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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

17 Νοέµβρη 1973
Η λάμψη της εξέγερσης είναι παντοτινή!

17 Νοέµβρη 2012
αφιέρωμα

Τα δικαιώµατα του µαθητή
άρθρο

Η τέχνη της επανάστασης
graffiti

“Και αν είναι ο λάκκος σου πολύ βαθύς,
χρέος µε τα χέρια σου να σηκωθείς”

"Και τι δεν κάνατε για να µε θάψετε,
όµως ξεχάσατε πως είµαι σπόρος"        

"Μπορείς να κόψεις όλα τα λουλούδια αλλά δεν µπορείς
να εµποδίσεις την Άνοιξη να 'ρθει..."

"Είναι προτιµότερο να πεθαίνεις στα πόδια σου
παρά να ζεις στα γόνατά σου"    

"Κανείς δεν διαλέγει την εποχή του, µπορεί όµως να διαλέξει
τη στάση απέναντι στην εποχή του"

"Αν δεν µπορείς να ζεις όπως σκέφτεσαι
στο τέλος καταντάς να σκέφτεσαι όπως ζεις"   Τζο Μπ. Σω

Ηλία Έρενµπουργκ

Εµιλιάνο Ζαπάτα

Πάµπλο Νερούδα

Ντίνος Χριστιανόπουλος

Κ. Βάρναλης



ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ 
«Ο μαθητής, όχι το μάθημα, είναι το πιο σημαντικό» -Μπ. Μπρέχτ

«Mα, δεν το θέλω σας λέω!»

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ: «Έχω βαρεθεί να είμαι απουσι-ολόγος. Aπό την Ά Γυμνασίου μέχρι και τώρα στη B’ Λυκείου κάθε μέρα η ίδια δουλειά: εγώ να κυνηγάω τους καθηγητές να υπογράψουν και οι μαθητές να κυνηγάνε εμένα μην τους γράψω... Bα-ρέ-θη-κα! Ξέρετε αν είμαι υποχρεωμένη να είμαι απουσιολόγος, επειδή έχω τον μεγαλύτερο βαθμό στην τάξη;»
ΞΕΣΤΡΑΒΩΣΟΥ! Όχι δεν είσαι! Ο νόμος λέει ότι το απουσιολό-γιο «ανατίθεται από τον Διευθυντή σε μαθητή διακρινόμενο εις το ήθος και την επίδοση». Καταρχάς επειδή σου «ανατίθεται» κάτι δεν σημαίνει ότι είσαι υποχρεωμένη να το δεχτείς. Επίσης διακρινόμενος σε ήθος και επίδοση δεν είναι μόνο ο πρώτος στην επίδοση! Μπορεί να είναι και ο δεύτερος, μπορεί και ο τρί-τος. Ο ίδιος ο νόμος, δηλαδή, δίνει την ευχέρεια στον Διευθυντή να το αναθέσει σε έναν διακρινόμενο που το θέλει.

«Μην ξαναπατήσεις έτσι στο σχολείο!»

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ: Ένας μαθητής πήγε στο σχολείο του 

με μαλλιά καρφάκια. Η διευθύντρια οδήγησε τον μαθητή στις του-

αλέτες των καθηγητών και τον ανάγκασε να λουστεί!

ΞΕΣΤΡΑΒΩΣΟΥ! Κανένας καθηγητής ή διευθυντής δεν μπορεί να 

σε αναγκάσει με τα προσωπικά του κριτήρια να αλλάξεις το χτένι-

σμά σου ή να βγάλεις τα σκουλαρίκια. Η εμφάνισή σου είναι προ-

σωπικό σου θέμα. Αν, όμως, η σχολική κοινότητα -μαθητές, καθη-

γητές, διευθυντής, γονείς- συμφωνούν ότι η εμφάνισή σου είναι 

«ακραία ή εκκεντρική», τότε πρέπει καταρχάς να το συζητήσουν 

μαζί σου.

«Στις τρεις ωριαίες αποβολές, θα παίρνετε μια ημερήσια δώρο!»

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ: Φέτος μας είπαν στο σχολείο ότι όποιος φτάνει τις 3 ωριαίες αποβολές, θα παίρνει μια ημερήσια! Έχουν αυτό το δικαίωμα;;;
ΞΕΣΤΡΑΒΩΣΟΥ! Eίναι τελείως παράνομο (και πα-ράλογο) το να υπάρχει μπόνους στις τιμωρίες. Nα ξέρετε ότι για κάθε αποβολή που παίρνετε, πρέπει να υπάρχει πλήρης γραπτή αιτιολόγηση. Kαι η αι-τιολόγηση για μια ημερήσια αποβολή δεν μπορεί να είναι ότι φτάσατε τις 3 ωριαίες! Zητήστε, λοιπόν, με τους γονείς σας από τον Διευθυντή φωτοτυπία από το Ποινολόγιο (είναι δημόσιο έγρραφο που σας αφορά και είναι υποχρεωμένος να σας το δώσει) και πηγαίνετε με αυτό στην τοπική  Διεύθυνση Δευ-τεροβάθμιας Eκπαίδευσης να διαμαρτυρηθείτε.

«Διήμερη όλοι!»

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ: Στις αρχές Οκτωβρίου δόθηκε σε 

ολόκληρο τμήμα της Γ’ Λυκείου διήμερη ομαδική αποβολή, επειδή 

κάποιοι από τους 22 μαθητές του τμήματος έκαναν φασαρία! Η 

αποβολή δόθηκε εκ περιτροπής. Τα παιδιά αποβάλλονταν ανά πε-

ντάδες κάθε δυο μέρες, για να μη μείνει χωρίς μαθητές το τμήμα.

ΞΕΣΤΡΑΒΩΣΟΥ! Ο διευθυντής είναι πέρα για πέρα παράνομος. Ο 

νόμος εδώ είναι σαφέστατος και λες και είναι γραμμένος για τη 

συγκεκριμένη περίπτωση. «Δεν επιτρέπεται ομαδική αποβολή μα-

θητών, ούτε αποβολή εκ περιτροπής. Κάτι τέτοιο θα ήταν αντιπαι-

δαγωγικό και όχι σύμφωνο με το πνεύμα και τους στόχους της 

εκπαίδευσης. Άλλωστε δεν είναι δυνατόν να επιβάλλεται κύρωση 

σε μαθητές που δεν διαπιστώθηκε η προσωπική τους ευθύνη».

«Άνοιξε να δω την τσάντα σου!»

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ: «Σήμερα μια καθηγήτρια είδε ένα 
παιδί να στέλνει μήνυμα την ώρα του μαθήματος. Το παιδί έβαλε 
το κινητό αμέσως στην τσάντα! Η καθηγήτρια σηκώθηκε, έβαλε 
το χέρι της μέσα στην τσάντα και πήρε το κινητό... Έχει δικαίωμα 
να ψάξει την τσάντα ακόμα και αν είχε δει ότι ο μαθητής έκρυβε 
κινητό;;;;»

ΞΕΣΤΡΑΒΩΣΟΥ! Kανένας δεν έχει δικαίωμα να ψάξει την τσάντα 
σου. Κανένας δεν έχει δικαίωμα να σου κατάσχει το κινητό. Ούτε 
καν να πάρει το τετράδιο που ζωγραφίζεις την ώρα του μαθή-
ματος. Είτε αυτός είναι καθηγητής, είτε διευθυντής, είτε ο ίδιος ο 
Yπουργός Παιδείας! Aν ένας καθηγητής θεωρεί ότι παρενοχλείς το 
μάθημα, ο νόμος του δίνει το δικαίωμα να σου κάνει παρατήρηση 
ή να σε βγάλει έξω. Tελεία. Oι αστυνομικές τακτικές είναι για τους 
μπάτσους!

Κάτι έγινε, κάτι νιώσαμε, μπουχτίσαμε από τα πολλά προ-
βλήματα και αποφασίσαμε να διαμαρτυρηθούμε. Πώς αλ-
λιώς αν όχι με την κατάληψη; Αρχίζει η διευθύντρια ή ο 

διευθυντής: «Αιτήματα είναι αυτά; Κι εγώ τι να κάνω;». Συνεχίζουν 
οι γονείς: «Και τι; Κατάληψη πάλι; Γιατί; Επαναστάτες χωρίς αιτία 
είστε!».

Μισό λεπτό όμως. Ας τα πάρουμε ένα ένα... Προς την κυρία δι-
ευθύντρια και τον κύριο διευθυντή: Αν τα αιτήματά μας είναι να 
χαμηλώσει το κουδούνι γιατί χτυπάει δυνατά, τότε ναι, μπορεί να 
κάνει κάτι, άρα καλά κάνουμε και της το ζητάμε. Αν όμως το σχολείο 
είναι χωρίς πετρέλαιο, χρειάζεται βάψιμο, είναι παλιό ή τα μαθή-
ματα είναι βαρετά και κάθε μέρα γίνεται όλο και πιο δύσκολο να 
σηκωθούμε από το κρεβάτι, τότε δε φταίει η διευθύντρια….

Τα χρήματα που δίνονται σε κάθε σχολείο, δίνονται από το 
Υπουργείο Παιδείας. Και σ’ αυτό όμως δε φύτρωσαν! Δόθηκαν 
από τον κρατικό προϋπολογισμό που ψηφίζεται στη Βουλή. Οι κυ-
βερνήσεις τόσα χρόνια δίνουν στην Παιδεία 3  %. Εμείς απαιτούμε 
15  % για την Παιδεία, για να έχουμε και πετρέλαιο και καινούριο 
σχολείο και για να μπορούν οι καθηγητές να έχουν ό,τι χρειάζονται 
για να κάνουν μάθημα εκτός από τα άθλια βιβλία. 

ΛΕΦΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΛΕΦΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Προς τους γονείς: Μαζί μας σας θέλουμε, όχι απέναντί μας! Οι 
γονείς μας είτε είναι άνεργοι, είτε τα βγάζουν δύσκολα πέρα γιατί 
ο μισθός τους έχει μείνει μισός. Μπορεί να δουλεύουν όλο και πε-
ρισσότερο για λιγότερα λεφτά, να τους έχουν κόψει επιδόματα και 
δώρα. Και τι κάνουν για αυτό; Πρέπει κι αυτοί να οργανωθούν, να 
δουν τι θα κάνουν με το σωματείο τους και τον κλάδο τους. Ένα 
πράγμα μπορούν να κάνουν σίγουρα: απεργία!

ΦΟΙΤΗΤΕΣ-ΜΑΘΗΤΕΣ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
ΓΙΑ ΔΩΡΕΑΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΠΑΛΕΥΟΥΜΕ ΜΑΖΙ

Ναι αλλά πώς;;; Πώς θα τα αποφασίσουμε όλα αυτά; Πώς θα τα 
κάνουμε; Μάλλον όχι αν η κατάληψη είναι δουλειά 5 ατόμων που 
είναι στο δεκαπενταμελές και απλά μιλάνε πάντα. Όλοι και όλες 
πρέπει να μιλήσουμε γιατί όλους μας αφορά. Για αυτό θα κάνουμε 
συνέλευση! Θα μιλάμε όλο και περισσότερα άτομα και θα ψάξουμε 
να βρούμε όλα τα προβλήματα που έχει ο καθένας ξεχωριστά και 
όλοι μαζί. Θα τα συζητήσουμε και θα αποφασίσουμε. 

Και αν αποφασίσουμε να κάνουμε κατάληψη, θα πρέπει να δούμε 
αν θα μείνουμε στο προαύλιο ή αν θα ανοίξουμε το σχολείο και τις 

αίθουσες. Θα μένουμε εκεί το βράδυ; Πόσοι θα μένουν κάθε μέρα; 
Αν μένουν συνέχεια οι ίδιοι, θα κουραστούν γρήγορα και δε θα έχει 
και νόημα! 

Και η καθαριότητα! Πολύ σημαντικό. Γι’ αυτό αλλά και για την 
καλύτερη οργάνωση της ζωής μας μέσα στην κατάληψη, μπορού-
με να φτιάξουμε ομάδες με συγκεκριμένες αρμοδιότητες. Ομάδα 
καθαριότητας, ομάδα τύπου (για να ανεβάζουμε τα νέα μας και να 
τα μαθαίνουν τα υπόλοιπα σχολεία), ομάδα περιφρούρησης των 
μικρότερων παιδιών και ό,τι άλλο μπορεί να χρειαστεί. Οι ομάδες 
φυσικά πρέπει να αλλάζουν και αυτό μπορεί να το αποφασίζει η 
συνέλευση. 

Τελικά, ο μόνος χαμένος αγώνας είναι αυτός που δε δόθηκε 
ποτέ! Τις στιγμές που θα μένουμε στην κατάληψη και θα βλέπουμε 
τους συμμαθητές μας σε άλλο πλαίσιο, το κουδούνι θα χτυπάει και 
δε θα πεταγόμαστε σαν ελατήρια από τα θρανία για να βγούμε έξω, 
μπορούμε να σκεφτούμε τι σχολείο θέλουμε… Χωρίς παπαγαλία, 
απουσίες και αποβολές, κρύες αίθουσες που θα μας μορφώνει και 
θα μας απελευθερώνει, δε θα μας κάνει άβουλα στρατιωτάκια. Κι 
αυτό θα υπάρχει σε μια κοινωνία όπου δε κυνηγάνε τους γονείς 
μας οι τράπεζες για χρέη και δε θα περιμένουμε ψίχουλα από καμιά 
Ευρωπαϊκή Ένωση που πληρώνει κι αποφασίζει για όλα μαζί με τις 
τράπεζες χωρίς να το ξέρουμε, που η αστυνομία δε θα μας χτυπάει 
όταν βγαίνουμε στο δρόμο και το πανεπιστήμιο δε θα μας οδηγεί 
στην ανεργία…

ΜΑΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ 
Ο μόνος χαμένος αγώνας είναι αυτός που δεν δώθηκε ποτέ!



‘’Τα graffiti δεν τρομάζουν τους ανθρώπους. 
Τα graffiti κρύβουν κινδύνους μόνο για τους πολιτικούς, τα στελέχη δια-
φημιστικών εταιριών....Τα graffiti είναι τέχνη ανοιχτή σε όλο τον κόσμο... 
Κανείς δεν αποθαρρύνεται από το εισιτήριο. 
Οι άνθρωποι που κυβερνούν δεν καταλαβαίνουν τα graffiti επειδή 
πιστεύουν ότι τίποτα δεν έχει το δικαίωμα να υπάρχει εάν δεν φέρει 
κέρδος...‘’

- Banksy

Τα παραπάνω λόγια είναι λόγια ενός από τους πιο γνωστούς 
graffitαδες ολόκληρου του κόσμου. Δείχνουν με τον καλύ-
τερο τρόπο τον χαρακτήρα του graffiti. Μια τέχνη που 

ουσιαστικά εκπροσωπεί τους φτωχούς, τους εξαθλιωμένους, 
τους ανθρώπους που ορθώνουν το ανάστημα τους απέναντι 
σε ένα σάπιο σύστημα που έχει σαν μοναδικό σκοπό το κέρ-
δος από κάθε πλευρά της ζωής μας. Η ιστορία του graffiti ξεκι-
νάει από την δεκαετία του 60 στην Αμερική και την εξέγερση των 
μαθητών απέναντι στον πόλεμο του Βιετνάμ. Όλοι οι τοίχοι εκείνης 
της περιόδου ήταν γεμάτοι από αντιπολεμικά συνθήματα. Η συνέ-
χεια βρίσκεται στην Γαλλία του 68 και του 80 με τα αντιφασιστικά 
και αντικαπιταλιστικά συνθήματα  να έχουν την πρωτοκαθεδρία. 
Στην Ελλάδα στα τέλη του 80 έκανε την εμφάνιση του το graffiti 
μαζί με την hip hop μουσική σκηνή. Στην σημερινή εποχή της εξα-
θλίωσης, της φτώχειας και της ανεργίας αλλά ταυτόχρονα στην 
περίοδο των μεγάλων αντικυβερνητικών αγώνων οι τοίχοι σε όλες 
τις πόλεις έχουν γεμίσει από συνθήματα εναντίον του μνημονίου 
και της κυβέρνησης. Graffiti που παρουσιάζουν ένα διαφορετικό 
τρόπο ζωής και ζητάνε μια διαφορετική κοινωνία. Η ιστορία του 
Graffiti είναι στενά συνδεδεμένη με την ιστοριά των κινημά-
των και των αγώνων της νεολαίας και των εργαζομένων. 
Αποτελούσε και θα συνεχίσει να αποτελεί μορφή έκφρασης πολιτι-
κών και επαναστατικών απόψεων.

Κάθε τι που αντιστέκεται στην υπάρχουσα κατάσταση πραγμά-
των, κάθε τι που κινείται σε διαφορετική κατεύθυνση από αυτό 
που θέλουν οι κυβερνώντες διώκεται και ποινικά. Αναπόσπαστο 
κομμάτι της ιστορίας του graffiti είναι το κυνήγι των Graffitaδων 
από τους μπάτσους, οι συλλήψεις ακόμα και η φυλάκιση τους. Ειδι-

κότερα στην σημερινή περίοδο που η κατάσταση θυμίζει σε πολλά 
χούντα όλα αυτά γίνονται σε πιο έντονο βαθμό. Το σύνθημα ‘’κα-
θαροί τοίχοι...βρώμικα μυαλά...’’ ανταποκρίνεται πλήρως στην 
κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα όσο και στις υπόλοιπες χώ-
ρες του καπιταλιστικού κόσμου. Οι κυβερνήσεις ζητάνε καθαρούς 
τοίχους την στιγμή που έχουν οι ίδιοι βρώμικα μυαλά. Βρώμικα 
μυαλά που δεν λαμβάνουν υπόψη τους ανθρώπινες ζωές αλλά 
καταδικάζουν ανθρώπους σε αυτοκτονίες και σε πείνα και βυθί-
ζουν μια ολόκληρη χώρα στην φτώχεια και την εξαθλίωση. Τελι-
κά κατακριτέο είναι αυτό το οποίο μέσα από την φαντασία και την 
δημιουργικότητα αποκαλύπτει και κατακρίνει δίκαια τη σαπίλα και 
αυταρχικότητα του συστήματος. Το Graffiti είναι ένας μέρος του 
κινήματος εναντίον του συστήματος, γι’αυτό τον λόγο διώ-
κεται ποινικά. Όπως πολύ εύστοχα σημειώνει και ο Βanksy ‘’Οι 
άνθρωποι που κυβερνούν δεν καταλαβαίνουν τα graffiti επειδή πι-
στεύουν ότι τίποτα δεν έχει το δικαίωμα να υπάρχει εάν δεν φέρει 
κέρδος...’’. Αυτοί νοιάζονται μόνο για τα χρήματα για τίποτε άλλο.

Στην σημερινή Ελλάδα του μνημονίου, της απόλυτης αυταρχι-
κότητας και του φόβου είναι σημαντικό η νεολαία με την τέχνη να 
προσπαθήσει να πείσει τον λαό ότι υπάρχει ελπίδα. Την στιγμή που 
η κυβέρνηση μας λέει ότι τίποτα δημόσιο δεν θα υπάρχει, ότι τα 
πάντα θα ανήκουν σε κάποιον επιχειρηματία και όχι στον λαό, εμείς 
θα φωνάξουμε ότι οι δρόμοι είναι δικοί μας. Θα τους ομορφύνου-
με. Θα τους μετατρέψουμε σε έκθεση ιδεών ανατροπής, δεν μας 
αρέσουν οι γκρίζοι τοίχοι. Την στιγμή που μας λένε ότι παντού 
πρέπει να πληρώνεις εισιτήριο γιατί το κέρδος έχει σημασία, εμείς 
θα πούμε ότι δεν μας νοιάζει το κέρδος. Ο λαός έχει ανάγκη να 
βλέπει έργα τέχνης χωρίς να πληρώνει. Θα κάνουμε Graffiti και 
θα τα βλέπουν οι φτωχοί που μένουν σε παγκάκια, οι εξαθλιω-
μένοι που ψάχνουν στα σκουπίδια για ένα πιάτο φαΐ. Την στιγμή 
που το απαγορεύεται βρίσκεται μέσα στην ζωή μας, στο σχολείο, 
στην οικογένεια, στο πανεπιστήμιο. Εμείς θα φωνάξουμε ότι την 
περίοδο που καταστρέφονται τα πάντα, επιτρέπεται να κάνουμε 
graffiti στους τοίχους και να φωνάζουμε ‘’ΛΑΕ ΕΞΕΓΕΡΣΗ... ΘΑ 
ΝΙΚΗΣΟΥΜΕ...’’

GRAFFITI 
Η τέχνη της επανάστασης

Αν προσπαθούσαμε να βρούμε ένα 
επιτεύγματα του ανθρώπου τα τε-
λευταία χρόνια το όποιο άλλαξε 

καθοριστικά τον τρόπο με τον οποίο επικοι-
νωνούμε και ενημερωνόμαστε, σίγουρα ένα 
από τα πρώτα πράγματα που μας έρχεται 
στο μυαλό, αποτελεί το διαδίκτυο. Αποτέ-
λεσε το μέσο σε μία εποχή που πληροφο-
ρίες άρχισαν να παράγονται με ταχύτατους 
ρυθμούς, το οποίο έδωσε την δυνατότητα 
στους ανθρώπους να μοιραστούν αυτές 
τις πληροφορίες (πολιτική ενημέρωση, επι-
στημονική γνώση, κοινωνική δικτύωση και 
πολλά άλλα) σε όλα τα μήκη και πλάτη της 
γης. Δημιουργήθηκε έτσι μία διεθνής κοι-
νότητα, η οποία μπορεί κάνοντας ένα απλό 
κλικ, να γνωρίζει οτιδήποτε μπορεί να συμ-
βαίνει σε οποιαδήποτε χώρα, μέσα σε λίγα 
δευτερόλεπτα. Αυτή ακριβώς την δυνατότη-
τα που έχει δημιουργηθεί να μοιράζονται και 
να μεταδίδουν πληροφορίες όλοι οι άνθρω-
ποι, έβαλαν στο μάτι οι μεγάλοι επιχειρημα-
τίες για να μπορέσουν αξιοποιώντας την να 
βγάλουν υπέρογκα κέρδη. Αυτή ακριβώς τη 
δυνατότητα, θέλουν να σταματήσουν οι κυ-
βερνήσεις πολλών χωρών, οι οποίες βλέπο-
ντας τους δρόμους που ανοίγονται για αμ-
φισβήτηση της υπάρχουσας κατάστασης και 
διαμόρφωσης ιδεών πέρα από αυτές που 
επιβάλλουν, προσπαθούν να βρουν τρόπους 
να ελέγχουν το περιεχόμενο που μοιράζο-
νται οι χρήστες.

Διαφήμιση και Διαδίκτυο

Βλέποντας ένα βίντεο ή διαβάζοντας ένα 
άρθρο στο διαδίκτυο, σίγουρα έχουμε ενο-
χληθεί από μερικά μικρά παραθυράκια τα 
οποία πετάγονται μπροστά μας από το που-
θενά με διαφημιστικό περιεχόμενο. Ένα εν-
διαφέρον χαρακτηριστικό που έχουν αυτά τα 
παραθυράκια, είναι ότι το περιεχόμενο τους 
δεν είναι τυχαίο. Μεγάλες εταιρίες έχουν 
αναπτύξει τεχνολογίες με τις οποίες σκια-
γραφούνται τα ενδιαφέροντα του χρήστη 
και έτσι βλέποντας τι τους αρέσει και τι όχι, 
χρησιμοποιούν ανάλογες διαφημίσεις. Με 
αυτό τον τρόπο στοχεύουν στην υποσυνεί-
δητη δημιουργία πλασματικών αναγκών, η 
οποία πολύ πιθανόν να οδηγήσει τον χρήστη 
στην αγορά προϊόντων τα οποία σε τελική 
ανάλυση δεν έχει ανάγκη. Ομάδες χρηστών 
του διαδικτύου μπροστά σε αυτό το φαινό-
μενο δεν μείναν με σταυρωμένα χέρια. Κα-
τασκευάστηκαν ηλεκτρονικές εφαρμογές με 
τις οποίες ο χρήστης μπορεί να μπλοκάρει 
αυτές τις διαφημίσεις. Βλέποντας την υπο-
στήριξη που παρέχουν οι χρήστες μεταξύ 
τους, οι εταιρίες λογισμικού προσπαθούν να 
βρουν εναλλακτικούς τρόπους διαφήμισης 
στο διαδίκτυο, παρακάμπτοντας τα “φράγ-

ματα” τα οποία φτιάχνονται, αλλά χωρίς επι-
τυχία.

Λογοκρισία της κυβέρνησης στο 
διαδίκτυο

Η διάδοση του διαδικτύου όπως προείπα-
με, δημιούργησε πρωτοφανείς δυνατότητες 
στους χρήστες για ενημέρωση. Ο καθένας 
μπορεί να παρακολουθήσει γεγονότα 
από όλο τον κόσμο. Από τις κινητοποιήσεις 
των φοιτητών της Χιλής στην Νότια Αμερι-
κή, μέχρι τους απάνθρωπους πολέμους στη 
Μέση Ανατολή. Ειδικά σε περιόδους κρίσης 
σαν και αυτές που ζούμε σήμερα στην Ελ-
λάδα αλλά και σε όλο τον κόσμο, με την 
τηλεόραση να περιγράφει μονομερώς την 
κατάσταση από την πλευρά του κράτους και 
της κυβέρνησης, το διαδίκτυο αποτελεί ένα 
εργαλείο στα χέρια του λαού. Ένα εργαλείο 
με το οποίο ο λαός προσπαθεί ολοένα και 
περισσότερο να εκμεταλλευτεί για να οργα-
νώσει τις κινητοποιήσεις του και να περά-
σει τα κοινωνικά του μηνύματα ενάντια σε 
όλες αυτές τις πολιτικές που των πλήττουν. 
Μπροστά σε αυτή την κατάσταση που δια-
μορφώθηκε, πολλές κυβερνήσεις και κράτη 
προσπαθούν να εμποδίσουν ή και να ελέγ-
ξουν τις πληροφορίες που ανταλλάσσονται 
για να αποτρέψουν αντιδράσεις οι οποίες 
μπορούν ακόμα και να τους ανατρέψουν. Σε 
πολλές χώρες επειδή βίντεο και μπλογκς 
περιγράφουν περιστατικά κατάχρησης 
της εξουσίας, φιλτράρονται ώστε μην 
έχουν πρόσβαση σε αυτά οι κάτοικοι της 
χώρας. 

Πνευματικά δικαιώματα και δια-
δίκτυο.

Ενα ακόμα κομμάτι που συμπληρώνει το 
παζλ της επίθεσης στην ελευθερία στο δι-
αδίκτυο, είναι τα πνευματικά δικαιώματα ή 
αλλίως τα γνωστά σε όλους μας copyright. 
Αν ψάξουμε πως ξεκίνησε ο νόμος που καθι-
έρωσε το copyright, θα δούμε ότι όλα άρχι-
σαν στην Αγγλία το 1710, για την προστασία 
των συγγραφέων από την αυθαιρεσία των 
εκδοτών τους. Με την πάροδο του χρόνου 
όμως, το copyright κατέληξε να προστατεύει 
τις επιχειρήσεις και τις πολυεθνικές από τον 
«κίνδυνο» της διάχυσης των πνευματικών 
προϊόντων τους, πράγμα που θα οδηγούσε 
στην συρρίκνωση των κερδών τους. Αυτό 
με την σειρά του οδηγεί εκατοντάδες δημι-
ουργήματα και εφευρέσεις, τα οποία είναι 
αποτέλεσμα της ανθρώπινης γνώσης και 
προόδου, να κερδίζουν μια θέση στα σκονι-
σμένα συρτάρια εταιριών και ομίλων, επειδή 
υπάρχει κάτι άλλο στην αγορά το οποίο πα-
ράγει ακόμα μεγάλα κέρδη.

Από το πρίσμα της παραβίασης αυτών των 
πνευματικών δικαιωμάτων βάση νόμων του 
κράτους, προβλέπεται η καταβολή ενός με-
γάλου χρηματικού ποσού στις εταιρείες που 
κατέχουν τα copyright και ποινικές διώξεις, 
μέχρι και… φυλάκιση. Θα υπάρχει με λίγα 
λογία η δυνατότητα να σου ψάξουν τις 
αποσκευές, το laptop, ή το mp3, αναζη-
τώντας πειρατικό υλικό. Αν διαπιστωθεί 
ότι έχεις κατεβάσει διαδικτυακά βιβλία, λο-
γισμικό,ταινίες κ.α χωρίς να εχεις πληρώσει 
για το copyright θα υπάρξουν διώξεις, με τις 
ανάλογες ποινές. Πολύ πιθανό είναι το γεγο-
νός ιστοσελίδες να εγκαταστήσουν συστή-
ματα για την αυτόματη παρακολούθηση της 
συμπεριφοράς των χρηστών τους. Αν ένας 
μέσος χρήστης εντοπιστεί να κατεβάζει ένα 
τραγούδια χρησιμοποιώντας torrent από το 
σπίτι του, μπορεί άμεσα να κατηγορηθεί.

Άντι επιλόγου

Πρόσφατα έγινε μια μεγάλη προσπάθεια 
μέσω νομοσχεδίων (SOPA, PIPA, ACTA) πε-
ραιτέρω έντασης της επίθεσης στις ελευ-
θερίες στο Διαδικτυο και στο ζήτημα των 
πνευματικών δικαιωμάτων. Δεν πέρασε. Η 
διαμάχη βέβαια συνεχίζεται και θα συνεχί-
ζεται όσο υπάρχουν περιθώρια κέρδους γι’ 
αυτούς. Το θέμα δεν είναι όμως μόνο νομι-
κό. Είναι κυρίως κοινωνικό. Στις μέρες μας, 
οι υπολογιστές και το διαδίκτυο κυριαρχούν 
παντού. Οτιδήποτε κι αν κάνουμε το κάνου-
με με την βοήθεια ενός υπολογιστή. Επο-
μένως, το θέμα γίνεται πιο σύνθετο. Είναι 
ζήτημα κατεύθυνσης που βάζουμε στο δι-
αδίκτυο και στον τρόπο που το χρησιμοποι-
ούμε. Πρέπει να αναρωτηθούμε τι θέλουμε. 
Και να στηρίξουμε τις επιλογές μας. Θέλου-
με έναν ψηφιακό κόσμο πλήρως ελεγχόμενο 
ή έναν κόσμο όπου τα προϊόντα πνευματικής 
ιδιοκτησίας θα είναι ελεύθερα και θα έχουμε 
πρόσβαση όλοι; Θέλουμε έναν κόσμο ελιτι-
στών, όπου πρόσβαση στις πιο κρίσιμες και 
τελευταίες πληροφορίες, δημιουργίες και 
γνώσεις θα έχουν μόνο αυτοί που μπορούν 
να το αντέξουν οικονομικά, ή έναν κόσμο 
όπου όλα αυτά θα είναι ελεύθερα στον 
παγκόσμιο ιστό και κάθε ένα μέλος της κοι-
νωνίας ξεχωριστά θα έχει πρόσβαση καθε 
στιγμή; Η επιλογή είναι δικιά μας. Είναι στο 
χέρι του καθενός. Εμείς λέμε οτι όσο μας 
επιβάλλουν τον κλειστό κώδικα των εταιρι-
ών, τα «κλειδωμένα» mp3, το μονοπώλειο 
της Microsoft, εμείς θα επιλέγουμε το ελεύ-
θερο ανοιχτό λογισμικό (Linux), την ελεύ-
θερη ηλεκτρονική διακίνηση κάθε μορφή 
επιστήμης και τέχνης χωρίς copyrights. Αυτή 
η συλλογική αντίληψη είναι η ίδια αντίληψη 
που έχουμε για τους αγώνες και το ισχυρό-
τερο όπλο για ένα νικηφόρο κίνημα.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
Τεχνολογία για τις ανάγκες της κοινωνίας



39 χρόνια πέρασαν από την εξέγερση του Πολυτε-
χνείου ενάντια στην χούντα. 39 ολόκληρα χρόνια 
αλλά τελικά πόσα πράγματα έχουν αλλάξει; 

Κάνεις κατάληψη στο σχολείο σου και έρχονται εισαγγελείς για 
να σε μηνύσουν, κατεβαίνεις σε μια πορεία και παίρνεις απουσία, 
κατεβαίνεις σε μια διαδήλωση και δεν ξέρεις αν θα γυρίσεις υγιής 
στο σπίτι σου, γκρεμίζονται κατακτήσεις του κινήματος ολόκληρων 
αιώνων. Μάλλον 39 χρόνια μετά είμαστε υποχρεωμένοι να 
ξανά φωνάξουμε κάτω η χούντα. Κάτω η σύγχρονη χούντα 
της κυβέρνησης, του μνημονίου και της ΕΕ.  Από το δημοτικό 
κάνουμε εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο αλλά παρόλαυτα με τον 
τρόπο που γίνονται και τον χαρακτήρα που έχουν καταλήγουν να 
είναι πιο βαρετές και από μάθημα κάνοντας την επέτειο της 17 
Νοέμβρη μια ακόμα αργία. Εν όψη λοιπόν των “νέων” μαθητικών 
εκδηλώσεων για την επέτειο από την εξέγερση του λαού, πρέπει 
να απαντήσουμε κάποια βασικά ερωτήματα.

Γιατί τελικά έγινε η χούντα;

Το 1970 ερχόταν μια μεγάλη οικονομική κρίση, όμοια με την 
σημερινή. Η τότε αστική τάξη της χώρας έπρεπε να διασφαλίσει 
ότι σε μια τόσο βαθιά οικονομική κρίση, οι επιχειρηματιές θα συ-
νεχίσουν να έχουν κέρδη. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τους 
κοινωνικούς αγώνες που το 1965 βρίσκονταν σε έξαρση με τα 
λεγόμενα Ιουλιανά, ώθησαν τους κυβερνώντες να επιλέξουν το 
πραξικόπημα και την λύση τς χούντας. Ήταν ουσιαστικά ο μόνος 
δρόμος που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει το εργατικό κί-
νημα και παράλληλα να διασφαλίσει την ομαλή διακυβέρνηση της 
Ελλάδας. Βέβαια όλα αυτά ήταν υποκινούμενα από την Αμερική 
και τους πράκτορες της CIA. Την εντολή για να βγουν τα τανκς 
στον δρόμο την έδωσε ο πράκτορας της CIA Τζον Μόρι.

Τι έκανε η χούντα στα χρόνια που κυβερνούσε;

Η χούντα και οι συνταγματάρχες δεν ήταν με τον λαό όπως 
πολλοί λένε. Ήταν με τους επιχειρηματίες, τα συμφέροντα των 
Αμερικανών και ενάντια στο λαό και τους κομμουνιστές. Ήταν με 
τον Νιάρχο και με τον Ωνάση που έδιναν μισθούς πείνας. Ο 
δικτάτορας Παπαδόπουλος και οι υπόλοιποι χουντικοί ήταν βου-
τηγμένοι μέσα στην διαφορά. Έβαζαν μέλη της οικογενείας τους 
σε υψηλόβαθμες θέσεις στον στρατό. Κάτι το οποίο είχε κάνει με 
τα δύο του αδέρφια ο Γ. Παπαδόπουλος. Οι συνταγματάρχες στα 
7 χρόνια της εξουσίας τους προσπαθούσαν να πείσουν τον λαό 
και την νεολαία για την μεγάλη Ελλάδα, με τον δυνατό στρατό που 
θα έμπαινε μπροστά απέναντι στους εχθρούς όπως έλεγε Τούρ-
κους. Τελικά τι έγινε; Η χούντα έδωσε αμαχητί την μισή Κύπρο 
στην Τούρκικη κυβέρνηση - καθώς ο Τούρκικος λαός ποτέ δεν 
ήταν εχθρός του δικού μας λαού.  Απέδειξαν περίτρανα ότι οι εθνι-
κιστές πουλάνε τους λαούς όταν μπαίνουν στη μέση τα μεγάλα 
συμφέροντα. Ο λαός ζούσε καλά εκείνη την περίοδο μας λένε 
πολλοί. Ψέματα. Φοροαπαλλαγές στο μεγάλο κεφάλαιο, δανει-
κά και αγύριστα στους τραπεζίτες και στους βιομήχανους από το 
δημόσιο,απαγόρευση εξόδου από το σπίτι μετά τις 7, απαγόρευση 
συναθροίσεων, ξύλο και ωμά βασανιστήρια σε όποιον διαφω-
νούσε με τους χουντικούς. Εξορίες σε νησιά και τσάκισμα κάθε 
εργατικής και νεολαιίστικης κατάκτησης. Η χούντα για 7 χρόνια 
βύθισε στο χάος και στον φόβο έναν ολόκληρο λαό, γι αυτό 
ανατράπηκε από εργαζομένους, μαθητές και φοιτητές.

Όπως και στην Ελλάδα έτσι και σε διάφορες χώρες του 
κόσμου η νεολαία και ο λαός δίνουν ηχηρές απα-
ντήσεις κόντρα στην πολιτική και στα μέτρα που προ-

σπαθούν να επιβληθούν από τις κυβερνήσεις. 

Χιλή
 Στη Χιλή από τον Μάιο του 2011 έχει διαμορφωθεί ένα από 

τα δυναμικότερα νεολαιίστικα κινήματα. Φοιτητές και μαθητές 
διαμαρτύρονται στους δρόμους ενάντια στις μεταρρυθμίσεις 
της κυβέρνησης Πινιέρα στην παιδεία αλλά και γενικά ενάντια 
στην πολιτική και τα σκληρά μέτρα που εξαθλιώνουν το λαό. Αυτή 
η πολιτική της ιδιωτικοποίησης  ξεκίνησε στα χρόνια της χούντας 
του Πινοσέτ και διατηρείται μέχρι και σήμερα. Το κίνημα είναι ορ-
γανωμένο μέσα από τις συνελεύσεις των φοιτητών και των 
μαθητών και παρά την συνεχή και βίαιη καταστολή που υπάρχει 
από την αστυνομία συνεχίζουν να αγωνίζονται σε πολλές πόλεις 
της χώρας έχοντας ως αιτήματα: δωρεάν δημόσια παιδεία και 
κατάργηση των ιδιωτικών πανεπιστημίων που είναι από τα ακρι-
βότερα στον κόσμο. Τα αιτήματα αυτά συνοψίζονται σε ένα σύν-
θημα : Θέλουμε παιδεία για όλους και όχι να πληρώσουν πάλι οι 
φτωχοί! Η νεολαία μάλιστα, έχει εμπνεύσει και τους εργάτες 
να αγωνιστούν για τα δικαιώματά τους και προχωρούν σε 
απεργιακές κινητοποιήσεις στα εργοστάσια της χώρας. 

     Καναδάς
Μαζικές κινητοποιήσεις γίνονται στο Κεμπέκ του Καναδά με την 

νεολαία να βρίσκεται στο δρόμο. Εκατοντάδες χιλιάδες φοιτητές 
(εκτιμάται 3/4)  απ’τον Φεβρουάριο του 2012 αγωνίζονται 
ενάντια στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και τα σκληρά 
μέτρα της κυβέρνησης. Οργανώνονται μέσα από εβδομαδιαίες 
συνελεύσεις και συντονιστικά και δηλώνουν ότι είναι σε απεργία 
και όχι σε κατάληψη καθώς η πλειοψηφία των φοιτητών βρίσκεται 
στο δρόμο. Εδώ αφορμή υπήρξε η αύξηση των διδάκτρων στα 
πανεπιστήμια κατά 75  % αλλά δεν σταμάτησαν εκεί ακόμα και μετά  
την παραίτηση του υπουργού παιδείας. Ζητάνε το αυτονόητο! Να 
έχουν την δυνατότητα να σπουδάσουν χωρίς να πληρώνουν στα 
πανεπιστήμια. Δεν υποχωρούν παρόλη την βίαιη καταστολή 
και τους νόμους που περνάει η κυβέρνηση για απαγόρευση 
των διαδηλώσεων και πρόστιμα στους συλλόγους με αγω-
νιστικές αποφάσεις, πράγμα που ενέπνευσε και το εργατικό κί-
νημα.

Πως έπεσε η Χούντα;

Η Χούντα δεν έπεσε από τον Καραμανλή και την δεξιά, 
αλλά από τον αγωνιζόμενο λαό που σήκωσε το ανάστημα 
του απέναντι στον φόβο και την ηττοπάθεια. Η αρχή έγινε από 
την κατάληψη της Νομικής στις 21-22 Φεβρουαρίου του 1972 με 
4000 νεολαίους να καταλαμβάνουν την σχολή και να φωνάζουν 
κάτω η Χούντα. Το μεγάλο γεγονός όμως το οποίο αποτέλεσε και 
τον μεγαλύτερο κρίκο σε μια αλύσιδα γεγονότων εναντίον της 
χούντας ήταν η κατάληψη του Πολυτεχνείου στις 14 Νοέμβρη από 
χιλιάδες μαθητές και φοιτητές. Ήταν αυτό το γεγονός που αφύπνι-
σε όλο τον λαό. Για 4 μέρες εκατομμύρια κόσμου ήταν στον δρόμο 
φωνάζοντας, να πέσει η Χούντα. Αυτή η κινητοποίηση σημαδεύ-
τηκε από τα γεγονότα στις 17 Νοέμβρη και την είσοδο του τανκς 
στο Πολυτεχνείο σκοτώνοντας πολλούς φοιτητές. Η χούντα έπε-
σε από τον λαό και την νεολαία, η Αριστερά μπήκε μπροστά 
σε αυτή την μάχη. Λένε κάποιοι ότι η γενιά του Πολυτεχνείου 
ξεπουλήθηκε και κατέστρεψε τον τόπο. Πάλι ψέμματα! Η γενιά του 
πολτυτεχνείου δεν ήταν ποτέ ένα ενιαίο πράγμα. Μέσα της είχε 
και ένα μικρό κομμάτι που κυνήγησε τις καρέκλες και την εξουσία 
κυρίως μέσω του ΠΑΣΟΚ αλλά το μεγαλύτερο κομμάτι εκείνης 
της γενιάς αγωνίστηκε και πάλεψε σε όλη την μεταπολίτευση για 
τα δικαιώματα του λαού και των εργαζομένων. Παραδειγματιζό-
μαστε από αυτή τη γενιά που επιμένει ότι ο αγώνας του Πολυ-
τεχνείου δεν δικαιώθηκε ποτέ και συνεχίζει ακόμα να παλεύει 
ενάντια στην σύγχρονη χούντα.

Ποιοι υποστηρίζουν ακόμα την χούντα;

Οι φασίστες της ΧΑ δηλώνουν ανοιχτά ότι υποστηρίζουν το δι-
κτάτορα Παπαδόπουλου; Τι υποστηρίζουν τελικά; Προσπαθούν να 
μας πείσουν ότι αγαπάνε την Ελλάδα και υποστηρίζουν αυτόν που 
πρόδωσε τον Κυπριακό. Προσπαθούν να μας πείσουν ότι είναι με 
τα συμφέροντα του λαού. Και τελικά υποστήριζαν την χούντα 
που βασάνιζε και έστελνε εξορία όποιον διαφωνούσε. Αυτά 
θέλουν να κάνουν και οι φασίστες της Χρυσής Αυγής.  Ό,τι έκαναν 
οι ναζί και οι χουντικοί στην Ελλάδα. Θα βυθίσουν τον τόπο σε μια 
απέραντη μαυρίλα.

Η λάμψη της εξέγερσης είναι παντοτινή!

Στην Ελλάδα της ηττόπαθειας και της μιζέριας, εμείς σαν μα-
θητές κοιτάμε την εξέγερση της νεολαίας εκείνης της εποχής 
και πέρνουμε κουράγιο. Πέρνουμε κουράγιο και πίστη ότι όλα 
μπορούν να αλλάξουν, τα πάντα μπορούν να ανατραπούν, αν ο 
λαός αποφασίσει να συγκρουστεί με αυτό που του καταστρέφει 
την ζωή. Αν οι εργαζόμενοι και η νεολαία ταχθούν με την 
πλευρά του αγώνα. Οπως τότε, η μαζική κινητοποιήση των 
φοιτητών και των εργαζομένων ανέτρεψε την χούντα των 
συνταγματαρχών, έτσι και σήμερα με τον συλλογικό αγώνα 
μαθητών, φοιτητών και εργαζομένων μπορεί να δωθεί μια 
ηχηρή απάντηση ενάντια στα μέτρα που περνάνε και την πο-
λιτική που εξαθλιώνει τον λαό αυτής της χώρας. Σαν μαθητές 
θα ξαναφωνάξουμε χωρίς φόβο, ότι θα ρίξουμε και την σύγχρονη 
χούντα τους, και αυτός ο αγώνας θα πάρει σβάρνα και κάθε συγ-
χρονο φασιστά της ΧΑ που προσπαθεί να μας γυρίσει σε αυτη την 
μαύρη περίοδο.

     Ιταλία
Για τρίτη φορά τις τελευταίες βδομάδες μαθητές και εκπαιδευ-

τικοί βρίσκονται στο δρόμο για τις περικοπές στην παιδεία που 
ανέρχονται στα 157 εκ. ευρώ. Συγκεκριμένα οι μαθητές με υψω-
μένο πανό να γράφει ‘’Ενάντια σε κρίση και λιτότητα-Παίρνου-
με πίσω τα σχολεία και τις πόλεις μας’’ βγαίνουν κατά χιλιάδες 
στις πόλεις της Ιταλίας με αποκορύφωμα την Ρώμη όπου υπήρξε 
άγρια καταστολή από την αστυνομία με συλλήψεις και ξυλοδαρ-
μούς. Οι καθηγητές από την άλλη μεριά αγωνίζονται ενάντια στην 
αύξηση του ωραρίου και τις περικοπές στην εκπαίδευση και συν-
δέονται με τους υπόλοιπους εργαζομένους στον δημόσιο τομέα, 
στην υγεία και στα Μ.Μ.Μ. συμμετέχοντας σε πολύ μαζικές απερ-
γίες.

     Ισπανία
Στην Ισπανία νεολαία και εργαζόμενοι βρίσκονται μαζί σε 

δυναμικές απεργιακές κινητοποιήσεις σε 56 πόλεις της χώ-
ρας ενάντια στα σκληρά μέτρα της κυβέρνησης Ραχόι. Τα μέτρα 
περιλαμβάνουν  περικοπές στην υγεία και την εκπαίδευση, ιδιωτι-
κοποίηση των συγκοινωνιών, μείωση των μισθών εξαθλιώνοντας 
τον λαό ενώ δίνονται στο τραπεζικό σύστημα 100 δις ευρώ από 
την ευρωζώνη (Κάτι μας θυμίζει…) Οι διαδηλωτές εναντιώνονται 
με το ξεπουλημένο σύστημα των αγορών την ώρα που η ανεργία 
εκτοξεύεται στο 25  % (και 50  % στους νέους). Παρά την κρατική 
καταστολή ακόμα και με πλαστικές σφαίρες, συλλήψεις και τραυ-
ματισμούς, το 77  % των Ισπανών στηρίζουν τους διαδηλωτές και 
το 90  % πιστεύει ότι οι διαδηλώσεις θα’ναι συχνότερες.

     Πορτογαλία
Όπως και στις άλλες χώρες έτσι και στην Πορτογαλία η κυβέρ-

νηση Κοέλιου εξαπολύει σκληρά αντιλαϊκά μέτρα έναντι πακέ-
του βοήθειας 78 δις ευρώ. Οι διαδηλωτές βρίσκονται στους 
δρόμους σε 40 πόλεις της χώρας εδώ και πολύ καιρό. Λόγω 
των πολύ μαζικών και δυναμικών κινητοποιήσεων η κυβέρνηση 
αναγκάστηκε να πάρει κάποια από τα μέτρα πίσω. Παρόλα αυτά 
ο λαός εξακολουθεί να αγωνίζεται καθώς γνωρίζει ότι η κατάστα-
ση δεν θα αλλάξει μέσα από την κυβέρνηση. Οι εργαζόμενοι στα 
Μ.Μ.Μ. αυτές τις μέρες βρίσκονται σε απεργιακές κινητοποιήσεις.

Δεν είμαστε μόνοι μας! Όσο η πολιτική που ακολουθείται 
είναι ίδια, ίδια θα είναι και η απάντηση: Μαζικοί-Ανυποχώ-
ρητοι αγώνες της νεολαίας και των εργαζομένων μέχρι την 
ανατροπή αυτής της κατάστασης! 

ΔΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΟΝΟΙ ΜΑΣ! 
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