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Εισαγωγή

Το κείμενο που ακολουθεί γράφτηκε στην πόλη τη Θεσσαλονίκης το καλοκαίρι και 
το φθινόπωρο του 2016. Κατά την εξέλιξη της συλλογικής μας πορείας κρίναμε 
σημαντικό να καταγράψουμε εμπειρίες, σκέψεις, στοχασμούς και αναστοχασμούς, 
θέσεις μάχης και σημεία διερώτησης που μας απασχόλησαν τα τελευταία χρόνια. 
Θελήσαμε να επικοινωνήσουμε το πώς βλέπουμε την κατάληψη στέγης Μαύρη 
Γάτα ως μέρος της ζωής μας,  των αγώνων μας αλλά και του κοινωνικού 
ανταγωνισμού γενικότερα, ελπίζοντας πως οι προβληματισμοί μας και οι 
παρατηρήσεις μας  θα συνεισφέρουν στις σχετικές συζητήσεις του ευρύτερου 
κινήματος γονιμοποιώντας τες με νέα στοιχεία και νέα ερωτήματα. Αυτός είναι 
και ο λόγος που επιλέξαμε και μια αρκετά εκτεταμένη και λεπτομερή παρουσίαση 
των ζητημάτων που διαπραγματευόμαστε. Επιπλέον το στίγμα που σκιαγραφούμε 
για το σπίτι σε αυτό το κείμενο, αντανακλάται και στις διαδικασίες εισόδου νέων 
μελών στο εγχείρημα.

Η απόπειρα αυτού του κειμένου, ξεκινά από το βλέμμα μας για την εξέλιξη της 
αναδιάρθρωσης και τις μοριακές ή διευρυμένες αρνήσεις ως τις στιγμές της 
δικής μας δύναμης. Σκιαγραφεί τους αγώνες για τη στέγαση ως ένα κομμάτι 
των ευρύτερων κοινωνικών ανταγωνισμών και τις καταλήψεις στέγης ως μία 
επιλογή εντός τους, επιλογή που μπορεί να έχει ποικιλία χαρακτηριστικών αλλά 
και υποκειμένων που την πράττουν. Έπειτα, επικεντρώνουμε στη Μαύρη Γάτα ως 
μια απόχρωση αυτού του φάσματος, με τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και 
ιστορικότητα τα οποία δεν είναι τα μοναδικά, ούτε απαραίτητα τα πιο σωστά, είναι 
ωστόσο αυτά που εμείς θεωρούμε σημαντικά για εμάς και την βιωσιμότητα του 
ίδιου του εγχειρήματος. Θεωρώντας εξέχουσας σημασίας ανάμεσα σε αυτά τα 
χαρακτηριστικά, το να συνδέεται το στεγαστικό εγχείρημα με διαδικασίες αγώνα 
και να τις τροφοδοτεί, εμβαθύνουμε στη συζήτηση περί κοινωνικής απευθυνσης 
θέλοντας να καταθέσουμε συμπεράσματα και καινούρια ερωτήματα στα οποία 
έχουμε οδηγηθεί μέσα από τους ποικίλους αγώνες στους οποίους έχουμε 
συμμετάσχει τα τελευταία χρόνια. Έπειτα, στρέφουμε το βλέμμα προς τα μέσα και 
καταγράφουμε κάποια συμπεράσματα και παρατηρήσεις από την εμπειρία της 
εσωτερικής λειτουργίας του σπιτιού που θεωρούμε σημαντικά. Τέλος, κλείνουμε 
με μια συνοπτική αναφορά των πιο πρόσφατων βημάτων μας.

Η κατάθεση αυτή αποτελεί προϊόν διεργασιών και πειραματισμών που έλαβαν 
χώρα στα πλαίσια της συμβίωσης στο σπίτι μεταξύ 2012 και 2016. Διεργασίες 
που με πολλούς τρόπους μάς έχουν καθορίσει συλλογικά αλλά και καθέναν 
προσωπικά  και που τις αποτιμούμε ως έναν μεγάλο πλούτο που μας έχει κάνει 
να βλέπουμε τα πράγματα αλλιώς, με βλέμμα πιο διεισδυτικό και λιγότερο 
επιπόλαιο, πιο στέρεο και αποφασιστικό. Αξίζει να σημειώσουμε πως η πληθώρα 
αυτή εμπειριών απείχε από το να είναι μια διαδικασία γραμμικής προόδου ή μια 
διαδοχή θετικών εμπειριών. Τουναντίον αποτέλεσε ένα μωσαϊκό από ξεπεράσματα 
και πισωγυρίσματα, περιόδους χαράς αλλά και περιόδους δύσκολες, στιγμές 
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ενθουσιασμού και στιγμές εντάσεων, συλλογική δημιουργία αλλά και κατάρρευση 
σχέσεων, συνθέσεις αλλά και ρήξεις. Έτσι, αυτό το κείμενο εκφράζει την τρέχουσα 
σύνθεση του σπιτιού και δεν αξιώνει να μιλήσει εκ μέρους όλων των απόψεων 
που κατά καιρούς εκφράστηκαν. Οι επιμέρους απόψεις, αν και είχαν πάντα ένα 
κοντινό βλέμμα για τον κοινωνικό ανταγωνισμό, ωστόσο ήταν ποικίλες και όχι 
πάντα συγκλίνουσες όσον αφορά τα ζητήματα της στεγαστικής κοινότητας. 

Ωστόσο, ακόμη και μέσα από τις στιγμές που η διαλεκτική των ιδεών δεν οδήγησε 
σε σύνθεση, παρήχθησαν εμπειρίες και συμπεράσματα που βοήθησαν με τον 
τρόπο τους σε άλλα σημεία και στιγμές σε επόμενο χρόνο. Ατυχές βέβαια να 
μαθαίνουμε με αυτό τον τρόπο, αλλά συμβαίνει…

Σε κάθε περίπτωση όμως το κείμενο αυτό γράφεται για το παρόν και το μέλλον. 
Και αν σε αυτό το μέλλον δώσει σε συναγωνιστές και συναγωνίστριες εργαλεία για 
τα δικά τους εγχειρήματα και πειραματισμούς, περάσματα για να προχωρήσουν 
και να διατυπώσουν νέα ερωτήματα θα ήταν αρκετό για να χαμογελούμε…

Καλή δύναμη σε όλους και όλες μας

Κατάληψη στέγης Μαύρη Γάτα

Θεσσαλονίκη

Ιανουάριος 2017
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Μέσα σε μια πραγματικότητα όπου διαρκώς βαλλόμαστε…

Τα τελευταία χρόνια, στην προσπάθεια του κεφαλαίου να επιλύσει σε όφελός του 
την καπιταλιστική κρίση, ενσωματώνοντας παράλληλα στρεβλά ένα μέρος της 
κριτικής προηγούμενων κύκλων αγώνων των τελευταίων δεκαετιών, επιχειρείται 
μια γενικευμένη αναδιάρθρωση των κοινωνικών σχέσεων.

Για εμάς, τις επισφαλείς ή και πιο μόνιμες εργαζόμενες, τους φοιτητές, τις 
μετανάστριες, όσους αυτοπροσδιορίζονται σεξουαλικά πέρα από τα ασφυκτικά 
πλαίσια της ετεροκανονικότητας, τις άνεργες, όσους πνίγονται από τον πολιτισμικό 
ιμπεριαλισμό του εμπορεύματος και του θεάματος, όσες βιώνουν από πρώτο 
χέρι τον ρατσισμό και τον σεξισμό, η αναδιάρθρωση αυτή δεν είναι παρά μια 
αλληλουχία στιγμών λεηλασίας της ζωής μας.

Στο όνομα του εθνικού συμφέροντος και της ανάπτυξης, που δεν είναι παρά 
εμβάθυνση και επέκταση της εκμετάλλευσης και της καταστροφής ανθρώπων, 
σχέσεων και οικοσυστημάτων για χάρη της παλινόρθωσης του ποσοστού 
κέρδους, εμείς πρέπει να αποδεχθούμε να δουλεύουμε ακραία υποτιμημένοι, 
ανασφάλιστες και υπό τις απειλές και τις βρισιές του κάθε αφεντικού. Αν είμαστε 
στο πανεπιστήμιο, πρέπει να διαβάζουμε εντατικά και αγχωμένα και να μαθαίνουμε 
όχι ανάλογα με τα ενδιαφέροντά μας, αλλά με το τι μπορεί να πουληθεί ευκολότερα. 
Εκεί που δουλεύουμε πρέπει να αντέχουμε σε εξοντωτικούς ρυθμούς και 
ωράρια, σε συνθήκες που δεν πληρούν βασικές προδιαγραφές προστασίας της 
υγείας του εργαζόμενου, να χαμογελάμε στα σεξιστικά σχόλια, να σκύβουμε το 
κεφάλι και να βγάζουμε τον σκασμό. Να τρέχουμε διαρκώς στον αέναο κύκλο 
εργασία-ανεργία-επανακατάρτιση, ώστε να διατηρούμαστε ανταγωνιστικές μέσα 
στην αγορά εργασίας. Να υπομένουμε προσβολές και μάτσο συμπεριφορές, 
να κρύβουμε τη σεξουαλική μας τοποθέτηση και να μην την εκφράζουμε στον 
δημόσιο χώρο, γιατί η απόκλιση από τις κανονικότητες προσβάλλει τα ιερά και 
τα όσια της πατρίδας, της θρησκείας και της οικογένειας… Πρέπει να σιωπούμε 
απέναντι στην καταστροφή των οικοσυστημάτων, στις ρατσιστικές επιθέσεις, 
στη φλυαρία των δελτίων ειδήσεων και στις ιαχές της στρατιωτικοποίησης των 
κοινωνικών σχέσεων… Κι όταν χτυπούν τον διπλανό μας, μας λένε καλύτερα να 
κοιτάμε τη δουλειά μας ή τα διαβάσματά μας και να μην ασχοληθούμε μέχρι την 
επόμενη φορά, μέχρι τη μέρα που θα έρθουν να χτυπήσουν κι εμάς…

…οι δυνατότητές μας είναι περισσότερες απ’ όσες προς στιγμήν νομίζουμε… 

Μπροστά σε αυτή την πραγματικότητα φόβου και σιωπής που πασχίζει να 
επιβληθεί, δεν είναι λίγες οι φορές που οι εκμεταλλευόμενοι και οι καταπιεζόμενες 
ορθώνουν τη σμίλευση των κοινοτήτων και των σχέσεων αλληλεγγύης τους 
ως ανάχωμα, αλλά και ως εφαλτήριο, αντεπίθεσης και επανοικειοποίησης της 
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κλεμμένης ζωής και του κλεμμένου χρόνου. Την τελευταία εικοσαετία έχουμε 
γίνει μάρτυρες και μετέχουσες φωνών, αγώνων, εξεγέρσεων που άλλοτε πιο 
δυναμικά άλλοτε πιο χαμηλόφωνα, άλλοτε πιο συγκροτημένα και άλλοτε πιο 
αποσπασματικά, πάντα με αντιφάσεις και ποτέ με την καθαρότητα των εγχειριδίων 
των διαχωρισμένων πρωτοποριών έθεσαν και θέτουν υπό αμφισβήτηση όψεις 
των σχέσεων εκμετάλλευσης και κυριαρχίας, αλλά και της αντιφατικής ύπαρξης 
των εαυτών μας εντός τους.

Μια σύντομη μόνο γενεαλογία κοινωνικών αγώνων στον ελληνικό κοινωνικό 
σχηματισμό όλα αυτά τα χρόνια, θα αρκούσε για να αποδείξει και στον πιο 
δύσπιστο ότι η αστική κοινωνία (είτε σε περιόδους ανάπτυξης είτε –πόσο 
μάλλον– σε περιόδους κρίσης, όπως είναι αυτή που διανύουμε) είναι εμμενώς 
συγκρουσιακή, κατάστικτη από κοινωνικούς ανταγωνισμούς, με άλλα λόγια από 
αντιτιθέμενα συμφέροντα, επιθυμίες και ανάγκες. Με αυτό δεν εννοούμε φυσικά 
κάποιο αιώνιο παρόν του ανταγωνισμού, το οποίο θα τον μετέτρεπε εξάλλου 
απλώς σε ένα modus operandi της κοινωνικής συγκρότησης μέσα στην οποία 
ζούμε.1 Δεν χρειάζεται ιδιαίτερη σπουδή για να αντιληφθεί κανείς πως η ταξική 
πάλη έχει πυκνώσεις και αραιώσεις, ασυνέχειες και αλληλουχίες, κορυφώσεις 
και όρια. Είναι όμως η καταστατική της ύπαρξη που διατρανώνει ότι οι σχέσεις 
και οι βαθμοί εκμετάλλευσης και κυριαρχίας δεν είναι φυσικοί μήτε αυτονόητοι, 
ότι κόντρα στους θιασώτες της TINA2 υπάρχει πάντοτε εναλλακτική, ότι εν τέλει 
ο καπιταλισμός είναι μια ιστορική –και άρα υπό αίρεση– μορφή, με αρχή και 
δυνητικό τέλος.

1  Από αυτή την άποψη, αφενός αποστασιοποιούμαστε από οποιαδήποτε 
λειτουργιστική αντίληψη για τον καπιταλιστικό τρόπο παραγωγής και τις υπόλοιπες 
κοινωνικές μορφές και θεσμικές υλικότητες με τις οποίες αρθρώνεται, αφετέρου δεν 
βλέπουμε τους αγώνες ως εμμενείς στο σύστημα, παγιδευμένους δηλαδή μέσα σε μια 
δομή πέρα από την οποία αδυνατούν να παραπέμψουν. Ο ανταγωνισμός βρίσκεται βέβαια 
στον πυρήνα των κοινωνικών μορφών της καπιταλιστικής κοινωνίας, και είναι εν πολλοίς 
υπεύθυνος για τις κρίσεις, τις επαναφορές και τους μετασχηματισμούς της κοντολογίς 
την ιστορία της. Είναι όμως και η αιτία που κάνει διανοητό ένα επέκεινα, μια άρση της 
κοινωνίας αυτής μέσω του τέλους του ίδιου του ανταγωνισμού.
2  TINA: αρκτικόλεξο της φράσης ‘There Is No Alternative’. Πρόκειται για 
αγαπημένο σύνθημα της Μάργκαρετ Θάτσερ κατά τη δεκαετία του ’80, με αναφορές 
στην κλασική φιλελεύθερη σκέψη, που αξιώνει ότι η ελεύθερη αγορά είναι ο βέλτιστος 
–βασικά ο μόνος– τρόπος για να οργανωθεί η ανθρώπινη ζωή. Επινοημένη μέσα σε ένα 
πλαίσιο απορρύθμισης και κρίσης των προηγούμενων τρόπων κοινωνικής ρύθμισης, η 
λέξη έγινε συνώνυμο του νεοφιλελεύθερου παραδείγματος και του παγκοσμιοποιημένου 
καπιταλισμού – με άλλα λόγια της βαθιάς αναδιάρθρωσης που διαδέχθηκε τους αγώνες 
και την κρίση των δεκαετιών ’60 και ’70. Μολαταύτα, φαίνεται πως είναι εξίσου κραταιά και 
στη σημερινή συγκυρία, κατά την οποία ο νεοφιλελευθερισμός ενδεχομένως έχει τεθεί σε 
μια κάποια κρίση και αμφισβήτηση.
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Από αυτή την άποψη, και μιλώντας γενικά, δεν τίθεται προφανώς κάποιο θέμα 
συμμετοχής και υποστήριξης των κοινωνικών αγώνων ή όχι. Ξέρουμε καλά, και 
πρόκειται για μια βιωμένη γνώση, ότι αυτοί οι αγώνες δεν είναι παρά οι τόποι 
εκδήλωσης των καπιταλιστικών αντιφάσεων, με τρόπους που είναι εμμενείς 
στην προλεταριακή εμπειρία. Γνωρίζουμε πως, παρά τους αναπόφευκτους 
περιορισμούς και τις αντιφάσεις τους, είναι μόνο μέσα και διαμέσου αυτών που 
μπορούμε να συναντηθούμε και να βελτιώσουμε τη ζωή μας από κοινού και, σε 
ένα δεύτερο επίπεδο, να ελπίσουμε για το ξεπέρασμα του υπάρχοντος κόσμου 
προς τον πλούτο των δυνατοτήτων που ένα τέτοιο ξεπέρασμα μπορεί να διανοίξει. 
Την ίδια στιγμή, κατανοούμε πως οι ανταγωνισμοί για τους οποίους μιλάμε 
διατρέχουν ολόκληρο το κύκλωμα του κεφαλαίου, και εμφανίζονται με τρόπους 
και μορφές τέτοιες που αντιστέκονται σε κάθε απόπειρα να ενσωματωθούν σε 
μια ομοιογενή και κλειστή αφήγηση, πόσο μάλλον να οργανωθούν από κάποια 
επίδοξη πολιτική μορφή. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, οι αγώνες και τα κινήματα 
που αναδύονται καθιστούν κάθε προσπάθεια άνωθεν επιβολής περιεχομένων 
και μορφών οργάνωσης όχι μόνο άδοξες, αλλά και επιζήμιες. Κανένα κόμμα δεν 
μπορεί να αξιώσει την καθοδήγηση των αγώνων, καμιά πρωτοποριακή ομάδα 
δεν δύναται να μιλήσει και να πράξει εξ ονόματός τους. Ο συντονισμός και η 
ενοποίησή τους τίθεται μόνο ως πρακτικό πρόβλημα στην πορεία της εκτύλιξής 
τους.

Ερχόμενοι πιο κοντά στα καθ’ ημάς, είναι πεποίθησή μας ότι τόσο το ίδιο το σπίτι 
όσο και η δική μας παρουσία μέσα σε αυτό είναι αδύνατο να ιδωθούν ξέχωρα 
από τους αγώνες των πρόσφατων δεκαετιών. Αντ’ αυτού, είναι προϊόντα αυτών 
ακριβώς των διαδικασιών. Η Μαύρη Γάτα προήλθε από μια ακολουθία διεργασιών 
που για χρόνια έλαβαν χώρα στην πόλη της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο, όπως 
ήταν τα αυτοοργανωμένα ραδιόφωνα της δεκαετίας του ’90 και η προηγούμενη 
λειτουργία συλλογικοτήτων και κοινωνικών χώρων. Κι αν αυτές φέρουν ένα 
ιδιαίτερο πολιτικό πρόσημο, θα πρέπει να ανατρέξουμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο 
κινημάτων και αγώνων της περιόδου που τις κατέστησαν δυνατές: ο αγώνας 
ενάντια στα μεταλλεία Χρυσού στην Ολυμπιάδα της Χαλκιδικής τη δεκαετία του ’90, 
οι μαθητικές καταλήψεις του 1998 ενάντια στον νόμο Αρσένη, ο αγώνας ενάντια 
στο ασφαλιστικό Γιαννίτση το 2001, υπήρξαν όλα τους σημαντικά επεισόδια που 
δημιούργησαν ριζώματα και σχέσεις αγώνα, αποτέλεσαν έμπνευση αλλά και 
διαδικασίες υποκειμενοποίησης και πολιτικοποίησης για τον κόσμο που στη 
συνέχεια ή παράλληλα ενεπλάκη σε εγχειρήματα όπως αυτό της Μαύρης Γάτας.

Όσο για εμάς, είχαμε την τύχη να είμαστε παιδιά ενός επόμενου κύκλου αγώνων, 
ο οποίος, πέρα από τις γραμμές συνέχειας με τα προαναφερθέντα, κόμισε και 
νέα δεδομένα, πρωτόγνωρες μορφές και περιεχόμενα, ανείπωτες εντάσεις 
και πυκνώσεις, προσδοκίες και διακυβεύματα. Είναι για τους ίδιους λόγους 
βέβαια που έθεσε σε πρακτική κριτική πολλές από τις παλιότερες μορφές και 
βεβαιότητες. Σε πολλά από τα συμβάντα του είχαμε τη χαρά να πάρουμε μέρος και 
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να συναντηθούμε ακόμη περισσότερα είδαμε να εκτυλίσσονται αντηχώντας μέσα 
στο περιβάλλον της κρίσης. Μιλάμε για ένα πλήθος αγώνων: το φοιτητικό κίνημα 
του 2006-2007 και του 2011 ενάντια στη χειροτέρευση των συνθηκών φοίτησης, 
οι μαθητικές καταλήψεις του 2006 στα πλαίσια των αγώνων στην εκπαίδευση 
εκείνης της περιόδου, η άγρια χαρά της εξέγερσης του Δεκέμβρη του 2008, η 
εξέγερση των μεταναστών στο κέντρο της Αθήνας τον Μάιο του 2009, οι αγώνες 
των συνελεύσεων γειτονιάς την περίοδο 2009-2013 για τους δημόσιους χώρους 
και την κοινωνική αναπαραγωγή, η απεργία πείνας των 300 μεταναστών εργατών 
για νομιμοποίηση το 2011, οι αγώνες των εργαζομένων τόσο στον δημόσιο 
όσο και τον ιδιωτικό τομέα ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις, τις απολύσεις και την 
απαξίωση της εργασιακής δύναμης, το κίνημα των πλατειών, οι φωνές ενάντια 
στη διαπόμπευση των οροθετικών εκδιδόμενων το 2012, οι πορείες ενάντια στους 
βιασμούς και το σπάσιμο της σιωπής γύρω από την πατριαρχία και οι δράσεις 
ενάντια σε ομοφοβικές επιθέσεις και την ετεροκανονικότητα, οι απεργίες των 
μεταναστών εργατών και ο αγώνας των μικροπωλητών της ΑΣΟΕΕ, οι αγώνες 
ενάντια στην περιβαλλοντική καταστροφή –μεταξύ άλλων– στη Χαλκιδική και την 
Κερατέα. Πιο πρόσφατα οι εξεγέρσεις στα στρατόπεδα συγκέντρωσης μεταναστών 
και οι αγώνες γύρω από το μεταναστευτικό/προσφυγικό την περίοδο 2014-2016.

Αλλά και παγκόσμια ένα φάσμα κινημάτων, από τα οποία φτάνει μονάχα ο 
αντίλαλος των πιο δυναμικών στιγμών: η εξέγερση στα παρισινά γκέτο το 2005 
και το κίνημα anti-CPE στη Γαλλία την επόμενη χρονιά, οι αραβικές εξεγέρσεις, 
το κίνημα των πλατειών διεθνώς, το κίνημα Occupy στις ΗΠΑ το 2011, η εξέγερση 
στο Λονδίνο το 2011, τα φοιτητικά κινήματα σε Ευρώπη και ΗΠΑ ενάντια στα 
δίδακτρα και τα φοιτητικά δάνεια, οι απεργίες, οι καταλήψεις εργοστασίων και 
οι μαχητικοί εργατικοί αγώνες στην Κίνα, την Ινδία, το Μπαγκλαντές και τη νότια 
Κορέα, οι εξεγέρσεις στην Τουρκία, τη Σουηδία και τη Βραζιλία το 2013, το κίνημα 
που έγινε γνωστό ως Nuit Debout στη Γαλλία το 2016. Και η λίστα δεν έχει τέλος…

Από τη συνοπτική αυτή καταγραφή φανταζόμαστε πως προκύπτει μια σειρά 
από ερωτήματα. Αν μη τι άλλο, οφείλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι όλοι αυτοί οι 
αγώνες δεν είναι απαραίτητα ομοιογενείς ούτε υπάρχει ένα κοινό νήμα που να 
οδηγεί από τον ένα στον άλλο και από αυτούς στον κομμουνισμό. Πρόκειται για 
επιμέρους διαδικασίες, με ετερόκλητα περιεχόμενα και μορφές οργάνωσης, 
οι οποίες εμπλέκουν διαφορετικά υποκείμενα με διαφορετικές ταυτότητες, 
συνθήκες και επιδιώξεις. Παρότι εγγράφονται σε μια συγκεκριμένη συγκυρία, 
με κοινές ιστορικές προϋποθέσεις και λιγότερο ή περισσότερο κοινό ορίζοντα, 
βουτηγμένοι καθώς είναι σε αυτόν τον κόσμο, είναι αναπόφευκτα αντιφατικοί, 
πολλές φορές ακόμη και αντιτιθέμενοι μεταξύ τους. Για τον ίδιο λόγο, φέρουν 
συγκεκριμένα αδιέξοδα και όρια. Τα όρια αυτά, εσωτερικά και εξωτερικά, 
υποκειμενικά και ιστορικά προσδιορισμένα, είναι συνήθως τα σημεία εξάντλησης 
αυτών των αγώνων, το πέρας των οποίων σφραγίζει μια ιδιαίτερη κάθε φορά 
αλληλουχία. Γράφουμε αυτό το κείμενο σε μια στιγμή που μια τέτοια αλληλουχία 
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έχει διαπιστωμένα ολοκληρωθεί, στο κλείσιμο ενός κύκλου τον οποίο ζήσαμε και 
του οποίου το τέλος δεν μπορεί παρά να μας βρίσκει προβληματισμένους. Όμως 
ο σκοπός του κειμένου δεν είναι να κάνει την αποτίμηση του κύκλου αυτού και 
των επεισοδίων του. 

Και παρότι η μετάβαση από μια συνθήκη που δονούνταν από την αίσθηση πως όλα 
παίζονταν στη σημερινή αβέβαιη κατάσταση δεν μπορεί παρά να παράγει υλικά 
αποτελέσματα που βιώνουμε ανάγλυφα στην ίδια μας την καθημερινότητα, είναι 
ακριβώς η βιωμένη εμπειρία των προηγούμενων χρόνων που αρθρώνει για μας 
τη σπουδαιότητα του πραγματικού κινήματος, των αγώνων που έχουν δοθεί και 
αυτών που πρόκειται να έρθουν – όσο οι λόγοι γι’ αυτό δεν εκλείπουν. Έχοντας, 
λοιπόν, παρακολουθήσει και μετάσχει, στο μέτρο των δυνάμεών μας, σε όλο αυτό 
το πολύχρωμο μωσαϊκό ανθρώπων, λόγων, πειραματισμών και αμφισβητήσεων, 
εφόδων και πισωπατημάτων, αναστοχασμών και ξανά κινήσεων, νιώθουμε πως 
οι ζωές μας και το μέλλον κρίνονται εκεί που η προσπάθεια να εμπεδωθεί ο 
φόβος και η σιωπή συναντά απέναντί της στιγμές και διάρκειες, σημεία και εδάφη 
όπου συναντιόμαστε και μιλούμε, που ξαναβρίσκουμε την αλληλεγγύη μεταξύ 
μας μέσα στον αγώνα για να πάρουμε πίσω τις ζωές που μας κλέβουν.  Στις 
στιγμές που μέσα σε μια κίνηση που μας ξεπερνά οι βεβαιότητες μας κλονίζονται, 
οι προϋπάρχουσες ταυτότητες και οριοθετήσεις ρευστοποιούνται, οι κόσμοι 
συναντιούνται και νέες ποιότητες αναδύονται. Στις στιγμές που το προβλέψιμο, 
οι απογειωμένες θεωρήσεις και η καθαρότητα αμφισβητούνται από τη δυναμική 
της συνάντησης ανθρώπων που είμαστε ίδιες αλλά και διαφορετικές, που 
μοιραζόμαστε ανάγκες, επιθυμίες και όνειρα χωρίς απαραίτητα να ταυτιζόμαστε 
ιδεολογικά, και συνθέτουμε τον πλούτο των διαφορετικών αφετηριών μας μέσα 
στην κίνηση μιας διαρκώς διαμορφούμενης κοινότητας αγώνα. Που πράττουμε 
όχι για να επιβεβαιώσουμε αυτό που είμαστε, αλλά για να τείνουμε προς αυτό που 
θέλουμε να γίνουμε.

…και η στέγαση είναι ένα ακόμη πεδίο αγώνα

Ζούμε σε μια εποχή όπου η ακραία υποτίμηση της εργασιακής δύναμης σε 
συνδυασμό με την μείωση των κοινωνικών παροχών και την αύξηση των τιμών 
έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον εξαιρετικά δυσμενές για κάποιον/α που θέλει 
να «πατήσει στα πόδια του» και να ζήσει από την εργασία του. Εάν μετά από πολύ 
ψάξιμο και αγωνία καταφέρουμε να βρούμε μια δουλειά, ακολούθως πρέπει να 
διαλέξουμε εάν θα πρέπει να δουλεύουμε 12 ώρες τη μέρα για να συντηρήσουμε 
ένα ενοικιαζόμενο σπίτι με συγκατοίκους και ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης 
ή αν θα αρχίσουμε να κάνουμε εκπτώσεις στις βασικές μας ανάγκες προκειμένου 
να μειώσουμε τα έξοδά μας, κερδίζοντας έτσι λίγο ελεύθερο χρόνο. Και απέναντι 
σ’ αυτό το δίκοπο μαχαίρι, η εναλλακτική είναι να μεταναστεύσουμε (όσες έχουμε 
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τη δυνατότητα) στο εξωτερικό χάνοντας φίλους και ανθρώπους που αγαπούμε.3 
Τέλος, υπάρχει και η ελεύθερη επιλογή ανάμεσα στο να ζούμε με τη διαρκή αγωνία 
του πώς θα βγάλουμε τα προς το ζην τον επόμενο μήνα ή να επιστρέψουμε στο σπίτι 
των γονιών (για όσους υπάρχει αυτή η επιλογή), βουλιάζοντας συναισθηματικά σε 
μια παρατεταμένη παιδική ηλικία που φτάνει ως τα 30…

Μέσα σε αυτό το πλέγμα καταναγκασμών η στέγαση έχει έναν σημαίνοντα ρόλο, 
καθώς το ενοίκιο αποτελεί το μεγαλύτερο μηνιαίο έξοδο και η προσπάθεια 
κάλυψής του σημαίνει περισσότερες ώρες εργασίας. Έτσι, λοιπόν, ο αγώνας για τη 
μείωση του ενοικίου ή την απελευθέρωση από αυτό είναι ένας αγώνας επιβίωσης, 
διεκδίκησης ενός αξιοπρεπούς επιπέδου ζωής, υπεράσπισης σχέσεων που θα 
διαλύονταν με τη μετανάστευση, ανάκτησης ελεύθερου χρόνου που αλλιώς θα 
γινόταν χρόνος εργασίας. Και πράγματι, παραδείγματα τέτοιων αγώνων υπάρχουν 
τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς: αγώνες αυτομείωσης ενοικίων, αγώνες 
ενάντια στην εισαγωγή ενοικίου στις φοιτητικές εστίες, αρνήσεις πληρωμής 
ενοικίου και αγώνες ενάντια στις εξώσεις, αγώνες ενάντια στις κατασχέσεις 
πρώτης κατοικίας, καταλήψεις σπιτιών ή και γειτονιών.

3  Φυσικά, η μετανάστευση δεν έχει μόνο ούτε πάντα αυτή τη διάσταση. Μπορεί 
κάλλιστα να αποτελεί επιθυμία του υποκειμένου, μια σταθμισμένη δηλαδή απόφαση 
ενδεικτική της αυτενέργειάς του. Ακόμη κι έτσι, βέβαια, δεν αναιρείται το γεγονός ότι η 
τελευταία ευδοκιμεί στη βάση λιγότερο ή περισσότερο αντικειμενικών προϋποθέσεων, 
όπως θα φρόντιζε να μας υπενθυμίσει μια διαλεκτική προσέγγιση της δομής και της 
δράσης.
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Οι καταλήψεις στέγης αποτελούν ένα κρίκο των αγώνων αυτών…

Για εμάς η κατάληψη στέγης είναι ένα κομμάτι αυτού του αγώνα. Εάν η επιδίωξη 
των αφεντικών είναι καθένας και καθεμιά μας να ζει όλο και πιο μόνος, όλο και 
πιο εξαθλιωμένη, εμείς λέμε ότι η δύναμή μας βρίσκεται στη συλλογικοποίηση και 
τις σχέσεις αλληλεγγύης, την ανασύνθεση κοινοτήτων και δικτύων, τελικά στην 
εφεύρεση τρόπων να πάρουμε πίσω τη ζωή που μας κλέβουν.

Καταλαμβάνοντας ένα άδειο σπίτι, χρειάζεσαι λιγότερα χρήματα για να ζήσεις, άρα 
λιγότερο χρόνο που πρέπει να πουληθεί στο κεφάλαιο και περισσότερο χρόνο για 
ανθρώπους και σχέσεις, για δραστηριότητες που σε γεμίζουν, για τη συνέχιση του 
αγώνα.

Επιπλέον, πέρα από τη συλλογική ανατίμηση, οι καταλήψεις στέγης αποτελούν και 
εδάφη μεγαλύτερης ελευθερίας, όπου μπορείς, αν το θελήσεις, να πειραματιστείς 
με νέους τύπους σχέσεων. Η κυρίαρχη χωροταξία με τα 2άρια και 3άρια 
διαμερίσματα είναι στραμμένη με τρόπο σχεδόν αναπόδραστο προς την πυρηνική 
οικογένεια και τις μικρές συγκατοικήσεις. Από την άλλη, στην περίπτωση 
μεγάλων κτηρίων και πολυπληθών στεγαστικών κοινοτήτων, η χωροταξία αλλά 
και η δυναμική των σχέσεων επιτρέπουν τον πειραματισμό με μορφές ζωής και 
συσχέτισης περισσότερο κοινοτικές.

Η ύπαρξη βέβαια αυτής της δυνατότητας δεν σημαίνει ότι η υλοποίησή της 
είναι εύκολη ούτε και ότι αντιλαμβανόμαστε την υλοποίηση αυτή ως καθήκον 
στο οποίο πρέπει να στρατευτούμε με κάθε κόστος, στο όνομα απογειωμένων 
αφηρημένων προσεγγίσεων που παραγνωρίζουν τις πραγματικές αντιφάσεις των 
ανθρώπων, αλλά και τα όρια των συναισθηματικών αντοχών τους. Με άλλα λόγια, 
δεν θεωρούμε τις καταλήψεις στέγης νησίδες επαναστατικής καθαρότητας ούτε 
αισθανόμαστε ότι η εμβάθυνση των σχέσεων μιας συμβίωσης (μια διαδικασία αν 
μη τι άλλο πλούσια) είναι γραμμική ή υποχρεωτική – τουτέστιν κάποιο επαναστατικό 
καθήκον. Αντίθετα, βλέπουμε τα στεγαστικά εγχειρήματα ως μια επιλογή το ίδιο 
σημαντική με κάθε άλλο τρόπο αγώνα, η οποία μέσα από την ίδια μας την εμπειρία 
μπορούμε να πούμε ότι αποτελεί πεδίο με σημαντικές δυνατότητες και ποιότητες, 
αλλά και με πολλές αντιφάσεις και δυσκολίες. Οι τελευταίες έχουν να κάνουν 
τόσο με το χτίσιμο της εσωτερικής συνοχής της ομάδας και την αποδοχή/σύνθεση 
της διαφορετικότητας όσο και με το γεγονός ότι οι αντιφάσεις της καπιταλιστικής 
κοινωνίας διαπερνούν αμφότερα τα εγχειρήματα και τα ίδια τα άτομα που τα 
στηρίζουν, με έναν τρόπο υλικό που για να επιλυθεί δεν αρκούν ιδεολογικές 
εκκλήσεις, αλλά κυρίως απαιτεί εξίσου υλικές συλλογικές στρατηγικές.
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…και η κατάληψη στέγης Μαύρη Γάτα ένα χρώμα ενός φάσματος

Η κατάληψη Μαύρη Γάτα ξεκίνησε το 1999 ως ελευθεριακό πολιτικό στέκι/ 
συλλογικότητα. Στα πλαίσιά της βρήκαν χώρο αντιεμπορευματικές κριτικές, 
κριτικές του θεάματος και των ΜΜΕ, καθώς και της πολιτικής της στραμμένης στην 
κεντρική πολιτική σκηνή. Διαλεγόμενες με αυτές τις προσεγγίσεις, στον χώρο της 
κατάληψης στεγάστηκαν τόσο πολιτικές συλλογικότητες της περιόδου (εσωτερικός 
εχθρός) όσο και ομάδες που έβαλαν στο επίκεντρο την πολιτική της καθημερινής 
ζωής (ομάδα για την καθημερινότητα και την πόλη) και εισήγαγαν πρακτικές όπως 
οι συλλογικές κουζίνες και οι γιορτές δρόμου (reclaim the streets). Μία ακόμη 
σημαντική λειτουργία της κατάληψης ήταν το ελευθεριακό παιδικό στέκι El Paso, 
εστιασμένο σε ζητήματα ελευθεριακής εκπαίδευσης, το όποιο λειτουργούσε από 
γονείς, παιδιά και κόσμο που ενδιαφερόταν για σχετικά ζητήματα. 

Περαιτέρω, εκτός από την ίδια την πολιτική συνέλευση της Μαύρης Γάτας, η 
κατάληψη Μαύρη Γάτα συμμετείχε σε σημαντικά γεγονότα του κινήματος της 
αντιπαγκοσμιοποίησης, όπως οι κινητοποιήσεις στη Γένοβα το 2001, ενώ ήταν 
από τους βασικούς συντελεστές διοργάνωσης του πανευρωπαϊκού camp και 
των δράσεών του ενάντια στη σύνοδο κορυφής της ΕΕ τον Ιούνιο του 2003 στη 
Θεσσαλονίκη, καθώς και του κινήματος αλληλεγγύης για την απελευθέρωση των 
7 προφυλακισμένων συλληφθέντων των διαδηλώσεων το οποίο ακολούθησε. 
Ως απόρροια των επιδράσεων της κουλτούρας αγώνα του κινήματος της 
αντιπαγκοσμιοποίησης, αλλά και της συνάντησής τους με την κριτική στις 

πρώτη αφίσα της κατάληψης τον Οκτώβρη 1999
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μεσολαβήσεις των ΜΜΕ, στον χώρο της Μαύρης Γάτας γεννήθηκε και το 
Indymedia Θεσσαλονίκης, το οποίο λειτούργησε ως το 2005. Μα άλλη σημαντική 
στιγμή ήταν και η συμμετοχή της κατάληψης στις κινητοποιήσεις ενάντια στον 
πόλεμο στο Ιράκ το 2003.

Αξίζει ωστόσο να σημειώσουμε ότι στα χρόνια που ακολούθησαν οι άνθρωποι 
που συμμετείχαν μέσω της Μαύρης Γάτας σε αυτές τις τελευταίες κινητοποιήσεις, 
αναστοχαζόμενοι πάνω στις εμπειρίες που αποκόμισαν, έθεσαν σε ισχυρή κριτική 
το αντιιμπεριαλιστικό τους περιεχόμενο, εντοπίζοντας σε αυτό μία δίοδο μέσω της 
οποίας οι πατριωτικές, εθνικιστικές και κρατιστικές αφηγήσεις εμφανίζονται στο 
εσωτερικό του ανταγωνιστικού κινήματος.4 Αυτό φυσικά χωρίς να παραγνωριστεί 
η σημασία της επανεμφάνισης κόσμου στον δρόμο με μαζικούς όρους μετά από 
μια περίοδο σχετικής νηνεμίας, αν και με περιεχόμενο που εν τέλει αποδείχθηκε 
αρκετά στρεβλό και με πολλά όρια. Πέρα από αυτό, κριτικός αναστοχασμός 
υπήρξε και γύρω από την εμπειρία του Indymedia Θεσσαλονίκης, ο οποίος εν 
τέλει οδήγησε και στο κλείσιμο του κύκλου λειτουργίας του εν λόγω μέσου.5

4  Η σχετική συζήτηση εξελίχθηκε σε βάθος χρόνου και τελικά αποκρυσταλλώθηκε 
στην μπροσούρα «Ένας είναι ο εχθρός… - έθνος, αντιιμπεριαλισμός και ανταγωνιστικό 
κίνημα» που εκδόθηκε το Μάιο του 2007 από την Ομάδα ενάντια στον εθνικισμό της 
κατάληψης Φάμπρικα Υφανέτ. Διαθέσιμο εδώ: http://anarxeio.gr/files/pdf/yfanet_200705_
antiethnikismos_broch.pdf 
5  Η σχετική συζήτηση κατατέθηκε από τη διαχειριστική ομάδα του Indymedia 
Θεσσαλονίκης στη μπροσούρα της με τίτλο «Άντε γεια» που εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2005. 
Διαθέσιμη εδώ: http://anarxeio.gr/contents/view/ante-geia  

για τα 4 χρόνια | Οκτώβρης 2003
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Στη συνέχεια, στις αρχές του 2004 και στο πλαίσιο ευρύτερων διεργασιών της 
πόλης, απόρροια των σχέσεων που χτίστηκαν μέσα στο κίνημα αλληλεγγύης 
στους 7 του Ιούνη, το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου που σχετιζόταν με το κτήριο 
αποφασίζει να εμπλακεί στο ξεκίνημα ενός μεγαλύτερου εγχειρήματος με 
περισσότερες δυνατότητες, την κατάληψη του εργοστασίου της Υφανέτ. Το κτήριο 
της Μαύρης Γάτας μένει για ένα διάστημα με έναν μετέωρο χαρακτήρα μεταξύ 
πολιτικού στεκιού και στεγαστικής κατάληψης, ο οποίος στο πέρασμα του χρόνου 
τελικά γέρνει κυρίως προς την κατεύθυνση της κατάληψης στέγης, η οποία 
φιλοξενεί κόσμο που είτε ήταν ενεργός στο κτήριο την προηγούμενη περίοδο 
είτε οι πολιτικές του αναφορές είναι κοντινές στο στίγμα που έχτισε μέσα στον 
χρόνο. Παράλληλα, στον πρώτο όροφο του κτηρίου συνεχίζει να λειτουργεί το 
ελευθεριακό παιδικό στέκι El Paso ως περίπου το 2013, οπότε και οι άνθρωποι του 
εγχειρήματος αυτού τελικά συναντιούνται με άλλους/ες για να προχωρήσουν ένα 
βήμα πιο πέρα, στη δημιουργία ενός ελευθεριακού νηπιαγωγείου με καθημερινή 
λειτουργία – το «Μικρό Δέντρο». Από το 2014 και μετά, το κτήριο έχει χαρακτήρα 
αποκλειστικά στεγαστικής κατάληψης.

η ποικιλότητα των καταλήψεων στέγης

Στο φάσμα των καταλήψεων στέγης του ελλαδικού χώρου μπορεί κανείς να βρει 
μια σειρά από εγχειρήματα με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Προκαταρκτικά, δεν 
πρέπει να παραγνωρίσουμε το γεγονός ότι, ιστορικά στον ελληνικό κοινωνικό 
σχηματισμό, οι καταλήψεις στέγης φαίνεται να συμπλέκονται έντονα με πολιτικές 
διαδικασίες/κινήματα και πολιτικά και πολιτισμικά προσδιορισμένα υποκείμενα, 
γύρω από αυτό που θα λέγαμε α/α χώρο κατά τη δεκαετία του ’80.6 Παρ’ όλα 
αυτά, προϊόντος του χρόνου, η πρακτική γενικεύτηκε, οικειοποιούμενη από 
διαφορετικά υποκείμενα με διαφορετικές ανάγκες και διαφορετικούς τρόπους 
αυτοκατανόησης. Έτσι, μπορούμε να πούμε ότι σήμερα υπάρχουν για παράδειγμα 
καταλήψεις στέγης που δεν μιλούν δημόσια, αλλά ο κόσμος τους συμμετέχει σε 
κινηματικές διαδικασίες, και υπάρχουν και καταλήψεις στέγης που επιλέγουν να 
μιλούν δημόσια για διάφορα ζητήματα με μια λογική πολιτικής κατάληψης που 
παρεμβαίνει. Επιπλέον, όσον αφορά τα εγχειρήματα που αποτελούνται από κόσμο 
με κινηματικές αναφορές, μπορεί κανείς να συναντήσει ανθρώπους με ποικίλες 
καταβολές και ένα μεγάλο εύρος πολιτικών αντιλήψεων και πρακτικών.

Ξεκινώντας να μιλήσουμε για το στεγαστικό εγχείρημα της Μαύρης Γάτας 
είναι σημαντικό να διευκρινίσουμε ότι αυτήν την πολλαπλότητα σκέψεων και 
πρακτικών τη βλέπουμε, την αναγνωρίζουμε και τη σεβόμαστε. Μιλώντας λοιπόν 
για τα χαρακτηριστικά του δικού μας εγχειρήματος, δεν έχουμε την πρόθεση ούτε 
να κάνουμε υποδείξεις ούτε και να κρίνουμε άλλα εγχειρήματα. Οι τρόποι που 
6 Βλ., λόγου χάριν, το ντοκιμαντέρ Πώς το καταλάβαμε, 2007, παραγωγή της Βίλα 
Αμαλίας
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επιλέγουμε να λειτουργούμε δεν είναι οι μόνοι ούτε κατ’ ανάγκη οι πιο σωστοί. 
Ωστόσο, είναι αυτοί με τους οποίους εμείς πιστεύουμε ότι το εγχείρημά μας έχει 
προοπτικές να εξελιχθεί, και φυσικά είμαστε ανοιχτοί σε προβληματισμούς και 
κριτικές.

το βλέμμα μας προς τα έξω

Όπως, αναφέραμε ξανά, μέσα από την εμπειρία του εγχειρήματος διαπιστώνουμε 
ότι δεν πρόκειται για μια αυτάρκη και αυτόνομη νησίδα επαναστατικής 
καθαρότητας, αλλά ότι, στον αντίποδα, όσο πραγματικές είναι οι δυνατότητες του 
άλλο τόσο πραγματικό είναι και το γεγονός ότι οι αντιφάσεις και οι συγκρούσεις 
της καπιταλιστικής κοινωνίας διατρέχουν τόσο μεμονωμένα τα άτομα που 
συμμετέχουν όσο και το εγχείρημα ως όλον.

Η επίγνωση αυτής της αντιφατικότητας μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι είναι 
πολύ σημαντικό το εγχείρημα να αναπτύσσεται διαλεγόμενο διαρκώς με τους 
ευρύτερους κοινωνικούς και ταξικούς αγώνες, να αποτελεί έδαφος ενδυνάμωσης 
των αγωνιζόμενων αλλά και ανατροφοδότησης των ίδιων των αγώνων, καθώς 
μόνο μέσα από τους αγώνες μπορεί να κατακτηθεί και να διαφυλαχθεί ο ζωτικός 
χώρος που θα του επιτρέψει να υπάρχει χωρίς να καταρρεύσει υπό το βάρος 
της εξωτερικής πίεσης και των εσωτερικών του αντιφάσεων και αντιθέσεων. 
Επιπλέον, μέσα στους ευρύτερους αγώνες είναι που το εγχείρημα νοηματοδοτείται 
ως μια ριζοσπαστική πρακτική που συνθέτει την κάλυψη προσωπικών αναγκών 
στο εδώ και τώρα με το απελευθερωτικό όραμα και πρόταγμα.
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Περαιτέρω, η επίγνωση αυτής της αντιφατικότητας μας κάνει να αντιμετωπίζουμε 
τους εαυτούς μας χωρίς ναρκισσισμό, και τους υπόλοιπους ανθρώπους που 
συναναστρεφόμαστε στην καθημερινότητά, και με τους οποίους δε μας συνδέει 
κάποια πολιτική συμφωνία, χωρίς αλαζονεία και υπεροψία, αλλά με αυτιά ανοιχτά 
και την πεποίθηση ότι μπορεί από καθέναν και καθεμιά να μάθουμε κάτι. Έτσι, 
χωρίς να έχουμε αυταπάτες γύρω από το πόσο εκτεταμένες κοινωνικά είναι οι 
σχέσεις εκμετάλλευσης και κυριαρχίας και γύρω από την αναγκαιότητα ρήξεων 
και συγκρούσεων για να προχωρήσεις, επιλέγουμε ωστόσο να μην οχυρωνόμαστε 
πίσω από την πολιτική ταυτότητα και την ασφάλεια των κλειστών κοινοτήτων, 
αλλά να τείνουμε το χέρι και να προσπαθούμε να συναντηθούμε σε κοινές 
διαδικασίες αγώνα με ανθρώπους που μοιραζόμαστε την ίδια καθημερινότητα 
ή κοινές ανάγκες και επιθυμίες. Όχι απαρνούμενοι χαρακτηριστικά που έχουμε 
εμπειρικά μάθει πως βοηθούν τους αγώνες να προχωρούν και να νικούν, αλλά 
αποσύροντας από το επίκεντρο της σημασίας την ιδεολογική ταύτιση και την 
πολιτική καθαρότητα. Εν ολίγοις, βλέπουμε την κατάληψη στέγης ως μια πρακτική 
σημαντική, μέσα όμως σε μια θάλασσα κοινωνικών πρακτικών με τις δικές τους 
ποιότητες όπως και αντιφάσεις, όπου, όπως και σε κάθε αγώνα, η εξεύρεση των 
πιο απελευθερωτικών δρόμων και πειραματισμών είναι υπόθεση των ίδιων 
των κάθε φορά συμμετεχόντων και όχι σχέδιο κάποιας πολίτικης οργάνωσης ή 
πρωτοπορίας που υποδεικνύει και κρίνει από τα έξω ποιο είναι το σωστό και το 
λάθος.

για το ζήτημα της απεύθυνσης

[το γενικό βλέμμα μας]

Το ζήτημα της δημόσιας απεύθυνσης του εγχειρήματος μας έχει απασχολήσει 
επανειλημμένα. Στη σχετική συζήτηση βρίσκουμε μεγάλο πλούτο καθώς τη 
βλέπουμε άμεσα συναρθρωμένη με θεμελιώδη ερωτήματα της συλλογικής 
δράσης και των μεθόδων επικοινωνίας. Επιλέγουμε να την καταγράψουμε με 
λεπτομέρεια, καθώς μας φαίνεται ενδιαφέρουσα για την ευρύτερη κινηματική 
ζύμωση. Αναστοχαζόμενοι πάνω στις εμπειρίες από αγώνες που έχουμε 
συμμετάσχει, διαπιστώνουμε πως σημαντικά ερωτήματα επί της απεύθυνσης 
είναι μεταξύ άλλων:

- τι σκοπεύουμε να πετύχουμε κάθε φορά που επιλέγουμε να μιλήσουμε;
- σε ποια υποκείμενα απευθυνόμαστε;
- τι λόγο (επιχειρηματολογία και λεξιλόγιο) χρησιμοποιούμε ώστε να  
γίνουμε κατανοητοί/ες από αυτούς/ες στους οποίους απευθυνόμαστε;
- μιλούμε με όρους μονόδρομης εκπομπής λόγου-προπαγάνδας ή επιδιώκουμε 
να συναντηθούμε και να συνάψουμε σχέσεις με αυτές στις οποίες απευθυνόμαστε;
- σε περίπτωση που επιδιώκουμε τη συνάντηση, ποιο είναι το κατάλληλο έδαφος 
γι’ αυτή τη συνάντηση; ανάμεσα στις πιθανές μορφές συλλογικοτήτων ποιες είναι 
οι πιο κατάλληλες στις οποίες οι άνθρωποι που επιδιώκουμε να συναντήσουμε θα 
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αισθάνονταν άνετα και οικεία;
- Και, βάσει όλων αυτών, πού έχει νόημα να ρίχνουμε το βάρος των δυνάμεών 
μας και πού όχι;

Τα ερωτήματα αυτά μας έχουν απασχολήσει με τρόπους γενικούς αλλά και 
συγκεκριμένους. Έτσι, έχουμε σκεφτεί διάφορους πιθανούς τρόπους με τους 
οποίους θα μπορούσαμε να μιλήσουμε δημόσια (και αντίστοιχους «παραλήπτες» 
του μηνύματός μας), αλλά και προβληματικά σημεία στον καθένα. Πριν όμως 
προχωρήσουμε στην περιγραφή τους, θα ήταν σημαντική μια υποσημείωση για 
το βλέμμα μας. Οι προβληματισμοί μας αλλά και οι τελικές επιλογές μας γύρω 
από το προς τα πού κινούμαστε και προς τα πού ακινητούμε, προς τα πού μιλάμε 
και προς τα πού σιωπούμε, εκκινούν από το γεγονός ότι κουβαλώντας μια σειρά 
κινηματικών εμπειριών, άλλων επιτυχημένων και άλλων όχι, δεν μας αρκούν 
πλέον κινήσεις πυροτεχνηματικού χαρακτήρα που γίνονται για να νιώσουμε καλά 
με τους εαυτούς μας ή απλά για να καταγραφεί στην αφηρημένη κινηματική ροή 
ειδήσεων το ότι έγιναν. Έτσι, εάν πρόκειται να αφιερώσουμε ενέργεια και χρόνο 
σε κάποια κατεύθυνση, θέλουμε αυτή να έχει συνέχεια και συνέπεια στον χώρο 
και τον χρόνο, σαφή ερωτήματα, αναστοχασμό και διατύπωση νέων ερωτημάτων, 
επιδίωξη για δημιουργία πραγματικών σχέσεων με πραγματικούς ανθρώπους 
και μια διαδικασία που εξελίσσεται με ποιότητα και φροντίδα. Αυτά όχι από 
κάποιο φετίχ η αφ’ υψηλού κριτική σε άλλες προσπάθειες, αλλά γιατί η δική μας 
τουλάχιστον εμπειρία είναι ότι μόνο εγχειρήματα που έχουν τρέξει με τέτοιες 
προϋποθέσεις κατάφεραν να πετύχουν κάποια πράγματα – και πάλι όχι όλα.

Λαμβάνουμε επίσης πάντα υπόψη τον εξωτερικό περιορισμό του ότι ο χρόνος 
που έχουμε να διαθέσουμε δεν είναι απεριόριστος. Αν ήταν, τότε ιδεατά θα έλεγε 
κανείς ότι ανάμεσα σε διάφορες πιθανές στρατηγικές και επιλογές το καλύτερο θα 
ήταν να τα κάνουμε όλα και όποιο πάει καλύτερα θα φανεί. Στην πράξη, όμως, και 
με τους περιορισμένους χρόνους που υπάρχουν, το να κάνεις κάτι σημαίνει ότι 
δεν θα κάνεις κάτι άλλο, κι έτσι τελικά καλείσαι είτε να επιλέξεις συγκεκριμένες 
κατευθύνσεις που θα τις φροντίσεις είτε να δίνεις από λίγη ενέργεια και χρόνο σε 
όλες. Επιλέγουμε το πρώτο, καθώς μας φαίνεται ότι έχει περισσότερες προοπτικές.

Με αυτό το βλέμμα και αυτούς τους εξωτερικούς περιορισμούς εξετάζουμε 
κάθε ενδεχόμενη μεμονωμένη κίνηση, όχι αποκομμένη αλλά εντάσσοντάς την 
στο συνολικό μεσοπρόθεσμο σχέδιο, του οποίου θα αποτελούσε ένα πρώτο ή 
ενδιάμεσο βήμα. Και επιλέγουμε το αν θα την κάνουμε ή όχι με κριτήριο αφενός 
εάν αυτό το μεσοπρόθεσμο σχέδιο εκτιμούμε ότι θα έβγαζε κάπου αφετέρου 
εάν έχουμε τον χρόνο και την ενέργεια που θα απαιτούνταν για να φέρουμε σε 
πέρας το σύνολο του σχεδίου. Και στην περίπτωση που ο χρόνος και η ενέργεια 
αυτή μας ξεπερνούν, εάν θα το κρίναμε ως μεγαλύτερης σημασίας σε σχέση με 
άλλα, στα οποία ήδη αφιερώνουμε τις δυνάμεις μας, ώστε να μπει σε υψηλότερη 
προτεραιότητα και να αφήσουμε κάτι άλλο για χάρη του.
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[επιμέρους μορφές απεύθυνσης]
Μετά από αυτές τις υποσημειώσεις συνεχίζουμε τώρα σε μια παρουσίαση 
διαφόρων τρόπων απεύθυνσης που έχουμε κατά καιρούς συζητήσει καθώς και 
τα όρια που έχουμε εντοπίσει.

1
[απεύθυνση με εναρκτήριο κείμενο]

Ο πιο απλός (και πιο διαδεδομένος μεταξύ των καταλήψεων στέγης) τρόπος 
απεύθυνσης είναι ένας που δεν αποτελεί κομμάτι ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου 
και αφορά ένα σύντομο κείμενο γνωστοποίησης της ύπαρξης της κατάληψης. Αυτό 
συνήθως μοιράζεται στη γειτονιά και δημοσιεύεται στα διαδικτυακά κινηματικά 
μέσα αντιπληροφόρησης, χωρίς να συνοδεύεται από κάποια τακτική παρέμβαση 
το χρονικό διάστημα που έπεται. Είναι τα κείμενα που χρησιμοποιούνται συνήθως 
κατά την έναρξη μιας νέας κατάληψης στέγης. Ένα τέτοιο κείμενο εκτιμήσαμε 
πως δεν έχει νόημα αλλά ούτε και αντιστοιχεί στην προϊστορία της Μαύρης Γάτας. 
Δεν έχει νόημα γιατί η ύπαρξη μιας κατάληψης που για τέσσερα χρόνια υπήρξε 
δημόσιο πολιτικό στέκι είναι γνωστή στη γειτονιά, ανεξαρτήτως αν οι εκάστοτε 
ένοικοι ήταν παρόντες όταν το πρώτο κείμενο της κατάληψης είχε δημοσιευτεί. 
Επιπλέον, είναι γνωστή και στο κίνημα στον βαθμό που οι ένοικοι συμμετέχουν 
στις κινηματικές διαδικασίες του παρόντος. Εννοούμε πως η παρουσία ή μη 
δεν κρίνεται για εμάς στο εάν επανέρχεσαι ή όχι τακτικά στο διαρκές παρόν 
των κινηματικών μέσων αντιπληροφόρησης, αλλά στο εάν εκεί που κινείσαι και 
συσχετίζεσαι με όρους αγώνων καθημερινότητας μιλάς γι’ αυτό που κάνεις. Όσο 
για το ότι ένα τέτοιο κείμενο δεν αντιστοιχεί στο εγχείρημα της Μαύρης Γάτας, έχει 
να κάνει με το γεγονός ότι με βάση το παρελθόν του κτηρίου αλλά και τον πλούτο 
των εμπειριών αγώνα των τωρινών μελών του εγχειρήματος, αισθανθήκαμε ότι 
ένα τόσο συνοπτικό κείμενο δεν θα αποτύπωνε τις πραγματικές διεργασίες στο 
εσωτερικό του.

2
[απεύθυνση με όρους πολιτικής παρέμβασης]

Σαν συνέχεια αυτού του ενδεχόμενου βήματος, μια πρώτη μακροπρόθεσμη 
στρατηγική θα ήταν η επιλογή μιας παραδοσιακού τύπου λειτουργίας της 
κατάληψης ως πολιτικής συλλογικότητας που δρα σε τοπικό ή υπερτοπικό 
επίπεδο με όρους πολιτικής παρέμβασης. Επ’ αυτού, με βάση εμπειρίες από 
τέτοιες συλλογικότητες στις οποίες έχουμε εμπλακεί και από τα όρια τους, 
τείνουμε προς την προσέγγιση πως όταν απευθύνεσαι σε κάποιον, αυτό έχει 
περισσότερες προοπτικές όταν η απεύθυνση δεν έχει χαρακτήρα διαχωρισμένης 
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πολιτικής παρέμβασης –μονόδρομης εκπομπής λόγου–, αλλά συνοδεύεται 
από την ύπαρξη μιας διαδικασίας που μπορεί να αποτελέσει έδαφος ισότιμης 
συνάντησης και ενδεχομένως κοινού αγώνα. Η οποιαδήποτε εκπομπή λόγου 
αποκτά τότε σημασία, καθώς καλεί εκείνον στο οποίο απευθύνεται σε ένα 
έδαφος που μπορεί να αποκτήσει σημασία τόσο για αυτόν όσο και για εκείνον 
που εκπέμπει το μήνυμα. Από την άλλη όταν αυτή η διαδικασία δεν υπάρχει, οι 
δυνατότητες ενός κειμένου εγκλωβίζονται, καθώς ακόμη και αν ο παραλήπτης 
συμφωνήσει, δεν έχει ένα έδαφος συνάντησης και σύμπραξης με αυτούς που το 
έγραψαν, εκτός και αν ασπαστεί όλη τους την κοσμοθεωρία και προσχωρήσει στην 
πολιτική τους συλλογικότητα. Δεν λέμε πως μία τέτοια προπαγανδιστικού τύπου 
δραστηριότητα δεν έχει νόημα. Πολλές φορές είναι καθοριστική στη διαμόρφωση 
ευρύτερων κοινωνικών συσχετισμών, στη διάρρηξη του μονολόγου της εξουσίας 
και στην κοινωνική απονομιμοποίηση των προσταγών της, στη διευκόλυνση της 
δραστηριότητάς μας και την υπεράσπιση της ύπαρξής μας. Εξάλλου, υπάρχουν 
φορές που η μονόδρομη εκπομπή λόγου είναι η μόνη επιλογή που έχουμε. Από 
την άλλη, όμως, όπως αναφέραμε, έχει και σημαντικά όρια ενώ η αλήθεια είναι 
ότι τις περισσότερες φορές έχουμε τη δυνατότητα να διερευνήσουμε προοπτικές 
συνάντησης με άλλους ανθρώπους. Έτσι, ενώ δεν απορρίπτουμε το ενδεχόμενο 
περιστασιακής χρήσης της πρακτικής της παραδοσιακής πολιτικής παρέμβασης, 
ωστόσο εκτιμούμε πως το να επιλέξουμε μια τέτοια στρατηγική ως την κύρια 
μακροπρόθεσμη, κάνοντας πολιτική παρέμβαση και καλώντας τους παραλήπτες 
στη συνέλευση της «κατάληψης Μαύρη Γάτα», θα σήμαινε διοχέτευση ενέργειας 
σε μια κατεύθυνση της οποίας τα όρια γνωρίζουμε ήδη. Γι’ αυτό βρίσκουμε 
μεγαλύτερο ενδιαφέρον στη διερεύνηση των προοπτικών της δημιουργίας 
συνελεύσεων αγώνα σε επίπεδο καθημερινότητας, καθώς σε αυτά τα εδάφη 
μέσα από τη συνάντηση με το «διαφορετικό» μπορούν να γεννηθούν νέες σχέσεις 
και κοινότητες ανθρώπων, αγώνες και πειραματισμοί, τρόποι τελικά αυτό για το 
οποίο μιλούμε να μη μείνει λόγος, αλλά να το ζήσουμε έστω εν μέρει.

3
[τοπική απεύθυνση με όρους συνέλευσης γειτονιάς]

Σε συνέχεια των παραπάνω σκέψεων, μια επιλογή που θα είχε ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον θα ήταν η δημιουργία μιας συνέλευσης γειτονιάς. Για καλή τύχη 
της γειτονιάς μας, η συνέλευση αυτή υπάρχει ήδη από τον Δεκέμβρη του 2008, 
μετρώντας πολλές δράσεις και ποικίλους αγώνες και πράγματι, άνθρωποι που 
έχουν μείνει στην κατάληψη έχουν συμμετάσχει είτε στην ίδια τη συνέλευση 
γειτονιάς της Άνω Πόλης είτε σε κοινές δράσεις μαζί της στα πλαίσια συνεργασιών 
των συλλογικοτήτων τους με τη συνέλευση.
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4
[υπερτοπική απεύθυνση με όρους αγώνα για τη στέγαση]

Μια τέταρτη επιλογή θα ήταν η υπερτοπική απεύθυνση με επιδίωξη τη δημιουργία 
ενός μαζικού κινήματος με όρους αγώνα-σε-πρώτο-πρόσωπο για τη στέγαση 
των συμμετεχόντων στον αγώνα. Η μορφή οργάνωσης που θα αντιστοιχούσε σε 
μια τέτοια κίνηση θα ήταν ίσως μια «συνέλευση αγώνα για τη στέγαση». Ωστόσο, 
σε αυτή την προοπτική βλέπουμε μια σειρά αδυναμιών.

Μία βασική αδυναμία είναι ότι δεν αποτελούμε υποκείμενα του αγώνα, καθώς 
εμείς έχουμε απαντήσει στην ανάγκη μας για στέγαση, οπότε ο ρόλος μας σε 
μία τέτοια κίνηση θα ήταν υποστηρικτικός. Θα ήταν ρόλος αλληλέγγυων και όχι 
ρόλος υποκειμένων του αγώνα. Και το πρόβλημα που ανακύπτει εδώ είναι πως ο 
κόσμος που δεν έχει απαντήσει στο ζήτημα της στέγασης, δεν επιλέγει να το κάνει 
με όρους αγώνα. Πρακτικά, πλην μεμονωμένων εξαιρέσεων δεν υπάρχει κάποια 
κοινωνική κίνηση που να θέτει συλλογικά και ανταγωνιστικά επί τάπητος το ζήτημα 
της στέγασης. Ελλείψει αυτής της κίνησης, βρισκόμαστε σε αμηχανία γύρω από 
το σε ποιον τελικά απευθυνόμαστε. Εφόσον δεν είμαστε υποκείμενα του αγώνα 
και ταυτόχρονα υποκείμενα που να θέλουν να διεξάγουν έναν τέτοιο αγώνα δεν 
αναδύονται, τότε αν μιλούσαμε θα είχαμε δύο επιλογές εξίσου αδιέξοδες. Είτε 
να λειτουργήσουμε σαν πρωτοπορία που έχει καβαλήσει το καλάμι και μιλά, 
ενώ γνωρίζει ότι δεν απευθύνεται σε κανέναν άμεσα ενδιαφερόμενο, είτε να 
προχωρήσουμε σε μια εξωιστορική υπεράσπιση της μορφής της κατάληψης 
στέγης πάντα και παντού.

Αυτό το τελευταίο ενδεχόμενο μας δημιουργεί έναν επιπλέον προβληματισμό, 
καθώς μια τέτοια μορφή δημόσιου λόγου θέτει στο επίκεντρο τη μορφή της 
κατάληψης και όχι το περιεχόμενο που θα είχε ένας αγώνας για τη στέγαση. Έτσι, 
κατ’ αρχάς δεν θα αφηνόταν χώρος για την ανάδυση και άλλων μορφών αγώνα 
γύρω από τη στέγαση, όπως αυτές που αναφέραμε στην αρχή του κειμένου. 
Επιπλέον, ένας αγώνας που δεν θα εκκινούσε από το περιεχόμενο αλλά από τη 
μορφή της κατάληψης, θα άθροιζε ως διαχωρισμένα μια σειρά από ετερόκλητα 
κοινωνικά και πολιτικά υποκείμενα πίσω από αυτή τη μορφή, και θα είχε όλες 
τις αδυναμίες κάθε μετωπικού σχήματος, όπως π.χ. την έκρηξη διαφωνιών 
στο εσωτερικό του, συγκρούσεις για την ηγεμονία, τη χλιαρότητα των μίνιμουμ 
συμφωνιών, την απουσία δυνατότητας ελιγμών σε κρίσιμα σημεία του αγώνα και 
αρκετά άλλα.

Αλλά το κυριότερο εμπόδιο στην προοπτική ενός αγώνα για τη στέγαση αφορά αυτό 
που είπαμε και στην αρχή και εδώ θέλουμε να εξετάσουμε σε μεγαλύτερο βάθος: 
τουτέστιν, τα ίδια τα υποκείμενα που εν δυνάμει θα μπορούσαν να διεξάγουν έναν 
τέτοιον αγώνα και τις εσωτερικές αδυναμίες και αντιφάσεις τους. Συζητώντας 
για το ποιοι/ες θα μπορούσαν να μπουν σε έναν τέτοιο αγώνα βλέπουμε κατ’ 
αρχάς ότι, όσον αφορά το κοινωνικό πεδίο (μιλάμε εδώ με την ευρεία έννοια, όχι 
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μόνο για το οργανωμένο κίνημα), υπάρχουν ποικίλα και διαφορετικά όρια. Για τη 
mainstream ελληνική κοινωνία (μεγαλύτερης ηλικίας σίγουρα, αλλά σε μεγάλο 
βαθμό και για το νεανικό προλεταριάτο), η απουσία σχέσεων αγώνα αλλά και ο 
φόβος της παραβίασης της νομιμότητας αποτελούν ένα βασικό όριο. Σημαντική 
παράμετρο αποτελεί και η εκτεταμένη μικροϊδιοκτησία, καθώς και η επιρροή της 
οικογένειας, η οποία είτε δρα αποτελεσματικά ως μηχανισμός πειθάρχησης είτε 
–στις πιο alternative εκδοχέςτης– είναι συχνά διατεθειμένη να χρηματοδοτήσει 
επιπλέον τα νεότερα μέλη της, προκειμένου να διασφαλίσει τη μη-υιοθέτηση 
από πλευράς τους ριζοσπαστικών πρακτικών. Οι καταναγκασμοί της οικογένειας 
φαίνεται να παραμένουν επίσης ισχυροί και για το κομμάτι του lgbtqia+ κόσμου, 
που, αν και θα είχε πολύ σοβαρούς λόγους να έρθει σε ρήξη με τις οικογενειακές 
κανονικοποιήσεις, ωστόσο επίσης δυσκολεύεται να το επιλέξει για παρόμοιους 
ή και άλλους λόγους. Έπειτα υπάρχουν οι μετανάστες/τριες και οι ρομά, για τις 
οποίες τέτοιες πρακτικές είναι σίγουρα πιο οικείες, αλλά η συνάντηση μαζί τους 
με όρους ισότιμου αγώνα και όχι φιλανθρωπίας ή πατερναλισμού είναι από 
μόνη της ένα τεράστιο project που ακόμη και πολυπληθείς συλλογικότητες δεν 
επιλέγουν να αναλάβουν, πόσο μάλλον ένα ολιγομελές στεγαστικό εγχείρημα. 
Υπάρχουν επίσης οι άστεγοι και κόσμος που κάνει χρήση ουσιών που επίσης 
είναι εξοικειωμένοι με τέτοιες πρακτικές, αλλά και με αυτούς η συνάντηση είναι 
άλλο ένα τεράστιο project. Οπότε σε κοινωνικό επίπεδο, ο έλεγχος του πληθυσμού 
είναι επί του παρόντος αρκετά αποτελεσματικός, πράγμα το οποίο αποτυπώνεται 
και στη μέχρι σήμερα σποραδικότητα των καταλήψεων στέγης στον ελληνικό 
κοινωνικό σχηματισμό.

Μολαταύτα, δεν αντιμετωπίζουμε την πραγματικότητα αυτή ως μια στατική 
εικόνα. Θεωρούμε ότι εν μέρει είναι και αποτέλεσμα της μέχρι τώρα απουσίας 
μιας ιστορικότητας αγώνων γύρω από το ζήτημα, πράγμα που, αντιστρέφοντας 
το, σημαίνει ότι μια ενδεχόμενη προοδευτική ανάδυση μαχητικών κοινοτήτων 
που θα βάλουν σε κίνηση μία τέτοια διαδικασία κατ’ αρχάς για τις εαυτές τους 
και στη συνέχεια και για άλλους/άλλες, θα μπορούσε δυνητικά να τροφοδοτήσει 
διαλεκτικά την επέκταση της πρακτικής και την ανάπτυξη αγώνων γύρω από 
το ζήτημα. Εδώ όμως συναντάμε ένα όριο ακόμη πιο ενδιαφέρον, που χρήζει 
συλλογικής επεξεργασίας και αφορά ειδικά εκείνο το υποσύνολο ανθρώπων 
το οποίο είναι οργανωμένο σε κινηματικές διαδικασίες. Το όριο αυτό είναι ότι 
ακόμη και ο κόσμος του οργανωμένου κινήματος, παρόλο που δεν φοβάται την 
υπέρβαση της νομιμότητας, που διαθέτει σχέσεις αγώνα καθώς και την πολιτική 
και πρακτική τεχνογνωσία για να ξεκινήσει το στήσιμο τέτοιων εγχειρημάτων, 
για μια σειρά από λόγους στη μεγάλη του πλειοψηφία δεν επιλέγει να εμπλακεί 
σε κάτι τέτοιο. Η επεξεργασία του ζητήματος είναι ανοιχτή και αναγκαία. Μέρος 
των αιτιών έχει ενδεχομένως να κάνει με τη σύνθεση του κινήματος: Από τη μια 
πλευρά, κόσμος που δεν δουλεύει και έχει χρόνο να διαθέσει, είναι εξαρτημένος 
από την οικογένεια και την έγκριση της για την εμπλοκή σε ένα τέτοιο εγχείρημα. 
Από την άλλη, ο κόσμος που δουλεύει και είναι ανεξάρτητος οικονομικά, τις 
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περισσότερες φορές δεν έχει το χρόνο και την ενέργεια να στήσει από το μηδέν 
τέτοιες απόπειρες. Επίσης, τον ρόλο του παίζει το γεγονός ότι κάθε στεγαστικό 
εγχείρημα που στήνεται από το μηδέν απαιτεί ένα αρχικό κεφάλαιο και μια 
πρωταρχική συσσώρευση εργασιών συντήρησης που θέλουν τόσο τεχνογνωσία 
όσο και πολύ χρόνο, τα οποία είναι δύσκολο να βρεθούν. Περαιτέρω, πολύς 
κόσμος, έχοντας ενδεχομένως εμπειρίες από δύσκολες συμβιώσεις υπό 
συνθήκες ενοικίου αλλά και γενικά από παραδείγματα συλλογικών εγχειρημάτων 
που βάλτωσαν, απέτυχαν ή διαλύθηκαν, δυσκολεύεται να εμπλακεί σε ένα βήμα 
που θα τον εμπλέξει τόσο βαθιά, φοβούμενος μια ακόμη αποτυχία και το αίσθημα 
της ματαίωσης που θα βιώσει. Αυτές είναι μερικές εκτιμήσεις για τις αιτίες, αλλά 
σίγουρα όχι το τέλος της σχετικής συζήτησης.  Αντ’ αυτού, βρίσκουμε ιδιαίτερα 
σημαντική την εξέλιξή της, ειδικά όσο η αναδιάρθρωση προχωρά και η πίεση για 
περισσότερη εργασία και λιγότερο ελεύθερο χρόνο αυξάνεται, οπότε η εύρεση 
τρόπων απελευθέρωσης από το ενοίκιο γίνεται όλο και πιο ζωτικής σημασίας.

Τα ζητήματα αυτά όμως, πέρα από την καθαυτό σημασία τους, έχουν και μια 
παράπλευρη αντανάκλαση στα θέματα που μας έχουν απασχολήσει γύρω από 
τη δημόσια απεύθυνσή μας ως κατάληψη στέγης Μαύρη Γάτα. Ένας ακόμη 
παραδοσιακός τυπικός τρόπος δημόσιας τοποθέτησης, το πρώτο βήμα ενός σχεδίου 
που κοιτά προς έναν μαζικό αγώνα για τη στέγαση, θα ήταν μια προπαγάνδιση του 
τύπου «10,100,1000 καταλήψεις» με στόχο την παρακίνηση και άλλων ανθρώπων 
να κάνουν αντίστοιχα εγχειρήματα. Έχοντας όμως εντός του οπτικού μας πεδίου 
όλα τα ζητήματα και όρια τα οποία μόλις αναφέραμε, αισθανόμαστε ότι μια τέτοιου 
είδους τοποθέτηση, όσες αφίσες και αν βγάζαμε, όσο όμορφα και αν τα λέγαμε στο 
κείμενό μας, επί της ουσίας θα την κάναμε για εμάς, καθώς θα τα λέγαμε εν γνώσει 
του ότι όσοι και όσες τη διαβάσουν στην καλύτερη περίπτωση θα επικροτήσουν 
ή θα εμπνευστούν, πάρα πολύ δύσκολα όμως θα κάνουν το βήμα να εμπλακούν. 
Κι έτσι νιώθουμε ότι εάν θέλουμε στ’ αλήθεια αυτό το 10,100,1000 καταλήψεις 
να γίνει πραγματικότητα, και όχι απλά ένα σύνθημα το οποίο θα κραυγάζουμε σε 
μια γοητευτική μοναξιά, ίσως να έχει περισσότερο νόημα να καταπιαστούμε με 
αποφασιστικότητα με το πώς θα ξεπεράσουμε τα όρια που εντοπίζουμε. Με βάση 
αυτό μια από τις βασικές μορφές δημόσιας απεύθυνσης που επιλέγουμε είναι το 
να επικοινωνούμε τα ζητήματα των καταλήψεων στέγης στους ανθρώπους με τους 
οποίους συσχετιζόμαστε σε διαδικασίες αγώνα και σε επίπεδο καθημερινότητας. 
Εκεί προσπαθούμε να αφουγκραστούμε, να επικοινωνήσουμε την ομορφιά της 
κατάληψης στέγης, να μοιραστούμε τεχνογνωσία, προβληματισμούς και λύσεις, 
να παρακινήσουμε κόσμο να συμμετέχει στο εγχείρημά μας ή να ξεκινήσει ένα 
δικό του. Πρόκειται για μια επιλογή που αν τη δεις από μακριά και από έξω είναι 
αόρατη, αλλά όχι ανύπαρκτη. Μοιάζει με σιωπή, αλλά εμείς θεωρούμε ότι με 
δεδομένα όλα τα όρια που αναφέραμε, επί του παρόντος είναι ο δρόμος που έχει 
τις περισσότερες πιθανότητες να οδηγήσει με πραγματικούς όρους στη γέννηση 
νέων στεγαστικών εγχειρημάτων. 
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5
[ισχυρά εντοπισμένη απεύθυνση στην κοντινή γειτονιά με όρους socializing]

Ένας άλλος τρόπος απεύθυνσης θα μπορούσε να είναι η απεύθυνση στην κοντινή 
γειτονιά της κατάληψης, στον κόσμο που έτσι κι αλλιώς βλέπουμε καθημερινά λόγω 
γεωγραφικής εγγύτητας, που συναντιόμαστε στο σούπερ μάρκετ, στον φούρνο ή 
απλά λέμε ένα καλημέρα το πρωί γιατί τα παράθυρα των σπιτιών μας είναι απέναντι. 
Μια τέτοια προσπάθεια θα κοίταζε προς την ανασύσταση των κοινοτικών σχέσεων 
που υπήρχαν στις γειτονιές του παρελθόντος, και οι οποίες αποδιαρθρώθηκαν 
καθώς η αποικιοποίηση των σχέσεων από το εμπόρευμα και το θέαμα βάθαιναν, 
ενόσω οι μικροαστικές ιδεολογίες γίνονταν ηγεμονικές κοινωνικά. Ωστόσο, 
αποτελεί ερώτημα το εάν η ανασύσταση αυτών των δικτύων είναι κάτι εφικτό ή 
και ζητούμενο. Βλέπουμε πως η κοινωνικότητα σήμερα μετασχηματίζεται ραγδαία 
και πως μέσα σε αυτούς τους μετασχηματισμούς η γεωγραφική εγγύτητα γίνεται 
όλο και λιγότερο καθοριστική, και πάντως όχι προϋπόθεση για την ανάπτυξη 
μιας ουσιαστικής επικοινωνίας. Αυτό από τη μια μετασχηματίζει τον ίδιο τον 
αστικό ιστό και τις γειτονιές του, και από την άλλη αναδεικνύει νέους κόμβους 
και σημεία συνάντησης, δημιουργεί για παράδειγμα πλατείες στον μετα-χώρο του 
διαδικτύου, όπου μπορούν να συναντιούνται άνθρωποι με κοινά ενδιαφέρονται 
από όλες τις άκρες του κόσμου και να μοιράζονται όχι μόνο μια γενικευμένη 
φλυαρία και επιδεικτικότητα, αλλά και πράγματα ουσιαστικά και βαθιά που με 
τους γεωγραφικούς τους γείτονες ενδεχομένως είναι εντελώς αδύνατο να τα 
επικοινωνήσουν με τρόπο εποικοδομητικό.

Ο στόχος μας ωστόσο δεν είναι να επιχειρηματολογήσουμε υπέρ της αποξένωσης 
στις σύγχρονες γειτονιές. Η προσπάθεια δημιουργίας σχέσεων μεταξύ γειτόνων 
μπορεί να μην είναι το καθοριστικότερο γεγονός, ωστόσο έχει κάποιες ποιότητες και 
δεν μας είναι αδιάφορη. Από την άλλη, είναι ένα ερώτημα εάν η ανάπτυξη τέτοιων 
σχέσεων πρέπει να περάσει μέσα από το τελετουργικό του «βγάζω κείμενο-
κολλάω αφίσα» ή συνίσταται στο απλό (απλό;) βήμα του να λες μια καλημέρα και 
να κουβεντιάζεις με τους ανθρώπους της γειτονιάς όταν τους συναντάς  ή να 
πίνεις κάνα καφεδάκι παρέα στο σπίτι σου ή στο σπίτι τους. Σκεφτόμαστε δηλαδή 
ότι, στον βαθμό που τους ανθρώπους της κοντινής μας γειτονιάς τους βλέπουμε 
και μας βλέπουνε κάθε μέρα και ανταλλάσουμε και μερικές κουβέντες, το να 
πάμε ξαφνικά και να τους μοιράσουμε ένα κείμενο, του οποίου το περιεχόμενο θα 
μπορούσαμε να τους το επικοινωνήσουμε χωρίς να χρειαστεί να το γράψουμε εάν 
απλά κάναμε το βήμα να γνωριστούμε καλύτερα, είναι κάπως αναντίστοιχο. Χωρίς 
να θεωρούμε ότι ένα τέτοιο κείμενο στερείται ολότελα νοήματος, είναι ωστόσο 
σημαντικό να διερωτόμαστε πριν καταφύγουμε σε αυτό τι πραγματικά επιζητούμε 
μοιράζοντάς το. Γιατί σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί όντως να έχει να κομίσει 
κάτι, ενώ σε άλλες υπάρχει και το ενδεχόμενο να το χρησιμοποιούμε για να 
μεσολαβήσουμε την πραγματική μας ντροπή ή απροθυμία να συναντήσουμε τους 
ανθρώπους της γειτονιάς μας ουσιαστικά και να μιλήσουμε μαζί τους, δίνοντάς 
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τους αντ’ αυτού το κείμενο για να ξεμπερδέψουμε γρήγορα και αναίμακτα.

Εδώ όμως βρίσκεται και ένα κομμάτι ιδιοσυγκρασίας και ταμπεραμέντου. Στο 
κομμάτι της κοινωνικότητας με όρους κοντινών γειτόνων, δεν βλέπουμε τους 
εαυτούς μας να διαφέρουν από οποιοδήποτε άλλο σπίτι ούτε θεωρούμε πως το 
γεγονός ότι το εγχείρημα μας είναι μια κατάληψη σημαίνει ότι οπωσδήποτε πρέπει 
να είμαστε κοινωνικότεροι και φιλικότεροι απ’ ότι θα ήμαστε αν μέναμε σε ένα 
ενοικιαζόμενο σπίτι. Εννοούμε πως εάν κάποιος έχει στο χαρακτήρα του το να 
είναι άνθρωπος ανοιχτός και κοινωνικός, θα συνάψει σχέσεις με τους γείτονες 
είτε κατοικεί σε ένα σπίτι με ενοίκιο είτε σε ένα ιδιόκτητο είτε σε ένα κατειλημμένο, 
και αυτό θα είναι εξίσου όμορφο και πλούσιο σε δυνατότητες. Αν από την άλλη 
κάποιος είναι πιο ντροπαλός και πιο κλειστός, δεν πιστεύουμε ότι το γεγονός πως 
έρχεται να μείνει σε μια κατάληψη πρέπει να λειτουργεί σαν πίεση στο να γίνει 
με το ζόρι πιο κοινωνικός, εκτός φυσικά και αν αυτό αποτελεί επιθυμία του και η 
συμβίωση στο εγχείρημα λειτουργήσει υποστηρικτικά στο να τον βοηθήσει να το 
κάνει.

Αυτές οι σκέψεις μας έχουν οδηγήσει μέχρι στιγμής να μην έχουμε επιλέξει 
να απευθυνθούμε στην κοντινή γειτονιά με όρους κειμένου και αφίσας, αλλά 
να διατηρούμε κάποιες σχέσεις σε επίπεδο καθημερινότητας. Επίσης, κάποιες 
φορές έχουμε συζητήσει το ενδεχόμενο πραγματοποίησης μιας κουζίνας ή 
ενός ψησίματος όπου θα καλέσουμε κόσμο από την κοντινή γειτονιά για μια 
καλύτερη γνωριμία. Ωστόσο, αυτό δεν έχει ακόμη προχωρήσει, εν μέρει λόγω 
άλλων κινηματικών ευθυνών τις οποίες βάζουμε  σε υψηλότερη προτεραιότητα 
εν μέρει λόγω του ότι, όταν συμβεί, θα θέλαμε να είναι πηγαίο, αυθόρμητο και να 
γίνει επειδή το θέλουμε πραγματικά, και όχι με υστεροβουλία ή υπαγμένο στην 
στρατευμένη επιτέλεση του πολιτικού-σχεδίου-«ζωντάνεμα-των-γειτονιών».

6
[απεύθυνση με όρους αγώνα σε πρώτο πρόσωπο]

Τέλος, μια μορφή απεύθυνσης που θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική, αλλά και 
ουσιαστική, είναι αυτή της δημόσιας τοποθέτησης σε περιπτώσεις που ανακύπτει 
ένας αγώνας σε πρώτο πρόσωπο για κάποιο ζήτημα που άπτεται άμεσα της ζωής 
μας, όπου αυτό το «μας» μπορεί να αφορά είτε στενά το εμείς της στεγαστικής 
κοινότητας είτε το εμείς μιας κοινότητας αγώνα της γειτονιάς. Αν για παράδειγμα 
ξεσπούσε στη γειτονιά μας ένας αγώνας που το επίδικό του συμπεριλάμβανε κι 
εμάς ως γείτονες ή εάν εμείς οι ίδιοι ως καταληψίες στέγης ανοίγαμε έναν αγώνα 
σε πρώτο πρόσωπο για κάποιο επίδικο, τότε το να μιλήσουμε έχει σημασία, καθώς 
είμαστε υποκείμενα του αγώνα και όχι κάποιοι τρίτοι που μιλάμε για τη ζωή ή 
τον αγώνα κάποιων άλλων εξωτερικά και από απόσταση. Έχει σημασία επειδή 
μέσα σε μια τέτοια συνθήκη διαμορφώνονται σχέσεις αλληλεγγύης και αγώνα 
σε ένα επίπεδο βαθύτερο από το απλό socializing, και επιπλέον είναι στιγμές 
όπου διακυβεύεται τόσο η συνέχιση της ύπαρξης ή μη της κοινότητας αγώνα που 
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μάχεται όσο και ο τρόπος με τον οποίο θα συνεχίσει η ζωή στο συγκεκριμένο 
έδαφος.

[πηγαίνοντας τη συζήτηση ένα βήμα πιο πέρα]

Έχοντας ολοκληρώσει την επισκόπηση των επιμέρους παραδειγμάτων, 
ενδεχομένων και σχεδίων που κατά καιρούς έχουμε διαπραγματευτεί, θεωρούμε 
σημαντικό να αναφέρουμε και ένα νήμα που διατρέχει τις επιμέρους συζητήσεις 
μας. Το νήμα αυτό αφορά το διαρκές ερώτημα του σε τι συνίσταται η πολιτική 
ύπαρξη ή η πολιτική ανυπαρξία ενός εγχειρήματος, και στο κατά πόσο η στάση 
μας και οι επιλογές μας ανατροφοδοτούν επαρκώς τις ευρύτερες κινηματικές 
διαδικασίες και δεν αρκούνται σε μια λογική ατομικής καβάντζας στον απάνεμο 
όρμο μιας κατάληψης στέγης, την οποία κληρονομήσαμε από συντρόφους 
και συντρόφισσες που την έστησαν στο παρελθόν. Το ερώτημα αυτό μας έχει 
απασχολήσει και στις δύο λέξεις της φράσης πολιτική ύπαρξη: σε τι συνίσταται η 
πολιτικότητα; Και σε τι συνίσταται η ύπαρξη ή η ανυπαρξία;

Γύρω από τα συγκεκριμένα ερωτήματα βλέπουμε να αναδύονται μια σειρά 
από ενδιαφέροντα ζητήματα, καθώς και την προοπτική εμπλουτισμού της 
κινηματικής πρακτικής (μας). Πριν τα εκθέσουμε, αξίζει να επισημάνουμε πως 
οι προβληματισμοί μας δεν συνιστούν κριτικές πάνω στην πρακτική κάποιων 
άλλων, αλλά κατά το μεγαλύτερο βαθμό κριτικό αναστοχασμό πάνω σε επιλογές 
και αντιλήψεις των οποίων έχουμε αποτελέσει και εμείς μέρος. Μιλούμε λοιπόν 
πρώτα για εμάς και τα δικά μας λάθη και αδυναμίες, και μέσω ημών για όσους/
όσες θα βρουν στις σκέψεις αυτές μια εποικοδομητική συνεισφορά για να κάνουμε 
βήματα προς τα εμπρός.

Σχετικά λοιπόν με το πώς νοείται η πολιτικότητα και η ύπαρξη σε κινηματικό 
επίπεδο, έχουμε διαπιστώσει πως για πολλά χρόνια έχουμε εννοήσει την πολιτική 
ύπαρξη ή μη ενός εγχειρήματος με έναν αρκετά στενό τρόπο, ο οποίος συγκροτείται 
γύρω από την εκπομπή λόγου και μάλιστα όχι με τη διευρυμένη έννοια αλλά με 
συγκεκριμένα τελετουργικά, τα οποία προκρίνονται με έναν τρόπο αυτονόητο 
ως τα πλέον κατάλληλα για την προώθηση της «υπόθεσής μας», επειδή έτσι 
κληρονομήθηκαν από κινηματική γενιά σε γενιά. Αν μιλήσουμε πολύ πρακτικά, 
σύμφωνα με την πλέον διαδεδομένη κινηματική αντίληψη πολιτική ύπαρξη είναι 
α. το να πράττεις κάτι που ορίζεις ως πολιτικό, β. το να μιλάς δημόσια για αυτό, γ. 
το να μιλάς μέσα από μορφές όπως κείμενα, αφίσες, αυτοκόλλητα, μικροφωνικές, 
ραδιόφωνα και γενικά μέσα επικοινωνίας.

Δεν στοχεύουμε εδώ σε μια συντριπτική κριτική αυτών των μορφών που τόσο 
έχουν βοηθήσει και εμάς μέσα στα χρόνια να επικοινωνήσουμε σκέψεις και 
αγώνες. Θέλουμε όμως να μπούμε στο εσωτερικό τους, να αναδείξουμε τη 
λεπτή υφή τους, τις παραδοχές που τις συγκροτούν και κυρίως τις αρνήσεις που 
συνιστούν απέναντι σε άλλες μορφές και τρόπους. Όχι για να τις καταρρίψουμε, 
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αλλά για να τις διευρύνουμε και να τις εμπλουτίσουμε.

Ως άνθρωποι, λοιπόν, που έχουμε μεταχειριστεί κατ’ επανάληψη αυτές τις 
πρακτικές και μέσα απεύθυνσης, διαπιστώνουμε πως συχνά τις ανάγουμε σε 
θέσφατο, αποσπώντας τες από το πλαίσιο μέσα στο οποίο χρησιμοποιούνται και 
προσδίδοντάς τους καθαυτό αξία. Και όχι μόνο αυτό, αλλά εν συνεχεία τις ανάγουμε 
και σε κριτήριο ύπαρξης ή ανυπαρξίας ενός εγχειρήματος, χαρακτηρίζοντας ως 
ανύπαρκτα εγχειρήματα που δεν μεταχειρίζονται αυτά τα μέσα.

Εμείς βλέπουμε σε αυτή τη συνθήκη μια αντανάκλαση του γεγονότος ότι 
συχνά τείνουμε να αντιλαμβανόμαστε τους εαυτούς μας και τις συλλογικότητές 
μας ως διακριτές από την κοινωνική κίνηση, ως ένα είδος στρατηγείων 
υπερυψωμένων από το κοινωνικό δίκτυο που έχουν έναν ρόλο λειτουργίας 
μεγαφώνου (θεωρούμενο συχνά και ως «καθήκον» στο όνομα μιας αφηρημένης 
επαναστατικής ορθότητας). Μεγαφώνου αφενός στραμμένου στο κοινωνικό 
πεδίο προς ριζοσπαστικοποίηση συνειδήσεων (εκεί συγκλίνει η θεώρηση περί 
«διάχυσης πρακτικών και ιδεών») αφετέρου προς τους «ομοίους», προς τα άλλα 
υπερυψωμένα στρατηγεία, τα οποία συγκροτούν τελικά μια δική τους διακριτή 
σφαίρα και κοινωνικότητα (θα μπορούσαμε να την πούμε και σφαίρα του Πολιτικού 
με «Π» κεφαλαίο), εντός της οποίας η ύπαρξη ή η ανυπαρξία κρίνεται βάσει του 
εάν αναπαράγεις τα τελετουργικά της και, μέσω των τελετουργικών της, αυτή την 
ίδια.

Εμείς από την άλλη, βάσει και όλης της συζήτησης που εκθέσαμε προηγούμενως, 
έχουμε μετατοπιστεί εγγύτερα προς την άποψη πως ο ρόλος μας δεν είναι αυτός 
του στρατηγείου και πως η κοινωνική κίνηση και ο κοινωνικός ανταγωνισμός 
εξελίσσονται μέσα από διαδικασίες υποκειμενοποίησης και όχι διαφώτισης. 
Αντιλαμβανόμαστε συνεπώς τον εαυτό μας ως κομμάτι αυτής της κοινωνικής 
κίνησης, που δεν έχει περισσότερο καθήκον να μιλά από οποιοδήποτε άλλο και 
το οποίο μπορεί επίσης και να παραμένει σιωπηλό. Κι ακόμη παραπέρα, πως 
η γενίκευση ορισμένων πρακτικών μέσα στις οποίες ανασαίνουμε δεν είναι ένα 
ζήτημα εγκατάστασης ενός ισχυρού ηχοσυστήματος στη θέση της ντουντούκας του 
μανάβη, αλλά πολύ περισσότερο η δυνατότητα να αφουγκράζεσαι, να αναζητάς τις 
συνδέσεις και τα περάσματα, να τείνεις το χέρι και την ομιλία σου ή να δέχεσαι τη 
φωνή του άλλου, να μη χάνεις από τη μια τον ορίζοντα, αλλά να μπορείς από την 
άλλη να κοντοστέκεσαι, να κοιτάς και να δέχεσαι τη λεπτή υφή της παφλάζουσας 
κοινωνικής θάλασσας.

Υπό το πρίσμα αυτό, η απεύθυνση δεν είναι μία και ενιαία και έτσι δεν μπορεί να φέρει 
και κάποια αυταξία. Αντιθέτως νοηματοδοτείται μέσα στο ιστορικό συμφραζόμενο 
της, στα υποκείμενα στα οποία απευθύνεται το εκάστοτε μήνυμα, στην κίνησή τους 
και τους αγώνες τους. Το ίδιο ισχύει και για τα μέσα που μεταχειριζόμαστε για να 
μιλήσουμε. Η σημασία τους δεν είναι διαρκής και εξωιστορική. Νοηματοδοτείται 
σε ενότητα με το μήνυμα, ως αντανάκλαση μιας ζώσας σχέσης και κίνησης, ως 
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στιγμή μιας αναδιατασσόμενης πραγματικότητας που τα περιβάλλει. Κι έτσι, το ίδιο 
μέσο, ένα κείμενο για παράδειγμα, δεν είναι μονοσήμαντο. Μπορεί να αποκτά όλο 
το φάσμα σημασιών, από την πλήρη σημαντικότητα ως την πλήρη ασημαντότητα 
αναλόγως με το συμφραζόμενο εντός του οποίου συντίθεται και διακινείται. 

Και αφού έτσι έχουν τα πράγματα, η σιωπή είναι και αυτή μια επιλογή όταν 
κρίνουμε πως η ομιλία στερείται νοήματος. Κι ακόμη παραπέρα, όπως και η 
ομιλία, έτσι και η σιωπή δεν είναι μονοσήμαντη αλλά φέρουσα περιεχόμενα. 
Υπάρχουν σιωπές δυναμικές, σιωπές αδιαφορίας, σιωπές που αφουγκράζονται. 
Σιωπές που πράττουν χωρίς να αισθάνονται την ανάγκη να μιλήσουν γι’ αυτό και 
σιωπές που αδρανούν, σιωπές που υποχωρούν για να ανασυγκροτηθούν και να 
αντεπιτεθούν και σιωπές που φοβούνται και είναι δικαίωμά τους, σιωπές που 
θέλουν να επιλέξουν οι ίδιες τον τρόπο και τον χρόνο να μιλήσουν και σιωπές 
αφοσιωμένες στη φροντίδα.

Και όπως οι λόγοι, έτσι και οι σιωπές νοηματοδοτούνται μέσα στο ιστορικό τους 
συμφραζόμενο, από τα υποκείμενα που μιλούν ή σιωπούν, από τα υποκείμενα προς 
τα οποία μιλούν ή προς τα οποία σιωπούν, από το δαιδαλώδες δίκτυο σχέσεων 
μεταξύ τους, από τις κινήσεις, τις ανακατατάξεις και τους μετασχηματισμούς 
τους, από τις στάσεις, τις θέσεις μάχης και τους αγώνες που εξελίσσονται, από τις 
κινήσεις και τις ακινητοποιήσεις των ρευμάτων και των σωμάτων.

Όσο για την ύπαρξη ή την ανυπαρξία, η σύνδεση της ύπαρξης με την εκπομπή 
λόγου και της ανυπαρξίας με την ανυπαρξία λόγου έχει πολλές προεκτάσεις, 
όχι όλες άμεσα ορατές. Θα άξιζε, ωστόσο, να αναφέρουμε πως η σύνδεση της 
ύπαρξης με τον λόγο δεν είναι άσχετη με το πλαίσιο του δυτικού πολιτισμού εντός 
του οποίου αρθρώνεται.

Η κατ’ αποκλειστικότητα σύνδεση του λόγου με την ύπαρξη, το «μιλώ άρα 
υπάρχω», δεν είναι παρά το επόμενο βήμα του καρτεσιανού «σκέφτομαι άρα 
υπάρχω», το οποίο χώρισε το σώμα από το πνεύμα, τη νόηση από το συναίσθημα, 
τον λόγο από τη σιωπή και περιέστειλε την ύπαρξη στη διάσταση της αφηρημένης 
νόησης, ενώ μετέτρεψε το ζήτημα του κοινωνικού μετασχηματισμού σε ένα 
ζήτημα σύγκρουσης λόγων, ανταγωνισμού τους για την ηγεμονία και την πολιτική 
κυριαρχία. Είναι όμως έτσι; Μήπως κομμάτι ενός επαναστατικού μετασχηματισμού 
θα άξιζε να γίνει και η μετατόπιση στην πιο ολιστική θέση «σκέφτομαι-μιλώ-
σιωπώ-αφουγκράζομαι-αισθάνομαι-χαϊδεύω και χαϊδεύομαι άρα υπάρχω», που 
θα αναγνώριζε ως ύπαρξη τη διαρκή κίνηση μεταξύ όλων αυτών των διαστάσεων 
της ύπαρξης, την ενότητα νόησης και σώματος, την εναλλαγή περιόδων λόγου 
και σιωπής; Και τι μορφή σχετίζεσθαι, πολιτικής και επανάστασης θα κουβαλούσε 
μαζί της μιας τέτοια θεώρηση;

Δεν επιδιώκουμε μια απάντηση που επί του παρόντος δεν θα μπορούσε παρά 
να είναι βεβιασμένη ούτε και επιδιώκουμε εδώ μια καταδίκη του ορθού λόγου, 



26

ο οποίος τόσα έχει συνεισφέρει στην ανθρώπινη εξέλιξη. Παρά το γεγονός ότι η 
κουβέντα παραμένει και για μας ανοιχτή, διατυπώνουμε το ερώτημα, καθώς μας 
φαίνεται σημαντικό. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτό που μας είναι αρκετά σαφές 
είναι πως υπάρχουν σιωπές που είναι παρούσες και λόγοι που είναι απόντες, 
όπως υπάρχουν λόγοι που είναι παρόντες και σιωπές που είναι απούσες. Κι έτσι 
από πλευράς μας θα αποφεύγαμε να δημιουργήσουμε ένα γενικό ισοδύναμο 
καταμέτρησής του βαθμού ύπαρξης ή ανυπαρξίας, και με αυτό να κρίνουμε 
ελαφρά τη καρδία την πολιτική ύπαρξη ή ανυπαρξία μονοσήμαντα και ανεξάρτητα 
από την υπόλοιπη ιστορία του κάθε μεμονωμένου ή συλλογικού υποκειμένου.
Πριν κλείσουμε αυτή την ενότητα, μια τελευταία σημαντική υποσημείωση είναι 
πως σε καμία περίπτωση με αυτά που λέμε δεν στοχεύουμε στο να προσφέρουμε 
μια ανέλπιστη υποστήριξη στο αφήγημα του νεοφιλελεύθερου μεταμοντέρνου 
σχετικισμού και ατομικισμού του «παλεύω μέσα από τη δουλειά μου και τις 
επιλογές μου», το οποίο ενισχύει την ψευδαίσθηση ότι η αλλαγή της ζωής είναι 
ζήτημα προσωπικής επιλογής ή άθροισμα εξατομικευμένων στάσεων. Αντίθετα, 
προκρίνουμε την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συλλογικοποίηση της ζωής και 
των αγώνων. Αλλά το κρίσιμο ερώτημα είναι σε ποια κατεύθυνση και με ποιους 
όρους προχωράμε. Γιατί αν καθώς συλλογικοποιούμε τις ζωές μας αντί να 
ανακαλύπτουμε βαθμούς ελευθερίας και αλληλοκατανόησης, καταλήγουμε να 
πολλαπλασιάζουμε τις ενοχές και τα δικαστήρια μεταξύ μας, τότε ίσως πρέπει να 
σταθούμε και να αναστοχαστούμε.
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[συνοψίζοντας]

Ανακεφαλαιώνοντας σχετικά με το ζήτημα της απεύθυνσης, μας έχει απασχολήσει 
διαρκώς μέσα στον χρόνο το πώς η κίνηση των μελών του εγχειρήματος, αλλά 
και του εγχειρήματος συνολικά, θα καταφέρνει να δρα ανατροφοδοτώντας τον 
κοινωνικό ανταγωνισμό και τους αγώνες. Έχουμε πορευθεί με τα μάτια και 
τα αυτιά ανοιχτά, αφουγκραζόμενοι την κοινωνική κίνηση και παραμένοντας 
διαθέσιμοι και έτοιμοι να προσφέρουμε τις γνώσεις και τις δυνάμεις μας όπου 
μας ζητηθεί. Από την άλλη, αποφεύγουμε να μιλούμε πάντα και παντού, καθώς 
δεν επιφυλάσσουμε για τους εαυτούς μας τον ρόλο στρατηγείου. Εξετάζουμε πού 
και πότε έχει νόημα να μιλούμε και πού και πότε να σιωπούμε πότε να παίρνουμε 
θέση και πότε να στεκόμαστε και να αφουγκραζόμαστε τριγύρω. 

Επίσης, δεν αποκλείουμε το ενδεχόμενο περιστασιακής απεύθυνσης με όρους 
τοπικής ή υπερτοπικής πολιτικής παρέμβασης, αν και τις περισσότερες φορές 
προκρίνουμε διαφορετικές μορφές, καθώς αναγνωρίζουμε σε αυτή τη μέθοδο 
κάποια όρια.

Μια σταθερή έως τώρα στον χρόνο απόφασή μας είναι ότι επιλέγουμε να 
απευθυνόμαστε προς τον περίγυρό μας για τον τρόπο που επιλέγουμε να 
ζούμε, κυρίως μιλώντας εκεί που καθημερινά κινούμαστε, αλλά και μέσα από 
τις διαδικασίες αγώνα σε επίπεδο καθημερινότητας στις οποίες συμμετέχουμε 
(συνελεύσεις γειτονιάς, αυτόνομα σχήματα, σωματεία βάσης, συνελεύσεις αγώνα 
επισφαλών, ανέργων, φοιτητριών κλπ). Θεωρούμε πως σε σχέση με άλλες 
μορφές απεύθυνσης οι τελευταίες αποτελούν ένα έδαφος αρκετά πιο οικείο και 
προσβάσιμο για κάποιον/α από τους παραλήπτες των μηνυμάτων μας που τυχόν 
θελήσει να συναντηθούμε. 

Με αυτό το βλέμμα, όπως σε όλους τους αγώνες που δίνουμε σε πρώτο πρόσωπο 
στις συλλογικότητες που συμμετέχουμε, έτσι και ένας αγώνας στον οποίο θα 
εμπλεκόμασταν σε πρώτο πρόσωπο και όχι ως τρίτοι αλληλέγγυοι θα αποτελούσε 
τη καλύτερη ευκαιρία για μια απεύθυνση, στην οποία θα βλέπαμε μεγάλη σημασία.

Τέλος, μας φαίνεται πως η συνάντηση με του γείτονες σε επίπεδο καθημερινής 
κοινωνικότητας λόγω γεωγραφικής εγγύτητας έχει ενδιαφέρον, ωστόσο 
προτιμούμε αυτό να προκύπτει αβίαστα και όχι ως επιτέλεση ενός πολιτικού 
σχεδιασμού.
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τα πολιτικά χαρακτηριστικά του εγχειρήματος

Από την άλλη, η επιλογή να μιλάμε μέσα από κοινωνικά ριζωμένες διαδικασίες στις 
οποίες συμμετέχουμε, και όχι ως διαχωρισμένη ομάδα πολιτικής παρέμβασης, 
δεν σημαίνει ότι το εγχείρημά μας δεν έχει πολιτικό στίγμα. Για εμάς η πολιτικότητα 
δεν αφορά στο πόσο συχνά το εγχείρημα μιλά δημόσια, αλλά στην καθημερινή 
πρακτική και την κινηματική δραστηριοποίηση των ανθρώπων που συμμετέχουν 
σε αυτό. Στον βαθμό, λοιπόν, που οι άνθρωποι που μένουν στην κατάληψη 
συμμετέχουν ενεργά σε συνελεύσεις αγώνα της πόλης και άλλα εγχειρήματα 
υποστηρικτικά προς τους αγώνες, και στον βαθμό που αυτές οι συνελεύσεις 
έχουν όλες τους κοντινά σκεπτικά, θεωρούμε πως το εγχείρημα έχει σαφές 
πολιτικό στίγμα, το στίγμα των κοινωνικών αγώνων που επιχειρούν να θέσουν σε 
κριτική τις υφιστάμενες σχέσεις εκμετάλλευσης και κυριαρχίας, την πατριαρχία 
και το εθνικό προνόμιο, καθώς και το στίγμα της προσπάθειας να συναντηθούμε 
με το διαφορετικό με δεκτικότητα και μακριά από λογικές πολιτικής πρωτοπορίας 
(ένοπλης και μη) που υποδεικνύει και εγκαλεί. Με άλλα λόγια, το στίγμα της 
συμμετοχής σε συλλογικότητες που επιδιώκουν να δημιουργήσουν ριζώματα 
και αγώνες σε επίπεδο καθημερινότητας και να συναντηθούν με ανθρώπους 
στη βάση των κοινών αναγκών και επιθυμιών και όχι στη βάση της ιδεολογικής 
ταύτισης. 

η εσωτερική ζωή του εγχειρήματος

Φεύγοντας τώρα από τη σχέση 
με τον «έξω κόσμο», θα άξιζε 
να μιλήσουμε λίγο σχετικά με 
την εσωτερική λειτουργία του 
εγχειρήματος. Όσον αφορά αυτό 
το κομμάτι, η επικοινωνία και 
η συλλογικοποίηση όψεων της 
καθημερινότητας είναι ένα από τα 
πράγματα προς τα οποία κοιτούμε. 
Ωστόσο, μέσα από την εμπειρία 
διαφόρων προσπαθειών που 
έχουν γίνει κατά περιόδους σε 
αυτήν την κατεύθυνση, και από 

τα όρια που συναντήσαμε, διαπιστώσαμε πως η διαδρομή αυτή είναι αρκετά 
πιο δύσβατη και δαιδαλώδης απ’ ότι αρχικά υποθέταμε. Η συλλογικοποίηση 
της καθημερινότητας δεν είναι ποτέ μια διαχωρισμένη πρακτικίστικη συζήτηση 
οικονομικής διαχείρισης. Εμφανίζεται ως τέτοια, αλλά γύρω από αυτήν 
συναρθρώνονται πολλά ζητήματα, όπως η συλλογική διαπραγμάτευση των 
αναγκών και των επιθυμιών κάθε συμμετέχοντα στο εγχείρημα, το ζήτημα της 
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ευκολίας ή δυσκολίας εξεύρεσης εισοδήματος και της προέλευσης του, ζητήματα 
προτεραιοτήτων και του πώς ιεραρχεί κανείς τις προτιμήσεις και τα έξοδά του, 
ζητήματα ελεύθερου χρόνου και διαχείρισής του. Επιπλέον, διαγώνια αναδύονται 
ζητήματα πάνω στην αποδοχή της διαφορετικότητας της επιθυμίας του άλλου, καθώς 
και ζητήματα ενσυναίσθησης και συναισθηματικής επικοινωνίας. Στις απόπειρες 
που έχουν γίνει μέχρι στιγμής δεν επετεύχθη να βρεθούν απαντήσεις στα ερωτήματα 
αυτά, τέτοιες που να συνθέτουν τις επιμέρους ανάγκες και επιθυμίες με έναν 
εποικοδομητικό τρόπο που να τους ικανοποιεί όλους κι έτσι αυτές δεν προχώρησαν.
Παρ’ όλα αυτά, μέσα από αυτές τις απόπειρες έχουν προκύψει μια σειρά από 
πολιτικά συμπεράσματα που ελπίζουμε να φάνουν χρήσιμα στις επόμενες δικές 
μας ή σε άλλα εγχειρήματα.

Ένα σημαντικό συμπέρασμα γύρω από αυτά τα όρια είναι πως η κουβέντα της 
συλλογικοποίησης είναι πολύ αντιφατική όταν δεν υπάρχει μια συλλογική πηγή 
εισοδήματος της κοινότητας, γιατί το γεγονός ότι καθένας αναζητά την πηγή 
εισοδήματός του εξατομικευμένα εισάγει έναν δομικό κατακερματισμό και 
αντιθέσεις μέσα στο εγχείρημα. Κι αυτό γιατί ούτε όλοι έχουμε την ίδια ευκολία 
εύρεσης εργασίας ούτε και τα ίδια δίχτυα ασφαλείας (οικογενειακά και άλλα) 
να μας στηρίζουν. Η αντίφαση αυτή γίνεται ακόμα πιο έντονη σε περιόδους 
γενικευμένης κοινωνικά ανεργίας, ενώ οι τρόποι συνολικής επίλυσής της θα 
ήταν είτε η επανάσταση ώστε να καταργηθεί το χρήμα και η αναγκαιότητα να 
υπάρχει εισόδημα είτε η δημιουργία μιας κολεκτίβας, η οποία όμως αν και είναι 
ένας αξιοπρεπής τρόπος να την παλέψουμε, ωστόσο δεν συνιστά επίλυση του 
προβλήματος αλλά μετάθεσή της αντίφασης σε μια άλλη σφαίρα, καθώς μετατρέπει 
την κοινότητα αγώνα σε κοινότητα ενταγμένη στην εμπορευματική κυκλοφορία.

Όσο υπάρχει έλλειψη ενός πιο συλλογικά ή πιο ατομικά εξασφαλισμένου 
εισοδήματος για όλα τα μέλη της κοινότητας, η συλλογικοποίηση της 
καθημερινότητας μετατρέπεται από ένα έδαφος επικοινωνίας και πραγμάτωσης 
αναγκών και επιθυμιών σε ένα έδαφος αυτοδιαχείρισης της φτώχειας, όπου αντί 
να συζητάμε για την ανατίμησή μας καταλήγουμε να διαπραγματευόμαστε ποιες 
περικοπές θα κάνουμε. Και ακόμη παραπέρα, μπορεί να μετατραπεί σε κριτική 
του τρόπου ζωής, των αναγκών και των επιθυμιών του ενός ή του άλλου μέλους 
στην προσπάθεια να ιεραρχήσουμε ανάγκες και να αποφασίσουμε περικοπές.

Αυτή η εξαιρετικά επώδυνη διαδικασία αποτελεί τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζεται 
μέσα στο εγχείρημα μια αντίφαση που δεν εντοπίζεται μονάχα στις κοινότητες 
συμβίωσης ή μόνο στο κίνημα, αλλά διατρέχει το σύνολο του κοινωνικού πεδίου. 
Η αντίφαση αυτή είναι η εντεινόμενη κρίση αναπαραγωγής του προλεταριάτου 
εντός της σχέσης κεφάλαιο (δια της εργασίας ή των παροχών πρόνοιας) μέσα 
στη συνεχιζόμενη αναδιάρθρωση, και ο κανιβαλισμός που προκαλεί μεταξύ 
τμημάτων του προλεταριάτου τα οποία ανταγωνίζονται για το ποιο θα επιβιώσει 
καταφέρνοντας να αποσπάσει από το διπλανό του ένα μερίδιο μιας πίτας που 
όλο και μικραίνει. Η αντίφαση αυτή εμφανίζεται μέσα στο στεγαστικό εγχείρημα 



30

ως σύγκρουση μεταξύ φυσικών προσώπων που υπερασπίζονται διαφορετικές 
ανάγκες, επιθυμίες και στάσεις ζωής. Αλλά δεν είναι καθόλου τέτοια. Είναι μια 
αντίφαση της κοινωνίας του κεφαλαίου και ξεπερνά τα άτομα που ενσαρκώνουν 
τη σύγκρουση.

Φυσικά η διαδικασία αυτή δεν βιώνεται από όλα τα άτομα με τον ίδιο τρόπο ούτε 
με τους ίδιους όρους. Αλλιώς είναι να εισέρχεσαι σε αυτή έχοντας το προνόμιο 
ενός οικογενειακού διχτυού ασφαλείας ή μιας πιο σταθερής πηγής εισοδήματος, 
αλλιώς να είσαι άνεργος ή να μην ξέρεις αν θα έχεις δουλειά τον επόμενο 
μήνα. Και το στοίχημα εκεί είναι κάθε μέλος να μπορεί να μπει στη  θέση των 
υπολοίπων και να συναισθανθεί, στο μέτρο του δυνατού, το βίωμά τους, ώστε 
η διαφορετικότητα καταβολών, ιδιοσυγκρασίας, υλικών δυνατοτήτων, επιθυμιών 
να συντίθενται δημιουργικά αναγνωρίζοντας πως δεν μιλάμε όλοι από την ίδια 
θέση ή με την ίδια ευκολία.

Από την άλλη, η συνειδητοποίηση των αδιεξόδων αυτής της εικόνας μας 
επιστρέφει ξανά από άλλο δρόμο στην αναγκαιότητα σύνδεσης του εγχειρήματος 
με τους ευρύτερους κοινωνικούς και ταξικούς αγώνες. Στο ερώτημα του 
πώς διαχειριζόμαστε τη συμβίωσή μας ελλείψει συλλογικά εξασφαλισμένου 
εισοδήματος, η απάντηση δεν είναι η αυτοδιαχείριση της φτώχειας ούτε η 
αυτοδιαχείριση της εμπορευματικής κυκλοφορίας, αλλά η συμμετοχή μας σε 
αγώνες ανατίμησης στους οποίους ξανασυναντιόμαστε διεκδικώντας όσα μας 
κλέβουν, μαζί με την υπεράσπιση της αξιοπρέπειάς μας ενάντια στον μεταξύ 
μας κανιβαλισμό στον οποίο εξωθούμαστε. Πρακτικά, από το να συζητάμε τι θα 
περικόψουμε, καλύτερα να κατοχυρώνουμε δωρεάν πρόσβαση στη λέσχη ή να 
μην πληρώνουμε εισιτήριο στα ΜΜΜ.

Επιστρέφοντας από αυτή την πιο αφηρημένη ανάλυση στην εσωτερική 
πραγματικότητα του σπιτιού, μπορούμε να πούμε ότι αυτή η τελευταία 
στρατηγική εν μέρει υλοποιείται. Εντούτοις, τα όρια που συναντήσαμε στην 
εσωτερική μας κίνηση έχουν αφήσει και αυτά τον αντίκτυπό τους, καθώς σε 
αρκετές στιγμές ο συλλογικός βηματισμός κλονίστηκε ή και έγινε ασυνεχής. 
Επί του παρόντος είμαστε σε μια φάση αναδιοργάνωσης, με την αθωότητα μας 
κλονισμένη αλλά και με μεγαλύτερη επίγνωση των δυσκολιών που καλούμαστε 
να αντιμετωπίσουμε. Σε αυτή την κατεύθυνση:

Ψ έχουμε μια σταθερή συνέλευση κάθε δύο εβδομάδες, στην οποία πέρα από 
τα πρακτικά και διαχειριστικά του σπιτιού επικοινωνούμε και ζυμωνόμαστε 
πάνω στους αγώνες που συμμετέχει καθένας και καθεμιά μας

Ψ οργανώνουμε διαδικασίες μεταφοράς δεξιοτήτων ώστε να μην παράγονται 
ειδικοί που κάνουν συνέχεια τις ίδιες δουλειές συντήρησης μέσα στο σπίτι

Ψ έχουμε ένα κοινό ταμείο για καθαριστικά, έξοδα για μικρά εργαλεία και λοιπές 
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εργασίες συντήρησης του σπιτιού

Ψ ένα επόμενο βήμα είναι η διερεύνηση της δυνατότητας μετεξέλιξης του 
ταμείου αυτού σε μια δομή με αποθεματικό για στήριξη όποιου/α πιθανόν 
βρεθεί σε συνθήκη ανεργίας

Επίλογος

Έχοντας διανύσει ποικίλες περιοχές των συζητήσεων που άπτονται των 
καταλήψεων στέγης ειδικά αλλά και του κοινωνικού ανταγωνισμού πιο γενικά, 
φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος αυτού του κειμένου.. Πριν κλείσουμε, αυτό που 
θα άξιζε ίσως να αναφερθεί, είναι η πίστη μας πως καμιά μεμονωμένη φωνή 
(περισσότερο ή λιγότερο συλλογική) δεν μπορεί να τα πει όλα και ευτυχώς… 
Εννοούμε πως ακόμη και με ένα αρκετά εκτεταμένο κείμενο όπως το παραπάνω 
δεν μπορεί κανείς παρά να συνεισφέρει μονάχα μια περιορισμένη ματιά για τα 
πράγματα και συνεπώς προσκαλούμε όσους και όσες μετέχουν σε στεγαστικά 
εγχειρήματα αλλά και όσους και όσες μετέχουν σε διαδικασίες αγώνα ή 
προβληματίζονται γύρω από αυτά, να συνεισφέρουν τις δικές τους φωνές και 
τα δικά σους γραπτά. Να βαθύνουμε τη συζήτηση, να την επεκτείνουμε, να την 
εκλεπτύνουμε… να προχωρήσουμε σε νέα ερωτήματα και νέους πειραματισμούς 
καθώς μόνο έτσι θα μπορέσουμε να βρούμε τους τρόπους να πολλαπλασιάσουμε 
τις δυνατότητες μας και να κάνουμε τα ήδη υπάρχοντα πιο λειτουργικά. Εμείς 
από την πλευρά μας θα συνεχίσουμε την πορεία και τους πειραματισμούς μας 
προσπαθώντας όσο μπορούμε να κρατάμε τα μάτια και τα αυτιά μας ανοιχτά, 
συνεισφέροντας στο μέτρο των δυνάμεών μας στους αγώνες του παρόντος και 
του μέλλοντος…
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