
Για την πορεία της 6η Δεκέμβρη στη Θεσσαλονίκη... 

Η σχολή Καλών Τεχνών (Κινηματογράφου,Θεάτρου, Εικαστικό και Μουσικό) τελούσε υπό κατάληψη για αρκετές 

βδομάδες με σκοπό να μπλοκάρει το νόμο Διαμαντοπούλου και να θίξει σημαντικά λειτουργικά ζητήματα. Την Τετάρτη 

3/12 το συντονιστικό της σχολής προβαίνει σε κατάληψη και του κτηρίου διοίκησης του Α.Π.Θ, Πρυτανεία, με 

εμπλουτισμένο περιεχόμενο (ενδοπανεπιστημιακή καταστολή και μη, απεργία πείνας Ν. Ρωμανού). Την επομένη 

γίνεται ανοιχτό κάλεσμα που στόχο έχει να εμπλέξει περισσότερους φοιτητές και όχι μόνο  σε μια διαδικασία αγώνα. 

Εμπλακήκαμε λοιπόν στον αγώνα αυτό ενάντια στην εκπαιδευτική και όχι μόνο αναδιάρθρωση, την υποτίμηση της 

ζωής μας και την αλληλεγγύη στον αγώνα των απεργών πείνας, προσπαθώντας να ξεπεράσουμε τους συντεχνιακούς 

διαχωρισμούς και να συνδεθούμε με όλα τα αγωνιζόμενα κομμάτια της κοινωνίας. 

Ως κατάληψη Πρυτανείας, με βάση τα παραπάνω προτάγματα, θεωρήσαμε σημαντικό να κατέβουμε με οργανωμένο 

μπλοκ στην πορεία της 6ης Δεκέμβρη, σε μια προσπάθεια να δοκιμάσουμε τις σχέσεις μας έμπρακτα και να 

απεμπολήσουμε το φόβο και την αδράνεια συλλογικά. Κατά τη διάρκεια της πορείας έγινε εμπρηστική επίθεση από 

ΑΤΟΜΑ στο πολυκατάστημα Zara home, ενώ μέσα βρίσκονταν εργαζόμενες και πελάτες. Κόσμος της κατάληψης 

Πρυτανείας αλλά και διαδηλωτές των γύρω μπλοκ έσπευσε να σβήσει τη φωτιά και να απομακρύνει τον κόσμο που 

βρισκόταν στο εσωτερικό του κτηρίου. Είμαστε ενάντια σε λογικές, σαν αυτές που οδήγησαν πριν λίγα χρόνια στην 

Marfin, λογικές που μιλάνε για επίθεση σε καπιταλιστικούς στόχους, παραβλέποντας ότι μέσα στα κτήρια μπορεί 

εκείνη την ώρα να βρίσκεται κόσμος.  

Εν συνεχεία, παρενέβησαν οι αστυνομικές δυνάμεις καταστολής, με τη ρίψη δακρυγόνων, κρότου λάμψης και με 

άγριους ξυλοδαρμούς, πρακτικές που συνεχίστηκαν το απόγευμα στο κατηλειμμένο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Το 

αποτέλεσμα της μηδενικής ανοχής: προσαγωγές, συλλήψεις και μεγάλος αριθμός τραυματισμών, εκ των οποίων 

ορισμένοι ιδιαίτερα σοβαροί. Η έντονη καταστολή στην πορεία της Θεσσαλονίκης δεν αποτελεί εξαίρεση. Αντίστοιχη 

ήταν η συμπεριφορά της αστυνομίας σε όλες τις πόλεις που πραγματοποιήθηκαν διαδηλώσεις, με τρανταχτά 

παραδείγματα αυτά της Πάτρας, της Αθήνας και της Μυτιλήνης. Η επίθεση αυτή ολοκληρώνεται με την επιβολή ποινών 

κακουργηματικού χαρακτήρα, στα πλαίσια του κουκουλονόμου, σε συλληφθέντες της πορείας της Θεσσαλονίκης, 

χαρακτήριζοντας οποιονδήποτε αγωνίζεται έμπρακτα, ως τρομοκράτη.  

Η προσπάθεια επιβολής πανικού και φόβου απο την πλευρά του κράτους, όχι μόνο δε σταματά τους αγώνες μας, αλλά 

αντιθέτως μας πεισμώνει περαιτέρω. Εμείς απο την πλευρά μας συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε, προσπαθώντας να 

δημιουργήσουμε τις εξελίξεις και όχι απλά να τρέχουμε πίσω απο αυτές. Στήνουμε δομές ανταγωνιστικές προς το 

υπάρχον, βάζοντας τα δικά μας χαρακτηριστικά, λειτουργώντας ισότιμα και προσπαθώντας να απαντήσουμε στις 

ανάγκες μας αλλά και να οξύνουμε τις αντιφάσεις. Σκοπός μας είναι να βγαίνουμε πιο δυνατές, πιο αποφασισμένοι και 

καλύτερα εφοδιασμένες μετά απο κάθε αγώνα. Ως απάντηση σε όλα τα παραπάνω και στην συνολικότερη υποτίμηση 

των ζωών μας, προχωράμε σε ανακατάληψη της πρυτανείας ως ένδειξη αλληλεγγύης στους συλληφθέντες της 6ης 

Δεκέμβρη, στον αγώνα του Ν. Ρωμανού και στους σύριους απεργούς πείνας στην πλατεία συντάγματος. 
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