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	 Μετά	την	εν	ψυχρώ	δολοφονία	του	15χρονου	Αλ.	Γρηγορόπουλου	στα	Εξάρχεια,	το	βράδυ	της	6ης	
Δεκέμβρη	2008,	από	τους	ειδικούς	φρουρούς	Επ.	Κορκονέα	και	Β.	Σαραλιώτη,	ένα	κύμα	κοινωνικής	οργής	
εξαπλώθηκε	από	άκρη	σε	άκρη	σε	ολόκληρη	τη	χώρα.	Ξαφνικά,	η	σιωπή	έσπασε	και	οι	κραυγές	θρυμμάτισαν	
την	εικόνα	της	καθημερινής	ομαλότητας.	Οι	κάθε	λογής	καταπιεσμένοι	εξεγέρθηκαν,	όχι	για	να	διεκδικήσουν	
κάτι	συγκεκριμένο	αλλά	για	να	απαιτήσουν	τα	πάντα.

 Για	 το	 Κράτος,	 η	 δολοφονία	 του	 Αλέξανδρου	 δεν	 ήταν	
παρά	μία	ακόμη	καταχώρηση	στην	μακριά	λίστα	των	νεκρών		της	
μεταπολιτευτικής	δημοκρατίας.	Στην	μακριά	λίστα	των	μοιραίων	
ατυχημάτων	 και	 των	 μεμωνομένων	 περιστατικών.	 Μια	 λίστα	
που	αριθμεί	εκατοντάδες	δολοφονημένους,	από	τον	Κουμή	και	
την	Κανελλοπούλου,	 τον	 15χρονο	Καλτεζά,	 την	 43χρονη	Μαρία	
Κουλούρη	 (δολοφονήθηκε	 τον	 Ιούνη	 του	 2008	 στη	 διάρκεια	
συγκρούσεων	στη	Λευκίμμη	της	Κέρκυρας),	μέχρι	τους	δεκάδες	
δολοφονημένους	 μετανάστες	 στα	 σύνορα	 και	 τα	 αστυνομικά	
τμήματα	και	τους	νεκρούς	εργάτες	στα	εργατικά	“ατυχήματα”...	
Για	όσους,	όμως,	εξεγέρθηκαν,	στο	όπλο	που	σκότωσε	τον	Αλέξη	
είδαν	 το	 όπλο	 που	 τους	 σημαδεύει	 καθημερινά,	 στο	 πρόσωπο	
του	Αλέξη	είδαν	 τα	πρόσωπα	των	δικών	 τους	δολοφονημένων,	
στις	 στολές	 των	 δολοφόνων	 αναγνώρισαν	 τους	 δικούς	 τους	
βασανιστές.
	 Για	 τους	 μαθητές,	 η	 σφαίρα	 που	 σκότωσε	 τον	
Γρηγορόπουλο,	ήταν	μια	σφαίρα	που	στόχευε	τον	κάθε	έναν	από	
αυτούς	 ξεχωριστά.	 Ο	 μύθος	 περί	 “αθώων”	 και	 “ενόχων”	 που	
τόσα	 χρόνια	 τους	 δίδασκαν	 στα	 σχολεία,	 κατέρευσε	 σε	 μερικά	
μόνο	δευτερόλεπτα.	Μέσα	σε	μία	 νύχτα	συνειδητοποίησαν	ότι	
αν	αντιμιλούν	η	χειρότερη	τιμωρία	δεν	είναι	πάντα	η	“αποβολή”.			
Αυτή	 τη	φορά,	ήταν	η	σειρά	 τους	 να	θρηνήσουν	 τον	δικό	 τους	
νεκρό.	Μόνο	που	αυτή	τη	φορά	ο	πόνος	δεν	ήταν	βουβός.	Δεν	
αρκέστηκαν	στη	σιωπή.	Επέλεξαν	να	δώσουν	στην	δολοφονία	του	
Αλέξανδρου	την	απάντηση	που	της	αναλογεί.	Και	εξεγέρθηκαν...
	 Η	 εξέγερση	 του	 Δεκέμβρη	 δε	 διαμόρφωσε	 κεντρικά	
αιτήματα.	 Ούτε	 αρκέστηκε	 στο	 να	 υιοθετήσει	 τα	 μετριοπαθή	
αιτήματα	 περί	 “πτώσης	 της	 κυβέρνησης	 των	 δολοφόνων”.	 Και	
αυτό	 γιατί	 όσοι	 συμμετείχαν	 σε	 αυτή,	 γνώριζαν	 εξαρχής	 ότι	
δεν	 έχουν	 τίποτα	 να	 περιμένουν	 και	 τίποτα	 να	 ζητήσουν	 από	
κανέναν.	 Ηταν	 η	 ίδια	 η	 αφόρητη	 καθημερινότητα	 που	 τους	
έβγαλε	στους	δρόμους,	η	ίδια	η	καθημερινότητα	απέναντι	στην	
οποία	εξεγέρθηκαν.	Μια	καθημερινότητα	που	υποκλίνεται	σε	μια	
αλλοτριωμένη	ζωή	και	ένα	απαξιωμένο	μέλλον.
	 Και	οι	μαθητές	είχαν	χίλιους	δυο	λόγους	να	εξεγερθούν	
ενάντια	σε	μια	καθημερινότητα	που	δεν	έχει	τίποτα	να	τους	πει	
για	τις	ζωές	τους.	Οι	μαθητές	δέχονται	τη	βία	καθημερινά,	άμεση	
ή	έμμεση	ψυχολογική.	Τη	βία	μιας	σχολικής	πραγματικότητας



που	 χρησιμοποιεί	 τις	 χειρότερες	 έννοιες	 προκειμένου	 να	
τους	 μετατρέψει	 στο	 πρότυπο	 του	 καλού	 και	 υπάκουου	
πολίτη:	 βαθμονόμοι,	 τάξεις,	 κάγκελα,	 προσευχή,	 κουδούνι,	
απουσιολόγιο,	 αποβολές,	 διαγωγή	 κοσμία,	 βαθμοί,	 σύλλογοι	
γονέων	&	κηδεμόνων,	ψυχονόμοι,	θρησκεία,	ηθική,	πειθαρχία,	
παιδαγωγική...	 Τη	 βία	 μιας	 οικογένειας	 που	 αντανακλά	 στο	
πρόσωπό	 τους	 όλη	 της	 την	 ματαιοδοξία,	 τις	 προσδοκίες,	 τις	
φιλοδοξίες.	 Τη	 βία	 των	 απαγορεύσεων	 και	 των	 “πρέπει”,	 των	
χαμένων	ονείρων,	των	βιασμένων	συναισθημάτων,	της	απώλειας	
της	δημιουργίας,	των	επίπλαστων	σχέσεων	μέσω	internet	(αφού	
ακόμη	και	οι	όποιες	πραγματικές	σχέσεις	τους	δημιουργούνται	
και	αναπτύσσονται	στα	πλαίσια	των	σχολικών	ωρών).	Ολη	αυτή	η	
βία	διασταυρώθηκε	το	βράδυ	της	6ης	Δεκέμβρη	με	τη	δολοφονία	
του	 Αλ.	 Γρηγορόπουλου,	 πυροδοτώντας	 το	 κλίμα	 οργής	 των	
επόμενων	ημερών.
	 Οι	 επόμενες	μέρες	μετά	 τις	6	Δεκέμβρη	βρήκαν	σχεδόν	
όλα	τα	σχολεία	της	χώρας	υπό	κατάληψη.	Ηδη	η	κανονικότητα	
και	 η	 νομιμότητα	 είχε	 πληγεί.	 Οι	 μαθητές	 αυτή	 τη	 φορά	 δεν	
περίμεναν	 ούτε	 τις	 αποφάσεις	 των	 δεκαπενταμελών,	 ούτε	
πολύ	 περισσότερο	 τις	 ανακοινώσεις	 του	 Υπ.	 Παιδείας	 περί	 μη	
λειτουργίας	 των	 σχολείων	 από	 Δευτέρα	 8/12	 μέχρι	 Τετάρτη	
10/12	με	στόχο	την	εκτόνωση	της	κατάστασης.	Ηδη	από	το	βράδυ	
του	Σαββάτου,	οι	μαθητές	αυθόρμητα	αποφάσιζαν	το	κλείσιμο	
των	σχολείων	και	τη	συμμετοχή	τους	στις	κινητοποιήσεις	που	θα	
ακολουθούσαν.
 Το	πρωί	της	Δευτέρας	8/12,	και	μετά	από	ένα	Σαββατοκύριακο	αδιάκοπων	συγκρούσεων	στα	κέντρα	
των	μεγαλουπόλεων,	βρήκε	τους	μάθητες	στους	δρόμους.	Αυθόρμητα,	οι	μαθητές	και	οι	μαθήτριες	κάθε	
περιοχής	πραγματοποίησαν	διάφορες	δράσεις	στις	γειτονιές	τους,	οι	περισσότερες	από	τις	οποίες	κατέληξαν	
σε	 επιθέσεις	 στα	 αστυνομικά	 τμήματα	 αλλά	 και	 σε	 διάφορους	 άλλους	 κρατικούς	 και	 καπιταλιστικούς	
στόχους.	Μη	 έχοντας	 μια	 πολιτική	 ή	 συνειδησιακή	 συνοχή,	 οι	 μαθητές	 έδωσαν	 στις	 δράσεις	 τους	 ένα	
χαρακτήρα	 πολυμορφικότητας.	 Ετσι,	 την	 ίδια	 στιγμή	 που	 κάποιοι	 από	 αυτούς	 υιοθετούσαν	 δυναμικές	
λογικές	και	συγκρουσιακές	πρακτικές,	κάποιοι	άλλοι	επέλεγαν	να	εκφράσουν	την	αγανάκτησή	τους	μέσα	
από	βουβές	συγκεντρώσεις	και	διαμαρτυρίες.
	 Μέχρι	και	την	Παρασκευή	12/12,	πάνω	από	700	σχολεία	σε	όλη	την	Ελλάδα	τελούσαν	υπό	κατάληψη.	
Η	συμμετοχή	των	μαθητών	στα	εξεγερσιακά	γεγονότα	του	Δεκέμβρη,	τόσο	σε	τοπικό	όσο	και	σε	κεντρικό	
επίπεδο,	ήταν	κάτι	που	αναμφίβολα	ξάφνιασε	αρνητικά	την	Εξουσία,	που	μέχρι	τότε	θεωρούσε	δεδομένη	
μια	γενιά	που	γυρνοβολούσε	αλυσοδεμένη	από	το	σχολείο	και	το	φροντιστήριο	στην	οικογένεια	και	το	fa-
cebook.



               
             >> ΔΕΥΤΕΡΑ 8/12 
        Πορεία μαθητών στο Αιγάλεω
 Το	πρωί	της	Δευτέρας	8/12,	εκατοντάδες	μαθητές	και	μαθήτριες	από	όλο	το	Αιγάλεω	απέκλεισαν	τη	
συμβολή	της	Ιεράς	Οδού	και	Θηβών.	Τοποθετώντας	φλεγόμενους	κάδους	περιμετρικά	της	διασταύρωσης	
σταμάτησαν	την	κυκλοφορία	και	των	δύο	ρευμάτων	των	οδών,	παραμένοντας	στο	σημείο	και	φωνάζοντας	
συνθήματα	ενάντια	στην	αστυνομία.	Την	ίδια	στιγμή	που	πολλοί	αιγαλιώτες	της	περιοχής	είχαν	μαζευτεί	
γύρω	από	τη	συγκέντρωση,	οι	μπάτσοι	δεν	τόλμησαν	καν	να	πλησιάσουν.	Φαίνεται	ότι	οι	εντολές	άνωθεν	
ήταν	να	κλειστούν	στις	τρύπες	τους	(στα	Αστυνομικά	Τμήματα)	προκειμένου	να	εκτονωθεί	η	κατάσταση.	Η	
οργή	όμως	δεν	εκτονώνεται	τόσο	εύκολα.
	 Σε	 πηγαδάκια	 των	 μαθητών	 άρχισαν	 να	 ακούγονται	ψίθυροι.	 “Αν	 δεν	 εμφανιστούν	 μπάτσοι,	 θα	
ψάξουμε	εμείς	να	τους	βρούμε”.	Ετσί,	μετά	από	περίπου	μια	ώρα	παραμονής	στη	διασταύρωση	ξεκίνησε	
αυθόρμητη	πορεία,	 επί	 της	Θηβών,	προς	 την	Καβάλας.	 Στη	διάρκεια	 της	πορείας	οι	 μαθητές	 καλούσαν	
τους	“σαστισμένους”	μαγαζάτορες	να	κλείσουν	τα	μαγαζιά	τους	και	να	πάνε	μαζί	τους.	Η	πορεία	έφτασε	
στην	Καβάλας	και	απέκλεισε	όλα	τα	ρεύματα	της	διασταύρωσης	των	οδών	Καβάλας	και	Θηβών.	Εκ	νέου	
στήθηκαν	περιμετρικά	δεκάδες	φλεγόμενοι	κάδοι	σκουπιδιών.	Η	αστυνομία	για	άλλη	μια	φορά	δεν	τόλμησε	
να	εμφανιστεί.	Μόνο	δύο	πυροσβεστικά	οχήματα	έφτασαν	στο	σημείο	προκειμένου	να	σβήσουν	τις	φωτιές	
αλλά	απωθήθηκαν	χωρίς	ιδιαίτερη	δυσκολία.
	 Μετά	από	μιάμιση	περίπου	ώρα	και	μετά	από	κοινή	συννενόηση	δημιουργήθηκε	εκ	νέου	μπλοκ	
το	οποίο	κατευθήνθηκε	μέσω	της	Θηδών	και	της	Ιεράς	Οδού	προς	το	Α’	Αστυνομικό	Τμήμα	Αιγάλεω	στη	
διασταύωση	 των	 οδών	Παπαναστασίου	 και	 Κοραή.	 “Το	 αίμα	 κυλάει,	 εκδίκηση	 ζητάει”	φωνές	 και	 χέρια	
“οπλισμένα”	με	πέτρες,	 ξύλα	και	οργή.	Οταν	η	πορεία	έφτασε	στο	τμήμα	έγινε	επίθεση	και	σπάστηκε	η	
πρόσοψή	του.	Ακόμη	σπάστηκε	και	αναποδογυρίστηκε	ένα	περιπολικό	και	δύο	ακόμη	τζιπ	της	ομάδας	ΟΠΚΕ	
της	αστυνομίας.	Οπως	ήταν	φυσικό,	δεν	έλλειψαν	οι	φωνές	εκτόνωσης	της	οργής	των	μαθητών	τόσο	από	
γονείς,	όσο	και	από	άτομα	της	καθεστωτικής	αριστεράς		(ΚΚΕ,	ΣΥΝ)	ενώ	οι	μπάτσοι	δεν	έκαναν	τίποτε	άλλο	
εκτός	από	το	να	κοιτάζουν,	μέσα	από	το	τμήμα,	τους	διαδηλωτές	να	τους	πετάνε	ότι	έβρισκαν	μπροστά	
τους	και	να	κάνουν	εκκλήσεις	για	“ηρεμία”.	Ειρωνεία...	Κάποιος	πρέπει	να	τους	πει	ότι	η	οργή	δεν	γνωρίζει	
ηρεμία	και	ότι	κάθε	φορά	που	θα	σηκώνουν	τα	όπλα	τους	για	να	σκοτώσουν,	θα	παίρνουν	και	την	απάντηση	
που	τους	αναλογεί...

*	Οι	φωτογραφίες	τραβήχτηκαν	κατά	τη	διάρκεια	της	πορείας	
																																των	μαθητών	του	Αιγάλεω	στις	08/12/2008.

   υπνωτισμένοι γονείς
υποκλιθείτε στα παιδιά σας
                       <<


