
     
  

                      
                   

                 
                 

                   
             

               
   

                       
    

                    
 

                  
              
           

              
           

             

                    
                
             

             
                 

                
                 

                    
                

           

                  
                

             
            

       

   

        
    

Στις 23/10/12 ο Χρήστος Φωτίου, πρόεδρος του ΝΑΤ (Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο), παραχώρησε συνέντευξη στην ραδιοφωνική 
εκπομπή του Γ. Αυτιά σχετικά με την κατάσταση του ταμείου, τα οικονομικά προβλήματα του κλάδου και την αξιοποίηση της 
ακίνητης περιουσίας του ταμείου. Λίγο πριν τελειώσει η συνέντευξη, κι αφού αντάλλαξε φιλοφρονήσεις με τον γλοιώδη «εθνικό 
τελάλη» των βιομηχάνων και των εφοπλιστών, κέρδισε λίγο χρόνο για να απευθυνθεί σε εμάς: στους καταληψίες του κτιρίου της 
Πατησίων 61 & Σκαραμαγκά, ιδιοκτησίας ΝΑΤ.
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    [Το κτίριο] δυστυχ  αι ει μένο ό ώπους οι ποίοι υπ ίθε αι τι αι ικρατι ές 
και με  υκα ρία αυτή, μου επ έ ι   πω ΄ αυτο  ο  χουν άβει ο κτίρ  αι ομ ο ν ότ  
έτσ  πιτελούν ο επαναστατι ό ο ς καθήκον και   γώ  που ξέρεις οι  ίμαι   ο κτ  
αποκτή κε πό ις σ ρ   α  ων μα άδων, ν βα ιμ ιδων,  ψα δω   
καπε ναίω   ηχ ικ ,  α ια αι ι  ει ι  ρωσα  ηλαδή οι π ι που 
υπ ίθεται τι δε λ ικά εκφράζ ι ό αυ ύς ους κυρίους που  έχουν σσ α χρ ια ώρα. 
Και  πίσημο ς ακόμα δεν μπό  να ους ξ ει. ρικάλεσα ια υ μου από 27/9 όμα 
δι αστ ιο δε  ι  ει  νια πια. ημ α ν κ. έν ια και ν πα καλώ αι ι μέ  
της εκπομπής ου, να ρε ί  π , ειρηνι ός όπος, δεν μιλ ω για έξωση με ία ς εν γε ς, α 
πεισ ύν ι άνθρωποι οί α μας παραδώσο  ο ίριο  ο ι ποιή υμε ί τα   α πά  
στις ικογένει   πων που σανε ους ώ ους  ς θάλασσες αι  ούς υ κόσμου

    [απόσ ασμα της σ έν υξης του μεσ  Φ ίου στ  μεσ  Αυτιά]

        [Τ[Το ο κτκτίρίριοιο] ] δυδυστστυχυχώςώς ε είνίναιαι κ κατατειειληλημμμμένένο ο απαπό ό ανανθρθρώπώπουους ς οιοι ο οποποίοίοι ι υπυποτοτίθίθετεταιαι ό ότιτι ε είνίναιαι α αντντικικραρατιτιστστέςές  
κακαι ι μεμε τ τηνην ε ευκυκαιαιρίρία α αυαυτήτή, , μομου υ επεπιτιτρέρέπεπειςις ν να α πωπω σ σ΄ ΄ αυαυτοτούςύς π πουου ‘ ‘χοχουνυν κ καταταλαλάβάβειει τ το ο κτκτίρίριοιο κ καιαι ν νομομίζίζουουν ν ότότι ι 
έτέτσισι ε επιπιτετελολούνύν τ το ο επεπανανασαστατατιτικόκό τ τουους ς κακαθήθήκοκον ν κακαι ι τοτο λ λέωέω ε εγώγώ α αυτυτό ό ποπου υ ξέξέρερειςις π ποιοιοςος ε είμίμαιαι. . ΑυΑυτότό τ το ο κτκτίρίριοιο  
απαποκοκτήτήθηθηκεκε α απόπό τ τιςις ε εισισφοφορέρές ς τωτων ν λαλαδάδάδωδων,ν, τ τωνων θ θερερμαμαστστάδάδωνων, , τωτων ν βαβατστσιμιμάνάνιδιδωνων, , τωτων ν ψαψαράράδωδων,ν, τ τωνων  
κακαπεπεταταναναίωίων,ν, τ τωνων μ μηχηχανανικικώνών, , τατα κ καμαμαραροτοτάκάκιαια κ καιαι ο οι ι  μ μάγάγειειροροι ι τοτο π πλήλήρωρωσασαν…ν… δ δηληλαδαδή ή οιοι ά άνθνθρωρωποποι ι ποπου υ 
υπυποτοτίθίθετεταιαι ό ότιτι ι ιδεδεολολογογικικά ά εκεκφρφράζάζονονταται ι απαπό ό αυαυτοτούςύς τ τουους ς κυκυρίρίουους ς ποπου υ τοτο κ κατατέχέχουουν ν τέτέσσσσερερα α χρχρόνόνιαια τ τώρώρα.α.  
ΚαΚαι ι τοτο ε επίπίσησημομο κ κράράτοτος ς ακακόμόμα α δεδεν ν μπμπόρόρεσεσε ε νανα τ τουους ς εξεξώσώσειει. . ΠαΠαριρικάκάλελεσασα δ διαια ε εγγγγράράφοφου υ μομου υ απαπό ό 2727/9/9 … …ΑκΑκόμόμα α 
διδικακαστστήρήριοιο δ δενεν έ έχεχει ι  γ γίνίνειει 3 3 χ χρόρόνινια α πιπια.α.  ΕνΕνημημέρέρωσωσα α τοτον ν κ.κ. Δ Δένένδιδια α κακαι ι τοτον ν παπαραρακακαλώλώ κ καιαι π πάλάλι ι μέμέσωσω  
τητης ς εκεκποπομπμπήςής σ σουου, , νανα β βρερεθεθεί ί ένένα α τρτρόπόποςος, , ειειρηρηνινικόκός ς τρτρόπόποςος, , δεδεν ν μιμιλάλάω ω γιγια α έξέξωσωση η μεμε β βίαίαιειες ς ενενέρέργεγειειες,ς, ν να α 
πεπεισισθοθούνύν ο οι ι άνάνθρθρωπωποιοι α αυτυτοίοί ν να α μαμας ς παπαραραδώδώσοσουνυν τ το ο κτκτίρίριοιο  νανα τ το ο αξαξιοιοποποιήιήσοσουμυμε ε γιγιατατί ί τατα έ έσοσοδάδά τ τουου θ θα α πάπάνενε  
στστιςις ο οικικογογένένειειεςες τ τωνων α ανθνθρώρώπωπων ν ποπου υ χάχάσασανενε τ τουους ς ανανθρθρώπώπουους ς τοτουςυς σ στιτις ς θάθάλαλασσσσεςες κ καιαι σ στοτουςυς ω ωκεκεανανούούς ς τοτου υ κόκόσμσμουου..

        [α[απόπόσπσπασασμαμα τ τηςης σ συνυνένέντετευξυξηςης τ τουου μ μεσεσιέιέ Φ Φωτωτίοίου υ στστονον μ μεσεσιέιέ Α Αυτυτιάιά]]

Κάποια πράγματα για να ξηγηθούμε! 
Πρώτον, κάποιοι από εμάς ανήκουμε σε οικογένειες ναυτικών, όπως και τόσοι άλλοι χιλιάδες. Δεύτερον, πολλοί σύντροφοί μας 
εργάζονται στις σύγχρονες «γαλέρες» των εφοπλιστών. 
Τρίτον, γνωρίζουμε την κατάσταση που επικρατεί στο ΝΑΤ και στον κλάδο εν γένει. 
Και τέλος, ξέρουμε κι εμείς ποιος είναι ο Φωτίου και ποια συμφέροντα εξυπηρετεί.

Ας ξεκινήσουμε με το τελευταίο, λοιπόν. 
Ο Χρήστος Φωτίου, πρόεδρος του ΝΑΤ, είναι γνωστός «πρασινοφρουρός»: έχει διατελέσει αιρετός δήμαρχος Κερατσινίου, 
βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Β’ Πειραιά, Υφυπουργός Εμπορίου επί κυβερνήσεων Ανδ. Παπανδρέου, πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος 
της “ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.” κα. 
Επίσης είναι κολλητός με τον διαπλεκόμενο Γιάννη Διαμαντίδη και διορίστηκε – ως προσωπική επιλογή του – πρόεδρος του ΝΑΤ 
το ‘10, την περίοδο που ο τελευταίος διατελούσε Υπουργός Θαλάσσιων Υποθέσεων Νήσων και Αλιείας.



Η οδύσσεια ενός κλάδου

Αλλά η μαριονέτα Φωτίου είναι ένα μικρό μέρος της τραγωδίας που ονομάζεται «ελληνική ναυτιλία»· τα προβλήματα επιβίωσης που 
αντιμετωπίζουν οι περίπου 158.800 εργαζόμενοι, συνταξιούχοι και άνεργοι του κλάδου τον ξεπερνούν παρασάγγας. Ας μιλήσουμε 
για τους πραγματικούς πρωταγωνιστές: για όλους αυτούς που οι εφοπλιστές και το κράτος δεν «δίνουν» μία. Να μιλήσουμε για 
τους 16.800 εργαζόμενους ναυτικούς  – τους οποίους επικαλείται ο Φωτίου – των οποίων οι Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας 
που υπογράφουν ΠΝΟ και Ναυτεργατικά Σωματεία, αμφισβητούνται. Να μιλήσουμε για τους – εδώ και μήνες – απλήρωτους 
εργαζόμενους και για τον άγραφο νόμο της «μαύρης λίστας», που υπό την απειλή της ανεργίας τους εκβιάζει με απόλυση εάν 
τολμήσουν να διεκδικήσουν τα δεδουλευμένα τους. Για τους 72.000 συνταξιούχους που βλέπουν τις συντάξεις τους να βουλιάζουν 
στον πάτο της θάλασσας: περικοπές τις τάξης του 20%, αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης, ένταξη του Οίκου Ναύτη στον 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ κοκ. … το τίμημα της απόφασης να φάνε τα χρόνια τους μακριά από τα σπίτια τους. 
Να μιλήσουμε για τους 10.000 ανέργους, τους οποίους το κράτος καλεί να πληρώσουν τα εξοντωτικά χαράτσια της έκτακτης 
εισφοράς επειδή κατάφεραν να φτιάξουν ένα σπίτι. 
Και να μην ξεχάσουμε όλα αυτά που θα αυξήσουν το ποσοστό της ανεργίας: την άρση του καμποτάζ, την κατάργηση της δεκάμηνης 
επάνδρωσης των πλοίων και τη μείωση του εργατικού δυναμικού των πληρωμάτων.

Κυρίως, όμως, να μην ξεχάσουμε τους πάνω από 60.000 ανασφάλιστους εργαζόμενους. Για όλους αυτούς που οι εφοπλιστές δεν 
δίνουν στο ΝΑΤ ούτε ένα ευρώ δημιουργώντας τα τεράστια ελλείμματα του ταμείου. Και όλα αυτά, ενώ ταυτόχρονα οι δικαστές 
ουσιαστικά αθωώνουν τους εφοπλιστές για φοροδιαφυγές εκατομμυρίων: προχτές, στις 30/10/12, ο πλοιοκτήτης Γερ. Αγούδημος 
(GΑ Ferries) καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 4 ετών, με αναστολή και με χρηματική εγγύηση ύψους 15.000 ευρώ, για τις οφειλές 
του στο ΝΑΤ της τάξης του 1.630.000 ευρώ ενώ είναι ο ίδιος εφοπλιστής που χρωστάει στο ταμείο για το Κεφάλαιο Ασφάλισης 
Επιβατών και Οχημάτων (ΚΑΕΟ) περίπου 20.000.000 ευρώ!! Και αυτή είναι μία περίπτωση – ανάμεσα σε δεκάδες άλλες – που 
αποτελεί, όμως, άξιο δείγμα των αιτιών για την άθλια κατάσταση του ταμείου. Ενός πολύπαθου ταμείου του οποίου η κρατική 
επιχορήγηση μειώθηκε κατά 152 εκ. ευρώ και τα αποθεματικά του λεηλατήθηκαν έως και 70%, μετά το κούρεμα από το PSI. Ενός 
από τα πολλά ταμεία, που τα αποθεματικά τους «θυσιάστηκαν» στο βωμό των σκανδάλων των δομημένων ομολόγων και του 
χρηματιστηρίου…

Ο μεσιέ Φωτίου θυμήθηκε τους «θερμαστάδες», τους «βατσιμάνηδες», θυμήθηκε τα «καμαροτάκια» [sic], θυμήθηκε μέχρι και εμάς, 
τους καταληψίες αντικρατιστές, αλλά  ξέχασε να αναφερθεί – καθόλου τυχαία – σε αυτούς των οποίων οι τσέπες φουσκώνουν με 
αυτήν την κατάσταση. 
Ξέχασε τους εφοπλιστές!  Δεν είπε κουβέντα για τις 56 νόμιμες φοροαπαλλαγές που απολαμβάνουν οι εφοπλιστικές εταιρίες 
(με τον ν.27/1975). Τους «πατριώτες» εφοπλιστές που ανοίγουν Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού στην Ασία τροφοδοτώντας τις 
εταιρίες τους με φθηνό και «ελαστικό» εργατικό δυναμικό ενώ εδώ ρίχνουν πόρτα στους αντίστοιχους ναυτικούς. Τους πατριώτες 
εφοπλιστές που με τη διάλυση των Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας θα μπορούν πλέον να κάνουν τη ζωή λάστιχο όχι μόνο των 
αλλοδαπών αλλά και των «συμπατριωτών» τους ελλήνων δίχως να χρειάζονται την καβάτζα των «οικονομικών παραδείσων» και 
των off -shore εταιριών. Λησμόνησε αυτούς που ελαττώνουν τα δρομολόγια στα νησιά ανάλογα με το ιδιωτικό συμφέρον ή και 
ακόμα ακινητοποιούν πλοία – παραβιάζοντας την 10μηνη υποχρεωτική λειτουργία – καταδικάζοντας τους κατοίκους των νησιών 
στον εφιάλτη της απομόνωσης. 

Γιατί ο Φωτίου τα ξέχασε όλα αυτά; Ο Φωτίου, ως άλλος ταχυδακτυλουργός,  προσπάθησε να στρέψει την προσοχή των 
ναυτικών στην ακίνητη περιουσία του ΝΑΤ. Προσπάθησε να μας παρουσιάσει ως κλέφτες και καταπατητές για να τους πείσει ότι η 
αξιοποίησή της θα είναι η λύση στα προβλήματά τους.  

Ξέχασε όμως κάτι ακόμα προσπαθώντας να φέρει τους ναυτικούς απέναντί μας. 
Ότι είτε έχουμε στις οικογένειες μας και στις παρέες μας ναυτικούς, είτε όχι, όλοι μας αντιμετωπίζουμε την ίδια ζοφερή 
κατάσταση, ότι όλοι βράζουμε στο ίδιο καζάνι. 
Γι’ αυτό και τα «κόλπα» του είναι φθηνά.

Το κτίριο της Πατησίων 61 & Σκαραμαγκά καταλείφθηκε στις 19/03/09 από συντρόφους και συντρόφισσες του  αναρχικού/
αντιεξουσιαστικού χώρου. Ο χώρος παρέμενε εγκαταλελειμμένος από το 1999 για λόγους στατικότητας μετά το σεισμό της 
ίδιας χρονιάς, ενώ μέχρι τότε – κατά περιόδους – νοικιαζόταν από το ΝΑΤ το ισόγειο και άλλος ένας όροφος. Ακόμα και την 
«περίοδο της ανάπτυξης» δεν είχε γίνει καμία εξολοκλήρου συντήρηση και ανακατασκευή λόγω των υπέρογκων απαιτήσεων και 
των αυστηρών θεσμικών προϋποθέσεων (διατηρητέο κτίσμα) και για μία δεκαετία το κτίριο – στην κυριολεξία – ρήμαζε. Το γιατί ο 
Φωτίου, απευθυνόμενος στον Δένδια και στον Καμίνη, το ξαναθυμήθηκε τώρα, μέσα σε αυτήν τη συγκυρία, θα το δούμε παρακάτω. 

Ας κοιτάξουμε όμως πρώτα προσεχτικά πόσο στέκουν αυτά που λένε οι ίδιοι περί «αξιοποίησης».

Αλλά ας δούμε αυτήν την περιβόητη 
«αξιοποίηση του ακινήτου» ...

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει το ίδιο το ΝΑΤ, απαντώντας στην ερώτηση του φασίστα Βορίδη σχετικά με την κατάσταση της 
ακίνητης περιουσίας του ταμείου και πιο συγκεκριμένα για το κτίριο μας [6565/23-11-10], η αντικειμενική αξία αγοραπωλησίας του 
το 2007 ήταν η μισή της εμπορικής (μίσθωση σε ιδιώτη). Επίσης σύμφωνα με το ίδιο έγγραφο, η τεχνική εταιρία ΒΙΠΕΤΒΑ στην 
μελέτη της αναφέρει:

     ρι  δε  αξ ιε     ντ  κέ  βάσεις υς σω ύ   όφ   
ισ είου θ  αι  τερικών όψεω  …] ς α ση ρο εται, να αμείνει  νη  την 
ιδι τησ      υ ο ημ οδοτ εί η α καίν η …]

    α ν πι νό νάδο   απόδο  ε αι οριακή εκτός αν κ αστεί τεχ ικά δυνατή α  εσμικ  π επτή  πέμβαση 
στις τ ρι ς δι μ    άθε ρ πτ η η δι   ετ ης α πει α εί ι λ ι τον 
20ετής, αφού μα     στης εκμ   ιθώρια δους αι νά εφόσ  
μάλιστα πολογιστεί αι ο ρί ο της πι ς μει μέ ς εκμε ς  οιες νικές ρι  ό  

νθηκ  αγο ς).

    Η περίπτ η άληψης πό ο ίδι  ο Τ ς διαδικασ ς ανακαί ς – αποκ άσ  ε ναψη είου 
ωρ ικά ναι     ε  ια τει τις μέ          πο 

και  αναλάβει έτσι σοβ ό ρί ο.

Ο πιθανοί Ανάδοχοι της περιόδου αυτής (2010) σύμφωνα με την ίδια έκθεση ήταν: (α) η «Εταιρία για το κτίριο της όπερας και της 
Ακαδημίας Λυρικής Τέχνης “Μαρία Κάλλας”» για τη στέγαση του Μουσείου «Μαρία Κάλλας» και (β) η κατασκευαστική εταιρία 
«Γηγερτόν ΑΕ». Και οι δύο αποσύρθηκαν της προσφοράς την ίδια περίοδο, η πρώτη με δημόσια ανακοίνωση στις 26/02/10, έπειτα 
από παρέμβασή μας.

Επομένως τα όσα μας ανακοινώνει ο Φωτίου είναι απλά ψέματα. Δεν υπάρχει καμία εταιρία που να διεκδικεί το κτίριο για στέγαση 
του Μουσείου «Μαρία Κάλλας» και καμία ανάδοχη εταιρία που να αναλαμβάνει το τεράστιο ρίσκο της επένδυσης.

        ΤοΤο κ κτίτίριριο ο δεδεν ν αξαξιοιοποποιειείτίταιαι ω ως ς έχέχειει κ καιαι α απαπαιτιτούούντνταιαι σ σημημαναντιτικέκές ς επεπεμεμβάβάσεσειςις σ στοτουςυς ε εσωσωτετεριρικοκούςύς χ χώρώρουους ς ορορόφόφωνων τ τουου  
ισισογογείείουου κ καθαθώςώς κ καιαι τ τωνων ε εξωξωτετεριρικώκών ν όψόψεωεων.ν. [ […]…] Ω Ως ς πρπροωοωθηθητέτέα α λύλύσηση π προροτετείνίνετεταιαι, , νανα π παραραμαμείείνενει ι τοτο α ακίκίνηνητοτο σ στητην ν 
ιδιδιοιοκτκτησησίαία τ τουου Ν ΝΑΤΑΤ κ καιαι ν να α αυαυτοτοχρχρημηματατοδοδοτοτηθηθείεί η η α ανανακακαίνίνισιση η […[…]]

        ΓιΓια α τοτον ν πιπιθαθανόνό Α Ανάνάδοδοχοχο η η α απόπόδοδοσηση ε είνίναιαι ο οριριακακή ή εκεκτότός ς αναν κ κατατασαστετεί ί τετεχνχνικικά ά δυδυνανατήτή κ καιαι θ θεσεσμιμικάκά ε επιπιτρτρεπεπτήτή η η ε επέπέμβμβασαση η 
στστιςις ε εσωσωτετεριρικέκές ς διδιαραρρυρυθμθμίσίσειεις ς […[…] ] ΣεΣε κ κάθάθε ε πεπερίρίπτπτωσωση η η η διδιάράρκεκειαια τ τηςης ε εκμκμετετάλάλλελευσυσηςης θ θα α πρπρέπέπειει ν να α είείναναι ι τοτουλυλάχάχισιστοτον ν 
2020ετετήςής, , αφαφούού α ακόκόμαμα κ καιαι σ στητην ν πεπερίρίπτπτωσωση η τητης ς βέβέλτλτισιστητης ς εκεκμεμετάτάλλλλευευσησης ς τατα π περεριθιθώρώριαια κ κέρέρδοδουςυς ε είνίναιαι σ στετενάνά ( (εφεφόσόσονον  
μάμάλιλιστστα α συσυνυνυποπολολογιγιστστείεί κ καιαι τ το ο ρίρίσκσκο ο τητης ς πιπιθαθανήνής ς μεμειωιωμέμένηνης ς εκεκμεμετάτάλλλλευευσησης ς σεσε κ κάπάποιοιεςες χ χρορονινικέκές ς πεπεριριόδόδουους ς λόλόγωγω  
συσυνθνθηκηκώνών α αγογοράράς)ς)..

        Η Η πεπερίρίπτπτωσωση η ανανάλάληψηψηςης α απόπό τ το ο ίδίδιοιο τ το ο ΝΑΝΑΤ Τ τητης ς διδιαδαδικικασασίαίας ς ανανακακαίαίνινισησης ς – – απαποκοκατατάσάστατασηση μ με ε σύσύναναψηψη δ δανανείείουου  
θεθεωρωρητητικικά ά είείναναι ι δυδυνανατήτή ό όμωμως ς τοτο Ν ΝΑΤΑΤ δ δενεν δ διαιαθέθέτετει ι τιτις ς δοδομέμές ς γιγια α νανα ε εκμκμετεταλαλλελευτυτείεί τ το ο κτκτίρίριοιο κ κατατά ά τοτον ν κακαλύλύτετερορο τ τρόρόποπο  
κακαι ι θαθα α αναναλάλάβεβει ι έτέτσισι σ σοβοβαραρό ό ρίρίσκσκο.ο.

Τα κατασταλτικά σχέδια των Δένδια, Καμίνη, Φωτίου

Με το πρόσχημα της διάσωσης του ΝΑΤ, ο Φωτίου επικαλείται την «αξιοποίησή» των ακινήτων του. Όνειρα θερινή νυκτός, φυσικά, για 
ένα ταμείο το οποίο βρίσκεται στα όρια της πτώχευσης. 

Η πραγματικότητα είναι ότι υπό τις ισχυρές πιέσεις της τρόικας επιχειρείται η παραχώρηση των ακινήτων του ΝΑΤ στο ΤΑΙΠΕΔ 
ώστε να πουληθούν αργότερα σε τιμές ξεφτίλας. Οι δήθεν συνδικαλιστικές κορώνες του ΔΣ του ΝΑΤ που εναντιώνονται σε αυτό και 
τα περί ύπαρξης  «αυτοτελούς υπηρεσίας του ΝΑΤ για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας» δεν είναι τίποτα άλλο παρά δείγμα 
ανταγωνισμών για το ποιος θα «φάει τα φιλέτα». Τέλος, όσον αφορά το κατειλημμένο κτίριο της Πατησίων 61 & Σκαραμαγκά, όλα 
αυτά ουσιαστικά αποτελούν μία πρώτης τάξεως ευκαιρία ώστε ο Φωτίου να κλείσει το μάτι στον Καμίνη  (βλ. αναπτυξιακό πλάνο 
«Αθήνα 2014») και στα κατασταλτικά σχέδια του Δένδια.

Δεν είναι φυσικά η πρώτη φορά που η κατάληψη μας εκτίθεται στην καταστολή ή δέχεται επίθεση. Στα 3 1/2 χρόνια που βρισκόμαστε 
εδώ έχουμε να αναφέρουμε παραδείγματα όλων των ειδών: κοινοβουλευτικές ερωτήσεις από βουλευτές του ΛΑΟΣ και της ΔΗΜΑΡ, 
αστυνομικές παρενοχλήσεις, επισκέψεις του Καμίνη με μπράβους έξω από την πόρτα μας, επιθέσεις χρυσαυγιτών με τη συνδρομή των 
μπάτσων, παρακρατικές επιθέσεις φασιστόμπατσων, πυρπολήσεις οχημάτων μας… με αποκορύφωμα την αστυνομική εισβολή στο 
κτίριο στις 29/7/11 και τη σύλληψη ενός συντρόφου.

Η εισβολή στην κατάληψη Κ* Βοξ στα Εξάρχεια, η εκκένωση της Δημοτικής αγοράς στην Κυψέλη, η εκκένωση της κατάληψης 
Δέλτα στη Θεσσαλονίκη – με σύλληψη 10 συντρόφων και συντροφισσών, η εκκένωση της νέας κατάληψης στη Βέροια – με σύλληψη 
8 συντρόφων και συντροφισσών – καθώς και οι απειλές για εισβολή στις καταλήψεις Φάμπρικα Υφανέτ στη Θεσσαλονίκη και 
Ευαγγελισμός στο Ηράκλειο αποτελούν κομμάτι αυτού του σχεδιασμού… Όταν λοιπόν ο «δημοκράτης» κύριος Φωτίου κάνει έκκληση 
στον υπουργό των μπάτσων Δένδια να μας κάνει έξωση  από το κτίριο, ας μας κάνει τη χάρη να μην επικαλείται ειρηνικούς και μη 
βίαιους τρόπους, γιατί ξέρει πολύ καλά τι επιλέγει. Άλλωστε, τόσα χρόνια στο κουρμπέτι είναι το λαμόγιο. Ενδεχόμενη εισβολή και 
εκκένωση της κατάληψης Σκαραμαγκά συνεπάγεται συλλήψεις, διώξεις, πιθανούς ξυλοδαρμούς και πρόκληση φθορών από τους 
μπάτσους στις υποδομές της κατάληψης, όπως έχει γίνει αμέτρητες φορές σε άλλες καταλήψεις. 

Ας κάνει λοιπόν ο καθένας τις επιλογές του, αναλαμβάνοντας ξεκάθαρα την ευθύνη και τις συνέπειες τους, όντας υπόλογος όχι μόνο σε 
εμάς αλλά στο σύνολο των κατειλημμένων χώρων, των αυτοοργανωμένων εγχειρημάτων, των αγωνιζόμενων ανθρώπων.



Η κατάληψη Σκαραμαγκά είναι κομμάτι 
των κοινωνικών αγώνων

Η χρόνια εγκατάλειψη του κτιρίου από το ΝΑΤ και η απόφασή του να θυμηθεί τον «σεβασμό στην ιστορικότητά του»  μετά από 
3 1/2 χρόνια κατάληψης αποδεικνύει το μέγεθος τη υποκρισίας. Η κατάληψή του από εμάς έφερε την πραγματική και μοναδική 
αξιοποίησή του, τόσο σε τεχνικό όσο και σε πολιτικό επίπεδο. Με τη βοήθεια συντρόφων πολιτικών μηχανικών αναλάβαμε 
την αποκατάσταση των βλαβών διασφαλίζοντας παρόλα αυτά το μίνιμουμ: οι τεχνικές ανάγκες του να μην υπερβαίνουν τις 
κοινωνικοπολιτικές ανάγκες και χρήσεις. Η δική μας επένδυση είναι βαθιά πολιτική και δε χρειάζεται να φορά το μανδύα μίας 
τεχνικής «επιστημονικοφανούς» αρτιότητας. Έτσι με μεράκι, προσοχή και με τα χέρια εκατοντάδων αλληλέγγυων συντρόφων/
ισσων, μετά από αμέτρητες «εργατοώρες» δημιουργικότητας,  ξεκίνησε η λειτουργία του ως αυτοοργανωμένο πολιτικό εγχείρημα 
και κοινωνικός χώρος. 
Η μέρα που μπήκαμε στο κτίριο ήταν μία μέρα απελευθέρωσής του. Ήταν η στιγμή που οι επιθυμίες μας, οι ελπίδες, τα όνειρά μας 
βρήκαν σπίτι να φωλιάσουν. 
Ήταν η μέρα που το κτίριο στη γωνία της Σκαραμαγκά σταμάτησε να έχει «ιδιοκτήτη» και έγινε κομμάτι των κοινωνικών και 
ταξικών αγώνων.

Η διαχείριση του κτιρίου γίνεται από την οριζόντια και αντιιεραρχική συνέλευση της κατάληψης. Το κόστος των εξόδων καλύπτεται 
αποκλειστικά από την ελεύθερη συνεισφορά των συντρόφων/ισσών που συμμετέχουν στη συνέλευση και των διάφορων 
εγχειρημάτων που στεγάζονται. Στους χώρους της κατάληψης παρουσιάζονται πολιτικές εκδηλώσεις, δραστηριοποιούνται 
πολιτικές ομάδες που πραγματοποιούν τις συνελεύσεις τους, ομάδες αυτομόρφωσης, ομάδα μαθημάτων ελληνικών σε μετανάστες, 
ομάδα κινηματογραφικών προβολών, στεγαστική κολλεκτίβα ενώ επίσης στεγάζονται υποδομές όπως δανειστική βιβλιοθήκη/
αναγνωστήριο, ξυλουργείο, αίθουσα Η/Υ, αίθουσα χορού και πολεμικών τεχνών, εργαστήριο ραπτικής, πίστα αναρρίχησης κα.

Μέσα στο ζοφερό περιβάλλον που ζούμε όλοι και όλες, τα παραπάνω είναι η δική μας προσφορά στη «δέσμη μέτρων ενάντια 
στην πτώχευση». Οι κοινότητες αγώνα, κομμάτι των οποίων είναι οι καταλήψεις, αποτελούν τους τρόπους αντίστασης απέναντι 
στην επιχειρούμενη εξαθλίωση που μας επιφυλάσσουν οι κρατικοί-καπιταλιστικοί σχεδιασμοί. Οι στεγαστικές καταλήψεις, οι 
αυτοοοραγνωμένοι κοινωνικοί χώροι, οι πρωτοβουλίες αυτομόρφωσης, οι συνελεύσεις γειτονιάς, τα χαριστικά παζάρια, οι 
συλλογικές κουζίνες και μύριες ακόμα πρακτικές αυτοοργάνωσης της ζωής είναι ο τρόπος μας να δίνουμε πραγματικές απαντήσεις 
σε πραγματικά προβλήματα.  Η αλληλεγγύη μεταξύ μας, μεταξύ των εκμεταλλευόμενων και καταπιεσμένων αυτού του κόσμου, 
αποτελεί τη μόνη λύση ενάντια στον εξανδραποδισμό και τον κοινωνικό κανιβαλισμό. Τα προβλήματα των εργαζομένων δε θα 
λυθούν μέσα από την παραίτηση ή τον συντεχνιακό ανταγωνισμό. Να σπάσουμε το φόβο και να γκρεμίσουμε όλα αυτά που μας 
έφεραν σε αυτό το χάλι οργανώνοντας την αντίστασή μας με όπλα την αυτοοργάνωση και την αλληλεγγύη. 
Για να οικοδομήσουμε έναν κόσμο ισότητας και ελευθερίας. Για την κοινωνική επανάσταση.

Στους εργασιακούς χώρους, στις γειτονιές, στις πλατείες, στα σχολεία, στα πανεπιστήμια η κατάληψη δεν είναι απλά ένα μέσο 
αγώνα. Είναι το περιεχόμενό του. Είναι η απαλλοτρίωση του κλεμμένου χώρου και χρόνου. Και οι οριζόντιες-αντιιεραρχικές 
συνελεύσεις τους δεν είναι απλά μέσο λήψης αποφάσεων. Είναι το περιεχόμενο της αυτοοργάνωσης. 
Είναι οι σκέψεις που δεν εκφράστηκαν, όσα δεν ελέχθησαν και περιμένουν να ειπωθούν.

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ

Ή ΕΜΕΙΣ Ή ΚΑΝΕΙΣ

κατάληψη πατησίων 61 & σκαραμαγκάκατάληψη πατησίων 61 & σκαραμαγκά
pat61.squat.gr  pat61skar@gmail.compat61.squat.gr  pat61skar@gmail.com

               
                   
                 

                   
     

 

  
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

                 
                   
                  

             
               

              
                 

                  
                 

                  
               

            

                                  
                                      
                                    

                          
                              

                            
                                  

                                    
                                  

                                    
                              

                        

     
                 

      
             

            

      
              

               
      

                   
             


