ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΙΚΟΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
5 χρόνια μετά την εξέγερση του Δεκέμβρη 2008.
Σήμερα, είναι πλέον σαφές ότι η εξέγερση εκείνη ήταν η πρώτη έκφραση των
τεράστιων κινητοποιήσεων που θα ακολουθούσαν στο έδαφος της οικονομικής
και πολιτικής κρίσης. Ο Δεκέμβρης ήταν ο πρώτος γύρος της μάχης που
δίνουμε σήμερα, και των εξεγέρσεων που μέλλονται να' ρθουν.
Στα πλαίσια της εκδήλωσης που διοργανώνουμε στην Εργατική Λέσχη
Καλλιθέας, ετοιμάσαμε αυτό το μικρό αφιέρωμα στην εξέγερση του Δεκέμβρη.
Είναι φυσικά αδύνατον όχι απλά να συμπεριληφθεί αλλά έστω να
εκπροσωπηθεί επάξια σε ένα αφιέρωμα ο πλούτος της. Άλλωστε, η βασική
ίσως ιδιαιτερότητά της ήταν ακριβώς η πολυμορφία, ο πλούτος και ο
αυθορμητισμός των πρακτικών και των μορφών δράσης, η δημιουργικότητα,
η ευρύτητα των ανθρώπων και κοινωνικών ομάδων που συμμετείχαν. Έχουν
γραφτεί πολλά για το Δεκέμβρη, και μάλλον μένουν πολλά ακόμα να
συζητηθούν. Επιλέξαμε εδώ να συμπεριλάβουμε ένα -αναγκαστικά ελλιπέςχρονικό των γεγονότων του μήνα εκείνου (αν και στην εξέγερση θα χρεώναμε
και πολλά από τα γεγονότα που ακολούθησαν τους επόμενους μήνες), κάποια
μόνο από τα συνθήματα που ακούστηκαν στους δρόμους τότε, καθώς και μια
σειρά προκηρύξεων και κειμένων από διάφορες συλλογικότητες που
συμμετείχαν. Πολλά από τα κείμενα αυτά αποτελούν σημεία αναφοράς της
εξέγερσης, ενώ άλλα φανερώνουν τον πλούτο της συζήτησης και των δράσεων
των ημερών.
Σήμερα, περίοδο της βαθιάς, δομικής κρίσης του καπιταλισμού, το μόνο
σίγουρο είναι ότι η εξέγερση του Δεκέμβρη όχι μόνο δεν έχει δικαιωθεί, αλλά
πυροδοτεί νέες εξεγέρσεις, με χίλιους τρόπους, αλλά επίσης απλά και μόνο
θυμίζοντας μας την μοναδική αίσθηση που είχαμε όλοι μας τις μέρες εκείνες:
Ότι οι δρόμοι είναι δικοί μας. Ότι η ζωή είναι δική μας. Ότι το μέλλον μας
ανήκει.

ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ! ΚΟΙΤΑ ΨΗΛΑ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ!

Χρονικό των κύριων γεγονότων της εξέγερσης του Δεκέμβρη 2008
Είναι φυσικά αδύνατον να παρατεθούν όλες οι δράσεις της εξέγερσης, λόγω της τεράστιας διασποράς, του
πλήθους και της πολυμορφίας τους. Επιλέξαμε να παραθέσουμε τα σημαντικότερα γεγονότα στην Αθήνα και σε
άλλες πόλεις. Το χρονικό μας φτάνει ως το τέλος του μήνα, αν και πολλές δράσεις, καταλήψεις και παρεμβάσεις
ακολούθησαν τους επόμενους μήνες, που εντάσσονται αντικειμενικά στο κλίμα του Δεκέμβρη. Σημεία τομής σε
όλη αυτή την πορεία που ξεκίνησε μετά το Δεκέμβρη αποτέλεσαν η κατάληψη της ΕΣΗΕΑ και της Λυρικής
Σκηνής το Γενάρη.

Σάββατο 6 Δεκέμβρη
•
Ο ειδικός φρουρός της αστυνομίας Επαμεινώνδας Κορκονέας πυροβολεί και δολοφονεί τον μαθητή
Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο στα Εξάρχεια στις 21.10.
•
Λιγότερο από μια ώρα αργότερα, οργανώνονται διαδηλώσεις στο κέντρο της Αθήνας, στα προάστια και
σε άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Γίνονται αυθόρμητες διαδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, τα
Χανιά, το Ηράκλειο, τα Γιάννενα, το Βόλο, τη Μυτιλήνη, τη Σπάρτη, την Κομοτηνή, την Αλεξανδρούπολη,
την Ξάνθη, το Αγρίνιο, τις Σέρρες και αλλού. Ξεσπούν μεγάλες συγκρούσεις με την αστυνομία.
•
Καταλαμβάνονται τα κτίρια των μεγάλων Πανεπιστημίων της Αθήνας : η Νομική σχολή, το Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο, η ΑΣΟΕΕ.

Κυριακή 7 Δεκέμβρη
•
Οργανώνεται μεγάλη διαδήλωση στην Αθήνα στη 1 το μεσημέρι, από πολιτικά κόμματα και οργανώσεις,
σωματεία και άλλους κοινωνικούς φορείς, καθώς και από τις καταλήψεις των πανεπιστημιακών κτιρίων, με
κατεύθυνση τη ΓΑΔΑ. Κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης, ξεσπούν τεράστιες συγκρούσεις με την αστυνομία,
καθώς και ενάντια σε τράπεζες, δημόσια κτήρια και καταστήματα. Η αστυνομία επιτίθεται : ένας μπάτσος
απειλεί με το όπλο του τους διαδηλωτές, φαινόμενο που θα επαναληφθεί συχνά τις επόμενες μέρες. Η
φωτογραφία του περιστατικού που κυκλοφορεί γίνεται αιτία να απολυθεί ο φωτογράφους Κώστας Τσιρώνης
από την εφημερίδα όπου εργαζόταν, τον Ελεύθερο Τύπο, η οποία επιχειρεί να συγκαλύψει το γεγονός.
•
Γίνονται επίσης διαδηλώσεις σε πολλές άλλες πόλεις. Στη Θεσσαλονίκη, καταλαμβάνεται η Σχολή
Θεάτρου και το κτίριο του Δικηγορικού Συλλόγου, καταλήψεις που λειτουργούν ως σημείο αναφοράς κατά τη
διάρκεια όλης της εξέγερσης.
•
Διοργανώνονται επίσης διαδηλώσεις και στο εξωτερικό : στο Λονδίνο, το Αμβούργο και την Κολωνία.
Από σήμερα και μετά, διαδηλώσεις διοργανώνονται καθημερινά σε περισσότερες από 150 πόλεις στον κόσμο.
Η τεράστια διασπορά και μαζικότητα των διαδηλώσεων αλληλεγγύης σε όλο τον κόσμο (όχι απλά στην
Ευρώπη, αλλά και στη Λατινική Αμερική, την Αυστραλία, πολλές πόλεις των ΗΠΑ και στον Καναδά) είναι
ένα από τα σημεία που αναδεικνύουν τη μοναδικότητα και την πολιτική σημασία της εξέγερσης.
•
Ο υπουργός Εσωτερικών Προκόπης Παυλόπουλος καθώς και ο υφυπουργός Δημοσίας Τάξης
Παναγιώτης Χηνοφώτης, καταθέτουν τις παραιτήσεις τους στον πρωθυπουργό, ο οποίος δεν τις δέχεται.

Δευτέρα 8 Δεκέμβρη
•
Το πρωί, διοργανώνονται οι πρώτες συγκεντρώσεις μαθητών, οι οποίοι επιτίθενται σε αστυνομικά
τμήματα σε πολλές περιοχές της χώρας. Στην Αθήνα, καλείται κεντρική μαθητική διαδήλωση στις 14.00 στα
Προπύλαια με κατεύθυνση τη ΓΑΔΑ. Το ίδιο γίνεται και στον Πειραιά. Οι μαθητές επιτίθενται επίσης ενάντια
στο κτίριο του Υπουργείου Παιδείας και επιχειρούν το ίδιο έξω από το σπίτι του πρωθυπουργού.
•
Το απόγευμα, διεξάγεται η μεγαλύτερη και πιο βίαιη διαδήλωση όλης της εξέγερσης στο κέντρο της
Αθήνας. Στις 18.00, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, κυρίως νεολαίοι, συγκεντρώνονται γύρω από τα Προπύλαια.
Υπάρχει επίσης μεγάλη συμμετοχή μεταναστών για πρώτη μέρα. Γίνονται τεράστιες συγκρούσεις και
πλιάτσικα σε τράπεζες και μαγαζιά. Γίνονται επιθέσεις ενάντια σε κρατικά κτίρια και αστυνομικά τμήματα.
Υπάρχει γενικευμένη αίσθηση ότι ο δρόμος και η πόλη ανήκει στους διαδηλωτές – η αστυνομία αδυνατεί και
επί της ουσίας δεν επιχειρεί να επέμβει. Η μέρα αναφέρεται συχνά ως η μεγάλη Δευτέρα της εξέγερσης.
•
Γίνονται όμως και διαδηλώσεις σε όλες τις μεγάλες πόλεις, από την Κρήτη ως την Αλεξανδρούπολη
και στα περισσότερα νησιά. Γίνονται πάρα πολλές συλλήψεις κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων.
•
Διαδηλωτές βάζουν φωτιά στο γιγάντιο χριστουγεννιάτικο δέντρο που έχει εγκαταστήσει ο δήμος
Αθηναίων στο Σύνταγμα. Το κάψιμο του χριστουγεννιάτικου δέντρου θα γίνει σημείο αναφοράς της
εξέγερσης, και σύμβολο δύο κόσμων και δύο πολιτισμών που συγκρούονται. Η ένταση του συμβολισμού
φαίνεται και σε αυτό που ακολουθεί: καθ' όλη τη διάρκεια της εξέγερσης, διμοιρίες ΜΑΤ φυλάνε όλο το
εικοσιτετράωρο το καινούριο δέντρο που εγκαθίσταται από το δήμο.
•
Οι διοικήσεις των περισσότερων πανεπιστημίων αποφασίζουν να αναστείλουν τη λειτουργία τους ως
αντίδραση στη δολοφονία του Αλέξη. Ωστόσο, εμποδίζεται με αυτό τον τρόπο η διεξαγωγή γενικών
συνελεύσεων των σχολών από τους φοιτητές. Η ΠΟΣΔΕΠ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Διδακτικού και
Επιστημονικού Προσωπικού) προκηρύσσει τριήμερη απεργία.
•
Το βράδυ, συνεδριάζει έκτακτα η κυβερνητική επιτροπή. Φήμες διαδίδονται ότι η κυβέρνηση
εξετάζει το ενδεχόμενο να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς και να κατεβάσει το στρατό στις
πόλεις.

Τρίτη 9 Δεκέμβρη
•
Το πρωί, οργανώνεται πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας από τους μαθητές, τους
φοιτητικούς συλλόγους καθώς και τους απεργούς καθηγητές της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης.
•
Το απόγευμα γίνεται η κηδεία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου στο Παλαιό Φάληρο. Χιλιάδες άνθρωποι
παρίστανται στην κηδεία. Η αστυνομία επιτίθεται, κάνοντας χρήση χημικών, και ακολουθούν συγκρούσεις.
Μπάτσοι πυροβολούν πάνω από 10 φορές για εκφοβισμό.
•
Οργανώνονται και πάλι διαδηλώσεις σε πολλές πόλεις. Είναι η πρώτη μέρα που κάνουν την εμφάνισή
τους « αγανακτισμένοι πολίτες » κυρίως στην Πάτρα, αλλά και στην Αθήνα, τη Λάρισα, το Ηράκλειο και
αλλού. Είναι τα πρώτα φαινόμενα προσπάθειας να ενεργοποιηθεί ο κοινωνικός αυτοματισμός ενάντια στους
διαδηλωτές· στην πραγματικότητα, στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων όπως αποδείχτηκε
αργότερα, πρόκειται για φασίστες ή μέλη δεξιών και ακροδεξιών οργανώσεων.

•
Οι κρατούμενοι σε 23 φυλακές της χώρας κηρύσσουν αποχή σίτισης ως μορφή αντίδρασης ενάντια στη
δολοφονία του Γρηγορόπουλου και για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στους διαδηλωτές.
•
Ο πρωθυπουργός στέλνει μια επιστολή στις διοικήσεις της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ, ζητώντας τους να
ακυρώσουν τη διαδήλωση και τις απεργιακές συγκεντρώσεις που είχαν καλεστεί για την επόμενη μέρα
ενάντια στον προϋπολογισμό, « για να μη γίνουν οι διαδηλώσεις των εργαζομένων πεδίο εκμετάλλευσης για
την πραγματοποίηση πράξεων βίας». Την ίδια στιγμή, συναντά όλους τους αρχηγούς των πολιτικών
κομμάτων και κοινωνικών φορέων, για να τους μιλήσει για την ανάγκη «να θωρακιστεί το δημοκρατικό
πολίτευμα ενάντια στη βία των ακραίων ομάδων» και το καθήκον εθνικής ενότητας...

Τετάρτη 10 Δεκέμβρη
•
Οι διοικήσεις της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ αποφασίζουν να ακυρώσουν τις διαδηλώσεις των συνδικάτων.
Ωστόσο, οι διαδηλώσεις αυτές οργανώνονται από τα πρωτοβάθμια σωματεία και ομοσπονδίες, με τεράστια
συμμετοχή των εργαζομένων.
•
Γίνονται μαζικές διαδηλώσεις σε περισσότερες από 42 πόλεις, ακόμα και σε περιοχές που δεν είχαν
ξαναγίνει ποτέ διαδηλώσεις ως τώρα.
•

Ενεργοποιείται ο τρομονόμος, ενάντια στους συλληφθέντες στη Λάρισα : 11 μαθητές και 8 ενήλικες.

•
Δημοσιεύονται αποσπάσματα από την κατάθεση του Κορκονέα, όπου μιλά για το Γρηγορόπουλο ως
παιδί με παρεκκλίνουσα συμπεριφορά. Ταυτόχρονα, ο δικηγόρος του Αλέξης Κούγιας υποστηρίζει ότι
πρόκειται για παρεξήγηση, και ότι η σφαίρα εξοστρακίστηκε.

Πέμπτη 11 Δεκέμβρη
•
Γίνονται τοπικές μαθητικές πορείες σε πολλές περιοχές, οι μαθητές επιτίθενται σε αστυνομικά τμήματα
και κλείνουν τους δρόμους.
•
Ανακοινώνεται ότι η αστυνομία ξέμεινε από δακρυγόνα, καθώς 4500 δακρυγόνα χρησιμοποιήθηκαν
κατά τις 5 τελευταίες μέρες. Παραγγέλνεται νέο στόκ από το Ισραήλ.
•
Κάτοικοι της περιοχής καταλαμβάνουν το δημαρχείο του Αγίου Δημητρίου στην Αθήνα. Συμμετέχουν
επίσης και εργαζόμενοι του δημαρχείου. Πρόκειται για την πρώτη κατάληψη σε τοπικό επίπεδο· θα
ακολουθήσουν πάρα πολλές ακόμα.
•
Οργανώνεται μεγάλη διαδήλωση το απόγευμα στην Αθήνα. Ταυτόχρονα, γίνονται οι γενικές συνελεύσεις
των φοιτητών με μεγάλη συμμετοχή. Αποφασίζουν καταλήψεις στις σχολές και συμμετοχή στις
κινητοποιήσεις.
•
Στην Κομοτηνή, μέλη ακροδεξιών οργανώσεων επιτίθενται στους φοιτητές και όσους συμμετέχουν στην
κατάληψη του πανεπιστημίου.

Παρασκευή 12 Δεκέμβρη
•

Γίνονται διαδηλώσεις μαθητών, φοιτητών και καθηγητών στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και σε άλλες

πόλεις. Οι διαδηλώσεις καταστέλλονται βίαια από την αστυνομία.
•

Κάτοικοι του Χαλανδρίου καταλαμβάνουν το παλιό δημαρχείο της περιοχής.

•
Στη Θεσσαλονίκη, πολλές σχολές βρίσκονται υπό κατάληψη, μετά από αποφάσεις των γενικών
συνελεύσεων.
•

Όλα τα στρατόπεδα της χώρας βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Σάββατο 13 Δεκέμβρη
•
Γίνονται ειρηνικές διαδηλώσεις και καθιστικές διαμαρτυρίες στο κέντρο της Αθήνας. Διαρκούν ως το
βράδυ, οπότε δέχονται επίθεση από την αστυνομία.
•
Στις 9 το βράδυ, διοργανώνεται συγκέντρωση στο σημείο δολοφονίας του Γρηγορόπουλου, καθώς
βρισκόμαστε ακριβώς μια βδομάδα μετά τη δολοφονία. Μετά τη συγκέντρωση, γίνονται αυθόρμητες
διαδηλώσεις στο κέντρο της Αθήνας.
•
Γίνονται διάφορες παρεμβάσεις σε πολλές πόλεις της χώρας. Στα Χανιά, διαδηλωτές καταλαμβάνουν
ένα ραδιοφωνικό σταθμό και διαβάζουν τα κείμενά τους. Στα Γρεβενά, ο δήμαρχος απαιτεί να του
γνωστοποιηθούν τα ονόματα των διαδηλωτών που συμμετείχαν σε ένα μοίρασμα προκηρύξεων.

Κυριακή 14 Δεκέμβρη
•

Οργανώνονται διαδηλώσεις σε πολλές πόλεις για μία ακόμα μέρα.

•
Κάτοικοι της Νέας Σμύρνης καταλαμβάνουν το Γαλαξία, μια εγκαταλελειμμένη δημοτική καφετέρια,
ώστε να τον χρησιμοποιήσουν ως κέντρο αγώνα κατά τη διάρκεια της εξέγερσης.
•
Καταλαμβάνονται τέσσερις ραδιοφωνικοί σταθμοί στην Αθήνα, και οι καταληψίες διαβάζουν τα κείμενά
τους.
•
Η επιτροπή πρωτοβουλίας κατοίκων Εξαρχείων καλεί σε συγκέντρωση στο σημείο δολοφονίας του
Γρηγορόπουλου, η οποία διεξάγεται με μεγάλη συμμετοχή.

Δευτέρα 15 Δεκέμβρη
•
Σε πολλές πόλεις, μαθητές μπλοκάρουν τους δρόμους και κάνουν πορείες. Οργανώνουν επίσης
διαδήλωση προς τη ΓΑΔΑ καθώς και προς τις φυλακές Κορυδαλλού.
•

Οργανώνεται από μουσικούς μουσική διαμαρτυρία στα Προπύλαια το απόγευμα.

•

Στις 18.00 γίνεται κεντρική πορεία στο κέντρο της Αθήνας.

•
Σήμερα γίνονται επίσης παρεμβάσεις ενάντια στα εισιτήρια στα ΜΜΜ, που περιλαμβάνουν και
καταστροφές των αντίστοιχων μηχανημάτων.
•

Στη Νέα Φιλαδέλφεια, κάτοικοι της περιοχής καταλαμβάνουν το πολιτιστικό κέντρο του δήμου.

•

Στα Γιάννενα, διαδηλωτές καταλαμβάνουν το ραδιοφωνικό σταθμό του δήμου και το πολιτιστικό κέντρο.

•

Στη Γαλλία, ο υπουργός Παιδείας ανακοινώνει την ακύρωση της μεταρρύθμισης στη δευτεροβάθμια

εκπαίδευση, εκφράζοντας φόβους ότι η εξέγερση στην Ελλάδα μπορεί να γενικευτεί.

Τρίτη 16 Δεκέμβρη
•
Διαδηλωτές καταλαμβάνουν τη ΝΕΤ κατά τη διάρκεια του απογευματινού δελτίου ειδήσεων. Σηκώνουν
στο δελτίο τρία πανό, που γράφουν « Σταματήστε να κοιτάτε/ βγείτε όλοι στους δρόμους », « Ελευθερία για
όλους μας » και « Άμεση αποφυλάκιση όλων των συλληφθέντων », και διαβάζουν μια προκήρυξη.
•
Η εκπομπή του Λάκη Λαζόπουλου προβάλλει βίντεο όπου οι μπάτσοι συνεργάζονται με
κουκουλοφόρους, προκαλώντας μεγάλη συζήτηση.
•

Γίνεται επίθεση ενάντια στην έδρα των ΜΑΤ στην Καισαριανή.

•
Στα Εξάρχεια, η επιτροπή πρωτοβουλίας κατοίκων Εξαρχείων καλεί σε συγκέντρωση στο τοπικό
αστυνομικό τμήμα. Συμμετέχουν χιλιάδες διαδηλωτές.
•
Στη Θεσσαλονίκη, οργανώνεται μεγάλη διαδήλωση. Στις Σέρρες, οι διαδηλωτές καταλαμβάνουν το
εμπορικό επιμελητήριο της πόλης. Στην Πάτρα, οι φοιτητικοί σύλλογοι οργανώνουν μεγάλη διαδήλωση.

Τετάρτη 17 Δεκέμβρη
•
Εργαζόμενοι, κυρίως ελαστικοί, καταλαμβάνουν το κτίριο της ΓΣΕΕ. Είναι μια από τις κεντρικότερες
δράσεις της εξέγερσης. Χιλιάδες άνθρωποι συμμετέχουν στην κατάληψη, η οποία λειτουργεί ως σημείο
αναφοράς για το κίνημα.
•
Φοιτητές κρεμούν δύο πανό στην Ακρόπολη, τα οποία γράφουν « Thursday 18/12 demonstration in all
Europe » και τη λέξη « Αντίσταση » σε τέσσερις ξένες γλώσσες. Καλούν για την επόμενη μέρα
πανευρωπαϊκή μέρα δράσης. Οι εργαζόμενοι της Ακρόπολης στηρίζουν τη δράση.
•

Οργανώνονται τοπικές πορείες σε πολλές περιοχές της Αθήνας και άλλων πόλεων.

•

Στα Γιάννενα, φοιτητές καταλαμβάνουν το δημαρχείο, και στο Ηράκλειο τη νομαρχία.

•
Στο Περιστέρι, άγνωστοι πυροβολούν έναν δεκαεξάχρονο μαθητή, μέλος του 15μελούς του σχολείου του
και πολιτικά ενεργού, ο οποίος δεν τραυματίζεται σοβαρά. Η επίθεση καταγγέλλεται ως παρακρατική και
ακροδεξιά.

Πέμπτη 18 Δεκέμβρη
•
Γίνεται πορεία φοιτητών, μαθητών και καθηγητών. Πολλά πρωτοβάθμια σωματεία καλούν σε
μονοήμερη απεργία, ή στάση εργασίας. Σε μονοήμερη απεργία έχει καλέσει και η ΑΔΕΔΥ. Έτσι, η συμμετοχή
στην πορεία είναι πολύ μεγάλη. Νέες συγκρούσεις διεξάγονται με την αστυνομία.
•

Γίνεται αντιρατσιστική διαδήλωση στο Σύνταγμα από μεταναστευτικές και αντιρατσιστικές οργανώσεις.

•
Γίνονται επίσης τοπικές διαδηλώσεις, καθώς και διαδήλωση στο Περιστέρι, ενάντια στην επίθεση που
δέχτηκε ο μαθητής στο Περιστέρι την προηγούμενη μέρα.
•

Φοιτητές της Καλών Τεχνών και της Αρχιτεκτονικής διακόπτουν μια συναυλία κλασικής μουσικής στο

Μέγαρο Μουσικής, και μοιράζουν προκήρυξη σχετικά με το ρόλο της τέχνης και των καλλιτεχνών.
•
Στην Πάτρα, οι φοιτητικοί σύλλογοι οργανώνουν κινητοποίηση που καταλήγει στο Εργατικό Κέντρο
Πάτρας, το οποίο και καταλαμβάνουν.
•

Στη Θεσσαλονίκη, γίνεται συναυλία αλληλεγγύης στους συλληφθέντες της εξέγερσης.

•
Στα πλαίσια της πανευρωπαϊκής μέρας δράσης, οργανώνονται συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις σε
πολλές χώρες του κόσμου.

Παρασκευή 19 Δεκέμβρη
•
Οργανώνεται τεράστια συναυλία στο κέντρο της Αθήνας, από το Συντονιστικό Γενικών Συνελεύσεων
φοιτητικών και σπουδαστικών συλλόγων Αθήνας, τα Συντονιστικά Μαθητών, την Κατάληψη Νομικής και
την Ανοιχτή Συνέλευση μαθητών-φοιτητών-εργαζομένων Πολυτεχνείου. Συμμετέχουν περισσότεροι από 82
καλλιτέχνες και συγκροτήματα, ενός ευρύτατου ρεπερτορίου. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συναυλία που
οργανώνεται με τέτοιο τρόπο τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα.
•
Διαδηλωτές επιτίθενται στο Γαλλικό Ινστιτούτο, με συνθήματα όπως « Σπίθα στην Αθήνα, πυρκαγιά στο
Παρίσι, είναι η εξέγερση που έρχεται » και « Ελλάδα-Γαλλία, εξέγερση παντού » [« Étincelle à Athènes,
incendie à Paris, c’est l’insurrection qui vient », « Grèce-France, insurrection partout »]. Η δράση στοχεύει
στην αλληλεγγύη με τις μαθητικές κινητοποιήσεις στη Γαλλία.
•

Νέες διαδηλώσεις οργανώνονται στο Περιστέρι για την επίθεση ενάντια στο μαθητή.

•
Οι καταληψίες της ΓΣΕΕ κάνουν παρεμβάσεις στην MRB και στον ΟΤΕ, ενάντια στην ελαστική
εργασία.
•
Διαδηλωτές διακόπτουν την πρεμιέρα του Εθνικού Θεάτρου στην Αθήνα. Καταλαμβάνουν τη σκηνή και
κρεμούν ένα πανό το οποίο γράφει « Όλοι στους δρόμους. Άμεση απελευθέρωση όλων των συλληφθέντων
της εξέγερσης ». Μοιράζουν προκηρύξεις που καλούν τους θεατές να κινητοποιηθούν. Πρόκειται για μια
δράση που θα αποτελέσει σημείο αναφοράς, καθώς θα προκαλέσει μια τεράστια συζήτηση μεταξύ των
καλλιτεχνών αλλά και ευρύτερα στην κοινωνία. Η πλειοψηφία των καλλιτεχνών στηρίζει τη δράση αυτή και
την εξέγερση. Δεκάδες γνωστοί καλλιτέχνες υπογράφουν ένα κείμενο όπου υποστηρίζουν τις πολιτιστικές
παρεμβάσεις και καλούν το λαό να κινητοποιηθεί.
•
Στη Θεσσαλονίκη, καταλαμβάνεται το Θέατρο Ολύμπιον, διάσημο καθώς εκεί γίνεται το Διεθνές
Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.
•
Στα Χανιά, διαδηλωτές καταλαμβάνουν ένα τοπικό τηλεοπτικό κανάλι και μεταδίδουν ένα βίντεο για την
εξέγερση.
•

Καταλαμβάνονται πολλοί ραδιοφωνικοί σταθμοί, όπου οι συμμετέχοντες διαβάζουν τα κείμενά τους.

•
Οργανώνονται τοπικές πορείες σε πολλές περιοχές της Αθήνας και άλλων πόλεων. Κάποιες από αυτές
είναι διαδηλώσεις αλληλεγγύης για τους συλληφθέντες της εξέγερσης.
•
Τίθεται για πρώτη φορά σοβαρά θέμα άρσης του ασύλου από την αστυνομία και την Γενική Εισαγγελία
Αθηνών. Το θέμα τίθεται μετά από μια συγκέντρωση στο σημείο δολοφονίας του Γρηγορόπουλου, την οποία
ακολούθησαν εκτεταμένες συγκρούσεις με την αστυνομία ως το πρωί.

Κυριακή 21 Δεκέμβρη
•
Φοιτητές της Καλών Τεχνών διακόπτουν πάνω από 15 θεατρικές παραστάσεις στην Αθήνα, και
διαβάζουν τα κείμενά τους.
•

Οι καταληψίες της ΓΣΕΕ αποφασίζουν τη λήξη της κατάληψης.

•
Γίνεται το πρώτο κάλεσμα για τη δημιουργία συνέλευσης αλληλεγγύης στους συλληφθέντες της
εξέγερσης. Στις 27 Δεκέμβρη, θα δημιουργηθεί η « Ανοιχτή συνέλευση εξεγερμένων για την αλληλεγγύη
στους διωκόμενους της εξέγερσης ».

Δευτέρα 22 Δεκέμβρη
•
Η γυναίκα, μετανάστρια και συνδικαλίστρια Κωνσταντίνα Κούνεβα δέχεται επίθεση με βιτριόλι κάτω
από το σπίτι της. Η Κούνεβα, γραμματέας της ΠΕΚΟΠ, είχε δεχτεί κατά το παρελθόν πολλές απειλές από την
εργοδοσία. Θα γίνει σύμβολο του κινήματος, ενώ θα διοργανωθεί ένα πολύ μεγάλο κίνημα αλληλεγγύης. Στο
εξής, το θέμα των ελαστικά εργαζόμενων έρχεται στο επίκεντρο.
•

Κάτοικοι του Περιστερίου καταλαμβάνουν το δημαρχείο.

•
Στη Θεσσαλονίκη, γίνεται κατάληψη στη δημοτική βιβλιοθήκη της Άνω Πόλης, ώστε να φιλοξενήσει τις
λαϊκές συνελεύσεις και να χρησιμοποιηθεί ως κέντρο αντιπληροφόρησης.

Τρίτη 23 Δεκέμβρη
•
Γίνεται επίθεση ενάντια σε μια κλούβα των ΜΑΤ, την οποία αναλαμβάνει η πρωτοεμφανιζόμενη
οργάνωση « Λαϊκή Δράση ». Είναι η πρώτη ενέργεια από αρκετές που θα ακολουθήσουν, στα πλαίσια μιας
σχετικής αναγέννησης οργανώσεων που αυτο-αποκαλούνται ως « αντάρτικα πόλης ».
•
Γίνεται η τελευταία διαδήλωση από τα συντονιστικά των φοιτητών και τους μαθητές στο κέντρο της
Αθήνας.
•

Λήγει η κατάληψη της Νομικής.

Τετάρτη 24 Δεκέμβρη
•

Λήγουν οι καταλήψεις του Πολυτεχνείου και της ΑΣΟΕΕ.

Τα Συνθήματα του Δεκέμβρη

Ο Δεκέμβρης δεν ήταν απάντηση, ήταν ερώτηση.
ΣΠΑΣΑΜΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΗΣ ΒΑΡΚΙΖΑΣ.
Αυτές οι νύχτες είναι του Αλέξη, ο λαός θα πει την τελευταία λέξη
ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΙΚΟΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Ιστορία ερχόμαστε. Κοίτα ψηλά στον ουρανό
ΠΛΙΑΤΣΙΚΟ ΣΤΙΣ
ΚΛΕΜΜΕΝΕΣ ΜΑΣ ΖΩΕΣ
ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΛΕΗΛΑΣΙΑ
ΤΗΣ ΖΩΗΣ
ΕΞΩ ΟΙ ΔΡΟΜΟΙ ΑΝΑΠΝΕΟΥΝ
ΔΙΨΑΣΜΕΝΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΙ
Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ,
ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΓΕΝΝΙΟΥΝΤΑΙ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΤΙΠΟΤΑ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΝΤΑ
ΔΕΝ ΠΑΖΑΡΕΥΟΥΜΕ ΤΙΠΟΤΑ
ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΝΤΑ
Εσείς που τώρα κοιτάτε την πορεία
φορέστε αλεξίσφαιρα περνάει η αστυνομία
ΟΧΙ ΑΛΛΑ ΠΑΖΑΡΙΑ
ΤΑ ΘΕΛΟΥΜΕ ΟΛΑ
ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΕΦΤΑ, ΣΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ ΣΦΑΙΡΕΣ,
ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ ΜΕΡΕΣ

ΖΩΗ ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΕΠΙΒΙΩΣΗ
ΣΤΟΝ ΔΡΟΜΟ ΣΠΑΜΕ ΤΗΝ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ
Αυτή η σφαίρα δεν έπεσε τυχαία
κάτω τα χέρια από τη νεολαία
ΤΟ ΟΠΛΟ ΤΟΥ ΜΠΑΤΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΑΓΙΚΟ,
ΡΙΧΝΕΙ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΒΡΙΣΚΕΙ ΣΤΟ ΨΑΧΝΟ
Η ΟΡΓΗ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ
ΚΑΙ ΝΑ ΙΣΟΠΕΔΩΣEI
ΙΣΟΠΕΔΩΣEI ΤΑ ΠΑΝΤΑ
Η ΓΣΕΕ θα γίνει και πάλι ταξική, η δεύτερη κατάληψη θα είναι οριστική
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΟΛΟΦΟΝΕΙ
ΦΩΤΙΑ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΩΝ ΔΟΛΟΦΟΝΩΝ
ΦΩΤΙΑ ΣΤΑ ΜΑΤ
ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΜΕΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ
ΚΑΙ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΜΑΣ
ΜΕ ΜΙΑ ΣΦΑΙΡΑ ΤΑ ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΟΣΤΡΑΚΙΣΜΕΝΕΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ
Αλέξη ζεις εσύ μας οδηγείς
κι εσύ Αλέξη Κούγια να πας να γαμηθείς
ΣΑΠΙΕ ΚΟΣΜΕ, ΚΑΛΗΝΥΧΤΑ!
Αυτό είναι σωστό ο Κούγιας
να πεθάνει με εξοστρακισμό
ΑΚΟΥΣ ΤΟΝ ΘΟΡΥΒΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ;
ΕΓΩ ΤΟΝ ΦΤΙΑΧΝΩ

ΕΧΟΥΜΕ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΑΝΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ
ΕΞΕΓΕΡΜΕΝΟ ΤΟ ΝΕΟ ΕΤΟΣ
ΤΑ ΞΩΤΙΚΑ ΚΟΥΡΑΣΤΗΚΑΝ
ΚΑΙ ΚΑΨΑΝΕ ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ
Η ΛΑΒΑ ΑΙΦΝΙΔΙΑΖΕΙ ΟΣΟΥΣ ΔΕΝ ΒΛΕΠΟΥΝ ΤΟ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ
Το άστρο δεν θα ’ναι των Χριστουγέννων
θα ’ναι των καταλήψεων και των εξεγερμένων
ΟΛΟΙ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ
ΝΑ ΣΠΑΣΟΥΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΜΟ

ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΘΑ ΠΟΥΝ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΛΕΞΗ
ΠΡΑΣΙΝΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ ΚΑΙ ΖΑΡΤΙΝΙΕΡΑ, Η ΚΑΤΑΣΤΟΛΗ ΗΡΘΕ ΚΑΙ ΜΕ ΣΦΑΙΡΑ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Ή ΧΑΟΣ;
ΧΑΟΣ!
Πυροβολήσαν το συμμαθητή μας
στον δρόμο θα ξεσπάσει η οργή μας
Προσοχή, προσοχή-δολοφόνοι με στολή
ΛΕΦΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ
ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΠΑΤΣΟΥΣ
Μπάτσοι μουνιά-σκοτώνετε παιδιά
ΠΕΘΑΙΝΩ, Μ’ ΑΚΟΥΕΙ ΚΑΝΕΙΣ;
Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΠΛΙΖΕΙ,
ΟΙ ΜΠΑΤΣΟΙ ΠΥΡΟΒΟΛΟΥΝ

ΦΟΛΑ ΣΤΟΥΣ ΜΠΑΤΣΟΥΣ
ΕΙΜΑΣΤΕ Η ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΤΣΕΡΝΟΜΠΙΛ
ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΘΑΝΟΥΜΕ ΠΟΤΕ
ΤΑ ΘΕΛΟΥΜΕ ΟΛΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ
ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ, ΔΕΝ ΣΥΓΧΩΡΟΥΜΕ
ΣΥΝΤΡΟΦΕ, ΤΟ ΑΙΜΑ ΣΟΥ ΒΑΦΕΙ
ΤΙΣ ΠΕΤΡΕΣ ΜΑΣ
ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΙΖΕΙ ΤΗΝ ΟΡΓΗ ΜΑΣ
ΣΤΟ ΚΟΥΦΑΡΙ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
ΕΛΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ
ΡΟΥΦΙΑΝΩΝ ΔΟΛΟΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΑΝΙΣΤΩΝ
MERRY CRISIS AND HAPPY NEW FEAR
HAPPY NEW RIOT,
RIOT, YEAR 2009
ΜΕΤΡΑΤΕ ΜΕΡΕΣ
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΑΚΗ
Η ΕΠΟΧΗ ΣΑΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕ
ΓΟΝΕΙΣ, ΥΠΟΚΛΙΘΕΙΤΕ
ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑ ΜΑΣ Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ
ΖΗΤΩ Η ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ
ΤΩΝ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΤΟΥ ΚΚΕ
ΟΤΑΝ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΔΟΛΟΦΟΝΕΙ
ΚΑΘΕ ΣΙΩΠΗ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΝΟΧΗ
ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ, ΑΝΤΙΟ ΦΙΛΕ
ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΜΑΣ ΕΛΕΓΑΝ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΝΟΥΜΕ ΠΑΡΕΑ

ΜΗΝ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΟΥΝ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ.
ΒΟΗΘΑ ΚΙ ΕΣΥ.
ΦΩΤΙΑ στις ΤΡΑΠΕΖΕΣ
ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΦΑΙΡΕΣ
ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
ΕΙΝΑΙ Η ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ!!!
ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΑΝΤΟΥ ΠΤΩΜΑΤΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ. ΟΙ ΜΠΑΤΣΟΙ «ΕΚΤΕΛΟΥΝ» ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ ΤΟΥΣ
ΕΣΕΙΣ ΜΙΛΑΤΕ ΓΙΑ ΒΙΤΡΙΝΕΣ,
ΕΜΕΙΣ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΖΩΕΣ
Ας κάνουμε αληθινούς
τους χειρότερους
εφιάλτες τους
ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΞΕΡΟ ΨΩΜΙ
ΑΦΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΗΜΕΝΗΣ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΩΡΑ
Χιονίσει, βρέξει-εδώ για τον Αλέξη
REMEMBER, REMEMBER
THE 6th OF DECEMBER
ΟΛΗ Η ΓΑΔΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΠΗΓΑΔΑ
ΚΑΠΟΤΕ ΑΝΤΑΡΤΕΣ
ΠΑΝΤΟΤΕ ΑΝΤΑΡΤΕΣ
Σ' αυτά τα Δεκεμβριανά
Εμείς θα νικήσουμε
ΒΑΡΚΙΖΑ ΤΕΛΟΣ
Σ’ αυτούς τους δρόμους, σ’ αυτή την κοινωνία
οι εξεγέρσεις γίνονται, δεν είναι ουτοπία

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΦΙΛΩΝ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ ΣΤΑ ΜΜΕ
ΘΕΛΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΟΣΜΟ. ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΜΑΣ.
Δεν είμαστε τρομοκράτες, «κουκουλοφόροι», «γνωστοί-άγνωστοι».
ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ.
Αυτοί, οι γνωστοί-άγνωστοι....
Κάνουμε όνειρα - μη σκοτώνετε τα όνειρά μας.
Έχουμε ορμή - μη σταματάτε την ορμή μας.
ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ. Κάποτε ήσασταν νέοι κι εσείς.
Τώρα κυνηγάτε το χρήμα, νοιάζεστε μόνο για τη «βιτρίνα», παχύνατε, καραφλιάσατε.
ΞΕΧΑΣΑΤΕ.
Περιμέναμε να μας υποστηρίξετε. Περιμέναμε να ενδιαφερθείτε, να μας κάνετε μια φορά κι εσείς
περήφανους.
ΜΑΤΑΙΑ.
Ζείτε ψεύτικες ζωές, έχετε σκύψει το κεφάλι, έχετε κατεβάσει τα παντελόνια και
περιμένετε τη μέρα που θα πεθάνετε.
Δε φαντάζεστε, δεν ερωτεύεστε, δεν δημιουργείτε.
Μόνο πουλάτε κι αγοράζετε.
ΥΛΗ ΠΑΝΤΟΥ, ΑΓΑΠΗ ΠΟΥΘΕΝΑ – ΑΛΗΘΕΙΑ ΠΟΥΘΕΝΑ
Πού είναι οι γονείς;
Πού είναι οι καλλιτέχνες;
Γιατί δε βγαίνουν έξω:
ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΜΑΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
Υ.Γ.: Μη μας ρίχνετε άλλα δακρυγόνα. ΕΜΕΙΣ κλαίμε κι από μόνοι μας.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Σήμερα 6/12/2008 στις 21.15 αστυνομικός δολοφόνησε εν ψυχρώ 16χρονο μαθητή χωρίς να έχει
προηγηθεί συμπλοκή, χωρίς με κανένα τρόπο να απειλείται η σωματική του ακεραιότητα. Η προκλητική
στάση της αστυνομίας συνεχίστηκε και στον Ευαγγελισμό κατά τη διακομιδή του 16χρονου, με θρασεία
παρουσία διμοιρίας ΜΑΤ, συνεχείς κατασταλτικές επιθέσεις και πολιορκία της περιοχής των Εξαρχείων όλο
το βράδυ. Θα σπεύσουν, κυβέρνηση και ΕΛΑΣ, να χρεώσουν τη δολοφονία στην «απειρία», την
«επιπολαιότητα», το «κακό χαρακτήρα» και τη «ψυχολογική κατάσταση» του αστυνομικού. Στην
πραγματικότητα πρόκειται για την πιο ακραία εκδήλωση της κυβερνητικής καταστολής, αυθαιρεσίας και
ποινικοποίησης ενάντια, όχι μόνο στους κοινωνικούς αγώνες, αλλά τελικά και σε κάθε υποτιθέμενη
ανάρμοστη συμπεριφορά. Η ίδια η κυβέρνηση που αποφασίζει και εφαρμόζει πολιτική ασφυκτικής λιτότητας
για τους εργαζόμενους και ταυτοχρόνως δωρίζει 28 δισ. ευρώ στις τράπεζες, η ίδια η κυβέρνηση που
αναβαθμίζει το ρόλο της αστυνομίας ως απάντηση στην κοινωνική αδικία που η ίδια δημιουργεί, είναι η ίδια
κυβέρνηση που, ως άξια διάδοχος των προηγουμένων του ΠΑΣΟΚ, συνδιαμορφώνει, στο πλαίσιο της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, τρόμο-νόμους ενάντια σε αγωνιστές και κινήματα, δολοφονεί και απαγάγει μετανάστες
σε αστυνομικά τμήματα, συλλαμβάνει διαδηλωτές, καταστέλλει και ποινικοποιεί εργατικούς αγώνες.
Πολιτικό εργαλείο της, ο δικαστικός μηχανισμός βγάζει παράνομες και καταχρηστικές τις απεργίες, φυλακίζει
αγωνιστές και καλύπτει κάθε αστυνομική βία και αυθαιρεσία.
Σε αυτό το πλαίσιο καλλιεργεί και αναπαράγει το φόβο, εντείνοντας την επίθεση σε όλα τα μέτωπα
(ιδιωτικοποιήσεις, ασφαλιστικό, παιδεία, υγεία, διακαιώματα και κατακτήσεις). Αυτή η πολιτική οπλίζει το
χέρι των οργάνων καταστολής και είναι αυτή που δολοφόνησε το 16χρονο μαθητή!
Η μόνη απάντηση που μπορεί να δοθεί είναι οι συντονισμένοι μαχητικοί εργατικοί, νεολαιίστικοι και
κοινωνικοί αγώνες. Σε αυτή την κατεύθυνση, καλούμε κάθε εργαζόμενο, σωματείο, φοιτητικό σύλλογο να
συμμετέχει μαζικά:
•
•
•
•
•
•

ΣΤΗΝ ΑΥΡΙΑΝΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΑ ΣΤΙΣ 13.00 ΜΕ ΠΡΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΣΤΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ.
ΣΕ ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΜΑΖΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΤΗΣ 10 ης
ΔΕΚΕΜΒΡΗ ΜΕ ΜΑΖΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΧΟΛΗ, ΣΕ ΚΑΘΕ ΧΩΡΟ ΔΟΥΛΕΙΑΣ.
ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΟΥΝ ΤΩΡΑ ΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΚΥΚΛΩΝΟΥΝ ΤΑ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ, ΤΗ ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΟΥΝ ΑΜΕΣΑ ΟΙ ΤΡΟΜΟΝΟΜΟΙ-ΕΚΤΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
ΝΑ ΑΝΑΤΡΑΠΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΠΙΔΟΞΟΣ ΕΚΦΡΑΣΤΗΣ ΤΗΣ!
ΝΑ ΦΥΓΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΟΛΟΦΟΝΩΝ!

Εργαζόμενοι, φοιτητές, διαμαρτυρόμενοι πολίτες πραγματοποιήσαμε κατάληψη έπειτα από πορεία
στο κτήριο της Νομικής Σχολής, λίγη ώρα μετά τη δολοφονία του μαθητή.

ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΛΗΨΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ
Νομική Σχολή, 18/12/2008

Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΠΑΙΡΝΕΙ ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΤΗΣ!
ΑΥΤΗ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΘΑ ΑΝΑΤΡΑΠΕΙ!
Αυτές οι μέρες ήταν και είναι του Αλέξη! Μέρες οργής, μέρες εξέγερσης, μέρες όπου μιλούν η
νεολαία και οι εργαζόμενοι. Αυτή η γενιά δε χωράει στους νόμους της αγοράς και του κεφαλαίου! Η
σφαίρα που σκότωσε τον Αλέξη ήταν η σπίθα που έβαλε φωτιά σε όλο τον κάμπο…Έδειξε ότι η γενιά μας δεν
θα δείξει καμιά συναίνεση με την φονική πολιτική κυβέρνησης – ΠΑΣΟΚ –ΕΕ. Γράφουμε με τον δικό μας
τρόπο την ιστορία, εμείς που κρατάμε στα χέρια μας τις τύχες του κόσμου, με τους αγώνες για την
ανατροπή! Η εξέγερση αυτή είναι το παρόν και το μέλλον μας!
Επί 13 ημέρες οι δρόμοι της Αθήνας κατακλύζονται από τα ποτάμια της αγανάκτησης για μία πολιτική
που δολοφονεί στη ζωή, την εκπαίδευση, την εργασία. Σε όλη την Ελλάδα αντηχεί η φωνή της νεολαίας με τις
εκατοντάδες καταλήψεις στα σχολεία και τις σχολές. Η οργή μας για την τρομοκρατική κυβέρνηση των
δολοφόνων, για τις δυνάμεις καταστολής, για ένα σύστημα που δίνει λεφτά στις τράπεζες και σφαίρες στη
νεολαία, που στηρίζεται στην άγρια εκμετάλλευση του κόσμου της δουλειάς γίνεται πολιτικό μαζικό κίνημα
ανατροπής! Γιατί η νεολαία που βγαίνει στους δρόμους, ασφυκτιά στο σχολείο – εξεταστικό κάτεργο,
παραδίδεται στα επιχειρηματικά ιδιωτικά κολέγια, θέλει πίσω τον κλεμμένο ελεύθερο χρόνο της, βλέπει την
αντί – εκπαιδευτική «μεταρρύθμιση» να υποτάσσει την εκπαίδευση στις ανάγκες του κεφαλαίου,
περιπλανιέται ανάμεσα στην ανεργία και την ημιαπασχόληση για να ζήσει με 500 ευρώ. Γιατί όσο θα
φορτώνουν την κρίση που οι ίδιοι δημιούργησαν στις πλάτες μας με τις απολύσεις, τη μαζική ανεργία, την
ασφυκτική λιτότητα και τους μισθούς της εξαθλίωσης τόσο η οργή θα φουντώνει, θα ψάχνει τους δρόμους
της σύγκρουσης και της ανατροπής. Γιατί πίσω από το μίσος στο αστυνομικό τμήμα βρίσκεται το μίσος
απέναντι σε ένα βαθιά αντιλαϊκό και ταξικό κράτος, πίσω από την κυβέρνηση της ΝΔ τα κοινωνικά και ταξικά
συμφέροντα που αυτή εξυπηρετεί. ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΘΑ ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ! Να βυθιστεί στο φόβο το
αντίπαλο στρατόπεδο της λεηλασίας των δικαιωμάτων μας, το στρατόπεδο των κυβερνήσεων και των
δυνάμεων του κεφαλαίου. Για να φοβούνται τις εξεγέρσεις της νέας εποχής. Χαιρετίζουμε τις διαδηλώσεις
αλληλεγγύης στους αγώνες μας που έγιναν σε όλο τον κόσμο και καλούμε σε κοινό αγώνα για να
αποκρουστεί η αντεργατική επίθεση διεθνώς.
Αυτή η εξέγερση έχει μεγάλο βάθος και δυναμική, αποτελεί τη συνέχεια και κλιμάκωση των
αγώνων των τελευταίων χρόνων. Των μαχητικών, πολύμηνων αγώνων με καταλήψεις και διαδηλώσεις στην
εκπαίδευση, της απεργίας διαρκείας των δασκάλων, των απεργιών, αποκλεισμών και καταλήψεων χώρων
δουλειάς. Αποτελεί ιστορική συνέχεια των μεγάλων λαϊκών και νεολαιίστικων αγώνων ενάντια στην
μεταρρύθμιση Αρσένη, την μεγαλειώδη νεολαιίστικη εξέγερση του 90-91, την μάχη ενάντια στον τότε στον
Νόμο Πλαίσιο το 1979-80.
Ο Αλέξης Γρηγορόπουλος είμαστε εμείς! Η δολοφονία του δεν ήταν τυχαία. Τα χέρια των
αστυνομικών οπλίστηκαν από την κυβέρνηση των δολοφόνων που φέρει ακέραια την πολιτική ευθύνη.
Όπως επίσης και από την τεράστια όξυνση της καταστολής που φέρνουν οι κυβερνήσεις ΝΔ και
ΠΑΣΟΚ όλα αυτά τα χρόνια, τους τρομονόμους της ΕΕ εναντίον του «εχθρού –λαού». Η νεκρή μητέρα
της Λευκίμμης, η δολοφονία του Πακιστανού μετανάστη είναι τα θύματα της κρατικής βίας που θέλει να
τσακίσει το κίνημα με την τρομοκρατία ακόμα και με τη φυσική εξόντωση. Κρατική – κυβερνητική βία
είναι το όργιο καταστολής των φοιτητικών διαδηλώσεων, είναι η αθώωση των ενόχων της «ζαρντινιέρας»,
είναι ο ξυλοδαρμός των διαδηλωτών, είναι οι νεκροί εργάτες, είναι η ποινικοποίηση των απεργιών, είναι το
άγριο χτύπημα των μεταναστών από τους φασίστες του κράτους. Το αίμα των νεκρών του κινήματος μας, του
Κουμή, της Κανελλοπούλου, του Καλτεζά, του Τεμπονέρα ζητάει μαχητική δικαίωση! Η τιμωρία τους θα
είναι σκληρή, πολιτική και θα δοθεί από το μαζικό λαϊκό κίνημα!
ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΟΛΟΦΟΝΩΝ
Η κυβέρνηση της καταστολής, της συκοφάντησης των αγώνων και της συγκάλυψης του εγκλήματος είναι

επικίνδυνη και φονική για τους εργαζομένους και τη νεολαία. Η «σιδερένια φτέρνα» της καταστολής προσπαθεί
να συντρίψει για άλλη μία φορά το κίνημα της νεολαίας. Με περίπου 200 συλλήψεις αυτές τις μέρες, την
εκδίκαση συλληφθέντων στη Λάρισα βάσει των τρομονόμων της ΕΕ, που από κοινού έχουν ψηφίσει ΝΔ –
ΠΑΣΟΚ, με την επιστράτευση ακόμα και των ΕΚΑΜ, το χτύπημα των πορειών και των μαθητών, τον
καταιγισμό δακρυγόνων και χημικών. Επιστρατεύονται οι δυνάμεις της Χρυσής Αυγής για να
τρομοκρατήσουν αγωνιστές στην Πάτρα και σε άλλες πόλεις, πολιορκώντας ακόμα και τα σπίτια τους, ενώ τα
καθεστωτικά ΜΜΕ και οι υμνητές της μεταρρύθμισης δεν διστάζουν να βαφτίσουν τους φασίστες – νεοναζί
«εξαγριωμένους πολίτες»! Σε αυτά τα πλαίσια και τα σενάρια συγκάλυψης που η κυβέρνηση ετοιμάζει με
αντίστοιχο πόρισμα «εξοστρακισμού» για να πέσει στα μαλακά ο ειδικός φρουρός. Με συκοφαντική
λογική, επιχειρεί την απομόνωση του κινήματος, τη διαστρέβλωση των πολιτικών του στόχων και των
πρακτικών του. Αναζητά και βρίσκει τη συναίνεση στο ΠΑΣΟΚ για το χτύπημα του κινήματος. Τα
«κροκοδείλια δάκρυα» της κυβέρνησης για τη δολοφονία δεν πείθουν κανένα, τη στιγμή μάλιστα που δεν έχει
υποχωρήσει σε κανένα από τα αιτήματα του κινήματος, που κλιμακώνει την καταστολή.
Διεκδικούμε την ανατροπή της κυβέρνησης αυτής από το μαζικό εργατικό και νεολαιίστικο κίνημα
και να πέσουν μαζί της οι αντεργατικοί νόμοι, η αντί-εκπαιδευτική πολιτική, τα αντιδημοκρατικά
μέτρα. Καταδικάζουμε μαζί με την κυβέρνηση κάθε επίδοξο διαχειριστή της ίδιας πολιτικής, το ΠΑΣΟΚ που
την στηρίζει τώρα, άνοιξε το δρόμο για τη σημερινή βαρβαρότητα με τις ιδιωτικοποιήσεις, τη λιτότητα και
τον αυταρχισμό και είναι συνένοχο στη δολοφονία. Οι ανεξάρτητοι μαχητικοί αγώνες διαρκείας της
νεολαίας και των εργαζομένων είναι η μόνη αντιπολίτευση στην αντεργατική εκστρατεία του
κεφαλαίου, είναι οι μόνοι που μπορούν να αποκρούσουν και να ανατρέψουν την επίθεση.
ΔΕ ΖΗΤΑΜΕ ΠΟΛΛΑ, ΤΑ ΘΕΛΟΥΜΕ ΟΛΑ!
Η σύγκρουση και η μάχη για τα δικαιώματα μας δεν έχει τέλος, συνεχίζεται μέχρι τη νίκη.
Κλιμακώνουμε τις κινητοποιήσεις μας για την άμεση καταδίκη των φυσικών και ηθικών αυτουργών της
δολοφονίας, για την ακύρωση της αντιλαϊκής πολιτικής ΝΔ, της συμπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ και των
κατευθύνσεων ΕΕ. Η απάντηση στην πολιτική δολοφονία και το στραγγαλισμό των δικαιωμάτων μας σε
εκπαίδευση και εργασία θα δοθεί ταυτόχρονα και ενιαία από το μαζικό λαϊκό κίνημα. Είναι τώρα η ώρα
που θα πρέπει οι μαζικοί φορείς να βγουν στο προσκήνιο και να κλιμακώσουν τον αγώνα τους. Η
πολιτική αυτή που ακολουθούν για πάνω από 30 χρόνια όλες οι κυβερνήσεις νεοφιλελεύθερες και
σοσιαλδημοκρατικές οδηγεί στην ακραία ενίσχυση της εκμετάλλευσης και της φτώχειας, της ελαστικής
απασχόλησης, του κοινωνικού αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης, σε νέες γενιές κολασμένων την ίδια
ώρα που άπειρος πλούτος συσσωρεύεται στους τραπεζίτες, τους βιομήχανους και τους χρηματιστές. Είναι η
πολιτική που σκοτώνει τα όνειρα και τις ελπίδες εκατομμυρίων ανθρώπων, που στερεί κάθε δικαίωμα από τη
νεολαία. Φτιάχνει μία εκπαίδευση που διαμορφώνει τον αυριανό αναλώσιμο, φτηνό, ευέλικτο και
πειθαρχημένο εργαζόμενο, που δεν έχει απαιτήσεις. Που διασπά τα γνωστικά αντικείμενα, προσανατολίζει
όλη την εκπαιδευτική διαδικασία στην παροχή ατομικού φακέλου δεξιοτήτων, οδηγώντας σε φαύλο κύκλο
επανακαταρτίσεων και ειδικεύσεων. Δημιουργεί ένα ασφυκτικό και εντατικοποιημένο πλαίσιο σπουδών, όπου
δε χωρά η αμφισβήτηση, η συλλογικότητα, ο αγώνας. Θεσπίζει ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια στη λειτουργία
και την έρευνα, εντείνει τους ταξικούς, εξεταστικούς και οικονομικούς φραγμούς, χτυπάει τη δημόσια και
δωρεάν εκπαίδευση. Αυτά φέρνει η εκπαιδευτική αναδιάρθρωση που προωθείται στα πλαίσια των
κατευθύνσεων της ΕΕ (Μπολόνια, ΚΕΧΑΕ) και υλοποιείται σε όλες τις βαθμίδες με τη βάση του 10 που
πετάει χιλιάδες μαθητές στον καιάδα των κολεγίων, με την κοινοτική οδηγία 36/05 της ΕΕ και το νόμο για τα
κολέγια που αναγνωρίζει την ιδιωτική εκπαίδευση και κατεδαφίζει εργασιακά και επαγγελματικά δικαιώματα,
με τον αντιδραστικό νόμο πλαίσιο της καταστολής του κινήματος, της πειθάρχησης και της επιχειρηματικής
λειτουργίας. Ενιαία προωθείται σε εκπαίδευση και εργασία και εντείνεται στο έδαφος της κρίσης. Με τη
λιτότητα, τον προϋπολογισμό της φτώχειας, τις ιδιωτικοποιήσεις – ξεπούλημα των πάντων, την κατάργηση
κοινωνικών δικαιωμάτων.
Καλούμε τους εργαζόμενους και τη νεολαία σε κοινή πάλη και μέτωπο για τη διεκδίκηση των σύγχρονων
δικαιωμάτων μας, για τις ελευθερίες της εποχής μας, σε σύγκρουση με το σύστημα και τις κυβερνήσεις του,
που σκοτώνουν στη δουλειά, στον πόλεμο και στην πόλη. Στους δρόμους, με συνελεύσεις – διαδηλώσεις –
καταλήψεις και απεργίες, με μαχητικές μορφές πάλης, σε συντονισμό των εργατικών και νεολαιίστικων
σωματείων και των φοιτητικών συλλόγων. Σε οργάνωση της πάλης από τα κάτω και παντού, με
συνελεύσεις στους φοιτητές, μαθητές, στα σωματεία, στις γειτονιές.

ΕΝΑΣ ΣΤΟ ΧΩΜΑ, ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΩΝΑ!
ΝΑ ΠΑΡΟΥΜΕ ΤΙΣ ΖΩΕΣ ΜΑΣ ΠΙΣΩ!
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
•
ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΘΙΚΩΝ ΑΥΤΟΥΡΓΩΝ ΤΗΣ ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΣ
•
ΚΑΤΩ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΟΛΟΦΟΝΩΝ, ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ
•
ΑΜΕΣΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΩΝ
•
ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ ΟΙ ΤΡΟΜΟΝΟΜΟΙ ΤΗΣ ΕΕ
•
ΝΑ ΔΙΑΛΥΘΟΥΝ ΜΑΤ, ΜΕΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ
• ΝΑ ΑΦΟΠΛΙΣΤΕΙ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ, έξω οι δυνάμεις κατοχής από το κέντρο της Αθήνας
• ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΚΡΥΓΟΝΩΝ
• ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΥΛΟ, διεύρυνση του σε χώρους δουλειάς και σχολεία
•
Καμία ενσωμάτωση της κοινοτικής οδηγίας 36/05 της ΕΕ και του νόμου για τα ΚΕΣ.
Απεμπλοκή της χώρας από την Μπολόνια, τον Κ.Ε.Χ.Α.Ε. και όλες τις συμφωνίες της ΕΕ για την
εκπαίδευση.
• ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ ΤΩΡΑ Ο ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΕΙΘΑΡΧΗΣΗΣ, ΤΟΥ
ΑΥΤΑΡΧΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
• Απόσυρση - Καμία εφαρμογή του πρότυπου εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας και των 4ετών
αναπτυξιακών προγραμμάτων. Απαιτούμε να δοθούν άμεσα και δωρεάν όλα τα βιβλία και να
αποσυρθούν οι λίστες συγγραμμάτων.
• Να κλείσουν και να καταργηθούν τα κολέγια, Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών, και όλα τα κέντρα
κατάρτισης. Κατάργηση της βάσης του 10.
• Μία σχολή και ένα ενιαίο πτυχίο ανά γνωστικό αντικείμενο με όλα τα εργασιακά και επαγγελματικά
δικαιώματα κατοχυρωμένα σε αυτό. Καμία πιστοποίηση έξω από το πτυχίο. Αποκλειστικά δημόσια και
δωρεάν εκπαίδευση για όλους χωρίς ταξικούς, εξεταστικούς και οικονομικούς φραγμούς.
• Καμία αξιολόγηση σχολών και πτυχίων, απόσυρση του νόμου για την αξιολόγηση . Όχι στις
πιστωτικές μονάδες και τον ατομικό φάκελο προσόντων. Απόσυρση του νόμου για τη διά βίου κατάρτιση –
ανασφάλεια.
• Απόσυρση του νόμου για τα μεταπτυχιακά που κατοχυρώνει τους κύκλους σπουδών και τα δίδακτρα.
Απόσυρση του νόμου για την έρευνα, που υποτάσσει όλη την ερευνητική λειτουργία στους κανόνες της
αγοράς.
• ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ! 1400 ΚΑΤΩΤΕΡΟΣ ΜΙΣΘΟΣ. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΤΗΣ ΓΣΕΕ. ΝΑ ΑΠΟΣΥΡΘΕΙ Ο
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΦΟΡΟΜΠΗΞΙΑΣ.
• ΜΟΝΙΜΗ, ΛΙΓΟΤΕΡΗ, ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ, ΔΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ. ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ
ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΣΙΟΥΦΑ- ΡΕΠΑ
–ΠΕΤΡΑΛΙΑ. ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΛΥΣΕΩΝ.
ΚΑΛΟΥΜΕ ΣΕ:
•
Νέο γύρο γενικών συνελεύσεων αμέσως μετά τις γιορτές και εβδομαδιαίες καταλήψεις.
•
Συναυλία του Συντονιστικού Γενικών Συνελεύσεων και Καταλήψεων την Παρασκευή 19/12, 15.00
προπύλαια
•
Πανεκπαιδευτική συγκέντρωση και πορεία την Τρίτη 23/12, με προσυγκέντρωση 14:00 στα
Προπύλαια.
•
Παλλαϊκή - πανεκπαιδευτική πορεία στις 9 Γενάρη (ημέρα δολοφονίας του Ν. Τεμπονέρα) και σε
διοργάνωση εκδηλώσεων

•
Οργάνωση λαϊκών δράσεων και συνελεύσεων στις γειτονιές.
•
Απαιτούμε από τη ΓΣΕΕ να κηρύξει Γενική Απεργία. Καταγγέλλουμε τη ξεπουλημένη γραφειοκρατία
της ΓΣΕΕ που διαλέγει να συνταχθεί με την κυβέρνηση (ακύρωση της διαδήλωσης που είχε εξαγγελθεί για
την απεργία στις 10/12)
•
Μεταφορά των καταλήψεων στο κέντρο της Αθήνας για να γίνουν πραγματικά κέντρα αγώνα και
εξορμήσεων.
•
Λειτουργία ενός ενιαίου και ανοιχτού Συντονιστικού των Γενικών Συνελεύσεων και Καταλήψεων στους
φοιτητικούς και σπουδαστικούς συλλόγους.
•
Συγκρότηση διαδικασιών του Πανεκπαιδευτικού Μετώπου, σε συντονισμό με τις μαθητικές
συνελεύσεις και καταλήψεις
•
Κοινή δράση και συντονισμό με κάθε πρωτοβάθμιο σωματείο, συνδικάτο και ομοσπονδία και εργατικό
κέντρο στην κατεύθυνση συγκρότησης κοινού μετώπου νεολαίας και εργαζομένων. Εξορμήσεις σε χώρους
δουλειάς, συνοικίες, σχολεία για ενημέρωση και κάλεσμα σε κοινή πάλη των εργαζόμενων και του λαού
•
Στις 20 Δεκέμβρη στις 15:00 αντιρατσιστικό συλλαλητήριο με φορείς και Συλλόγους, προσυγκέντρωση
Προπύλαια
65ωρη συμβολική κατάληψη ενός δημοσίου κτηρίου

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΨΕΩΝ ΑΘΗΝΑΣ

Κατάληψη ΓΣΕΕ – Πρώτη προκήρυξη: Τετάρτη 17 Δεκέμβρη 2008
Την ιστορία μας ή θα την καθορίσουμε εμείς
ή θα καθοριστεί ερήμην μας.
Εμείς, οι χειρώνακτες εργάτες υπάλληλοι, άνεργοι, προσωρινοί, ντόπιοι και μετανάστες, που δεν είμαστε
τηλεθεατές και συμμετέχουμε από το Σάββατο βράδυ, μετά τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου
στις διαδηλώσεις, στις συγκρούσεις με την αστυνομία, στις καταλήψεις του κέντρου και των γειτονιών, που
πολλές φορές χρειάστηκε να παρατήσουμε τη δουλειά μας και τις καθημερινές μας υποχρεώσεις για να
βρεθούμε στο δρόμο με τους μαθητές, τους φοιτητές και τους άλλους προλετάριους που αγωνίζονται.
Αποφασίσαμε να καταλάβουμε το κτήριο της γσεε για :
Να το μετατρέψουμε σε χώρο ελεύθερης έκφρασης και συνάντησης των εργατών.
Να διαλύσουμε το μύθο που προωθούν τα ΜΜΕ ότι οι εργάτες ήταν και είναι απόντες από τις συγκρούσεις
και ότι η οργή που εκφράζεται αυτές τις μέρες είναι υπόθεση 500 «κουκουλοφόρων», «χουλιγκάνων» και
λοιπά παραμύθια, ενώ στην οθόνη και στα παράθυρά τους οι εργάτες ήταν παρόντες ως οι πληγέντες τις
σύγκρουσης, την ίδια στιγμή που η καπιταλιστική κρίση στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο οδηγεί σε
εκατοντάδες χιλιάδες απολύσεις οι οποίες από τα ίδια τα ΜΜΕ και τους διαχειριστές τους παρουσιάζονται ως
«φυσικό φαινόμενο».
Να στηλιτεύσουμε και να αποκαλύψουμε το ρόλο της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας στην υπονόμευση της
εξέγερσης και όχι μόνο. Η γσεε και όλος ο συνδικαλιστικός μηχανισμός, που τη στηρίζει, δεκαετίες τώρα,
υπονομεύουν αγώνες, παζαρεύουν την εργατική μας δύναμη για ψίχουλα, διαιωνίζοντας το καθεστώς της
εκμετάλλευσης και της μισθωτής σκλαβιάς. Ενδεικτική είναι η στάση τους την προηγούμενη Τετάρτη που
ακυρώνοντας την προγραμματισμένη απεργιακή πορεία περιορίστηκε στην οργάνωση μιας σύντομης
συγκέντρωσης στο Σύνταγμα φροντίζοντας παράλληλα να διώξει τον κόσμο άρον-άρον από την πλατεία μην
τυχόν μολυνθούν οι συγκεντρωμένοι από τον ιό της εξέγερσης.
Να ανοίξουμε για πρώτη φορά αυτό το χώρο- ως συνέχεια του κοινωνικού ανοίγματος που δημιούργησε η
εξέγερση- ο οποίος έχει κτιστεί με τις δικές μας εισφορές και από τον οποίο είμαστε αποκλεισμένοι. Γιατί
τόσα χρόνια εμπιστευόμαστε την τύχη μας σε κάθε λογής σωτήρες, φτάνοντας να χάσουμε ακόμα και την
αξιοπρέπεια μας. Σαν εργαζόμενοι πρέπει να αρχίσουμε να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας και να μην
αναθέτουμε τις ελπίδες μας σε κανέναν πεφωτισμένο ηγέτη ή «ικανό» αντιπρόσωπο. Πρέπει να αποκτήσουμε
φωνή, να βρεθούμε, να μιλήσουμε να αποφασίσουμε και να δράσουμε. Ενάντια στη γενικευμένη επίθεση που
βρισκόμαστε. Η δημιουργία συλλογικών αντιστάσεων «από τα κάτω» είναι μονόδρομος.
Να προωθήσουμε την ιδέα της αυτοοργάνωσης και της αλληλεγγύης στους χώρους δουλειάς, τις επιτροπές
αγώνα και τις συλλογικές διαδικασίες βάσης καταργώντας τους γραφειοκράτες συνδικαλιστές.
Τόσα χρόνια καταπίνουμε τη μιζέρια, τη ρουφιανιά και τη βία στη δουλειά. Συνηθίσαμε να μετράμε τους
σακατεμένους και τους νεκρούς μας- γεγονότα που βαφτίζονται «εργατικά ατυχήματα». Συνηθίσαμε να
μετράμε και ν’ αδιαφορούμε για τους μετανάστες- ταξικούς αδελφούς μας- που δολοφονούνται.
Κουραστήκαμε να ζούμε με το άγχος της εξασφάλισης του μισθού, των ενσήμων και μιας σύνταξης που
φαντάζει όνειρο απατηλό.
Όπως παλεύουμε ώστε να μην αφήσουμε τη ζωή μας στα χέρια των αφεντικών και των συνδικαλιστών
αντιπροσώπων έτσι δε θ’ αφήσουμε στα χέρια του κράτους και των δικαστικών μηχανισμών του κανένα από
τους συλληφθέντες εξεγερμένους.
ΑΜΕΣΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ
ΚΑΜΙΑ ΔΙΩΞΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ
ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ
Εργατική συνέλευση στο «απελευθερωμένο»κτήριο της γσεε
Τετάρτη 17/12/08, ώρα 18:00.

Γενική Συνέλευση Εξεγερμένων Εργατών

Δε μας φοβίζουν, μας εξοργίζουν — Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών

Εκφράζουμε την οργή μας όχι μόνο για την εν ψυχρώ δολοφονία του 15χρονου Αλέξη αλλά και για την
πολιτική που δολοφονεί καθημερινά τις ανάγκες και τα όνειρα μας, που ψηφίζει αλλεπάλληλους
«τρομονόμους» και υλοποιεί κάθε μέτρο της ΕΕ κατά των δημοκρατικών δικαιωμάτων, εξαπολύει επιθέσεις
λιτότητας και φορολογικής λεηλασίας, επιτρέπει τα ιδιωτικά ΑΕΙ... Χαιρετίζουμε τις χιλιάδες μαθητών,
φοιτητών, εργαζομένων που 5 μέρες τώρα αντιστέκονται στην κρατική καταστολή και διαδηλώνουν ενάντια
στην κυβέρνηση των δολοφόνων και την πολιτική της.
Καταγγέλλουμε την κατάπτυστη απόφαση της ΓΣΕΕ και της ΑΔΕΔΥ να αναστείλουν την εργατική
διαδήλωση την ημέρα της πανεργατικής απεργίας. Αποτέλεσε αυτό ακραία μορφή πλήρους συμμόρφωσης
προς τις κυβερνητικές επιλογές και έκφραση της βαθύτερης συμμόρφωσης των υποταγμένων ηγεσιών στην
κυρίαρχη πολιτική. Αντίθετα, αρκετά πρωτοβάθμια σωματεία και εκπαιδευτικές ομοσπονδίες, όχι μόνο
αρνήθηκαν να συμμορφωθούν, αλλά επιμένοντας στο κάλεσμα στο Μουσείο-Πολυτεχνείο έδωσαν τη
δυνατότητα να πραγματοποιηθεί πανεργατική διαδήλωση στη Βουλή. Μια μαζική διαδήλωση χιλιάδων
εργαζομένων, που έσπασε το κλίμα τρομοκρατίας και έδωσε άμεση απάντηση στο ξεπούλημα των
συνδικαλιστικών ηγεσιών.
Σήμερα η κυβέρνηση της ΝΔ όχι μόνο επιμένει στην ίδια πολιτική, αλλά και σε έναν παροξυσμό
αυταρχισμού, πρωτοφανούς σε έκταση και σκληρότητα, ενώ ταυτόχρονα εξαγγέλλει την απαγόρευση των
διαδηλώσεων. Η στάση της κυβέρνησης, σε συνδυασμό με την συναινετική στάση του ΠΑΣΟΚ, είναι ένα
σαφές μήνυμα για την επόμενη περίοδο: Ότι είναι αποφασισμένοι να περάσουν δια πυρός και σιδήρου
-ισοπεδώνοντας με την καταστολή τις όποιες αντιστάσεις - την πολιτική τους για το ξεπέρασμα της κρίσης,
την λιτότητα και τα μέτρα τύπου Μίχαλου, τις ιδιωτικοποιήσεις, τη θυσία των λαϊκών και νεολαιίστικων
αναγκών στο βωμό του κέρδους και των Συμφώνων Σταθερότητας της ΕΕ.
Τούτη η συνείδηση, τόσο για το χτες όσο και για το αύριο της αντιλαϊκής-αυταρχικής εκστρατείας που
προωθούν κυβέρνηση της ΝΔ, το κεφάλαιο και η ΕΕ, τροφοδοτεί την οργή και την αγανάκτηση των
εργαζομένων και της νεολαίας, απέναντι στην πολιτική τους.
Τώρα ήρθε η ώρα, πέρα από την οργή, να βγει στο προσκήνιο το εργατικό κίνημα, με παρατεταμένο,
πανεργατικό, αγώνα διάρκειας, για να ανατραπεί το όργιο κρατικής – κυβερνητικής βίας, της αντιλαϊκής
εισοδηματικής πολιτικής, των ιδιωτικοποιήσεων, των αντιδραστικών οδηγιών Λισσαβόνας- Μπολόνιας,
της αντεργατικής επίθεσης συνολικά και να επιβάλει εργατικές- λαϊκές κατακτήσεις.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
• Να φύγει η κυβέρνηση των μεταρρυθμιστών-δολοφόνων, αλλά και κάθε κυβέρνηση που θα την
αντικαταστήσει με αυτή την πολιτική
• Να καταργηθούν οι τρομονόμοι-εκτρώματα και κάθε κατασταλτική νομοθεσία. Να διαλυθούν τα ΜΑΤ
και συνολικά οι ειδικές αστυνομικές δυνάμεις. Να αφοπλιστεί η αστυνομία. Να απελευθερωθούν όλοι οι
συλληφθέντες.
• Να ανατραπεί η αντιλαϊκή πολιτική της λιτότητας, των απολύσεων, των ιδιωτικοποιήσεων, του
αυταρχισμού και κάθε επίδοξος εκφραστής της:
• Να πληρώσει για την κρίση το κεφάλαιο και όχι εμείς. Αυξήσεις τώρα στους μισθούς – 1400 ευρώ
κατώτερος μισθός, σύνταξη, επίδομα ανεργίας. Άμεση καταγγελίας της κατάπτυστης Σύμβασης Εργασιακής
Ειρήνης των ΓΣΕΕ-ΣΕΒ, διεκδίκηση νέας Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης.
• Ούτε 1 ευρώ στις τράπεζες – αύξηση τώρα των δαπανών για παιδεία – υγεία – ασφάλιση.
• Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων ΝΔ και ΠΑΣΟΚ

• Σταθερή εργασία για όλους, όχι στην ευέλικτη απασχόληση και στα μπλοκάκια, 35ωρο τώρα χωρίς
μείωση αποδοχών. Απαγόρευση των απολύσεων
• Όχι στα σύμφωνα σταθερότητας και δημοσιονομικής επιτήρησης της ΕΕ
• Όχι στις ιδιωτικοποιήσεις
• Να μην καταργηθεί ο νόμος για τα κολέγια και να μην περάσουν οι οδηγίες της ΕΕ – Να κλείσουν τα
ΚΕΣ – να καταργηθούν οι αντιεκπαιδευτικοί νόμοι.
Όλοι την Παρασκευή 12/12, μετά τη δουλειά (από τις 3.30 μμ και μετά) στη συγκέντρωση στη Βουλή,
μετά το μεγάλο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο που θα γίνει στις 12 μ.μ. στα Προπύλαια, με στόχο να
κλείσει το κέντρο της Αθήνας από διαδηλωτές.
Καλούμε τους εργαζόμενους και τα πρωτοβάθμια σωματεία πάρουν τον αγώνα στα χέρια τους, να
παρθούν αποφάσεις για κλιμάκωση του αγώνα και νέα Πανεργατική Απεργία στις 18/12.

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
(ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΓΕΩΛΟΓΩΝ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ)
Πλατεία Καρύτση 10, 10561,4ος όροφος, ΑΘΗΝΑ, http://www.somtechnik.gr, τηλ. επικοινωνίας
6936760879, 6977806266

ΑΥΤΕΣ ΟΙ ΜΕΡΕΣ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΔΙΚΕΣ ΜΑΣ – Στέκι Αλβανών Μεταναστών

Μετά από τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου ζούμε μια πρωτοφανή κατάσταση αναβρασμού, ένα
ξεχείλισμα οργής που δεν λέει να σταματήσει. Μπροστάρηδες σε αυτό τον ξεσηκωμό είναι οι μαθητές, οι
οποίοι με αστείρευτο πάθος και με ένα πηγαίο αυθορμητισμό έχουν ανατρέψει όλα τα δεδομένα. Δεν μπορείς
να σταματήσεις κάτι που δεν ελέγχεις, κάτι που οργανώνεται αυθόρμητα και με όρους που δεν κατανοείς.
Αυτή είναι η ομορφιά αυτού του ξεσηκωμού. Οι μαθητές κάνουν ιστορία και αφήνουν τους άλλους να τη
εντάξουν ιδεολογικά και να τη γράψουν. Οι δρόμοι, η πρωτοβουλία, το πάθος είναι δικό τους.
Μέσα στα πλαίσια της γενικότερης κινητοποίησης, με ατμομηχανή τα μαθητικά συλλαλητήρια, υπάρχει και
μια μαζική συμμετοχή της δεύτερης γενιάς των μεταναστών και αρκετών προσφύγων. Οι πρόσφυγες
κατεβαίνουν μεμονωμένα, χωρίς κάποια ιδιαίτερη οργάνωση, με έναν αυθορμητισμό και με μια ορμή που
χαρακτηρίζει τις κινητοποιήσεις τους. Αυτοί τη στιγμή είναι το πιο μαχητικό κομμάτι των ξένων στη Ελλάδα.
Έτσι και αλλιώς είναι πολύ λίγα αυτά που έχουν να χάσουν.
Τα παιδιά των μεταναστών κινητοποιούνται μαζικά και δυναμικά κυρίως μέσα στα πλαίσια των σχολικών και
φοιτητικών δράσεων ή μέσα από τις οργανώσεις της αριστεράς και άκρας αριστεράς. Είναι και το πιο
ενταγμένο κομμάτι των μεταναστών, το πιο θαρραλέο. Δεν είναι σαν τους γονείς τους που ήρθαν με
σκυμμένο το κεφάλι σαν να ζητιανεύανε ένα κομμάτι ψωμί. Είναι μέρος της ελληνικής κοινωνίας, καθώς δεν
γνώρισαν άλλη. Δεν ζητιανεύουν κάτι, διεκδικούν δυναμικά να είναι ισότιμοι με τους έλληνες συμμαθητές
τους. Ισότιμοι στα δικαιώματα, στο δρόμο, στα όνειρα.
Για μας τους οργανωμένους μετανάστες είναι ένας δεύτερος γαλλικός Νοέμβρης του 2005. Δεν είχαμε ποτέ
αυταπάτες ότι όταν η οργή του κόσμου ξεχείλιζε θα μπορούσαμε να την κατευθύνουμε. Παρά τους αγώνες
που έχουμε δώσει όλα αυτά τα χρόνια ποτέ δεν μπορέσαμε να πετύχουμε τέτοιες μαζικές αντιδράσεις. Τώρα
είναι η ώρα να μιλήσουν οι δρόμοι. Η κραυγή που ακούγεται είναι για τα 18 χρόνια βίας, καταπίεσης,
εκμετάλλευσης, εξευτελισμού. Αυτές οι μέρες είναι και δικές μας.
Αυτές οι μέρες είναι για τους εκατοντάδες μετανάστες και πρόσφυγες δολοφονημένους στα σύνορα, στα
τμήματα, στους χώρους εργασίας. Είναι για τους δολοφονημένους από μπάτσους ή αγανακτισμένους πολίτες.
Είναι για τους δολοφονημένους επειδή πέρασαν τα σύνορα, επειδή δούλευαν σαν τα σκυλιά, επειδή δεν
σκύψανε το κεφάλι, για το τίποτα. Είναι για τον Γκραμόζ Παλούσι, τον Λουάν Μπερντελίμα, τον Εντισόν
Γιάχαϊ, τον Τόνυ Ονόυχα, τον Αμπντουρακίμ Ιντρίζ, τον Μοντασέρ Μοχάμεντ Ασράφ και τόσους άλλους που
δεν ξεχάσαμε.
Αυτές οι μέρες είναι για την καθημερινή αστυνομική βία που έχει μείνει αναπάντητη, ατιμώρητη. Είναι για
τον εξευτελισμό στα σύνορα, στα κέντρα αλλοδαπών που συνεχίζεται ακόμα. Είναι για τις κατάφωρες
αποφάσεις των ελληνικών δικαστηρίων, τους μετανάστες και πρόσφυγες που είναι άδικα στις φυλακές, τη
δικαιοσύνη που μας στερήθηκε. Ακόμα και τώρα, στις μέρες και νύχτες του ξεσηκωμού, οι μετανάστες
πληρώνουν βαρύ τίμημα με επιθέσεις ακροδεξιών και μπάτσων, με απελάσεις και ποινές φυλάκισης που τα
δικαστήρια μοιράζουν με χριστιανική αγάπη σε εμάς τους άπιστους.
Αυτές οι μέρες είναι για την εκμετάλλευση που συνεχίζεται αμείωτη για 18 χρόνια. Είναι για τους αγώνες που
δεν ξεχάστηκαν στους κάμπους στο Βόλο, τα ολυμπιακά έργα, την Αμαλιάδα. Είναι για τον ιδρώτα και το
αίμα των γονιών μας, για τη μαύρη εργασία, τα ατελείωτα ωράρια. Είναι για τα παράβολα, τα πρόστιμα, τα
ένσημα που πληρώνουμε και δεν θα μας αναγνωριστούν ποτέ. Είναι για τα χαρτιά που θα κυνηγάμε μια ζωή
σαν να είναι λαχείο.
Αυτές οι μέρες είναι για το τίμημα που πληρώνουμε απλά για να υπάρχουμε, να αναπνέουμε. Είναι για όσες
φορές σφίξαμε τα δόντια, για τις προσβολές που ανεχτήκαμε, τις ήττες που χρεωθήκαμε. Είναι για όσες φορές
δεν αντιδράσαμε ενώ είχαμε όλους τους λόγους του κόσμου. Είναι για όσες φορές αντιδράσαμε και ήμασταν

μόνοι γιατί ο θάνατος και η οργή μας δεν χωράγανε σε σχήματα, δεν έφερναν ψήφους, δεν πουλούσαν στα
δελτία των 8.
Αυτές οι μέρες είναι όλων των περιθωριακών, των αποκλεισμένων, των ανθρώπων με τα δύσκολα ονόματα
και τις άγνωστες ιστορίες. Είναι για όσους πεθαίνουν καθημερινά στο Αιγαίο και στον Έβρο, για όσους
δολοφονούνται στα σύνορα ή στην Πέτρου Ράλλη, είναι των τσιγγάνων στο Ζεφύρι, των ναρκομανών στα
Εξάρχεια. Αυτές οι μέρες είναι των παιδιών της Μεσολογγίου, των ανένταχτων, των ανεξέλεγκτων μαθητών.
Χάρη στον Αλέξη αυτές οι μέρες είναι όλων μας.
18 χρόνια βουβής οργής είναι πολλά. Όλοι στους δρόμους, για την αλληλεγγύη και την αξιοπρέπεια!
Δεν ξεχάσαμε, δεν ξεχνάμε, αυτές οι μέρες είναι και δικές σας
Για τον Λουάν, τον Τόνυ, τον Μοχάμεντ, τον Αλέξη....

Στέκι Αλβανών Μεταναστών

Ανοιχτό γράμμα των φαντάρων του Δικτύου Ελεύθερων Φαντάρων – Σπάρτακος
στην ελληνική κοινωνία
Τετάρτη, 24 Δεκεμβρίου 2008

Εκατοντάδες Φαντάροι από 42 Στρατόπεδα δηλώνουν: ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΔΥΝΑΜΗ
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΤΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ - ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ-ΦΟΙΤΗΤΩΝ -ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Είμαστε φαντάροι από στρατόπεδα όλης της Ελλάδας. Φαντάροι, που στα Χανιά μας διέταξαν να σταθούμε
ένοπλοι απέναντι σε φοιτητές, εργαζόμενους και αγωνιστές του αντιπολεμικού κινήματος πριν πολύ λίγο καιρό.
Που πάνω μας περνά η ανασυγκρότηση και το «αξιόμαχο» του ελληνικού στρατού. Ζώντας κάθε μέρα τον
ιδεολογικό τραμπουκισμό του μιλιταρισμού, του εθνικισμού, της απλήρωτης εκμετάλλευσης και της
υποταγής στους «ανώτερους».
Μαθαίνουμε μέσα στα στρατόπεδα για ένα ακόμα «μεμονωμένο περιστατικό»: το θάνατο, από όπλο
αστυνομικού, ενός δεκαπεντάχρονου που τον έλεγαν Αλέξη. Το ακούμε σε συνθήματα να έρχεται σα μακρινή
βροντή πάνω από τους τοίχους των μονάδων. Μεμονωμένα περιστατικά δε χαρακτήρισαν και τους θανάτους
τριών συναδέλφων μας τον Αύγουστο; Μεμονωμένο περιστατικό δε χαρακτηρίστηκε κι ο κάθε ένας από τους
42 θανάτους φαντάρων τα τελευταία 3,5χρόνια;
Μαθαίνουμε πως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη και όλο και περισσότερες πόλεις σε όλη την Ελλάδα, γίνονται
πεδία κοινωνικής έκρηξης, πεδία έκφρασης της οργής χιλιάδων νέων εργαζόμενων, άνεργων.
Ντυμένοι με στολές παραλλαγής και «φόρμες εργασίας», σε σκοπιές και αγγαρείες, υπηρέτριες των
«ανώτερων», όμως βρίσκουμε τους εαυτούς μας εκεί. Ζήσαμε σα φοιτητές, μαθητές, εργαζόμενοι και
απεγνωσμένοι άνεργοι τις «ζαρντινιέρες», τις «τυχαίες εκπυρσοκροτήσεις» και τους «εξοστρακισμούς»,την
απόγνωση της ανασφάλειας, της εκμετάλλευσης, των απολύσεων και των διώξεων.
Ακούμε τους ψιθύρους και τα υπονοούμενα από τους αξιωματικούς,ακούσαμε τη δημόσια απειλή της
κυβέρνησης για εφαρμογή «κατάστασης εκτάκτου ανάγκης». Ξέρουμε καλά τι θα πει αυτό. Το ζούμε στην
εντατικοποίηση, τις αυξανόμενες υπηρεσίες, τις ακραίες συνθήκες με το δάχτυλο στη σκανδάλη.
Χθες μας διέταξαν να προσέχουμε και να έχουμε «το νού μας».Ρωτάμε: ΠΟΙΟΝ ΜΑΣ ΔΙΑΤΑΞΑΤΕ ΝΑ
ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ;
Σήμερα μας διατάξανε να είμαστε σε ετοιμότητα και επιφυλακή. Ρωτάμε: ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΜΑΣ
ΔΙΑΤΑΞΑΤΕ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΕ ΕΠΙΦΥΛΑΚΗ;
Μας διατάξατε να είμαστε έτοιμοι να εφαρμόσουμε κατάσταση ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ:
 Η απόδοση όπλων γεμισμένα και «κουμπωμένα» σε μερικές μονάδες της Αττικής ακόμα και με
εντολή να βάλουν προς πολίτη αν απειληθούν!!!!! (π.χ. ΤΕΝΞ στο Μενίδι, κοντά στα σημεία
επιθέσεων στο Α/Τ Ζεφυρίου)
 Το μοίρασμα ξιφολογχών σε στρατιώτες στον Έβρο μετά την κήρυξη επιφυλακής
 Ο εκφοβισμός -από εμφάνιση λόχων σε περιφερειακά στρατόπεδα- διαδηλωτών,
 Η μεταφορά αστυνομικών οχημάτων για φύλαξη σε στρατόπεδα του Ναυπλίου-Τρίπολη-Κόρινθο
 Το «ντοπάρισμα» του Ταγματάρχη Ι. Κωσταντάρου στο Κέντρο Εκπαίδευσης Θήβας, περί ταύτισης
φαντάρων-καταστηματαρχών που χάνεται η περιουσία τους
 Το μοίρασμα πλαστικών σφαιρών στο Κέντρο Εκπαίδευσης Κορίνθου και η διαταγή για βολή προς
συμπολίτες μας αν πλησιάσουν «απειλητικά» (ως προς ποιον???)
 Παρατάσσοντας το Τάγμα Απόδοσης Τιμών στον «Άγνωστο Στρατιώτη» απέναντι στους διαδηλωτές
το Σαββάτο 13/12/08 και τους φαντάρους του Κέντρου Εκπαίδευσης στο Ναύπλιο απέναντι στην

πανεργατική διαδήλωση
 Απειλώντας με μεταφορά Ειδικών Δυνάμεων Καταστολής από Γερμανία-Ιταλία σε ρόλο Στρατού
Κατοχής αποκαλύπτοντας το πραγματικό αντεργατικό-αυταρχικό πρόσωπο της Ε.Ε.
Η Αστυνομία βαράει στο ψαχνό στοχεύοντας στο παρόν και μέλλον των κοινωνικών εξεγέρσεων. Για αυτό
προετοιμάζουν τον Στρατό για να αναλάβει αστυνομικά καθήκοντα και την κοινωνία για να αποδεχτεί την
επιστροφή στους δρόμους των στρατευμάτων του Ολοκληρωτισμού των Μεταρρυθμιστών. Μας
προετοιμάζουν να αντιμετωπίσουμε τους φίλους μας, τους γνωστούς μας και τα αδέλφια μας. Μας
προετοιμάζουν να βρεθούμε απέναντι από τους πρώην και επόμενους συναδέλφους μας και συμφοιτητές μας.
Αυτή η σειρά μέτρων καταδεικνύει ότι η ηγεσία στρατού-αστυνομίας και η σύμπνοια Χηνοφώτη (πρώην
στρατιωτικού, νυν υφυπουργού εσωτερικών, αρμόδιο για εσωτερικές «αναταραχές»)-Α/ΓΕΕΘΑ, της
κυβέρνησης συνολικά, των οδηγιών της Ε.Ε., των καταστηματαρχών-αγανακτισμένων πολιτών και των
ακροδεξιών ομάδων σκοπό έχουν να χρησιμοποιήσουν τις Ένοπλες Δυνάμεις ως Στρατό Κατοχής–
«ειρηνευτική δύναμη» δε μας ονομάζετε όταν μας στέλνετε να κάνουμε τα ίδια στο εξωτερικό; - στις πόλεις
που μεγαλώσαμε, στις γειτονιές και τους δρόμους που περπατήσαμε.
Η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία ξεχνά όμως πως είμαστε κι εμείς κομμάτι της ίδιας νεολαίας. Ξεχνούν
πως είμαστε σάρκα από τη σάρκα μιας νεολαίας, που αντιμετωπίζει την έρημο του πραγματικού μέσα κι έξω
από τα στρατόπεδα. Μιας νεολαίας που οργίζεται, δεν υποτάσσεται. Κυρίως, ΔΕ ΦΟΒΑΤΑΙ.
ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΟΛΙΤΕΣ ΜΕ ΣΤΟΛΗ
Δεν πρόκειται να δεχτούμε να γίνουμε συμπληρωματικά όργανα του φόβου που επιχειρείται να απλωθεί
σα σκιάχτρο πάνω από την κοινωνία.
Δεν πρόκειται να δεχτούμε να γίνουμε δύναμη καταστολής και τρομοκράτησης.
Δεν πρόκειται να στραφούμε ενάντια σε ανθρώπους με τους οποίους μοιραζόμαστε τις ίδιες αγωνίες, τις
ίδιες ανάγκες κι επιθυμίες, κοινό μέλλον,κοινούς κινδύνους και ελπίδες.
ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ ΝΑ ΒΓΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΑΝΑΓΚΗΣ, ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΑΔΕΡΦΙΑ ΜΑΣ.
Ως στρατευμένοι νεολαία στεκόμαστε αλληλέγγυοι στον αγωνιζόμενο λαό και βροντοφωνάζουμε ότι δεν θα
γίνουμε πιόνια της αστυνομοκρατίας και της κρατικής καταστολής. Ουδέποτε θα στραφούμε εναντίον του
λαού μας. Δε θα επιτρέψουμε καμία επιβολή μιας κατάστασης το στράτευμα που θα θυμίζει «μέρες ‘67».

ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΦΑΝΤΑΡΩΝ ΑΠΟ 42 ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑΣ ΣΤΙΣ 19/12 ΣΤΑ
ΠΡΟΠΥΛΑΙΑ

Δέκα μέρες συμπληρώθηκαν από την δολοφονία του 15χρονου μαθητή, Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου
από τον ειδικό φρουρό στο κέντρο της Αθήνας. Ο ελληνικός λαός, οι εργαζόμενοι και η νεολαία, καθημερινά
βγαίνουν στον δρόμο και φωνάζουν ότι αυτό το έγκλημα δεν θα ξεχαστεί εύκολα. Αυτές τις μέρες, το δίκιο
βρίσκεται στους δρόμους, στον αγώνα και την εξέγερση μιας ολόκληρης γενιάς. Οι μαθητές, οι φοιτητές, οι
εργαζόμενοι, οι άνεργοι και οι μετανάστες βγαίνουμε στον δρόμο ενάντια στην δολοφονία ενός νέου
ανθρώπου, ενάντια σε τόσες άλλες που προηγήθηκαν (μετανάστης στην Πέτρου Ράλλη, γυναίκα στην
Λευκίμη και άλλες) αλλά και ενάντια στην πολιτική που δολοφονεί εμάς και τα όνειρα μας καθημερινά: στα
σχολεία – εξεταστικά κάτεργα, στα Πανεπιστήμια και στα ΤΕΙ της Αγοράς, στον παρόν και το μέλλον της
ανεργίας ή στην καλύτερη περίπτωση των μισθών πεινάς των 600 Ευρώ.
Δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε. Για τον Αλέξη, για όλους όσους «έφυγαν», αλλά και για μας
που είμαστε εδώ. Σε κάθε γειτονία, σε κάθε σχολείο και σχολή σε κάθε χώρο δουλειάς. Για να τιμωρηθούν οι
ένοχοι, για να ανοίξει ο δρόμος για την κατάκτηση όσων δικαιούμαστε.
Στα πλαίσια αυτά διοργανώνουμε μεγάλη συναυλία:
ενάντια στην κρατική καταστολή
αλληλεγγύης στην εξέγερση της νεολαίας
την Παρασκευή 19/12 από τις 15.00 και μετά στα Προπύλαια. Καλούμε όποιον καλλιτέχνη επιθυμεί
και βέβαια ερασιτεχνικά σχήματα που θέλουν να συμμετάσχουν να επικοινωνήσουν μαζί μας.
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 6956161445, 6972779824, 6979672446, 6944740587, 6970463400
•
•

Μέχρις στιγμής συμμετέχουν οι καλλιτέχνες:
Οι Απροσάρμοστοι, Κωνσταντίνος Βήτα, Φοίβος Δεληβοριάς, Γιώργος Δημητριάδης, Διάφανα
Κρίνα, Δραμαμίνη, Στάθης Δρογώσης, Deus X Machina, Earthbound, Ενδελέχεια, Χρήστος Θηβαίος,
Αλκίνοος Ιωαννίδης, Βασιλική Καρακώστα, Άλκης Κωνσταντόπουλος, Locomondo, Lost Bοdies,
Ματωμένα Πέπλα, Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, Modrec, Οπισθοδρομική Κομπανία, Ζωρζ Πιλαλί,
Δημήτρης Πουλικάκος, Σπυριδούλα, Ζακ Στεφάνου, Διονύσης Τσακνής, Μανώλης Φάμελος, Χαΐνηδες,
Γιάννης Χαρούλης,

Συντονιστικό Γενικών Συνελεύσεων φοιτητικών και σπουδαστικών
συλλόγων Αθήνας
Συντονιστικά Μαθητών
Κατάληψη Νομικής-κέντρο αντιπληροφόρησης και δράσης
Ανοιχτή Συνέλευση μαθητών-φοιτητών-εργαζομένων Πολυτεχνείου

ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΥΛΟ...
… ΤΟ ΑΣΥΛΟ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΛΑΟ

Αυτές οι μέρες είναι του Αλέξη και όλων όσων βγήκαν στο δρόμο τις τελευταίες δύο εβδομάδες,
διαδηλώνοντας ενάντια στην κρατική καταστολή που έχει στο στόχαστρο της νεολαία και εργαζομένους.
Αποτέλεσαν όμως και τις ημέρες μιας πραγματικής εξέγερσης που έβγαλε χιλιάδες ανθρώπους στο δρόμο,
αμφισβητώντας τον τρόπο με τον οποίο μας προορίζουν να σπουδάσουμε, να δουλέψουμε, να ζήσουμε.
Έδειξαν ότι η γενιά μας δεν θα δείξει καμιά συναίνεση και ανοχή στη φονική πολιτική της κυβέρνησης, στη
σύμπραξη του ΠΑΣΟΚ, στις επιλογές της ΕΕ. Όταν η σημερινή νεολαία βιώνει την εργασιακή ανασφάλεια
των 600 ευρώ, όταν βρίσκεται σε ένα συνεχές άγχος από το σχολείο - φροντιστήριο μέχρι το πανεπιστήμιο για
να καταλήξει χωρίς δουλειά και αξιοπρέπεια, όταν ο κλοιός της επιτήρησης και της καταστολής συνεχώς
στενεύει, δεν υπάρχει άλλος δρόμος από αυτόν του αγώνα και της σύγκρουσης με τις πολιτικές που
απαξιώνουν το παρόν και υποθηκεύουν το μέλλον μας. Η δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου ήταν η
σπίθα που πυροδότησε το σαρωτικό κύμα των καταλήψεων σε σχολεία και σχολές, τις τεράστιες διαδηλώσεις,
τις συγκρούσεις με τις δυνάμεις καταστολής σε ολόκληρη τη χώρα.
Ακριβώς επειδή η κινητοποίηση της νεολαίας προσέλαβε τόσο δυναμικά και εκρηκτικά χαρακτηριστικά, από
την πρώτη κιόλας στιγμή η κυβέρνηση επιχείρησε να αξιοποιήσει κάθε μηχανισμό που είχε στη διάθεσή της
για να την καταστείλει. Οι εκατοντάδες συλλήψεις και η ενεργοποίηση του τρομονόμου, η κατασυκοφάντηση
του αγώνα από τα ΜΜΕ, ακόμη και η επιστράτευση "αγανακτισμένων πολιτών" - μελών της 'χρυσής αυγής',
αποτελούν κομμάτια μιας ενιαίας διαδικασίας που μόνο στόχο έχει την απομόνωση και τρομοκράτηση κάθε
νεολαίου, κάθε εργαζόμενου που αγωνίζεται. Οι προσπάθειες όμως για επαναφορά της κοινωνικής
ομαλότητας είναι μάταιες. Οι κινήσεις αυτές έχουν συνθλιβεί από την ορμητικότητα και την ένταση των
κινητοποιήσεων ξεπερνώντας κάθε προσδοκία σε διάρκεια και μαζικότητα. Οι αγώνες μας συνεχίζονται μέχρι
να ανατραπεί η κυβέρνηση των δολοφόνων και μαζί με αυτήν συνολικά η αντιλαϊκή πολιτική και αυτοί που
την πρεσβεύουν.
Όλες αυτές τις μέρες οι πανεπιστημιακοί χώροι που βρίσκονται στο κέντρο των πόλεων ανά την Ελλάδα
έχουν παίξει ζωτικό ρόλο στην ανάπτυξη και την οργάνωση του κινήματος. Λειτούργησαν ως πραγματικά
κέντρα αγώνα, ενημέρωσης και χώροι συντονισμού ακριβώς επειδή ο θεσμός του ασύλου προασπίζει την
αυτοτέλεια και την ανεξαρτησία των διαδικασιών του κινήματος απέναντι σε κρατικές παρεμβάσεις ή ακόμα
και κατασταλτικά χτυπήματα. Δε θα ήταν υπερβολικό να πούμε πως αν ο θεσμός του ασύλου είχε
αντικατασταθεί από ένα καθεστώς αντίστοιχο με αυτό στους εργασιακούς χώρους ή στα σχολεία οι
κινητοποιήσεις αυτές θα είχαν πολύ πιο περιορισμένο χαρακτήρα.
Για αυτό το λόγο κυβέρνηση και μηχανισμοί του κράτους (αστυνομία, εισαγγελείς) επιχειρούν να ανοίξουν το
ζήτημα της άρσης του ασύλου, ως τελευταίο χαρτί, επιδιώκοντας να καταφέρουν ένα κατασταλτικό χτύπημα
συνολικά στο κίνημα. Την ίδια στιγμή που τα ΜΜΕ συντονισμένα καλούν την κυβέρνηση να επέμβει στους
πανεπιστημιακούς χώρους και να επιβάλλει την τάξη, παράλληλα γίνονται εντοπισμένα κινήσεις στο χώρο
του κάτω Πολυτεχνείου είτε με τελεσίγραφα για αποχώρηση είτε με διαφόρους εισαγγελείς που
παρευρίσκονται στην περιοχή προκειμένου να διατάξουν έφοδο της αστυνομίας παρακάμπτοντας ακόμα και
την σύγκλητο. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα ΜΑΤ περικυκλώνουν με προκλητικούς όρους ασφυκτικά το χώρο
του κάτω Πολυτεχνείου, αλλά και όλους τους χώρους που βρίσκονται υπό κατάληψη καταστρατηγώντας επί
της ουσίας το άσυλο.
Το ζήτημα του ασύλου είναι ζήτημα που δεν αφορά μόνο όσους βρίσκονται στις καταλήψεις, αλλά συνιστά
ένα ευρύτερο ζήτημα δημοκρατίας. Οι πρόσφατοι εργατικοί και νεολαιίστικοι αγώνες στην Ελλάδα
συνδέθηκαν με τους πανεπιστημιακούς χώρους, οι τελευταίοι πάντοτε ήταν ανοιχτοί σε διαδικασίες
σωματείων, συλλογικοτήτων, πολιτικών οργανώσεις. Μια ενέργεια άρσης ασύλου δεν θέλει απλά να
επιβάλλει την τάξη αλλά συνολικότερα να δημιουργήσει εμπόδια στη δυνατότητα του λαού και της νεολαίας

να κινητοποιούνται, να αγωνίζονται, να συντονίζονται Άλλωστε τα επιτελεία κυβέρνησης αντιπολίτευσης και
τα "παπαγαλάκια" τους στα πανεπιστήμια περιμένουν στη γωνία για να αλλάξουν εκ βάθρων το χαρακτήρα
του ασύλου και να φέρουν μες στα πανεπιστήμια σεκιούριτυ, κάμερες και αστυνομία.
Οι παραπάνω γνωρίζουν καλά ότι το λαϊκό κίνημα έχει την ικανότητα και τα ανακλαστικά να προασπίσει ένα
πολύ σημαντικό μέσο του αγώνα του, όπως είναι το άσυλο. Η απάντηση μας έρχεται μέσα από τη μαζική μας
παρουσία και την περιφρούρηση του απέναντι στις δυνάμεις καταστολής. Οι φοιτητικοί σύλλογοι δεν
τρομοκρατούνται και θα είναι μπροστά στον αγώνα για την προάσπιση του ασύλου. Οι μεθοδεύσεις αυτές δε
θα περάσουν. Το άσυλο είναι υπόθεση όλων μας.

ΚΑΤΩ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ ΔΟΛΟΦΟΝΩΝ
ΚΑΜΙΑ ΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΑΡΣΗ ΤΟΥ ΑΣΥΛΟΥ

ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΜΠ

Κατάληψη στη ΝΕΤ 16 Δεκεμβρίου 2008, την ώρα του δελτίου ειδήσεων στις
15:00 για τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.

Η δράση μας είναι αποτέλεσμα μίας συσσωρευμένης πίεσης που λεηλατεί τις ζωές μας και όχι μόνο
μία συγκινησιακή έκρηξη με αφορμή τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου από την αστυνομία. Είμαστε
μία ακόμη συλλογικότητα, κομμάτι της εξέγερσης που συμβαίνει.
Ενάντια στην εξημέρωση από τα Μ.Μ.Ε., προβαίνουμε σε παρέμβαση παρεμβολή στη ροή του
προγράμματος της ΕΡΤ.
Θεωρούμε ότι τα Μ.Μ.Ε. συστηματικά καλλιεργούν το φόβο. Αντί να ενημερώνουν
παραπληροφορούν. Παρουσιάζουν μια πολύμορφη εξέγερση σαν τυφλή εκτόνωση. Εξηγούν την κοινωνική
έκρηξη με όρους ποινικούς και όχι πολιτικούς. Αποκρύπτουν επιλεκτικά τα πραγματικά γεγονότα.
Προβάλλουν μία εξέγερση σαν ένα ακόμη θέαμα που πρέπει απλά να παρακολουθούμε μέχρι να αρχίσει το
επόμενο σήριαλ. Τα Μ.Μ.Ε. μετατρέπονται καθημερινά σε μέσα καταστολής της ελεύθερης και δημιουργικής
σκέψης.
Να αυτοοργανωθούμε. Καμία αυθεντία δεν μπορεί να προσφέρει λύσεις στα προβλήματά μας.
Χρειάζεται να συναντηθούμε με άλλους ανθρώπους. Να μετατρέψουμε τους δημόσιους χώρους τους
δρόμους, τις πλατείες, τα πάρκα, τις σχολές σε χώρους αδιαμεσολάβητης έκφρασης. Να βρεθούμε πρόσωπο
με πρόσωπο για να συνδιαμορφώσουμε τον λόγο και τις δράσεις μας. Να μην φοβηθούμε, να κλείσουμε τις
τηλεοράσεις, να βγούμε από τα σπίτια μας, να συνεχίσουμε να διεκδικούμε, να πάρουμε τη ζωή στα χέρια
μας.

Καταγγέλλουμε την αστυνομική βία.
Άμεση αποφυλάκιση των συλληφθέντων διαδηλωτών.
Για την ανθρώπινη χειραφέτηση και την ελευθερία.

Αυτές οι μέρες
είναι δικές μας
Μέρες οργής.
Για δέκα μέρες οι πόλεις όλης της χώρας ζουν στο ρυθμό της εξέγερσης των καταπιεσμένων: της
νεολαίας, των εργαζομένων, των ανέργων, των μεταναστών. Η δολοφονία του 16χρονου Αλέξη
Γρηγορόπουλου από αστυνομικούς «ειδικούς φρουρούς» αποκάλυψε στα μάτια όλης της κοινωνίας τη
βάρβαρη και φονική φύση του καπιταλιστικού συστήματος και της κυβέρνησης που το διαχειρίζεται. Η
δολοφονία αυτή ήταν συνέχεια της δολοφονίας των μεταναστών στα σύνορα και στα κρατητήρια, των
δολοφονιών των εργατών στους χώρους δουλειάς, της δολοφονίας από την αστυνομία της γυναίκας στη
Λευκίμη, που δεν ήθελε να γίνει το χωριό της σκουπιδότοπος… Ήταν η συνέχεια του τρομονόμου και του
δόγματος του «εσωτερικού εχθρού».
Η δολοφονία του Αλέξη είναι η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι της αγανάκτησης ενάντια στην
καταστολή που βιώνουν όλοι όσοι αγωνίζονται για τα δικαιώματά τους και έρχονται αντιμέτωποι με τα
χημικά, τους άγριους ξυλοδαρμούς της αστυνομίας και τις συλλήψεις.
Η εξέγερση αυτή είναι βαθιά κοινωνική. Είναι οι μαθητές που εξεγείρονται ενάντια σε ένα μέλλον
χωρίς ελπίδα, οι φοιτητές που τα πτυχία τους θα τους εξασφαλίσουν μόνο την ανεργία ή μια κακοπληρωμένη
θέση εργασίας με εξαντλητικά ωράρια και χωρίς κανένα δικαίωμα, είναι οι νέοι εργαζόμενοι που ήδη βιώνουν
αυτή την κατάσταση, είναι οι «παλιοί» εργαζόμενοι που βλέπουν τους μισθούς και τα δικαιώματά τους να
περικόπτονται και κινδυνεύουν ανά πάσα στιγμή να πεταχτούν στην ανεργία, είναι οι χιλιάδες άνεργοι που
δεν έχουν καμιά προοπτική να βρουν μια αξιοπρεπή εργασία, είναι οι μετανάστες που ζουν χωρίς στοιχειώδη
κοινωνικά δικαιώματα, θύματα της εργοδοτικής αυθαιρεσίας και του κρατικού ρατσισμού… Είναι όλοι αυτοί
που εξεγείρονται…
Είμαστε όλοι εμείς που εξεγειρόμαστε ενάντια στην φτώχια, τον κοινωνικό αποκλεισμό, την αδικία, τη
βία της αστυνομίας και του κράτους, την καταστροφή του περιβάλλοντος. Η εξέγερση αυτή δεν είναι
«τυφλή». Οι εκατοντάδες χιλιάδες που συμμετέχουμε σ’ αυτή, δεν βλέπουμε μόνο την αδικία ενάντια στην
οποία στρεφόμαστε. Παλεύουμε για έναν κόσμο δίκαιο, χωρίς φτώχια και βία, για έναν κόσμο αλληλεγγύης
και ανθρωπιάς.
Η κυβέρνηση και τα ΜΜΕ συκοφαντούν και βρίζουν τους οργισμένους νέους, κραυγάζοντας για
«καταστροφές» και «λεηλασίες». Πρόκειται για θράσος. Είναι αυτοί που παραδίδουν τη δημόσια γη και τα
χωράφια των φτωχών ανθρώπων στους ρασοφόρους ληστές. Είναι αυτοί που χαρίζουν εκατομμύρια στις
τράπεζες και τις βοηθάνε να αρπάζουν τις περιουσίες των φτωχών ανθρώπων, που δεν μπορούν να
ξεπληρώσουν τα ληστρικά δάνεια. Είναι αυτοί που βουτηγμένοι σε σκάνδαλα ξεπουλάνε στο ιδιωτικό
κεφάλαιο τη δημόσια περιουσία… Και τώρα μας ζητάνε να κλάψουμε για τις σπασμένες βιτρίνες των
τραπεζών!
Κάνουν κηρύγματα ενάντια στη βία και την ίδια στιγμή αντιμετωπίζουν με δακρυγόνα, ξυλοδαρμούς
και συλλήψεις τις πορείες 15χρονων παιδιών, κινητοποιούν τους «αγανακτισμένους» ακροδεξιούς και
αθωώνουν προκλητικά τους αστυνομικούς που ξυλοκοπούν και δολοφονούν τους νέους. Εξακολουθούν να
σημαδεύουν και να πυροβολούν τη νεολαία με το ίδιο πιστόλι που σκότωσε τον 16χρονο μαθητή.
Δεν τους φοβόμαστε, ο αγώνας μας δεν σταματά. Σε όλη τη χώρα οι καταλήψεις σχολείων και σχολών
και οι διαδηλώσεις πληθαίνουν. Μπορούμε να νικήσουμε. Ο αγώνας θα πρέπει να περάσει σε κάθε δήμο και
σε κάθε γειτονιά. Να αναπτυχθεί ένα κύμα αλληλεγγύης στους μαθητές, τους φοιτητές και την εργαζόμενη
νεολαία που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο στόχαστρο της καταστολής.
Η απεργία θα πρέπει να είναι η απάντηση των εργαζομένων για την ανατροπή της κυβέρνησης των
δολοφόνων και της πολιτικής της λιτότητας και της καταστολής. Οι εργαζόμενοι μέσα από γενικές
συνελεύσεις, τα πρωτοβάθμια σωματεία, οι ομοσπονδίες και τα Εργατικά Κέντρα, θα πρέπει να γίνουν οι
ραχοκοκαλιά αυτής της εξέγερσης με καταλήψεις, απεργίες και διαδηλώσεις.
Όλοι μαζί ενωμένοι μπορούμε να νικήσουμε.
Διεκδικούμε:

Να πέσει η κυβέρνηση των δολοφόνων – Άμεση καταδίκη των φυσικών και ηθικών αυτουργών
της δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου
Άμεση απελευθέρωση όλων των συλληφθέντων Να διαλυθούν τα ΜΑΤ, ΜΕΑ και οι Εδικές
Δυνάμεις Καταστολής
Να αφοπλιστεί η αστυνομία
Να καταργηθούν οι τρομονόμοι
Να ανατραπεί η πολιτική της λιτότητας και της καταστολής
-αυξήσεις στους μισθούς, 1400 ευρώ κατώτερος μισθός
-κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων
-σταθερή εργασία για όλους
-νομοθετική απαγόρευση των απολύσεων
-δημόσια και δωρεάν παιδεία για όλους

Αριστερή Παρέμβαση Καλλιθέας

ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΛΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ
ΤΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΣΑΒΒΑΤΟ
13/12/2008

Στις 6 Δεκεμβρίου 2008 ο ειδικός φρουρός Κορκωνέας Επαμεινώνδας έβγαλε το πιστόλι του και
δολοφόνησε ένα πολίτη, ένα παιδί 16 χρονών. Η οργή όλων είναι πολύ μεγάλη, παρ’ όλες τις προσπάθειες
των ΜΜΕ και της κυβέρνησης να αποπροσανατολίσουν την κοινή γνώμη.
Είναι πλέον σίγουρο ότι η εξέγερση αυτή δεν αποτελεί μόνο φόρο τιμής στον άδικο χαμό του Αλέξη
Γρηγορόπουλου. Από τότε πολύς λόγος γίνεται για βία, κλοπές, λεηλασίες. Για τους ανθρώπους των ΜΜΕ
και της εξουσίας βία είναι μόνο ό,τι καταστρέφει την ευταξία.
Για μας όμως:
ΒΙΑ είναι να δουλεύεις 40 χρόνια για ψίχουλα και να αναρωτιέσαι αν ποτέ θα βγεις στη σύνταξη.
ΒΙΑ είναι τα ομόλογα, τα κλεμμένα ασφαλιστικά ταμεία, η χρηματιστηριακή απάτη.
ΒΙΑ είναι να αναγκάζεσαι να παίρνεις ένα στεγαστικό δάνειο που τελικά το πληρώνεις χρυσό.
ΒΙΑ είναι το διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη να σε απολύει όποια στιγμή θέλει.
ΒΙΑ είναι η ανεργία, η προσωρινότητα, τα 700 ευρώ με ή χωρίς ένσημα.
ΒΙΑ είναι τα εργατικά «ατυχήματα», επειδή τα αφεντικά περιορίζουν τα εξόδά τους εις βάρος της
ασφάλειας των εργαζομένων.
ΒΙΑ είναι να παίρνεις ψυχοφάρμακα και βιταμίνες για ανταπεξέλθεις στα εξαντλητικά ωράρια.
ΒΙΑ είναι να είσαι μετανάστρια, να ζεις με το φόβο ότι θα σε πετάξουν ανά πάσα στιγμή έξω από τη
χώρα και να βιώνεις μια διαρκή ανασφάλεια.
ΒΙΑ είναι να είσαι ταυτόχρονα μισθωτή, νοικοκυρά και μάνα.
ΒΙΑ είναι να σου πιάνουν τον κώλο στη δουλειά και να σου λένε «Χαμογέλα ρε τι σου ζητάμε;»
Η εξέγερση των μαθητριών, των φοιτητριών, των άνεργων, των προσωρινών και των μεταναστριών
έσπασε αυτή τη βία της κανονικότητας. Αυτή η εξέγερση δεν πρέπει να σταματήσει! Συνδικαλιστές, πολιτικά
κόμματα, παπάδες, δημοσιογράφοι και επιχειρηματίες κάνουν ό,τι περνά από το χέρι τους για να
συντηρήσουν τη βία που περιγράψαμε παραπάνω.
Δεν είναι μόνο αυτοί, αλλά είμαστε και εμείς υπεύθυνοι για τη διαιώνιση αυτής της κατάστασης. Η
εξέγερση άνοιξε ένα χώρο επικοινωνίας όπου επιτέλους μπορούμε να εκφραστούμε ελεύθερα. Σα συνέχεια
αυτού του ανοίγματος προχωρήσαμε στην κατάληψη του δημαρχείου Αγ. Δημητρίου και στη συγκρότηση
μιας λαϊκής συνέλευσης ανοιχτής σε όλες και όλους.
Ένας ανοιχτός χώρος επικοινωνίας, να σπάσουμε τη σιωπή μας, να αναλάβουμε δράση για τη
ζωή μας!
ΣΑΒΒΑΤΟ 13/12/08 στο δημαρχείο Αγ. Δημητρίου στις 19:00 λαϊκή ανοιχτή συνέλευση.
ΚΑΜΙΑ ΔΙΩΞΗ - ΑΜΕΣΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Παρέμβαση στην πρεμιέρα του Εθνικού Θεάτρου, στην παράσταση "Ρομπέρτο
Τσούκκο" του Μπερναρ-Μαρί Κολτές

Αφού έχετε απενεργοποιήσει τα κινητά σας τηλέφωνα ενεργοποιήστε τη συνείδησή σας.
Η βία του Ρομπέρτο Τσούκο δεν αναπαριστάται, τη ζούμε κάθε μέρα.
Για εσάς που παράγετε αυτή την παράσταση και για εσάς που την καταναλώνετε τα λόγια του Τσούκο δεν
λέγονται σε πρεμιέρες υποκρισίας αλλά γίνονται πράξη καθημερινά στους δρόμους.
Όσοι από εσάς έχετε την οποιαδήποτε σχέση με το κείμενο είτε είστε ηθοποιοί, είτε θεατές σας καλούμε να
βγείτε από τα κλουβιά σας και να ακολουθήσετε αυτό που συμβαίνει αυτές τις μέρες.

Για την ανθρώπινη συνείδηση και την ελευθερία αυτών που αγωνίζονται

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΙΡΗΝΗ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Η αστυνομική ασυδοσία
Δυστυχώς, η κτηνώδης δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία. Ήταν εν ψυχρώ,
παράλογη, απολύτως απρόκλητη, αλλά αποτέλεσε «προαναγγελθέντα θάνατο». Ακριβώς γιατί το χέρι του
δολοφόνου όπλισαν η διάχυτη, ατιμώρητη και νομιμοποιημένη αστυνομική βία των τελευταίων χρόνων κατά
μεταναστών, τοξικοεξαρτημένων, τσιγγάνων, «ζωηρών» νεολαίων, η γενικευμένη αστυνομοκρατία, η
εμπέδωση του αστυνομικού κανιβαλισμού και της φιγούρας του Ράμπο-μπάτσου, που καμαρώνει για το
πόσους μετανάστες έδειρε και το πόσα «πρεζάκια» εξευτέλισε.
Δυστυχώς, ο Αλέξης θυσιάστηκε στο βωμό της «ασφάλειας», που γεμίζει τις πόλεις με ένστολους
δολοφόνους, που θαλασσοπνίγει πρόσφυγες στο Αιγαίο, που προσπαθεί να πείσει τον εργαζόμενο και τον
άνεργο, τον απολυμένο και τον «απασχολήσιμο» ότι δεν απειλείται από τους πλούσιους, το κεφάλαιο, το
κράτος και τις πολυεθνικές, αλλά από τον πιο φτωχό από αυτόν, τον κυνηγημένο, τον παρία, τον ανέστιο, τον
διαφορετικό.
Όσο κι αν φαίνεται ουτοπικό και παράδοξο, εμείς επιμένουμε:
 Να διαλυθούν τα ΜΑΤ και οι Ειδικοί Φρουροί.
 Να αφοπλιστεί η αστυνομία.
Η λεηλασία της ζωής μας
Ο νεοφιλελευθερισμός δεν είναι μόνο η ασυδοσία των αγορών. Ούτε απλώς η μεγαλύτερη εκμετάλλευση και
καταπίεση των «από κάτω». Πάνω απ’ όλα είναι η αχαλίνωτη κυριαρχία των πλούσιων πάνω στους φτωχούς,
η απόλυτη περιφρόνηση των ατομικών και συλλογικών δικαιωμάτων, ακόμα χειρότερα η δαιμονοποίησή τους
ότι ενοχοποιούνται για την ανέχεια και την εξαθλίωση που επικρατούν στον πλανήτη.
Ευτυχώς, ο μύθος του «τέλους της Ιστορίας» κατέρρευσε. Το ιδεολόγημα της «ευημερίας των ελευθέρων
αγορών» διαπομπεύεται. Η παγκόσμια οικονομική κρίση δεν αφήνει περιθώριο για την παραμικρή αυταπάτη
απέναντι στα ψεύδη των αρχόντων.
Η κυβέρνηση Καραμανλή διέλυσε το δημόσιο τομέα, απογείωσε την ακρίβεια, λεηλάτησε την κοινωνική
περιουσία, λήστεψε τα ασφαλιστικά ταμεία, καταδίκασε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στην επισφάλεια,
την ανέχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Και για να τα επιτύχει όλα αυτά, λάτρεψε την παμφαγία της
Εκκλησίας, την ανθρωποφαγία της Δικαιοσύνης και της Αστυνομίας.
Αυτή η κυβέρνηση που λεηλατεί το περιβάλλον, που ξεπουλά το δημόσιο τομέα, που εξευτελίζει την
ανθρώπινη εργασία, που σκοτώνει πρόσφυγες και δολοφονεί παιδιά πρέπει να φύγει. Όχι για να τη διαδεχτεί
το ΠΑΣΟΚ της δολοφονίας του Καλτεζά και της ψήφισης του τρομονόμου, αλλά επειδή δεν τους
ανεχόμαστε, επειδή μας αξίζει μια ανθρώπινη ζωή.
Ο ξεσηκωμός
Η στυγνή δολοφονία του Αλέξη πυροδότησε το μεγαλύτερο ξεσηκωμό από τη Μεταπολίτευση. Πλατύτερο,
μαζικότερο, πανελλαδικότερο και σκληρότερο από τις 25 Μάη ’76 ενάντια στο νόμο 330, από το Πολυτεχνείο
του ’80, από το κίνημα ενάντια στη δολοφονία του Μιχάλη Καλτεζά το 1985, από την έκρηξη που
ακολούθησε τη δολοφονία του Νίκου Τεμπονέρα τον Ιανουάριο του 1991.
Αυτός ο ξεσηκωμός δεν προκλήθηκε μόνο από την κτηνώδη εκτέλεση του Αλέξη Γρηγορόπουλου. Εξέφρασε
την ασφυξία, την οργή και το μίσος ενός ολόκληρου κόσμου («πρεκαριάτο» το αποκαλούν...) που υφίσταται
καθημερινά την πραγματικότητα του ενάρετου κόσμου των πλουσίων: επισφάλεια, εργασιακή περιπλάνηση,
καθημερινές ταπεινώσεις, αστυνομική βία σε πλατείες, γήπεδα και δρόμους, κατάπνιξη κάθε ελπίδας για μια

ανθρώπινη ζωή.
Στις χιλιάδες ανθρώπους που πετροβολούνται με τους μπάτσους (αλλά και σπάνε από τράπεζες μέχρι
μικρομάγαζα –– κακώς, αλλά, δυστυχώς, τόσο εξηγήσιμα) συμμετέχουν μεγάλα τμήματα της νεολαίας μας,
υποαπασχολούμενα, άνεργα, μαθητικά και σπουδαστικά, ντόπια και αλλοδαπά, πολιτικοποιημένα και
απολιτικοποίητα, που βρίσκουν ευκαιρία να εκφράσουν το μίσος τους στους μπάτσους και τους πλούσιους,
στα σύμβολα ισχύος, πλούτου και κατανάλωσης, αλλά και σε ό,τι επιθυμούν και δεν έχουν σε αυτό το
σύστημα της απατηλής χλιδής και της «ευημερούσας υποκρισίας».
Προς τιμήν τους, εκτός από τον αναρχικό – αντεξουσιαστικό χώρο, που από θέση αρχής συμμετέχει στις
συγκρούσεις, μεγάλα τμήματα της ριζοσπαστικής Αριστεράς, παρ’ όλες τις διαφωνίες τους με τα
«σπασίματα» και τις «καταστροφές», δεν συντάχθηκαν με την ευταξία, δεν καταδίκασαν τα «έκτροπα»,
βγήκαν στο δρόμο, διαδήλωσαν μαζί με τους «κουκουλοφόρους», κραύγασαν «αυτοί μιλάνε για κέρδη και
ζημιές, εμείς μιλάμε για ανθρώπινες ζωές», κατανόησαν ότι η «πράξη προηγείται της θεωρίας» και ύψωσαν
άνευ όρων το ανάστημα τους στην αστυνομική βαρβαρότητα. Ελπίζουμε αυτό να συνεχιστεί...
Είναι τόσο σπουδαίο αυτό που συμβαίνει ώστε να μη μας αλλάζουν γνώμη κάποια από αυτά που γίνονται.
Ανυπακοή και σύγκρουση
Από το Μπρίξτον και το Λος Άντζελες ως τη Γένοβα, και την εξέγερση των παρισινών προαστίων, καλώς ή
κακώς, αλλά οπωσδήποτε πραγματικά, τα περάσματα και οι δρόμοι της κοινωνικής αντίστασης αποδεικνύεται
ότι εξαρτώνται από τη γενική κατάσταση της κοινωνίας και του κινήματος. Πώς να το κάνουμε: Η κατάσταση
της κοινωνίας, του κινήματος και της Αριστεράς (όλων των ρευμάτων της) επιτρέπουν να βγούμε πολλές
χιλιάδες στους δρόμους για τη δολοφονία ενός 15άχρονου, αλλά δεν αρκούν για την ανάπτυξη ενός
μαχητικού κινήματος με ολοκληρωμένο πολιτικό σχέδιο. Θα προτιμούσαμε επετειακές διαμαρτυρίες; Μήπως
είναι καλύτερα να αναλογιστούμε τους τρόπους που αυτό το κοινωνικό δυναμικό που λεηλατείται και
ασφυκτιά μπορεί να εκφραστεί και να έχει αποτελέσματα.
Ως Δίκτυο, συμμετέχουμε και υποστηρίζουμε άνευ όρων τον ξεσηκωμό ενάντια στην κυβέρνηση, τους
πλούσιους και την αστυνομία.
Χαιρετίζουμε την κοινωνική οργή απέναντι στην κυβερνητική λεηλασία και τρομοκρατία, την αγανάκτηση
εκατομμυρίων ανθρώπων απέναντι στη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου, τη συμμετοχή δεκάδων
χιλιάδων εφήβων και νέων στις επιθέσεις σε αστυνομικά τμήματα.
Δηλώνουμε ότι ενάντια στις δηλώσεις πυγμής του πρωθυπουργού και λατρείας στη νομιμότητα της
αξιωματικής αντιπολίτευσης, τις επιχειρήσεις αρετής μπάτσων, «αγανακτισμένων πολιτών» και φασιστών, τις
υποκλίσεις νομιμότητας και ευταξίας της ΓΣΕΕ και του «ταξικά αδιάλλακτου» ΚΚΕ, τη διαστροφή της
πραγματικότητας και τη συκοφαντία των τηλεοπτικών, κυρίως, ΜΜΕ, η απάντηση μπορεί να είναι μόνο μία:
Οι κοινωνικοί αγώνες δεν είναι ούτε αθώοι ούτε ένοχοι˙ είναι δίκαιοι. Αν χιλιάδες άνθρωποι φοράνε
κουκούλες, τότε έχουν πρόσωπο!

9 Δεκέμβρη 2008
Δίκτυο για τα Πολιτικά και Κοινωνικά Δικαιώματα

το φάντασμα της ελευθερίας έρχεται πάντα με το μαχαίρι στα δόντια

Το αποκορύφωμα της κοινωνικής καταπίεσης είναι να σε πυροβολούν στο ψαχνό.
Όλες οι βγαλμένες από το οδόστρωμα πέτρες που έπεσαν στις ασπίδες των μπάτσων ή στις προθήκες των
ναών του εμπορεύματος, όλα τα φλεγόμενα μπουκάλια που χάραξαν μια τροχιά στο νυχτερινό ουρανό, όλα τα
οδοφράγματα που στήθηκαν στους δρόμους της πόλης, χωρίζοντας τις δικές μας περιοχές από τις δικές τους,
όλοι οι κάδοι των καταναλωτικών σκουπιδιών που, χάρη στη φωτιά της εξέγερσης, από Μηδέν έγιναν Κάτι,
όλες οι γροθιές που υψώθηκαν κάτω απ’ το φεγγάρι, είναι τα όπλα που δίνουν σάρκα, αλλά και πραγματική
δύναμη, όχι μόνο στην αντίσταση, αλλά και στην ελευθερία. Και είναι ακριβώς η αίσθηση της ελευθερίας που
εκείνες τις στιγμές αποτελεί τελικά το μόνο στο οποίο αξίζει να στοιχηματίσουμε: η αίσθηση των
λησμονημένων παιδικών πρωινών όπου όλα μπορούν να συμβούν γιατί είμαστε εμείς, ως δημιουργικά
ανθρώπινα όντα, που έχουμε ξυπνήσει, όχι οι κατοπινές αποδοτικές ανθρωπομηχανές του υπηκόου, του
εκπαιδευόμενου, του αλλοτριωμένου εργάτη, του ιδιοκτήτη, του οικογενειάρχη. Η αίσθηση ότι
αντιμετωπίζεις τους εχθρούς της ελευθερίας - ότι πια δεν τους φοβάσαι.
Έχουν επομένως σοβαρούς λόγους να ανησυχούν όσοι θέλουν να συνεχίσουν να κάνουν τη δουλειά τους, σαν
να μην τρέχει τίποτα, να μην έτρεξε τίποτα ποτέ. Το φάντασμα της ελευθερίας πάντα έρχεται με το μαχαίρι
στα δόντια, με την βίαιη διάθεση να σπάσει τις αλυσίδες, όλες τις αλυσίδες, που μετατρέπουν τη ζωή σε μιαν
άθλια επαναληπτικότητα, χρήσιμη για την αναπαραγωγή των κυρίαρχων κοινωνικών σχέσεων. Από το
Σάββατο της 6ης Δεκέμβρη οι πόλεις αυτής της χώρας, όμως, δεν λειτουργούν κανονικά: δεν έχει shopping
therapy, ανοιχτούς δρόμους για να πάμε στη δουλειά μας, ειδήσεις για τις επόμενες πρωτοβουλίες ανάκαμψης
της κυβέρνησης, ανέμελο zapping στις lifestyle εκπομπές, βραδινές τσάρκες με το αμάξι γύρω από το
Σύνταγμα, κλπ., κλπ., κλπ. Αυτές οι μέρες και οι νύχτες δεν ανήκουν στους εμπόρους, στους τηλεσχολιαστές,
στους υπουργούς, και στους μπάτσους. Αυτές οι μέρες και οι νύχτες ανήκουν στον Αλέξη!
Ως σουρρεαλιστές βρεθήκαμε απ’ την αρχή στο δρόμο, μαζί με χιλιάδες άλλους εξεγερμένους και
αλληλέγγυους ανθρώπους, γιατί ο σουρρεαλισμός γεννήθηκε με την ανάσα του δρόμου, και δεν σκοπεύει
ποτέ να την εγκαταλείψει. Μετά την μαζική αντίσταση στους κρατικούς δολοφόνους η ανάσα του δρόμου
έχει γίνει ακόμα πιο ζεστή, ακόμα πιο φιλόξενη, ακόμα πιο δημιουργική. Δεν μας αναλογεί η αρμοδιότητα να
προτείνουμε μια γραμμή στο κίνημα. Αναλαμβάνουμε, ωστόσο, την ευθύνη του κοινού αγώνα, γιατί είναι
αγώνας για την ελευθερία. Χωρίς να είμαστε υποχρεωμένοι να συμφωνούμε με όλες τις πτυχές ενός τέτοιου
μαζικού φαινομένου, χωρίς να είμαστε θιασώτες του τυφλού μίσους, και της βίας για τη βία, δεχόμαστε ότι το
φαινόμενο αυτό δικαίως υπάρχει.
Να μην αφήσουμε αυτήν την φλεγόμενη πνοή της ποίησης απλά να εκτονωθεί ή να σβήσει.
Να την μετατρέψουμε σε μια συγκεκριμένη ουτοπία: για την αλλαγή του κόσμου και την αλλαγή της
ζωής!
Καμιά ειρήνη με τους μπάτσους και τ’ αφεντικά τους!
Όλοι στους δρόμους!
Όσοι δεν μπορούν να συναισθανθούν την οργή ας το βουλώσουν!

Υπερρεαλιστική Ομάδα Αθήνας, 10 Δεκέμβρη 08

η (αυτο)καταστροφή είναι δημιουργία...
Τρίτη 16 Δεκέμβρη 2008
Το βράδυ της 6/ 12 δεν θα το ξεχάσουμε εύκολα. Όχι γιατί η δολοφονία του Αλέξη ήταν αδιανόητη. Η
κρατική βία όσο και αν προσπαθεί να συγκροτηθεί σε πιο παραγωγικές εκδοχές κυριαρχίας θα
παλινδρομεί διαρκώς στις απαρχές μιας δαπανηρής μορφής βίας, διατηρώντας στη δομή της ένα
(παρα)κράτος που δεν πειθαρχεί στις επιταγές της νεωτερικής πειθάρχησης, επιτήρησης και ελέγχου
των σωμάτων, παρά επιλέγει την εξόντωση του ανυπάκουου σώματος, πληρώνοντας το πολιτικό τίμημα
που συνεπάγεται η επιλογή αυτή.
Όταν ο μπάτσος φωνάζει: ε, εσύ, το υποκείμενο στο οποίο απευθύνεται η προσταγή αυτή και το
οποίο στρέφει το σώμα του στη φορά της εξουσίας, στο κάλεσμα του μπάτσου, είναι αθώο εξ ορισμού,
εφόσον ανταποκρίνεται στη φωνή που το εγκαλεί ως προϊόν της εξουσίας. Το υποκείμενο που δεν πειθαρχεί
στο κάλεσμα αυτό αλλά παρακούει, όσο χαμηλόφωνη κι αν είναι η στιγμή αυτή της ανυπακοής, ακόμα κι αν
δεν πέταξε μολότοφ στο μπατσικό, αλλά ένα πλαστικό μπουκάλι, είναι μια στιγμή που η εξουσία χάνει τη
σημασία της και γίνεται κάτι άλλο, μια παραβίαση που πρέπει να ρυθμιστεί. Όταν προσβάλλεται η ανδρική
τιμή του φασιστόμπατσου, αυτός μπορεί και να σκοτώσει για να προστατεύσει, όπως ο ίδιος θα ισχυριστεί, τα
παιδιά και την οικογένειά του. Η ηθική τάξη και η ανδρική κυριαρχία, αλλιώς η πιο χαρακτηριστική μορφή
συμβολικής και υλικής βίας που εγκαθιστά το έμφυλο καθεστώς, έκαναν δυνατή τη δολοφονία του Αλέξη,
πλαισίωσαν τη δολοφονία, παρήγαγαν την ‘αλήθεια’ της και έγινε πραγματικότητα.
Μαζί με αυτήν, στο τραγικό όριο ενός θανάτου που δίνει σημασία στις ζωές που ορίζονται στη σκιά
του, έγινε πραγματικότητα η εξέγερση, η αδιανόητη, απρόβλεπτη αυτή αναστάτωση των κοινωνικών ρυθμών,
του σπασμένου χωροχρόνου, των μη δομημένων πια δομών, του ορίου ανάμεσα σε αυτό που υπάρχει και
αυτό που πρόκειται να έρθει. Μια στιγμή χαράς και παιχνιδιού, φόβου, πάθους και οργής, σύγχυσης και
συνείδησης, οδυνηρής, δυναμικής και γεμάτης υποσχέσεις. Μιας στιγμής παρόλα αυτά.. που ή θα φοβηθεί τον
εαυτό της και θα συντηρεί τους αυτοματισμούς που τη δημιούργησαν ή θα αρνείται διαρκώς τον εαυτό της
για να γίνεται κάθε στιγμή κάτι άλλο από αυτό που ήταν την προηγούμενη, προκειμένου να μην καταλήξει
στην νομοτέλεια των πνιγμένων στην κανονικότητα εξεγέρσεων που υπερασπιζόμενες τους εαυτούς τους
γίναν μια άλλη μορφή εξουσίας.
Πώς όμως έγινε δυνατή η εξέγερση; Ποιο δίκαιο των εξεγερμένων δικαιώθηκε αυτή τη στιγμή, σε
αυτό το σημείο, για αυτό το δολοφονημένο σώμα; Πώς κοινωνικοποιήθηκε αυτό το σύμβολο; Ο Αλέξης ήταν
‘ο δικός μας Αλέξης’, δεν ήταν άλλος, δεν ήταν ξένος, δεν ήταν μετανάστης. Μαζί του θα ταυτιστούν
δεκαπεντάχρονοι μαθητές και μαθήτριες, μανάδες θα φοβηθούν μήπως μέσα από το σώμα αυτό πενθήσουν το
δικό τους παιδί, καθεστωτικές φωνές θα τον εθνικοποιήσουν ως ήρωα, το σώμα του δεκαπεντάχρονου είχε
σημασία, η ζωή του ήταν άξια να βιωθεί, η διακοπή της ήταν επίθεση στη δημόσια σφαίρα και γι’ αυτό το
πένθος για τον Αλέξη είναι δυνατό, σχεδόν επιβάλλεται. Η σφαίρα αυτή στράφηκε ενάντια στην κοινότητα,
με την οποία οι εξεγερμένοι και εξεγερμένες δεν ταυτιζόμαστε, όπως δεν ταυτιζόταν ο Αλέξης, αλλά πολλές
και πολλοί έχουμε το προνόμιο να ανήκουμε, αφού οι άλλοι μας αναγνωρίζουν ως δικούς τους. Η αφήγηση
για τον Αλέξη θα ξαναγραφτεί από το τέλος, ήταν καλό παιδί, είπαν. Η εξέγερση, την οποία δεν θα
μπορούσαμε να προβλέψουμε, έγινε δυνατή μέσα από τις ίδιες τις ρωγμές της εξουσίας που αποφασίζει ποια
σώματα έχουν σημασία στο κοινωνικό δίκτυο σχέσεων δύναμης. Η εξέγερση, αυτός ο ύμνος στη μη
κανονικότητα, είναι προϊόν της κανονικότητας, είναι η εκδίκηση για το ‘δικό μας’ σώμα που εξοντώθηκε, για
το ίδιο μας το κοινωνικό σώμα. Η σφαίρα αυτή στράφηκε ενάντια στην κοινωνία όλη. Ήταν μια πληγή για
κάθε αστό δημοκράτη που θέλει στο κράτος και τα όργανά του να καθρεφτίζεται η δική του ασφάλεια. Ήταν
κήρυξη πολέμου του κράτους ενάντια στην κοινωνία. Το συμβόλαιο έσπασε, δεν υπάρχει συναίνεση. Η ηθική
και πολιτική πράξη της αντίστασης έγινε δυνατή, κατανοητή, δίκαιη, ορατή από τη στιγμή που υπάγεται στα
κριτήρια και τους όρους δικαίου της κυρίαρχης συμβολικής τάξης που συνέχει τον κοινωνικό ιστό.
Η αφετηρία αυτή δεν ματαιώνει το δίκαιο της εξέγερσης. Έτσι κι αλλιώς ο κυρίαρχος Λόγος, η
εξουσία που δίνει όνομα, μορφή, σχήμα και σημασία στα πράγματα, το πεδίο κυρίαρχων νοημάτων από το
οποίο αντλούνται οι κοινωνικές κατηγορίες προκειμένου να ρυθμίζονται οι ιεραρχημένες κοινωνικές σχέσεις,

έχει εξοστρακίσει τους ‘κουκουλοφόρους’ από την κοινότητα αυτή, τους έχει περιορίσει στα επικίνδυνα όρια
των παρυφών της για να δείχνει την αρχή και το τέλος της ανυπακοής. Να αντισταθούμε, αλλά όχι έτσι γιατί
υπάρχει κίνδυνος, λένε. Αυτό που έχει να μας πει η κοινωνική νομιμοποίηση που συναντήσαμε στις απαρχές
αυτής της πορείας είναι ότι ακόμα κι αν είμαστε μέσα στην εξουσία, αν είμαστε δικά της δημιουργήματα,
είμαστε μέσα και ενάντιά της, είμαστε αυτό που κάνουμε για να αλλάξουμε αυτό που είμαστε, για να
αποκτήσει αυτή η ιστορική στιγμή τα δικά μας περιεχόμενα και όχι τις σημασίες από τις οποίες μπορεί και να
επενδύεται, τις οποίες δεν μπορεί εν μία νυκτί να αποτινάξει. Και δεν μπορεί να διασχίσει ανέξοδα το όριο
μεταξύ υποταγής και αυτόνομης δράσης γιατί αν ο εξεγερμένος χρειάζεται να επιστρατεύσει την
αρρενωπότητά του για να πολεμήσει τον μπάτσο, χρειάζεται την ίδια στιγμή να την αμφισβητήσει ακριβώς
επειδή είναι η εξουσία με την οποία πολεμάει τον μπάτσο. Κι αυτή η αμφιθυμία στην καρδιά της
υποκειμενικότητάς μας, ο διχασμός που μας κλονίζει, ή που θα έπρεπε να μας κλονίζει είναι το ηθικό
μεγαλείο που διαδραματίζεται στα περιθώρια του θορύβου της εξέγερσης, μέσα μας και γύρω μας, τα ήσυχα
βράδια που αναρωτιόμαστε τι να συμβαίνει τώρα, τι έχει πάει στραβά και ακούμε μόνο σιωπές.
Τίποτα δεν υπάρχει χωρίς το νόημα που του αποδίδεται. Οι στρατηγικές αντίστασης μπορεί να γίνουν
στρατηγικές εξουσίας, το χάος θα επαναδομήσει τις σχέσεις εξουσίας, αν πολεμώντας τον κόσμο δεν
πολεμούμε και τους εαυτούς που δημιουργήσαμε εντός του, μέσα στο πλέγμα ηθικοπολιτικών δεσμών στο
οποίο πραγματώνεται ο εαυτός, αν επιτελούμε τον άνδρα τσαμπουκά, που τρελαίνεται και θολώνει από το
‘συναίσθημα’, αν παγιωνόμαστε σε θέσεις που πυκνώνουν σε σημεία εξουσίας.

Η (ΑΥΤΟ)ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Κορίτσια στην εξέγερση

Μήνυμα του Υποδιοικητή Μάρκος του EZLN-Zapatistas

Στο πλαίσιο του 1ου Παγκόσμιου Φεστιβάλ της Αξιοπρεπούς Οργής, που λαμβάνει χώρα στο Μεξικό, ο
εξεγερμένος υποδιοικητής Μάρκος ξεκινάει την παρέμβασή του, με τίτλο -Πρώτος άνεμος. Μια οργισμένη
αξιοπρεπής νεολαία- με ένα χαιρετισμό στα ελληνικά:

-Συντρόφισσα, σύντροφε.
Εξεγερμένη Ελλάδα.
Εμείς, οι πιο μικροί, από αυτή τη γωνιά του κόσμου, σε χαιρετάμε.
Δέξου το σεβασμό μας και το θαυμασμό μας γι' αυτό που σκέφτεσαι και κάνεις.
Από μακριά μαθαίνουμε από σένα.
Ευχαριστούμε.

Υποδιοικητής Marcos
1ο Παγκόσμιο Φεστιβάλ της Αξιοπρεπούς Οργής
Μεξικό, 2/1/09

ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΓΙΑΤΙ ΕΡΧΟΜΑΣΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
Κυριακή 14 Δεκέμβρη 2008
«το πρώτο φως της αυγής έρχεται μέσα από το πιο βαθύ σκοτάδι»
Μέχρι το βράδυ του Σαββάτου 06/12/08 θα μπορούσαμε να πούμε ότι «jusqu’ ici tout va bien»
παρακολουθώντας την ατομική πτώση του καθενός από μας πάνω στην έρημο του καπιταλιστικού συστήματος.
Μετά ήρθε η πρόσκρουση και μια καταστροφική τρέλα κατέλαβε μεγάλα κομμάτια της νεολαίας της χώρας.
Πρώτα, όπως έχει συμβεί αρκετές φορές στην ιστορία, μίλησαν οι πράξεις. Στην αρχή μίλησε το όπλο ενός
μπάτσου, κραυγάζοντας με τον πιο ωμό τρόπο την απέχθεια κάθε είδους εξουσίας απέναντι στο φαινόμενο της
ζωής. Με το που κύλησε το αίμα ενός εφήβου, αμέσως μια άλλη κραυγή μεταδόθηκε αστραπιαία από τα
Εξάρχεια στο οικονομικό κέντρο της μητρόπολης κι άλλων μεγάλων πόλεων, μια κραυγή αρθρωμένη από
καταρρέοντα τζάμια και φλόγες που μετασχημάτιζαν τράπεζες και εμπορικά κέντρα σε ένα σύννεφο οργής που
έγραφε ΕΚΔΙΚΗΣΗ.
Δυο μέρες αργότερα τα χριστουγεννιάτικα κέντρα των πόλεων έμοιαζαν λες και είχαν δεχτεί βομβαρδισμό κατά
την διάρκεια ενός πολέμου, ενώ η ήδη καταρρέουσα λόγω της κρίσης οικονομία, δέχτηκε άλλο ένα θανάσιμο
πλήγμα στην καρδιά της από ορδές «αλητών» που επιδίδονταν σε λεηλασίες εμπορευμάτων. «Η συμφωνία της
Βάρκιζας έσπασε, έχουμε πόλεμο ξανά». Μιλάμε για την επιστροφή της ταξικής πάλης στο προσκήνιο και
την λύση στην κρίση: Για εμάς. Και είμαστε ακόμα στην αρχή. Πάμε…
Είμαστε κομμάτι μιας εξέγερσης της ζωής ενάντια στον καθημερινό θάνατο που επιβάλλουν οι
υπάρχουσες κοινωνικές σχέσεις. Με την καταστροφική δύναμη που κρύβαμε στα χέρια μας
πραγματοποιούμε μια μανιασμένη (αλλά αντιφατική) επίθεση στο θεσμό της ατομικής ιδιοκτησίας.
Καταλαμβάνουμε τους δρόμους, αναπνέοντας ελεύθερα παρά τα δακρυγόνα, επιτιθέμενοι στην πιο μισητή
εικόνα του εαυτού μας: Στην εικόνα του εαυτού μας ως δούλου των αφεντικών, που στην πιο ακραία του,
σιχαμερή και δολοφονική μορφή λέγεται μπάτσος. Στήνουμε τέλος ένα γερό οδόφραγμα στην μίζερη
κανονικότητα ενός κύκλου παραγωγής και κατανάλωσης. Στην παρούσα συγκυρία, ότι πιο σημαντικό
διακυβεύεται είναι η ενίσχυση αυτού του οδοφράγματος απέναντι στον ταξικό εχθρό. Ακόμα όμως κι αν
υποχωρήσουμε κάτω από την πίεση των (παρα)κρατικών καθαρμάτων και στην ανεπάρκεια του
οδοφράγματος, όλοι γνωρίζουμε ότι τίποτε στην ζωή μας δεν πρόκειται να είναι ξανά το ίδιο.
Μιλάμε επίσης πάνω στην ιστορική συγκυρία της ανασύνθεσης ενός νέου ταξικού υποκειμένου, που από
παλιά κουβαλά την υπόσχεση ότι θα αναλάβει τον ρόλο του νεκροθάφτη του καπιταλιστικού συστήματος.
Θεωρούμε ότι το προλεταριάτο δεν υπήρξε ποτέ τάξη εξαιτίας της θέσης του, αλλά αντίθετα
συγκροτείται ως τάξη για τον εαυτό της πάνω στο έδαφος της σύγκρουσης με τα αφεντικά, πρώτα
πράττοντας και μετά συνειδητοποιώντας την πράξη του. Η ανασύνθεση πραγματοποιείται από ομάδες
υποκειμένων που αντιλαμβάνονται ότι δεν έχουν τον έλεγχο πάνω στις ζωές τους, από ομάδες που έχουν
στριμωχτεί ή στριμώχνονται βίαια στον πάτο του βαρελιού και έχουν μπει σε μια αντιφατική τροχιά ένωσης.
Η μισθωτή εργασία υπήρξε ανέκαθεν ένας εκβιασμός. Σήμερα, επιπλέον, δεν είναι λίγοι οι εργάτες οι οποίοι
απασχολούνται ευκαιριακά και επισφαλώς σε τομείς που, ενώ είναι αναγκαίοι για την αναπαραγωγή της
καπιταλιστικής κυριαρχίας, δε συμβάλλουν στη δημιουργία οποιασδήποτε κοινωνικής χρησιμότητας. Στους
τομείς αυτούς οι ταξικοί αγώνες εξορίζονται από το έδαφος της αυτοδιαχείρισης της παραγωγής, στο
έδαφος του γενικευμένου μπλοκαρίσματος και του σαμποτάζ. Την ίδια στιγμή, η αυτοματοποίηση της
παραγωγής και η εγκατάλειψη των πολιτικών πλήρους απασχόλησης δημιουργούν ολόκληρες στρατιές
ανέργων που ωθούνται στο περιθώριο και προσφεύγουν στη μαύρη εργασία ή στην οικονομία του
εγκλήματος για να μπορέσουν να επιβιώσουν.
Άνεργοι, επισφαλείς εργάτες, μαθητές και φοιτητές που προορίζονται για τις θέσεις των μελλοντικών
μισθωτών σκλάβων, αλλοδαποί μετανάστες πρώτης και δεύτερης γενιάς που βιώνουν καθημερινά την
περιθωριοποίηση και την καταπίεση συγκρότησαν μαζί με ριζοσπαστικές μειοψηφίες εργατών την κοινότητα
των εξεγερμένων του Δεκέμβρη, η οποία θεμελιώθηκε στην κοινή συνθήκη της αλλοτρίωσης και της
εκμετάλλευσης που χαρακτηρίζει μια κοινωνία βασισμένη στην εργασία-εμπόρευμα. Να υπενθυμίσουμε
επίσης ότι τα προεόρτια της εξέγερσης είχαν γιορταστεί από τους ακόμα πιο κάτω, από αυτούς που έχουν
στερηθεί κάθε χαρά στα κολαστήρια της δημοκρατίας, τους κρατουμένους των ελληνικών φυλακών.

Το εξεγερσιακό πάρτυ το παρακολουθούν χωρίς να συμμετέχουν, αλλά μέχρι στιγμής και χωρίς να καλούν
την αστυνομία να το διαλύσει, οι ιδιοκτήτες του εμπορεύματος εργατική-δύναμη που το είχαν επενδύσει στο
χρηματιστήριο της κοινωνικής ασφάλειας και της προσδοκίας εξόδου των απογόνων τους από την μισθωτή
σχέση. Με την αντικατάσταση της κοινωνικής ασφάλειας από την αστυνομική ασφάλεια και την
κατάρρευση του χρηματιστηρίου της ταξικής κινητικότητας, πολλοί/ες εργαζόμενοι/ες σπρώχνονται σε
μια (σημαντική κοινωνικά) ηθική δικαιολόγηση του νεολαιίστικου ξεσπάσματος υπό το βάρος του
καταρρέοντος σύμπαντος της μικροαστικής ιδεολογίας και της κρατικής ύβρεως, χωρίς ακόμα να
στρατεύονται ενεργά στην επίθεση εναντίον αυτού του δολοφονικού κόσμου.
Επιμένουν να σέρνουν το κουφάρι τους σε τριμηνιαίες λιτανείες των εργατοπατέρων και να υπερασπίζονται
μια θλιβερή συντεχνιακή ηττοπάθεια απέναντι στην ορμητική ταξική επιθετικότητα που ξεπροβάλλει. Αυτοί
οι δυο κόσμοι συναντήθηκαν την Δεύτερα 08/12 στον δρόμο και λαμπάδιασε όλη η χώρα. Ο κόσμος της
συντεχνιακής ηττοπάθειας κατέβηκε στον δρόμο για να υπερασπιστεί το δημοκρατικό δικαίωμα των
διαχωρισμένων ρόλων του πολίτη, του εργάτη, του καταναλωτή να διαμαρτύρονται χωρίς να πυροβολούνται.
Δίπλα αλλά τόσο μακριά από την ψευδό-κοινότητα των ατομικοτήτων, ο κόσμος της ταξικής επιθετικότητας
κατέβηκε στο πεζοδρόμιο με την μορφή οργανωμένων «συμμοριών» που σπάνε, καίνε, λεηλατούν και
ξηλώνουν οδοστρώματα για να πετροβολήσουν τους δολοφόνους. Ό πρώτος κόσμος, (όπως τουλάχιστον
εκφράζεται από την πολιτική των εργατοπατέρων) τρόμαξε τόσο από την παρουσία του δεύτερου, που την
Τετάρτη 10/12 προσπάθησε να διαδηλώσει χωρίς την ενοχλητική παρουσία των «μιασμάτων». Το δίλημμα
πάντως για το πώς κατεβαίνουμε στον δρόμο έχει τεθεί: Ή με την δημοκρατική καβάτζα του πολίτη ή με
την συγκρουσιακή αλληλεγγύη της παρέας, του επιθετικού μπλοκ, της πορείας που υπερασπίζεται την
ύπαρξη του καθενός με «ντου» και οδοφράγματα.
Τα Δεκεμβριανά γεγονότα του 2008 στην Ελλάδα αποτελούν το πιο πρόσφατο επεισόδιο μιας σειράς
εξεγέρσεων που σαρώνουν τον καπιταλιστικό κόσμο. Στη φάση της παρακμής της, η καπιταλιστική
κοινωνία δεν μπορεί πια ούτε καν επιδιώκει να αποσπάσει τη συναίνεση των εκμεταλλευομένων μέσω
της ενσωμάτωσης των επιμέρους διεκδικήσεών τους. Γι’ αυτό και απομένει μόνο η καταστολή. Με την
αναδιάρθρωση που ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του ’70 (για να αποκρούσει την προλεταριακή ανταρσία
που έγινε γνωστή ως «κίνημα του ’68»), το κεφάλαιο βρέθηκε αντιμέτωπο με την εξής αντίφαση: ενώ
δημιουργούσε μια ανθρώπινη μάζα που αποτελούνταν από παθητικούς θεατές-καταναλωτές εμπορευμάτων,
έπρεπε ταυτόχρονα να τους στερήσει (με τη συμπίεση των εισοδημάτων τους) τη δυνατότητα για την αγορά
αυτών των εμπορευμάτων. Από αυτή την άποψη, δεν είναι δυνατόν να προκαλεί έκπληξη η λεηλασία ενός
πολυκαταστήματος στην οδό Σταδίου από ανθρώπους στους οποίους μοιράζονται καθημερινά οι υποσχέσεις
μιας απατηλής καταναλωτικής ευτυχίας ενώ την ίδια στιγμή τούς αφαιρούνται τα μέσα για την εκπλήρωση
αυτών των υποσχέσεων.
Η εξέγερση του Δεκέμβρη δε διατύπωσε συγκεκριμένα αιτήματα ή διεκδικήσεις επειδή ακριβώς τα
υποκείμενα που την διεξήγαν βιώνουν καθημερινά και, επομένως, γνωρίζουν την άρνηση της κυρίαρχης
τάξης να ικανοποιήσει κάθε τέτοιο αίτημα. Τα ψελλίσματα της αριστεράς που, αρχικά, διεκδίκησε την
παραίτηση της κυβέρνησης αντικαταστάθηκαν ταχύτατα από έναν σιωπηλό τρόμο και από την αγωνιώδη
προσπάθειά της να εκτονωθεί το ανεξέλεγκτο εξεγερτικό κύμα. Η απουσία οποιασδήποτε
μεταρρυθμιστικής διεκδίκησης αντανακλά μια υφέρπουσα (και ίσως ασυνείδητη ακόμα) διάθεση
ριζικής εναντίωσης και ξεπεράσματος των υπαρχουσών εμπορευματικών σχέσεων και δημιουργίας
ποιοτικά καινούργιων.
Τα πάντα ξεκινούν και ωριμάζουν στη βία – αλλά τίποτα δε σταματά εκεί. Η καταστροφική βία που
εξαπολύθηκε στα γεγονότα του Δεκέμβρη και προκάλεσε το μπλοκάρισμα της καπιταλιστικής κανονικότητας
στο κέντρο της μητρόπολης, ήταν μια συνθήκη αναγκαία αλλά όχι επαρκής για τη μετουσίωση της εξέγερσης
σε μια απόπειρα κοινωνικής χειραφέτησης. Η αποσταθεροποίηση της καπιταλιστικής κοινωνίας είναι
ανέφικτη χωρίς την παράλυση της οικονομίας – δηλαδή χωρίς τη διατάραξη της λειτουργίας των κέντρων
παραγωγής και διανομής, μέσω του σαμποτάζ, των καταλήψεων, των απεργιών. Η έλλειψη θετικής,
δημιουργικής πρότασης για μια διαφορετική μορφή οργάνωσης των κοινωνικών σχέσεων υπήρξε –
μέχρι στιγμής – κάτι παραπάνω από εμφανής. Παρόλα αυτά, η εξέγερση του Δεκέμβρη πρέπει να γίνει
κατανοητή στο ιστορικό πλαίσιο μιας ευρύτερης διαδικασίας αναζωπύρωσης της ταξικής πάλης που

εξελίσσεται σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτή η διαδικασία καλείται να συνεχιστεί και να επιδιώξει μια ποιοτική
εμβάθυνση των θετικών περιεχομένων της προκειμένου να καταστεί πραγματικά επικίνδυνη και δυνητικά
απελευθερωτική.
Μια σειρά από κινηματικές πρακτικές – οι οποίες έχουν ήδη εφαρμοστεί στοιχειωδώς σε πολλές χώρες
όπου εκτυλίχθηκαν πρόσφατα σημαντικές ταξικές συγκρούσεις – προτάσσουν και πραγματώνουν σε
εμβρυακό επίπεδο εκείνη την ανθρώπινη κοινότητα που καταργεί και υπερβαίνει δημιουργικά τις
αλλοτριωτικές εμπορευματικές σχέσεις: τα σχολεία που καταλαμβάνονται από τους μαθητές ώστε να
χρησιμοποιηθούν ως ορμητήρια για την επανοικειοποίηση του δρόμου και των δημόσιων χώρων εν γένει• τα
δημόσια αντιμαθήματα που οργανώθηκαν στο πλαίσιο του πρόσφατου κινήματος φοιτητών-επισφαλών
στην Ιταλία, θέτοντας αφειδώς τη γνώση στην υπηρεσία της συγκροτούμενης κοινότητας• οι συλλογικές
απαλλοτριώσεις σε σουπερμάρκετ και βιβλιοπωλεία και η συλλογική ζωή στις καταλήψεις σε ένα πλαίσιο
αυτοεκπλήρωσης των αιτημάτων για δωρεάν σίτιση, στέγαση, βιβλία• η ριζική αμφισβήτηση των σχέσεων
ιδιοκτησίας, η συνεργασία και η αλληλοβοήθεια στη θέση της ατομικής ιδιοποίησης (και κάποιες φορές
μεταπώλησης) των εμπορευμάτων που απαλλοτριώνονται• οι συνελεύσεις γειτονιάς που συντονίζονται,
ξεκινώντας από την ενασχόληση με τοπικά ζητήματα, προεικονίζοντας έτσι μια κοινωνία όπου οι αποφάσεις
παίρνονται και εκτελούνται χωρίς τη μεσολάβηση οποιασδήποτε διαχωρισμένης εξουσίας (βλ. και εξεγερμένη
Οαχάκα)• οι δωρεάν μετακινήσεις με τα μέσα μεταφοράς και τα déménages (εισβολή σε γραφεία ευρέσεως
εργασίας και μεταφορά του εξοπλισμού τους στους δρόμους) που πραγματοποιήθηκαν συστηματικά κατά τη
διάρκεια του ‘αντι-CPE’ κινήματος στη Γαλλία. Τέτοιες (και αναρίθμητες άλλες, που θα γεννηθούν από την
ατομική και συλλογική ευφυΐα) είναι οι πρακτικές που μπορούν να εμπλουτίσουν και να γονιμοποιήσουν τις
δυνάμεις της άρνησης, έτσι ώστε να αρχίσει να σκιαγραφείται μέσα από τη θύελλα της εξέγερσης η ποθητή
μορφή μιας ελεύθερης, κομμουνιστικής κοινωνίας.
Κάνουμε ότι μπορούμε για να μην εγκαταλείψουμε τις καταλήψεις και τους δρόμους, γιατί δεν θέλουμε να
γυρίσουμε σπίτια μας. Γινόμαστε σκυθρωποί και δυστυχισμένοι στην «ρεαλιστική» σκέψη ότι αργά ή
γρήγορα θα αναγκαστούμε να επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Πλημμυρίζουμε από ευτυχία στην σκέψη
ότι είμαστε στην αρχή μιας ιστορικής διαδικασίας αναζωπύρωσης της ταξικής πάλης, που αν το
θελήσουμε, αν το παλέψουμε, αν το πιστέψουμε, δύναται να μας οδηγήσει στην έξοδο από την κρίση, στην
επαναστατική απόδραση από το σύστημα.

Προλετάριοι από την κατειλημμένη ΑΣΟΕΕ

Νέος "Γαλαξίας" εξέγερσης στη Ν. Σμύρνη
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Την Κυριακή 14/12/08 καταλάβαμε το κτίριο του «ΓΑΛΑΞΙΑ», στο κέντρο της πλατείας Νέας Σμύρνης,
παρακινούμενοι από την κοινωνική εξέγερση που πυροδότησε η δολοφονία του 16χρονου μαθητή.
Αγανακτισμένοι από τα γεγονότα και τα Μέσα Μαζικής Χειραγώγησης, αποφασίσαμε να μετατρέψουμε το
κτίριο του «ΓΑΛΑΞΙΑ» σε ΚΕΝΤΡΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΔΡΑΣΗΣ.
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ :
● την άμεση απελευθέρωση των συλληφθέντων
● την άμεση καταδίκη των φυσικών και ηθικών αυτουργών της δολοφονίας
● τη διάλυση των ΜΑΤ και όλων των κατασταλτικών μηχανισμών του κράτους
● να αφοπλιστεί η αστυνομία – να καταργηθούν οι τρομονόμοι
ΚΑΛΟΥΜΕ όλους και όλες που κατοικούν στη Νέα Σμύρνη και τις γειτονικές περιοχές να συμμετέχουν στον
αγώνα και τις δραστηριότητες του Ελεύθερου Γαλαξία. Οι δημόσιοι χώροι μας ανήκουν. Οι μαζικοί και
ανυποχώρητοι κοινωνικοί αγώνες είναι η μόνη απάντηση.
Συνεχίζουμε τον αγώνα στους δρόμους, αντιστεκόμαστε και καλούμε όλους στην πάλη για την ανατροπή των
κυβερνήσεων των δολοφόνων και κάθε διαχειριστή της εξουσίας.
Τίποτα δεν τελείωσε, όλα τώρα αρχίζουν.
ΟΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ
Την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2008, στις 7:00 μμ στο απελευθερωμένο Δημαρχείο Αγίου Δημητρίου
Την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2008, στις 12:00 το μεσημέρι στο πανεκπαιδευτικό και πανεργατικό
συλλαλητήριο στα Προπύλαια
Καλούμε όλους στη γενική λαϊκή συνέλευση την Τετάρτη 17/12/08 και ώρα 19:00 στο «ΓΑΛΑΞΙΑ»,
κεντρική πλατεία Νέας Σμύρνης.

Ελεύθερος Γαλαξίας
http://eleftherosgalaxias.blogspot.com

H ΣΦΑΙΡΑ ΕΡΡΙΦΘΗ
Τρίτη 16 Δεκέμβρη 2008
Στις 6-12-08 δολοφονείται ο 15χρονος μαθητής Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος από σφαίρα μπάτσου.
Αυτόματα κινητοποιείται ετερόκλητο, οργισμένο πλήθος ανθρώπων πραγματοποιώντας μαζικές συγκρούσεις
στην Αθήνα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα, αποδεικνύοντας ότι δεν είμαστε μια νεκρή κοινωνία. Οι
συγκρούσεις συνεχίζονται και τις επόμενες ήμερες με πιο γενικευμένο χαρακτήρα έχοντας ως στόχους
αστυνομικά τμήματα, κρατικούς και καπιταλιστικούς στόχους.
Η δολοφονία του Αλέξη αποτέλεσε την αφορμή, τον κινητήριο μοχλό σε μια ήδη υπάρχουσα οργή, η οποία
συσσωρευόταν και καταπιεζόταν στην καθημερινότητα μας:
Στους χώρους εργασίας μας, στα σχολεία μας, στη θητεία μας, στην οικογένεια μας, στη ζωή μας.
Ο λόγος είναι ότι το κοινωνικό αυτό "φαινόμενο της εξέγερσης" έχει αντίκτυπο όχι μόνο στους
αντιεξουσιαστές όπως καθημερινά λέγεται στα ΜΜΕ, άλλα κυρίως στους μαθητές, συνομήλικους του
δολοφονημένου Αλέξη, όπως και σε διάφορους νεολαίους, ανένταχτους, πολιτικοποιημένους και μη, εργάτες,
φοιτητές, μετανάστες και γενικότερα σε οποίον βιώνει την καθημερινή αφαίμαξη από τη σύγχρονη κοινωνία.
Μια κοινωνία εκμετάλλευσης, της εξαθλίωσης, του ρατσισμού, της ανέχειας, του σεξισμού, της βίας
σωματικής και ψυχολογικής, η οποία καλλιεργείται και αναπαράγεται από την εκάστοτε εξουσία και τους
πολύμορφους φορείς της με στόχο να ελέγχει τις ανάγκες και τις επιθυμίες μας σε όλο το φάσμα της
καθημερινότητας μας.
Επίσης γίνεται λόγος για "τυφλή βια" επικαλούμενη το θάνατο του 15χρονου μαθητή, επιχειρώντας έτσι να
καταδικάζεται κάθε επιθετική ενεργεία απέναντι στις αρχές, στην άρχουσα τάξη. Είναι που καθημερινά
επιβάλλεται άμεσα και έμμεσα, από διάφορους κρατικούς και κοινωνικούς φορείς, η "καλοπροαίρετη"
συνείδηση του ότι το να εξεγείρεσαι είναι παράνομο και συνεπώς άδικο και ανήθικο, μιας και η λογική της
κατεστημένης αστικής δικαιοσύνης λειτουργεί προς όφελος τους.
Μέσα από ένα καταιγισμό διαφημίσεων και διαστρεβλώσεων, καθηλώνεται ο άνθρωπος σε ένα καναπέ, σε
μια δουλειά, σε ένα σχολείο, διατηρώντας παθητική και αμέτοχη στάση απέναντι στα κοινά αλλά και στην
ίδια του τη ζωή.
Η ζωή και η συνεύρεση των ανθρώπων στο δρόμο, η διαδήλωση και η αντίδραση επιχειρείται να σπιλώνονται
από την ιδέα της δήθεν ματαιότητας του τύπου "και τι θα καταφέρεις αν πας στην πορεία;".
Από την άλλη μεριά οι δυνάμεις καταστολής σε αγαστή συνεργασία με τα Μέσα Μαζικής Εξημέρωσης ,
τρομοκρατούν και προσπαθούν μεσώ βίας, ξυλοδαρμών, συλλήψεων, παραπληροφόρησης, να συντηρείται
πάντα η λογική "ο φόβος φυλάει τα έρμα".
Στο δρόμο γεννιούνται οι συνειδήσεις.
Ο λόγος της κατάληψης του πνευματικού κέντρου είναι να δημιουργήσουμε μια εστία
αντιπληροφόρησης σε αντιπαράθεση με τη συμβατική, κατεστημένη ενημέρωση, αλλά και ένα σημείο
αναφοράς, συνεύρεσης ανθρώπων με στόχο την κοινωνική και πολιτική ζύμωση με πρακτικές
αυτοοργάνωσης και συνδιαμόρφωσης, αντιπαλεύοντας τον ιδεολογικό πόλεμο που εξαπολύεται «από τα
πάνω».
Εμείς είμαστε αυτοί που μεταφέρουμε και ταξινομούμε τα δέματα και τις άχρηστες πληροφορίες τους, που
σερβίρουμε τα γεύματα τους, που χτίζουμε τα σπίτια τους, που στηρίζουμε εξαναγκαστικά τη σάπια ζωή που με
τόσο ζήλο αναπαράγουν και ποτέ δεν ποθήσαμε.
Να κάνουμε τα όνειρα μας πράξεις.
Να γίνουμε εφιάλτες στα όνειρα τους.
Να οπλίσουμε τις επιθυμίες μας.
Οι Κοινωνικοί Αγώνες δεν είναι ΟΥΤΕ ΠΑΡΑΝΟΜΟΙ ΟΥΤΕ ΝΟΜΙΜΟΙ, είναι ΔΙΚΑΙΟΙ και πάνω απ'
όλα: ΕΦΙΚΤΟΙ (αρκεί να το πιστέψουμε όλοι μας)
ΑΜΕΣΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΣΤΟΥΣ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

Καμιά σφαίρα δεν αφοπλίζει την εξέγερση
Κυριακή 21 Δεκέμβρη 2008

Την Πέμπτη 17/12 στις 11 το βράδυ παρέα μαθητών βρισκόταν στον πεζόδρομο της Εθνικής
Αντιστάσεως και Δωδεκανήσου. Καθώς συζητούσαν, δέχθηκαν σφαίρα εναντίον τους με αποτέλεσμα να
τραυματιστεί στο χέρι ένας μαθητής Β’ λυκείου. Μετά από 10΄ έπεσε και δεύτερη σφαίρα χωρίς να βρει
στόχο. Ο "γενναίος πιστολέρο" δε βρέθηκε και έτσι κάποιοι έκαναν λόγο για σφαίρες από το πουθενά.
Δεν υπάρχουν σφαίρες από το πουθενά: μπροστά από κάθε σφαίρα υπάρχει ένας εν δυνάμει νεκρός. Πίσω
από το όπλο υπάρχει αυτός που τραβάει τη σκανδάλη, είτε είναι μπάτσος, είτε μπράβος, είτε "αγανακτισμένος
πολίτης". Όλοι τους έχουν κοινή καταγωγή αφού αποτελούν κομμάτι της κρατικής καταστολής.
Με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο προσπαθούν να σπείρουν το φόβο στους εξεγερμένους που βρίσκονται
στους δρόμους όλες αυτές τις μέρες, αναταράσσοντας την κοινωνική ειρήνη.
Μετά τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου στα Εξάρχεια (6/12), ΜΑΤάδες σημαδεύουν με όπλο
διαδηλωτές στην Αλεξάνδρας (7/12). Την ημέρα της κηδείας (9/12), έχουν το θράσος να εμφανιστούν
προκαλώντας μόνο και μόνο με την παρουσία τους. Στο ξέσπασμα του κόσμου μια ομάδα ΖΗΤΑδων
εμφανίζεται πυροβολώντας αρκετές φορές στον αέρα. Στην κατάληψη του παλαιού δημαρχείου - ΚΕΠ στο
Χαλάνδρι, μπράβος-τραμπούκος επιτίθεται στους καταληψίες απειλώντας τους με όπλο (15/12)
Η καταστολή του κράτους και των αφεντικών ενάντια στους εξεγερμένους του Δεκέμβρη δεν είναι κάτι
καινούριο. Ξεκινάει από τις δολοφονίες μεταναστών στα σύνορα και τους βασανισμούς στα κρατητήρια, και
φτάνει μέχρι τα εργατικά "ατυχήματα" και τις "τυχαίες" εκπυρσοκροτήσεις.
άμεση απελευθέρωση των 67 προφυλακισθέντων
καμία δίωξη στους 239 συλληφθέντες
καμία δίωξη στους συλληφθέντες μετανάστες

συνέλευση δρόμου από το Περιστέρι
(Κατάληψη Απελευθερωμένου Δημαρχείου Περιστερίου)

Πρωτοβουλία Πρωτοβάθμιων Σωματείων για την αλληλεγγύη στην Κωνσταντίνα
Κούνεβα και την κατάργηση του δουλεμπορίου στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
Πέμπτη 21 Γενάρη 2009

Κωνσταντίνα δεν είσαι μόνη! Η εργοδοτική τρομοκρατία δεν θα περάσει!
Συγκέντρωση Πέμπτη 22/01 6μ.μ. Προπύλαια και πορεία στο Υπουργείο Εργασίας
Το βράδυ της Δευτέρας 22 Δεκέμβρη 2008 η συνάδελφος Κωνσταντίνα Κούνεβα, γραμματέας της
Παναττικής Ένωσης Καθαριστριών και Οικιακού Προσωπικού, επιστρέφοντας από τη δουλειά της δέχτηκε
δολοφονική επίθεση. Δύο τραμπούκοι τής ρίχνουν βιτριόλι στο πρόσωπο και με βία την αναγκάζουν να το
καταπιεί. Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην Εντατική Μονάδα του νοσοκομείου Ευαγγελισμός
έχοντας υποστεί σοβαρές βλάβες στο πρόσωπο και μόνιμες αναπηρίες σε ζωτικά όργανα, ενώ έχει ήδη χάσει
την όρασή της από το ένα μάτι. Κινδυνεύει η ίδια η ζωή της… Η δολοφονική αυτή επίθεση είναι η εκδίκηση
για τη συνδικαλιστική της δράση, τον αγώνα της να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των συναδέλφων της. [...]
Η Κωνσταντίνα είναι γυναίκα, μητέρα ανήλικου παιδιού, εργαζόμενη-συνδικαλίστρια και μετανάστρια. Θέλει
και επιμένει να είναι πραγματική συνδικαλίστρια και να παλεύει για τα εργατικά δικαιώματα. Η Κωνσταντίνα
και η ΠΕΚΟΠ (Παναττική Ένωση Καθαριστριών και Οικιακού Προσωπικού) επιμένουν να αποκαλύπτουν
από το 2000 όσα κρύβονται πίσω από τις εργολαβίες, ιδιαίτερα στις δημόσιες υπηρεσίες: οι διοικήσεις των
οργανισμών, των νοσοκομείων, η συνδικαλιστική γραφειοκρατία στηρίζουν το δουλεμπόριο που γίνεται από
τους εργολάβους. Καταγγέλλουν ότι καταπατούνται όλα τα εργατικά δικαιώματα: το κράτος δίνει διπλάσια
και τριπλάσια χρήματα στους εργολάβους, αυτοί όμως δηλώνουν πλασματικές ώρες και δεν πληρώνουν τις
ώρες που εργάζονται, υποχρεώνουν τις καθαρίστριες να υπογράφουν λευκά χαρτιά με αποδοχές που ποτέ δεν
είδαν στα χέρια τους, πληρώνουν κάτω από τη ΣΣΕ, (Συλλογική Σύμβαση Εργασίας) για 8 ώρες εργασίας 500
Ευρώ, για 6 ώρες εργασίας 400 Ευρώ, για 3 ώρες εργασίας 150-180 Ευρώ, δεν πληρώνουν τις υπερωρίες.
Υποχρεώνουν τις καθαρίστριες να υπογράφουν με την πρόσληψη την οικειοθελή αποχώρηση, δεν βάζουν
ένσημα, δεν κολλούν τα βαρέα με αποτέλεσμα να μη θεμελιώνεται δικαίωμα σύνταξης, τις αναγκάζουν να
υπογράφουν ότι πληρώνονται για μεγαλύτερο ποσό στην είσπραξη του δώρου, ενώ παίρνουν λιγότερα στο
χέρι, ασκούν ψυχολογική βία, εκβιάζουν με απολύσεις και μαύρες λίστες.
Η Κωνσταντίνα και η ΠΕΚΟΠ αποκαλύπτουν το δουλεμπόριο, την εργοδοσία που στήνει εργοδοτικά
σωματεία. Καταγγέλλουν τον εργασιακό μεσαίωνα των καθαριστριών στη συνδικαλιστική γραφειοκρατία,
που όμως αρνείται να τους στηρίξει. Καταγγέλλουν καθημερινά στις ελεγκτικές υπηρεσίες, στο ΙΚΑ.
Φέρνουν τις Επιθεωρήσεις Εργασίας στους τόπους εργασίας. Με αγωγές ενάντια στην εργοδοσία είναι δίπλα
στις εργάτριες που σηκώνουν κεφάλι. Ζητούν στοιχεία που αφορούν τις εργασιακές σχέσεις και οι ελεγκτικοί
μηχανισμοί επικαλούνται προσωπικά δεδομένα! Απαιτούν το αυτονόητο, να καταργηθεί το θεσμικό πλαίσιο
που επιτρέπει στις δημόσιες και τις ιδιωτικές επιχειρήσεις να υπάρχει δουλεμπόριο, ζητούν να τελειώσουμε
μια για πάντα με τον νόμο 2956 του 2001 (με Υπουργό Εργασίας τον Ρέππα του ΠΑΣΟΚ) που στο άρθρο 20
βαφτίζει τους δουλεμπόρους εταιρείες προσωρινής απασχόλησης και το νταβατζηλίκι μεσολάβηση για
εξεύρεση θέσης εργασίας. Ζητούν να πληρώνονται από τα ταμεία των διοικητικών υπηρεσιών του δημοσίου
και όχι από τους εργολάβους. Ζητούν να καταργηθεί η εγκύκλιος 182 του 1985 που προβλέπει ότι όσοι
δουλεύουν κάτω από 6 ώρες στην καθαριότητα δεν δικαιούνται ένσημα για βαρέα και ανθυγιεινά, ζητούν να
ελεγχθούν οι εργοδότες από τις διοικήσεις των δημόσιων οργανισμών, γιατί δεν πληρώνουν και δεν
ασφαλίζουν τις εργαζόμενες. Καταγγέλλουν ότι, αν και η εγκύκλιος 182/85 για τα νοσοκομεία προβλέπει ότι
οι καθαρίστριες δικαιούνται όσες ώρες και να δουλεύουν βαρέα ένσημα, τις δηλώνουν σαν γενικών
καθηκόντων, τραπεζοκόμες, βοηθούς μαγείρων ή εργάτριες στα πλυντήρια και τους κολλούν απλά ένσημα…
Η απάντηση των διοικήσεων των δημόσιων οργανισμών είναι: «εμείς αναθέτουμε και πληρώνουμε τους
εργολάβους για να καθαρίζουν. Με ποιους δουλεύουν, πώς δουλεύουν, είναι δική τους δουλειά, εμάς δεν μας
ενδιαφέρει». [...]

Τα όσα συμβαίνουν στο χώρο των εταιρειών καθαρισμού είναι μία μόνο από τις περιπτώσεις του σύγχρονου
δουλεμπορίου. Το δουλεμπόριο από τους εργολάβους, η νομιμοποίηση της εργοδοτικής ασυδοσίας, η
ελαστική εργασία προωθήθηκαν με διάφορους τρόπους σε όλο τον κόσμο και στην Ελλάδα από το
οικονομικό και πολιτικό σύστημα. Δεν είναι μεμονωμένες αυθαιρεσίες αυτές που συμβαίνουν στο χώρο των
εταιρειών καθαρισμού. Είναι μέρος της συνολικότερης επίθεσης στα δικαιώματα των εργαζομένων, της
αναίρεσης κατακτήσεων, της αμφισβήτησης του δικαιώματος στη συνδικαλιστική δράση. Δείχνουν που
θέλουν εργοδότες και η πολιτική της κυβέρνησης να πάνε τα πράγματα για όλους μας. Γι’ αυτό και η υπόθεση
αυτή μας αφορά ΟΛΟΥΣ.
Ήρθε η ώρα την απάντηση να δώσει το εργατικό κίνημα που δεν σιωπά μπροστά στο έγκλημα, που θα δώσει
τη μάχη μέχρι τέλος για να καταργηθεί το θεσμικό πλαίσιο της ελαστικής εργασίας και να τελειώσει μια για
πάντα το δουλεμπόριο των εργαζομένων, αλλά και για να αμείβονται αξιοπρεπώς και να έχουν πλήρη
ασφάλιση. Τα σωματεία να μη σιωπήσουν, να πάρουν θέση, να δείξουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους, να
στηρίξουν έμπρακτα τον αγώνα ενάντια στο δουλεμπόριο. Ειδικά τα σωματεία και οι ομοσπονδίες που
βρίσκονται σε χώρους όπου απασχολούνται ενοικιαζόμενοι εργαζόμενοι να απαιτήσουν να σταματήσει το
απαράδεκτο αυτό καθεστώς, να γίνουν προσλήψεις και διορισμοί προσωπικού καθαριότητας και να
επιστρέψουν στις δημόσιες υπηρεσίες, οργανισμούς και εταιρείες όλες οι λειτουργίες που έχουν ανατεθεί σε
ιδιώτες και εργολάβους και να απαιτήσουν αμέσως η πληρωμή αυτού του προσωπικού να γίνεται με ευθύνη
των ΔΕΚΟ και των Δημόσιων Ιδρυμάτων και όχι των δουλεμπόρων. Τέλος, είναι αίτημα του εργατικού
κινήματος να χορηγηθεί τώρα πλήρης σύνταξη και δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στην
Κωνσταντίνα. Να στηρίξουμε τον ηρωικό αγώνα της ΠΕΚΟΠ. Είναι χρέος τιμής στην Κωνσταντίνα να γίνουν
μέλη της ΠΕΚΟΠ όλες οι εργάτριες καθαρίστριες και να συμβάλουμε όλοι στη δικαίωση του αγώνα που
δίνουν οι συναδέλφισσές μας. Να αποκαλυφθούν και να τιμωρηθούν φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί. Να
κλείσουν οι δουλεμπορικές εταιρείες. Κανένας εργαζόμενος ενοικιαζόμενος. [...]
Συγκέντρωση Πέμπτη 22/01 6μ.μ. Προπύλαια και πορεία στο Υπουργείο Εργασίας

Πρωτοβουλία Πρωτοβάθμιων Σωματείων για την αλληλεγγύη στην Κωνσταντίνα
Κούνεβα και την κατάργηση του δουλεμπορίου στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

Ανακοίνωση της κατάληψης έμμισθων, μπλοκάκηδων, άνεργων, «μαύρων», άμισθων
και φοιτητών στον χώρο των ΜΜΕ στο κτίριο της ΕΣΗΕΑ και ανοιχτό κάλεσμα σε
συνέλευση απόψε στις 20:00
Σάββατο 10 Γενάρη 2009

Οι χιλιάδες διαδηλωτές-τριες που πλημμύρισαν τους δρόμους πανελλαδικά την Παρασκευή 09/01 απέδειξαν
ότι η φωτιά του Δεκέμβρη δεν σβήνει, ούτε από σφαίρες και βιτριόλι ενάντια σε αγωνιστές-τριες ούτε από την
ιδεολογική τρομοκρατία που εξαπολύθηκε τις τελευταίες μέρες από την πλειοψηφία των ΜΜΕ. Γι’ αυτό η
μόνη απάντηση του κράτους απέναντι στη νεολαία και τους εργαζόμενους ήταν γι’ άλλη μια φορά η ωμή
καταστολή. Τα ΜΑΤ, έχοντας λυμένα τα χέρια τους από τις διαταγές των αφεντικών τους και την παρότρυνση
των ΜΜΕ για μηδενική ανοχή, φιλοδώρησαν με χημικά, ξυλοδαρμούς και συλλήψεις όποιον βρέθηκε απλώς
στον δρόμο τους.
Όταν η κρατική καταστολή στρέφεται (όπως στις 09/01) ενάντια ακόμα και σε εργαζόμενους
δημοσιογράφους, οπερατέρ, φωτορεπόρτερ, δικηγόρους, που στέκονται στον δρόμο χωρίς να παίρνουν το
μέρος των δολοφόνων, γίνεται ακόμα πιο ξεκάθαρο ότι από τα εξεγερσιακά γεγονότα του τελευταίου
διαστήματος έχει τεθεί ένα ζήτημα αξιοπρέπειας στον καθένα και στην καθεμία από εμάς που η επιβίωσή
του/της εξαρτάται από τον μισθό. Έτσι και κάποιοι/ες που εργαζόμαστε στον χώρο των ΜΜΕ παίρνουμε θέση
στο πλάι των αγωνιζόμενων. Τόσο με την άμεση συμμετοχή μας στον αγώνα ως εργαζομένων, όσο και με τη
μάχη που δίνουμε στους εργασιακούς μας χώρους για να μην περάσει η άποψη της εργοδοσίας των ΜΜΕ
γύρω από τα γεγονότα, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα την απόλυση του φωτορεπόρτερ Κώστα Τσιρώνη
από την εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος» επειδή φωτογράφησε τους μπάτσους να σηκώνουν τα όπλα μια μέρα
μετά τη δολοφονία του 15χρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου.
Δεν έχουμε καμία αυταπάτη ότι τα ΜΜΕ ως ιδεολογικός μηχανισμός του κράτους δεν θα κάνουν ό,τι
μπορούν για να γυρίσει ο κόσμος στα σπίτια του, το ξέρουμε άλλωστε καλύτερα γιατί δουλεύουμε σε αυτά.
Όπως γνωρίζουμε επίσης ότι, για να παίρνει θέση ο κάθε Πρετεντέρης, ο κάθε Τράγκας, ο κάθε
μεγαλοδημοσιογράφος υπέρ της κατάργησης του ασύλου και του διαχωρισμού των αγωνιζόμενων σε
«κουκουλοφόρους» και «ειρηνικούς» διαδηλωτές, έχουν ανάγκη την καθημερινή σιωπή όλων μας.
Η θέση μας μαζί με τους εξεγερμένους προκύπτει και από την καθημερινή εκμετάλλευση που βιώνουμε στους
χώρους εργασίας. Στη βιομηχανία των ΜΜΕ περισσεύουν όπως παντού οι ελαστικές/επισφαλείς εργασιακές
σχέσεις, η άμισθη/ανασφάλιστη εργασία, η δουλειά με το κομμάτι, οι υπερωρίες και η εργοδοτική
αυθαιρεσία. Το τελευταίο διάστημα, με πρόσχημα την οικονομική κρίση, έχουν επίσης ενταθεί οι απολύσεις
και η τρομοκρατία της απόλυσης.
Όπως όλοι οι εργαζόμενοι, βιώνουμε κι εμείς το ξεπούλημα και την κοροϊδία των συνδικαλοπατέρων. Η
ΕΣΗΕΑ ως θεσμός στρέφεται ενάντια στους αγώνες των εργαζόμενων, είτε αφορούν στην αντίσταση
απέναντι στην εργοδοσία, είτε στην επιτακτική ανάγκη για ξεπέρασμα των εσωτερικών διαχωρισμών και του
κλαδικού κατακερματισμού, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ενιαίο συνδικάτο τύπου. Η συντεχνία αυτή,
λειτουργώντας άλλωστε ως εργοδοτικό σωματείο, αποτελεί το βασικό στήριγμα των αφεντικών στην
προσπάθειά τους να μας διαχωρίσουν από την υπόλοιπη εργατική τάξη, με τελευταίο παράδειγμα τη μη
συμμετοχή της στη γενική απεργία της Τετάρτης 10/12.
Για όλους αυτούς τους λόγους, μια πρωτοβουλία έμμισθων, μπλοκάκηδων, άνεργων, «μαύρων», άμισθων και
φοιτητών στον χώρο των ΜΜΕ αποφασίσαμε να καταλάβουμε το κτίριο της ΕΣΗΕΑ για να βάλουμε
μπροστά όλα αυτά που μας ενώνουν με την αγωνιζόμενη κοινωνία:
-Την αντιπληροφόρηση, σε αντίθεση με την ιδεολογική προπαγάνδα των αφεντικών μας στα ΜΜΕ

-Την άμεση δράση όλων των εργαζομένων στα ΜΜΕ, αυτοοργανωμένα, αμεσοδημοκρατικά και από τα κάτω,
απέναντι στην επίθεση που δεχόμαστε.

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΣΤΗΝ ΑΓΩΝΙΣΤΡΙΑ ΕΡΓΑΤΡΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΥΝΕΒΑ
ΑΜΕΣΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΤΗΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ
ΔΕΝ ΘΑ ΦΟΒΟΜΑΣΤΕ ΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ, ΤΑ ΑΦΕΝΤΙΚΑ ΘΑ ΦΟΒΟΥΝΤΑΙ ΤΙΣ ΑΓΡΙΕΣ
ΑΠΕΡΓΙΕΣ

Κάλεσμα για ανοιχτή συνέλευση ΟΛΩΝ των εργαζομένων στα ΜΜΕ στην κατειλημμένη ΕΣΗΕΑ,
Σάββατο 10/1, 20:00

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΕΣΗΕΑ

Ε.ξεγερμένη Λ.αϊκή Σ.κηνή
Τετάρτη, 28 Ιανουαρίου 2009
Η εξέγερση του Δεκέμβρη δικαιώνοντας όλους τους προηγούμενους κοινωνικούς αγώνες έδωσε το έναυσμα
για γενικευμένη αντίσταση σε όλα αυτά που μας προσβάλλουν και μας υποδουλώνουν. Πυροδότησε τον
αγώνα για τη ζωή, που κάθε μέρα απαξιώνεται. Σε πείσμα όλων όσων βλέπουν την εξέγερση σαν
πυροτέχνημα και τη θάβουν τελειώνοντας τον επικήδειο με το «η ζωή συνεχίζεται» απαντάμε ότι ο αγώνας
συνεχίζεται και θέτει τη ζωή μας σε μια νέα βάση. Όλα έχουν μείνει μετέωρα, όπως και ο θυμός μας. Η
αγωνία μας δεν έχει κοπάσει γι’ αυτό είμαστε ακόμα εδώ.. Εξέγερση στους δρόμους, στα σχολεία, τα
πανεπιστήμια, τα εργατικά κέντρα, τους δήμους και τα πάρκα. Εξέγερση και στην τέχνη.
Κόντρα σε μια τέχνη- θέαμα που καταναλώνεται από παθητικούς θεατές. Κόντρα σε μια αισθητική που
αποκλείει την διαφορετικότητα. Κόντρα στον πολιτισμό που καταστρέφει πάρκα και δημόσιους χώρους στο
όνομα του κέρδους.
Ενώνουμε τις φωνές μας με όσους αγωνίζονται. Είμαστε αλληλέγγυοι στην Κωνσταντίνα Κούνεβα και στους
συλληφθέντες της εξέγερσης.
Απαντάμε στην κρατική καταστολή, τον κοινωνικό αποκλεισμό και την απόπειρα τρομοκρατίας και
παραπληροφόρησης από τα ΜΜΕ με τον αγώνα μας και τον πολιτισμό.
Μια πρωτοβουλία ανθρώπων των τεχνών (θεωρώντας τέχνη τη ζωή του καθενός) οικειοποιείται ένα χώρο για
την Τέχνη της ζωής του καθενός θέτοντας το ζήτημα της αναδημιουργίας της κουλτούρας σε μια νέα βάση.
Επιδιώκουμε μια τέχνη αδιαμεσολάβητη, ανοιχτή σε όλους, που ο καθένας μπορεί να είναι φορέας της.
Απελευθερώνουμε την Εθνική Λυρική Σκηνή, γιατί εξ’ ορισμού μας ανήκει. Έχουμε την ανάγκη να πούμε τα
πράγματα από την αρχή και να ξαναβρούμε το ρόλο της τέχνης. Μέσα από διαδικασίες αυτοργάνωσης
προτείνουμε ελεύθερες δημιουργικές δράσεις από όλους και για όλους όσους θεωρούν τον πολιτισμό προϊόν
συλλογικής δημιουργίας.
Για να ξανακερδίσουμε τον πολιτισμό που μας στερείται.
ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΗΣ ΛΥΡΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΣΤΙΣ 9 μ.μ.

ΘΕΑΤΡΟ ΜΑΣ Ο ΔΡΟΜΟΣ
ΤΕΧΝΗ ΜΑΣ Η ΕΞΕΓΕΡΣΗ

(ελεύθεροι λυρικοί)

Κάναμε το (πρώην) πάρκινγκ ΠΑΡΚΟ
Κυριακή 8 Μάρτη 2009

Τα Εξάρχεια είναι άλλη μια πυκνοχτισμένη περιοχή κατοικίας της Αθήνας, μια γειτονιά με ψηλά κτίρια και
στενούς δρόμους, σε μια πόλη που πνίγεται από το καυσαέριο και κάθε λογής χημικά. Σε αυτή τη γειτονιά
όπου η ανάγκη δημιουργίας χώρων πρασίνου είναι επιτακτική υπάρχει έλλειψη σε αδόμητες εκτάσεις που θα
μπορούσαν να διαμορφωθούν σε δημόσιους χώρους πρασίνου και να προσφέρουν μια ανάσα από το τσιμέντο
της πόλης.
Όμως, ενώ η δυνατότητα δημιουργίας ενός χώρου υψηλού πρασίνου στη συμβολή των οδών Χαρ. Τρικούπη,
Ναυαρίνου και Ζωοδ. Πηγής υπάρχει εδώ και δεκαοχτώ χρόνια, ο Δήμος δεν προχώρησε στις απαραίτητες
ενέργειες. Το οικόπεδο αυτό ανήκει στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) και τα προηγούμενα χρόνια
λειτουργούσε ως υπαίθριο ιδιωτικό πάρκινγκ. Σήμερα η μίσθωση έχει λήξει και το οικόπεδο κινδυνεύει να
οικοδομηθεί. Το 1990 το ΤΕΕ - σύμφωνα με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής (1203/15.5.90) -είχε
προσφέρει το οικόπεδο αυτό στο Δήμο Αθηναίων για να το κάνει πάρκο, ζητώντας να αποζημιωθεί με τίτλο
μεταφοράς συντελεστή δόμησης και αυτός ο συντελεστής να μεταφερθεί στο οικόπεδο ιδιοκτησίας του στο
Μαρούσι. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων (1673/7.11.90) αποφάσισε ομόφωνα την αποδοχή
της πρότασης του ΤΕΕ τονίζοντας ότι η προτεινόμενη «μετατροπή του χώρου κρίνεται απαραίτητη επειδή το
οικόπεδο αυτό είναι κατάλληλο για τη δημιουργία πλατείας, σε μια κεντρική πυκνοκατοικημένη περιοχή της
Αθήνας, η οποία έχει απόλυτη ανάγκη από σημαντικού μεγέθους κοινόχρηστους χώρους». Ως συνήθως,
όμως, ο Δήμος όλα αυτά τα χρόνια αδράνησε καθώς ποτέ μέχρι σήμερα δεν προχώρησε στην υλοποίηση των
όσων υποσχέθηκε, με αποτέλεσμα τον σημερινό κίνδυνο οικοδόμησης του οικοπέδου.
Αντιμέτωποι με την αδιαφορία του Δήμου, αποφασίσαμε ότι δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να πάρουμε την
πρωτοβουλία και να δράσουμε άμεσα ώστε να μην αφήσουμε έναν ακόμα υπαίθριο χώρο να γίνει τσιμέντο.
Όλοι εμείς, κάτοικοι των Εξαρχείων και άλλων γειτονιών της Αθήνας, κρίναμε πως με τη δημιουργία πάρκου
στο χώρο του πρώην πάρκινγκ θα βελτιωθεί σημαντικά η ποιότητα ζωής στην πόλη μας.
Σπάσαμε, λοιπόν, τα τσιμέντα και φυτέψαμε δέντρα, δημιουργώντας έναν ζωντανό χώρο πρασίνου, έκφρασης
και παιχνιδιού.
Καλούμε όλο τον κόσμο να στηρίξει με οποιονδήποτε τρόπο το νέο πάρκο που έχει δημιουργηθεί.

Ανοιχτή Συνέλευση Τετάρτη 11 Μαρτίου 7μμ

κείμενο πρωτοβουλίας παρέμβασης αγ. βαλεντίνου στου ψυρρή
Τρίτη 24 Φλεβάρη 2009
Όλα ήταν στη θέση τους!
Οι πεινασμένοι στην Αφρική. Οι «ειδικοί» στην τηλεόραση.
Οι «κακοί» στη φυλακή. Οι «αναρχικοί» στα Εξάρχεια.
Αυτοί που αποφασίζουν στη βουλή. Τα λεφτά μας στα δάνεια.
Η αστυνομία στην επόμενη γωνία. Τα σπίτια μας στις τράπεζες.
Οι εχθροί μας στην Τουρκία και τη Μακεδονία. Τα πάρκινγκ μας στα πάρκα.
Η ψυχαγωγία μας στα bar. Τα παιδιά μας στο σχολείο.
Οι φίλοι μας στο facebook. Η τέχνη στα μουσεία και στις γκαλερί.
Οι επιθυμίες μας στις διαφημίσεις. Τα δέντρα μας χριστούγεννα στο Σύνταγμα.
Η ομορφιά στα κέντρα αδυνατίσματος. O έρωτας στις 14 Φλεβάρη.
Εμείς σε τέσσερις τοίχους.
ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΤΕΛΟΣ
_____________________________
ΖΩΗ ΜΑΓΙΚΗ
Οι πεινασμένοι στη βουλή, οι ειδικοί στα Εξάρχεια,
οι κακοί στα κέντρα αδυνατίσματος, οι αναρχικοί στα μουσεία και στις γκαλερί,
αυτοί που αποφασίζουν στις 14 Φλεβάρη, τα λεφτά μας χριστούγεννα στο σύνταγμα,
η αστυνομία στην Αφρική, τα σπίτια μας πάρκα,
οι εχθροί μας στο facebook, τα πάρκινγκ στις τράπεζες.
Η ψυχαγωγία μας στο σχολείο, τα παιδιά μας στα bar,
οι επιθυμίες μας στην επόμενη γωνία, η τέχνη μας στα δάνεια (δεν πληρώνω, δεν πληρώνω).
Τα δέντρα μας στους δρόμους
Η ομορφιά στους δρόμους
Ο Έρωτας στους δρόμους
Εμείς;
Σε τέσσερις τοίχους;

(τα εξώγαμα του δεκέμβρη)

