
Τα Δεκεµβριανά ως φάρσα 
 

Πληθαίνουν οι φωνές όσων βρίσκουν σηµαντικές αναλογίες ανάµεσα στα 
Δεκεµβριανά του 1944 και τα πρόσφατα γεγονότα που ξεκίνησαν στις 6 Δεκεµβρίου. 
 
Οι φωνές αυτές δεν προέρχονται µόνο από ακτιβιστές της άκρας Αριστεράς που 
φαντασιώνονται ότι ήλθε η ώρα να συµµετάσχουν επιτέλους στη µεγάλη βραδιά, τη 
λαϊκή εξέγερση που θα κατασπαράξει την ντόπια µπουρζουαζία και θα γίνει 
παράδειγµα προς µίµηση στην Ευρώπη και, γιατί όχι, στον κόσµο ολόκληρο. 
 
Ορισµένοι, υποτίθεται, σοβαροί αναλυτές αισθάνονται την ανάγκη να διαπιστώσουν 
κοινά χαρακτηριστικά ανάµεσα στα δύο γεγονότα. Από µια άποψη θα µπορούσαµε να 
πούµε ότι έχουµε να κάνουµε πράγµατι µε µια επανάληψη των Δεκεµβριανών, αλλά 
στην εκδοχή της φάρσας: 
Τότε οι πολίτες σκοτώθηκαν την ώρα που διαδήλωναν, τώρα φονεύθηκε ένα παιδί την 
ώρα που διασκέδαζε. Ανώνυµοι οι πρώτοι, ταχύτατα επώνυµος ο δεύτερος. 
 
Τότε την κινητοποίηση και την όλη οργάνωση της εξέγερσης ανέλαβε ένα πολιτικό 
κίνηµα, το ΕΑΜ-ΚΚΕ, που ήξερε τι ήθελε και διέθετε υψηλό βαθµό συνοχής και 
σιδερένια πειθαρχία. Τώρα, υπάρχει ουσιαστική απουσία πολιτικού υποκειµένου. 
Μάζες στους δρόµους χωρίς ουσιαστικό πολιτικό στόχο, χωρίς κανένα βαθµό 
πολιτικής συνοχής, αυτο-ικανοποιούµενες από την εκκωφαντική αντανάκλαση του 
περάσµατός τους στα µίντια. Πρόκειται για έναν αναµφίβολα θορυβώδη 
εξπρεσιονισµό. 
 
Τότε οι εξεγερµένοι διέθεταν έναν σηµαντικό βαθµό κοινωνικής συνοχής. Τα λαϊκά 
προάστια της Αθήνας, συχνά παρακινούµενα από µια έντονη ταξική συνείδηση, 
κινητοποιούνταν ενάντια στους περισσότερο εύπορους, στους αστούς. Τώρα όλα 
µπορούσε να τα βρει κανείς: παιδιά των πιο εύπορων προαστίων ανακατεµένα (ή 
σχεδόν) µε ορισµένους µετανάστες και κοινωνικά αποκλεισµένους, δίπλα σε 
50άρηδες µεσοαστούς της γενιάς του Πολυτεχνείου και πολλούς δηµόσιους 
υπαλλήλους. Από µιαν άποψη το κράτος δεν ήταν απόν, ήταν εκεί και παρήλαυνε. 
 



Τότε η πολιτική ιδεολογία που πλαισίωνε τους εξεγερµένους ήταν ιδιαίτερο σηµείο 
αναφοράς καθώς δεν είχαν ανακαλύψει οι πολλοί το τροµακτικό της πρόσωπο. Ο 
κοµµουνισµός ή λαοκρατία, όπως και να τον πούµε, γεννούσε ελπίδες σε πολλούς, 
τροµοκρατούσε περισσότερους, αλλά σε κάθε περίπτωση µπορούσε να λειτουργεί ως 
κοινωνική διαίρεση κατανοητή σε όλους. Τώρα κανείς δεν κατανοεί ακριβώς τι 
γίνεται, για ποιο σκοπό, για ποιους στόχους, µε ποιες ιδέες. Δεκάδες αναλύσεις 
επικεντρώνουν σε σειρά αντιφατικών ιδεολογιών και κινήτρων, από τον 
αντιεξουσιαστικό φονταµενταλισµό των Εξαρχείων, τον ελευθεριακό φιλελευθερισµό 
των ακριβών προαστίων, τον µαρξισµό-λενινισµό των γερασµένων 
εξωκοινουβουλευτικών του ΄68, του ΄73 και των διαδόχων τους που προέκυψαν από 
τις δίχως τέλος µεταπολιτευτικές κινητοποιήσεις και καταλήψεις ως τον µηδενισµό 
των χούλιγκαν και των «µπαχαλάκηδων». Τα «µανιφέστα» των µαθητών, γεµάτα 
γλυκερές κορόνες («έχουµε συναισθήµατα, αγωνιζόµαστε, ελπίζουµε») και λυρικά 
κλισέ λυκειακών εκθέσεων για «την κοινωνία που πνίγει τα όνειρά µας» έγιναν η 
πιπίλα αρκετών τηλεδηµοσιογράφων και προβλήθηκαν ως το πρόσταγµα µιας 
ολόκληρης κοινωνίας. Τίποτε δεν δείχνει πως πίσω απ΄ όλα αυτά υπάρχει µια 
συνεκτική ιδέα, εκτός κι αν το «µπάτσοι γουρούνια δολοφόνοι» τα περικλείει όλα. 
Τότε, το εξεγερµένο ΚΚΕ οργάνωσε ένα µοναδικό σε έκταση πολιτικό πογκρόµ, 
συλλαµβάνοντας µε τροµερή αποτελεσµατικότητα και µέσα στα σπίτια τους χιλιάδες 
ανθρώπους, εκτελώντας αρκετούς και στέλνοντας τους υπόλοιπους ως όµηρους σε 
πορείες θανάτου, ξυπόλητους στα παγωµένα Κρώρα. Τώρα, τα θύµατα των 
εξεγερµένων είναι άψυχα: βιτρίνες και κτίρια, µε συχνό χαρακτηριστικό το πλιάτσικο, 
µια (καταναλωτική) επίθεση στον καταναλωτικό πολιτισµό που λαµπάδιαζε, ένας 
ανέξοδος σουρεαλισµός των νέων, όπως έγραψε µε τον µοναδικό του τρόπο ο Κωστής 
Παπαγιώργης, που «µε την ανοχή της Αστυνοµίας και µέσα στη γενική παράλυση το 
έριξαν στην καταστροφική καλλιτεχνία». 
Τότε, το επίσηµο κράτος αντέδρασε µε αποφασιστικότητα. Με τα πενιχρά του µέσα 
και απέναντι σε έναν πανίσχυρο αντίπαλο έδειξε ότι διέθετε τα απαραίτητα 
αντανακλαστικά, όπως άλλωστε φάνηκε στη µάχη του Μακρυγιάννη. Τώρα, το κράτος 
µουδιασµένο και µαγεµένο από την τηλεοπτική πανδαισία των ήχων και των 
χρωµάτων έτρεµε µήπως και χάσει καµιά µονάδα στις επόµενες δηµοσκοπήσεις. 
 
Τελικά δεν είχε άδικο ο Καρλ Μαρξ όταν έγραφε πως η ιστορία επαναλαµβάνεται, την 
πρώτη φορά σαν τραγωδία και τη δεύτερη σαν φάρσα. 
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