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ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΥ 5

Γείτονες και γειτόνισσες της περιοχής του πλατάνου. Όπως ενδεχομένως να 
γνωρίζετε, την 6η Απρίλη του 2015, το Κράτος και οι φύλακες του «δικαίου» 
(αστυνομικοί, ΜΑΤ, δικηγόροι και εισαγγελείς), πλημμύρισαν το στενάκι 

της οδού Κουρεμένου και εκκένωσαν την κατοικία που βρίσκεται στον αριθμό 5 της 
συγκεκριμμένης οδού. Ένα σπίτι, όπου τα σημάδια εγκατάλειψης επιβεβαίωναν τις 
διαβεβαιώσεις πολλών από εσάς, για το ότι έστεκε παρατημένο για 15 τουλάχιστον 
χρόνια και που για εμάς, αποτελούσε και αποτελεί λύση, σε ένα από τα βασικότερα 
αγαθά για την επιβίωση του ανθρώπου, αυτό δηλαδή της στέγης.

Την ημέρα εκείνη λοιπόν, εισβάλουν με τη βία, βγάζουν όλα τα πράγματα στο 
δρόμο, χτυπούν με μανία και τραυματίζουν δύο από τους αλληλέγγυους που είχαν 
συγκεντρωθεί απ’έξω, ενώ συλλαμβάνουν έναν από τους ανθρώπους που βρισκόταν 
την ώρα εκείνη μέσα στο σπίτι, κατηγορώντας τον για το έγκλημα της «διατάραξης 
οικιακής ειρήνης». Οξύμορο βέβαια, καθώς η μόνη ειρήνη που διαταράχθηκε, είναι αυτή 
της αρμονικής και αλληλέγγυας συμβίωσης όλων μας στη γειτονιά, με την πρωτοφανή 
στρατιωτικοποίησή της και την άσκηση ωμής βίας.

Εμάς, ως εργάτες, αγωνιζόμενοι για την ελευθερία, την ισότητα, τη δικαιοσύνη, 
ενάντια στην καπιταλιστική βαρβαρότητα και κομμάτι των καταπιεζόμενων της 
κοινωνίας, δε μας τρομάζουν ουτε η βία της αστυνομίας, ούτε οι διώξεις, ούτε ο 
«νόμος». Παρ’ όλα αυτά, αντιλαμβανόμαστε τις δίκες που μας σέρνουν, σαν μέρος της 
υπεράσπισης του πολιτικού μας αγώνα. Γι αυτό ζητάμε τη βοήθειά σας και σας 
καλούμε να παραστείτε στη δίκη που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Φεβρουαρίου και 
ημέρα Παρασκευή, είτε με τη φυσική σας παρουσία είτε συμμετέχοντας ως μάρτυρες 
υπεράσπισης, ώστε να σταθούμε δίπλα στο σύντροφο-φίλο-γείτονά μας που διώκεται.

Η πόρτα της κατάληψης στην Κουρεμένου 5, θα είναι ανοιχτή και ο καφές 
ζεστός για όποιον/όποια ενδιαφέρεται να ενημερωθεί περαιτέρω ή 
αποφασίσει να μας στηρίξει. Επιπλέον καλούμε σε συνέλευση Γειτόνων/

ισσών, Αλληλέγγυων και Συλλογικοτήτων για την  ενημέρωση και οργάνωση των 
δράσεών μας εν όψει της δίκης το

ΣΑΒΒΑΤΟ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΣΤΙΣ 18:00 
στο  Ελευθεριακό εργαστήρι F 451 στην οδό Τσακάλωφ 20.




