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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Οι πολιτικές καταλήψεις αποτελούν µια διακριτή συνιστώσα στο εσωτερικό του 

καταληψιακού κινήµατος. ∆ιαφοροποιούνται από τις υπόλοιπες κυρίως ως προς το 

γεγονός ότι στοχεύουν σε µια ριζική υπέρβαση του κυρίαρχου καπιταλιστικού 

συστήµατος προς την κατεύθυνση της δηµιουργίας ενός ελευθεριακού και εξισωτικού 

µοντέλου κοινωνικής οργάνωσης, βασισµένου µεταξύ άλλων στην αυτοδιαχείριση.  

Αντικείµενο της παρούσας διπλωµατικής εργασίας είναι, πρώτον, η ερµηνευτική 

διείσδυση και κατανόηση της καταληψιακής αυτής πρακτικής (που παραµένει σε 

γενικές γραµµές ανοίκεια τόσο σε ακαδηµαϊκό όσο και σε ευρύτερα κοινωνικό 

επίπεδο), όπως ενσαρκώνεται στο παράδειγµα της Κατάληψης Ευαγγελισµού στο 

Ηράκλειο Κρήτης· δεύτερον, η διερεύνηση των συστατικών στοιχείων του πολιτικού 

και γενικότερα πολιτισµικού υπόβαθρου του εν λόγω εγχειρήµατος (αξίες, στόχοι και 

οράµατα, πρακτικές, κώδικες συµπεριφοράς κι αλληλεπίδρασης, συλλογικές δράσεις 

κλπ)· τρίτον, η εξέταση του µέτρου της επιτελεστικότητάς τους και του βαθµού στον 

οποίο µπορούν ν’ αποτελέσουν αντίπαλο δέος απέναντι στο ηγεµονικό πολιτισµικό 

πρότυπο και ειδικά στο κοινωνικό υπόστρωµα των δυσµενών κοινωνικών επιπτώσεων 

της σύγχρονης κρίσης σε εγχώριο επίπεδο.  

Για τη µελέτη του εν λόγω αντικειµένου έλαβε χώρα έρευνα πεδίου στο πλαίσιο 

µιας ποιοτικής µεθόδου προσέγγισης της προς διερεύνηση περίπτωσης. Kατά τη 

διαδικασία της έρευνας έγινε επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, ελήφθησαν 

συνεντεύξεις βάθους από µέλη της Κατάληψης, εξετάστηκαν τεκµήρια από το αρχειακό 

της υλικό και τέλος αντλήθηκαν στοιχεία µέσω της συµµετοχικής παρατήρησης. 

Τα ερευνητικά ευρήµατα έδειξαν ότι ο Ευαγγελισµός φέρει αντικειµενικά µια 

συγκρουσιακή, µετασχηµατιστική δυναµική απέναντι στον καπιταλισµό, δεδοµένου ότι 

διέπεται από αξίες κι εφαρµόζει πρακτικές που στέκονται ανταγωνιστικά απέναντι στον 

τελευταίο. Επίσης, ότι κατά βάση σε επίπεδο παραδείγµατος, µπορεί να προσφέρει 

λύσεις απέναντι στα επιτακτικά προβλήµατα που προκάλεσε (ή όξυνε) η κρίση. 

Ωστόσο, χωλαίνει σηµαντικά ως προς την ακέραια και συνεπή εφαρµογή των αρχών 

που διακηρύσσει, µε αποτέλεσµα το αντισυστηµικό τους περιεχόµενο να έχει προς 

στιγµήν µόνο µια δυνητική διάσταση. Η ουσιαστική και στρατηγική ζύµωσή του µε 

άλλες αγωνιζόµενες κοινωνικές οµάδες και εγχειρήµατα, όπως και ο διαρκής, 

συλλογικός αναστοχασµός πάνω στις αδυναµίες του ώστε σταδιακά να τις ξεπεράσει, 



 4

αποτελούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για µια πραγµατικά ανατρεπτική 

ενεργοποίηση των δυνατοτήτων του.   

 

Λέξεις-κλειδιά: πολιτικές καταλήψεις, αυτονοµία-αυτοδιαχείριση-αυτοοργάνωση, 

αντικουλτούρα, κοινότητα, κοινά, καπιταλισµός, κρίση 
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ABSTRACT 

 

Political squats constitute a distinctive component within the squatting movement. They 

differ from other types of squatting mainly as to the fact that they aim to radically 

overcome the predominant capitalistic system, towards the creation of a libertarian and 

egalitarian model of social organization, based (among other principles) on self-

management.  

The subject of the present postgraduate thesis is firstly the interpretative 

permeation and apprehension of this squatting practice (which generally remains 

unfamiliar both in an academic and a broader social level), as it is embodied in the case 

of Evangelismos Squat in Heraklion of Crete, Greece; secondly, the investigation of the 

constituent elements of this venture’s political and more generally cultural background 

(values, visions and objectives, practices, codes of conduct and interaction, collective 

action etc); third, the examination of these elements’ capability of effecting the Squat’s 

aims and the extent to which they constitute an opponent to the hegemonic cultural 

model, especially in the social context of the current crisis’ adverse impacts at the level 

of Greece. 

For the achievement of this objective, a field research took place as part of a 

qualitative method for the approach of this specific case. During the research i carried 

out an overview of the relevant literature, proceeded with in-depth interviews i took 

from certain Squat’s members, examined evidence found in its archive and, finally, i 

collected additional clues through the process of participant observation. 

The research’s findings indicated that Evangelismos Squat bears an objective 

confrontational and transformative dynamics towards capitalism, as it is distinguished 

by values and implements practices that rival those of the latter. At the same time, the 

Squat is able to provide solutions to the urgent problems that the contemporary crisis 

brought on (or aggravated), mainly as an example of action. Nevertheless, it seriously 

limps along concerning the well-rounded and consistent implementation of its 

principles, so that, for the time being, their antisystemic content has only a potential 

dimension. Αn  inclusive, strategically planned and therefore purposeful and substantial 

ferment with other struggling social groups and ventures, as well as a constant, 

collective reflection on its deficiencies so it will gradually get over them, are 

indispensable conditions for a truly subversive activation of the Squat’s possibilities. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

«Οτιδήποτε έχει ενδιαφέρον συµβαίνει στη 

σκιά, τελικά. ∆εν ξέρουµε τίποτα για την 

αληθινή ιστορία των ανθρώπων»   

Λ.Φ. Σελίν (1894 – 1961) 

«Ταξίδι στην άκρη της νύχτας»
1
 

 

Ίσως µε µια δόση υπερβολής αλλά µε πολύ χαρακτηριστικό τρόπο, η παραπάνω 

αποστροφή του Γάλλου συγγραφέα Λουί-Φερντινάν Σελίν τονίζει το γεγονός πως 

υπάρχουν πτυχές της ανθρώπινης δηµιουργίας (βλ. ιστορίας…) οι οποίες παραµένουν 

κατά το µάλλον ή ήττον αθέατες, µολονότι η σηµασία τους δύναται να είναι µεγάλη. 

Εστιάζοντας στο ιδιαίτερο πεδίο του κοινωνικού πράττειν, ο ερευνητικός φακός 

εντοπίζει πράγµατι διαστάσεις της ανθρώπινης δράσης και δηµιουργικότητας που ενώ 

εκτυλίσσονται µπροστά τους ή δίπλα τους, για πολλούς ανθρώπους παραµένουν 

ανοίκειες ως προς το χαρακτήρα και τις στοχεύσεις τους. Κι όµως τα στοιχεία αυτά 

µπορεί κάλλιστα - ανεπίγνωστα για τους ίδιους και έστω µε το µέγεθος και τους 

ρυθµούς µιας «δουλειάς µυρµηγκιού» - να διαµορφώνουν τις ίδιες τις συνθήκες ζωής 

τους. 

 Τέτοια περίπτωση µπορεί να θεωρηθεί και η Κατάληψη Ευαγγελισµού στο 

Ηράκλειο Κρήτης. Πρόκειται για ένα κοινωνικό εγχείρηµα που έχει ήδη διαγράψει µια 

ανεξίτηλη τροχιά 15 ετών στο στερέωµα της (µικρο)ιστορίας της πόλης, µε τρόπο ώστε 

έχει πλέον αποφύγει την κατάταξή του στη συµπαθή κατηγορία των «διαττόντων 

αστέρων» ή «πυροτεχνηµάτων» (όποιο και να ‘ναι εφεξής το µέλλον του)· κυρίως 

όµως, χωρίς να είναι ευρέως γνωστός ο αληθινός χαρακτήρας και η συνεισφορά του 

στα τοπικά (και όχι µόνο) πολιτικο-κοινωνικά, και ευρύτερα πολιτισµικά τεκταινόµενα. 

Παράλληλα, ανήκει σε µια κατηγορία ιδιότυπων κοινωνικών «νησίδων» που εν πολλοίς 

παραµένει άγνωστη και ανεξερεύνητη στις κοινωνικές επιστήµες. Στο πλαίσιο των 

τελευταίων µάλιστα, και ιδιαίτερα στην ελληνική περίπτωση, η διερεύνηση του 

καταληψιακού φαινοµένου ελάχιστες φορές έχει γίνει µέσω µιας «από τα κάτω» 

προσέγγισης, που εδράζεται στην οπτική και την κοινωνική εµπειρία των ίδιων των 

πρωταγωνιστών του. 

                                                 
1
 Σελίν, Λ.-Φ. Ταξίδι στην άκρη της νύχτας (µτφρ. Ιγγλέση Μαργέλλου, Σ.). Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της 

«Εστίας», 2008, σελ. 82 
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Αυτός είναι κατά βάση ο τρόπος µε τον οποίο η εργασία αυτή επιχειρεί εν 

προκειµένω να ρίξει φως στο φαινόµενο αυτό: η πραγµάτευση του θέµατος λαµβάνει 

χώρα κυρίως µέσα από συνεντεύξεις βάθους που ελήφθησαν από µέλη της Κατάληψης, 

στο πλαίσιο έρευνας πεδίου µε γνώµονα µια ποιοτική µέθοδο προσέγγισης του 

καταληψιακού φαινοµένου, όπως αυτό ενσαρκώνεται στην περίπτωση του 

Ευαγγελισµού. Επιπλέον, για τις ανάγκες της εργασίας έχει γίνει επισκόπηση της 

σχετικής ελληνικής και ξένης βιβλιογραφίας, ενώ το πραγµατολογικό υλικό της µελέτης 

εµπλουτίστηκε µε γραπτά τεκµήρια που αντλήθηκαν από το αρχείο του Ευαγγελισµού, 

καθώς και από στοιχεία που προέκυψαν στο πλαίσιο µιας διαδικασίας συµµετοχικής 

παρατήρησης. Μέσα από τις τεχνικές αυτές γίνεται απόπειρα ν’ απαντηθούν ερωτήµατα 

σχετικά µε το ευρύτερο πολιτισµικό υπόβαθρο της Κατάληψης (ιδεολογικές αρχές, 

αξίες και στόχοι, πρακτικές, κώδικες συµπεριφοράς και αλληλεπίδρασης, συλλογικές 

δράσεις κλπ), πώς αυτό επιδρά τόσο στην προσωπικότητα των συµµετεχόντων όσο και 

σε τοπικό (αλλά και στο ευρύτερο) κοινωνικό επίπεδο, και κατά συνέπεια ποιά είναι η 

µετασχηµατιστική του δυναµική απέναντι στο κυρίαρχο συστηµικό πρότυπο, ειδικά δε 

στο κοινωνικό υπόστρωµα της σύγχρονης κρίσης. 

Όπως φαίνεται από το τελευταίο αυτό ερώτηµα, µια πρόσθετη, εξίσου 

σηµαντική διάσταση αυτής της εργασίας είναι και η διερεύνηση της ανταγωνιστικής 

δυναµικής που φέρει το προαναφερθέν πολιτισµικό υπόβαθρο της Κατάληψης απέναντι 

στο ηγεµονικό καπιταλιστικό µοντέλο. Έµφαση στην προκειµένη περίπτωση δίνεται 

στα επιµέρους εκείνα στοιχεία της ιδιοσυστασίας της που δυνητικά µπορούν ν’ 

αποτελέσουν προτάσεις και απαντήσεις στα φλέγοντα προβλήµατα και τις δυσµενείς 

επιπτώσεις που επιφέρει η τρέχουσα κρίση στη µεγάλη πλειοψηφία του κοινωνικού 

σώµατος. Έτσι, το αντικείµενο που ερευνάται αποκτά και έναν επίκαιρο, περισσότερο 

«πρακτικό» χαρακτήρα. 

Με αφετηρία τα παραπάνω και ως προς τη δοµή της εργασίας, το πρώτο 

κεφάλαιο αναφέρεται σε ορισµένες βασικές πτυχές της κρίσης όπως εκδηλώθηκε στην 

Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται λόγος για χαρακτηριστικά του ελληνικού κοινωνικού 

σχηµατισµού που µεταξύ άλλων οδήγησαν στην εκδήλωση του φαινοµένου, τη 

διαχείρισή του σε επίπεδο κρατικών πολιτικών και κυρίως τις συνέπειες που η 

τελευταία επέφερε στο βιοτικό επίπεδο του πληθυσµού. Η έµφαση δίνεται στα 

πολιτισµικά εκείνα χαρακτηριστικά της ελληνικής κοινωνίας που τη δεδοµένη στιγµή 

συνέτειναν στο ξέσπασµα αλλά και στην όξυνση της κρίσης στο εσωτερικό της, στις 

στοχεύσεις των µέτρων που σε κυβερνητικό επίπεδο ελήφθησαν απέναντι στην κρίσιµη 



 12

(κυριολεκτικά) αυτή συγκυρία, καθώς και στον υλικό και ψυχοσυναισθηµατικό 

αντίκτυπο που αυτά είχαν στο βιοτικό επίπεδο και στις µέχρι πρότινος σταθερές πάνω 

στις οποίες βάσιζαν τη ζωή και την ανέλιξή τους ευρύτατα κοινωνικά στρώµατα. 

Το δεύτερο κεφάλαιο  επικεντρώνει στο καταληψιακό κίνηµα. Παρουσιάζεται 

ένα κοινωνιολογικό ιστορικό της εµφάνισης κι εξέλιξής του σε Ευρώπη και Ελλάδα, µε 

τον εντοπισµό των βασικών εκείνων παραγόντων που επηρέασαν και καθόρισαν το 

χαρακτήρα του στα συγκεκριµένα γεωγραφικά και κοινωνικά πλαίσια. Στη συνέχεια 

εξετάζεται η σχέση του µε τα νέα κοινωνικά κινήµατα, ενώ ακολουθεί µια ταξινοµική 

αναφορά στην τυπολογία των ποικίλων εγχειρηµάτων που το συνιστούν. Κατόπιν 

αυτού η εργασία εστιάζει σ’ εκείνα εξ αυτών που χαρακτηρίζονται από πολιτικές 

στοχεύσεις, στην προοπτική ενός ριζικού κοινωνικού µετασχηµατισµού µε ελευθεριακό 

πρόσηµο. Εδώ εξετάζονται ουσιώδεις διαστάσεις τους µε έµφαση στο τρίπτυχο 

αυτονοµία-αυτοδιαχείριση-αυτοοργάνωση, πάνω στο οποίο θεµελιώνονται (και στις 

σηµασίες που οι έννοιες αυτές περιέχουν σε λειτουργικό και αξιακό επίπεδο), στην 

αντικουλτούρα που προωθούν και αναπτύσσουν (ως τρόπο έµπρακτης αντιπαράθεσης 

µε τα κυρίαρχα θέσµια και ήθη), τον κοινοτικό τους χαρακτήρα (ως συµβολικών και 

ιδιόρρυθµων ανθρώπινων κοινοτήτων) και κατά συνέπεια τη σχέση τους µε τα κοινά 

και τις συναφείς κινηµατικές διεκδικήσεις. 

Το τρίτο κεφάλαιο εκθέτει λεπτοµερώς τη µεθοδολογία της έρευνας: 

παρουσιάζονται τα κίνητρα που οδήγησαν σ’ αυτή και οι επιλογές που έγιναν ως προς 

το σχεδιασµό και τη διεξαγωγή της, ο σκοπός που αποτέλεσε την πυξίδα γι’ αυτή τη 

διαδικασία, καθώς και τα ερωτήµατα που τέθηκαν προς απάντηση. Γίνεται εκτενής 

αναφορά στα χαρακτηριστικά των αφηγητών από τους οποίους ελήφθησαν οι 

συνεντεύξεις και τα κριτήρια βάσει των οποίων επελέγησαν, όπως και στον τρόπο 

διαχείρισης τόσο του αρχειακού υλικού όσο κι εκείνου της συµµετοχικής παρατήρησης. 

Τέλος, ιδιαίτερο χώρο καταλαµβάνει η διάσταση της έρευνας που αφορά τις δυσκολίες 

και τα προβλήµατα που χρειάστηκε να αντιµετωπιστούν σε όλα τα στάδιά της. 

Στο τελευταίο κεφάλαιο αναλύεται διεξοδικά η ιδιοσυστασία του εγχειρήµατος 

ως προς µια σειρά από ποιοτικές παραµέτρους-ψηφίδες που συνθέτουν το µωσαϊκό της 

(ιστορικό, καταβολές, αξίες, κοινωνικές πρακτικές, ιδεολογικό πλαίσιο κλπ). Η µελέτη 

βασίζεται σ’ ένα µοντέλο πολιτισµικής ανάλυσης που αξιοποιεί ένα σύνθετο  

πραγµατολογικό υλικό, το οποίο προέρχεται από αφηγήσεις προσώπων που 

συµµετέχουν ενεργά στην Κατάληψη Ευαγγελισµού, τεκµήρια κοινωνικής ιστορίας από 
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το αρχείο της και εµπειρικά δεδοµένα που προκύπτουν από τη διαδικασία της 

συµµετοχικής παρατήρησης. 

Στην επόµενη ενότητα ακολουθούν τα βασικά συµπεράσµατα της έρευνας, 

καθώς προσπαθούµε ν’ απαντήσουµε στους προβληµατισµούς και τις υποθέσεις 

εργασίας που κάναµε κατά το σχεδιασµό της. Η εργασία κλείνει µε τον επίλογο, όπου 

διατυπώνονται ευρύτερες αναστοχαστικές παρατηρήσεις και προτάσεις σε σχέση µε  το 

αντικείµενο που µελετήθηκε. 

Εν τέλει, θεωρούµε πως η διερεύνηση των ιδιαίτερων αυτών κοινωνικών 

πλαισίων τα οποία ενσαρκώνουν οι καταλήψεις και η αποκάλυψη αθέατων όψεων της 

υπόστασής τους, όπως και στο βαθµό που προκύπτει µέσα από τη µελέτη του 

Ευαγγελισµού, συµβάλλει σε µια βαθύτερη κατανόηση του πολυπρισµατικού 

χαρακτήρα, των κινήτρων και του νοήµατος της ανθρώπινης δράσης και γενικότερα της 

κοινωνικής πραγµατικότητας που µας περιβάλλει. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΛΑ∆Α 

 

Εισαγωγή 

Στο Κεφάλαιο αυτό θα γίνει καταρχάς µια σύντοµη αναδροµή στα γεγονότα που 

οδήγησαν στην παγκόσµια κρίση του καπιταλιστικού συστήµατος. Κατόπιν και κυρίως, 

θα εξεταστεί η εκδήλωση του φαινοµένου στην Ελλάδα, µέσα από την επισήµανση 

ορισµένων ιδιαίτερων διαστάσεών του που σε εγχώριο επίπεδο έπαιξαν σηµαντικό ρόλο 

στο γεγονός αυτό (µε έµφαση στις πολιτισµικές πτυχές τους) και την καταγραφή των 

µέχρι σήµερα κυριότερων επιπτώσεων της κρίσης στον ελληνικό κοινωνικό 

σχηµατισµό. 

 

1.1 Το ξέσπασµα της παγκόσµιας κρίσης: τα γεγονότα 

 

Το προανάκρουσµα της παγκόσµιας οικονοµικής κρίσης που διανύουµε υπήρξε  η 9
η
 

Αυγούστου του 2007, όταν η γαλλική τράπεζα «BNP Paribas» ανακοίνωσε την 

οικονοµική της κατάρρευση. Από κείνη την ηµέρα και µετά πυροδοτήθηκε µια αλυσίδα 

διαδοχικών χρεοκοπιών πολυεθνικών εταιρειών και τραπεζών επενδύσεων που 

διέγραψε µια ανεξέλεγκτη πορεία, η οποία κατέληξε σ’ ένα γεγονός που ισοδυναµούσε 

µε «οικονοµικό σεισµό»: στις 15 Σεπτεµβρίου του 2008, η αµερικανική τράπεζα 

επενδύσεων «Lehman Brothers» ανακοίνωσε µε τη σειρά της ότι χρεοκόπησε. Η 

τράπεζα αυτή είχε επιβιώσει τόσο από τον  Εµφύλιο Πόλεµο όσο κι από τη Μεγάλη 

Κρίση του 1929, τώρα όµως είχε απολέσει το 73% των αξιών της. Η πτώση της ήταν 

τόσο εκκωφαντική που πολλοί θεωρούν τη συγκεκριµένη ηµεροµηνία ως την απαρχή 

της σηµερινής κρίσης. Σε κάθε περίπτωση, το ξέσπασµα της τελευταίας κλυδώνισε 

συθέµελα το παγκόσµιο καπιταλιστικό σύστηµα και αποτέλεσε τη θρυαλλίδα µιας 

διαδοχής υφέσεων σε οικονοµίες τόσο του «αναπτυγµένου» όσο και του 

«αναπτυσσόµενου» κόσµου.
2
 

Τα γεγονότα που οδήγησαν σ’ αυτό το αποτέλεσµα είναι σήµερα λίγο πολύ 

γνωστά: εν συντοµία, αφετηρία υπήρξε η αδυναµία αποπληρωµής µεγάλου ποσοστού 

ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων από επισφαλείς δανειολήπτες στις ΗΠΑ, γεγονός 

που επέφερε καίριο πλήγµα στο τραπεζικό – χρηµατοπιστωτικό σύστηµα, ξεκινώντας 

από τη συγκεκριµένη χώρα και επηρεάζοντας ανάλογα όλες τις χώρες του 

                                                 
2
 Petras, J., Veltmeyer, H. “The global capitalist crisis: whose crisis, who profits?”, International Review 

of Modern Sociology, 38/2, 2012, σελ. 199 - 219 
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«αναπτυγµένου» κόσµου. Η κρίση προκάλεσε στη συνέχεια σηµαντικότατη 

επιβράδυνση και στην πραγµατική τους οικονοµία, ενώ επηρέασε βαθιά και τις 

οικονοµίες των λιγότερο αναπτυγµένων χωρών, φτάνοντας τελικά να συγκρίνεται σε 

δριµύτητα µε τη Μεγάλη Κρίση του 1929.
3
  

 

1.2 Η κρίση στην Ελλάδα: χαρακτηριστικά και επιπτώσεις 

 

Η κρίση της ελληνικής οικονοµίας δεν είναι παρά ένα τοπικό σύµπτωµα της 

παγκόσµιας κρίσης του 2008. Ωστόσο, οξύνθηκε ακόµα περισσότερο, µεταξύ άλλων 

και εξαιτίας ορισµένων ιδιαίτερων παθογενειών του ελληνικού κοινωνικού 

σχηµατισµού, που δεν ευνοούσαν την οµαλή κεφαλαιοκρατική ανάπτυξη. Μία από τις 

βασικότερες ήταν η πελατειακή-κορπορατίστικη µορφή λειτουργίας που χαρακτήρισε 

διαχρονικά τη σχέση πολιτειακών θεσµών και άλλων παραγόντων του κοινωνικο-

οικονοµικού βίου (κράτους –συνδικάτων–[κρατικοδίαιτων] καπιταλιστών), τόσο 

µεταξύ τους όσο και µε το σώµα των πολιτών.
4
  

Συνακόλουθα, ανάµεσα στους τελευταίους καλλιεργήθηκε επί µακρόν µια 

κουλτούρα πλατιά διαδεδοµένου ωφελιµιστικού ατοµικισµού, µε διάχυτη και πανταχού 

ορατή την εξάλειψη των συλλογικών ενδιαφερόντων, στοχεύσεων και δεσµών· µια 

«τοξική» πολιτισµική δυναµική που, µέσω της διάπλασης µιας απολίτικης, 

καταναλωτικής υποκειµενικότητας αφοσιωµένης στο κυνήγι της «δανεικής» ευµάρειας 

των προηγούµενων δεκαετιών, σταδιακά επέφερε την αυτοδιάλυση ενός ολόκληρου 

λαού ως συλλογικής οντότητας που µεριµνά ενεργά για τα δηµόσια πράγµατα και 

διαφυλάττει τα κοινά. Σµιλεύτηκε έτσι ένα κυρίαρχο ήθος που αποστρεφόταν ως 

«µπανάλ» οποιαδήποτε στράτευση σε µια κοινή υπόθεση, ενώ εξοβελίστηκε η όποια 

εξοικείωση µε πρακτικές συλλογικής διαβούλευσης και συντονισµού, αυτοοργάνωσης 

και δράσης. Εν τέλει, οι πολίτες κατέστησαν µονήρη άτοµα σε µια κοινωνία υπό 

διάλυση. Έτσι, στη µεγάλη πλειοψηφία τους έµειναν ενεοί µπροστά στις 

                                                 
3
 Demyanyk, Y., Van Hemert O. “Understanding The Subprime Mortgage Crisis”, The Review Of 

Financial Studies (Special Issue: The Academic Analysis of the 2008 Financial Crisis), 24/6, διαθέσιµο 

στο δικτυακό τόπο http://rfs.oxfordjournals.org/content/24/6.toc, 2011 (τελευταία πρόσβαση 5/2/2016) 

Calvo Hornero, A. “La crisis de las hipotecas subprime y el riesgo de credit crunch”, Revista de 

Economía.Mundial,.Νο.18, διαθέσιµο στο δικτυακό τόπο http://www.redalyc.org/pdf/866/86601816.pdf, 

2008 (τελευταία πρόσβαση 5/2/2016)  

Βούλγαρης, Σ., Τριανταφυλλόπουλος, Ν. «Η κρίση των ενυπόθηκων στεγαστικών δανείων υψηλού 

επιχειρηµατικού κινδύνου: τα αίτια και οι µηχανισµοί της», 8
ο
 Συνέδριο του Ελληνικού Τµήµατος της 

European Regional Science Association, Αθήνα, 17 – 18/10/2008 
4
 «Η βαθιά κρίση του ελληνικού κοινωνικού σχηµατισµού» (συλλογικό), Τα Παιδιά της Γαλαρίας, τ. 16 – 

17, Αθήνα, 2014, σελ. 66 - 69  
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κατακλυσµικές εις βάρος τους κοινωνικές αλλαγές που επέβαλαν οι µετέπειτα κρατικές 

πολιτικές διαχείρισης της κρίσης, ανήµποροι να προβάλλουν συλλογικές αντιστάσεις σε 

βάθος χρόνου απέναντί τους.
5
 

Οι ελληνικές κυβερνήσεις που ανέλαβαν καθήκοντα στην περίοδο της κρίσης 

επέλεξαν ν’ αντιµετωπίσουν το πρόβληµα µε µέτρα αυστηρής λιτότητας: δραστική 

µείωση µισθών και προνοιακών δαπανών, ανάλογη αύξηση της φορολόγησης µισθωτών 

και συνταξιούχων κλπ. Την ίδια στιγµή και αντίστροφα, µείωσαν την τελευταία για τα 

υψηλά εισοδήµατα και τις µεγάλες επιχειρήσεις, αιτιολογώντας τα µέτρα αυτά στη 

βάση µιας προσδοκώµενης αύξησης των επενδύσεων και της συνακόλουθης 

ανάκαµψης. Όµως, το επιχείρηµα αυτό ήταν στην πραγµατικότητα σαθρό, δεδοµένης 

της δραµατικής µείωσης του διαθέσιµου εισοδήµατος της µεγάλης πλειοψηφίας του 

πληθυσµού, της µεγάλης πτώσης στην ιδιωτική και δηµόσια κατανάλωση, της 

συνεχιζόµενης βαθιάς ύφεσης καθώς και της γενικότερης κρίσης στην παγκόσµια και 

ευρωπαϊκή οικονοµία. Συνεπώς, οι πολιτικές που εφαρµόστηκαν λειτουργούσαν 

περισσότερο ως µοχλός εξοµάλυνσης της καπιταλιστικής λειτουργίας: αφενός, 

αποσκοπούσαν ουσιαστικά στη συµµόρφωση και αποδοχή εκ µέρους των µεσαίων και 

κατώτερων κοινωνικών στρωµάτων των εις βάρος τους σαρωτικών µεταβολών, και 

στον παραδειγµατισµό των εργαζοµένων τάξεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο·
6
 αφετέρου, 

έθεταν σε κίνηση µια διαδικασία αναδιάρθρωσης του Κεφαλαίου µε στόχο την 

απαλλαγή του από µη κερδοφόρους παράγοντες (επιχειρηµατικές µονάδες και 

δραστηριότητες, δηµόσιες υποδοµές, «ανελαστικές» σχέσεις εργασίας, «πλεονάζον» 

ανθρώπινο δυναµικό κλπ).
7
  

Στο πλαίσιο αυτού του σχεδίου, η κρίση χρέους της Ελλάδας αποτέλεσε τη 

δικαιολογία για την απορρύθµιση και ακύρωση θεµελιωδών θεσµών του φιλελεύθερου 

δηµοκρατικού πολιτεύµατος καθώς και κεκτηµένων πολιτικών, κοινωνικών και 

ανθρώπινων δικαιωµάτων. Οι µεθοδεύσεις αυτές δεν θα µπορούσαν να καταστούν 

δυνατές παρά µόνο στο συµφραζόµενο µιας πτωχευµένης «δηµοκρατίας» των ειδικών 

και των τεχνοκρατών, στην οποία οι πολίτες δεν έχουν παρά ελάχιστη ουσιαστική 

                                                 
5
 Κιουπκιολής, Α. Για τα Κοινά της Ελευθερίας. Αθήνα: εκδόσεις Εξάρχεια, 2014, σελ. 59 - 68 

6
 Μανιάτης, Θ., «Οι βαθύτερες αιτίες της τρέχουσας κρίσης», διαθέσιµο στο δικτυακό τόπο 

https://contramee.wordpress.com/2012/11/26/οι-βαθύτερες-αιτίες-της-τρέχουσας-κρίσης,2012 (τελευταία 

πρόσβαση 11/02/2016) 
7
 Lilley, S. «Η τέταρτη παγκόσµια κρίση του καπιταλιστικού συστήµατος», Σηµειώσεις της Στέπας, τ. 2, 

2012, σελ. 49 - 57 
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συµµετοχή.
8
 Έτσι, µεταξύ άλλων, κατά τη διάρκεια της µνηµονιακής περιόδου από το 

2010 µέχρι σήµερα, και επικαλούµενες µια «κατάσταση εκτάκτου ανάγκης» που 

επιτάσσει τη λήψη εξαιρετικών µέτρων «για τη σωτηρία της χώρας», οι εκάστοτε 

κυβερνήσεις ανέστειλαν την ισχύ νόµων και προχώρησαν στην επιβολή άλλων µέσω 

«πράξεων νοµοθετικού περιεχοµένου», καταργώντας τη Βουλή ως νοµοθετική εξουσία.  

Στόχος παραµένει πάντα η κατασκευή µιας (νεοφιλελεύθερης) µορφής πολιτεύµατος 

που θα είναι συµβατή µε τις απαιτήσεις του καπιταλισµού µετά την κρίση του·
9
 τρόπος, 

η εµπέδωση µιας νέας, µόνιµης τεχνικής διακυβέρνησης, που εργαλειοποιεί το 

πρόβληµα µε στόχο τη διάσωση και διατήρηση του ηγεµονικού συστηµικού 

προτύπου.
10

  

 Αποτέλεσµα των χρόνιων αυτών διεργασιών είναι σήµερα η καταβαράθρωση 

του βιοτικού επιπέδου της µεγάλης πλειοψηφίας των κατοίκων της χώρας, και η 

µετατροπή της οικονοµικής κρίσης σε κοινωνική, ενίοτε δε και ανθρωπιστική.
11

 

Παραθέτουµε εδώ ορισµένα ενδεικτικά αλλά χαρακτηριστικά στοιχεία:  

Mε το ξέσπασµα της κρίσης και προϊόντος του χρόνου, σηµειώθηκε 

πρωτοφανής αύξηση της ανεργίας: από 6,6% το Μάιο του 2008, το επίσηµα 

καταγεγραµµένο ποσοστό της ανήλθε σε 27,5% το Μάιο του 2013, µε το πλήθος των 

ανέργων να αριθµεί 1,4 εκατοµµύρια άτοµα (ένα εκατοµµύριο άτοµα περισσότερα από 

το 2008). Η ανεργία των νέων ξεπέρασε το 60% την ίδια περίοδο.
12

 Τρία χρόνια 

αργότερα (2016), το γενικό ποσοστό της παρέµενε ιδιαίτερα υψηλό, φτάνοντας το 

23,4% τον Ιούνιο του 2016.
13
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Επιπτώσεις σαν αυτές οδήγησαν σε ραγδαία αύξηση της φτώχειας: το ποσοστό 

του πληθυσµού που βρισκόταν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισµού 

αυξήθηκε από 27,6% το 2009 σε 35,7% το 2015,
14

 ενώ το ποσοστό των ατόµων µε 

υλικές στερήσεις
15

 στις ηλικίες 18-64 ετών ανήλθε στο 41,5% το 2015, από 23,3% το 

2010.
16

 

Παράλληλα, το µερίδιο εισοδήµατος του πλουσιότερου 20% του πληθυσµού 

κατέστη 6,5 φορές µεγαλύτερο από κείνο του αντίστοιχου φτωχότερου το 2015,
17

 

αποτυπώνοντας εύγλωττα την οικονοµική ανισότητα (ή άλλως, τις ταξικές διαφορές) 

στην Ελλάδα της κρίσης. 

 Στον τοµέα της στέγασης, από τις απαρχές της κρίσης έως σήµερα αυξάνεται 

διαρκώς ο αριθµός των νοικοκυριών και των ατόµων που αντιµετωπίζουν µεγάλες 

δυσκολίες στο ν’ αντεπεξέλθουν στις διάφορες οικιακές δαπάνες. Τα ελληνικά 

νοικοκυριά που καθυστερούσαν είτε να πληρώσουν το ενοίκιό τους είτε τη δόση του 

στεγαστικού δανείου τους ανήλθαν στο ποσοστό του 11% µόλις το 2011, όταν το 

αντίστοιχο ποσοστό το 2008 ήταν το µισό (5,5%).
18

 Έτσι, µόλις στις πρώτες σαράντα 

µέρες του ίδιου έτους, είχαν κινηθεί 4000 διαδικασίες έξωσης (περίπου οι µισές απ’ ό,τι 

ολόκληρη την προηγούµενη χρονιά)· το 2012, 50.000 ακίνητα βρίσκονταν υπό την 

απειλή πλειστηριασµού (µε τα µισά να αφορούν την πρώτη κατοικία)·
19

 το 2013, εκ των 

700.000 συνολικά στεγαστικών δανείων, τα 200.000 ήταν καθυστερούµενα.
20

 Και παρ’ 

ότι δεν υπάρχουν συστηµατικές µέθοδοι καταγραφής των αστέγων, ενδεικτικά στοιχεία 

που διαθέτουν δηµοτικές υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών σε ανθρώπους που έχουν 

περιέλθει στην κατάσταση αυτή οδηγούν στη διαπίστωση πως όσοι απώλεσαν τα σπίτια 
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τους κατά την περίοδο της κρίσης αυξήθηκαν κατακόρυφα, αφού ήδη από το 2011 η 

ζήτηση σχετικών υπηρεσιών είχε αυξηθεί κατά 20% σε σχέση µε προηγούµενα έτη. Ο 

πληθυσµός των αστέγων την ίδια χρονιά υπολογιζόταν χονδρικά σε τουλάχιστον 

20.000, δηλαδή αυξηµένος κατά 25% σε σχέση µε το 2009.
21

 Σύµφωνα µε την πιο 

πρόσφατη σχετική έρευνα (2015), οι άστεγοι υπολογίζονταν σε 17.000 µόνο στην 

Αττική, ενώ όσοι αντιµετωπίζουν πρόβληµα στέγασης σε διάφορα επίπεδα, ανέρχονται 

σε περίπου µισό εκατοµµύριο.
22

    

Όσον αφορά το κράτος πρόνοιας, η οικονοµική πολιτική που εφαρµόζεται στην 

Ελλάδα µετά το 2008 στοχεύει στη µείωση του δηµοσίου ελλείµµατος µέσω της 

µείωσης των συντάξεων, των µισθών, των κοινωνικών δαπανών και γενικότερα δια της 

συρρίκνωσης του κοινωνικού κράτους. Αυτή η πολιτική επιβάλλεται προς όφελος της 

εµπορευµατοποίησης των δηµόσιων αγαθών (υγεία, εκπαίδευση, κοινωνική προστασία 

κλπ) από τον ιδιωτικό τοµέα. Αυτό σηµαίνει πως οι χρήστες (πολίτες/κάτοικοι της 

χώρας) εξαναγκάζονται ν’ αναλάβουν επιπλέον και αυτές τις δαπάνες, γεγονός που 

συνεπάγεται περαιτέρω µείωση των εισοδηµάτων τους. Αποτέλεσµα είναι η επιδείνωση 

των όρων και των συνθηκών ικανοποίησης των κοινωνικών αναγκών και συνακόλουθα 

η διάρρηξη της κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης, δεδοµένα που συνιστούν ισχυρά 

πλήγµατα στις προνοιακές λειτουργίες ενός κράτους που έχει πλέον καταστεί κατ’ 

επίφαση κοινωνικό.
23

 

Το δυσθεώρητο αυτό κοινωνικό κόστος που συνεπάγονται οι πολιτικές που 

επέβαλε το ελληνικό κράτος κατά τη διάρκεια της κρίσης δε θα µπορούσε παρά να 

συνοδεύεται κι από την ανάλογη ψυχο-συναισθηµατική επιβάρυνση του πληθυσµού. Το 

φάσµα της τελευταίας είναι ευρύτατο και περιλαµβάνει την ένταση της απαισιοδοξίας 

για το µέλλον, αυξηµένη συχνότητα δυσάρεστων συναισθηµάτων (θλίψη, άγχος, 

θυµός), τη µεγέθυνση της νοσηρότητας ως προς την κατάθλιψη, τις αγχώδεις 

διαταραχές κλπ, µε συνέπεια και την αύξηση του ποσοστού των αυτοκτονιών. 

Πρόκειται για τα αναµενόµενα επακόλουθα ενός κώδικα αξιών που δοµεί τη ζωή και 

την προσωπικότητα του σύγχρονου ανθρώπου πάνω στην εργασία ως αυταξία και τη 

συνακόλουθη οικονοµική του επιφάνεια, καθώς αµφότερες συντελούν στον καθορισµό 

της ταυτότητας και της (αυτο)εικόνας του. Έτσι, πέρα από τα πρακτικά προβλήµατα µε 
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τα οποία έρχεται αντιµέτωπος όποιος βλέπει το εισόδηµά του να περικόπτεται δραστικά 

(ή να εξανεµίζεται), βρίσκεται ενώπιος ενωπίω και µε τη «συµβολική» του 

κατάρρευση.
24

 

Όπως επιπλέον δείχνουν οι Τσέκερης, Καµπέρης και Πινγκούλη, το σύµπαν των 

προσωπικών διαδροµών, αφηγήσεων και συναισθηµάτων, είναι άµεσα συναρτηµένο µε 

το κοινωνικό, ιστορικό και πολιτισµικό πλαίσιο που συγκροτεί το φαντασιακό το οποίο 

νοηµατοδοτεί τη ζωή µιας κοινωνίας. Βασικοί πυλώνες του φαντασιακού αυτού στην 

Ελλάδα της Μεταπολίτευσης υπήρξαν η οικονοµική ανάπτυξη, η επαγγελµατική 

σταθερότητα, η εικόνα και υπόληψη του «αφεντικού» και το δηµοκρατικό πολίτευµα. 

Όπως είδαµε, αυτές οι σταθερές έχουν όλες ανεξαιρέτως υποστεί βαριά πλήγµατα από 

την κρίση. Στην αντίληψη µεγάλων τµηµάτων του πληθυσµού, µοιάζουν να 

καταρρέουν και αντικαθίστανται από ανοίκειες, εύθραυστες και ανεπαρκείς οµόλογές 

τους, που εντείνουν τα πνιγηρά συναισθήµατα υπαρξιακής ανασφάλειας, απόγνωσης, 

κατωτερότητας και άγχους. Οδηγούν τελικά σε µια αίσθηση απώλειας σκοπού, 

ταυτότητας και ελέγχου του βίου.  

Καθώς το εν λόγω φαντασιακό εξέφραζε ανάµεσα σε άλλα και το πεδίο των 

«αντικειµενικών δυνατοτήτων» που έτρεφε τις ελπίδες ευρύτατων κοινωνικών 

στρωµάτων για ανέλιξη και καλύτερη ζωή, η σηµερινή του αποσύνθεση γίνεται 

καταλύτης κοινωνικής και προσωπικής παρακµής. Έτσι, η προσωπική οδύνη απηχεί 

άµεσα τη διάλυση και τον κατακερµατισµό του κοινωνικού. Η ξαφνική, απροσδόκητη 

και βίαιη αποκοπή των ατόµων από τις µέχρι πρότινος κοινωνικές και συµβολικές 

ορίζουσες της καθηµερινής ζωής τους, στερεί την τελευταία από νοήµατα, κίνητρα, 

ρόλους και ταυτότητες που της προσέδιδαν συνοχή, νόηµα και προοπτική.  

Τα παραπάνω στοιχειοθετούν ένα σκηνικό συλλογικού πένθους που 

χαρακτηρίζεται από µια πλήρη ανατροπή των καθιερωµένων ηθών και των πολιτισµικά 

καθορισµένων συµπεριφορών. Συνήθης συνέπεια τέτοιων καταστάσεων είναι η 

αναστολή ή ριζική µεταβολή τής µέχρι πρότινος κανονικότητας όλων των κοινωνικών 

σχέσεων.
25
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Η Γούναρη αποκαλεί τις άτεγκτες νεοφιλελεύθερες πολιτικές που επιβάλλονται 

στο κοινωνικό σώµα ως µια µορφή «κοινωνικής νεκροφιλίας». Πρόκειται για την 

απονέκρωση θεµελιωδών σχέσεων και συµβολικών αναπαραστάσεων που συνέχουν 

την κοινωνία, ως συνέπεια µιας ωµά οργανωµένης απόπειρας να επιβληθούν πολιτικές 

οι οποίες πριµοδοτούν τον ατοµικό και κοινωνικό θάνατο (φυσικό, υλικό και 

συµβολικό). Σκοπός είναι η ριζική αναµόρφωση του κοινωνικού προς την κατεύθυνση 

της ευθυγράµµισής του µε τις επιταγές των αγορών και της οικονοµικής 

ορθολογικότητας, προκειµένου για την αποκατάσταση της συστηµικής κερδοφορίας. 

Το φαινόµενο αυτό (που είναι βαθιά ριζωµένο στην κουλτούρα και τα χαρακτηριστικά 

των γραφειοκρατικών οργανισµών, των µεγάλων εταιρειών, των κυβερνήσεων, των 

στρατών, της καταναλωτικής κουλτούρας και των µηχανών) διαµορφώνει ένα τεταµένο 

κλίµα κοινωνικού εκφυλισµού, ως αποτέλεσµα µιας θνήσκουσας οικονοµίας µε 

καταστροφικές επιπτώσεις για τα φτωχά κοινωνικά στρώµατα.
26

 

Κατ’ εξοχήν σύµπτωµά του είναι η άνοδος του φασισµού σε όλες τις εκφάνσεις 

του. Ο τελευταίος αναδύεται από τα συντρίµµια µιας αποτυχηµένης δηµοκρατίας. Ως 

µοντέλο κοινωνικής τάξης, εδράζεται σε κοινωνικές σχέσεις που είναι απότοκες 

οξυµµένων συνθηκών ανισότητας, υπόσκαψης της ατοµικής και κοινωνικής 

ενεργητικότητας, ευτελισµού των δηµοκρατικών αξιών και µιας βαθιάς αίσθησης 

απόγνωσης και κυνισµού. Στα σύγχρονα ελληνικά δεδοµένα, ξεκινάει από τις 

κυβερνήσεις, µε τις από µέρους τους συστηµατικές παραβιάσεις της συνταγµατικής 

νοµιµότητας και της κοινοβουλευτικής λειτουργίας· περνάει από τη βίαιη µετατροπή 

της χώρας σ’ ένα τόπο απόθεσης ή/και εκµηδένισης των «απόβλητων» του 

(οικονοµικού) βίου, τρεφόµενος από τη ζωντανή σάρκα της σπαταληµένης ανθρώπινης 

ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και του λεηλατηµένου εργασιακού και δηµόσιου  

χώρου·
27

 και καταλήγει στο διάχυτο κοινωνικό εκφασισµό των καθηµερινών επιθετικών 

συµπεριφορών, οι οποίες απορρέουν (µεταξύ άλλων) από µια επιδεινούµενη κοινωνική 

δυσφορία που καθιστά τους ανθρώπους επιρρεπείς στη χειραγώγηση από 

«ανατρεπτικές» πολιτικές δυνάµεις
28

 µε έντονα αντιδηµοκρατικό, λαϊκίστικο, 

εθνικιστικό ή/και απροκάλυπτα ναζιστικό χαρακτήρα, όπως η «Χρυσή Αυγή» κ.α.  

                                                 
26

 Gounari, P. “Neoliberalism as Social Necrophilia: Erich Fromm and the Politics of Hopelessness in 

Greece”, in Miri, S., Lake, R. & Kress, T. (Ed.), Reclaiming the Sane Society: Essays on Erich Fromm’s 

Thought. Boston, USA: Sense Publishers, 2014, σελ. 187 - 201 
27

 Όπ.π. 
28

 Tsekeris, Ch., Kaberis, N., Pinguli, M. “The Self in Crisis: The Experience of Personal and Social 

Suffering in Contemporary Greece”, Hellenic Observatory Papers on Greece and Southeastern Europe, 

GreeSE Paper No 92, 2015, σελ. 1 - 30 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 

 

Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό θα προβούµε σ’ ένα σύντοµο κοινωνιολογικό ιστορικό της 

εµφάνισης του καταληψιακού κινήµατος σε διεθνές και εγχώριο επίπεδο, καθώς και σε 

µια τυπολογία των ποικίλων συνιστωσών του. Κατόπιν θα εστιάσουµε στην ιδιαίτερη 

ταυτότητα των καταλήψεων µε πολιτικό χαρακτήρα, ως µιας διακριτής κατηγορίας 

αυτοοργανωµένων εγχειρηµάτων τόσο µέσα στο σύνολο των τελευταίων όσο και 

ειδικότερα εντός του εν λόγω κινήµατος. Θα επιχειρήσουµε να το κάνουµε µέσω µιας 

επισκόπησης ορισµένων από τα χαρακτηριστικότερα συστατικά τους στοιχεία 

(αντικουλτούρα, αυτονοµία-αυτοδιαχείριση-αυτοοργάνωση, κοινοτικός χαρακτήρας, 

σχέση µε τα κοινά). Εν τέλει θα προσπαθήσουµε να διακρίνουµε σε ποιά πεδία και σε τί 

έκταση τα στοιχεία αυτά αποκτούν χαρακτήρα αντίστασης στο καπιταλιστικό 

οικοδόµηµα και στις δυσµενείς κοινωνικές συνέπειες της κρίσης του.   

 

2.1 Κρίση και αυτοοργανωµένα εγχειρήµατα 

 

Η κρίση αποτελεί µια πολυδιάστατη απειλή προς πολλούς αποδέκτες, ταυτόχρονα όµως 

συνυπάρχει µε την ελπίδα: είναι µια οριακή στιγµή που κάλλιστα µπορεί να ιδωθεί και 

ως θετική δυνατότητα υπέρβασης της κρίσιµης κατάστασης προς µια εντελώς νέα κι 

ελπιδοφόρα. Προϋπόθεση γι’ αυτό είναι η συνείδηση της κρίσης, δηλαδή η επίγνωση 

πως το υπάρχον έφτασε στο τέλος του, δεν λειτουργεί πλέον και πρέπει ν’ 

αντικατασταθεί µε κάτι καινούριο. Αυτό µπορεί να γίνει το έναυσµα της απόφασης για 

ανάληψη δράσης ως συστηµατικής και έµπρακτης κριτικής του.
29

 

Πράγµατι, τόσο σε παγκόσµιο όσο και σε εγχώριο επίπεδο, το ξέσπασµα της 

κρίσης αποτέλεσε το εφαλτήριο για την ανάδυση ενός ολόκληρου ρεπερτορίου 

κοινωνικών πειραµατισµών, µε στόχο την αντιµετώπιση ή/και το ξεπέρασµα των 

σαρωτικών κοινωνικών επιπτώσεων που η κρίση επέφερε.  

  Έτσι, δηµιουργήθηκαν δίκτυα κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας, 

κολεκτίβες εργασίας, συνελεύσεις πλατειών/γειτονιάς, εργατικά σωµατεία βάσης, 

καταλήψεις εργασιακών χώρων µε σκοπό τη συνέχιση της παραγωγής δια της 

                                                                                                                                               
 
29

 Παπαϊωάννου, Σ. «Τοπικές κοινωνίες: κοινωνικός µετασχηµατισµός και Κοινωνική Οικονοµία», στο 

Συνέδριο «Κοινωνική Πολιτική και Τοπική Αυτοδιοίκηση – Η αναπτυξιακή προοπτική», ∆ήµος 

Κορυδαλλού – Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής Παντείου Πανεπιστηµίου, Κορυδαλλός 18 – 20/5/2006 
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αυτοδιαχείρισης,
30

 αυτοοργανωµένα κοινωνικά ιατρεία – φαρµακεία, οµάδες 

αλληλοβοήθειας
31

 και πολλά άλλα εγχειρήµατα, που συγκροτούν το σύµπαν των 

«δηµιουργικών αντιστάσεων»: εκείνων δηλαδή «των καθηµερινών καταστάσεων όπου 

ο κυρίαρχος πολιτισµός χάνει τον πρωταγωνιστικό του ρόλο, όπου οι αγωνιζόµενοι δεν 

επιλέγουν τον ετεροκαθορισµό τους και τους ρόλους που επιτάσσει ο κυρίαρχος Λόγος, 

αλλά αυτόνοµα και αδιαµεσολάβητα δρουν και διαµορφώνουν έναν άλλο κόσµο, στην 

καθηµερινότητά τους και όχι σε ένα επικείµενο µέλλον(…)Συλλογικότητες και ανοιχτές 

διαδικασίες όπου η αλληλεγγύη, η έλλειψη ιεραρχικών σχέσεων στο εσωτερικό τους 

και η άµεση συµµετοχή είναι απαραίτητος όρος λειτουργίας τους(…)Ένα σταθερό 

σηµείο αναφοράς για τα επόµενα βήµατα προς τον τόπο-που-δεν-είναι-ακόµα-εδώ».
32

 

Ωστόσο, οι κοινωνικοί αυτοί πειραµατισµοί δε συνιστούν µια καινοφανή 

πραγµατικότητα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι ρίζες τους ανιχνεύονται στα τέλη της 

δεκαετίας του ’60 και στις αρχές εκείνης του ’70: ήδη από κείνη την περίοδο 

αναδύονται εγχειρήµατα τα οποία, ορµώµενα όχι µόνο από την ανάγκη αλλά κι από την 

επιθυµία για ένα ποιοτικότερο τρόπο ζωής, πρότειναν και προωθούσαν έµπρακτα ένα 

θεµελιωδώς διαφορετικό µοντέλο ως προς τις κοινωνικές σχέσεις, την πολιτική 

συµµετοχή, την πολιτισµική δηµιουργία, την ίδια την καθηµερινή διαβίωση γενικότερα. 

Πρόκειται για τις καταλήψεις άδειων, µη χρησιµοποιούµενων ή/και εγκαταλελειµµένων 

κτιρίων.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
30

 Βλ. π.χ. τα κατειληµµένα εργοστάσια, εργαστήρια, ξενοδοχεία κλπ στην Αργεντινή, καθώς και την 

περίπτωση του κατειληµµένου εργοστασίου της Βιοµηχανικής Μεταλλευτικής (ΒΙΟ.ΜΕ) στην Ελλάδα 

(Θεσσαλονίκη) 
31

 Βλ. π.χ. επανασύνδεση του ηλεκτρικού ρεύµατος στην Ελλάδα, αποτροπή των εξώσεων στην Ισπανία 

κλπ. 
32

 Από την εισήγηση του συνεταιριστικού προµηθευτικού-εµπορικού εγχειρήµατος «Σπόρος» στο 2
ο
 

Αντικαταναλωτικό Φεστιβάλ «∆ηµιουργικές Αντιστάσεις» (παρατίθεται στο Βαρκαρόλης, Ορ. 

∆ηµιουργικές Αντιστάσεις και Αντεξουσία – Εγχειρήµατα και Προβληµατισµοί  του Ριζοσπαστικού 

Κινήµατος στον 21
ο
 αιώνα. Αθήνα: έκδοση του Καφενείου «Το Παγκάκι», 2012, σελ. 39) 
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2.2 Οι καταλήψεις ως µέρος των νέων κοινωνικών κινηµάτων  

 

Οι ρίζες της σύγχρονης κρίσης ανιχνεύονται στα τέλη της δεκαετίας του ’60 και σε όλη 

τη δεκαετία του ’70. Μεταξύ άλλων, ένας συντελεστής που έπαιξε σηµαντικό ρόλο 

στην εκδήλωσή της ήταν οι δυναµικοί ταξικοί και κοινωνικοί αγώνες που εκδηλώθηκαν 

σε εθνικό και διεθνές επίπεδο κατά τη διάρκεια της παραπάνω περιόδου.
33

 Υποκείµενα 

των αγώνων αυτών ήταν τόσο το παγκόσµιο εργατικό όσο και τα λεγόµενα «νέα 

κοινωνικά κινήµατα» (σηµ.: εφεξής στο κείµενο, ΝΚΚ) τα οποία αναδύονται σ’ αυτή τη 

συγχρονία (µε ορόσηµο τα παγκόσµια κοινωνικο-πολιτικά γεγονότα του 1968).
34

 Στα 

κινήµατα αυτά (φοιτητικό, φεµινιστικό, οικολογικό, αντιαποικιοκρατικό, αντιπυρηνικό, 

αντιπολεµικό, κινήµατα των γυναικών ενάντια στην απλήρωτη οικιακή εργασία, 

κινήµατα των ιθαγενών λαών και των αγροτών του «Τρίτου Κόσµου» κλπ
35

) 

συγκαταλέγεται και το κίνηµα των καταλήψεων.
36

 

Τα ΝΚΚ ονοµάστηκαν έτσι σε αντιδιαστολή µε τα παλαιότερα (εργατικό, 

συνδικαλιστικό κλπ), καθότι διαφέρουν ευκρινώς απ’ αυτά σ’ ένα δεδοµένο φάσµα 

ποιοτικών παραµέτρων: οι δρώντες στην προκειµένη περίπτωση δεν 

αυτοπροσδιορίζονται µε βασικό γνώµονα την υπαγωγή τους στη µισθωτή σχέση, όπως 

συνέβαινε µ’ εκείνους του εργατικού και του συνδικαλιστικού κινήµατος. Οι 

συγκρούσεις και οι ανταγωνισµοί που εκδηλώνονται στο πλαίσιο των αντιστάσεων που 

προβάλλουν αποµακρύνονται από την παραγωγική διαδικασία και την ταξική 

διάρθρωση της βιοµηχανικής κοινωνίας και αφορούν κυρίως το πεδίο του πολιτισµού 

και της συµβολικής παραγωγής (δηλαδή τον ορισµό και τη νοηµατοδότηση του 

κοινωνικού κόσµου και του φυσικού περιβάλλοντος).
37  

                                                 
33

 Λιοδάκης, Γ. «Μια Συνθετική Ερµηνεία της Σύγχρονης Κρίσης του Καπιταλισµού», Ουτοπία, τ.7, 

1993, σελ. 117 - 142   
34

 Gonzalez, R. “Los Movimientos Por La Okupacion. 20 anos liberando espacios de la especulacion del 

Capital”, στο R. Borras, J.R. Capella, X. Domenech, 25 anos de Movimientos Sociales. Barcelona: 

Editorial Icaria, 1992, σελ. 177 – 193  
35

 Caffentzis, G. “On The Notion Of a Crisis of Social Reproduction: Α Theoretical Review”, The 

Commoner, N. 5, 2002, σελ. 1 - 20 
36

.Oner.Muge,.Z..“Squatting.as.a.New.Social.Movement”,.διαθέσιµο.στο.δικτυακό.τόπο 

http://www.academia.edu/16396093/Squatting_as_New_Social_Movement,.2014.(τελευταία.πρόσβαση 

6/8/2016). 

Diaz.Parra,.I.”Accion.Social.En.La.Postmodernidad:.Ocupacion.y.Movimiento.Por.LaVivienda.en.Sevilla”, 

Anduli-Revista Andaluza de Ciencias Sociales, No 12, 2013, σελ. 13 – 35  

Pattaroni, L. “The Fallow Lands of the Possible: Αn Inquiry into the enacted critic of capitalism in 

Geneva’s Squats”, στο C. Cattaneo, M. Martinez, Squatting Europe Collective, The Squatters’ Movement 

in Europe: Everyday Commons and Autonomy as Alternatives to Capitalism. London: Pluto Press, 2014, 

σελ. 60 – 80  
37

Σερντεδάκις,.Ν..«Θεωρίες.Κοινωνικών.Κινηµάτων»,.διαθέσιµο.στο.δικτυακό.τόπο 
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Η συλλογική δράση επιδιώκει εν προκειµένω να καταστήσει ορατά στη δηµόσια 

σφαίρα ζητήµατα της υποκειµενικότητας όπως πεποιθήσεις, επιλογές, αξίες, σύµβολα 

και νοήµατα που συνδέονται άµεσα µε ατοµικές και συλλογικές ταυτότητες. Έτσι, 

θέµατα που αφορούν ιδιότητες/επιλογές όπως η έµφυλη, η φυλετική και η σεξουαλική 

ταυτότητα καθίστανται δηµόσια, κι απ’ αυτή την άποψη «το προσωπικό γίνεται 

πολιτικό», µέσω της ρήξης µε τον κλασικό δυισµό ανάµεσα στον ιδιωτικό και το 

δηµόσιο χώρο. Το γεγονός αυτό φέρνει αναπόφευκτα στο προσκήνιο την καθηµερινή 

ζωή ως πεδίο όπου λαµβάνει χώρα η διελκυστίνδα των κοινωνικών αντιπαραθέσεων.
38 

Πρόσθετο διακριτικό χαρακτηριστικό των ΝΚΚ είναι η αµφισβήτηση 

καθιερωµένων, συµβατικών τρόπων άσκησης της πολιτικής: η έµφαση δίνεται στην 

ανάπτυξη αποκεντρωµένων και συµµετοχικών οργανωτικών δοµών, καθώς και στην 

αξία της διαπροσωπικής, άµεσης αλληλεπίδρασης, ενάντια στο απρόσωπο σύµπαν των 

µεγάλων γραφειοκρατιών.
39

 Συνεπώς, αποστασιοποιούνται ρητά και έµπρακτα από 

κλασικές µορφές πολιτικής ένταξης και δραστηριοποίησης όπως πολιτικά κόµµατα, 

µαζικές οργανώσεις (συνδικαλιστικές οµοσπονδίες, πολιτικές νεολαίες κλπ) κι από τις 

συγκεντρωτικές, προσωποπαγείς δοµές που τις χαρακτηρίζουν. Στον αντίποδα, 

προωθούν συνειδητά οργανωτικές µορφές που συγκροτούνται αξιακά κι αξιωµατικά ως 

οριζόντιες, συµµετοχικές κι αντιιεραρχικές. 

Τέλος, σε ορισµένες περιπτώσεις επιζήτησαν µια συνολικότερη ρήξη µε την 

καπιταλιστική ηγεµονία, αρθρώνοντας λόγο και υιοθετώντας πρακτικές που 

στρέφονταν ενάντια στα ίδια τα θεµέλια του βιοµηχανικού πολιτισµού, όπως η λογική 

και ο αυτοσκοπός του κέρδους, ο πολιτικός συγκεντρωτισµός (και εποµένως το 

κράτος), η κυριαρχία του ανθρώπου πάνω στη φύση, ο µιλιταρισµός και η πατριαρχία.
40

 

Πρόκειται γι’ αυτό που ο De Angelis ονόµασε «έκρηξη υποκειµενικοτήτων µε 

αντιεξουσιαστικά στοιχεία».
41

 

Σε κάθε περίπτωση, τα ΝΚΚ επιχειρούν ν’ αποσπάσουν από την κυρίαρχη τάξη 

υλικά και άυλα αγαθά καθώς και ποικίλα πλεονεκτήµατα, προκειµένου να επιφέρουν 

                                                                                                                                               
https://student.cc.uoc.gr/uploadFiles/181-KINK246/Shmeiwseis.KINK246.pdf.(τελευταία.πρόσβαση 

2/8/2016) 
38

 Susen, S. “Los Movimientos Sociales en las Sociedades Modernas”, στο C. Basconzuelo, T. Morel, S. 

Susen, Ciudadania Territorial y Movimientos Sociales. Historia y Nuevas Problematicas en el Escenario 

Latinoamericano y Mundial. Rio Cuarto, Argentina: Ediciones del ICALA, 2010, σελ. 147 – 213 
39

.Della.Porta,.D.,.Diani,.M..Kοινωνικά.Κινήµατα.–.Μια.Εισαγωγή.(µτφρ..Γιαταγάνας,.Ξ.,.επιµ. 

Σεφεριάδης, Σ.). Αθήνα: Κριτική, 2010, σελ. 43 
40

 Kriesi, H. «Νέα Κοινωνικά Κινήµατα στη ∆υτική Ευρώπη», Ελληνική Επιθεώρηση Πολιτικής 

Επιστήµης, τ. 11, 1998, σελ. 5 - 26 
41

 De Angelis, M. «Κρίσεις: νεοφιλελεύθερα αδιέξοδα και πολιτική ανασύνθεση», στο Σηµειώσεις της 

Στέππας – κρίσεις για την εποχή. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις των Ξένων, 2011, σελ. 49 - 58 
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βελτιώσεις σε όλες τις πτυχές του ατοµικού και κοινωνικού βίου.
42

 Στο πλαίσιο αυτό 

διεξήγαγαν δυναµικούς αγώνες που κυκλοφόρησαν από τις µητροπόλεις στις αποικίες, 

τα εργοστάσια και τα πανεπιστήµια, τις κουζίνες και τις κρεβατοκάµαρες, την πόλη και 

την  ύπαιθρο.
43

 Έτσι, π.χ. τα οικολογικά κινήµατα προέβαλλαν ισχυρές αντιστάσεις 

απέναντι στη ρύπανση που προκαλεί η εντατική εξαγωγή πρώτων υλών, η χρήση της 

πυρηνικής ενέργειας ή η κλιµατική αλλαγή, επηρεάζοντας σηµαντικά την ένταση της 

βιοµηχανικής παραγωγής· τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήµατα του λεγόµενου «Τρίτου 

Κόσµου» δυσχέραναν σηµαντικά την πρόσβαση στις απαραίτητες για την παραγωγή 

πρώτες ύλες, µε αποτέλεσµα την κατακόρυφη αύξηση του κόστους των τελευταίων· το 

φεµινιστικό κίνηµα οργάνωσε την άρνηση των γυναικών να υπαχθούν σε µια 

κακοπληρωµένη µισθωτή σχέση και άρα ν’ αποτελούν φθηνή εργατική δύναµη, κοκ. 

Μ’ αυτό τον τρόπο παρακώλυσαν σε πολλές περιπτώσεις τις πολιτικές του Κεφαλαίου, 

µε τρόπο ώστε στάθηκαν ανάχωµα στην οµαλή λειτουργία του καπιταλιστικού 

συστήµατος.
44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42

.Oner.Muge.Z..“Squatting.as.a.New.Social.Movement”,.διαθέσιµο.στο.δικτυακό.τόπο 

http://www.academia.edu/16396093/Squatting_as_New_Social_Movement,.2014.(τελευταία.πρόσβαση 

6/8/2016) 
43

 Caffentzis, G. “On The Notion Of a Crisis of Social Reproduction: Α Theoretical Review”, The 

Commoner, N. 5, 2002, σελ. 1 - 20 
44

 Μidnight Notes Collective and Friends. “Promissory Notes: from Crisis to Commons”, διαθέσιµο στο 

δικτυακό τόπο http://www.midnightnotes.org/Promissory%20Notes.pdf, 2009 (τελευταία πρόσβαση 

5/04/2016) 
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2.3 Σύντοµο ιστορικό των καταλήψεων σε Ευρώπη και Ελλάδα 

 

Οι καταλήψεις άδειων ή/και εγκαταλελειµµένων κτιρίων αποτελούν παλαιό και 

παγκόσµιο φαινόµενο.
45

 Με τη σύγχρονη µορφή τους εµφανίζονται στα τέλη της 

δεκαετίας του ’60, αρχικά και ως επί το πλείστον ως απόπειρα έµπρακτης επίλυσης του 

στεγαστικού προβλήµατος που αντιµετώπιζαν ποικίλες κοινωνικές οµάδες σε µια σειρά 

από ευρωπαϊκές χώρες µε αναπτυγµένες καπιταλιστικές οικονοµίες (Γερµανία, Αγγλία, 

Ολλανδία, ∆ανία, Ιταλία). Σ’ αυτές τις κοινωνίες το κίνηµα των καταλήψεων 

αναπτύχθηκε σε µεταβατικές περιόδους οικονοµικο-κοινωνικών αναδιαρθρώσεων που 

όξυναν περαιτέρω το συγκεκριµένο πρόβληµα. Παραδείγµατα τέτοιων συνθηκών 

υπήρξαν οι µετακινήσεις εκατοµµυρίων ανθρώπων από το νότο προς τις βιοµηχανικές 

πόλεις του βορρά της Ιταλίας προς αναζήτηση εργασίας (οι οποίοι έρχονταν 

αντιµέτωποι µε µεγάλα ελλείµµατα ως προς τις κοινωνικές υπηρεσίες και τις δοµές 

υποδοχής τους)· κυβερνητικές πολιτικές αποδιάρθρωσης της κοινωνικής κατοικίας στην 

Ολλανδία, σε συνδυασµό µε τα οικονοµικά απρόσιτα ενοίκια· µια άτυπη «απεργία» των 

µεγάλων ιδιοκτητών ακινήτων στη Γερµανία (µέσα της δεκαετίας του ’70), οι οποίοι 

αντέδρασαν µ’ αυτό τον τρόπο σε νόµους που θεσπίστηκαν για την προστασία των 

ενοικιαστών (δεν ενοικίαζαν τα διαµερίσµατα ιδιοκτησίας τους, ώστε να εισπράξουν τις 

κρατικές επιχορηγήσεις για κατεδαφίσεις και ανοικοδοµήσεις)· η πτώση του Τείχους 

του Βερολίνου το 1989 και οι µεγάλες κοινωνικές ανατροπές που επέφερε, κλπ. 

Στο πλαίσιο των ανακατατάξεων αυτών, αρχίζει να εκδηλώνεται ένα κύµα 

χιλιάδων καταλήψεων. Υποκείµενα των ενεργειών αυτών ήταν εσωτερικοί µετανάστες, 

άνεργοι, υποαπασχολούµενοι (ιδίως νέοι – ενίοτε και έφηβοι), άστεγες-φτωχές 

οικογένειες αλλά και πολιτικοποιηµένα άτοµα (προλετάριοι, φοιτητές) που ανήκαν 

στον πολιτικό χώρο της εργατικής αυτονοµίας (Ιταλία) ή σε κινήµατα που πρότασσαν 
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 Ήδη από το 19
ο
 αιώνα (1880) στη Γαλλία, µε συµµετοχή, παρότρυνση και βοήθεια από τους 

αναρχικούς, πολλές φτωχές οικογένειες που απειλούνταν µε έξωση αλλά και κατάσχεση της οικοσκευής 

τους λόγω καθυστέρησης της πληρωµής των ενοικίων τους, άδειαζαν γρήγορα και «στα κλεφτά» τα 

σπίτια τους κι έφευγαν απ’ αυτά για να εγκατασταθούν αλλού. Ως το 1912, η πρακτική αυτή είχε 

συνδυαστεί µε την κατάληψη άδειων διαµερισµάτων, παράλληλα µε την οργάνωση θορυβωδών 

παραστάσεων έξω από τα σπίτια άτεγκτων εύπορων ιδιοκτητών ακινήτων, µε τη συνδροµή του 

Συνδικάτου Εργαζοµένων Ενοικιαστών. Μ’ αυτό τον τρόπο η άµεση δράση λειτουργούσε και στο 

επίπεδο της κάλυψης άµεσων αναγκών και σ’ αυτό της «προπαγάνδας µε την πράξη» (Pattaroni, L. “The 

Fallow Lands of The Possible: Αn Inquiry into the enacted critic of capitalism in Geneva’s Squats”, στο 

C. Cattaneo, M. Martinez, Squatting Europe Collective, The Squatters’ Movement in Europe: Everyday 

Commons and Autonomy as Alternatives to Capitalism. London: Pluto Press, 2014, σελ. 60 – 80).  

Σε σχέση µε τη γεωγραφική εξάπλωση, καταλήψεις (κυρίως από άπορους για λόγους στέγασης αλλά κι 

από κινηµατικά υποκείµενα µε πολιτική στόχευση) καταγράφονται σε πολλά µέρη του κόσµου: Λατινική 

Αµερική, Ινδία, Αφρική κ.α. (Wates, N., Wolmar, C. Squatting: The Real Story. London: Bay Leaf 

Books, 1980). 
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µια συλλογική δηµιουργική δράση µε στόχο τη σύζευξη τέχνης και καθηµερινής ζωής 

(βλ. «Provos» στην Ολλανδία).
46

 

Οι κινήσεις αυτές θα συνεχίσουν έκτοτε να εξαπλώνονται τόσο στο εσωτερικό 

των συγκεκριµένων όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (Ελβετία, Ισπανία, Ελλάδα 

κλπ). Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους διένυσαν περιόδους άνθησης και 

υποχώρησης ανάλογα µε τα ιδιαίτερα τοπικά αλλά και ευρύτερα εγχώρια 

συµφραζόµενα σε επίπεδο πολιτικό, οικονοµικό και ευρύτερα κοινωνικό. Τα πλαίσια 

αυτά, άλλοτε υπαγόρευαν την αποδοχή ή τον υπό όρους συµβιβασµό και άλλοτε την 

καταστολή των καταλήψεων (εκκενώσεις), σύµφωνα µε τους κατά περίπτωση 

συσχετισµούς δυνάµεων ανάµεσα στους καταληψίες και τις τοπικές (συνήθως) και 

κρατικές αρχές. Σε κάθε περίπτωση, η ιστορία των εγχειρηµάτων αυτών συνεχίζεται 

µέχρι σήµερα, καθώς πολλά εξακολουθούν έκτοτε να υπάρχουν ή να αναδύονται 

διαρκώς, σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. 

Στην Ελλάδα, η συγκεκριµένη πρακτική εµφανίζεται για πρώτη φορά τη 

δεκαετία του 1980. Αντίθετα µε ό,τι συνέβη στη δυτική Ευρώπη, το καταληψιακό κύµα 

που εκδηλώθηκε στον ελλαδικό χώρο έλαβε σχεδόν εξαρχής πολιτικοποιηµένο 

χαρακτήρα,
47

 εκπεφρασµένο κυρίως από συλλογικότητες και άτοµα του ανερχόµενου 

τότε αυτόνοµου-αναρχικού-αντιεξουσιαστικού χώρου κι ενός µικρού µέρους της 

αριστεράς.  

Βασικοί παράγοντες που έπαιξαν ρόλο σ’ αυτό στάθηκαν ορισµένες 

ιδιαιτερότητες του ελληνικού κοινωνικού σχηµατισµού: τέτοιες ήταν π.χ. η εµµένουσα 

ισχύς του οικογενειακού θεσµού (που αφενός συντηρούσε την προσκόλληση της 

πλειοψηφίας των νέων στην οικογενειακή εστία, αφετέρου οδηγούσε στην επίλυση των 

στεγαστικών τους αναγκών µε µέριµνα της οικογένειας), η µεγάλη έκταση της 

αυθαίρετης δόµησης και η ανάλογη εφαρµογή του θεσµού της αντιπαροχής (που δεν 
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 Σούζας, Ν. Πολιτικές και πολιτισµικές διαστάσεις των κοινωνικών κινηµάτων: η περίπτωση του 

ανταγωνιστικού κινήµατος στην Ελλάδα, 1974 – 1998 (διδακτορική διατριβή), διαθέσιµο στο δικτυακό 

τόπο.http://www.academia.edu/∆ιδακτορική_∆ιατριβή_Πολιτικές_και_πολιτισµικές_διαστάσεις_των_κοι

νωνικών_κινηµάτων_Η_περίπτωση_του_ανταγωνιστικού_κινήµατος_στην_Ελλάδα_1974-1998,.2014, 

σελ. 93 - 99 (τελευταία πρόσβαση 25/07/2016) 
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 Ελάχιστες σχετικές κινήσεις έλαβαν χώρα εξαιτίας της επιτακτικής πίεσης στεγαστικών προβληµάτων 

και µόνο. Συγκεκριµένα, τον Αύγουστο του 1980 κατελήφθησαν στον Κουµπέ του Ρεθύµνου πέντε 

εγκαταλελειµµένες εργατικές κατοικίες από αντίστοιχες στον αριθµό πολυµελείς εργατικές οικογένειες, 

ενώ την ίδια περίπου περίοδο, οικογένειες αθίγγανων κατέλαβαν τρεις-επίσης από καιρό 

εγκαταλελειµµένες-εργατικές πολυκατοικίες στην Αγία Βαρβάρα Αττικής (προάστιος ∆ήµος της δυτικής 

Αθήνας, στους πρόποδες του όρους Αιγάλεω – παρατίθεται στο  Σούζας, Ν. Πολιτικές και πολιτισµικές 

διαστάσεις των κοινωνικών κινηµάτων: η περίπτωση του ανταγωνιστικού κινήµατος στην Ελλάδα, 1974 – 

1998.(διδακτορική.διατριβή),.διαθέσιµο.στο.δικτυακό.τόπο.http://www.academia.edu/∆ιδακτορική_∆ιατ

ριβή_Πολιτικές_και_πολιτισµικές_διαστάσεις_των_κοινωνικών_κινηµάτων_Η_περίπτωση_του_ανταγων

ιστικού_κινήµατος_στην_Ελλάδα_1974-1998, 2014, σελ. 103 (τελευταία πρόσβαση 25/07/2016) 
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ευνοούσαν τη δηµιουργία - ή τη µεγέθυνση - ενός επιτακτικού στεγαστικού 

προβλήµατος για µεγάλα τµήµατα του πληθυσµού). Ταυτόχρονα, η επιθυµία µιας 

µερίδας των νέων για αυτοκαθορισµό στο πλαίσιο της αποδέσµευσης από κάθε 

προστακτικό περιβάλλον (οικογενειακό, πατριαρχικό, κρατικό, καπιταλιστικό) αλλά και 

οι επιπτώσεις των κρατικών πολιτικών - ή της απουσίας τους - στον αστεακό χώρο 

(άναρχη δόµηση, ανεπάρκεια και συρρίκνωση των δηµόσιων χώρων συνεύρεσης κι 

επικοινωνίας, καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος, διάλυση των ανθρώπινων 

δεσµών σε κοινοτικό επίπεδο – γειτονιάς, συνοικίας, υπαίθρου), συνέβαλαν στην 

εκδήλωση της καταληψιακής πρακτικής µε πολιτικούς όρους διεκδίκησης και ενεργού 

αντίθεσης απέναντι σε ό,τι συνιστούσε καθεστώς στα κρατούντα ήθη και θεσµικά 

πλαίσια. Επίσης, συντέλεσαν ώστε η πρακτική αυτή να πάρει νεολαιίστικο χαρακτήρα 

και να εξαπλωθεί, πριν από αλλού, στα µεγάλα αστικά κέντρα της χώρας (Αθήνα, 

Θεσσαλονίκη). 

Χονδρικά, µπορούµε να χωρίσουµε την ιστορία των καταλήψεων στην Ελλάδα 

στις εξής περιόδους:  

- από τις απαρχές της δεκαετίας του 1980 έως και το 1982 (οπότε η κρατική καταστολή 

ή/και οι εσωτερικές τριβές οδηγούν στην αποδόµηση/εκκένωση των πρώτων 

εγχειρηµάτων) 

- στην περίοδο από το 1985 (οπότε επιχειρούνται νέες απόπειρες κατάληψης κτιρίων, 

µε ανάλογους όρους και στοχεύσεις), ως τα µέσα της δεκαετίας του ’90 

- κι από τότε µέχρι σήµερα
48

 που, πλέον, η συγκεκριµένη πρακτική έχει µετουσιωθεί σε 

κατειληµµένους χώρους που υπάρχουν και σε πολλές πόλεις της επαρχίας, αρκετοί από 

τους οποίους έχουν αποδειχτεί ιδιαίτερα ανθεκτικοί και µακρόβιοι. Τέτοια είναι µεταξύ 

άλλων η περίπτωση της Κατάληψης Ευαγγελισµού στο Ηράκλειο Κρήτης, που 

αποτελεί το αντικείµενο µελέτης αυτής της εργασίας και η οποία µετρά 15 χρόνια 

αδιάλειπτης λειτουργίας στην πόλη του Ηρακλείου τη στιγµή που ολοκληρώνεται αυτή 

η εργασία.. 
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 Σούζας, Ν. Πολιτικές και πολιτισµικές διαστάσεις των κοινωνικών κινηµάτων: η περίπτωση του 

ανταγωνιστικού κινήµατος στην Ελλάδα, 1974 – 1998 (διδακτορική διατριβή), διαθέσιµο στο δικτυακό 

τόπο.http://www.academia.edu/∆ιδακτορική_∆ιατριβή_Πολιτικές_και_πολιτισµικές_διαστάσεις_των_κοι

νωνικών_κινηµάτων_Η_περίπτωση_του_ανταγωνιστικού_κινήµατος_στην_Ελλάδα_1974-1998,.2014, 

σελ. 16, 102 – 107, 360 (τελευταία πρόσβαση 25/07/2016) 
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2.4 Για µια τυπολογία των καταλήψεων 

 

Παρ’ ότι µοιράζονται κοινά γνωρίσµατα, δεν έχουν όλες οι καταλήψεις τον ίδιο 

χαρακτήρα. Έτσι, µε κριτήρια:  

- την κοινωνική θέση ή/και τα εγγενή χαρακτηριστικά  των πρωταγωνιστών τους 

(άποροι/φτωχοί, άνεργοι/υποαπασχολούµενοι προλετάριοι, φοιτητές, νέοι/έφηβοι κλπ) 

- τις στοχεύσεις τους (κάλυψη βασικών βιοτικών αναγκών ή/και επιθυµία µερικού ή 

συνολικού µετασχηµατισµού των κοινωνικών συνθηκών κλπ) 

- τις τακτικές που ακολουθούν (αδιαλλαξία απέναντι στις Αρχές ή τάση συµβιβασµού 

κλπ), και τέλος 

- τα αντίστοιχα µέσα πάλης,  

ο Pruijt διακρίνει πέντε τύπους καταλήψεων:  

α) όσες λαµβάνουν χώρα αποκλειστικά και µόνο εξαιτίας µιας συνθήκης υλικής ένδειας 

που στερεί τα άτοµα από την πρόσβαση σε «κανονική» κατοικία  

β) όσες επιχειρούν να καλύψουν ατοµικές και συλλογικές ανάγκες στο πλαίσιο µιας 

εναλλακτικής µεν στρατηγικής ικανοποίησής τους, αλλά µε µόνο γνώµονα τη στέγαση  

γ) όσες στοχεύουν στη χρήση τού υπό κατάληψη κτιρίου ως πολυχώρου για ανάπτυξη 

δραστηριοτήτων όπως καλλιτεχνικά εργαστήρια, πρόβες µουσικών συγκροτηµάτων, 

θεατρικές παραστάσεις, προβολές ταινιών, εναλλακτικά σχολεία, βιβλιοπωλεία κλπ 

δ) όσες επιδιώκουν να εµποδίσουν ένα κεντρικό πολιτικό-αρχιτεκτονικό σχεδιασµό 

παρέµβασης-ανάπλασης στον αστεακό χώρο, σ’ ένα συγκεκριµένο τόπο και χρόνο και  

ε) όσες λαµβάνουν χώρα στη βάση ενός ανατρεπτικού-αντισυστηµικού σχεδίου, 

αποσκοπώντας σ’ ένα ριζικό κοινωνικό µετασχηµατισµό - εξ ου και χαρακτηρίζονται 

πολιτικές.
49
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 Pruijt, H. “Squatting in Europe”, στο Squatting in Europe: Radical Spaces, Urban Struggles. Brooklyn, 

NY: Squatting Europe Collective (SqEC) editions, 2013, σελ. 17 – 60  
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2.5 Πολιτικές καταλήψεις: «τα χέρσα εδάφη του εφικτού»
50

 

 

«Η κατάληψη είναι µια καταγγελία όλων εκείνων που δεν επιθυµούµε(…)Κάνουµε 

κατάληψη για να πειραµατιστούµε µε την ελευθερία. Αυτός/ή που προβαίνει σε µια 

κατάληψη βάζει στο επίκεντρο την ελευθερία του και τη συλλογικοποιεί: δηµιουργεί 

ένα διαφορετικό κόσµο. Η σχέση µιας κατάληψης µε την εξουσία δεν είναι σχέση 

µεταξύ δυνάµεων αλλά µεταξύ κόσµων (τρόπων ζωής). Οι κόσµοι που 

δηµιουργούνται σε µια κατάληψη είναι όπως το νερό που εισχωρεί στο χώρο και το 

χρόνο για ν’ ανοίξει ρωγµές. ∆εν κάνουµε κατάληψη µόνο εξ ανάγκης (στέγη, 

ηλεκτρικό κλπ) αλλά, πάνω απ’ όλα, για να βιώσουµε µια άλλη κοινωνικότητα» 

                                                                  

                                                                  Κατειληµµένο Αυτοδιαχειριζόµενο Κοινωνικό Κέντρο  

                                                                                 «Το Εργαστήριο», Μαδρίτη, 2002
51

 

 

Εφεξής θα εστιάσουµε στις καταλήψεις µε πολιτικό χαρακτήρα, αφενός γιατί, όπως 

έχουµε ήδη αναφέρει, τα σχετικά εγχειρήµατα στην Ελλάδα εµπίπτουν σχεδόν 

ολοκληρωτικά στην κατηγορία αυτή (το ίδιο και η Κατάληψη Ευαγγελισµού, όπως θα 

δούµε) και αφετέρου γιατί, όπως τονίζουν διάφοροι ερευνητές, λόγω του διεκδικητικού 

και άµεσου χαρακτήρα της δράσης (προς κάλυψη βασικών βιοτικών και κοινωνικών 

αναγκών), όλες οι καταλήψεις εµπεριέχουν ούτως ή άλλως ένα «γενεαλογικά» πολιτικό 

στοιχείο.
52
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Madrid: Τierradenadie Ediciones, 2010, σελ. 9 - 51 
52

 Pruijt, H. “Squatting in Europe”, στο Squatting in Europe: Radical Spaces, Urban Struggles. Brooklyn, 

NY: Squatting Europe Collective (SqEC) editions, 2013, σελ. 17 – 60 

Wates, N. “Introducing squatting” στο Wates, N., Wolmar, C. Squatting. The Real Story. London: Bay 

Leaf Books, 1980, σελ. 1-3  

Martinez Lopez, M. “The Squatters’ Movement in Europe: A Durable Struggle for Social Autonomy in 

Urban Politics”, Antipode, 0/0, 2012, σελ. 1 – 22  

Gonzalez Garcia R. “El Moviment per l’ Okupaciό i el Moviment per l’ habitatge: semblances, 

diferencies I confluencies en temps de crisi”, Recerca, Revista De Pensament I Analisi, No 17, 2015, σελ. 

85 – 106  

Dee E.T.C. “Flowers shed petals: The political squatters’ movement and Social Centres in Amsterdam”, 

MOVOKEUR research project CSO2011-23079 (The Squatter’s Movement in Spain and Europe: 

Contexts, Cycles, Identities and Institutionalization), Spanish Ministry of Science and Innovation, 2012-
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Οι εν λόγω καταλήψεις εφαρµόζουν πρακτικές που αφορούν πολλές ταυτόχρονα 

και σηµαντικές πτυχές της αναπαραγωγής του καθηµερινού βίου (στέγη, ενέργεια, 

αναψυχή – ενίοτε και τροφή, εργασία, ένδυση κλπ) µέσω της µέρα-προς-µέρα 

συµβίωσης και συλλογικής δραστηριοποίησης εντός των κατειληµµένων κτιρίων. 

………Στόχος τους είναι η συµβολή στον επαναστατικό, ολικό µετασχηµατισµό της 

κρατούσας κοινωνικής οργάνωσης. «Όχηµα» που χρησιµοποιούν στο δρόµο γι’ αυτό 

είναι η προτύπωση του σκοπού στα µέσα που χρησιµοποιούν, έτσι ώστε να 

συγκεκριµενοποιούν στο σήµερα τις λειτουργίες και τις κοινωνικές σχέσεις της 

µετεπαναστατικής κοινωνίας του αύριο, προσφέροντας τη βάση και το παράδειγµα για 

τη δυνατότητα υλοποίησής της. Επιχειρούν επίσης να πετύχουν το στόχο τους µέσω της 

δηµιουργίας µιας νέας υποκειµενικότητας, ως µακροπρόθεσµου αποτελέσµατος µιας 

ριζικά διαφορετικής κοινωνικοποίησης. Η τελευταία περιλαµβάνει την εθελούσια 

«µαθητεία» στη συλλογική, συνεργατική, ισότιµη και ελευθεριακή διαµόρφωση 

συνθηκών και δράσεων, λήψη αποφάσεων, ανάπτυξη τεχνικών και επικοινωνιακών 

δεξιοτήτων, κλπ.
53

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                               
Milligan.Tallis,.R..”The.Politics.of.the.Crowbar:.Squatting.in.London.1968-

1977”,διαθέσιµο.στο.δικτυακό.τόπο.http://www.academia.edu/11545977/The_Politics_of_the_Crowbar_

Squatting_in_London_1968-1977, 2014 (τελευταία πρόσβαση 16/08/2016) 

Μπορούµε επίσης στο σηµείο αυτό να συµπληρώσουµε ότι εκτός από τις καταλήψεις κτιρίων, υφίσταται 

εδώ και δεκαετίες (κυρίως σε «αναπτυσσόµενες» χώρες της Ασίας και της Ν. Αµερικής – µε 

χαρακτηριστικό ιστορικό παράδειγµα τη Βραζιλία) και η πρακτική καταλήψεων µεγάλων εκτάσεων 

χέρσας, µη χρησιµοποιούµενης γης (rural squats) που ανήκει σε πλούσιους γαιοκτήµονες, τόσο για 

βιοπορισµό από ακτήµονες, φτωχούς αγρότες όσο και για πολιτικούς λόγους. Τέτοιες πρακτικές 

λαµβάνουν χώρα τα τελευταία χρόνια και στο εσωτερικό των καπιταλιστικών µητροπόλεων του «πρώτου 

κόσµου», σε πολύ µικρότερη βέβαια κλίµακα αλλά για τους ίδιους λόγους (Wright, A., Wolford, W. To 

Inherit the Earth. Landless Movement and the Struggle for a New Brazil. Oakland, USA: Food First 

Books, 2003, σελ. 23 – 33). 
53

 Estany Llobet, M. “Contracultura, Creatividad y Redes Sociales en el Movimiento Okupa”, στο R. 

Adell - Argiles, M. Martinez Lopez, Donde Estan Las Llaves?El Movimiento Okupa: Practicas y 
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2.6 Πολιτικές καταλήψεις και αντικουλτούρα 

. 

Η υλοποίηση των λειτουργιών που περιγράψαµε παραπάνω διέρχεται από ένα 

θεµελιώδη πυλώνα της εν λόγω καταληψιακής πρακτικής: την προσπάθεια καθηµερινής 

οικοδόµησης µιας ιδιαίτερης «αντικουλτούρας». Στην προκειµένη περίπτωση ο όρος 

εκφράζει ένα σύνολο διαφορετικών κοινωνικών σχέσεων, θεσµών και συµπεριφορών, 

που τοποθετούνται έξω από και ενάντια στα κυρίαρχα πρότυπα, αµφισβητούν τις 

κατεστηµένες νόρµες και αντιπροτείνουν τις δικές τους δοµές σε όλα τα επίπεδα του 

κοινωνικού. Μέσα από τη συλλογική κινηµατική δραστηριότητα αναδύονται 

πολιτισµικά προϊόντα (νέες µορφές συνύπαρξης, αξιακά κριτήρια, κώδικες 

συµπεριφοράς, γλωσσικά ιδιώµατα, πρωτότυπα σύµβολα, µορφές έκφρασης και τέχνης 

– έντυπα, graffiti, αυτοοργανωµένα µουσικά και θεατρικά σχήµατα κ.α.) τα οποία 

προκύπτουν µέσω της διαδικασίας συγκρότησης συλλογικής ταυτότητας. Η τελευταία 

πηγάζει από µια σειρά παραγόντων όπως η συµµετοχή δια της συνδιαµόρφωσης, η 

συναισθηµατική ταύτιση, το αίσθηµα ενότητας - συνεπώς αλληλεγγύης και κοινού 

σκοπού – και η από κοινού δράση. Εν τέλει, επιδιώκεται η κοινωνική διάχυση των 

πολιτισµικών αυτών παραγώγων ώστε ν’ αποτελέσουν παράδειγµα µε στόχο τη 

µεταβολή καθιερωµένων συνηθειών και τρόπων ζωής.  

Μ’ αυτό τον τρόπο, το περιεχόµενο της αντικουλτούρας αυτής επιθυµεί ν’ 

αποτελέσει µια συµβολική πρόκληση στα κατεστηµένα µοντέλα κοινωνικής οργάνωσης 

και να γίνει µοχλός ενεργοποίησης ενάντια στην καθηµερινή (ανα)παραγωγή των 

ιεραρχικών κοινωνικών σχέσεων,
54

 που γίνονται αντιληπτές ως ανελεύθερες, 

καταπιεστικές αλλά και αδόκιµες. Το δε πνεύµα της κατανοείται ως µια διαρκής 

συλλογική δηµιουργία που αφορά όλες τις διαστάσεις της καθηµερινής ζωής, τα ήθη 

της οποίας προσλαµβάνονται ως εκφάνσεις συστηµικών περιορισµών και προσταγών. 

Μ’ αυτή την έννοια, η αντικουλτούρα των πολιτικών καταλήψεων προτάσσει την 

«επανοικειοποίηση της καθηµερινής ζωής», δηλαδή τη δηµιουργία µιας κουλτούρας 

ανταγωνιστικής απέναντι στην πολυεπίπεδη αλλοτρίωση των προκαθορισµένων, 

άκαµπτων κανονικοτήτων που παράγει ο καπιταλιστικός πολιτισµός, ο οποίος 
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κωδικοποιείται ως «κυρίαρχη κουλτούρα».
55

 Ο όρος αυτός αναφέρεται σε µορφές 

παραγωγής, κατανάλωσης, κοινωνικών σχέσεων  και διαδικασιών λήψης αποφάσεων 

που χαρακτηρίζονται από ατοµικισµό, ιδιοτέλεια και ιδιώτευση, ένταση του κοινωνικού 

ελέγχου, επικοινωνιακή χειραγώγηση, εµπορευµατοποίηση κάθε αγαθού αλλά και 

πτυχής της ζωής, τυφλή πίστη στον «παραγωγισµό» χάριν της οικονοµικής ανάπτυξης 

αντί της ικανοποίησης των ανθρώπινων αναγκών,  σεξισµό και µιλιταρισµό, κοινωνικό 

αποκλεισµό κλπ.
56

 

Αυτή η απόπειρα υπέρβασης του υπάρχοντος και παράλληλα η οικοδόµηση µιας 

άλλης πραγµατικότητας «εδώ και τώρα», δεν έχει χρονικό ορίζοντα υλοποίησης. 

Αντίθετα, αποτελεί περισσότερο ένα «εργαστήριο»
57

 πειραµατισµών και έµπρακτων 

δοκιµών, χωρίς αυτό να σηµαίνει απώλεια συγκεκριµένης κατεύθυνσης εντός ενός 

θολού τοπίου θεωριών και λόγων:
58

 η ουσιαστική παράµετρος της κατάληψης που 

λέγεται  «πολιτική ανυπακοή» καθιστά δυνατές συγκεκριµένες πρακτικές που δίνουν 

σάρκα και οστά στον όρο «αντικουλτούρα». Συνήθεις τέτοιες πρακτικές είναι η χωρίς 

αντίτιµο, µε ελεύθερη συνεισφορά ή µε τιµή κόστους πρόσβαση σε τροφή µέσω 

συλλογικών κουζινών, τα αυτοοργανωµένα µπαρ-καφέ, µουσικές εκδηλώσεις, 

προβολές ταινιών, εκθέσεις τέχνης, πρόσβαση σε βιβλιοθήκες αλλά και εργαλεία για 

επισκευές και κατασκευές, µουσικά στούντιο για πρόβες και ηχογραφήσεις, χαριστική 

προσφορά ρουχισµού, εργαστήρια φωτογραφίας, µαθήµατα ξένων γλωσσών, φιλοξενία 

προσφύγων και αγωνιστών σε ένδεια κ.α. Πρόκειται για πρακτικές που λαµβάνουν 

χώρα στο πεδίο της αναπαραγωγής του καθηµερινού βίου - χωρίς να κάνουµε λόγο 

προς το παρόν για τις καίριας σηµασίας οµόλογές τους που αναφέρονται στις πολιτικές 

διαδικασίες.
59

 

Η Marta Llobet Estany συνοψίζει ως εξής τα χαρακτηριστικά της 

αντικουλτούρας ως δηµιουργικής δραστηριότητας εντός των πολιτικών καταλήψεων: 

αξία που εδράζεται στην ανθρώπινη ανάγκη για ατοµική και συλλογική 

αυτοαξιοποίηση, πολιτικο-υπαρξιακή πρακτική που αποτελεί ουσιώδη εκδήλωση 
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ζωτικότητας, καθώς και απελευθερωτική ενέργεια που αναδύεται από ένα αίσθηµα 

ανικανοποίητου (από κάτι δηλαδή που το άτοµο ή/και η οµάδα νιώθει ανεκπλήρωτο 

στη διαδικασία της αυτοπραγµάτωσής του/της). Προσθέτει δε ότι είναι επιπλέον 

σχεσιακή, από την άποψη ότι αντλεί την υπόστασή της σε σχέση µε την αντίσταση σε 

οικονοµικές, πολιτικές και γενικότερα συστηµικές διεργασίες, αποτελώντας µια άρνηση 

θεµελιακών πυλώνων του σύγχρονου καπιταλισµού: επιχειρεί να σταθεί απέναντί του 

ως παράδειγµα διαρκούς ατοµικού/κοινωνικού µετασχηµατισµού και 

ανανοηµατοδότησης.  

Η εκδοχή αυτή της αντικουλτούρας έχει ως ουσιώδη συστατικά της τη διαρκή 

δοκιµή και τη συνακόλουθη ανατροφοδότηση. Αναγνωρίζει έτσι την εντροπία και την 

αβεβαιότητα ως αναπόφευκτα παράγωγά της, ταυτόχρονα όµως και απαραίτητα για τη 

δυνατότητα συνεχούς (ανα)προσαρµογής στο τάχιστα µεταβαλλόµενο εξωτερικό 

περιβάλλον. Πρόκειται για συλλογικές πρακτικές που εγγράφονται σε µια αντίληψη 

δράσης – αναστοχασµού – δράσης.
60

  

Αξίζει τέλος να σηµειωθεί πως στην Ελλάδα, το φαινόµενο της αντικουλτούρας 

ως γενικότερης στάσης ζωής και κοινωνικο-πολιτικής δραστηριοποίησης εµφανίζεται 

µε την ανάδυση και τη συµβολή του αναρχικού – αντιεξουσιαστικού χώρου, από τα 

τέλη της δεκαετίας του 1970 – αρχές του 1980 και µετά.
61

 Μ’ αυτό το δεδοµένο, δεν 

είναι τυχαίο το συγκεκριµένο ιδεολογικό πρόσηµο που χαρακτήρισε τις εγχώριες 

καταλήψεις.  
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2.7 Αυτονοµία – Αυτοδιαχείριση - Αυτοοργάνωση 

 

Η προαναφερθείσα αναστοχαστική διάσταση είναι ουσιώδες συστατικό της 

καταληψιακής πρακτικής. Σηµαίνει την επιλογή τρόπων συνύπαρξης, στρατηγικών, 

µέσων και πεδίων παρέµβασης, µεθόδων λήψης αποφάσεων και επίλυσης (εσωτερικών 

και µη) διαφορών κλπ, που κρίνεται ότι (και εάν) οδηγούν στα κάθε φορά επιθυµητά 

αποτελέσµατα. Στο επίπεδο του συλλογικού πράττειν, το γεγονός αυτό αποκαλύπτει τον 

πειραµατικό και δυνητικά ρηξικέλευθο χαρακτήρα της δράσης. Στο επίπεδο της 

κοινωνικής απεύθυνσης, συνιστά µήνυµα προς τα έξω αυτό καθεαυτό: «να είµαστε 

διαρκώς “καθ’ οδόν”» µέσω της συνεχούς (αυτο)αξιολόγησης και, αν κριθεί αναγκαίο, 

της αµφισβήτησης των εκάστοτε καθιερωµένων ως λυσιτελέστερων κανόνων, νορµών 

και θεσµών. Στο επίπεδο της οργάνωσης, τα παραπάνω οδηγούν αναπόδραστα στις 

αλληλένδετες έννοιες, αξίες και αρχές της αυτονοµίας, της αυτοδιαχείρισης και της 

αυτοοργάνωσης,
62

 ως φορέων έκφρασής τους.
63

 

Προκειµένου να δώσει µια ολοκληρωµένη εικόνα της αυτονοµίας όπως γίνεται 

αντιληπτή και ενσαρκώνεται εντός των πολιτικών κατειληµµένων χώρων, ο Martinez 

Lopez παραθέτει µια συστοιχία χαρακτηριστικών της συγκεκριµένης ιδέας
64

, όπως 

απορρέουν από τις ιστορικές-ιδεολογικές καταβολές του κινήµατος και επισηµαίνονται 

από διάφορους διανοητές: κάθετη αποστασιοποίηση από κατεστηµένους θεσµικούς 

παράγοντες όπως πολιτικά κόµµατα και συνδικαλιστικές οργανώσεις (Castells)· 

αντιατοµικιστική-κοινωνική διάσταση, εκπορευόµενη από την πεποίθηση ότι η 

συγκρότηση του ατόµου και της κοινωνίας υπόκειται σε µια διαλεκτική και αµφίδροµη 

συνύφανση µεταξύ τους, εντός µιας κοινότητας θεµελιωµένης στην ισότητα 

(Bookchin)· απαίτηση των ανθρώπων για πλήρη και απόλυτo έλεγχο πάνω στις 

υποθέσεις και τη συγκρότηση της πόλης όπου ζουν (Καταστασιακοί)· αυθόρµητες 

µορφές στρατευµένης αντίστασης στο κυρίαρχο status quo (Holloway)· τέλος, τόσο ο 

Martinez όσο και άλλοι µελετητές εξαίρουν τη συµβολή του Katsiaficas, ο οποίος 

                                                 
62

 Miramar Carretero J. L. La Autogestiόn Viva – proyectos y experiencias de la otra economia al calor 

de la crisis. Barcelona: Queimada Ediciones, 2013, σελ. 121  

Ruggeri, A.κ.α.Autogestiόn y Cooperativismo. Buenos Aires: Ediciones de la Cooperativa Chilavert, 

2012).   
63

 Gonzalez, R., Pelaez, L., Blas, A. “Okupar, Resistir y Generar Autonomia. Los Impactos del 

Movimiento de la Okupaciόn”, στο P. Ibarra, S. Martί, R. Gomά (coοrds.), Creadores de Democracia 

Radical – Movimientos Sociales y Redes de Politicas Publicas. Barcelona: Icaria Editorial, 2002, σελ. 187 

- 219  
64

 Martinez Lopez, M. “The Squatters’ Movement in Europe: A Durable Struggle for Social Autonomy in 

Urban Politics”, Antipode, 00/0, 2012, σελ. 1 - 22 



 37

συµπλήρωσε ουσιωδώς όλα τα παραπάνω µε την επισήµανση του κεφαλαιώδους 

χαρακτηριστικού του αντιαυταρχισµού, ως απόλυτης αντίθεσης σε κάθε ιεραρχική 

εξουσία και ιδιαίτερα σ’ εκείνη του κράτους και της καπιταλιστικής αγοράς.  

Το αντικρατικό αυτό περιεχόµενο του συστατικού της αυτονοµίας 

µετουσιώνεται στην πεποίθηση ότι οι αυτόνοµες πρακτικές δράσης και λειτουργίας 

µπορούν δυνητικά να εξελιχθούν σε συντάσσουσα δύναµη ενάντια στους κρατούντες 

θεσµούς. Αυτό σηµαίνει τη θέσµιση διαµετρικά αντίθετων τρόπων ζωής στο σήµερα, 

χωρίς ταυτόχρονα να χάνεται η πιο µακροπρόθεσµη προοπτική µιας µελλοντικής 

αλλαγής, τόσο µέσω της ενεργοποίησης της κοινωνικής πλειοψηφίας προς αυτή την 

κατεύθυνση όσο και της αντίστασης ενάντια στο υπάρχον σύστηµα ως ολότητα.
65

 

 

Η ιδέα και η άσκηση της αυτονοµίας αποτελεί ένα «οδικό χάρτη» προς τον 

προορισµό της γενικευµένης αυτοδιαχείρισης. Ο Abraham Guillen αναφέρεται σ’ αυτή 

λέγοντας πως «η αυτοδιαχείριση δεν είναι κάτι που επιτυγχάνεται ποτέ οριστικά, ούτε 

κάποια “Γη της Επαγγελίας”, παρά µόνο η απαρχή µιας πορείας προς την 

απελευθέρωση».
66

 Ωστόσο, αυτός ο περισσότερο «φιλοσοφικός» ορισµός δε σηµαίνει 

πως η έννοια αυτή δεν αναλύεται σε συγκεκριµένα περιεχόµενα: ως πρόταγµα που για 

πρώτη φορά στην ιστορία εµφανίζεται επεξεργασµένο και συγκροτηµένο από το 

αναρχικό κίνηµα του 19
ου

 αιώνα,
67

 εξειδικεύεται σ’ ένα σώµα αρχών που 

περιλαµβάνουν την κοινωνικοποίηση/κοινοτικοποίηση (αντί της κρατικοποίησης) των 

τεχνολογικών παραγωγικών µέσων και των φυσικών πλουτοπαραγωγικών πηγών, την 

οριζόντια οργάνωση, την άµεση δηµοκρατία, τη συνοµοσπονδιακή δικτύωση και 

συντονισµένη αυτοάµυνα των αυτοδιαχειριζόµενων κοινοτήτων σ’ ένα περιβάλλον 

αµοιβαίας βοήθειας και αλληλεγγύης, καθώς και το συνεργατισµό στην ύπαιθρο και την 

πόλη.
68

  

Υπό τις παραπάνω προϋποθέσεις, ο Amedeo Bertolo θα συµπληρώσει ότι η 

αυτοδιαχείριση αφορά µια οργανωτική µεθοδολογία µε ελευθεριακό και εξισωτικό 

πρόσηµο, προσανατολισµένη στη συνάφεια µέσων και σκοπών. Μπορεί δε να 

εκτείνεται από το επίπεδο του µικρόκοσµου ενός εργασιακού χώρου µέχρι και σε όλες 
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τις σφαίρες του κοινωνικού. Το στοιχείο αυτό της προσδίδει τελικά µια ευρύτερη, 

πολιτισµική διάσταση.
69

 

 

Στον πυρήνα της αυτονοµίας και της αυτοδιαχείρισης βρίσκεται η πρακτική – 

και ταυτόχρονα ιδεώδες - της αυτοοργάνωσης, µέσω της οποίας υλοποιούνται οι δύο 

προηγούµενες. Ξεκινώντας από ένα γενικότερο επίπεδο, η αυτοοργάνωση τοποθετείται 

στην καρδιά της περιπλοκότητας της βιολογικής και κοινωνικής ζωής. Εκεί συναντάµε 

παντού (οικο)συστήµατα δοµηµένα από τη βάση προς την κορυφή, στα οποία απλές 

απαρχές/γενέσεις οδηγούν σε περίπλοκες οντότητες χωρίς να έχει προϋπάρξει κάποιος 

κεντρικός σχεδιασµός ή ανάλογη διάνοια που να τις δροµολογεί. Στις περιπτώσεις 

αυτές, οι δρώντες, ενεργώντας αρχικά στη βαθµίδα µιας σχετικά αθέατης µικρο-

κλίµακας, παράγουν τελικά µορφές συγκρότησης µε υψηλότερες οργανωτικές 

σταθερές·
70

 µε άλλα λόγια, η θέσµιση απλών κανόνων σε ένα επίπεδο οδηγεί στη 

δηµιουργία πολυπλοκότερων σ’ ένα άλλο. Αναδύεται έτσι µια ορατή πλέον µακρο-

δοµή, στην οποία καταλήγουν οι αρχικά «αδιόρατες» ενέργειες πολλαπλών ατοµικά και 

συλλογικά δρώντων. Καταλύτης γι’ αυτό το αποτέλεσµα είναι η δυναµική τους 

αλληλεπίδραση στη βάση οριζόντιων δικτύων και όχι µέσω κάθετα επιβεβληµένων 

προσταγών.  

Η αρχή της αυτοοργάνωσης συνεπάγεται σαφείς πολιτικές συνδηλώσεις: «από 

τα κάτω» δηµοκρατία, συµµετοχή και συνδιαµόρφωση. Κοινωνικά κινήµατα που, 

βασισµένα στα παραπάνω, στέκονται κριτικά απέναντι στη σύγχρονη καπιταλιστική 

πραγµατικότητα, χρησιµοποιούν οργανωτικές δοµές κι εµπνέονται από πολιτικές ιδέες 

που αντανακλούν την επιθυµία για αυτόνοµες κοινωνικές αναδιευθετήσεις, οι οποίες 

αµφισβητούν την κυριαρχία, τον καταναγκασµό και την εκµετάλλευση και προάγουν τη 

βιωσιµότητα Φύσης και Κοινωνίας.
71

 

Στην πρακτική των πολιτικών καταλήψεων, η αυτοοργάνωση ασκείται 

έµπρακτα ως εξής: 

α) µε τη διεξαγωγή συναντήσεων των ατόµων/συλλογικοτήτων πριν την είσοδο σε 

κάποιο κτίριο. Στις συναντήσεις αυτές το συγκεκριµένο σχέδιο γίνεται αντικείµενο 
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εκτενούς επεξεργασίας: αναζήτηση του κατάλληλου χώρου, ανταλλαγή πληροφοριών 

κατόπιν έρευνας, δηµιουργία δικτύου υποστήριξης, εξασφάλιση των αρχικών πόρων. 

Προκρίνονται συνήθως µη χρησιµοποιούµενα κτίρια ιδιοκτησίας του ∆ηµοσίου ή της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και επί µακρόν εγκαταλελειµµένες ατοµικές 

ιδιοκτησίες. Κατά κανόνα τα κτίρια αυτά βρίσκονται στο κέντρο της πόλης, σε 

βιοµηχανικές ή άλλες εγκαταστάσεις που εκκενώθηκαν για να µεταφερθούν αλλού, 

όπως και σε ζώνες πολεοδοµικής ανάπλασης που προορίζεται να λάβει χώρα στο 

πλαίσιο µεγάλων ανασυγκροτήσεων του οικιστικού ή του τοµέα των υπηρεσιών   

β) κατόπιν της εισόδου, µε την άµεση εφαρµογή - και εφεξής κατοχύρωση - της 

διαδικασίας της γενικής συνέλευσης ως οργάνου, «τόπου» και χρόνου συζήτησης 

προβληµάτων και λήψης αποφάσεων. Η συχνότητα των συνελεύσεων είναι ευλόγως 

υψηλή στα αρχικά στάδια. Στη συνέχεια καθιερώνεται συνήθως ως εβδοµαδιαία ή 

λαµβάνει χώρα ανάλογα µε έκτακτα γεγονότα-περιστάσεις (απειλή εκκένωσης, 

δραστηριοποίηση γύρω από κάποιο κεντρικό πολιτικό ή τοπικό ζήτηµα κλπ). Στις 

συνελεύσεις  συµµετέχουν κυρίως όσοι τυχόν γίνονται κάτοικοι του κατειληµµένου 

χώρου και όσοι τον πλαισιώνουν ενεργά (ως άτοµα ή/και ως εκπρόσωποι των 

συλλογικοτήτων όπου δυνητικά ανήκουν)· ωστόσο, παράλληλα διακηρύσσεται προς τα 

έξω και το βασικό χαρακτηριστικό του ανοιχτού χαρακτήρα της, ώστε να µπορούν 

ανάλογα µε την περίπτωση, το υπό εξέταση ζήτηµα ή/και τη βούληση ανίχνευσης των 

προσωπικών διαθέσεων για συµβολή στο εγχείρηµα, να συµµετέχουν γείτονες, 

εκπρόσωποι οµάδων και συλλογικοτήτων, επιτροπών κλπ (αγωνιζόµενων στο πλαίσιο 

µιας ορισµένης περίστασης ή µε πιο µόνιµο, θεµατικό χαρακτήρα). Ως προϋπόθεση 

τίθεται να είναι φίλα προσκείµενοι ή να µην αποκλείουν από τη λογική τους την αρχή 

της αυτονοµίας  

γ) την προσωπική δέσµευση και συµµετοχή όλων των ενδιαφερόµενων σε σχέση µε 

οργανωτικές διαδικασίες, τυχόν εργασίες αποκατάστασης και συντήρησης του κτιρίου, 

ευθύνες και οφέλη, την ανάπτυξη ποικίλων δραστηριοτήτων αντικουλτούρας, 

δικτύωσης µε παρόµοια εγχειρήµατα και µε το γειτονικό περιβάλλον.
72

 

Η γενική συνέλευση συνιστά ταυτόχρονα όργανο λειτουργίας, µέσο και µήνυµα, 

όπως η ίδια η κατάληψη. Ως προς τις διαδικασίες της, προϋποθέτει άµεση, 

διαπροσωπική και αλληλοδραστική συµµετοχή· τα άτοµα ή οι εκπρόσωποι των οµάδων 
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ενεργούν βάσει αυστηρά οριοθετηµένων εντολών· γενικότερα, ανατίθενται πολύ 

συγκεκριµένα καθήκοντα σε πολύ συγκεκριµένους δρώντες και προς διεκπεραίωση σε 

κατά το δυνατόν ακριβή χρονοδιαγράµµατα. Όσοι επιφορτίζονται µε κάποια 

διεκπεραίωση, θεωρούνται εντολοδόχοι µε εκτελεστικές και µόνο αρµοδιότητες και 

είναι ανά πάσα στιγµή ανακλητοί, ενώ οι απαραίτητες λειτουργίες επιτελούνται 

κυκλικά και εκ περιτροπής. Πρόκειται για διαδικασία που ενσαρκώνει την άµεση 

δηµοκρατία και την αυτονοµία, καθότι αποκλείει αξιακά και αξιωµατικά την ανάθεση 

της οποιασδήποτε λειτουργίας σε αντιπροσώπους, καθώς και την εξάρτηση από 

οποιονδήποτε εξωτερικό, συγκεντρωτικό και ιεραρχικά δοµηµένο παράγοντα (κράτος, 

κόµµα, δήµο, διάφορα ιδρύµατα, ιδιώτες κλπ). Λαµβάνει χώρα σε πλαίσιο ισότητας, 

ισηγορίας και οριζοντιότητας. Εκτός δε εξαιρετικών (στην πράξη, σπάνιων) 

περιστάσεων, όπου αποφασίζεται συλλογικά να προκριθεί η πλειοψηφική άποψη, 

κριτήριο λήψης αποφάσεων είναι η συναίνεση και, ιδανικά, η οµοφωνία. Η όλη 

διαδικασία και η συµµετοχή στη συνέλευση επαφίεται στην εθελούσια δέσµευση, την 

υπευθυνότητα και τη δραστηριοποίηση όλων ενώπιων όλων.
73

 

 Μέσα από τις διεργασίες αυτές σµιλεύονται σχέσεις εµπιστοσύνης, 

διαπροσωπικοί και συλλογικοί δεσµοί, η υπευθυνότητα και η αλληλεγγύη και, 

δυνητικά, ένας ατοµικός και συλλογικός µετασχηµατισµός της συνείδησης και της 

πολιτικο-κοινωνικής κουλτούρας.  

Εν τέλει, τα παραπάνω χαρακτηριστικά της γενικής συνέλευσης, ως ουσιώδεις 

και αδιαπραγµάτευτοι πυλώνες µιας ριζοσπαστικής, αντιεξουσιαστικής δηµοκρατίας, 

προσδίδουν στην ευρύτερη έννοια της αυτοδιαχείρισης µια διττή σηµασία σε σχέση µε 

την ίδια την πράξη της κατάληψης: αφενός, στοχεύουν να καταστήσουν την τελευταία 

κεντρικά προβαλλόµενο παράδειγµα προς εφαρµογή, προκειµένου για τον επιθυµητό, 

ριζικό κοινωνικό µετασχηµατισµό· αφετέρου, οι υποκειµενικές δυναµικές που 

εκδιπλώνονται στους κόλπους της συναρθρώνονται υπό µορφή αποκεντρωµένης ή 

πολυκεντρικής δικτυακής δοµής, που είναι η µόνη κατάλληλη για να εκφράσει την 

ποικιλοµορφία των προσώπων και των οµάδων. Αυτή η τελευταία είναι τόσο εµφανής 

και έκδηλη, ώστε αποτελεί θεµελιώδες χαρακτηριστικό που διακρίνει το καταληψιακό 
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κίνηµα γενικότερα: κάθε κατάληψη είναι ένας µοναδικός, ιδιαίτερος κόσµος από µόνη 

της.
74

 

 

2.8 Οι πολιτικές καταλήψεις ως κοινότητες 

 

Τόσο η από κοινού διαβίωση στους κατειληµµένους χώρους όσο και η οµοίως 

αξιοποίησή τους, λήψη αποφάσεων κλπ, παραπέµπουν ευθέως στην έννοια της 

κοινότητας. Σε σχέση µε το περιεχόµενο της τελευταίας, υπάρχουν πολλοί και αρκετά 

διαφοροποιηµένοι ορισµοί στη διεθνή βιβλιογραφία.  

Έτσι, µια πρώτη, στοιχειώδης πρόσληψή της, παραπέµπει σ’ ένα σύνολο 

ανθρώπων που χαρακτηρίζονται από (παρ)όµοια ήθη και αντιλήψεις και συνδέονται 

µέσω της συνύπαρξής τους σ’ ένα ορισµένο τόπο ή χώρο. Περαιτέρω, µια οµάδα 

ανθρώπων τείνει να συνιστά περισσότερο κοινότητα όταν ενστερνίζεται κάποιο κοινό 

σκοπό. Κρίσιµος παράγοντας στο σηµείο αυτό, προκειµένου η ανθρώπινη αυτή 

συσσωµάτωση να είναι µακροπρόθεσµα βιώσιµη και ζωντανή, είναι η ενεργός εµπλοκή 

και συµµετοχή των µελών στις ποικίλες δραστηριότητες για την επίτευξη αυτού του 

σκοπού. Η δε δέσµευση και συµµετοχή τους πρέπει να είναι αυτόβουλες: να µην 

επιβάλλονται από εξωτερικές δυνάµεις αλλά να προκύπτουν από προσωπικές και 

ιδεολογικές επιλογές. Αυτές µπορεί µεν να πηγάζουν από ατοµικές προτιµήσεις, εν 

τέλει όµως συγκλίνουν σ’ ένα συλλογικό φαντασιακό που είναι γειωµένο σε  µια 

υπάρχουσα κατάσταση, στέκεται απέναντι σε πραγµατικά προβλήµατα και τ’ 

αντιµετωπίζει δια της αλληλόδρασης και της αλληλοβοήθειας. Μάλιστα, κοινότητες 

που πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις, κάποια στιγµή εµπλέκονται αναπόφευκτα σε 

πολιτικά ζητήµατα, ακόµα κι αν αρχικά δεν το επεδίωκαν. Η προοπτική αυτή, απ’ τη 

µια τις οδηγεί σε πιο κριτική στάση απέναντι στα ευρύτερα κοινωνικά περιβάλλοντα 

στα οποία περικλείονται, κι απ’ την άλλη προάγει τη συνοχή και την ενότητα στο 

εσωτερικό τους καθώς και µια πρωτεϊκή συνειδητοποίηση του ευρύτερου κοινωνικού 

αντίκτυπου που µπορεί να έχουν οι δράσεις τους.
75
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Άλλη σηµαντική διάσταση της κοινότητας είναι η διαρκής, δυναµική διαδικασία 

σχηµατισµού και ανασχηµατισµού της απέναντι στις συνεχώς µεταβαλλόµενες τοπικές 

και παγκόσµιες συνθήκες (χωρίς απαραίτητα να είναι εγγυηµένη µια θετική έκβαση ως 

προς τη συνοχή της κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας). Σ’ ένα ιδεατό επίπεδο, η 

συνεχής (ανα)µόρφωση µιας ανθρώπινης κοινότητας σε τοπικά πλαίσια περιλαµβάνει 

µια απόπειρα συνύφανσης ατοµικών και συλλογικών αφηγήσεων που αποκτά 

κανονιστική δύναµη, προσφέροντας έτσι στα µέλη της ένα συµπεριληπτικό αίσθηµα 

ταυτότητας και (συν)ανήκειν εντός ενός κόσµου αβεβαιότητας, το οποίο δεν µπορεί να 

τους εξασφαλίσει ούτε το κράτος ούτε η κοινωνία ως ευρύτερο σύνολο.
76

 

Αυτό το στοιχείο της διαρκούς µεταβολής του εξωτερικού κοινωνικού 

περιβάλλοντος και το αίσθηµα αβεβαιότητας που συνεπάγεται είναι πολύ σηµαντικό 

για µια κατά το δυνατόν ακριβή προσέγγιση του περιεχοµένου του όρου. Κι αυτό γιατί, 

αν θέλουµε να τον προσδιορίσουµε µε έγκυρο τρόπο, πρέπει να τον τοποθετήσουµε στα 

συµφραζόµενα των σύγχρονων κοινωνικών και πολιτισµικών συνθηκών, που 

χαρακτηρίζονται από τέτοιες συνεχείς µεταβολές. Ειδικά στην περίοδο που διανύουµε, 

οι «σεισµικές» ανακατατάξεις των πολυδιάστατων επιπτώσεων της κρίσης έχουν 

επιφέρει  στην Ελλάδα (όπως είδαµε στο σχετικό κεφάλαιο αυτής της εργασίας) έναν 

άνευ προηγουµένου κοινωνικό κατακερµατισµό. Στο πλαίσιο αυτό, µια κοινότητα 

ανθρώπων δεν µπορεί πλέον να προσδιορίζει την ύπαρξή της µε γνώµονα την 

αποµόνωση και την αδράνεια αλλά µε τη συνεχή κινητικότητα που της επιβάλλουν οι 

µεταβολές του εξωτερικού περιβάλλοντος.  

Η συλλογική δράση, ως έκφραση µιας τέτοιας κινητικότητας, και όπως 

προκύπτει από κοινές πεποιθήσεις και ιδέες, διαµορφώνει µια διακριτή συλλογική 

ταυτότητα που µε τη σειρά της συνέχει τις πολιτικές καταλήψεις ως 

κοινωνικοπολιτισµικά µορφώµατα που αποτελούν κοινότητες.
77

 Αυτό σηµαίνει πως η 

συγκρότηση τέτοιων κοινοτήτων τελικά δεν θεµελιώνεται τόσο σε θεωρητικές-

φιλοσοφικές παραδοχές, όσο και κατ’ ουσίαν σε αγώνες, συγκρούσεις, πρακτικές, 

καθώς και προσπάθειες αλληλεπίδρασης µε άλλα υποκείµενα αγώνων, µε γνώµονα το 

θεωρούµενο ως κοινό καλό.  

Πρόκειται στην περίπτωση αυτή για µικρές, αυτοδιαχειριζόµενες κοινότητες, 

εντός των οποίων τα άτοµα εσωτερικεύουν τις πρακτικές και τις αξίες που τις συνέχουν 
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µέσα από τις καθηµερινές αλληλεπιδράσεις, την εσωτερική οργάνωση και την 

εξωτερική διαµαρτυρία. Τα δε αγαθά που τα άτοµα απολαµβάνουν στο πλαίσιο αυτό 

προκύπτουν από τη δυναµική που γεννά η πίστη και η στράτευσή τους στην αντίσταση 

ενάντια σε κάθε παράγοντα που κατά την άποψή τους υπονοµεύει τις αξίες της 

συλλογικότητας, της αρµονικής κοινωνικής συνύπαρξης, της συνεργασίας κλπ· στην 

προκειµένη περίπτωση των πολιτικών καταλήψεων, τέτοιοι παράγοντες είναι κυρίως το 

κράτος και το καπιταλιστικό σύστηµα.
78

  

Παρά ταύτα, οι πολιτικές καταλήψεις δεν είναι µόνο χώροι αγώνα αλλά και 

εκδίπλωσης της καθηµερινής ζωής. Υπ’ αυτό το πρίσµα και προκειµένου ν’ αντέξουν 

τη δοκιµασία του χρόνου, πρέπει ν’ αφήνουν «χώρο» για τις ατοµικές ιδιαιτερότητες, 

τις επιθυµίες και τις ρουτίνες των κατοίκων και εν γένει των ατόµων που τις 

πλαισιώνουν· µε άλλα λόγια, να επιτρέψουν σε κάθε ατοµικότητα να βιώσει µε το δικό 

της τρόπο τη σύµπραξη στον κατειληµµένο χώρο. Αυτή την πτυχή εκφράζει η αντίληψη 

του Ρολάν Μπαρτ (Roland Barthes) περί «ιδιόρρυθµης» κοινότητας: µιας κοινότητας 

δηλαδή στην οποία κάθε ξεχωριστό άτοµο έχει την ευκαιρία να βιώσει το δικό του 

προσωπικό «βηµατισµό». Αυτό σηµαίνει µεταξύ άλλων ότι τέτοιες οµαδοποιήσεις 

στέκονται διαµετρικά αντίθετα απέναντι σε θεσµούς όπως οι φυλακές, οι στρατώνες ή 

τα µοναστήρια, που λειτουργούν επιβάλλοντας ένα κοινό, αυστηρά οµοιόµορφο ρυθµό.  

Στις εν λόγω καταλήψεις εντοπίζονται σαφή ίχνη αυτής της αντίληψης, καθώς ο 

αυθορµητισµός εκτιµάται ιδιαίτερα, ενώ κάθε φορµαλιστικό κανονιστικό πλαίσιο κινεί 

υποψίες. Την ίδια στιγµή όµως πρόκειται για κοινότητες απαιτητικές ως προς τις 

προσδοκίες ατοµικής συνεισφοράς (είτε αυτή έχει να κάνει µε τη συντήρηση και 

καθαριότητα του χώρου είτε µε την προετοιµασία γευµάτων, την από κοινού κάλυψη 

των οικονοµικών αναγκών ή την ευρύτερη συµµετοχή στο ρεπερτόριο των εκδηλώσεών 

τους). Στο σηµείο αυτό προκύπτουν συχνά εντάσεις ανάµεσα στις απαιτήσεις της 

στράτευσης στο συλλογικό σκοπό και τους ατοµικούς ρυθµούς, οι οποίες εξίσου συχνά 

προκαλούν σηµαντικά εσωτερικά προβλήµατα, που µπορεί να οδηγήσουν ακόµα και 

στην κατάρρευση του όλου οικοδοµήµατος· το να ζεις ή/και να δρας µαζί µε άλλα 

πρόσωπα (δηλαδή να µοιράζεσαι το ιδιωτικό σου σύµπαν µαζί τους) παραµένει µια 

αρκετά δύσκολη πρόκληση, ειδικά εφόσον αυτά δεν κινούνται απαραίτητα σ’ ένα 

οικείο περιβάλλον όπως το φιλικό ή το ερωτικό. Είναι µια εύθραυστη ισορροπία που 

δεν επιτυγχάνεται πάντα· υποχρεώνει δε τους συµµετέχοντες αφενός να κανοναρχούν 
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διαρκώς το σχέδιο του οποίου αποτελούν µέρος ώστε να παραµένει βιώσιµο, και 

αφετέρου να µεριµνούν για την ανεµπόδιστη έκφραση και διατήρηση της αντίρρησης.
79

       

Εν κατακλείδι και σε κάθε περίπτωση, κάθε ανθρώπινη κοινότητα, της 

καταληψιακής µη εξαιρουµένης, είναι αναντίρρητα συµβολική: µε αφετηρία το αξιακό 

σύστηµα στο οποίο υπακούει (κανόνες, ηθικές δεσµεύσεις, τρόπους σκέψης, σύµβολα 

και ερµηνείες συµβόλων), γίνεται ένα καθοριστικό περιβάλλον όπου τα µέλη αποκτούν 

κοινωνικές εµπειρίες, µαθαίνουν τη σηµασία φιλικών, συντροφικών και άλλων δεσµών 

και χρησιµοποιούν διαθέσιµα σύµβολα που διαµορφώνουν νοήµατα. Αυτό δεν σηµαίνει 

πως όλοι/ες συγκλίνουν σε µία και µοναδική ερµηνεία των συµβόλων αυτών: κάθε 

άτοµο µπορεί, ορµώµενο απ’ αυτά, να συγκροτήσει το δικό του υποκειµενικό νόηµα. 

Ωστόσο, αυτό που παρέχουν είναι η δυνατότητα διαµόρφωσης ενός κοινού κώδικα 

επικοινωνίας που ενώνει την οµάδα κι επιπλέον χαράσσει τα συµβολικά σύνορα µε τον 

εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο, καθιστώντας εφικτή τη διάκριση µε τους «εκτός» και 

άρα την αίσθηση του «εµείς» και του «αυτοί».
80

 Τα όρια αυτά είναι κατ’ ουσίαν 

ταξινοµικά σχήµατα που χρησιµοποιούν τα µέλη για να κατηγοριοποιήσουν την 

πραγµατικότητα και να αυτοπροσδιοριστούν σε σχέση µε άλλα ανθρώπινα σύνολα, 

παράγοντας εκείνη την αίσθηση του συνανήκειν η οποία τους προσδίδει το status του 

µέλους αλλά και πρόσβαση στους πόρους της κοινότητας.
81
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2.9  Οι πολιτικές καταλήψεις και τα κοινά 

 

Η πραγµάτευση των πολιτικών καταλήψεων (και) ως κοινοτήτων οδηγεί αναπόφευκτα 

και στην ανίχνευση της σχέση τους µε τα λεγόµενα κοινά. 

Όπως εν πολλοίς συµβαίνει µε την κοινότητα, έτσι και οι ορισµοί και τα 

χαρακτηριστικά που αποδίδονται στα κοινά από τους διανοητές οι οποίοι έχουν κατά 

καιρούς αποδυθεί σε επισταµένη µελέτη του θέµατος είναι διάφοροι και 

διαφοροποιηµένοι, ενίοτε συµπληρωµατικοί και άλλοτε αποκλίνοντες, ανάλογα µε την 

επιστηµονική ή/και την ιδεολογική οπτική του καθένα.
82

 Συνεπώς, µια ενδελεχής 

εξέτασή τους ξεφεύγει από τους στόχους αυτής της εργασίας. Εδώ θα περιοριστούµε 

µόνο σε ορισµένες πτυχές τους που συνδέονται µε τις πρακτικές των κοινωνικών 

κινηµάτων, και ιδιαίτερα µε το κίνηµα των (πολιτικών) καταλήψεων.  

Η σφαίρα των κοινών περιλαµβάνει κατά βάση τα φυσικά (αέρας, θάλασσες - 

ωκεανοί, λίµνες, δάση, υπέδαφος κοκ), τα δηµόσια (υγεία - πρόνοια, εκπαίδευση, οδικά 

δίκτυα, κλπ) και τα πολιτισµικά (γλώσσες, επιστήµες, τέχνες, µνηµεία κλπ).
83

 Από το 

σηµείο αυτό και πέρα υπάρχουν πολλές παραλλαγές της παραπάνω κατηγοριοποίησης 

οι οποίες περιλαµβάνουν και άλλα πολύ σηµαντικά κοινά, όπως τα περιβαλλοντικά 

(πανίδα, χλωρίδα κλπ), τα γενετικά (γονιδίωµα), τα αστικά
84

 (πλατείες, πάρκα και άλλοι 

κοινωφελείς χώροι, δίκτυα υποδοµών – συγκοινωνίες, µεταφορές, ύδρευση, 

ηλεκτροδότηση – σταθµοί, κοκ). Εκτός όµως από αντικείµενα ή, γενικότερα, υλικά 

µορφώµατα όπως τα παραπάνω, τα κοινά µπορεί να είναι και άυλες µορφές που 

αντανακλούν κοινωνικές σχέσεις. Έτσι, άλλοι ερευνητές περιλαµβάνουν σ’ αυτά και τα 
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δικαιώµατα του πολίτη, το δικαίωµα στην αντίσταση και την πολιτική ανυπακοή, τη 

συµµετοχή των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων κ.α.
85

 

Τα κοινά δεν φέρουν εξ ορισµού µια αντισυστηµική δυναµική, που να κινείται 

σε συγκρουσιακή τροχιά µε τον καπιταλιστικό τρόπο οργάνωσης των κοινωνικών 

σχέσεων. Αντίθετα, είναι διάχυτα στο κοινωνικό πεδίο, καθώς ακόµα και οι 

καπιταλιστικές µορφές κοινωνικής οργάνωσης απαιτούν χώρους όπου οι άνθρωποι 

συγκεντρώνουν και διαθέτουν πόρους από κοινού·
86

 το Κεφάλαιο έχει κι αυτό ανάγκη 

τα κοινά ή τουλάχιστον ειδικές και ελεγχόµενες µορφές τους, όπως την ύπαρξη 

οικονοµικών ρυθµίσεων που πηγάζουν από την κοινωνική συνεργασία και όχι το 

κέρδος, διότι έτσι προσδοκά να αµβλύνει τα µεγάλα προβλήµατα που δηµιουργούνται 

από τη διάλυση του κράτους πρόνοιας λόγω των νεοφιλελεύθερων πολιτικών του, και 

συνεπώς να τιθασεύσει τη γενικευµένη κοινωνική δυσαρέσκεια.
87

  

Ούτως ή άλλως όµως, κοινά όπως οι πλατείες και οι δρόµοι της πόλης ή οι 

δασικές εκτάσεις δε φέρουν αυτά καθεαυτά ένα αντικαπιταλιστικό πρόσηµο. Μπορούν 

να επενδυθούν µ’ αυτό µόνο δυνητικά, τουτέστιν υπό προϋποθέσεις: π.χ., όταν ως 

πεδίο, µέσο ή επίδικο αγώνα, αντιστρατεύονται τις απαιτήσεις της κεφαλαιακής 

συσσώρευσης αξιοποιούµενα για τη δηµιουργία χώρων, σχέσεων και αξιών που τείνουν 

προς µια κοινοκτηµονική και παράλληλα αντιεµπορευµατική κατεύθυνση· όταν 

αποτρέπουν την προλεταριοποίηση όσων διαβιούν από και σε αυτά· όταν διευκολύνουν 

αγώνες µε ανάλογες στοχεύσεις κλπ.
88

 Τότε γίνεται λόγος για αντικαπιταλιστικά κοινά, 

τα οποία µας ενδιαφέρουν εδώ. 

Χρήσιµη - και κρίσιµη - για την κατανόηση της φύσης των τελευταίων είναι η 

διάκρισή τους από τα δηµόσια αγαθά (εκπαίδευση, υγεία-πρόνοια, δίκτυα και ποικίλες 

υποδοµές κοκ): στο βαθµό που τα τελευταία παρέχονται από το κράτος λειτουργούν σε 

ιεραρχικό και γραφειοκρατικό κανονιστικό πλαίσιο, ενώ, στη σύγχρονη συγκυρία του 

νεοφιλελεύθερου τροπισµού του καπιταλισµού, η λειτουργία αυτή συναρτάται όλο και 

περισσότερο µε ιδιωτικο-οικονοµικά κριτήρια παραγωγικότητας και αποδοτικότητας. 

Η αναφορά σε τέτοια κριτήρια και κατ’ επέκταση στις ιδιωτικοποιήσεις µάς 

οδηγεί σε µια άλλη έννοια, που περιγράφει µια αξονική πρακτική του Κεφαλαίου και η 
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οποία αποτελεί θεµελιώδη αφετηρία και διαρκή ανάγκη για την ανάπτυξή του: 

πρόκειται για την έννοια των περιφράξεων.  

Σ’ ένα αρχικό πλαίσιο, οι περιφράξεις αφορούν µια στρατηγική που αποσκοπεί 

και επιβάλλει βίαια και αυθαίρετα το διαχωρισµό των παραγωγών από τα µέσα 

παραγωγής. Σ’ ένα γενικότερο, στοχεύουν στην οµοίως αποκοπή των ανθρώπων από 

την πρόσβαση σε κοινούς πόρους. Ιστορικά, στρατηγικές περιφράξεων εφαρµόζονταν 

και πριν από τον καπιταλισµό, ωστόσο στο πλαίσιο του τελευταίου αποτέλεσαν 

συστηµατική αλλά και βασική προϋπόθεση για την κεφαλαιοκρατική ανάπτυξη.
89

 Κατά 

τη µετάβαση από τη φεουδαρχία στον καπιταλισµό, οι περιφράξεις έθεσαν τις βάσεις 

για τη λεγόµενη «πρωταρχική συσσώρευση» του Κεφαλαίου, που έπαιξε το ρόλο του 

βατήρα για τη µετέπειτα δροµολόγηση της επέκτασής του. Επρόκειτο για πολιτικές τις 

οποίες επέβαλαν νόµοι που θεσπίστηκαν κι εφαρµόστηκαν για πρώτη φορά στην 

Αγγλία του τέλους του 18
ου

 και των αρχών του 19
ου

 αιώνα. Μέσω αυτών επήλθε ο 

σφετερισµός των έως τότε κοινοτικών γαιών, µε στόχο να διαχωριστούν οι χρήστες 

τους απ’ αυτές ως παραγωγικά και βιοποριστικά µέσα κι έτσι να εξαναγκαστούν να 

µεταναστεύσουν στα αστικά κέντρα, ώστε να δουλέψουν υπό καθεστώς µισθωτής 

εργασίας στο αναπτυσσόµενο βιοµηχανικό σύστηµα. Ήταν πολιτικές επιλογές που 

εκβίασαν την εµπορευµατοποίηση της εργατικής δύναµης και της γης, ενώ παράλληλα 

δηµιούργησαν  και ανέπτυξαν τις αγορές όπου λάµβανε χώρα η αγοραπωλησία τους. 

Τόσο στο παρελθόν όσο και στο παρόν, πρόκειται για το φαινόµενο που ο David 

Harvey ονόµασε «συσσώρευση δια της απαλλοτρίωσης».
90

 

Αυτό δεν σηµαίνει ότι οι περιφράξεις έλαβαν χώρα µόνο στις απαρχές της 

καπιταλιστικής ανάπτυξης: έκτοτε αποτελούν διαρκή, δοµική διαδικασία ζωτικής 

σηµασίας για την ύπαρξη του Κεφαλαίου,
91

 αφού το τελευταίο έχει άµεση ανάγκη να 

εντοπίζει διαρκώς νέες σφαίρες ζωής και δραστηριότητας που θα µπορούσε να 

αποικίσει/εµπορευµατοποιήσει, ώστε να συνεχίζει αέναα την «αιµοδοσία» του, που δεν 

είναι άλλη από την εξαγωγή και τον πολλαπλασιασµό του κέρδους.
92

 Ως εκ τούτου, 

αρκετοί µελετητές διαπιστώνουν πως οι περιφράξεις επεκτείνονται διαρκώς, µε τρόπο 

ώστε σήµερα να γίνεται λόγος για «νέες περιφράξεις». Τέτοιες είναι π.χ. η σύγχρονη 
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αρπαγή της γης µεγάλων ανθρώπινων οµάδων/πληθυσµών και ο συνακόλουθος 

εξαναγκασµός τους σε µετανάστευση ή µετοίκηση σε παραγκουπόλεις, οι πολιτικές 

συρρίκνωσης του κράτους πρόνοιας και τα προγράµµατα δοµικής αναπροσαρµογής του 

∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου.  

Στην Ελλάδα της κρίσης, «νέες περιφράξεις» αποτελούν οι περικοπές µισθών 

και συντάξεων, η συνεχιζόµενη ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων και της 

περιβαλλοντικής νοµοθεσίας, η ιδιωτικοποίηση και απεµπόληση δηµόσιων υποδοµών 

και υπηρεσιών (µεταφορές, υγεία, εκπαίδευση, κρατικά ακίνητα), οι φορολογικές 

επιβαρύνσεις σε ενέργεια-ασφάλιση-ιδιοκτησία, η ένταση της έµφυλης καταπίεσης, ο 

φράχτης στον Έβρο ως εργαλείο αποτροπής της εισόδου µεταναστευτικών οµάδων, τα 

κέντρα κράτησης των τελευταίων κ.α.
93

 Μία δε από τις χαρακτηριστικότερες εκφάνσεις 

των εν λόγω περιφράξεων σήµερα στην Ελλάδα (που αφορά τον τοµέα της στέγασης 

και ως εκ τούτου µας ενδιαφέρει ιδιαίτερα λόγω της άµεσης σχέσης των καταλήψεων 

µε την κάλυψη της συγκεκριµένης ανάγκης) είναι η αποστέρηση της στέγης για µεγάλο 

αριθµό ανθρώπων, καθώς φάνηκε από τα στοιχεία που παραθέσαµε στο σχετικό 

κεφάλαιο αυτής της εργασίας.  

Σε κάθε περίπτωση, από τα παραπάνω γίνεται φανερό πως κοινά και 

περιφράξεις είναι δύο στενά συνυφασµένες έννοιες που αντανακλούν τους κοινωνικούς 

ανταγωνισµούς και υποδηλώνουν είτε τη συµµετοχή των κοινωνιών στη χρήση των 

µέσων παραγωγής και αναπαραγωγής είτε τον αποκλεισµό τους απ’ αυτά.
94

  

Σε διαµετρική αντίθεση λοιπόν µε τις επιδιώξεις των αγορών, τα 

αντικαπιταλιστικά κοινά διακρίνονται µε γνώµονα τα εξής βασικά κριτήρια:  

1. είναι προϊόντα δράσεων και πρακτικών  

2. είναι προϊόντα συλλογικής εργασίας ή συνεργασίας  

3. είναι ανεξάρτητα από το κράτος και προάγουν το κοινό καλό  

4. υπηρετούν την κοινότητα, µε την προϋπόθεση µιας ισορροπίας δικαιωµάτων  

και υποχρεώσεων των µελών της απέναντί τους  

5. η χρήση ή/και η απόλαυσή τους απαιτούν τη θεσµοθέτηση ενός 

συγκεκριµένου κανονιστικού πλαισίου  
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6. θεµελιώνονται στην αρχή της ισότητας όλων ως προς την πρόσβαση σ’ 

αυτά.
95

 

 

Σε σχέση µε τα παραπάνω, ιδιαίτερη σηµασία έχει πως η αποτελεσµατικότητα 

της εφαρµογής των κανόνων που αναφέρονται στο πέµπτο κριτήριο εξαρτάται από 

κοινωνικές σχέσεις που λαµβάνουν χώρα στο πλαίσιο  µιας δηµοκρατικής κοινότητας 

µικρών διαστάσεων·
96

 το δε πρώτο κριτήριο παραπέµπει µεταξύ άλλων και στους 

αγώνες που διεξάγονται ανά τον πλανήτη ενάντια στην «πολιτεία της ιδιοκτησίας».
97

 Σε 

σχέση µ’ αυτή, σηµαντικό ρόλο παίζει η διαµετρικά αντίθετη σηµασία της κοινής 

κτήσης ως αξίας, θέσµισης και πρακτικής που διέπει τις συµβιωτικές σχέσεις των 

ανθρώπινων οµάδων στο πλαίσιο των κοινών. Κι αυτό γιατί η εν λόγω σηµασία 

καθιστά έκδηλη την αντίθεση ενός τέτοιου καθεστώτος συλλογικής κατοχής των 

κοινών βιοτικών και βιοποριστικών µέσων απέναντι στην ατοµική ή κρατική 

ιδιοκτησία. ∆εν πρόκειται για ένα τυπικό νοµικό πλαίσιο αποκρυσταλλωµένο σ’ ένα 

παγιωµένο δικαιικό σύστηµα αλλά για µια ασταθή και ευµετάβλητη πραγµατικότητα, 

που κερδίζεται ή χάνεται ανάλογα µε το συσχετισµό δυνάµεων που εκφράζουν οι 

εκάστοτε κοινωνικές και ταξικές συγκρούσεις. Όταν τα κοινωνικά κινήµατα 

αντιστέκονται και δηµιουργούν νέους (αντι)θεσµούς αναλαµβάνοντας την εκπαίδευση, 

την περίθαλψη, την παροχή νερού ή ηλεκτρικού ρεύµατος κλπ, µετατρέπουν αυτά τα 

πεδία κοινωνικής αναπαραγωγής από κρατικές ή αγοραίες υπηρεσίες σε κοινά. Έτσι 

έρχεται στο προσκήνιο και η έννοια της κοινοκτηµοσύνης, ως καθεστώτος πρόσβασης 

στις πηγές του κοινωνικού και φυσικού πλούτου που αποτελεί φλέγον πεδίο 

σύγκρουσης για την κοινωνική ηγεµονία.
98

 

Πράγµατι, αν αυτή η κοινωνική επινόηση αυτοθεσµίσεων για την επαρκή 

διαχείριση, αναπαραγωγή και προάσπιση των κοινών υπαινίσσεται µια συντάσσουσα 

δύναµη των κοινωνικών κινηµάτων, δεν µπορεί παρά να είναι µια διαρκής 

συγκρουσιακή διαδικασία µε τη συντεταγµένη εξουσία του κρατικού νοµοθέτη και την 

καταπιεστική δύναµη του εν γένει κυρίαρχου, µε στόχο την απόσπασή τους από 

πρότερα δικαιώµατα ιδιωτικής ή κρατικής ιδιοκτησίας στο πλαίσιο του καπιταλισµού. 
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Τότε µετατρέπεται σε δηµοκρατική κοινωνική αντιεξουσία, που µέσω των κοινωνικών 

αγώνων αποπειράται ν’ ανατρέψει τον ισχύοντα συσχετισµό δυνάµεων. Επιδιώκει έτσι 

να  δηµιουργήσει τον υπό συνεχή σύνταξη «χώρο» ενός ριζικά διαφορετικού δικαίου, 

που συνίσταται µόνο από τους κανόνες τους οποίους οι ίδιες οι κοινωνίες θέτουν και 

στους οποίους επιθυµούν να υπαγάγουν εαυτές και κοινά.
99

 

Η συντάσσουσα αυτή προοπτική δεν αποτυπώνεται σε έγγραφα ή 

καταστατικούς χάρτες που προσιδιάζουν στην κρατική µορφή κάθετης οργάνωσης. 

Αποτελεί ένα σύνταγµα της κοινότητας
100

 που προκύπτει από πρακτικές 

αδιαµεσολάβητης και διαρκούς επινόησης κανόνων για τη συγκρότηση των κοινών ως 

πόρων που υπόκεινται σε οριζόντιες οργανωτικές µορφές, ίση πρόσβαση, ισοµερή 

απόλαυση, συµµετοχή και δηµιουργία. Η (επαν)οικειοποίηση τέτοιων πόρων 

συνεπάγεται απαραίτητα τη δηµόσια διακήρυξή τους ως κοινόχρηστων, 

αναπαλλοτρίωτων και µη εµπορεύσιµων.
101

  

…….. Σε κάθε περίπτωση, οι παραπάνω πρακτικές µπορούν να ευνοήσουν την 

πύκνωση µιας ευρύτερης δύναµης που µπορεί να καταλύσει τα υπάρχοντα συντάγµατα 

και να θέσει σε κίνηση την επεξεργασία πλουραλιστικών µορφών αυτοοργάνωσης και 

αυτοδιαχείρισης µε άξονα την κοινή ζωή, πάντα στο πλαίσιο της διαφορετικότητας των 

κοινωνικών µοναδικοτήτων·
102

 και είναι ακριβώς η ποικιλοµορφία των γνώσεων και 

των δεξιοτήτων που (προς)φέρει η εν λόγω διαφορετικότητα, η οποία πυροδοτεί τη 

δυναµική και τη ριζική φαντασία που χρειάζεται η κοινωνική επινοητικότητα για να 

επιτελέσει τη συντακτική της λειτουργία. Η διαφορετικότητα δεν είναι απαραίτητα 

διχαστική – αντίθετα, είναι ακριβώς µέσω αυτής που τα κοινά γίνονται τέτοια.
103
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Εν τέλει και κατά συνέπεια όλων των παραπάνω, γίνεται ευλόγως αντιληπτό 

πως οι πολιτικές καταλήψεις δεν είναι µόνο κοινότητες αλλά και κοινά µε την 

αντικαπιταλιστική έννοια,
104

 αφού: 

- πρόκειται για εδάφη που έχουν αποσπαστεί από το κυρίαρχο δίκαιο της ιδιοκτησίας 

δια της άµεσης δράσης και ταυτόχρονα έχουν ρητά διακηρυχθεί ως κοινή κτήση  

- αποτελούν µια δεξαµενή πόρων για παροχή στέγασης, διατροφής, ψυχαγωγίας, 

χαριστικής-αντιεµπορευµατικής προσφοράς αγαθών, δεξιοτήτων κλπ 

- λειτουργούν µέσω αυτοοργανωµένων πρακτικών σ’ ένα περιβάλλον αυτόνοµης 

διαχείρισης, σε ριζική διάσταση µε το κράτος και την αγορά 

- ενσαρκώνονται από µια κοινότητα ατόµων µε τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, η 

οποία θέτει η ίδια για τον εαυτό της τους κανόνες, τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις 

ως προς την πρόσβαση στους πόρους που επανοικειοποιήθηκε. 

Η σχέση των κοινών µε τις καταλήψεις γενικότερα έχει αναδειχθεί και στη 

σχετική βιβλιογραφία. Ο De Angelis θεωρεί ότι µπορούµε να τα εντοπίσουµε τόσο σε 

κοινωνικά κέντρα όσο και µεταξύ των ανέργων που καταλαµβάνουν άδεια 

σπίτια,
105

ενώ ο Carretero Miramar έχει επισηµάνει το ρόλο τους στις καθηµερινές 

πρακτικές των αυτοδιαχειριζόµενων κατειληµµένων κοινωνικών κέντρων. Τέτοιες 

πρακτικές είναι τα χωρίς αντίτιµο µαθήµατα που γίνονται πάνω σε διάφορα γνωστικά 

αντικείµενα, η οµοίως παροχή στέγης σε άτοµα που υπόκεινται π.χ. στη συνθήκη της 

ανεργίας και της εργασιακής επισφάλειας, η παροχή χώρου για ζύµωση οµάδων που 

δραστηριοποιούνται στα κοινωνικά κινήµατα και η ευθεία σύγκρουση µε την 

αχαλίνωτη κερδοσκοπία των ακινήτων στις µητροπόλεις.
106

 

Ειδικότερα, στους κατειληµµένους χώρους της κοινωνικής αντιεξουσίας τα 

κοινά ενσαρκώνονται µέσα από νόρµες που υπαγορεύουν τη συνεργασία αντί του 

ανταγωνισµού, «τη διάθεση ν’ ακούς την άλλη άποψη περισσότερο από το να µιλάς», 

την πρόσωπο-µε-πρόσωπο επικοινωνία, την πολιτική οικονοµία της χαριστικότητας του 

δώρου ή της ανταλλαγής (αντί του κέρδους) κλπ. Αυτά λαµβάνουν χώρα εντός µιας 

χαρτογραφίας του ακτιβισµού που προωθεί αρχές όπως ο φεµινισµός, ο αντισεξισµός, ο 

αντιρατσισµός, η διεθνιστική αλλά και γενικότερα η αλληλεγγύη στις εκάστοτε 
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αγωνιζόµενες/καταπιεσµένες κοινωνικές οµάδες (όπως απεργοί εργαζόµενοι, 

κρατούµενοι των φυλακών αλλά και πρόσφυγες, µετανάστες, άτοµα µε διαφορετικό 

σεξουαλικό προσανατολισµό κλπ), η οικολογική ευαισθητοποίηση, η έµπρακτη 

αντίσταση στην αστυνοµική βία και αυθαιρεσία, καθώς και στο λεγόµενο 

«εξευγενισµό» ή «εξωραϊσµό» τµηµάτων της πόλης όπου δροµολογούνται σχεδιασµοί 

ανάπλασης µε κριτήρια εµπορευµατοποίησης του δηµόσιου χώρου.
107

  

 

2.10 Στρατηγικές διαστάσεις των πολιτικών καταλήψεων και η σηµασία τους στη 

συγκυρία της κρίσης   

 

Σε µια απόπειρα να συνοψίσουµε όλα όσα αναφέρθηκαν στο κεφάλαιο αυτό, µπορούµε 

να πούµε ότι οι καταλήψεις µε ριζοσπαστικό (πολιτικό) χαρακτήρα έχουν τρεις 

στρατηγικές διαστάσεις: 

 

1. την προεικονιστική, δηλαδή την προτύπωση των επιδιωκόµενων σκοπών στα µέσα 

που χρησιµοποιούνται για να επιτευχθούν, έτσι ώστε να εµφανίζονται και να 

υλοποιούνται «εδώ και τώρα» όψεις της «ζωής παρά τον καπιταλισµό» 

2. την αµυντική, δηλαδή την υπεράσπιση της στέγης και, εκτατικά, του δηµόσιου 

χώρου, από την ιδιωτικοποίηση ή/και την εµπορευµατοποίηση χάριν κερδοσκοπικών 

σχεδιασµών. Επίσης, την υπεράσπιση πρακτικών, ηθών, δικαιωµάτων, ατοµικών και 

συλλογικών ταυτοτήτων κλπ, που βάλλονται συστηµατικά από τις καπιταλιστικές-

νεοφιλελεύθερες πολιτικές.  

3. την (αντι)ηγεµονική, δηλαδή το συνδυασµό του αµυντικού προσανατολισµού µε τον 

δηµιουργικό: τη ριζική επινόηση καινούριων πρακτικών και θεσµίσεων, που στοχεύουν 

- µε αφετηρία το παρόν και µε το βλέµµα στο µέλλον - στην προσπέλαση και υπέρβαση 

της κατεστηµένης τάξης πραγµάτων.
108

 

 

Το κίνηµα των πολιτικών καταλήψεων θα µπορούσε ν’ αποδειχτεί σηµαντικό, 

κυρίως σε τοπικό επίπεδο (αλλά όχι µόνο) ως ένα ανάχωµα απέναντι στην κρίση, 

δεδοµένου ότι η τελευταία σηµατοδοτεί περισσότερο από ποτέ την κυριαρχία ενός 
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συγκεκριµένου οικονοµικού συστήµατος πάνω σε ολόκληρη την κοινωνία, 

συµπεριλαµβάνοντας τόσο την πολιτική όσο και την πολιτισµική «ραχοκοκκαλιά» της. 

Στις συνθήκες αυτές, η κρατούσα τάση αγοραπωλησίας των πάντων ωθεί όλο και 

περισσότερο την ανταλλακτική αξία ν’ αντικαθιστά την αξία χρήσης πραγµάτων, 

αγαθών, υπηρεσιών, φυσικών πηγών αλλά και κοινωνικών σχέσεων. Όλ’ αυτά τείνουν 

ν’ αναγνωρίζονται µόνο ως εµπορεύµατα προς επένδυση ή ρευστοποίηση, για την 

αποπληρωµή χρεών και τη σταθεροποίηση του κλυδωνιζόµενου καπιταλιστικού 

συστήµατος. Τα µέσα παραγωγής και αναπαραγωγής (γη, ορυκτά, ενέργεια, µηχανές, 

υπηρεσίες, υποδοµές, γνώση, πληροφορία κλπ) περιφράσσονται και αποικιοποιούνται 

από το Κεφάλαιο µε ακόµα πιο ραγδαίους ρυθµούς, µαζί µε τις κοινωνικές σχέσεις που 

εγγενώς περικλείουν.
109

  

 

Μεταξύ των ετών 2010 – 2012 και µόνο, οι µεταβολές που βιαίως 

επιβλήθηκαν στην Ελλάδα της κρίσης οδήγησαν το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού 

σε µια τέτοια κατάσταση φτωχοποίησης και ως εκ τούτου ενίσχυσαν τόσο την 

κοινωνική ανασφάλεια, ώστε επήλθε ένα βαθύ τραύµα στη συλλογική συνείδηση και 

µια πρωτόγνωρη διάρρηξη του κοινωνικού δεσµού. Η τελευταία επιδεινώθηκε από την 

απουσία ενός επαρκούς δικτύου κοινωνικής προστασίας για τα πληθυσµιακά εκείνα 

στρώµατα που επλήγησαν περισσότερο µέσα σ’ αυτή τη δίνη. Οι νέες µορφές 

ιδιωτικοποιήσεων, η ακύρωση κοινωνικών παροχών και δικαιωµάτων της 

µεταπολεµικής κοινωνίας, η καταπάτηση δηµοκρατικών ελευθεριών και η µεθοδευµένη 

διάχυση ενός µονοδιάστατου λόγου τροµοκράτησης του πληθυσµού, οδήγησε µεγάλα 

τµήµατα του τελευταίου σε µια κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.
110

Απώτερος στόχος ήταν 

η γενίκευση κι εσωτερίκευση της κοινωνικής πειθάρχησης προς εξυπηρέτηση των, 

εγχώριων και µη, καπιταλιστικών συµφερόντων. 

Πτυχές της καταληψιακής πρακτικής θα µπορούσαν ν’ αποτελέσουν ένα δίχτυ 

κοινωνικής προστασίας, ώστε ν’ αµβλυνθούν οι συντριπτικές επιπτώσεις της κρίσης, 

στην Ελλάδα και αλλού. Η κατάληψη περικλείει αντικειµενικά τη δυνατότητα να 

τοποθετηθεί εκτός και πέρα απ’ αυτό το νεοφιλελεύθερο σχέδιο: αµφισβητεί έµπρακτα 

την ίδια τη λογική του κέρδους, διαρρηγνύντας σηµεία του κυκλώµατος αξιοποίησης 

του Κεφαλαίου («µισθωτή εργασία-παραγωγή προϊόντων-εµπορευµατοποίησή τους-

                                                 
109

 Όπ.π. 
110

 Κιουπκιολής, Α. Για τα Κοινά της Ελευθερίας. Αθήνα: Εκδόσεις Εξάρχεια, 2014, σελ. 192 - 193 



 54

εξαγωγή αξίας-συσσώρευση κεφαλαίου»)·
111

 επικροτεί την ίση ελευθερία στην 

πρόσβαση σε όλα τα αγαθά, προσφέρει ορισµένα εξ αυτών χωρίς αντίτιµο 

αποτρέποντας την κερδοσκοπική τους εκποίηση και πράττει έτσι βάσει κανόνων που οι 

ίδιοι οι δρώντες θεσπίζουν και όχι το κράτος ή υπερεθνικοί οργανισµοί· δίνει 

συµβολικό και απτό παράδειγµα άµεσης δράσης για την αντιµετώπιση αναγκών, σε 

αντίθεση µε την κρατούσα απάθεια αλλά και τη γραφειοκρατική βραδύτητα των 

επίσηµων θεσµών· και στο βαθµό που τα µέλη της ενεργοποιούν παράλληλα και 

συνεργατικές απόπειρες βιοπορισµού (π.χ. κολεκτίβες παραγωγής διατροφικών ειδών), 

συµβάλλει στη δηµιουργία οικονοµικών εγχειρηµάτων που µπορούν σε µικρο-κλίµακα 

να περιγραφούν ως «οικονοµίες συντήρησης», απέναντι στην οικονοµική ασφυξία της 

κρίσης.
112

 Τέλος, οι παρεµβάσεις τους στο τοπικό πλαίσιο συµβάλλουν στο να γίνει η 

πόλη δικαιότερη και πιο εξισωτική.
113
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  

 

Εισαγωγή 

Στο κεφάλαιο αυτό αναλύεται λεπτοµερώς η µεθοδολογική στρατηγική που 

ακολουθήθηκε κατά τη διεξαγωγή της έρευνας, όπως επελέγη µε γνώµονα την επίτευξη 

του σκοπού και την απάντηση των επιµέρους ερωτηµάτων που τέθηκαν στο πλαίσιό 

της. Έτσι, εδώ θα αιτιολογηθούν οι µεθοδολογικές επιλογές που έγιναν, θα περιγραφεί 

η ερευνητική διαδικασία, θα εκτεθούν αναλυτικά τα κριτήρια επιλογής και τα 

χαρακτηριστικά του δείγµατος των ερωτώµενων και θα καταγραφούν οι διαστάσεις της 

διαχείρισης του αρχειακού υλικού (είδη, ταξινόµηση κλπ) καθώς και της διαδικασίας 

της συµµετοχικής παρατήρησης. Τέλος, το κεφάλαιο θα κλείσει µε τις δυσκολίες και τα 

προβλήµατα που προέκυψαν κατά το σχεδιασµό και την έµπρακτη εφαρµογή της όλης 

διαδικασίας. 

 

3.1 Κίνητρα και επιλογές 

 

Το κίνητρο για την εκπόνηση της παρούσας εργασίας ήταν τόσο η επιθυµία να καταστεί 

κατανοητή η κινηµατική πρακτική των πολιτικών καταλήψεων όσο και να διερευνηθεί 

το µέτρο της ανταγωνιστικής τους δυναµικής αφενός απέναντι στο κυρίαρχο 

καπιταλιστικό σύστηµα και αφετέρου απέναντι στις κοινωνικές επιπτώσεις της κρίσης 

του τελευταίου. Η εργασία επιχειρεί να επιτύχει τα παραπάνω εστιάζοντας στην 

ιδιαίτερη ταυτότητα των εγχειρηµάτων αυτών, όπως περιγράφεται και νοηµατοδοτείται 

από τα ίδια τα µέλη τους, σε συνδυασµό µε την εξέταση ορισµένων βασικών 

διαστάσεων της καπιταλιστικής κρίσης.  

Για το σκοπό αυτό επελέγη η Κατάληψη Ευαγγελισµού στο Ηράκλειο Κρήτης, 

καθώς αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγµα τέτοιου εγχειρήµατος στην Ελλάδα: 

διακρίνεται από σαφή πολιτικό προσανατολισµό και µακρόχρονη, αδιάλειπτη παρουσία 

στην πόλη. Πολύ σηµαντικό ρόλο για την επιλογή αυτή έπαιξε επίσης το γεγονός ότι, 

εντούτοις, για την τοπική κοινωνία παραµένει ένας µάλλον ανοίκειος κοινωνικός 

χώρος, ενώ βασικός γνώµονας υπήρξε και η εξίσου µακρόχρονη προσωπική εµπλοκή 

και το αµείωτο ενδιαφέρον µου για την Κατάληψη.  

Ειδικότερα, ο Ευαγγελισµός επελέγη τόσο για πρακτικούς όσο και για λόγους 

ιστορικότητας: τη στιγµή που γράφεται αυτή η εργασία διατρέχει ήδη τον 15
ο
 χρόνο 

δραστηριοποίησης στην πόλη, όντας το µακροβιότερο κατειληµµένο κοινωνικό κέντρο 
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στην ελληνική επαρχία και ένα από τα ανθεκτικότερα σε όλη την επικράτεια. Το 

δεδοµένο αυτό του προσδίδει διακριτικά χαρακτηριστικά που δυνητικά βοηθούν στην 

εξαγωγή ασφαλέστερων συµπερασµάτων στο πλαίσιο της έρευνας, καθότι µια τέτοια 

αδιάκοπη παρουσία έχει ορισµένες σηµαντικές συνεπαγωγές: ένα δεδοµένο υπόβαθρο 

διάρκειας/διαχρονικότητας, πολυάριθµες και πολυποίκιλες δράσεις-παρεµβάσεις-

δραστηριότητες, ανάλογη παραγωγή έντυπου, ηλεκτρονικού και άλλου υλικού, καθώς 

και διαφορετικές φάσεις στην πορεία της ύπαρξής του. Τέτοιες είναι π.χ. οι περιστάσεις 

όπου διέτρεξε κίνδυνο καταστολής (εκκένωσης), και γενικότερα εµπλοκής µε τοπικούς 

και κρατικούς θεσµικούς παράγοντες, η διαδοχή «γενεών» των ατόµων που κατά 

καιρούς το πλαισίωσαν, τα χρονικά σηµεία-απόγεια ανάπτυξης και αντίστοιχα 

φθίνουσας δραστηριοποίησης κλπ. Παράλληλα, η ταύτιση της προσωπικής 

εντοπιότητας µ’ εκείνη του εγχειρήµατος πρόσφερε τη δυνατότητα άµεσης πρόσβασης 

σε πηγές άντλησης εµπειρικού υλικού (πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στην 

Κατάληψη, αρχειακό υλικό που τηρείται εντός της, συµµετοχική παρατήρηση). 

Τέλος, πρόσθετα ερεθίσµατα για την έρευνα αυτή υπήρξαν αφενός η 

συναίσθηση των ιδιαίτερα δυσµενών συνεπειών της κρίσης για ευρύτατα πληθυσµιακά 

στρώµατα στην Ελλάδα και αφετέρου το γεγονός πως το καταληψιακό κίνηµα 

γενικότερα δεν έχει τύχει παρά ελάχιστης προσοχής από την άποψη της διερεύνησής 

του στο πλαίσιο των κοινωνικών επιστηµών, παρ’ ότι µετρά ήδη τέσσερις περίπου 

δεκαετίες ζωής στην ελλαδική επικράτεια. Επιπλέον, στις µέχρι σήµερα προσεγγίσεις 

του σπάνια έχει δοθεί ο λόγος στους ίδιους τους πρωταγωνιστές του, ώστε ν’ αναδειχθεί 

η σηµασία και ο ρόλος του σε πολιτικο-κοινωνικό και πολιτισµικό επίπεδο, µέσα από 

τις δικές τους ερµηνείες και αντιλήψεις. Απ’ την άλλη, όποτε έγινε αντικείµενο 

αναφοράς στο πλαίσιο του δηµόσιου λόγου (πολιτικού, δηµοσιογραφικού) είτε 

δαιµονοποιήθηκε µε σκοπό τον προσεταιρισµό της κοινής γνώµης ως προς τις 

µεθοδεύσεις καταστολής του,
114

είτε αντιµετωπίστηκε απλώς και µόνο ως µια 

νεολαιίστικη εκδήλωση στο έδαφος της αντικουλτούρας, µέσα από ένα πρίσµα ανοχής 

ή συγκατάβασης µε γνώµονα την αποδοχή της διαφορετικότητας. 

 

 

 

                                                 
114
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3.2 Σκοπός της έρευνας   

 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, σκοπός της έρευνας είναι να φέρει στην επιφάνεια και να 

συµβάλει στην κατανόηση µιας µακροχρόνιας κινηµατικής πρακτικής στον ελλαδικό 

χώρο, µέσα από την ανάδειξη του λόγου των ίδιων των θιασωτών της. Παράλληλα, να 

διερευνήσει αν ο αξιακός κώδικας, η συλλογική δράση κλπ που αναπτύσσεται στο 

πλαίσιό της εµπεριέχει µια ανταγωνιστική διάσταση απέναντι στο κυρίαρχο 

καπιταλιστικό µοντέλο, και ειδικά στο κοινωνικό υπόστρωµα της σύγχρονης κρίσης.  

Στην κατεύθυνση αυτή, επιµέρους ερωτήµατα που θα επιχειρήσουµε να 

απαντήσουµε είναι τα ακόλουθα: 

� Ποιά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της Κατάληψης Ευαγγελισµού τα οποία 

νοηµατοδοτούν τη συλλογική ταυτότητα των ατόµων που την απαρτίζουν 

(ανάγκες/επιθυµίες, ιδεολογικό πλαίσιο, αξίες, στόχοι, πρακτικές, κώδικες 

συµπεριφοράς, τρόποι συνύπαρξης κι αλληλεπίδρασης, συµβολικές 

αναπαραστάσεις, συλλογικές δράσεις και οράµατα κλπ); 

� Πώς επιτελούνται και πώς λειτουργούν στην πράξη τα αξιακά πρότυπα του 

εγχειρήµατος, και πώς επιδρούν τόσο στην προσωπικότητα των δρώντων όσο 

και στα τοπικά τεκταινόµενα της πόλης; 

� Ποιό είναι το είδος, η ποιότητα και η επάρκεια των αντιστάσεων που 

συνεπάγονται απέναντι στις επιπτώσεις της κρίσης στην Ελλάδα, σε τοπικό και 

γενικότερα κοινωνικό επίπεδο;  

� Αποτελούν εκ των πραγµάτων ένα υπολογίσιµο αντίπαλο δέος απέναντι στην 

ηγεµονική καπιταλιστική κουλτούρα και λειτουργία, προσφέροντας ένα 

ελπιδοφόρο όραµα υπέρβασής της προς ένα ευτοπικό µέλλον; ή µήπως η 

Κατάληψη συγκροτείται απ’ αυτά στη βάση µιας περιχαράκωσης, όντας στην 

καλύτερη περίπτωση εναλλακτική «νησίδα ελευθερίας» χωρίς ευρύτερη 

µετασχηµατιστική δυναµική; 
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3.3 Μεθοδολογικές επιλογές και διαδικασία της έρευνας 

 

Για την εξυπηρέτηση του σκοπού της έρευνας και την απάντηση των επιµέρους 

ερωτηµάτων επελέγη η ποιοτική προσέγγιση έναντι της ποσοτικής, καθότι πρόκειται 

για την πλέον ενδεδειγµένη ερευνητική διαδικασία προκειµένου για την «εκ των έσω» 

µελέτη των κοινωνικών φαινοµένων, δηλαδή για την κατανόηση και την ερµηνεία τους 

µέσα από την οπτική, τις εµπειρίες και τις αφηγήσεις των ίδιων των δρώντων 

υποκειµένων. Η εν λόγω µέθοδος κρίθηκε η καταλληλότερη και για το λόγο ότι µεταξύ 

άλλων εστιάζει στη διαφοροποίηση και την ποικιλοµορφία της κοινωνικής ζωής, 

δεδοµένα που, όπως επισηµάνθηκε στο θεωρητικό µέρος αυτής της εργασίας, 

συνιστούν χαρακτηριστικά διακριτικά γνωρίσµατα όλων των καταλήψεων. Πρόσθετος 

λόγος υπήρξε το γεγονός ότι στο πλαίσιο της ποιοτικής έρευνας, η εµπλοκή του 

ερευνητή στο πεδίο και η επικοινωνία του µε τα πρόσωπα που λειτουργούν σ’ αυτό, όχι 

µόνο δεν εκλαµβάνεται ως διαστρεβλωτικός παράγοντας αλλά θεωρείται και 

επιβεβληµένη.
115

 Το δεδοµένο αυτό στάθηκε ισχυρό κριτήριο επιλογής της ποιοτικής 

προσέγγισης για δύο βασικούς λόγους: πρώτον, ως προς την εµπλοκή στο πεδίο της 

έρευνας, θεωρήθηκε ιδιαίτερα χρήσιµη η συλλογή στοιχείων υπό µορφή 

παρατηρήσεων, εντυπώσεων, συναισθηµάτων κλπ, όπως απορρέουν από τη διαδικασία 

της συµµετοχικής παρατήρησης. Έκρινα πως η τεχνική αυτή, σε συνδυασµό µε τις 

άλλες που κυρίως επέλεξα να χρησιµοποιήσω, είναι δόκιµη και αναγκαία για την 

αποκόµιση πληρέστερου ερευνητικού υλικού· δεύτερον, η βασική τεχνική που επέλεξα 

για την παραγωγή του υλικού αυτού ήταν η συνέντευξη βάθους. Η επιλογή αυτή 

ανταποκρίνεται ιδιαίτερα στο στοιχείο της άµεσης επικοινωνίας µε τα πρόσωπα της 

έρευνας. 

Τέλος, ουσιώδες κριτήριο προσανατολισµού στο ποιοτικό ερευνητικό µοντέλο 

υπήρξε το - δοµικό στο χαρακτήρα του - στοιχείο της ευελιξίας.
116

 Το στοιχείο αυτό 

βοηθά ιδιαίτερα την ερευνητική διεργασία γιατί παρέχει στον ερευνητή τη δυνατότητα 

να αναστοχάζεται διαρκώς γύρω από το υλικό που παράγει, την παρουσία του στο πεδίο 

και γενικά την επιθυµητή διαλεκτική αλληλοτροφοδότηση της θεωρητικής του 

επεξεργασίας κι ευαισθητοποίησης µε την εµπειρική διερεύνηση. Αυτό το γεγονός 
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καθιστά δυνατό τον επαναπροσδιορισµό όλων των πτυχών της έρευνας εάν αυτό 

αποδειχθεί αναγκαίο.
117

  

Σε κάθε περίπτωση, το εν λόγω µοντέλο διατηρεί πλεονεκτήµατα που κρίθηκαν 

κατάλληλα και εποικοδοµητικά για την εξυπηρέτηση του σκοπού της έρευνας, καθώς η 

ορθή χρήση του οδηγεί επιπλέον 

- σε διερεύνηση που χαρακτηρίζεται από λεπτοµέρεια και βάθος 

- στη δυνητική αποκάλυψη νοηµάτων, διαδικασιών και συµπεριφορών που δεν 

έχουν προβλεφθεί από πριν 

- στη διερεύνηση της εµπειρίας των κοινωνικών υποκειµένων µε τρόπο ώστε ο 

ερευνητής να κατανοεί τον κόσµο (τους) µέσα από το δικό τους βλέµµα (βασικό 

συστατικό του σκοπού της έρευνας) 

- στην αποφυγή a priori κρίσεων, ευνοώντας έτσι τον «ανοικτό» χαρακτήρα της 

έρευνας.
118

 

 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, βασική τεχνική που χρησιµοποιήθηκε είναι η 

συνέντευξη βάθους. Η τεχνική αυτή αποτελεί θεµελιώδες εργαλείο για την παραγωγή 

δεδοµένων σε µια τέτοια έρευνα, αφού σ’ ένα γενικότερο επίπεδο θεωρείται η 

καταλληλότερη για ν’ αποδώσει τις αντιλήψεις του ατόµου που ερωτάται προκειµένου 

ν’ αναπτύξει τις σκέψεις του πάνω σε συγκεκριµένες θεµατικές. Παράλληλα, στο 

ειδικότερο επίπεδο των κοινωνικών κινηµάτων, επιτρέπει την πληροφόρηση γύρω από 

πολύ σηµαντικές όψεις τους, όπως οι στρατηγικές κινητοποίησης που οι δρώντες 

επιλέγουν και η εσωτερική δυναµική τους.  

Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά κινήµατα, η συνέντευξη βάθους 

αποδεικνύεται ακόµα χρησιµότερη, δεδοµένης συνήθως της σπάνης συστηµατικά 

ταξινοµηµένων εγγράφων και αξιόπιστων τραπεζών δεδοµένων αναφορικά µ’ αυτά. 

Επιπροσθέτως, είναι ο προτιµότερος τρόπος παραγωγής εµπειρικού υλικού όταν ο 

ερευνητής στοχεύει σε πυκνή, λεπτοµερή περιγραφή της συλλογικής δράσης, όπως 

καταγράφεται από τη σκοπιά των πρωταγωνιστών της. Ειδικά όταν λαµβάνει τη µορφή 

της ηµι-δοµηµένης συνέντευξης, η οποία προκρίθηκε περαιτέρω ως δοκιµότερη για την 
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παρούσα έρευνα, µπορεί να προσφέρει στον ερευνητή των κοινωνικών κινηµάτων µια 

σειρά πλεονεκτηµάτων: αρκετά εύστοχη (συν)αίσθηση των ατοµικών και συλλογικών 

ταυτοτήτων, της οπτικής και των οραµάτων των δρώντων, του φαντασιακού, των 

ελπίδων και των προσδοκιών τους, της κριτικής τους απέναντι στο υπάρχον, καθώς και 

της προβολής του µέλλοντος στο οποίο κείται και στοχεύει η κινηµατική δράση 

(στοιχείο που, ανάλογα, δίνει υπόσταση και αντοχή στα κοινωνικά κινήµατα ή γίνεται 

αιτία αποδόµησής τους).
119

 

Γενικότερα, η ηµι-δοµηµένη συνέντευξη χαρακτηρίζεται από ένα συγκεκριµένο 

σκοπό, χωρίς όµως το αντικείµενο µελέτης να περιορίζεται εξαιτίας του. Στηρίζεται σ’ 

ένα Οδηγό Συνέντευξης (σηµ.: παρατίθεται στο Παράρτηµα 1 της εργασίας) που 

περιλαµβάνει ένα σύνολο προκαθορισµένων ερωτήσεων. Ο συνεντευκτής δεν τηρεί 

ευλαβικά τη σειρά και τη διατύπωσή τους αλλά τις χρησιµοποιεί περισσότερο στο 

πλαίσιο µιας διαντίδρασης µε τον αφηγητή υπό µορφή συζήτησης. Έτσι, αφήνει αρκετά 

περιθώρια ελευθερίας στον δεύτερο, ενώ βασικό µέληµά του κατά τη διάρκεια της 

συνέντευξης είναι να επαναφέρει τη συζήτηση στο πλαίσιο της έρευνας, όποτε το κρίνει 

αναγκαίο.
120

 

Στον εν λόγω Οδηγό συµπεριέλαβα ένα φάσµα από διαφορετικές κατηγορίες 

ερωτήσεων:  

- ανοικτές (οι οποίες παρέχουν στον ερωτώµενο την ελευθερία ν’ αναπτύξει την 

απάντησή του χωρίς προκαθορισµούς) 

- περιγραφικές (που στοχεύουν στην άντληση πληροφοριών οι οποίες συνδέονται µε 

συγκεκριµένα χαρακτηριστικά του ερωτώµενου όπως η ηλικία, η καταγωγή, η 

ιδιότητα/επάγγελµα, κλπ) 

- ερωτήσεις γνώµης (που διερευνούν στάσεις και αντιλήψεις σχετικά µε διάφορα 

ζητήµατα συνδεδεµένα µε τις Καταλήψεις αλλά και το ρόλο τους στην τρέχουσα κρίση) 

- εισαγωγικές, συµπερασµατικές (που εισάγουν τον ερωτώµενο στο κύριο θέµα της 

συνέντευξης και αντίστοιχα την κλείνουν) 

- ερωτήσεις–«γέφυρες» (που οδηγούν από τη µια θεµατική στην άλλη).
121

 

Συµπεριλήφθηκαν επίσης ερωτήσεις που έδιναν τη δυνατότητα στον ερωτώµενο για µια 
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αφηγηµατική απάντηση σχετική µε το βιογραφικό του απόθεµα. Μια τέτοια αφήγηση 

έχει τη δυνατότητα να προσεγγίζει νοήµατα της κοινωνικής αλληλόδρασης «από τα 

κάτω» και να συνδέει τις κοινωνικές δοµές µε τους βιωµατικούς κόσµους και την 

ατοµική ζωή.
122

 Αυτό το στοιχείο αφορούσε ιδιαίτερα ορισµένες πτυχές των 

ερωτηµάτων της εργασίας τα οποία τέθηκαν προς απάντηση – ιδιαίτερα σε σχέση µε 

την επίδραση που ασκεί στην προσωπική συγκρότηση του υποκειµένου η συµµετοχή σ’ 

ένα τέτοιο εγχείρηµα.  

 

Η προσπάθεια για πληρέστερη κατανόηση της ιδιοσυστασίας της Κατάληψης 

Ευαγγελισµού οδήγησε επίσης στη συνδυαστική χρήση του εργαλείου των 

συνεντεύξεων µε την έρευνα αρχείου, που εκδιπλώθηκε τόσο εντός του αρχείου που 

τηρείται στην Κατάληψη όσο και στο προσωπικό αντίστοιχο.  

Η έρευνα αρχείου αποτελεί γενικότερα έναν από τους κυριότερους αγωγούς της 

εµπειρικής έρευνας στις κοινωνικές επιστήµες. Ως εκ τούτου, θεώρησα πως η 

πρωτογενής αυτή πηγή συλλογής στοιχείων ήταν απαραίτητο να συµπεριληφθεί στην 

έρευνα για δύο λόγους: πρώτον, για ν’ αποκοµίσω µια σφαιρικότερη εικόνα της 

κοινωνικής πραγµατικότητας της Κατάληψης µέσα από µια ιστορική προοπτική της 

πορείας της στο χρόνο· δεύτερον, για να συµπληρωθούν – αλλά και να συγκριθούν - τα 

δεδοµένα που προέκυψαν από τον ατοµικό, υποκειµενικό λόγο των 

συνεντευξιαζόµενων, µε το συνολικό-συνδιαµορφωµένο λόγο της Κατάληψης ως 

συλλογικότητας (όπως διαχρονικά εκφράστηκε µέσα από ποικίλα µέσα - έντυπα, 

ηλεκτρονικά, καλλιτεχνικά κλπ - και σε διάφορες περιστάσεις). 

 

Τέλος, όπως ήδη αναφέρθηκε παραπάνω, συµπληρωµατικά προς τη διεξαγωγή 

συνεντεύξεων και την έρευνα αρχείου, χρησιµοποιήθηκε η µέθοδος της συµµετοχικής 

παρατήρησης. Η επιλογή αυτή έγινε µε το δεδοµένο πως η συγκεκριµένη µέθοδος 

χρησιµοποιείται σχεδόν πάντα σε συνδυασµό µε άλλες τεχνικές συγκέντρωσης 

στοιχείων (και ειδικά µε τις συνεντεύξεις βάθους και την έρευνα αρχείου). Η 

επικουρική της αυτή «επιστράτευση» ευνοεί ακόµα περισσότερο την αρτιότερη 

παραγωγή υλικού, στο πλαίσιο µιας εθνογραφικής µεθοδολογικής στρατηγικής που 

χαρακτηρίζει αυτή καθεαυτή την εµπλοκή του ερευνητή στο πεδίο. Ο λόγος είναι πως 

µέσω της συµµετοχικής παρατήρησης τα κοινωνικά φαινόµενα µελετώνται ενώ 
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εκδιπλώνονται στο φυσικό τους περιβάλλον. Αν αναλογιστεί κανείς ότι η συγκεκριµένη 

µέθοδος εφαρµόζεται όταν το ενδιαφέρον εστιάζεται  

- στα κίνητρα που ωθούν τους ανθρώπους σε συγκεκριµένες ενέργειες και 

συµπεριφορές 

- στα νοήµατα που οι ίδιοι αποδίδουν σε όσα πράττουν και σε όσα συµβαίνουν 

γύρω τους 

- στις σχέσεις µεταξύ τους και στους µηχανισµούς που τις καθορίζουν σ’ ένα 

κοινωνικό πλαίσιο γεωγραφικά ή χωροταξικά περιορισµένο (όπου δρουν µικρές 

κοινωνικές οµάδες),
123

  

τότε γίνεται ευλόγως αντιληπτό ότι η συµµετοχική παρατήρηση κρίθηκε ιδιαίτερα 

χρήσιµη για την απάντηση συγκεκριµένων ερευνητικών ερωτηµάτων: εκείνων που 

αναφέρονται στις αξίες, τους στόχους, τις πρακτικές, τα οράµατα, τη δυναµική των 

σχέσεων κλπ, όσων συµµετέχουν σ’ ένα οριοθετηµένο πεδίο όπως η Κατάληψη 

Ευαγγελισµού.  

Εν κατακλείδι και σε κάθε περίπτωση, οι µεθοδολογικές επιλογές της έρευνας 

έγιναν µε τέτοιο γνώµονα ώστε η επικείµενη παραγωγή και συλλογή του εµπειρικού 

υλικού ν’ ανταποκρίνεται στην απαραίτητη συνάφεια και διαπλοκή της θεωρητικής 

προσέγγισης του υπό εξέταση θέµατος µε τις επιλεγµένες ερευνητικές πρακτικές. 

 

Όσον αφορά το σχεδιασµό και τη διαδικασία της έρευνας, η παραγωγή/συλλογή 

αυτή πραγµατοποιήθηκε σε συγκεκριµένα ερευνητικά στάδια: 

- το πρώτο περιλάµβανε βιβλιογραφική έρευνα ελληνικών και ξένων πηγών, τον 

προσδιορισµό των ερωτηµάτων και τη δηµιουργία του ερευνητικού εργαλείου (οδηγού 

της συνέντευξης), την επιλογή του δείγµατος των ερωτώµενων και τη διεξαγωγή των 

συνεντεύξεων. 

- στο δεύτερο στάδιο πραγµατοποιήθηκε η συγκέντρωση υλικού µέσω της έρευνας 

αρχείου, µε παράλληλη επεξεργασία των συνεντεύξεων (αποµαγνητοφώνηση- 

καταγραφή σε κείµενο), και 

- στο τρίτο ολοκληρώθηκε η εν λόγω επεξεργασία, το αρχειακό υλικό ταξινοµήθηκε 

βάσει κριτηρίων, ενώ στη συνέχεια έγινε η ανάλυση των δεδοµένων και η εξαγωγή των 

συµπερασµάτων. 
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Ταυτόχρονα, και καθ’ όλη τη διάρκεια των παραπάνω ενεργειών, λάµβανε χώρα 

και η διαδικασία της παρατήρησης, που χαρακτηρίστηκε από το βαθµό της πλήρους 

συµµετοχής στις παντοειδείς διεργασίες που λάµβαναν χώρα τόσο στο χώρο της 

Κατάληψης όσο και στον δηµόσιο. 

 

3.4 Κριτήρια επιλογής των ερωτώµενων, είδη και ταξινόµηση του αρχειακού 

υλικού και διαδικασίες παρατήρησης 

 

Στο πλαίσιο της ποιοτικής έρευνας, το δείγµα που επιλέγεται για την παραγωγή του 

εµπειρικού υλικού είναι πάντα σαφώς µικρότερο και δεν υπακούει στους αυστηρούς 

κανόνες που διέπουν τις µεθόδους τυχαίας δειγµατοληψίας της ποσοτικής έρευνας, η 

οποία στοχεύει στη διατύπωση γενικεύσεων βάσει στατιστικής επεξεργασίας και 

σηµαντικότητας. Αντίθετα, η ποιοτική έρευνα εστιάζει σε λίγα και συγκεκριµένα 

πρόσωπα προκειµένου για τη διεξαγωγή συνεντεύξεων, διότι µε διάφορα κριτήρια 

αποφασίζεται πως είναι τα καταλληλότερα για την περιεκτικότερη και προσφορότερη 

πληροφόρηση του ερευνητή. Tα κριτήρια αυτά έχουν κατά καιρούς κατηγοριοποιηθεί 

µε διάφορους τρόπους από τους ερευνητές, ωστόσο όλες οι σχετικές ταξινοµήσεις 

υπάγονται στη γενικότερη κατηγορία της προσανατολισµένης στο σκοπό ή σκόπιµης 

δειγµατοληψίας. Με τη σειρά της, η τελευταία υπαγορεύει την εστίαση σε περιπτώσεις 

προσώπων που στο πλαίσιό της χαρακτηρίζονται ποικιλοτρόπως: «τυπικές του υπό 

µελέτη φαινοµένου», «εµβληµατικές» ή «πηγές πλούσιας πληροφορίας».
124

 

Η Della Porta διακρίνει δύο κατηγορίες τέτοιων προσώπων: τους 

«πληροφορητές» και τους «συµµετέχοντες» στο υπό εξέταση φαινόµενο. Οι πρώτοι 

είναι ιδιαίτερα κατατοπιστικοί, καθότι ναι µεν δεν ανήκουν στο άµεσο περιβάλλον του, 

λογίζονται όµως ως ειδικοί ή έγκριτοι γνώστες του και βοηθούν ιδιαίτερα στην πυκνή 

περιγραφή του. Προσδίδουν έτσι στην έρευνα ποιότητες όπως επάρκεια εµβάθυνσης 

και πρόσθετο ενδιαφέρον, ενώ παράλληλα βοηθούν στην κατοχύρωση ποιοτικών 

κριτηρίων όπως η στενή σχέση θεωρίας και εµπειρικού υλικού. Ο δε ρόλος τους είναι 

ιδιαίτερα σηµαντικός όταν οι συνεντεύξεις είναι λίγες.  

Απ’ την άλλη, οι «συµµετέχοντες» είναι όσοι ανήκουν οργανικά σε µια υπό 

εξέταση οµάδα. Αυτοί επιλέγονται µε κριτήρια αντιπροσωπευτικότητας που σχετίζονται 
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µε την κρισιµότητα των πληροφοριών τις οποίες παρέχουν ως προς το θεωρητικό 

υπόβαθρο και το σκοπό της έρευνας.  

Μια ακόµα επιλογή ως προς τη στρατηγική δειγµατοληψίας µπορεί µεταξύ 

άλλων να αφορά πρόσωπα που αποτελούν αποκλίνουσες ή «ακραίες» περιπτώσεις σε 

σχέση µε το υπό µελέτη κοινωνικό φαινόµενο, καθώς η πληροφορία που µπορεί να 

ληφθεί απ’ αυτά καθιστά πιθανή την ανατροπή της θεωρίας. Ως εκ τούτου, ευνοεί τη 

διαλεκτική παλινδρόµηση µεταξύ της τελευταίας και της δειγµατοληπτικής 

στρατηγικής.
125

 

 

Με γνώµονα τα παραπάνω και σε ό,τι αφορά τις συνεντεύξεις, ως 

καταλληλότερο πρώτο κριτήριο επιλογής των ατόµων κρίθηκε ο βαθµός εµπλοκής τους 

στο εγχείρηµα (διάρκεια και «ένταση» συµµετοχής). Κατόπιν αυτού, πρόσθετα 

κριτήρια επιλογής στάθηκαν ορισµένα επιµέρους, µοναδικά χαρακτηριστικά του κάθε 

προσώπου, µε τρόπο ώστε σωρευτικά ν’ ανταποκρίνονται κατά το δυνατόν 

περισσότερο στο εύρος της ποικιλοµορφίας (ή/και των παραλλαγών
126

) που 

χαρακτηρίζουν τη σύνθεση των ατόµων που συµµετέχουν στο εγχείρηµα. Τέτοια 

κριτήρια αποτέλεσαν το φύλο, η ηλικία, η καταγωγή, η εργασιακή κατάσταση και ιδίως 

ο βαθµός εµπλοκής ως προς την επιπλέον ιδιότητα του κατοίκου (ή όχι) του κτιρίου· 

επίσης, η χρονολογική στιγµή στην ιστορία του εγχειρήµατος κατά την οποία 

εντάχθηκαν σ’ αυτό. Στο πλαίσιο αυτό, µία περίπτωση επελέγη στοχευµένα και ως 

αποκλίνουσα. Στις συνεντεύξεις συµµετείχαν τα πρόσωπα που εξαρχής είχα επιλέξει να 

προσεγγίσω, δηλαδή δεν υπήρξαν αρνήσεις που να µε υποχρεώσουν ν’ αναζητήσω 

ανταπόκριση από άλλα µέλη. Γενικά υπήρξε µεγάλη δεκτικότητα από την πλευρά των 

ερωτώµενων, καθώς υπήρχε µια πολυετής γνωριµία µαζί τους και κυρίως φιλική και 

ταυτόχρονα πολιτική σχέση µέσα από την κοινή δραστηριοποίηση στην Κατάληψη. 

Είχε θεµελιωθεί έτσι µια µακροχρόνια σχέση αµοιβαίας εµπιστοσύνης και εκτίµησης, η 

οποία βοήθησε πολύ τόσο στο γρήγορο ξεπέρασµα της αρχικής αµηχανίας κατά τη 

διάρκεια της συνέντευξης όσο και στη µετέπειτα φυσική εκδίπλωση της όλης 

διαδικασίας. 

Η σειρά διεξαγωγής των συνεντεύξεων υπάκουσε στον κανόνα που 

υπαγορεύει να µην συγκαταλέγονται στις πρώτες οι συνεντεύξεις ατόµων που 
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θεωρούνται «κοµβικά» για την έρευνα
127

 (παρότι όλα ανεξαιρέτως τα πρόσωπα 

µπορούσαν να χαρακτηριστούν έτσι βάσει των ιδιοτήτων τους – ωστόσο, στην 

προκειµένη περίπτωση τήρησα τη σειρά που υπαγόρευε η σπουδαιότητα που κατά τη 

γνώµη µου είχε η παλαιότητα της παρουσίας τους στο εγχείρηµα και στην πόλη του 

Ηρακλείου). Κατά τη διαδικασία διεξαγωγής των συνεντεύξεων τηρήθηκε αυστηρά η 

αρχή της ενήµερης κατάθεσης, που αφορά την εκ των προτέρων ενηµέρωση των 

ερωτώµενων για τη δέουσα τήρηση της ανωνυµίας τους, την ηχογράφηση της 

συνέντευξης (κατόπιν ρητής τους συγκατάθεσης) και το σκοπό της έρευνας. 

 

Το αρχειακό υλικό που συγκέντρωσα καταλαµβάνει χρονικά όλη την περίοδο 

του βίου της Κατάληψης (από το 2002 µέχρι και σήµερα). Προέρχεται τόσο από το 

ενεργό αρχείο που διαχρονικά και συστηµατικά τηρείται σε διακριτό χώρο του κτιρίου 

(«Βιβλιοθήκη – Αρχείο») όσο και από το προσωπικό αντίστοιχο.  

Ως προς την πρόσβασή µου στο αρχείο της Κατάληψης δε συνάντησα κανένα 

πρόβληµα, τόσο λόγω του κλίµατος εµπιστοσύνης που ανέφερα και παραπάνω, όσο και 

γιατί είναι σε γενικές γραµµές καλά οργανωµένο (ταξινοµηµένο σε θεµατικές, 

φακέλους κλπ). Η συλλογή των τεκµηρίων που χρησιµοποίησα έγινε επιλεκτικά, 

αφενός λόγω του πολύ µεγάλου όγκου του συνολικού υλικού (αν αναλογιστεί κανείς 

ότι ο Ευαγγελισµός µετρά 15 περίπου χρόνια ζωής) και αφετέρου γιατί έκρινα πως το 

σώµα των τεκµηρίων που επέλεξα επαρκούσαν για τους σκοπούς της έρευνας.  

Το υλικό περιλαµβάνει δεκάδες δείγµατα και ταξινοµήθηκε ως εξής: 

      -     κατά χρονολογική σειρά (έτος έκδοσης/παραγωγής) 

- κατά τύπο (έντυπο, ηλεκτρονικό, ηχητικό) 

- κατά είδος (αφίσες, µπροσούρες, προκηρύξεις, φυλλάδια, εσωτερικά κείµενα 

(αυτό)κριτικής και διαβούλευσης για διάφορα ζητήµατα, flyers, αυτοκόλλητα, 

φωτογραφίες, video, ηχητικά αρχεία κλπ) 

- κατά πρακτική/δράση (διοργάνωση ποικίλων εκδηλώσεων, καλέσµατα σε  

πορείες, συνελεύσεις, παραστάσεις αλληλεγγύης κλπ, δηµόσιες καταγγελίες, 

γιορτές και επετειακά φεστιβάλ, κριτική και ανάλυση σε σχέση µε τεκταινόµενα 

στο τοπικό και κεντρικό πολιτικο-κοινωνικό επίπεδο, οργάνωση καλλιτεχνικών 

και άλλων εργαστηρίων, κλπ) 
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- κατά θεµατικές µε βάση αξίες/αρχές (αλληλεγγύη, αυτοοργάνωση, αντίσταση, 

ισότητα, αντιεµπορευµατοποίηση, αντιφασισµός/αντιρατσισµός, οικολογία 

κλπ). 

 

Σε ό,τι αφορά τη συµµετοχική παρατήρηση, η πρόσβαση στο πεδίο έλαβε χώρα 

χωρίς χρεία ιδιαίτερου σχεδιασµού ή µέριµνας και γενικότερα χωρίς προβλήµατα (όπως 

συνέβη και µ’ αυτή στο αρχείο αλλά και µε την προσέγγιση των ερωτώµενων). Σ’ αυτό 

έπαιξε σηµαντικό ρόλο η µακροχρόνια προσωπική δραστηριοποίηση στο χώρο της 

Κατάληψης, η συνακόλουθη αναγνώριση κι εµπιστοσύνη εκ µέρους των άλλων 

συµµετεχόντων και κατά συνέπεια η απολύτως φυσική εντύπωση που προκαλούσε η 

παρουσία µου στο χώρο.  

Η διαδικασία της παρατήρησης περιλάµβανε πλήρη συµµετοχή σε διεργασίες 

όπως τακτικές συνελεύσεις στο πλαίσιο λειτουργίας µόνιµων θεµατικών σχηµάτων, 

έκτακτες προς λήψη αποφάσεων για διάφορα ζητήµατα (εξωτερικής απεύθυνσης και 

παρουσίας αλλά και εσωτερικά), διοργάνωση εκδηλώσεων µε ποικίλο περιεχόµενο, 

κινητοποιήσεις στο δρόµο, ακτιβίστικες δράσεις, κλπ. Κατά τη διάρκεια της 

δραστηριότητας αυτής προσπαθούσα να εστιάσω σε συγκεκριµένες όψεις της 

δράσης/πρακτικής (λόγους, πράξεις, σχέσεις, συµπεριφορές, διαδικασίες και τυπικά 

πλαίσια λειτουργίας). Αµέσως µετά προέβαινα στην καταγραφή των σηµαντικότερων 

παρατηρήσεων, εν είδει ηµερολογίου µε σχόλια πάνω στις λεπτοµέρειες και τα κατ’ εµέ 

κοµβικά για την έρευνα στοιχεία. 
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3.5 Χαρακτηριστικά του δείγµατος των ερωτώµενων 

 

Ελήφθησαν τέσσερις συνεντεύξεις, από πρόσωπα που κατά την περίοδο διεξαγωγής της 

έρευνας δραστηριοποιούνταν ενεργά, άµεσα και µακροχρόνια στο εγχείρηµα. Από την 

άποψη αυτή θα µπορούσαµε να πούµε (σε σχέση µε την κατηγοριοποίηση της Della 

Porta) ότι πληρούσαν ταυτόχρονα και την ιδιότητα του «πληροφορητή»
128

 και εκείνη 

του «συµµετέχοντα». 

Από τα πρόσωπα αυτά, τα δύο ήταν και κάτοικοι του κτιρίου, ένα εκ των 

οποίων µε µακροχρόνια διαµονή εντός του. Επρόκειτο για τρεις άνδρες και µία 

γυναίκα,  που κατά την εν λόγω περίοδο οι ηλικίες τους ήταν 26, 37, 53 και 29 ετών 

αντίστοιχα. Στη χρονολογική κλίµακα των «γενεών» που συµµετέχουν στο εγχείρηµα 

(όπως απορρέει από την επίγνωση που προσδίδει η προσωπική µου εµπειρία κι επαφή 

µε το χώρο), τα συγκεκριµένα πρόσωπα κατατάσσονταν σε διακριτές φάσεις της 

ιστορίας της Κατάληψης: ένα άτοµο ανήκε στην αρχική οµάδα που προπαρασκεύασε 

και υλοποίησε την είσοδο στο κτίριο (37 ετών), ένα ενσωµατώθηκε 4 χρόνια µετά (29 

ετών), ένα ανήκει σε µια από τις νεότερες ηλικιακές κατηγορίες συµµετεχόντων (26 

ετών) και ένα συνδέθηκε οργανικά µε το χώρο σε µεγαλύτερη ηλικία (53 ετών) λόγω 

της όψιµης στέγασής του σ’ αυτόν (δραστηριοποιούνταν όµως στο ιδεολογικό και 

χωροταξικό του πλαίσιο καθ’ όλη τη διάρκεια της ύπαρξης του εγχειρήµατος). 

Ως προς την καταγωγή τους, ένα άτοµο έχει καταγωγή από την επαρχία του 

νοµού Ηρακλείου, ένα από άλλη πόλη της Κρήτης, και δύο από την υπόλοιπη Ελλάδα. 

Όλα όµως διαβιούν σε µακροχρόνια βάση στην πόλη του Ηρακλείου. 

Τέλος, αναφορικά µε την εργασιακή/επαγγελµατική τους ιδιότητα, την περίοδο 

αυτή ένα άτοµο ασκούσε ελεύθερο επάγγελµα µετά από φοίτηση σε σχετική τεχνική 

σχολή του ΟΑΕ∆, ένα έκανε σπουδές σε ινστιτούτο επαγγελµατικής κατάρτισης, ένα 

εργαζόταν επισφαλώς και περιστασιακά σε ανειδίκευτη εργασία κατόπιν πρόσφατης 

περάτωσης των πανεπιστηµιακών του σπουδών και ένα τελούσε σε καθεστώς 

µακροχρόνιας ηµι-ανεργίας.  
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 Σε κάθε περίπτωση, στο εξής θα χρησιµοποιούνται διαφορετικοί όροι για την αναφορά στους  

συνεντευξιαζόµενους, καθώς ο όρος «πληροφορητής» είναι αδόκιµος, δεδοµένου πως οι 

αναπλάσεις/αφηγήσεις που λαµβάνουν χώρα στο πλαίσιο της προφορικής ιστορίας δεν είναι απλές 

«πληροφορίες» αλλά παραγωγές του λόγου που εµπεριέχουν νόηµα και στόχευση.   
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3.6 ∆υσκολίες και προβλήµατα της έρευνας  

 

Όπως ήδη αναφέρθηκε στις προηγούµενες υποενότητες, ως προς την 

επιλογή/ανταπόκριση των προσώπων για τη λήψη των συνεντεύξεων δεν αντιµετώπισα 

ιδιαίτερες δυσκολίες, πέρα από κάποιες αρχικές επιφυλάξεις που ένας υποψήφιος 

εξέφρασε ως προς τη συµµετοχή του (λόγω του ακαδηµαϊκού πλαισίου της έρευνας)· 

µετά από ένα διάστηµα σκέψης, το συγκεκριµένο πρόσωπο δήλωσε εν τέλει τη 

διαθεσιµότητά του, κι έτσι η διαδικασία έλαβε χώρα κανονικά και χωρίς προβλήµατα. 

∆εδοµένης και της απρόσκοπτης πρόσβασής µου στο αρχείο της Κατάληψης 

(αλλά και της ύπαρξης προσωπικού αντίστοιχου), το µεγαλύτερο πρόβληµα που είχα ν’ 

αντιµετωπίσω είχε να κάνει µε το περιώνυµο ζήτηµα της αξιολογικής ουδετερότητας 

απέναντι στο αντικείµενο της έρευνας: όπως έχω ήδη αναφέρει, στο µέτρο των 

δυνάµεών µου έχω υπάρξει εξαρχής ο ίδιος συµµέτοχος στην Κατάληψη, 

ενστερνιζόµενος σε µεγάλο βαθµό το ιδεολογικό, αξιακό και κινηµατικό της πλαίσιο. 

Είχα λοιπόν εξαρχής ν’ αντιµετωπίσω την πρόκληση της µη (συναισθηµατικής, 

πολιτικής, αξιακής κοκ) ταύτισης µε την υπό µελέτη δοµή και οµάδα, διατηρώντας τη 

διάκριση µεταξύ του ρόλου του κοινωνιολόγου – ερευνητή και του συµµέτοχου στο 

εγχείρηµα.  

Εδώ πρέπει ν’ αναφέρω πως η τελευταία αυτή ιδιότητα δεν συµπεριέλαβε ποτέ 

και τη στέγαση στο κτίριο, γεγονός που ίσως στερεί ποιότητες από την πλευρά της 

συµµετοχικής παρατήρησης. Παρά ταύτα, θεωρώ ότι τόσο τα στοιχεία που µου 

παρείχαν οι δύο ερωτώµενοι-κάτοικοι του κτιρίου όσο και η µακροχρόνια εµπλοκή µου 

στο χώρο, προσέδωσαν µια καλή εικόνα της συγκεκριµένης πτυχής της συµµετοχής 

κάποιου στο εγχείρηµα, ώστε να καλύπτεται σε ικανοποιητικό βαθµό το κενό αυτό. 

Για να επανέλθουµε όµως στο ζήτηµα της αντικειµενικότητας απέναντι στην 

υπό µελέτη δοµή, το οποίο προέκυπτε από τη διττή µου αυτή ιδιότητα (του ερευνητή 

και ταυτόχρονα άµεσου συµµέτοχου στην Κατάληψη), πρέπει να σηµειωθεί αρχικά 

πως, ούτως ή άλλως, δύσκολα µπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι ο στόχος της αξιολογικής 

ουδετερότητας τον οποίο έθετε ο Max Weber µπορεί να επιτευχθεί απόλυτα στην 

επιστηµονική διαδικασία: οι αξίες και οι πεποιθήσεις του ερευνητή «εισβάλλουν» σε 

πολλές φάσεις της τελευταίας (επιλογή του θέµατος, σχεδιασµός έρευνας, ερµηνεία των 

αποτελεσµάτων κλπ), προσδίδοντάς της αναπόφευκτα µια υποκειµενική διάσταση. 

Αναµφίβολα, το γεγονός αυτό «θολώνει» σ’ ένα βαθµό την κοινωνική πραγµατικότητα 

που διερευνάται, καθώς αυτή φιλτράρεται µέσα από προσωπικές αντιλήψεις και αξίες. 
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Αυτό όµως δεν σηµαίνει πως παύει να υφίσταται, µε µια δική της, αυθύπαρκτη ουσία· 

το ζητούµενο εδώ δεν είναι πλέον η επίτευξη ενός απόλυτου διαχωρισµού µεταξύ 

αντικειµενικών κοινωνικών δεδοµένων και υποκειµενικών αξιών, αλλά ποιά θα είναι η 

µορφή της σύνδεσης µεταξύ τους και οι επιπτώσεις τους στις επιστηµονικές πρακτικές. 

Σε σχέση µ’ αυτό, η συγκρότηση της προσωπικότητας του ερευνητή µπορεί να παίζει 

ένα ορισµένο ρόλο στην επιστηµονική διαδικασία αλλά και τα συστατικά στοιχεία της 

τελευταίας διατηρούν τη σηµασία τους: η δυνατότητα εµπειρικού ελέγχου των 

θεωρητικών παραδοχών, η λογική συνοχή των αξιών που διέπουν την έρευνα και η 

κριτική άποψη της επιστηµονικής κοινότητας συντελούν στη διαφοροποίηση της 

επιστηµονικής διερεύνησης από άλλους (π.χ. ιδεολογικούς) τρόπους απεικόνισης της 

κοινωνικής πραγµατικότητας.
129

  

Στο πλαίσιο αυτό, ευελπιστώ ότι τα ερευνητικά εργαλεία που επέλεξα, οι 

σηµειώσεις που κρατούσα και κυρίως η ενσυνείδητη εγρήγορση πάνω στο ζήτηµα 

αυτό, συνέβαλαν ώστε η διαδικασία της παρατήρησης και η µετέπειτα ανάλυση, όπως 

και τα συµπεράσµατα, να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στην αλήθεια της 

συγκεκριµένης κοινωνικής πραγµατικότητας που ερεύνησα.  

Σε κάθε περίπτωση, η όλη διαδικασία εµπλούτισε µε ουσιαστικό τρόπο τόσο τη 

σχέση µου µε το συγκεκριµένο εγχείρηµα όσο και την αντίληψη της ιδιότητάς µου ως 

κοινωνικού επιστήµονα: ως προς το πρώτο σκέλος, αυτή η µεθοδική-συστηµατική 

ενασχόλησή µου µε την Κατάληψη αποσαφήνισε για πρώτη φορά µε τόσο ρητό τρόπο 

σκέψεις, προβληµατισµούς και διαστάσεις της δράσης εντός του πλαισίου της 

(προσωπικής και συλλογικής), ώστε συνέβαλε σε µια βαθύτερη κατανόηση κινήτρων, 

καταστάσεων, σχέσεων κλπ, που εκδιπλώνονται µέσα σ’ αυτό το ιδιαίτερο κοινωνικό 

πεδίο. Ως προς το δεύτερο, αφενός η αναγκαιότητα ενός κατά το δυνατόν αρτιότερου 

ερευνητικού σχεδιασµού και αφετέρου η δύσκολη αλλά απαραίτητη αποστασιοποίηση 

από ένα ψυχοσυναισθηµατικά πολύ οικείο περιβάλλον, αποτέλεσαν ένα συνδυασµό που 

µετουσιώθηκε σε µια πολύ γόνιµη άσκηση για την επιστηµονική µου κατάρτιση. 
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 Κυριαζή, Ν. Η Κοινωνιολογική Έρευνα – κριτική επισκόπηση των µεθόδων και των τεχνικών. Αθήνα: 

Ελληνικά Γράµµατα, 1999, σελ. 24 - 29  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: Ι∆ΙΟΣΥΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ 

 

Εισαγωγή 

Μέσα από πραγµατολογικό υλικό των συνεντεύξεων της έρευνας, στο κεφάλαιο αυτό 

θα επιχειρήσουµε να ερµηνεύσουµε το αξιακό σύστηµα και τους τρόπους σκέψης των 

µελών της Κατάληψης Ευαγγελισµού. Σ’ αυτή τη βάση θ’ αναδείξουµε τους τρόπους µε 

τους οποίους τα υποκείµενα της δράσης νοηµατοδοτούν τη συλλογική τους ταυτότητα, 

ερµηνεύουν ζητήµατα αναγκών και επιθυµιών που συνδέονται µε το εγχείρηµα και 

προβάλλουν κοσµοθεωρήσεις που αφορούν ιδεολογικές αρχές και αξίες, στόχους, 

πρακτικές, κώδικες συµπεριφοράς, τρόπους συνύπαρξης κι αλληλεπίδρασης, 

συλλογικές δράσεις και οράµατα. 

Πριν όµως αποδυθούµε σ’ αυτή την προσπάθεια, κρίνουµε απαραίτητο να 

προβούµε σε µια σύντοµη ιστορική καταγραφή της παρουσίας του εγχειρήµατος στην 

πόλη του Ηρακλείου. 

 

4.1. Ιστορικό της Κατάληψης  

 

Συνεπείς εξαρχής µε την πρόθεσή µας να δοθεί ο λόγος στους πρωταγωνιστές αυτής της 

ιστορίας, αντιγράφουµε καταρχάς από το αρχικό απόσπασµα της µπροσούρας που 

εκδόθηκε από τους ίδιους για τον ένα χρόνο από την κατάληψη του κτιρίου:
130

 

«Ευαγγελισµός δεν είναι µόνο της Θεοτόκου – υπάρχει και στη Θεοτοκοπούλου 

(σηµ.: η οδός όπου βρίσκεται το κατειληµµένο κτίριο). ∆υόροφο νεοκλασικό κτίριο στο 

κέντρο του Ηρακλείου, ιδιοκτησίας πλέον του Πανεπιστηµίου Κρήτης αλλά 

εγκαταλελειµµένο προ 20ετίας. Πριν, λειτουργούσε ως νοσοκοµείο, ενώ αρχικά 

χτίστηκε για γαλλική σχολή καλογραιών – αλλά η µοίρα του επεφύλασσε 

σηµαντικότερο ρόλο στην Ιστορία. 

Ήταν Πέµπτη 16 Μάη 2002, ο ήλιος µόλις που είχε ανατείλει και(…)δύο ώρες 

µετά από το προκαθορισµένο ραντεβού, ήµασταν ένα σοβαρό ποσοστό απ’ αυτούς που 

είχαµε αποφασίσει να έρθουµε (της τάξης του 26%), και µετά από διαφωνίες (για άλλη 

µια φορά) για το αν θα µπούµε, αποφασίσαµε να προχωρήσουµε στο εγχείρηµα. Καθώς 

παρατηρούσαµε την πόρτα και την αλυσίδα που την κρατούσε κλειστή, ακούστηκε µια 

φωνή: «φέρτε τον κόφτη!». Τότε άρχισε η τιτάνια µάχη ανάµεσα σ’ αυτόν και την 
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 «2002 – 2003: 1 χρόνος ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ: Αντίσταση-Αυτοοργάνωση-Αλληλεγγύη», 

Μάιος 2003 
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αλυσίδα. Με τη νίκη του πρώτου, τα άτοµα εισήλθαν πανηγυρικά στο χώρο, πράγµα 

που µετανιώσανε ευθύς αµέσως: η µπόχα ήταν ανυπέρβλητη – παρ’ όλ’ αυτά, το 

θάρρος των νεαρών ήταν γιγάντιο(…)Μετά από σκληρή δουλειά, κι αφού µαζεύτηκε 

όλο το τσούρµο κατά τις 11.00 (την ώρα δηλαδή που ξυπνάει ο µέσος φοιτητής όταν 

έχει µια τόσο σηµαντική δουλειά), το κτήριο µεταµορφώθηκε σε απλή…αθλιότητα. Το 

µεσηµέρι της ίδιας µέρας, έλαβε χώρα και η πρώτη προστριβή µε την αστυνοµία: 

κάποιοι φιλειρηνικοί και δηµοκρατικοί γείτονες, που τρόµαξαν στη θέα µαλλιαρών 

20χρονων, αποφάσισαν ν’ απευθυνθούν στον αρµόδιο φορέα για τέτοια ζητήµατα, την 

ελληνική αστυνοµία. Έξω από το κτήριο εµφανίστηκαν δυο µηχανόβιοι της οµάδας 

«Ζήτα» και ο διάλογος µαζί τους έληξε µε την ατάκα του ενός «βλέπετε, εγώ είµαι 

διαλεκτικός µαζί σας, αλλά πρέπει να βγείτε έξω». Φυσικά, δεν ακολουθήσαµε τη 

διαταγή του και η µικρή παρεξήγηση λύθηκε µε την τηλεφωνική παρέµβαση του 

πρύτανη. Βέβαια, οι «κύριοι» της Ασφάλειας κάνανε συχνά-πυκνά βόλτες για τη 

«συλλογή στοιχείων» περί του εγχειρήµατός µας». 

Πέρα από το γλαφυρό ύφος, καθώς και τα - ήδη πολλά και πολύτιµα - στοιχεία 

που από την παραπάνω περιγραφή αποκοµίζει ο ερευνητής για την ταυτότητα του 

εγχειρήµατος, είναι φανερό πως τα παραπάνω αποτελούν µια εξιστόρηση που αφορά τις 

απαρχές του. Έκτοτε, και για να περιοριστούµε σε µια συνοπτική αναφορά ορισµένων 

περιστάσεων που αποτέλεσαν σταθµούς στην πορεία του, µπορούµε ν’ αναφέρουµε: 

• το δεύτερο εξάµηνο του έτους 2003 και την έντονη δραστηριοποίηση 

της Κατάληψης στις κινήσεις αλληλεγγύης προς τους συλληφθέντες-

απεργούς πείνας των συγκρουσιακών γεγονότων της «συνόδου 

κορυφής» της Ε.Ε., τον Ιούνιο του ίδιου έτους στη Θεσσαλονίκη 

• το ∆εκέµβριο του ίδιου επίσης έτους, και την έντονη δράση που 

ανέπτυξαν τα µέλη της Κατάληψης ενάντια στην αστυνοµική βία και 

αυθαιρεσία σε σχέση µε τη δολοφονία του νεολαίου Ηρακλή 

Μαραγκάκη από την αστυνοµία
131

 

• την αδιάλειπτη συµµετοχή τους το 2006 στο δυναµικό φοιτητικό κίνηµα 

που εναντιώθηκε στην ψήφιση του νόµου Γιαννάκου για την Παιδεία 

                                                 
131

 Στις 5/12/2003, σε επαρχιακό δρόµο του ν. Ηρακλείου (Γωνιές Μαλεβυζίου) «ειδικός φρουρός» σε 

µπλόκο ελέγχου της αστυνοµίας πυροβόλησε εναντίον αυτοκινήτου που δεν σταµάτησε σε σχετικό σήµα, 

µε αποτέλεσµα να τραυµατίσει θανάσιµα τον επιβαίνοντα στο αυτοκίνητο, 22χρονο Ηρακλή Μαραγκάκη 

από.το.Ηράκλειο,.ο.οποίος.κατέληξε.τρεις.µέρες.µετά.(βλ..µεταξύ.άλλων:http://news.in.gr/greece/article/

?aid=501423). Σχετικά µε τις τρεις άλλες περιστάσεις που αναφέρονται παραπάνω, νοµίζουµε πως η 

τελευταία δεν χρειάζεται «συστάσεις», ενώ για τις υπόλοιπες, µια έστω πρόχειρη έρευνα στο διαδίκτυο 

µπορεί να δώσει µια σφαιρική εικόνα των αναφερόµενων γεγονότων. 
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• τον κοµβικό ρόλο που έπαιξε η Κατάληψη ως κέντρο αγώνα στο πλαίσιο 

των διαµαρτυριών και των εκτεταµένων συγκρούσεων που ξέσπασαν 

από τις 6 ∆εκεµβρίου του 2008 και για τις επόµενες ηµέρες, κατά τη 

διάρκεια της εξέγερσης που ακολούθησε τη δολοφονία του Αλέξανδρου 

Γρηγορόπουλου από αστυνοµικούς στα Εξάρχεια. 

 

Πέρα από τα παραπάνω, στην πορεία του χρόνου χρειάστηκε επίσης να γίνουν 

αρκετές παρεµβάσεις από τα µέλη της Κατάληψης µε σκοπό την άσκηση πίεσης προς 

αποτροπή της ανάκτησης του κτιρίου από τον τελευταίο (και σηµερινό) ιδιοκτήτη του, 

το Πανεπιστήµιο Κρήτης. Αποκορύφωµα ήταν, κατά γενική οµολογία, η περίσταση του 

2008, όταν πρυτανικές αρχές, εισαγγελία και αστυνοµία έδωσαν διορία 15 ηµερών 

στους καταληψίες για ν’ αποχωρήσουν από το κτίριο, προκειµένου ν’ ανακαινιστεί και 

να διαµορφωθεί «προς αξιοποίηση» από το πανεπιστήµιο. Η διαρκής και πολύµορφη 

καµπάνια αντιπληροφόρησης που ακολούθησε, τόσο στην πόλη όσο και στο 

πανεπιστήµιο, καθώς και οι εκδηλώσεις αλληλεγγύης από άλλες καταλήψεις και 

πολιτικές συλλογικότητες του α/α πολιτικού χώρου ανά την επικράτεια (αλλά κι από 

ορισµένες αριστερές φοιτητικές παρατάξεις), απέτρεψε τελικά την εκκένωσή του από 

την αστυνοµία.  

Άλλη πολύ σηµαντική, ανάλογη περίσταση, έλαβε χώρα στις αρχές του 2013, 

όταν ένα µεθοδευµένο, ογκούµενο κύµα καταστολής των καταλήψεων
132

 από τη 

συγκυβέρνηση Ν∆ – ΠαΣοΚ – ∆ΗΜ.ΑΡ. κατέστησε πολύ πιθανή την προοπτική για 

την εκκένωση και του Ευαγγελισµού - χωρίς εν τέλει να συµβεί.  

∆ιαφορετικής φύσης αλλά σίγουρα πολύ σηµαντική στιγµή υπήρξε το δύσκολο 

έργο της ολοκληρωτικής ανακαίνισης της πρόσοψης του κτιρίου από τα µέλη της 

Κατάληψης κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2015, ως «απάντηση» στην 

ειδοποίησή τους εκ µέρους του πανεπιστηµίου ότι είχε προκηρύξει διαγωνισµό για την 

ανάληψη του έργου αυτού από κατασκευαστική εταιρεία. 

Τέλος, πολύ χρήσιµη για την απόκτηση µιας σφαιρικότερης εικόνας του 

Ευαγγελισµού είναι η αναφορά στις συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στο 

                                                 
132

 Είχε προηγηθεί µέσα στο καλοκαίρι του 2012 η καταστολή της κατειληµµένης ∆ηµοτικής Αγοράς 

στην Κυψέλη της Αθήνας, το Σεπτέµβριο η εισβολή της αστυνοµίας και εκκένωση της κατάληψης ∆έλτα 

στη Θεσσαλονίκη, αντίστοιχη εισβολή και εκκένωση της ιστορικής, εµβληµατικής κατάληψης της Villa 

Amalia το ∆εκέµβρη (πάντα του ίδιου έτους) στην Αθήνα, η οµοίως αστυνοµική καταστολή και διάλυση 

του αυτοδιαχειριζόµενου στεκιού της ΑΣΟΕΕ και του αυτοοργανωµένου ραδιοφωνικού σταθµού 98 FM 

λίγες µόλις ηµέρες µετά και, τέλος, η εισβολή και εκκένωση της κατάληψης Πατησίων 61 και 

Σκαραµαγκά, στις αρχές Ιανουαρίου 2013. 
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κτίριο. Κατά τη διάρκεια των 15 περίπου αυτών ετών έχουν υπάρξει πολυάριθµες 

τέτοιες, των οποίων η δράση καλύπτει όλο το φάσµα των λειτουργιών και των 

πρακτικών που υλοποιούνται από το εγχείρηµα. Ωστόσο, µια διαχρονική αναδίφηση 

στην πορεία και τη δράση όλων αυτών των οµάδων θα καθιστούσε την αναφορά αυτή 

ιδιαίτερα µακροσκελή, συνεπώς εδώ θα περιοριστούµε σε µια ενδεικτική παράθεση 

σχετικών πληροφοριών, που αφορά εκείνες οι οποίες δραστηριοποιούνταν στην 

Κατάληψη κατά τη διάρκεια της εκπόνησης αυτής της εργασίας. 

Έτσι, βασικό και µόνιµο σχήµα που ρυθµίζει σ’ ένα συνολικό πλαίσιο οτιδήποτε 

σχετίζεται µε τη διαχείριση του χώρου (συντήρηση, καθαριότητα, εξασφάλιση 

σχετικών πόρων, στέγαση και διαµονή ατόµων, θέσπιση κανόνων, τυχόν προβλήµατα 

σχετικά µε την τήρησή τους κλπ) είναι η υφιστάµενη ∆ιαχειριστική Συνέλευση της 

Κατάληψης. Λαµβάνει χώρα µια φορά την εβδοµάδα σε συγκεκριµένη µέρα και ώρα 

και σ’ αυτή συµµετέχουν οι κάτοικοι του κτιρίου, εκπρόσωποι των επιµέρους οµάδων-

συλλογικοτήτων που λειτουργούν εντός του αλλά και άτοµα που δραστηριοποιούνται 

στο ιδεολογικό-αξιακό του πλαίσιο. Είναι επίσης ο «τόπος» και ο χρόνος στον οποίο 

µπορεί να παρευρεθεί και κάποιος µη άµεσα συµµετέχων (π.χ. άτοµα από άλλες 

συλλογικότητες, πρωτοβουλίες, οργανώσεις,  κλπ εκτός Κατάληψης), ο οποίος επιθυµεί 

να συζητήσει κάποιο θέµα µε τα µέλη του εγχειρήµατος (συνεργασίες, χρήση του 

χώρου για κάποιο σκοπό - σύµφωνο πάντα µε τα ιδεώδη του – προβλήµατα προς 

επίλυση κλπ). 

Στην Κατάληψη λειτουργούσε επίσης την εν λόγω περίοδο η αναρχική 

συλλογικότητα «Οκτάνα»,
133

 που είναι µέλος της Αναρχικής Οµοσπονδίας (ευρύτερου 

σχήµατος του α/α χώρου στην Ελλάδα) και έχει αναρχοκοµµουνιστικό 

προσανατολισµό. Έτερη συλλογικότητα ήταν η «Sine Dominis»
134

 (η πλήρης ονοµασία 

της οµάδας είναι «Sine Dominis – αναρχική συλλογικότητα από την Κατάληψη 

Ευαγγελισµού»), που ανήκει στο ρεύµα του κλασικού αναρχισµού, ενώ  η οµάδα 

«Ντιρεκτίβα από τα κάτω»
135

 αυτοπροσδιοριζόταν µε το ίδιο πολιτικό πρόσηµο όπως 

και οι προηγούµενες, µε τη διαφορά ότι απαρτιζόταν αποκλειστικά από φοιτητές και 

δραστηριοποιούνταν πρώτιστα στον πανεπιστηµιακό χώρο (αλλά όχι µόνο).  

Λειτουργούσαν ακόµα: η Οµάδα Βιβλιοπωλείου – Αρχείου, που αναλάµβανε 

τον εφοδιασµό της βιβλιοθήκης της Κατάληψης µε βιβλία πολιτικού, ιστορικού, 

                                                 
133

.Όνοµα δανεισµένο από την  οµώνυµη ποιητική συλλογή του Ανδρέα Εµπειρίκου 

(http://oktana.espivblogs.net/) 
134

 «Χωρίς αφέντες» στα λατινικά (http://sinedominis.espivblogs.net/) 
135

 https://directiva.espivblogs.net/ 



 74

λογοτεχνικού κλπ περιεχοµένου αλλά και µε βιβλία προς διάθεση προερχόµενα από 

εκδοτικά εγχειρήµατα του α/α χώρου (οργανώνοντας παράλληλα και σχετικές 

εκδηλώσεις-βιβλιοπαρουσιάσεις), ενώ παράλληλα φρόντιζε για την τακτοποίηση και 

ταξινόµηση του όποιου υλικού (βιβλία, µπροσούρες, αφίσες, προκηρύξεις, video, CD 

κλπ) στο αρχείο του εγχειρήµατος·
136

 η οµάδα «@lab», µε σκοπό τη δηµιουργία 

υποδοµών για την προώθηση της πολιτιστικής-καλλιτεχνικής δηµιουργίας και τη 

µαθητεία σε διάφορα αντικείµενά της (οργάνωση µουσικού studio και εργαστηρίου 

φωτογραφίας, ζωγραφικής, stencil κλπ). 

Επιπλέον, στο κτίριο λάµβαναν χώρα και οι συνελεύσεις της τοπικής 

συντακτικής οµάδας της πανελλαδικής εφηµερίδας δρόµου «Άπατρις».
137

 Το ίδιο ίσχυε 

και για τη συλλογικότητα «Becollective»,
138

 µια αναρχική πρωτοβουλία µε ειδικό 

αντικείµενο την αυτοοργανωµένη, οικολογική και χωρίς µεσάζοντες παραγωγή και 

διάθεση αγροδιατροφικών προϊόντων, υποστήριξη σχετικών προσπαθειών και 

δικτύωση ανάλογων εγχειρηµάτων.  

Όπως και η ∆ιαχειριστική Συνέλευση της Κατάληψης, έτσι και όλες οι 

παραπάνω συλλογικότητες λειτουργούν στη βάση εβδοµαδιαίων γενικών συνελεύσεων 

των µελών τους (εκτός ιδιαίτερων περιπτώσεων, οπότε και συγκαλούνται πρόσθετες, 

έκτακτες συνελεύσεις). Οι παρεµβάσεις-δράσεις τους λαµβάνουν χώρα αφενός σε 

δηµόσιους χώρους και, ανάλογα, απέναντι σε θεσµικούς φορείς, αφετέρου µε ανοιχτές 

εκδηλώσεις εντός κτιρίου. Αφορούν δε ένα ολόκληρο φάσµα αντικειµένων και 

ζητηµάτων που άπτονται τόσο του τοπικού όσο και του κεντρικού πολιτικο-κοινωνικού 

σκηνικού, όπως εργατικά-εργασιακά, στεγαστικό, οικολογικό/παραγωγικό, διεθνιστικά 

και ιστορικά θέµατα, αντιπληροφόρηση, αντιπολεµικό-αντιµιλιταριστικό κίνηµα, 

αντιφασιστικές-αντιρατσιστικές δράσεις, δράσεις αλληλεγγύης σε πρόσφυγες, 

µετανάστες και πολιτικούς κρατούµενους, οργάνωση πολιτικο-πολιτιστικών και 

καλλιτεχνικών εκδηλώσεων όπως φεστιβάλ ελευθεριακού-κινηµατικού βιβλίου, 

προβολές κινηµατογραφικών ταινιών (µεταξύ αυτών και ορισµένων αυτοοργανωµένης 

παραγωγής), συναυλίες κλπ. 

Τέλος, εκτός από το γεγονός πως όλα τα µέλη των συλλογικοτήτων αυτών είναι 

και ενεργά µέλη της Κατάληψης ως συνόλου, είναι απαραίτητο να σηµειωθεί ότι στο 

                                                 
136

 Τόσο η Βιβλιοθήκη όσο και το Αρχείο λειτουργούν σε ειδικό χώρο εντός του κτιρίου, επί τούτω 

προορισµένου και διαµορφωµένου (βλ. Παράρτηµα 2 της εργασίας) 
137

 Αυτοοργανωµένη, πανελλαδική εφηµερίδα του αναρχικού-αντιεξουσιαστικού χώρου που εκδίδεται 

από το 2009 µέχρι σήµερα ανά 2 µήνες περίπου, µέσω οριζόντιου συντονισµού και ισότιµης συνεργασίας 

µεταξύ επτά συντακτικών οµάδων κατανεµηµένων σε όλη την επικράτεια (https://apatris.info/) 
138

 https://becollective.espivblogs.net/ 
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κτίριο δραστηριοποιούνται διαχρονικά (σε διάφορους βαθµούς και πεδία συµµετοχής) 

και πολυάριθµα άτοµα, που λειτουργούν ως µέλη της Κατάληψης γενικά. Αυτά µπορεί 

να έχουν υπάρξει στο παρελθόν µέλη συλλογικοτήτων ή µπορεί να µην εντάχθηκαν 

ποτέ σε κάποια συγκεκριµένη οµαδοποίηση. Ανάµεσά τους διακρίνονται συχνά 

«άτυπα» σχήµατα εν είδει κύκλων µε οµοειδείς αντιλήψεις ως προς το ρόλο και τη 

δράση της Κατάληψης, που συνδιαµορφώνουν και µπορεί κάλλιστα να επηρεάζουν 

εξίσου την πορεία της τελευταίας (πολλές φορές δε, εξελίσσονται σε συλλογικότητες 

στα πρότυπα των παραπάνω). Σε κάθε περίπτωση, η γνώµη όσων λειτουργούν ως 

άτοµα υπολογίζεται ισότιµα και γενικά η προσφορά κάποιου στο εγχείρηµα δε 

συναρτάται απαραίτητα από τη συµµετοχή του σε κάποια διακριτή συλλογικότητα.  

 

4.2. Όψεις της κοινωνικής συγκρότησης - καταβολές του εγχειρήµατος   

 

Όλοι ανεξαιρέτως οι ερωτώµενοι, ανεξαρτήτως της χρονικής στιγµής κατά την οποία ο 

καθένας εντάχτηκε στο εγχείρηµα, συµφωνούν σε κάποια βασικά χαρακτηριστικά των 

ανθρώπων που πλαισίωσαν την Κατάληψη: επρόκειτο για νεολαίους, προερχόµενους 

κυρίως από το φοιτητικό χώρο και κατά βάση χωρίς χαρακτηριστικά εντοπιότητας, 

όπως φαίνεται από τα παρακάτω αποσπάσµατα: 

 

«Νοµίζω ότι το Ηράκλειο, λόγω των πολλών σχολών που είχε και γενικά της νεολαίας 

και του “φοιτηταριάτου” ε…υπήρχε κόσµος που ερχόταν από άλλες περιοχές(…)και 

θεωρώ ότι έτσι κάπως ξεκίνησε: σαν νεολεΐστικο» (Ε1)
139

 

 

«Ο κόσµος ας πούµε βρέθηκε στο πανεπιστήµιο, οι πιο πολλοί σαν φοιτητές(…) Όχι ότι 

δεν υπάρχουν ντόπιοι – υπάρχουν - αλλά είναι πολύ λιγότεροι σε σχέση µε τους 

φοιτητές» (Ε3) 

 

Ως προς τις επιδιώξεις του κόσµου που προέβη στο εγχείρηµα, και σε αντίθεση 

µε τα λόγια του τελευταίου ερωτώµενου («Νοµίζω ήταν µια ανάγκη 

ενός...εµ...“χώρου”, του αναρχικού-αντιεξουσιαστικού “χώρου”, κι όχι τόσο στέγης 

αρχικά»), οι υπόλοιποι τρεις δεν εντοπίζουν τo κίνητρο των καταληψιών µόνο στις 

πολιτικές τους αντιλήψεις αλλά σ’ ένα συνδυασµό πολιτικών και πολιτιστικών 

                                                 
139

 Εφεξής, οι τέσσερις ερωτώµενοι θα αναφέρονται ως Ε1, Ε2, Ε3 και Ε4, σύµφωνα µε τη σειρά που 

ελήφθησαν οι συνεντεύξεις. 
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ελατηρίων.
140

 Μάλιστα, εκείνος (Ε3) που ανήκε στην αρχική οµάδα η οποία εισήλθε 

στο κτίριο (και συνεπώς µπορούµε να υποθέσουµε ότι έχει την αµεσότερη εικόνα για τα 

σχετικά τεκταινόµενα) αναφέρει ρητά πως οι πολιτικές πεποιθήσεις δεν ήταν το 

κυρίαρχο στοιχείο: «Θεωρώ ότι ήταν λιγότερο τότε το µικρόβιο το πολιτικό ας πούµε». 

Και οι άλλοι δύο: «Στην αρχή ήτανε κάπως πιο εναλλακτικό το πράγµα» (Ε1), «ήτανε 

κυρίως φοιτητές, οι οποίοι θέλανε να στεγάσουνε σ’ ένα κτίριο, ε...την πολιτική τους 

δραστηριότητα, αλλά και την πολιτιστική τους» (Ε2).  

Ωστόσο, µετά από τα πρώτα χρόνια, η Κατάληψη έχει πάρει ήδη συγκεκριµένο 

χαρακτήρα, ο οποίος είναι κατά βάση πολιτικός – ειδικότερα, «χρωµατίζεται» από τις 

αναρχικές-αντιεξουσιαστικές ιδέες (σηµ.: εφεξής στο κείµενο, ο όρος «αναρχικός-

αντιεξουσιαστικός» θα αποδίδεται συχνά µε τη συντοµογραφία «α/α»):  

 

«Εγώ θεωρώ ότι µέσα στα πρώτα τρία χρόνια είχε αρχίσει να παίρνει µορφή και 

χαρακτήρα, έτσι; πλησίαζε...τώρα µπορείς να µιλάς πλέον καθαρά για µια Κατάληψη 

αντιεξουσιαστών-αναρχικών. Πλέον, µπορείς να µιλάς ότι είναι ένα καθαρά τέτοιο 

εγχείρηµα» (Ε3)  

 

«Βέβαια, τον πρώτο καιρό(…)ήταν περισσότερο κοντά στο κίνηµα των καταλήψεων που 

ήταν στην Ευρώπη τότε πιο διαδεδοµένο, κι όχι τόσο µε αναρχικά χαρακτηριστικά, 

απαραίτητα. Μετά, µε τον καιρό, ο κόσµος ενστερνίστηκε αυτά τα χαρακτηριστικά» (Ε2) 

 

Πώς όµως έγινε αυτή η στροφή; από την αφήγηση των ερωτώµενων, 

µαθαίνουµε καταρχάς ότι το σύνολο των ατόµων που πλαισίωσαν στην αρχή την 

Κατάληψη ήταν πολυσυλλεκτικό και µοιραζόταν πολλά κοινά ενδιαφέροντα, χωρίς να 

υπερισχύει το πολιτικό στοιχείο· ωστόσο, παρ’ ότι ένα µέρος του κόσµου αυτού δε 

στόχευε απαραίτητα σε µια σαφή πολιτική συγκρότηση του χώρου προς την 

κατεύθυνση των α/α ιδεών, πάντως τις γνώριζε και πιθανόν ήταν φίλα προσκείµενο σ’ 

αυτές:  

 

«∆εν ήταν τυχαίος κόσµος. Είχε µια επαφή µε την αναρχική - ελευθεριακή σκέψη ας 

πούµε, ήταν ευαίσθητος σε κάποια ζητήµατα οικολογίας, κοινωνικών αγώνων, έτσι; 

(…)αυτό που τους κινητοποίησε πολύ, ήτανε µια κοινή ταυτότητα ας πούµε, µε την  

                                                 
140

 Η διαφοροποίηση του ερωτώµενου Ε4 εξηγείται εύκολα, από την παραδοχή του ίδιου ότι δεν είχε 

εξαρχής ανάµιξη στο εγχείρηµα: «Εγώ δεν ήµουν απ’ την αρχή στην Κατάληψη (…)δεν ασχολήθηκα στην 

αρχή καθόλου». 
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έννοια(…)ότι τους συνέδεαν πάρα πολλά πράγµατα(…)Η ανάγκη για έκφραση ας πούµε, 

δηµιουργία, καλλιτεχνικά, εµ...κάποιοι ήτανε στο κοµµάτι του θεάτρου, της ζωγραφικής, 

της µουσικής. Συν η επαφή και οι ευαισθησίες που ‘χαν για κοινωνικά ζητήµατα(…)αλλά 

δεν είχε πάρει µια µορφή» (Ε3) 

 

Στη συνέχεια, στο λόγο του ίδιου αφηγητή, που είναι εκείνος µε την παλαιότερη 

παρουσία στην πόλη, εµφανίζεται ένα στοιχείο µε ιδιαίτερη σηµασία: στο Ηράκλειο, 

πριν από την Κατάληψη Ευαγγελισµού, αφενός υπήρχε ήδη ένας κτιριακός χώρος 

(αναφερόµενος ως «Κοινωνικό Κέντρο Ηρακλείου» - ενοικιαζόµενος αυτός) ο οποίος 

λειτουργούσε ως κέντρο πολιτικής δράσης από άτοµα που αυτοπροσδιορίζονταν ως 

αναρχικοί-αντιεξουσιαστές· αφετέρου, όταν αυτός έκλεισε, τη δράση του συνέχισε µια 

νέα συλλογικότητα, οµοίων αντιλήψεων, µέλη της οποίας είχαν υπάρξει και µέλη του 

χώρου αυτού. Και τέλος, όχι µόνο η συλλογικότητα αυτή συνέβαλε στο να έρθουν σ’ 

επαφή µε τις α/α ιδέες άτοµα που ανήκαν στην αρχική οµάδα των µετέπειτα 

καταληψιών (εκείνα που παρά ταύτα δεν αυτοπροσδιορίζονταν ρητά ως α/α) αλλά και 

µέλη της βρίσκονταν εντός της εν λόγω οµάδας:  

 

«Πριν τον Ευαγγελισµό, δραστηριοποιούνταν στην πόλη ένας πυρήνας ατόµων(…)αυτός 

ο κόσµος στη συνέχεια βρέθηκε, κατάλαβε ότι έχει κοινά πράγµατα που τον ενώνουν, κι 

αποφάσισε να φτιάξει στη συνέχεια το πρώτο εµ…σταθερό εγχείρηµα της πόλης, το 

“Κοινωνικό Κέντρο Ηρακλείου”, το οποίο είχε µια διάρκεια έξι ετών. Μετά το τέλος του 

Κοινωνικού Κέντρου, κάποιος κόσµος από ‘κει αλλά και εκτός, είχε φτιάξει µια οµάδα, 

τους “Λύκους της Ερήµου”...αυτή ήτανε µια αναρχική οµάδα, αλλά κλειστού τύπου. 

∆ραστηριοποιούνταν ανοιχτά στην πόλη ας πούµε. ∆ηλαδή καλούσε σε πορείες, σε 

διαµαρτυρίες, σε διάφορα σκηνικά. Ε,  αυτός ο κόσµος που έφτιαξε στη συνέχεια τον 

Ευαγγελισµό, εγώ είχα παρατηρήσει ρε παιδί µου ότι µπορεί να µην είχε ταυτιστεί, να µη 

συµµετείχε ενεργά στις συνελεύσεις και στις διαδικασίες, αλλά θυµάµαι ότι συµµετείχε 

στις εκδηλώσεις, στις συζητήσεις, στις πορείες...σε διάφορα δρώµενα που λαµβάναν 

χώρα στην πόλη»  

 

Τα παραπάνω αποκαλύπτουν πως µέσα στον κύκλο των πρώτων καταληψιών 

υπήρχε ένας διακριτός πόλος ανθρώπων µε τη δική του εσωτερική συνοχή: ήδη 

θεµελιωµένες µεταξύ τους προσωπικές και πολιτικές σχέσεις, προηγούµενη εµπειρία 

πολιτικής δραστηριοποίησης και ιδιαίτερη ιδεολογική ταυτότητα: την α/α. Φαίνεται 

πως τα συγκεκριµένα χαρακτηριστικά, σε συνδυασµό µε τις σαφέστερες επιδιώξεις των 
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ατόµων αυτών σε σχέση µε τη χρήση του χώρου ως εστίας πολιτικών διεργασιών, 

έπαιξαν βασικό ρόλο στη σταδιακή µετατροπή του εγχειρήµατος από πολυσυλλεκτικό 

σε πολιτικό (και δη αναρχικό-αντιεξουσιαστικό). Έτσι επηρεάστηκαν προς την 

κατεύθυνση αυτή και πολλοί από τους υπόλοιπους συµµετέχοντες: 

 

 «Μετά, µε τον καιρό, ο κόσµος ενστερνίστηκε αυτά τα χαρακτηριστικά, ή καλύτερα, 

αυτός ο κόσµος έµεινε...οι υπόλοιποι, που ήθελαν να κάνουν κάτι διαφορετικό, να το 

χαρακτηρίσω “εναλλακτικό”, ε...δεν αντέξανε να µείνουνε, δεν µπορούσαν τις ευθύνες 

που φέρει ένα τέτοιο εγχείρηµα να τις σηκώσουνε, κι αποχωρήσανε» (Ε2) 

 

«Επειδή οι αναρχικοί στην πόλη είχανε µια εµπειρία πώς οργανώνονται πράγµατα, 

βοηθήσανε πάρα πολύ στο τί χαρακτηριστικά θα πάρει στη συνέχεια ο χώρος. Πάντως, 

βέβαια, σ’ ένα σηµείο κάποιοι τους κατηγορούν ότι “καπελώσανε” τη φάση. Εγώ 

διαφωνώ µ’ αυτό το πράγµα για τον εξής λόγο: ότι, ε...κόσµος µπήκε µέσα ας πούµε, είχε 

ευαισθησίες και όλ’ αυτά τα ωραία χαρακτηριστικά, αλλά άµα δεν έχεις µια αίσθηση πού 

θέλεις να πας, τί θέλεις να κάνεις, ο ενθουσιασµός τελειώνει γιατί αρχίζουν τα 

προβλήµατα(…)όταν αρχίζουν οι τριβές(…)µένει αυτός που είναι αποφασισµένος κι 

αυτός που µπορεί να το κρατήσει» (Ε3)  

 

Οι αφηγήσεις αυτές µας οδηγούν σε κάποια συγκεκριµένα συµπεράσµατα σε 

σχέση µε την ταυτότητα της Κατάληψης: σ’ ένα πρώτο επίπεδο, τα άτοµα που 

πραγµατοποίησαν το εγχείρηµα είχαν σαφή νεολαιίστικα χαρακτηριστικά, ανήκοντας 

ως επί το πλείστον στο φοιτητικό χώρο· κατόπιν, και µε εξαίρεση τα πρώτα τρία 

περίπου χρόνια, οι ζυµώσεις που λαµβάνουν χώρα εντός της  αρχικής οµάδας και 

γενικότερα του κόσµου που κατόπιν πλαισίωσε την Κατάληψη, οδηγούν στη 

µετεξέλιξή της σ’ ένα εγχείρηµα µε το πολιτικό πρόσηµο του αναρχικού-

αντιεξουσιαστικού χώρου.  

Απ’ αυτή την άποψη, ο Ευαγγελισµός (και παρά την ιδιαιτερότητα που του 

προσδίδει η αρχική περίοδος, που χαρακτηριζόταν από µια πολυσυλλεκτικότητα 

αναζητήσεων), από νωρίς στη διάρκεια του βίου του και µέχρι σήµερα ακολουθεί το 

πρότυπο των καταλήψεων όπως σχεδόν εξαρχής εκδηλώθηκαν στον ελλαδικό χώρο: 

δροµολογήθηκε από νεολαίους κι έλαβε πολιτικό προσανατολισµό προς την 

κατεύθυνση της αντιεξουσίας. Στο λόγο µάλιστα ενός εκ των αφηγητών (Ε2) το 

στοιχείο αυτό επισηµαίνεται ως σηµείο διαφοροποίησης σε σχέση µε τις – πρώιµες 
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τουλάχιστον – τάσεις του καταληψιακού κινήµατος στην υπόλοιπη Ευρώπη, που όπως 

είδαµε  σε προηγούµενο κεφάλαιο, αφορούσαν κυρίως καταλήψεις στέγης).  

Τέλος, θα µπορούσαµε να παρατηρήσουµε πως µέσα από τα λόγια των 

ερωτώµενων αναδύεται µια ιστορικότητα του εγχειρήµατος, που εκδηλώνεται µε διττό 

τρόπο: απ’ τη µια, υπάρχει ένα νήµα που συνδέει τις προγενέστερες της Κατάληψης 

διεργασίες (συλλογικές δράσεις, χώρους εντός των οποίων λειτούργησαν κατόπιν οι 

δρώντες, συλλογικότητες που συγκροτήθηκαν µετά την ολοκλήρωση του κύκλου ζωής 

αυτών των χώρων), µε τη µετέπειτα δηµιουργία της· µάλιστα, ο αφηγητής που βίωσε 

από την αρχή και συµµετοχικά αυτή τη διαδροµή, έχει πλήρη συνείδηση του γεγονότος:  

 

«Αυτό που δηµιούργησε το συγκεκριµένο εγχείρηµα....πιστεύω ρε παιδί µου ότι δεν ήταν 

παρθενογένεση, έτσι; αυτό καταρχάς. ∆ηλαδή είναι αποτέλεσµα µιας ιστορίας ας πούµε» 

(Ε3) 

 

Απ’ την άλλη, η επίγνωση του παρελθόντος (και συγκεκριµένα των απαρχών) 

του εγχειρήµατος, όπως φαίνεται από τα λόγια ενός εκ των µεταγενέστερων µελών 

(«εγώ δεν ήµουν από την αρχή...για τα πρώτα χρόνια, µπορώ να µιλήσω µόνο από 

ιστορίες που µου έχουνε διηγηθεί» - Ε2), αναδεικνύει το γεγονός πως έχει γίνει µέτοχος 

µιας συλλογικής µνήµης που µεταφέρεται από «γενιά» σε «γενιά», λειτουργώντας ως 

συγκολλητική ουσία που εδραιώνει την αίσθηση του συνανήκειν σ’ ένα πλαίσιο που 

διακρίνεται από µια ορισµένη διαχρονία.  

 

4.3. Η ένταξη στην Κατάληψη 

 

Ένας από τους πιο σηµαντικούς αφηγηµατικούς «τόπους» των ερωτώµενων ήταν η 

ένταξη των ατοµικών σχεδίων δράσης σε ένα ευρύτερο πολιτικό και ιδεολογικό 

πλαίσιο, το οποίο προλείανε το έδαφος για τη µετέπειτα προσωπική τους εξέλιξη σε 

ενεργά πολιτικά υποκείµενα. Πράγµατι, όλοι ανεξαιρέτως οι αφηγητές µοιράζονται το 

κοινό στοιχείο της πρότερης πολιτικής δραστηριοποίησης σε ποικίλες κινητοποιήσεις 

(πορείες, καταλήψεις σχολείων κλπ) κινήµατα (µαθητικό, φοιτητικό) ή/και δοµές 

(συλλογικότητες, ριζοσπαστικοί χώροι, πολιτικές νεολαίες).  
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«Γενικά ήµουνα πολιτικοποιηµένη απ’ το γυµνάσιο ας πούµε - κι απ’ την ΚΝΕ έχω 

περάσει ((γελάει)). Γενικά είχα µια πολιτικοποίηση “άλφα”, κατέβαινα σε πορείες(…)και 

τα κείµενα που διάβαζα και τα βιβλία που διάβαζα» (Ε1) 

 

«Εγώ είχα έρθει σ’ επαφή µε τον αναρχικό “χώρο” γύρω στα δεκαπέντε µε δεκάξι...ως 

τότε, µαθητής. Υπήρχε το κίνηµα το φοιτητικό, ε...µε καταλήψεις σε σχολεία και 

σχολές(…)Όντας µαθητής ακόµα βέβαια, πήγαινα σε µεγαλύτερες πόλεις - στη 

Θεσσαλονίκη και τα λοιπά - σ’ αυτές τις πορείες τις φοιτητικές, στη ∆ΕΘ...κι άλλες» (Ε2) 

 

«Λοιπόν...εγώ πριν την κατάληψη είχα περάσει κι απ’ το “Κοινωνικό Κέντρο” και απ’ 

την οµάδα των “Λύκων της Ερήµου”» (Ε3) 

 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι διαφορετικοί λόγοι για τους οποίους 

κάθε ένα από τα τέσσερα πρόσωπα εντάχτηκε στο εγχείρηµα: 

 

 «Πέρασα φοιτήτρια, ήρθα στον Ευαγγελισµό, µου άρεσε ο χώρος, και κάπως έτσι...το 

ένα έφερε τ’ άλλο» (Ε1) 

 

«Η πρώτη µου επαφή µε το «χώρο» (σηµ.: τον α/α πολιτικό χώρο) ήτανε, ήτανε η 

ανιδιοτέλειά του προς τον αγώνα τον ίδιο, πράγµα που δεν είχανε καλώς ή κακώς οι 

κοινοβουλευτικοί και πολλά κοµµάτια της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς(…)αυτό 

εµένα που µε “τράβηξε” περισσότερο ήτανε η αλληλεγγύη που έδειχνε ο χώρος αυτός 

µεταξύ του(…)Ε…και προφανώς µου άρεσε πάρα πολύ, πέρα από την αλληλεγγύη, το ότι 

µπορούσα, αυτό που θα πω, ο άλλος να το ακούσει(…), να µην προσπαθήσει να µου 

περάσει τη δικιά του γραµµή» (Ε2) 

 

«Έβλεπα ότι είχε µια δυναµική, µια φρεσκάδα ας πούµε, είχε κάτι “καθαρό” έτσι; δεν 

έβλεπες σκοπιµότητες ας πούµε ή µικροπολιτικά παιχνίδια(…)συνδύαζε τότε νιάτα, νέες 

ιδέες, πλουραλισµό, µπορούσες να εκφράζεσαι ελεύθερα» (Ε3)  

 

«Έγινε για οικονοµικούς λόγους αρχικά - αν κι είχα κάνα χρόνο που συµµετείχα ήδη στις 

συνελεύσεις εδώ, και το ένα και το άλλο» (Ε4) 

 

Έχουµε εδώ µια πρώτη, µάλλον ασαφή τοποθέτηση (Ε1), από την οποία 

µπορούµε µόνο να συνάγουµε ότι η συµµετοχή στην Κατάληψη ήρθε σαν φυσική 

συνέχεια µιας προηγούµενης, διαρκούς πολιτικής δράσης, κι έλαβε χώρα λόγω 
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χαρακτηριστικών του εγχειρήµατος µέσα στα οποία το πρόσωπο που αφηγείται 

αναγνωρίζει τον εαυτό του αλλά που δεν δηλώνονται ρητά· πιθανότατα 

αποσαφηνίζονται από τις τοποθετήσεις των δύο επόµενων ερωτώµενων (Ε2 και Ε3), οι 

οποίοι πάντως δίνουν το βάρος σε διαφορετικά στοιχεία που τους προσέλκυσαν στην 

Κατάληψη: ο ένας θα λέγαµε ότι συγκινείται περισσότερο από τον αξιακό κώδικα της 

ανιδιοτέλειας, της ελεύθερης έκφρασης και της αλληλεγγύης που διαπίστωσε στον α/α 

χώρο γενικότερα. Ο άλλος, χωρίς να παραγνωρίζει τον κώδικα αυτό, εµµένει στον 

πλουραλισµό των απόψεων, τη δυναµική των «φρέσκων» ιδεών κι έναν αυθορµητισµό, 

που ανάγονται περισσότερο σε στοιχεία µιας διακριτής «αισθητικής», η οποία τον 

«αγγίζει» περισσότερο ως άτοµο. Η δε ένταξη του τελευταίου ερωτώµενου ήταν 

αποτέλεσµα ανάγκης, καθώς έγινε κάτοικος του κτιρίου πρώτιστα για οικονοµικούς 

λόγους - χωρίς αυτό να σηµαίνει πως δεν είχε προηγούµενη συµµετοχή στα δρώµενα 

της Κατάληψης. 

Τα παραπάνω εναρµονίζονται µε την αναφορά που κάναµε στο δεύτερο 

κεφάλαιο της εργασίας για την ποικιλοµορφία ως ουσιώδες χαρακτηριστικό των 

καταλήψεων (µια φράση του Ε3 σε µεταγενέστερο σηµείο της συνέντευξης είναι 

παραπάνω από ενδεικτική: «Κάθε πόλη…κάθε Κατάληψη έχει και τα δικά της 

χαρακτηριστικά»). Μάλιστα, το χαρακτηριστικό αυτό εκδηλώνεται µε δύο τρόπους: ως 

αναπαράσταση ενός συλλογικού µικρο-σύµπαντος που αποτελεί τη συνισταµένη εντός 

της οποίας θάλλουν διαφορετικές ιδιοσυγκρασίες, καταβολές, κίνητρα, απόψεις και 

δράσεις, µε συνδετικό κρίκο ένα ορισµένο ιδεολογικό πλαίσιο· και ως διαφοροποίηση 

ανάµεσα στις ατοµικές προσωπικότητες ως συνιστώσες. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο 

δεύτερος ερωτώµενος περιγράφει την ένταξή του στην Κατάληψη µε αναφορές στις 

κατ’ εκείνον αρετές του α/α χώρου γενικά και όχι ειδικά του Ευαγγελισµού. 

Αξιοσηµείωτο είναι επίσης πως, απ’ ό,τι φαίνεται, ένα ορισµένο, προηγούµενο 

πολιτικό υπόβαθρο αποτελεί, όχι απαραίτητη αλλά σηµαντική προϋπόθεση για την 

ένταξη και την παραµονή ενός ατόµου σ’ ένα τέτοιο εγχείρηµα. Πιθανόν αυτό να 

σχετίζεται και µε τα εφόδια που καθιστούν κάποιον ικανό για τη διαρκή, καθηµερινή 

στράτευση που ένα τέτοιο πλαίσιο απαιτεί, όπως αυτή επισηµάνθηκε σε προηγούµενο 

κεφάλαιο (Κεφ. 2) ως διακριτικό γνώρισµα των πολιτικών καταλήψεων. 
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4.4 Ανάγκες που οδήγησαν στο εγχείρηµα 

 

Το πρόβληµα της στέγασης συγκαταλέγεται µεν στους παράγοντες που ώθησαν στην 

ανάδυση του εγχειρήµατος, όµως οι συνεντευξιαζόµενοι δεν θεωρούν πως αυτή η 

διάσταση ήταν τόσο σηµαντική. Στο λόγο τους δίνουν περισσότερο έµφαση σε άλλες 

παραµέτρους (πολιτικο-ιδεολογικές και πολιτιστικές
141

). Φαίνεται λοιπόν πως δεν 

επρόκειτο για βασικές βιοτικές ανάγκες λόγω των οποίων οι καταληψίες προέβησαν 

στην κίνηση αυτή αλλά περισσότερο για κοινωνικές (και συνεπώς οι τελευταίοι δε 

φαίνεται να συγκαταλέγονταν σε κοινωνικές οµάδες που βίωναν µια συνθήκη 

επισφάλειας – ίσως και επειδή στην πλειοψηφία τους δεν είχαν ακόµα υπαχθεί στην 

εργασιακή συνθήκη).  

 

 «Αυτοί οι άνθρωποι που ήταν µέσα απ’ το “Στέκι” (σηµ.: το αναφερθέν και παραπάνω ως 

«Κοινωνικό Κέντρο Ηρακλείου») ένιωσαν την ανάγκη να δραστηριοποιηθούν και κάπου 

αλλού. Με κάποιους άλλους λοιπόν κάναν την Κατάληψη(…)Να υπάρχει ένας 

συγκεκριµένος χώρος που θα είναι χώρος αναφοράς και θα µαζεύονται οι άνθρωποι για 

να µπορούν να κάνουν τα πράγµατα που θέλουν – τα πολιτικά, τα κοινωνικά» (Ε4)  

 

Πρόσθετα στοιχεία που αποκοµίζουµε από τις συνεντεύξεις µάς οδηγούν στο 

συµπέρασµα πως η οµάδα που προχώρησε στην κατάληψη του κτιρίου διακατεχόταν 

απ’ την ανάγκη να δραστηριοποιηθεί µέσα σ’ ένα χώρο που δεν θα παραχωρούνταν 

από κάποιο ιδιοκτήτη· κάτι τέτοιο, εκτός βέβαια από ιδιαίτερα αµφίβολο, ακόµα κι αν 

επιτυγχανόταν θα σήµαινε πιθανότατα πως ο κόσµος αυτός δεν θα µπορούσε να 

λειτουργήσει εντελώς ανεξάρτητα. Έτσι, ο ερωτώµενος Ε2 λέει πως οι συγκεκριµένοι 

άνθρωποι είχαν ανάγκη «να µη συνδιαλλαγούνε µε κανένα πανεπιστήµιο, µε κανένα 

φορέα, για να δώσει κάποιο χώρο».  

Ως κριτήρια επιλογής τού προς κατάληψη κτιρίου τέθηκαν τα εξής: να είναι 

ένας χώρος αρκετά ευµεγέθης ώστε να καθιστά δυνατή τη διοργάνωση διαφόρων 

εκδηλώσεων, χωροταξικά να βρίσκεται σε σηµείο που να είναι εύκολα προσβάσιµος 

στον κάθε ενδιαφερόµενο και παράλληλα να µπορεί ο κόσµος που τον χρησιµοποιεί να 

κάνει άµεσα ορατή την παρουσία του:   

 

                                                 
141

 Βλ. σχετικά και την αναφορά του Ε2 στην υποενότητα 4.2 (σελ. 76) 
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«Γνωρίζοντας ότι αυτός ο χώρος είναι στο κέντρο του Ηρακλείου, ε, είχε τεράστιες 

δυνατότητες, είναι µεγάλος ο χώρος, σε πολύ καλή κατάσταση ας πούµε, και αποφασίσαν 

να τον καταλάβουνε» (Ε3)  

 

Εποµένως, µέσα από τα λόγια των αφηγητών που είδαµε στην ενότητα αυτή, 

γίνεται ορατό το νήµα που συνδέει την πράξη τους µ’ ένα από τα βασικά 

χαρακτηριστικά των πολιτικών καταλήψεων, στα οποία αναφερθήκαµε στο σχετικό 

κεφάλαιο αυτής της εργασίας: τη συνειδητή αποστασιοποίηση από κατεστηµένους 

θεσµικούς φορείς και την ανάπτυξη άµεσης, αδιαµεσολάβητης δράσης προς επίτευξη 

των επιθυµητών στόχων – µε µια λέξη, την αυτονοµία της συλλογικής δράσης.  

Επιπλέον, εντοπίζουµε οµοιότητες του Ευαγγελισµού µε ορισµένες 

καταληψιακές πρακτικές που εκδηλώνονται στην υπόλοιπη Ευρώπη: την αναζήτηση 

χώρων προς κατάληψη οι οποίοι βρίσκονται (µεταξύ άλλων) στο κέντρο της πόλης. 

Αυτή η επισήµανση είναι πολύ σηµαντική, γιατί συνάδει µε τις θεωρητικές αναφορές 

που έγιναν σχετικά µε τους σκοπούς των καταλήψεων µε πολιτικό πρόσηµο: 

σηµειολογικά, η σκόπιµη αναζήτηση χώρου σε κεντρικά σηµεία της πόλης αποκαλύπτει 

την επιδίωξη για εξωστρέφεια, δηλαδή για απεύθυνση προς ευρύτερες κοινωνικές 

οµάδες-δυνητικούς δέκτες των µηνυµάτων που οι καταληψίες θέλουν µε την πράξη 

τους αυτή να διαχύσουν στον κοινωνικό ιστό. 

 

4.5 Αξίες, στόχοι και οράµατα 

 

«∆εν εξαργυρώσαµε ποτέ την αγωνιστικότητά µας σε πολιτικές καρέκλες, γιατί ούτε 

κόµµα είµαστε ούτε και θα γίνουµε. ∆εν ξεπουλήσαµε κανένα κοινωνικό αγώνα, ούτε 

κουνήσαµε σηµαιάκια, σταυρούς και εξαπτέρυγα για να γίνουµε αρεστοί. Η θέση µας 

είναι δίπλα σε κάθε καταπιεσµένο και εκµεταλλευόµενο άνθρωπο, ανεξάρτητα από το 

χρώµα και τη γωνιά του πλανήτη όπου γεννήθηκε. Ναι, είµαστε ροµαντικοί, 

ονειροπόλοι και ουτοπιστές, αυτό όµως που σίγουρα δεν είµαστε, είναι προσκυνηµένοι, 

διµούτσουνοι και ξευτίλες»
142

 

 

Ως προς το αξιακό πλαίσιο που διέπει το εγχείρηµα, οι ερωτώµενοι αναφέρονται σ’ ένα 

σύνολο αρχών εντός των οποίων περίοπτη θέση κατέχουν η αυτοοργάνωση, η ισότητα 

και η αλληλεγγύη, χωρίς οπωσδήποτε να είναι οι µόνες. Οι αξίες αυτές αντλούν το 

                                                 
142

 Απόσπασµα κειµένου της Κατάληψης που µοιράστηκε στο Ηράκλειο, Ιανουάριος 2013 
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περιεχόµενό τους από την πρόσληψή τους ως συστατικών στοιχείων του οράµατος µιας 

ελευθεριακής-αντιεξουσιαστικής κοινωνίας. Αµεσότερος στόχος είναι ν’ αποτελέσει η 

Κατάληψη παράδειγµα και ερέθισµα ώστε να κινητοποιηθούν κι άλλοι άνθρωποι προς 

την κατεύθυνση της αυτοοργάνωσης-αυτοδιαχείρισης της ζωής τους.  

 

«Σίγουρα είναι η αυτοοργάνωση - πάρα πολύ βασικό κοµµάτι, το κύριο βασικά για 

µένα(…)Το άλλο, είναι, θεωρώ, η αλληλεγγύη - κλασσικές αξίες που έχουµε» (Ε1) 

 

«Είναι προφανώς η ισότητα µεταξύ όλων των µελών που είναι εκεί πέρα(…)Ένα δεύτερο 

πράγµα είναι ότι, πέρα από την ισότητα, υπάρχουν χαρακτηριστικά της αυτοοργάνωσης» 

(Ε2) 

 

«Είναι η συλλογικότητα, οι κοινοτιστικές ας το πούµε ιδέες, η συνύπαρξη, η 

συντροφικότητα, η φιλία, η αλληλεγγύη» (Ε4) 

 

«Κάποια αξιακά πλαίσια που µπαίνουνε(…)ας πούµε ότι, ότι οι δραστηριότητες εκεί πέρα 

είναι από άτοµα και συλλογικότητες ή οµάδες, οι οποίες είναι αντιφασίστες-

αντιρατσιστές. Είναι ενάντια στο σεξισµό και τις φυλετικές διακρίσεις. Είναι...στο 

ζήτηµα της εµπορευµατοποίησης της ζωής ρε παιδί µου, ότι δε βγάζουµε χρήµατα απ’ 

αυτό το εγχείρηµα...δεν είναι σκοπός το κέρδος εκεί µέσα. Ότι δε λειτουργούνε 

προφανώς κόµµατα, τέτοιοι µηχανισµοί ας πούµε, ούτε υπάρχουν εξουσιαστικές σχέσεις 

στον τρόπο λειτουργίας και λήψης αποφάσεων» (Ε3) 

 

Συνεπώς, το µωσαϊκό των αξιών στα χνάρια των οποίων φέρεται να βαδίζει το 

εγχείρηµα συντίθεται κυρίως από την αυτοοργάνωση, την αλληλεγγύη, την ισότητα, 

τον αντιφασισµό, αντιρατσισµό και αντισεξισµό, τις κοινοτικές σχέσεις, τη 

συντροφικότητα και την αντιεµπορευµατική στάση.  

Πώς όµως ορίζονται στην πράξη αυτές οι αξίες από τα ίδια τα µέλη της 

Κατάληψης; σύµφωνα µε το δεύτερο ερωτώµενο, τα περιεχόµενά τους σκιαγραφούνται 

ως εξής:  

 

«Ότι όλοι τα κάνουµε όλα µόνοι µας, χωρίς κρατικές ή άλλου είδους επιχορηγήσεις και 

οικονοµικές βοήθειες, ή του πανεπιστηµίου(…)..Γενικά, η αυτοδιαχείριση και η 

αυτοοργάνωση, πέρα απ’ το εσωτερικό των καταλήψεων, είναι και πρόταγµα προς τα 

έξω, για ευρύτερα πράγµατα(…)∆εν αφήνει κάτι εκτός, ακόµα και την ίδια την 
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οργάνωση µιας κοινωνίας ολόκληρης(…)∆εν αφήνουµε κανένα πίσω στο δρόµο, στα 

δικαστήρια(…)Οικονοµικά στηρίζουµε ο ένας τον άλλο(…)..Όλοι µπορούν να µιλήσουν 

ανεξαρτήτως του ποιά είναι η θέση τους στην κοινωνία(…)το φύλο τους ή οτιδήποτε. 

Όλοι µιλάν και αποφασίζουν το ίδιο, συµµετέχουν το ίδιο, οι υποχρεώσεις είναι το ίδιο, 

συν οι – σε εισαγωγικά θα το πω – “ανταµοιβές” που µπορείς να πάρεις από κάτι τέτοιο» 

(Ε2)  

 

Σε ό,τι αφορά τους στόχους και τα οράµατα του Ευαγγελισµού, οι Ε2 και Ε3 

µιλούν για επιµέρους και συνολικές, βραχυπρόθεσµες και µακροπρόσθεσµες, 

περισσότερο γειωµένες στο σήµερα αλλά και ιδεώδεις βλέψεις: 

 

«Στόχος είναι(…)αυτός ο χώρος να στεγάσει οµάδες πολιτικές, οι οποίες είναι, όπως είπα 

και πριν…ανήκουν στον αναρχικό-αντιεξουσιαστικό “χώρο”. Ε...θέλουν ένα χώρο να 

βρίσκονται, να τους βρίσκει κόσµος που ενδιαφέρεται να µάθει πράγµατα γι’ αυτό το 

“χώρο”ή να συµµετάσχει, να ζητήσει κάποια βοήθεια ή οτιδήποτε(…)Επίσης(…)κάποιος 

κόσµος να κάνει κάποια εργαστήρια, να κάνει κάποιες προβολές, θεατρικά, κάποιες 

κουβέντες πιο γενικού περιεχοµένου, όχι τόσο πολιτικού(…). Και ναι, υπάρχει το ιδεώδες 

που λέγαµε: η αυτοοργάνωση, η αυτοδιαχείριση, η αυτοδιάθεση» (Ε2)  

 

«Η πρόκληση ας πούµε για µας, είναι αυτό: κατά πόσο θ’ ακολουθήσουνε κι άλλοι 

άνθρωποι τέτοια παραδείγµατα. Να µπουν σε διαδικασίες αυτοοργάνωσης της ζωής τους, 

να πλαισιώσουνε την αυτοδιάθεση της ζωής τους, να βρεθούν µ’ άλλους ανθρώπους που 

συµφωνούν και να κάνουν τέτοια εγχειρήµατα. Ε...νοµίζω ότι µ’ ένα τέτοιο τρόπο 

αλλάζει ο κόσµος, έτσι;» (Ε3) 

 

Σε όλα τα παραπάνω λόγια διακρίνουµε πολλά από τα στοιχεία που αναφέραµε 

ως συστατικά των εννοιών της αυτονοµίας, της αυτοδιαχείρισης και της 

αυτοοργάνωσης, οι οποίες συνιστούν βασικούς πυλώνες της πολιτικής καταληψιακής 

πρακτικής: συνειδητή κι αποφασιστική αποστασιοποίηση από εξαρτήσεις προερχόµενες 

από κόµµατα και άλλους κατεστηµένους θεσµούς (πανεπιστήµιο, τοπική αυτοδιοίκηση 

κλπ), εναντίωση σε οποιαδήποτε κερδοσκοπική λογική, ισότητα και ισηγορία σ’ ένα 

πλαίσιο αµφισβήτησης της ιεραρχίας, του αυταρχισµού και του καταναγκασµού, 

συλλογική – και άρα αντιατοµικιστική – πρακτική αντιµετώπισης των κοινωνικών 

προβληµάτων. 



 86

∆ιατυπώνεται επίσης η πρόθεση για µια συνολική κοινωνική αλλαγή, µέσα από 

την ώθηση που δυνητικά µπορεί να δώσει η Κατάληψη σε ευρύτερα ανθρώπινα 

σύνολα, ως παράδειγµα αυτόβουλης, ενεργού ανάληψης δράσης µε σκοπό τον 

αυτοκαθορισµό.  

 

4.6 ∆ιαδικασίες λήψης αποφάσεων, κώδικες συµπεριφοράς και συλλογικές δράσεις 

 

Για να λειτουργήσει σε οποιοδήποτε επίπεδο µια συλλογικότητα, πρέπει να έχει 

αποφασίσει µε ποιό τρόπο θα λαµβάνει τις αποφάσεις που αφορούν τα ποικίλα θέµατα 

που κάθε φορά καλείται να χειριστεί, να δροµολογήσει, να αντιµετωπίσει ή να επιλύσει. 

Στην περίπτωση του Ευαγγελισµού, η χωρίς περιστροφές συναίνεση/οµοφωνία όλων 

των ερωτώµενων σχετικά µε τη διαδικασία που ακολουθείται στην προκειµένη 

περίπτωση δεν αφήνει καµιά αµφιβολία: η γενική συνέλευση των µελών ήταν και 

παραµένει πάντα το βασικό όργανο δια του οποίου λαµβάνονται όλες ανεξαιρέτως οι 

αποφάσεις. Πρόκειται για µια διαδικασία µε αδιαφιλονίκητο ρόλο και αποδοχή:  

 

«Όλα περνάνε µέσα από διαδικασίες συνέλευσης(…)Εκεί αποφασίζονται τα πάντα. 

Όταν λέµε “τα πάντα”, εννοούµε τα πάντα: δηλαδή, µέχρι και τί χρώµα θα βαφτούν τα 

παράθυρα!» (Ε3) 

 

Ως συλλογική διαδικασία, η συνέλευση διέπεται από ένα ορισµένο κανονιστικό 

πλαίσιο. Θεµελιώδη συστατικά και απαράβατοι κανόνες του είναι η συνδιαµόρφωση 

των αποφάσεων («Το πιο δίκαιο µέσο(…)δεν υπάρχει άλλο» - Ε1), η αντιιεραρχία και η 

χωρίς διακρίσεις ισότητα: 

 

«Μεσ’ στους κανόνες για να λειτουργήσει ή για να υπάρχεις εκεί µέσα, δεν τίθεται το 

ζήτηµα της ιεραρχίας, έτσι; δηλαδή η διαδικασία που παίρνει απόφαση ας πούµε µέσα σ’ 

ένα τέτοιο χώρο, είναι συλλογική(…)Αυτός είν’ ο τρόπος που λειτουργούµε» (Ε3) 

«Ως προς τις διαδικασίες: υπάρχουν αξιακά ζητήµατα τα οποία δεν µπορείς να τα βγάλεις 

εκτός! ∆ηλαδή η ισότητα είναι ισότητα: δεν µπορώ εγώ ή οποιοσδήποτε άλλος, να 

στερήσω την ελευθερία του αλλουνού ως προς το λόγο γιατί είµαι πιο “παλιός” είτε 

επειδή διαφωνώ µαζί του(…)∆εν µπορεί κάποιος, ε…να µιλήσει σε κάποιον άσχηµα(…), 

να του µειώσει την προσωπικότητα, ή επειδή ο άλλος είναι οµοφυλόφιλος, ή µετανάστης. 

Όχι, είµαστε όλοι το ίδιο» (Ε2) 
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Από τις απαντήσεις των ερωτώµενων µαθαίνουµε επίσης πως, όταν γίνεται 

λόγος για συνέλευση, δεν πρόκειται για µία και µοναδική. Αντίθετα, ανάλογα µε τις 

ανάγκες, το εκάστοτε ζήτηµα κλπ, µπορεί να λειτουργούν και περισσότερες, µε 

προσωρινό ή µόνιµο χαρακτήρα, µονοθεµατικές ή µη κλπ: 

 

«Για το κτίριο σαν κτίριο, υπάρχει η διαχειριστική του, η οποία αποτελείται απ’ όλα τα 

άτοµα και συµµετέχουν εκεί και τις οµάδες, που αποφασίζουνε τί θα γίνει, πώς θα 

γίνει(…)Πέρα από τη διαχειριστική συνέλευση, όλες οι οµάδες έχουν τη δικιά τους 

συνέλευση, η οποία αποφασίζει το πώς θα κινηθούν» (Ε2) 

 

«Εδώ πέρα πραγµατοποιούνται ας πούµε συνελεύσεις συλλογικοτήτων, αλλά 

πραγµατοποιούνται και συνελεύσεις οι οποίες έχουν σχέση µ’ ένα κεντρικό ζήτηµα όπως 

είναι µια πορεία, όπως είναι το ασφαλιστικό, όπως είναι τώρα η κατάσταση µε τους 

πρόσφυγες» (Ε1) 

 

«Υπήρχαν διάφορες συνελεύσεις. Ας πούµε η αντίφα συνέλευση ή µια συνέλευση 

αναρχικών ας πούµε, που έβγαζε λόγο για διάφορα πράγµατα» (Ε4) 

 

Πέρα από ό,τι έχει να κάνει µε τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, ένα 

εξαιρετικά ενδιαφέρον κοµµάτι του εγχειρήµατος είναι οι διαπροσωπικές σχέσεις 

µεταξύ των συµµετεχόντων: οι κανόνες στους οποίους υπακούουν, οι τρόποι επίλυσης 

των προβληµάτων που ανακύπτουν κλπ. Το πλαίσιο µέσα στο οποίο λαµβάνει χώρα η 

αλληλεπίδραση συνυφαίνεται µε διαδικασίες και αξίες µε τρόπο ώστε εν τέλει ορίζει 

ένα κοινό κώδικα συµπεριφοράς. Αναφορικά µε την πολύ σηµαντική αυτή διάσταση, 

χαρακτηριστικό καταρχάς είναι το παρακάτω απόσπασµα: 

 

«Όπως σου είπα και πριν, ο Ευαγγελισµός έχει πάρει χαρακτήρα, πλέον µιλάµε για µια 

αναρχική-αντιεξουσιαστική κατάληψη, που λειτουργεί µε κανόνες έτσι; και δεν είναι 

τυχαίο» (Ε3) 

 

Πώς διαµορφώνονται οι κανόνες στους οποίους αναφέρεται ο συγκεκριµένος 

ερωτώµενος; για παράδειγµα, µαθαίνουµε περαιτέρω ότι η διαρκής (επαν)αξιολόγησή 

τους αποτελεί βασικό ρυθµιστικό άξονα. Παράλληλα, προσωπικές διενέξεις 

αντιµετωπίζονται καταρχάς σε επίπεδο διαπροσωπικής συνεννόησης. Αν δεν 

ευδοκιµήσει η τελευταία, παραπέµπονται στις συλλογικές διαδικασίες. 
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«∆εν µπορείς να σταθείς σε αποφάσεις του παρελθόντος γιατί απλά τις έχεις πάρει. 

Είναι…ένα ζωντανό κύτταρο το οποίο συνεχώς αναπτύσσεται, αναδηµιουργείται, αλλάζει 

τρόπους συµπεριφοράς, τρόπους σκέψης, τρόπους δράσης(…)Κάποια πράγµατα(…)δεν 

µπορούν να µείνουνε ως ευαγγέλιο» (Ε2) 

«∆ηλαδή, αν κάποιος είχε µια πολύ κακή συµπεριφορά πάνω σ’ ένα σύντροφο ας 

πούµε(…)αυτό αντιµετωπίζεται συλλογικά, έτσι; αν δεν γίνεται µέσω της προσωπικής 

οδού να το λύσουνε µεταξύ τους οι δύο σύντροφοι ή συντρόφισσες, τότε µπορεί, ένας 

που έχει ενοχληθεί από µια συµπεριφορά, να το βάλει στη συνέλευση» (Ε3) 

Με αφετηρία τα παραπάνω λόγια του Ε3, αξίζει να δοθεί έµφαση στο ξεχωριστό 

ενδιαφέρον που έχουν όσα µαθαίνουµε από τη συνέντευξη της πρώτης αφηγήτριας σε 

σχέση µε την επιµέρους πτυχή των έµφυλων σχέσεων µέσα στο περιβάλλον της 

Κατάληψης. Καταρχάς, ως προς τη συµµετοχή των γυναικών, µας λέει: 

 

«Όταν πρωτοήρθα εδώ δεν υπήρχε ούτε το ένα δέκατο των γυναικών σε σχέση µε το 

µετά(…)Όµως, µε τον καιρό έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι γυναίκες στον ευρύτερο 

“χώρο”, κι αυτό είναι πάρα πολύ θετικό» 

 

Στην ερώτηση αν υπήρξαν προβλήµατα σεξιστικών/έµφυλων διακρίσεων 

απέναντι στις συµµετέχουσες στην κατάληψη, η απάντηση που παίρνουµε είναι πως 

ενίοτε υπήρξαν αλλά σε περιορισµένη έκταση. Σε κάθε περίπτωση, το βάρος της 

απάντησης πέφτει περισσότερο στον εντοπισµό των αιτίων που προκάλεσαν τα όποια 

τέτοια φαινόµενα: 

 

«Όχι σε µεγάλο βαθµό…φυσικά δεν είµαστε σεξιστές, αλλά σίγουρα, ό,τι πολιτική 

ταυτότητα και να ‘χεις, ζεις σ’ ένα περιβάλλον - µεσ’ στον καπιταλισµό µεγαλώνεις - και 

σίγουρα υιοθετείς κάποια χαρακτηριστικά και όσο περνάν τα χρόνια προσπαθείς να τ’ 

αποβάλλεις» 

 

Στην εύλογη ερώτηση του πώς και από ποιούς αντιµετωπίστηκαν στην πράξη τα 

ζητήµατα αυτά, η απάντηση της αφηγήτριας συµφωνεί µε την περιγραφή του τρίτου 

ερωτώµενου για τον τρόπο επίλυσης προβληµάτων: πρώτα λαµβάνει χώρα µια 

προσπάθεια συνεννόησης µεταξύ των εµπλεκόµενων (ενίοτε και µε τη µεσολάβηση 

άλλων – απόπειρα που φαίνεται να σχετίζεται µε µια προσπάθεια κατά το δυνατόν 



 89

ηπιότερης λύσης του προβλήµατος µε στόχο την αποφυγή εντάσεων)· εφόσον δεν 

υπάρξει λύση, το πρόβληµα παραπέµπεται προς συζήτηση στις συλλογικές διαδικασίες, 

δηλαδή στις συνελεύσεις.  

 

«Και απ’ τις γυναίκες και από τους άλλους(…)κάποιοι σύντροφοι ας πούµε, που είχαν 

έτσι…πιo καλή πολιτική συγκρότηση, παρενέβαιναν σε τέτοιες συµπεριφορές, κι αυτό 

βοήθησε σίγουρα(…)Και σε προσωπικό επίπεδο, σε συζητήσεις, και σε συλλογικό 

επίπεδο(…)λειτουργούσε η συνέλευση της Τετάρτης του Ευαγγελισµού, όπου 

συζητιόνταν και διαχειριστικά πράγµατα του κτιρίου και πολιτικά». 

 

Απέναντι σε όσα άτοµα παραβαίνουν τους κανόνες ή τις νόρµες συµπεριφοράς 

όπως περιγράφονται στα παραπάνω αποσπάσµατα, υφίστανται κυρώσεις, οι οποίες 

επιβάλλονται κατόπιν συλλογικής απόφασης και µόνο. Αυτό δεν σηµαίνει ότι δεν 

αναγνωρίζονται «ελαφρυντικά»: ανάλογα µε την περίπτωση, δίνεται η ευκαιρία σε 

κάποιον να επανορθώσει. 

 

«Υπήρξαν περιπτώσεις – ελάχιστες - που κόσµος παρέβη αυτό τον αξιακό κώδικα, και 

προφανώς αυτός ο κόσµος εκδιώχθηκε, αποµονώθηκε(…)Αν υπάρχει όµως ειλικρινής 

µεταµέλεια, προφανώς µπορεί να επιστρέψει κιόλας. ∆ηλαδή αν δεν κάνει ο άλλος κάτι 

πολύ τραγικό, δεν είναι δια βίου ο αποκλεισµός(…)Αλλά έχουν υπάρξει και αποκλεισµοί. 

Πάντα είναι απόφαση συνέλευσης: δεν µπορεί κανένας να πάρει µεµονωµένα µια 

απόφαση και να διώξει κάποιον. Αν το κάνει αυτό, ο ίδιος θα παραβιάζει κι αυτός τους 

αξιακούς κώδικες» (Ε2) 

 

Η ισχύς των κανόνων στους οποίους έγινε αναφορά πιο πάνω εκτείνεται και σε 

άλλα ζητήµατα, πέραν όσων σχετίζονται µε τις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και των 

αποδεκτών πλαισίων συµπεριφοράς. Έτσι, κανόνες διέπουν και το µείζον θέµα της 

αποδοχής του αιτήµατος κάποιου να χρησιµοποιήσει το κτίριο ως χώρο κατοικίας. Στην 

ερώτηση που αφορά τα κριτήρια µε τα οποία αποφασίζεται αυτό και πώς θεσπίζονται, ο 

τέταρτος ερωτώµενος απαντά: 

 

«Τα βάζει η συνέλευση. Η λεγόµενη “διαχειριστική” συνέλευση, η οποία αποτελείται 

ουσιαστικά από αντιπροσώπους όλων των οµάδων – ή και των ατόµων – που 

δραστηριοποιούνται εδώ. Αρχικά τουλάχιστον είναι να έχεις µια δράση µέσα στο “χώρο” 

αυτό (σηµ.: εννοεί τον α/α πολιτικό χώρο) και τα ζητήµατα που τον αφορούν» 
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Αξιοπρόσεκτο είναι πως, όπως προσθέτει ο ίδιος ερωτώµενος, όχι µόνο η 

έγκριση της αποδοχής κάποιου ως κατοίκου του κτιρίου αλλά και το κλίµα που διέπει 

τη συγκατοίκηση των συγκεκριµένων ανθρώπων οι οποίοι έχουν βρει προσωπικό χώρο 

στέγασης εντός του, θεωρείται πεδίο που αφορά όλα τα µέλη ανεξαιρέτως και όχι µόνο 

τους ίδιους. Μάλιστα, είναι ένα ακόµα θέµα που υπόκειται στη δικαιοδοσία 

συνέλευσης:  

 

«Η συγκατοίκηση δεν αφορά µόνο τους ανθρώπους που κατοικούν εδώ. Κι όλοι οι άλλοι 

που έρχονται εδώ πέρα και χρησιµοποιούν τους χώρους, φυσικά έχουν λόγο - µέσω της 

διαχειριστικής συνέλευσης, - για το πώς συγκατοικούν οι κάτοικοι» 

 

Οι πρακτικές που εφαρµόζονται δεν αφορούν µόνο τη λειτουργία της 

Κατάληψης σε «διοικητικό» επίπεδο λήψης αποφάσεων ή τη ρύθµιση του τρόπου 

αλληλεπίδρασης µεταξύ των συµµετεχόντων, αλλά και την επιβίωση του εγχειρήµατος 

(πέραν της διάστασής της εκείνης που έχει  πρώτιστα να κάνει µε το πολιτικό, νοµικό 

κλπ σκέλος, όπως συναρτάται µε τις τριβές που κατά καιρούς έλαβαν χώρα µε τις 

πανεπιστηµιακές και τις λοιπές, τοπικές και κρατικές αρχές). Πρόκειται για ζωτικό, και 

ταυτόχρονα πολύ ενδιαφέρον κοµµάτι της υπόστασης της Κατάληψης, µε εξίσου 

ενδιαφέρουσες πτυχές όσον αφορά τις επί του πρακτέου λύσεις που κατά καιρούς 

δόθηκαν σε βασικά προβλήµατα υποδοµών (ενέργεια, υδροδότηση, συντήρηση του 

κτιρίου). Σχετικά µε την πτυχή αυτή, επιστρατεύτηκε εξαρχής η εφευρετικότητα, η 

επινοητικότητα αλλά και η αποφασιστικότητα ορισµένων τουλάχιστον από τους 

ανθρώπους που στελέχωσαν την Κατάληψη. Ο παλαιότερος των ερωτώµενων (Ε3) 

αναφέρει χαρακτηριστικά: 

 

«Είχαµε ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ στην αρχή - γεννήτριες, µε χίλια µέσα, 

εε...που...υπήρχε, υπήρχε βέβαια και φαντασία. Είχαµε βάλει, ήταν ίσως απ’ τα πρώτα 

κτίρια που ‘χε φωτοβολταϊκά στο Ηράκλειο((γελάει))...αλλά ήτανε δύσκολα ρε παιδί µου, 

δεν υπήρχαν και τα λεφτά(…)∆ηλαδή, αν δεν υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι στο ότι “εδώ 

που είµαστε ρε παιδί µου, πρέπει να πάρουµε και κάποιες αποφάσεις”…επίσης έγιναν 

κάποιες προσπάθειες µέσω πανεπιστηµίου για το νερό – βασικό, θέµα υγιεινής. Τους 

λέγαµε, “δε θέλουµε νερό τζάµπα, να το πληρώνουµε. Και ρεύµα”. ∆ε µας δίνανε, για να 

δουν “πόσο θ’ αντέξουν χωρίς ρεύµα και νερό;”. Αλλά…ακριβώς αυτό: η 
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δηµιουργικότητα ανθρώπων…λέγαµε κάποιοι: “θέλουµε νερό; θ’ αναγκαστούµε να 

βρούµε τρόπο. Θέλουµε ρεύµα; θ’ αναγκαστούµε να βρούµε τρόπο”» 

 

Ένα επιµέρους, ιδιαίτερο µέρος των πρακτικών που εφαρµόζονται στον 

Ευαγγελισµό, και ταυτόχρονα πυλώνας εκ των ων ουκ άνευ του εγχειρήµατος, είναι οι 

συλλογικές δράσεις που αναπτύσσουν τα µέλη του, οι οποίες υποστασιοποιούν εξίσου 

µε τις άλλες την ίδια την καταληψιακή πρακτική. Οι εν λόγω δράσεις χαρακτηρίζονται 

από µια αξιοσηµείωτη πολυµορφία και µπορούµε να πούµε ότι διακρίνονται σε δύο 

κατηγορίες: όσες γίνονται περιοδικά εκτός κτιρίου και σε δηµόσιους χώρους, µε 

γνώµονα την πολιτική, πολιτιστική και γενικότερα κοινωνική παρέµβαση, και µε 

διάφορους σκοπούς (έκφραση διεκδικήσεων, διαµαρτυρίας, αλληλεγγύης, 

προπαγάνδισης ιδεών και πρακτικών κλπ), και όσες λαµβάνουν χώρα µόνιµα εντός 

κτιρίου, µε χαρακτήρα καθιερωµένων πρακτικών.  

Αµφότερες στοχεύουν τόσο στην πολυεπίπεδη έκφραση των ίδιων των 

καταληψιών όσο και στην απεύθυνση προς τα έξω, σε µια απόπειρα διάχυσης των 

ιδεωδών της κατάληψης περί αυτοοργανωµένης και αντιεµπορευµατικής, δηµιουργικής 

και αντιεξουσιαστικής δραστηριοποίησης, µάθησης, ψυχαγωγίας, συµµετοχής, κλπ: 

 

«Μορφές δράσης είναι οι πορείες, οι µικροφωνικές, ε…µοιράσµατα, ακτιβισµοί. Αυτό 

αφορά το κοµµάτι το εξωτερικό. Και το άλλο κοµµάτι είναι το ότι…κατά πόσο ας πούµε 

είναι “ανοιχτό” το κτίριο και υπάρχουν εκδηλώσεις, καφενεία, στα οποία µπορεί να έρθει 

κάποιος και να...να διασκεδάσει - ας το πούµε έτσι - βιβλιοθήκη που λειτουργεί, 

χαριστικό παζάρι...» (Ε1) 

 

«Οι δράσεις ποικίλλουν αναλόγως µε το θέµα, τη δυναµική του κόσµου, τη στόχευση που 

θέτει, και γίνονται από απλά πράγµατα τα οποία είναι αφισοκολλήσεις, µοιράσµατα 

κειµένων, µικροφωνικές στο κέντρο, συµµετοχές σε απεργίες ή αγώνες άλλων 

κοινωνικών κοµµατιών(…)Σαν Κατάληψη στηρίζουµε πάρα πολύ τους φυλακισµένους 

αγωνιστές και τους πολιτικούς κρατούµενους(…)Και υπάρχουν προφανώς οι πορείες, 

καταλήψεις άλλων κτιρίων, δηµοσίων, για ν’ ανοιχτεί ένα θέµα ή να µπλοκαριστεί 

κάποια διαδικασία. Και γενικότερα(…)προσπαθούµε να παίζει µια αλληλεπίδραση µε τον 

- θα τον πω “έξω κόσµο” - ώστε να επικοινωνήσουµε εµείς τα δικά µας ιδεώδη, τα 

θέµατα που µας αφορούν ή αφορούν και τους υπόλοιπους και δεν ξέρουν πώς να τα 

εκφράσουν» (Ε2)  
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Αναφορικά µε τις δραστηριότητες που έχουν µόνιµη ή µη υπόσταση αλλά 

εκτυλίσσονται εντός κτιρίου, πέρα απ’ όσες αναφέρονται στα αποσπάσµατα του λόγου 

των αφηγητών (καφενεία, βιβλιοθήκη, χαριστικό παζάρι, εκδηλώσεις µε διάφορα 

θέµατα κλπ), λαµβάνουν χώρα και πάρα πολλές άλλες, γύρω από ένα φάσµα θεµατικών 

που περιλαµβάνει: κινηµατογραφικές προβολές, εργαστήρια εκµάθησης πολιτικού 

stencil,
143

 ανακύκλωσης υλικών, φωτογραφίας, ελεύθερου λογισµικού,  παραδοσιακών 

χορών, πολεµικών τεχνών, ξένων γλωσσών, συλλογικές–λαϊκές κουζίνες, συναυλίες 

κλπ. Τα τελευταία χρόνια λειτουργεί µόνιµα κινηµατικό βιβλιοπωλείο, γυµναστήριο, 

καλλιτεχνικό εργαστήριο και χώρος µε διάφορα εργαλεία προκειµένου για κατασκευές, 

επιδιορθώσεις κλπ. Θα ήταν σηµαντική παράλειψη να µην αναφερθούν ποικίλες 

δηµιουργίες στον πολιτιστικό τοµέα. όπως ερασιτεχνικές, πρωτότυπες παραγωγές 

ντοκυµαντέρ µε διάφορα θέµατα (ρεµπέτικο τραγούδι, οικολογικά και ιστορικά 

ζητήµατα), ακόµα και ταινίας µε θέµα την ιστορία της Κατάληψης στα πρώτα της 

χρόνια
144

 και µε δηµιουργούς - «πρωταγωνιστές» τα µέλη που την απάρτιζαν εκείνη την 

περίοδο.
145

 

 

Εν κατακλείδι και σε σχέση µε τις πρακτικές, τους κώδικες συµπεριφοράς και 

τις συλλογικές δράσεις που αναπτύσσονται στον Ευαγγελισµό, ο λόγος των 

ερωτώµενων συνάδει απόλυτα µε ορισµένα δεδοµένα που επισηµάναµε στο θεωρητικό 

πλαίσιο της παρούσας εργασίας. 

Έτσι, στο σύνολο των παραπάνω στοιχείων συναντάµε σαφή χαρακτηριστικά 

της έννοιας της αυτοοργάνωσης, µε κυρίαρχο το βασικό στοιχείο της οικοδόµησής της 

γύρω από την αλληλοδραστική πρακτική της συνέλευσης. Η τελευταία λαµβάνει χώρα 

σε τακτά και µη διαστήµατα (ανάλογα µε το θέµα και την περίσταση - αλλά και κάθε 

επιµέρους συλλογικότητα εφαρµόζει την πρακτική αυτή ως όργανο λειτουργίας της). Σε 

κάθε περίπτωση, εκτυλίσσεται πάντα εντός ενός οριζόντιου-αντιιεραρχικού πλαισίου 

ισότητας, ισηγορίας, ελευθερίας έκφρασης και αµεσοδηµοκρατικής συµµετοχής. Είναι 

ο θεµελιώδης «τόπος» και χρόνος στον οποίο τίθενται επί τάπητος µε διαφανή τρόπο 

όλα τα ζητήµατα που αφορούν το εγχείρηµα, σε κάθε επίπεδο· εκεί λαµβάνονται όλες οι 

απαραίτητες αποφάσεις, σχεδόν πάντα και κατά προτίµηση συναινετικά και οµόφωνα. 

                                                 
143

 Τεχνική βαψίµατος, διακόσµησης, αναγραφής συνθηµάτων κλπ που βασίζεται στη χρήση ενός φύλλου 

από χαρτόνι ή πλαστικό πάνω στο οποίο έχει κοπεί ένα συγκεκριµένο σχέδιο. Περνώντας στη συνέχεια 

µπογιά ή σπρέι από πάνω του, µπορεί ν’  αποτυπωθεί σε µια επιφάνεια. 
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 «Η ιστορία του Πύργου» (διαθέσιµο για κατέβασµα στο http://black-tracker.gr/details.php?id=552) 
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 Πολλές σχετικές αφίσες/ανακοινώσεις ενηµέρωσης των µελών και του κοινού για όλ’ αυτά 

παρατίθενται στο Παράρτηµα 3 της παρούσας εργασίας. 
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Ενσαρκώνει την ανεξαρτησία αλλά και την έµπρακτη εναντίωση σε κάθε θεσµό αλλά 

και ήθος που χαρακτηρίζεται από αρχές, πρακτικές και συµπεριφορές οι οποίες 

αντιτίθενται στις παραπάνω απαράβατες αρχές.  

Ταυτόχρονα, όλες οι αναφερθείσες πρακτικές και δράσεις συνθέτουν τον καµβά 

στον οποίο ιχνογραφείται η αντικουλτούρα που προωθεί το εγχείρηµα και το 

«εργαστήριο» όπου σφυρηλατείται µια συλλογική ταυτότητα. Η τελευταία είναι 

απότοκη της κοινής δραστηριοποίησης, που ανάµεσα στ’ άλλα περιλαµβάνει κι αυτό το 

συλλογικό, δηµιουργικό πειραµατισµό πάνω στο ανεξερεύνητο έδαφος νέων 

κοινωνικών σχέσεων, που επιχειρούν να προωθήσουν (τόσο εντός της συλλογικότητας 

όσο και σε κοινωνικό επίπεδο) ένα άλλο τρόπο ανθρώπινης συνύπαρξης.  

Περαιτέρω, η αφήγηση της πρώτης ερωτώµενης σε σχέση µε τις έµφυλες 

σχέσεις φέρνει στο φως και κάποια πρόσθετα, πολύ σηµαντικά στοιχεία: απ’ τη µια, και 

στον Ευαγγελισµό, όπως και σε άλλες Καταλήψεις - παρ’ ότι δεν πρόκειται παρά για 

σπάνιο φαινόµενο – µπορεί να εκδηλωθούν συµπεριφορές διακρίσεων απέναντι σε µη 

κυρίαρχες ταυτότητες, που στην προκειµένη περίπτωση αφορούν συµπεριφορές 

σεξιστικού τύπου.
146

 

Ωστόσο, το γεγονός ότι µεταξύ άλλων τρόπων διευθέτησης τέτοιων 

προβληµάτων επιλέγεται και η λύση τους µέσα από συλλογικές διαδικασίες, 

παραπέµπει στη σηµαντική εκείνη ιδιότητα που αναφέραµε ως εγγενή στα νέα 

κοινωνικά κινήµατα (στα οποία όπως είδαµε ανήκει και το καταληψιακό), η οποία 

φαίνεται να χαρακτηρίζει και τον Ευαγγελισµό και συµπυκνώνεται στη φράση «το 

προσωπικό είναι πολιτικό»: έτσι, µέσα από τέτοιους τρόπους συνύπαρξης, παράµετροι 

του ατοµικού αλλά και του καθηµερινού πολιτικοποιούνται, αφού αν προκύψει ανάγκη, 

βαλλόµενες πτυχές του ιδιωτικού «χώρου» µεταφέρονται στη δηµόσια σφαίρα προς 

κατάφαση, σε συµφωνία µε το πρόταγµα της ισότητας στην πράξη.
147

 

Στα αποσπάσµατα λόγου που προηγήθηκαν σκιαγραφείται επίσης µια µικρής 

κλίµακας κοινότητα ανθρώπων, αφού το σύνολο των πρακτικών και των νορµών που 

κανοναρχούν κάθε λειτουργία (τόσο των ατόµων ξεχωριστά όσο και της 

συλλογικότητας συνολικά) διαµορφώνει ένα κοινό κώδικα επικοινωνίας. Ο τελευταίος 

όχι µόνο συνέχει την οµάδα (οριοθετώντας ένα πεδίο κοινών εµπειριών και 

συντροφικών, φιλικών, πολιτικο-κοινωνικών κλπ δεσµών) αλλά και προσδιορίζει 
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Karakola”, Sociologica, No 87, 2016, σελ. 207 - 236 
147

 Trujillo, G. “Cultural y Politico: el feminismo autόnomo en los espacios autogestionados”, Revista de 

Estudios de Juventud, No 75, 2006, σελ. 61 - 73 



 94

συµβολικά την ταυτότητά της απέναντι σε άλλες αντίστοιχες, στο ευρύτερο κοινωνικό 

περιβάλλον.  

Στο ίδιο πνεύµα, από τα παραπάνω γίνονται αντιληπτές και όλες οι «ψηφίδες» 

που συνθέτουν το µωσαϊκό των κοινών µέσα στην Κατάληψη: πρακτικές 

αυτοοργάνωσης ως προϊόντα συλλογικής-συνεργατικής δηµιουργίας, µη 

εµπορευµατικός τρόπος εκπλήρωσης των αναγκών, επιθυµία και προσπάθεια 

ανεξαρτησίας και εναντίωσης στο κράτος και τις αξίες του Κεφαλαίου, µε σκοπό την 

(ανα)παραγωγή κοινών αγαθών/πόρων και µε προϋπόθεση την ίση πρόσβαση του 

καθένα σ’ αυτά, καθώς και τη χρήση τους βάσει ενός κανονιστικού πλαισίου 

θεσµισµένου από τα ίδια τα άτοµα της οµάδας.    

Τέλος, στα λόγια του δεύτερου ερωτώµενου περί δυνητικής αναδηµιουργίας-

αναπροσαρµογής των προτύπων, των τρόπων λήψης αποφάσεων κλπ, αποτυπώνεται 

ξεκάθαρα και στην περίπτωση του Ευαγγελισµού η αναστοχαστική διάσταση των 

καταλήψεων, όπως θεµελιώνεται στην ανατροφοδότηση της πράξης από τα 

αποτελέσµατα που παράγει η δοκιµή της στην καθηµερινή πραγµατικότητα.  

 

4.7 Επιδράσεις του εγχειρήµατος στα µέλη και στην τοπική κοινωνία 

 

Είναι προφανές ότι η δραστηριοποίηση στην Κατάληψη αποτελεί ένα σηµαντικό 

βιογραφικό  σταθµό στην πορεία της ζωής των αφηγητών. Συνεπώς, στις συνεντεύξεις 

τους αποδίδουν ιδιαίτερη σηµασία στις αλλαγές που επέφερε στην κοινωνική τους 

καθηµερινότητα και στις στάσεις ζωής τους η συµµετοχή τους στο εγχείρηµα. Στην 

ερώτηση που αφορά το πώς αυτό επηρεάζει τα άτοµα που συµµετέχουν, οι πιο 

χαρακτηριστικές απαντήσεις που παίρνουµε είναι οι παρακάτω: 

 

«Σίγουρα η αυτοοργάνωση σε αλλάζει…και η συγκατοίκηση µε ανθρώπους που δεν είναι 

επιλογή σου - εννοώ ότι όταν είσαι σε µια κατάληψη, δεν επιλέγεις µε ποιούς θα ζήσεις 

και, σίγουρα, αυτό είναι µια δυσκολία…παρ’ όλ’ αυτά σε βοηθάει στο να 

προσαρµόζεσαι, να συµβιώνεις και να λειτουργείς συλλογικά» (Ε1) 

 

«Εκεί πέρα βρήκα ανθρώπους να έχουµε τα ίδια “πιστεύω”, τις ίδιες ανησυχίες, τα ίδια 

“θέλω” για το...για την αλλαγή του κόσµου, να το θέσω έτσι…έκανα προσωπικές φιλίες - 

οι οποίες είναι και πολύ δυνατές – και  πιστεύω ότι είναι ένα κοµµάτι που µ’ έχει 

κρατήσει στην Κατάληψη, το οποίο δεν θα µπορούσα ποτέ να φανταστώ ότι µπορεί να 
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γίνει µε κάποιες άλλες οργανώσεις, να το πω έτσι, όπου πολλές φορές, αν 

διαφωνήσεις…φεύγεις, αποµονώνεσαι» (Ε2) 

«Είναι σαν...εµ…σαν να γεννιέται ένα παιδί και να το προσέχω-φροντίζω, να µεγαλώνει 

µπροστά στα µάτια σου. Αρχίζει να σου δίνει και να του δίνεις ας πούµε» (Ε4)  

Οι απαντήσεις αυτές κατά κάποιο τρόπο «αλληλοσυµπληρώνονται», καθώς η 

πρώτη δίνει έµφαση στο πολιτικό σκέλος της επίδρασης που ασκεί στη συγκρότηση του 

ατόµου η καταληψιακή πρακτική, η δεύτερη στέκεται περισσότερο στην αποτίµησή της 

σε επίπεδο διαπροσωπικών σχέσεων, ενώ η τρίτη έρχεται ως µια συναισθηµατική 

κατάθεση που, παρότι δεν προσδιορίζει συγκεκριµένες επιρροές τής εν λόγω πρακτικής 

στη ζωή του οµιλούντος, δίνει έµφαση σε µια γενικότερα θετική αξιολόγηση της 

σηµασίας τους. 

Γλαφυρότερες - και ως ένα βαθµό αντιφατικές - είναι οι περιγραφές που 

αποκοµίζουµε όταν οι ερωτώµενοι διατυπώνουν την άποψη που έχουν για το πώς 

επηρεάζει γενικότερα τους εκάστοτε συµµετέχοντες η συµµετοχή τους στη ζωή της 

Κατάληψης: 

 

«Η επίδραση στους ανθρώπους είναι φοβερή ρε παιδί µου(…)Αυτή η ανταλλαγή 

απόψεων, ο πλουραλισµός, σε βοηθάει πάρα πολύ ν’ ανοίξεις τους ορίζοντές σου, έτσι; 

Γιατί µέσα αυτό, περιλαµβάνει εκδηλώσεις, συζητήσεις, δραστηριότητες, γλέντια – που 

ακούγεται “κάπως” (τα γλέντια) αλλά είναι αυτή η κοινωνική ζωή, η...η εκτόνωση µε 

άλλους όρους, όχι µ’ αυτούς του µπαρ ας πούµε, που τα σκας…η επικοινωνία, τα 

ζευγάρια που φτιαχτήκανε µεσ’ στον Ευαγγελισµό…Είναι µια φοβερή εµπειρία για έναν 

άνθρωπο νέο, µε ιδέες, µε ανάγκες, να εκφραστεί. “Έδωσε” σε πολύ κόσµο. Και 

πράγµατα που πιστεύω πως έχουν καθορίσει πολλούς(…)τους έχει στιγµατίσει ρε παιδί 

µου στη ζωή τους ας πούµε(…)Είναι φοβερό, άνθρωποι που δεν έχουν ποτέ τους έρθει σ’ 

επαφή µε τέτοια πράγµατα, το πόσο ξεδιπλώνουνε τα ταλέντα τους µέσα σ’ ένα χώρο, 

µαζί µε άλλους ανθρώπους. Πώς µαθαίνουν να συνδυάζουνε, να κάνουνε δουλειές ας 

πούµε(…) ο άλλος δεν είχε πιάσει µυστρί στα χέρια του ρε παιδί µου! να κουράζονται γι’ 

αυτό, να δίνουν µάχες - και πόση ικανοποίηση παίρνουν απ’ αυτό το πράγµα, έτσι; 

∆ηλαδή...είναι σχολειό, µαθαίνεις πολλά…θα δοκιµαστείς σε πολλά πράγµατα» (Ε3)  

 

«Όσον αφορά αυτούς που περάσαν από δω(…)σαν παρακαταθήκη, συνέχισαν την 

πολιτική τους δράση και σε άλλες πόλεις – πολύ σηµαντικό…κι όσον αφορά τους 

κατοίκους…υπήρχε µια γυναίκα εδώ πέρα που ζούσε στο δρόµο ξέρω ‘γω, και είχε 
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κάποια προβλήµατα(…)Αλλά όσο έµενε εδώ, ε... τη βοήθησε αυτό(…)Θεωρώ ότι δεν 

έχω δει καλύτερο παράδειγµα βελτίωσης ανθρώπου, σε κοινοβιακή ζωή ας πούµε» (Ε1) 

 

Τη θετική επιρροή της κατάληψης στο ίδιο πρόσωπο που αναφέρει η Ε1 

σχολιάζει µε τον ίδιο εµφατικό τρόπο και ο τρίτος αφηγητής, τονίζοντας τα οφέλη που 

αυτό αποκόµισε από τη διαµονή του στο κοινωνικό περιβάλλον του Ευαγγελισµού: 

 

«Είχε έρθει µια άστεγη – κι έµεινε για πάρα πολλά χρόνια – µε ψυχολογικά προβλήµατα 

πολύ δύσκολα η γυναίκα(…)Ε, σ’ αυτή βλέπουµε πώς λειτουργεί αυτό πραγµατικά: να 

είσαι µαζί µε ανθρώπους που ενδιαφέρονται και σε προσέχουν ας πούµε. Κάθε χρόνο 

γινότανε και καλύτερη, πιο κοινωνική…άρχισε ν’ αντιλαµβάνεται µια έννοια 

οικογένειας, συλλογικότητας ας πούµε, οµαδοποίησης, κάτι δηλαδή που έχουν ανάγκη 

όλοι οι άνθρωποι. Ε, αυτό συµβαίνει και στους υπόλοιπους» 

 

Παρά ταύτα, ο Ε4 διαφοροποιείται εµφανώς, όντας πολύ συγκρατηµένος στις 

σχετικές κρίσεις του: 

 

«Για τους συµµετέχοντες....έγιναν κάποιες βελτιώσεις, αλλάξαν κάποια 

πράγµατα.(…)αλλάξαν και λίγο οι άνθρωποι. Λίγο, έτσι;!»). 

 

Η παρουσία της Κατάληψης στην πόλη του Ηρακλείου, ο ρόλος της στα τοπικά 

τεκταινόµενα και ο βαθµός της κοινωνικής της αποδοχής από την τοπική κοινωνία, 

θεµατοποιείται ως ένα ιδιόµορφο κεφάλαιο στα σχετικά “πιστεύω” των ερωτώµενων, 

καθώς προκαλούν πραγµατικά εντύπωση οι αποκλίνουσες γνώµες τους επ’ αυτού: για 

τον ένα, ο Ευαγγελισµός έχει καταφέρει να εδραιώσει στην πόλη µια διόλου 

ευκαταφρόνητη παρουσία, ενώ για τον άλλο τα επιτεύγµατά του αναφορικά µε την 

απεύθυνση στην τοπική κοινωνία είναι από µηδαµινά έως αναιµικά. Η δε πρώτη 

αφηγήτρια τοποθετείται κάπου ανάµεσα: 

«Αυτή τη στιγµή εγώ πιστεύω ότι στην τοπική κοινωνία  δεν υπάρχει άνθρωπος που να 

µην έχει ακούσει τη λέξη “Ευαγγελισµός”(…)Έχει µια δυναµική στην πόλη, µια 

δυναµική παρεµβατικότητας, µε την έννοια ότι σε καλέσµατα ή δράσεις µπορεί να 

µαζέψει αρκετό κόσµο και  να τις πραγµατοποιήσει(…)Έχει κάνει πράγµατα πολύ 

όµορφα, κάποια και πολύ δυνατά-και βίαια ας πούµε, µπορείς να πεις(…)Την “κούνησε” 
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την πόλη σε κάποια ζητήµατα(…)Ακόµα και για κάποιους που µας εχθρεύονται, θεωρώ 

ότι µας υπολογίζουν» (Ε3) 

«Τώρα, όσον αφορά την κοινωνία, εµ...ντάξει, ας ξεκινήσουµε πρώτα από τη γειτονιά: 

είπαµε και πριν ότι δεν έγινε καµιά απεύθυνση. Πιστεύω ότι η γειτονιά απλά µας 

ανέχεται(…)Όχληση δηµιουργούµε, τίποτα που να τη συµφέρει, ας το πούµε έτσι (έτσι 

δηµιουργούνται οι ανθρώπινες σχέσεις, τί να κάνουµε;)Ε...και προς τα “έξω” 

τώρα(…)έχουµε συµπάθειες – τις έχουµε, τις βλέπουµε – αλλά δεν “πατάµε” πουθενά 

ουσιαστικά» (Ε4) 

 

 «Το κοµµάτι της κοινωνικής απεύθυνσης...ντάξει, είναι το πιο δύσκολο…θεωρώ ότι 

υπάρχει µια παρακαταθήκη στο Ηράκλειο - και κυρίως στη νεολαία πιστεύω(…)∆εν 

πιστεύω ότι η τοπική κοινωνία έχει τον Ευαγγελισµό...δεν θεωρώ ότι τον εκτιµάει 

τόσο(…)Παρ’ όλ’ αυτά όµως έχει βοηθήσει κατά καιρούς σε διάφορα κοινωνικά 

πράγµατα στο Ηράκλειο, όπως ότι έχει ασχοληθεί µε τους δηµόσιους χώρους και την 

επανοικειοποίησή τους και...το κοµµάτι ας πούµε ότι...επειδή είµαστε στο κέντρο, κάποια 

περίοδο λειτουργούσαµε ως αποτρεπτικός παράγοντας των επιθέσεων σε µετανάστες από 

χρυσαυγίτες, ας πούµε» (Ε1) 

 

Όταν η ερώτηση γίνεται πιο συγκεκριµένη, θέτοντας το ζήτηµα της συµβολής 

της Κατάληψης στη διάχυση µιας διαφορετικής κουλτούρας, η Ε1 είναι σαφής: 

 

«∆ε θεωρώ ότι έχει αφήσει τίποτα το ιδιαίτερο, δηλαδή, πώς να το πω, δε θεωρώ ότι - 

ντάξει, όταν πήγαν να πάρουν τον Ευαγγελισµό το 2008, σίγουρα το ‘χε µάθει όλη η πόλη 

- απλά, δε θεωρώ ότι την ενδιαφέρει (σηµ.: την πόλη/τοπική κοινωνία), όσο δεν θεωρώ ότι 

την ενδιαφέρουν άλλα πράγµατα, πιο σηµαντικά» 

 

Τα αποσπάσµατα αυτά δείχνουν πως οι αφηγητές αξιολογούν λιγότερο ή 

περισσότερο θετικά την επιρροή που είχε στη ζωή και την καθηµερινότητά τους η 

συµµετοχή τους στο εγχείρηµα. Το ίδιο ισχύει και όσον αφορά την αντίληψή τους για 

τους υπόλοιπους συµµετέχοντες – µάλιστα, διαχρονικά. Στο επίπεδο αυτό, φαίνεται πως 

επιτυγχάνονται, µάλλον όχι σε ικανοποιητικό αλλά και σε διόλου αµελητέο βαθµό, 

ορισµένοι πολιτισµικοί στόχοι που θέτει η καλλιέργεια µιας αντικουλτούρας και της 

συµµετοχής σ’ ένα κοινό πλαίσιο (είτε αυτό ορίζεται ως ο εδαφικός χώρος της 

Κατάληψης είτε ως συλλογικό όραµα) ανάµεσα στα µέλη της συλλογικότητας. Έτσι, 

γίνεται λόγος για τη διάπλαση και τον εµπλουτισµό της προσωπικότητας του ατόµου, 
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ως κοινωνικού υποκειµένου, µε πολύτιµα εφόδια. Τέτοια είναι η καλλιέργεια µιας 

παιδείας αγώνα, η απόκτηση κι εµπέδωση πολιτικής άποψης και στάσης, η αυτενέργεια 

προς επίτευξη του ευκταίου, η εθελούσια µαθησιακή δραστηριοποίηση σε διάφορα 

γνωστικά αντικείµενα, η ελεύθερη εκδίπλωση ατοµικών και συλλογικών ικανοτήτων 

αλλά και η συναισθηµατική ταύτιση, το αίσθηµα αλληλεγγύης και κοινού σκοπού - µε 

µια φράση: η αναγκαία σε κάθε άνθρωπο αίσθηση του (συν)ανήκειν.  

Εδώ βέβαια πρέπει να σηµειωθεί και η αναφορά της Ε1 στις δυσκολίες που 

συναντά κανείς για να ζήσει και να λειτουργήσει ως (συγ)κάτοικος µέσα σ’ ένα τέτοιο 

περιβάλλον, η οποία συνάδει µε τις παρατηρήσεις που κάναµε στο θεωρητικό µέρος της 

εργασίας για τη λεπτή, συχνά πολύ εύθραυστη ισορροπία που διακρίνει την 

καθηµερινότητα της συνύπαρξης µέσα σε µια απαιτητική κοινότητα, όπως είναι µια 

κατάληψη. 

   Παράλληλα, γίνεται αντιληπτή και η διάσταση του εγχειρήµατος που αφορά 

µια στοιχειώδη, προνοιακού τύπου λειτουργία: αφενός, παρέχει µια ορισµένη υλική 

υποστήριξη ως προς βασικές βιοτικές ανάγκες σε άτοµα που την έχουν ανάγκη· 

αφετέρου, το κλίµα της συλλογικότητας/κοινότητας επιδρά θετικά και σε ηθικό- 

ψυχολογικό επίπεδο. 

Ωστόσο, δε φαίνεται να επιτυγχάνεται ο έτερος στόχος που επιδιώκει να 

εκπληρώσει η καταληψιακή πρακτική (ειδικά στην πολιτική-επαναστατική της εκδοχή, 

όπως στην περίπτωση του Ευαγγελισµού), τον οποίο επίσης επισηµάναµε στο 

θεωρητικό µας πλαίσιο: ν’ αποτελέσει το εφαλτήριο κοινωνικής διάχυσης αξιών, 

πρακτικών και σχέσεων που θα συντείνουν προς µια ριζική, ολική κοινωνική αλλαγή. Η 

Κατάληψη αδυνατεί προς στιγµήν να εµπνεύσει ευρύτερους κοινωνικούς κύκλους προς 

την κατεύθυνση µιας σφαιρικότερης επανοικειοποίησης της καθηµερινής τους ζωής· 

κατ’ επέκταση, και προς την κατεύθυνση µετασχηµατισµού της κρατούσας κοινωνικής 

οργάνωσης. Αυτό βέβαια είναι ένα γεγονός του οποίου η αποτίµηση/ανάλυση οφείλει 

µάλλον να είναι πιο σύνθετη, αν λάβει κανείς υπόψη του και την επισήµανση της 

πρώτης αφηγήτριας ότι, ανεξαρτήτως των προσπαθειών των καταληψιών, η τοπική 

κοινωνία βαδίζει χωρίς διάθεση αµφισβήτησης στα χνάρια µιας κουλτούρας που την 

κάνει να παραµένει γενικά απαθής απέναντι στα «κακώς κείµενα» που υπονοµεύουν 

την κοινωνική συµβίωση των µελών της, και ιδιαίτερα των ευάλωτων/καταπιεσµένων 

οµάδων της. Σε κάθε περίπτωση όµως, δεν παύει να ‘ναι και βασικό ζητούµενο της 

Κατάληψης η προσβολή αυτής της κουλτούρας. 
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4.8 Κοινωνικοί αγώνες και καταλήψεις 

 

Μια πολύ σηµαντική πτυχή της δραστηριοποίησης (και της ίδιας της υπόστασης) της 

Κατάληψης ως τόπου ανάπτυξης συλλογικής δράσης είναι η σχέση της µε άλλους 

κοινωνικούς αγώνες που στοχεύουν αντίστοιχα στην επίτευξη κοινωνικών αλλαγών και 

διεκδικήσεων ή προβάλλουν αντιστάσεις σε θεσµικές πολιτικές που εκλαµβάνονται ως 

εχθρικές απέναντι στην κοινωνική πλειοψηφία. Τέτοιοι αγώνες έχουν υπάρξει τόσο στα 

χρόνια πριν από την κρίση (κινητοποιήσεις ενάντια στην καταστροφή κι 

εµπορευµατοποίηση φυσικών ενδιαιτηµάτων και δηµόσιων χώρων, ενάντια στην 

εργοδοτική και αστυνοµική βία/αυθαιρεσία, στην ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης 

κλπ), όσο και κατά τη διάρκειά της (γενικές απεργίες ενάντια στην ψήφιση των 

µνηµονίων και στις συνέπειές τους στο βιοτικό επίπεδο του πληθυσµού κλπ). 

Στο ερώτηµα πάντως για το αν το καταληψιακό κίνηµα συνδέεται µε τους 

αγώνες αυτούς, οι απαντήσεις που παίρνουµε από τους ερωτώµενους αποκλίνουν ξανά, 

τοποθετούµενες σ’ ένα φάσµα που ξεκινάει από τη βέβαιη κατάφαση και φτάνει µέχρι 

την απόλυτη αµφισβήτηση: 

 

«Εγώ θεωρώ ότι είναι κοµµάτι τους κιόλας! ∆ηλαδή, όχι απλά “συνδέονται”. Θεωρώ ότι 

η Κατάληψη δε θα υπήρχε αν δεν υπήρχαν κοινωνικοί αγώνες» (Ε3) 

 

«Σίγουρα. Το κίνηµα των καταλήψεων καταρχάς ξεκίνησε στην Ευρώπη και γενικεύτηκε 

ως κίνηµα στέγης(…)Ειδικά στη βόρεια Ευρώπη, που µε το κρύο και τα λοιπά ο κόσµος 

ήταν άστεγος ή πλήρωνε νοίκια για να µένουνε πέντε ή έξι άτοµα σ’ ένα δωµάτιο τριάντα 

τετραγωνικών, ε…έβαλε µπροστά αυτό(…).Επίσης, συνδέονται (σηµ.: οι Καταλήψεις) µε 

τους αγώνες των µεταναστών και των προσφύγων και του αλληλέγγυου κόσµου σ’ 

αυτούς, και µε τους αγώνες του αντιφασισµού» (Ε2) 

 

Η Ε1 συγκατανεύει αλλά διατηρεί τις επιφυλάξεις της. Ορµώµενη από τα 

εµπειρικά δεδοµένα του Ευαγγελισµού και του εγχώριου α/α πολιτικού χώρου που 

εκφράζει, θεωρεί πως, παρ’ όλ’ αυτά, η συµµετοχή σε ευρύτερες κινητοποιήσεις 

λαµβάνει χώρα µε όρους που δε συνεπάγονται απαραίτητα και τη σύνδεση µε άλλα 

αγωνιστικά υποκείµενα: 
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«Συνδέονται. Αλλά επειδή είναι προβληµατικό ότι ο κόσµος που απαρτίζει το 

“χώρο”…οι περισσότεροι είναι φοιτητές και δεν έχουν σχέση µε την εργασία 

άµεσα(…)αυτό είναι πολύ αρνητικό στο να συνδεθείς µε κοινωνικά κοµµάτια και να 

αισθανθείς ότι δεν έχεις να χάσεις τίποτα άµα…ε…το παλέψεις, ας πούµε» 

 

Εµµέσως πλην σαφώς και αντίθετα µε τους παραπάνω, ο Ε4 θεωρεί πως οι 

καταλήψεις διακρίνονταν εξαρχής από µια απειρία κι έναν εσωστρεφή χαρακτήρα, µε 

τρόπο ώστε ανάλωσαν το χρόνο τους χωρίς ν’ αποκαταστήσουν επαφή µε άλλες 

αγωνιζόµενες κοινωνικές οµάδες: 

 

«Αυτά, (σηµ.: εννοεί τις καταλήψεις) κυρίως απ’ τις αρχές του ’90, ξεκινήσαν 

εσωστρεφώς(…)Νοµίζω ότι τότε, ακριβώς λόγω απειρίας - γενικά του κινήµατος αυτού 

στην Ελλάδα - χάσαµε πολύ σηµαντικά χρόνια.(…)Χάσαµε χρόνο µεσ’ στην 

αυτοαναφορικότητά µας»  

 

Σε κάθε περίπτωση, δε φαίνεται να υφίσταται µια µόνιµη επιδίωξη συνεργασίας 

της Κατάληψης µε άλλα υποκείµενα αγώνα µέσω σταθερών διαύλων επικοινωνίας και 

δικτύωσης, έτσι ώστε κάτι τέτοιο να τεκµαίρεται ως µια στρατηγική επιλογή της ως 

τέτοιας (ως συνολικής οντότητας). Αυτές οι συνεργασίες λαµβάνουν χώρα περισσότερο 

αποσπασµατικά και περιστασιακά, έπειτα από πρωτοβουλίες επιµέρους ατόµων ή 

συλλογικοτήτων που δραστηριοποιούνται εντός της. Η Ε1 αναφέρει σχετικά: 

 

«∆ε θα το ’λεγα ιδιαίτερα(…)σε γενικότερο βαθµό, όχι(…)Εννοώ...σαν Κατάληψη έτσι; 

κάποιος κόσµος δραστηριοποιείται σε διάφορα εγχειρήµατα. Όπως το κοινωνικό ιατρείο 

πχ.(…)Ε, η µόνη συνεργασία που υπάρχει - που έχει ξεκινήσει τον τελευταίο καιρό - 

είναι, πρωτοβουλιακά βέβαια, της “Οκτάνας”,
148

 που φέρνει κάποια σωµατεία εδώ πέρα, 

έχουν έρθει κι έχουν κάνει ενηµερώσεις για θέµατα τρέχοντα»  

 

Παρά ταύτα, για τους ερωτώµενους, οι καταλήψεις συνιστούν ένα παράγοντα 

κοινωνικής παρέµβασης µε πολλαπλές λειτουργίες και δυνατότητες. ∆εν αποτελούν 

βέβαια τη λύση του «κοινωνικού ζητήµατος» αλλά µπορούν να συµβάλουν στην 

κοινωνική αλλαγή ως ένα σηµαντικό µέσο πάλης στο «οπλοστάσιο» των αγώνων γι’ 

αυτή. Σ’ ένα γενικότερο επίπεδο, λειτουργούν παραδειγµατικά, προσφέροντας µια 

διαφορετική, συγκεκριµένη πρόταση ανάληψης δράσης για την επίλυση κοινωνικών 

                                                 
148

 Βλ. υποενότητα για το ιστορικό της Κατάληψης στο Κεφάλαιο αυτό  
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προβληµάτων, ενάντια στην ανάθεση των λύσεων στους οποιουσδήποτε ταγούς ή 

διαµεσολαβητές: 

 

«Ως πρακτική µπορεί να χρησιµοποιηθεί για να διεκδικήσεις, για να πιέσεις τους 

άρχοντες και την εξουσία(…)Μπορεί να χρησιµοποιηθεί ως κέντρο αγώνα και κοινωνικό 

κέντρο(…), ως ορµητήριο. Σαν εγχείρηµα, είναι αυτό που έλεγα: έχει και το στεγαστικό 

του κοµµάτι, το οποίο µπορεί να ωθήσει κόσµο να κάνει κατάληψη στέγης ο ίδιος, όταν 

υπάρχει η ανάγκη αυτή(…)Οι καταλήψεις έχουνε σταθεί ως ανάχωµα(…)να µη µπορούνε 

οι φασίστες, οι χρυσαυγίτες και τα λοιπά, να ‘χουν κοινωνικό έρεισµα, να βγαίνουνε στο 

δρόµο(…)να κάνουνε επιθέσεις σε µετανάστες, σε διαφορετικούς, οµοφυλόφιλους και τα 

λοιπά» (Ε2) 

 

 «Μπορούµε να παίξουµε ένα ρόλο - µε ποιά έννοια;…ότι είναι µια διαφορετική πρόταση 

ας πούµε για κόσµο που αντιδρά, έτσι; µπορεί(…)να παίξει ένα κοινωνικό ρόλο, αφού 

είναι (εννοείται: η Κατάληψη) ένα ορµητήριο δράσης πολιτικής, κοινωνικής, αισθητικής, 

ε…πολιτιστικής ρε παιδί µου, µεσ’ στην πόλη(…)Προφανώς δεν είναι η λύση στα 

προβλήµατα τα κοινωνικά(…)είναι ένα “λιθαράκι” ας πούµε(…)Λειτουργεί σαν 

παράδειγµα…σε µια κοινωνία που, ε, όλα τα θέλει ρε παιδί µου στο πιάτο…» 

 

Όπως φαίνεται απ’ όλα τα παραπάνω, η µη σταθερή σχέση της Κατάληψης µε 

άλλες συλλογικότητες που διεκδικούν κοινωνικές αλλαγές οφείλεται σε µια σειρά 

αιτίων: την κρατούσα τάση «εσωστρέφειας» και «αυτοαναφορικότητας» και την 

κοινωνική θέση των µελών (στην πλειοψηφία τους φοιτητές/τριες, χωρίς ακόµα άµεση 

και σταθερή εµπλοκή µε το εργασιακό πεδίο, και µε προσωρινή παρουσία στην πόλη). 

Οι παράγοντες αυτοί δεν ευνοούν ούτε την ταύτιση µε άλλες κοινωνικές οµάδες που 

ζουν σε συνθήκες εκµετάλλευσης - όπως επισφαλείς εργαζόµενοι κλπ - ούτε τη 

διάρκεια και συνέπεια στις σχετικές παρεµβάσεις. Με µια φράση: η δεδοµένη κατά τ’ 

άλλα συµµετοχή σε συνολικότερες κοινωνικές κινητοποιήσεις δεν έχει οδηγήσει και σε 

ζύµωση µε άλλα αγωνιζόµενα υποκείµενα.  

Ωστόσο, στην αντίληψη των δρώντων, οι καταλήψεις µπορούν ν’ αποτελέσουν 

«εργαστήρια» κοινωνικών και πολιτισµικών αλλαγών σε δύο επίπεδα: αφενός, 

λειτουργώντας ως τρόπος άσκησης πίεσης και πρακτικό παράδειγµα επίλυσης 

οξυµµένων προβληµάτων µέσα στις σύγχρονες πόλεις (όπως τείνει να γίνει το 

στεγαστικό στην περίοδο της κρίσης), ανάσχεσης του φασιστικού φαινοµένου, καθώς 

και ως κοινωνικά κέντρα – ορµητήρια δράσης· αφετέρου, χρησιµεύοντας ως εργαλεία 
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για τη διάχυση µιας διαφορετικής πολιτικής, αισθητικής και τελικά πολιτισµικής 

αντίληψης.  

 

4.9 Αίτια κι επιπτώσεις της τρέχουσας κρίσης: η οπτική των ερωτώµενων 

 

Στην υποενότητα αυτή διερευνάται η άποψη των συνεντευξιαζόµενων για τα αίτια της 

κρίσης καθώς και τις κυριότερες επιπτώσεις της σε εγχώριο επίπεδο. Έτσι, το βασικό 

αίτιο εντοπίζεται απ’ όλους στο καπιταλιστικό σύστηµα αυτό καθεαυτό, λόγω της ίδιας 

της εσωτερικής του δυναµικής («Εγώ πιστεύω ότι αυτό που το προκάλεσε είν' αδιέξοδα 

του ίδιου του καπιταλισµού(…)οι αντιφάσεις του, το ‘να τ’ άλλο»-Ε3, «Το παγκόσµιο 

καπιταλιστικό σύστηµα, έτσι όπως είναι δοµηµένο αυτή τη στιγµή»-Ε4, «Ο 

καπιταλισµός, η δυναµική του(…)Έτσι όπως είναι δεν έχει κρίση, το σύστηµα είναι η 

κρίση»-Ε2). 

 Από το σηµείο αυτό και µετά, καθένας αποδίδει την κρίση σε επιµέρους πτυχές 

της λειτουργίας του συστήµατος: επισηµαίνεται η χρηµατιστικοποίηση και η τάση 

συγκεντροποίησης του κεφαλαίου, ο δανεισµός και το χρέος ως εργαλείο επιβολής κι 

αποδοχής της λιτότητας, κλπ.  

 

«Μπαίνοντας στην Ευρώπη – έτσι όπως µπήκαµε, φτηνά δάνεια κλπ - οι τράπεζες 

ουσιαστικά δίναν στον κόσµο αυτά τα χρήµατα, χρήµα που δεν υπήρχε, δεν ήταν 

δουλεµένο - της οικονοµίας, έτσι; Με αποτέλεσµα να ‘ναι χρεωµένοι ρε παιδί 

µου(…)Όλο αυτό ξεκίνησε από την Αµερική, “ακούµπησε” στην Ευρώπη, και 

ουσιαστικά από ένα µοντέλο οικονοµικού δανεισµού και ανάπτυξης, µπαίνουµε σε µια 

συντηρητική πολιτική λιτότητας, µε όλη αυτή την αρρώστια τη χρηµατοπιστωτική» (Ε3) 

«Θεωρώ ότι ο καπιταλισµός έχει φτάσει σε άλλο επίπεδο. Ότι έχει γίνει πιο 

συγκεντρωτικός(…)Έχουν συγκεντρωθεί τα πλούτη σε λιγότερα άτοµα» (Ε1) 

Παράλληλα, σε συµφωνία µε όσα επισηµάναµε στο πρώτο κεφάλαιο της 

εργασίας, ο Ε3 θεωρεί ότι ανεξαρτήτως των παραπάνω παραγόντων, όλες οι διεργασίες 

που έλαβαν χώρα στο έδαφος της κρίσης αποσκοπούσαν στην πραγµατικότητα στη 

διάσωση, διατήρηση και ισχυροποίηση του συστήµατος και όχι στην αντιµετώπισή της: 

 

«Ουσιαστικά, εγώ πιστεύω ότι διαλέξαν να σώσουν τις τράπεζες παρά να τις αφήσουν να 

χρεοκοπήσουν. Για τον απλούστατο λόγο ότι πάρα πολλές χώρες είχανε χρήµατα, µετοχές 
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τραπεζικές κι έπρεπε φυσικά να διασωθεί το χρήµα. Κι όχι οι πολίτες φυσικά(…)Όλη η 

ιστορία ήτανε για το χρήµα. Για τη διάσωση των τραπεζών και του συστήµατος» (Ε3) 

 

Εκείνο το στοιχείο όµως που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον είναι ο εκ 

µέρους των Ε4 και Ε1 εντοπισµός της ρίζας του προβλήµατος σ’ ένα ζήτηµα πρώτιστα 

αξιακό και πολιτισµικό, στο οποίο εγγράφονται τα πλείστα εκ των παραπάνω «κακώς 

κειµένων». Ο πρώτος δίνει ιδιαίτερη έµφαση στο αίτιο αυτό, µιλώντας χαρακτηριστικά 

για «κοινωνικό εκφυλισµό» που οδήγησε σε διάρρηξη του κοινωνικού δεσµού, 

κάνοντας λόγο εµµέσως πλην σαφώς για την επικράτηση της κουλτούρας του 

ατοµικισµού ενάντια σ’ εκείνη της αλληλεγγύης. Σε µια τέτοια κουλτούρα φυγόπονης 

ιδιοτέλειας και αναξιοκρατίας αναφέρεται και η δεύτερη. Αµφότεροι µάλιστα νοούν το 

πρόβληµα αυτό ως θέµα που ξεπερνάει τα σύνορα της Ελλάδας κι αποκτά παγκόσµιες 

διαστάσεις: 

  

«Πιστεύω ότι η ελληνική κοινωνία, ένα βασικό της πρόβληµα - τουλάχιστον έτσι όπως το 

‘ζησα εγώ όλες αυτές τις δεκαετίες - είναι ένα πρόβληµα ε...πολιτισµικό(…)Υπάρχει ένας 

εκφυλισµός κοινωνικός ας πούµε(…)∆ηλαδή διαλύθηκαν κοινωνικοί δεσµοί και τα 

λοιπά.(…)Για µένα το πρόβληµα το ελληνικό, είναι πρόβληµα - αν θέλεις, και γενικότερα 

παγκόσµιο πια – πολιτισµικό/αξιακό» (Ε4) 

«Με όλο αυτό το κράτος – εντός εισαγωγικών – “πρόνοιας” που έδινε χρήµατα, κι έτσι 

καλλιέργησε την κουλτούρα του κόσµου αυτή. Την πελατειακή σχέση, το να ψηφίζει 

κάποιον επειδή βάζει το παιδί του σε µια θέση(…)Αυτά τα δύο στοιχεία οδήγησαν σ’ 

αυτό(…)Στην Ελλάδα δε θεωρώ ότι είναι συγκυριακό. Ούτε και στον κόσµο» (Ε1) 

Αναφορικά µε τη διάσταση των επιπτώσεων της κρίσης, στο λόγο των 

ερωτώµενων απαντάται η αναγνώριση ενός συνδυασµού ηθικών/αξιακών και υλικών 

συνεπειών, οι οποίες συνδέονται αδιάσπαστα µεταξύ τους. Έτσι, η καθηµερινή εµπειρία 

των αφηγητών (ως ανθρώπων που, όπως και το µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού, 

υφίστανται τις εν λόγω συνέπειες), τους υπαγορεύει ότι, πέραν της εκτόξευσης των 

ποσοστών της ανεργίας, των αστέγων, των νεόπτωχων κλπ, εµπεδώνεται ως 

επακόλουθο κι ένα κλίµα υποταγής, εξευτελισµού της αξιοπρέπειας και της ζωής. 

Παράλληλα αυξάνονται οι πιθανότητες όξυνσης του πολιτικού και ευρύτερα 

κοινωνικού (εκ)φασισµού: 
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«Οι επιπτώσεις…το χειρότερο είναι η γρήγορη φτωχοποίηση, έτσι; η άγρια 

φτωχοποίηση(…)Το να...ν’ αναγκαστείς ακόµα και να ζητιανέψεις ας πούµε…αυτό που 

νιώθεις είναι ξεφτίλα για τον εαυτό σου(…)Άµα ο άλλος ζει σ’ ένα βιοτικό επίπεδο “x” 

ας πούµε, και ξαφνικά “πέσει”, ε...είναι και ψυχολογικό και...διαλύει τις οικογένειες, 

γίνεται χαµός» (Ε3) 

 

Ο ίδιος δίνει επίσης ειδικό βάρος στην άνοδο του φασιστικού φαινοµένου, όχι 

ως απότοκου της κρίσης αλλά ως µιας διαχρονικά υφιστάµενης νοοτροπίας και 

πολιτικής τάσης, που λόγω κρίσης βρήκε γόνιµο έδαφος να απενοχοποιηθεί και ν’ 

αποκτήσει ευρύτερη κοινωνική νοµιµοποίηση.  

 

«Πάντα υπήρχε! Απλώς ήταν αυτό που λέµε “ο φασισµός της καθηµερινότητας”. ∆ηλαδή 

δεν υπήρχαν µε µορφή κόµµατος ας πούµε, αλλά…τον έβλεπες τον άλλο στη δουλειά, 

στην καθηµερινότητά του, στην ατάκα του...δεν εκφραζότανε ας πούµε η βία µαζικά γιατί 

ήταν παντού, ήταν “σκορπισµένος” ας πούµε, και στα µεγάλα κόµµατα - ΠΑΣΟΚ, Νέα 

∆ηµοκρατία(…)Αλλά υπήρχανε. Ήταν φασίστες. Και βαθιά φασίστες, έτσι; και τη στιγµή 

που “έσκασε” αυτό το πράγµα στην Ελλάδα, εκδηλωθήκανε µε τον πιο χυδαίο τρόπο» 

 

Η πρώτη αφηγήτρια θεωρεί πως ο ευτελισµός της εργασίας και της ζωής στον 

καιρό της κρίσης εντείνει την περιθωριοποίηση των ανθρώπων και το αίσθηµα 

ταπείνωσης που νιώθουν, στρέφοντας τον κόσµο προς φασίζουσες αντιλήψεις και 

συµπεριφορές. Το ίδιο και ο δεύτερος, ο οποίος προσθέτει και µια σειρά από αισθητές 

επιπτώσεις στο βιοτικό επίπεδο του πληθυσµού: 

 

«Οι κυριότερες επιπτώσεις είναι…θεωρώ ότι αυτά τα χρόνια υπάρχει τεράστια 

υποδούλωση(…) κι όσο περνάν τα χρόνια ο κόσµος υποδουλώνεται ακόµα πιο πολύ. 

Όταν παίρνει τετρακόσια ευρώ και ψάχνει ένα χρόνο να βρει δουλειά και του τυχαίνει 

τετρακόσια ευρώ, θα κάτσει εκεί και θα βγάλει το σκασµό. ∆ηλαδή υπάρχει 

λουµπενοποίηση (…)Και θεωρώ ότι όσο περνά ο καιρός, ο κόσµος θα γίνεται πιο 

ακροδεξιός» (Ε1) 

 

«Είναι η κατακόρυφη αύξηση της ανεργίας, η δραµατική µείωση των µισθών και άρα και 

του βιοπορισµού των οικογενειών…είναι κόσµος να µένει άστεγος και να χάνει τα σπίτια 

του. Oι…έχω χάσει τον αριθµό των αυτοκτονιών που έχουν γίνει στην Ελλάδα λόγω της 

κρίσης, τα τελευταία πέντε χρόνια τουλάχιστον(…)Είναι η άνοδος του εθνικισµού και 

του φασισµού,  της µισαλλοδοξίας προς τους µετανάστες και τους  πρόσφυγες» (Ε2)  
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4.10 Απαντήσεις και εναλλακτικές που προσφέρει το κίνηµα των καταλήψεων στη  

συγκυρία της κρίσης 

 

Στην ερώτηση που αφορά το αν οι καταλήψεις µπορούν ως κίνηµα να προσφέρουν 

ουσιαστικές λύσεις στα προβλήµατα της κρίσης, η πρώτη συνεντευξιαζόµενη απαντά 

εκφράζοντας την πεποίθηση ότι προσφέρουν µια κοινωνικοποίηση που αντιµάχεται την 

κοινωνική αλλοτρίωση/αποξένωση, συµβάλλουν στην αλλαγή νοοτροπιών (µε έµφαση 

στην καλλιέργεια της αλληλεγγύης και της συντροφικότητας), ενώ εκφέρει κι ένα 

προταγµατικό λόγο που µιλά για λύσεις στο έδαφος της συνεργασίας και της 

αυτάρκειας. Από κοινού µε τον δεύτερο ερωτώµενο, επισηµαίνουν και λύσεις που το 

κίνηµα δίνει σ’ ένα υλικό επίπεδο (µιλούν αµφότεροι για το ζήτηµα της στέγασης), στο 

οποίο ο τελευταίος προσθέτει κι άλλους τοµείς («σεισάχθεια» ως προς την πληρωµή 

φόρων, εργασία, παραγωγή). Ο Ε3 µε τη σειρά του στέκεται µε σιγουριά στα παραπάνω 

(ειδικά στο θέµα της στέγασης) αλλά επεκτείνεται και στη συµβολή των εγχειρηµάτων 

αυτών σε µια κοινωνικοποίηση και δραστηριοποίηση των ατόµων στο ιδεολογικο-

πολιτικό πλαίσιο των αντιιεραρχικών και αµεσοδηµοκρατικών αντιλήψεων και 

διαδικασιών. Αντίθετα, ο τέταρτος συνεντευξιαζόµενος διαφοροποιείται αισθητά από 

τους υπόλοιπους και σ’ αυτό το ερώτηµα, όπως θα δούµε παρακάτω.  

 

«Το πρόταγµα της κατάληψης από µόνο του, και της αυτοοργάνωσης - άσχετα µε τα όσα 

προβλήµατα έχει - θεωρώ ότι είναι πολύ µεγάλο εγχείρηµα για την κρίση...σίγουρα 

προσφέρει µια στέγη σε κάποιον που δεν έχει(…)και µια δυνατότητα να 

κοινωνικοποιηθεί και να καταπολεµήσει την αποξένωση που έχει η σύγχρονη 

κοινωνία(…)Ακόµα και σε µια πολυκατοικία να µείνεις, µπορεί να µην ανταλλάσσεις 

κουβέντα µε κανέναν ας πούµε. ∆ηλαδή αυτό το πράγµα που προσφέρει – και η 

κατάληψη και ο “χώρος”– είναι ένα...µια συντροφικότητα, είναι η αλληλεγγύη. ∆ηλαδή 

δεν υπάρχει περίπτωση να έχεις ένα πρόβληµα στη δουλειά σου, θα σε στηρίξει ο 

“χώρος”, θα σε στηρίξουν οι σύντροφοί σου! Αυτό είναι πάρα πολύ σηµαντικό κοµµάτι. 

Και νοµίζω ότι...ε...είναι το πιο βασικό κοµµάτι που υπερτερεί σ’ εµάς και λείπει πάρα 

πολύ στην κοινωνία και τις κοινωνικές σχέσεις των ανθρώπων. Ένα πολύ 

θετικό(…)αφορά την καθηµερινότητα: να µάθει κάποιος να ζει µε άλλους ανθρώπους και 

να ‘ναι αυτάρκης» (Ε1) 

 

«Αποτελεί γενικότερο πρόταγµα και πλαίσιο για όλες τις εκφάνσεις της ζωής ενός 

ανθρώπου ή ενός συνόλου ανθρώπων. ∆ηλαδή, εργασία, προϊόντα, τα πάντα, τα 
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πάντα…κόσµος που είναι άστεγος να µένει κάπου, να µην πληρώνονται φόροι, 

ΕΝΦΙΑ(…)για το βιοπορισµό των ανθρώπων» (Ε2) 

 

«Ναι, µπορεί να προσφέρει εναλλακτικές. Με ποιά έννοια; είπα πριν ότι λειτουργεί σαν 

παράδειγµα. ∆ηλαδή, άνθρωποι έχουν χάσει το σπίτι τους. Ή δεν έχουν τη δυνατότητα να 

πληρώσουν το νοίκι τους ας πούµε, το ‘να τ’ άλλο. Υπάρχει ζωντανό παράδειγµα ότι 

µπορείς να επιχειρήσεις να µπεις σ’ ένα χώρο ο οποίος είναι ακατοίκητος, και να το 

κάνεις σπίτι σου ας πούµε(…)Είναι µια ανάγκη που για µένα καταρχάς έπρεπε να ‘ναι 

“είδος πρώτης ανάγκης”. Ένα το κρατούµενο: το κοµµάτι της στέγασης.  

Επίσης, επειδή ακριβώς οι διαδικασίες, οι πολιτικές διαδικασίες, είναι βάσης, δηλαδή δεν 

υπάρχει ιεραρχία και λειτουργούµε σε µια κατάσταση συνελεύσεων, µπορεί να ‘ναι κι 

ένα µοντέλο πώς µπορεί να λειτουργήσει ένας κόσµος αµεσοδηµοκρατικά, έτσι; και ν’ 

αντιµετωπίσει τα προβλήµατά του ή να προτείνει λύσεις γι’ αυτά και να πραγµατοποιήσει 

και δράσεις» (Ε3) 

 

Για τον Ε4 η καταληψιακή πρακτική αυτή καθεαυτή, ως παραδειγµατική ή ως 

µέσο άµεσης επανοικειοποίησης πόρων δεν είναι σε καµιά περίπτωση λυσιτελής από 

µόνη της. Το βασικό κριτήριο αξιολόγησής της είναι γι’ αυτόν ο βαθµός της ανοιχτής, 

εξωστρεφούς κοινωνικής της απεύθυνσης, ως προϋπόθεσης εκ των ων ουκ άνευ για να 

µπορεί δυνητικά να καταστεί  παράδειγµα προς µίµηση. Ως προς αυτό, θεωρεί ότι µε 

τον τρόπο που οι καταλήψεις λειτουργούν στην τρέχουσα συγκυρία, αποτυγχάνουν 

πλήρως να προσφέρουν εναλλακτικές προτάσεις:  

 

«Κάθετα όχι, δεν µπορούν να προσφέρουν τίποτα. Οι καιροί µας θέλουν άλλα πράγµατα 

ας πούµε(…)για το λόγο ότι είναι εγχειρήµατα εσωστρέφειας. ∆ηλαδή, αν οι άνθρωποι 

που συµµετέχουν εδώ, “πατήσουν” στους χώρους που βρίσκονται – στο ‘πα πριν - 

εργασιακούς και κυρίως γειτονιάς, µε άλλους ανθρώπους εκεί, που έχουν ανάγκες, που..., 

που..., να κοινωνικοποιηθούν, τότε µπορούν οι καταλήψεις να δώσουν ένα άλλο – 

συµβολικό πάλι – πρόταγµα. Έτσι όπως είναι τώρα, κι όπως είναι τα πράγµατα... 

ξεκάθαρα όχι» 

 

Είναι φανερό πως οι αντιλήψεις των συνεντευξιαζόµενων για το ρόλο που 

µπορούν να παίξουν οι καταλήψεις  ως ενδεδειγµένη πρακτική αντιµετώπισης των 

συνεπειών της κρίσης συµπλέουν ή διαφέρουν ανάλογα µε τις προτεραιότητες που 

βάζει κάθε µέλος ως πολιτικό και αγωνιζόµενο υποκείµενο, σε σχέση µε τον τρόπο που 
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πιστεύει ότι είναι ο καταλληλότερος για τη διάχυση των ιδεών τους στο κοινωνικό 

σώµα. Σε κάθε περίπτωση, φαίνεται πως η ουσιαστικότερη διαφοροποίηση δεν έχει να 

κάνει µε ασύµβατες µεταξύ τους αντιλήψεις ως προς τις στρατηγικές επιλογές (η 

εξωστρέφεια είναι µάλλον δεδοµένη προϋπόθεση επίτευξης στόχων για όλους) αλλά µε 

τη συνέπεια της δράσης απέναντι σ’ αυτές τις επιλογές.  

 

4.11 Παρεµβάσεις και εναλλακτικές προτάσεις της Κατάληψης Ευαγγελισµού σε 

τοπικό επίπεδο  στα χρόνια της κρίσης 

 

Είναι πολύ ενδιαφέρουσα η σύγκλιση που παρουσιάζουν οι απόψεις των ερωτώµενων 

Ε1 και Ε3, όταν καλούνται ν’ απαντήσουν για το ρόλο και τις εναλλακτικές που 

πρόσφερε συγκεκριµένα ο Ευαγγελισµός κατά τη διάρκεια των χρόνων της κρίσης στο 

Ηράκλειο. Και οι δύο τονίζουν εν προκειµένω δύο γεγονότα: αφενός, ότι όσο υπήρχε 

µια γενικότερη κοινωνική κινητικότητα, µε διάθεση αντίστασης απέναντι στις κρατικές 

πολιτικές αναφορικά µε την κρίση, η Κατάληψη (ως εγχείρηµα που υποστασιοποιεί τον 

α/α πολιτικό χώρο) συµµετείχε ενεργά στα όποια τεκταινόµενα και συνέβαλε µε 

συγκεκριµένους τρόπους σε διαδικασίες αναζήτησης λύσεων στα ποικίλα επίδικα· 

αφετέρου, όταν για διάφορους λόγους παρήλθε όλη αυτή η κοινωνική εγρήγορση (όπως 

έλαβε χώρα τόσο από άποψη θεσµική – µέσω συνδικαλιστικών φορέων – όσο κι από 

άποψη βάσης, δηλ. στις πλατείες), τη θέση της πήρε µια γενικότερη ύφεση των 

κινητοποιήσεων αλλά και των προσδοκιών, που δεν άφησε περιθώρια για συνέχεια και 

αποτελεσµατικότητα στις όποιες παρεµβάσεις: 

 

«Οι αναρχικοί υπήρχαν σ’ όλες, σ’ όλες τις κοινωνικές αντιστάσεις που υπήρξανε, αλλά 

δεν µπορούνε πάντα να τραβάνε το πράγµα ας πούµε. ∆εν µπορείς να κάνεις κάτι αν δεν 

καλέσει η ΓΣΕΕ απεργία, τί να κάνουµε...(…)Οπότε, κι εµείς προσπαθούµε να ζήσουµε 

σ’ ένα ρυθµό που να υπάρχει ανταπόκριση από την κοινωνία, αλλιώς δεν υπάρχει εύφορο 

έδαφος. Όταν υπήρχε, µε τις πλατείες, µ’ όλ’ αυτά, ήταν ο κόσµος φουλ έξω - αλλά µετά 

ο κόσµος πήγε σπίτι του, υπήρξε απογοήτευση» (Ε1) 

 

«Επειδή(…)δεν υπάρχει ιεραρχία και λειτουργούµε  σε µια κατάσταση συνελεύσεων ρε 

παιδί µου, µπορεί να είναι κι ένα µοντέλο. Το οποίο λειτούργησε µ’ ένα τρόπο στις 

πλατείες, µε την ίδια βάση λειτουργίας: δηλαδή, παίρνω συλλογική απόφαση για κάτι που 

µ’ απασχολεί(…). Στο Ηράκλειο λειτούργησε αυτό το πράγµα: η πλατεία ήταν ένας 

χώρος ανοιχτής συνέλευσης. Και µέσα σ’ αυτό το πράγµα ήµασταν κι εµείς. Που 
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µεταφέραµε µια τεχνογνωσία την οποία την είχαµε πάρει απ’ το σπίτι (σηµ.: εννοεί την 

Κατάληψη)…Όσο είχε και µια ζωντάνια η ίδια η κοινωνία. ∆ηλαδή, επειδή είµαι και 

κοµµάτι της κοινωνίας ας πούµε - δεν είµαι “µπάτµαν” - λειτουργούµε µε την κοινωνία, 

αναπνέουµε µ’ αυτήν: όσο η κοινωνία είναι έξω, είναι ζωντανό κι αυτό το κοµµάτι· µόλις 

έχασε την πίστη της στο δρόµο και κατέληξε ότι θα λύσει τα προβλήµατα µε την οδό την 

κοινοβουλευτική, δηλαδή πίστεψε στο ΣΥΡΙΖΑ, το παιχνίδι χάθηκε(…)Το ίδιο έγινε κι 

εδώ πέρα. Το ίδιο έγινε και παντού» (Ε3) 

  

Ωστόσο, παρά τη συνεισφορά του αυτή στον τοµέα των κοινωνικών 

κινητοποιήσεων, η Ε1 πιστεύει πως για διάφορους λόγους που µεταξύ άλλων 

σχετίζονται µε την ενέργεια που δαπανά σε ζητήµατα που άπτονται των ιδιαίτερων 

ιδεολογικών προτεραιοτήτων του, ο Ευαγγελισµός δεν έχει µπορέσει γενικότερα να 

σταθεί στο ύψος των περιστάσεων την περίοδο που διανύουµε: 

 

«Όχι σε τόσο µεγάλο βαθµό όσο θα έπρεπε(…)και εξαιτίας της σύνθεσης του κόσµου 

(σηµ.: του Ευαγγελισµού) που αλλάζει και εξαιτίας του ότι υπάρχουνε και ζητήµατα ας 

πούµε που δεν αφορούνε πολύ την κοινωνία. ∆ηλαδή όπως οι φυλακισµένοι, όπως 

απεργίες πείνας, όπως...ε - υπάρχουνε πράγµατα που µας επικεντρώνουνε αλλού, όπως ο 

αντιφασισµός» 

 

Βέβαια, η γνώµη του δεύτερου συνεντευξιαζόµενου για το θέµα της 

υποενότητας αυτής περιλαµβάνει αντίθετα τη µαχητική αντιφασιστική δράση ως µια 

ακριβώς από τις σηµαντικότερες συµβολές της Κατάληψης στην άµβλυνση των 

επιπτώσεων της κρίσης στο Ηράκλειο, από την άποψη της ανάσχεσης τυχόν 

φασιστικών εκδηλώσεων στην πόλη: 

 

«Η Κατάληψη του Ευαγγελισµού(…)έχει αποτελέσει πολύ σηµαντικό κοµµάτι στο να 

υπάρχει ο αναρχικός-αντιεξουσιαστικός “χώρος”, ο οποίος, αν δεν υπήρχε, τα πράγµατα 

κοινωνικοπολιτικά στο Ηράκλειο θα ήταν τελείως διαφορετικά…θα βλέπαµε τελείως 

διαφορετικά και το πώς θα είχε εξελιχθεί η εξάπλωση του εθνικισµού και του φασισµού 

στην πόλη. Τον ίδιο ρόλο έχουν παίξει κι οι άλλες καταλήψεις παντού ανά την Ελλάδα» 

 

Εκτός αυτού, ο ίδιος προσθέτει στα θετικά της παρουσίας του Ευαγγελισµού και 

το στοιχείο της εξοικείωσης της τοπικής κοινωνίας µε την άµεση δράση για την 

επίλυση του – οξυµµένου εν µέσω κρίσης - προβλήµατος της στέγασης : 
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«Και στο επίπεδο του προτάγµατος που έλεγα πριν (σηµ.: της κατάληψης χώρων προς 

κάλυψη της ανάγκης για στέγαση), αυτό τo  κοινωνικοποιεί η Κατάληψη στον 

κόσµο(…)Σίγουρα, µέσα στην κρίση είναι πιο οικείο κοµµάτι αυτό» 

 

Είναι αναµενόµενο από ‘κει και πέρα πως, εφόσον η άποψη του τέταρτου 

ερωτώµενου για την επάρκεια των απαντήσεων που έδωσαν γενικότερα οι καταλήψεις 

στα επιτακτικά ζητήµατα που έθεσε η κρίση ήταν απερίφραστα αρνητική, την ίδια 

γνώµη εκφέρει και για τον Ευαγγελισµό όσον αφορά την παρουσία του στο Ηράκλειο: 

 

«∆ιότι έρχονται όλοι στο κέντρο, έρχονται όλοι εδώ, αλλά δεν προσπάθησαν ας πούµε να 

κάνουν κάτι σε µια γειτονιά που µένουν οι ίδιοι,  ν’ ασχοληθούν µε άλλους ανθρώπους 

παρεµφερείς για να στήσουν πράγµατα. Ε, η Κατάληψη τί να σου κάνει δηλαδή; ∆εν έχει 

καµιά απεύθυνση. Και σαν απόψεις και σαν σύµβολο». 

 

Η οπτική που εκφράζει το παραπάνω απόσπασµα είναι σαφής: εάν η όποια 

δράση δεν υπαχθεί στο πλαίσιο µιας «τοπικοποίησης» (νοούµενης εν προκειµένω ως 

παρέµβασης στο «τριχοειδές» επίπεδο της κάθε γειτονιάς, συνοικίας, περιφέρειας κλπ, 

όπου ζουν και έρχονται σε καθηµερινή επαφή µε άλλους ανθρώπους οι φορείς τέτοιων 

ιδεών), δε θα µπορεί να ευοδωθεί φέρνοντας ένα ουσιαστικό αποτέλεσµα. 

 

 4.12 Αυτοκριτική και αναστοχασµός  

 

Στην τελευταία αυτή υποενότητα θ’ αποπειραθούµε να εξετάσουµε εάν και σε ποιό βαθµό 

ο Ευαγγελισµός πράγµατι ενσάρκωσε κι έθεσε σ’ εφαρµογή όλα όσα αναφέρθηκαν 

παραπάνω ως θεµελιακά του στοιχεία και προτάγµατα, πάντα µέσα από την οπτική των 

ίδιων των ερωτώµενων µελών του. 

Αρχικά διαπιστώνουµε πως, είτε µε αφορµή ερεθίσµατα που δόθηκαν από 

συγκεκριµένες ερωτήσεις είτε εν τη ρύµη του λόγου τους, οι ερωτώµενοι εκφράζουν 

ευθέως τους προβληµατισµούς τους σχετικά µε την εύρυθµη λειτουργία του 

εγχειρήµατος, θεωρώντας ότι απέχει αρκετά από το επιθυµητό επίπεδο: «προβλήµατα 

υπάρχουν και είναι και πολλά» (Ε3), «δεν είναι όλα ρόδινα, δεν µπορώ - δεν προσπαθώ 

να περάσω κάτι τέτοιο» (Ε2), «η Κατάληψη αυτή έχει µια δυναµική διαχρονική, αλλά 

έχει και πολύ µεγάλες αδυναµίες» (Ε4). Από κει κι έπειτα, η έµφαση µε την οποία 

επισηµαίνουν τα προβλήµατα στα οποία αναφέρονται, ποικίλλει – στην αυτοκριτική 
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που προβαίνουν συναντάµε όλες τις σχετικές διαβαθµίσεις: η ένταση του λόγου που 

αρθρώνουν κυµαίνεται από µετριοπαθείς, πιο ισορροπηµένες έως και αυστηρότατες 

επισηµάνσεις.  

Σε κάθε περίπτωση, όλοι ανεξαιρέτως εντοπίζουν ένα βασικό πρόβληµα, που 

συνίσταται στη διαρκή εναλλαγή της σύνθεσης των µελών του Ευαγγελισµού µέσα στο 

χρόνο. Όπως έχουµε δει σε προηγούµενες υποενότητες, τα µέλη της Κατάληψης είναι 

ως επί το πλείστον φοιτητές/τριες· αυτό σηµαίνει πως αφενός έρχονται και - µε το 

πέρας των σπουδών τους, στην πλειοψηφία τους - απέρχονται, αφετέρου το σχετικά 

νεαρό της ηλικίας τους και η συγκεκριµένη κοινωνική τους θέση συχνά δεν επιτρέπει 

την πλήρη συνειδητοποίησή τους µε όρους πολιτικής ωριµότητας. Το γεγονός αυτό 

αποτελεί ένα µόνιµο πρόβληµα που επιφέρει εµµενείς αρνητικές συνέπειες ως προς τη 

συνέχεια, τη συνέπεια, τη σταθερότητα (συνεπώς και την αποτελεσµατικότητα) των 

παρεµβάσεων της Κατάληψης: 

 

«Επειδή ο κόσµος που δραστηριοποιείται είναι φοιτητές κι επειδή αλλάζει, δεν υπάρχει 

µια σταθερότητα ας πούµε στη σοβαρότητα του κόσµου(…). ∆ε θεωρώ ότι ο κόσµος 

αυτός νιώθει στο πετσί του την εκµετάλλευση της εργασίας, κι αυτό είναι  πολύ αρνητικό 

στο να συνδεθείς µε κοινωνικά κοµµάτια. Ένα χρόνο ζωής στο Ηράκλειο έχουν οι 

περισσότεροι! Αυτό είναι πολύ-πολύ κακό, γιατί δε γίνεσαι ένα µε την κοινωνία του 

Ηρακλείου(…)Όταν έχεις ένα παιδί δεκαεννιά χρονών εδώ πέρα, βρίσκεται σε διαδικασία 

αναζήτησης ακόµα, δεν µπορείς να απαιτήσεις µια πολιτική συγκρότηση να βγάλεις ένα 

στόχο δύο χρόνων ας πούµε. Αυτό είναι πολύ προβληµατικό» (Ε1) 

 

«Υπάρχει το πρόβληµα ότι ο κόσµος εναλλάσσεται, δεν είναι σταθερός(…)Η εναλλαγή 

του κόσµου λόγω φοιτητών, ή λόγω κόσµου ο οποίος ευκαιριακά έρχεται και συµµετέχει 

σε κάποια πράγµατα, φέρνει κάποιες δυσκολίες στο να υπάρχει µια διάρκεια σε κάποια 

πράγµατα(…)Αυτή είναι η αδυναµία» (Ε2) 

 

«Το βασικό πρόβληµα της Κατάληψης είναι ότι δεν προλαβαίνει ο κόσµος ν’ αναπτύξει 

σχέσεις συντροφικές. ∆ηλαδή πολύχρονες. Επειδή ακριβώς ο κόσµος ανακυκλώνεται. 

∆ηλαδή σκάει µια φουρνιά ας πούµε(…), µια πολύ καλή πάστα ανθρώπων, πολύ δυνατοί 

σύντροφοι. Περάσαν τα χρόνια...φύγανε. Πριν απ’ αυτούς, ήτανε άλλοι…φύγανε. Πάνω 

δηλαδή που αρχίζεις να τους γνωρίζεις, να τους εκτιµάς, ν’ αλληλεπιδράς, 

ε...φεύγουν(…)Κι έχει προβληµατίσει κάποιο κόσµο αυτό(…)κατά πόσο µπορούµε να 

προσεγγίσουµε την  ντόπια κοινωνία» (Ε3) 
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Πέρα όµως από τον κοινό αυτό, βασικό προβληµατισµό, αξιοσηµείωτο είναι πως 

υπάρχουν διόλου ευκαταφρόνητες αποκλίσεις ανάµεσα στους συνεντευξιαζόµενους όσον 

αφορά άλλες, νευραλγικής σηµασίας διαστάσεις της υπόστασης του εγχειρήµατος. 

Κυριότερη φαίνεται να είναι εκείνη της συνεπούς προσήλωσης στις διακηρυσσόµενες 

αξίες του. Στο πλαίσιο αυτό, ο Ε4, διαφοροποιείται και πάλι από τους υπόλοιπους: 

τοποθετεί το ζήτηµα αυτό στην κορυφή των διαχρονικών προβληµάτων της Κατάληψης, 

ενώ οι υπόλοιποι, χωρίς γενικά να το αγνοούν, εντοπίζουν τα σηµαντικότερα προσκόµµατα 

στο πεδίο της δυστοκίας των πρακτικών. Μας λέει λοιπόν ο τέταρτος αφηγητής: 

 

«Για µένα παίζει ρόλο, πέρα από το στόχο που έχεις, κι από τί εµφορείσαι(…)Γιατί ακριβώς 

νοµίζω ότι οι άνθρωποι που έρχονται εδώ, εµφορούνται από - πέρα από τις αξίες που λέµε - 

εµφορούνται κι από κάποιες άλλες “αξίες”, οι οποίες είναι αντιθετικές προς αυτά που 

θέλουνε να κάνουν(…)∆ηλαδή υπάρχει ένας άκαµπτος ατοµικισµός, µε ό,τι αυτό 

συνεπάγεται. Όταν λοιπόν µιλάς για κοινότητες ανθρώπων, για να προωθήσεις ανθρώπινες 

σχέσεις…αυτό το πράγµα δεν µπορεί να γίνει µέσω µιας ατοµικιστικής λογικής» 

 

Κι ενώ αναγνωρίζει πως κατά καιρούς υπήρξαν στην Κατάληψη άνθρωποι και 

προσπάθειες που κινήθηκαν προς την κατεύθυνση της πραγµάτωσης των αξιακών 

προταγµάτων της («Έγινε αυτό κάποια στιγµή. Υπήρχε δηλαδή κι ένα κοµµάτι ανθρώπων, 

που έφυγε αργότερα(…)που ήρθαν εδώ για να ζήσουν αυτό το “από κοινού”(…)και µπορώ 

να πω ότι κάποια παιδιά που ήταν πιο µικρά, µεγαλώνοντας πήραν κάποιες εµπειρίες και 

κάπως αλλάξανε σ’ αυτό το ζήτηµα»), θεωρεί ότι ως επί το πλείστον οι διακηρυγµένες 

αρχές δεν εφαρµόζονται, µε αποτέλεσµα να υπάρχουν µεγάλες αντιφάσεις στο θέµα αυτό: 

 

«Όποιος έρχεται εδώ, έρχεται σε κάτι συγκεκριµένο: δηλαδή έρχεται σε µια συλλογικότητα. 

“Συλλογικότητα” σηµαίνει ότι βάζεις µέσα, ε...τον εαυτό σου, το “εγώ” σου, προσπαθείς ν’ 

αλλάξεις πράγµατα και ν’ αλλάξεις κι εσύ εκεί µέσα - δεν έρχεσαι δηλαδή µε ό,τι έχεις στο 

κεφάλι σου και δεν αλλάζεις, έτσι;(…)Το ν’ ασκήσω κριτική στον ατοµικισµό του 

µικροαστού, και να µην καταλαβαίνω το δικό µου ατοµικισµό…αυτό οδηγεί και στο “ό,τι να 

’ναι”, στο ότι “δεν έχω όρια”. Kι αυτό σηµαίνει ότι δε σέβοµαι και το διπλανό µου. Kι αυτό 

το πράγµα, όχι, δεν έχει αλλάξει, και δεν υπάρχει – βλέπω εγώ – και καµιά διάθεση για ν’ 

αλλάξει σαν νοοτροπία(…)Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις - πολλοί, όχι µόνο η δικιά µου - 

αλλά ο περισσότερος κόσµος είναι ευχαριστηµένος µ’ αυτό» 
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Ανάλογη αναφορά, πάντως όχι µε τέτοια «αφοριστική» διάθεση, κάνει και ο Ε3: 

 

«Κάποιοι έχουν περισσότερους εγωισµούς ρε παιδί µου...βλέπεις πραγµατικά το πράγµα 

να κυλάει απ’ τη στιγµή που αφήνει ο κόσµος το “τοµάρι” του απ’ έξω, ας 

πούµε(…)∆ηλαδή µπαίνεις σε µια διαδικασία και τη βλέπεις και κυλάει, όταν ο άλλος ρε 

παιδί µου πραγµατικά έχει και µια διάθεση να συνεννοηθεί. Ε, αυτό δεν συµβαίνει πάντα, 

έτσι; στις περισσότερες συµβαίνει το αντίθετο» 

 

Ο ίδιος - που σηµειωτέον είναι το παλαιότερο µέλος εκ των τεσσάρων και 

συνεπώς διαθέτει µια πιο σφαιρική µατιά από άποψη (διαχρονικής) εµπειρίας στο 

εγχείρηµα - δεν παραλείπει να θίξει ευθέως κι ένα άλλο πολύ σηµαντικό πρόβληµα, που 

αφορά την αρχή της αντιιεραρχικής οργάνωσης, λειτουργίας και γενικότερα 

αλληλεπίδρασης µεταξύ των µελών της Κατάληψης: 

 

«Η σχέση είναι ισότιµη. Χωρίς βέβαια να σηµαίνει ότι, µ’ ένα τρόπο, δε λειτουργούνε 

άτυπες ιεραρχίες. Έτσι εγώ θέλω να ‘µαι...το πιστεύω αυτό το πράγµα: νοµίζω ότι 

κάποιοι άνθρωποι που είναι παλαιότεροι ή έχουν εµπειρία…υπάρχει µια βαρύτητα στο 

λόγο τους - κι είναι και λογικό, γιατί κουβαλάν αυτό το πράγµα, µια ιστορία ας πούµε - 

και προφανώς είναι κάποιοι νεότεροι που δίνουνε περισσότερη προσοχή. Αυτό υπάρχει. 

Έτσι; Όποιος πει ότι δεν υπάρχει, νοµίζω ότι είναι ψεύτης. Θα θέλαµε να µην υπάρχει» 

 

Ωστόσο, όπως επισηµάναµε παραπάνω, οι τρεις πρώτοι αφηγητές στέκονται 

περισσότερο σε δυσλειτουργίες που διαπιστώνουν αναφορικά µε την εφαρµογή των 

διαφόρων πρακτικών και δραστηριοτήτων της Κατάληψης, καθώς και σε προβλήµατα 

που άπτονται των διαπροσωπικών σχέσεων µεταξύ των εκάστοτε µελών της. 

Μαθαίνουµε χαρακτηριστικά ότι 

 

«Μάλλον έχει συνηθίσει ο κόσµος σε µια διαδικασία ώστε να µην υλοποιούνται στο 

ακέραιο οι αποφάσεις εκατό τοις εκατό, κι αυτό το πράγµα...απλά το ξεπερνάει και 

προχωράει παρακάτω. ∆ηλαδή, δεν υπάρχει µια κριτική και µια αυτοκριτική πολλές 

φορές...εντάξει, άλλες φορές υπάρχει, αλλά όχι σε τόσο συχνό βαθµό...όσο θα έπρεπε, 

κατά τη γνώµη µου(…)Είναι µεγάλη αδυναµία αυτό του χώρου» (Ε1) 

 

Στο σηµείο αυτό η παραπάνω συνεντευξιαζόµενη προσεγγίζει την άποψη του Ε4 

σε σχέση µε τον ισχυρισµό του ότι από πολλούς συµµετέχοντες δε διαφαίνεται γενικά 
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µια διάθεση ειλικρινούς ενδοσκόπησης ώστε ν’ αλλάξουν κάποια πράγµατα στην ίδια 

τη δοµή του εαυτού τους αλλά και στο όλο εγχείρηµα, µε τρόπο που αµφότερα να 

καθίστανται ευάγωγα για την προώθηση της συλλογικότητας, της αλληλεγγύης και της 

κοινοτικής συνύπαρξης που οραµατίζονται. Όπως επιγραµµατικά τονίζει και πάλι ο 

τέταρτος αφηγητής, «ο καθένας, µοριακά, πρέπει ν’ αλλάξει κι ο ίδιος(…)είναι άλλο οι 

διακηρύξεις, άλλο η καλή θέληση, κι άλλο αν µπορώ και να το κάνω!». Και προς 

επίρρωση αυτών, αναφέρει ως παράδειγµα τις σχέσεις µεταξύ των συγκατοίκων (για το 

διάστηµα των τελευταίων δύο χρόνων που ο ίδιος κατοικούσε στο κτίριο): 

 

«Οι όροι, όταν ήρθα εγώ εδώ, της συγκατοίκησης…δεν υπήρχε κανένα ενδιαφέρον γι’ 

αυτό, σ’ όλα τα επίπεδα - και κυριολεκτώ: για το αν θα µαγειρέψουν να φάνε µαζί, αν θα 

λερώσουν ή θα καθαρίσουνε, τί σχέσεις έχουν, αν λέµε µια καληµέρα, όλα, όλα. ∆εν 

υπήρχε σ’ αυτό καµιά απαίτηση» 

 

Ο τρίτος αφηγητής δε διστάζει να θίξει µία επιπλέον εξέχουσα προβληµατική 

στο πεδίο των ανθρώπινων σχέσεων, η οποία αφορά την ποιότητα της επαφής των 

µελών στη γενικότερη καθηµερινότητά τους, πέρα από την (πολιτική και φιλική) 

συνύπαρξη και συνεργασία τους εντός του χώρου της Κατάληψης: 

 

«Η καθηµερινότητά µας είναι διαφορετική ρε παιδί µου(…)Προφανώς, άµα συµβεί κάτι 

θα ‘µαστε εκεί, αλίµονο....απ’ την άλλη, δε µοιραζόµαστε αυτό που λέµε “συντροφική 

ζωή” ας πούµε - αυτό που είναι αποτέλεσµα αυτής της πολύχρονης επαφής, της 

συλλογικής ζωής, απουσιάζει…υπάρχουν σχέσεις φιλικές, αλλά αυτό που λέµε 

“συντροφικές” σχέσεις, τόσο δεµένες…δεν υπάρχουν. Και δηµιουργεί προβλήµατα» 

 

Μεγάλα προβλήµατα υπάρχουν όµως και στο πρακτικό µέρος που αφορά τις 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Η ίδια η φύση της διαδικασίας, η απειρία πολλών νέων 

µελών αλλά και η ασυνεπής στάση ως προς τη γενικότερη συµµετοχή, ενίοτε 

δυσχεραίνουν τόσο τη λειτουργία αυτή ώστε τα συγκεκριµένα ζητήµατα συνιστούν 

αποτρεπτικό παράγοντα  για πολλά µέλη, προκειµένου για τη συµµετοχή ή την 

παραµονή τους στο εγχείρηµα:  

 

«Το να βγάλεις µια απόφαση είναι κάτι πολύ κουραστικό και πολύ δύσκολο(…)∆ηλαδή 

είναι ατελείωτες συζητήσεις, που κρατάνε απίστευτες ώρες, εξουθενωτικές...θέλει γερά 

νεύρα ας πούµε, έτσι; πράγµα που πολλούς ανθρώπους τους “σκοτώνει”, τους 
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απωθεί(…)Εάν αυτό το ‘χαµε λύσει...δεν είναι ότι δεν έχουµε βρει τον τρόπο ρε παιδί 

µου, αλλά είναι ο δύσκολος τρόπος - τόσοι διαφορετικοί άνθρωποι…είναι µια πολύ 

δύσκολη διαδικασία, επίπονη(…)Έχει τα καλά του αλλά δεν είναι πάντα τόσο όµορφο…» 

(Ε3) 

«Στο πρακτικό του κοµµάτι δεν γίνονται όλα σύµφωνα µε το πώς θα θέλαµε να είναι. 

Υπάρχουνε προβληµατικές(…)η αδυναµία ότι πολλές φορές…η απειρία µάς τρώει χρόνο 

να ξαναλέµε τα ίδια πράγµατα, να ξαναµπαίνουµε σε διαδικασίες σχετικά µε το πώς, για 

παράδειγµα, θα βγούµε προς τα έξω…αλλά και όχι µόνο: και στις συνελεύσεις, και στη 

διαχείριση του κτιρίου και τα λοιπά» (Ε2)  

«Απ’ την άλλη, οι συνελεύσεις - τουλάχιστον όσες παρακολουθώ εγώ εδώ και πέντε-έξι 

χρόνια, καρκινοβατούσαν πολλές φορές λόγω µη διαθεσιµότητας και τα λοιπά. Μόνο 

όταν υπήρχε κάτι το οποίο θα µας έφερνε ας πούµε σε µια σύγκρουση µε το κράτος, µε 

την αστυνοµία ή µε τους φασίστες τελευταία, υπήρχε µια πολύ µεγαλύτερη συµµετοχή 

στην πράξη» (Ε4) 

∆εν είναι όµως µόνο όσες αναφέρθηκαν παραπάνω οι αιτίες στις οποίες οι 

αφηγητές αποδίδουν τη δυστοκία αυτή ως προς την αποτελεσµατικότητα των 

ακολουθούµενων πρακτικών. Ενδιαφέρον και σηµασία έχουν και ορισµένες πρόσθετες 

που δεν παραλείπουν να επισηµάνουν, οι οποίες σχετίζονται τόσο µε «εξωτερικούς» 

όσο και µε εσωτερικούς παράγοντες. Στους πρώτους συγκαταλέγονται η κυρίαρχη 

κουλτούρα µε την οποία γαλουχήθηκαν τα υποκείµενα της δράσης, η πρόσθετη τριβή 

του καθένα µε τις ανάγκες της καθηµερινότητάς του και η γενικότερη κοινωνική 

απάθεια: 

«Ό,τι πολιτική ταυτότητα και να ‘χεις…µεσ’ στον καπιταλισµό µεγαλώνεις,  και σίγουρα 

υιοθετείς κάποια χαρακτηριστικά και όσο περνάν τα χρόνια προσπαθείς να τ’ 

αποβάλλεις» (Ε1) 

«Αυτό έχει να κάνει µε µια κατάσταση η οποία…είναι και µια κοινωνία που λειτουργεί 

έτσι. Είναι λίγο δύσκολο να “ξεράσεις” όλ’ αυτά που έχεις µάθει και να γίνεις, περνώντας 

µια πόρτα, ένας διαφορετικός άνθρωπος ας πούµε, έτσι; Είναι µια πολύ αργή διαδικασία. 

Θεωρώ ότι είναι ένα ζήτηµα που δεν αφορά µόνο το Ηράκλειο. Αφορά νοµίζω και όλη 

τη, τη…“∆υτικού” τύπου αντίληψη της πολιτικής(…)Κι έχει ο καθένας να...παλέψουµε 

µε τις αντιφάσεις µας και τα ζητήµατα τα προσωπικά µας που, καλώς ή κακώς, µπαίνουν 

και στις διαδικασίες(…)Οι παλιότεροι ας πούµε είναι µεσ’ στη φθορά του χρόνου και τη 
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φθορά της καθηµερινότητας. Η υποµονή τους είναι λιγότερο...ε...δεν έχουν ιδιαίτερη 

υποµονή πλέον ν’ αντέξουν τέτοιες διαδικασίες» (Ε3)   

 

«∆ε θεωρώ ότι την ενδιαφέρει (σηµ.: εννοεί την πόλη/ τοπική κοινωνία), όσο δεν θεωρώ 

ότι την ενδιαφέρουν άλλα πράγµατα πιο σηµαντικά(…)ας πούµε οι άστεγοι, δεν την 

ενδιαφέρουνε, δηλαδή πολιτικά ζητήµατα βασικά. Και κατ’ επέκταση, νοµίζω το τί 

κάνουµε εµείς εδώ και τί προτάσσουµε» (Ε1) 

 

Όσον αφορά στους εσωτερικούς παράγοντες, ένας άλλος παράγοντας που 

επηρεάζει τη δυναµική στο εσωτερικό του Ευαγγελισµού είναι και η λειτουργία 

επιµέρους τάσεων και οµάδων. Μάλιστα, όπως θα δούµε αµέσως παρακάτω, η Ε1 

θεωρεί πως, αν και το γεγονός αυτό δεν είναι κάτι απαραίτητα επιβλαβές (προέκυψε δε 

µε φυσικό τρόπο σε µια ορισµένη συγκυρία ως αντικειµενική ανάγκη των 

συµµετεχόντων), ωστόσο συντέλεσε στο να απολεστεί προσώρας η συλλογική 

ταυτότητα των τελευταίων ως µελών ενός εγχειρήµατος: 

 

«Αυτό έχει χαθεί νοµίζω(…)Το αποδίδω…στις διαφορετικές τάσεις στο “χώρο”, ας το 

πούµε έτσι(…)Τον τελευταίο χρόνο, θεωρώ, σε µεγάλο βαθµό. ∆ηλαδή δεν ταιριάζει ο 

κόσµος µεταξύ του πολιτικά, ας πούµε. Παλιά υπήρχε µόνο ή συνέλευση της 

Kατάληψης(…).Παρ’ όλ’ αυτά...ήτανε επιλογή να συλλογικοποιηθεί ο “χώρος”(σηµ.: 

εννοεί να δηµιουργήσει διακριτές συλλογικότητες εντός του). Εννοώ, δεν, δεν µπορείς να 

κάνεις κάτι γι’ αυτό. Ήταν ανάγκη του πολιτική» 

 

«Ανήκουµε σ’ ένα πολιτικό “χώρο” ας πούµε, το ‘να τ’ άλλο, αλλά δε σηµαίνει ότι αυτός 

ο “χώρος” δεν έχει τάσεις, έτσι; Κι είναι απ’ τα καλά του, αλλά κι ένα απ’ τα πράγµατα 

που δηµιουργεί σε πολλές φάσεις προβλήµατα(…)∆ηλαδή είναι ένα σηµείο αυτό: οι 

άνθρωποι είναι διαφορετικών…όχι αντιλήψεων ρε παιδί µου, περισσότερο κατεύθυνσης 

πολιτικής στο πώς προσεγγίζουν τα πράγµατα» (Ε3) 

«Υπάρχουν προβληµατικές συνεννόησης κόσµου από διαφορετικές τάσεις» (Ε2) 

Όσο για το ουσιώδες εκείνο ζητούµενο που άπτεται του κατά πόσο η Κατάληψη 

διατηρεί ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης µε άλλα 

εγχειρήµατα/κινήσεις κοινωνικών διεκδικήσεων καθώς και την τοπική κοινωνία, και αν 

προσέφερε εναλλακτικές προτάσεις απέναντι στα κοινωνικά και συστηµικά 

προβλήµατα τόσο γενικότερα όσο και στην τρέχουσα περίοδο της κρίσης, έγιναν ήδη 
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συγκεκριµένες αναφορές σε προηγούµενες ενότητες αυτού του κεφαλαίου. Όπως ήδη 

καταγράφηκε µέσα από τα λόγια τους, πρόκειται για ένα θέµα στο οποίο οι ερωτώµενοι 

αποκλίνουν σηµαντικά µεταξύ τους· η αυτοκριτική στην οποία προβαίνουν επ’ αυτού 

αντικατοπτρίζει ένα προβληµατισµό του οποίου το εύρος εκτείνεται µεταξύ µιας 

σαφούς αλλά µετριοπαθούς παραδοχής του προβλήµατος, µιας χωρίς περιστροφές 

αρνητικής τοποθέτησης και µιας γενικόλογης θετικής αποτίµησης. 

 

4.13 Ταυτότητα και δράση της Κατάληψης µέσα από το αρχειακό υλικό και τη 

συµµετοχική παρατήρηση 

 

Τα στοιχεία που αποκοµίζουµε από την αναδίφηση στις αρχειακές πηγές του 

εγχειρήµατος συµφωνούν σε γενικές γραµµές µε όσα αναφέρθηκαν στις συνεντεύξεις. 

Έτσι, η σηµασία του νεολαιίστικου (και ιδιαίτερα του φοιτητικού) παράγοντα στη 

διαµόρφωση της Κατάληψης φαίνεται ξεκάθαρα κι από τα κείµενά της: «Η κίνηση 

αυτή προήλθε από µια οµάδα νέων ανθρώπων, στην πλειοψηφία τους φοιτητές».
149

 

Επιβεβαιώνεται επίσης πως οι ανάγκες και τα κίνητρα της οµάδας ατόµων που 

δροµολόγησε και πλαισίωσε το εγχείρηµα στις απαρχές του ήταν τόσο πολιτικά όσο 

και πολιτιστικά, χωρίς όµως κάποιο συγκεκριµένο πολιτικό πρόσηµο: «Στις 

συνελεύσεις(…)φάνηκαν δύο ανάγκες, της πολιτικής και πολιτιστικής έκφρασης».
150

 

Ωστόσο, χρόνια µετά, σε νεότερα κείµενα που αναφέρονται στο χαρακτήρα του 

εγχειρήµατος, τονίζεται ρητά η σύνδεση της Κατάληψης µε τον α/α πολιτικό χώρο: 

 

«Σήµερα η Κατάληψη αποτελεί ένα εργαλείο για τον αναρχικό-αντιεξουσιαστικό χώρο, 

που προσπαθεί ν’ αντισταθεί µε τα µέσα που διαθέτει σε καιρούς παγκόσµιας 

καπιταλιστικής κρίσης»
151

 

 

Το γεγονός πως το εγχείρηµα προέκυψε ως αποτέλεσµα µιας µακράς ιστορικής 

διαδροµής πρότερης συλλογικής δραστηριοποίησης των πρωταγωνιστών του στην πόλη 

                                                 
149

 Απόσπασµα από προκήρυξη που µοιράστηκε στο Ηράκλειο µε τίτλο «Ανακοίνωση Κατάληψης 

Ευαγγελισµού» (23-10-2015) 
150

 Απόσπασµα από την µπροσούρα «2002 – 2003: 1 χρόνος ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ: Αντίσταση-

Αυτοοργάνωση-Αλληλεγγύη» (Μάιος 2003 - κείµενο αυτοπαρουσίασης που τυπώθηκε και διανεµήθηκε 

ευρέως στην πόλη µε αφετηρία τη συµπλήρωση ενός χρόνου ζωής του εγχειρήµατος). Είναι 

χαρακτηριστικό ότι στις 7 σελίδες του εν λόγω κειµένου, δεν απαντάται πουθενά οποιοσδήποτε 

ιδεολογικός προσδιορισµός µέσα από ένα ρητό αυτοχαρακτηρισµό. 
151

 Απόσπασµα από το κείµενο «10 χρόνια κουπί κι ακόµα στεριά δεν είδαµε», που τυπώθηκε και 

µοιράστηκε στην πόλη για τα 10 χρόνια της Κατάληψης (Ιούνιος 2012 – παρατίθεται στο Παράρτηµα 4 

της εργασίας) 
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τονίζεται εξίσου σαφώς: «Η κατάληψη του Ευαγγελισµού δεν ήταν πρόχειρο 

εγχείρηµα· ήταν αποτέλεσµα χρόνιων ζυµώσεων και διαδικασιών».
152

 

Η διττή σηµασία της Kατάληψης τόσο ως χώρου επικοινωνίας και έκφρασης 

µέσα σ’ ένα κοινωνικο-χωροταξικό τοπίο που δεν ευνοεί την ικανοποίηση των αναγκών 

αυτών, όσο και ως χώρου κάλυψης στεγαστικών αναγκών, καταγράφεται µε την ίδια 

ευκρίνεια. Συνάδει επίσης απόλυτα και µε την επισήµανση που έγινε στο θεωρητικό 

µέρος της εργασίας ως προς τα γενικότερα κοινωνικά συµφραζόµενα που στην Ελλάδα 

έδωσαν πολιτικό χαρακτήρα στην καταληψιακή πρακτική:   

 

«Στις ∆υτικές µητροπόλεις η σύγχρονη πολεοδοµία, µε τη διαρκή εξάλειψη δηµόσιων 

χώρων, γειτονιών, χώρων επικοινωνίας και έκφρασης, κάνει ακόµα πιο επιτακτική την 

ανάγκη για επικοινωνία, συνεύρεση, γνωριµία, έκφραση, δηµιουργία και γενικώς για 

ανοιχτούς χώρους που να εκπληρώνουν αυτές τις βασικές κοινωνικές ανάγκες. Ένας 

τέτοιος χώρος φιλοδοξούµε να είναι και η Κατάληψη Ευαγγελισµού(…)Εκτός από τη 

δηµιουργία ενός ανοιχτού χώρου, προχωρήσαµε στη χρησιµοποίηση του κτιρίου και για 

να καλυφθούν οι στεγαστικές ανάγκες κάποιων ανθρώπων»
153

 

 

Η αυτονοµία της συλλογικής δράσης, ως συνειδητή στάση αποστασιοποίησης 

απέναντι και ενάντια σε κάθε θεσµικό φορέα, φαίνεται από τα ακόλουθα λόγια: «Από 

την αρχή αρνηθήκαµε οποιαδήποτε σχέση µε κάθε φορέα (κοµµατικό, τοπική 

αυτοδιοίκηση, πανεπιστήµιο), γνωρίζοντας ότι η συνδιαλλαγή µε τους παραπάνω θα 

µας καθιστούσε δέσµιους κι εξαρτηµένους».
154

 

Στο ζωτικής σηµασίας επίπεδο των αξιών που ενστερνίζεται και προωθεί το 

εγχείρηµα, αναφερθήκαµε διεξοδικά στην υποενότητα 4.5. Εδώ παραθέτουµε ένα 

χαρακτηριστικό απόσπασµα που καταφάσκει απόλυτα σε όσα µας είπαν και οι 

αφηγητές: 

 

«Για µας η αλληλεγγύη είναι αναπόσπαστο και θεµελιώδες συστατικό όχι µόνο της 

πολιτικο-κοινωνικής µας θεώρησης και δράσης, αλλά όλης µας της ζωής. Το ίδιο ισχύει 
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 Απόσπασµα από την µπροσούρα «2002 – 2003: 1 χρόνος ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ: Αντίσταση-

Αυτοοργάνωση-Αλληλεγγύη» (Μάιος 2003) 
153

 Όπ.π. 
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 Απόσπασµα από το κείµενο «10 χρόνια κουπί κι ακόµα στεριά δεν είδαµε», που τυπώθηκε και 

µοιράστηκε στην πόλη για τα 10 χρόνια της κατάληψης (Ιούνιος 2012) 



 118

και για την αντιιεραρχία, την αυτοοργάνωση, την αντιεµπορευµατοποίηση και την 

καθολική ισότητα όλων µας, ανεξαρτήτως χρώµατος, φυλής, θρησκείας και γλώσσας»
155

 

 

Το δε στοιχείο της αντικουλτούρας (ως συλλογικής δηµιουργικής διάθεσης και 

δράσης µε σκοπό την προαγωγή ενός ριζικά διαφορετικού πολιτισµικού προτύπου, 

ενάντια στην προστακτική των κυρίαρχων σχέσεων) «δηλώνει εµφατικά παρόν» µέσα 

από τα ακόλουθα λόγια: «Είναι ώρα να προχωρήσουµε σε δοµές που έχουν στην 

καρδιά τους αξίες όπως η δίψα για δηµιουργία, επαφή, µόρφωση, ψυχαγωγία, έξω από 

τον παραµορφωτικό φακό που επιβάλλουν οι εξουσιαστικές σχέσεις».
156

 

Αναφορές στα αξιακά αυτά πλαίσια συναντάει ο ερευνητής διάσπαρτες αλλά 

πανταχού παρούσες σε όλο το έντυπο, ηλεκτρονικό, ηχητικό κλπ αρχειακό υλικό του 

Ευαγγελισµού, σε διαχρονική βάση. Eίναι δε χαρακτηριστικό πως αρχές και αξίες που 

αναφέρονται σ’ αυτή την εργασία, περιλαµβάνονται όλες (σχηµατίζοντας τεχνηέντως 

τον αριθµό «11») στην αφίσα για τις επετειακές εκδηλώσεις των 11
ων

 γενεθλίων  της 

Κατάληψης, τον Ιούνιο του 2013.
157

 

Εν συνεχεία και ως προς το ιδεολογικό υπόβαθρο, τους συνακόλουθους 

στόχους και τα οράµατα της Κατάληψης, µολονότι (όπως είδαµε παραπάνω) το πρώτο 

συλλογικό της κείµενο (2003) αποφεύγει να  προσδιορίσει ιδεολογικά το εγχείρηµα, 

εντούτοις δίνει ένα χαρακτηριστικό στίγµα της κατεύθυνσης που µετέπειτα θα 

ακολουθούσε: 

 

«Με σκοπό λοιπόν την ανατροπή των κατεστηµένων  κοινωνικών σχέσεων µέσω της 

αυτοοργάνωσης, στοχεύουµε σε κάτι γενικότερο: στην κατάργηση κάθε είδους 

διαµεσολάβησης και ιεραρχίας, είτε αυτό λέγεται κράτος, είτε εµπόρευµα είτε 

ιδιοκτησία»
158

 

 

Είναι ενδιαφέρον ότι ακριβώς 10 χρόνια µετά, το στίγµα αυτό δηλώνεται πλέον 

απερίφραστα, µε τρόπο που επιβεβαιώνει και τις αφηγηµατικές αναφορές των 

συνεντεύξεων ως προς το γεγονός πως, µετά από τα τρία περίπου πρώτα χρόνια 
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 Απόσπασµα από το κείµενο που µοιράστηκε στην πόλη µε τίτλο «Αλληλεγγύη στην κατάληψη Villa 
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λειτουργίας του, ο Ευαγγελισµός τοποθετεί πλέον τον εαυτό του χωρίς περιστροφές 

εντός των πλαισίων του α/α κινήµατος: 

 

«Το αναρχικό κίνηµα(…)παλεύει για µια αντιεξουσιαστική κοινωνία βασισµένη στις 

ελεύθερες κοινότητες, την αλληλεγγύη και όχι τον καταναγκασµό, την κοινωνική, 

πολιτική και οικονοµική ισότητα, την αυτονοµία και την αυτοοργάνωση»
159

 

 

Προχωρώντας στο πολύ σηµαντικό κοµµάτι των πρακτικών, συναντάµε 

καταρχάς το πολύ χαρακτηριστικό απόσπασµα που παρατίθεται παρακάτω, από 

κείµενο που υπάρχει µόνιµα αναρτηµένο σε περίοπτο σηµείο αλλά και σε κάθε τραπέζι 

του χώρου όπου γίνονται τα εβδοµαδιαία καφενεία, και το οποίο είναι αποκαλυπτικό 

για την πολιτισµική διάσταση των εφαρµοζόµενων πρακτικών, τις λογικές και τις 

αρχές που τη διέπουν και τη βαρύνουσα σηµασία που δίνεται σ’ αυτές:  

 

«Ο χώρος του αυτοδιαχειριζόµενου καφενείου δηµιουργήθηκε στην αρχή της λειτουργίας 

της Κατάληψης Ευαγγελισµού, µε σκοπό να καλύψει την ανάγκη για επικοινωνία, 

συνεύρεση, γνωριµία, ψυχαγωγία, δηµιουργία, κρατώντας απ’ έξω τις λογικές του 

κέρδους, της εµπορευµατοποίησης και της αποξένωσης που κυριαρχούν στη σύγχρονη 

κοινωνία. Αυτό δε σηµαίνει ότι πρόκειται για ένα φτηνό, εναλλακτικό µπαρ αλλά για ένα 

ζωντανό, ανοιχτό χώρο συνάντησης και έκφρασης ανθρώπων και ιδεών(…)Επειδή ο 

τρόπος που λειτουργούµε δεν εµπεριέχει ρόλους και λογικές σερβιτόρου, πελάτη, 

µπάρµαν ή καθαρίστριας, επιθυµούµε όλοι οι παρευρισκόµενοι να φροντίζουν για το 

χώρο και την καθαριότητά του και να βοηθούν στο συµµάζεµα και το κλείσιµο»
160

   

 

Από τα παραπάνω γίνεται άµεσα αντιληπτό πως η Κατάληψη αποπειράται µε 

έµπρακτο τρόπο να σταθεί ανταγωνιστικά απέναντι στα κυρίαρχα ήθη και πρότυπα της 

ιεραρχίας, του διαχωρισµού µεταξύ «διευθυντών» και «εκτελεστών» εντός της 

υπάρχουσας κοινωνικής οργάνωσης, της ιδιοτέλειας, του ατοµικισµού, της 

κερδοσκοπίας και της κοινωνικής αλλοτρίωσης.  

Στα κείµενα αρχείου εµφανίζεται κι ένα σηµείο σχετικό µε τις πρακτικές του 

εγχειρήµατος το οποίο δεν τονίζεται τόσο από τους αφηγητές αλλά φαίνεται να κατέχει 

σηµαντική θέση σ’ αυτές: πρόκειται για τις ανάλογα µε την περίσταση συγκρουσιακές 
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 Απόσπασµα από το κείµενο «Αυτοδιαχειριζόµενο καφενείο της Κατάληψης Ευαγγελισµού» 

(Φεβρουάριος 2013)  
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στρατηγικές που επιλέγονται όταν λαµβάνουν χώρα δράσεις που εκτυλίσσονται στο 

επίπεδο της δηµόσιας διεκδίκησης (στη γλώσσα των δρώντων, αυτό συµπυκνώνεται 

συχνά στα συµφραζόµενα της λέξης «δρόµος»). Το γεγονός αυτό είτε αποτυπώνεται 

χωρίς περιστροφές είτε γίνεται εµµέσως πλην σαφώς αντιληπτό από αποσπάσµατα 

κειµένων όπως τα παρακάτω: 

 

«Η κουκούλα, το κράνος και τα υπόλοιπα “διαβολικά” εξαρτήµατα(…)στην 

πραγµατικότητα δεν είναι τίποτα περισσότερο από απαραίτητα µέσα προστασίας ενάντια 

στα δακρυγόνα των µπάτσων και στις κάµερες του “Μεγάλου Αδελφού”, για όσους 

επιλέγουν ν’ αντιπαρατεθούν δυναµικά µε το κράτος»
161

    

 

«Έτσι, σαν αναρχικοί και καταληψίες θα θέλαµε να κοινοποιήσουµε πως(…)η 

υπεράσπιση της Κατάληψης µε όλα τα µέσα είναι δεδοµένη - τίποτα δε θα παρθεί 

αµαχητί»
162

 

 

Στα ευρήµατα του αρχείου που αναφέρονται στη σύνδεση της Κατάληψης µε 

άλλους κοινωνικούς αγώνες συναντάµε αποσπάσµατα λόγου από προκηρύξεις καθώς 

και αφίσες αλληλεγγύης στον αγώνα διαφόρων άλλων εγχειρηµάτων και συλλογικών 

υποκειµένων, που σ’ ένα πρώτο επίπεδο δείχνουν να συµφωνούν µε τις απαντήσεις των 

ερωτώµενων οι οποίες καταφάσκουν στη συµπόρευση του Ευαγγελισµού µε ευρύτερες 

κοινωνικές κινητοποιήσεις. Έτσι, διαβάζουµε για παράδειγµα: «ο αγώνας των απεργών 

είναι αγώνας όλων µας»,
163

 «είµαστε αναπόσπαστο κοµµάτι της κοινωνίας που 

αγωνίζεται, υπάρχουµε και λειτουργούµε µέσα σ’ αυτή».
164

 Απαντάται επίσης και 

πλούσιο, ποικίλο υλικό (αφίσες, µπροσούρες, DVD, φυλλάδια κλπ) που σχετίζεται µε 

καλέσµατα σε εκδηλώσεις αλληλεγγύης ή/και οικονοµικής ενίσχυσης άλλων αγώνων ή 

εγχειρηµάτων (εργατικών, κοινωνικών, οικολογικών κλπ), όπως αυτό για το 

αυτοδιαχειριζόµενο εργοστάσιο της Βιοµηχανικής Μεταλλευτικής στη Θεσσαλονίκη, 

το Κοινωνικό Ιατρείο-Φαρµακείο Ηρακλείου κλπ (σηµ.: µια σειρά τέτοιων 
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 121

ντοκουµέντων που αφορούν αυτούς αλλά και άλλους αγώνες παρατίθεται στο Παράρτηµα 

3 της εργασίας).  

Σε ό,τι αφορά την τρέχουσα παγκόσµια κρίση, το παρακάτω απόσπασµα 

συνάδει απόλυτα µε τα λόγια των αφηγητών όταν εντοπίζουν τα αίτιά της σε δοµικά 

στοιχεία που υπάρχουν εγγενώς στο καπιταλιστικό σύστηµα: «Η ίδια η κρίση του 

καπιταλισµού δεν επιδέχεται λύσεις διορθωτικού χαρακτήρα, αφού οι ρίζες βρίσκονται 

στην ίδια τη φύση του. Η εµφάνισή της ήταν απλά θέµα χρόνου»
165

 

 

Το πεδίο όµως στο οποίο το αρχειακό υλικό παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον 

είναι αυτό που αφορά την αναστοχαστική διάσταση του εγχειρήµατος, την οποία 

επισηµάναµε στο θεωρητικό µέρος της παρούσας εργασίας ως µία από τις βασικές 

πτυχές της πολιτικής καταληψιακής πρακτικής. Ο λόγος που αποτυπώνεται στα γραπτά 

αυτά τεκµήρια, (ανα)τροφοδοτούµενος από τις εµπειρικές διαπιστώσεις και τις 

βιωµένες διεργασίες όπως έλαβαν χώρα µέσα στον παρελθόντα και ενεστώτα χρόνο, 

µέσα από το πρίσµα της αυτοκριτικής εµφανίζεται να θέτει µε παρρησία στο 

µικροσκόπιο αντιλήψεις και πρακτικές, παγιωµένα ήθη, µέσα και σκοπούς, κατεύθυνση 

και απεύθυνση της Κατάληψης. Στόχος είναι η αποτίµηση, η αναπροσαρµογή, η 

επαναδιευθέτηση και ο αναπροσανατολισµός της συλλογικής δράσης, µε γνώµονα τις 

απαιτήσεις των σκοπών και των καιρών.  

Στο πλαίσιο αυτό, όπως θα φανεί από τα αποσπάσµατα που θ’ ακολουθήσουν, 

τρία στοιχεία είναι αξιοσηµείωτα: πρώτον, αυτός ο αναστοχασµός κυριολεκτικά 

πυροδοτείται από τις κοσµογονικές αλλαγές που επέφερε η κρίση (όλα τα κείµενα που 

περικλείουν αυτή τη διάσταση χρονολογούνται από το 2012 και µετά) και τη 

συνειδητοποίηση της ριζικής µεταβολής των κοινωνικών και πολιτικών συνθηκών -  

συνεπώς, κι εκείνων που καθορίζουν τον αγώνα που πρέπει εφεξής να διεξαχθεί· 

δεύτερον, πρόκειται για «εσωτερικά» κείµενα, τα οποία απευθύνονται στα µέλη προς 

αφύπνιση των αντανακλαστικών τους και τα οποία προέρχονται τόσο από την 

Κατάληψη ως σύνολο όσο και από πρωτοβουλίες ατόµων που δραστηριοποιούνται 

στους κόλπους της. Είναι φανερό ότι σε µια δεδοµένη στιγµή αναγνωρίστηκαν νέα 

δεδοµένα, εντοπίστηκαν κενά και αδυναµίες ως προς αυτά και έγινε αισθητή η 

επιτακτική ανάγκη να τεθούν όλα επί τάπητος ώστε να συγκληθούν διαδικασίες προς 

αναζήτηση λύσεων και αποτελεσµατικών παρεµβάσεων· τρίτον, µέσα στα κείµενα αυτά 
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εντοπίζεται όχι µόνο η ενδοσκόπηση αυτή αλλά και άλλες επιµέρους πτυχές του 

χαρακτήρα της Κατάληψης, που συνάδουν απόλυτα µε όσα κατά περίπτωση 

επισηµαίνουν στα λεγόµενά τους οι τέσσερις ερωτώµενοι. ∆ιαβάζουµε λοιπόν: 

 

«Η συλλογικοποίηση αυτή των αρνήσεων και αποφάσεών µας µέχρι στιγµής δεν είναι σε 

καµιά περίπτωση όσο λειτουργικές, παραγωγικές και δηµιουργικές θα θέλαµε. Το 

µοντέλο που µέχρι τώρα εφαρµόζουµε (η συνέλευση) διασφαλίζει, σ’ ένα βαθµό 

τουλάχιστον, την ισότιµη, οριζόντια και µη ιεραρχική λήψη αποφάσεων. Παρ’ όλ’ αυτά, 

έχει πολλές προβληµατικές πτυχές: το ζήτηµα των άτυπων ιεραρχιών από τη µία και τη 

λογική της ανάθεσης και της ασυνέπειας από την άλλη(…)Επειδή εκεί εντοπίζουµε τον 

πυρήνα του προβλήµατος, θεωρούµε πως από δω κι εµπρός στις συνελεύσεις µας είναι 

ανάγκη:…» 
166

 (σηµ.: ακολουθεί µια σειρά προτάσεων για τη διεξαγωγή των διαδικασιών) 

 

Στο ίδιο κείµενο διαβάζουµε εξίσου χαρακτηριστικά: 

 

«Η αναγκαιότητα κεντρικής πολιτικής συλλογικότητας µπορεί υπό προϋποθέσεις ν’ 

ανταποκριθεί στην τωρινή κοινωνική κατάσταση. Οι προϋποθέσεις αυτές είναι η 

σοβαρότητα και οι δεσµεύσεις από τα µέλη της(…)Απαραίτητη επίσης είναι η συµµετοχή 

όλων στη λήψη αποφάσεων. Στις συνελεύσεις µας αρκετός κόσµος αρκείται σε ρόλο 

ακροατή, πράγµα απαράδεκτο, ο λεγόµενος “κύκλος τοποθετήσεων” δεν είναι 

λειτουργικός µιας και αρχίζουν ν’ ακούγονται τα ίδια πράγµατα µε διαφορετικά λόγια…» 

 

Στις παραπάνω φράσεις διακρίνονται ήδη καθαρά αρκετές προβληµατικές απ’ 

αυτές που συναντήσαµε και στον προφορικό λόγο των αφηγητών (προβλήµατα που 

προκύπτουν από τη διαίρεση σε διάφορες συλλογικότητες και την ανεπαρκή µεταξύ 

τους ζύµωση, έλλειµµα ενεργού συµµετοχής, επίπονες και συχνά µη ευάγωγες 

διαδικασίες κλπ). Γίνεται επίσης παραπάνω από εµφανές ένα πρόβληµα που υπάρχει ως 

προς ένα ουσιώδες στοιχείο της αυτοοργάνωσης: της συνεπούς δέσµευσης απέναντι 

στις συλλογικές διαδικασίες και υποχρεώσεις. 

Σε άλλο κείµενο της ίδιας χρονικής περιόδου, διαβάζουµε τα εξής εµφατικά 

(αναφορικά µε την αποτυχηµένη απόπειρα συγκρότησης µιας «Οργανωτικής 

Συνέλευσης» που θα περιέκλειε το σύνολο των ατόµων της Κατάληψης και του α/α 

χώρου): 
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 Απόσπασµα από εσωτερικό κείµενο µε τίτλο «Αν θέλουµε ν’ αλλάξουµε τον κόσµο θα πρέπει ν’ 
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«Αποτέλεσε ένα εγχείρηµα (σηµ.: η εν λόγω Συνέλευση) που επεδίωξε να ξεπεράσει την 

αποσπασµατική δράση και την ευκαιριακή λειτουργία(…)Στόχος ήταν η συγκρότηση 

µιας κοινότητας που θα βγει στην κοινωνία και θα προτείνει τη δοµή και τον τρόπο 

λειτουργίας της σαν µορφή αγώνα αλλά και σαν τρόπο κοινωνικής οργάνωσης. Οι λόγοι 

που δεν πέτυχε τους στόχους της είναι πολλοί και διάφοροι. Αν και υπάρχουν σαφώς πιο 

σοβαρά προβλήµατα, η χαώδης διαδικασία, ο ασαφής διαχωρισµός των θεµάτων και η µη 

σταθερή σύνθεση συντέλεσαν στην αποµαζικοποίησή της(…)Το ζήτηµα της διάλυσής 

της ανοίγει µε τη σειρά του το θέµα της κοινωνικής απεύθυνσης και της 

εσωστρέφειας(…)Ο ενθουσιασµός και η ορµή που µετατράπηκαν σε έλλειψη 

ενδιαφέροντος λόγω µη απτών αποτελεσµάτων, ο εσωστρεφής χαρακτήρας, η ανάθεση 

εντός του “ χώρου”και η αδυναµία κατανόησης από το δικό µας κόσµο της κοµβικής 

σηµασίας των ιστορικών στιγµών που ζούµε, έπαιξαν τεράστιο ρόλο(…)Ο αναρχικός 

χώρος πρέπει να ξεπεράσει το στάδιο της υποκουλτούρας και να γίνει πολιτικός 

χώρος(…)Όλα τα ερωτήµατα που έχουν τεθεί παραµένουν αναπάντητα»
167

 

 

Τα παραπάνω γραφόµενα αποπνέουν µια εναγώνια προσπάθεια αφύπνισης των 

υποκειµένων της δράσης ώστε να ενεργοποιηθούν ουσιαστικά και υπεύθυνα µε στόχο 

τη γόνιµη εσωτερική συγκρότηση κι εποµένως την αποτελεσµατική απεύθυνση προς 

την τοπική κοινωνία, µε «φόντο» τις επείγουσες περιστάσεις της κρισιακής συγκυρίας. 

Ωστόσο, η χρονική διαφορά από το προηγούµενο κείµενο (τρεις µήνες), η ένταση του 

ύφους και οι αναφορές στα ίδια προβλήµατα δείχνουν ότι στο διάστηµα αυτό δε 

φαίνεται να επήλθαν κάποιες βελτιώσεις σε όσα επισηµάνθηκαν και λίγο καιρό πριν 

(δικαιώνοντας έτσι κατά κάποιο τρόπο και τις απερίφραστες σχετικές τοποθετήσεις του 

τέταρτου αφηγητή – αλλά και της Ε1). Ωστόσο, είναι ευκρινής πλέον, έως και 

συναισθηµατικά φορτισµένη, η συνειδητοποίηση της ριζικής αλλαγής των συνθηκών 

και η ανεπάρκεια των περιεχοµένων της έως τούδε δράσης του πολιτικού χώρου που 

ενσαρκώνει ο Ευαγγελισµός, ώστε να λειτουργήσει καταλυτικά στις ραγδαίες εξελίξεις 

και τις αντίστοιχες πρακτικές απαιτήσεις  της κρισιακής περιόδου. 

Περαιτέρω αποκαλυπτικά στοιχεία αποκοµίζουµε από το παρακάτω απόσπασµα: 

 

«Όλοι θα συµφωνήσουµε ότι δεν είµαστε ικανοποιηµένοι µε την παρουσία µας, όχι γιατί 

βάλαµε υψηλούς στόχους και αποτύχαµε να τους φέρουµε εις πέρας (ίσως και γι’ αυτό) 

αλλά γιατί πολλές φορές είµασταν “λίγοι” ως προς το µέγεθος των περιστάσεων(…)Η 

                                                 
167

 Αποσπάσµατα από κείµενο που έγραψε και µοίρασε στους συµµετέχοντες οµάδα ατόµων µε 

υπογραφή «Κάποιοι σύντροφοι από την Οργανωτική Συνέλευση» και τίτλο «Σχετικά µε τη διάλυση της 

Οργανωτικής Συνέλευσης – το ζήτηµα της Οργάνωσης, οι Στόχοι και οι Προβληµατικές» (Ιούνιος 2012)  
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ευκαιριακή ή µερική µας απασχόληση µε ζητήµατα όπως το µεταναστευτικό και τα 

εργασιακά, η ανάλωση σε συνθήµατα και ατάκες, δε βοήθησε να δηµιουργηθεί ένα 

αντιεξουσιαστικό µέτωπο µε συνέπεια και συνέχεια στο χρόνο. Θα έπρεπε να είµασταν 

προετοιµασµένοι, µε δοµές σε λειτουργία, µε προτάγµατα και ρεαλιστικές, εφαρµόσιµες 

προτάσεις προς την κοινωνία»
168

 

 

Τέλος, αξίζει να παρατεθεί και µια σύνθεση από δύο ακόµα αποσπάσµατα 

κειµένων µε όµοιο θέµα, που αφορούν µια επιµέρους στόχευση και συλλογική δράση – 

συγκεκριµένα, την αντιφασιστική: 

 

«Στο Ηράκλειο αναπτύχθηκε µια δυναµική αντιφασιστική δράση που ανέκοψε τις βλέψεις 

και την επέλαση των φασιστών στην πόλη µας, ενώ κατάφερε να συνδεθεί µε διάφορα 

κοινωνικά κοµµάτια υπό το αντιφασιστικό πρίσµα, µε πολύµορφες δράσεις και συνεχείς 

παρεµβάσεις. Παρ’ όλη αυτή την έντονη κινητικότητα που δείξαµε όλο αυτό το διάστηµα, 

παρατηρήθηκε σταδιακή µείωση του κόσµου στην τακτική συνέλευση(…)Κυρίως 

οφείλεται στο ότι η δράση µας ήταν µια σύνθεση αντανακλαστικών αντιδράσεων στις 

δράσεις της “Χρυσής Αυγής”(…)Είναι αναγκαία η ύπαρξη ενός µακροπρόθεσµου 

σχεδιασµού για άνοιγµα στα διάφορα αγωνιζόµενα κοινωνικά κοµµάτια. Ας αναλογιστεί 

λοιπόν ο καθένας τις ευθύνες του τόσο σαν ατοµικότητα όσο και µέσα στο κίνηµα»
169

 

 

∆εν είναι δύσκολο να διαπιστώσει κανείς για άλλη µια φορά ότι ναι µεν συχνά 

καταβάλλονται ειλικρινείς προσπάθειες για συνεπή παρουσία στην πόλη, την ανάπτυξη 

δράσεων και τη σύνδεση µε άλλα υποκείµενα αγώνα, ταυτόχρονα όµως η (όποια) 

κινητοποίηση εξακολουθεί πάντα να πάσχει από εµµενείς παθογένειες: 

αποσπασµατικότητα στις παρεµβάσεις,  έλλειµµα άρτιου σχεδιασµού και συντονισµού, 

διάρκειας, συνέπειας, (ατοµικής) υπευθυνότητας και συµµετοχής. Αποτέλεσµα είναι, 

µεταξύ άλλων, να δαπανάται ποσότητα ενέργειας που τελικά αποδεικνύεται 

δυσανάλογη σε σχέση µε τα τελικά επιτεύγµατα και την αποτελεσµατικότητα της 

δράσης. Επιπλέον, αναιρείται σε µεγάλο βαθµό η ουσία της τελευταίας ως συλλογικής.  

 

                                                 
168

 Απόσπασµα εισήγησης µε την οποία επιφορτίστηκαν ορισµένα µέλη για επικείµενη γενική συνέλευση 

µε θέµα «Κάλεσµα σε συνέλευση για το ζήτηµα της οργάνωσης και πώς ανταποκρινόµαστε στις συνθήκες 

της εποχής» (2012)  
169

 Σύνθεση αποσπασµάτων από δύο εσωτερικά κείµενα που γράφτηκαν από πρωτοβουλίες ατόµων, µε 

αντικείµενο την αντιφασιστική στρατηγική και µε τίτλους «Εσωτερικό Κάλεσµα» (Φεβρουάριος 2012) 

και «Κάλεσµα για µετεξέλιξη της Αντιφασιστικής Συνέλευσης» (Απρίλιος 2013) 
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Στο σηµείο αυτό, ακόµα πιο διαφωτιστική είναι η παράθεση ορισµένων 

βασικών σχετικών διαπιστώσεων που προκύπτουν από την παρατήρηση του όλου 

πλαισίου δια της συµµετοχής. 

Η παρατήρηση αποκαλύπτει αντικειµενικά υπαρκτές αδυναµίες. Έτσι, υπάρχει 

όντως ένα κενό ανάµεσα στο λόγο και στην πράξη του Ευαγγελισµού, το οποίο αφορά 

τόσο το πεδίο των αξιών όσο κι εκείνο των πρακτικών, των διαπροσωπικών σχέσεων 

κλπ. Αναδεικνύονται έτσι αντιφάσεις που λειτουργούν αποµειωτικά τόσο για την πειθώ 

του εγχειρήµατος προς τα έξω όσο και για την παραµονή σ’ αυτό ανθρώπων που αρχικά 

γοητεύονται από τη δυναµική του. 

Μεταξύ άλλων, όπως επίσης τονίζουν και οι τέσσερις αφηγητές, αναµφίβολα 

αποτελεί καίριο πρόβληµα η διαρκής ανακύκλωση των προσώπων (για διάφορους 

λόγους: φοιτητικές θητείες που τελειώνουν, «περαστικές» συµµετοχές στα όρια του 

καιροσκοπισµού ή κάποιας «µόδας» αµφισβήτησης, κλπ). Το γεγονός αυτό δεν ευνοεί 

την εµπέδωση µιας σταθερής πλατφόρµας συνεννόησης ανάµεσα σε µέλη µε 

διαφορετικές χρονικές αφετηρίες και κίνητρα συµµετοχής, καθώς και τη χάραξη µιας 

µακροπρόθεσµης πολιτικής στρατηγικής για την επαφή και τη διάχυση των ιδεωδών 

του εγχειρήµατος στην τοπική κοινωνία.  

Οι καθιερωµένες διαδικασίες (ουσιαστικά, οι διάφορες συνελεύσεις: τακτικές, 

έκτακτες, µονοθεµατικές και µη, κλπ) πάσχουν σε γενικές γραµµές από έλλειψη 

πρακτικού συντονισµού. Κυρίως όµως, χωλαίνουν στο πεδίο της ενσυναίσθησης από 

πλευράς πολλών συµµετεχόντων (π.χ. καλοπροαίρετη διάθεση υπαναχώρησης µε σκοπό 

την πρόοδο διαδικασιών και γενικά µε γνώµονα το κοινό συµφέρον). Αποτέλεσµα είναι 

να µετατρέπονται συχνά σε δυσανάλογα µακρόπνοες, ψυχοφθόρες διαδικασίες, που δεν 

οδηγούν πάντα σε σαφείς και οριοθετηµένες αποφάσεις. Κατά συνέπεια, όπως 

καταθέτουν και κάποιοι ερωτώµενοι, πράγµατι οι τελευταίες πολλές φορές δεν 

τηρούνται ή το περιεχόµενό τους δεν γίνεται γνωστό/αντιληπτό απ’ όλους, καθώς, µε 

την πάροδο του χρόνου, παρατηρείται το φαινόµενο της αποχώρησης ατόµων από τη 

διαδικασία, λόγω κούρασης ή και άλλων υποχρεώσεων. 

Η διαίρεση σε τάσεις δεν καταλήγει πάντα σε γόνιµη σύνθεση. Αντίθετα, πολλές 

φορές οδηγεί σε αδυναµία χάραξης κοινών στρατηγικών, µε τρόπο ώστε να µην 

επιτυγχάνεται η σύγκλιση προς το «εµείς» αλλά ν’ αποστασιοποιείται απ’ αυτό χάριν 

ατοµικών και επιµέρους οµαδικών τακτικών, αποβαίνοντας έτσι εν τέλει εις βάρος του 

συλλογικού στοιχείου και της αίσθησης κοινότητας. 
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Η ευκαιριακή συµµετοχή, η µη συστηµατική ή/και επιφανειακή ενασχόληση µε 

διάφορα πολιτικά και κοινωνικά ζητήµατα που απασχολούν το κοινωνικό σώµα είναι 

επίσης ένα υπαρκτό φαινόµενο. Το γεγονός αυτό δεν εµπνέει αίσθηση συνέπειας κι 

αξιοπιστίας, ενώ δεν ευνοεί και τη συγκρότηση ενός σώµατος προτάσεων 

προγραµµατικού τύπου απέναντι στα κοινωνικά προβλήµατα - πόσο µάλλον στα 

επιτακτικά εκείνα που εξακολουθεί να θέτει η κρίση. Ειδικά µάλιστα κατά τη διάρκεια 

της τελευταίας, οι αδυναµίες αυτές είναι εµφανείς µπροστά στο µέγεθος των 

προκλήσεων που θέτει η συγκυρία.  

Γενικότερα, η εµπειρία της συµµετοχικής παρατήρησης οδηγεί στον εντοπισµό 

µιας ακόµα αρνητικής πλευράς του εγχειρήµατος: φαίνεται πως υπάρχει µια σύγχυση 

σχετικά µε την ερµηνεία του ελευθεριακού στοιχείου της α/α ιδεολογικής συγκρότησης 

της Κατάληψης. Συγκεκριµένα, δεν γίνεται πάντα απ’ όλους αντιληπτό πως ο σεβασµός 

στην ατοµική ελευθερία και έκφραση δεν σηµαίνει και απουσία άσκησης συλλογικού 

ελέγχου για την τήρηση των όποιων κανόνων. Η δυσανεξία που κατά καιρούς 

εµφανίζεται έναντι της αναγκαιότητας αυτής φαίνεται πως εκκινεί από την εσφαλµένη 

αντίληψη πως κάθε κριτική σε αµφιλεγόµενες στρατηγικές και συµπεριφορές, ανήκει 

στη σφαίρα µιας «αστυνοµικού» τύπου επιτήρησης (ή, στην καλύτερη περίπτωση, 

«γκρίνιας»). Συνέπεια είναι η ανεπάρκεια κριτηρίων για τη δράση και σπανιότερα για 

την ίδια τη συµπεριφορά, καθώς και η αδυναµία λήψης µέτρων προς διευθέτηση 

χρονίως προβληµατικών καταστάσεων. 

 

Τα παραπάνω, όπως ενδεικτικά σταχυολογήθηκαν, δε σηµαίνουν βέβαια ότι δεν 

είναι φανερά και τα συστατικά της ταυτότητας του εγχειρήµατος που στέκονται 

ανταγωνιστικά απέναντι στο κυρίαρχο κοινωνικό πολιτικό και πολιτισµικό παράδειγµα.  

Έτσι, είναι πασίδηλο πως ακρογωνιαίοι λίθοι των πρακτικών που εφαρµόζονται 

είναι πράγµατι η χωρίς διακρίσεις/εξαιρέσεις/αποκλεισµούς ισότητα, η ισηγορία, η 

ελευθερία έκφρασης, η διαφάνεια, τα µεγάλα περιθώρια ενεργού συµµετοχής και 

συνδιαµόρφωσης, σύµφωνα µε τις ιδιαίτερες δυνατότητες και τη διαθεσιµότητα που 

δηλώνει ο καθένας. Οι διαδικασίες είναι αναµφισβήτητα αντιιεραρχικές και οριζόντιες 

και λαµβάνουν χώρα σ’ ένα γνήσια αµεσοδηµοκρατικό πλαίσιο από το οποίο σίγουρα 

απουσιάζει κάθε προστακτική διάθεση, ενώ στηλιτεύεται αµείλικτα κάθε πιθανή 

«αρχηγική» συµπεριφορά ή «αντιπροσώπευση» της συλλογικότητας προς τα έξω.  

Οι ιδιαίτερες ατοµικές ταυτότητες (έµφυλες, φυλετικές, σεξουαλικές, εθνοτικές, 

αισθητικές κλπ) γίνονται απολύτως σεβαστές – στις ελάχιστες περιπτώσεις που, µέσα 
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σ’ όλ’ αυτά τα χρόνια, υπήρξε κάποιο κρούσµα περί του αντιθέτου, τα αντανακλαστικά 

απόκρουσής και αποκλεισµού του υπήρξαν άµεσα και αποτελεσµατικά.  

Η αλληλεγγύη σε κοινωνικές οµάδες που µε διάφορα κριτήρια (πολιτικά, 

ταξικά, γενικότερα κοινωνικά) αναγνωρίζονται ως συστηµικά «καταπιεσµένες» 

(µετανάστες, πρόσφυγες, εργαζόµενοι/απεργοί, έγκλειστοι των φυλακών, άτοµα 

διαφορετικού σεξουαλικού προσανατολισµού κλπ), καθώς και σε άτοµα της 

Κατάληψης ή του ευρύτερου α/α «χώρου» που υφίστανται κατασταλτικές µεθοδεύσεις, 

ανεξαρτήτως τάσης, είναι έµπρακτη και αποφασιστική. Το ίδιο και η µαχητικότητα, η 

ενότητα και η αντίσταση απέναντι σε ό,τι αναγνωρίζεται ως εχθρικό (µέλη 

εθνικιστικών/ναζιστικών οργανώσεων, κρατικούς, κοµµατικούς και γενικά όλους τους 

φορείς που προωθούν την ετερονοµία, την ιεραρχία και την κάθετη οργάνωση).  

Η προσήλωση στα περιεχόµενα και τις επιταγές εννοιών όπως η αυτονοµία, η 

αυτάρκεια, η αντικουλτούρα και η αντιεµπορευµατικότητα είναι αρχή που τηρείται 

απαρέγκλιτα. 

Τα κοινά αποτελούν µια ιδιάζουσα περίπτωση καθώς, ναι µεν η πρόσβαση σε 

κάθε λογής αγαθά που προσφέρει το κτίριο και η ένταξη στη συλλογικότητα είναι 

αυτονόητη, απρόσκοπτη και χωρίς αντίτιµο, όµως ως πρακτικές και κανονιστικό 

πλαίσιο για την υλοποίησή τους, όπως προαναφέραµε συχνά χωλαίνουν.  

Η αίσθηση του (συν)ανήκειν, παρ’ όλα τα προβλήµατα που υπάρχουν ως προς 

τη συγκρότηση της συλλογικότητας σε κοινοτιστικά πρότυπα, παραµένει ζωντανή και, 

πολλάκις µέσα στη διαχρονία ύπαρξης του εγχειρήµατος, για τα περισσότερα µέλη 

λειτούργησε – κι εξακολουθεί να λειτουργεί – παιδευτικά. 

Ως προς τις πολυδιάσταστες συνέπειες της κρίσης, είναι πράγµατι δεδοµένο πως 

η παρουσία της Κατάληψης και η µαχητική σχετική δράση των µελών της την 

κατέστησαν ουσιαστικό ανάχωµα στην εξάπλωση του φασισµού (νοούµενου ως κίνηση 

και προπαγάνδα της «Χρυσής Αυγής» και άλλων παρεµφερών µορφωµάτων σε τοπικό 

επίπεδο). Η αποτίµηση της αντιφασιστικής δράσης σε σχέση µε το ευρύτερο και 

περιπλοκότερο πρόβληµα του κοινωνικού εκφασισµού θεωρώ πως είναι ένα θέµα 

σχετικά µε το οποίο οι κρίσεις για την αποτελεσµατικότητα της δράσης θα πρέπει να 

γίνουν πιο µακροπρόθεσµα.  

∆εν µπορεί επίσης να παραβλεφθεί ο καταλυτικός ρόλος που έπαιξαν τα µέλη 

της Κατάληψης στα γεγονότα των πλατειών στο Ηράκλειο: η παρουσία τους υπήρξε 

αδιάλειπτη και ενεργή, ευνοώντας καθ’ όλη τη διάρκεια του φαινοµένου αυτού την 

αντίληψη της άσκησης πολιτικής «από τα κάτω», περιφρουρώντας και συµβάλλοντας 
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ουσιαστικά στη διατήρηση και εφαρµογή των πρακτικών και διαδικασιών άµεσης, 

ριζοσπαστικής δηµοκρατίας που εµφανίστηκαν αυθόρµητα εκείνη την περίοδο.       

Τέλος, κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών της κρίσης (και παρά το γεγονός 

ότι προς το παρόν, ποιοτικά και ποσοτικά, παραµένει σαφώς µερική) παρατηρείται µια 

δύσκολη αλλά εµφανής και εξελισσόµενη διαδικασία ωρίµανσης (ή «ενηλικίωσης») 

του εγχειρήµατος. Σ’ αυτό παίζει ζωτικό ρόλο ο αναστοχασµός στον οποίο έχουµε 

αναφερθεί, καθώς µέσω αυτού ο Ευαγγελισµός ψηλαφεί τη µετεξέλιξή του από 

επιµέρους εστία αντίστασης σε κινηµατικό παράγοντα µε ρυθµιστικό ρόλο στα 

κοινωνικά τεκταινόµενα και κινητήρια δύναµη κοινωνικού µετασχηµατισµού. 

Πρόκειται οµολογουµένως για µια όψιµη αλλά γνήσια αυτοκριτική ενδοσκόπηση, µε 

απώτερο σκοπό την εναρµόνιση της συλλογικής δράσης µε τις διακηρύξεις για ολική 

µεταβολή παραδείγµατος προς µια κοινωνία ίσης ελευθερίας για όλους.  

Οι πραγµατικές όµως δυνατότητες/πιθανότητες για κάτι τέτοιο είναι κάτι που, µεταξύ 

άλλων, θα πραγµατευτούµε στο επόµενο κεφάλαιο, αυτό των Συµπερασµάτων. 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Τα συµπεράσµατα αυτής της εργασίας βασίζονται σε ευρήµατα που προέκυψαν ως 

αποτέλεσµα έρευνας πεδίου στο πλαίσιο µιας ποιοτικής µεθόδου προσέγγισης του 

καταληψιακού φαινοµένου, όπως αυτό ενσαρκώνεται στην περίπτωση της Κατάληψης 

Ευαγγελισµού.  

 Στο πλαίσιο της έρευνας έγινε επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας, 

ελήφθησαν συνεντεύξεις βάθους από µέλη του εγχειρήµατος, εξετάστηκαν πηγές από 

το αρχειακό του υλικό και τέλος αντλήθηκαν στοιχεία µέσω της επιτόπιας 

συµµετοχικής παρατήρησης. Μέσα από τις διαδικασίες αυτές επιχείρησα ν’ απαντήσω 

ερωτήµατα σχετικά µε το κοινωνικο-πολιτικό και ευρύτερο πολιτισµικό υπόβαθρο της 

Κατάληψης (ιδεολογικές αρχές, αξίες, στόχοι και οράµατα, πρακτικές, κώδικες 

συµπεριφοράς και αλληλεπίδρασης, συλλογικές δράσεις κλπ), πώς αυτό επιδρά τόσο 

στην προσωπικότητα των δρώντων όσο και στο τοπικό (αλλά και στο ευρύτερο) 

κοινωνικό πλαίσιο, και κατά συνέπεια ποιά είναι η µετασχηµατιστική του δυναµική 

απέναντι στον καπιταλισµό, και ειδικά στο υπόστρωµα της σύγχρονης κρίσης. 

 

Η παγκόσµια καπιταλιστική κρίση που ξέσπασε το 2008 εκδηλώθηκε µε 

ιδιαίτερη δριµύτητα και στην Ελλάδα. Οι πολιτικές που εφαρµόστηκαν σε εγχώριο 

επίπεδο για την αντιµετώπισή της δεν αποσκοπούσαν τόσο στην άµβλυνση του 

προβλήµατος προς όφελος του κοινωνικού σώµατος, όσο στην εργαλειοποίησή του για 

τη διάσωση κι εξυγίανση του κλυδωνιζόµενου καπιταλιστικού µοντέλου. 

Βασικός παράγοντας που ευνόησε την επιβολή τους ήταν µια «τοξική» 

πολιτισµική δυναµική που είχε επί δεκαετίες καλλιεργηθεί ανάµεσα σε ευρύτατα 

πληθυσµιακά στρώµατα, καθώς ουσιώδη συστατικά της στοιχεία ήταν ο ιδιοτελής και 

απολίτικος ατοµικισµός, ο καταναλωτικός ναρκισσισµός, η σταδιακή εγκατάλειψη της 

κουλτούρας των διεκδικήσεων χάριν µιας «δανεικής» και φυγόπονης ευµάρειας, καθώς 

και η αποχή ή/και οκνηρή αποστροφή απέναντι σε πρακτικές συλλογικής συµµετοχής 

και διαβούλευσης σε σχέση µε τα κοινά. 

Σε κάθε περίπτωση, οι επιπτώσεις των πολιτικών αυτών για το µεγαλύτερο 

µέρος της ελληνικής κοινωνίας ήταν και παραµένουν δυσµενέστατες: οι κυριότερες απ’ 

αυτές, όπως τις συναντάµε τόσο στις βιβλιογραφικές πηγές όσο και στο λόγο των 

µελών της Κατάληψης, ήταν και παραµένουν η κατακόρυφη άνοδος της ανεργίας, η 

ραγδαία αύξηση της φτώχειας και του αριθµού των αστέγων, η όξυνση των κοινωνικών 
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ανισοτήτων, η καταστρατήγηση ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωµάτων καθώς και 

της δηµοκρατικής πολιτειακής λειτουργίας, και η δραµατική επιδείνωση της 

ψυχοσυναισθηµατικής υγείας µεγάλων µερίδων του πληθυσµού. 

 Τα παραπάνω συνέτειναν σε µια αίσθηση απώλειας των προσωπικών και 

κοινωνικών σταθερών που µέχρι πρότινος προσέδιδαν συνοχή και προοπτική στη ζωή 

των ατόµων και του κοινωνικού σώµατος (µε χαρακτηριστικό σύµπτωµα τη µεγάλη 

αύξηση του αριθµού των αυτοκτονιών). Αποτέλεσµα είναι µια βαθιά διάρρηξη του 

κοινωνικού δεσµού, µε έκδηλες επιπλέον συνέπειες την απέλπιδα ιδιώτευση, την 

υποχώρηση της κοινωνικής αλληλεγγύης και την ένταση των φαινοµένων κοινωνικού 

εκφασισµού.  

Παρ’ όλ’ αυτά, η κρίση αποτέλεσε και το εφαλτήριο για την ανάδυση ενός 

ολόκληρου γαλαξία κοινωνικών πειραµατισµών, που ενσαρκώθηκαν σε πολυάριθµα 

εναλλακτικά εγχειρήµατα τα οποία στοχεύουν στην από τα κάτω κάλυψη των 

επιτακτικών αναγκών που προέκυψαν σε βασικούς τοµείς του κοινωνικού βίου 

(οικονοµία-παραγωγή, εργασία-συνδικαλισµός, πολιτική-κοινά, υγεία κλπ). Ενίοτε, 

στόχος είναι και η υπέρβαση του πολιτικού και πολιτισµικού προτύπου που συνέβαλε 

στην εκδήλωση της κρίσης, µέσω της διαµόρφωσης διαδικασιών, κοινωνικών σχέσεων 

και τρόπων ζωής βασισµένων στην αλληλεγγύη, την αµεσοδηµοκρατική συµµετοχή και 

την αυτοοργάνωση.  

Ωστόσο, οι κοινωνικοί αυτοί πειραµατισµοί δε συνιστούν µια καινοφανή 

πραγµατικότητα. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι ρίζες τους ανιχνεύονται στα τέλη της 

δεκαετίας του ’60 και στις αρχές εκείνης του ’70: από κείνη την περίοδο και µετά 

αναδύονται εγχειρήµατα που προτείνουν και προωθούν έµπρακτα ένα θεµελιωδώς 

διαφορετικό µοντέλο ως προς την πολιτική συµµετοχή, την πολιτισµική δηµιουργία και 

την ίδια την καθηµερινή διαβίωση γενικότερα. Πρόκειται για τις καταλήψεις άδειων, µη 

χρησιµοποιούµενων ή/και εγκαταλελειµµένων κτιρίων.  

 Οι καταλήψεις χαρακτηρίζονται από µεγάλη ποικιλοµορφία ως προς τους 

στόχους και τα µέσα που χρησιµοποιούν για να τους πετύχουν. Ανάµεσά τους όµως 

υπάρχει µια διακριτή κατηγορία, που διαφοροποιείται από τις υπόλοιπες µεταξύ άλλων 

και ως προς το γεγονός ότι τα εγχειρήµατα που περιλαµβάνει πράττουν µε γνώµονα ένα 

ολιστικό αντισυστηµικό σχέδιο, µέσω του οποίου οι συλλογικοί δρώντες αποσκοπούν 

σ’ ένα επαναστατικό κοινωνικό µετασχηµατισµό, µε όραµα τη δηµιουργία µιας 

κοινωνίας ελευθερίας, ισότητας και αυτοδιαχείρισης. Για το λόγο αυτό, στη διεθνή 

βιβλιογραφία οι εν λόγω καταλήψεις ονοµάζονται πολιτικές. Πρόκειται για 
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εγχειρήµατα που για τα µέλη τους  αποτελούν ταυτόχρονα µέσα και σκοπούς: ως µέσα, 

προορίζονται για την κάλυψη βασικών βιοτικών αναγκών µε έµφαση στη στέγαση 

(τάση που χαρακτήρισε την πρωταρχική ανάδυση της καταληψιακής πρακτικής στη 

δυτική Ευρώπη)· ως σκοποί, αποπειρώνται να προεικονίσουν έµπρακτα στο παρόν το 

όραµα που υιοθετούν για το µέλλον.   

Όχηµα για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι η καθηµερινή, πειραµατική 

θέσµιση και καθιέρωση συλλογικών πρακτικών, κοινωνικών σχέσεων και κωδίκων 

συµπεριφοράς µε πολιτικό, αξιακό και συµβολικό περιεχόµενο αντίστοιχο µ’ εκείνο της 

κοινωνικής οργάνωσης που οραµατίζονται, εν είδει «µεθόδου» για την εναρµόνιση 

µέσων και σκοπών. Σε κάθε περίπτωση, οι πολιτικές καταλήψεις ενεργούν µε άξονα 

την επιθυµία να συµβάλουν σε µια ολική αλλαγή του κυρίαρχου πολιτισµικού 

παραδείγµατος, δια της σύγκρουσης µε τα κατεστηµένα κοινωνικά θέσµια και ήθη και 

τον κώδικα αξιών που τα διέπει (άκρατος ανταγωνισµός, εξατοµίκευση και 

ατοµικισµός, ιδιώτευση και ιδιοτέλεια, ηγεµονία των λίγων και «ειδικών», κλπ). 

Επιχειρούν δε να εκπληρώσουν το σκοπό αυτό µέσα από µια διπλή λειτουργία: 

α) στο εσωτερικό τους, µε την παιδευτική, αλληλοδραστική αλλαγή της 

προσωπικότητας των µελών. Ουσιώδες µέσο γι’ αυτό αποτελεί µια ριζικά διαφορετική 

κοινωνικοποίηση, δια του βιωµατικού πειραµατισµού µε εξισωτικές, ελευθεριακές και 

συµµετοχικές πρακτικές ατοµικής και συλλογικής (συν)ύπαρξης 

β) προς τα έξω (όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν και τα µέλη του Ευαγγελισµού), µε 

την ευρύτερη δυνατή απεύθυνση και παραδειγµατική διάχυση στο κοινωνικό σώµα των 

πρακτικών αυτών και των ιδεωδών που τις διέπουν. 

Η διττή αυτή λειτουργία επιτελείται µε βάση ορισµένους θεµελιώδεις πυλώνες: 

την καλλιέργεια µιας ιδιαίτερης αντικουλτούρας, την έµπρακτη εφαρµογή του 

«τρίπτυχου» αυτονοµία-αυτοδιαχείριση-αυοοργάνωση, την οικοδόµηση κοινοτικών 

σχέσεων και την υπαγωγή του κατειληµµένου χώρου στα κοινά. Η πρώτη αποτελεί ένα 

αυτόφωτο ιδίωµα σχέσεων, δράσεων και µορφών έκφρασης που επιδιώκει ν’ 

αµφισβητήσει µε συµβολικό τρόπο  ζωτικά στοιχεία του σύγχρονου καπιταλισµού: τον 

ετεροκαθορισµό, την εµπορευµατοποίηση των πάντων, τη γνωστική κι επικοινωνιακή 

χειραγώγηση, τις παντοειδείς διακρίσεις και ανισότητες. Οι έννοιες της αυτονοµίας-

αυτοδιαχείρισης-αυτοοργάνωσης είναι αλληλένδετες και, όπως ρητά αναφέρουν οι 

ερωτώµενοι αλλά επιβεβαιώνεται κι από τη διαδικασία της επιτόπιας παρατήρησης, 

συνδέονται αξεδιάλυτα µε τη συνελευσιακή πρακτική. Θεµελιώδη στοιχεία της 

τελευταίας είναι οι αντιιεραρχικές, αµεσοδηµοκρατικές, συµµετοχικές και οριζόντιες 



 132

διαδικασίες λήψης αποφάσεων, βασισµένες στην ισότητα, την προσωπική και 

εθελούσια δέσµευση και υπευθυνότητα, καθώς και την αντίθεση σε κάθε λογική 

ανάθεσης. Το δε κοινοτικό πνεύµα στην προκειµένη περίπτωση απορρέει κατά βάση 

από την αλληλέγγυα, από κοινού διαβίωση και δράση, ενώ τα κοινά αποτελούν ένα 

σύνολο πόρων αλλά και πρακτικών που διακρίνονται από ορισµένα βασικά 

χαρακτηριστικά: συνιστούν προϊόντα άµεσης και συνεργατικής δράσης, αποσπασµένα 

τοιουτοτρόπως από το κυρίαρχο δίκαιο της ιδιοκτησίας και διακηρυγµένα δηµοσίως ως 

κοινή κτήση· είναι εξίσου προσβάσιµα σε όλους· η πρόσβαση αυτή υπόκειται σε 

κανόνες τους οποίους έχει θεσπίσει αυτόνοµα η συλλογικότητα· τέλος, βρίσκονται σε 

ριζική σύγκρουση µε το κράτος και την αγοραία αξιοποίηση, αφού κηρύσσονται 

αναπαλλοτρίωτα και µη εµπορεύσιµα, µε γνώµονα την ικανοποίηση των κοινών 

αναγκών και όχι την αποκόµιση κέρδους.  

   

Σύµφωνα µε τη σχετική βιβλιογραφία αλλά όπως αναφέρεται και σε έντυπα 

αυτοπαρουσίασης του Ευαγγελισµού, το καταληψιακό φαινόµενο εµφανίζεται στην 

Ελλάδα στις απαρχές της δεκαετίας του 1980. Ο ελληνικός κοινωνικός σχηµατισµός 

χαρακτηρίστηκε από ορισµένες ιδιοµορφίες που δεν ευνόησαν τη δηµιουργία ενός 

στεγαστικού προβλήµατος αντίστοιχου µεγέθους µ’ εκείνο της δυτικής Ευρώπης για 

µεγάλα τµήµατα του πληθυσµού (προσκόλληση της µεγάλης πλειοψηφίας των νέων 

στην οικογενειακή εστία ή µέριµνα της οικογένειας για επίλυση των στεγαστικών τους 

αναγκών, µεγάλη έκταση της αυθαίρετης δόµησης, αντίστοιχη χρήση του θεσµού της 

αντιπαροχής κλπ).  

Ωστόσο, η επιθυµία µιας µερίδας της νεολαίας για αυτοκαθορισµό στο πλαίσιο 

της αποδέσµευσης από κάθε προστακτικό περιβάλλον (οικογενειακό, πατριαρχικό, 

κρατικό, καπιταλιστικό) και οι συνέπειες των κρατικών πολιτικών στον αστεακό χώρο 

(άναρχη δόµηση, ανεπάρκεια δηµόσιων χώρων συνεύρεσης κι επικοινωνίας, 

καταστροφή του περιβάλλοντος, διάλυση των κοινοτικών δεσµών σε επίπεδο γειτονιάς, 

συνοικίας, υπαίθρου) ήταν από τους βασικούς παράγοντες λόγω των οποίων το εγχώριο 

καταληψιακό κίνηµα έλαβε σχεδόν εξ ολοκλήρου πολιτικό προσανατολισµό και 

νεολαιίστικο χαρακτήρα.  

Πρωταγωνιστικό ρόλο σ’ αυτό έπαιξαν κυρίως συλλογικότητες και άτοµα του 

αναδυόµενου τότε αναρχικού – αντιεξουσιαστικού χώρου, καθώς κι ένα µικρό µέρος 

της αριστεράς. Ενώ οι πρώτες καταλήψεις εµφανίστηκαν στα µεγάλα αστικά κέντρα 

της χώρας (Αθήνα, Θεσσαλονίκη), από τα µέσα της δεκαετίας του 1990 και έπειτα, τα 
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εγχειρήµατα αυτά επεκτείνονται και στην επαρχία, συχνά επιδεικνύοντας ιδιαίτερη 

αντοχή στο χρόνο και διαρκή παρουσία στα τοπικά κοινωνικά τεκταινόµενα.
170

 

 

Στις τελευταίες περιπτώσεις συγκαταλέγεται και η Κατάληψη Ευαγγελισµού 

στο Ηράκλειο Κρήτης, η οποία αποτελεί ένα από τα µακροβιότερα σχετικά εγχειρήµατα 

στον ελλαδικό χώρο («ιδρύθηκε» το 2002 και έκτοτε λειτουργεί αδιάλειπτα). Όπως 

συµπεραίνουµε από τις αφηγήσεις των µελών της, ως προς ορισµένα καταγωγικά 

χαρακτηριστικά της, σε ορισµένες διαστάσεις της ακολουθεί τα ιστορικά και ποιοτικά 

χνάρια των εγχώριων καταλήψεων, ενώ σε άλλες όχι. Έτσι, ο Ευαγγελισµός 

δροµολογήθηκε από νεολαίους (µε τη συντριπτική πλειοψηφία να είναι φοιτητές χωρίς 

χαρακτηριστικά εντοπιότητας), όπως συνέβη και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Παροµοίως, η 

ανάγκη για στέγαση ήταν ένας από τους παράγοντες που ώθησαν στην κατάληψη του 

κτιρίου αλλά δεν ήταν ο σηµαντικότερος: το βασικό κίνητρο των πρώτων µελών ήταν η 

ικανοποίηση της ανάγκης και συνάµα επιθυµίας τους για πολιτική και πολιτιστική 

έκφραση, δηµιουργία κι επικοινωνία, εντελώς ανεξάρτητα από εµπορικούς χώρους 

συνεύρεσης και επίσηµους θεσµικούς φορείς (το γεγονός αυτό δηλώνεται χωρίς 

περιστροφές και σε παντοειδείς αρχειακές πηγές: προκηρύξεις, αφίσες, µπροσούρες, 

video κλπ).     

Παρ’ όλ’ αυτά, στις απαρχές του ο Ευαγγελισµός διαφοροποιήθηκε από τη 

µεγάλη πλειοψηφία των καταλήψεων στην Ελλάδα ως προς το γεγονός ότι τα άτοµα 

που προέβησαν στο εγχείρηµα δεν απέδιδαν στον εαυτό τους µια συγκεκριµένη 

πολιτικο-ιδεολογική ταυτότητα. Με την πάροδο όµως των τριών πρώτων ετών, ένα 

µέρος από τα άτοµα αυτά, τα οποία ανήκαν σε συγκεκριµένο πολιτικό χώρο (τον 

αναρχικό-αντιεξουσιαστικό) και ως εκ τούτου διέθεταν περισσότερο από τ’ άλλα µια 

προηγούµενη εµπειρία συλλογικής δράσης, αποφασιστικότητα απέναντι στις πιέσεις 

των τοπικών αρχών και του νόµιµου ιδιοκτήτη (Πανεπιστήµιο Κρήτης) για 

εγκατάλειψη του κτιρίου, καθώς και πιο ευκρινή στοχοθεσία ως προς τη χρήση του, 

ώθησαν στη σταδιακή µετατροπή της Κατάληψης σε κινηµατική δοµή του αναρχικού-

αντιεξουσιαστικού χώρου. Η εξέλιξη αυτή - χωρίς παρά ταύτα να εξοβελίσει τον 
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πολιτιστικό προσανατολισµό - προσέδωσε τελικά και στον Ευαγγελισµό ένα σαφή 

πολιτικό χαρακτήρα, ευθυγραµµίζοντάς τον µε τις άλλες εγχώριες καταλήψεις.  

Συνεπώς, η δηµιουργία της Κατάληψης δεν ήταν παρθενογένεση: αποτέλεσε τον 

επόµενο σταθµό στη διαδροµή µιας προϋπάρχουσας δραστηριοποίησης (µε λιγότερο ή 

περισσότερο πολιτική χροιά), την οποία έφεραν ως συλλογική εµπειρία τα άτοµα που 

προέβησαν στην κατάληψη του κτιρίου. Το γεγονός αυτό µάλιστα, όπως διαπιστώνουµε 

από τις συνεντεύξεις που πήραµε, παραµένει και σήµερα µια ζωντανή αφήγηση 

ανάµεσα στα µεταγενέστερα µέλη, ως ένα ακόµα συνεκτικό στοιχείο της συλλογικής 

τους ταυτότητας ως καταληψιών. 

Τόσο τα µέλη του εγχειρήµατος όσο και ο έντυπος και ηλεκτρονικός λόγος που 

αποτυπώνεται σε αρχειακές του πηγές ορίζει µε σαφήνεια το όραµά του: ως δοµή πλέον 

του α/α πολιτικού χώρου, ο Ευαγγελισµός προσβλέπει στη δηµιουργία µιας 

αντιεξουσιαστικής κοινωνίας θεµελιωµένης στις αρχές και τις αξίες της 

αυτοδιαχείρισης, της άµεσης δηµοκρατίας, της αλληλεγγύης, ισότητας κι ελευθερίας, 

της ατοµικής και κοινωνικής αυτονοµίας και της συλλογικής κατοχής (ή κοινής κτήσης) 

όλων των αγαθών, ενάντια σε κάθε έννοια ιδιοκτησίας. Το αρχειακό υλικό των 

τελευταίων ετών µάς αποκαλύπτει πως στο άµεσο παρόν και στην τρέχουσα συγκυρία, 

η Κατάληψη αναζητά επιπλέον το δρόµο της προς την κατεύθυνση µιας ουσιαστικής 

συµβολής στην άµβλυνση των κοινωνικών επιπτώσεων της κρίσης ή/και στην 

απαγκίστρωση απ’ αυτή.  

Οι διαπιστώσεις που προκύπτουν από την παρουσία στο πεδίο δείχνουν πως ο 

Ευαγγελισµός επιδιώκει την εκπλήρωση ενός βασικού στόχου της αναρχικής δράσης:  

την οικοδόµηση µιας κοινότητας µικρής κλίµακας, της οποίας οι όροι συνύπαρξης και 

σύµπραξης αντανακλώνται σε προεικονιστικές πολιτικές που επιχειρούν να 

συγκεκριµενοποιήσουν και να υλοποιήσουν αναρχικές κοινωνικές σχέσεις και 

λειτουργίες «εδώ και τώρα», εντός της υπάρχουσας κοινωνίας.
171

 Από τις ίδιες 

διαπιστώσεις αλλά κι απ’ όσα µαθαίνουµε από τους συνεντευξιαζόµενους, συνάγουµε 

ότι σε κοινωνικό επίπεδο οι παραπάνω πολιτικές αποσκοπούν στο ν’ αποτελέσουν 

πειστικό παράδειγµα αντιεξουσιαστικής οργάνωσης και λειτουργίας. Σε ατοµικό, να 

διαπλάσουν µια νέα υποκειµενικότητα που θα είναι ικανή να τις πραγµατώσει. Στο δε 
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σύνολό τους, επιδιώκουν να σταθούν ανταγωνιστικά απέναντι στο καπιταλιστικό 

οικοδόµηµα, και κατ’ επέκταση στα προβλήµατα που προκαλεί η κρίση του.  

Ωστόσο, λαµβάνοντας υπόψη τα ευρήµατα της έρευνάς µας, µπορούµε να 

ισχυριστούµε πως η Κατάληψη χωλαίνει σηµαντικά (και διαχρονικά) σε ορισµένους 

τοµείς που παίζουν δοµικό ρόλο στην εκπλήρωση των λειτουργιών και των στόχων της. 

Συγκεκριµένα, η διαδικασία της συµµετοχικής παρατήρησης ανέδειξε σηµαντικά 

προβλήµατα: η φετιχοποίηση της σύγκρουσης από µερίδα των µελών της καθώς και 

µια, πολλές φορές απλοϊκή, συνθηµατολογική φρασεολογία σε επίπεδο παρουσίας στο 

δηµόσιο χώρο, περισσότερο κλίνουν προς µια πεισµατική και ηθεληµένη αποµάκρυνση 

από την τοπική κοινωνία παρά προς την προσέγγισή της (έστω και µέσω της κριτικής)· 

η εµµονή στη χρήση ιδεολογικών συµβόλων και στερεοτύπων κατά κανόνα ξενίζει αντί 

να προσελκύει τους «αµύητους»· η επικράτηση ενός, σε γενικές γραµµές οµοιόµορφου 

αισθητικού κώδικα (που ξεκινάει από ενδυµατολογικές και φτάνει µέχρι µουσικές 

επιλογές των συναυλιών που πλαισιώνουν τις προς τα έξω εκδηλώσεις) πριµοδοτεί την 

οµογενοποίηση αντί να προάγει τη διαφορετικότητα· κυρίως, η αποσπασµατική, 

ευκαιριακή επικοινωνία και δικτύωση µε άλλα υποκείµενα αγώνα, ακόµα και µε το 

γειτονικό περιβάλλον (αδυναµία που επισηµαίνεται κι από κάποιους αφηγητές, ένας εκ 

των οποίων µάλιστα διαφοροποιείται έντονα στο σηµείο αυτό ως προς την έµφαση µε 

την οποία το τονίζει), δεν πείθει πως η ζύµωση µαζί τους αποτελεί συλλογικά 

χαραγµένη, συστηµατική στρατηγική επιλογή. 

 Έτσι, ενώ το εγχείρηµα ευαγγελίζεται ως στόχο του τη διάχυση των πρακτικών 

και των αξιών του στον κοινωνικό ιστό, ακόµα κι όταν δείχνει να κινείται προς αυτή 

την κατεύθυνση στην πραγµατικότητα συχνά φαίνεται να επιθυµεί κατ’ ουσίαν την 

(αυτο)επιβεβαίωση της ιδεολογικής του ταυτότητας. Αυτό δεν ευνοεί τη 

µεταλαµπάδευση των ιδεωδών του σε ευρύτερες κοινωνικές οµάδες ή τη συνέργεια µε 

άλλους δρώντες προκειµένου για την από κοινού δηµιουργία µετώπων αγώνα. Οι 

Martinez και Cattaneo υποστηρίζουν σχετικά πως, ενώ κάθε κατάληψη αποτελεί εν 

δυνάµει απειλή για τον καπιταλισµό (αν και όχι ιδιαίτερα επικίνδυνη από µόνη της), η 

όποια πραγµατικά ανατρεπτική της επενέργεια πάνω του µειώνεται σηµαντικά όταν 

λαµβάνει χώρα από ιδεολογική σκοπιά και µόνο.
172

 Ο De Angelis επαυξάνει, 

υποστηρίζοντας ότι «ορισµένοι ακτιβιστές τείνουν να δηµιουργούν κοινότητες στη 
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βάση της πολιτικής συνάφειας(…)Σ’ αυτά τα βασισµένα στην ταυτότητα κοινά (σηµ.: η 

έµφαση δίνεται από το συγγραφέα) υπάρχει ένα ξεκάθαρο σύνορο που τα περιβάλλει κι 

εµποδίζει τη διεύρυνσή τους, εκτός εάν όσοι βρίσκονται έξω υιοθετήσουν τις αξίες των 

µέσα(…)Έχω βρεθεί σε ριζοσπαστικά κοινωνικά κέντρα που αρνούνται να εµπλακούν 

µε την τοπική κοινότητα(…)διότι τα πολιτισµικά χαρακτηριστικά της δεν ταιριάζουν µε 

τις αρχές των ακτιβιστών. Έτσι(…)υψώνεται γύρω από τα κοινά ένα σαφές σύνορο 

ταυτότητας που καταλήγει στην αποµόνωσή τους…».
173

  

Κατόπιν των παραπάνω, εντοπίζεται εδώ ένα παράδοξο: παρ’ ότι ο 

Ευαγγελισµός τύποις εστιάζει στον ολιστικό στόχο της επαναστατικής ανατροπής του 

καπιταλιστικού συστήµατος (εµφανιζόµενος έτσι να υπερβαίνει τον µερικό της 

υπεράσπισης µιας συλλογικής ταυτότητας και µόνο - όπως για παράδειγµα έκανε το 

πρώιµο φεµινιστικό κίνηµα), κατά βάθος συµπεριφέρεται πολλάκις ως εάν το βασικό 

του µέληµα να ήταν ακριβώς η υπεράσπιση µιας τέτοιας ταυτότητας - εν προκειµένω, 

της αναρχικής. Μ’ αυτό τον τρόπο, το περιεχόµενο της τελευταίας φαίνεται να εκφράζει 

µάλλον µια διαρκή αµυντική αναδίπλωση και παράλληλα µια ναρκισσιστική 

αυτοεπιβεβαίωση. Με άλλα λόγια, όταν η καταληψιακή πρακτική εθίζεται στη 

διαιώνιση των τελετουργικών που απλώς ανατροφοδοτούν την ταυτότητά της, τότε 

εµφανίζεται περισσότερο να εξαρτάται από την ύπαρξη αυτού που αποτάσσεται παρά 

να το καταπολεµά.
174

 Αν αυτά ισχύουν, τότε ίσως πρόκειται για µια παρακαταθήκη που 

φέρει (και) o Ευαγγελισµός ως κύτταρο των νέων κοινωνικών κινηµάτων (αφού, όπως 

είδαµε, η υπεράσπιση ταυτοτήτων αποτελεί βασικό στόχο και γνώρισµα των 

τελευταίων), η οποία όµως δεν παύει να ‘ναι άκρως ατελέσφορη.  

Από πλευράς µάλιστα της ευρύτερης αντικαπιταλιστικής σκέψης, µια πρόσθετη 

κριτική στα νέα κοινωνικά κινήµατα (συνεπώς και στο καταληψιακό) αφορά τη 

µετατόπιση του πεδίου σύγκρουσης µε το καπιταλιστικό σύστηµα από την κοινωνικο-

οικονοµική στην κοινωνικο-πολιτισµική σφαίρα (και συνεπώς, από την ταξική 

αντιπαράθεση στις στρατηγικές ταυτότητας, υπεράσπισης και ανάδειξης της 

υποκειµενικότητας, νέων τρόπων ζωής, πολιτισµικών ετεροτήτων κλπ). Μια τέτοια 

αντίληψη προϋποθέτει την αυτονοµία της κουλτούρας από την κοινωνικο-οικονοµική 
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δοµή
175

 και τη µετάθεση της σύγκρουσης από την εκµετάλλευση ανθρώπων και φύσης, 

στην αντικουλτούρα και την υπεράσπιση πολιτισµικών ιδιωµάτων. Αυτή όµως η 

επιλογή είναι προβληµατική, καθώς κάθε εναντίωση π.χ. στην εµπορευµατοποίηση της 

στέγης, της ενέργειας, της µόρφωσης, της ψυχαγωγίας κλπ που λαµβάνει χώρα σ’ ένα 

τέτοιο µερικό πεδίο την ίδια στιγµή που αποτελεί γενικευµένο κανόνα σε όλο το φάσµα 

της κοινωνικής ζωής, στην πραγµατικότητα µπορεί να ευοδωθεί µόνο µέσω µιας εξίσου 

γενικευµένης, ριζικής αλλαγής των παραγωγικών σχέσεων, δηλαδή µόνο µέσω της 

κοινωνικής επανάστασης.
176

  

Σε κάθε περίπτωση, κινήµατα που διεκδίκησαν και συνέβαλαν στην 

προαναφερθείσα µετατόπιση  (όπως το φοιτητικό) συγκροτούνταν ως επί το πλείστον 

από άτοµα και συλλογικότητες  που ανήκαν στα µεσαία κοινωνικά στρώµατα. Βασικά 

χαρακτηριστικά των τελευταίων είναι ότι διαθέτουν ένα γενικά υψηλό µορφωτικό 

επίπεδο, διαµορφώνονται συχνά µέσα από την «άυλη» παραγωγή και κατάρτιση 

(τοµέας υπηρεσιών, γνωστικό κεφάλαιο, επικοινωνιακές δεξιότητες), και σε µεγάλο 

βαθµό απασχολούνται (ή προορίζονται ν’ απασχοληθούν) σε εργασίες που είτε 

επιτελούνται στο πλαίσιο µιας «ιδιωτικότητας» (π.χ. διαδικτυακή κατ’ οίκον εργασία) 

είτε χαρακτηρίζονται από στοιχεία δηµιουργίας, φαντασίας, διάδρασης, σύνθεσης κλπ. 

Απόρροια των χαρακτηριστικών αυτών είναι µια κοινωνικοποίηση και συνακόλουθα 

µια κοσµοαντίληψη των δρώντων (που φαίνεται να αντέχει στις βαθιές τοµές τις οποίες 

έχει επιφέρει η κρίση στην κοινωνική διαστρωµάτωση καθώς πλήττει ανηλεώς την 

εργασία και την κοινωνική θέση) η οποία διέπεται από ένα πνεύµα ατοµικισµού και 

αυτοπραγµάτωσης, εξατοµικευµένων προτύπων δράσης, ναρκισσισµού κι 

εκκεντρικότητας, lifestyle αντικοµφορµισµού και καχυποψίας απέναντι σε σταθερές 

οργανωτικές δοµές (οι οποίες εκλαµβάνονται ως επιβουλή απέναντι στην προσωπική 

αυτονοµία).
177

  

Η έρευνα έδειξε πως η κριτική αυτή τέµνει αναµφίβολα και τον Ευαγγελισµό. 

Φαίνεται πως το εγχείρηµα κατατρύχεται από µια αντίφαση: ενώ ως κινηµατική δοµή 
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του αναρχικού χώρου αρθρώνει λόγο για την ανάγκη επανασύστασης του συλλογικού 

πνεύµατος, κοινοτήτων αγώνα και ταξικών κινητοποιήσεων, την ίδια στιγµή είναι 

εµφανείς στους κόλπους του συµπεριφορές και αντιλήψεις που διέπονται από το 

πνεύµα που περιγράψαµε παραπάνω. ∆εν είναι ίσως τυχαίο ότι αποτελεί διαχρονικά ένα 

διαταξικό µόρφωµα ανθρώπων, όπου µάλιστα επικρατεί συντριπτικά η παρουσία 

ατόµων του φοιτητικού χώρου, που µεγάλο µέρος τους δεν συνδέεται άµεσα µε την 

παραγωγή ούτως ώστε να υπάρχει όσµωση µε ευρείες κοινωνικές κατηγορίες που σε 

καθηµερινή βάση αντιµετωπίζουν ποικίλα προβλήµατα σε τοµείς όπως οι εργασιακές 

συνθήκες, η κοινωνική ένταξη, καταπίεση κλπ. Έτσι, ανάλογα µε την πηγή, τόσο στις 

συνεντεύξεις (όπου γίνονται απαράκαµπτες σχετικές αναφορές), όσο και στα αρχειακά 

τεκµήρια αλλά κι από την παρατήρηση στο πεδίο, άλλοτε αποκαλύπτονται 

διαπροσωπικές και πολιτικές συµπεριφορές που αποπνέουν ατοµικισµό και 

ναρκισσισµό, και άλλοτε έλλειµµα σεβασµού των κανόνων, διάθεσης αυτοκριτικής και 

σταθερής δέσµευσης/υπευθυνότητας απέναντι σε συλλογικά καθήκοντα και 

υποχρεώσεις. Συχνά επίσης αναδεικνύεται µια τάση πρόσληψης κάθε απόπειρας 

αυστηρής εφαρµογής των κανόνων ως αυταρχικής συµπεριφοράς. Τέλος, αν και οι 

αφηγήσεις των ερωτώµενων δεν παραλείπουν να τονίσουν πως το γεγονός αυτό είτε 

απέβη αναπόφευκτο για πολιτικούς λόγους είτε έχει και θετικές πλευρές, τα στοιχεία 

που προκύπτουν από την επιτόπια παρατήρηση συνθέτουν περισσότερο µια εικόνα 

σύµφωνα µε την οποία οι ιδιαίτερες πολιτικές τάσεις του α/α χώρου, όπως 

ενσαρκώνονται από – άτυπες και µη - επιµέρους οµάδες εντός της Κατάληψης, ενίοτε 

τείνουν προς την ικανοποίηση των δικών τους υποκειµενικών στοχεύσεων, εις βάρος 

της γόνιµης σύγκλισης ολόκληρου του εγχειρήµατος προς  την επίτευξη των κοινών 

διακηρυγµένων στόχων.  

Αν όµως ισχύουν τα παραπάνω, και συνεπώς έστω και εν µέρει αναιρούνται η 

εθελούσια δέσµευση και η υπευθυνότητα ως προς τα διάφορα επίπεδα συµµετοχής, 

τότε επιβιώνει η αδιαφορία, η παθητικότητα και η ανάθεση. Εποµένως, χωλαίνουν οι 

αµεσοδηµοκρατικές και οριζόντιες διαδικασίες, αφήνοντας χώρο για τη γένεση άτυπων 

ιεραρχιών, όπως άλλωστε αναφέρεται και στις συνεντεύξεις. Αναπόδραστη συνέπεια 

είναι η δυσλειτουργία της ίδιας της αυτοοργάνωσης. Εάν επιπλέον η συλλογική δράση 

υπονοµεύεται από την επιµονή σε εξατοµικευµένα ή επιµέρους οµαδικά σχέδια, τότε 

εξασθενεί το αίσθηµα του συνανήκειν και αντικαθίσταται από συναθροισµένες 

µοναχικότητες σ’ ένα κατ’ επίφαση κοινοτικό πλαίσιο, όπου η συντροφικότητα και η 

αλληλοβοήθεια (εντός κι εκτός Κατάληψης) χάνουν σηµαντικό µέρος του δυναµικού 



 139

τους. Τέλος, αν ορισµένα κανονιστικά πλαίσια που έχει θέσει το ίδιο το εγχείρηµα στο 

πέρασµα του χρόνου, δεν αποσαφηνίζονται ή/και δεν τηρούνται απ’ όλους τους 

εκάστοτε συµµετέχοντες διότι εκλαµβάνονται ως φορµαλιστικές, γραφειοκρατικές 

νόρµες, τότε διακυβεύονται τα ίδια τα κοινά. 

Τα ευρήµατά µας εποµένως καθιστούν προφανές πως ο Ευαγγελισµός πάσχει 

και στις δύο νευραλγικές του λειτουργίες (µολονότι όχι στον ίδιο βαθµό και για τις 

δύο): αφενός, µέχρι σήµερα επιτυγχάνει πενιχρά αποτελέσµατα ως προς τη γόνιµη 

αλληλεπίδραση και απεύθυνση προς την τοπική κοινωνία - µε εξαίρεση ίσως ένα µικρό 

µέρος του νεολαιίστικου στοιχείου της. Όσο κι αν αυτή εξακολουθεί να διατηρεί ένα 

σηµαντικό ποσοστό του προηγούµενου «αυτισµού» της απέναντι στα ποικίλα και 

επιτακτικά προβλήµατα που έφερε - ή όξυνε - η κρίση (στοιχείο που οι αφηγητές 

επισηµαίνουν), το εγχείρηµα δεν έχει προς στιγµήν καταφέρει να µετατρέψει την 

τελευταία σε µια ευκαιρία για ν’ αυξήσει την κοινωνική επιρροή των ιδεών του. 

Μεταξύ άλλων αιτίων, πιθανόν και το γεγονός αυτό να σχετίζεται µε τη διαιώνιση του 

µόνιµου προβλήµατος συγκρότησης που προκαλεί η διαρκής εναλλαγή των µελών του 

µέσα στο χρόνο (πρόβληµα στο οποίο αναφέρονται όλοι ανεξαιρέτως οι αφηγητές), 

αφού η συµµετοχική εµπειρία δείχνει πως σπάνια εισέρχονται καινούρια, µε καταβολές 

από την ηρακλειώτικη κοινωνία. Αφετέρου - και παρ’ ότι στο πεδίο αυτό λειτουργεί µε 

σαφώς µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα – η Κατάληψη απέχει ακόµα απ’ το ν’ ασκεί 

καταλυτική επίδραση ως προς τη δηµιουργία του ανθρώπινου εκείνου χαρακτήρα που 

θα ενσαρκώνει ένα νέο, ελευθεριακό βιοτικό πολιτισµό. 

 

Παρ’ όλ’ αυτά, η αντίφαση που επισηµάναµε παραπάνω δεν αποτελεί και 

δεύτερο παράδοξο, γιατί τα πρόσωπα που υποστασιοποιούν την Κατάληψη αναµφίβολα 

κοινωνικοποιήθηκαν και διαβιούν µέσα στο ευρύτερο περιβάλλον της υπάρχουσας 

κοινωνικής δοµής. Αυτό σηµαίνει πως οι ιεραρχίες, οι ανταγωνισµοί, οι ιδιοτελείς 

σκοποί, η ανισότητα και η ιδιώτευση, η λήψη των αποφάσεων από λίγους και 

«ειδικούς»  κλπ αποτελούν παθογένειες, ήθη και πρακτικές που καλλιεργούνται 

µεθοδικά από ποικίλους µηχανισµούς κι έτσι εγγράφονται βαθιά στην προσωπικότητα 

του σύγχρονου ατόµου. Όπως εµφατικά αναφέρουν και οι συνεντευξιαζόµενοι, είναι 

αναµενόµενο πως τα µέλη της Κατάληψης φέρουν ατοµικά και συλλογικά ένα 

σηµαντικό φορτίο απ’ όλ’ αυτά. Με άλλα λόγια, είναι φυσικό, επόµενο κι αναπόφευκτο 

οι εξωτερικοί περιορισµοί να παράγουν (ή να προάγουν) εσωτερικές αντιφάσεις σε 
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τέτοια εγχειρήµατα
178

 και, στο πλαίσιο αυτό, κάθε απόπειρα δηµιουργίας ενός 

ελευθεριακού κοινωνικού δεσµού µέσα στο περίβληµα των αυταρχικών καπιταλιστικών 

συνθηκών, να προσκρούει σε δυσεπίλυτα προβλήµατα.  

Συνεπώς, ο προβληµατισµός δεν έγκειται στο αν τέτοια στοιχεία υποβόσκουν ή 

όχι µέσα στον Ευαγγελισµό. Το σωστό ερώτηµα είναι µάλλον αν το αναπόφευκτο της 

ύπαρξής τους είναι και καθοριστικό για την επίτευξη των στόχων του. 

Σε σχέση µ’ αυτό και καταρχάς, θα µπορούσε κανείς να παρατηρήσει πως αν οι 

σηµαντικές αυτές αδυναµίες ήταν εξ ορισµού απαγορευτικές για την προοπτική του 

αγώνα του ή αν δεν κατέβαλλε προσπάθειες για να τις αντιµετωπίσει, το εγχείρηµα θα 

είχε εξαρχής καταρρεύσει εκ των ένδον, όντας θύµα του ανέφικτου των λειτουργικών 

και αξιακών του θεµελίων. Aντ’ αυτού, συνεχίζει σήµερα µια ιστορία δεκαπέντε 

συναπτών ετών αδιάλειπτης δραστηριοποίησης στο Ηράκλειο. Κυρίως όµως, και παρ’ 

όλ’ αυτά, όλες οι πηγές άντλησης σχετικών στοιχείων (συµµετοχική παρατήρηση, 

συνεντεύξεις, κείµενα αρχείου) επιβεβαιώνουν ότι διατηρεί ζωντανές διαδικασίες και 

συστατικά στοιχεία που υπό προϋποθέσεις έχουν τη δυνατότητα να σταθούν 

ανταγωνιστικά απέναντι στο σύστηµα και την κρίση του. 

Έτσι, ο αµεσοδηµοκρατικός,  οριζόντιος και συµµετοχικός τρόπος λήψης των 

αποφάσεων παραµένει αναµφισβήτητα µια αδιαφιλονίκητη πρακτική µεταξύ των 

συµµετεχόντων. Με την καταλυτική µάλιστα συµβολή των τελευταίων λειτούργησε και 

στο δηµόσιο χώρο, εκβάλλοντας στο προσκήνιο µε τα γεγονότα των πλατειών στο 

Ηράκλειο, τα προηγούµενα χρόνια της κρίσης. Πέρα από το γεγονός πως η επιµονή 

στην εφαρµογή της εν λόγω πρακτικής οδηγεί σ’ ένα βαθύ εκδηµοκρατισµό της 

«διοικητικής τεχνικής», ασκεί επίσης το άτοµο σε αντιαυταρχικές, εξισωτικές και 

αλληλοδραστικές διαδικασίες,
179

 προάγοντας έτσι την ιδεολογική αφύπνιση και την 

κριτική του συνειδητοποίηση µε τρόπο ώστε να το καθιστά ικανό να διεκδικεί αλλαγές 

που µακροπρόθεσµα µπορούν να ωθήσουν σε γενικότερες πολιτισµικές µεταβολές (σε 

επίπεδο τρόπου ζωής, πρακτικών και αξιών). Παράλληλα, αποκηρύσσει από ηθική θέση 

την κρατούσα έκφανση της πολιτικής ως διαχείρισης των κοινών υποθέσεων από 

                                                 
178

 Καβουλάκος, Κ., Γριτζάς, Γ. Εναλλακτικοί οικονοµικοί και πολιτικοί χώροι (ηλεκτρ. βιβλ.). Αθήνα: 

Σύνδεσµος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015 (διαθέσιµο στο δικτυακό τόπο: 

http://hdl.handle.net/11419/6131) 
179

 Gonzalez, R., Pelaez, L., Blas, A. “Okupar, Resistir y Generar Autonomia. Los Impactos del 

Movimiento de la Okupacion”, στο P. Ibarra, S. Martί, R. Gomά (coοrds.), Creadores de Democracia 

Radical – Movimientos Sociales y Redes de Politicas Publicas. Barcelona: Icaria Editorial, 2002, σελ. 187 

- 219  



 141

επαγγελµατίες «ειδικούς» και τεχνοκράτες.
180

 Μια έκφανση που, όπως είδαµε στο 

πρώτο κεφάλαιο αυτής της εργασίας, εν µέσω κρίσης ανήλθε σε δυσοίωνα επίπεδα 

απροκάλυπτης καταπάτησης και ακύρωσης των θεσµισµένων δηµοκρατικών 

διαδικασιών, δικαιωµάτων και ελευθεριών, από πλευράς των τελευταίων. Το γεγονός 

αυτό υπήρξε, πάντα µε πρόσχηµα την κρίση, και η εσχάτως ωµότερη έκφραση του 

ετεροκαθορισµού που είναι εγγενής στις κοινωνίες της κρατικά οργανωµένης 

ανισότητας, καθώς το βιοτικό επίπεδο της µεγάλης πλειοψηφίας του πληθυσµού 

επηρεάστηκε καταστροφικά από τις ιδιοτελείς επιλογές εγχώριων και ξένων ελίτ. 

Απέναντι στα φαινόµενα αυτά, η έστω και µετ’ εµποδίων αυτόνοµη διευθέτηση των 

βιοτικών υποθέσεων µιας κοινότητας ανθρώπων από τους ίδιους µέσω της 

αυτοδιαχείρισης, εξακολουθεί να προβάλλει ως ελπίδα και πρόταγµα για µια 

γενικευµένη απόπειρα υπέρβασης των συστηµικών αυτών αδιεξόδων.
181

 

Η έρευνα πιστοποιεί πως ο Ευαγγελισµός εδαφικοποιεί τη σύγκρουση µε τον 

καπιταλισµό επανοικειοποιούµενος ένα χώρο που προσφέρεται ως υλική βάση για 

έµπρακτη, καθηµερινή αντίσταση σε αξονικές πρακτικές του συστήµατος - ιδίως τη 

µετατροπή όλων των πόρων, µέσων και προϋποθέσεων για την κοινωνική 

αναπαραγωγή, σε ανταλλακτικές αξίες προς πώληση µε σκοπό το κέρδος. Ειδικά 

απέναντι στο νεοφιλελεύθερο σχέδιο και την κρίση που διανύει, το εγχείρηµα 

προσφέρει µια στοιχειώδη µέριµνα πρόνοιας για άτοµα στερούµενα βασικών 

προϋποθέσεων αξιοπρεπούς διαβίωσης (στέγη, τροφή, υγιεινή, ψυχολογική και ηθική 

υποστήριξη). Παράλληλα, στέκει ως ανάχωµα και ζωντανή πρόταση δράσης για την 

αποτροπή των ιδιωτικοποιήσεων, των κατασχέσεων (κατ’ ουσίαν, των περιφράξεων) 

της στέγης, των ακινήτων και γενικά των δηµόσιων και κοινών χώρων και υποδοµών, 

αλλά και των ενεργειακών, ενίοτε και διατροφικών πηγών (νερό, ηλεκτρικό ρεύµα 

κλπ).
182

 Αυτή η διάστασή του θίγει εµµέσως πλην σαφώς και την κεντρικότερη ίσως 

σηµασία του συστήµατος, την ατοµική ιδιοκτησία (ειδικά όταν αυτή κατοχυρώνεται 

«στα χαρτιά»), καταφάσκοντας στη συλλογική κτήση όλων των (ανα)παραγωγικών 

µέσων, όπως κατοχυρώνεται από το εµπράγµατο δικαίωµα που απορρέει από τη χρήση 
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τους.
183

 Η βασικότερη όµως διάσταση της πολιτικής καταληψιακής πρακτικής 

αντικατοπτρίζεται στο γεγονός πως η επιτελεστικότητα όλων των παραπάνω ασκείται 

πάνω στο έδαφος µιας καθηµερινής προσπάθειας για ριζική πολιτισµική αλλαγή. Τα 

ευρήµατα της έρευνας, όπως προκύπτουν απ’ όλες τις τεχνικές που εφαρµόστηκαν και 

παρά τα σηµαντικά κενά που αναφέρθηκαν παραπάνω, τείνουν προς την κατάφαση 

ενός δεδοµένου: έστω και ασθµαίνοντας, η Κατάληψη πασχίζει πράγµατι να 

προεικονίσει στο σήµερα κοινωνικές σχέσεις και συµβιωτικά πρότυπα για το αύριο, 

όπως θεµελιώνονται σε αξίες κεντρικές στον αναρχισµό (αυτοδιαχείριση-

αυτοοργάνωση, άµεση δηµοκρατία, ίση ελευθερία, αλληλεγγύη, αλληλοβοήθεια κλπ). 

Είναι προφανές πως αυτές οι αρχές έρχονται σε ευθεία σύγκρουση µε την κουλτούρα 

του ετεροκαθορισµού και του αµείλικτου ανταγωνισµού που εµφωλεύει στον πυρήνα 

του καπιταλισµού.
184

 Και παρ’ ότι µια τέτοια προεικονιστική πολιτική οπωσδήποτε δεν 

αρκεί για να επιφέρει καίρια πλήγµατα στον τελευταίο, τελικά δεν είναι ασύµβατη και 

µε το πρόταγµα ενός γενικευµένου, ελευθεριακού κοινωνικού µετασχηµατισµού: παρ’ 

ότι η πολλαπλότητα των διαστάσεών της συνεπάγεται µια κατατµηµένη, 

αποσπασµατική δυναµική, στην ολότητά τους οι τελευταίες µπορούν να µετατραπούν 

σ’ ένα ριζικά καινούριο, συµπαγές και οικουµενικό πρόταγµα αµφισβήτησης του 

υπάρχοντος.
185

 Μ’ αυτό τον τρόπο συνδέεται η «µοριακή» επανάσταση της 

καθηµερινής ζωής µε την κοινωνική.  

Τέλος, οι αρχές που διέπουν µια τέτοια κουλτούρα συνεπάγονται αυτόµατα τη 

µαχητική αντιπαράθεση µε κάθε ρατσιστική, φασιστική ή φασίζουσα αντίληψη. Στην 

περίοδο της κρίσης ήρθαν µε θορυβώδη τρόπο στην επιφάνεια πολιτικά µορφώµατα 

(βλ. «Χρυσή Αυγή» και όχι µόνο) και αντίστοιχες πρακτικές που, ναι µεν υπήρχαν 

πάντα, όµως τα τελευταία χρόνια εµπεδώθηκαν και απενοχοποιήθηκαν. Σε τοπικό 

επίπεδο, όλα τα εµπειρικά δεδοµένα της έρευνας καταδεικνύουν πως η συµβολή της 

Κατάληψης έχει υπάρξει καθοριστική τόσο ως προς την έκθεση του µισάνθρωπου και 

ανορθολογικού πυρήνα τους όσο και ως προς την ακτιβίστικη αντιµετώπισή τους. 
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Συνεπώς, το εγχείρηµα αρµολογείται πράγµατι από στοιχεία εν δυνάµει 

ανταγωνιστικά απέναντι στο καπιταλιστικό µοντέλο. Ταυτόχρονα, σ’ ένα βαθµό - 

οπωσδήποτε εξαιρετικά ανεπαρκή σε σχέση µε τη σφαιρικότητα του προβλήµατος αλλά 

όχι αµελητέο ως προς την παραδειγµατική δυναµική του - προσφέρει συγκεκριµένες 

απαντήσεις ως προς την αντιµετώπιση επιµέρους επιπτώσεων της κρίσης του.  

 

Παρ’ όλ αυτά, ως µικρο-κοινωνίες στο περιορισµένο τοπικό επίπεδο, ούτως ή 

άλλως οι κατειληµµένοι πολιτικοί χώροι - ως εκ τούτου και ο Ευαγγελισµός – έχουν εκ 

προοιµίου µειωµένες δυνατότητες σύγκρουσης µ’ ένα κοινωνικό σύστηµα παγκόσµιας 

εµβέλειας.
186

 Στην πραγµατικότητα, δεν µπορούν από µόνες τους ν’ αποτελέσουν µια 

ολοκληρωµένη εναλλακτική ούτε κίνδυνο για τον καπιταλισµό, αφού επιπλέον δεν 

είναι κατά κανόνα σε θέση να παράσχουν πρόσβαση και σε παραγωγικά µέσα. ……. 

………Συνεπώς, µεταξύ άλλων, µπορούµε να συµπεράνουµε πως το κρίσιµο 

διακύβευµα προκειµένου να ενεργοποιήσουν µια πράγµατι απειλητική δυναµική 

ενάντια στο ηγεµονικό πρότυπο, είναι  

α) να ανοιχτούν προς τα έξω µέσω µιας συµπεριληπτικής στρατηγικής ενεργού 

δικτύωσης και ζύµωσης µε ευρύτερες κοινωνικές οµάδες, να κερδίσουν «πυκνές» 

πλειοψηφίες, να διασυνδεθούν οργανικά µαζί τους και να τις ωθήσουν σε µια κοινή, 

συµµετοχική προσπάθεια υπέρβασης του υπάρχοντος· να επιδιώξουν από κοινού µ’ 

αυτές την ηγεµονία στην ανάκτηση και διάθεση των πόρων και στις πολιτικές και 

οικονοµικές πρακτικές·
187

 να ενεργοποιήσουν δίκτυα αντίστασης µε άλλα κοινωνικά 

κινήµατα και εγχειρήµατα, καλλιεργώντας σχέσεις αµοιβαίας υποστήριξης κα 

συνεργασίας, ώστε δυνητικά να δηµιουργήσουν το συλλογικό υποκείµενο-φορέα της 

αλλαγής που, προς στιγµήν, λείπει.  

β) πριν απ’ όλα, να διατηρούν διαρκώς ενεργή την υπαρκτή αναστοχαστική τους 

διάσταση, ώστε ν’ αναγνωρίζουν τόσο τις σχέσεις εκείνες που αναπαράγουν τα 

κυρίαρχα πρότυπα στο εσωτερικό τους, όσο και τις συνθήκες που επιτρέπουν τη 

βιωσιµότητά τους.
188
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Όπως είδαµε, ως σύνολο η Κατάληψη δεν πληροί προς το παρόν αυτές τις 

προϋποθέσεις - παρ’ ότι στα αρχειακά κείµενα αποκαλύπτεται τα τελευταία χρόνια µια  

αυξηµένη συναίσθηση σε σχέση µε τη δεύτερη. Για όσο διάστηµα θα ισχύει αυτή η 

συνθήκη, το εγχείρηµα θα παραµένει στην καλύτερη περίπτωση µια νησίδα σχετικής 

ελευθερίας στον ωκεανό της καπιταλιστικής βαρβαρότητας, η υπαρκτή 

µετασχηµατιστική του δυναµική θα υπνώττει και η ελπίδα που αντικειµενικά κυοφορεί 

δεν θα ενσαρκώνεται σε ευτοπική πραγµατικότητα και έµπνευση.  

Ωστόσο, ακόµα κι έτσι, τόσο η εµπειρία της συµµετοχικής παρατήρησης όσο 

και η εντύπωση που αφήνουν τα λόγια των µελών της καθώς κι εκείνα των αρχειακών 

κειµένων, καταφάσκουν στην πεποίθηση πως ο Ευαγγελισµός επιτελεί ήδη ένα πολύ 

σηµαντικό έργο: διατηρεί ζωντανή την αίσθηση της δυνατότητας ενός άλλου τρόπου 

οργάνωσης και βίωσης του κόσµου, που ο καπιταλισµός και η κρίση του επιδιώκουν να 

εξοβελίσουν από το κοινωνικό φαντασιακό. Οι άνθρωποι δυσκολεύονται να 

φανταστούν - πολύ περισσότερο ν’ αγωνιστούν - για ένα µέλλον που να µην 

κυριαρχείται από την αβεβαιότητα, το συµφέρον και τον ανταγωνισµό.
189

 Κι όµως, η 

δυσπιστία απέναντι στη δυνατότητα βελτίωσης και αλλαγής, όσο κι αν η δυνατότητα 

αυτή χωλαίνει µέσα σε τέτοια εγχειρήµατα, µας καταδικάζει να ζούµε στη σκιά των 

οραµάτων κάποιων άλλων, που πιθανότατα µας έχουν κιόλας επιβληθεί µε τη βία.
190

 Κι 

αφού παραπάνω αναφέρθηκα σε «νησίδες», θα κάνω µια ακόµα παρόµοια αναφορά από 

άλλη οπτική, τελειώνοντας µε τα λόγια του Έρνστ Μπλοχ:  

«Στον Τόµας Μορ η ποθητή χώρα υπάρχει ήδη έτοιµη σ’ ένα µακρινό νησί, 

αλλά εγώ δεν βρίσκοµαι εκεί(…)∆εν υπάρχει ούτε και το νησί. Όµως δεν είναι κάτι που 

ισοδυναµεί µε παραλογισµό ή µε καθαρή φαντασιοκοπία· µπορούµε µάλλον να πούµε 

ότι δεν υπάρχει ακόµα µε την έννοια της δυνατότητας. Θα µπορούσε να υπάρξει µόνο 

αν κάναµε κάτι για να υπάρξει. Όχι µόνο αν ταξιδέψουµε εκεί, αλλά επειδή ταξιδεύουµε 

εκεί, το νησί της Ουτοπίας αναδύεται από τη θάλασσα του πιθανού».
191
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6. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

Όπως όλα τα αυτοοργανωµένα εγχειρήµατα που λειτουργούν στο σήµερα µε το βλέµµα 

σ’ ένα οραµατικό αύριο, έτσι και ο Ευαγγελισµός µοιάζει µ’ ένα χαρταετό: πετάει ψηλά 

όντας ταυτόχρονα γειωµένος στο έδαφος. Το νήµα που τον συνδέει µ’ αυτό, σε κάποια 

σηµεία του µήκους του παρουσιάζεται ανθεκτικό και δυνατό και σε άλλα - κρίσιµα για 

την επίτευξη «ψηλότερων πτήσεων» - εύθραυστο ή φθαρµένο. Έτσι, η έρευνα έδειξε 

πως σε όλη τη διάρκεια της πορείας του το εγχείρηµα δεν απεµπόλησε ποτέ κάποια 

ζωτικά χαρακτηριστικά των πολιτικών καταλήψεων, µε τρόπο ώστε να εξακολουθεί 

σήµερα να κυοφορεί αντικειµενικά τη δυνατότητα µιας υπολογίσιµης συµβολής στη 

ριζική µεταβολή των κοινωνικών συνθηκών. Η αυτοδιαχείριση ως κορωνίδα της 

λειτουργίας του µέσα από την αυτονοµία και τις αυτοοργανωµένες πρακτικές, η εκ 

διαµέτρου αντίθετη προς το υπάρχον αξιακή και συµβολική επένδυση της 

(αντι)κουλτούρας που διακονεί και η κοινοτική και παιδευτική του κατεύθυνση είναι τα 

βασικότερα από τα χαρακτηριστικά αυτά.  

Την ίδια στιγµή όµως και παρ’ ότι δεν του λείπει η αναστοχαστική σκευή, 

συχνά αυτή παραµελείται χάριν µιας αυτοαναφορικότητας που άλλοτε αναιρεί τα 

παραπάνω χαρακτηριστικά και άλλοτε αδρανοποιεί επιµέρους λειτουργικά τους 

στοιχεία ώστε αποµειώνει αισθητά την επίδρασή τους στο κοινωνικό περιβάλλον (του 

Ηρακλείου και γενικότερα). Έτσι, δεν είναι τυχαία η λέξη «συµβολή» που 

χρησιµοποιήθηκε παραπάνω: αν η Κατάληψη επιθυµεί πράγµατι να προσφέρει µια 

άλλη προοπτική στον πολιτισµό, την πολιτική και την κοινωνία (προωθώντας επιτυχώς 

και λύσεις στην κρίσιµη σύγχρονη συγκυρία), τότε φαίνεται πως είναι καίριας 

σηµασίας να συν-βάλλει (να συνεργήσει δηλαδή µε άλλα υποκείµενα και εγχειρήµατα) 

για την επίτευξη ενός τέτοιου σκοπού. Αυτό απαιτεί µια ουσιώδη ανοιχτότητα, ως προς 

την οποία  η έρευνα έδειξε ότι προς στιγµήν το εγχείρηµα χωλαίνει· απαιτεί επιπλέον 

διαρκή επαγρύπνηση «µπροστά στον καθρέφτη», προκειµένου για την ακέραια, 

συλλογική τήρηση όλων των καταστατικών του αρχών που (όπως επίσης φάνηκε από 

την έρευνα) συχνά πλήττεται. ∆ιαφορετικά, ούτε η παραπάνω λέξη «µεταβολή» ήταν 

τυχαία: αντί για µεταβολή των κοινωνικών συνθηκών, θα κάνει µεταβολή το εγχείρηµα 

– προς τα πίσω. 

Ωστόσο, για µια σφαιρικότερη αποτύπωση του χαρακτήρα και της δυναµικής 

του Ευαγγελισµού ως προς τις διαστάσεις που εξετάσαµε εδώ, προτείνεται η περαιτέρω 

διερεύνηση του εγχειρήµατος εµπλουτισµένη µε πρόσθετες συνεντεύξεις. Αυτές θα 
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µπορούσαν να γίνουν πρώτιστα µε µέλη του εγχειρήµατος που αντιπροσωπεύουν 

διαφορετικές κατηγορίες συµµετεχόντων (νεοεισερχόµενα αλλά και νεαρά πρόσωπα, 

άλλα που για διάφορους λόγους έχουν αποχωρήσει, καθώς και άτοµα που ανήκουν στις 

συλλογικότητες οι οποίες δραστηριοποιούνται σήµερα στο εγχείρηµα -  

«εκπροσωπώντας» ίσως και συγκεκριµένες τάσεις του α/α χώρου) αλλά και µε 

κατοίκους της γειτονιάς (κυρίως) και γενικότερα της πόλης.  

Επίσης, η συγκριτική προσέγγιση της Κατάληψης (και γενικότερα αντίστοιχων 

κινηµατικών εγχειρηµάτων) σε υπερτοπικό επίπεδο – εγχώριο ή και διεθνές - θα 

µπορούσε ν’ αποτελέσει ένα ακόµα γόνιµο πεδίο µελέτης του καταληψιακού 

φαινοµένου στο µέλλον. 

Εν κατακλείδι και σε κάθε περίπτωση, θα ήθελα εν τέλει να σηµειώσω ότι αυτή 

η απόπειρα µελέτης ενός ιδιαίτερου κοινωνικού µικρόκοσµου µε τρόπο ώστε η 

δεδοµένη σε µένα εξοικείωση µαζί του να διαχυθεί και σ’ ένα ευρύτερο κοινωνικό 

επίπεδο, βοήθησε σηµαντικά στη διεύρυνση της αντίληψής µου γι’ αυτόν. Έτσι, µέσω 

της ερευνητικής οπτικής αποκαλύφθηκαν αθέατες - επιµέρους όψεις, 

αποκρυσταλλώθηκαν διαστάσεις και ζητήµατα κι αποσαφηνίστηκαν συναισθήµατα και 

προβληµατισµοί, ούτως ώστε απέκτησαν ένα σαφώς µεγαλύτερο αναστοχαστικό βάθος, 

τόσο ως προς τη δική µου θέση εντός του εγχειρήµατος όσο και ως προς τη δική του 

εντός της τοπικής κοινωνίας, ως ζωντανού κυττάρου της. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 147

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 

 

Αλεξίου, Θ. «Από τις κοινωνικές τάξεις στις στρατηγικές ταυτότητας. Αναδιάρθρωση 

της παραγωγής και νέα κοινωνικά κινήµατα», Θέσεις (τριµηνιαία επιθεώρηση), τ. 79, 

περίοδος Απρίλιος-Ιούνιος 2002, σελ. 67-84  

 

Αραπίνης, Π. «Όταν η στάση δηµιουργεί τέχνη ΙΙ», στο Π. Αραπίνης, Σ. Θωµά, Σ. 

Αντωνάκου (επιµ.), Αντικουλτούρα – η ανάδυση ενός νέου κοινωνικού υποκειµένου µετά 

το 1980. Αθήνα: Ιδιοµορφή, 2012 

 

Agamben, G. Κατάσταση Εξαίρεσης – όταν η «έκτακτη ανάγκη» µετατρέπει την εξαίρεση 

σε κανόνα (µτφρ. Οικονοµίδου Μ.). Αθήνα: Πατάκης, 2007  

 

Ahumada Venegas, A. “El movimiento Okupa: Resistencia contra el capitalismo”, 

Perspectivas de la Comunicacion (Universidad de la Frontera, Chile), 7/1, 2014, σελ. 

97 – 131 

 

Alvarez Rivadulla, M.J. “The Weakness of Symbolic Boundaries: resisting exclusion 

among Montevideo’s Squatters”, LASA Conference, San Francisco, May 23 – 26, 2012 

 

Βούλγαρης, Σ., Τριανταφυλλόπουλος, Ν. «Η κρίση των ενυπόθηκων στεγαστικών 

δανείων υψηλού επιχειρηµατικού κινδύνου: τα αίτια και οι µηχανισµοί της», 8
ο
 

Συνέδριο του Ελληνικού Τµήµατος της European Regional Science Association, 

Αθήνα, 17 – 18/10/2008 

 

Bloch, E., Adorno, Th. ΚΑΤΙ ΛΕΙΠΕΙ. Μια συζήτηση για τις αντιφάσεις της ουτοπικής 

επιθυµίας (µτφρ. Ροζάνης, Σ.). Αθήνα: Έρασµος, 2000 

 

Caffentzis, G., Federici, S. “Commons against and beyond capitalism”, Community 

Development Journal, 49 (suppl. 1),  2014, σελ. 92 - 105 

 

Caffentzis, G. “On The Notion Of a Crisis of Social Reproduction: Α Theoretical 

Review”, The Commoner, N. 5, 2002, σελ. 1 – 20 



 148

C. Cattaneo, M. Martinez, Squatting Europe Collective. “Squatting as a response to 

social needs, the Housing Question and the Crisis of Capitalism”, στο C. Cattaneo, M. 

Martinez, The Squatters’Movement in Europe: Everyday Commons and Autonomy as 

Alternatives to Capitalism. London: Pluto Press, 2014 

 

Dagkouli-Kyriakoglou M. “The onslaught against the Greek squatting movement and 

the value that it produces”, RC (Resourceful Cities) 21 Conference (RT 09.1 Urban 

(in)formality: tensions, conflicts and breakups in the struggle to belong), Berlin – 

Humboldt University, Institute for Social Science-Dept. for Urban and Regional 

Sociology, 2013 

 

De Angelis, M. Κοινά, Περιφράξεις και Κρίσεις. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις των Ξένων, 

2013 

 

Dee E.T.C. “Flowers shed petals: The political squatters’ movement and Social Centres 

in Amsterdam”, MOVOKEUR research project CSO2011-23079 (The Squatter’s 

Movement in Spain and Europe: Contexts, Cycles, Identities and Institutionalization), 

Spanish Ministry of Science and Innovation, 2012-2014  

 

Della.Porta,.D.,.Diani,.M..Kοινωνικά.Κινήµατα - Μια.Εισαγωγή.(µτφρ..Γιαταγάνας,.Ξ.,. 

επιµ. Σεφεριάδης, Σ.). Αθήνα: Κριτική, 2010 

 

Della Porta, D. “In-Depth Interviews”, στο D. Della Porta (ed.), Μethodological 

Practices in Social Movement Research. Oxford, UK: Oxford Scholarship, 2014, σελ. 

228 - 261  

 

Diaz.Parra,.I..”Acciόn.Social.En.La.Postmodernidad:.Ocupaciόn.y.Movimiento.Por.LaVi

vienda.en.Sevilla”, Anduli-Revista Andaluza de Ciencias Sociales, No 12, 2013, σελ. 13 – 

35 

 

Dominguez Sanchez Pinilla, M. “Dentro, Contra y Desde Abajo: Reapropiaciόn Social 

y Construcciόn de lo Politico en el Movimiento Okupa”, στο M. Dominguez Sanchez 

Pinilla, M. Martinez Lopez,  E. Fernandez Lorenzi, Okupaciones en Movimiento: 

Derivas, Estrategias y Practicas. Madrid: Τierradenadie Ediciones, 2010 



 149

Estany Llobet, M. “Contracultura, Creatividad y Redes Sociales en el Movimiento 

Okupa”, στο R. Adell - Argiles, M. Martinez Lopez, Donde Estan Las Llaves?El 

Movimiento Okupa: Practicas y Contextos Sociales. Madrid: Catarata, 2004 

 

Finchette-Maddock, L. “An Anarchist “Wetherspoons” or Virtuous Resistance? Social 

Centers as McIntyre’s Vision of Practice-Based Communities”, Philosophy of 

Management, 7/1, 2008, σελ. 21 - 31 

 

Fuchs, C. “The Self-Organization of Social Movements”, Systemic Practice and Action 

Research, 19/1, 2006, σελ. 101 - 137 

 

Ζαϊµάκης, Γ. «Βιογραφία, Υποκουλτούρα και Αντίσταση», στο Σκ. Παπαϊωάννου 

(επιµ.), Ζητήµατα Θεωρίας και Μεθόδου των Κοινωνικών Επιστηµών. Αθήνα: Κριτική, 

2007, σελ. 177 – 193 

 

Ζαϊµάκης, Γ. Κοινοτική Εργασία και Τοπικές Κοινωνίες. Αθήνα: Πλέθρον, 2011 

 

Garland, C. “Logics of Resistance: Autοnomous Social Movements in Theory and 

Practice”, Studies in Social and Political Thought, Vol. 14, 2007, σελ. 81 - 87 

 

Gonzalez Garcia R., Araiza Diaz A. “Feminismo y Okupaciόn en Espana: el caso de la 

Eskalera Karakola”, Sociologica, No 87, 2016, σελ. 207 - 236 

 

Gonzalez Garcia R. “El Moviment per l’ Okupaciό i el Moviment per l’ habitatge: 

semblances, diferencies I confluencies en temps de crisi”, Recerca, Revista De 

Pensament I Analisi, No 17, 2015, σελ. 85 – 106  

 

Gonzalez, R. “Los Movimientos Por La Okupaciόn. 20 anos liberando espacios de la 

especulaciόn del Capital”, στο R. Borras, J.R. Capella, X. Domenech, 25 anos de 

Movimientos Sociales. Barcelona: Editorial Icaria, 1992 

 

Gonzalez, R., Pelaez, L., Blas, A. “Okupar, Resistir y Generar Autonomia. Los 

Impactos del Movimiento de la Okupaciόn”, στο P. Ibarra, S. Martί, R. Gomά (coοrds.), 



 150

Creadores de Democracia Radical – Movimientos Sociales y Redes de Politicas 

Publicas. Barcelona: Icaria Editorial, 2002  

 

Gounari, P. “Neoliberalism as Social Necrophilia: Erich Fromm and the Politics of 

Hopelessness in Greece”, στο Miri, S., Lake, R. & Kress, T. (Ed.), Reclaiming the Sane 

Society: Essays on Erich Fromm’s Thought. Boston, USA: Sense Publishers, 2014 

 

Guillen, A. El Socialismno Libertario. Mόstoles, Espana: Ediciones Madre Tierra, 1990 

 

Hardin, G. “The Tragedy of The Commons”, Science, 162/3859, 1968, σελ. 1243 – 

1248  

 

Harvey, D.  “The “New” Imperialism: Accumulation by Disposession”, Sosialist 

Register, Vol. 40, 2004, σελ. 64 - 87 

 

Jeppesen, S., Kruzynski, A., Sarrasin, R. et al. “The Anarchist Commons”, Ephemera, 

Journal of Theory and Politics in Organization, 14/4, 2014, σελ. 879 - 900  

 

Κιουπκιολής, Α. Για τα Κοινά της Ελευθερίας. Αθήνα: εκδόσεις Εξάρχεια, 2014 

 

Κιουπκιολής, Α. Πολιτικές της Ελευθερίας. Αγωνιστική δηµοκρατία, µετα-αναρχικές 

ουτοπίες και η ανάδυση του πλήθους. Αθήνα: Εκκρεµές, 2011 

 

Κυριαζή, Ν. Η Κοινωνιολογική Έρευνα – κριτική επισκόπηση των µεθόδων και των 

τεχνικών. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα, 1999 

 

Katsiaficas, G. (2006), στο Garland, C. “Logics of Resistance: Autοnomous Social 

Movements in Theory and Practice”, Studies in Social and Political Thought, Vol. 14, 

2007, σελ. 81 - 87 

 

Kelly, A.P. “Social Research Methods” (Undergraduate study in Economics, 

Management, Finance and The Social Sciences), The LSE (London School of 

Economics), 2011 

 



 151

Kioupkiolis, A. “Towards a Regime of Post – Political Biopower? Dispatches from 

Greece, 2010 – 2012”, Theory, Culture and Society, Vol. 31/1, 2013, σελ. 143 - 158 

 

Kriesi, H. «Νέα Κοινωνικά Κινήµατα στη ∆υτική Ευρώπη», Ελληνική Επιθεώρηση 

Πολιτικής Επιστήµης, τ. 11, 1998, σελ. 5 – 26 

 

Kuecker, G., Mulligan, M., Nadarajah, Y. “Turning to Community in Times of Crisis: 

Globally derived insights on Local Community Formation”, Community Development 

Journal, 46/2, 2011, σελ. 245 - 264 

 

Μπαλαµπανίδης, ∆., Πατατούκα, Ε., Σιατίτσα, ∆. «Το δικαίωµα στην κατοικία την 

περίοδο της κρίσης στην Ελλάδα», Γεωγραφίες, Νο 22, 2013, σελ. 30-51 

 

Martinez Lopez, M. “Del Urbanismo A La Autogestiόn: Una Historia Posible del 

Movimiento de Okupaciόn en Espana”, στο R. Adell - Argiles, M. Martinez Lopez, 

Donde Estάn Las Llaves?El Movimiento Okupa: Practicas y Contextos Sociales. 

Madrid: Catarata, 2004 

 

Martinez Lopez, M. Ocupaciones de Viviendas y de Centros Sociales: Autogestiόn, 

Contracultura y Conflictos Urbanos. Barcelona: Virus Cronica Ed., 2002 

 

Martinez Lopez, M. “The Squatters’ Movement in Europe: A Durable Struggle for 

Social Autonomy in Urban Politics”, Antipode, 0/0, 2012, σελ. 1 – 22 

 

Μartinez, M. “The Squatters’ Movement: Urban Counter-Culture and After-

Globalization Dynamics”, South European Society and Politics, 12/3, 2007, σελ. 379 – 

398 

 

Mendez, N., Vallota, A. “Una Perspectiva Anarquista de la Autogestiόn”, Revista 

Venezolana de Economia y Ciencias Sociales, 12/1, 2006, σελ. 59 - 72   

 

Miramar Carretero J. L. La Autogestiόn Viva – proyectos y experiencias de la otra 

economia al calor de la crisis. Barcelona: Queimada Ediciones, 2013  

 



 152

Montero A. “La Autogestiόn Social en la practica comunitaria: encuentros, resistencias 

y participaciόn”, VIII Congreso de Estudiantes en torno a la Psicologia Comunitaria, 

Concepciόn – Chile, Universidad de Concepciόn, 2008 

 

Mudu, P. “Resisting and Challenging Neoliberalism: The Development of the Italian 

Social Centers”, στο Squatting Europe Collective (ed.), Squatting In Europe: Radical 

Spaces, Urban Struggles. Brooklyn, NY, 2013 

 

Murray, D. “Democratic Insurrection: Constructing the Common in Global Resistance”, 

Millenium-Journal of International Studies, 39/2, 2010, σελ. 461 - 482 

 

Ostrom, E. Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective 

Action. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1990  

 

Παπαϊωάννου, Σ. «Τοπικές κοινωνίες: κοινωνικός µετασχηµατισµός και Κοινωνική 

Οικονοµία», στο Συνέδριο «Κοινωνική Πολιτική και Τοπική Αυτοδιοίκηση – Η 

αναπτυξιακή προοπτική», ∆ήµος Κορυδαλλού – Τµήµα Κοινωνικής Πολιτικής 

Παντείου Πανεπιστηµίου, Κορυδαλλός 18 – 20/5/2006 

 

Pattaroni, L. “The Fallow Lands of the Possible: Αn Inquiry into the enacted critic of 

capitalism in Geneva’s Squats”, στο C. Cattaneo, M. Martinez, Squatting Europe 

Collective, The Squatters’ Movement in Europe: Everyday Commons and Autonomy as 

Alternatives to Capitalism. London: Pluto Press, 2014 

 

Petras, J., Veltmeyer, H. “The global capitalist crisis: whose crisis, who profits?”, 

International Review of Modern Sociology, 38/2, 2012, σελ. 199 – 219 

 

Pruijt, H. “Squatting in Europe”, στο Squatting Europe Collective (ed.), Squatting in 

Europe: Radical Spaces, Urban Struggles. Brooklyn, NY, 2013 

 

Ροµπόλης, Σ. «Οικονοµική Κρίση και Κοινωνικό Κράτος», Κοινωνική Πολιτική, τ. 1, 

2013 

 



 153

Rapley, T. The SAGE Handbook of Qualitative data analysis. London, UK: Sage 

Publications Ltd., 2013, σελ. 49 – 63  

 

Recio Molina R. et al. “En los margenes de la ciudad transitada: el movimiento Okupa 

como disidencia social”, Ambitos (Revista de estudios de Ciencias Sociales y 

Humanidades de Cordoba), No4, 2000, σελ. 100 - 111 

 

Ruggeri, A. κ.α. Autogestiόn y Cooperativismo. Buenos Aires: Ediciones de la 

Cooperativa Chilavert, 2012   

 

Σελίν, Λ.-Φ. Ταξίδι στην άκρη της νύχτας (µτφρ. Ιγγλέση Μαργέλλου, Σ.). Αθήνα: 

Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», 2008 

 

Sargent, L.T.(2003), στο Seyferth, P. “Anarchism and Utopia”, στο Amster, R., De 

Leon, A., Shannon, D., Nocella, A., Contemporary Anarchist Studies – an introductory 

anthology of Anarchy in the Academy. London, UK: Routledge, 2009, σελ. 281 - 289 

 

Seyferth, P. “Anarchism and Utopia”, στο Amster, R., De Leon, A., Shannon, D., 

Nocella, A., Contemporary Anarchist Studies – an introductory anthology of Anarchy in 

the Academy. London, UK: Routledge, 2009, σελ. 281 - 289 

 

Susen, S. “Los Movimientos Sociales en las Sociedades Modernas”, στο C. 

Basconzuelo, T. Morel, S. Susen, Ciudadania Territorial y Movimientos Sociales. 

Historia y Nuevas Problematicas en el Escenario Latinoamericano y Mundial. Rio 

Cuarto, Argentina: Ediciones del ICALA, 2010 

 

Τσαβδάρογλου, Χ. «Ο αναδυόµενος κοινός χώρος και οι διαθεµατικές πολιτικές 

περίφραξής του στην Ελλάδα την εποχή της κρίσης», στο Urban Conflicts. 

Θεσσαλονίκη: έκδοση του Εργαστηρίου «Συναντήσεις και Συγκρούσεις στην πόλη», 

2015 

 

 

 



 154

Τσιώλης, Γ. «Η σχέση ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας στις κοινωνικές επιστήµες: από 

την πολεµική των «παραδειγµάτων» στις συνθετικές προσεγγίσεις;», στο Μ. ∆αφέρµος, 

Μ. Σαµατάς, Μ. Κουκουριτάκης, Σ. Χιωτάκης (επιµ.), Οι κοινωνικές επιστήµες στον 

21ο αιώνα: Επίµαχα θέµατα και προκλήσεις. Αθήνα: Εκδόσεις Πεδίο, 2011 

 

Trujillo, G. “Cultural y Politico: el feminismo autόnomo en los espacios 

autogestionados”, Revista de Estudios de Juventud, No 75, 2006, σελ. 61 - 73 

 

Tsekeris, Ch., Kaberis, N., Pinguli, M. “The Self in Crisis: The Experience of Personal 

and Social Suffering in Contemporary Greece”, Hellenic Observatory Papers on Greece 

and Southeastern Europe, GreeSE Paper No 92, 2015, σελ. 1 - 30 

 

Uitermark, J. “Framing Urban Injustices: The Case of the Amsterdam Squatter 

Movement”, Space and Polity, 8/2, 2004, σελ. 227 - 244 

 

Villasante, T. “Pan-Topias para Okupas”, στο R. Adell - Argiles, M. Martinez Lopez, 

Donde Estάn Las Llaves?El Movimiento Okupa: Practicas y Contextos Sociales. 

Madrid: Catarata, 2004 

 

Wates, N., Wolmar, C. Squatting: The Real Story. London: Bay Leaf Books, 1980 

 

Wates, N. “Introducing squatting” στο Wates, N., Wolmar, C. Squatting. The Real 

Story. London: Bay Leaf Books, 1980 

 

Wigger, A., Buch-Hansen, H. “Competition, The Global Crisis, and Alternatives to 

Neoliberal Capitalism: A Critical Engagement with Anarchism”, New Political Science, 

35/4, 2013, σελ. 604 - 626 

 

Wright, A., Wolford, W. To Inherit the Earth. Landless Movement and the Struggle for 

a New Brazil. Oakland, USA, Food First Books, 2003 

 

 

 

 



 155

ΠΗΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ: 

 

Αράπογλου, Β. κ.α. Κοινωνική Επισφάλεια και Έλλειψη Στέγης στην Αθήνα. ∆ιαδροµές 

αποκλεισµού και Ένταξης. ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, Μελέτες/39, 2015, διαθέσιµο στο 

δικτυακό.τόπο.http://ineobservatory.gr/wp-content/uploads/2015/12/MELETH-391.pdf 

(τελευταία πρόσβαση 9/3/2017) 

 

Agamben (2005) κ.α., στο «Περί Κοινών, Περιφράξεων και Κοινωνικών Κινηµάτων» 

(κείµενο.συµµετέχοντα.στην.κατάληψη.«Φάµπρικα.ΥΦΑΝΕΤ»),.διαθέσιµο.στο. 

δικτυακό.τόπο.https://athens.indymedia.org/post/1557493/, 2016 (τελευταία πρόσβαση 

14/09/2016) 

 

Badiou (2012), στο Μυλωνάς, Γ., Κοµπατσιάρης, Π. «Πολιτισµικές» ερµηνείες της 

«ελληνικής κρίσης χρέους». Όψεις του νεοφιλελεύθερου λόγου στον ελληνικό 

δηµόσιο.χώρο»,.διαθέσιµο.στο.δικτυακό.τόποhttp://www.academia.edu/6207268/_Πολι

τισµικές_ερµηνείες_της_ελληνικής_κρίσης_χρέους_._Όψεις_του_νεοφιλελεύθερου_λό

γου_στον_ελληνικό_δηµόσιο_χώρο,.2013 (τελευταία πρόσβαση 4/05/2016) 

 

Ballaben Hamada, F. “Bonnington Square and The Utopian Contemporary 

Communities”,.διαθέσιµο.στο.δικτυακό.τόπο.http://www.academia.edu/8726968/Bonni

ngton_Square_and_the_Utopian_Contemporary_Communities,.2014.(τελευταία 

πρόσβαση 8/09/2016)  

 

Bertolo,Α.”Autogestiόn.y.Anarquismo”,.διαθέσιµο.στο.δικτυακό.τόπο.http://www.antor

cha.net/biblioteca_virtual/politica/autogestion/indice.html,.2013.(τελευταία.πρόσβαση 

1/09/2016) 

 

Calvo Hornero, A. “La crisis de las hipotecas subprime y el riesgo de credit crunch”, 

Revista.de.Economía.Mundial,.num..18,.διαθέσιµο.στο.δικτυακό.τόπο.http://www.redal

yc.org/pdf/866/86601816.pdf, 2008 (τελευταία πρόσβαση 5/2/2016)  

 

 

 



 156

Cattaneo, C., Martinez Lopez, M. “Τo what extent is Squatting an Alternative to 

Capitalism? Squatting in Europe beyond the Housing Question”, διαθέσιµο στο 

δικτυακό.τόπο.http://www.miguelangelmartinez.net/IMG/pdf/Squatting_MM_CC_Inter

face.pdf, 2014 (τελευταία πρόσβαση 20/09/2016)  

 

Demyanyk, Y., Van Hemert O. “Understanding The Subprime Mortgage Crisis”, The 

Review Of Financial Studies (Special Issue: The Academic Analysis of the 2008 

Financial.Crisis),.24/6,.διαθέσιµο.στο.δικτυακό.τόπο.http://rfs.oxfordjournals.org/conte

nt/24/6.toc, 2011 (τελευταία πρόσβαση 5/2/2016) 

 

Di Mauro, S-E., Cattaneo, C. “Urban Squats as Eco-Social Resistance to and Resilience 

in the Face of Capitalist Relations”, PACO (PArtecipazione e COnflicto)-The Open 

Journal of Sociopolitical Studies, 8/2, 2015, σελ. 343 - 366 

 

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), Έρευνα Εργατικού ∆υναµικού (∆ελτίο 

Τύπου,.8/9/2016),.διαθέσιµο.στο.δικτυακό.τόπο.http://www.statistics.gr/documents/201

81/cfca638d-ef56-4f06-9b3e-dcba1cf4693c , 2016 (τελευταία πρόσβαση 9/3/2017) 

 

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), Κίνδυνος Φτώχειας (∆ελτίο Τύπου, 

23/6/2016),.διαθέσιµο.στο.δικτυακό.τόπο.http://www.statistics.gr/documents/20181/f5f

875ea-5cc8-4901-8ce4-6d98b30c6ec0, 2016 (τελευταία πρόσβαση 9/3/2017) 

 

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η Ελλάς µε αριθµούς (τριµηνιαίο δηµοσίευµα, 

Οκτώβριος.–.∆εκέµβριος.2016),.διαθέσιµο.στο.δικτυακό.τόπο 

http://www.statistics.gr/greece-in-figures, 2016 (τελευταία πρόσβαση 9/3/2017) 

 

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), Οικονοµική Ανισότητα (∆ελτίο Τύπου, 

23/6/2016),.διαθέσιµο.στο.δικτυακό.τόπο.http://www.statistics.gr/documents/20181/217

32f83-e5d2-4e59-aeba-db724ed44eea, 2016  (τελευταία πρόσβαση 9/3/2017) 

 

Ιωαννίδου-Καπόλου Έ. «Κοινωνιολογική Έρευνα-Μέθοδοι και Τεχνικές», διαθέσιµο 

στο δικτυακό τόπο http://edu4adults.blogspot.gr/2011/09/blog-post_30.html,.2005 

(τελευταία πρόσβαση 4/10/2016)  

 



 157

Ιωσηφίδης, Θ. «Εισαγωγή στην ανάλυση δεδοµένων ποιοτικής κοινωνικής έρευνας», 

διαθέσιµο.στο.δικτυακό.τόπο.www.culturalrepresentation.com/files/SIMEIOSEISiosifi

dis.doc, 2003 (τελευταία πρόσβαση 3/10/2016) 

 

Καλαµά, Β. «Η κρίση κατοικίας στο κέντρο της Αθήνας», διαθέσιµο στο δικτυακό 

τόπο.https://akea2011.com/2012/02/06/krisikatikiasstinathina/,.2012.(τελευταία 

πρόσβαση 10/3/2017) 

 

Κολτσίδα, ∆. «Κρίση και Κοινωνικό Κεφάλαιο. Βιώνοντας την κρίση σε Ελλάδα, 

Ιρλανδία,.Πορτογαλία.και.Ισπανία»,.διαθέσιµο.στο.δικτυακό.τόπο.http://www.academi

a.edu/2483627/Κρίση_και_κοινωνικό_κεφάλαιο._Βιώνοντας_την_κρίση_σε_Ελλάδα_Ι

ρλανδία_Πορτογαλία_και_Ισπανία._Crisis_and_social_capital._Experiencing_the_econ

omic_crisis_in_Greece_Ireland_Portugal_and_Spain,.2012.(τελευταία.πρόσβαση 

30/06/2016) 

 

Μανιάτης, Θ. «Οι βαθύτερες αιτίες της τρέχουσας κρίσης», διαθέσιµο στο δικτυακό 

τόπο.https://contramee.wordpress.com/2012/11/26/οι-βαθύτερες-αιτίες-της-τρέχουσας-

κρίσης,.2012 (τελευταία πρόσβαση 11/02/2016) 

 

Μπούρας, Γ., Λύκουρας, Λ. (2011), στο Κολτσίδα, ∆. «Κρίση και Κοινωνικό 

Κεφάλαιο..Βιώνοντας.την.κρίση.σε.Ελλάδα,.Ιρλανδία,.Πορτογαλία.και.Ισπανία»,.διαθέ

σιµο.στο.δικτυακό.τόπο.http://www.academia.edu/2483627/Κρίση_και_κοινωνικό_κεφ

άλαιο._Βιώνοντας_την_κρίση_σε_Ελλάδα_Ιρλανδία_Πορτογαλία_και_Ισπανία._Crisis

_and_social_capital._Experiencing_the_economic_crisis_in_Greece_Ireland_Portugal_

and_Spain, 2012 (τελευταία πρόσβαση 30/06/2016) 

 

Μatsaganis, M. “The Greek Crisis: Social Impact and Policy Responses”, διαθέσιµο 

στο.δικτυακό.τόπο.http://library.fes.de/pdf-files/id/10314.pdf,.2013.(τελευταία 

πρόσβαση 2/07/2016) 

 

Μidnight.Notes.Collective.and.Friends..“Promissory.Notes:.from.Crisis.to.Commons”δι

αθέσιµο.στο.δικτυακό.τόπο.http://www.midnightnotes.org/Promissory%20Notes.pdf, 

2009 (τελευταία πρόσβαση 5/04/2016) 

 



 158

Milligan.Tallis,.R..”The.Politics.of.the.Crowbar:.Squatting.in.London.1968-

1977”,.διαθέσιµο.στο.δικτυακό.τόπο.http://www.academia.edu/11545977/The_Politics

_of_the_Crowbar_Squatting_in_London_1968-1977,.2014.(τελευταία.πρόσβαση 

16/08/2016) 

 

Oner.Muge,.Z.“Squatting.as.a.New.Social.Movement”,.διαθέσιµο.στο.δικτυακό.τόπο. 

http://www.academia.edu/16396093/Squatting_as_New_Social_Movement,.2014 

(τελευταία.πρόσβαση 6/8/2016). 

 

Σερντεδάκις,.Ν..«Θεωρίες.Κοινωνικών.Κινηµάτων»,.διαθέσιµο.στο.δικτυακό.τόπο 

https://student.cc.uoc.gr/uploadFiles/181-KINK246/Shmeiwseis.KINK246.pdf 

(τελευταία πρόσβαση 2/8/2016) 

 

Σούζας, Ν. Πολιτικές και πολιτισµικές διαστάσεις των κοινωνικών κινηµάτων: η 

περίπτωση του ανταγωνιστικού κινήµατος στην Ελλάδα, 1974 – 1998 (διδακτορική 

διατριβή),.διαθέσιµο.στο.δικτυακό.τόπο.http://www.academia.edu/∆ιδακτορική_∆ιατρι

βή_Πολιτικές_και_πολιτισµικές_διαστάσεις_των_κοινωνικών_κινηµάτων_Η_περίπτωσ

η_του_ανταγωνιστικού_κινήµατος_στην_Ελλάδα_1974-1998, 2014  

 

Τurchi, M., Sol, K., Deben, L. “Squatting Movement: an alternative strategy to face 

the.new.socioeconomic.crisis?”,.διαθέσιµο.στο.δικτυακό.τόπο.http://www.academia.edu

/8739361/Squatting_movement_an_alternative_strategy_to_face_the_new_crisis, 2013 

(τελευταία πρόσβαση 20/09/2016) 

 

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ: 

 

Καβουλάκος, Κ., Γριτζάς, Γ. Εναλλακτικοί οικονοµικοί και πολιτικοί χώροι (ηλεκτρ. 

βιβλ.). Αθήνα: Σύνδεσµος Ελληνικών Ακαδηµαϊκών Βιβλιοθηκών, 2015 (διαθέσιµο 

στο δικτυακό τόπο: http://hdl.handle.net/11419/6131) 

 

Μπρούµας, Α. «Κινήµατα, Συντακτικότητα, Κοινά: προς ένα ius communis», στο Β. 

Κωστάκης, Χ. Γιωτίτσας (επιµ.), Πέρα από το Κράτος και την Αγορά: η οµότιµη 



 159

προοπτική. Ιωάννινα: Βορειοδυτικές Εκδόσεις, 2014 (διαθέσιµο στο δικτυακό τόπο 

http://voreiodytikes.blogspot.gr/2014/05/14-x-205.html)  

 

 

ΑΛΛΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 

 

Βαρκαρόλης, Ορ. ∆ηµιουργικές Αντιστάσεις και Αντεξουσία – Εγχειρήµατα και 

Προβληµατισµοί  του Ριζοσπαστικού Κινήµατος στον 21
ο
 αιώνα. Αθήνα: έκδοση του 

Καφενείου «Το Παγκάκι», 2012 

 

«Η βαθιά κρίση του ελληνικού κοινωνικού σχηµατισµού» (συλλογικό), Τα Παιδιά της 

Γαλαρίας, τ. 16 – 17, 2014, σελ. 66 - 69  

 

De Angelis, M. «Κρίσεις: νεοφιλελεύθερα αδιέξοδα και πολιτική ανασύνθεση», στο 

Σηµειώσεις της Στέππας – κρίσεις για την εποχή. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις των Ξένων, 

2011, σελ. 49 - 58 

 

Λιερός, Γ. Κοινά, Κοινότητες, Κοινοκτηµοσύνη, Κοµµουνισµός. Αθήνα: Εκδόσεις των 

Συναδέλφων, 2016  

 

Λιοδάκης, Γ. «Μια Συνθετική Ερµηνεία της Σύγχρονης Κρίσης του Καπιταλισµού», 

Ουτοπία, τ.7, 1993, σελ. 117 - 142   

 

Lilley, S. «Η τέταρτη παγκόσµια κρίση του καπιταλιστικού συστήµατος», Σηµειώσεις 

της Στέπας, τ. 2, 2012, σελ. 49 - 57 

 

Read, J. «Αντίσταση στο παρόν: προς µια κριτική του νεοφιλελευθερισµού» (µτφρ. 

Χριστοδουλάκου Α.), Εκτός Γραµµής (περιοδικό), τ. 32, 2013 

 

 

ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ: 

 

∆ιαδικτυακός ιστότοπος Κατάληψης Ευαγγελισµού 

https://evagelismos.squat.gr/ 



 160

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (Ο∆ΗΓΟΣ) ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ 

 

1. Εδώ και 14 περίπου χρόνια υπάρχει και δραστηριοποιείται στο Ηράκλειο η  …    

…Κατάληψη Ευαγγελισµού. Ποιές ανάγκες οδήγησαν στη δηµιουργία της; 

 

2.  Ποιοί είναι οι βασικοί στόχοι και οι αξίες αυτού του εγχειρήµατος; 

 

3.  Μέσα από ποιες πρακτικές υλοποιεί τις αξίες  της η Κατάληψη;   

….(Για παράδειγµα: θα ΄θελα να γνωρίζω για τους τρόπους που παίρνονται οι 

….αποφάσεις, τις µορφές δράσης που υιοθετούνται, τους τρόπους που … ….επιλύονται 

τυχόν προβλήµατα κλπ)     

 

4..Μπορείς να µου περιγράψεις τους λόγους που σε οδήγησαν στην ένταξη στη 

…συλλογικότητα αυτή και πώς έγινε αυτό; 

 

5. Σε προσωπικό επίπεδο, πόσο άλλαξε τη ζωή σου η συµµετοχή σου στην 

….Kατάληψη; 

 

6. Ποιά είναι κατά τη γνώµη σου η επίδραση της Kατάληψης στους  

…..συµµετέχοντες αλλά και στην τοπική κοινωνία ; 

 

7. Θεωρείς ότι το κίνηµα των καταλήψεων µπορεί να οδηγήσει σε ευρύτερες  

….κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές; Αν ναι, ποιές; 

 

8. .Εδώ και χρόνια διανύουµε µια περίοδο κρίσης. Ποιές θεωρείς πως είναι οι 

…..κυριότερες αιτίες που την προκάλεσαν; Ποιές είναι κατά τη γνώµη σου οι 

…..κυριότερες επιπτώσεις της στην κοινωνία;  

 

9. Πιστεύεις ότι οι καταλήψεις συνδέονται µε τους ευρύτερους κοινωνικούς 

….αγώνες; Συνεργάζεται η Κατάληψη µε άλλες συλλογικότητες που έχουν 

….πολιτικά και κοινωνικά αιτήµατα; Αν ναι, µε ποιές; 
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10. Πώς απαντά το κίνηµα των καταλήψεων στα προβλήµατα που προκαλεί η  

…..κρίση; Είναι κατά τη γνώµη σου σε θέση να προσφέρει εναλλακτικές στην 

…..παρούσα συγκυρία  και ποιές µπορεί να είναι αυτές; 

 

11. Θεωρείς ότι µε τη σειρά της, σε τοπικό επίπεδο, η Κατάληψη Ευαγγελισµού 

…..έχει παρέµβει ουσιαστικά µέχρι σήµερα σε σχέση µε τα επιτακτικά ζητήµατα 

…..που τέθηκαν από την κρίση; Αν ναι, µε ποιές προτάσεις/πρακτικές; Αν όχι, 

…..ποιά είναι τα κενά που θεωρείς ότι υπήρξαν/υπάρχουν και πρέπει να 

…..καλυφθούν, ώστε να το πετύχει; 

 

12. Έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο σε σχέση µε όσα συζητήσαµε; 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ  

 

 
 

 
 

Θέση της Κατάληψης στο Ηράκλειο 
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10 χρόνια: Μάιος 2012 

 

 
 

Ρεπορτάζ της τοπικής τηλεόρασης για το ζήτηµα που προέκυψε µε την απόφαση 

του Παν/µίου Κρήτης να δροµολογήσει την αποκατάσταση της πρόσοψης του 

κτιρίου µέσω ανάθεσης σε ιδιωτική κατασκευαστική εταιρεία, Iούνιος 2015 
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Εργασίες αποκατάστασης της πρόσοψης από τα µέλη της Κατάληψης, Ιούλιος 

2015 

 
 

Μετά τις εργασίες, Αύγουστος 2015 
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Βιβλιοθήκη - Αρχείο 



 167

 

 
 

Καφενείο - Bar 
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Άποψη εσωτερικού χώρου 

 

 
 

Άποψη δωµατίου 
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Αίθουσα προβολών-εκδηλώσεων (ανάλογα µε το πρόγραµµα, διαµορφώνεται σε 

γυµναστήριο και χώρο εκµάθησης χορών, πολεµικών τεχνών κλπ) 

 
                                                                        

Άποψη εσωτερικού χώρου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3: ΑΦΙΣΕΣ, ΚΕΙΜΕΝΑ, FLYER, VIDEO κλπ 

 

 
Αφίσα για τις εκδηλώσεις των 10 χρόνων της Κατάληψης 

 

 
 

DVD Ντοκυµαντέρ - Ανεξ/τη Παραγωγή για την οικονοµική και κοινωνική κρίση, 2011 
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Αφίσα για τις εκδηλώσεις των 11 χρόνων της Κατάληψης 

 

 
 

Εργαστήριο-συζήτηση για την εγκατάσταση ελεύθερου λογισµικού σε υπολογιστές 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4: ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ 

 

 
10 χρόνια κουπί κι ακόµα στεριά δεν είδαµε… 
 

16 Μαΐου του 2002, µια µεγάλη οµάδα νέων, µετά από αλλεπάλληλες συζητήσεις και 

συνελεύσεις αποφασίζει να στεγάσει τις ανάγκες κι επιθυµίες της. Ο κατάλληλος χώρος 

που βρέθηκε, λόγω  κατάστασης, µεγέθους και θέσης, ήταν το κτίριο Ευαγγελισµού, 

παλιάς κλινικής, ιδιοκτησίας πανεπιστηµίου, εγκαταλελειµµένο για 10ετίες στο κέντρο του 

Ηρακλείου. Σκοπός της Κατάληψης η πολιτική, κοινωνική και πολιτιστική δράση, καθώς 

και ένα σηµείο αναφοράς και συνάντησης ατόµων και συλλογικοτήτων που κινούνται στο 

φάσµα της αντιιεραρχίας, της ισότητας, της αλληλεγγύης και αυτοοργάνωσης. Επίσης, η 

δηµιουργία ενός χώρου που να προσφέρει στέγη σε όσους την έχουν ανάγκη. 

Η πρώτη πρόκληση ήταν το σπίτι να γίνει βιώσιµο, καθώς η απουσία νερού και 

ηλεκτρικού έκανε τη δουλειά πολύ δύσκολη, αλλά το πείσµα και η διάθεση αποδείχτηκαν 

πιο ισχυρά. Ξεκίνησαν εργασίες για να διαµορφωθούν χώροι βιβλιοθήκης, προβολών, 

αρχείου, καφενείου, καθώς και ξενώνα για τους φιλοξενούµενους. Οι δουλειές 

συνεχίζονται µέχρι σήµερα, αλλά το κτίριο µπορούµε να πούµε ότι είναι πλέον 

κατοικήσιµο και προσφέρει τα απαραίτητα για να ζήσει ένας άνθρωπος, όπως και τις 

κατάλληλες υποδοµές για να πραγµατοποιηθούν εγχειρήµατα και εκδηλώσεις.     

Από την αρχή αρνηθήκαµε οποιαδήποτε σχέση µε κάθε φορέα (κοµµατικό, τοπική 

αυτοδιοίκηση, πανεπιστήµιο) γνωρίζοντας ότι η συνδιαλλαγή µε τους παραπάνω θα µας 

καθιστούσε δέσµιους και εξαρτηµένους. Εξάλλου, οι κρατικοί και θεσµικοί φορείς ήταν 

και είναι στο στόχαστρο της αυστηρής κριτικής µας και ξέραµε ότι σύντοµα θα 

βρισκόµασταν αντιµέτωποι. Η δραστηριότητα που ανέπτυξε η Κατάληψη αυτά τα 10 

χρόνια είναι πλούσια. Από τη διοργάνωση εκδηλώσεων και κινητοποιήσεων που 

αφορούσαν την κεντρική πολιτική σκηνή αλλά και τοπικά ζητήµατα, τη συµµετοχή σε 

κοινωνικούς αγώνες και απεργίες, την ανάδειξη οικολογικών ζητηµάτων και την 

υπεράσπιση των δηµόσιων χώρων, µέχρι κινήσεις αλληλεγγύης σε πολιτικούς 

κρατούµενους, διωκόµενους αγωνιστές, αυτοδιαχειριζόµενους χώρους και καταλήψεις, 

καθώς και αντιρατσιστική και αντιφασιστική δράση. 

Κάποιες ηµεροµηνίες θα µπορούσαµε να πούµε ότι ήταν ορόσηµο για την εξέλιξη, την 

παρουσία και το στίγµα µας στην πόλη, όχι µόνο της Κατάληψης Ευαγγελισµού, αλλά και 

των ατόµων και των πολιτικών  οµάδων που δραστηριοποιήθηκαν εντός και εκτός αυτής, 

όλο αυτό το διάστηµα. 

Το καλοκαίρι του 2003 διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη η σύνοδος κορυφής της ευρωπαϊκής 

ένωσης, όπου µετά από συγκρούσεις συλλαµβάνονται πολλοί διαδηλωτές. 7 από αυτούς 

προφυλακίζονται και ξεκινούν απεργία πείνας, ένα πρωτοφανές κύµα αλληλεγγύης ξεσπά 

σε όλη την Ευρώπη, µε το ρυθµό να τον δίνουν οι αλληλέγγυοι στην Ελλάδα. Καταλήψεις 

σε δηµόσια κτίρια και ραδιόφωνα, αλλά και πορείες πραγµατοποιούνται και στην  πόλη 

µας, όπως παντού. 

Το ∆εκέµβρη 2003 δολοφονείται από µπάτσους ο Ηρακλής Μαραγκάκης, το κτίριο της 

Ασφάλειας Ηρακλείου σπάζεται από οργισµένους συγγενείς, διαδηλωτές και φίλους του 

θύµατος. Η παρουσία µας στα γεγονότα, καθώς και η αλληλεγγύη στους συλληφθέντες 

των επεισοδίων ήταν και η πρώτη ανοιχτή αντιπαράθεση µε το κράτος. 

Το 2006 το φοιτητικό κίνηµα συγκρούεται µε την κυβέρνηση Καραµανλή, µε αφορµή το 

νόµο Γιαννάκου. Εκτός από τις καταλήψεις στις σχόλες του πανεπιστήµιου και ΤΕΙ 

Ηρακλείου, καταλήφθηκαν επίσης δηµόσια κτίρια, ενώ παράλληλα έγιναν δυναµικές 

πορείες, δράσεις και συγκρούσεις στο δρόµο. 
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Όλη αυτή η κινητικότητα αλλά και η πολιτική µας επιλογή να αντιπαρατεθούµε επιθετικά 

µε το κράτος και τους µηχανισµούς του, καθώς και ότι το κτήριο αποτελεί «φιλέτο», είχαν 

και τις συνέπειές τους. Αρχικά  οι αναφορές είχαν  περιοριστεί σε υποκινούµενα 

συκοφαντικά, ανώνυµα δηµοσιεύµατα εφηµερίδων, και απειλές από την πρυτανεία, αλλά  

το καλοκαίρι του 2008 οι απειλές έγιναν πραγµατικότητα. Επιτελείο από πρυτάνεις, 

εισαγγελέα και µπάτσους, µας δίνουν τελεσίγραφο να αποχωρήσουµε από το κτίριο σε 15 

µέρες (η Κατάληψη δεν προστατεύεται από πανεπιστηµιακό άσυλο). Η απάντηση από την 

πλευρά µας ήταν άµεση, µ’ ένα µπαράζ εκδηλώσεων και παρεµβάσεων στην πόλη. 

Παράλληλα, οι κινήσεις αλληλεγγύης από συντρόφους και φίλους που έγιναν σε όλη την 

Ελλάδα, έκοψαν (προς το παρόν) την όρεξη των αρπακτικών. 

Το ∆εκέµβρη του ίδιου χρόνου, µετά από τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου από 

µπάτσο, ξεσπά η πιο σφοδρή εξέγερση της µεταπολίτευσης στην Ελλάδα. Χιλιάδες 

νεολαίοι (και όχι µόνο) σε όλες τις γωνιές της χώρας βγαίνουν στους δρόµους, 

συγκρούονται µε τα ΜΑΤ, καταστρέφουν κρατικούς και καπιταλιστικούς στόχους. Η 

εξέγερση του ∆εκέµβρη του 2008 πανελλαδικά, άνοιξε νέα µονοπάτια και δρόµους για να 

εκπληρωθεί η ανάγκη για ακόµα περισσότερους απελευθερωµένους χώρους. Μετά από 6 

µήνες καταλαµβάνεται το ΠΙΚΠΑ, κτίριο ιδιοκτησίας του Υπουργείου Υγείας (πίσω από 

µουσείο,  στο Ατλαντίς). Μετά από 2 χρόνια το 2011 και ενώ η Κατάληψη 

υπολειτουργούσε(…)γίνεται εισβολή και εκκένωση του κτιρίου από µπάτσους. Τα 

τελευταία δυο χρόνια µας βρήκαν στους δρόµους και τις πλατείες µαζί µε την 

αγωνιζόµενη κοινωνία. 

 
Μια κρίση είναι µια ευκαιρία που καβαλάει τον άνεµο του κινδύνου. 
 

10 χρόνια Κατάληψη και πολλά έχουν αλλάξει (σίγουρα ο µέσος όρος ηλικίας), όλοι όσοι 

δραστηριοποιήθηκαν, βοήθησαν ο καθένας µε τον τρόπο του να εδραιωθεί, να εξελιχτεί  

και να συνεχίζει να υπάρχει µέσα από πολλές δυσκολίες. Σήµερα η Κατάληψη, πέρα από 

την τακτική συνέλευση της ίδιας, φιλοξενεί και στεγάζει συνελεύσεις πολιτικών οµάδων 

και συλλογικοτήτων, καθώς και εγχειρήµατα αντιπληροφόρησης. Αποτελεί ένα εργαλείο 

για τον Αναρχικό - Αντιεξουσιαστικό χώρο, που προσπαθεί να αντι-σταθεί µε τα µέσα που 

διαθέτει σε καιρούς παγκόσµιας καπιταλιστικής «κρίσης» (ανακατανοµής του πλούτου).    

Η επίθεση που δέχεται η κοινωνία σε όλους τους τοµείς µε την ισοπέδωση των 

εργασιακών δικαιωµάτων, τη  φτωχοποίηση µεγάλων κοµµατιών του λαού, τη λεηλασία 

του φυσικού περιβάλλοντος, έρχονται παράλληλα µε την άγρια καταστολή από το κράτος 

και την άνοδο του φασισµού. Μέσα σε αυτήν την ιστορική συγκυρία, έχοντας ανοιχτά 

πολλά µέτωπα αγώνα, οι καταλήψεις µπορούν και πρέπει να παίξουν ουσιαστικό ρόλο, 

αξιοποιώντας την εµπειρία τους στα επίπεδα της οργάνωσης, δίνοντας πρακτικές λύσεις 

σε ζητήµατα επιβίωσης, αλλά και να αποτελέσουν ορµητήρια πολιτικής δράσης. Είµαστε 

πλέον αναγκασµένοι να κάνουµε «τη δουλειά του µυρµηγκιού», κτίζοντας νέες δοµές και 

εξελίσσοντας τις υπάρχουσες, και ταυτόχρονα ν’ αποτελούµε ένα από τα πιο προωθηµένα 

κοινωνικά κοµµάτια, που θα είναι σε θέση να αντιπαρατεθεί ουσιαστικά και 

αποτελεσµατικά µε κράτος, αφεντικά και φασίστες . 

Επειδή οι έτοιµες συνταγές δεν υπάρχουν, ούτε θα µας σώσουν οι αυτόκλητοι σωτήρες, 

επιλέγουµε να αναζητήσουµε λύσεις συλλογικά και να παλέψουµε µαζί µε όποιον 

αντιλαµβάνεται ότι ο πολιτισµός της φτώχιας και της εξαθλίωσης, της εκµετάλλευσης και 

της µιζέριας, δε σηκώνει µακιγιάρισµα αλλά γκρέµισµα. Γιατί η σαπίλα και η αποσύνθεση 

του παλιού κόσµου αποτελεί το καλύτερο λίπασµα για να γεννηθεί το καινούριο, για ν’ 

ανθίσουν τα πιο όµορφα λουλούδια της ελευθερίας, που θα στολίσουν το µπαξέ µιας 

πραγµατικά δίκαιης και αταξικής κοινωνίας. 

Kατάληψη Ευαγγελισµού, Θεοτοκοπούλου 18  - Ηράκλειο Κρήτης,  Μάης 2012 
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12 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΥ 
16/5/2002-16/5/2014 

 
 
Αυτές τις µέρες η Κατάληψη Ευαγγελισµού (ΚΕ) κλείνει 12 χρόνια και όπως κάθε 
χρόνο, “γιορτάζει” µε µια σειρά πολιτικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, που 
ξεκινάνε από την Τρίτη 1 Ιούλη και ολοκληρώνονται την Κυριακή 6 Ιούλη. ∆εν 
είναι ίσως η στιγµή αλλά ούτε και η άµεση προτεραιότητά µας ν’ αναφέρουµε 
λεπτοµερώς τί είναι ο Ευαγγελισµός, τί αντιπροσωπεύει κλπ. Αυτό το ζήτηµα σε 
µεγάλο µέρος του, έχει αποσαφηνιστεί σε εκατοντάδες κείµενα, έχει διατυπωθεί 
σε άπειρες συνελεύσεις και ενσαρκώθηκε σε πάρα πολλές δράσεις µέσα σ’ αυτά 
τα 12 χρόνια, κι έχουµε την πεποίθηση πως οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται θα 
έρθουν στις εκδηλώσεις, θ’ ακούσουν, θα ρωτήσουν, θα πάρουν υλικό, άρα θα 
βγάλουν συµπεράσµατα. Οπότε εδώ δε θα αναλύσουµε το θέµα. 
 
∆εν µπορούµε όµως να µην αναφέρουµε πως εδώ και χρόνια που ο 
καπιταλισµός µεταλλάσσεται και αναπόφευκτα σκληραίνει την στάση του, 
ξαναδοκιµάζοντας ακόµα και το φασισµό, στην Ελλάδα χώροι όπως η Κ.Ε έχουν 
µέχρι στιγµής αντέξει αυτή την επίθεση, διατηρώντας την υλική και πολιτική 
τους υπόσταση. Πάντως στα µνηµονιακά χρόνια (και όχι µόνο), που 
πρωθυπουργοί και κυβερνήσεις “κατεβαίνουν” όπως “ανεβαίνουν” - κατά 
παραγγελία και µε συνοπτικές διαδικασίες - που απίθανοι νόµοι ψηφίζονται και 
επικίνδυνοι εξουσιαστές τους εφαρµόζουν, το δόγµα “µηδενικής ανοχής” του 
κράτους δεν προσπέρασε τα στέκια και τις καταλήψεις, εκκενώνοντας κάποιες 
απ’ αυτές µέσα στο 2012. Το κράτος είναι τόσο γελοίο που έφτασε στο σηµείο 
να λέει ότι «θα µετατρέψει τα κτίρια σε σχολεία και πολιτιστικά κέντρα». Η 
αλήθεια όµως είναι ότι σαπίζουν άδεια πίσω από τούβλα και συρµατοπλέγµατα 
ενώ µπορούν να καλύψουν ανάγκες στέγασης, πολιτικής αυτοµόρφωσης και 
έκφρασης, κοινωνικοποίησης, αντιεµπορευµατικής διασκέδασης και, σ’ ένα 
βαθµό, τις ανάγκες οργάνωσης του αναρχικού και αντιφασιστικού αγώνα. Από 
'δω και πέρα, όλ’ αυτά (και πολλά άλλα) αναπόφευκτα χρειάζονται. 
 
Πριν λοιπόν αποφασίσουµε αν οι καταλήψεις “πρέπει” να υπάρχουν, ας 
ρωτήσουµε κι εµείς µε τη σειρά µας αν χρειάζεται να υποµένουµε και να 
επικροτούµε αυτή την άθλια καθηµερινότητα που δηµιουργεί η εξουσία για να 
βασιλεύει. Ας αναρωτηθούµε αν χρειαζόµαστε σωτήρες-καναλάρχες-κόµµατα-
δεσπότες και µπάτσους να µας λένε πώς θ’ αντισταθούµε και να µας επιβάλλουν 
την ησυχία του νεκροταφείου, όταν µπροστά µας συντελείται η αποθέωση του 
Τίποτα. Ας σκεφτούµε κι ας αποφασίσουµε όλοι µαζί και ο καθένας µόνος του, 
αν θα χρησιµοποιήσουµε αυτά τα κτίρια σαν πολιτικά-κοινωνικά εργαλεία 
χειραφέτησης, σαν µικρές ή µεγάλες εστίες αντίστασης µπροστά σε 
πανίσχυρους - αλλά όχι άτρωτους - εχθρούς ή αν θα τις καταδικάσουµε σε 
αχρηστία. 
 
Το γεγονός και µόνο ότι η Κ.Ε υπάρχει µετά από 12 χρόνια είναι µια στοιχειώδης 
πολιτική στάση. Επίσης ήταν και η επιλογή των ανθρώπων που την πλαισίωσαν. 
Οπότε, στο ερώτηµα αν χρειάζεται να υπάρχει, η απάντηση είναι κοφτή: 
χρειάζεται και παραχρειάζεται - για να «παράγει» ελευθερία και να 
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προπαγανδίζει στην κοινωνία την επιθυµία όλων µας: την κοινωνική 
απελευθέρωση. Κι αν αυτό γίνει, τότε οι καταλήψεις δε θα χρειάζονται. 
 

 

ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ – ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ – ΑΥΤΟΟΡΓAΝΩΣΗ 
 

Κατάληψη Ευαγγελισµού, Θεοτοκοπούλου 18 - Ηράκλειο Κρήτης,  
Ιούλιος 2014 

 
Web. : http://evagelismos.squat.gr/  

Email .: evagelismos.squat@espiv.net 
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Α̟ό το Σούρου̟ο της Αφθονίας ως την Αυγή του 
Ολοκληρωτισµού 

 

Να φοβάσαι παιδί µου. Μόνο έτσι θα γίνεις ένας νοµοταγής πολίτης 

Ζαν Πωλ Σαρτρ 

 
Το καθεστώς δε θέλει να κλείσει τις καταλήψεις για να τις κάνει σχολεία. Αυτό είναι  
̟αραµύθι για µικρά ̟αιδιά. Το καθεστώς ε̟ιτίθεται στους αναρχικούς. Χθες ήταν οι 
µετανάστες, σήµερα οι αναρχικοί, αύριο όλη η αγωνιζόµενη κοινωνία. Η εξουσία 
ανα̟αράγεται µέσω του Θεάµατος,  συκοφαντεί κοινωνικές οµάδες, ενοχο̟οιεί τους 
µετανάστες, δια̟οµ̟εύει ̟όρνες και εκκενώνει καταλήψεις ̟ροσ̟αθώντας να 
διαµορφώσει έτσι τις συνειδήσεις των νεό̟τωχων τηλεθεατών.  Η ̟ρόνοια και οι 
κοινωνικές ̟αροχές τελείωσαν και τώρα έρχονται οι µ̟άτσοι, οι ναζί, τα ΕΚΑΜ και ο 
στρατός. Μετά το τέλος του κοινωνικού συµβολαίου, στην Ελλάδα υ̟άρχει ̟όλεµος 
µεταξύ των ̟λούσιων και των φτωχών. Η τωρινή ε̟ίθεση στους αναρχικούς είναι α̟λά 
ένα ε̟εισόδιο αυτού του ̟ολέµου. 
Ανοµία είναι η ανυ̟ακοή στους νόµους ̟ου ψηφίστηκαν α̟ό το καθεστώς για να 
̟ροστατεύουν το καθεστώς. Ανοµία είναι οι καταλήψεις, τα λαϊκά συσσίτια χωρίς την 
έγκριση του Υ̟. Υγείας, οι α̟εργίες  ̟ου όταν γίνονται ε̟ικίνδυνες κηρύσσονται 
̟αράνοµες, οι συγκρούσεις, οι ̟ορείες ̟ου βαφτίζονται «καταλήψεις οδοστρώµατος», η 
εξέγερση, η ̟ρόκληση σε εξέγερση, η αυτοδιαχείριση εργοστασίων και νοσοκοµείων, ο 
µαχητικός συνδικαλισµός, οι συγκρούσεις στις α̟εργίες, η άρνηση ̟ληρωµών, η 
αδυναµία ̟ληρωµών, η ε̟αιτεία των εξαθλιωµένων, η άµυνα και η ε̟ίθεση α̟έναντι 
στους µαχαιροβγάλτες νεοναζί, ο κοινωνικός αγώνας, οι λαϊκές συνελεύσεις «̟ου 
̟λήττουν τον τουρισµό», η αυτοάµυνα α̟έναντι στους µ̟άτσους, η «εξύβριση των 
θείων». Ανοµία είναι ό,τι δε γουστάρει ο νέος Αυτοκράτορας και τ’ αφεντικά του. Ο 
κόσµος δεν θα είναι αγγελικά ̟λασµένος µετά την εξαφάνιση της «ανοµίας». 
Αυτός ο κόσµος δεν θα αλλάξει µε ̟ροσευχές. Χρειάζεται να σηκώσουµε το ανάστηµά 
µας. Να κοιτάξουµε το Κτήνος στα µάτια, να δούµε ̟ού ̟ονάει κι εκεί να το χτυ̟ήσουµε. 
Χρειάζεται θάρρος, ανθρω̟ιά, υ̟οµονή και σχέδιο. Η θεο̟οίηση της Οικονοµίας α̟ό 
τον εχθρό µάς υ̟αγορεύει και το αδύναµο σηµείο του. Σ’ ένα κόσµο ̟ου η ροή 
χρηµάτων και εµ̟ορευµάτων είναι ̟άνω α̟ό τη ζωή των ανθρώ̟ων, οι 
άνθρω̟οι θα ̟ρέ̟ει να διαταράξουν αυτή τη διαδικασία και ταυτόχρονα να 
την υ̟ερβούν, αν θέλουν να ζήσουν. Θα ̟ρέ̟ει να ε̟αναστατήσουµε και 
ταυτόχρονα να οικοδοµήσουµε τις δοµές, τις σχέσεις και τα δίκτυα µε τα 
ο̟οία θα ε̟ιβιώσουµε, και τώρα και µετά τον κα̟ιταλισµό. Ζούµε το τέλος των 
ψευδαισθήσεων:  ο Αυτοκράτορας δεν ακούει, ο θεός σίγουρα όχι, και η ε̟οχή των 
αµυντικών αγώνων, των καταγγελιών και των ρεφορµιστικών αιτηµάτων ανήκει 
οριστικά στο ̟αρελθόν.  
Το αναρχικό κίνηµα υ̟άρχει α̟ό την Παρισινή Κοµµούνα το 1871 σαν ξεχωριστός 
̟ολιτικός χώρος µε τα δικά του ̟ροτάγµατα, τις δοµές του,  τις τάσεις του και την 
αυτονοµία του. Παλεύει για µια αντιεξουσιαστική κοινωνία βασισµένη στις ελεύθερες 
κοινότητες, την αλληλεγγύη και όχι το καταναγκασµό, την κοινωνική, ̟ολιτική και 
οικονοµική ισότητα, την αυτονοµία και την αυτοοργάνωση. Η χρεωκο̟ία του σηµερινού 
συστήµατος κοινωνικής οργάνωσης κάνει την υ̟όθεση της κοινωνικής α̟ελευθέρωσης  
̟ιο ε̟ίκαιρη α̟ό ̟οτέ, και τα χρόνια της κρίσης βιώνουµε τη δικιά µας αναµέτρηση µε 
την Ιστορία. Α̟ό την Κατάληψη Ευαγγελισµού στους αναρχικούς αντάρτες του Μεξικού 
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κι α̟ό τη Βίλλα Αµαλίας στις καταλήψεις της Βαρκελώνης, δε µας φοβίζουν -  
γεννηθήκαµε α̟ό την ανάγκη και την οργή, και στο τέλος θα νικήσουµε. 

 
ΑΓΩΝΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ 
                                   

ΑΝΑΡΧΙΚΟΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Γενάρης του 2013 
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Ανακοίνωση της Kατάληψης Ευαγγελισµού 

Όλα τα αγωνιζόµενα κοµµάτια αυτής της κοινωνίας φαίνεται να έχουν µπει για τα καλά 

στην ατζέντα της κρατικής καταστολής στο πλαίσιο µιας δήθεν εξυγίανσης του 

συστήµατος από το έγκληµα και τις «ακραίες» τάσεις. Η ακροδεξιά (χρυσαυγίτες και 

λοιπά φασισταριά) ανοίγουν το δρόµο στο κράτος για να παίξει το χαρτί της «πολιτικής 

των άκρων», που µόνο στόχο έχει τη φίµωση οποιασδήποτε αντιστεκόµενης φωνής, ενώ 

στην πραγµατικότητα οι ίδιοι απολαµβάνουν βουλευτική ασυλία και ειδική µεταχείριση. 

Έτσι, όπου δε φτάνει το χέρι του κράτους φτάνει το χέρι του παρακράτους και απέναντί 

τους βρίσκονται οι αγωνιζόµενοι κι οι εξαθλιωµένοι. Οι φασίστες έχουν πάρει το πράσινο 

φως, τα αίσχη τους δεν έχουν τέλος, ενώ ταυτόχρονα νέα µέτρα και καταστολή 

διαδέχονται το ένα το άλλο. Οι καταλήψεις ως χώροι συνεύρεσης και δράσης ενός απ’ 

τα πιο ριζοσπαστικά κοµµάτια αυτής της κοινωνίας, αποτελούν πρωταρχικό στόχο 
του κράτους,  µε τις επιθέσεις εναντίον τους να έχουν ενταθεί. Συγκεκριµένα στις 6 

καθώς επίσης και στις 13/9 πραγµατοποιείται εµπρησµός του 

Αυτοδιαχειριζόµενου.στεκιού.πανεπιστηµίου.Ρεθύµνου..Στις.18/7.πυρπολείται.η.Κατάληψ

η.«∆ράκα».στην.Κέρκυρα,.η.οποία.αφήνεται.να.καταστραφεί.ολοσχερώς. 

Στις 12/9 εκκενώνεται η κατάληψη «∆ΕΛΤΑ» στην Θεσσαλονίκη, µε τα ΕΚΑΜ να 

παίζουν σε κινηµατογραφικό ρόλο ένα παιχνίδι εντυπώσεων και θεάµατος. 

Τις τελευταίες µέρες υπάρχουν βάσιµες πληροφορίες πως µια απ΄ τις Καταλήψεις που 

έχουν σειρά είναι η Κατάληψη Ευαγγελισµού στο Ηράκλειο Κρήτης. Έτσι, σαν αναρχικοί 

και καταληψίες θα θέλαµε να κοινοποιήσουµε πως δεν χαρίζουµε τίποτα απ’ όσα 
χτίσαµε, η υπεράσπιση της κατάληψης µε όλα τα µέσα είναι δεδοµένη, τίποτα δε θα 
παρθεί αµαχητί . 

19/9/12 

Κατάληψη Ευαγγελισµού,  Θεοτοκοπούλου 18 - Ηράκλειο Κρήτης 

http://evagelismos.squat.gr/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 




