
ΠΕΤΑ ΜΙΑ ΓΛΑΣΤΡΑ ΑΠ ΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ … ΜΠΑΤΣΟΙ ΦΑΣΙΣΤΕΣ ΔΟΛΟΦΟΝΟΙ

Στις  6  Δεκέμβρη  του  2008,  οι  ειδικοί  φρουροί,  Κορκονέας  και  Σαραλιώτης, 
πυροβολούν και δολοφονούν τον 15χρονό  αντι-εξουσιαστή Αλέξη Γρηγορόπουλο στην οδό 
Μεσολογγίου.   Η διέλευση των μπάτσων από το σημείο  δεν ήταν τυχαίο  γεγονός αλλά 
εφαρμογή  των  κρατικών  σχεδιασμών  για  την  στρατιωτικοποίηση  μιας  περιοχής.  Η 
δολοφονία ήταν η απάντηση του κράτους  στην έμπρακτη αμφισβήτηση των σχεδίων του από 
τους νεαρούς.

Τα  Εξάρχεια  αποτελούσαν  ανέκαθεν  εστία  αντί-καθεστωτικής  κουλτούρας  και 
εξέγερσης.  Οι  πιο  πάνω δυναμικές   ώθησαν στην εδαφικοποίηση  των προταγμάτων του 
ανταγωνιστικού  κινήματος   στην  συγκεκριμένη  γειτονιά.  Συλλογικά  εγχειρήματα, 
πολιτιστικές/πολιτικές  εκδηλώσεις,   λαϊκές  συνελεύσεις,  καταλήψεις  στέγασης 
μεταναστών, αντί-εξουσιαστικές/αναρχικές καταλήψεις , στέκια και κοινωνικοί χώροι σε 
συνδυασμό με την διαρκή σύγκρουση ενάντια στις μονάδες καταστολής και τις ευρύτερες 
επιθετικές ενέργειες, συνθέτουν  ένα μωσαϊκό αγωνιστικής κοινοτικής ζωής.

Αυτή  η  ζωτική  κίνηση  εξαναγκάζει  το  κράτος  να  φανερώνει  τις  πραγματικές 
προθέσεις και δυνατότητες  του,  υπενθυμίζει και κάνει ορατούς  τους όρους κυριαρχίας 
του, τον έλεγχο και την βίαιη επιβολή.

Η δολοφονία του Μιχάλη Καλτεζά, οι ξυλοδαρμοί, οι συλλήψεις και οι προληπτικές 
προσαγωγές, οι μαζικές κυκλωτικές εισβολές της πλατείας, οι σχεδιασμένες τοποθετήσεις 
διμοιριών για  τον γεωγραφικό έλεγχο όλης της περιοχής και   πιο  πρόσφατο γεγονός,  η 
χρήση πλαστικών σφαιρών την  επέτειο της 17 Νοέμβριου έξω από το πολυτεχνείο.

Η προσπάθεια του καθεστώτος και των δημοσιογράφων ήταν και είναι η συστηματική 
στοχοποίηση των εξεγερμένων ως αντικοινωνικά στοιχεία με ιδιοτελή συμφέροντα. Σκοπός 
τους είναι να αποκόψουν την σύγκρουση από την κοινωνική βάση. Η επίλυση των όποιων 
προβλημάτων κατά την διάρκεια των εξεγερτικών γεγονότων δε μπορεί να προκύψει παρά 
μόνο  μέσω  της  συν-οργάνωσης  και  επικοινωνίας.  Η  οργάνωση  μιας  επιθετικής 
περιφρούρησης  γειτονιάς για το σπάσιμο της κρατικής πολιορκίας  δεν είναι  έργο κάποιων 
ειδικών, ούτε προνόμιο των ανδρών, των νέων κλπ . Είναι υπόθεση και δυνατότητα όλων 
των κατοίκων και των επισκεπτών της γειτονιάς,  που βάλλονται από την καταπίεση και 
την  εκμετάλλευση.  Η  συμμετοχή  τους  βάζει  επί  τάπητος  την  προοπτική  της  συνολικής 
αυτοοργάνωσης  του  κοινωνικού  χώρου  .  Ο  δημόσιος  χώρος  είναι  ο  τόπος  της 
συλλογικοποίησής  μας.  Η απελευθέρωση της γειτονιάς από τον κρατικό έλεγχο αποτελεί 
την  προϋπόθεση  για  την  συνολική  αυτοοργάνωσή  της.  Η  συμμετοχή  στην  επιθετική 
περιφρούρηση  διευρύνει  το  απελευθερωμένο  έδαφος  και  καθιστά  εφικτό  για  αυτούς  και 
αυτές που οικειοποιούνται μια γειτονιά, να καθορίσουν τους όρους αγώνα και συμβίωσης.

Τον Κορκονέα τον όπλισαν οι κλειστές πόρτες

Στις 6 Δεκέμβρη όλοι και όλες στο δρόμο

Καλούμε σε συνάντηση στην πλατεία Εξαρχείων, Σάββατο 3/12, 19:00, ώστε 
να  συζητήσουμε για το πώς μπορεί να επιτευχθεί η περιφρούρηση της γειτονιάς. 
Κατά την διάρκεια της συνάντησης θα υπάρξει μικρή προβολή και στο τέλος της 
θα γίνει πορεία στην γειτονιά.

Επιθυμούμε να σταθούμε μαζί με τον αγωνιζόμενο κόσμο,  που θα βρίσκεται στην 
ευρύτερη περιοχή, για να επιτύχουμε με όποιο μέσο και τρόπο διαθέτει ο καθένας μας και η 
κάθε μία μας τη μόνιμη εκδίωξη των μπάτσων από τα Εξάρχεια. 
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