ΜΑΙΟΣ 2013

@
APERTUS

Σχετικά με τη κατάληψη Apertus....

Την 1 Μαΐου του 2010 αποφασίσαμε Έναν χώρο, που λειτουργώντας
να καταλάβουμε το κτίριο επί την
με συλλογικές διαδικασίες,
οδό Καλυβίων 70. Το κτίριο αυτό,
ανοίγει και απευθύνεται σε
ιδιοκτησία της νομαρχίας –το οποίο είχε
όσους και όσες επιθυμούν να
χρησιμοποιήσει και το σώμα ελλήνων συνδράμουν και στοχεύει στην
προσκόπων- από το 2003 και έπειτα αδιαμεσολάβητη δράση, μακριά
παρέμεινε παρατημένο, χωρίς κανενός
από κόμματα, μμε,μκο και
είδους
συντήρησης
ή
φροντίδας.
ανθρωπιστικές ιδιοτέλειες.
Θέτοντας ως σκοπό την αλλαγή
κάποιων δεδομένων σε αυτή την πόλη, Έναν χώρο όπου οι επιθυμίες
μπήκαμε στο κτίριο αυτό βάζοντας μας θα συναντούν την δράση
τέλος στην φθορά του, με στόχο να
των επιλογών μας.
το επαναφέρουμε στη ζωή, δίνοντας
του πολιτική ταυτότητα, καθώς και
νέες προοπτικές και κατευθύνσεις στην
Η συνέλευση της
κοινωνική του χρησιμότητα.
Ξεπερνώντας τις οποιαδήποτε αρχικές
δυσκολίες και με αποφασιστικότητα,
κατευθυνθήκαμε προς την δημιουργία
ενός απελευθερωμένου κοινωνικού
χώρου,
ενός
χώρου
έκφρασης,
επικοινωνίας και δημιουργίας, χωρίς
αρχηγούς
και
κουμανταδόρους,
εναντία σε ρατσιστικές και σεξιστικές
συμπεριφορές
και
εξουσιαστικά
ιδεολογήματα.

Κατάληψη apertus
Καλυβίων 70, Αγρίνιο
katalipsiapertus@yahoo.gr
apertus.squat.gr

κατάληψης Apertus είναι
ανοιχτή για όλους και όλες
και πραγματοποιείται κάθε
Πέμπτη στις 20.30 στο
χώρο της κατάληψης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΕΣ ΜΕ ΑΥΤΟ-ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ
BAR/ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΒΟΛΕΣ
(ΩΡΑ:21.00)
• 17/05 “They Live”
• 24/05 “Το Κύμα” (Die Welle)
ΑΥΤΟ-ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟ BAR & ΚΑΦΕΝΕΙΟ

Κάθε Παρασκευή,ανοιχτά από τις 19.00
Παράλληλα θα λειτουργεί δανειστική βιβλιοθήκη

* ΠΡΟΒΟΛΗ & DUB/REGGAE PARTY
Σάββατο 26/04, ώρα: 20.00
Στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τα τέσσερα χρόνια
εκπομπής & δράσης του αυτοοργανωμένου ραδιοφώνου
της πολης, Ραδιουργία FM,η εκπομπή "One world
One race" (Ραδιουργία FM) & το dub'n' bass crew
(de_control) θα προβάλει τη ταινία "Babylon"
Η ταινία πραγματεύεται τη ξενοφοβία & το ρατσισμό που
δέχθηκαν οι μετανάστες 1ης & 2ης γενιάς από τη Καραιβική
στην Αγγλία, τις προστριβές τους με τους φασίστες & την
αστυνομία & τη τεράστια μουσική κουλτούρα που έφεραν
μαζί τους (reggae/dub,soundsystems, dancehalls) η
οποία στη πορεία αγκαλιάστηκε & από πολλούς ντόπιους
λευκούς άγγλους.

Μετά τη προβολή θα ακολουθήσει καφενείο/party με
reggae/roots/dub dj set!!

Στο χώρο της κατάληψης Apertus ! !

ΟΙ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΜΜΑΤΙ
ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΤΑΞΙΚΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ
Αργά το βράδυ προς ξημερώματα της 21ης Απριλίου κάποιοι
νοσταλγοί και ιδεολογικοί απόγονοι του χουντικού συρφετού
πραγματοποίησαν επίθεση στο χώρο της κατάληψης Apertus στο
Αγρίνιο. Προξένησαν φθορές στην εξωτερική και στην εσωτερική
πόρτα του χώρου και συνέχισαν τους τραμπουκισμούς τους σε
μικρή παρέα νεολαίων στη πλατεία Δημάδη όπου πέταξαν και
φέιγ βολάν υμνώντας την 21η Απριλίου.
Οι απόγονοι των ντόπιων ταγματασφαλιτών συνεχίζουν τις
πρακτικές των προγόνων τους με το να κυνηγούν, να στοχοποιούν
και να επιτίθενται σε ανθρώπους και χώρους που προασπίζονται
την ελευθερία σε μια εποχή ολοκληρωτισμού.
Οι επιθέσεις που έχει δεχθεί ο χώρος της κατάληψης το
τελευταίο χρόνο από κρατικούς και παρακρατικούς μηχανισμούς
(μηνύσεις, επιθέσεις φασιστών) αποσκοπεί στην ποινικοποίηση
και τρομοκράτηση ενός ολόκληρου κομματιού κόσμου που
αγωνίζεται. Του κόσμου αυτού που κατεβαίνει στο δρόμο και στις
απεργίες αντιδρώντας έτσι στα μνημόνια και στη ντόπια και ξένη
τρόικα, του κόσμου που βρίσκεται απέναντι στα ντόπια και ξένα
αφεντικά που με αφορμή τη κρίση έχουν στήσει γλέντι πάνω στο
πτώμα του κόσμου της εργασίας και της ανεργίας. Του κόσμου
που αντιστέκεται στον φασισμό και στο ρατσισμό και στέκεται
αλληλέγγυος στους μετανάστες, που αντιδρά στο σύγχρονό
ολοκληρωτικό καθεστώς με τα στρατόπεδα συγκέντρωσης
μεταναστών και τα πογκρόμ κατά των οροθετικών, των
τοξικοεξαρτημένων και των αστέγων. Του κόσμου που διεκδικεί
τη πρόσβαση στα κοινωνικά αγαθά (ρεύμα, νερό, υγεία) για
όλους και αγωνίζεται για μια ζωή με αξιοπρέπεια.
ΤΑ ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ ΤΟΥΣ ΟΥΤΕ ΜΑΣ ΤΡΟΜΑΖΟΥΝ
ΟΥΤΕ ΜΑΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΟΥΝ.
ΜΑΣ ΟΠΛΙΖΟΥΝ ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΟΡΜΗ ΓΙΑ ΑΓΩΝΑ
Κάτω τα ξερά σας από τη κατάληψη Apertus
& από όλες τις καταλήψεις, τους αυτοοργανωμένους χώρους &
τις συλλογικές δομές αντιπληροφόρησης.

Υ.Γ. Φαίνεται ότι η τοπική οργάνωση της χρυσής αυγής μετά το φιάσκο
της μεγάλης συγκέντρωσης που ήθελε να πραγματοποιήσει στη
πόλη του Αγρινίου στις 14 Απρίλη αλλά δε κατάφερε μετά τη γενική
κατακραυγή της Αγρινιώτικης κοινωνίας, προσπαθεί με κάθε τρόπο
να ανυψώσει το ηθικό των μικρόψυχων οπαδών της διοργανώνοντας
(με την στήριξη & ενίσχυση από το γνωστό περιφερόμενο θίασο της
χ.α από άλλους νομούς και τις πλάτες της αστυνομίας) επιθέσεις
σε πόρτες αυτοδιαχειριζόμενων χώρων (όταν μάλιστα αυτοί
είναι κλειστοί & χωρίς κόσμο) και εφόδους σε άδειες πλατείες.

