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ΜΕΤΑ ΤΟ ΝΤΟΥΜΠΑΪ

ΑΑ υυττόό  πποουυ  χχρρεεοοκκόόππηησσεε  ττηηνν
ππεερραασσµµέέννηη  ββδδοοµµάάδδαα  δδεενν
ήήτταανν  ααππλλάά  κκααιι  µµόόννοο  ττοο

ΝΝττοουυµµππάάιι..  ΜΜααζζίί  ττοουυ  χχρρεεοοκκόόππηησσαανν
κκααιι  όόλλαα  ααυυττάά  τταα  ψψέέµµαατταα  κκααιι  οοιι  φφιι--
λλοολλοογγίίεεςς  πποουυ  ππρροοσσππααθθοούύσσαανν  νναα
ααπποοδδεείίξξοουυνν  όόττιι  ηη  κκρρίίσσηη  ααννήήκκεειι  ππιιαα
σσττοο  ππααρρεελλθθόόνν,,  πποουυ  ππρροοσσππααθθοούύ--
σσαανν  νναα  ααπποοδδεείίξξοουυνν  όόττιι,,  ππααρράά  τταα
φφααιιννόόµµεενναα,,  ττοο  σσύύσσττηηµµαα  ττεελλιικκάά
δδοουυλλεεύύεειι..

Όλους τους προηγούµενους
µήνες οι κάθε λογής απολογητές
της “ελεύθερης αγοράς” και του
καπιταλισµού προσπαθούσαν να
µας πείσουν ότι είναι άλλο πράγ-
µα η ανάκαµψη και άλλο οι ουρές
των ανέργων, το πάγωµα στους
µισθούς και τις συντάξεις και οι
περικοπές στην υγεία και την παι-
δεία. 

Τώρα η θεωρία τους πήρε ακό-
µα µια στροφή: άλλο η ανάκαµψη,
άλλο οι χρεοκοπίες µας λένε. Ακό-
µα και αν οι χρεοκοπίες αφορούν
ολόκληρα κράτη όπως είναι η πε-
ρίπτωση του Ντουµπάι. 

Και οι νεολογισµοί δίνουν και
παίρνουν: ο ίδιος ο Dubai World, ο
κρατικός επενδυτικός φορέας του
Ντουµπάι που χρεοκόπησε την
περασµένη Πέµπτη, δεν κήρυξε
στάση αλλά “ετεροχρονισµό” των
πληρωµών. Η αδυναµία της κυ-
βέρνησης του Ντουµπάι να εξυπη-
ρετήσει τα δάνειά της είναι απλά
και µόνο µια “διόρθωση” στις
υπερβολές της πρόσφατης ανά-
καµψης -προς θεού όχι ένα ακόµα
επεισόδιο της κρίσης που ξεκίνη-
σε πριν από δεκατέσσερις περί-
που µήνες µε την χρεοκοπία της
Ληµαν Μπράδερς.

Το Ντουµπάι είναι το ένα από
τα επτά κρατίδια των Ηνωµένων
Αραβικών Εµιράτων (ΗΑΕ) -µιας
χώρας που για χρόνια θεωρείται
Ελβετία του Αραβικού κόσµου. Τα
ΗΑΕ είναι η έκτη µεγαλύτερη πε-
τρελαιοπαραγωγός χώρα του κό-
σµου και ταυτόχρονα µια από τις
πιο αναπτυγµένες χώρες της Μέ-
σης Ανατολής. Το µέσο κατά κε-
φαλή εισόδηµα πλησιάζει τις
40.000 δολάρια -µε άλλα λόγια
βρίσκεται στα επίπεδα της Γερµα-
νίας και της Γαλλίας.  Για χρόνια
το Ντουµπάι και τα άλλα έξι εµι-
ράτα ήταν το “υπόδειγµα” της επι-
τυχίας της ελεύθερης αγοράς: οι
∆ιεθνείς Εκθέσεις του ανταγωνί-
ζονται τις γερµανικές ενώ  η πρω-
τεύουσα έχει γεµίσει µε λαµπερά
µοντέρνα πολυόροφα κτίρια, ξε-
νοδοχεία 7 αστέρων, και κλειστά
χιονοδροµικά πάρκα έτοιµα να
υποδεχτούν τους βαθύπλουτους

του πλανήτη.
Αυτός ο τροµαχτικός πλούτος

φυσικά δεν µοιράζεται σε όλους:
κάθε άλλο. Το 89% του πληθυ-
σµού είναι εργάτες, ένα µεγάλο
κοµµάτι από αυτούς είναι µετανά-
στες από την Ασία. Το “οικονοµικό
θαύµα” χτίστηκε µε τις δικές τους
πλάτες -και για αυτό το θαύµα
πληρώνονται µε µεροκάµατα που
µε βία ξεπερνάνε τα 100 ευρώ το
µήνα. Όσο για τη δηµοκρατία -
που υποτίθεται ότι είναι η άλλη
όψη της ελεύθερης αγοράς- τα
ΗΑΕ κυβερνιούνται από επτά οικο-
γένειες που κληρονόµησαν την
εξουσία, χάρη στις καλές τους
σχέσεις, από τους Βρετανούς
αποικιοκράτες. 

Το Ντουµπάι, το δεύτερο µεγα-
λύτερο από τα επτά εµιράτα µετά
το Άµπου Ντάµπι κυβερνιέται από
τη  δυναστεία αλ Μακτούµ από τη
δεκαετία του 1830. Ο Μοχάµεντ
µπιν Ρασίντ αλ Μακτούµ είναι σή-
µερα πρωθυπουργός και ταυτό-
χρονα αντιπρόεδρος των ΗΑΕ.
Καθόλου τυχαία, τα ΗΑΕ ήταν
ένας από τους πιο πιστούς συµµά-
χους του Μπους στον πόλεµο “κα-
τά της τροµοκρατίας”.

Αυτά όµως ήταν και είναι απλά
λεπτοµέρειες για τους διεθνείς
επενδυτές που ψάχνουν ευκαιρίες
για να κάνουν µπίζνες. Και µια και
τα ΗΑΕ είχαν την φήµη της εξαι-
ρετικής ευκαιρίας οι επενδυτές
συνωστίζονταν κυριολεκτικά για
µια θέση στα µεγάλα έργα. Όχι
γιατί τα “πραγµατικά στοιχεία της
οικονοµίας ήταν υγιή” αλλά πολύ
απλά γιατί τα δισεκατοµµύρια που
έδιναν -και συνεχίζουν να δίνουν-
οι κεντρικές τράπεζες της Αµερι-
κής και της Ευρώπης “για την διά-
σωση της οικονοµίας” κατέληξαν
για µια ακόµα φορά στους διε-
θνείς κερδοσκόπους που µετά τη
φούσκα της υψηλής τεχνολογίας

και των φτηνών στεγαστικών δα-
νείων έτρεξαν αµέσως να τα επεν-
δύσουν στη νέα ευκαιρία. Το όνο-
µά της carry trade.

Το κόλπο είναι πολύ απλό: δα-
νείζεσαι σε δολάρια από την αµε-
ρικανική κεντρική τράπεζα µε µη-
δενικό επιτόκιο και ύστερα µε τα
λεφτά αυτά αγοράζεις οµόλογα
του Dubai World -ή του ελληνικού
δηµοσίου, που υπόσχονται µεγά-
λες αποδόσεις. Ο κίνδυνος είναι
µηδενικός, αφού έχουν την εγγύη-
ση ενός κράτους. Και τα κέρδη
φανταστικά -αφού εκτός από τα
µεγάλα επιτόκια οι επενδυτές
αποκοµίζουν και ένα έξτρα όφε-
λος από την συνεχή υποτίµηση
του δολαρίου.

Στην πραγµατικότητα, φυσικά,
πρόκειται απλά και µόνο για µια
νέα φούσκα που κινδυνεύει να
σκάσει µε το πρώτο σφίξιµο της
στρόφιγγας του εύκολου χρήµα-
τος από τις κεντρικές τράπεζες.

Η Dubai World δεν είχε καµιά
δυσκολία να αντιµετωπίζει τις
υποχρεώσεις της: το µόνο που
χρειαζόταν ήταν να εκδώσει µια
ακόµα σειρά οµολόγων που οι
επενδυτές-κερδοσκόποι έτρεχαν
αµέσως να αγοράσουν. Καλά να
είναι τα πακέτα “διάσωσης”. Και η
πολιτική του φτηνού χρήµατος και
η πτώση του δολαρίου.

Ξεπούληµα

ΦΦυυσσιικκάά  ααυυττάά  δδεενν  θθαα  κκρρααττοούύσσαανν
γγιιαα  ππάάνντταα..  ΌΌλλοοιι  ττοο  ήήξξεερραανν  ααυυττόό..
ΓΓιιαα  ττοουυςς  κκεερρδδοοσσκκόόπποουυςς  ττοο  ζζήήττηηµµαα
ήήτταανν  ααππλλόό::  θθαα  έέππρρεεππεε  νναα  ττοο  µµυυρριι--
σσττοούύνν  έέγγκκααιιρραα  κκααιι  νναα  ξξεεπποουυλλήή--
σσοουυνν  ππρρώώττοοιι  --ππρριινν  σσκκάάσσεειι  ττοο  κκααννόό--
ννιι..  ΠΠρράάγγµµαα  πποουυ  σσηηµµααίίννεειι  όόττιι  αακκόό--
µµαα  κκααιι  ηη  ααππλλήή  υυππόόννοοιιαα  όόττιι  ηη  κκααττάά--
σστταασσηη  εεννδδέέχχεεττααιι  νναα  ααλλλλάάξξεειι  εείίννααιι
ιικκααννήή  νναα  κκάάννεειι  ττοουυςς  εεππεεννδδυυττέέςς  νναα
ττοο  ββάάλλοουυνν  σστταα  ππόόδδιιαα  --κκααιι  νναα  ααπποο--
σσττεερρήήσσοουυνν  ττηηνν  DDuubbaaii  WWoorrlldd    ήή

όόπποοιιαα  DDuubbaaii  WWoorrlldd  ααππόό  τταα  ααππααρρααίί--
ττηητταα  φφρρέέσσκκαα  δδάάννεειιαα..  ΑΑυυττόό  αακκρριι--
ββώώςς  έέγγιιννεε  ττηηνν  ππεερραασσµµέέννηη  ΠΠέέµµππττηη..  

Την ∆ευτέρα που άνοιξαν ξανά
(ήταν περίοδος γιορτών στον αρα-
βικό κόσµο) τα χρηµατιστήρια στα
ΗΑΕ κυριάρχησε πανικός.

“Υπάρχουν 100 εκατοµµύρια
εντολές για πώληση, όλες για πε-
ριζήτητες (κάποτε) µετοχές” πα-
ραπονιόταν ένας χρηµατιστής
από το Λονδίνο στην εφηµερίδα
Φαινάνσιαλ Τάιµς. “Είναι ένας πα-
νικός για άµεσο ξεπούληµα”. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της
Τράπεζας ∆ιεθνών ∆ιακανονισµών
οι διεθνείς επενδυτές έχουν στα
χέρια τους χρεόγραφα αξίας 123
δισεκατοµµυρίων δολαρίων των
ΗΑΕ. 

Η κατάρρευση του Ντουµπάι
δεν είναι απλά και µόνο µια “διόρ-
θωση” των υπερβολών των τελευ-
ταίων µηνών. Είναι η συνέχιση -και
η κλιµάκωση- της κρίσης. Και δεν
πρόκειται για µεµονωµένο περι-
στατικό:

“Οι εξελίξεις στο Ντουµπάι”
αναγκάζεται να παραδεχτεί η Φαι-
νάνσιαλ Τάιµς -που ασπάζεται µα-
ζί µε τις άλλες αστικές εφηµερί-
δες τις θεωρίες της ανάκαµψης
και της διόρθωσης- “ήταν ένας
µόνο από τους παράγοντες που
τσάκισαν το ηθικό των επενδυτών
στις αναπτυσσόµενες αγορές την
περασµένη βδοµάδα. Οι κινεζικές
τράπεζες ετοιµάζουν σχέδια
άντλησης νέων κεφαλαίων, σύµ-
φωνα µε πληροφορίες που διέρ-
ρευσαν την ∆ευτέρα. Το Βιετνάµ
υποτίµησε το νόµισµά του την πε-
ρασµένη Τετάρτη. Και οι ανησυ-
χίες για την σταθερότητα του ελ-
ληνικού τραπεζικού συστήµατος
οδήγησε στην απόλυση ενός από
τους βασικούς τραπεζικούς διοι-
κητές την περασµένη Πέµπτη”.

‘‘ΣΣυυννεεχχίίζζεεττααιι  ττοο  µµππααρράάζζ  ττωωνν  ααρρννηηττιικκώώνν  δδηηµµοοσσιιεευυ--
µµάάττωωνν  γγιιαα  ττηηνν  εελλλληηννιικκήή  οοιικκοοννοοµµίίαα  ααππόό  ττοουυςς
FFiinnaanncciiaall  TTiimmeess’’..  ΜΜεε  ααυυττόόνν  ττοονν  χχααρραακκττηηρριισσττιικκόό
ππρρόόλλοογγοο  δδηηµµοοσσίίεευυσσεε  ττηηνν  ππεερραασσµµέέννηη  ββδδοοµµάάδδαα  ττοο
iinn..ggrr  --οο  γγννωωσσττόόςς  δδιικκττυυαακκόόςς  ττόόπποοςς  ττοουυ  ΟΟρργγααννιισσµµοούύ
ΛΛααµµππρράάκκηη..  ΤΤοο  µµήήννυυµµαα  εείίννααιι  σσααφφέέςς::  ππρρόόκκεειιττααιι  ααππλλάά
γγιιαα  µµιιαα  αακκόόµµαα  ααννθθεελλλληηννιικκήή  εεππίίθθεεσσηη..

Η πραγµατικότητα είναι, όµως, πολύ διαφορετι-
κή. Η ελληνική οικονοµία αντιµετωπίζει τροµαχτικά
προβλήµατα -ανάλογα µε αυτά που οδήγησαν το
Ντουµπάι στην κατάρρευση. ‘Εάν η Ελλάδα δεν
ήταν στην ευρωζώνη’ γράφει η Φαϊνάνσιαλ Τάιµς
“θα πήγαινε κατευθείαν προς την πτώχευση”. 

Η ελληνική οικονοµία έχει να αντιµετωπίσει δυο
αλληλένδετα αλλά αντικρουόµενα ζητήµατα. 

Το πρώτο είναι η ύφεση. Οι ελληνικές επιχειρή-
σεις, χρειάζονται επειγόντως ένα νέο πακέτο στήρι-
ξης, σαν αυτά που προσφέρουν όλες οι κυβερνή-
σεις αυτόν τον καιρό στους καπιταλιστές τους, για
να επιβιώσουν και να είναι σε θέση να αντιµετωπί-
σουν τις υποχρεώσεις τους προς τις τράπεζες και
τους προµηθευτές τους (για το προσωπικό τους
δεν νοιάζεται κανένας, αυτές είναι ελαστικές δαπά-
νες, µπορούν να τους απολύσουν) έτσι ώστε να µην
εξαπλωθεί και άλλο η κρίση.  Αλλά η κυβέρνηση
έχει πολύ περιορισµένες δυνατότητες βοήθειας: η
αιτία είναι το δεύτερο πρόβληµα, τα τροµακτικά
χρέη του δηµοσίου.

Την χρονιά που µας έρχεται η κυβέρνηση θα χρει-
αστεί να δανειστεί περίπου 60 δισεκατοµµύρια ευρώ.
Από αυτά τα δυο τρίτα θα πάνε ξανά στους τραπεζί-
τες,  για να αποπληρωθούν τα διάφορα χρεόγραφα
που έχουν “ωριµάσει”. Το υπόλοιπο ένα τρίτο θα
χρειαστεί για να καλυφθούν τα νέα ελλείµµατα. 

Επιτόκια

ΓΓιιαα  νναα  σσυυγγκκεεννττρρώώσσεειι  ααυυττάά  τταα  πποοσσάά  ττοο  εελλλληηννιικκόό
δδηηµµόόσσιιοο  εεκκδδίίδδεειι  ννέέαα  οοµµόόλλοογγαα  --κκααιι  ύύσσττεερραα  τταα  πποουυ--
λλάάεειι  µµεε  δδιιααγγωωννιισσµµόό  σσττιιςς  ττρράάππεεζζεεςς  κκααιι  ττοουυςς  άάλλλλοουυςς
εεππεεννδδυυττέέςς..  ΑΑυυττόό  πποουυ  ππααζζααρρεεύύοουυνν  οοιι  ττρρααππεεζζίίττεεςς
σσττοουυςς  δδιιααγγωωννιισσµµοούύςς  ααυυττοούύςς  εείίννααιι  ττοο  εεππιιττόόκκιιοο..  ΓΓιιαα
νναα  ααγγοορράάσσοουυνν  τταα  οοµµόόλλοογγαα  ττοουυ  υυππεερρχχρρεεωωµµέέννοουυ  εελλ--
λληηννιικκοούύ  δδηηµµοοσσίίοουυ  οοιι  εεππεεννδδυυττέέςς  ααππααιιττοούύνν  σσήήµµεερραα
εεππιιττόόκκιιαα  ππεερρίίπποουυ  22%%  µµεεγγααλλύύττεερραα  ααππόό  όόττιι  ττηηςς  ΓΓεερρ--
µµααννίίααςς..  ΗΗ  ββαασσιικκήή  ππηηγγήή  ττωωνν  υυψψηηλλώώνν  κκεερρδδώώνν  πποουυ  εεµµ--
φφααννίίζζοουυνν  οοιι  εελλλληηννιικκέέςς  ττρράάππεεζζεεςς  ττοουυςς  ττεελλεευυττααίίοουυςς
µµήήννεεςς  εείίννααιι  αακκρριιββώώςς  ααυυττήή  ττηη  ττοοκκοογγλλυυφφίίαα::  δδααννεείίζζοο--
ννττααιι  µµεε  µµηηδδεεννιικκάά  σσχχεεδδόόνν  εεππιιττόόκκιιαα  ααππόό  ττηηνν  ΕΕυυρρωωππααϊϊ--
κκήή  ΚΚεεννττρριικκήή  ΤΤρράάππεεζζαα  κκααιι  τταα  ττοοπποοθθεεττοούύνν  σσεε  ττίίττλλοουυςς
ττοουυ  εελλλληηννιικκοούύ  δδηηµµοοσσίίοουυ  --  σσεε  οοµµόόλλοογγαα  µµεε  υυψψηηλλέέςς
ααπποοδδόόσσεειιςς  πποουυ  ααννττιικκααττοοππττρρίίζζοουυνν  υυπποοττίίθθεεττααιι  ττοο
υυψψηηλλόό  ρρίίσσκκοο  ααυυττήήςς  ττηηςς  ““ττοοπποοθθέέττηησσηηςς””..  

Πολλοί φοβούνται ότι πλησιάζει η στιγµή όπου οι
τραπεζίτες θα αρνηθούν να αγοράσουν νέα ελληνι-
κά οµόλογα. Την περασµένη εβδοµάδα διέρρευσε
στις εφηµερίδες η είδηση ότι η ελληνική κυβέρνηση
βρίσκεται σε µυστικές επικοινωνίες µε την Κίνα για
την άµεση αγορά, µέσα στον επόµενο χρόνο, από
τις ελεγχόµενες από την κινεζική κυβέρνηση τράπε-
ζες οµολόγων αξίας 25 δισ. ευρώ. Το αντάλλαγµα:
µια ακόµα συµφωνία τύπου Cosco για την παραχώ-
ρηση ποιός ξέρει τι την επόµενη φορά. 

Ταυτόχρονα, η ελληνική κυβέρνηση αναζητάει
βοήθεια από τις πιο κλασσικές πηγές: αυτή τη
εβδοµάδα επισκέπτεται την Ελλάδα ένα µεικτό κλι-
µάκιο του ∆ιεθνούς Νοµισµατικού Ταµείου και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ίδια η κυβέρνηση ισχυρίζε-
ται ότι πρόκειται για την καθιερωµένη ετήσια επί-
σκεψη -αλλά κανέναν δεν µπορεί να κοροϊδέψει.

Το ∆ΝΤ και η Ευρωπαϊκή Ένωση θέτουν σαν
προϋπόθεση για την “βοήθειά”� τους ένα σκληρό
πακέτο λιτότητας -”σαν αυτό που εφάρµοσε η Λετ-
τονία” όπως γράφει χαρακτηριστικά η Φαινάνσιαλ
Τάιµς. Οι Κινέζοι και οι άλλοι “διεθνείς επενδυτές”
απαιτούν ό,τι φιλέτο έχει αποµείνει στα χέρια του
δηµοσίου. Τα πανηγύρια στο Χρηµατιστήριο την
Τρίτη επιβεβαιώνουν ότι το ΠΑΣΟΚ είναι πρόθυµο
να τους τα δώσει όλα.

Σωτήρης Κοντογιάννης

Οι εκβιασµοί 
των τραπεζιτών“Ανάκαµψη” 

µε χρεοκοπίες

Μετανάστες οικοδόµοι στο Ντουµπάι



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ
ΣΣτταα  5588..225500  εευυρρώώ  ααννέέββηηκκεε  οο  δδεείίκκττηηςς  ττηηςς  οοιικκοο--

ννοοµµιικκήήςς  κκααµµππάάννιιααςς  γγιιαα  ττηηνν  ΕΕρργγααττιικκήή  ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηη
µµεε  τταα  1111..440000  εευυρρώώ  πποουυ  σσυυγγκκεεννττρρώώθθηηκκαανν  µµέέσσαα
σσττηηνν  ππρροοηηγγοούύµµεεννηη  ββδδοοµµάάδδαα  ααππόό  σσυυννττρρόόφφοουυςς
κκααιι  φφίίλλοουυςς  ττηηςς  εεφφηηµµεερρίίδδααςς..  

Ευχαριστούµε για τις προσωπικές σας ενισχύ-
σεις που συνεχίζουν να φτάνουν: από 400 ευρώ
Μαρία Σ. και Πάνος Γ., από 200 ευρώ Μαρίζα Ψ.
και Μιχάλης Κ., από 100 ευρώ Γιάννης Λ., Γιώρ-
γος Τ., Άγγελος Κ., Παντελής Θ. και Μαρία Ψ.,
από 50 ευρώ οι Οδυσσέας Κ., Αχιλλέας Κ., Γιώρ-
γος Λ., Τάκης Γ., Αντώνης Κ., Σεβαστή Γ., Μή-
τσος Α., Μαρία Α., ∆άνος Π., από 40 ευρώ Μαρία

Π. και Αντώνης Π., από 30 ευρώ οι Πάνος Π.,
Αντώνης Α., Αγγέλα Χ., Θάλεια Γ., Κώστας Τ.,
Γιάννης Θ. και Ρόνι Μ., από 20 ευρώ Έλενα Τ.,
Κασσάνδρα Κ., Μαρίνα Π., Νίκος Μ., Άχµετ Α.,
Θέµης Π., από 15 ευρώ Μάριος Π., Χρήστος Κ.,
∆ηµήτρης Λ. και τέλος Μανώλης Σ. 10 ευρώ. 

Είµαστε σχεδόν στη µέση του φιλόδοξου στό-
χου µας έναν περίπου µήνα από την έναρξη της
καµπάνιας και µπαίνουµε στον ∆εκέµβρη, έναν
κρίσιµο µήνα όχι µόνο για τα κινηµατικά µας κα-
θήκοντα και ραντεβού, αλλά και για την ώθηση
της οικονοµικής µας εξόρµησης. Συνεχίζουµε!

ΚΚ λλεείίννεειι  έέννααςς  χχρρόόννοοςς  ααππόό  ττιιςς  µµέέρρεεςς  ττηηςς  εεξξέέγγεερρσσηηςς  γγιιαα
ττοο  φφόόννοο  ττοουυ  ΑΑλλέέξξηη  κκααιι  ηη  χχρρεεοοκκοοππίίαα  ττοουυ  ΝΝττοουυµµππάάιι  ήήρρ--
θθεε  νναα  θθυυµµίίσσεειι  ππάάννωω  σσττηηνν  ώώρραα  όόττιι  ττοο  φφόόννττοο  γγιιαα  ττηηνν

ππεερρσσιιννήή  έέκκρρηηξξηη  ττηηςς  ννεεοολλααίίααςς  εείίννααιι  έένναα  σσύύσσττηηµµαα  χχρρεεοοκκοοππηη--
µµέέννοο..  

Μια χρεοκοπία καταρχήν οικονοµική. Όλα τα προηγούµενα
χρόνια, τότε που ακόµα έλεγαν ότι η οικονοµία πάει καλά, αυ-
τό το σύστηµα δεν είχε να προσφέρει σε µεγάλα τµήµατα της
νεολαίας τίποτε άλλο εκτός από ανεργία ή δουλειές του πο-
δαριού. Τώρα, ακόµα κι η κακοπληρωµένη ανασφάλιστη ερ-
γασία ανακηρύσσεται σε «προνόµιο». Οι εργαζόµενοι stage,
οι συµβασιούχοι, οι ωροµίσθιοι απολύονται µαζικά. Η περι-
βόητη «ανάκαµψη» αποδεικνύεται φούσκα. Και οι τραπεζίτες,
ντόπιοι και Ευρωπαίοι, απειλούν να κάνουν τα χρέη θηλιά στο
λαιµό των εργαζοµένων. Προκαλούν εξοργιστικά και αξίζει να
εισπράξουν µια νέα έκρηξη, µεγαλύτερη από την περσινή. 

Το ίδιο µεγάλη είναι κι η πολιτική χρεοκοπία. Πρώτα απ’
όλα γιατί η αστυνοµική κτηνωδία έχει εγκατασταθεί σαν µόνι-
µο σκηνικό. Πέρσι, ταυτόχρονα µε τον Αλέξη είχε δολοφονη-
θεί ένας µετανάστης έξω από το Αλλοδαπών στην Πέτρου
Ράλλη. Πριν κλείσει χρόνος, δολοφονήθηκε από βασανιστή-
ρια στο Α.Τ Νίκαιας ο Μοχάµεντ Καµράν και ακόµα δεν τολ-
µούν να ακουµπήσουν τους βασανιστές. 

Αδιέξοδα

ΑΑλλλλάά  δδεενν  εείίννααιι  ««µµόόννοο»»  ηη  κκαατταασσττοολλήή  πποουυ  δδεείίχχννεειι  τταα  ααδδιιέέξξοο--
δδάά  ττοουυςς..  ΕΕίίννααιι  κκιι  οο  κκααθθηηµµεερριιννόόςς  εεξξεευυττεελλιισσµµόόςς  ττωωνν  ννεεοοεεκκλλεεγγ--
µµέέννωωνν  υυπποουυρργγώώνν  ττοουυ  ΠΠΑΑΣΣΟΟΚΚ  πποουυ  ξξεεπποουυλλάάννεε  ττιιςς  υυπποοσσχχέέσσεειιςς
ττοουυςς  µµεε  ρρααγγδδααίίοουυςς  ρρυυθθµµοούύςς..  ΒΒγγααίίννεειι  οο  ΠΠρροοββόόπποουυλλοοςς  κκααιι  µµεε--
ττααφφέέρρεειι  ττεελλεεσσίίγγρρααφφαα  ττωωνν  ττρρααππεεζζιιττώώνν  γγιιαα  ππιιοο  άάγγρριιοο  ππρροοϋϋπποο--
λλοογγιισσµµόό  κκααιι  οοιι  υυπποουυρργγοοίί  σσττέέκκοοννττααιι  κκλλααρρίίννοο!!

Ο Παπανδρέου έτρεξε να συγχαρεί τον Σαµαρά για την
εκλογή του στην ηγεσία της Ν∆ και να ζητήσει συναίνεση. Το
εκδοτικό συγκρότηµα Λαµπράκη ανακήρυξε τη νίκη Σαµαρά
σε «στροφή δεξιά». Αναζητούν µε αγωνία κάποια δεξιά αντί-
βαρα απέναντι στη µαζική οργή του κόσµου που πιέζει το
ΠΑΣΟΚ από τα αριστερά. Ο «λαϊκοδεξιός» Σαµαράς αναγκά-
στηκε να πάρει αγκαλιά τον «κεντροµεσαίο» Αβραµόπουλο
για να κερδίσει την πλειοψηφία στη Ν∆. Το δεξιό υποστύλω-
µα του συστήµατος δεν έχει βγει από την κρίση του, οι ισορ-
ροπίες του είναι παράταιρες αν όχι ετοιµόρροπες. 

Είναι η ώρα για να δώσει η Αριστερά σάρκα και οστά στις
οργισµένες προσδοκίες της νεολαίας και των εργατών. Όχι
µε αφηρηµένες διακηρύξεις, αλλά µε πράξεις και πρωτοβου-
λίες. Οι κινητοποιήσεις για την επέτειο της εξέγερσης του ∆ε-
κέµβρη µπορούν να δώσουν ώθηση προς αυτή την κατεύθυν-
ση. Για να αναπτυχθεί ένα κίνηµα µε απεργίες και καταλήψεις
ενάντια στα βάρη της κρίσης εδώ και τώρα. Αλλά και για να
ακουστεί ξανά δυνατά ότι ένα τέτοιο κίνηµα έχει ανατρεπτική
προοπτική. Τώρα χρειάζεται η φωνή της Αριστεράς που βαδί-
ζει αντικαπιταλιστικά στους δρόµους της εξέγερσης. 

Στόχος 120.000€

Oµπάµα,
έξω από το
Αφγανιστάν
∆∆εεκκάάδδεεςς  χχιιλλιιάάδδεεςς  σσττρρααττιιώώττεεςς  εεττοοιιµµάάζζεεττααιι  νναα

σσττεείίλλεειι  οο  ΜΜππάάρραακκ  ΟΟµµππάάµµαα  σσττοο  ΑΑφφγγααννιισσττάάνν..
««ΠΠρρόόκκεειιττααιι  γγιιαα  ττηηνν  ππιιοο  δδύύσσκκοολληη  ααππόόφφαασσηη  σσττηηνν
µµέέχχρριι  ττώώρραα  θθηηττεείίαα  ττοουυ  σσττοονν  ΛΛεευυκκόό  ΟΟίίκκοο»»  σσύύµµ--
φφωωνναα  µµεε  τταα  εειιδδηησσεεοογγρρααφφιικκάά  ππρραακκττοορρεείίαα..

Ο Οµπάµα χρωστάει τη νίκη τους στις εκλογές
που έγιναν πριν από ένα ακριβώς χρόνο σε µεγά-
λο βαθµό στα αντιπολεµικά αισθήµατα των Αµε-
ρικάνων -που έχουν κυριολεκτικά σιχαθεί τον πό-
λεµο. Σύµφωνα µε ένα γκάλοπ που έγινε στις
ΗΠΑ πριν από λίγες µέρες µόνο το 17% των ψη-
φοφόρων του συµφωνεί µε την αύξηση των αµε-
ρικανικών δυνάµεων στο Αφγανιστάν. Το 55%
τάσσεται υπέρ της άµεσης αποχώρησης.

Στην πραγµατικότητα, όµως, ο Οµπάµα έχει
να αντιµετωπίσει πολύ πιο πιεστικά διλήµµατα.

Οι ΗΠΑ, απλά, δεν µπορούν να εγκαταλεί-
ψουν το Αφγανιστάν. Μια αποχώρηση από το
Αφγανιστάν απειλεί να έχει για τις ΗΠΑ ανάλο-
γες συνέπειες µε αυτές που είχε πριν από δυο
δεκαετίες η ρωσική αποχώρηση γα την πάλαι
ποτέ Σοβιετική Ένωση: την πτώση από το βά-
θρο της υπερδύναµης -και οι πτώσεις αυτές πο-
τέ δεν έχουν γίνει οµαλά στην ιστορία. Η αδυνα-
µία των δυνάµεων κατοχής να επιβληθούν στο
Αφγανιστάν φαίνεται ήδη ανάγλυφα µε την επέ-
κταση του πολέµου στο γειτονικό Πακιστάν. Μια
ατιµωτική υποχώρηση θα έχει, αναµφίβολα,
πολλαπλάσιες συνέπειες για τον ιµπεριαλιστικό
έλεγχο ολόκληρης της κεντρικής και νότιας
Ασίας -και όχι µόνο.

Ενισχύσεις

ΤΤοο  ππρρόόββλληηµµαα,,  όόµµωωςς,,  εείίννααιι  όόττιι  αακκόόµµαα  κκααιι  µµεε
ττιιςς  ννέέεεςς  δδυυννάάµµεειιςς  ηη  ννίίκκηη  θθαα  σσυυννεεχχίίζζεειι  νναα  µµοοιιάάζζεειι
µµεε  όόννεειιρροο  θθεερριιννήήςς  ννυυκκττόόςς  γγιιαα  ττοουυςς  ααµµεερριικκάάννοουυςς
σσττρρααττηηγγοούύςς..  ΣΣήήµµεερραα  υυππηηρρεεττοούύνν  σσττοο  ΑΑφφγγααννιι--
σσττάάνν  6688..000000  ααµµεερριικκααννοοίί  σσττρρααττιιώώττεεςς..  ΟΟ  σσττρρααττηη--
γγόόςς  ΜΜαακκΚΚρρίίσσττααλλ,,  οο  εεππιικκεεφφααλλήήςς  ττωωνν  δδυυννάάµµεεωωνν
ττωωνν  ΗΗΠΠΑΑ  σσττοο  ΑΑφφγγααννιισσττάάνν,,  εείίχχεε  ζζηηττήήσσεειι  µµιιαα  εεννίί--
σσχχυυσσηη  4400..000000    --δδέέκκαα  χχιιλλιιάάδδεεςς  ππεερριισσσσόόττεερροουυςς
ααππόό  όόσσοουυςς  σσττέέλλννεειι  οο  ΟΟµµππάάµµαα..  

Επιπρόσθετα η αµερικανική κυβέρνηση πιέζει
τις χώρες του ΝΑΤΟ να αυξήσουν και τη δική
τους συµµετοχή -µε λιγοστές όµως ελπίδες. Την
περασµένη βδοµάδα ο Φραντς-Γιόζεφ Γιουνγκ,
ο υπουργός Εργασίας της κυβέρνησης της Μέρ-
κελ αναγκάστηκε να παραιτηθεί όταν αποκαλύ-
φθηκε ότι ο γερµανικός στρατός είχε βυθίσει
τον Σεπτέµβρη, µε µια αεροπορική επιδροµή,
στο αίµα το χωριό Οµέρ Κχιλ του Αφγανιστάν. Η
αποκάλυψη ήταν ένα βαρύ πλήγµα όχι µόνο για
τον Γιούνγκ -που σαν υπουργός Άµυνας εκείνη
την εποχή ήταν ο κύριος υπεύθυνος της επιχεί-
ρησης συγκάλυψης- αλλά και για ολόκληρη την
κυβέρνηση της Μέρκελ: τον ∆εκέµβρη το Οµο-
σπονδιακό Κοινοβούλιο θα κληθεί να ψηφίσει
για την παράταση ή µη της γερµανικής παρου-
σίας στο Αφγανιστάν. Θα είναι µια δύσκολη δο-
κιµασία για την Μέρκελ όχι µόνο µέσα στο ίδιο
το κοινοβούλιο όπου θα βρεθεί αντιµέτωπη µε
την Αριστερά αλλά κύρια στους δρόµους, όπου
θα χρειαστεί να αντιµετωπίσει την οργισµένη
αντίδραση του αντιπολεµικού κινήµατος.  

Το Αφγανιστάν είναι µια χώρα 28 εκατοµµυ-
ρίων. Η πλειοψηφία µισεί θανάσιµα και τον Καρ-
ζάι και τους δυτικούς του «φίλους». Ακόµα και αν
εξασφάλιζε όλα τα στρατεύµατα που έχει ζητή-
σει η νίκη θα ήταν πολύ αβέβαιη για τον ΜακΚρί-
σταλ και τους αξιωµατικούς του. Οι πρόσθετες
δυσκολίες -η αδυναµία των νατοϊκών συµµάχων
να στείλουν τις «αναγκαίες» ενισχύσεις, το άθλιο
ηθικό του στρατεύµατος, οι επιθέσεις των «Ταλι-
µπάν» που έχουν φτάσει µέχρι την κάποτε ασφα-
λή Καµπούλ- όλα αυτά κάνουν την ήττα µάλλον
βέβαιη. Εµείς πάντως θα κάνουµε ότι µπορούµε
για να τους την εξασφαλίσουµε. Η διαδήλωση
της Τρίτης ήταν µόνο η αρχή.

Νο 895 33

Αυτοί στη
χρεoκοπία
εμείς στην

ανταρσία

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 10/12 Πνευµατικό Κέντρο 
(Ανακρέοντος 60) 6.30µµ
Οµιλητής: Πάνος Γκαργκάνας
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 12/12 Εργατικό Κέντρο 6µµ
Οµιλητές: 
Γιάννης Σηφακάκης, Κώστας Κουτελιδάκης
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ 13/12
Οµιλητής: Γιάννης Σηφακάκης
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 13/12 Βιοτεχνικό Επιµελητήριο
(Καραϊσκου 111) 7.30µµ
Οµιλητής: Πέτρος Κωνσταντίνου
ΠΑΤΡΑ
∆ΕΥΤΕΡΑ 14/12 Εργατικό Κέντρο 7µµ
Οµιλητής: Κώστας Πίττας
ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/12 Εργατικό Κέντρο 6µµ
Οµιλητής: Πάνος Γκαργκάνας
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/12 Συνεδριακό Κέντρο 7.30µµ
Οµιλητής: Τάσος Αναστασιάδης

ΚΥΨΕΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/12 
∆ηµοτική Αγορά 7.30µµ
Οµιλήτρια: Μαρία Στύλλου
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΠΕΜΠΤΗ 17/12 ∆ηµαρχείο 7µµ
Οµιλητής: Πέτρος Κωνσταντίνου
ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/12 
Στέκι (Αβέρωφ 7Α) 7µµ
Οµιλητές: Πάνος Γκαργκάνας, Βασίλης
Συλαϊδής
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΣΑΒΒΑΤΟ 19/12 
Ξυλοτεχνία 
Αίθ. ∆ηµοτικού Συµβουλίου 6.30µµ
Οµιλήτρια: Μαρία Στύλλου
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 20/12  
ΟΝΑ ∆ηµοφώντος 164, 6µµ
Άνω Πετράλωνα
Οµιλητές: ∆ηµήτρης Λιβιεράτος, Μαρία
Στύλλου
ΙΛΙΟΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ 20/12 ∆ηµαρχείο 6.30µµ
Οµιλητής: Πάνος Γκαργκάνας

Το πρωτοσέλιδο της Εργατικής 
Αλληλεγγύης  7/12/2008, έκτακτο φύλλο µια µέρα µετά τη δολοφονία του Αλέξη.



ΝΝοο  88995544

Εµπρός για Πανεργατική

2244ωωρρηη  ααππεερργγίίαα  εείίχχαανν  ττηη  ∆∆εευυττέέρραα  3300  ΝΝοοέέµµββρρηη,,  οοιι  ΝΝοο--
σσοοκκοοµµεειιαακκοοίί  γγιιααττρροοίί  όόλληηςς  ττηηςς  χχώώρρααςς  δδιιεεκκδδιικκώώννττααςς  ππρροο--
σσλλήήψψεειιςς  γγιιααττρρώώνν,,  κκααττααββοολλήή  δδεεδδοουυλλεευυµµέέννωωνν,,  εεφφααρρµµοογγήή
ττηηςς  κκλλααδδιικκήήςς  ΣΣυυλλλλοογγιικκήήςς  ΣΣύύµµββαασσηηςς  κκααιι  σσττήήρριιξξηη  ττηηςς  δδηη--
µµόόσσιιααςς  ππεερρίίθθααλλψψηηςς..

Παρά τις εκκλήσεις της υπουργού Υγείας Ξενογιαν-
νακοπούλου να µην προχωρήσουν στην απεργία, επει-
δή «θα πρέπει να επιδειχθεί κοινωνική ευθύνη για την
αντιµετώπιση της πανδηµίας της νέας γρίπης», η µία
µετά την άλλη οι Ενώσεις Νοσοκοµειακών Γιατρών σε
όλους τους νοµούς αποφάσισαν τη συµµετοχή τους. 

Την ∆ευτέρα 30/11 έγινε απεργιακή συγκέντρωση
έξω από το υπουργείο υγείας. Η υπουργός, που έτρεξε
να χαιρετήσει τους απεργούς, είπε για άλλη µία φορά
ότι τα αιτήµατά τους έχουν δροµολογηθεί. Πέρα όµως
από τις υποσχέσεις οι εφηµερίες παραµένουν απλήρω-
τες, οι νοµοθετηµένες προσλήψεις 2000 γιατρών δεν
έχουν γίνει πράξη,  ενώ δεν έχουν εγκριθεί τα κονδύλια
για τις εφηµερίες που ήδη πραγµατοποιούνται µέσα
στο µήνα για την αντιµετώπιση της νέας γρίπης.

«Εχουµε απλήρωτες εφηµερίες από τον Αύγουστο»,
µας είπε η Μερώπη Μανταίου από την πενταµελή του
νοσοκοµείου Σωτηρία. «∆εν έχει γίνει ούτε µία πρόσλη-
ψη γιατρού, αντίθετα έχουµε µόνο επικουρικούς για-
τρούς οι οποίοι βέβαια καλύπτουν πάγιες και διαρκείς
ανάγκες, καινούργιο νοσηλευτικό προσωπικό δεν υπάρ-
χει και επιπλέον έχει πέσει και ο οριµαγδός της γρίπης.
Θέλουµε να βάλουµε επιπλέον προσωπικό για την γρί-
πη και µας απαντούν δεν ξέρουµε αν θα µπορέσουµε
να καλύψουµε τις εφηµερίες. Εµείς κάναµε µέχρι πρό-
σφατα επίσχεση εργασίας, αύριο έχουµε νέα Γενική Συ-
νέλευση, για να δούµε τί θα κάνουµε. Αυτή τη στιγµή εί-
µαστε 5 ή 6 νοσοκοµεία στην Αθήνα που είµαστε απλή-
ρωτοι».  

Κονδύλια 

««ΤΤοο  άάµµεεσσοο  εείίννααιι  όόττιι  δδεενν  ππλληηρρώώννοοννττααιι  οοιι  εεφφηηµµεερρίίεεςς
ααππόό  ττοονν  ΙΙοούύλλιιοο  γγιιααττίί  δδεενν  υυππήήρρχχαανν  τταα  κκοοννδδύύλλιιαα»»,,  µµααςς  εείί--
ππεε  οο  ΦΦώώττηηςς  ΚΚοουυννιιάάκκηηςς  γγιιααττρρόόςς  σσττοο  ΨΨΝΝΑΑ..  ««ΕΕχχοουυµµεε  ξξεεκκιι--
ννήήσσεειι  εεδδώώ  κκααιι  δδύύοο  εεββδδοοµµάάδδεεςς  εεππίίσσχχεεσσηη  εερργγαασσίίααςς,,  κκλλεείί--
σσααµµεε  δδύύοο  φφοορρέέςς  ττηηνν  εεφφηηµµεερρίίαα  µµεε  ττηη  σσυυµµµµεεττοοχχήή  όόλλωωνν
εειιδδιικκεευυόόµµεεννωωνν  κκααιι  ττωωνν  εεππιιµµεελληηττώώνν..  ΕΕππίίσσηηςς  υυππάάρρχχεειι
ππρρόόββλληηµµαα  κκααιι  µµεε  ττοουυςς  ψψυυχχοολλόόγγοουυςς  γγιιαα  ττοουυςς  οοπποοίίοουυςς
δδεενν  υυππάάρρχχεειι  κκαανν  ττοο  κκοοννδδύύλλιι..  

Υπάρχουν και άλλα ζητήµατα που έχουν να κάνουν
µε το γεγονός ότι το νοσοκοµείο είναι χρεοκοπηµένο.
Χρωστάει πάρα πολλά λεφτά στις φαρµακευτικές εται-
ρείες που αυξάνουν συνεχώς τις τιµές των φαρµάκων.
Ενα ενέσιµο για παράδειγµα κάνει 300 ευρώ. Αυτή τη
στιγµή χρωστάει 6 εκατοµµύρια ευρώ µε συνέπεια για
να πληρώσουν τις εφηµερίες των ψυχολόγων Απριλίου -
Μαϊου - Ιουνίου πήραν το ποσό που προορίζονταν για
τους ασθενείς ως θεραπευτικό κίνητρο. Ετσι δεν µπορεί
να λειτουργήσει η ψυχική υγεία. Αυριο έχουµε νέα Γενι-
κή Συνέλευση για να συζητήσουµε πώς θα συνεχίσου-
µε».

«Την ∆ευτέρα 30/11 κάναµε εξόρµηση στην πύλη του
νοσοκοµείου µοιράζοντας την προκήρυξη της Πρωτο-
βουλίας –ΓΕΝΟΒΑ Νυστέρι που καλεί στην απεργία»,
µας είπε ο ΓΓιιάάννννηηςς  ΚΚοούύττρρααςς από τη Νοσοκοµειακή Επι-
τροπή Ιπποκράτειου Θεσσαλονίκης. «Υπάρχουν κλινικές
που η συµµετοχή στην απεργία είναι πολύ µεγάλη. Για
παράδειγµα στην παθολογική του Ιπποκράτειου συµµε-
τείχε το 70% των ειδικευόµενων. Την περασµένη εβδο-
µάδα η Γενική Συνέλευση της ΕΝΙΘ αποφάσισε να προ-
χωρήσουµε την ∆ευτέρα 7/12 σε τρίωρη στάση εργα-
σίας και συµµετοχή στις κινητοποιήσεις της ίδιας µέ-
ρας. Εχουµε νέα Γ.Σ. στις 9/12 όπου θα προτείνουµε
απεργιακή κινητοποίηση στις 17/12 για τον προϋπολογι-
σµό».       

Το Γενικό Συµβούλιο της ΟΕΝΓΕ θα συνεδριάσει ξα-
νά την Πέµπτη 10/12, ηµέρα που έχει οριστεί από τους
νοσοκοµειακούς γιατρούς ως η απώτατη καταληκτική
ηµεροµηνία, για την πληρωµή των δεδουλευµένων.

�ΕΕννωωττιικκόό  ψψηηφφοοδδέέλλττιιοο  ΑΑΡΡΣΣΙΙ--ΝΝΥΥΣΣΤΤΕΕΡΡΙΙ  σσττηηνν  ΕΕΙΙΝΝΑΑΠΠ,,
ββλλέέππεε  σσεελλίίδδαα  1155

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ΓΙΑΤΡΟΙ

Οι συµβασιούχοι επιµένουν

ΟΟιι  σσυυµµββαασσιιοούύχχοοιι  ∆∆αασσοοππυυρροοσσββέέσσττεεςς  ξξααννάάρρ--
χχοοννττααιι..  ΈΈννααςς  κκλλάάδδοοςς  εερργγααζζόόµµεεννωωνν  πποουυ  έέδδωωσσεε
ττεερράάσσττιιεεςς  µµάάχχεεςς  ααππέέννααννττιι  σσττηηνν  κκυυββέέρρννηησσηη  ΚΚαα--
ρρααµµααννλλήή,,  ξξααννααββρρίίσσκκεεττααιι  σσττοο  δδρρόόµµοο  σσττοουυςς  ππρρώώ--
ττοουυςς  δδύύοο  µµόόλλιιςς  µµήήννεεςς  ττηηςς  ννέέααςς  κκυυββέέρρννηησσηηςς..

«Πέντε χρόνια είµαστε στους δρόµους και θα
συνεχίσουµε µέχρι να δικαιωθούµε», τονίζει
στην Ε.Α. ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Οµο-
σπονδίας Συµβασιούχων Πυροσβεστών ΚΚώώσσττααςς
ΠΠααππααννττώώννηηςς αναφερόµενος στην µεγάλη πα-
νελλαδική κινητοποίηση που οργανώνει η
ΠΟΣΠΥ∆ την Πέµπτη 3 ∆εκέµβρη στις 9πµ
µπροστά από το υπουργείο ∆ηµόσιας Τάξης
και πορεία στο κέντρο της Αθήνας.

«Από την 1η ∆εκέµβρη, για άλλη µια φορά
5.500 χιλιάδες δασοπυροσβέστες θα γραφτούν
στα µητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆. Για άλλη µια
φορά σκληρά εργαζόµενοι θα οδηγηθούν στην
ανεργία, και σε αυτή την άδικη οµηρία, περιµέ-
νοντας τις νέες συµβάσεις από την νέα χρονιά.
Αυτή η κοροϊδία πρέπει να τελειώσει. Η νέα κυ-
βέρνηση είχε υποσχεθεί ότι θα σταµατήσει αυ-
τή την αδικία και θα προχωρήσει στην στελέχω-

ση του πυροσβεστικού σώµατος από όλους
εµάς. Ως τώρα όµως δεν έχουν προχωρήσει σε
πράξεις. Εµείς για άλλη µια χρονιά θα πραγµα-
τοποιήσουµε µαζική διαδήλωση. Χιλιάδες δασο-
πυροσβέστες θα κατέβουν από όλη την Ελλάδα
την Πέµπτη το πρωί για να αποκλείσουµε το κέ-
ντρο της Αθήνας και να τους δώσουµε να κατα-
λάβουν εξ’ αρχής ότι δεν αστειευόµαστε.

Η µονιµότητά µας δεν µπορεί να περάσει ού-
τε µέσα από δήθεν εξετάσεις αξιολόγησης ούτε
µέσα από µοριοδοτήσεις. Καλύπτουµε εδώ και
δεκαετίες πάγιες ανάγκες του σώµατος και ζη-
τάµε την µονιµοποίησή µας εδώ και τώρα.
Όλοι, χωρίς καµιά απολύτως εξαίρεση. Ζητάµε
την άµεση υπαγωγή του επαγγέλµατός µας στα
ΒΑΕ, την χορήγηση υπηρεσιακών ταυτοτήτων
όπως ορίζεται από τη ΣΣΕ µας ώστε να τους
αναγκάσουµε να µας αποδεχθούν και επίσηµα,
καθώς και την καταβολή ∆ασικού Επιδόµατος
αφού εµείς επανδρώνουµε τα δασικά περιπολι-
κά. Είναι µονόδροµος πλέον να µας αποδε-
χτούν ως εργαζόµενους µε πλήρη δικαιώµατα
αφού καλύπτουµε για δεκαετίες πάγιες ανά-
γκες της υπηρεσίας µας».

ΕΕκκλλοογγέέςς  γγιιαα  ττηηνν  ααννάάδδεειιξξηη  ννέέοουυ  ∆∆ΣΣ
έέχχεειι  ττηηνν  ΠΠέέµµππττηη  33  ∆∆εεκκέέµµββρρηη  ηη  ΕΕννωωσσηη  ΛΛιι--
µµεεννεερργγααττώώνν  ΟΟΛΛΠΠ..  ΤΤηηνν  ππεερραασσµµέέννηη  εεββδδοο--
µµάάδδαα  2255//1111  έέγγιιννεε  ηη  εεκκλλοογγοοααπποολλοογγιισσττιικκήή
σσυυννέέλλεευυσσηη  ττοουυ  σσωωµµααττεείίοουυ..  

Το προεδρείο του σωµατείου ζήτησε
την έγκριση του διοικητικού και οικονο-
µικού απολογισµού, χρησιµοποιώντας
ως βασικό επιχείρηµα ότι χάρη στους
χειρισµούς του προεδρείου και τους
αγώνες της προηγούµενης περιόδου, οι
Λιµενεργάτες κατάφεραν να πετύχουν
τη διασφάλιση των θέσεων εργασίας
τους καθώς και την κατοχύρωση ίδιων
όρων εργασίας νέων και παλιών εργαζο-
µένων. Η συνέλευση επικεντρώθηκε σε
µία διαµάχη του προεδρείου µε τον εκ-
πρόσωπο της ΠΑΣΚΕ γύρω από τους
χειρισµούς που έγιναν στο ζήτηµα της
ιδιωτικοποίησης, ροκανίζοντας το χρόνο
µε αποτέλεσµα να µην δοθεί η δυνατό-
τητα σε περισσότερους εργαζόµενους
να πάρουν το λόγο. 

Ετσι δε δόθηκε η δυνατότητα να µπουν
στη συνέλευση ερωτήµατα που παραµέ-
νουν ανοιχτά. «Στην παρούσα κρίσιµη φά-
ση την οποία διέρχεται ο κλάδος µας, κα-
λούµαστε ν' αποφασίσουµε σε ποιον θα
εµπιστευτούµε την ευθύνη των µελλοντι-
κών χειρισµών για την άνιση µάχη της
επιστροφής των όσων ξεπούλησαν οι πο-
λιτικές ηγεσίες εν µια νυκτί», είπε ο ΣΣττέέ--
λλιιοοςς  ΓΓεελλαασσττόόςς που ανακοίνωσε τη συµµε-
τοχή στις εκλογές της νέας παράταξης
«ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ
ΛΙΜΕΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ». «Πεποί-
θησή µου είναι πως ο αγώνας δεν έχει τε-
λειώσει, πως τίποτα ακόµη δεν έχει κριθεί
και θα σας θυµίσω τα όσα λιµάνια έχει
αποχωρήσει η Cosco στο παρελθόν κα-
τόπιν αποτελεσµατικά µεθοδευµένων πιέ-
σεων. Χρειάζεται δυναµισµός κι ευελιξία,
εµπεριστατωµένη ανυπακοή κι ανατροπή
στους νόµους – εκτρώµατα κι όχι νοµικές
εµπάθειες και πολιτικές προσταγές. Χρει-
άζεται µια σιδηρά στάση επί των δια-
πραγµατεύσεων κι όχι αµφίβολα συµπε-
ράσµατα περί των διασφαλίσεων της
δουλειάς µας. Όσο, και για όσο έχουµε
ακόµα τη δουλειά στα χέρια µας, πρέπει
ΕΜΕΙΣ να πιέσουµε για ουσιαστική δια-
σφάλιση κι όχι να περιµένουµε επαιτώ-
ντας ψίχουλα και µισόλογα!».

ΜΜπποορρεείί  ττοο  ΠΠααννεελλλλααδδιικκόό  ΣΣυυννττοοννιισσττιικκόό  ττωωνν  ΣΣυυµµββαασσιιοούύχχωωνν  νναα  αανναακκοοίίννωωσσεε  ττηηνν  αανναασσττοολλήή  ττωωνν  κκιιννηη--
ττοοπποοιιήήσσεεωωνν  ««ααννααµµέέννοοννττααςς  ττηηνν  κκααττάάθθεεσσηη  ττοουυ  ννοοµµοοσσχχεεδδίίοουυ»»,,  όόµµωωςς  οο  ααννααββρραασσµµόόςς  πποουυ  εεππιικκρρααττεείί
σσττιιςς  ττάάξξεειιςς  ττωωνν  σσυυµµββαασσιιοούύχχωωνν  δδεενν  λλέέεειι  νναα  κκοοππάάσσεειι..

Ήδη για την Τετάρτη και την Πέµπτη (2-3/12) ο σύλλογος συµβασιούχων αρχαιολόγων ανακοί-
νωσε 48ωρη απεργία. Παρά τις υποσχέσεις του Γερουλάνου, οι έκτακτοι αρχαιολόγοι γνωρίζουν
καλά πως την ώρα που ετοιµάζονται χιλιάδες απολύσεις µε πρόσχηµα τις περιοριστικές διατάξεις
για το 24µηνο, την ίδια ώρα η κυβέρνηση µε το νοµοσχέδιο που καταθέτει ετοιµάζεται να δηµιουρ-
γήσει µια καινούρια γενιά οµήρων συµβασιούχων ορισµένου χρόνου.

Το ίδιο πρόκειται να συµβεί σε δεκάδες υπηρεσίες, οργανισµούς, ασφαλιστικά ταµεία και
υπουργεία. Η προώθηση από πλευράς της κυβέρνησης ρυθµίσεων που θα ελαστικοποιούν ακόµα
περισσότερο τις εργασιακές σχέσεις πρέπει να απαντηθεί από όλους τους εργαζόµενους µαζί.

Σε µια τέτοια προσπάθεια την Τετάρτη 25/11 µόνιµοι και συµβασιούχοι στην ΕΡΤ πήραν την
πρωτοβουλία να δηµιουργήσουν από κοινού επιτροπή στήριξης του αγώνα των συµβασιούχων για
µόνιµη και σταθερή δουλειά. «Οι κινητοποιήσεις των συµβασιούχων πρέπει να γίνουν κινητοποιή-
σεις όλων των εργαζόµενων στην ΕΡΤ» αναφέρεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής που συνεχί-
ζει: «Η κυβέρνηση ετοιµάζει νόµο που θα προσλαµβάνονται µόνο συµβασιούχοι ορισµένου χρό-
νου. ∆ηλαδή δεν θα γίνει καµία πρόσληψη µόνιµου προσωπικού στα εκατοντάδες κενά. Αυτή η πο-
ρεία κάνει πιο εύκολη την ιδιωτικοποίηση της ΕΡΤ και όποιος έχει αυταπάτες ας κοιτάξει τι έγινε
στην Ολυµπιακή». 

Πράγµατι, εκατοντάδες συµβασιούχοι της Ο.Α. κατέλαβαν την Κυριακή 22/11 το κεντρικό κτήριο
στην Συγγρού µε αίτηµα να αποπληρωθούν τα δεδουλευµένα τους και να γίνουν οι µετατάξεις.
«Είµαστε 900 συµβασιούχοι µε πολλά χρόνια προϋπηρεσία που έχουµε πεταχτεί στο δρόµο και κα-
νείς δεν νοιάζεται. Το ΠΑΣΟΚ πριν τις εκλογές µας υποσχέθηκε µετατάξεις. Τώρα όχι µόνο δεν
κρατάνε τις υποσχέσεις τους αλλά µας χρωστάνε και τα δεδουλευµένα», τονίζει ο ΓΓιιάάννννηηςς  ΑΑπποο--
σσττοολλέέααςς από το Συντονιστικό των Συµβασιούχων της Ολυµπιακής.

Κυριάκος Μπάνος

Κατάληψη στο κτίριο της Ο.Α. στη Συγγρού

ΛΙΜΑΝΙΑ

∆ΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ
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ΠΠ ρροοχχωωρράά  οο  σσυυννττοοννιισσµµόόςς  ππρρωωττοοββάάθθµµιιωωνν  σσωωµµααττεείίωωνν
πποουυ  ππααίίρρννοουυνν  ττηηνν  ππρρωωττοοββοουυλλίίαα  γγιιαα  ααππεερργγιιαακκήή  κκιι--
ννηηττοοπποοίίηησσηη  κκααιι  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηη  ττηηνν  ΠΠέέµµππττηη  1177  ∆∆εε--

κκέέµµββρρηη  ηηµµέέρραα  έέννααρρξξηηςς  ττηηςς  σσυυζζήήττηησσηηςς  ττοουυ  ππρροοϋϋπποολλοογγιι--
σσµµοούύ  σσττηη  ΒΒοουυλλήή..  ΤΤηηνν  ΠΠέέµµππττηη  33  ∆∆εεκκέέµµββρρηη  σσττιιςς  77µµµµ  σστταα
γγρρααφφεείίαα  ττηηςς  ΟΟΛΛΜΜΕΕ,,  γγίίννεεττααιι  δδεεύύττεερρηη  σσύύσσκκεεψψηη  σσυυννττοοννιι--
σσµµοούύ  ((ηη  ππρρώώττηη  έέγγιιννεε  σσττιιςς  1199//1111))  πποουυ  κκααλλοούύνν  ΣΣυυλλλλόόγγοοιι
∆∆αασσκκάάλλωωνν  κκααιι  ΕΕΛΛΜΜΕΕ  µµεε  σσττόόχχοο  ττηηνν  εεππιιττυυχχίίαα  ττωωνν  κκιιννηηττοοπποοιι--
ήήσσεεωωνν  σσττιιςς  77  κκααιι  κκυυρρίίωωςς  σσττιιςς  1177//1122..  ΣΣττηη  σσύύσσκκεεψψηη  κκααλλοούύ--
ννττααιι  νναα  σσυυµµµµεεττέέχχοουυνν  ππρρωωττοοββάάθθµµιιαα  σσωωµµααττεείίαα  ττοουυ  δδηηµµοοσσίί--
οουυ  κκααιι  ιιδδιιωωττιικκοούύ  ττοοµµέέαα..  

Στην πρωτοβουλία συντονισµού πρωτοστατεί µέχρι
στιγµής ο χώρος της εκπαίδευσης, αφού πάνω από 15
Σύλλογοι ∆ασκάλων και ΕΛΜΕ έχουν πάρει είτε µέσα από
Γενικές Συνελεύσεις είτε µέσα από ∆ιοικητικά Συµβούλια
αποφάσεις συµµετοχής στις 17/12. Αυτή την εβδοµάδα
αναµένεται να παρθούν αποφάσεις και σε σωµατεία του
ιδιωτικού τοµέα καθώς και σε Συλλόγους στους χώρους
του ∆ηµοσίου. Ηδη αποφάσεις για απεργιακή κινητοποίη-
ση στις 17/12 έχουν πάρει ο Σύλλογος ∆ήµου Ν. Ηρακλεί-
ου, το Σωµατείο Μισθωτών Τεχνικών, η ΠΟΕΙ∆∆. Επίσης
υπογραφές έχουν συγκεντρωθεί µέχρι στιγµής στο κάλε-
σµα συνδικαλιστών για πανεργατική απεργία στις 17/12. 

Την περασµένη Πέµπτη 26/11 η απεργιακή συγκέντρω-
ση που έγινε στην Ιντρακόµ στα πλαίσια στάσης εργα-
σίας, µε πρόταση της Πρωτοβουλίας ΓΕΝΟΒΑ αποφάσισε
το ακόλουθο ψήφισµα: «Εκφράζουµε την πλήρη αντίθεσή
µας στην επιχειρούµενη νέα, ακόµη χειρότερη αλλαγή
του ασφαλιστικού και τα άλλα αντεργατικά και αντιλαϊκά
µέτρα που προωθούν η κυβέρνηση, η ΕΕ, οι εργοδότες κι
οι τράπεζες. Εξουσιοδοτούµε το ∆Σ να προχωρήσει σε
νέα αγωνιστική κινητοποίηση και συµµετοχή του σωµατεί-
ου στις πανεργατικές κινητοποιήσεις µε πρωτοβουλία
πρωτοβάθµιων σωµατείων και οµοσπονδιών στις 17 ∆ε-
κέµβρη 2009 µε αφορµή την ψήφιση του προϋπολογι-
σµού. Στηρίζουµε το ∆Σ να ζητήσει από την ΠΟΕΜ να κη-
ρύξει απεργία του κλάδου για τις 7/12 αλλά και από την
ΓΣΕΕ να κηρύξει πανεργατική απεργία την ίδια ηµέρα.
∆εν δεχόµαστε την κρίση και τις συνέπειες της να την
πληρώσουµε εµείς οι εργαζόµενοι, αλλά αυτοί που την
προκάλεσαν».  

Το θέµα της απεργιακής κινητοποίησης στις 17 ∆εκέµ-
βρη για τον προϋπολογισµό συζητήθηκε στο Γενικό Συµ-
βούλιο της Α∆Ε∆Υ στις 27/11.  Την πρόταση έκαναν οι
Παρεµβάσεις-Συσπειρώσεις και το ΠΑΜΕ.  Η πρόταση
δεν πέρασε γιατί η ΠΑΣΚ δεν πρότεινε καµία κινητοποίη-
ση µε τη δικαιολογία ότι πρώτα πρέπει να ακούσει τις
προθέσεις που έχουν οι οµοσπονδίες, η ∆ΑΚΕ πρότεινε
γενικά να γίνει απεργία µέσα στο ∆εκέµβρη, ενώ η «Αυτό-
νοµη Παρέµβαση» αρχικά πρότεινε απεργία στις 16 ∆ε-
κέµβρη, στηρίζοντας στην ουσία µε αυτό τον τρόπο την
πλειοψηφία της Α∆Ε∆Υ  που δεν ήθελαν να αποφασίσει
καµία κινητοποίηση.  

Παρά τις προσπάθειες τις συνδικαλιστικής γραφειο-
κρατείας η 17η ∆εκέµβρη µπορεί να µετατραπεί σε πα-
νεργατική απεργία από τα κάτω κόντρα στον προϋπολογι-
σµό και τις νέες περικοπές, στις κοινωνικές δαπάνες στα
ταµεία και στους µισθούς. Να εκφράσει την οργή χιλιά-
δων εργαζοµένων και νεολαίας απέναντι στην πολιτική
της ανεργίας και της φτώχειας που εφαρµόζει η νέα κυ-
βέρνηση ΠΑΣΟΚ, να αναγκάσει την ηγεσία της ΓΣΕΕ
–Α∆Ε∆Υ να προκηρύξουν πανεργατική απεργία κόντρα
στον προϋπολογισµό και να µετατραπεί σε αφετηρία ενός
νέου πανεργατικού κινήµατος που θα απαιτεί τα βάρη της
κρίσης να τα πληρώσουν αυτοί που τη δηµιούργησαν.

Κατερίνα Θωίδου

� Η Πρωτοβουλία Συντονισµού για πανεργατική
απεργία στις 17 ∆εκέµβρη που ξεκίνησε από µία σειρά
πρωτοβάθµια σωµατεία στο χώρο της εκπαίδευσης
και η ανταπόκριση που συναντά, βάζει πιέσεις σε όλη
την αριστερά. Απεργιακές αποφάσεις για τις 17
∆εκέµβρη έχουν αρχίσει να παίρνουν σωµατεία και
Οµοσπονδίες στις οποίες την πλειοψηφία έχουν
δυνάµεις του ΠΑΜΕ, όπως η  Οµοσπονδία
Εργαζοµένων στο Φάρµακο, η Πανελλαδική Ενωση
Λιθογράφων, η Οµοσπονδία Οικοδόµων, ο Συλλόγος
Εµποροϋπαλλήλων Αθήνας,  η Οµοσπονδία Τύπου και
Χάρτου, το Σωµατείο Εργαζοµένων «Πράκτικερ».

από τα κάτω 17 ∆εκέµβρη

2244ωωρρηη  ππααννεελλλλααδδιικκήή  ααππεερργγίίαα  ττηηνν  ΠΠέέµµππττηη  33  ∆∆εεκκέέµµββρρηη  ππρροογγρρααµµµµαα--
ττίίζζεειι  ηη  ΠΠΟΟΕΕ  ΟΟΤΤΑΑ..  ΤΤηηνν  ίίδδιιαα  ηηµµέέρραα  σσττιιςς  1111ππµµ  θθαα  γγίίννεειι  ααππεερργγιιαακκήή  σσυυγγκκέέ--
ννττρρωωσσηη  σστταα  γγρρααφφεείίαα  ττηηςς  ΟΟµµοοσσπποοννδδίίααςς  σσττηηνν  ππλλααττεείίαα  ΚΚααρρααϊϊσσκκάάκκηη  κκααιι
σσττηη  σσυυννέέχχεειιαα  πποορρεείίαα  σσττοο  υυππ..  ΕΕσσωωττεερριικκώώνν..  

Τα βασικά αιτήµατα της Οµοσπονδίας ∆ηµοτικών Υπαλλήλων είναι
να καταργηθούν οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, η υπεράσπιση και δι-
εύρυνση των συνταξιοδοτικών και ασφαλιστικών δικαιωµάτων, νέο µι-
σθολόγιο µε πραγµατικές αυξήσεις στα εισοδήµατα, ενιαίο πλαίσιο
αµοιβών και όρων απασχόλησης των εργαζόµενων στις επιχειρήσεις
ΟΤΑ, καθώς και επίλυση θεσµικών -κλαδικών αιτηµάτων.

«Την Πέµπτη το πρωί έχουµε απεργιακή φρουρά στο γκαράζ του
∆ήµου για να εξασφαλίσουµε την επιτυχία της απεργίας», µας είπε ο
ΝΝίίκκοοςς  ΜΜππέέκκιιοοςς Αντιπρόεδρος του Συλλόγου Εργαζοµένων  ∆ήµου
Περιστερίου. «Είναι η πρώτη απεργία της Οµοσπονδίας µετά τις
εκλογές και χρειάζεται να έχει επιτυχία για να δείξουµε στην κυβέρ-
νηση ότι αν δεν τηρήσει τις υποσχέσεις της θα µας βρει µπροστά
της. Το πάγωµα των µισθών µε αποτέλεσµα να πάρουµε µηδενικές
αυξήσεις είναι το πιο βασικό αίτηµα της απεργίας. Το δεύτερο είναι
το άνοιγµα του ασφαλιστικού και η κατάσταση στα Ταµεία µας. Επί-
σης πρέπει να σταµατήσουµε τις  ελαστικές µορφές απασχόλησης
στους ΟΤΑ καθώς και τις ιδιωτικοποιήσεις υπηρεσιών που προχω-
ρούν. Μάλιστα στο ∆ήµο Περιστερίου έχουν δώσει ακόµα και τη φύ-
λαξη σε ιδιωτική εταιρεία σεκιούριτι».    

Στις 3/12 η ΠΠααννεελλλλήήννιιαα  ΟΟµµοοσσπποοννδδίίαα  ΕΕρργγααζζοοµµέέννωωνν  ΙΙδδιιωωττιικκοούύ  ∆∆ιικκααίί--
οουυ  σσττοο  ∆∆ηηµµόόσσιιοο (ΠΟΕΙ∆∆) καλεί σε συγκέντρωση στις 1111ππµµ στην

ππλλααττεείίαα  ΚΚλλααυυθθµµώώννοοςς, στα πλαίσια της 48ωρης απεργίας τους στις 2
και 3 ∆εκέµβρη, διεκδικώντας  τη µετατροπή όλων των συµβάσεων σε
αορίστου χρόνου συµβάσεις µε νέα νοµοθετική ρύθµιση και µε κριτή-
ριο την προϋπηρεσία, καθώς και την κατάργηση του θεσµού των συµ-
βασιούχων και τη στελέχωση του ∆ηµόσιου µε µόνιµο προσωπικό.
Την περασµένη Τρίτη και Τετάρτη 24 και 25 Νοέµβρη, οι συµβασιού-
χοι του ∆ήµου Αθήνας έκαναν 48ωρη απεργία και πορεία από το αµα-
ξοστάσιο του ∆ήµου στην Ιερά Οδό στο υπ. Εσωτερικών απαιτώντας
και αυτοί την µετροπή των συµβάσεών τους σε αορίστου. 

Ο αγώνας µονίµων και συµβασιούχων εργαζοµένων στους ∆ήµους
και σε όλο το δηµόσιο χρειάζεται να είναι κοινός. Η 3η ∆εκέµβρη
µπορεί να γίνει η αρχή αφού είναι η πρώτη φορά που µία µεγάλη
οµοσπονδία στο δηµόσιο θα συναντηθεί απεργιακά µαζί µε χιλιάδες
συµβασιούχους του ∆ηµοσίου.  

«Η απεργία στις 3 ∆εκέµβρη ανοίγει τον κύκλο των κινητοποιήσεων
ενάντια στις επιθέσεις της κυβέρνησης», αναφέρει η απεργιακή προ-
κήρυξη που κυκλοφορεί η «ΣΣκκοουυππιιδδιιάάρραα». «Θέλουµε αυτή η απεργία
να πετύχει και να κλιµακωθεί συµπαρασύροντας όλες τις οµοσπον-
δίες του δηµοσίου. Να οργανώσουµε την απεργία ενηµερώνοντας
όλους τους συναδέλφους, µε γενική συνέλευση του Συλλόγου και να
κατέβουµε στην συγκέντρωση µε το πανό του σωµατείου µας ΟΛΟΙ
ΜΑΖΙ. ΜΟΝΙΜΟΙ, ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ και STAGE. Απαιτούµε από την
Α∆Ε∆Υ και την ΓΣΕΕ να προκηρύξουν πανεργατική απεργία στις 17
∆εκέµβρη όταν θα συζητιέται στην Βουλή αυτός ο προϋπολογισµός
και να σταµατήσουν να αφήνουν τον κάθε κλάδο να δίνει την µάχη
µόνος του».

Εργαζόµενοι στους ∆ήµους

Οι εργαζόµενοι Stage συνεχίζουν
ΟΟ ιι  εερργγααζζόόµµεεννοοιι  µµεε  ssttaaggee  πποουυ  άάννοοιιξξαανν  ττοο

δδρρόόµµοο  ττωωνν  κκιιννηηττοοπποοιιήήσσεεωωνν  ααππέέννααννττιι
σσττηηνν  κκυυββέέρρννηησσηη  ττοουυ  ΠΠΑΑΣΣΟΟΚΚ,,  σσυυννεεχχίί--

ζζοουυνν  αακκάάθθεεκκττοοιι..  ΗΗ  ααππόόφφαασσήή  ττοουυςς  γγιιαα  σσυυµµµµεεττοο--
χχήή  σσττηηνν  ππααννεερργγααττιικκήή  ααππεερργγίίαα  σσττιιςς  1177  ∆∆εεκκέέµµ--
ββρρηη  δδεείίχχννεειι  ττοο  δδρρόόµµοο  σσεε  όόλλαα  τταα  κκοοµµµµάάττιιαα  ττωωνν
εερργγααζζόόµµεεννωωνν  πποουυ  ππααλλεεύύοουυνν  γγιιαα  µµόόννιιµµηη  κκααιι
σσττααθθεερρήή  εερργγαασσίίαα..  ««ΟΟιι  σσυυµµββάάσσεειιςς  λλήήγγοουυνν,,  οοιι
ααγγώώννεεςς  όόχχιι»»,,  έέγγρρααφφεε  ττοο  κκεεννττρριικκόό  ππααννόό  ττοουυ  ΠΠαα--
ννεελλλλααδδιικκοούύ  ΣΣυυννττοοννιισσττιικκοούύ  ΕΕρργγααζζόόµµεεννωωνν  µµεε
SSttaaggee  πποουυ  δδιιααδδήήλλωωσσαανν  γγιιαα  άάλλλληη  µµιιαα  φφοορράά  ττηηνν
ΤΤρρίίττηη  11//1122  σσττοο  κκέέννττρροο  ττηηςς  ΑΑθθήήννααςς..  

Χιλιάδες εργαζόµενοι µε συµβάσεις stage
από όλη την Ελλάδα έκαναν µια δυναµική κινη-
τοποίηση που ανέδυε όλη εκείνη την οργή και
την αγανάκτηση απέναντι σε µια αδιάφορη και
ανάλγητη κυβέρνηση. Σε µια κυβέρνηση που
πραγµατοποιεί µια από τις µαζικότερες απολύ-
σεις των τελευταίων δεκαετιών, στέλνοντας
30.000 και πλέον νέους εργαζόµενους στο
δρόµο και ανεβάζοντας τους δείκτες ανεργίας
3 µε 4 %.

«Στηρίξαµε το ΠΑΣΟΚ σε αυτές τις εκλογές

όµως τελικά όλες οι ελπίδες µας διαψεύστηκαν
από τις πρώτες κιόλας µέρες. Η κυβέρνηση δυ-
στυχώς δεν νοιάζεται για τους εργαζόµενους.
∆εν ενδιαφέρονται για τον εργαζόµενο κόσµο
και την νεολαία. ∆εν τους απασχολεί για το
πώς θα επιβιώσει όλος αυτός ο κόσµος. Που
θα βρει δουλειά. Τι θα κάνει», τόνισε στην Ε.Α.
η ΓΓιιώώτταα  ΑΑββρρααννττιιννήή από τον ΟΣΚ της Πάτρας.

«Κάθε µέρα»

««ΘΘέέλλοουυνν  νναα  µµααςς  ππεεττάάξξοουυνν  σσττοο  δδρρόόµµοο,,  ααλλλλάά
θθαα  µµααςς  ββρρίίσσκκοουυνν  σσττοο  δδρρόόµµοο  κκάάθθεε  µµέέρραα..  ∆∆εενν
θθαα  ξξεεµµππεερρδδέέψψοουυνν  µµεε  εεµµάάςς  ττόόσσοο  εεύύκκοολλαα..  ΘΘέέ--
λλοουυνν  νναα  µµααςς  ααπποοµµοοννώώσσοουυνν..  ΠΠααρράά  ττιιςς  ααππααννωω--
ττέέςς  κκιιννηηττοοπποοιιήήσσεειιςς  µµααςς  ααδδιιααφφοορροούύνν..  ΕΕµµεείίςς
ττοουυςς  ππρροοεειιδδοοπποοιιοούύµµεε..  ΘΘαα  σσυυννεεχχίίσσοουυµµεε  µµεε  κκάά--
θθεε  ττρρόόπποο..  ΘΘαα  ττοουυςς  ααπποοδδεείίξξοουυµµεε  ππωωςς  ηη  µµάάχχηη
γγιιαα  σσττααθθεερρήή  κκααιι  µµόόννιιµµηη  δδοουυλλεειιάά  εείίννααιι  µµάάχχηη  γγιιαα
ττηηνν  εεππιιββίίωωσσηη  µµααςς»»,,  ττόόννιισσεε  ααππόό  ττοο  ββήήµµαα  ττηηςς  σσυυ--
γγκκέέννττρρωωσσηηςς  ηη  ΛΛίίαα  ΚΚοουυττρράάκκοουυ  ααππόό  ττοο  ΠΠααννεελλ--
λλααδδιικκόό  ΣΣυυννττοοννιισσττιικκόό..

Στον ίδιο τόνο ο ΓΓιιάάννννηηςς  ΚΚοολλττσσίίδδααςς µιλώντας
στην Ε.Α. τόνισε πως η προσπάθεια κατασυκο-

φάντησης των αγώνων τους, η προσπάθεια
αποµόνωσής τους δεν έχει καταφέρει να τους
λυγίσει. «Σε κάθε οικογένεια υπάρχει κάποιος
µε stage. Ξέρουν τι θα πει κακοπληρωµένη δου-
λειά των 450 ευρώ και ανασφάλιστη. Και όλες
οι υπηρεσίες και οι οργανισµοί έχουν εργαζόµε-
νους µε stage. ∆ουλεύουµε δίπλα-δίπλα µε µό-
νιµους ή συµβασιούχους συναδέλφους µας. Ο
κόσµος ξέρει πολύ καλά πως δεν είµαστε ούτε
γαλάζια, ούτε πράσινα παιδιά. Είµαστε εργαζό-
µενοι στις χειρότερες συνθήκες εργασίας. Γι’
αυτό το σύνθηµά µας: ‘όλη η Ελλάδα είναι
stage’, βρίσκει ανταπόκριση. Η επίθεση σε εµάς
είναι επίθεση σε όλους τους εργαζόµενους.
Έχουµε πάρει την κοινωνία µε το µέρος µας. Ο
αγώνας µας θα συνεχιστεί µέχρι τη νίκη».

Αµέσως µετά την πορεία πραγµατοποιήθηκε
η συνεδρίαση του Πανελλαδικού Συντονιστικού
που θα συζητούσε το πρόγραµµα των επόµε-
νων κινητοποιήσεων και τα οργανωτικά ζητήµα-
τα για την όσο το δυνατόν µαζικότερη παρου-
σία των stagiers στην Πανεργατική στις 17 του
∆εκέµβρη ενάντια στον προϋπολογισµό.

Τρίτη 1η ∆εκέµβρη, εργαζόµενοι στα Stage στην Οµόνοια
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ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΜΙΛΩΝΑ

ΕΕ κκααττοοννττάάδδεεςς  ααγγωωννιισσττέέςς,,  εερργγααζζόό--
µµεεννοοιι,,  ννέέοοιι  κκααιι  ννέέεεςς,,  σσυυµµµµεεττεείί--
χχαανν  σσττηηνν  ΠΠααννααθθηηννααϊϊκκήή  σσυυννέέ--

λλεευυσσηη  πποουυ  έέγγιιννεε  ττηηνν  ΚΚυυρριιαακκήή  σσττοο  γγήή--
ππεεδδοο  ττοουυ  ΜΜίίλλωωνναα..  ΤΤηη  σσυυννέέλλεευυσσηη  άάννοοιι--
ξξεε  οο  ΣΣππύύρροοςς  ∆∆ρρίίττσσααςς,,  ππααρροουυσσιιάάζζοοννττααςς
ττηηνν  εειισσήήγγηησσηη  ττοουυ  ΣΣυυννττοοννιισσττιικκοούύ  ττηηςς
ΑΑΝΝΤΤΑΑΡΡΣΣΥΥΑΑ  κκααιι  αακκοολλοούύθθηησσεε  σσυυζζήήττηησσηη..  

«Η καταλυτική παρουσία και µαζική
δράση µιας Αριστεράς αντικαπιταλιστι-
κής και επαναστατικής για την από-
κρουση των επιθέσεων και την υπερά-
σπιση και διεύρυνση κατακτήσεων και
δικαιωµάτων είναι σήµερα αναγκαία
συνθήκη εάν θέλουµε πραγµατικά η
αντικαπιταλιστική ανατροπή να είναι η
απάντηση τόσο στην κρίση όσο και
στην προσπάθεια των αστών για διέξο-
δο από αυτήν» ανέφερε  ο Σ. ∆ρίτσας
(ολόκληρη η εισήγηση του συντονιστι-
κού υπάρχει στο σάιτ της ΑΝΤΑΡΣΥΑ).
Η εισήγηση έκλεισε µε τα άµεσα καθή-
κοντα που έρχονται µπροστά στο ∆ε-
κέµβρη:

«Τη µαζική παρουσία στις µεγάλες
κινητοποιήσεις ενάντια στη σύναξη
των γερακιών του πολέµου και του
ιµπεριαλισµού στη σύνοδο του ΟΑΣΕ
στην Αθήνα, στις 1 και 2 του ∆εκέµ-
βρη, µε συλλαλητήριο την Τρίτη 1 ∆ε-
κέµβρη 6.30 µµ στα Προπύλαια. Τη
στήριξη των κινητοποιήσεων ενάντια
στην ελαστική εργασία (stage, συµβα-
σιούχοι, ωροµίσθιοι) και ενάντια στην
αντι-ασφαλιστική ανατροπή. Τη µαζική
στράτευση όλης της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στην
προσπάθεια για να είναι η επέτειος
της δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορό-
πουλου ορόσηµο στην πάλη των εργα-
ζοµένων και της νεολαίας απέναντι
στην πολιτική που «πυροβολεί τις ανά-
γκες µας» µε µαζική διαδήλωση την
Κυριακή 6/12 στις 13.30 µ.µ. στα Προ-
πύλαια. Τη µέρα πανεκπαιδευτικής
δράσης και απεργίας στις 7/12 και την
προσπάθεια για καταλήψεις σε σχολές
και σχολεία. Την πρωτοβουλία για πα-
νεργατική απεργία στις 17/12 µε στό-
χο να βγει µέσα στις κινητοποιήσεις η
οργή και η αγανάκτηση αλλά και να
πάρει σχήµα και λόγο και να αρθρωθεί
σε συγκεκριµένους στόχους ανατρο-
πής της κυρίαρχης πολιτικής». 

Η ΕΕφφηη  ΓΓααννννιιάάρρηη που µίλησε µεταφέ-
ροντας την εικόνα από τη συνέλευση
εκπαιδευτικών: «Υπάρχει µια ανάγκη
από εδώ και πέρα να δουλέψουµε
σκληρά. Πέρα από την ανάγκη για δια-
µόρφωση πολιτικών απόψεων, υπάρχει
από τον κόσµο µια απαίτηση σε ζητή-
µατα συνδικαλισµού. Να πάρει πρωτο-
βουλίες η ΑΝΤΑΡΣΥΑ για να σπάσει
αυτή η παραλυσία που υπάρχει σε ένα
πολύ µεγάλο βαθµό στα συνδικάτα,
για να σπάσει αυτό το κλίµα ηττοπά-
θειας και αναµονής που σε ένα µεγάλο
βαθµό καλλιεργείται από τη γραφειο-
κρατία και τον υποταγµένο συνδικαλι-
σµό, να δώσουν οι δυνάµεις της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ µια νέα πνοή και µια ζω-
ντάνια και στα σωµατεία και στους
αγώνες που πρόκειται να ξεσπάσουν
στην επόµενη περίοδο. 

Ηδη από την πρώτη µέρα ΠΑΣΟΚ
στην κυβέρνηση άνοιξαν µέτωπα, στα

λιµάνια, στην εκπαίδευση. Γνώµη των
εκπαιδευτικών της ΑΝΤΑΡΣΥΑ είναι ότι
η ΑΝΤΑΡΣΥΑ πρέπει, να είναι δίπλα,
µέσα σε αυτά τα µέτωπα, να προσπα-
θεί να τα στηρίξει και οργανωτικά και
πολιτικά, να προσπαθήσει να δηµιουρ-
γήσει καινούργια µέτωπα…Θέλω να
αναφερθώ σε µια σηµαντική διαδικασία
που στηρίζει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ εκπαιδευτι-
κών και έχει να κάνει µε το συντονισµό
από τα κάτω πρωτοβάθµιων σωµατείων
σε δασκάλους και καθηγητές. Η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ εκπαιδευτικών επιδιώκει µε
τη διεύρυνση αυτής της προσπάθειας
και σε άλλους συλλόγους και σωµατεία
ακόµα και του ιδιωτικού τοµέα. Εχουν
παρθεί κάποιες αποφάσεις, αύριο στά-
ση εργασίας και κινητοποίηση στο
υπουργείο Παιδείας, τη ∆ευτέρα 7 ∆ε-
κέµβρη στάση εργασίας µε την επέτειο
του θανάτου του Αλ. Γρηγορόπουλου,
στις 17 ∆εκέµβρη έχουν παρθεί απο-
φάσεις για κινητοποιήσεις για το προϋ-
πολογισµό και επίσης οργάνωση πλα-
τιάς σύσκεψης για το ασφαλιστικό
ώστε να ληφθούν πρωτοβουλίες το
επόµενο διάστηµα» τόνισε ανάµεσα σε
άλλα η Εφη Γαννιάρη.

«Θα ήθελα καταρχήν να συγχαρώ
όλες τις συνιστώσες και τους αγωνι-
στές της ΑΝΤΑΡΣΥΑ που συνέβαλαν
µε επιµονή και υποµονή στο ξεπέρα-
σµα των προβληµάτων και του κατα-
κερµατισµού των δυνάµεων της ριζο-
σπαστικής αριστεράς» ξεκίνησε την
τοποθέτησή του εκ µέρους του ΕΚΚΕ
ο ΧΧρρήήσσττοοςς  ΜΜππίίσσττηηςς. «Πρέπει να ανοί-
ξουµε στρατηγικής σηµασίας ζητήµα-
τα. Για την πάλη µας µέσα στο συνδι-
καλιστικό και εργατικό κίνηµα, για
τους αγώνες µας σε τοπικό επίπεδο,
στις γειτονιές, για την πάλη µας στο
αντιρατσιστικό µέτωπο, για την πάλη
µας ενάντια στις επιθέσεις του ιµπε-
ριαλισµού. Γύρω από όλα αυτά τα ζη-
τήµατα, µεθοδευµένα και οργανωµένα
πρέπει να ανοίξουµε τη συζήτηση και
το διάλογο. Υπάρχουν και άλλα προ-
βλήµατα θεωρίας και ιδεολογίας που
δεν µπορούµε να τα αγνοήσουµε. Οι

απαντήσεις σε αυτά δεν µπορούν να
δοθούν µε τη διαµόρφωση συσχετι-
σµών, µε µειοψηφίες πλειοψηφίες και
αµοιβαίους εκβιασµούς» τόνισε ο Χρή-
στος Μπίστης.  

Το λόγο στη συνέχεια πήρε η ΜΜααρρίίαα
ΒΒεερρέέµµηη που µετέφερε τη συζήτηση
από τη συνέλευση της τοπικής επιτρο-
πής της ΑΝΤΑΡΣΥΑ Χαλανδρίου Βρι-
λησσίων και Ν. Ψυχικού που ανέφερε
ότι «η νίκη του ΠΑΣΟΚ αποτελεί περισ-
σότερο ψήφο αγανάκτησης, παρά σχέ-
ση εµπιστοσύνης» και ότι «από τις
πρώτες κιόλας µέρες, η σύνθεση του
κυβερνητικού σχήµατος, αλλά και οι
προγραµµατικές δηλώσεις αποκαλύ-
πτουν µια  επιθετική σοσιαλφιλελεύθε-
ρη πολιτική». Ο ΒΒαασσίίλληηςς  ΣΣυυλλααϊϊδδήήςς, µέ-
λος του ∆Σ του Σωµατείου εργαζοµέ-
νων στην Ιντρακόµ, αφού ενηµέρωσε
ότι η Ιντρακόµ µπαίνει µπροστά για την
Πανεργατικη απεργία στις 17 ∆εκέµ-
βρη, αναφέρθηκε στις εµπειρίες από
τις µάχες µέσα στο χώρο δουλειάς και
τις τακτικές που χρειάζονται για να
µπορούν οι αγώνες να νικάνε και να
έχουν προοπτική: «Όταν µια παράταξη
µε την αντικαπιταλιστική αριστερά στο
κέντρο της, παίρνει πρωτοβουλίες, ζυ-
µώνεται µε τον κόσµο, δε σεχτάρει και
µπαίνει στη διαδικασία να εκφραστεί η
δυναµική που θέλει ο κόσµος, µπορεί
να πάει τα πράγµατα µπροστά» έκλει-
σε την οµιλία του. 

∆ολοφονία

ΗΗ  ΚΚααττεερρίίνναα  ΘΘωωίίδδοουυ  ααππόό  ττηηνν  ττοοππιικκήή
εεππιιττρροοππήή  ΝΝίίκκααιιααςς--ΚΚοορρυυδδααλλλλοούύ--ΚΚεερραα--
ττσσιιννίίοουυ  µµίίλληησσεε  γγιιαα  ττιιςς  κκρρίίσσιιµµεεςς  ππααρρεεµµ--
ββάάσσεειιςς  ττηηςς  ΑΑΝΝΤΤΑΑΡΡΣΣΥΥΑΑ  σσττηηνν  άάµµεεσσηη
ααππάάννττηησσηη  µµεεττάά  ττηη  δδοολλοοφφοοννίίαα  ττοουυ  µµεε--
ττααννάάσσττηη  ΚΚααµµρράάνν  σσττοο  αασσττυυννοοµµιικκόό  ττµµήή--
µµαα  ττηηςς  ΝΝίίκκααιιααςς,,  ααλλλλάά  κκααιι  σσττηηνν  οορργγάάννωω--
σσηη  ττοουυ  σσυυλλλλααλληηττηηρρίίοουυ  σσυυµµππααρράάσστταα--
σσηηςς  σσττηηνν  ααππεερργγίίαα  ττωωνν  λλιιµµεεννεερργγααττώώνν
εεννάάννττιιαα  σσττηηνν  ιιδδιιωωττιικκοοπποοίίηησσηη  ττοουυ  λλιιµµαα--
ννιιοούύ  ττοουυ  ΠΠεειιρρααιιάά..  ««ΜΜέέσσαα  σσεε  2244  ώώρρεεςς,,
εείίχχααµµεε  ττηηνν  ααυυττοοππεεπποοίίθθηησσηη  νναα  ππάάµµεε
µµααζζίί  µµεε  ττηηνν  ““ΚΚίίννηησσηη  εεννάάννττιιαα  σσττοο  ΡΡααττσσιι--
σσµµόό  κκααιι  ττηη  φφαασσιισσττιικκήή  ααππεειιλλήή””  κκααιι  ττηηνν

ΠΠαακκιισσττααννιικκήή  ΚΚοοιιννόόττηητταα  κκααιι  νναα  οορργγααννώώ--
σσοουυµµεε  µµιιαα  δδιιααδδήήλλωωσσηη  440000  ααννθθρρώώππωωνν
µµέέσσαα  σσττηη  γγεειιττοοννιιάά  ττηηςς  ΝΝίίκκααιιααςς  µµεε  πποολλιι--
ττιικκέέςς  κκιιννήήσσεειιςς,,  ττ ιιςς  δδυυννάάµµεειιςς  ττοουυ
ΣΣΥΥΡΡΙΙΖΖΑΑ,,  αακκόόµµαα  κκααιι  ββοουυλλεευυττέέςς  ττοουυ  νναα
αακκοολλοουυθθήήσσοουυνν  ττηηνν  ππρρωωττοοββοουυλλίίαα  µµααςς»»..  

«Γιατί στη σηµερινή κρίση του καπι-
ταλισµού, γιατί στη χειρότερη κρίση
µετά το 29, η αριστερά αδυνατεί να
δώσει απαντήσεις, γιατί η αριστερά
επαναστατική και ρεφορµιστική αδυ-
νατεί να ενισχύσει τις θέσεις της; Είναι
ένα βασικό ερώτηµα για να καταλά-
βουµε τι περιµένουµε, που ακριβώς
βρισκόµαστε, ποια είναι τα καθήκοντά
µας» είπε ο ΓΓιιώώρργγοοςς  ΛΛιιεερρόόςς ξεκινώ-
ντας την τοποθέτησή του. 

Ο ΗΗλλίίααςς  ΠΠααππααχχααττζζήήςς από την
ΑΝΤΑΡΣΥΑ εκπαιδευτικών αναφέρθηκε
στον κρίσιµο µέχρι τώρα ρόλο της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, αλλά και στην ανάγκη να
κάνει νέα βήµατα. «Καλές είναι οι εφη-
µερίδες των κοµµάτων και των οργανώ-
σεων. Εγώ που είµαι ανένταχτος θα
ήθελα ένα έντυπο της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, να
µπορούν να εκφράζονται και οι ανέντα-
χτες και οι οργανωµένες δυνάµεις…
Στις απεργιακές κινητοποιήσεις δεν
µπορούµε να κατεβαίνουµε µόνο µε τις
πλατφόρµες, πρέπει να κεντράρουµε
σε αιτήµατα κρίκους που θα συγκινή-
σουν, θα µπορέσουν να κατεβάσουν χι-
λιάδες κόσµο στις κινητοποιήσεις». Η
ΛΛίίλλιιαανν  ΜΜπποουυρρίίττηη από την τοπική επιτρο-
πή της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στο Περιστέρι ανα-
φέρθηκε στη συµµετοχή της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ στις κινητοποιήσεις των ερ-
γαζοµένων στα stage: «Το σύνθηµα της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ την επόµενη των εκλογών
‘καµία ανακωχή καµιά αναµονή’ έχει
αρχίσει και κάνει πράξη µε τους αγώνες
της, η ίδια η εργατική τάξη. Συµµετεί-
χαµε στις συνελεύσεις των stage στο
Περιστέρι και µπορούσε κανείς να δει
την αγωνία τους να ακούσουν τι λέει η
αριστερά, τι έχει να προτείνει στους
αγώνες τους.  Ηταν ευτύχηµα ότι αυτός
ο κόσµος δεν βρήκε µόνο δυνάµεις της
ρεφορµιστικής αριστεράς στο πλάι του,
αλλά και της αντικαπιταλιστικής. Προ-

σπαθήσαµε να τον πείσουµε ότι η δύνα-
µη βρίσκεται να ενωθούν µαζί µε τους
συµβασιούχους, µαζί µε τους µόνιµους
µε αποτέλεσµα το σωµατείο των µονί-
µων να κάνει στάση εργασίας για τα
stage και το σωµατείο των τελευταίων
να καλεί στάση στην απεργία της ΠΟΕ
ΟΤΑ στις 3 ∆εκέµβρη».

Κάλεσµα για ενότητα, συγκρότηση,
υπέρβαση, προοπτική έκανε ο ΚΚώώσσττααςς
ΠΠααππααδδάάκκηηςς, ανένταχτος της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ µιλώντας προς τις συνι-
στώσες και τα µέλη της ΑΝΤΑΡΣΥΑ.
«Κριτήριο, η µεταφορά της πρωτογε-
νούς πολιτικής λειτουργίας, του πρω-
τογενούς πεδίου διαµόρφωσης από-
ψεων και λήψεων πρωτοβουλιών στα
όργανα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ που είναι οι το-
πικές συνελεύσεις είτε τα κεντρικά όρ-
γανα είτε οι παναθηναϊκές-πανελλαδι-
κές συνελεύσεις» τόνισε στην τοποθέ-
τησή του: «Να βάλουµε στο επίκεντρο
των πολιτικών πρωτοβουλιών την
ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Αυτά που µας ενώνουν εί-
ναι περισσότερα από αυτά που µας
χωρίζουν. Να αποδείξουµε ότι είµαστε
ο χώρος ο οποίος πέρα από την αγωνι-
στικότητα και τις καλές διαθέσεις έχει
την ικανότητα να συγκροτεί αυτά που
τον ενώνουν και να δίνει προοπτική
στον κόσµο, το αξίζουµε, ελάτε να το
πετύχουµε».

Περιεχόµενο

««∆∆εενν  µµπποορροούύµµεε  νναα  σσυυζζηηττάάµµεε  οορργγαα--
ννωωττιικκάά  ζζηηττήήµµαατταα  χχωωρρίίςς  νναα  ββάάζζοουυµµεε  ττοο
πποολλιιττιικκόό  ππεερριιεεχχόόµµεεννοο»»  εείίππεε  ααννάάµµεεσσαα
σσεε  άάλλλλαα  οο  ΠΠααννααγγιιώώττηηςς  ΣΣηηφφοογγιιωωρργγάά--
κκηηςς  ααππόό  ττηηνν  ΟΟΚΚ∆∆ΕΕ  ΣΣππάάρρτταακκοοςς..  ««ΕΕννώώ
χχρρεειιααζζόόµµαασσττεε  µµιιαα  ππρροοωωθθηηµµέέννηη  µµοορρφφήή
εεννόόττηηττααςς,,  έέχχοουυµµεε  πποολλιιττιικκέέςς  ααννττιιφφάάσσεειιςς
πποουυ  µµααςς  εεµµπποοδδίίζζοουυνν  νναα  ππααίίξξοουυµµεε  ααπποο--
φφαασσιισσττιικκόό  ρρόόλλοο  σσττοουυςς  ααγγώώννεεςς……ΤΤοο  ζζήή--
ττηηµµαα  ττοουυ  εερργγααττιικκοούύ  κκιιννήήµµααττοοςς,,  ττηηςς
σσττάάσσηηςς  ττηηςς  ααννττιικκααππιιττααλλιισσττιικκήήςς  ααρριισσττεε--
ρράάςς  ααππέέννααννττιι  σστταα  σσυυννδδιικκάάτταα,,  ττοουυ  ττρρόό--
πποουυ  πποουυ  ππααλλεεύύοουυµµεε  ττηη  γγρρααφφεειιοοκκρρααττίίαα,,
αανν  χχρρεειιααζζόόµµαασσττεε  ξξεεχχωωρριισσττέέςς  σσυυγγκκεε--
ννττρρώώσσεειιςς  ήή  αανν  θθαα  γγίίννοουυµµεε  µµιιαα  ππρρωωττοο--
ππόόρραα  δδύύννααµµηη  πποουυ  θθαα  θθέέσσεειι  ττοο  ζζήήττηηµµαα
ττωωνν  σσυυσσχχεεττιισσµµώώνν  σσττοο  εερργγααττιικκόό  κκίίννηηµµαα
εείίννααιι  ββήήµµαα  γγιιαα  νναα  ππρροοχχωωρρήήσσεειι  κκααιι  ηη
οορργγααννωωττιικκήή  κκοουυββέένντταα......»»..  

Στη συζήτηση πήραν το λόγο 31 συ-
νολικά οµιλητές, που στην πλειοψηφία
τους βοήθησαν το διάλογο, µετέφεραν
εµπειρίες και εικόνες από τις παρεµ-
βάσεις στα κινήµατα, τους εργατικούς
χώρους και  τις γειτονιές, έβαλαν πολι-
τικές προτάσεις, ξεπερνώντας τα προ-
βλήµατα των «µονολόγων» που έκαναν
την εµφάνιση τους µε την ανάγνωση
«κειµένων», «πλαισίων»  σε κάποιες πε-
ριπτώσεις. Εκ µέρους του ΣΕΚ τοπο-
θετήθηκαν ο ΓΓιιάάννννηηςς  ΣΣηηφφαακκάάκκηηςς και ο
ΠΠέέττρροοςς  ΚΚωωννσσττααννττίίννοουυ. (Την προκήρυ-
ξη του ΣΕΚ µπορείτε να διαβάσετε
στην ηλεκτρονικη σελιδα www.sek-
ist.gr). Το ραντεβού ανανεώθηκε από
όλους, στους δρόµους ενός νέου καυ-
τού ∆εκέµβρη.

Γιώργος Πίττας

Η ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. οργανώνεται
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ΜΜεε  µµααζζιικκάά  σσυυλλλλααλληηττήήρριιαα  ττηηνν  ΚΚυυρριιαα--
κκήή  66  ∆∆εεκκέέµµββρρηη  σσεε  όόλλεεςς  ττιιςς  ππόόλλεειιςς  ξξεεκκιι--
ννοούύνν  οοιι  κκιιννηηττοοπποοιιήήσσεειιςς  γγιιαα  ττηηνν  εεππέέττεειιοο
ττηηςς  δδοολλοοφφοοννίίααςς  ττοουυ  1155χχρροοννοουυ  µµααθθηηττήή
ΑΑλλέέξξηη  ΓΓρρηηγγοορρόόπποουυλλοουυ  ααππόό  αασσττυυννοοµµιι--
κκόό  ττηηςς  ΕΕΛΛΑΑΣΣ  ππέέρρσσιι  σστταα  ΕΕξξάάρρχχεειιαα..  ΤΤοο
ρρααννττεεββοούύ  σσττηηνν  ΑΑθθήήνναα  εείίννααιι  σσττιιςς  11..3300
ττοο  µµεεσσηηµµέέρριι  σστταα  ΠΠρροοππύύλλααιιαα,,  ααµµέέσσωωςς
µµεεττάά  ττοο  µµννηηµµόόσσυυννοο  ττοουυ  µµααθθηηττήή  σσττοο
ννεεκκρροοττααφφεείίοο  ττοουυ  ΠΠ..ΦΦααλλήήρροουυ..

«Ένα χρόνο µετά τη δολοφονία του
µαθητή Αλέξη Γρηγορόπουλου και τη
µεγαλειώδη εξέγερση του ∆εκέµβρη,
όλες οι αιτίες που προκάλεσαν την
τραγωδία και τον ξεσηκωµό, παραµέ-
νουν εδώ: κρίση, γιγάντωση της επι-
σφάλειας και του κοινωνικού αποκλει-
σµού, αστυνοµοκρατία, στοχοποίηση
της νεολαίας», αναφέρουν στο δελτίο
τύπου οι οργανώσεις και τα κόµµατα
της αριστεράς που καλούν τη διαδή-
λωση, «Ένα χρόνο µετά, δεν έχει γίνει
απολύτως τίποτα για να µην ξαναϋ-
πάρξει άλλος Κορκονέας. Αντιθέτως,
όχι µόνο είναι σε πλήρη λειτουργία ο
µηχανισµός που γεννάει τους αστυνο-
µικούς-πιστολέρο, αλλά και µεθοδεύε-
ται η “επιεικής” δικαστική µεταχείριση
των δολοφόνων, µε πρώτο βήµα την
προκλητική µεταφορά της δίκης στην
Άµφισσα. 

∆ρόµοι

ΈΈνναα  χχρρόόννοο  µµεεττάά,,  θθαα  ββγγοούύµµεε  κκααιι  ππάάλλιι
σσττοουυςς  δδρρόόµµοουυςς  γγιιαα  νναα  δδιιααδδηηλλώώσσοουυµµεε
όόχχιι  µµόόννοο  γγιιαα  ττοονν  ΑΑλλέέξξηη,,  ααλλλλάά  κκααιι  εεννάά--
ννττιιαα  σσττηηνν  κκυυββεερρννηηττιικκήή  πποολλιιττιικκήή  ττηηςς  λλιι--
ττόόττηηττααςς  ττηηςς  ααννεερργγίίααςς,,  ττωωνν  ιιδδιιωωττιικκοοπποοιι--
ήήσσεεωωνν,,  ττοουυ  ααννττεερργγααττιικκοούύ  ππρροοϋϋπποολλοογγιι--
σσµµοούύ,,  ττηηςς  ππεερριισσττοολλήήςς  ττωωνν  δδηηµµοοκκρρααττιι--
κκώώνν  εελλεευυθθεερριιώώνν,,  ττοουυ  ρρααττσσιισσµµοούύ..  ΈΈνναα
χχρρόόννοο  µµεεττάά  εεππιιµµέέννοουυµµεε::  ηη  εεξξέέγγεερρσσηη
ήήτταανν,,  εείίννααιι,,  κκααιι  θθαα  ππααρρααµµεείίννεειι  δδίίκκααιιηη!!»»

Μέχρι τώρα το δελτίο τύπου υπο-
γράφουν οι: ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ΑΡΑΝ, ∆ΕΑ,
∆ίκτυο για τα Πολιτικά και Κοινωνικά
∆ικαιώµατα, Κοινή ∆ράση Αλληλεγ-
γύης, Κόκκινο, Νεολαία Συνασπισµού,
ΟΚ∆Ε, ΟΚ∆Ε Σπάρτακος, ΣΕΚ, Συνα-
σπισµός, Συντονιστικό Αντίστασης Μα-
θητικών Πρωτοβουλιών. Απόφαση στή-
ριξης στο συλλαλητήριο της Κυριακής
πήραν και οι Οικολόγοι Πράσινοι Αθή-
νας.

Η συµµετοχή στις διαδηλώσεις ανα-
µένεται να είναι τεράστια, προετοιµά-
ζοντας µε τον καλύτερο τρόπο τις
απεργιακές κινητοποιήσεις που έχουν
βγει για την επόµενη ηµέρα, ∆ευτέρα
7 ∆εκέµβρη. Η πρωτοβουλία που ξεκί-
νησε από τους συλλόγους εκπαιδευτι-
κών και τις ΕΛΜΕ για απεργία και πα-
νεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στις 7 ∆ε-
κέµβρη ενάντια στην καταστολή και τις
νέες επιθέσεις της κυβέρνησης ΠΑ-
ΣΟΚ στην Παιδεία, απλώθηκε σε όλο
το δηµόσιο τοµέα µε την Α∆Ε∆Υ να
έχει κηρύξει 3ωρη στάση εργασίας. Οι
φοιτητές στις σχολές πραγµατοποιούν
γενικές συνελεύσεις για να πάρουν
αποφάσεις καταλήψεων και συµµετο-
χής µε τα πανό των συλλόγων τους το
διήµερο 6 και 7 ∆εκέµβρη. Ενώ και οι
µαθητές σε πολλά σχολεία κάνουν
προσπάθειες για γενικές συνελεύσεις
για να πάρουν αντίστοιχες αποφάσεις.

Λένα Βερδέ

Με απεργίες και καταλήψεις
ΥΥππόόθθεεσσηη  οολλοοέένναα  κκααιι  µµεεγγααλλύύττεερρωωνν  κκοοµµµµααττιιώώνν  εερργγαα--

ζζόόµµεεννωωνν  γγίίννοοννττααιι  οοιι  κκιιννηηττοοπποοιιήήσσεειιςς  σσττοονν  έένναα  χχρρόό--
ννοο  ααππόό  ττηη  δδοολλοοφφοοννίίαα  ττοουυ  ΑΑλλέέξξηη  ΓΓρρηηγγοορρόόπποουυλλοουυ

κκααιι  ττηηνν  εεξξέέγγεερρσσηη  ττοουυ  ∆∆εεκκέέµµββρρηη..  ΤΤηη  ∆∆εευυττέέρραα  3300  ΝΝοοέέµµ--
ββρρηη,,  ηη  ΕΕκκττεελλεεσσττιικκήή  ΕΕππιιττρροοππήή  ττηηςς  ΑΑ∆∆ΕΕ∆∆ΥΥ  ααπποοφφάάσσιισσεε
σσττάάσσηη  εερργγαασσίίααςς  ααππόό  ττιιςς  1122µµ  έέωωςς  ττηη  λλήήξξηη  ττοουυ  ωωρρααρρίίοουυ
σσττιιςς  77  ∆∆εεκκέέµµββρρηη  κκααιι  σσυυµµµµεεττοοχχήή  ττωωνν  εερργγααζζόόµµεεννωωνν  ττοουυ
δδηηµµόόσσιιοουυ  ττοοµµέέαα  σσττοο  σσυυλλλλααλληηττήήρριιοο  σστταα  ΠΠρροοππύύλλααιιαα  πποουυ
κκααλλοούύνν  φφοοιιττηηττέέςς,,  µµααθθηηττέέςς  κκααιι  εεκκππααιιδδεευυττιικκοοίί..  ΑΑππόό  ππαα--
ννεεκκππααιιδδεευυττιικκήή  ααππεερργγιιαακκήή  κκιιννηηττοοπποοίίηησσηη  πποουυ  ξξεεκκίίννηησσεε  µµεε
ππρρωωττοοββοουυλλίίαα  δδεεκκάάδδωωνν  σσυυλλλλόόγγωωνν  δδαασσκκάάλλωωνν  κκααιι  ΕΕΛΛΜΜΕΕ,,
ηη  77  ∆∆εεκκέέµµββρρηη  µµεεττααττρρέέππεεττααιι  σσεε  ααππεερργγιιαακκήή  δδιιααδδήήλλωωσσηη
όόλλοουυ  ττοουυ  δδηηµµόόσσιιοουυ  ττοοµµέέαα..

Η απόφαση της Α∆Ε∆Υ δείχνει την µεγάλη πίεση που
ασκεί στις ηγεσίες των συνδικάτων η κινητοποίηση της
βάσης. Πάνω από 30 σύλλογοι δασκάλων και ΕΛΜΕ συ-
ντονίστηκαν στην προσπάθεια για ένα µαζικό πανεκπαι-
δευτικό συλλαλητήριο στις 7 ∆εκέµβρη, παίρνοντας
αποφάσεις για 3ωρες στάσεις εργασίας εκείνη την ηµέ-
ρα. Η επιτυχία αυτής της πρωτοβουλίας σήµανε ότι
πολλοί σύλλογοι και ΕΛΜΕ έκαναν ένα βήµα ακόµα
παίρνοντας απόφαση για 3ωρη στάση εργασίας και στις
17 ∆εκέµβρη, µε αίτηµα προς τις ηγεσίες της Α∆Ε∆Υ
και της ΓΣΕΕ να κηρύξουν πανεργατική απεργία ενάντια
στον νέο προϋπολογισµό. Για να ασκήσουν µάλιστα τη
µεγαλύτερη δυνατή πίεση στα συνδικάτα, κάλεσαν πρω-
τοβάθµια σωµατεία και οµοσπονδίες δηµόσιου και ιδιω-
τικού τοµέα να συντονιστούν στην διεκδίκηση της πα-
νεργατικής στις 17 ∆εκέµβρη. Η σύσκεψη θα γίνει την
Πέµπτη 3 ∆εκέµβρη στα γραφεία της ΟΛΜΕ στις 7µµ.

Ο αντίκτυπος αυτής της κινητοποίησης από τα κάτω
ήταν µεγάλος. Με τα νοσοκοµεία σε αναβρασµό όπως
έδειξε η απεργιακή κινητοποίηση των γιατρών τη ∆ευτέ-
ρα 30/11 και µε τους δήµους να έχουν κηρύξει 24ωρη
απεργία στις 3 ∆εκέµβρη, η πίεση στην ηγεσία της Α∆Ε-
∆Υ να κινητοποιηθεί ενάντια στις επιθέσεις της κυβέρ-
νησης ΠΑΣOΚ, ήταν ακόµα πιο έντονη. 

Κάλεσµα

ΑΑννάάλλοογγηη  ππίίεεσσηη  δδέέχχττηηκκαανν  οοιι  ηηγγεεσσίίεεςς  ττηηςς  ∆∆ΟΟΕΕ  κκααιι  ττηηςς
ΟΟΛΛΜΜΕΕ..  ΣΣττηηνν  ΟΟλλοοµµέέλλεειιαα  ττωωνν  ΠΠρροοέέδδρρωωνν  ττηηςς  ∆∆ΟΟΕΕ  πποουυ
έέγγιιννεε  ττηηνν  ππεερραασσµµέέννηη  ΠΠααρραασσκκεευυήή,,  δδεεκκάάδδεεςς  ήήτταανν  οοιι  εεκκ--
ππρρόόσσωωπποοιι  σσυυλλλλόόγγωωνν  πποουυ  µµεεττέέφφεερραανν  ττιιςς  ααπποοφφάάσσεειιςς  ττωωνν
µµααζζιικκώώνν  ττοουυςς  σσυυννεελλεεύύσσεεωωνν  γγιιαα  33ωωρρηη  σσττάάσσηη  εερργγαασσίίααςς
σσττιιςς  77  ∆∆εεκκέέµµββρρηη  κκααιι  ττιιςς  1177  ∆∆εεκκέέµµββρρηη  µµεε  ττααυυττόόχχρροοννοο  κκάά--
λλεεσσµµαα  σσττηηνν  ηηγγεεσσίίαα  ττηηςς  ∆∆ΟΟΕΕ  νναα  κκηηρρύύξξεειι  2244ωωρρεεςς  ααππεερρ--
γγίίεεςς  ττιιςς  δδύύοο  ααυυττέέςς  ηηµµεερροοµµηηννίίεεςς..  ΗΗ  ΟΟλλοοµµέέλλεειιαα  δδεενν  κκααττέέ--
λληηξξεε  σσεε  ααππόόφφαασσηη  λλόόγγωω  µµηη  ααππααρρττίίααςς  ττόόσσοο  σσεε  ππρροοέέ--
δδρροουυςς  όόσσοο  κκααιι  σσεε  ααπποοφφάάσσεειιςς  σσυυννεελλεεύύσσεεωωνν..  ΠΠααρρόόλλοο  ααυυ--
ττάά,,  ηη  σσυυζζήήττηησσηη  εεππιικκεεννττρρώώθθηηκκεε  κκυυρρίίωωςς  σσεε  ααυυττέέςς  ττιιςς
ππρροοττάάσσεειιςς  κκααιι  σσεε  ααυυττέέςς  κκααλλεείίττααιι  ττοο  εεππόόµµεεννοο  ∆∆ΣΣ  ττηηςς
∆∆ΟΟΕΕ  νναα  ττοοπποοθθεεττηηθθεείί..

Την ίδια στιγµή, η µαζική κινητοποίηση των ωροµί-
σθιων το Σάββατο 28 Νοέµβρη και όλων των εκπαιδευτι-
κών τη ∆ευτέρα 30 Νοέµβρη έξω από το υπουργείο Παι-
δείας βάζουν ακόµα µεγαλύτερη πίεση στην ΟΛΜΕ να
αποφασίσει κινητοποιήσεις για τις 7 και 17 ∆εκέµβρη.

«Εκατοντάδες ωροµίσθιοι και µαζί τους µόνιµοι εκπαι-
δευτικοί διαδηλώσαµε το Σάββατο 28/11 από τα Προπύ-
λαια µέχρι Βουλή, στην κινητοποίηση που καλούσε το
Συντονιστικό Ωροµισθίων», µας είπε η ΝΝττίίνναα  ΓΓκκααρρααννέέ
από τη Γ’ ΕΛΜΕ Αθήνας, «Ενώ η στάση εργασίας που
κήρυξε η ΟΛΜΕ τη ∆ευτέρα 30 Νοέµβρη µε συγκέντρω-
ση στο υπουργείο Παιδείας συγκέντρωσε 1000 άτοµα.
Στην κινητοποίηση κατέβασαν πανό η ΟΛΜΕ, το Συντο-
νιστικό Ωροµισθίων, οι Αδιόριστοι και το Συντονιστικό
των ΕΛΜΕ που έχει πάρει την πρωτοβουλία για απερ-
γιακές κινητοποιήσεις στις 7 και 17 ∆εκέµβρη. Η αντι-
προσωπεία που συναντήθηκε µε τον Πανάρετο και τρεις
συµβούλους της ∆ιαµαντοπούλου δεν πήρε καµιά απά-
ντηση για το σύστηµα διορισµών. Είναι πιο επιτακτικό
από ποτέ η ΟΛΜΕ να προκηρύξει τις απεργιακές κινητο-
ποιήσεις στις 7 και τις 17 ∆εκέµβρη σα συνέχεια στη
µαζική συγκέντρωση της ∆ευτέρας και να ανταποκριθεί
έτσι στη διάθεση των εκπαιδευτικών να παλέψουν τη
νέα σκληρή επίθεση της υπουργού Παιδείας και της κυ-
βέρνησης ΠΑΣΟΚ».

ΠΠααρράά  ττιιςς  εεξξααγγγγεελλίίεεςς  γγιιαα  χχρροο--
ννιιάά  πποουυ  θθαα  κκυυλλήήσσεειι  ήήρρεεµµαα,,  ττιιςς
ττεελλεευυττααίίεεςς  ηηµµέέρρεεςς  ηη    κκ..  ∆∆ιιααµµαα--
ννττοοπποούύλλοουυ  κκάάννεειι  ττοο  ππάάνν  γγιιαα  νναα
ππεεττύύχχεειι  ττοο  ααννττίίθθεεττοο..  ΗΗ  γγννωωσσττήή
τταακκττιικκήή  ::  ««ρρίίχχννωω  άάδδεειιαα,,    γγιιαα  νναα
ππιιάάσσωω  γγεεµµάάτταα»»,,    έέχχεειι  ααφφήήσσεειι
ττοουυςς    χχιιλλιιάάδδεεςς  ααννααππλληηρρωωττέέςς  κκααιι
ωωρροοµµίίσσθθιιοουυςς,,    πποουυ  κκααλλύύππττοουυνν
τταα  κκεεννάά  ττωωνν  σσχχοολλεείίωωνν,,    µµεε  ττηηνν
εεύύλλοογγηη  ααπποορρίίαα  ττιι  θθαα  γγίίννεειι  µµεε  ττηηνν
ππρροοϋϋππηηρρεεσσίίαα  µµααςς,,  ττιι  θθαα  γγίίννεειι  µµεε
ττιιςς  ππρροοσσλλήήψψεειιςς,,  ττιι  θθαα  γγίίννεειι  µµεε  ττοο
2244µµηηννοο,,  ττιι  θθαα  γγίίννεειι  µµεε  ττηηνν  ααξξιιοο--
λλόόγγηησσηη  κκττλλ!!

Παρά τις αοριστολογίες σ’
ό,τι αφορά στα µέτρα για την
εκπαίδευση,  είναι παραπάνω
από εξώφθαλµος ο στόχος του
υπουργείου και της κυβέρνη-
σης! ∆ιάλυση του δηµόσιου και
δωρεάν σχολείου και µετατρο-
πή του σε πεδίο δόξης λαµπρό
για τους επιχειρηµατίες, περιο-
ρισµός των διορισµών στο ελά-
χιστο, εξάρτηση των µονίµων
συναδέλφων από τον κάθε τοπι-

κό άρχοντα και ταυτόχρονα
ένας κυκεώνας συνεχούς αξιο-
λόγησης,  είναι σε αδρές γραµ-
µές τα κύρια µέτρα από τις
εξαγγελίες της υπουργού.

Η απάντηση του κλάδου µας
πρέπει να είναι απλή: δε θα πλη-
ρώσουµε εµείς την κρίση σας!
Να φορολογήσετε αυτούς που
τα έχουν! Είναι αυτοί  που κλέ-
βουν τα ταµεία, αυτοί  που κλεί-
νουν επιχειρήσεις και πετούν χι-
λιάδες στην ανεργία, αυτοί που
έχουν στήσει φαγoπότι στο
πτώµα της δηµόσιας υγείας και
που περιµένουν να κάνουν το
ίδιο και στην παιδεία!

Στα Χανιά στις 30/11, στις
12:00µµ έγινε µια αρκετά µαζική
συγκέντρωση έξω από τα γρα-
φεία της δευτεροβάθµιας εκπαί-
δευσης, η οποία κατέληξε σε
πορεία που έφτασε ως τα γρα-
φεία της περιφέρειας. Περίπου
60 ωροµίσθιοι, αναπληρωτές
και µόνιµοι συνάδελφοι µαζευ-
τήκαµε σ’ ένα  πρώτο ραντεβού.

Σηµαντικό  ρόλο στη συγκέ-
ντρωση έπαιξε και το πανώ των
αδιόριστων εκπαιδευτικών. 

Το επόµενο ραντεβού µας
στα Χανιά είναι την Τετάρτη
2/12, στη Γ.Σ. της ΕΛΜΕ  Χανίων
και τις εκλογές που θα ακολου-
θήσουν! Η επέτειος της δολο-
φονίας του Αλ. Γρηγορόπουλου
στις 6/12, καθώς και η προοπτι-
κή της κατάθεσης του προϋπο-
λογισµού µέσα στο ∆εκέµβρη,
µας βάζει το καθήκον να συµπα-
ραταχτούµε µε τα 30 και περισ-
σότερα σωµατεία της εκπαίδευ-
σης που ήδη έχουν πάρει απο-
φάσεις για 3ωρες στάσεις στις
7/12 και στις 17/12 αντίστοιχα!
Στις 7/12, άλλωστε, υπάρχει και
3ωρη στάση της Α∆Ε∆Υ. 

Όµως, για  τα µέτρα της ∆ια-
µαντοπούλου δε φτάνουν οι
στάσεις εργασίας. Ο κόσµος
στα σχολεία είναι εξοργισµένος
και περιµένει τα σωµατεία να
αναλάβουν πρωτοβουλία για
έναν αγώνα που θα ενώσει τον
κόσµο της εκπαίδευσης.  Καµιά
αναµονή και καµιά ανοχή στα
µέτρα της ∆ιαµαντοπούλου! 

∆ώρα Κιντή, 
αναπληρώτρια

ΓΓύύρροοςς  γγεεννιικκώώνν  σσυυννεελλεεύύσσεεωωνν  ππρρααγγµµααττοοπποοιιεείίττααιι
ααυυττήή  ττηηνν  εεββδδοοµµάάδδαα  σσεε  όόλλεεςς  ττιιςς  σσχχοολλέέςς..  ΤΤοο  θθέέµµαα
πποουυ  κκυυρριιααρρχχεείί  εείίννααιι  ηη  σσυυµµµµεεττοοχχήή  ττωωνν  φφοοιιττηηττιικκώώνν
σσυυλλλλόόγγωωνν  σσττιιςς  κκιιννηηττοοπποοιιήήσσεειιςς  πποουυ  θθαα  γγίίννοουυνν
σσττηηνν  εεππέέττεειιοο  ττηηςς  δδοολλοοφφοοννίίααςς  ττοουυ  ΑΑλλέέξξηη  ΓΓρρηηγγοο--
ρρόόπποουυλλοουυ..

Ο πρώτος σταθµός είναι οι διαδηλώσεις την
Κυριακή 6 του ∆εκέµβρη. Σε όλες τις πόλεις
υπάρχουν καλέσµατα για µαζικές συγκεντρώσεις
και οι φοιτητικές συνελεύσεις αναµένεται να πά-
ρουν αποφάσεις συµµετοχής. Την επόµενη ηµέ-
ρα, ∆ευτέρα 7 ∆εκέµβρη, θα γίνουν πανεκπαι-
δευτικά συλλαλητήρια ενάντια στην καταστολή
και την παιδεία της αγοράς σε όλες τις πόλεις.
Μαζί µε τους εκπαιδευτικούς συλλόγους που
έχουν πάρει την πρωτοβουλία για στάσεις εργα-
σίας και διαδηλώσεις, µαζί µε τους µαθητές που
ετοιµάζονται να κατέβουν µαζικά στο δρόµο,
ενώνονται τώρα όλοι οι εργαζόµενοι του δηµόσι-

ου τοµέα µετά την απόφαση της Α∆Ε∆Υ για στά-
ση εργασίας και συµµετοχή στα συλλαλητήρια.
Οι φοιτητικοί σύλλογοι δεν µπορούν να λείπουν
από αυτό το ραντεβού.

Στην Αθήνα, την Τρίτη 1 ∆εκέµβρη, γίνονται οι
συνελεύσεις στο Τουρκικών Σπουδών και την Αρ-
χιτεκτονική, την Τετάρτη 2 ∆εκέµβρη γίνονται οι
συνελεύσεις στην Πληροφορική, το Πάντειο, το
Μαθηµατικό, το ΣΕΜΦΕ, στους Ηλεκτρολόγους,
τη Νοµική, το Οικονοµικό. Ακολουθεί, την Πέµπτη
3 ∆εκέµβρη, η Φιλοσοφική. Αντίστοιχος γύρος
φοιτητικών συνελεύσεων θα γίνει τις ίδιες µέρες
στη Θεσσαλονίκη, τα Γιάννενα, το Ηράκλειο.

Στις περισσότερες σχολές η πρόταση της ΕΑ-
ΑΚ είναι για τετραήµερες καταλήψεις από Παρα-
σκευή 4/12 µέχρι και τη ∆ευτέρα 7/12 µε τις σχο-
λές, µέσα στο Σαββατοκύριακο, να λειτουργούν
ως κέντρα συζήτησης και οργάνωσης των αγώ-
νων.

Φοιτητικές συνελεύσεις

Η συγκέντρωση των Εκπαιδευτικών έξω από το Υπουργείο Παιδείας τη ∆ευτέρα 30 Νοέµβρη

ΧΑΝΙΑ
Υπεράριθµη να κριθεί η υπουργός
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ΟΙ ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ, Η KΡΙΣΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΗΗ ίίδδιιαα  ηη  ααφφοορρµµήή  ττηηςς  έέκκρρηηξξηηςς
ττοουυ  ∆∆εεκκέέµµββρρηη  έέγγιιννεε  δδεεκκττήή
ααππόό  ττηηνν  ππλλεειιοοψψηηφφίίαα  ττοουυ

κκόόσσµµοουυ  ωωςς  πποολλιιττιικκόό  γγεεγγοοννόόςς..  ΛΛυυττοοίί
κκααιι  δδεεµµέέννοοιι  έέππεεσσαανν  ώώσσττεε  ηη  δδοολλοοφφοο--
ννίίαα  ττοουυ  ΓΓρρηηγγοορρόόπποουυλλοουυ  νναα  ππααρροουυ--
σσιιαασσττεείί  ωωςς  ττυυχχααίίοο  γγεεγγοοννόόςς,,  ωωςς  ααττοο--
µµιικκόό  λλάάθθοοςς  κκααιι  ““κκαακκιιάά  σσττιιγγµµήή””..  ΟΟ
ππιιοο  πποολλύύςς  κκόόσσµµοοςς  εείίδδεε  µµππρροοσσττάά
ττοουυ  ττηηνν  κκαακκήή  σσπποορράά  µµιιααςς  κκυυββεερρννηη--
ττιικκήήςς  πποολλιιττιικκήήςς  πποουυ  σσττηηρρίίχχθθηηκκεε  σσττοο
γγκκλλοοππ  κκααιι  ττοο  δδαακκρρυυγγόόννοο..  ΕΕττσσιι  µµόόννοο
µµπποορρεείί  κκααννεείίςς  νναα  εεξξηηγγήήσσεειι  ππώώςς  ττόό--
σσεεςς  χχιιλλιιάάδδεεςς  άάννθθρρωωπποοιι  εείίδδαανν  ττοονν
εεααυυττόό  ττοουυςς  σσττοο  ππρρόόσσωωπποο  ττοουυ  δδοολλοο--
φφοοννηηµµέέννοουυ  µµααθθηηττήή..  

∆εν ήταν µόνο η άµεση εµπειρία
της αστυνοµικής βίας και µ' αυτήν
την έννοια ο ελληνικός ∆εκέµβρης
ήταν κάτι πολύ µεγαλύτερο από την
έκρηξη στα προάστια του Παρισιού.
Ηταν η εµπειρία της βίας πάνω στο
κίνηµα. Ο Κορκονέας είχε πίσω του
τη “ζαρντινιέρα της Θεσσαλονίκης”,
τον φοιτητή µε τα πράσινα παπού-
τσια, τους µπάτσους µε τις σιδερο-
γροθιές κατά των απεργών δασκά-
λων, τις αλλεπάλληλες κτηνώδεις
επιθέσεις των ΜΑΤ κατά φοιτητικών
διαδηλώσεων, τα ξεµοναχιάσµατα
γύρω από τις πορείες από ασφαλί-
τες και µατατζήδες, τις συλλήψεις
και προσαγωγές στο σωρό. Η αρ-
ρώστια του Κορκονέα είχε δεχτεί τα
συγχαρητήρια του Πολύδωρα, της
Μαριέτας Γιαννάκου και του Καρα-
µανλή. Είχε οριστεί “πραίτορας”,
προστάτης της νοµιµότητας απένα-
ντι στις “µειοψηφίες που αντι-
δρούν”. 

Τα ΜΑΤ είχαν γίνει νοµοθέτες
αφού µόνο χάρη στη δική τους δο-
λοφονική δράση πέρασε από τη
Βουλή ο νόµος Πλαίσιο της Γιαννά-
κου το Μάρτη του 2007 µετά από
πολύµηνες καταλήψεις που είχαν
καταφέρει να γκρεµίσουν την ανα-
θεώρηση του άρθρου 16. Οι ειδικοί

φρουροί είχαν αφεθεί να βγάζουν
το άχτι τους χτυπώντας, εξευτελί-
ζοντας και δολοφονώντας µετανά-
στες για να υποστηρίζουν ιδεολογι-
κά την άτυπη συγκυβέρνηση Ν∆-
ΛΑΟΣ.

Αρχικά, τον πολιορκητικό κριό
του κινήµατος του ∆εκέµβρη τον
αποτέλεσαν οι µαθητές. Τη ∆ευτέ-
ρα 8 ∆εκέµβρη δεν λειτούργησε
σχεδόν κανένα λύκειο ή γυµνάσιο.
Οι µαθητές οργάνωσαν συνελεύ-
σεις πριν το µάθηµα ή εντελώς αυ-
θόρµητα βγήκαν στους δρόµους,
έκαναν τοπικές πορείες σε όλες τις
γειτονιές και οι περισσότερες πο-
ρείες κατέληξαν στα αστυνοµικά
τµήµατα. Οι πραίτωρες αναγκάστη-
καν να κλειδαµπαρωθούν µέσα στα
οχυρά τους για να γλιτώσουν από
τα νεράντζια, τις πέτρες αλλά και
το δυνατό κράξιµο των µαθητών.
Από το ένα άκρο της χώρας στο άλ-
λο, σε ορεινά και αποµακρυσµένα
χωριά, οι µαθητές ένιωθαν κοµµάτι
του ίδιου κινήµατος και κινήθηκαν
σε παρόµοιες τροχιές. 

Εµπειρία

∆∆εενν  ήήτταανν  ηη  ααγγααννάάκκττηησσηη  γγιιαα  ττοο
µµέέλλλλοονν  ττηηςς  ““γγεεννιιάάςς  ττωωνν  770000  εευυρρώώ””
όόππωωςς  ππάάσσχχιιζζαανν  ττόόττεε  νναα  ππεείίσσοουυνν  τταα
κκααννάάλλιιαα  πποουυ  ττρροοφφοοδδόόττηησσεε  σσεε  µµίίαα
µµόόλλιιςς  µµέέρραα  έένναα  πποοττάάµµιι  ααππόό  µµααθθηηττιι--
κκέέςς  πποορρεείίεεςς  κκααιι  πποολλιιοορρκκίίεεςς  αασσττυυννοο--
µµιικκώώνν  ττµµηηµµάάττωωνν..  ΗΗτταανν  ηη  εεµµππεειιρρίίαα::
ττοο  µµααθθηηττιικκόό  κκίίννηηµµαα  έέχχεειι  δδηηµµιιοουυρργγήή--
σσεειι  µµιιαα  κκλληηρροοννοοµµιιάά  πποουυ  δδεενν  σσββήήννεειι..  

Η συνέλευση, η κατάληψη, το
κλείσιµο του δρόµου και η τοπική
πορεία είναι µέθοδοι που όχι µόνο
δεν έχουν λείψει τα τελευταία 20
χρόνια αλλά έχουν εξαπλωθεί και
κλιµακωθεί. Η παράδοση ότι οι µα-
θητές και οι καθηγητές τους βγαί-
νουν αµέσως στο δρόµο στα µεγά-
λα πολιτικά γεγονότα έχει την αφε-

τηρία της στα µεγάλα αντιπολεµικά
συλλαλητήρια του 2003, όταν ακό-
µη και τα δηµοτικά ξεσηκώθηκαν.

Οι φοιτητές είχαν µπει στη µάχη
από το βράδυ του Σαββάτου. Οι πε-
ρισσότεροι από όσους βρέθηκαν
αµέσως στους δρόµους του κέ-
ντρου ήταν φοιτητές της αντικαπι-
ταλιστικής Αριστεράς. Στις µεγάλες
διαδηλώσεις της Κυριακής έκαναν
την εµφάνισή τους οργανωµένα
µπλοκ συλλόγων και καθώς ξεκίνη-
σε η βδοµάδα άρχισαν να οργανώ-
νονται συνελεύσεις που διεύρυναν
αυτή τη συµµετοχή. Και οι φοιτητές
απέχουν πολύ από την εικόνα της
νεολαίας που τα σπάει επειδή θύ-
µωσε. 

Η φοιτητική γενιά του 2008 κου-
βαλούσε ήδη δύο χρόνια µαζικών
αγώνων, είχε αρχικά καταφέρει να
διασπάσει την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ
πάνω στο ζήτηµα του άρθρου 16,
στη συνέχεια ανάγκασε το Γιώργο
Παπανδρέου να κάνει την κωλοτού-
µπα της ζωής του αποχωρώντας
από τη διαδικασία αναθεώρησης
και τέλος έστειλε τη Μαριέτα Γιαν-
νάκου σπίτι της αφού ούτε βουλευ-
τής δεν βγήκε στις εκλογές του
2007. Οι φοιτητές έφεραν στο κίνη-
µα την αισιοδοξία της νίκης, αλλά
και το θυµό απέναντι σε µια κυβέρ-
νηση που ήθελε να πάρει µε το ζόρι
πίσω ακόµη και αυτές τις ξεκάθα-
ρες κατακτήσεις του κινήµατος. 

Η είσοδος των φοιτητών στο κί-
νηµα του ∆εκέµβρη του πρόσθεσε
έκτός από εµπειρίες και έναν ακόµη
πιο οργανωµένο πυλώνα από τους
µαθητές. Οι φοιτητές έµπαιναν µε
τους συλλόγους τους, µε τις διαδι-
κασίες τους, µε την πολιτικοποίηση
που έχει αναπτυχθεί στους χώρους
σπουδών και µε τις τεράστιες δυνα-
τότητες που προσφέρουν οι σχολές
σαν κέντρα δράσης και κλιµάκω-
σης.

Η εξεγερµένη νεολαία...

...δεν ήταν µόνη

Με την Αριστερά 
του αντικαπιταλισµού

Βαδίζουμε στους δρόμους της εξέγερσης
ΚΚ λλεείίννεειι  ααυυττέέςς  ττιιςς  µµέέρρεεςς  έέννααςς  χχρρόόννοοςς  ααππόό  ττηηνν

εεξξέέγγεερρσσηη  ττοουυ  ∆∆εεκκέέµµββρρηη  κκααιι  όόλλοοιι  θθαα  θθυυµµηηθθοούύνν
τταα  ππεερρσσιιννάά  γγεεγγοοννόότταα,,  αακκόόµµηη  κκααιι  ααυυττοοίί  πποουυ  θθαα

ήήθθεελλαανν  νναα  τταα  ξξεεχχάάσσοουυνν..  ΤΤιιςς  ππεερριισσσσόόττεερρεεςς  φφοορρέέςς  ηη  σσυυ--
ζζήήττηησσηη  αανναακκυυκκλλώώννεεττααιι  γγύύρρωω  ααππόό  ττοο  εεύύρροοςς  πποουυ  εείίχχαανν
τταα  εεππεειισσόόδδιιαα  ττιιςς  ππρρώώττεεςς  ννύύχχττεεςς  µµεεττάά  ττηη  δδοολλοοφφοοννίίαα  ττοουυ
ΑΑλλέέξξααννδδρροουυ  ΓΓρρηηγγοορρόόπποουυλλοουυ,,  γγύύρρωω  ααππόό  ττηηνν  κκλλιιµµάάκκωωσσηη
ττηηςς  ββίίααςς  κκααιι  γγιιαα  ττοο  ππόόσσοο  ξξααφφννιικκόόςς  κκααιι  ““ααννααππάάννττεεχχοοςς””
ήήτταανν  οο  ∆∆εεκκέέµµββρρηηςς..  ΟΟννττωωςς  ήήτταανν  ττόόσσοο  σσααρρωωττιικκάά  τταα  όόσσαα
σσυυννέέββηησσαανν  εεκκεείίννεεςς  ττιιςς  µµέέρρεεςς  πποουυ  έέδδωωσσαανν  δδυυννααττόόττηηττεεςς
σσεε  πποολλλλοούύςς  νναα  µµιιλλάάννεε  όόχχιι  ααππλλώώςς  γγιιαα  ππρρωωττοοφφααννήή  γγεεγγοο--
ννόότταα  ααλλλλάά  κκααιι  γγιιαα  κκαατταασσττάάσσεειιςς  σσχχεεδδόόνν  ααννεεξξήήγγηηττεεςς..

Για να συµπληρωθεί αυτή η περιγραφή του “παράλο-
γου” ∆εκέµβρη έχει εµφανιστεί µια εξίσου παράλογη
θεωρητικολογία. Τα επεισόδια και η βία χρεώνονται στο
ότι ο ∆εκέµβρης ήταν ένα ξαφνικό κατέβασµα της απο-
πολιτικοποίητης και απελπισµένης νεολαίας στο δρόµο

που δεν είχε τίποτα άλλο στο µυαλό της από το να σπά-
σει βιτρίνες.

Οι εκατοντάδες χιλιάδες που πήραν πραγµατικά µέ-
ρος στον ∆εκέµβρη ξέρουν ότι η πραγµατικότητα απέ-
χει πάρα πολύ. Ούτε µόνο οι απελπισµένοι βγήκαν στο
δρόµο, ούτε η “νεολαία της επισφαλούς εργασίας”. Αν
ήταν µόνο αυτό, η έκρηξη δεν θα είχε κρατήσει παρά
µια-δυο µέρες και δεν θα είχε τα πολιτικά αποτελέσµα-
τα που είχε. Ο ∆εκέµβρης είχε ρίζες προς το παρελθόν,
άνοιξε προοπτικές για το µέλλον και στηρίχθηκε σε
έναν µεγάλο οργανωµένο κορµό.

Αυτά χρειάζεται να τα θυµηθούµε όχι απλώς για να
διαφυλάξουµε το ∆εκέµβρη ως την πολιτική εξέγερση
που καθόρισε και συνεχίζει να καθορίζει τις εξελίξεις
αλλά και για να µπορούµε να αναµετρηθούµε µε το ση-
µαντικότερο απ' όλα τα ερωτήµατα: τι καθήκοντα έχου-
µε για να οδηγήσουµε τον επόµενο ∆εκέµβρη στη νίκη.

ΟΟ ∆∆εεκκέέµµββρρηηςς  δδεενν  ήήτταανν  µµόόννοο  ξξέέσσππαα--
σσµµαα  ττηηςς  ννεεοολλααίίααςς..  ΕΕξξάάλλλλοουυ  ττοο  ίίδδιιοο
ττοο  φφοοιιττηηττιικκόό  κκίίννηηµµαα  εείίχχεε  κκααττααφφέέρρεειι

σσττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττωωνν  κκααττααλλήήψψεεωωνν  νναα  σσππάάσσεειι  τταα
σσττεεγγααννάά  µµεεττααξξύύ  φφοοιιττηηττιικκοούύ  κκααιι  εερργγααττιικκοούύ  κκιι--
ννήήµµααττοοςς..  ΠΠρριινν  ααππόό  ττοο  κκίίννηηµµαα  ττοουυ  ∆∆εεκκέέµµββρρηη
εείίχχεε  ππρροοηηγγηηθθεείί  ττοο  κκίίννηηµµαα  ααλλλληηλλεεγγγγύύηηςς  σσττιιςς
φφοοιιττηηττιικκέέςς  κκααττααλλήήψψεειιςς  πποουυ  οορργγάάννωωσσεε  εεππιι--
ττρροοππέέςς,,  σσυυσσκκέέψψεειιςς  κκααιι  δδιιααδδηηλλώώσσεειιςς  σσεε  όόλλεεςς
ττιιςς  γγεειιττοοννιιέέςς..  ΟΟχχιι  ααππλλάά  σσαανν  σσυυµµππααρράάσστταασσηη
ααλλλλάά  γγιιααττίί  σσεε  ππάάρραα  πποολλλλοούύςς  εερργγααττιικκοούύςς  χχώώ--
ρροουυςς  υυππήήρρξξαανν  εερργγααζζόόµµεεννοοιι  πποουυ  έέππααιιρρνναανν
ππααρράάδδεειιγγµµαα  ααππόό  ττοουυςς  φφοοιιττηηττέέςς  κκααιι  έέββααζζαανν
µµππρροοςς  νναα  οορργγααννώώσσοουυνν  ααννττίίσσττοοιιχχεεςς  µµάάχχεεςς
κκόόννττρραα  σσττηη  λλιιττόόττηητταα  κκααιι  σσττιιςς  εεππιιθθέέσσεειιςς  ττηηςς
κκυυββέέρρννηησσηηςς..  ΕΕίίννααιι  κκααλλόό  πποουυ  οορριισσµµέέννοοιι  αανναα--
κκάάλλυυψψαανν  ττηη  ρριιζζοοσσππαασσττιικκοοπποοίίηησσηη  ττηηςς  ννεεοολλααίί--
ααςς  µµεεττάά  ττιιςς  66  ττοουυ  ∆∆εεκκέέµµββρρηη,,  ααλλλλάά  µµάάλλλλοονν
δδεενν  εείίχχαανν  ππάάρρεειι  µµυυρρωωδδιιάά  γγιιαα  ττοο  ττιι  σσυυννέέββααιιννεε
σσττοουυςς  εερργγααττιικκοούύςς  χχώώρροουυςς  πποολλύύ  ππρριινν  ααππόό  ττοο
∆∆εεκκέέµµββρρηη..  ΒΒέέββααιιαα,,  οοιι  ρρίίζζεεςς  ττηηςς  εερργγααττιικκήήςς
ρριιζζοοσσππαασσττιικκοοπποοίίηησσηηςς  δδεενν  εείίννααιι  ττόόσσοο  κκοοννττέέςς
κκααιι  δδεενν  ππεερριιοορρίίζζοοννττααιι    σσττοο  22000088,,  ααλλλλάά  χχρρεειιάά--
ζζεεττααιι  νναα  θθυυµµάάττααιι  κκααννεείίςς  ππόόσσοο  πποολλλλααππλλαασσιιαα--
σσττιικκόό  ρρόόλλοο  έέππααιιξξεε  ηη  πποολλιιττιικκήή  κκρρίίσσηη  ττηηςς  κκυυ--
ββέέρρννηησσηηςς  ΚΚααρρααµµααννλλήή..  ΑΑυυττόόςς  εείίννααιι  έέννααςς
αακκόόµµηη  ππααρράάγγοοννττααςς  πποουυ  σσυυννήήθθωωςς  υυπποοββααθθµµίί--
ζζεεττααιι  ήή  ππααρρααπποοιιεείίττααιι  κκααιι  ππλλαασσάάρρεεττααιι  ωωςς
““κκρρίίσσηη  ααξξιιώώνν””..

Η κυβέρνηση του Καραµανλή συγκρού-
στηκε µε µια σειρά κοµµάτια εργαζοµένων
από την πρώτη στιγµή που ανέβηκε στην
εξουσία το 2004 και το έκανε µε διάφορους
τρόπους, είτε µε κατά µέτωπον επίθεση, είτε
µε τη µέθοδο της “σαλαµοποίησης” και προ-

σπαθώντας να βάλει τον έναν χώρο ενάντια
στον άλλο, άλλες φορές σε σύγκρουση µε
τις ηγεσίες των συνδικάτων και άλλες σε συ-
νεργασία µε ξεπουληµένους συνδικαλιστές.
Οµως µετά το ναυάγιο που υπέστη στο χώ-
ρο της εκπαίδευσης, κατέληξε να ασθµαίνει
και να µην µπορεί να προχωρήσει σε άλλες
επιθέσεις. Ο Καραµανλής διάλεξε το δρόµο
των εκλογών το 2007, τις οποίες για κακή
του τύχη κέρδισε σχηµατίζοντας µε τη βοή-
θεια του εκλογικού νόµου κυβέρνηση ορια-
κής πλειοψηφίας, 152 βουλευτών. 

Η νίκη της Ν∆ στις εκλογές αντί να λει-
τουργήσει ως νοµιµοποίηση για ακόµη µε-
γαλύτερες επιθέσεις, λειτούργησε ως τερά-
στια καταγραφή της απονοµιµοποίησης της
κυβέρνησης. Ολόκληρη η εργατική τάξη
ένιωσε ότι έχει να αντιµετωπίσει µια κυβέρ-
νηση πιο ανίσχυρη από πριν, έτοιµη να κα-
ταρρεύσει στην πρώτη κόντρα. Το σενάριο
που ανοιγόταν µπροστά τους το έβλεπαν και
τα στελέχη του Καραµανλή που διέψευσαν
όσους έλεγαν ότι µια οριακή πλειοψηφία
µπορεί να κρατήσει πιο σφιχτή την κοινο-
βουλευτική οµάδα. Κανείς τους δεν είχε
όρεξη να υπερασπιστεί ένα προδιαγεγραµέ-
νο φιάσκο. Οι 152 έγιναν 151 και η προοπτι-
κή µιας κατάρρευσης αλά Μητσοτάκη ανοι-
γόταν διάπλατα.

Ετσι, η “µητέρα όλων των µαχών”, η επί-
θεση στο Ασφαλιστικό που προχώρησε η
κυβέρνηση µετά τις εκλογές αντί να διαλύ-
σει το εργατικό κίνηµα, το άφησε πιο οργι-
σµένο και πιο δυνατό. Ο Καραµανλής έβαλε
πρώτα τον Μαγγίνα στη θέση του Παναγιω-

ΟΟ ∆∆εεκκέέµµββρρηηςς  έέχχεειι  ττιιςς  ρρίίζζεεςς  ττοουυ  σσεε
όόλλοουυςς  ααυυττοούύςς  ττοουυςς  ααγγώώννεεςς,,  σσττηη
ρριιζζοοσσππαασσττιικκοοπποοίίηησσηη  ττηηςς  σσυυννεείί--

δδηησσηηςς  κκααιι  σσττηη  δδιιααµµόόρρφφωωσσηη  εεννόόςς  µµεεγγάά--
λλοουυ  κκοοιιννωωννιικκοούύ  ρρεεύύµµααττοοςς  πποουυ  έέββλλεεππεε  όόττιι
έέππρρεεππεε  ππάάσσηη  θθυυσσίίαα  νναα  µµππεειι  έένναα  ττέέλλοοςς  σσεε
ααυυττήή  ττηηνν  κκυυββέέρρννηησσηη  πποουυ  έέκκλλεεββεε  ττααµµεείίαα,,
δδοουυλλεειιέέςς,,  ααγγώώννεεςς..  ΗΗ  δδοολλοοφφοοννίίαα  ττοουυ  ΑΑλλέέ--
ξξααννδδρροουυ  ΓΓρρηηγγοορρόόπποουυλλοουυ  έέδδεειιξξεε  ππόόσσοο
εεππιιτταακκττιικκήή  γγιιννόότταανν  ααυυττήή  ηη  σσύύγγκκρροουυσσηη..
ΕΕννααςς  αακκόόµµηη  ππααρράάγγοοννττααςς  πποουυ  κκααθθόόρριισσεε
ττηηνν  εεξξέέλλιιξξηη  ττοουυ  ∆∆εεκκέέµµββρρηη  εείίννααιι  όόττιι  λλόόγγωω
ττηηςς  πποολλιιττιικκήήςς  ττηηςς  κκυυββέέρρννηησσηηςς  ααλλλλάά  κκααιι
ττηηςς  σσυυννοολλιικκήήςς  πποορρεείίααςς  ττοουυ  σσυυσσττήήµµααττοοςς
εείίχχαανν  ήήδδηη  κκλλεείίσσεειι  όόλλεεςς  οοιι  άάλλλλεεςς  έέξξοοδδοοιι
δδιιααφφυυγγήήςς..  

∆ίπλα στην οικονοµική κρίση και την
πολιτική κρίση ήταν πασιφανής η κρίση
όλων των θεσµών. Τα ΜΜΕ είχαν από
καιρό σπάσει κάθε δυνατότητα να επι-
κοινωνούν και να πείθουν τα κοµµάτια
του κόσµου που βγήκαν στο δρόµο. Ο
Πρετεντέρης έγινε αντι-σύµβολο του
φοιτητικού κινήµατος άλλο τόσο όσο η
Γιαννάκου και ο Πολύδωρας. Τα δικα-
στήρια έχοντας κυνηγήσει όλους τους
απεργούς, έχοντας στηρίξει τα πογκρόµ
απολύσεων του Παυλόπουλου και έχο-
ντας οργανώσει µαζί µε τη ΓΑ∆Α πολλές
επιχειρήσεις τροµοκρατίας όσων αγωνί-
ζονται είχαν από καιρό πάψει να θεω-
ρούνται κάτι παραπάνω από µακρύ χέρι
των αφεντικών. Η εκκλησία είχε δείξει µε
σιχαµερό τρόπο πώς µπορεί να συνδυά-
ζει το Μεσαίωνα του Χριστόδουλου µε
τα τζακούζι του Βατοπεδίου. ∆εν υπήρχε
ούτε ένα από τα σκάνδαλα στα οποία εί-
χε βουλιάξει η κυβέρνηση Καραµανλή
όπου να µην εµπλέκονταν εκδότες και
µεγαλοδηµοσιογράφοι, δικαστές, µπά-
τσοι και δεσποτάδες.

Αν δεν λάβει κανείς σοβαρά υπόψη
αυτό το στενό δέσιµο του ∆εκέµβρη µε
την περίοδο που προηγήθηκε θα δυσκο-
λευτεί να καταλάβει γιατί η κυβέρνηση
συνεδρίαζε το βράδυ της 8ης του ∆εκέµ-
βρη για το αν θα κηρύξει κατάσταση
έκτακτης ανάγκης. Τι φοβόταν η κυβέρ-
νηση; Τις µολότοφ και τις σπασµένες βι-
τρίνες; Αν ήταν µόνο αυτό, είχε τις δυνά-
µεις να το αντιµετωπίσει. Ηξερε όµως
ότι κάθε κίνηση µπορούσε να πυροδοτή-
σει ένα ακόµη µεγαλύτερο κίνηµα, πάνω
απ' όλα εργατικό, που θα την έπαιρνε
και θα την σήκωνε. Ο ∆εκέµβρης λει-
τούργησε ως συµπύκνωση αγώνων και
εµπειριών. ∆εν ερµηνεύεται αλλιώς ότι η
ΟΛΜΕ, η οµοσπονδία των καθηγητών
κατέβηκε στην πρώτη διαδήλωση της
∆ευτέρας 8 ∆εκέµβρη µε πανό “Ενοχος
για τη δολοφονία είναι η κυβέρνηση”.
∆εν εξηγείται αλλιώς το πολιτικό αποτέ-
λεσµα που προκάλεσε ο ∆εκέµβρης. Η
κυβέρνηση σύρθηκε µέχρι το καλοκαίρι
και τελικά αυτοκτόνησε παραδίδοντας
την εξουσία στο ΠΑΣΟΚ και ρίχνοντας

τη ∆εξιά στο χειρότερο ποσοστό της µε-
τά τη Χούντα. Ο ∆εκέµβρης έγινε παρά-
γοντας εξελίξεων µέχρι και το πιο κεντρι-
κό σηµείο της πολιτικής σκηνής.

Η Αριστερά που αρνείται τον κοµβικό
ρόλο του ∆εκέµβρη, νίπτει τας χείρας
της σχετικά µε τις δικές της ευθύνες. Το
πολιτικό αποτέλεσµα του ∆εκέµβρη δεν
κρίνεται µε βάση το “ριζοσπαστικόµε-
τρο” της κοινοβουλευτικής Αριστεράς
αλλά µε βάση το τι έκαναν οι δυνάµεις
αυτής της Αριστεράς στη διάρκεια της
εξέγερσης. Και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ κοί-
ταξαν µε αµηχανία, µε φόβο ή µε εχθρό-
τητα τις εξελίξεις. 

Συνταγή

ΟΟ  µµεενν  ΣΣΥΥΡΡΙΙΖΖΑΑ  αακκόόµµηη  κκααιι  σσήήµµεερραα  ααµµφφιι--
ββάάλλλλεειι  γγιιαα  ττοο  αανν  υυππεερρέέββααλλεε  σσττηηνν  ““υυπποο--
σσττήήρριιξξηη  ττηηςς  ννεεοολλααίίααςς””  ήή  αανν  έέππρρεεππεε  νναα
αακκοολλοουυθθήήσσεειι  ττηη  σσυυννττααγγήή  ΚΚύύρρκκοουυ  κκααιι  νναα
κκααττααγγγγεείίλλεειι  ττοουυςς  εεξξεεγγεερρµµέέννοουυςς..  ΑΑκκόόµµηη
κκααιι  ααυυττοοίί  πποουυ  λλέέννεε  όόττιι  υυπποοσσττηηρρίίζζοουυνν  ττοο
∆∆εεκκέέµµββρρηη,,  έέχχοουυνν  ππεείίσσεειι  ττοονν  εεααυυττόό  ττοουυςς
όόττιι  ηη  εεκκλλοογγιικκήή  κκααττάάρρρρεευυσσήή  ττοουυςς  οοφφεείίλλεε--
ττααιι  σσττοο  όόττιι  έέκκαανναανν  ττηη  ““δδύύσσκκοολληη””  εεππιιλλοογγήή
νναα  ττααχχθθοούύνν  µµεε  ττοουυςς  εεξξεεγγεερρµµέέννοουυςς..  ΤΤαα
ίίδδιιαα  δδηηλλααδδήή  πποουυ  λλέέεειι  κκααιι  ηη  δδεεξξιιάά  ττοουυςς
ππττέέρρυυγγαα,,  πποουυ  κκααττααγγγγέέλλλλεειι  ττοο  ∆∆εεκκέέµµββρρηη
σσαανν  υυπποοχχώώρρηησσηη  σσττοονν  χχοουυλλιιγγκκααννιισσµµόό..  

Το ΚΚΕ πήρε από την αρχή την πλέον
εχθρική στάση απέναντι στο ∆εκέµβρη,
αποκαλώντας τη νεολαία που τα έβαζε
µε την αστυνοµία “Ταλιµπάν”. Η Παπα-
ρήγα είχε φτάσει µάλιστα να πάρει θέση
υπέρ της αποκατάστασης της τάξης έξω
από το Μέγαρο Μαξίµου µετά τη συνά-
ντησή της µε τον Καραµανλή. Αν λοιπόν
για την εκλογική υποχώρηση του ΣΥΡΙΖΑ
έφταιξε ότι “χάιδεψε τα αφτιά των κου-
κουλοφόρων”, για την εκλογική υποχώ-
ρηση του ΚΚΕ έφταιξε ότι έβριζε τους
κουκουλοφόρους;

Στην πραγµατικότητα και οι δύο πτέ-
ρυγες της κοινοβουλευτικής Αριστεράς
δεν έκαναν το παραµικρό για να προχω-
ρήσει ο ∆εκέµβρης ένα βήµα µπρος.

Στις 10 του ∆εκέµβρη δόθηκε µία µεγά-
λη µάχη που συµπυκνώνει την πολιτική
τους. Ο Καραµανλής ζήτησε από τις
ηγεσίες της ΓΣΕΕ και της Α∆Ε∆Υ να
ακυρώσουν την απεργία και τη διαδήλω-
ση για τον προϋπολογισµό, ώστε “να
αποφευχθούν τα έκτροπα”. Οι συνδικαλι-
στικές ηγεσίες έσκυψαν το κεφάλι, δεν
ακύρωσαν την απεργία αλλά δεν πραγ-
µατοποίησαν πορεία. Η παράταξη του
ΣΥΡΙΖΑ ακολούθησε κατά γράµµα την
υποχώρηση. Το ΚΚΕ έκανε έναν ξεχωρι-
στό περίπατο γύρω από την Οµόνοια κά-
νοντας επίδειξη πόσο µακριά είναι από
κάθε είδους κλιµάκωση.

Ο ∆εκέµβρης ανεξάρτητα από τη θέ-
ληση των ηγεσιών έγινε αφορµή για ένα
τεράστιο συντονισµό. Βρέθηκαν µαζί στο
δρόµο µαθητές, φοιτητές και εργάτες
από όλους τους χώρους. Το ζήτηµα
ήταν αν αυτή η δύναµη από τους δρό-
µους θα ξαναγύριζε στους χώρους, θα
γινόταν συντονισµένο κύµα καταλήψεων
σε όλα τα σχολεία, σε όλες τις σχολές,
στους εργατικούς χώρους και θα έθετε
την κυβέρνηση µπροστά στο πιο δυνατό
δίληµµα που θα είχε αντιµετωπίσει ποτέ.
Η να υποχωρήσει στα αιτήµατα όλων
των χώρων και όλων των συνδικάτων
που είχαν βγει σε αγώνες, παίρνοντας
πίσω όλες τις απολύσεις, κρατικοποιώ-
ντας τις επιχειρήσεις που κλείνουν, κα-
ταργώντας όλους τους αντιεκπαιδευτι-
κούς και αντεργατικούς της νόµους ή το
κίνηµα θα συνέχιζε µέχρι τέλους. 

Τέτοια βήµατα έγιναν, στηριγµένα
όµως µόνο στις δυνάµεις της επαναστα-
τικής Αριστεράς. Ετσι κατάφερε ο ∆ε-
κέµβρης να αποκτήσει διάρκεια και να
φτάσει µέχρι το Γενάρη, να γεννήσει ένα
κύµα καταλήψεων και να δώσει σκυτάλη
στο κίνηµα αλληλεγγύης στη Γάζα µε τις
µεγάλες διαδηλώσεις κατά των βοµβαρ-
δισµών που έγιναν µέσα στις γιορτές. Η
πορεία της 10ης ∆εκέµβρη έγινε χάρη
στις δυνάµεις της Αντικαπιταλιστικής
Αριστεράς και βάδισαν µαζί φοιτητικοί
σύλλογοι, µαθητές, εκπαιδευτικοί και ερ-
γοστάσια όπως η WIND ή η ΙΝΤΡΑΚΟΜ. 

Μέσα στις φλόγες του ∆εκέµβρη δεν
στήθηκαν µόνο οδοφράγµατα, στήθηκαν
και οι βάσεις για τη συγκρότηση της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ που έβαλε µπρος την οικοδό-
µηση µιας Αριστεράς που θα έχει στόχο
να νικήσουν οι επόµενοι ∆εκέµβρηδες.
Αν έδειξε κάτι ξεκάθαρα ο ∆εκέµβρης εί-
ναι ότι στο δρόµο του κινήµατος προς
τον ουρανό δεν υπάρχει κανένα άλλο
εµπόδιο πέρα από την έλλειψη επανα-
στατικής ηγεσίας. Ηγεσίας ριζωµένης µέ-
σα σε όλους τους χώρους που θα µπορεί
στις κρίσιµες στιγµές που η κυρίαρχη τά-
ξη παραπατάει να οργανώνει στο µάξι-
µουµ τις δικές µας δυνάµεις και να δια-
λύσει το σύστηµα µαζί µε την κρίση του.

Νίκος Λούντος

τόπουλου στο υπουργείο Εργασίας,
ο Μαγγίνας οδηγήθηκε σε ντροπια-
στική παραίτηση και τελικά το νόµο
τον πέρασε η Πετραλιά. Είχαν όµως
οργανωθεί οι πιο µαζικές πανεργατι-
κές απεργίες από το 2001, οι οποίες
σε ορισµένους κοµβικούς εργατι-
κούς χώρους ξεπέρασαν τα όρια των
24ωρων της ΓΣΕΕ και της Α∆Ε∆Υ. 

Απεργίες ∆ιαρκείας

ΣΣυυννέέχχεειιαα  µµεε  ααππεερργγίίαα  δδιιααρρκκεείίααςς  δδόό--
θθηηκκεε  ααππόό  ττηη  ∆∆ΕΕΗΗ,,  ααππόό  ττοουυςς  ∆∆ήήµµοουυςς
κκααιι  ττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα  ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδααςς..  ΤΤαα
όόρριιαα  ττηηςς  ““ννοοµµιιµµόόττηηττααςς””  τταα  εείίχχαανν
σσππάάσσεειι  οοιι  εερργγάάττεεςς  πποολλύύ  ππρριινν  τταα  ΜΜΜΜΕΕ
αανναακκααλλύύψψοουυνν  ττοουυςς  εεξξεεγγεερρµµέέννοουυςς
ττοουυ  ∆∆εεκκέέµµββρρηη..  ΟΟιι  εερργγάάττεεςς  σσττοουυςς  ∆∆ήή--
µµοουυςς  εείίχχαανν  δδεείίξξεειι  όόττιι  µµπποορρεείί  νναα  µµηηνν
εείίννααιι  ““ννόόµµιιµµοο””  νναα  θθάάββεειιςς  τταα  ΜΜΑΑΤΤ  µµέέ--
σσαα  σστταα  σσκκοουυππίίδδιιαα,,  ααλλλλάά  σσίίγγοουυρραα  εείί--
ννααιι  ηηθθιικκόό  κκααιι  εεµµππννεευυσσττιικκόό..  ΟΟιι  εερργγάά--
ττεεςς  ττηηςς  ∆∆ΕΕΗΗ,,  µµεε  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ίίδδιιοουυ
ττοουυ  σσυυννδδιικκάάττοουυ  ττοουυςς,,  κκοουυκκοούύλλωωσσαανν
ττιιςς  κκάάµµεερρεεςς  ττηηςς  αασσττυυννοοµµίίααςς  σσττηη
δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  ππααννεερργγααττιικκήήςς  ααππεερργγίίααςς
κκααιι  σσύύρρθθηηκκαανν  σστταα  δδιικκαασσττήήρριιαα..  ΟΟιι  εερρ--
γγααζζόόµµεεννοοιι  σσττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα  ττηηςς  ΕΕλλλλάά--
δδααςς  ααννάάγγκκαασσαανν  ττοο  ΧΧρρηηµµααττιισσττήήρριιοο  νναα
κκλλεείίσσεειι   γγιιααττίί  δδεενν  µµπποορροούύσσαανν  νναα
ππρρααγγµµααττοοπποοιιηηθθοούύνν  σσυυννααλλλλααγγέέςς  λλόό--
γγωω  ττηηςς  ααππεερργγίίααςς..  

Ολος αυτός ο δυναµισµός τροφο-
δότησε και πιο αδύνατους κλάδους.

Οχι µόνο τα καινούργια σωµατεία
που στήθηκαν σε χώρους όπως οι
ταχυµεταφορές ή το σωµατείο της
Κωνσταντίνας Κούνεβα για τις “ενοι-
κιαζόµενες” καθαρίστριες, αλλά και
χώρους που χτυπήθηκαν από την οι-
κονοµική κρίση, τα κλεισίµατα και τις
απολύσεις. Το 2008 ήταν η χρονιά
των µεγάλων διαδηλώσεων των ερ-
γατών του Λαναρά, της κατάληψης
στην Siemens της Θεσσαλονίκης και
της κατάληψης της ALTEC Telecoms
στην Αθήνα.

Η κλιµάκωση και η κατάληψη δεν
ήταν πλέον εξαίρεση στον κανόνα,
αλλά κόκκινο νήµα που κατάφερε να
συνδέσει µεγάλες πρωτοπορίες σε
φοιτητικό και εργατικό κίνηµα κό-
ντρα σε µια κυβέρνηση που φαινόταν
ότι παραπαίει. Το φθινόπωρο του
2008 ήταν καυτό πριν έρθει ο ∆εκέµ-
βρης. Ο Στυλιανίδης προσπαθούσε
να περάσει από την πίσω πόρτα τα
ιδιωτικά κολέγια και ξεσήκωσε και-
νούργιο πανεκπαιδευτικό κύµα µε
κοινά συλλαλητήρια φοιτητών και
ΠΟΣ∆ΕΠ. Οργανώθηκαν πάνω από
400 µαθητικές καταλήψεις ενάντια
στην υποχρηµατοδότηση ενώ οι κα-
θηγητές της ΟΛΜΕ συζητούσαν την
πρόταση για απεργία διαρκείας. Αυ-
τά,    την ώρα που ανακοινώνονταν
8000 απολύσεις στην Ολυµπιακή και
άλλες 3000 στον ΟΣΕ.

Κυριακή 7 ∆εκέµβρη 2008, η πρώτη διαδήλωση της εξέγερσης 



ΗΗ  εεξξέέγγεερρσσηη  ττοουυ  ∆∆εεκκέέµµββρρηη  εείίχχεε  ββαα--
θθιιέέςς  ρρίίζζεεςς..  ΑΑππόό  ττοο  22000033  µµεε  ττοο  ααννττιιπποο--
λλεεµµιικκόό  κκίίννηηµµαα  πποουυ  ππάάρραα  πποολλλλοοίί  µµαα--
θθηηττέέςς  ξξεεχχύύθθηηκκαανν  σσττοουυςς  δδρρόόµµοουυςς,,
έέκκλλεειινναανν  τταα  σσχχοολλεείίαα  ττοουυςς,,  κκααττέέββααιινναανν
σσττιιςς  πποορρεείίεεςς,,  έέκκαανναανν  δδιιάάφφοορραα  φφεεσσττιι--
ββάάλλ..  ΣΣυυννέέχχιισσαανν  ττοο  22000066  µµεε  ττηη  ΓΓιιααννννάά--
κκοουυ,,  µµεε  ττοο  άάρρθθρροο  1166,,  ττηη  ββάάσσηη  ττοουυ  1100..
ΟΟιι  κκιιννήήσσεειιςς  ττοουυςς  ήήτταανν  οοιι  ίίδδιιεεςς,,  πποορρεείί--
εεςς,,  κκααττααλλήήψψεειιςς,,  σσυυννττοοννιισσµµόόςς  µµεε  ττοουυςς
κκααθθηηγγηηττέέςς..  ΏΏσσπποουυ  κκοορρυυφφώώθθηηκκεε  ππέέρρ--
σσιι  µµεε  ττηη  δδοολλοοφφοοννίίαα  ττοουυ  ΑΑλλέέξξηη  πποουυ
µµααζζιικκάά  οοιι  µµααθθηηττέέςς  ξξεεχχύύθθηηκκαανν  ααυυθθόόρρ--
µµηητταα  σσττοο  δδρρόόµµοο  ττηηνν  ίίδδιιαα  κκααιι  ττηηνν  εεππόό--
µµεεννηη  µµέέρραα,,  µµεε  ααίίττηηµµαα  νναα  ααφφοοππλλιισσττεείί
ηη  αασσττυυννοοµµίίαα  γγιιααττίί  θθαα  µµπποορροούύσσεε  νναα  εείί--
ννααιι  οο  κκααθθέέννααςς  ααππόό  µµααςς  σσττηη  θθέέσσηη  ττοουυ
ΑΑλλέέξξηη..  ΚΚααιι  σσυυννέέχχιισσαανν  πποολλλλέέςς  ββδδοοµµάά--
δδεεςς  µµεεττάά..

Κατεβήκαµε αυθόρµητα πολλοί µα-
θητές στους δρόµους µε όλη αυτή
την οργή που είχε συσσωρευτεί τα
προηγούµενα χρόνια. Από τη ∆ευτέ-
ρα 8/12 κλείσαµε τα σχολεία και κα-
λέσαµε γενικές συνελεύσεις που
ήταν µαζικές, όλα τα παιδιά του σχο-
λείου συµµετείχαν, γίνονταν οµιλίες
και η συντριπτική πλειοψηφία ήταν
υπέρ της κατάληψης. Οι καταλήψεις
κράτησαν πολλές βδοµάδες και κά-
ναµε πορείες και κεντρικά µε τους
φοιτητές και τους εργαζόµενους και
τοπικά στα δηµαρχεία και τα αστυνο-
µικά τµήµατα. 

Στην αρχή οι µαθητές είχαν οργή.
Μετά εµείς σαν µαθητές
Anticapitalista αυτό το προχωρήσαµε,
βάλαµε πολιτικά αιτήµατα και συνθή-
µατα. ∆ώσαµε την προοπτική ότι δεν
είναι απλά ένας αστυνοµικός που δο-
λοφόνησε τυχαία ένα µαθητή αλλά
ότι είναι µια κυβέρνηση δολοφόνων
που δεν διστάζει να χτυπάει µαθητές,
να κάνει ρατσιστικές επιθέσεις, να
επιτίθεται στους εργαζόµενους. Γι’
αυτό δηµιουργήσαµε και το Συντονι-
στικό Αντίστασης, όχι σαν µια οργά-
νωση που θα κάνει συµβολικά κάποι-
ες αποχές ή θα κλείνει και θα ανοίγει
σχολεία όποτε θέλει, αλλά ένα συντο-
νιστικό που θα οργανώνει γενικές συ-
νελεύσεις στις οποίες αποφασίζουν
συλλογικά και δηµοκρατικά οι µαθη-
τές και κάνουν καταλήψεις.

Το Συντονιστικό ήταν οργανωµένο
από τα κάτω. Αρχικά συσπείρωσε πά-
ρα πολλά σχολεία, στην πρώτη του
συνέλευση µάζεψε 50 σχολεία. Οι µα-
θητές ήξεραν ότι το κίνηµα δεν έπρε-
πε να µείνει σε µια αυθόρµητη κίνηση
της νεολαίας αλλά έπρεπε να περά-
σει στην πολιτική του διάσταση, που
ήταν να ανατραπεί η κυβέρνηση των
δολοφόνων και να δούµε τα προβλή-
µατα της Παιδείας πιο οργανωµένα.

Σε κάθε συνέλευση υπήρχαν µαθητές
που είχαν όρεξη να πάρουν πρωτο-
βουλίες και να απλωθούν στα σχο-
λεία. Το Συντονιστικό από την πρώτη
µέρα της δηµιουργίας του κάλεσε
συνελεύσεις, κατέβασε πανό, είχε
µαζικότητα στα µπλοκ. Στην Πανερ-
γατική, πολλά παιδιά από τα άλλα συ-
ντονιστικά ήρθαν στις δικές µας δια-
δηλώσεις δυσαρεστηµένοι από το ότι
το ΣΑΣΑ τους πήγε περίπατο.

Φέτος στην επέτειο της δολοφο-
νίας υπάρχει πορεία και θα συµµετέ-

χουµε. Ανοίγουµε ήδη τις συζητήσεις
και στα σχολεία και στις σχολές αυτή
την εβδοµάδα θα καλέσουµε συνε-
λεύσεις. Φέτος θα είναι µια πολύ πο-
λιτική συζήτηση µε νέες ιδέες των
µαθητών και µε σύνδεση µε τους φοι-
τητές και τους εργαζόµενους. Το
έχουµε βάλει και σαν Anticapitalista
και σαν Συντονιστικό ότι θα κατέβου-
µε µε πανό τη ∆ευτέρα µε πολλά
σχολεία. Ηδη κάποια έχουν κατάλη-
ψη για τα κτίρια, τις ελλείψεις σε βι-
βλία και καθηγητές που είναι αποτέ-

λεσµα της υποχρηµατοδότησης της
Παιδείας. Αναµένεται να είναι πιο µα-
ζικές φέτος οι διαδηλώσεις, µήνες
τώρα οι µαθητές το συζητάνε µέσα
στα σχολεία για καταλήψεις και πο-
ρείες το ∆εκέµβρη.

Κωνσταντίνος Αυγέρος, 
8ο ΓΕΛ Καλλιθέας

Αγγελος Μιχαηλίδης, 
πρώην µαθητής 2ου Λυκείου

Νέας Ιωνίας, φοιτητής Θεατρι-
κών Σπουδών Ναυπλίου
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ΗΗ  εεξξέέγγεερρσσηη  ττοουυ  ππεερρσσιιννοούύ  ∆∆εεκκέέµµββρρηη
ξξεεκκίίννηησσεε  ττοο  ΣΣάάββββααττοο  66//1122  µµεε  ττηη  δδοολλοο--
φφοοννίίαα  ττοουυ  ΑΑλλέέξξηη..  ΕΕίίχχεε  υυππόόββααθθρροο  όόµµωωςς
ττηη  µµάάχχηη  εεννάάννττιιαα  σσττοο  αασσφφααλλιισσττιικκόό,,  εεννάά--
ννττιιαα  σσττιιςς  ααπποολλύύσσεειιςς,,  ττοο  φφοοιιττηηττιικκόό  κκίίννηη--
µµαα  εεννάάννττιιαα  σσττηηνν  ααννααθθεεώώρρηησσηη  ττοουυ  άάρρ--
θθρροουυ  1166  ττοο  22000066--0077  µµεε  ττιιςς  εεκκααττοοννττάά--
δδεεςς  σσχχοολλέέςς  κκααττεειιλληηµµµµέέννεεςς  κκααιι  τταα  ττεε--
ρράάσσττιιαα  σσυυλλλλααλληηττήήρριιαα..  ΗΗτταανν  όόλλαα  ααυυττάά
πποουυ  έέκκαανναανν  ττοονν  κκόόσσµµοο  νναα  ββγγεειι  σσττοουυςς
δδρρόόµµοουυςς  ππέέρρσσιι  ττοο  ∆∆εεκκέέµµββρρηη,,  νναα  φφωωννάά--
ξξεειι  κκααιι  νναα  ββάάλλεειι  ττοο  σσύύννθθηηµµαα  ««κκάάττωω  ηη
κκυυββέέρρννηησσηη  ττωωνν  δδοολλοοφφόόννωωνν»»  κκααιι  µµααζζίί
ττηηςς  νναα  ππάάρρεειι  όόλλαα  τταα  µµέέττρραα  πποουυ  εείίχχεε
ππρροοσσππααθθήήσσεειι  νναα  ππεερράάσσεειι  εεννααννττίίοονν  ττωωνν
εερργγααττώώνν  κκααιι  ττηηςς  ννεεοολλααίίααςς..

Αυτό που είδαµε ήταν µαθητές, φοι-
τητές, εργαζόµενους από όλους τους
χώρους να βγαίνουν από το Σάββατο
και κυρίως την Κυριακή και τη ∆ευτέ-
ρα και για τρεις βδοµάδες µετά συνέ-
χεια. Είδαµε σα φοιτητές στη Νοµική
να συµβαίνουν παράλληλα συντονιστι-
κά µαθητών φοιτητών και εργαζοµέ-
νων µετά τις πορείες, συντονιστικά γε-
νικών συνελεύσεων και καταλήψεων,
ότι πάµε να τιµωρήσουµε τους δολο-
φόνους και να άρουµε όλα τα µέτρα.
Η προσπάθεια στο κίνηµα των φοιτη-
τών ήταν αυτή η εξέγερση να µη µεί-
νει µόνο στο δρόµο αλλά αυτό το ξέ-
σπασµα να µπει στους φοιτητικούς
συλλόγους και οι σχολές µας να είναι
κατειληµµένες µε αποφάσεις συνε-
λεύσεων, να είναι ζωντανές µε πολιτι-
κές εκδηλώσεις και συζητήσεις, ακρι-
βώς για να ενηµερωθεί ο κόσµος και η
πολιτική να µπει στους χώρους.

Πολύ σηµαντικό κοµµάτι ήταν η
σύνδεση µε τους µαθητές και τους
εργαζόµενους. Ηταν κάτι που το είχα-
µε κερδίσει το 2006-07 στις φοιτητι-
κές καταλήψεις που είχαµε τους κα-
θηγητές της ΠΟΣ∆ΕΠ στο πλευρό
µας. Η περσινή εξέγερση ήταν εξέ-
γερση ολόκληρης της κοινωνίας και
έπρεπε όλα τα κοµµάτια να συνδε-
θούν. Ηταν µια προσπάθεια που την
κάναµε και στην Πανεργατική στις 10
∆εκέµβρη µε όλους τους φοιτητικούς
συλλόγους να διαδηλώνουν µαζί µε
τους εργαζόµενους από το Μουσείο
στη Βουλή.

Η προσπάθεια συνεχίστηκε. Ένα
χρόνο µετά πετύχαµε τον πρώτο στό-
χο, ρίξαµε την κυβέρνηση της Ν∆. Συ-
νεχίζουµε τώρα τις µάχες, οι φοιτητές
ενάντια στην αξιολόγηση και τα ΚΕΣ,
οι εργαζόµενοι ενάντια στη λιτότητα
που συνεχίζει το ΠΑΣΟΚ. Το ∆εκέµ-
βρη που έρχεται και που έχει συγκε-
κριµένα ραντεβού, στις 7 ∆εκέµβρη
µε το πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο
και στις 17 ∆εκέµβρη µε την προσπά-
θεια για πανεργατική απεργία από τα
κάτω, οι φοιτητές θα απαντήσουµε µε
καταλήψεις για να ανοίξουµε το δρό-
µο ώστε τα αιτήµατά µας να γίνουν
πράξη.

Ελλη Πανταζοπούλου, 
ΝΟΠΕ

Έλλη,
φοιτήτρια

Οι µάχες του ∆εκέµβρη
συνεχίζονται
Άγγελος,
Κωνσταντίνος,
μαθητές

ΗΗ  ππρροοσσππάάθθεειιαα  πποουυ  έέγγιιννεε  ππέέρρσσιι  ααππόό  ττηηνν  κκυυββέέρρννηησσηη
ττηηςς  ΝΝ∆∆  κκααιι  τταα  ΜΜΜΜΕΕ  νναα  ππααρροουυσσιιάάσσοουυνν  όόττιι  ηη  εεξξέέγγεερρσσηη
ήήτταανν  ααπποολλίίττιικκηη,,  ααππέέττυυχχεε..  ΟΟλλοο  ττοο  ππρροοηηγγοούύµµεεννοο  δδιιάάσσττηηµµαα
εείίχχααµµεε  δδώώσσεειι  µµάάχχεεςς  κκααιι  εεµµεείίςς  οοιι  δδάάσσκκααλλοοιι  µµεε  ττηηνν  µµεεγγάάλληη
ααππεερργγίίαα  ττωωνν  έέξξιι  εεββδδοοµµάάδδωωνν  κκααιι  οοιι  φφοοιιττηηττέέςς  µµεε  ττιιςς  κκαατταα--
λλήήψψεειιςς  κκααιι  όόλλοοιι  οοιι  εερργγααζζόόµµεεννοοιι  µµεε  ττιιςς  ππααννεερργγααττιικκέέςς  κκααιι
ττιιςς  ααππεερργγίίεεςς  δδιιααρρκκεείίααςς  γγιιαα  ττοο  αασσφφααλλιισσττιικκόό..  ΑΑυυττήή  ηη  οορργγήή
κκααιι  εεµµππεειιρρίίαα  ββρρήήκκεε  δδιιέέξξοοδδοο  µµέέσσαα  ααππόό  τταα  γγεεγγοοννόότταα  ττοουυ
∆∆εεκκέέµµββρρηη..

Γι’αυτό αναγκάστηκε η ∆ΟΕ και η ΟΛΜΕ να καλέσουν
24ωρη απεργία στις 9 ∆εκέµβρη, γιατί µέσα στους χώ-
ρους δεν ήταν µόνο οι µαθητές που αντιδρούσαν µε τις
καταλήψεις αλλά και οι εκπαιδευτικοί ήταν αγανακτισµέ-
νοι. Θέλαµε το κλίµα από τους δρόµους και τις διαδηλώ-
σεις να περάσει και να εκφραστεί µε απεργίες µέσα
στους εργατικούς χώρους. Αυτό προκάλεσε την οργή
της ∆ΑΚΕ που έβγαλε την γνωστή κατάπτυστη ανακοίνω-
ση ότι «οι Παρεµβάσεις µετέτρεψαν την ΟΛΜΕ σε γιάφ-
κα», και θορύβησε την κυβέρνηση που αναγκάστηκε να
πει ότι θα κλείσει τα σχολεία.

Η Πανεργατική στις 10 ∆εκέµβρη ήταν το µεγάλο στοί-
χηµα για τις Παρεµβάσεις και τον κόσµο που προσπα-
θούσε να οργανώσει τις επόµενες µάχες. Εγιναν οι προ-
σπάθειες και πιέστηκαν η ∆ΟΕ και η ΟΛΜΕ να συµµετέ-
χουν στην πορεία που ξεκίνησε από το Μουσείο. Τα σω-
µατεία µας συµµετείχαν µαζικά παρόλο που δεν υπήρχε
η κάλυψη από τη ΓΣΕΕ και την Α∆Ε∆Υ. Το πόσο σωστή
ήταν αυτή η επιλογή φάνηκε από το ότι είχε κατέβει όχι
µόνο ο κόσµος της εκπαίδευσης αλλά όλος ο κόσµος του
κινήµατος να διαδηλώσει. Ηταν µια τεράστια πορεία που
έδειχνε ότι οι εργαζόµενοι ήταν κοµµάτι του ∆εκέµβρη.

Η πανεργατική στις 10 ∆εκέµβρη δεν ήταν για εµάς το
τέλος. Μαζί µε τη µάχη ενάντια στην καταστολή θέλαµε
να βάλουµε τα δικά µας αιτήµατα, τις εργατικές διεκδική-
σεις. Οι εργατικοί χώροι είχαν πολλά ζητήµατα, για το

ασφαλιστικό, τη λιτότητα, τον προϋπολογισµό και έπρεπε
να βγουν µε απεργίες για να µπορέσει να σταµατήσει από
την πλευρά του κινήµατος η φιλολογία της κυβέρνησης
ότι ο ∆εκέµβρης είναι ηλίθια µαθητούδια ή επικίνδυνοι
κουκουλοφόροι που στόχο έχουν γενικώς να τα σπάνε.
Γι’αυτό λέγαµε ότι οι απεργίες πρέπει να συνεχιστούν και
υπήρξαν συντονιστικά πρωτοβάθµιων σωµατείων µέσα
στη Νοµική που έβαζαν τη συνέχεια. Η πρώτη απάντηση
από τους εκπαιδευτικούς χώρους µετά τις γιορτές ήταν η
απεργία στις 9 Γενάρη, στην επέτειο της δολοφονίας του
Τεµπονέρα που ήταν θύµα αντίστοιχης βίας σε ένα κίνηµα
που τότε πάλευε πάλι ενάντια στις εκπαιδευτικές µεταρ-
ρυθµίσεις που έκανε η προηγούµενη κυβέρνηση της Ν∆,
η κυβέρνηση Μητσοτάκη µε τον Κοντογιαννόπουλο.

Σήµερα τα πράγµατα είναι πιο οργανωµένα από πέρ-
σι. Βοήθησε και η ∆ιαµαντοπούλου που ξεκίνησε πολύ
επιθετικά και απέναντι στους µαθητές µε το εξεταστικό
και απέναντι στους εκπαιδευτικούς µε την κατάργηση
της µόνιµης και σταθερής δουλειάς. Γι’ αυτό επαναφέρει
τον ΑΣΕΠ, δεν καταργεί την ωροµισθία όπως υποσχό-
ταν, αντίθετα βάζει την αξιολόγηση σαν τη πανάκεια που
δήθεν θα λύσει όλα τα προβλήµατα του σχολείου.

Η επίθεση είναι σφοδρή και υπήρχε η ανάγκη, αφού η
συνδικαλιστική ηγεσία δεν οργανώνει απεργίες αλλά είναι
σε µια διαδικασία διαλόγου µε το υπουργείο, να οργανω-
θεί κινητοποίηση από τα κάτω. Με αφορµή την επέτειο
του Γρηγορόπουλου βάζουµε ξανά τις δικές µας διεκδική-
σεις. Υπάρχει συντονισµός από πρωτοβάθµια σωµατεία
της εκπαίδευσης που έχουν βάλει δύο αγωνιστικά ραντε-
βού, στις 7 ∆εκέµβρη και στις 17 ∆εκέµβρη για πανεργατι-
κή µε άλλα σωµατεία και οµοσπονδίες, πιέζοντας την ηγε-
σία ότι αυτός είναι ο τρόπος να απαντήσουµε στον προϋ-
πολογισµό και στο ασφαλιστικό που ανοίγει ξανά.

Χριστίνα Λαδά, 
Σύλλογος ∆ασκάλων «Αριστοτέλης»

Χριστίνα, δασκάλα

∆εκέµβρης 2008, οι µαθητές διαδηλώνουν έξω απ’ τη Βουλή
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ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ
ΑΡΙΣΤΕΡΙΣΜΟΣ;

ΓΓ ιιαα  µµιιαα  δδεεκκααεεττίίαα,,  ααππόό  τταα  µµέέσσαα  ττηηςς
δδεεκκααεεττίίααςς  ττοουυ  ’’6600  µµέέχχρριι  ττοουυ  ’’7700,,  ηη
ΙΙττααλλίίαα  σσααρρώώθθηηκκεε  ααππόό  έένναα  σσυυγγκκλλοοννιι--

σσττιικκόό  κκύύµµαα  φφοοιιττηηττιικκώώνν  κκααιι  εερργγααττιικκώώνν  ααγγώώ--
ννωωνν..  ΟΟιι  φφοοιιττηηττέέςς  ξξεεκκίίννηησσαανν,,  ηη  σσκκυυττάάλληη  ππέέ--
ρραασσεε  σσττοουυςς  εερργγάάττεεςς  µµεε  ττοο  ««ΚΚααυυττόό  ΦΦθθιιννόό--
ππωωρροο»»  ττωωνν  ααππεερργγιιώώνν  ττοουυ  11996699..  ΕΕκκααττοοµµµµύύ--
ρριιαα  εερργγάάττεεςς  ββγγήήκκαανν  σσεε  ααππεερργγίίεεςς  ––κκααιι  πποολλ--
λλέέςς  φφοορρέέςς  έέξξωω  ααππόό  ττοονν  έέλλεεγγχχοο  ττωωνν  σσυυννδδιι--
κκάάττωωνν..  ΤΤοο  11997766,,  όόµµωωςς,,  ααυυττόό  ττοο  κκίίννηηµµαα  εείίχχεε
µµππεειι  σσεε  κκρρίίσσηη  κκιι  υυπποοχχώώρρηησσηη..  

Το 1977 το φοιτητικό κίνηµα βγήκε ξανά
στο προσκήνιο. Η αφορµή ήταν µια επίθε-
ση των φασιστών στο πανεπιστήµιο της
Ρώµης. Ξέσπασαν µαζικές καταλήψεις και
διαδηλώσεις. Η αστυνοµία κι οι καραµπι-
νιέροι χτύπησαν πολλές από αυτές, δολο-
φόνησαν ένα µαθητή και µια φοιτήτρια. Ο
φοιτητικός ξεσηκωµός παρέσυρε µαζί του
µεγάλα κοµµάτια της νεολαίας έξω από τα
πανεπιστήµια. Μαθητές, άνεργους νέους,
κόσµο που δούλευε σε δουλειές του πο-
δαριού, αυτό που σήµερα ονοµάζεται από
κάποιους «πρεκαριάτο». 

Ηταν ένα µαζικό κίνηµα. Όµως, σε αντί-
θεση µε τη φάση της ορµητικής ανόδου
των αγώνων στα τέλη της δεκαετίας του
‘60, η µάχη δεν «πέρασε» στα εργοστάσια
και στους άλλους χώρους δουλειάς. Το κί-
νηµα έµεινε αποµονωµένο και κατακερµα-
τισµένο. Η οικονοµική κρίση πίεζε τους ερ-
γάτες. Όµως, το πιο σηµαντικό ήταν ο ρό-
λος του ΚΚΙ. Ηταν η περίοδος του «ιστορι-
κού συµβιβασµού» -της στήριξης από το
κόµµα της δεξιάς Χριστιανοδηµοκρατικής
κυβέρνησης, µε την ελπίδα ότι θα γίνει κι
αυτό κυβερνητικός εταίρος. Τα εκατοντά-
δες χιλιάδες µέλη του στις γειτονιές και τα
εργοστάσια, επιχειρηµατολογούσαν ότι
δεν είναι εποχή για «τυχοδιωκτισµούς». 

Οι ιδέες που κυριαρχούσαν στο «κίνηµα
του 1977», όµως, δεν βοηθούσαν να σπά-
σει αυτή η αποµόνωση. Στο κίνηµα κυ-
ριαρχούσε αυτό που έχει µείνει γνωστό ως
ο «χώρος της Αυτονοµίας». Ηταν ένα ποι-
κιλόχρωµο ρεύµα, χωρίς µια ενιαία οργά-
νωση –ακόµα και θεωρητικές αναλύσεις.
Όµως, είχε κάποια κοινά χαρακτηριστικά. 

Οι ιδέες του Τόνι Νέγκρι και της «εργα-
τικής αυτονοµίας» ήταν ηγεµονικές για πα-
ράδειγµα (χωρίς να έχουν την αποκλειστι-
κότητα). Η καταγωγή τους προέρχονταν
από το ρεύµα του «εργατισµού» της δεκα-
ετίας του ‘60. Οι «εργατίστες» εντόπιζαν
το επαναστατικό υποκείµενο στον «µαζικό
εργάτη» των εργοστασίων του Βορρά. ∆η-
λαδή στη «νέα» εργατική τάξη ανειδίκευ-
των ή µισο-ειδικευµένων εργατών, εσωτε-
ρικοί µετανάστες από το Νότο οι περισσό-
τεροι. 

Η «παλιά» εργατική τάξη µε τα συνδικά-
τα της και το κόµµα της, ήταν οι «βολεµέ-
νοι». «Αµαρτίες γονέων παιδεύουσι τέκνα»:
όταν τέτοιες οργανώσεις όπως η Potere
Operaio (Εργατική Εξουσία) αναζήτησαν
ιστορικές αναφορές για τις απόψεις τους,
τις βρήκαν στους «αριστερούς κοµµουνι-
στές» και στο KAPD των αρχών της δεκαε-
τίας του ’20. 

Με αυτές τις αριστερίστικες καταβολές,
οι πρώην «εργατίστες» βρέθηκαν στις αλ-
λαγµένες συνθήκες του «κινήµατος του
1977». Είχαν αλλάξει τις αναλύσεις τους
ώστε να αντανακλούν την αποµόνωση και
τον κατακερµατισµό αυτού του κινήµατος.
Πια, η καπιταλιστική εκµετάλλευση δεν πε-
ριοριζόταν στη σφαίρα της παραγωγής. Ο
καπιταλισµός είχε αλλάξει, το «κοινωνικό
εργοστάσιο» σήµαινε ότι η «υπεραξία» πα-
ραγόταν σε κάθε σφαίρα της κοινωνικής
ζωής, από τον ελεύθερο χρόνο και την οι-
κογένεια µέχρι το πανεπιστήµιο. 

Κατά συνέπεια, ο «µαζικός εργάτης» εί-
χε αντικατασταθεί από τον «κοινωνικό
προλετάριο». Ουσιαστικά, όποιος εξεγει-
ρόταν ενάντια στην καταστολή και τον κα-
πιταλισµό, ήταν «κοινωνικός προλετά-
ριος». Οι υπόλοιποι ήταν «ενσωµατωµένοι»
στο σύστηµα. Οι «αυτόνοµοι αγώνες» -των
ανέργων, των γυναικών, της «επισφαλούς»
νεολαίας –των «µαρτζινάλι»- ήταν η εξέ-
γερση ενάντια στον καπιταλισµό. 

Υποκατάσταση

ΤΤέέττοοιιεεςς  ααννααλλύύσσεειιςς  οοδδηηγγοούύσσαανν  σσττηη  λλοογγιι--
κκήή  όόττιι  ««ττοο  κκίίννηηµµαα  εείίµµαασσττεε  εεµµεείίςς»»::  ηη  ττάάξξηη,,
ττοο  κκίίννηηµµαα  κκιι  ηη  οορργγάάννωωσσηη  ττααυυττίίζζοονντταανν  σσττηηνν
ααννάάλλυυσσηη  ττωωνν  ππεερριισσσσόόττεερρωωνν  ρρεευυµµάάττωωνν  ττηηςς
««εερργγααττιικκήήςς  ΑΑυυττοοννοοµµίίααςς»»..  ΤΤοο  ααπποοττέέλλεεσσµµαα
ήήτταανν  οοιι  ππιιοο  αακκρρααίίεεςς  ππρραακκττιικκέέςς  υυπποοκκααττάά--
σστταασσηηςς..  ΗΗ  ««µµααζζιικκήή  ππρροολλεεττααρριιαακκήή  ββίίαα»»  σσήή--
µµααιιννεε  όόττιι  ηη  σσύύγγκκρροουυσσηη  µµεε  ττιιςς  δδυυννάάµµεειιςς  κκαα--
τταασσττοολλήήςς  µµεεττααττρρεεππόότταανν  σσεε  ααππόόλλυυττηη  ααρρχχήή..
ΚΚιι  εεππεειιδδήή  ααυυττήή  ηη  ««µµααζζιικκήή  ββίίαα»»  χχρρεειιααζζόότταανν
κκααιι  ««εεκκππααιιδδεευυµµέέννοουυςς»»  µµααχχηηττέέςς,,  οοµµάάδδεεςς
««ααυυττόόννοοµµωωνν»»  έέφφτταασσαανν  νναα  υυµµννοούύννεε  ττιιςς
««δδιιααδδηηλλώώσσεειιςς  ΡΡ--3388»»  --ττοο  ΡΡ--3388  εείίννααιι  έένναα  ππεε--
ρρίίσσττρροοφφοο..  

Το «κίνηµα του ‘77» έλαµψε για λίγους
µήνες και µετά έσβησε. Η ήττα του προκά-
λεσε ένα νέο κύµα απογοήτευσης κι απο-
προσανατολισµού –και κρατικής καταστο-
λής. Τα υπολείµµατα της «αυτονοµίας»
υποχώρησαν ακόµα πιο πίσω: τα επόµενα
χρόνια στράφηκαν στον εαυτό τους, στη
προσπάθεια να φτιάξουν «αυτόνοµες» νη-
σίδες έξω από τις εκµεταλλευτικές και
εξουσιαστικές δοµές του συστήµατος.
«Να οργανώσουµε τη ζωή µας έξω από το
κράτος και το κεφάλαιο» όπως λένε µερι-
κοί σήµερα και εδώ. 

Η αυταπάτη ότι µπορούµε να αλλάξου-
µε τη ζωή µας χωρίς να ανατρέψουµε τον
καπιταλισµό συνολικά, είναι το σήµα κατα-
τεθέν του ρεφορµισµού. Στην περίπτωση
της «αυτονοµίας» ο αριστερισµός συνα-
ντιέται µε τη ρεφορµιστική πολιτική. Ο κοι-
νός παρανοµαστής είναι η υποκατάσταση:
για το ρεφορµισµό, η κοινωνική αλλαγή εί-
ναι έργο των βουλευτών και των γραφειο-
κρατών, για την «αυτονοµία», των ηρωικών
µαχητών στα οδοφράγµατα. Και στις δυο
περιπτώσεις, το ενεργητικό στοιχείο το
βάζει µια µειοψηφία, η τάξη είτε είναι ψη-
φοφόροι είτε βολεµένοι.

Λέανδρος Μπόλαρης

Εργατισµός 
και Αυτονοµία

ΤΤ ηηνν  ππεερραασσµµέέννηη  ΠΠέέµµππττηη  έέγγιιννεε  σσττοο  κκοοιιµµηηττήήρριιοο
ττοουυ  ΓΓκκόόλλννττεερρςς  ΓΓκκρριινν  σσττοο  ΛΛοοννδδίίννοο  ηη  κκηηδδεείίαα  ττοουυ
ΚΚρριιςς  ΧΧάάρρµµαανν..  ΤΤοονν  ααπποοχχααιιρρέέττηησσαανν  εεκκααττοοννττάάδδεεςς

σσύύννττρροοφφοοιι  κκααιι  φφίίλλοοιι  ααππόό  όόλλοο  ττοονν  κκόόσσµµοο,,  ααννάάµµεεσσάά
ττοουυςς  ααγγωωννιισσττέέςς  ττοουυ  κκιιννήήµµααττοοςς  ττοουυ  11996688,,  όόππωωςς  οο  ΤΤάά--
ρριικκ  �� ΑΑλλιι  κκααιι  οο  ΑΑλλέένν  ΚΚρριιββίίνν..  ΑΑππόό  ττοο  ΣΣΕΕΚΚ  ήήτταανν  εεκκεείί  ηη
ΜΜααρρίίαα  ΣΣττύύλλλλοουυ  κκααιι  οο  ΠΠάάννοοςς  ΓΓκκααρργγκκάάννααςς..  ΓΓιιαα  ττηη  ζζωωήή
κκααιι  ττηη  δδρράάσσηη  ττοουυ  ΚΚρριιςς  µµίίλληησσαανν  οο  ααδδεερρφφόόςς  ττοουυ  ΠΠίίττεερρ,,
τταα  ππααιιδδιιάά  ττοουυ  ΣΣεεθθ  κκααιι  ΣΣιιννέέιιννττ  ααλλλλάά  κκααιι  σσύύννττρροοφφοοιι  ττοουυ
ααππόό  ττοο  SSWWPP::  οο  ΤΤζζοονν  ΡΡόόοουυζζ,,  ηη  ΛΛίίννττσσεεϊϊ  ΤΤζζέέρρµµαανν,,  οο  ΠΠααττ
ΣΣτταακκ,,  οο  ΑΑλλεεξξ  ΚΚααλλλλίίννιικκοοςς..  ΟΟ  ΠΠάάννοοςς  ΓΓκκααρργγκκάάννααςς  ααππόό
ττηη  µµεερριιάά  ττωωνν  οορργγααννώώσσεεωωνν  ττηηςς  ∆∆ιιεεθθννιισσττιικκήήςς  ΣΣοοσσιιααλλιι--
σσττιικκήήςς  ΤΤάάσσηηςς  ααπποοχχααιιρρέέττηησσεε  ττοονν  ΚΚρριιςς  µµεε  τταα  ππααρραακκάάττωω
λλόόγγιιαα..

«Ο θάνατος του Κρις είναι πλήγµα για την Αριστε-
ρά διεθνώς, για τους επαναστάτες σε όλο τον κόσµο
και για µας στην Ελλάδα ιδιαίτερα. Χάσαµε τον Κρις
ακριβώς τη στιγµή που η κρίση του καπιταλισµού βα-
θαίνει, ένα νέο κύµα ριζοσπαστικοποίησης βάζει σε
κίνηση τη νεολαία και µεγάλα τµήµατα της εργατικής
τάξης παντού και τα καθήκοντα των επαναστατών γί-
νονται πιο έντονα. Είναι στιγµές που έχουµε ανάγκη
ένα σταθερό χέρι στο πηδάλιο για να χαράξουµε πο-
ρεία µέσα σε αυτά τα ταραγµένα νερά.

Προκλήσεις

ΗΗ  ππννεευυµµααττιικκήή  κκλληηρροοννοοµµιιάά  ττοουυ  ΚΚρριιςς  ΧΧάάρρµµαανν  θθαα  µµααςς
ββοοηηθθήήσσεειι  νναα  ααννττααπποοκκρριιθθοούύµµεε  σσεε  ααυυττέέςς  ττιιςς  ππρροοκκλλήή--
σσεειιςς..  ΟΟ  ΚΚρριιςς  εερργγααζζόότταανν  ττόόσσοο  σσκκλληηρράά  κκααιι  εείίχχεε  δδρράάσσηη
σσεε  ττόόσσεεςς  πποολλλλέέςς  ππλλεευυρρέέςς  ττηηςς  εεππαανναασσττααττιικκήήςς  ππρραακκττιι--
κκήήςς,,  ώώσσττεε  ααυυττήή  ηη  κκλληηρροοννοοµµιιάά  εείίννααιι  πποολλύύ  ππλλοούύσσιιαα..  ΘΘαα
ήήθθεελλαα  νναα  σσττααθθώώ  σσεε  ττρρεειιςς  ππλλεευυρρέέςς  ττηηςς..

Πρώτο, ο Κρις ως ιστορικός. Αντιµέτωπος µε την
ευθύνη της έκδοσης του Socialist Worker, ο Κρις θα
φρόντιζε να ανατρέξει στην ιστορία των επαναστατι-
κών εντύπων αρχίζοντας από τη Γαλλική Επανάσταση
και την εφηµερίδα του Μαρά. Αντιµέτωπος µε το κα-
θήκον να πείσει για την αναγκαιότητα του επαναστα-
τικού κόµµατος, ο Κρις θα φρόντιζε να γράψει για τις
τύχες της Γερµανικής Επανάστασης του 1918-1923.
� Ηταν ιστορικός µε τεράστια ευρύτητα και βάθος
πεδίου, αλλά πάντα µε τη σκέψη ότι θα έπρεπε να
προσφέρει στους αγωνιστές του κινήµατος τα ιστο-
ρικά παραδείγµατα που θα τους βοηθούσαν να κα-
τανοήσουν καλύτερα τα τρέχοντα καθήκοντα.

∆εύτερο, ο Κρις ως θεωρητικός της µαρξιστικής
πολιτικής οικονοµίας. Υπήρξαν στιγµές στη δεκαε-
τία του 1990 όπου η πορεία του καπιταλισµού έβα-
ζε σε αµφιβολία τις µαρξιστικές πεποιθήσεις πολ-
λών ανθρώπων της αριστεράς. Η «Νέα Οικονοµία»
του Κλίντον, τα «µαγικά» του Γκρίνσπαν προσπα-
θούσαν να πείσουν πολλούς ότι οι αντιφάσεις της
κρίσης έχουν ξεπεραστεί. Όχι, όµως, τον Κρις.
Στάθηκε σταθερός και επίµονος και χάρη στο έρ-
γο του διαθέτουµε ένα πανόραµα του συστήµα-

τος µέσα στην κρίση του.
Και τέλος, ο Κρις ως οικοδόµος του επαναστατικού

κόµµατος. Η συµβολή του σε αυτά τα ζητήµατα στην
Ελλάδα ήταν άµεση. Από την πρώτη στιγµή, όταν πή-
ρε µέρος στην κατάληψη της ελληνικής Πρεσβείας
στο Λονδίνο τον Απρίλη του 1967, λίγες µέρες µετά
το πραξικόπηµα. Συνεχίζοντας µε τις συµβουλές του
για τη µετατροπή της Εργατικής Αλληλεγγύης σε δε-
καπενθήµερη αρχικά και βδοµαδιάτικη στη συνέχεια
στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Και φτάνοντας
στο πρόσφατο διάστηµα όταν ήρθε στην Ελλάδα για
να µάθει από πρώτο χέρι για το κίνηµα των καταλήψε-
ων και των απεργιών που συγκλόνισε και τελικά γκρέ-
µισε την προηγούµενη κυβέρνηση. Πάντα µας έλεγε
ότι είµαστε τυχεροί να ζούµε σε µια χώρα µε ανεβα-
σµένη ταξική πάλη, πάντα αντλούσε έµπνευση από
αυτό και ήξερε να τη µεταδίδει.

Ο Τόνι Κλιφ είχε µια µόνιµη συµβουλή για τους
επαναστάτες πως πρέπει να κοιτάνε και τη «µεγάλη
εικόνα» και τη «λεπτοµέρεια». Και την επιστηµονική
ανάλυση της κατάστασης των ταξικών αγώνων αλλά
και τη φροντίδα για τα πρακτικά βήµατα ενός πυρήνα
ή µιας περιφρούρησης. Ο Κρις Χάρµαν εφάρµοζε µε
λαµπρό τρόπο αυτή τη συµβουλή. Τώρα, χρειάζεται
να προσπαθήσουµε σκληρά για να ακολουθήσουµε
στα βήµατά του.»

∆εν υπήρχαν στεφάνια στο φέρετρο του Κρις, µόνο
λίγα λουλούδια. ∆ίπλα τους αφήσαµε το τελευταίο
φύλλο της Εργατικής Αλληλεγγύης να τον συντρο-
φεύει στο τελευταίο ταξίδι.

Τελευταίος αποχαιρετισμός 
στο σύντροφο Κρις Χάρμαν

Ο Κρις Χάρµαν στον «Μαρξισµό 2008» όπου µίλησε για τα 40 χρόνια απ’ το Μάη του ‘68
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MAΡ ΞΙ ΣΤΙ ΚΑ ΦΟ ΡΟΥΜ

ΠΕΜΠΤΗ 3/12
ΚΟΥΚΑΚΙ µετρό ΦΙΞ 6.30µµ
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ  6.30µµ
ΠΕΡΑΜΑ Πλ. Ηρώων 10πµ
ΠΑΤΡΑ πλ. Όλγας 7µµ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/12
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 6.30µµ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ πλ. Λαού – πεζοδρ. Εβρου 6µµ
ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ 6.30µµ
ΓΑΛΑΤΣΙ Βείκου και Γαλατσίου 7µµ 
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Market In 6.30µµ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Μετρό 7µµ
ΠΑΤΡΑ πλ. Όλγας 7µµ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ δηµαρχείο 7µµ
ΧΑΝΙΑ αγορά 6.30µµ
ΡΕΘΥΜΝΟ Παλιά Πόλη 6.30µµ

ΣΑΒΒΑΤΟ 5/12
ΤΑΥΡΟΣ ΗΣΑΠ 11πµ
ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ Άγιος Νικόλαος 12πµ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Μαρινόπουλος (Φιλολάου) 12πµ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ πλατεία Κύπρου 11.30πµ
ΙΛΙΟΝ πλ. Ιλιου 11.30πµ
ΑΙΓΑΛΕΩ µετρό 11.30πµ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΒ Βασιλόπουλος 12πµ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Πετρουπόλεως και Βάρναλη
11.30πµ
ΜΑΡΟΥΣΙ πεζόδροµος Ερµού 12πµ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδροµος 12πµ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ πεζόδροµος Σωτήρος 11.30πµ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ κεντρική πλατεία 12πµ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 12πµ
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Αγ. Ιωάννου & Γιαβάση 11πµ
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ 11πµ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ Λαϊκή 11πµ
ΒΥΡΩΝΑΣ Hondos Center 11.30πµ
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ Βερόπουλος 12πµ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ 11πµ
ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΣ Πλ. Ελευθερίας 12πµ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νοµαρχία 11πµ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11πµ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πλ. Επταλόφου 11πµ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ πλ. Οσίας Ξένης 11πµ
ΚΑΜΑΡΑ Ναυαρίνου και Τσιµισκή 11πµ
ΚΕΝΤΡΟ Αγ. Λαµπράκη 11πµ
ΤΟΥΜΠΑ πάρκο Αγ. Θεράποντα 11πµ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 11πµ
ΣΣττιιςς  σσχχοολλέέςς
ΝΟΜΙΚΗ Τρίτη-Πέµπτη 11πµ-2µµ προαύλιο
ΦΛΣ Τρίτη-Πέµπτη 11πµ-2µµ αίθριο
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ∆ευτέρα-Παρασκευή 10-
12πµ διάδροµος
ΑΣΟΕΕ Τετάρτη 11πµ-1µµ Είσοδος
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Πέµπτη 1-3µµ
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ Τρίτη-Πέµπτη 11πµ-1µµ
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ Τρίτη-Παρασκευή 12πµ-4µµ
ΑΣΠΑΙΤΕ Πέµπτη 10-12πµ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ-ΛΕΣΧΗ Τετάρτη 1µµ

∆∆IIEE  ΘΘNNII  ΣΣMMOO
κκααιι  όόχχιι  ""σσοοσσιιαα  λλιι  σσµµόό  σσεε  µµιιαα  χχώώ  ρραα""
ήή  ""σσοοσσιιαα  λλιι  σσµµόό  µµεε  εεθθννιι  κκάά  χχρρώώ  µµαα  τταα""  

HH  εεµµππεειι  ρρίίαα  ττηηςς  PPωω  σσίί  ααςς  ααπποο  δδεειι  κκννύύ  εειι  όόττιι  αακκόό  µµαα  κκααιι  µµιιαα  ννιι--
κκηη  φφόό  ρραα  εερργγαα  ττιι  κκήή  σσοοσσιιαα  λλιι  σσττιι  κκήή  εεππαα  ννάά  σστταα  σσηη  όόππωωςς  οο  OOκκττώώ  --
ββρρηηςς  ττοουυ  11991177  δδεενν  µµπποο  ρρεείί  νναα  εεππιι  ββιιώώ  σσεειι  σσεε  ααπποο  µµόό  ννωω  σσηη..  TTαα
κκααθθεε  σσττώώ  τταα  ττηηςς  EEΣΣΣΣ∆∆  µµεε  ττάά  ττηηνν  εεππιι  κκρράά  ττηη  σσηη  ττοουυ  σστταα  λλιι  ννιι  --
σσµµοούύ,,  ττηηςς  KKίί  ννααςς  κκααιι  ττωωνν  άάλλ  λλωωνν  αανναα  ττοο  λλιι  κκώώνν  χχωω  ρρώώνν  ήήτταανν
κκρραα  ττιι  κκοοίί  κκααππιι  τταα  λλιι  σσµµοοίί..  

ΓΓιι’’  ααυυττόό  ππααλλεεύύ  οουυ  µµεε  γγιιαα  ττηη  δδιιεε  θθννιι  σσττιι  κκήή  εεννόό  ττηη  τταα  ττωωνν  εερργγαα  --
ττώώνν  σσεε  όόλλοονν  ττοονν  κκόόσσµµοο  χχωωρρίίςς  δδιιαα  κκρρίί  σσεειιςς  εεθθννιι  κκόό  ττηη  ττααςς
γγλλώώσσ  σσααςς,,  θθρρηη  σσκκεείί  ααςς,,  φφύύλλοουυ,,  φφυυλλήήςς  ήή  σσεεξξοουυαα  λλιι  κκήήςς  ππρροο  ττίί  --
µµηη  σσηηςς..  

YYπποο  σσττηη  ρρίί  ζζοουυ  µµεε  όόλλαα  τταα  εεθθννιι  κκοο  αα  ππεε  λλεευυ  θθεε  ρρωω  ττιι  κκάά  κκιιννήή  µµαα  τταα
πποουυ  ααννττιι  σσττέέ  κκοο  ννττααιι  σσττηηνν  ιιµµππεε  ρριιαα  λλιι  σσττιι  κκήή  κκαατταα  ππίί  εε  σσηη..  HH  δδύύνναα  --
µµηη  πποουυ  θθαα  ττσσαα  κκίί  σσεειι  ττεελλεειιωω  ττιι  κκάά  ττοονν  ιιµµππεε  ρριιαα  λλιι  σσµµόό  εείί  ννααιι  ηη  εεννόό  --
ττηη  τταα  ττηηςς  εερργγαα  ττιι  κκήήςς  ττάά  ξξηηςς  σσεε  δδιιεε  θθννήή  κκλλίί  µµαα  κκαα  ααππόό  ττηη  NNέέαα
YYόόρρ  κκηη  ωωςς  ττηη  ΣΣεε  οούύλλ  κκααιι  ααππόό  ττοο  ΛΛοονν  δδίί  ννοο  ωωςς  ττοο  ΣΣάάοο  ΠΠάά  οο  λλοο..  

AAννττιι  ππαα  λλεεύύ  οουυ  µµεε  κκάά  θθεε  µµοορρ  φφήή  σσοοββιι  ννιι  σσµµοούύ,,  ρρααττσσιι  σσµµοούύ  ήή
σσεεξξιι  σσττιι  κκώώνν  δδιιαα  κκρρίί  σσεε  ωωνν  πποουυ  ααππεειι  λλεείί  νναα  δδιιαα  σσππάά  σσεειι  ττοουυςς
εερργγάά  ττεεςς..  

AAππέέ  νναα  ννττιι  σσττηηνν  ααννττιι  ττοουυρρ  κκιι  κκήή  πποολλεε  µµοο  κκαα  ππηη  λλεείίαα  ττηηςς  ““δδιι  κκήήςς
µµααςς””  άάρρ  χχοουυ  σσααςς  ττάά  ξξηηςς  υυπποο  σσττηη  ρρίί  ζζοουυ  µµεε  ττοο  σσύύνν  θθηη  µµαα  EEλλ  λληη  ννεεςς
κκααιι  TTοούύρρ  κκοοιι  εερργγάά  ττεεςς  εεννωω  µµέέ  ννοοιι..  

EEίί  µµαα  σσττεε  ααννττίί  θθεε  ττοοιι  σσττηηνν  κκαατταα  ππίί  εε  σσηη  ττωωνν  µµεειιοο  ννοο  ττήή  ττωωνν  σσττηη
ΘΘρράά  κκηη  κκααιι  ττηη  MMαα  κκεε  δδοο  ννίίαα  κκααιι  σστταα  µµέέ  ττρραα  αασσττυυ  ννόό  µµεευυ  σσηηςς  ττωωνν
µµεετταα  νναα  σσττώώνν..  

EEΠΠAA  NNAA  ΣΣTTAA  TTII  KKOO  KKOOMM  MMAA
ττηηςς  εερργγαα  ττιι  κκήήςς  ππρρωω  ττοο  πποο  ρρίί  ααςς  

HH  εερργγαα  ττιι  κκήή  ττάά  ξξηη  µµπποο  ρρεείί  νναα  ααππεε  λλεευυ  θθεε  ρρώώ  σσεειι  ττοονν  εεααυυ  ττόό  ττηηςς
κκααιι  όόλλοουυςς  ττοουυςς  κκαατταα  ππιιεε  σσµµέέ  ννοουυςς  µµέέ  σσαα  ααππόό  ττηη  δδιι  κκήή  ττηηςς  δδρράά  --
σσηη..  ΓΓιιαα  νναα  κκεερρ  δδηη  θθοούύνν  όόλλαα  τταα  κκοοµµ  µµάά  ττιιαα  ττηηςς  ττάά  ξξηηςς  σσεε  ααυυ  ττήή
ττηηνν  ππάά  λληη  εείί  ννααιι  ααππαα  ρρααίί  ττηη  ττοο  νναα  οορργγαα  ννωω  θθοούύνν  τταα  ππιιοο  ξξεεκκάά  θθαα  ρραα
κκααιι  µµααχχηη  ττιι  κκάά  ττµµήή  µµαα  τταα  σσεε  έένναα  εεππαα  νναα  σστταα  ττιι  κκόό  σσοοσσιιαα  λλιι  σσττιι  κκόό  εερρ--
γγαα  ττιι  κκόό  κκόόµµ  µµαα..  EEνναα  ττέέττοοιιοο  κκόόµµ  µµαα  µµπποο  ρρεείί  νναα  ππεείί  θθεειι  ττοουυςς  εερργγάά  --
ττεεςς  γγιιαα  ττηηνν  εεππαα  νναα  σστταα  ττιι  κκήή  ππρροο  οο  ππττιι  κκήή  ππααρρεεµµ  ββααίί  ννοο  ννττααςς  σσττοουυςς
µµααζζιι  κκοούύςς  ααγγώώ  ννεεςς..  EEίί  µµαα  σσττεε  ααννττίί  θθεε  ττοοιι  σσεε  κκάά  θθεε  ααννττίί  λληη  ψψηη  υυπποο  --
κκαα  ττάά  σστταα  σσηηςς  ττηηςς  ττάά  ξξηηςς,,  ααππ''  όόπποουυ  κκααιι  αανν  ππρροοέέρρ  χχεε  ττααιι..  

Πα λεύ ου µε για 

ΚΟΥΚΑΚΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12 πατάρι Γρηγόρη (Συγγρού-Φιξ) 7µµ
Λένιν: Αριστερισµός, η παιδική αρρώστια
του Κοµµουνισµού
Οµιλητής: Νεκτάριος ∆αργάκης
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12 καφέ Βραζιλιάνα 7.30µµ
Κόµµα, τάξη, κίνηµα
Οµιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12 καφέ Λουξίν 7.30µµ
Το ’89 και η πτώση του τείχους
Οµιλητής: Ραφαήλ Καστρίτσης
ΒΥΡΩΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12 καφέ Σουζάνα 7.30µµ
Κλίµα και πράσινη ανάπτυξη
Οµιλητής: Γιώργος Παπαγγελής
ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12 καφέ Old Post 7µµ
Το ’89 και η πτώση του Τείχους
Οµιλήτρια: Παναγιώτα Ερωτοκρίτου
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12 καφέ Σαλαντίν
10 χρόνια από το Σιάτλ
Οµιλητής: Παντελής Γαβριηλίδης
ΧΑΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12  καφέ «Γωνία των Αγγέλων» 7.30µµ
Λένιν: Ο αριστερισµός, παιδική αρρώστια
του κοµµουνισµού
Οµιλήτρια: Μαργαρίτα Παπαµηνά

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12 πατάρι Γρηγόρη (πλ. Κοραή)
7.30µµ
10 χρόνια από το Σιάτλ
Οµιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου
ΠΑΤΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12 Εργατικό Κέντρο 6.30µµ
10 χρόνια από το Σιάτλ
Οµιλητής: Γιάννης Αγγελόπουλος
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12 καφέ Cake 7.30µµ
Τα αδιέξοδα της σοσιαλδηµοκρατίας 
Οµιλήτρια: Νίκη Παπαδοπούλου
ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12 καφέ Βινύλιο 7.30µµ
Ο Λένιν και η επαναστατική εφηµερίδα
Οµιλήτρια: Ανθή Τσεκρέκου
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12 καφέ Βέσπα 8µµ
Το πρόγραµµα της αριστεράς 
Οµιλήτρια: Τζέο Μοδέ
ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12 καφέ Γαρδένια 7.30µµ
Ένας χρόνος από την εξέγερση του ∆εκέµβρη
Οµιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης

ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΠΕΜΠΤΗ 3/12 καφέ Τζολί 7µµ
Το ’89 και η πτώση του τείχους
Οµιλητής: Χρίστος Αργύρης
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 3/12 καφέ Carpe Diem 8µµ
Κλίµα και πράσινη ανάπτυξη
Οµιλήτρια: Ειρήνη Γαντερί
ΠΑΓΚΡΑΤΙ
ΠΕΜΠΤΗ 3/12 καφέ Obsession 7µµ
10 χρόνια από το Σιάτλ
Οµιλητής: Πάνος Γαραντζιώτης
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΠΕΜΠΤΗ 3/12 Goody’s (πλ. Λαού) 8.30µµ
10 χρόνια από το Σιάτλ
Οµιλητής: Ανδρέας Καπνίσης
ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 3/12 Ροζαλία 8µµ
Η οικονοµική κρίση και η επικαιρότητα του
Μαρξ
Οµιλητής: Κώστας Πάτσης
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΠΕΜΠΤΗ 3/12 Στέκι Νεολαίας 7.30µµ
10 χρόνια από το Σιάτλ
Οµιλητής: Νίκος Χατζάρας
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΚΑΜΑΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 3/12 Αρχιτεκτονική 7.30µµ
Ιµπεριαλισµός και πόλεµος στην εποχή του
Οµπάµα
Οµιλήτρια: Τέτη Πιπέρη

ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 3/12 καφέ Παλιό ∆ηµαρχείο 7µµ
Το πρόγραµµα της αριστεράς
Οµιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 3/12 καφέ Καντάθ 7.30µµ
Κρίς Χάρµαν: Βάση και εποικοδόµηµα
Οµιλητής: Ηλίας Τσαµπαρδούκας
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΓΚΥΖΗ
ΠΕΜΠΤΗ 3/12 καφέ Θέµις 8µµ
Το πρόγραµµα της αριστεράς
Οµιλητής: Βασίλης Μαράντος
ΓΑΛΑΤΣΙ-ΠΑΤΗΣΙΑ-ΚΥΨΕΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 3/12 καφέ Κίνο 7µµ
Λένιν: Ο αριστερισµός, η παιδική αρρώστια
του κοµµουνισµού
Οµιλητής: Γιώργος Πίττας
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/12 καφέ Cello 7µµ
Παλαιστινιακό, Σιωνισµός και Απαρτχάϊντ
Οµιλητής: Μανώλης Σπαθής
ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/12 Στέκι 7µµ
Ένας χρόνος από την εξέγερση του ∆εκέµβρη
Οµιλητής: Γιώργος Ράγγος
ΚΟΥΚΑΚΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/12 πατάρι Γρηγόρη (Συγγρού-
Φιξ) 7.30µµ
Κλίµα και «πράσινη» ανάπτυξη
Οµιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ

ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ
10 χρόνια από το Σιατλ-Ο αντικαπιταλισµός είναι εδώ

Μαθητικά Φόρουµ

ΡΕΘΥΜΝΟ
ΤΡΙΤΗ 8/12, αίθ. ΕΚ1, 2.30µµ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΤΡΙΤΗ 8/12 κτίρια Κνωσσού,
αµφιθέατρο Α 7µµ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/12 Ισόγειο 
Αρχιτεκτονικής, 
αίθουσα 106, 7µµ
Οµιλητής: Π. Παναγιωτακόπουλος
ΝΟΠΕ
ΠΕΜΠΤΗ 10/12 αίθουσα 6, 3ος
όροφος, 2µµ
Οµιλητής: Π. Κωνσταντίνου

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 10/12 αίθουσα Α’
έτους Ιατρική 3µµ
Οµιλητής: Π. Παναγιωτακόπουλος
ΦΛΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/12 αίθριο 12πµ
Οµιλητής: Ν. Λούντος
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΡΙΤΗ 15/12 αµφιθέατρο Παιδα-
γωγικού 7µµ
Οµιλητής: Π. Παναγιωτακόπουλος
ΠΑΝΤΕΙΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/12 αίθριο 12πµ
Οµιλητής: Ν. Λούντος

ΜΑΘΗΤΕΣ ΒΟΡΕΙΟ-
ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 5/12 Στέκι Χαλανδρίου 5.30µµ
Ένας χρόνος από την εξέγερση του ∆εκέµ-
βρη
Οµιλητής: Ορέστης Ηλίας
ΜΑΘΗΤΕΣ ΒΟΡΕΙΟ-∆ΥΤΙΚΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 5/12 καφέ Cello ∆ηµαρχείο
Ν.Ηρακλείου 5.30µµ
Ένας χρόνος από την εξέγερση του ∆εκέµ-
βρη
Οµιλητής: Νεκτάριος Χαϊντάρ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 5/12 πατάρι καφέ Θέατρο (πλα-
τεία Κοραή) 6µµ
Ένας χρόνος από τη δολοφονία του Αλέξη –
Να τιµωρηθούν οι ένοχοι
Οµιλήτρια: Ελίνα Γρύλλη

Θέ λω να γί νω 
µέ λος του ΣEK

OOννοο  µµαα....................................................................................................................................................................

∆∆ιιεεύύ  θθυυνν  σσηη ......................................................................................................................................................

ΠΠόό  λληη........................................................................................................................................................................

TTηη  λλέέ  φφωω  ννοο........................................................................................................................................................

ΣΣωω  µµαα  ττεείίοο  --  ΣΣύύλλ  λλοο  γγοοςς ..................................................................................................................

ΓΓρράάψψ  ττεε  µµααςς  σσττηη  δδιιεεύύ  θθυυνν  σσηη::  TT..ΘΘ..88116611,,  OOµµόό  ννοοιιαα,,  110000  1100  AAθθήή  νναα

ΣΣOOΣΣIIAA  ΛΛII  ΣΣMMOO
µµέέ  σσαα  ααππόό  ττηηνν  ααννεε  ξξάάρρ  ττηη  ττηη  δδρράά  σσηη  
ττηηςς  εερργγαα  ττιι  κκήήςς  ττάά  ξξηηςς..  

OOιι  εερργγάά  ττεεςς  δδηηµµιιοουυρρ  γγοούύνν  όόλλοο  ττοονν  ππλλοούύ  ττοο
µµέέ  σσαα  σσττοονν  κκααππιι  τταα  λλιι  σσµµόό..  MMιιαα  ννέέαα  κκοοιι  ννωω  ννίίαα
ααππααλλ  λλααγγ  µµέέ  ννηη  ααππόό  ττηηνν  εεκκµµεε  ττάάλλ  λλεευυ  σσηη,,  οο  σσοο--
σσιιαα  λλιι  σσµµόόςς,,  µµπποο  ρρεείί  νναα  δδηηµµιιοουυρρ  γγηη  θθεείί  µµόό  ννοο
όότταανν  οοιι  εερργγάά  ττεεςς  ππάάρροουυνν  σσυυλλ  λλοο  γγιι  κκάά  σστταα  χχέέ  --
ρριιαα  ττοουυςς  ττοονν  έέλλεεγγ  χχοο  όόλλοουυ  ττοουυ  κκοοιι  ννωω  ννιι  κκοούύ
ππλλοούύ  ττοουυ  κκααιι  ππρροο  γγρρααµµ  µµαα  ττίί  σσοουυνν  ττηηνν  ππααρραα  --
γγωω  γγήή  κκααιι  ττηη  δδιιαα  ννοο  µµήή  σσύύµµ  φφωω  νναα  µµεε  ττιιςς
ααννθθρρώώ  ππιι  ννεεςς  ααννάά  γγκκεεςς..  

EEΠΠAA  NNAA  ΣΣTTAAΣΣHH
κκααιι  όόχχιι  ρρεεφφοορρ  µµιι  σσµµόό  

OO  κκααππιι  τταα  λλιι  σσµµόόςς  δδεενν  ππααίίρρ  ννεειι  δδιιοορρ  θθώώ  σσεειιςς..
ΠΠρρέέ  ππεειι  νναα  αανναα  ττρραα  ππεείί  µµεε  ττηηνν  εερργγαα  ττιι  κκήή  δδρράά  σσηη..
∆∆εενν  υυππάάρρ  χχεειι  κκοοιι  ννοο  ββοουυ  λλεευυ  ττιι  κκόόςς  δδρρόό  µµοοςς  ππρροοςς
µµιιαα  ττέέττοοιιαα  ααλλλλαα  γγήή..  TTοο  κκοοιι  ννοο  ββοούύ  λλιιοο,,  οο  σσττρραα  --
ττόόςς,,  ηη  αασσττυυ  ννοο  µµίίαα,,  ηη  δδιικκααιιοο  σσύύ  ννηη,,  όόλλοο  ττοο  αασσττιι  κκόό
κκρράά  ττοοςς  λλεειι  ττοουυρρ  γγεείί  γγιιαα  νναα  ππρροο  σστταα  ττεεύύ  εειι  τταα
σσυυµµ  φφέέ  ρροο  νντταα  ττηηςς  άάρρ  χχοουυ  σσααςς  ττάά  ξξηηςς..  HH  εερργγαα  ττιι  κκήή
ττάά  ξξηη  θθαα  χχρρεειιαα  σσττεείί  ττοο  δδιι  κκόό  ττηηςς  κκρράά  ττοοςς,,  σσττηη  ρριιγγ  --
µµέέ  ννοο  σσττηηνν  άάµµεε  σσηη  δδηηµµοο  κκρραα  ττίίαα,,  σστταα  σσυυµµ  ββοούύ  λλιιαα
ααννττιι  ππρροο  σσώώ  ππωωνν  ααππ''  ττοουυςς  χχώώρροουυςς  δδοουυ  λλεε  ιι  άάςς  κκααιι
σσττηηνν  εερργγαα  ττιι  κκήή  πποολλιι  ττοο  φφυυ  λλαα  κκήή..  

ΘΘαα  υυππάάρρχχοουυνν::  ππρροοββοολλήή  ττηηςς  δδιιααδδήήλλωωσσηηςς  σσττοο  ΣΣιιάάττλλ
έέκκθθεεσσηη  φφωωττοογγρρααφφίίααςς  ––  ααφφίίσσααςς  --  ββιιββλλίίοουυ

κόσµοςΈνας  άλλος είναι  εφικτός
11-12.30 πµ
ΗΗ  κκρρίίσσηη  ττοουυ  κκααππιιττααλλιισσµµοούύ  κκααιι  ηη  εεππιικκααιιρρόόττηητταα  ττοουυ  ΜΜααρρξξ
Οµιλητής: Πάνος Γκαργκάνας

1-2.30 µµ
ΟΟ  ΛΛέέννιινν  κκααιι  ηη  ααννααττρροοππήή  ττοουυ  κκααππιιττααλλιισσµµοούύ
Οµιλητής: Κώστας Τορπουζίδης

4-5.30 µµ
ΤΤρρόόττσσκκιι--  ΗΗ  σσττρρααττηηγγιικκήή  ττηηςς  εεππααννάάσστταασσηηςς
Οµιλητής: Γιάννης Κούτρας

6-8 µµ
ΗΗ  κκρρίίσσηη,,  ττοο  ΠΠΑΑΣΣΟΟΚΚ  κκααιι  ηη  ππάάλληη  γγιιαα  ττοο  ΣΣοοσσιιααλλιισσµµόό
Οµιλήτρια: Μαρία Στύλλου

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κυριακή 13/12 Νοµική Σχολή 

(Αίθουσα Α, ισόγειο)



Νο 895 1133

∆∆ έέκκαα  χχρρόόννιιαα  ππρριινν,,  σσττιιςς  3300  ΝΝοοέέµµ--
ββρρηη  11999999  µµααζζιικκέέςς  δδιιααδδηηλλώώσσεειιςς,,
πποουυ  εεµµφφααννίίσσττηηκκαανν  σσαανν  κκεερρααυυ--

ννόόςς  εενν  ααιιθθρρίίαα,,  ππααρρέέλλυυσσαανν  ττηη  σσύύννοοδδοο
ττοουυ  ΠΠααγγκκόόσσµµιιοουυ  ΟΟρργγααννιισσµµοούύ  ΕΕµµπποορρίί--
οουυ  σσττοο  ΣΣιιάάττλλ..  ΜΜέέλληη  σσυυννδδιικκάάττωωνν,,  ααγγωω--
ννιισσττέέςς  εεννάάννττιιαα  σσττηη  ππεερριιββααλλλλοοννττιικκήή  κκαα--
τταασσττρροοφφήή,,  εεννάάννττιιαα  σσττοο  χχρρέέοοςς  ττοουυ  ΤΤρρίί--
ττοουυ  ΚΚόόσσµµοουυ,,  εεννώώθθηηκκαανν  γγιιαα  νναα  κκααττααγγ--
γγεείίλλοουυνν  ττιιςς  κκαατταασσττρροοφφιικκέέςς  σσυυννέέππεειιεεςς
ττοουυ  ««εελλεεύύθθεερροουυ»»  εεµµπποορρίίοουυ..  ΗΗ  σσύύννοοδδοοςς
κκααττέέρρρρεευυσσεε,,  εεξξααιιττίίααςς  ττόόσσοο  ττωωνν  εεσσωωττεε--
ρριικκώώνν  δδιιααφφωωννιιώώνν  όόσσοο  κκααιι  ττωωνν  δδιιααδδηηλλώώ--
σσεεωωνν..  ΗΗτταανν  ηη  λληηξξιιααρρχχιικκήή  ππρράάξξηη  γγέέννννηη--
σσηηςς  ααυυττοούύ  πποουυ  έέµµεειιννεε  γγννωωσσττόό  ωωςς  ααννττιι--
ππααγγκκοοσσµµιιοοπποοιιηηττιικκόό  ήή  ααννττιικκααππιιττααλλιισσττιικκόό
κκίίννηηµµαα..  

Στην πραγµατικότητα το Σιάτλ δεν
ήτανε κεραυνός εν αιθρία. Η κατάρ-
ρευση των σταλινικών καθεστώτων το
1989 είχε διευκολύνει την επιβολή της
«Συναίνεσης της Ουάσιγκτον», δηλαδή
των νεοφιλελεύθερων πολιτικών σε
όλο τον κόσµο. Όµως, αυτές οι πολιτι-
κές συνάντησαν αντίσταση. Τα πιο ση-
µαντικά της ορόσηµα ήταν η εξέγερση
των Ζαπατίστας στη Τσιάπας του Μεξι-
κού στις αρχές του 1994 και η απεργία
διαρκείας των εργαζόµενων στο δηµό-
σιο τοµέα της Γαλλίας τον ∆εκέµβρη
του 1995. 

Παράλληλα η κριτική που ασκούσαν
µια σειρά διανοούµενοι στη νεοφιλε-
λεύθερη εκδοχή του καπιταλισµού άρ-
χισε να βρίσκει ανταπόκριση από µαζι-
κά ακροατήρια. Το έτος 2000 δηµοσι-
εύτηκαν δυο βιβλία που εκφράζανε αυ-
τή τη στροφή: το «No Logo» της Ναόµι
Κλάϊν και η «Αυτοκρατορία» των Τ. Νέ-
γκρι και Μ. Χαρντ. Το γαλλικό περιοδι-
κό Le Monde Diplomatique, κι οι εκδό-
σεις σε άλλες γλώσσες, έγινε ένα βα-
σικό βήµα αυτής της κριτικής. 

Το Σιάτλ έπαιξε ένα αποφασιστικό
ρόλο στο να µετατρέψει σε κίνηµα δια-
φορετικές καµπάνιες και κριτικές, για
δυο λόγους. Πρώτον, και µόνο το γε-
γονός ότι µια τέτοια κινητοποίηση έγι-
νε και πέτυχε, αποτέλεσε ένα αντίβαρο

στην απαισιοδοξία που είχε επικρατή-
σει στην αριστερά διεθνώς µετά το
1989. ∆εύτερον, ήταν µια «στιγµή» πο-
λιτικής γενίκευσης: στο Σιάτλ συναντή-
θηκαν οι πιο διαφορετικές καµπάνιες
και οργανώσεις και αυτό που προέκυ-
πτε ήταν η αίσθηση ότι ο εχθρός είναι
ένα ενιαίο σύστηµα, όχι κάποιες ασύν-
δετες µεταξύ τους πολιτικές. 

Μετά το Σιάτλ το κίνηµα συνέχισε να
αναπτύσσεται ορµητικά, µε κινητοποι-
ήσεις που στρέφονταν ενάντια σε µια
σειρά διεθνείς συναντήσεις των «από
πάνω». Το αποκορύφωµα ήταν οι δια-
δηλώσεις ενάντια στη σύνοδο των G8
στη Γένοβα, τον Ιούλη του 2001. Όταν
η αστυνοµία του Μπερλουσκόνι δολο-
φόνησε τον Κάρλο Τζουλιάνι, περισσό-
τεροι από 300.000 διαδηλωτές πληµ-
µύρισαν την πόλη. 

Οι επιθέσεις της 11 Σεπτέµβρη 2001
στη Νέα Υόρκη και την Ουάσιγκτον
έσπασαν το κύκλο των κινητοποιήσεων
στις ΗΠΑ. Το κίνηµα εκεί δεν συνήλθε
ποτέ από αυτό το πλήγµα. 

Στην Ευρώπη και τη Λατινική Αµερι-
κή ωστόσο, το κίνηµα συνέχισε να µε-
γαλώνει. Το Παγκόσµιο Κοινωνικό Φό-
ρουµ, από το 2001 µέχρι το 2003 στο
Πόρτο Αλέγκρε, έπαιξε το ρόλο ενός
γιγάντιου αντικαπιταλιστικού πανεπι-
στήµιου και κοινοβουλίου. 

Το φθινόπωρο του 2001 πολλά από
τα αντικαπιταλιστικά δίκτυα που είχαν
πρωταγωνιστήσει στη Γένοβα, πρωτο-
στάτησαν και στο ξεκίνηµα του αντιπο-
λεµικού κινήµατος. Το Stop the War
Coalition στη Βρετανία ήταν ένα νέο κί-
νηµα, διαποτισµένο µε το ριζοσπαστι-
κό πνεύµα του αντικαπιταλιστικού κι-
νήµατος. 

Τον Νοέµβρη του 2002 το πρώτο
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουµ ήταν η
αποθέωση αυτού του πνεύµατος. Το
1ο ΕΚΦ ολοκληρώθηκε µε µια αντιπο-
λεµική πορεία 1.000.000 διαδηλωτών
και µε την έκκληση για µια διεθνή µέρα
δράσης ενάντια στον επερχόµενο πό-
λεµο στο Ιράκ στις 15 Φλεβάρη 2003.
Το ΠΚΦ υιοθέτησε αυτό το κάλεσµα
τον Γενάρη. 

Οι διαδηλώσεις της 15 Φλεβάρη και
το κύµα των αντιπολεµικών διαδηλώ-
σεων που συνεχίστηκαν µέχρι τον
Μάρτη του 2003, αποτέλεσαν ένα ορό-

σηµο στην ιστορία των µαζικών κινη-
µάτων. Σύµφωνα µε µια ακαδηµαϊκή
µελέτη, 35,5 εκατοµµύρια άνθρωποι
συµµετείχαν σε 2.978 διαδηλώσεις
ενάντια στον πόλεµο στο Ιράκ ανάµε-
σα στις 3 Γενάρη και τις 12 Απρίλη
2003. Όµως, η 15 Φλεβάρη ήταν και το
αποκορύφωµα του αντικαπιταλιστικού
κινήµατος. Η ριζοσπαστική δυναµική
των κινητοποιήσεων συνεχίστηκε για
ένα διάστηµα. Το ΠΚΦ στη Μουµπάι
της Ινδίας ήταν µια γιγάντια γιορτή
αντιιµπεριαλισµού. 

Το Attac, η οργάνωση που πάλευε
ενάντια στη χρηµατιστική κερδοσκο-
πία, έπαιξε σηµαντικό ρόλο στη συµ-
µαχία που κέρδισε την πλειοψηφία στο
«Όχι» στο δηµοψήφισµα για το Ευρω-
σύνταγµα που έγινε τον Ιούνη του
2005. Όµως, µετά από αυτή τη σηµα-
ντική νίκη το κίνηµα άρχισε να υποχω-
ρεί εµφανώς –για παράδειγµα στη
Γαλλία το Attac υπέστη µια πολύ επιζή-
µια διάσπαση. 

Σύστηµα

ΗΗ  ααιιττίίαα  ττηηςς  κκρρίίσσηηςς  ήήτταανν  κκααθθααρράά  πποο--
λλιιττιικκήή..  ΤΤαα  πποολλλλάά  οοννόόµµαατταα  ττοουυ  κκιιννήήµµαα--
ττοοςς  ––ααννττιικκααππιιττααλλιισσττιικκόό,,  ααννττιιππααγγκκοο--
σσµµιιοοπποοιιηηττιικκόό  κκλλππ--  εεκκφφρράάζζααννεε  µµιιαα  ααββεε--
ββααιιόόττηητταα  γγιιαα  ττοονν  ίίδδιιοο  ττοο  χχααρραακκττήήρραα
ττοουυ..  ΗΗτταανν  έένναα  κκίίννηηµµαα  εεννάάννττιιαα  σσττοο  σσύύ--
σσττηηµµαα,,  ααλλλλάά  πποοιιοο  ήήτταανν  ττοο  σσύύσσττηηµµαα;;  ΟΟ
κκααππιιττααλλιισσµµόόςς  ήή  ααππλλάά  ηη  ννεεοοφφιιλλεελλεεύύθθεε--
ρρηη  εεκκδδοοχχήή  ττοουυ;;

Για παράδειγµα η λογική της καµπά-
νιας του Attac για την επιβολή του φό-
ρου Τόµπιν στις διεθνείς χρηµατικές
συναλλαγές, ήταν η επιστροφή σε µια
πιο «ρυθµισµένη» µορφή του καπιταλι-
σµού από το κράτος. Σήµερα, την επι-
βολή αυτού του φόρου υποτίθεται ότι
την υποστηρίζουν άνθρωποι σαν τον
Γκόρντον Μπράουν ή τον Αρχιεπίσκο-
πο του Καντέρµπουρι. 

Συνεπώς, στο κίνηµα εµφανίστηκαν
διαφορετικές πολιτικές πτέρυγες, πιο
ρεφορµιστικές όπως το Attac, µια άλλη
ήταν της αυτονοµίας που διακήρυττε
ότι ο καλύτερος τρόπος να παλέψουµε
τον καπιταλισµό είναι η δηµιουργία
«ελεύθερων χώρων» χωρίς να χρειάζε-
ται η συνολική ανατροπή του συστή-
µατος, και µια άλλη πτέρυγα την συ-

γκροτούσε µια µειοψηφία επαναστα-
τών σοσιαλιστών, µε ευρύτερη επιρ-
ροή όµως στο κίνηµα. 

Η επιµονή του ΠΚΦ στον τυπικό
αποκλεισµό των κοµµάτων από τις δο-
µές του έκανε ακόµα δυσκολότερη την
συζήτηση γι’ αυτές τις διαφορές. Αυτή
η πρακτική ήταν εξαρχής υποκριτική
–το Εργατικό Κόµµα του Λούλα, που
από το 2002 είναι στην κυβέρνηση της
Βραζιλίας, έπαιζε πάντοτε αποφασιστι-
κό ρόλο στο ΠΚΦ. 

Το πόσο το κίνηµα είχε σχέση µε τα
κόµµατα το απέδειξε αρνητικά η εµπει-
ρία της Ιταλίας ανάµεσα στο 2004 και
το 2006, της χώρας δηλαδή όπου η ρι-
ζοσπαστικοποίηση είχε φτάσει στο
υψηλότερο σηµείο. 

Η Κοµµουνιστική Επανίδρυση, που
είχε κυριαρχήσει πολιτικά στο ΕΚΦ της
Φλωρεντίας, πήρε µια έντονη στροφή
προς τα δεξιά και τελικά µπήκε στη κε-
ντροδεξιά κυβέρνηση που έστειλε
στρατό στο Αφγανιστάν. Αυτή η επιλο-
γή πισωγύρισε προσωρινά το αντιπο-
λεµικό κίνηµα στην Ιταλία και είχε αρ-
νητικές επιπτώσεις σε πανευρωπαϊκό
επίπεδο. 

Το ΕΚΦ εκφυλίστηκε σε ένα γραφει-
οκρατικό εφιάλτη. Το ΠΚΦ διατηρεί
κάποια από τη ζωντάνια του, ανάλογα
µε το που συνεδριάζει. Το τελευταίο,
στο Μπελέµ της Βραζιλίας τον Γενάρη,
αντανακλούσε τη συνεχιζόµενη διαδι-
κασία ριζοσπαστικοποίησης στη Λατι-
νική Αµερική. 

Ωστόσο το κίνηµα, ως παγκόσµια
δύναµη, είναι πια µια σκιά αυτού που
ήταν πέντε χρόνια πριν. Είναι µια πικρή
ειρωνεία, να συµβαίνει κάτι τέτοιο τη
στιγµή που ο καπιταλισµός έχει βυθι-
στεί στη χειρότερη κρίση του από τη
δεκαετία του ’30. 

Όµως, αυτό το κίνηµα έχει αφήσει
µια πολύτιµη και µεγάλη κληρονοµιά
στη συνεχιζόµενη ριζοσπαστικοποίηση
ενάντια στον καπιταλισµό, τον ιµπερια-
λισµό και τον πόλεµο. Το Σιάτλ, η Γέ-
νοβα και η Μουµπάι, εξακολουθούν να
στέλνουν το µήνυµα ότι µπορούµε να
παλέψουµε το σύστηµα παγκόσµια.
Αυτό το αντικαπιταλιστικό πνεύµα θα
ζήσει σε νέους αγώνες που είναι µπρο-
στά µας.

ΑΑυυττήή  ττηη  ββδδοοµµάάδδαα  σσυυµµππλληηρρώώννοο--
ννττααιι  δδέέκκαα  χχρρόόννιιαα  ααππόό  ττιιςς  δδιιααδδηηλλώώ--
σσεειιςς  πποουυ  µµααττααίίωωσσαανν  ττηη  ΣΣύύννοοδδοο  ττοουυ
ΠΠααγγκκόόσσµµιιοουυ  ΟΟρργγααννιισσµµοούύ  ΕΕµµπποορρίίοουυ
((ΠΠΟΟΕΕ))  σσττοο  ΣΣιιάάττλλ  ττωωνν  ΗΗΠΠΑΑ..  ΗΗ  ««ΜΜάάχχηη
ττοουυ  ΣΣιιάάττλλ»»  ααπποοττέέλλεεσσεε  έένναα  σσηηµµεείίοο
κκααµµππήή  γγιιαα  ττοο  κκίίννηηµµαα  κκααιι  ττηηνν  ααρριισσττεε--
ρράά  σσεε  οολλόόκκλληηρροο  ττοονν  κκόόσσµµοο..  ∆∆έέκκαα
χχρρόόννιιαα  µµεεττάά  ττιιςς  κκααττααρρρρεεύύσσεειιςς  ττοουυ
11998899  κκααιι  ττιιςς  θθρριιααµµββοολλοογγίίεεςς  ττωωνν
ααπποολλοογγηηττώώνν  ττοουυ  σσυυσσττήήµµααττοοςς  γγιιαα  ττοο
««ττέέλλοοςς  ττηηςς  ιισσττοορρίίααςς»»,,    οοιι  ννιικκηηττέέςς
ττοουυ  ΨΨυυχχρροούύ  ΠΠοολλέέµµοουυ  δδέέχχοονντταανν  µµιιαα
ήήτττταα  σσττηη  ««κκααρρδδιιάά  ττοουυ  κκττήήννοουυςς»»  ττιιςς
ΗΗΠΠΑΑ..  

Σήµερα που ο καπιταλισµός έχει
µπει στη πιο βαθιά κρίση, έχει µεγά-
λη πολιτική σηµασία να θυµηθούµε
αυτή την «επέτειο». Στο άρθρο που
ακολουθεί ο ΑΑλλεεξξ  ΚΚααλλλλίίννιικκοοςς  θυµί-
ζει τη µάχη του Σιάτλ και τη πορεία
του κινήµατος που γέννησε. Επίσης
δηµοσιεύουµε µια σειρά δηλώσεις
που είχαν κάνει άνθρωποι που πή-
ραν µέρος στις διαδηλώσεις, και εί-
χαν δηµοσιευτεί στην εφηµερίδα
Socialist Worker του Λονδίνου.

� «Ηρθα εδώ για να διαµαρτυρηθώ
ενάντια στη θανάτωση των
χελωνών. Γυρίζω πίσω στο τόπο
µου, αποφασισµένη να παλέψω για
να φέρω όλο τον κόσµο τα κάτω -
πάνω».

Αµπερ Πάτισον, 
ταξίδεψε 1.200 χιλιόµετρα για να

διαδηλώσει στο Σιάτλ

� «Ηρθαµε εδώ για να απαιτήσουµε
να ακούγονται οι απλοί άνθρωποι
όχι οι µεγάλες επιχειρήσεις.
∆ουλεύω στο εργοστάσιο της
Μπόινγκ στο Σιάτλ. Είναι ένα
τεράστιο εργοστάσιο, µε 80.000
εργάτες. ∆εν εµπιστεύοµαι όσους
µας φέρονται άσχηµα στο
εργοστάσιο, να ορίζουν τη µοίρα
του πλανήτη. Αν θέλουµε ένα
καθαρό περιβάλλον, ένα µέλλον για
όλα τα ανθρώπινα όντα στον
πλανήτη, τότε είναι καιρός να
πάρουµε τις ζωές µας στα δικά µας
χέρια. Σήµερα κάναµε µια µεγάλη
αρχή». 

Ρόκι Κάλντγουελ

� «Παλιότερα έλεγα ότι αυτά τα
παιδιά που µιλάνε για το
περιβάλλον είναι ψώνια. Τώρα
πιστεύω ότι είναι κοµµάτι ενός
µεγάλου ‘εµείς’ του ‘εµείς’ που
πρόκειται να αλλάξει τον κόσµο.
Κάθε φορά που ανοίγω την
τηλεόραση και βλέπω που πηγαίνει
η κατάσταση, τόσο τροµάζω. Ολες
αυτές οι κυβερνήσεις, οι εταιρείες,
οι διεθνείς οργανισµοί –που δεν
είναι υπόλογοι σε κανένα, αγνοούν
τις ανάγκες των ανθρώπων. Είναι
καιρός να παλέψουµε». 

Νταγκ Σάµπιν

� «Είµαι στην οµάδα Θυµωµένες
Γιαγιάδες του Σιάτλ. Θέλουµε ένα
καλύτερο κόσµο για τα παιδιά και
τα εγγόνια µας –και για µας. Πρέπει
να µάθουµε από το παρελθόν. Τον
αγώνα πάντα τον συκοφαντούσαν,
πάντα τον περιφρονούσαν, αλλά
είναι ο µόνος τρόπος για να έρθει η
πρόοδος. Επιτέλους, σήµερα
αγωνιστές των συνδικάτων και νέοι
άνθρωποι διαδηλώνουν µαζί». 

Σίρλεη Μόρισον

10 χρόνια απ’το Σιάτλ

Σιάτλ 1999, οι διαδηλωτές αντιµέτωποι µε την αστυνοµία

Περισσότερα για τις εκδηλώσεις 
στις σχολές στη σελίδα 12
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Η ΝΙΚΗ ΣΑΜΑΡΑ ΣΤΗ Ν∆ 

ΜΜεε  ττοονν  ππααννηηγγυυρριικκόό  ττίίττλλοο  ««ΟΟ  κκόόσσµµοοςς  ττοουυ  ΣΣΥΥΡΡΙΙΖΖΑΑ  σσττηηνν  ΠΠααννεελλλλααδδιικκήή
ΣΣυυννδδιιάάσσκκεεψψηη  εεννττυυππωωσσιιαακκάά  ππααρρόόνν»»  κκυυκκλλοοφφόόρρηησσεε  ηη  εεφφηηµµεερρίίδδαα  ΕΕπποοχχήή
ττηηνν  ππεερραασσµµέέννηη  ΚΚυυρριιαακκήή..  ««ΕΕππιιλλοογγήή  µµαακκρράάςς  ππννοοήήςς»»  ήήτταανν  ττοο  ααννττίίσσττοοιιχχοο
ππρρωωττοοσσέέλλιιδδοο  ττηηςς  ΑΑυυγγήήςς,,  ππρροοσσππααθθώώννττααςς  νναα  ππααρροουυσσιιάάσσοουυνν  σσαανν  µµίίαα  µµεε--
γγάάλληη  εεππιιττυυχχίίαα  ττηηνν  33ηη  ΠΠααννεελλλλααδδιικκήή  ΣΣυυννδδιιάάσσκκεεψψηη  ττοουυ  ΣΣΥΥΡΡΙΙΖΖΑΑ..  

∆εν ήταν έτσι όµως. Πέρα από την επιφανειακή εικόνα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ
έκανε ένα βήµα µπροστά, µε την θεωρητική προς το παρόν απόφαση να
θεσπίσει την «κάρτα µέλους του ΣΥΡΙΖΑ» και τη δηµιουργία «ενιαίου µη-
τρώου µελών» σε κάθε τοπική ή νοµαρχιακή επιτροπή, η πραγµατικότη-
τα είναι ότι η Συνδιάσκεψη έληξε µε κόντρες, διαφωνίες ενώ δεν έλλει-
ψαν και οι σκηνές όπου σύνεδροι ήρθαν στα χέρια. 

Η αφορµή ήταν ότι ενώ στην απόφαση αποτυπώνονταν ότι η Πανελ-
λαδική Συνδιάσκεψη αναδεικνύεται το κορυφαίο σώµα του ΣΥΡΙΖΑ,
ωστόσο όπως ανακοινώθηκε στο τέλος όλα τα υπόλοιπα ζητήµατα που
αναπτύχθηκαν στην Πανελλαδική Συνδιάσκεψη αλλά και άλλα που µπο-
ρεί να προκύψουν κατά την εµβάθυνση του ζητήµατος θα αντιµετωπι-
στούν από µία Ανοιχτή Επιτροπή που θα αναλαµβάνει -σε συνεργασία
µε τη Γραµµατεία- να προετοιµάσει τη συζήτηση για την επόµενη Πα-
νελλαδική Συνδιάσκεψη που θα συγκληθεί εντός του 2010 και θα πάρει
τις οριστικές αποφάσεις.

Ενα κοµµάτι συνέδρων απαίτησε το 50% της Ανοικτής Οργανωτικής
Επιτροπής, που θα οργανώσει την επόµενη Συνδιάσκεψη να προταθεί
και να εκλεγεί από το Σώµα. Στο τέλος της Συνδιάσκεψης ζητήθηκε να
µπει αυτή η πρόταση στη διαδικασία κάτι που δεν έγινε δεκτό από το
προεδρείο. «Αντιδηµοκρατική και σταλινική µεθόδευση ήταν η άρνηση
να γίνει ακόµα και 5λεπτη συζήτηση πάνω στο ζήτηµα καθώς και το πα-
λαιοκουκουέδικο κλείσιµο των µικροφώνων. Τα δύο µέλη της ηγετικής
οµάδας του ΣΥΝ που βρίσκονταν εκείνη τη στιγµή µπροστά στο προε-
δρείο χρεώνονται προσωπικά αυτή τη φαιδρή πράξη και την κωµικοτρα-
γική λήξη της 3ης Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης», αναφέρει υπογεγραµ-
µένο κείµενο που κυκλοφόρησε και έχει τίτλο «∆ήλωση µε αφορµή την
δηµοκρατική εκτροπή που σηµειώθηκε στο κλείσιµο της 3ης Πανελλαδι-
κής Συνδιάσκεψης του ΣΥΡΙΖΑ». 

Συζήτηση

ΜΜεε  όόλλαα  ααυυττάά,,  χχάάθθηηκκεε  γγιιαα  άάλλλληη  µµιιαα  φφοορράά  ηη  όόπποοιιαα  πποολλιιττιικκήή  σσυυζζήήττηησσηη
κκααιι  κκρριιττιικκήή  σσττηη  δδεεξξιιάά  πποορρεείίαα  ττοουυ  σσχχήήµµααττοοςς..  ΗΗ  όόπποοιιαα  ππρροοσσππάάθθεειιαα  ττοουυ
ΑΑλλααββάάννοουυ  νναα  κκοοννττρράάρρεειι  ττηηνν  τταακκττιικκήή  ττηηςς  ππρροογγρρααµµµµααττιικκήήςς  ααννττιιπποολλίίττεευυ--
σσηηςς  πποουυ  έέχχεειι  υυιιοοθθεεττήήσσεειι  οο  ΣΣΥΥΡΡΙΙΖΖΑΑ  ααννττιιµµεεττωωππίίσσττηηκκεε  εειιρρωωννιικκάά  όόττιι  ααννήήκκεειι
σσεε  ««άάλλλλοο  χχώώρροο»»  ((έέκκφφρραασσηη  πποουυ  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττηηνν  ΕΕλλεευυθθεερροοττυυππίίαα  υυπποοννοοεείί
ττηηνν  ΑΑΝΝΤΤΑΑΡΡΣΣΥΥΑΑ!!))  ««......ΗΗ  ααννττιιπποολλίίττεευυσσηη  µµααςς  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  δδυυννααµµιικκήή,,  ππρροο--
ωωθθηηµµέέννηη,,  σσκκλληηρρήή..  ΓΓιι’’  ααυυττόό  δδεενν  µµπποορροούύµµεε  νναα  σσττοοιιχχιιζζόόµµαασσττεε  ππίίσσωω  ααππόό
µµιιαα  ααππλλάά  ««ππρροογγρρααµµµµααττιικκήή»»  ααννττιιπποολλίίττεευυσσηη»»,,  εείίππεε  οο  ΑΑλλααββάάννοοςς..  ««ΗΗ  ααννττιιπποο--
λλίίττεευυσσηη  ππρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  δδοοµµιικκήή,,  νναα  ααπποοδδοοµµεείί  ττιιςς  κκεεννττρριικκέέςς  εεππιιλλοογγέέςς  ττοουυ
κκααττεεσσττηηµµέέννοουυ..  ΠΠρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  κκιιννηηµµααττιικκήή,,  νναα  εεννεερργγοοπποοιιεείί  ττηηνν  κκοοιιννωωννίίαα..
ΠΠρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  σσυυγγκκρροουυσσιιαακκήή,,  νναα  εεππιιδδιιώώκκεειι  νναα  κκεερρδδίίσσεειι  ττηη  µµάάχχηη  ττοουυ
δδρρόόµµοουυ..  ΠΠρρέέππεειι  νναα  εείίννααιι  ααννττιισσυυσσττηηµµιικκήή,,  νναα  οοδδηηγγεείί  σσεε  ααννααττρροοππέέςς»»..  ΑΑλλλλάά
ααυυττάά  ππααρρααππέέµµφφθθηηκκαανν  σσττιιςς  κκααλλέέννδδεεςς  ττηηςς  ΑΑννοοιικκττήήςς  ((δδιιοορριισσµµέέννηηςς  όόµµωωςς))
οορργγααννωωττιικκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς..  

Ετσι η 3η πανελλαδική συνδιάκεψη παρά τις διακηρύξεις ανέδειξε για
άλλη µία φορά την κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ, η οποία ενώ εµφανίζεται ως κρίση
δηµοκρατικής λειτουργίας είναι στην πραγµατικότητα κρίση πολιτική.
Μόλις την περασµένη εβδοµάδα ο Τσίπρας δήλωσε µε αφορµή την συ-
ζήτηση για τις οµοιότητες της κρίσης της ελληνικής οικονοµίας µε την
κρίση στο Ντουµπάι ότι η κυβέρνηση έχει βαριά ευθύνη "γιατί έχει απο-
δεχθεί και συνοικοδοµήσει ένα πολιτικό πλαίσιο που δένει τα χέρια στη
χώρα µας αφού το πολιτικό πλαίσιο του Συµφώνου Σταθερότητας, δεν
επιτρέπει στη χώρα µας να δανείζεται απευθείας από την Ευρωπαϊκή Κε-
ντρική Τράπεζα κι έτσι είναι έρµαιο στις κερδοσκοπικές διαθέσεις αλλά
και στις διαθέσεις όλων όσοι στην ΕΕ θέλουν η χώρα µας να γίνει το πει-
ραµατόζωο ίσως και προς γνώση και συµµόρφωση άλλων χωρών".

Οπως σχολιάζει η Ελευθεροτυπία (30/11): «Σύµφωνα µε στελέχη του
ΣΥΝ που πρόσκεινται στην ηγεσία του κόµµατος ‘σε αντίθεση µε τον
Αλέκο Αλαβάνο που προτείνει θέσεις που αντιστοιχούν σε άλλους πολι-
τικούς χώρους’ (εννοούν την ΑΝΤΑΡΣΥΑ) και τον Λεωνίδα Κύρκο που µε
τις δηλώσεις του δεν ‘εξυπηρετούν την ενότητα’ ο Τσίπρας µίλησε ως
πρόεδρος της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ µε υπευθυνότητα». 

Το πραγµατικό πρόβληµα είναι ότι η προτάσεις Τσίπρα για την διέξο-
δο από την κρίση που πρέπει σηµερα να υιοθετήσει η Αριστερά είναι
πολύ µακριά από την απαίτηση του κινήµατος «την κρίση να πληρώσουν
οι καπιταλιστές».

Κατερίνα Θωίδου

ΣΥΡΙΖΑ
Όσοι θέλουν αριστερή
αντιπολίτευση, 
ας την ψάξουν 
στην ΑΝΤΑΡΣΥΑ

Η ννίίκκηη  ττοουυ  ΑΑννττώώννηη  ΣΣααµµααρράά  σσττηηνν
ψψηηφφοοφφοορρίίαα  γγιιαα  ττηηνν  εεκκλλοογγήή  ττοουυ
ΠΠρροοέέδδρροουυ  ττηηςς  ΝΝέέααςς  ∆∆ηηµµοοκκρραα--

ττίίααςς  σσηηµµααττοοδδοοττεείί  εεκκττόόςς  ττωωνν  άάλλλλωωνν  ττηηνν
ττααφφόόππλλαακκαα  ττοουυ  ««εεκκσσυυγγχχρροοννιισσµµοούύ»»  πποουυ
1133  χχρρόόννιιαα  ππρριινν  ((µµεε  ττηηνν  ααννάάδδεειιξξηη  ττοουυ  ΣΣηη--
µµίίττηη  σσττηηνν  ηηγγεεσσίίαα  ττοουυ  ΠΠΑΑΣΣΟΟΚΚ))  έέββααζζεε
ππλλώώρρηη  νναα  ααλλλλάάξξεειι  ττοο  πποολλιιττιικκόό  σσκκηηννιικκόό,,
εεγγχχεείίρρηηµµαα  πποουυ  πποολλλλέέςς  φφοορρέέςς  ββααφφττίίσσττηη--
κκεε  ωωςς  ττοο  ««ττέέλλοοςς  ττηηςς  ΜΜεεττααπποολλίίττεευυσσηηςς»»..  

Ήταν η εποχή που οι φιλελεύθερες
ιδέες και οι νεοφιλελεύθερες συνταγές
έσπαγαν τα ταµεία σε Αριστερά και ∆ε-
ξιά. Ο Σηµίτης αποκτούσε τον έλεγχο
του ΠΑΣΟΚ µέσα από την ψήφο των
συνδικαλιστών του. Ο Κωνσταντόπου-
λος έβαζε τον ΣΥΝ σε κεντροαριστερή
ρότα (η τότε οµιλία του Σηµίτη στο Συ-
νέδριο του ΣΥΝ το 1996 συνοδεύτηκε
από βροντερά χειροκροτήµατα). Και η
Νέα ∆ηµοκρατία του Έβερτ γνώριζε µια
παρατεταµένη κρίση στρατηγικής που
θα έληγε έναν χρόνο µετά µε την εκλο-
γή του Καραµανλή στην ηγεσία της και
την στροφή στο «µεσαίο χώρο».

Και σήµερα; Τι απέµεινε από αυτό το
«τέλος της Μεταπολίτευσης» που απο-
τελούσε πάντα την ονείρωξη των απα-
νταχού Πρετεντέρηδων; Σχεδόν τίποτα.
Ο νεοφιλελευθερισµός έχει καταλήξει
να θεωρείται βρισιά. Η Μπακογιάννη
για να εκλεγεί πρόεδρος της Ν∆ ανα-
γκάστηκε σε δηλώσεις της να διαχωρι-
στεί από τον «ακραίο» νεοφιλελευθερι-
σµό των κυβερνήσεων του πατέρα της.
Και όµως ούτε αυτό δεν την γλίτωσε
από µια συντριπτική ήττα από έναν απο-
τυχηµένο πολιτικάντη που ανέτρεψε την
µία από τις τρεις µεταπολιτευτικές κυ-
βερνήσεις της Νέας ∆ηµοκρατίας πριν
γίνει πρόεδρός της! Από την άλλη, ο
Παπανδρέου εκλέχτηκε πρωθυπουργός
αφού πρώτα αναγκάστηκε να διαγρά-
ψει τον Σηµίτη και να καταγγείλει τα έρ-
γα και τις ηµέρες του εκσυγχρονισµού.
Τέλος στο χώρο της Αριστεράς, ο Κύρ-
κος δηλώνει πλέον πως είναι ώρα για
την Ανανεωτική Πτέρυγα να φτιάξει και-
νούργιο κόµµα, µακριά από τους «αρι-
στερισµούς» του ΣΥΡΙΖΑ. Και η ηγεσία
του ΣΥΝ αναγκάζεται να διαχωριστεί
από τον Αλαβάνο, λέγοντας πως η τε-
λευταία οµιλία του στη Συνδιάσκεψη

του ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε µάλλον να γίνει
στην Παναθηναϊκή Συνέλευση της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ…

Το υπόβαθρο όλων αυτών των πολιτι-
κών αλλαγών είναι η κατάρρευση των
προσδοκιών για τον θρίαµβο του καπι-
ταλισµού και την ανθρώπινη διαχείρισή
του που µεσουράνησαν κατά τη δεκαε-
τία του ’90. Οι πολιτικοί εκπρόσωποι
αυτής της στρατηγικής βλέπουν το
έδαφος να χάνεται κάτω από τα πόδια
τους. Η καπιταλιστική κρίση κάνει
απλώς αυτή την εξέλιξη να ξετυλίγεται
µε γρηγορότερους ρυθµούς. 

Ικανότητα

ΗΗ  κκυυρριιααρρχχίίαα  ττηηςς  άάρρχχοουυσσααςς  ττάάξξηηςς  δδεενν
κκρρίίννεεττααιι  µµόόννοο  σσττηη  δδυυννααττόόττηηττάά  ττηηςς  νναα
ππρροοωωθθεείί  ττιιςς  κκααππιιττααλλιισσττιικκέέςς  ααννααδδιιααρρ--
θθρρώώσσεειιςς,,  ααλλλλάά  κκααιι  σσττηηνν  ιικκααννόόττηηττάά  ττηηςς
νναα  οορργγααννώώννεειι  ττηη  µµααζζιικκήή  σσυυννααίίννεεσσηη  ττηηςς
εερργγααττιικκήήςς  ττάάξξηηςς  σσττιιςς  εεππιιλλοογγέέςς  ττηηςς..  ΚΚααιι
εείίννααιι  σσεε  ααυυττόό  ττοο  ππεεδδίίοο  πποουυ  σσηηµµεειιώώννοο--
ννττααιι  οοιι  ππιιοο  ττρρααννττααχχττέέςς  ααπποοττυυχχίίεεςς  ττηηςς..
ΓΓιι’’  ααυυττόό  κκααιι  τταα  ππααρρααδδοοσσιιαακκάά  κκόόµµµµααττάά
ττηηςς,,  όόππωωςς  εείίννααιι  ηη  ΝΝέέαα  ∆∆ηηµµοοκκρρααττίίαα,,  γγννωω--
ρρίίζζοουυνν  κκρρίίσσηη..  ΟΟ  ΓΓιιαακκοουυµµάάττοοςς,,  υυπποοσσττηη--
ρριικκττήήςς  ττηηςς  ΜΜππαακκοογγιιάάννννηη  σσττιιςς  εεκκλλοογγέέςς
ττηηςς  ΝΝ∆∆,,  δδήήλλωωννεε  ππωωςς  ηη  ΝΝέέαα  ∆∆ηηµµοοκκρρααττίίαα
ππρρέέππεειι  νναα  γγίίννεειι  έένναα  κκόόµµµµαα  πποουυ  νναα  χχωωρράά--
εειι  κκααιι  ττηη  ΜΜιιχχααλλοούύ  κκααιι  ττοο  ΜΜίίχχααλλοο..  ΗΗ
ΜΜππαακκοογγιιάάννννηη  ααππέέττυυχχεε  σσυυννττρριιππττιικκάά  σσ’’
ααυυττόό  ττοο  σσττόόχχοο..  

Μήπως αυτό σηµαίνει ότι ο Σαµαράς
είναι εκφραστής µιας πιο «δίκαιης» και
«λαϊκής» ∆εξιάς; Κυκλοφορούν και τέ-
τοιες απόψεις. Γράφει ο Γιώργος ∆ελα-
στίκ στα «Επίκαιρα» (τχ.5): «Η Ντόρα
Μπακογιάννη εκπροσωπεί την κυρίαρχη
δεξιά τάση του νεοφιλελευθερισµού.
Εκφράζει πολιτικά το δυναµικό κόσµο
των golden boys και όλου αυτού του
εσµού του χρηµατοπιστωτικού συστή-
µατος… Ο Αντώνης Σαµαράς εκπροσω-
πεί την όντως παλαιότερη αντίληψη του
ευρωπαϊκού πατερναλιστικού καπιταλι-
σµού. Της άποψης δηλαδή ότι ένα τµή-
µα του παραγόµενου κοινωνικού πλού-
του πρέπει συστηµατικά να διανέµεται
µε την παρέµβαση του κράτους στα µε-
σαία και κατώτερα κοινωνικά στρώµατα
για την άνοδο του βιοτικού τους επιπέ-

δου, διασφαλίζοντας έτσι τη συναίνεσή
τους προς το σύστηµα, άρα και τη στα-
θερότητα του συστήµατος». Πρόκειται
για µια ενδιαφέρουσα ανάλυση, ειδικά
όταν προέρχεται από πένες που ορισµέ-
νες φορές αποτυχαίνουν να διακρίνουν
τις διαφορές ανάµεσα στη ∆εξιά και τη
Σοσιαλδηµοκρατία (και όχι τις διαφορές
ανάµεσα στην ίδια τη ∆εξιά). Είναι όµως
µια λάθος ανάλυση. Η διαφορά του Σα-
µαρά από τη Μπακογιάννη δεν είναι
στην πολιτική του νεοφιλελευθερισµού,
αλλά στο πως οργανώνεται η συναίνεση
σ’ αυτόν. Ο Σαρκοζί προχωράει τις πιο
µεγάλες ιδιωτικοποιήσεις, χέρι-χέρι µε
τον ρατσισµό, την καταστολή και τις
εθνικιστικές κορώνες. Ο σαρκοζισµός
είναι ο υπαρκτός θατσερισµός (και όχι η
αναίρεσή του) σε µια εποχή που η συ-
ναίνεση στις πολιτικές της ελεύθερης
αγοράς σε ολόκληρη την Ευρώπη κα-
ταρρέει. Ο Σαµαράς είναι µια διαφορετι-
κή τακτική µε τον ίδιο πάντα στρατηγικό
στόχο, να ξαναµπεί δηλαδή η Μιχαλού
στο µαντρί του Μίχαλου. 

Αν χρειάζεται να έχουµε καθαρή όλη
αυτή την εικόνα είναι γιατί οι πολιτικές
της ελεύθερης αγοράς είναι ακόµα εδώ
µε διαρκείς επιθέσεις στις εργατικές
κατακτήσεις, έστω κι αν οι πιο στεντό-
ρειοι πολιτικοί τους εκπρόσωποι υφί-
στανται πολιτικές ήττες. Οι επιθέσεις
που ετοιµάζει και εξαπολύει η νέα κυ-
βέρνηση του ΠΑΣΟΚ (νέο ασφαλιστικό,
συµβασιούχοι, κλπ) γεννούν ήδη µαζι-
κές αντιδράσεις. Το προς τα πού θα κι-
νηθούν τα πράγµατα είναι ανοιχτό.
Προς τα αριστερά – µε ένα δυνατό ερ-
γατικό κίνηµα όπως έγινε τον Απρίλη
του 2001 µε το ασφαλιστικό του Γιαννί-
τση, και ακόµα καλύτερα; Ή προς τα
δεξιά – προς την κατεύθυνση των Σαµα-
ράδων και των Καρατζαφέρηδων που
ποντάρουν στις µάζες των συλλαλητη-
ρίων του Χριστόδουλου και τα συντηρη-
τικά αντανακλαστικά τους; Το µόνο σί-
γουρο είναι ότι το κέντρο καταρρέει. Οι
προκλήσεις για την Αριστερά – για µαζι-
κή δράση, πολιτικές πρωτοβουλίες και
ιδεολογικά ξεκαθαρίσµατα – είναι τερά-
στιες.

Θανάσης Καµπαγιάννης

“Λαϊκός” νεοφιλελευθερισµός

∆εν είναι µόνο ο Σαµαράς που φαντάζεται τον εαυτό του σαν Έλληνα Σαρκοζί
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ΤΤηηνν  ΚΚυυρριιαακκήή  2299//1111  ππρρααγγµµααττοοπποοιιήή--
θθηηκκεε  σσττηη  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη  εεκκδδήήλλωωσσηη  ττηηςς
ΕΕππιιττρροοππήήςς  ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηηςς  ΣΣυυννδδιικκάάττωωνν
κκααιι  ΣΣυυννδδιικκααλλιισσττώώνν  µµεε  σσυυµµµµεεττοοχχήή  εερργγαα--
ζζόόµµεεννωωνν  κκααιι  σσυυννδδιικκααλλιισσττώώνν  ααππόό  δδιιάάφφοο--
ρροουυςς  χχώώρροουυςς  ττοουυ  ιιδδιιωωττιικκοούύ  κκααιι  δδηηµµόό--
σσιιοουυ  ττοοµµέέαα,,  κκααθθώώςς  κκααιι  σσυυµµββαασσιιοούύχχωωνν
κκααιι  εερργγααζζόόµµεεννωωνν  σσεε  ssttaaggee,,  πποουυ  σσυυννεεχχίί--
ζζοουυνν  νναα  ππααλλεεύύοουυνν  γγιιαα  ττηη  µµοοννιιµµοοπποοίίηησσήή
ττοουυςς..  

Τη συζήτηση άνοιξε ο ΤΤάάσσοοςς  ΑΑνναα--
σστταασσιιάάδδηηςς από το συντονιστικό της
Επιτροπής, ο οποίος αναφέρθηκε στη
νέα περίοδο που σηµατοδοτεί από τη
µια η συνεχιζόµενη – παρά τα όσα
υποστηρίζουν οι απολογητές του καπι-
ταλισµού- οικονοµική κρίση, και από
την άλλη οι προσδοκίες του κόσµου
που γκρέµισε µε τους αγώνες του τη
Ν∆. Η νέα κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ βρί-
σκεται από την πρώτη στιγµή στριµωγ-
µένη ανάµεσα σε αυτές τις δυο πιέ-
σεις, και έχει διαλέξει µε ποια πλευρά
θα πάει.

Με την ΕΕ, τους τραπεζίτες, τους
βιοµήχανους. Και βρίσκεται ήδη αντι-
µέτωπη µε δυναµικούς αγώνες των ερ-
γαζόµενων, στον ΟΛΠ, στα stage και
τους συµβασιούχους.  Τόσο στην εισή-
γηση όσο και στη συζήτηση που ακο-
λούθησε, αναφέρθηκαν οι δυσκολίες
και τα εµπόδια που βάζει σε όλους αυ-
τούς τους αγώνες η συνδικαλιστική
γραφειοκρατία καθώς και η ιδεολογική
επίθεση της κυβέρνησης προκειµένου
να αποµονώσει και να δυσφηµίσει
τους αγώνες που ξεσπάνε.

Γι’ αυτό είναι απαραίτητο σε ιδεο-
λογικό επίπεδο να δίνονται απαντήσεις
στα βρώµικα επιχειρήµατα που προ-
σπαθούν να δυσφηµίσουν τους εργα-
ζόµενους που παλεύουν (τα «ρετιρέ»,
τα «γαλάζια παιδιά» των stage), αλλά
και να δηµιουργήσουµε δίκτυα εργα-
ζόµενων από τα κάτω, που να οργανώ-
νουν τους αγώνες και να µην αφήνουν
περιθώρια στους γραφειοκράτες για
υποχωρήσεις και συµβιβασµούς. Σε
αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούµε και
στη Θεσσαλονίκη το επόµενο διάστη-
µα, τόσο στη µάχη για µονιµοποίηση
όλων των «ελαστικά» εργαζόµενων,
όσο και στην προσπάθεια για Πανερ-
γατική Απεργία στις 17/12 ενάντια
στον προϋπολογισµό.

Λευτέρης Αραµπατζής

ΕΠ.Α.Σ.Σ.
Θεσσαλονίκη

Αθήνα - Κοπεγχάγη: Συλλαλητήριο για το κλίµα στις
12 ∆εκέµβρηΣΣυυλλλλααλληηττήήρριιοο  γγιιαα  ττηηνν  κκλλιιµµααττιικκήή  ααλλλλααγγήή

γγίίννεεττααιι  ττοο  ΣΣάάββββααττοο,,  1122  ∆∆εεκκεεµµββρρίίοουυ,,  σσττιιςς
1122::0000  σσττοο  σσττοο  ΣΣύύννττααγγµµαα..  ΤΤοο  δδεελλττίίοο  ττύύπποουυ
πποουυ  κκυυκκλλοοφφοορρεείί  ηη  ππρρωωττοοββοουυλλίίαα  ««∆∆ρράάσσεειιςς
γγιιαα  ττηηνν  κκλλιιµµααττιικκήή  ααλλλλααγγήή  κκααιι  ττηηνν  οοιικκοολλοογγιι--
κκήή  κκρρίίσσηη  --  ΚΚΟΟΠΠΕΕΓΓΧΧΑΑΧΧΗΗ  22000099»»  ααννααφφέέρρεειι::
««ΑΑππόό  77--1188    ∆∆εεκκεεµµββρρίίοουυ  22000099,,  θθαα  δδιιεεξξααχχθθεείί
σσττηηνν  ΚΚοοππεεγγχχάάγγηη  ττηηςς  ∆∆ααννίίααςς    ηη  σσύύννοοδδοοςς
ττοουυ  ΟΟΗΗΕΕ  γγιιαα  ττηη  κκλλιιµµααττιικκήή  ααλλλλααγγήή  µµεε  σσττόό--
χχοο  ττηη  ννέέαα  δδιιεεθθννήή  σσυυννθθήήκκηη  πποουυ  θθαα  ααννττιικκαα--
τταασσττήήσσεειι  ττοο  ΠΠρρωωττόόκκοολλλλοο  ττοουυ  ΚΚιιόόττοο..  ΑΑππόό
ττιιςς  ππρροοππααρραασσκκεευυαασσττιικκέέςς  σσυυννοοµµιιλλίίεεςς  εείίννααιι
ππλλέέοονν  δδεεδδοοµµέέννοο  όόττιι  υυππόό  ττοο  ββάάρροοςς  ττηηςς  ππίίεε--
σσηηςς  ττοουυ  κκεεφφααλλααίίοουυ  κκααιι  µµεε  ππρρόόσσχχηηµµαα  ττηηνν
οοιικκοοννοοµµιικκήή  κκρρίίσσηη,,  οοιι  ααννααππττυυγγµµέέννεεςς  χχώώρρεεςς
µµεε  σσηηµµααιιοοφφόόρροο  ττηηςς  ΗΗ..ΠΠ..ΑΑ..  δδεενν  έέχχοουυνν  ττηηνν
ππρρόόθθεεσσηη  νναα  ψψηηφφίίσσοουυνν  µµιιαα  ννέέαα  δδιιεεθθννήή  δδεε--
σσµµεευυττιικκήή  σσύύµµββαασσηη  µµεε  χχρροοννοοδδιιάάγγρρααµµµµαα
πποουυ  νναα  έέχχεειι  ννοοµµιικκήή  ιισσχχύύ,,  ππααρράά  ττοο  γγεεγγοοννόόςς
όόττιι  σσττηηνν  ππρροοηηγγοούύµµεεννηη  ΣΣυυννδδιιάάσσκκεεψψηη  σσττοο
ΠΠόόζζνναανν  εείίχχαανν  δδεεσσµµεευυθθεείί  σσεε  ααυυττόό..

Τα κινήµατα πολιτών, οι περιβαλλοντι-
κές οργανώσεις, οι ακτιβιστές και όλοι
όσοι βάζουν ως προτεραιότητας τον «άν-

θρωπο και τον περιβάλλον πάνω από τα
κέρδη» συντονίζουν τον αγώνα για να
ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ
ΚΛΙΜΑ.

Η πρωτοβουλία «∆ράσεις για την κλιµα-
τική αλλαγή και την οικολογική κρίση -
ΚΟΠΕΓΧΑΧΗ 2009» καλεί τα κινήµατα των
πολιτών που υπερασπίζονται τους ελεύθε-
ρους χώρους και τους ορεινούς όγκους,
τα κοινωνικά - φεµινιστικά - οικολογικά
φόρουµ, τις περιβαλλοντικές οργανώσεις,
τους συνδικαλιστικούς φορείς, τους φοι-
τητικούς συλλόγους  κ.ά. να αναπτύξουν
τοπική και περιφερειακή δράση για την
προστασία του πλανήτη, να δηλώσουν
συµµετοχή και να συµµετάσχουν στο συλ-
λαλητήριο στο Σύνταγµα το Σάββατο 12
∆εκεµβρίου, στις 12:00. 

Την ίδια ώρα θα διαδηλώνουν πολίτες
σε όλον τον κόσµο µε αίτηµα την υπογρα-
φή και υλοποίηση µιας νέας διεθνούς και
δίκαιης δεσµευτικής συµφωνίας στην Κο-
πεγχάγη που να βάζει τον «άνθρωπο και
το περιβάλλον πάνω από τα κέρδη».

ΕΕ κκλλοογγέέςς  γγιιαα  ττηηνν  ααννάάδδεειιξξηη  ττοουυ  ννέέοουυ
∆∆ιιοοιικκηηττιικκοούύ  ΣΣυυµµββοουυλλίίοουυ  ττηηςς  ΕΕΙΙΝΝΑΑΠΠ
γγίίννοοννττααιι  ττηηνν  ΠΠέέµµππττηη  1177  ∆∆εεκκέέµµββρρηη

σστταα  ννοοσσοοκκοοµµεείίαα  όόλληηςς  ττηηςς  ΑΑθθήήννααςς  κκααιι  ττοουυ
ΠΠεειιρρααιιάά  ((ώώρρεεςς  ψψηηφφοοφφοορρίίααςς  88ππµµ--1166..3300µµµµ))..
ΟΟιι  ννοοσσοοκκοοµµεειιαακκοοίί  γγιιααττρροοίί  θθαα  ψψηηφφίίσσοουυνν  εεππίί--
σσηηςς  γγιιαα  ττηηνν  ααννάάδδεειιξξηη  ααννττιιππρροοσσώώππωωνν  σσττοο
σσυυννέέδδρριιοο  ττηηςς  ΟΟΕΕΝΝΓΓΕΕ..  

Οι εκλογές γίνονται µε ένα ολόκληρο
χρόνο καθυστέρηση, µετά από συνεχείς
αναβολές για τις οποίες η ευθύνη βαραίνει
την πλειοψηφία ΠΑΣΚΕ-∆ΗΚΝΙ. Νέα ελπι-
δοφόρα εξέλιξη αποτελεί το γεγονός ότι τα
δύο σχήµατα της αντικαπιταλιστικής αρι-
στεράς στους νοσοκοµειακούς γιατρούς
αποφάσισαν να προχωρήσουν σε ενωτικό
εκλογικό κατέβασµα κάτω από το όνοµα
«ΑΑρριισσττεερρήή  ΡΡιιζζοοσσππαασσττιικκήή  ΣΣυυννεερργγαασσίίαα  ΙΙαα--
ττρρώώνν,,  ΕΕννωωττιικκόό  ΨΨηηφφοοδδέέλλττιιοο  µµεε  ττηηνν  ΠΠρρωωττοο--
ββοουυλλίίαα  ΓΓέέννοοββαα  ––  ΝΝυυσσττέέρριι». 

«Το κοινό εκλογικό κατέβασµα είναι άµε-
ση συνέπεια της ενότητας που σφυρηλατή-
θηκε µέσα στις µεγάλες µάχες που δώσα-
µε µαζί τα προηγούµενα χρόνια, τις νικηφό-
ρες κινητοποιήσεις την άνοιξη του 2008,
την ανταρσία στο Συνέδριο της ΟΕΝΓΕ τον
Ιούνη του 2008, ξανά το φθινόπωρο µε την
απόσυρση από τις εφηµερίες και τις νέες
ανταρσίες της βάσης, καταλήγοντας στις
απεργίες το Φλεβάρη του 2009» δήλωσε
στην Εργατική Αλληλεγγύη ο ΚΚώώσσττααςς  ΚΚαα--
ττααρρααχχιιάάςς, ειδικευόµενος γιατρός στο νοσο-
κοµείο Αγία Σοφία από την Πρωτοβουλία
Γένοβα. 

«Σε όλες αυτές τις µάχες η συνεργασία
ΠΑΣΚΕ-∆ΗΚΝΙ, δεν βρέθηκε απλά πίσω
από τις διαθέσεις και τις ανάγκες των νο-
σοκοµειακών γιατρών, στην ουσία αποτέλε-
σε ένα µόνιµο εµπόδιο σε όλα αυτά τα βή-
µατα αγωνιστικών κινητοποιήσεων µέσα
από τα οποία καταφέραµε να τρέψουµε
τον πρώην υπουργό Υγείας σε υποχώρηση.
Η ανατροπή που πετύχαµε µέσα από τις
ανταρσίες της βάσης το προηγούµενο διά-

στηµα πρέπει να συνεχίσει δυναµώνοντας
το «µπλοκ του αγώνα» και ανατρέποντας
τους συσχετισµούς και µέσα στο νέο ∆Σ -
στηρίζοντας  Αριστερή Ριζοσπαστική Συ-
νεργασία Ιατρών, Ενωτικό Ψηφοδέλτιο µε
την Πρωτοβουλία Γένοβα – Νυστέρι. 

Καλούµε κάθε συνάδελφο να δουλέψει
µαζί µας για να πετύχουµε αυτό το στόχο,
γιατί οι µάχες είναι µπροστά: Οι µάχες για
να γίνουν όλες οι απαραίτητες προσλή-
ψεις, να πληρωθούν τα χρωστούµενα - να
εγκριθούν τώρα τα κονδύλια που να καλύ-
πτουν τις εφηµερίες και τις προσλήψεις σε
κόντρα µε τον προϋπολογισµό της σκλη-
ρής λιτότητας του Παπακωσταντίνου. 

Σύµβαση

ΜΜππρροοσσττάά  µµααςς  εείίννααιι  ηη  µµάάχχηη,,  όόχχιι  µµόόννοο  ττηηςς
εεφφααρρµµοογγήήςς  όόλλωωνν  ττωωνν  ααννεεφφάάρρµµοοσσττωωνν  υυπποο--
σσχχέέσσεεωωνν  ττηηςς  σσυυλλλλοογγιικκήήςς  σσύύµµββαασσηηςς  --  ααλλλλάά
κκααιι  ττηηςς  εεππααννααδδιιααππρρααγγµµάάττεευυσσηηςς  ττηηςς  ΣΣΣΣΕΕ
κκααιι  µµάάλλιισστταα  σσεε  σσυυννθθήήκκεεςς  πποουυ  ηη  κκυυββέέρρννηησσηη
θθαα  εεππιιδδιιώώξξεειι  νναα  ππρροοχχωωρρήήσσεειι  σσεε  αακκόόµµαα  µµεε--
γγααλλύύττεερροο  ππεεττσσόόκκοοµµαα  ττωωνν  δδααππααννώώνν..  ΟΟιι  εελλ--
λλεείίψψεειιςς,,  σσεε  ππρροοσσωωππιικκόό,,  κκλλίίννεεςς,,  υυπποοδδοοµµήή,,
έέχχοουυνν  γγίίννεειι  αακκόόµµαα  ππιιοο  οορρααττέέςς  ττιιςς  ττεελλεευυττααίί--
εεςς  µµέέρρεεςς,,  µµεε  ττηηνν  ααύύξξηησσηη  ττωωνν  κκρροουυσσµµάάττωωνν
γγρρίίππηηςς  --  τταα  ννοοσσοοκκοοµµεείίαα  λλεειιττοουυρργγοούύνν  χχάάρρηη
κκααιι  µµόόννοο  σσττηηνν  ααυυττοοθθυυσσίίαα  ττωωνν  εερργγααζζοοµµέέ--
ννωωνν..  

Στις 7 του ∆εκέµβρη πρέπει να συµµετά-
σχουµε µαζικά στη στάση εργασίας και τη
διαδήλωση για τον ένα χρόνο από τη δολο-
φονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου στις 7
∆εκέµβρη, καθώς και στις κινητοποιήσεις
ενάντια στον προϋπολογισµό λιτότητας
που ακολουθούν. Στις εκλογές στις 17 ∆ε-
κέµβρη στηρίζουµε-ψηφίζουµε: Αριστερή
Ριζοσπαστική Συνεργασία Ιατρών, Ενωτικό
Ψηφοδέλτιο µε την Πρωτοβουλία Γένοβα –
Νυστέρι».

Εκλογές ΕΙΝΑΠ

Μαζί ΑΡΣΙ,
Νυστέρι

ΚΙΝΗΣΗ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΕΝΑΝΤΙΑ
ΣΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ

ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗ (ΕΕΡΦΑ)

ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ–ΕΚΘΕΣΗ–ΕΞΟΡΜΗΣΗ
ΝΟΠΕ 
προαύλιο ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12 11πµ
ΑΣΠΑΙΤΕ 
κεντρικός διάδροµος 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/12 11πµ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12 11πµ
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/12 κεντρική είσοδος 12πµ
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/12 έξω από το κυλικείο 12πµ

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
για
την

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
για
την

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
για
την

ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ:
ΧΑΝΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 12/12 6µµ
Από το ∆εκέµβρη του ’44 στον Εµφύλιο
Οµιλητές: Λέανδρος Μπόλαρης, ∆ηµή-
τρης Κουσουρής, Γιώργος Αλεξάτος

Πρώτος σε σειρά µε 98 ψήφους (ψήφισαν 245) εκλέχτηκε ο ΚΚώώσσττααςς  ΜΜεεγγααγγιιάάννννηηςς εκ-
πρόσωπος της Εργατικής Αλληλεγγύης στις εκλογές για το ∆ιοικητικό Συµβούλιο  του
Συλλόγου Εργαζοµένων ∆ήµου Αγίας Παρασκευής που έγιναν την περασµένη ∆ευτέρα.
«Επί δύο χρόνια τώρα έχουµε βρεθεί µπροστά σε όλες τις µάχες µε τα έντυπά µας, τη
Σκουπιδιάρα και την Εργατική Αλληλεγγύη» µας είπε ο Κωστας Μεγαγιάννης. «Τις τελευ-
ταίες µέρες βγάλαµε προκήρυξη και γυρίσαµε όλους τους χώρους δουλειάς, τις υπηρε-
σίες, συζητήσαµε µε τους συναδέλφους βάζοντας ανοιχτά τις ιδέες µας, τις θέσεις µας
ενάντια στις ελαστικές σχέσεις εργασίας, υπέρ της µονιµοποίησης των συµβασιούχων
και των stage, ενάντια στον προϋπολογισµό της λιτότητας. Τα εκτίµησαν αυτά τα πράµα-
τα οι συνάδελφοι και το έδειξαν και στην πράξη. Αµεσο επόµενο βήµα η οργάνωση της
απεργίας στις 3 ∆εκέµβρη».

Επιτυχία της Εργατικής Αλληλεγγύης στην Αγ. Παρασκευή



Μαζική απάντηση στις
φασιστικές ρατσιστικές επιθέσεις

ΠΠ άάννωω  ααππόό  4455  άάττοοµµαα  ααννττααπποο--
κκρρίίθθηηκκαανν  σσττοο  κκάάλλεεσσµµαα  ττηηςς
ΚΚίίννηησσηηςς  ««ΕΕννωωµµέέννοοιι  ΕΕννάάννττιιαα

σσττοο  ΡΡααττσσιισσµµόό  κκααιι  ττηη  ΦΦαασσιισσττιικκήή  ΑΑππεειι--
λλήή»»  ττοο  ΣΣάάββββααττοο  2288//1111  σσττοο  κκααφφεεννεείίοο
««ΑΑφφρρίίνν»»  γγιιαα  ττηη  δδηηµµιιοουυρργγίίαα  ττοοππιικκήήςς
εεππιιττρροοππήήςς  σσττοο  ΝΝέέοο  ΚΚόόσσµµοο..  ΉΉτταανν  ηη
σσυυννέέχχεειιαα  ττηηςς  µµεεγγάάλληηςς  δδιιααδδήήλλωωσσηηςς
πποουυ  έέγγιιννεε  σσττηη  γγεειιττοοννιιάά  δδυυοο  µµόόλλιιςς  µµέέ--
ρρεεςς  µµεεττάά  ττηη  φφαασσιισσττιικκήή  εεππίίθθεεσσηη  σστταα
δδύύοο  ααρρααββιικκάά  µµααγγααζζιιάά  κκααιι  ττοονν  ττρρααυυ--
µµααττιισσµµόό  ττεεσσσσάάρρωωνν  µµεετταανναασσττώώνν..

Τη συνάντηση άνοιξε ο Νεκτάριος
∆αργάκης, µέλος της Κίνησης στην
επιτροπή Κουκακίου-Πετραλώνων
που πήρε την πρωτοβουλία για την
δηµιουργία της επιτροπής στον Νέο
Κόσµο. Αρχικά αναφέρθηκε στο χτύ-
πηµα των φασιστών. «Το πρώτο που
θα πρέπει να σκεφτόµαστε µετά από
µια τέτοια επίθεση, είναι να οργανώ-
σουµε µια άµεση απάντηση. Η άµεση
απάντηση ήρθε τόσο από τους µετα-
νάστες όσο και από τον κόσµο της
γειτονιάς µε τη διαδήλωση που ορ-
γανώσαµε την Τετάρτη που πολύς
κόσµος έµαθε τι έγινε πραγµατικά.
Θα πρέπει να αναδείξουµε ότι ήταν
µια φασιστική επίθεση. Πρέπει να πά-
ρουµε στα σοβαρά πως κινούνται οι
φασίστες σε αυτήν την περίοδο. Εί-
ναι η πρώτη φορά που χτυπάνε µε
αυτόν τρόπο, τόσο οργανωµένα».
Στη συνέχεια τόνισε ότι χρειάζεται να
συσταθεί η τοπική επιτροπή για να
συµµετέχουν τόσο οι ντόπιοι όσο και
οι µετανάστες και να ανοίξει όλα τα
ζητήµατα. Να τιµωρηθούν οι ένοχοι
για τις επιθέσεις, να νοµιµοποιηθούν
όλοι οι µετανάστες, να υπάρχουν τα-
κτικές παρεµβάσεις στη γειτονιά.

Έπειτα, το λόγο πήρε ο Χασάν, Σύ-
ριος µετανάστης από το Νέο Κόσµο
που µίλησε στα αραβικά. Ευχαρίστη-
σε όσους ήρθαν και τόνισε ότι πρέπει
να παλέψουµε όλοι µαζί.

Η τελευταία εισήγηση έγινε από
τον Πέτρο Κωνσταντίνου, από το Κε-
ντρικό Συντονιστικό της Κίνησης.
«Αυτό που προσπάθησε να αφήσει
αυτή η ρατσιστική επίθεση είναι το
φόβο και τον τρόµο. Στις γειτονιές
δεν µπορούν να περπατάνε οι µετα-
νάστες, στις γειτονιές θα κυριαρχεί η

φασιστική τροµοκρατία. Η συγκάλυ-
ψη από την Αστυνοµία δεν πάει άλλο.
Αυτό που λέµε είναι να µπει τέρµα
στην ατιµωρησία, να αποδίδονται ευ-
θύνες για αυτά που γίνονται. Θα
προχωρήσουµε άµεσα σε µήνυση κα-
τά των προσώπων που έκαναν αυτήν
την επίθεση. Ξαφνικά το να είσαι µε-
τανάστης ή πρόσφυγας είναι έγκλη-
µα. Είναι έγκληµα να είσαι κυνηγηµέ-
νος από την Παλαιστίνη, το Κουρδι-
στάν, το Ιράκ. Η διαδικασία νοµιµο-
ποίησης σταµάτησε το 2005. Αυτό εί-
ναι ο ρατσισµός»,τόνισε. Στη συνέ-
χεια εξήγησε ότι είναι κοινή µάχη
ντόπιων και µεταναστών να µην µας
φορτώσουν την κρίση, θύµισε τους
αγώνες που έχουµε δώσει ενάντια
στα ρατσιστικά µέτρα της Νέας ∆η-
µοκρατίας και ότι δεν υπάρχει καµιά
αλλαγή παρά τις υποσχέσεις του
Χρυσοχοϊδη.

Στη συνέχεια άνοιξε συζήτηση για
το ποιες δράσεις θα υπάρχουν. Ο

ΦΦααϊϊζζάάλλ από την Παλαιστίνη αναφέρ-
θηκε στην κατάσταση που υπάρχει
στα αστυνοµικά τµήµατα και στη ∆ι-
εύθυνση Αλλοδαπών απέναντι τους
µετανάστες. Πρότεινε να βγει ένα
κείµενο και για να µοιραστεί στη γει-
τονιά, αλλά και να σταλεί παντού. 

Συνεργασία

ΟΟ  ΜΜοουυσσττααφφάά ααππόό  ττηη  ΣΣυυρρίίαα  ττόόννιισσεε
όόττιι  ηη  κκααλλύύττεερρηη  ααππάάννττηησσηη  σσττηηνν
εεππίίθθεεση ήταν η µεγάλη διαδήλωση
της Τεττάάρρττηηςς  κκααιι  όόττιι  χχρρεειιάάζζεεττααιι  νναα
εεξξηηγγήήσσοουυµµεε  σσττηη  γγεειιττοοννιιάά  ττιι  ππρρααγγµµαα--
ττιικκάά  έέγγιιννεε..  ΟΟ  ΝΝαασσεερρ,,  ιιδδιιοοκκττήήττηηςς  ττοουυ
εεννόόςς  ααππόό  τταα  δδύύοο  µµααγγααζζιιάά  πποουυ  χχττυυππήή--
θθηηκκαανν,,  θθύύµµιισσεε  όόττιι  σσττοο  ππααρρεελλθθόόνν
ΈΈλλλληηννεεςς  ππρρόόσσφφυυγγεεςς  εείίχχαανν  ππάάεειι  σσττηηνν
ΑΑίίγγυυππττοο  κκααιι  σσττιιςς  άάλλλλεεςς  ααρρααββιικκέέςς  χχώώ--
ρρεεςς  κκααιι  ττοουυςς  υυπποοδδέέχχττηηκκαανν  φφιιλλιικκάά..  ΤΤόό--
ννιισσεε  όόττιι  ττοο  ίίδδιιοο  χχρρεειιάάζζεεττααιι  νναα  γγίίννεειι  κκααιι
εεδδώώ..  

Ο ΓΓιιοουυσσοούύφφ,, πρόεδρος του Σωµα-
τείου «Ειρήνη, Φιλία και Αλληλεγγύη»

δήλωσε ότι θα στηρίξει την επιτροπή
και θα υπάρχει συνάντηση ανάµεσα
στην τοπική κίνηση και το σωµατείο
για περαιτέρω συνεργασία. 

Ο ΣΣττέέλλιιοοςς πρότεινε να γίνουν προ-
βολές και πολιτιστικές εκδηλώσεις
για να φέρουµε τον κόσµο της γειτο-
νιάς πιο κοντά. Οι υπόλοιπες τοποθε-
τήσεις τόνισαν ότι θα πρέπει να
έχουµε πρόγραµµα δράσης για να
αποµονώσουµε τους φασίστες και να
βάλουµε σε κίνηση τον κόσµο της
γειτονιάς.

Στο τέλος αποφασίστηκε η δηµι-
ουργία της τοπικής κίνησης, να βγει
µια ανακοίνωση που να µοιραστεί σε
όλους τους χώρους, η συµµετοχή
στο αντιπολεµικό συλλαλητήριο και η
ανάληψη πρωτοβουλιών µε αρχή το
Σάββατο 5/12 όταν και θα οργανωθεί
έκθεση αντιρατσιστικής φωτογρα-
φίας στη γειτονιά.

Νεκτάριος ∆αργάκης

ΜΜ ααζζιικκήή  ααππάάννττηησσηη  σσττηη  δδοολλοοφφοοννιικκήή
εεππίίθθεεσσηη  κκααττάά  ττωωνν  µµεετταανναασσττώώνν  δδόό--
θθηηκκεε  ττηηνν  ΤΤεεττάάρρττηη  2255  ΝΝοοέέµµββρρηη

σσττοονν  ΝΝέέοο  ΚΚόόσσµµοο..  ΗΗ  δδιιααδδήήλλωωσσηη  γγιιαα  ττηηνν
οοπποοίίαα  εείίχχαανν  ππάάρρεειι  ππρρωωττοοββοουυλλίίαα  ηη  ΚΚίίννηησσηη
««ΕΕννωωµµέέννοοιι  ΕΕννάάννττιιαα  σσττοο  ΡΡααττσσιισσµµόό  κκααιι  ττηη
ΦΦαασσιισσττιικκήή  ΑΑππεειιλλήή»»  κκααιι  οοιι  ΣΣύύρριιοοιι  µµεεττααννάά--
σσττεεςς  ττηηςς  ππεερριιοοχχήήςς  σσυυσσππεείίρρωωσσεε  ππάάννωω  ααππόό
440000  άάττοοµµαα  πποουυ  ββάάδδιισσαανν  σσττοουυςς  δδρρόόµµοουυςς
ττηηςς  γγεειιττοοννιιάάςς  κκααττααγγγγέέλλοοννττααςς  ττοουυςς  φφαασσίί--
σσττεεςς  κκααιι  ττηηνν  κκάάλλυυψψηη  ττηηςς  ΑΑσσττυυννοοµµίίααςς  σσττηηνν
εεππίίθθεεσσηη..

Η διαδήλωση ξεκίνησε από τη γωνία Κα-
σοµούλη και Ντουρµ όπου βρίσκονται τα
δύο αραβικά µαγαζιά που είχαν χτυπήσει
οι φασίστες το βράδυ της ∆ευτέρας 23/11.
Έγιναν ανακοινώσεις από ντουντούκες για
το τι πραγµατικά είχε συµβεί καθώς την
πρώτη µέρα µετά την επίθεση τα κανάλια
και οι εφηµερίδες µιλούσαν για «συµπλο-
κές µεταξύ αλλοδαπών» και «ξεκαθάρισµα
λογαριασµών». Αµέσως µετά η πορεία ξε-
κίνησε µε κατεύθυνση για το µετρό του
Νέου Κόσµου όπου εκείνη την ώρα βρι-
σκόταν πολύς κόσµος.

Συνθήµατα

ΗΗ  σσύύννθθεεσσηη  ττηηςς  δδιιααδδήήλλωωσσηηςς  ήήτταανν  εεννττυυ--
ππωωσσιιαακκήή  κκααιι  εεννθθααρρρρυυννττιικκήή  γγιιαα  ττηη  σσυυννέέχχεειιαα..
ΌΌλλοοιι  κκρρααττοούύσσαανν  ααννττιιρρααττσσιισσττιικκέέςς  ππιικκέέττεεςς
ττηηςς  ΚΚίίννηησσηηςς,,  κκόόσσµµοοςς  ααππόό  ττηη  γγεειιττοοννιιάά,,  ααππόό
ττοο  γγεειιττοοννιικκόό  ΚΚοουυκκάάκκιι  κκααιι  ττηη  ΝΝέέαα  ΣΣµµύύρρννηη
κκααιι  πποολλλλοοίί  µµεεττααννάάσσττεεςς  πποουυ,,  µµεε  ήή  χχωωρρίίςς
χχααρρττιιάά,,  δδιιααδδήήλλωωνναανν  µµεε  ππααλλµµόό  κκααιι  χχωωρρίίςς
κκααννέένναα  φφόόββοο..  ΤΤαα  σσυυννθθήήµµαατταα  πποουυ  αακκοούύσσττηη--
κκαανν  ππεερριισσσσόόττεερροο  ήήτταανν  ««έέξξωω  οοιι  φφαασσίίσσττεεςς
ααππόό  ττιιςς  γγεειιττοοννιιέέςς»»,,  πποοττέέ  ξξααννάά  φφαασσιισσµµόόςς»»,,
««εερργγάάττεεςς  εεννωωµµέέννοοιι  πποοττέέ  ννιικκηηµµέέννοοιι»»..

Η ανταπόκριση του κόσµου της γειτο-
νιάς που έβλεπε τη διαδήλωση ήταν κάτι
παραπάνω από θετική. Πολλοί χειροκρο-
τούσαν από τα µπαλκόνια τους και όσοι
βρέθηκαν κοντά στην πορεία ενηµερώθη-
καν από τους διαδηλωτές µε προκήρυξη
που είχε κυκλοφορήσει η Κίνηση. «Μια γυ-
ναίκα ήταν στο µπαλκόνι της στον 1ο όρο-
φο µια πολυκατοικίας. Μου έκανε νόηµα τι
έγινε. Τότε, έκανα…µπάλακι µια προκήρυ-
ξη και της την πέταξα. Μου έκανε νόηµα
µε το χέρι της µπράβο», µας είπε ο Χασάν,
µέλος του ΣΕΚ και της Κίνησης.

Η πορεία κατέληξε στο µέρος όπου ξε-
κίνησε µετά από ένα µεγάλο κύκλο στη
γειτονιά και εκεί έγιναν ανακοινώσεις για
την ανοιχτή συνάντηση το Σάββατο 28/11
στο κουρδικό καφενείο «ΑΦΡΙΝ» για να
φτιαχτεί τοπική επιτροπή της Κίνησης και
για το αντιπολεµικό συλλαλητήριο ενάντια
στη Σύνοδο του ΟΑΣΕ.

«Σήµερα µαζευτήκαµε όλοι µαζί εδώ για
φωνάξουµε όχι στον ρατσισµό για αυτό
που έγινε δύο µέρες πριν. Είναι φοβερό
αυτό που έγινε. Όσοι ζουν εδώ είναι εργά-
τες, δεν έχουν πειράξει κανένα και όλη στη
γειτονιά εδώ το ξέρουν. Θέλουµε να είµα-
στε όλοι µαζί, µετανάστες και Έλληνες»,
είπε στην Ε.Α. ο Μουσταφά, οικοδόµος
από τη Συρία.

Η διαδήλωση ήταν µόνο η αρχή της
προσπάθειας για να φύγουν οι φασίστες
από τη γειτονιά, να µην υπάρξουν ξανά
επιθέσεις, για µια γειτονιά χωρίς φόβο, αλ-
λά γεµάτη από αλληλεγγύη και ενότητα
ντόπιων και µεταναστών.

TTοο  ΣΣάάββββααττοο  2288  ΝΝοοέέµµββρρηη  ηη  ΚΚίίννηησσηη  ««ΕΕννωωµµέέννοοιι  ΕΕννάά--
ννττιιαα  σσττοο  ΡΡααττσσιισσµµόό  κκααιι  ττηη  ΦΦαασσιισσττιικκήή  ΑΑππεειιλλήή»»  55οουυ--66οουυ
δδιιααµµεερρίίσσµµααττοοςς  κκααιι  κκάάττοοιικκοοιι  ττηηςς  ππεερριιοοχχήήςς((ττοουυλλάάχχιισσττοονν
2200  άάττοοµµαα))  κκάάννααµµεε  ππααρρέέµµββαασσηη  σσττηη  λλααϊϊκκήή  ττοουυ  ΑΑγγίίοουυ
ΠΠααννττεελλεεήήµµοονναα..

Ήταν από τις αποφάσεις δράσης που πάρθηκαν
την ηµέρα συγκρότησης της διευρυµένης κίνησης των
περιοχών Κυψέλη-Πατήσια-Γαλάτσι-Αγ. Παντελεήµο-
νας στις 18 Νοέµβρη στη δηµοτική αγορά της Κυψέ-
λης. Η εξόρµηση µας ήταν αποκαλυπτική: στο πρώτο
τέταρτο στο πέρασµα µας µε πικέτες της Κίνησης,
φυλλάδια και κείµενα υπογραφών που καλούσαν να
ανοίξει η παιδική χαρά και προκηρύξεις της Συµµα-
χίας «Σταµατήστε τον πόλεµο» που καλούσαν στο
αντιπολεµικό συλλαλητήριο την 1η ∆εκέµβρη, µαζεύ-
τηκαν 20 υπογραφές. Μόλις φτάσαµε στο Αστυνοµικό
Τµήµα της περιοχής- δηλαδή στο τέρµα της λαϊκής- 5-
6 «αγανακτισµένοι κάτοικοι» άρχισαν τις βρισιές και τα

σπρωξίµατα. Στα 10 µέτρα οι αστυνοµικοί, κοιτούσαν
τους φασίστες να τραµπουκίζουν. Την επίθεση, όµως,
κατέγραψαν δηµοσιογράφοι που είχαν βρεθεί στη γει-
τονιά. Σαν απάντηση εµείς συνεχίσαµε να µιλάµε µε
τον κόσµο που περνούσε και υπέγραφε. Επίσης, 12
άτοµα αγόρασαν την Εργατική Αλληλεγγύη για να
ενηµερωθούν.

Πλέον όλη η λαϊκή µιλούσε για τους φασίστες. Κό-
σµος της αριστεράς, και όχι µόνο, υπέγραφε οργισµέ-
νος και ένας µετανάστης σταµάτησε τα ψώνια του και
ήρθε µαζί µας. Μαζεύτηκαν πολλά τηλέφωνα για πα-
ραπέρα επικοινωνία µε κόσµο που θέλει να δώσει τη
συνέχεια και να διώξει τους φασίστες από τη γειτονιά.
Σε περίοδο κρίσης οι δρόµοι πρέπει να ανήκουν στην
αριστερά και στο κίνηµα µε σταθερή παρέµβαση που
να ενώνει τον κόσµο και τις µάχες του για να νικάµε.

Θένια Ασλανίδη

Εξόρµηση στον Αγ. Παντελεήµονα
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Η αντιφασιστική πορεία στο Ν. Κόσµο την Τετάρτη 25/11 


