
 

 

ΕΞΩ ΣΑ ΚΟΜΜΑΣΙΚΑ ΠΑΡΑΙΣΑ ΑΠΟ ΣΙ ΓΕΙΣΟΝΙΕ ΜΑ 

 

Πξόζθαηα έιαβε ρώξα έλα λέν θύκα θαηαζηνιήο θαηαιήςεσλ επί θπβέξλεζεο ΤΡΗΕΑ-ΑΝΔΛ. 

πγθεθξηκέλα, ζηηο 13/3 έγηλε εηζβνιή θαη εθθέλσζε ηνπ Απηνδηαρεηξηδόκελνπ Κνηλσληθνύ Υώξνπ 

Βίια Εσγξάθνπ, ηεο θαηάιεςεο ζηέγεο κεηαλαζηώλ Αιθηβηάδνπ 9 ζηελ Αζήλα θαη εηζβνιή ζην ζηέθη 

ζην Αγξίλην. Δπίζεο, ζηηο 3/4 έγηλε εηζβνιή θαη εθθέλσζε θαηαιήςεσλ ζηέγεο κεηαλαζηώλ ζηε 

Λέζβν θαη ζηηο 5/4 ηεο θαηάιεςεο ζηέγεο Άικπαηξνο ζηε Θεζζαινλίθε. Πξόθεηηαη γηα ηε θπζηθή 

ζπλέρεηα ησλ θαηαζηαιηηθώλ επηρεηξήζεσλ ηνπ πεξζηλνύ θαινθαηξηνύ ζηε Θεζζαινλίθε 

(Οξθαλνηξνθείν, θνηλόηεηα Hurriya-Καξόινπ Νηει 34 θαη θαηάιεςε ζηε ιεσθ. Νίθεο 39). Δλώ 

βάζεη ησλ δειώζεσλ ηνπ Σόζθα, ην πιάλν ησλ θαηαζηαιηηθώλ επηρεηξήζεσλ ζα νινθιεξσζεί κέρξη 

ην εξρόκελν θαινθαίξη. Ζ δξνκνιόγεζε ηνπ πιάλνπ απηνύ έρεη ήδε μεθηλήζεη κε ηελ πξνεηνηκαζία 

πξνο αμηνπνίεζε θαηεηιεκκέλσλ αθαδεκατθώλ θηηξίσλ. Δλώ ε θαηεηιεκκέλε γεηηνληά ησλ 

Πξνζθπγηθώλ ηεο Λ. Αιεμάλδξαο, πνπ πξόζθαηα πέξαζε από ην ΣΑΗΠΔΓ ζηελ Πεξηθέξεηα Αηηηθήο 

πξνο εθκεηάιιεπζε, βξίζθεηαη ζε δηαξθή πνιηνξθία από ηνπο θαηαζηαιηηθνύο κεραληζκνύο. 

Οη θαηαιήςεηο απνηεινύλ απειεπζεξσκέλα εδάθε από θάζε ινγηθή ηδηνθηεζίαο, εθκεηάιιεπζεο θαη 

εκπνξεπκαηνπνίεζεο. Οη θαηαιήςεηο είλαη ηα θέληξα ηνπ αγώλα. Δθεί ζηεγάδνληαη βησηηθέο θαη 

πνιηηηθέο αλάγθεο, απηννξγαλσκέλεο δνκέο πγείαο, ζπιινγηθέο θνπδίλεο, ζεαηξηθά παηδηθά 

εξγαζηήξηα θαη πνηθίιεο πνιύκνξθεο δξαζηεξηόηεηεο. Κάζε θαηάιεςε κε ηνλ δηθό ηεο ραξαθηήξα 

πξνζζέηεη ην δηθό ηεο ιηζαξάθη ζηνλ αγώλα ελαληίνλ θξάηνπο θαη θεθαιαίνπ, θαη ζα ηηο 

ππεξαζπηζηνύκε ηνζν θπζηθά όζν θαη πνιηηηθά. 

Ζ επίζεζε ζηηο θαηαιήςεηο απνηειεί κέξνο ηεο απμαλόκελεο θαηαζηνιήο θαη ηνπ ειέγρνπ ζηα 

πιαίζηα ηνπ ζύγρξνλνπ νινθιεξσηηζκνύ. Ζ εληεηλόκελε αζηπλόκεπζε ζηηο γεηηνληέο, ζηα κέζα 

καδηθήο κεηαθνξάο, ζηηο ζρνιέο θαη γεληθόηεξα ζηελ θαζεκεξηλόηεηά καο, αιιά θαη νη παξαθξαηηθέο-

θαζηζηηθέο επηζέζεηο ζπλζέηνπλ απηή ηελ πξαγκαηηθόηεηα.  ηα ίδηα πιαίζηα εξγάδνληαη θαη ηα 

θαηαζεζησηηθά κέζα ελεκέξσζεο, ηα νπνία κε ηελ ππνθηλνύκελε από ην θξάηνο 

παξαπιεξνθόξεζε θαη ιαζπνινγία ελάληηα ζηηο θαηαιήςεηο πξνεηνηκάδνπλ ην έδαθνο γηα ηηο 

θαηαζηαιηηθέο επηδξνκέο θαη ύζηεξα ηηο λνκηκνπνηνύλ ζηα κάηηα ηεο θνηλήο γλώκεο. 

ην επίθεληξν ηεο επέιαζεο ηνπ ελ ιόγσ νινθιεξσηηζκνύ βξίζθεηαη ε γεηηνληά ησλ Δμαξρείσλ · κηα 

γεηηνληά κε ηζηνξία αγώλσλ θαη αληίζηαζεο, κέζα από ηνπο νπνίνπο δεκηνπξγήζεθε ην θαηάιιειν 

έδαθνο γηα ηελ αλάπηπμε απηννξγαλσκέλσλ δνκώλ θαη θαηαιήςεσλ. Μέζα ζε απηή ηε γεηηνληά, 

ινηπόλ, δελ ρσξνύλ θνκκαηηθά γξαθεία, ηα νπνία εξγάδνληαη γηα ηελ απξόζθνπηε ζπλέρηζε ηεο 

εθκεηάιιεπζεο θαη ηεο εμνπζίαο. Καη γηα όινπο ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο, ζεσξνύκε ερζξηθή ηελ 

παξνπζία ησλ γξαθείσλ ηνπ θπβεξλώληνο θόκκαηνο πνπ έρεη ζαλ ζθνπό λα πιήμεη ηελ ίδηα ηε 

γεηηνληά ησλ Δμαξρείσλ θαη ηνλ θόζκν ηνπ αγάλα. Αγσληδόκαζηε αληηεξαξρηθά θαη απηννξγαλσκέλα 

ελάληηα ζηα ζρέδηα ηνπ θξάηνπο γηα εμεπγεληζκό ηεο γεηηνληάο αιιά θαη γηα ηελ απειεπζέξσζε θάζε 

γεηηνληάο από ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ θξάηνπο θαη ηνπ θεθαιαίνπ. 
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