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νευσης και γαλήνης για να επιδοθεί τις επόμενες μέρες 
σε όργιο καταστολής θυμίζοντας την παλιά καλή δεξιά: 
ξυλοδαρμοί και τραυματισμοί διαδηλωτών, χιλιάδες 
προσαγωγές, εκατοντάδες συλλήψεις, δεκάδες προφυ-
λακίσεις.
Η αξιωματική αντιπολίτευση (ΠΑΣΟΚ) -που ακόμα δεν 
μπορεί να αποδεχτεί ότι δεν κυβερνάει- αφού έχυσε το 
δάκρυ της για τον «αδικοχαμένο Αλέξη» τόνισε με όλους 
τους τρόπους ότι με δική της διακυβέρνηση οι ταραξίες 
θα πατάσσονταν αποτελεσματικότερα. Εξάλλου, πρό-
κειται για τους πρωταθλητές στην καταστολή. Ενδεικτι-
κά αναφέρουμε την εισβολή στο κατειλημμένο Χημείο 
το 1985, τη δολοφονία του Μιχάλη Καλτεζά επίσης το 
1985, τις «επιχειρήσεις αρετή» τη δεκαετία του ΄80 στα 
Εξάρχεια, την εισβολή στο κατειλημμένο Πολυτεχνείο το 
1995, την ψήφιση του τρομονόμου στην Ελλάδα το 2001, 
τις δεκάδες διώξεις και τις δίκες-οπερέτες όσων κατηγο-
ρήθηκαν για συμμετοχή σε ένοπλες οργανώσεις.
Το «τιμημένο κόμμα της εργατιάς» (ΚΚΕ) -πάντα πρω-
τοπόρο- αναγορεύτηκε και πάλι πρωτοπόρο στη συ-
νομωσιολογία και στις δηλώσεις νομιμοφροσύνης. Ως 
άλλος Λιακόπουλος ανακάλυψε ντόπιους  ασφαλίτες 
και ξένα κέντρα αποσταθεροποίησης πίσω από τα γε-
γονότα και εργάστηκε απρόσκοπτα για να αναδειχθεί 
σε αριστερό δεκανίκι της καταστολής. Γι’ αυτό και δέ-
χτηκε κατ’ επανάληψη τα συγχαρητήρια των φυσικών 
και πολιτικών απογόνων των Χιτών και Ταγματασφα-
λιτών του ΛΑΟΣ, για τη σύνεση, τη νομιμοφροσύνη και 
τη λειτουργία του ως καθεστωτικού στυλοβάτη. Αν κάτι 
πιστοποιήθηκε ακόμα και στους πλέον αφελείς ή καλο-
προαίρετους είναι πως το κόμμα των «εννέα δεκαετιών 
αγώνων και θυσίας» αποτελεί προμαχώνα κοινωνικού 
συντηρητισμού που απεχθάνεται και πολεμάει κάθε δι-
ασάλευση της Τάξης, κάθε αυθόρμητη κίνηση των κοι-
νωνικών και ταξικών στρωμάτων που υποτίθεται πως 
«υπερασπίζεται», καθετί που ξεφεύγει από την «φωτι-
σμένη» κηδεμόνευσή του. Εξάλλου για το “κόμμα του 

λαού” δεν υπήρξε εξέγερση.
Όσο για την «άλλη» αριστερά, την «αριστερά των κι-
νημάτων», τόσο στην κοινοβουλευτική (ΣΥΡΙΖΑ) όσο 
και σε αρκετές εξωκοινοβουλευτικές εκδοχές της, ενώ 
έκλεισε το μάτι προς τους εξεγερμένους δείχνοντας «κα-
τανόηση» στην κοινωνική οργή (αποβλέπει σε εκλογική 
πελατεία βλέπετε) δεν αμέλησε να επισημάνει κατ’ επα-
νάληψη τα δικά της ειρηνικά χαρακτηριστικά και να κα-
ταδικάσει τις «ακρότητες» όπως και τη «βία από όπου 
κι αν προέρχεται», κάνοντας έτσι έναν χυδαίο συμψη-
φισμό της κρατικής βίας με την κοινωνική αντιβία (κάθε 
σχετικός συμψηφισμός ουσιαστικά σημαίνει καταδίκη 
των οδοφραγμάτων και υποστήριξη της κρατικής κα-
ταστολής). Δεν αμέλησε επίσης να αφορίσει την οργή 
των εξεγερμένων ως πολιτικά αφελή ή να την υποβιβά-
σει σε μια «ασθένεια» της ανήσυχης εφηβείας, αφού δεν 
ήθελε να υπακούσει ούτε στο δικό της πολιτικό σχέδιο: 
την ακύρωση της διάχυτης κοινωνικής ανταρσίας και 
τη μετατροπή της σε άνευρη διαμαρτυρία με μοναδικό 
στόχο την «πτώση της δεξιάς κυβέρνησης».
Το ΛΑΟΣ, αυτός ο μέγας προασπιστής της δημοκρα-
τίας (και του Μεταξά και της χούντας ταυτόχρονα), 
όπως ήταν αναμενόμενο ωρυόταν. Στο δρόμο ωστόσο 
άφησε ορφανά τα διάφορα φασιστοειδή (τι ντροπή σε 
στιγμές εμφυλίου έστω και χαμηλής κλίμακας) που, με 
τη γνώριμη ιδιότητα των «αγανακτισμένων πολιτών» 
(πλέον και «μαγαζατόρων»), φανερά στην Πάτρα και 
στη Λάρισα και πιο «προσεκτικά» σε άλλες περιπτώσεις, 
συνέδραμαν στο «έργο» των αστυνομικών αρχών και 
πιθανά ευθύνονται για το θάνατο από ξυλοδαρμό ζευ-
γαριού Αφρικανών μεταναστών στην Κόρινθο και τον 
τραυματισμό από πυροβολισμό μαθητή στο Περιστέρι.
Κάπου εκεί μες στο σπρωξίδι για τη διάσωση του κα-
θεστώτος κι οι συνδικαλιστικές γραφειοκρατίες των 
εργατοπατέρων με ακυρώσεις πορειών, απεργιών και 
καταγγελίες των γεγονότων. Ποια κρίση, ποιος προϋ-
πολογισμός, ποια ανεργία, ποιες συλλογικές μισθολογι-

κές συμβάσεις… εδώ διακυβεύονταν οι καρέκλες κι οι 
παχυλοί μισθοί τους, έπρεπε να προστατευθούν οι πολι-
τικοί τους προϊστάμενοι. Απλά για άλλη μια φορά επιβε-
βαίωσαν ότι ποτέ δεν ήταν ούτε θα είναι με την πλευρά 
των εκμεταλλευόμενων και της κοινωνικής-ταξικής εξέ-
γερσης.
Εξέγερση. Τόσα χρόνια αγωνιζόμασταν γι’ αυτήν, τόσα 
χρόνια μιλούσαμε γι’ αυτήν, τόσα χρόνια την ονειρευό-
μασταν και την ζήσαμε. Μετά τον Δεκέμβρη τίποτα δε 
θα είναι ίδιο πια. Η ανταρσία περιφέρεται διάχυτη μέσα 
σε ένα κοινωνικό σώμα ρημαγμένο από τους εκβια-
σμούς, τις λεηλασίες και τις προστακτικές  του κράτους 
και των αφεντικών.
Η δημοκρατία τους παραπαίει. Μαστίζεται από την πιο 
βαθιά κρίση: κοινωνική, οικονομική, πολιτική. Το σύ-
στημα δεν έχει πλέον τίποτα να υποσχεθεί. Ούτε εξα-
σφάλιση, ούτε ευημερία, ούτε μεγάλα οράματα. Τα ψέ-
ματα τελείωσαν. Μόνο καταβαράθρωση κοινωνική και 
υπαρξιακή. Μόνο φτώχια υλική, συναισθηματική και 
διανοητική. Μόνο περισσότερη πειθαρχία, έλεγχο και 
καταστολή. Ο Βασιλιάς είναι γυμνός.
Η περιδίνηση της ζωής και της δράσης θα τους σα-
ρώσει. Αποφασιστικότητα, συντροφικότητα, αυτοορ-
γάνωση και αλληλεγγύη. Κάτω οι ειδικοί, οι καθοδη-
γητές κι οι ιεραρχίες. Εμείς χτίζουμε κάθε μέρα αυτόν 
τον άθλιο κόσμο τους. Εμείς θα τον γκρεμίσουμε και θα 
φτιάξουμε τον δικό μας έτσι όπως εμείς τον θέλουμε. 
Χωρίς εκμετάλλευση και καταπίεση, χωρίς σεξιστικούς, 
ρατσιστικούς και εθνικούς διαχωρισμούς, χωρίς κράτη, 
σύνορα, αστυνομίες, δικαστήρια και φυλακές. Εμείς οι 
«από κάτω», οι αόρατοι που τόσα χρόνια ζούσαμε στο 
κοινωνικό σκοτάδι και πλέον βγήκαμε στο προσκήνιο 
και γνωρίσαμε το πρόσωπο μας. Τι είπατε κύριοι; Συν-
θηκολόγηση; Ανακωχή; Μα μόλις αρχίσαμε…

(για την εξέγερση του Δεκέμβρη και τη συνέχεια)
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Αλληλεγγύη στους μετανάστες που συνελήφθησαν 
απαλλοτριώνοντας προϊόντα από τα ράφια πολυκαταστημάτων

Σε μια κοινωνία  όπου η κλοπή
είναι μια καθημερινή πρακτική
από τη θεσμισμένη εξουσία και τα 
αφεντικά 
(ομόλογα, βατοπέδιο, ασφαλιστικά 
ταμεία, χρηματιστήριο...)

Σε μια κοινωνία

όπου ο καθένας
λειτουργεί μόνο για την πάρτη του 
και όποιος προλάβει πρόλαβε...
Όσοι μέσα σε αυτή τη συνθήκη 
μιλούν για 
πλιάτσικο από τους μετανάστες, 
έχουν ένα πτώμα στο στόμα τους

ένας μετανάστης

αυτές οι μέρες είναι 

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 την 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. Αυτή 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.

18 χρόνια βουβής 
οργής είναι πολλά

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.

Όλοι στους δρόμους, για την
αλληλεγγύη και την αξιοπρέπεια!

Δεν ξεχάσαμε, δεν ξεχνάμε,
αυτές οι μέρες είναι και δικές σας

για τον Λουάν, 

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.

και δικές μας...

τον Μοχάμεντ, τον Αλέξη....
τον Τόνυ, 

“

“
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Το κράτος, μη μπορώντας να διαχειριστεί τις γενικευμένες συγκρούσεις που 
ακολούθησαν τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου από τους 

ένστολους μισθοφόρους Κορκονέα και Σαραλιώτη, έβγαλε απ’ τη φαρέτρα 
του όλα τα ιδεολογικά κατασταλτικά του όπλα. Έτσι, λοιπόν, πέρα απ’ τη 
συνηθισμένη επιχείρηση λασπολόγησης από τα Μ.Μ.Ε και τη ρητορική τους 
περί γνωστών-άγνωστων κουκουλοφόρων, περιθωριακών, γόνων πλούσιων 
και συνάμα διαλυμένων οικογενειών (γενικότερα δηλαδή προβληματικών 
και απολίτικων πιτσιρικάδων που 35 χρόνια τώρα δυσφημούν τον τόπο), 
βλέπουμε να εμφανίζεται στο πολιτικό προσκήνιο ο φτωχός πλην τίμιος 
μεροκαματιάρης καταστηματάρχης της Ερμού και της Σκουφά για να 
εκπληρώσει τον καθεστωτικό του ρόλο.
Την πρώτη του εμφάνιση βεβαίως ως πολιτικό υποκείμενο την είχε κάνει 
πριν από λίγα χρόνια όταν κατά τη διάρκεια των φοιτητικών και εργατικών 
αγώνων ωρυόταν στους τηλεοπτικούς φακούς για την κατάχρηση του 
δικαιώματος στη διαδήλωση που εμποδίζει την κατανάλωση και κατ’ 
επέκταση τη δικιά του κονόμα, εε το μεροκάματο. Δεν παρέλειπε βεβαίως να 
ζητά και περισσότερη αστυνόμευση για την προστασία τη δικιά του και των 
εμπορευμάτων του, απολαμβάνοντας την αστυνομοκρατία που επιβλήθηκε 
στο κέντρο της Αθήνας τα τελευταία χρόνια.
Αυτός ο φουκαριάρης λοιπόν, ο ένας από εμάς, αφού τόσα χρόνια 
αισχροκερδεί σε βάρος μας, “συχνάζοντας” στα εμπορικότερα σημεία της 
πόλης (Ερμού, Πανεπιστημίου, Σταδίου, Κολωνάκι), και καταπατά τα 
στοιχειώδη δικαιώματα των εργαζομένων του (ελαστικά ωράρια, απλήρωτες 
υπερωρίες, μαύρη εργασία, κατάργηση Κυριακάτικης αργίας), έρχεται 
να ζητήσει και τα ρέστα από ανθρώπους που τόλμησαν να επιτεθούν στις 
εκμεταλλευτικές δομές και στις εξουσιαστικές σχέσεις που γεννά αυτός ο 
κόσμος, μιλώντας για ανυπολόγιστες ζημιές και τυφλά χτυπήματα. Να μην 

ανησυχεί όμως, τις ζημιές θα τις υπολογίσει η ασφαλιστική του και όσο για 
τα χτυπήματα τόσο αυτοί όσο και εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά κατά πόσο 
ήταν τυφλά.
Αλλά, αλήθεια, για ποιες ζημιές μιλάμε;
Είναι προφανές ότι το σύνολο των καταστημάτων του κέντρου είναι 
ασφαλισμένα για το σύνολο των εμπορευμάτων τους. Πέραν της παραπάνω 
αυτονόητης ασφάλισης, το μεγαλύτερο μέρος των καταστημάτων έχει 
κάλυψη και για απώλεια εσόδων, αποζημίωση δηλαδή για περιπτώσεις που 
υπό συγκεκριμένες συνθήκες δε θα λειτουργήσουν. Τα ημερομίσθια των 
εργαζομένων τα ανέλαβε ο συλλογικός καπιταλιστής, το κράτος, μέσω του 
ΟΑΕΔ. Αν τέλος συνυπολογίσουμε το δεκαχίλιαρο που θα πάρουν άνευ λόγου 
και αιτίας (θυμίζει τα περσινά προεκλογικά τριχίλιαρα της Ηλείας) καθώς και 
μικροκομπίνες με εκ των υστέρων καταστροφή απούλητου εμπορεύματος, 
τελικά κερδισμένοι θα βγουν παρά χαμένοι.
Αφού λοιπόν το κράτος εκπλήρωσε το ρόλο του και προστάτεψε τα παιδιά 
του (δεν είναι μόνο οι μπάτσοι), περίμενε την ανταπόδοση και την πήρε. 
Στην Πάτρα και στη Λάρισα, όπου δεν σπάστηκε κανένα μαγαζί παρά 
μονάχα τράπεζες, βγήκαν μαγαζάτορες μαζί με φασιστοειδή (γνωστοί 
και ως αγανακτισμένοι πολίτες) να περιφρουρήσουν την έννομη τάξη, σε 
πολλές πόλεις οι μαγαζάτορες απομόνωσαν ή αποδοκίμασαν κινήσεις 
συμπαράστασης και αλληλεγγύης, ενώ στην Αθήνα εκφωνούσαν κατά 
παραγγελία δακρύβρεχτους πανηγυρικούς για του κόπους μιας ζωής που θα 
τους πάρει ίσα με 10 μέρες να τους ξανακτίσουν. 
Για τη ζωή του 15χρονου Αλέξανδρου βεβαίως ούτε λόγος, για τα δολοφονικά 
μισθοφορικά σώματα ασφαλείας ούτε λόγος, για τις ζωές μας που ρημάζονται 
στις συμπληγάδες του 8ωρου και της κατανάλωσης ούτε λόγος. 
Ε, για όλα αυτά μιλήσαμε εμείς…

Εμένα, ενός μαύρου, η ελευθερία μου σταματάει στο κατώφλι της πόρτας του 
διαμερίσματός μου. Και κάνω έκκληση στην ελληνική νεολαία που την απασχολεί η 
ισότητα όλων και τα δικαιώματα των ανθρώπων. 
Για τον λόγο αυτό, ενώνομαι με εσάς στον ευγενή αγώνα που διεξάγετε, γιατί 
ξέρουμε ότι δεν αγνοείτε πως η αστυνομία μας στριμώχνει σε όλες τις γωνιές των 
δρόμων, μπροστά από τις στάσεις των λεωφορείων, του μετρό, ακόμα και μπρος 
στα σπίτια μας. 
Συνειδητοποιημένη νεολαία, ελληνικέ λαέ, δεν σας το λέω σαν είδηση: Μπρος σε 
έναν αστυνομικό δεν έχω κανένα δικαίωμα παρά να υπακούω μέχρι του σημείου: 
- να μου πάρει την κάρτα διαμονής 
- να με κλωτσήσει επειδή απλώνω τα εμπορεύματα μου 
- να μου αφαιρέσει όλα τα προσωπικά μου αντικείμενα επ’ αόριστον 
- να με χτυπάει όποτε θέλει 
Συνειδητοποιημένη νεολαία, ελληνικέ λαέ, νοιώθω ότι βρίσκομαι στον 17ο αιώνα, 
στον αιώνα της βαρβαρότητας, όπου επιτρέπεται να πυροβολούν τον νέο Αλέξη. 
Ενωνόμαστε ακόμα μια φορά με τον αγώνα σας και με αφορμή αυτή την συνθήκη 
εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στην οικογένειά του και τον ελληνικό λαό.  

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΜΑΥΡΩΝ 
…Κείμενο γραμμένο από μαύρους αδερφούς 

Κατάληψη Ασοεε, 19.12.2008

η κραυγή απόγνωσης ενός μαύρου μετανάστη

Ε, μας ζαλίσατε με τους “μικροκαταστηματάρχες”...

“

“
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Για άλλη μια φορά το κράτος διαφθοράς 
και ασυδοσίας, βλέποντας τις καρέκλες 

του να τρίζουν και την οργή του κόσμου 
να ξεχειλίζει με αφορμή την δολοφονία του 
Αλέξη και πολλές ακόμα αιτίες, με συνοπτικές 
προαποφασισμένες διαδικασίες και ψευδείς 
καταθέσεις μπάτσων, προφυλάκισε κόσμο 
με καρμπόν κατηγορίες προσπαθώντας 
να καταστείλει την λαϊκή οργή. Για να 
αναφέρουμε ένα ενδεικτικό παράδειγμα 
αυτής της κατάστασης, μετά τον ανακριτή και 
πριν ανακοινωθεί η απόφαση προφυλάκισης 
ακούσαμε στο διάδρομο τους μπάτσους 
να λένε "Φέρτε τη κλούβα να τους πάρουμε 
γρήγορα". Προφανώς η πολιτική απόφαση 
της προφυλάκισης είχε ήδη παρθεί πολύ 
νωρίτερα.

Εκτός από την καταστολή χρησιμοποιήθηκαν 
και τα Μ.Μ.Ε. για να στρέψουν την κοινή 
γνώμη εναντίον κάθεμορφής αγώνα, πόσο 
μάλλον ενός τέτοιου αγώνα που πήρε 
διαστάσεις εξέγερσης. 
Εμείς οι κρατούμενοι στο κατ'ευφημισμό 
"σωφρονιστικό κατάστημα" Κορυδαλλού 
νιώθουμε την ανάγκη να εκφράσουμε ότι 
μπορεί τα κορμιά μας να είναι φυλακισμένα 
αλλά ο νους και η ψυχή μας είναι στον αγώνα 
που συνεχίζεται έξω.
 

Αποστόλης Κυριακόπουλος και άλλοι 
προφυλακισμένοι για τα εξεγερσιακά 

γεγονότα του Δεκέμβρη
Α' Πτέρυγα Κορυδαλλού

24 Δεκέμβρη 2008

για τη
ν ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ...

για τη
ν ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ...

Μήνυμα

Μήνυμα

Μήνυμα
Μήνυμα

που βρίσκονται στις 
φυλακές Κορυδαλλού

από τους αιχμαλώτους 
της εξέγερσης 

Μήνυμα

Μήνυμα
Μήνυμα

Μήνυμα

οι εξεγερμένες και οι εξεγερμένοι οργανώνουν τις κινήσεις 
αλληλεγγύης στους συλληφθέντες και προφυλακισμένους.
Την παραμονή Πρωτοχρονιάς βρεθήκαμε έξω από τις 
φυλακές Κορυδαλλού και στις 24/01 πραγματοποιήθηκε 
διαδήλωση αλληλεγγύης στο κέντρο της Αθήνας. Στο 
πλαίσιο της αντιπληροφόρησης για τους διωκόμενους, έχει 
δημιουργηθεί ένα blog στο διαδίκτυο:

www.kratoumenoieksegersis.blogspot.com
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Από τις 6 Δεκέμβρη μέχρι την ημέρα κλεισίματος του 
εντύπου, οι συλληφθέντες της εξέγερσης πανελλαδικά 
υπολογίζονται σε πάνω από 273, εκ των οποίων 
τουλάχιστον  64 είναι προφυλακισμένοι. Συλλήψεις 
έγιναν σε Αθήνα, Βόλο, Ζάκυνθο, Ηράκλειο, 
Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Καβάλα, Καστοριά, 
Κοζάνη, Λάρισα, Πάτρα, Πτολεμαΐδα, Ρέθυμνο, 
Ρόδο, Τρίκαλα, Χανιά.      

Τις δύο πρώτες μέρες, η γραμμή από πλευράς 
κράτους ήταν σαφής: να ορίζονται τακτικές δικάσιμοι 
για τους πρώτους συλληφθέντες της εξέγερσης και 
να μην κρατείται κανείς. Όχι από κάποιου είδους 
ευαισθησία, αλλά από τον υπαρκτό φόβο του 
ξεσπάσματος της κοινωνικής οργής και μέσα στους 
«ναούς της δικαιοσύνης». Άλλωστε, στην Αθήνα, 
εκκρεμούσε ακόμα η προσαγωγή του δολοφόνου 
στον ανακριτή. 
Τις αμέσως επόμενες μέρες, φυσικά, η γραμμή 
άλλαξε. Μετά το αρχικό σοκ, η προσταγή του 
καθεστώτος ήταν: επιστροφή στην ομαλότητα και 
την τάξη. Με κάθε μέσο. Οι δηλώσεις καραμανλή 
έκλεισαν το μάτι σε όλους τους επίδοξους «ήρωες 
της αντεπανάστασης», ένστολους και μη: «όσοι 
προκαλούν επεισόδια είναι εχθροί της δημοκρατίας».  
Τα ΜΜΕ στέρεψαν πολύ γρήγορα από «δάκρυα» 
για τον «αδικοχαμένο Αλέξη» καθώς και από 
την όποια «κατανόηση» της κοινωνικής οργής 
(προϊόν του αρχικού τους σαστίσματος) και το 
ίδιο γρήγορα επανήλθαν στον καθεστωτικό τους 
ρόλο, αυτόν της εξόφθαλμης παραπληροφόρησης, 
της συκοφάντησης και της επίθεσης σε όποιον 
αντιστέκεται. Εκπρόσωποι των μπάτσων δήλωναν 
όλο νόημα ότι «η υπομονή των συναδέλφων τους 
έχει εξαντληθεί», και ο νοών νοείτο. «Αγανακτισμένοι 
πολίτες», «μικρο»καταστηματάρχες του κέντρου και 
κάθε είδους θεσμικό παράσιτο, που δεν του περίσσεψε 
μια κουβέντα για την δολοφονία, πρωτοστάτησαν 
στις τηλεοράσεις, εξαπολύοντας τη χυδαιότητά τους 
απέναντι στους εξεγερμένους. 
Παράλληλα με την ιδεολογική επίθεση, η ΕΛ.ΑΣ. 
έκανε αυτό που γνωρίζει καλά. Επιθέσεις σε πορείες, 
ρίψη τόνων χημικών, ξυλοδαρμούς, βασανιστήρια, 
πυροβολισμούς (στον αέρα, «εικονικούς», με 
πλαστικές σφαίρες), χιλιάδες προσαγωγές. Και 
μαζικές συλλήψεις…  
Πρώτος και εύκολος στόχος ήταν οι μετανάστες, 
τους οποίους οι αρχι-πλιατσικολόγοι κατηγόρησαν 
για «πλιάτσικο» και οι οποίοι στην πλειοψηφία τους 

εξεγερμένους δρόμουςΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ στους

ΛΕΥΤΕΡΙΑ σε ΟΛΟΥΣ τους 
ΑΙΧΜΑΛΩΤΟΥΣ της ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ

AΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ

καταδικάστηκαν με συνοπτικές διαδικασίες, με 
μόνο στοιχείο τις καταθέσεις των μπάτσων, χωρίς 
δικηγόρο και μεταφραστή, με ποινές καρμπόν των 
18 μηνών και με απελάσεις. Εύκολοι στόχοι ήταν και 
πολλοί νεαροί, ανήλικοι, μαθητές, ακόμα και οι γονείς 
τους. Και είναι προφανές ότι σε όλες τις περιπτώσεις 
δεν επρόκειτο για κάποιου είδους κρατική βλακεία ή 
ανικανότητα, αλλά για στοχευμένες συλλήψεις από 
εκείνες τις κοινωνικές ομάδες που θεωρήθηκε ότι 
μπορούν να αποκοπούν και να τρομοκρατηθούν πιο 
εύκολα. 
Ιδιαίτερη θέση σ’ αυτό το πογκρόμ κατέχει η 
Λάρισα, όπου, από τις συνολικά 25 συλλήψεις που 
έγιναν στις 9.12.2008, οι 19 παραπέμφθηκαν με 
τον αντιτρομοκρατικό νόμο, κατηγορούμενοι για 
πολλά κακουργήματα αλλά και πλημμελήματα. Οι 
11 από αυτούς είναι ανήλικοι μαθητές γυμνασίου 
και λυκείου, ενώ από τους ενήλικες, οι τέσσερις 
προφυλακίστηκαν.
Είναι προφανές ότι  θα χρειάζονταν πολλές σελίδες για 
να γίνει έστω μια στοιχειώδης χωριστή αναφορά στον 
πρωτοφανή αριθμό των συλλήψεων, προφυλακίσεων 
αλλά και στη βία, τους τραυματισμούς και τις λοιπές 
«παράπλευρες απώλειες» με τις οποίες συνοδεύτηκαν. 
Και έχει περάσει στη σφαίρα του αυτονόητου ότι 
πρόκειται για περιπτώσεις όπου στη συντριπτική 
τους πλειοψηφία σχηματίστηκαν κατηγορίες 
αποκλειστικά με τις καταθέσεις των μπάτσων. Όπως 
και να ‘χει, αυτό που μένει στην ουσία είναι ότι όλοι 
τους είναι αιχμάλωτοι της εξέγερσης, της δικής μας 
εξέγερσης. Κατά τα άλλα, τα πράγματα πλέον είναι 
πολύ ωμά για να εθελοτυφλεί κανείς, κι ίσως τα λόγια 
να περισσεύουν.
Είναι όμως παραπάνω από βέβαιο ότι η εξέγερση 
του Δεκέμβρη επέφερε ένα ανεπανόρθωτο πλήγμα 
στις βεβαιότητες της κυριαρχίας• τις συνέτριψε. Και 
αυτές τις μέρες, η δημοκρατία, στην προσπάθειά 
της να ανατρέψει τα νέα δεδομένα και έχοντας 
από καιρό χάσει την ηθική της νομιμοποίηση στην 

κοινωνία, χρησιμοποιεί τις μεθόδους που την 
κρατούν (νεκρο)ζώντανη τα τελευταία χρόνια: τη 
δημιουργία αισθήματος φόβου και ανασφάλειας στην 
κοινωνία και την ταυτόχρονη και την καταστολή 
των κοινωνικών κομματιών που στοχεύουν στην 
ενοποίηση και τη διάχυση των αντιστάσεων. Στο 
πλαίσιο αυτό εντάσσεται η όλη θεματολογία των 
ΜΜΕ (τρομοκρατολογία, απαγωγές, δολοφονίες, 
κλπ), αλλά και η στοχευμένη επίθεση στον ευρύτερο 
αντιεξουσιαστικό χώρο, με τόνους λασπολογίας και 
κρατικής προπαγάνδας, με εισβολές σε σπίτια, νέες 
συλλήψεις, προφυλακίσεις… 
Και είναι εξίσου βέβαιο ότι δεν ήρθε ξαφνικά 
κάποια χούντα• αυτή είναι η δημοκρατία, αυτή 
υπήρξε πάντα. Απλά τώρα είμαστε πολλοί, και 
απλά «τηρεί τις αναλογίες». Όμως, το έργο της 
άγριας καταστολής είναι χιλιοπαιγμένο και δεν μας 
τρομάζει, πολύ περισσότερο τώρα. Η συνέχιση του 
αγώνα και η αλληλεγγύη απέναντι σε όλους τους 
αιχμάλωτους της εξέγερσης είναι ο μόνος τρόπος για 
κρατηθεί ζωντανό το βίωμα του Δεκέμβρη: ότι όλα 
είναι δυνατά.



ΙΙΙΙΙΙΙ, ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ 2008 12 εξεγερμένους δρόμουςΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ στους

«Παλιέ κόσμε υφαίνουμε ένα σάβανο για σένα»

Λες και υπήρξε ξαφνικά μια παύση. Μια τελεία, 
σε μια ροή που έμοιαζε νομοτελειακή. Λες και 
πετάχτηκε από το παράθυρο ο ζωγράφος, 
αφηγητής και κάτοχος της Ιστορίας, μαζί 
με όλα του τα σύνεργα. Και πήραμε εμείς το 
εργαστήρι.
Κι αρχίσαμε να φτιάχνουμε τα δικά μας 
χρώματα με αποχρώσεις και μίγματα από τις 
χιλιάδες ταπεινώσεις που βιώνουμε καθημερινά, 
παίρνοντας την ιστορία μας στα χέρια μας.
Με τα χρώματα αυτά να είναι από οργή, δάκρυα 
και κραυγές, ανακατεμένα με συναισθήματα 
αμέτρητων εξαναγκασμών. Από το βίαιο του 
πρωινού ξυπνήματος, το άγχος των καθημερινών 
δρομολογίων, το ατελείωτο των ωρών στις 
ουρές της υπομονής, από τον εγκλεισμό των 
σχολείων, των υποσχόμενων επιδόσεων των 
φροντιστηρίων. Χρώμα από το ήχο της κάρτας 
στη δουλειά, την γεύση της απόλυσης από το 
αφεντικό, τα ψίχουλα των επιδομάτων, από 
την κοροϊδία και τον  εξευτελισμό των αδειών 
παραμονής και των αιτήσεων ασύλου, την ανία 
μπροστά στην τηλεόραση, το μέτρημα  των 
χρημάτων που δεν φτάνουν ποτέ, τα ληγμένα 
δάνεια και τις τοκισμένες τους δόσεις, όλων 
εκείνων των προστακτικών, των περιορισμών, 
και των υποχρεώσεων  που ασφυκτικά μας 
περιβάλλουν.
Χρώματα μπερδεμένα.
Μια πληθώρα προσμίξεων, αποχρώσεων 
αναμεμιγμένων συναισθημάτων και πράξεων. 
Όλα μαζί απλωμένα στην παλέτα, και πινέλο 
η οργή μας. Που ξεχύθηκε στον δρόμο, 
ξεσπώντας στον καμβά. Γιατί τελικά δεν άντεξε 
μια επιπλέον αφορμή. 
Και την πήρε από μια σφαίρα. 
Γιατί αν είναι κάτι που πραγματικά 
εξοστρακίστηκε εκείνες τις μέρες, είναι η 
ροή της δική μας πορείας. Κάπου βρήκε 
και λοξοδρόμησε, δραπετεύοντας από την 
προκαθορισμένη καθημερινή διαδρομή μιας 
πολυεπίπεδης λεηλασίας. Την προοπτική μιας 
ολοένα και ασφυκτικότερης επιβίωσης, μέχρι τη 
στιγμή που, αλλάζοντας απότομα κατεύθυνση, 
ξεχείλισε σαν χείμαρρος πλημμυρίζοντας τη 
σαστισμένη πόλη.
Και το τοπίο στον πίνακά μας πυρακτωμένο 
αρχίζει να μορφοποιείται από πυρπολημένα και 
κατεστραμμένα κτίρια αστυνομικών τμημάτων, 
κρατικών υπηρεσιών, γραφείων εφημερίδων. 
Από καμένα, σπασμένα και λεηλατημένα 
καταστήματα και πολυκαταστήματα 
«γνωστών-αγνώστων» επωνυμιών, τραπεζών, 
σούπερ-μάρκετ και πολυεθνικών, από 
τα φλεγόμενα πολυτελή αυτοκίνητα και 
τις αντιπροσωπείες τους. Και οι δρόμοι, 
βαθιές χαρακιές γεμισμένες με γκρεμισμένα 
διαφημιστικά ταμπλό, κάτω από πυρακτωμένες 
στάσεις λεωφορείων, ακρωτηριασμένα μέλη 
από κούκλες καταστημάτων, σπασμένες 
κάμερες παρακολούθησης, πυρπολημένες 
γούνες, τσαλαπατημένες τσάντες, πεταμένα 
παπούτσια, όλα μαζί μπερδεμένα με απόηχους 
κρότων και προσκρούσεις αντικειμένων. 
Μίγμα μοναδικό!
Εξέγερση, κοινωνική αναταραχή, ξέσπασμα, 
ξεσηκωμός, αφύπνιση, έφοδος, πύρινο 
αντάρτικο… 
Δεν έχει σημασία, ονόμασέ το όπως θες.

Σημασία έχει ότι όλοι αυτοί οι δεκάδες 
χιλιάδες άνθρωποι, που μέχρι χθες μιλούσαμε 
διαφορετική γλώσσα ζώντας μες στην 
υποταγή και την ανέχεια, όλοι αυτοί που 
μέχρι χθες μας θέλανε αόρατους και μόνους, 
μεμιάς αποκτήσαμε μορφή και πράξαμε 
από κοινού. Οργισμένοι μαθητές, νεολαίοι, 
εργαζόμενοι, απολυμένοι, τρελαμένοι κάθε 
ηλικίας, διαφορετικής υπηκοότητας, «άθεοι» 
κάθε θρησκείας… Όλοι μαζί, από τις μικρές 
και μεγάλες μας  μητροπόλεις, επιτιθέμενοι στα 
σύμβολα αυτού του κόσμου. 
Σαν απασφαλισμένη χειροβομβίδα που εξερράγη 
στον χάρτη της χώρας, με τα  θραύσματα της 
να ξεπερνούν τα σύνορά και να σφηνώνονται 
βαθιά στο σώμα του πλανήτη. Με το κέντρο 
μιας πρωτεύουσας σε κατάσταση «έκτακτης 
ανάγκης», μιας πόλης που έστεκε άναυδη και 
ισοπεδωμένη, παρατηρώντας την καταστροφή 
της. Και την υπόλοιπη κοινωνία βγαλμένη 
από έναν λήθαργο που είχε σχεδόν διαλύσει 
κάθε έννοια κοινότητας, αντικαθιστώντας την 
πραγματικότητα των ονείρων της, με όνειρα 
«αξιώσεων» καριέρας και εξασφαλίσεων, όνειρα 
μπολιασμένα με έπιπλα και μικροσυσκευές, να 
παρακολουθεί αμήχανη το άγριο ξύπνημά της.
Κι ο πίνακας της ιστορίας μας, βιτρίνα του 
καθωσπρεπισμού σπασμένη που αρχίζει κι 
ομορφαίνει ακόμα περισσότερο από τον φόβο 
και τον ανήσυχο ύπνο των κρατούντων. Τον 
φόβο κάθε λογής κυβερνητών, διοικητών, 
αξιωματικών, κομματαρχών, εκπροσώπων, 
δικαστικών αρχών, στελεχών, διευθυντών, 
τραπεζιτών, εφοπλιστών, καναλαρχών… 
Με τους δρόμους χαραγμένες γραμμές από 
πυρακτωμένο μέταλλο, καμένη άσφαλτο, 
χυμένο πλαστικό, θρυμματισμένο γυαλί, σε 
ένα τοπίο κατεστραμμένο, γεμάτο συντρίμμια 
από οργή. Όλα τους πλέον υπολείμματα που 
αγριεύουν την επιφάνεια του πίνακα, ενώ ο 
μαύρος πυκνός καπνός, πέπλο από αποκαΐδια, 
σκιαγραφεί το φόντο καλύπτοντας μέγαρα, 
μουσεία, λόφους, αγάλματα, παρθενώνες.
Και στο βάθος, φωτίζοντας  το σκηνικό, το 
χριστουγεννιάτικο δέντρο με τις φλόγες του 
να καθρεπτίζονται στα παράθυρα της βουλής, 
κάνοντας σε να νομίζεις ότι επιτέλους το 
μπουρδέλο καίγεται. Απεικόνιση προφητικά 
βγαλμένη από το μέλλον ή αλλιώς αντανακλάσεις 
οιωνών, «προάγγελοι» κάποιας «μοίρας» 
αδιαμφισβήτητης που όλο και πλησιάζει. Εκδοχή 
ή προσμονή, με -ή χωρίς- αφορμή, πινελιά, 
όπως όλα δείχνουν, νομοτελειακή. Όπου το 
κτίριο αυτό, σύμβολο-«ναός» της αστικής 
δημοκρατίας, κάποια επομένη θα καταστραφεί, 
και μαζί του ολόκληρο το οικοδόμημα αυτού του 
«θαυμαστού» κόσμου της εκμετάλλευσης, του 
θεάματος και της υποταγής. Ενός «θαυμαστού» 
κόσμου, που ενώ έχει ματώσει και λεηλατήσει 
ολόκληρο τον πλανήτη, μετατρέποντας τα 
πάντα πάνω του σε εμπορεύσιμη ύλη προς 
εκμετάλλευση, έχει ακόμα και την υπεροψία 
να πιστεύει ότι θα μπορεί να επεκτείνεται εσαεί 
και απρόσκοπτα. Ενός συστήματος σε κρίση, 
όπου κάθε του «λύση» γεννά μια νέα κρίση, 
αναδεικνύοντας το προφανές: πως έτσι κι 
αλλιώς, αυτό το σύστημα δεν έχει τίποτα πλέον 
να υποσχεθεί στους υπηκόους του.
Γι’ αυτό, αν ρίξεις μια ματιά στο σκηνικό του 

κόσμου, θα διαπιστώσεις ότι οι 
πίνακες σαν κι αυτόν πληθαίνουν, 
φωτίζοντας τα τέσσερα σημεία του 
ορίζοντα σαν φωτοβολίδες νυκτός, 
σκιαγραφώντας στην επιφάνεια 
του παγκόσμιου χάρτη το μήνυμα  
στους όπου γης προύχοντες. Γιατί, 
όπως τις μέρες του Δεκέμβρη το 
μόνο βέβαιο ήταν η αβεβαιότητα 
κάθε εκτίμησης σχετικά με το 
μέγεθος, τις προεκτάσεις και τις 
εκδοχές αυτής της δημιουργικής 
καταστροφής, έτσι και τώρα 
το μέλλον των κυρίαρχων και 
η διαιώνιση της λεηλασίας μας 
παραμένουν αβέβαια όσο ποτέ. 
Κι αν εκείνες τις μέρες του 
Δεκέμβρη αγγίξαμε τα όνειρά 
μας, ζώντας λίγη από την μαγεία 
τους, είναι βέβαιο ότι την επομένη 
σκοπεύουμε να τα αρπάξουμε και 
να γίνουμε ένα μαζί τους.
Και φυσικά, ως τότε δεν θα 
περιμένουμε. 
Μιας και πρόκειται ουσιαστικά για 
τη συνέχιση μιας κοινής ιστορίας. 
Μιας ιστορικής διαδρομής, ενός 
κοινού αργαλειού από το παρελθόν 

που υφαίνει ακατάπαυστα, με τα 
νήματα μιας σειράς κοινωνικών 
εξεγέρσεων και επαναστάσεων, 
τα κομμάτια ενός κοινού υφαντού. 
Και που πρέπει να εκπληρώσει 
σύντομα τον σκοπό του. Πριν 
προλάβει αυτός ο πολιτισμός να 
μας συμπαρασύρει στο βέβαιο της 
καταστροφής του. 
Και φυσικά, δεν σκοπεύουμε να 
είμαστε εμείς οι θεατές  αυτού του 
«έργου».

Στηρίζοντας γερά 
το καβαλέτο μας και  

εστιάζοντας στον επόμενο 
πίνακα,

στην επόμενη πινελιά, 
υφαίνοντας νήμα το νήμα, 

κομμάτι-κομμάτι,
το σάβανο που θα ντύσει 
ολόκληρο αυτόν το σάπιο 

κόσμο


