
τεύχος 1ο
Οκτώβρης 2012

an
yp

ot
ax

to
s-

m
at

hi
tis

.g
r

αν
υπ

ότ
αχ

το
ς 

μα
θη

τή
ς

Ερνέστο Τσε Γκεβάρα
Η ζωή ενός επαναστάτη

Οι αλλαγές στην δευτεροβάθμια
εκπαίδευση

Η νεανική φλόγα θα καίει
όσο χρειαστεί ακόμα

αφιέρωμα

άρθρο

μαθητικό κίνημα

ανυπόταχτος μαθητής

Μαθητικό Site
anypotaxtos-mathitis.gr

> nka.gr
> anaireseis.gr

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ
νεολαία

“Ο άνθρωπος πρέπει να περπατάει µε το µέτωπο προς τον ήλιο.
Για να µπορεί αυτός καίγοντάς το να το σηµαδεύει µε αξιπρέπεια.
Αν ο άνθρωπος σκύψει το κεφάλι, χάνει την αξιοπρέπειά του.”

anypotaxtos-mathitis.gr

Μια διαφορετική εισαγωγή...

Ένα καινούριο περιοδικό και ένα καινούριο site είναι εδώ! 
Ανυπόταχτος Μαθητής. Ανυπόταχτος γιατί στην κοινωνία της φτώχειας, 
των καθηµερινών προβληµάτων και της απογοήτευσης δεν 
υποτασσόµαστε. Σηκώνουµε ψηλά το κεφάλι και µπαίνουµε στον 
αγώνα.

Χρόνια τώρα το µαθητικό κίνηµα έχει δώσει αγώνες αλλά τα 
τελευταία χρόνια κάτι καινούριο γεννιέται. Από τον περήφανο ∆εκέµβρη 
της νεολαίας το 2008 µε τη δολοφονία του Αλ. Γρηγορόπουλου µέχρι 
σήµερα η νέα γενιά έρχεται µε µεγάλες αναζητήσεις και ακόµα 
µεγαλύτερες προσδοκίες στο προσκήνιο.

Η κατάσταση που υπάρχει διεθνώς και ιδιαίτερα στη χώρα µας έχει 
αλλάξει κατά πολύ. Το µνηµόνιο, οι κυβέρνήσεις, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση και το ∆ΝΤ θέλουν να δηµιουργήσουν στο λαό και τη 
νεολαία µια ζωή αφόρητη. Φτώχεια, εξαθλίωση, προβλήµατα, 
ερήµωση, φόβο και ανασφάλεια για το µέλλον. Όλοι αυτοί οι “κακοί” για 
να µείνουν ανενόχλητοι θέλουν να βάλουν τους φτωχούς να µαλώνουν 
µεταξύ τους ώστε αυτοί να απολαµβάνουν άνετα τα κέρδη τους. Αυτός 
είναι ο ρόλος του φασιµού και της Χρυσής Αυγής. Είναι το µακρύ χέρι 
του συστήµατος και ας το παίζουν αντισυστηµικοί. Ο ρόλος τους είναι να 
στρέψουν τα βλέµµατα και την οργή του κόσµου αλλού, και όχι στον 
πραγµατικό αντίπαλο που είναι το σύστηµα και τα τσιράκια τους.

Πλάι στα αισθήµατα φόβου και ανηµπόριας υπάρχει όµως ένας άλλος 
κόσµος. Ο κόσµος του αγώνα και της ανυπακοής ενός περήφανου λαού 
και µιας δυναµικής νεολαίας που δε το βάζει κάτω. 3 χρόνια τώρα ο 
λαός παλεύει, οι πλατείες γεµίζουν τα σχολεία και τα πανεπιστήµια είναι 
σε αναβρασµό. Κάτι καινούριο ξυπνάει και οργανώνεται και θέλουµε 
να δυναµώσει και να βάλει ένα µεγάλο στόχο. Την Ανατροπή!

Να ανατρέψει τη σύγχρονη χούντα κυβέρνησης-ΕΕ-∆ΝΤ, να ζήσει 
καλύτερα άµεσα και να διεκδικήσει τα πάντα. Έναν καινούριο 
κόσµο έξω από τον καπιταλισµό, ελεύθερο, χωρίς εκµετάλλευση 
όπου η δικαιοσύνη, η αλληλεγγύη, η πραγµατική δηµοκρατία θα 
σαρώσουν τον παλιό κόσµο της υποταγής, του ατοµικού δρόµου, 
της καταπίεσης και του φασισµού.

Το περιοδικό Ανυπόταχτος Μαθητής φιλοδοξούµε να αποτελέσει ένα 
όπλο στα χέρια των µαθητών για να ενηµερώνονται, να 
πολιτικοποιούνται να αγωνίζονται. Αυτό είναι το 1ο τεύχος και η 
κυκλοφορία τους θα είναι µηνιαία.

Το περιοδικό Ανυπόταχτος Μαθητής θα φιλοξενείται και στον 
ιστότοπο anypotaxtos-mathitis.gr που είναι και αυτό µια καινούρια 
προσπάθεια που εκτός από το περιοδικό θα περιλαµβάνει πολλά θέµατα 
και άρθρα για τη ζωή του µαθητή, τα προβλήµατά του, ενηµέρωση από 
τα σχολεία πανελλαδικά, προτάσεις και ιδέες για το κίνηµα, την 
αριστερά, τον πολιτισµό.



Όλοι µας λίγο ή πολύ έχουµε έρθει σε επαφή από µικρή 
ηλικία κιόλας µε τη φυσιογνωµία του τσε. Η πρώτη αυτή 
γνωριµία ίσως να κρίνεται και άδοξη ή αν αντίστοιχη 

του έργου του καθώς µέσα στην εµπορευµατοποίηση της εποχής 
µας ακόµα και επαναστατικές φιγούρες όπως ο Τσε αλλοιώνονται. 
Παρόλα αυτά έχει µεγαλύτερη σηµασία το πόσο σε παρακινούν και 
στην πορεία σε αλλάζουν, τα πρόσωπα και τα γεγονότα που γνω-
ρίζεις και όχι τόσο το πως ήρθες σε µια πρώτη επαφή µαζί τους. 
Μέσα σε αυτό το κείµενο θα γνωρίσουµε βασικές πτυχές του  έρ-
γου του Τσε και θα προσπαθήσουµε να δούµε πώς και γιατί ο Τσε 
ενέπνεε πάντα τα νεολαιίστικα κινήµατα και πόσο σηµαντικό είναι 
το παράδειγµά του ιδιαίτερα για την σηµερινή περίοδο.Εµείς τους 
απαντάµε. Στο χέρι µας είναι να είµαστε τυχεροί! Ποια λογική λέει 
ότι στον 21ο αιώνα, στην εποχή του ίντερνετ και των τεράστιων 
δυνατοτήτων η πιο µορφωµένη γενιά που έχει υπάρξει ποτέ και 
αρχίζει και κινητοποιείται ως πρωταγωνιστής σε όλο τον κόσµο 
(αραβική άνοιξη, κίνηµα occupy στην Αµερική, Ισπανία, Ελλάδα κτλ) 
θα καταστραφεί και θα ζήσει χειρότερα; Μόνο η λογική του καπι-
ταλισµού, καµία άλλη. Ε λοιπόν αρνούµαστε αυτό το σύστηµα που 
µας πετάει, και αν δε µας χωράει αυτός ο κόσµος, δικό µας κόσµο 
λεύτερο να φτιάξουµε.

Τα πρώτα χρόνια
Γεννήθηκε στις14 Ιούνη του 1928 στην Αργεντινή. Η οικογένειά 

του ήταν µεσοαστική, πράγµα που σήµαινε  ότι αν ήθελε είχε την 
ευκαιρία να ζήσει µια σχετικά άνετη ζωή. Αυτός όµως, αφού πήρε 
το πτυχίο της ιατρικής, άρχισε µια σειρά από ταξίδια στη Λατινική 
Αµερική µε στόχο να βοηθήσει το φτωχό λαό της που βασανιζόταν 
καθηµερινά από δεκάδες αρρώστιες λόγω των κακών συνθηκών 
διαβίωσης. Σύντοµα όµως ανακάλυψε ότι το πρόβληµα των λαών 
της περιοχής λύνεται µε διαφορετικό τρόπο. Λυνόταν µε την πολιτι-
κοποίηση του ώστε να βοηθήσει όλο τον λαό να έρθει σε µια γόνιµη 
επαφή µε την πολιτική. Αυτή ηταν και η αρχή της ενασχόλησης του 
ΤΣΕ µε την πολιτική.

Επανάσταση στην Κούβα
Το 1955 , ο Γκεβάρα πηγαίνει στο Μεξικό όπου γνωρίζει τους 

Φιντέλ και Ραούλ Κάστρο και τους συντρόφους τους, πολιτι-
κούς εξόριστους από την Κούβα ,οι οποίοι του δίνουν το παρα-
τσούκλι Τσε. Οι προετοιµασίες για την επιστροφή στο νησί και 
την έναρξη της κουβανικής επανάστασης είχε αρχίσει. Την ίδια 
χρονιά ο Τσε παντρεύεται την 30χρονη περουβιανή Ιλντα Γκα-
ντέα Ακόστα.Στις 25 Νοέµβρη του 1956 ο Τσε µε τους αδερ-
φούς Κάστρο και µια οµάδα ανταρτών αποβιβάζεται µε το πλοίο 
«Γκράνµα» στην Κούβα. Στην πρώτη τους συµπλοκή µε τα στρα-
τεύµατα του κουβανού δικτάτορα Μπατίστα, οι περισσότεροι 
αντάρτες σκοτώνονται και ο Τσε τραυµατίζεται. Παρ’ όλα αυτά, 
κατάφεραν να οργανώσουν το αντάρτικο και  στις 2 του Γενάρη 
του 1959, οι επαναστάτες επικρατούν και εισέρχονται στην Αβάνα.  
Ο Τσε στην κυβέρνηση του Καστρο κατείχε σηµαντικές θέσεις και 
προωθούσε µε κάθε ευκαιρία τον σοσιαλισµό, προσπαθώντας να 
καλλιεργήσει σοσιαλιστική συνείδηση στον κουβανέζικο λαό.

Η επιστροφή στη Λατινική Αµερική
Το 1966 πήγε στη Βολιβία και οργάνωσε το αντάρτικο στην πε-

ριοχή της Σάντα Κρουζ. Πολλά από τα γεγονότα που συνέβησαν 
στον ένα χρόνο µέχρι τη δολοφονία του τα κατέγραψε στο γνωστό 
ηµερολόγιο που δηµοσιεύτηκε σχεδόν τρεις δεκαετίες αργότερα. 
Στις 8 Οκτώβρη του 1967 η οµάδα του περικυκλώνεται σ’ ένα φα-
ράγγι στην Βολιβία, ο Τσε τραυµατίζεται στο πόδι και συλλαµβά-

νεται. Στην ανάκριση παρευρίσκεται και ο Αµερικανός πράκτορας 
Φέλιξ Ροντρίγκεζ και, κατόπιν εντολής του, ένας υπαξιωµατικός του 
βολιβιανού στρατού, ο Μάριο Τεράν, πυροβολεί και σκοτώνει τον 
Τσε. Η δολοφονία του στις 9 Οκτώβρη του 1967 συγκλόνισε όχι 
µόνο τη Λατινική Αµερική, αλλά τους αγωνιστές και δηµοκράτες σ’ 
ολόκληρο τον κόσµο. Ήταν µόλις 39 ετών.

Ο Τσε στο σήµερα
Ο Τσε σηµατοδότησε µια ολόκληρη περίοδο για την επανάσταση 

στη Λατινική Αµερική. Ο Τσε παραµένει στις καρδιές εκατοµµυρίων 
ανθρώπων ως ένας φλογερός επαναστάτης που θυσίασε τις ανέ-
σεις µιας ασφαλούς ζωής που µπορούσε να έχει στην Αργεντινή 
αλλά και τις υψηλές θέσεις στον κρατικό µηχανισµό της Κούβας 
για να προωθήσει, σύµφωνα µε τη δική του λογική, την επανάστα-
ση. Ο θάνατος του Τσε συµπίπτει στην Ελλάδα µε τη σκληρότερη 
φάση της χουντικής τροµοκρατίας. Η µυθική µορφή του επαναστάτη 
εµπνέει την αντίσταση και των αγώνα κατά της χούντας στην Ελλά-
δα. Από εκείνη την περίοδο µέχρι και σήµερα σχεδόν κάθε αγώνας 
της νεολαίας επηρεάζεται από το έργο του Τσε. Αυτό γιατί ακόµα 
και 45 χρόνια µετά το θάνατο του,οι πράξεις και τα οράµατα του 
Γκεβάρα είναι επίκαιρα και αγγίζουν τους νέους.

Στην σηµερινή συγκυρία,στην πραγµατικότητα του Μνηµονίου 
και του ∆ΝΤ ο αγώνας του έχει να δώσει την αυτοπεποίθηση ,την 
απεµπλοκή από κάθε είδους ηττοπάθεια και την αισιοδοξία πως ο 
αγώνας όσες θυσίες και αν απαιτεί µπορεί να νικήσει. Στην Ευρώπη 
της µιζέριας,της ανεργίας και της επιβολής ο Τσε σαν φυσιογνωµία 
αποτελεί πρότυπο επαναστάτη. Μπορεί οι περισσότεροι από εµάς 
να ήρθαµε σε µια περίεργη πρώτη επαφή µε τον Τσε .Αυτό που 
έχει αξία είναι το ότι ο Τσε για όλους µας δεν ήταν ο πρώτος µας 
αναπτήρας,το πρώτο µας τετράδιο ή η πρώτη µας µπλούζα,αλλά 
µας διαµόρφωσε ολόκληρη τη συνείδηση και µας εισήγαγε στην 
πάλη για µια διαφορετική κοινωνία χωρίς καν να το καταλάβουµε. 
Εν τέλει ο Τσε για όλους µας θα είναι πάντα αυτός ο τρελός αντάρ-
της που αποφάσισε να αλλάξει τον κόσµο και την κοινωνία. Και σε 
ένα βαθµό τα κατάφερε. Γιατί  σίγουρα µας άλλαξε εµάς και είναι 
στο χέρι µας να τελειώσουµε αυτό που ξεκίνησε... Την πάλη και 
την κατάκτηση µιας διαφορετικός κοινωνίας και ενός διαφορετικού 
κόσµου...

Ερνέστο Τσε Γκεβάρα 
Η ζωή ενός επαναστάτη Λίγα λόγια για το Φασισµό...

Τι είναι τελικά η Χρυσή Αυγή; Μέρος 
του συστήµατος ή µια δύναµη αντι-
συστηµική; Βοηθάει το έργο της κυ-

βέρνησης ή τάσσεται ενάντια σε αυτό; Το πιο 
καλό για τη Χρυσή Αυγή το άκουσα από κά-
ποιον πριν από λίγες µέρες σ’ ένα ραδιόφω-
νο: «Γύρω µας γίνεται χαµός, µας διώχνουνε 
από τις δουλειές µας, οι τράπεζες µας παίρ-
νουνε τα σπίτια, δεν υπάρχει µέλλον για τα 
παιδιά µας, συνάνθρωποί µας αυτοκτονούνε 
και κάτι τύποι πάνε και χτυπάνε κάτι κούτες 
στα πανηγύρια». Αυτή είναι µε δυό κου-
βέντες απλές και ξεκάθαρες η περιγραφή 
αυτής της «οργάνωσης». Υπερτιµηµένη, βα-
σίζεται στο φόβο και την άγνοια, εκφράζει 
τα πιο καθυστερηµένα ένστικτα ανθρώπων 
που δεν έχουν τίποτα για το οποίο να νιώ-
θουν περήφανοι. Όλη τους η εικόνα πατάει 
πάνω σε ψέµατα που καλό είναι να τα απο-
καλύπτουµε για να µην τσιµπάνε τα κορόιδα 
(που δυστυχώς είναι πολλά). Να δούµε µε-
ρικά ψέµατα από αυτά λοιπόν;

Η Χρυσή Αυγή έχει τσαµπουκά και οι 
χρυσαυγίτες είναι οι µόνοι που µπορούν 
να «καθαρίσουν τη χώρα». Σιγά τους µά-
γκες! Όλες τις δολοφονικές επιθέσεις και 
τα µαχαιρώµατα τα έχουν κάνει στους πιο 
φιλήσυχους κι αδύναµους από τους µετα-
νάστες (Μπαγκλαντεσιανούς, Πακιστανούς, 
Αφγανούς, Ινδούς, Ιρακινούς). Είδατε να τα 
βάζουν µε Σοµαλούς, Σουδανούς ή Νιγηρι-
ανούς που ανάµεσα τους δρουν συµµορί-
ες µε οπλισµό κι είναι και πιο γεροδεµένοι; 
Για Ρώσους και Αλβανούς ούτε συζήτηση... 
Αντιθέτως όλο κολλητιλίκια µε τις µαφίες 
τους είναι. Μέχρι και µέλη απο την Αλβανία 
έχουν. Και φυσικά, µια-δυο φορές που πή-
γαν να τα βάλουν µε Ροµά και βγήκανε κάτι 
καραµπίνες, έγιναν όλοι Γιουσέιν Μπολντ (ή 
µάλλον Κεντέρηδες, ο αλλος είναι µαύρος 
και ξένος).

Η Χ.Α. θα διώξει τους ξένους εργάτες, 
γιατί παίρνουν τις δουλειές των Ελλήνων. 
Και γι’ αυτό θα χτυπήσει αλύπητα όποιον 
φταίει γι’ αυτό. Άντε, ρε, από δω! Στη Λακω-
νία, τη Μανωλάδα κι αλλού, που χωρίς τους 
«βρωµιάρηδες» δεν µαζεύονται φράουλες, 
πορτοκάλια, ελιές κ.λπ., κανέναν δεν διώ-
ξανε ποτέ, ειδικά τις περιόδους που υπάρ-
χουνε δουλειές. Κάτι Ινδούς από κοτοπου-
λάδικα µαχαιρώνουµε σκόρπια άµα λάχει, 
κανένα µαλάκα όµως Ελληνάρα βιοµήχανο, 
που πήρε την επιχείρησή του στη Βουλγαρία 
ή έχει στη δούλεψή του εκατοντάδες ανα-
σφάλιστους ξένους και κακοπληρωµένους 
Έλληνες, δεν είδα να του ρίχνουνε καµιά 
σφαλιάρα.

Η Χ.Α. νοιάζεται και στηρίζει τις ελληνι-
κές επιχειρήσεις και τα ελληνικά προϊόντα, 
για να µην πηγαίνουν τα λεφτά µας στις 
τσέπες των ξένων. 

Εδώ γελάµε! Τα µπλουζάκια τους τα πα-
ραγγέλνουνε στην Τουρκία, έχουνε συµβά-
σεις για εκπτώσεις σε ρούχα και παπούτσια 
µε τη NIKE και την ADIDAS, τα τρόφιµα που 
µοιράζουνε στα ανεκδιήγητα τηλεοπτικά 
τους σόου «αλληλεγγύης» τους τα δώσανε 
οι Γερµαναράδες του LIDL. 

Η Χ.Α. δεν είναι σαν τους άλλους πολι-
τικούς, θα ξεβρωµίσει την πατρίδα από τη 
βρώµικη αυτή συντεχνία και τους βαράει 
κιόλας άµα χρειάζεται. Εδώ κλαίµε (από τα 
γέλια)! Κάτι αριστερές τραµπουκίσανε, την 
ίδια ώρα που ο Μιχαλοφυρεράκος υποκλι-
νότανε και χειροφιλούσε την αγνή, αµόλυ-
ντη και πεντακάθαρη κόρη του Μητσοτάκη. 
Κανέναν Στουρνάρα, κανέναν Χατζηδάκη 
δεν βλέπω να βαράνε τα αντράκια. Πήρανε 
κι αδέρφια, ξαδέρφια, γκόµενες υπαλλήλους 
στη Βουλή. Και σκεφτείτε τι θα γινότανε αν 
η γυναίκα του Τσίπρα ή η κόρη της Παπαρή-
γα εκλεγότανε (όπως η συµβία του αρχηγού 
τους) και καθότανε δίπλα τους στα «βρωµε-
ρά έδρανα». Αλήθεια, εκείνα τα βουλευτικά 
αυτοκίνητα που θα δίνανε σε πολύτεκνους, 
επειδή δεν είναι ελληνικής κατασκευής και 
θα µολύνανε τις ελληνικές οικογένειες, δεν 
τα παρέδωσαν, και οι λεβέντες µας γίνανε 
αυτοί θυσία και τα κρατήσανε τελικά;

Η Χ.Α. δεν θα αφήσει να πεινάσουν οι 
Έλληνες και θα τσακίσει όποιον επιχειρή-
σει να κλέψει την περιουσία τους και τον 
πλούτο της πατρίδας. ΟΚ. ∆εν υπάρχει σχό-
λιο γι’ αυτό. Με κανέναν τραπεζίτη, κανέ-
ναν µεγαλοεργολάβο, κανέναν εφοπλιστή, 
έλληνα ή ξένο, από αυτούς, µωρέ, που µας 
γαµάνε τις ζωές θα ασχοληθείτε ποτέ κου-
ραδόµαγκες; Γιατί δεν υπογράψατε να συζη-
τηθεί το θέµα της Αγροτικής Τράπεζας όταν 
την ξεπουλούσανε στο Σάλλα;  Γιατί κάνατε 
τις... πάπιες στη διάλυση του Ταχ. Ταµιευτη-
ρίου;  Γιατί ψηφίσατε να δοθεί φορολογική 
ενηµερότητα στα λαµόγια των ΠΑΕ;  Γιατί 
δεν πάτε, αφού είστε ατρόµητοι και γενναίοι, 
να τα σπάσετε σε καµιά τράπεζα ή σε κανέ-
να γραφείο εφοπλιστή που φοροδιαφεύγει; 
Γιατί ταχθήκατε ενάντια στους απλήρωτους 
εργαζοµένους του Σκαραµαγκά που µπήκαν 
στο Υπουργείο Αµυνας;

Η Χ.Α. είναι εχθρός της παρανοµίας και 
µε αυτοθυσία των στελεχών και των µε-
λών της αγωνίζεται για την επιβολή του 
Νόµου και της Τάξης. Καλά, αυτό κι αν εί-

ναι ανέκδοτο! Πέραν του ότι παρανοµούν 
ασύστολα, κυνηγώντας την «παρανοµία», 
όλος ο κόσµος ξέρει για τις προστασίες, τα 
νταλαβέρια µε τις συµµορίες της νύχτας, για 
το ποινικό µητρώο αµέτρητων επιφανών 
ανδρών (και γυναικών) της παρατάξεως. 
Έχει κι άλλα... Όπως αυτά τα περί πατρίδας 
(οι οπαδοί του Χίτλερ που κατέστρεψε την 
Ελλάδα γεµίζοντάς την τόπους εκτέλεσης 
και καµµένα χωριά). Αυτά τα περί θρησκεί-
ας (µε τον ποιητή-υµνητή του Εωσφόρου 
Μιχαλοφυρεράκου και τα σατανιστικά του 
Καιάδα ή τις «χριστιανικότατες» προθέσεις 
εξόντωσης των ανάπηρων κι άλλων αδύνα-
µων κατηγοριών). Και τα περί σοβαρότητας 
(µε τα lifestyle των αφών Κασιδιάρη µε τη 
Βούλα) κ.λπ. 

Την στιγµή που απέναντι σε όλο τον λαό 
(και στους µετανάστες) ορθώνεται η κυβέρ-
νηση, το ∆ΝΤ και η ΕΕ, και είναι ανάγκη να 
ταχθούµε εναντίο της, η ΧΑ κάνει ακριβώς 
το αντίθετο. Έρχεται λοιπόν ο χρυσαυγίτης, 
Χ-Ω-Ρ-Ι-Ζ-ΕΙ τεχνητά και σπέρνει τη ∆-Ι-Χ-
Ο-Ν-ΟΙ-Α στο δικό µας «στρατόπεδο». Το 
κάνει αυτό συνεχώς, µε κάθε δικαιολογία 
και κάθε αφορµή.»Πατριώτες» εναντίον 
«προδοτών». «Ντόπιοι» εναντίον «ξένων». 
Χριστιανοί εναντίον αλλόθρησκων. «Υγιείς» 
εναντίων «άρρωστων». «Νόµιµοι» εναντίον 
«παρανόµων». «Φιλήσυχοι» εναντίον «ταρα-
χοποιών». «Φυσιολογικοί» εναντίον «ανώ-
µαλων». «Καθαροί» εναντίον «άπλυτων». 
Και σταµατηµό δεν έχουν οι διαχωρισµοί. 
Στήνονται αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις 
που κάνουν τα αφεντικά να τρίβουν τα χέρια 
τους. 

Και καλά να είσαι πλούσιος κι αφεντικό 
και Χρυσαυγίτης. Άµα όµως είσαι φτωχός κι 
εργαζόµενος ή άνεργος, η οικογένεια σου 
διαλύεται, οι τραπεζιτοεργολαβοεφοπλιστά-
δες σκίζουν τους ανθρώπους σου κι εσένα 
τον ίδιο, κι εσύ χτυπάς τους διπλανούς σου. 
∆εν είναι αυτή λύση.. πρέπει να το ξανασκε-
φτείς... Έχεις ακόµα αµφιβολίες για τον ρόλο 
της Χρυσής Αυγής; Είναι χρέος όλων µας να 
σταµατήσουµε κάθε φασιστική ιδεολογία. 
Πρέπει να πείσουµε τους συµµαθητές µας, 
τον λαό που είναι θύµα της άθλιας προπα-
γάνδας της Χρυσής Αυγής ότι αυτοί δεν είναι 
µε το µέρος του λαού αλλά µε την κυβέρνη-
ση και την ΕΕ. 

Με δυνατό κίνηµα, δυνατή αριστερά 
που θα απαντάει στο σύγχρονο κοινω-
νικό πρόβληµα της πείνας και της εξα-
θλίωσης, η Χρυσή Αυγή θα µειώσει την 
επιρροή της. Τασσόµαστε µε το κίνηµα, 
τον ανυποχώρητο αγώνα, δεν φοβό-
µαστε κανεναν, δεν τροµοκρατούµαστε 

από τίποτα!



Οι περισσότεροι θα γνωρίζουν ή διαπίστωσαν, αν µιλάµε 
για µαθητές, ότι η φετινή σχολική χρονιά ξεκίνησε µε την 
διάθεση των βιβλίων στα σχολεία της χώρας να καθυ-

στερεί µήνες ή και να µην γίνεται καθόλου. Αυτή η τραγική είδηση, 
εικόνα της σύγχρονης βαρβαρότητας της Ελλάδας του µνηµονίου, 
προκάλεσε εύλογα τεράστιες αντιδράσεις και πληθώρα σχολίων, 
κειµένων άρθρων κ.α. Με αυτή την εισαγωγή, στο λιγότερο πολιτι-
κό κείµενο αυτό, δε θα αναφερθώ στις πιο σηµαντικές πλευρές του 
θέµατος. Για την πιο ξεκάθαρη έκφραση της ηθικής, εκπαιδευτικής 
και κοινωνικής πτώχευσης του σύγχρονου ελληνικού κράτους και 
της ηγεσίας του. Για τον κοινωνικό µεσαίωνα που µας φέρνουν οι 
πολιτικές της κυβέρνησης και της τρόικα. Για τη διάλυση της δη-
µόσιας παιδείας, από το σχολείο µέχρι το πανεπιστήµιο, για τους 
ταξικούς φραγµούς. Ούτε καν για τα ακόµα πιο θλιβερά παραλει-
πόµενα, ότι υποχρεώνουν γονείς να αγοράζουν τα βιβλία, ή τις 
φωτοτυπίες, ότι αρκετά βιβλία που υπήρχαν στις αποθήκες αντί να 
δοθούν στα δηµόσια σχολεία πήγαν για αγορά στα βιβλιοπωλεία. 
Φαντάζοµαι επίσης ότι υπάρχουν διάφορες µελέτες που περιγρά-
φουν την παιδαγωγική σηµασία του βιβλίου, ωστόσο τέτοιες γνώ-
σεις δυστυχώς δεν έχω.

Έτσι θα αρκεστώ σε µερικές προσωπικές ιστορίες, νοµίζοντας 
όµως ότι δεν είναι και τόσο δικές µου. Γιατί όταν άκουσα αυτή τη 
συζήτηση αποφάσισα να ρίξω µια µατιά σε όσα από τα σχολικά βι-
βλία µου έχουν µείνει στη βιβλιοθήκη, όσα δε βρήκα µπορεί ακόµα 
να βρίσκονται στο πατάρι που είχα στο πατρικό µου. Και βλέποντας 
την εικόνα τους ξανά, θυµήθηκα ολόκληρες ιστορίες. Η δήλωση 
µου είναι σαφής. Τα σχολικά βιβλία σηµαίνουν πολύ περισσότερα 
από το περιεχόµενο τους, πολύ περισσότερα από την ύλη των εξε-
τάσεων. Είναι αντικείµενα, τα ακουµπάς, τα ζωγραφίζεις, τα πετάς 
στο διπλανό σου νευριασµένος, µερικοί τα καίγανε όταν τελείωναν 
οι πανελλήνιες, µια πράξη που δεν µου άρεσε αλλά σίγουρα κατα-
λάβαινα το συµβολισµό της.

Το σχολείο συχνά το βαριόσουν, τον καθηγητή σχεδόν πάντα, 
τον πίνακα τον µισούσες, το τετράδιο και τα φροντιστήρια το ίδιο. 
Αλλά τα βιβλία όχι αναγκαστικά, όπως και το θρανίο. Τουλάχιστον 
εµένα µε έκαναν να ξεφεύγω. Μερικές φορές γιατί µου άρεσαν 
και τα διάβαζα, ή έριχνα καµιά µατιά στα «εκτός ύλης», ειδικά στην 
Ιστορία. Αλλά όχι µόνο. Κυρίως γιατί οι κενές τους σελίδες ήταν µια 
ολόκληρη ζωή. Αυτή τη ζωή είδα ξανά, αυτές τις µέρες. Τις ζωγρα-
φιές, τις µουτζούρες, τους στίχους, τα συγκροτήµατα, από µολύβια, 
στυλό ή µαρκαδόρους Posca.

Τι είδα λοιπόν; Καταρχήν πολύ Nirvana, στο Γυµνάσιο περισσό-
τερο. Αλλά και Who “People try to put us down,  Just because we 
get around, Things they do look awful cold, I hope I die before 
get old”, Led Zeppelin φυσικά, στίχοι από “As tears goes by” των 
Stones που τους είχα µάθει απέξω και πρέπει να κέρδισα τουλά-
χιστον µια ώρα Φυσικής γράφοντας τους στο οπισθόφυλλο. Και 
βέβαια Clash και πάνω από όλα Rage Against The Machine, στη 
συναυλία των οποίων πήγα, όταν ήµουν Πρώτη Λυκείου τη µέρα 
πριν δώσω Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και από τότε πε-
ρηφανεύοµαι συνεχώς. Έτσι, από τη µουσική, και από τα βιβλία, 
τη Ζωρζ Σαρή σε µικρότερη και το Χρόνη Μίσσιο σε µεγαλύτερη 
ηλικία, γίναµε και αριστεροί. Και λίγο από το Βασίλη Παπακωνστα-
ντίνου και το ∆ιονύση Σαββόπουλο, αλλά ο πρώτος στην ηλικία που 
δεν έγραφα τραγουδιστές στα βιβλία µου και ο δεύτερος, ως µια 
κλασική φιγούρα αγάπης και µίσους, ποτέ δε θα έβρισκε το όνοµα 
του γραµµένο σε βιβλίο.

Αριστεροί λοιπόν, ίσως λίγο γιαλατζί αλλά αριστεροί σίγουρα … 
Άρα πολύ Τσε Γκεβάρα και Che Guevara και Che Gevara. Και καµιά 

κόκκινη σηµαιούλα µε µαύρα ανθρωπάκια σε µορφή πορείας. Βέ-
βαια έπαιζε λίγο νωρίτερα και κάνα αλφάδι και κάνα «τα γκαζάκια 
δεν είναι µόνο για καφέ», αλλά νοµίζω ότι γρήγορα αυτή η γοητεία 
έσβησε, υπενθυµίζω ότι λίγο ξενέρωτος ήµουν από τότε.

∆υστυχώς δεν µπόρεσα να βρω αλλά θυµάµαι πολύ καλά και 
άλλες ιστορίες. Θυµάµαι το βιβλίο των Γερµανικών, σε ένα µάθηµα 
που ποτέ δεν έµαθα τίποτα εκτός από δύο χρήσιµες τεχνικές από 
τον φίλο µου το Γιώργο το ∆ιαµαντίδη. Πώς να σχεδιάζεις µια χήνα 
χωρίς να σηκώσεις το µολύβι από το χαρτί και πώς να κάνεις ένα 
ωραίο ήχο σαν σφύριγµα µε τα χέρια σου. Αρκετές χήνες λοιπόν 
που ακόµα και σήµερα µε βλέπω να σχεδιάζω καµιά φορά

Με βάση αυτά πιστεύω ότι η κυβέρνηση δεν επιτίθεται µόνο 
στη δωρεάν παιδεία. Επιτίθεται και στους Nirvana και στους Rage 
Against the Machine, και στον Τσε και στο Γιώργο το ∆ιαµαντίδη 
και στις χήνες. Επιτίθεται στα γεννητικά όργανα που ζωγραφίζα-
µε στα αρχαία αγάλµατα, πράγµα που έπρεπε να σταµατήσω όταν 
µπήκα στην Αρχιτεκτονική. Επιτίθεται στις ζωγραφιές σα λαβύρινθο 
που έκανα µε κόκκινο, µαύρο και κίτρινο. Επιτίθεται στις συναυλίες, 
στην πλατεία Μαβίλη και στην πλατεία Συντάγµατος τώρα που τα 
βιβλία µέσα στην τσάντα γίνονται κάθισµα ή µαξιλάρι. Επιτίθεται 
στα µπράτσα που φτιάχναµε προσπαθώντας να τσακίσουµε το βι-
βλίο στη σελίδα που έπρεπε για αντιγραφή κάτω από το θρανίο. 
Επιτίθεται στα B.F.F.E και τα L.F.E.

Και βέβαια η καινοτόµα πολιτική δεν αρκείται στα σχολεία. Και 
στα πανεπιστήµια, ο νέος νόµος περιλαµβάνει την περικοπή των 
συγγραµµάτων και το διάβασµα από pdf. Έτσι όχι µόνο θα ξε-
στραβώνεσαι µπροστά στην οθόνη του υπολογιστή, όχι µόνο θα 
πληρώνεις, αλλά ούτε θα µπορείς να πας δυο µέρες πριν την εξε-
ταστική στην Ανάληψη στο Πήλιο, να κοιµηθείς  στην παραλία και 
την επόµενη µέρα να διαβάσεις στην ταβέρνα ιστορία της αρχαίας 
αρχιτεκτονικής, και µάλιστα να περάσεις µε καλό βαθµό. Επίθεση 
και στο καλοκαίρι, το µπάνιο, τις παρέες.

Βέβαια υπάρχει και η άλλη λογική. Από ότι άκουσα σε αρκετά 
σχολεία µάζεψαν  περσινά βιβλία από τους µαθητές. Αν γίνει και σε 
Γυµνάσιο - Λύκειο υπάρχουν επιλογές. Για παράδειγµα: Μπορούν 
να ρωτήσουν, είναι κανείς παναθηναϊκός, µε όνοµα που αρχίζει 
από Κ και φίλους Γ και Τ, ώστε να βγαίνει το BFFE και να ακούει 
Ξύλινα Σπαθιά; Να πάρε αυτό το βιβλίο. Είναι κανένα ζευγαράκι 
Λ+Τ; Ορίστε βιβλίο ιστορίας. Ας το σκεφτεί το υπουργείο, η οικονο-
µία είναι το παν.

Ο νέος που φτιάχνουν δεν θα είναι µόνο άνεργος ή αµόρφωτος. 
∆εν θα πρέπει να ακούει και Clash, να γουστάρει Τσε Γκεβάρα, να 
µαυρίζει το µάτι του Βενιζέλου, να έχει φαντασία και φίλους. ∆εν 
θα πρέπει καν να έχει αναµνήσεις. Όπως κανείς δεν κρατάει τις 
φωτοτυπηµένες σηµειώσεις να µη θυµάται και τις φωτοτυπηµένες 
στιγµές. Εφήµερος, φτηνός, αναλώσιµος, αναγκαίος µόνο για να 
πληρώνει φόρους και να δουλεύει για ψίχουλα. Ούτε καν να βλέ-
πει τα ορνιθοσκαλίσµατα του να γίνονται γράµµατα, τα λάθη στην 
ορθογραφία στην καρτέλα. ∆εν έχει σηµασία η ορθογραφία. Την 
ανορθογραφία θέλουν να πατάξουν. Την ανορθογραφία της δηµό-
σιας Παιδείας, της κριτικής σκέψης, του νεολαιίστικου τσαµπουκά.  

Και κλείνοντας, όσο και αν θα στεναχωρήσω το φίλο Άγγελο που 
θα ήθελε κάτι πιο δυνατό, µάλλον τίποτα πιο ταιριαστό από τον 
Μπρεχτ δεν υπάρχει.

Οι Nirvana, ο Che Guevara και µια... χήνα. 
Σκέψεις µε αφορµή τη συζήτηση για τα σχολικά βιβλία.

“Αυτοί που µας πήραν το βιβλίο από το χέρι 

µας κατηγορούν γιατί µείναµε αδιάβαστοι!”

-Μπ. Μπρέχτ

Το “νέο” σχολείο πιο... “παλιό” δεν γίνεται

Ακούµε συνεχώς να µας λένε ότι 
‘’το σχολείο θα αλλάξει‘’, ‘’δεν θα 
είναι όπως πριν‘’. Μα πόσο καλό 

θα είναι το νέο σχολείο και ο νέος νόµος 
για αυτό όταν ψηφίστηκε από αυτούς που 
µειώνουν τους µισθούς των γονιών µας, 
από αυτούς που στέλνουν τα ΜΑΤ να µας 
χτυπάνε σε κάθε πορεία, που µας στέλνουν 
στην ανεργία και καταστρέφουν τα όνειρα 
µας. Μπορούν αυτοί οι άνθρωποι που εί-
ναι στην Βουλή να δηµιουργήσουν κάτι που 
θα είναι για όφελος του λαού; Μπορούν 
να φτιάξουν ένα σχολείο που θα χωρά-
ει τις ανάγκες µας; Η απάντηση είναι ΟΧΙ. 
Το µόνο που µπορούν να κάνουν είναι να 
φτιάξουν ένα σχολείο που θα είναι πολύ 
χειρότερο από το προηγούµενο. Αξίζει να 
δούµε συγκεκριµένα τι αλλάζει µε τον νέο 
νόµο.

Πως θα είναι το νέο ‘’σχολείο της 
αγοράς’’;

> Η γενική γνώση θεωρείται σπατάλη 
χρόνου – άχρηστη γνώση. Αναγκαία γνώ-
ση θεωρείται πλέον ένας µικρός πυρήνας 
µαθηµάτων (µητρική γλώσσα, ιστορία, µα-
θηµατικά). Θέλουν να µαθαίνουµε αγγλικά 
για τις ταµειακές µηχανές, να µαθαίνου-
µε µαθήµατα για τις επιχειρήσεις. Να µην 
έχουµε ολοκληρωµένη άποψη πάνω στην 
γνώση, να µην βοηθάµε µε τις γνώσεις µας 
την κοινωνία, τους γονείς µας, τα αδέρφια 
µας.  Όλα στον βωµό της αγοράς. που έχει 
δηµιουργήσει χιλιάδες ανέργους, που στέλ-
νει κόσµο στα σκουπίδια για να βρει φαΐ, 
που µας έχει µαυρίσει το µέλλον.

> Για την εισαγωγή ενός µαθητή στην 
τριτοβάθµια εκπαίδευση θα λαµβάνονται 
υπόψιν η επίδοση του και στις τρεις τάξεις 
του λυκείου και στα 4 πανελλαδικός εξετα-
ζόµενα µαθήµατα. Ο µαθητής θα εισάγεται 
σε κάποια σχολή και έπειτα ανάλογα µε τις 
επιδόσεις του στο πρώτο έτος σπουδών θα 
ακολουθεί κάποιο συγκεκριµένο πρόγραµ-
µα σπουδών. Με απλά λόγια η ανάγκη για 
φροντιστήρια θα αυξηθεί. Ο ελεύθερος 
χρόνος των µαθητών θα µειωθεί ακόµα 
περισσότερο. Από την Α λυκείου θα βιώ-
νουν τον Γολγοθά των καθηµερινών φρο-
ντιστηρίων, του καθηµερινού άγχους. 

> Στο νέο σχολείο οι περικοπές θα πρω-
ταγωνιστήσουν. Ο προϋπολογισµός για την 
παιδεία βρίσκεται στο πιο χαµηλό του ση-
µείο µετά την µεταπολίτευση. Η χρηµατο-
δότηση των σχολείων θα γίνεται από τους 

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ήδη ∆ήµους, οι οποίοι έχουν ήδη πολλά 
χρέη. Η ύπαρξη βιβλίων είναι αµφίβολη. Ο 
οργανισµός που τύπωνε τα βιβλία καταρ-
γήθηκε και γι αυτό τον λόγο προωθείται 
και το ψηφιακό σύγγραµµα. Τα λειτουργικά 
έξοδα (πχ θέρµανση) δεν θα καλύπτονται 
από κανέναν πλέον. Οι δαπάνες αυτές θα 
πάνε στους γονείς. Οι µετακινήσεις µαθη-
τών σε σχολεία µε λεωφορεία είναι στον 
‘’αέρα’’. 

> Ο ανταγωνισµός θα είναι το χαρακτη-
ριστικό του νέου σχολείου. Οι µαθητές θα 
επιδίδονται σε µια κούρσα για το ποιος θα 
έχει καλύτερους βαθµούς. Αυτή είναι η λο-
γική που θέλουν να προωθήσουν. Πλήρης 
ατοµικότητα.

Αυτό το σχολείο θέλει να δηµιουργήσει η 
τρόικα, η ΕΕ και οι κυβερνήσεις. Σχολεία που 
θα κλείνουν επειδή δεν θα έχουν λεφτά να 
καλύψουν βασικές ανάγκες. Μαθητές που 
θα τρέχουν σαν τρελοί να προλάβουν τα 
φροντιστήρια, που δεν θα έχουν ελεύθε-
ρο χρόνο για εξωσχολικές δραστηρίοτητες. 
Θέλουν να φτιάξουν σχολεία στα οποία θα 
πρέπει να δίνεις ένα σωρό χρήµατα για να 
µάθεις αυτά τα λίγα που σου προσφέρουν. 
Αυτό το σχολείο, αυτή η κοινωνία δεν χω-
ράει τις ζωές των νέων ανθρώπων που 
είναι γεµάτοι όνειρα και όρεξη για κάτι δη-
µιουργικό.

Το µαθητικό κίνηµα πρέπει να σταθεί 
εµπόδιο στα σχέδια τους

Οι δρόµοι να πληµµυρίσουν πάλι από 
εξοργισµένους µαθητές όπως τον ∆εκέµ-
βρη του 08. Τα σχολεία να πάρουν πάλι 
ζωή. Να τους δώσουµε εµείς ζωή. Θέ-
λουµε και θα παλέψουµε για σχολεία που 
θα γίνονται πολιτικές συζητήσεις, που θα 
συζητάµε για τα προβλήµατα µας, που θα 
βρίσκουµε τρόπους να τα λύσουµε. ∆εν θα 
περιµένουµε από το 15µελές να πάρει απο-
φάσεις. Θα κάνουµε συνελεύσεις που θα 
συµµετέχουν όλοι οι µαθητές. Μα όλα αυτά 
ποιος θα τα κάνει, θα ρωτήσει κάποιος εύ-
λογα. Μα εµείς φυσικά. ∆εν έχουµε ανάγκη 
κανέναν. Το µαθητικό κίνηµα µαζί µε τους 
πρωτοπόρους καθηγητές µπορεί να φτιάξει 
το δικό του σχολείο. Μπορεί να απαντήσει 

  .ςιεσήνρεβυκ ιο νυολέθ υοπ ςέγαλλα ςιτσ
Μπορεί στο σχολείο της αγοράς και του 
µνηµονίου που προτάσσει η ΕΕ και το ∆ΝΤ 
να αντιπροτείνει το σχολείο του λαού.

> ∆εν θέλουµε µαθήµατα και γνώσεις 
µόνο για τις ανάγκες των επιχειρήσεων και 

της αγοράς. Θέλουµε εκπαίδευση και γνώ-

σεις που θα δηµιουργούν σκεπτόµενους 
ανθρώπους. Ανήσυχα πνεύµατα που θα εί-

ναι ενάντια στην αποβλάκωση που θέλουν 
να προωθήσουν. Που θα σκέφτονται και 
δεν θα τρώνε ούτε τους πασάρουν τα ΜΜΕ 
και οι αστέρες της τηλεόρασης. Θέλουµε 
γνώσεις που θα ανταποκρίνονται στα µε-

γάλα τεχνολογικά επιτεύγµατα. Να µπορού-

µε να τα χρησιµοποιήσουµε για όφελος της 
κοινωνίας και όχι των επιχειρήσεων.

> Η µόρφωση και η γνώση είναι δικαίω-

µα όλων. ∆εν δεχόµαστε να πληρώνουµε 
ούτε ένα ευρώ. Θέλουµε δηµόσιο δωρεάν 
σχολείο για όλο τον λαό. Να µην πετιέται 
κανείς έξω από αυτό λόγων οικονοµικών 
δυσκολιών.

> Το σχολείο πρέπει να µας δίνει όλες 
τις αναγκαίες γνώσεις για να µπούµε στο 
πανεπιστήµιο. Είναι α αδιανόητο να ξοδεύ-

ουµε ένα σωρό χρήµατα σε φροντιστήρια. 

Μπορούµε µε τους αγώνες µας να 
διεκδικήσουµε ένα διαφορετικό σχο-

λείο µε τα παραπάνω χαρακτηριστικά. Είναι 
αναγκαίο να γίνει αυτός ο αγώνας σήµερα 
και όχι αύριο. Να συνδεθεί µε την πάλι των 
φοιτητών για ένα διαφορετικό πανεπιστή-

µιο, µε την πάλη των εκπαιδευτικών για ένα 
διαφορετικό εκπαιδευτικό σύστηµα, µε την 
πάλη των εργαζοµένων για ανατροπή τς 
σύγχρονης χούντας. Πρέπει να κάνουµε το 
ζήτηµα της δηµόσιας και ποιοτικής παιδεί-

ας ζήτηµα όλης της κοινωνίας. Να παλέψει 
όλη η κοινωνία για ένα διαφορετικό σχο-

λείο που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες της. Ο 
αγώνας για µια διαφορετική εκπαίδευση θα 
είναι αγώνας:

• Ενάντια σε Ν∆-ΠΑΣΟΚ-∆ΗΜΑΡ που προ-

ωθούν το σηµερινό σχολείο ως κάτι το 
εξαιρετικό, χωρίς προβλήµατα. Που ψηφί-

ζουν νόµους που καταστρέφουν τον δη-

µόσιο χαρακτήρα του και το υποτάσσουν 
στις ορέξεις των αγορών. Ενάντια στις 
κυβερνήσεις που µας αναγκάζουν να τρέ-

χουµε καθηµερινά, και να έχουµε άγχος 
από τα 15 µας.

• Ενάντια σε ∆ΝΤ και τρόικα που έχουν φέ-

ρει πλήρη οικονοµική εξαθλίωση και µαζί 
µε την κυβέρνηση δηµιουργούν ένα σχο-

λείο και µια κοινωνία που δεν µας χωράει

• Ενάντια στην ΕΕ που ενορχηστρώνει αυτή 
την επίθεση. Την ΕΕ που ήδη από το 1998 
πίεζε την Ελλάδα για την ιδιωτικοποιήσει 
της εκπαίδευσης.

 Ο αγώνας για ένα διαφορετικό 
σχολείο και η πάλη για αυτό θα είναι 

µάχη όλης της κοινωνίας



Η νεανική φλόγα θα καίει όσο χρειαστεί ακόμα...

Πόσα πράγματα μπορούν να αλλάξουν μέσα σε λίγα μόνο 
χρόνια; Πόσα σχολεία μπορούν να κλείσουν, πόσα πανε-
πιστήμια να ιδιωτικοποιηθούν και πόσοι νέοι άνθρωποι 

να ζουν χωρίς παρόν και με ένα μαύρο εργασιακό μέλλον;

Καιροί μεγάλων αλλαγών και ο άνεμος αρχίζει να φυσάει δυνα-
τά! Λένε μερικοί από τις μεγαλύτερες γενιές σε μας. Είστε άτυχοι 
εσείς. Πέσατε σε δύσκολους καιρούς και θα ζήσετε χειρότερα από 
μας! Είστε άτυχοι.

Εμείς τους απαντάμε. Στο χέρι μας είναι να είμαστε τυχεροί! Ποια 
λογική λέει ότι στον 21ο αιώνα, στην εποχή του ίντερνετ και των 
τεράστιων δυνατοτήτων η πιο μορφωμένη γενιά που έχει υπάρ-
ξει ποτέ και αρχίζει και κινητοποιείται ως πρωταγωνιστής σε όλο 
τον κόσμο (αραβική άνοιξη, κίνημα occupy στην Αμερική, Ισπανία, 
Ελλάδα κτλ) θα καταστραφεί και θα ζήσει χειρότερα; Μόνο η λο-
γική του καπιταλισμού, καμία άλλη. Ε λοιπόν αρνούμαστε αυτό το 
σύστημα που μας πετάει, και αν δε μας χωράει αυτός ο κόσμος, 
δικό μας κόσμο λεύτερο να φτιάξουμε.

Για να αλλάξει η ζωή μας, το παρόν και το μέλλον μας, η κοι-
νωνία η ίδια θέλει δουλειά πολλή. Όρεξη, ιδέες, οργάνωση, πο-
λιτική, όραμα και αξίες! Όλα αυτά με ένα σύγχρονο τρόπο, χωρίς 
τη σκουριά της γραφειοκρατίας και την άποψη περί πολιτικής του 
MEGA και των ΜΜΑ(μέσων μαζικής αποβλάκωσης).

Η πολιτική δεν είναι ίδια γενικά και αόριστα. Υπάρχει η πολιτική 
των “πάνω” και η πολιτική των κάτω. Οι νέοι άνθρωποι πρέπει 
να είναι ενημερωμένοι για την πολιτική των “πάνω” και να δημι-
ουργούν άποψη χωρίς χειραγώγηση για να δημιουργήσουμε την 
πολιτική των “κάτω”.

Ποιο είναι το τοπίο
σήμερα με λίγα λόγια...

Η τρικομματική κυβέρνηση της ΝΔ-ΠΑΣΟΚ-ΔΗΜΑΡ μαζί με την 
ΕΕ απέδειξαν ότι είναι ικανοί να διαλύσουν τα πάντα και να πο-
δοπατήσουν κατακτήσεις αιώνων μέσα σε λίγες ώρες. Απέδειξαν 
πως μπορούν να δημιουργήσουν μια νεολαία χωρίς μέλλον που 
σαν μοναδική απόδραση θα βλέπει την μετανάστευση για να βρει 
δουλειά, μια νεολαία που θα σκύβει το κεφάλι, θα πληρώνει το 
σχολείο, το πανεπιστήμιο και τελικά θα δουλεύει με 400 ευρώ. 
Και όλα αυτά λένε για να μειώσουν το χρέος και το έλλειμμα, για 
να σώσουμε την πατρίδα, για να μείνουμε στο ευρώ και στην ΕΕ.

Κατέστρεψαν το ελληνικό σχολείο, έκλεισαν 1200 σχολεία και 
θα κλείσουν ακόμα περισσότερα. Δημιούργησαν το σχολείο της 
αγοράς στο οποίο δεν θα σου παρέχεται μια ολοκληρωμένη εκ-
παίδευση αλλά αποσπασματικές γνώσεις ανάλογα πάντα με αυτό 
που χρειάζονται οι επιχειρήσεις. Πολλά σχολεία δεν είχαν θέρμαν-
ση αυτό τον χειμώνα και γονείς αναγκαζόντουσαν να τα βάλουν 
από την τσέπη τους χρήματα. Τα φτωχά παιδιά λιποθυμούσαν από 
την πείνα στο σχολείο.

Κατέστρεψαν το ελληνικό σχολείο, έκλεισαν 1200 σχολεία και 
θα κλείσουν ακόμα περισσότερα. Δημιούργησαν το σχολείο της 
αγοράς στο οποίο δεν θα σου παρέχεται μια ολοκληρωμένη εκ-
παίδευση αλλά αποσπασματικές γνώσεις ανάλογα πάντα με αυτό 
που χρειάζονται οι επιχειρήσεις. 

Πολλά σχολεία δεν είχαν θέρμανση αυτό τον χειμώνα και γονείς 
αναγκαζόντουσαν να τα βάλουν από την τσέπη τους χρήματα. Τα 
φτωχά παιδιά λιποθυμούσαν από την πείνα στο σχολείο. Η ζωή 
του μαθητή ακόμα πιο δύσκολη : Καθημερινά φροντιστήρια για να 
μπει στο Πανεπιστήμιο.

Άλλαξε τον κόσμο, το’ χει ανάγκη
Mε ποιον δε θα καθόταν ο Δίκαιος αν ήτανε να βοηθήσει έτσι το Δίκιο; 

Ποιο γιατρικό θα ‘ταν πολύ πικρό για τον ετοιμοθάνατο;
Tι βρωμιά δε θα ‘κανες τη βρωμιά για να τσακίσεις;

Aν επιτέλους μπορούσες τον κόσμο ν’ αλλάξεις, δεν θα καταδεχόσουν να το κάνεις;
Ποιος είσαι;

Bυθίσου στο βούρκο αγκάλιασε το φονιά, όμως άλλαξε τον κόσμο: το ‘χει ανάγκη.
 

(Στο τέλος του έργου, ο Xορός συμπληρώνει:) 
 

Xρειάζονται πολλά, τον κόσμο για ν’ αλλάξεις:
Oργή κι επιμονή. Γνώση κι αγανάχτηση.

Γρήγορη απόφαση, στόχαση βαθιά.
Ψυχρή υπομονή, κι ατέλειωτη καρτερία.

Kατανόηση της λεπτομέρειας και κατανόηση του συνόλου.
Mονάχα η πραγματικότητα μπορεί να μας μάθει πώς την πραγματικότητα ν’ αλλά-

ξουμε. 
 

(Aπό το θεατρικό έργο «H απόφαση» - 
Die Massnahme -, 1930). 

Η νεολαία στην 
πρώτη γραμμή!

ΜΑΘΗΤΕΣ-
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΑΖΙ!

Τι αλλάζει όμως; 
Πλέον Θα υπάρχει και διπλωματική Λυκείου, άρα τα φροντιστή-

ρια θα αρχίζουν από την Α λυκείου. Αυτή την ζωή ονειρεύονται 
για τους μαθητές. Μαθητές που θα τρέχουν κάθε μέρα και δεν 
θα έχουν χρόνο για καμιά άλλη δραστηριότητα. Μαθητές που θα 
βλέπουν τους συμμαθητές τους ανταγωνιστικά και θα κάνουν 
κούρσες για το ποιος θα είναι καλύτερος. Αυτό το σχολείο ονει-
ρεύονται. 

Και όλα αυτά γιατί θα αναρωτηθεί 
κάποιος; Κάποιος αφελής μπορεί να 
σκεφτεί: ‘’μπορεί να είναι θυσίες που 
θα πιάσουν τόπο, θα τρέξουμε λίγο 
παραπάνω αλλά στο πανεπιστήμιο 
όλα θα λυθούν και θα βρούμε και 
μια καλή δουλειά ‘’. 

Η αλήθεια όμως είναι 
πολύ διαφορετική

Όλες αυτές οι θυσίες για να μπεις 
στο νέο πανεπιστήμιο του μνημο-
νίου. ‘’Πανεπιστήμιο’’ που δεν θα είναι δημόσιο. Θα πληρώνεις 
δίδακτρα. Η δημόσια χρηματοδότηση  θα κοπεί και θα πρέπει τα 
πανεπιστήμια να βρουν μόνα τους τους πόρους. Με απλά λόγια 
αυτό τι σημαίνει ; Θα κοπεί η φοιτητική μέριμνα (δωρεάν φαγητό, 
δωρεάν βιβλία κτλ.) και τα πανεπιστήμια θα ζητάνε χρήματα από 
επιχειρήσεις, με το αζημίωτο φυσικά! Πλέον τα πανεπιστήμια θα 
διοικούνται από manager (πχ πρώην βουλευτές, τραπεζικά στελέ-
χη κ.α.). Ο manager θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα της κοινωνίας 
ή αυτά της αγοράς; Απάντηση δεν χρειάζεται. Δηλαδή θα μπεις σε 
ένα πανεπιστήμιο που δεν θα είναι ούτε δωρεάν, ούτε δημόσιο 
αλλά ούτε και πανεπιστήμιο. 

Και θα ξοδέψεις ένα σωρό χρήματα εσύ και η οικογένεια σου 
για τις σπουδές σου για να βγεις από την τριτοβάθμια εκπαίδευση 
και να ζήσεις το πλήρη καθεστώς ανασφάλειας. Στην καλύτερη 
περίπτωση, αν είσαι τυχερός, θα δουλεύεις και θα αμείβεσαι με 
411 μισθό, αλλιώς θα είσαι μέσα στο 50% της νεολαίας που είναι 
άνεργη. Η οικονομική κρίση και η στρατηγική που έχουν επιλέξει 
οι κυβερνήσεις, δημιουργεί ένα μαύρο τοπίο για το σύνολο της 
κοινωνίας. Η νεολαία σαν ένα κομμάτι της κοινωνίας που έχει όλη 
την ζωή μπροστά της θα ζήσει με τον πιο σκληρό τρόπο το εργα-
σιακό μεσαίωνα, την αντιδραστική μετάλλαξη του πανεπιστημίου 
και του σχολείου. 

Όσο σκληρά και αν είναι όλα αυτά είναι αλήθεια. Αυτά θα κά-
νουν αν δεν κάνουμε τίποτα εμείς! Αλλά πάνω κάτω τα χειρότερα 
που έρχονται είναι γνωστά.και αν δεν είναι ακόμα μερικά μυρί-
ζουν άσχημα τα μαγειρέματα τους. Το θέμα που μπαίνει συνεχώς 
είναι τι θα κάνουμε. Υπάρχει ελπίδα;

Υπάρχει άλλος δρόμος;
ΠΟΤΕ δεν υπήρξε στην ιστορία μονόδρομος όταν αυτός ο δρό-

μος οδηγούσε στην καταστροφή! Δεν είναι μονόδρομος η φτώ-
χεια, η εξαθλίωση, η ανεργία. Υπάρχει άλλος δρόμος. Ο δρόμος 
του αγώνα, της ανυπακοής, της ανατροπής. Υπάρχουν οι εκατομ-
μύρια διαδηλωτών που κατακλύζουν με κάθε ευκαιρία τους δρό-
μους της Ελλάδας, υπάρχει το μαθητικό και το φοιτητικό κίνημα 
που καταλαμβάνουν τα σχολεία και τις σχολές τους, που βγαίνουν 
μαχητικά και μαζικά στον δρόμο και ζητάνε άλλο επίπεδο εκπαί-
δευσης, άλλη ζωή. 

Χρειάζονται όμως και στόχοι. Η νέα γενιά να πάρει την πολιτική 
στα χέρια της. Από το γυμνάσιο ο νέος κόσμος πρέπει να αποκτάει 
πολιτική άποψη όχι άλλο στην αδιαφορία και το απολιτίκ!

Υπάρχει λοιπόν δρόμος!
• Δημόσιο και ελεύθερο σχολείο και  δημόσιο δωρεάν πανεπι-

στήμιο. 

• Κάτω ο νόμος για τα σχολεία. Ανατροπή του νέου νόμου πλαί-
σιο για τα πανεπιστήμια

• Να φύγει η τρόικα και τα επιτελεία της. Μπορούμε να ζήσουμε 
χωρίς αυτήν, χωρίς τα δανεικά τους

• Έξω από Ευρώ και ΕΕ που έχουν διαλύσει την παραγωγή της 
χώρας. Που ενορχηστρώνουν την επίθεση σε εκπαίδευση και 
εργασία

• Διαγραφή του χρέους. Το χρέος δεν το δημιουργήσαμε εμείς-
δεν θα το πληρώσουμε εμείς-θα το διαγράψουμε

• Να δώσουν λεφτά για την παιδεία και υγεία και όχι στους Γερ-
μανούς και στους δανειστές μας.

• Δημόσια και κοινή περιουσία όλες οι βασικές μονάδες παρα-
γωγής, εθνικοποίηση των κλεφτών-τραπεζών.Οι τράπεζες να 
ανήκουν στον λαό και οι επιχειρήσεις στους εργαζομένους, σε 
αυτούς που δουλεύουν κάθε μέρα

Αυτές είναι προτάσεις για σήμερα και όχι για ένα μακρινό μέλ-
λον. Είναι προτάσεις που θέλουμε να τις παλέψει το κίνημα, η νε-
ολαία μαζί με τους εργαζομένους. Προτάσεις που πιστεύουμε ότι 
θα ‘’ανακουφίσουν’’ τον λαό, θα τον φέρουν σε καλύτερη θέση 
απέναντι στην κυβέρνηση. Πιστεύουμε ότι με αγώνες μπορούμε 
να πετύχουμε νίκες και να πειστούμε όλοι ότι με τον αγώνα μπο-

ρούμε να κερδίσουμε τις ζωές μας. Γι αυτό τον λόγο δεν μένουμε 
μόνο σε αυτά αλλά οραματιζόμαστε και μακρύτερα. 

Έχουμε σκοπό να παλέψουμε μεχρι τέλος!
Οραματιζόμαστε μια ελεύθερη κοινωνία στην όποια όλοι οι άν-

θρωποι θα έχουν δικαιώματα σε εκπαίδευση-εργασία

Οραματιζόμαστε μια κοινωνία που δεν θα υπάρχει εκμετάλλευ-
ση από άνθρωπο σε άνθρωπο

Μια κοινωνία που τα πάντα θα είναι κοινά και δημόσια.

Μια κοινωνία με άμεση δημοκρατία σε όλους του τομείς της 
ζωής, που θα αποφασίζει ο λαός για την ζωή του. 

Μια διαφορετική κοινωνία που θα χωράει τις ανάγκες μας, τα 
όνειρά μας.

Την επόμενη περίοδο σε κάθε σχολείο και σχολή να γίνουν συ-
νελεύσεις, να συντονιστούν αυτές μεταξύ τους, να προχωρήσουμε 
σε κοινά συντονιστικά μαθητών και φοιτητών και να οργανώσου-
με την δράση μας. Οι μαθητές και οι φοιτητές έχουν τις περισσότε-
ρες παραστάσεις αγώνων από όλη την υπόλοιπη νεολαία. Πρέπει 
αυτοί να σηκώσουν το γάντι και να πουν ως εδώ, ήρθε η ώρα για 
την δικιά μας απάντηση. 

Μια απάντηση που θα τρομάξει τους από πάνω, θα είναι πιο 
πολιτική, εναντίον κυβερνήσεων, ΔΝΤ και ΕΕ που στέλνουν κόσμο 
να ψάχνει στα σκουπίδια για ένα πιάτο φαΐ, 

Απάντηση που θα συμπαρασύρει και την εργαζόμενη νεολαία 
που μεγάλο μέρος αυτής σκύβει το κεφάλι και ξενιτεύεται αναγκα-
στικά. Θα την εμπνεύσουμε να φωνάξει : Δεν πάω πουθενά, είναι 
επιλογή μου να μείνω στον τόπο μου και να παλέψω.

Απάντηση που θα πάρει μαζί της, τους γονείς μας, τους εργαζο-
μένους που τόσο έχουμε ανάγκη να απεργήσουν και να κατέβουν 
στον δρόμο. 

Στην ιστορία δεν υπήρχε ποτέ εξέγερση που να μην βρίσκεται 
στην πρώτη γραμμή η νέα γενιά. Γιατί γινόταν αυτό; Ήταν μόνο 
ο αυθορμητισμός, η αφέλεια, ο ηρωισμός της νεολαίας ; Ήταν 
όλα αυτά αλλά και κάτι βαθύτερο. Η νέα γενιά, οι μαθητές και οι 
φοιτητές, έχει το μέλλον όλο μπροστά της, άρα η στράτευση της 
στον αγώνα θα είναι πιο μαχητική πιο συνολική. Ίσως είναι και μια 
νεανική φλόγα όπως πολλοί λένε. Μπορεί! Αλλά θα καίει δυνατά 
όσο υπάρχει φτώχεια και δυστυχία, θα καίει μέχρι να φτιάξει ένα 
κόσμο καινούριο και ελεύθερο.

Δεν είναι μονόδρομος η φτώχεια, η εξαθλίωση, η ανεργία.
Υπάρχει άλλος δρόμος. Ο δρόμος του αγώνα, της ανυπακοής, της ανατροπής.
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