
  Εδώ και περίπου µια 30ετία ο «χώρος» µας, ο πολιτικός-κοινωνικός χώρος της Αναρχίας, της 
Αυτονοµίας και της Αντιεξουσίας υπάρχει και κινείται βιώνοντας ένα παράδοξο. Η αντιπληροφόρηση, 
η προπαγάνδα και η αυτοµόρφωση µέσω της έκδοσης και κυκλοφορίας έντυπου υλικού (προκηρύξεις, 
αφίσες, τρικάκια, αυτοκόλλητα, περιοδικά, εφηµερίδες, µπροσούρες, βιβλία κτλ) αποτέλεσαν και 
αποτελούν µερικά από τα βασικά µέσα για την άρθρωση του λόγου του και την κοινωνική του 
απεύθυνση: το βάρος του τυπωµένου –όλα αυτά τα χρόνια- χαρτιού είναι κυριολεκτικά ασήκωτο. 
Παρ’όλα αυτά, ποτέ ως τώρα δεν κατάφερε να δηµιουργήσει τις δικές του δοµές, δεν µπόρεσε να 
ξεφύγει από την αναγκαιότητα χρήσης των επαγγελµατικών τυπογραφείων. 
Η ανάλυση των αιτιών αυτής της έλλειψης δεν είναι της στιγµής. Όµως όπως και να έχει, το κινηµατικό 
τυπογραφείο ως σήµερα υπήρξε µόνο σαν άπιαστο όνειρο αρκετών συντροφισσών και συντρόφων...

  Το εγχείρηµα –τη σύσταση του οποίου ανακοινώνουµε µέσα από αυτό το κείµενο- γεννήθηκε 
ευελπιστώντας να καλύψει αυτό το κενό, να λύσει αυτό το παράδοξο. Δε θα είχε πάρει σάρκα και 
οστά αν κάποιοι σύντροφοι από το Βερολίνο δεν είχαν χαρίσει σε µερικούς συντρόφους από τη Βίλλα 
Αµαλίας µία τυπογραφική µηχανή. Η Βίλλα Αµαλίας είναι ο κατειληµµένος χώρος µέσα στον οποίο 
στεγάστηκε, όχι τυχαία, αυτή η απόπειρα. Όµως δε σκοπεύει να υπάρξει και να λειτουργήσει σα να είναι 
το «τυπογραφείο της Βίλλας». Στην οµάδα του τυπογραφείου συµµετέχουν συντρόφισσες και σύντροφοι 
που προέρχονται τόσο από την «Αχαρνών», όσο και από άλλες συλλογικότητες ή εµπειρίες. Θεωρείται 
αυτονόητο ότι οι σχέσεις της οµάδας µε τη συνέλευση του σπιτιού δεν µπορούν παρά να είναι σχέσεις 
αλληλεγγύης και αλληλοκατανόησης.

  Εκτός από την επιθυµία για αυτοδιαχείριση µιας βασικής µας ανάγκης, αυτό που –ανάµεσα στ’άλλα- 
µας ώθησε, ήταν και η θέληση για γνώση και αυτοµόρφωση γύρω απ’την πολύπλοκη υπόθεση της 
τυπογραφίας. Ελπίζουµε ότι στο (όχι και τόσο άµεσο είναι η αλήθεια...) µέλλον, όλες και όλοι θα 
είµαστε ικανοί να κάνουµε τα πάντα όσα χρειάζονται ώστε να βγει τυπωµένη µια σελίδα...

  

Το τυπογραφείο σκοπεύει να ανοιχτεί στο σύνολο του χώρου, να αποτελέσει εργαλείο ολόκληρου 
του κινήµατος. Οι αρχές που θέσαµε συνδέονται µε τα προτάγµατα που εδώ και χρόνια αποτελούν 
το αλφάβητο της ιστορίας µας: αντιιεραρχία, αντιεµπορευµατικότητα, αντιµµε. Όσες και όσοι 
µοιράζονται τις παραπάνω αρχές, όλες και όλοι εκείνοι που δε δρουν ιεραρχικά/εµπορευµατικά και 
δε συνδιαλέγονται µε τα καθεστωτικά µµε µπορούν να χρησιµοποιήσουν για κινηµατικούς σκοπούς 
αυτή τη νεογέννητη δοµή. Αυτονόητο θεωρείται να σέβονται τον κατειληµµένο  χώρο που αυτή 
λειτουργεί. Όµως θεωρήσαµε αναπόφευκτο να θέσουµε και έναν περιορισµό: στο συγκεκριµένο 
αυτοδιαχειριζόµενο τυπογραφείο δε θα τυπώνονται λίβελοι και κραξίµατα που θα στοχεύουν στη 
συντήρηση εσωτερικών ερίδων.

  Οι τεχνικές δυνατότητες της µηχανής είναι περιορισµένες αφού µπορεί να τυπώσει µόνο σε διαστάσεις 
µέχρι Α4 (µέγιστο εκτυπώσιµο µέγεθος είναι το 23Χ33cm). Οι συλλογικότητες ή τα άτοµα που θα 
θελήσουν να χρησιµοποιήσουν το τυπογραφείο καλούνται να καλύψουν αποκλειστικά και µόνο το 
κόστος των υλικών (χαρτί, τσίγκοι, µελάνια κτλ) ενώ θα υπάρχει «κουτί» στο οποίο θα µπορούν –αν το 
θεωρούν σκόπιµο- να προσφέρουν οικονοµική ενίσχυση για τα λειτουργικά έξοδα του εγχειρήµατος 
(συντήρηση και επισκευές της µηχανής, καθαριστικά και αναλώσιµά της). Η τυπογραφική οµάδα 
εκτυπώνει δύο φορές την εβδοµάδα ενώ  βρίσκεται και σε εβδοµαδιαία συνέλευση. Αν υπάρχει προς 
εκτύπωση κάτι πραγµατικά επείγον, εννοείται πως είτε θα έχει προτεραιότητα είτε θα εκτυπώνεται 
αυθηµερόν. Η συνέλευση της rotta είναι ανοιχτή σε προτάσεις, παρατηρήσεις αλλά και σε 
συµµετοχές. Ζητούµενο άλλωστε είναι το µεγάλωµα τόσο των τεχνικών δυνατοτήτων µας, όσο και της 
αυτοδιαχειριζόµενης κολεκτίβας µας.
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