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   To εντυπάκι που κρατάτε στα χέρια σας δεν πουλιέται και δεν αγοράζεται. 
Μοιράζεται χέρι με χέρι σε σχολεία, πλατείες, σε αυτοοργανωμένους 

χώρους και καταλήψεις των νοτίων και ανατολικών γειτονιών της Αθήνας. 

Το κόστος για την έκδοση του το επωμιζόμαστε εμείς από την συλλογική 

μας ελεύθερη συνεισφορά χωρίς να παρεμβάλλονται χορηγοί, διαφημίσεις 

και εργοδότες.

  Εκτός υλής λοιπόν, γιατί τα όσα γράφονται εδώ δεν θα τα βρείτε σε 
κανένα σχολικό βιβλίο, σε κανένα mainstream site ή σελίδα κοινωνικής 

δικτύωσης. Μια συλλογική δουλειά με ενημερώσεις, αναλύσεις και σκέψεις 

με ανατρεπτικό περιεχόμενο ενάντια σε αυθεντίες, κομματόσκυλα και 
ιεραρχίες, ενάντια σε πλαστούς διαχωρισμούς (με βάση το φύλο, τη φυλή, 

τη σεξουαλική προτίμηση, τη σωματική διάπλαση) και κάθε είδους 

εξουσιαστές και εκμεταλλευτές. Ένα έντυπο που φιλοδοξούμε να 

αποτελέσει γέφυρα επικοινωνίας και αντιπληροφόρησης μεταξύ αυτών που 

βρίσκονται στις αίθουσες της πλήξης και όσων επιβίωσαν και τώρα είναι 
φοιτητές/εργαζόμενες/άνεργοι, βιώνουν στην πράξη όσα φοβόντουσαν 

κάποτε και αγωνίζονται εναντίον τους.

  Στο τεύχος #0 αποτυπώνονται κείμενα των ομάδων του ΣΑΚΑΝΑ για 

θέματα που μας απασχολούν αυτή τη περίοδο και θέλουμε να 

επικοινωνήσουμε. Σε επόμενες προσπάθειες θα θέλαμε να δούμε σκέψεις, 

ανησυχίες, συνθήματα, κόμιξ, stencils από όσους/ες θεωρούν σημαντική μια 

τέτοια προσπάθεια, από όσους βαρεθήκαν την ρουτίνα σχολείο-

φροντιστήριο-σπίτι, από όσες δεν  γουστάρουν κουμάντο στη ζωή τους να 

κάνουν φασισταριά, μπάτσοι και σεξιστές, από όσους/ες ονειρεύονται έναν 

κόσμο ελευθερίας και ισότητας.Το παρόν έντυπο στοχεύει στην αφύπνιση 

των συνειδήσεων που με κάθε τρόπο 

οι σχολικές αίθουσες προσπαθούν 

να τιθασεύσουν,στην έκφραση 

της ανησυχίας καθενός/μιας που 

δεν χωράει στις αίθουσες της πλήξης,

 και έτσι στη δημιουργία αυτόνομων
αυτοοργανωμένων μαθητικών 

πυρήνων/ομάδων που θα εκφράζουν 

συλλογικά τις σκέψεις τους αλλά 

και θα δρούν συλλογικά 

για την υπερασπίση τους

Editorial

*Εμείς είμαστε αυτοοργανωμένες 

αναρχικές/αντιεξουσιαστικές ελευθεριακές 

συλλογικότητες που δραστηριοποιούμαστε 
στις νότιες & ανατολικές γειτονιές της 

Αθήνας και όλες μαζί συντονίζουμε τον 

λόγο και την δράση μας ως Συντονισμός 

Αναρχικών Κοινοτήτων Αγώνα νότιας-

ανατολικής Αθήνας (ΣΑΚΑΝΑ)

Editorial



…Και κάποιοι θέλουν να τη 

φακελώσουν και ηλεκτρονικά!

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ» ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ; 

ΟΥΤΕ ΝΑ ΤΟ ΣΚΕΦΤΕΣΤΕ!

«ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ» ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ; 

ΟΥΤΕ ΝΑ ΤΟ ΣΚΕΦΤΕΣΤΕ!

ΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΞΗΣ 

Η ΖΩΗ ΚΑΝΕΙ ΚΟΠΑΝ
ΑΣΤΙΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΞΗΣ 

Η ΖΩΗ ΚΑΝΕΙ ΚΟΠΑΝ
Α

   Κατά την  Άνοιξη του 2016 ο τότε υπουργός 
παιδείας Ν. Φίλης ενημέρωνε ότι από κοινού 

με το υπουργείο Εσωτερικών (!) σχεδίαζαν  ένα 

αυτοματοποιημένο σύστημα το οποίο θα 

κατέγραφε ηλεκτρονικά τις απουσίες των 

μαθητών και μάλιστα θα ειδοποιούσε 
αυτόματα τους γονείς!!! Το σύστημα αυτό το 

παρουσίαζαν ως μια «λύση» του προβλήματος 
των χρονοβόρων και γραφειοκρατικών 

διαδικασιών για την καταγραφή των απουσιών 

και κυρίως για την άμεση ειδοποίηση των 

γονέων (η οποία έως και σήμερα γίνεται 
ταχυδρομικώς με τη συμπλήρωση 25 

απουσιών). Μετά από περίπου δυο χρόνια, στα 

τέλη Γενάρη του 2018, επί υπουργίας Κ. 

Γαβρόγλου πλέον, δημοσιεύεται και η σχετική 

υπουργική απόφαση, η οποία προβλέπει και 
διάφορα άλλα ζητήματα της οργάνωσης της 
σχολικής πραγματικότητας. Μάλιστα, τον  

Μάρτη του 2018 το Υπουργείο και το 

πρόγραμμα “myschool”, ενημερώνουν ότι 
έχουν έτοιμη τη σχετική πλατφόρμα και  ότι 
μπορεί προαιρετικά για την ώρα για όσα 

σχολεία το επιλέξουν- να ξεκινήσει η 

ηλεκτρονική αποστολή των ειδοποιητηρίων 

απουσιών των μαθητών στους γονείς/
κηδεμόνες.
  Εν τω μεταξύ, μέσα από την υπουργική αυτή 

απόφαση έχει καταργηθεί και ο διαχωρισμός 
ανάμεσα σε «δικαιολογημένες» και 
«αδικαιολόγητες» απουσίες. Μάλιστα, η 

εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας για τις 
απουσίες προβλέπει -ανάμεσα σε αρκετά άλλα- 

ότι «για την τακτική παρακολούθηση της 
φοίτησης των μαθητών/τριών ευθύνονται εξ 

ολοκλήρου οι κηδεμόνες τους» και ότι «ο 

κηδεμόνας κάθε μαθητή/τριας που απουσίασε 
από το σχολείο οφείλει να γνωστοποιεί στο 

σχολείο τους λόγους της απουσίας άμεσα με

έναν από τους τρόπους επικοινωνίας που έχει 
δηλώσει στο σχολείο κατά την εγγραφή του/

της μαθητή/τριας σε αυτό». [...Καμια 

δυνατότητα αυτονομίας δεν αναγνωρίζεται 
στους μαθητές!]

  Βέβαια, για εμάς είναι ξεκάθαρο  ότι μέσω 

των ρυθμίσεων αυτών επιχειρείται η ακόμα 

μεγαλύτερη πειθάρχηση των μαθητών. Το 

σχολείο, καθώς δεν καταφέρνει να πείσει τους 
μαθητές να βρίσκονται «ψυχή τε και σώματι» 

μέσα στις τάξεις όλη τη σχολική μέρα, 

διαχρονικά λαμβάνει μέτρα επιβολής. Οι 
φωνές των μαθητών -κατά τους μαθητικούς 
αγώνες του παρελθόντος και στο σήμερα- που 

προσπαθούν να εκφράσουν ότι "το σχολείο δεν 

τους καταλαβαίνει", δε φαίνεται να 

εισακούονται από τους αρμόδιους. Η ίδια η 

κοπάνα από μόνη της περνά κι ένα τέτοιο 

μήνυμα. Και όσο αντιφατικό κι αν ακούγεται, 
το ίδιο μπορεί να εκφράσει και η κοπάνα  που 

γίνεται ακόμα και στην προσπάθεια 

αναζήτησης χρόνου για προετοιμασία για τις 
ψυχοφθόρες πανελλαδικές εξετάσεις. Στην 

κατασταλτική φαρέτρα του υπουργείου πλέον 

βρίσκεται και το email (ή και το sms στη 

συνέχεια) που θα ενημερώνει τους γονείς 
άμεσα για την παραμικρή απουσία! Είναι 
ίσως κι αυτός ένας ακόμα τρόπος για να 

εμπεδωθεί και από τους μαθητές το καθεστώς 
ολοκληρωτικού ελέγχο (ηλεκτρονικής) 
επιτήρησης κι επιβολής από την πλευρά των 

«από πάνω».

(...ΑΝ ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ 

ΘΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟ "ΚΑΝΟΝΙΚΟ"ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ)

(...ΑΝ ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΣΥΖΗΤΑΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ 

ΘΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΟ "ΚΑΝΟΝΙΚΟ"ΑΠΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ)



  Θα ξεκινήσουμε, γράφοντας λίγα πράγματα γύρω 
από την έννοια του εθνικισμού όπως αυτή 
αποδίδεται στα λεξικά : Ο εθνικισμός είναι 
πολιτική ιδεολογία που επικεντρώνεται γύρω από 
την έννοια του έθνους έχοντας ως βασική παραδοχή 
την διχοτόμιση  σε ΄΄ανώτερα΄΄ και ΄΄κατώτερα΄΄ 
έθνη. Υπερασπίζεται την επιβολή των ΄΄ανώτερων΄΄ 
εθνών στα ΄΄κατώτερα΄΄, όπως και την πλήρη 
κυριαρχία σε μια γεωγραφική περιοχή. Είναι η 
απόλυτη προσήλωση των ατόμων στο έθνος τους, η 
οποία φτάνει ως την περιφρόνηση και την 
εχθρότητα προς άλλα έθνη, τα οποία θεωρεί 
΄΄κατώτερα΄΄. Ο εθνικισμός στοχεύει στην 
διατήρηση και ενίσχυση της εθνικής ταυτότητας, 
βασισμένη επάνω σε χαρακτηριστικά όπως η 
κουλτούρα, η γλώσσα, η φυλή, η θρησκεία και η 
πίστη σε κοινούς προγόνους και συχνά συνδέεται 
με ένα αίσθημα περιφάνειας για τα επιτεύγματα 
αυτών.
    Ας δούμε όμως, πως όλα αυτά εμπεριέχονται 
στα κατά τα άλλα ΄΄αγνά, πατριωτικά΄΄ 
συλλαλητήρια που έγιναν πρόσφατα σε Θεσσαλονίκη 
και Αθήνα με αφορμή τις διαπραγματεύσεις μεταξύ 
Ελλάδας και άλλων χωρών για τη χρήση της λέξης 
΄΄Μακεδονία΄΄ στην ονομασία της γειτονικής χώρας 
και ποιοι είναι οι περήφανοι υποστηρικτές τους. 
Φανατικοί υπερασπιστές όλων αυτών των 
μισαλλόδοξων συλλαλητηρίων δεν είναι παρά οι 
άρχοντες αυτού του τόπου. Πολεμοχαρείς 
απόστρατοι, που δυστυχώς για αυτούς δεν 
κατάφεραν στη θητεία τους να γίνουν Ναπολέωντες, 
βγάζουν πολεμικές ιαχές και μας καλούνε να 
υπερασπιστούμε τη μαμά πατρίδα. Να χάσουμε εννέα 
μήνες από τη ζωή μας υπηρετώντας στο στρατό και 
άμα τα φέρουν κι έτσι οι συνθήκες και 
εξυπηρετούνται τα συμφέροντα των εκμεταλλευτών 
μας, να γίνουμε η τροφή στα κανόνια των 
πολεμικών μηχανών που με περίσσεια χαρά 
εξοπλίζεται η κάθε χώρα (ενδεικτικά το ελληνικό 
κράτος το 2016 δαπάνησε 4 δισεκατομύρια ευρώ για 
οπλικά συστήματα).

ΚΑΠΟΙΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΑ ΕΘΝΙΚΙΣ
ΤΙΚΑ 

ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΑ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ



 Κάθε λογής εκπρόσωποι του παπαδαριού,  οι 
ίδιοι που έχουν ριζώσει βαθιά στον κρατικό 
μηχανισμό και δεν χάνουν ευκαιρία να επιδείξουν 
τις επιχειρηματικές τους ικανότητες 
πλουτίζοντας αυτοί και το συνάφι τους, σε βάρος 
του φυσικού περιβάλλοντος και των φτωχοδιάβολων 
αυτής της κοινωνίας. Κατέχοντας διαχρονικά 
λοιπόν, μια θέση μεταξύ των εκμεταλλευτών μας, 
δεν μπορούν παρά να πετάνε ψίχουλα στους 
φτωχούς φορώντας τον μανδύα της φιλανθρωπίας 
και να κραυγάζουν για εθνική ομοψυχία λες και 
έχουμε κάτι κοινό για να συνταχθούμε μαζί τους.
 Μεταξύ άλλων, σε αυτό το βούρκο, βγήκαν 
μπροστά και κομματικά στελέχη όλου του φάσματος 
της ΄΄γαλάζιας πολυκατοικίας΄΄ (Ν.Δ-ΑΝ.ΕΛ-
ΛΑ.ΟΣ-Χ.Α), καθώς και μια σειρά παρακρατικών-
νεοναζιστικών μορφωμάτων. Μέσα από το 
ντοπαρισμένο με εθνικοπατριωτικά αισθήματα 
πλήθος βρήκαν κι οι τελευταίοι την ευκαιρία 
τους, έχοντας πάντα τις πλάτες των αγαπημένων 
τους φίλων, της ελληνικής αστυνομίας, και 
επιτέθηκαν σε αυτοοργανωμένους χώρους και 
καταλήψεις. Μια από τις επιθέσεις που έγιναν 
ήταν και ο εμπρησμός της κατάληψης Libertatia 
στην Θεσσαλονίκη. Οι υπόλοιπες επιθέσεις 
αποκρούστηκαν στο σύνολό τους από τον κόσμο του 
αγώνα, που είχε στήσει σε κάθε γωνιά της πόλης 
τα δικά του αντεθνικιστικά αναχώματα.
 Γιατί όμως όλος αυτός ο συρφετός συσπείρωνεται 
γύρω από ένα εθνικό ζήτημα με τόση θέρμη; 
Διαχρονικά λοιπόν, οι ΄΄εθνικές ατζέντες΄΄ και 
οι ΄΄εθνικές διαπραγματεύσεις΄΄, οι φιέστες και 
τα συλλαλητήρια στο όνομα των ΄΄εθνικών 
συμφερόντων΄΄, είναι καμουφλαρισμένες νάρκες 
για τα συμφέροντα των εκμεταλλευόμενων, σε 
όποια πλευρά των συνόρων έτυχε να γεννηθούν ή 
τυχαίνει να κατοικούν.



Όλοι αυτοί οι διακρατικοί ανταγωνισμοί μοναδικό σκοπό έχουν 
να μας αποπρασανατολίσουν για να μην στρέψουμε την οργή μας 
εκεί που θα έπρεπε να στραφεί, στους πραγματικούς δυνάστες 
των ζωών μας. Σε αυτούς που οδηγούν ολόκληρους λαούς στη 
συνεχή εκμετάλλευση, στη φτώχεια, στους πολέμους, σε πολέμους 
για ένα όνομα, για μερικές πετρελαιοπηγές, για τη χάραξη νέων 
πληγών στο σώμα του πλανήτη.
  Εμείς από την πλευρά μας λέμε ότι δεν θέλουμε να 
στριμωχτούμε σε καμία εθνική αφήγηση και δεν θέλουμε να 
υπηρετήσουμε κανένα ΄΄εθνικό συμφέρον΄΄, δεν θα καταπίνουμε 
αμάσητο ότι μας σερβίρουν είτε μας το πλασάρουν μέσω της 
ιστορίας που μας διδάσκουν στα σχολεία, είτε μέσω της 
θρησκείας και του στρατού, είτε μέσω της καθημερινής πλύσης 
εγκεφάλου που μας κάνουν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Κάθε 
εκμεταλλευόμενος, κάθε μαθήτρια, κάθε εργαζόμενη, άνεργος, 
φοιτητής και όλοι μαζί, συλλογικά, να στήσουμε τα δικά μας 
εμπόδια απέναντι σ΄αυτούς που λεηλατούν τις ζωές μας. Να 
αναπτύξουμε και να συνδέσουμε τους δικούς μας αγώνες, τις 
δικές μας αντιστάσεις μέσα και έξω από τα σχολεία μας, τις 
σχολές μας, τους χώρους δουλειάς μας. Να ανατρέψουμε τον 
σάπιο κόσμο τους και στη θέση του να δημιουργήσουμε κοινωνίες 
που θα συνυπάρχουν ειρηνικά διαφορετικοί λαοί και πολιτισμοί, 
ενάντια σε λογικές ανωτερότητας και καθαρότητας, ενάντια στον 
μιλιταρισμό και τη δίψα για πόλεμο, κοινωνίες που θα 
κυριαρχούν οι αξίες της ισότητας, της δικαιοσύνης, της 
αλληλοβοήθειας και της ελευθερίας..



...Θα τανε δε θα ‘ταν 15
λέει τον φωνάζανε Berkin

Έπεσε σούρουπο κοντά η ώρα 5

κι ήταν καρντάσι από τα μέρη του Nazim. 

Τον δολοφόνησε η εκεί αστυνομία 

να το θυμάσαι το όνομα Berkin Elvan 

Η αδερφή του κράτους ήταν πάντα η βία, 

είτε τη στέλνουν οι από δω είτε ο Ερντογάν
Να σου ‘χαν πει άραγε κι εσένα στο σχολείο 

ότι απέναντι στο Αιγαίο είναι ο εχτρός;
Βρωμάει εθνικισμό το προβατοποιείο
είτε είναι τούρκικος είτε ελληνικός.

Μες στα κιτάπια τους ποτέ τους δε χωρέσαν
αυτό το σύστημα που απ’ το λαιμό μας πνίγει

Μας κατηγοριοποίησαν και μας διαιρέσαν,

οι δούλοι πρέπει να ‘ν’ πολλοί κι αφέντες λίγοι
Άμα σου τύχει ν’ απαντήσεις τον Αλέξη,

πες του για μας ότι δεν πέθανε πως ζει
Κι ότι kardesimsin –αυτή είναι η σωστή λέξη- 

από το Σύνταγμα μέχρι και το Gezi.

Θα τανε δε θα ‘ταν 15

λέει τον φωνάζανε Berkin

Θα τανε δε θα ‘ταν 15

κι ήταν καρντάσι από τα μέρη του Nazim

Θα τανε δε θα ‘ταν 15

Τον δολοφόνησε η εκεί αστυνομία
Θα τανε δε θα ‘ταν 15

Η αδερφή του κράτους ήταν πάντα η βία
Κι άμα σου τύχει να απαντήσεις και τον Παύλο,

να του μιλήσεις είναι ένας παλιός μου φίλος
Κι έτσι και έχουνε φασίστες κι εκεί πάνω,

να μη φοβάσαι θα σε προστατέψει εκείνος
Απόψε καίγονται οι όχθες του Βοσπόρου

ναύτες δακρύζουνε περνώντας τα βαπόρια
στα αιώνια ζάρια του θεού και του εωσφόρου

 πάλι μας παίξανε και φέραν πάλι ντόρτια
Από την Άγκυρα μου ήρθανε τα νέα
ότι κατέβηκε στο δρόμο το METU

Δεν τη φοβίζει η εξουσία τη νεολαία
ούτε των μπάτσων ο οπλισμός και του στρατού

Με κάτι λέξεις που έχουμε κι οι δυο κοινές,
σου γράφω απόψε που στα μάτια κοιταζόμαστε

Μήπως κι ενώσουμε επιτέλους τις φωνές,
μήπως και αρχίσουμε και να συνενογιόμαστε

Μες στο ποτήρι μου ρακί και serefe,

βαρύ τσιγάρο και οι στάχτες στο τασάκι
Βαριά μας λάβωσαν απόψε αδερφέ,

απόψε σκότωσαν ένα μου καρντασάκι...

social waste











"ΟΧΙ ΣΤΟ ΛΥΚΕΙΟ-ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ"

Στα μέσα του 2013 το νομοσχέδιο που 

ανακοίνωσε ο υπουργός Αρβανιτόπουλος 

(Σαμαράς/ΝΔ) όριζε την δημιουργία τράπεζας 

θεμάτων και την διεξαγωγή εξετάσεων βάση 

αυτής και στις 3 τάξεις του λυκείου. Όι βαθμοί 
των εξετάσεων και των τριών τάξεων θα 

έπαιζαν ρόλο στην εισαγωγή στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση δημιουργώντας μια ασφυκτική 

κατάσταση συνεχών εξετάσεων για τους 

μαθητές. Πάνω από 250 σχολεία γυμνάσια και 
λύκεια κλείσαν σε όλη την Ελλάδα. Ό νόμος για 

το «νέο λύκειο» ψηφίστηκε με αλλαγές. 

"ΚΑΤΩ Ο ΝΟΜΟΣ 
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ"

Το 2011, επί υπουργείας 

Διαμαντοπούλου (Παπανδρέου/

ΠΑΣΌΚ) δημοσιεύτηκε λίστα με 
τα σχολεία (1933 στον αριθμό) 

που προορίζονταν για 

συγχώνευση ενώ αργότερα το 

καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς 

προώθησε νόμο για την 

τριτοβάθμια εκπαίδευση 

(κατάργηση του ασύλου, 

δίδακτρα, δημιουργία 

επιτροπών αξιολόγησης και 
πολλά άλλα) ο οποίος 

υπερψηφίστηκε από τη βουλή 

στις 24 Αυγούστου ενώ τα 

σχολεία ήταν κλειστά ακόμα. 

Για την μη εφαρμογή του 

νόμου ξεκινούν στις αρχές 

Σεπτεμβρίου διαρκείς 

kαταλήψεις σε πανεπιστήμια 

ενώ στην συνέχεια και λόγω 

υλικοτεχνικών ελλείψεων 

ξεκινούν και οι καταλήψεις σε 
σχολεία φτάνοντας τις 600 

πανελλαδικά. Ό νόμος αν και 
ψηφίστηκε δεν εφαρμόστηκε 
πλήρως.

"ΝΟΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ"
4/2006 - 4/2007 Είχαν προηγηθεί κινητοποιήσεις/απεργίες 

των δασκάλων. Ο νόμος πλαίσιο της Μ. Γιαννάκου 

(Καραμανλής/ΝΔ) προέβλεπε θεσμοθέτηση της βάσης του 

10 για εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλαγές 

στην λειτουργία των πανεπιστημίων, στον τρόπο διάθεσης 

των δωρεάν συγγραμμάτων, κατάργηση του 

πανεπιστημιακού ασύλου, καθορισμό ανώτατου ορίου 

φοίτησης (ν+2) καθώς και αναθεώρηση του άρθρου 16 με 
σκοπό την σύνδεση των δημοσίων πανεπιστημίων με 
μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα και επιβολή διδάκτρων. 

Οι καταλήψεις πανεπιστημιακών σχολών έφτασαν τις 420 

πανελλαδικά, συνοδευόμενες από τις αντιδράσεις των 

πανεπιστημιακών καθηγητών και 250 καταλήψεις 

σχολείων. Αποκορύφωμα αποτελεί η μαζική διαδήλωση 

καταληψιών φοιτητών και μαθητών στις 8/3/2017 μέρα 

ψήφισης του νόμου πλαισίουυ. Τελικά η αναθεώρηση του 

άρθρου 16 αναβλήθηκε ενώ ο νόμος πλαίσιο για την 

λειτουργία υπερψηφίστηκε με σχετικές μεταρρυθμίσεις.

"AΥΤΕΣ ΟΙ ΝΥΧΤΕΣ 
ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ"

Στις 6/12/2008 δολοφονείται 
ο μαθητής Αλέξανδρος 

Γρηγορόπουλος από τον 

μπάτσο Κορκονέα στα 

Εξάρχεια. Η πληροφορία 

διαδόθηκε μέσω sms και 
ιντερνετικών μέσων 

αντιπληροφόρησης (όπως το 

indymedia) γρήγορα σε όλη 

την χώρα. Από το ίδιο βράδυ 

ξεκίνησαν οι συγκρούσεις με 
τις δυνάμεις καταστολής 

στις περισσότερες πόλεις 

της Ελλάδας. Από το πρωί 
της Δευτέρας 8/12, οι 
μαθητές κλείνουν 

αυθόρμητα τα σχολεία τους, 

μπλοκάρουν την κίνηση σε 
κεντρικούς δρόμους και 
επιτίθονται στα τοπικά Α.Τ. 

με ό,τι μέσα διαθέτουν 

(νεράτζια, πέτρες, καρέκλες, 

μολότωφ). Πάνω από 400 

σχολεία έμειναν κλειστά τις 

μέρες πριν τα χριστούγεννα. 

Όσοι από εμάς ήμασταν 

μαθητές τότε και 
συμμετείχαμε με κάποιο 

τρόπο στην εξέγερση 

(διαμαρτυρίες/πορείες/

συγκρούσεις) δεν 

προβλέπεται να ξεχάσουμε 
εκείνεςτις μέρες και τις 

νύχτες.










