
Για την ανακατάληψη της Κατάληψης Έπαυλης 

Κουβέλου 

Την Κυριακή 22/12/2019, 150 συντρόφισσες-οι, σε πείσμα του κλίματος 

στοχοποίησης και περιθωριοποίησης που επιχειρείται εν μέσω της εν εξελίξει 

κρατικής αντικαταληψιακής εκστρατείας, ανακαταλάβαμε το επί 10 χρόνια 

κατειλημμένο έδαφος στην γειτονιά του Αμαρουσίου. Για τις συλλογικότητες 

και τα εγχειρήματα αγώνα που στεγάζονται στην κατάληψη και 

δραστηριοποιούνται στο Μαρούσι και στην ευρύτερη περιοχή των βορείων 

προαστίων, αλλά και για τις 10αδες συντρόφων που στήριξαν και 

υπερασπίστηκαν την ανακατάληψη, οι πέντε μέρες που παρέμεινε το σπίτι 

σφραγισμένο από το κράτος ήταν πολλές για τις καθημερινές και συνεχείς 

κινηματικές ανάγκες, δομές και υποδομές που είναι επιτακτικό να 

λειτουργούν στις γειτονιές μας. Υπήρχε λοιπόν μια συνθήκη 

αναγκαστικότητας στο να ανοίξουμε ξανά τις πόρτες της κατάληψης, να 

απομακρύνουμε τις λαμαρίνες και να αποσφραγίσουμε όσα σημεία είχαν 

ηλεκτροκολληθεί. Δεν πηδήξαμε λοιπόν κάποιο φράχτη ή μάντρα και 

βιαστικά απλώς κρεμάσαμε ένα πανό, όπως συκοφαντικά παρουσιάζουν την 

«προσπάθεια ανακατάληψης» τα καθεστωτικά ΜΜΕ. Αντίθετα, για 

τουλάχιστον μια ώρα παραμείναμε στο χώρο της κατάληψης, εποπτεύσαμε 

για τυχόν ζημιές που μπορεί να είχαν προξενήσει τα ΕΚΑΜ και οι μπάτσοι 

κατά τη διάρκεια της βιαστικής, όπως όλα έδειξαν, επιχείρησης εκκένωσης 

που έγινε την Τρίτη 18/12. Στο εσωτερικό του χώρου είχε παντού τα σημάδια 

της σήμανσης για αποτυπώματα και DNA, είχαν παρθεί οι σημαίες και κράνη 

που χρησιμοποιούνται για την περιφρούρηση των διαδηλώσεων και των 

παρεμβάσεών μας από δυνάμεις καταστολής και φασίστες. Με συνθήματα, 

τρικάκια, κείμενα και ευχές ενημερώναμε την γειτονιά για το γεγονός της 

ανακατάληψης. Ταυτόχρονα πραγματοποιούσαμε συγκέντρωση λίγα στενά 

πιο πάνω από την κατάληψη, στην κεντρική αγορά του Αμαρουσίου ώστε να 

μαθευτεί το ευχάριστο γεγονός! 

Όσο και αν θέλησαν να το αποκρύψουν ΜΜΕ και κρατικός μηχανισμός 

πληθώρα χαράς και χαμόγελα έφερε στη γειτονιά η απελευθέρωση ενός 

χώρου συνάντησης, αντίστασης και αυτοοργάνωσης. Μας προσέγγισαν 

κάτοικοι της γειτονιάς για να ενημερωθούν αλλά και να εκφράσουν την 

αλληλεγγύη και στήριξή τους. Τα συνθήματά μας και η ζωντανή παρουσία 

μας έδωσε στις πρώτες αστυνομικές δυνάμεις (ΔΙΑΣ, ΟΠΚΕ) που κατέφτασαν 

στην περιοχή, το μήνυμα πως θα μας βρουν απέναντί τους και θα 

υπερασπιστούμε έμπρακτα κάθε ανάχωμα αγώνα που έχουμε δημιουργήσει 

στις περιοχές που ζούμε, δουλεύουμε και αντιστεκόμαστε. Οι πρώτες 

διμοιρίες που εμφανίστηκαν θέλησαν φυσικά να αποκλείσουν ξανά το χώρο 

γύρω από την κατάληψη και ως γνήσιοι θεματοφύλακες του κατασταλτικού 



δόγματος του Χρυσοχοϊδη «νόμος και τάξη», να προσπαθήσουν να μας 

αποκόψουν από τις σχέσεις αλληλεγγύης και αμφισβήτησης που έχουμε 

κατακτήσει όλα αυτά τα χρόνια στους δρόμους, στους κοινωνικούς και 

ταξικούς αγώνες, στους χώρους δουλειάς, στα σχολεία, στις πλατείες. 

Συνεχίσαμε με πορεία στους κεντρικούς δρόμους της αγοράς, με τη 

σημαντική συμμετοχή περίπου 300 ατόμων, που διαδηλώσαμε με δυναμικό 

χαρακτήρα ενάντια στις μεθοδεύσεις κράτους και αφεντικών για την πάταξη 

των «εστιών ανομίας» όπως ονομάζουν τις καταλήψεις. Διαδηλώσαμε 

ενάντια στις εξαντλητικές συνθήκες δουλειάς που επιβάλλονται στους 

εργαζόμενους τις Κυριακές και τις γιορτές, με εντατικοποιημένα και 

ξεχειλωμένα ωράρια, ενάντια σε πολυεθνικές που στόχο έχουν την 

ολοκληρωτική αφαίμαξη των εργαζομένων για την αύξηση της κερδοφορίας 

τους. Σε αυτό το πλαίσιο βάψαμε με σπρέι συνθήματα έξω από 

υποκαταστήματα όπως Χωριάτικο, Vodafone, Everest, γνωστές αλυσίδες 

υπεύθυνες για απολύσεις, εργατικά ατυχήματα και ντροπιαστικές-

εξουθενωτικές συνθήκες δουλειάς αλλά και σε υποκαταστήματα τραπεζών. 

Πορευτήκαμε στους δρόμους επιλέγοντας να διαδώσουμε πως η 

ανακατάληψη της Έπαυλης Κουβέλου δεν είναι στόχος μιας ημέρας ή λίγων 

ωρών αλλά αποτελεί ένα διαρκές διακύβευμα για τον κόσμο που αγωνίζεται, 

ένα καθημερινό στοίχημα για όλους όσους χτίζουν αντιιεραρχικά, 

αντιφασιστικά-αντιεθνικιστικά και αντιεξουσιαστικά εγχειρήματα. Να 

βροντοφωνάξουμε πως οι σχέσεις ιδιοκτησίας και εμπορεύματος 

αμφισβητούνται στην πράξη μέσα απ’ τα κατειλημμένα εδάφη. Πως δεν θα 

συμμορφωθούμε με επιταγές και τελεσίγραφα που συντελούν στην 

υποτίμηση και καθυπόταξη της ζωής και καθημερινότητάς μας. Πως δεν θα 

δεχτούμε οι γειτονιές μας να μετατραπούν σε αποστειρωμένα 

διασκεδαστήρια, σε πλήρως εμπορευματοποιημένες ζώνες κατανάλωσης. 

Πως δεν θα ανεχτούμε οι γειτονιές μας να γίνουν στρατιωτικοποιημένα 

φρούρια με τους μπάτσους να αλωνίζουν και να επιχειρούν να 

εγκαθιδρύσουν το «καθεστώς ασφάλειας» που οραματίζεται κράτος και 

καπιταλισμός και στηρίζεται στη διασπορά του φόβου και της τρομοκρατίας. 

Πως απέναντι στα σχέδια όλων όσων μας εκμεταλλεύονται και καταπιέζουν, 

επιλέγουμε να επαναφέρουμε τις δομές μας και κάθε εργαλείο αντίστασης και 

αντεπίθεσης, όπως οι καταλήψεις, σε ένα συνεχές αγωνιστικό παρόν. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδήλωσης, το σώμα ακολουθούσαν, ειδικές 

ομάδες της ελληνικής αστυνομίας ΟΠΚΕ και διμοιρίες των ΜΑΤ. Αντίθετα απ' 

όσα δημοσιεύουν τα ΜΜΕ, η πορεία είχε προπαγανδιστικό χαρακτήρα, ο 

σχεδιασμός της ήταν τέτοιος ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενη σύγκρουση και 

σε καμία περίπτωση δεν έπεσαν μολότοφ.- Παρ' όλα αυτά δίπλα μας είχαμε 

τον επικεφαλή της αστυνομικής επιχείρησης ο οποίος έδινε οδηγίες και 

εντολές στις αστυνομικές δυνάμεις, ενώ ταυτόχρονα βιντεοσκοπούσε με 

κινητό διαδηλωτές. Ζητήθηκε πολλάκις να σταματήσει να καταγράφει με το 



κινητό του τα πρόσωπα των διαδηλωτών. Όταν η πορεία έφτανε στο τέλος 

της, στον σταθμό ΗΣΑΠ Αμαρουσίου και εφόσον ο εντεταλμένος της ΓΑΔΑ 

συνέχιζε με προκλητικό τρόπο να φακελώνει κόσμο, διαδηλωτές επέλεξαν να 

απομακρυνθεί, ώστε να σταματήσει το θεάρεστο έργο στοχοποίησης 

αγωνιστών. Αμέσως η ειδική ομάδα ΟΠΚΕ επιχείρησε να κάνει σύλληψη και 

πήρε ξεκάθαρη απάντηση από κομμάτι της περιφρούρησης της πορείας. 

Περιφρουρήσαμε το σώμα της διαδήλωσης από τον σχεδιασμό της ελληνικής 

αστυνομίας καταγραφής δεδομένων και οπτικοακουστικού υλικού που 

μπορεί να αξιοποιηθεί εις βάρος μας και από ενδεχόμενη σύλληψη 

συντρόφων. Τα ΟΠΚΕ επέλεξαν να πετάξουν κρότου λάμψεις και οι διμοιρίες 

εφόρμησαν με δακρυγόνα μέσα στην κεντρική αγορά της πόλης που εκείνη 

τη στιγμή ήταν γεμάτη από κόσμο. Αργότερα όλος ο συρφετός των ΜΜΕ 

μεθοδικά αποκρύπτει την πραγματική ταυτότητα του επικεφαλή των 

δυνάμεων καταστολής, καθώς και θα επιδοθούν σε μια λασπολογία και 

συκοφάντηση για εκτεταμένες ζημιές σε μαγαζιά και επιθέσεις σε πολίτες. 

Έτσι, ο συγκεκριμένος επικεφαλής παρουσιάστηκε από τα κυρίαρχα ΜΜΕ ως 

απλός πολίτης ή σε άλλα ως τροχονόμος! Φυσικά δεν περιμέναμε από κανένα 

ρουφιάνο δημοσιογράφο να μην διευκολύνει τα κατασταλτικά σχέδια του 

κράτους και των ένστολων εντολοδόχων τους. 

Είμαστε σε αντίπαλα στρατόπεδα με τον κόσμο της κυριαρχίας και της 

εκμετάλλευσης. Δεν είναι επιθυμητά στις γειτονιές μας τα ειδικά σώματα 

ασφαλείας και δεν θα συνηθίσουμε σε ένα θέαμα μπάτσων που εισβάλλουν 

εκεί όπου ζούμε και κινούμαστε καθημερινά. Μόνοι υπόλογοι για το 

ασφυκτικό κλίμα δακρυγόνων και τρομοκρατίας μέρα μεσημέρι είναι το 

κράτος και η αστυνομία. Τους τελευταίους μήνες ο υπουργός ΠΡΟΠΟ 

Χρυσοχοϊδης στο πλαίσιο της αντικαταληψιακής εκστρατείας έχει εισβάλλει 

με πληθώρα κατασταλτικών μονάδων σε γειτονιές όπως τα 

Εξάρχεια(κάνοντας εκκενώσεις σε μεταναστευτικές, στεγαστικές και πολιτικές 

καταλήψεις), το Κουκάκι (βάζοντας στο στόχαστρο τους χώρους και τα 

σπίτια της Κοινότητας Πετραλώνων-Κουκακίου), την Κυψέλη (χτίζοντας την 

κατάληψη Βανκούβερ) αλλά και σε πανεπιστημιακά ιδρύματα (καταλύοντας 

το πανεπιστημιακό άσυλο και φοιτητικά στέκια όπως στην ΑΣΟΕΕ). Οι 

επιθέσεις αυτές εντάσσονται σε μια συνολικότερη συγκυρία όξυνσης της 

εκμετάλλευσης και ταυτόχρονης προσπάθειας απονοηματοδότησης και 

περιθωριοποίησης κάθε αντιτιθέμενης φωνής. Τα τελευταία χρόνια η κρατική 

διαχείριση, είτε επί αριστερής είτε επί δεξιάς διακυβέρνησης, εντείνει την 

υποτίμηση και την καταπίεση σε πληθώρα καθημερινών πτυχών. Από τον 

εργασιακό μεσαίωνα, την ανασφάλιστη-μαύρη εργασία που επικρατεί στα 

εργασιακά κάτεργα, την κατάργηση βασικών εργασιακών κεκτημένων, την 

τουριστικοποίηση και εμπορευματοποίηση των γειτονιών, μέχρι την 

λεηλασία της φύσης (αναπτυξιακά έργα που καταστρέφουν τον φυσικό 

κόσμο και ερημώνουν πόλεις και χωριά), το καπιταλιστικό σύστημα και οι 



εξουσιαστικοί μηχανισμοί του σχεδιάζουν ένα μέλλον ζοφερό. Όλα τα σχέδιά 

τους υπολογίζουν να περάσουν πάνω στις δικές μας πλάτες. Αυτός είναι ο 

λόγος που βρίσκονται οι ιδέες και οι χώροι μας στο στόχαστρο γιατί θέλουν 

να πειθαρχήσουν σε όλους όσους σηκώνουν κεφάλι. 

Χρόνια τώρα η παραπάνω κρατική διαχείριση ξεδιπλώνεται και στο 

Μαρούσι. Κατά καιρούς την Κατάληψη Έπαυλης Κουβέλου έχουν 

προσπαθήσει να βγάλουν από το χάρτη της πόλης, με φασιστικές επιθέσεις, 

επιθέσεις συκοφάντησης δημάρχων, δημοτικών αρχών και του προέδρου 

του εμπορικού συλλόγου σε τοπικά μέσα και κρατικές κατασταλτικές 

επιχειρήσεις με την αγαστή συνεργασία του τοπικού Α.Τ. Η δημοτική αρχή και 

τοπικοί άρχοντες όσο και αν το επιθυμούν δεν μπορούν να αποτινάξουν τις 

ευθύνες και τον ρόλο που έχουν παραδοσιακά, όποιο κυβερνητικό ή μη 

στρατόπεδο εξυπηρετούν. Καταλήψεις, στέκια, εργατικές και 

αντιεξουσιαστικές συλλογικότητες, συνελεύσεις κατοίκων που 

δραστηριοποιούνται στο Μαρούσι, Χαλάνδρι και Αγία Παρασκευή έχουμε 

μνήμη και θυμόμαστε κάθε φορά που επιλέχθηκε να συκοφαντηθεί η 

κατάληψη ως αναπόσπαστο κομμάτι των αγώνων των γειτονιών. Ήμασταν 

παρόντες όταν η δημοτική αρχή της σημερινής προεδρεύουσας δεξιάς 

παράταξης (με δήμαρχο τον Πατούλη) ξέπλενε τα τοπικά γραφεία της Χ.Α, 

μιλούσε για εστία ανομίας που διασαλεύει την ειρήνη και ομαλότητα της 

γειτονιάς, όταν λασπολογούσαν με πρωτεργάτη τον πρόεδρο του εμπορικού 

συλλόγου Νικολαράκο για τις κινητοποιήσεις ενάντια στη φιέστα της Λευκής 

Νύχτας, όταν κάλυπταν φασιστικές επιθέσεις που σκόπευαν σε 

τραυματισμούς αγωνιστών και καταστροφή της κατάληψης, όταν ενίσχυαν 

την δουλειά του τοπικού Α.Τ και της ασφάλειας. Όσο και αν προσπαθούν να 

πείσουν, είναι υπόλογοι και έχουν ξεκάθαρη ευθύνη για το τωρινό σχέδιο 

εκκένωσης της ΕΛΑΣ. 

Χρόνια τώρα έχει στρωθεί το έδαφος για να επιτεθούν σε αγωνιστές-στριες, 

ώστε να προσπαθήσουν να απομονώσουν τις ιδέες, τις πρακτικές τους και 

τις πολιτικές σχέσεις. Το σύστημα της δικαιοσύνης τους που ξεπλένει την 

Χρυσή Αυγή είναι έτοιμο να κατασκευάσει υποθέσεις και να δημιουργήσει 

δεξαμενές υπόπτων, για να σύρει όσες-ους αντιστέκονται στα δικαστήρια, 

ποινικοποιώντας την πολιτική τους δράση. Σε αυτήν τη λογική, το υλικό που 

συλλέχθηκε από τη σήμανση μέσα από την κατάληψη ,είναι σίγουρο ότι θα 

χρησιμοποιηθεί για να ενισχύσει τις παραπάνω δεξαμενές. Το μόνο που θα 

καταφέρουν να βρουν είναι ο κοσμος του αγώνα, που πλαισιώνεται από τα 

εκατοντάδες άτομα που έχουν περάσει ανά τα χρόνια, από 

πολιτικές/πολιτιστικές εκδηλώσεις, συνελέυσεις κ.α., που στεγάστηκαν στο 

χώρο της κατάληψης. Είναι η δικαιοσύνη και ο ξεκάθαρα ταξικός 

χαρακτήρας της που σε αγαστή συνεργασία με τους μπάτσους και τα ΜΜΕ, 

φτιάχνει τρομοσενάρια, στήνει δικογραφίες και στέλνει κλητεύσεις ώστε να 



αποπολιτικοποιήσουν τους κοινωνικούς και ταξικούς αγώνες. Θέλουν να 

ξεμπερδεύουν με τον εσωτερικό εχθρό που γίνεται άμμος στα γρανάζια τους. 

Τα ακηδεμόνευτα συλλογικά εγχειρήματα, τα αυτοοργανωμένα στέκια, οι 

καταλήψεις δεν είναι ούτε νόμιμες ούτε παράνομες. Οι αγώνες που ξεπηδούν 

από το κατειλημμένο έδαφος της Έπαυλης Κουβέλου δεν ακολουθούν 

τεκμήρια αθωότητας-ενοχής, δεν υπακούουν σε κανόνες νομιμοφροσύνης, 

είναι δίκαιοι και αναγκαίοι. Οι συνειδήσεις και οι αξίες μας δεν 

εξαργυρώνονται, δεν καταστέλλονται, δεν ποινικοποιούνται. Να γίνει η 

ανακατάληψη των κτιρίων, των πλατειών, των γειτονιών ένα διαρκές 

επίδικο των καιρών μας. Μέσα μας σφυροκοπάει η σκαλωσιά του 

μέλλοντος. 

 

Η Έπαυλη Κουβέλου κατάληψη θα μείνει. 

Αλληλεγγύη σε όσες καταλήψεις χτυπιούνται. 

 

Κατάληψη Έπαυλης Κουβέλου | Ελευθεριακή Συλλογικότητα Δια*πασών | 

Αναρχική Συλλογικότητα Amargi | Αναρχική/Αντιεξουσιαστική 

Συλλογικότητα “Σε τροχιά Σύγκρουσης” | “ A priori “ Αναρχική 

Συλλογικότητα στα Β/Α | Συντρόφισσες και Σύντροφοι από τις περιοχές 

του Αμαρουσίου, της Αγίας Παρασκευής και του Χαλανδρίου 

 

Υ.Γ: Χθες το πρωί (Δευτέρα 23/12/2019) συντελέστηκε από το κράτος και τις 

δυνάμεις καταστολής νέα επιχείρηση σφραγίσματος της Έπαυλης Κουβέλου. 

Ούτε βήμα πίσω, καμιά υποταγή, ο αγώνας συνεχίζεται! 

 


