
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ROSA NERA

Η Rosa Nera είναι μια κατάληψη στη συνοικία Καστέλι, στην πόλη των Χανίων, που

εδώ και 13 χρόνια δίνει ζωή σε ένα εγκαταλελειμμένο κτήριο, που βρίσκεται υπό το

ιδιοκτησιακό καθεστώς  του Πολυτεχνείου Κρήτης.   Είναι  ένας αυτοοργανωμένος,

ανοιχτός κοινωνικός πολιτικός  χώρος, μια κοινότητα αγώνα πέρα από και ενάντια

στις  καπιταλιστικές αξίες  και  τις  κρατικές  θεσμίσεις.   Το πολυτεχνείο  Κρήτης  Α.Ε

επιδιώκει  να  παραχωρήσει  την  κατάληψη,  για  25  έτη  με  το  αζημίωτο,  στην

ξενοδοχειακή  εταιρεία  BELVEDERE  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  ΕΠΕ  και  μεθοδεύει  την

εκκένωσή της. Θέλουν ενα κέντρο αγώνα,  να το μετατρέψουν σε ένα ακόμα κάτεργο

της τουριστικής βιομηχανίας, η οποία επιδιώκει να καταλάβει κάθε τετραγωνικό μέτρο

της πόλης.  Λογαριάζουν όμως χωρίς τον ξενοδόχο...

ΚΑΤΩ ΤΑ ΞΕΡΑ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ

Οι  καταλήψεις  είναι  διαρκή  πειράματα  κοινοτήτων   στις  οποίες  επιλέγουμε  να

συμβιώνουμε, να αποφασίζουμε  και να δρούμε συλλογικά, ενάντια σε κάθε εξουσία.

Αντανακλούν το πρόταγμά μας για έναν κόσμο χωρίς εκμεταλλευτές, μια κοινωνία

αταξική,  όπου οι ανθρώπινες σχέσεις δεν θα διέπονται από ανταγωνισμό, αλλά από

ισότητα, αλληλεγγύη και αλληλοσεβασμό. Κρατικές και δημοτικές αρχές, εισαγγελείς,

μίντια,  φασιστοειδή  κάθε  είδους,  ιδιοκτήτες,  επιχειρηματίες  και  τεχνοκράτες,

αριστερές ή δεξιές κυβερνήσεις, στοχοποιούν τις καταλήψεις γιατί εχθρεύονται τον

κόσμο τους.  Αυτοί  που ποδοπατούν  τις  ζωές  μας,  πολεμούν  και  τις  καταλήψεις,

επικαλούμενοι  τη  νομιμότητα  και  την  υπεράσπιση  της  ιδιοκτησίας,  άλλοτε

βαφτιζοντάς τες «κέντρα ανομίας», άλλοτε στο όνομα των “σωτήριων” επενδύσεων,

του κέρδους και των υποσχέσεων για δουλειές που θα ανοίξουν, και άλλοτε με το

πρόσχημα της  “επιστροφής των χώρων στην τοπική κοινωνία”. 

ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΟΣΜΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΜΑΣ 

ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ

Η  ROSA  NERA  δεν  είναι  μόνη  της.  Στεκόμαστε

αλληλέγγυοι/ες  στους  συντρόφους/ισσες   και

αμετακίνητα  εχθρικά  απέναντι  στα  αφεντικά  και  στο

κράτος.  Αγωνιζόμαστε  για  την  ημέρα  εκείνη  που  η

κάθε Rosa Nera θα φυτρώνει και θα ανθίζει χειμώνα

καλοκαίρι  στις  όχθες  και  στις  γειτονιές  όλου  του

κόσμου.

Στέκια,  καταλήψεις,  συλλογικότητες,  σύντροφοι/ισσες

από  το  κέντρο  &  τις  συνοικίες  της  Αθήνας  &  του

Πειραιά. 


