
Η υπεράσπιση των καταλήψεων
και η αντικουλτούρα ως

κομμάτι της



Η αφορμή για τη σημερινή εκδήλωση είναι διπλής φύσης: κατά ένα μέρος, προέρχεται από την ανάγκη μας να
ερμηνεύσουμε και να απαντήσουμε στις τελευταίες κινήσεις των κρατικών μηχανισμών που έβαλαν σαν στόχο
τις καταλήψεις. Κατά δεύτερον, προέρχεται από τη θέληση του κόσμου που δραστηριοποιείται στην κατάληψη να
οργανώσει ένα δημιουργικό τριήμερο που θα ρίξει βάρος όχι στις στενά εννοούμενες πολιτικές εκδηλώσεις,
αλλά στην έκφραση και την αντικουλτούρα. Τελικά, όμως, αυτό που όλοι και όλες μας αντιληφθήκαμε είναι ότι
αυτά  τα  δύο  πράγματα  δεν  είναι  τόσο  διαφορετικά  όσο,  ίσως,   φαίνονται.  Αντιθέτως,  το  ζωντάνεμα  των
καταλήψεων  και  η  κοινωνικότητα  που  ξεδιπλώνεται  εντός  τους  άλλοτε  μέσα  από  το  μοίρασμα  πολιτικών
σκεπτικών, άλλοτε υπό τη μορφή της συλλογικής δημιουργίας, της έκφρασης των σκέψεων και επιθυμιών μας,
καθώς και οι  σχέσεις που χτίζονται κατά τη διάρκεια αυτών, είναι κομμάτι  της άμυνάς μας.  Είναι όμως και
κομμάτι   της  επίθεσης  μας  απέναντι  σε  έναν  κόσμο  που  μας  μαθαίνει  ότι  η  δημιουργία  και  η  έκφραση
φιλτράρονται μέσα από το θέαμα φτάνοντας στο – διαχωρισμένο από το δημιουργό -  κοινό μόνο μέσα από
εμπορευματικές σχέσεις και με τη μορφή εμπορευμάτων. 

Ένα χρονικό

Τους τελευταίους μήνες παρατηρούμε ότι  η επίθεση στις καταλήψεις από την πλευρά του κράτους και των
μηχανισμών του έχει ενταθεί.  Η εκκένωση τριών καταλήψεων στη θεσσαλονίκη το καλοκαίρι του 2016 από
πολλούς ερμηνεύτηκε ως μια εκδικητική κίνηση του κράτους για τη διοργάνωση του No Border camp στο ΑΠΘ.
Η συνέχιση όμως των επιθέσεων στις καταλήψεις (είτε αυτή μετουσιώνεται σε εκκενώσεις, είτε σε απειλές υπό
τη μορφή της μηντιακής διαχείρισης παρεμβάσεων κτλ.) δείχνει ότι πίσω από τις κρατικές κινήσεις υπάρχει μια
στρατηγική που χτίζεται λαμβάνοντας υπόψιν της πολλούς παράγοντες και όχι μια εκδικητική μανία. Στα πλαίσια
αυτά εκκενώθηκαν στις 13 μαρτίου η βίλα ζωγράφου και η κατάληψη στέγης μεταναστών στην αλκιβιάδος. Ένα
μήνα σχεδόν μετά (5/4) εκκενώθηκε και η καταληψη στέγης μεταναστών και αλληλέγγυων, Άλμπατρος,  στη
θεσσαλονίκη. Επίσης είναι φανερό ότι το ζήτημα των καταλήψεων παραμένει στην πολιτική ατζέντα και μέσω
των δηλώσεων του  υπουργού δημόσιας τάξης  Ν.  Τόσκα  αλλά και  με  το  πώς ανακινήθηκε  το  ζήτημα για
(κρατική) εκμετάλλευση της υφανέτ μετά από παρέμβαση που πραγματοποιήσαμε στο πα.μακ. σε συνέδριο για
το μεταναστευτικό. Τέλος, φήμες για νέες εκκενώσεις έρχονται όλο και συχνότερα στο προσκήνιο.  Αυτές τις
επεμβάσεις «αποκατάστασης τάξης» δεν μπορούμε να τις αντιληφθούμε παρά σε συνάρτηση με την ευρύτερη
υποτίμηση των ζωών μας τα τελευταία χρόνια και την προσπάθεια, από τη μεριά του κράτους, διαχείρισης της
κοινωνικής κρίσης και δυσαρέσκειας. 

Γιατί έτσι;

Ας δούμε λοιπόν γιατί η "πάταξη των εστιών ανομίας" έχει ενταθεί. Το ξεπέρασμα της κρίσης, απαιτεί την πλήρη
εκμετάλλευση  των παραγωγικών κομματιών  της  κοινωνίας.  Ούτως ώστε  να  επιτευχθεί  η  πειθάρχηση  των
προηγούμενων  και  να  καταστεί  ευκολότερη  η  εκμετάλλευσή  τους,  τα  πιο  υποτιμημένα κομμάτια  πετιούνται
εκτός χώρου και χρόνου (μετανάστες χωρίς χαρτιά, οροθετικές εκδιδόμενες κτλ.). Ταυτόχρονα αποτελούν το
ζοφερό παράδειγμα που έπεται και για άλλα κοινωνικά κομμάτια σε περίπτωση άρνησης να πειθαρχήσουν σε
αυτό που επιτάσσουν κράτος και αφεντικά ως αναγκαίο ώστε... «να σωθούμε». Έτσι, όσες και όσοι επιλέγουν
είτε  να  βασίσουν  κομμάτι  της  κοινωνικής  τους  αναπαραγωγής  στην  αυτοοργάνωση  (καταλήψεις  στέγης,
συλλογικές κουζίνες κτλ), είτε να κοινωνικοποιηθούν εκτός εμπορευματικών χώρων  σε κινηματικές δομές οι
οποίες εμφορούνται από επιθετικές λογικές προς τη σχέση κεφάλαιο, πρέπει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο να



περιοριστούν - μέσω ενσωμάτωσης ή καταστολής. Αυτή η κίνηση, αποτελεί ένα μόνο κομμάτι της εντεινόμενης
αναδιάρθρωσης. Ένα άλλο, περιλαμβάνει τη μετακύλιση του κόστους αναπαραγωγής μας σ’ εμάς τις ίδιες (μέσω
περικοπών στη  δημόσια  υγεία,  τις  συντάξεις,  την  εκπαίδευση).  Μειώνονται  αργά αλλά σταθερά οι  κρατικές
προνοιακές  λειτουργίες  και  ελαχιστοποιούνται  οι  κοινωνικές  παροχές  που αποτέλεσαν  κεκτημένα  αγώνων.
Ταυτόχρονα το κράτος αποσύρεται από όλο και περισσότερα πεδία, δημιουργώντας ένα κενό που έρχεται να
καλύψει  μέσω  ιδιωτικών  πρωτοβουλιών   (βλέπε  ρεύμα,  νερό,  αεροδρόμια  κτλ)  και  "μη"  κυβερνητικών
οργανώσεων (βλέπε  δομές  υγείας,  παιδείας,  στέγαση κτλ  για πρόσφυγες/μετανάστες).  Σχετικά με  το  πρώτο
κομμάτι, δεν είχαμε ποτέ αυταπάτες περί κοινωνικών αγαθών όσο τα παραπάνω βρίσκονταν σε κρατικά χέρια,
καθώς και τότε ήταν εμπορεύματα αφού ο δημόσιος χαρακτήρας τους είναι βαθύτατα σημαδεμένος από την
ιεραρχική δομή και τη σχέση κεφάλαιο που διαπερνά όλη τη λειτουργία τους. Οι όροι πρόσβασης όμως σε αυτά
όταν ανήκουν σε εταιρίες (που είναι δυσκολότερα ελεγχόμενες) αλλάζουν προς το χειρότερο.  Στο δεύτερο, θα
επανέλθουμε παρακάτω.

Το ξεπέρασμα της κρίσης,  πέρα από την πλήρη εκμετάλλευση των παραγωγικών κομματιών της κοινωνίας,
απαιτεί  και την όλο και μεγαλύτερη εκμετάλλευση αυτού που ονομάζεται δημόσια περιουσία. Έτσι,  δημόσια
κτήρια που παρέμεναν εγκαταλελειμμένα για χρόνια από το ελληνικό κράτος, και είχαν αποκτήσει ζωή όταν
κομμάτια  της  κοινωνίας  προσπάθησαν  να  απαντήσουν  στις  ανάγκες  και  επιθυμίες  τους  μέσα  από  την
αυτοοργάνωση, διεκδικούνται  ξανά από το κράτος για την εμπορευματική τους εκμετάλλευση,  με σκοπό να
αποφέρουν φρέσκο χρήμα στα κρατικά ταμεία.

Οι  καταλήψεις  δεν  είναι  όμως  μόνο  χώροι  στους  οποίους  εκφράζουμε  τη  δημιουργικότητά  μας  και
κοινωνικοποιούμαστε αντιεμπορευματικά. Είναι και σημεία, εντός των οποίων χτίζονται κοινότητες αγώνα και
συνδέσεις με κοινωνικά κινήματα, ειναι χώροι που συμμετέχουν ενεργά σε αγώνες ενάντια στην καπιταλιστική
αναδιάρθρωση, που στήνουν αναχώματα και  μπαίνουν εμπόδιο στα σχέδια κράτους και  κεφαλαίου.  Και ως
τέτοιες ενοχλούν. Ως ζωτικό κομμάτι των κοινωνικών αγώνων δέχονται και αυτές καταστολή. Γιατί  η επίθεση
στους κοινωνικούς  αγώνες είναι μια άλλη στιγμή της αναδιάρθρωσης που εκτυλίσσεται παράλληλα. Από την
εκκένωση της ειδομένης στο στήσιμο δικογραφιών μεταναστών που αγωνίζονται για μια ζωή με αξιοπρέπεια,
από  τις αστυνομικές  επιχειρήσεις  εναντίον  των  μεταναστών  στα  κέντρα  των  πόλεων  στην  καταστολή  των
απεργιακών κινητοποιήσεων, από την άγρια επίθεση στο κίνημα των πλατειών στις ομοφοβικές επιθέσεις, και
μέχρι τα φασιστικά μαχαιρώματα και τα ρατσιστικά πογκρόμ, η πειθάρχηση του προλεταριάτου επιχειρείται με
αυξανόμενο ρυθμό.

Μέσα στο παραπάνω σκεπτικό λοιπόν αντιλαμβανόμαστε και τις επιθέσεις που δέχτηκαν καταλήψεις οι οποίες
κατά κύριο λόγο είτε φιλοξενούσαν μετανάστες είτε οργανώνονταν από αυτούς.  Τα τελευταία δύο χρόνια,  η
μαζική  κίνηση  των  μεταναστών  από  τη  Βόρεια  Αφρική  και  την  Ασία  προς  τον  Ευρώπη,  οδήγησε  και  στη
δημιουργία περισσότερων σχέσεων μεταξύ μεταναστών και κινήματος, με αποτέλεσμα να γενικευτεί (κυρίως
στην αθήνα)  η πρακτική της κατάληψης.  Αυτή η πρακτική έρχεται  (δυνάμει)  σε σύγκρουση με την  κρατική
διαχείριση, σύμφωνα με την οποία  όπου δεν μπορούν οι μετανάστες να απορροφηθούν ως εργατικό δυναμικό,
πρέπει  να  γίνουν  διαχειριστέοι  μέσω  φιλανθρωπίας  ή  καταστολής.  Έτσι  όπου  δεν  έφτασε  η  φιλανθρωπία
ντόπιων και ΜΚΟ για την κάλυψή τους, οι μετανάστ(ρι)ες στοιβάχτηκαν από το κράτος, σε «κέντρα φιλοξενίας»
περιμετρικά των πόλεων, αντιμετώπισαν πογκρόμ, φυλακίσεις σε κλειστά κέντρα κράτησης, εκμετάλλευση και
απελάσεις.  Όσες από αυτές με τον ένα ή τον άλλο τρόπο ενεπλάκησαν σε εγχειρήματα αυτοοργάνωσης και
ήρθαν σε επαφή με αλληλέγγυους, προσπαθώντας να καθορίσουν τους όρους ζωής τους, δεν μπόρεσαν παρά
να δεχτούν επίθεση. Στη Θεσσαλονίκη, μετά το πέρας του  No Border Camp το προηγούμενο καλοκαίρι, όπου
μετανάστ(ρι)ες βρέθηκαν και μίλησαν σε πρώτο πρόσωπο για τις εμπειρίες τους και τις συνθήκες ζωής τους,



ακολούθησε η εκκένωση τριών καταλήψεων - οι  πρώτες  δύο από αυτές καταλήψεις  στέγης μεταναστών -
(Ορφανοτροφείο, «Hurriya», Μανδαλίδειο). Όταν ξεκίνησε να ξετυλίγεται η δυναμική τους, το κράτος ανήμπορο
να  ενσωματώσει  τις  (δυνάμει)  αντιδράσεις  των  μεταναστ(ρι)ών  και  έχοντας  ήδη  βρεθεί  αντιμέτωπο  με
αντιδράσεις τους (παρεμβάσεις, απεργίες πείνας, μπλοκάρισμα σιδηροδρομικού σταθμού στην ειδομένη), δεν
είχε κάτι  άλλο να κάνει παρά να καταστείλει.  Αυτό επετεύχθη υπό το πρόσχημα της «ανομίας» και άρα της
«αποκατάστασης της τάξης» αφού είχε ήδη φροντίσει να ανοίξει το συγκεκριμένο ζήτημα με αυτούς τους όρους.
Ήταν ξεκάθαρο πως αυτό που έπρεπε να γίνει κατανοητό είναι πως τη διαχείριση του (πλέον υποτιμημένου)
προλεταριάτου θα τη μονοπωλούσε το ίδιο. Και η διαχείριση αυτή θα γινόταν σε σύμπλευση πάντα με τις μκο, τις
οποίες ως βασικός χρηματοδότης, μπορεί και ελέγχει. Οπότε οι πρόσφατες επιθέσεις στις καταλήψεις, τόσο στην
αθήνα όσο και στη θεσσαλονίκη, είναι η αναπόδραστη κίνηση που μπορεί να εφαρμόσει το κράτος τη στιγμή που
δεν μπορεί να ενσωματώσει μια υπάρχουσα κίνηση ή όταν την αντιληφθεί εν τη γενέσει της.

Δεν πρέπει επίσης να ξεχνάμε την υπάρχουσα συγκυρία στην οποία ζούμε. Αν κάτι διευκολύνει το κράτος να
πραγματοποιεί τις εκκενώσεις χωρίς ιδιαίτερο (πολιτικό και υλικό) κόστος, είναι η δικιά μας αδυναμία. Η ύφεση
των κοινωνικών αγώνων, η επιστροφή στην ιδιώτευση από μεγάλο κομμάτι  του κόσμου που κατέβηκε στο
δρόμο την περίοδο 2008-2012, η μεταλαμπάδευση της ελπίδας από το δρόμο και τους αγώνες στο συριζα, και
από την αυτοοργάνωση στην ανάθεση, καθώς και η γενικότερη κοινωνική μιζέρια και ηττοπάθεια που κυριαρχεί
είναι  αυτά που μας κάνουν ευάλωτους.  Η καταστολή δεν έρχεται  να εκδικηθεί  τη δύναμή μας αλλά για να
επισφραγίσει την αδυναμία μας.

Η επίθεση στις καταλήψεις πρέπει λοιπόν να ιδωθεί σαν μια προσπάθεια του ελληνικού κράτους να αυξήσει την
κερδοφορία των αφεντικών, να δυσχεραίνει τους όρους χτισίματος κοινωνικών αγώνων και αντιστάσεων αλλά
και να εμπεδωθεί το ίδιο ως μοναδικός διαχειριστής των όρων ύπαρξής μας. 

Τέλος, οι επιθέσεις στις καταλήψεις έχουν και ένα θεαματικό σκοπό. Μια κυβέρνηση που ανέβηκε στην εξουσία
πουλώντας  ελπίδα  την  οποία  δεν  κατάφερε  να  ικανοποιήσει,  για  να  παραμείνει  στην  εξουσία  πρέπει  να
απευθυνθεί σε όλο πλέον το κοινό του αστικού κράτους που επιθυμεί την επιβεβλημένη “τάξη και ασφάλεια”.

Πώς αντιλαμβανόμαστε τις καταλήψεις και την υπεράσπισή τους

Οι  καταλήψεις  δεν  αποτελούν  απελευθερωμένους  χωροχρόνους  ή  απλά  απόπειρες  συλλογικής
επανοικειοποίησης  των  συνθηκών  ύπαρξής  μας.  Δεν  είναι  απομονωμένες  νησίδες,  αποκομμένες  από  την
κοινωνική κίνηση που το μόνο που επιθυμούν είναι να μετουσιωθούν σε ορμητήρια ελευθερίας. Αποτελούν
κομμάτι  της  ευρύτερης  κίνησης  η  οποία  προσπαθεί  να  σταθεί  εμπόδιο  απέναντι  στην  αναδιάρθρωση.  Δεν
επιδιώκουν  να  είναι  εναλλακτική  πρόταση  για  το  υπάρχον  αλλά  ανταγωνιστική,  μέσα  από  τη  συγκρότηση
συλλογικών  τόπων  και  χρόνων  που  αντιτίθενται  στους  υπάρχοντες  ατομικιστικούς  και  ιδιωτικούς.  Οι
κατειλημμένοι χώροι λειτουργούν ως τόποι συνάντησης, ως κόμβοι κυκλοφορίας των αγώνων και κριτικής τους
αποτίμησης,  ως σημεία  συλλογικοποίησης των ανήσυχων υποκειμένων,  ως χώροι  διάχυσης ανατρεπτικών
λογικών.  Είναι  χώροι  όπου  μπορούν  να  βρεθούν  όσες  επιθυμούν  να  φανταστούν,  να  συζητήσουν,  να
οργανώσουν και να πραγματώσουν τις αρνήσεις τους. Στις καταλήψεις, δεν ενυπάρχει απλώς η επιθυμία της
επιβίωσης,  αλλά  ξεπηδάει  το  πάθος  για  μια  καλύτερη  ζωή,  με  αξιοπρεπείς  όρους  η  οποία  θα  μας  δίνει
δυνατότητες συλλογικού αυτοκαθορισμού και εναντίωσης στην υποτίμηση της ζωής μας. 

Μέσα  στις  καταλήψεις  προσπαθούμε  να  διαμορφώσουμε  άλλες  δυναμικές  και  να  ξεπεράσουμε  ένα  κόσμο
θεάματος  και  εμπορευμάτων,  ο  οποίος  πραγμοποιεί  τα  υποκείμενα  αφαιρώντας  τους  κάθε  ικανότητα  συν-
ύπαρξης με ίσους όρους. Οι σχέσεις εντός τους, επιδιώκουν να είναι σχέσεις συντροφικές, χωρίς διαχωρισμούς



ώστε  να  μπορούν  δυναμικά  να  εναντιώνονται  σε  κάθε  μορφή  της  σχέσης  κεφάλαιο,  στον  εθνικισμό,  την
υφιστάμενη έμφυλη ιεραρχία, τη μετακύλιση του κόστους ζωής μας στις πλάτες μας, να στέκονται αλληλέγγυα
στις μετανάστριες και κάθε αγωνιζόμενο κομμάτι της κοινωνίας. Προφανώς ως κομμάτια του κόσμου αυτού, δεν
μπορούν παρά να φέρουν αντιφάσεις, όπως αυτές που κουβαλά η καθεμιά από εμάς. Δεν τις είδαμε ποτέ ως
νησίδες ελευθερίας,  γιατί  ακριβώς δεν μπορούν να είναι.  Γιατί  καταλήψεις δεν  είναι τα  ντουβάρια,  αλλά οι
άνθρωποι μέσα τους και γύρω και οι σχέσεις που χτίζουν.

Στους  κατειλημμένους  χώρους  στεγάζονται  συλλογικές  κουζίνες  και  χαριστικά  παζάρια,  βιβλιοθήκες  και
κινηματογραφικές  προβολές,  καφενεία  και  αυτομορφωτικές  διαδικασίες,  μαθήματα  και  τυπογραφικά
εγχειρήματα,  συναυλίες  και  εκδηλώσεις,  δομές  αναπαραγωγής  και  εργαστήρια  ανατροπής,  το  χτίσιμο  μιας
αντικουλτούρας και το ακόνισμα της κριτικής του καπιταλιστικού κόσμου.

Για αυτούς τους λόγους και για όλους τους λόγους του κόσμου, θα υπερασπιστούμε τις καταλήψεις ως κομμάτι
της  κοινωνικής  κίνησης,  εν  μέσω  ευρύτερων  κοινωνικών  αρνήσεων,  στους  χώρους  εργασίας,  στα
πανεπιστήμια, στα σχολεία, στους δρόμους της πόλης. Η υπεράσπιση των καταλήψεων περνάει από το δίκτυο
σχέσεων  και  δομών  οι  οποίες  βασίζονται  σε  ανθρώπους  που  ασφυκτιούν  σε  ένα  κόσμο  θεάματος,
εμπορευμάτων και εκμετάλλευσης παλεύοντας ενάντια στην απαξίωση των ζωών τους. Στόχος παραμένει  η
σύνδεση με άλλα αγωνιζόμενα υποκείμενα, ξεπερνώντας διαχωρισμούς που πατάνε στη βάση της πολιτικής
ταυτότητας,  προτάσσοντας  μια  επικοινωνία  μέσω της  συνάντησης  και  της  συγκρότησης  κοινοτήτων αγώνα,
ανατροφοδοτώντας τον κοινωνικό ανταγωνισμό. Η καθημερινή μας κίνηση στα κοινωνικά πεδία και η ατέρμονη
σύγκρουση με τις σχέσεις εκμετάλλευσης και κυριαρχίας θα είναι η δικιά μας υπεράσπιση των καταλήψεων.

Γιατί τριήμερο αντικουλτούρας;

Στο παραπάνω μήκος κύματος κινείται και η οργάνωση του συγκεκριμένου τριημέρου, ένα τριήμερο για την
αντικουλτούρα και την αυτοοργανωμένη έκφραση. Αλλά τι εννοούμε με αυτούς τους όρους, και γιατί θεωρούμε
αυτά τα δύο στοιχεία αναπόσπαστο κομμάτι των δομών μας και του κόσμου που καθημερινά φανταζόμαστε; 

Ξεκινώντας από την αντικουλτούρα, φυσικά και δεν μπορούμε να παραγράψουμε κριτικές αποτιμήσεις που εδώ
και χρόνια έχουν καταδείξει την ευκολία με την οποία αυτή μπορεί να μετουσιωθεί σε εναλλακτισμό, lifestyle ή
και σε κυρίαρχη πολιτισμική πρόταση. Δε χρειάζεται καν να ανατρέξουμε στην ενσωμάτωση των κινημάτων
αμφισβήτησης  των  70’s και  80’s (και  των  μουσικών  τους  ή  των  στυλιστικών τους  επιλογών κλπ.)  από  το
κεφάλαιο,  όταν  τη  διαδικασία  αυτήν  τη  βλέπουμε  καθημερινά  γύρω  μας  σε  «in»  στέκια  που  μας  θέλουν
καταναλωτές και της «επανάστασης» αλλά και των ποτών τους, σε πρώην εμπνευσμένους φίλους και φίλες που
πλέον αυτήν την έμπνευση δεν έχουν πρόβλημα να την εκφράζουν και σε εκδηλώσεις του Δήμου, σε «φιλικά
προσκείμενους» στην κατάληψη που, όμως, στενοχωρούνται που η κατάληψη (της Υφανέτ, στην προκειμένη)
δεν αξιοποιείται με τον καλύτερο τρόπο. 

Με ευκολία, λοιπόν, θα μπορούσαμε να μετρήσουμε και σε αυτόν το στίβο άλλη μία ήττα, μία από τις τόσες των
τελευταίων χρόνων. Το γεγονός της επιμονής μας, παρ’ όλα αυτά, είναι ακριβώς αυτή η παραδοχή, ότι δηλαδή
και η αντικουλτούρα είναι άλλο ένα  πεδίο μάχης. Αρνούμαστε να πετάξουμε στον κάλαθο των αχρήστων μία
λέξη (και τις  διαδικασίες που αυτή φέρει), όχι λόγω κάποιου φετιχισμού, αλλά γιατί από μικροί μάθαμε ότι οι
λέξεις, πέρα απ’ όλα τ’ άλλα, είναι και σχέσεις. Και σαν τέτοιες δεν παύουν στιγμή να κουβαλάνε τα όνειρα, τις
προσδοκίες  ή  τους  προβληματισμούς  των  υποκειμένων  που τις  νοηματοδοτούν  κάθε  φορά.  Η επιλογή  της
έννοιας  της  αντικουλτούρας  στον  τίτλο  του  συγκεκριμένου  τριημέρου  (αλλά  και  άλλων  εκδηλώσεων  του
πρόσφατου παρελθόντος –βλέπε «Εκδήλωση για τη hip-hop αντικουλτούρα», 05/06/2014) ας ερμηνευθεί ως η



δική μας, συλλογική προσπάθεια στο να μην αποδεχόμαστε σταθερές και αναλλοίωτες ερμηνείες σε πράγματα
που ορίζονται από την ίδια την κοινωνική κίνηση. 

Μιλώντας για σχέσεις και διαδικασίες, μπορούμε να αρχίζουμε να ψηλαφίζουμε την έννοια της αντικουλτούρας
λίγο πιο συγκεκριμένα, κάτι απαραίτητο αν αναλογιστεί κανείς τις «ήττες» που έχει χρεωθεί αυτή η έννοια μέσα
στα χρόνια. Ήττες υπαρκτές, προερχόμενες από τις αντιφάσεις των ίδιων των υποκειμένων που προσπάθησαν
να  οικοδομήσουν  φαντασιακές  κοινότητες,  να  οχυρωθούν  μέσα  σε  αυτές  και  στη  συνέχεια  τις  είδαν  να
αφομοιώνονται με θεαματικό τρόπο από τον κόσμο του εμπορεύματος. Η δική μας αγωνία βρίσκεται ακριβώς
στο πώς τέτοιες κινήσεις θα είναι  ανταγωνιστικές προς το κεφάλαιο και τις εκφράσεις του,  όχι εναλλακτικά
καταφύγια. Πώς το μοίρασμα, η συλλογική έκφραση και δημιουργία, η χαριστικότητα μπορούν να αποτελέσουν
τις στιγμές όπου η διαμεσολάβηση κάθε είδους (των ειδικών της τέχνης, των εμπορευματικών σχέσεων, του
χρήματος) γίνεται λίγο δυσκολότερη. Χωρίς αυταπάτες περί αντικαπιταλιστικών οάσεων, χωρίς τη θέληση να
δημιουργήσουμε καινούριες ταυτότητες για να πληθύνουμε και να νιώσουμε δυνατοί και δυνατές. Απλά, όπως
είχαμε πει και παλιότερα, επιχειρούμε μια δική μας χαρτογράφηση  αυτήν τη φορά στο χώρο του πολιτισμού, ένα·
χώρο όπου (όπως παντού) το κεφάλαιο κυριαρχεί.

Κλείνοντας την εισήγηση αυτή θέλουμε να αναφερθούμε και  σ’  ένα τελευταίο σημείο.  Το να δημιουργούμε
τέτοιες στιγμές, όπως αυτό το τριήμερο, μας κάνουν συλλογικά να νιώθουμε καλά, κι αυτό το λέμε χωρίς κανένα
αίσθημα ενοχής. Η κρίση, η μιζέρια, η αποτυχία και διάλυση των κοινοτήτων αγώνα έχουν συμπαρασύρει, πέρα
απ’ όλα τ’ άλλα, και τη δυνατότητα μας να χτίζουμε μία ανταγωνιστική κουλτούρα στο υπάρχον, να  ψάχνουμε και
να βρίσκουμε τρόπους με τους οποίους θα δώσουμε βάρος όχι μόνο στον αγώνα, αλλά και στη χαρά του αγώνα.
Ας θυμηθούμε ότι κάποτε είχε γραφτεί ότι «το αίσθημα της ευτυχίας γίνεται ανατρεπτικό όταν είναι συλλογικό», κι
αν μία τέτοια φράση φαντάζει τόσο άκαιρη σήμερα είναι ίσως γιατί η κανονικότητα μας έχει στερέψει από κάθε
δημιουργική επιθυμία. Το τριήμερο αυτό, λοιπόν, θέλει να ξαναπιάσει αυτό το νήμα. Να ξαναθυμήσει, σε όσους
τυχόν ξέχασαν, ότι οι συναντήσεις μας, τα τραγούδια κι οι χοροί μας συμπορεύονται μαζί με τους αγώνες μας.
Ενάντια στη λογική του κέρδους, ενάντια στη λογική της αξιοποίησης, ενάντια σε αυτούς που τους χώρους και
τους χρόνους μας τους βλέπουν σαν πεδία κερδοφορίας. Γιατί δε θέλουμε ο πολιτισμός μας να συμπορεύεται με
αυτόν της κυριαρχίας, θέλουμε να συγκρούεται, να είναι μία πολεμική (αλλά συνάμα όμορφη) έκφραση αυτών
που έχουμε μέσα στο μυαλό μας. Πριν πολλά χρόνια είχε γραφτεί ότι «πολιτισμός είναι να παίρνεις πίσω αυτά
που σου έχουν κλέψει», στοχεύοντας έτσι στην επανοικειοποίηση νοημάτων, συναισθημάτων ή στιγμών που
είχαν αποικειοποιηθεί από το κεφάλαιο. Ίσως το μόνο που έλειπε από αυτήν την οξυδερκή δήλωση ήταν η τόλμη
του να προχωρήσει ένα βήμα παραπέρα και να πει ότι δε μας ενδιαφέρει να πάρουμε πίσω τίποτα, γιατί είμαστε
εμείς οι δημιουργοί της δικής μας ιστορίας. Το μόνο που μένει είναι να τολμήσουμε να τη γράψουμε… 

φάμπρικα
υφανέτ


