
…για την ομορφιά της καταληψιακής ζωής.
(Επιστολή προς συντρόφισσες και φίλους)

Αυτά τα λόγια θέλουν να είναι μια μικρή συμβολή στην υπόθεση υπεράσπισης
της κατάληψης Τερμίτα,  και όσων κατειλημμένων συντροφικών κοινοτήτων
απειλούνται με καταστολή.

Είναι σαφές πως ένας αμιγώς αντικατασταλτικός λόγος υπεράσπισης γενικά κι
αόριστα όλων των αυτό-οργανωμένων χώρων δεν προσφέρει πολιτικές προτάσεις, ίσα-
ίσα συσκοτίζει την πραγματικότητα και ρομαντικοποιεί την λειτουργία των κοινοτήτων
αυτών.  Οι καταλήψεις δεν αποτελούν έναν a-priori απελευθερωμένο χώρο,  που έχει
λύσει εντός του τα προβλήματα των κοινωνικών σχέσεων και απλώς εξάγει ελευθερία
προς το κοινωνικό σύνολο. Οι κοινότητες μας δεν είναι καθαρές από τις εξουσιαστικές
σχέσεις.  Η ομορφιά όμως της καταληψιακής ζωής,  την οποία ισχυρίζομαι,  ξεκινά
ακριβώς από το σημείο που τα μέλη μιας αυτό-διαχειριζόμενης κοινότητας επιτρέπουν
να διεξαχθεί εντός της ο κοινωνικός πόλεμος,  να ανοιχτούν οι δυνατότητες για
συλλογική αυτοκριτική.

Στην περίπτωση μας,  η Τερμίτα είναι ένας χώρος αντιεξουσιαστικός,
αντιρατσιστικός, φεμινιστικός, και αντικαπιταλιστικός. Φαντάζομαι πως οι διακηρύξεις
δεν θα έπρεπε να σημαίνουν πολλά. Όμως, όσα λέγονται μπορούν να επαληθευτούν (ή
να διαψευστούν)  από τα μικρά και μεγάλα γεγονότα που σχετίζονται με την ζωή της
κατάληψης.

Η Τερμίτα,  τα τελευταία 6  χρόνια,  έχει δοκιμαστεί από αρκετές δυσκολίες,
ασυνέχειες,  συγκρούσεις και ψυχοφθόρες καταστάσεις.  Παρ’  όλα αυτά,  συνεχίζει (και
σε μεγαλύτερο βαθμό)  να χτίζει συλλογικά την κουλτούρα της ισότητας και της
αλληλεγγύης,  την αποδόμηση των ιεραρχιών,  την ανατροπή των σεξιστικών σχέσεων
εντός της. Κι αυτά οφείλονται σε ορισμένες επιλογές.

Την επιλογή του να επιμένεις στην κοινοβιακή ζωή από την σαπίλα του να
κοιτάς μόνο τον εαυτό σου,  το σπίτι σου,  το βιογραφικό σου.  Το να επιμένεις στην
άρνηση ενοικίου και τις απαλλοτριώσεις, δηλαδή τις συλλογικές λύσεις στην ερώτηση
«τι θα κάνεις με τη ζωή σου». Την επιλογή της απεξάρτησης από τις οικογένειες, ίσως
τον πιο καθολικό και σκληρό μηχανισμό καταστολής στην ελληνική επικράτεια, ενάντια
στην επιστροφή στην κανονικότητα,  την πατριαρχία και τους συμβιβασμούς που
επιβάλλουν.  Στους καιρούς που επικρατεί ο ζόφος, έχει πολλά να προσφέρει το πείσμα
να παραμείνουμε χαμένα κορμιά,  ανύπαντρες,  αστράτευτοι,  επιθετικές,  τεμπέληδες,
με ολοζώντανο μίσος και συλλογική οργάνωση.

Με άλλα λόγια να προτιμάμε τις ψυχοφθόρες προσπάθειες, ακόμη και τα λάθη
από την ενσωμάτωση,  την αδιαφορία.  Να διαλέγουμε μια εμπόλεμη ζωή από μια
άνοστη επιβίωση,  να στεκόμαστε δίπλα η μία στον άλλον από το να εκτονωνόμαστε
κάθε Σάββατο, να τσακωθούμε για μια σεξιστική συμπεριφορά παρά να μην χαλάσουμε
την ζαχαρένια μας. Κι έτσι φτάσαμε εδώ.

Όπως ίσως ήδη γνωρίζεται, η κατάληψη Τερμίτα απειλείται με κατεδάφιση από



το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, που θέλει να επεκτείνει τις μπίζνες του στο χώρο της. 

Αλληλεγγύη με χίλια πρόσωπα...

Στις συνελεύσεις αλληλεγγύης για την Τερμίτα,  συμμετείχαν από την αρχή
άτομα με διαφορετικά βιώματα και πολιτικές απόψεις.  Γνωστές –  άγνωστες,
καταληψίες,  φεμινίστριες,  ομοφυλόφιλοι,  οργισμένες μπάχαλες,  φοβισμένοι,

εργάτριες, μετανάστες 1ης και 2ης γενιάς. Λίγο-πολύ, αντίστοιχα πολύμορφο μοτίβο με
τους κατοίκους του σπιτιού.  Και αφού,  παρά τις διαφορές,  όλες αυτές βρήκαν κάτι
κοινό να υπερασπιστούν, νομίζω ότι έχουν και περισσότερα.

Υπήρχε μια κοινή παραδοχή:  καμία οπισθοχώρηση στον λαϊκισμό,  την
ενσωμάτωση, καμία συνεργασία με κόμματα, ΜΜΕ, θεσμούς. Παρά τον ανηλεή πόλεμο
από τις τοπικές φυλλάδες,  ο δικός μας πόλεμος απέναντι στις ακαδημαϊκές λέρες θα
γίνει με τους όρους μας.

Σε γενικό πλαίσιο, γνώμη μου είναι πως σε κάθε αγώνα (καθώς και σε αυτόν που
συμβαίνει τώρα) πρέπει να αξιοποιούμε όλα τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεση μας.

Το ένα εργαλείο είναι οι κοινότητες και οι σχέσεις που έχουμε χτίσει.  Οι
καταλήψεις στέγης,  οι συλλογικότητες συντροφισσών,  οι συλλογικές δομές για την
σίτιση,  την αυτομόρφωση,  την αντι-εμπορευματική δημιουργία,  όλα όσα κάνουμε για
την μεταμόρφωση της καθημερινής ζωής στο εδώ και το τώρα. Η συνέχεια και η όξυνση
όλων των παραπάνω,  αποτελεί μια σημαντική απάντηση στις ορέξεις πρυτάνεων,
αφεντικών, μπάτσων και κάθε λογής ρουφιάνων.

Το άλλο πολύ σημαντικό εργαλείο, στο οποίο θέλω να επιμείνω, είναι οι δράσεις
που προσφέρουν οικονομικό, πολιτικό και προσωπικό κόστος σε όσους βάζουν το χέρι
τους στην εκκένωση των καταλήψεων. Πάντα μέσα από συντροφικές διαδικασίες, χωρίς
πρωτοπορίες,  χωρίς μάτσο επιτελέσεις,  με αναγνώριση και συλλογικό ξεπέρασμα του
φόβου.  Μπορεί να είναι αυτονόητο πως η επίθεση δεν συμβαίνει πάντα χωρίς όλα
αυτά τα προβλήματα,  μα άλλο τόσο αυτονόητο είναι ότι αξίζει να την κάνουμε
πραγματικότητα με οριζόντιες σχέσεις. Όχι γιατί έτσι πρέπει, όχι γιατί έχουμε καθήκον,
αλλά γιατί γουστάρουμε, το κρίνουμε αναγκαίο και δεν το αναθέτουμε σε κανέναν.

Κάπως έτσι, ανώνυμα αλάνια με χιουμοριστικές υπογραφές, βανδάλισαν τις 13
από τις 22 εταιρίες που συμμετείχαν στον πρώτο διαγωνισμό για την κατεδάφιση της
Τερμίτας,  σε Βόλο,  Λάρισα,  Τρίκαλα και Αθήνα (ο διαγωνισμός αυτός είχε ακυρωθεί
από την παρέμβαση 50 συντροφισσών/ων).  Χωρίς να έχουν ανταλλάξει μια κουβέντα,
ένιωσαν την απειλή προς τις καταλήψεις σαν επίθεση στις εαυτές τους,  είχαν τα
ανάλογα αντανακλαστικά και συναντήθηκαν μέσω των πράξεων τους.  Ώθησαν έτσι
πολλές από αυτές τις εταιρίες να αποσυρθούν δημόσια,  και την ένωση εργοληπτών
δημοσίων έργων να απαιτήσει την ακύρωση του διαγωνισμού.  Πέτυχαν μια μικρή
χρονική και πολιτική νίκη, και έταξαν το μεγάλο έπαθλο στον νικητή του διαγωνισμού.

Υπάρχει όμως συνέχεια.  Ο αυτοκράτορας-πρύτανης Πετράκος προκήρυξε νέο
διαγωνισμό την Πέμπτη 3 Αυγούστου 10 π.μ. στο νέο κτίριο της Περιφέρειας Θεσσαλίας
στη Λάρισα,  Θεοφράστου και Κλεισθένους.  Το ραντεβού από την πλευρά μας ισχύει



κανονικά, υπάρχει ένας φάκελος που δεν έχει κατατεθεί ακόμα... 

...και είναι μόνο η αρχή!

Εκτός από την Τερμίτα,  το στοίχημα για την υπεράσπιση των κοινοτήτων μας
αφορά εξίσου τη Rosa Nera,  την Βανκούβερ Απαρτμάν,  το Παπουτσάδικο,  την
Ματρόζου, την Ντουγρού, σπίτια που αγαπάμε κι ας μην έχουμε γνωρίσει, που παρά τα
προβλήματα και τις ατέλειες αναζωπυρώνουν τη μαγεία που έχει σβήσει από τις λέξεις
αναρχία, αλληλεγγύη, ελευθερία. Ο αγώνας αυτός είναι διαρκής, και είναι σημαντικό να
οξύνεται σε κάθε κατασταλτικό χτύπημα.

Θα δανειστώ για το κλείσιμο τα λόγια κάποιων συντροφισσών: «Προτείνουμε τη
δημιουργία μια ομπρέλας προστασίας για τις καταλήψεις. Ειδικότερα, ομάδες άμεσης
δράσης,  να προετοιμάσουν σχέδια επίθεσης τα οποία θα εκτελούνται ως απάντηση
μετά την όποια καταστολή κατειλημμένων χώρων και εγχειρημάτων συμπληρώνοντας
τις δημόσιες πολιτικές δράσεις».  (Προβοκάτορες και βάνδαλες,  ντροπές του έθνους.  Ανάληψη
ευθύνης για την επίθεση σε ένα φασιστομάγαζο, ένα κατηχητικό και τα γραφεία της Ελλήνων Συνέλευσις
του Σώρρα στο Βόλο,  το 2016.  Το link για το πλήρες κείμενο είναι εδώ:
https://athens.indymedia.org/post/1560546/)

Μια προοπτική που φαντάζει μακρινή, αλλά έχει πραγματωθεί και σε πολύ πιο
ζοφερές συνθήκες, όπως για παράδειγμα τον Ιούλιο του 2016 στο Βερολίνο, που στην
καρδιά ενός αστυνομικού κράτους εκατοντάδες αλληλέγγυες/οι εξάπλωσαν τις φωτιές
τους κατά μήκος της πόλης ενάντια στην έξωση της κατάληψης Rigaer94. Κατάφεραν με
το πείσμα τους να μείνουν ζωντανά η κοινότητα και το σπίτι,  και να οπισθοχωρήσουν
μπάτσοι και δικαστές. 

Χαιρετισμούς και αγάπη εκ των προτέρων, σε όσες συμβάλουν με οποιοδήποτε
τρόπο στην υπεράσπιση των σπιτιών μας. Αλληλεγγύη με κάθε μέσο, με το κείμενο, με
την αφίσα, με το χιούμορ, με το μικρόφωνο, με την πέτρα.

Μια δόση χάους για κάθε απειλή. 

Still not loving university.

Φιλιά, Μπούμπης.

ΥΓ1: Το καλύτερο φάρμακο στην μοναξιά και την κατάθλιψη είναι η συλλογικότητα.

ΥΓ2: Το κείμενο εκφράζει αυστηρά προσωπικές απόψεις. 


