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Το πέμπτο και αρκετά αργοπορημένο τεύχος έρχεται σε μια περίοδο η κοινωνία είναι
μια μπαρουταποθήκη έτοιμη να εκραγεί ! Από την αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων
εδώ και τόσα χρόνια, μέχρι την τωρινή κρίση που δείχνει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο
πόσο ανορθολογικό και βάρβαρο είναι το σύστημα. Σε αυτό το φόντο επιδιώκουμε το πε-
ριοδικό να γίνει βήμα διαλόγου και προβληματισμού για τους φοιτητές μηχανολόγους σε
μια πολιτική βάση όμως, ξέχωρα από τις αστικές φυλλάδες και τα περίεργα «free press»
και διαχωριζόμενο πλήρως από τα γυαλιστερά χαρτιά και τους κιτρινισμούς των καθεστω-
τικών παρατάξεων.

Ήρθε η ώρα μετά από 3 χρόνια μεγαλειωδών φοιτητικών κινητοποιήσεων, μετά από
την έκρηξη του Δεκέμβρη, να βγει πιο δυναμικά και μαζικά το ρεύμα αναμέτρησης με την
κυρίαρχη πολιτική το ρεύμα εκείνο που διεκδικεί ότι του κλέβουν εδώ και χρόνια…
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Η πτώση του Τείχους του Βερολίνου πριν από 20
χρόνια σηματοδότησε για πολλούς το πέρασμα σε μια
νέα φάση για την ανθρώπινη ιστορία. Ήταν αυτό που
ονόμασαν «Το τέλος της ιστορίας» δηλαδή, το τελικό
σημείο της ιδεολογικής εξέλιξης της ανθρωπότητας
και η παγκοσμιοποίηση της δυτικής φιλελεύθερης δη-
μοκρατίας ως η τελική μορφή ανθρώπινης διακυβέρ-
νησης. Ο καπιταλισμός  πλέον βασίλευε. Και όμως τα
εικοστά γενέθλια της πτώσης του Τείχους του Βερολί-
νου δεν χρωματίζονται από την επιβεβαίωση της αστι-
κής προφητείας για την αρμονική κυριαρχία του
κεφαλαίου. Αντίθετα το «πάρτυ γενεθλίων» επισκιά-
στηκε από την κατάρρευση στην Οδό του Τείχους
όπως θα μπορούσε κανείς να μεταφράσει τη Wall
Street στα ελληνικά. Το διεθνές σκηνικό σφραγίζεται
από την παγκόσμια οικονομική – καπιταλιστική κρίση
και το φάντασμα της ανατροπής της κοινωνίας της εκ-
μετάλλευσης επιστρέφει με τις αναδυόμενες τάσεις αμ-
φισβήτησης της παντοκρατορίας του κεφαλαίου. Ο
καπιταλισμός είναι πια γυμνός.  

Είναι κοινώς αποδεκτό πως η παγκόσμια οικονο-
μική κρίση έχει αρχίσει να κάνει  έντονη την παρου-
σία της στην καθημερινή ζωή των εργαζομένων και
της νεολαίας. Χαρακτηριστικό είναι ότι κάθε μήνας
που περνά αφήνει πισω του εκατοντάδες χιλιάδες
ανέργων και νέα αρνητικά ρεκόρ όσον αφορά την οι-
κονομική κατάσταση των εργαζομένων. Ένα ερώτημα
που εύλογα γεννιέται είναι το πώς έφτασε η κατά-
σταση ως εδώ. Η απάντηση που πολύ επίμονα και με-

θοδικά επιχειρείται να δοθεί από το κεφάλαιο είναι
ότι πρόκειται απλά για μια κρίση του νεοφιλελεύθε-
ρου μοντέλου του καπιταλισμού. Μια κρίση, για την
οποία ευθύνεται απλώς η ασυδοσία μερικών ‘golden
boys’, και που η επιστροφή στην ‘παλιά καλή’ ελεγ-
χόμενη αγορά και τον κρατικό παρεμβατισμό, θα την
επίλυε. Η αλήθεια όμως απέχει πολύ από αυτήν την
εξήγηση. Είναι δύσκολο για τους καπιταλιστές να εξη-
γήσουν στον κόσμο της εργασίας, πώς ενώ τόσα χρό-
νια αυτός δούλευε όλο και περισσότερο, με συνεχή
επιδείνωση των όρων  εργασίας  και της οικονομικής
του κατάστασης, αλλά ταυτόχρονα με όλο και πιο εξε-
λιγμένα παραγωγικά μέσα, καλείται πλέον να πληρώ-
σει αυτός για μμίίαα  κκρρίίσσηη  ηη  οοπποοίίαα  οούύττωωςς  ήή  άάλλλλωωςς
εεδδρράάζζεεττααιι  σσττοονν  ίίδδιιοο  ττοο  ββααθθιιάά  ααννοορρθθοολλοογγιικκόό  χχααρραα--
κκττήήρραα  ττοουυ  κκααππιιττααλλιισσμμοούύ..  ΌΌττιι,,  δδηηλλααδδήή,,  ηη  ππααρρααγγωωγγήή
ββαασσίίζζεεττααιι  σσττοο  κκέέρρδδοοςς  κκααιι  όόχχιι  σσττιιςς  κκοοιιννωωννιικκέέςς  ααννάάγγκκεεςς,,
κκααιι  σσττοο  όόττιι  ττεελλιικκάά  άάλλλλοοιι  ππααρράάγγοουυνν  ττοονν  κκοοιιννωωννιικκόό
ππλλοούύττοο  κκααιι  άάλλλλοοιι  ττοονν  κκααρρππώώννοοννττααιι..  

ΕΕίίννααιι  ππλλέέοονν  δδεεδδοομμέέννοο  όόττιι  μμιιλλάάμμεε  γγιιαα  μμιιαα  κκρρίίσσηη  ηη
οοπποοίίαα  κκλλυυδδωωννίίζζεειι  τταα  ίίδδιιαα  τταα  θθεεμμέέλλιιαα  ττοουυ  οοιικκοοννοομμιικκοούύ
σσυυσσττήήμμααττοοςς  κκααιι  όόχχιι  ααππλλάά  έένναα  κκοομμμμάάττιι  όόππωωςς  ππ..χχ..  ττοονν
χχρρηημμααττοοππιισσττωωττιικκόό  ττοομμέέαα..  AAννττίίθθεετταα  έέχχεειι  ππεερράάσσεειι  σσεε
όόλλοουυςς  ττοουυςς  ττοομμεείίςς  ττηηςς  οοιικκοοννοομμίίααςς  κκααιι  ττηηςς  ππααρράάγγωωγγηηςς.
Το μέγεθος και το βάθος  αυτής μπορεί να γίνει αντι-
ληπτό αν αναλογιστεί κανείς τις συντονισμένες προ-
σπάθειες που καταβάλουν οι κυβερνήσεις
προκειμένου να σώσουν τους μέχρι πρότινος πανί-
σχυρους τραπεζικούς κολοσσούς και επιχειρήσεις

Η καπιταλιστική κρίση
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χωρίς όμως να έχουν κανένα αποτέλεσμα. Χαρακτη-
ριστικά είναι τα πακέτα στήριξης που παρέχουν οι κυ-
βερνήσεις στο κεφάλαιο όπως π.χ. το πακέτο Πόλσον
στις ΗΠΑ ύψους 700 δις δολαρίων αλλά και τα 28 δις
ευρώ που χάρισε χωρίς κανέναν ενδοιασμό η ελλη-
νική κυβέρνηση στους τραπεζίτες. ΓΓίίννεεττααιι  έέττσσιι  φφααννεερρόό
όόττιι  ττηηνν  ιιδδίίαα  σσττιιγγμμήή  πποουυ  έένναα  πποολλύύ  μμεεγγάάλλοο  κκοομμμμάάττιι  ττωωνν
εερργγααζζοομμέέννωωνν  ααννττιιμμεεττωωππίίζζεειι  ββιιοοπποορριισσττιικκόό  ππρρόόββλληημμαα,,
έέχχεειι  σσττηηθθεείί  μμεε  ττοονν  ππιιοο  χχυυδδααίίοο  κκααιι  ππρροοκκλληηττιικκόό  ττρρόόπποο
έένναα  ππααιιχχννίίδδιι  δδιισσεεκκααττοομμμμυυρρίίωωνν  μμεεττααξξύύ  ττωωνν  κκυυββεερρννήή--
σσεεωωνν  κκααιι  ττοουυ  κκεεφφααλλααίίοουυ..  

Η προσπάθεια όμως του κεφαλαίου για υπέρβαση
της κρίσης δεν περιορίζεται μόνο στα οικονομικά πα-
κέτα στήριξης των επιχειρήσεων και στις απολύσεις.
ΕΕίίννααιι  ππλλέέοονν  ξξεεκκάάθθααρροο  όόττιι  θθέέλλεειι  νναα  ββγγεειι  ααππόό  ααυυττήήνν  ττηηνν
κκρρίίσσηη  έέχχοοννττααςς  ααπποοσσππάάσσεειι  σσηημμααννττιικκέέςς  ννίίκκεεςς  έέννααννττιι  ττωωνν
εερργγααζζοομμέέννωωνν..  ΠΠρροοσσππααθθεείί  έέττσσιι  σσεε  ααυυττόό  ττοο  έέδδααφφοοςς  νναα
εεππιιββάάλλλλεειι  κκααιι  νναα  ππααγγιιώώσσεειι  έένναα  ννέέοο  μμοοννττέέλλοο  εερργγααζζοομμέέ--
ννοουυ.. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις ΗΠΑ και σε πολλές
χώρες της ΕΕ ήδη εκατομμύρια εργαζόμενοι υποχρε-
ούνται μπροστά στο ενδεχόμενο της απόλυσης να
δουλεύουν δύο ή τρεις μέρες την εβδομάδα και να
υπομένουν τεράστιες περικοπές στους μισθούς τους
.Δεν είναι άλλωστε τυχαίες οι δηλώσεις του πρόεδρου
του ΣΕΒ περί ενδεχόμενου εργάσιμης εβδομάδας
τριών ημερών! Και παρά τις διαψεύσεις του υπουρ-
γείου απασχόλησης είναι ξεκάθαρο ότι δηλώσεις τέ-
τοιου τύπου ουσιαστικά προλειάνουν το έδαφος για
τα σχεδία του κεφαλαίου που για ακόμα μια φορά,
εντελώς δουλικά θα υιοθετήσει η κυβέρνηση. Με
αυτόν τον τρόπο καταρρίπτεται η επιχειρηματολογία
κυβερνήσεων και  καπιταλιστών που μιλαει για χορή-
γηση χρημάτων στις επιχειρήσεις και κύμα απολύ-
σεων με μόνο σκοπό τα δοθεί ώθηση στην οικονομία
και την παράγωγη.

Δεν είναι όμως μόνο αυτός ο μύθος ο όποιος κα-
ταρρίπτεται μέσα στον κυκλώνα της κρίσης. ΈΈννααςς
άάλλλλοοςς  μμύύθθοοςς  πποουυ  κκααττααρρρρίίππττεεττααιι  εείίννααιι  ααυυττόόςς  οο  όόπποοιιοοςς
μμιιλλααεειι  ππεερρίί  ππρροοσσττααττεευυμμέέννωωνν  οοιικκοοννοομμιιώώνν. Εν μια
νυκτή οικονομίες οι οποίες μέχρι πρότινος φάνταζαν
πλήρως υγιείς καταρρέουν ολοκληρωτικά αφήνοντας
πίσω τους εκατοντάδες χιλιάδες ανέργων όπως συ-
νέβη στην Ισλανδία..  ΤΤοο  ππιιοο  χχααρραακκττηηρριισσττιικκόό  ππααρράά--
δδεειιγγμμαα  εείίννααιι  ττόόσσοο  οοιι  ΗΗΠΠΑΑ  όόσσοο  αακκόόμμαα  ππεερριισσσσόόττεερροο  οοιι
χχώώρρεεςς  πποουυ  ααννήήκκοουυνν  σσττηηνν  ΕΕΕΕ. Εκατομμύρια εργαζομέ-
νων σε αυτές τις ‘προστατευμένες οικονομίες’ έχουν
βρεθεί στο δρόμο από την αρχή της κρίσης την ιδία
στιγμή που οι κυβερνήσεις τους ενδιαφέρονται μόνο
να ενισχύουν οικονομικά τους πολυεθνικούς κολοσ-
σούς..  ΈΈττσσιι  οοιι  λλααοοίί  ττωωνν  χχωωρρώώνν  πποουυ  ααννήήκκοουυνν  σσττηηνν  ΕΕυυ--
ρρωωππααϊϊκκήή  ΈΈννωωσσηη  κκααττααλληησσττεεύύοοννττααιι  σσυυννεεχχώώςς  μμεε  ττοονν  ππιιοο

χχυυδδααίίοο  ττρρόόπποο  κκααθθώώςς  ττεερράάσσττιιαα  ππαακκέέτταα  οοιικκοοννοομμιικκήήςς
σσττήήρριιξξηηςς  ππααρρέέχχοοννττααιι  σσυυννεεχχώώςς  ααππόό  ττηηνν  ΕΕΕΕ  σσεε    ττρρααππεεζζιι--
κκοούύςς  οορργγααννιισσμμοούύςς  κκααιι  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  ((ππ..χχ..  ααυυττοοκκιιννηηττοο--
ββιιοομμηηχχααννίίεεςς))    μμεε  ττηη  μμοορρφφήή  σσττήήρριιξξηηςς  σσττιιςς  οοιικκοοννοομμίίεεςς
ττωωνν  ααννττιισσττοοιιχχώώνν  χχώώρρωωνν..  ΧΧρρήήμμαατταα  πποουυ  ππρροοέέρρχχοοννττααιι
ααππόό  ττηηνν  κκααττααλλήήσσττεευυσσηη  κκααιι  ττηηνν  εεκκμμεεττάάλλλλεευυσσηη  ((ββλλ..  φφοορρ--
λλοογγίίαα))  ττωωνν  εερργγααζζοομμέέννωωνν  σσεε  ααυυττέέςς  ττιιςς  χχώώρρεεςς.. Σε αυτή
την κατάσταση οι κυβερνήσεις τόσο διεθνώς, όσο και
στην Ελλάδα προσπαθούν να προβάλλουν σα μονό-
δρομο είτε τις λογικές πλήρους αφαίμαξης των εργα-
ζομένων, είτε την πλήρη σύμπλευση με τις
κατευθύνσεις της Ε.Ε.

Δεν μοιραστήκαμε τα κέρδη τους,
δε θα μοιραστούμε την κρίση τους!!!

Απέναντι στην πραγματικότητα που προσπαθούν
να μας επιβάλλουν, η ίδια η πρόσφατη ιστορία των
αγώνων του φοιτητικού κινήματος, της μεγάλης μάχης
ενάντια στο ασφαλιστικό και της γιγαντιαίας εξέγερ-
σης του Δε-κέμβρη, αποδεικνύει ότι μονόδρομο απο-
τελούν οι ανατρεπτικοί, μαζικοί και ανυποχώρητοι
αγώνες. Σε αυτήν ακριβώς την ιστορική περίοδο που
οι δυνάμεις του κεφαλαίου εντείνουν την επίθεσή τους
στις δυνάμεις της εργασίας, αντιστοιχεί να αρθρωθούν
αντιστάσεις από το εργατικό και ευρύτερα λαϊκό κί-
νημα. Αντιστάσεις οι οποίες δε θα παλεύουν μοναχά
ενάντια στις απολύσεις, τη συμπίεση των μισθών και
την εμπέδωση των ευέλικτων σχέσεων εργασίας, αλλά
θα παλεύουν για διεύρυνση των κατακτήσεων των ερ-
γαζόμενων και της νεολαίας. Σε αυτόν τον αγώνα οι
εργαζόμενοι δε θα είναι μόνοι τους. Απαιτείται σε
αυτό το στοίχημα ενεργό ρόλο να παίξει και η νεολαία
–η λεγόμενη γενιά των 700 ευρώ- υπερασπιζόμενη το
μέλλον της στους χώρους δουλειάς. Ακριβώς, για να
σπάσει αυτή η απομόνωση που προσπαθούν να επι-
βάλλουν στα κινήματα, για να μπορέσουν να συμπο-
ρευτούν στο δρόμο του αγώνα όλα εκείνα τα
κομμάτια που πλήττονται από αυτή την πολιτική. Για
να σταματήσει μέσα στο κίνημα να επιβάλλεται η λο-
γική των ειδικών, που θα παζαρ-εύουν στο όνομα των
κινημάτων τι παραχωρήσεις θα κάνει το κίνημα για να
μας εκμεταλλεύονται καλύτερα. Για να ξαναφουντώ-
σουν οι Γενικές Συνελεύσεις των Συλλόγων και των
Σωματείων. Για να πάρει ο ίδιος ο κόσμος τις ζωές
του, στα χέρια του.

‘‘ΤΤοο  εεγγχχεείίρρηημμάά  μμααςς  ααππόό  άάπποοψψηη  σσυυσσχχεεττιισσμμώώνν  φφααίί--
ννεεττααιι  ττεελλεείίωωςς  ππααρράάλλοογγοο,,  ααλλλλάά  ααππόό  κκοοιιννωωννιικκήή
άάπποοψψηη  εείίννααιι  ττεελλεείίωωςς  ααππααρρααίίττηηττοο’’��

SSuubb--ccoommaannddaannttee  MMaarrccooss



ΑΑννττίί  ππρροολλόόγγοουυ……
Αν κάτι σφράγισε την τελευταία περίοδο αυτό

είναι αδιαμφισβήτητα η μεγάλη κοινωνική σύγκρουση
που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του πρόσφατου Δε-
κέμβρη. Και όπως κάθε μεγάλη κίνηση μαζών, έτσι
και αυτή σίγουρα αναζητά τη δικιά της ερμηνεία, τη
δικιά της εσωτερική μεθολογία που να μπορεί να ερ-
μηνεύσει τις ρίζες αυτής της έκρηξης και τα ανεκπλή-
ρωτα όνειρά της. Για να ψηλαφίσουμε τα παραπάνω
ερωτήματα και προβληματισμούς αναμφίβολα θα
έπρεπε να προστρέξουμε στα ιδιαίτερα χαρακτηρι-
στικά αυτής της «κυρίως» νεολαιίστικης εξέγερσης
που την κατέστησαν και τόσο ξεχωριστή στα μάτια της
ελληνικής κοινωνίας.

ΌΌτταανν  ηη  ιισσττοορρίίαα  εεππααννααλλααμμββάάννεεττααιι;;;;;;
Δεν είναι η πρώτη φορά που μπροστά από τα

μάτια μας περνάνε σκηνές λαϊκής οργής και συσσω-
ρεμένης αγανάκτησης της νεολαίας. Τα σκηνικά που
ξετυλίχθηκαν όλο το προηγούμενο διάστημα σίγουρα
μας φέρνουν στο νου εικόνες από το Νοέμβρη του ’85
όταν η νεολαία έβγαινε στο δρόμο διαμαρτυρόμενη
για το αδικοχυμένο αίμα του μαθητή Μιχάλη Καλτεζά
μετά από πυροβολισμό αστυνομικού, αλλά από την
άλλη δε φαντάζει και τόσο μακρινός ο Γενάρης του
’91 όταν σύσσωμος ο ελληνικός λαός ξεχυνόταν στους
δρόμους όλων των μεγάλων πόλεων και έσπαγε ότι
έβρισκε στο διάβα του, εκφράζοντας την οργή του για
τη δολοφονία του καθηγητή Νίκου Τεμπονέρα από το
παρακράτος.

ΑΑννααζζηηττώώννττααςς  ττιιςς  ρρίίζζεεςς  ττηηςς  εεξξέέγγεερρσσηηςς
Και όμως αυτή εξέγερση αναβλύζει ένα διαφορε-

τικό άρωμα. Ένα άρωμα βαθύτερων κοινωνικών διερ-
γασιών, ένα άρωμα ιστορικά συμπυκνωμένων
ανησυχιών και αντιφάσεων. Και η αλήθεια είναι ότι

αν κάτι ξεχωριστό είχε με έναν ευδιάκριτο τρόπο αυτή
η εξέγερση, αυτό ήταν το γεγονός ότι ήταν μια κοινω-
νική σύγκρουση με τέτοια πανελλαδικότητα, έκταση,
διάρκεια και πρωτοτυπία, που παρόμοια της δεν είχε
ξαναδεί η Ελλάδα στην πρόσφατη μεταπολιτευτική της
ιστορία. Το παραπάνω γεγονός φωτογραφίζει από
μόνο του ότι οι κινητοποιήσεις του Δεκέμβρη δεν
ήταν μια απλή βίαιη εναντίωση απέναντι στις δυνά-
μεις καταστολής και την αστυνομική αυθαιρεσία. Το
γεγονός της δολοφονίας του άτυχου 15χρονου μα-
θητή Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου, ήταν μάλλον πιο
πολύ η σπίθα που έμελλε να βάλει φωτιά σε όλο τον
κάμπο της πραγματικότητας που βιώνει η ελληνική νε-
ολαία τα τελευταία χρόνια.

Και η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια η νε-
ολαία στη χώρα μας βιώνει ένα καθεστώς στραγγαλι-
σμού των δικαιωμάτων, προσδοκιών και
κατακτήσεών της. Βιώνει μια περίοδο όπου οι ελλη-
νικές κυβερνήσεις των τελευταίων ετών προσπαθούν
να τη στοχοποιήσουν σαν το πιο αδύναμο κρίκο για τη
διαδικασία συνολικού περάσματος της καπιταλιστικής
αναδιάρθρωσης, αλλά και σαν εκείνη την κατηγορία
που θα κληθεί τα επόμενα χρόνια να φορτωθεί στην
πλάτη της τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, εκείνη
τη δύναμη που παράλληλα θα χρησιμοποιηθεί σαν
εκείνο το παραγωγικό «όχημα» των επιχειρήσεων για
να υπερβούν τα εξωφρενικά χαμηλά ποσοστά κερδο-
φορίας τα επόμενα χρόνια.

ΘΘέέλλααννεε  νναα  δδηημμιιοουυρργγήήσσοουυνν  έένναα  αασσφφυυκκττιικκόό  ππλλααίίσσιιοο
Στη βάση της παραπάνω προσπάθειας τα τελευ-

ταία χρόνια είχε δημιουργηθεί ένα πλαίσιο επιβίωσης
για τη μαθητιώσα και σπουδάζουσα νεολαία, και τους
νέους εργαζόμενους, το οποίο στραγγάλιζε κάθε ελ-
πίδα τους. Το κοινό μέλλον – παρόν της ελαστικής ερ-
γασίας, των 700 ευρώ, της ανεργίας, της απουσίας
εργασιακών «κεκτημένων», της ανασφάλιστης δου-

∆εκέµβρης ‘08
όταν η εξέγερση σπάει το χειµώνα που προσπαθούν να µας επιβάλουν
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λειάς, η εναρμόνιση της εκπαίδευσης στις ανάγκες της
αγοράς, η πειθάρχηση της νεολαίας ήταν οι βάσεις εμ-
φάνισης των νεολαιίστικων τμημάτων. Από τους μα-
θητές του σχολείου – εξεταστικού κάτεργου, των
ταξικών φραγμών, του στραγγαλισμού του ελεύθερου
χρόνου, που έδωσαν τα εξεγερσιακά χαρακτηριστικά
μέχρι το φοιτητικό κίνημα, που συμμετείχε με τη δική
του ωριμότητα, αποτελώντας το πολιτικό νεύρο συνέ-
χισης και πολιτικοποίησης σε ριζοσπαστική κατεύ-
θυνση και την εργαζόμενη νεολαία που βιώνει με τον
πιο οξυμένο τρόπο τη βαρβαρότητα του εργασιακού
μεσαίωνα, που δεν εντάσσεται σε σωματεία, δεν κα-
λύπτεται από τον επίσημο συνδικαλισμό και αναζητά
μορφές έκφρασης και αγωνιστικής διεκδίκησης. Από
την ένταση της καταστολής και της τρομοκρατίας σε
κάθε πτυχή της ζωής, την ενεργοποίηση των τρομο-
νόμων, τις κάμερες και την ασφυκτική παρουσία πά-
νοπλων διμοιριών σε κάθε γωνία. Από την
αντιμετώπιση του κράτους απέναντι στο πιο άγρια εκ-
μεταλλευόμενο κομμάτι της κοινωνίας, τους μετανά-
στες, με συνεχείς απελάσεις και επιθέσεις του
κρατικού και παρακρατικού μηχανισμού. Από το ιδε-
ολογικό περίβλημα του συστήματος, το βομβαρδισμό
παραπληροφόρησης από τα ΜΜΕ και τη διαμόρ-
φωση των συνειδήσεων απέναντι σε οποιαδήποτε
μορφή ουσιαστικής αμφισβήτησης. Από τη ζωή,
τέλος, στις γκρίζες μεγαλουπόλεις, με τους εξοντωτι-
κούς και απάνθρωπους ρυθμούς, από την καταπά-
τηση κάθε ελεύθερου χώρου. Όλο αυτό το πλέγμα
που περιγράφει τη σύγχρονη πραγματικότητα που
βιώνει η νεολαία, όπου και αν αυτή βρίσκεται, οδή-
γησε σε αυτή την πρωτόγνωρη έκρηξη.

ΠΠρροοοοίίμμιιοο  μμιιααςς  κκααττάάσστταασσηηςς  ήή  ααππλλήή  σσυυννέέχχεειιαα;;
Αν προσπαθούσαμε να απαντήσουμε στο παρα-

πάνω ερώτημα, σε σχέση με την εξέγερση του Δεκέμ-
βρη, μάλλον θα βρισκόμασταν σε αμηχανία. Και αυτό
γιατί ο Δεκέμβρης συνδύαζε και τα δύο παραπάνω
χαρακτηριστικά. Αναμφίβολα, οι κινητοποιήσεις του
χειμώνα αντλούσαν τη δυναμική τους, αφενός από τις
συλλογικές αναπαραστάσεις που γεννήθηκαν μέσα
από τρία χρόνια Γενικών Συνελεύσεων και καταλή-
ψεων, και αφετέρου από την υιοθέτηση ενός πολιτι-
κού περιεχομένου ανατροπής της κυβερνητικής

επίθεσης. Τα παραπάνω κατέστησαν το φοιτητικό κί-
νημα, όχι μόνο το συνεκτικό κομμάτι της εξέγερσης,
αλλά και το πιο ώριμο κομμάτι της. Σε αυτή τη διαδι-
κασία, στο πλάι της εμπειρίας του φοιτητικού κινήμα-
τος, ήρθαν να δώσουν νέα πνοή και οι αγωνιζόμενοι
μαθητές που στιγμάτισαν με την έντονη παρουσία τους
τις κινητοποιήσεις του Δεκέμβρη. Αλλά από την άλλη,
θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Δεκέμβρης με την
απίστευτη ένταση των συγκρούσεων με τις δυνάμεις
καταστολής και το επίσημο πολιτικό σκηνικό, με την
πρωτοτυπία του (βλ. καταλήψεις δημοσίων κτιρίων,
«μπουκάρισμα» σε τηλεοπτικούς σταθμούς κλπ.),
φέρει έντονα και στοιχεία τομής για τα κοινωνικά κι-
νήματα. Στοιχεία, που μπορούν να εκμαιεύσουν ότι,
εν δυνάμει, αυτή η κοινωνική σύγκρουση είναι ένας
προάγγελος μεγαλύτερων εκρήξεων, στο έδαφος της
οικονομικής κρίσης και των σχεδίων του κεφαλαίου
για μια ακόμη πιο ασφυκτική οικονομική και όχι μόνο
πολιτική, στην προσπάθεια επιθετικής υπέρβασης της
κρίσης.

ΗΗ  μμάάχχηη  μμόόλλιιςς  ττώώρραα  ξξεεκκιιννάά……
Αν κάτι απέδειξε ο Δεκέμβρης αυτό είναι ότι η νε-

ολαία συνεχίζει να παλεύει, ότι τα κινήματα συνεχί-
ζουν να έχουν τη δυνατότητα να διεμβολίζουν το
κεντρικό πολιτικό σκηνικό και να οριοθετούν αυτά το
πεδίο της αντιπαράθεσης με την πολιτική του κεφα-
λαίου. Σαράντα χρόνια και επτά μήνες μετά το γαλλικό
Μάη του ’68, η ίδια η πραγματικότητα επιβεβαίωσε
ότι η νεολαία μπορεί ακόμα να βάζει στην άκρη όλους
αυτούς που την ήθελαν έρμαιο στα σχέδιά τους, ότι
μπορεί να συγκρούεται ακόμα και σε αυτό που κά-
ποιοι αποκαλούν έδαφος της ήττας. Το στοίχημα που
άνοιξε ο Δεκέμβρης του ’08 συνεχίζει και θα συνεχί-
σει για αρκετό καιρό να υφίσταται. Ας ελπίζουμε όλοι
ότι μετά από πολλά χρόνια ο Δεκέμβρης δε θα υπάρ-
χει στην ανάμνησή μας σαν εκείνο το ορόσημο  έναρ-
ξης μιας ακόμα πιο ζοφερής περιόδου, αλλά ότι θα
μείνει στο μυαλό μας σαν ο προάγγελος μιας άνοιξης,
της άνοιξης των δικαιωμάτων και των προσδοκιών της
νεολαίας και του λαϊκού κινήματος.          



“H Ελλάδα ανησυχεί την Ευρώπη. Μια χώρα με
ήρεμη πρόσοψη , χτυπημένη από τα προβλήματα που
συναντάμε λίγο πολύ παντού στην Ευρώπη , που ξαφ-
νικά αναφλέγεται , χωρίς να προϋπάρξει μείγμα πυ-
ροδότησης .Είναι άραγε η έκρηξη αυτή το προοίμιο
και άλλων εκρήξεων; Είναι, άραγε , πιθανόν η οικο-
νομική κρίση και η αναμενόμενη κάμψη να προκαλέ-
σουν ξαφνικά την άνοδο της δυσφορίας και του
θυμού , που ήδη διαπερνούν τις ευρωπαϊκές δυσφο-
ρίες; Οι ρήξεις  αυτές φτάνουν τη στιγμή που δεν τις
περιμένουμε» έγραφε το Δεκέμβρη η γαλλική εφημε-
ρίδα Liberation. Η ανησυχία αυτή προέρχεται από τις
μαζικές κινητοποιήσεις που έγιναν σε ολόκληρη την
Ευρώπη αμέσως μόλις έγινε γνωστή η εξέγερση της
νεολαίας στην Ελλάδα με αφορμή την δολοφονία του
15χρονου μαθητή Αλέξη Γρηγορόπουλου. Μαζικές κι-
νητοποιήσεις χιλιάδων μαθητών, φοιτητών και εργα-
ζομένων περιεχόμενο των οποίων ήταν αφενός η
αλληλεγγύη στην εξεγερμένη Ελλάδα, αφετέρου  δε η
αγανάκτηση για αντιλαϊκές και αντιεκπαιδευτικές κυ-
βερνητικές  πολιτικές στις Ευρωπαϊκές χώρες.

Συγκεκριμένα, στο Λονδίνο έγινε διαδήλωση αλλη-
λεγγύης έξω από το κτήριο της ελληνικής πρεσβείας.
Στην Ολλανδία, στη Χάγη πραγματοποιήθηκε επίσης
πορεία προς το ελληνικό προξενείο όπως και στο Άμ-
στερνταμ. Στη Γερμανία στο Βερολίνο , το Λουξεμ-
βούργο, την Κολονία και την Φρανκφούρτη έγιναν και
εκεί αυθόρμητες πορείες προς τις ελληνικές πρεσβείες
ενώ στο Ανόβερο η οδός όπου βρίσκεται η ελληνική
πρεσβεία μετονομάστηκε για λίγες ώρες σε οδό «Αλέ-
ξανδρος Γρηγορόπουλος». Στο Μπορντό της Γαλλίας
πυρπολήθηκαν 2 αυτοκίνητα του ελληνικού προξε-
νείου και στο Παρίσι οι φοιτητές πραγματοποίησαν
διαδήλωση έξω από την πρεσβεία. Στη  Σμύρνη δια-
δηλωτές πέταξαν ντομάτες στο ελληνικό προξενείο. Σε
ανάλογες πράξεις προέβησαν διαδηλωτές και σε άλλες
πόλεις όπως στη Ρώμη, Μαδρίτη , Βαρκελώνη και
Μπολόνια. Η έμπρακτη αμφισβήτηση της νεολαίας και
των εργαζομένων ,που εκφράστηκε με τις επιθέσεις
τους στις πρεσβείες που αποτελούν σύμβολα του κρά-
τους ,αποτυπώνει την διάχυτη αγανάκτηση τους για

τις  αντιλαϊκές πολιτικές που εφαρμόζονται οι οποίες
όχι μόνο κάνουν τη ζωή τους δυσκολότερη αλλά τε-
λικά φθάνουν στο σημείο να τους δολοφονούν. 

Οι διαδηλώσεις που έγιναν απείλησαν τις κυβερνή-
σεις των ευρωπαϊκών χωρών με αποκορύφωμα τη
Γαλλία μια χώρα με πλούσιο κινηματικό παρελθόν και
με πιο πρόσφατες τις φοιτητικές κινητοποιήσεις, όπου
ο υπουργός παιδείας με το φόβο της μεταφοράς της
εξέγερσης της ελληνικής νεολαίας στη Γαλλία ανέβαλε
την αντιεκπαιδευτική μεταρρύθμιση που προωθούταν
το προηγούμενο διάστημα. Αυτό είναι μια πρώτη νίκη
που πέτυχε η εξέγερση του Δεκέμβρη και δείχνει τη
δύναμη που έχει η νεολαία να εκφράζει την αντίθεσή
της και να ανατρέπει πολιτικές πρακτικές που την
πλήττουν.

ΈΈττσσιι  σσυυμμββααίίννεειι  λλοοιιππόόνν  μμεε  ττιιςς  μμεεγγάάλλεεςς  λλααϊϊκκέέςς  εεξξεεγγέέρρσσεειιςς
όόχχιι  μμόόννοο  δδιιααππααιιδδααγγωωγγοούύνν  ννέέεεςς  οολλόόκκλληηρρεεςς  γγεεννιιέέςς  ααγγωω--
ννιισσττώώνν,,  όόχχιι  μμόόννοο  κκααλλοούύννττααιι  νναα  γγρράάψψοουυνν  ιισσττοορρίίαα  κκααιι
νναα  μμεείίννοουυνν  σσττηηνν  ιισσττοορρίίαα,,  ααλλλλάά  μμεεττααλλααμμππααδδεεύύοοννττααιι
ααππόό  ττηη  μμιιαα  χχώώρραα  σσττηηνν  άάλλλληη  κκααιι  μμάάλλιισστταα  έέχχοουυνν  οολλοοέένναα
ππιιοο  άάμμεεσσεεςς  εεππιιδδρράάσσεειιςς  σσεε  άάλλλλαα  σσηημμεείίαα  ττοουυ  ππλλααννήήττηη..

Ο ιός της Ελλάδας...εξαπλώνεται

"Συντρόφισσα, σύντροφε. Εξεγερμένη Ελ-
λάδα. Εμείς, οι πιο μικροί, από αυτή τη
γωνιά του κόσμου, σε χαιρετάμε.  Δέξου
το σεβασμό μας και το θαυμασμό μας γι'
αυτό που σκέφτεσαι και κάνεις. Από μα-
κριά μαθαίνουμε από σένα. Ευχαριστούμε".
Subcomantante Marcos
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Κάθε πραγματικό κίνημα αποτελεί συν τοις άλ-
λοις μια πολιτισμική τομή στο κυρίαρχο τοπίο. Το
πρόσφατο κίνημα με αφορμή την δολοφονία του
15χρονου Αλέξη Γρηγορόπουλου είχε τις δικές του
πολιτισμικές προεκτάσεις,. Πολλές φορές ζητήματα
πολιτισμού που αναπτύσσονται στα πλαίσια ενός κι-
νήματος, εκφράζουν βαθύτερες αναζητήσεις και
αγωνίες του δυναμικού που συμμετέχει σε αυτά, εκ-
προσωπούν με το δικό τους ιδιαίτερο τρόπο τις επι-
θυμίες των ανθρώπων για μια άλλη ζωή.

Καταρχήν η πιο μεγάλη πολιτισμική ρήξη τους
κινήματος του Δεκέμβρη, ήταν η ρωγμή που επέ-
φερε στη «κανονικότητα», δηλαδή με αλλά λόγια το
«σπάσιμο» της καθημερινότητας.. ΟΟ  πποολλιιττιισσμμόόςς  ττωωνν
δδιιααδδηηλλώώσσεεωωνν,,  ττωωνν  σσυυγγκκρροούύσσεεωωνν  ττωωνν  κκααττααλλήήψψεεωωνν
ααλλλλάά  εενν  ττέέλλεειι  κκααιι  ττοουυ  μμααχχηηττιικκοούύ  πποολλιιττιικκοούύ  δδιιεεκκδδιι--
κκηηττιικκοούύ  ππλλααιισσίίοουυ  ήήτταανν  μμιιαα  ππρράάξξηη  ααππόόσσππαασσηηςς  ττοουυ
δδηημμόόσσιιοουυ  χχώώρροουυ  ααππόό  ττοουυςς  χχιιλλιιάάδδεεςς  ααγγωωννιισσττέέςς  ττοουυ
κκιιννήήμμααττοοςς  γγιιαα  1155  ηημμέέρρεεςς  σσττοο  κκέέννττρροο  κκααιι  ττιιςς  σσυυννοοιι--
κκίίεεςς  ττωωνν  ππόόλλεεωωνν,, ααππόό  τταα  χχέέρριιαα  ττωωνν  ««δδυυννάάμμεεωωνν  ττηηςς
ααγγοορράάςς»»,,  ττηηςς  εεύύρρυυθθμμηηςς  δδηηλλααδδήή  λλεειιττοουυρργγίίααςς  ττωωνν  εεμμ--
πποορρεευυμμααττιικκώώνν  ααννττααλλλλααγγώώνν.. Αυτό το πολιτισμικό
ρήγμα έγινε ακόμη βαθύτερο λόγω της περιόδου
ανάπτυξης του κινήματος, των εορτών των Χρι-
στουγέννων και της πρωτοχρονιάς. Η ανάδειξη του

χριστουγεννιάτικου δέντρου του Κακλα-
μάνη σε σημείο αντιπαράθεσης της

δημοτικής εξουσίας και των κατα-
σταλτικών μηχανισμών του κρά-
τους με το κίνημα,
μόνο τυχαία δεν

ή τ α ν .
Συμβόλιζε
σε ένα
άλλο επί-
πεδο την
σ ύ γ -
κρουση 2

διαφορετι-
κών κόσμων,

2 διαφορετικών πολιτι-
σμών. Ενός γκλάμουρους

καθωσπρεπισμού για τον οποίο είναι πιο σημαντικό
το «εορταστικό» και κατά συνέπεια καταναλωτικό
κλίμα, από τη δολοφονία ενός 15χρονου και από
την άλλη ενός κινηματικού πολιτισμού που καταγ-
γέλλει την υποκρισία και διεκδικεί ένα άλλο μέλλον
σε όλα τα επίπεδα. ΤΤααυυττόόχχρροονναα  ήήτταανν  κκααιι  ηη  ααννττιιππαα--
ρράάθθεεσσηη  22  ααιισσθθηηττιικκώώνν,,  ττηηςς  ααιισσθθηηττιικκήήςς  ττωωνν  δδιιααδδηη--
λλώώσσεεωωνν,,  ττοουυ  κκόόσσμμοουυ  σσεε  κκίίννηησσηη  ,,  ττηηςς  ««οομμοορρφφιιάάςς
πποουυ  εείίννααιι  σσττοουυςς  δδρρόόμμοουυςς»»  μμεε  ττηηνν  ψψεεύύττιικκηη  κκααιι  ππάάννωω
ααππ’’όόλλαα  ψψεευυδδεεππίίγγρρααφφηη  ααιισσθθηηττιικκήή  ττωωνν  φφωωττααγγωωγγηημμέέ--
ννωωνν  κκαατταασσττηημμάάττωωνν,,  ττηηνν  ααιισσθθηηττιικκήή  μμιιααςς  ααγγοορρααίίαα  οορρ--
γγααννωωμμέέννηηςς  ««γγιιοορρττήήςς»»..

Οι νέες τεχνολογίες ως μέσο 
κινηματικής οργάνωσης

Από τις πρώτες ώρες που έγινε γνωστό το περι-
στατικό της δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπουλου
και καθόλη την διάρκεια των γεγονότων του Δεκέμ-
βρη υπήρξε μια μαζική και πρωτόγνωρη αξιοποί-
ηση των sms, του διαδικτύου, των μπλογκς, του
Facebook και γενικά όλων των μέσων επικοινωνίας
και εναλλακτικής επαφής και ενημέρωσης που
έχουν γεννηθεί στην εποχή μας. Παράλληλα και ταυ-
τόχρονα η ύπαρξη αρκετών πια διαδικτυακών ρα-
διοφώνων, του YouTube καθώς και διαδικτυακών
τηλεοράσεων ,όπως η TVXS για παράδειγμα ,έδω-
σαν στις κινηματικές διαδικασίες ταχύτητα και αμε-
σότητα, που όμοια της δεν είχαμε ξαναζήσει στο
Ελληνικό κίνημα. Για πρώτη φορά αυτή η άμεσα ορ-
γανωμένη ενημέρωση, δεν επέτρεψε τον κυρίαρχο
μηχανισμό των ΜΜΕ να αντιμετωπίσει το κίνημα με
ευκολία. Η, από τις πρώτες στιγμές, αναπαραγωγή
κατά χιλιάδες φορές στο διαδίκτυο, του βίντεο της
δολοφονίας του Αλέξη, ανάγκασε όλα τα κανάλια
στην προβολή του. Όλες τις ημέρες του κινήματος,
περιστατικά αστυνομικής βίας, όπως και δράσης
των ασφαλιτών «πέρασαν» στα επίσημα ΜΜΕ και
λόγω της ήδη μαζικά προβολής τους από τα εναλ-
λακτικά μέσα. Αυτή η νέα πραγματικότητα έχει 2 ση-
μαντικές πλευρές. Η πρώτη είναι ότι είναι πλέον
δυνατή για πολλές χιλιάδες κόσμου η άμεση ενημέ-
ρωση χωρίς καμία χρήση των επίσημων ΜΜΕ και
ειδικά της τηλεόρασης... Η 2η πλευρά είναι η πίεση

Οι Πολιτιστικές προεκτάσεις 
της εξέγερσης του ∆εκέµβρη



που νιώθουν τα επίσημα ΜΜΕ από αυτή τη νέα
πραγματικότητα, γιατί καταλαβαίνουν ότι σε ένα με-
γάλο κομμάτι της νεολαίας χάνουν το προνόμιο της
αποκλειστικότητας της «ενημέρωσης», με ότι αυτό
συνεπάγεται τόσο για τα ίδια και το ρόλο τους, όσο
και για τη γενικότερη σταθερότητα του συστήματος.
Αναγκάζονται έτσι να «περνάνε» στο πρόγραμμα
τους κάποια πράγματα που θα είχαν θαφτεί σε άλλη
περίπτωση.

Το κίνημα αλλάζει την πολιτιστική
ατζέντα

Ένα από τα σημαντικά γεγονότα του κύματος των
κινητοποιήσεων του προηγουμένου Δεκεμβρίου,
ήταν η μεγάλη συναυλία στα Προπύλαια στις 19 του
ίδιου μήνα. Μια συναυλία, η μεγαλύτερη των τε-
λευταίων χρόνων με τέτοιο χαρακτήρα, η οποία ανέ-
δειξε το βάθος της επιρροής των γεγονότων και
στου κύκλους των μουσικών. OO ττρρόόπποοςς  μμεε  ττοονν  οοπποοίίοο
δδιιοορργγααννώώθθηηκκεε,,  δδηηλλααδδήή  ααππόό  τταα  σσυυννττοοννιισσττιικκάά  ττωωνν
φφοοιιττηηττώώνν  ττωωνν  μμααθθηηττώώνν  κκααιι  ττωωνν  εερργγααζζόόμμεεννωωνν  ααλλλλάά
κκααιι  ττιιςς  κκααττααλλήήψψεειιςς  ττηηςς  ΝΝοομμιικκήήςς  κκααιι  ττοουυ  ΕΕΜΜΠΠ,,  ττοο  όόττιι
δδηηλλααδδήή  έέγγιιννεε  χχωωρρίίςς  ττηηνν  υυπποοσσττήήρριιξξηη,,  έέσσττωω  κκααιι  σσττοο
εεππίίππεεδδοο  ττηηςς  υυπποογγρρααφφήήςς,,  ααππόό  εεππίίσσηημμοουυςς  φφοορρεείίςς,,
όόσσοο  κκααιι  οο  κκααθθοορριισσττιικκόόςς  ρρόόλλοοςς  ττωωνν  ίίδδιιωωνν  ττωωνν  μμοουυ--
σσιικκώώνν  κκααιι  ηη  σσυυμμμμεεττοοχχήή  χχιιλλιιάάδδωωνν  ννέέωωνν  ,,ττοο  κκααθθιισσττάά
ττοο  σσηημμααννττιικκόόττεερροο  σσυυννααυυλλιιαακκόό  γγεεγγοοννόόςς  σστταα  ππλλααίίσσιιαα
ττοουυ  κκιιννήήμμααττοοςς    τταα  ττεελλεευυττααίίαα  2200  χχρρόόννιιαα..  Αυτό υπο-
γράμμισε  και η διάθεση μαζικής συμμετοχής συγ-
κροτημάτων και τραγουδοποιών οι οποίοι έφτασαν
τις 82….. Το εύρος δε των μουσικών αντιλήψεων,
από την Μαρίζα Κωχ μέχρι τον Κωνσταντίνο Βήτα
και από τον Μαχαιρίτσα έως τους Lost Bodies
έδειξε την διάθεση του μουσικού κόσμου να πάρει
θέση πέρα από καλλιτεχνικές και αισθητικές διαφο-
ρές. Ανάλογη επιτυχία και συμμετοχή είχε και η συ-
ναυλία της 18ης Δεκέμβρη στην Θεσσαλονίκη.
Βέβαια, το μουσικό ενδιαφέρον για το κίνημα του
Δεκέμβρη δεν περιορίστηκε στις συναυλίες αλλη-
λεγγύης αλλά επεκτάθηκε στην ίδια την μουσική δη-
μιουργία. Από τις πρώτες ημέρες των γεγονότων
εμφανίστηκαν τραγούδια για τον Αλέξη και το κί-
νημα που προκάλεσε η δολοφονία του. Από μπα-
λάντες μαθητών και ερασιτεχνών μέχρι hip hop
κομμάτια, τα οποία διοχετεύθηκαν στο διαδίκτυο.
Η αντιπαράθεση αυτή ανέδειξε τις βαθύτερες αντι-
θέσεις  που αναπτύσσονται στα πλαίσια ενός πολιτι-

σμικού μοντέλου που θεωρεί τους χώρους πολιτι-
σμού ως «άβατο» στα κινήματα, τις διαθέσεις, τους
προβληματισμούς και τη δράση των νέων και των
εργαζομένων. Ας σημειωθεί ότι παρόμοιες παρεμ-
βάσεις και μάλιστα πιο μαζικού χαρακτήρα συνέ-
βησαν λίγους μήνες πριν από το Ιταλικό φοιτητικό
και νεολαιίστικο κίνημα το οποίο τους προσέδωσε
μάλιστα και στοιχεία διεκδίκησης της νεολαίας για
φτηνή πρόσβαση στους χώρους της τέχνης και του
πολιτισμού ευρύτερα.
Το κίνημα της νεολαίας που βγήκε τον Δεκέμβριο
του 2008 στο προσκήνιο κατέδειξε με τον πλέον κα-
τηγορηματικό τρόπο ότι η σημερινή νεολαία δεν χω-
ράει στα πολιτισμικά καλούπια που της ετοιμάζουν.
Εκτός από όλο το πλαίσιο των διεκδικητικών αιτη-
μάτων του κινήματος όπως διατυπώθηκαν και συ-
νεχίζουν να διατυπώνονται από τους αγώνες της
νεολαίας και των εργαζομένων κόντρα στην πολιτική
της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής ένωσης, ανα-
δείχθηκε και μία βαθύτερη ρωγμή. Μία ρωγμή που
ολοένα μεγαλώνει και βρίσκει χώρους έκφρασης σε
πολιτιστικά πρότυπα που αναδεικνύονται σε περιό-
δους όξυνσης των κινηματικών διαδικασιών.

Ίσως να είναι πιο επίκαιρο από ποτέ το
σύνθημα :

«ΦΥΣΑΕΙ ΚΟΝΤΡΑ ΣΕ
ΟΛΑΚΕΡΗ ΓΗ»
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Κάθε φορά που στην ελληνική κοινωνία συμβαίνει
κάτι το συναρπαστικό, πολλοί τηλεαστέρες
«διανοούμενοι», καθηγητάδες και δημοσιογράφοι
δίνουν ο καθένας την δική του κοινωνιολογική
ανάλυση. Έτσι λοιπόν κατά διαστήματα
διαμορφώνονται οι εξής επί της ουσίας απόψεις: Σε
περίοδο κρίσης και έντονων κοινωνικών
συγκρούσεων κυριαρχεί η άποψη όσον αφορά την
ελληνική νεολαία, για τη γγεεννιιάά  ττοουυ  ««ππεερριιθθωωρρίίοουυ»», για
μια γενιά χωρίς καμιά πολιτικοποίηση, για μια γενιά
που αποθεώνει τη βία χωρίς κανένα
κοινωνικοπολιτικό υπόβαθρο και στόχο. Από την
άλλη σε περιόδους πολιτικής και
κοινωνικής «σταθερότητας», η
θεωρία που διαμορφώνεται για
τη νεολαία είναι οι απόψεις για
τη γγεεννιιάά  ττηηςς  εεννσσωωμμάάττωωσσηηςς, του
φραπέ και του αγοραίου
πολιτισμού. Εμείς πιστεύουμε
ότι αυτές οι θεωρίες κατά κύριο
λόγο γενικεύουν τα
ιδεολογικοπολιτικά πιστεύω της
νεολαίας και δεύτερον
αδυνατούν να κατανοήσουν και
να συνδέσουν τις αντικειμενικές
αιτίες δημιουργίας των
ρευμάτων μέσα στην νεολαία με
τον υποκειμενικό παράγοντα,
δηλαδή με εκείνο το υποκείμενο
που καταφέρνει να
μετασχηματίσει τα αυθόρμητα- ημισυνειδητά
αντανακλαστικά της νεολαίας σε συνειδητή πολιτική
πάλη.

Μ’αυτήν την έννοια είναι πολύ ενδιαφέρον να
παρατηρήσουμε τη δημιουργία των δύο κύριων
πολιτικών αλλά ακόμη και πολιτιστικών ρευμάτων
στην ελληνική νεολαία. Η ανερχόμενη τάση στη
νεολαία στο δδεεύύττεερροο  μμιισσόό  ττηηςς  δδεεκκααεεττίίααςς  ττοουυ  8800’’ σε
μια περίοδο σχετικής ύφεσης του φοιτητικού και
νεολαιίστικου κινήματος ήταν αυτή των νεογιάπηδων,
με πολιτικό εκφραστή μέσα στα πανεπιστήμια τη ΔΔΑΑΠΠ,
με κύριο σύνθημα ‘’ πολιτικοποίηση και όχι
κομματικοποίηση’’. Αυτό το ρεύμα πολιτικά εεξξέέφφρρααζζεε
ττιιςς  ννέέεεςς  κκοοιιννωωννιικκέέςς  ««ααξξίίεεςς»» του ατομισμού, της
λεγόμενης αξιοκρατίας  ¨ο καλός θα πάει μπροστά¨,
αλλά και τις νέες ααννααδδιιααρρθθρρώώσσεειιςς του ελληνικού

πανεπιστημίου με βάση τις ααννάάγγκκεεςς  ττηηςς  ααγγοορράάςς  και της
ΕΕ(βλ.θέση ΔΑΠ 1986 για ιδιωτικά πανεπιστήμια,
αξιολόγηση κλπ). ΠΠρροοωωθθοούύσσεε μέσα στα πανεπιστήμια
ένα ννέέοο  αακκααδδηημμιισσμμόό--ααττοομμιισσμμόό, συνδέοντας την
παιδεία και τη γνώση με την επαγγελματική
σταδιοδρομία-καριέρα και το κοινωνικό status,
δημιούργούσε το όνειρο του επιτυχημένου νέου που
προορίζεται για τις κορυφές της επαγγελματικής ζωής
για τον οποίο σκοπό μπορούν να αγιαστούν όλα τα
μέσα... Πρόβαλλε ένα καινούριο για τα τότε δεδομένα
πολιτιστικό πρότυπο, εκείνο της “φθηνής” και
εύκολης διασκέδασης,  των μοδάτων τότε club, της

ακριβής και επώνυμης ένδυσης,
ένα κοινωνικό φαίνεσθαι που
προωθούσε μια σημαντική
μερίδα του ψυχαγωγικού τυπού
με περιοδικά όπως το Κλικ του
Κωστόπουλου κ.α. Αυτό το
ρεύμα κυριάρχησε στην
ελληνική νεολαία ακόμη και τη
δεκαετία του 90’ παρά την κατά
περιόδους όξυνση του
νεολαιίστικου κινήματος με
αποκορύφωση το 91 και τη
δολοφονία του Νίκου
Τεμπονέρα όπου ηγεμόνευσε η
γραμμή της ρήξης και της
ανατροπής χωρίς όμως να
δημιουργηθούν πιο συνολικοί
και πιο σταθεροί όροι γ’αυτή

την ηγεμονία.
΄Έτσι λοιπόν, ηη  δδεεκκααεεττίίαα  ττοουυ  9900’’ ήταν μια δεκαετία

διαρκούς σύγκρουσης κυρίαρχα αυτών των δύο
ρευμάτων με ηγεμονία του ρεύματος αυτού του νέου
ατομισμού και της υποταγής.
Με σταθερά βήματα και με χρονιά ορόσημο το 1998
των συγκλονιστικών μαχών στα εξεταστικά αρχίζουν
να διαμορφώνονται οι όροι για τη διεύρυνση του
ρρεεύύμμααττοοςς  ττηηςς  ααμμφφιισσββήήττηηςς  προς το κυρίαρχο
οικονομικό και πολιτικό σύστημα και τις ιδέες που
προωθεί. Αυτό παίρνει χαρακτηριστικά άάμμεεσσηηςς  ρρήήξξηηςς
μμεε  ττιιςς  εεππιιλλοογγέέςς  ττωωνν  κκυυββεερρννήήσσεεωωνν  κκααιι  ττηηςς  ΕΕΕΕ  από τη
μεγαλειώδη έξαρση του φοιτητικού,νεολαιίστικου και
εκπαιδευτικού κινήματος το 2006 που συνεχίζει μέχρι
σήμερα.. Είναι ένα ρεύμα που απομονώνει τον αομικό
δρόμο και αντίθετα όλη του η δυναμική πηγάζει στη

Κι όµως κάτι αλλάζει...

Το φοιτητικό κίνηµα



πίστη του για μια ννέέαα  ννιικκηηφφόόρραα  σσυυλλλλοογγιικκήή  ττααυυττόόττηητταα. Οι αντικειμενικές αιτίες που γεννήθηκε αυτό στο
εσωτερικό της νεολαίας ήταν κατά κύριο λόγο η νέα οξυμένη επίθεση στο παρρόν και το μέλλον της
νεολαίας με μια σείρα νομοσχεδίων(βλ.νομος Πλαίσιο,Κ.Ε.Σ, νόμος για το ασφλιστικό κλπ). Ήταν ακόμη
η συντριβή των ιδεολογήματων περί αξιοκρατίας και ατομικού δρόμου καθώς οι νέοι βλέπουν ότι θα
είναι η πρώτη γενιά που θα εργάζεται με χειρότερους όρους από την προηγούμενη... Όλα αυτά σε
συνδυασμό με την ωρίμανση της ΕΕνιαίας ΑΑνεξάρτητης ΑΑριστερής ΚΚίνησης και άλλων προφανώς
δυνάμεων οδήγησαν σε μια συνεχή αναμετρηση του φοιτητικού κινήματος με τις κυρίαρχες επιλογές
με αποκορύφωμα το φετινό Δεκέμβρη που διεύρυνε ακόμη περισσότερο το ρεύμα αυτό στην ελληνική
νεολαία τόσο στο πολιτικό επίπεδο αλλά ακόμη και στο πολιτιστικό. Αυτό το ρεύμα έφερε ένα νέο
πολιτισμό, τον πποολλιιττιισσμμόό  ττοουυ  κκιιννήήμμααττοοςς, των διαδηλώσεων, του συλλογικού αγώνα. Ένα πολιτισμό
που αντιτίθεται στην καταπίεση και τον αποκλεισμό, στην κυριαρχία του χρήματος,αλλά προτάσσει
ένα πολιτισμό αντι-εμπορευματικό που θα αναπτύσει την ανθρώπινη προσωπικότητα.

Σίγουρα εντός της ιστορικής περιόδου που διανύουμε βρισκόμαστε στην αρχή μιας νέας πολιτικής
φάσης, που σφραγίζεται από ένα ανερχόμενο ρεύμα απόρριψης της κυρίαρχης πολιτικής και των
εκβιαστικών διλλημάτων που αυτή θέτει. Αυτό το ρεύμα έιναι ακόμη υπό διαμόρφωση φαίνεται ικανό
να περάσει τα όρια της αγωνιστικής αναζήτησης, ψάχνοντας μόνιμα στοιχεία ταυτότητας. ΜΜιιαα
σσυυγγκκλλοοννιισσττιικκήή  εεπποοχχήή  μμεεγγάάλλωωνν  μμεεγγάάλλωωνν  δδυυννααττοοττήήττωωνν  κκααιι  εεκκρρηηκκττιικκώώνν  ααννττιιθθέέσσεεωωνν  έέχχεειι  ξξεεκκιιννήήσσεειι!!  ΌΌχχιι
μμιιαα  ααόόρριισσττηη  ααιισσιιοοδδοοξξίίαα,,  ααλλλλάά  όόλλοοιι  οοιι  ππρρααγγμμααιικκοοίί  υυλλιικκοοίί  κκααιι  κκοοιιννωωννιικκοοίί  όόρροοιι  κκααιι  ππααρράάγγοοννττεεςς  ττηηςς  ζζωωήή
σσυυννηηγγοορροούύνν  σσττοο    ooττιι  ττίίπποοττεε  δδεενν  θθαα  εείίννααιι  ίίδδιιοο  όόππωωςς  χχττέέςς......

Αναμφίβολα, κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών οι φοιτητικοί σύλλογοι έχουν συγκρουσθεί με τον
πιοοξύ τρόπο, με τα πιο επιθετικά σχέδια για τη ριζική αναδιάρθρωση του ελληνικού πανεπιστημίου. 

Και η αλήθεια είναι ότι ιδιαίτερα στη συγκυρία της διεθνούς οικονομικής κρίσης, το κράτος και η
κυβέρνηση της ΝΔ, προσπαθούν να θωρακίσουν την κερδοφορία των μεγάλων επιχειρηματικών κύκλων και
συμφερόντων. Το παραπάνω φαίνεται όχι μόνο από την επιμονή τους να φορτώσουν την αποπληρωμή των
ζημιών της κρίσης στις πλάτες των εργαζομένων μέσα από τις απολύσεις και την περικοπή μισθών, αλλά πολύ
περισσότερο από την επιμονή τους να συνεχίσουν την περίφημη πολιτική της «εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης».
Είναι προφανές στη συγκυρία, ότι για να διατηρήσουν οι εταιρείες και οι επιχειρήσεις τα θετικά ποσοστά
κερδοφορίας τους ποντάρουν στη νέα γενιά, σαν εκείνο τον αδύναμο κρίκο που θα κληθεί να ζήσει και να
δουλέψει με χειρότερους όρους από κάθε άλλη προηγούμενη γενιά. 

Γι αυτό και η εκπαιδευτική αναδιάρθρωση δεν αποτελεί τίποτα λιγότερο από την προσπάθεια
διαμόρφωσης ενός νέου μοντέλου εργαζόμενου. Ενός εργαζόμενου ο οποίος θα διαπερνάται από τα εξής
χαρακτηριστικά: θα είναι φθηνός, ευέλικτος εντός της παραγωγής, αλλά παράλληλα και ειδικευμένος ώστε να
είναι άμεσα παραγωγικός και τέλος θα χαρακτηρίζεται από την πλήρη έλλειψη συλλογικών αναπαραστάσεων.
Με αυτή την έννοια, η διαδικασία προώθησης, αυτού του μοντέλου εργαζομένου περνάει κυρίαρχα μέσα από
τους εξής κόμβους:

ΠΠρροοσσππάάθθεειιαα  σσυυρρρρίίκκννωωσσηηςς  ήή  αακκόόμμαα  κκααιι  ααπποοσσττοοίίχχιισσηηςς  ττωωνν  εεππααγγγγεελλμμααττιικκώώνν  δδιικκααιιωωμμάάττωωνν  ααππόό  ττοο  ππττυυχχίίοο..
Καθώς μια τέτοια διαδικασία κατοχυρώνει ένα αβέβαιο εργασιακό μέλλον για τον απόφοιτο της σχολής
και έτσι την πιο εύκολη και φθηνή εκμετάλλευση των αυριανών εργαζόμενων από την εργοδοσία.

ΕΕιισσααγγωωγγήή  ιιδδιιωωττιικκοοοοιικκοοννοομμιικκώώνν  κκααιι  ααννττααπποοδδοοττιικκώώνν  κκρριιττηηρρίίωωνν  σσττηηνν  ττρριιττοοββάάθθμμιιαα  εεκκππααίίδδεευυσσηη..
Έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα πανεπιστήμιο το οποίο όχι μόνο θα παράγει εύκολα αξιοποιήσιμους

αποφοίτους από την εργοδοσία, αλλά που θα στηρίζει και κάθε λειτουργία του -από την έρευνα, μέχρι και
τις υποτροφίες των φοιτητών- στις ανάγκες και τα δεδομένα της αγοράς.

ΠΠεερριικκοοππήή  όόψψεεωωνν  ττηηςς  δδηημμόόσσιιαα  κκααιι  δδωωρρεεάάνν  εεκκππααίίδδεευυσσηηςς..
Έτσι ώστε να συνεχιστεί η λογική όλων των κυβερνήσεων, για μέγιστες δυνατές περικοπές κάθε κοινωνικής
παροχής και παράδοσής τους, σε όψεις, στον ιδιωτικό παράγοντα.

Το φοιτητικό κίνηµα



11 κοκκινο πιπερι

ΕΕννττααττιικκοοπποοίίηησσηη  κκααιι  ππεειιθθάάρρχχηησσηη  ττωωνν  φφοοιιττηηττώώνν..
Στην προσπάθεια αφενός διαμόρφωσης ενός

φοιτητή ο οποίος δε θα έχει χρόνο να ασχοληθεί
με τίποτα παραπάνω εκτός της σχολής, λες και
βρίσκεται σε ένα καθεστώς 4ης Λυκείου.
Αφετέρου, στην προσπάθεια διαμόρφωσης, ενός
αυριανού εργαζόμενου ο οποίος δε θα τολμά να
αμφισβητήσει την εργοδοσία και άρα δε θα
προβάλλει ποτέ αντιστάσεις απέναντι σε κάθε
είδους εργοδοτική αυθαιρεσία και τρομοκρατία.

ΤΤαα  ααννοοιιχχττάά  μμέέττωωππαα  ττωωνν  φφοοιιττηηττώώνν

Ακριβώς σε αυτή τη βάση, και τη φετινή χρονιά
αλλά και το αμέσως επόμενο διάστημα οι φοιτητικοί
σύλλογοι βρίσκονται αντιμέτωποι με μια σειρά
νομοθετημάτων ήδη ψηφισμένων και  προς
υλοποίηση ή προετοιμαζόμενων προς ψήφιση. Μια
σειρά νόμων οι οποίο έρχονται να πλήξουν την
εργασιακή μας προοπτική και τη φοιτητική μας
καθημερινότητα, και ευρύτερα να ανατρέψουν προς
το χειρότερο την πραγματικότητα του ελληνικού
πανεπιστημίου όπως μπορεί να την ξέραμε μέχρι
τώρα.

ΑΑννααγγννώώρριισσηη  ττωωνν  ΚΚΕΕΣΣ  κκααιι  εεννσσωωμμάάττωωσσηη  ττηηςς
κκοοιιννοοττιικκήήςς  οοδδηηγγίίααςς  3366//0055..  Ένα σχέδιο το οποίο
προβλέπει από τη μία την αναγνώριση ιδιωτικών
μεταδευτεροβάθμιων μορφών εκπαίδευσης, όπως
είναι τα κολέγια, αμφισβητώντας όχι απλά ένα από
μεγαλύτερα λαϊκά κεκτημένα, αλλά και επί της ουσίας

το άρθρο 16 του συντάγματος. Από την άλλη, η
προσπάθεια ενσωμάτωσης της κοινοτικής οδηγίας
36/05 θα σημάνει την ισοτίμηση των 3ετών πτυχίων
των κολεγίων με αυτά των ελληνικών ΑΕΙ και ΤΕΙ.
Αυτό αυτόματα θα σημάνει τη συμπίεση των
επαγγελματικών δικαιωμάτων και της εργασιακής
προοπτικής όλων των αποφοίτων, αλλά και τον
παραπέρα πολυκατακερματισμό της νεολαίας μέσα
από την αναγνώριση των αποφοίτων των ΚΕΣ, που
δεν αποτελούν τίποτα άλλο παρά τις στρατιές
απελπισμένων νεολαίων που γεννά η ούτως ή άλλως
παράλογη ύπαρξη της βάσης του 10.

ΕΕφφααρρμμοογγήή  ττοουυ  ννέέοουυ  ΝΝόόμμοουυ  ΠΠλλααίίσσιιοο..  Δηλαδή, του
νόμου της εντατικοποίησης και της πειθάρχησης των
φοιτητών, μέσα από τις διαγραφές των αιώνιων
φοιτητών και των αυστηρών χρονικών ορίων (βλ.
μαθήματα 13 εβδομάδων) για την ολοκλήρωση των
εξαμήνων. Του νόμου της ιδιωτικοοικονομικής και
ανταποδοτικής λειτουργίας των πανεπιστημίων, μέσα
από τον ορισμό manager για τη διεύθυνση των
ιδρυμάτων και την εκπόνηση 4ετών επιχειρησιακών
προγραμμάτων που θα συνδέονται με την αγορά και
τις ανάγκες της εργοδοσίας. Του νόμου της άρσης
δωρεάν όψεων της εκπαίδευσης, μέσα από την
κατάργηση των υποτροφιών όπως τις ξέραμε (βλ.
εισαγωγή ανταποδοτικών υποτροφιών), και την
προσπάθεια περικοπής συγγραμμάτων.

ΕΕφφααρρμμοογγήή  ττηηςς  ΑΑξξιιοολλόόγγηησσηηςς  κκααιι  ττωωνν  ππιισσττωωττιικκώώνν
μμοοννάάδδωωνν  ((EECCTTSS))..  Από τη μία, εκείνου του
νομοσχεδίου της Αξιολόγησης, που περιγράφει ότι
αφενός τα κριτήρια λειτουργίας των ΑΕΙ και ΤΕΙ θα



συνδέονται μόνο με τις ανάγκες της αγοράς, και όχι
με τις ανάγκες των φοιτητών. Από την άλλη, τα σχέδια
για Πιστωτικές Μονάδες, που καταργούν την
ενιαιότητα του πτυχίου και το καθιστούν έναν Ατομικό
Φάκελο Προσόντων, ο οποίος αποτελεί ένα απλό
άθροισμα μονάδων βάσει των οποίων θα
διεκδικούμε επαγγελματικά δικαιώματα και τον οποίο
μέσω της συνεχούς επανακατάρτισης και άρα
ανασφάλειας, θα πρέπει συνεχώς να διευρύνουμε με
σεμινάρια κ.ά. αν θέλουμε να κατοχυρώνουμε μια
αξιοπρεπή θέση εργασίας.

ΠΠρροοσσππάάθθεειιαα  άάρρσσηηςς  ττοουυ  ΑΑσσύύλλοουυ..  Μέσα από τις
αντίστοιχες διατάξεις του νέου ν. Πλαίσιο, επιχειρείται
να εμπεδωθεί ένα θεσμικό πλαίσιο που θα κάνει πιο
εύκολη τη διαδικασία άρσης του ασύλου, ακριβώς σα
μια προσπάθεια τρομοκράτησης και ποινικοποίησης
των φοιτητών που με έναν έντονο τρόπο μέσω των
κινητοποιήσεών τους τα τελευταία χρόνια έχουν
σπάσει το καθεστώς σιωπής που προσπαθεί να μας
επιβάλλει η κυβέρνηση. Για εμάς το άσυλο θα
συνεχίσει να παραμένει ένας θύλακας προάσπισης
των κινημάτων, απέναντι σε κάθε κατασταλτική
προσπάθεια του κράτους και των κυβερνήσεων.

ΕΕιισσααγγωωγγήή  γγρρααππττώώνν  εεξξεεττάάσσεεωωνν  σσττοο  ΤΤΕΕΕΕ  γγιιαα  ττοουυςς
ααπποοφφοοίίττοουυςς  ττωωνν  πποολλυυττεεχχννιικκώώνν  σσχχοολλώώνν..  Έτσι ώστε
σχολές, όπως και η δικιά μας με ισχυρά
κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα, να
πιεστούν σε κατεύθυνση πολυκατακερματισμού των
πτυχίων τους, αλλά και ώστε το πτυχίο να μην
κατοχυρώνει με έναν άμεσο τρόπο το δικαίωμα
ένταξης στο επάγγελμα του μηχανικού. Προφανώς το
παραπάνω μέτρο θα έρθει να πλαισιώσει την
προσπάθεια της δια βίου επανακατάρτισης και της
εισαγωγής της λογικής των πιστωτικών μονάδων.

ΌΌτταανν  ππρροοσσππααθθοούύνν  νναα  ππααίίξξοουυνν  
ππααιιχχννίίδδιιαα  σσττιιςς  ππλλάάττεεςς  μμααςς

Σε αυτήν την προσπάθεια η κυβέρνηση της ΝΔ
προσπαθεί να βρει συμμάχους ώστε να προωθήσει
την πολιτική της Ε.Ε. στην εκπαίδευση. Τέτοιοι
σύμμαχοι όπως είναι το ΠΑΣΟΚ, που συμφωνεί στον
πυρήνα των παραπάνω διατάξεων, αξιοποιούνται
μέσα από τον περίφημο «διάλογο για την παιδεία».
Ένας διάλογος που περιλαμβάνει πρυτάνεις, επιτροπές
δήθεν «σοφών» και οποίος προσπαθεί να
παραγκωνίσει τις αποφάσεις εκατοντάδων φοιτητικών
συλλόγων και να ξαναγράψει με τα πιο μελανά
γράμματα το μέλλον της ελληνικής εκπαίδευσης,
παζαρεύοντας τη σφοδρότητα με την οποία θα
εφαρμοστούν οι παραπάνω πολιτικές.

ΤΤηηνν  ιισσττοορρίίαα  όόμμωωςς  ττηη  γγρράάφφοουυνν  οοιι  ααγγώώννεεςς
μμααςς……

Τόσο κατά τη διάρκεια αυτής της χρονιάς, όσο και
των προηγούμενων το μαχόμενο φοιτητικό κίνημα
έφερε μια άλλη πραγματικότητα στο ελληνικό
πανεπιστήμιο. Την πραγματικότητα των συνελεύσεων,
των φοιτητών που συζητούν, αποφασίζουν και
μάχονται για να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους.
Την πραγματικότητα των οξυμένων μορφών πάλης,
των καταλήψεων των σχολών και των συγκρούσεων
με τις δυνάμεις καταστολής, σα μέσα
κοινωνικοποίησης και διεκδίκησης των αιτημάτων
των Φοιτητικών Συλλόγων.

Πολλοί βιάστηκαν τα προηγούμενα χρόνια να
λασπολογήσουν, να συκοφαντήσουν και να
απομονώσουν το φοιτητικό κίνημα. Και σίγουρα
μάλλον η ίδια, η πραγματικότητα τους έφερε εξ
απροόπτων. Οι αγώνες μας όλο το προηγούμενο
διάστημα κατάφεραν να αποτρέψουν την αναθεώρηση
του άρθρου 16, να σπάσουν την τρομοκρατία για
χαμένα εξάμηνα και εξεταστικές, βάλανε σπουδαία
αναχώματα στην προσπάθεια πλήρους εφαρμογής του
νέου ν. Πλαίσιο και της Αξιολόγησης και φτάσανε
κατά τη διάρκεια της φετινής χρονιάς να παγώσουν τη
διαδικασία αναγνώρισης των ιδιωτικών κολεγίων.

ΈΈννααςς  ννέέοοςς  γγύύρροοςς  ααννααμμέέττρρηησσηηςς  
έέχχεειι  ξξεεκκιιννήήσσεειι

Εμπνεόμενοι από αυτή την αισιοδοξία που
γέννησαν οι νικηφόρες μάχες του φοιτητικού
κινήματος όλο το προηγούμενο διάστημα, ένα πράγμα
είναι σίγουρο: Οι φοιτητές, μετά και από τη
μεγαλειώδη εξέγερση του Δεκέμβρη του ’08, είναι πιο
ώριμοι και αποφασισμένοι παρά ποτέ να δώσουν τη
μάχη απέναντι στην εκπαιδευτική αναδιάρθρωση
μέχρι τέλους. Το επόμενο διάστημα, από κοινού με τα
αγωνιζόμενα κομμάτια της εκπαίδευσης όπως στη
μάχη για το άρθρο16, αλλά και με τα πρωτοπόρα
κομμάτια των εργαζομένων όπως έγινε και με τη μάχη
απέναντι στο νέο ασφαλιστικό το 2007, θα βαδίσουμε
το δρόμο των ανυποχώρητων νικηφόρων αγώνων
διαρκείας και θα σπάσουμε στην πράξη τη συναίνεση
που προσπαθούν   να δημιουργήσουν, θα
ξαναφέρουμε στο προσκήνιο τις ανάγκες και τις
διεκδικήσεις των φοιτητών.

ΜΜεε  ααγγώώνναα  δδιιααρρκκεείίααςς  θθαα
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ββγγοούύμμεε  ννιικκηηττέέσσ!!

Το τελευταίο διάστημα, σε διεθνές επίπεδο,
έχει στιγματιστεί από την αναβάθμιση των πολεμικών
συρράξεων. Με πιο χαρακτηριστικά τα παραδείγματα
της σύγκρουσης Ρωσίας-Γεωργίας, αλλά και της
Ισραηλινής επέμβασης στην Παλαιστίνη. Πολλοί
προσπαθούν να περιγράψουν τα παραπάνω γεγονότα
σα μια φυλετική-εθνική προστριβή μεταξύ των
συγκεκριμένων κρατών, ή με έναν απλοϊκό τρόπο
μοναχά σα μια υπόγεια μεθόδευση των Η.Π.Α. Αυτό
όμως που προσπαθούν να αποκρύψουν και οι δύο
παραπάνω εκδοχές, είναι το γιατί οι ιμπεριαλιστικές
επεμβάσεις αναβαθμίζονται τώρα, στην περίοδο της
κρίσης.

Αν κάτι μπορεί να χαρακτηρίσει και να
δικαιολογήσει το σύνολο των εξελίξεων παγκοσμίως,
αυτό είναι η διεθνής οικονομική κρίση που έρχεται
να δημιουργήσει μεγάλες αναταραχές στην παγκόσμια
«ισορροπία». Αυτές οι μεγάλες αναταραχές, που
φυσικά δεν είναι παρά αναταραχές που οφείλονται
στην πτώση της κερδοφορίας του κεφαλαίου διεθνώς,
έχουν γίνει αφορμή για πολλές και διαφορετικές
προβλέψεις του μέλλοντος, με δυσχερέστερη αυτή του
πολέμου.

Η προσπάθεια για διεθνή ειρήνη φαντάζει με
φάρσα αν αναλογιστεί κανείς τη διαρκή πολεμική
προετοιμασία των αναπτυγμένων χωρών αλλά και τη
στάση των διεθνών οργανισμών έναντι των
πρόσφατων σφαγών. Παρατηρούμε ότι η ακόμα και
σε περιόδους ειρήνης, υπάρχει μόνιμα αναβάθμιση
του στρατού και του ρόλου του. Πέρα από τα
υπέρογκα ποσά για εξοπλισμούς, ο στρατός αλλάζει
ως προς τη σύνθεση του με την πρόσληψη
μισθοφόρων αλλά και ως προς το ρόλο του αφού
στόχος πλέον αποτελούν και οι διάφοροι «εσωτερικοί
εχθροί» (όπως επιχειρήθηκε με τον κίτρινο
συναγερμό το Δεκέμβρη). Παράλληλα, όταν πια
ξεκινήσει ο πόλεμος, όλο το διεθνές οικοδόμημα
(όπως ο ΟΗΕ και η ΕΕ) που δήθεν προασπίζονται την
ειρήνη, όχι μόνο δεν καταδικάζουν τις σφαγές αλλά

τις επικροτούν (Αγγλία και Ισπανία απέστειλαν στρατό
στο Αφγανιστάν, η Τσεχία υποστήριξε το
«αμυνόμενο» Ισραήλ).

ΓΓιιααττίί,,  όόμμωωςς,, οο  ππόόλλεεμμοοςς ααπποοττεελλεείί  ππιιθθααννήή  εεξξέέλλιιξξηη  ττηηςς
κκρρίίσσηηςς;;

Ο πόλεμος ανέκαθεν αποτελούσε μέθοδο για τη
επαναφορά της τάξης, τόσο στο εξωτερικό όσο και
στο εσωτερικό των εμπόλεμων χωρών, μέσα από τα
πολλά επακόλουθα του.
Αρχικά, μέσω των πολεμικών επιχειρήσεων γίνεται
ξαναμοίρασμα των ζωνών επιρροής των
αναπτυγμένων χωρών. Αυτό συνεπάγεται νέες αγορές
για το κεφάλαιο, νέες χώρες που θα δηλώσουν την
υποτέλεια τους στην κυριαρχία του νικητή και που θα
συνδράμουν στην περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη
του με το πλούτο τους καθώς και με το εργατικό
δυναμικό τους, που λόγω της εξαθλίωσης θα στοιχίζει
ελάχιστα. Έτσι κομβική για τα προηγούμενα γίνεται η
καταστροφή παραγωγικών δυνάμεων, τόσο των
υποδομών ( πχ εργοστάσια) όσο και των ανθρώπων
που πλέον αποτελούν το πρώτο στόχο των
επιτιθέμενων.

Επιπλέον, λόγω του πολέμου και της
προπαρασκευής του επιτυγχάνεται η κατανάλωση
προϊόντων και η δημιουργία κέρδους όχι μόνο στη
βιομηχανία όπλων και εξοπλισμού αλλά και άλλων
τομέων της βιομηχανίας όπως ο τομέας των
κατασκευών (ας μην ξεχνάμε άλλωστε ότι πλέον ο
επιτιθέμενος, απροκάλυπτα, αναλαμβάνει την
ανοικοδόμηση των καταστροφών που ο ίδιος
προκάλεσε).

Επίσης, η τρομοκρατία του πολέμου είναι το
σιγουρότερο μέτρο για την καθυπόταξη κάθε
κοινωνικού αγώνα είτε σε περίοδο πολέμου είτε με
την πρόφαση του. Μέσω της κινδυνολογίας γύρω από
την  εθνική ακεραιότητα, εδαφική και οικονομική, το
κεφάλαιο χρησιμοποιεί τις πιο ακραίες μεθόδους
καταστολής και φίμωσης που έχει στο οπλοστάσιο του
ενώ ταυτόχρονα φροντίζει για τη μεγαλύτερη
εκμετάλλευση των εργαζομένων σε όποια χώρα και
αν βρίσκονται. «Για τις δύσκολες μέρες που έρχονται»

Η πολεµική απειλή στο προσκήνιο



ο εργαζόμενος πρέπει να αποδεχτεί μείωση των
αποδοχών του, αλλαγή των σχέσεων εργασίας και
περικοπή των συνδικαλιστικών και δημοκρατικών του
ελευθεριών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν
οι ΗΠΑ, όπου εν όψει του πολέμου στο Αφγανιστάν,
ψηφίστηκε τρομονόμος που φτάνει μέχρι και την
παρακολούθηση των τηλεφώνων και του διαδικτύου
από το κράτος, ενώ παλιότερα είχε καταψηφιστεί.
Τώρα, λοιπόν,  που η κερδοφορία του κεφαλαίου δεν
μπορεί να εξασφαλιστεί με τα «ειρηνικά» μέσα λόγω
της κρίσης και των κοινωνικών αγώνων, η
επιστράτευση πιο ραγδαίων μέτρων, όπως είναι οι
ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, όπως και αυτή του
Ισραήλ στη Γάζα, αποτελεί μία πιθανή διέξοδο.
ΗΗ  δδιικκήή  μμααςς  ααππάάννττηησσηη  σσττηηνν  πποολλεεμμιικκήή  μμηηχχααννήή

Τώρα που φουντώνουν διεθνώς οι αντιστάσεις
όλων των καταπιεζόμενων λαών, αλλά και που οι
πολεμικές επεμβάσεις ξαναέρχονται με έναν επιθετικό
τρόπο στο προσκήνιο, απαιτείται μια αναγκαία
υπέρβαση για το αντιπολεμικό κίνημα Ο ελληνικός

λαός έχει αποδείξει τη μεγάλη του ευαισθησία  στο
ζήτημα του πολέμου και έχει προσφέρει την έμπρακτη
αλληλεγγύη του. Ήρθε όμως ο καιρός, για να ξεφύγει
το αντιπολεμικό κίνημα από μια λογική στείρου
ανθρωπισμού και αλληλεγγύης στους λαούς που
σφαγιάζονται. Για να συγκροτηθεί ένα αντιπολεμικό
κίνημα που θα συγκρούεται με τις πολιτικές αιτίες που
γεννούν τον πόλεμο. Ένα αντιπολεμικό κίνημα το
οποίο θα έχει μόνιμη δράση τόσο ενάντια στις
πολεμικές επιχειρήσεις, οπουδήποτε κι αν προκύψουν
(όπως έγινε με την παρέμβαση στο λιμάνι του
Αστακού), όσο και σε κάθε επιλογή των κυβερνήσεων
και του στρατού εναντίον των λαών (πολεμικές
δαπάνες, στρατικοποίηση της αστυνομίας, δημιουργία
γκέτο μειονοτήτων κτλ). Πρόκειται για ένα κίνημα θα
παλεύει ενάντια στην πολιτική του κεφαλαίου, των
κυβερνήσεων και της ΕΕ που ουσιαστικά σύρουν το
χορό του πολέμου για την υπεράσπιση της αλόγιστης
κερδοφορίας της αστικής τάξης και που θα απαιτεί την
απεμπλοκή των πολεμικών οργανισμών (ΝΑΤΟ,
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Ελεύθεροι δημόσιοι χώροι και πράσινο. Δύο έν-

νοιες τόσο σημαντικές για την ζωή του ανθρώπου

αλλά ταυτόχρονα και δυο έννοιες τόσο δυσέυρετες

στα αστικά κέντρα. Η συντονισμένη επίθεση από πλευ-

ράς του κεφαλαίου στην Ελλάδα στους ελεύθερους

χώρους και στους χώρους πρασίνου θα μπορούσε

κανείς να πεί ότι αρχίζει να κορυφώνεται και να συ-

στηματοποιείται από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του

2004 και έπειτα. Με το πρόσχημα της εθνικής ανά-

πτυξης και  της δημιουργίας υποδομών απαλοτροι-

ώθηκαν τεράστιες εκτάσεις πράσινου στην Αττική  και

στην θέση τους αναγέρθηκαν τα περίφημα Ολυμπιακά

Ακίνητα, τα οποία μετά το πέρας της Ολυμπιάδας

παρά τις εξαγγελίες ότι θα αξιοποιηθούν και θα συν-

τηρηθούν από το ελληνικό κράτος προς όφελος του

κόσμου ( δημοτικά Γυμναστήρια, γήπεδα κλπ) με το

πρόσχημα του υψηλού κόστους συντήρησης παραδό-

θηκαν σε ιδιώτες για δική τους εμπορευματική χρήση

( τεράστια εμπορικά κέντρα. Ιδιοτικά γήπεδα κλπ.)  

Αναμφίβολα αυτό ήταν και το έναυσμα μιας πιο

συνολικής επίθεσης στους εναπομείναντες ελέυθρους

χώρους πρασίνου που θυσιάζονται στον βωμό τους

κέρδους. Τα λιγοστά πάρκα που υπάρχουν ακόμα στις

πυκνοκατοικημένες περιοχές της Αθήνας και αποτε-

λούν έναν πνεύμονα οξυγόνου αλλά και σημείο συ-

νεύρεσης και αναψυχής των κατοίκων παραδίδονται

σε ιδιώτες και ομίλους επιχειρήσεων για την κατα-

σκευή parking ή για την ανέγερση μεγάλων εμπορι-

κών κέντρων. Χαρακτηριστικό παράδειγματα είναι το

πάρκο στην συμβολή Κύπρου και Πατησιών, ένα από

τα ελάχιστα πάρκα στην ιδιαίτερα πυκνοκατοικημένη

πειοχή της Κυψέλης, το οποίο ο Δήμος Αθηναίων φι-

λοδοξούσε να μετατραπέι σε parking, η Δημοτική

Αγορά Κυψέλης την  οποία εδώ και τόσα χρόνια ο

Δήμος δεν την συντηρούσε και την άφησε να παρακ-

μάζει, το πλάνο για την κατασκευή αυτοκινητόδρομου

στον Υμηττό (το οποίο σημαίνει και την ανυπολόγιστη

οικολογική καταστροφή του) , το Παλαί (Ολυμπιακό

Ακίνητο) στο Γαλάτσι το οποίο εδώ και 2 χρόνια επι-

χειρήται από τον Δήμο Γαλατσίου η παράδοση του σε

μεγάλο κατασκευαστικό  όμιλο για την ανέγερση εμ-

πορικού κέντρου παρά τις εξαγγελίες ότι μετά το

πέρας της Ολυμπιάδας θα λειτουργούσε σαν δημοτικό

γυμναστήριο και άλλα πολλά.

Ομως όλη αυτή η επίθεση από πλευράς της κυ-

βέρνησης και των Δημοτικών Αρχών δεν μένει ανα-

πάντητη. Εστίες αντίστασης απέναντι στην

εμπορευματοποίηση και στην τσιμεντοποίηση των

ελεύθρων δημόσιων χώρων και ενάντια στην οικολο-

γική καταστροφή ορθώνονται και βάζουν φρένο στα

σχέδια τους. Ειδικά μετά την έκκρηξη του Δεκέμβρη

αυτές οι αντιστάσεις έχουν αρχίσει να πληθαίνουν, να

συστηματοποιούνται, οι κάτοικοι με την δημιουργία

τοπικών επιτροπών να αντιστέκονται, (και να μην μέ-

νουν απλοί παρατηρητές) με λίγα λόγια να παίρνουν

τις γειτονιές στα χέρια τους.

Ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού

του κύματος αγώνα στις γειτονίες είναι το παρκινγκ

στη συμβολή των οδών Ναυαρίνου και Ζωοδόχου

Πηγής όπου με την παρέμβαση και την δημιουργικό-

τητα των κατοίκων έγινε πάρκο(!) όπου καθημερινά

κατακλύζετε από πλήθος κόσμου. Στην Κυψέλη μια πε-

Ελεύθεροι Χώροι



ριοχή όπου κυριαρχείται από τσιμέντο και πολυκατοικίες, η πρωτοβουλία κατοίκων αναδάσωσε το πάρκο Κύ-

πρου και Πατησίων που καταστράφηκε από τις μπουλντόζες του Δήμου δεχόμενη  σε αρκετές περιπτώσεις το

πιο άγριο πρόσωπο της καταστολής. Στην Δημοτική Αγορά Κυψέλης και στο ιστορικό κτήριο του Γαλαξία στη

Ν. Σμύρνη οι τοπικές πρωτοβουλίες κατοίκων ανακατασκεύασαν τα μισογκρεμισμένα κτήρια και αυτή την

στιγμή λειτουργούν ως πολιτικά- πολιτιστικά στέκια στην γειτονιά δίνοντας μια άλλη πνοη στην περιοχή.

Ολα τα παραπάνω αν και αποτελούν μερικές μονάχα περιπτώσεις δείχνουν ότι όταν δεν στεκόμαστε μόνο

παρατηρητές στις αλλαγές που γίνονται στην πόλη μας αλλά αναλαμβάνουμε ενεργό δράση, ορθώνονουμε αν-

τιστάσεις, και κινητοποιούμαστε μπορούμε να ανατρέπουμε τα σχέδια τους για την αφαίμαξη των ελεύθερων

χώρων και των χώρων πρασίνου.       

Λευκίμμη είναι σαν το τελευταίο Γαλατικό χωριό που αντιστέκεται στις λεγεώνες του Καίσαρα. Αυτό το

μικρό χωριό στο νότο της Κέρκυρας, άρχισε να μονοπωλεί το ενδιαφέρον όταν οι κάτοικοί του αντιστεκόμε-

νοι στη δημιουργία ΧΥΤΑ(Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων) στην περιοχή τους, βγήκαν και διεκδί-

κησαν το δικαίωμά τους στη ζωή. Και όταν ήρθαν τα ΜΑΤ αντί να το βάλουν στα πόδια και να επιστρέψουν με

σκυμμένο το κεφάλι στην καθημερινότητά τους, ήπιαν λίγο από το μαζικό ζωμό και στήσανε οδοφράγματα…

Γιατί όμως οι κάτοικοι ενός χωριού βγαίνουν στους δρόμους κι έρχονται αντιμέτωποι με διμοιρίες των ΜΑΤ;

O χώρος όπου κατασκευάζεται ο ΧΥΤΑ στα Μισοράχια Λευκίμμης βρίσκεται σε απόσταση 500 μέτρων

από σπίτια, στο κέντρο 10 οικισμών και πάνω σε γη που έχει χαρακτηριστεί υψηλής παραγωγικότητας. Η πε-

ριοχή είναι γεμάτη πηγάδια και διαρρέεται από δύο ποτάμια.

Ε∆Ω ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΤΗΣ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ
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Σύμφωνα με μελέτη του Ινστιτούτου Γεωλογικών και

Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ) μάλιστα, με τη δημι-

ουργία του ΧΥΤΑ υπάρχει τεράστιος κίνδυνος μόλυν-

σης του υδροφόρου ορίζοντα, καθώς «δεδομένης της

υδραυλικής επικοινωνίας του χώρου εκσκαφής με τα

πηγάδια περιμετρικά, οποιαδήποτε ποιοτική επιβά-

ρυνση των υπόγειων νερών στο χώρο εκσκαφής θα

επηρεάσει και την ποιότητα των υπόγειων νερών στα

πηγάδια και είναι πιθανό να περάσει και στην αν-

θρώπινη τροφική αλυσίδα μέσω των αρδεύσεων των

καλλιεργειών». Ο Σύνδεσμος Καθαριότητας Κέρκυρας

μπορεί να ισχυρίζεται ότι υπάρχει μεμβράνη και αρ-

γιλικό υπόστρωμα για την αποφυγή τέτοιων περι-

στατικών, όμως, καθώς πάντα υπάρχει κίνδυνος

αστοχιών αποφεύγεται κατηγορηματικά η τοποθέτηση

ΧΥΤΑ σε σημεία όπου μπορούν να μολυνθούν τα

υπόγεια ύδατα. Αλλωστε, η πρότερη εμπειρία των κα-

τοίκων της Κέρκυρας δεν είναι καθησυχαστική. Ο μο-

ναδικός ΧΥΤΑ του νησιού στο Τεμπλόνι αποτελεί

όνειδος διαχειρισης απορριμμάτων και ουσιαστικά

πρόκειται για χωματερή- σκουπιδοτενεκέ 11 δήμων

όπου θάβονται ανεξέλεγκτα όλων των ειδών τα επι-

κίνδυνα απόβλητα. Οι κάτοικοι μη θέλοντας να επα-

ναληφθεί η ίδια καταστροφή και στον τόπο τους,

πήγαν και απαίτησαν να μη γίνει εκεί ο ΧΥΤΑ, χωρίς

όμως να βρουν ανταπόκριση. Και κάπου εκεί αρχίζει

η καταστολή.

Τα ΜΑΤ εμφανίστηκαν τον περασμένο Ιανουάριο

για να μπουν τα μηχανήματα του εργολάβου. Οι κά-

τοικοι τα σταμάτησαν και κατέλαβαν την περιοχή.

Έστησαν σκηνές και καλύβες στα χωράφια και, παρά

το χειμώνα, έφτιαξαν μια μικρή αυτόνομη κοινότητα

για 96 ημέρες, που, αψηφώντας το κρύο και τις βρο-

χές, έζησε και τις χαρές της με τις γιορτές και την

πλάκα της. Έμειναν όλο το χειμώνα περιφρούρηση

στον τόπο. Τα ΜΑΤ και οι μπουλντόζες επέστρεψαν

στα τέλη Μαρτίου. Αγριότερα αυτή τη φορά. Αλλά και

οι κάτοικοι αντιστάθηκαν δυναμικά. Οδοφράγματα,

χημικά, τραυματίες. Ένα δραματικό επεισόδιο θα αλ-

λάξει τα πάντα. Ένας δεκαεξάχρονος οδηγεί ένα μη-

χανάκι κοντά στην πρώτη γραμμή, του επιτίθενται

άνδρες των ΜΑΤ και, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυ-

ρες, τον χτυπούν με κλομπ και χάνει την ισορροπία

του. Το μηχανάκι πέφτει πάνω στην έγκυο Μαρία

Κουλούρη και την τραυματίζει θανάσιμα. Ήταν μια κα-

θαρίστρια που μόλις είχε τελειώσει τη δουλεία της.

Ταυτόχρονα, ένας αστυνομικός χτυπάει άγρια τον

τραυματισμένο νεαρό και τον πατάει με την μπότα του,

προκαλώντας του προβλήματα στη μέση.

Από τότε, η Λευκίμμη δεν έχει ησυχάσει. Οι δομές

που υιοθετήθηκαν από την αρχή των κινητοποιήσεων,

συνεχίζουν να συσπειρώνουν τους Λευκιμμιώτες, ορ-

γανώνοντας καλύτερα τον αγώνα τους. Με αμεσοδη-

μοκρατικές διαδικασίες μέσω των Γενικών

Συνελεύσεων και της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα,

το κίνημα, ανεξάρτητο από τα συμφέροντα του αστι-

κού μπλοκ εξουσίας αλλά και των κομμάτων της επί-

σημης κοινοβουλευτικής αριστεράς παίρνει τις

αποφάσεις του από τη βάση δίνοντας στον καθένα να

ακουστεί και να επηρεάσει. Οι κινητοποιήσεις ήταν

και είναι απόφαση όλων, όπως και τα μέτρα και οι

μορφές πάλης που υιοθετήθηκαν κατά της καταστο-

λής.

Το ιδιαίτερο με τη Λευκίμμη είναι ότι οι κάτοικοι

ξέφυγαν από τις λογική διάφορων μη κυβερνητικών

οργανώσεων για την προστασία του περιβάλλοντος

αλλά η «κίνηση πόλης» που συγκροτήθηκε άρχισε να

συζητά για το περιβάλλον και τη μόλυνση από μια ρι-

ζοσπαστική σκοπιά βάζοντας ένα όλο και πιο ανα-

βαθμισμένο πολιτικό περιεχόμενο. Η μόλυνση με ότι

μπορεί να συνεπάγεται αυτή, θα υποβαθμίσει ακόμη

περισσότερο την περιοχή και φυσικά θα πλήξει κυ-

ρίαρχα τα χαμηλότερα στρώματα. 

Οι κάτοικοι κατάλαβαν νωρίς ότι παίζοντας το παι-

χνίδι της κυβέρνησης στην έδρα της (δηλαδή στα δι-

καστήρια, στα διάφορα καλέσματα για διάλογο) θα

οδηγιόντουσαν σε αδιέξοδο. Έτσι λοιπόν έπαιξαν στην

έδρα τους, στο δρόμο…με όπλα τους… οτιδήποτε

μπορούσαν να βρουν γύρω τους…άλλωστε η Λευ-

κίμμη θα συνεχίσει να αντιστέκεται… και ποιος

ξέρει… μπορεί τελικά ο καθένας μας να κρύβει ένα

Γαλάτη μέσα μας.



ΚΚωωννσσττααννττίίνναα  ΚΚοούύννεεββαα::
ΘΘύύµµαα  ττηηςς  εερργγοοδδοοττιικκήήςς  ττρροοµµοοκκρρααττίίααςς

Το βράδυ της Δευτέρας 22 Δεκέμβρη 2008

η Κωνσταντίνα Κούνεβα, γραμματέας της Πα-

ναττικής Ένωσης Καθαριστριών και Οικιακού

Προσωπικού, επιστρέφοντας από τη δουλειά της

δέχτηκε δολοφονική επίθεση. Δύο τραμπούκοι

τής ρίχνουν βιτριόλι στο πρόσωπο και με βία

την αναγκάζουν να το καταπιεί. Νοσηλεύεται σε

κρίσιμη κατάσταση στην Εντατική Μονάδα του

νοσοκομείου Ευαγγελισμός έχοντας υποστεί σο-

βαρές βλάβες στο πρόσωπο και μόνιμες αναπη-

ρίες σε ζωτικά όργανα, ενώ έχει ήδη χάσει την

όρασή της από το ένα μάτι. Κινδυνεύει η ίδια η

ζωή της.Η δολοφονική αυτή επίθεση είναι η εκ-

δίκηση για τη συνδικαλιστική της δράση, τον

αγώνα της να υπερασπιστεί τα δικαιώματα των

συναδέλφων της.  

Η Κούνεβα και το σωματείο της αγωνίζονται

σκληρά για την υπεράσπιση των εργαζομένων

που βρίσκονται στην πιο σκληρή εκμετάλλευση

και τη μεγαλύτερη εργοδοτική τρομοκρατία.

Έχει δεχθεί πλήθος εξώδικων, διώξεις, τραμ-

πουκισμούς και πιέσεις, διεκδικώντας καλύτε-

ρες συνθήκες εργασίας και αξιοπρεπείς

μισθούς. Είναι εργάτρια και

μετανάστρια και για

αυτό κάποιοι δεν

μπορούσαν να

ανεχτούν να

έχει και

φωνή. Η

ε π ί θ ε σ η

σε αυτή

ε ί ν α ι

χτύπημα προς το σωματείο της αλλά και σε

οποιαδήποτε άλλη συλλογικότητα η οποία αγω-

νίζεται για τα δικαιώματα των πιο σκληρά εκμε-

ταλλευόμενων κομματιών της εργασίας. Για αυτά

τα κομμάτια η μαύρη και ανασφάλιστη εργασία

των 300�, οι απλήρωτες υπερωρίες, οι παράνο-

μες απολύσεις είναι καθημερινότητα!

Δουλεμπόριο για τους μετανάστες

Οι μετανάστες στην Ελλάδα είναι το πιο

σκληρά εκμεταλλευόμενο κομμάτι της εργατικής

τάξης. Η «Μεταναστευτική Πολιτική» που εφαρ-

μόζουν η ΕΕ και οι κυβερνήσεις, χρησιμοποιούν

τους μετανάστες, για την διάσπαση της εργατι-

κής τάξης και την συνολική υποβάθμιση των δι-

καιωμάτων της, το «ξύπνημα» των ρατσιστικών

και εθνικιστικών συμπεριφορών που βάζουν το

«εθνικό φρόνημα» μπροστά στην ανάγκη για

αξιοπρεπή  ζωή για όλους. Οι μετανάστες αντι-

μετωπίζονται ως μέσο κερδοφορίας, επιδιώκε-

ται να χρησιμοποιηθούν ώστε να γίνει η αγορά

εργασίας πιο ευέλικτη και ελαστική.

Η χρησιμοποίηση εργολάβων και η ενοι-

κίαση των εργαζομένων είναι μια σύγχρονη

δουλεμπορική τακτική των επιχειρήσεων. Με

αυτό τον τρόπο την ευθύνη για την πληρωμή

και τα ένσημα την έχει ο εργολάβος, που

παίρνει κανονικά τα χρήματα για τις

πληρωμές, πληρώνει όμως πενιχρά τους

εργαζόμενους δηλώνοντας πλασματι-

κές ώρες δουλειάς. Αυτή η “μορφή”

ελαστικής εργασίας την συναντάμε

και στο Ε.Μ.Π.! Οι Ελληνίδες και

μετανάστριες καθαρίστριες είναι

κακοπληρωμένες, χωρίς ένσημα
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βαρέων και ανθυγιεινών και με το συνεχή φόβο

της απόλυσης. Φυσικά, η διοίκηση του πολυτε-

χνείου συναινεί !!

Η σιωπή είναι συνενοχή

Η εργοδοτική τρομοκρατία και αυθαιρεσία

εντείνεται από την πολιτική ΝΔ-ΠΑΣΟΚ η οποία

εδώ και τόσα χρόνια λεηλατεί κάθε εργατικό δι-

καίωμα. Σοβαρή ευθύνη έχουν και οι μηχανι-

σμοί της επιθεώρησης εργασίας και των

υπουργείων, που γνωρίζουν πολύ καλά και

αδιαφορούν (ή υποβοηθούν) τις εργασιακές

σχέσεις μεσαίωνα, την  βάναυση εκμετάλλευση

των μεταναστών, την βαρβαρότητα των εργολά-

βων. Οι ελαστικές σχέσεις εργασίας και η ενοι-

κίαση εργαζομένων δεν είναι κάτι που

συναντάμε μόνο στις καθαρίστριες αλλά το βλέ-

πουμε καθημερινά στα προγράμματα stage, τις

3ωρες και 4ωρες συμβάσεις, ή το δελτίο παρο-

χής υπηρεσιών (ιδιαίτερα δημοφιλές στους μη-

χανικούς!). Από την άλλη πλευρά, κανείς δεν

μπορεί να ξεχάσει τα δεκάδες εργατικά ατυχή-

ματα,όπως αυτό στο Πέραμα το περασμένο κα-

λοκαίρι, που είναι εργοδοτικές και κυβερνητικές

δολοφονίες! 

Αυτή η δολοφονική επίθεση έρχεται να

προστεθεί στα αλλεπάλληλα κρούσματα κατα-

στολής και αυταρχισμού που η κυβέρνηση και

το κεφάλαιο εξαπολύουν σε όποιον αντιστέκεται

στην βάρβαρη αντιλαϊκή πολιτική τους. Δεν πε-

ριμέναμε όμως κάτι διαφορετικό από τις κυβερ-

νήσεις. Είναι συνένοχοι όπως  συνένοχες είναι

οι ξεπουλημένες συνδικαλιστικές ηγεσίες των

ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ που γνωρίζουν το απάνθρωπο

καθεστώς δουλειάς στα συνεργία καθαρισμού

και συνολικά στις εταιρίες ενοικίασης αλλά δεν

έκαναν τίποτα.

Αγώνας ΤΩΡΑ για την 
κατάργηση του δουλεμπο-

ρίου

Οι εργαζόμενοι απο δεκάδες σωματεία και

συλλόγους σε όλη την Ελλάδα πήραν την κατά-

σταση και τον αγώνα στα χέρια τους! Συγκροτή-

θηκε πρωτοβουλία στην οποία συσπειρώθηκαν

πάνω από 90 σωματεία και σύλλογοι η οποία σε

ανακοίνωσή της λέει πως ήρθε η ώρα την απάν-

τηση να δώσει το εργατικό κίνημα που δεν

σιωπά μπροστά στο έγκλημα, που θα δώσει τη

μάχη μέχρι τέλος για να καταργηθεί το θεσμικό

πλαίσιο της ελαστικής εργασίας και να τελειώσει

μια για πάντα το δουλεμπόριο των εργαζομέ-

νων, αλλά και για να αμείβονται αξιοπρεπώς και

να έχουν πλήρη ασφάλιση.

Μετά από πολλές αγωνιστικές κινητοποι-

ήσεις της πρωτοβουλίας αυτής ήρθαν οι πρώτες

υλικές νίκες όπως να καταγγελθεί η σύμβαση

του ΗΣΑΠ με την δουλεμπορική εταιρία ΟΙΚΟ-

ΜΕΤ και οι εργαζόμενοι να προσληφθουν απευ-

θείας από αυτόν. Ο αγώνας όμως δεν σταματά

εδώ , συνεχίζει μέχρι την οριστική κατάργηση

του σύγχρονου δουλεμπορίου, για την ανα-

τροπή της επίθεσης του κεφαλαίου και για να

μην πληρώσουν την κρίση οι εργαζόμενοι και η

νεολαία.

ΗΗ  ΚΚωωννσσττααννττ ίίνναα  δδεενν   εε ίίννααιι   μμόόννηη  !!



Bliss, Modrec, Planet of Zeus, Cube,
Deus ex Μachina, Semen of the Sun, Fingers
Crossed,  Sugah Galore, the Dive, Yellow Devil
Sauce, Misuse, Poem, Jane Doe, Fool in the
Box, Absent Minded, Echo Tattoo, the Velvoids,
Liquidust,  in a Testube, Acid Baby, Low Grav-
ity, Madame, Lord
13, Expert Medicine,
Afformance, Lud-
milla, Sun, Rain in
Life, Bad Mathemat-
ics, Engine-v, Black
Circus, the Callas,
Birthmark, Earth-
bound, Bull Doza,
Nightstalker, Glo-
riphon, No Balance,
Sleepin Pillow,
U n d e r - 5 - C o v e r s ,
Taste of Grief, Scab
Level, Three Way
Plane, Sigmatropic.

Το κοινό
στοιχείο αυτών των
συγκροτημάτων είναι
ότι συμμετέχουν
στην  προσπάθεια
για ανάδειξη μιας al-
ternative/stoner rock
σκηνής στην Ελλάδα
μέσω της Spinalonga
Records. Η Spina-
longa Records αρ-
χικά αποτέλεσε μία
ιδέα τριών φίλων για
μία μουσική συλλογή
τραγουδιών ελληνικών rock συγκροτημάτων.
Γρήγορα φάνηκαν οι διαθέσεις των συγκροτη-
μάτων να εμπλακούν στην διαδικασία και έτσι
εξέφρασαν τις πραγματικές τους επιθυμίες. Εν
τέλει αυτό εξελίχθηκε σε μία προσπάθεια να

συγκεντρωθούν οι μπάντες, να προωθήσουν την
μουσική τους όσο περισσότερο γίνεται αλλά όχι
με εμπορευματοποιημένο τρόπο.

Η ανάγκη για την αυτοοργάνωση των
μουσικών προέκυψε από την έλλειψη συναυλια-
κών χώρων αλλά και σημείου αναφοράς και λει-

τούργησε ως ένα
μέσο αμφισβήτησης
των μεγάλων δισκο-
γραφικών εται-
ρειών. Πλέον οι
εταιρείες λειτουρ-
γούν με μοναδικό
κίνητρο και γνώ-
μονα το κέρδος. Το
έργο τους περιορί-
ζεται στην δημιουρ-
γία ‘’αναλώσιμων’’
καλλιτεχνών και
στην προώθηση κυ-
ρίως της εικόνας
και λιγότερο της
μουσικής τους. Το
πρόβλημα επεκτεί-
νεται και σε μέσα
προβολής όπως τη-
λεόραση και το ρα-
διόφωνο όπου
επιλέγουν να βά-
ζουν μουσική με
playlist, αποκλείον-
τας νέους καλλιτέ-
χνες που δεν θα
τους αποφέρουν σί-
γουρα κέρδη. Ο αυ-
θ ο ρ μ η τ ι σ μ ό ς

εκλείπει και τα ακούσματα χάνουν την αυθεντι-
κότητα τους επειδή οι καλλιτέχνες αναγκάζονται
να ακολουθήσουν και να συμβιβαστούν με τις
τακτικές των δισκογραφικών.

Μέσα από τον DIY (do it yourself)
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δρόμο που επέλεξαν διάφορες μπάντες και η Spinalonga καταφέραν να στήσουν μια εναλλακτική
σκηνή που δημιούργησε πολλές ευκαιρίες για τους ανερχόμενους μουσικούς. Η συμμετοχή του κό-
σμου και οι πρωτοβουλίες των καλλιτεχνών συνετέλεσαν στην αυτοπροβολή των συγκροτημάτων
και στο στήσιμο περισσότερων συναυλιών  και φεστιβαλ μουσικής. Οι μουσικοί είναι πιο ανοιχτοί
σε οποιαδήποτε μορφή κριτικής και αυτό λειτουργεί ως ανατροφοδότηση για να εξελιχθεί η μου-
σική τους χωρίς να χάνουν βέβαια το δικό τους στυλ. Επειδή το περιβάλλον που επικρατεί δεν
είναι ανταγωνιστικό, οι μπάντες συνεργάζονται και στηρίζουν η μία την άλλη και υπάρχει μια αλ-
ληλεγγύη που συμβάλλει στην γενικότερη ανάπτυξη της σκηνής. Αυτό εκδηλώνεται και με διάφο-
ρες άλλες κινήσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια όπως Monolith, Mushroom freaks,
Butterfly Effect και λοιπά, που και αυτοί με την σειρά τους στηρίζουν την underground DIY σκηνή
είτε με συναυλίες, είτε με εκδηλώσεις για την προώθηση μπαντών. 

Συγκεκριμένα η Spinalonga καλεί  νέους καλλιτέχνες που νιώθουν οτι εκφράζονται από
τον DIY τρόπο με τον οποίο και λειτουργεί, για να συμμετέχουν στην κίνηση. Διοργανώνονται δε
αρκετά live είτε με δωρεάν είσοδο είτε με πολύ μικρό αντίτιμο. Επιπλέον υπάρχει η προσπάθεια
να συμμετέχουν ξένα συγκροτήματα ή γνωστά συγκροτήματα από την Ελλάδα έτσι ώστε ακόμα πε-
ρισσότερος κόσμος να γνωρίσει και να εκτιμήσει την DIY σκηνή.

Η Spinalonga φέτος κλείνει 4 χρόνια, σε αυτήν συμμετέχουν 43 μπάντες και με συνεργα-
σία όλων έχουν βγει διάφορες μουσικές συλλογές εκτός από τα project της κάθε μιας ξεχωριστά.
Συμπερασματικά, μπορεί να πει κανείς οτι  αυτή η εναλλακτική σκηνή και η Spinalonga είναι δη-
μιούργημα τριών ανθρώπων; Όχι, είναι συλλογική προσπάθεια και απαρτίζεται από όλο το δυνα-
μικό των συγκροτημάτων και του κοινού στο οποίο απευθύνεται. Οι κινήσεις αυτές αμφισβητούν
στην πράξη το κατεστημένο της μουσικής βιομηχανίας και δεν εξαναγκάζουν τους καλλιτέχνες να
βάζουν την δημιουργικότητα και την αγάπη τους για την μουσική σε καλούπια. 

wwwwww..ssppiinnaalloonnggaa..nneett

Στις 10 Ιανουαρίου 2008 ο Υπουργός Οικο-
νομίας συνεπής ως προς τις δεσμεύσεις του με τις μεγάλες
επιχειρήσεις εμφανίζει στο κοινοβούλιο νομοσχέδιο προς
κύρωση αναφορικά με την συμφωνία της ελληνικής κυ-
βέρνησης με την Microsoft, εταιρεία κολοσσό του ηλεκτρονι-
κού εμπορίου και διεθνές σύμβολο του καπιταλισμού στον τομέα
των νέων τεχνολογιών και της πληροφορικής. Η κατάθεση του
νομοσχεδίου αυτού έρχεται να σημάνει με τον τρόπο της μια νέα
εποχή πελατειακών σχέσεων του δημοσίου τομέα και εξάρτη-
σης του από τα μονοπώλια και το κεφάλαιο. Μαζί με το
νέο γύρο ξεπουλήματος των ΔΕΚΟ με την Ολυμπιακή και
της γενικευμένης παράδοσης της κρατικής περιουσίας σε
ιδιώτες, το νέο γύρο διάλυσης του κράτους πρόνοιας με

Ελληνικό ∆ηµόσιο:
Microsoft vs Linux



τις βολές στο ασφαλιστικό, το νομοσχέδιο έρχεται να σημάνει και την άνευ όρων παράδοση του κρατικού μη-
χανισμού στις υπηρεσίες του κολοσσού της πληροφορικής. Ταυτόχρονα με πρόσχημα την πρόσδεση στο “άρμα
της κοινωνίας της πληροφορίας” και της Ψηφιακής Στρατηγικής που έχει χαραχθεί μέχρι το 2013 έρχεται να
διαμορφώσει μια νέα κατάσταση στην σύμπραξη του ελληνικού δημοσίου με τις εταιρίες του ιδιωτικού τομέα
αλλά και στην διαμόρφωση της εκπαιδευτικής κοινότητας και της ερευνητικής δραστηριότητας στην Ελλάδα.
Όπως τονίζει ο Ειδικός Γραμματέας για την Κοινωνία της Πληροφορίας, Βασίλης Ασημακόπουλος, η συμφω-
νία “αξιοποιεί τις προμήθειες λογισμικού της Microsoft που είτε έγιναν ως τώρα, είτε θα πραγματοποιηθούν
στο πλαίσιο των εν εξελίξει έργων και διαγωνισμών του Προγράμματος ‘Κοινωνία της Πληροφορίας’, ώστε να
επιτευχθούν επιπρόσθετα οφέλη για τους πολίτες, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και το δημόσιο”. Έτσι ενώ διε-
θνώς διαμορφώνονται νέες τάσεις με σαφή κατεύθυνση την υιοθέτηση λύσεων σε ελεύθερο λογισμικό από μια
σειρά χωρών, το ελληνικό δημόσιο καλείται να παίξει το ρόλο του ντόπιου υπαλλήλου της Microsoft και η εκ-
παιδευτική και ακαδημαϊκή κοινότητα των ρόλο της δεξαμενής άντλησης εργατικού δυναμικού και του φορέα
παραγωγής έρευνας με διάθεση στην ίδια και σε άλλες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Με φόντο την επίσκεψη
του Bill Gates στις 29 Ιανουαρίου για τα εγκαίνια του Ινσιτούτου Καινοτομίας της Microsoft, το νομοσχέδιο
ακολουθείται ήδη από μια σειρά αντιδράσεων από οργανώσεις ελεύθερου λογισμικού και δικαιωμάτων του
πολίτη στον ψηφιακό χώρο καθώς και από επερωτήσεις στη βουλή σχετικά με ασάφειες στην συμφωνία και
σε σκοτεινά εδάφια που το υπουργείο δεν έχει διασαφηνίσει ακόμη και τώρα. Γίνεται όμως σαφές ότι οι πο-
λιτικές επιλογές της κυβέρνησης δεν μπορούν να πληχθούν από παρεμβάσεις με σκοπό την καλύτερη διαχεί-
ριση του κρατικού μηχανισμού και του δημόσιου χρήματος, αλλά από ριζοσπαστική αντιπρόταση και ανατροπή
της πολιτικής που παραδίδει την εκπαίδευση και την εργασία προς βορά στους μονοπωλιακούς κολοσσούς.

Σε όλα αυτά και συγκεκριμένα για το θέμα του λογισμικού και της τεχνολογίας δίνουν τα linux και τα
προγράμματα ανοιχτού κώδικα. Επί παραδείγματι,  οι λύσεις που μπορούν να δοθούν από το ελεύθερο λο-
γισμικό για την τοπική αυτοδιοίκηση στην παρούσα φάση φαίνεται πως είναι εξίσου ικανές και σε πολλά ση-
μεία αδιαμφισβήτητα καλύτερες με αυτές που προτίθεται να δώσει η Microsoft ή άλλοι κολοσσοί της
πληροφορικής. Αυτό μαρτυρούν οι αποφάσεις κρατών όπως η Ιαπωνία, το Περού, η Γερμανία, η Γαλλία, η
Κούβα, η Βενεζουέλα και πολλές άλλες που χρησιμοποιούν κότα κόρον πλατφόρμες ελεύθερου λογισμικού
όπως το debian ή το ubuntu και αντίστοιχα πακέτα σε ανοιχτό κώδικα όπως το OpenOffice (το “ανταγωνι-
στικό” πακέτο του Microsoft Office). Όμοια κατάσταση και στην εκπαίδευση όπου μέσω της κοινοτικής,
ελεύθερης ανάπτυξης του λογισμικού μπορούν να δοθούν στ‘ αλήθεια νέες δυνατότητες εκμάθησης της πλη-
ροφορικής και άμεσης αλληλεπίδρασης των φοιτητών και των εργαζομένων με το αντικείμενο της εργασίας
τους. Αντί λοιπόν να ενισχυθεί η αλλοτρίωση από το αντικείμενο δουλειάς, η τεχνοφοβία και η επιβολή της
κυριαρχίας στην γνώση από τις επιχειρήσεις, είναι μονόδρομος η κόντρα με τους εγχώριους καλοθελητές και
υπαλλήλους των επιχειρήσεων και με τις λογικές που εκπροσωπούν.



ΟΟιι  εεχχθθρροοίί      

ΑΑυυττοοίί  φφέέρρααννεε  τταα  όόππλλαα  γγεεμμάάτταα  μμεε  μμππααρροούύττιι,,  ααυυττοοίί  δδιιααττάάξξααννεε  ττηη  σσκκλληηρρήή
εεξξόόννττωωσσηη,,  ααυυττοοίί  ααννττιιμμεεττωωππίίσσααννεε  εεκκεείί  έένναα  λλααόό  πποουυ  ττρρααγγοουυδδοούύσσεε,,  έένναα  λλααόό
εεννωωμμέέννοο  σσττοο  κκααθθήήκκοονν  κκααιι  σσττηηνν  ααγγάάππηη,,  κκααιι  ηη  ννττεελλιικκάάττηη  κκοοππέέλλαα  έέππεεσσεε  μμεε
ττηη  σσηημμααίίαα  ττηηςς,,  κκιι  οο  γγεελλαασσττόόςς  ννέέοοςς  σσύύρρθθηηκκεε  ππλληηγγωωμμέέννοοςς  σσττοο  ππλλεευυρρόό  ττηηςς,,  κκιι
οο  ααπποοσσββοολλωωμμέέννοοςς  λλααόόςς  εείίδδεε  ττοουυςς  ννεεκκρροούύςς  νναα  ππέέφφττοουυνν,,  μμεε  οορργγήή  κκααιι  μμεε  ππόόννοο..

ΛΛοοιιππόόνν,,  σσττοονν  ττόόπποο  όόπποουυ  έέππεεσσαανν  οοιι  δδοολλοοφφοοννηημμέέννοοιι  χχααμμηηλλώώσσααννεε  οοιι  σσηημμααίίεεςς
γγιιαα  νναα  εεμμπποοττιισσττοούύνν  μμεε  ττοο  ααίίμμαα..  ΓΓιιαα  νναα  σσηηκκωωθθοούύννεε  ξξααννάά  εεννάάννττιιαα  σσττοουυςς  δδοο--
λλοοφφόόννοουυςς..  ΓΓιι  ααυυττοούύςς  ττοουυςς  ννεεκκρροούύςς,,  ττοουυςς  δδιικκοούύςς  μμααςς  ννεεκκρροούύςς..  ΑΑππααιιττώώ  ττιιμμωωρρίίαα..  
ΓΓιι  ααυυττοούύςς  πποουυ  ρρααννττίίσσααννεε  μμεε  ααίίμμαα  ττηηνν  ππααττρρίίδδαα..  ΑΑππααιιττώώ  ττιιμμωωρρίίαα..  ΓΓιιαα  ττοο  δδήήμμιιοο
πποουυ  δδιιέέττααξξεε  ττοο  φφοοννιικκόό..  ΑΑππααιιττώώ  ττιιμμωωρρίίαα..  ΓΓιιαα  ττοονν  ππρροοδδόόττηη  πποουυ  σσυυννααίίννεεσσεε  σσττοο
έέγγκκλληημμαα..  ΑΑππααιιττώώ  ττιιμμωωρρίίαα..  ΓΓιι  ααυυττοούύςς  πποουυ  υυππεερραασσππίίσσττηηκκαανν  ααυυττόό  ττοο  έέκκλληημμαα..
ΑΑππααιιττώώ  ττιιμμωωρρίίαα..  

ΔΔεε  θθέέλλωω  νναα  μμοουυ  δδώώσσοουυννεε  ττοο  χχέέρριι  ΒΒοουυττηηγγμμέέννοο  σσττοο  δδιικκόό  μμααςς  ααίίμμαα..  ΑΑππααιιττώώ
ττιιμμωωρρίίαα..  

ΔΔεε  ττοουυςς  θθέέλλωω  ττοουυςς  εεννττεεττααλλμμέέννοουυςς,,  ήήσσυυχχοουυςς  οούύττεε  σσττοο  σσππίίττιι  ττοουυςς,,  θθέέλλωω  ττηη
δδίίκκηη  ττοουυςς  νναα  δδωω  σσ’’  ααυυττήή  ττηηνν  ππλλααττεείίαα,,  σσεε  ττοούύττοο  ττοονν  ττόόπποο..  ΘΘέέλλωω  ττιιμμωωρρίίαα..

PPaabblloo  NNeerruuddaa


