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ΕΞΕΓΕΡΣΕΙΣ ΣΤΟ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΡΑ 

Η 17ε Ννέκβξε έρεη ραξαρζεί ζηελ ηζηνξηθή κλήκε σο ε 

θαζνξηζηηθή πξάμε αληίζηαζεο πξηλ ηε κεηαπνιίηεπζε, κε 

ρηιηάδεο θόζκνπ λα θαηεβαίλνπλ θαη λα αληηπαξαηάζζνληαη 

κπξνζηά ζηα ζηξαηησηηθά άξκαηα. 46 ρξόληα κεηά ηελ εμέγεξζε 

ηνπ Πνιπηερλείνπ, κε ηελ απνθνξύθσζε ηεο ελεξγνύ 

αληίζηαζήο ηεο ελάληηα ζην θαζεζηώο ηεο ρνύληαο, ε επξσπατθή 

πξαγκαηηθόηεηα είλαη απηή ηεο αλόδνπ ηνπ εζληθηζκνύ θαη ηνπ 

θαζηζκνύ. Κάζε ινγήο θαζίζηεο κε θύξηα πξόθαζε ηηο 

απμεκέλεο ξνέο κεηαλαζηώλ, απόηνθν ησλ πνιέκσλ ζηελ 

πξνζπάζεηα ηνπ θαπηηαιηζκνύ λα επηβηώζεη θαη λα μεπεξάζεη ηηο 

αληηθάζεηο ηνπ, βξήθαλ ηελ επθαηξία λα ζπείξνπλ ην δειεηήξηό 

ηνπο. ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα ν εθηάιηεο ηνπ εζληθηζκνύ βξήθε 

πάηεκα ζηελ αλαδσπύξσζε ηνπ καθεδνληθνύ δεηήκαηνο ηα 

ηειεπηαία ρξόληα όπσο θαη πξόζθαηα ζηελ απμαλόκελε 

αληίδξαζε ζηελ άθημε ησλ κεηαλαζηώλ (επηζέζεηο ζε 

κεηαλάζηεο/ηξηεο, πξνζπάζεηεο απνθιεηζκνύ ηνπο ζε Βξαζλά, 

Γηαβαηά, Νάνπζα, Καιακαξηά θ.α.).  

Όινη απηνί νη ζεκεξηλνί ππνζηεξηθηέο ηεο ρνύληαο, πέξα 

από ηελ ζπκπάζεηά ηνπο πξνο ηηο θαηαζηαιηηθέο κεζνδεύζεηο ηεο 

πεξηόδνπ πνπ είλαη εκθαλείο (βι. ΛΑΟ, Χξπζή Απγή, 

Βειόπνπινο, θιπ), παξνπζηάδνπλ θαη κηα εηθόλα νηθνλνκηθνύ 

“ζαύκαηνο” πνπ δήζελ έιαβε ρώξα κέζα από ηηο πνιηηηθέο ηεο. 

Απηό δελ απνηειεί παξά έλαλ κύζν ζηεκέλν κε επηιεθηηθή 

αλαπαξαγσγή νηθνλνκηθώλ ζηνηρείσλ, όπσο γηα παξάδεηγκα ην 

ΑΔΠ θαη ε αλεξγία, θαη παξάβιεςε άιισλ, όπσο ην ρξένο θαη ην 

επίπεδν κηζζώλ. Η ρνύληα ππήξμε έλα από ηα πξώηα πξόζθνξα 

πεδία πεηξακαηηζκνύ ησλ θεθαιαηνθξαηώλ κε ηνλ νηθνλνκηθό 

λενθηιειεπζεξηζκό, πξάγκα πνπ ζηνηρεηνζεηείηαη ηόζν από ηελ 
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ηαμηθή θνξνινγηθή πνιηηηθή ππέξ ηνπο, όζν θαη από ηνλ άθξαην 

δαλεηζκό γηα ηελ πξνώζεζε ζπγθεθξηκέλσλ επελδύζεσλ νηθείσλ 

ηεο. Οη κεησκέλεο δαπάλεο ζε παηδεία θαη πγεία έξρνληαη λα 

ζπκπιεξώζνπλ ην ηδενινγηθό πξνθίι ηνπ κνληέινπ απηνύ, πνπ 

αληηζέησο επέλδπε ηεξάζηηα πνζά ζηελ “εζσηεξηθή αζθάιεηα”. 

Άμην αλαθνξάο είλαη θαη ην γεγνλόο ηεο άξλεζεο ησλ λεθξώλ 

ηνπ Πνιπηερλείνπ από ηνπο κεηέπεηηα ηδενινγηθνύο ηεο 

απνγόλνπο.  

  

Γελ πξέπεη λα μερλάκε όηη πνιιά απηαξρηθά θαζεζηώηα 

ηνπ 20νύ αηώλα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηθηαηνξίαο ησλ 

πληαγκαηαξρώλ, βαζίζηεθαλ ζηε ζηήξημε ηνπ θεθαιαίνπ θαη 

έζηξσζαλ ην δξόκν γηα ηε δηαδνρή ηνπ από λενθηιειεύζεξα, 

εμίζνπ νηθνλνκηθά βάλαπζα θαζεζηώηα, ππό ην καλδύα κηαο 

θνηλνβνπιεπηηθήο δεκνθξαηίαο. Η δηαρείξηζε ησλ δνκηθώλ 

θξίζεσλ θαη ησλ θνηλσληθώλ αληηδξάζεσλ πνπ απηέο 

μεζεθώλνπλ έξρεηαη λα παξνπζηαζηεί σο αθνξκή πξαθηηθώλ 

θαηαζηνιήο. Όηαλ απηέο δελ επαξθνύλ, ρξεζηκνπνηείηαη αθόκε 

θαη ε εγθαζίδξπζε κηαο δήζελ κεηαβαηηθήο πεξηόδνπ ππό 

ζηξαηησηηθνύ ηύπνπ δηνίθεζε πνπ ζα επαλαθέξεη ηελ νηθνλνκηθή 

θαλνληθόηεηα, ζπζηάδνληαο «γηα ιίγν» ηηο αηνκηθέο θαη 

ζπιινγηθέο ειεπζεξίεο. Η ζηνρνπνίεζε ηνπ αγσληδόκελνπ ιανύ 

σο ερζξνύ ησλ εζληθώλ ζπκθεξόλησλ ζπκπιεξώλεη ην αθήγεκα 

ησλ “θαηαζηάζεσλ εθηάθηνπ αλάγθεο”. Απηά βέβαηα κε ηελ 

αγαζηή ζπλεξγαζία νιηγαξρώλ θαη ΜΜΔ, ηα ζπκθέξνληα ησλ 

νπνίσλ απνθαζίζηαληαη, αιιά θαη πνιιέο θνξέο, όπσο 

απξνθάιππηα κε ηελ ρνύληα ησλ πληαγκαηαξρώλ, κε ηελ 

ππνζηήξημε μέλσλ δπλάκεσλ όπσο νη ΗΠΑ. Πξόζθαηα 

παξαδείγκαηα ζε κηα ζεηξά παξεκβάζεσλ ηνπ ακεξηθαληθνύ 

παξάγνληα ζε ρώξεο ηεο Λαηηληθήο Ακεξηθήο απνηεινύλ ε 

Βελεδνπέια θαη ε Βνιηβία. ηε Βνιηβία, κάιηζηα, ιακβάλεη απηή 
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ηε ζηηγκή ρώξα έλα “postmodern coup”, όπνπ νιόθιεξε ε 

πνιηηηθή εγεζία πνπ πξνβιέπεη ην ύληαγκα, μεθηλώληαο από ηνλ 

πξόεδξν Μνξάιεο, έρεη εμαλαγθαζηεί ζε παξαίηεζε ππό ηελ 

πίεζε ηνπ ζηξαηνύ, παξόιε ηε ζπγθαηάζεζε ηνπ Μνξάιεο γηα 

δηεμαγσγή λέσλ εθινγώλ. Οη ππνηηζέκελεο παξαηππίεο πνπ 

έθεξαλ ην αίηεκα απηό κεηά από ηελ πξόζθαηε εθινγηθή 

αλακέηξεζε, βαζίδνληαη ζε έλα επηζηεκνληθά ζαζξό πόξηζκα 

ηνπ Οξγαληζκνύ Ακεξηθαληθώλ Κξαηώλ, πνπ πξνεμόθιεζαλ 

νπζηαζηηθά νη ΗΠΑ όηαλ ρσξίο θαλέλα ζηνηρείν απαμίσζαλ ηα 

αξρηθά απνηειέζκαηα. Αληίζηνηρν, θαη αθόκε πην ζθιεξό, είλαη 

ην ηζηνξηθό παξάδεηγκα ηεο Χηιήο, όπνπ ην πξαμηθόπεκα 

αλαηξνπήο ηνπ δεκνθξαηηθά εθιεγκέλνπ ζνζηαιηζηή πξνέδξνπ 

Αιηέληε ην 1974 δηνξγαλώζεθε κε ζπλεξγαζία ηνπ ζηξαηεγνύ 

Πηλνζέη κε ηηο ΗΠΑ θαη θαηέιεμε ζε κηα πεξίνδν δηθηαηνξίαο κε 

ηεξάζηην αηκαηνθύιηζκα ζε βάξνο ησλ αληηθξνλνύλησλ.  

Όπσο θάλεθε ην ΄73, νη εμεγέξζεηο δελ είλαη νπηνπία θαη 

απηό έξρνληαη λα καο ην ππελζπκίζνπλ νη θηλεηνπνηήζεηο ζε 

Χηιή, Δθνπαδόξ, Ιξάθ, Λίβαλν θαη αιινύ. Μπνξεί λα μεθίλεζαλ 

από δηαθνξεηηθέο αθνξκέο, όιεο όκσο ζηξέθνληαη ελάληηα ζηνλ 

θνηλό ερζξό πνπ δελ είλαη άιινο από ηνλ θαπηηαιηζκό θαη ηηο 

επηδηώμεηο ηνπ. ηε Χηιή νη καζεηέο βγήθαλ ζηνπο δξόκνπο ζε 

έλδεημε δηακαξηπξίαο γηα ηα λνκνζρέδην αύμεζεο ηεο ηηκήο ησλ 

Μέζσλ Μαδηθήο Μεηαθνξάο, ζπλνδεπόκελνη από πιεζώξα 

πνξεηώλ ησλ ιατθώλ ζηξσκάησλ θαηά ησλ αιιεπάιιεισλ 

πνιηηηθώλ ιηηόηεηαο από ηε δηθηαηνξία ηνπ Πηλνζέη θαη κεηά, κε 

δεθάδεο λεθξνύο θαη εθαηνληάδεο ηξαπκαηίεο. ην Δθνπαδόξ 

μέζπαζαλ αηκαηεξέο δηαδειώζεηο κε αίηεκα λα κελ απμεζνύλ νη 

ηηκέο ησλ θαπζίκσλ θαη λα κελ έξζνπλ ηα κέηξα δεκνζηνλνκηθήο 

πνιηηηθήο γηα ηα νπνία δεζκεύηεθε ε θπβέξλεζε πξνθεηκέλνπ λα 

ιάβεη από ην ΓΝΣ δάλεην ύςνπο 4,2 δηο δνιαξίσλ, κε ρηιηάδεο 

ηξαπκαηίεο θαη ζπιιήςεηο. ην Ιξάθ ζπλερίδνληαη νη αηκαηεξέο 



[4] 

δηαδειώζεηο ελάληηα ζηελ θπβέξλεζε  Άληει Άκπληει Μάρληη θαη 

ηεο πνιηηηθήο ειίη, κε θύξην αίηεκα ηελ ςήθηζε λένπ 

ζπληάγκαηνο θαη ηελ πάηαμε ηεο δηαθζνξάο. ην Λίβαλν νη 

δηαδειώζεηο μέζπαζαλ κεηά ηηο λέεο πξνηάζεηο ηεο θπβέξλεζεο 

γηα αύμεζε ηεο θνξνινγίαο πνπ ρηππάλε θπξίσο ηηο νκάδεο κε 

ηα πην ρακειά εηζνδήκαηα. ε όιεο απηέο ηηο εμεγέξζεηο ην 

θξάηνο πξνζπάζεζε λα θαηαζηείιεη ηελ νξγή ηνπ θόζκνπ κε ηελ 

επέκβαζε ζηξαηησηηθώλ δπλάκεσλ νη νπνίεο δελ δίζηαζαλ λα 

αλνίμνπλ ππξ ελαληίνλ ησλ δηαδεισηώλ, λα ρξεζηκνπνηήζνπλ 

ειεύζεξνπο ζθνπεπηέο θαη ζε πεξηπηώζεηο λα πλίμνπλ 

θπξηνιεθηηθά ηνλ θόζκν κε δαθξπγόλα. Οη ελέξγεηεο απηέο δελ 

πξέπεη λα καο πξνθαινύλ έθπιεμε, θαζώο ν ζθνπόο ύπαξμεο 

ηνπο είλαη λα δεκηνπξγνύλ ερζξνύο, λα ππεξεηνύλ θαη λα 

πξνζηαηεύνπλ ηελ άξρνπζα ηάμε. Δρζξνύο πνπ κπνξεί λα είλαη 

άιινηε εμσηεξηθνί, αιιά άιινηε ζα είκαζηε όζνη ηνικήζνπκε λα 

αληηηαρζνύκε ζηελ αδηθία θαη ηελ ππνβάζκηζε ησλ δσώλ καο. 

Απηό δελ πξόθεηηαη όκσο γηα έλα ππνζεηηθό ζελάξην ή κηα 

εηθόλα από ην κέιινλ. Δίλαη ε θαζεκεξηλόηεηα πνπ βηώλνπκε. 

Όπσο κε ηελ αύμεζε ησλ ελνηθίσλ θαη ηελ κόληκε αλαζθάιεηα 

γηα ηελ ελδερόκελε έμσζε κε ζθνπό ηελ πην επηθεξδή 

αμηνπνίεζε ηνπ αθηλήηνπ κέζσ βξαρπρξόληαο κίζζσζεο (airbnb). 

Καη ελώ ηα ελνίθηα απμάλνληαη, νη κηζζνί νινέλα θαη κεηώλνληαη, 

ελώ εξγαηηθά δηθαηώκαηα θαη δηεθδηθήζεηο κπαίλνπλ ζην 

ζηόραζηξν ηεο θπβέξλεζεο κε ζθνπό ηελ πιήξε ηζνπέδσζε 

ηνπο κέζα από ηα λέα πνιπλνκνζρέδηα. Ννκνζρέδηα πνπ 

ζηξέθνληαη ελάληηα ζε θάζε κνξθή αληίζηαζεο θαη δηεθδίθεζεο 

κε απζαίξεηεο ππαγσγέο ζεηξάο αδηθεκάησλ ζε πξάμεηο 

ηξνκνθξαηίαο, κε όιν θαη κεγαιύηεξεο πνηλέο γηα παξεκβάζεηο 

ζε δεκόζηεο ππεξεζίεο, εθθελώζεηο θνηλσληθώλ ρώξσλ θαη κε κηα 

πξνζπάζεηα θαηαζηνιήο ζηα πιαίζηα ηνπ ζρεδίνπ “ηάμε θαη 

αζθάιεηα” ηεο λέαο θπβέξλεζεο ΝΓ. Η θαηαζηνιή απηή κάιηζηα 
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μεπέξαζε ηε Γεπηέξα θάζε όξην, όηαλ ηα ΜΑΣ πεξηθύθισζαλ 

εθαηνληάδεο θνηηεηέο ζηελ ΑΟΔΔ, κεηά από πξνζπάζεηα ηνπο 

λα ζπάζνπλ ην lock out πνπ επέβαιε ε πξπηαλεία γηα νιόθιεξε 

ηελ εβδνκάδα ελόςεη ησλ επεηεηαθώλ εθδειώζεσλ ηνπ 

Πνιπηερλείνπ. Φνηηεηέο θαη θνηηήηξηεο μπινθνπήζεθαλ ρσξίο 

θαλ λα επηηξαπεί ε είζνδνο αζζελνθόξνπ γηα λα ηνπο παξαιάβεη, 

ελώ δελ έιεηςε θαη ε ξίςε δαθξπγόλσλ. Απηή ινηπόλ είλαη ε 

“θαλνληθόηεηα” πνπ επαγγειίδεηαη ε λέα θπβέξλεζε, απηή ε 

θαηάξγεζε ηνπ αζύινπ,  θαη δπζηπρώο κπξνζηά ζε όια απηά, 

κεγάιν κέξνο ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο ζησπεί. 

Οη θνηλσλίεο αλά ηνλ θόζκν εμεγείξνληαη ελάληηα ζηελ 

ιηηόηεηα, ηε δηαθζνξά θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ ζπιινγηθώλ 

ειεπζεξηώλ θαη δηθαησκάησλ. Οη δηαρεηξηζηέο ηεο εμνπζίαο κπνξεί 

λα αιιάδνπλ πξόζσπα θαη πξόζεκα, ε δηαρείξηζε όκσο όρη. Η 

άζθεζε ηεο θξαηηθήο πνιηηηθήο δελ έρεη ζηόρν ηε ζπλαίλεζε ηεο 

θνηλσλίαο, αιιά ηελ επηβνιή ηεο θπξηαξρίαο κε ηνλ πην ζηπγλό 

θαη ςπρξό ηξόπν. Οη ζεκαζίεο θαη ηα λνήκαηα πνπ 

(αλα)παξάγνληαη εληόο ησλ ζεζκώλ ηνπ θαπηηαιηζκνύ είλαη ν 

θνηλσληθόο έιεγρνο, ε αέλαε θεξδνθνξία θαη ε ηδησηηθνπνίεζε. 

Όια απηά κεηαθξάδνληαη ζαλ θαηαπίεζε/θαηαζηνιή,  

θαηαζηξνθή ηεο  θύζεο,  εμαζιίσζε θνηλσληθώλ ζηξσκάησλ, 

πεξίθξαμε ησλ θνηλώλ, ππνβάζκηζε ησλ ππεξεζηώλ, αθξίβεηα. 

 

Η ιατθή δπζαξέζθεηα, είηε απηή εθθξάδεηαη ζαλ 

αληίζηαζε ζηα θαηλόκελα πνπ παξάγεη ν θαπηηαιηζκόο, είηε ζαλ 

ακθηζβήηεζε ζηελ νπζία ηνπ θαπηηαιηζκνύ θαη ησλ ζεζκώλ ηνπ, 

θαίλεηαη πσο ελαληηώλεηαη ζηελ νιηγαξρηθή θαη εμνπζηαζηηθή 

θύζε ηνπ θπξίαξρνπ ζπζηήκαηνο δηαθπβέξλεζεο (δεμηνύ ή 

αξηζηεξνύ) ζε όιν ηνλ θόζκν. Απηό γίλεηαη όιν θαη πην εκθαλέο 

κεηά από ηηο δηεθδηθήζεηο γηα πεξηζζόηεξε ζπκκεηνρηθόηεηα ζηα 

ιατθά ζπκβνύιηα θαη ηηο πξνζπάζεηεο ησλ από-ηα-θάησ γηα ηε 
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δεκηνπξγία ζσκάησλ ιήςεο απνθάζεσλ κε ακεζνδεκνθξαηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ιατθώλ εμεγέξζεσλ. Από 

ην Occupy ζηηο Ηλσκέλεο Πνιηηείεο, ηνπο Αγαλαθηηζκέλνπο ζηελ 

Δπξώπε, ηελ Αξαβηθή Άλνημε θαη ηα απηόλνκα θαληόληα ηεο 

Ρνδάβα, ηελ εμέγεξζε ζηε Βνζλία ην 2014, ην Γαιιηθό Nuit 

Debout εσο ην θίλεκα ησλ Κίηξηλσλ Γηιέθσλ. Ο ηειηθόο ζηόρνο 

ησλ εμεγέξζεσλ ελάληηα ζηελ εθκεηάιιεπζε δελ κπνξεί παξά λα 

είλαη ε αιιαγή ηνπ θνηλσληθννηθνλνκηθνύ θαη πνιηηηθνύ 

ζπζηήκαηνο, εκπεξηέρνληαο  ζπρλά ηε δεκηνπξγία θνηλσληθώλ 

απηνζεζκίζεσλ. Οη εμεγέξζεηο από κόλεο ηνπο δελ νδεγνύλ 

άκεζα θαη ξηδηθά ζε έλα λέν θνηλσληθό κεηαζρεκαηηζκό. Αληίζεηα 

δηαρένπλ λέεο ζεκαζίεο θαη λνήκαηα ηα νπνία ζπλήζσο 

απειεπζεξώλνπλ λέεο δπλακηθέο πνπ ζηαδηαθά γίλνληαη εκθαλείο 

ζην θνηλσληθντζηνξηθό γίγλεζζαη, αλαδεηθλύνληαο ηηο αδπλακίεο 

ηνπ θπξίαξρνπ ζπζηήκαηνο θαη απνλνκηκνπνηώληαο ηελ εμνπζία 

ζε θάζε ηεο κνξθή. 

 

Σα θηλήκαηα θαη νη εμεγέξζεηο πνπ ζεκαηνδνηνύλ ηελ 

επνρή καο δελ πξνβάιινπλ ζπλεθηηθά αηηήκαηα, όκσο θαίλεηαη 

λα επεξεάδνπλ θαζνξηζηηθά ηνλ ηξόπν πνπ αλαδηαηάζζνληαη νη 

θνηλσλίεο. Δίλαη θηλήζεηο πνπ αηζζάλνληαη ηνλ πληγκό ηεο 

απηαξρηθνπνίεζεο, αλαδεηώληαο λέεο κνξθέο θνηλσληθήο 

νξγάλσζεο, ζπλεξγαζίαο θαη ηξόπνπο ύπαξμεο ρσξίο εγεκόλεο. 

Έηζη θαη εκείο, λα ζπιινγηθνπνηήζνπκε ηηο αλάγθεο καο, λα 

αλαδεηήζνπκε ηηο θνηλσλίεο ηνπ αύξην κε ηηο εμεγέξζεηο ηνπ 

ζήκεξα. 

 

 

«Δάλ ην θξάηνο θαη ε αζηπλνκία είλαη ν λόκνο, ε εμέγεξζε είλαη 

ε δύλακε ησλ αλαξίζκεησλ πνπ αλαιακβάλνπλ ηελ επζύλε ελόο 

δηαθνξεηηθνύ ηξόπνπ δσήο ζε απηόλ ηνλ θόζκν»



 

ΥΙΛΗ, ΛΙΒΑΝΟ, ΔΚΟΤΑΓΟΡ, ΙΡΑΚ, ΑΪΣΗ,  

ΥΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ, ΠΟΤΔΡΣΟ ΡΙΚΟ,  

ΟΙ ΔΞΔΓΔΡΔΙ ΓΔΝ ΔΙΝΑΙ ΟΤΣΟΠΙΑ 
 

 

 

 

 

ΠΟΡΔΙΑ 
 17 ΝΟΔΜΒΡΗ 

17:00 ΣΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διεύζεξνο Κνηλσληθόο Χώξνο ρνιείν 

-αλνηρηή πνιηηηθή ζπλέιεπζε θάζε Γεπηέξα 20:00- 

 

Θεζζαινλίθε 

2019 


