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Ευχαριστίες 
  

Η ενότητα αυτή είναι αφιερωμένη σε όλους εκείνους που με την βοήθειά τους 

έκαναν δυνατή την εκπόνηση της παρούσας πτυχιακής. Επειδή απεχθάνομαι τις 

κοινότοπες ευχαριστίες, ελπίζω να τις αποφύγω στις παρακάτω λέξεις.  

Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω, τους δασκάλους μου στο τμήμα Πολιτικής 

Επιστήμης, οι οποίοι ήταν πρόθυμοι να λύσουν κάθε απορία μου, να με εντάξουν με 

την συμβολή και τις συμβουλές τους, στην πανεπιστημιακή κοινότητα και να μου 

δώσουν ότι χρειαζόμουν σε υλικό, ακαδημαϊκό και όχι μόνο επίπεδο.  

Ξεχωριστή αναφορά βέβαια οφείλω να κάνω στον Ευθύμιο Παπαβλασόπουλο, ο 

οποίος όλη αυτή τη χρονιά, είχε συνέχεια ανοιχτή μια πόρτα επικοινωνίας και 

επίλυσης κάθε είδους προβλήματος, ενώ η επιβλέπουσα καθηγήτριά μου, Βάλια 

Αρανίτου, όχι μόνο με εξόπλισε με όλο το υλικό που χρειαζόταν για να γίνει εφικτή 

μια επί της ουσίας, επαφή μου με το αντικείμενο μελέτης, αλλά με την καθοδήγησή 

της προσπάθησα να αποτυπώσω ότι είχαμε σχεδιάσει, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 

Χωρίς την βοήθεια των δασκάλων μου, θα είχα μια τελείως διαφορετική αντίληψη για 

την ακαδημαϊκή κοινότητα και την συνέχειά μου σε αυτή. Τους ευχαριστώ για όλα. 

Τέλος, ιδιαίτερη ήταν η συμβολή των φίλων και των συντρόφων μου (την 

ανωνυμία των οποίων θα κρατήσω), που όλη αυτή τη περίοδο στο Ρέθυμνο με 

βοήθησαν να αναπτύξω νέες ιδέες και νέους ορίζοντες για την ζωή και την κοινωνία. 

Παράλληλα με την στήριξη της οικογένειάς μου έκαναν εφικτή την ομαλή ζωή μου 

στην Κρήτη και συνέβαλλαν σε οτιδήποτε θετικό έζησα.  

Σε όλους αυτούς αφιερώνω μια ρήση του Μαρξ, «Dixi et salvavi animam meam»
1
.  

                                                           
1
 «Είπα και ελάλησα, αμαρτία ουκ έχω». 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Το παρόν πόνημα διεξάγεται στα πλαίσια του προγράμματος της Πτυχιακής 

εργασίας του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Ρεθύμνου. Βασική επιδίωξή της είναι η 

αναζήτηση όψεων δράσης σε Κοινωνικά Κινήματα στα οποία συμμετείχε η νεολαία, 

κατά την περίοδο που εκτείνεται από το 1998 και τις καταλήψεις σε σχολεία λόγω της 

εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης του τότε υπουργού Γεράσιμου Αρσένη, έως τα τέλη 

του 2008 με τις κινητοποιήσεις που ακολούθησαν της δολοφονίας του Α. 

Γρηγορόπουλου, με ενδιάμεσο σταθμό τις κινητοποιήσεις στα Πανεπιστήμια το 2007 

λόγω του άρθρου 16.  

Η παραπάνω περίοδος μπορεί να χαρακτηριστεί σε οικονομικό και κοινωνικό 

επίπεδο ως αισιόδοξη, ή καλύτερα για να ακολουθήσουμε και την πολιτική ιστορία, 

ως η περίοδος του εκσυγχρονισμού,
2
 και ολοένα με περισσότερες κατακτήσεις και 

επιδιώξεις, η οποία σχηματικά οριοθετείται πριν την μεγάλη ύφεση και την είσοδο 

της Ελληνικής οικονομίας όχι μόνο στην Παγκόσμια οικονομική κρίση αλλά και τα 

μνημόνια.  

Για να είμαστε ακριβής, η δεκαετία 1998-2008 μπορεί να χωριστεί σε δύο 

επιμέρους φάσεις, ανάλογα με το πιο από τα δύο μεγάλα κόμματα της εποχής ήταν 

στην κυβέρνηση της χώρας: η πρώτη ξεκινάει με το ΠΑ.ΣΟ.Κ., όπου δύο μεγάλα 

γεγονότα στιγματίζουν αυτήν την περίοδο, η είσοδος της ελληνικής οικονομίας στο 

κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα και η διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα· 

και φτάνει μέχρι το 2004, ενώ η δεύτερη από την άνοδο της Ν.Δ. στην κυβέρνηση, 

όπου τα διαχειριστικά αδιέξοδα και οι ακρότητες του εκσυγχρονισμού (παράλληλα με 

άλλες επιλογές, δημοσιονομικές και πολιτικές) οδήγησαν στην κρίση που ξεσπάει το 

2008, και αποτελεί τομή όχι μόνο για την κοινωνία και την οικονομία αλλά και για 

την ίδια την δημοκρατία.
3
 

Ως προς τον παράγοντα νεολαία, θα γίνει μια προσπάθεια να καταδειχθεί αυτή ως 

ένα ζωτικό κομμάτι της κοινωνίας, με βασική εστίαση στον πολιτικό και κοινωνικό 

της ρόλος στην ανάδειξη των Κοινωνικών Κινημάτων της περιόδου και στην 

ανάπτυξη ή μη αυτών. Αξίζει να αναφερθεί και η δυσκολία ανάλυσης της, αν μη τι 

                                                           
2
 Ο εκσυγχρονισμός πολιτικά συνδέεται, ήδη από την δεκαετία του 1980, με το πρόσωπο του τότε 

Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και μετέπειτα πρωθυπουργού της Ελλάδας, τον Κώστα Σημίτη.  
3
 Έχει ανοίξει για παράδειγμα μια μακρά συζήτηση για το εάν η περίοδος των μνημονίων 

σηματοδοτεί το τέλος της Μεταπολίτευσης, βλ. Τσουκαλάς 2010, Γιαννουλόπουλος 2016. 
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άλλο ιδιάζουσας, ελληνικής περίπτωσης, με βασικό λόγο την απουσία ενός 

συνεκτικού θεωρητικού σχήματος. 

Σημαίνων παράγοντας στην «υπόθεση» νεολαία είναι οι φοιτητές και το φοιτητικό 

κίνημα, παρόλα αυτά θα γίνει μια προσπάθεια αναζήτησης και ανάδειξης της 

κινητοποίησης και των υπόλοιπων μερών που απαρτίζουν το κομμάτι της Νεολαίας, 

όπως για παράδειγμα οι μαθητές, οι οποίοι στις καταλήψεις του 1998, είχαν 

πρωταγωνιστικό ρόλο.   

Εδώ είναι καλό να αναφερθεί πως η επιλογή της συγκεκριμένης περιόδου δεν έγινε 

τυχαία. Αρχική σκέψη ήταν η αναζήτηση των Κινηματικών δράσεων, είτε σε ένα 

συγκεκριμένο γεγονός (Δεκέμβριος 2008, δολοφονία Γρηγορόπουλου Α.) είτε σε 

αυτά που ξέσπασαν λόγω της οικονομικής κρίσης. Θεωρώ όμως, ότι για να φτάσουμε 

να αναλύουμε σημαίνοντα γεγονότα (ξέσπασμα κρίσης) με πληρότητα και σαφήνεια, 

οφείλουμε πρώτα να έχουμε εξετάσει το τι έχει προηγηθεί, τι στίγματα έχει αφήσει το 

όποιο γεγονός έχει διαδραματιστεί στην κοινωνία και τι μηνύματα υπήρξαν, για την 

υπάρχουσα εργασία κυρίως από τις κινηματικές δράσεις, έτσι ώστε να καταλήξουμε 

να αναλύουμε την σημερινή κατάσταση έχοντας μια σφαιρική αντίληψη όλων των 

παραπάνω υποθέσεων.  

Βασικός στόχος είναι  να φωτιστεί παραπάνω το πεδίο σχετικά με τον παράγοντα 

νεολαία και τις επιδιώξεις της. Η εργασία προσπαθεί να καταρρίψει ή καλύτερα να 

ανασκευάσει τον μύθο σχετικά με την απούσα ή άνευρη νεολαία τα τελευταία χρόνια, 

όπου ο δημόσιος λόγος είναι ιδιαίτερα επικριτικός σε οτιδήποτε συμμετέχει ή 

εκφράζει ο νέος κόσμος.  

Παρενθετικά, πρέπει να επισημανθεί πως η οικονομική κρίση και η κρίση του 

νεοφιλελεύθερου παραδείγματος του κυβερνάν, δεν έπεσαν κεραυνός εν αιθρία στο 

προσκήνιο των γεγονότων.
4
 Η παρούσα εργασία φυσικά δεν στοχεύει στο να 

εξηγήσει πως φτάσαμε στην κρίση ή να δώσει ερμηνείες και θεωρητικά πλαίσια 

ανάλυσης, αλλά μέσα από την σκιαγράφηση των κινημάτων της νεολαίας, να 

καταστήσει σαφές πως στο δημόσιο χώρο εδώ και μία δεκαετία υπήρχε ένας 

αναβρασμός και μια καχυποψία (που έφτανε στον αναθεματισμό) στα ηγεμονικά 

συστήματα διακυβέρνησης
5
. 

                                                           
4
 Για μια κριτική ανασκόπηση των φαινομένων της κρίσης και της εμφάνισής τους, Βλ. Αρανίτου, 

Παπαβλασόπουλος και Σπουρδαλάκης 2011. 
5
 Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι σε όλες τις περιπτώσεις υπήρχε και η προώθηση μιας εναλλακτικής 

πρότασης. Συχνά παρατηρείται το φαινόμενο οι κινητοποιήσεις της νεολαίας να γίνονται δίχως να 
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Παράλληλα οφείλω να αναφέρω και το γεγονός ότι το κίνημα και η κινηματική 

δράση, αν και είναι βασικές έννοιες της Πολιτική κοινωνιολογίας (και των επιμέρους 

κλάδων της Πολιτικής επιστήμης και Κοινωνιολογίας), παρατηρείται συχνά το 

φαινόμενο να χρησιμοποιούνται με έναν μηχανικό τρόπο, τόσο σε ακαδημαϊκό 

επίπεδο όσο και στον δημόσιο λόγο και δη στον λόγο που παράγεται από τα κυρίαρχα 

μίντια και δημοσιογράφους, αλλά και στον πολιτικό, χωρίς να είναι πλήρως 

αντιληπτή η σημασία τους και η προϊστορία τους. Άλλος ένας τομέας που θα 

προσπαθήσω να διαφωτίσω μέσα από αυτήν την εργασία. 

  

                                                                                                                                                                      
προϋπάρχει ένα σαφές πρόγραμμα αλλαγής ή ανατροπής της υφιστάμενης κατάστασης, ή μια σειρά 
από προτάσεις. Φτάνουμε δηλαδή πολύ συχνά σε φαινόμενα «καταρών» που εν τέλει φανερώνουν 
πως όλα ήταν μια «παράτα», για λόγους εντυπωσιασμού και νεανικής έκρηξης.  
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ΝΕΟΛΑΙΑ 
 

Αναφερόμενος κανείς στην νεολαία, αν αναλογιστεί σε βάθος την έννοια, θα 

καταλάβει πως δεν είναι εύκολο να την ορίσει, να την οριοθετήσει και να είναι 

σίγουρος ότι μπορεί να διεξάγει συμπεράσματα για τις τάσεις και τις αντιλήψεις της. 

Η νεολαία δεν εκτίνεται μόνο στα άτομα τα οποία βρίσκονται στην εκπαίδευση, 

δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια, αλλά εμπερικλείει στους κόλπους της και τους νέους 

που έμειναν εκτός της εκπαίδευσης (ιδιαίτερα σε μη αστικές περιοχές), ή γενικότερα 

αυτούς που είναι «εκτός συστήματος», όπου τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερη μέριμνα 

παρατηρείται για την αναζήτηση του ποσοστού και των τάσεων αυτής της μερίδας 

των νέων.
6
  

Επίσης συγκαταλέγονται οι νέοι που διάλεξαν διαφορετικό επαγγελματικό 

προσανατολισμό (π.χ. συχνά ξεχνάμε ότι στην νεολαία συγκαταλέγεται και ο νεαρός 

στρατιωτικός ή αστυνομικός) ή που διάλεξαν τον δρόμο της μετανάστευσης. Ο 

Δεδουσόπουλος
7
 σχηματοποιεί την ρευστή κατάσταση οριοθέτησης της νεολαίας, 

αναφέροντας πως η φάση αυτή οριοθετείται από την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης 

έως την εξασφάλιση μιας σχετικά σταθερής επαγγελματικής αποκατάστασης. 

Σε αυτό το σημείο, είναι επιτακτικής ανάγκης να παραθέσω κάποια στατιστικά 

στοιχεία, προκειμένου να γίνει κατανοητό το αριθμητικό εύρος για το οποίο γίνεται 

λόγος. Κατά την ΕΛ.ΣΤΑΤ. το ποσοστό των νέων μεταξύ 12 ετών έως 28 ανέρχεται 

σε 2.055.705.
8
 Κατά το έτος 2014, το σύνολο των μαθητών σε Γυμνάσια (311.392) 

και Λύκεια (239.054) ανήλθε στις 550.446. Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι 

δύσκολη η προσέγγιση σε έναν αριθμό, καθώς στα στατιστικά στοιχεία 

συμπεριλαμβάνονται και ηλικίες πέρα από την ηλικία των 12-28 που έχει τεθεί ως 

όριο.
 9
 

                                                           
6
  Η μελέτη για τους «NEETs» συναντάει με τα χρόνια όλο και περισσότερο το ενδιαφέρον της 

επιστημονικής κοινότητας, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους «NEETs», βλ. μεταξύ 
άλλων έκθεση του ΚΑΝΕΠ-ΓΣΕΕ 2013, όπου προκύπτει πως το 16,9% των νέων δεν βρίσκεται ούτε 
στην αγορά εργασίας, ούτε στον εκπαιδευτικό χώρο, ανεξαρτήτως βαθμίδως.  
7
 2016. 

8
 ΕΛ.ΣΤΑΤ. απογραφή 2011. 

9
 Το παραπάνω όριο εκφράζει την γενικότερη τάση οριοθέτησης της νεολαίας στις έρευνες που 

διεξάγονται κατά καιρούς, για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την συζήτηση για την ηλικιακή 
κατηγοριοποίηση της νεολαίας, βλ. έκθεση των United Nations Youth (χ.χ.). 
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Με μια μάκρο-κοινωνική ανάλυση η νεολαία καταλαμβάνει τον χώρο εκείνο που 

μπορεί να ονομαστεί ως «επένδυση» για το μέλλον, η γενιά που θα οδηγήσει την 

κοινωνία στην πρόοδο. Αν αναλογιστεί κανείς την παραπάνω άποψη, θα καταλάβει 

γιατί τα τελευταία χρόνια, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε πολιτικές αποκλειστικά για 

την νεολαία, γεγονός που έχει ανοίξει πληθώρα συζητήσεων αλλά και ερευνητικά 

κέντρα και ινστιτούτα.
10

  

Σε μια μέσο-κοινωνική ανάλυση, διαπιστώνεται ότι η οικογένεια και οι κοινωνικοί 

θεσμοί θεωρούν τα νέα άτομα ως το όχημα για την κοινωνική ανέλκυση. Ιδιαίτερα 

στην ελληνική περίπτωση από την δεκαετία του 1960 και έπειτα παρατηρείται μια 

εργαλειακή προσέγγιση των δυνατοτήτων της νέας γενιάς, κυρίως από τα μέσο-

στρώματα, για την αναδιαμόρφωση του κοινωνικού στάτους.
11

 

Ωστόσο, κάνοντας μια σύντομη ιστοριογραφική μελέτη, είναι φανερό ότι ο όρος 

αποτελεί νεωτερική κατασκευή, έχοντας σε μεγάλο βαθμό αστική προέλευση. Σε 

αυτό φυσικά συνέβαλαν όλες οι πολιτισμικές αλλαγές που διήρκησαν από τα τέλη 

του 18
ου

 αιώνα έως και τον 20
ο
, αιώνα ο οποίος διαμόρφωσε εν τέλει την έννοια σε 

μια πιο τυποποιημένη κατάσταση. Δηλαδή, μεταπολεμικά, και φτιάχνοντας 

ιδεοτυπικά έναν ορισμό,
12

 στην νεολαία ανήκει το κομμάτι του πληθυσμού το οποίο 

έχει ξεπεράσει την παιδική ηλικία και οδεύει στην εφηβεία, έχει εισέλθει στην 

εκπαίδευση,
13

 ή έχει ολοκληρώσει την βασική εκπαίδευση και βρίσκεται στην 

                                                           
10

 Σε κοινοτικό επίπεδο έχουν αναπτυχθεί μια σειρά προγραμμάτων που ξεκινούν από τις 
χαμηλότερες βαθμίδες της εκπαίδευσης, βλ. http://ec.europa.eu/youth/.  Σε εθνικό επίπεδο επίσημα 
η πολιτεία ξεκίνησε να διαμορφώνει πολιτικές για την νεολαία μέσα από το όργανο της Γενικής 
Γραμματείας Νέας Γενιάς που συστάθηκε το 1982, ως επικουρικό όργανο για την κατεύθυνση των 
πολιτικών (η σύστασή του οφείλεται βέβαια σε κοινοτική οδηγία), βλ. http://www.neagenia.gr . 
11

 Ο Σερντεδάκις αναφέρει πως ένας από τους βασικούς λόγους για τους οποίους άνθισαν τα 
κινήματα την δεκαετία του 1960, ήταν ακριβώς αυτός, ότι δηλαδή οι παλαιότερες γενιές επένδυαν 
στις νεότερες, ώστε αυτές να πετύχουν την κινητικότητα προς μια ανώτερη κοινωνική τάξη. Έτσι η 
κοινωνία δέχθηκε με θετική ματιά τις κινητοποιήσεις και τα αιτήματα των κινηματιών, βλ. 
Σερντεδάκις 2008. Ο Τσουκαλάς , επιβαιβεώνει την παραπάνω θέση αναφερόμενος στην 
«υπερζήτηση» όπως την αναφέρει για ανώτατη εκπάιδευση, προκειμένου να επιτευχθεί η 
«αποκατάσταση», βλ. Τσουκαλάς, 2005. 
12

 Ο ιδεότυπος κατά Βέμπερ, καθίσταται σημαντικό θεωρητικό εργαλείο προκειμένου να γίνει 
κατανοητό το υπό εξέταση φαινόμενο. Φυσικά ο παραπάνω ορισμός, δεν λειτουργεί ως μια 
αποτύπωση της πραγματικότητας, αλλά, όπως και ο βεμπεριανός ιδεότυπος, αποτελεί μια πυξίδα 
για απαντήσεις. Με υποκειμενικά κριτήρια, βγάζοντας στην επιφάνεια τα σημαντικότερα 
χαρακτηριστικά της νεολαίας, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα μεθοδολογικό εργαλείο για 
την εξήγηση αυτού και των συναφών με αυτό φαινομένων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 
με την μεθοδολογία του Βέμπερ, βλ. Weber 1997,Αντωνοπούλου 2008, Κονιόρδος 2002. 
13

 Ιδιαίτερα στις ανεπτυγμένες χώρες, κάτι τέτοιο θεσμοθετήθηκε και νομικά, ενώ χαρακτηριστική 
περίπτωση αυξανόμενης έντασης παρακολούθησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων είναι οι Η.Π.Α., 

http://www.neagenia.gr/
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απασχόληση. Πάνω σε αυτό το κομμάτι του πληθυσμού διαμορφώνονται πολιτικές 

απασχόλησης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης, ενώ στον πολιτικό τομέα, ιδίως 

κατά την προεκλογική περίοδο, γίνεται συχνά μια «μάχη» για την θέση της νεολαίας 

στην κοινωνία και την παροχή χρηματοδοτήσεων, ιδίως στον εκπαιδευτικό χώρο. 

 

«Δημιουργώντας» την νεολαία 
 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο όρος νεολαία, αποτελεί μια κατασκευή, με 

διακριτά στοιχεία στον ιστορικό χρόνο, και με μορφή που της δίνεται ανάλογα με τον 

τύπο οικονομικής ανάπτυξης της ευρύτερης κοινωνίας. Η πρώτη προσπάθεια 

κατάληψης του δημόσιου χώρου από νεανικές ομάδες, παρατηρείται τον 19
ο
 αιώνα, 

αλλά όπως υποστηρίζει ο Λιάκος,
14

 τα αιτήματα της νεολαίας δεν αφορούσαν 

αποκλειστικά την συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα, αλλά τίθονταν ζητήματα και 

ενστάσεις για την γενικότερη κοινωνική κατάσταση.  

Προς τα τέλη του αιώνα, και με δεδομένο την τάση προς αστικοποίηση, 

διαμορφώνονται οι συνθήκες εκείνες που θα επέτρεπαν στην νεολαία να αναδειχθεί 

ως ξεχωριστή ομάδα, όχι μόνο ηλικιακή αλλά κυρίως ως κοινωνική. Η έννοια του 

χρόνου αποτελεί βασικό συστατικό για την παραπάνω εξέλιξη, καθώς είναι αυτή η 

οποία τροφοδότησε τους νέους να αναπτύξουν τις νεανικές τάσεις.  

Για όλους τους παραπάνω λόγους, η νεολαία πρέπει να συλλαμβάνεται στην 

μελέτη, παράλληλα με το ιστορικοκοινωνικό πλαίσιο στο οποίο μετέχει. Δεν μπορεί 

να γίνει κατανοητή η έννοια της νεολαίας κατά τον Μεσαίωνα, με όρους και θεωρίες 

του 20
ου

 αιώνα, καθώς μιλάμε για διαφορετικές γενιές. Ανάμεσα σε άλλες θεωρίες 

που βασίζονται σε ψυχολογικοκοινωνικές προσεεγγίσεις, σε άλλες που τονίζουν την 

δυναμική της νεανικής υποκουλτούρας και άλλες που βλέπουν τους νέους να 

βρίσκονται σε κίνδυνο,
15

 διακρίνεται η γενεαλογική θεωρία. 

                                                                                                                                                                      
όπου ενώ το 1900 ο μισός πληθυσμός πήγαινε στο σχολείο, μεταπολεμικά ο αριθμός αυτός θα 
εκτοξευθεί στο 75% (με την ποσόστωση ανάμεσα στους λευκούς και τους μαύρους να μειώνεται στο 
7% από 23% το 1940) και εν τέλει το 1991 οι δείκτες για όλες τις κοινωνικές ομάδες χωρίς 
διαχωρισμούς να φτάσουν στο 91%, βλ. National center for education statistics 1993 . 
14

 Λιάκος 1988, σσ. 7-11. 
15

 Για μια ευρύτερη αναφορά σχετικά με τις θεωρίες πάνω στην νεολαία, βλ. Γιαννάκη 2016. 
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Ο όρος της γενιάς εισήχθει από τον Mannheim,
16

 ο οποίος για την 

κατηγοριοποίηση σε μια γενιά, θέτει κατά κύριο λόγο το κριτήριο της κοινής 

αντίληψης πραγμάτων, πεποιθήσεων και καταστάσεων. Για να ενταχθούν ένα σύνολο 

ατόμων στην ίδια γενιά, οφείλουν να έχουν κάποια κοινά βιώματα και κοινωνικές 

αντιλήψεις (για παράδειγμα η γενιά του Πολυτεχνείου).
17

 Ωστόσο οι Χιωτάκη-

Πούλου και Σακελλαρίου,
18

, επισημαίνουν πως ο Ρ. Bourdieu, θέτει με μεγαλύτερη 

σαφήνια την διαφορά από γενιά σε γενιά, και πως ανάμεσα στις γενιές παρατηρείται 

ένας «πόλεμος» ώστε η καθεμιά να παραμείνει στάσιμη ώστε να μην διαταραχθούν 

τα προνόμια της άλλης. Δηλαδή οι μεγαλύτερες γενιές, επιθυμούν οι νέες και πιο 

καταρτισμένες γενιές, να παραμείνουν στον τομέα της εκπαίδευσης για μεγαλύτερο 

χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να μην διαταραχθούν οι συνθήκες λειτουργίας της 

αγοράς εργασίας. 

Αν θεωρήσουμε δεδομένο πως η γενιά δεν βασίζεται μόνο στα βιολογικά 

χαρακτηριστικά της, αλλά εξαπλώνεται κυρίως σε κοινωνικές διαστάσεις, πρέπει να 

εξετάσουμε πως διαμορφώνεται η ταυτότητά της μέσα στο κοινωνικό χώρο. Στην 

ελληνική περίπτωση συνδιάζοντας το βιολογικό με το κοινωνικό, παρατηρείται μια 

αύξηση των ηλικιακών ορίων που τοποθετούνται στην νεολαία, γεγονός που 

σχετίζεται τόσο με οικονομικές συνθήκες (ανεργία) όσο και καθαρά μορφωτικές 

(εκπαίδευση έως το ανώτατο στάδιο).
19

 Με αυτόν τον τρόπο οι κρατικοί θεσμοί έχουν 

την δυνατότητα να παρουσιάσουν μια πιο θετική οπτική ως προς την ανεργία, αλλά 

παράλληλα να δείξουν και το υψηλό ποσοστό κατάρτισης σε ανώτατες βαθμίδες 

εκπαίδευσης, εκπληρώνοντας  και τους κοινοτικούς στόχους. 

Ένας δεύτερος σημαντικός παράγοντας είναι η οικογένεια. Όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω, η οικογένεια αναμένει την εξέλιξή της, όχι μόνο βιολογικά αλλά 

οικονομικά και κοινωνικά, στην νεολαία. Ακόμα και για την εκπαιδευτική συνθήκη 

που αναφέρθηκε, η οικογένεια διαδραματίζει τον μείζονα παράγοντα για την 

υλοποίηση περαιτέρω εκπαιδευτικών σπουδών, καθώς εν απουσία του κοινωνικού 

κράτους είναι αυτή που συνεπικουρεί χρηματοδοτικά για την περάτωση των σπουδών 

                                                           
16

 1952. 
17

 Κουλαϊδής και Δημόπουλος 2006, σσ. 17-18. 
18

 2010. 
19

 Ευρωπαϊκή Επιτροπή 2001. 
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των μελών της. Ο Τσουκαλάς
20

 διακρίνει πέρα από την οικονομική ενίσχυση, πως η 

οικογένεια θέτει σαφή όρια κατά της χειρωνακτικής εργασίας, επενδύει σημαντικά 

κεφάλαια στην αγορά κατοικίας για τα μέλη της και τέλος προσπαθεί έντονα να 

εξασφαλίσει μια θέση στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.  

Τέλος, ένας άλλος σημαντικός παράγοντας (ανάμεσα σε άλλους), που 

επικεντρώνει το ενδιαφέρον της η εργασία, είναι η πολιτική ενασχόληση της 

νεολαίας. Οι Κουλαϊδής και Δημόπουλος,
21

 αναφέρουν πως «υποχωρούν τα 

παραδοσιακά συλλογικά μοντέλα προς όφελος περισσότερο εξατομικευμένων 

προσωπικών πορειών» με την έννοια ότι η γενικότερη τάση εγκατάλειψης του 

πολιτικού, θα αποτυπωθεί και στην νεολαία.  

Πολιτικά λοιπον, ως ηγεμονικό πρότυπο οργάνωσης του κόμματος αναδεικνύεται 

από την δεκαετία του ‘80 το Κόμμα του κράτους (cartel party),
22

 το οποίο εδραιώνει 

την επαγγελματοποίηση στην πολιτική σκηνή με την γενικότερη 

αποϊδεολογικοποίηση των πολιτικών προγραμμάτων. Το μέλος του κόμματος, αποκτά 

πλέον την μορφή του νομιμοποιητικού χαρακτήρα για την εκάστοτε εξουσία και το 

κόμμα αποκόπτει τους δεσμούς με την κοινωνία, καθώς βασική μέριμνα είναι η 

προσέλκυση κεφαλαίων από το κράτος ή τους ιδιώτες, και όχι η ένταξη του μέλους 

μέσα σε αυτό.
23

  

Το Ευρωβαρόμετρο του 2001, κατέγραψε μια γενικότερη τάση απόρριψης 

συμμετοχής των νέων στην Ευρώπη, σε πολιτικά κόμματα. Μόλις το 4,4% 

συμμετείχε σε κάποιο συνδικαλιστικό όργανο ή κόμμα. Παράλληλα μόλις ένας στους 

δύο νέους συμμετέχει γενικότερα σε κάποια οργάνωση. Οι Κουλαϊδής και 

Δημόπουλος,
24

 ισχυρίζονται ότι τα ποσοστά αυτά είναι ακόμα χαμηλότερα για τους 

Έλληνες νέους, με το ποσοστό συμμετοχής σε κόμματα να φτάνει μόλις το 1,5%. 

 

                                                           
20

 Τσουκαλάς 1986, ό. α. στο Κουλαϊδής και Δημόπουλος 2006,  και Τσουκαλάς 2005. 
21

 2005, σσ. 19-20. 
22

 Για την θεωρία του κόμματος του κράτους, βλ. Katz and Mair 1995 
23

 Για περισσότερα σχετικά με την εξέλιξη των κομμάτων και του κόμματος του κράτους, βλ. μεταξύ 
άλλων, Τσάτσος και Κοντιάδης 2003, Βερναρδάκης 2011. 
24

 2006, σσ.20 
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Πολιτική και Νεολαία 

Εκλογές και αποχή 

 

Ως προς την εκλογική κατεύθυνση της νεολαίας, και εκκινώντας από τα επίπεδα 

αποχής σε εθνικό επίπεδο εκλογών, όπως επισημαίνουν οι Βασιλόπουλος και 

Βερναρδάκης,
25

  ενώ παρατηρείται μια τάση των παλαιότερων γενιών να μένουν 

«πιστοί» στην εκλογική διαδικασία, με τις νέες γενιές να είναι πιο «επιπόλαιες», η 

ελληνική περίπτωση δείχνει πως ενώ το 2000 το ποσοστό αποχής ήταν στο 5,5%, το 

υψηλότερο σε σχέση με τις άλλες γενιές (5,2 στην ηλικιακή ομάδα 35-54 και 2,4% 

στις ηλικίες 55+), στις εκλογές του 2009 ενώ φτάνει στο 8,2%, γίνεται το χαμηλότερο 

σε σχέση με τις άλλες ηλικιακές ομάδες (10,2% περίπου η αποχή στις υπόλοιπες 

ηλικίες). 

 

  

Στο Ευρωβαρόμετρο του 2013, εμφανίζεται ένα ποσοστό της τάξεως του 66%  να 

συμμετέχει σε εκλογές με το 13% να είναι θετικό στην συμμετοχή του ίδιου ως 

υποψήφιου σε μελλοντικές πολιτικές αναμετρήσεις. Παρόλα αυτά μόνο το 7% του 

νέου πληθυσμού συμμετέχει σε κάποιο πολιτικό κόμμα, ποσοστό το οποίο θα φτάσει 

στο 3% κατά το Ευρωβαρόμετρο του 2014. 

Τα ποσοστά αποχής δεν είναι αμελητέα, παρόλα αυτά, ο συνδιασμός την 

πτωτικής τάσης της αποχής, μπορεί να είναι καθοριστικής σημασίας για την 

                                                           
25

 2011. 

Εκλογές 2000 Εκλογές 2004 Εκλογές 2007 Εκλογές 2009 

18-34 5,50% 3,50% 9,30% 8,20% 

35-54 5,20% 1,30% 6,20% 10,10% 

55+ 2,40% 1,50% 6,50% 10,40% 
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Πίνακας 1. Πηγή: Βασιλόπουλος και Βερναρδάκης (2011) 
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πολιτικοποίηση και το γενοκότερο ενδιαφέρον για την  πολιτική. Σημαντικό ρόλο 

μπορεί να έχει διαδραματίσει και το γεγονός ότι στην εκπαίδευση τα τελευταία 

χρόνια έχουν προστεθεί μαθήματα τα οποία προσπαθούν να πληροφορήσουν και να 

ευαισθητοποιήσουν τους νέους προς τους θεσμούς και την συμμετοχή σε αυτούς. 

Χωρίς όμως τα παραπάνω να σημαίνουν ότι έχουν γίνει μεγάλα βήματα προς την 

ένταξη της νεολαίας, αλλά και της ευρύτερης κοινωνίας, στις διαδικασίες του 

πολιτικού.  

Αν όμως αναλογιστεί κανείς, στην περίπτωση του 2009, την γενικότερη 

κοινωνική κατάσταση, παράλληλα με την συμμετοχή της νεολαίας στα συγκρουσιακά 

φαινόμενα του Δεκεμβρίου του 2008, μπορεί πρωτογενώς να αναγνωρίσει πως η 

μείωση των ποσοστών αποχής καθρευτίζουν μια διέξοδο των νέων στις εκλογές, 

προκειμένου να εκφράσουν την δυσαρέσκειά τους στο υπάρχον σύστημα. 

Παρακάτω παραθέτω έναν πίνακα που επεξεργάστηκα, όχι τόσο για εις βάθος 

ανάλυση, αλλά για την αποτύπωση των πολιτικών επιλογών της νεολαίας, τα 

τελευταία 10 περίπου χρόνια. Οι εναλλαγές στην κατεύθυνση της ψήφου δίνουν την 

απαραίτητη ώθηση στο κάθε κόμμα για εκλογική επιτυχία ή αποτυχία. Όλο αυτό είναι 

δείγμα του δυναμισμού της νεολαίας και της απήχησης που έχει στην κοινωνία. Για 

παράδειγμα το ποσοστό του 31% στις εκλογές του 2012 στο ΣΥΡΙΖΑ, αποτελεί το 

υψηλότερο ποσοστό κάποιας ηλικιακής ομάδας στο μετέπειτα κυβερνών κόμμα. 

 

Πηγή: Exit polls κάθε εκλογικής αναμέτρησης όπως βρέθηκαν στο metronanalysis.gr και στο 

publicissue.gr. 
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Η νεολαία στις… εκλογές 

 

Στην ελληνική περίπτωση η νεολαία εμφανίζεται στην προεκλογική εκστρατεία 

από την δεκαετία του 1980 και έπειτα, με το ΠΑ.ΣΟ.Κ. να δίνει το εναρκτήριο 

λάκτισμα, βάζοντας στο πολιτικό προσκήνιο και στον «αγώνα» της αφίσας, την νέα 

γενιά.
26

 Είναι εκείνη η περίοδος που όπως επισημαίνει ο Gerste,
27

 «οι εκστρατείες 

μεγαλώνουν σε διάρκεια, ισχυροποιείται η επαγγελματοποίηση … και 

επαναπροσδιορίζεται η πολιτική κατάσταση, σε ένα συμβολικό 

πλάνο». Προσπαθώντας λοιπόν να δώσει το μήνυμα προς την 

νέα γενιά, το ΠΑ.ΣΟ.Κ., «επενδύει» σε αυτήν κατά την 

προεκλογική περίοδο, θέτοντας την πολλές φορές κεντρικό 

πρόσωπο, ως «νέα γενιά» αλλά και δίνοντας υποσχέσεις για την 

«Παιδεία». 

 Οι εντυπώσεις που θα αφήσει η προεκλογική καμπάνια 

στην κοινωνία είναι θετικές και ανανεωτικές, και θα 

διαδραματίσουν σημαίνοντα ρόλο στο εκλογικό αποτέλεσμα. 

Στον φοιτητικό κόσμο, η προερχόμενη από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. και 

την Νεολαία του, παράταξη της Π.Α.Σ.Π. θα λάβει το 1981 

25,4% των ψήφων φέρνοντάς την στην δεύτερη θέση ενώ η 

ανοδική της πορεία θα συνεχιστεί και τα επόμενα χρόνια, μέχρι 

το τέλος της δεκαετίας του ’80, οπότε η παράταξη της ΔΑΠ-

ΝΔΦΚ παίρνει τα ηνία έως και σήμερα στον φοιτητικό 

συνδικαλισμό.
28

  

Η περίπτωση οργάνωσης της νεολαίας από τον 

συντηρητικό χώρο, αποτελεί μια σημαντική παράμετρο, τόσο 

για την νεολαία, όσο και για τις μεθόδους οργάνωσης νέων μελών. Ο 

Παπαβλασόπουλος
29

  καταγράφει πως το 1984 ο αριθμός των μελών της ΟΝΝΕΔ 

(νεολαία της Ν.Δ.) έφτασε τις 117.000, η ΜΑΚΙ η μαθητική πτέρυγα αριθμεί 70.000 

                                                           
26

 Σχετικά με τις εκλογές του 1981 και την είσοδο νέων δεδομένων και πρακτικών στο πολιτικό 
«παιχνίδι», βλ. μεταξύ άλλων, Ελληνική Εταιρία Πολιτικής Επιστήμης 1990, Δεμερτζής 2002. 
27

 2014. 
28

 Βλ. aristeresdraseis.com 2013. 
29

 2004, σε ανάλυση του φαινομένου της Νέας Δημοκρατίας, σε όλες τις πτυχές δράσης της. 

Εικόνα 1  Παρατηρούμαι ότι η βάση της 

πολιτικής διαφήμισης, επικεντρώνεται 

στον απλό κόσμο, για αμεσότητα προς της 

κοινωνία, με ειδική προσοχή στην έννοια 

της Παιδείας και της Νέας γενιάς. Η 

δημιουργικότητα στους συμβολισμούς 

αποτελεί πεδίο ιδιαίτερης προσοχής και 

μελέτης. 

Πηγή: Κατσαντώνη (χ.χ.) 
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μέλη ενώ η ΔΑΠ-ΝΔΦΚ έχει 25.000 μέλη. Βάση της ΟΝΝΕΔ υπήρξε κατά κύριο 

λόγο η Ε.Ρ.Ε.Ν. 

 

Από τις πρώτες νεολαιίστικες οργανώσεις, στην έκρηξη της δεκαετίας 

του ‘60 

  

Μεγάλη οργανωτική έκρηξη της νεολαίας αποτελεί η δεκαετία του ’60. Ήδη από 

τις αρχές του αιώνα παρατηρείται η τάση, πολλές ομάδες και σύλλογοι νέων να 

αλλάζουν κατεύθυνση και να υιοθετούν μια καθαρά πολιτική στάση.
30

  

Εν συντομία πρέπει να αναφερθεί η κατεύθυνση αυτής της αρχής οργάνωσης της 

νεολαίας στην πολιτική. Η μερίδα του λέοντος τάσσεται προς τον σοσιαλισμό, όπως 

και αν γινόταν αντιληπτή η σοσιαλιστική ιδέα. Από το 1910 η έννοια της 

σοσιαλιστικής νεολαίας αρχίζει να παίρνει οργανωτική μορφή, καθώς έχουμε την 

Σοσιαλιστική Νεολαία που ιδρύεται στην Θεσσαλονίκη από τον Μπεναρόγια της 

Φεντερασιόν.
31

 Οι πρώτες σοσιαλιστικές οργανώσεις και κυρίως η Σοσιαλιστική 

Νεολαία θα διαδραματίσουν σημαίνοντα ρόλο στην ίδρυση του Σ.Ε.Κ.Ε. 

Το 1920 έχουμε την εμφάνιση της Ομοσπονδίας Σοσιαλιστικών Εργατικών 

Νεολαιών, η οποία είχε άμεση σχέση με το Σ.Ε.Κ.Ε., και μετεξελίχθηκε το 1922 στην 

Ομοσπονδία Κομμουνιστικών Νεολαιών Ελλάδας, η οποία πραγματοποίησε συνέδριο 

και συμμετείχε στην Κομμουνιστική Διεθνείς Νέων.
32

 Όπως επισημαίνει η 

Συντακτική Επιτροπή της ΚΟΜΕΠ,
33

 οι νέοι που πρόσκεινται σε πολιτικές 

οργανώσεις, δημιουργούν μια σειρά από μέσα επικοινώνησης των μηνυμάτων και 

των στόχων της νεολαίας. Η συνέχεια θα είναι ανάλογη έως και τα μέσα της δεκαετία 

του 1925, όπου θα αρχίσει μια μαζική δίωξη κατά των κομμουνιστικών και 

σοσιαλιστικών οργάνων, αρχικά από τον δικτάτορα Πάγκαλο και έπειτα από τον 

Βενιζέλο, με τον νόμο 4229/1929, το περίφημο «ιδιώνυμο».  

                                                           
30

 Συντακτική Επιτροπή της ΚΟΜΕΠ 2008 
31

 Βλ. Λιάκος 1988 και Τρίκκας (χ.χ.). Βέβαια στην Αθήνα το 1890 ο «Κεντρικός Σοσιαλιστικός 
Σύλλογος» του Καλλέργη, αποτελεί την πρώτη επίσημη σοσιαλιστικής μορφής ομάδα, βλ. Λουκάτος 
1989. 
32

 Τρίκκας, ό.π. 
33

 Ό.π., αναφέρεται η έκδοση του περιοδικού Ο Φαντάρος, για όσους υπηρετούν ως φαντάροι και 
άλλα περιοδικά ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκονταν οι νέοι αλλά και εφημερίδες. 
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Την ίδια περίοδο βέβαια, οργανώσεις εμφανίζονται από άλλους πολιτικούς 

χώρους και κόμματα, αλλά ανάλογες προσπάθειες γίνονται και από το παλάτι.
34

 Κατά 

τον μεσοπόλεμο παρατηρείται μια ιδιαίτερη επέκταση της επιρροής της ακροδεξιάς 

στην νεολαία, με την ίδρυση μιας σειράς οργανώσεων όπως το Σώμα Ελλήνων 

Αλκίμων, με αποκορύφωμα την νεολαία που ίδρυσε ο Μεταξάς (1936), την ΕΟΝ, 

βασικά χαρακτηριστικά της οποίας ήταν η αυταρχική δομή και η γενικότερη 

ιδεολογική χαλαρότητα (κάτι το οποίο ήταν χαρακτηριστικό και του κόμματος του 

Μεταξά).
35

 Η επόμενη περίοδος δεν θα μπορούσε να εξιστορηθεί σε βάθος στην 

παρούσα εργασία λόγω του έυρους της. Είναι μια 

περίοδος η οποία αποτελεί τομή για την δράση της 

νεολαίας, κοινωνικά, πολιτιστικά και πολιτικά, και 

αφορά την περίοδο της Κατοχής και του Εμφυλίου 

πολέμου. Οι σημαντικότερες οργανώσεις που 

πρέπει να αναφέρουμε είναι η Ενιαία 

Πανελλαδική Οργάνωση Νέων (Ε.Π.Ο.Ν.)
36

 και η 

Εθνική Δημοκρατική Ένωση Ελληνοπαίδων, δημιουργήματα του Εθνικό 

Απελευθερωτικού Μετώπου (Ε.Α.Μ.) και του Εθνικού Δημοκρατικού Ελληνικού 

Συνδέσμου (Ε.Δ.Ε.Σ) αντιστοίχως. Η δράση αυτών των οργανώσεων ήταν πολλές 

φορές καθοριστικής σημασίας για την επιβίωση, ιδιαίτερα στις αστικές περιοχές.
37

 

Μεταπολεμικά, στο εμφυλιακό πεδίο που ακολούθησε, ιδρύεται, κατά βάση από μέλη 

της διαλυμένης πια Ε.Π.Ο.Ν., η Δημοκρατική Νεολαία Ελλάδας, η οποία 

προσχώρησε στον Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας.  

                                                           
34

 Λιάκος, ό.π., σσ. 40-41. 
35

 Βλ. Μαχαίρα 1987, Πλουµίδης 2010, η ΕΟΝ προσπάθησε και αυτή με τη σειρά της να συμβαδίσει 
στο γενικό πλαίσιο της εποχής και των αντίστοιχων οργανόσεων εκδίδοντας μια σειρά από 
ενημερωτικού τύπου περιοδικά και εφημερίδες, βλ. Μπαλτά 1986. 
36

 Το 1942 είχε ιδρυθεί το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο Νέων , πρόδρομος της Ε.Π.Ο.Ν. 
37

 ΑΤΕΧΝΩΣ, τέχνη είναι οι αγώνες του Λαού 2015. 

Πόσοι μικροί ήρωες απ’ αυτά τα παιδιά 

πληρώσανε με τη ζωή τους αυτή τους 

την εθνική υπηρεσία! Τιμή κι 

ευγνωμοσύνη χρωστάμε όλοι μας στα 

παιδιά της ΕΠΟΝ.  

Βάρναλης Κώστας 
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Μετεμφυλιακά, το κράτος της Δεξιάς προσπαθεί να εποφεληθεί του κενού που 

προκύπτει από την ανασυγκρότηση της Αριστεράς.
38

 Βασικές οργανώσεις που 

αναφέρονται αυτήν την περίοδο είναι η Οργάνωση Εθνικής Νεολαίας, το Σώμα 

Ελπιδοφόρων Νέων, Σώμα Ελλήνων 

Αλκίμων
39

 (το οποίο είχε διαλυθεί 

προσωρινώς από τον Ι. Μεταξά) και 

τέλος η μεγαλύτερη ποσοτικά αλλά και 

με βάση την παρουσία της στα 

Πανεπιστήμια ήταν η Εθνική Κοινωνική 

Οργάνωση Φοιτητών (Ε.Κ.Ο.Φ.), η 

οποία συνεργάστηκε με την Ε.Ρ.Ε. (βλ. 

Εικόνα 2), ενώ είχε στενές σχέσεις και 

με την ΕΡΕΝ, προσφέροντας γενικότερα 

στον συντηρητικό χώρο σημαντικές 

υπηρεσίες παρακρατικού τύπου, με 

βίαιες πολλές φορές δράσεις.
40

 Από την 

πλευρά της Αριστεράς η νεολαία της 

ΕΔΑ είναι αυτή η οποία θα δείξει 

κάποια στίγματα κινητοποίησης και 

δράσης.
41

 
42

 

Η σημαντικότερη όμως περίοδος 

κατά την οποία η νεολαία καταλαμβάνει 

πολλαπλά πεδία του πολιτικού, είναι 

αυτή που ξεκινάει λίγο πριν το 1960 και 

                                                           
38

 Ο Βερναρδάκης (2009), τονίζει ότι τα μέλη του ΚΚΕ από 500 σχεδόν χιλιάδες κατά την διάρκεια της 
Κατοχής, έφτασαν τις 11 χιλιάδες.  
39

 Οργανωτής κατά την περίοδο της Δικτατορίας ήταν ο Κ. Πλεύρης, βλ. Νταλούκας 2013. 
40

 Λιακόπουλος 2014. 
41

 Όπως για παράδειγμα κινητοποιήσεις σχετικά με το Κυπριακό, βλ. Στεφάνου 2016. 
42

 Η Παπαθανασίου (2008) αναφέρει στην έρευνά της σχετικά με την νεολαία Λαμπράκη και την 
εμφάνιση άλλων πολιτικών νεολαίων όπως: η ΠΕΝ (Προοδευτική Ένωσις Νέων) του Κόμματος των 
Προοδευτικών του Σπύρου Μαρκεζίνη, η Αγροτική Νεολαία του κόμματος του Αλ. Μπαλτατζή, η 
Νεολαία της ΕΠΕΚ, η Δημοκρατική Νεολαία Ε.Α. και η Πανελλήνιος Φιλελεύθερα Νεολαία του 
Κόμματος των Φιλελευθέρων. 

Εικόνα 2. Έπειτα από την επίθεση στις 23 Δεκέμβρη, μελών 

της ΕΚΟΦ, στην εφημερίδα Μακεδονία, η εφημερίδα θα 

δημοσιεύσει φωτογραφίες, με μέλη της ΕΚΟΦ, που 

φωτογραφίζονται με τον Κ. Καραμανλή, αναμειγνύοντας 

ευθέως τόσο τον πρωθυπουργό, όσο και το κόμμα του, με 

ομάδες κρούσης και επιβολής βίας. 

Πηγή: Ψηφιακή βιβλιοθήκη Εφημερίδων και περιοδικού 

τύπου (http://efimeris.nlg.gr/ns/main.html) 
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οκλοκληρώνεται σχηματικά πριν την επιβολή της Δικτατορίας το 1967. Η σχετική 

βιβλιογραφία είναι πλούσια σε αναφορές σχετικά με αυτήν την περίοδο, οπότε θα 

αρκεστώ να τονίσω κάποια βασικά χαρακτηριστικά της περιόδου. 

Μεταπολεμικά παρατηρείται η εδραίωση των Κεϋνσιανών προτύπων οργάνωσης 

της οικονομίας και της κοινωνίας. Το κοινωνικό κράτος εδραιώνεται παράλληλα με 

την αντιπροσωπευτική δημοκρατία και τον κοινοβουλευτισμό. Ο διπολισμός στην 

πολιτική που κυριαρχεί, και λόγω του Ψυχρού Πολέμου, είναι ανάμεσα στον 

φιλελευθερισμό και την σοσιλδημοκρατία. Είναι η εποχή που θεσπίζονται διάφορες 

ατομικές και συλλογικές ελευθερίες και δικαιώματα. 

Ο εμφύλιος πόλεμος στην Ελλάδα, θα έχει ως συνέπεια μια γενικότερη 

καθυστέρηση, η οποία εμφανίζεται σε όλα τα παραπάνω. Ενώ καταγράφεται μια 

εντυπωσιακή άνοδος οικονομικής ανάπτυξης, υπάρχει κενό στους κρατικούς 

θεσμούς, η κρατική προστασία είναι σχεδόν ανύπαρκτη ενώ η αναδιανομή γίνεται με 

ιδεολογικά κριτήρια και με ιδιαίτερη έμφαση στο φρόνημα, την εθνικοφροσύνη. Στο 

πολιτικό σκηνικό η μοναρχία εδραιώνεται και εμφανίζεται ένα σημαντικό κύμα 

αντικομμουνισμού, από το σύνολο σχεδόν του πολιτικού χώρου. Το «κράτος 

έκτακτης ανάγκης», το Παρασύνταγμα του 1952, οι εκλογές βίας και νοθείας και ο 

Ανένδοτος αγώνας, προϊον αυτών των εκλογών, είναι βασικές συνιστώσες αυτής της 

περιόδου.
43

 Σε ανάλογη κλίμακα είναι και το κομματικό πεδίο στο οποίο 

καταγράφεται το παραπάνω κλίμα, όπου κυριαρχούν τα παρακρατικά χαρακτηριστικά 

και η προσωποπαγής οργάνωση, με οπισθοδρομήσεις στην εξέλιξη του φαινομένου.
44

 

Η τομή παρατηρείται από την δομή της ΕΔΑ, η οποία σε αντίθεση με το 

παραπάνω παράδειγμα, προσπαθεί να οργανωθεί έχοντας ως επίκεντρο τα μέλη της. 

Γύρω από την ΕΔΑ θα βρουν καταφύγιο διάφορες κοινωνικές ομάδες, οι οποίες 

αναζητούσαν είτε πολιτική στήριξη από κάποιον φορέα, είτε λόγω του γενικότερου 

καταπιεστικού κλίματος, βρίσκονταν αναγκαστικά στην αφάνεια ή στην παρανομία. 

Ο εκδημοκρατισμός θα γίνει το πρόταγμα στις μεγαλειόδες κινητοποιήσεις που 

ακολούθησαν, από συνδικαλιστικές οργανώσεις και την νεολαία. Είναι αυτή η εποχή 

που θα ανθίσουν οι ομάδες οργάνωσης των εργατών, με χαρακτηριστικότερη 

                                                           
43

 Για περισσότερα σχετικά με το Παρασύνταγμα, βλ. μεταξύ άλλων, Χρυσόγονος 2014, για το κλίμα 
και τις εξελίξεις της περιόδου, βλ. Νικολακόπουλος 2003. 
44

 Βλ. μεταξύ άλλων, Σπουρδαλάκης και Παπαβλασόπουλος 2008. 
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περίπτωση των 115 οργανώσεων, οι οποίες θα πρωτοστατήσουν στις κινητοποιήσεις 

και στην οργάνωση της κοινωνίας σε αυτές.
45

  

Στην περίπτωση της νεολαίας, έχουμε την εμφάνιση πολλαπλών ομάδων δράσης 

και προβληματισμού,
46

 από τις οποίες διακρίνεται η Νεολαία Λαμπράκη, που 

ιδρύεται το 1963 μετά το θάνατο του Λαμπράκη (ΔΝΛ).
47

 Οι «Λαμπράκηδες» δεν θα 

πρωταγωνιστήσουν μόνο με την δυναμική του ονόματος της οργάνωσης ή της 

μαζικότητας που απέκτησαν, αλλά θα προβάλουν ένα εξωστρεφή χαρακτήρα στο 

οποίο ο καθένας μπορούσε να είναι μέλος και να συδράμει στον οποιοδήποτε αγώνα. 

Η λέξη αυτό-οργάνωση είναι αυτή η οποία μπορεί να περιγράψει καλύτερα το 

γενικότερο πλαίσιο δομής της ΔΝΛ. Ο Στεφάνου
48

 δηλώνει πως με την ΔΝΛ η 

νεολαία για πρώτη φορά παύει να είναι το φερέφονο του κόμματος, αποκτάει μια 

αυτονομία, χωρίς να χάνει την κομματική της βάση, και δρα μόνη της, σε όλους τους 

τομείς που την απασχολούν, αυτόνομα και μαζικά. 

Η Παπαθανασίου
49

 αναφέρει ότι η οργάνωση δεν είχε ως βασικό της μέλημα 

μόνο την διάχυση και καλλιέργεια πολιτικής ιδεολογίας, αλλά αναπτύχθηκαν 

κοινωνικά και πολιτισμικά δρώμενα που στόχευαν στην αναμόρφωση των μελών.
50

 

Παρά τις συνθήκες κατακραυγής, ιδιαίτερα μετά τον θάνατο του Λαμπράκη, στο 

οποίο τα στεγανά του κράτους έκαναν εμφανή την δυναμική τους αλλά και τις 

ακραίες προθέσεις τους, και παράλληλα με τις εκλογές βίας και νοθείας, η κατάσταση 

στο κοινωνικό δεν θα μεταβληθεί ιδιαίτερα και οι κινητοποιήσεις θα βρουν ισχυρή 

αντίσταση από τις αρχές. Η ΔΝΛ θα δεχθεί τα «πυρά» του κράτους σε όσους τομείς 

είχε παρουσία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η δίωξη μαθητών και σπουδαστών 

με την εγκύκλιο 1010, εφόσον αποκαλύπτονταν ότι ήταν μέλη της νεολαίας.
51

 

                                                           
45

 Βλ. μεταξύ άλλων, Αλεξάτος 2010. 
46

 Ανανεωτική Ομάδα Δημοκρατικής Αριστεράς (ΑΟΔΑ), η ομάδα γύρω από το περιοδικό 
Αναγέννηση, η Κίνηση αντιαποικιακής αλληλεγγύης φίλοι νέων χωρών και η Πανσπουδαστική 
δημοκρατική κίνηση «Σωτήρης Πέτρουλας», βλ. Σεφεριάδης 2008. 
47

 Οι Λαμπράκηδες, αποτελούνται από την Δημοκρατική Κίνηση Νέων Γρηγόρης Λαμπράκης που 
συγχωνεύτηκε με την Νεολαία της ΕΔΑ και απέκτησε το όνομα Δημοκρατική Νεολαία Λαμπράκη, βλ. 
Σεφεριάδης 2008. 
48

 Ό.π. 
49

 2008 
50

 Το άρθρο 3 του Καταστατικού της Δημοκρατικής Νεολαίας Λαμπράκ αναφέρει ότι «.. η ΔΝΛ είναι η 
δημοκρατική, αντιφασιστική, πατριωτική, φιλειρηνική και πολιτιστική οργάνωση ης Ελληνικής 
Νεολαίας. Πιστεύει και αγωνίζεται για την Ειρήνη, τη Δημοκρατία, την Εθνική Ανεξαρτησία, την 
Κοινωνική Πρόοδο». 
51

Κουζινόπουλος 2016. 
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Οι κινητοποιήσεις φοιτητών και νεολαίας θα συνεχιστούν και την επόμενη 

περίοδο, θα αποτελέσουν βασικό παράγοντα για τα Ιουλιανά του 1965, αλλά η 

δικτατορία των Συνταγματαρχών, θα έχει ως αποτέλεσμα την υφεσιακή κατάσταση 

του συνολικού κινήματος, γεγονός που θα επηρεάσει και την ΔΝΛ. 

Με την επιβολή της Χούντας την 21
η
 Απριλίου, κλείνει ένας σημαντικός κύκλος 

σε πολλαπλούς τομείς. Κοινωνικά, οι επιδιώξεις που τέθηκαν από τα μέσα τις 

δεκαετίας του ΄50 και έπειτα για ανανέωση και εκδημοκρατισμό με αλλαγή στο 

θεσμικό ρόλο του κράτους, θα τεθούν στο περιθώριο, το ίδιο θα συμβεί και πολιτικά, 

όπου η ένταξη της κοινωνίας στο πολιτικό δεν θα υλοποιηθεί ποτέ, ενώ η αντίδραση 

Παλατιού και πολιτικού κόσμου, στα γεγονότα και τις επιδιώξεις της κοινωνίας, θα 

αποδειχθεί καθυστερημένη. Οι κινητοποιήσεις και το πολιτικό σκηνικό θα 

διαδραματιστούν πάνω στο νέο δίπολο της Δεξιάς και Αντιδεξιάς. 

Για την νεολαία αυτή η περίοδος αποτελεί την πρώτη δημόσια προσπάθεια 

κατάληψης του δημόσιου χώρου, με δυναμκή μάλιστα παρουσία. Κατά την Κατοχή 

παρατηρείται μια επίσης πρωτοφανής δράση και συμμετοχή στα τεκτενόμενα, την 

δεκαετία όμως του ’60 το κίνημα τροφοδοτείται άμεσα από αιτήματα της νεολαίας, 

τόσο για την κοινωνία, όσο και για την ίδια. Συνθήματα όπως «15% προίκα στην 

Παιδεία»
52

 αλλά και ο αγώνας για το 1-1-4, θα αποτελέσουν την αιχμή του δόρατος 

και θα είναι καθοριστικοί παράγοντες για να δημιουργηθούν οι συνθήκες εκείνες, που 

θα επιτρέψουν την μαζική και δημόσια έκφραση των αιτημάτων της νεολαίας. 

 

Μεταπολίτευση 

 

Η επόμενη περίοδος, φαντάζει αισιόδοξη και ελπιδοφόρα για την ελληνική 

κοινωνία. Τα επτά χρόνια καταπίεσης και λογοκρισίας από την Χούντα έρχονται να 

καλυφθούν με ένα φιλελεύθερο δημοκρατικό πολίτευμα. Τα γεγονότα διαμαρτυρίας 

που διαδραματίστηκαν κατά την περίοδο της Χούντας, είχαν ως θεμέλιο λίθο τους 

την νεολαίας με αποκορύφωμα τα γεγονότα στο Πολυτεχνείο. Στο χρονικό που 

επιχειρώ προκειμένου να φθάσω στην περίοδο 1998-2008, δεν μου επιτρέπεται να 
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 Το σύνθημα «Προίκα στην Παιδεία, όχι στην Σοφία, 15% για την Παιδεία», αναφέρεται στα 
γεγονότα που ακολούθησαν, μετά την καταβολή προίκας από το Ελληνικό κράτος για την μέλλουσα 
βασίλισσα Ισπανίας, Σοφία. Για περισσότερα βλ. μεταξύ άλλων, Μηταφίδης 2013. 
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ξεφύγω εξιστορώντας κάποια από τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, στα οποία η 

Νεολαία πρωτοστάτησε και έδωσε σκληρούς αγώνες, με αποτέλεσμα δεκάδες 

νεκρούς νεαρής ηλικίας. 

Βασικό αίτημα της περιόδου είναι η αποχουντοποίηση και ο εκδημοκρατισμός, 

αίτημα που ηχούσε από τις αρχές του ’60. Το πολιτικό ανασυγκροτείται ταχεία, λόγω 

της απόλυτης κατάρρευσης της Χούντας, ώστε να καλυφθεί το θεσμικό κενό, ενώ οι 

πολιτικές δυνάμεις εμφανίζονται πλήρης στον αγώνα των πρώτων εκλογών, με την 

συμμετοχή του ΚΚΕ στον συνασπισμό δυνάμεων της Αριστεράς, δείγμα της εικόνας 

του πλουραλισμού που ήθελε να αφήσει το νέο πολίτευμα. 

Κάτω από αυτές τις συνθήκες, και με έναν έντονο αυταρχισμό να παραμένει στις 

εκπαιδευτικές βαθμίδες, τα κόμματα δημιουργούν κομματικές νεολαίες, με επίκεντρο 

την μαθητιώσα νεολαία.  

Αρχικά το ΚΚΕ, το 1968, εγγενιάζει μια νέα περίοδο για την νεολαία του, 

δημιουργώντας την ΚΝΕ, η οποία συμμετείχε στον αντιδικτατορικό αγώνα.  Η 

απήχηση της δράση της ΚΝΕ, θα δημιουργήσει την Μαθητική Οργάνωση 

Δημοκρατικής Νεολαίας Ελλάδας (ΜΟΔΝΕ), η οποία θα δράσει στον μαθητικό χώρο 

δίνοντας προς τα μέσα της δεκαετίας του ’70, την θέση της στην μαθητική ΚΝΕ.
53

  

Από την πλευρά του νεοσύστατου ΠΑΣΟΚ, όπως αναφέρθηκε παραπάνω έχουμε 

την σύσταση της ΠΑΣΠ, κυρίως στα πανεπιστήμια, αλλά θέλοντας να εξασφαλίσει 

και τους μαθητικούς χώρους, ξεκινάει μέσα από την ΠΑΣΠ, η Πανελλήνια 

Αγωνιστική Μαθητική Κίνηση (ΠΑΜΚ), το μαθητικό τμήμα του ΠΑΣΟΚ.
54

  

Τα μέλη της ΔΝΛ, που δεν εντάχθηκαν σε κάποιον από τους παραπάνω χώρους, 

έμελλε κατά κύριο λόγο να ενταχθούν στην Νεολαία του Ρήγα Φεραίου, η οποία 

αργότερα αποτέλεσε την επίσημη νεολαία του ΚΚΕ εσωτερικού, επονομαζόμενη πια 

ως Ελληνική Κομμουνιστική Νεολαία (ΕΚΟΝ) Ρήγας Φεραίος. Κατά τα πρώτα 

χρόνια η οργάνωση βασίστηκε κυρίως σε μαθητές και λιγότερο σε φοιτητές, ωστόσο 

με την πάροδο του χρόνου αυτός ο αριθμός ήρθε σε ισοροπία.
55
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 Συντακτική Επιτροπή ΚΟΜΕΠ 2000, Σκλαβενίτης 2015 σσ. 49-50. 
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 Σκλαβενίτης, ό.π. σσ. 50-52. 
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 Υφαντόπουλος 2010 σσ. 118-139. 
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Όσον αφορά τον χώρο της Δεξιάς, αυτός συσπειρώθηκε γύρω από την ηγετική 

μορφή του Κ. Καραμανλή και το νεοιδρυθέν κόμμα της ΝΔ. Παραπάνω έχουν 

καταγραφεί δείκτες και αριθμοί που αφορούν την οργάνωση της ΝΔ και της ΟΝΝΕΔ,  

ωστόσο ο συντηρητικός χώρος, βλέποντας την επέλαση της αριστεράς στην 

εκπαίδευση, ξεκινάει μέσα από την ΜΑΚΙ, μια εκστρατεία η οποία το 1988 θα φέρει 

την μαθητιώσα νεολαία να έχει καταλάβει το 58% των εδρών στα δεκαπενταμελή 

συμβούλια, σε μια περίοδο κατά την οποία ο ανταγωνισμός στον συγκεκριμένο κλάδο 

ήταν υψηλός.
56

 

Παρατηρείται λοιπόν, τα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, μια ιδιαίτερη 

μέριμνα για την προσέλκυση της νεολαίας από το πολιτικό. Η παραπάνω εξέλιξη δεν 

αποτελεί κάτι το πρωτοφανές αν αναλογιστεί κανείς το πλαίσιο «διαδοχής» της 

δικτατορίας. Έχουν κατηγορηθεί τα κόμματα πολλάκις για την τάση κατάληψης του 

κοινωνικού και των δράσεων του, ωστόσο στην «κομματοκρατία» που γεννήθηκε και 

την επιλογή η μετάβαση στην δημοκρατία να γίνει μέσω αυτής κάτι τέτοιο δεν 

φαντάζει περίεργο.  

Οι Σπουρδαλάκης και Παπαβλασόπουλος,
57

 σε μια κριτική τους απέναντι στην 

συζήτηση περί κρίσεων των κομμάτων και της διαρκούς παθογένειας του 

συστήματος, τονίζουν πως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτά είναι που έχουν 

μετασχηματιστεί έτσι στο χρόνο προκειμένου να υλοποιήσουν τα αιτήματα της 

κοινωνίας για εκδημοκρατισμό και εκσυγχρονισμό, χωρίς φυσικά να παραβλέπονται 

τα στρεβλά χαρακτηριστικά πάνω στα οποία εξελίχθηκε το ελληνικό πολιτικό 

σύστημα. 

Κλείνοντας την πρώτη αυτή επαφή με την νεολαία, πρέπει να γίνει αντιληπτό, ότι 

με ελάχιστες εξαιρέσεις, σε κανένα σημείο της μεταπολιτευτικής Ελλάδας η νεολαία, 

δεν εμφανίζεται ενωμένη και προσανατολισμένη στα αιτήματά της. Η πολυδιάσπαση 

στο εσωτερικό της, η έντονη εξάρτησή από τα κόμματα και η δημιουργία δικτύων 

ανέλκυσης ως αποτέλεσμα του πελατειακού συστήματος, διαστρέβλωσαν την δράση 

της και τους σκοπούς των κινητοποιήσεών της. Είναι σαφές ότι η πτωτική τάση έχει 

σχεδόν αφανήσει τις κομματικές νεολαίες από τον πολιτικό χάρτη, ενώ αυτές που 
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 Παπαβλασόπουλος, ό.π. σσ. 149. 
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 Ό.π., σελ.291-297. 
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δραστηριοποιούνται προσπαθούν να βρουν ταυτότητα και να προσαρμοστούν στην 

σύγχρονη εποχή. 

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 

Πανεπιστήμιο και φοιτητές 

 

Ξεκινώντας την προσπάθεια συγκρότησης μιας πρώτης ταυτότητας της ελληνικής 

φοιτητικής νεολαίας, θα παραθέσω μια σύντομη ανασκόπηση της ιστορίας ενός 

ζωτικού κομματιού της, του φοιτητικού κινήματος μέσα από μια σύντομη αναδρομή 

στην ιστορία της εκπαιδευτικής αναμόρφωσης του ελληνικού συστήματος και 

ιδιαίτερα στο πως συγκροτήθηκε η τριτοβάθμια εκπαίδευση.  

Ήδη από τις πρώτες τοπικές Διοικήσεις, στα χρόνια της Επανάστασης του 1821, 

παρατηρείται μια προσπάθεια συγκρότησης πλάνου για την εκπαιδευτική διαδικασία 

με διάφορες εκδοχές να προτείνονται
58

. Μετά την Συνέλευση του Άστρους το 1823, 

και την τοποθέτηση «εφόρου παιδείας», στο προσκήνιο έρχεται πρόταση δημιουργίας 

Ακαδημίας, ενώ το 1827 Επιτροπή υπό τον Άνθιμο Γαζή, προτείνει την ίδρυση 

Πανεπιστημίου με τέσσερις σχολές, ωστόσο ο Καποδίστριας υπολογίζοντας τα 

οικονομικά και μορφωτικά επίπεδα, αναβάλει την όποια κίνηση προς την ίδρυση 

πανεπιστημίου.
59

  

Στα χρόνια που θα ακολουθήσουν θα αποτυπωθούν διάφορα σχέδια για την 

λειτουργία και τους σκοπούς του πανεπιστημίου, ώσπου θα φτάσουμε το 1837 στην 

ίδρυση του Οθωνείου Πανεπιστημίου.
60

 Η λειτουργία του βασίστηκε στα γερμανικά 

πρότυπα, ενώ η φοίτηση στο πανεπιστήμιο απαιτούσε συνδρομή από τους 

σπουδαστές, η οποία όμως δεν ζητήθηκε ποτέ, απομεινάρι της λογικής του 

Καποδίστρια, ο οποίος πίστευε πως έπρεπε να στηθεί ένα λαϊκό πανεπιστήμιο στο 

οποίο θα μπορούν να έχουν πρόσβαση όλοι. Παρόλα αυτά, στην κοινή λογική, σε 
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 Βλ. μεταξύ άλλων, Τσούτσος 1972, όπου στην Νομική διάταξις Ανατολικής Χέρσου 

Ελλάδος, δίνεται η εντολή στο εκτελεστικό όργανο της Διοίκησης (τον Άρειο Πάγο) 

δημιουργίας σχολικών εγκαταστάσεων στα οποία θα έχουν πρόσβαση όλοι. Αυτό κατά την 

Διοίκηση θα βοηθήσει τόσο στην αγωγή των νέων όσο και σε οικονομικούς τομείς (μεταβολή 

της γεωργίας και των τεχνών). 
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 Θεολογίας, Φιλοσοφίας, Νομικής και Ιατρικής στο Μαυροσκούφης 2003, σσ. 289-292 και 305-306. 
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 Βλ. Η ιστορία του Πανεπιστημίου Αθηνών (χ.χ.),  Λάππας 2003. 
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συνάρτηση και με τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, το πανεπιστήμιο θα 

διαμορφώσει μια εικόνα σπατάλης και άκαιρης επένδυσης.
61

 

Ανοίγει έτσι μια συζήτηση περί καταβολής διδάκτρων, με το σκεπτικό ότι θα 

γινόταν ποιοτικότερες οι σπουδές.
62

 Το θέμα θα λάβει πολιτικές διαστάσεις, δείγμα 

της σημαντικότητας που καταλάμβανε η ιδέα της φοίτησης στο πανεπιστήμιο αλλά 

και η προσπάθεια επιβολής μιας ταξικής διάκρισης στην ανώτατη εκπαίδευση. 

Χαρακτηριστικό είναι ότι η επιβολή εκπαιδευτικών τελών ξεκίνησε το 1850 με 3 

δραχμές, φτάνοντας το 1877 σε 20 δραχμές. Αποκορύφωμα της παραπάνω λογικής 

αποτελούν οι πολιτικές της κυβέρνησης Τρικούπη η οποία αύξησε κατακόρυφα τα 

τέλη φοίτησης, αυτήν την φορά όμως τα έσοδα προορίζονταν για το κράτος και όχι 

για τον πανεπιστημιακό θεσμό. Το πανεπιστήμιο, αρχίζει δηλαδή να εισέρχεται στην 

λογική της παραγωγής «κέρδους» για να καλυφθούν τα δημοσιονομικά κενά.
63

 

Σημαντική πτυχή για την λειτουργία του Πανεπιστημίου, είναι η επιτήρηση και η 

διαρκής επαγρύπνηση του προσωπικού του, για την «ηθική» διαπαιδαγώγηση των 

φοιτητών. Μέσα λοιπόν στα πλαίσια του Ιδρύματος, συστήνεται μια άτυπη μέθοδος 

αστυνόμευσης και ελέγχου της ιδιωτικότητας των φοιτητών.
64

  

Η συλλογική δραστηριοποίηση των φοιτητών θα καθυστερήσει να εμφανιστεί, 

καθώς ακολούθησε το γενικότερο πνεύμα εντός και εκτός του πανεπιστημίου, που 

ήθελε το φοιτητικό σώμα να απέχει από ιδεολογικές και πολιτικές διαμάχες. Ωστόσο, 

όπως αναφέρει και ο Δημαράς,
65

 στους χώρους του Πανεπιστημίου θα καλλιεργηθεί η 

ιδέα της εξάπλωσης πολιτισμικά στην Ανατολή, που αποτελεί την βασική επιδίωξη 

και το όραμα της κοινωνίας, και τροφοδοτείται έντονα και από την μεριά του 

πολιτικού. 

Έτσι αρχίζει να πλάθεται το ιδεολόγημα της συγκρότησης εθνικής ενότητας, μέσα 

από τους κόλπους του Πανεπιστημίου, η νεολαία αρχίζει να αντιλαμβάνεται τον ρόλο 

της και να έχει τις πρώτες της επαφές με την πολιτική. Ο Ε. Δεληγιώργης αποτελεί 

βασική ηγετική μορφή που στήριξε τους αγώνες και την συμμετοχή της νεολαίας 
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 Κιμουρτζής 2008. 
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 Λάππας 2004 σσ. 57-62. 
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 Αρκάδας 2014. 
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στην ευρύτερη ζωή του τόπου.
66

 Έτσι οι φοιτητές συνδέονται με τον χώρο εκείνο που 

εκφράζει την ανάγκη για εθνική αναγέννηση και επέκταση στις αλύτρωτες περιοχές, 

υιοθετώντας την Εθνική Ιδέα και τα χαρακτηριστικά της.
67

 

 

Τα πρώτα βήματα συγκρότησης συλλογικής δράσης 

 

Οι πρώτες κινητοποιήσεις και ενδείξεις συλλογικής ταύτισης και δράσης των 

φοιτητών, ξεκινούν την επαύριο της ιδρύσεως του Πανεπιστημίου, με αιτήματα 

καθαρά εκπαιδευτικά που ως σκοπό τους είχαν την βελτίωση της διδασκαλίας ή την 

αλλαγή των προγραμμάτων σπουδών.
68

 Η ένταση και ο χρονικός ορίζοντας αυτών 

των κινητοποιήσεων δεν είναι μεγάλης διάρκειας, παρόλα αυτά τα 

ιδεολογικοπολιτικά φορτία που ακολουθούν την κάθε δράση είναι ικανά να 

ανατρέψουν υφιστάμενες καταστάσεις και να αναγκάσουν την Σύγκλητο να προβεί 

σε αλλαγές και επιπλήξεις, έχοντας στόχο της κυρίως τους φοιτητές για να αποτρέψει 

μελλοντικούς αναβρασμούς. 

Ωστόσο διαμορφώνεται ένα κλίμα από τους φοιτητές, το οποίο δείχνει με εμφανή 

τρόπο την διάθεση των τελευταίων να μετατραπούν από απλούς δέκτες γνώσης σε 

συνδιαμορφωτές των Πανεπιστημιακών κανόνων, και να κοινοποιήσουν στην 

δημόσια σφαίρα τις απόψεις τους, μέσα από άρθρα και επιστολές σε εφημερίδες, 

ανώτατα θεσμικά πρόσωπα (βασιλιάς και περίγυρος) και φυσικά την Σύγκλητο. 

Καθοριστικό ρόλο στην διαμόρφωση φοιτητικής κουλτούρας και δράσης και στην 

πρωτοβουλία διεκδίκησης μιας θέσης στην κοινωνία, διαδραμάτισαν οι φοιτητές των 

ξένων και ιδίως των γαλλικών πανεπιστημίων, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά τόσο σε 

γεγονότα εντός των πυλών του Πανεπιστημίου, όσο και πέρα από αυτό, με 

χαρακτηριστικό παράδειγμα την συμμετοχή στα γεγονότα του 1848 στο Παρίσι.  
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 Ό.π. σσ. 49-50. 
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 Καραμούζης 2008, Γάβρογλου, Καραμανωλάκης και Μπάρκουλα 2014 σσ. 8-13. 
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 Λάππας  2004, σσ. 462-465, η αρχή των κινητοποιήσεων έχει ως στόχο της τον καθηγητή της 
Ιατρικής Δ. Μαυροκορδάτο (1839) με σκοπό την αλλαγή του τρόπου παράδοσης των μαθημάτων και 
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με κεντρικό στόχο τις ιδεολογικές και πολιτικές τοποθετήσεις του καθηγητή. Έπειτα καταγράφονται 
δράσεις κατά του καθηγητή της Φιλοσοφικής, Θ. Μανούση, από τον οποίο πήραν το όνομά του οι 
δράσεις αυτές («Μανούσεια» 1940), με κύριο λόγο την φιλελεύθερη οπτική που είχε σχετικά με 
θρησκευτικά ζητήματα. 
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Τα πρώτα λοιπόν σημάδια συγκρότησης του φοιτητικού κινήματος εντοπίζονται 

στα έτη 1848 και 1849. Παράλληλα οι φοιτητές αυτήν την περίοδο αρχίζουν να 

αναπτύσσουν έντονες πολιτικές σχέσεις με κόμματα και φορείς εξουσίας, όπου 

ανάλογα με το κόμμα με το οποίο ταυτίζονται παράγεται και η αντίστοιχη ιδεολογική 

ταύτιση. Ωστόσο κυριαρχούν πρότυπα με εθνικό περιεχόμενο, τα οποία στηρίζονται 

από καθηγητές, και ανθίζουν λόγω του μεγάλου αριθμού των αλύτρωτων περιοχών 

αλλά και των συνεχόμενων συγκρούσεων με την Οθωμανική αυτοκρατορία 

Σημαντική στιγμή για τους φοιτητές, θα μπορούσε κανείς να πει ότι είναι τα 

γεγονότα που ακολούθησαν μετά την δημοσιοποίηση προτάσεων του Α. Ραγκαβή 

σχετικά με μείζονα ζητήματα, όπως η αυτονομία της χώρας απέναντι στις Μεγάλες 

δυνάμεις.
69

  

Στην συγκεκριμένη περίπτωση, όμως, το αξιοσημείωτο δεν εντοπίζεται στις 

αντιδράσεις των φοιτητών και της πανεπιστημιακής κοινότητας απέναντι σε έναν 

ακαδημαϊκό, άλλωστε τέτοιου είδους αντιδράσεις έτειναν να γίνουν σύνηθες 

φαινόμενο, αλλά η αλληλεγγύη που επικράτησε, μετά τις συλλήψεις στα γεγονότα 

κατά τον εορτασμό της 25
ης

 Μαρτίου του 1857. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο 

Λάππας,
70

 οι φοιτητές ξεσηκώθηκαν τόσο με την είσοδο της αστυνομίας στο 

Πανεπιστήμιο, όσο και με τις δύο συλλήψεις που πραγματοποιήθηκαν, με τους 

φοιτητές να στέλνουν επιστολή στην Σύγκλητο δηλώνοντας πως «Όλοι είναι ένοχοι». 

Η παραπάνω δράση μπορεί να καταδείξει δύο τάσεις, αφενώς αρχίζει να 

δημιουργείται ένα είδος αλληλεγγύης και αλληλοκατανόησης των φοιτητών, οι οποίοι 

παρουσιάζονται πλέον ως κοινό σώμα. Αφετέρου, οι παραπάνω αντιδράσεις προς τον 

καθηγητή και πολιτικό Ραγκαβή, δεν είναι τυχαίες. Βασική κατηγορία εκ μέρους των 

φοιτητών είναι η προσβολή εθνικών ηρώων του ’21 και των θεσμών της χώρας. 

Επαληθεύεται δηλαδή αυτό που έχει αναφερθεί και παραπάνω, πως μέσα στο 

Πανεπιστημιακό ίδρυμα ζει και γιγαντώνεται η Εθνική ιδέα και η διασφάλιση των 

εθνικών συμβόλων. Έτσι μεγάλες στιγμές και αναταραχές εκδηλώνονται πολύ συχνά 

κατά την διάρκεια της τέλεσης εθνικών εορτών, όπου οι πατριωτικές ιδέες είναι σε 

έξαρση.  
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 Για περισσότερα σχετικά με τα γεγονότα, βλ. Μπάρκουλα 2008. 
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Από το παρασκήνιο… στο προσκήνιο των γεγονότων 

 

Τα έτη που ακολουθούν έχουν καταγράψει έναν ευρύ κύκλο διαμαρτυριών και 

παραστάσεων σε θεσμούς και αρχές από το φοιτητικό σώμα, έχοντας ως 

αποκορύφωμα την έξωση του βασιλιά Όθωνα και της Αμαλίας. Μέσα σε αυτό το 

χρονικό διάστημα οι φοιτητές εδραιώνουν μια θέση στην εξέλιξη των γεγονότων, τα 

οποία πολλές φορές συντηρούνται από τους ίδιους τους φοιτητές.  

Ο κύκλος αυτός της έντονης δραστηριοποίησης των φοιτητών στον κοινωνικό 

χώρο ξεκινάει με τα επεισόδια που έλαβαν χώρα στην πρωτεύουσα κατά το 1859, τα 

λεγόμενα «Σκιαδικά», γεγονότα που σηματοδότησαν την ένταξη των φοιτητών στο 

αντί-οθωνικό κίνημα.
71

 Σε αυτήν την περίσταση η ιστοριογραφία εντοπίζει την 

επιρροή που αρχίζει να αποκτά η φοιτητική κοινότητα, καθώς με την κινητοποίησή 

της, παροτρύνει το σύνολο της νεολαίας να την ακολουθήσει, γεγονός που συμβαίνει 

και για τον υπόλοιπο αστικό πληθυσμό. Τα επόμενα χρόνια είναι βρίσκουν την 

ελληνική κοινωνία σε ταραχώδη κατάσταση, με επίκεντρο τις πολιτικές του βασιλιά 

Όθωνα. Μια σειρά γεγονότων θα φέρει την ανατροπή του βασιλιά το 1862, γεγονότα 

στα οποία οι φοιτητές θα πρωτοστατήσουν.
72

  

Παράλληλα, όλη αυτή την περίοδο, διακρίνεται μια ιδιαίτερη ανησυχία ανάμεσα 

στους φοιτητές, οι οποίοι εκφράζουν το αίτημα για την απόκτηση μέσου διακίνησης 

των ιδεών τους και ένα χώρο, ο οποίος θα ανήκει στους φοιτητές προκειμένου να 

θέτουν εκεί ζητήματα και προβλήματα προς συζήτηση. Όπως αναφέρει ο Λάππας,
73

 

οι φοιτητές θα αποκτήσουν εφημερίδα Το μέλλον της πατρίδας, το 1859, ενώ πάγιο 

είναι το αίτημα για φοιτητικό χώρο, με κύρια πρόταση αυτή της σύστασης Φοιτητική 

Λέσχης. 

Περνώντας όμως σε συγκεκριμένες δράσεις εντός του Πανεπιστημιακού χώρου, 

οφείλουμε να εστιάσουμε την προσοχή μας στις εξελίξεις που ακολούθησαν την φυγή 

του Όθωνα. Εντός του Πανεπιστημίου, ιδρύεται η Πανεπιστημιακή Φάλαγγα (1862), 

η οποία αποτελεί όργανο του κράτους και η σύστασή της περιλαμβάνει φοιτητές και 

καθηγητές. Πριν την ανάλυση αυτού του οργάνου όμως, πρέπει να σταθούμε στο 
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 Για περισσότερα σχετικά με τους λόγους αυτής της κινητοποίησης, βλ. Tvxs 2015, Σαν σήμερα χ.χ.. 
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 Πλουμίδης 2014. 
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γεγονός ότι εντός του Πανεπιστημίου είχε εγκαθιδρύσει το Υπουργείο Παιδείας 

στρατιωτική φύλαξη και έλεγχο μετά τα «Σκιαδικά», γεγονός που έδωσε την 

δυνατότητα στην ηγεσία του Υπουργείου να ασκεί πιέσεις στην Σύγκλητο, να 

συμμετέχουν παράνομα μέλη τoυ σε αποφάσεις του ιδρύματος, καταργώντας 

ουσιαστικά την όποια σκέψη περί αυτονομίας του Πανεπιστημίου.
74

 

Η Πανεπιστημιακή Φάλαγγα, αποτελεί στρατιωτικό σώμα που ιδρύθηκε από την 

Προσωρινή Κυβέρνηση το 1862, με σκοπό τόσο τον κρατικό έλεγχο του ιδρύματος, 

όσο και την πολεμική διαπαιδαγώγηση των νέων φοιτητών για τον πόλεμο κατά της 

Οθωμανικής αυτοκρατορίας.
75

 Η ίδρυσή της ενώ είναι πρωτοφανές γεγονός για την 

διεθνή κοινότητα, στην ελληνική περίπτωση εντοπίζουμε στίγματα στρατιωτικής 

δράσης των φοιτητών, με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα από όλα τον Ιερό Λόχο 

που έδρασε κατά την Επανάσταση του 1821.
76

 Το σώμα συγκροτείται με την 

συμμετοχή φοιτητών και καθηγητών, κάθε βαθμίδας, ενώ ο πληθυσμός της 

πρωτεύουσας δέχεται με ενθουσιασμό το πνευματικό αυτό ένοπλο σώμα, καθώς οι 

συγκρούσεις ήταν εκτεταμένες και ολοένα αυξανόμενες εντός και εκτός του 

Πανεπιστημίου, από το πολιτικό κενό που άφησε η έξωση του Όθωνα.
77

 

Η Φάλαγγα θα διαλυθεί το 1864, όταν άρχισαν να φαίνονται τα πρώτα σημάδια 

προσπάθειας κατάληψης της ηγεσίας της από τμήματα του πολιτικού χώρου, για να 

μην οξυνθούν τα πνεύματα, με αφορμή πολιτικές σκοπιμότητες.
78

 Όσο και αν σήμερα 

η σύσταση στρατιωτικού σώματος εντός του Πανεπιστημίου φαντάζει μέτρο 

δικτατορικό και προσδίδει σε αυτό αυταρχικές ταυτότητες, οι φοιτητές εκείνης της 

περιόδου, το φαντάστηκαν ως μια γέφυρα για την θεμελίωση των θέσεών τους στο 

δημόσιο λόγο.  

Η ρομαντικότητα αυτού του εγχειρήματος φαίνεται και από τα χρόνια που θα 

ακολουθήσουν καθώς το αίτημα για την ανασύσταση της Φάλαγγας θα διαιωνιστεί, 

όπου στα τέλη της δεκαετίας τα «Γαλβανικά»
79

, επεισόδια εντός του Πανεπιστημίου 
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 Λάππας 2004, σσ. 509-515. 
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 Τσακίρης 2011, Γάβρογλου, Καραμανωλάκης και Μπάρκουλα ό.π., σσ. 36-41. 
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 Λάζος 1989, σσ. 247-248. 
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 Να σημειωθεί εδώ ότι το Οθώνειο Πανεπιστήμιο μετονομάζεται σε Εθνικό Πανεπιστήμιο, δείγμα 
του ανανεωτικού πνεύματος της εποχής.  
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 Η υπόθεση που άνοιξε με αφορμή αντιπαραθέσεις ανάμεσα σε φοιτητές της Ιατρικής και τον 
καθηγητή τους Γαλβάνη, οδήγησε το σώμα σε κινηματικές πρωτοβουλίες με συλλαλητήρια και 
παραστάσεις διαμαρτυρίας, αλλά η όξυνση της κατάστασης από τους θεσμικούς φορείς είχε ως 
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που ως αποτέλεσμα είχαν την πρώτη κατάληψή του, θα ανασυστήσουν την Φάλαγγα, 

με τρόπο πρόχειρο και ανοργάνωτο, λόγω της έλλειψης στρατιωτικής παιδείας. Το 

τελευταίο αυτό επεισόδιο για την Φάλαγγα, θα χαραχτεί στις μνήμες ως το πιο 

αιματηρό, καθώς μετέπειτα οι φοιτητές θα λάβουν μέρος στην Κρητική επανάσταση 

και στους αγώνες για την προσάρτηση της Θεσσαλίας, με το μεγαλύτερο μέρος 

αυτών να πέφτει στο πεδίο της μάχης.
80

 

Κλείνοντας την εξιστόρηση όψεων της δράσης των φοιτητών κατά τον 19
ο
 αιώνα, 

είναι αναγκαίο να επισημάνω το γεγονός ότι επικεντρώθηκα σε συγκεκριμένα 

γεγονότα, καθώς ήταν αυτά, θεωρώ, τα οποία καλλιέργησαν την ελληνική φοιτητική 

ταυτότητα και κουλτούρα. Αυτός ο αιώνας θέτει τις βάσεις για το ελληνικό 

πανεπιστήμιο και οι φοιτητές με τους αγώνες τους αποδεικνύουν πως είναι έτοιμοι να 

αναλάβουν την θέση που τους αναλογεί στην ελληνική κοινωνία. Σε αυτό το ιστορικό 

σημείο ο Λάππας,
81

 επισημαίνει πως η φιλελευθεροποίηση που διακατείχε το 

φοιτητικό σώμα όλην αυτή την περίοδο, αντικαθίσταται από μια συντηριτικότερη 

τάση που εκφράζουν καθηγητές και συμπερασήρουν μεγάλο κομμάτι των φοιτητών 

μαζί τους. Ωστόσο, οι φοιτητές με την δράση τους και τα συλλαλητήρια τους, βασικό 

μέσο απόδωσης της δυσαρέσκειας τους, θα δώσουν νέες προοπτικές στην κοινωνία 

να ακολουθήσει τα βήματά τους και να μιυθεί σε νέες πρακτικές κινητοποίησης.
82

 

Από τις πρώτες κινητοποιήσεις του 1845 έως την κατάληψη του Πανεπιστημίου το 

1897, παρατηρούμε μια ιδιαίτερη εξέλιξη της κινηματικής δράσης των φοιτητών, οι 

οποίοι πολλές φορές αναλάμβαναν να εκφράσουν το αίτημα του εκσυγχρονισμού, 

που είχε αποτυπωθεί πολλάκις από την κοινωνία. Το 1897 και τα «Γαλβανικά» 

αποδεικνύουν πως η συλλογική ταυτότητα του φοιτητή έχει αποτυπωθεί στο 

κοινωνικό φαντασιακό και η αλληλεγγύη είναι σημαντικό όχημα για τους νέους. Η 

υπόθεση ενός καθηγητή της Ιατρικής, ο οποίος μίλησε υποτιμητικά στους φοιτητές 

του, έγινε σημαία για το σύνολο σχεδόν των φοιτητών των άλλων σχολών, οι οποίοι 

από την πρώτη στιγμή βρέθηκαν κοντά στους φοιτητές τους, είτε σε κινητοποιήσεις, 

                                                                                                                                                                      
αποτέλεσμα την κατάληψη του Πανεπιστημιακού ιδρύματος. Η χρονική διάρκεια του γεγονότος είναι 
μικρή, καθώς οι κυβερνητικοί παράγοντες, έδρασαν με τέτοιο τρόπο και χρησιμοποιώντας επιδέξια 
την προπαγάνδα, κατάφεραν να τερματίσου την κατάληψη, βλ. Γαλβάνικα-Φοιτητική ομάδα ΤΕΙ 
Λάρισας (χ.χ.), Λάππας 2004, σσ. 613-625. 
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είτε σε μορφές βίας από τις αρχές. Όλο αυτό καταδεικνύει την προσπάθεια, και εν 

τέλει την αποτύπωση, μιας ισχυρής κοινωνικής ταυτότητας, αυτής του φοιτητή.  

Κατά την επόμενη περίοδο το Πανεπιστήμιο εισέρχεται σε μια φάση ανανέωσης 

και εκσυγχρονισμού. Όχι τόσο θεσμικά, αλλά ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση περί 

έμπρακτης αυτονομίας των σχολών απέναντι στο κράτος και την διαχείριση του 

προσωπικού τους από τις ίδιες. Η πολιτεία αναγνωρίζει μέρος αυτών των αντιλήψεων 

και αυτό αποδεικνύεται και από προσωρινούς κανονισμούς που εκδίδονται, οι οποίοι 

προσπαθούν να αφουγκραστούν τις νέες συνθήκες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι 

ότι το κράτος, θεωρεί πως οι ίδιες οι σχολές πρέπει να επιλέγουν τους καθηγητές ή να 

τους παύουν, και όχι το ίδιο.
83

 

 

Δομικές μεταρρυθμίσεις και αλλαγές στην Παιδεία 

 

Από την εποχή του Τρικούπη διαφαίνεται η τάση για αλλαγές στους 

πανεπιστημιακούς χώρους και κυρίως στον τρόπο λειτουργίας των σχολών. Οι 

απολύσεις καθηγητών οι οποίοι δεν εξέφραζαν διαφορετικές θέσεις και αντιλήψεις σε 

σχέση με κυβερνητικούς παράγοντες, θεσμικούς φορείς ή την διοίκηση του 

Πανεπιστημίου, αποτελούσε σύνηθες φαινόμενο ενώ ήταν αναγκαία η θέσπιση ενός 

Κανονισμού λειτουργίας του Πανεπιστημίου και όχι πληθώρας προσωρινών όπως 

συνέβαινε.  

Οι μεγάλες απολύσεις αυτής της εποχής θα εντοπιστούν το 1910 μετά το κίνημα 

στο Γουδί ενώ το 1922 θα καταρτιστεί Κανονισμός ο οποίος θα δίνει στο 

Πανεπιστήμιο, νομικά τουλάχιστον, δείγματα ανεξαρτησίας και αυτοδιοίκησης.
84

 Το 

1932 θα καταρτιστεί και τρίτο νομοσχέδιο για τα Πανεπιστήμια, ολοκληρώνοντας 

έτσι έναν κύκλο μεταρρυθμίσεων και δομικών παρεμβάσεων στην Παιδεία, με 

βασικό στόχο το πέρασμα στην νέο-ελληνική εποχή και την κατάρριψη του οθωνικού 

προτύπου οργάνωσης, ή καλύτερα του βαυαρικού.
85

 Ωστόσο, μέχρι και την 

Μεταπολίτευση θα είναι εμφανής η τάση παρέμβασης του κράτους στα Πανεπιστήμια 

και ιδίως στην διαχείριση του προσωπικού τους. 
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Μια βασική διαμάχη η οποία εκκινεί αυτήν την περίοδο και προσλαμβάνει τα 

χαρακτηριστικά διαιρετικής τομής, είναι αυτή ανάμεσα στους υπέρμαχους της 

καθαρεύουσας και της δημοτικής γλώσσας, ή όπως αναφέρει ο Κρίμπας,
86

 «ο 

ενδιάμεσος κοραϊσμός υποκαθίσταται από έναν άμετρο αρχαϊσμό», με την έννοια ότι 

η συντηριτική τάξη στα Πανεπιστήμια υποστηρίζει μια συμπόρευση της γλώσσας με 

τα αρχαία πρότυπα χρήσης της ελληνικής γλώσσας.  

Η ανάλυση αυτής της διαμάχης αποτελεί μείζονα σημείο αναφοράς για το 

Πανεπιστήμιο αλλά και για το γλωσσολογικό ζήτημα, που ξεφεύγει από τις μελέτες 

της παρούσας εργασίας. Ωστόσο είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι μέσα από αυτές 

τις τριβές γεννιούνται συλλογικά όργανα, με μια άτυπη βέβαια μορφή, τα οποία 

εκφράζουν, πολλές φορές και με δυναμικό τρόπο, τη κάθε πλευρά. Χαρακτηριστικό 

τέτοιο παράδειγμα είναι η «Φοιτητική Συντροφιά», που ιδρύεται το 1910 ως 

υπέρμαχος της δημοτικής γλώσσας, σε ένα χώρο ο οποίος φανερά ήταν υπέρμαχος 

του συντηριτισμού και της παράδοσης.
87

 

Η αναφορά στην παραπάνω συλλογικότητα γίνεται για να εκφραστεί η εδραίωση 

της τάσης των φοιτητών να παρεμβαίνουν δυναμικά σε επιστημονικά ζητήματα αλλά 

κυρίως η προώθηση των ιδεών τους στο κοινωνικό σύνολο. Τα χρόνια που θα 

ακολουθήσουν, η «Φοιτητική Συντροφιά» θα παύσει την λειτουργία της και θα 

ανασυσταθεί αρκετές φορές, εκφράζοντας πλέον μια ανανεωτική τάση και μια 

κριτική χροιά προς τα γενόμενα σε κοινωνικό επίπεδο. Ανάλογες πρωτοβουλίες 

έχουμε και από άλλα σωματεία-ομαδώσεις, με γνωστότερο τον «Ακαδημαϊκό 

Όμιλο».
88

 

Μια άλλη σημαντική ομάδα δράσης, που ξεκίνησε από φοιτητές αποτελεί η 

«Παμφοιτητική Δημοκρατική Νεολαία», η οποία έδρασε το 1923 κατά το 

πραξικόπημα των Λεοναρδόπουλο και Γαργαλίδη.
89

 Πρόκειται για ένα σωματείο 

φοιτητών, με πάνω από 5000 μέλη, το οποίο επιστρατεύτηκε προκειμένου να 

αποτρέψει το πραξικόπημα. Αυτό που διακρίνει την συγκεκριμένη ομάδα είναι ότι 
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 Ό.π., σσ. 157. 
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 Α. Δημαράς 2003, σσ. 166-167,  Σταυρίδη-Πατρικίου 1986, Καραµανωλάκης 2007. Παράλληλα η 
«Συντροφιά» θα εκφράσει μια θετικότητα στις εκκαθαρίσεις που έγιναν στα Πανεπιστήμια, γεγονός 
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ενώ έδρασε στους χώρους του Πανεπιστημίου ως μια ανανεωτική συλλογικότητα, 

προωθώντας αιτήματα όπως ο δημοτικισμός, έδρασε με αυταπάρνηση σε μια 

δύσκολη στιγμή, επιστρατεύοντας μεγάλο αριθμό φοιτητών.  

Σε αυτό που θέλω να καταλήξω αναφέροντας τα παραπάνω παραδείγματα, είναι 

ότι οι φοιτητές, έχουν εγκαθιδρύσει πλέον μια κουλτούρα η οποία τους φέρνει στην 

πρώτη γραμμή των εξελίξεων. Από ζητήματα καθαρά επιστημονικά, για τα οποία 

ιδρύουν λέσχες και αρθρογραφούν, έως πολιτικά, κάνουν αισθητή την παρουσία τους. 

Αναπτύσσουν παράλληλα όλη αυτήν την περίοδο, μεθόδους διάδοσης των θέσεών 

τους, όπου παρατηρείται από μοίρασμα φυλλαδίων έως την έκδοση περιοδικών και 

εφημερίδων.
90

 

Πριν περάσουμε στην ανάλυση της σημαντικότερης δεκαετίας για το ελληνικό 

φοιτητικό κίνημα, το 1960, οφείλουμε να αναφέρουμε ότι κατά την διάρκεια του 

Ελληνικού εμφυλίου, φοιτητές τάχθηκαν με τον Δημοκρατικό Στρατό, και πολέμησαν 

μέσα από το Πολυτεχνείο. Η συνέχεια αυτής της ομάδας φοιτητών, ήταν να 

σχηματίσουν τον λόχο που ονομάστηκε «Λόρδος Μπάυρον».
91

 

 

Νέα κοινωνικά κινήματα και φοιτητές 

Οι καινοτομίες του ‘68 

 

Η δεκαετία του 1960, αποτελεί την αυγή για την ανάδυση νέων κινημάτων, νέων 

μορφών κινητοποίησης και την άνθιση για το φοιτητικό κίνημα. Το 1968 

συγκεκριμένα, δεν αποτελεί απλώς μια ημερομηνία με ιδιαίτερη σημασία, αλλά 

σταθμό για κάθε θεωρητικό επιστήμονα. Είναι η έναρξη μιας νέας πάλης με 

διαταξικό περιεχόμενο και πληθώρα αιτημάτων.  

Το κίνημα ως όρος μεταλλάσσεται αυτή την περίοδο, αποκτά νέα διεκδικητικά 

υποκείμενα και νέες μορφές δράσεις εμφανίζονται. Η αντίδραση, η εξέγερση, η 

διαμαρτυρία, γίνονται για να εκφράσουν κάτι πέρα από το κλασσικό δίπολο διαμάχης 

στην κοινωνία, που είναι αυτό ανάμεσα στην εργατική τάξη και την 
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κεφαλαιοκρατική. Εκφράζουν μια δυσπιστία προς την υφιστάμενη κουλτούρα και τα 

πρότυπα οργάνωσης της κοινωνίας. Η συγκρουσιακότητα δεν περιορίζεται μόνο στον 

καπιταλιστικό κόσμο αλλά συμπαρασύρει και χώρες του σοσιαλιστικού μπλοκ, με 

χαρακτηριστικό παράδειγμα την Άνοιξη της Πράγας, η οποία αποτέλεσε την αιτία για 

να φανεί το σκληρό και αυταρχικό πρόσωπο που είχε δομηθεί στην Σοβιετική Ένωση. 

Στο επίκεντρο τίθεται το σύνολο της κοινωνίας, και βασική επιδίωξη είναι η 

εξεύρεση μιας βιώσιμης εναλλακτικής για μια σειρά από τομείς. Τα κινήματα 

ξεφεύγουν πλέον από εργατικά ή καθαρά φοιτητικά, και εντάσσουν μέσα σε αυτά μια 

ποικιλία ανθρώπων που βγαίνουν στους δρόμους για το περιβάλλον, για το ζήτημα 

των δύο φύλλων, για τις σεξουαλικές προτιμήσεις, το φοιτητικό κίνημα στην Γαλλία 

γιγαντώνεται καθώς πρόσκαιρα θα συνεργαστεί με την 

εργατική τάξη και θα απευθυνθεί στο σύνολο της 

κοινωνίας. 

Θα μπορούσαμε να πούμε πως η μελέτη του Tilly 

σχετικά με τη διαφοροποίηση παραδοσιακών και 

νεωτερικών κινημάτων, αποδεικνύεται αυτήν την 

περίοδο με εμφανή τρόπο.
92

 Αν και ο Tilly ορίζει την 

αρχή του Νεωτερικού ρεπερτορίου κινητοποίησης περί 

το 1850, οι εξεγέρσεις που ξεκίνησαν το 1968 

συμπεριλαμβάνουν όλα αυτά τα νέα στοιχεία που φέρνει 

το Νεωτερικό κίνημα. Για να γίνω σαφέστερος οι 

κινητοποιήσεις που ξεκίνησαν από την Βόρεια Αμερική 

και εξαπλώθηκαν στην Δυτική Ευρώπη αφορούσαν μια 

υπέρ-εθνική
93

 κατάσταση αγανάκτησης και πολιτικής 

αστάθειας, με αιτήματα που ξέφευγαν από τις τοπικές 

κοινωνίες και εξέφραζαν γενικότερες πεποιθήσεις και 

θέσεις. Η αγανάκτηση δεν εκφράστηκε από 

συγκεκριμένους κομματικούς σχηματισμούς και ξέσπασε σε πολλές περιοχές 

αυτόνομα, σε αντίθεση με την έως τότε ποδηγετούμενη συμπεριφορά των 

υποκειμένων από κομματικά συμφέροντα. Τέλος, τα ρεπερτόρια δράσης πήραν 
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 Για την μετάφραση των όρων που χρησιμοποιεί ο Tilly, δανείστηκα τους όρους όπως ακριβώς τους 
έχει μεταφράσει-χρησιμοποιεί ο Σεφεριάδης (2006). 

Εικόνα 3, Κάτω οι εξοντωτικοί 

ρυθμοί στη γραμμή παραγωγής, 
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αποτελεί ένα κομμάτι μόνο από μια 
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πρωτοφανή πολλές φορές μορφή, εκφράζοντας με μια ρομαντική οπτική, τα 

συναισθήματα των συμμετεχόντων, εγκαταλείποντας, σε γενικά πλαίσια, την βία.
94

 

Τα Νέα Κοινωνικά Κινήματα, εγκαθιδρύουν μια νέα τάξη πραγμάτων σε 

πολλαπλά στάδια στις ζωές των ανθρώπων. Εξελίσσουν τα δεδομένα πρότυπα 

κινητοποίησης, εγκαθιδρύουν νέα θεωρητικά και ιδεολογικά ρεύματα τα οποία 

γιγαντώνονται πέρα από την κλασσική διαίρεση φιλελευθερισμού και ορθόδοξου 

κομμουνισμού.
95

 Ο Melucci αναλύοντας αυτήν την περίοδο, εντοπίζει 13 νέες μορφές 

κινητοποίησης.
96

 Η αντίδραση αυτή καταγράφεται ως μια πρωτοπορία ενάντια στα 

καταναλωτικά πρότυπα, τα στερεότυπα και την πειθάρχηση από τους κρατικούς 

θεσμούς. Η αντικουλτούρα δεν σήμαινε απλά την τροποποίηση των υφιστάμενων 

κανόνων, αλλά την σφαιρική εναλλαγή της αντίληψης για τον κόσμο. 

Χαρακτηριστική τέτοιου είδους αλλαγή αποτελεί το κίνημα των Χίπις.
97

 

Σημαντικός παράγοντας στην εξέλιξη και την χρονική διάρκεια αυτών των 

κινημάτων, ήταν η νεολαία και κυρίως οι φοιτητές, οι οποίοι από το Πανεπιστήμιο 

της Σορβόννης έως και τους δρόμους του Παρισιού έκαναν αισθητή την παρουσία 

τους. Η Γαλλία λαμβάνει την μερίδα του λέοντος όταν αναφερόμαστε στις εξεγέρσεις 

του 1968, καθώς εκεί οι συγκρούσεις και οι πολιτικές εξελίξεις ήταν οξύτερες από 

άλλες χώρες.
98

 Ωστόσο τόσο στην Γερμανία και την Βρετανία όσο και στην Αμερική 

και τον Καναδά οι φοιτητές ήταν παρόντες δίνοντας τον ρυθμό στην κινητοποίηση.
99

 

Ας μην ξεχνάμε ότι πέρα από τον πόλεμο στο Βιετνάμ, βασική αφορμή για το 

ξέσπασμα των εξεγέρσεων, το 1968 δολοφονείται ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, ηγετική 
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 Mazower 2013, σσ. 299-307, ενδιαφέρον έχει η διαπύστωση του συγγραφέα ότι τα γεγονότα 
εξελίχθηκαν διαφορετικά από ότι επιθυμούσαν οι εξεγερμένοι, καθώς φανερώθηκε η αντίθεση 
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προσωπικότητα του κινήματος της φυλετικής ισότητας, κίνημα το οποίο βρίσκονταν 

σε ανάπτυξη εκείνη την εποχή. 

 

Το σύγχρονο ελληνικό φοιτητικό κίνημα 

 

Η δεκαετία του ’60, όπως έχει αναφερθεί και σε παραπάνω κεφάλαιο, χρήζει 

ειδικής μελέτης και για αυτό το λόγο τα τελευταία χρόνια η βιβλιογραφία για την 

συγκεκριμένη περίοδο αναπτύσσεται ραγδαία. Σε πολιτικό, κοινωνικό και 

νεολαιίστικο επίπεδο έχω αναφέρει εν τάχει κάποιες βασικές τομές που εμφανίζονται 

αυτήν την περίοδο. Το φοιτητικό κίνημα όμως είναι αυτό που εν τέλει συμπαρασύρει 

με την δύναμή του και τις υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες, υιοθετώντας σε αυτό το 

σημείο την άποψη του Σερντεδάκι, ότι το φοιτητικό κίνημα αποτελεί εναρκτήριο 

κοινωνικό κίνημα και πρωτοστατεί έναντι των υπολοίπων.
100

 

Το φοιτητικό κίνημα από την εμφάνισή του μετεμφυλιακά, θα δράσει, υπό το 

ασφυκτικό φυσικά πλαίσιο Δεξιά-Αντιδεξιά, με αιτήματα που εκκινούν από 

ακαδημαϊκά ζητήματα
101

 ενώ το 1956, φοιτητικές συλλογικότητες θα συμπράξουν 

στην ίδρυση του ανώτατου οργάνου των φοιτητών, της ΕΦΕΕ.
102

 Η ανασυγκρότηση 

του ελληνικού φοιτητικού κινήματος θα πραγματοποιηθεί σε σύντομο χρονικό 

διάστημα, και θα καταλάβει το κοινωνικό πολύ γρήγορα, αφού οι πρώτες δράσεις του 

εντοπίζονται ήδη από την δεκαετία του 1950, λόγω των εξελίξεων στο Κυπριακό 

ζήτημα.  

Αυτό που μπορούμε να παρατηρήσουμε για αυτήν την περίοδο είναι ότι το κίνημα 

εκφράζει πλέον μια ωριμότητα, όχι τόσο ως προς τις αντιλήψεις του αλλά ως προς τα 

αιτήματα που θέτει. Ξεφεύγει από τον ακαδημαϊκό χώρο, και θέτει ζητήματα 
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εργασιακών δικαιωμάτων και ευκαιριών πρόσβασης στο δημόσιο και τον ιδιωτικό 

τομέα.
103

  

Συμπεραίνουμε έτσι, ότι τα αιτήματα έχουν μια υπέρ-εθνική βάση, δεν 

τοποθετούνται από μια κοινωνική ομάδα, για χάρη της, αλλά αφορούν μεγάλο μέρος 

του πληθυσμού με καθαρό ταξικό περιεχόμενο και διεκδικήσεις. Η ανίσχυρη αστική 

τάξη απαντά με βία και πολλές φορές παρορμητικά, οδηγώντας στο θάνατο φοιτητές, 

νεολαίους και εργάτες. Η πολιτική ελίτ δεν αντιλαμβάνεται, ούτε δέχεται 

παραχωρήσεις προς αυτό το κύμα αντιδράσεων. Οδηγούμαστε με αυτόν τον τρόπο 

στην δεκαετία του 1960, όπου οι φοιτητές ως πρωτοστάτες συμπαρασύρουν μαζί 

τους, σε πολλές πόλεις και όχι μόνο στην πρωτεύουσα, κοινωνικές ομάδες με 

αιτήματα τον εκδημοκρατισμό και την απαλλαγή των παλιών διαιρέσεων που 

προκαλούσαν ακόμα διχασμό στην κοινωνία. 

Η πολιτική ταυτότητα των κινητοποιούμενων φοιτητών της περιόδου εκκινούσε 

στην Κεντροαριστερά έως την ριζοσπαστική Αριστερά. Σχετικά με τις διαιρέσεις σε 

παρατάξεις και την εισβολή των κομμάτων στο Πανεπιστήμιο έχω αναφερθεί 

παραπάνω, όπως επίσης και στην εγκληματική ΕΚΟΦ, δημιούργημα του κράτους της 

Δεξιάς, ως αντίβαρο στην αυξανόμενη δύναμη των συλλογικοτήτων αριστερών 

πεποιθήσεων.
104

 

Βασικοί πυλώνες του κινήματος η ΔΕΣΠΑ και τα Πανσπουδαστικά Συνέδρια που 

πραγματοποιήθηκαν θα συμβάλουν με τον καλύτερο τρόπο και θα οργανώσουν τις 

κινητοποιήσεις που θα διεξαχθούν όλη αυτήν την περίοδο. Αποχή από μαθήματα, 

παραστάσεις διαμαρτυρίας σε αρχές πανεπιστημιακές και μη, καταλήψεις και 

διαδηλώσεις είναι μερικές από τις κινήσεις των φοιτητών. Το κίνημα όμως δεν θα 

μείνει στάσιμα σε αυτά τα πεδία και πολύ σύντομα θα λάβει πολιτικά, κοινωνικά και 

εθνικά στοιχεία και θα μετατραπεί σε κίνημα «1-1-4»,
105

 υπεράσπισης των ατομικών 

ελευθεριών, του πανεπιστημιακού ασύλου και βασική επιδίωξή του είναι το «15% για 

την Παιδεία». 
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Σύμβολα των φοιτητών θα αποτελέσουν οι νεκροί Σωτήρης Πέτρουλας
106

 και  

Γρηγόρης Λαμπράκης,
107

 ενώ ο Ανένδοτος
108

 που κηρύσσεται μετά τις εκλογές βίας 

και νοθείας, νομιμοποιούν κοινωνικά τις δράσεις των φοιτητών. Σχετικά με τους 

λόγους άνθισης του φοιτητικού κινήματος και της αύξησης της επιρροής του, έχει 

ενδιαφέρον η άποψη του Σερντεδάκι,
109

 ο οποίος θεωρεί ότι αυτή την περίοδο οι 

θεσμικές αλλαγές στην Παιδεία, η κοινωνική επένδυση στους φοιτητές και η αύξηση 

του αριθμού τους επιτρέπει την δυναμική τους εμφάνιση και παραμονή στα 

τεκταινόμενα της περιόδου. Σημαντικό ρόλο βέβαια παίζει και η εναρμόνιση των 

στόχων των φοιτητών με ευρύτερα κοινωνικά αιτήματα που θα κάνει δυνατή την από 

κοινού συμπόρευση στους αγώνες της περιόδου.  

 

Χούντα και μεταπολίτευση 

 

Με την επιβολή της Δικτατορίας των Συνταγματαρχών το 1967, παύει η όποια 

επίσημη ενασχόληση με πολιτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις.
110

 Φοιτητές και 

νεολαίοι που πρωτοστάτησαν την προηγούμενη περίοδο στις κινητοποιήσεις, θα 

στρατευτούν οργανώνοντας τον αντι-δικτατορικό αγώνα.
111

 Το σώμα αυτό θα 

εκκινήσει από φοιτητές, με την υποστήριξη παράνομων αριστερών σχηματισμών, οι 

οποίοι κλονίζονται αυτήν την περίοδο από διασπάσεις, και θα ενταχθεί σε αυτό 

πληθώρα ομάδων του κοινωνικού σώματος.  

Το καθεστώς οφείλουμε να επισημάνουμε ότι, δεν ήταν απλώς εχθρικό στις 

συλλογικότητες που δημιουργήθηκαν την προηγούμενη περίοδο, αλλά ήθελε τόσο 
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την παύση του φοιτητικού κινήματος, όσο και τον πλήρη έλεγχο των ιδρυμάτων.
112

 

Με βάση και τις οργανωτικές ανακατατάξεις που καθυστέρησαν την ενιαία 

συμμετοχή τον φοιτητών, οι δικτάτορες σε μεγάλο βαθμό κατάφεραν τις επιδιώξεις 

τους, καθώς από εκείνη την περίοδο ξεκινάει ένα νέο ανανεωτικό φοιτητικό κίνημα 

ενώ τα Πανεπιστήμια έχουν εκκαθαριστεί από τα «μιάσματα» και τα στοιχεία που 

μπορούσαν να ανατρέψουν καταστάσεις. Έτσι, ενώ η υπόλοιπη Ευρώπη και τα 

Πανεπιστήμιά της «έβραζαν»,
113

 το ελληνικό φοιτητικό κίνημα προσπαθούσε να 

οργανωθεί για την αντεπίθεση, με κορύφωμα την αρχή κατάληψη των 

Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, αρχής γενομένης με την κατάληψη της Νομικής τον 

Φεβρουάριο του 1973.
114

 

Τα γεγονότα που θα ακολουθήσουν στο Πολυτεχνείο τον Νοέμβριο του 1973, θα 

αποτυπωθούν στην κοινωνική μνήμη, ως η πάλη της κοινωνίας απέναντι στο σκληρό 

καθεστώς. Ως προς το κίνημα όμως, η πράξη αυτή θα σηματοδοτήσει μια νέα εποχή 

για τους φοιτητές και τις επιδιώξεις τους. Με την κατάρρευση της Χούντας, λόγω της 

εισβολής στην Κύπρο, θα αναδειχθεί μια νέα γενιά, η λεγόμενη γενιά του 

Πολυτεχνείου, η οποία θα προωθήσει τα προδικτατορικά αιτήματα του 

εκδημοκρατισμού και της πολιτικής συμμετοχής στο προσκήνιο. Έτσι θα ανανεωθούν 

θεσμοί με νέα πρόσωπα και πολλά αιτήματα των φοιτητών θα βρεθούν ψηλά στην 

πολιτική ατζέντα.   

Πρώτη πράξη που αφορά τα Πανεπιστήμια είναι η αποχουντοποίησή τους και η 

κατάρτιση νέου Εκπαιδευτικού πλαισίου, στις διεργασίες του οποίου συμμετέχει η 

ελληνική ακαδημαϊκή ελίτ, προτείνοντας ένα νόμο προοδευτικό, ο οποίος όμως θα 

παραμεριστεί από τους φοιτητές, παρότι προέβλεπε για πρώτη φορά συμμετοχή τους 

σε πανεπιστημιακά όργανα και θεσμούς, καθώς το αίτημα της αποχουντοποίησης δεν 

φαινόταν να γίνεται άμεσα υλοποιήσιμο, με κάποιες επιφανειακές αλλαγές να 

γίνονται για λόγους κυρίως, εντυπωσιασμού.
115
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Το φοιτητικό κίνημα, δυνατότερο όσο ποτέ και αναγνωρισμένο για τους αγώνες 

του, θα μπει σε μια φάση απομονωτισμού από τα κοινωνικά συμβάντα, καθώς θα 

εισχωρήσουν σε αυτό κομματικές στρατηγικές και εκλογικές επιδιώξεις, γεγονός που 

θα αφήσει πίσω το κίνημα σε σχέση με την υπόλοιπη κοινωνία.
116

 Οι αυθόρμητες 

δράσεις και επιδιώξεις θα παραμεριστούν για την προώθηση κομματικών γραμμών 

και την κατάληψη εκ μέρους της κάθε παράταξης των ανώτατων οργάνων. Σχετικά με 

τις παρατάξεις τις περιόδου και κάποια ενδεικτικά στατιστικά στοιχεία έχω αναφερθεί 

παραπάνω.  

Η άνοδος του ΠΑΣΟΚ στην εξουσία το 1981, έφερε και το νέο νόμο 1268, ο 

οποίος ανέτρεψε την λειτουργία των πανεπιστημίων, σε σημείο που θεωρήθηκε 

επαναστατική η αλλαγή αυτή. Οι φοιτητές ήταν πλέον εξοπλισμένοι με εξουσία στα 

χέρια, την οποία προτίμησαν να διαχειριστούν για προσωπικό όφελος και κομματικά 

συμφέροντα. Οι καθηγητές εντάχθηκαν στην μία ή την άλλη όχθη, και οι παρατάξεις 

ανέλαβαν την προώθηση «πακέτων» πολιτικής εκπροσώπησης, με ποικίλο όφελος, 

ακόμη και την λήψη πτυχίου ευκολότερα. 

Τα φαινόμενα αυτά διαιωνίστηκαν και στις επόμενες γενιές, ώσπου η 

αποπολιτικοποίηση των νέων γενεών τα οδήγησε στην εργαλειακή αντίληψη των 

παρατάξεων και της πολιτικής εκπροσώπησης εντός και εκτός του Πανεπιστημίου. 

Δεν είναι τυχαίο ότι σήμερα, στο ζωτικό κομμάτι των φοιτητών και των φοιτητικών 

παρατάξεων, που άλλοτε αποτελούσαν μια από τις θερμότερες παραμέτρους του 

φοιτητικού κινήματος, φτάνοντας μέχρι και σε επεισόδια χειροδικίας, τώρα να  

παραμελούνται ή να χρησιμοποιούνται καιροσκοπικά, έχοντας χάσει πλήρως το 

νόημά τους.  
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Νόμος Αρσένη και καταλήψεις 
 

Οι εκλογές του 1996, παρότι διεξήχθησαν χωρίς τον ιστορικό αρχηγό του 

ΠΑΣΟΚ, Ανδρέα Παπανδρέου, έφεραν στην εξουσία για άλλη μια φορά το ΠΑΣΟΚ, 

όπου στην κυβέρνηση που σχηματίστηκε, Υπουργός Παιδείας αναλαμβάνει ο 

Γεράσιμος Αρσένης. Υπό την ηγεσία του, το υπουργείο επεξεργάστηκε μια ριζική 

αναμόρφωση του εκπαιδευτικού συστήματος, φαινόμενο σύνηθες μεταπολιτευτικά, 

μόνο που η συγκεκριμένη μεταρρύθμιση αφορούσε αλλαγές εις βάθος, και για το 

σύνολο της Παιδείας.
117

  

Ο χώρος της Παιδείας αποτελούσε ένα απρόβλεπτο πεδίο, και οι όποιες 

μεταρρυθμίσεις προτείνονταν, όφειλαν να έχουν και την σύμφωνη γνώμη καθηγητών-

δασκάλων, όπως επίσης και των  μαθητών-φοιτητών, ομάδα ριζοσπαστική και 

εκρηκτική αν ξέφευγε από τον έλεγχο των κρατικών θεσμών. Το παράδειγμα της 

μεταρρύθμισης του 1990, με τον τραγικό θάνατο του καθηγητή Τεμπονέρα, από μέλη 

της ΟΝΝΕΔ στις 8 Ιανουαρίου 1991, άφηνε νωπές μνήμες στο υπουργείο, με τις 

δυναμικές κινητοποιήσεις των καθηγητών και την ανησυχία που προκλήθηκε στην 

κοινωνία.  

Πριν την κατάθεση του νόμου 2525/1997, το νομοσχέδιο Αρσένη δηλαδή, έγιναν 

αισθητά τα πρώτα στίγματα σύγκρουσης υπουργείου και καθηγητών, με απεργίες που 

ξεκίνησαν το 1996 και δυναμώθηκαν το 1997, και ιδιαίτερα με την μεγάλη απεργία 

που χρονολογείται μεταξύ 20 Ιανουαρίου και 14 Μαρτίου, την μεγαλύτερη απεργία 

εκπαιδευτικών.
118

 Δύο γεγονότα που αξίζουν επισήμανσης στην συγκεκριμένη 

περίοδο είναι, η επιφανειακή υποστήριξη της ΓΣΕΕ και τη ΑΔΕΔΥ στις 

κινητοποιήσεις, οι οποίες αρκέστηκαν απλώς σε μηνύματα συμπαράστασης, παρότι η 

μερίδα του λέοντος των εκπαιδευτικών είχε ταχθεί υπέρ των κινητοποιήσεων. Δεν 

είναι βέβαια και τυχαίο το παραπάνω γεγονός, καθώς στην διοίκηση της ΓΣΕΕ, αυτήν 
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την περίοδο είχε αναλάβει ο Χ. Πολυζωγόπουλος, συνδικαλιστής της ΠΑΣΚΕ με 

έντονο παρελθόν στο ΠΑΣΟΚ, και κυρίως με τον πρόεδρό του Κ. Σημίτη.
119

  

Το δεύτερο αφορά την διαχείριση από την πλευρά του υπουργείου. 

Προσπαθώντας να αποφύγει μια ευθεία σύγκρουση με τους εκπαιδευτικούς, 

στράφηκε σε έμμεσες πιέσεις, προς τον παράγοντα των γονέων και των μαθητών. 

Αρχικά ξεκίνησε ένα «πόλεμο» περικοπών, διάφορων σχολικών δραστηριοτήτων, 

όπως οι εκδρομές αλλά έφτασε και να διαμηνύει παρατάσεις του σχολικού έτους, 

κ.α.. Τέτοιου είδους «εκφοβισμοί» αρχικά προκάλεσαν τον πανικό προς τους 

μαθητές, ωστόσο αυτό αποτελεί μια παροδική αντίδραση των μαθητών. Ωστόσο όπως 

αναφέρει ο Σκλαβενίτης,
120

 ακόμα και συντηρητικές οργανώσεις της μαθητιώσας 

νεολαίας, όπως η ΜΑΚΙ, διαμηνύουν πως τα παραπάνω δεν μπορούν να λάβουν χώρα 

εντός των σχολείων, ρίχνοντας παράλληλα την ευθύνη στην κυβέρνηση.  

 

Ο ρόλος της ταυτότητας στις μαθητικές κινητοποιήσεις του 1998 
 

Στο επίπεδο της νεολαίας βέβαια, μπορούμε να υποθέσουμε ότι μια γενιά (με 

χρονολογική χροιά), που βρισκόταν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, έχοντας ζήσει τις 

μεγάλες εκπαιδευτικές κινητοποιήσεις στις αρχές του 1990, δημιούργησε μια 

πολιτική ταυτότητα, η οποία ήταν πολύ κοντά και στην γενιά που εκείνη την περίοδο 

(1990-1992) φοιτούσε στις μεγαλύτερες βαθμίδες. Εκεί που θέλω να καταλήξω είναι 

πως την επίμαχη περίοδο των καταλήψεων του 1998, έχουμε ένα κομμάτι της 

νεολαίας το οποίο έχει γαλουχηθεί με κάποιες αντιδραστικές αξίες, που οδηγούν στην 

συγκρότηση κοινής ταυτότητας, ή τουλάχιστον με κοινά στοιχεία. 

Για να γίνει κατανοητή η παραπάνω υπόθεση οφείλουμε να αναλύσουμε την 

έννοια της πολιτικής ταυτότητας. Κατά τους della Porta και Diani,
121

 η ταυτότητα 

είναι μια διαδικασία, η οποία δομείται από τα υποκείμενα κατά την τέλεση 

κοινωνικών δραστηριοτήτων, ή την υιοθέτηση κοινών σκοπών και λογικών. Η 

διαδικασία αυτή δεν αφορά υλικές καταστάσεις και σκοπούς μόνο, αλλά είναι και η 

αντίληψη της κοινωνίας με τον ίδιο τρόπο, έστω σε ένα νοητό επίπεδο. Στην 
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περίπτωση των μαθητών και των φοιτητών, αναφερόμαστε κυρίως στην συγκρότηση 

μιας κοινής λογικής, μιας κοινής αντίληψης των γεγονότων και όχι τόσο σε ταξικές 

διακρίσεις που γέννησαν μια ταυτότητα. 

Στις αναλύσεις του για τις ταυτότητες ως σύγχρονο φαινόμενο, ο Neveu,
122

 

χαρακτηρίζει τα κινήματα ως μήτρες γέννησης και διαμόρφωσης πολιτικών 

ταυτοτήτων, καθώς την στιγμή αυτή το υποκείμενο παίρνει θέση και κατηγοριοποιεί 

τον ευατό του σε σχέση με άλλους, με μια συγκεκριμένη τοποθέτηση. Το γεγονός ότι 

αυτή η διαδικασία λαμβάνει χώρα στη δημόσια σφαίρα βοηθάει το άτομο να ξεφύγει 

από την ατομική ταυτότητα και να έρθει πιο κοντά στην συλλογική ταύτιτση ιδεών 

και διάπλασης πολιτικής ταυτότητας.  

Ωστόσο σημαντική σημείωση πριν δούμε τα γεγονότα του 1998, είναι ότι η 

ταυτότητα δεν αποτελεί ένα στατικό σημείο ή μια πυξίδα κατηγοριοποίησης μιας 

ομάδας ανθρώπων, αλλά μεταλλάσεται στο χρόνο και κυρίως «κατά την διάρκεια της 

σύγκρουσης».
123

 Η ταυτότητα σύμφωνα με την παραπάνω άποψη γίνεται βασικό 

συστατικό της συλλογικής κινητοποίησης, διότι βοηθάει τα μέγιστα στην συγκρότηση 

εσωτερικής αλληλεγγύης ενώ με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται και πλέγματα 

εμπιστοσύνης. 

 

Νόμος 2525/1997 
 

Το καλοκαίρι του 1997, ψηφίζεται το νομοσχέδιο για την Παιδεία, το οποίο 

εξαρχής δεν συγκέντρωνε από καμία πλευρά θετικής αποδοχής, ωστόσο, όπως 

αναφέρει ο Αρσένης,
124

 τους πρώτους μήνες εφαρμογής του, τηρήθηκε μια σχετική 

χαμηλή κινητικότητα περισσότερο για λόγους τακτικής, από τους συνδικαλιστές, 

προκειμένου να φέρουν στην επιφάνεια τα ζητήματα του νόμου, την κατάλληλη 

στιγμή. Η στιγμή αυτή ήταν ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ του Ιούνιο του 1998, κατά τον 

οποίο στην πλειονότητα των εξεταστικών κέντρων, συγκεντρώθηκαν φορείς σχετικοί 
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με την Παιδεία αλλά και άλλες ομάδες, σε συμπαράσταση, με αρκετά μεγάλο αριθμό 

επεισοδείων να λαμβάνει χώρα.
125

 

 

Η πολιτική οργάνωση των μαθητών 

 

Στο επίπεδο των μαθητών όλη αυτήν την περίοδο εντοπίζονται σποραδικές 

καταλήψεις και διαμαρτυρίες, οι οποίες πολλές φορές εκκινούν και από άλλα 

ζητήματα και όχι καθαρά από το νομοσχέδιο. Σε όλα αυτά την απουσία των 

τελευταίων χρόνων της πολιτικής και των κομμάτων από τα σχολεία, έρχεται να 

καλύψει κατά κύριο λόγο το ΚΚΕ, το οποίο ρίχνει το βάρος του στην δημιουργία 

δομών συντονισμού και αρχίζει να κυρήσει μια αντι-νομοσχεδιακή ρητορία, 

προκειμένου να κινητοποιήσει τους μαθητές. Στις 12 και 13 Φεβρουαρίου, μέλη της 

ΚΝΕ οργανώνουν καταλήψεις, αλλά και πορεία στο κέντρο της Αθήνας.  

Για πρώτη φορά, παρατηρείται από όργανα σχετιζόμενα με το ΚΚΕ, να επιλέγουν 

και να προωθούν την μέθοδο της κατάληψης, ως μέσο πίεσης. Αυτό που γίνεται όμως 

σαφές αυτή τη περίοδο, είναι η έντονη διαφοροποίηση μεταξύ των μελών του ΚΚΕ 

και των άλλων οργανώσεων της Αριστεράς, διαφοροποίηση που εκδηλώνεται και 

διχοτομεί τα σχολεία και τους μαθητές.
126

 

Τον Νοέμβριο του 1998, κυρίως μέσω της δράσης των ομάδων που πρόσκεινται 

στο ΚΚΕ, οργάνωσαν διάφορες μορφές πάλης απέναντι στο νομοσχέδιο, με το 

σκεπτικό του κόμματος να είναι η ένταξει κι άλλων κομματιών της κοινωνίας στις 

κινητοποιήσεις, όπως οι γονείς και οι καθηγητές. Ο Νοέμβριος ως μήνα συνδιαζόταν 

με την επέτειο της 17 Νοέμβρη και συχνά πραγματοποιούνταν εκείνη την περίοδο 

συμβολικές καταλήψεις, γεγονός που άρχισε να συλλαμβάνεται στο φαντασιακό των 

μαθητών, ως «έθιμο». Αυτήν ακριβώς την περίσταση εκμεταλλεύτηκαν πολιτικές 

οργανώσεις, ανεξάρτητοι μαθητές και λοιποί συμβαλλόμενοι, ώστε να κλιμακώσουν 

τις κινητοποιήσεις τους.  

Στο σημείο αυτό οφείλω να αναφέρω ότι παρά την αρχική πρόθεση του ΚΚΕ, για 

συντονισμό των κινητοποιήσεων και περαιτέρω εξέλιξη αυτών των γεγονότων στην 
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κοινωνία, φάνηκαν, αυτήν την περίοδο των καταλήψεων, σημάδια προσπάθειας 

«καπελώματος» των δράσεων των μαθητών από το ΚΚΕ.
127

 

Παρά τα όποια προβλήματα και τις διαιρέσεις που λάμβανε το μαθητικό κίνημα, 

οι καταλήψεις άρχισαν να πληθαίνουν, τα αιτήματα για αναδιαμόρφωση της Παιδείας 

και κατά τόπους επίλυσης ενδοσχολικών ζητημάτων, παγιώνονταν, με τον Δεκέμβριο 

να αποτελεί τον μήνα έξαρσης των παραπάνω φαινομένων. Το υπουργείο από την 

πλευρά του ξεκίνησε διάφορες προσπάθειες προσέγγισης της μαθητιώσας νεολαίας, 

προσπάθειες οι οποίες αποδείχτηκαν άκαρπες, ενώ η αστυνομία βρισκόταν ήδη στα 

προαύλια των σχολείων, προσπαθώντας να εκφοβίσει τους «εξεγερμένους». Μέχρι τα 

μέσα του Δεκεμβρίου ο αριθμός των υπό κατάληψη σχολείων θα φτάσει τα 1600 με 

1700.
128

 

Η νέα χρονιά ενώ φανέρωσε μια υφεσιακή κατάσταση στις καταλήψεις, έκανε 

φανερό τον γενικότερο αναβρασμό καθώς στις κινητοποιήσεις συμμετείχαν πλέον 

γονείς, καθηγητές και φοιτητές, προετοιμάζοντας το έδαφος για ευρείες συγκρούσεις. 

Ωστόσο η κυβέρνηση θέλοντας να εκτονώσει την κατάσταση, προέβει σε 

παραχωρήσεις προς συγκεκριμένες κατηγορίες μαθητών, έτσι ώστε να τους αποκόψει 

από τις κινητοποιήσεις, ενώ πλέον η μέθοδος της παρουσίας εισαγγελέων και 

αστυνομίας άρχισε να γίνεται συνήθες φαινόμενο στα σχολεία. 

Όλα αυτά όμως, σε συνδιασμό με την κούραση των μαθητών λόγω των 

παρατεταμένων δράσεων (οι περισσότεροι είχαν ξεκινήσει κάποιου είδους δράση από 

το Νοέμβριο του 1998) έφερε την κινηματική ύφεση, και τους μαθητές, υπό τον φόβο 

να χαθεί ολόκληρη η χρονιά στα θρανία.  
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Ο 21ος αιώνας, αυγή για την γέννηση νέων κινημάτων 
 

Το 1999 μετά τα επεισόδια στο Σιάτλ,
129

 παρατηρείται μια νέα προσέγγιση για 

μια μερίδα των Κινημάτων και αρχίζει να γεννάται η κατηγορία του κινήματος της 

αντι-παγκοσμιοποίησης (anti-globalization movement). Οι βασικοί μελετητές της 

Πολιτικής Κοινωνιολογίας, δείχνουν ιδιαίτερη μέριμνα στις νέες μορφές 

κινητοποιήσης, οργάνωσης της συλλογικής δράσης και ανανέωσης των ρεπερτορίων 

δράσης. 

Είναι σαφές ότι από την δεκαετία του 1960 και έπειτα, η ανάδυση των 

Κινημάτων δεν βασίζεται σε ταξικές συγκρούσεις και ομάδες, αλλά υιοθετούν ένα 

πολιτισμικό χαρακτήρα.
130

 Όλα αυτά τα χρόνια, με την συμβολή της τεχνολογίας, 

επιτελούνται αλματώδη άλματα τόσο για τις «αναπτυγμένες» χώρες, όσο και για τα 

κινήματα. Η τεχνολογία και κυρίως οι νέες, πιο άμεσες και οικονομικές συνθήκες 

επικοινωνίας και επικοινώνησης μηνυμάτων, αποδεικνύονται πρόσφορο έδαφος για 

τα Κινήματα. 

Ωστόσο ο Tilly, επισημαίνει πως η εγκαθίδρυση των τεχνολογιών στα ρεπερτόρια 

δράσης των κινημάτων, δεν γίνεται με αιτιώδης χαρακτηριστικά, δεν προκύπτει 

δηλαδή από ένα ντετερμινιστικό σκοπό, αλλά είναι προϊόν των οικονομικών και 

πολιτικών αλλαγών που επηρεάζουν άμεσα την κοινωνία.
131

 Η τελευταία θέλοντας να 

μειώσει τα κόστη, να βρει νέες μεθόδους για την προσέλκυση  μελών στις 

κινηματικές πρακτικές, αλλά κυρίως στο νεοφιλελεύθερο περιβάλλον να 

προπαγανδίσει μια εναλλακτική, ήρθε κοντά στην τεχνολογία και απορρόφησε τα 

στοιχεία εκείνα που θα την βοηθούσαν να πετύχει τα παραπάνω. Οι αλλαγές στο 

πολιτικό περιβάλλον, με την πλήρη αποιδεολογικοποίηση του κοινωνικού, έχουν 

άμεσες επιπτώσεις στα Κινήματα. 

Ο Neveu, θα παρατηρήσει ότι τα κινήματα της αντι-παγκοσμιοποίησης, 

διακατέχονται από μέλη τα οποία είναι πιο κοντά στους πόρους και γενικότερα 

γνωρίζουν τις νέες τεχνολογίες, ενώ για το πολιτικό σημειώνει ότι αυτό πλέον 
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αντικαθίσταται από μια «διανοουμενίστικη» αύρα.
132

 Είναι αυτή η περίοδος όπου θα 

δημιουργηθούν τα λόμπι στον κλάδο όχι μόνο των συνδικαλιστικών οργανώσεων, 

αλλά και στις ιεραρχίες των Κινημάτων, οδηγώντας στην επαγγελματοποίηση και 

άρα την γραφειοκρατικοποίηση των Κινημάτων.
133

  

Συνοψίζοντας, αυτό το οποίο σε μια πρόχειρη καταγραφή μπορούμε να 

διαπιστώσουμε, είναι ότι η παγκοσμιοποίηση αυτή τη περίοδο είναι στο επίκεντρο 

των Κινημάτων, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι όλα τα κινήματα εδράζονται από αυτό το 

ιδεολόγημα, αλλά στις επιδιώξεις τους θέτουν σαφέστατα αιτήματα αντι-

παγκοσμοιοποίησης. Ένα δεύτερο σημαντικό εργαλείο για τους συμμετέχοντες και 

κυρίως την οργάνωση των κινημάτων είναι οι τεχνολογίες. Τα Κινήματα ιστορικά 

παρουσιάζουν μια προσαρμογή και υιοθέτηση νέων μορφών επικοινωνίας και σήμερα 

αυτό γίνεται σαφές με την χρήση του διαδικτύου αλλά και των τηλεφώνων, ιδιαίτερα 

των άμεσων μορφών επικοινώνησης μηνυμάτων (sms). 

Όλα αυτά αναφέρθηκαν προκειμένου να γίνει μια εισαγωγή για τις δύο επόμενες 

συγκρουσιακές καταστάσεις που θα αναφέρουμε, τις καταλήψεις του 2006 και τα 

γεγονότα του Δεκέμβρη 2008. Προτού βέβαια αναφέρουμε όλα αυτά να προσθέσω 

πως το χρονικό διάστημα που παραλείπω (από το 1999-2006), το ελληνικό φοιτητικό 

και νεολαίστικο κίνημα, θα επιδείξει ιδιαίτερη δραστηριότητα και θα βρεθεί στο 

επίκεντρο, για την συμμετοχή του σε παγκόσμιες συναντήσεις-συγκρούσεις για 

θέματα όπως η παγκοσμιοποίηση και ειδικότερα στα γεγονότα της Γένοβας το 

2001,
134

 αλλά εξίσου σημαντική ήταν και η συμμετοχή του στα αντι-πολεμικά 

Κινήματα που ξέσπασαν μετά την απόφαση της εισβολής των Η.Π.Α. στο Ιράκ.
135
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Φοιτητικές καταλήψεις 2006-2007 
 

Το 2004 σημάδεψε την ελληνική κοινωνία σε πολλαπλούς τομείς, Στην οικονομία 

η είσοδος της Ελλάδας στο κοινό νόμισμα το 2002, γέμισε αισιοδοξία την κοινωνία, η 

οποία ως αποτέλεσμα της οικονομικής ευφορίας και ανάπτυξης έβλεπε την διεξαγωγή 

των Ολυμπιακών αγώνων. Σε πολιτικό επίπεδο εγκαινιάστηκε μια νέα περίοδος 

διακυβέρνησης, με όχημα την ΝΔ, η οποία αναλάμβανε τα ηνία της χώρας από το 

ΠΑΣΟΚ, το οποίο είχε παραμείνει στην εξουσία για σχεδόν από 20 χρόνια. Ανάμεσα 

στις άλλες αλλαγές που έφερε η νέα κυβέρνηση, ήταν και η αναθεώρηση του 

Συντάγματος, η οποία πραγματοποιήθηκε το 2008. 

Αυτό που προσελκύει το ενδιαφέρον μας είναι το άρθρο 16, το οποίο ορίζει ότι η 

Παιδεία είναι Δημόσια και Δωρεάν. Η πρόταση για αναθεώρηση του συγκεκριμένου 

άρθρου αλλά και το νομοσχέδιο που είχε καταρτίσει η τότε ηγεσία του υπουργείου 

Παιδείας, μπήκαν στο στόχαστρο των φοιτητών, οπότε ξεκινάει μια παρατεταμένη 

περίοδος αντιδράσεων και μαζικών κινητοποιήσεων κατά των δύο παραπάνω 

αλλαγών.
136

 

Κάτω από αυτές τις συνθήκες το Μάρτιο του 2006, πανεπιστημιακοί και φοιτητές 

προχωρούν σε μια ευρείας κλίμακας αποχή-απεργία από τα Πανεπιστήμια, γεγονός 

που θα αντιμετωπιστεί με καχυποψία από το υπουργείο και έτσι θα ξεκινήσει μια 

«μάχη» ανάμεσα στις δύο πλευρές, αρχικά επικοινωνιακή και έπειτα με τους 

παρακρατικούς και κρατικούς μηχανισμούς καταστολής. Είναι χαρακτηριστικό ότι η 

βία από την πλευρά των αστυνομικών πολλές φορές ήταν ανεξέλεγκτη, ενώ ο 

υπουργός δημόσιας τάξης, Β. Πολύδορας, είχε εγκαθισρύσει ένα καθεστώς ανοχής σε 

περιστατικά εκτεταμένης βίας, με χαρακτηριστική την περίπτωση του ξυλοδαρμού 

του φοιτητή Α. Δημητρίου.
137

 

Και ενώ οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν σε μικρότερη όμως κλίμακα, κατά τον 

Μάιο, μήνα σχετικά ήρεμο για τα Πανεπιστήμια εν όψει της εξεταστικής του εαρινού 

εξαμήνου, θα ξεσηκωθούν φοιτητές, προγραμματίζοντας καταλήψεις διαρκείας, αλλά 

και τα όργανα των πανεπιστημιακών αποφασίζουν ανάλογη στάση. Το ενδιαφέρον 
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εδώ εντοπίζεται σε δύο γεγονότα. Το πρώτο αφορά την οργάνωση των φοιτητών οι 

οποίοι για να αποκτήσουν πανελλαδική εμβέλεια και συντονισμό χρησιμοποιούν 

εκτεταμένα το διαδίκτυο, προιόν του οποίου θα αποτελέσουν μια σειρά από 

ιστοσελίδες.
138

 Το δεύτερο αφορά τις φοιτητικές εκλογές, οι οποίες ενώ για άλλη μια 

φορά έφεραν στην πρώτη θέση την ΔΑΠ και παρά την συμμετοχή των αριστερών 

παρατάξεων στις καταλήψεις με ενεργό τρόπο, το φοιτητικό σώμα ενώ ήταν θετικό 

σε μεγάλη κλίμακα, με τις καταλήψεις και όλο αυτό το διάστημα τις στήριζε ενεργά, 

δεν συντάχθηκε με αυτές, δημιουργώντας έτσι την «ταμπέλα» για τις καταλήψεις και 

τις παρατάξεις ότι υποκεινούνται από «μειοψηφίες».  

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η απόσυρση, για λίγους μήνες, του νομοσχεδίου, 

προκειμένου να συζητηθεί εκ νέου μετά τις δημοτικές εκλογές. Ωστόσο, η στάση του 

κράτους και κυρίως της αστυνομίας είναι αυτή η οποία θα δώσει την αφορμή στους 

φοιτητές να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις. Σε παραταξιακό επίπεδο, η οργάνωση 

των καταλήψεων έχει διχοτομικά χαρακτηριστικά, με μια μερίδα να βρίσκεται υπό 

τον έλεγχο της ΠΚΣ, η οποία βρίσκεται σε σύγχυση αυτή τη περίοδο, λόγω λάθος 

υπολογισμού της έκβασης των κινητοποιήσεων,
139

 ενώ η άλλη ομάδα κατευθύνεται 

κυρίως από αριστερές συλλογικότητες, αλλά και ανένταχτους φοιτητές. Οι δύο 

μεγάλες παρατάξεις, ΔΑΠ και ΠΑΣΠ, έχοντας χάσει τον έλεγχο των φοιτητών, 

πολλές φορές δεν κατεβάζουν πλαίσια στις συνελεύσεις. 

Με το καλοκαίρι να αποτελεί την υφεσιακή τομή για το κίνημα, ο Σεπτέμβριος 

αναδυκνύει μια άλλη ομάδα στο προσκήνιο, αυτή των σχολείων. Καθηγητές, 

δάσκαλοι και μαθητές, εν όψει των αλλαγών που θα φέρει ο νέος νόμος στην Παιδεία, 

ξεκινούν απεργίες και καταλήψεις, μέσα στις οποίες προσθέτουν και τα τωρινά 

προβλήματα και ελλείψεις σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό. 

Η συζήτηση επί της αναθεώρησης του άρθρου 16 τίθεται για τις 10 Ιανουαρίου, 

οπότε αρχίζουν να πυκνώνουν οι αντιδράσεις και οι κινητοποιήσεις από την νέα 
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χρονιά. Φοιτητές και δάσκαλοι είναι οι βασικοί «παίκτες» με τους μαθητές να 

επικουρούν σε κάθε δυνατή περίπτωση, με περιορισμένα βέβαια χαρακτηριστικά. Οι 

καταλήψεις που θα ξεκινήσουν θα βρουν μπροστά τους, έναν καλά προετοιμασμένο 

εχθρό, έτοιμο για προπαγάνδα, προκειμένου να γυρίσουν τα ιδρύματα στην 

«κανονικότητα». Αυτός ο εχθρός είναι τα μέσα ενημέρωσης, τα οποία υιοθετούν μια 

ρητορική μίσους απέναντι στους φοιτητές, ανοιγούν μια συζήτηση περί του 

πανεπιστημιακού ασύλου και θέτουν ζητήματα καταπάτησης αυτού για 

συγκεκριμένους λόγους.
140

 

Το παραπάνω εντάσσεται σε αυτό που αναφέρει ο Σ. Πεσμαζόγλου ως 

«εισαγγελικό-καταγγελτικό λόγο»,
141

 ο οποίος κατηγοριοποιεί τα είδη λόγων που 

εκφράζονται στα ΜΜΕ και τους διάφορους ιστότοπους. Μέσα σε αυτά παράγεται 

ένας λόγος με χαρακτηριστικά την επίθεση προς το άτομο-νέο αλλά και την ανάγκη 

για σωφρονισμό του, δηλαδή την τιμωρία του.  

Έτσι, από τον Ιανουάριο ξεκινάει ένα νέο κύμα καταλήψεων, το οποίο φαίνεται 

να προσαρμόζει στο ρεπερτόριό του νέες δράσεις, καλλιτεχνικής φύσης, ωστόσο ο 

ρόλος της κατάληψης και των διαδηλώσεων εισέρχεται στην φάση της «ρουτίνας», 

οδηγώντας μεγάλο μέρος των φοιτητών στην έλλειψη κινήτρου. Οι πορείες αρχίζουν 

να γίνονται μικρότερες σε αριθμό, όπως επίσης και τα συντονιστικά κατάληψης. Σε 

όλα αυτά έρχεται να προστεθεί και η αποχώρηση του ΠΑΣΟΚ, από την συζήτηση της 

αναθεώρησης του Συντάγματος, οπότε κατεδαφίζονται τα σχέδια της κυβέρνησης για 

την τροποποίηση του άρθρου 16. 

Στα μέσα όμως του Φεβρουαρίου γίνεται η κατάθεση του νόμου Γιαννάκου, 

οπότε οι φοιτητές προσπαθούν να ανασυνταχθούν για νέες συγκρούσεις. Από τον 

Ιανουάριο που ξεκινούν οι πρώτες καταλήψεις της νέας χρονιάς έως και τον Μάρτιο, 

λίγο πριν το Πάσχα δηλαδή, έχουμε την αναζοπύρωση των φοιτητικών καταλήψεων, 

την συμπόρευση μεγάλου μέρους των οργάνων με τους φοιτητές αλλά και την 

επιθετική στάση των αρχών. Τόσο σε επίπεδο πορειών, ασκείται εκτεταμένη βία, όσο 

και σε επίπεδο απλών συνομιλιών, το υπουργείο κυρίως, δεν αναγνωρίζει τους 
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φοιτητές ως νόμιμους εκπροσώπους των φοιτητών και γενικότερα έχει μια αρνητική 

διάθεση προς κάθε κατεύθυνση συνομιλίας και εκτόνωσης της κατάστασης.  

Κάπως έτσι μετά τις διακοπές του Πάσχα, οι παρατάξεις διαλέγουν το δρόμο της 

ανασύνταξης, εν όψει και των φοιτητικών εκλογών αλλά και της κούρασης που 

επικρατεί στους καταληψίες και τον φόβο που κυριαρχεί το φοιτητόκοσμο περί 

απώλειας του ακαδημαϊκού έτους. 

Το νομοσχέδιο που κατατέθηκε και ψηφίστηκε τελικά τον Μάρτιο, ήταν φανερά 

αναθεωρημένο σε σχέση με αυτό που είχε πρωταθεί. Φυσικά η κυβέρνηση 

προσπάθησε να κάνει τις ανάλογες υποχωρήσεις για να μπορέσει να βρει κοινωνική 

και πολιτική στήριξη. Πολλές από τις προτάσεις του νόμου Γιαννάκου, υιοθετήθηκαν 

αργότερα από τον νόμο Διαμαντοπούλου, ο οποίος εγκαινίαζε την μνημονιακή εποχή 

στα Πανεπιστήμια, με χαρακτηριστικό τον περιορισμό του ασύλου, την επιβολή του 

ν+2 στα χρόνια φοίτησης, την εισαγωγή ιδιωτικών εταιριών στις πανεπιστημιακές 

υπηρεσίες, κ.α. 

Τα βασικά συμπεράσματα που μπορούμε να εξάγουμε από τις παραπάνω 

εξελίξεις είναι ότι το φοιτητικό κίνημα έδειξε πως έχει μια δυναμική μέσα στον χρόνο 

και μπορεί να γίνει μαζικό. Με την τάση αποπολιτικοποίησης των κοινωνικών 

καταστάσεων, σε μια εποχή «λήθαγρου» των κοινωνικών τάξεων, το κίνημα των 

φοιτητών όχι μόνο αναζοπυρώθηκε, αλλά κατέγραψε μια αξιοσημείωτη διάρκεια στο 

χρόνο με σχεδόν ένα έτος καταλήψεων και αναβρασμού. Μαζί με αυτό πρέπει να 

προσθέσουμε και την αδυναμία της εργατικής τάξης να συμπορευτεί με τους φοιτητές 

και τους καθηγητές, απότοκο της διάλυσης των συνδικαλιστικών οργάνων και του 

εκφυλισμού του κινήματος. Μια δράση, όπως οι κινητοποιήσεις του 2006-2007, σε 

παράλληλη συμπόρευση με εργατικές συλλογικότητες και κατώτερα στρώματα της 

κοινωνίας, θα είχε ανεξέλεγκτες επιπτώσεις για την κυβέρνηση και τις αλλαγές που 

αυτή έφερνε. 

Είναι απόλυτα συναφές επίσης, το γεγονός ότι μαζί με την καταγγελία για την 

νεολαία, υποβοσκεί και μια καταδίκη της, για έλλειψη κινητοποίησης, αυτό δηλαδή 

που εκφράστηκε ως κατηγοριοποίηση του συνόλου της γενιάς αυτής, ότι είναι η 

«γενιά του καναπέ-φραπέ». Παρόλο όμως τα στίγματα κινητοποίησης, ειδικά στις 

καταλήψεις του 2006, η γενιά αυτή έλαβε εξ ίσου υποτιμητικά σχόλια και είναι ίσως 
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αυτή η καταγγελία συνυφασμένη με αυτό το γεγονός. Ότι η νεολαία αντέδρασε, 

πολλές φορές βίαια και επειδή φαινόταν ότι ήταν εκτός ελέγχου κάποιες καταστάσεις 

ήταν αναγκαία η καταγγελία προς αυτήν. 

 

Δεκέμβρης του ’08, όταν η σπίθα έγινε φωτιά 
 

Ξεκινώντας την δόμηση της τελευταίας ενότητας οφείλουμε να κάνουμε μια 

σύντομη περιγραφή του πως ξέσπασαν τα γεγονότα του 2008. Καταρχήν το 2008 

έχουμε την πτώχευση της Lehman Brothers στην Αμερική, από την οποία στα διεθνή 

ΜΜΕ αλλά και στα εγχώρια, παράγεται μια ρητορική περί οικονομικής και 

χρηματοπιστωτικής κρίσης, η οποία είναι πρό των πυλών. Η αβεβαιότητα για το 

μέλλον είναι εμφανής, ενώ οι εργασιακές συνθήκες με την επισφάλεια και τις 

προσωρινές καταστάσεις, δημιουργούν μια έντονη και μόνιμη ανασφάλεια για την 

επιβίωση της κοινωνίας. 

Στην εγχώρια πολιτική σκηνή, η κυβέρνηση της ΝΔ, έχει δημιουργήσει μια σειρά 

από αδιέξοδες καταστάσεις, οι οποίες επιταγχύνουν την απονομιμοποίηση της, λόγω 

του σκανδάλου Ζαχόπουλου, των σκανδάλων που σχετίζονται με την μονή 

Βατοπεδίου και της γενικότερης πολιτικής κρίσης η οποία στις δημοσκοπήσεις γίνεαι 

εμφανής καθώς ο δικομματισμός πέφτει σε ιστορικά χαμηλά ποσοστά και το ΠΑΣΟΚ 

βρίσκεται μια ανάσα από την ΝΔ.
142

  

Παράλληλα, υψηλά ποσοστά καταγράφει ο ΣΥΡΙΖΑ. Χαρακτηριστική είναι η 

δημοσκόπηση της MARC, η οποία το Φεβρουάριο του 2008, καταγράφει μια 

εκτίναξη του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2007, από 6,8% σε 16,2%, ενώ 

στις ηλικίες 18-34 ο ΣΥΡΙΖΑ συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό της τάξης του 

28,1% με τη ΝΔ να μένει δεύτερη με 25,4%. Όσων αφορά τον δικομματισμό ενώ τον 

Οκτώβριο το ποσοστό των δύο μεγάλων κομμάτων έφτανε το 68,2%, μέσα σε λίγους 

μήνες αυτό δεν ξεπερνούσε το 60%.
143

 Ο Γ. Μαυρής αναλύοντας τις δημοσκοπήσεις 

και τα ποσοστά επισημαίνει πως η κρίση δεν βρίσκεται μόνο στην ΝΔ, αλλά και στο 
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ΠΑΣΟΚ, κρίση την οποία έρχεται να εκμεταλλευτεί ο ΣΥΡΙΖΑ, προκειμένου να 

προσελκύσει την ψήφο, ενώ και η αλλαγή στην ηγεσία φαίνεται να ευνοεί θετικά.
144

 

Η πολιτική ανεπάρκεια των κομμάτων που διαχειρίζονταν τους πολιτικούς 

θεσμούς οδήγησε στην κρίση νομιμοποίησης όχι μόνο της υπάρχουσας κυβέρνησης 

αλλά όλου του πολιτικού συστήματος.  

Στο επίπεδο του Πανεπιστημίου, με τους αγώνες που αναφέρθηκαν και 

παραπάνω το 2006-2007, το κίνημα περιήλθε σε ύφεση και χωρίς ιδιαίτερες 

εμφανίσεις στο δημόσιο τύπο και λόγο. Αυτό που αναφέρει όμως ο Κανελλόπουλος, 

είναι ότι στην περιοχή των Εξαρχείων, έχει δημιουργηθεί μια συγκρουσιακή 

κατάσταση ανάμεσα στους αναρχικούς και την αστυνομία, η οποία λόγω των μικρό 

συμπλοκών αποτυπώνεται ως μια κανονικότητα στους θεσμικούς φορείς και την 

κοινωνίας, οπότε δεν δίνεται ιδιαίτερη βάση.
145

 Αυτή η συγκρουσιακότητα όμως είναι 

που θα οργανώσει και θα δραστηριοποιήσει την κοινωνία, στις διαμαρτυρίες και τα 

επεισόδια, που θα ακολουθήσουν. 

Μέσα σε όλο αυτό το κλίμα στις 6 Δεκεμβρίου 2008, δολοφονείται ο Α. 

Γρηγορόπουλος, 15χρονος μαθητής, από αστυνομικούς.
146

  Στις μέρες που 

ακολούθησαν εκφράστηκε η έντονη δυσαρέσκεια και ο θυμός της κοινωνίας απέναντι 

στο γεγονός, με εκτεταμένη βία και καταστροφές να πραγματοποιούνται. Το γεγονός 

της δολοφονίας, μεταδίδεται με μεγάλη ταχύτητα από το διαδίκτυο και αρχίζουν να 

ενημερώνονται, νέοι κυρίως, μέσω sms για γεγονότα και δράσεις.
147

 Πάνω στην 

γρήγορη αυτή μετάδοση οφείλεται και το γεγονός ότι αρχίζουν να ξεσπούν επεισόδια 

και σε άλλες πόλεις πέρα από την Αθήνα. 

Ανάμεσα στους δρώντες των κινητοποιήσεων είναι δύσκολο να κάνουμε μια 

διάκριση, το μόνο σίγουρο όμως είναι ότι ο αυθορμητισμός είναι κυρίαρχος, η 

πληροφόρηση για ενέργειες διάχυτη και το κοινωνικό φαντασιακό κατηγοριοποιεί 

την κυβέρνηση ως συνένοχη για τις πράξεις αυθαιρεσίας των αρχών.  
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Οι πορείες και η βία θα επικρατήσουν για τρεις εβδομάδες, με την αστυνομία να 

κάνει χρήση βίας και την κυβέρνηση να προσπαθεί να εκτονώσει την κατάσταση με 

μετριοπαθείς δηλώσεις. Ο ρόλος της αστυνομίας είναι καθοριστικός, ακόμα και για 

την ριζοσπαστικοποίηση των γεγονότων εξαιτίας της στάσης της. Χαρακτηριστική 

είναι η δήλωση του τότε υπουργού εσωτερικών, Π. Παυλόπουλο μια μέρα μετά την 

δολοφονία προκειμένου να συμμαζέψει την κατάσταση με την ανεξέλεγκτη βία, ότι 

«Προτιμούμε να βλέπουμε την αστυνομία αμυνόμενη προστατεύοντας τα δικαιώματα 

του ανθρώπου… από το να υπάρχει οποιαδήποτε επίθεση, η οποία θα είχε οποιαδήποτε 

βλάβη εναντίον ανθρώπου και πολύ περισσότερο την αφαίρεση ζωής». Ο υπουργός 

εκπροσωπόντας την κυβέρνηση έδωσε και το σύνθημα για την πορεία των γεγονότων 

στο κέντρο την Αθήνας, όπου επελέγει η συγκεκριμένη τοποθεσία θα έλεγε κανείς ως 

«κέντρο εκτόνωσης της βίας».
148

  

Ο ρόλος της αστυνομίας και οι στρατηγικές δράσεις της αναλύονται από τους 

della Porta & Diani,
149

 και κατηγοριοποιούνται σε ιστορικά επίπεδα. Αυτές ξεκινούν 

από βίαιες συγκρούσεις στις οποίες γίνεται εκτεταμένη χρήση βίας ή άλλων 

μηχανισμών της αστυνομίας (π.χ. δακρυγόνα), που μπορεί να φτάσει μέχρι την χρήση 

όπλων, με την μορφή της απειλής για την διάλυση της συγκέντρωσης ή της 

δολοφονίας. Μια άλλη κατηγορία είναι αυτή της άμεσης επαφής με τα ανώτατα 

στελέχη μιας οργάνωσης προκειμένου να γίνει μια θεσμική επίληση των διαφορών 

και συχνά χρησιμοποιείται η ανεπίσημη μέθοδος της συγκέντρωσης κρίσιμων 

πληροφοριών για το κίνημα ή την διαδήλωση, πληροφορίες οι οποίες παρέχουν 

στρατηγικές των οργανώσεων έτσι ώστε οι αρχές να αντιμετωπίσουν εκ των 

προτέρων τους οργανωτές αυτών. Τέλος, τονίζεται και η ριζοσπαστικοποίηση μιας 

ειρηνικής διαμαρτυρίας, λόγω της σκληρής αστυνόμευσης.  

Πάνω στην παραπάνω διαπίστωση μπορούμε να θέσουμε αυτό που διαπιστώνει ο 

Παπανικολόπουλος,
150

 ότι οι αρχές δεν διέκριναν ή δεν αναλογίζονταν περί του ποιος 

ήταν «ειρηνικός» ή «βίαιος», με άλλα λόγια η χρήση βίας δεν στόχευε στον 

περιορισμό του αναρχικού μπλοκ ή των επεισοδίων βίας, αλλά στην γενικότερη 

τρομοκράτηση και διάλυση των διαδηλώσεων. 
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Πέρα όμως από την αστυνομία, σημαντικός ήταν και ο ρόλος τόσο της 

απονομιμοποίησης, που αναφέραμε παραπάνω της κυβέρνησης, όσο και η κατηγορία 

από το σύνολο του πολιτικού κόσμου σε αυτήν. Έτσι δομήθηκε η εικόνα στην 

κοινωνία για το ποιος ευθύνεται πολιτικά για την κατάσταση, παρέχοντας παράλληλα 

και ένα είδος νομιμοποίησης στους διαδηλωτές, οι οποίοι ενεργούσαν όχι για ένα 

ιδεολόγημα, αλλά για τον θάνατο ενός νέου μαθητή, άλλη μια παράμετρος 

νομιμοποίησης.
151

 

Πολιτικά κανένα κόμμα εντός του κοινοβουλίου δεν θα στηρίξει τις πράξεις βίας 

ή τις κινητοποιήσεις, παρόλο που σε αυτές συμμετέχουν κάποια κόμματα. Τα πυρά θα 

συγκεντρωθούν στον «ανεβασμένο» στις τελευταίες δημοσκοπήσεις ΣΥΡΙΖΑ, από 

όλα σχεδόν τα κόμματα, για συνδέσεις του με τα επεισόδια. Ωστόσο, καμία πολιτική 

δύναμη δεν είχε αντιληφθεί την ένταση των κινητοποιήσεων, έτσι ώστε να καθορίσει 

μια συγκεκριμένη γραμμή και αυτό είναι αποτέλεσμα της γρήγορης εξέλιξης των 

γεγονότων.
152

 

Όλα αυτά θα φτάσουν σε φθίνουσα κατάσταση μετά από τρεις εβδομάδες 

ταραχών και λίγο πριν τα Χριστούγεννα θα απομαζικοποιηθεί η σύγκρουση. Ωστόσο, 

αυτό που μπορούμε να διακρίνουμε με σιγουριά είναι ότι οι μέρες του Δεκέμβρη, ή ο 

«Μαύρος Δεκέμβρης» όπως ονομάστηκε, θα χαραχθούν στην μνήμη των φοιτητών, 

των μαθητών και του αντιεξουσιαστικού χώρου, ως μέρες αγώνα και σκληρής 

καταστολής, γεγονός που θα πυροδοτήσει ανάλογες καταστάσεις κάθε χρόνο στην 

επέτειο της δολοφονίας του Γρηγορόπουλου. 

 

Σύνοψη γεγονότων 1998-2008 
 

Από τις καταλήψεις του 1998 μέχρι και τα γεγονότα του 2008, παρατηρούμε την 

δράση της νεολαίας, η οποία με τα διάφορα ρεπερτόρια που υιοθετεί, τα οποία 

εμπλουτίζει ποιοτικά και ποσοτικά, εκφράζει μια δυσαρέσκεια για το κοινωνικό 

περιβάλλον στο οποίο διαμορφώνεται, μέσα από τις κυρίαρχες πολιτικές δυνάμεις. Τα 

ρεπερτόρια αυτά κυμαίνονται από απλές διαμαρτυρίες σε αρχές μέχρι την άσκηση 

βίας και τις καταλήψεις. Είναι επίσης κυρίαρχη η διάσπαση που επικρατεί στο 
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εσωτερικό της νεολαίας, για αυτό το λόγο και είναι δύσκολη μια συνολική μελέτη για 

το φαινόμενο νεολαία, καθώς μέσα σε αυτό υπάρχουν πολλές επιμέρους ομάδες. 

Αυτό όμως που θέλω να τονίσω μέσα από τις παραπάνω παρατηρήσεις είναι ότι 

ενώ αυτή η ηλικιακή ομάδα, στην ελληνική περίπτωση οργανωνόταν κάτω από 

συλλογικότητες και κομματικές ομάδες, αυτή τη δεκαετία εξέτασης, παρατηρείται μια 

αποστροφή απέναντι στη καθαρή πολιτική υιοθέτηση ταυτότητας. Μια βασική 

παράμετρος είναι η προσπάθειας οριοθέτησης των κανόνων από τα ίδια τα μέλη 

αυτού του κινήματος.  

Στην περίπτωση των καταλήψεων του 1998, οι μαθητές, μέρος της νεολαίας που 

λόγω της μικρής σχετικά έκτασης του (καθώς οι μαθητές του δημοτικού δεν μπορούν 

να προσμετρηθούν στις κινηματικές διαδικασίες) και της δόμησης σε εκείνη την 

ηλικία ταυτότητας, δεν θεωρούνταν ιδιαίτερη δύναμη, έδειξαν πως με τους αγώνες 

τους ήταν ικανοί να τα βάλουν με την εξουσία, σε μια εποχή η οποία ενώ φαινόταν 

ότι παρείχε ευημερία στους πολίτες, εγκαινίαζε ουσιαστιά μια νεοφιλελεύθερη εποχή 

για την Ελλάδα, με το πολιτικό προσωπικό μετά τις κρίσεις του 1990-93 να έχει 

ανακαταλάβει την πολιτική του δύναμη, δίχως όμως να έχει αφήσει τα κακώς κείμενα 

του παρελθόντος.  

Οι κινητοποιήσεις του 2006 έως το 2008, θα έλεγα ότι σε μεγάλο βαθμό 

συνδέονται. Το 2006 αρχίζει μια τρομακτική, για τα σημερινά δεδομένα, 

κινητοποίηση διαρκείας, μέσα στην οποία δομείται ξεκάθαρα η φοιτητική ταυτότητα, 

ταυτότητα η οποία έψαχνε μεταπολιτευτικά ουσία, καθώς τα μέχρι τότε παραδείγματα 

εκκινούσαν από το Πολυτεχνείου του ’73 και ήταν αρκετά αναγχρονιστικά σε σχέση 

με εκείνη την περίοδο. Εξάλλου, η «γενιά του Πολυτεχνείου» η οποία κατέλαβε την 

κοινωνική και κυρίως, την πολιτική σκηνή μεταπολιτευτικά, αυτή τη περίοδο 

αμφισβητείται έντονα και τα λάθη της μεταπολίτευσης πέφτουν πάνω σε αυτή.
153

 

Μια άλλη παράμετρος, η οποία προσελκύει ιδιαίτερα το ενδιαφέρον των 

μελετητών του συνδικαλιστικού κινήματος, αφορά την στάση της εργατικής τάξης 

στο σύνολό της και των οργάνων της απένταντι στους μαθητές και φοιτητές. Πέρα 

από τις εξεγέρσεις του 2008, όπου έχουμε μια διαταξική και αμφιλεγόμενη ομάδα 

ανθρώπων στους δρόμους, στις υπόλοιπες κινητοποιήσεις παρατηρούμε τους νέους 
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να βρίσκονται μόνοι τους στις πορείες ή σε συναφείς κινηματικές δράσεις, 

παράλληλα με την ανάλογη εργατική ομάδα που επηρεαζόταν άμεσα εκείνη την 

περίοδο. Δηλαδή, το 2006 οι φοιτητές είχαν με το μέρος τους μεγάλο μέρος της 

Πανεπιστημιακής κοινότητας, αλλά όχι και του συνόλου της εργατικής τάξης. 
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Συμπεράσματα 
 

Η νεολαία αποτελεί σημαντική παράμετρο της κάθε κοινωνίας, η οποία με βάση 

το μοντέλο ανάπτυξης, της δίνει και μια θέση μέσα στην κοινωνική αναπαραγωγή. Η 

δόμηση της ταυτότητας της νεολαίας με κοινά χαρακτηριστικά και τάσεις, αποτελεί 

ένα δύσκολο πεδίο προσδιορισμού της, και για αυτό καλό είναι να αποφεύγεται μια 

τέτοιου είδους τάση γενίκευσης των προτιμήσεων της νεολαίας.  

Η ελληνική περίπτωση, μέσα και έξω από τα Πανεπιστήμια, έχει δημιουργήσει 

την εικόνα μιας εξαιρετικά δραστήριας ομάδας, η οποία ακόμα και σε συντηρητικούς 

καιρούς, πηγαίνει κόντρα στο κατεστημένο και διεκδικεί την θέση της στην κοινωνία 

με σκληρούς αγώνες. Το ελληνικό Πανεπιστήμιο ενώ δομήθηκε κάτω από 

αστυνομευούμενα πλαίσια δράσης και επιτήρησης, με την εθνική ιδέα και 

ολοκλήρωση να είναι το βασικό μέλημα των καθηγητών, έδωσε στους φοιτητές την 

δυνατότητα να «αντιδράσουν» στα πρότυπα των μεγαλύτερων γενεών, να 

δημιουργήσουν μια νέα προοπτική για αυτήν την ηλικιακή κατηγορία και μέσα από 

αγώνες, να καταλάβουν μια θέση στο πολιτικό και κοινωνικό χώρο. 

Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι οι σκληροί αγώνες κατά την διάρκεια της 

Κατοχής, όπου οι νεολαίοι βλέποντας πως αυτό που καταπατάται είναι το ίδιο τους το 

μέλλον δεν μπορούσαν να παραμείνουν άπραγα όντα σε αυτά που τους έφερνε ο 

κατακτητής. Η ανησυχία αυτή και η μη-εκπλήρωση των βλέψεων στο άμεσο μέλλον 

της χώρας, έφερε μια διαρκείς κινητοποίηση μέσα στην νεολαία, μετεμφυλιακά, όπου 

από την δεκαετία του ’50 και έπειτα πρωταγωνίστησε και ξεσήκωσε και άλλα 

τμήματα της κοινωνίας, στην διεκδίκηση ενός δημοκρατικότερου πολιτεύματος με 

τον παράλληλο εκσυγχρονισμό σε κύρια ζητήματα της δομής της χώρας. 

Η δεκαετίες του ’50
 
αλλά κυρίως αυτή του ’60, έδειξαν ότι η καταστολή και η 

χρησιμοποίηση των στεγανών του κράτους, δεν ήταν ικανές για να προστατεύσουν 

την αστική τάξη και τις μεγάλες πολιτικές δυνάμεις. Σήμερα οι αγώνες του ’60 και 

όλη η αντι-δικτατορική περίοδος υμνούνται ως κάτι το ηρωικό και πρωτοφανές. 

Πάνω σε αυτούς τους αγώνες δομήθηκε μεταπολιτευτικά, η συλλογική δράση 

μαθητών και φοιτητών, δράση η οποία αμφισβητείται έντονα, όπου πολλές φορές 

παρατηρείται να μην της δίνεται καν σημασία. 
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Στην δεκαετία που εξετάσαμε, παρατηρούμε όχι απλώς ένα ξέσπασμα με 

παροδικά χαρακτηριστικά, αλλά έναν ξεσηκωμό και μια αναθεώρηση για το σύνολο 

των κανόνων και περιστάσεων που περικλύνουν την νεολαία. Η τελευταία με την 

δράση της έκανε αισθητό ότι το αβέβαιο μέλλον, οι πολιτικές που δεν της παρείχαν 

κάτι ουσιαστικό, η στείρα γνώση και η ανάγκη εκσυγχρονισμού της Παιδείας, δεν 

ήταν θέματα που απλώς έμπαιναν προεκλογικά στην ατζέντα και έπειτα ξεχνιούνταν. 

Η νεολαίας διεκδίκησε, άλλοτε βίαια και άλλοτε ειρηνικά, μια εκ νέου θέση στην 

κοινωνία, έκανε αισθητή της παρουσία της καταρρίπτοντας τον μύθο του λύθαργου 

και τέλος έδειξε ότι η αλληλεγγύη είναι ένα από τα βασικά εργαλεία στην σημερινή 

εποχή για να μπορέσει να δομήσει μια ενιαία ταυτότητα. 

Αποτιμώντας την παραπάνω αναζήτηση, διαπίστωσα ότι το φαινόμενο της 

νεολαίας, δεν μπορεί να εξεταστεί ούτε με προχειρότητα, ούτε με παροδικά 

θεωρητικά σχήματα. Για να γίνει κατανόηση του συνολικού περιεχομένου αυτής της 

ομάδας, χρειάζεται μια εις βάθος ανάλυση με εκτεταμένη χρήση της ξένης 

βιβλιογραφίας, μιας και η ελληνική είναι αρκετά φτωχή. 

Με το παρόν πόνημα, δεν αναλύω πλήρως τους στόχους που έθεσα εξ αρχής, 

ωστόσο προσπάθησα μέσα από μια ιστοριογραφική καταγραφή, να θέσω κάποιους 

πυλώνες, για την μετέπειτα αναζήτηση και εις βάθος ανάλυση αυτών, σε κάποιο άλλο 

επίπεδο. Η βιβλιογραφία που εντόπισα αποτελεί ένα κομμάτι μόνο όλων αυτών που 

έχουν γραφτεί για τους νέους, παρόλα αυτά διαπύστωσα ότι η ελληνική βιβλιογραφία 

υστερεί σε μεγάλο βαθμό στην σύγχρονη εποχή, με πολλά φαινόμενα να μην 

αναλύονται διεξοδικά ή να γίνονται επιφανειακές αναλύσεις και παρουσιάσεις σε 

συνέδρια. 

Το τελευταίο νομίζω ότι είναι αυτό που πρέπει να διερευνηθεί περαιτέρω, κυρίως 

για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε σήμερα την κρίση, όχι ως φαινόμενο και τις 

επιπτώσεις αυτού, αλλά μια εμθάθυνση στα αίτια που την έχουν προκαλέσει. 
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