
«Κάτω τα χλωρά σας από τις καταλήψεις» 
 
Το χρονικό είναι γνωστό. Χαράζει Δευτέρα και οι μπάτσοι κινητοποιούνται για 

εκκενώσεις καταλήψεων. Από την κατασταλτική επιχείρηση χάνεται η Βίλα 

Ζωγράφου και μια ντουζίνα δεκάδες περίπου μεταναστών πετιούνται έξω από το 

σπίτι τους και μεταφέρονται στην Πέτρου Ράλλη, σε έναν ακόμη σταθμό ελληνικής 

φιλοξενίας. Ο απόηχος του ξημερώματος της Δευτέρας κινητοποιεί ετερόκλητο 

κόσμο το απόγευμα της ίδιας ημέρας στην πορεία στου Ζωγράφου. Χωρίς δυστυχώς 

προαποφασισμένη τη σύγκρουση της πορείας με τους μπάτσους που απέκοπταν τους 

δρόμους προς τη Βίλα, ο δρόμος παίρνει ζωή και το τζέρτζελο ξεκινά. Πολύς ο 

κόσμος, πολλές οι σκέψεις, οι προθέσεις και οι ανησυχίες. Λίγοι οι μπάτσοι, λίγοι οι 

ψημένοι για σύγκρουση και σχεδόν ανύπαρκτα τα εφόδια. Τα σημαντικά που μένουν 

συμπυκνώνονται σε δύο απλές προτάσεις: η ορμή ανακόπτεται, η Παπάγου 

ζωντανεύει και ταράσσεται. 

Το ζήτημά μας εδώ όμως δεν είναι να εξιστορίσουμε γεγονότα αλλά να εξαγάγουμε 

κριτικά συμπεράσματα, εκπορευόμενα από το εμπειρικό του βιώματος των στιγμών 

που αναφέρθηκαν και το κλίμα που προηγήθηκε και ακολούθησε. Η αγωνία 

περιφρουρητών μήπως μύρισαν βενζίνη πριν, τα βουρκωμένα από φόβο μάτια στο 

μεταξύ. Η επί τόπου απόφαση της περιφρούρησης να υποχωρήσει αφήνοντας τους 

θερμοκέφαλους να συγκρουστούν με την αστυνομία. Η αποικιοποίηση του φόβου και 

της ηττοπάθειας γεννά περήφανα αλλά υπόρρητα την αποοικειοποίηση της άμεσης 

σύγκρουσης στο δρόμο, της προετοιμασίας και το ανικανοποίητο της εξεγερτικής 

κατάστασης και εν τέλει της χαράς του βιώματος , πρώτον με ατομικούς όρους και 

δεύτερον με κινηματικούς. Γινόμαστε ξένοι προς τις καταστάσεις της αυθόρμητης 

καταστροφικότητας, επιθετικές προς την κανονικότητα των καταναγκασμών. Και 

αυτό δεν είναι μόνο σημείο των καιρών, ούτε γινήκαμε όλοι λυγαριές υπό το βάρος 

της καταστολής. Θύματα της υπεροπλίας του φόβου και του φόβου της υπεροπλίας 

καθώς στεκόμαστε, το κράτος βρίσκει απέναντί του μια μάζα νερό που διακηρύσσει 

πως είναι χλωρίνη, διάφανα επικίνδυνη, μπας και μαζέψει όσο μπορεί κάτιτις από την 

ελκεσίπεπλη μοιρολατρική ανεπάρκεια.  

Η αυτιστική ανακύκλωση, η θεαματικότητα, ο φόβος, η μοιρολατρική 

ηττοπάθεια, ο μεταμοντέρνος πεσσιμισμός του ανέφικτου, η αβάσταχτη 

ελαφρότητα της βολής και η γοητεία του κομφορμισμού ποτέ δεν πρόκειται να 

πλήξουν καμία ιεραρχημένη εξουσία. Αντιθέτως, η εξεγερτική φαντασία, ο 

συνετός υπολογισμός δυνάμεων και δυνατοτήτων, η βίαιη δημιουργικότητα, η 

υπέρβαση του φόβου, το μη αυτοκτονικό ρίσκο καλούνται να γίνουν όπλα της 

επιλογής μας. Να είμαστε εκεί που ο εχθρός δεν περιμένει, να κάνουμε αυτό που 

δεν περιμένει.  

Αυτή είναι η νέα ποίηση. 
Δύσκολο όμως να μιλά κανείς για ποίηση στην εποχή που αυτή σκιρτά από το 

ψυχορράγημα. Όσο δύσκολος είναι ο θάνατος για τον ήδη νεκρό. Ας μην 

παραδρομούμε όμως εξαιτίας της αφαιρετικότητας των διατυπώσεων. Το ζητούμενο 

εξ αρχής του κειμένου παραμένει το ίδιο: γιατί η καταστολή βρίσκει απέναντί της 

κενότητα υπεράσπισης και κατ’ επέκταση πώς απαντάμε στην καταστολή. Όσο 

βρισκόμαστε σε σύγχυση, έριδα, αποσύνθεση και παρακμή οι απαντήσεις δεν 

μπορούν να είναι κάτι παραπάνω από ανάλογες. Αυτό όμως είναι ένα στοίχημα που 

πάντα ευχόμαστε να χάσουμε. Εδώ καλούμαστε να κριθούμε υπερβατικά. Κάθε 

επίθεση του κράτους σε κατάληψη είναι για μας ότι και η ίδια η καθημερινότητα του 

καταναγκασμού: casus belli.  



Το πολεοδομικό project στη μητρόπολη 

 
«Η κοινωνία που διαπλάθει όλο της το περιβάλλον, επινόησε και την ειδική τεχνική 

της για να επεξεργαστεί τη συγκεκριμένη βάση αυτού του συνόλου εργασιών: το 

ίδιο της το έδαφος. Η πολεοδομία είναι η οικειοποίηση του φυσικού και 

ανθρώπινου περιβάλλοντος από τον καπιταλισμό που, εξελισσόμενος λογικά σε 

απόλυτη κυριαρχία, μπορεί και πρέπει πια να συνθέσει εκ νέου την ολότητα του 

χώρου σαν δικό του ντεκόρ. Η καπιταλιστική ανάγκη που ικανοποιεί η πολεοδομία, 

σαν ορατό πάγωμα της ζωής, μπορεί να εκφραστεί σαν απόλυτη κατακυριάρχηση 

της ''ειρηνικής συνύπαρξης μέσα στο χώρο'', πάνω στο ''ανήσυχο γίγνεσθαι μέσα 

στη διαδοχή του χρόνου''» (Guy Debord) 

 

Το πολεοδομικό πλάνο σχεδιασμού και το χωροταξικό στήσιμο της μητρόπολης 

φέρνει στο προσκήνιο όρους και θεσμούς όπως κέντρο, προάστια, στάσεις μετρό, 

υπόγειες διαβάσεις, λεωφόρους, πεζόδρομους, αερογέφυρες, ενώ αντίστοιχα και στη 

μακροκλίμακα των εθνών μπορούμε να κάνουμε λόγο για σύνορα, ηπείρους, ανοιχτή 

θάλασσα, κοινοπολιτείες, διεθνή λιμάνια και αεροδρόμια. Και στις δύο περιπτώσεις, 

η ανεξαρτήτου προέλευσης ιδιοκτησία και η κρατική ηγεμονία διχοτομεί το εκάστοτε 

γεωγραφικό πλέγμα βάσει κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων, με αποτέλεσμα την 

γέννηση στολών, προνομίων και τίτλων. Η εν λόγω διαδικασία συντελεί στην 

«κατηγοριοποίηση» των περιοχών κι από εκεί και έπειτα και στην αντίστοιχη 

κοινωνική και νομική ταξινόμηση όσων κατοικούν, εργάζονται, σπουδάζουν, 

διασκεδάζουν σε συγκεκριμένες αστικές ζώνες. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα 

παρατηρείται συμπληρωματικά και μια είδους φυγόκεντρη τάση από τη μεριά των 

αρχών και της ιδιοκτησίας, με βλέψεις αποσυμφόρησης του κέντρου, έχοντας ως  

χαρακτηριστικό το παράδειγμα της κατασκευής πανεπιστημιακών χώρων 

(Πανεπιστημιούπολη, Ε.Μ.Π) στους πρόποδες του Υμηττού καθώς και τη δημιουργία 

αποκεντρωμένων εστιών-ναών καταναλωτικής διασκέδασης σε next best thing 

περιοχές (Αγία Παρασκευή, Μεταξουργείο). Περιοχές γκετοποιούνται με τη σιωπηρή 

συναίνεση και την στρατηγική ανοχή του κρατικού μηχανισμού, με αυτοσυνέπεια να 

περιοριστούν τα επικείμενα κρούσματα σε ορισμένα μόνο τετράγωνα (πεδίο 

συγκρούσεων, παρακρατικό ναρκεμπόριο) ενώ άλλες στοχευμένα αναβαθμίζονται, 

είτε στην καρδία της πόλης είτε στα περίχωρα, καθώς υπόκεινται σε διάφορα 

φιλελεύθερα προγράμματα εξευρωπαϊσμένου τουρισμού, της ανθρώπινης 

κυκλοφορίας θεωρημένης ως κατανάλωση. 

 

Το κοινωνικό περιβάλλον και η συναισθηματική συμπεριφορά των ατόμων που 

αλληλεπιδρούν με ένα γεωγραφικό περιβάλλον και τις εμπειρίες που το συνοδεύουν 

συνθέτουν έναν μητροπολιτικό ψυχογεωγραφικό χάρτη, μέσω του οποίου μπορούμε 

να κάνουμε έναν συσχετισμό του καπιταλιστικού χωροταξικού ολοκληρωτικού 

σχεδιασμού και του πολιτικού παιχνιδιού. Η καθημερινή ζωή δύναται να οργανωθεί 

εντελώς διαφορετικά από περιοχή σε περιοχή καθώς κάνουμε λόγο για ένα 

σύμπλεγμα αντιφατικής αισθητικής, συναισθημάτων και ηθών, με το οποίο το 

εκάστοτε κοινωνικό σύνολο αντιδρά πάνω στη ζωή που του προσφέρει αντικειμενικά 

η οικονομία και το κοινωνικό περιβάλλον του. Βέβαια όλα αυτά χρησιμοποιούνται με 

αξιακή προοπτική και δεν περιορίζονται σε μια διαδικασία καταγραφής πεζών 

παρατηρήσεων, στεροτυπικού σχεδόν χαρακτήρα, για την συστημική θεώρηση του 

αστικού περιβάλλοντος και συγκρατημένων a priori συμπεράσματων για τη δυναμική 

κανονικότητα των κοινωνικών-πολιτικών υποκειμένων της εκάστοτε αστικής ζώνης. 



Το πολιτικό παιχνίδι λοιπόν χαώνεται και αποκτά νόημα όταν η έλλογη κριτική 

προσέγγιση της αντικειμενικής κοινωνικής πραγματικότητας βρίσκει κοινά 

σημεία με την αντισυστημική μας έμπρακτη λαγνεία για καταστροφή, όταν η 

εμπειρική προϊστορία μιας «ήσυχης» περιοχής ως προς την αδράνεια των 

ριζοσπαστικών της κύκλων διαψεύδεται μέσα σε μια νύχτα με σπασμένες 

τράπεζες και καμμένα μπατσικά. 

Είμαστε φυσικά αρνητικά προσκείμενοι με τον εφησυχασμό και την παθητική 

παραδοχή ότι αντιλαμβανόμαστε του εαυτούς μας ως θύματα της κατηγοριοποιήσής 

μας ως φοιτητές που σπουδάζουν στο κέντρο της Αθήνας, διασκεδάζουμε στα 

Εξάρχεια, μένουμε στα βόρεια προάστια κλπ. Επίσης σε καμία περίπτωση δε θέλουμε 

να επωφεληθούμε ή έστω να αναφερθούμε στα περιθώρια που αφήνει η μέχρι τώρα 

ανάλυση για ταξικά προτάγματα ή να αιτηθούμε κράτους πρόνοιας. Σίγουρα η 

κοινωνικοποίηση και η συναισθηματική συμπεριφορά του καθενός/μιας 

αντικειμενικά ποικίλλει από γειτονιά σε γειτονιά ή ανάλογα με τον οικονομικό 

περίγυρο του/της, αλλά κάτι τέτοιο φυσικά αξιολογείται μικρότερης σημασίας σε 

σύγκριση με την ατομική βούληση ή την εξεγερσιακή του/της κοσμοθεωρία. 

 

 

 

 

Καταλήψεις, «έτσι μάθαμε από παιδιά» 
 

«Ενώ βλέπαμε την άμυνά μας να εξασθενίζει και το κουράγιο έπρεπε αναμφίβολα 

να συνεχίσουμε, τοποθετούμενοι σε μια επιθετική προοπτική: κοντολογής, αντί να 

περιχαρακωθούμε στο συγκινησιακό οχυρό μιας στιγμής, να αναπτερωθούμε, να 

επιχειρήσουμε μια έξοδο, να προελάσουμε και να επιδοθούμε απλούστατα στην 

ολοσχερή καταστροφή αυτού του σύμπαντος για να το ανοικοδομήσουμε … πάνω 

σε άλλες βάσεις». «Να λοιπόν τι κάναμε όταν, βγαίνοντας από τη νύχτα, 

ξεδιπλώσαμε για μια ακόμη φορά το λάβαρο της ‘παλιάς καλής υπόθεσης’ και 

προελάσαμε κάτω από τα πυρά του χρόνου». (Guy Debord) 

 

Δεν αντιλαμβανόμαστε το αστικό περιβάλλον της μεγαλούπολης, το απρόσωπο 

γκρίζο των πολυκατοικιών και το συνταίριασμα της urban κουλτούρας  του κέντρου 

με τους κίονες και τα ψηφιδωτά αιτία της διάθεσης μας για την καταστροφή του 

υπάρχοντος. Αντιθέτως, οραματιζόμαστε την καταστροφή της θεαματικής υπηρεσίας 

για την αποπεράτωση της οποίας λειτουργεί ένα κτίριο(π.χ. δημόσιο κτίριο, έπαυλη), 

τον αισθητικό εκχυδαϊσμό του και την επανανοηματοδότησή του ως κατειλημμένος 

χώρος. Είναι ακριβώς το σημείο αυτό όπου ο δικός μας κόσμος και οι στιγμές της 

ατομικής μας αυτοπραγμάτωσης «συνορεύουν» με τον νεκρό αφηρημένο 

καπιταλιστικό χωροχρόνο. Είναι τουλάχιστον ηδονιστικό όταν βρίσκουν κοινά 

σημεία ένα νεοκλασσικό αριστοκρατικής προέλευσης με την καύλα για ανταρσία 10 

μαυροφορεμένων αγριονεολαίων, μία πανεπιστημιακή αίθουσα με μία φεμινιστική 

εκδήλωση ή μία βίλα με πανό και stencils.  

 

 

 

 

 

 



Οι καταλήψεις δεν είναι νησίδες-οάσεις ελευθερίας αλλά αποτελούν τους χώρους 

στους οποίους η πολύμορφη δράση μας δε δείχνει και τόσο φαντασιακή, αλλά παίρνει 

σάρκα και οστά. Εδώ απαρνιόμαστε έμπρακτα την ιδιοκτησία και συμβιώνουμε 

αυτοοργανωμένα, εδώ κάνουμε προβολές ταινιών και στήνουμε βιβλιοθήκες, εδώ 

οργανώνουμε συγκρούσεις και δένουμε μπουκάλια. Εκτός αυτών, φυσικά σε 

καθημερινή βάση γνωριζόμαστε και ερωτευόμαστε, μοιραζόμαστε καθημερινές 

εργασίες και σπάμε έμφυλα στερεότυπα, μαγειρεύουμε συλλογικά και 

χαβαλεδιάζουμε. Όταν ήμασταν στο λύκειο μαζευόμασταν από τα ξημερώματα για να 

οχυρώσουμε με θρανία και καρέκλες την αντιεκπαιδευτική μας όρεξη για ζωή. Τώρα, 

το ίδιο συνωμοτικά και ρομαντικά πυκώνουμε τον αγώνα μας σε όλο και 

περισσότερα σημεία της μητρόπολης με νέες καταλήψεις, με όλο και περισσότερες 

εστίες κριτικής και σύγκρουσης. 

Ενάντια στον ευησυχασμό. Ή αλλιώς: Σκατά στις νησίδες ελευθερίας, στην 

φετιχοποιημένη μητέρα της περιχαράκωσης, της καταληψιακής ιδιώτευσης, του 

ειρηνοποιού φρουρίου. Οι κατειλημμένοι χώροι δεν πρεσβεύουν από μόνοι τους την 

εξεγερτική μας φαντασία και την πραγμάτωση των ιδιοτελών μας αναρχικών 

βλέψεων, αλλά αντιθέτως αποτελούν μια είδους αντανάκλαση ορισμένων μόνο 

ψευδαισθήσεων σπασμωδικών στιγμών ελευθερίας και σε καμία περίπτωση δεν 

επιθυμούμε να περιορίσουμε τα χαοτικά μας εγκεφαλικά και συναισθηματικά 

σπέρματα στα στεγανά των τοίχων. Θέτουμε εκτός αυτοσκοπού την ύπαρξη των 

καταλήψεων μιας και οι ατομικότητες που τους δίνουν διαρκή κίνηση και ζωή είναι 

αυτές που τις συντηρούν αλλά και δημιουργούν τις βάσεις για να τις εκμεταλλευτούν 

διαφορετικά κάθε φορά. 

 

 

«Πάντα μαθαίνει κανείς να χορεύει για τον εαυτό του όταν 
βρίσκεται στους αντίποδες του επίσημου κόσμου» 
 
Είναι ανάμεσα στα στρατηγικά μέσα υπονόμευσης αυτού του κόσμου, η σκύλεψη του 

πτώματος της κοινωνίας των τεθνηκότων απ’ ό,τι μπορεί να μας οπλίσει για την 

επίθεση εναντίον της. Η ιδιοποίηση των κτιρίων στον σιγανό μητροπολιτικό πόλεμο 

είναι μέρος αυτής της σκύλεψης. Το είπαμε και θα το ξαναπούμε σε κάθε ευκαιρία: 

κάθε επίθεση σε κατάληψη είναι για μας ότι και η καθημερινότητα των 

καταναγκασμών, ότι και τα όπλα που στρέφονται πάνω μας σε κάθε φάση της ζωής 

μας: casus belli. 

 

 

 

 

 

 
           Συμβούλιο Ινσουρεξιονιστών 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


