ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ 58
Στις 10 Γενάρη 2017 συμπληρώθηκε ένας χρόνος λειτουργίας της κατάληψης
Θεμιστοκλέους 58, στα Εξάρχεια. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου η κατάληψή μας
έλαβε μια σειρά πρωτοβουλιών στην κατεύθυνση της όξυνσης του κοινωνικού πολέμου
και συμμετείχε σε πλήθος δράσεων στήριξης εγχειρημάτων και ατόμων που χτυπιούνται
από την καταστολή της κάθε εξουσίας.
Προτάξαμε και συνεχίζουμε να προτάσσουμε τη διεθνιστική αναρχική αλληλεγγύη μεταξύ
εξεγερμένων, θεωρώντας πως αυτή μπορεί να είναι μονάχα μια σχέση αμφίδρομη που
στοχεύει στην εξύφανση εγγυτήτων και συνενοχών ενάντια σε κράτος, Κεφάλαιο και
κυριαρχία, διαρρηγνύοντας στην πράξη τους κάλπικους διαχωρισμούς σε σχέση με την
καταγωγή, τη γλώσσα, το φύλο, τις σεξουαλικές προτιμήσεις και το θρησκευτικό ή μη
υπόβαθρο της καθεμιάς και του καθενός που σχετίστηκε με οποιονδήποτε τρόπο με το
εγχείρημά μας.
Εναντιωθήκαμε στον διάχυτο πατριωτισμό και ρατσισμό (δεδηλωμένο ή υφέρποντα) και
αρνηθήκαμε να διαχωρίσουμε όσες/όσους μεταναστεύουν ανάλογα με το στάτους που
τους αποδίδουν οι Αρχές (πρόσφυγες ή μη). Επιδιώξαμε να μπολιάσουμε τον αγώνα
ενάντια στον έλεγχο και στην καταστολή της μετανάστευσης με μια συνολική και
έμπρακτη κριτική του συμπλέγματος κυριαρχίας, που κατατμεί και απομονώνει τις
όποιες απελευθερωτικές απόπειρες έτσι ώστε να τις αποδυναμώσει και να τις καταπνίξει
με μεγαλύτερη ευκολία.
Περιφρουρήσαμε με κάθε μέσο τον αντιθεσμικό χαρακτήρα του εγχειρήματος,
κρατώντας την κατάληψη και τις δραστηριότητές της απελευθερωμένες από την
παρουσία και επιρροή ΜΚΟ, μίντια και οποιουδήποτε διαμεσολαβητή. Υπερασπιστήκαμε
την πολιτική μας αυτονομία δίχως να παραλλάσσουμε τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της
μαχητικής κοινότητάς μας. Ταυτόχρονα, επιλέξαμε να συναντηθούμε με άλλες/άλλους σε
ατραπούς πολυφυλετικών συγκρούσεων, συμπράττοντας όταν και όπου θεωρούσαμε
πως το εκάστοτε πολιτικό και οργανωτικό πλαίσιο ανταποκρινόταν στις στοχεύσεις μας.
Η κατάληψη Θεμιστοκλέους 58 είναι ταυτόχρονα ένα αναρχικό πολιτικό εγχείρημα και
χώρος στέγασης για ανθρώπους με ή χωρίς χαρτιά. Είναι ένα ανατρεπτικό εργαστήρι
θεωρίας και πράξης, αλλά και τόπος συμβίωσης ατόμων που ζουν και αγωνίζονται από
κοινού στη βάση της αυτοοργάνωσης, της ισότιμης συμμετοχής, της οριζοντιότητας, της
αλληλοβοήθειας και της άμεσης δράσης. Σήμερα, μετά από έναν χρόνο λειτουργίας του
εγχειρήματος, οι εμπειρίες που έχουμε αποκομίσει (τόσο οι θετικές όσο και οι αρνητικές)
από το πείραμα της 58 είναι για μας πολύτιμη παρακαταθήκη αγώνα για τις επόμενες
μάχες που θα δώσουμε.
Κ α λ ο ύ μ ε σ ε π ο ρ ε ί α γ ε ι τ ο ν ι ά ς σ τ α Ε ξ ά ρ χ ε ι α τ ο Σ ά β β α τ ο 1 4 Γ ε ν ά ρ η , μ ε π ρ ο σ υ γ κ έ ν τ ρω σ η
στις 21:00 έξω από την κατάληψη. Δεν ξεχνάμε τον Σαχζάτ Λουκμάν, μετανάστη από το
Πακιστάν που δολοφονήθηκε από νεοναζιστικά σκουπίδια στα Άνω Πετράλωνα τον
Γενάρη του 2013. Δεν ξεχνάμε τις χιλιάδες μεταναστών που χτυπήθηκαν, φυλακίστηκαν,
απελάθηκαν και δολοφονήθηκαν από τον κόσμο των κρατών και των συνόρων τους.
Καλούμε σε γιορτή αλληλεγγύης και οικονομικής ενίσχυσης του εγχειρήματος το Σάββατο
21 Γενάρη από τις 21:00 έξω από την κατάληψη, με ζωντανή μουσική από REZA ASKI
(φωνή/κιθάρα, από Ιράν) και SIMO (ραπ, από Μαρόκο), ντι τζέι σετ και φαγοπότι.

ΜΠΟΥΡΛΟΤΟ ΚΑΙ ΦΩΤΙΑ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΚΑΙ Σ’ ΟΛΑ ΤΑ ΚΕΛΙΑ
ΟΥΤΕ ΝΤΟΠΙΕΣ ΟΥΤΕ ΞΕΝΕΣ, ΑΠΑΤΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΞΕΓΕΡΜΕΝΕΣ
Κατάληψη Θεμιστοκλέους 58
th58@riseup.net

ONE YEAR THEMISTOKLEOUS 58 SQUAT
On January 10th 2017, Themistokleous 58 Squat in Exarchia completed one year of
activity. During this year our squat took a series of initiatives towards intensifying
social war, and participated in numerous actions in support of projects and
individuals targeted by repression of all authority.
We have put forward internationalist anarchic solidarity between rebels, believing
that it can only be a reciprocal relationship aimed at building up affinity and
complicity against the State, Capital and domination, and we continue to do so by
factually tearing down phony divisions based on origin, language, gender, sexual
orientation and religious or irreligious background of anyone in any way associated
with our project.
We have stood up against the diffuse patriotism and racism (both overt and covert),
and refused to discriminate against those who migrate on the basis of the status
attributed to them by the authorities (refugees vs. non-refugees). We have sought to
interlace the struggle against the control and repression of migration with a
comprehensive, practical critique against the complex of domination, which is
fragmenting and isolating any liberatory attempts to weaken and suppress them
more easily.
We have shielded the anti-institutional character of our project by all means
necessary, keeping the squat and its activities free from the presence and influence
of NGOs, media and any intermediary. We have defended our political autonomy
without altering the fundamental characteristics of our combative community. At
the same time, we chose to meet with others on paths of multiracial clashes,
working together whenever and wherever we considered that the respective political
and organizational framework corresponded with our goals.
Themistokleous 58 Squat is both an anarchic political project and a housing space
for people with or without papers. It is a subversive laboratory of theory and praxis,
but also a place where individuals live and struggle together on the basis of selforganization, equal participation, horizontality, mutual aid and direct action. After
one year of operation of the project, the experiences gained (both positive and
negative) during the experiment of the 58 are a legacy of struggle valuable to us for
the battles to come.
W e i n v it e ev e r yo n e to jo i n us o n Sa tu r da y J a nu a r y 14t h at 2 1 :00 o uts i d e t he 5 8
for a demonstration on the streets of Exarchia. We do not forget Shahzad
Luqman, a migrant from Pakistan who was murdered by neo-Nazi scum in the
Athens neighborhood of Ano Petralona in January 2013. We do not forget the
thousands of migrants who were beaten, imprisoned, deported or assassinated by
the world of states and their borders.
T o su ppor t t he pr oj ect fi nanciall y, j oi n us on Satu r day Janu ar y 21 st fr om 21 :00
for a solidarity party at the 58; with live music performances by REZA ASKI
(voice/guitar, from Iran) and SIMO (rap, from Morocco), DJ sets, food and drinks.

BLAST AND FIRE TO THE BORDERS AND ALL PRISON CELLS
NEITHER NATIVES NOR FOREIGNERS; FATHERLANDLESS AND REBELS
Themistokleous 58 Squat
th58@riseup.net

