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Προς το παρόν ας αντιληφθούμε τους εχθρούς  είτε αυτοί έρχονται
από τα δεξιά είτε από τα αριστερά. Όσο αφορά το σύριζα και τη δήθεν
συμπαράστασή του (γιατί αποκρύπτει τον όποιο ριζοσπαστικό χαρακτήρα
της Βιλλας και την παρουσιάζει σαν ένα ακίνδυνο κοινωνικό-πολιτιστικό
κέντρο,  ναι μεν στηρίζει την αντιφασιστική δράση των βιλλαίων αλλά
δεν αναφέρει πως ακριβώς κατάφερναν  να κρατήσουν την περιοχή αν-
τιφασιστική και πολυεθνική) έχουμε να πούμε το εξής: 

πιο επικίνδυνος είναι ο εχθρός που είναι μεταμφιε-
σμένος σε φίλο.

20 Δεκέμβρη η αστυνομία εισβάλλει στην κατάληψη της  βίλλας, με σκοπό την εκ-
κένωσή της. Καθόλου τυχαίο το γεγονός αν σκεφτεί κανείς την ιστορία της και τη
συμβολή της στους κοινωνικοταξικούς αγώνες.

Μπορεί να μας φαίνεται απολύτως φυσιολογική μια μαθητική κατάληψη (που
είναι παράνομη ) όμως θα έπρεπε να γνωρίζουμε πως με τόν ίδιο τρόπο που η
αστυνομία μπούκαρε στην κατάληψη της Βιλλα Αμαλιας, μπορεί να το κάνει και
σε μια μαθητική κατάληψη και έτσι να βρεθούμε και εμείς αντιμέτωποι με τους
μπάτσους(κάτι που στο παρελθόν έχει συμβεί και το περιμένουμε).

Μιλώντας για εργαστήρια
ανομίας 

Α και το νου!

Τι  γίνεται με τη Βιλλα Αμαλιας ?

Λίγα ιστορικά 

Σημείωση:

Ο υπουργός Δένδιας καταδίκασε την κατάληψη ως εργαστήρι ανομίας, κάτι το οποίο
ισχύει και όχι μόνο δεν το αρνούμαστε αλλά είμαστε  περήφανοι  για αυτό. Γιατί αν
ρίξουμε μια πιο προσεκτική  ματιά  ίσως καταλάβουμε τι εννοεί ο Δένδιας. Αρκεί να
σκεφτούμε τι θεωρείται νόμιμο και τι παράνομο και ποιά συμφέροντα εξυπηρετεί ο
νόμος. 

Η Βιλλα Αμαλιας είναι απ’ τις παλαιότερες καταλήψεις στον ελλαδικό χώρο μετρώντας
24 χρόνια ζωής. 24 χρόνια έντονης παρουσίας, δρώντας σαν χώρος αντιπληροφόρη-
σης, προώθησης της αντιεμπορευματικής μουσικής  έχοντας φιλοξενήσει εκατοντάδες
εκδηλώσεις κοινωνικοπολιτικού και αντιεμπορευματικού χαρακτήρα ( συζητήσεις , συ-
νελεύσεις, συναυλίες αυτοοργανωμένης σκηνής, θεατρικές και εικαστικές ομάδες ).
Αν προσπαθήσει κανείς να προσεγγίσει στρατηγικά τη θέση της  V.A. καταλαβαίνει
εύκολα την κίνηση του κράτους προς την εκκένωσή της. Λόγω της θέσης  της (κοντά
στον Αγ. Παντελεήμονα  που τον τελευταίο καιρό έχει μετατραπεί σε εθνικορατσιστικό
βούρκο από τα ερπετά της  Χ.Α. και το ρατσιστοεπιτροπές των κατοίκων της περιοχής)
η βίλλα αποτελούσε προπύργιο του αντιφασισμού στεκόμενη αλληλέγγυα στους με-
τανάστες και εμπόδιο στα σχέδια του κράτους , του παρακράτους και του κανίβαλου
όχλου που τους ακολουθεί.

Πιο συγκεκριμένα, βάσει νόμου κόβουν τους μισθούς και τις συντάξεις, βάσει νόμου
κόβουν το ρεύμα , βάσει νόμου διώκουν τους μετανάστες , βάσει νόμου κάθε στιγμή

εκμεταλλεύονται την ανάγκη μας για επιβίωση και βάσει νόμου καθημερινά στα σχο-
λεία ποτίζουν τα μυαλά μας με δηλητήριο (εθνική προπαγάνδα, εκλογικές αυταπάτες,
ιεραρχήσεις ). 


