
Κατάληψη GARE

Σήμερα, 20/10/2016, σύντροφοι-ες, αγωνιστές αναρχικοί, καταλάβαμε το εγκαταλελλημένο 
κτίριο στην οδό Καλλινδρομίου, αρ. 74, για να ενδυναμώσουμε τον κόσμο του αγώνα. 

Πραγματοποιήσαμε αυτή την κατάληψη, με μια αντίληψη συλλογικής ανάκτησης, κοινωνικής 
οικειοποίησης και οργάνωσης εδάφους ενάντια στον κόσμο της εξουσίας,  του κράτους και του 
καπιταλισμού. Το έδαφος της αντίστασης χτίζεται με υλικούς όρους και αποτελεί ανάχωμα και 
εφαλτήριο για τον αγώνα με σκοπό το σπάσιμο κάθε τυραννικού θεσμού.

Η κίνησή μας αυτή επιχειρεί να ανοίξει μια ακόμη εστία οργάνωσης του αναρχικού αγώνα, 
έδαφος κοινωνικής αντίστασης και αυτοοργάνωσης μέσα στην γειτονιά των Εξαρχείων, ένα ακόμη 
οχυρό στο μέτωπο των καταλήψεων, ένα κόμβο διεθνιστικής αλληλεγγύης και δικτύωσης. 

Η επιλογή της περιοχής και του σημείου έγινε με κριτήριο τα ειδικά χαρακτηριστικά τους, ως 
ενός  τόπου  έντονων  κοινωνικών,  ταξικών  και  πολιτικών  αγώνων  όλων  των  εκφάνσεων, 
μεταπολεμικά. Έδαφος κρίσιμων πολιτικών στιγμών όπως  η εξέγερση του Πολυτεχνείου του '73, 
πολιτικής  έκφρασης  και  εξεγερτικής  οργής  του  νεολαιίστικου  κινήματος,  ριζοσπαστικής 
εδαφικοποίησης των αναρχικών αλλά και άλλων ριζοσπαστικών επαναστατικών κινημάτων. 

Η ΑΣΜΠΑ, η οποία πήρε την πρωτοβουλία για το άνοιγμα αυτής της εστίας, αναλαμβάνει και 
την πολιτική ευθύνη της κατάληψης, χωρίς ιδιοκτησιακή αξίωση. Αντιλαμβανόμενοι με γνώση και 
εμπειρία τις ιδιαιτερότητες και την δύναμη της εξελιξιμότητας των πεδίων αγώνα, αναγνωρίζουμε 
ως προοπτική αυτής της ευθύνης που αναλαμβάνουμε, την διαθεσιμότητα του κατειλημμένου χώρου 
για το κίνημα. Η δυναμική της συλλογικοποίησης πάνω σε ένα κατειλημμένο έδαφος δύναται να 
φτάσει μέχρι την μεταβίβαση της πολιτικής ευθύνης σε πιο διευρυμένα σώματα αυτοοργάνωσης.

Η κύρια κατεύθυνση της λειτουργίας της κατάληψης θα είναι το ευρύτερο δυνάμωμα του 
κοινωνικού-απελευθερωτικού  αγώνα  και  των  μετώπων  αντίστασης  μέσα  από  πρωτοβουλίες 
μαζικοποίησης,  ζύμωσης  και  συνοργάνωσης  με  αποδέκτη  τον  κόσμο  του  αγώνα.  Η  κάλυψη 
λειτουργικών αναγκών της συλλογικότητάς μας,  ενυπάρχει αντικειμενικά ως δευτερεύον στόχος 
στο πλαίσιο των παραπάνω. 

Με βάση τους πολιτικούς στόχους της η συγκεκριμένη κατάληψη δεν θα μπορούσε να είναι 
στεγαστική,  χωρίς  αυτό  να σημαίνει  ότι  είναι  εκτός  πλαισίου  η  φιλοξενία.  Εξάλλου,  η  ίδια  η 
ανάγκη της αυτοπεριφρούρησης ενός κατειλημμένου χώρου αντίστασης επιτάσει την σταθερή και 
την μαζική παρουσία αγωνιζόμενων ανθρώπων.

Για όλους τους προαναφερόμενους λόγους η κατάληψη θα είναι ανοιχτή σε εγχειρήματα 
αγώνα, σε συλλογικότητες και άτομα του κινήματος, για την πολιτική δραστηριότητά τους και για 
την  ενίσχυση  του  χώρου  και  συνολικά  του  αγώνα.   Οι  εστίες  αντίστασης  αποτελούν  τόπους 
πρωτοβουλίας στο κοινό πεδίο της αυτοοργάνωσης.

Με την ίδια αντίληψη σκεκόμαστε και στο ζήτημα των ήδη κεκτημένων καταλήψεων-χώρων 
και κοινοτήτων αγώνα, σε σχέση με την αναγκαιότητα της συνθετικής, οργανικής και λειτουργικής 
σχέσης μεταξύ τους, σε ανοιχτή και συνομοσπονδιακή βάση.

Γνωρίζουμε ότι κάθε νέο σημείο αντίστασης και αγώνα ενάντια στην εξουσία, το κράτος και 
τον  καπιταλισμό,  ανοίγει  μια  νέα  συνθήκη  εχθρότητας  με  τους  μηχανισμούς  τους. 
Πραγματοποιώντας  την  κατάληψη  αναλαμβάνουμε  την  ευθύνη  που  αναλογεί  σε  αγωνιστές 
απέναντι σε κάθε κατασταλτική επιχείρηση κατά του εδάφους που απελευθερώνεται.
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