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Να ευχαριστήσουμε δύο ανθρώπους:
τον Λευτέρη Παπαδόπουλο, που μας έδωσε την ιδέα

για τη δημιουργία αυτού του λευκώματος,
και τον Θανάση Νιάρχο, που μας άκουσε και την πίστεψε.   





Μ
έχρι και το βράδυ της 6ης Δεκεμβρίου του 2008 τίποτα δε φαινόταν πως μπορούσε να διαταράξει
την ομαλή ροή της καθημερινότητας ή το εορταστικό κλίμα των ημερών. Θα μπορούσε να είναι ένα
Σάββατο όπως όλα τα προηγούμενα.  Ένας Δεκέμβρης σαν όλους τους άλλους. Κανείς δε φανταζό-

ταν το μέγεθος της επικείμενης έκρηξης, που θα συγκλόνιζε την ελληνική κοινωνία και θα παρέδιδε το μήνα
αυτό στη μνήμη με διάφορα πλέον ονόματα: Δεκέμβρης του ’08, Εξέγερση, Δεκεμβριανά κ.ά.

Τα όσα διαδραματίστηκαν εκείνο το διάστημα αποτυπώθηκαν και αναλύθηκαν. Ο Δεκέμβρης «κατηγορήθηκε»
από πολλούς «αναλυτές» του πως δεν είχε κάποιο κεντρικό αίτημα ή μια ιδεολογία. Πως ήταν ένα ξέσπασμα
καταστροφής. Πρωτοφανούς, δικαιολογημένης, αδικαιολόγητης, υποκινούμενης «καταστροφής». Για κάποιους
άλλους, όμως, πλάι στον Δεκέμβρη αυτό στάθηκε ένας παράλληλος Δεκέμβρης: ένας Δεκέμβρης προβλημα-
τισμού, καταγγελίας και Ανησυχίας. 

Η Ανησυχία κατάφερε να ενεργοποιήσει έναν ολόκληρο κόσμο, του οποίου η ιστορία ξεκινά νωρίτερα από
την 6η Δεκεμβρίου και δεν αρχίζει με «μια φορά κι έναν καιρό». Για εμάς ξεκίνησε με μια τοιχοκολλημένη
αφίσα: «Τη νύχτα / οι τοίχοι της πόλης / μιλάνε για ανθρώπους / που δεν είναι από εδώ / που έρχονται από
αλλού / από μια άλλη νύχτα». Από μια τέτοια νύχτα αρχίσαμε να αποτυπώνουμε την Ανησυχία που εκφράστηκε
την περίοδο εκείνη αλλά και το διάστημα που ακολούθησε. Μες στις καταλήψεις. Στις πορείες. Στους δρόμους.
Χιλιάδες ήταν τα αποτυπώματά της: Κείμενα που μοιράζονταν στις διαδηλώσεις ή διακινούνταν στις πολυά-
ριθμες καταλήψεις, έκτακτα έντυπα δρόμου, προκηρύξεις που έβγαιναν μέσα από τσάντες και μοιράζονταν
τριγύρω, πατημένα φέιγ βολάν, αυτοκόλλητα, ποιήματα και στίχοι. «Να ανησυχήσεις όταν πάψουν να υπάρ-
χουν συνθήματα στους τοίχους», είχε πει κάποιος. Ήταν τα μερόνυχτα που οι τοίχοι είχαν γεμίσει με το σύν-
θημα: «Τίποτα λιγότερο από τα πάντα». 

Εμείς έπρεπε να προλάβουμε. Να φωτογραφίσουμε, να περισυλλέξουμε όσα εξέφραζαν κάποιο νόημα, όσα
είχαν από μερικές ώρες μέχρι μερικές μέρες ζωή, όσα παραλείπονταν από την επικαιρότητα, όσα δεν είχαν
υπογραφεί από πολιτικά κόμματα, όσα δεν είχαν σβηστεί ή πεταχτεί.   

«Ο Δεκέμβρης δεν ήταν απάντηση. Ήταν ερώτηση», έγραφε κάποιος τοίχος. Στους μήνες που ακολούθησαν,
η «ερώτηση» του Δεκέμβρη συνέχισε να τροφοδοτεί τους τοίχους με Ανησυχία. Νέες προκηρύξεις και νέα
κείμενα. Καινούργια συνθήματα. Ιστορίες για λευτεριά συλληφθέντων. Σκέψεις και προβληματισμοί: Πού
πάμε από εδώ και πέρα; Άλλαξε κάτι προς το καλύτερο; Επιστροφή στην κανονικότητα;  

Ολοκληρώνοντας, μια παρατήρηση: Πριν από την 6η του Δεκέμβρη, ένα επίμονο αυτοκόλλητο δρόμου βρι-
σκόταν κολλημένο σε διάφορα σημεία της πρωτεύουσας. Ξεθωριασμένο και στις περισσότερες περιπτώσεις
φθαρμένο. Φαινόταν παλιό και «κουρασμένο». Σαν να περίμενε κάτι.  Ήταν ασπρόμαυρο και έγραφε μόνο
μια λέξη: «Ησυχία». Λίγες μέρες αργότερα οι τοίχοι πλημμύρισαν με ένα παρόμοιο αυτοκόλλητο. Με τα ίδια
γράμματα. Με το ίδιο ακριβώς σχέδιο. Ολοκαίνουργιο όμως και με χρώμα. Έγραφε πλέον μια άλλη λέξη:
«Ανησυχία».

Αλέξανδρος Κυριακόπουλος





ΗΑνησυχία προσδιορίζει, κατά τη γνώμη μου, τη βασική αιτία των γεγονότων του Δεκέμβρη του 2008.
Αποτελούσε κοινό αίσθημα εκείνων των ημερών, που εκφράστηκε με διαφορετικό τρόπο απ’ τον κα-
θένα. Κάποιοι έγραψαν κείμενα, άλλοι πέταξαν πέτρες, κάποιοι ζωγράφισαν σε τοίχους, διαμαρτυ-

ρήθηκαν ή έσπασαν. Εγώ, μέσα απ’ την ανάγκη μου να μην παραμείνω αμέτοχος, επέλεξα να φωτογραφίσω.

Βγαίνοντας στο δρόμο, πρόθεσή μου ήταν να καταγράψω όλα όσα συνέβαιναν. Να αποτυπώσω εικόνες που
δεν καλύφθηκαν από τα ΜΜΕ, να διατηρήσω κείμενα με προδιαγεγραμμένη πορεία ζωής, να απαθανατίσω
στένσιλ και συνθήματα, να μιλήσω μέσω του φακού μου για ένα ξέσπασμα που δεν ήταν μόνο βία, αλλά ήταν
και φαντασία, δημιουργία, διαμαρτυρία, συλλογικότητα.

Tο βιβλίο συγκεντρώνει όλα αυτά τα στοιχεία από τις ημέρες του Δεκέμβρη, τα οποία υποδεικνύουν πως το
ξέσπασμα της Ανησυχίας που οδήγησε στα γεγονότα, αν μη τι άλλο, δεν πρέπει να ξεχαστεί. 

Ευθύμιος Γουργουρής
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με το αίμα ακόμα στα μάτια…
με την οργή ακόμα στα χέρια …
πληρώσανε ακριβά αλλά χρωστάνε πολλά ακόμα!

Τα Δεκεμβριανά του 2008 μετρήσανε για χρόνια. Η εν ψυχρώ
εκτέλεση του 15χρονου συντρόφου Αλέξη Γρηγορόπουλου από
τον έμμισθο κρατικό φονιά Επαμεινώνδα Κορκονέα στα Εξάρχεια
στις 6.12.08 αποτέλεσε τη σπίθα μέσα από την οποία η θλίψη
έγινε οργή και η οργή εξέγερση. Από το ίδιο βράδυ και για πολλά
μερόνυχτα η κοινωνική-ταξική αντιβία ξεχύθηκε στους δρόμους
της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και δεκάδων άλλων ελλαδικών πό-
λεων και κωμοπόλεων για να επιστρέψει στην εξουσία ένα μερτικό
εκδίκησης. Μια εκδίκηση που βρήκε τους τρόπους να εκφραστεί
συλλογικά και πολύμορφα, μαζικά και ατομικά, αυθόρμητα και ορ-
γανωμένα. Οι διαδηλώσεις και οι συγκρούσεις με τα μαντρόσκυλα
της ελληνικής δημοκρατίας, οι δεκάδες συγκεντρώσεις και επιθέ-
σεις στις γιάφκες της ελληνικής αστυνομίας, οι εμπρησμοί και τα
σπασίματα εκατοντάδων τραπεζών και πολυκαταστημάτων, οι κα-
ταστροφές και οι απαλλοτριώσεις των εμπορευμάτων, το καμένο
χριστουγεννιάτικο δέντρο ήταν κάποιες από τις αρνήσεις που υψώ-
θηκαν μπροστά στο δίλλημα που υφίσταται από τότε που υπάρχει
εξουσία: προσκυνημένος ή εξεγερμένος, φιλήσυχος πολίτης ή άν-
θρωπος.

Ήταν η πρώτη φορά από τη μεταπολίτευση και δώθε, εν καιρό δη-
μοκρατίας, που τόσοι πολλοί  και πολλές, τόσοι διαφορετικοί και
διαφορετικές, ίσοι μεταξύ ίσων, άντρες και γυναίκες, αγόρια και
κορίτσια, ντόπιοι και ντόπιες, μετανάστες και μετανάστριες αρνή-
θηκαν τους ρόλους που τους έχει επιβάλει η εξουσία και αμφισβή-
τησαν έμπρακτα το προνόμιο του κράτους και οι επιθέσεις εναντίον
τους, οι δυναμικές διαδηλώσεις – που σε μερικές περιπτώσεις
οδήγησαν σε συλλήψεις και προφυλακίσεις- σε δεκάδες πόλεις
ολόκληρης της υφηλίου απέδειξαν ότι οι από κάτω αυτού του κό-
σμου ξέρουν να μοιράζονται τη γλώσσα του δρόμου και της αλλη-
λεγγύης. 

Τα πλυντήρια εγκεφάλων μέσα από τις τηλεοπτικές οθόνες, το δια-
δίκτυο, τα πρωτοσέλιδα και τις ραδιοφωνικές συχνότητες έσπευ-
σαν να «ερμηνεύσουν» και να διαχωρίσουν ανάμεσα σε «καλούς»
μαθητές και «κακούς» κουκουλοφόρους, σε «ειρηνικούς διαδη-
λωτές» και «μετανάστες πλιατσικολόγους». Προσπάθησαν να
σπείρουν τον τρόμο και τη σύγχυση. Μάταια όμως. Η εξέγερση
είναι μία και αδιαίρετη. Όποιος και όποια βρίσκεται στους δρόμους
ξέρει και τις αφορμές και τις αιτίες της. Ο μόνος διαχωρισμός που
υπάρχει μέσα σε κάθε ταξική κοινωνία εκμετάλλευσης και κατα-
πίεσης φάνηκε ήδη από τις πρώτες ώρες μετά τη δολοφονία του
Αλέξη. Από τη μία πλευρά των οδοφραγμάτων βρέθηκαν τα αντα-
ριασμένα πλήθη των εξεγερμένων. Από την άλλη οι εχθροί τους:
το κράτος για να εξασφαλίσει την εξουσία του, οι μπάτσοι του για
να ξυλοκοπήσουν και να συλλάβουν, οι καραβανάδες για να κη-
ρύξουν κίτρινο συναγερμό, οι παρακρατικοί νεοναζί για να συν-
δράμουν στο έργο των κατασταλτικών δυνάμεων, οι δικαστές και
οι ανακριτές για να φυλακίσουν, τα κόμματα για να αντλήσουν (το
καθένα με τον τρόπο του) πολιτική υπεραξία, οι διαμορφωτές της
κοινής γνώμης για να σπιλώσουν συνειδήσεις, οι ρασοφόροι πλια-
τσικολόγοι για να αφορίσουν, οι έμποροι και οι εμποράκοι για να
κλάψουν τις περιουσίες τους, οι νοικοκυραίοι για να απαιτήσουν
την τάξη και την ασφάλεια, για ν’ απαιτήσουν δηλαδή την εφαρμογή
αυτών των ιδεολογημάτων που έχουν οπλίσει τα χέρια δεκάδων
φονιάδων σαν τον Κορκονέα και έχουν αφαιρέσει τη ζωή δεκάδων
ανυπότακτων σαν τον Αλέξη. 
Οι εύθραυστες βιτρίνες θρυμματίστηκαν και μαζί μ’ αυτές όλες οι
ψευδαισθήσεις για μια ευημερία εθελοδουλίας, την οποία επιπλέον
κανένας δεν μπορεί πια να υποσχεθεί πόσο μάλλον να εγγυηθεί.
Τα ατμ των τραπεζών δεν φτύνανε πλέον χρήματα αλλά φωτιά.
Καμία προπαγάνδα δε θα μπορέσει να κρύψει την αλήθεια που
έλαμψε στους δρόμους. Κανένας χημικός πόλεμος και καμία κα-
ταστολή δε θα μπορέσει να επιβάλλει τη σιγή νεκροταφείου. Τίποτα
δεν θα είναι όπως πριν. Μέσα σ’ αυτές τις εβδομάδες, κατά τη διάρ-
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οι αιχμάλωτοι της εξέγερσης δεν είναι μόνοι τους!
τίποτα δεν τελείωσε, τίποτα δε θα τελειώσει! όλα συνεχίζονται, όλα…

Αναρχικοί-ες από την Έρημο του Πραγματικού
Αθήνα, Γενάρης 2009     

κεια των οποίων εκτυλίχτηκε ένα εν δυνάμει εμφύλιος πόλεμος,
κάθε συνείδηση αναγκάστηκε εκ των πραγμάτων να πάρει θέση
και να επιλέξει: ή με τη ζωή ή με το θάνατο, ή με την εξέγερση ή
με την εξουσία. 

Η μηντιακή και διανοουμενίστικη γλώσσα της αφομοίωσης σκούζει
ασταμάτητα: «μα δεν έχουν αιτήματα, είναι ένα ξέσπασμα, πρόκει-
ται περί τυφλής βίας». Ναι λοιπόν κυρίες και κύριοι, δε ζητάμε τί-
ποτα γιατί τα θέλουμε όλα, γιατί μέσα σ’ αυτόν τον κόσμο
προτιμάμε να κρύβουμε τα πρόσωπα μας και να περνάμε στην επί-
θεση. Όσο δεν κατανοείτε τίποτα απ’ όσα λέμε και κάνουμε, τόσο
πειθόμαστε ότι βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο, στο δρόμο της άρ-
νησης αυτού του αιχμάλωτου κόσμου. Μάταια αναζητείτε αιτήματα,
γιατί δεν έχουμε αιτήματα αλλά προτάγματα τα οποία και δε τα ζη-
τιανεύουμε αλλά προσπαθούμε να τα καταστήσουμε χειροπιαστά:
αυτοοργάνωση και αλληλεγγύη, συντροφικότητα και αλληλοσεβα-
σμός μεταξύ των καταπιεσμένων, άσβεστο μίσος για την εξουσία
και άμεση δράση για την καταστροφή της. Οι δεκάδες καταλήψεις
πανεπιστημιακών σχολών, σχολείων, δημοτικών και άλλων κρα-
τικών κτιρίων στο κέντρο και τις συνοικίες της Αθήνας και πολλών
άλλων πόλεων της χώρας. Η αυτοοργάνωση της καθημερινότητας
μέσα σ’ αυτές με γνώμονα την ισότητα και την αντιιεραρχία. Τα αυ-
τοοργανωμένα κυλικεία και εστιατόρια με τα απαλλοτριωμένα τρό-
φιμα. Οι προκηρύξεις, τα έντυπα, οι αφίσες, τα αυτοοργανωμένα
ραδιόφωνα και οι ιστοσελίδες σα μέσα αδιαμεσολάβητης αντιπλη-
ροφόρησης. Οι εκδηλώσεις και οι συναυλίες αλληλεγγύης και οι-
κονομικές ενίσχυσης των συλληφθέντων. Οι καταλήψεις
δημόσιων και ιδιωτικών τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών,
οι εισβολές σε θεατρικές παραστάσεις. Οι πολυπληθείς συνελεύ-
σεις και οι αποφάσεις τους δίχως προεδρεία και ψηφίσματα. Το
νοιάξιμο τους ενός για τον άλλο κόντρα στη λογική της καβάντζας.
Το μοίρασμα ενάντια στην εξατομίκευση. Το ζωτικό αίσθημα της
αντιστεκόμενης κοινότητας ενάντια στο ανεπαίσθητο κλουβί της
οικογένειας. Αυτά είναι τα προτάγματα μας. Αυτά είναι τα χειρο-
πιαστά ψήγματα του κόσμου που ονειρευόμαστε. Ξέρουμε καλά ότι
για να καταστήσουμε αυτόν τον κόσμο απόλυτα πραγματικό θα
πρέπει προηγουμένως να κατεδαφίσουμε οριστικά και αμετάκλητα
το σφαγείο που ονομάζεται κράτος, δημοκρατία και ελεύθερη
αγορά. 

Μια κρατική σφαίρα στάθηκε αρκετή για να λερωθούν τα μεταξωτά
βρακιά των ιδιοκτητών αυτού του κόσμου. Το ξέρουν καλά ότι τί-
ποτα δεν τελείωσε και τίποτα δε θα τελειώσει. Το ξέρουμε και
εμείς. Γιατί το χρωστάμε πρώτα απ’ όλα στους εαυτούς μας. Γιατί
δε μας αξίζει η επιστροφή στην αθλιότητα της «κανονικότητας».
Γιατί το χρωστάμε στον Αλέξη Γρηγορόπουλο. Και όχι μόνο. Το
χρωστάμε στο Μιχάλη Καλτεζά, στη Σταματίνα Κανελοπούλου,
στον Ιάκωβο Κουμή. Το χρωστάμε στον Τόνυ Όνουα, στον Έντισον
Γιαχάι και στα δεκάδες ταξικά αδέλφια μας, στις δεκάδες ταξικές
αδελφές μας που πέσανε νεκροί και νεκρές στους δρόμους, στα
σύνορα, στα τμήματα, στις φυλακές και στους χώρους της μισθω-
τής σκλαβιάς. Το χρωστάμε στην Κωνσταντίνα, τη μαχητική συν-
δικαλίστρια, που από τις 23.12.08 βρίσκεται να χαροπαλεύει στο
δωμάτιο μιας εντατικής, έχοντας έχοντας πέσει θύμα μιας θρασύ-
δειλης επίθεσης με βιτριόλι από τους μπράβους της πασοκικής ερ-
γοδοσίας της οικομετ, επειδή επέλεξε να αγωνιστεί  για τα
δικαιώματα τα δικά της και των συναδελφισσών της, καθαριστριών
στον ησαπ. Το χρωστάμε στους εκατοντάδες διωκόμενους, στους
δεκάδες αιχμαλώτους αυτής της εξέγερσης, τους οποίους και δεν
πρόκειται να αφήσουμε μόνους μπροστά στις αδηφάγες ορέξεις
της αδέκαστης ελληνικής δικαιοσύνης…



ΚΑΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΕΘΝΗ

Πολιτικοί και δημοσιογράφοι τριγυρνάνε κομπάζοντας και προσπαθούν να υποβάλλουν
πάνω στο κίνημα μας την δική τους αποτυχημένη λογική. Σύμφωνα με αυτήν την λογική
εξεγειρόμαστε γιατί η κυβέρνηση μας είναι διεφθαρμένη ή γιατί θέλουμε περισσότερα
από τα λεφτά τους ή από τις δουλειές τους. 

Αν σπάμε τις τράπεζες αυτό είναι γιατί αναγνωρίζουμε πως τα λεφτά είναι μια βασική
αιτία της θλίψης μας. Αν σπάμε τις βιτρίνες δεν είναι γιατί η ζωή είναι ακριβή, αλλά γιατί
οι ανέσεις μας εμποδίζουν να ζήσουμε με κάθε κόστος. Αν χτυπάμε την αισχρή αστυ-
νομία, δεν το κάνουμε μόνο για να εκδικηθούμε για τους νεκρούς συντρόφους μας,
αλλά γιατί ανάμεσα σε αυτόν τον κόσμο και σε αυτόν που επιθυμούμε θα στέκονται
πάντα ως εμπόδιο. 
Ξέρουμε πως ήρθε η ώρα να σκεφτούμε στρατηγικά. Στην εποχή της αυτοκρατορίας

ξέρουμε πως η συνθήκη για μια νικηφόρα εξέγερση είναι το γεγονός ότι εξαπλώνεται,
τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια είδαμε και μάθαμε: Οι σύνοδοι
κορυφής, τα φοιτητικά και οι εξέγερση στα γκέτο της Γαλλίας, το No-Tav κίνημα στην
Ιταλία, η κομμούνα της Οαχάκα, η επιθετική υπεράσπιση της κατάληψης Ungdomshuset
στην Κοπενγχάγη, οι συγκρούσεις ενάντια στο εθνικό συνέδριο των δημοκρατικών στις
Η.Π.Α. και η λίστα συνεχίζεται. 
Γεννημένοι μέσα στην καταστροφή, είμαστε παιδιά κάθε κρίσης: πολιτικής, κοινωνικής,
οικονομικής, οικολογικής. Ξέρουμε πως αυτός ο κόσμος είναι ένα αδιέξοδο. Θα πρέπει
να είσαι τρελλός για να κρατιέσαι από τα ερείπια του. Θα πρέπει να είσαι σοφός αν αυ-
τοοτγανώνεσαι. Η πλήρης άρνηση της κομματικής πολιτικής και των κομματικών ορ-
γανώσεων δηλώνει το προφανές, δηλαδή ότι είναι μέρος του παλιού κόσμου. Είμαστε
τα κακομαθημένα παιδιά αυτής της κοινωνίας αλλά εμείς δεν θέλουμε τίποτα από αυτή.
Αυτή είναι η υπέρτατη αμαρτία που δεν θα μας συγχωρήσουν ποτέ. Πίσω από τις κου-
κούλες είμαστε τα παιδιά σας.
Και οργανωνώμαστε.
Δεν θα καταβάλαμε τόση προσπάθεια στο να καταστρέψουμε την υλικότητα αυτού του
κόσμου, τις τράπεζες του, τα σούπερ μάρκετ του, τα αστυνομικά του τμήματα, εάν δεν
γνωρίζαμε ότι την ίδια στιγμή υποτιμούμε την ίδια του την μεταφυσική, τα ιδεώδη του,
τις ιδέες και τη λογική του.
Τα μήντια θα περιέγραφαν τα γεγονότα της περασμένης εβδομάδας ως μια έκφραση
μηδενισμού. Αυτό που δεν πιάνουν είναι ότι κατά την ίδια την διαδικασία προσβολής
και παρενόχλησης αυτής της πραγματικότητας, βιώνουμε μια ανώτερη μορφή κοινότη-
τας και μοιράσματος, μια ανώτερη μορφή αυθόρμητης και χαρούμενης οργάνωσης που
θέτει την βάση ενός νέου κόσμου.
Κάποιος θα μπορούσε να πει ότι η εξέγερση μας, βρίσκει τα δικά της όρια στο ίδιο το
γεγονός ότι δημιουργεί μόνο αγνή καταστροφή.
Αυτό θα ήταν αλήθεια αν εκτός από τις οδομαχίες, δεν είχαμε στήσει την αναγκαία ορ-
γάνωση που απαιτεί ένα μακράς διαρκείας κίνημα: καντίνες που προμηθεύονται από
συστηματικές απαλλοτριώσεις, ιατρεία για να περιποιούμαστε τους τραυματίες μας, τα
μέσα για να εκδίδουμε τις εφημερίδες μας, το δικό μας ραδιόφωνο. Καθώς απελευθε-
ρώνουμε έδαφος από τα χέρια της αυτοκρατορίας του κράτους και της αστυνομίας του,
πρέπει να το καταλάβουμε, να το γεμίσουμε και να μεταμορφώσουμε την μέχρι πρότινος
χρήση του ώστε να εξυπηρετεί το κίνημα. Έτσι το κίνημα δεν σταματάει ποτέ να ανα-
πτύσσεται.
Σε όλη την Ευρώπη οι κυβερνήσεις τρέμουν. Αυτό που πραγματικά τους τρομάζει πε-
ρισσότερο δεν είναι οι ιδιου τύπου τοπικές συγκρούσεις, αλλά η ίδια η δυνατότητα να
βρει η δυτική νεολαία κοινό σκοπό, να γίνει ένα και να δώσει σε αυτήν την κοινωνία το
τελειωτικό της χτύπημα. 
Αυτό είναι ένα κάλεσμα σε όλους αυτούς που το ακούν:
Από το Βερολίνο μέχρι τη Μαδρίτη, από τον Λονδίνο μέχρι το Ταρνάκ όλα γίνονται δυ-
νατά. 
Η αλληλεγγύη πρέπει να μετατραπεί σε πολυπλοκότητα. Οι αναμετρήσεις πρέπει να δια-
χυθούν. Κομμούνες πρέπει να αναγγελθούν.
Ώστε η κατάσταση να επιστρέψει ποτέ στην κανονικότητα. Ώστε οι ιδέες και πρακτικές
που μας συνδέουν μεταξύ μας να γίνουν πραγματικοί δεσμοί. 
Ώστε να μείνουμε ακυβέρνητοι.

Επαναστατικοί χαιρετισμοί σε όλους τους συντρόφους του κόσμου.

Προς όλους τους φυλακισμένους: θα σας βγάλουμε έξω 
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REZ’PUBLICA
(σύνθημα των ρώσων μηδενιστών του 19ου αιώνα. Στα ρω-

σικά σημαίνει «δημοκρατία» αλλά και «σφάξτε» το κοινό».)

Να δούμε την επανάσταση, να ξεπηδά διαρκώς από τις φλόγες της εξέγερσης! 
(Ζαν Πωλ Μαρά)

Rez’Publica
Σύντροφοι! Χτυπάτε δεξιά και αριστερά, από τούτο κανένα κακό δε συνέβη, ούτε θα συμβεί. Μας λένε παράσιτα της κοινωνίας.
Λάθος! Θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι για την κοινωνία. Απλά επί του παρόντος η άρνηση και η ολοκληρωτική καταστροφή της
είναι ό,τι πιο χρήσιμο.
(Ντιμίτρι Πιζάρεφ, Ρώσος μηδενιστής)

Οι τελευταίες μέρες απέδειξαν ότι το σύνθημα «σ’ αυτούς τους δρόμους, σ’ αυτή την κοινωνία, μια μέρα η εξέγερση δεν θα
‘ναι ουτοπία» κάθε άλλο παρά ουτοπικό ήταν. Μετά την δολοφονία του 15χρονου Αλέξη από τον σκατόμπατσο Κορκονέα η
φλόγα της εξέγερσης έκαψε (και καίει ακόμα) την ραχοκοκαλιά ολόκληρης της κοινωνίας. Καθημερινές οδομαχίες στις περισ-
σότερες πόλεις της Ελλάδας, καταστροφή και εμπρησμοί δημοσίων κτιρίων, τραπεζών, εμπορικών κέντρων, καταλήψεις σχο-
λείων, δημαρχείων, δημοτικών κτιρίων, επιθέσεις σε αστυνομικά τμήματα και στα Υ.Μ.Ε.Τ. Τα γεγονότα αυτά μας φανερώνουν
με θαυμάσια απροκάλυπτο τρόπο ότι όταν οι άνθρωποι αποφασίσουν να βαδίσουν στο δρόμο της σύγκρουσης και της κεραυ-
νοβόλου βίας αντί για το αργόσυρτο ψυχορράγημα της επιβίωσης, παίρνει αμέσως τέλος η απόγνωση και αρχίζει η τακτική, η
εξέγερση, η απελευθέρωση απ’ όλα τα δεσμά.

Κάνοντας κομμάτια την ιερή αγελάδα του κράτους, των μπάτσων, της θρησκείας, της ηθικής τους, της τέχνης και του θεάματος,
αντικρίζουμε έκπληκτοι τα νέα πεδία απελευθέρωσης, που μας αποκαλύπτονται και μας καλούν με τη σειρά τους να τα εξερευ-
νήσουμε και να τα οικειοποιηθούμε. Άγρυπνοι τόσα χρόνια, προσηλωμένοι, καραδοκούσαμε στις σκοτεινές γωνίες των δρόμων
ακούγοντας τον επιθανάτιο ρόγχο αυτού του γερασμένου κόσμου. Ήρθε η ώρα να βγούμε στις πλατιές λεωφόρους, να ξανα-
γίνουμε τα υποκείμενα της Ιστορίας. Τέρμα πια οι μέρες του Μεγάλου Ύπνου! Μόνο οι κρετίνοι δεν ακούν τον θόρυβο των κά-
θετων καταστροφών και των ιστορικών γεγονότων. Το σπάσιμο μιας βιτρίνας, το σπάσιμο του κεφαλιού ενός μπάτσου, η
πυρπόληση εμπορευμάτων είναι αρκετά για την απεγκλώβιση και την χειμαρρώδη πλημμύρα των καταπιεσμένων μας επιθυμιών
και ενστίκτων. Αντιληφθήκαμε αυτές τις μέρες ότι είναι πολύ εύκολο να απαλλαχθούμε από τα άψυχα βλέμματα των περαστι-
κών, από τη δυναστεία των βιτρινών, από τη βρωμερή και γλοιώδη ατμόσφαιρα των χριστουγέννων (η λύση απλή: φωτιά!).
Δεν είναι δύσκολο να τσακίσουμε τη μιζέρια των καθημερινών αλλοτριωμένων σχέσεων, το ψυχαναγκαστικό προσκύνημα
στους ναούς της κατανάλωσης. Τα ένστολα κοπρόσκυλα του κράτους, οι γελωτοποιοί καλλιτέχνες, οι εμετικοί δημοσιογράφοι,
οι διανοούμενοι («οι ποιητικοί στεναγμοί αυτού του αιώνα δεν είναι παρά σοφιστείες») καταλάβαμε ότι δεν αποτελούν τίποτα
άλλο παρά χάρτινες τίγρεις. 

Ας αντικαταστήσουμε τη μελαγχολία με το θάρρος, την απελπισία με την ελπίδα, τον εφησυχασμό με την επαγρύπνηση, το ξέ-
σπασμα με τη μεθοδευμένη οργή. Να μην επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Να διατηρήσουμε το σημείο όπου η θριαμβεύουσα
υποκειμενικότητα επιβεβαιώνεται και ανασυντίθεται στο όλον και την εξεγερμένη αντικειμενικότητα. Ας γίνουμε η τροπική κα-
ταιγίδα από κατάρες, που θα ποτίσει το άνυδρο και νεκρό τοπίο των σύγχρονων πόλεων. Υπάρχει ένα τεράστιο και αρνητικό
έργο που πρέπει να επιτελεστεί. Σαρώστε, ξεκαθαρίστε! Η καθαρότητα του ατόμου θα πραγματωθεί μόνο αφού προηγηθεί μία
κατάσταση πλήρους πυρπόλησης ενόχων και ιδεολογημάτων. Να θρυμματίσουμε τη βιτρίνα όπου εκτίθενται εμπορεύματα,
όπου τα όρνεα του θανάτου επιθυμούν να εγκλωβίσουν τη Ζωή, το ανθρώπινο, το βίωμα. Σ’ αυτούς που μιλούν για ζημιές
απαντάμε: τα αντικείμενα δεν ματώνουν. Όσοι έχουν το νεκρό βάρος των αντικειμένων, θα πεθάνουν σαν αντικείμενα. Θα
σπάσουμε όλες τις πορσελάνες του κόσμου, για να αλλάξουμε τη ζωή. Αγαπάτε τα πράγματα περισσότερο από τους ανθρώπους.
Εμείς αγαπάμε τον άνθρωπο!
Ας μην είμαστε συναισθηματικοί. Ας προετοιμάσουμε το θέαμα της καταστροφής και της αποσύνθεσης. Επιδιώκουμε την κα-
ταστολή του πένθους. Ας είμαστε σημαίες, απαλλαγμένοι από θλίψη. Αυτό θα ήθελαν και όσοι έφυγαν … (ο Αλέξης, ο Κουλ,
ο Καλτεζάς).

Η ΔΡΑΣΗ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΤΑ ΔΑΚΡΥΑ!
ΌΛΟΙ ΣΤΟΥΣ ΔΡΌΜΟΥΣ!

Ανοιχτή Επιτροπή Λυσσασμένων Αθήνας 2008



























6ο



LE CRI DE DESAROI D’UN IMMIGRANT NOIR

Moi, maverau, ma liberte s’arrete au seuil de la porte de mon appartement. Et
j’en appelle a la jeunesse grecque qui, consciente de l’ egalite de tous et de
droit de l’homme
A cet effet je m’associe rn vous, dans le noble combat que vous menez, car
nous savons que vous n’ignorez pas, comment la police nous traque dans tous
les coins de rue, devant les arrest de bus, de metros, meme devant nos apparte-
ments.
Jeunesse consciente, population grecque, je ne vous l’apprends pas, devant un
policier, je n’ai aucune droit pour lui sinonnl’obeir allant meme:
- de me derober de ma carte de sejour pour protestation
- me donner des coups de pied pour avoir expose des merchandises
- me desaisir de mes affaires personnelles sans traces
- me fouilleter en tout circonstance
Jeunesse consciente, people grec, je me crois etre au 17emme siecle, siecle
de la barbarie ou l’on se permet de tirer a bout portent sur le jeune Alexis.
Nous nous associons une fois de plus dans la lutte et nous profitons de l’ occa-
sion pour presenter a la famille d’Alexis, au people grec nos condoleances

LA VOIX DES NOIRS
… Texte ecrite par quelques freres noirs
Occupation d’ Asoee 19.12.2008

Η ΚΡΑΥΓΗ ΑΠΟΓΝΩΣΗΣ ΕΝΟΣ ΜΑΥΡΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΗ

Εμένα, ενός μαύρου, η ελευθερία μου σταματάει στο κατώφλι της πόρτας του διαμερίσματος 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 αστυ-
νομία 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 συλλυπητήρια μας στην οικογένεια του και τον ελληνικό λαό.

Η ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΜΑΥΡΩΝ
… Κείμενο γραμμένο από μαύρους αδερφούς 
Κατάληψη ΑΣΟΕ, 19.12.2008









ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 
ΚΑΤΕΙΛΗΜΜΕΝΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 

ΔΕ ΣΙΩΠΟΥΜΕ, ΔΕΝ ΑΝΕΧΟΜΑΣΤΕ –
– ΕΞΕΓΕΙΡΟΜΑΣΤΕ.

Τη Δευτέρα 22 / 12 / 08 η συνέλευση δρόμου από το Περι-
στέρι, μια ομάδα ανθρώπων που όλες τις προηγούμενες
μέρες της εξέγερσης βρεθήκαμε στα οδοφράγματα της οργής,
στις εστίες αντίστασης και αντιπληροφόρησης των καταλή-
ψεων, στη δίνη μιας πρωτόφαντης για τους περισσότερους,
κοινωνικής πραγματικότητας, καταλάβαμε το Δημαρχείο Πε-
ριστερίου.

Συμβολικά, αλλά και ουσιαστικά απελευθερώσαμε έναν νεκρό χώρο της εξουσίας. Το κέντρο
λήψης αποφάσεων των τοπικών αρχόντων που μιλάνε και αποφασίζουν για μας χωρίς εμάς.

Αυτές τις μέρες μιλήσαμε στις συνελεύσεις, μέσα στην αίθουσα του δημοτικού συμβουλίου
καταλύοντας τη Δημοκρατία τους. Χωρίς προέδρους, γραμματείς και φαρισαίους. Ίσοι προς
Ίσους μιλήσαμε για όλα αυτά που μας αφορούν χωρίς τη διαμεσολάβηση καμίας εξουσίας, κα-
νενός αντιπρόσωπου. Μια αμεσο-δημοκρατική διαδικασία που εμπεριέχει και χωρά τον καθένα
που συμμετέχει σ’ αυτή, που του δίνει χώρο έκφρασης όχι για την ατομική του εξύψωση αλλά
για την προώθηση της σύνθεσης της συλλογικής μας πορείας.

Σκοπός μας ήταν η δημιουργία μιας εστίας αντί-πληροφόρησης και λαϊκής συνεύρεσης, τη
στιγμή που τα μέσα ενημέρωσης αποσιωπούν τη αλήθεια, κατασυκοφαντούν τον αγώνα των
εξεγερμένων, τρομοκρατούν τη κοινωνία, παραπληροφορούν και προκαλούν σύγχυση. Τη
στιγμή που οι ελεύθεροι χώροι στους οποίους μπορούμε να συναντηθούμε και να εκφρα-
στούμε έχουν εξαφανιστεί. Τη στιγμή που η ασφάλεια του σπιτιού έχει πετάξει από το παρά-
θυρο την περιπέτεια και τη γοητεία της απροσχεδίαστης γνωριμίας και της ανιδιοτελούς
συνδιαλλαγής. Αυτή τη στιγμή επιλέγουμε να δώσουμε στους εαυτούς μας και σε όσους το
επιθυμούν μια δυνατότητα αδιαμεσολάβητης επικοινωνίας σε σχέση με όσα έχουν ήδη συμβεί
και όσα θέλουμε από κοινού να συμβούν.

ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ
Η εκτέλεση του 15χρονου στα εξάρχεια πυροδότησε τη συσσωρευμένη οργή που βιώνει το
μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας για τις αποπνικτικές συνθήκες της καθημερινότητας. Η βία
που ξεχειλίζει στις προσταγές και απειλές των αφεντικών και στιβάζεται στα κρατικά οπλο-
στάσια που διαθέτουν μια σφαίρα για κάθε έναν από μας, έγινε η σφαίρα που καρφώθηκε στο
Γρηγορόπουλο. Κι οι μαθητές θρήνησαν ένα δικό τους νεκρό.
Νεκρούς θρηνούμε αδιάλλειπτα οι περισσότεροι από εμάς. Νεκρούς θρηνούν οι εργάτες στις
σκαλωσιές των εργοταξίων και μπροστά στις μηχανές. Νεκρούς με τη ντουζίνα θρηνούν οι
μετανάστες στα αστυνομικά τμήματα, στα σαπιοκάραβα των δουλεμπόρων, στα σύνορα, στα
σοκάκια της σκλαβιάς του κόσμου της παρανομίας. Όσο για ηττημένους κι απαξιωμένους,
εκείνων το μέτρημα δεν έχει τελειωμό, για εκείνους ο θρήνος έγινε μόνιμο παραμιλητό.
Στο νεκρό των μαθητών, πολλά κομμάτια αυτής της κοινωνίας είδαν τους δικούς τους νεκρούς
και τους δικούς τους ηττημένους. Η κοινωνική θέση των μαθητών νομιμοποίησε το ξέσπασμα
μιας εξέγερσης που έβγαλε αυτά τα κομμάτια της κοινωνίας στο δρόμο δίπλα – δίπλα. Να δώ-
σουν από κοινού μια απάντηση διαφορετική από το θρήνο. Να μοιραστούν ένα επίπεδο βίας
στο οποίο μπορούσαν να συμμετάσχουν και συμμετείχαν όλοι.

Παράλληλα όμως, και μετά την αμηχανία των υπερασπιστών του συστήματος που κράτησε
ελάχιστα, άρχισε να κινείται η διαδικασία ανάσχεσης αυτής της δυναμικής. Τα ΜΜΕ, οι πολιτικοί
και κάθε μισθοδοτούμενος στην παραγωγή της ιδεολογίας έβαλαν μπρος την εκστρατεία διά-
σπασης των ενωμένων στο δρόμο εξεγερμένων. Υπήρξαν οι «αθώοι μαθητές» οι «κουκου-
λοφόροι» κι οι «πλιατσικολόγοι μετανάστες». Κάποιοι ήταν – ακόμα – νομιμοποιημένοι να
εξεγείρονται, και κάποιοι παρασιτούσαν, με τον τρόπο του ο καθένας, πάνω στο δίκαιο αγώνα
των πρώτων.
Αλλά όσοι βρίσκονται στο δρόμο ξέρουν ποιους έχουν δίπλα τους και κανένα ιδεολογικό κο-
κτέηλ δε μπορεί να τους πείσει επ’ αυτού. Κατά συνέπεια εκείνους που δεν πείθονται να δια-
χωρίσουν τους εαυτούς τους από το σώμα των εξεγερμένων θα πρέπει να τους μεταχειριστούν
κάπως αλλιώς οι υπερασπιστές της μηχανής που καταπίνει ζωές, θα πρέπει να ‘χουν κάποια
κρυμμένα χαρτιά στο μανίκι τους και γι αυτούς…

Την τετάρτη στις 17/12 στις έντεκα το βράδυ, στον κεντρικό πεζόδρομο του περιστερίου, μια
παρέα 12 μαθητών δέχτηκε επίθεση με σφαίρες με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του ενός
από αυτούς στο χέρι. Ήταν ένα “τυφλό” χτύπημα, ένα χτύπημα από μακριά κι όπου έβρισκε,
ένα χτύπημα στο ψαχνό. 



Στις καταθέσεις των συμμαθητών του τραυματισμένου, οι μπάτσοι τους έλεγαν ότι ο πυροβο-
λισμός μάλλον ήταν κάτι τυχαίο, κάποιο ατύχημα. Το ίδιο παπαγάλιζε και κάθε λογής τοπικός
κι ευρύτερος φορέας. Δεν υπάρχει καμία τυχαιότητα και κανένα ατύχημα, παρά μόνο η εξής
συγκεκριμένη τύχη τους: ότι τόνοι σιωπής και ανοχής πλάκωσαν το γεγονός και το φίμωσαν. 

Εμείς δεν είμαστε ούτε μπάτσοι, ούτε ντέτεκτιβ για να μπούμε στη διαδικασία να ψάξουμε το
συγκεκριμένο ένοχο, πόσο μάλλον όταν η σκοπιμότητα της επίθεσης βγάζει μάτια, ξεκουφαί-
νει: «Ή στο σχολείο και τα κλουβιά της κατανάλωσης ή στο νεκροταφείο». Ο τυφλός πυροβο-
λισμός στο ψαχνό δε μπορεί παρά να είναι μέρος της προσπάθειας αποδυνάμωσης των
εξεγερμένων μέσω της τρομοκράτησής τους. Αυτού του είδους η τρομοκρατία ήταν ανέκαθεν
ένας από τους άσσους στα μανίκια των δεσμοφυλάκων και των εκμεταλλευτών μας.

Το πράγμα όμως δε μένει εδώ, το γεγονός του πυροβολισμού αποκαλύπτει ακόμα έναν άσσο
που βγήκε στο τραπέζι. Ο πυροβολισμός ήταν τυφλός, στο ψαχνό, που σημαίνει ότι θα μπο-
ρούσε να μας φέρει έναν ακόμα νεκρό. Ενώ δηλαδή η εξέγερση που ξέσπασε σαν απάντηση
στην εκτέλεση στα εξάρχεια βρισκόταν σε κάποιο στάδιο της εξέλιξής της, οι εξεγερμένοι θα
βρίσκονταν ενώπιον ενός δεύτερου νεκρού και βρέθηκαν από καθαρή τύχη με έναν τραυμα-
τισμένο. Τι άλλο από την επιβολή μιας έκτακτης ανάγκης στους όρους έκφρασης και δράσης
των εξεγερμένων θα μπορούσε να αποτελέσει αυτός ο πυροβολισμός, οποιοσδήποτε κι αν
ήταν αυτός που τράβηξε τη σκανδάλη; Τι άλλο από την επιβολή μιας έκτακτης ανάγκης που
αναβαθμίζει ελεγχόμενα το επίπεδο της βίας προκειμένου να απομονώσει το πιο μαχητικό
κομμάτι της εξέγερσης και να ακυρώσει κάθε ενδεχόμενο περαιτέρω συνάντησής του με τα
υπόλοιπα;

Σ’ αυτήν τη συζήτηση για την προσπάθεια ανάσχεσης της δυναμικής της εξέγερσης και την
ακύρωση οποιασδήποτε δυνατότητας μετεξέλιξής της δε μπορούμε να παραλείψουμε τη δο-
λοφονική επίθεση στη μαχητική συνδικαλίστρια μετανάστρια στον κλάδο του καθαρισμού. Σε
ένα γεγονός πολύ πρόσφατο για να βγουν στέρεα συμπεράσματα, γίνονται σχετικά ευδιάκριτα
τα κοινά χαρακτηριστικά με όσα περιγράψαμε πιο πάνω. Κατ’ αρχήν η μηντιακή παρουσίαση
του θέματος είναι αρκούντως στεγνή ώστε να φανεί σα μια ατομική περίπτωση αγωνίστριας
(στην καλύτερη εκδοχή), ξεκομμένη από την προοπτική για συλλογικοποίηση των διεκδική-
σεων που εμπνέει η ατμόσφαιρα των τελευταίων ημερών. Σε δεύτερο επίπεδο η επίθεση από
«αγνώστους» που της έγινε είναι η ωμή πραγμάτωση της τρομοκρατίας ενώ λαμβάνοντας
υπόψιν και το κλίμα των ημερών και το είδος της επίθεσης, σπρώχνει προς τα πάνω τον πήχυ
της βίας βάζοντας από το παράθυρο την έκτακτη ανάγκη.

ΑΠΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΠΕΡΑ
Σε εμάς, κατοίκους του περιστερίου, έλαχε να απευθυνθούμε σε εσάς. Να σας μιλήσουμε και
να σας ζητήσουμε να μας πείτε για τις εμπειρίες σας σ’ αυτήν την πόλη, σ’ αυτή την εποχή, σε
αυτές τις τόσο γεμάτες και έντονες τελευταίες μέρες. Είναι γεγονός ότι η πόλη στην οποία
ζούμε έχει συγκεκριμένη ιστορία, χαραγμένη από την προσφυγιά, το μόχθο της εργατικής ζωής
και τη μετανάστευση. Είναι επίσης αλήθεια ότι αυτή η πόλη έχει αλλάξει πολύ πετώντας από
πάνω της πολλά από τα στοιχεία που χαρακτήριζαν τις λαϊκές γειτονιές των δυτικών συνοι-
κιών. Υπάρχουν όμως ακόμα κάποιοι που αναγνωρί-
ζουν στους εαυτούς τους μια τέτοια καταγωγή και
σίγουρα υπάρχουν κι εκείνοι που νιώθουν να σφίγγει
στο λαιμό τους ασφυκτικά ο κλοιός των απαιτήσεων
της κοινωνικής ειρήνης. Σ’ αυτούς απευθυνόμαστε
εμείς, ανεξαρτήτως διεύθυνσης κατοικίας και δημοτο-
λογίου.

Να μην αφήσουμε στις πλάτες μας να παίξουν το παι-
χνίδι της κατάπνιξης της εξέγερσης.
Να μη δοθεί σπιθαμή εδάφους στη σιωπή και την
ανοχή.
Θα υπερασπίσουμε τη δυνατότητά μας να συναντιόμα-
στε, να κουβεντιάζουμε και να εξεγειρόμαστε στους
χώρους που επιθυμούμε, χωρίς τον εκβιασμό καμιάς
έκτακτης ανάγκης.

ΟΥΤΕ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ ΟΥΤΕ ΠΟΥΘΕΝΑ

ΒΑΛΤΕ ΤΙΣ ΣΦΑΙΡΕΣ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΞΕΡΕΤΕ
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Έι, Ντίλαν Τόμας, Ντίλαν Τόμας

Σου γράφω και εγώ ένα τραγούδι 
για έναν αστείο γέρο κόσμο

Που όπως λένε προοδεύει

Που μοιάζει άρρωστος

Που πεινάει

Που κουρασμένος και πληγωμένος σαν να
πεθαίνει τώρα μου μοιάζει 

Κι’ ας έχει μόλις να γεννηθεί

Από τον «Ασυμβίβαστο»...    





Στρατοαστυνομικά κλουβιά Βιομηχανικές Ζώνες
Γυαλιστερά lifestyle Δικαστικά μέγαρα Μεσίτες εθνοεμπορίου
Στα φανάρια των λεωφόρων σταματούν μοναξιές δίχως διασταύρωση 
Παντού θηλιές μιας αμπιγιέ τεχνοκυριαρχίας
Μια πόλη πεταμένη στην άκρη του δρόμου
Άρρωστη και ζητιάνα
Και τόσο σιωπηλά σιωπηλή
Σα ρυτίδες γύρω απ’ τα μάτια ενός τσακισμένου πρόσφυγα
Συντεταγμένες της δύο, το αίμα κι η ανυπακοή
Και μια κάνη στην άκρη στην άκρη της οθόνης του δελτίου των 8
Ξυπνάς μέσα σε βάλτους γεμάτους απουσιολόγια και ενάρετους πολίτες
Γκρούπες περιφρούρησης τάξης πλαστικό χρήμα κι αριστερούς διανοούμενους
Το φάντασμα της ελευθερίας βρέθηκε σκοτωμένο στο κελάρι
Κάθε μέρα η ίδια στυγνή ακολουθία: πρωί-θάνατος-βράδυ-θάνατος-πρωί
Στο τρόλεϊ για τη δουλειά βλέπεις φρέσκιες ανθρωπομηχανές  
Οι χειρολαβές γέμισαν λιωμένα λιωμένα ερυθρά αιμοσφαίρια
Και τα καθίσματα στο μετρό πότισαν από δάκρυα κουρδιστά 
για μια χαμένη ευτυχία

Όταν οι άνθρωποι γίναν δέκτες κεφαλαιαγορών
Και τα παιχνίδια στις γειτονιές παγιδευμένες ωρολογιακές βόμβες 
Όταν τα πρόσωπα μας γίναν βομβαρδισμένα τοπία
Ήρθε ο καιρός
Τα άγουρα χέρια μας κοφτερά στιλέτα καρφώνουν το σκοτάδι
Άμορφες λάμψεις κάτω από έναν μαύρο νυχτερινό ουρανό
Ένας νεκρός που είναι ζωντανός
Και χιλιάδες ζωντανοί που είναι νεκροί
Τα παιδικά όνειρα θέριεψαν μέσα σε πυριτιδαποθήκες
Και γέμισαν με πέτρες απ’ τα προαύλια της ψευτιάς σας
Συναντηθήκαμε εκεί που τέμνεται η αλήθεια με την οργή
Πίσω από τα διάπυρα οδοφράγματα
Μέσα σε κύματα ωκεανών
Πάνω στο μαγικό θέατρο του κοινωνικού πολέμου
Γιατί η ειρήνη σας έχει σχήμα περιστρόφου Luger P-08
Η αστική δημοκρατία σας ζέχνει αποσύνθεση 
Πυρπολούμε με τις φλόγες της κούρσαρικής θλίψης μας το σάπιο σας μηδέν
Σπάμε τις βιτρίνες του καταναλωτικού σας τίποτα
Φτύνουμε κατάμουτρα τους ταγούς της εκμετάλλευσης μας
Ακούμε τον επιθανάτιο ρόγχο απ’ το καθεστώς σας
Και φτιάχνουμε με πάθος το τελειότερο έργο τέχνης
Τη Ζωή

The Riot underdogs
Έντυπο της κατάληψης ΑΣΟΕΕ 
Δεύτερο τεύχος 16_12_08







   Ο Θάνατος Αναιρείται Ζώντας

Μπορούμε να ζήσουμε χωρίς πάθος και όνειρα –εδώ έγκειται η μεγάλη ελευθερία που μας προσφέρει
αυτή η κοινωνία. Μπορούμε να μιλάμε χωρίς φραγμούς ειδικότερα πάνω σε αυτό το οποίο αγνοούμε. Μπορούμε να
εκφράσουμε όλες τις γνώμες του κόσμου –ακόμη και τις πιο παρακινδυνευμένες- κι έπειτα να εξαφανιστούμε πίσω
απ’ τους ήχους τους.

Μπορούμε να ασχολούμαστε έπ’ άπειρον με «χρήσιμα» πράγματα, μπορούμε να διασκεδάζουμε συγ-
κεκριμένες ώρες και να διασχίζουμε με υψηλές ταχύτητες περιβάλλοντα θλιβερά πανομοιότυπα. Μπορούμε να μοι-
άζουμε με ξεροκέφαλους νέους λίγο πριν δεχτούν παγωμένα χτυπήματα κοινής λογικής. Οι δικαιολογίες δεν λείπουν
ποτέ σ’ ένα κόσμο με τόσο μεγάλη γλώσσα.

Με λίγη εξάσκηση, θα μπορούσαμε να περάσουμε μια ολόκληρη ημέρα χωρίς την παραμικρή σκέψη.
Οι ρυθμοί της καθημερινότητας σκέφτονται εκ μέρους μας. Από τη δουλειά στον «ελεύθερο χρόνο» τα πάντα ξετυλί-
γονται σαν συνέχεια της επιβίωσης. Πάντα υπάρχει κάτι απ’ το οποίο θα μπορούσαμε να πιαστούμε. Το ρίσκο και ο
ζήλος αποτελούν, ρουτίνα και διάλυση. Καταποντισμένοι ή μόλις σωσμένοι. Ποτέ ζωντανοί. 

Έφτασε η ώρα να συγκρουστούμε με αυτό το εμείς, με την αντανάκλαση της μοναδικής σύγχρονής
κοινότητας: της εξουσίας και του εμπορεύματος. Ενάντια σε όλα αυτά πρέπει να μονομαχήσουμε μέχρι θανάτου με τη
ζωή.

Τα άτομα δεν είναι κάτι άλλο πέρα από όμηροι ενός μηχανισμού που τους παρέχει το δικαίωμα της
ομιλίας αφού προηγουμένως τους έχει αφαιρέσει την ικανότητα να την πραγματώσουν. Σε κάθε πλευρά υπάρχουν
παραιτημένοι. Και αυτή η παραίτηση αφορά κάθε πτυχή της ζωής, τις επιθυμίες μας, την αποφασιστικότητα μας, μέχρι
και τις πιο μικρές καθημερινές μας συμβιβάσεις. 

Η κοινωνική συνείδηση είναι μια εσωτερική φωνή που διαρκώς επαναλαμβάνει: «Οι άλλοι αποδέχον-
ται». Η ομαλότητα της εργασίας και του «ελεύθερου χρόνου», της οικογένειας και της κατανάλωσης, σκοτώνει όλα τα
πάθη της ελευθερίας. Και τα πάθη αυτά μετατρέπονται σε μνησικακία, γιατί είναι φυλακισμένα και υπονομευμένα από
μια κανονικότητα παγωμένη σαν το πιο παγωμένο θηρίο. Γιατί η διάθεση για ζωή, πριν εξαφανιστεί κάτω απ’ το βάρος
των ρόλων και των υποχρεώσεων, μεταμορφώνεται στο αντίθετο της. Εγκλωβισμένη στις καθημερινές υποχρεώσεις,
η ζωή βρίσκεται σε κατάσταση αυτοάρνησης ξανά και ξανά, επανεμφανιζόμενη με τη φιγούρα του σκλάβου: μπροστά
σε μια απελπισμένη αναζήτηση χώρου φανερώνεται σαν ένα μακρινό όραμα, φυσικά συσταλμένη, με νευρικό τικ και
δωρεάν αγελαία βία. Μήπως για το αβίωτο του σύγχρονου τρόπου ζωής δεν αποτελεί απόδειξη η μαζική διάθεση ψυ-
χοφαρμάκων, αυτή η γενναιόδωρη προσφορά του –ασθμαίνοντος πια- κοινωνικού κράτους; 
Η κυριαρχία διαχειρίζεται σε κάθε μήκος και πλάτος την αιχμαλωσία, δικαιολογώντας εκείνο που η ίδια έχει παράγει:
τη μιζέρια. Η εξέγερση έχει ανοιχτούς λογαριασμούς και με τις δύο.

Χωρίς τη βίαιη ρήξη με τη συνήθεια καμία αλλαγή δεν είναι δυνατή. Αυτός ο κόσμος δηλητηριάζει,
μας περιορίζει σε δραστηριότητες άχρηστες και βλαβερές, μας επιβάλει την αναγκαιότητα του χρήματος και μας στερεί
σχέσεις παθιασμένες. Γερνάμε ανάμεσα σε άντρες και γυναίκες δίχως όνειρα, ξένοι σε ένα παρόν που δεν αφήνει
χώρο στις πιο γενναιόδωρες ορμές μας.

Μόνο ανατρέποντας τις προσταχτικές του κοινωνικού χωροχρόνου μπορούμε να φανταστούμε
καινούργιες σχέσεις και περιβάλλοντα. Η μέθοδος της διάχυτης επίθεσης είναι ένας τρόπος αγώνα που κουβαλά μαζί
του ένα διαφορετικό κόσμο. Η επιθυμία να αλλάξουμε τη ζωή μας το συντομότερο δυνατό είναι και το μοναδικό κριτή-
ριο με το οποίο αναζητούμε τους συνεργούς μας. Σήμερα, ο καθένας από εμάς αποφασίζει σε ποιο βαθμό οι άλλοι δεν
μπορούν να αποφασίσουν.

Οι σύγχρονοί μας μοιάζουν να ζουν μηχανικά. Επιδιδόμενοι σε λεπτομερείς και εξωφρενικές δρα-
στηριότητες, με μια ταχύτητα που διαχειρίζεται συμπεριφορές ολοένα και πιο παθητικές, καμουφλάρουν την ανικανό-
τητα τους να ορίσουν την ίδια τους τη ζωή. Αγνοούν την λεπτότητα της άρνησης.

Τίποτα και κανείς δεν μας υποχρεώνει να ζήσουμε. Ούτε καν ο θάνατος. Η ζωή μας είναι μια
tabula rasa, ένας άγραφος πίνακας –και γι’ αυτό εμπεριέχει όλες τις πιθανές λέξεις. Με μια τέτοιου είδους ελευθερία
δεν μπορούμε να ζήσουμε σαν σκλάβοι. Η σκλαβιά αφορά αυτούς που είναι καταδικασμένοι να ζουν, αυτούς που προ-
ορίζονται για την αιωνιότητα. Όχι εμάς.

Μπορούμε και να μη ζούμε –εδώ έγκειται και η πιο ουσιαστική αιτία για να δράσουμε. Αν ο κα-
θένας από εμάς συγκεντρώσει την ισχύ όλων των δραστηριοτήτων που είναι ικανός να φέρει εις πέρας, κανένα
αφεντικό δεν θα μπορέσει να μας αφαιρέσει την δυνατότητα της άρνησης. Αυτό που επιθυμούμε να είμαστε ξεκινά με
ένα όχι. Από αυτό γεννιέται και ο μοναδικός λόγος για να ξυπνά κανείς το πρωί. Από αυτό γεννιέται και η επιλογή να
οπλιστούμε και να επιτεθούμε στην τάξη που μας καταπνίγει: το πιθανό ξεκίνημα μια υπερβολικής πρακτικής ελευθε-
ρίας. 

Αποσπάσματα από το ιταλικό κείμενο «Ai Ferri Corri». 
Για τη μετάφραση και την ελεύθερη προσαρμογή:

Ego te provoco
Flesh machine
17/12/2008





ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΟΥΝΤΑ ΟΔΟΦΡΑΓΜΑΤΑ

Όσοι κάνουν λόγο διεθνώς για ένα απλό ταρακούνημα, του κατά τα άλλα διαπιστωμένου ως
σύγχρονου θεμελίου του καπιταλιστικού οικοδομήματος, χρηματοπιστωτικού συστήματος, μετά την πρόσφατη
κρίση και δυσχέρεια ανατροφοδότησης του, θα πρέπει με βάση το δικό μας παράδειγμα να αλλάξουν προσανα-
τολισμό στις λέξεις και στις αναλύσεις τους και να μιλήσουν για στάχτες και συντρίμμια, για την ολική ανάφλεξη
οργής και εξεγερτικής συσπείρωσης σε όλα τα μήκη και πλάτη της χαρτογραφημένης και μη επικράτειας…
Το δικό μας παράδειγμα της 6/12/08, αποδεικνύει έμπρακτα και προκαταβολικά ότι το κάθε θρασύ εγχείρημα
του συστήματος επεκτατικό σε στρατηγική εξάπλωσης και εμβάθυνσης των κοινωνικών ανισοτήτων ανά εποχή
και στιγμή, εμπεριέχει και την εξέγερση που της αναλογεί… Δεν θα μείνουμε όμως μόνο εδώ … 

Ξεσκέπασε και τίναξε στον αέρα την στέγη που εδρεύει η διεθνοποιημένη διαπλοκή, απ’ τη μία ολόκληρου του
μηχανισμού προπαγάνδας-υπακοής και από την άλλη της ωμής «έννομης εξουσίας». Στηριζόμενη τελικώς και
μόνο, στα γρανάζια του στρατικοαστυνομικού συμπλέγματος συντήρησης της τεχνητής-κατασκευασμένης κυ-
ριαρχίας. Επανεμφανίστηκε η κρατιστική(παρακρατική) υπερπαρουσία-και όχι απλά παρεμβατική-ελεγκτική-
όπως διατυμπανίζουν- που πέρα της ομμόρυθμης λειτουργίας με τα οικονομικά μεγαλοσυμφέροντα,
προτάσσουν και τις γυρτέςνπλάτες τους ως αβανταδόροι και εγγυητές της διαστρωματικής πυριτιδαποθήκης
που δημιουργήσανε. Το σύστημα απλό: Περνώντας σε συνεχείς κοινωνικούς μετασχηματισμούς, προσπαθών-
τας να εγκλείσουν τις πολυποίκιλες αντιθέσεις σε πλατφόρμα ανάσχεσης και τελικώς αφομοίωσης, καταφέρ-
νουν να μεγαλώσει το εξαρτημένο καταναλωτικό και ψηφοθηρικό σώμα, μεταθέτοντας το βάρος στην επόμενη
αθρόα διέλευση, εξαθλιωμένου κοινωνικά εργατικού δυναμικού. Καινούργια χέρια και κορμιά θυσιάζονται για
την απερχόμενη γενιά μαρτύρων.
Η παρουσία τους στον δρόμο με όποια μορφή και αν ήρθε, ξενίζει και πάνω από όλα τους Τρομοκρατεί.

Βιώνοντας το παρόν ως μια κοινωνικοπολιτική εμπειρία εξέγερσης ερχόμενη από το παρελθόν ως εικόνα-έμ-
βλημα και προβαλλόμενη στο μέλλον ως παρακαταθήκη των επερχόμενων λίαν συντόμως κοινωνικών ρήξεων
σε όλους τους τομείς της ζωής, εναντιώνεται στο ανορθόλογο του συστήματος και στην άμεση υπόσταση της
βίας που λειτουργεί και πέραν του δήθεν «Αστικού Δικαίου». Ως εκ τούτου θα καθίσταται εμφανές και αναγκαίο
ότι η επαναστατική βία είναι δυνατή και πέρα ως πέρα εξιλεωτική…
Η αντιβία του νέου σε μέγεθος-διευρυμένου κοινωνικού κινήματος εξεγερμένων θα σηματοδοτήσει τον χώρο
της γενικής πολιτικής παρέμβασης ως το πεδίο της ολικής ρήξης απέναντι σε όλους τους μηχανισμούς και θε-
σμούς θεμελίωσης συμβολικούς ή μη, του κατασκευασμένου σχιζοειδούς αστικού κόσμου.

Δευτερότοκοι κληρονόμοι του βασιλείου της Ανταρσίας













Νοσταλγείτε τις ξέγνοιαστες μέρες?

Τότε που καταναλώναμε αβίαστα αντικείμενα και εικόνες?
Τότε που τα παιδιά ξυπνούσαν νωρίς και πήγαιναν σε ένα απαξιωμένο σχολείο?
Τότε που καίγονταν δάση και όχι μαγαζιά?
Τότε που δεν μας επιτρεπόταν να φανταστούμε έναν αξιοπρεπή μισθό για την εργασία μας?
Τότε που το κεράκι της εκκλησίας γινόταν οικόπεδο?
Τότε που η οικονομική κρίση απέλυε χιλιάδες ανθρώπους?
Τότε που οι επιθυμίες μας χωρούσαν σε εορτοδάνεια?
Τότε που οι μετανάστες δούλευαν για μισθούς πείνας στην αγορά της μαύρης εργασίας?
Τότε που η συγκάλυψη της αστυνομικής βίας ήταν καθημερινότητα?

Νοσταλγείτε τις ξέγνοιαστες μέρες?
Τότε που είχαμε φαντασιώσεις και όχι όνειρα?
ΕΜΕΙΣ ΟΧΙ

Ας μεταθέσουμε τα όρια του εφικτού. 



Multum in parvo
«Ο δημιουργός ζητά συντρόφους: ανθρώπους που μαζί του θα θερίσουν,
γιατί κάθε τι μαζί του ωριμάζει για θέρος. Μα του λείπουν τα εκατό δρεπάνια,
γι’ αυτό ξεριζώνει τα στάχυα και είναι οργισμένος. 

Συντρόφους ψάχνει ο δημιουργός: και μάλιστα τέτοιους που να γνωρίζουν
να ακονίζουν τα δρεπάνια τους. Θα τους αποκαλέσουν εξολοθρευτές και πε-
ριφρονητές του καλού και του κακού. Αλλά αυτοί είναι οι θεριστάδες και οι
γλεντοκόποι που γιορτάζουν τη ζωή.»

O tempora! O mores !
Κανένας ρόλος δεν μας εμπεριέχει γιατί κάθε ρόλος είναι μια οφθαλμοφα-
νής και      γελοία απάτη, καλλιεργείται στο φαίνεσθαι και ανθίζει στο δήθεν.
Καμία αξία δεν μπορεί να μας κατέχει, γιατί οι αξίες δεν είναι τίποτα άλλο
από ηθικούς κανόνες που αντιμάχονται, νεκρώσιμη ακολουθία της ανθρώ-
πινης υπόστασης που δεν υπάρχει πια, προϊόν εξαναγκασμού της κάθε επο-
χής και προαιώνιοι καταναγκασμοί που ενυπάρχουν στο συνοθύλευμα των
μεταμοντέρνων καιρών, που εξελίσσουν τον παλιό κόσμο.
Οποιαδήποτε παραίτηση δεν μπορεί να μας ανήκει, ανήκει σε όλους αυτούς
που παραδίνονται όλο και πιο πολύ σε αυτό που η κοσμική τάξη προπαγαν-
δίζει:
την φρίκη, την παθητικότητα, το εμπόρευμα, το θέαμα, την αποσπασματικό-
τητα και την ματαιότητα. Ανήκει σε όλους αυτούς που μιλούν τη γλώσσα της
εποχής και την επεκτείνουν, σε εκείνους που γυρνούν εδώ και εκεί ξερνών-
τας κόπωση και ανημποριά. Σε εκείνους που εγκαταλείπουν κάθε δυναμική
και αποφασιστική προοπτική στη ζωή τους, που πλαγιάζουν με τον παθητικό
μηδενισμό στο προσκεφάλι τους και ξυπνούν με το ασθενικό κενό σαν κα-
λημέρα. Μας είναι γνώριμη 
η υποκριτική θέση τους, θα τους ξεσκεπάσουμε μαζί με όλες τις μίζερες συμ-
βάσεις τους αφήνοντας τους πλέον να κοιμηθούν μια για πάντα στις ανόητες
εσωτερικές αναζητήσεις, στα συγκαταβατικά χαριεντίσματα του πλήθους, και
στις ψευδείς πεσιμιστικές τους αγωνίες. Αν διαλέξατε την επιβίωση, τον αι-
ώνιο ύπνο, μην νομίζετε ότι θα σας αφήσουμε να το διασκεδάσετε. 

Γιατί οι μηδενιστές δεν είναι οι αιχμάλωτοι αυτού του κόσμου αλλά οι ορκι-
σμένοι εχθροί του. Γιατί ο μηδενισμός, που εμφανίζεται σαν μια ακόμα δη-
μόσια και προσωπική πάθηση είναι φαιδρός και παρέχει κρυψώνες για να
καταφύγει η αδυναμία σε πλήρη ηρεμία. Ο παθητικός μηδενισμός είναι ψευ-
δές κατασκεύασμα της φρίκης και των δειλών να αντιμετωπίσουν τα αβίωτα
διλήμματα.
Η μηδενιστική δραστηριότητα ξεσκεπάζει όλες τις κρυψώνες και ακόμα πε-
ρισσότερο αυτές που παρουσιάζονται και υποκρίνονται ως δικές της, κατα-
σπαράζει με λύσσα την ανημποριά και τους ρόλους και μάλιστα με
περισσότερη όρεξη ό,τι υποδύεται αυτήν την δραστηριότητα, ενώ βρίσκεται
στην ακινησία.

Γιατί ο μηδενισμός είναι η απόλυτη ενεργητική κίνηση που αρέσκεται να φέρ-
νει τα πάνω κάτω, είναι η περιπέτεια του πολέμου στην πιο ευγενική της
μορφή.

Είναι ο ίδιος ο πόλεμος που εκφράζεται ως ποίηση είναι η βιωμένη ποίηση
που εκφράζεται ως πολεμική.

Γι’ αυτό εκμηδενίστε αδέρφια εκμηδενίστε. Μην αφήνετε τίποτα όρθιο, δια-
σαλέψτε τα πάντα. Όσο μένετε ζωντανοί, για ακόμα μια φορά εκμηδενίστε …

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΝΩΜΑΛΙΑΣ και 
ΤΟ ΑΠΟΛΥΤΟ ΤΟΥ ΜΗΔΕΝΌΣ
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Την ιστορία 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 συγκρού-
σεις 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 άλ-
λους 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 παράθυρα τους οι εργάτες ήταν παρόντες ως οι πληγέντες τις σύγκρουσης, την ίδια στιγμή που η καπιταλι-
στική 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, παζα-
ρεύουν 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 περιο-
ρίστηκε 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 μονόδρο-
μος. 
Να προωθήσουμε την ιδέα της αυτοοργάνωσης και της αλληλεγγύης στους χώρους δουλειάς, τις επιτροπές αγώνα και τις
συλλογικές συμβάσεις 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 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
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Καταληψίες από ΑΣΟΕΕ και ΓΣΕΕ εισέβαλλαν την Παρασκευή 19/12 στην εται-
ρεία δημοσκοπήσεων MRB και στο τηλεφωνικό κέντρο του ΟΤΕ 11888, διακό-
πτωντας για λίγο την παραγωγική διαδικασία και μοιράζοντας το παρακάτω
κείμενο στους τηλεφωνητές/τριες που εργαζονται σε αυτές τις εταιρείες υπό κα-
θεστώς προσωρινότητας και ελαστικότητας: 

ΜΗΝΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΧΡΕΩΣΗ

Είσαι τηλεφωνήτρια-της. Δουλειά σου είναι να απαντάς σε χιλιάδες τηλέφωνα
για να δίνεις τις απαραίτητες πληροφορίες για την κίνηση των εμπορευμάτων
στην μητρόπολη (π.χ. 11888). Ή να παίρνεις εσύ συνεχώς τηλέφωνα για να κά-
νεις έρευνες αγοράς/δημοσκοπήσεις για να ξέρουν τα αφεντικά το προφίλ του
καταναλωτή/πολίτη στον οποίον απευθύνονται. Ή στην χειρότερη να παίρνεις τη-
λέφωνα για να πείσεις ανθρώπους να αποτελέσουν τους επίδοξους καταναλωτές των άχρηστων εμπορευμάτων που αναγκά-
ζεσαι να προωθείς. Κοινή συνθήκη σε όλες αυτές τις δουλειές ο έλεγχος της παραγωγής από την μηχανή, το κεφάλι που
κουδουνίζει, ο νεκρός χρόνος και τα μάτια που τσούζουν μπροστά από μια οθόνη. Κοινή συνθήκη επίσης το ωρομίσθιο των
3,5 ευρώ την ώρα ή η δουλειά με το κομμάτι κι ο συνεπακόλουθος εκβιασμός για κάλυψη των ξέφρενων στανταρντς παρα-
γωγής της εταιρείας, όπως και τα συνεπαγόμενα «κουτσά» ένσημα. Κοινώς, μια μίζερη και άχαρη (σκατο)δουλειά που γίνεται
είτε για να βγει το χαρτζιλίκι (για φοιτητές), είτε λόγω ανεργίας ή για δεύτερη δουλειά για τους «επαγγελματίες» επισφαλείς
εργαζόμενους…
Πρόκειται για δουλειές στις οποίες απασχολούνται όλο και περισσότεροι/ες, από την στιγμή που οι θέσεις εργασίας που προ-
σφέρουν τα αφεντικά είναι περιορισμένου βεληνεκούς. Μάλιστα αρχίζουμε να υποψιαζόμαστε ότι οι προτάσεις των «από πάνω»
για 3 μέρες εργασίας την εβδομάδα έχουν ως σκοπό να στρέψουν τους/τις εργαζόμενους/ες σε τέτοιες ελαστικές σχέσεις
εργασίας. Προφανώς όχι για να δουλεύουμε λιγότερο, αλλά για να δουλεύουμε σε παραπάνω από μια δουλειά και να επιβιώ-
νουμε προσθέτοντας επιμέρους χαρτζιλίκια. Πέρα από αυτό, είναι αρκετά βολικό για τα αφεντικά το να δημιουργούν «εργαζό-
μενους χαμαιλέοντες», που ως προσωρινοί αδυνατούν να οργανωθούν με τους συναδέλφους τους, να διατυπώσουν αιτήματα,
να διεκδικήσουν. Είναι χαρακτηριστική η προσπάθεια αρκετών νέων εργαζομένων σε τέτοιες δουλειές τα τελευταία χρόνια να
οργανώσουν συλλογικές δομές (π.χ. σωματεία βάσης), προσπάθειες που όλες αποτυχαίνουν όχι γιατί λείπει η όρεξη, αλλά
επειδή η προσωρινότητα σε αυτούς τους χώρους δεν αφήνει περιθώρια για σταθερή παρέμβαση.
Κι ενώ δίνονται αυτές οι άνισες συνδικαλιστικές μάχες, για τον επίσημο συνδικαλισμό αυτή η κατηγορία εργαζομένων απλά
δεν υπάρχει. Αρκεί άλλωστε που η αριστερά και τα ΜΜΕ σου κοτσάρουν μια ταμπέλα του στυλ «γενιά των 400 ευρώ». Οπότε
εσύ να πρέπει να τους δείξεις ευγνωμοσύνη που σε ανακάλυψαν κι ας ξέρεις ότι δεν αλλάζει ποτέ τίποτα προς το καλύτερο σε
αυτές τις δουλειές. Άλλωστε οι εργατοπατέρες έχουν σημαντικότερες δουλειές να κάνουν από το να παρεμβαίνουν ενάντια
στην ελαστικοποίηση της εργασίας: Ξέρετε τώρα, να ξεπουλάνε απεργίες, να υπογράφουν αυξήσεις του 1 ευρώ, να φωτογρα-
φίζονται με τους βιομηχάνους του ΣΕΒ κτλ.
Σύμφωνα άλλωστε με το γνωστό «παιδί της πιάτσας» Παναγόπουλο, οι σωστοί εργάτες βρίσκονται το πρωί στις δουλείες τους
κι οπότε δεν τους μένει χρόνος να καταλαμβάνουν τα συνδικαλιστικά παλάτια της ΓΣΕΕ. Ας ενημερώσουμε τον εν λόγω εργα-
τοπατέρα ότι μεγάλο κομμάτι της νεολαίας και των εργαζομένων που εδώ και δυο εβδομάδες συγκρούεται, διαδηλώνει και
καταλαμβάνει δημόσια κτίρια απασχολείται σε τέτοιου είδους δουλειές κι οπότε, το λαστιχένιο ωράριο κι η συνθήκη της επι-
σφάλειας, του παρέχουν την δυνατότητα μεταξύ εξέγερσης κι εργασίας κάποιες φορές να επιλέγει την πρώτη. Σαν μια μορφή
αόρατης κι ανεπίσημης απεργίας. Ατομικοί τρόποι πάντα υπάρχουν. Από το να γράφεις άδειες για να συμμετέχεις στην διαδή-
λωση, μέχρι το να παρατάς τέτοιου είδους δουλειές για ένα διάστημα, αφού άλλωστε έχεις συνηθίσει να τις αλλάζεις σαν τα
πουκάμισα.
Όπως υπάρχουν και ατομικοί τρόποι μπλοκαρίσματος των ξέφρενων ρυθμών παραγωγής. Από ένα τσιγάρο ή μια βόλτα στην
τουαλέτα που κρατάει παραπάνω ή άλλους «υπόγειους» τρόπους άρνησης της εντατικοποίησης (γιατί υπάρχουν και εταιρείες
που σου κόβουν από το μισθό ανάλογα με τον χρόνο κατουρήματος). Κάθε εργαζόμενος/η κάνει ότι μπορεί για να δουλεύει
λιγότερο, από την στιγμή άλλωστε που πρόκειται για δουλειές που δεν προσφέρουν κανένα κοινωνικό όφελος, που τις κάνει
χωρίς να βρίσκει κανένα νόημα σε αυτές πέρα από τα λεφτά. Γι’ αυτό κιόλας όσο αυξάνονται τέτοιες δουλειές δεν μένει άλλη
λύση από το να τις σαμποτάρεις. Αν τόσοι χιλιάδες επισφαλείς εργαζόμενοι δεν μπορούν να κάνουν μια κλασσικού τύπου
απεργία, μπορούν σίγουρα να καταστρέψουν την κανονικότητα της εμπορευματικής λειτουργίας του μητροπολιτικού κέντρου,
συμμετέχοντας μαζί με άλλους εξεγερμένους στα συγκρουσιακά γεγονότα που ακολούθησαν την δολοφονία του 15χρονου

Αλέξη Γρηγορόπουλου. Πέρα από τα ξεσπάσματα οργής, ένα από τα ζητού-
μενα είναι η ατομική αντιπαραγωγική διάθεση να βρει εκείνα τα μονοπάτια
μέσα από τα οποία θα μεταμορφωθεί σε συλλογική διάθεση μπλοκαρίσματος
της αλλοτριωμένης εργασίας και καθημερινότητας. 
Από τη στιγμή, λοιπόν, που η ΓΣΕΕ έχει γραμμένο τον κόσμο της ελαστικής
εργασίας, σας καλούμε στο απελευθερωμένο, από εργάτες, κτίριό της,
καθώς και στις υπόλοιπες καταλήψεις, για να αυτοοργανώσουμε μαζί τη
συλλογική μας δράση. 

Εργαζόμενοι, προσωρινοί, φοιτητές, άνεργοι
από τη Γενική Συνέλευση Εξεγερμένων Εργατών

και την Κατάληψη ΑΣΟΕΕ





ΟΔΟΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΝΟΝΙΚΟΤΗΤΑ

Στις ώρες τις εξέγερσης ο χρόνος πυκνώνει. Οι τσίτες, οι αισθήσεις, τα συναισθήματα,
η εγρήγορση, οξύνονται, βαράνε κόκκινο. Αλλά μετά;
Λέμε να μην ξεχάσουμε αυτές τις μέρες αυτές τις νύχτες. Αλλά δεν εννοούμε τη μνήμη
σαν μία υπόθεση ατομική. Θα ‘ναι τουλάχιστον γελοία η στιγμή που αυτές οι δύο εβδο-
μάδες θα γίνουν μία διήγηση σε μία παρέα του στυλ «είχα πάει και γω, χαμός, καλή
φάση κτλ». Θα είναι ξεφτίλα μια ιστορία που γεννούσε χρόνο, να γίνει μία διήγηση για
να σκοτώσουμε την ώρα μας. Πρέπει να έχουμε στο νου μας αυτές τις μέρες/νύχτες,
αν δεν θέλουμε αυτή η εξέγερση να γίνει «διάλειμμα για διαφημίσεις». 







Τα media φλυάρησαν από την πρώτη στιγμή.
Και πως αλλιώς θα γινόταν; Είναι αυτοί οι
καθ’ ύλην αρμόδιοι για την «περίπτωση μας».
Έπρεπε να κωδικοποιήσουν με όρους θεάμα-
τος μία εξέγερση που συνέβαινε στο πραγ-
ματικό: στους δρόμους. Έπρεπε να
αντιστρέψουν σε γυάλινο, αυτό που φτιά-
χνονταν στο δρόμο. Αυτό που στην ουσία
του παρέμενε ασύλληπτο για τα καρέ. Γιατί
είχε πάθη, σύγκρουση, δακρυγόνα, λαχανιά-
σματα, και κραυγές. 

Τα media δεν αξίζει να τα καταριόμαστε όταν
μας φτύνουν. Όταν ξερνάνε ψέματα και προ-

παγάνδα για τη «μειοψηφία των κουκουλοφό-
ρων που αμαυρώνει», για την ιερή αγανάκτηση

των καταστηματαρχών, για την απαίτηση να μπουν
τα πράγματα σε τάξη «ακόμα και αν χρειαστεί να …». Τα

media είναι πιο σιχαμένα όταν σκύβουν από πάνω μας με «κατανόηση» και αναλαμβάνουν να μιλήσουν για
μας. Η φλυαρία τους, είναι η υπεραξία της σιωπής μας. 

Αυτό που από την αρχή επιχειρήθηκε από τα media (όταν έπιναν στην υγεία της εξέγερσης μας), ήταν να ονο-
μάσουν τους εξεγερμένους, να ονομάσουν την οργή τους. Η δική τους συσκευασία ήταν σκόπιμα φτιαγμένη
για να χωράει στα πάνελ τους. Τελικά το ζήτημα θα μπορούσε να συζητηθεί, αρκεί το πλήθος τω εξεγερμένων
να πείθονταν ότι θα ήταν καλύτερο να βγάλει το σκασμό και να μιλήσουν για λογαριασμό του οι κάθε είδους
μαλάκες που εμφανίζονται στις οθόνες.

Δεν είμαστε «οι νέοι που μας κλέψαν τα όνειρα μας» (εξεγέρσεις ονειρευόμαστε προς στιγμήν ρε κουφάλες
και αυτό δεν μας το κλέψατε), δεν είμαστε «η γενιά των 700 ευρώ», δεν είμαστε «αγανακτισμένοι δανειολή-
πτες», δεν είμαστε «οι φρικαρισμένοι με το σκάνδαλο του Βατοπεδίου», δεν είμαστε καμία από τις ηλίθιες ετι-
κέτες που επιχειρήσατε να μας κολλήσετε. Το όνομα μας θα το πούμε ΕΜΕΙΣ, όταν είμαστε έτοιμοι, αλλά έχετε
κάθε λόγο να τρέμετε αυτή τη στιγμή. Προς στιγμήν λεγόμαστε και έτσι «ΓΑΜΩ ΤΑ MEDIA».

Καμία λοιπόν εμπιστοσύνη στα media. Όχι μόνο επειδή αργά (αλλά συνήθως) γρήγορα θα μας προδώσουν.
Αλλά επειδή η εμπιστοσύνη στα media είναι η έκφραση της ήττας μας, πολύ πριν κριθεί η μάχη με τους μπά-
τσους…  
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Και κάπως έτσι, κάποιοι σας υποσχέθηκαν ότι τα πάντα τελείωσαν. Ότι η αναμπουμπούλα της αβεβαιότητας τε-
λείωσε και την θέση της πήρε η ροή των γεγονότων. «Πως ο αφέντης μιλάει για το καλό του δούλου»

Σε ποιο χθες μας καλούνε να γυρίσουμε.

Επιστρέφουμε στο χθες της ανασφάλειας, της υποταγής, του άγχους για την επιβίωση. Κάποιοι μας έβαλαν την
ιδέα να γιορτάσουμε «όλοι μαζί» την επιστροφή στο χθες και μέσα από την επιτελεστικότητα μιας τέτοιας τελε-
τής σαν αυτήν να αποκηρύξουμε και να στεγάσουμε στο χρονοντούλαπο της λήθης τις τελευταίες μέρες. Απώ-
τερος σκοπός της έναρξης των «εορταστικών» εκδηλώσεων είναι να κρύψουμε την καθημερινή δυστυχία και
μιζέρια του κόσμου πίσω από την εφήμερη «χαρά» και «γαλήνη» των οπτικά πλούσιων βιτρινών & των στολι-
σμένων δέντρων.

ΜΙΑ ΜΠΑΛΑ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΠΛΗΓΗ

Δεν σκοπεύουμε να γυρίσουμε αμαχητί στο χθες

Το μόνο σίγουρα είναι ότι το αύριο θα μας βρει περήφανους!

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΝΑ ΠΕΙΤΕ ΣΤΟΝ ΑΛΕΞΗ

Εξεγερμένες μπάλες και λαμπιόνια

We Wish you a merry Christmas
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