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Ο ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ
ΚΑΙ ΤΑ 
ΒΑΛΚΑΝΙΑ

ΕΕνναα  κκύύµµαα  φφοοιιττηηττιικκώώνν  ααγγώώννωωνν  σσααρρώώννεειι  ττοουυςς  δδρρόόµµοουυςς
ττοουυ  ΒΒεελλιιγγρρααδδίίοουυ..  ΤΤρρεειιςς  πποορρεείίεεςς  µµεε  11550000  φφοοιιττηηττέέςς  ηη  κκααθθεε--
µµίίαα  έέγγιινναανν  ττηηνν  ππεερραασσµµέέννηη  ∆∆εευυττέέρραα,,  ΤΤεεττάάρρττηη  κκααιι  ΠΠααρραα--
σσκκεευυήή  σσηηµµααττοοδδοοττώώννττααςς  µµιιαα  ννέέαα  φφάάσσηη  σσττοο  φφοοιιττηηττιικκόό  κκίίννηη--
µµαα..

Οι διαδηλώσεις αυτές ήταν οι µεγαλύτερες και οι πιο
πολιτικές των τελευταίων δέκα ετών. Ηταν επίσης η πρώ-
τη φορά που µπλοκάραµε τις δύο κύριες γέφυρες που
συνδέουν τα δύο µέρη της πόλης. Την Τετάρτη και την
Παρασκευή κλείσαµε τη γέφυρα Μπράνκο, ενώ την Παρα-
σκευή κλείσαµε και τη γέφυρα Γκαζέλα. Προηγουµένως
είχαµε διαδηλώσει µπροστά από ένα διεθνές συνέδριο
για τις µεταρρυθµίσεις στην εκπαίδευση της Μπολόνια,
τις µεταρρυθµίσεις που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ενωση για
να ανοίξει η ανώτατη εκπαίδευση στην αγορά.

Επικεφαλής στις δύο τελευταίες διαδηλώσεις ήταν ο
Λιούµπισαβ Ντόκιτς, πιο γνωστός ως Τζο, ο οποίος είχε
γίνει γνωστός οδηγώντας µια µπουλντόζα επικεφαλής
των διαδηλώσεων που ανέτρεψαν τον µισητό πρόεδρο
Σλόµπονταν Μιλόσεβιτς. Ο Τζο έγινε σύµβολο της επανά-
στασης της 5ης Οκτώβρη του 2000.

Τα έξι αιτήµατα γύρω από τα οποία έχει συγκροτηθεί
το σηµερινό µας κίνηµα έχουν να κάνουν µε τα συγκεκρι-
µένα προβλήµατα που προκύπτουν από το νεοφιλελευθε-
ρισµό των µεταρρυθµίσεων της Μπολόνια. Οι διαδηλώ-
σεις ξεκίνησαν από τους επίσηµους εκπροσώπους των
φοιτητών, υπό την ηγεσία του προέδρου του φοιτητικού
κοινοβουλίου του πανεπιστηµίου του Βελιγραδίου, ο οποί-
ος είναι και µέλος του κυβερνώντος κόµµατος.

Γενίκευση

ΗΗ  φφοοιιττηηττιικκήήςς  µµααςς  οοµµάάδδαα  ““ΕΕνναα  ΑΑλλλλοο  ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιοο  εείίννααιι
ΕΕφφιικκττόό””  ττάάσσσσεεττααιι  εεννάάννττιιαα  σσεε  όόλλεεςς  ττιιςς  µµεεττααρρρρυυθθµµίίσσεειιςς  ττηηςς
ΜΜπποολλόόννιιαα  κκααιι  γγιιαα  δδωωρρεεάάνν  εεκκππααίίδδεευυσσηη  γγιιαα  όόλλοουυςς..  ΚΚάάννααµµεε
οορριισσµµέέννεεςς  κκρρίίσσιιµµεεςς  ππααρρεεµµββάάσσεειιςς  σσεε  σσυυννεερργγαασσίίαα  µµεε  άάλλ--
λλοουυςς  εεκκππρροοσσώώπποουυςς  φφοοιιττηηττώώνν  πποουυ  θθέέλλοουυνν  ααυυττέέςς  οοιι  κκιιννηηττοο--
πποοιιήήσσεειιςς  νναα  φφττάάσσοουυνν  σσττηη  ννίίκκηη..  ΠΠιιέέζζοουυµµεε  γγιιαα  γγεεννίίκκεευυσσηη
σστταα  ααιιττήήµµαατταα  κκααιι  γγιιαα  σσυυννττοοννιισσµµόό  µµεε  ττοουυςς  φφοοιιττηηττέέςς  δδιιεε--
θθννώώςς,,  ααλλλλάά  κκααιι  µµεε  ττηηνν  εερργγααττιικκήή  ττάάξξηη..

Τυπώσαµε εκατοντάδες ανακοινώσεις, µαζί µε µια επι-
στολή υποστήριξης από το φοιτητικό κίνηµα της Αυ-
στρίας, η οποία στη συνέχεια αναφέρθηκε επανειληµµένα
από τη µεγαλύτερη καθηµερινή εφηµερίδα της Σερβίας.

Την Παρασκευή θα πραγµατοποιούσαµε µια ακόµη συ-
νάντηση µε την κυβέρνηση, όµως αντί γι'αυτό, ο πρόε-
δρος του φοιτητικού κοινοβουλίου πήρε µια δήλωση από
την κυβέρνηση ότι “υπόσχεται” να υλοποιήσει πέντα από
τα έξι αιτήµατά µας. Οµως δεν µας είπαν ούτε πότε ούτε
πώς.

Οπως οι περισσότεροι από εµάς περιµέναµε, ο πρόε-
δρος των φοιτηών αποφάσισε να τερµατιστεί η κινητοποί-
ηση και κάλεσε τους συναδέλφους να γυρίσουν σπίτια
τους. Καταλάβαµε ότι µας κοροϊδεύανε και έτσι οργανώ-
σαµε αµέσως µια συνέλευση µε µερικές εκατοντάδες φοι-
τητές. Αποφασίσαµε να απαιτήσουµε την παραίτηση των
εκπροσώπων που πήγαν να µας ξεπουλήσουν. Επίσης
συµφωνήσαµε ότι πρέπει να ριζοσπαστικοποιήσουµε τα
αιτήµατα και τις τακτικές µας. Βάζουµε µπρος να οργα-
νωθούµε δηµοκρατικά, να κάνουµε κατάληψη στα πανεπι-
στήµια και να απαιτήσουµε δωρεάν παιδεία για όλους.

Εχουµε ήδη κερδίσει την υποστήριξη τριών συνδικά-
των, µιας απεργιακής επιτροπής και του σωµατείου οδη-
γών ταξί και οδηγών λεωφορείων. Την Πέµπτη ετοιµαζό-
µαστε να διαδηλώσουµε µε την υποστήριξη 200-300 οδη-
γών ταξί και άλλων εργατών και σωµατείων που µας υπο-
στηρίζουν.

Ολα αυτά προκαλούν τεράστιο πρόβληµα για την κυ-
βέρνησή µας που µόλις τώρα κατάφερε να πάρει ένα τε-
ράστιο δάνειο από τη Ρωσία και έτσι να εµποδίσει την
έκρηξη εργατικών αγώνων. Αυτός είναι ο λόγος που κάθε
είδους διεθνής υποστήριξη µας είναι κρίσιµη αυτή τη
στιγµή. Πρέπει να συνδέσουµε τον αγώνα µας µε τους
αγώνες που εξελίσσονται διεθνώς. Η ερχόµενη βδοµάδα
θα είναι κρίσιµη.

Ενας κόσµος – ένας αγώνας.

Ματία Μεντένιτσα, 
Βελιγράδι

Οι φοιτητές 
στον αγώνα

ΩΩ ςς  µµήήννααςς  πποουυ  ηη  κκυυββέέρρννηησσηη  ττοουυ
ΠΠΑΑΣΣΟΟΚΚ  θθαα  κκάάννεειι  ττοο  ννττεεµµπποούύττοο  ττηηςς
σσττηη  δδιιππλλωωµµααττίίαα  εεµµφφααννίίζζεεττααιι  οο  ∆∆εε--

κκέέµµββρρηηςς  κκααιι  όόννττωωςς  οοιι  ππρρώώττεεςς  κκιιννήήσσεειιςς  ττηηςς
κκυυββέέρρννηησσηηςς  δδεείίχχννοουυνν  ππόόσσοο  εεππιικκίίννδδυυνναα  κκιιννεείί--
ττααιι  σστταα  ββήήµµαατταα  ττηηςς  ΝΝέέααςς  ∆∆ηηµµοοκκρρααττίίααςς..
ΠΠρροοηηγγήήθθηηκκεε  ηη  σσύύννοοδδοοςς  ττοουυ  ΟΟΑΑΣΣΕΕ  σσττηηνν
ΑΑθθήήνναα,,  αακκοολλοούύθθηησσεε  ηη  ΣΣύύννοοδδοοςς  ττοουυ  ΝΝΑΑΤΤΟΟ
µµεε  κκύύρριιοο  θθέέµµαα  ττοο  ΑΑφφγγααννιισσττάάνν  κκααιι  ααυυττέέςς  ττιιςς
µµέέρρεεςς  ξξεεκκιιννάά  σσυυµµββοούύλλιιοο  ΓΓεεννιικκώώνν  ΥΥπποοθθέέσσεεωωνν
κκααιι  σσυυµµββοούύλλιιοο  ΕΕξξωωττεερριικκώώνν  ΥΥπποοθθέέσσεεωωνν  ττηηςς
ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήήςς  ΕΕννωωσσηηςς  γγιιαα  νναα  ππρροοεεττοοιιµµάάσσοουυνν
ττηη  ΣΣύύννοοδδοο  ΚΚοορρυυφφήήςς  πποουυ  θθαα  γγίίννεειι  σσττιιςς  1100  κκααιι
1111  ∆∆εεκκέέµµββρρηη..

Μεγαλύτερη προβολή έχει πάρει η συζή-
τηση για τη διαδικασία ένταξης της ∆ηµο-
κρατίας της Μακεδονίας και της Αλβανίας
στην ΕΕ και η πορεία των σχέσεων της ΕΕ
µε την Τουρκία. Ο ίδιος ο Γ. Παπανδρέου
µετά τη συνάντηση στις Πρέσπες µε τους
πρωθυπουργούς Αλβανίας και Μακεδονίας
έβαλε τον πήχυ πολύ ψηλα, λέγοντας ότι το
2014 τα ∆υτικά Βαλκάνια θα έχουν µπει
στην Ευρωπαϊκή Ενωση και έτσι θα έχει
κλείσει ο κύκλος των αντιθέσεων και των συ-
γκρούσεων ακριβώς 100 χρόνια µετά το ξέ-
σπασµα του Α' Παγκόσµιου Πόλεµου. 

Πίσω όµως από τα µεγάλα λόγια, η διαδι-
κασία διεύρυνσης της ΕΕ όχι µόνο ειρήνη
δεν φέρνει, αλλά αυξάνει τις εντάσεις και
τους εκβιασµούς. Πρώτα απ' όλα, πάει πα-

κέτο µε τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ. Η ίδια η
ελληνική κυβέρνηση κάνει λόγο για “ευρω-
ατλαντική προοπτική”, οπότε τα περί “Ευρώ-
πης των λαών” περισσεύουν.

Η ελληνική στρατηγική παίζει όµως πα-
ράλληλα και το δικό της παιχνίδι. Πέρσι στο
Βουκουρέστι η κυβέρνηση της Ν∆ είχε
µπλοκάρει την είσοδο της ∆ηµοκρατίας της
Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ εκβιάζοντας µε το
χαρτί του βέτο για το όνοµα της χώρας. Τώ-
ρα, η κυβέρνηση Παπανδρέου από τη µια
µεριά συνεχίζει τον εκβιασµό, από την άλλη
παρουσιάζεται ως προστάτης της Αλβανίας
και της Μακεδονίας. 

Η Μακεδονία µάλλον δεν θα πάρει ηµερο-
µηνία ένταξης στην ΕΕ ούτε αυτή τη φορά
και η τακτική που φαίνεται ότι θα ακολουθή-
σουν είναι να µην τεθεί καν το θέµα για να
µην αναγκαστεί η Ελλάδα να βάλει ξανά βέ-
το. Και οι δύο πλευρές αφήνουν να εννοηθεί
ότι το θέµα θα λυθεί εντός των επόµενων
µηνών και έτσι στην επόµενη Σύνοδο, το
Μάρτη, θα δοθεί και ηµεροµηνία.

Το βέτο και το µη-βέτο είναι και τα δύο
κοµµάτια της ίδιας επιθετικής πολιτικής από
πλευράς της ελληνικής κυβέρνησης. Η
Αλβανία και η Μακεδονία αντιµετωπίζονται
ανοιχτά ως ελληνικά προτεκτοράτα. Είναι
δύο από τα πιο αδύναµα κράτη των ∆υτικών
Βαλκανίων και κάθε βήµα που θέλουν να κά-
νουν περνάει από την έγκριση της Ελλάδας.
Ο εκβιασµός του ονόµατος χρησιµοποιείται
εδώ και 20 χρόνια ως ελληνικός τσαµπου-
κάς. Παρέα όµως µε τα εθνικιστικά νταηλί-
κια προχώρησε η διείσδυση των ελλήνων

καπιταλιστών µε πρώτους απ' όλους τους
τραπεζίτες. Οι ελληνικές τράπεζες ελέγχουν
πάνω από 20% του τραπεζικού δυναµικού
σε Βουλγαρία, Μακεδονία και Αλβανία. Συ-
νολικά στην Νοτιοανατολική Ευρώπη (συ-
µπεριλαµβανοµένης της Τουρκίας), οι ελλη-
νικές τράπεζες διαθέτουν σχεδόν 3.500
υποκαταστήµατα και 45 χιλιάδες εργαζόµε-
νους. 

“Πίσω αυλή”

ΑΑππόό  κκοοννττάά  αακκοολλοούύθθηησσαανν  τταα  ττσσιιµµέένντταα  ΤΤιι--
ττάάνν,,  τταα  ΕΕλλλληηννιικκάά  ΠΠεεττρρέέλλααιιαα,,  οο  ΟΟΤΤΕΕ,,  ηη  ΑΑθθηη--
ννααϊϊκκήή  ΖΖυυθθοοπποοιιίίαα  κκααιι  εεκκααττοοννττάάδδεεςς  άάλλλλοοιι  µµιι--
κκρροοίί  κκααιι  µµεεγγάάλλοοιι  κκααππιιττααλλιισσττέέςς..  ΗΗ  ΕΕλλλλάάδδαα  εείί--
ννααιι  ηη  δδεεύύττεερρηη  χχώώρραα  σσεε  άάµµεεσσεεςς  ξξέέννεεςς  εεππεενν--
δδύύσσεειιςς  σσττηη  ΜΜαακκεεδδοοννίίαα,,  χχωωρρίίςς  νναα  υυπποολλοογγίίζζοο--
ννττααιι  τταα  εελλλληηννιικκάά  κκεεφφάάλλααιιαα  πποουυ  φφττάάννοουυνν  σσττηη
χχώώρραα  σσττοο  ππλλααίίσσιιοο  σσυυµµππρράάξξεεωωνν  µµεε  ξξέέννεεςς  πποο--
λλυυεεθθννιικκέέςς..  ΤΤοο  εελλλληηννιικκόό  κκεεφφάάλλααιιοο  θθεεωωρρεείί
ππλλέέοονν  τταα  ΒΒααλλκκάάννιιαα  ττηηνν  ““ππίίσσωω  ααυυλλήή””  ττοουυ..
ΕΕχχεειι  εεξξααγγοορράάσσεειι  οολλόόκκλληηρρεεςς  χχώώρρεεςς  κκααιι  ττώώρραα
ννιιώώθθεειι  ττηη  δδύύννααµµηη  νναα  ττιιςς  ππρροοξξεεννεεύύεειι  µµεε
ΝΝΑΑΤΤΟΟ  κκααιι  ΕΕΕΕ,,  µµεε  ττοουυςς  δδιικκοούύςς  ττοουυ  όόρροουυςς..

Ολα αυτά ο ελληνικός καπιταλισµός τα
κατάφερε µε τις πλάτες της Ευρωπαϊκής
Ενωσης, του ΝΑΤΟ και µε πολλούς εκβια-
σµούς. Η Τουρκία ξεκινούσε το 1989 µε τις
ίδιες φιλοδοξίες, αλλά δεν είχε τις ίδιες πλά-
τες και έτσι δεν κατάφερε να αρπάξει όσα
φιλέτα άρπαξε η ελληνική πλευρά. Γι' αυτό
και τώρα η ελληνική γραµµή είναι να πάει
στις Βρυξέλες αγκαλιά µε τον Γκρουέφσκι
και τον Μπερίσα, αλλά διατηρώντας τη
σκληρή γραµµή απέναντι στην Τουρκία.

Λευκωσία και Αθήνα πέραν του ότι κρατάνε
κλειστή την πόρτα της ΕΕ για την Τουρκία,
απειλούν ακόµη και µε κυρώσεις επειδή η
Τουρκία δεν έχει ανοίξει τα λιµάνια της στα
ελληνοκυπριακά πλοία. Από µόνη της αυτή
η κόντρα δείχνει πόσο παραµύθι είναι ότι η
ένταξη στο ΝΑΤΟ θα φέρει την ειρήνη στα
Βαλκάνια. Ελλάδα και Τουρκία είναι στο
ΝΑΤΟ 50 χρόνια, αυτό όµως δεν έχει εµπο-
δίσει ούτε τον πόλεµο, ούτε τη συσσώρευση
των εξοπλισµών.

Γι'αυτό δεν έχουµε κανέναν λόγο να υπο-
στηρίξουµε την κυβέρνηση στον διπλωµατι-
κό της ∆εκέµβρη. Η ελληνική κυβέρνηση
δεν έχει κανένα δικαίωµα να εκβιάζει και να
αποφασίζει για το αν η Μακεδονία, η Αλβα-
νία και η Τουρκία θα µπουν στην Ευρωπαϊκή
Ενωση. Αυτό είναι δικαίωµα µόνο των λαών
τους. Πόσο µάλλον να συνεχίζει να εµποδί-
ζει τη ∆ηµοκρατία της Μακεδονίας να ανα-
γνωρίζεται µε το όνοµά της. Η ένταξη των
∆υτικών Βαλκανίων σε ΕΕ και ΝΑΤΟ βάζει
περισσότερα φιτίλια στην περιοχή. Εξάλλου
τα ∆υτικά Βαλκάνια δεν βρίσκονται µόνο
100 χρόνια µετά τον Α' Παγκόσµιο Πόλεµο
όπως θυµήθηκε ο Παπανδρέου, αλλά και 15
χρόνια µετά τον πόλεµο στη Βοσνία και 10
χρόνια µετά το βοµβαρδισµό της Γιουγκο-
σλαβίας. Το πόσο µατοβαµµένοι οργανισµοί
είναι η Ευρωπαϊκή Ενωση και το ΝΑΤΟ, ο
κόσµος στην περιοχή το θυµάται ακόµα πο-
λύ έντονα.

Νίκος Λούντος

Η διπλωµατία 
των προτεκτοράτων

ΣΕΡΒΙΑΣέρβοι φοιτητές διαδηλώνουν στο Βελιγράδι
µπροστά απ’το κτίριο της τηλεόρασης 
που εισέβαλλε η µπουλντόζα-σύµβολο 
της επανάστασης του 2000



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ
ΆΆλλλλαα  1100..220000  εευυρρώώ  µµααζζέέψψααµµεε  ττηηνν  ββδδοοµµάάδδαα  πποουυ  ππέέρραα--

σσεε  φφττάάννοοννττααςς  ττοονν  δδεείίκκττηη  ττηηςς  οοιικκοοννοοµµιικκήήςς  κκααµµππάάννιιααςς  γγιιαα
ττηηνν  ΕΕρργγααττιικκήή  ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηη  σστταα  6688..445500  εευυρρώώ..  

Ευχαριστούµε φίλους/ες και συντρόφους/ισσες για
τις ενισχύσεις τους: 300 ευρώ Γιώργος Χ., από 250 ευ-
ρώ Ελένη Μ., Κώστας Λ., Γιάννα Σ. και Ηρακλής Σ.,
από 100 ευρώ Γιώργος Τ., Ελένη Σ., ∆ηµήτρης Ν. και
∆ηµήτρης Ρ., Παναγιώτης Κ. 70 ευρώ, από 50 ευρώ
Νίκος Α., Γιώργος Χ., Λεωνίδας Β., Γιάννης Θ., Βασί-
λης Κ., Λαµπρινή Κ., Κώστας Β., Ελλισαίος Χ., Αλεξάν-
δρα Κ., Βασίλης Τ., Νίκος Α., Ηλίας Κ. και Γιώργος Ζ.,
Αντώνης Π. 40 ευρώ, από 30 ευρώ Κατερίνα Π., Ειρή-
νη Κ, Γιάννα Χ., Νεκτάριος Χ., Μαριάννα Χ., Σόνια Π.,

Γιάννης Π., Κώστας Μ., από 20 ευρώ ∆ήµητρα Π., Αθα-
νασία Μ., Μουσταφά Τ., Χαρά Α., Αντώνης Α., Μιχάλης
Θ. και ∆έσποινα Χ.

Συνεχίζουµε στον δρόµο της εξέγερσης του ∆εκέµ-
βρη κλιµακώνοντας µε την απεργία στις 17 ∆εκέµβρη.
Το ΣΕΚ µαζί µε την ΑΝΤΑΡΣΥΑ πρωτοστατεί σε όλες
αυτές τις µάχες και ταυτόχρονα διοργανώνει  γύρο εκ-
δηλώσεων πανελλαδικά για την συγκυρία και την προ-
οπτική των αγώνων που ξεδιπλώνονται. Αξίζει την γεν-
ναία ενίσχυση όλων!

Στόχος 120.000€

Νο 896 33

Η νεολαία μαζί με τους εργάτες
ενάντια στα βάρη της κρίσης
ΗΗ ππρρώώττηη  ββδδοοµµάάδδαα  ττοουυ  ∆∆εεκκέέµµββρρηη

ήήτταανν  ααπποοκκααλλυυππττιικκήή  γγιιαα  ττηηνν  κκυυ--
ββέέρρννηησσηη  ττοουυ  ΠΠΑΑΣΣΟΟΚΚ..  ΠΠέέρρσσιι

ττέέττοοιιοονν  κκααιιρρόό  ττοο  σσύύννθθηηµµαα  πποουυ  κκυυρριιααρρ--
χχοούύσσεε  ήήτταανν  ««ΣΣττιιςς  ττρράάππεεζζεεςς  λλεεφφττάά,,  σσττηη
ννεεοολλααίίαα  σσφφααίίρρεεςς»»..  ΦΦέέττοοςς,,  ηη  ννέέαα  κκυυββέέρρ--
ννηησσηη  φφρρόόννττιισσεε  νναα  δδεείίξξεειι  όόττιι  αακκοολλοουυθθεείί
αακκρριιββώώςς  ττηηνν  ίίδδιιαα  σσυυννττααγγήή..

Η µυστική συνάντηση του Γ. Παπαν-
δρέου µε τον υποδιοικητή της Ευρωπαϊ-
κής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Λ. Παπα-
δήµο επισφράγισε την παράδοση της
οικονοµικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ στα
χέρια των τραπεζιτών. Και η αστυνοµική
επιχείρηση που εξαπέλυσε ο Χρυσοχοϊ-
δης για την πρώτη επέτειο της δολοφο-
νίας του Γρηγορόπουλου επιβεβαίωσε
ότι η κυβέρνηση δεν έχει διαφορετική
απάντηση απέναντι στις κινητοποιήσεις
της νεολαίας και όχι µόνο…

Ας πάρουµε όµως τα πράγµατα µε
τη σειρά. Την Πέµπτη 26 Νοέµβρη η
χρεοκοπία του Ντουµπάι προκάλεσε
πανικό σε όλο τον κόσµο. Οι κερδοσκό-
ποι, βάζοντας στο στόχαστρο τις επό-
µενες υποψήφιες χρεοκοπίες, ανέβα-
σαν τα πανωτόκια του ελληνικού δηµο-
σίου στα ύψη. Σύµφωνα µε την εφηµε-
ρίδα που έχει την καλύτερη ενηµέρωση
από αυτά τα κυκλώµατα, τους Financial
Times, οι αξιωµατούχοι της ΕΕ και της
ΕΚΤ σχεδίαζαν να αφήσουν την Ελλά-
δα στο έλεος των κερδοσκόπων για να
αποδείξουν ότι το Ευρώ είναι ένα ισχυ-
ρό νόµισµα που αντέχει ακόµα και τη
χρεοκοπία κάποιων από τις χώρες που
οι ίδιοι θεωρούν «βαρίδια».

Τροµοκρατηµένη η κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ έτρεξε να πέσει στα πόδια των
τραπεζιτών. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός
έκανε µυστική συνάντηση µε τον Παπα-
δήµο και του υποσχέθηκε ότι το
ΠΑΣΟΚ θα εφαρµόσει ακόµα πιο σκλη-
ρά µέτρα, αρκεί η ΕΚΤ να «ηρεµήσει
τις αγορές». Όπως γράφουν ΤΑ ΝΕΑ
του Σαββάτου 5/12:

«Το πράσινο φως που άναψε ο Ελλη-
νας αντιπρόεδρος της ΕΚΤ ύστερα από
τη συνάντηση µε τον πρωθυπουργό
την περασµένη Κυριακή από την Αθήνα
για να γίνουν οι καθησυχαστικές δηλώ-
σεις για την ελληνική οικονοµία του
Επιτρόπου κ. Χ. Αλµούνια και του προέ-
δρου της ΕΚΤ κ. Ζ. Κ. Τρισέ το ίδιο
βράδυ από τη µακρινή Κίνα, απαιτεί συ-
νεχείς και ίσως πρόσθετες εγγυήσεις

για να διατηρηθεί αναµµένο. Μέχρι
στιγµής, η ελληνική κυβέρνηση εµφανί-
ζεται αποφασισµένη να τα δώσει όλα,
για να αποφύγει ένα νέο εφιάλτη µε τα
οµόλογα τον Ιανουάριο, όταν θα βγει
στην αγορά να δανειστεί».

Μείωση

ΤΤοο  ίίδδιιοο  ρρεεπποορρττάάζζ  εεξξηηγγεείί  ππααρραακκάάττωω  ττιι
σσηηµµααίίννεειι  ««νναα  τταα  δδώώσσεειι  όόλλαα»»,,  µµιιλλώώννττααςς
γγιιαα  ππάάγγωωµµαα  ήή  µµεείίωωσσηη  µµιισσθθώώνν,,  γγιιαα  ννέέεεςς
ππεερριικκοοππέέςς  ππέέρραα  ααππόό  ττηη  µµεείίωωσσηη  ττωωνν  δδαα--
ππααννώώνν  ττοουυ  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσµµοούύ  ττοουυ  22001100
((πποουυ  ««φφααίίννεεττααιι  λλίίγγηη»»!!))  κκααιι  γγιιαα  ννέέοο  γγύύρροο
ααπποοκκρρααττιικκοοπποοιιήήσσεεωωνν  ((κκααζζίίννοο,,  ΕΕΥΥΑΑΘΘ,,
∆∆ΕΕΠΠΑΑ,,  ααεερροοδδρρόόµµιιαα,,  αακκίίννηητταα  δδηηµµοοσσίίοουυ,,
µµέέχχρριι  κκααιι  τταα  ααεερροοππλλάάνναα  ττηηςς  ΟΟλλυυµµππιιαα--
κκήήςς  πποουυ  έέχχεειι  ήήδδηη  πποουυλληηθθεείί!!))..  ΚΚααιι  όότταανν
λλέέννεε  µµεείίωωσσηη  µµιισσθθώώνν  εεννννοοοούύνν  ττοο  ιιρρλλαανν--
δδιικκόό  ππααρράάδδεειιγγµµαα  όόπποουυ  ηη  κκυυββέέρρννηησσηη
εεππέέββααλλεε  1122  µµέέρρεεςς  ααππλλήήρρωωττηη  ««άάδδεειιαα»»
σσεε  όόλλοουυςς  ττοουυςς  δδηηµµόόσσιιοουυςς  υυππααλλλλήήλλοουυςς

γγιιαα  νναα  κκόόψψεειι  έένναα  δδεεκκααππεεννθθήήµµεερροο  ααππόό
ττηη  µµιισσθθοοδδοοσσίίαα!!

Παρόλα αυτά, οι κερδοσκόποι επα-
νήλθαν επιθετικά την Τρίτη 8/12 ανεβά-
ζοντας τα πανωτόκια (spread) του ελ-
ληνικού δηµοσίου πάνω από 2,20%.
Απαιτούν ακόµα πιο άγρια µέτρα.

Αυτά έχει δεσµευτεί να φορτώσει
στις πλάτες µας το ΠΑΣΟΚ µόλις ξεπε-
ράσει τις «δύσκολες µέρες του ∆εκέµ-
βρη». Γι’ αυτό ο Χρυσοχοϊδης έχει λυσ-
σάξει να επιβάλει το «νόµο και την τά-
ξη» κόντρα στους διαδηλωτές για την
επέτειο της εξέγερσης. Πέτυχε, όµως,
το ακριβώς αντίθετο. Τα συλλαλητήρια
της Κυριακής 6/12 και της ∆ευτέρας
7/12 ήταν τεράστια σε όγκο και πρωτο-
φανή σε παλµό. ∆εκάδες χιλιάδες µα-
θητές και φοιτητές αψήφησαν τον τρό-
µο, πληµµύρισαν τους δρόµους και γυ-
ρίζουν πίσω στις σχολές και τα σχολεία
αποφασισµένοι για να συνεχίσουν µε

ένα νέο κύµα καταλήψεων.
Και δεν είναι µόνοι. Αυτό φάνηκε και

από την µαζική συµµετοχή εκπαιδευτι-
κών στα συλλαλητήρια και από τις δη-
µοσκοπήσεις που δηµοσιεύτηκαν στις
εφηµερίδες της Κυριακής. Ένα 52%
των ερωτηθέντων επιµένει ότι ο ∆εκέµ-
βρης ήταν εξέγερση (Public Issue, Κα-
θηµερινή), ένα 66,6% θεωρεί ότι είναι
πιθανό µέχρι πολύ πιθανό να ξαναγίνει
τους επόµενους µήνες! (Κάπα
Research, Το Βήµα).

Πέρα από τις δηµοσκοπήσεις, όµως,
οι εκπαιδευτικοί µέσα από τα πρωτο-
βάθµια σωµατεία τους έχουν πάρει την
πρωτοβουλία για κήρυξη Πανεργατικής
Απεργίας στις 17 ∆εκέµβρη. Εκείνη την
ηµέρα οι τραπεζίτες της ΕΚΤ συζητούν
το ελληνικό δηµόσιο χρέος. Η απεργία
ενάντια στους εκβιασµούς αποκτάει ξε-
χωριστή σηµασία. Αρχίζει να παίρνει
σάρκα και οστά η προοπτική ότι θα ξε-
διπλωθεί ταυτόχρονα ένα κίνηµα κατα-

λήψεων της νεολαίας µαζί µε ένα απερ-
γιακό κίνηµα των πατεράδων και των
µανάδων τους. Αντί για ένα αυθόρµητο
ξέσπασµα οργής, ο νέος «∆εκέµβρης»
µπορεί να είναι ένα δυνατό οργανωµέ-
νο κίνηµα ενάντια στα βάρη της κρίσης
και ενάντια στην καταστολή.

Αυτή είναι προοπτική για την οποία
πρέπει να δώσει όλες τις δυνάµεις
της η Αριστερά. Τώρα είναι η στιγµή
για την ηγεσία του ΚΚΕ να εγκατα-
λείψει τους σεχταρισµούς και για την
ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να ξεπεράσει
τους συµβιβασµούς, για να βρεθεί
όλος ο κόσµος της Αριστεράς ενω-
µένος σ’ αυτά τα καθήκοντα. Είναι
χρέος της αντικαπιταλιστικής Αριστε-
ράς να πάρει την πρωτοβουλία σε
αυτή την κατεύθυνση. Μπορούµε και
πρέπει να χτίσουµε ένα µαζικό κίνη-
µα ελπίδας ενάντια στο σύστηµα και
την κρίση του. Το ΣΕΚ και η Εργατι-
κή Αλληλεγγύη παλεύουν γι’ αυτό.

Αθήνα, ∆ευτέρα 7 ∆εκέµβρη
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ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

∆ΗΜΟΙ

ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ

∆ΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ

ΣΣ εε  2244ωωρρηη  ππααννεελλλλααδδιικκήή  ααππεερργγίίαα  ππρροοχχώώρρηησσαανν  οοιι  εερργγααζζόόµµεεννοοιι
ττωωνν  δδήήµµωωνν  ττηηνν  ΠΠέέµµππττηη  33  ∆∆εεκκέέµµββρρηη..  ΤΤηηνν  ίίδδιιαα  µµέέρραα  ηη  ΠΠΟΟΕΕ
ΟΟΤΤΑΑ  ππρρααγγµµααττοοπποοίίηησσεε  ααππεερργγιιαακκήή  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηη  κκααιι  πποορρεείίαα

ααππόό  τταα  γγρρααφφεείίαα  ττηηςς  σσττηηνν  ππλλααττεείίαα  ΚΚααρρααϊϊσσκκάάκκηη  σσττοο  υυπποουυρργγεείίοο  ΕΕσσωω--
ττεερριικκώώνν..

Τα κύρια αιτήµατα της απεργίας ήταν η κατάργηση των ελαστι-
κών σχέσεων εργασίας, η υπεράσπιση και διεύρυνση των συνταξιο-
δοτικών-ασφαλιστικών δικαιωµάτων, η διεκδίκηση νέου ενιαίου µι-
σθολογίου µε πραγµατικές αυξήσεις, η υπογραφή ΣΣΕ, το ενιαίο
πλαίσιο αµοιβών και όρων απασχόλησης των εργαζόµενων στις επι-
χειρήσεις των ΟΤΑ. Στη συγκέντρωση και την πορεία συµµετείχαν
µε πανό οι συµβασιούχοι εργαζόµενοι στην αναπτυξιακή εταιρία
του δήµου Αθήνας, το Σωµατείο Εργαζοµένων δήµου Υµηττού, οι
Σύλλογοι και τα Σωµατεία Εργαζόµενων δήµου Πειραιά, ο Σύλλο-
γος Εργαζοµένων δήµου Νίκαιας.

Μαζική παρουσία είχαν οι συµβασιούχες εργαζόµενες στο δηµο-
τικό βρεφοκοµείο της Αθήνας. «Θέλουµε µόνιµη και σταθερή δου-
λειά», µας είπε η ΖΖωωγγρρααφφιιάά  ΚΚεεννόόγγλλοουυ. «Εργάζοµαι στο δηµοτικό
βρεφοκοµείο της Αθήνας. Στους δηµοτικούς σταθµούς είµαστε 517
συµβασιούχοι. ∆ε θέλουµε να απολυθεί κανείς, όχι µόνο σε µας αλ-
λά σε όλο τον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα. Ειδικότερα στον ευαίσθη-
το τοµέα των παιδικών σταθµών δεν µπορεί να υπάρχει εναλλαγή
προσώπων για το καλό των παιδιών µας. ∆ε µας καλύπτει καθόλου
η τροπολογία που βγήκε πάνω στο νοµοσχέδιο για παραµονή µέχρι
το 2011. Ολοι οι συµβασιούχοι πρέπει να µονιµοποιηθούν γιατί βρι-
σκόµαστε από το 2002 όµηροι σε δύο πολιτικές και της Ν∆ και του
ΠΑΣΟΚ. Γι’αυτό ζητάµε τη µονιµοποίηση».

Στο δρόµο

««ΕΕίίµµαασσττεε  σσήήµµεερραα  σσττοο  δδρρόόµµοο  γγιιααττίί  δδεε  θθέέλλοουυµµεε  νναα  ββάάλλοουυνν  χχέέρριι
σσττοο  σσυυννττααξξιιοοδδοοττιικκόό,,  νναα  δδοουυλλεεύύοουυµµεε  µµέέχχρριι  τταα  6600  κκααιι  6655,,  εείίννααιι  άάδδιικκοο
κκααιι  γγιιαα  εεµµάάςς  ττιιςς  γγυυννααίίκκεεςς  κκααιι  γγιιαα  ττοουυςς  άάννττρρεεςς»»,,  µµααςς  εείίππεε  ηη  ΜΜααρρίίαα
ΠΠιιττεερροούύ,,  δδηηµµοοττιικκήή  υυππάάλλλληηλλοοςς  σσττοο  δδήήµµοο  ΝΝίίκκααιιααςς..  ««ΠΠααλλεεύύοουυµµεε  εεππίί--
σσηηςς  ττοο  ππάάγγωωµµαα  ττωωνν  µµιισσθθώώνν  κκααιι  ττηηνν  εειισσοοδδηηµµααττιικκήή  πποολλιιττιικκήή  πποουυ  ββλλέέ--
πποουυµµεε  νναα  µµααςς  ρρίίχχννοουυνν  σσεε  ππιιοο  µµεεγγάάλληη  ππεείίνναα  ααππόό  ααυυττήή  πποουυ  ζζοούύµµεε..  ΟΟ
δδήήµµοοςς  λλέέεειι  όόττιι  δδεενν  έέχχεειι  λλεεφφττάά  γγιιααττίί  δδεενν  ττοουυ  δδίίννεειι  ττοο  κκρράάττοοςς  νναα  µµααςς
ππλληηρρώώσσεειι..  ΑΑννττιιµµεεττωωππίίζζοουυµµεε  ππρρόόββλληηµµαα  ππλληηρρωωµµώώνν,,  σσεε  µµιιαα  µµεερρίίδδαα
ααττόόµµωωνν  πποουυ  µµοοννιιµµοοπποοιιηηθθήήκκααµµεε  ππρρόόσσφφαατταα  µµααςς  χχρρωωσσττάά  δδυυόόµµιισσιι  µµήή--
ννεεςς..  ΜΜααςς  ππλληηρρώώννεειι  ττηηνν  τταακκττιικκήή  µµιισσθθοοδδοοσσίίαα  ααλλλλάά  µµααςς  χχρρωωσσττάά  ααππόό
τταα  ππιιοο  ππααλλιιάά  κκααιι  ααυυττόό  εείίννααιι  ππρρόόββλληηµµαα,,  ττοο  νναα  µµηηνν  ξξέέρροουυµµεε  αανν  θθαα
ππλληηρρωωθθοούύµµεε  κκααιι  ααππόό  ππάάννωω  νναα  µµααςς  χχρρωωσσττοούύνν  κκααιι  δδυυόόµµιισσιι  µµήήννεεςς..
ΠΠώώςς  θθαα  ζζήήσσοουυµµεε;;  ΕΕίίµµαασσττεε  σσττηηνν  ααββεεββααιιόόττηητταα..  ΣΣήήµµεερραα  ηη  ααππεερργγίίαα
έέχχεειι  σσυυµµµµεεττοοχχήή,,  σσττοο  δδήήµµοο  µµααςς  δδεε  δδοουυλλεεύύεειι  κκααννεείίςς..  ΠΠιισσττεεύύωω  όόττιι  οοιι
2244ωωρρεεςς  ααππεερργγίίεεςς  δδεενν  φφττάάννοουυνν,,  χχρρεειιάάζζεεττααιι  ααππεερργγίίαα  δδιιααρρκκεείίααςς..  ΕΕγγώώ
θθαα  έέκκαανναα,,  δδεενν  ξξέέρρωω  γγιιαα  ττοουυςς  άάλλλλοουυςς  µµεε  ττηη  σσηηµµεερριιννήή  οοιικκοοννοοµµιικκήή
σσττεεννόόττηητταα»»..

«Ζητάµε τη µονιµότητα όλων των συµβασιούχων που καλύπτουν
πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Κατάργηση όλων των ελαστικών µορ-
φών εργασίας, µόνιµο προσωπικό σε όλους τους δήµους», µας είπε
ο ΚΚώώσσττααςς  ΤΤσσιιµµπποουυκκόόγγλλοουυ, πρόεδρος του Σωµατείου Εργαζοµένων
δήµου Υµηττού. «Η συµµετοχή αγγίζει το 80% στο δήµο Υµηττού,
εµείς έχουµε καταφέρει να έχουµε καλύψει όλες τις µόνιµες θέσεις
εργαζοµένων που υπάρχουν στον οργανισµό και τώρα διεκδικούµε
µε τη δηµοτική αρχή νέο οργανισµό µε τη δηµιουργία νέων θέσεων
µόνιµου προσωπικού. Πρέπει να συνεχίσουµε αγωνιστικά γιατί η
κατάσταση δεν πάει άλλο και συνέχεια τα ίδια ακούµε είτε έχουµε
κυβέρνηση Ν∆ είτε ΠΑΣΟΚ».

Η απεργία της 3 ∆εκέµβρη ήταν η πρώτη απάντηση των εργαζό-
µενων των δήµων στις νέες επιθέσεις της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ µε
το πάγωµα µισθών και συντάξεων, την απόλυση των συµβασιού-
χων, το άνοιγµα του ασφαλιστικού στο δηµόσιο. Ο αγώνας τους
µπορεί να κλιµακωθεί. Ηδη, σωµατεία εργαζόµενων στους δήµους
όπως το Σωµατείο Εργαζόµενων ∆ήµου Περιστερίου, παίρνουν
αποφάσεις για στάση εργασίας στις 17 ∆εκέµβρη συµµετέχοντας
στην πρωτοβουλία που έχει ξεκινήσει από τα κάτω για πανεργατική
απεργία εκείνη την ηµέρα ενάντια στον προϋπολογισµό. Η ηγεσία
της ΠΟΕ-ΟΤΑ πρέπει να δώσει συνέχεια στον απεργιακό αγώνα
αποφασίζοντας τη συµµετοχή στις 17 ∆εκέµβρη.

Να δυναµώσουµε τις απεργίες

ΕΕκκααττοοννττάάδδεεςς  σσυυµµββαασσιιοούύχχοοιι  σσυυγγκκεεννττρρώώθθηηκκαανν  ττηηνν  ππεερραασσµµέέννηη
ΠΠέέµµππττηη  33//1122  σσττηηνν  ααππεερργγιιαακκήή  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηη  σσττηηνν  ππλλααττεείίαα  ΚΚλλααυυθθ--
µµώώννοοςς..  ΜΜεε  τταα  ππααννόό  ττοουυςς  σσυυµµµµεεττεείίχχαανν  ηη  ΠΠΟΟΕΕΙΙ∆∆∆∆,,  οοιι  ΕΕκκτταακκττοοιι
ΑΑρρχχααιιοολλόόγγοοιι,,  οοιι  ΣΣυυµµββαασσιιοούύχχοοιι  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΠΠοολλιιττιισσµµοούύ,,    οο  ΣΣύύλλλλοο--
γγοοςς  ΣΣυυµµββαασσιιοούύχχωωνν  ΕΕρργγοουυ  ΙΙΚΚΑΑ  ΕΕΤΤΑΑΜΜ,,  ττοο  ΣΣωωµµααττεείίοο  ΣΣυυµµββαασσιιοούύχχωωνν
ΕΕρργγοουυ  ΚΚΕΕΠΠΥΥΟΟ,,  οοιι  ΣΣυυµµββαασσιιοούύχχοοιι    ΕΕρργγοουυ  ∆∆ιιεευυθθύύννσσεεωωνν  ΑΑλλλλοοδδααππώώνν
κκααιι  ΜΜεεττααννάάσσττεευυσσηηςς  ΠΠεερριιφφεερρεειιώώνν..

«Στις ∆ιευθύνσεις αλλοδαπών είµαστε συνολικά 270 συµβασιού-
χοι στην Αθήνα και 600 περίπου πανελλαδικά» δήλωσε στην Εργα-
τική Αλληλεγγύη η ΤΤάάννιιαα  ΜΜααυυρρααννττζζάά. «Αποτελούµε το 80% του
προσωπικού, καθώς µόνο το 20% είναι µόνιµοι υπάλληλοι. Απαι-
τούµε τη µετατροπή των συµβάσεών µας σε αορίστου χρόνου.
Οσο οι µετανάστες θα διεκδικούν και θα εξυπηρετούνται - και κα-
λώς – αυτό θα σηµαίνει ένα όγκο δουλειάς, δουλειάς που απαιτεί
εξειδίκευση και εµπειρία, που αποκτάται µε την προϋπηρεσία, ένα
8µηνο χρειάζεται µόνο για να την εµπεδώσει κανείς».

Στους συγκεντρωµένους µίλησε ο πρόεδρος της ΠΟΕΙ∆∆ Κόλ-
λιας και στη συνέχεια ακολούθησε δυναµική πορεία προς το
Υπουργείου Εσωτερικών. «Γιώργο θυµήσου λήγει η σύµβασή

σου», «ΠΑΣΟΚ και Νέα ∆ηµοκρατία είσαστε συνένοχοι σε αυτήν
την οµηρία», «Οι αλλοδαποί θέλουν χαρτιά και οι συµβασιούχοι µό-
νιµη δουλειά» ήταν κάποια από τα συνθήµατα που φωνάχτηκαν
στη διάρκεια της πορείας. Με χειροκροτήµατα και ζητωκραυγές
υποδέχτηκαν τους συµβασιούχους έξω από το υπουργείο Εσωτε-
ρικών οι συνάδελφοί τους δασοπυροσβέστες που βρίσκονταν συ-
γκεντρωµένοι ήδη εκεί από νωρίς.

«∆ουλεύω 8 χρόνια στο Υπουργείο Πολιτισµού, έχω οργώσει
την επαρχία, έχω πάρει µέρος στις ανασκαφές, αλλά αυτά πια δε
µετράνε» µας λέει η ΓΓεεωωρργγίίαα. «Αν 8 χρόνια εργασίας θεωρούνται
‘προσωρινή εργασία’, τότε η λέξη προσωρινός έχει χάσει τη σηµα-
σία της». Η οργή των συµβασιούχων που καλύπτουν εδώ και χρό-
νια µόνιµες ανάγκες και τώρα αντιµετωπίζουν την απόλυση ήταν
έκδηλη, καθώς και η ανάγκη για συντονισµό και κλιµάκωση του
αγώνα. «Εγώ είµαι µε µπλοκάκι, δεν παίρνω δώρα Χριστουγέννων,
Πάσχα και επίδοµα αδείας, η ασθένεια είναι απλήρωτη, δεν δικαι-
ούµαι κανένα επίδοµα» δήλωσε ο ΓΓιιώώρργγοοςς εργαζόµενος στο ΙΚΑ.
«Με µπλοκάκια και σύµβαση έργου, όλοι µαζί είµαστε 1500 - και
άλλοι 1300 είναι στα stage - να πάµε όλοι µαζί, να σταµατήσουµε
την κοροϊδία».

ΧΧιιλλιιάάδδεεςς  σσυυµµββαασσιιοούύχχοοιι  δδαασσοοππυυρροοσσββέέ--
σσττεεςς  ααππόό  όόλληη  ττηηνν  χχώώρραα  κκααττέέββηηκκαανν  σσττηηνν
ΑΑθθήήνναα  κκααιι  σσυυγγκκεεννττρρώώθθηηκκαανν  έέξξωω  ααππόό  ττοο
ΥΥπποουυρργγεείίοο  ∆∆ηηµµόόσσιιααςς  ΤΤάάξξηηςς  ττηηνν  ΠΠέέµµππττηη  33
∆∆εεκκέέµµββρρηη  ααππααιιττώώννττααςς  µµοοννιιµµοοπποοίίηησσηη  εεδδώώ
κκααιι  ττώώρραα..  

«Κάθε Νοέµβρη µπαίνουµε στο ταµείο
ανεργίας και κάθε Μάρτη µας ξαναπρο-
σλαµβάνουν. Εδώ και 12 χρόνια βρίσκοµαι
σε αυτή την κατάσταση. Άλλοι συνάδελφοι
ζουν έτσι ακόµα και 20 χρόνια. Παίζουµε
την ζωή µας κορώνα γράµµατα όλο το κα-
λοκαίρι και το χειµώνα µας πετάνε στο
δρόµο. Ζητάµε το αυτονόητο. Να µπορού-
µε να ζούµε από την δουλειά που κάνουµε
όλο το χρόνο», αναφέρει ο ΚΚώώσσττααςς  ΚΚεεφφάά--
λλααςς από την ∆ράµα.

«∆εν γίνεται να δουλεύουµε σκληρά για
8 µήνες και µετά να µας πετάνε στο δρόµο.
Και πώς θα ζήσουµε τους άλλους 4 µήνες;
Με το επίδοµα πείνας που µας δίνουν. Τι
δουλειά να καταφέρουµε να βρούµε για
τους 4 µήνες µόνο; Είναι παράλογο να συ-
ζητάνε για τις φωτιές και την προστασία
των δασών, να λένε πως είναι εθνικός
πλούτος και από την άλλη µεριά να µην
τους νοιάζει για τον κόσµο που παλεύει µε

τις φωτιές. ∆εν µπορεί να συνεχίζεται αυτή
η κοροϊδία. ∆εν αντέχουµε άλλο να ζούµε
κάτω από αυτές τις συνθήκες», τονίζει ο
∆∆ηηµµήήττρρηηςς  ΜΜααυυρρίίδδηηςς από την Πιερία.

Αδιαφορία 

««∆∆εενν  υυππάάρρχχεειι  ππεερρίίππττωωσσηη  νναα  σσττααµµααττήή--
σσοουυµµεε..  ΕΕίίµµαασσττεε  ππάάννωω  ααππόό  55..000000  άάττοοµµαα  σσεε
όόλληη  ττηηνν  εεππιικκρράάττεειιαα  πποουυ  µµααςς  ππεεττάάννεε  ααππόό
ττηηνν  µµιιαα  κκυυββέέρρννηησσηη  σσττηηνν  άάλλλληη..  ΤΤόόσσαα  χχρρόόννιιαα
ηη  κκυυββέέρρννηησσηη  ττηηςς  ΝΝ..∆∆..  ααδδιιααφφοορροούύσσεε,,  σσήήµµεε--
ρραα  ηη  κκυυββέέρρννηησσηη  ττοουυ  ΠΠΑΑΣΣΟΟΚΚ  κκάάννεειι  ττοο  ίίδδιιοο..
∆∆εενν  έέχχοουυµµεε  κκααννέένναα  άάλλλλοο  ττρρόόπποο  γγιιαα  νναα  δδιιεεκκ--
δδιικκήήσσοουυµµεε  τταα  ααιιττήήµµααττάά  µµααςς  ααππόό  ττοο  νναα  σσυυ--
ννεεχχίίσσοουυµµεε  ττιιςς  κκιιννηηττοοπποοιιήήσσεειιςς  µµααςς»»,,  ττοοννίίζζεειι
οο  ΝΝίίκκοοςς  ΠΠααππααδδιιάάςς  ααππόό  ττηηνν  ΚΚααρρδδίίττσσαα..  

Η αγανάκτηση των δασοπυροσβεστών
ήταν έκδηλη. Μετά από δεκάδες κινητοποι-
ήσεις τα τελευταία 6 χρόνια, η συνεχιζόµε-
νη οµηρία τους έχει φέρει στα όρια. Η µα-
ζική παρουσία τους και η µαχητικότητά
τους θορύβησαν τον Χρυσοχοϊδη που ανα-
γκάστηκε να βγει και να τους µιλήσει. Οι
υποσχέσεις του υπουργού για προσλήψεις
στο τέλος του 2010 και το 2011 µπορεί να
εκτόνωσαν προς στιγµή την συσσωρευµέ-
νη οργή αλλά δεν πρόσθεσαν τίποτα το

καινούριο στις διεκδικήσεις των δασοπυρο-
σβεστών. Τα λόγια του προέδρου της οµο-
σπονδίας ΚΚώώσστταα  ΠΠααππααννττώώννηη στο τέλος της
συγκέντρωσης έξω από το Υπουργείο
Εσωτερικών ήταν χαρακτηριστικά του κλί-
µατος που κυριαρχούσε στις τάξεις των
δασοπυροσβεστών. «Φεύγουµε µε µια υπό-
σχεση σήµερα. Αλλά όλα αυτά τα χρόνια
έχουµε χορτάσει από υποσχέσεις. Γι’ αυτό
συνάδελφοι, κρατάµε µικρό καλάθι και
υποσχόµαστε πως αν δεν δούµε βήµατα
προόδου για την µονιµοποίησή µας θα µας
βρουν ξανά µπροστά τους».

∆ίπλα τους, έξω από το Υπουργείο των
Εσωτερικών, οι ∆ασοπυροσβέστες είχαν
καταχειροκροτήσει το µπλοκ των συµβασι-
ούχων απεργών της ΠΟΕΙ∆∆ που διαδήλω-
ναν και αυτοί µε το ίδιο αίτηµα. Μόνιµη
δουλειά για όλους. Οι υποσχέσεις του Ρα-
γκούση την προηγούµενη εβδοµάδα για
ανανέωση κάποιων συµβάσεων και για
προσλήψεις από την αρχή του έτους γρή-
γορα διαλύθηκαν. Οι ∆ασοπυροσβέστες
πρέπει να ξαναβρεθούν στο δρόµο διεκδι-
κώντας µόνιµη και σταθερή δουλειά µέχρι
την οριστική λύση της οµηρίας τους.

Κυριάκος Μπάνος

Έκτακτοι αρχαιολόγοι και συµβασιούχοι δασοπυροσβέστες έξω απ’το υπουργείο Εσωτερικών την περασµένη Πέµπτη



2244ωωρρηη  ππααννεελλλλααδδιικκήή  ααππεερργγίίαα  ππρρααγγµµααττοοπποοίίηησσεε  ττηηνν  ΠΠέέµµππττηη  33  ∆∆εεκκέέµµββρρηη  ττοο
ΣΣωωµµααττεείίοο  ΕΕρργγααζζόόµµεεννωωνν  σσττηηνν  WWIINNDD,,  ααννττιιδδρρώώννττααςς  σσττηη  ννέέαα  εεππίίθθεεσσηη  πποουυ  εεξξααππέέ--
λλυυσσεε  ηη  εερργγοοδδοοσσίίαα  εεννααννττίίοονν  ττωωνν  εερργγααζζόόµµεεννωωνν  αανναακκοοιιννώώννοοννττααςς  ππααρράάννοοµµαα  κκααιι
ααιιφφννιιδδιιαασσττιικκάά  µµααζζιικκόό  ««ππρρόόγγρρααµµµµαα  εεθθεελλοουυσσίίααςς  εεξξόόδδοουυ»»..  ΤΤηηνν  ίίδδιιαα  µµέέρραα  οορργγααννώώ--
θθηηκκαανν  ααππεερργγιιαακκέέςς  σσυυγγκκεεννττρρώώσσεειιςς  σσεε  κκεεννττρριικκάά  κκττίίρριιαα  ττηηςς  εεττααιιρρίίααςς..

«Είναι ΚΑΤΑΠΤΥΣΤΗ η κίνηση της διοίκησης, να προχωρήσει για ακόµα µια
φορά χωρίς καµία προηγούµενη ενηµέρωση του Σωµατείου και παρανοµεί
αφού δεν εφαρµόζει την νοµοθεσία που ορίζει επιτροπή διαβούλευσης από το
Σωµατείο», αναφέρει το δελτίο τύπου του Σωµατείου για την απεργία, «Προφα-
νώς προσπαθεί να αιφνιδιάσει το Σωµατείο και τους συναδέλφους. Το ασφυκτι-
κό χρονικό περιθώριο για την υποβολή των αιτήσεων συµµετοχής δείχνει το
ίδιο πράγµα. Θέλουν να προχωρήσουν σε µείωση του προσωπικού, προσπαθώ-
ντας να παρακάµψουν την αντίσταση και τις κινητοποιήσεις µας. 

ΤΟ ΠΙΟ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ: ∆εκάδες έµπειροι συνάδελφοι θα
βρεθούν στην ανεργία. Η απαξίωση της εργασίας και της προσφοράς µας, το
ξεχαρβάλωµα τµηµάτων και διευθύνσεων θα γίνουν ακόµα πιο έντονα. Οι συν-
θήκες εργασίας για τους συναδέλφους που παραµένουν, θα γίνουν εφιαλτικές
καθώς ο τρελός όγκος δουλειάς, οι απλήρωτες υπερωρίες, οι πιέσεις από τους
προϊστάµενους κλπ. θα γίνουν ο καθηµερινός κανόνας. Το σχέδιο των απολύσε-
ων θα συνεχιστεί, απειλώντας λίγο-πολύ όλους µας…Η µόνη πραγµατική λύση
είναι ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΤΟ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ
∆ΟΥΛΕΙΑ για να έχουµε µέλλον. Αρνούµαστε κάθε διαίρεσή µας σε ‘παλιούς’
και ‘νέους’. ∆εν δεχόµαστε την εθελουσία έξοδο».

ΣΣ υυννεεχχίίζζοοννττααιι  οοιι  ππρροοσσππάάθθεειιεεςς
ππρρωωττοοββάάθθµµιιωωνν  σσωωµµααττεείίωωνν  γγιιαα
ττηηνν  κκήήρρυυξξηη  ΠΠααννεερργγααττιικκήήςς  ΑΑππεερρ--

γγίίααςς  ααππόό  τταα  κκάάττωω  σσττιιςς  1177  ∆∆εεκκέέµµββρρηη
εεννάάννττιιαα  σσττοονν  ννέέοο  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσµµόό  ττηηςς
λλιιττόόττηηττααςς  κκααιι  ττωωνν  ππεερριικκοοππώώνν..  ΤΤηηνν  ΠΠέέ--
µµππττηη  1100  ∆∆εεκκέέµµββρρηη  οορργγααννώώννεεττααιι  σσύύσσκκεε--
ψψηη  σσωωµµααττεείίωωνν  δδηηµµόόσσιιοουυ  κκααιι  ιιδδιιωωττιικκοούύ
ττοοµµέέαα  σστταα  γγρρααφφεείίαα  ττηηςς  ΟΟΛΛΜΜΕΕ  σσττιιςς  77µµµµ
γγιιαα  νναα  οορριισσττιικκοοπποοιιηηθθεείί  ττοο  κκάάλλεεσσµµαα  κκααιι
οο  ττόόπποοςς  ττηηςς  ααππεερργγιιαακκήήςς  σσυυγγκκέέννττρρωω--
σσηηςς..

Η πρωτοβουλία για Πανεργατική
Απεργία στις 17 ∆εκέµβρη ξεκίνησε
από τους εκπαιδευτικούς. ∆εκάδες
σύλλογοι δασκάλων και ΕΛΜΕ συντονί-
στηκαν και πήραν αποφάσεις είτε µέσω
των ∆Σ είτε µέσω των Γενικών τους Συ-
νελεύσεων για στάσεις εργασίας στις
17/12. Ταυτόχρονα απηύθυναν κάλε-
σµα σε πρωτοβάθµια σωµατεία και
οµοσπονδίες να πάρουν αντίστοιχες
αποφάσεις πιέζοντας τις ηγεσίες της
ΓΣΕΕ και της Α∆Ε∆Υ να βγουν από την
αδράνεια και να κηρύξουν πανεργατική
απεργία εκείνη τη µέρα. Η πρωτοβου-
λία απλώθηκε και ανάλογες αποφάσεις
πήραν το Σωµατείο Εργαζοµένων
Ιντρακόµ, το Σωµατείο Εργαζόµενων
δήµου Περιστερίου, ο Σύλλογος Βι-
βλιοϋπαλλήλων Αθήνας, ο Σύλλογος
Εργαζοµένων στα Φροντιστήρια Καθη-

γητών, το Σωµατείο Μισθωτών Τεχνι-
κών, το Σωµατείο Μισθωτών Τεχνικών
Μακεδονίας.

Η σύσκεψη που οργανώνεται την Πέ-
µπτη 10/12 αποφασίστηκε στο δεύτερο
µάζεµα του Συντονισµού Συλλόγων
Εκπαιδευτικών Π.Ε. και ΕΛΜΕ Αττικής
την περασµένη εβδοµάδα. Εκεί συµµε-
τείχαν οι Σύλλογοι Π.Ε. Α�  Αθήνας,
«Αθηνά», Αριστοτέλης, Παρθενώνας,
Ν. Σµύρνης, Άνω Λιοσίων – Ζεφειρίου –
Φυλής, Πειραιά «η Πρόοδος», «∆. Γλη-
νός», «Νίκος Πλουµπίδης» (Κερατσινί-
ου – Περάµατος), Κ. Σωτηρίου και οι
ΕΛΜΕ Α�  Αθήνας, Β�  Αθήνας, Γ�  Αθή-
νας, Ε�  Αθήνας, Ζ�  Αθήνας, Γ�  ∆υτ.
Αττικής, Άνω Λιοσίων – Ζεφειρίου – Φυ-
λής,  Ε�  Ανατ. Αττικής (παρατηρητές),
Α�  ∆υτ. Αττικής (παρατηρητές), το Συ-
ντονιστικό Ωροµισθίων, το Συντονιστι-
κό Νηπιαγωγών και η Πανελλήνια Ένω-
ση Αδιόριστων Εκπαιδευτικών.

Προτάσεις

ΌΌππωωςς  ααννααφφέέρρεειι  ττοο  δδεελλττίίοο  ττύύπποουυ  πποουυ
ββγγήήκκεε  ««ΙΙδδιιααίίττεερρηη  ββααρρύύττηητταα  δδίίννεεττααιι
σσττηηνν  ππρροοεεττοοιιµµαασσίίαα  κκααιι  ττηηνν  οορργγάάννωωσσηη
ττηηςς  ααππεερργγιιαακκήήςς  κκιιννηηττοοπποοίίηησσηηςς  γγιιαα  ττιιςς
1177  ∆∆εεκκέέµµββρρηη..  ΉΉδδηη,,  δδεεκκάάδδεεςς  ΣΣύύλλλλοογγοοιι
ΠΠ..ΕΕ..  κκααιι  ΕΕΛΛΜΜΕΕ  έέχχοουυνν  ππάάρρεειι  ααννττίίσσττοοιιχχεεςς
ααπποοφφάάσσεειιςς..  ΣΣττηη  σσύύσσκκεεψψηη  σσυυζζηηττήήθθηηκκαανν
κκααιι  κκααττααττέέθθηηκκαανν  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννεεςς  ππρροοττάά--
σσεειιςς  ::  ΈΈκκδδοοσσηη  κκααλλέέσσµµααττοοςς  κκααιι  ααφφίίσσααςς
γγιιαα  ττιιςς  1177//1122..  ΝΝέέαα  σσύύσσκκεεψψηη  ΣΣυυλλλλόόγγωωνν
ΠΠ..ΕΕ..  ––  ΕΕΛΛΜΜΕΕ  κκααιι  σσωωµµααττεείίωωνν  ττοουυ  δδηηµµόό--
σσιιοουυ  κκααιι  ιιδδιιωωττιικκοούύ  ττοοµµέέαα,,  ττηηνν  ΠΠέέµµππττηη
1100//1122,,  σσττιιςς  77µµµµ,,  σστταα  γγρρααφφεείίαα  ττηηςς
ΟΟΛΛΜΜΕΕ..  ΣΣυυννέέννττεευυξξηη  ττύύπποουυ  ττωωνν  σσωωµµααττεείί--
ωωνν,,  ττηη  ∆∆εευυττέέρραα  1144//1122..  ΑΑννοοιιχχττόό  κκάάλλεε--
σσµµαα  γγιιαα  µµιιαα  εεννωωττιικκήή,,  µµααζζιικκήή,,  ππααννεερργγααττιι--
κκήή  ααππεερργγιιαακκήή  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηη  σσττιιςς  1177//1122,,
πποουυ  θθαα  οορργγααννωωθθεείί  σσεε  ββάάσσηη  ιισσόόττιιµµηηςς
σσυυννεερργγαασσίίααςς  ααππόό  όόλλαα  τταα  σσωωµµααττεείίαα»»..

Ο δρόµος για Πανεργατική Απεργία
στις 17 ∆εκέµβρη έχει ανοίξει. Η σηµα-
σία αυτής της πρωτοβουλίας είναι τε-
ράστια όχι µόνο γίνεται µε συντονισµό
από τα κάτω και σε κόντρα µε τις ηγε-
σίες της ΓΣΕΕ και της Α∆Ε∆Υ, αλλά και
γιατί µπορεί πραγµατικά να εκφράσει
την οργή χιλιάδων εργαζόµενων και νε-
ολαίων για τις ψεύτικες προεκλογικές
υποσχέσεις του ΠΑΣΟΚ που τώρα γί-

νονται νέες ακόµα πιο σκληρές επιθέ-
σεις.

Ιδιαίτερα µετά τις µαζικότατες δια-
δηλώσεις την Κυριακή 6 και τη ∆ευτέ-
ρα 7 ∆εκέµβρη, η 17/12 µπορεί να είναι
το επόµενο πανεργατικό ραντεβού του
κινήµατος. Τα συλλαλητήρια στην επέ-
τειο της δολοφονίας του Αλέξη Γρηγο-
ρόπουλου και της εξέγερσης του περ-
σινού ∆εκέµβρη έδειξαν τη διάθεση
των εργαζόµενων, των φοιτητών, των
µαθητών και της νεολαίας για αντίστα-
ση τόσο στον προϋπολογισµό των πε-
ρικοπών στους µισθούς, τις συντάξεις,
τα ταµεία, την Παιδεία και την Υγεία,
όσο και στο πάγωµα των προσλήψεων,
τις απολύσεις των συµβασιούχων, των
stage και των ωροµίσθιων εκπαιδευτι-
κών, στα σχέδια για νέα επίθεση στο
ασφαλιστικό. Η σκληρή καταστολή που
επιλέγει η νέα κυβέρνηση για να επιβά-
λει την πολιτική της κάνοντας ρεκόρ
προσαγωγών και συλλήψεων µέσα σε
τρεις µέρες και ανοίγοντας ξανά τη συ-
ζήτηση για κατάργηση του πανεπιστη-
µιακού ασύλου, συµπληρώνει τους λό-
γους για τους οποίους η πρωτοβουλία
για απεργιακή κινητοποίηση στις 17
∆εκέµβρη έχει τεράστια αξία.

Ο τόπος της συγκέντρωσης εκείνη
την ηµέρα έχει εξίσου βαρύνουσα ση-
µασία. Στην Αθήνα, το Μουσείο είναι το
µέρος που µπορεί να δώσει το στίγµα
της πανεργατικής απεργίας και να συ-
σπειρώσει όλα τα συνδικάτα, τους φοι-
τητικούς και µαθητικούς συλλόγους.
Εκεί πρέπει να καλέσει η σύσκεψη των
πρωτοβάθµιων σωµατείων της Πέ-
µπτης στέλνοντας το µήνυµα του πα-
νεργατικού ξεσηκωµού ενάντια στην
κυβέρνηση.

Λένα Βερδέ

Νο 896 55

ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ 17 ∆ΕΚΕΜΒΡΗ

Πανεργατική από τα κάτω
ΙΝΤΡΑΚΟΜ

WIND

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ∆ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ

ΟΟιι  εερργγααζζόόµµεεννοοιι  σσττοονν  όόµµιιλλοο  ΙΙΝΝΤΤΡΡΑΑΚΚΟΟΜΜ  πποουυ  σσυυµµµµεεττεείίχχαανν  ττηηνν  ΠΠέέµµππττηη  2266  ΝΝοο--
έέµµββρρηη  σσττηη  σσττάάσσηη  εερργγαασσίίααςς  πποουυ  κκήήρρυυξξεε  ττοο  ∆∆..ΣΣ..  ττοουυ  ΣΣωωµµααττεείίοουυ  ΕΕρργγααζζοοµµέέννωωνν
σσττοονν  όόµµιιλλοο  ΙΙΝΝΤΤΡΡΑΑΚΚΟΟΜΜ  κκααιι  σσττηηνν  ααππεερργγιιαακκήή  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηη  πποουυ  έέγγιιννεε  σσττηηνν  ΠΠααιιαα--
ννίίαα  ((σσυυγγκκρρόόττηηµµαα  ΒΒ))  δδιιαακκηηρρύύσσσσοουυµµεε  όόττιι::

Συνεχίζουµε τον αγώνα ενάντια στις απολύσεις, για αυξήσεις µισθών και για
τα άλλα αιτήµατα που έχουµε βάλει στη διοίκηση του οµίλου. Απαιτούµε δε ίδια
µεταχείριση σε όλους τους εργαζόµενους στον όµιλο, ιδιαίτερα γι αυτούς που
εργάζονται στην HOL και την IN_MAINT.

Εκφράζουµε την πλήρη αντίθεσή µας στην επιχειρούµενη νέα, ακόµη χειρό-
τερη 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 σωµατείου στις πανεργατικές κινητοποιήσεις µε πρωτοβουλία
α’βάθµιων σωµατείων κι οµοσπονδιών στις 17 ∆εκέµβρη 2009 µε αφορµή την
ψήφιση του προϋπολογισµού. 

Στηρίζουµε το ∆.Σ. να ζητήσει από την Π.Ο.Ε.Μ να κηρύξει απεργία του κλά-
δου για τις 17/12 αλλά κι από την Γ.Σ.Ε.Ε. να κηρύξει γενική πανεργατική απερ-
γία την ίδια µέρα.

∆εν δεχόµαστε την κρίση και τις συνέπειές της να την πληρώσουµε εµείς οι
εργαζόµενοι, αλλά αυτοί που την προκάλεσαν.

� Το ∆Σ του Σωµατείου Εργαζοµένων Ιντρακόµ επικύρωσε το ψήφισµα της γε-
νικής συνέλευσης.

ΣΣυυννεεχχίίζζοουυνν  ττιιςς  ααππεερργγιιαακκέέςς  ττοουυςς  κκιιννηηττοοπποοιιήήσσεειιςς  οοιι  εερργγαα--
ζζόόµµεεννοοιι  ––  σσυυµµββαασσιιοούύχχοοιι  κκααιι  µµόόννιιµµοοιι  --  σσττοο  ∆∆ήήµµοο  ΑΑθθηηννααίίωωνν
µµεε  ββαασσιικκόό  ααίίττηηµµαα  ττηη  µµοοννιιµµοοπποοίίηησσηη  όόλλωωνν  ττωωνν  σσυυµµββαασσιιοούύ--
χχωωνν    κκααιι  κκααµµιιάά  ααππόόλλυυσσηη..

Η Ενωση Εργατοϋπαλλήλων ∆ήµου Αθηναίων (ΠΟΠ-
ΟΤΑ) συνεχίζει µε 48ωρες επαναλαµβανόµενες απεργίες
και καθηµερινές συγκεντρώσεις στο εργοτάξιο της Ιεράς
Οδού στις 9.30πµ - παρά την απόφαση που έβγαλε παρά-
νοµη την απεργία της στις 7-8/12.

Ο Σύλλογος Εργαζοµένων ∆ήµου Αθηναίων ξεκινάει και
αυτός απεργία διαρκείας για τους συµβασιούχους έως την
ψήφιση του νοµοσχέδιου - και όσον αφορά στους µόνιµους
και αορίστου χρόνου 4ωρες στάσεις εργασίας µέχρι τις
11/12 και απεργία διαρκείας από τις 14/12 έως την ψήφιση
του νοµοσχεδίου.  Καλεί επίσης  συγκεντρώσεις την Τετάρ-
τη 9 ∆εκέµβρη στις 11.30πµ στην πλ. Κοτζιά και πορεία στη
Βουλή και την Κυριακή 13 ∆εκέµβρη 9.15πµ στην αφετηρία

του «γύρου της Αθήνας» µπροστά από το δηµαρχείο.
Η πλειοψηφία των εργαζόµενων στο ∆ήµο της Αθήνας

εργάζεται σήµερα στην καθαριότητα και σε άλλους τοµείς
µε συµβάσεις έργου και χρόνου. Είναι προφανές ότι η κα-
θαριότητα της Αθήνας είναι µόνιµη ανάγκη. «∆ουλεύω µε
µπλοκάκι έξι χρόνια, µας έχει φάει το σκουπίδι, όλοι έχου-
µε πάθει κάτι, άλλοι τα κόκαλα, άλλοι µε τις µέσες τους,
µολύνσεις, όλοι κάνουµε τη δουλειά µόνιµου προσωπικού.
Εδώ κάνουµε ένα αγώνα δίκαιο» µας είπε ο ΓΓιιώώρργγοοςς που
µαζί µε εκατοντάδες άλλους συναδέλφους του βρισκόταν
από το πρωί της Τρίτης έξω από το εργοτάξιο στην Ιερά
Οδό. «Θα πρέπει κάποια στιγµή να σταµατήσουν οι συµβά-
σεις έργου που εµποδίζουν τους ανθρώπους να κοιτάξουν
το µέλλον τους, να κάνουν κάτι σταθερό για τη ζωή τους.
Εδώ δεν µπορούµε ούτε να αρρωστήσουµε. Σε λίγο θα
βγουν και οι τελευταίοι µόνιµοι στη σύνταξη. Θα παλέψου-
µε για το δικαίωµα στη δουλειά». Στη συνέχεια ακολούθη-
σε πορεία από την Ιερά Οδό στο δηµαρχείο της Αθήνας. 

Ψήφισµα

Το µεσηµέρι της Τρίτης 8 ∆εκέµ-
βρη συνεδρίασαν τα ∆Σ της ΟΛΜΕ
και της ∆ΟΕ για να αποφασίσουν
απεργιακές κινητοποιήσεις για το
προϋπολογισµό. Το ∆Σ της ΟΛΜΕ
αποφάσισε στάση εργασίας στις 17
∆εκέµβρη, ενώ στο ∆Σ της ∆ΟΕ µε
πλειοψηφία ΠΑΣΚ-∆ΑΚΕ αποφασί-
στηκε 24ωρη απεργία στις 16 ∆ε-
κέµβρη.



ΡΡ εεκκόόρρ  ππρροοσσααγγωωγγώώνν  ((ππάάννωω  ααππόό
885500))  κκααιι  σσυυλλλλήήψψεεωωνν  ((ππάάννωω  ααππόό
117700))  ππρρααγγµµααττοοπποοίίηησσεε  ηη  ΑΑσσττυυννοο--

µµίίαα  ττοουυ  ΧΧρρυυσσοοχχοοΐΐδδηη  ττιιςς  δδύύοο  µµέέρρεεςς  ττωωνν
ππααννεελλλλααδδιικκώώνν  κκιιννηηττοοπποοιιήήσσεεωωνν  σσττηη  µµννήή--
µµηη  ττοουυ  ΑΑλλέέξξηη  ΓΓρρηηγγοορρόόπποουυλλοουυ  κκααιι  σσττοονν
έένναα  χχρρόόννοο  ααππόό  ττηηνν  εεππέέττεειιοο  ττηηςς  εεξξέέγγεερρ--
σσηηςς..

Το Υπουργείο «Προστασίας του Πολί-
τη» προσπάθησε να µπλοκάρει τις κινη-
τοποιήσεις από τα τέλη της προηγούµε-
νης εβδοµάδας µε φήµες για λοκ-άουτ
στις σχολές και την Παρασκευή έστειλε
τα ΜΑΤ για να σταµατήσουν την προ-
σπάθεια των φοιτητών της ΑΣΟΕΕ να
οργανώσουν γενική συνέλευση του Συλ-
λόγου τους µε πρόσχηµα…την γρίπη.

Τα ΜΑΤ απώθησαν τον κόσµο που ζη-
τούσε να µπει στη σχολή µε χηµικά και
ξύλο µέχρι το ύψος του ΗΣΑΠ στην Πα-
τησίων. Παρόλα αυτά περίπου 70 άτοµα
είχαν καταφέρει να µπουν στο κτίριο
από µια πλαϊνή πόρτα. Στη συνέχεια συ-
γκεντρώθηκαν πάνω από 400 φοιτητές
που απαιτούσαν να αποχωρήσει η
Αστυνοµία και να ανοίξει η σχολή. Μετά
από αρκετές ώρες και συνθήµατα υπέρ
του ασύλου από τον κόσµο που είχε συ-
γκεντρωθεί, οι δυνάµεις των ΜΑΤ απο-
χώρησαν και οι φοιτητές πανηγυρίζο-
ντας άνοιξαν τη σχολή. Ήταν µια µεγά-
λη νίκη απέναντι στην καταστολή.

Η συνέχεια από τη «δηµοκρατική»
Αστυνοµία του Χρυσοχοΐδη ήρθε το Σάβ-
βατο βράδυ. Έγινε έφοδος στο πολιτικό-
πολιτιστικό στέκι «Ρεσάλτο» και πραγµα-
τοποιήθηκαν µαζικές προληπτικές προ-
σαγωγές εν όψει των συλλαλητηρίων.
Με έφοδο των ΜΑΤ αντιµετωπίστηκε και
η κατάληψη που πραγµατοποιήθηκε στο
∆ηµαρχείο Κερατσινίου από κόσµο που
διαµαρτυρόταν για τις προσαγωγές. Μέ-
σα σε λίγες ώρες, ο Χρυσοχοΐδης επιβε-
βαίωσε ότι είναι χειρότερος από τον Βύ-
ρωνα Πολύδωρα και το δόγµα των «προ-
ληπτικών συλλήψεων».

Την Κυριακή σε κάθε σταθµό του µε-
τρό και του ηλεκτρικού υπήρχαν ασφα-
λίτες και αστυνοµικοί µε στόχο τον εκ-
φοβισµό του κόσµου που ξεκινούσε για
τις διαδηλώσεις. Εκατοντάδες έλεγχοι,
ψάξιµο σε τσάντες, προσβολές ήταν η
τακτική της Αστυνοµίας απέναντι στους
χιλιάδες που ήθελαν να διαδηλώσουν
στο κέντρο.

∆ολοφονική

ΤΤοο  ααπποοκκοορρύύφφωωµµαα  ττηηςς  κκαατταασσττοολλήήςς
ήήτταανν  ηη  σσττάάσσηη  ττηηςς  ΑΑσσττυυννοοµµίίααςς  σστταα  δδύύοο
µµααζζιικκάά  σσυυλλλλααλληηττήήρριιαα..  ΤΤηηνν  ΚΚυυρριιαακκήή  κκααιι
εεννώώ  ηη  πποορρεείίαα  ππεερρννοούύσσεε  ααππόό  ττηηνν  ππλλαα--
ττεείίαα  ΚΚλλααυυθθµµώώννοοςς  έέγγιιννεε  εεππίίθθεεσσηη  µµεε  δδαα--
κκρρυυγγόόνναα  µµέέσσαα  σστταα  µµππλλοοκκ  ττωωνν  µµααθθηηττώώνν
ττοουυ  ΣΣυυννττοοννιισσττιικκοούύ  ΑΑννττίίσστταασσηηςς  κκααιι  ττοουυ
ΣΣΕΕΚΚ,,  εεννώώ  λλίίγγηη  ώώρραα  µµεεττάά  σσττοο  ΣΣύύννττααγγµµαα
έέγγιιννεε  ηη  δδοολλοοφφοοννιικκήή  εεππίίθθεεσσηη  σσττοο  µµππλλοοκκ
ττοουυ  ΕΕΕΕΚΚ  µµεε  ααπποοττέέλλεεσσµµαα  ηη  ΑΑγγγγεελλιικκήή
ΚΚοουυττσσοουυµµπποούύ  νναα  χχττυυππηηθθεείί  σσοοββααρράά  ααππόό
µµηηχχααννήή  ττηηςς  οοµµάάδδααςς  ««∆∆»»  κκααιι  νναα  ββρρίίσσκκεε--
ττααιι  σσττοο  ννοοσσοοκκοοµµεείίοο  σσεε  κκρρίίσσιιµµηη  κκααττάάσστταα--
σσηη  µµεε  χχττύύππηηµµαα  σσττοο  κκεεφφάάλλιι..  

Λίγα µέτρα πιο πέρα, αστυνοµικός
της ίδιας οµάδας τράβηξε πιστόλι αφιο-
νισµένος και κυνηγούσε τους διαδηλω-
τές. Υπάρχει φωτογραφία που ανέβηκε
τόσο στο ίντερνετ (ΤVXS, Indymedia
κ.α.) όσο και το βίντεο της ΝΕΤ που
εκείνη την ώρα είχε ζωντανή σύνδεση.
Ανακοίνωση-καταγγελία εξέδωσε ο Σύλ-
λογος Γονέων και Κηδεµόνων του 1ου
Καλλιτεχνικού σχολείου στο Γέρακα για
επίθεση από την οµάδα «∆» που οδήγη-
σε στον τραυµατισµό µιας 14χρονης
µαθήτριας.

Σε όλη τη διάρκεια της πορείας η
ατµόσφαιρα ήταν αποπνικτική και σε
κάθε στενάκι υπήρχε διµοιρία των ΜΑΤ
που προκαλούσε τους διαδηλωτές. Την
ίδια εικόνα είχαµε και τη ∆ευτέρα στο
πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο. 

Εκεί, η Αστυνοµία έκανε την προσπά-
θεια να χτυπήσει την πορεία από νωρίς.

Τα δακρυγόνα ξεκίνησαν από το ύψος
της Ιπποκράτους και, ειδικά, έξω από το
Τιτάνια έσκαγαν στα πόδια των µαθη-
τών και των υπόλοιπων διαδηλωτών. Η
πορεία αναγκάστηκε στη µεγαλύτερη
της διάρκεια να έχει αλυσίδες στο πλάι
για να µην διαλυθεί. Το ίδιο συνέβη και
λίγο πριν η πορεία βρεθεί έξω από τη
Βουλή, ενώ όταν έφτασε στα Προπύ-
λαια τα ΜΑΤ είχαν καταπατήσει το άσυ-
λο και δεν άφηναν τον κόσµο να τελειώ-
σει την διαδήλωση αφού βρισκόντου-
σαν πάνω στην πλατεία έξω από το κτί-
ριο της Πρυτανείας.

Νο 89666

Ο ∆εκέµβρης

ΜΜεε  ββααρριιάά  κκρρααννιιοοεεγγκκεεφφααλλιικκήή  κκάάκκωωσσηη  κκααιι  σσεε  κκρρίίσσιιµµηη  κκααττάάσστταασσηη  ββρρίίσσκκεεττααιι
σσττοο  ννοοσσοοκκοοµµεείίοο  ηη  ΑΑγγγγεελλιικκήή  ΚΚοουυττσσοουυµµπποούύ,,  µµέέλλοοςς  ττοουυ  ΕΕΕΕΚΚ  κκααιι  ααγγωωννίίσσττρριιαα  εεππίί
χχοούύννττααςς  όότταανν  µµάάλλιισστταα  εείίχχεε  φφυυλλαακκιισσττεείί  κκααιι  ββαασσααννιισσττεείί..

Την  Κυριακή 6/12 και ενώ το µπλοκ του ΕΕΚ βρισκόταν στο Σύνταγµα ένας
αστυνοµικός της Οµάδας “∆” ανέπτυξε ιλιγγιώδη ταχύτητα και κινήθηκε δολο-
φονικά προς το µέρος των διαδηλωτών. Έπεσε µε φόρα πάνω στην Αγγελική
και την χτύπησε σοβαρά. Στη συνέχεια, επίθεση δέχτηκαν τόσο αυτοί που πή-
γαν να την βοηθήσουν όσο και το υπόλοιπο µπλοκ της οργάνωσης καθώς δε-
κάδες µέλη της οµάδας «∆» επιτέθηκαν για να τους πάρουν τα πανό και να
τους διαλύσουν. Οι «Ζητάδες» και οι «∆ελτάδες» επιχείρησαν συστηµατικά δο-
λοφονικούς εµβολισµούς πέφτοντας µε ταχύτητα πάνω σε διαδηλωτές. 

Η σκηνή του τραυµατισµού της Α. Κουτσουµπού φάνηκε καθαρά και στην τηλεόρα-
ση της ΝΕΤ που είχε κάµερες για να καλύπτουν τη διαδήλωση. Το βίντεο έχει ανέβει
και στο You Tube (http://www.youtube.com/watch?v=zu06paWOF2I  ) και έχει πάνω
από 50.000 προβολές από κόσµο που προσπαθεί να µάθει τι συνέβη. 

Απαράδεκτη ήταν η στάση των περισσότερων ΜΜΕ, τα οποία δεν ανέφεραν
λέξη για το συµβάν παρόλο που υπήρχε ζωντανή σύνδεση. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ στην
ανακοίνωση της αναφέρει ότι «το τρίκυκλο του Γκοτζαµάνη έγινε δίκυκλο» και
τονίζει ότι χρειάζεται να δοθεί µάχη για να τιµωρηθούν οι ένοχοι, όπως και οι
δολοφόνοι του Αλέξη Γρηγορόπουλου. Τα αιτήµατα του κινήµατος να αφοπλι-
στεί η Αστυνοµία, να διαλυθούν τα ΜΑΤ και οι οµάδες ∆ και Ζ είναι περισσότε-
ρο επιτακτικά µετά από το διήµερο των κινητοποιήσεων και το όργιο καταστο-
λής και τροµοκρατίας από τη µεριά της κυβέρνησης. 

� Την Τρίτη το βράδυ την ώρα που η Ε.Α. πήγαινε στο τυπογραφείο γινόταν
διαδήλωση καλεσµένη από κοινού από ΕΕΚ, ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ΣΥΡΙΖΑ.

Να διαλυθούν οι ομάδες “Δ”

Η αστυνομοκρατία δεν περνάει

Πανεπιστηµίου, ∆ευτέρα 7 ∆εκέµβρη 2009
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Μαθητές, ∆ευτέρα 7 ∆εκέµβρη 2009

Η ίδια εικόνα υπήρχε σε όλες τις πό-
λεις που πραγµατοποιήθηκαν συλλαλη-
τήρια µε χαρακτηριστικότερο παράδειγ-
µα τη Θεσσαλονίκη. Την Κυριακή η
Αστυνοµία επιτέθηκε στα µπλοκ των φοι-
τητικών συλλόγων τουλάχιστον δύο φο-
ρές και προσπάθησε να αποµονώσει
µπλοκ διαδηλωτών. Την δεύτερη φορά
είχε εγκλωβίσει περίπου 200 άτοµα και
µόνο µετά από επίµονη παρέµβαση των
δυνάµεων της ΑΝΤΑΡΣΥΑ αφέθηκαν οι
120 περίπου ελεύθεροι. Οι υπόλοιποι
οδηγήθηκαν στο Αστυνοµικό Μέγαρο
της πόλης. Ένα µεγάλο κοµµάτι της πο-
ρείας µε επικεφαλής την ΑΝΤΑΡΣΥΑ ορ-
γάνωσε διαµαρτυρία έξω από το κτίριο
µέχρι αργά το βράδυ.

Οι δυνάµεις των ΜΑΤ ήταν προκλητι-
κές και τις δύο µέρες των κινητοποιήσε-
ων αφού «έσπασαν δύο φορές άσυλο
στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο κάνο-
ντας προσαγωγές µέσα στο προαύλιο
και πετούσαν συνεχώς δακρυγόνα»,
όπως µας είπε ο ΝΝίίκκοοςς  ΤΤοουυρρννάάςς, µετα-
πτυχιακός φοιτητής.

Η προσπάθεια του Χρυσοχοΐδη να
σπείρει το φόβο και να αποµαζικοποιή-
σει τις κινητοποιήσεις απέτυχε πανελλα-
δικά. Παρά την προσπάθεια κάποιων
ΜΜΕ(όπως τα ΝΕΑ ή το Μέγκα) να πα-
ρουσιάσουν τον Υπουργό ως προστάτη
των πολιτών απέτυχε επίσης. Τα συγχα-
ρητήρια από το ΛΑΟΣ και τους εκπρο-
σώπους των ΜΑΤατζήδων σε εκποµπές
που ακολούθησαν µετά τη ∆ευτέρα ανά-
γκασαν ακόµα και γνωστούς δηµοσιο-
γράφους να κάνουν ερωτήσεις στον
Χρυσοχοΐδη σε σχέση µε την τακτική
που ακολουθεί. Ταυτόχρονα, έχει εκτε-
θεί καθώς µόλις πριν από δέκαπέντε πε-
ρίπου µέρες χαρακτήρισε «γελοίο» τον
νόµο για την κουκούλα και τώρα υπάρ-
χουν διαδηλωτές που σέρνονται στα δι-
καστήρια µε βάση αυτόν.

Η νέα κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ κάνει
ότι περνάει από το χέρι της για να στα-
µατήσει το µαζικό κίνηµα. Αυτό είναι που
την ενοχλεί, αυτό είναι που την φοβίζει.
Στους χιλιάδες διαδηλωτές στόχευαν οι
ΜΑΤατζήδες όταν έριχναν τα δακρυγό-
να, σε αυτούς επιτέθηκαν δολοφονικά οι
∆ελτάδες. Η καλύτερη απάντηση είναι
το νέο φοιτητικό συλλαλητήριο την Πέ-
µπτη και η προσπάθεια για πανεργατική
απεργία αό τα κάτω κόντρα στο προϋπο-
λογισµό της λιτότητας και της ανεργίας
στις 17 ∆εκέµβρη.   

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
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συνεχίζεται...
Τεράστια συλλαλητήρια, αφετηρία καταλήψεων

Σε όλες τις πόλεις
ΗΗ  εεξξέέγγεερρσσηη  ττοουυ  ∆∆εεκκέέµµββρρηη  έέχχεειι  ααφφήήσσεειι  ττοο

σσττίίγγµµαα  ττηηςς  σσεε  κκάάθθεε  ππόόλληη  κκααιι  ααυυττόό  ήήτταανν  φφαα--
ννεερρόό  σσττοο  δδιιήήµµεερροο  ττωωνν  κκιιννηηττοοπποοιιήήσσεεωωνν  εεννάά--
ννττιιαα  σσττηη  δδοολλοοφφοοννίίαα  ττοουυ  ΑΑλλέέξξηη..  ΤΤόόσσοο  ττηηνν
ΚΚυυρριιαακκήή  όόσσοο  κκααιι  ττηη  ∆∆εευυττέέρραα  οορργγααννώώθθηηκκαανν
δδιιααδδηηλλώώσσεειιςς  µµεε  χχιιλλιιάάδδεεςς  ννεεοολλααίίοουυςς  κκααιι  εερρ--
γγααζζόόµµεεννοουυςς  νναα  ππλληηµµµµυυρρίίζζοουυνν  τταα  κκεεννττρριικκάά
σσηηµµεείίαα  ττωωνν  ππεερριιφφεερρεειιαακκώώνν  ππόόλλεεωωνν..

Στο ΗΗρράάκκλλεειιοο την Κυριακή έγινε µαζική
διαδήλωση µε πάνω από 1000 άτοµα στην
οποία συµµετείχαν οι φοιτητικοί σύλλογοι, η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ,το ΚΚΕ (µ-λ) και δεκά-
δες ανέχταχτοι αγωνιστές. Στο ΡΡέέθθυυµµννοο
πριν από την πορεία που πέρασε από τους
κεντρικούς δρόµους της πόλης υπήρχε θε-
ατρικό δρώµενο από θεατρική οµάδα φοιτη-
τών αφιερωµένο στον Αλέξη και την περσι-
νή εξέγερση. Στα ΧΧααννιιάά η πορεία είχε πάνω
από 900 άτοµα.

Στα ΓΓιιάάννννεενναα µεγάλη συµµετοχή είχαν τα

συλλαλητήρια που οργάνωσαν οι φοιτητικοί
σύλλογοι και οι δυνάµεις της Αριστεράς.
∆ιαδηλώσεις µε έντονη την παρουσία µαθη-
τών έγιναν στην ΤΤρρίίπποολληη, στο ΆΆρργγοοςς, στη
ΒΒέέρροοιιαα, στη ΖΖάάκκυυννθθοο.

Χιλιάδες συµµετείχαν στις πορείες στην
ΠΠάάττρραα και την ΞΞάάννθθηη όπου δέσποζαν τα
φοιτητικά µπλοκ.

Στη ΛΛάάρριισσαα εκτός από την µεγάλη πορεία
της Κυριακής και της ∆ευτέρας οργανώθη-
κε και συζήτηση την Παρασκευή 4/12 για
τον «∆εκέµβρη και τις εξεγέρσεις του µέλ-
λοντος» µε συµµετοχή 70-80 ατόµων. Οµι-
λητής από την πλευρά της ΑΝΤΑΡΣΥΑ ήταν
ο ΚΚώώσσττααςς  ΠΠααππααδδάάκκηηςς.

Σε όλες τις κινητοποιήσεις οι διαδηλωτές
αντιµετώπισαν την καταστολή της Αστυνο-
µίας, αλλά η µαζικότητα των διαδηλώσεων
δεν άφησε περιθώρια να διαλυθούν σε κα-
µιά περίπτωση.

∆∆ εεκκάάδδεεςς  χχιιλλιιάάδδεεςς  δδιιααδδηηλλωωττέέςς
σσυυµµµµεεττεείίχχαανν  σστταα  σσυυλλλλααλληηττήήρριιαα
πποουυ  δδιιοορργγααννώώθθηηκκαανν  σσττιιςς  66  κκααιι  77

∆∆εεκκέέµµββρρηη  ααππόό  ττιιςς  οορργγααννώώσσεειιςς  ττηηςς  ΑΑρριι--
σσττεερράάςς  κκααιι  µµααζζιικκοούύςς  φφοορρεείίςς  σσττοονν  έένναα
χχρρόόννοο  ααππόό  ττηη  δδοολλοοφφοοννίίαα  ττοουυ  ΑΑλλέέξξηη
ΓΓρρηηγγοορρόόπποουυλλοουυ  κκααιι  ττηηνν  εεξξέέγγεερρσσηη  πποουυ
αακκοολλοούύθθηησσεε..

Την Κυριακή το κάλεσµα που είχε γί-
νει από τις οργανώσεις της Αριστεράς
και άλλες κινήσεις συσπείρωσε χιλιά-
δες κόσµο. Είναι χαρακτηριστικό ότι
ακόµα και τα κανάλια που πρόβαλλαν
περισσότερο τα επεισόδια δεν µπόρε-
σαν να µην σχολιάσουν ότι «όταν η κε-
φαλή της πορείας έφτανε µπροστά
στις κλούβες των ΜΑΤ στο Σύνταγµα η
ουρά της δεν είχε φτάσει στην µέση
της Σταδίου».

Ο κόσµος είχε αρχίσει να συγκε-
ντρώνεται από νωρίς, τουλάχιστον µια
ώρα πριν από το κάλεσµα για την πο-
ρεία. Πριν από τη διαδήλωση µιλήσαµε
µε τον ΡΡααφφααήήλλ  ΚΚαασσττρρίίττσσηη από το ΧΧαα--
ρροοκκόόππεειιοο  ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιοο. «Φέτος, οι φοι-
τητές και γενικά όλο το κίνηµα κατεβαί-
νει ένα χρόνο µετά τη δολοφονία του
Αλέξη Γρηγορόπουλου όχι µόνο για να
τον τιµήσει, αλλά και για να δοθεί µια
απάντηση ενάντια στις επιθέσεις της
κυβέρνησης στους φοιτητικούς και νε-
ολαιίστικους αγώνες και στις εργατικές
µάχες. Για αυτό και η πορεία θα κατευ-
θυνθεί στη Βουλή. Στη σχολή µου έγινε
µάζεµα από κόσµο από τις αριστερές
παρατάξεις και αποφασίσαµε να κατέ-
βει πανό και να κάνουµε µια οργανωµέ-
νη πορεία. Για να απαντήσουµε σε
όλες τις επιθέσεις. Με συνθήµατα όχι
µόνο αντικατασταλτικά, αλλά και ενά-
ντια στην κυβέρνηση και τον καπιταλι-
σµό συνολικά».

Με πανό είχαν κατέβει και πολλοί µα-
θητές από την ΕΕλλλληηννοογγεερρµµααννιικκήή  ΈΈννωω--
σσηη. «Το σχολείο µας δεν έχει κατέβει
ποτέ ξανά σε πορεία. Είναι και η φωνή
του σχολείου µας στον αγώνα για να

αλλάξει και η παιδεία και γενικότερα το
σύστηµα», είπε στην ΕΑ η ΣΣίίλλιιαα  ΘΘεεοοδδοο--
σσοοπποούύλλοουυ.

Όσο περνούσε η ώρα, ο κόσµος
πολλαπλασιαζόταν. Στην κορυφή της
πορείας βρέθηκαν οι ΦΦοοιιττηηττιικκοοίί  ΣΣύύλλλλοο--
γγοοιι, µετά ακολουθούσαν το ΣΣωωµµααττεείίοο
ΜΜιισσθθωωττώώνν  ΤΤεεχχννιικκώώνν, το ΣΣωωµµααττεείίοο  ΒΒιιββλλίί--
οουυ  κκααιι  ΧΧάάρρττοουυ, πανό της ΑΑΝΝΤΤΑΑΡΡΣΣΥΥΑΑ, η
ΑΑννττιιεεξξοουυσσιιαασσττιικκήή  ΚΚίίννηησσηη, το ΕΕΕΕΚΚ το
ΣΣυυννττοοννιισσττιικκόό  ΑΑννττίίσστταασσηηςς  ΜΜααθθηηττιικκώώνν
ΠΠρρωωττοοββοουυλλιιώώνν, οι µαθητές
AAnnttiiccaappiittaall iissttaa, ξανά πανό της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, η ΟΟΚΚ∆∆ΕΕ  ΣΣππάάρρτταακκοοςς, το
ΣΣΕΕΚΚ και έπειτα το ΚΚΚΚΕΕ  µµλλ, το ΜΜΛΛ--ΚΚΚΚΕΕ
και ο ΣΣΥΥΡΡΙΙΖΖΑΑ. Ένα πολύχρωµο ποτάµι
µε πάνω από τριάντα χιλιάδες διαδη-
λωτές µε µαζικά µπλοκ, µε παλµό και
συνθήµατα που αναδείκνυαν τη ριζο-
σπαστικοποίηση από την περσινή εξέ-
γερση. Το «µέλλον µας δεν είναι ο κα-

πιταλισµός, είναι η επανάσταση και ο
σοσιαλισµός» δονούσε την ατµόσφαι-
ρα και έδινε σε έµπνευση και σε όσους
παρακολουθούσαν την πορεία.

Η διαδήλωση κατέληξε στην Οµό-
νοια κάνοντας ένα µεγάλο κύκλο στο
κέντρο παρόλο που Αστυνοµία «βοµ-
βάρδιζε» µε δακρυγόνα και χηµικά και
προσπάθησε σε τρεις τουλάχιστον πε-
ριπτώσεις να αποµονώσει µπλοκ διαδη-
λωτών. Ήταν η καλύτερη αρχή για την
συνέχεια του ∆εκέµβρη.

Πανεκπαιδευτικό 7 ∆εκέµβρη

ΤΤηηνν  ∆∆εευυττέέρραα  οοιι  κκεεννττρριικκοοίί  δδρρόόµµοοιι  ττηηςς
ΑΑθθήήννααςς  ππλληηµµµµύύρριισσαανν  ξξααννάά  ααππόό  µµααθθηη--
ττέέςς,,  φφοοιιττηηττέέςς  κκααιι  εεκκππααιιδδεευυττιικκοούύςς..  ΉΉδδηη
ααππόό  ννωωρρίίςς  ττοο  ππρρωωίί  εείίχχαανν  οορργγααννωωθθεείί  µµαα--
θθηηττιικκέέςς  πποορρεείίεεςς  σσεε  γγεειιττοοννιιέέςς,,  κκάάπποοιιεεςς
ααππόό  ττιιςς  οοπποοίίεεςς  κκααττέέλληηξξαανν  σσεε  αασσττυυννοοµµιι--
κκάά  ττµµήήµµαατταα..  ΤΤοοππιικκέέςς  δδιιααδδηηλλώώσσεειιςς  έέγγιι--

νναανν  σσττηηνν  ΚΚααλλλλιιθθέέαα,,  σσττοο  ΓΓααλλάάττσσιι,,  σσττηη
∆∆ρροοσσιιάά,,  σσττοονν  ΠΠεειιρρααιιάά,,  σσττηη  ΓΓκκρράάββαα  κκααιι
ααλλλλοούύ..

Στο συλλαλητήριο καλούσαν οι σχο-
λές που βρίσκονταν σε κατάληψη, το
Συντονιστικό Αντίστασης Μαθητικών
Πρωτοβουλιών, η ΟΛΜΕ και η ∆ΟΕ,
ενώ η Α∆Ε∆Υ είχε προκηρύξει στάση
εργασίας για να συµµετέχουν και οι ερ-
γαζόµενοι του δηµόσιου στη διαδήλω-
ση.

Εντυπωσιακή ήταν η παρουσία των
φοιτητών από όλες τις σχολές. «Η δυ-
ναµική παρουσία µαθητών και φοιτη-
τών στις διαδηλώσεις του ∆εκέµβρη
αποδεικνύει ότι ο περσινός αυθορµητι-
σµός ήταν κάθε άλλο παρά στείρος.
Μετουσιώθηκε σε κοινωνική και πολιτι-
κή ερµηνεία του σήµερα. Στην Πάντειο
ετοιµάζουµε εκδήλωση για τα 10 χρό-
νια από το Σιατλ και θα είµαστε στην

απεργία και τη διαδήλωση στις 17 ∆ε-
κέµβρη», µας είπε ο ΜΜάάρριιοοςς  ΚΚοούύννααςς,
φοιτητής ΠΠααννττεείίοουυ.

Μεγάλη συµµετοχή είχαν και οι εκ-
παιδευτικοί που κατέβηκαν στο δρόµο
µαζί µε µαθητές τους. «Η εικόνα µου εί-
ναι πολύ θετική και από τη σηµερινή
και από τη χτεσινή διαδήλωση. Πρέπει
να συνεχίσουµε µε στροφή στα σωµα-
τεία. Είναι ένας δρόµος που δεν µας
έχει προδώσει ποτέ. Για τις 17 ∆εκέµ-
βρη είµαστε από εκείνα τα σωµατεία
που συντονίζουν αυτήν την προσπά-
θεια», µας δήλωσε ο ΓΓιιάάννννηηςς  ΠΠααππααδδόό--
πποουυλλοοςς, απερχόµενος πρόεδρος της
ΕΕΛΛΜΜΕΕ  ΆΆννωω  ΛΛιιοοσσίίωωνν--ΖΖεεφφεειιρρίίοουυ--ΦΦυυλλήήςς.

Στην κεφαλή της πορείας ήταν το τε-
ράστιο µπλοκ του Πολυτεχνείου και
ακολουθούσαν πολλοί σύλλογοι ακό-
µα, όπως της Ιατρικής, του Φυσικοµα-
θηµατικού, της Νοµικής, του Πολιτικού
και άλλοι.

Έπειτα, υπήρχε το µπλοκ των εκπαι-
δευτικών, µετά οι εργαζόµενοι στο
Υπουργείο Πολιτισµού και ακολουθού-
σαν οι µαθητές µε πολύ δυνατή την πα-
ρουσία του Συντονιστικού Αντίστασης.
Τέλος, πανό είχαν η ΑΝΤΑΡΣΥΑ, το
ΣΕΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Παρά τις επιθέσεις
των ΜΑΤ µε δακρυγόνα και χειροβοµβί-
δες κρότου-λάµψης, η πορεία δεν δια-
λύθηκε και αφού έφτασε στη Βουλή
προχώρησε προς τα Προπύλαια. 

Οι φοιτητές συνέχισαν προς το Πο-
λυτεχνείο όπου συνεδρίασε σε ένα κα-
τάµεστο ΜΑΧ το Συντονιστικό Γενικών
Συνελεύσεων και Καταλήψεων το οποίο
πήρε απόφαση για διαδήλωση την Πέ-
µπτη 10 ∆εκέµβρη στις 12 η ώρα στα
Προπύλαια και διοργάνωση νέου γύ-
ρου γενικών συνελεύσεων για µαζικές
καταλήψεις σε όλες τις σχολές. Η µαζι-
κή συµµετοχή στα συλλαλητήρια άνοι-
ξε δρόµους για να απλωθεί η αντίστα-
ση σε σχολές, σχολεία και εργατικούς
χώρους.
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ΕΕ νναα  ωωµµόό  εεκκββιιαασσττιικκόό  ((οοιικκοοννοοµµιικκόό,,
κκοοιιννωωννιικκόό  κκααιι  πποολλιιττιικκόό))  δδίίλληηµµµµαα
ξξεεδδιιππλλώώννεεττααιι  ττ ιιςς  ττεελλεευυττααίίεεςς

εεββδδοοµµάάδδεεςς::  ΕΕίίττεε  θθαα  σσααςς  ππννίίξξοουυνν  ««οοιι  δδυυ--
ννάάµµεειιςς  ττηηςς  ααγγοορράάςς»»,,  εείίττεε  θθαα  ααπποοφφαασσίί--
σσεεττεε  νναα  ππννιιγγεείίττεε  µµόόννοοιι  σσααςς..

Η Κοµισιόν, η ΕΚΤ και η κυβέρνηση
του ΠΑΣΟΚ µας λένε: είτε δεχόσαστε
«Σταθεροποιητικό Πρόγραµµα» περικο-
πών σε µισθούς, ασφαλιστικό, κοινωνι-
κές δαπάνες, είτε η Ελλάδα θα χάσει
την «εµπιστοσύνη των αγορών», το κρά-
τος δεν θα µπορεί να δανείζεται για να
λειτουργεί οπότε κινδυνεύετε να χρεο-
κοπήσετε όπως έγινε µε το Ντουµπάι.

Για πια «εµπιστοσύνη των αγορών»
µιλάνε όταν ακόµα και οι πιο πιστοί θια-
σώτες  του νεοφιλελευθερισµού ανα-
γκάζονται να παραδεχθούν την πλήρη
αποτυχία και αναξιοπιστία των «δυνά-
µεων της αγοράς» µπροστά στο βάθος
και το εύρος της νέας οικονοµικής κρί-
σης που κρατάει από το καλοκαίρι του
2007.

Ούτε και οι ίδιοι δεν ξέρουν πού πά-
νε τα πράγµατα. «Το µεγάλο ερώτηµα
είναι εάν η παγκόσµια οικονοµία µπορεί
να αναπτυχθεί αρκετά γρήγορα για να
περιορίσει τις ζηµίες που βαραίνουν
ακόµα, ή µοιραία θα πέσει σε δεύτερη
ύφεση», σηµειώνουν οι Financial Times.

Προς το παρόν τίποτα δεν παραπέµπει
προς την πρώτη κατεύθυνση.

Ξεχνούν τι προκάλεσαν «οι δυνάµεις
της αγοράς» µε το σκάσιµο της φού-
σκα των ακινήτων και των πιστώσεων
που τροφοδοτούσαν οι τραπεζίτες µε
τις πλάτες των κυβερνήσεων. Ώστε να
κινούνται οι οικονοµίες µε δανεικά για
να µην βουλιάξουν τα ποσοστά κέρ-
δους των µεγάλων επιχειρήσεων.

Ξεχνούν ότι οι ίδιοι οι τραπεζίτες
όταν κατάλαβαν ότι οι «µαύρες τρύ-
πες» δεν θα καλυφθούν ποτέ εάν δεν
υπάρξει καταστροφή κεφαλαίων, άρχι-
σαν να βλέπουν ο ένας τον άλλον µε µι-
σό µάτι ανεβάζοντας στα ύψη τα επιτό-
κια δανεισµού αναµεταξύ τους αλλά
και στο δανεισµό των κρατών.

Όταν κατάλαβαν ότι τα κράτη θα
αναλάβουν τα χρέη τους, µεταφέρο-
ντας στα σωθικά τους τις «µαύρες τρύ-
πες» των τραπεζών, τότε τα επιτόκια
άρχιζαν να προσγειώνονται. 

Όχι για να περάσει ρευστό στην
πραγµατική οικονοµία, στα εισοδήµα-
τα, στη κατανάλωση, αλλά για να δα-
νείζονται ξανά φθηνά «οι αγορές» και
να εκβιάζουν δηµιουργώντας νέες χρη-
µατοοικονοµικές φούσκες στις µετο-
χές, τα νοµίσµατα, τα εµπορεύµατα.

Για να κερδοσκοπούν οι ελληνικές

τράπεζες (κι άλλοι παγκόσµιοι «παί-
κτες») µε τα οµόλογα του δηµοσίου τα
οποία αγόραζαν µε επιτόκια 5%-6%,
όταν δανείζοντας από την ΕΚΤ µε επι-
τόκιο κάτω από 1%. Και να χρηµατοδο-
τούν παράλληλα «ανοίγµατα» στο ναρ-
κοπέδιο της Ανατολικής Ευρώπης,
ύψους 55 δισ. ευρώ (όσο το 1/5 του
ΑΕΠ) µε τις εγγυήσεις του ελληνικού
δηµοσίου.

Εκβιασµοί

ΚΚιι  όόµµωωςς  ααυυττοοίί  οοιι  εεκκββιιαασσµµοοίί  ννττύύννοοννττααιι
κκοοµµψψάά  µµεε  ιιδδεεοολλοογγιικκόό  µµααννδδύύαα  ααππόό  ττηηνν
κκυυββέέρρννηησσηη  κκααιι  πποολλλλάά  ΜΜΜΜΕΕ,,  πποουυ  θθυυµµίί--
ζζοουυνν  σσεε  εεκκσσυυγγχχρροοννιισσττιικκήή  ββεερρσσιιόόνν  ττιιςς
δδεεξξιιέέςς  κκρρααυυγγέέςς  ττηηςς  εεπποοχχήήςς  πποουυ  ττοο
ΠΠΑΑΣΣΟΟΚΚ  εερρχχόότταανν  σσττηηνν  εεξξοουυσσίίαα  ττοο  11998811..

Ο Παναγιώρης Λάµψιας, γράφει
στην Ηµερησία του Σαββάτου (28/11):
«Οι αγορές έχουν τους δικούς τους νό-
µους και δεν υπακούουν σε διαταγές
και εξυπνάδες ορισµένων που θεωρούν
ότι µπορούν να επιβάλουν τους όρους
τους όντας σε θέση αµύνης… Όσοι πι-
στεύουν ότι η Eλλάδα µπορεί να κλεί-
σει τα... σύνορά της στο διεθνές κεφά-
λαιο και στους πάσης φύσεως κερδο-
σκόπους ας γυρίσουν πλευρό αν δεν
µπορούν απλώς να ξυπνήσουν».

Η εικόνα είναι ανάποδη. Όσα και να
δεχτούν να θυσιάσουν οι εργαζόµενοι
τίποτε δεν εξασφαλίζει ότι θα πέσουν
τα επιτόκια δανεισµού του δηµοσίου.
∆ιότι αυτό που καθορίζει την πορεία
τους είναι η κρίση της παγκόσµιας οι-
κονοµίας, η κρίση του καπιταλισµού και
όχι τα ιδεολογήµατα ότι οι εργαζόµενοι
και ο δηµόσιος τοµέας (το κράτος πρό-
νοιας) «υπερκαταναλώνουν» και είναι
«αντιπαραγωγικοί».

Το ζήτηµα, λοιπόν, δεν είναι να προ-
σπαθήσουµε να «ανακτήσουµε την
εµπιστοσύνη των αγορών», αλλά να
τους επιβάλουµε τα ριζικά µέτρα που
απαιτούνται. Αναξιόπιστοι δεν είµαστε
εµείς, αποτυχηµένοι και αφερέγγυοι εί-
ναι αυτοί και το σύστηµά τους.

Αντί η κυβέρνηση να ψάχνει να βρί-
σκει 13 δισ. ευρώ το χρόνο (το 22,3%
του συνόλου των εσόδων) για να πλη-
ρώνει τοκοχρεολύσια στους τραπεζίτες
πέρα και πάνω από τα «πακέτα στήρι-
ξης», είναι πιο αποτελεσµατικό να πα-
γώσει τις πληρωµές τόκων και να κρα-
τικοποιήσει τις τράπεζες.

Είναι ένα πρώτο βήµα που µπορεί να
ανοίξει τεράστιες δυνατότητες για τη
στήριξη των κοινωνικών αναγκών, για
µισθούς, συντάξεις, υγεία, παιδεία,
προστασία του περιβάλλοντος.

Γιατί να παγώσουν όλα αυτά και να
µην παγώσουν οι τόκοι στις τράπεζες;
Γιατί να παίρνουν δηµόσιο χρήµα, χω-
ρίς να έχουν δηµόσιο έλεγχο;

Το απεργιακό ραντεβού στις 17 ∆ε-
κεµβρίου µπορεί να δώσει το έναυσµα
στέλνοντας ηχηρό µήνυµα, γιατί οι ερ-
γαζόµενοι δικαιολογηµένα έχουν χάσει
την εµπιστοσύνη τους στις δυνάµεις
της αγοράς και τους υπηρέτες της.

Κώστας Σαρρής
Financial Crimes

ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΟΙ
ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

ΤΤαα  ππαακκέέτταα  πποολλλλώώνν  εεκκααττοοµµµµυυρρίίωωνν  εευυρρώώ  κκααιι  δδοολλααρρίίωωνν  πποουυ  έέχχοουυνν  αανναακκοοιιννωω--
θθεείί  σσεε  ΗΗΠΠΑΑ  κκααιι  ΕΕυυρρώώππηη,,  µµπποορρεείί  νναα  κκααττάάφφεερραανν  νναα  φφρρεεννάάρροουυνν  ττηη  ππττώώσσηη  σσττηηνν
άάββυυσσσσοο,,  ααλλλλάά  όόλλαα  εείίννααιι  αακκόόµµαα  ρρεευυσσττάά  κκααιι  ααββέέββααιιαα  γγιιαα  ττηηνν  κκααττάάσστταασσηη  ττηηςς  ππαα--
γγκκόόσσµµιιααςς  οοιικκοοννοοµµίίααςς  µµεε  ττηηνν  ααννεερργγίίαα  κκααιι  τταα  χχρρέέηη  σστταα  ύύψψηη..

Γι’ αυτό ακόµα στο G20 δεν είναι σίγουροι εάν θα τραβήξουν το «µαξιλάρι»
των κρατικών στηρίξεων διεθνώς, παρά τη διόγκωση των δηµόσιων χρεών ελ-
λειµµάτων, την ώρα που ζωγραφίζουν σχήµατα U ή W για την ανάκαµψη.

Για τον Μαρξ η διέξοδος στις κρίσεις του καπιταλισµού είναι η κάθαρση µέ-
σα από την καταστροφή κεφαλαίου, χρεοκοπίες, εξαγορές αδύναµων από
όσους επιβίωσαν. Αλλά όσο γερνάει ο καπιταλισµός η πτωτική τάση του πο-
σοστού κέρδους και οι καταστροφές που προκαλεί µε τις κρίσεις, αφορούν
όλο και πιο γιγάντιες εταιρείες στο παγκόσµιο σύστηµα αυξάνοντας τον κίν-
δυνο για ντόµινο καταρρεύσεων.

Μετά την εµπειρία από την κατάρρευση της Lehman όταν οι κυβερνήσεις
ανά τον κόσµο λένε, «πολλοί µεγάλοι για να αφεθούν στην τύχη τους», εννο-
ούν οµίλους τραπεζών και πολυεθνικών επιχειρήσεων που βρέθηκαν στο χεί-
λος της χρεοκοπίας µέσα στην κρίση του συστήµατος.

Αλλά ακριβώς επειδή είναι πολύ µεγάλοι, όταν γκρεµίζονται απειλούν να
παρασύρουν µαζί τους κι άλλους τοµείς της οικονοµίας, ακόµα και ολόκλη-
ρες χώρες εάν δεν παρέµβουν τα κράτη να τους σώσουν όπως κι έγινε σε
ΗΠΑ, Ευρώπη, Ασία (µε κορυφαίο παράδειγµα τη General Motors αλλά και
πολλές τράπεζες).

Τα αδιέξοδα της ΕΕ

Οι πιέσεις τις υπερχρέωσης βγάζουν στην επιφάνεια τα αδιέξοδα της Ευ-
ρώπης και τις συγκρούσεις τόσο στο εσωτερικό της όσο και µε τον υπόλοιπο
κόσµο (ΗΠΑ, Κίνα).

Η ΕΕ επιµένει στη «δηµοσιονοµική πειθαρχία», φοβούµενη ότι αν υπερ-χρε-
ωθεί σαν τις ΗΠΑ (τυπώνοντας χρήµα) θα κινδυνεύσει το ευρώ, για την στα-
θερότητα του οποίου πρέπει να θυσιαστούν µε οποιοδήποτε κόστος «απρο-
σάρµοστες χώρες».

Έτσι οι κάθε λογής Αλµούνια εµφανίζουν την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την
Ουγγαρία, τις Βαλτικές Χώρες, σαν «βαρίδια» που πρέπει να «εξυγιανθούν»
µε σκληρά προγράµµατα περικοπών λατινοαµερικάνικου χαρακτήρα στυλ
Αργεντινής.

Το γηροκοµείο 
του καπιταλισµού

ΒΒ ααρρύύ  ππρρόόγγρρααµµµµαα  λλιιττόόττηηττααςς  γγιιαα  ττηηνν  εεππόόµµεεννηη  δδεεκκααεεττίίαα  ππρροο--
ττεείίννεειι  οο  ∆∆ιιοοιικκηηττήήςς  ττηηςς  ΤΤρράάππεεζζααςς  ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδοοςς  ΓΓ..  ΠΠρροοββόόπποουυ--
λλοοςς  ππρροοκκεειιµµέέννοουυ  νναα  µµεειιωωθθοούύνν  τταα  εελλλλεείίµµµµαατταα  κκααιι  νναα  εεξξυυ--

γγιιααννθθεείί  ηη  εελλλληηννιικκήή  οοιικκοοννοοµµίίαα..  

Την περασµένη εβδοµάδα ο Προβόπουλος µίλησε στην "Επιτρο-
πή Οικονοµικών Υποθέσεων της Βουλής" κατά την παρουσίαση της
'Ενδιάµεσης Έκθεσης της ΤτΕ" για την νοµισµατική πολιτική του
2009. Συγκεκριµένα µίλησε για την «τεράστια σπατάλη του δηµόσι-
ου» στην οποία χρειάζεται να µπει φρένο και πρότεινε τη συνέχιση
των  «τολµηρών και αναγκαίων µεταρρυθµίσεων». Ζήτησε περικοπή
των δαπανών, την οποία υπολόγισε στα 20 δισ. ευρώ και εξοικονό-
µιση 35δις ευρώ από την φοροδιαφυγή, ενώ δε δίστασε να ζητήσει
να αναµορφωθεί το ασφαλιστικό σύστηµα θεωρώντας ότι τα ταµεία
έχουν φαλιρίσει εξ αιτίας της µεγάλης γήρανσης του πλυθυσµού. 

Ο Προβόπουλος που θεωρεί ότι τα ταµεία δεν έχουν λεφτά γιατί
οι συνταξιούχοι έχουν το θράσος να ζουν πολύ είναι από τους πιο
καλά αµειβόµενους διοικητές των κεντρικών τραπεζών στον κόσµο,
σύµφωνα µε το Reuters. «Ο κατάλογος που καταρτίστηκε από το
πρακτορείο ειδήσεων έδειξε ότι ο Προβόπουλος κερδίζει 362.500
ευρώ, ή 465.885 δολάρια ετησίως, έναντι 345.252 ευρώ που κατα-
βάλλονται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) για τον κ.
Jean-Claude Trichet» 

Βέβαια την προηγούµενη εβδοµάδα προχώρησε και αυτός σε µία
κίνηση καλής θέλησης, αφού ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει στη
µείωση του µισθού του κατά 20%, προκειµένου να θέσει πρώτος το
παράδειγµα για την ανάγκη περικοπής των δηµοσίων δαπανών.
«Πρόκειται για µια συµβολική κίνηση για τους δύσκολους καιρούς
στους οποίους βρισκόµαστε», δήλωσε. Το µήνυµα είναι σαφές: Οι
θυσίες είναι για όλους. Ο Προβόπουλος θα παίρνει «µόνο» δέκα πέ-
ντε φορές περισσότερα από τον µέσο δηµόσιο υπάλληλο…

ΟΟλλοο  ττοονν  ππεερραασσµµέέννοο  µµήήνναα,,  πποουυ  ωωςς
γγννωωσσττόόνν  εείίννααιι  οο  µµήήννααςς  κκααττάάρρττιισσηηςς
ττοουυ  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσµµοούύ  ττοουυ  22001100,,  οοιι
δδηηλλώώσσεειιςς  δδιιεεθθννώώνν  ππααρρααγγόόννττωωνν  πποουυ
ζζηηττοούύνν  σσττηηνν  οουυσσίίαα  νναα  ππλληηρρώώσσοουυµµεε
οοιι  εερργγααζζόόµµεεννοοιι  ττηηνν  κκρρίίσσηη  ττοουυ  σσυυσσττήή--
µµααττοοςς  εείίχχαανν  ττηηνν  ττιιµµηηττιικκήή  ττοουυςς..  

Από τις δηλώσεις του Επιτρόπου
της Ευρωπαϊκής Ένωσης Χοακίν
Αλµούνια, µέχρι τον πρόεδρο της
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
Ζαν-Κλοντ Τρισέ και από τον πρόε-
δρο του Eurogroup, Ζαν Κλοντ Γι-
ουνκέρ, µέχρι τον Αµερικανό πρέ-
σβη την Ελλάδα Σπέκχαρντ όλοι εν-
διαφέρονται για το καλό της ελληνι-
κής οικονοµίας και όλοι επαναλαµ-
βάνουν σε όλες τις γλώσσες τη γνω-
στή συνταγή «θυσίες» και «περικο-
πές» ίσον «ανάπτυξη» της οικονο-
µίας. Και όλα αυτά υπό την επιτήρη-
ση του ∆ΝΤ, κλιµάκιο του οποίου
ήρθε στην Ελλάδα.

Ο Τρισέ και ο Αλµούνια τρέχουν
να κάνουν δηλώσεις ότι η ελλάδα
δεν πρόκειται να χρεωκοπήσει όσο
βρίσκεται στην αγκαλιά της ΕΕ, αλ-
λά δεν παραλείπουν να πιέζουν για
µείωση των δαπανών από τον προϋ-
πολογισµό του 2010. Ζητούν πρό-

σθετα µέτρα και διαρθρωτικές µε-
ταρρυθµίσεις, όπως  η φορολογική
µεταρρύθµιση, οι αλλαγές στο
ασφαλιστικό, οι περικοπές στις δη-
µόσιες δαπάνες, οι ιδιωτικοποιήσεις,
και κυρίως   συστήνουν «πάγωµα»
των αποδοχών στο ∆ηµόσιο. 

Πρόσθετα

««ΣΣττηη  σσωωσσττήή  κκααττεεύύθθυυννσσηη  εείίννααιι  τταα
µµέέττρραα  πποουυ  ππήήρρεε  ηη  κκυυββέέρρννηησσηη  γγιιαα  ττηη
µµεείίωωσσηη  ττοουυ  εελλλλεείίµµµµααττοοςς,,  ααλλλλάά  θθαα
χχρρεειιαασσθθοούύνν  ππρρόόσσθθεετταα  µµέέττρραα  εεννττόόςς
ττοουυ  22001100»»,,  δδήήλλωωσσεε  ΓΓιιοούύννκκεερρ,,  µµεεττάά
ττηηνν  ττεελλεευυττααίίαα  σσυυννεεδδρρίίαασσηη  ττοουυ
EEuurrooggrroouupp..  

Το κερασάκι στην τούρτα ήταν οι
δηλώσεις του Ντάνιελ Σπέκχαρντ,
συνοψίζοντας τις θέσεις του, στο
ετήσιο συνέδριο για την «Ώρα της
ελληνικής οικονοµίας», που οργανώ-
νει το αµερικανο-ελληνικό επιµελη-
τήριο και τελεί υπό την αιγίδα του
υπουργείου Οικονοµίας. Ούτε λίγο
ούτε πολύ ζήτησε να καταργηθεί η
µονιµότητα και οι Συλλογικές Συµβά-
σεις εργασίας: «Χώρες µε ακαµψία
στην αγορά εργασίας τους, ακόµη
και µε κυβερνητική προστασία, βά-
ζουν τους εργαζόµενους στον κίνδυ-

νο της ανεργίας µακροπρόθεσµα»
τόνισε, και συνεχίζοντας στο ίδιο θέ-
µα πρόσθεσε ότι «στο βαθµό που κά-
ποιες κυβερνήσεις επιθυµούν να εγ-
γυηθούν τη δια βίου απασχόληση,
αυτό συχνά αποβαίνει σε ένα δυσβά-
στακτο δηµοσιονοµικό βάρος». 

Στη βάση αυτών των συνταγών θα
είναι ο προϋπολογισµός που θα αρ-
χίσει να συζητιέται  στη βουλή στις
17 ∆εκέµβρη.

Ενα δείγµα των επιθέσεων που
περιλαµβάνει ο προϋπολογισµός εί-
ναι το πάγωµα των µισθών στο δη-
µόσιο για όσους λαµβάνουν βασικό
µισθό 2.000 ευρώ, εξαιρουµένων
των επιδοµάτων. Σύµφωνα µε το
υπουργείο Οικονοµικών, πρόκειται
για περίπου 40 χιλιάδες υπαλλή-
λους, σε σύνολο 560 χιλιάδων. «Οι
µηδενικές αυξήσεις σε υπαλλήλους
µε µικτές αποδοχές άνω των 2.000
ευρώ, συνιστά πάγωµα στις καθα-
ρές αποδοχές από 1.400 ευρώ και
άνω», απάντησε η Α∆Ε∆Υ, δηλαδή
το κατώτατο µισθό που σύµφωνα µε
το κόστος ζωής χρειάζεται µία οικο-
γένεια για να ζήσει.

Κατερίνα θωίδου

Ο τραπεζίτης των 360.000 ευρώ ζητάει να παγώσουν 
οι µισθοί αυτών που παίρνουν 20 φορές λιγότερα

ΟΟ ιι  εερργγααζζόόµµεεννοοιι  σστταα  SSttaaggee  σσυυννεεχχίίζζοουυµµεε  ττοονν
ααγγώώνναα  µµααςς  µµέέχχρριι  νναα  κκαατταακκττήήσσοουυµµεε  ττηη
µµοοννιιµµοοπποοίίηησσήή  µµααςς,,  ααφφοούύ  εείίννααιι  ππιιαα  φφααννεε--

ρρόό  όόττιι  µµεεττάά  ααππόό  ττόόσσαα  χχρρόόννιιαα  εερργγαασσίίααςς  κκααλλύύππττοουυ--
µµεε  ππάάγγιιεεςς  κκααιι  δδιιααρρκκεείίςς  ααννάάγγκκεεςς..  ΑΑυυττόό  εεππιιββεεββααιιώώ--
ννεειι  κκααιι  γγρρααππττήή  ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ∆∆ηηµµοοττιικκοούύ  ΣΣυυµµββοουυλλίί--
οουυ  σσττοο  ∆∆ήήµµοο  ΠΠεερριισσττεερρίίοουυ  πποουυ  εερργγααζζόόµµαασσττεε..  

∆ιεκδικούµε µόνιµη δουλειά, την πληρωµή των
δεδουλευµένων µας και τα ένσηµα που χάσαµε
τόσα χρόνια δουλεύοντας ανασφάλιστοι µε τη δι-
καιολογία ότι είµαστε µαθητευόµενοι. Είµαστε πά-
νω απ’ όλα εργαζόµενοι και αυτό δεν αλλάζει όσα
ψέµατα και να πουν ότι είµαστε «ρουσφέτια», ότι
µπήκαµε χωρίς αξιοκρατικές διαδικασίες και ότι η

δικιά µας µονιµοποίηση θα είναι σε βάρος όσων
ψάχνουν για δουλειά. Αυτό δεν ισχύει. Στο ∆ήµο
Περιστερίου οι κενές οργανικές θέσεις είναι 600
και οι εργαζόµενοι µε stage είµαστε 159 άτοµα.
Και εµείς να γίνουµε µόνιµοι πάλι δεν φτάνουµε
για να καλύψουµε τα κενά. 

Η κυβέρνηση νόµιζε ότι η επίθεση σε βάρος µας
θα περνούσε αναίµακτα. Οµως µετά από τις κινη-
τοποιήσεις µας αποδείξαµε ότι αυτό δεν θα περά-
σει έτσι εύκολα. Το σίγουρο είναι ότι θα συνεχί-
σουµε µέχρι να κερδίσουµε αυτό που µας ανήκει.  

Χριστίνα Γραµµένου, 
µέλος του Συντονιστικής Επιτροπής εργαζόµενων

µε stage ∆ήµου Περιστερίου

Νο 896, 9/12/2009

ΗΗ κκυυββέέρρννηησσηη  εεττοοιιµµάάζζεεττααιι  νναα  ψψηηφφίίσσεειι  έένναανν
ππρροοϋϋπποολλοογγιισσµµόό  λλιιττόόττηηττααςς  πποουυ  θθαα  ππεερριι--
λλααµµββάάννεειι  ρρααγγδδααίίεεςς  ππεερριικκοοππέέςς  σσττιιςς  δδηηµµόό--

σσιιεεςς  δδααππάάννεεςς..  ΑΑυυττόό  πποουυ  δδιιαακκηηρρύύσσσσεειι  ηη  υυπποουυρργγόόςς
ΥΥγγεείίααςς  εείίννααιι  όόττιι  σστταα  ννοοσσοοκκοοµµεείίαα  υυππάάρρχχοουυνν  ττεερράά--
σσττιιεεςς  σσππααττάάλλεεςς  κκααιι  ππρρέέππεειι  νναα  υυππάάρρξξεειι  ννοοιικκοοκκύύρρεε--
µµαα..  

Οµως το πρόβληµα είναι ότι τα νοσοκοµεία δα-
πανούν τεράστια ποσά για να καλύψουν τις µαυ-
ρες τρύπες µίας πολιτικής ιδιωτικοποιήσεων που
έχει διαµορφωθεί εδώ και χρόνια και χαρίζει εκα-
τοµµύρια στους εργολάβους και στις εταιρείες.   

Καταρχήν οι συµβάσεις για όλων των ειδών τις
προµήθειες έχουν λήξει εδώ και µία πενταετία.
Κάποτε για να καλυφθούν οι ανάγκες σε υλικοτε-
χνική υποδοµή των νοσοκοµείων γίνονταν κάποιοι
διαγωνισµοί µε κριτήριο τις χαµηλότερες τιµές
και την ποιότητα των υλικών. Τώρα αυτά έχουν
καταργηθεί. Ολες οι προµήθειες γίνονται εξωσυµ-
βατικά χωρίς κανένα έλεγχο. Επίσης τα νοσοκο-
µεία διοικούνται από διοικητικά συµβούλια 9µελή
ή 11µελή που αµοίβονται πλουσιοπάροχα. 

Τα έργα που γίνονται και αφορύν τις επισκευές
στις κτιριακές υποδοµές γίνονται από εξωτεριτικά
συνεργεία µε αποτέλεσµα να δίνονται τεράστια
ποσά σε εργολάβους. Μία σειρά υπηρεσίες όπως
η καθαριότητα και η φύλαξη έχουν περάσει σε
ιδιώτες οι οποίοι  πληρώνονται από τους προϋπο-
λογισµούς των νοσοκοµείων και απασχολούν ερ-
γαζόµενους ανασφάλιστους, χωρίς συµβάσεις και
µε τετράωρα. Το παράδειγµα της ΟΙΚΟΜΕΤ είναι
πολύ χαρακτηριστικό. Το υπουργείο λέει ότι πρέ-
πει να περιοριστούν οι δαπάνες για τα φάρµακα,

που στην Ελλάδα είναι πολύ υψηλές. Αυτό οφεί-
λεται στην ανεξέλεγκτη αύξηση των τιµών που
επιβάλλουν οι φαρµακευτικές εταιρείες που στην
ουσία τρώνε τα λεφτά των νοσοκοµείων βγάζο-
ντας τεράστια κέρδη. 

Και όµως όλα αυτά τα συµφέροντα δεν πρόκει-
ται να τα πειράξει η νέα ηγεσία του υπουργείου.
Αντίθετα παγώνει τις προσλήψεις και τους µι-
σθούς µας για τα επόµενα τρία χρόνια τουλάχι-
στον. Χωρίς προσωπικό δεν µπορεί να υπάρξει
δηµόσια και δωρεάν υγεία. Το κλειδί για να λει-
τουργήσουν τα νοσκοµεία είναι να υπάρχει αν-
θρώπινο δυναµικό, νοσηλευτές, διοικητικοί, ιατρι-
κό προσωπικό και µάλιστα σε 24ωρη βάση. 

Στο Αγ. Ολγα έχουµε 40% κενές οργανικές θέ-
σεις και η ίδια κατάσταση επικρατεί σε όλα τα νο-
σκοµεία.  Οι 3.000 προσλήψεις που ανακοινώθη-
καν πανελλαδικά είναι σταγόνα στον ωκεανό. Στο
νοσοκοµείο µας σε κάθε εργαζόµενο υπάρχουν
50 µε 100 οφειλόµενα ρεπό λόγω έλλειψης προ-
σωπικού. 

Είµαστε 80 χιλιάδες εργαζόµενοι στα νοσοκο-
µεία. Ουσιαστικά είµαστε απο τους µεγαλύτερους
κλάδους και στην ουσία είµαστε οι πιο χαµηλά
αµειβόµενοι. Οι µισθοί µας έχουν παγώσει από
πέρσι και τώρα µας λένε πάλι για µηδενικές αυξή-
σεις. Αυτή την πολιτική δεν πρέπει να την αφή-
σουµε να περάσει. ∆εν πρέπει να πληρώσουµε
εµείς την κρίση τους. Αυτός ο προϋπολογισµός
που ρίχνει τα βάρη στους εργαζόµενους πρέπει
να µείνει στα χαρτιά.    

∆έσποινα Τσατσούλη, 
∆ιοικητικός, Αγ. Ολγα

ΌΌσσαα  χχρρόόννιιαα  κκιι  αανν  ππάάµµεε  ππίίσσωω
δδεενν  θθαα  ββρροούύµµεε  κκάάπποοιιαα  χχρροοννιιάά
πποουυ  ηη  εεκκάάσσττοοττεε  κκυυββέέρρννηησσηη  νναα
µµηηνν  εεππιικκααλλεείίττααιι  ««ιιδδιιααίίττεερραα  δδύύ--
σσκκοολλεεςς  σσυυννθθήήκκεεςς»»  µµέέσσαα  σσττιιςς
οοπποοίίεεςς  κκααττααττίίθθεεττααιι  οο  εεττήήσσιιοοςς
ππρροοϋϋπποολλοογγιισσµµόόςς..  ΗΗ  δδιικκααιιοολλοογγίίαα
ααυυττήή  εεννιισσχχύύεεττααιι  όότταανν  έέχχοουυµµεε
ππρρόόσσφφαατταα  ααλλλλααγγήή  κκυυββέέρρννηησσηηςς
κκααιι  αακκόόµµαα  χχεε ιιρρόόττεερραα  όότταανν
υυππάάρρχχεειι  ηη  δδιικκααιιοολλοογγίίαα  ττηηςς  ύύφφεε--
σσηηςς    ττηηςς  ππααγγκκόόσσµµιιααςς  κκααππιιττααλλιι--
σσττιικκήήςς  οοιικκοοννοοµµίίααςς,,  ηη  λλεεγγόόµµεεννηη
««ΟΟιικκοοννοοµµιικκήή  ΚΚρρίίσσηη»»..  

Εκείνο που ποτέ δεν λένε και
φτάνουν κατευθείαν στα µέτρα
που «πρέπει» να πάρουν, είναι
α) ποιοι είναι αυτοί που δηµι-
ούργησαν την κρίση, β) ποιοι
ακόµα και σε περιόδους ύφε-
σης εξακολουθούν να πολλα-
πλασιάζουν τα κέρδη τους και
γ) ποιες κυβερνήσεις, ποιο οι-
κονοµικό µοντέλο ανάπτυξης
οδήγησαν σε αυτή την  κατά-
σταση. ∆εν περιµένουµε να µας
το απαντήσουν. Οι εργαζόµενοι
γνωρίζουν πολύ καλά τις απα-
ντήσεις, όπως βιώνουν σε ολό-
κληρη τη ζωή τους την εκµετάλ-
λευση από τα αφεντικά.  

Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ µας
έδειξε από πολύ νωρίς ότι δεν
έχει καµία διάθεση να τα βάλει
µε το κεφάλαιο και ρίχνει τα βά-
ρη στους εργαζόµενους. Μείω-
ση των άµεσων φόρων για τους
τραπεζίτες και αύξηση των έµ-
µεσων φόρων που τελικά πλη-
ρώνουν οι εργαζόµενοι. Απολύ-
σεις στους πιο εκµεταλλευόµε-
νους εργαζόµενους τους συµ-
βασιούχους και ταυτόχρονα πά-
γωµα των προσλήψεων. Συκο-
φάντηση και περικοπή όλων των
επιδοµάτων, που κατά καιρούς
κέρδιζαν µε τους αγώνες τους
οι εργαζόµενοι, για να καλύ-
ψουν το χαµένο εισόδηµα. Χαρι-
στική βολή στο ασφαλιστικό µε
την ολοκλήρωση της µετατρο-
πής της κοινωνικής ασφάλισης
σε επαγγελµατική. Αυτές είναι
µερικές από τις δεσµεύσεις της
νέας κυβέρνησης προς την άρ-
χουσα τάξη, για να στείλει το
λογαριασµό των ελλειµµάτων
στους εργαζόµενους.  

Οι εργαζόµενοι στο Υπουρ-
γείο Οικονοµικών από τη φύση
της δουλειάς µας, το ξέρουµε
καλύτερα από όλους. ∆εν είναι

οι εργαζόµενοι στο Υπουργείο
Οικονοµικών, υπεύθυνοι για το
έλλειµµα των εσόδων αλλά το
πολύπλοκο, άδικο και ταξικό
φορολογικό σύστηµα, είναι αυ-
τό που οδηγεί στην αφαίµαξη
των εισοδηµάτων των εργαζο-
µένων και στην ασυλία των κα-
πιταλιστών. Όπως ξέρουµε ότι
ο εργοδοτικός - κυβερνητικός
συνδικαλισµός που κυριαρχεί
στον κλάδο µας, αποδέχεται τη
λογική των «θυσιών» από τους
εργαζόµενους και δεν έχει διά-
θεση να εκφράσει τις πραγµατι-
κές διαθέσεις των εργαζοµένων
για σύγκρουση. Στο σύλλογο
εφοριακών Ηµαθίας – Πέλλας –
Πιερίας οι εργαζόµενοι µε κεί-
µενο που διακινούµε µαζέψαµε
ήδη 100 υπογραφές και ζητάµε
να πάρουν αποφάσεις του ∆.Σ.
του συλλόγου και η Π.Ο.Ε. –
∆.Ο.Υ. για κινητοποιήσεις ενό-
ψει προϋπολογισµού ώστε ΤΗΝ
ΚΡΙΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΑΥΤΟΙ
ΠΟΥ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ.

Μάκης Γεροντίδης
Εργατική Αλληλεγγύη Εφορια-

κών Ηµαθίας–Πέλλας-Πιερίας   

Καμιά υποχώρηση 
στους εκβιασμούς των “αγορών”

Κυριακή 6 ∆εκέµβρη, η νεολαία ενάντια στην καταστολή αλλά και στους τραπεζίτες



ΗΗ ΑΑλλγγεερριιννήή  ΕΕππααννάάσστταασσηη  εείίχχεε  µµεε--
γγάάλληη  εεππίίδδρραασσηη  σσττηηνν  ααππεελλεευυ--
θθέέρρωωσσηη  οολλόόκκλληηρρηηςς  ττηηςς  γγααλλλλιι--

κκήήςς  ΑΑφφρριικκήήςς..  ΉΉδδηη  ααππόό  ττοο  ττέέλλοοςς  ττοουυ  ΒΒ’’
ΠΠααγγκκόόσσµµιιοουυ  ΠΠόόλλεεµµοουυ,,  πποουυ  ττόόσσεεςς  ααυυ--
ττααππάάττεεςς  σσκκόόρρππιισσεε  γγιιαα  ττηηνν  εελλεευυθθεερρίίαα,,
άάρρχχιισσαανν  νναα  κκιιννοούύννττααιι  δδρραασσττήήρριιαα  πποολλ--
λλέέςς  οορργγααννώώσσεειιςς  σσττιιςς  ααπποοιικκίίεεςς..  ΤΤοο  11994466
ππεερρίίπποουυ  880000  ααφφρριικκααννοοίί  ααννττιιππρρόόσσωωπποοιι
ττηηςς  ∆∆υυττιικκήήςς  κκααιι  ΙΙσσηηµµεερριιννήήςς  ΑΑφφρριικκήήςς,,
ττωωνν  γγααλλλλιικκώώνν  ααπποοιικκιιώώνν,,  σσυυγγκκεεννττρρώώθθηη--
κκαανν  ττοονν  ΟΟκκττώώββρρηη  ττοουυ  11994466  σσττοο  ΜΜππαα--
µµάάκκοο  ττοουυ  ΜΜάάλλιι  κκααιι  δδηηµµιιοούύρργγηησσαανν  ττηηνν
ιισσττοορριικκήή  οορργγάάννωωσσηη  ττοουυ  ∆∆ηηµµοοκκρράάττιιοουυ
ΑΑφφρριικκάάννιιοουυ  ΣΣυυννααγγεερρµµοούύ..  ΑΑππόό  ααυυττήήνν
ππρροοήήλλθθαανν  όόλλαα  τταα  ττοοππιικκάά  εεθθννιικκοοααππεε--
λλεευυθθεερρωωττιικκάά  κκόόµµµµαατταα  πποουυ  οοδδήήγγηησσαανν
ττιιςς  κκααθθηηµµεερριιννέέςς  ααλλλλάά  κκααιι  γγεεννιικκόόττεερρεεςς
δδιιεεκκδδιικκήήσσεειιςς  πποουυ  ττεελλιικκάά  κκααττέέλληηξξαανν

σσττηηνν  ΑΑππεελλεευυθθέέρρωωσσηη  ((ΛΛιιββ  338844  κκααιι  334455
ΑΑφφρριικκήή))..

Αυτή η Ανεξαρτησία θα είχε όµως
αργήσει πολύ περισσότερο µε τις επί-
τηδες βραδύτατες διαδικασίες της
Γαλλικής ∆ιοίκησης. Σύµφωνα µε τις
επιταγές της στις 28-9-1958 όλες οι
αποικίες της Αφρικής θα έπρεπε να
ψηφίσουν αν ήθελαν να παραµείνουν
στο νέο σχήµα που εµφανίστηκε µε το
όνοµα «Γαλλική Κοινοπολιτεία».

Η Γουινέα ήταν η µόνη που ψήφισε
κατά της παραµονής και στις 2 Οκτώ-
βρη του 1958 ανακηρύχθηκε ανεξάρ-

τητη δηµοκρατία. Αµέσως αντιµετώπι-
σε την σκληρή εχθρότητα της Γαλλίας.
Όµως δεν πέτυχε να λυγίσει τη νέα
χώρα. Αντίθετα όλη η διαδικασία της
«Γαλλικής Κοινοπολιτείας» απέτυχε και
γρήγορα η γαλλική διοίκηση αναγκά-
στηκε να παραχωρήσει την Ανεξαρτη-
σία. Την 1η Γενάρη 1960 το Γαλλικό
Καµερούν γίνεται ανεξάρτητο. Στις 27
Απριλίου 1960 ακολουθεί το Τόγκο. 16
Ιουνίου η Μαδαγασκάρη. Ύστερα από
τέσσερις µέρες στις 20 Ιουνίου ανακη-
ρύσσεται το Μάλι ανεξάρτητη χώρα.
Στις 3 Αυγούστου ο Νίγηρ. Στις 5 Αυ-
γούστου ο Άνω Βόλτα που στη συνέ-
χεια σαν ανεξάρτητο κράτος πήρε το
όνοµα Μπουργκίνα Φάσο. 8 Αυγού-
στου 1960 ανεξαρτητοποιείται η Ακτή
Ελεφαντοστού. Στις 11 Αυγούστου το

Τσαντ. 13 Αυγούστου η Κεντροαφρικα-
νική ∆ηµοκρατία επίσης γίνεται ανε-
ξάρτητη. 15 Αυγούστου το Κονγκό. 20
Αυγούστου 1960 ακολουθεί η Σενεγά-
λη. Στις 28 Νοέµβρη η Μαυριτανία. Το
1960 έµεινε ιστορικό για την διάλυση
της γαλλικής Αφρικής.

Όλη αυτή η διαδικασία της ανεξαρ-
τησίας των αποικιών χωρίς σοβαρές
επεµβάσεις εκτός της Γουινέας που
ήταν πρωτοπόρος και υπέστη τις συνέ-
πειες της τολµηρής της, τότε, απόφα-
σης για ανεξαρτησία. ∆εν θα ήταν δυ-
νατή η Ανεξαρτησία αυτών των αποι-
κιών χωρίς τον αγώνα της Αλγερίας. Η
Γαλλία δεν άντεχε και άλλο µέτωπο
αφού ήταν απασχοληµένη στον πόλε-
µο της Αλγερίας. Εκατοντάδες χιλιά-
δες στρατός, ναυτικό, αεροπορία.
Σκληρή αστυνοµία και µυστικές υπηρε-
σίες, όχι µόνο στο έδαφος της Αλγε-
ρίας, αλλά και στην καταδίωξη της
δραστηριότητας των Αλγερινών σε
όλες τις χώρες. Αβάσταχτα έξοδα.
Αλλά και ηθικό χαµηλό λόγω του αδιε-
ξόδου του πολέµου της Αλγερίας. Με-
γάλο µέρος του γαλλικού λαού ήταν
αντίθετο στον πόλεµο και το έδειχνε
όλο και περισσότερο µε διάφορους
τρόπους. Ο πρόεδρος Ντε Γκωλ κατα-
λάβαινε αυτό το αδιέξοδο, αντιλαµβα-
νόταν ότι δεν υπήρχε καµιά πιθανότη-
τα στρατιωτικής νίκης. Προσπαθούσε
να βρει τρόπους να τελειώσει αυτόν
τον πόλεµο.

Στην ιστορία του 20ου αιώνα, στη
διαδικασία διάλυσης της αποικιοκρα-
τίας η θυσία της Αλγερίας συνέβαλε
αποφασιστικά. Και αυτό έµεινε στην
ιστορία. Η επανάσταση 1954-1962
απελευθέρωσε όχι µόνο την Αλγερία,
αλλά βοήθησε άµεσα να απελευθερω-
θούν και µάλιστα σχεδόν αναίµακτα
και όλες οι άλλες γαλλικές αποικίες
της Αφρικής.

ΤΤ οο  22000099  ήήτταανν  ααννααµµφφίίββοολλαα  µµιιαα
χχρροοννιιάά  έέκκρρηηξξηηςς  γγιιαα  ττοο  ααννττιιρραα--
ττσσιισσττιικκόό  κκίίννηηµµαα..  ΚΚάάθθεε  ααννααδδρροοµµήή

θθαα  ήήτταανν  λλεειιψψήή  χχωωρρίίςς  ττιιςς  δδιιααδδηηλλώώσσεειιςς
σσττοονν  ΑΑγγιιοο  ΠΠααννττεελλεεήήµµοονναα  ήή  ττηη  ΝΝίίκκααιιαα
εεννάάννττιιαα  σσττιιςς  ρρααττσσιισσττιικκέέςς  εεππιιθθέέσσεειιςς,,
χχωωρρίίςς  τταα  µµεεγγάάλλαα  σσυυλλλλααλληηττήήρριιαα  εεννάά--
ννττιιαα  σσττιιςς  σσκκοούύππεεςς  ττηηςς  αασσττυυννοοµµίίααςς  κκααιι
τταα  σσττρρααττόόππεεδδαα  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηηςς  πποουυ
ππρροοσσππάάθθηησσεε  νναα  φφττιιάάξξεειι  ηη  κκυυββέέρρννηησσηη
ΚΚααρρααµµααννλλήή  λλίίγγοο  ππρριινν  ττηηνν  ππττώώσσηη  ττηηςς
σσεε  σσυυννεερργγαασσίίαα  µµεε  ττοουυςς  φφαασσίίσσττεεςς  ττοουυ
ΛΛΑΑΟΟΣΣ..  ΣΣττηηνν  ρρααττσσιισσττιικκήή  υυσσττεερρίίαα  πποουυ
εεξξααππέέλλυυσσαανν  οοιι  ααππόό  ππάάννωω  γγιιαα  νναα  δδιικκααιιοο--
λλοογγήήσσοουυνν  ττιιςς  εεππιιθθέέσσεειιςς  ττηηςς  κκρρίίσσηηςς,,  ηη
εεννωωµµέέννηη  δδρράάσσηη  ννττόόππιιωωνν  κκααιι  µµεετταανναα--
σσττώώνν  ήήτταανν  ηη  ααππάάννττηησσηη..

Το ηµερολόγιο που κυκλοφορεί η
Κίνηση «Ενωµένοι Ενάντια στο Ρατσι-
σµό και τη Φασιστική Απειλή», η οποία
δηµιουργήθηκε το καλοκαίρι και έγινε
ένας από τους βασικούς οργανωτές
του κινήµατος, συγκεντρώνει όλες τις
µεγάλες στιγµές της αντιρατσιστικής
έκρηξης. Είναι ένα έγχρωµο και ιδιαί-
τερα έντονο φωτογραφικό ντοκουµέ-
ντο που, θυµίζοντας τις µάχες της πε-
ρασµένης χρονιάς, προετοιµάζει ένα
ακόµα πιο αγωνιστικό 2010.

Οι εικόνες της βαρβαρότητας που
βιώνουν οι µετανάστες -µε τις σκούπες
της αστυνοµίας όπως αυτή εναντίον
των Σοµαλών το καλοκαίρι, τις απελά-
σεις και τα στρατόπεδα-κολαστήρια

όπως αυτό στην Παγανή της Μυτιλή-
νης- εναλλάσσονται µε τις εικόνες της
µάχης ενάντια στις ρατσιστικές επιθέ-
σεις. Από το οργισµένο συλλαλητήριο
στις 29 Μάη µετά το κάψιµο του Κορα-
νίου από αστυνοµικούς µέχρι τη µεγά-
λη πορεία στις 9 Ιούλη ενάντια στα
στρατόπεδα συγκέντρωσης, αλλά και
τη διαδήλωση στις 31 Οκτώβρη ενά-
ντια στο Παγκόσµιο Φόρουµ Μετανά-
στευσης και Ανάπτυξης του ΟΗΕ.

Σε κάθε στιγµή, οι αντιρατσιστικές
διαδηλώσεις συµπλήρωναν τους
αγώνες των εργαζόµενων και της
νεολαίας για να µην φορτωθούν τα
βάρη της οικονοµικής κρίσης. Οι
απεργίες, οι καταλήψεις εργοστα-
σίων, οι διαδηλώσεις ενάντια στα
βάρη της κρίσης συµβάδιζαν µε
τις αντιρατσιστικές κινητοποιήσεις
για να µην γίνουν οι µετανάστες οι
«αποδιοποµπαίοι τράγοι» του συ-
στήµατος.

Τέτοια ήταν η διαδήλωση της
Κίνησης στον Ασπρόπυργο µαζί
µε το Εργατικό Κέντρο της πε-
ριοχής που σταµάτησε τα σχέ-
δια για στρατόπεδα συγκέντρω-
σης µεταναστών και προσφύ-

γων εκεί όσο και σε πολλά ακόµα ση-
µεία της χώρας. Και έδειξε ότι τα αιτή-
µατα των εργατών δένονται µε τα αιτή-

µατα του αντιρατσιστικού κι-

νήµατος, ότι η µάχη ενάντια στο ρατσι-
σµό είναι για το συµφέρον όλων των
εργαζόµενων. «Ανοίξτε τα κλειστά ερ-
γοστάσια, κλείστε τα στρατόπεδα συ-
γκέντρωσης» ήταν το κεντρικό σύνθη-
µα της πορείας δηλώνοντας ξεκάθαρα
ότι οι ένοχοι για την ανεργία είναι οι
βιοµήχανοι και όχι οι µετανάστες και οι
πρόσφυγες.

Οι µεγάλες κεντρικές διαδηλώσεις
συνδυάζονταν µε τις το-
πικές σε κάθε περιοχή
που γίνονταν ρατσιστικές
επιθέσεις µε στόχο την
αποµόνωση των φασιστι-
κών συµµοριών. Ο Αγιος
Παντελεήµονας βρέθηκε
στο κέντρο αυτής της προ-
σπάθειας. Από τη διαδήλω-
ση τον περασµένο Φλεβάρη
ενάντια στις πρώτες προ-
σπάθειες των φασιστών του
ΛΑΟΣ και της Χρυσής Αυγής
να καταλάβουν την πλατεία
της περιοχής µέχρι τη µαζική
συναυλία στις 2 Νοέµβρη µε
σύνθηµα «Χτίζουµε γέφυρες,
γκρεµίζουµε τα τείχη του µί-
σους» που πέταξε τους φασί-
στες έξω από την πλατεία. Και
από τον Αγιο Παντελεήµονα
στη Νίκαια για να τιµωρηθούν
οι ένοχοι για τη δολοφονία του
Πακιστανού µετανάστη Μοχά-

µεντ Καµράν, αλλά και πιο πρόσφατα
στον Νέο Κόσµο όπου εκατοντάδες
ντόπιοι και µετανάστες διαδήλωσαν
ενάντια στην τροµοκρατική επίθεση
φασιστών σε µαγαζιά µεταναστών.

Κάθε µία φωτογραφία στο ηµερολό-
γιο συνοδεύεται κι από ένα «γνωστό»
σύνθηµα. «Νοµιµοποίηση όλων των µε-
ταναστών», «Ασυλο και στέγη στους
πρόσφυγες», «Όχι στην ισλαµοφοβία»,
«Εξω οι φασίστες από τις γειτονιές».
Είναι τα αιτήµατα που παραµένουν
ανοιχτά και θα µας ακολουθήσουν τη
νέα χρονιά. 

Γιατί η νέα κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ δεν
πρόκειται να σταµατήσει τις επιθέσεις
εναντίον των µεταναστών και των προ-
σφύγων. Το έδειξε η συνεργασία της
µε την ΕΕ για ακόµα µεγαλύτερη
αστυνόµευση των συνόρων µέσω της
FRONTEX, το έδειξε η συγκάλυψη της
δολοφονίας Καµράν, το έδειξε ως οι-
κοδεσπότης του Παγκόσµιου Φόρουµ
Μετανάστευσης και Ανάπτυξης του
ΟΗΕ.

Ας προµηθευτούµε το ηµερολόγιο
της Κίνησης για το 2010. Θα µας χρει-
αστεί για να σηµειώσουµε τις νέες
ηµεροµηνίες του αντιρατσιστικού κινή-
µατος και όλων των αγώνων «για ένα
κόσµο χωρίς ρατσισµό, φτώχεια και
πόλεµο».

Λ.Β.
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Το ημερολόγιο της Κίνησης Ενωμένοι Ενάντια στο Ρατσισμό

Δυνατές εικόνες

Γράφει ο 
∆ηµήτρης Λιβιεράτος

ΗΗ  ΜΜάάχχηη  ττοουυ  ΑΑλλγγεερρίίοουυ  εείίννααιι  µµιιαα
ττααιιννίίαα  ττοουυ  ΤΤζζίίλλοο  ΠΠοοννττεεκκόόρρββοο,,  ττοουυ
σσκκηηννοοθθέέττηη  πποουυ  ααππααθθααννάάττιισσεε  ττηηνν
δδιιααδδήήλλωωσσηη  σσττηη  ΓΓέέννοοββαα  ττοονν  ΙΙοούύλληη
ττοουυ  22000011..  ΗΗ  δδύύννααµµηη  ττηηςς  ττααιιννίίααςς  εείί--
ννααιι  ττόόσσοο  µµεεγγάάλληη  πποουυ  οοιι  γγααλλλλιικκέέςς
κκυυββεερρννήήσσεειιςς  ττηηνν  εείίχχαανν  ααππααγγοορρεεύύσσεειι
µµέέχχρριι  ττοο  11997711..  ΗΗ  ππρρώώττηη  ππρροοββοολλήή
ττηηςς  σσττοο  ΠΠααρρίίσσιι  σσηηµµααδδεεύύττηηκκεε  ααππόό
δδιιααδδηηλλώώσσεειιςς  κκααιι  σσυυγγκκρροούύσσεειιςς  µµεε
ττηηνν  αασσττυυννοοµµίίαα..  ΗΗ  ττααιιννίίαα  ββαασσίίζζεεττααιι
σσττοο  ββιιββλλίίοο  ττοουυ  ΣΣααααννττίί  ΓΓιιαασσίίφφ  ««ΑΑνναα--
µµννηησσττιικκάά  ααππόό  ττηη  ΜΜάάχχηη  ττοουυ  ΑΑλλγγεερρίί--
οουυ»»,,  πποουυ  έέγγρρααψψεε  µµεεττάά  ττηη  σσύύλλλληηψψηη
ττοουυ  ττοο  11995577,,  όότταανν  φφυυλλαακκίίσσττηηκκεε  κκααιι
κκααττααδδιικκάάσσττηηκκεε  σσεε  θθάάννααττοο..  ΜΜεεττάά  ττηηνν
ααππεελλεευυθθέέρρωωσσηη,,  έέγγιιννεε  µµέέλλοοςς    ττηηςς  ννέέ--
ααςς  κκυυββέέρρννηησσηηςς,,  ηη  οοπποοίίαα  σσττήήρριιξξεε  ττηη
δδηηµµιιοουυρργγίίαα  µµιιααςς  ττααιιννίίααςς,,  ββάάσσηη  ττοουυ
ββιιββλλίίοουυ  ττοουυ..  

Θέλοντας να δώσουν µία µορφή
ντοκιµαντέρ οι συντελεστές γυρνά-
νε την ταινία ασπρόµαυρη και πει-
ραµατίζονται µε διάφορες τεχνικές.
Με τον Yacef οδηγό, ο οποίος υπο-
δύεται τον εαυτό του, οι συντελε-
στές µένουν για δύο χρόνια στο
Αλγέρι, µαθαίνουν για την κουλτού-
ρα  και τις συνήθειες των κατοίκων.
Επιλέγουν το καστ µέσα από Άρα-
βες. Πολλοί από τους ρόλους παί-
ζονται από τους ίδιους τους αγωνι-
στές της αντίστασης. ,Ο µοναδικός
επαγγελµατίας ηθοποιός, ήταν ο
Γάλλος Jean Martin, που ενσάρκω-
σε το συνταγµατάρχη Mathieu. Η
µουσική επένδυση του Ενιο Μορικό-
νε συνδυάζει τον Μπαχ µε βερβέρι-
κους ρυθµούς και τους ήχους της
πόλης. 

� Από 10/12 στο ΤΡΙΑΝΟΝ
FILMCENTER Κοδριγκτώνος 21
(Πατησίων 101 – Μετρό Βικτώρια
τηλ.210-8222702, 210-821546)

Η μάχη του Αλγερίου
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
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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 
αίθουσα Ανδρόγεω
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: Πέτρος Κωνσταντίνου
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/12 αίθουσα ∆ΟΝΝΙΑ
(απέναντι από το ΙΚΑ) 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 ∆.Σ. Ιντρακόµ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΣΑΒΒΑΤΟ 19/12 
(Ξυλοτεχνία) 6.30µµ
Αίθ. ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
Οµιλήτρια: Μαρία Στύλλου
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 20/12  
αίθουσα ΟΝΑ, 6µµ
∆ηµοφώντος 164
Άνω Πετράλωνα
Οµιλητές: ∆ηµήτρης Λιβιεράτος,
Μαρία Στύλλου
ΙΛΙΟΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ 20/12 
∆ηµαρχείο (οδός Κάλχου) 6.30µµ
Οµιλητής: Πάνος Γκαργκάνας
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΣΑΒΒΑΤΟ 9/1 Πολιτιστικό Κέντρο
«Αντώνης Σαµαράκης» 6µµ

Η κρίση, το ΠΑΣΟΚ 
και η πάλη για 
τον Σοσιαλισµό
ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ

∆ΙΑ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ

ΑΑυυττόό  ττοο  ΣΣααββββααττοοκκύύρριιαακκοο  ηη  ππρροοσσοο--
χχήή  ττωωνν  ππααγγκκόόσσµµιιωωνν  ΜΜΜΜΕΕ  θθαα  εείίννααιι
σσττρρααµµµµέέννηη  σσττηη  ΚΚοοππεεγγχχάάγγηη,,  ττηηνν  ππρρωω--
ττεεύύοουυσσαα  ττηηςς  ∆∆ααννίίααςς,,  όόπποουυ  εεππιικκεεφφαα--
λλήήςς  κκυυββεερρννήήσσεεωωνν  ααππόό  όόλλοο  ττοονν  κκόό--
σσµµοο  θθαα  σσυυγγκκεεννττρρωωθθοούύνν,,  αακκόόµµαα  µµιιαα
φφοορράά,,  γγιιαα  νναα  σσυυζζηηττήήσσοουυνν  γγιιαα  ττηηνν
ααννττιιµµεεττώώππιισσηη  ττηηςς  κκλλιιµµααττιικκήήςς  ααλλλλαα--
γγήήςς..  ΗΗ  ΣΣύύννοοδδοοςς  πποουυ  οορργγααννώώννεεττααιι
ααππόό  ττοονν  ΟΟΗΗΕΕ  θθαα  σσυυννεεχχιισσττεείί  µµέέχχρριι  ττιιςς
1188  ∆∆εεκκέέµµββρρηη..  

Στις 12 ∆εκέµβρη θα γίνει το µεγά-
λο συλλαλητήριο ενάντια στην κλιµα-
τική αλλαγή. Οι οργανώσεις από το
IST, (∆ιεθνιστική Σοσιαλιστική Τάση),
θα συµµετέχουν στο µπλοκ «Αλλαγή
συστήµατος-όχι αλλαγή του κλίµα-
τος» που θα βαδίσει µαζί µε τους
«Φίλους της γης» και άλλες οργανώ-
σεις και κινήσεις. Νωρίτερα πριν από
τη διαδήλωση θα σχηµατήσουν «αν-
θρώπινο κύµα» έξω απ’ το χώρο της
Αντισυνόδου. Το Σάββατο το από-
γευµα, µετά το συλλαλητήριο, το IST
οργανώνει ανοιχτή συγκέντρωση µε
οµιλητή τον Τζόναθαν Νίλ που θα
αναπτύξει το θέµα «Κλιµατική αλλα-
γή και Επανάσταση».

Στη Σύνοδο θα συµµετέχουν αντι-
προσωπείες από 192 χώρες και σ’
αυτήν θα παρελάσουν «αµέτρητοι»
πρόεδροι και πρωθυπουργοί κρατών,
από τον Παπανδρέου µέχρι τον
…Μπερλουσκόνι και τον Μπάρακ

Οµπάµα. 
Όµως, όλα δείχνουν ότι η Σύνοδος

δεν πρόκειται να καταλήξει στα µέ-
τρα που απαιτούνται για την αντιµε-
τώπιση της κλιµατικής αλλαγής. Εί-
ναι χαρακτηριστικό που έχουν κατα-
λήξει στη πράξη οι υποσχέσεις του
Οµπάµα για «φιλική προς το περι-
βάλλον» πολιτική. Τον Οκτώβρη ένας
σχετικός νόµος πέρασε από τη βου-
λή των αντιπροσώπων και τώρα επι-
κυρώθηκε από τη Γερουσία. Τα ΜΜΕ
τον παρουσίασαν σαν µια µεγάλη ρή-
ξη µε τη πολιτική του Μπους που δεν
είχε αναγνωρίσει καν τη Συνθήκη του
Κιότο. 

∆ραστική

ΚΚιι  όόµµωωςς,,  ππρρόόκκεειιττααιι  γγιιαα  έένναα  ννόόµµοο
πποουυ  αακκόόµµαα  κκιι  ηη  ΓΓκκρριιννππίίςς  ττοονν  ααπποορρρρίί--
ππττεειι  ωωςς  ααννεεππααρρκκέέσσττααττοο..  ΣΣύύµµφφωωνναα  µµεε
όόλλεεςς  ττιιςς  εεππιισσττηηµµοοννιικκέέςς  µµεελλέέττεεςς,,  γγιιαα
νναα  ααπποοφφεευυχχθθεείί  µµιιαα  κκαατταασσττρροοφφιικκήή  ααύύ--
ξξηησσηη  ττηηςς  θθεερρµµοοκκρραασσίίααςς  ττοουυ  ππλλααννήήττηη
κκααττάά  22  ββααθθµµοούύςς  ΚΚεελλσσίίοουυ,,  χχρρεειιάάζζεεττααιι
µµιιαα  δδρραασσττιικκήή  µµεείίωωσσηη  ττωωνν  εεκκπποοµµππώώνν
ααεερρίίωωνν  ττοουυ  θθεερρµµοοκκηηππίίοουυ  ––κκυυ--
ρρίίωωςς  δδιιοοξξεείίδδιιοο  ττοουυ  άάννθθρραακκαα--  κκαα--
ττάά  4400%%  σσεε  σσχχέέσσηη  µµεε  τταα  εεππίίππεεδδαα
ττοουυ  11999900..  ΌΌµµωωςς,,  οο  ννόόµµοοςς  ττοουυ
ΟΟµµππάάµµαα  κκάάννεειι  έένναα  χχοοννττρροοκκοοµµ--
µµέέννοο  κκόόλλπποο::  υυππόόσσχχεεττααιι  µµεείίωωσσηη
2255%%  σσεε  σσχχέέσσηη  µµεε  τταα  εεππίίππεεδδαα
ττοουυ  ……22000055..  ΌΌππωωςς  εεππιισσηηµµααίίννεειι

κκιι  ηη  ΓΓκκρριιννππίίςς  ααυυττόό  σσηηµµααίίννεειι  44--55%%  σσεε
σσχχέέσσηη  µµεε  ττοο  11999900..  

Οι κυβερνήσεις όλου του κόσµου
–και των χωρών της ΕΕ που υποτίθε-
ται είναι πιο «µπροστά»- λένε µεγάλα
λόγια, και στο τέλος καταλήγουν να
αφήνουν την αντιµετώπιση της κλι-
µατικής αλλαγής στα χέρια του συ-
στήµατος που την προκαλεί: τον κα-
πιταλισµό και τον τρόπο που οργα-
νώνει την οικονοµία. Αυτή είναι η ου-
σία της «πράσινης ανάπτυξης» που
υµνεί κι ο Γιώργος Παπανδρέου. 

Τη Σύνοδο θα την πολιορκήσουν
δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές από
όλη την Ευρώπη εκείνες τις µέρες. Η
υπόθεση της αντιµετώπισης της κλι-
µατικής αλλαγής µπορεί και πρέπει
να περάσει στα χέρια των εργαζόµε-
νων και της νεολαίας. Εκεί βρίσκεται
η ελπίδα, όχι στις δεξιώσεις και τις
αποφάσεις χωρίς αντίκρισµα των συ-
νόδων όπως της Κοπεγχάγης.

Λέανδρος Μπόλαρης

...ως την Κοπεγχάγη

Από το Λονδίνο...
ΕΕ νναα  µµεεγγάάλλοο  πποοττάάµµιι  δδιιααδδηηλλωωττώώνν  ππλληηµµµµύύρριισσεε  ττοο  κκέέ--

ννττρροο  ττοουυ  ΛΛοοννδδίίννοουυ  ττοο  ΣΣάάββββααττοο  55  ∆∆εεκκέέµµββρρηη..  ΑΑππααιι--
ττοούύσσαανν  ααππόό  ττοονν  ΓΓκκόόρρννττοονν  ΜΜππρράάοουυνν,,  ττοονν  ππρρωωθθυυ--

πποουυρργγόό  ττηηςς  ΒΒρρεεττααννίίααςς,,  νναα  ππάάρρεειι  σσοοββααρράά  µµέέττρραα  γγιιαα  ττοο
ππεερριιοορριισσµµόό  ττωωνν  εεκκπποοµµππώώνν  δδιιοοξξεειιδδίίοουυ  ττοουυ  άάννθθρραακκαα  γγιιαα  νναα
σσττααµµααττήήσσεειι  ηη  κκλλιιµµααττιικκήή  ααλλλλααγγήή..  

Ηταν η µεγαλύτερη διαδήλωση για το περιβάλλον που
έχει γίνει ποτέ στη Βρετανία. ∆εκάδες χιλιάδες ακτιβι-
στές βάδισαν από τη Γκρόσβενορ Σκουέρ στο Γουεστµίν-
στερ (το κοινοβούλιο) και σχηµάτισαν γύρω του ένα «κύ-
µα». Τη διαδήλωση είχε οργανώσει η κίνηση Stop Climate
Chaos (Σταµατήστε το Κλιµατικό Χάος) η οποία συσπει-
ρώνει δεκάδες συλλογικότητες και οργανώσεις –περιβαλ-
λοντικές οµάδες, συνδικάτα, πολιτικά κόµµατα, φοιτητι-
κές ενώσεις, φιλανθρωπικά σωµατεία και µη κυβερνητι-
κές οργανώσεις. 

Η ΜΜάάρργγκκααρρεεττ  ΜΜόόρριιςς ταξίδεψε µε τρένο από το Μά-
ντσεστερ µαζί µε πολλούς άλλους διαδηλωτές. Συµµετεί-
χε στη συγκέντρωση που είχε οργανώσει η Συµµαχία
Ενάντια στην Κλιµατική Αλλαγή στο Χάιντ Παρκ, που αρ-
γότερα ενώθηκε µε τους υπόλοιπους διαδηλωτές στη
Γκρόσβενορ Σκουέρ. 

«Είναι σηµαντικό να δείξουµε στη κυβέρνηση ότι ο κό-
σµος νοιάζεται για τη κλιµατική αλλαγή» δήλωσε στην
εφηµερίδα Socialist Worker «Ο κόσµος έχει διάθεση να
δράσει, όχι όµως κι η κυβέρνηση. Θα έπρεπε να καθιερώ-
σει πιο αυστηρούς οικοδοµικούς κανονισµούς και να χρη-
µατοδοτήσει τη µόνωση των κτισµάτων. Η κυβέρνηση
βρίσκει χρήµατα για τον πόλεµο στο Αφγανιστάν αλλά
δεν µπορεί να βρει χρήµατα γι’ αυτό το σκοπό». 

Η ΜΜιιρρφφάάττ  ΣΣοουυλλεεϊϊµµάάνν ήρθε να διαδηλώσει από το

Μπέρµιγχαµ. «Με απασχολεί το µέλλον των παιδιών µου»
µας είπε «Η κυβέρνηση θα έπρεπε να κλείσει εργοστάσια
που εκµπέµπουν διοξείδιο του άνθρακα και να ανοίξει άλ-
λα που λειτουργούν µε ‘πράσινη’ ενέργεια. Θα πρέπει να
δηµιουργήσει ‘πράσινες’ θέσεις εργασίας». 

Οι φτωχότεροι

ΠΠοολλλλοοίί  ααππόό  ττοουυςς  δδιιααδδηηλλωωττέέςς  εείίχχαανν  ττηηνν  άάπποοψψηη  όόττιι  οοιι
κκυυββεερρννήήσσεειιςς  ττωωνν  ππλλοουυσσιιόόττεερρωωνν  χχωωρρώώνν  θθεεωωρροούύνν  ττηη  κκλλιι--
µµααττιικκήή  ααλλλλααγγήή  ζζήήττηηµµαα  ττοουυ  µµέέλλλλοοννττοοςς  εεννώώ  ττοο  ββάάρροοςς  ττηηςς
ττοο  ππλληηρρώώννοουυνν  σσήήµµεερραα  οοιι  φφττωωχχόόττεερροοιι  λλααοοίί..  ΕΕππίίσσηηςς,,  υυππήήρρ--
χχεε  µµιιαα  µµεεγγάάλληη  γγκκάάµµαα  ααππόόψψεεωωνν  γγύύρρωω  ααππόό  ττοο  ττιι  χχρρεειιάάζζεεττααιι
νναα  κκάάννοουυµµεε  γγιιαα  νναα  ααννττιιµµεεττωωππίίσσοουυµµεε  ττηη  κκλλιιµµααττιικκήή  ααλλλλααγγήή::
ααππόό  ττοο  νναα  σσττααµµααττήήσσοουυµµεε  νναα  χχρρηησσιιµµοοπποοιιοούύµµεε  ααεερροοππλλάάνναα
µµέέχχρριι  νναα  γγίίννοουυµµεε  φφρροουυττοοφφάάγγοοιι..  

Όµως, υπήρχε µια γενική συµφωνία ότι οι κυβερνήσεις
δεν κάνουν ό,τι πρέπει να γίνει για το ζήτηµα κι ότι ο κό-
σµος πρέπει να τους ασκήσει µεγαλύτερη πίεση. 

«Νοµίζω ότι η Κοπεγχάγη θα είναι µια φούσκα» µας εί-
πε ο Κέβιν από το Εργατικό Κέντρο του Πλύµουθ. «Οι πο-
λιτικοί µαζεύονται κάθε τόσο και κουβεντιάζουν χωρίς να
κάνουν τίποτα το ουσιαστικό. Πιστεύω ότι µας αντιµετω-
πίζουν σαν εγωιστικούς καταναλωτές. Όµως, σήµερα δεί-
χνουµε ότι ο κόσµος νοιάζεται πραγµατικά και ότι θέλου-
µε να πάρουν επιτέλους κάποια πραγµατικά µέτρα». 

«Οι µεγάλες επιχειρήσεις ασκούν συνέχεια µεγάλη πίε-
ση και επιρροή στην κυβέρνηση είναι καιρός να ασκήσου-
µε µεγαλύτερη» µας είπε η Σάλι Ρούαν από το Λάϊσεστερ. 

Σάντι Ρόµπινσον, Socialist Worker

ΣΣττηηνν  ΑΑθθήήνναα  ηη  δδιιααδδήήλλωωσσηη  σστταα  ππλλααίίσσιιαα  ττωωνν  ππααγγκκόόσσµµιιωωνν  δδρράά--
σσεεωωνν  εεννάάννττιιαα  σσττηηνν  κκλλιιµµααττιικκήή  ααλλλλααγγήή  θθαα  ξξεεκκιιννήήσσεειι  ααππόό  ττοο  ΣΣύύ--
ννττααγγµµαα  ττοο  ΣΣάάββββααττοο  1122  ∆∆εεκκέέµµββρρηη  σσττιιςς  1122  ηη  ώώρραα  ττοο  µµεεσσηηµµέέρριι..

Και την Αθήνα
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MAΡ ΞΙ ΣΤΙ ΚΑ ΦΟ ΡΟΥΜ

ΠΕΜΠΤΗ 10/12
ΚΟΥΚΑΚΙ µετρό ΦΙΞ 6.30µµ
ΝΕΟ  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ  6.30µµ
ΠΑΤΡΑ πλ. Όλγας 7µµ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/12
ΠΕΡΑΜΑ Πλ. Ηρώων 10.30πµ
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
ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ Άγιος Νικόλαος 6µµ
ΠΑΤΡΑ πλ. Όλγας 7µµ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ δηµαρχείο 7µµ
ΧΑΝΙΑ αγορά 6.30µµ
ΡΕΘΥΜΝΟ Παλιά Πόλη 6.30µµ

ΣΑΒΒΑΤΟ 12/12
ΤΑΥΡΟΣ ΗΣΑΠ 11πµ
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 12πµ
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 11.30πµ
ΝΙΚΑΙΑ 12πµ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ Νοµαρχία 11πµ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ Λιοντάρια 11πµ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πλ. Επταλόφου 11.30πµ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ πλ. Οσίας Ξένης 11.30πµ
ΚΑΜΑΡΑ Ναυαρίνου και Τσιµισκή 11.30πµ
ΚΕΝΤΡΟ Αγ. Λαµπράκη 11.30πµ
ΤΟΥΜΠΑ πάρκο Αγ. Θεράποντα 11.30πµ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 11.30πµ
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 9/12 πατάρι Γρηγόρη 
(Συγγρού-Φιξ) 7.30µµ
Κλίµα και «πράσινη» ανάπτυξη
Οµιλήτρια: Τάνια Βριζάκη
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/12 καφέ Cake 7.30µµ
Τι χρειάζεται να αλλάξει στην αριστερά
Οµιλήτρια: Λίλιαν Μπουρίτη
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/12 καφέ Βέσπα 8µµ
Είναι η ανθρώπινη φύση εµπόδιο για το
σοσιαλισµό;
Οµιλήτρια: Χαρίκλεια Πετράκη 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/12 καφέ Λουξίν 7.30µµ
Το ’89 και η πτώση του τείχους
Οµιλητής: Ραφαήλ Καστρίτσης
ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/12 καφέ Μίχας 7µµ
Ευχολόγια για το τέλος της κρίσης
Οµιλητής: Μιχάλης Θεοδωράκης
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/12 καφέ Σαλαντίν 7.30µµ
10 χρόνια από το Σιάτλ
Οµιλητής: Παντελής Γαβριηλίδης

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/12 καφέ Old Post 7µµ
Η επαναστατική στρατηγική του Λένιν
Οµιλήτρια: Αργυρή Ερωτοκρίτου
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/12 καφέ Βραζιλιάνα 7µµ
Η Σύνοδος της Κοπεγχάγης, το περιβάλλον
σε κρίση
Οµιλήτρια: Σταυρούλα Ψυχογιοπούλου
ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/12 καφέ Γαρδένια (Πλ. Ηρώων) 7.30µµ
Κοπεγχάγη 2009 – Κλιµατική αλλαγή και
πράσινη ανάπτυξη
Οµιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης
ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΚΕΝΤΡΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/12 πατάρι Γρηγόρη (πλ. Κοραή)
7.30µµ
Η συνέχεια του ∆εκέµβρη
Οµιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου
ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/12 Στέκι (Αβέρωφ 7Α) 7µµ
Κλιµατική αλλαγή και πράσινη ανάπτυξη
Οµιλητής: Γιώργος Ράγκος
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΠΕΡΑΜΑ
ΠΕΜΠΤΗ 10/12 Goody’s (πλ. Λαού) 8.30µµ
Η συνέχεια του ∆εκέµβρη
Οµιλήτρια: Ελίνα Γρύλλη

ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΣ-ΝΙΚΑΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 10/12 Goody’s (πλ. Ελευθεριας) 8.30µµ
Η συνέχεια του ∆εκέµβρη
Οµιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΓΚΥΖΗ
ΠΕΜΠΤΗ 10/12 καφέ Θέµις (µετρό Πανόρ-
µου) 8.30µµ
Παγκοσµιοποίηση και περιβάλλον – Γιατί το
πράσινο είναι κόκκινο
Οµιλητρια: Θένια Ασλανίδη
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 10/12 καφέ Παλιό ∆ηµαρχείο 7µµ
Κοπεγχάγη 2009 – Κλιµατική αλλαγή και
«πράσινη» ανάπτυξη
Οµιλητής: Θοδωρής Ανδρίτσος
ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 10/12 Ροζαλία 8.30µµ
10 χρόνια από το Σιάτλ
Οµιλητής: Παντελής Γαβριηλίδης
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 10/12 καφέ Quiz 8.30µµ
Κλίµα και «πράσινη» ανάπτυξη
Οµιλητής: Στρατής Κωνσταντάρας
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΠΕΜΠΤΗ 10/12 Κέντρο Νέων 8.30µµ
Ο Λένιν και η ανατροπή του καπιταλισµού
Οµιλητής: Νίκος Σκιαδάς

ΡΕΘΥΜΝΟ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
ΠΕΜΠΤΗ 10/12 Κέντρο Νέων 8.30µµ
Το κίνηµα του ∆εκέµβρη και η αντικαπιταλι-
στική αριστερά
Οµιλήτρια: Μάρσια Καβαλάρη
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/12 καφέ Cello (δηµαρχείο) 7µµ
Κοπεγχάγη 2009 – Κλιµατική αλλαγή και
«πράσινη» ανάπτυξη
Οµιλήτρια: ∆ήµητρα Λιναρδάκη
ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/12 καφέ Βινύλιο 7.30µµ
Κλίµα και πράσινη ανάπτυξη
Οµιλητής: Ηλίας Κολοβός 
ΧΑΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/12 Σύλλογος δασκάλων 7.30µµ
10 χρόνια από το Σιάτλ
Οµιλητής: Γιάννης Θάνος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 17/12 Σύνδεσµος  Άρης Βελου-
χιώτης (Αντώνη Τούσα 15) 7.30µµ
Η απελευθέρωση των οµοφυλόφιλων και η
πάλη για το σοσιαλισµό
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΠΕΡΑΜΑ
ΠΕΜΠΤΗ 17/12 Goody’s (πλ. Λαού) 8.30µµ
Από πού προέρχεται η βία
Οµιλήτρια: Ελπίδα Καµπάνη

ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ

ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ
10 χρόνια από το Σιατλ

Ο αντικαπιταλισµός είναι εδώ

Μαθητικά Φόρουµ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/12 Ισόγειο
Αρχιτεκτονικής – αίθουσα
106, 7µµ
Οµιλητής: Παντελής Πανα-
γιωτακόπουλος
ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 10/12 αίθουσα Α’
έτους Ιατρική 3µµ
Οµιλητής: Παντελής Πανα-
γιωτακόπουλος
ΝΟΠΕ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/12 αίθουσα
6, 3ος όροφος, 2µµ
Οµιλητής: Π. Κωνσταντίνου

ΦΛΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/12 αίθριο
12πµ
Οµιλητής: Νίκος Λούντος
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΡΙΤΗ 15/12 αµφιθέατρο
Παιδαγωγικού 7µµ
Οµιλητής: Παντελής Πανα-
γιωτακόπουλος
ΠΑΝΤΕΙΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/12 αίθριο
12πµ
Οµιλητής: Νίκος Λούντος
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/12 12µµ
Αµφ. Χατζηνικολάου

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
(ΜΑΘΗΤΕΣ
ΚΕΝΤΡΟΥ)
ΣΑΒΒΑΤΟ 12/12 Ροζα-
λία (πεζόδροµος Βαλ-
τετσίου 58) 4µµ
Λένιν εναντίον Στάλιν
Οµιλητής: Νεκτάριος
∆αργάκης
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
(ΜΑΘΗΤΕΣ Β/∆)
ΣΑΒΒΑΤΟ 12/12 καφέ
Cello – ∆ηµαρχείο Ν.
Ηρακλείου
Τι είναι εργατική επανά-
σταση
Οµιλητής: Μανώλης
Σπαθής

ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ
(ΜΑΘΗΤΕΣ Β/Α)
ΣΑΒΒΑΤΟ 12/12 Στέκι
Χαλάνδρι 6µµ
Τι είναι εργατική επα-
νάσταση
Οµιλητής: Στέλιος
Μιχαηλίδης
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 12/12 καφέ
Θέατρο (πατάρι) – Πλ.
Κοραή 6µµ
Η επανάσταση και οι
ιδέες του Λένιν
Οµιλήτρια: Ελίνα Γρύλλη
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 19/12 
Τι είναι η επανάσταση
Οµιλητής: Κωνσταντί-
νος Αυγέρος

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 εφηµερίδα Εργατική Αλληλεγγύη,
Χρήστος Λάσκος, εκπαιδευτικός 

1-2.30 µµ
ΟΟ  ΛΛέέννιινν  κκααιι  ηη  ααννααττρροοππήή  ττοουυ  κκααππιιττααλλιισσµµοούύ
Οµιλητής: Κώστας Τορπουζίδης ΣΕΚ, Γιώργος Γιαννόπουλος εκδό-
της περιοδικού ΕΝΕΚΕΝ

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

6-8 µµ
ΗΗ  κκρρίίσσηη,,  ττοο  ΠΠΑΑΣΣΟΟΚΚ  κκααιι  ηη  ππάάλληη  γγιιαα  ττοο  ΣΣοοσσιιααλλιισσµµόό
Οµιλήτρια: Μαρία Στύλλου περιοδικό Σοσιαλισµός απο τα Κάτω,
Σπύρος Μαρκέτος επίκουρος καθηγητής Πολιτικών Επιστηµών

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Κυριακή 13/12 Νοµική Σχολή 

(Αίθουσα Α, ισόγειο)

ΡΕΘΥΜΝΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ 13/12 Θόλος (Παλιά Πόλη) 11µµ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΚΑΤΩ
ΤΟΥΜΠΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/12 καφέ Άνεµος (δίπλα
από το πάρκο του Αγ. Θεράποντα) 9µµ

Πάρτυ οικονοµικής ενίσχυσης
της Εργατικής Αλληλεγγύης



Νο 896 1133

ΜΜ έέσσαα  σσττοουυςς  εεππόόµµεεννοουυςς  1188  µµήή--
ννεεςς,,  ττρριιάάνντταα  χχιιλλιιάάδδεεςς  εεππιιππλλέέ--
οονν  ααµµεερριικκάάννοοιι  σσττρρααττιιώώττεεςς  θθαα

µµεεττααφφεερρθθοούύνν  σσττοο  ΑΑφφγγααννιισσττάάνν  ααυυξξάάννοο--
ννττααςς  ττηη  σσυυννοολλιικκήή  ααµµεερριικκάάννιικκηη  εεκκσσττρραα--
ττεευυττιικκήή  δδύύννααµµηη  σσττοουυςς  110000..000000  σσττρραα--
ττιιώώττεεςς..  ΑΑυυττόό  πποουυ  ππρριινν  ααππόό  88  χχρρόόννιιαα
έέµµοοιιααζζεε  µµεε  µµιιαα  ««εεύύκκοολληη»»  εεππιικκρράάττηησσηη
ττοουυ  ααµµεερριικκάάννιικκοουυ  ιιµµππεερριιααλλιισσµµοούύ  κκααιι
ττωωνν  σσυυµµµµάάχχωωνν  ττοουυ,,  θθυυµµίίζζεειι  ππλλέέοονν  ττηηνν
εεξξέέλλιιξξηη  κκααιι  ττηηνν  έέκκββαασσηη  ττηηςς  ππρροοηηγγοούύ--
µµεεννηηςς  εεππέέµµββαασσηηςς  σσττοο  ΑΑφφγγααννιισσττάάνν..
ΤΤηηςς  εεππέέµµββαασσηηςς  ττοουυ  σσοοββιιεεττιικκοούύ  σσττρραα--
ττοούύ,,  πποουυ  ξξεεκκίίννηησσεε  ττηηνν  ππααρρααµµοοννήή  ττωωνν
ΧΧρριισσττοουυγγέέννννωωνν  ττοουυ  11997799  κκααιι  ττέέλλεειιωωσσεε
µµεε  ττηηνν  ααπποοχχώώρρηησσηη  ττωωνν  ρρωωσσιικκώώνν  σσττρραα--
ττεευυµµάάττωωνν  εεννννιιάά  χχρρόόννιιαα  ααρργγόόττεερραα,,  ττοο
11998888..

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990,
η εικόνα των ντυµένων µε στρατιωτική
στολή νέων αντρών, χωρίς µέλη, να ζη-
τιανεύουν έξω από τους σταθµούς του
Μετρό στη Μόσχα ήταν ένα καθηµερι-
νό συνηθισµένο θέαµα. Ηταν οι βετε-
ράνοι του σοβιετικού στρατού από τον
πόλεµο του Αφγανιστάν.

Με ένα συντηρητικό υπολογισµό
από τους 650.000 σοβιετικούς στρα-
τιώτες που πολέµησαν στο Αφγανι-
στάν στη διάρκεια της εννιάχρονης κα-
τοχής 15.000 έχασαν τη ζωή τους στις
εχθροπραξίες. Όµως οι απώλειες του
στρατού, του οποίου την πλειοψηφία
αποτελούσαν έφεδροι, ήταν συντριπτι-
κά µεγαλύτερες. Σχεδόν τα τρία τέ-
ταρτα, µισό περίπου εκατοµµύριο
στρατιώτες τραυµατίστηκαν, έµειναν
ανάπηροι ή προσβλήθηκαν από κάποια
σοβαρή ασθένεια όπως ηπατίτιδα, δυ-
σεντερία, µαλάρια, τύφο – χώρια ο αλ-
κοολισµός και τα ψυχολογικά προβλή-
µατα.

Στην άλλη πλευρά οι απώλειες ήταν
βέβαια ακόµα µεγαλύτερες. Οι νεκροί
εξαιτίας του πολέµου στον ντόπιο πλη-
θυσµό ξεπέρασαν το µισό εκατοµµύ-
ριο, ένας στους τριάντα αφγανούς. Εξι
εκατοµµύρια αγρότες έγιναν πρόσφυ-
γες, δύο εκατοµµύρια από αυτούς κα-
τέφυγαν σε σκηνές σε στρατόπεδα
προσφύγων στο Πακιστάν, 2 εκατοµ-
µύρια κατέληξαν στο Ιράν όπου έγιναν
εργάτες, δύο εκατοµµύρια έγιναν εσω-
τερικοί πρόσφυγες στην Καµπούλ και
τις άλλες πόλεις του Αφγανιστάν. Ανυ-
πολόγιστος είναι ο αριθµός των µαχη-
τών και των αµάχων που έµειναν ανά-
πηροι από τις µάχες, τις βόµβες, τα
εκτεταµένα ναρκοπέδια. Όλα αυτά σε
ένα συνολικό πληθυσµό λίγο πάνω
από τα 15 εκατοµµύρια.

Όµως παρά την καταστροφή, ήταν
τελικά η ΕΣΣ∆, µια στρατιωτική υπερ-
δύναµη, αυτή  που έχασε τον πόλεµο
και όχι οι πάµφτωχοι αγρότες του
Αφγανιστάν. Πολλοί, ακόµα και µέσα
στην αριστερά, εξηγούν αυτή την ήττα
µε τη στρατιωτική βοήθεια που είχαν
οι «µουτζαχεντίν» (οι µαχητές της τζι-
χάντ) από τις ΗΠΑ. Οι στρατιωτικοί
αναλυτές των ΗΠΑ, πάλι, που προσπα-
θούν να αποφύγουν µια επανάληψη
της ήττας των ρώσων στο Αφγανιστάν
την εξηγούν σαν ένα παράδοξο, το
«παράδοξο της ασύµµετρης σύγκρου-
σης». 

Τα πράγµατα είναι τελείως διαφορε-
τικά. Κοιτάζοντας την ιστορία του
Αφγανιστάν, το παράδοξο θα ήταν να
νικούσαν τον πόλεµο οι Ρώσοι. Οι
αγροτικοί πληθυσµοί του Αφγανιστάν
έχουν µια τεράστια παράδοση αντί-
στασης και νικών απέναντι σε ιµπερια-
λιστικές επεµβάσεις. Τρεις φορές, την
πρώτη το 1838-42, τη δεύτερη το
1878-90 και την τρίτη το 1919 συ-
γκρούστηκαν στρατιωτικά µε τον βρε-
τανικό ιµπεριαλισµό και κατάφεραν να
τον νικήσουν – στις περισσότερες πε-
ριπτώσεις µάλιστα το έκαναν σε σύ-
γκρουση µε τους εκάστοτε βασιλιάδες
και τσιφλικάδες που τους κυβερνού-
σαν. 

Παράδοση 

ΑΑυυττήή  ηη  ππααρράάδδοοσσηη,,  πποουυ  κκάάθθεε  φφοορράά
σσυυννδδέέοονντταανν  µµεε  ττηη  ττζζιιχχάάννττ,,  όόχχιι  ττόόσσοο
σσαανν  θθρρηησσκκεευυττιικκόόςς  ππόόλλεεµµοοςς  όόσσοο  σσαανν
ππόόλλεεµµοοςς  εεννάάννττιιαα  σσττοουυςς  κκαατταακκττηηττέέςς,,
ααννααββίίωωσσεε  όότταανν  εειισσέέββααλλλλεε  οο  σσοοββιιεεττιικκόόςς
σσττρρααττόόςς  ττοο  11997799..  ΗΗ  ΕΕΣΣΣΣ∆∆  εεππιιττέέθθηηκκεε
σσττοουυςς  µµοουυττζζααχχεεννττίίνν  µµεε  υυππεερρσσύύγγχχρροονναα
µµααχχηηττιικκάά  ααεερροοσσκκάάφφηη  µµεε  ττόόννοουυςς  σσυυµµ--
ββααττιικκώώνν  ββοοµµββώώνν  κκααιι  ννααππάάλλµµ,,  εεκκααττοοννττάά--
δδεεςς  ττααννκκςς  κκααιι  εελλιικκόόππττεερραα  κκααιι  γγέέµµιισσεε  ττηη
χχώώρραα  µµεε  ννααρρκκοοππέέδδιιαα,,  εεννώώ  115500..000000
σσττρρααττιιώώττεεςς  ττηηςς  σσττρρααττοοππέέδδεευυαανν  µµόόννιι--
µµαα  σσττοο  ΑΑφφγγααννιισσττάάνν..  

Αλλά όλα αυτά δεν έφτασαν. Τα
αντιαεροπορικά στίνγκερ που παρέλα-
βαν οι µουντζαχεντίν, µόλις το 1986,
ήταν χρήσιµα µόνο στα χέρια µαχητών
αποφασισµένων να πεθάνουν, όσο
χρήσιµα ήταν τα καλάζνικοφ στα χέρια
των Βιετκόγκ. ∆εν είναι τα όπλα που
από µόνα τους φέρνουν την ήττα. Και
αυτή ήδη διαφαίνονταν στον ορίζοντα
όταν από το 1985, οι ρώσοι αξιωµα-
τούχοι ενηµέρωναν τον Γκορµπατσώφ,
ότι η πιθανότητα νίκης ήταν ανύπαρ-
κτη στο Αφγανιστάν. 

Η ήττα του σοβιετικού στρατού
οφείλεται στο ότι, όπως και ο αµερικά-
νικος σήµερα, είχε ελάχιστη λαϊκή
υποστήριξη µέσα στο Αφγανιστάν. Οι
ΗΠΑ προσπαθούν από το 2001 ακόµα

να επιβάλλουν µια κυβέρνηση µέσα
στη χώρα, φτάνοντας να «στήσουν»
φέτος τις εκλογές µαζί µε τον Καρζάι.
Ο ρωσικός στρατός εισέβαλλε το 1979
στο Αφγανιστάν έχοντας ήδη µια φιλι-
κή κυβέρνηση για να δικαιολογήσει
την εισβολή του. Αλλά ούτε αυτό τον
βοήθησε, γιατί παρά τις αριστερές της
ρίζες, ήταν µια µειοψηφική κυβέρνηση.

Πέντε χρόνια πριν, το 1974 ο Μοχά-
µεντ Νταούντ µε ένα πραξικόπηµα είχε
πάρει την εξουσία στο Αφγανιστάν
εγκαθιδρύοντας την Ισλαµική Σοσιαλι-
στική ∆ηµοκρατία. Ο Νταούντ ενώ
απέφευγε να βάλει χέρι στα συµφέρο-
ντα των τσιφλικάδων που επί αιώνες
εκµεταλλεύονταν µε καθεστώς δουλο-
παροικίας τους αγρότες στο Αφγανι-
στάν, την ίδια στιγµή ισχυρίζονταν ότι
επεδίωκε να «εκσυγχρονίσει» τη χώρα
µε οικονοµική ενίσχυση αρχικά κυρίως
από την ΕΣΣ∆ και µετά κυρίως από τις
ΗΠΑ – ενίσχυση που κατέληξε σε
άχρηστα για το λαό έργα και στις τσέ-
πες των κυβερνητικών αξιωµατούχων.

Το 1978 το διεφθαρµένο καθεστώς
του Νταούντ ανατράπηκε, πάλι µε
πραξικόπηµα, αυτή τη φορά από τους
κοµµουνιστές, κυρίως φοιτητές και νέ-
ους αξιωµατικούς. Οι κοµµουνιστές εί-
χαν κάποια υποστήριξη στις πόλεις και
αρχικά την ανοχή της πλειοψηφίας του
πληθυσµού που ζούσε στα χωριά. Η
νέα κυβέρνηση επιδίωξε να επιβάλλει
από τα πάνω µεταρρυθµίσεις. 

Όµως, η συντριπτική πλειοψηφία
των χωρικών  ήταν ενάντια. Οι παπ-
πούδες τους είχαν πολεµήσει ξανά και
ξανά στη τζιχάντ ενάντια στις επεµβά-
σεις του βρετανικού ιµπεριαλισµού
που αυτοπαρουσιαζόταν σαν η δύναµη
του «πολιτισµού» απέναντι στην «οπι-
σθοδρόµηση» και τη «βαρβαρότητα»
για να δικαιολογήσει την αποικιοκρα-
τία. Τώρα πίσω από τα κηρύγµατα των
κοµµουνιστών, έβλεπαν την εξωτερική
πολιτική της ΕΣΣ∆ και την προσπάθεια
της επιβολής µε τη βία. 

Πολύ γρήγορα ξέσπασαν αντιδρά-
σεις που η νέα κυβέρνηση αντιµετώπι-
σε µε συλλήψεις, φυλακίσεις, βασανι-

σµούς και στη συνέχεια όταν πήραν το
χαρακτήρα εξέγερσης, µε εκτελέσεις
και µε βοµβαρδισµούς ολόκληρων χω-
ριών. Στο τέλος, εµφύλιος ξέσπασε
ανάµεσα στους κοµµουνιστές που
αποµονώθηκαν µέσα στην κοινωνία - οι
µισοί εκ των οποίων υποστήριζαν τη
συνέχιση της σκληρής πολιτικής και οι
άλλοι µισοί πιο ήπιες µεταρρυθµίσεις
και λιγότερες ρήξεις µε τους τσιφλικά-
δες. 

Αποσταθεροποίηση

ΟΟιι  σσοοββιιεεττιικκοοίί  εειισσέέββααλλλλαανν  ττοο  ∆∆εεκκέέµµ--
ββρρηη  ττοουυ  11997799  γγιιαα  νναα  σσττηηρρίίξξοουυνν  ττοουυςς
δδεεύύττεερροουυςς,,  ααλλλλάά  ααυυττόό  δδεενν  µµεείίωωσσεε  ττιιςς
ααννττιιδδρράάσσεειιςς..  ΌΌτταανν  ττοο  ΦΦλλεεββάάρρηη  ττοουυ
11998800  οο  ρρωωσσιικκόόςς  σσττρρααττόόςς  έέµµππααιιννεε  σσττηηνν
ΚΚααµµπποούύλλ,,  εεκκααττοοννττάάδδεεςς  χχιιλλιιάάδδεεςς  κκάάττοοιι--
κκοοιι  ββγγήήκκαανν  σσττιιςς  σσττέέγγεεςς  ττωωνν  σσππιιττιιώώνν
ττοουυςς  φφωωννάάζζοοννττααςς  ««ΟΟ  θθεεόόςς  εείίννααιι  µµεεγγάά--
λλοοςς»»..  ΑΑκκόόµµαα  κκααιι  φφοοιιττήήττρριιεεςς  πποουυ  λλίίγγαα
χχρρόόννιιαα  ππρριινν  δδιιααδδήήλλωωνναανν  σσττοουυςς  δδρρόό--
µµοουυςς  γγιιαα  τταα  δδιικκααιιώώµµαατταα  ττωωνν  γγυυννααιικκώώνν,,
έέµµεειινναανν  σσττηηνν  εεσσωωττεερριικκήή  ααυυλλήή  ττοουυ  ππαα--
ννεεππιισσττηηµµίίοουυ  κκααλλώώννττααςς  ««ττοουυςς  άάννττρρεεςς
νναα  ππάάρροουυνν  τταα  όόππλλαα»»..

Βέβαια ο ρωσικός στρατός δεν εισέ-
βαλλε απλά και µόνο για να υποστηρί-
ξει µια φράξια κοµµουνιστών να µεί-
νουν στην εξουσία. Αυτό που ενδιέφε-
ρε τους κρατικό - καπιταλιστές στη
Μόσχα ήταν να µην αποσταθεροποιη-
θεί η κατάσταση στις περιοχές της
ΕΣΣ∆ που κατοικούνταν από ισλαµι-
κούς πληθυσµούς στην ευρύτερη πε-
ριοχή – το Τουρκµενιστάν, το Τατζικι-
στάν, το Ουζµπεκιστάν, το Καζακστάν.
Με την εισβολή στο Αφγανιστάν, τελι-
κά, µάλλον πέτυχαν το αντίθετο, να
επισπεύσουν αυτό το οποίο φοβόνταν. 

Πολύ γρήγορα, οι ρώσοι επιτελικοί
κατάλαβαν ότι το µοναδικό κοµµάτι το
οποίο µπορούσαν να ελέγξουν µέσα
στο Αφγανιστάν ήταν οι πόλεις και κά-
ποιες βασικές αρτηρίες. Λίγο µετά,
ακόµα και αυτό έγινε αδύνατο, καθώς
οι ενέδρες και ο ανταρτοπόλεµος των
µουτζαχεντίν, παρότι ασυντόνιστος και
χωρίς κεντρικό σχέδιο, ήταν συνεχής

και απλωµένος σε όλες πρακτικά τις
φυλές που κατοικούν το Αφγανιστάν. 

Για να τα βγάλει πέρα, ο αρχηγός
του στρατού Οργακοφ ζητούσε πεντα-
πλάσιες δυνάµεις από τους 115.000
στρατιώτες που είχε στη διάθεσή του
στο Αφγανιστάν.  Όπως ακριβώς οι
αµερικάνοι σήµερα, έτσι και οι ρώσοι
προσπάθησαν τότε να εκπαιδεύσουν
στρατό από ντόπιους φαντάρους – µε
µοναδικό αποτέλεσµα να δηµιουργή-
σουν τελικά µια «πέµπτη φάλαγγα»
στα µετόπισθεν του ρωσικού στρατού.

Την ίδια τη στιγµή που το κόστος
του ατελείωτου αυτού πολέµου άρχισε
να γίνεται δυσβάσταχτο, όχι µόνο για
τη συντήρηση της τεράστιας στρατιω-
τικής µηχανής, (αλλά και των απωλει-
ών σε πανάκριβα αεροσκάφη, ελικό-
πτερα και τανκς), το ηθικό του στρα-
τού σµπαραλιαζόταν από τις απώλειες,
τις αρρώστιες, το συνεχή φόβο των
ενεδρών, την αίσθηση ότι δεν υπάρχει
φως στο βάθος του τούνελ. Παρά την
προπαγάνδα, η δυσαρέσκεια πολύ
γρήγορα άρχισε να γίνεται αισθητή
στα µετόπισθεν, όπου οι οικογένειες
προσπαθούσαν να γλυτώσουν µε κάθε
δυνατό τρόπο τα παιδιά τους από την
επιστράτευση. 

Το 1986 ο ρωσικός στρατός αναγκά-
στηκε να επέµβει και στην Αλµα Ατα
στο Καζακστάν, όταν ο Κουνάεφ, κα-
ζάκος τοπικός ηγέτης του Κόµµατος
αντικαταστάθηκε από ένα ρώσο γρα-
φειοκράτη µε αποτέλεσµα να ξεσπά-
σουν διαδηλώσεις. Μέσα σε συνθήκες
που η ΕΣΣ∆ και συνολικά οι χώρες του
κρατικού καπιταλισµού αντιµετώπιζαν
τη µεγαλύτερη οικονοµική κρίση υπο-
κύπτοντας στις πιέσεις του ανταγωνι-
σµού των εξοπλισµών µε τις ΗΠΑ, ο
πολυέξοδος πόλεµος και η διαγραφό-
µενη ήττα στο Αφγανιστάν ερχόταν να
δώσουν το τελικό χτύπηµα σε ένα γί-
γαντα που κατέρρεε. Την ήττα του σο-
βιετικού στρατού ακολούθησε η κα-
τάρρευση της ΕΣΣ∆. 

Για τους εργαζόµενους, τους γο-
νείς, τους φαντάρους στη Ρωσία ο πό-
λεµος δε σήµανε τίποτα άλλο παρά νε-
κρούς, ανάπηρους και περισσότερη
φτώχεια στο εσωτερικό της χώρας, για
ένα πόλεµο που γίνονταν κάπου µα-
κριά στο Αφγανιστάν. Αντίθετα, οι
φτωχοί αγρότες του Αφγανιστάν υπε-
ρασπίζονταν τη φυσική και κοινωνική
ύπαρξη των ίδιων και των παιδιών τους
και γι’ αυτό κατάφεραν να νικήσουν. 

Σήµερα, σε συνθήκες που η οικονο-
µική κρίση χτυπάει δυνατά στην καρ-
διά του παγκόσµιου καπιταλισµού και
ιµπεριαλισµού, µέσα στις ίδιες τις
ΗΠΑ, ο Οµπάµα, δε διστάζει να χρηµα-
τοδοτεί περαιτέρω κλιµάκωση του πο-
λέµου στο Αφγανιστάν προκειµένου να
επιβεβαιώσει την ηγεµονία των ΗΠΑ
σε ένα από τα πιο θερµά σηµεία του
πλανήτη,  αντιµέτωπος µε την πλειο-
ψηφία των δικών του ψηφοφόρων. Η
επερχόµενη ήττα των ΗΠΑ στο Αφγα-
νιστάν µπορεί να πυροδοτήσει πολύ
πιο σηµαντικές εξελίξεις από εκείνες
που ακολούθησαν την αποχώρηση των
σοβιετικών στρατευµάτων το 1988.

Γιώργος Πίττας

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΗΠΑ, Η ΡΩΣΙΑ ΣΤΟ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝ

Η ήττα της άλλης “υπερδύναμης”

Να γυρίσει πίσω ο ελληνικός στρατός. Αυτή είναι η µόνη απάντηση στις εκκλήσεις του Οµπάµα για «βοήθεια» στο Αφγανιστάν
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Σε λίγο κυκλοφορεί ο 2ος
τόµος της τετραλογίας του
Κλιφ για τον Τρότσκι

Eπισκεφθείτε το ΜΒ 
στις 22 ∆εκέµβρη, 7µµ
ΒΙΒΛΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ

ΧΑΝΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 12/12
θέατρο Βλισσίδι 6µµ

Εκδήλωση:
Από το 
∆εκέµβρη 
του ‘44 
στον Εµφύλιο
Οµιλητές: 

Λέανδρος Μπόλαρης
∆ηµήτρης Κουσουρής 
Γιώργος Αλεξάτος

ΣΣ ύύγγκκρροουυσσηη  έέχχεειι  ξξεεκκιιννήήσσεειι  ααννάάµµεε--
σσαα  σσττοουυςς  εερργγααζζόόµµεεννοουυςς  σσττοο  δδηη--
µµόόσσιιοο  ττοοµµέέαα  κκααιι  ττηηνν  κκυυββέέρρννηησσηη

ττηηςς  ΝΝόόττιιααςς  ΚΚοορρέέααςς..  ΗΗ  κκυυββέέρρννηησσηη  εεξξέέ--
δδωωσσεε  οοδδηηγγίίαα  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττηηνν  οοπποοίίαα  οοιι
δδηηµµόόσσιιοοιι  υυππάάλλλληηλλοοιι  δδεενν  µµπποορροούύνν  νναα
ααννττιιττίίθθεεννττααιι  σσττιιςς  ααπποοφφάάσσεειιςς  ττηηςς  κκυυ--
ββέέρρννηησσηηςς..

Πρόσφατα, πάνω από 100.000 εργά-
τες δηµιούργησαν το Εθνικό Συνδικά-
το ∆ηµόσιων Υπάλληλων µέσα από µια
συνέλευση αντιπροσώπων.

Η «Επιτροπή Κοινής ∆ράσης για να
σταµατήσει η καταστολή ενάντια
στους δηµόσιους υπάλληλους και
τους καθηγητές» έχει στείλει ψήφισµα
για συµπαράσταση σε όλο τον κόσµο
µε στόχο να γίνει παγκόσµια γνωστό
το ζήτηµα. Ένα τµήµα του ψηφίσµα-
τος αναφέρει: «Το Νοέµβρη η κυβέρ-
νηση πέρασε µια οδηγία για τους δη-
µόσιους υπάλληλους που βγάζει πα-
ράνοµη την αντίθεση στις πολιτικές
της. Έχοντας κατά νου ότι οι πολιτικές
της κυβέρνησης έχουν άµεσο αντίχτυ-
πο στο µισθό των δηµόσιων υπαλλή-
λων, στην ευηµερία και στις συνθήκες
εργασίας, αυτό δεν είναι τίποτα άλλο
από µια προσπάθεια να απαγορευτούν
οι δράσεις του Συνδικάτου ∆ηµόσιων
Υπαλλήλων. Προοδευτικά πολιτικά
κόµµατα, συνδικάτα και κοινωνικές ορ-
γανώσεις στη Νότια Κορέα έχουν συµ-
µαχήσει για να υπερασπιστούν και να
δείξουν αλληλεγγύη στους δηµόσιους
υπάλληλους και τους καθηγητές. Η
συµµαχία σχεδιάζει να οργανώσει την
αντίσταση απέναντι στη βίαιη καταστο-
λή. Το πρώτο βασικό βήµα θα είναι να
οργανώσει µια πανεθνική συγκέντρω-
ση στις 12 ∆εκέµβρη κόντρα στην άρ-
νηση της αίτησης εγγραφής του σω-
µατείου και την απόλυση του νεοε-
κλεγµένου προέδρου του σωµατείου.

Ζητάµε από τα διεθνή προοδευτικά
κόµµατα, συνδικάτα και κοινωνικές και
πολιτικές οργανώσεις να δείξουν την
αλληλεγγύη τους». 

ΤΤοο  ΣΣάάββββααττοο  1122  κκααιι  ττηηνν  ΚΚυυρριιαακκήή  1133//1122
ηη    ΈΈννωωσσηη  ΑΑφφρριικκααννώώνν  ΓΓυυννααιικκώώνν  δδιιοορργγαα--
ννώώννεειι  γγιιαα  ττρρίίττηη  χχρροοννιιάά  σσττηηνν  κκααθθιιεερρωωµµέέ--
ννηη  ππλλέέοονν  γγιιοορρττήή  ττηηςς  σσττοο  ΣΣττέέκκιι  ττηηςς  ΈΈννωω--
σσηηςς  ((ΚΚοοσσµµάά  ΑΑιιττωωλλοούύ  22,,  ΑΑθθήήνναα))..  

Οι εκδηλώσεις θα περιλαµβάνουν
συζητήσεις για τα δικαιώµατα των µε-
ταναστών και των παιδιών τους, προ-
βολές διαφανειών, αφρικανική µουσι-
κή, χορό, φαγητό, ποτό και πολύ κέφι.
«Ελάτε να µας γνωρίσετε από κοντά
σε ένα Bazaar αλληλεγγύης και πολιτι-
σµού, οργανωµένο από γυναίκες που
δραστηριοποιούνται και αγωνίζονται
για την ποιότητα ζωής των µετανα-
στών και των παιδιών τους», αναφέρει
η πρόσκληση. 

Το πρόγραµµα των εκδηλώσεων εί-
ναι το εξής: Σάββατο 12 ∆εκέµβρη
στις 16:00 µ.µ.Καλωσόρισµα : Irene
Thawe, Συζήτηση µε Θέµα : « Η ζωή
των µεταναστών στην Ελλάδα»
Lauretta Macaulay, Vanelina Marinova,
Ακολουθούν Workshop, Μουσική, χο-
ρός, φαγητό. Κυριακή 13 ∆εκέµβρη
στις 16:00 µ.µ Συζήτηση για την « ∆εύ-
τερη Γενιά Μεταναστών» Jamal
Ernesta, Maria Tzalo, Maria Banqura ,
Egina Deka, Ακολουθούν Workshop,
Μουσική, χορός, φαγητό. Η είσοδος
είναι ελεύθερη.  

∆∆ιιεεθθννέέςς  σσυυννέέδδρριιοο  οορργγααννώώννεεττααιι  99--1111
∆∆εεκκέέµµββρρηη  σσττοο  ΠΠάάννττεειιοο  ΠΠααννεεππιισσττήήµµιιοο
σσττoo  ααµµφφιιθθέέααττρροο  ΣΣάάκκηη  ΚΚααρράάγγιιωωρργγαα  22
µµεε  ααφφοορρµµήή  ττοονν  έένναα  χχρρόόννοο  ααππόό  ττηηνν  εεξξέέ--
γγεερρσσηη  ττοουυ  ∆∆εεκκέέµµββρρηη..  ΣΣττοουυςς  οοµµιιλληηττέέςς
υυππάάρρχχοουυνν  κκααλλεεσσµµέέννοοιι  ααππόό  ττηηνν  ΕΕυυρρώώ--
ππηη,,  ααλλλλάά  κκααιι  ααππόό  άάλλλλαα  ππααννεεππιισσττήήµµιιαα..

Την Πέµπτη 10/12 στις 12.30 το µε-
σηµέρι στα πλαίσια της θεµατικής ενό-
τητας «Πίσω από τις γραµµές: δοµικές
και δυναµικές αιτίες στην ανάπτυξη
µιας προαναγγελθείσας εξέγερσης»
θα µιλήσει ο Νίκος Λούντος µε θέµα
«Μειοψηφίες», «πρωτοπορία» και το αί-
τηµα της αντι-ηγεµονίας. Ο ∆εκέµβρης
είχε πρελούδιο».

Την Παρασκευή 11/12 στις 10 το
πρωΐ στην ενότητα «Θεσµικοί δρώντες,
πολιτική και εξέγερση: παράλληλοι µο-
νόλογοι;» θα µιλήσει ο Θανάσης Κα-
µπαγιάννης µε θέµα «Η παρουσία, η
παρέµβαση και η οπτική των κοµµάτων
της Αριστεράς στην εξέγερση του ∆ε-
κέµβρη 2008».

ΠΑΝΤΕΙΟ

Συνέδριο
για το 
∆εκέµβρη

ΚΟΡΕΑ
Αλληλεγγύη 
στο Συνδικάτο
Δημοσίων 
Υπαλλήλων Φειδίου 14-16 (πίσω από Τιτάνια-Ρέξ)

www.marxistiko.gr marxistiko@yahoo.gr, τηλ. 2105247584



ΩΩςς  σσττηηµµέέννεεςς  κκααιι  εεκκδδιικκηηττιικκέέςς  µµπποορροούύνν  µµόόννοο
νναα  χχααρραακκττηηρριισσττοούύνν  οοιι  ααπποολλύύσσεειιςς  ττωωνν  δδύύοο  σσυυνν--
δδιικκααλλιισσττώώνν  ((ππρρώώηηνν  ππρροοέέδδρροουυ  κκααιι  ππρρώώηηνν  γγρρααµµ--
µµααττέέαα  ττοουυ  ∆∆..ΣΣ..  ττοουυ  σσωωµµααττεείίοουυ  ττωωνν  εερργγααζζόόµµεε--
ννωωνν))  πποουυ  αανναακκοοίίννωωσσεε  ηη  δδιιοοίίκκηησσηη  ττοουυ  ΓΓηηρροοκκοο--
µµεείίοουυ  ΑΑθθηηννώώνν..  ««ΣΣττοο  ππρρόόσσωωπποο  ττηηςς  ΕΕλλέέννηηςς  ΣΣιιώώτταα
κκααιι  ττοουυ  ΒΒαασσίίλληη  ΤΤοουυµµππέέλληη  δδιιώώκκεεττααιι  όόλλοο  ττοο  σσυυνν--
δδιικκααλλιισσττιικκόό  κκίίννηηµµαα  σσττοονν  χχώώρροο  ττηηςς  υυγγεείίααςς..  ΟΟιι
ααπποολλύύσσεειιςς  ττοουυςς  έέχχοουυνν  ωωςς  σσττόόχχοο  νναα  ττρροοµµοοκκρραα--
ττήήσσοουυνν  ττοουυςς  εερργγααζζόόµµεεννοουυςς,,  νναα  φφιιµµώώσσοουυνν  ττηηνν
εελλεευυθθεερρίίαα  ττηηςς  σσυυννδδιικκααλλιισσττιικκήήςς  έέκκφφρραασσηηςς»»  ττόόννιι--
σσεε  οο  ΒΒαασσίίλληηςς  ΓΓκκλλεεζζάάκκοοςς  ππρρόόεεδδρροοςς  ττηηςς  ΟΟµµοο--
σσπποοννδδίίααςς  ΣΣυυλλλλόόγγωωνν  ΝΝοοσσηηλλεευυττιικκώώνν  ΙΙδδρρυυµµάάττωωνν
κκααττάά  ττηηνν  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  ππααρράάσστταασσηηςς  δδιιααµµααρρττυυ--
ρρίίααςς  πποουυ  ππρρααγγµµααττοοπποοίίηησσαανν  σσυυννδδιικκααλλιισσττέέςς  σσττηηνν
δδιιοοίίκκηησσηη  ττοουυ  ιιδδρρύύµµααττοοςς  δδιιααµµααρρττυυρρόόµµεεννοοιι  γγιιαα
ττιιςς  ππααρράάννοοµµεεςς  ααπποολλύύσσεειιςς..

«Το σηµαντικότερο είναι ότι δηµιουργούν τις
συνθήκες ώστε να µην υπάρχουν αντίθετες

φωνές στις επιθέσεις που έρχονται στην συνέ-
χεια. Ήδη το ίδρυµα ανακοίνωσε πως βρίσκεται
σε άσχηµη οικονοµική κατάσταση και πως αδυνα-
τεί να αποπληρώσει το δάνειο των 2,5 εκατοµυ-
ρίων ευρώ που πήρε από την millennium bank.
Ακριβώς γιατί ξέρουν πως θα αντιδράσουµε µό-
λις αρχίσουν να µιλάνε για περικοπές προσωπι-
κού και µισθών βρήκαν ευκαιρία να µας διώξουν.
Εγώ εργάζοµαι στο γηροκοµείο 25 χρόνια και
τολµάνε αυτοί να µου πουν πως κάνω κακό στο
γηροκοµείο», τονίζει µιλώντας στην Ε.Α. ο ΒΒαασσίί--
λληηςς  ΤΤοουυµµππέέλληηςς πρώην πρόεδρος του σωµατείου
και µέλος της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. 

«Ο διοικητής του γηροκοµείου έφτασε να πει
πως προτιµάει να µας πληρώσει όλες τις απο-
ζηµιώσεις και να µας διώξει παρά να µας έχει
εδώ. Προτιµάει να βάλει µέσα το νοσοκοµείο
παρά να µας έχει εδώ και να του βγάζουµε τα
άπλυτα στην φόρα. Φέρεται λες και το γηροκο-
µείο είναι δικό του. Νοµίζει ότι µπορεί να απο-
λύει κόσµο ότι ώρα θέλει αυτός. Και µάλιστα
εργαζόµενους που έχουµε δώσει τη ζωή µας
χρόνια εδώ µέσα παλεύοντας να βελτιώσουµε
τις συνθήκες εργασίας αλλά και νοσηλείας»,
εξηγεί στην Ε.Α. η ΕΕλλέέννηη  ΣΣιιώώτταα. 

«Θα συνεχίσουµε στο πλευρό των συνα-
δέλφων», δήλωσε στην Ε.Α. ο ΝΝίίκκοοςς  ΚΚααββββαα--
δδάάςς από το Συνδικάτο Ιδιωτικής Υγείας Πει-
ραιά. «Οι συνδικαλιστικές διώξεις δεν είναι
µόνο παράνοµες, είναι και µια προσπάθεια
εκφοβισµού και τροµοκράτησης των εργα-
ζόµενων. Εµείς παραµένουµε στο πλευρό
των συναδέλφων µας που διώκονται και τις
επόµενες µέρες θα καλέσουµε σε κινητο-
ποιήσεις αλληλεγγύης τόσο για την Αθήνα
όσο και πανελλαδικά».
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ΑΑ ννεεσσττάάλληη  ππρροοσσωωρριιννάά  ηη  2244ωωρρηη
ααππεερργγίίαα  πποουυ  εείίχχεε  εεξξααγγγγεείίλλεειι  ττηηνν
ΤΤρρίίττηη  88//1122  οο  ΠΠααννεελλλλήήννιιοοςς  ΣΣύύλλλλοο--

γγοοςς  ΥΥππααλλλλήήλλωωνν  ΕΕθθννιικκήήςς  ΣΣττααττιισσττιικκήήςς
ΥΥππηηρρεεσσίίααςς..  ΗΗ  ααππεερργγιιαακκήή  κκιιννηηττοοπποοίίηησσηη
εείίχχεε  ααπποοφφαασσιισσττεείί  σσττηη  ΓΓεεννιικκήή  ΣΣυυννέέλλεευυσσηη
ττοουυ  ΣΣυυλλλλόόγγοουυ  σσττιιςς  22//1122  σσαανν  µµίίαα  ππρρώώττηη
ααππάάννττηησσηη  σσττοο  ππρροοσσχχέέδδιιοο  ννόόµµοουυ  ττοουυ
υυπποουυρργγεείίοουυ  ΟΟιικκοοννοοµµιικκώώνν  πποουυ  σσττοο  όόννοοµµαα
ττηηςς  ααννεεξξααρρττηησσίίααςς  ττηηςς  ΣΣττααττιισσττιικκήήςς  ππρροο--
χχωωρράά  σσττηη  δδιιάάλλυυσσήή  ττηηςς,,  ττηηνν  µµεεττααττρρέέππεειι
σσεε  ΝΝ..ΠΠ..∆∆..∆∆,,  χχωωρρίίςς  νναα  εεξξαασσφφααλλίίζζεειι  οούύττεε
ττηηνν  ααννεεξξααρρττηησσίίαα  ττηηςς  ΣΣττααττιισσττιικκήήςς  ΥΥππηηρρεε--
σσίίααςς  οούύττεε  τταα  εερργγαασσιιαακκάά  δδιικκααιιώώµµαατταα  ττωωνν
εερργγααζζοοµµέέννωωνν..  ΜΜίίαα  ηηµµέέρραα  ππρριινν  ττηηνν  ααππεερρ--
γγίίαα  οο  υυπποουυρργγόόςς  ΟΟιικκοοννοοµµιικκώώνν  σσυυννααννττήήθθηη--
κκεε  µµεε  ττοονν  ΠΠααννεελλλλήήννιιοο  ΣΣύύλλλλοογγοο  κκααιι  ττηηνν
ΤΤρρίίττηη  88//1122  οοιι  εερργγααζζόόµµεεννοοιι  έέκκαανναανν  ννέέαα  ΓΓΣΣ
γγιιαα  νναα  ααπποοφφαασσίίσσοουυνν  ττηη  σσττάάσσηη  ττοουυςς..    

«Ολο αυτό το διάστηµα µας λοιδω-
ρούν και µας κατηγορούν ότι οι εργαζό-
µενοι της ΕΣΥΕ µπαίνουµε σε ένα γυάλι-
νο κτίριο και κατασκευάζουµε, παραχα-
ράσουµε και αλοιώνουµε τα στατιστικά
δεδοµένα», είπε ο πρόεδρος του πανελ-
λήνιου Συλλόγου στη Συνέντευξη Τύπου
την Παρασκευή 4/12. 

«Η νοµική αυτοτέλεια όπως προτείνε-
ται δεν εµπεριέχει µηχανισµούς που θα
εξασφαλίζουν την ανεξάρτητη λειτουρ-
γία της Στατιστικής», είπε ο νοµικός σύµ-
βουλος του Συλλόγου. «Το προσχέδιο
νόµου προβλέπει ότι θα εποπτεύεται αυ-
τή η αρχή από το υπ. Οικονοµικών, ότι
τα µέλη του ∆Σ, ο πρόεδρος , η αποζη-
µίωσή τους, ορίζονται µε απόφαση του
υπ. Οικονοµικών. ∆εν προβλέπεται να
λογοδοτεί πουθενά αυτή η αρχή, το στα-
τιστικό πρόγραµµα εγκρίνεται από το ∆Σ
αυτής της αρχής και µόνο. Αυτή η ρύθµι-
ση δεν διασφαλίζει τη λειτουργική ανε-
ξαρτησία από το ήδη προβλεπόµενο νο-
µικό πλαίσιο και µάλιστα περιορίζεται». 

Ιδιωτικοποίηση

««ΕΕχχοουυµµεε  ααρρννηηττιικκήή  εεµµππεειιρρίίαα  γγιιαα  ττοο  ττιι
σσηηµµααίίννεειι  ααλλλλααγγήή  ττοουυ  ννοοµµιικκοούύ  κκααθθεεσσττώώ--
ττοοςς  ττωωνν  δδηηµµοοσσίίωωνν  υυππηηρρεεσσιιώώνν»»,,  εείίππεε  οο
ΓΓρρααµµµµααττέέααςς  ττηηςς  ΟΟµµοοσσπποοννδδίίααςς  ΟΟΣΣΥΥΟΟ,,
ΣΣττααυυρρόόπποουυλλοοςς..  ««ΟΟ  φφόόββοοςς  µµααςς  εείίννααιι  ηη
ιιδδιιωωττιικκοοπποοίίηησσηη..  ΗΗ  ααννεεξξααρρττηησσίίαα  ττηηςς  ΣΣτταα--
ττιισσττιικκήήςς  εείίννααιι  ππααρρααµµύύθθιιαα..  ΜΜααςς  λλέέννεε  όόττιι
µµεε  ααυυττόό  ττοο  σσχχέέδδιιοο  ννόόµµοουυ  θθαα  δδιιαασσφφααλλιι--
σσττεείί  ηη  ααξξιιοοππιισσττίίαα  ττωωνν  σσττοοιιχχεείίωωνν..  

Στο αρθρο 8 αναφέρει ότι ‘οι υπηρε-
σίες του δηµόσιου τοµέα µπορούν να
αρνηθούν την κοινοποίηση του αιτήµα-
τος της Εθνικής Στατιστικής (ΕΣΤΑ) να
λάβει γνώση των στοιχείων µόνο στις πε-
ριπτώσεις που η ικανοποίησή του παρα-
βιάζει το απόρρητο των συζητήσεων του
Υπουργικού Συµβουλίου ή άλλων κυβερ-
νητικών οργάνων’. Ενώ σε άλλο άρθρο
λέει ότι µε απόφαση του ∆Σ της ΕΣΤΑ
δεν υποχρεώνεται να δώσει τα στοιχεία
στη βουλή. Αυτή είναι η ανεξαρτησία;
Ολα αυτά είναι προφάσεις εν αµαρτίαις
για να προχωρήσουν σιγά σιγά στην
ιδιωτικοποίηση της υπηρεσίας. Γι’ αυτό
λέµε όχι στην αλλαγή του χαρακτήρα
της Στατιστικής υπηρεσίας».

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ
(ΕΣΥΕ)

Νέα από τους χώρους ergatiki@otenet.gr, fax: 210 5227177

ΣΣυυννεεχχίίζζεεττααιι  γγιιαα  1177ηη  µµέέρραα  ηη  κκααττάάλληηψψηη  ττωωνν  ααπποο--
λλυυµµέέννωωνν  σσυυµµββαασσιιοούύχχωωνν  ττηηςς  ΟΟλλυυµµππιιαακκήήςς  σσττοο  κκττίί--
ρριιοο  ττηηςς  εεττααιιρρίίααςς  σσττηη  ΣΣυυγγγγρροούύ..  

Το πρώτο και βασικό αίτηµα έχει να κάνει µε τη
σταθερή και µόνιµη εργασία. Είµαστε αναγκασµέ-
νοι να παλέψουµε για το αυτονόητο, τη στιγµή
µάλιστα που µε Προεδρικό ∆ιάταγµα(16.9.2009)
έγινε υπαγωγή του προσωπικού της ΠΑΝΘΕΟΝ
Α.Ε. µιας εταιρίας που λειτούργησε για µικρό
χρονικό διάστηµα, χωρίς στην ουσία να παράγει
έργο, και του προσωπικού της ΟΣΠΑ στο
ν.3717/2008 που αφορά τις µετατάξεις στο ∆ηµό-
σιο. Μπορεί να δουλεύαµε µε 8µηνες συµβάσεις,
αλλά καλύπταµε πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Κα-
τά τον ίδιο τρόπο, λοιπόν, δικαιούµαστε να απαι-
τούµε και εµείς να συµπεριληφθούµε στο νόµο
αυτό.

Επίσης, σε αρκετούς εργαζόµενους χρωστάνε
δεδουλευµένα(Κυριακές-αργίες-νυχτερινά-δώ-
ρα). Έως τώρα οι επανειληµµένες συγκεντρώσεις
µας στα Υπουργεία Εργασίας, Μεταφορών και
Οικονοµικών δεν είχαν κανένα αποτέλεσµα, µόνο
διαπιστώσεις για το δίκαιο των αιτηµάτων µας.

Είναι επόµενο ότι δεν έχουµε άλλη λύση από
το να είµαστε στο δρόµο µαζικά, µαζί µε όλους
τους συναδέλφους µας συµβασιούχους από άλ-
λους χώρους του ∆ηµοσίου για να πιέσουµε πιο
έντονα και πιο αποτελεσµατικά.

Αφροδίτη Κωτσοπούλου

Συµβασιούχοι Ο.Α.

Εργαζόµενοι
∆ΗΜΟΥ ΑΓ.
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

Εκλογές στην 
ιδιωτική υγεία

Απολύσεις στο Γηροκοµείο

ΣΣ εε  σσώώµµαα  σσυυγγκκρροοττήήθθηηκκεε  ττοο  ∆∆..ΣΣ..  ττοουυ  ΣΣωωµµααττεείίοουυ
ΕΕρργγααζζόόµµεεννωωνν  σσττοο  ∆∆ήήµµοο  ΑΑγγ..  ΠΠααρραασσκκεευυήήςς..  ΟΟ
ΚΚώώσσττααςς  ΜΜεεγγααγγιιάάννννηηςς,,  πποουυ  σσττιιςς  εεκκλλοογγέέςς  ττηηνν

ππρροοηηγγοούύµµεεννηη  εεββδδοοµµάάδδαα  ββγγήήκκεε  ππρρώώττοοςς  µµεε  9988  σσττααυυ--
ρροούύςς  κκααιι  εεκκλλέέχχθθηηκκεε  ππρρόόεεδδρροοςς  ττοουυ  ∆∆..ΣΣ..,,  µµααςς  εείίππεε::

«Η επιτυχία αυτή ανήκει σε όλους τους συναδέλ-
φους που αναγνωρίζουν πως σε εποχές κρίσης, σε
εποχές που η κυρίαρχη τάξη επιτίθεται στα δικαιώµα-
τα των εργαζόµενων, χρειαζόµαστε µαχητικό συνδι-
καλισµό. Χρειαζόµαστε σωµατεία διεκδικητικά, αγωνι-
στικά. Σωµατεία που θα στηρίζουν τις καθηµερινές
διεκδικήσεις για την καλυτέρευση της ζωής µας, αλ-
λά που ταυτόχρονα θα αναδεικνύουν και την αδυνα-
µία αυτού του συστήµατος να εξυπηρετήσει τις ανά-
γκες των πολλών.

Η στήριξη που δώσαµε ως Εργατική Αλληλεγγύη
σε όλους τους αγώνες το προηγούµενο διάστηµα
στα λιµάνια, στον Ελεύθερο Τύπο, στο αντιρατσιστικό
µέτωπο αλλά και στις µάχες της ΠΟΕ-ΟΤΑ, µε συνεχή
παρουσία και µέσα στο σωµατείο αλλά και µε τους
συντρόφους που βοηθούσαν εξωτερικά, ήταν καθορι-
στική. 

Στους δήµους γενικότερα αλλά και στον δικό µας
δήµο εδώ στην Αγ. Παρασκευή οι επιθέσεις είναι ολο-
µέτωπες. Χωρίς προσλήψεις και αυξήσεις, µε ελαστι-
κοποίηση των σχέσεων εργασίας, µε όλο και µεγαλύ-
τερη συµµετοχή του ιδιωτικού κεφαλαίου στον ∆ήµο,
η κατάσταση χειροτερεύει συνεχώς. Από την άλλη η
απεργία στις 3/12 αλλά και ο αναβρασµός που επι-
κρατεί στους ΟΤΑ αποδεικνύουν πως οι επιθέσεις δεν
περνάνε εύκολα. Σκοπός του νέου προεδρείου θα
πρέπει να είναι να δώσει αυτοπεποίθηση στους εργα-
ζόµενους. Να συντονίσει και να οργανώσει τις µάχες
που έρχονται ώστε να µην επιτρέψουµε να µας αφαι-
ρέσουν εργασιακά δικαιώµατα, να σπάσουµε τις
αντεργατικές πολιτικές και να διεκδικήσουµε αυτά
που µας ανήκουν».

Αντιπρόεδρος του Σωµατείου ανακηρύχτηκε ο
Γιώργος Κούνας, γραµµατέας η Μαρία Καρασταµά-
τη, ταµίας η Ελένη Κουτρουµάνη και υπεύθυνη δηµο-
σίων σχέσεων η Σοφία Βαµβούκα.  

ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΕΕκκλλοογγέέςς  ααππόό  ττιιςς  1133  µµέέχχρριι
ττιιςς  1166  ∆∆εεκκέέµµββρρηη  ππρρααγγµµααττοο--
πποοιιεείί  ττοο  ΣΣυυννδδιικκάάττοο  ΙΙδδιιωωττιικκήήςς
ΥΥγγεείίααςς  ΠΠεειιρρααιιάά  ((ΟΟµµηηρρίίδδοουυ
ΣΣκκυυλλίίττσσηη  1199  ––  ΠΠεειιρρααιιάάςς)),,  έένναα
ααππόό  τταα  ππιιοο  εελλππιιδδοοφφόόρραα  κκααιι
µµααχχηηττιικκάά  σσυυννδδιικκάάτταα  ττοουυ  σσυυννεε--
χχώώςς  δδιιοογγκκοούύµµεεννοουυ  ιιδδιιωωττιικκοούύ
ττοοµµέέαα  υυγγεείίααςς..  ΠΠααρράά  ττηηνν  ααρρννηη--
ττιικκήή  ––δδυυσσττυυχχώώςς--  σσττάάσσηη  πποουυ
κκρρααττάάννεε  οοιι  δδυυννάάµµεειιςς  ττοουυ
ΠΠΑΑΜΜΕΕ,,  πποουυ  ππρροοσσππααθθοούύνν  νναα
εελλέέγγξξοουυνν  µµεε  γγρρααφφεειιοοκκρρααττιι--
κκοούύςς  ττρρόόπποουυςς  ττοο  σσυυννδδιικκάάττοο
θθέέττοοννττααςς  δδιιααλλυυττιικκάά  ζζηηττήήµµαατταα
ααππααρρττίίααςς,,  οοιι  εεκκλλοογγέέςς,,  µµεεττάά
µµάάλλιισστταα  κκααιι  ααππόό  ττηηνν  σσηηµµααννττιι--
κκήή  ππααρροουυσσίίαα  εερργγααζζόόµµεεννωωνν
σσττηηνν  σσυυννέέλλεευυσσηη  ττηηςς  ππρροοηηγγοούύ--
µµεεννηηςς  εεββδδοοµµάάδδααςς,,  θθαα  δδιιεεξξαα--
χχθθοούύνν  κκααννοοννιικκάά..  ΤΤηηνν  ΠΠέέµµππττηη
1100//1122  θθαα  ππρρααγγµµααττοοπποοιιηηθθεείί
σσττοο  ΕΕρργγααττιικκόό  ΚΚέέννττρροο  ΠΠεειιρρααιιάά

ηη  22ηη  σσυυννέέλλεευυσσηη  πποουυ  θθαα  οορρίίσσεειι
ττηηνν  εεφφοορρεευυττιικκήή  εεππιιττρροοππήή  κκααιι
σσττηηνν  σσυυννέέχχεειιαα  θθαα  ππρρααγγµµααττοο--
πποοιιηηθθοούύνν  οοιι  εεκκλλοογγέέςς  όόππωωςς  εείί--
χχαανν  ααπποοφφαασσιισσττεείί..

Μιλώντας στην Ε.Α. ο ΝΝίίκκοοςς
ΚΚααββββααδδάάςς ιδρυτικό µέλος του
συνδικάτου, µέλος του ∆.Σ.
και υποψήφιος στις εκλογές
τόνισε πως «µετά από πολύ-
χρονο αγώνα µπορούµε να
πούµε πως πραγµατικά έχου-
µε φτιάξει ένα συνδικάτο ανα-
γνωρίσιµο για τις µάχες που
έχει δώσει. Στόχος µας είναι
µέσα από τη συλλογική δράση
να υπερασπιστούµε τα συµφέ-
ροντά µας, και να βάλουµε
φρένο στην ασυδοσία των ερ-
γοδοτών».

«Καλούµε όλους τους συνα-
δέλφους που εργάζονται µε
οποιαδήποτε ειδικότητα σε

ιδιωτικές κλινικές, γηροκο-
µεία, διαγνωστικά κέντρα, ια-
τρεία, µικροβιολογικά εργα-
στήρια, να δυναµώσουν το
Σωµατείο», αναφέρεται στην
ανακοίνωση που εξέδωσε το
Συνδικάτο. «Για να βελτιώσου-
µε τη θέση µας, να χτίσουµε
την συλλογικότητά µας, να
οργανώσουµε τη δράση µας.
Όταν είµαστε ενωµένοι και δυ-
νατοί µας υπολογίζουν εργο-
δότες και κυβέρνηση. Χρεια-
ζόµαστε δυνατό Σωµατείο που
να παρεµβαίνει αποτελεσµατι-
κά στα δικαιώµατά µας, στη
ΣΣΕ, στο ασφαλιστικό, στις
συνθήκες εργασίας κλπ, για
να υπάρχει δηµοκρατία στους
χώρους δουλειάς. Ξεπερνώ-
ντας το φόβο, την τροµοκρα-
τία, τον εφησυχασµό, δίνουµε
δύναµη στο σωµατείο µας».

Νέο φύλλο από τους 
Financial Crimes



ΟΟιι  εεκκλλοογγέέςς  ττηηςς  ΕΕΙΙΝΝΑΑΠΠ  γγίίννοοννττααιι  σσεε  µµιιαα  κκρρίίσσιι--
µµηη  κκααµµππήή  µµεε  ττοο  κκίίννηηµµαα  ττωωνν  ννοοσσοοκκοοµµεειιαα--
κκώώνν  γγιιααττρρώώνν  νναα  ββρρίίσσκκεεττααιι  ααννττιιµµέέττωωπποο  µµεε

ττηηνν  ννέέαα  κκυυββέέρρννηησσηη  ττοουυ  ΠΠΑΑΣΣΟΟΚΚ  πποουυ  σσυυννεεχχίίζζεειι  ττηηνν
πποολλιιττιικκήή  δδιιάάλλυυσσηηςς  ττοουυ  ΕΕΣΣΥΥ..  ΟΟιι  µµάάχχεεςς  ττηηςς  εεππόόµµεε--
ννηηςς  ππεερριιόόδδοουυ  µµεε  ππρρώώττηη  ααυυττήή  ττοουυ  ππρροοϋϋπποολλοογγιι--
σσµµοούύ,,  πποουυ  ππααρράά  ττιιςς  ππρροοεεκκλλοογγιικκέέςς  εεξξααγγγγεελλίίεεςς  δδεενν
ππρροοββλλέέππεειι  κκααµµίίαα  ααύύξξηησσηη  σσττιιςς  δδααππάάννεεςς  γγιιαα  ττηηνν
υυγγεείίαα,,  θθαα  εείίννααιι  κκααθθοορριισσττιικκέέςς  γγιιαα  ττοο  µµέέλλλλοονν  ττοουυ  δδηη--
µµόόσσιιοουυ  σσυυσσττήήµµααττοοςς  υυγγεείίααςς  ααλλλλάά  κκααιι  γγιιαα  τταα  χχρρόόννιιαα
ααιιττήήµµαατταα  ττωωνν  ννοοσσοοκκοοµµεειιαακκώώνν  γγιιααττρρώώνν..  ΗΗ  εεφφααρρµµοο--
γγήή  ττηηςς  υυπποογγρρααφφεείίσσααςς  σσυυλλλλοογγιικκήήςς  σσύύµµββαασσηηςς  κκααιι  ηη
υυπποογγρρααφφήή  ττηηςς  ννέέααςς  εείίννααιι  κκρρααττοούύµµεενναα  ααππόό  ππέέρρυυσσιι
ττηηνν  ίίδδιιαα  ώώρραα  πποουυ  ηη  ααππεειιλλήή  γγιιαα  φφοορροοεεππιιδδρροοµµήή  σσττιιςς
εεφφηηµµεερρίίεεςς  ααννοοίίγγεειι  ννέέοο  µµέέττωωπποο  µµεε  ττηηνν  κκυυββέέρρννηησσηη..
ΟΟιι  εεµµππεειιρρίίεεςς  ττωωνν  σσυυννααδδέέλλφφωωνν  ααππόό  ττηη  σσύύγγκκρροουυσσηη
µµεε  ττοονν  ΑΑββρρααµµόόπποουυλλοο  κκααιι  ττηηνν  ααννααττρροοππήή  ττωωνν  εεππιιλλοο--
γγώώνν  ττηηςς  ππρροοηηγγοούύµµεεννηηςς  κκυυββέέρρννηησσηηςς  εείίννααιι  οο  κκααλλύύ--
ττεερροοςς  οοδδηηγγόόςς  γγιιαα  ττοο  εεππόόµµεεννοο  δδιιάάσσττηηµµαα..  

Η πρωτοβουλία Γένοβα Νυστέρι πρωτοστάτη-
σε σε όλες αυτές τις µάχες των τελευταίων ετών
που ήταν και η κορύφωση της δεκαετίας για το
κίνηµα των νοσοκοµειακών γιατρών. Καταρχήν
έδωσε όλες τις δυνάµεις της για τη συγκρότηση
και την οργάνωση του κινήµατος από τα κάτω µέ-
σα στα νοσοκοµεία. Με περιοδείες, συγκρότηση
απεργιακών επιτροπών, µοίρασµα προκηρύξεων
στις πύλες και οργάνωση συγκεντρώσεων και συ-
νελεύσεων ήµασταν παρόντες σε όλους τους
σταθµούς αυτού του κινήµατος . Με κοινή και ενι-
αιοµετωπική δράση και την ενεργοποίηση των νο-
σοκοµειακών (πενταµελών) επιτροπών µαζικοποι-
ήσαµε τις γενικές συνελεύσεις και κινητοποιήσα-
µε µετά από πολλά χρόνια ένα µεγάλο κοµµάτι ει-
δικευόµενων γιατρών. Κάναµε βήµατα συντονι-
σµού των γιατρών µε τους υπόλοιπους εργαζόµε-
νους στα νοσοκοµεία µε κοινές συγκεντρώσεις
και συνελεύσεις.

Αλλά και η παρουσία µας στο Γενικό Συµβού-
λιο της ΟΕΝΓΕ και στη ∆ιαπραγµατευτική Οµάδα
που ορίστηκε από το έκτακτο συνέδριο υπήρξε
καθοριστική για µια σειρά από µάχες και επιλο-
γές. Σταθήκαµε αταλάντευτα και µε συνέπεια
ενάντια στα ξεπουλήµατα Τσούκαλου και Λαοπό-
δη στην ηγεσία της ΟΕΝΓΕ σε κάθε καµπή αυτής
της σύγκρουσης. 

Προτείναµε και οργανώσαµε την 5µερη απερ-
γία της ΕΙΝΑΠ τον Γενάρη του 2007 και την 5µε-
ρη πανελλαδική απεργία τον Σεπτέµβρη του 2008
που ψηφίστηκε στο έκτακτο συνέδριο του Ιουνί-
ου. Στη ∆ιαπραγµατευτική Οµάδα δώσαµε τις δυ-
νάµεις µας στην οργάνωση των κινητοποιήσεων
και είµασταν η µόνη παράταξη που διαφώνησε
στην αντιπρόταση του Οκτώβρη που άνοιξε το
δρόµο για τον µετέπειτα συµβιβασµό. 

Προτείναµε καθαρά και χωρίς υπεκφυγές την
απόρριψη της πρότασης Αβραµόπουλου και τη
συνέχεια των κινητοποιήσεων το Νοέµβρη, όταν
οι δυνάµεις του ΣΥΡΙΖΑ από κοινού µε την ΠΑΣΚΕ
και τη ∆ΑΚΕ αποφάσιζαν την αναστολή των κινη-
τοποιήσεων και την αποδοχή της πρότασης. Η
«καλή θέληση» απέναντι στο υπουργείο έδωσε τη
δυνατότητα στην κυβέρνηση να αθετήσει αργότε-
ρα τις περισσότερες «δεσµεύσεις» της, µε την κα-
τάσταση στα νοσοκοµεία ένα χρόνο µετά να το
αποδεικνύει. 

Οι προκλήσεις της επόµενης περιόδου είναι µε-
γάλες, αλλά οι εµπειρίες και η αυτοπεποίθηση από
την ανατροπή και την πρώτη νίκη µετά από πολλά
χρόνια δηµιουργούν τις συνθήκες για ένα πιο δυ-
νατό νοσοκοµειακό κίνηµα. Η συµβολή των αντικα-
πιταλιστών ακτιβιστών της Πρωτοβουλίας Γένοβα -
Νυστέρι και του δικτύου της στα νοσοκοµεία ήταν
ουσιαστική σε αυτή την πορεία. Στηρίξτε την Πρω-
τοβουλία Γένοβα – Νυστέρι στις εκλογές της
ΕΙΝΑΠ-ΟΕΝΓΕ για ένα πιο οργανωµένο και ασυµβί-
βαστο κίνηµα γιατρών σε κάθε νοσοκοµείο. 

Γιάννης Κούτρας
Νοσοκοµειακή Επιτροπή 

Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης

Με τη ΓΕΝΟΒΑ-Νυστέρι
στη μάχη για το ΕΣΥ
Τ ηηνν  ΠΠέέµµππττηη  1177  ∆∆εεκκέέµµββρρηη  οοιι  ννοοσσοοκκοοµµεειιαακκοοίί

γγιιααττρροοίί  ττηηςς  ΑΑθθήήννααςς  κκααιι  ττοουυ  ΠΠεειιρρααιιάά  ψψηηφφίί--
ζζοουυνν  γγιιαα  ττηηνν  ααννάάδδεειιξξηη  ννέέοουυ  ∆∆ΣΣ  ττηηςς  ΕΕΙΙΝΝΑΑΠΠ

κκααιι  γγιιαα  ααννττιιππρροοσσώώπποουυςς  γγιιαα  ττοο  σσυυννέέδδρριιοο  ττηηςς
ΟΟΕΕΝΝΓΓΕΕ..  ΚΚάάλλππεεςς  θθαα  σσττηηθθοούύνν  σσεε  όόλλαα  τταα  ννοοσσοοκκοο--
µµεείίαα  κκααιι  ηη  ψψηηφφοοφφοορρίίαα  θθαα  δδιιααρρκκέέσσεειι  ααππόό  ττιιςς  88ππµµ
εεώώςς  ττιιςς  44..3300µµµµ..  

Οι εκλογές γίνονται σε µία κρίσιµη περίοδο
για το µέλλον της δηµόσιας υγείας και όλου του
δηµόσιου τοµέα, αφού η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ κα-
τεβάζει έναν προϋπολογισµό σκληρών περικο-
πών στις δηµόσιες δαπάνες για υγεία, παιδεία,
κοινωνική ασφάλιση. Με πρόσχηµα την οικονο-
µική κρίση προχωρά σε µηδενικές αυξήσεις στο
δηµόσιο, σε επίθεση στα ασφαλιστικά ταµεία,
σε αύξηση ορίων συνταξιοδότησης για χιλιάδες
εργαζόµενες γυναίκες στο δηµόσιο, σε µαζικές
απολύσεις και ελαστικά ωράρια. 

Οι νοσοκοµειακοί γιατροί µετά από µία διετία
σκληρών αγώνων ανάγκασαν τον Αβραµόπουλο να
προχωρήσει στην υπογραφή Συλλογικής Σύµβα-
σης Εργασίας, αποτέλεσµα της αποφασιστικής κι-
νητοποίησης της βάσης που µε µαζικές συνελεύ-
σεις, κινητοποιήσεις και πανελλαδικό συντονισµό
ξεπέρασαν την συµβιβασµένη ηγεσία της ΕΙΝΑΠ
και της ΟΕΝΓΕ και στρίµωξαν τον υπουργό. 

Εφηµερίες

ΟΟµµωωςς  µµέέσσαα  σσττηη  σσηηµµεερριιννήή  ππεερρίίοοδδοο  κκρρίίσσηηςς  ηη
ννέέαα  ηηγγεεσσίίαα  ττοουυ  υυπποουυρργγεείίοουυ,,  ππρροοσσππααθθεείί  νναα  ππάά--
ρρεειι  ππίίσσωω  όόχχιι  µµόόννοο  ττιιςς  υυπποοσσχχέέσσεειιςς  ττιιςς  ααλλλλάά  αακκόό--
µµαα  κκααιι  ττοο  ννόόµµοο  πποουυ  ψψηηφφίίσσττηηκκεε  σσττηη  ββοουυλλήή..  ΟΟιι  ππεε--
ρριικκοοππέέςς  ττωωνν  κκοοννδδυυλλίίωωνν  γγιιαα  ττηη  δδηηµµόόσσιιαα  υυγγεείίαα
έέχχοουυνν  σσαανν  ααπποοττέέλλεεσσµµαα  22000000  θθέέσσεειιςς  γγιιααττρρώώνν
πποουυ  σσύύµµφφωωνναα  µµεε  ττοονν  ννόόµµοο  έέππρρεεππεε  νναα  έέχχοουυνν  κκαα--
λλυυφφθθεείί  ααππόό  ττιιςς  11//77//0099  νναα  ππααρρααµµέέννοουυνν  αακκόόµµαα
σστταα  χχααρρττιιάά,,  σσεε  πποολλλλάά  ννοοσσοοκκοοµµεείίαα  οοιι  εεφφηηµµεερρίίεεςς
ττωωνν  γγιιααττρρώώνν  νναα  εείίννααιι  ααππλλήήρρωωττεεςς  κκααιι  µµάάλλιισστταα  ηη
κκααθθυυσσττέέρρηησσηη  ππλληηρρωωµµήήςς  ττωωνν  εεφφηηµµεερριιώώνν  νναα  φφττάά--
ννεειι  αακκόόµµαα  κκααιι  ττοουυςς  66  µµήήννεεςς..  ΟΟιι  ααυυξξήήσσεειιςς  πποουυ
κκεερρδδήήθθηηκκαανν  ππέέρρυυσσιι  εεξξααννεεµµίίζζοοννττααιι,,  εεννώώ  ττηηνν  ίίδδιιαα
σσττιιγγµµήή  τταα  σσχχέέδδιιαα  γγιιαα  κκααττάάρργγηησσηη  ττηηςς  ααυυττοοττεε--
λλοούύςς  φφοορροολλόόγγηησσηηςς  ττωωνν  εεφφηηµµεερριιώώνν  θθαα  σσηηµµάά--
ννοουυνν  δδρραασσττιικκήή  µµεείίωωσσηη  ττωωνν  ααπποοδδοοχχώώνν..  

Γι αυτό έχει σηµασία σε αυτές τις εκλογές να
αναδειχθεί και να δυναµώσει το πιο αγωνιστικό
κοµµάτι των νοσοκοµειακών γιατρών που έδωσε
όλη την προηγούµενη περίοδο την κόντρα µε
τους συµβιβασµούς, βάζοντας κάθε φορά την
πίεση να ακουστεί η φωνή και η διάθεση της βά-
σης µέσα στην ΕΙΝΑΠ και στην ΟΕΝΓΕ, για κλι-
µάκωση του αγώνα σε συντονισµό µε όλους τους
εργαζόµενους και τη νεολαία που έδωσαν τη µά-
χη ενάντια στην κυβέρνηση του Καραµανλή. 

Στις εκλογές του Μάη του 2006 η Πρωτοβουλία
ΓΕΝΟΒΑ- Νυστερι είχε πάρει 247 ψήφους, διπλα-
σιάζοντας τις ψήφους της και αναδείχθηκε ουσι-
στικά η παράταξη µε την µεγαλύτερη άνοδο. Πα-
ρόλα αυτά µετά από το πραξικόπηµα των παρατά-
ξεων ∆ΗΚΝΙ (Ν∆) και ΑΕΓ (ΣΥΝ) που επικαλέστη-
καν το νόµο 1264 έκλεψαν από το Νυστερι τη µία
έδρα που δικαιούνταν στο ∆Σ, έχοντας το δευτε-
ρο µεγαλύτερο υπόλοιπο ψήφων όλων των παρα-
τάξεων µετά την πρώτη κατανοµή των εδρών.
Τρία χρόνια µετά η Πρωτοβουλία ΓΕΝΟΒΑ-Νυστέ-
ρι διεκδικεί ξανά την την έδρα που της ανήκει. 

«Η στήριξη και το δυνάµωµα του ψηφοδελτί-

ου των νοσοκοµειακών γιατρών της Πρωτοβου-
λίας ΓΕΝΟΒΑ- ΝΥΣΤΕΡΙ στην ΕΙΝΑΠ και στο συ-
νέδριο της ΟΕΝΓΕ θα µεγαλώσει το µπλοκ του
αγώνα, θα είναι δύναµη για το κίνηµα των νοσο-
κοµειακών γιατρών», αναφέρει η εκλογική δια-
κήρυξη. «Για να ανοίξει η ελπιδοφόρα προοπτι-
κή να δούµε τις ανατροπές που ζήσαµε στο κί-
νηµα να περνάνε το κατώφλι του ∆Σ της ΕΙΝΑΠ
και του συνεδρίου της ΟΕΝΓΕ. Για να κάνουµε
πράξη τις αποφάσεις του έκτακτου συνεδρίου,
ξεδιπλώνοντας τους αγώνες µας χωρίς ψεύτι-

κους «ρεαλισµούς» και υπαναχωρήσεις. 
Σας καλούµε να δώσουµε µαζί τη µάχη των

εκλογών για να συνεχίσουµε µε µεγαλύτερη ορ-
µή στις επόµενες µάχες. Να χτίσουµε ένα δί-
κτυο αγωνιστών βάσης σε κάθε νοσοκοµείο που
θα οργανώνει την σύγκρουση µε τις επιθέσεις
του υπουργείου και τις συµβιβαστικές ηγεσίες.
Να µεγαλώσουµε το ρεύµα της αντικαπιταλιστι-
κής αριστεράς στην υγεία, για να βρει στήριξη
και να ξεδιπλωθεί η δυναµική ενός νικηφόρου
νοσοκοµειακού κινήµατος». 

Στις 17 ∆εκέµβρη ψηφίζουν
οι νοσοκοµειακοί γιατροί της Αθήνας

Πρωτοβουλία Γενοβα
Νοσοκοµειακών ΙατρώνΝυστεριΝυστερι

17 ∆εκ17 ∆εκέµβρη εκλογές Εέµβρη εκλογές ΕΙΙΝΑΠΝΑΠ
και για αντιπροσκαι για αντιπροσώπους στο ώπους στο συνσυνέδριο ΟΕΝΓΕέδριο ΟΕΝΓΕ17 ∆εκέµβρη εκλογές ΕΙΝΑΠ
και για αντιπροσώπους στο συνέδριο ΟΕΝΓΕ
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Ηλιάδου Αγγελική
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Καταραχιάς Κώστας
Παίδων Αγ. Σοφία
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Ηλιάδου Αγγελική - ειδικευόµενη παιδοψυχίατρος � Παίδων Αγ. Σοφία
Καγκουρίδης Κωνσταντίνος - ειδικευόµενος πνευµονολόγος � Σωτηρία
Καλοδίκη Βιργινία - ειδικευόµενη ψυχιατρικής � ∆αφνί
Καταραχιάς Κώστας - ειδικευόµενος ακτινολόγος � Παίδων Αγ. Σοφία
Κεφαλά Μαρία - ειδικευόµενη παθολογοανατοµίας � Αττικό
Κουγιουµτζόγλου Ιωάννης - Αν/τής ∆/τής, παθολόγος � Σισµανόγλειο
Ξανθάκη Άννα - επιµελήτρια Α΄ βιοπαθολογίας � Ιπποκράτειο
Παπαλάµπρου Μαριάννα - ∆/τρια αιµατολογίας � Παίδων Αγ. Σοφία
Φεσσά Σύλβια - επικουρικός ακτινολόγος � Αγ. Όλγα

Οι υποψήφιοι της Πρωτοβουλίας ΓΕΝΟΒΑ –Νυστέρι είναι οι:


