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?

I tracing the path of a protest

II mapping the points of denser activity

III analyzing the path patterns

IV regarding the urban characteristics

V studying the police stats
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?

I tracing the path of a protest

II mapping the points of denser activity

III analyzing the path patterns

IV regarding the urban characteristics

V studying the police stats

A participating in the protest

B tracing it via athens.indymedia.org

C watching the data on astynomia.gr
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data control / city control

Το διακύβευµα στις αστικές εξεγέρσεις είναι ο έλεγχος του χώρου. Η θωράκιση των 
πολιτικών κέντρων της εξουσίας και κυρίως η αποτροπή της εξάπλωσης αποτελούν 
τον άµεσο στόχο της διαχείρισης της κρίσης από την πλευρά κάθε σοβαρού 
κυβερνητικού κέντρου. 

Η εξάπλωση, στηρίζεται σε µεγάλο βαθµό στην αναπαραγωγή της είδησης της 
εξέγερσης, στη διάδοση δηλαδή του συνθήµατος της αµφισβήτησης της 
καθεστηκυίας τάξης και στην προσέγγιση µέσω της ενηµέρωσης παθητικών οµάδων 
του πληθυσµού, τα οποία διατηρούν ουδέτερη ή παθητική στάση. 
Η διάδοση της πληροφορίας από την πλευρά των εξεγερµένων επιχειρείται να γίνει 
µε εναλλακτικά δίκτυα πληροφόρησης ή σε ακραίες περιπτώσεις µε κατάληψη των 
επίσηµων κέντρων δικτύων.

Η εξουσία από την πλευρά της προσπαθεί να αποτρέψει τη γενικευµένη 
αµφισβήτηση και την εξάπλωση, να αδρανοποιήσει την κοινή γνώµη ή να την 
καταστήσει αρνητική. 

Το πρώτο στάδιο ελέγχου είναι η ανάκτηση κυρίως της ηθικής και δευτερευόντως 
της πολιτικής ηγεµονίας. Σε αυτή τη διαδικασία η ενηµέρωση είναι το κλειδί.  
Επιχειρείται η χειραγώγηση της πληροφορίας, το «εµπάρκο» της είδησης που ευνοεί 
τον αντίπαλο, η διάδοση ψεύτικων ή χαλκευµένων πληροφοριών. Σε δεύτερο 
στάδιο, αν χαθεί η µάχη του πρώτου σταδίου, επιχειρείται η διασπορά του φόβου. Σε 
αυτό το δεύτερο στάδιο ελέγχου περιλαµβάνεται η ανάδειξη  της βίας ως κυρίαρχου 
και πολλές φορές µοναδικού θέµατος. Σε άλλες εποχές και καθεστώτα ακολουθούσε 
και η πλήρης απαγόρευση µετάδοσης ειδήσεων όπως και η διακοπή των 
τηλεπικοινωνιών. 

Οι τεχνικές αυτές, χρησιµοποιήθηκαν και στην Ελλάδα, στη µάχη της πληροφορίας 
σε περιπτώσεις ακραίων πολιτικών ρήξεων από την πλευρά της εξουσίας, ήδη από τη 
δεκαετία του 1960. Η έκρηξη των τηλεπικοινωνιών και οι εκτός ελέγχου ανάπτυξη 
του διαδικτύου άλλαξαν άρδην το πιο πάνω πλαίσιο. Μέσα από τις ίδιες δικτυακές 
διαδροµές που επικοινωνεί και κινείται η οικονοµία και η διακυβέρνηση, µπορεί αυτή 
τη στιγµή ελεύθερα και οποιαδήποτε οµάδα ή άτοµο. Έτσι, στην περίπτωση της 
έκρηξης του Δεκεµβρίου 2008, οι «παραδοσιακές» τεχνικές, παρότι επιχειρήθηκε να 
εφαρµοστούν από την πρώτη στιγµή ακυρώνονταν καθώς κανείς πλέον δεν είχε 
ανάγκη την τηλεόραση ή το ραδιόφωνο για να ενηµερωθεί, καθώς όλοι είχαν τη 
δυνατότητα µε ένα sms να συντονιστούν µεταξύ τους, χωρίς τη διαµεσολάβηση 
ελεγχόµενων µέσων επικοινωνίας. 

spacial / virtual mapping

Τον Δεκέµβριο 2008, η χωρική εξάπλωση των διαδηλώσεων είναι πρωτοφανής. Σε 
µεγάλο βαθµό τούτο οφείλεται στην ανατροπή των όρων και στη δηµιουργία νέων 
συνθηκών επικοινωνίας και δικτύωσης. 
Οι εκδηλώσεις διαµαρτυρίας και οι συγκρούσεις στην Αθήνα και άλλες πόλεις 
ξεκινούν τα µεσάνυχτα του Σαββάτου 6 Δεκεµβρίου, δύο ώρες περίπου µετά τον 
θάνατο του µαθητή Αλέξη Γρηγορόπουλου. Η παρακολούθηση της εξέλιξης των 
γεγονότων και ο ακέφαλος σχεδόν οριζόντιος συντονισµός των κινητοποιήσεων σε 
πραγµατικό χρόνο, σε όλη την Ελλάδα, αφορούσε αρκετές χιλιάδες αποδέκτες και 
ποµπούς ταυτόχρονα του σήµατος. 

Στις επόµενες 48 ώρες ειρηνικές ή βίαιες εκδηλώσεις συµβαίνουν σε 35 περίπου 
ελληνικές πόλεις και σε αρκετές ευρωπαϊκές. Στις δύο εβδοµάδες που ακολουθούν 
το κύµα εξαπλώνεται σε 100 περίπου ευρωπαϊκές πόλεις, σε 25 βορειοαµερικανικές, 
σε 7 λατινοαµερικανικές, σε 10 ασιατικές µε µικρές ή µεγάλες, συµβολικές ή µαζικές 
εκδηλώσεις και ενίοτε βίαιες. Διαδηλώσεις συµπαράστασης πραγµατοποιούνται  στην 
Οαχάκα του Μεξικού, στη Σιβηρία και τη Σεούλ, στο Κάιρο, το Ρεϋκιαβικ, τη 
Μελβούρνη και το Όκλαντ. Σε αυτές συµµετέχουν από λίγες δεκάδες διαδηλωτές 
µέχρι αρκετές χιλιάδες. Οι εκδηλώσεις πραγµατοποιούνται έξω από ελληνικές 
πρεσβείες ή προξενεία αλλά και στα κέντρα των πόλεων. Το ευρωπαϊκό κέντρο της 
κινητοποίησης βρίσκεται µάλλον στο Βερολίνο από όπου συντονίζεται και η διεθνής 
ηµέρα αλληλεγγύη µε αποκορύφωµα το τριήµερο 18-20 Δεκεµβρίου. 

Χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι η αφιερωµένη στην ελληνική εξέγερση 
συγκέντρωση των Ζαπατίστας στην Οαχάκα του Μεξικού, στις 11 Δεκεµβρίου αλλά 
και οι ανεξήγητες εκδηλώσεις συµπαράστασης που πραγµατοποιούνται σε πέντε 
σιβηριανές πόλεις, το Ιρκούτσκ, το Οµσκ, το Μπαρνάουλ, το Κράσνογιαρσκ και το 
Τιουµέν. 

Στο κέντρο της Αθήνας, η έκταση στην οποία εξαπλώνονται οι διαδηλωτές είναι 
µεγαλύτερη από κάθε άλλη φορά. Τα µεταπολιτευτικά όρια του δίπολου Εξάρχεια-
Σύνταγµα ανατρέπονται. Από την πλατεία Βικτωρίας µέχρι τη λεωφόρο Κηφισίας, το 
Γκάζι και του Ψυρρή,  τη λεωφόρο Συγγρού. Οι πέντε κύριοι άξονες του κέντρου 
(Πατησίων, Αλεξάνδρας, Ακαδηµίας, Πανεπιστηµίου, Σταδίου) όπως και δύο 
κεντρικές πλατείες Οµονοίας και Συντάγµατος γίνονται επί ένα µήνα θέατρο 
συγκεντρώσεων και συγκρούσεων. Περιστασιακά οι συγκρούσεις επεκτείνονται στην 
οδό Πειραιώς και την λεωφόρο Συγγρού. Τα δύο σηµεία που εναλλάσσονται ως 
τόποι-στόχοι των διαµαρτυριών είναι το µέγαρο της Γενικής Ασφάλειας στη λεωφόρο 
Αλεξάνδρας και το Κοινοβούλιο στην πλατεία Συντάγµατος. 

Η γεωγραφία της εξέγερσης ορίζεται από το ανάποδο «Λ» που σχηµατίζεται στη 
κεντρική Αθήνα, µε τη Γ.Α.Δ.Α. στο ένα πόδι, το Σύνταγµα στο άλλο και τα Εξάρχεια 
στην κορυφή του. Η «εκτός ελέγχου» ζώνη περιλαµβάνει τα Εξάρχεια σε όλη τους 
την έκταση, από την Πατησίων µέχρι τα υψώµατα του Λυκαβηττού και από την 
Αλεξάνδρας µέχρι τη Σόλωνος, τις κεντρικές σχολές που βρίσκονται υπό κατάληψη 
(Οικονοµικό Πανεπιστήµιο, Μετσόβιο Πολυτεχνείο και Νοµική Σχολή). Δευτερεύοντα 
ρόλο σε αυτή τη γεωγραφία παίζουν και άλλες δύο περιφερειακές καταλήψεις της 
Ιατρικής Σχολής στο Γουδί και του Παντείου Πανεπιστηµίου στη λεωφόρο Συγγρού 
όπως και ολιγοήµερες καταλήψεις οι οποίες συµβαίνουν κατά τη διάρκεια των 
γεγονότων (ΓΣΕΕ στην οδό Πατησίων, ΕΣΗΕΑ και Λυρική Σκηνή στην οδό 
Ακαδηµίας). 

Η ένταση και η µαζικότητα των συγκρούσεων είναι τόσο µεγάλη, κυρίως την 
Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη, 7,8 και 9 Δεκεµβρίου, που προκαλεί για πρώτη φορά 
από το 1974, την υπό ισχυρή προστασία διανυκτέρευση του πρωθυπουργού και του 
προέδρου στα µέγαρα της Ηρώδου Αττικού. Στις  9 Δεκεµβρίου συζητείται από την 
κυβέρνηση η αναστολή άρθρων του Συντάγµατος σε σχέση µε τις συναθροίσεις 
πολιτών. Κατά τις τρεις εκείνες πρώτες ηµέρες υπολογίζεται ότι ο αριθµός των 
διαδηλωτών στην Αθήνα κυµάνθηκε µεταξύ 50.000 και 100.000. 

Περιοχές οι οποίες δεν υπήρξαν ποτέ τόποι πολιτικών συγκεντρώσεων ή µαζικής 
µητροπολιτικής βίας ενεπλάκησαν τώρα, όπως η οδός Ερµού από το Σύνταγµα µέχρι 
το Θησείο και η οδός Σκουφά µέχρι την πλατεία Κολωνακίου. Στον Πειραιά η 
καταστροφή µέρα-µεσηµέρι µίας δεκάδας αστυνοµικών οχηµάτων δίπλα στο 
αστυνοµικό µέγαρο, από εκατοντάδες εξαγριωµένους µαθητές, εκπλήσσει την πόλη, 
η οποία είχε να βιώσει τέτοιες πολιτικές ταραχές από το 1944. 

Σε είκοσι συνοικίες της Αθήνας µαθητές διαδηλώνουν. Καταλαµβάνονται σταθµοί του 
µετρό, η αίθουσα του κεντρικού δελτίου ειδήσεων της ΕΡΤ στην Αγία Παρασκευή 
κατά τη διάρκεια αναµετάδοσης συνέντευξης του πρωθυπουργού, δηµοτικά κτίρια 
και δηµαρχεία στη Νέα Σµύρνη, Άγιο Δηµήτριο, Νέα Φιλαδέλφεια κ.α., κόµβοι 
περιφερειακών λεωφόρων, 
Μικρογραφίες του Αθηναϊκού µοντέλου συναντώνται στις άλλες πόλεις χωρίς να 
υπάρχει καµία τέτοια παράδοση. Οι πανεπιστηµιακές πόλεις όπως η Θεσσαλονίκη, οι 
πόλεις της Κρήτης, ο Βόλος ακολούθησαν τον ρυθµό του κέντρου. Αλλά και  
«φιλήσυχες» περιφερειακές πόλεις όπως η Πτολεµαίδα, η Λάρισα, το Βαθύ της 
Σάµου, η Ερµούπολη της Σύρου βιώνουν πρωτόγνωρα επεισόδια όταν εκατοντάδες 
µαθητές επιτίθενται συµβολικά ή πραγµατικά σε αστυνοµικά τµήµατα. 

 

Από τη στιγµή της δολοφονίας του µαθητή στα Εξάρχεια και για 
περισσότερο από ένα µήνα, εξελίχθηκε ένας πληροφοριακός 
πόλεµος µεταξύ της δηµόσιας κα ιδιωτικής ραδιοτηλεόρασης 
και του νεογέννητου δικτύου εναλλακτικής ενηµέρωσης. Οι 
παλαιού τύπου προκηρύξεις, αφίσες, µετάδοση στα ερτζιανά 

σχεδόν εγκαταλείπονται. Η αναµετάδοση των ειδήσεων και των 
µηνυµάτων για κινητοποιήσεις άρχισε στο διαδίκτυο λίγα λεπτά 

µετά το περιστατικό στα Εξάρχεια, γύρω στις 10 το βράδυ. 
Η διαδικτυακή ενηµέρωση κάλυψε την Αθήνα, τις ελληνικές 
πόλεις και όλο το διεθνές πλέγµα υποστήριξης το οποίο έχει 

στηθεί. Αποτέλεσµα αυτής της υπόγειας συνεχούς επικοινωνίας 
ήταν το γεγονός ότι χιλιάδες µαθητές σε όλες τις ελληνικές 

πόλεις τη Δευτέρα το πρωί είχαν ταυτόχρονα την ίδια ακριβώς 
αντίδραση: Πολιορκούσαν αστυνοµικά τµήµατα! Το νέο 
φαινόµενο, πρωτοπαρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της 
εξέγερσης των παρισινών προαστίων και φαίνεται ότι θα 

αποτελέσει πλέον µόνιµο στοιχείο της πολιτικής δράσης στις 
πόλεις.

  
Δύο εικόνες κάνουν τον γύρο του κόσµου µέσω του διαδικτύου 

σηµατοδοτώντας την εξέγερση της Αθήνας: το φλεγόµενο 
χριστουγεννιάτικο δένδρο της πλατείας Συντάγµατος µε φόντο 
το Κοινοβούλιο και το πολύγλωσσο πανώ που αναρτήθηκε στον 

βράχο της Ακρόπολης στις 17 Δεκεµβρίου. 
Το Twitter, το Delicious, το Friendfeed,  το Flickr, το You 

Tube, το Facebook τα δύο ελληνικά sites του Indymedia και 
η διεθνής αναµετάδοση τους  από το διεθνές εναλλακτικό 
δίκτυο όπως και δεκάδες µικρότερης εµβέλειας φοιτητικά, 

µαθητικά ή πολιτικά sites, αλλά και οι πλατφόρµες κοινωνικής 
δικτύωσης όπως τα Βlogs κάλυπταν διαρκώς και σε 

πραγµατικό χρόνο την εξέλιξη των γεγονότων. Η εντυπωσιακή 
αποτελεσµατικότητα των µέσων αυτών αποκαλύπτεται από τη 
συνεχή χρήση τους, που κάνουν οι επίσηµοι ξένοι ανταποκριτές 
οι οποίοι αντλούν έτσι πιο έγκυρες ειδήσεις σε σχέση µε αυτές 
που διακινούν τα κεντρικά και τοπικά πρακτορεία. Ο όρος riots 
χρησιµοποιείται στην αρχή. Μετά τις πρώτες 3-4 ηµέρες τα 

διεθνή πρακτορεία µεταδίδουν την είδηση ως uprising. Εντέλει 
καθιερώνεται µέσω του διαδικτύου ο όρος griots ή  greek 

riots. Ο όρος #griots καθιερώνεται από το Twitter. Το 
πληρέστερο χρονικό των γεγονότων σε τοπική και διεθνή 

κλίµακα εµφανίστηκε στη wikipedia στο λήµµα 2008 Greek 
riots (αγγλικά). Καταλαµβάνει 41 σελίδες και βασίζεται σε 254 

αναφορές από διεθνείς και ελληνικές πηγές. Το λήµµα 
Solidarity to Greece µε αντικείµενο την εξέγερση του 
Δεκεµβρίου 2008, στη µηχανή αναζήτησης Google του 
διαδικτύου εµφανίζει 1.200.000 σχετικές ιστοσελίδες.

#griots
mapping_dec08 / n.belavilas, urban planning professor, NTUA Arch

MAPPING THE COMMONS / hackitectura workshop in athens / ampanavos spyros, filippou, melina, pasisis george, saratsis manos, tsoukia eleana, tzortzis antonis

http://www.wikipedia.org
http://www.wikipedia.org

