστικά καθιστώντας το λειτουργικό ως εργαλείο στη διεξαγωγή του κοινωνικού – ταξικού πολέμου. Δυο μήνες 
μετά, στις 28/12/2010, ο χώρος εκκενώνεται για 1η φορά, όπου και συλλαμβάνονται 9 σύντροφοι-ισσες. Τρεις μέρες μετά, 
παραμονή Πρωτοχρονιάς, το κτίριο επανακαταλαμβάνεται. Η κατάληψη φιλοξενεί πλήθος πολιτικών και πολιτιστικών 
εκδηλώσεων. Παράλληλα στο χώρο στεγάζονται δανειστική βιβλιοθήκη, βιβλιοπωλείο κινηματικών εντύπων και εκδόσεων και 
κινηματικό αρχείο. Την περίοδο 2011-13 με τη άνοδο της Χ.Α και το άνοιγμα των γραφείων τους πρώτα στη Γερμανού και έπειτα 
στη Γούναρη (3 τετράγωνα από τη κατάληψη) και μετά τις δυναμικές αντιφασιστικές κινητοποιήσεις, το Μαραγκοπούλειο όντας 
οργανικό μέρος τους, έγινε αρκετές φορές στόχος φασιστικών επιθέσεων. Κάτι που ανέδειξε από τη μια τα αντιφασιστικά 
αντανακλαστικά του κόσμου του αγώνα της πόλης που συνέρεε να υπερασπιστεί την κατάληψη και από την άλλη την αγαστή 
συνεργασία φασιστών – αστυνομίας, μιας και οι περισσότερες επιθέσεις κατέληξαν σε συλλήψεις αλληλέγγυων προς την 
κατάληψη ατόμων και τη δημιουργία κλίματος έντασης, ώστε να τεθεί θέμα δημόσιας τάξης για την επερχόμενη εκκένωσή της. 

Οι καταλήψεις ως εργαλείο 

Στο μονοπάτι των κοινωνικών – ταξικών αγώνων, όποια μεθοδολογία κι αν ακολουθεί, πάντα παρουσιάζεται η 
αναγκαιότητα οικοδόμησης φυσικών σημείων αναφοράς, χώρων με τη δυνατότητα να στεγάσουν τις υποδομές του αγώνα, 
ικανών να φιλοξενήσουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες των ανθρώπων του κινήματος. Στη φαρέτρα των αναρχικών οι καταλήψεις 
κατείχαν ανέκαθεν θέση ως εργαλείο, κομμάτι μιας ιστορικής παρακαταθήκης πολλών δεκαετιών. Χώροι απαλλοτριωμένοι από 
την υπαρκτή πραγματικότητα, οι καταλήψεις έχουν ανά τα χρόνια στεγάσει ένα πέλαγος πολιτικών, κοινωνικών και πολιτιστικών 
δρώμενων. Τα ψυχρά τσιμέντα φορτώνονται την ευθύνη του οράματος, μιας άλλης ζωής φιλοξενώντας τις διεργασίες του 
κοινωνικού – ταξικού πολέμου, αναγεννημένα μέσα από τις ατραπούς τις άρνησης και της ανακάλυψης, εξαγνισμένα από τη 
διαμεσολάβηση του οικονομικού συμφέροντος.  

Πέρα απ’ όλα η υπόσταση των απελευθερωμένων χώρων είναι διττή: αποτελούν αν μη τι άλλο ένα βροντερό 
παράδειγμα για την κάλυψη μιας από τις πλέον στοιχειώδεις ανθρώπινες ανάγκες, αυτής της στέγης. Στο σύγχρονο περιβάλλον 
βαρβαρότητας, εκμετάλλευσης και επιβολής, η κάλυψη των βασικών αναγκών θα αποτελεί ολοένα και μεγαλύτερο επίδικο. Η 
παραφωνία της ταυτόχρονης ύπαρξης εγκαταλελειμμένων χώρων και άστεγων ανθρώπων είναι η ερώτηση και συνάμα η 
απάντηση. Η κατάληψη συνιστά επιθετική αιχμή και έμπρακτη αμφισβήτηση της ιδιοκτησίας, αποκτά δε ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά σε εποχές οξυμένων κοινωνικών και ταξικών σχέσεων, σε συνθήκες αυξανόμενης και εντεινόμενης λεηλασίας 
από την πλευρά της κυριαρχίας, εξώσεων, πλειστηριασμών και ουσιαστικά υποθηκευμένων ζωών. 

Μέσα από την οικειοποίηση εδάφους, τη συλλογική συμβίωση, το παράδειγμα μιας χειραφετημένης ανθρώπινης 
κοινότητας παίρνει σάρκα και οστά, μετατοπίζεται από τη σφαίρα του φαντασιακού σε μια απτή απάντηση στο στοίχημα της 
επιβίωσης στο σήμερα. Μέσω της αυτοοργανωμένης συνύπαρξης, προτάσσονται τα αντιεμπορευματικά και αδιαμεσολάβητα 
εκείνα στοιχεία που ζυμώνονται βιωματικά και προβάλλονται στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Στον απώτερο σκοπό της συνολικής 
επίθεσης στον κορμό κράτους – κεφαλαίου δε θα μπορούσαμε να μη συμπεριλάβουμε και το ζητούμενο των πρακτικών αναγκών 
των από τα κάτω, έξω και απέναντι από την ηθική της κυριαρχίας. 

Μακριά από αυτοαναφορικότητες, κλειστά (υπο)σύνολα και ψευδαισθήσεις οάσεων και νησίδων ελευθερίας, η 
πρακτική της κατάληψης έχει κάθε δυνατότητα να απελευθερώσει ποικιλόμορφη κινηματική δυναμική. Τα εγκαταλελειμμένα 
ντουβάρια ζωντανεύουν και νοηματοδοτούνται από σχέσεις και δράσεις υποκειμένων που υπονομεύουν νοσηρές κανονικότητες 
δημιουργώντας προπλάσματα κοινοτικής κουλτούρας. Μιας κουλτούρας που αντιπαρατίθεται με την καπιταλιστική, κυρίαρχη 
αφήγηση καταναλωτικής περιχαράκωσης, του θεάματος, της εξατομίκευσης, του κοινωνικού κανιβαλισμού και των 
συμπεριφορών του φαίνεσθαι. Μια συλλογική πορεία βιωματικής αναζήτησης στο δρόμο της ζωής, κόντρα στον πολιτισμό του 
αργού καθημερινού θανάτου. 

 
 

Η σιωπή του τσιμέντου δεν θα φιμώσει το θόρυβο  
της συλλογικής ζωής και των αγώνων 
 
Αλληλεγγύη στις καταλήψεις 
 
 

 
Σύντροφοι-συντρόφισσες 


