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ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ∆ΕΡΒΕΝΙΩΝ 

 Ξηµερώµατα της Παρασκευής 26/6 στην περιοχή των Εξαρχείων πραγµατοποιήθηκε 
εκκένωση της κατάληψης ∆ερβενίων 56 καθώς και διπλανής στεγαστικής κατάληψης από 
κρατικές κατασταλτικές  δυνάµεις. Το ίδιο βράδυ, έπειτα από συγκέντρωση αλληλεγγύης στην 
πλατεία Εξαρχείων, εκατοντάδες συντρόφισσες και σύντροφοι πραγµατοποίησαν πορεία 
προς την κατάληψη ∆ερβενίων 56, γκρεµίζοντας τον τοίχο που είχε χτιστεί στην είσοδο της 
κατάληψης έπειτα από την εκκένωσή της. Τις επόµενες µέρες πραγµατοποιήθηκαν πολύµορφες 
κινήσεις αλληλεγγύης στη ∆ερβενίων 56 -πορείες, συγκεντρώσεις, συναυλίες, παρεµβάσεις, 
συγκρούσεις µε αστυνοµικές δυνάµεις, κείµενα και πανό αλληλεγγύης- που συνεχίζονται µέχρι 
σήµερα. 

  Η κατάληψη ∆ερβενίων 56 δηµιουργήθηκε το Σεπτέµβριο του 2015 για να στεγάσει αρχικά 
δοµές αλληλεγγύης σε µετανάστες και µετανάστριες (συλλογικές κουζίνες, συλλογή τροφίµων 
και ειδών πρώτης ανάγκης, µαθήµατα αυτοµόρφωσης και ιατροφαρµακευτική περίθαλψη). 
Όλα αυτά τα χρόνια πραγµατοποιήθηκαν στην κατάληψη πολιτικές εκδηλώσεις (αντιφασιστικές, 
αντισεξιστικές, εκδηλώσεις ενάντια στα κυρίαρχα αναπτυξιακά σχέδια, συζητήσεις, προβολές), 
φιλοξενήθηκαν στον χώρο της πολλές αντιεξουσιαστικές-αναρχικές οµάδες, ενώ πλήθος 
δράσεων αλληλεγγύης σε µετανάστες/στριες και καταλήψεις έχουν εκκινήσει από την 
κατάληψη. Το δε διάστηµα της καραντίνας η κατάληψη παρέµεινε ενεργή, δηµιουργώντας 
παράλληλα δοµή αλληλοβοήθειας για όσους/ες/α είχαν ανάγκη, χωρίς διαχωρισµούς και 
µακριά από λογικές φιλανθρωπίας.

  Η εκκένωση της κατάληψης ∆ερβενίων 56 επαναφέρει δυναµικά στο προσκήνιο την κρατική 
επίθεση στους ακηδεµόνευτους αγώνες και τα εγχειρήµατά τους. Οι καταλήψεις της αντεξουσίας 
βρίσκονται διαχρονικά στο στόχαστρο της εξουσίας. Ιδιαίτερα µετά τα εξεγερσιακά γεγονότα 
του ∆εκέµβρη του 2008, µε το πλήθος και τη δυναµική στα προτάγµατά τους, αποτελούν 
σταθερό κατασταλτικό διακύβευµα και η εκκένωσή τους προωθείται συστηµατικά από κάθε 
κυβέρνηση, σε µια προσπάθεια απονοηµατοδότησης και στοχοποίησης των αντιεξουσιαστικών 
και αναρχικών χώρων, αντιλήψεων και πρακτικών.

   Οι εκκενώσεις που έχει πραγµατοποιήσει η µόλις ενός χρόνου κυβέρνηση της Ν.∆.  βρίσκονται 
στην ίδια κατεύθυνση. Επιχειρεί να σαρώσει οποιονδήποτε χώρο στον οποίο συναντιούνται 
και οργανώνονται οι αρνήσεις, οι αντιστάσεις, οι άµυνες και οι επιθέσεις µας. Οι τωρινοί 
πολιτικοί διαχειριστές, πατώντας πάνω στο ερηµοποιηµένο από κοινωνικές αντιστάσεις έδαφος, 
για το οποίο συνέβαλε τα µέγιστα η προηγούµενη αριστερή πολιτική διαχείριση, συνεχίζουν 
αδιάλειπτα το έργο των προκατόχων τους ενάντια στους κατειληµµένους χώρους, αλλά και 
σε ευρύτερα κοινωνικά κοµµάτια: µετανάστριες, φοιτητές, εργαζόµενες και σε όσα επιµένουν 
να αντιστέκονται στη λεηλασία της ζωής τους, επιχειρώντας να επιβάλουν «κοινωνική σιγή 
νεκροταφείου», για την απρόσκοπτη εφαρµογή των νεοφιλελεύθερων πολιτικών τους. Συνέχεια 
στην κατάργηση στοιχειωδών εργασιακών κεκτηµένων. Εφαρµογή µεγάλων αναπτυξιακών 
έργων, όπως οι εξορύξεις υδρογονανθράκων στην Ήπειρο και η εγκατάσταση ανεµογεννητριών 
στα Άγραφα και σε εκατοντάδες άλλα σηµεία στον ελλαδικό χώρο, που σηµατοδοτούν άγρια 
λεηλασία γης, θάλασσας και αέρα, «εξευγενισµός» και τουριστικοποίηση σε πολλές γειτονιές 
της µητρόπολης, εµπορευµατοποίηση και περιφράξεις για τους λιγοστούς ελεύθερους χώρους. 
Αυστηροποίηση και διεύρυνση του ποινικού κώδικα. Κατάργηση του πανεπιστηµιακού ασύλου, 
διόγκωση των σωµάτων ασφαλείας, απαγόρευση διαδηλώσεων και άγρια καταστολή απέναντι
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σε κοινωνικές αντιστάσεις. Αντιµεταναστευτικές πολιτικές εγκλεισµού χιλιάδων µεταναστριών 
και µεταναστών σε κλειστά στρατόπεδα «φιλοξενίας» και αορατοποίησής τους, απελάσεις, 
δολοφονίες στα σύνορα και στο Αιγαίο. ∆εν είναι καθόλου τυχαίο ότι η εκκίνηση της 
κατασταλτικής πολιτικής της σηµερινής κυβέρνησης έγινε µε εκκενώσεις καταλήψεων στέγης 
µεταναστριών και µεταναστών, κάνοντας σαφές πως οποιαδήποτε κίνηση να πάρουν τη ζωή τους 
στα χέρια τους, µακριά από την κρατική εποπτεία και τη διαµεσολάβηση θεσµικών παραγόντων, 
οποιαδήποτε προσπάθεια εγγύτητας µεταξύ αυτών και των «ντόπιων», κάθε σχέση βασισµένη 
στην αλληλεγγύη χωρίς διαχωρισµούς, θα πρέπει να καταστέλλεται.  

  Το επικοινωνιακό σόου του προηγούµενου διαστήµατος µε το τελεσίγραφο Χρυσοχοΐδη, 
έληξε άδοξα µετά το πλήγµα που δέχτηκε η κυβέρνηση µε τον εξευτελισµό των αστυνοµικών 
δυνάµεων από τους/τις/τα αντιστεκόµενους/ες/α στις καταλήψεις του Κουκακίου-, κι αυτό 
οδήγησε στην προσωρινή παύση των εκκενώσεων. Ωστόσο, η επίθεση επανέρχεται εν 
µέσω καραντίνας µε την εκκένωση της κατάληψης µεταναστ(ρι)ών στη Θεµιστοκλέους 58 στα 
Εξάρχεια, της κατάληψης µεταναστ(ρι)ών του κτιρίου Γκίνη στο Πολυτεχνείο και την απόπειρα 
φίµωσης της κινηµατικής δοµής ESPIV. 

  Άλλωστε, η επιβολή της καραντίνας των τελευταίων µηνών ήταν βούτυρο στο ψωµί του 
κράτους για να προωθήσει ανενόχλητο τα σχέδιά του. Έχοντας σχεδόν υπό τον απόλυτο 
έλεγχό του κανάλια, ραδιόφωνα και εφηµερίδες προωθεί µια µιντιακή προπαγάνδα 
γκαιµπελικών διαστάσεων, από τη µια ενισχύοντας τη συντηρητικοποίηση και τον εκφασισµό 
µεγάλων κοινωνικών κοµµατιών, και από την άλλη επιχειρώντας να καλλιεργήσει τον φόβο στα 
αντιστεκόµενα και αγωνιζόµενα κοµµάτια του ευρύτερου ριζοσπαστικού χώρου. Οι περίφηµοι 
6 λόγοι «δικαιολογηµένης» µετακίνησης, η ακατάπαυστη ρητορική περί «ατοµικής ευθύνης», 
οι αστυνοµικές επιθέσεις σε πλατείες και η απαγόρευση των διαδηλώσεων επιχειρούν να 
ενισχύσουν την αποξένωση, την εξατοµίκευση και την άνευ όρων παράδοση των ζωών µας 
στους κρατικούς διαχειριστές, στρώνοντας το έδαφος για ολοµέτωπη επίθεση σε όσους/ες/α 
συνεχίσουν να αντιστέκονται. 

  Οι καταλήψεις αποτελούν χώρους αντίστασης και αγώνα ενάντια στις κυρίαρχες εξουσιαστικές 
επιβολές. Είναι τόποι συνάντησης και συνδιαµόρφωσης στη βάση της αντιιεραχίας, της 
αλληλεγγύης και της αυτοοργάνωσης, µέσα από οριζόντιες διαδικασίες και χωρίς θεσµικές 
διαµεσολαβήσεις. Είναι απελευθερωµένα εδάφη που αµφισβητούν έµπρακτα τον θεσµό της 
ιδιοκτησίας και διαχέουν τα προτάγµατά τους για την ατοµική και κοινωνική χειραφέτηση, τη 
συλλογική ζωή και δηµιουργία, µακριά από κάθε µορφή εξουσίας και διαχωρισµούς. Γι’ αυτό 
θα βρίσκονται πάντα στο στόχαστρο κάθε εξουσίας.  Γι’ αυτό θα παραµένουν συνειδητά εστίες 
ανοµίας, εχθροί του κράτους, του κεφαλαίου και της πατριαρχίας. 


