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Με το σταμάτημα της καρδιάς του Αλ. Γρηγορόπουλου χιλιάδες άλλες σε όλη την Ελλάδα
και τον κόσμο χτύπησαν δυνατότερα. Ήταν η αφορμή για να μεταμορφωθεί αυτοστιγμεί η συσ-
σωρευμένη κοινωνική δυσαρέσκεια και τα αδιέξοδα μίας ολόκληρης γενιάς σε μία μεγάλη κοινωνική
έκρηξη. Σε μια νεολαιίστικη εξέγερση, που ξέχωρα από την σημασία της σαν σημείο καμπής της
κοινωνικής και πολιτικής πάλης της μεταπολιτευτικής Ελλάδας, ταυτόχρονα αποκτά άλλη λάμψη υπό
την αποπνικτική σκιά της κρίσης, της λιτότητας, των απολύσεων, της καταστολής και της εργοδοτικής
τρομοκρατίας. Δεν είναι μόνο η νέα πραγματικότητα της οικονομικής κρίσης του καπιταλισμού που
σαρώνει τις αυταπάτες του νεοφιλελεύθερου οράματος και των ιδεολογικών προταγμάτων του αστι-
κού συνασπισμού εξουσίας, της εθνικής οικονομίας και της κοινωνικής ευημερίας. Αλλά είναι και οι
εργαζόμενοι και η νεολαία, που όταν οι δυνάμεις του κεφαλαίου επιχειρούν να φορτώσουν πάνω τους
τα βάρη της κρίσης, εμφανίζονται μαζικά και δυναμικά στο προσκήνιο. Στέλνουν μηνύματα άγχους και
αμφισβήτησης στα αστικά επιτελεία και εν γένει στην αστική πολιτική και παράλληλα ανάσα αισιοδο-
ξίας στους αγώνες, για νέες κατακτήσεις και νέες νίκες. Ο Δεκέμβρης του 2008, ο Δεκέμβρης της νεο-
λαίας κατέδειξε ότι το κοινωνικό ρήγμα που διαμόρφωσαν οι αγώνες των τελευταίων χρόνων, δε
γεφυρώνεται με τα διάφορα σχέδια ενσωμάτωσης αλλά αναζητά μία διαφορετική διέξοδο. Εκείνη της
ρήξης και της ανατροπής. 
Είναι γεγονός ότι η σημερινή οικονομική κρίση του καπιταλισμού αποτελεί τη μεγαλύ-
τερη σε έκταση κρίση υπερσυσσώρευσης του κεφαλαίου μετά την κρίση του ’70. Δεν
είναι η απληστία παρασιτικών στρωμάτων καπιταλιστών, δεν είναι μια παροδική κακή διαχείριση, ούτε
το νεοφιλελεύθερο δόγμα όπως έσπευσαν να παρουσιάσουν οι αστοί αναλυτές και οι φωνές των απο-
λογητών του συστήματος. Δεν οφείλεται επομένως σε αποτυχημένες εκτιμήσεις των golden boys, αλλά
έρχεται ως αποτέλεσμα των πολιτικών του νεοφιλελευθερισμού που τόσα χρόνια στο όνομα της ανά-
πτυξης και του ανταγωνισμού, ξηλώνουν τις κατακτήσεις των εργαζομένων και της νεολαίας. Είναι ο
ίδιος ο πυρήνας της καπιταλιστικής παραγωγής και της πολιτικής του κεφαλαίου που
την καθιστά κρίση δομική, η ένταση και η διάρκεια της οποίας είναι μεγάλη. Οδηγεί στην
οριστική έκπτωση του θετικού οράματος που ήταν σε θέση να δίνει η αστική κυριαρχία με αποτέλε-
σμα την αποστοίχιση από αυτό ευρύτερων κοινωνικών στρωμάτων. 
Σήμερα, μπροστά στη δίνη της κρίσης, οι αστικές κυβερνήσεις επιλέγουν για άλλη μία φορά την εμ-
βάθυνση στην αναδιάρθρωση και την ένταση της επίθεσης, επιβαρύνοντας ακόμα περισ-
σότερο τις δυνάμεις της εργασίας. Παρά τα αλλεπάλληλα «προγράμματα και πακέτα σωτηρίας» των
διαδοχικών διεθνών συνόδων “ανώτατων κυβερνητικών κλιμακίων”, η κατάσταση δεν αναστρέφεται,
οι αρνητικοί ρυθμοί ανάπτυξης γενικεύονται. Απαραίτητο λοιπόν στοιχείο υπέρβασης της κρίσης υπέρ
του κεφαλαίου είναι η συνολική αναδιάταξη - αναδιάρθρωση των εργασιακών σχέσεων και η κατα-
βαράθρωση των εργασιακών δικαιωμάτων που έρχεται να προστεθεί στην ήδη θεσμισμένη αντιλαϊκή
στρατηγική. Δεν αρκούν στο κεφάλαιο οι μαζικές απολύσεις, αλλά για να δώσει λύση με προοπτική
χρησιμοποιεί τον εφεδρικό στρατό των ανέργων που στην Ελλάδα συγκεντρώνει εξαιρετικά υψηλά πο-
σοστά για να πιέσει για μείωση του εργάσιμου χρόνου και των αποδοχών (βλ. 4ήμερο με ανάλογη μεί-
ωση του μισθού), για ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας, για εργασιακή ομηρία σε ένα
καθεστώς αναλωσιμότητας, για ενίσχυση της εργοδοτικής τρομοκρατίας. Κεντρικό ρόλο σε σχέση με
την προώθηση αυτής της στρατηγικής διαδραματίζει η Ε.Ε. μέσα από μία σειρά αντιλαϊκών κα-
τευθύνσεων όπως αποτυπώνονται στο Σύμφωνο Σταθερότητας, στα μέτρα της ευελιξίας – κινητι-
κότητας, στις κατευθύνσεις πλήρους απορρύθμισης της κοινωνικής ασφάλισης, στη ρατσιστική
αντιμεταναστευτική πολιτική. Απέναντι σε αυτή την κατάσταση ο καπιταλισμός επιλέγει να προωθή-
σει το δόγμα  κοινωνικοποίησης των ζημιών και των χρεών και ιδιωτικοποίησης των κερδών, είτε μέσω
μίας σειράς μεταρρυθμίσεων και αναδιαρθρώσεων που στόχο έχουν την περαιτέρω αύξηση της εκμε-
τάλλευσης είτε μέσω του σκληρού χτυπήματος στα δημοκρατικά και δικαιώματα και ελευθερίες για τη
διάλυση του λαϊκού κινήματος. 

Σε αυτό το τοπίο εντείνονται και οι ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και διενέξεις ως μέσο
βίαιης επίλυσης των ενδοϊμπεριαλιστικών ανταγωνισμών για τις σφαίρες επιρροής που
οξύνονται στο έδαφος της κρίσης, Ταυτόχρονα, στόχο έχουν να κάμψουν οποιεσδήποτε αντιστάσεις
εμφανίζονται και να επανακατοχυρώσουν την αίσθηση της παντοδυναμίας του ιμπεριαλισμού παγ-
κοσμίως. Μετά τον Καύκασο, σειρά είχε η Παλαιστίνη, εντασσόμενη στα σχέδια της κυριαρχίας του
Ισραήλ στην περιοχή και σε αυτά των ΗΠΑ – ΕΕ για τη «Νέα Μέση Ανατολή». Μπροστά στην ανάγκη
για εξόντωση της λαϊκής αντίστασης της Παλαιστίνης δικαιολογεί στυγνά εγκλήματα και καταγγέλλει
την νόμιμα εκλεγμένη κυβέρνηση της Χαμάς σαν τρομοκρατική οργάνωση. ΗΠΑ και Ε.Ε. στήριξαν
το έγκλημα και έσπευσαν να δηλώσουν την υποστήριξη τους στο Ισραήλ, ενώ η ελληνική κυβέρ-
νηση κάλυψε το σύμμαχο Ισραήλ, ύστερα από τις κοινές στρατιωτικές συμφωνίες και τη λήψη τόνων

ισραηλινών δακρυγόνων για την καταστολή της εξέγερσης του Δεκέμβρη. Η σύνοδος για τα 60
Χρόνια ΝΑΤΟ στο Στρασβούργο σημαίνει νέο δόγμα για εμπλοκή του οργανισμού ακόμη και στο
εσωτερικό χωρών που αποσταθεροποιούνται λόγω κρίσης. Το ΝΑΤΟ έρχεται ουσιαστικά να συμπλη-
ρώσει την πολιτική των ΗΠΑ και της ΕΕ υπερασπιζόμενο τα συμφέροντα του αμερικάνικου και ευ-
ρωπαϊκού κεφαλαίου, εφαρμόζοντας την ιμπεριαλιστική πολιτική. Χρησιμοποιούν κάθε είδους
εθνικισμούς και χρηματοδοτούν εθνικιστικές οργανώσεις. Η αξιοποίηση και η καθοδήγηση των δια-
φόρων εθνικών, φυλετικών ή θρησκευτικών μειονοτήτων καθώς και η όξυνση των εθνικών αντιπα-
ραθέσεων, αποδυναμώνουν τους λαούς και τους εργαζόμενους από τη διεκδίκηση των συμφερόντων
και των αναγκών τους. Ο στόχος αυτών των στρατιωτικών επιθέσεων είναι ξεκάθαρος. Νέα «χωρά-
φια» για την επένδυση ακόμα περισσότερων κεφαλαίων, η αξιοποίηση των εξαθλιωμένων από τον
πόλεμο ανθρώπων ως φθηνή εργατική δύναμη και η καταστολή των κοινωνικών και δημοκρατικών
δικαιωμάτων. Εξάλλου, η πτωτική τάση του μέσου ποσοστού κέρδους στα πλαίσια της κρίσης και οι
οξυμένοι ενδοϊμπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί δίνουν πρόκριμα σε τέτοιες επεμβάσεις. Άλλωστε, η συμ-
μετοχή της Ελλάδας στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς μέσω του ΝΑΤΟ και του Ευρωστρατού ανα-
βαθμίζεται, για την επέκταση του ελληνικού κεφαλαίου στα Βαλκάνια. Η “ισχυρή Ελλάδα” σχεδιάζει
την επέκταση της βάσης της Σούδας, δε διστάζει να στείλει φρεγάτα στη Σομαλία για να υπερασπι-
στεί τα πλοία των Ελλήνων εφοπλιστών, αυξάνει τους προϋπολογισμούς για τα εξοπλιστικά προ-
γράμματα ενώ προβαίνει στην πρόσληψη χιλιάδων ΕΠΟΠ. Ενάντια στον πόλεμο και τους
ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις προτάσσουμε ένα αντιιμπεριαλιστικό αντιπολεμικό κί-
νημα, που θα παλεύει από διεθνιστική και αντικαπιταλιστική σκοπιά, καταδεικνύον-
τας το ρόλο των δικών μας κυβερνήσεων. Με την υιοθέτηση αντιπολεμικών –
αντιιμπεριαλιστικών χαρακτηριστικών στο εργατικό, στο φοιτητικό και ευρύτερα στο λαϊκό κίνημα.
Με αιτήματα και μορφές αγώνα (καταλήψεις-απεργίες) που θα πετυχαίνουν νίκες όπως αυτή του
Αστακού ή η άρνηση των φαντάρων για συμμετοχή στην καταστολή του Δεκέμβρη. Η δυνατότητα
αλλά και η αναγκαιότητα για τη συγκρότηση ενός συντονισμού των δυνάμεων του αντιπολεμικού κι-
νήματος τίθεται επιτακτικά στην περίοδο που διανύουμε. Δεν είναι καθόλου τυχαία η προσπάθεια
πειθάρχησης της νεολαίας και ένταξής της στον στρατό, από τα 18 ή 21. Ο ρόλος του στρατού σε
ιδεολογικό και κατασταλτικό επίπεδο (εσωτερικός εχθρός) απέκτησε πολύ σαφή ρόλο κατά τη διάρ-
κεια του Δεκέμβρη. Κίτρινος συναγερμός, έκτακτη ανάγκη, ιδεολογική προπαγάνδα και τρομοκρα-
τία, μοίρασμα ξιφολογχών και άλλα, είναι μερικά από τα τεκταινόμενα στα στρατόπεδα.
Πολλαπλασιαστικά λοιπόν στην ισχύ του κινήματος αυτού δρα η “στράτευση μέσα στο στρατό”. Ένα
κίνημα που μάχεται για τα δικαιώματα μέσα στα στρατόπεδα και ενάντια στις άθλιες συνθήκες δια-
βίωσης μέσα σε αυτά. Που βάζει στο στόχαστρο τις δεκάδες αυτοκτονίες – ατυχήματα (περιστατικά
και μέσα στον Μάρτιο) και πετυχαίνει απτές νίκες. Που πολύ περισσότερο αποτελεί τροχοπέδη για τους
αιματηρούς σχεδιασμούς της ιεραρχίας, που αρνείται συλλογικά να καταστείλει την εξέγερση του
Δεκέμβρη, που αμφισβητεί τις ΝΑΤΟικές επιθέσεις με έμπρακτο τρόπο αρνούμενο να συμμετάσχει στις
αποστολές του ΝΑΤΟ - Ευρωστρατού και κάνει πράξη το σύνθημα για “κίνημα μαζικό μέσα και
έξω απ’ το στρατό”.  
Τα μεγάλα κοινωνικά κινήματα, οι εκρήξεις και οι εξεγέρσεις που εμφανίζονται σε όλο και περισσότε-
ρες γωνιές του κόσμου, από το Δεκέμβρη της Ελλάδας στα γκέτο της Γαλλίας και το Στρασβούργο, από

την ηρωική παλαιστινιακή Ιντιφάντα στα πειράματα της Λατινικής Αμερικής και του αντάρτικου στο
Νεπάλ, δείχνουν το δρόμο.
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Η κυβέρνηση της Ν.Δ. στην πενταετή θητεία της, υλοποιεί με τον πιο συνεπή τρόπο τις επιλογές του
κεφαλαίου και της Ε.Ε. Επιχειρεί να πείσει το κεφάλαιο ότι αποτελεί ακόμη έναν αξιόπιστο διαχειριστή
παρά τις φθορές που υπέστη από μια σειρά “σκανδάλων” (Βατοπέδι, Ζαχόπουλος, Siemens, Βουλγαρά-
κης κλπ). Όσο οι ιδεολογικές και θεσμικές αξίες του πολιτικού συστήματος καταρρέουν, όσο αδυνατούν
να δώσουν όραμα και διέξοδο στη νεολαία και τους εργαζομένους, όσο η λαϊκή στήριξη εξανεμίζεται,
όσο η κρίση οδηγεί σε άμεση ανάγκη αναδιαρθρώσεων, τόσο πιο επικίνδυνος και ο ρόλος της
και η προσπάθεια υφαρπαγής συναίνεσης. Δε διστάζει να διαρρήξει τις σχέσεις εκπροσώπησης,
συμπιέζοντας προς τα κάτω ακόμα και τμήματα της παραδοσιακής της βάσης, όπως τα μικροαστικά
στρώματα και η μικρομεσαία αγροτιά. Συνεχίζει λοιπόν, με αυξανόμενη ταχύτητα στην ολόπλευρη επί-
θεση, προχωρώντας στην ολοκλήρωση των ιδιωτικοποιήσεων με γοργούς ρυθμούς, στηρίζει απόλυτα
τις απολύσεις και τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, περιστέλλει τα δημοκρατικά δικαιώματα και τις ελευ-
θερίες, πιέζει για περαιτέρω προχώρημα της εκπαιδευτικής αναδιάρθρωσης και στη δευτεροβάθμια
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εκπαίδευση, συμμετέχει σε σωρεία ιμπεριαλιστικών σχεδιασμών.
Το ΠΑΣΟΚ αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του αστικού συνασπισμού εξουσίας. Ούτε επιδιώκει ούτε και
φυσικά μπορεί να αναδείξει μία εναλλακτική πολιτική πρόταση και στρατηγική. Είναι οργανικά συν-
δεδεμένο με τις πολιτικές επιλογές του κεφαλαίου. Πρωτοστατεί στο κλίμα τρόμου και “ασφά-
λειας”, πιο επιθετικό κατά του πανεπιστημιακού ασύλου, συμπολιτεύεται της ΝΔ σε κάθε εκδοχή της
αντιλαϊκής επίθεσης πολλές φορές με μεγαλύτερη οξύτητα. Βρίσκεται απέναντι στις κινητοποιήσεις,
είτε άμεσα παρέχοντας πολιτική στήριξη στην κυβέρνηση με αποκορύφωμα την αναστολή της απερ-
γιακής πορείας της 10/12 εν μέσω κοινωνικής εξέγερσης είτε έμμεσα με τη λειτουργία των συνδικα-
λιστικών του οργάνων (συμφωνία 9 σημείων ΓΣΕΕ-ΣΕΒ για την υπέρβαση της κρίσης). Επιχειρεί να
πλασαριστεί ως ο πιο αξιόπιστος διαχειριστής της ίδιας πολιτικής. Δεν είναι τυχαία άλλω-
στε η πριμοδότηση και προετοιμασία του από κέντρα εξουσίας του κεφαλαίου ως εναλλακτική λύση,
που δε θα εκφράζει μία αλλαγή πολιτικής, πλην όμως θα έχει καλύτερους όρους νομιμοποίησής της. 
Σταθερό στήριγμα της κυβερνητικής πολιτικής αποτελεί το ΛΑΟΣ, το οποίο επιχειρεί όχι
μόνο να αποτελέσει τον πολιτικό εκφραστή των συντηρητικότερων κοινωνικών αντανακλαστικών αλλά
και να μετατοπίσει όλο το πολιτικό φάσμα σε αντιδραστικότερη κατεύθυνση. Με άμεση εμπλοκή στις
παρακρατικές επιθέσεις της Πάτρας, της Λάρισας, της Κομοτηνής κ.α., είναι το ακροδεξιό δεκανίκι του
πολιτικού συστήματος. Ο ρόλος του μπορεί να προκύψει παραπλήσιος με αυτόν του Λεπενισμού στην
Γαλλία όπου η ακροδεξιά ρητορεία εν τέλει υιοθετήθηκε σε πλήρη εφαρμογή από τον Σαρκοζί μετά την
εξέγερση των Γαλλικών προαστίων. Ήδη το “νέο δόγμα” Μαρκογιαννάκη χρησιμοποιεί κατά κόρον την
ιδεολογική του φαρέτρα. 
Ο ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ επιμένοντας στο μοντέλο του συγκερασμού των κινημάτων με την διαχείριση και τον κυ-
βερνητισμό θυμίζει όλο και περισσότερο το πλήρως αποτυχημένο μοντέλο μίας σειράς κεντροαριστε-
ρών κυβερνήσεων σε όλη την Ευρώπη. Επιχείρησε να ενσωματώσει πολιτικά και να καρπωθεί
εκλογικά το κίνημα (βλ. «ψήφος στα 16», εκδημοκρατισμός της αστυνομίας, αξιοποίηση του συν-
θήματος «Κάτω η κυβέρνηση» προς όφελος μίας «δημοκρατικής» εκλογικής λύσης). Καταδίκασε τις
ριζοσπαστικές και συγκρουσιακές μορφές πάλης που επέλεξε το κίνημα. Σε επίπεδο περιεχομένου πα-
ραμένει στη λογική του αντινεοφιλελεύθερου μετώπου και της φιλο-ΕΕ στάσης, δε θέλει να
συγκρουστεί με τον πυρήνα της αντεργατικής πολιτικής. Συνεργάζεται με το ΠΑΣΟΚ στη ΓΣΕΕ, έβαλε
εμπόδια στη συμμετοχή του εργατικού κινήματος στην εξέγερση, συναινεί στο να μη γίνει πορεία στις
10/12 ενώ δίνει πιστοποιητικά υποταγής σε Καραμανλή και Παπανδρέου και δηλώνει πρόθυμος να
παίξει ενεργό ρόλο στις προσπάθειες πολιτικής περιθωριοποίησης του ριζοσπαστικού φοιτητικού κι-
νήματος και οριοθέτησης των μαχητικών μορφών πάλης του. Το φοιτητικό κίνημα επέλεξε και επιλέ-
γει τα όργανά του.
Το ΚΚΕ δεν πιστεύει στη δυνατότητα για κατακτήσεις στο σήμερα ενώ καταγγέλλει οποιαδήποτε κινημα-
τική διεργασία δεν ελέγχει και δεν αποσκοπεί στην εκλογική του ενίσχυση. Στάθηκε εχθρικά στις κι-
νητοποιήσεις στηρίζοντας έτσι τις πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης. Έδειξε συντηρητικά, σχεδόν
καθεστωτικά αντανακλαστικά κατά την διάρκεια του Δεκέμβρη. Δήλωσε νομιμοφροσύνη στη διαδή-
λωση στις 10/12, σαμπόταρε τις Γενικές Συνελεύσεις, «έκλεισε» σχολές με απόφαση του ΚΣ της ΚΝΕ.
Επιμένει στη γραμμή της λαϊκής εξουσίας – οικονομίας, εγκλωβίζοντας τις δυνατότητες της
εποχής σε αποτυχημένα καθεστωτικά μοντέλα του παρελθόντος. Δεν αναζητά ένα σχέδιο αντικαπιτα-

λιστικής εργατικής απάντησης στην κρίση, δεν προωθεί την ταξική αγωνιστική ενότητα του εργατικού
κινήματος όπως φαίνεται από τη στάση και την πρακτική του ΠΑΜΕ. 
Αναβαθμισμένος αναδεικνύεται και ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 65ωρο, η οδηγία
Μπολκενστάιν, η στρατηγική της Μπολόνια και της Λισσαβόνα, το Σύμφωνο Σταθερότητας, η ΟΝΕ και οι
ευρωτρομονόμοι δίνουν τις καλύτερες κατευθύνσεις για το σάρωμα των εργασιακών και δημοκρατικών
δικαιωμάτων. Πρόσφατα, ψήφισε οδηγία για την εξίσωση των ορίων συνταξιοδότησης ανδρών – γυ-
ναικών αυξάνοντάς τα από 10 μέχρι 15 χρόνια. Οργανώνει τις δικές της και στηρίζει τις ιμπεριαλιστι-
κές επεμβάσεις του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ. Το αποκρουστικό της πρόσωπο αποκαλύφθηκε στις
κινητοποιήσεις των αγροτών με τη νέα ΚΑΠ, στην εκπαίδευση με τα κολλέγια και τις αποφάσεις του ΔΕΚ,
στο έγκλημα κατά της Γάζας, στη μεταναστευτική πολιτική. Προτάσσει σαν αναγκαία απάντηση στην
κρίση το δόγμα της ελαστασφάλειας (flexicurity), τις απολύσεις, τη μείωση των αποδοχών, την τριή-
μερη εργασία και την «υποχρεωτική» άδεια στην κατεύθυνση της ελαστικοποίησης των εργασιακών
σχέσεων, μετατρέποντας τους εργαζόμενους σε μερίδες πολλών ταχυτήτων οξύνοντας έτσι την πολυ-
διάσπασή τους. Η ΕΕ δεν μεταρρυθμίζεται, ανατρέπεται.
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Πολλοί ονόμασαν τον Δεκέμβρη ως την πρώτη εξέγερση της κρίσης, άλλοι σαν μια εικόνα του άμεσου
μέλλοντος και ένα πλήθος συμπερασμάτων αρχίζει να βγαίνει στην επιφάνεια από πάρα πολλές πλευρές.
Η συγκλονιστική εξέγερση αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα σημεία καμπής στην
κοινωνική και πολιτική πάλη στη χώρα μας μετά την μεταπολίτευση. Η κοινωνική βάση
της εξέγερσης χωρίς αμφιβολία εδράζεται στο σκοτεινό παρόν και μέλλον που επιφυλάσσει στη νεο-
λαία και τους εργαζόμενους η επίθεση του κεφαλαίου, στην πολιτική της εξαθλίωσης, στην απόγνωση
και στο αδιέξοδο μεγάλων τμημάτων του πληθυσμού. Η πολιτική της βάση και τα χαρακτηριστικά
της σφραγίζονται από την πολιτική και στρατηγική χρεοκοπία της καθεστωτικής αριστεράς, τη χρεο-
κοπία του γραφειοκρατικού συνδικαλιστικού κινήματος, ενώ ιδεολογικά έκδηλη είναι η απουσία
ενός ελπιδοφόρου, θετικού οράματος. Η εξέγερση του Δεκέμβρη ήταν το επιστέγασμα των μεγάλων
κοινωνικών εκρήξεων των τελευταίων χρόνων, με τη νεολαία στην πρώτη γραμμή, να δίνει το στίγμα
και την απόδειξη ότι οι ανυποχώρητοι αγώνες μπορεί να είναι νικηφόροι. Ήταν οι φοιτητικές κινητο-
ποιήσεις του 2006-2007 που αναζωογόνησαν τις αμεσοδημοκρατικές διαδικασίες, το ανατρεπτικό πο-
λιτικό περιεχόμενο ενάντια στην αστική πολιτική, τις μαχητικές πρακτικές στους δρόμους. Η αδυναμία
του «υπαρκτού καπιταλισμού» να στρατεύσει με ένα θετικό όραμα τις λαϊκές μάζες, οι σύγχρονες συν-
θήκες διαβίωσης, η βαθειά δυσαρέσκεια απέναντι στην κυβερνητική αδιαλλαξία και την αντιλαϊκή επί-
θεση, το δεδομένο της πολύπλευρης κρίσης του καπιταλισμού στην εποχή μας (κρίση οικονομική,
πολιτική, θεσμική – αξιών, εκπροσώπησης), της οποίας τα δυσμενή για τα λαϊκά στρώματα αποτελέ-
σματα έχουν αρχίσει να γίνονται αισθητά, τοποθετούνται στην πηγή της κοινωνικής έκρηξης. Μίας
έκρηξης που ανέδειξε νέες τάσεις – μορφές ριζοσπαστικοποίησης – πολιτικοποίησης, που «κατά-
φερε» τριγμούς και ρωγμές στο επίσημο πολιτικό σκηνικό.



Σημαντικό κομμάτι του κοινωνικού υποκειμένου ήταν η νεολαία: μαθητιώσα, σπουδάζουσα,
νεολαία της εργασιακής περιπλάνησης. Το κοινό μέλλον – παρόν της ελαστικής εργασίας, των 700
ευρώ, της ανεργίας, της απουσίας εργασιακών «κεκτημένων», της ανασφάλιστης δουλειάς, το προ-
χώρημα της αντι – εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, η πειθάρχηση της νεολαίας ήταν οι βάσεις εμφάνι-
σης των νεολαιίστικων τμημάτων. Είναι εκείνοι που βιώνουν τη διάλυση των προσδοκιών, το μέλλον της
ανεργίας και της λιτότητας, την κοινωνική περιθωριοποίηση, την ακραία κατασταλτική διαχείριση από το
κράτος σε κάθε προσπάθεια αμφισβήτησης και διεκδίκησης. Από τους μαθητές του σχολείου – εξετα-
στικού κάτεργου, των ταξικών φραγμών, του στραγγαλισμού του ελεύθερου χρόνου, που έδωσαν τα εξε-
γερσιακά χαρακτηριστικά μέχρι το φοιτητικό κίνημα, που συμμετείχε με τη δική του ωριμότητα και
την εργαζόμενη νεολαία που βιώνει με τον πιο οξυμένο τρόπο τη βαρβαρότητα του εργασιακού με-
σαίωνα, που δεν εντάσσεται σε σωματεία, δεν καλύπτεται από τον επίσημο συνδικαλισμό και αναζητά
μορφές έκφρασης και αγωνιστικής διεκδίκησης. Ήταν οι μετανάστες, ιδίως οι νέοι της «δεύτερης γε-
νιάς» που μεγαλώνοντας εδώ συνειδητοποιούν ότι όσο περισσότερο είναι «σαν όλους τους άλλους», τόσο
περισσότερο παραμένουν στο στόχαστρο των διακρίσεων.
Ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά της εξέγερσης, που καθόρισε τόσο τη μορφή και την έκταση
του κινήματος ήταν και οι μορφές πάλης που υιοθετήθηκαν από την πλατιά πλειοψηφία του κόσμου.
Εκφράστηκαν οι συγκρουσιακές διαθέσεις και πρακτικές τμημάτων της νεολαίας και της εργασίας
αλλά και η αδυναμία αυτές να αποκτήσουν ανατρεπτική πολιτική προοπτική. Αυτό καθορίστηκε τόσο
από τα αίτια της εξέγερσης, όσο και από το υποκείμενό της, με τους μαθητές να είναι το πιο ενεργό κομ-
μάτι στο δρόμο. Η εξέγερση στοχοποίησε κυρίαρχα τις δυνάμεις καταστολής και σύμβολα της καπιταλι-
στικής κυριαρχίας όπως τις τράπεζες ή τα εμπορικά κέντρα, αμφισβητώντας ολόκληρο το πλέγμα ζωής.
Με το πολιτικά επικίνδυνο περιεχόμενο των κινητοποιήσεων, τη μαζική υιοθέτηση πρακτικών λαϊκής
αντιβίας, την αποτυχία των αστικών ΜΜΕ να τις ταυτίσουν με πρακτικές τυφλής ατομικής βίας, η εξέ-
γερση του Δεκέμβρη ανέδειξε τη δυνατότητα αλλά και τους όρους μιας συνολικής αμφισβήτησης στο
σήμερα, μίας αμφισβήτησης σε ανατρεπτική και αντικαπιταλιστική κατεύθυνση. Μέσα από το κεντρικό
σύνθημα «Κάτω η κυβέρνηση των δολοφόνων» και κάθε επίδοξος διαχειριστής της ίδιας
πολιτικής, που στοχοποιούσε τον πυρήνα της αστικής πολιτικής που εκπροσώπησαν οι κυβερνήσεις
της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ τις τελευταίες δεκαετίες και μέσα από αντίστοιχες μαζικές πολιτικές πρακτικές
αντιπαράθεσης με τον κατασταλτικό μηχανισμό του κράτους, τέθηκε με πραγματικούς όρους το ζήτημα
της πτώσης της κυβέρνησης υπό το βάρος του λαϊκού κινήματος, για πρώτη φορά μάλιστα για τα με-
ταπολιτευτικά ελληνικά δεδομένα.
Οι δυνάμεις της αντικαπιταλιστικής αριστεράς στο σύνολό τους διατυπώνουν ιστορικά μία
στάση στήριξης και ενεργού εμπλοκής στα κινήματα. Αντίστοιχα και μέσα στο Δεκέμβρη, όπως και
πάγια, έδωσαν από την πρώτη στιγμή τη μάχη μαζί με τα κινητοποιούμενα κοινωνικά στρώματα για τη
συγκρότηση ενός ρεύματος αμφισβήτησης με όρους ανατροπής της κυβερνητικής πολιτικής σε αντι-
καπιταλιστική κατεύθυνση.
Πέρα από τις κατακτήσεις σε επίπεδο μορφών πάλης, περιεχομένου και έκφρασης της νέας ριζοσπα-
στικοποίησης – πολιτικοποίησης, η εξέγερση του Δεκέμβρη κατόρθωσε στην πράξη να μπλο-
κάρει πτυχές της αναδιάρθρωσης στο χώρο της εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, υπερασπίστηκε
σε κάθε φάση το πανεπιστημιακό άσυλο από τις μονάδες καταστολής ενώ μία σημαντική πτυχή του νέου
νόμου – πλαίσιο, δηλαδή τα χαμένα εξάμηνα και οι εξεταστικές ακυρώθηκαν στην πράξη. Με βάση
και τη δεδηλωμένη πρόθεση της κυβέρνησης να ενσωματώσει την κοινοτική οδηγία 36/05 αρχές Ια-
νουαρίου, η νεολαιίστικη έκρηξη μπλόκαρε αυτή την κεφαλαιώδους σημασίας τομή. Με βάση τα πα-
ραπάνω, ως κατάκτηση του Δεκέμβρη αξιολογούμε και το μπλοκάρισμα της μεταφοράς όπλων στο
Ισραήλ από το λιμάνι του Αστακού, ενώ στη Γαλλία ο Σαρκοζί απέσυρε ολόκληρο εκπαιδευτικό νομο-
σχέδιο, φοβούμενος παρόμοιες αντιδράσεις και στη χώρα του. Λίγες μέρες μετά το Δεκέμβρη, ήρθαν
οι αγρότες, η Ισλανδία, η Λετονία, η απεργία στη Γαλλία και οι φόβοι που εκφράστηκαν στο Νταβός και
-για μια ακόμη φορά- από τον Σαρκοζί για να επιβεβαιώσουν ότι το ενδεχόμενο τέτοιων εκρήξεων γί-
νεται μια από τις ισχυρότερες παραμέτρους της νέας -εν κρίσει- φάσης. Στο ίδιο πλαίσιο κινείται και η
πρωτοβουλία των 90 πρωτοβάθμιων σωματείων, που συγκροτήθηκε με αφορμή τη δολοφονική επί-
θεση στην Κ.Κούνεβα και οι δύο μαζικές διαδηλώσεις που διοργάνωσε, ενώ κλιμακώνονται και οι αγώ-
νες για τους ελεύθερους χώρους. Πριν το Δεκέμβρη το μεγαλειώδες και νικηφόρο φοιτητικό κίνημα
έδωσε αγωνιστικές παραστάσεις σε μια ολόκληρη γενιά, ενώ το «ανώμαλο κύμα» της Ιταλίας αντιστά-
θηκε στην αναδιάρθρωση και ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης με κεντρικό σύνθημα «δε θα πληρώ-
σουμε την κρίση σας».
Η ρωγμή που άνοιξε στην ελληνική κοινωνία και ο διεθνής αντίκτυπός του Δεκέμβρη
είναι μόνο δείγματα γραφής. Δείγματα γραφής για τα σύγχρονα κοινωνικά αδιέξοδα

που θα γεννούν Δεκέμβρηδες, δείγματα γραφής για μια νέα γενιά που αρχίζει και που
δε είναι διατεθειμένη πλέον να αφήσει τα πράγματα ως έχουν.

Για το χτύπημα λοιπόν αυτής της προοπτικής από τις αστικές δυνάμεις αναβαθμίζεται η καταστολή, η πε-
ριστολή των δημοκρατικών δικαιωμάτων και των λαϊκών ελευθεριών, η διαμόρφωση ενός κα-
τασταλτικού πλέγματος που θα αγγίζει όλες τις πλευρές της κοινωνικής ζωής. Ενδεικτικά τα μέτρα έντασης
της αστυνομοκρατίας, η επίθεση στο πανεπιστημιακό άσυλο, η ενεργοποίηση των καμερών για την

παρακολούθηση, το «ιδιώνυμο για την κουκούλα», η εμφάνιση παρακρατικής βίας στην ελληνική κοι-
νωνία, οι ρυθμίσεις που εισάγουν τις εφόδους της αστυνομίας σε σπίτια και κοινωνικούς χώρους, οι
προσπάθειες εφαρμογής του τρομονόμου και συνολικά η σκλήρυνση του δικαστικού μηχανισμού, οι κα-
ταδίκες συλληφθέντων από τις πορείες του Δεκέμβρη και η εισαγωγή της έννοιας των φρονηματικών
διώξεων.
Η επίθεση στο άσυλο και συνολικά στα δημοκρατικά δικαιώματα αποτελούσε ανέκαθεν στόχο των
εκάστοτε κυβερνήσεων, σε μία προσπάθεια καταστολής και εξόντωσης των κοινωνικών αγώνων, σε μία
προσπάθεια κάμψης και δυσφήμισης κάθε αγωνιζόμενης φωνής αντίστασης. Το άσυλο δίνει χώρο στην
αμφισβήτηση και την αντίθεση με τις αντιλαϊκές πολιτικές. Άλλωστε το Δεκέμβρη, τα πανεπιστήμια για
άλλη μία φορά αποτέλεσαν κέντρα αγώνα του κινήματος ενάντια στην κυβέρνηση και τους εκφρα-
στές της πολιτικής της. Το άσυλο, κατακτήθηκε από τους αγώνες από τους αγώνες του φοιτητικού και
ευρύτερα του λαϊκού κινήματος έτσι ώστε να μπορεί να κινητοποιείται με τους καλύτερους δυνατούς
όρους, να ελέγχει και να μην ελέγχεται, να διαχειρίζεται τους χώρους του κόντρα στο προχώρημα των
αναδιαρθρώσεων και της αντεργατικής πολιτικής. Σε αντίθεση με το νέο νόμο πλαίσιο που ορίζει το
άσυλο για την εκπαίδευση και την έρευνα, το άσυλο κατοχυρώνει τις συλλογικές διαδικασίες του κι-
νήματος, τις Γενικές Συνελεύσεις και τις μορφές πάλης, αποτελεί τελικά το πολιτικό νεύρο των αγώ-
νων και των κινητοποιήσεων. Σήμερα, το ζήτημα της υπεράσπισης και της επανακατοχύρωσης
του ασύλου είναι πέρα για πέρα αναγκαίο. Με τελευταίο το ζήτημα του ασύλου στο ΑΠΘ, όπου ο πρύ-
τανης Μάνθος με τη συνεργασία ΠΑΣΟΚ, ΝΔ και ΜΜΕ προσπάθησαν να σπάσουν την κατάληψη που
έγινε ενάντια στις εργολαβίες στο πανεπιστήμιο, μετά τα απανωτά χτυπήματα κατά τη διάρκεια του Δε-
κέμβρη, το χρέος για την υπεράσπιση και διεύρυνση του ασύλου από το κίνημα είναι μεγάλο. Η επί-
θεση στο άσυλο και συνολικά στα δημοκρατικά δικαιώματα αποτελούσε ανέκαθεν στόχο των
εκάστοτε κυβερνήσεων, σε μία προσπάθεια καταστολής και εξόντωσης των κοινωνικών αγώνων, σε μία
προσπάθεια κάμψης και δυσφήμισης κάθε αγωνιζόμενης φωνής αντίστασης. Το άσυλο δίνει χώρο στην
αμφισβήτηση και την αντίθεση με τις αντιλαϊκές πολιτικές. Άλλωστε το Δεκέμβρη, τα πανεπιστήμια για
άλλη μία φορά αποτέλεσαν κέντρα αγώνα του κινήματος ενάντια στην κυβέρνηση και τους εκφρα-
στές της πολιτικής της. Το άσυλο, κατακτήθηκε από τους αγώνες από τους αγώνες του φοιτητικού και
ευρύτερα του λαϊκού κινήματος έτσι ώστε να μπορεί να κινητοποιείται με τους καλύτερους δυνατούς
όρους, να ελέγχει και να μην ελέγχεται, να διαχειρίζεται τους χώρους του κόντρα στο προχώρημα των
αναδιαρθρώσεων και της αντεργατικής πολιτικής. Σε αντίθεση με το νέο νόμο πλαίσιο που ορίζει το
άσυλο για την εκπαίδευση και την έρευνα, το άσυλο κατοχυρώνει τις συλλογικές διαδικασίες του κι-
νήματος, τις Γενικές Συνελεύσεις και τις μορφές πάλης, αποτελεί τελικά το πολιτικό νεύρο των αγώ-
νων και των κινητοποιήσεων. Σήμερα, το ζήτημα της υπεράσπισης και της επανακατοχύρωσης
του ασύλου είναι πέρα για πέρα αναγκαίο. Με τελευταίο το ζήτημα του ασύλου στο ΑΠΘ, όπου ο πρύ-
τανης Μάνθος με τη συνεργασία ΠΑΣΟΚ, ΝΔ και ΜΜΕ προσπάθησαν να σπάσουν την κατάληψη που
έγινε ενάντια στις εργολαβίες στο πανεπιστήμιο, μετά τα απανωτά χτυπήματα κατά τη διάρκεια του Δε-
κέμβρη, το χρέος για την υπεράσπιση και διεύρυνση του ασύλου από το κίνημα είναι μεγάλο.
Μετά την ενεργοποίηση του τρομονόμου πάνω σε 16χρονους μαθητές, μετά το δόγμα “μηδενικής
ανοχής”, μετά την εξοπλιστική ενίσχυση και αναβάθμιση των ΜΑΤ και συνολικά του κατασταλτικού μη-
χανισμού (μηχανοκίνητες αύρες με μάνικες, πλέγματα, σκυλιά, paintball κλπ), μετά την ίδρυση νέων
ομάδων καταστολής και επιτήρησης, ξεδιπλώνεται συγκροτημένα το πραγματικό κρατικό σχέδιο. Το
δόγμα Μαρκογιαννάκη σηματοδοτεί την ένταση της παρακολούθησης με την ενεργοποίηση των
καμερών παρακολούθησης που είχαν μπει το 2004 και την εγκατάσταση εκατοντάδων ακόμα (C4Ι).
Επαναφέρεται ο χουντικός νόμος περί ποινικοποίησης της εξύβρισης κατά της αρχής και έρχεται η
σκληρή ποινική αποτύπωση της απόκρυψης προσωπικών χαρακτηριστικών (ποινικοποίηση της κου-
κούλας). Το πόρισμα Σανιδά αποτελεί κόλαφο για τις καταλήψεις δημοσίων κτιρίων, προτείνοντας
την άμεση επέμβαση του κρατικού μηχανισμού. Αναδεικνύεται πιο επιτακτική από ποτέ η συνολική
υπεράσπιση των δημοκρατικών δικαιωμάτων και των λαϊκών ελευθεριών μέσα από το κίνημα και
για την απελευθέρωση των συλληφθέντων της εξέγερσης.
Οι φυλακές, από την περίοδο της απεργίας πείνας, μετά τη δολοφονία της αγωνίστριας Κ.Γκου-
λιώνη αποκτούν ένα ειδικό βάρος. Οι φυλακές συμπυκνώνουν την ολόπλευρη καταπάτηση και αναί-
ρεση στοιχειωδών δημοκρατικών και ανθρώπινων δικαιωμάτων. Ο εγκλεισμός ενός ανενεργού και
άχρηστου για το κεφάλαιο δυναμικού, η τρομοκρατία της ίδιας της φυλάκισης και η εκτεταμένη ποι-
νικοποίηση μερίδων του πληθυσμού, των οποίων οι όροι ζωής και δουλειάς τους οδηγούν στην πα-
ραβατικότητα (μετανάστες κλπ) αποτελούν τις κυρίαρχες πλευρές των φυλακών και την ανάγκη
συγκροτημένης παρέμβασης από την πλευρά του κινήματος. 

ΜΜΕΕ  ΜΜΙΙΑΑ  ΑΑΝΝΤΤΙΙΚΚΑΑΠΠΙΙΤΤΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗ  
ΑΑΠΠΑΑΝΝΤΤΗΗΣΣΗΗ  ΣΣΤΤΗΗΝΝ  ΚΚΡΡΙΙΣΣΗΗ

Στο έδαφος της κρίσης εντείνεται η επίθεση στους εργαζόμενους και τη νεολαία. Την ίδια στιγμή που
η κυβέρνηση προωθεί μία νέα δέσμη αντεργατικών μέτρων, το κεφάλαιο εντείνει την πίεση στους ερ-



ΕΕΑΑΑΑΚΚ

γαζομένους απαιτώντας την ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων, την επιδείνωση των όρων ζωής
και εργασίας μέσα από τις απολύσεις, την άμεση συμπίεση των μισθών, την ακρίβεια και το νέο γύρο
άγριας λιτότητας. Είναι σαφές ότι για το κεφάλαιο, η υπέρβαση της κρίσης περνάει μέσα και από το τσά-
κισμα των λαϊκών κατακτήσεων και αυτό απαιτεί από τις αστικές δυνάμεις νέα μέτρα. Η ιστορία των τε-
λευταίων εργατικών αγώνων αλλά και η εξέγερση του Δεκέμβρη έδειξαν ότι απάντηση στις αγωνίες και
τα προβλήματα των εργαζόμενων δεν μπορεί να δώσει ούτε η ξεπουλημένη γραφειοκρατία και
η ηγεσία των ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ ούτε και η καθεστωτική αριστερά. Από τη μία μεριά η συνδιαλλαγή
με το κράτος και τους μηχανισμούς του, από την άλλη οι πρακτικές οργανωτικής περιχαράκωσης και
κομματικής συγκρότησης λειτουργούν ανταγωνιστικά προς την ταξική ανασυγκρότηση του εργατικού
κινήματος και στη δυνατότητά του να βάλει πραγματικά αναχώματα στην αντεργατική λαίλαπα. 
Θέλουμε ένα εργατικό κίνημα που στον πυρήνα του θα βρίσκεται η καρδιά των αναγκών
των εργαζομένων, τα πρωτοβάθμια, ταξικά  σωματεία κι οι αμεσοδημοκρατικές διαδι-
κασίες αποφάσεών τους. Για τη δημιουργία νέων σωματείων εκεί που δεν υπάρχουν, για την πάλη
για να γίνουν τα σωματεία ταξικά. Ένα εργατικό κίνημα που θ’ αποτινάξει όποιες τάσεις εγ-
κλωβισμού στην ξεπουλημένη γραφειοκρατία και την ηγεσία των ΓΣΕΕ – ΑΔΕΔΥ. Ένα ερ-
γατικό κίνημα που θα συντονίζεται στη βάση των πρωτοβάθμιων σωματείων του, των απεργιακών του
επιτροπών κ.ο.κ., θα παλεύει για την αλλαγή των συσχετισμών, την ενεργοποίηση των εργαζομένων και
των σωματείων και θα ενοποιεί το σύνολο της εργατικής τάξης σε ανώτερο πολιτικό επίπεδο και με
βάση τις ανάγκες της, κόντρα σε κάθε προσπάθεια πολυδιάσπασής της. Ένα εργατικό κίνημα, τελικά,
που το ρόλο, όπως είπαμε και στην αρχή, θα το έχει το σύνολο των εργαζομένων χωρίς να υποκύπτει
στους ψευτοδιαχωρισμούς των νέων και παλιών, των Ελλήνων και μεταναστών, των ασφαλισμένων ή
μη, των απασχολούμενων ή ημιαπασχολούμενων. Το πιο μεγάλο παράδειγμα έρχεται απ’ το άμεσο πα-
ρελθόν και με αφορμή την τραγική επίθεση της εργοδοσίας στην Κ. Κούνεβα. Πάνω από 90 πρω-
τοβάθμια σωματεία συντονίζονται για πάνω από δύο μήνες με πρωτοφανή τρόπο με απτές
νίκες (κατάργηση σύμβασης με ΟΙΚΟΜΕΤ). Οι εργαζόμενοι πρέπει να πάρουν την κατάσταση στα χέρια
τους και μέσα από διαδικασίες συνελεύσεων να προβούν σε κινητοποιήσεις, αγκαλιάζοντας μεγάλα
κομμάτια της εργασίας και της νεολαίας.
ΤΩΡΑ είναι που πρέπει να αναπτυχθεί ΠΑΝΤΟΥ ένα ισχυρό νεολαιίστικο και εργατικό κί-
νημα, συνολικής αναμέτρησης και ανατροπής «από τα κάτω και από αριστερά» της αν-
τιλαϊκής πολιτικής, της κυβέρνησης της ΝΔ, του δικομματισμού και της ΕΕ, που θα
μπορεί, σε μαζικότητα, περιεχόμενο και μορφή, να εκφράσει τα πραγματικά κοινωνικά
και πολιτικά συμφέροντα του κόσμου της δουλειάς και της νεολαίας. Για μία αντικαπι-
ταλιστική απάντηση στην κρίση, από τη σκοπιά των δικαιωμάτων των εργαζομένων
και της νεολαίας.
Σε οριακές καταστάσεις, όπως αυτή που ζούμε τώρα, όπου όλα αμφισβητούνται και όλα διαμορφώ-
νονται, το ζήτημα είναι ποιος δίνει την τελική απάντηση. Θα επιτρέψουμε στο κλονισμένο σύστημα να
ορθοποδήσει και τελικά να επιβληθεί, οδηγώντας μας σε έναν ακόμα μεσαίωνα με ακροδεξιά χαρα-
κτηριστικά, δραματική ποιοτική χειροτέρευση των όρων εργασίας, μια σύγχρονη καθολική υποδούλωση
στην ολοκληρωτική κερδοφορία ή θα εμπνευστούμε από τις νέες προοπτικές και με όπλο μας τους συλ-
λογικούς αγώνες θα χτίσουμε την αριστερά που έχει ανάγκη η εποχή μας; Μια αριστερά που συνειδη-
τοποιεί πως δεν μπορεί να σταθεί σήμερα μια «ενδιάμεση λύση», διότι τόσο η διαχειριστική αντίληψη
του «νέου κοινωνικού συμβολαίου» που προβάλλει ο ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ και δυνάμεις της σοσιαλδημοκρα-
τίας, όσο και η προβολή της «λαϊκής οικονομίας-εξουσίας» στο έδαφος του καπιταλισμού από το ΚΚΕ,
στην περίοδο της κρίσης είναι καταδικασμένες να συντριβούν από το εύρος και το χαρακτήρα της επί-
θεσης. Την αριστερά που θα ορίζει το θετικό πρόταγμα για την έμπνευση και την αφύπνιση της κοινω-
νίας, ώστε να εξαλείψει κάθε στοιχείο εκμετάλλευσης. 

ΟΟΙΙ  ΚΚΑΑΤΤΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΣΣΕΕΙΙΣΣ  ΤΤΗΗΣΣ  
ΑΑΝΝΤΤΙΙΕΕΚΚΠΠΑΑΙΙΔΔΕΕΥΥΤΤΙΙΚΚΗΗΣΣ  ΜΜΕΕΤΤΑΑΡΡΡΡΥΥΘΘΜΜΙΙΣΣΗΗΣΣ

Οι μεταρρυθμίσεις στο χώρο της εκπαίδευσης, αποτελούν κομμάτι της συνεχώς κλιμα-
κούμενης επίθεσης του κεφαλαίου, εντάσσονται δε στα πλαίσια της διαμορφούμενης
αστικής απάντησης – υπέρβασης της κρίσης. Ο «κοινωνικός διάλογος» που ξεκίνησε από την
κυβέρνηση, με τη συμμετοχή του ΠΑΣΟΚ- ΛΑΟΣ, ΓΣΕΕ, ΔΟΕ, ΠΟΣΔΕΠ, πρυτάνεων επιχειρεί να δημι-
ουργήσει ένα πλαίσιο αντιδραστικής - καθεστωτικής συναίνεσης, κόντρα στο φοιτητικό κίνημα, για
την περαιτέρω προώθηση της «μεταρρύθμισης». Συμπληρώνεται από την επίθεση στο φοιτητικό
κίνημα, με τη συζήτηση για το άσυλο και την ποινικοποίηση των καταλήψεων, το χτύπημα των συνε-
λεύσεων και του μαχητικού φοιτητικού κινήματος. Η συζήτηση για την αλλαγή στον τρόπο ει-
σαγωγής στα ΑΕΙ και ΤΕΙ έχει στόχο την όξυνση των ταξικών – εξεταστικών φραγμών, την ένταση
του ανταγωνισμού στο εσωτερικό του σύγχρονου πανεπιστημίου, την ιδεολογική πειθάρχηση και διά-
σπαση του ενιαίου κύκλου σπουδών. Στοχεύει στην προλείανση του εδάφους για ευρύτερες αλλαγές στο
σύνολο της εκπαίδευσης στη χώρα μας (πχ υπό το πρίσμα της δήθεν ελεύθερης πρόσβασης), στη δη-

μιουργία πολλαπλών όρων για την δρομολόγηση μιας νέας πραγματικότητας των κολεγίων, των διδά-
κτρων, της αξιολόγησης, των ιδιωτικών πανεπιστημίων.
Παράλληλα, η κυβέρνηση προχωρά στην ολόπλευρη και συντεταγμένη εφαρμογή του νέου νόμου-πλαί-
σιο, φυσικά όχι συναινετικά και «αναίμακτα» όπως φάνηκε σε πολλές περιπτώσεις. Το φοιτητικό κί-
νημα έχει πλέον να αντιμετωπίσει μία νέα κατάσταση στην πλειοψηφία των σχολών: εφαρμογή της
λίστας συγγραμμάτων και προώθηση των 4ετών επιχειρησιακών προγραμμάτων, των εσω-
τερικών κανονισμών και της αξιολόγησης. Ιδιαίτερη πτυχή για την περίοδο αποτελούν και η ανα-
γνώριση των ιδιωτικών κολεγίων και των Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών, με τη ψήφιση της τροπολογίας
για τη «μεταδευτεροβάθμια» εκπαίδευση το καλοκαίρι και το σχεδιασμό για την ενσωμάτωση της κοι-
νοτικής οδηγίας 36/05 η οποία θα σηματοδοτήσει μια νέα εκπαιδευτική πραγματικότητα. Επικίν-
δυνη τροπή σκιαγραφεί και η δικαστική «δικαίωση» του παραρτήματος του IDEF (γαλλικού
πανεπιστημίου) με την αναγνώριση τόσο σε εκπαιδευτικό όσο και σε ακαδημαϊκό επίπεδο των παρε-
χόμενων τίτλων σπουδών.  Σε επίπεδο ιδρυμάτων περιφερειακά τίθενται οι βάσεις για την εφαρμογή
διατάξεων όπως η εσωτερική επιτροπή αξιολόγησης ενώ με αφορμή τις καταλήψεις εγκαινιάσθηκε η
προσπάθεια ποινικοποίησης των κινητοποιήσεων με τη φόρμουλα των 13ων βδομάδων (απώλεια εξα-
μήνου – εξεταστικής σε περίπτωση μη συμπλήρωσης 13ων βδομάδων διδασκαλίας) από το καθηγη-
τικό κατεστημένο. Στην προσπάθεια απαξίωσης των πτυχίων, με γνώμονα την αναγνώριση των κολεγίων,
επιχειρείται από τους μηχανισμούς απόδοσης επαγγελματικών δικαιωμάτων (πχ ΤΕΕ) η αποσύνδεση
πτυχίου – επαγγέλματος.
Η μεταρρύθμιση στο χώρο των ΤΕΙ αποκτούσε ανέκαθεν ιδιαίτερη σημασία, αφού περνά
πρώτα και κύρια μέσα από αυτά. Η εσωτερική αξιολόγηση ολοκληρώθηκε, τα τετραετή επιχειρησιακά
προγράμματα έχουν ξεκινήσει να εφαρμόζονται, η σύνδεση της έρευνας στα ΤΕΙ με τις επιχειρήσεις
εντείνεται. Η συνεχής εντατικοποίηση των ρυθμών σπουδών, ο κατακερματισμός των γνωστικών αν-
τικειμένων και η πολυδιάσπαση των πτυχίων ενισχύουν το κλίμα ανταγωνισμού ανάμεσα στους σπου-
δαστές και οδηγούν στην απαξίωση των συλλογικών διεκδικήσεων και στην επιλογή του ατομικού
δρόμου. Όλα τα παραπάνω κάνουν τον απόφοιτο των ΤΕΙ να παίρνει ένα πτυχίο χωρίς εργασιακά και
επαγγελματικά δικαιώματα. Τον αυριανό εργαζόμενο των 700 ευρώ, της ελαστικής εργασίας και της ερ-
γασιακής περιπλάνησης. Αυτό ξεκινάει από το προπτυχιακό στάδιο όπου είναι υποχρεωτική η εξάμηνη
πρακτική άσκηση για την απόκτηση πτυχίου. Ο σπουδαστής αναγκάζεται να εργάζεται με μισθό που
αντιστοιχεί στο 60-70% του βασικού μισθού χωρίς ένσημα. 

Το νέο τοπίο που επιχειρείται να θεμελιωθεί στην εκπαίδευση όλα αυτά τα χρόνια από τις κυβερνήσεις
της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, θέλει να ανοίξει διάπλατα τις πόρτες της σε μία νέα εργασιακή πραγματικότητα
που, εντείνοντας την εκμετάλλευση από τη μεριά του κεφαλαίου θα το βοηθά να απορροφά τους τριγ-

μούς των κρίσεων και να αυξάνει την κερδοφορία του. Βασικά χαρακτηριστικά του είναι τα εξής:
• Η δημιουργία των νέων εργαζομένων που χρειάζεται ο καπιταλισμός. Αυτό μεταφράζε-
ται σε απόφοιτους μιας χρήσης, ελαστικούς και αναλώσιμους, καταρτίσιμους, πειθαρχημένους, χωρίς
επαγγελματικά και εργασιακά δικαιώματα στο πτυχίο αλλά με έναν ατομικό φάκελο προσόντων, που
θα βιώσουν ένα αέναο κυνήγι πιστωτικών μονάδων μέσα στο φαύλο κύκλο της ημιαπασχόλησης, της
ανεργίας και επανακατάρτισης. Τη δημιουργία της γενιάς των 700 Ευρώ και της εργασιακής περιπλά-
νησης. 
• Η κατάργηση επαγγελματικών και εργασιακών δικαιωμάτων, η απαξίωση των πτυ-
χίων και η συνολική αλλαγή στον χαρακτήρα των προπτυχιακών σπουδών. Μέσα από
την προσπάθεια αναθεώρησης του άρθρου 16, την άμεση αναγνώριση των ΚΕΣ αλλά και τη διαδικα-
σία της αξιολόγησης και των πιστωτικών μονάδων που μάλιστα εντάσσονται στα πλαίσια του εσωτε-
ρικού κανονισμού ενισχύεται η πολιτική του κατακερματισμού των πτυχίων. 
• Η ιδεολογική πειθάρχηση των εργαζομένων και της νεολαίας και η εντατικοποίηση
του ρυθμού σπουδών. Για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος πρέπει εντός του πανεπιστημίου να συν-
θλίβει κάθε δυνατότητα κινηματικής αντίστασης, κάθε αριστερή ριζοσπαστική αμφισβήτηση. Αυτό θα
διαμορφώσει τη συνείδηση του αυριανού εργαζόμενου, που θα πρέπει και στη δουλειά του να είναι πει-
θήνιος, υπάκουος και να μη σηκώνει κεφάλι. 
• Η λειτουργία του πανεπιστημίου με επιχειρηματικούς - ανταποδοτικούς όρους. Το ση-
μερινό πανεπιστήμιο δεν αρκεί να προετοιμάζει την κερδοφορία του κεφαλαίου, πρέπει και να είναι το
ίδιο προσοδοφόρο. Εισάγεται λοιπόν η οικονομική ανταποδοτικότητα με στόχο την εφαρμογή ενός
μηχανισμού ελέγχου και προσαρμογής των πανεπιστημίων στις κατευθύνσεις που επιθυμεί το κεφάλαιο.
Ταυτόχρονα ενισχύεται η λειτουργία του με βάση τη λογική της αγοράς μέσα από την υιοθέτηση επι-
χειρηματικών - ανταποδοτικών κριτηρίων (manager, εξαγωγή πατέντας, τεχνολογικά πάρκα, πολεμική
έρευνα).

Η οδηγία 36/05 και τα Κέντρα Ελευθέρων Σπουδών: Τελευταίο βήμα της μεταρρύθμισης απο-
τελεί η αναγνώριση των ιδιωτικών κολεγίων και των Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών από τη μεριά της
κυβέρνησης, με την ενσωμάτωση της οδηγίας 36/05, η οποία κατεδαφίζει επαγγελματικά και εργασιακά
δικαιώματα με την αναγνώριση της επαγγελματικής ισοτιμίας των κολεγίων με τα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ.



Πατά πάνω στην μεγαλειώδη νίκη του κινήματος έναντι της αναθεώρησης του άρθρου 16. Αναγνωρίζεται η πλήρως
προσαρμοσμένη στις ανάγκες της αγοράς ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση, δίπλα στην οποία φυτοζωεί το δημόσιο
πανεπιστήμιο των επιχειρηματικών και ανταποδοτικών κριτηρίων λειτουργίας, που κρατιέται ζωντανό μέσω της αξιολό-
γησης, του ανταγωνισμού και της άμεσης προσαρμογής στους όρους του κεφαλαίου. Επίσης ο τρόπος λειτουργίας των ΚΕΣ
(απουσία συνδικαλισμού, εντατικοί ρυθμοί, απουσία ασύλου) αποτελεί πολιορκητικό κριό για τη λειτουργία συνολικά των
πανεπιστημίων.  Εντείνει την πολυδιάσπαση της νεολαίας και τον κατακερματισμό της εκπαίδευσης με τη
δημιουργία ακόμα μιας “κατηγορίας” αποφοίτων, οι περισσότεροι από τους οποίους εξωθούνται σε αυτήν την
οδό μέσω της βάσης του 10. Για εμάς οι συνάδελφοι των ΚΕΣ δεν είναι αντίπαλοι αλλά μελλοντικοί εργαζόμενοι που
θα βιώσουν την ίδια ανασφάλεια και εκμετάλλευση και θα πρέπει από κοινού να διεκδικήσουμε το μέλλον στην εργασία.

Ο αντιδραστικός Νόμος – Πλαίσιο, εισάγει ένα πιο αυταρχικό και ανταποδοτικό πλαίσιο λειτουργίας για το πανεπι-
στήμιο. Είναι ο νόμος της καταστολής και της πειθάρχησης του κινήματος (κατάργηση του Ασύλου, μέτρα για
χαμένα εξάμηνα), της όξυνσης της ανταποδοτικής και επιχειρηματικής λειτουργίας (4ετή επιχειρησιακά σχέ-
δια, manager, ιδιωτική χρηματοδότηση, μείωση φοιτητικών παροχών, αξιολόγηση), της εντατικοποίησης και της
πειθάρχησης των φοιτητών – του ατομικού δρόμου (διαγραφή φοιτητών, ανταποδοτικές υποτροφίες, αλυσίδες
μαθημάτων). Είναι ο νόμος της λίστας συγγραμμάτων που περιέχει και την περικοπή βιβλίων, οδηγεί στην εντα-
τικοποίηση και εξατομίκευση των σπουδών εντασσόμενος στην πάγια στρατηγική περικοπής των κοινωνικών παροχών.
Είναι ο νόμος που επί της ουσίας καταργεί το άσυλο. Αποσκοπεί στο τσάκισμα των φοιτητικών, νεολαιίστικων και
εργατικών αγώνων που χρησιμοποιούν το άσυλο σαν εφαλτήριο για κινητοποιήσεις. Είναι συνυφασμένος με μία δίχως προ-
ηγούμενο κατασυκοφάντηση των φοιτητικών διεκδικήσεων από αντιδραστικές δυνάμεις που επιθυμούν διακαώς την
εφαρμογή της μεταρρύθμισης στα πανεπιστήμια και δίνει τα εχέγγυα για την ομαλή διεξαγωγή της εκπαιδευτικής και
ερευνητικής διαδικασίας και επιχειρηματικής λειτουργίας του πανεπιστημίου

Η Αξιολόγηση, Η Δια βίου Μάθηση και το Ενιαίο Πλαίσιο Προσόντων: Ο σκοπός της εκπαιδευτικής μεταρρύθ-
μισης για κατάργηση του συλλογικού δρόμου προς την εργασία και τη συλλογική διαπραγμάτευση των όρων της περ-
νάει μέσα από το νόμο της “διασφάλισης της ποιότητας”. Η αντικατάσταση του πτυχίου με πιστωτικές μονάδες,
το συμπλήρωμα διπλώματος, η πλήρης κατάργηση της έννοιας του επαγγελματικού δικαιώματος, οδη-
γούν στον κατακερματισμό των ενιαίων πτυχίων και στη δημιουργία αποφοίτων που αντί για σφαι-
ρικό αντικείμενο θα έχουν εργαλειακές – πρόσκαιρες – ευέλικτες γνώσεις, τις οποίες θα έρχονται να
ανανεώνουν κάθε φορά σε ένα Ινστιτούτο Δια Βίου Μάθησης. Έτσι θα συμπληρώνεται ο κύκλος εργα-
σίας – κατάρτισης – ανεργίας – επανακατάρτισης του ευέλικτου, άμεσα εκμεταλλεύσιμου, νέου τύπου
εργαζόμενου.
Τα πορίσματα εξωτερικής αξιολόγησης για τα πέντε πρώτα τμήματα, καταδεικνύουν τις «προβληματικές» από τη μη
εφαρμογή του νόμου πλαίσιο και την ανάγκη ευθυγράμμισης με την Μπολόνια και τον ΚΕΧΑΕ. Αναφέρονται στο σύ-
στημα των πιστωτικών μονάδων, στα προαπαιτούμενα, στο όριο φοίτησης και υποδεικνύουν τη διάσπαση σε κύκλους
σπουδών. Τονίζουν δε το «πρόβλημα» που τίθεται με τη διακοπή της εύρυθμης λειτουργίας από κινητοποιήσεις – κατα-
λήψεις, ενώ συνιστούν την ένταση των επιχειρηματικών και ανταποδοτικών κριτηρίων λειτουργίας. Παράλληλα προ-
ωθείται το Ευρωπαίκό Πλαισιο Προσόντων που υλοποιεί τον ΚΕΧΑΕ σε ένα πλαίσιο αξιολόγησης από το σχολείο μέχρι το
διδακτορικό!

ΓΓΙΙΑΑ  ΜΜΙΙΑΑ  ΜΜΑΑΧΧΗΗΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΚΚΛΛΙΙΜΜΑΑΚΚΩΩΣΣΗΗ  
ΤΤΟΟΥΥ  ΦΦΟΟΙΙΤΤΗΗΤΤΙΙΚΚΟΟΥΥ  ΚΚΙΙΝΝΗΗΜΜΑΑΤΤΟΟΣΣ

Ειδικά μετά και την παρακαταθήκη που του άφησε ο νεολαιίστικος Δεκέμβρης και τα κινήματα των προηγούμενων χρό-
νων, το φοιτητικό κίνημα πρέπει να αντιληφθεί ότι οι συσχετισμοί μπορούν να αλλάξουν πραγματικά στο δρόμο, και όχι
με κάποια κοινοβουλευτική διαχείριση ή εκλογική αναμονή “καταδίκης αυτής της πολιτικής”. Πως με πρακτικές που
θα χτυπούν στον πυρήνα της αστικής πολιτικής, θα δίνει τον ανυποχώρητο αγώνα ρήξης και ανατρο-
πής. Απέναντι λοιπόν σε μία νέα επίθεση στην εκπαίδευση, απέναντι στις προσπάθειες τρομοκράτησης και φίμωσης του
φοιτητικού κινήματος αλλά και απέναντι στις προσπάθειες χειραγώγησης του ριζοσπαστισμού από τις καθεστωτικές πα-
ρατάξεις, το φοιτητικό κίνημα πρέπει να βγει ξανά στο προσκήνιο. Πιάνοντας το νήμα της εξέγερσης του Δεκέμβρη, αντ-
λώντας από την παρακαταθήκη της νικηφόρας έκβασης των αγώνων της νεολαίας πρέπει να δώσει ξανά τη μάχη για την
ανατροπή των σχεδίων της κυβέρνησης και της ΕΕ στην εκπαίδευση. Θα συγκρούεται με κάθε επίδοξο διαχειριστή της
εξουσίας και κάθε αντιλαϊκή κυβέρνηση, και με μέτωπο ενάντια στην πολιτική της ΕΕ, για απεμπλοκή από τον ΚΕΧΑΕ, για
τη νίκη απέναντι στην εκπαιδευτική αναδιάρθρωση. 
Απέναντι στην πολύπλευρη επίθεση στα δικαιώματα της σπουδάζουσας νεολαίας, μόνο το μαζικό κίνημα μπορεί να
επιφέρει κατακτήσεις με τον πολιτικό του αγώνα, τις μαχητικές μορφές, από τη σκοπιά των δικαιωμάτων των αυριανών
εργαζόμενων. Ο νέος νόμος πλαίσιο της καταστολής, της πειθάρχησης και της έντασης της επιχειρηματικής λειτουρ-
γίας δε διορθώνεται- ανατρέπεται! Καταργείται στο δρόμο από το μαχητικό φοιτητικό κίνημα. Μπλοκάροντας κάθε
πτυχή του, από τη σκοπιά της ανατροπής του. Με αγώνα ενάντια στην αναγνώριση των ΚΕΣ και της οδηγίας
36/05 της κατεδάφισης των εργασιακών- επαγγελματικών δικαιωμάτων, ενάντια σε κάθε προσπάθεια εφαρμογής της
αξιολόγησης, ενάντια στη νέα επίθεση που θα ακολουθήσει το “διάλογο’’. Με συνελεύσεις, καταλήψεις, διαδη-
λώσεις και πολύμορφες δράσεις. 



ΕΕΑΑΑΑΚΚ

Το αίτημα για ενιαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση, αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν για όλους,
είναι επιτακτικό. Ενάντια στην πολυδιάσπαση σε ΑΕΙ-ΤΕΙ-ΚΕΣ-ΙΕΚ-ΚΕΚ, για ενιαία γνωστικά αντικεί-
μενα και πτυχία, με όλα τα επαγγελματικά και εργασιακά δικαιώματα κατοχυρωμένα. Το πτυχίο, μο-
ναδική προϋπόθεση για την εξασφάλιση εργασίας. Ενάντια στη βάση του 10, για ενιαίο δωδεκάχρονο
σχολείο χωρίς ταξικούς – εξεταστικούς φραγμούς.
ΣΤΟ ΝΙΚΗΦΟΡΟ ΔΡΟΜΟ των κινημάτων διαρκείας μαζί με τα αγωνιζόμενα τμήματα της
εργασίας, με την πρωτοβουλία των πρωτοβάθμιων σωματείων! Στο πλάι των απεργών
και των ολοένα και αυξανόμενων απολυμένων εργαζομένων, πέρα από τον συμβιβα-
σμό και την υποταγή, με αιτήματα και δράση που θα αντιστέκονται στη πολιτική μήτρα
που γεννά την κοινή επίθεση σε εργασία και εκπαίδευση. Με συντονισμένη δράση με τα
πρωτοβάθμια σωματεία, τις ομοσπονδίες και τις επιτροπές τους, ενάντια στους διασπαστικούς και χωρίς
πνοή αγώνες της υποταγμένης συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας. Με διεκδικήσεις που θα απαντούν
τόσο στα άμεσα αιτήματα αλλά και θα ανοίγουν και ευρύτερα θέματα αντικυβερνητικής πάλης, δημο-
κρατικών δικαιωμάτων κόντρα στην καταστολή και τη δυσφήμιση των αγώνων εργαζομένων και φοι-
τητών. Σε μια περίοδο που η κυβέρνηση έχει επιλέξει να ανοίξει μέτωπο σε παιδεία, εργασία και
δημοκρατία η απάντηση δε θα μπορούσε να είναι διασπασμένη. Εν μέσω της οικονομικής κρίσης
τίθενται πλέον οι κατάλληλοι όροι για μια οργανική σύμπλευση φοιτητικού - εργατικού
κινήματος, για την από κοινού διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους. Η σύμπλευση φοι-
τητών - εργαζομένων σε πολιτικό και κινηματικό επίπεδο πρέπει να αποτελέσει πρω-
ταρχικό στόχο για το φοιτητικό κίνημα για το επόμενο διάστημα. Πρέπει με ενιαίο τρόπο
εμείς ως αυριανοί εργαζόμενοι με την νεολαία της εργασιακής περιπλάνησης και ανασφάλειας, μαζί με
τα πληττόμενα κομμάτια της εργασίας να βγούμε στο προσκήνιο απαιτώντας όλα αυτά που μας κλέ-
βουν και μας ανήκουν. 
Από τη μεριά μας, δε θεωρούμε ότι ο αγώνας αυτός πρέπει να μείνει στα όρια της σπουδάζουσας νε-
ολαίας. Στο βαθμό που η επίθεση στην εκπαίδευση εντείνεται σε όλες τις βαθμίδες, είναι αναγκαία όσο
ποτέ η συγκρότηση ενός πανεκπαιδευτικού μετώπου αγώνα απέναντι στην κυβερνητική πολιτική. Φοι-
τητές και σπουδαστές, στον αγώνα ενάντια στα νέα μέτρα, επιδιώκουν τη συνεύρεση στο δρόμο με τα
υπόλοιπα κομμάτια της εκπαίδευσης. Με τους μαθητές που θα αγωνιστούν κόντρα στις αναδιαρθρώ-
σεις στην δευτεροβάθμια, που επιβάλλεται με το νέο σύστημα εισαγωγής στο πανεπιστήμιο. Με τους
δάσκαλους και τους καθηγητές, που παρά τη χρόνια απαξίωση των αιτημάτων τους από τις κυβερνή-
σεις συνεχίζουν να διεκδικούν αυτά που τους ανήκουν. Με κάθε νεολαίο σπουδαστή των ΚΕΚ – ΙΕΚ –
ΚΕΣ που αγωνιά για το μέλλον της εργασιακής ανασφάλειας και της διαρκούς επανακατάρτισης.
Προς την διαμόρφωση ενός πανεκπαιδευτικού - πανεργατικού μετώπου ανατροπής. Η
ανάγκη συμπόρευσης με το μαθητικό κίνημα, τους δασκάλους και καθηγητές - την πρωτοβουλία των
πρωτοβάθμιων σωματείων – στο πλάι των απεργών και των ολοένα και αυξανόμενων απολυμένων
εργαζομένων.

Απαντάμε με ένα φοιτητικό κίνημα:
• Αντικυβερνητικό, αντιΕΕ ανατρεπτικό, που θα διαμορφώνει ένα πλειοψηφικό ρεύμα αμφι-
σβήτησης, που δε θα αρκείται στην υπεράσπιση των κεκτημένων και τους αγώνες εντός ορίων, που θα
παλεύει να πληρώσει την κρίση το κεφάλαιο, που θα προβάλλει το σύνθημα «δε ζητάμε πολλά, τα θέ-
λουμε όλα». Που θα συγκρούεται με την πολιτική αυτή, κατανοώντας ότι είναι η μόνη λύση στην κρίση
του πολιτικού συστήματος. Που θα συγκρούεται με την κυβέρνηση και κάθε άλλο επίδοξο διαχειριστή
της ίδιας πολιτικής, το ΠΑΣΟΚ. Που θα αναδεικνύει την πολιτική και τις ευθύνες της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης σε όλο το χαρακτήρα της εκπαίδευσης, κινούμενο ενάντια σε αυτές.
• Πολύμορφο, που θα αξιοποιεί και θα συνθέτει όλο τον πλούτο των αγωνιστικών πρωτοβουλιών στο
εσωτερικό των σχολών. Που θα συντονίζεται και θα επικοινωνεί με όλα τα πληττόμενα κομμάτια της κοι-
νωνίας, ιδιαίτερα τώρα που αυτά πολλαπλασιάζονται λόγω της κρίσης. Που δίνει ριζοσπαστική προ-
οπτική στην δημιουργικότητα μέσα από ζωντανές διαδικασίες και δρώμενα. 
• Με πανεκπαιδευτική - πανεργατική απεύθυνση, που θα συνδέεται με τους αγώνες των ερ-
γαζομένων και της νεολαίας, για την ανατροπή της αντεργατικής και αντιεκπαιδευτικής πολιτικής. Που

θα δρα εξώστρεφα, θα αγκαλιάζεται από την κοινωνία και θα αγκαλιάζει όλες τις τάσεις αμφισβήτη-
σης και αγώνα. 
• Αμεσοδημοκρατικό και ανεξάρτητο, που θα δημιουργεί τις δικές του μορφές οργάνωσης, αυ-
τοτελείς και ανεξάρτητες από την κατεστημένη πολιτική των εκπροσώπων και των επιτελείων, που θα
στηρίζεται στις γενικές συνελεύσεις και τις συντονιστικές τους επιτροπές, όπου οι ίδιοι οι φοιτητές θα
παράγουν πολιτική με βάση τα συμφέροντα και τα δικαιώματά τους. Που λειτουργεί σαν ζωντανό κύτ-
ταρο πολιτικής και ζύμωσης του κόσμου του αγώνα, του κάθε αγωνιστή που θα κάνει κτήμα του το
συλλογικό συμπέρασμα στην βάση της συνδιαμόρφωσης. 
• Πανελλαδικό, που θα ενοποιεί το σύνολο της σπουδάζουσας νεολαίας πάνω στη βάση των κοινών
αναγκών και δικαιωμάτων της, ενώ θα δρα ενάντια σε κάθε προσπάθεια των καθεστωτικών παρατά-
ξεων (ΔΑΠ – ΠΑΣΠ – ΠΚΣ - ΑΡΕΝ) να διαπραγματευτούν στο όνομα του φοιτητικού κινήματος τους
όρους υποταγής των φοιτητών. Κόντρα στο ΕΣΥΠ (Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας) και τη σύνοδο των
Πρυτάνεων, με ένα φοιτητικό κίνημα διαρκείας του οποίου η πανελλαδική δράση κατοχυρώνεται μέσα
από τις ανοιχτές διαδικασίες των πανελλαδικών συντονιστικών των Γενικών Συνελεύσεων, καθώς και
των ανοιχτών συντονιστικών επιτροπών τους. Ενός φοιτητικού κινήματος που θα συμβάλλει στο συνεχή
συντονισμό των Γενικών Συνελεύσεων και στην ποιοτική αναβάθμιση του Πανελλαδικού Συντονιστικού!
Ενάντια σε οποιαδήποτε προσπάθεια συγκρότησης της Ε.Φ.Ε.Ε. και των τοπικών οργάνων της που θα
κινείται στην προοπτική γραφειοκρατικοποίησης του φοιτητικού κινήματος και των διαδικασιών του και
θα παίζει το ρόλο επίσημου συνομιλητή με τη κυβέρνηση.
• Μετωπικό και σύμμαχο, με το σύνολο των χώρων της εκπαίδευσης. Που θα παλεύει για έναν ενι-
αίο και δημοκρατικό συντονισμό των φοιτητικών και σπουδαστικών συλλόγων, που θα προσπαθεί να
συντονίζεται με άλλες αγωνιζόμενες μερίδες της εκπαίδευσης και της κοινωνίας. Φοιτητικό κίνημα σε
ΑΕΙ και ΤΕΙ γιατί τα συμφέροντα φοιτητών - σπουδαστών είναι κοινά, κοινά με τις ανάγκες και τα δι-
καιώματα με αυτά των εργαζομένων και όχι του καθηγητικού κατεστημένου. 
Βασικός μοχλός και πυροκροτητής του φοιτητικού κινήματος αποτελεί το επιτυχημένο εγχείρημα των
σχημάτων της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αριστερής Κίνησης. Με ξεκάθαρο ηγεμονικό – πρωτοπόρο
ρόλο στις πρόσφατες μεγαλειώδεις κινητοποίησεις του, με διακριτό, ριζοσπαστικό και ανεξάρτητο λόγο
και παρέμβαση μέσα στις σχολές κόντρα στις συντεχνιακές λογικές, κόντρα στις παρατάξεις – ιμάντες
μεταβίβασης κομματικών οδηγιών.

ΣΣΤΤΙΙΣΣ  ΕΕΡΡΧΧΟΟΜΜΕΕΝΝΕΕΣΣ  ΦΦΟΟΙΙΤΤΗΗΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΕΕΚΚΛΛΟΟΓΓΕΕΣΣ  
ΣΣΤΤΗΗΡΡΙΙΖΖΟΟΥΥΜΜΕΕ  ––  ΨΨΗΗΦΦΙΙΖΖΟΟΥΥΜΜΕΕ  ΕΕ..ΑΑ..ΑΑ..ΚΚ..!!

Για μας, οι φοιτητικές εκλογές δεν αποτελούν μία μάχη εκλογικών επιτελείων, μηχανισμών ή εκλογι-
κής εξαργύρωσης του κινήματος, αλλά αποτελούν άλλη μία διαδικασία που και εκεί μπορούν να εκ-
φραστούν οι τάσεις αμφισβήτησης των φοιτητών. Συγκρουόμαστε με τη λογική και πρακτική των
ΔΑΠ – ΠΑΣΠ, που συναίνεσαν ώστε οι φοιτητικές εκλογές να γίνουν όσο το δυνατό πιο κοντά στις Ευ-
ρωεκλογές, για να στήσουν ένα κοινοβουλευτικό τοπίο στις σχολές, ένα πρόωρο γκάλοπ για τις Ευ-
ρωεκλογές! Κόντρα στην κυβερνητική ΔΑΠ της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, του Νόμου Πλαίσιο
και των ιδιωτικών πανεπιστημίων, που στηρίζει σε κάθε φάση την κυβέρνηση και τις επιλογές της. Κόν-
τρα στην ΠΑΣΠ, που «τα βρίσκει» πολλές φορές ανοιχτά με τη ΔΑΠ. Είναι η παράταξη του ΠΑΣΟΚ,
που εδώ και τόσα χρόνια προωθεί τα ίδια και χειρότερα, που ακόμα και τώρα προτάσσει επιθετικά την
Αξιολόγηση και ορισμένες “θετικές” πτυχές του νέου Νόμου Πλαίσιο. 
Ψήφος στην ΠΚΣ αποτελεί ψήφο στην αριστερά της διαμαρτυρίας, η οποία αρνείται να πιστέψει ότι
οι αγώνες μπορούν να νικούν στο σήμερα και που αδυνατεί να αποκτήσει ανατρεπτική πολιτική λογική.
Ενώ από την άλλη, ψήφος στην ΑΡΕΝ σημαίνει ψήφος στην αριστερά της διαχείρισης, στην αριστερά
που δεν μάχεται για την ανατροπή του συστήματος, αλλά αποσκοπεί στην ενσωμάτωση του κινήμα-
τος για την επίτευξη μίας εναλλακτικής αδιέξοδης κυβερνητικής λύσης, μιας “δημοκρατικής” διεξόδου
από την κρίση. Στην αριστερά που στοχεύει, όχι στην νικηφόρα έκβαση αλλά, στην κοινοβουλευτική
ενσωμάτωση των κινημάτων. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτές οι δυνάμεις εκφράζουν μια ηττημένη, μη επι-
κίνδυνη για το σύστημα αριστερά, μια αριστερά που δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα αναβαθμισμένα



πολιτικά καθήκοντα της περιόδου. 
Σε αυτή, λοιπόν, την περίοδο ψήφος στην ΕΑΑΚ αποτελεί την πιο έμπρακτη και σκληρή κατα-
δίκη της κυβέρνησης της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, των παρατάξεων τους ΔΑΠ και ΠΑΣΠ και
της πολιτικής που καθημερινά δολοφονεί τις ανάγκες και τα δικαιώματά μας. Σημαίνει
μαχητική σύγκρουση ενάντια στην επίθεση που εξαπολύεται σε παιδεία – εργασία – δημοκρατικά δι-
καιώματα. Στήριξη της ΕΑΑΚ είναι στήριξη των αγώνων της επόμενης μέρας, για ένα ρι-
ζοσπαστικό, ανατρεπτικό φοιτητικό κίνημα που θα μπορεί να είναι και νικηφόρο. Για την
ενδυνάμωση του αγώνα διαρκείας ως μοναδική απάντηση στο Νόμο Πλαίσιο, τον Πρότυπο Εσωτερικό
Κανονισμό, την αναγνώριση των ΚΕΣ, την Αξιολόγηση, την ιδεολογική πειθάρχηση των φοιτητών, την
ένταση των επιχειρηματικών και ανταποδοτικών κριτηρίων λειτουργίας του πανεπιστημίου. Για ένα
φοιτητικό κίνημα που θα συνενώνει την νεολαία με βάση την εργασιακή της προοπτική και δεν θα τη
διασπά με συντεχνιακές λογικές. Για μαχητικό αγώνα που θα μπορεί να αναπτύσσεται μέσα από αμε-
σοδημοκρατικές διαδικασίες, με όλη την εξουσία στις Γενικές Συνελεύσεις και να αποκτά εκείνο το πε-
ριεχόμενο και τα χαρακτηριστικά που το καθιστούν πολιτικά επικίνδυνο.

ΜΜΕΕ  ΜΜΙΙΑΑ  ΑΑΛΛΛΛΗΗ  ΑΑΡΡΙΙΣΣΤΤΕΕΡΡΑΑ......  
ΑΑΝΝΤΤΙΙΚΚΑΑΠΠΙΙΤΤΑΑΛΛΙΙΣΣΤΤΙΙΚΚΗΗ--ΕΕΠΠΑΑΝΝΑΑΣΣΤΤΑΑΤΤΙΙΚΚΗΗ  

ττωωνν  ααννυυπποοχχώώρρηηττωωνν  ααγγώώννωωνν  κκααιι  ττηηςς  ααννααττρροοππήήςς

Σε αυτήν την ιστορική περίοδο που διανύουμε είναι αναγκαία μία άλλη Αριστερά! Μια αριστερά που
θα αναδύεται μέσα από το καυτό πεδίο των πολιτικών και κοινωνικών μαχών που δίνουν η νεολαία και
οι εργαζόμενοι. Τώρα που γίνονται βήματα στην ανασυγκρότηση και ενοποίηση της αντικαπιταλιστι-
κής Αριστεράς, η διαδικασία αυτή πρέπει να αποκτήσει βάθος και προοπτική. Να ανοιχτεί σε όλο το
φάσμα των αγωνιστών που έδωσαν τις μάχες όλη την προηγούμενη περίοδο, να γίνει υπόθεση όλου του
πρωτοπόρου δυναμικού των αγώνων για να μπορεί να το εκφράσει και να συνδεθεί ουσιαστικά μαζί του.
Μια αριστερά που θα συμβάλει με όλες της τις δυνάμεις και σε όλα τα επίπεδα στην ανά-
πτυξη ανυποχώρητων-νικηφόρων αγώνων, που θα προωθεί την ταξική ανασυγκρό-
τηση του εργατικού κινήματος, που θα έχει στόχο να πληρώσει το κεφάλαιο την κρίση
και όχι οι εργαζόμενοι, που θα παλεύει για τη σύνδεση των επιμέρους αγώνων και αν-
τιστάσεων σε ανώτερο επίπεδο που θα αναμετρούνται συνολικά με την κυβέρνηση το
ΠΑΣΟΚ, την ΕΕ. Με ορίζοντα και στρατηγικό στόχο τη συγκρότηση του πόλου της αντι-
καπιταλιστικής Αριστεράς στην κοινωνία.
Είναι αναγκαίο να βαδίσουμε σε ανεξάρτητο δρόμο και από τις δύο επίσημες εκδοχές της Αριστεράς.
Γιατί ο ΣΥΝ/ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να μην παραιτείται από το δρόμο της “αριστερής” διακυβέρνησης, της
κατάθεσης υπεύθυνων προτάσεων προς το σύστημα, της φιλοΕΕ πολιτικής του. Απαντά με όρους σο-
σιαλδημοκρατίας και νέου κοινωνικού συμβολαίου, σε κατευθύνσεις συγγενείς με αυτές του ΠΑΣΟΚ
ενώ ενσωματώνει τις αγωνιστικές τάσεις δια της κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης. Παράλληλα, το
ΚΚΕ αδυνατεί να εκφράσει ένα σύγχρονο σχέδιο νίκης για το κίνημα, εγκλωβίζει τους αγώνες στην
αέναη συσσώρευση πολιτικών προϋποθέσεων και όρων με κοινοβουλευτικούς – εκλογικούς όρους
και γύρω από τον εαυτό του. Αντίστοιχη είναι και η στάση τους στα Πανεπιστήμια με τη ΠΚΣ να είναι
εχθρική προς το φοιτητικό κίνημα.

Σε αυτές τις συνθήκες τα καθήκοντα για την επαναστατική αριστερά είναι αναβαθμισμένα. Η ιστορία
δεν έχει τελειώσει, ο καπιταλισμός δεν είναι μονόδρομος. Είναι αναγκαίο και εφικτό να μιλήσουμε για
την πολιτική αυτοτέλεια της αντικαπιταλιστικής αριστεράς, που δε μπορεί να ειδωθεί ανεξάρτητα από

την ενωτική της παρουσία στα κοινωνικά μέτωπα και σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο. Μιας αριστεράς που
θα τροφοδοτεί και θα τροφοδοτείται από τα κινήματα, που δε θα υποτάσσεται σε λογικές συνδιαχείρισης
και συναλλαγής, θα έρχεται σε ρήξη με την υποστολή των κοινωνικών συγκρούσεων στο όνομα της συ-

ναίνεσης και της κοινωνικής ειρήνης. Που θα επιδιώκει να εκφράσει ένα κοινωνικό ρεύμα αντίστασης
και αποστασιοποιούμενη από τα οποιαδήποτε κεντροαριστερά σενάρια, θα παλεύει για την τελική ανα-

τροπή.

Η ΕΑΑΚ και τα σχήματα της έχουν ιστορικά έχουν παίξει ρόλο στη συζήτηση για μία Άλλη Αριστερά,
αντικαπιταλιστική και επαναστατική και θέλουμε ειδικά σε αυτή την περίοδο να συμβάλουμε στη διαδικα-
σία βαθύτερης πολιτικής συγκρότησης και ενοποίησης αυτής της αριστεράς. Να συμβάλουμε στην αυ-
τοτελή μετωπική συγκρότηση και ενίσχυση της ανεξάρτητης αντικαπιταλιστικής αριστεράς σε όλους
τους κοινωνικούς χώρους και συνολικά την κοινωνία. Η ΕΑΑΚ έχει δείξει ότι δεν αποτελεί συγκόλληση
οργανώσεων της εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς αλλά το πιο επιτυχημένο εγχείρημα της αντικαπι-
ταλιστικής επαναστατικής αριστεράς με ενιαίο πολιτικό συντονισμό και πολιτικό περιεχόμενο. Κινού-
μενη σε αυτή την κατεύθυνση, η ΕΑΑΚ θα πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες κινηματικού και πολιτικού
συντονισμού με όλα τα σχήματα στους εργασιακούς, εκπαιδευτικούς και μαθητικούς χώρους ώστε η
αντικαπιταλιστική αριστερά να εμφανιστεί ενιαία με τους καλύτερους δυνατούς όρους στους κοινωνι-
κούς αγώνες της επόμενης περιόδου. Σε αυτές τις συνθήκες τα καθήκοντα για την επαναστατική αρι-
στερά είναι αναβαθμισμένα. Το επιτακτικό χρέος αυτό, πέφτει στις πλάτες της επαναστατικής αριστεράς,
που πρέπει να προτάξει την αναγκαιότητα της αυτοτέλειας της που πρέπει να πραγματωθεί σε συζυγή
πορεία μαζί με την ενωτική της παρουσία τόσο στα κοινωνικά μέτωπα όσο και στο κεντρικό πολιτικό
επίπεδο. Να σηκώσει ψηλά την σημαία της αριστεράς της ανατροπής! Που θα έρχεται σε ρήξη με τις
λογικές του «εφικτού», της εθνικής ανάπτυξης, της υποστολής των κοινωνικών συγκρούσεων στο όνομα
της συναίνεσης, της εθνικής ομοψυχίας και της κοινωνικής ειρήνης αλλά που θα προβάλει το ρεαλισμό
των κοινωνικών αγώνων. Που θα δίνει πολιτικές απαντήσεις από τη σκοπιά των εργαζομένων, θα συν-
δέεται με τους κοινωνικούς αγώνες, θα προσπαθεί να τους ενοποιεί και να τους εκφράζει πολιτικά. Που
θα επιδιώκει να εκφράσει ένα κοινωνικό ρεύμα ανυπακοής και ρήξης στην ελληνική κοινωνία και απο-
στασιοποιούμενη από τα οποιαδήποτε κεντροαριστερά σενάρια, θα παλεύει για την συνολική ανα-
τροπή.

� Αντικαπιταλιστική, που θα έρχεται σε ρήξη με την επίσημη πολιτική και το κράτος από τη σκο-
πιά των συμφερόντων των πληττόμενων κομματιών φοιτητών και εργαζομένων. 
� Νικηφόρα, που θα πετυχαίνει υλικές νίκες στους αγώνες και θα αλλάζει συνειδήσεις, στη μάχη

για τη συνολική απάντηση στην πιο βάρβαρη επίθεση που δεχόμαστε, διαχωριζόμενη από τη λογική
της «επίσημης» αριστεράς (ΚΚΕ-ΠΚΣ, ΣΥΝ-ΑΡΕΝ) που αρκείται σε μια «αριστερή διαμαρτυρία» και τε-
λικά ενσωματώνει στην πράξη κομμάτια της αστικής πολιτικής.
� Ανεξάρτητη από την αστική πολιτική και ιδεολογία, σε μορφές και περιεχόμενο, από εργοδοτι-

κούς και καθηγητικούς μηχανισμούς.
Αυτό το ποιοτικό ρεύμα και αυτή την αριστερά θέλει να εκφράσει η ΕΑΑΚ μέσα και έξω από τα πα-
νεπιστήμια, στις καθημερινές μάχες των σχολών, στις κεντρικές πολιτικές αναμετρήσεις που βρί-

σκονται μπροστά μας:
- Στο μέτωπο της ανατροπής της κλονισμένης κυβερνητικής πολιτικής, από τη σκοπιά των συμφε-

ρόντων και αναγκών της νεολαίας και των εργαζομένων. 
- Στο μέτωπο της μάχης ενάντια στις αντιδραστικές αλλαγές στην εκπαίδευση. Με αγώνα διαρκείας

ενάντια σε κάθε αξιολόγηση, ενάντια στα ΚΕΣ και τα ΙΔΒΕ, τη διάλυση των πτυχίων, τους δύο κύκλους
σπουδών και την κατάργηση της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης, το νέο εξεταστικό. Ενάντια στο νέο
νόμο-πλαίσιο, στη βάση του 10 για εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Ενάντια σε κάθε πτυχή της εκπαιδευ-
τικής αναδιάρθρωσης. 

- Στο μέτωπο ενάντια στις απολύσεις, κόντρα στο νέο εργασιακό μεσαίωνα που επιβάλλει ο αστικός
συνασπισμός εξουσίας για το ξεπέρασμα της κρίσης. 

- Στο μέτωπο της υπεράσπισης των δημοκρατικών δικαιωμάτων, κατά της αυταρχικής θωράκισης
του κράτους και της ΕΕ, για την υπεράσπιση και τη διεύρυνση του ασύλου και των λαϊκών ελευθεριών. 

- Στο μέτωπο ενάντια στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις, τις πολεμικές επιχειρήσεις, τον εθνικισμό.
Μάχη ενάντια στα εξοπλιστικά προγράμματα και στην αύξηση των δαπανών για τον πόλεμο, για μα-
ζική αντιπολεμική – αντιιμπεριαλιστική – αντικυβερνητική πάλη, για τις δημοκρατικές ελευθερίες των
φαντάρων.



ΚΚΑΑΤΤΩΩ  ΗΗ  ΚΚΥΥΒΒΕΕΡΡΝΝΗΗΣΣΗΗ  ΤΤΩΩΝΝ  ΔΔΟΟΛΛΟΟΦΦΟΟΝΝΩΩΝΝ  ––  
ΑΑΝΝΑΑΤΤΡΡΕΕΠΠΟΟΥΥΜΜΕΕ  ΤΤΗΗΝΝ  ΠΠΟΟΛΛΙΙΤΤΙΙΚΚΗΗ  ΚΚΥΥΒΒΕΕΡΡΝΝΗΗΣΣΗΗΣΣ  ––

ΠΠΑΑΣΣΟΟΚΚ  ––  ΕΕΕΕ  ––  ΚΚΕΕΦΦΑΑΛΛΑΑΙΙΟΟΥΥ!!

- Τον αντιδραστικό νόμο – πλαίσιο της έντασης των επιχειρηματικών – ανταποδοτικών κριτηρίων
λειτουργίας, της πειθάρχησης και του αυταρχισμού. Να καταργηθούν τώρα οι λίστες συγγραμμάτων και
ο Πρότυπος Εσωτερικός Κανονισμός.
- Την οδηγία 36/05 της ΕΕ και το νόμο για τα ΚΕΣ. Όχι στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προ-

σόντων. 
- Την αναθεώρηση του άρθρου 16 και συνολικά του Συντάγματος, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, τα δί-

δακτρα, τις ιδιωτικοποιήσεις στη φοιτητική μέριμνα.
- Τους νόμος για την Αξιολόγηση, τη Διά Βίου Μάθηση, το Διεθνές Πανεπιστήμιο, το ΔΟΑΤΑΠ, τα με-

ταπτυχιακά και την έρευνα.
- Τον κατακερματισμό της εκπαίδευσης, την πολυδιάσπαση της σπουδάζουσας και μαθητικής νεο-

λαίας σε ΚΕΚ, ΙΕΚ, ΚΕΚ, ΙΔΒΜ, ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ.
- Το μέλλον της ανεργίας, της λιτότητας, της εργασιακής ανασφάλειας, του “απασχολήσιμου” εργα-

ζόμενου.
- Τις απολύσεις, τις νέες ελαστικές σχέσεις εργασίας, τη μείωση του χρόνου δουλειάς – μείωση των

αποδοχών, τις μηδενικές αυξήσεις, τον ατομικό δρόμο.
- Την εργοδοτική τρομοκρατία, τα ΣΔΙΤ, το καθεστώς της υπενοικίασης εργαζομένων
- Τα επιχειρηματικά – ανταποδοτικά κριτήρια λειτουργίας στην εκπαίδευση
- Την πολεμική έρευνα (Πολυτεχνείο Κρήτης, ΑΠΘ, ΕΜΠ) για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ και του ελληνι-

κού στρατού.
- Τον τρομονόμο, τον Ευρωτρομονόμο, την Ευρωσυνθήκη και την καταπάτηση του ασύλου.
- Την αντικατάσταση των εστιών από εξατομικευμένα ημίμετρα επιδοματικών ενοικίων, φοιτητικών

δανείων και διαμονής σε ξενοδοχεία. Καμία επιβολή ενοικίου και συμβολικών εγγυήσεων.
- Όχι σε κάθε εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας και αμφισβήτησης του ασύλου, όχι στην εισαγωγή

security στο χώρο των εστιών και των πανεπιστημίων.
- Άμεση καταδίκη των φυσικών και ηθικών αυτουργών της δολοφονίας του Αλέξανδρου Γρηγορό-

πουλου
- Άμεση απελευθέρωση – Καμία δίωξη στους συλληφθέντες της εξέγερσης
- Καμία δίωξη με βάση τον αντιτρομοκρατικό νόμο της ΕΕ – να καταργηθούν οι τρονομόνοι
- Να διαλυθούν ΜΑΤ, ΜΕΑ και ειδικές δυνάμεις καταστολής
- Να αφοπλιστεί η αστυνομία. Έξω οι δυνάμεις καταστολής από το κέντρο της Αθήνας. Καμία σκέψη

για υιοθέτηση των νέων αυταρχικών ρυθμίσεων. Κατάργηση της χρήσης χημικών και δακρυγόνων.
- ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΣΥΛΟ, ΤΟ ΑΣΥΛΟ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΛΑΟ και όχι στις επιχειρήσεις και την

“εύρυθμη λειτουργία”. Διεύρυνσή του σε χώρους δουλειάς και σχολεία.
- Άμεση καταδίκη των φυσικών και ηθικών αυτουργών της δολοφονικής επίθεσης στην Κωνσταν-

τίνα Κούνεβα και της επίθεσης με χειροβομβίδα στο στέκι των μεταναστών στα Εξάρχεια.

ΠΠΑΑΛΛΗΗ  ΓΓΙΙΑΑ  ΤΤΑΑ  ΣΣΥΥΓΓΧΧΡΡΟΟΝΝΑΑ  ΣΣΥΥΜΜΦΦΕΕΡΡΟΟΝΝΤΤΑΑ  
ΚΚΑΑΙΙ  ΤΤΙΙΣΣ  ΑΑΝΝΑΑΓΓΚΚΕΕΣΣ  ΜΜΑΑΣΣ!!

- Λιγότερη δουλειά, δουλειά για όλους, μόνιμη και σταθερή με παράλληλη αύξηση των αποδοχών
για να ζει ο καθένας αξιοπρεπώς από μία και μόνο δουλειά. Πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα για όλους.
1400 βασικός μισθός για όλους.
- Ενιαίο δωδεκάχρονο σχολείο με κατάργηση των ΕΠΑΛ – ΕΠΑΣ. Ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις

βαθμίδες της εκπαίδευσης χωρίς ταξικούς, οικονομικούς και εξεταστικούς φραγμούς.
- Ενιαία Δημόσια και Δωρεάν Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση για όλους.
- Κατάργηση των ΚΕΣ, των ΙΕΚ και της πολυδιάσπασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, που καλλιερ-

γεί τον ανταγωνισμό και δημιουργεί αποφοίτους πολλών ταχυτήτων.
- Μία σχολή ανά γνωστικό αντικείμενο
- Ενιαίο πτυχίο με όλα τα επαγγελματικά και εργασιακά δικαιώματα σε αυτό, μοναδική προϋπόθεση

για την εύρεση δουλειάς.
- Κατάργηση των ΤΕΙ και ένταξη των σπουδαστών στα αντίστοιχα ΑΕΙ.
- Κατάργηση της πρακτικής στα ΤΕΙ. Όχι στην απλήρωτη πρακτική των σπουδαστών, πλήρη ασφα-

λιστικά δικαιώματα για όλους τους πρακτικάριους.
- Ανυπακοή – ρήξη με την ΕΕ. Απεγκλωβισμός της χώρας από Μπολόνια - ΚΕΧΑΕ και από όλες τις

ευρωπαϊκές συμφωνίες για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
- Δωρεάν συγγράμματα, σίτιση, στέγαση και συγκοινωνίες για όλους. Εστίες που να λειτουργούν με

μόνιμο και επαρκές προσωπικό – ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης.
- Μείωση της θητείας, δημοκρατικά δικαιώματα στους στρατευμένους. Κανένας φαντάρος έξω από

τα σύνορα. Καμία σκέψη για στράτευση στα 18, για περιορισμό στις αναβολές και για διακοπή σπου-
δών, προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών για την έναρξη της θητείας. 
- Δημόσιος ενιαίος φορέας διαχείρισης της φοιτητικής μέριμνας που θα χρηματοδοτείται από κον-

δύλι του κρατικού προϋπολογισμού και μόνο.
- Καμία ποινικοποίηση των συλλογικών αγώνων. Να ηττηθούν οι αυταρχικές ποινές πρυτανικών

αρχών, ΜΜΕ, αντιδραστικών μηχανισμών. Να σταματήσει η βιομηχανία των μηνύσεων με στόχο το
φοιτητικό κίνημα. Να μην περάσουν οι εντολές Σανιδά για την τιμωρία των καταληψιών φοιτητών.
- Επιστροφή όλων των οφειλόμενων στα ασφαλιστικά ταμεία που λεηλάτησαν οι κυβερνήσεις, οι τρά-

πεζες και η εργοδοσία.
- Όχι στη νέα φοροεπιδρομή, τις ιδιωτικοποιήσεις, στο Σύμφωνο Σταθερότητας της ΕΕ
- Κατάργηση όλων των αντιασφαλιστικών νόμων του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ από το 1992 και μετά, καμία

εφαρμογή των αντιασφαλιστικών οδηγιών της ΕΕ, όχι στην προς τα πάνω εξίσωση των ορίων συντα-
ξιοδότησης ανδρών – γυναικών.
- Πλήρη και αυτοδίκαια δημόσια και δωρεάν ασφαλιστική κάλυψη όλων των ασφαλισμένων και

κάθε νέου πτυχιούχου και για κάθε άνεργο μέχρι να βρει δουλειά.
- Υψηλής ποιότητας, δημόσια και δωρεάν υγειονομική περίθαλψη για όλο το λαό, ανασφάλιστους,

άνεργους και  μετανάστες.
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