
ΟΙ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΕΣΤΙΕΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΦΥΛΑΚΗ..

"Με αφορμή τις εκκενώσεις τριών καταλήψεων στέγης, Ορφανοτροφείο, Νίκης και Hurriya στην 
θεσσαλονίκη αλλά και τις συνεχόμενες επιθέσεις, παρακρατικών-φασιστικών ομάδων σε στέκια και
καταλήψεις στην πόλη και σε όλη τη χώρα, η Προοδευτική Έκρηξη Τούμπας, εκφράζει την 
αλληλεγγύη της και την συμπαράσταση της σε όσους δέχθηκαν επίθεση, διωκόμενους συντρόφους 
μας, αλλά και στους ανθρώπους που εκδιώχθηκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης της Ε.Ε.

Η 'Εκρηξη, δημιούργημα του κόσμου των καταλήψεων απο το 2008, αλλά και συνεχίζοντας να 
στεγάζουμε τις δράσεις και τα όνειρα μας, σε ένα κατειλημμένο χώρο, νιώθουμε την ανάγκη να 
εκφράσουμε την οργή μας και την απέχθεια μας, ενάντια σε όλες αυτές τις εξουσίες που θέλουν να 
βγάλουν τις καταλήψεις και τα στέκια, από το χάρτη της κοινωνίας εξυπηρετώντας τα συμφέροντα 
τους.

Τα ξημερώματα της 27ης Ιουλίου, οι μπάτσοι του κράτους, σε αγαστή συνεργασία με πρυτάνεις, 
παπάδες και δημάρχους, προβαίνουν στην εκκένωση των 3 καταλήψεων στέγης και φιλοξενίας 
ανθρώπων και όλα αυτά στον απόηχο του φεστιβάλ No Border, που είχε διεξαχθεί στην πόλη, τις 
προηγούμενες μέρες.
Τον τελευταίο χρόνο, με την αύξηση των μεταναστευτικών ροών, γιγαντώθηκε και το κίνημα της 
αλληλεγγύης, κομματιών αυτής της κοινωνίας, με έμπρακτη συμπαράσταση στις ανάγκες αυτών 
των ανθρώπων, ενάντια στη λογική των στρατοπέδων συγκέντρωσης, την ντροπή των camps,όπως 
της Ειδομένης, του λιμανιού του Πειραιά κ.α, ενάντια στην εκμετάλλευση ανθρώπου από έλληνα.
Ειδικά μετά το κλείσιμό των συνόρων από την ευρώπη φρούριο και τον εγκλωβισμό των ανθρώπων
στην περιοχή, η απάντηση μας ήταν αυτοργανωμένες δομές στέγασης και φιλοξενίας των 
μεταναστών.
Το κίνημα αυτό, αλληλεγγύης, ενόχλησε τα συμφέροντα των κρατικών δομών και με αφορμή τη 
διεξαγωγή του φεστιβάλ Νo Βorder στη θεσσαλονίκη, σπιλώθηκε η δράση, του κινήματος, από 
δημάρχους, πρυτάνεις και συστημικά ΜΜΕ, με σκοπό να δημιουργηθεί το κατάλληλο κλίμα για να 
πραγματοποιηθεί η εισβολή και εκκένωση των καταλήψεων.
Στην περίπτωση της κατάληψης Ορφανοτροφείο, το κτήριο κατεδαφίστηκε άμεσα, εξυπηρετώντας 
τα συμφέροντα της εκκλησίας Α.Ε. του διονυσίου ρούσσα (γνωστός και ως άνθιμος).
Επιπλέον έχουμε παρατηρήσει την αύξηση των επιθέσεων απο παρακρατικούς εθνικιστές, σε 
διάφορα στέκια και καταλήψεις, ενισχύοντας τον ρόλο τους, ως συστημικά δεκανίκια και 
κοινωνικά παράσιτα.
Η αποθράσυνση των φασιστοειδών, δεν μας φοβίζει, αντίθετα μας εξοργίζει και μεγαλώνει το μίσος
μας γι αυτούς.

Το κράτος και τα  ΜΜΕ, σε άριστη συνεργασία, χρόνια τώρα, προβάλλουν τις καταλήψεις ως 
χώρους ανομίας και παραβατικότητας, ενώ δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που η οργανωμένη 
συκοφάντηση των καταλήψεων από τα μέσα μαζικής εξαπάτησης, άνοιξε το δρομο για εκκενώσεις, 
όπως στη Villa Amalias ή στη Σκαραμαγκά.
Για εμάς οι καταλήψεις είναι χώροι ελευθερίας, δημιουργικότητας και έκφρασης των ιδεών μας και 
των αναγκών μας.
Εκεί όπου αντιεραρχικά, ισότιμα και συντροφικά παίρνουμε αποφάσεις για τις δράσεις, τη ζωή μας 
και το μέλλον μας.
Οι καταλήψεις είναι οι τόποι που εκπληρώνουμε τα όνειρα μας."

Να δώσουμε ζωή στα άδεια σπίτια
10, 100, 1000άδες ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ 


