
                                                                                                                                                                                                                     

Την Κυριακή 22 Δεκεμβρίου προχωρήσαμε σε ανακατάληψη της έπαυλης Κουβέλου η οποία 5 μέρες νωρίτερα, 
την Τρίτη 17 Δεκεμβρίου, είχε εκκενωθεί από δυνάμεις της αστυνομίας στα πλαίσια του γνωστού τελεσίγραφου της 
κυβέρνησης προς τους κατειλημμένους χώρους. Μετά το πέρας της ανακατάληψης και αφού ο χώρος άνοιξε ξανά για 
την κοινωνία πραγματοποιήσαμε πορεία στους εμπορικούς δρόμους του Αμαρουσίου ώστε να γνωστοποιήσουμε το 
ευχάριστο αυτό γεγονός. Την πορεία ακολουθούσε σε κοντινή απόσταση μία ομάδα της Ο.Π.Κ.Ε, τα μέλη της οποίας 
ήταν μαυροντυμένα και με πλήρη εξάρτηση. Οι συγκεκριμένοι μαζί με τον επικεφαλής τους και αρκετούς άνδρες της 
ασφάλειας κυκλοφορούσαν σαν σερίφηδες μέσα στους εμπορικούς δρόμους την στιγμή που σε αυτούς βρίσκονταν 
δεκάδες άνθρωποι που έκαναν την βόλτα τους. Μοναδικός τους στόχος ήταν η δημιουργία έντασης και κλίματος τρο-
μοκρατίας τόσο προς τους παραπάνω από 150 διαδηλωτές, όσο όμως και προς τους ανυποψίαστους περαστικούς. Η 
προσπάθεια αυτή απέδωσε καρπούς στο τέλος της -μέχρι εκείνο το σημείο ειρηνικής- πορείας, με τον επικεφαλής της 
Ο.Π.Κ.Ε ντυμένο με πολιτικά ρούχα να στέκεται στο Everest στον Η.Σ.Α.Π δίπλα στους διαδηλωτές και απροκάλυ-
πτα να τους φωτογραφίζει με το κινητό του τηλέφωνο. Άμεσα ορισμένα άτομα του ζήτησαν επιτακτικά να σταματήσει, 
πράγμα το οποίο όμως δεν συνέβη. Ο συγκεκριμένος μεσήλικας αστυνομικός συνέχισε το έργο του γελώντας και 
προκαλώντας τους ανθρώπους που του ζήτησαν να αποχωρήσει. Οι τόνοι ανέβηκαν, οι σύντροφοι τον έσπρωξαν και 
ξεκίνησε να τρέχει προς τα πίσω. Στο σημείο αυτό η ομάδα της Ο.Π.Κ.Ε που βρισκόταν λίγα μέτρα πιο πίσω επενέβη 
για να σώσει τον επικεφαλής της και γρήγορα υπήρξε συμπλοκή με την περιφρούρηση της πορείας. Κατά την διάρκεια 
της συμπλοκής οι άνδρες της Ο.Π.Κ.Ε έριξαν χειροβομβίδες κρότου λάμψης μέσα στον κόσμο ενώ η διμοιρία των 
Μ.Α.Τ που έφτασε για την ενίσχυση τους άρχισε να εκσφενδονίζει δακρυγόνα. Η περιφρούρηση της πορείας, αφού 
έτρεψε σε φυγή τους ψευτόμαγκες της Ο.Π.Κ.Ε, υποχώρησε συντεταγμένα κατά την επέμβαση των Μ.Α.Τ. με απο-
τέλεσμα κανείς και καμία να μην κινδυνέψει να πέσει στα χέρια της αστυνομίας. Στην συνέχεια το σώμα της πορείας 
αποχώρησε οργανωμένα με το τρένο, ενώ κατά την διάρκεια της αποχώρησης έγιναν κάποιες στοχευμένες φθορές 
στο σύστημα εισιτηρίων που εδώ και ένα χρόνο αποκλείει όσες και όσους αδυνατούν να πληρώνουν 30 ευρώ το μήνα 
ώστε να μετακινούνται μέσα στην πόλη.

Για την επιτυχημένη ανακατάληψη που πραγματοποιήσαμε το πρωί της Κυριακής και την συμπλοκή με την αστυ-
νομία που ήδη αναλύσαμε ποιος την προκάλεσε και τι ακριβώς συνέβη, ακούσαμε μια σειρά από πολύ ευφάνταστα 
σενάρια στα Μ.Μ.Ε. Γνωρίζουμε πολύ καλά, όπως γνωρίζει και μια μεγάλη μερίδα της ελληνικής κοινωνίας, ποια 
είναι η αξιοπιστία των Μ.Μ.Ε και πόσο αντικειμενικά παρουσιάζουν και παρουσίαζαν τις ειδήσεις και τα γεγονότα τόσο 
τα προηγούμενα χρόνια όσο και σήμερα. Τα καθεστωτικά Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης δεν τα κατέχουν τίποτα φτωχα-
δάκια, αλλά πάμπλουτοι επιχειρηματίες που το κράτος και η εκάστοτε κυβέρνηση δουλεύει για τα συμφέροντά τους. 
Παρ’ όλο λοιπόν που γνωρίζουμε ότι δεν παίρνουν όλοι στα σοβαρά τα δελτία των 8 εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να 
ξεκαθαρίσουμε ορισμένα πράγματα.
• Η ανακατάληψη παρά την επιμονή των Μ.Μ.Ε πραγματοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία με αποτέλεσμα 

κατά την αποχώρηση μας το κτήριο να κλειδωθεί με δικά μας λουκέτα. Το σενάριο ότι τα ‘’σπάσαμε’’ επειδή 
η αστυνομία δεν μας άφησε να μπούμε εκ νέου στο κτήριο της κατάληψης είναι μυθοπλασία. Άλλωστε αν αποτύ-
χαμε για ποιόν ακριβώς λόγο η αστυνομία σφράγισε ξανά τον χώρο με σιδεριές την επόμενη ημέρα;

• Καθ’ όλη την διάρκειά της η πορεία που ακολούθησε, είχε ενημερωτικό χαρακτήρα και οι μόνες ‘’φθορές’’ που 
πραγματοποιήσαμε ήταν 3 συνθήματα με σπρέυ σε 3 καταστήματα πολυεθνικών και στο φούρνο ‘’Χωριάτικο’’ που 
ως γνωστό ανήκει σε σωματέμπορο που χρησιμοποιούσε την αλυσίδα ως βιτρίνα της απεχθούς δραστηριότητάς 
του. Απόδειξη των παραπάνω είναι τα τηλεοπτικά πλάνα που μιλάνε για βανδαλισμούς και δείχνουν μόλις ένα σύν-
θημα σε μία βιτρίνα (του ‘’Χωριάτικου’’). Η μόνη πραγματικά σπασμένη τζαμαρία είναι αυτή των Εverest, ακριβώς 
στο σημείο που υπήρξε η συμπλοκή με την αστυνομία.
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• Ο αρχικά ‘’ηλικιωμένος’’ παππούς που ήταν περαστικός όπως πολλά Μ.Μ.Ε διακινούσαν, ήταν ο επικεφαλής της 
αστυνομικής επιχείρησης και αυτός που προηγουμένως αναφέραμε ότι δημιούργησε με την προκλητική του στάση 
την σύγκρουση με την αστυνομία. Αυτό ευτυχώς το γνωρίζει πλέον όλη η Ελλάδα, αν και διαφεύγει ο προβοκα-
τόρικος ρόλος του.

• Από όσα ψέματα όμως έχουν ακουστεί αυτές τις μέρες από τα Μ.Μ.Ε, για εμάς το πιο σημαντικό είναι η παρουσί-
ασή μας ως ‘’άγνωστων κουκουλοφόρων που ήρθαν στο Μαρούσι να τα σπάσουν’’. Η πραγματικότητα είναι πολύ 
διαφορετική καθώς η κατάληψη Έπαυλης Κουβέλου βρίσκεται σε λειτουργία σχεδόν δέκα χρόνια και οι συλλο-
γικότητες που στεγάζονται σε αυτή έχουν προχωρήσει όλα αυτά τα χρόνια σε αναρίθμητες δημόσιες παρεμβάσεις 
τόσο στο Μαρούσι όσο και σε όμορους δήμους. Είμαστε ως επί το πλείστον άνθρωποι που ζούμε, δουλεύουμε 
και κινούμαστε στο κέντρο και τις γειτονιές του Αμαρουσίου και δεν κρύψαμε ποτέ την πολιτική μας ταυτότητα και 
δράση. Όλα αυτά τα χρόνια ο κόσμος της περιοχής μάς γνωρίζει πολύ καλά. Αυτοί που ήρθαν εκτός γειτονιάς και 
ενοχλούν εν τέλει την γειτονιά είναι η κυβέρνηση και τα στελέχη της οι οποίοι με τους κατασταλτικούς σχεδιασμούς 
τους γεμίζουν κάθε τόσο με αστυνομία το κέντρο του Αμαρουσίου και δημιουργούν ένταση για να εξυπηρετήσουν 
τους δικούς τους σχεδιασμούς για χάρη των οποίων φυσικά δεν έχουν πρόβλημα να ρίχνουν χημικά μέσα σε πε-
ραστικούς στο πιο κεντρικό σημείο του Αμαρουσίου και μάλιστα σε ώρα αιχμής. Δεν υπάρχει λοιπόν κανένας σχε-
διασμός των ‘’μπαχαλάκηδων’’ για αποκέντρωση των επεισοδίων όπως λένε τα Μ.Μ.Ε. Αυτό που αποκεντρώνεται 
και δημιουργεί ένταση είναι η αστυνομοκρατία και η επίθεση σε όσες και όσους αγωνίζονται για μία καλύτερη ζωή 
για όλες και όλους. Η τοπική κοινωνία αυτό το γνωρίζει πολυ καλά.

Η κατάληψη έπαυλης Κουβέλου κλείνει φέτος δέκα χρόνια ύπαρξης και αγώνα. Σε αντίθεση με τους ευσεβείς πό-
θους των πολιτικών μας αντιπάλων δεν αποτέλεσε σπορά της τύχης αλλα ώριμη ανάγκη των ανθρώπων που κατοικούν 
στην περιοχή και συμμετέχουν στους κοινωνικούς και ταξικούς αγώνες μέσα από το αναρχικό/ αντιεξουσιαστικό κί-
νημα. Η αναγκαιότητα αυτή βοήθησε τις συλλογικότητες που στεγάζονται στον χώρο να ριζώσουν στην περιοχή και να 
παράξουν μια σειρά από αγώνες σε τοπικό επίπεδο. Μέσα από την κατάληψη έχουν οργανωθεί δεκάδες πρωτοβουλίες 
όλα αυτά τα χρόνια με την συμμετοχή πλήθους κόσμου και οργανωμένων δυνάμεων (εργατικά σωματεία, πρωτοβουλί-
ες κατοίκων, πολιτικές και εργατικές συλλογικότητες κ.α) που έχουν οδηγήσει σε σημαντικούς και νικηφόρους αγώνες 
(π.χ ενάντια στην Λευκή νύχτα, ενάντια στην εργοδοτική αυθαιρεσία στο Σκέρτσο καφέ, ενάντια στην παρουσία της 
Χ.Α στο Μαρούσι, αλληλεγγύης στις μετανάστριες και στους μετανάστες κ.α). Ταυτόχρονα στον χώρο της Κουβέλου 
έχει πραγματοποιηθεί πλήθος πολιτιστικών εκδηλώσεων ανοιχτών και φυσικά χωρίς αντίτιμο για όλους, στις οποίες ο 
κόσμος της γειτονιάς (και όχι μόνο) μπορεί να βρεθεί μεταξύ του μακριά από τις κυρίαρχες κοινωνικές και ταξικές δια-
κρίσεις. Φυσικά, για αυτή ακριβώς την πολιτική παρουσία των συλλογικοτήτων, η Κουβέλου έχει βρεθεί πολλάκις στο 
στόχαστρο τόσο του κράτους όσο και των τοπικών δημοτικών αρχών, ενώ ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελούν οι επιθέσεις 
που έχει δεχθεί ο χώρος από διάφορες φασιστικές οργανώσεις ανάμεσα τους και της χρυσής αυγής το 2014. Στην 
στοχοποίηση και τις επιθέσεις που δεχτήκαμε αυτά τα δέκα χρόνια πάντοτε απαντούσαμε με πιο εντατική παρουσία στην 
γειτονιά και τους αγώνες και αυτό είναι που σκοπεύουμε να κάνουμε και αυτή την φορά. 

Τώρα που η κυβέρνηση της ΝΔ αυξάνει την καταστολή των αγώνων επιδίδοντας τελεσίγραφα και ο ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί 
να εμφανιστεί ως ο προοδευτικός πόλος μιας αριστερής διακυβέρνησης (λες και έχουμε αμνησία) εμείς, ως αναρχι-
κές και αναρχικοί, δεν πρόκειται να εγκλωβιστούμε στις μυλόπετρες του δικομματισμού. Θα σταθούμε απέναντι στην 
κατασταλτική εκστρατεία της κυβέρνησης που επιχειρεί να ποινικοποιήσει το αναρχικό/αντιεξουσιαστικό κίνημα. Θα 
αυξήσουμε την παρουσία μας στους κοινωνικούς και ταξικούς αγώνες και θα οξύνουμε κάθε κοινωνική αντίσταση 
ενάντια στις αντεργατικές πολιτικές, τον ρατσισμό, τον σοβινισμό και τις κοινωνικές-ταξικές διακρίσεις. Οι αγώνες της 
ίδιας της κοινωνίας είναι που θα ορθώσουν ανάχωμα στα κατασταλτικά σχέδια της ΝΔ.

Θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε 

για μία καλύτερη ζωή στο σήμερα 

για μία κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο στο αύριο. 

Αυτό είναι που πάντα θα ενοχλεί τους εκάστοτε κυβερνώντες 
ανεξαρτήτως κομματικής προέλευσης.

ελευθεριακή συλλογικότητα διαπασών          κατάληψη έπαυλης κουβέλου


