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(Εισήγηση για την συζήτηση)

Το αίμα κυλάει, εκδίκηση ζητάει
Το Σάββατο 6 ∆εκεµβρίου 2008 η «ησυχία
ησυχία» διαταράσσεται απο τον διπλό πυροβολισµό του ειδικού φρουρού
Επαµεινώνδα Κορκονέα προς τον 15 χρονο µαθητή Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο
Γρηγορόπουλο. Κανείς δεν περίµενε οτι ένα
τυπικό κράξιµο των µπάτσων θα κατέληγε στην δολοφονία ενός παιδιού στο κέντρο των Εξαρχείων Σάββατο
βράδυ αλλά ακόµα περισσότερο πρωτόγνω
ωτόγνωρη ήταν η διατάραξη της κοινωνικής «ειρήνης
ειρήνης» που ακολούθησε
για 20 περίπου µέρες . Αµέσως µετά η είδηση κυκλοφορεί γρήγορα (µε «ράδιο
ράδιο αρβύλα
αρβύλα» παραλλαγές) απο τα
καθεστωτικά(π.χ. συµπλοκή αναρχικών-αστυνοµίας,
αναρχικών
ρίψη µολότωφ) αλλά και
απο το ίντερνετ. Σπουδαίο ρόλο εκείνες τις στιγµές έπαιξε το indymedia µέσω
του οποίου διαδώθηκε ακαριαία το γεγονός και η αληθινή του εκδοχή. Απο εκεί
και πέρα τα γεγονότα τρέχουν
τρέχουν.Κόσµος
Κόσµος που ενηµερώνεται σπεύδει στα Εξάρχεια
και συγκρούεται µε τις δυνάµεις καταστολής που βρίσκονται στην
περιοχή,φτιάχνει οδοφράγµατα στους γύρω δρόµους ενω καλείται και συνέλευση
στο Πολυτεχνείο. Επιθέσεις σηµειώνονται τόσο στην Ερµού όσο και στο Α.Τ
Ακροπόλεως. Γίνεται αυθόρµητη
υθόρµητη κατάληψη σε Πολυτεχνείο, ΑΣΟΕΕ και Νοµική.
Τα Εξάρχεια είναι γεµάτα µπάτσους και ανθρώπους που τους βρίζουν, τους
φτύνουν και τους πετάνε οτι βρουν µπροστά τους ενώ οι συγκρούσεις κρατάνε
όλη νύχτα.Την Κυριακή 7/12 έχει καλεστεί πορεία απο το Μουσείο προς την
ΓΑ∆Α. Το κλίµα είναι έκρυθµο και οι γενικευµένες συγκρούσεις αναπόφευκτες,
µετατρέποντας την Αλεξάνδρας σε εµπόλεµη ζώνη ενω τράπεζες,
αντιπροσωπείες αυτοκινήτων και Ι.Χ. καταστρέφονται ή καίγονται. Αρκετοί είναι
και οι τραυµατίες απο τις συγκρούσεις µε τα ΜΑΤ, τα οποία, όµως, χάνουν τον
έλεγχο της διαδήλωσης.Το επόµενο πρωί
πρωί, 8/12, µαθητές απο όλες τις γειτονιές
της Αθήνας κάνουν αποχή ή κατάληψη και κατεβαίνουν σε αυθόρµητες πορείες
τόσο στο κέντρο όσο και στις γειτονιές.
γειτονιές Όπου βλέπουν µπάτσους τους ρίχνουν
πέτρες, νεράτζια και αβγά, κάνουν επιθέσεις στα Α.Τ. των γειτονιών και
αναποδογυρίζουν ή καίνε περιπολικά και αυτοκίνητα της ασφάλειας. Το
απόγευµα έχει καλεστεί πορεία στα Προπύλαια
Προπύλαια, η οποία ήταν, ίσως, η
µεγαλύτερη εκείνων των ηµερών. Η αστυνοµία,
αστυνοµία στον φόβο κάποιου νεκρού
ακόµα, κρατάει σχετικά αµυντική στάση και συντελείται µία απο τις πιο
µεγαλειώδεις και οργισµένες πορείες εκείνων των ηµερών. Πανεπιστηµίου,
Σταδίου και πλ. Συντάγµατος δονούνται απο συνθήµατα για τον Αλέξη, κατά των
µπάτσων, του κράτους και της κυβέρνησης ενώ καίγονται δηµόσια κτίρια και πολυκαταστήµατα.
πολυκαταστήµατα

16χρονος νεκρός, το μίσος μεγαλώνει – Μπάτσοι γουρούνια δολοφόνοι
Οι επόµενες µέρες κυλάνε µε καθηµερινές πορείες στο κέντρο και τις γειτονιές
γειτονιές, συγκρούσεις και επιθέσεις σε
καπιταλιστικούς στόχους. Η Γενική απεργία της 10/12 γίνεται, τελικά παρα τις απειλές της κυβέρνησης ενω
στην κηδεία του Γρηγορόπουλου στη Νέ
Νέα Σµύρνη, εκτός απο τα δακρυγόνα, ζητάδες
ητάδες πυροβολούν στον αέρα
για εκφοβισµό. Γενικές συνελεύσεις γίνονται σε πάρα πολλές σχολές, πολλές απο τις οποίες κλείνουν ως τα
Χριστούγεννα ενω γίνονται καταλήψεις σε δηµαρχεία, δηµόσιες υπηρεσίες, την εθνική λυρική σκηνή και την
ΓΣΕΕ. Αν και η Αθήνα ήταν στο κέντρο των
τ
εξελίξεων η εξέγερση µεταφέρθηκε και στην υπόλοιπη Ελλάδα και
κυρίως στην Θεσσαλονίκη, την Πάτρα,
Πάτρα τα Γιάννενα, το Ηράκλειο, τον Βόλο, τα Χανιά και τη Λάρισα ενω
κινήσεις αλληλεγγύης προς τουςς εξεγερµένους πραγµατοποιήθηκαν σε πολλές Ευρωπαικές πόλεις αλλά
ακόµα και στις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Αργεντινή µε διαδηλώσεις και καταλήψεις κτιρίων.
κτιρίων Όταν η εξέγερση
άρχισε να καταλαγιάζει µετά τις 20 ∆εκέµβρη,
∆εκέµβρη η Αθήνα επανήλθε, σιγά σιγά, στο γιορτινό της κλίµα και η
κοινωνική «ειρήνη» αναδύθηκε απο τις στάχτες της.

Τρομοκράτες δεν είναι οι μαθητές, είναι όσοι φυλάνε τις πολυεθνικές
Θα µπορούσαµε να πούµε οτι η εξέγερση µε αφορµή την δολοφονία Γρηγορόπουλου ήταν ιστορική συνέχεια
των δυναµικών φοιτητικών κινητοποιήσεων του 06’-07’ µε αφορµή τον νόµο Γιαννάκου,
Γιαννάκου σκέψη που ως ένα
σηµείο αληθεύει. Χιλιάδες φοιτητές είχαν βγει τότε στον δρόµο, είχαν αντιµετωπίσει την κρατική καταστολή και
ίσως ήταν έτοιµοι για µια αναβαθµισµένης µορφής αντίδραση. Η µεγάλη διαφορά είναι,
είναι όµως, ότι οι φοιτητικοί
αγώνες ήταν κατα κύριο λόγο
ο διεκδικητικοί και περιοριζόνταν εντός πανεπιστηµίου ενω ο ∆εκέµβρης δεν
ζητούσε απο το κράτος και την κυβέρνηση τίποτα.Ήταν εξέγερση και ζητούσε
ητούσε τα πάντα.
πάντα Η απουσία
αιτηµάτων, µαζί µε την ανοµοιογένεια
γένεια του κόσµου που συµµετείχε, ήταν τα 2 βασικά χαρακτηριστικά του. Ο
κόσµος που κατέβηκε στον δρόµο δεν µπορεί να προσδιοριστεί εύκολα. Το µόνο σίγουρο είναι ότι
αποτελούνταν απο πολιτικοποιηµένους και απολιτίκ, µαθητές, φοιτητές, νέους εργαζοµένους
εργαζοµένους, ανέργους,
µετανάστες, οπαδούς οµάδων, λούµπεν και πολλούς άλλους. Οι µαθητές αξίζουν ιδιαίτερη αναφορά αφου
είναι αυτοί που όταν βγήκαν την ∆ευτέρα στους δρόµους, µαζικά έδωσαν άλλη ώθηση στην ίδια την εξέγερση.
Έγινε πλέον ξεκάθαρο ότι βίαιοι δεν γίνονται µόνο οι «γνωστοί άγνωστοι» αλλά αν χρειαστεί και κάθε
καταπιεσµένο κοµµάτι αυτής της κοινωνίας.
κοινωνίας Άλλο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό είναι το ότι,
ό παρά την
ανοµοιογένεια του µείγµατος, υπήρχε κατι κοινό για όλους και αυτό ήταν ένα διάχυτο «αντιµπατσικό»
«αντιµπατσικό
συναίσθηµα που εκφραζόταν µε την πιο ήπια µορφή του στο σύνθηµα «µπάτσοι
µπάτσοι γουρούνια δολοφόνοι», στις
ιπτάµενες γλάστρες απο τις πολυκατοικίες αλλά ακόµη και, πολύ συχνά, στις άµεσες συγκρούσεις µε τις
δυνάµεις καταστολής.

Δρόμος προς την κανονικότητα κλειστός …λόγω εξέγερσης
Εκτός της αστυνοµίας, οι κύριοι στόχοι των εξεγερµένων ήταν οι τράπεζες, τα πολυκαταστήµατα,
πολυκαταστήµατα οι
πολυεθνικές και τα δηµόσια κτίρια. Το κεφάλαιο,
κεφάλαιο η ιδιοκτησία και το ίδιο το εµπόρευµα,
εµπόρευµα κοντολογίς τα ιδανικά
του καπιταλισµού, έγιναν στόχοι, κάτι που αναδεικνύει έµπρακτα ότι η δολοφονία ήταν απλά η αφορµή. Η
επίθεση ήταν πολυδιάστατη. Η καταστροφή βιτρινών και το πλιάτσικο ήταν µέρος αυτής
αυτής.Έγινε κυρίως σε
πολυκαταστήµατα και αποτελεί πολυδιάστατο φαινόµενο. Άλλα εµπορεύµατα µοιράστηκαν
µοιράστηκαν, άλλα
χρησιµοποιήθηκαν, άλλα πουλήθηκαν και άλλα κάηκαν επι τόπου, εκφράζοντας διαφορετικά κοµµάτια των
εξεγερµένων. Εκτός των άλλων σηµασία έχει να δούµε το πως, εκείνες τις ηµέρες, το εµπορικό κέντρο µια
µητρόπολης άλλαξε εντελώς χρήση. Η κανονικότητα
κανονικότητα, εκφραζόµενη απο την κίνηση στους δρόµους, τις
συναλλαγές και τα εµπορεύµατα σταµάτησε για λίγες µέρες και τη θέση τους πήραν τα οδοφράγµατα
οδοφράγµατα, τα
κατειληµµένα κτίρια και οι ίδιοι οι άνθρωποι.
άνθρωποι Η οικειοποίηση των µέχρι πρότεινος αποστειρωµένων
πανεπιστηµιακών χώρων και η χρήση τους για πολυπληθείς συζητήσεις και συνελεύσεις για την συνέχεια του
αγώνα και άλλα θέµατα δείχνουν ξεκάθαρα οτι ο ∆εκέµβρης δεν ήταν µόνο η καταστροφή του παλιού αλλά
και η πρόθεση για τη δηµιουργία του νέου.
νέου Ήταν βέβαια και το σηµείο που η εξέγερση έφτασε σε τέλµα αφού
έλειπαν τόσο οι οργανωτικές δοµές όσο και το σαφές πολιτικό πρόταγµα.

Δεν ήταν κακιά στιγμή, ήταν το κράτος
Το πολιτικό σκηνικό εκείνες τις ηµέρες διαταράχτηκε έντονα και όλα τα κόµµατα αναγκάστηκαν να πάρουν
θέση απέναντι στα γεγονότα που τρέχαν,
τρέχαν µε κύριο σκοπό βέβαια την άντληση πολιτικής υπεραξίας σε µία
περίοδο αστάθειας και ανακατατάξεων
τατάξεων. Η κυβέρνηση(Ν∆) έχασε τον έλεγχο της κατάστασης
κατάσταση και περιορίστηκε
σε µια σχετικά αµυντική στάση µε σκοπό να εκτονωθεί η οργή χωρίς όµως συγκεκριµένο σχέδιο. Την ίδια
ώρα, το ΠΑΣΟΚ ασκούσε έντονη κριτική αφού έβλεπε την εξουσία να πλησιάζει. Το ΚΚΕ
ΚΚΕ, όταν είδε οτι δεν

µπορεί να ηγηθεί και να «οδηγήσει»,, υιοθέτησε την κλασσική
στάση περι προβοκατόρων και ξένων κέντρων εξουσίας που
καθοδηγούν τους εξεγερµένους ενώ συνέχιζε τις βόλτες του στην
Αθήνα κατηγορώντας την υπόλοιπη αριστερά.Ο
αριστερά Σύριζα και ειδικά
η νεολαία που πρόσκειται εκεί συµµετείχε στις κινητοποιήσεις και
βοήθησε σε περιπτώσεις συλληφθέντων αλλά οπως και κοµµάτια
της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς προσπάθησε ανεπιτυχώς να
καναλιζάρει την εξέγερση µε αιτήµατα όπως «Να φύγει η
κυβέρνηση» και «αφοπλισµός
αφοπλισµός των ΜΑΤ»,
ΜΑΤ µερικοποιώντας την.
Απο τις πρώτες µέρες άλλωστε, είχε φανεί µια διαφοροποίηση της
στάσης των επίσηµων αριστερών οργανώσεων απο τη συνθηµατολογία τους και την καταδίκη κάθε βίαιης
πρακτικής. Η αλήθεια όµως ήταν οτι η εξέγερση δεν πήρε ξεκάθαρα ταξικά χαρακτηριστικά και οι εργαζόµενοι
δεν συµµετείχαν οργανωµένα.
οργανωµένα Χαρακτηριστική είναι η απουσία γενικών απεργιών τις ηµέρες αυτές, πέραν της
προαποφασισµένης στις 10/12, γεγονός που δείχνει, εκτός των άλλων, τον φόβο των εργατοπατέρων για µια
γενικότερη ανατροπή.

ή με τις κουκούλες ή με τις γραβάτες
Τα καθεστωτικά ΜΜΕ, παρα τις διαφορές ανάλογα µε τα συµφέροντα που εξυπηρετούσαν,
εξυπηρετούσαν κράτησαν κοινή
στάση προσπαθώντας να αποπροσανατολίσουν τον κόσµο. Παρουσίασαν την δολοφονία ως µεµονωµένο
περιστατικό, ρίξαν το φταίξιµο στον ψυχολογικά ανισόρροπο, υποτίθεται, µπάτσο
µπάτσο, παρακαλούσαν για
ειρηνικές πορείες στη µνήµη του Γρηγορόπουλου και προφανώς ενδιαφέρθηκαν µόνο για αυτό που πούλαγε,
δηλαδή τις καταστροφές, απογυµνώνο
απογυµνώνοντας τες απο την συνθήκη στην οποία γίνονταν.
γίνονταν ∆ιαχώρισαν τους
διαδηλωτές σε ειρηνικές πλειοψηφίες και βίαιες µειοψηφίες κουκουλοφόρων αν και στην πραγµατικότητα ς
µια µεγάλη µάζα κόσµου χρησιµοποιούσε την βία ως πρακτική ενώ και ένα µεγάλο επίσης,
επίσης κοµµάτι την
επικροτούσε, ως ένα σηµείο τουλάχιστον.
τουλάχιστον Γενικά τις πρώτες µέρες εξυµνούσαν τις κινητοποιήσεις,
κινητοποιήσεις όµως όταν
φάνηκε οτι η επιστροφή στην κανονικότητα δεν θα πραγµατοποιηθεί άµεσα, έπαιξαν τον συνηθισµένο ρόλο
τους απέναντι στους κάθε λογής αγωνιζοµένους,
αγωνιζοµένους συκοφαντώντας και διαστρεβλώνοντας.
διαστρεβλώνοντας
Η αστική δηµοκρατία συνολικά, µέσω των µηχανισµών της, έδειξε έµπρακτα τον φόβο της µπροστά στην
εξέγερση είτε προσπαθώντας να τροµοκρατήσει
τροµοκρατ
είτε να οδηγήσει στην
αποκλιµάκωση. Καταλάβαινε οτι αυτό δεν ήταν ένα απλό ξέσπασµα οργής αλλά
µπορούσε να οδηγήσει σε καταστάσεις έξω απο το πεδίο ελέγχου.

Η οργή μας να γίνει συνείδηση και να ισοπεδώσει τα πάντα
Μετά τα χριστούγεννα και ενω είχε
χε µεσολαβήσει
µεσ
και η εργοδοτική επίθεση στην
µετανάστρια εργάτρια Κ. Κούνεβα µε βιτριόλι,
βιτριόλι γίναν οι τελευταίες πορείες
αποκοµµένες πλέον απο την ορµή του ∆εκέµβρη αντιµετωπίζοντας πολύ πιο βίαιη
αστυνοµική καταστολή και σηµαίνοντας το τυπικό τέλος της εξεγερσιακής περιόδου.
Οι συλληφθέντες φτάσαν τους 273, απο τους οποίους προφυλακίστηκαν οι 65, (σε
πολλούς σχηµατίστηκαν δικογραφίες
ίες µε βάση τον «τροµονόµου») γεγονός που
γέννησε διάφορα εγχειρήµατα αλληλεγγύης και οικονοµικής βοήθειας τους.
∆εν πρέπει να έχουµε αυταπάτες. Πολλοί
ολλοί επέστρεψαν πίσω στην καθηµερινότητα
τους σαν να µην είχε συµβεί τίποτα ακόµα και έτσι, όµως, η µεγαλύτερη κληρονοµιά
του ∆εκέµβρη ήταν η πολιτικοποίηση και η ριζοσπαστικοποίηση του κόσµου τις
µέρες εκείνες. Ο κόσµος που άρχισε να καταλαβαίνει τον ρόλο της αστυνοµίας αλλά
και των διάφορων δεξιών και αριστερών πολιτικών διαχειριστών της αστικής
δηµοκρατίας. Οι περισσότεροι άνθρωποι και κυρίως οι νέοι δεν είχαν έρθει µέχρι
τότε σε επαφή µε τόσο έντονα γεγονότα και αντιλήφθηκαν ότι µπορεί να υπάρξει και
κάτι διαφορετικό πέρα απο το τρίπτυχο δουλειά/κατανάλωση/τηλεόραση. Ο
αντιεξουσιαστικός χώρος έπαιξε τον δικό του σηµαντικό ρόλο τον ∆εκέµβρη. Αν και στην πραγµατικότητα
ξεπεράστηκε απο τα ίδια τα γεγονότα,
γεγονότα βοήθησε πολλές φορές στην αναβάθµιση της οργάνωσης µέσω των
ήδη υπάρχουσων δοµών αλλά κυρίως των πρωτοβουλιών για καταλήψεις και δηµιουργία κέντρων αγώνα,
όσο και κατα τις συγκρούσεις µε την αστυνοµία,
αστυνοµία οπου η εµπειρία αποδείχτηκε σηµαντική ενω και συνολικά η

εξέγερση πήρε κατα κύριο λόγο αναρχικά/αντιεξουσιαστικά
αναρχικά
χαρακτηριστικά. Το επόµενο διάστηµα
δηµιουργήθηκαν νέες δοµές και συνελεύσεις,
συνελεύσεις πραγµατοποίηθηκαν καταλήψεις
αταλήψεις κτιρίων ενω παράλληλα
ξεπήδησαν νέου τύπου οργανωτικές δοµές
δοµές, όπως τα σωµατεία βάσης, οι πρωτοβουλίες
ουλίες στους εργασιακούς
χώρους, οι συνελεύσεις γειτονιάς και οι καταλήψεις για τη δηµιουργία ανοιχτών κοινωνικών χώρων. Με µία
λέξη πολλοι άνθρωποι άρχισαν να οργανώνονται απο τα κάτω αντιλαµβανόµενοι τη σηµασία της
ακηδεµόνευτης συστηµατικής δράσης.
δράσης

Σ’ αυτά τα Δεκεμβριανά εμείς θα νικήσουμε
Απο τότε µέχρι τώρα, 4 χρόνια µετά, έχει µπει πολύ νερό στο αυλάκι. Οι κοινωνικόπολιτικές
όπολιτικές εξελίξεις έχουν
αφήσει πίσω την εξέγερση του ∆εκέµβρη που µοιάζει µια µακρινή ανάµνηση για όσους την έζησαν. Απο τότε,
γίναν πολλοί αγώνες διαφορετικής σηµασίας και χαρακτηριστικών που προσπάθησαν να σταθούν ως
ανάχωµα στην συνεχή υποτίµηση των ζωών µας. Παρολαυτά η εκµετάλλευση, η καταστολή και η
χειραγώγηση έχουν ενταθεί σε βαθµό που τοτε δεν φανταζόµασταν ενώ η αστυνοµία πλέον έχει περάσει σε
υψηλότερο επίπεδο βίας πολύ πιο απροκάλυπτα,
απροκάλυπτα τονίζοντας εµφατικά ότι οι µάσκες έχουν πέσει και η
µεταπολιτευτική περίοδος συµβιβασµού µεταξύ εκµεταλλευτών και εκµεταλλευοµένων έχει τελειώσει.Πλέον, η
αστική δηµοκρατία δεν αφήνει περιθώρια ούτε για τις βασικές διεκδικήσεις και δικαιώµατα
δικαιώµα
ενώ το κράτος δεν
σταµάτησε ποτέ να δολοφονεί. Ο κατάλογος µακρύς, απο τον
Πέτρουλα, τον Κουµή και την Κανελλοπούλου ως τον Καλτεζά,
τον Τεµπονέρα και τον Γρηγορόπουλο αλλά και όλους τους
µετανάστες που έχουν «χαθεί» σε σύνορα και κελιά.
∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι ο ∆εκέµβρης
∆εκέµβρη έδειξε µε τον καλύτερο
τρόπο ότι οι καταπιεζόµενοι µπορούν να πάρουν τις τύχες στα
χέρια τους και να µπλοκάρουν ένα ολόκληρο σύστηµα που τους
εκµεταλλεύεται και τους υποτιµά καταστρέφοντας κάθε εικόνα
του. Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάµε οτι την επόµενη φορά, ίσως
δεν χρειαστεί κανένας Κορκονέας για ννα πυροδοτήσει την
κοινωνική έκρηξη που θα µας φέρει ένα βήµα πιο κοντά. Πλέον έχουµε δει την άλλη πλευρά
πλευρά.

Το Πάντειο γιατί δεν αναφέρεται πουθενά;
πουθενά
Γιατι το Πάντειο δεν μπήκε ποτε σε κινηματική διαδικασία
εκείνες τις μέρες. Αρχικά το κλείδωσε ο πρύτανης επειδή είναι ο
πρύτανης(!)
(!) και μετά το κλείδωσε η ΚΝΕ(με
ΚΝΕ
εντολή της Κ.Ε. του
ΚΚΕ να κλείσουν όλες οι σχολές) επειδή θεώρησε «πως δεν
προλαβαίναμε να κάνουμε
άνουμε γενική συνέλευση» δηλαδή
φοβήθηκε μην χαθεί ο έλεγχος και το πήρε πάνω της ως
υπεύθυνη δύναμη του λαού.. Παρολαυτά έγινε σε κλειστή σχολή
μια άτυπη συνέλευση που κατέβασε και μπλοκ στην διαδήλωση
της Παρασκευής 12/12.. Την επόμενη βδομάδα η μαζικότατη
Γενική Συνέλευση χάθηκε απο την έτερη δύναμη ευθύνης την
ΔΑΠ και εκεί τελείωσε ο σύντομος Δεκέμβρης του Παντείου.

Τα παραπάνω δεν διεκδικούν την
μοναδικότητα της αλήθειας.
Αποτελούν μόνο μία απο τις πολλές οπτικές
όσων βίωσαν τις μέρες και τις νύχτες εκείνες.
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