Ανακοίνωση της κατάληψης στέγης
προσφύγων/μεταναστών Νοταρά 26 για
την επίθεση της 24ης Αυγούστου
Την Τετάρτη 24 Αυγούστου στις 3:45π.μ, η Κατάληψη Στέγης Προσφύγων και
Μεταναστριών/-στών Νοταρά 26 δέχθηκε εμπρηστική επίθεση. Ο τρόπος δράσης των
εμπρηστών θεωρείται από εμάς μία ξεκάθαρη δολοφονική ενέργεια, σχεδιασμένη με σκοπό
να προκαλέσει – πέραν των σοβαρών υλικών ζημιών – και ανθρώπινες απώλειες. Η
θρασύδειλη αυτή ενέργεια επελέχθη χρονικά την περίοδο του Αυγούστου, όπου οι
εμπρηστές θεώρησαν ότι τα αντανακλαστικά του κινήματος αλληλεγγύης θα ήταν
υποτονικά. Μάταια όμως....
Μετά την επίθεση με μολότοφ και τα γκαζάκια που ακολούθησαν, η περιφρούρηση των
μεταναστών και η συνδρομή των αλληλέγγυων έδρασε άμεσα, κάνοντας χρήση των
πυροσβεστήρων της κατάληψης. Οι άνω των 130 ζωών που κινδύνευσαν σοβαρά, σώθηκαν
αποκλειστικά και μόνο από την άμεση αντίδραση του συνόλου των διαμενόντων, των
αλληλέγγυων και των γειτόνων της κατάληψης, καθώς και με τη συμμετοχή της
πυροσβεστικής – παρ’ ότι η ίδια στο δελτίο τύπου της χαρακτήρισε μειονεκτικά την
κατάληψη της Νοταρά 26 ως αποθήκη, υπονοώντας ότι στο σημείο δεν διέμεναν άνθρωποι.
Το συγκεκριμένο γεγονός αποτελεί έναν κρίκο στην μακρά αλυσίδα των επιθέσεων
εναντίον των καταλήψεων των μεταναστριών/-στών, των προσφύγων και των ελεύθερων
κοινωνικών χώρων, η οποία αποτελεί τη σύμπραξη του κράτους και του παρακράτους –
όπου το μεν πρώτο δρα με τη χρήση του νόμου (Ορφανοτροφείο, Νίκης, Hurriya) και το
δεύτερο με τις συνήθεις μαφιόζικες πρακτικές (Vancouver, Αυτόνομο Στέκι, Ζαΐμη,
Ανάληψη, Κάνιγγος) – στοχοποιώντας το κίνημα της αλληλεγγύης.
Μετά τους πρώτους μήνες των φιλανθρωπικών αναφορών στα μίντια για το δράμα των
προσφύγων και των μεταναστριών/-στών, η αναδυόμενη αντίδραση της ξενοφοβίας και του
ρατσισμού άλλαξε άρδην τη στάση των κυρίαρχων Μ.Μ.Ε και του κράτους, από αυτήν της
«φιλικής» προσέγγισης του ζητήματος σε αυτήν της φοβικής αντιμετώπισης των
αλληλέγγυων υποκειμένων και της ξεκάθαρης στοχοποίησής τους.
Τέτοιου είδους ενέργειες αδυνατούν να τρομοκρατήσουν την αλληλεγγύη μας! Τα
φασιστικά μορφώματα που ζουν στο σκοτάδι γνωρίζουν καλά τις συνέπειες που θα
υποστούν. Ο ρατσισμός τους δεν έχει κανένα κοινωνικό έρεισμα. Εκδηλώνεται μόνο με
θρασύδειλες ενέργειες, χαρακτηριστικές του υποκόσμου, κατά κανόνα ημιτελείς και εν
τέλει αποτυχημένες. Η οργή μας απέναντι στο κράτος και τους τρομοκρατικούς
μηχανισμούς του μας δυναμώνει και μας οπλίζει με επιμονή. Τα εγχειρήματά μας θα
συνεχίσουν να υπάρχουν και να πολλαπλασιάζονται στεγάζοντας της γης τους
κολασμένους και τσακίζοντας κατά μέτωπο τον φασισμό εκεί όπου η κοινωνία δρα. Το
κίνημά μας δημιουργεί τις απαραίτητες ρωγμές στην επιβαλλόμενη κανονικότητα του
κράτους, των μίντια και των φασιστών μπράβων τους.
Εδώ και 11 μήνες αλληλέγγυοι και μετανάστες στην Κατάληψη Στέγης Προσφύγων και
Μεταναστών Νοταρά 26 δρούμε μαζί στη βάση των θεμελίων της ισότητας, της
αλληλεγγύης και της οριζόντιας λειτουργίας σε ένα κοινό καθημερινό αγώνα για καλύτερες

ζωές, μακριά και πέρα από κάθε είδους διαχωρισμούς. Από την κατάληψη πέρασαν σχεδόν
5000 πρόσφυγες και μετανάστριες/-στες, όπου με τις αξίες της αυτοοργάνωσης και της
αυτοδιαχείρισης και παρά τις όποιες αντιξοότητες καλύφθηκαν οι ανάγκες σε στέγη,
τροφή, μάθηση, νομική κάλυψη, υγειονομική περίθαλψη και ψυχαγωγία. Μία αλληλεγγύη η
οποία πραγματώνεται αδιάλειπτα από όλες και όλους μαζί.
Ως απάντηση σε αυτή την εμπρηστική ενέργεια καλούνται όλες και όλοι, άτομα και
συλλογικότητες, να στηρίξουν έμπρακτα τα εγχειρήματα αλληλεγγύης, δίνοντας έτσι μία
δυναμική απάντηση στο επιχειρούμενο καθεστώς τρόμου κράτους και φασιστών.
Όλες και όλοι στην πορεία τη Δευτέρα, 29/08/2016, στις 6:00μ.μ στα Προπύλαια.
Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΜΑΣ ΝΙΚΑΕΙ! Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΑΣ ΚΑΤΑΡΡΕΕΙ!
Υ.Γ: Όσο για τα χαμόγελα των μπάτσων στις γωνίες, τους τα επιστρέφουμε! Η Νοταρά 26
είναι ζωντανή και θα παραμείνει όρθια!
Ανοιχτή Συνέλευση της Κατάληψης ΝΟΤΑΡΑ 26
Αθήνα, 25/08/2016
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