Αθήνα: Δεκέμβρης 2008
Νίκος Ιωάννου

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου
Πέφτει ένας πυροβολισμός στις εννιά το βράδυ στα Εξάρχεια.
Νεκρός πιτσιρικάς στη Μεσολογγίου. «Τέλος» είναι η λέξη που
ταιριάζει στο συναίσθημα που προκαλεί το μαντάτο. Μέσα σε
μερικά λεπτά ο πυροβολισμός ακούγεται σε όλη την Αθήνα. Οι
έμπειροι στις πρώτες στιγμές της αμηχανίας τρέχουν. Κλασικές
κινήσεις. Αυτή τη φορά όμως ήταν κάπως αλλιώς. Και ένας μόνο
από αυτούς θα μπορούσε να καταλάβει ένα κτήριο. Κατάληψη
Νομικής Σχολής, κέντρο αγώνα και αντιπληροφόρησης. Γίνονται
καταλήψεις στο Πολυτεχνείο και την ΑΣΟΕΕ. Στήνεται διπλό
οδόφραγμα στην Ακαδημίας και η οδός απελευθερώνεται από τα
ΜΑΤ, το ίδιο και η Σόλωνος μετά από αλλεπάλληλες επιθέσεις των
εξοργισμένων διαδηλωτών που είναι πολλοί και αποφασισμένοι.
Κρατιέται μέχρι το πρωί όπου αρχίζει ο συντονισμός για την
πορεία της Κυριακής. Μάλλον τώρα αρχίζει…
Νεκρός πιτσιρικάς στη Μεσολογγίου… Τέλος…

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου
Συγκέντρωση στο Μουσείο. Πολλοί από τα κόμματα είναι αμήχανοι
και συγκρατημένοι. Δεν έχουν ακόμη καταλάβει καλά τι γίνεται.
Η πορεία ξεκινά. Μπροστά μπαίνει το πανό της κατάληψης Νομικής
και η μεγάλη μαυροκόκκινη σημαία που ανέμιζε σε όλες τις
μεγάλες στιγμές αυτής της εξέγερσης.
Στρίβοντας προς την Αλεξάνδρας, το πλήθος αρχίζει να πυκνώνει
πολύ γρήγορα. Λεφούσια αγριεμένων πιτσιρικάδων τρέχουν πάνωκάτω στην πορεία, σαν άγριες μέλισσες υπερασπίζονται το
μελίσσι τους. Όλοι αρχίζουν να μαζεύουν πέτρες. Έχουν μαζευτεί
χιλιάδες πέτρες. Εκείνη τη στιγμή ο κόσμος ξεπερνά τις 10.000.
Όλα μοιάζουν σαν να προμηνύεται ο λιθοβολισμός της εξουσίας!

Τα συνθήματα βοούν, είναι γρήγορη και δυναμική πορεία. Είναι
σαν να πηγαίνουμε κάπου όλοι μαζί και ο καθένας χώρια, αποφασισμένοι. Ένα παλικάρι πετάγεται δίπλα και σπάει με λύσσα το
πρώτο ΑΤΜ τράπεζας. Αυτό ήταν. Η τράπεζα διαλύεται σε
δευτερόλεπτα. Η πορεία ανεβαίνει την Αλεξάνδρας σπάζοντας και
καίγοντας κάθε σύμβολο της κρατικής και οικονομικής εξουσίας.
Επιτίθενται τα ΜΑΤ από όλες τις πλευρές με τεράστια ποσότητα
χημικών και ξύλο. Γίνεται μάχη. Σπάει η πορεία μένοντας πίσω ο
κύριος όγκος. Μπροστά το πανό της Νομικής και η μαυροκόκκινη
σημαία με τους υπερασπιστές της. Επίθεση στα ΜΑΤ, όλοι με
πέτρες. Είναι το δυναμικό μπλοκ των μαθητών. Δεχόμαστε
αντεπίθεση και οπισθοχωρούμε. Ξανά το πανό και η σημαία
μπροστά και ξανά επίθεση αμέσως, μέσα από τα σύννεφα των
καπνογόνων – δακρυγόνων. Φέρνουν ενισχύσεις, αλλά τελικά τους
παίρνουμε…
Φτάνουμε στη ΓΑΔΑ, στην κόκκινη ζώνη. Η πορεία είναι ακόμη
κομμένη στα δύο αλλά ο κύριος όγκος ανεβαίνει. Δίνουμε άλλη
μια λυσσασμένη μάχη και τότε ρίχνουν μεγάλη ποσότητα
ασφυξιογόνων. Μας αποδεκατίζουν. Ωστόσο έχει ήδη φτάσει η
υπόλοιπη πορεία όπου δίνει την τελευταία μάχη. Μέσα σε μερικά
λεπτά εξαφανίστηκε η Αλεξάνδρας και η πορεία έφτασε μπροστά
στη ΓΑΔΑ, εκεί
αστυνομίας.
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Είναι η πρώτη μεγάλη στιγμή της εξέγερσης.

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου
Όλοι έχουμε καταλάβει πια ότι πρόκειται για εξέγερση. Λίγο
πριν αρχίσει όμως το απογευματινό συλλαλητήριο κανείς δεν
υποψιάζεται το μέγεθός της. Από νωρίς στα προπύλαια
συγκεντρώνονται χιλιάδες, άνθρωποι κάθε ηλικίας και κυρίως
νέοι. Δεν ξεχωρίζεις αν είναι μισθωτοί των 400, των 700 ή των
1500, αν είναι άνεργοι ή αν είναι παιδιά καλών ή κακών
οικογενειών. Είναι όλοι εκεί. Δεν υπήρξε άνθρωπος που να μην
ένοιωσε πως ήταν όλοι εκεί, σε μια από τις κορυφαίες στιγμές
της εξέγερσης. Συμβαίνουν όλα γρήγορα και αναπάντεχα. Τα

κομματικά μπλοκ χάνονται μέσα στο τεράστιο πλήθος. Είναι
δεκάδες χιλιάδες που καθώς η πορεία προχωρά αυξάνονται. Όχι
όμως με το συνηθισμένο τρόπο. Εδώ ο «μέσος άνθρωπος»
εξαφανίζεται και γίνεται αυτό που ο καθένας είναι.
Όμως η πολιτική εξουσία και τα ΜΜΕ αδυνατούν να κατανοήσουν
αυτή τη πραγματικότητα. Περιγράφουν τον κόσμο πάνω στον οποίο
θέλουν να κυριαρχούν. Δεν βλέπουν ό,τι συμβαίνει έξω από αυτή
την περιγραφή τους. Λειτουργούν με βάση τον «μέσο άνθρωπο» και
από αυτή τη θέση επιτίθενται σε ό,τι θεωρούν ότι αποτελεί
παρέκκλιση. Αυτός είναι ο όρος ύπαρξης της εξουσίας τους. Εγώ
δεν είδα συμμορίες σε αυτή την εξέγερση. Είδα άτομα χιλιάδες
να σπάνε και να καίνε ό,τι οριοθετεί την ύπαρξή τους. Πρώτες
στη λίστα οι κάμερες που δεν έμεινε μια για μια. Μαγαζιά,
τράπεζες και κρατικές υπηρεσίες. Οι φλόγες από το αστυνομικό
τμήμα της Ομόνοιας φώτισαν τα αμήχανα γεμάτα απορία πρόσωπα
των μαντρωμένων 1000 περίπου ΚΚέδων, φώτισαν τη ντροπή τους
(που κάποιοι βεβαίως δεν άντεξαν και πέρασαν στην πλευρά της
κοινωνίας!).
Ο χημικός πόλεμος της αστυνομίας έχει φτάσει στο αποκορύφωμά
του αλλά κανείς δεν δείχνει να πτοείται. Άλλωστε είναι τέτοιος
ο όγκος των εξεγερμένων που τον αριθμό τους όλα μαζί τα κόμματα της πολιτικής εξουσίας δεν τον πιάνουν, ειδικά σε δύναμη
και αποφασιστικότητα.
Μετά το χάος της Ομόνοιας το μπλοκ της κατάληψης Νομικής
ανεβάζει την πορεία από τη Σταδίου στο Σύνταγμα. Δεν είναι μια
απλή πορεία. Είναι μια εξεγερτική λαίλαπα που καμιά αστυνομία
δεν μπορεί να σταματήσει με κανέναν τρόπο. Σε λίγη ώρα πολυάριθμες εστίες φώτιζαν τον δημόσιο χώρο της μητρόπολης της
Αθήνας. Ακαδημίας, Σόλωνος, Νομική, Εξάρχεια, Πολυτεχνείο,
Πατησίων, ΑΣΟΕΕ, Σύνταγμα, Συγγρού, Ερμού, Ψυρρή, Ζεφύρι,
Πειραιάς, Πετράλωνα… Χτυπιούνται σύμβολα της κατανάλωσης,
Τράπεζες, Οργανισμοί, Αστυνομικά Τμήματα.
Αργά κάπως, ατενίζουμε την Αθήνα από την ταράτσα της Νομικής.
Έρχονται στο μυαλό μας τα ζωγραφικά έργα του Μπιζάρ-Στέλιου

Φαϊτάκη στο destroy athens ή τα κόμικς του Λέανδρου στη
Βαβυλωνία. Μαθαίνουμε τα νέα από όλη την Ελλάδα. Θεσσαλονίκη:
Σχολή Θεάτρου, Εγνατία, Τσιμισκή, Πανεπιστήμια, Λευκός Πύργος.
Ξάνθη, Κομοτηνή, Κοζάνη, Γρεβενά, Γιάννενα, Αγρίνιο, Πάτρα,
Τρίπολη, Αμαλιάδα, Κόρινθος, Ηράκλειο, Χανιά, Ρόδος,
Σαντορίνη, Λάρισα, παντού.
Ακολουθούν καθημερινά μεγάλα συλλαλητήρια σε όλη την Αθήνα σε
διαφορετικές ώρες και περιοχές. Οι μαθητές, από 12 έως 17
χρονών, είναι το αλεύρι αυτής της εξεγερτικής ζύμης. Σε αυτή
την εξέγερση οι μαθητές περιέφεραν στους κατειλημμένους
δημόσιους χώρους το μέλλον.

Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου
Πραγματοποιούν σχεδόν ταυτοχρόνως εφόδους σε 25 αστυνομικά
τμήματα της Αττικής. Σε όλη τη διάρκεια των ημερών πραγματοποιούνται επιθέσεις σε κρατικά κτήρια σε όλη την Ελλάδα.
Η γενιά του internet και του sms ανέδειξε το δικό της τρόπο
επικοινωνίας. ORGH – SKTTE PEDI – MLKS BATSI. Η πρώτη γενιά
που βιώνει την ανάπτυξη της κεντρικής παραγωγής πολιτιστικών
αγαθών δραπετεύει μέσω της νέας τεχνολογίας και βιώνει τη
διάσωση. Ταυτόχρονα, υπερασπίζεται την παρέκκλιση με τον πιο
ξεκάθαρο τρόπο, υποτιμώντας την κρατική βία και εκμηδενίζοντας
τη δύναμή της με τον πιο εμπνευσμένο τρόπο. Αυτό συμπαρέσυρε
όλους. Διαδηλώσαμε για αυτό που εμείς είμαστε απέναντι σε αυτό
που δεν θέλουμε να είναι οι άλλοι.
Εμείς, τα αναρίθμητα «εγώ» απέναντι στη μηδενική ανοχή,
απέναντι στην εξουσία.
ALEXIS 6 Δεκεμβρίου 2008
25 Δεκεμβρίου 2008 ALEXIS…
Ήμουν και εγώ!
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