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ρωμενο

στους εξεγεργμένους δρόμους

Πώς να περιγράψεις την εικόνα του θανάτου, της καμένης πίσσας, των βουρκωμένων ματιών, 
των συνελεύσεων, των χαμόγελων...
Πώς να περιγράψεις τη μυρωδιά του φόβου, των δακρυγόνων, της αδρεναλίνης, της οργής...
Πώς να περιγράψεις τον ήχο των θρυμματισμένων ονείρων, της πέτρας, της φωτιάς, των ουρλιαχτών, 

Πώς να περιγράψεις το άγγιγμα των φίλων όταν τρέχεις… Πώς να περιγράψεις τη γεύση του αίματος...
Κάποιοι θεώρησαν ότι μπορούν και τα έγραψαν και τα έδειξαν και τα είπαν και τα κατάλαβαν… 
μόνο που δεν ήταν...
Κι εμείς που ζήσαμε για πρώτη φορά, δεν έχουμε πει την τελευταία μας λέξη... 
γιατί απλά δεν υπάρχει τελευταία.

Φτου ξελευθερία!

των συνθημάτων…
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Μέρες Δεκέμβρη και ζήσαμε όλα αυτά που δεν πρόλαβες να ζήσεις…
Το ματωμένο σου κορμί, άψυχο στον πεζόδρομο της Μεσολογγίου 
από τις σφαίρες ένστολων φονιάδων, το έναυσμα. Μόλις 15 
Δεκέμβρηδων…
Τα δάκρυα στα μάτια μας μάς προστάτεψαν από τα δακρυγόνα τους. 
Κι η οργή που μας πλημμύρισε όπλισε με αποφασιστικότητα τις καρδιές 
και τα χέρια μας…
Όμως ποτέ δεν επιθυμήσαμε τέτοια εναύσματα. Οι μικροί καθημερινοί 
θάνατοι κι η οργανωμένη δολοφονική πολιτική των ανθρωποδιοικητών 
αρκούσαν. Θέλαμε τόσο να είμαστε μαζί, ο ένας πλάι στον άλλο, όλες 
αυτές τις μέρες που εξαπολύθηκε η επίθεση κατά της αθλιότητας αυτού 
του γερασμένου κόσμου…
Όμως, εσύ, εδώ και κοντά δυο μήνες δεν υπάρχεις παρά ήρθες να 
φωλιάσεις στην καρδιά και στη μνήμη μας. Κι εκεί θα κρατήσουμε 
ζεστή τη θύμηση σου σα μια σφιχτή αγκαλιά. Μαζί με το άσβεστο 
μίσος για τους φυσικούς και ηθικούς αυτουργούς της δολοφονίας σου. 
Μαζί με το άσβεστο μίσος για τους δήμιους της ζωής. Αντίο σύντροφε. 
Αντίο φίλε. Αντίο Αλέξη…

Δεκέμβρης 2008. Μέρες κοινωνικής και ταξικής εξέγερσης. 
Οι νεολαίοι, οι εκμεταλλευόμενοι, οι αποκλεισμένοι, οι μετανάστες, οι αμετανόητοι 
αιρετικοί και διασαλευτές της Τάξης… απέναντι στους γδάρτες ονείρων, τα πολιτικά 
και οικονομικά αφεντικά, τους μπάτσους, τους δικαστές, τους εισαγγελείς, τους 
δεσμοφύλακες, τους έμμισθους κονδυλοφόρους, τους κομματικούς και τηλεοπτικούς 
προασπιστές του συστήματος. Πορείες, καταλήψεις, συγκρούσεις, επιθέσεις, 
απαλλοτριώσεις, σαμποτάζ, συντροφικότητα. Τα χριστούγεννα αναβάλλονται λόγω 
εξέγερσης…
Γενάρης 2008. Ήρθε η στιγμή να μετατρέψουμε την οργή και την ορμητικότητα της 
εξέγερσης του Δεκέμβρη σε συνειδητή και καθολική ρήξη με τον «παλιό κόσμο» της 
καταπίεσης, της εκμετάλλευσης, της αλλοτρίωσης, της καταστολής. Εξεγερμένο και 
το νέο έτος…

Από τα μέσα Ιούνη 2005, στη λεωφόρο Δημο-
κρατίας 54 (είσοδος από Ερμού 9), στο Κερα-
τσίνι, λειτουργεί ο αυτοοργανωμένος χώρος 
αλληλεγγύης και ρήξης ΡΕΣΑΛΤΟ. Ένα εγ-
χείρημα κοινωνικής-πολιτικής-πολιτισμικής 
παρέμβασης, αναρχικού-αντιεξουσιαστικού 
χαρακτήρα, που έχει ως βεληνεκές της απεύ-
θυνσης και της δράσης του τις περιοχές του 
Κερατσινίου, της Νίκαιας, της Δραπετσώνας 
και του Περάματος και που μέχρι στιγμής έχει 
κατορθώσει μια πρώτη παρουσία (με κείμενα, 
εκδηλώσεις, παρεμβάσεις, προβολές βίντεο) 
γύρω από τα ζητήματα του κοινωνικού ελέγ-
χου, της μισθωτής σκλαβιάς, του ασφαλιστι-
κού, της εκπαίδευσης, του ρατσισμού, του σε-
ξισμού, του εγκλεισμού, των ναρκωτικών, της 
οικολογικής καταστροφής, της αλληλεγγύης σε 
φυλακισμένους αγωνιστές. Ένας χώρος αδια-
μεσολάβητης επικοινωνίας, συναναστροφής 
και ανθρώπινης δημιουργίας, χωρίς ιεραρχίες 
και ειδικούς, μακριά από εμπορευματικές σχέ-
σεις, θεαματικά και καταναλωτικά πρότυπα. 
Ένα πείραμα διασταύρωσης, γνωριμίας, συ-
ντροφικότητας και δράσης ενάντια σε κάθε 
μορφή εξουσίας.
Το τελευταίο διάστημα οι παρεμβάσεις του στε-
κιού εστιάστηκαν στα πολλά και σημαντικά 
τοπικά ζητήματα ενώ η πρωτοβουλία προβο-
λών ταινιών πραγματοποίησε δύο θεματικούς 
κύκλους προβολών (από 4 ταινίες) αντισεξιστι-
κού και αντιεθνικιστικού περιεχομένου. Το στέ-
κι είναι ανοιχτό κάθε Τετάρτη και Παρασκευή 
μετά τις 9:00μμ.

αυτοοργανωμένος χώρος 
αλληλεγγύης & ρήξης 

ΡΕΣΑΛΤΟ
3.5 χρόνια ύπαρξης και δράσης

Απ
οχ

αι
ρε

τι
σμ

ός

Ούτε
βήμα πίσω

Τα κρατικά επιτελεία, οι κομματικοί μηχανισμοί κι οι συνδικαλιστικές γραφειοκρατίες 
ανασυντάσσονται. Τα ΜΜΕ σπέρνουν την τρομοϋστερία. Η καταστολή επιχειρεί να 
επανακτήσει το κοινωνικό έδαφος που απελευθέρωσε η εξέγερση με μεγαλύτερη 
αποφασιστικότητα των μπάτσων στους δρόμους, με προσαγωγές και ασφυκτικό 
κλοιό κατά αγωνιστών σε πολλές επαρχιακές πόλεις, με εφόδους σε σπίτια 
αγωνιζόμενων ανθρώπων στην Αθήνα, με 65 εξεγερμένους αιχμάλωτους στη 
φυλακή. Οι δολοφόνοι προστάζουν επιστροφή στην ομαλότητα, στην κανονικότητα, 
στην κοινωνική γαλήνη…

Όμως, δεν υπάρχει συνθηκολόγηση ή ανακωχή. Οι προστακτικές της Εξουσίας 
συνεχίζουν και μαζί ο αγώνας για τη συντριβή τους. Από τα σχολικά κελιά μέχρι τα 
εργασιακά κάτεργα, από τον αποκλεισμό και την περιθωριοποίηση των άνεργων, 
των νεόπτωχων και των μεταναστών μέχρι τα κολαστήρια των φυλακών και τα 
σύγχρονα στρατόπεδα συγκέντρωσης προσφύγων, από τις συνοικίες μέχρι το 
κέντρο της μητρόπολης και σε όλη την επικράτεια…
Η υπόσχεση που ανταλλάξαμε ισχύει. Διαρκές ανοιχτό ραντεβού στους δρόμους…

ΜΑΤΑΙΑ.

Μόνο πουλάτε κι αγοράζετε.

ΞΕΧΑΣΑΤΕ.

Αυτοί, οι γνωστοί-άγνωστοι...

ΘΕΛΟΥΜΕ ΕΝΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΟΣΜΟ. ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΜΑΣ.
Δεν είμαστε τρομοκράτες, «κουκουλοφόροι», «γνωστοί-άγνωστοι».

ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΑΣ.

Κάνουμε όνειρα - μη σκοτώνετε τα όνειρά μας.
Έχουμε ορμή - μη σταματάτε την ορμή μας.

Τώρα κυνηγάτε το χρήμα,
νοιάζεστε μόνο για τη «βιτρίνα»,
παχύνατε, καραφλιάσατε.

Περιμέναμε να μας υποστηρίξετε. Περιμέναμε να ενδιαφερθείτε, 
να μας κάνετε μια φορά κι εσείς περήφανους. 

Ζείτε ψεύτικες ζωές,
έχετε σκύψει το κεφάλι, έχετε κατεβάσει τα παντελόνια

και περιμένετε τη μέρα που θα πεθάνετε.

Δε φαντάζεστε, δεν ερωτεύεστε, δεν δημιουργείτε.

ΘΥΜΗΘΕΙΤΕ. Κάποτε ήσασταν νέοι κι εσείς.

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

γράμμα των φίλων του αλέξη...

εξεγερμένους δρόμουςΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ στους
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Γιατί Όχι

Για τ ί ;
Για τ ί ;

Για τ ί ;

Για τ ί ;
Για τ ί ;

Για τ ί  Όχ ι  !

Γιατί Όχι

Γιατί Όχι
Γιατί Όχι

εξεγερμένους δρόμουςΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ στους

Η δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου έφερε στο 
προσκήνιο, για μια ακόμη φορά, την περίφημη «νέα 
γενιά». Τη γενιά που έχει δεχτεί τα τελευταία χρόνια 
πληθώρα απαξιωτικών χαρακτηρισμών και που 
δέχεται τα άγχη και τα κόμπλεξ γονιών, δασκάλων, 
πεφωτισμένων και τις σκοπιμότητες της κυριαρχίας. 
Αυτή η γενιά, λοιπόν, αντέδρασε, βγήκε στον δρόμο και 
συγκρούστηκε.
Για τους ανθρώπους που σήμερα είναι 14-18 χρόνων, 
ανατρέχοντας μέσα στα χρόνια, θα δούμε ότι τα 
βιώματα αλλά και οι συνθήκες που ζουν κάθε άλλο 
παρά ιδανικές είναι, όπως θέλουν να τις παρουσιάζουν 
οι τηλεκανίβαλοι παραθυρόβιοι. 

Για τ ί ;

Για τ ί   Όχ ι ! ! !

Γεννήθηκαν και μεγαλώνουν σε «πανέμορφα» κουτιά, 
τα οποία οι γονείς τους καταχρεώθηκαν για να 
αποκτήσουν. Τα κουτιά αυτά στολίζονται με κάθε 
είδους επίκτητη ανάγκη, για την οποία οι γονείς και 
πάλι χρεώνονται. Η μεταφορά από κουτί σε κουτί 
γίνεται με αμάξι, για το οποίο οι γονείς , ώ τι έκπληξη, 
χρεώθηκαν. Με αποτέλεσμα να βλέπουν τους γονείς 
να σκύβουν το κεφάλι σε οποιοδήποτε αφεντικό και σε 
οποιαδήποτε συνθήκη. Το «παράδοξο» σε αυτήν την 
κατάσταση είναι ότι οι γονείς όχι μόνο δεν αναγνώριζαν 
τις υποτελείς επιλογές τους, αλλά συνεχώς προέτρεπαν 
τα παιδιά τους να σκύβουν κι εκείνα το κεφάλι στον 
κάθε κομπλεξικό δάσκαλο, στη στείρα γνώση, στο κάθε 
ένοπλο γουρούνι…
Παράλληλα, η κοινωνικοποίησή τους στριμώχθηκε στον 
μαγικό κόσμο του διαδικτύου, από τους υπολογιστές 
στο σπίτι μέχρι τα internet café, για την υποκατάσταση 

των πραγματικών καθημερινών σχέσεων, του έρωτα 
και της επικοινωνίας, με εικονικές. Η κυριαρχία δεν 
ρίχνει πλέον μόνο πρέζα στις κοινωνικές ομάδες που 
φοβάται. Δίνει απλόχερα και ένα διαφορετικό ψηφιακό 
κόσμο (Alt+F4).
Οι σημερινοί μαθητές, που έχουν γευτεί την πίκρα του 
συμβιβασμού της προηγούμενης γενιάς (αυτής του 
Πολυτεχνείου και της Αλλαγής), που έχουν παραστάσεις 
από τις κοινωνικές συγκρούσεις των τελευταίων ετών, 
αυτή η γενιά, αναγνωρίζοντας στο πρόσωπο του Αλέξη 
Γρηγορόπουλου το δικό της πρόσωπο, αποφάσισε να 
κατέβει στον δρόμο με αυθορμητισμό και οριζόντια 
οργάνωση, αδιαφορώντας για 15μελή και κομματικές 
καθοδηγήσεις. Το ραντεβού ήταν κάθε φορά και σε 
διαφορετικό σημείο, και ο στόχος ένας: σύγκρουση!
Επιτέθηκαν σε ΜΑΤ και αστυνομικά τμήματα με ό,τι  
έβρισκαν μπροστά τους, από νεράντζια και πέτρες, 

μέχρι κάδους και πυροσβεστήρες. Τα θωρακισμένα 
γουρούνια τα έχαναν μόνο που τους έβλεπαν να τρέχουν 
κατά πάνω τους χωρίς φόβο και αστυνομικοί διευθυντές 
τους παρακαλούσαν να μην μπουν και καταστρέψουν 
τα αστυνομικά τμήματα, αναποδογύρισαν περιπολικά, 
κατέστρεψαν ό,τι μπορούσαν σε όσες περισσότερες 
γειτονιές μπορούσαν. Και όταν οι γνωστοί άγνωστοι 
φιλήσυχοι πολίτες τους ρωτούσαν γιατί το κάνουν 
αυτό, η απάντηση δεν θα μπορούσε να είναι πιο 
αποστομωτική. Γιατί Όχι;
Τόσο απλά, τόσο ξεκάθαρα. Για να καταλάβουν όλοι 
όσοι ήταν στις τηλεοράσεις ότι δεν χρειάζεται να 
αναρωτιούνται ποιοι είναι οι λόγοι που εξεγείρονται και 
καταστρέφουν και πως κανείς δεν μπορεί να δώσει έναν 
σοβαρό λόγο να μην το κάνουν. Γιατί έχουν όλους τους 
λόγους του κόσμου…
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Οι ημέρες και οι νύχτες που ακολούθησαν την 6η Δεκέμβρη 
απαιτούν τόνους από χαρτί και μελάνι για να μπορέσουν 
να αποτυπωθούν και να αποτυπώσουν. Η δυσκολία δεν 
έγκειται τόσο στο πλήθος και τη διαφορετικότητα των 
εξεγερμένων και των δράσεων, όσο στο ότι ο ρυθμός της 
ζωής άλλαξε. Κάθε μουσικό κομμάτι στήνεται σ’ έναν 
ρυθμό, μόλις τον αλλάξεις, αλλάζει και το κομμάτι. Η ζωή 
άλλαξε.
Ο ρυθμός που σχεδόν υπνωτισμένοι ακολουθούσαμε, 
μέχρι εκείνο το βράδυ, είχε μία επιβεβλημένη -ή μη- 
τάξη και συμμετρία, μία «ορισμένη» αναλογία στον 
χώρο και τον χρόνο. Ρυθμός που άλλαζε χωρίς να το 
αντιλαμβανόμαστε και τα άλλαζε όλα. Οι σχέσεις μεταξύ 
μας διευρύνθηκαν πέρα από το δεδομένο εξαιτίας της 
επιθυμίας ή/και ανάγκης να μοιραστούμε τις σκέψεις, τις 
απόψεις, τα συναισθήματά μας για όσα συνέβαιναν. Οι 
αισθήσεις μας απλώθηκαν πέρα από τους αυτονόητους 
χώρους της επαναληπτικής, καθημερινής μας κίνησης 
για να μπορέσουμε να καταλάβουμε, να εξηγήσουμε, 
να πάρουμε θέση. Στο κενό, αδιάφορο αστικό τοπίο 
μάς αποκαλύφθηκαν σημεία, κτίρια, μαγαζιά, πλατείες, 
τοίχοι, δρόμοι, όλα φορτωμένα με σημασίες, έννοιες, 
αισθήματα, ωθώντας μας να τα αντιμετωπίσουμε. 
Ο χρόνος συστελλόταν και διαστελλόταν, πέρα από 

τους επιβαλλόμενους εξωτερικούς παράγοντες, μέσα 
στη ροή της κάθε επιλογής μας… Ο ρυθμός άλλαζε 
και όλοι ανεξαιρέτως μπήκαμε στη δίνη των ημερών 
που οι εξεγερμένοι/ες προκαλούσαμε… Μια δίνη που 
αποκάλυψε τη δυνατότητα της επιλογής, τη δυνατότητα 
της άρνησης. Μια δίνη που επιτέλους έδωσε σάρκα και 
οστά στην υπόσταση του «εμείς».
Η ζωή άλλαξε κι απέναντι στο νέο ρυθμό της˙ που 
εξακολουθεί να διαμορφώνεται και που απειλεί ευθέως 
τις αξίες της Εξουσίας˙ οι Θεσμοί, το Κράτος, οι 
μηχανισμοί και φορείς του δεν θα έμεναν μόνο στο 
πρόχειρο πλαίσιο της κατασταλτικής, καταγγελτικής 
ή πρακτορολαγνικής λογικής. Από τις πρώτες κιόλας 
ημέρες, επιστρατεύθηκαν, μεταξύ άλλων, οι ισχυρές 
τους λέξεις: «ηρεμία», «ασφάλεια», «ομαλότητα». Η 
γνωστή μίξη λέξεων που στόχευε και θα στοχεύει στην 
πρόκληση αίσθησης αβεβαιότητας, ανασφάλειας και 
φόβου μπρος στο άγνωστο και το αμορφοποίητο. 
Ταυτόχρονα, ξεκίνησαν να μάχονται για την επιβολή της 
«επιστροφής στην κανονικότητα» με τρομερή συνέπεια 
και ποικίλους τρόπους. Αρχικά με τη δημόσια επίκλησή 
μιας υποτιθέμενης ανάγκης της κοινωνίας να επιστρέψει 
στην κανονική ροή των πραγμάτων -άξιο απορίας σε ποια 
«κοινωνία» αναφέρονταν. Στη συνέχεια, και σύμφωνα 
πάντα με το ρόλο που πρεσβεύουν στο Σύστημα, 
διαφημίζοντας την «επιστροφή στην κανονικότητα», 
με τη δική τους επιστροφή στις ίδιες και απαράλλαχτες 
λειτουργίες τους. Όπως και με τη συνειδητή αποσιώπηση 
ή/και συνειδητό σφετερισμό όλων όσων εξακολουθούν να 
συμβαίνουν στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της επιλογής 
και της άρνησης. Αν και οι στυλοβάτες του Συστήματος 
γνωρίζουν πολύ καλά πως η ζωή άλλαξε και δεν γίνεται 
να επιστρέψει ίδια, στην προγενέστερη εκδοχή της, 
εντούτοις δεν θα πάψουν να πριμοδοτούν με πάθος το 
ιδεολόγημα της «επιστροφής στην κανονικότητα». Για να 
επαναφέρουν το πάγωμα των δυνατοτήτων, τη νέκρωση 
των αισθήσεων, την αποστείρωση των συνειδήσεων. Για 
να κερδίσουν χρόνο και χώρο ώστε να προκαλέσουν 
ξανά την αλλαγή ρυθμού, στο ρυθμό της κανονικότητας.
Η δίνη που θέλει και μετουσίωσε τη θλίψη σε οργή, την 
οργή σε δράση, τη δράση σε δημιουργία, τη δημιουργία 
σε έκθεση ήταν η αλλαγή του ρυθμού. Από εκεί και πέρα 
η διαμόρφωση, ο εμπλουτισμός και η διατήρησή του 
στηρίζονται στη δική μας επιλογή να αντιληφθούμε τί 
άλλαξε στη ζωή μας, μέσα στη δίνη, και παράλληλα να 
διοχετεύουμε αυτή τη γνώση στις επιλογές και τις πράξεις 
μας.

εξεγερμένους δρόμουςΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ στους

ο ρυθμός της κανονικότητας...

Λέγαμε, πως έρχεται ο καιρός

και ήρθε.

Πως θα είναι βροχερός

και είναι.

Όχι από νερό

μα μονάχα, από άγρια μίση

μερόνυχτα πονήματα

και τρομερές οργές.

Τρέμει η γη, από σύμπνοια

ζώντας απείθαρχες 

και θαλερές ζωές

κι όμωςκι όμως“

“
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Το Σαββάτο 20/12, πραγματοποιήθηκε στο Κερατσίνι πορεία στο πλαίσιο της 
διεθνούς μέρας αλληλεγγύης στους συλληφθέντες της εξέγερσης. Η συγκέντρωση 
έγινε στις 12:00 στην πλατεία Λαού, όπου είχε στηθεί μικροφωνική και 
μοιράζονταν κείμενα. Μετά από μια ώρα ξεκίνησε πορεία περίπου 60 ατόμων, 
η οποία έφτασε μέχρι την Π.Τσαλδάρη στο ύψος της Γρ.Λαμπράκη. Κατά τη 
διάρκεια της πορείας, μοιράστηκαν 1500 κείμενα, γράφτηκαν συνθήματα σε όλες 
τις τράπεζες και έγινε σαμποτάζ σε μηχανήματα ανάληψης. Επίσης, γράφτηκαν 
συνθήματα και πετάχτηκαν βαζάκια με κόκκινη μπογιά στο δημαρχείο.

μεταξύ ενός ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ περιστατικού και
της εν ψυχρώ εκτέλεσης, των εκατοντάδων συνοριακών και εργατικών ΔΟΛΟΦΟΝΙΩΝ…

μπάτσοι γουρούνια δολοφόνοι
αυτές οι μέρες είναι του αλέξη, της μαρίας, του τόνι, του…

μεταξύ της κροκοδείλιας μονοήμερης ΘΛΙΨΗΣ υπουργών, βουλευτών, μπάτσων, συνδικαλιστών, δημοσιογράφων και
της καθημερινής ΟΡΓΗΣ παιδιών, φοιτητών, εργαζόμενων, άνεργων, μεταναστών, εξαθλιωμένων…

το αίμα κυλάει εκδίκηση ζητάει

μεταξύ της ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ και του ΚΟΣΤΟΥΣ για τις βιτρίνες πολυτελών καταστημάτων, πολυεθνικών, τραπεζών και
του συσσωρευμένου ΜΙΣΟΥΣ ενάντια στην ακρίβεια, την ανέχεια, την ιδιοκτησία…

εσείς μιλάτε για ζημιές, εμείς μιλάμε για ζωές

μεταξύ του ΠΛΙΑΤΣΙΚΟΥ κάποιων ευρώ και
της οικονομικής ΑΦΑΙΜΑΞΗΣ μας για 28 δις ευρώ στις τράπεζες, για κάμποσα ακόμα δις από τη μονή βατοπεδίου…

πλιατσικόλογοι δεν είναι οι εξεγερμένοι
είναι οι τραπεζίτες και οι ρασοφορεμένοι

μεταξύ του υποτιθέμενου «κράτους των ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ» και
των δεκάδων ΣΥΝΟΙΚΙΩΝ και ΠΟΛΕΩΝ σε όλη την ελλάδα που έδειξαν ότι η αυτοοργάνωση ξεπέρασε τις «γραμμές» των 
κομματόσκυλων και ότι η αντίσταση δεν έχει ναούς, ηγέτες και ειδικούς…

είμαστε οι 10 κουκουλοφόροι

μεταξύ των διακοσίων ΚΟΥΚΟΥΛΟΦΟΡΩΝ, προβοκατόρων (και άλλων χαρακτηρισμών)  σύμφωνα με την αριστερά 
και τα κανάλια
και των δεκάδων χιλιάδων ΑΝΘΡΩΠΩΝ με κουκούλες, μάσκες και κασκόλ που μοιράστηκαν ίσως για πρώτη 
φορά το φόβο απέναντι στις στρατιές των μπάτσων και βασικά, μοιράστηκαν τις ζωές τους στους δρόμους 
και όχι στην τηλεόραση...

στο δρόμο, στο δρόμο να σπάσουμε τον τρόμο

μεταξύ της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ως μόνοι και μόνιμοι αποδέκτες βίας από την εξουσία, 
τους μηχανισμούς της, τους εκπροσώπους της και
της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ ως δημιουργοί της ζωής, καταστρέφοντας τον 
εξουσιαστικό τους κόσμο…

βία στη βία της εξουσίας

λοιπόν ας διαλέξουμε…
αν η επιλογή όμως είναι, τελικά να διαλέξουμε, ό,τι σχετίζεται με τη δημιουργία αυτής της 
γυάλινης ζωής, σημαίνει πως επιτρέπουμε στην εξουσία να μετατρέψει τον αγώνα, την αντίσταση, 
την εξέγερση των καταπιεσμένων -μαθητών, φοιτητών, ανέργων, μεταναστών, εργαζομένων, 
φτωχών…- σε τράπεζα με ταμπέλες για νέα δάνεια απομύζησης, σε καινούρια εμπορικά κέντρα 
του χρόνου και των σωμάτων μας, σε αστυνομικά τμήματα νομιμοποιημένων δολοφόνων και 
βασανιστών, σε υπουργεία που θα εντατικοποιήσουν ακόμα περισσότερο την εκμετάλλευση και 
τον έλεγχο… Σε όλα όσα δηλαδή βρίζεις, σιχτιρίζεις, σε όλα όσα σε κάνουν να τρέχεις σαν τρελός 
στους δρόμους, σε όλα όσα σε κάνουν να πλακώνεσαι στα αντικαταθλιπτικά και τα υπνωτικά, 
σε όλα όσα σε εκβιάζουν/χειραγωγούν για να καταναλώνεις και να καταναλώνεσαι, σε όλα όσα 
σε απολύουν ή δεν σε πληρώνουν, σε όλα όσα σε φυλακίζουν, σε όλα όσα σε ληστεύουν νομίμως, 
σε όλα όσα σε διαχωρίζουν και σε τεμαχίζουν, σε όλα όσα σε καταπιέζουν, σε εκμεταλλεύονται, 
σε χειραγωγούν, σε υποτιμούν και σε εκβιάζουν…
δική σου είναι η επιλογή…
ή θα αναστηλώσεις τη σπασμένη βιτρίνα όλων όσων ξέρεις ότι σε σκοτώνουν καθημερινά
ή θα διαλέξεις τη δύναμη, το θάρρος και την ειλικρίνεια όλων όσων δεν έχουν να κερδίσουν 
τίποτα από αυτή ή την επόμενη εξέγερση, πέρα από την αξιοπρέπεια, την αλληλεγγύη και την 
αντίσταση για τη ζωή.

ΓΕΝΙΚΕΥΜΕΝΗ ΑΝΥΠΑΚΟΗ
ΑΛΛΗΛΕΓΓYΗ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΑΓΩΝΙΖΟΝΤΑΙ

ΑΜΕΣΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ
συγκεντρωση-πορεια, σαββατο 20/12, 12:00, πλ.λαου-κερατσινι

η γυάλινη, αυτονόητη ζωή μας έσπασε σε δυο κομμάτια μέσα σε 14 ημέρες -με αφορμή τη δολοφονία ενός 15χρονου παιδιού- και 
τώρα, οι εκφραστές και δημιουργοί αυτής της ζωής μας εξαναγκάζουν να διαλέξουμε…

ΟΛΟΙ

 ΔΡΟΜΟΥΣ!

 ΣΤΟΥΣ 

ΟΛΟΙ

 ΔΡΟΜΟΥΣ!
 ΣΤΟΥΣ *
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Η λάβα αιφνιδιάζει μόνο όσους δεν βλέπουν το ηφαίστειο

Σάββατο βράδυ, 6 Δεκέμβρη, και μια σφαίρα σταματάει το σφυγμό ενός εφήβου. Ο 15χρονος Αλέξης Γρηγορόπουλος πέφτει νεκρός στην περιοχή των Εξαρχείων πυροβολη-
μένος εν ψυχρώ από τον μπάτσο ειδικό φρουρό Επαμεινώνδα Κορκονέα.
Άλλο ένα «μεμονωμένο περιστατικό», που έρχεται να προστεθεί στη δολοφονία του 15χρονου Μιχάλη Καλτεζά τον Νοέμβρη του 1985 από τον μπάτσο Μελίστα, στις πιο 
πρόσφατες δολοφονίες του 23χρονου Ηρακλή Μαραγκάκη από ειδικό φρουρό στο Ηράκλειο Κρήτης και της 43χρονης Μαρίας Κουλούρη στην αγωνιζόμενη Λευκίμμη της 
Κέρκυρας, στις μεταπολιτευτικές δολοφονίες αγωνιστών από το δημοκρατικό καθεστώς: Τσιρώνης, Κασίμης Κουμής, Κανελλοπούλου, Πρέκας, Τεμπονέρας, Μαρίνος.
Άλλο ένα «μεμονωμένο περιστατικό» στην ατέλειωτη λίστα της γενικότερης δολοφονικής πολιτικής του κράτους και του κεφαλαίου, με δεκάδες νεκρούς εργάτες ετησίως στα 
κατ’ ευφημισμό «εργατικά ατυχήματα» (όπως η πρόσφατη μαζική εξόντωση εργατών στο Πέραμα τον Ιούλιο), με σωρεία «τυχαίων θανάτων» κρατουμένων στα κολαστήρια 
των ελληνικών φυλακών, με εκατοντάδες νεκρούς μετανάστες κάθε χρόνο από «τυχαίες εκπυρσοκροτήσεις» συνοριοφυλάκων, από νάρκες στον Έβρο, από βυθίσεις πλοιαρί-
ων στο Αιγαίο ή από αστυνομικές καταδιώξεις και ξυλοδαρμούς, όπως ο πρόσφατος θάνατος του Χουσεΐν Ζαχιντούλ στις 3 Γενάρη έξω από την Υποδιεύθυνση Αλλοδαπών 
και χώρο κράτησης μεταναστών «χωρίς χαρτιά» της Πέτρου Ράλλη ενώ περίμενε μαζί με χιλιάδες άλλους, όπως συμβαίνει κάθε βδομάδα, να καταθέσει αίτηση ασύλου.

Σάββατο βράδυ, 6 Δεκέμβρη, και μια σφαίρα σταμα-
τάει το σφυγμό της κανονικότητας στην πόλη. Σε 

πολλές πόλεις. Απ’ άκρη σ’ άκρη στον ελλαδικό χώρο. 
Λίγη ώρα μετά την γνωστοποίηση της δολοφονίας 
του Αλέξη σε Θεσσαλονίκη, Ξάνθη, Αλεξανδρούπο-
λη, Κομοτηνή, Γιάννενα, Πάτρα, Σπάρτη, Βόλο, Χα-
νιά, Ηράκλειο, Μυτιλήνη, πραγματοποιούνται συγκε-
ντρώσεις και πορείες και εκδηλώνονται επιθέσεις και 
συγκρούσεις με τις δυνάμεις καταστολής. Στην Αθήνα 
καταλαμβάνονται το Πολυτεχνείο, η ΑΣΟΕΕ κι η Νο-
μική (θα διαρκέσουν για 18 ημέρες) κι οι οδομαχίες δι-
αρκούν μέχρι το πρωί, ενώ επιθέσεις εκδηλώνονται και 
περιφερειακά σε διάφορες περιοχές της Αττικής… ΤΟ 
ΑΙΜΑ ΚΥΛΑΕΙ, ΕΚΔΙΚΗΣΗ ΖΗΤΑΕΙ / ΜΠΑΤΣΟΙ-
ΓΟΥΡΟΥΝΙΑ-ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ.
Την επόμενη μέρα, Κυριακή 7/12, το ποτάμι της οργής 
διευρύνεται: Κοζάνη, Σέρρες, Λάρισα, Λαμία, Κόριν-
θος, Κέρκυρα, Ζάκυνθος. Στην Αθήνα χιλιάδες άν-
θρωποι πορεύονται προς τη ΓΑΔΑ επιτιθέμενοι στις 
διμοιρίες των ΜΑΤ σε τράπεζες και πολυκαταστήματα 
και ακολουθούν πρωτοφανούς έντασης συγκρούσεις 
στους δρόμους μέχρι αργά το βράδυ. Συγκρούσεις και 
επιθέσεις εκδηλώνονται επίσης σε όλες τις παραπάνω 
πόλεις ενώ στη Θεσσαλονίκη καταλαμβάνεται η Σχολή 
Θεάτρου.
Από τη Δευτέρα 8/12 το πρωί και μετά η εξέγερση γενι-
κεύεται. Οι μαθητές βγαίνουν στο προσκήνιο με πορεί-
ες, αποκλεισμούς δρόμων, επιθέσεις στα αστυνομικά 
τμήματα. Μετανάστες 2ης γενιάς (κυρίως μαθητές) και 
φιγούρες προσφύγων, που έχουν βιώσει όλη τη βαρ-
βαρότητα του θεσμικού και διάχυτου ρατσισμού, βγαί-
νουν στους δρόμους μεγεθύνοντας το κύμα κοινωνικής 
οργής.
Κατά τη διάρκεια καλεσμένων και αυτοσχέδιων δια-
δηλώσεων σε όλη την επικράτεια πραγματοποιούνται 
εκτεταμένες επιθέσεις σε κρατικά κτίρια, τράπεζες, 
πολυκαταστήματα και αλυσίδες πολυεθνικών (οι πε-
ρίφημοι μεροκαματιάρηδες). Το χριστουγεννιάτικο 
δέντρο στην πλατεία Συντάγματος, αλαζονικό σύμβο-
λο μιας νεκρής γιορτής, παραδίδεται στις φλόγες της 
γιορτής των ζωντανών: ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΑΝΑ-
ΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΛΟΓΩ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ. Κατά τη διάρκεια 
της ανάκρισης του μπάτσου δολοφόνου το φυλάκιο 
των δικαστηρίων της Ευελπίδων δέχεται επίθεση. Στο 
μετρό οι άνθρωποι αρχίζουν να τρώνε, να πίνουν και 
να καπνίζουν αδιαφορώντας για τις απαγορεύσεις και 
διευρύνοντας έτσι τα μέτωπα κοινωνικής ανυπακοής 
ενώ αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες αχρήστευσης των 
ακυρωτικών μηχανημάτων σε πολλούς σταθμούς ΜΕ-
ΤΡΟ και ΗΣΑΠ με πρόταγμα: ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΤΑΚΙ-
ΝΗΣΗ. Σούπερ μάρκετ απαλλοτριώνονται είτε για τη 
διανομή των αγαθών είτε για τη διατροφική στήριξη 
των καταληψιών. Ραδιοφωνικοί σταθμοί καταλαμβά-
νονται για να αρθρωθεί ο λόγος των εξεγερμένων ενώ 
μέσα στα κατειλημμένα πανεπιστήμια στήνονται blogs, 

ανακοινώσεις, κείμενα, έντυπα, αφίσες και αυτοδια-
χειριζόμενοι ραδιοφωνικοί πομποί για την αντιπληρο-
φόρηση. Μετά τις χυδαίες και προκλητικές δηλώσεις 
του Κούγια, συνηγόρου υπεράσπισης του μπάτσου 
δολοφόνου, σπάζεται εσωτερικά το γραφείο που δια-
τηρεί στην οδό Σταδίου κατά τη διάρκεια διαδήλωσης. 
Στον Αγ. Δημήτριο καταλαμβάνεται το δημαρχείο, στο 
Χαλάνδρι το πρώην δημαρχείο νυν ΚΕΠ, στη Φιλαδέλ-
φεια, τη Νέα Σμύρνη και τα Πετράλωνα καταλαμβά-
νονται Πνευματικά Κέντρα, στο Περιστέρι παράρτημα 
του δημαρχείου, παντού ανοιχτές συνελεύσεις, παντού 
δεκάδες ή εκατοντάδες άνθρωποι. Το παράρτημα πε-
ριβάλλοντος και διαχείρισης απορριμμάτων του ΥΠΕ-
ΧΩΔΕ στην Πατησίων παραδίδεται στις φλόγες για 
αλληλεγγύη στον αγώνα των κατοίκων της Λευκίμμης 
ενάντια στην κατασκευή ΧΥΤΑ δίπλα στο χωριό τους 
και στην αστυνομική κατοχή του τόπου τους. Τα στού-
ντιο της ΝΕΤ καταλαμβάνονται έστω για ένα λεπτό και 
με υπόκρουση πρωθυπουργικό διάγγελμα ξεπροβάλλει 
πανό: ΜΗΝ ΒΛΕΠΕΤΕ, ΚΑΤΕΒΕΙΤΕ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟ-
ΜΟΥΣ. Το κτίριο των εργατοπατέρων της ΓΣΕΕ (που 
προσφέρουν τις καλύτερες εκδουλεύσεις στα οικονο-
μικά και πολιτικά αφεντικά) καταλαμβάνεται από τη 
Γενική Συνέλευση Εξεγερμένων Εργατών, «φιλοξενώ-
ντας» για πρώτη φορά εκείνους στους οποίους πραγ-
ματικά ανήκει. Η έδρα των ΥΜΕΤ στην Καισαριανή κι 
η σχολή εκπαίδευσης αστυνομικών στη Φιλαδέλφεια 
δέχονται εμπρηστικές επιθέσεις. Το κτίριο του ΤΕΙΡΕ-
ΣΙΑ (διατραπεζικό σύστημα φακελώματος και ελέγχου 
των δανειοληπτών), στην οδό Μασσαλίας, τυλίγεται 
στις φλόγες. Το κεντρικό κτίριο του ΗΣΑΠ, στην οδό 
Αθηνάς, καταλαμβάνεται μετά τη δολοφονική επίθεση 
με βιτριόλι κατά της μαχόμενης εργάτριας στην καθα-
ριότητα των σταθμών του Κωνσταντίνας Κούνεβα από 
μπράβους της ΟΙΚΟΜΕΤ (εργολαβική εταιρεία καθαρι-
σμού του ΗΣΑΠ και υπενοικίασης εργαζομένων). Από 
εκεί κι έπειτα μια σειρά κινήσεων αλληλεγγύης στην 
Κωνσταντίνα εκδηλώνονται σε πανελλαδική κλίμακα: 
πορείες, καταλήψεις επιθεωρήσεων εργασίας και εργα-
τικών κέντρων, επιθέσεις σε γραφεία της ΟΙΚΟΜΕΤ. 
Η αλλαγή του χρόνου βρίσκει εκατοντάδες ανθρώπους 
συγκεντρωμένους έξω από μια σειρά φυλακές της επι-
κράτειας να εκδηλώνουν την αλληλεγγύη τους στους 
διωκόμενους και προφυλακισμένους της εξέγερσης: 
ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ. Η νέα χρο-
νιά βρίσκει κατειλημμένο τον πρώην κινηματογράφο 
Ίριδα στην οδό Ακαδημίας ενώ πολυήμερη κατάληψη 
πραγματοποιείται και στα γραφεία της Ένωσης Συντα-
κτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθήνας ενάντια στον 
ιδεολογικό πόλεμο των ΜΜΕ κατά των εξεγερμένων 
και τις αδιανόητες συνθήκες εργασίας που επιβάλλο-
νται στο πλήθος των νέων εργαζόμενων στον συγκε-
κριμένο κλάδο. Και οι δράσεις συνεχίζονται.
Παράλληλα, τις μέρες των Δεκεμβριανών, στις περισ-
σότερες χώρες της ΕΕ και σε πολλές χώρες εκτός ΕΕ 

ξεδιπλώνεται ένα κύμα διεθνούς αλληλεγγύης στους 
εξεγερμένους της Ελλάδας με συγκεντρώσεις, πορείες, 
καταλήψεις και συμβολικές επιθέσεις σε ελληνικά προ-
ξενεία αλλά και επιθέσεις σε κρατικούς και καπιταλι-
στικούς στόχους: από το Παρίσι μέχρι την Ιστανμπούλ, 
από τη Μαδρίτη μέχρι το Σικάγο, από το Βερολίνο μέχρι 
το Μέξικο Σίτυ, από τη Μόσχα μέχρι την Μελβούρνη, 
από το Λονδίνο μέχρι το Μπουένος Άιρες (σε αρκετές 
από αυτές τις κινητοποιήσεις υπήρξαν συλληφθέντες 
και προφυλακισμένοι).
Ο θάνατος του Αλέξη ήρθε να διασταυρωθεί με τους 
μικρούς καθημερινούς θανάτους της πειθαρχίας, των 
προστακτικών της εξουσίας, της πλήξης, των ολοένα 
δυσκολότερων όρων επιβίωσης, της ολοένα εντεινό-
μενης επιτήρησης και καταστολής. Τους μικρούς κα-
θημερινούς θανάτους που συντελούνται στα σχολικά 
κελιά, στα εργασιακά κάτεργα, στο κοινωνικό περι-
θώριο, στα στρατόπεδα συγκέντρωσης μεταναστών, 
στα κολαστήρια των φυλακών, μπροστά σε μια οθόνη 
τηλεόρασης ή υπολογιστή ή με μια χούφτα αντικατα-
θλιπτικά στο χέρι. Μια εξεγερτική ευαισθησία που μαζί 
με τη συσσωρευμένη ασφυξία προκάλεσαν αυτή την 
πρωτόγνωρη έκρηξη, οδηγώντας το εγχώριο πολιτικό 
σύστημα σε αποσταθεροποίηση και τα κράτη της ΕΕ 
σε επιφυλακή για την αποφυγή μετάδοσης της ανταρ-
σίας και σε άλλες χώρες.
Το δημοκρατικό καθεστώς κλυδωνιζόμενο, σε οικονο-
μική κρίση, με ολοένα βαθύτερες κοινωνικές ανισότητες 
και αποκλεισμούς και απονομιμοποιημένο κοινωνικά 
από μικρά και μεγάλα «σκάνδαλα», στην προσπάθεια 
του να ανασυνταχθεί απαίτησε από την πρώτη κιόλας 
στιγμή τη συστράτευση όλων των διαθέσιμων θεσμι-
κών δυνάμεων και παρακρατικών εφεδρειών.
Τα ΜΜΕ σε εντεταλμένη υπηρεσία ανέλαβαν το γνώρι-
μο ρόλο τους. Αυτόν του προασπιστή της «περιουσίας 
του κοσμάκη» και του αιτήματος για «ασφάλεια». Αυ-
τόν του οργανωμένου ψεύδους, της πρόκλησης φοβι-
κών συνδρόμων, του διαχωρισμού των διαδηλωτών σε 
(κακούς) βίαιους και (καλούς) ειρηνικούς, της απαξί-
ωξης και συκοφάντησης των εξεγερμένων με ιδιαίτερη 
προσήλωση στους αναρχικούς-αντιεξουσιαστές (σε 
μια προσπάθεια αποπολιτικοποίησής τους και εμφά-
νισής τους ως «αντικοινωνικών στοιχείων») και στους 
μετανάστες (κατηγορώντας για πλιατσικολόγους 
όσους συνελήφθησαν να απαλλοτριώνουν προϊόντα 
από σπασμένα πολυκαταστήματα όταν η κλοπή και 
η λεηλασία είναι καθημερινή πρακτική των πολιτικών 
και οικονομικών αφεντικών: βατοπέδιο, ασφαλιστικά 
ταμεία, ομόλογα, χρηματιστήριο, τραπεζική τοκογλυ-
φία).
Το κυβερνητικό επιτελείο (από απλούς βουλευτές, 
υπουργούς μέχρι και τον πρωθυπουργό) τις πρώτες μέ-
ρες επιδίδεται σε θεατρικές παραστάσεις ευαισθησίας 
μπροστά στις κάμερες με ταυτόχρονες εκκλήσεις για 
ψυχραιμία και για την αναγκαιότητα κοινωνικής ειρή-


