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Γράμμα από τότε
Σάββατο 6 ΔΕΚΕΜΒΡΗ 2008. Είμαι στο σπίτι και ζωγραφίζω -δεν θυμάμαι ότι
έχουν περάσει εννιά ολόκληρα χρόνια. Μου στέλνει μήνυμα ένα φιλαράκι μου,
αυτό που θυμάμαι είναι τρεις λέξεις : «φάγανε», «Εξάρχεια» , «καθίκια». Ψάχνω να
δω τι γίνεται, ανοίγω το χαζοκούτι, πετυχαίνω ειδήσεις. Με τρεμάμενη φωνή ακούω
τους δημοσιογράφους. «Θα είναι μεγάλη η νύχτα», «μαζεύονται αντιεξουσιαστές
στο κέντρο», «δολοφονία 16χρονου από αστυνομικό», «συγκρούσεις». Νιώθω
άδειος. Νιώθω γεμάτος. Άδειος από ζωή, γεμάτος από οργή. Ανάμεικτα
συναισθήματα. Ταυτίζομαι με τον νεκρό. Κυκλοθυμία. Είμαι 18 χρονών. Το αίμα μου
βράζει. Δεν ξέρω τι να κάνω. Είμαι μακριά από τα γεγονότα. Νιώθω ανήμπορος.
Επικοινωνεί μαζί μου ένας αναρχικός σύντροφος, από τους πρώτους που είχα έρθει
σε επαφή με το που τελείωσα το σχολείο. «Έλα, μαζευόμαστε Ασοεε.»
Ετοιμάζομαι βιαστικά.
Ετοιμάζομαι να
φύγω. Οι γονείς μου
έχουν μυριστεί την
κατάσταση.
Με περιμένουν στη
πόρτα. Η προσωπική
μου ΕΞΕΓΕΡΣΗ
ξεκινάει. Μαλώνω.
Πετάμε πράγματα.
Η μάνα μου κλαίει
γιατί φοβάται για
μένα. «ΔΕΝ ΘΑ
ΠΑΣ ΠΟΥΘΕΝΑ.»
Ο πατέρας μου προσπαθεί να με κατευνάσει. «Τόσα νέα παιδιά πεθαίνουν
καθημερινά από μηχανάκια, δεν κάνεις τίποτα!». Δεν είναι το ίδιο. Η ΕΞΟΥΣΙΑ
ΣΚΟΤΩΝΕΙ. ΠΥΡΟΒΟΛΕΙ. Είμαι 18 χρονών και το αίμα μου βράζει. Φεύγω από
το σπίτι. Παίρνω το μετρό. Τα συναισθήματα μου ανάμεικτα. Δακρύζω, βγάζω την
ένταση από τον καβγά με τους γονείς. Κοιτάω γύρω μου, άνθρωποι βγαίνουν να
διασκεδάσουν. «Δεν ξέρουν σκέφτομαι, δεν τους νοιάζει.» Νιώθω να τους μισώ,
θέλω να μιλήσω με όλους, να μαλώσω με όλους. Νιώθω ότι τα ξέρω όλα, φορτώνω
από οργή, η στάση μου πλησιάζει, ετοιμάζομαι.
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Φτάνω στην κατειλημμένη ΑΣΟΕΕ. Κανείς δεν μιλάει. Κάποιες/οι κλαίνε.
Όλοι ετοιμάζουνε μάρμαρα, πέτρες, δένουν μπουκάλια με βενζίνη, παντού
μυρίζει πόλεμος. Ξεκινάει η συνέλευση. Με πιάνει ΔΕΟΣ μπρος στους δεκάδες
συντρόφους, μεγάλους συντρόφους, αγωνίστριες και αγωνιστές. Για πρώτη φορά
στη ζωή μου νιώθω κομμάτι ενός ΣΚΟΠΟΥ μιας ΥΠΟΘΕΣΗΣ. Στην κατειλημμένη
ΑΣΟΕΕ τις επόμενες μέρες θα ζήσω αυτά που διάβαζα και οραματιζόμουνα. Την
ΚΟΜΜΟΥΝΑ.
Βγαίνουμε
στο δρόμο.
Η Πατησίων
χωράφι. Σπάμε
βιτρίνες. Καίμε
τράπεζες.
Στήνουμε
οδοφράγματα.
Έρχονται οι
μπάτσοι. Κραυγές
πολέμου.
ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ! Μεγαλύτεροι σύντροφοι με έχουν από κον τά. Με
προσέχουνε, μου δίνουν συμβουλές. Τα οδοφράγματα ξεφαν τώνουνε.
Οι σκιές συγκρούονται. Οι γιορτές αναβά λλονται, έχουμε ΕΞΕΓΕΡΣΗ.
Μέσα από τη ΦΩΤΙΑ αναβλύζουν προσωπικές ιστορίες καταπίεσης.
Οράματα για μια άλλη κοινωνία. Κοιτάω τους συν τρόφους μου να
πετάνε πέτρες. Βλέπω οράματα. Βλέπω τη ζωή τους. Η φωτιά με έχει
μαστουρώσει. Τα εμπορεύματα καίγονται και γεννιούνται οι άνθρωποι
–ΕΞΕΓΕΡΣΗ. Έχω ταυτιστεί με όλους, με τους προλετάριους, με
τους άνεργους, με τους μετανάστες. Κανείς δεν θέλει να γυρίσει πίσω
σ’ αυτό που είναι. Κανείς δεν θέλει να συνεχίσει να ζει μόνος του. Η
κανονικότητα σταματά -ΕΞΕΓΕΡΣΗ.
Φτάνει πρωί, τα πράγματα
ηρεμούν, γυρνάω στο
σπίτι. Ο πατέρας μου με
περιμένει στον καναπέ.
«Εντάξει τα σπάσατε
όλα;». Του λέω ναι.
Τίποτα δεν τελείωσε, μπήκα για τα καλά σ’ έναν άλλο κόσμο, άλλαξα για πάντα,

ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ ΤΟ ΙΔΙΟ.
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ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΙΑΣ ΕΞΕΓΕΡΣΗΣ
Αθήνα 6 Δεκεμβρίου 2008, Σάββατο βράδυ, όλη η πόλη, όλη η χώρα ζεί τη
ρουτίνα της και ανυπομονεί σε λίγες μέρες να δραπετεύσει από αυτή με μία άλλη
ρουτίνα,να σβήσει το ψέμα με ένα πιο λαμπερό ψέμα,αυτό των χριστουγέννων,της
μεγάλης γιορτής της κατανάλωσης. Μία σφαίρα θα γίνει η αιτία να ραγίσει το
ρολόι της καθημερινότητας,να καούν τα προγράμματα, να φοβηθούν τα ψέματα
αυτού του κόσμου μπροστά στις αλήθειες που κάποιοι-ες τόλμησαν να φωνάξουν.
Ο 15χρονος Αλέξης Γρηγορόπουλος πέφτει νεκρός
στην περιοχή των Εξαρχείων,πυροβολημένος εν
ψυχρώ από τους φονιάδες μπάτσους Κορκονέα και
Σαραλιώτη. Η δολοφονία του Γρηγορόπουλου
δεν είναι καθόλου τυχαία, άσχετα αν η
εξουσία και τα κάθε είδους τσιράκια της προσπάθησαν να την παρουσιάσουν
ως τέτοια. Δεν είναι τυχαία διότι συνέβη στα Εξάρχεια σε μία περιοχή σύμβολο
αντίστασης,όπου το κράτος πάντα επιδιώκει τον ελεγχό της. Δέν είναι τυχαία
διότι το κράτος δολοφόνησε ένα 15χρονο έφηβο,δολοφόνησε ένα μυαλό
συνεχούς αμφισβήτησης. Δεν είναι τυχαία διότι οι εκτελεστές αυτής της κρατικής
δολοφονίας είναι οι μπάτσοι,οι προστάτες του κράτους και των αφεντικών,που
έχουν για παράσημα άλλες τόσες καθόλου τυχαίες δολοφονίες και βασανισμούς.
Δεν είναι τυχαία διότι το κράτος και ο καπιταλισμός δολοφονούν κάθε μέρα στο
σχολείο,στη δουλεία,στη γειτονία,σε κάθε
πτυχή της ζωής μας.
Μετά τη δολοφονία το νέο μαθαίνεται
από στόμα σε στόμα και κόσμος αρχίζει
να συγκεντρώνεται στην περιοχή των
Εξαρχείων. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις
αποκλείουν τον τόπο του εγκλήματος,
προσπαθούν να σβήσουν κάθε ίχνος της
πράξης τους, προσπαθούν να στείλουν το μήνυμα στους συγκεντρωμένους οτι το
κράτος είναι εδώ και ότι ακόμα και τώρα θα πάρει την κατάσταση στα χέρια του
και θα προλάβει οποιαδήποτε προσπάθεια αντίδρασης. Όμως ο συγκεντρωμένος
κόσμος έχει άλλη γνώμη, έχει οργή, θέλει να πάρει την κατάσταση στα δικά του
χέρια, να τιμωρήσει ο ίδιος τους δολοφόνους,να επιτεθεί στο κράτος και τους
μηχανισμούς του. Έτσι και έγινε...
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Την ίδια νύχτα αυθόρμητες συγκρούσεις ξεσπούν στους γύρω δρόμους από την
πλατεία Εξαρχείων. Χιλιάδες άτομα συναντήθηκαν όλο το βράδυ στην περιοχή.
Οι πρώτες οργανωμένες κινήσεις έγιναν από αναρχικούς και αντιεξουσιαστές,οι
οποιοί καταλαμβάνουν τα κτίρια του Πολυτεχνείου και της ΑΣΟΕΕ στην Πατησίων,
όπου γίνονται συγκρούσεις ενώ πολλά καταστήματα σύμβολα του καπιταλισμού
λεηλατούνται και πυρπολούνται.Λίγες ώρες αργότερα 2.000 άτομα μέλη οργανώσεων
της Αριστεράς και αντιεξουσιαστές πραγματοποιούν αυθόρμητη πορεία η οποία
μάχεται σώμα με σώμα με τα ΜΑΤ στην Πατησίων και στην Ομόνοια. Στη συνέχεια
ένα τμήμα της πορείας κατευθύνεται στη Νομική σχολή την καταλαμβάνει και ξεκινάει
οδομαχίες και από εκεί με τους μπάτσους δολοφόνους. Οι συμπλοκές στους δρόμους
της Αθήνας κρατούν μέχρι τις 4 το πρωί.
Οι τρείς κατειλημμένες σχολές
θα αποτελέσουν καθ’ όλη τη
διάρκεια της εξέγερσης σημεία
συνάντησης,συνελεύσεων και
εκδηλώσεων,κέντρα αντιπληροφόρησης
και παραγωγής λόγου ενάντια στην
έντονη καθεστωτική προπαγάνδα
κράτους και μμε και ορμητήρια οργανωμένων συγκρούσεων με τις δυνάμεις
καταστολής. Το νέο της δολοφονίας έχει ήδη διαδοθεί διαδικτυακά και τηλεφωνικά
από πόλη σε πόλη της Ελλάδας,στις οποίες το ίδιο βράδυ γίνονται αυθόρμητες πορείες
και επιθέσεις σε αστυνομικά τμήματα.
Την επόμενη μέρα καλείται πορεία από τη συνέλευση της κατάληψης της Νομικής με
κατεύθυνση τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Η πορεία με 4.000 άτομα με
το που ξεπροβάλει στην Αλεξάνδρας δέχεται επίθεση από τα ΜΑΤ και αρχίζουν οι
συγκρούσεις. Τράπεζες,αντιπροσωπείες αυτοκινήτων,εμπορικά καταστήματα, super-market και μαγαζιά επισιτισμού καταστρέφονται το ένα μετά το άλλο. Όλο το
κέντρο της Αθήνας έχει πάρει φωτιά και όλα δείχνουν πως η φλόγα της εξέγερσης θα
αργήσει να σβήσει.
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Για περίπου ένα μήνα σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας το κράτος έρχεται αντιμέτωπο
με το ίδιο σκηνικό, σε σημείο που η τότε κυβέρνηση(Νέα Δημοκρατία) να συζητάει
στο εσωτερικό της για την επέμβαση του στρατού. Καταλήψεις σε σχολές και σε πάνω
από 600 σχολεία,παρεμβάσεις και καταλήψεις σε ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς
σταθμούς,καταλήψεις σε άλλα δημόσια κτίρια όπως δημαρχεία, μοιράσματα
πληροφόρησης στους δρόμους και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, συναυλίες, θεατρικά,
χορεύτικά και άλλα καλλιτεχνικά δρώμενα συμπαράστασης και αντίστασης,πορείες,
επιθέσεις σε αστυνομικά τμήματα, επιθέσεις σε τράπεζες και δημόσια κτίρια,
απαλλοτριώσεις και καταστροφες σε εμπορικές πιάτσες.
Κάποιες στιγμές που φανερώνουν την ένταση των ημέρων της εξέγερσης πέρα από τις
γενικευμένες συγκρούσεις είναι η επίθεση από μαθητές σε αστυνομικά τμήματα, όπως
αυτό της Αγίας Λαύρας, η επίθεση με πέτρες και αυγά στο φυλάκιο του μπάτσου στο
σπίτι του υπουργού παιδείας Ευριπίδη Στυλιανίδη και η απόπειρα επίθεσης πάλι από
μαθητές στην οικία του πρωθυπούργου Κωνσταντίνου Καραμανλή, ο επρησμός από
διαδηλωτές του χριστουγενιάτικου δέντρου στην πλατεία συντάγματος που θέλησε
να δώσει τέλος στο χαρούμενο κλίμα των ημέρων και να δηλώσει οτί υπάρχει νεκρός,
υπάρχει οργή και θα εκφραστεί με κάθε τρόπο και τέλος η κατάληψη του κτιρίου
της Γ.Σ.Ε.Ε από αγωνιστές και κυρίως μέλη σωματείων βάσης πέρνωντας στα χέρια
τους ένα κτίριο που ανήκει στην εργατική τάξη που ξέρει από πρώτο χέρι τί σημαίνει
κρατικές-εργοδοτικές δολοφονίες στα αμέτρητα εργατικά δυστυχήματα στο κόσμο
του καπιταλισμού. Οι εργαζόμενοι πέταξαν έξω τους πουλημένους γραφειοκράτες
συνδικαλιστές που τις μέρες της εξέγερσης κράτησαν ουδέτερη εως και επιθετική
στάση απέναντι στη βία των εξεγερμένων διαδηλωτών.
Η εξέγερση του Δεκέμβρη είναι η απάντηση
μεγάλου κομματιού της κοινωνίας απέναντι
στη κρατική καταστολή και βία. Είναι η
συνάντηση και η συνδιαλλαγή ετερόκλητων
ατόμων, διαφορετικών πολιτικών πεποιθήσεων
ηλικίας, φύλου, εθνικότητας. Είναι η πάλη των
διαδηλωτών με το κράτος για την επικράτηση
στο δρόμο και στο δημόσιο χώρο. Είναι η
απόδειξη ότι μπορούμε να επιτεθόύμε στη βία κράτους και κεφαλαίου χωρίς αρχηγούς
και κόμματα,τα συγκεκριμένα στην εξέγερση είτε έπαιξαν για άλλη μία φορά το
ρόλο του μπάτσου(ΚΚΕ)είτε έπαιξαν στό όνομα του νεκρού πολιτικά παιχνίδια
ψηφοθηρίας(ΣΥΡΙΖΑ). Η εξέγερση του 2008 είναι το δίδαγμα και παράλληλα το
μήνυμα ότι για όλα όσα μας καταπιέζουν καθημερινά απαιτείται να υπάρχουν
αντίστοιχα καθημερινές εξεγέρσεις.
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Τα αποκαλούμε ακόμα παιδιά
Όταν η λέξη <<παιδί>> μοιάζει
γελοία, τους λέμε <<εφήβους>>.
Ο νόμος τους αποκαλεί ανήλικους.
Λέξεις για να δημιουργηθεί ένας
διαχωρισμός με βάση την ηλικία.
Λέξεις που καμουφλάρουν και
δικαιολογούν την καταπίεση.
Εκατομμύρια νέοι, από μηδέν μέχρι
δεκαοκτώ χρονών, ακολουθούν μια
ζωή αντικειμένου. Ανήκουν στους
γονείς τους, στο Κράτος. Υπακούν
στους καθηγητές, στους δικαστές,
στους γιατρούς, στους μπάτσους.
Ο νόμος, η ενήλικη εξουσία,
μιλάνε για αυτούς και εξ’ αυτών.
Για να δημιουργήσουν υπάκουους
ενήλικους, πρέπει να καταστείλουν
από την παιδική ηλικία, τη ζωή, την
αυτονομία που αναταράζουν τους
μικρούς ανθρώπους.

Τα παιδιά είναι αιχμάλωτοι πολέμου.
Δίνουν καθημερινό πόλεμο για
να σώσουν το τομάρι τους, να
επιβιώσουν λίγο, να αγαπήσουν λίγο,
να ανακτήσουν λίγο χρόνο από τον
εχθρό. Δεν είναι πόλεμος για γέλια.
Χιλιάδες παιδιά σκοτώνονται κάθε
χρόνο από τους γονείς τους, χιλιάδες
άλλα τα χτυπούν, τα ελέγχουν τα
οδηγούν στον εγκλεισμό. Υπάρχουν
παιδιά στις φυλακές, υπάρχουν στα
ψυχιατρικά νοσοκομεία, κάποια
πεθαίνουν κιόλας εκεί. Υποχρεωτική
παρουσία στο σχολείο, έρωτες
απαγορευμένοι, απαγορευμένες
φιλίες, κυκλοφορία απαγορευμένη,
υποχρεωτική στέγαση, λογοκριμένα
διαβάσματα, απαγορευμένες ιδέες...
Είναι αρκετά για να χαρακτηριστεί
ολοκληρωτικό οποιοδήποτε πολιτικό
καθεστώς.

Για τα παιδιά, οι γονείς λένε: εκπαίδευση,
προστασία ακόμα και αγάπη! Εκεί
μπερδεύονται τα πράγματα. Οι
χειρότεροι εχθροί των παιδιών είναι
συχνά εκείνοι που, απ΄, ότι φαίνεται, τα
αγαπούν περισσότερο. Η << φυσική>>
αγάπη μεταξύ γονιών και παιδιών είναι
ένας μύθος που επιτρέπει στους στου
ενήλικους να αποκοιμίσουν την δυσπιστία
των καταπιεσμένων. Είναι πιθανά, το
μεγαλύτερο ψέμα, άλλο όχι το μόνο. Οι
ενήλικοι τα εφευρίσκουν ασταμάτητα, για
να καλύψουν ή να δικαιολογήσουν την
εξουσία τους, αφού οι λέξεις είναι όπλα.
Μπορεί να αποδειχθεί πιο δύσκολο αλλά
και πιο σημαντικό να αντισταθεί κανείς σε
ένα ψέμα, παρά σε μια σφαλιάρα.

Αφίσα που βγήκε από την κατάληψη του
Ανω- Κάτω Πατησίων το Δεκέμβρη του 2008
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Αυτό το τεύχος είναι αφιερωμένο, σε αυτούς που έκαναν το φως τους
μεγαλύτερο από τη σκιά τους. Σε εκείνους που δεν τους άγγιξε η λήθη, μίσησαν
το θάνατο, γέλασαν μπροστά στο φόβο, ξαναγεννήθηκαν και αγάπησαν
περισσότερο τη ζωή.

Για κουβεντούλα και γνωριμία από κοντά
κάθε Τρίτη & Παρασκευή μετά τις 20:30 στο: Αυτοδιαχειριζόμενο Στέκι
Άνω Κάτω Πατησίων, Νάξου 75 & Κρασσά, πλ. Κολιάτσου.
Για επικοινωνία, σχόλια, ιδέες, σκίτσα και κείμενα
email: anokato@espiv.net. & http://anokatopatision.espivblogs.net

