
Ανακοίνωση για την εκκένωση της κατάληψης Terra Incognita στη 

Θεσσαλονίκη 

 

Στις 17/08 το κράτος με τα ένοπλα τσιράκια του εισέβαλε στην κατάληψη Terra 

Incognita στη Θεσσαλονίκη. Μια κατάληψη που μετρούσε 16 χρόνια ζωής. Μιας ζωής 

ολόψυχα αφιερωμένης στον αντικαθεστωτικό αγώνα. Ο εσμός που κυβερνά τον τόπο 

αυτό, έκρινε ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να πετύχει ένα καίριο χτύπημα 

στον κόσμο του αγώνα. Γιατί τώρα; 

 

Γιατί, το success story της αντιμετώπισης της επιδημίας μετατρέπεται σε τραγωδία. 

Το σύστημα υγείας στη Θεσσαλονίκη έχει ήδη καταρρεύσει και ο ρυθμός αύξησης 

των κρουσμάτων είναι ενδεικτικός για το τί θα ακολουθήσει τους επόμενους μήνες.  

 

Μια νέα οικονομική κρίση προδιαγράφεται ακόμα πιο σκληρή από την προηγούμενη. 

Με την ανεργία να εκτινάσσεται στο 25-30% και το ΑΕΠ της χώρας να μειώνεται κατά 

τουλάχιστον 10% ενώ κατά τη διάρκεια της δεκάχρονης οικονομικής κρίσης η ανεργία 

έφτασε στο υψηλότερο επίπεδο της το 2013 με ποσοστό 27,7% και η μείωση του ΑΕΠ 

κατά 10% εμφανίστηκε τα πρώτα τρία χρόνια της κρίσης. 

 

Προωθείται ακόμα πιο γοργά η ταξική ατζέντα της κυβέρνησης με τους 

πλειστηριασμούς της πρώτης κατοικίας, την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας, 

την μαζική διακοπή συνδέσεων ρεύματος για ληξιπρόθεσμα χρέη, την πλήρη 

απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων και φυσικά την απαγόρευση των 

διαδηλώσεων με σκοπό την εκ των προτέρων κάμψη των αντιστάσεων. 

 

Τα περιβαλλοντικά εγκλήματα γίνονται καθημερινότητα. Χαρακτηριστικός είναι ο 

εμπρησμός του Ερημίτη στην Κέρκυρα καθ’ υπόδειξη του πρωθυπουργού, οι 

πλημμύρες στην Εύβοια, η ανεξέλεγκτη καταπάτηση παρθένων βουνοκορφών προς 

όφελος του ενεργειακού κεφαλαίου. 

 

Η αντιμεταναστευτική πολιτική σκοτώνει απροκάλυπτα στον Έβρο και στο Αιγαίο 

τους κατατρεγμένους του κόσμου αυτού, με αποδεδειγμένη πλέον τη συνεργασία 

παρακρατικών μηχανισμών και ενόπλων δυνάμεων. 

 

Ο εθνικός κορμός λαμβάνει θέση μάχης και οι εθνικιστικές φωνές ακούγονται από 

το σύνολο του λεγόμενου «συνταγματικού τόξου». Ταυτόχρονα, συνάπτονται 

συμφωνίες με ότι πιο αντιδραστικό υπάρχει στην περιοχή της ανατολικής μεσογείου 

όπως με τη χούντα του Αλ Σίσι και το κράτος απαρτχάιντ Ισραήλ με σκοπό τον 

αποκλεισμό της Τουρκίας από την έξοδο της στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο. 

 

Σε αυτή τη χρονική στιγμή επέλεξαν να εισβάλουν στην Terra Incognita. Γιατί 

γνωρίζουν πολύ καλά ότι μια σπίθα φτάνει για να κάψει το σαθρό τους οικοδόμημα. 



Και η Terra Incognita 16 χρόνια τώρα λειτουργούσε πυροδοτικά στο κοινωνικό πεδίο 

με συνέπεια και επιμονή.  

Εν μέσω πανδημίας, στην κατάληψη, λειτουργούσε «δομή αλληλεγγύης και 

αλληλοβοήθειας» όπου για δύο και πλέον μήνες διένειμε πακέτα διατροφής και 

προϊόντα ατομικής φροντίδας σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. 

Οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν δράσεις ενάντια στην ταξική ατζέντα των εκάστοτε 

κυβερνήσεων. Με παρεμβάσεις ενάντια στα εργατικά ατυχήματα, στην εργοδοτική 

αυθαιρεσία και στην θανατοπολιτική του ελληνικού κράτους. 

Η συνέλευση της κατάληψης, συμμετείχε ενεργά στους αγώνες ενάντια στην 

περιβαλλοντική υποβάθμιση στις Σκουριές, στο Βόλο, στη δυτική Θεσσαλονίκη και 

ήταν ενεργό μέλος τη δικτύωσης ομάδων και συλλογικοτήτων για τη Γη και την 

Ελευθερία. Δρούσε ενάντια στις εξορύξεις και στις Α.Π.Ε., συμμετείχε σε κινήσεις 

κατοίκων και συνολικοποιούσε με το λόγο της τους τοπικούς αγώνες. 

Παρήγαγε συνεπή αντιφασιστικό λόγο και μέσα από την κατάληψη στήνονταν τα 

αντιφασιστικά μπλόκα του κέντρου της πόλης που απέτρεψαν αποτελεσματικά τη 

διάχυση του εθνικιστικού δηλητηρίου κατά τη διάρκεια των μακεδονικών 

συλλαλητηρίων. Με την μαχητική στάση που κράτησε το σύνολο των συντρόφων 

από τη Θεσσαλονίκη μπήκε φρένο στις φασιστικές επιθέσεις που εκκινούσαν από το 

σώμα των εθνικιστικών συλλαλητηρίων. 

Έβγαζε σταθερά αντιμιλιταριστικό, διεθνιστικό και αντιπολεμικό λόγο. Δρούσε 

ενάντια στις διακρατικές εντάσεις, προωθούσε την άρνηση στράτευσης σαν θέση 

μάχης ενάντια στον μιλιταρισμό και καλλιεργούσε σχέσης διεθνιστικής αλληλεγγύης 

με αγωνιζόμενους από γειτονικές χώρες αλλά και από την κουρδική αντίσταση. 

Συμμετείχε σε αντιπολεμικές δράσεις, και εναντιωνόταν στους ενεργειακούς 

σχεδιασμούς του ελληνικού κράτους που οξύνουν ολοένα και περισσότερο τις 

εντάσεις. 

Στην κατάληψη γεννιόταν σταθερά αντισεξιστικός και αντιπατριαρχικός λόγος και 

οργανώνονταν αντίστοιχες δράσεις όπως εκδηλώσεις για τη συμβολή των γυναικών 

στα απελευθερωτικά κινήματα και παρεμβάσεις άμεσης δράσης ενάντια σε 

γυναικοκτονίες και περιστατικά σεξιστικών επιθέσεων. 

Λάμβαναν χώρα εκδηλώσεις πολιτικής, οικονομικής και ηθικής στήριξης των 

κρατουμένων, καμπάνιες οικονομικής ενίσχυσης κινηματικών εγχειρημάτων και 

κάλυψης δικαστικών εξόδων, στεγαζόταν τυπογραφική κολεκτίβα για την κάλυψη 

των αναγκών του κινήματος σε έντυπο υλικό, γυμναστήριο, πολιτικό αρχείο, 

βιβλιοθήκη, αυτοδιαχειριζόμενο μπαρ. Η Terra Incognita αποτελούσε μια δομή του 

κινήματος. Ένα εργαλείο τοποθετημένο στρατηγικά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης 

ταγμένο στον αγώνα ενάντια στο κράτος και το κεφάλαιο. 

Αυτή ήταν η Terra Incognita. 

 

Θεώρησαν ότι χτυπώντας την Terra Incognita διαγράφουν όλα τα παραπάνω. 

Ότι κάμπτουν τον αντικαθεστωτικό αγώνα.  

 



Έσπευσαν οι εξωραϊστέςς της παρακμής να μας ενημερώσουν: 

«Η πιο επικίνδυνη κατάληψη».  

 

Ηλίθιοι δήμιοι! Η τάξη σας είναι χτισμένη πάνω σε άμμο. 

 

Από άκρη σε άκρη, σε ολόκληρο τον κόσμο οι από τα κάτω εξεγείρονται. 

 

Ακόμα και στον πλέον αδαή είναι πλέον ξεκάθαρο ότι αυτός ο κόσμος το μόνο που 

έχει να προσφέρει είναι θάνατος, μιζέρια, εξαθλίωση.  

 

ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΣΒΗΝΟΥΝ ΜΙΑ ΕΣΤΙΑ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΔΕΚΑΔΕΣ ΑΛΛΕΣ ΠΑΣΧΙΖΟΥΝ 

ΝΑ ΓΕΝΝΗΘΟΥΝ. ΠΙΟ ΩΡΙΜΕΣ, ΠΙΟ ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ, ΠΙΟ ΕΤΟΙΜΕΣ. 

 

Και το ξέρουν πολύ καλά οι ισχυροί αυτού του κόσμου. Ο κόσμος τους καταρρέει. 

Να μην τους αφήσουμε να μας πάρουν μαζί τους στο χαμό. 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ- ΑΔΙΑΛΛΑΚΤΟΣ ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΑΝΑΡΧΙΑ 

 

ΑΜΕΡΙΣΤΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΣΥΝΤΡΟΦΙΣΣΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΡΟΦΟΥΣ ΤΗΣ 

TERRA INCOGNITA 

 

ΔΙΑΡΚΗΣ ΑΓΩΝΑΣ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

 

 

Υ.Γ. Τη στιγμή που δημοσιεύεται αυτή η ανακοίνωση έγινε γνωστή μια ακόμα 

επέμβαση της αστυνομίας στην κατάληψη Libertatia. Η κατάληψη είναι και πάλι στα 

χέρια του κινήματος ενώ οι σύντροφοι που βρισκόταν μέσα την ώρα της εισβολής 

κρατούνται. 2,5 χρόνια μετά τη φασιστική επίθεση και τον εμπρησμό της κατάληψης 

οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες της Libertatia αποδεικνύουν καθημερινά ότι τα 

κτίρια δεν δίνουν ζωή στο κίνημα αλλά ακριβώς το αντίστροφο. Όσο υπάρχει 

καταπίεση και εκμετάλλευση τόσο ατσαλώνει το πείσμα για αντίσταση. Στέλνουμε 

την αλληλεγγύη μας στις συντρόφισσες και τους συντρόφους που κρατούνται. ΚΑΤΩ 

ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΑΓΩΝΑ. 

 

 


