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Κϊνοντασ μια ςύντομη αναδρομό των τελευταύων χρόνων θα αναφϋρουμε τα γεγονότα 
που κατϊ την ϊποψό μασ επηρϋαςαν τον ελευθεριακό-αντιεξουςιαςτικό χώρο. 
Επιλϋξαμε για αρχό αυτόσ τησ αναδρομόσ το 2004 και τουσ Ολυμπιακούσ αγώνεσ μιασ 
και θεωρούνται το απόγειο τησ ελληνικόσ οικονομύασ και ςυνϋβαλαν ςτην εμφϊνιςη 
των πρώτων ςημεύων για την επερχόμενη κατϊςταςη. Σην περύοδο αυτό η κοινωνύα 
βριςκόταν ςε μύα εικονικό ευημερύα με τη μικρομεςαύα τϊξη "ευχαριςτημϋνη", ενώ 
φυςικϊ ςυνϋχιζαν να υπϊρχουν καταπιεςμϋνοι (Ολυμπιακϊ ϋργα βαςιςμϋνα ςτισ 
πλϊτεσ των μεταναςτών). Σότε βλϋπουμε και τα πρώτα ςημϊδια τησ οικονομικόσ - 
πολιτικόσ παρακμόσ με το ημύτη να αποχωρεύ και να αφόνει ςτη θϋςη του τον 
Παπανδρϋου να διαχειριςτεύ όλα τα μιςοτελειωμϋνα ϋργα και μια οικονομύα ϋτοιμ η να 
καταρρεύςει,που εύχε ωσ αποτϋλεςμα την εκλογό του Καραμανλό. Προχωρώντασ και 
επύ θητεύα Καραμανλό την περύοδο του 2006 - 2007 παρϊλληλα με ϋνα κύμα 
μεταρρυθμύςεων που εύχαν εξαγγελθεύ και με αφορμό το ϊρθρο 16,  το Μϊρτιο του 
2006 ξεκινούν οι φοιτητικϋσ κινητοποιόςεισ ενϊντια ςτην ιδιωτικοπούηςη των 
πανεπιςτημύων. Εύναι ςημαντικό να αναφερθεύ ότι εκεύνη την περύοδο επόλθε η ϊνθιςη 
του ελευθεριακού χώρου και η ριζοςπαςτικοπούηςη και μαζικοπούηςη του φοιτητικού 
κινόματοσ. Με την απόςυρςη του ϊρθρου 16 και τη νύκη των φοιτητών παρατηρούμε 
τη ςτροφό του κόςμου ςτισ απεργιακϋσ κινητοποιόςεισ, κυρύωσ ςτην Αθόνα. Όλεσ 
αυτϋσ οι κινητοποιόςεισ όταν ο πρόδρομοσ για την αντύδραςη του κόςμου ςτην 
επερχόμενη εξϋγερςη του Δεκϋμβρη. Όπωσ θυμόμαςτε όλοι η εξϋγερςη του '08 
αποτϋλεςε το αποκορύφωμα των δρϊςεων του ελευθεριακού - αντιεξουςιαςτικού 
χώρου με αντύκρυςμα ςε όλη τη χώρα. Η δολοφονύα όταν η αφορμό για την πρώτη 
ϊμεςη αντιπαρϊθεςη του κόςμου απϋναντι ςτον κρατικό μηχανιςμό.  
την πορεύα ϋχουμε την εύςοδο τησ χώρασ ςτο Διεθνϋσ Νομιςματικό Σαμεύο τον 
Οκτώβρη του '09 που ωσ ςημεύο αναφορϊσ ϋχουμε τισ γενικϋσ μαζικϋσ απεργύεσ με 
ςυγκρουςιακό χαρακτόρα. Ενώ επικρατεύ ϋνα ςχετικό μούδιαςμα και μια αδιαφορύα 
ςτην κοινωνύα, εμφανύζονται οι πρώτεσ αντιδρϊςεισ ςτην Ευρώπη με  το κύνημα των 
αγανακτιςμϋνων, ενώ ςτην Ελλϊδα επικρατεύ το δύλημμα: λιτότητα ό χρεοκοπύα. 
Κϊπωσ ϋτςι την ϊνοιξη του '11 εμφανύζεται για πρώτη φορϊ ςτισ πλατεύεσ όλησ τησ 
χώρασ το κύνημα των αγανακτιςμϋνων με τα δικϊ του ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ, ενώ 
παρϊλληλα φουντώνει ο αγώνασ των κατούκων τησ Κερατϋασ με πανελλαδικό 
αντύκρυςμα. 
Πλϋον μπαύνουμε ςε μύα περύοδο όπου οι ςυνθόκεσ ςε κϊθε γενικό απεργύα που 
καλεύται παρϊλληλα με την ύπαρξη των αγανακτιςμϋνων θυμύζουν το Δεκϋμβρη του 
'08. Αυτό το διϊςτημα καταγρϊφονται οι μαζικότερεσ ςυγκεντρώςεισ και γενικότερεσ 
δρϊςεισ των εργατών από τη μεταπολύτευςη. ημαντικό εύναι η δρϊςη του 
αντιεξουςιαςτικού χώρου με την ανϊδειξη των δομών του, όπου για πρώτη φορϊ 
αποβϊλλεται η ρετςινιϊ του κουκουλοφόρου - χούλιγκαν. αν αποτϋλεςμα τησ ωμόσ 
αςτυνομικόσ βύασ από μεριϊ του κρϊτουσ, ο κόςμοσ πλϋον ςτρϋφεται ςτην αντιβύα και 
απαντϊ με μεγαλύτερη ϋνταςη και δυναμικό. Επιπλϋον, αυτόν την περύοδο γεννιούνται 



 

 

οι πρώτεσ λαώκϋσ ςυνελεύςεισ και ςυνελεύςεισ γειτονιϊσ που κρατϊνε μϋχρι ςόμερα. 
ημαντικό αντύςταςη του κόςμου ςτο καθεςτώσ που μασ επιβϊλλουν εύναι η δρϊςη 
των κατούκων ςτισ κουριϋσ που κϊνουν τη δικό τουσ εξϋγερςη, προςτατεύοντασ τη 
ζωό τουσ για το τώρα και το μϋλλον.  
Η απϊντηςη του ςυςτόματοσ, μετϊ την αποτυχύα του να καταςτεύλει το λαώκό κύνημα 
με τη βύα,  εύναι η ανϊδειξη τησ Φρυςόσ Αυγόσ με ςκοπό τον αποπροςανατολιςμό του 
οργιςμϋνου κόςμου, δημιουργώντασ ϋτςι ϋναν ϋντονο διχαςμό ςτην κοινωνύα. Ο ρόλοσ 
τησ Φρυςόσ Αυγόσ όταν ξεκϊθαροσ ςτρϋφοντασ τον κόςμο ενϊντια των μεταναςτών 
αντύ του κρϊτουσ. Από την ϊλλη εύχαμε το ΤΡΙΖΑ που αντύ να εντεύνει την πύεςη 
απϋναντι ςτο καθεςτώσ, φοβόθηκε τισ δημοςκοπικϋσ επιπτώςεισ και τεύνει να γύνει το 
νϋο εναλλακτικό ΠΑΟΚ. Μϋςα ςε όλο αυτό  το βούρκο μεγϊλη μερύδα κόςμου 
ευαιςθητοποιόθηκε και ςυμμετεύχε ςτη δημιουργύα αντιφαςιςτικών πυρόνων ςε κϊθε 
πόλη. Αυτό εύχε ωσ αποτϋλεςμα ϊνθρωποι που όταν ςτην αδρϊνεια τόςα χρόνια αλλϊ 
φιλικϊ προςκεύμενοι προσ το χώρο, να δρϊςουν (με το δικό τουσ τρόπο) και να 
ςτηρύξουν ϊμεςα ό ϋμμεςα το ελευθεριακό κύνημα. Δεν μπορούμε φυςικϊ να μην 
αναφϋρουμε τα τραγελαφικϊ γεγονότα που ζόςαμε τον τελευταύο καιρό, μετϊ τη 
δολοφονύα του αντιφαςύςτα Παύλου Υύςςα και τισ φυλακύςεισ των αρχηγών τησ 
νεοναζιςτικόσ Φρυςόσ Αυγόσ. Ξαφνικϊ το "δημοκρατικό μασ" ςύςτημα θυμ όθηκα πωσ 
ϋχει να κϊνει με ναζιςτϋσ - ςυμμορύτεσ που επιτύθενται και δολοφονούν χωρύσ δεύτερη 
ςκϋψη. 
Κλεύνοντασ θεωρούμε πωσ αυτϊ τα γεγονότα όταν οι ςημαντικότεροι πόλοι επηρϋαςησ 
τησ δρϊςησ του ελευθεριακού - αντιεξουςιαςτικού χώρου εύτε θετικϊ εύτε αρνητικϊ. Ωσ 
επόρεια όλων αυτών, κατϊ την ϊποψό μασ, για την περαιτϋρω θετικό εξϋλιξη του 
κινόματοσ, ςημαντικό εύναι η ενύςχυςη οριςμϋνων δομών ιδιαύτερησ ςημαςύασ, δηλαδό 
την οργϊνωςη, την εξωςτρϋφεια και την εφαρμογό τησ θεωρύασ ςτην πρϊξη.  
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