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Yunanistan  İsyanı: Aralık Ayının Hikâyesi TPTG

Bazı proleterlerin perspektifinden  Atina'daki olayların detaylı ve günlük
özeti. (Son güncelleme  2 Ocak 2009) 

Polisin bir kişiyi vurması  şehirlerde on yıllardır birikmekte olan isyan ateşini
körükledi.  Aşağıdakiler Yunanistan'daki isyanların ilk -ve eksik- bir
anlatımıdır.  Anlatılanlar bizim deneyimlerimize ve duyduklarımıza
dayanmaktadır.  Bir yanda isyanın heyecanı ve isyancıların kararlılığı, öte 
yanda, açığa çıkmakta olan stratejisiyle devlet tabi ki daha fazla  zaman ve
emeği hak ediyor. (olayları yeterince anlayabilmek için)  Bu maalesef bizim
şu anda yapabileceğimiz bir şey değil. Çünkü  biz hala bazı yerel gösterilere
toplantılara ve eylemlere katılmakla  meşgulüz.  

6 Aralık Cumartesi

Akşam 21.10 gibi, bir polis  Exarhia Meydanı yakınlarındaki sıradan ufak bir
ağız dalaşından  sonra 15 yaşındaki Alexis-Andreas Grigoropolus'u
soğukkanlılıkla  vurup öldürdü. Bu olaydan hemen sonra pek çok insan –
çoğunlukla  anti-otoriterler- ne olup bittiğini anlamak ve polis şiddetine karşı 
öfkelerini göstermek için bölgede toplandı. Yüzlerce polis olası  tepkileri
bastırmak için meydanı kapatma girişiminde bulundu, ama  sonuçsuz kaldı.
Aniden insanlar olanaklı olan her şekilde meydanı  çevreleyen caddelerde
polise saldırmaya başladı. İki saatten az  bir sürede, on binden fazla insan
olayı değerlendirmek ve polisle  çatışmak için meydandaki yerini aldı. Bazı
anarşist gruplar birkaç  blok ötedeki tarihi Ulusal Teknik Üniversitesi'ni ve bir
kilometre  uzaktaki Ekonomi fakültesini mücadelenin merkezi olarak
kullanmak  üzere işgal etti.  Aynı şekilde olay mahaline bir kilometreden
yakın  olan Hukuk Fakültesi de solcular tarafından işgal edildi. Şahit 
olduğumuz kadarıyla bu bölgede, polisle çatışmalar ve bankalara  yönelik
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saldırılar sabaha karşı dörde kadar devam etti. 

Cinayet ile ilgili haberler  internet ve cep telefonu yoluyla birçok insana
hızlıca yayıldı.  Bunun sonucu olarak, hali hazırda Monastiraki Meydanı'nda
bulunan  yüz elli kadar insan aniden dünyanın en lüks on birinci caddesi 
olan Ermou Caddesi'ndeki neredeyse bütün dükkânlara saldırıp onları 
yağmaladılar. Burada, çevredeki bar ve kulüplerden çok sayıda  katılan oldu.
O gece Atina'nın merkezinde, bazı insanlar Acropolis  yakınındaki polis
merkezine saldırarak bir sürü zarara yol açtılar. 

Genç bir insanın katledildiği  haberinin, anında Thessaloniki, Ioannina,
Irakleio, Volos gibi bankalara,  polis merkezlerine ve mağazalara saldırıların
düzenlendiği şehirlere  yayıldığı da not edilmelidir.       

15 Aralık Pazartesi

Sabah 5.00’da, Atina'nın  kuzey-doğu taşrasındaki Halandri'nin eski ilçe
okulu binasındaki  işgal, yerel dükkân sahipleriyle mafya ilişkisi içinde olduğu
 söylenen bir avuç cani tarafından saldırıya uğradı. Bir tanesi  protestocuları
tüfek ve beysbol sopasıyla binayı terk etmeleri için  tehdit etti. Buna rağmen,
iki saatin sonunda halk binayı yeniden işgal  etmeyi başardı.

Agios Demetrios'da işgal halk  meclisi, belediye otoritelerinin arabuluculuğu
olmaksızın, belediye  hizmetlerinin yeniden başlaması için büro işçileriyle
işbirliğine  gitmeye çalıştı. Göçmenler için yeşil kart işlemlerinin halledilmesi 
ve ücretlerin ödenmesi, izinlerin halledilmesi gibi acil sosyal ihtiyaçlar  için
böyle bir şey planlandı. Belediye başkanı ve meclisi bu hizmetlerin 
sağlanmasını önlemek için işçilerin gözünü korkutmaya çalıştı. 
 Sabah yüz kadar lise öğrencisi ve bir kısım işçi ve militan Evelpidon 
Caddesi'ndeki mahkemelerin dışarısında, önceki hafta polisle çatışmalar 
sırasında tutuklananlarla dayanışmalarını ifade etmek için toplandı.  Gençler
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hep birlikte yürüyerek mahkemelere girdi, kontrolleri by-pass  etti. O
sıralarda, çevre okullardan binlerce öğrencinin katılımıyla  Korydallos
banliyölerinde bir gösteri örgütlendi. Gençler, ülkenin  en büyük hapishanesi
olan Korydallos hapishanesine yürüdüler, burada  taş ve molotoflarla polisle
çatıştı. Başka bir yerde, Pagrati  bölgesinde, lise öğrencileri polis merkezinin
önünde gösteri yaptı.  Öğlen çevre okullardan binden fazla genç Alexandras
Bulvarı'ndaki  polis merkezinde toplandı ve polise yumurta, un ve taşlarla
saldırdı.  Kötü bir şekilde vurulduktan sonra iki öğrenci tutuklandı. 
 Öğleden sonra, Propylaia Meydanı'ndaki müzikal gösteriye yüz elli  kadar
gösterici katıldı. Göstericiler şarkı söyleyerek ve dans  ederek Panepistimiou
Bulvarı'nı bloke etti ama özel polis kuvvetlerinin  vahşice saldırılarına maruz
kaldılar. Bu sırada yüz kadar insan  Propylaia metrosuna müdahalede
bulundu. Emek gücü metasının kapitalist  döngüsünün eleştirisini vurgulayan
broşürler dağıtıldı, herkes  için ücretsiz ulaşım talebi dile getirildi ve metro
istasyonlarındaki   hoşgörü yoksunu politikaların çiğnenmesine önayak
olundu. Müdahale  bütün satış otomatlarının sabote edilmesi, bu renksiz
ortamdaki  duvarlara yazılama yapılması ve kameraların spreylerle
boyanmasıyla  sona erdi. Özel polis kuvvetleri metro istasyonuna girdi ve
neşeli  katılımcılar onlara karşı sözlü saldırıda bulundu ve istasyon 
girişindeki merdivenlerin tepesinden onlarla dalga geçtiler. Aynı  anda, aynı
eylem Agios Demetrios'daki işgal binasının halk meclisi  tarafından Dafni
metro istasyonunda eyleme döküldü. 

Propylaia Meydanı'ndaki üniversite  binasına katil polisin avukatı Kugias'ı
tasvir eden ve üzerinde  -kurşunun sekerek Alexis'e saplandığı iddiasına
atfen- "Git  kendini sektir, dalkavuk" yazılı büyük bir pankart asıldı.  Metro
istasyonu müdahalesinden kısa bir süre sonra, Hukuk Fakültesi  işgal meclisi
tarafından çağrısı yapılan gösteri bu meydandan  başladı. İki bin civarında
insan bu gösteriye katıldı, Parlamento'ya  gidildi ve Propylaia Meydanı'na
geri dönüldü. Nea Filadelfia'nın  banliyösünde, belediye kültür merkezi
toplanma veri ve karşı-enformasyon  merkezi olarak kullanılmak adına işgal
edildi.

Belediye binalarının  ve radyo  istasyonlarının işgali üniversite bölümlerinde
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olduğu gibi Atina  ve diğer şehirlerde yayılarak devam etti. 

O gün, 14 göçmen komünitesinin  temsilcileri ayaklanma ve özelde
yağmalama olaylarıyla aralarına  mesafe koymak için bir bildiri yayınladı:
"Biz yağmacı değiliz,  göçmenler toplumun sesine ve itibarına sahiptir. Şunu
ilan ediyoruz  ki göçmenlerin büyük çoğunluğu be yağmacıdır ne de suçlu". 
Biraz farklı bir tutum takınarak, Atina Cezayirli Göçmenler Lokali,  sabah,
polis karakolu önündeki öğrenci topluluklarına bir bildiri  dağıttı ve "Bu günler
bizim de günlerimiz" diyerek ayaklanmalardaki  sınıf dayanışmalarını ilan
etti. Metnin tamamı ekte bulunabilir.

16 Aralık Salı

Elli kişilik bir grup, ulusal  devlet televizyonu NET'in stüdyolarına girmeyi
başardı ve 15.00  haberlerini bir dakika boyunca durdurmanın yolunu buldu.
Kameralar  "Ayaklanma mahkûmları hemen serbest bırakılsın" , "Hepimize 
özgürlük", ve "Televizyon izlemeyi bırak, sokaklara çık"  pankartlarını açan
protestoculara döndü. Bu eyleme katılan grup  ekte bulunan bir bildiriyi
kaleme aldı.

Öğlen, yetmiş kişilik militan  grup, aynı zamanda özel polis kuvvetlerinden bir
birimin (YMET) karargâhı olarak  da kullanılan Ilissia polis merkezine
saldırdı. Bir polis minibüsü  ve dört polis aracı yakıldı ve iki polis yaralandı. 

Öğleden sonra, lise öğrencileri,  işçiler ve öteki sakinlerin katılımıyla
Petralona, Dafni, Agios  Demetrios'un banliyölerinde toplantılar ve gösteriler
düzenlendi.  Ayrıca, Exarhia'da toplanan bin civarında kişi yerel polis
merkezine  yürüdü ve burada ciddi bir polis gücüyle durduruldu.
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Agios Demetrios ilçe okulunun  işgali üç yüz civarında insanın katılımıyla
düzenlenen bir  gösteriyle son buldu. Şehir merkezindeki başka bir yerde,
Victoria  Meydanı'ndaki metro istasyonuna müdahalede bulunuldu. Satış
otomatları  yok edildi, duvarlara sloganlar yazıldı ("Haydi isyanı yeraltına 
indirelim" onlardan biriydi) ve gözetleme kameraları spreylerle  boyandı.  

17 Aralık  Çarşamba

Yunanistan Emek Konfederasyonu'nun  (GSEE) Patission ve Alexandras
Bulvarları'nın kesişiminde bulunan  merkez büroları sabah erken saatlerde
yetmiş kişilik bir grup işçi  tarafından işgal edildi. İşgalin amacı işgalin ilk
bildirisinde  (ekte) tanımlandı. Haydutlarıyla birlikte elli kadar bürokrat saat 
15.00 civarında işgalcileri tahliye etmeyi denediler fakat yakınlardaki 
ASOEE işgalcilerinin de yardımıyla orada bulunan insanlar tarafından 
püskürtüldüler. Akşam 18.00’de bir meclis toplanması için çağrı  yapıldı ve
sekiz yüz civarında kişi katıldı.

Daha en baştan şurası açıktı  ki işgal içinde iki farklı eğilim vardı. (nasıl
eklemlendiklerinin  önemi olmaksızın: işgali sembolik olarak sendika
bürokrasisinin  eleştirisi olarak ve taban sendikacılığına ön ayak olması için 
kullanmak isteyen "işçi"ciler; kapitalist toplumun bir başka  kurumuna
saldırmak, sendikalizmi eleştirmek ve mekânı genel ayaklanmanın  içeriğine
uygun bir başka mücadele komünitesi kurmak için yapılandırmak  isteyen
proletarya.) Meclise katılan solcu sendikacıların bu ayaklanmış  işçiler ve
solla ne yapacakları hakkında en ufak bir fikri yoktu.

Sabah, üniversite öğrencileri  Acropolis kayasına 18/12'de Avrupa'da kitlesel
gösterilere ve direnişlere  çağrı yapan sloganlar eşliğinde iki dev pankart
astı. Arkeoloji  sitesindeki işçiler eylemi destekledi. Birkaç gün önce,
Acropolis'teki  işçiler özel izin kesintileri yüzünden düşen ücretleri sebebiyle 
grevdeydi. O gün bakanlık grevcilerin isteklerinin karşılanacağı  sözünü verdi
ve yürüyüşler askıya alındı.
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Akşam Halandari ilçe okulu  işgali polis merkezini hedefleyen bir gösteri
örgütledi. En az dört  yüz insan katıldı ve yumurta, taş ve şişelerle polis
merkezine  saldırdı; otuz dakika önce aynı gösteride yerel Adalet Sarayı'na 
yumurta ve boyalar atılmıştı. Kesariani, Pangrati ve Vironas'ta  da gösteri
düzenlendi. Bu gösteriye üç yüz kişi katıldı ve  kısa çatışmaların yaşandığı
polis merkezine  yöneldiler. Sonra,  gösteriye katılanlar bir kaç saat önce
işgal edilen Kesariani ilçe  merkezindeki okula doğru yürüyüş geçti. 

Attiki, Ano patisia, Kato Patisia,  Tavros ve Monastiraki metro
istasyonlarındaki bilet otomatlarının  ve gözetleme kameralarının sabotajı
akşam 17.00’da yinelendi. 

Atina'nın batı banliyölerinden  Peristeri'de bir başka lise öğrencisi bilinmeyen
bir kişi tarafından  gençlik toplantısı sırasında vuruldu. Şans eseri, babası
tanınan  bir sendikacı ve sözde Komünist parti üyesi olan çocuk, ciddi bir 
şekilde yaralanmadı. 

Çoğunluğu Yunanistan üniversitelerinde  Hukuk okutan bir grup profesör
hükümet ve politik mercilere Yunan  toplumunun hastalıklı yapıları olarak
gördükleri, üniversite  kampüslerinin barınak olarak kullanılması ve gösteriler
sırasında  maske kullanılmasına yönelik adli soruşturma yapılmasının altını 
çizerek önlemler alınmasını talep etti. Bu yönde, entelektüeller,  geç kalmış
olsalar da, eski Yunanistan'da Kara Önlem 2008'i başkaldırılara  uyarlayarak
başlaması için çaba gösterdi. 

18 Aralık, Perşembe

Lise öğrencileri, üniversite  öğrencileri, öğretmenler ve işçilerin katılımıyla
öğleden  sonra Propylaia Meydanı'nda bir gösteri başladı. Ulaşım sendikası 
bir günlük grev çağrısı yaptı. Kitapçılar ve inşaat işçileri  sendikaları beş saat
iş bırakma çağrısı yaptı. Taşımacılar  gösteride kendi bloklarını oluşturdular.

 6 / 16



Yunanistan İsyanı: Aralık Ayının Hikâyesi TPTG

Ayrıca Kamu Sektörü  İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ADEDY) da beş
saat iş bırakma  çağrısı yaptı. Bu birçok işçiye gösteriye bağımsız olarak 
katılma şansı doğurdu. Göstericilerin sayısı çok fazlaydı.  Yirmi bin kişinin
toplandığı tahmini yürütenler var. Gösteri  parlamentoya ulaştığında polisle
çatışmalar başladı. Polisin  temelde yaptığı Syntagma Meydanı'ndaki Noel
ağacının etrafında  kümeleşerek atılan molotoflar dolayısıyla yanmasını
engellemeye  çalışmaktı. Yüzlerce insanın onlara bağırıp çağırmasını  ve
alay etmesini izlemek çok komik bir manzaraydı. Gerçek Noel ruhu:  Noel
ağacı, (gerçekte plastikti), mutlu tüketicilerin simgesi, kanun  ve düzenin
kuvvetleri tarafından korunuyordu. Çatışmalar akşama  kadar Panepistimiou
Bulvarı'na, Akademias Bulvarı'na ve Solonos Caddesine  sıçradı. Bir sürü
insan tutuklandı ve aralarında oradan geçen  ve polis tarafından vurulan bir
asker de vardı.

Patra'daki benzer bir gösteriden  sonra, yerel İşçi Merkezi GSEE örnek
alınarak bazı göstericiler  tarafından işgal edildi. 

Öğleden sonra, göçmenler  ve ırkçılık karşıtı örgütler tarafından bir kaç yüz
insanın  katılımıyla ırkçılık karşıtı bir gösteri düzenlendi. Katılan  örgütlerden
bazıları daha önce göçmenlerin ayaklanma ve yağmalama  olaylarına
karıştığını inkâr edenlerdi, böylece kapitalist  arabulucular olarak rollerini
perçinliyorlardı.

Akşam, sözde Komünist Gençlik  üyeleri, Peristeri'de lise öğrencilerinin
önceki günkü teşebbüslerini  protesto etmek için bir gösteri düzenledi. Bazı
kaynaklara göre,  bazı lise öğrencileri Komünist Gençlik üyelerini
susturmuşlardı.

Bir grup sanat öğrencisi  Yunanistan'daki en önemli müzik okulu olan
Megaro Mousikis'deki bir  klasik müzik konserini yarıda kestiler.  Sanatın ve
sanatçıların  son olaylarla ilişkilerini eleştiren bildiriler dağıttılar ve polis  ve
devlet aleyhine slogan attılar. 
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19 Aralık Cuma

Fransız Enstitüsü'ne öğlen  kırk kadar insan tarafından molotof ve taşlarla
saldırı düzenlendi.  Duvarlara spreylerle sloganlar işlendi: "Atina'da kıvılcım, 
Paris'te yangın, başkaldırı yaklaşıyor" ve "Yunanistan  - Fransa: Başkaldırı
her yerde". Bu eylem Fransa'daki lise seferberlikleri  ve demiryollarını sabote
etmekle suçlanan aktivistlerle dayanışmayı  belirtiyordu. 

Öğleden sonra, Propylaia  Meydanı'nda yüzlerce sanatçının ve beş binden
fazla insanın katılımıyla  bir dayanışma konseri düzenlendi. 

18.00’da yerel anarşist  grup tarafından Atina'nın banliyölerinden Egaleo'da
bir gösteri  örgütlendi. Polis merkezine yönelen gösteriye yüz kadar kişi
katıldı.  Göstericiler polis merkezine saldırdı ve yolları üzerindeki bankaların 
camlarını ve kameralarını kırdı. Aynı yerde, solcu gruplar tarafından  başka
bir hat üzerinde bir gösteri düzenlendi. 

Gün boyunca ASOEE ve GSEE  işgaline katılan işçiler ve geçici işçiler,
öğrenciler ve işsizler  iki çağrı merkezine müdahalelerde bulundular: MRB
(kamuoyu yoklamaları  yapan bir şirket) ve OTE (Yunanistan ulusal
telekomünikasyon şirketi).  İlk müdahale öğlen saatlerinde gerçekleşti ve
bölgenin şehir  merkezine olan uzaklığı sebebiyle çok az kişi katılabildi. İkinci
 müdahaleye atmış civarında kişi katıldı ve bir kaç dakikalığına  işlemleri
bloke ettiler. Çağrı merkezindeki geçici işçiler eylemi  olumlu karşıladılar.

Bu noktada sekiz yüz lise  öğrencisi, İlköğretim Öğretmenleri Sendikası
OLME'ye göre,  işgallere katılıyordu.

Yüz civarında insan akşam  geç saatlerde Atina Ulusal Tiyatrosu'nun açılış
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gecesini durdurdu.  Sahneye çıktılar ve "Herkes sokaklara. İsyan sırasında
tutuklanan  herkese özgürlük" yazan afişi okudular. İzleyici ve sanatçılara 
diğer şeylerin yanı sıra "şimdi cep telefonlarınızı devre  dışı bırakmış
durumdasınız, bilincinizi aktifleştirme zamanıdır"  yazan metin dağıtıldı. 

20 Aralık Cumartesi

Gün boyunca üç radyo istasyonu  işgal edildi. Öğle saatleri boyunca
Atina'nın merkezinde ve banliyölerinde  gösteriler düzenlendi. Gyzi, Peristeri,
Halandri, Vironas, Petralona,  Nea Smirni. Gösteriler ya yerel işgalciler
tarafından organize edildi  ya da yerel anti-otoriter ve solcu gruplar tarafında.
Bu seferberlik  ASOEE  ve Atina Ulusal Teknik Üniversitesi işgalcileri
tarafından  çağrısı yapılan uluslararası eylem günü dolayısıyla ilan edildi. 
Yüzlerce insan gösterilere katıldı.

Sonra, Agios Panteleimonas'daki  -birçok göçmenin yaşadığı Atina'nın
yoksul bir komşusu- bir  süpermarket bir grup militan tarafından yağmalandı. 

Akşam, Teiresias binası,  bireylerin ve şirketlerin ekonomik davranışlarını
yansıtan verileri  işleyen bankalar arası bir şirket, saldırıya uğradı ve yakıldı.

Sonra, binden fazla insan Exarhia  caddelerinde toplanarak Alexisandros'u
andı. Polisle çatışmalar  başladı fakat kalabalık dağılmıştı ve Ulusal Teknik
Üniversite'nin  yerleşkesine püskürtüldü. Çatışmalar üniversite civarında 
sabahın erken saatlerine kadar devam etti.

Nea Filadeldeia'daki Yunan  polis kuvvetlerinin finans departmanına molotof
kokteylleriyle saldırıldı.  Binadaki hasarın yanı sıra yedi araba da tahrip
edildi.  
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21 Aralık Pazar

Öğlen Kesariani-Pagrati'de  (yaklaşık 250 katılımcı) ve Ilion'da (yaklaşık yüz
katılımcı)  gösteriler düzenlendi. Ilion'da göstericiler dört bankaya ve bir  iş
merkezine (OAED) taşlarla saldırdı ve camlarını döktü. 

GSEE işgali öğle saatlerinde  Atina Üniversitesi ve Patission Bulvarı
boyunca devam eden bir gösteri  sonucunda sona erdirildi. Gösteri için başta
yapılan plan göçmenlerin  yaşadığı proleter komşuların yanına gitmekti.
Fakat polisin akademik  muhafazayı geçip Ulusal Teknik Üniversitesi'ni
boşaltacağı dedikoduları  dolaşınca plan değişti. GSEE'deki polis
gözetimindeki ya da hapsedilmiş  isyancılarla dayanışmaya odaklanmış son
toplantıdan, 24 Aralık  çarşamba günü saat 16.00’da Monastiraki
Meydanı'ndan Syntagma  Meydanı'na kadar Yunanistan'ın en pahalı ticari
bölgesi olan Ermou  caddesi boyunca devam edecek bir gösteri
düzenlenmesi kararı çıktı. 

Drama okullarındaki yüzlerce  öğrenci Atina çevresindeki on beş tiyatro
oyununu yarıda kesti.  Müdahalelerin başlıca sloganları "Başkaldıran yeni
yıl,  herkes sokağa",  "Hayallerimizi öldürmek mümkün değil"  idi.  

22 Aralık Pazartesi

Peristeri İlçe Okulu öğle  saatlerinde yüz kadar insan tarafından işgal edildi. 

Mafya benzeri bir çete 44  yaşındaki göçmen temizlik işçisi, temizlikçiler
sendikası sekreteri,  K. Kuneva'ya akşam geç saatlerde işten eve dönerken
saldırdı.  Yüzünü yakmak için sülfürik asit kullandılar. Bunun sonucunda 
Kuneva bir gözünü kaybetti ve görme ve solunum sistemindeki kritik  durum

 10 / 16



Yunanistan İsyanı: Aralık Ayının Hikâyesi TPTG

sebebiyle şimdiye kadar yoğun bakımda tutuldu. K. Kuneva Atina-Piraeus 
Elektrikli Demiryolu'nda (ISAP) taşeron bir firmada çalışıyordu  ve
patronlarıyla sürekli bir çatışma halinde bulunduğunu, son  zamanlarda
kimliği belirsiz kişilerden tehdit telefonları aldığını  belirtti. 

23 Aralık Salı

Sabah erken saatlerde, Goudi'de  polis otobüsüne ateş edildi. Yaralanan
olmadı. Kendilerini "Halk  Hareketi" olarak isimlendiren bir grup medya
merkezlerine telefon  edip pek de olağan olmayan bir şekilde neden böyle bir
eylem yaptıklarını  açıklayan bir bildiri bırakmadan olayı üstlendi. Bu ateş
edilen  bina (anti-otoriter öğrencilerin buluşma mekânı olarak kullanılmak 
üzere işgal edilen küçük bir bina) ile birlikte tüm olay üstünde  şüphe
uyandırdı. Kısa bir süre sonra, Cumhuriyet Savcısı polise  olay mahalini
araştırması için izin verdi ve "üniversite dokunulmazlığı"  ihlal edildi.

İşgal edilen üniversite  ve lise komitelerinin koordinasyonunda organize
edilen gösteriye beş  bin kişi katıldı. Gösteriden önce bazı göstericiler bir
polis  arabasını ters çevirdi ama bunun dışında başka bir çatışma 
görülmedi. 

Hukuk Fakültesi’nin işgaline  katılanların büyük çoğunluğu binayı terk
etmeye karar verdi.

Nea Filadelfia'da iki yüz  kadar kişi işgal edilen belediye kültür merkezinden
başlayarak  yerel polis merkezine dek devam eden bir gösteri düzenledi.
Göstericiler  polis merkezine yumurta, boya ve taş attı.

24 Aralık  Çarşamba
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ASOEE işgali öğlenden sonra  sonlandırıldı.

Çoğunluğu anti-otoriter  cenahtan bin beş yüzden fazla insan, pazar günü
GSEE işgalinde,  kovuşturmaya uğrayan isyancılarla dayanışma amacıyla
düzenlenen  toplantıda organize edilen gösteriye katıldı. Göstericiler
Monastiraki  Meydanı'ndan başladı, Ernou Caddesi boyunca devam ederek
Syntagma  Meydanı'na ulaştı. Sonra Kolokotroni Caddesi'nden tekrar
Monastiraki  Meydanı'na dönüldü. Bazı gençler Noel alışverişinin zirve
noktasında  olduğu bir zamanda ülkenin en önemli ticari merkezinden geçen
gösteriye  iştirak etti. Gösteride sloganlar Noel alışverişi "ruhu"na  karşı
ayaklanmanın devam etmesi için atıldı. Gece yarısı Ulusal  Teknik
Üniversite'nin işgali sonlandırıldı.

26 Aralık Cuma

Yüz elli kadar kişi K. Kuneva'nın  bulunduğu Evaggelismos hastanesinin
önündeki gösteriye katıldı.  Sloganlar "patron terörüne karşı direniş" için
atıldı. 

27 Aralık Cumartesi

Öğle saatlerinde, üç yüz  kadar insan Konstantina Kuneva ya yöneltilen
ölümcül saldırıya  karşılık olarak ISAP binasını işgal etti. Bu eylemi organize
eden  grup bir bildiri yayınladı. (ekte)

16.00’da tutuklanan ya da  soruşturma altında olan isyancılarla dayanışmak
amacıyla bir toplantı  gerçekleştirildi. Toplantıya beş yüz kişi katıldı. Pazar
günü  dükkânların açılmasına karşı eylemlerde düzenlemeye karar verildi. 
(Yunanistan'da pazar günleri dükkânlar kapalıdır, fakat devlet  buna karşı bir
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yasa uygulamaya çalışıyor. Önceki gün hükümet  istisna olarak Atina
merkezindeki dükkânların hasar tespit çalışmaları  yapılması için açılması
kararı verdi). Aynı toplantıda, yılbaşı  gecesi saat 23.00’te tutsak isyancılarla
dayanışmak amacıyla Korydallos  hapishanesinin dışında bir gösteri
düzenlenmesi kararı çıktı.  

28 Aralık Pazar

Sabah 9.30’da iki yüz insan  Syntagma Meydanı'ndaki büyük bir kitap
mağazasının önünde toplanarak  girişleri bloke etti. Katılımcıların bazıları
Kitap Dükkânı  Asistanları Sendikası üyeleri ama büyük bir çoğunluğu önceki
 günkü toplantıya katılmış işçiler ve öğrencilerdi. Katılımcıların  büyük bir
çoğunluğu daha fazla mağaza bloke edebileceklerine karar  verdi ve Ermou
Caddesi'nde yürüyüşe geçti. Burada, onarlı yirmişerli  gruplar haline
ayrıldılar ve Ermou Caddesi'ndeki önemli mağazaları  bloke etmeye
başladılar. (Daha önce de söylediğimiz gibi Ermou  Caddesi Avrupa'nın en
lüks caddelerinden biridir). Atılan sloganlar:  "Çalışmak zorunda olanlara
özgürlük", "Bizi pazar  günleri çalışmaya zorluyorlar, bizi vuruyorlar ve her
gün bir savaş  içinde yaşıyoruz". Zaman geçtikçe, alışveriş yapan bir  kitle
Ermou Caddesine akın etti ve girişleri tutmak nasıl olduysa  zorlaşmaya
başladı. Buna rağmen şu ilginçti ki mağaza sahipleri  korkmuş görünüyordu:
ışıkları kapattılar ve göstericilerin  ayrılmasını sabırla beklemeye başladılar.
Bazı sol görüşlü  kişiler de şehrin en az üç ayrı ticaret noktasında daha
devam  eden bloke etme girişimlerine katıldı. Sözde Komünist Parti üyesi 
beş yüz kadar kişi mağazaların açılmasını engellemek yerine  medyaya göz
kırpmayı tercih ederek cadde boyunca bir aşağı bir  yukarı yürüyüş
yapıyordu. 13.30 civarında göstericiler mekânı  terk etmeye kadar vererek
Exarhia'daki bir büyük kitap mağazasına  doğru yürüyüşe geçti. Patronu
mağazayı kapatmaya zorladıktan  sonra ayrıldılar. Birçoğu ISAP işgal
binasından K. Kuneva'nın  bulunduğu hastaneye doğru yürüyüşe geçecek
gösteriye katılmak  üzere bu binaya gitti ve böylece binadaki işgale bir nokta
koyuldu. 
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29 Aralık Pazartesi

15.00’da yüz yirmi kadar  insan "Atina Alışveriş Merkezi" denilen ticaret
merkezinin  ikinci katında toplandı ve burada yarım saatlik bir gösteri
düzenledi.  -Atina Alışveriş Merkezi" Atina merkezden on beş km. uzaklıktaki
 Attiki bölgesinin en büyük ve göz alıcı alışveriş merkezidir-  Katılımcılar iki
tane pankart taşıyorlardı: Biri tutuklanan bütün  isyancıların acil özgürlüğünü
talep ediyor ve diğeri de "tüketiyorum,  öyleyse varım" mottosunu taşıyordu.
Bina içindeki herkesin  görebildiği gösteri sırasında, bazı göstericiler
üzerinde "çalış,  tüket, öl" yazan başka bir pankart astı. Bu sırada diğerleri 
de mağazaların içindeki ve dışındaki yüzlerce insana bildiri  dağıttı. Gösteri
sona erdiğinde, danışma mikrofonları işgal  edilerek bildiri okundu. Ana
girişin duvarlarında yazılar ve "çalış,  oy ver, çeneni kapat" sloganı yazılıydı.
Son olarak, ana girişi  kapısındaki Noel ağacının üzerindeki toplar ve
süslerle futbol  oynayarak merkezi terk ettiler. 

Öğleden sonra, K. Kuneva  ile dayanışma meclisi tarafından organize edilen
gösteride Piraeus'daki  temizlik şirketinin ofisine yüründü. (şirketin sahibi iki
büyük  partiden bir olan PASOK'un eski bir yöneticisi) Oraya bir başka kadın 
işçinin ateşe verilmesini engellemek için gittiler. Buna rağmen,  patron
ofisleri kapattı ve dışarıda polisler binayı koruyordu.  İnsanlar polise saldırdı
ve kaçmalarını sağladı, dört polis  yaralanarak hastaneye kaldırıldı.     

31 Aralık  Çarşamba

Saat 23.30’da yaklaşık  1000 kişi Atina'nın banliyösündeki Korydallos'taki
Atina hapishanesinin  dışında, Aralık ayaklanması sırasında tutuklanan
isyancıların  hemen serbest bırakılması talebiyle toplandı. Kalabalık "Tüm 
tutuklulara özgürlük", "Özgürlük tutkusu tüm hücrelerden  daha güçlüdür",
"Ne genel tutuklu, ne politik tutuklu,  bırakın tüm hapishaneler yansın"
sloganlarını attı. Mahkûmlar  battaniyeleri ve çarşafları ateşe verdi ve onları
hücrelerin camlarında  dalgalandırdı. Gece yarısı, toplanan kalabalık havai
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fişekler  ve meşalelerle yeni bir mücadele yılını karşıladı. Sonra, kadın 
hapishanesine doğru yürüyüşe geçerek tutuklularla dayanışmalarını  ifade
eden sloganlar haykırdılar. Son olarak, Korydallos Meydanı'na  gidip polise
sözel saldırıda bulundular ve dağıldılar.

TPTG 
 1/1/2009

 (Bu makalenin orijinal adı:  Short presentation of the recent events in
Athens through the eyes  of some proletarian participants
.)

===================

Aşağıda,  Blaumachen’li yoldaşlarımızın yazdığı  işçi bildirisi ve
Thessaloniki'deki olayların kronolojisi bulunmaktadır.

EK 1

Atina İşçileri Bildirisi  bu iki demeçten ilki: 
http://libcom.org/library/athens-workers-group-statement-killing-alexandros-

grigoropoulos

                                                                  EK 2
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Blaumachen's  chronology of the events   burada mevcut: 
http://libcom.org/library/chronology-greece-unrest-blaumachen

EK 3

“These days are ours, too”  – burada mevcut: http://libcom.org/library/greec
e-unrest-eyewitness-reports-15-december-2008
 
http://libcom.org/library/greece-unrest-eyewitness-reports-15-december-20

08

EK 4

YUNAN ULUSAL RADYO İSTASYONUNDAKİ  YAYINA SİVİLLERİN
MÜDAHALESİ HAKKINDA 16 ARALIK 2008 15.10 
 Devlet TV istasyonu, BBC’nin Yunan dengi, 15.00 haberleri sırasında 
birkaç dakikalığına işgal edildi: Öğrenciler üzerinde “İZLEMEYİ  BIRAKIN,
HERKES SOKAĞA” yazan afişi gösterdiler. Bildiri şurada  mevcut; http://libc
om.org/library/greece-unrest-eyewitness-reports-16-december-2008

EK 5

GSEE işgalinin ilk bildirisi  – Atina’daki Yunan İşçileri Genel Konfederasyonu
ofisinin işgal  bildirisi. 
http://libcom.org/news/greek-workers-occupy-union-offices-17122008   
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