Για την βίαη εκκένωση της κατάληψης Βαλτετσίου

και του Κοινωνικού Κέντρου “ΒΟΞ”

Κανείς μας δεν μπορεί πλέον να προφασιστεί την “έκπληξή” του, όντας μάρτυρας μιας

ακόμα επιχείρισης κρατικής καταστολής στην πολύπαθη γειτονιά των Εξαρχείων, που

ως αποτέλεσμα είχε την εκκένωση και σφράγιση του κοινωνικού κέντρου ΒΟΞ και της

κατάληψης Βαλτετσίου όπως επίσης και την σύλληψη τριών συντρόφων μας, στις 20 του

Με την ένταση της αστυνομοκρατίας να επιδιώκει νέα μεταπολιτευτικά ρεκόρ, υπό το φόντο

μιας από τις πιο αμφιλεγόμενες ιστορικά προεκλογικές περιόδους, ο κρατικός στρατός

έκανε ο ίδιος “μαθήματα” κατάληψης, αποκλείοντας μια έκταση από το ύψος της πλατείας

Εξαρχείων ως την οδό Καλλιδρομίου (!), από διερχόμενους και μόνιμους κάτοικους. Η

προαναγγελθείσα έφοδος από τον βουλευτή του ΛΑ.Ο.Σ, Θ.Πλεύρη ένα μήνα πριν, με

προκλητική επερώτηση στον Υπουργό ΠΡΟ.ΠΟ., ζητούσε την εξάρθρωση της “βίας και

τρομοκρατίας” στο Κ*ΒΟΞ, συκοφαντώντας το ως “άντρο συμμοριών”. Την “λύση” έδωσε η

περιβόητη συμμορία με τα μπλε, σε μια εκτεταμένη επιχείριση, βγαλμένη από ταινίες εποχής,

για να υπενθυμίσει ακόμα και στους παραπλανημένους το ποιός κατέχει το μονοπώλειο της

“βίας και τρομοκρατίας”.

Η ΕΣΕ Αθήνας, ως και η ίδια συμμέτοχη σε έναν αυτοδιαχειριζόμενο χώρο (Αυτόνομο Στέκι

- Εξάρχεια), αντιλαμβάνεται απόλυτα την σημασία των αυτο-οργανωμένων εγχειρημάτων.

Αποτελούν τον πρωταρχικό αντίλογο και το μέσο μετάβασης από την κοινωνία εξάρτησης

σε κράτος και κεφάλαιο σε αυτήν που ξέρει να βασίζεται στις δικές της δυνάμεις και

πρωτοβουλίες. Η μαζική συμμετοχή σε αυτές εώς την κατάκτηση της αυτονομίας είναι

το έσχατο σενάριο κάθε κρατιστή και κεφαλαιοκράτη και ως τέτοιο, είναι φυσιολογικό και

αναμενόμενο να τις εχθρεύονται, με νόμιμα ή έκνομα μέσα.

Η σαφέστερη απάντηση στην προσπάθεια δαιμονοποίησης των αυτοδιαχειριζόμενων

χώρων είναι η κοινωνική προσφορά τους, αυτή που αδιαμφισβήτητα ξεχωρίζει τις

πραγματικές συμμορίες ενστόλων που λυμαίνονται στις γειτονιές μας από αυτούς που

προσφέρουν χωρίς κερδοσκοπικά ανταλλάγματα στο κοινωνικό σύνολο.

Η αποτελεσματικότερη αντίδραση στις επιχειρίσεις καταστολής αυτοδιαχειριζόμενων

χώρων είναι η όξυνση της ίδιας της αυτοδιαχείρισης. Σε εγκαταλελειμμένους χώρους, σε

εγχειρήματα αλληλεγγύης, στις μεταξύ μας σχέσεις και ίσως το σημαντικότερο για κάθε

αναρχοσυνδικαλιστή, στους χώρους εργασίας.

Ως εκ τούτου, η ΕΣΕ Αθήνας οφείλει να εκφράσει την αμέριστη αλληλεγγύη και στήριξη,

ιδιαίτερα στους διωκώμενους συντρόφους του Κοινωνικού Κέντρου ΒΟΞ και της

κατάληψης Βαλτετσίου και χαιρετίζει το αξιοθαύμαστο αγωνιστικό πνεύμα όσων άμεσα

ανακαταλαμβάνουν τους εκκενωμένους χώρους, παρά τις απειλές του κράτους και τις

ακόρεστες βλέψεις των ιδιωτών.
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