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Μετά το θάνατο του Αλέξη Γρηγορόπουλου ζήσαµε µια πρωτοφανή κατάσταση 

αναβρασµού, ένα ξεχείλισµα οργής που δεν έλεγε να σταµατήσει. Μπροστάρηδες σε 

αυτό τον ξεσηκωµό ήταν οι µαθητές οι οποίοι µε αστείρευτο πάθος και µε ένα πηγαίο 

αυθορµητισµό έχουν ανατρέψει όλα τα δεδοµένα. ∆εν µπορείς να σταµατήσεις κάτι 

που δεν ελέγχεις κάτι που οργανώνεται αυθόρµητα και µε όρους που δεν κατανοείς. 

Οι µαθητές έκαναν ιστορία και άφησαν τους άλλους να την εντάξουν ιδεολογικά και να 

την γράψουν. 

Τα πρωτοσέλιδα των ηµερών στις εφηµερίδες µας θυµίζουν τα πρωτοφανή γεγονότα 

που έζησε ο τόπος µας! 

Α∆ΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ: "Νύχτα τρόµου και αγωνίας. Στο έλεος των κουκουλοφόρων 
η Αθήνα, ο Πειραιάς και η Θεσσαλονίκη". 
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: "Νύχτα τρόµου. Σκηνές αλλοφροσύνης σε Σύνταγµα, Κολωνάκι, 
Οµόνοια". 
Η ΑΥΓΗ: "Άγριο ξέσπασµα. Αλ. Αλαβάνος: Μόνη δηµοκρατική λύση, οι εκλογές". 
ΑΥΡΙΑΝΗ: "Οι πιτσιρικάδες διέλυσαν το κράτος και οι κουκουλοφόροι έκαψαν την 
Αθήνα". 
ΤΟ ΒΗΜΑ: "Το ντόµινο της βίας. Στις φλόγες για τρίτη ηµέρα Αθήνα - Θεσσαλονίκη. 
Οι αντιδράσεις για την εν ψυχρώ δολοφονία του µαθητή παραλύουν τη χώρα". 
Η ΒΡΑ∆ΥΝΗ: "Ολοκαύτωµα. Οµάδες κουκουλοφόρων ανά την Ελλάδα κατέλυσαν το 
κράτος". 
ΕΘΝΟΣ: "Μπουρλότο µε θεατή την κυβέρνηση. Άγρια νύχτα στην Αθήνα - Χάος στην 
Ελλάδα - Περίεργη απουσία της ΕΛ.ΑΣ". 
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΩΡΑ: "1963, ο θείος πληρώνει τον Λαµπράκη. 2008, ο ανιψιός θα 
πληρώσει τον Αλέξη; Για να επαληθευθεί πως... Το παρακράτος εκδικείται τους 
Καραµανλήδες". 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ: "Έκρηξη οργής εναντίον πολιτικών και εισαγγελέων. Από τον εµπορικό 
κόσµο της Αθήνας και του Πειραιά". 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: "Στο έλεος της αναρχίας. Νύχτα τρόµου µε το κέντρο της 
Αθήνας στις φλόγες. Βανδαλισµοί από κουκουλοφόρους σε καταστήµατα και 
τράπεζες. Κινδύνευσαν ανθρώπινες ζωές". 
ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: "Ακυβέρνητη Πολιτεία. Στο πυρ Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 
Καταστροφές σε Ηράκλειο, Χανιά, Λάρισα και άλλες πόλεις". 
ΕΣΤΙΑ: "Έκρυθµη κατάστασις µε απρόβλεπτες συνέπειες. Με τους αρχηγούς και τον 
Πρόεδρο συναντάται ο Πρωθυπουργός". 
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: "Φλόγες σε κενό εξουσίας. Χωρίς σχέδιο αντιµετώπισης η 
κυβέρνηση. Απροσµέτρητες καταστροφές". 
Ο ΛΟΓΟΣ: "Έκρηξη οργής...Μαθητικός ξεσηκωµός. Έκρηξη ντροπής..."Πεδίο µάχης" 
η Αθήνα..." 
 ΤΑ ΝΕΑ: "Ακυβέρνητη χώρα στο έλεος κουκουλοφόρων. ’φαντη η Αστυνοµία. 
Πανικόβλητη η κυβέρνηση σήκωσε τα χέρια ψηλά". 
Η ΝΙΚΗ: "ΧΑΟΣ σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης η χώρα. Κοινωνική έκρηξη µε 
πυρπολήσεις, καταστροφές και επεισόδια προκάλεσε η εκτέλεση του 15χρονου 
Αλέξη". 
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ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: "Το Εργατικό Λαϊκό Κίνηµα να αντεπιτεθεί. Οργάνωση αγώνας 
επαγρύπνηση κόντρα στην επικίνδυνη κρατική αντιλαϊκή δράση." 
 Η ΧΩΡΑ: "ΗΦΑΙΣΤΕΙΟ. Όλα τα διεθνή Μέσα Ενηµέρωσης µιλάνε για µια κυβέρνηση 
που βουλιάζει µέσα στα σκάνδαλα". 
ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: "Πυρ και µανία. Η Αστυνοµία παρέδωσε τις πόλεις στους 
κουκουλοφόρους". 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ: "Αλίµονο. Σκοτείνιασε η ∆ηµοκρατία. Χάθηκε η ψυχραιµία πυρπολείται 
η χώρα. Συνάντηση Καραµανλή µε Παπούλια και τους αρχηγούς των κοµµάτων από 
τις 9.30 το πρωί". 
ΤΥΠΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ: "Μαχητικός συναγερµός οργής και ευαισθησίας σε 
Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Ελλάδα". 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ 

ΕΞΠΡΕΣ: "Κατάλυση νοµιµότητας και παράδοση στο χάος". 
ΗΜΕΡΗΣΙΑ: "Έκρυθµη η κατάσταση . Νέες διαδηλώσεις-Παρέλυσε η αγορά". 
ΚΕΡ∆ΟΣ: "Παρέλυσε η οικονοµική κρίση. Έκτακτη συνάντηση του Προέδρου της 
∆ηµοκρατίας µε τον πρωθυπουργό". 
ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: "Ανεξέλεγκτες καταστάσεις και πολιτικά αδιέξοδα". 

 

   Ο ξένος τύπος παρουσιάζει µε ιδιαίτερα µελανά χρώµατα την απαράδεκτη 

κατάσταση που επικράτησε σε πολλές µεγάλες πόλεις της χώρας µας. Παράλληλα 

όµως δίνει και µια άλλη πτυχή των κινητοποιήσεων που αγγίζουν και την Ευρώπη. 

Η Αγγλική «Γκάρντιαν», η ιταλική «La Reppublica» η Γαλλική Λιµπερασιόν   και η 

«Φιγκαρό» σε κύριο άρθρο τους αναφέρουν: «Η κρίση στην Ελλάδα είναι πολιτική» 

και επισηµαίνουν «την υψηλότερη ανεργία στην Ευρώπη», και το «κακό εκπαιδευτικό 

σύστηµα»!  

Ακολουθεί  το περιοδικό Σπίγκελ: … Για τα αίτια της εξέγερσης των νέων στην 

Ελλάδα, και για να βρεθούν λύσεις χρειάζεται ορθή πολιτική σκέψη, προτάσεις, ιδέες 

και πρόγραµµα, µακριά από «Σκάνδαλα. ∆ιαφθορά και µια αποτυχηµένη ελίτ».  

- Κι ενώ οι νέοι βρίσκονται ακόµα στους δρόµους, οι πολιτικές δυνάµεις της χώρας για 

µια ακόµη φορά δεν στέκονται στο ύψος των περιστάσεων. Προβαίνουν σε 

γενικόλογες διαπιστώσεις, κυρίως όµως αλληλοσυγκρούονται για το ποιο κόµµα είναι 

ο πιο αυθεντικός εκφραστής του νεολαιίστικου κινήµατος, που ξεπετάγεται. 

Εµφανίζονται ως οι µνηστήρες των νέων. Όπως τους αποκαλεί ο Πάνος Σώκος στο 

άρθρο του στην Ελευθεροτυπία στις 15/12/2008, …! 
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Ποια όµως τα αίτια αυτής της έκρηξης των νέων; 

Τα αίτια µιας κοινωνικής εξέγερσης δεν έχουν ποτέ µια και µοναδική διάσταση, αν και 

µπορεί να έχουν µια και µόνο σοβαρή αφορµή.  

Η κοινωνία συνολικά και ιδιαίτερα το πιο ευαίσθητο κοµµάτι της, οι νέοι, έχουν εδώ και 

καιρό χάσει την εµπιστοσύνη τους στους βασικούς κοινωνικούς θεσµούς και στους 

εκφραστές τους. 

Θεσµοί όπως: το πολιτικό σύστηµα, η δικαιοσύνη, ο θεσµός της οικονοµίας, η 

εκκλησία, ο θεσµός της εκπαίδευσης κ.λπ. δηµιουργήθηκαν για να λύνουν τα 

κοινωνικά προβλήµατα και να εξασφαλίζουν την κοινωνική συνοχή. Όµως, οι νέοι και 

η κοινωνία συνολικά φαίνεται να χάνει την εµπιστοσύνη της στους παραπάνω 

θεσµούς. 

Πώς ο νέος να εµπιστευθεί το πολιτικό σύστηµα, όταν ακούει γύρω του ότι και 

υπουργοί ακόµη είναι µπλεγµένοι σε σκάνδαλα; Όταν πολλοί εκφραστές του 

συστήµατος αυτού, διαχρονικά, ενδιαφέρονται µόνο για τα «δικά τους παιδιά»; Όταν 

υπουργός δηλώνει ευθαρσώς ότι έκανε υπεράκτια εταιρεία για να πληρώνει 

λιγότερους φόρους και ο πρωθυπουργός του τον δικαιολογεί λέγοντας ότι το «νόµιµο» 

είναι και «ηθικό»; 

Πώς ο νέος να εµπιστευθεί το θεσµό της δικαιοσύνης, το υποτιθέµενο αποκούµπι 

κάθε αδικηµένου, όταν ακούει για στηµένες δίκες, για παρεµβάσεις, για παραιτήσεις 

έντιµων κατά γενική οµολογία δικαστών, για περίεργες «αποστρατείες» προέδρων 

ανεξάρτητων αρχών κ.λπ.; 

Πώς ο νέος να εµπιστευθεί το οικονοµικό σύστηµα, όταν βλέπει ότι λειτουργεί εντελώς 

ανεξέλεγκτα, συσσωρεύοντας πλούτο σε ορισµένους και εκλεκτούς και αφήνοντας 

ταλαντούχους νέους στο περιθώριο δηµιουργώντας παράλληλα την γενιά των 600-

700 ευρώ; 

Πώς ο νέος να εµπιστευθεί την εκκλησία, όταν µερίδα του κλήρου, αντί να ασχολείται 

µε τις µεταφυσικές ανησυχίες των ανθρώπων, τη φιλανθρωπία και την προβολή του 

προτύπου της λιτής ζωής, εφραιµίζει…; Μπορεί µε τέτοιες λειτουργίες να αποτελέσει 

παράγοντα κοινωνικής συνοχής; 
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Πώς νιώθει ο νέος λειτουργώντας στο πλαίσιο του δικού του εκπαιδευτικού θεσµού; 

Για πολλούς, σκοπός της εκπαίδευσης είναι η παραγωγή της απαραίτητης για τη 

λειτουργία της κοινωνίας γνώσης και ειδίκευσης, καθώς και η εµπέδωση των 

κοινωνικών κανόνων και αξιών, οι οποίες συµβάλλουν στην ισχυροποίηση της 

κοινωνικής συνοχής. Όµως, τις τελευταίες δεκαετίες, έχουµε υπερπαραγωγή γνώσης 

και το εκπαιδευτικό σύστηµα, χωρίς να πραγµατοποιεί ένα «ξεσκαρτάρισµά» της, 

πιέζει αφόρητα τους εκπαιδευόµενους, µε διαδικασίες ρουτίνας, να διαχειριστούν 

τεράστια πακέτα απαξιωµένων πολλές φορές µορφών της. Ταυτόχρονα, παραµελεί 

ποιοτικά στοιχεία της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως είναι η καλλιέργεια της κριτικής 

σκέψης, της δηµιουργικότητας, της συνεργατικότητας κ.λπ. Από την άλλη µεριά, οι 

νέοι µας θεωρούν εµπαιγµό την αναφορά και µόνο σε αξίες και κοινωνικούς κανόνες, 

αφού ήδη γνωρίζουν ότι οι υποτιθέµενοι θεµατοφύλακες των κανόνων και των αξιών 

είναι οι πρώτοι που τους παραβιάζουν. 

Έτσι λοιπόν πληρώνουµε την περιθωριοποίηση της ελληνικής κοινωνίας. Τα τελευταία 

πολλά χρόνια η κοινωνία ωθήθηκε στο περιθώριο. Κανένα µέσο και κανένας έλληνας 

λόγιος, πολιτικός ή καλλιτέχνης δεν έθεσε ποτέ δηµοσίως κάποιο ζήτηµα που θα 

µπορούσε µε αναλυτικό δηµόσιο διάλογο να διαµορφώσει κοινωνική συνείδηση. ∆εν 

συζητήθηκε ποτέ κανένα σύστηµα αξιών. Ξέρετε κανένα κοινωνικό σύνολο που να 

κατόρθωσε να συνυπάρξει χωρίς να παράγει ένα σύστηµα αρχών που διέπει την 

συµβίωσή του; Μια ιδεολογία, µια φιλοσοφία ή όπως αλλιώς θέλετε να ονοµάσετε 

αυτό το σύστηµα αρχών; ∆εν υπάρχει όσο και αν το δείτε ιστορικά. Και όπου υπήρξε 

το σύστηµα δεν λειτούργησε. Η κοινωνία ωθήθηκε στο περιθώριο και αυτό διευκόλυνε 

τους διαχειριστές – επαγγελµατίες της εξουσίας. Κατάφεραν µε την απουσία της 

κοινωνίας να επιτελέσουν το διττό τους ρόλο αποτελεσµατικά. Να ασκούν εξουσία 

και να νέµονται το δηµόσιο πλούτο. 

 Η εξέγερση της νεολαίας στην Ελλάδα αντικατοπτρίζει τα πολλαπλά αδιέξοδα µιας 

κοινωνίας σε κρίση. Οι νέοι και νέες στην Ελλάδα ζουν ένα µίζερο παρόν και 

βλέπουν ένα αβέβαιο µέλλον. Περνούν την εφηβεία τους ζώντας µεταξύ σχολείου 

και φροντιστηρίου, πιεσµένοι από τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των οικογενειών 

τους, µπαίνουν σε ένα υποβαθµισµένο πανεπιστήµιο από το οποίο όταν 

αποφοιτήσουν γνωρίζουν τι µέλλον τους περιµένει: απασχολήσιµοι, συµβασιούχοι, 

«ενοικιαζόµενοι», κακοπληρωµένοι εργαζόµενοι και υπερχρεωµένοι καταναλωτές. 
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Σήµερα στα πλαίσια της παγκοσµιοποίησης , από το νηπιαγωγείο µέχρι το 

πανεπιστήµιο και την µετασχολική του µάθηση, ο σηµερινός άνθρωπος δεν είναι 

τίποτα άλλο από απλός στόχος, στόχος που πρέπει να καταληφθεί, ψυχή που πρέπει 

να εκπολιορκηθή , µυαλό που πρέπει να αποδιοργανωθεί και να ευθυγραµµισθή µε 

την κατεστηµένη δογµατική γνώση της Νεας Τάξης! Η οποιαδήποτε ταυτότητα, εθνική 

-  θρησκευτική πρέπει να εξαφανισθεί. Αυτό που ενδιαφέρει είναι η ειδίκευση και η 

µονοδιάστατη ανάπτυξη µιας ή ορισµένων µόνον ικανοτήτων του εκπαιδευόµενου. Ο 

τεχνοκράτης, αυτό το θλιβερό δηµιούργηµα, αποτελεί ζωντανή απόδειξη του 

ξεπεσµού του σύγχρονου ανθρώπου, του υποβιβασµού του από το επίπεδο του 

συνειδητού όντος, στη στάθµη του homo technicus. 

Η εξέγερση της νεολαίας δείχνει, επίσης, την κρίση του πολιτικού συστήµατος. Τα 

σκάνδαλα, όπως η διαπλοκή παλαιότερα, δείχνουν το σφιχτό εναγκαλισµό των 

πολιτικών ελίτ µε τα οικονοµικά συµφέροντα και επισφραγίζουν την έλλειψη 

επεξεργασίας οράµατος και προοπτικής για την ελληνική κοινωνία.  

Είναι λοιπόν φανερό ότι υπάρχουν βαθύτερες αιτίες για το ξέσπασµα των νέων, οι 

οποίοι, ας ελπίσουµε, θα περιφρουρήσουν τον αγώνα τους και θα αποβάλουν από τις 

τάξεις τους στοιχεία που εκδηλώνουν αντικοινωνικές συµπεριφορές δηλαδή τους 

κουκουλοφόρους….(ποιοι είναι άραγε αυτοί οι περιβόητοι γνωστοί άγνωστοι;). 

Από έναν καθαρό αγώνα µπορεί να γεννηθεί κάτι νέο και ενδιαφέρον. ∆εν είναι τυχαίο 

που τα διεθνή µέσα ενηµέρωσης είχαν κάνει πρώτο θέµα το δικό τους ξεσηκωµό. Στη 

χώρα µας, ήδη ακούγονται κάποια ελπιδοφόρα µηνύµατα από εκπροσώπους του 

πολιτικού µας συστήµατος. Υγιείς δυνάµεις υπάρχουν σ’ όλο το φάσµα του. Μένει να 

συγκεκριµενοποιήσουν και να στηρίξουν µε αποφασιστικότητα τις απόψεις τους, ώστε 

να γίνουν κυρίαρχες. Αυτό θα είναι µια καλή αρχή.  

Κι εµείς, κρατώντας το µερίδιο της ευθύνης που µας αναλογεί, για τη σηµερινή 

κοινωνία που τους παραδίδουµε, παρακολουθούµε τους νέους µας, το µέλλον της 

πατρίδας µας να λένε µε το δικό τους τρόπο το «Άµµες δε γ΄εσόµεθα πολλώ 
κάρρονες»….(Εµείς όµως θα γίνουµε πολύ καλύτεροι) 

Άµµες (Ηµείς) ποτ’ ήµεν  (χορός των ηλικιωµένων)  

 Άµµες δε γ΄ήµεν  (Εµείς τώρα είµαστε)   

Άµµες δε γ΄εσόµεθα πολλώ κάρονες (Εµείς όµως θα γίνουµε πολύ καλύτεροι)  


