
Το “8:15” είναι 
ένα έντυπο που 
μοιράζεται στα 

σχολεία της περιοχής 
των πατησίων. Μέσα 

από τα κείμενα,τα 
σκίτσα και τα σχόλια 

που γράφονται 
στις σελίδες του 
προσπαθούμε να 

δείξουμε ότι αυτή η 
εποχή δεν καταφέρνει 

να κερδίσει την 
εκτίμηση μας.
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Καμία ανοχή στα ρατσιστικά πογκρόμ
Όποιος νομίζει ότι το πρόβλημα είναι οι μετανάστες, ας πάει στη δούλεψη ελλήνων στα 

χωράφια με 15 ευρώ μεροκάματο ή εσωτερική καθαρίστρια με 300 ευρώ μηνιάτικο.

Η απλοϊκή, λαϊκίστικη ρητορική της κρίσης βγάζει απ’ το κλουβί ένα φανατισμένο 
σκυλολόι, που μαχαιρώνει και ξυλοκοπά ανθρώπους ανελέητα, δήθεν για μια πατρίδα. Το 
ίδιο σκηνικό επαναλαμβάνεται στην περιοχή της πλατείας Αμερικής και της Αγ. Μελετίου 
τους τελευταίους δύο μήνες. Η αστυνομία περικυκλώνει οικοδομικά τετράγωνα, έτσι με τις 
πλάτες και υπό την κάλυψη της, μέσα στον αποκλεισμένο χώρο ένας ρατσιστικός όχλος 
επιδίδεται σε ωμότητες, έναντι κυρίως μη λευκών μεταναστών, σπιτιών και μαγαζιών τους. 
Ένα σκυλολόι που αποτελείται από νοικοκυραίους, εθνικόφρονες, νεοναζί και οπαδούς 
της λευκής καθαρότητας, που εν μέσω κρίσης χτυπούν μετανάστες εργάτες και φτωχούς 
για να επιτύχουν τη σιωπή, την πειθάρχηση και την τρομοκράτησή των εργατών, για να 
αποπροσανατολίσουν τον κόσμο της εργασίας από τους πραγματικούς εχθρούς: το κράτος, 
τους πλούσιους, τ’ αφεντικά και τις φασιστικές τους (π)ορδές. Αν το οργανωμένο σχέδιο 
κράτους και φασιστικών συμμοριών έχει επιτυχία, τότε στο μέλλον δεν θα εκπλαγούμε αν 
εφαρμοστεί ενάντια σε απεργούς, διαδηλωτές, αγωνιστές. 

Παράλληλα, η προπαγάνδα του μίσους και της ξενοφοβίας συνεχίζεται με ένταση από 
τα ΜΜΕ και διάφορους «καλοθελητές». Αδίστακτοι δολοφόνοι ποτίζουν γυμνασιόπαιδα με 
μίσος για το διαφορετικό συμμαθητή τους, για τον εξαθλιωμένο γείτονά μας. Πασχίζουν να 
συνηθίσουμε την εικόνα της σβάστικας στους τοίχους της πόλης.

Ακόμα, τα σώματα ασφαλείας δεν αποτελούν μόνο τη στρατιωτική εμπροσθοφυλακή 
της αστικής τάξης, αλλά προωθούν τα κρατικά συμφέροντα. Ο ρόλος τους δεν είναι 
δηλαδή απλά εκτελεστικός, αλλά ουσιαστικός, αφού με τη δράση τους διαφυλάττουν τα 
ρατσιστικά πογκρόμ, τα χαμηλά μεροκάματα, τα άθλια νοσοκομεία, τα ετοιμόρροπα από 
κάθε άποψης σχολεία, την τήρηση του μνημονίου και της τάξης της αγοράς, τα κέρδη των 
πλουσίων και την ήρεμη ζωή στην Εκάλη και την Κηφισιά. (από το κείμενο για τον φόβο)

Η κοινωνία των από κάτω δεν είναι αγέλη, όσο φτωχή κι αν γίνει. Έχει αρχετυπικούς 
νόμους που πέρασαν από γενιά σε γενιά και μας κρατούν ακόμα ζωντανούς, κι ας θέλουν 
οι κυρίαρχοι να αλληλοσκοτωνόμαστε, να γυρνάμε την πλάτη μας στη φρίκη που μας 
περιβάλλει, να ποθούμε την κατασκευασμένη τηλεοπτική πραγματικότητα.

Όσο υπάρχει εκμετάλλευση, ξένοι και ντόπιοι απειλούμαστε 
από τους εξουσιαστές τους διαχωρισμούς και τον φασισμό.

Grafiti από την «αντιφασιστική δράση Κυψέλης Πατησίων» στο στίβο της Γκράβας
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Tα ξημερώματα της 20ης Δεκέμβρη η αστυνομία εισβάλλει 

στην κατάληψη «Villa Amalias» και συλλαμβάνει οκτώ κατοίκους 
καταληψίες. Οι μπάτσοι με μια κλούβα στρατοπεδεύουν έξω από την 
κατάληψη, εμποδίζοντας τους καταληψίες και τους αλληλέγγυους να 
μπουν στο σπίτι τους. Δυο μέρες μετά, στις 22 του μήνα, ο ανοιχτός 
κοινωνικός χώρος Xanadu στην Ξάνθη δέχεται εμπρηστική επίθεση 
από παρακρατικούς, η οποία προξενεί -ευτυχώς- περιορισμένες υλικές 
ζημιές. Λίγες μέρες αργότερα, στις 28 Δεκέμβρη, πραγματοποιείται 
επέμβαση της αστυνομίας στην ΑΣΟΕΕ, όπου συλλαμβάνονται 
16 μετανάστες μικροπωλητές και οι μπάτσοι, σπάζοντας πόρτες, 
εισβάλλουν στα φοιτητικά στέκια και κατάσχουν κράνη και σημαίες. 
Από το Αυτοδιαχειριζόμενο Στέκι ΑΣΟΕΕ πήραν τα μηχανήματα 
και τον πομπό του πειρατικού ραδιοφωνικού σταθμού «Ραδιοζώνες 
Ανατρεπτικής Έκφρασης 98FM». Έπειτα, το πρωί της 9ης Γενάρη, 
93 άτομα ανακαταλάμβάνουν τη Villa Amalias, επαναφέροντας 
το σπίτι στον κόσμο του αγώνα. Μετά από δυο περίπου ώρες 
ακολουθεί η εισβολή των ΕΚΑΜ στη Villa Amalias και η σύλληψη 
των 93 καταληψιών. Ταυτόχρονα 56 σύντροφοι/ισσες προχωρούν σε 
κατάληψη των κεντρικών γραφείων του συγκυβερνώντος κόμματος 
της δημαρ. Τα ΕΚΑΜ επεμβαίνουν και τους προσάγουν στην 
ασφάλεια. Το ίδιο μεσημέρι ΕΚΑΜ, ΜΑΤ και ασφαλίτες εισβάλλουν 
στην κατάληψη ΠΑΤΗΣΙΩΝ 61 & ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ και την εκκενώνουν 
συλλαμβάνοντας επτά συντρόφους/ισσες που βρίσκονται στο σπίτι. 
Λίγες μέρες μετά, ο χώρος σφραγίζεται και η αστυνομία αποχωρεί. Το 
Σαββάτο 12 Γενάρη πραγματοποιείται διαδήλωση αλληλεγγύης στις 
καταλήψεις που συμμετέχουν πάνω από 10.000 άτομα, στέλνοντας 
σαφές μήνυμα ότι ο αγώνας συνεχίζεται και δεν μας τρομοκρατεί 
ούτε η αστυνομία, ούτε οι πολιτικοί διευθυντές της. Στη συνέχεια, 
στις 15 Γενάρη ο στρατός της αστυνομίας εισβάλλει στην κατάληψη 
«Λέλας Καραγιάννη», προσάγοντας 14 συντρόφους/ισσες. Αποχωρεί 
μετά από τρεις περίπου ώρες και το σπίτι ανακαταλαμβάνεται από 
αλληλέγγυους. Στο χρονικό διάστημα από τις 20 Δεκέμβρη έχουν γίνει 
αμέτρητες κινήσεις αλληλεγγύης σε όλη την ελληνική επικράτεια και το 
εξωτερικό που περιλαμβάνουν: συγκεντρώσεις, πορείες, καταλήψεις 
σε ραδιοφωνικούς και τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς, μοιράσματα, 
αναρτήσεις πανό, συνθήματα σε τοίχους κ.α. Παράλληλα, όλο αυτό 
το διάστημα οι καλοπληρωμένοι ρουφιάνοι του κράτους -βλέπε 
δημοσιογράφοι/ τηλεόραση/ τύπος- έχουν εξαπολύσει μια εκστρατεία 
λάσπης εναντίον των καταλήψεων, καταφέρνοντας να «πείσουν» 
μόνο όσους συντάσσονται με τους φασίστες, την αστυνομία και το 
μνημονιακό κράτος.. Εδώ να θυμίσουμε οτι οι ίδιοι μηχανισμοί έριχναν 
πάλι λάσπη στις μαθητικές καταλήψεις που πήγαν να ξεσπάσουν 
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στην αρχή της σχολικής χρονιάς.

Η επίθεση στις καταλήψεις και στον αναρχικό – ριζοσπαστικό χώρο 
είναι μέρος της επίθεσης που έχει εξαπολύσει το κράτος έναντι του 
κόσμου της εργασίας για να διατηρήσουν τα κέρδη τους οι εφοπλιστές, 
οι τραπεζίτες, οι βιομήχανοι, τα κάθε είδους μικρά και μεγάλα αφεντικά. 
Εδώ και δύο περίπου χρόνια οι μισθοί, οι συντάξεις, το σύστημα υγείας, η 
εκπαίδευση, τα επιδόματα, τα εργατικά κεκτημένα έχουν μπει στον πάγκο 
του χασάπη και τσεκουρώνονται χωρίς όρια. Ταυτόχρονα η ανεργία, η 
φτώχια, η εξαθλίωση, οι άστεγοι, τα συσσίτια, οι αυτοκτονίες αυξάνονται 
με γοργό ρυθμό. Παρατηρούμε το εξής αντιφατικό, οι ίδιοι «άνθρωποι» 
(τεχνοκράτες, αφεντικά, πολιτικοί δημαγωγοί, δημοσιογράφοι) που 
καταδικάζουν την βία «από όπου και αν προέρχεται» στοχοποιώντας 
τις καταλήψεις και το αναρχικό κίνημα είναι αυτοί που προωθούν, 
υπερασπίζονται, σχεδιάζουν, θεσμοθετούν – ο καθένας ανάλογα το 
πόστο του- όλα αυτά τα «νέα μέτρα» που σπέρνουν αμέτρητη βία στα 
κομμάτια της κοινωνίας που ζουν από την εργασία τους. Είναι οι ίδιοι 
άνθρωποι που με τις εντολές τους πνίγουν τις απεργιακές διαδηλώσεις 
στα δακρυγόνα, χτυπούν απεργούς, δημοσιεύουν φώτογραφίες από 
συλληφθέντες, κατασκευάζουν στρατόπεδα συγκέντρωσης για τους 
μετανάστες, διαπομπεύουν οροθετικές ή μη πόρνες, κλείνουν το μάτι 
στα αφεντικά για να διαπράττουν οποιαδήποτε αυθαιρεσία επιθυμούν 
και προσλαμβάνουν συνεχώς νέους μπάτσους για να θωρακίζουν τα 
συμφέροντα τους.

Οι καταλήψεις, τα στέκια και οι αυτοοργανωμένοι χώροι είναι 
κέντρα αγώνα και αντίστασης και γι ‘αυτό το αστυνομικό κράτος έχει 
βαλθεί να ξεμπερδέψει μαζί τους. Αποτελούν εμπόδια στα «νέα μέτρα», 
την αστυνομοκρατία, το ρατσισμό, το φασισμό. Την ίδια στιγμή αυτοί 
οι χώροι κυοφορούν και το όραμα για έναν κόσμο χωρίς αφεντικά, 
σύνορα, εκμετάλλευση, για έναν κόσμο όπου όλοι θα είμαστε ίσοι, ενώ 
η δικαιοσύνη και η ελεύθερη ανάπτυξη του ανθρώπου δεν θα είναι 
προεκλογικές παπαρολογίες αλλά πραγματικότητα. Οι πλούσιοι και οι 
κρατικοί τους υπάλληλοι πολύ θα ήθελαν να ξεμπερδέψουν μαζί μας, 
αλλά δεν θα τους κάνουμε την χάρη. Όσο και αγωνιζόμενοι άνθρωποι 
φυλακίζονται και φορτώνονται κατηγορίες οι ιδέες «είναι αληταριό και ο 
νούς μας δραπετέυει».

Κάτω τα ξερά σας από τις καταλήψεις
Ούτε βήμα πίσω 

Το δίκιο το έχουν οι αγωνιζόμενοι και όχι οι 
ρουφιάνοι και οι υποταγμένοι
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Λίγα λόγια για τις καταλήψεις
Απόσπασμα από έντυπο του «Αυτοδοαχειριζόμενου στεκιού Άνω Κάτω Πατησίων» που είναι κατάληψη από 
το 1997. Το έντυπο είχε εκδοθεί για τα 11 χρόνια ζωής της κατάληψης.

Γιατί κατάληψη;
Η κατάληψη ως πρακτική είναι έμπρακτη κριτική με επιθετικά χαρακτηριστικά στην κοινωνία 
που βασιλεύει η δύναμη του χρήματος, η ατομική ιδιοκτησία και το βόλεμα στον καναπέ. Ήδη 
από τη δεκαετία το ’80 οι καταλήψεις στέγης και στεκιών σε διάφορα σημεία της ελλάδας, έβαλαν 
το ζήτημα της οικειοποίησης χώρων και χρόνων και της συλλογικής αντίστασης κάτω από το 
πρίσμα της αυτοοργάνωσης της καθημερινής ζωής. Οι καταλήψεις που για το αστικό δίκαιο είναι 
παράνομες, σε μόνιμη βάση είναι αντιμέτωπες με ιδιοκτήτες, μπάτσους και εργολάβους. Παρόλ' 
αυτά συνεχίζουν να συμβαίνουν κόντρα στον καιρό, βγάζοντας την γλώσσα στους δυνάστες της 
ζωής μας. Εμείς καταλάβαμε το τουλάχιστον για 25 χρόνια εγκαταλειμμένο κτήμα, στη συμβολή 
των δρόμων Νάξου 75 & Κρασσά στις 14 Σεπτέμβρη 1996. Η κατάληψη δεν ήταν ο στόχος μας, 
αλλά το μέσο για να πάμε «παραπέρα». Ένας χώρος που στεγάζονται τα όνειρα, οι επιθυμίες, για 
ένα κόσμο χωρίς εκμετάλλευση από άνθρωπο σε άνθρωπο, οι αρνήσεις μας στις καπιταλιστικές 
σχέσεις και ρόλους, μία αφετηρία της προπαγάνδας μας, είτε ενάντια σε αυτούς που υπερασπίζονται 
την κατεστημένη τάξη πραγμάτων, είτε σε αυτούς που σαν και εμάς, πλήττονται από αυτή και 
θέλουν να την πολεμήσουν. Δεν έχουμε ψευδαισθήσεις ότι οι καταλήψεις αποτελούν χώρους 
ελευθερίας σε μία πόλη φυλακή, όμως μπορούν να γίνουν νησίδες αντιστάσεις και μέσα για την 
πραγμάτωση μιας ανταγωνιστικής καθημερινότητας.  

Τι είναι το στέκι;
Από πολλούς που έρχονται μέσα στο χώρο του στεκιού για πρώτη φορά ακούμε αυτή την 
ερώτηση. Και η αλήθεια είναι ότι δυσκολευόμαστε να απαντήσουμε με δυο τρεις λέξεις. 
Καταρχήν, είναι ένας πολιτικός χώρος που λειτουργεί αντι-ιεραρχικά και αυτοοργανωμένα. Δρα 
έξω από κόμματα, παρατάξεις, θεσμούς και οργανώσεις, μα πάντα σύμφωνα με τις δυνατότητες 
και τις επιλογές του κόσμου που το απαρτίζει και το περιβάλλει. Οι σχέσεις είναι ισότιμες, κανείς 
δεν έχει αξίωμα ή διάκριση, παρά μόνο την προσωπική ευθύνη απέναντι στο συλλογικό αυτό 
σχήμα. Η διαχείριση και η λειτουργία του χώρου ορίζονται από την ανοιχτή συνέλευση που 
πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα. Στο στέκι στεγάζουμε και πραγματοποιούμε συζητήσεις και 
εκδηλώσεις -δικές μας ή άλλων ομάδων- και οργανώνουμε τον πολιτικό μας λόγο. Ανάλογα με τις 
δυνατότητες και τις ανησυχίες μας επικοινωνούμε και εκτιθέμεθα: μέσω αφισών, προκηρύξεων, 
παρεμβάσεων σε πλατείες και πορειών γειτονιάς θέλουμε να δημιουργούμε ή τουλάχιστον να μη 
σιωπούμε σε ζητήματα όπως ο ρατσισμός, ο εθνικισμός, η μισθωτή εργασία και άλλα.  Θέλοντας 
να δημιουργήσουμε μια καθημερινότητα ανταγωνιστική προς τις αλλοτριωμένες σχέσεις, τον 
εμπορευματοποιημένο ελεύθερο χρόνο και την απάθεια για όσα συμβαίνουν γύρω μας, αυτο-
οργανώνουμε και συλλογικοποιούμε τις αρνήσεις μας. Έτσι, σε καθημερινή σχεδόν βάση ο 
χώρος είναι ανοιχτός για όποιον/-α θέλει να επισκεφθεί και να χρησιμοποιήσει τη δανειστική 
βιβλιοθήκη, να βρει έντυπα που προωθούν έναν διαφορετικό από τον κυρίαρχο λόγο ή απλά να 
περάσει για μια επαφή. Με αυτό δεν εννοούμε ότι είμαστε εκεί για να κάνουμε απλά παρέα με 
άλλους ανθρώπους, αλλά γιατί θεωρούμε ότι η κοινωνικοποίηση και η δοκιμασία των απόψεών 
μας είναι είναι απαραίτητη στο δημόσιο χώρο - έξω από τη σφαίρα του ιδιωτικού.



Τα ξημερώματα της 17ης Γενάρη, o 26-χρονος πακιστανός εργάτης-μετανάστης Σαχτζάτ 
Λουκμάν, μαχαιρώθηκε μέχρι θανάτου στα Πετράλωνα από δύο έλληνες, που αργότερα 

αποδείχτηκε πως είναι οπαδοί της φασιστικής συμμορίας της Χρυσής Αυγής. Οι 2 νεοναζί, πλησίασαν 
με μηχανάκι από πίσω τον Λουκμάν που επέβαινε σε ποδήλατο και χωρίς να προηγηθεί κανένας 
διάλογος τον μαχαίρωσαν μέχρι θανάτου. Πέθανε πριν έρθει το ασθενοφόρο. Κατά την διάρκεια 
του μαχαιρώματος φώναζαν ρατσιστικά συνθήματα και οι γείτονες, ακούγοντας τις φωνές, βγήκαν 
στα μπαλκόνια, ενώ ένας οδηγός κατέγραψε τα χαρακτηριστικά των δολοφόνων. Λίγο αργότερα, 
οι δύο δράστες συνελήφθησαν στο Σύνταγμα.

Κανέναν δεν πείθει το σενάριο πως ο 
μετανάστης τους έκλεισε το δρόμο με 

το ποδήλατό του και πάνω στα νεύρα τους 
του έριξαν και μερικές μαχαιριές. Οι δύο 
δολοφόνοι όχι μόνο «έτυχε» να έχουν 
πάνω τους μαχαίρια, αλλά είχαν στα σπίτια 
τους στιλέτα, αεροβόλα, σιδερογροθιές, 

αλλά και όλως τυχαίως και καμιά 50αριά 
προπαγανδιστικά φυλλάδια της Χρυσής 

Αυγής και φωτογραφίες του φύρερ τους, Ν. 
Μιχαλολιάκου.

Η σύνδεση των δολοφόνων με τους επίσημους απογόνους των ταγματασφαλιτών, δεν είναι 
τυχαία. Σε μια συνθήκη κρίσης του συστήματος, το καθεστώς ξεβράζει κάθε κατακάθι που 

υπήρχε κρυμμένο στην κοινωνία για να μπορέσει να χτυπήσει τους πιο αδύναμους και να διαχύσει 
το φόβο στην κοινωνία.

Ενάντια λοιπόν στον κοινωνικό 
κανιβαλισμό και τον φασισμό που 

μας επιβάλλουν, εμείς απαντάμε με την 
αλληλεγγύη μεταξύ των καταπιεσμένων 
και την αυτοοργάνωση μας απέναντι στο 
κράτος, απέναντι στα αφεντικά και τους 
φασίστες.

Για τους απόγονους των 
ταγματασφαλιτών, τους νοσταλγούς 

του Χίτλερ και του Παπαδόπουλου, δεν 
υπάρχει θέση ούτε στο σχολείο, ούτε 
στη γειτονιά, ούτε στους δρόμους, ούτε 
στη πόλη. Οι μνήμες από τα ναζιστικά 
εγκλήματα είναι ακόμα νωπές σε όλους 
όσους θέλουν να ονομάζονται άνθρωποι. 

Έξω οι φασίστες από τον πλανήτη γη.



Για επικοινωνία, σχόλια, ιδέες, σκίτσα, κείμενα: email:anokato@espiv.net
Για γνωριμία και κουβεντούλα από κοντά κάθε Πέμπτη, Παρασκευή 
και Σάββατο μετά τις 20:00 στο Αυτοδιαχειριζόμενο στέκι Άνω Κάτω 

Πατησίων, Νάξου 75 & Κρασσά, πλ. Κολιάτσου.

ΠΡΟΒΟΛΗ video
“ΠΩΣ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΜΕ”

-για την ιστορία των καταλήψεων στην Ελλάδα-

“Καταλήψεις στέγης - στέκια 
και μαθητικές καταλήψεις: βίοι 

παράλληλοι” 
Συζήτηση για τις καταλήψεις

Σάββατο 19:00
στο Αυτοδιαχειριζόμενο Στέκι Άνω Κάτω 

Πατησίων Νάξου 75 & κρασσά, πλ. Κολιάσατσου


