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ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΥΠΟΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ “ΚΟΣΜΑΚΗ”

ΠΠααννιικκόό  ππρροοκκάάλλεεσσεε  ηη  υυπποοββάάθθµµιισσηη  ττηηςς  ππιισσττοο--
λληηππττιικκήήςς  ιικκααννόόττηηττααςς  ττοουυ  εελλλληηννιικκοούύ  δδηηµµοοσσίίοουυ
ααππόό  ττοονν  ''δδιιεεθθννήή  οοίίκκοο  ααξξιιοολλοογγήήσσεεωωνν''  FFiittcchh  ττηηνν
ππεερραασσµµέέννηη  ββδδοοµµάάδδαα  σσττοο  ΒΒΒΒΒΒ++  --ττηηνν  χχααµµηηλλόό--
ττεερρηη  ββααθθµµοολλοογγίίαα  µµέέσσαα  σσττηηνν  ΕΕυυρρωωζζώώννηη..

Οι 'οίκοι αξιολόγησης' είναι ιδιωτικές εται-
ρίες. Ένας από τους βασικούς µετόχους της
Moody's είναι ο Γουόρεν Μπάφετ, ο πλουσιό-
τερος άνθρωπος της γης, σύµφωνα µε την κα-
τάταξη του περιοδικού Φορµπς την χρονιά
που µας πέρασε. Η Standard & Poor που απει-
λεί να υποβιβάσει και αυτή την πιστοληπτική
ικανότητα της Ελλάδας ανήκει στον αµερικανι-
κό εκδοτικό οίκο McGraw-Hill. Πίσω τους δεν
κρύβονται σκοτεινοί “ανθελληνικοί κύκλοι” αλ-
λά βλακώδη µαθηµατικά µοντέλα της ’ελεύθε-
ρης αγοράς’ ανακατεµένα µε βρώµικα επιχει-
ρηµατικά συµφέροντα.

Οι τρεις 'αδελφές' είναι σε µεγάλο βαθµό
υπεύθυνες και για το φιάσκο των τοξικών οµο-
λόγων και για την µαύρη τρύπα που άφησε πί-
σω της η Lehman Brothers, η αµερικανική τρά-
πεζα που πυροδότησε µε την χρεωκοπία της
τον Σεπτέµβρη του 2008 το ξέσπασµα της κρί-
σης. 

Η Fitch και οι αδελφές της ήταν αυτές που
χάρισαν τον τίτλο ΑΑΑ (τόσο ασφαλή όσο και
οι λογαριασµοί καταθέσεων) στα διάφορα
ύποπτα οµόλογα µέσα στα οποία είχαν πακε-
τάρει οι εµπορικές τράπεζες τα επισφαλή στε-
γαστικά δάνεια, εξασφαλίζοντάς τους έτσι τη
δυνατότητα να τα πουλήσουνε 'χρυσά' σε όλο
τον κόσµο. Όσο για την ίδια την Lehman
Brothers η Standard & Poor την αξιολογούσε,
µέχρι και την τελευταία στιγµή, σαν ΑΑΑ. Η αι-
τία; Απλά, ήταν πελάτης της. 

Βαθµολογία

ΚΚααιι  οοιι  ''ττρρεειιςς  ααδδεελλφφέέςς''  ξξέέρροουυνν  νναα  υυπποοσσττηηρρίί--
ζζοουυνν  ττηηνν  ππεελλααττεείίαα  ττοουυςς  --σσεε  ττέέττοοιιοο  ββααθθµµόό  πποουυ
νναα  ααννααγγκκάάζζοουυνν  κκααιι  ααυυττοούύςς  πποουυ  δδεενν  θθέέλλοουυνν,,  νναα
γγίίννοουυνν  ππεελλάάττεεςς  ττοουυςς  γγιιαα  νναα  ααπποοφφύύγγοουυνν  ττηηνν  κκαα--
κκήή  ββααθθµµοολλοογγίίαα..  

'Η Moody's έχει κατηγορηθεί ακόµα και για
εκβιασµό' γράφει η διαδικτυακή εγκυκλοπαί-
δεια Wikipedia. 'Παράδειγµα η γερµανική
ασφαλιστική εταιρεία Hannover Re. Η Moody's
της προσέφερε 'δωρεάν αξιολόγηση'. Η
ασφαλιστική εταιρεία αρνήθηκε. Η Moody's
συνέχισε τις δωρεάν αξιολογήσεις αλλά στην
πορεία κατέβασε την πιστοληπτική αξιοπιστία
της εταιρείας. Και επειδή η Hannover Re συνέ-
χισε να αρνείται τις υπηρεσίες της Moody's, η
Moody's κατέβασε την βαθµολογία της ασφα-
λιστικής εταιρείας στο επίπεδο του 'σκουπιδι-
ού'. Μέσα σε λίγες ώρες η αξία της Hannover
Re στο χρηµατιστήριο έχασε 175 εκατοµµύρια
δολάρια...'

Και φυσικά ξέρουν ακόµα καλύτερα να υπο-
στηρίζουν τις κρυφές ή φανερές 'αρχές' της
ελεύθερης αγοράς: «Θέλω να δω µείωση των
δαπανών του ∆ηµοσίου σε όλα τα επίπεδα και
κυρίως στον τοµέα της κοινωνικής
πρόνοιας...» δήλωνε, προκλητικά, χωρίς ίχνος
ντροπής, µιλώντας για την Ελλάδα το περα-
σµένο Σάββατο στον ανταποκριτή του πρακτο-
ρείου Ρόυτερς ένα στέλεχος της  Fitch. Αν δεν
την δει αυτή τη µείωση - έ τότε δεν θα την
αποφύγουµε και τη νέα υποτίµηση. 

Οι ανάγκες και οι επιθυµίες των απλών αν-
θρώπων, αυτών που παράγουν όλο αυτό τον
πλούτο µε τον ιδρώτα τους, δεν έχουν καµιά
αξία. Αξία έχουν µόνο οι επιθυµίες των αγο-
ρών και των αντιπροσώπων τους πάνω στη γη,
των στελεχών της Fitch και των αδελφών τους.

Σωτήρης Κοντογιάννης

Οι απάτες 
των Οίκων 
“Αξιολόγησης”

ΑΑ νν  δδώώσσοουυµµεε  ττοο  έένναα  χχέέρριι  σσττιιςς  ααγγοορρέέςς,,  θθαα
µµααςς  κκόόψψοουυνν  κκααιι  ττοο  άάλλλλοο''..  ΜΜεε  ααυυττάά  τταα  λλόό--
γγιιαα  ααππάάννττηησσεε  ηη  ΛΛοούύκκαα  ΚΚααττσσέέλληη,,  ηη  υυπποουυρρ--

γγόόςς  ΕΕθθννιικκήήςς  ΟΟιικκοοννοοµµίίααςς,,  σσεε  ααυυττοούύςς  πποουυ  εεππιιµµέέ--
ννοουυνν  όόττιι  ηη  εελλλληηννιικκήή  κκυυββέέρρννηησσηη  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  εεππιι--
ββάάλλλλεειι  έένναα  σσκκλληηρρόό  ππαακκέέττοο  µµέέττρρωωνν,,  ααννττίίσσττοοιιχχοο
µµεε  ττοο  ιιρρλλααννδδιικκόό,,    γγιιαα  νναα  εελλέέγγξξεειι  τταα  εελλλλεείίµµµµαατταα
κκααιι  νναα  κκααττεευυννάάσσεειι  ττιιςς  ααγγοορρέέςς  πποουυ  ττιιςς  ττεελλεευυττααίίεεςς
µµέέρρεεςς  έέχχοουυνν  κκυυρριιοολλεεκκττιικκάά  ααφφηηννιιάάσσεειι..  ΑΑυυττόό  πποουυ
ξξέέχχαασσεε  νναα  σσυυµµππλληηρρώώσσεειι  εείίννααιι  όόττιι  εεττοοιιµµααζζόόµµαασσττεε
νναα  ττοουυςς  δδώώσσοουυµµεε  κκααιι  τταα  δδυυοο  χχέέρριιαα,,  κκααιι  τταα  δδυυοο
ππόόδδιιαα  κκααιι  ττοο  κκεεφφάάλλιι..  ΓΓιιααττίί  ααυυττήή  εείίννααιι  ηη  ππρρααγγµµααττιι--
κκόόττηητταα  ππίίσσωω  ααππόό  τταα  ««ήήππιιαα»»,,  υυπποοττίίθθεεττααιι,,  µµέέττρραα
πποουυ  εεττοοιιµµάάζζεειι  ηη  κκυυββέέρρννηησσηη  ττοουυ  ΠΠΑΑΣΣΟΟΚΚ..  ΜΜιιλλάάεειι
γγιιαα  ππρροοσστταασσίίαα  ττοουυ  εειισσοοδδήήµµααττοοςς  ττωωνν  χχααµµηηλλόόµµιι--
σσθθωωνν  κκααιι  ττωωνν  χχααµµηηλλοοσσυυννττααξξιιοούύχχωωνν  εεννώώ  ττηηνν  ίίδδιιαα
ώώρραα  εεττοοιιµµάάζζεεττααιι  νναα  δδώώσσεειι,,  κκυυρριιοολλεεκκττιικκάά  γγηη  κκααιι
ύύδδωωρρ  σσττιιςς  ααγγοορρέέςς..

Τα ελλείµµατα του δηµοσίου θα κλείσουν κο-
ντά στο 12.5% του ΑΕΠ τη χρονιά που διανύου-
µε. Με τα πιο αισιόδοξα σενάρια, η κυβέρνηση
θα καταφέρει να περιορίσει την µαύρη τρύπα
των δηµοσίων ταµείων στο 9.5% τη χρονιά που
µας έρχεται. Το πρόβληµα δεν είναι απλά ότι το
νούµερο αυτό είναι τρεις φορές µεγαλύτερο
από το 3%, το ανώτατο όριο που θέτει το Σύµ-
φωνο Σταθερότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το πιο πιεστικό πρόβληµα είναι να βρεθούν τα
χρήµατα για να καλυφθεί: σύµφωνα µε τους
υπολογισµούς της ίδιας της κυβέρνησης το ελ-
ληνικό δηµόσιο θα χρειαστεί να εκδώσει και να
πουλήσει µέσα στην επόµενη χρονιά οµόλογα
αξίας 55 δισεκατοµµυρίων Ευρώ. Και οι διεθνείς
(αλλά και οι εγχώριοι) τραπεζίτες που αγορά-
ζουν αυτά τα οµόλογα γίνονται ολοένα και πιο
πιεστικοί, απαιτώντας, µε πρόσχηµα την χαµηλή
αξιολόγηση της χώρας από την Fitch, την
Moody's και την Standart & Poor, ολοένα και µε-
γαλύτερα επιτόκια.

Οι τόκοι που πληρώνει το ελληνικό δηµόσιο
στους τραπεζίτες για τα παλιά του δάνεια -για
τα οµόλογα που 'ωριµάζουν'- είναι σε µεγάλο
βαθµό υπεύθυνα για τις νέες µαύρες τρύπες των
ταµείων. Σύµφωνα µε τους ίδιους τους υπολογι-
σµούς του Παπακωνσταντίνου το ελληνικό δηµό-
σιο θα πληρώσει, για τους τόκους µόνο, σχεδόν
13 δισεκατοµµύρια Ευρώ µέσα στο 2010. Άλλα
19.5 δισεκατοµµύρια θα 'επιστραφούν' στους
τραπεζίτες σαν χρεολύσια. Με άλλα λόγια από
τα 55 δισεκατοµµύρια που θέλει να µαζέψει η
κυβέρνηση, τα 32.5 θα πάνε κατευθείαν πίσω
στις τσέπες του Λάτση, του Βγενόπουλου, του
Κωστόπουλου και των άλλων τραπεζιτών. 

Για µισθούς και συντάξεις αναµένεται το ελλη-
νικό δηµόσιο να ξοδέψει µέσα στη νέα χρονιά 26
δισεκατοµµύρια Ευρώ -τα τρία τέταρτα από αυ-
τά που θα εισπράξουν οι τραπεζίτες και οι κάθε
λογής επενδυτές. Αλλά φυσικά η ‘σοσιαλιστική
κυβέρνηση’ δεν σκέφτεται ούτε για µια στιγµή
να περικόψει τα λεφτά που πηγαίνουν σε αυτά
τα παράσιτα. Αντίθετα, πίσω από τις ωραίες
εξαγγελίες και τα παχιά λόγια για το ‘πρόγραµ-
µα του ΠΑΣΟΚ’, Παπανδρέου, Παπακωνσταντί-
νου και Κατσέλη σχεδιάζουν τη νέα επιδροµή σε
βάρος των µισθών και των συντάξεων.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι θα εξασφαλίσει
ένα κοµµάτι από τα αναγκαία δισεκατοµµύρια

µέσα από την πάταξη των φοροαπαλλαγών, της
φοροδιαφυγής και της γραφειοκρατίας. Πίσω
από τον κάθε ένα από αυτούς τους τίτλους κρύ-
βεται και ένα ψέµα -και µια επίθεση.

Πάρτε για παράδειγµα τη φορολογική µεταρ-
ρύθµιση. Ένας από τους βασικούς λόγους πίσω
από την κατάρρευση των δηµοσίων εσόδων είναι
η δραµατική µείωση των συντελεστών µε τα
οποία φορολογούνται τα κέρδη των επιχειρήσε-
ων από όλες τις κυβερνήσεις των τελευταίων
δυο δεκαετιών. Σήµερα ο ανώτατος συντελε-
στής φορολογίας των κερδών βρίσκεται στο
25% -σχεδόν στο µισό από τον ανώτατο συντε-
λεστή των φυσικών προσώπων. Τα µερίσµατα
φορολογούνται αυτοτελώς -δηλαδή ένας επιχει-
ρηµατίας που κερδίζει 1 εκατοµµύριο Ευρώ από
µετοχές που έχει στα χέρια του, φορολογείται
µε πολύ χαµηλότερο συντελεστή όχι µόνο από
έναν γιατρό αλλά και από έναν δάσκαλο ή έναν
οικοδόµο.

Κέρδη

ΗΗ  κκυυββέέρρννηησσηη  µµιιλλάάεειι  γγιιαα  ‘‘κκααττάάρργγηησσηη’’  ττηηςς  ααυυττοο--
ττεελλοούύςς  φφοορροολλόόγγηησσηηςς  --ααλλλλάά  τταα  σσττοοιιχχεείίαα  πποουυ
έέδδωωσσαανν  οοιι  εεφφηηµµεερρίίδδεεςς  ττοο  ΣΣααββββααττοοκκύύρριιαακκοο  γγιιαα
ττιιςς  ααλλλλααγγέέςς  πποουυ  εεττοοιιµµάάζζοουυνν  άάλλλλαα  λλέέννεε::  οο  ααννώώτταα--
ττοοςς  σσυυννττεελλεεσσττήήςς  φφοορροολλόόγγηησσηηςς  γγιιαα  φφυυσσιικκάά  ππρρόό--
σσωωππαα  θθαα  ααννέέββεειι,,  εεννώώ  γγιιαα  ττιιςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  θθαα  εεππιι--
ββλληηθθεείί  εεννιιααίίοοςς  σσυυννττεελλεεσσττήήςς  1155%%  --δδέέκκαα  µµοοννάάδδεεςς
µµεε  άάλλλλαα  λλόόγγιιαα  κκάάττωω  ααππόό  ττοονν  σσηηµµεερριιννόό..  ΌΌσσοο  γγιιαα
τταα  κκέέρρδδηη  ααππόό  τταα  µµεερρίίσσµµαατταα  ‘‘ττοο  δδιιααννεεµµόόµµεεννοο
σσττοουυςς  εεττααίίρροουυςς  ήή  µµεεττόόχχοουυςς  υυππόόλλοοιιπποο  ττωωνν  κκααθθαα--
ρρώώνν  κκεερρδδώώνν  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  φφοορροολλοογγεείίττααιι  ααυυττοοττεε--
λλώώςς  µµεε  σσυυννττεελλεεσσττήή  2200%%’’..  

Κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης
σηµαίνει στην κάλπικη γλώσσα του ΠΑΣΟΚ απλά
ακόµα πιο προκλητική φορολογική αντιµετώπιση
των πλούσιων και των ισχυρών. Όσο για τα ‘µη
διανεµόµενα κέρδη’ -τα κέρδη που κρατάει η
επιχείρηση για να αυξήσει τα κεφάλαιά της (και
µαζί µε αυτά την αξία των µετοχών που οι επεν-
δυτές µπορούν αργότερα να πουλήσουν αφορο-
λόγητα)- αυτά θα φορολογούνται µε τον φαντα-
στικό συντελεστή 5%. Ας τρέµει το κεφάλαιο...

Ακόµα πιο προκλητικά είναι τα σχέδια για την

‘πάταξη της σπατάλης’ -που υποτίθεται ότι έχει
κάνει σηµαία της η νέα κυβέρνηση. Πάταξη της
σπατάλης σηµαίνει απλά δραστική µείωση των
θέσεων εργασίας στο δηµόσιο και υποχρηµατο-
δότηση και διάλυση κάθε υπηρεσίας που δεν εί-
ναι χρήσιµη για την εξυπηρέτηση της ‘αγοράς‘.

Η κυβέρνηση δηλώνει ανοιχτά ότι ετοιµάζει
νύχτα Αγίου Βαρθολοµαίου για την απασχόληση
στο δηµόσιο: για κάθε πέντε εργαζόµενους που
θα συνταξιοδοτούνται, λέει, θα προσλαµβάνεται
πλέον µόνο ένας. Σαν να µην έφτανε η διάλυση
που έρχεται µε την απόλυση των εργαζόµενων
στα Stage: για να διαλυθούν οριστικά οι κοινωνι-
κές υπηρεσίες χρειάζεται να πετσοκοπεί και το
µόνιµο προσωπικό -για την ‘πάταξη της σπατά-
λης’ φυσικά.

Περικοπές

ΑΑλλλλάά  δδεενν  εείίννααιι  µµόόννοο  ααυυττόό::  οοιι  ππεερριικκοοππέέςς  θθαα
εεξξααππλλωωθθοούύνν  σσεε  όόλλοουυςς  ττοουυςς  ττοοµµεείίςς  µµέέσσαα  ααππόό  ττοονν
‘‘ΚΚααπποοδδίίσσττρριιαα  ΙΙΙΙ’’  --ττηηνν  µµεεττααρρρρύύθθµµιισσηη  σσττηηνν  ττοοππιικκήή
ααυυττοοδδιιοοίίκκηησσηη  πποουυ  µµεελλεεττάάεειι  ηη  κκυυββέέρρννηησσηη..  ΑΑππόό  τταα
ππέέννττεε  εεππίίππεεδδαα  ττηηςς  ττοοππιικκήήςς  ααυυττοοδδιιοοίίκκηησσηηςς  οο  ννέέοοςς
ΚΚααπποοδδίίσσττρριιααςς  εεττοοιιµµάάζζεεττααιι  νναα  κκόόψψεειι  τταα  ττρρίίαα..  ΑΑνν  οο
ππρρώώττοοςς  ΚΚααπποοδδίίσσττρριιααςς  άάφφηησσεε  τταα  σσχχοολλιικκάά  κκττήήρριιαα
σσττοο  έέλλεεοοςς  ττηηςς  υυπποοχχρρηηµµααττοοδδοοττηηµµέέννηηςς  ττοοππιικκήήςς
ααυυττοοδδιιοοίίκκηησσηηςς  οο  ννέέοοςς  εεττοοιιµµάάζζεεττααιι  νναα  τταα  ππααρραα--
δδώώσσεειι  όόλλαα::  δδηηµµόόσσιιεεςς  υυππηηρρεεσσίίεεςς,,  κκέέννττρραα  υυγγεείίααςς,,
δδρρόόµµοουυςς,,  ππλλααττεείίεεςς,,  σσυυγγκκοοιιννωωννίίεεςς  --τταα  ππάάνντταα..

Την Τρίτη, την ώρα που η Εργατική Αλληλεγ-
γύη θα βρίσκεται στο τυπογραφείο ο Παπανδρέ-
ου θα ‘συσκέπτεται’ µε τον πρόεδρο της ∆ηµο-
κρατίας και τους αρχηγούς των κοµµάτων πάνω
στις προτάσεις του για την ’διέξοδο από την κρί-
ση’. Στην πραγµατικότητα αυτό που θέλει να συ-
ζητήσουν είναι µε πιο τρόπο θα καταφέρουν να
τα δώσουν όλα στις αγορές χωρίς να προκαλέ-
σουν έναν νέο εργατικό ∆εκέµβρη.  

Τι θα ειπωθεί πραγµατικά, όταν κλείσουν οι
πόρτες, αυτό κανένας δεν µπορεί να το ξέρει.
Όποια απάντηση όµως και να δώσουν οι πολιτι-
κοί αρχηγοί µέσα ή έξω από την αίθουσα η ερ-
γατική τάξη και η νεολαία µάλλον θα απαντή-
σουν µε τις γνωστές δυο λέξεις: Μολών λαβέ.

Τα δίνουν όλα 
στους τραπεζίτες

Συνάντηση των πολιτικών αρχηγών την Τρίτη 15 ∆εκέµβρη



ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΞΟΡΜΗΣΗ

ΣΣτταα  8855..117700  εευυρρώώ  έέφφτταασσεε  οο  δδεείί--
κκττηηςς  ττηηςς  οοιικκοοννοοµµιικκήήςς  κκααµµππάάννιιααςς
ττηηςς  ΕΕρργγααττιικκήήςς  ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηηςς  µµεε  τταα
1166..772200  εευυρρώώ  πποουυ  σσυυγγκκεεννττρρώώθθηηκκαανν
ττηηνν  ππεερραασσµµέέννηη  ββδδοοµµάάδδαα..  

Ευχαριστούµε τις συντρόφισσες
και τους συντρόφους που στέλ-
νουν από όλη την Ελλάδα τις ενι-
σχύσεις τους: 500 ευρώ Γιώργος
Μ., από 400 ευρώ Μαρία Κ. και
Κώστας Κ., από 200 ευρώ Αγγελι-
κή Φ., Λήδα Π., Αχχιλέας Φ., Γιάν-
νης Μ., Ορέστης Β. και Κατερίνα
Κ., Χάρης ∆. 180 ευρώ, από 150
ευρώ Παναγιώτης Κ., Έλενα Τ.,
Μαρία Κ., Ηλέκτρα Λ., Φώτης Π.,
Ρία Σ., Κώστας Κ., από 120ευρώ
Μιχάλης Ρ. και ∆ήµητρα Σ.,  από
100 ευρώ Κώστας Π., Αλέξης ∆.,
Σοφία Γ., Μαρία Λ., Αργυρώ Κ.,
Χαρά Γ., Μανώλης Γ., Σπύρος Σ.,
Βασίλης Μ., Γιώργος Τ., Γιώργος
Σ., Γιάννης Μ., Σταυρούλα ∆., Λευ-
τέρης Π., από 50 ευρώ Πάνος Γ.,
Ελένη ∆., Τάνια ∆., Σωτήρης Σ.,
∆έσποινα Κ., Χρήστος Π., Μαρία
Σ., Αντιγόνη Β., Κώστας Κ., Γιάν-
νης Σ., Ηλίας Σ., Στέλλα Γ., Τασού-
λα Λ., Αµαλία Τ., Χριστίνα Μ., Λά-
κης Σ. και Γιώργος Χ., από 20 ευ-
ρώ Στέλιος Μ., Παντελής Π., Ελέ-
νη Σ., Κάτια ∆., Ιφιγένεια Σ., Αθηνά
Μ., Πάνος Κ., Αρετή Γ., Πέτρος Π.,
Κώστας Π., Κατερίνα Π.

Λίγες µέρες πριν τις γιορτές
βοηθήστε να δώσουµε µια γερή
ώθηση στην οικονοµική µας εξόρ-
µηση προσφέροντας όσο περισ-
σότερο µπορείτε από τον µισθό
και το πενιχρό «δώρο» των Χρι-
στουγέννων. Τις επόµενες µέρες
οργανώνουµε περιοδείες µέσα σε
όλους τους εργατικούς χώρους.
Και σε όλες τις γειτονιές αυτό το
Σαββατοκύριακο αποχαιρετούµε
µε τον δικό µας τρόπο την χρονιά
που φεύγει, οργανώνοντας «αντι-
καπιταλιστικά κάλαντα» - µεγάλες
εξορµήσεις, µε εφηµερίδες, πε-
ριοδικά, βιβλία, αυτοκόλλητα και
πολλά άλλα υλικά, µε µουσικές και
συνθήµατα και βέβαια µε κουτιά
και κουπόνια της οικονοµικής
εξόρµησης στο χέρι!

Στόχος 120.000€

Νο 897 33

Αντίσταση στο 
“πακέτο Παπανδρέου” 
εδώ και τώρα
ΑΑ ρργγεεννττιιννήή  ήή  ΙΙρρλλααννδδίίαα;;  ΤΤοο  δδίίλληηµµµµαα,,  υυπποοττίίθθεε--

ττααιι,,  όόττιι  εείίννααιι  ααµµεείίλλιικκττοο::  ήή  θθαα  δδεεχχττοούύµµεε  ττιιςς
θθυυσσίίεεςς  πποουυ  ζζηηττάάννεε  οοιι  ααγγοορρέέςς  --όόππωωςς  υυπποοττίί--

θθεεττααιι  όόττιι  κκάάννοουυνν  οοιι  ΙΙρρλλααννδδοοίί--  ήή  θθαα  κκααττααρρρρεεύύσσεειι
οολλόόκκλληηρρηη  ηη  οοιικκοοννοοµµίίαα  κκααιι  ηη  ΕΕλλλλάάδδαα  θθαα  µµεεττααττρρααππεείί
σσεε  µµιιαα  ννέέαα  ΑΑρργγεεννττιιννήή..  

Τα ΜΜΕ δεν περιορίζονται απλά και µόνο στο να
θέσουν αυτό το 'αµείλικτο' ερώτηµα: το περασµένο
Σαββατοκύριακο πήγαν και ένα βήµα παρακάτω,
διαβεβαιώνοντάς µας ότι ο ελληνικός λαός έχει ήδη
αποφασίσει: ‘οι πολίτες στο µεγαλύτερο ποσοστό
τους’, έγραφε την περασµένη Κυριακή το in.gr,
‘φαίνονται πρόθυµοι να υποστούν θυσίες, αρκεί να
υπάρχει ουσιαστικό αποτέλεσµα. ∆ηµοσκόπηση
της εταιρείας Alco για το Πρώτο Θέµα δείχνει ότι
το 49,8% των ερωτηθέντων απαντά «ναι» στην ερώ-
τηση εάν δέχεται να υποστεί θυσίες για να βγει η
χώρα από την κρίση’. 

Πρόκειται για διπλό ψέµα. Πρώτον, οι θυσίες δεν
πρόκειται να βγάλουν τη χώρα από την κρίση. Το
παράδειγµα της Ιρλανδίας είναι διδακτικό: η κυβέρ-
νηση της Ιρλανδίας, µιας χώρας που υποτίθεται ότι
ήταν η «Κέλτικη Τίγρη», ένα οικονοµικό θαύµα»,
προχώρησε πριν από ενάµιση περίπου χρόνο σε
ένα πρόγραµµα άγριων περικοπών που είχε σαν
στόχο να εξοικονοµήσει 8 δισεκατοµµύρια Ευρώ
από τον προϋπολογισµό και να επαναφέρει τα ελ-
λείµµατα -που όπως και τα ελληνικά έχουν ‘ξεφύ-
γει’- στα όρια που έχει θέσει το Σύµφωνο Σταθερό-
τητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι µισθοί των δη-
µοσίων υπαλλήλων µειώθηκαν κατά 7%, οι συντά-
ξεις πετσοκόπηκαν, οι κοινωνικές δαπάνες σχεδόν
µηδενίστηκαν, χωρίς αποτέλεσµα. Το µόνο, όµως,
που κατάφερε η Ιρλανδική κυβέρνηση ήταν να βυθί-
σει ακόµα πιο βαθειά στην ύφεση την οικονοµία: το
ΑΕΠ έχει µειωθεί κατά 10.5% από τον Γενάρη του
2007 µέχρι σήµερα. Την περασµένη βδοµάδα ο
υπουργός Οικονοµικών ζήτησε ένα ακόµα γύρο θυ-
σιών από τους εργαζόµενους -για να εξοικονοµήσει
άλλα 4 δισεκατοµµύρια µέσα στους επόµενους µή-
νες. Τα κόµµατα συµφώνησαν -όχι όµως και οι ερ-
γαζόµενοι. Στα τέλη Νοέµβρη τα συνδικάτα του δη-
µοσίου της Ιρλανδίας οργάνωσαν τη µεγαλύτερη
απεργία εδώ και τριάντα χρόνια -και αυτό πριν από
την επίσηµη ανακοίνωση του νέου πακέτου θυσιών.
Ο φετινός χειµώνας προβλέπεται ‘θερµός’ στην
Ιρλανδία.

Εφιάλτης

ΚΚααιι  ααυυττόό  εείίννααιι  ττοο  δδεεύύττεερροο  σσττοοιιχχεείίοο  ττοουυ  ψψέέµµααττοοςς..
ΓΓιιααττίί  όό,,ττιι  κκααιι  νναα  µµααγγεειιρρεεύύοουυνν  οοιι  εεττααιιρρεείίεεςς  δδηηµµοοσσκκοο--
ππήήσσεεωωνν  οο  ΠΠααππααννδδρρέέοουυ  κκααιι  οο  ΠΠααππαακκωωννσσττααννττίίννοουυ  ξξέέ--
ρροουυνν  πποολλύύ  κκααλλάά  όόττιι  οοιι  εερργγααζζόόµµεεννοοιι  δδεενν  ππρρόόκκεειιττααιι
νναα  ααπποοδδεεχχττοούύνν  έένναα  ππαακκέέττοο  ττύύπποουυ  ΙΙρρλλααννδδίίααςς..  ΑΑκκόόµµαα
κκααιι  ηη  ΦΦααιιννάάννσσιιααλλ  ΤΤάάιιµµςς,,  ηη  εεφφηηµµεερρίίδδαα  πποουυ  έέχχεειι  ππρρωω--
ττοοσσττααττήήσσεειι  σσττιιςς  ππιιέέσσεειιςς  γγιιαα  σσκκλληηρράά  µµέέττρραα  ’’ππρροοσσααρρ--
µµοογγήήςς’’  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα,,  ααννααγγκκάάζζεεττααιι  νναα  ππααρρααδδεεχχττεείί
όόττιι  οο  κκίίννδδυυννοοςς  εεννόόςς  ννέέοουυ  ∆∆εεκκέέµµββρρηη  εείίννααιι  πποολλύύ  µµεε--
γγάάλλοοςς..  ΤΤοο  υυππόόββααθθρροο  ττηηςς  οοιικκοοννοοµµιικκήήςς  κκρρίίσσηηςς,,  άάλλ--
λλωωσσττεε,,  ππααρρααδδέέχχοοννττααιι  όόλλοοιι,,  έέππααιιξξεε  κκεεννττρριικκόό  ρρόόλλοο
σσττηηνν  ππεερρσσιιννήή  εεξξέέγγεερρσσηη..  ΟΟ  χχεειιρρόόττεερρόόςς  ττοουυςς  εεφφιιάάλλ--
ττηηςς  εείίννααιι  έέννααςς  εερργγααττιικκόόςς  ∆∆εεκκέέµµββρρηηςς  --γγιιαα  ααυυττόό  µµιιλλάά--
ννεε  γγιιαα  ‘‘εελλλληηννιικκόό  δδρρόόµµοο’’  οο  ΠΠααππααννδδρρέέοουυ,,  οο  ΠΠααππαακκωωνν--
σσττααννττίίννοουυ  κκααιι  ηη  ΚΚααττσσέέλληη..

Όσο για το δίληµµα Αργεντινή ή Ιρλανδία -για
τους απλούς ανθρώπους ελάχιστη διαφορά κάνει.
Στην Ιρλανδία ο απλός κόσµος χρεοκόπησε για να
σωθούν οι τράπεζες και οι µεγάλες επιχειρήσεις.

Στην Αργεντινή χρεοκόπησαν όλοι. Και ύστερα έγι-
νε ‘του ∆εκέµβρη’ και ακόµα καλύτερα! Αν υπήρχε
µια δυνατή αριστερά στην Αργεντινή η ιστορία θα
ήταν, ίσως, σήµερα πολύ διαφορετική.

Εδώ βρίσκεται το κρίσιµο ζήτηµα αυτή τη στιγµή.
Η Αριστερά πρέπει να µπει µπροστά, να αγκαλιάσει
και να οργανώσει το κίνηµα αντίστασης στις θυσίες
που πάει να επιβάλει ο Παπανδρέου από την πίσω
πόρτα. Πίσω από τις σκηνοθεσίες του διαλόγου µε
την «κοινωνία των πολιτών» και µε τους πολιτικούς
αρχηγούς βρίσκεται η ωµή πραγµατικότητα ότι η
κυβέρνηση διογκώνει βήµα βήµα το πακέτο των πε-
ρικοπών σε βάρος της εργατικής τάξης. Κανένα
τµήµα της αριστεράς δεν πρέπει να δώσει ούτε
ίχνος συναίνεσης στην κυβερνητική επίθεση. Αντί-
θετα, η Αριστερά έχει τη δυνατότητα να τραβήξει
προς το µέρος της και να ξεσηκώσει και τον κόσµο
της βάσης του ΠΑΣΟΚ στο δρόµο της αντίστασης.

Η απεργία στις 17 ∆εκέµβρη είναι ένα µεγάλο
βήµα σε αυτή την κατεύθυνση.

Όσο πιο δυνατή θα είναι η πανεργατική από τα
κάτω, τόσο καλύτερες συνθήκες θα δηµιουργηθούν
για τη συνέχεια. Όλο και περισσότερα κοµάτια της
εργατικής τάξης και της νεολαίας θα πάρουν το µή-
νυµα ότι µπορούµε να σταµατήσουµε τις επιθέσεις
στις δουλειές, στους µισθούς, στις συντάξεις και
στον κοινωνικό µισθό όλων µας.

Αυτή τη συνέχεια χρειάζεται να την οργανώσου-
µε. Και συνδικαλιστικά και πολιτικά. Να διευρύνου-
µε το δίκτυο των σωµατείων και των συνδικαλιστών
που πάνε κόντρα στη συναίνεση της ΓΣΕΕ και της
Α∆Ε∆Υ. Αλλά και να προχωρήσουµε σε ρήξεις µε
τις ηγεσίες της αριστεράς που θέλουν «διάλογο»
µε την κυβέρνηση. ∆εν είναι ώρα για συµµετοχή
στο σκηνικό του διαλόγου. Είναι ώρα για σκληρές
επιλογές. Όχι άλλες αυταπάτες, ή µε το ΠΑΣΟΚ ή
µε τους εργάτες. Οι δυνάµεις της αντικαπιταλιστι-
κής αριστεράς, της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, µε πρώτο και καλύ-
τερο το ΣΕΚ, έχουν την ευθύνη να ανοίξουν διάπλα-
τα αυτή την προοπτική.



ΝΝοο  88997744

ΚΑΤΑΛΗΨΕΙΣ ΚΑΙ

ΑΑπποοκκααλλυυππττιικκέέςς  ήήτταανν  οοιι  ααµµέέσσωωςς  εεππόόµµεεννεεςς  µµέέρρεεςς
µµεεττάά  τταα  σσυυλλλλααλληηττήήρριιαα  σσττιιςς  66  κκααιι  77  ∆∆εεκκέέµµββρρηη  γγιιαα
ττιιςς  σσκκεευυωωρρίίεεςς  κκααιι  ττιιςς  εεππιιθθέέσσεειιςς  πποουυ  έέκκααννεε  ηη  ΑΑσσττυυ--
ννοοµµίίαα..  ΣΣττηη  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη  έέγγιιννεε  γγννωωσσττόό  µµέέσσαα  ααππόό  ββίί--
ννττεεοο  πποουυ  κκυυκκλλοοφφόόρρηησσεε  σσττοο  ίίννττεερρννεεττ  ηη  ππρροοσσππάάθθεειιαα
ττηηςς  ΑΑσσττυυννοοµµίίααςς  νναα  ««φφοορρττώώσσεειι»»  ττσσάάνντταα  µµεε  µµοολλόόττοοφφ
σσεε  φφοοιιττηηττήή  πποουυ  εείίχχεε  κκααττέέββεειι  φφοορρώώννττααςς  ππιιττζζάάµµεεςς
ααππόό  ττοο  σσππίίττιι  ττοουυ  γγιιαα  νναα……ππεεττάάξξεειι  σσκκοουυππίίδδιιαα  κκααιι
έέππεεσσεε  σστταα  χχέέρριιαα  αασσττυυννοοµµιικκώώνν  εεππεειιδδήή  δδιιααµµααρρττυυρρήή--
θθηηκκεε  γγιιαα  ττοονν  ξξυυλλοοδδααρρµµόό  µµιιααςς  κκοοππέέλλααςς..

Στα Χανιά άλλο βίντεο που ανέβηκε στο You
Tube αποκαλύπτει κουκουλοφόρους να είναι µέσα
στις γραµµές των ΜΑΤ και να προκαλούν τους δια-
δηλωτές. Στη διαδήλωση στην Αθήνα σε ζωντανή
σύνδεση της ΝΕΤ φαινόταν αστυνοµικός της Οµά-
δας «∆» να τραβάει πιστόλι και να εφορµά προς
τους διαδηλωτές. Το βίντεο έχει, επίσης, ανέβει
στο διαδίκτυο όπου φαίνεται καθαρά η δολοφονι-
κή επίθεση αστυνοµικού της ίδιας ειδικής µονάδας
που παρέσυρε µε τη µηχανή του την Αγγελική
Κουτσουµπού, αλλά και η αναίτια επίθεση σε µέλη
του ΕΕΚ που προσπαθούσαν να τη βοηθήσουν.

Τις µέρες των διαδηλώσεων τίποτα από αυτά
δεν είχε προβληθεί. Αντίθετα, η «δολοφονική επί-
θεση µε ξύλα και λοστούς» στον πρύτανη του Πα-
νεπιστηµίου Αθηνών Χρήστο Κίττα κατά τη διάρ-
κεια κατάληψης της πρυτανείας στα Προπύλαια
την Κυριακή 6/12 ήταν το πρώτο θέµα για τα δελ-
τία ειδήσεων. Τα ρεπορτάζ έδιναν «αποκλειστι-
κές» πληροφορίες για την υγεία του πρύτανη.
Σύµφωνα µε αυτά είχε υποστεί κρανιοεγκεφαλι-
κές κακώσεις και καρδιακό επεισόδιο. Όλα αυτά,
όµως, διαψεύστηκαν από φωτογραφία που υπήρ-
ξε σε διάφορα σάιτ λίγα λεπτά µετά το άνοιγµα
της πόρτας της Πρυτανείας και τον δείχνει χωρίς
κανένα τραύµα, να κρατάει το κινητό του και να
φεύγει δυσαρεστηµένος.

Άσυλο

ΓΓιιαα  ααυυττήήνν  ττηηνν  ««δδοολλοοφφοοννιικκήή»»  εεππίίθθεεσσηη  οο  ππρροοϊϊ--
σσττάάµµεεννοοςς  ττηηςς  ΕΕιισσααγγγγεελλίίααςς  ΠΠρρωωττοοδδιικκώώνν  ΙΙ..  ΣΣαακκεε--
λλάάκκοοςς  δδιιέέττααξξεε  ««κκααττεεππεείίγγοουυσσαα  έέρρεευυνναα  γγιιαα  ααππόόππεειι--
ρραα  ααννθθρρωωπποοκκττοοννίίααςς,,  δδίίννοοννττααςς  ππααρράάλλλληηλλαα  εεννττοολλήή
νναα  ααρρθθεείί  ττοο  ππααννεεππιισσττηηµµιιαακκόό  άάσσυυλλοο,,  εεφφόόσσοονν  ηη
αασσττυυννοοµµίίαα  θθεεωωρρεείί  όόττιι  µµέέσσαα  σσττοο  κκττίίρριιοο  ττηηςς  ΠΠρρυυτταα--
ννεείίααςς  υυππάάρρχχοουυνν  άάττοοµµαα  πποουυ  εεµµππλλέέκκοοννττααιι  σσεε  δδοολλοο--
φφοοννιικκήή  ααππόόππεειιρραα  κκααττάά  ττοουυ  ππρρύύττααννηη»»,,  όόππωωςς  ααννέέ--
φφεερραανν  τταα  κκααννάάλλιιαα..

Αντίθετα, για την πραγµατική δολοφονική επί-
θεση στην Αγγελική Κουτσουµπού ούτε κάποιος
εισαγγελέας κινήθηκε, ούτε ο Χρυσοχοΐδης ασχο-
λήθηκε. Αυτές οι αποκαλύψεις και η οργή του κι-
νήµατος για τις εκατοντάδες «προληπτικές» προ-
σαγωγές και συλλήψεις ανάγκασαν ακόµα και
στελέχη του ΠΑΣΟΚ να βγουν ενάντια στις επιλο-
γές του υπουργού «προστασίας του πολίτη».

Ο βουλευτής ΓΓρρηηγγόόρρηηςς  ΝΝιιώώττηηςς σε συνέντευξη
του στα ΝΕΑ δήλωσε «απορρίπτω την άσκηση της
προληπτικής ∆ικαιοσύνης. Είναι αντιδηµοκρατική
συµπεριφορά. Σε φυλακίζω προληπτικά, δηλαδή,
γιατί θα µπορούσες να κάνεις κάτι παράνοµο». Ο
ΑΑννττώώννηηςς  ΚΚααρρρράάςς, πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ,
σε συνέντευξη του τονίζει ότι ο Χρυσοχοΐδης πρέ-
πει να αλλάξει υπουργείο και «ειδικότερα, να πάρει
τον τοµέα των Θρησκευµάτων γιατί τελευταία φαί-
νεται ότι αρχίζει να έχει κάποιες ιδεοληψίες και
φανατισµούς και του πάει περισσότερο». Η βου-
λευτής του ΠΑΣΟΚ, Σοφία Σακοράφα, υπέβαλλε
ερώτηση προς τον Χρυσοχοΐδη ζητώντας την τιµω-
ρία «των ηθικών και φυσικών αυτουργών» της επί-
θεσεις στην Αγγελική Κουτσουµπού.

Το δόγµα των «προληπτικών συλλήψεων» δεν
πέτυχε να τροµοκρατήσει τους εκατοντάδες χι-
λιάδες διαδηλωτές πανελλαδικά, αντίθετα τα τε-
ράστια συλλαλητήρια «στραπατσάρισαν» το προ-
φίλ του Χρυσοχοΐδη. Το κίνηµα δεν έχει αυταπά-
τες παρά τις «αριστερές» ρητορείες του και απαι-
τεί να φύγει ο υπουργός των ΜΑΤ και της κατα-
πάτησης του ασύλου.

Νεκ.∆.

ΦΦ έέττοοςς,,  ττοο  ∆∆εεκκέέµµββρρηη,,  οοιι  µµααθθηηττέέςς  κκααττέέββηηκκαανν
γγιιαα  άάλλλληη  µµιιαα  φφοορράά  σσττοουυςς  δδρρόόµµοουυςς  µµεε  κκυυ--
ρρίίααρρχχαα  τταα  ααννττιικκααππιιττααλλιισσττιικκάά  σσυυννθθήήµµαατταα

πποουυ  δδιιααγγννώώσσκκοουυνν  ττηηνν  ααδδυυννααµµίίαα  ττοουυ  κκααππιιττααλλιισσµµοούύ
σσαανν  σσύύσσττηηµµαα  κκααιι  ππρροοττάάσσσσοουυνν  έένναα  ννέέοο  κκοοιιννωωννιικκοο--
οοιικκοοννοοµµιικκόό  σσύύσσττηηµµαα  µµεε  κκέέννττρροο  ττοουυ  ττιιςς  ααννθθρρώώππιι--
ννεεςς  ααννάάγγκκεεςς,,  ττοουυςς  εερργγάάττεεςς  κκααιι  ττοουυςς  µµααθθηηττέέςς..  ΜΜεε
ααφφοορρµµήή,,  λλοοιιππόόνν,,  ττοονν  ππεερρσσιιννόό  ∆∆εεκκέέµµββρρηη  οοιι  µµααθθηη--
ττέέςς  ββγγήήκκαανν  σσττοουυςς  δδρρόόµµοουυςς  ααπποοδδεειικκννύύοοννττααςς  ππωωςς
ττοο  κκίίννηηµµαα  ττοουυ  ∆∆εεκκέέµµββρρηη  δδεενν  κκοοιιµµήήθθηηκκεε  κκααιι  υυππάάρρ--
χχεειι  αακκόόµµηη  σσττιιςς  σσυυννεειιδδήήσσεειιςς  ττωωνν  χχιιλλιιάάδδωωνν  µµααθθηη--
ττώώνν  πποουυ  δδιιααδδήήλλωωνναανν  κκααττάά  ττηηςς  ττρροοµµοοκκρρααττίίααςς  ττωωνν
µµππάάττσσωωνν  ττοουυ  ΜΜααρρκκοογγιιααννννάάκκηη  πποουυ  φφάάννηηκκεε  κκααιι  φφέέ--
ττοοςς  ππωωςς  υυππάάρρχχεειι  σσεε  µµεεγγααλλύύττεερρηη  έένντταασσηη,,  µµεε  ττηηνν
κκααττααππάάττηησσηη  ττοουυ  αασσύύλλοουυ,,  µµεε  ττηηνν  δδοολλοοφφοοννιικκήή  εεππίί--
θθεεσσηη  σσεε  σσυυννττρρόόφφιισσσσαα  ααπποο  ττοο  ΕΕΕΕΚΚ  κκααιι  µµεε  ττιιςς  εεκκαα--
ττοοννττάάδδεεςς  ππρροοσσααγγωωγγέέςς  µµααθθηηττώώνν  σσεε  αασσττυυννοοµµιικκάά
ττµµήήµµαατταα..

Στο σχολείο µου, το 8ο λύκειο Kαλλιθέας,
έχουµε κατάληψη από την Παρασκευή 4/12 µε
βασικά αιτήµατα την κατάργηση των πανελλήνιων
εξετάσεων που αφήνουν τους µισούς µαθητές
έξω από τις σχολές, κατάργηση της βάσης του
10 και κατά της αστυνοµοκρατίας του Χρυσο-
χοΐδη. Με γενικές συνελεύσεις συζητήσαµε πάνω
στο ποιός φταίει για την κατάσταση στην παιδεία,
στο γιατί κάνουµε καταλήψεις και οργανώσαµε
το µαζικό κατέβασµα στα Προπύλαια στις 6 και 7
∆εκέµβρη. Και πραγµατικά οργανώθηκε πολύ κα-
λά. Στις 6/12 κατεβήκαµε µε το Συντονιστικό Αντί-
στασης Μαθητικών Πρωτοβουλιών, µε το πανό
του σχολείου µου. Το κλίµα ήταν πάρα πολύ καλό
στις µαθητικές µάζες, µε αγωνιστική διάθεση και
αυτό φάνηκε και την ∆ευτέρα 7/12 όταν πάνω
από το 1/3 του σχολείου µου κατέβηκε στο πα-
νεκπαιδευτικό. Επίσης, υπήρξε εξίσου σηµαντική
συµµετοχή και από άλλα σχολεία της Καλλιθέας
που ήταν µαζί µας στο Συντονιστικό Αντίστασης. 

Επίσης, τη ∆ευτέρα στις 10 π.µ οι µαθητές
στην Καλλιθέα πραγµατοποίησαν µαθητική πο-
ρεία µε οργανωµένο µπλοκ που πέρασε από το
δηµαρχείο και από το Α.Τ. Καλλιθέας. Σκοπός
µας ήταν να πάµε στο σταθµό του Ταύρου για να
διαδηλώσουµε στα Προπύλαια. Η αλήθεια είναι
ότι φάνηκε η βία της αστυνοµίας που προσπάθη-
σε να εµποδίσει τους µαθητές να διαδηλώσουν
στο πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο. Έγιναν προ-
σαγωγές µαθητών στο τµήµα χωρίς κανέναν
πραγµατικό λόγο. Φυσικά, η τροµοκρατία δεν πέ-
ρασε. Το µπλοκ των µαθητών Καλλιθέας έφτασε
στα Προπύλαια µε περίπου 50 µαθητές στις
γραµµές του. Επίσης, είχαµε συµµετοχή και την
Πέµπτη στην πορεία που καλούσαν οι φοιτητές
κατά της καταστολής και της καταπάτησης του
ασύλου.

Όλο και περισσότερα σχολεία κάνουν καταλή-
ψεις στην περιοχή, µεγαλώνοντας το δίκτυό µας
και σε άλλα σχολεία. Στο διπλανό µας σχολείο ο
διευθυντής προσπάθησε να καταστείλει τους µα-
θητές που έκαναν κατάληψη για µόλις δεύτερη
µέρα, καλώντας κλειδαρά, αστυνοµία και τρα-
µπουκίζοντας έναν µαθητή. Μετά, απείλησε και
ένα γονέα. Το αποτέλεσµα ήταν να φύγει έτσι
όπως ήρθε γιατί η απάντηση των µαθητών ήταν
άµεση. Συνεχίζουµε και αυτήν την εβδοµάδα τις
καταλήψεις και τις απλώνουµε, κλιµακώνοντας
τον αγώνα µας ενάντια στην καταπίεση για να
φτιάξουµε το µέλλον που µας αξίζει.

Κώστας Αυγέρος, 
8ο Λύκειο Καλλιθέας

Μαθητές, φοιτητές 
ΧΡΥΣΟΧΟΪ∆Η
GO HOME

8ο ΛΥΚΕΙΟ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

6ο ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΑΝΤΙΡΑΤΣΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ

ΜΜπποορρεείί  οοιι  κκααττααλλήήψψεειιςς  σσεε  κκάάπποοιιαα  σσχχοολλεείίαα  νναα  έέχχοουυνν  ααρρχχίίσσεειι  νναα  ααννοοίίγγοουυνν,,  οοιι  µµααθθηηττέέςς  όόµµωωςς  δδεενν
σσυυµµββιιββάάζζοοννττααιι  µµεε  ττηηνν  ππααρροούύσσαα  κκααττάάσστταασσηη..  ΑΑννοοίίγγοουυνν  θθέέµµαατταα  σσυυζζήήττηησσηηςς  µµέέσσαα  σσττιιςς  κκααττααλλήήψψεειιςς
κκααιι  γγεεννιικκάά  σστταα  σσχχοολλεείίαα  γγιιαα  ττοο  πποοιιαα  µµέέττρραα  θθαα  ππάάρρεειι  ττοο  ΠΠΑΑΣΣΟΟΚΚ  κκααιι  ττιι  σσυυννέέππεειιεεςς  θθαα  έέχχοουυνν  ααυυττάά
σσττιιςς  ππλλάάττεεςς  ττωωνν  εερργγααττώώνν  κκααιι  ττηηςς  ννεεοολλααίίααςς..  ΟΟιι  ίίδδιιοοιι  οοιι  µµααθθηηττέέςς  κκααιι  αακκόόµµαα  κκααλλύύττεερραα  οοιι  γγοο  ννεείίςς
ττοουυςς,,  εερργγααζζόόµµεεννοοιι  σσττοονν  ιιδδιιωωττιικκόό  κκααιι  δδηηµµόόσσιιοο  ττοοµµέέαα,,  ξξέέρροουυνν::  χχααµµηηλλόόςς  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσµµόόςς  γγιιαα  ττηηνν
ππααιιδδεείίαα,,  ττηηνν  υυγγεείίαα  κκααιι  ττηηνν  αασσφφάάλλιισσηη  κκααιι  υυππέέρροογγκκαα  πποοσσάά  σσττοουυςς  εεξξοοππλλιισσµµοούύςς  ττοουυ  σσττρρααττοούύ  κκααιι
ττηηςς  αασσττυυννοοµµίίααςς..  

Θέλουν να δυναµώσουν τον κλοιό από άσπρα κράνη που χτυπάει και δολοφονεί µαθητές, βα-
σανίζει µετανάστες, πνίγει στα χηµικά διαδηλωτές. Λεφτά για την παιδεία και όχι για την Αστυ-
νοµία. Όπως γεµίσαµε τους δρόµους στις 6 ∆εκέµβρη, θα τους γεµίσουµε στις 17 του µήνα
στην γενική απεργία στο πλευρό των εργαζόµενων γονιών µας και θα το ξανακάνουµε όπου
χρειαστεί. Αυτό µήνυµα πρέπει να πάρουν οι από πάνω από τη γενιά µας.

Στέφανος, 6ο Λύκειο Νέας Σµύρνης

��  ΤΤοο  ΣΣάάββββααττοο  πποουυ    ππέέρραασσεε  ηη  ττοοππιικκήή
εεππιιττρροοππήή  ΝΝέέοουυ  ΚΚόόσσµµοουυ--ΝΝέέααςς  ΣΣµµύύρρννηηςς  --
ΠΠεεττρρααλλώώννωωνν--  ΚΚοουυκκαακκίίοουυ  ττηηςς    ΚΚίίννηησσηηςς
««ΕΕννωωµµέέννοοιι  εεννάάννττιιαα  σσττοο  ΡΡααττσσιισσµµόό  κκααιι  ττηη
ΦΦαασσιισσττιικκήή  ΑΑππεειιλλήή»»  έέκκααννεε  εεξξόόρρµµηησσηη  σσττοο
ΜΜεεττρρόό  ττοουυ  ΝΝέέοουυ  ΚΚόόσσµµοουυ  όόπποουυ  κκααιι  µµοοίίρραασσεε
ττηηνν  ππρροοκκήήρρυυξξηη  πποουυ  εεννηηµµέέρρωωννεε    γγιιαα  ττηη
σσυυγγκκρρόόττηησσηη  ττηηςς  εεππιιττρροοππήήςς  σσττοο  ΝΝέέοο  ΚΚόόσσµµοο
ααµµέέσσωωςς  µµεεττάά  ττηη  φφαασσιισσττιικκήή  εεππίίθθεεσσηη  σστταα
µµααγγααζζιιάά  ΣΣύύρριιωωνν  µµεετταανναασσττώώνν  σσττιιςς  2233  ΝΝοοέέµµββρρηη
κκααιι  ττηη  µµααζζιικκήή  δδιιααδδήήλλωωσσηη  πποουυ  αακκοολλοούύθθηησσεε..  

Η πρώτη εξόρµηση είχε γίνει στη λαϊκή του
Νέου Κόσµου και η θετική ανταπόκριση του
κόσµου ενίσχυσε τη διάθεση όλων να
συνεχίσουµε. Βοήθησε και η έκθεση
φωτογραφίας που στήσαµε στην έξοδο του
Μετρό. Σταµατούσε πολύς κόσµος που
υπέγραφε την καµπάνια για να τιµωρηθούν οι
ένοχοι για το θάνατο του Μοχάµεντ Καµράν.
Γράφτηκαν άλλοι 8 στην Κίνηση και
πουλήθηκαν 13 ηµερολόγια. Πολλοί έδιναν
οικονοµική ενίσχυση και όλοι δήλωναν ότι
πρέπει να ενωθούµε για να διώξουµε τους
φασίστες από τη γειτονιά. 

Το επόµενο ραντεβού µας θα είναι στα
Πετράλωνα το επόµενο Σάββατο 11πµ µε 4µµ
όπου θα στήσουµε την έκθεση φωτογραφίας
δίπλα στο ετήσιο µπαζάρ στην Πλατεία
Μερκούρη.

Τάνια Βριζάκη

��  ΤΤοο  ΑΑννοοιιχχττόό  ΣΣχχοολλεείίοο  ΜΜεετταανναασσττώώνν  ΠΠεειιρρααιιάά
σσυυµµµµεεττέέχχεειι  σσττηηνν  ««ΠΠααγγκκόόσσµµιιαα  ΗΗµµέέρραα  ττοουυ
ΜΜεεττααννάάσσττηη»»,,  πποουυ  γγιιοορρττάάζζεεττααιι  σσττιιςς  1188//1122,,  µµεε
σσεειιρράά  εεοορρτταασσττιικκώώνν  εεκκδδηηλλώώσσεεωωνν,,  ττηηνν  ΚΚυυρριιαακκήή,,
2200  ∆∆εεκκεεµµββρρίίοουυ  22000099,,  σσττοο  κκέέννττρροο  ττοουυ  ΠΠεειιρρααιιάά,,
σσττοονν  ππεεζζόόδδρροοµµοο  ττηηςς  οοδδοούύ  ΙΙαακκώώββοουυ  ∆∆ρρααγγάάττσσηη
((ααππέέννααννττιι  ααππόό  ττηηνν  ππλλααττεείίαα  ΚΚοορρααήή))..

Οι εκδηλώσεις θα ξεκινήσουν από τις 10 το
πρωί και θα διαρκέσουν ως τις 6 το απόγευµα
και περιλαµβάνουν : 

- ∆ρώµενο «επί τόπου ανοιχτού µαθήµατος»
µε µαθητές και δασκάλους του σχολείου.

- Συζητήσεις σχετικά µε τα ζητήµατα των
µεταναστών στην Ελλάδα.

- Προβολές videos.
- ∆ιανοµή έντυπου ενηµερωτικού υλικού

σχετικά µε το έργο και τις δράσεις του σχολείου.
- D.J. set µε ελληνική µουσική και µουσικές

από τις χώρες προέλευσης των µαθητών του.
Για το σκοπό αυτό θα στηθεί ειδικά

διαµορφωµένο περίπτερο όπου θα υπάρχει
έντυπο υλικό, αλλά και θα πωλούνται κάρτες
και ηµερολόγια για την οικονοµική ενίσχυση
του Σχολείου. Το Ανοιχτό Σχολείο
Μεταναστών Πειραιά αγωνιζόµενο για την
υπεράσπιση των δικαιωµάτων και την ένταξη
των µεταναστών στην ελληνική κοινωνία
λειτουργεί φέτος για πέµπτη συνεχή χρονιά
σε εθελοντική βάση, προσφέροντας στους
µαθητές του δωρεάν µαθήµατα της ελληνικής
γλώσσας.

Από το συλλαλητήριο 
Πέµπτη 10 ∆εκέµβρη



Νο 897 55

∆ΙΑ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΑ

μαζί με τους εργάτες
ΑΑ µµεεσσηη  ααππάάννττηησσηη  σσττηηνν  εεππίίθθεε--

σσηη  σσττοο  άάσσυυλλοο  κκααιι  σσττηηνν  κκαα--
τταασσττοολλήή  ττωωνν  µµεεγγάάλλωωνν  σσυυλλ--

λλααλληηττηηρρίίωωνν  κκααιι  ττααυυττόόχχρροονναα  άάµµεε--
σσηη  σσυυννέέχχεειιαα  γγιιαα  ττιιςς  µµάάχχεεςς  ττωωνν  φφοοιι--
ττηηττώώνν  κκααιι  ττωωνν  µµααθθηηττώώνν  ήήτταανν  ττοο
σσυυλλλλααλληηττήήρριιοο  ττηηνν  ΠΠέέµµππττηη  1100//1122
σστταα  ΠΠρροοππύύλλααιιαα..

Στη διαδήλωση καλούσαν οι
σχολές που ήταν υπό κατάληψη
και το Συντονιστικό Αντίστασης
Μαθητικών Πρωτοβουλιών. Για το
άσυλο έντονη συζήτηση έχει ανοί-
ξει τόσο στη Νοµική όσο και στην
Πολυτεχνειούπολη, ενώ σε κάθε
διαδήλωση που προηγήθηκε οι
δυνάµεις των ΜΑΤ «στρατοπέδευ-
αν» στα Προπύλαια.

Στη ΝΝοοµµιικκήή είχε γίνει συνέλευση
που ψήφισε για κατάληψη µετά τις
αποφάσεις του τµήµατος κόντρα
στο άσυλο. «Πήραν απόφαση να
εισέρχεσαι στην σχολή µε φοιτητι-
κή κάρτα, να απωθήσουν ότι έχει
σχέση µε τον αντιεξουσιαστικό
χώρο µέσα στη Νοµική, αποφάσι-
σαν τη δηµιουργία σώµατος
ασφαλείας το οποίο θα περιφρου-
ρεί το χώρο και θα διασφαλίζει
την τάξη. Ισχυρίζονται ότι δεν θα
είναι ένα σώµα που θα καταστέλ-
λει, αλλά απλώς θα επιτηρεί και
θα κινηθεί σε περίπτωση έκτακτης
κατάστασης και µίλησαν για κα-
τάργηση της δυνατότητας εκδη-
λώσεων πολιτικού χαρακτήρα
εντός της σχολής. Η απάντηση
του συλλόγου είναι ότι δεν δεχό-
µαστε τίποτα από όλα αυτά. Είναι
µια καθαρή επίθεση στο άσυλο,
µια προσπάθεια υπονόµευσης της
πολιτικής ουσίας του ασύλου.
Εµείς είµαστε αυτοί που προστα-
τεύουν το άσυλο, όχι αυτοί που το
υπονοµεύουν µε έµµεσες ενέργει-
ες», µας είπε ο ΑΑλλέέξξααννδδρροοςς, φοι-
τητής στη σχολή.

∆ιαδήλωση

ΚΚααττάάλληηψψηη  εείίχχαανν  ααπποοφφαασσίίσσεειι  κκααιι
σσττηηνν  ΑΑρρχχιιττεεκκττοοννιικκήή  ααππόό  όόπποουυ  µµιι--
λλήήσσααµµεε  µµεε  ττοονν  ΓΓιιώώρργγοο  ΛΛιιοοδδάάκκηη
πποουυ  ττόόννιισσεε  όόττιι  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  γγίίννεειι
ππρροοσσππάάθθεειιαα  νναα  υυππεερραασσππιισσττεείί  ττοο
άάσσυυλλοο  µµεε  σσυυµµµµεεττοοχχήή  όόχχιι  µµόόννοο  ττωωνν
φφοοιιττηηττιικκώώνν  ππααρρααττάάξξεεωωνν,,  ααλλλλάά  ««θθαα
ππρρέέππεειι  νναα  γγίίννοουυνν  κκααττααλλήήψψεειιςς  ζζωω--
ννττααννέέςς  κκααιι  ααννοοιιχχττέέςς  ππρροοςς  ττοονν  κκόό--
σσµµοο,,  σστταα  ππλλααίίσσιιαα  ττωωνν  οοπποοίίωωνν  θθαα
γγίίννοοννττααιι  εεκκδδηηλλώώσσεειιςς  κκααιι  δδρράάσσεειιςς--
αακκόόµµαα  κκααιι  µµηη  κκααθθααρράά  πποολλιιττιικκοούύ
ππεερριιεεχχοοµµέέννοουυ..  ΕΕππίίσσηηςς,,  θθαα  ππρρέέππεειι
νναα  εεννιισσχχυυθθοούύνν  οοιι  σσυυµµµµεεττοοχχιικκέέςς
δδιιααδδιικκαασσίίεεςς  µµέέσσαα  σσττιιςς  σσχχοολλέέςς..»»

Η διαδήλωση κατευθύνθηκε
προς τη Βουλή µε συνθήµατα
υπέρ της υπεράσπισης του ασύ-
λου, να αυξηθούν οι δαπάνες για
την παιδεία, να σταµατήσει η κα-
ταστολή και η αστυνοµοκρατία.
Μπλοκ είχαν οι καταλήψεις του
ΠΠοολλυυττεεχχννεείίοουυ, οι σύλλογοι της ΙΙαα--
ττρριικκήήςς και της ΟΟδδοοννττιιααττρριικκήήςς, η
κκααττάάλληηψψηη  ττηηςς  ΝΝοοµµιικκήήςς και ακο-
λουθούσαν οι µµααθθηηττέέςς. Προπο-
ρευόταν το πανό του ΣΣυυννττοοννιισσττιι--
κκοούύ  ΑΑννττίίσστταασσηηςς και µετά οι µαθη-
τές από το 88οο  ΛΛύύκκεειιοο  ΚΚααλλλλιιθθέέααςς
και το 22οο  ΓΓΕΕΛΛ. 

Η πορεία κατέληξε στην κατά-
ληψη της Νοµικής ως ένδειξη συ-
µπαράστασης από τους φοιτητές
όλων των σχολών. Μια ώρα πριν
την έναρξη της διαδήλωσης ξεχω-
ριστό συλλαλητήριο πραγµατοποί-
ησαν η Πανσπουδαστική και το
ΣΑΣΑ.

ΣΣ υυλλλλααλληηττήήρριιαα  φφοοιιττηηττώώνν  κκααιι  µµααθθηηττώώνν
ππρρααγγµµααττοοπποοιιήήθθηηκκαανν  ττηηνν  ΠΠέέµµππττηη  1100//1122  σσεε
ααρρκκεεττέέςς  ππόόλλεειιςς..  ΣΣττηη  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη  ηη  πποο--

ρρεείίαα  έέγγιιννεε  υυππόό  ββρροοχχήή  µµεεττάά  ααππόό  κκάάλλεεσσµµαα  ττοουυ  ΣΣυυ--
ννττοοννιισσττιικκοούύ  ΓΓεεννιικκώώνν  ΣΣυυννεελλεεύύσσεεωωνν  κκααιι  ΚΚααττααλλήή--
ψψεεωωνν..  ««ΟΟιι  κκααττααλλήήψψεειιςς  σσττηη  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη  εείίχχαανν
φφττάάσσεειι  σσττιιςς  1166  ααφφοούύ  ηη  εεππίίθθεεσσηη  σσττοο  άάσσυυλλοο  σσττηηνν
ππόόλληη  εείίννααιι  πποολλύύ  µµεεγγάάλληη..  ΗΗ  ΑΑσσττυυννοοµµίίαα  ππρροοχχώώρρηη--
σσεε  σσεε  σσυυλλλλήήψψεειιςς  µµέέσσαα  σσττοο  χχώώρροο  ττοουυ  ΠΠοολλυυττεε--
χχννεείίοουυ  ααρρκκεεττέέςς  φφοορρέέςς..  ΜΜεεττάά  ττηηνν  πποορρεείίαα  σσυυννεε--
δδρρίίαασσεε  ττοο  ΣΣυυννττοοννιισσττιικκόό  κκααιι  ααπποοφφαασσίίσσααµµεε  ττηηνν
κκλλιιµµάάκκωωσσηη  εενν  όόψψεειι  ττηηςς  ααππεερργγίίααςς  γγιιαα  ττοονν  ππρροοϋϋ--
πποολλοογγιισσµµόό..  ΕΕππίίσσηηςς,,  ττηηνν  ΤΤρρίίττηη  1155//1122  έέγγιιννεε  σσυυ--
ννααυυλλίίαα  γγιιαα  ττοουυςς  σσυυλλλληηφφθθέέννττεεςς,,  εεννώώ  ττηηνν  ΤΤεεττάάρρττηη
θθαα  γγίίννεειι  εεκκδδήήλλωωσσηη  µµεε  θθέέµµαα  ττοο  άάσσυυλλοο  κκααιι  ττιιςς  δδηη--
µµοοκκρρααττιικκέέςς  εελλεευυθθεερρίίεεςς»»,,  δδήήλλωωσσεε  σσττηηνν  ΕΕ..ΑΑ..  ηη
ΑΑλλεεξξάάννδδρραα  ΣΣιιααφφάάκκαα  ααππόό  ττοο  ττµµήήµµαα  ττωωνν  ΜΜΜΜΕΕ  ..      

Στην ΠΠάάττρραα η πορεία των συλλόγων αντιµε-
τώπισε φοβερή καταστολή και δέχτηκε αναίτια
επίθεση µε αφορµή ότι «υπήρχε µπλοκ αναρχι-
κών. Η αστυνοµία από την αρχή της διαδήλω-
σης είχε κυκλώσει την πορεία σε σχήµα Π και
δεν επέτρεψε να γίνει κοινή διαδήλωση. Παρό-
λα αυτά πάνω από 400 φοιτητές συµµετείχαν.
Προς το τέλος της διαδήλωσης η Αστυνοµία
χωρίς κανένα λόγο έριξε δακρυγόνα και ένας
φοιτητής πήγε στο νοσοκοµείο γιατί το δακρυ-
γόνο έπεσε στο κεφάλι του. Ακόµα και τα τοπικά
κανάλια αναγκάστηκαν να πουν για την κατα-
στολή. Οι επόµενες συνελεύσεις είναι για την
απεργία στις 17 ∆εκέµβρη» µας είπε η ΧΧρριισσττίίνναα
ΓΓρρααµµµµέέννοουυ.

Νέος γύρος 

ΣΣτταα  ΓΓιιάάννννεενναα  ηη  δδιιααδδήήλλωωσσηη  έέγγιιννεε  ττηηνν  ΠΠααρραα--
σσκκεευυήή  1111//1122  µµεε  κκάάλλεεσσµµαα  ααππόό  ττιιςς  κκααττααλλήήψψεειιςς  ττοουυ
ΒΒιιοολλοογγιικκοούύ  κκααιι  ττωωνν  ΕΕσσττιιώώνν  σσττηη  ∆∆όόµµπποολληη..  ««ΞΞεεκκιι--
ννήήσσααµµεε  ττηη  δδιιααδδήήλλωωσσηη  ααππόό  ττηηνν  ΑΑκκααδδηηµµίίαα  µµεε  σσυυνν--
θθήήµµαατταα  υυππέέρρ  ττοουυ  αασσύύλλοουυ  κκααιι  κκααττάά  ττηηςς  κκαατταασσττοο--
λλήήςς  κκααιι  ππρρααγγµµααττοοπποοιιήήσσααµµεε  κκααττάάλληηψψηη  σσττηηνν  ΠΠρρυυ--
ττααννεείίαα  γγιιαα  δδιιααµµααρρττυυρρίίαα..  ΣΣττόόχχοοςς  εείίννααιι  έέννααςς  ννέέοοςς
γγύύρροοςς  γγεεννιικκώώνν  σσυυννεελλεεύύσσεεωωνν  σσεε  όόλλεεςς  ττιιςς  σσχχοολλέέςς
έέττσσιι  ώώσσττεε  νναα  κκααττέέββοουυνν  κκααιι  οοιι  φφοοιιττηηττέέςς  σσττηηνν  ππαα--
ννεερργγααττιικκήή  ααππεερργγίίαα  µµεε  τταα  δδιικκάά  ττοουυςς  ααιιττήήµµαατταα»»,,
µµααςς  εείίππεε  ηη  ΑΑρργγυυρρήή  ΕΕρρωωττοοκκρρίίττοουυ  ααππόό  ττηηνν  ΙΙααττρριικκήή..

Στο ΗΗρράάκκλλεειιοο οι σύλλογοι φοιτητών έχουν ξε-
κινήσει καµπάνια συµπαράστασης στον Ridvan
Celik (RIDO), Τούρκο πολιτικό πρόσφυγα που η
Αστυνοµία συνέλαβε την Κυριακή 6 ∆εκέµβρη
στο τοπικό συλλαλητήριο στον ένα χρόνο από
τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου. Ένα
τµήµα του ψηφίσµατος που κυκλοφορεί από το
Σύλλογο Επιστήµης Υπολογιστών: «Ανάµεσα
στους συλληφθέντες βρίσκεται και ο Ridvan
Celik (RIDO) που εγκατέλειψε την Τουρκία γιατί
το καθεστώς τον ανάγκαζε να πολεµήσει ενά-
ντια στους Κούρδους. Στην Ελλάδα εκρεµµεί
από το 2003 η αίτηση  ασύλου που έχει καταθέ-
σει. Θεωρούµε, σαν σύλλογος µε αντιρατσιστι-
κές ευαισθησίες, ότι είναι απάνθρωπο να θεω-
ρείται “παράνοµος” ένας άνθρωπος που παρα-
µένει τόσα χρόνια στην Ελλάδα και να µην ανα-
γνωρίζεται ίσος µε όλους. Συγκεκριµένα: Κα-
λούµε το δικαστήριο να λάβει απόφαση να αφε-
θεί ελεύθερος ο Ridvan Celik ( RIDO ), χωρίς να
του απαγγελθούν κατηγορίες, και να κυλήσουν
οµαλά οι διαδικασίες χορήγησης ασύλου του
χωρίς γραφειοκρατικά κολλήµατα ώστε να ανα-
γνωριστεί και να µην απελαθεί στην Τουρκία.
Καλούµε όλους τους συλλόγους φοιτητών, τις
συλλογικότητες, τα συνδικάτα, το ∆ικηγορικό
Σύλλογο Ηρακλείου και όλους τους δηµοκρατι-
κούς πολίτες να κινηθούν αναλόγως και εκδίδο-
ντας ψηφίσµατα για το θέµα άµεσα».

««ΘΘαα  σσυυγγκκρροοττηηθθεείί  σσώώµµαα  αασσττυυννοο--
µµίίααςς  ΝΝοοµµιικκήήςς  πποουυ  θθαα  ππεερριιφφρροουυρρεείί
ττοο  άάσσυυλλοο,,  οοιι  φφοοιιττηηττέέςς  θθαα  δδιιέέρρχχοο--
ννττααιι  µµεε  ττηηνν  έέννδδεειιξξηη  φφοοιιττηηττιικκήήςς  ττααυυ--
ττόόττηηττααςς,,  ηη  ππρρααγγµµααττοοπποοίίηησσηη  εεκκδδηη--
λλώώσσεεωωνν  σσττοο  χχώώρροο  ττηηςς  ΝΝοοµµιικκήήςς  θθαα
γγίίννεεττααιι  µµεε  άάδδεειιαα  ττηηςς  ππρρυυττααννεείίααςς,,  οο
ρρααδδιιοοφφωωννιικκόόςς  σσττααθθµµόόςς  ΈΈνντταασσηη
κκααιι  ττοο  ΣΣττέέκκιι  ττηηςς  ΝΝοοµµιικκήήςς  θθαα  ααπποο--
µµαακκρρυυννθθοούύνν  άάµµεεσσαα»»..  

Αν νοµίζει κάποιος ότι τα λόγια
αυτά ειπώθηκαν κάπου, κάποτε, σε
κάποια άλλη εποχή είναι βαθιά γε-
λασµένος. Αυτές ήταν οι δηλώσεις
του Προέδρου του τµήµατος Νοµι-
κής Θ. Φορτσάκη µια µόλις µέρα
µετά τις µαζικές διαδηλώσεις για
τον ένα χρόνο από τη δολοφονία
του Α. Γρηγορόπουλου και την
επέτειο των «∆εκεµβριανών» του
2008. Μια µέρα µετά τη µεγαλειώ-
δη παρουσία στους δρόµους ερ-
γαζόµενων, φοιτητών, µαθητών
παρά τη συγκροτηµένη προσπά-
θεια από τον Υπουργό Προ.Πο. να
τροµοκρατήσει και να καταστείλει
µε δολοφονικές µεθόδους όλο αυ-
τό το κίνηµα. Κάπου µαζί µε τα δα-
κρυγόνα, τις εκατοντάδες προσα-
γωγές και τους ∆ελτάδες αρχίζει η
ενορχηστρωµένη επίθεση από
Υπουργούς, Προέδρους τµηµάτων
και ΜΜΕ για το άσυλο και τα κοι-
νωνικά δικαιώµατα.

Αλλά, όπως λέει η παροιµία
«όποιος σπέρνει ανέµους, θερίζει
θύελλες», η απάντηση σε όλους
αυτούς που επέστρεψαν να νεκρα-
ναστήσουν ανεφάρµοστους ν/π και
να άρουν το άσυλο ήρθε την ίδια
µέρα µε την σύγκληση της προ-
γραµµατισµένης Γενικής Συνέλευ-
σης εν όψει του πανεκπαιδευτικού
συλλαλητηρίου την Πέµπτη 10/12
από τον Σύλλογο Φοιτητών. 

Απάντηση

ΑΑππόό  ττοο  ππρρωωίί  µµεε  ννττοουυννττοούύκκεεςς  κκαα--
λλοούύσσααµµεε  ττοονν  κκόόσσµµοο  νναα  έέρρθθεειι  σσττηη
σσυυννέέλλεευυσσηη  ππρροοκκεειιµµέέννοουυ  νναα  υυππάάρρ--
ξξεειι  µµιιαα  άάµµεεσσηη  ααππάάννττηησσηη  σσττηηνν  ππρροο--
σσππάάθθεειιαα  άάρρσσηηςς  ττοουυ  αασσύύλλοουυ  ππααρράά
ττηηνν  άάρρννηησσηη  ααππόό  ττιιςς  ππααρρααττάάξξεειιςς
ττηηςς  ∆∆ΑΑΠΠ  κκααιι  ττηηςς  ΠΠΑΑΣΣΠΠ  πποουυ  θθεεώώρρηη--
σσαανν  όόττιι  δδεενν  υυππάάρρχχεειι  λλόόγγοοςς  νναα  γγίίννεειι
ΓΓ..ΣΣ..  ΤΤοοίίδδιιοο  φφααίίννεεττααιι  θθεεώώρρηησσεε  κκααιι  ηη
ΠΠααννσσπποουυδδαασσττιικκήή,,  ηη  οοπποοίίαα  εεννώώ  εείίχχεε
υυπποογγρράάψψεειι  γγιιαα  ττηη  σσύύγγκκλληησσηη  ττηηςς
σσυυννέέλλεευυσσηηςς  κκααιι  ππααρράά  ττιιςς  εεξξεελλίίξξεειιςς
εεππέέλλεεξξεε  ττηηνν  ααπποουυσσίίαα  ααππόό  ττηη  σσυυννέέ--
λλεευυσσηη..

Παρά την ξεπουληµένη στάση
των τριών παρατάξεων, οι φοιτη-
τές ανταποκρίθηκαν στο κάλεσµα
της ΡΑΠΑΝ-ΣΑΦΝ (ΕΑΑΚ), του ∆ι-
κτύου και του Στεκιού. Οι φοιτητές
άρχισαν να µαζικοποιούν τη συνέ-

λευση παρά το µποϋκοτάζ και η
συζήτηση άνοιξε γύρω από τον ∆ε-
κέµβρη , το άσυλο και τη δράση
του συλλόγου. Η συµµετοχή των
φοιτητών απέδειξε τη διάθεση και
τα αντανακλαστικά του κόσµου
των σχολών να απαντήσουν µε κι-
νηµατικές διαδικασίες απέναντι σε
τέτοιες προκλήσεις. Αποφασίσαµε
3µερη κατάληψη, την περιφρούρη-
ση του ασύλου, την πραγµατοποί-
ηση εκδηλώσεων. 

Ακόµα, συµµετείχαµε στο πα-
νεκπαιδευτικό συλλαλητήριο µε
ένα δυναµικό µπλοκ και την πραγ-
µατοποίηση νέας Γενικής Συνέλευ-
σης  για τη συνέχιση των κινητο-
ποιήσεων εν όψει της Πανεργατι-
κής στις 17/12 για τον προϋπολο-
γισµό. Καµιά περικοπή των δαπα-
νών για την Παιδεία, κάτω τα χέρια
από το άσυλο. Απέναντι στη λογι-
κή της τροµοκράτησης και της
προσπάθειας της νέας κυβέρνη-
σης να περάσει την χρεοκοπία και
την κρίση του καπιταλισµού κυριο-
λεκτικά πάνω από τις σχολές, τις
δουλειές και τις ζωές µας µε το
«έτσι θέλω» απαντάµε µε καταλή-
ψεις και απεργίες! Μέχρι τη νίκη, ο
φετινός ∆εκέµβρης έδειξε το δρό-
µο!

∆ήµητρα Λιναρδάκη

ΝΟΜΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΤηηνν  ππρροοηηγγοούύµµεεννηη  ΤΤεεττάάρρττηη  99//1122  ππρρααγγµµααττοοπποοιιήήθθηηκκεε

σσττηη  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη  εεκκδδήήλλωωσσηη--σσυυζζήήττηησσηη  γγιιαα  τταα  δδέέκκαα  χχρρόό--
ννιιαα  ααππόό  ττοο  ΣΣιιάάττλλ  σσττηηνν  ΑΑρρχχιιττεεκκττοοννιικκήή  ΣΣχχοολλήή..  ΣΣττηη  σσυυζζήήττηη--
σσηη  οοµµιιλληηττήήςς  ήήτταανν  οο  σσύύννττρροοφφοοςς  ΠΠααννττεελλήήςς  ΠΠααννααγγιιωωτταακκόό--
πποουυλλοοςς  ααππόό  ττηηνν  ΑΑθθήήνναα..  ΗΗ  σσυυζζήήττηησσηη  ξξεεκκίίννηησσεε  µµεε  ττηηνν  εειι--
σσήήγγηησσηη  γγιιαα  τταα  γγεεγγοοννόότταα  πποουυ  σσυυννέέββηησσαανν  σσττοο  ΣΣιιάάττλλ  ττοο
11999999,,  ααλλλλάά  κκααιι  ττοο  µµήήννυυµµαα  πποουυ  έέχχοουυνν  νναα  δδώώσσοουυνν  σσττοουυςς
ααννττιικκααππιιττααλλιισσττέέςς..

Το Σιάτλ είναι ένας σταθµός στην ιστορία του κινήµα-
τος, ως µια από της πιο µαζικές και νικηφόρες στιγµές.
Οι διαδηλώσεις που ξεκίνησαν στις 30 Νοέµβρη του
1999 δεν ήταν απλά µία κίνηση ενάντια στην Σύνοδο του
Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου(ΠΟΕ).Ήταν η αρχή
ενός συσπειρωµένου κινήµατος, που το αποτελούσαν
άτοµα µε διαφορετική ιδεολογία και αιτήµατα, από τους

οικολόγους ως τα εργατικά σωµατεία και που κατάφε-
ραν να αποδείξουν-µε την µαταίωση της συνόδου- τη
δύναµη ενός κινήµατος µαζικού, ενωµένου, και ιδεολογι-
κά ποικιλόµορφου.

Η συζήτηση µετά την αρχική τοποθέτηση επεκτάθηκε
αρκετά στην συνεισφορά των γεγονότων του Σιάτλ στην
εξέλιξη του κινήµατος, µε κορυφαίες στιγµές τις ιστορι-
κές διαδηλώσεις στην Γένοβα ενάντια στην σύνοδο των
G8, στη δολοφονία του Κάρλο Τζουλιάνι τον Ιούλιο του
2001 και των Κοινωνικών Φόρουµ. Η σηµασία που έχει
το Σιατλ δεν βρίσκεται µόνο στην δύναµη που τότε κα-
τάφερε να σταµατήσει τoν ΠΟΕ, αλλά στην έµπνευση
και την εµπειρία που προσφέρει για τις επόµενες µάχες.
Το Σιάτλ ήταν αρχή, εµείς συνεχίζουµε...

Ελίζα Φραγγελάκη

Φοιτητές - Μαθητές, συλλαλητήριο στην Αθήνα, Πέµπτη 10 ∆εκέµβρη

Επιµέλεια κειµένων: Νεκτάριος ∆αργάκης
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ΤΤοο  ααίίττηηµµαα  γγιιαα  εεθθννιικκοοπποοίίηησσηη  ττωωνν  ΝΝααυυππηηγγεείί--
ωωνν  ΣΣκκααρρααµµααγγκκάά  ππρροοββάάλλεειι  ξξααννάά  ηη  ππααρράάττααξξηη
εερργγααζζόόµµεεννωωνν  ττοουυ  χχώώρροουυ,,  ««ΝΝέέοο  ΚΚίίννηηµµαα  ΑΑλλλλαα--
γγήήςς»»..  ΣΣεε  αανναακκοοίίννωωσσήή  ττηηςς  ττηηνν  ΠΠέέµµππττηη  1100  ∆∆εε--
κκέέµµββρρηη  κκααλλεείί  ττηη  ∆∆ιιοοίίκκηησσηη  ττοουυ  ΣΣωωµµααττεείίοουυ
ΕΕρργγααζζοοµµέέννωωνν  ««ΤΤρρίίααιινναα»»  νναα  σσυυγγκκααλλέέσσεειι  άάµµεε--
σσαα  γγεεννιικκήή  σσυυννέέλλεευυσσηη  πποουυ  νναα  ααπποοφφαασσίίσσεειι
ααππεερργγιιαακκήή  δδρράάσσηη..

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση: «Συναδέλ-
φισσες, συνάδελφοι, αποφασίσαµε να βγά-
λουµε αυτή την ανακοίνωση για να εκφρά-
σουµε την ανησυχία µας για το που πάει το
Ναυπηγείο και τι θα γίνει µε την δουλειά
όλων µας. Τους µήνες που πέρασαν περιµέ-
νουµε και εµείς όπως όλοι σας να δούµε αν
αυτά που µας έλεγαν θα γίνονταν πραγµατι-
κότητα. Όµως νοµίζουµε ότι οι εξελίξεις δεν
φαίνεται να είναι τέτοιες όπως µας τις έλε-
γαν.

Με την αποχώρηση της THYSSEN, ανακοι-
νώθηκε ότι η κυβέρνηση συµφώνησε µαζί
της να αναζητηθεί από την ίδια νέος ιδιοκτή-
της µέσα στο επόµενο τρίµηνο. Εµείς συνα-
δέλφισσες και συνάδελφοι πιστεύουµε ότι η
συµφωνία δεν µπορεί να οδηγήσει σε καµία
µακροχρόνια βιώσιµη λύση, και τα ερωτήµα-
τα που έχουµε να κάνουµε είναι: Γιατί άραγε
δεν έπρεπε όλοι οι εργαζόµενοι του Ναυπη-
γείου να πούµε την γνώµη µας για αυτό το
σοβαρό ζήτηµα; Γιατί τάχα δεν ήταν σωστό
να συγκληθεί Γενική Συνέλευση όπως από
καιρό το είχαµε ζητήσει; Για ποιό λόγο η ∆ι-
οίκηση του Σωµατείου δεν µας έκανε µια
υπεύθυνη γραπτή ενηµέρωση για το που πά-
µε;»

Αποφάσεις

««ΣΣυυννααδδέέλλφφιισσεεςς,,  σσυυννάάδδεελλφφοοιι,,  όόππωωςς  όόλλοοιι
σσααςς  γγννωωρρίίζζεεττεε  εεµµεείίςς  ππρριινν  ααππόό  πποολλύύ  κκααιιρρόό
έέχχοουυµµεε  ππεειι  όόττιι,,  κκααττάά  ττηηνν  γγννώώµµηη  µµααςς,,  ηη  λλύύσσηη
ττηηςς  ννέέααςς  ιιδδιιωωττιικκοοπποοίίηησσηηςς  δδεενν  εείίννααιι  λλύύσσηη..  ΚΚααιι
ππιισσττεεύύοουυµµεε  όόττιι  κκααιι  ηη  ∆∆ιιοοίίκκηησσηη  ττοουυ  ΣΣωωµµααττεείίοουυ
έέχχεειι  ττηηνν  υυπποοχχρρέέωωσσηη  νναα  ππεειι  κκααιι  ττηηνν  δδιικκήή  ττηηςς
γγννώώµµηη..  ΓΓιιαα  ααυυττόό  ξξααννααππρροοττεείίννοουυµµεε  νναα  σσυυγγκκλληη--
θθεείί  ττοο  γγρρηηγγοορρόόττεερροο  ΓΓεεννιικκήή  ΣΣυυννέέλλεευυσσηη  µµεε  σσυυ--
γγκκεεκκρριιµµέένναα  θθέέµµαατταα  ηηµµεερρήήσσιιααςς  δδιιάάττααξξηηςς  ώώσσττεε
νναα  εεννηηµµεερρωωθθοούύνν  οουυσσιιαασσττιικκάά  κκααιι  νναα  εεκκφφρραα--
σσττοούύνν  όόλλεεςς  οοιι  γγννώώµµεεςς  ττωωνν  εερργγααζζοοµµέέννωωνν  κκααιι
νναα  ππααρρθθοούύνν  δδηηµµοοκκρρααττιικκάά  ααπποοφφάάσσεειιςς..  

Στην συνέλευση αυτή εµείς θα καταθέσου-
µε µεταξύ των άλλων προτάσεων για δράση,
ξανά την πρόταση που θεωρούµε σωστή και
που θα δώσει µακροχρόνια λύση. Να αγωνι-
στούµε για ένα εθνικοποιηµένο Ναυπηγείο
κάτω από εργατικό έλεγχο, που θα αποτελέ-
σει την βάση για ένα ενιαίο εθνικοποιηµένο
φορέα Ναυπηγοεπισκευαστικής βιοµηχανίας. 

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, σας θυµίζου-
µε ότι οι 161 συνάδελφοι της µονάδας του
Τροχαίου Υλικού 8 µήνες τώρα δεν πληρώνο-
νται και µένουν ξεκρέµαστοι. Και το χειρότερο
είναι ότι ούτε η ∆ιοίκηση του Σωµατείου ούτε
και κανένας άλλος δεν εκφράζουν γραπτά τι
πρόκειται να γίνει µε αυτό το πρόβληµα. Αντί-
θετα, ο υπουργός άµυνας στην βουλή υιοθέ-
τησε τoν ισχυρισµό της THYSSENKRUPP, ότι
δήθεν οι 161 είναι εργαζόµενοι µιας άλλης
επιχείρησης που είναι άλλο νοµικό πρόσωπο,
παρακάµπτοντας δυστυχώς την πρωτόδικη
απόφαση του δικαστηρίου η οποία αναγνωρί-
ζει την εργασιακή σχέση των 161 συναδέλ-
φων µε την ΕΝΑΕ. ∆ηλαδή ότι πραγµατικός
τους εργοδότης είναι η ΕΝΑΕ».

ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑΣ
Να ξαναπάρει 
το κράτος 
το Ναυπηγείο

««ΜΜ πποορρεείί  οο  ΡΡααγγκκοούύσσηηςς  νναα
δδηηλλώώννεειι  ππωωςς δδεενν  ββλλέέ--
ππεειι  πποουυθθεεννάά  κκιιννηηττοοπποοιι--

ήήσσεειιςς  κκααιι  ππωωςς  ττοο  θθέέµµαα  ττωωνν  σσυυµµββαασσιι--
οούύχχωωνν  µµεε  ssttaaggee  έέλληηξξεε,,  εεµµεείίςς  όόµµωωςς
θθαα  ττοονν  σσυυµµββοουυλλεεύύααµµεε  νναα  κκάάννεειι  λλίίγγηη
υυπποοµµοοννήή  κκααιι  νναα  ααφφήήσσεειι  τταα  µµεεγγάάλλαα
λλόόγγιιαα  γγιιααττίί  σσεε  λλίίγγεεςς  µµέέρρεεςς  θθαα  έέχχεειι
εεννττεελλώώςς  δδιιααφφοορρεεττιικκήή  άάπποοψψηη»»,,  ττοοννίί--
ζζεειι  µµιιλλώώννττααςς  σσττηηνν  ΕΕ..ΑΑ..  ηη  ΛΛίίαα  ΚΚοουυττρράά--
κκοουυ  ααππόό  ττοο  ΠΠααννεελλλλααδδιικκόό  ΣΣυυννττοοννιισσττιι--
κκόό  ττωωνν  ssttaaggee..  ««ΌΌλληη  ττηηνν  ππρροοηηγγοούύµµεε--
ννηη  εεββδδοοµµάάδδαα  σσεε  όόλλεεςς  ττιιςς  µµεεγγάάλλεεςς
ππόόλλεειιςς  έέγγιινναανν  δδιιααδδηηλλώώσσεειιςς,,  ππααρραα--
σσττάάσσεειιςς  δδιιααµµααρρττυυρρίίααςς,,  σσυυννεελλεεύύσσεειιςς
κκααιι  σσυυννττοοννιισσττιικκάά..  ΠΠλληησσιιάάζζοοννττααςς
ππρροοςς  ττοο  ττέέλλοοςς  ττοουυ  22000099  κκααιι  ττηηνν  ώώρραα
ττηηςς  ααππόόλλυυσσηηςς  όόλλοοιι  εείίννααιι  οορργγιισσµµέέννοοιι..
ΑΑυυττόόςς  εείίννααιι  κκααιι  οο  λλόόγγοοςς  πποουυ  οοιι  ααπποο--
φφάάσσεειιςς  πποουυ  ππάάρρθθηηκκαανν  εείίννααιι  ππιιοο  ααγγωω--
ννιισσττιικκέέςς  ααππόό  κκάάθθεε  άάλλλληη  φφοορράά»»..  

«Κατ’ αρχήν αποφασίσαµε να
προχωρήσουµε σε 48ωρη πανελλα-
δική απεργία  για τις 17 και 18 ∆ε-
κέµβρη µε συµµετοχή στις κατά τό-
πους διαδηλώσεις που θα πραγµα-
τοποιηθούν την ηµέρα της πανεργα-
τικής την Πέµπτη 17/12. Και από τις
24/12 µέχρι και τις 31/12 βγαίνουµε
πάλι σε απεργία. Μια απεργία µε µε-
γάλη διάρκεια που θέλει να δείξει
σε όλους τι θα συµβεί από την αρχή
του νέου έτους χωρίς τους εργαζό-
µενους µε stage. Αν 8 ηµέρες απερ-
γία µέσα στις επόµενες 13 ηµέρες
που αποµένουν µέχρι το τέλος του

έτους, µε κινητοποιήσεις και διαδη-
λώσεις σε όλη την Ελλάδα, δεν είναι
αρκετές για τον κύριο Ραγκούση,
τότε του υποσχόµαστε πως από το
καινούριο έτος –και χωρίς δουλειά
πλέον- να είναι σίγουρος πως δεν
θα τον αφήσουµε σε χλωρό κλαρί».

Αδιαφορία

ΣΣττοο  ίίδδιιοο  µµήήκκοοςς  κκύύµµααττοοςς,,  οο  ΓΓιιάάνν--
ννηηςς  ΚΚοολλττσσίίδδααςς  ααππόό  ττοο  ΣΣωωµµααττεείίοο
ssttaaggee  ΟΟΑΑΕΕ∆∆,,  ττοοννίίζζεειι  ππωωςς  ππααννεελλλλααδδιι--
κκάά  οοιι  εερργγααζζόόµµεεννοοιι  µµεε  SSttaaggee  ββρρίίσσκκοο--
ννττααιι  ππλλέέοονν  σσεε  θθέέσσεειιςς  µµάάχχηηςς..  ««ΗΗ  ππλλήή--
ρρηηςς  ααδδιιααφφοορρίίαα  ττηηςς  κκυυββέέρρννηησσηηςς  έέχχεειι
εεξξοορργγίίσσεειι  ττοονν  κκόόσσµµοο..  ΣΣεε  όόλλεεςς  ττιιςς  µµεε--
γγάάλλεεςς  ππόόλλεειιςς  όόπποουυ  ππρρααγγµµααττοοπποοιιήή--
θθηηκκαανν  σσυυγγκκεεννττρρώώσσεειιςς  σσττηηνν  ππρροοηη--
γγοούύµµεεννηη  4488ωωρρηη  σσττιιςς  1100--1111//1122  ήήτταανν
κκααιι  µµααζζιικκέέςς  κκααιι  µµααχχηηττιικκέέςς..  ΠΠααρρααδδόό--
θθηηκκαανν  ψψηηφφίίσσµµαατταα  σσεε  δδεεκκάάδδεεςς  ΝΝοο--
µµααρρχχίίεεςς  ττηηςς  χχώώρρααςς..  

Έγιναν εξορµήσεις, καταλήφθη-
καν υπηρεσίες. Η διαδήλωση της
Θεσσαλονίκης έγινε κάτω από κα-
ταρρακτώδη βροχή και όµως ήταν
πολύ µεγάλη συσπειρώνοντας κό-
σµο απ’ όλη την Βόρεια Ελλάδα. 

Το ίδιο µεγάλη ήταν και η διαδή-

λωση της Κρήτης. Μάλιστα το Πα-
γκρήτιο Συντονιστικό Stage καλεί σε
µια µεγάλη κινητοποίηση στο Ηρά-
κλειο (πλ. Ελευθερίας 11πµ) την Πα-
ρασκευή 18/12 για να διαδηλώσουν
εργαζόµενοι απ’ όλη την Κρήτη. Εί-
ναι µια κινητοποίηση που θα την
στηρίξουν µε την παρουσία τους και
µέλη από το Πανελλαδικό συντονι-
στικό. Μπορεί τα ΜΜΕ να µας έχουν
αποκλείσει όµως εµείς δεν σταµα-
τάµε. Εξάλλου δεν υπάρχουν άλλα
περιθώρια. Από 1/1/2010 µας πετά-
νε στο δρόµο. Εκεί θα µας βρίσκουν
συνεχώς από εδώ και πέρα. Οι κινη-
τοποιήσεις µας δεν πρόκειται να
σταµατήσουν όσο και αν προσπα-
θούν να µας αποµονώσουν». 

Αλλά και σε άλλες πόλεις της
Ελλάδας οι κινητοποιήσεις δεν στα-
µατάνε. Την ∆ευτέρα 14/12 στην
ΚΚοοζζάάννηη δεκάδες εργαζόµενοι µε
stage βρέθηκαν έξω από το Πρωτο-
δικείο στο οποίο εκδικαζόταν η αίτη-
ση ασφαλιστικών µέτρων που κατέ-
θεσαν εργαζόµενοι του ∆ήµου Κο-
ζάνης στους οποίους ανακοινώθηκε
η πρόωρη απόλυσή τους.

Στην ΠΠάάττρραα την Τρίτη 15/12 δεκά-
δες stagiers πραγµατοποίησαν παρά-

σταση διαµαρτυρίας την ώρα του Νο-
µαρχιακού Συµβουλίου ενώ το Σωµα-
τείο Εργαζόµενων Stage Αχαϊας «Η
Αλληλεγγύη», αποφάσισε εκτός από
την συµµετοχή του στην διαδήλωση
της Πανεργατικής να οργανώσει νέα
συγκέντρωση την Παρασκευή 18/12
στις 9πµ στην πλ. Γεωργίου.

Ο αγώνας των εργαζόµενων µε
stage κλιµακώνεται. Η προσπάθεια
της κυβέρνησης να τους αποµονώ-
σει δεν πέτυχε. Η ώρα των απολύσε-
ων για 30.000 κόσµο έφτασε και το
ενδεχόµενο να µείνουν άνεργοι οδη-
γεί σε ένταση των κοινωνικών αντι-
δράσεων. Με την επίσηµη ανεργία
να χτυπάει τα µεγαλύτερα νούµερα
από την µεταπολίτευση και µετά, οι
stagiers που µέσα σε λίγες µόνο
εβδοµάδες κατάφεραν να συντονι-
στούν και να οργανώσουν αυτό το
τεράστιο κύµα κινητοποιήσεων κέρ-
δισαν την αλληλεγγύη όλων των ερ-
γαζόµενων. Ο αγώνας τους για µόνι-
µη και σταθερή δουλειά είναι πλέον
αγώνας ολόκληρης της εργατικής
τάξης. Και στην Πανεργατική την
Πέµπτη 17 ∆εκέµβρη αυτό θα φανεί.

Κυριάκος Μπάνος

Συµβασιούχοι ΥΠΠΟ Αττικό Νοσοκοµείο
ΜΜεε  2244ωωρρηη  ααππεερργγίίαα  κκααιι  σσυυµµµµεεττοοχχήή  σσττηηνν  ππααννεερργγααττιικκήή  ττηηςς  ΠΠέέµµππττηηςς  1177  ∆∆εεκκέέµµ--

ββρρηη  ααππααννττοούύνν  οοιι  σσυυµµββαασσιιοούύχχοοιι  ττοουυ  ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΠΠοολλιιττιισσµµοούύ  σσττιιςς  δδιιαακκηηρρύύξξεειιςς
ττηηςς  κκυυββέέρρννηησσηηςς  πποουυ  µµόόννοο  σσττόόχχοο  έέχχοουυνν  νναα  θθοολλώώσσοουυνν  ττοο  ττοοππίίοο  κκααιι  νναα  σσππάάσσοουυνν
ττοο  ααγγωωννιισσττιικκόό  φφρρόόννηηµµαα  ττωωνν  εερργγααζζόόµµεεννωωνν..  

«Η Γενική Συνέλευση που πραγµατοποιήθηκε την ∆ευτέρα 14/12 έδειξε για
µια ακόµα φορά πως κανείς δεν πείθεται από τις υποσχέσεις και τις προσπάθει-
ες των διάφορων υπουργών να κερδίσουν χρόνο», τονίζει µιλώντας στην Ε.Α. η
ΣΣττααυυρροούύλλαα  ΨΨυυχχοογγιιοοπποούύλλοουυ. «Η πραγµατικότητα είναι πως δεν έχουµε τίποτα
ουσιαστικό στα χέρια µας. Η ανανέωση των συµβάσεων σε 350 εργαζόµενους
δεν είναι τίποτα παραπάνω από µια διασπαστική κίνηση. Αυτό είναι κατανοητό
από όλους. Γι’ αυτό και αποφασίσαµε συνέχιση των κινητοποιήσεων µε πρώτη
την 24ωρη της πανεργατικής και στην συνέχεια εξόρµηση την Κυριακή 20/12
έξω από το νέο µουσείο της Ακρόπολης και άλλη µία 24ωρη την ∆ευτέρα 21/12.
Με τον τρόπο αυτό θέλουµε να επαναφέρουµε στο προσκήνιο τα βασικά µας αι-
τήµατα. Να µην γίνει καµιά απόλυση. Μόνιµη και σταθερή δουλειά για όλους». 

Παράλληλα ως ιδιαίτερα σηµαντική µπορεί να θεωρηθεί η απόφαση του Πρω-
τοδικείου της Αθήνας να θεωρήσει τους συµβασιούχους του νέου αρχαιολογι-
κού µουσείου της Πάτρας –που είχαν απολυθεί στις αρχές του φθινοπώρου- ως
εργαζόµενους που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, ζητώντας την άµε-
ση επαναπρόσληψή τους.

ΣΣεε  µµιιαα  µµααζζιικκόόττααττηη  σσυυννέέλλεευυσσηη  οοιι  εερργγααζζόόµµεεννοοιι  σσττοο  ννοοσσοοκκοοµµεείίοο  ΑΑττττιικκόό
ααπποοφφάάσσιισσαανν  νναα  ππρροοχχωωρρήήσσοουυνν  σσττιιςς  1177  ∆∆εεκκέέµµββρρηη  σσεε  ααππεερργγίίαα  κκααιι  σσυυµµ--
µµεεττοοχχήή  σσττηη  δδιιααδδήήλλωωσσηη  ττωωνν  σσωωµµααττεείίωωνν  σσττοο  ΜΜοουυσσεείίοο,,  ααππααιιττώώννττααςς  νναα  γγίί--
ννοουυνν  άάµµεεσσαα  ππρροοσσλλήήψψεειιςς  κκααιι  νναα  κκααλλυυφφθθοούύνν  τταα  κκοοννδδύύλλιιαα  γγιιαα  ττιιςς  δδεεδδοουυ--
λλεευυµµέέννεεςς  υυππεερρωωρρίίεεςς..  ΓΓιιαα  ααυυττάά  τταα  ζζηηττήήµµαατταα  ππρρααγγµµααττοοπποοιιήήθθηηκκεε,,  εεππίί--
σσηηςς,,  ττηηνν  ππεερραασσµµέέννηη  ΠΠέέµµππττηη  ππααρράάσστταασσηη  δδιιααµµααρρττυυρρίίααςς,,  εεννώώ  ττηη  ∆∆εευυττέέ--
ρραα  2211//1122  θθαα  γγίίννεειι  ννέέαα  σσυυννέέλλεευυσσηη..

«Από τις 735 κλίνες που προβλέπονται, σήµερα λειτουργούν οι
645, δηλαδή υπάρχει πληρότητα 88%. Η αντίστοιχη πληρότητα στις
οργανικές θέσεις, στον ξεπερασµένο πια σήµερα Οργανισµό του
Αττικού νοσοκοµείου, είναι µόλις 51%!» δήλωσε στην Εργατική Αλλη-
λεγγύη ο ΣΣππύύρροοςς  ΣΣττάάιικκοοςς εργαζόµενος στο νοσοκοµείο. «Από τις
988 οργανικές θέσεις της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας είναι καλυµµένες
µόνο οι 517, από τις 193 θέσεις ∆ιοικητικού Προσωπικού είναι καλυµ-
µένες οι 114, από τις 80 της Τεχνικής Υπηρεσίας οι 47, από τις 140
της καθαριότητας, οι 4(!), καθώς ολόκληρο αυτό το τµήµα της λει-
τουργίας του νοσοκοµείου έχει παραχωρηθεί σε ιδιώτες. Πιστεύω ότι
στις 17 ∆εκέµβρη θα πρέπει να συµµετάσχουµε όλοι µαζικά στη στά-
ση εργασίας, αλλά και συντονισµένα µε κατέβασµα στην απεργιακή
συγκέντρωση των σωµατείων στην Αθήνα».

Από τη διαδήλωση των εργαζόµενων στα stage στις 12 Νοέµβρη

Εργαζόµενοι STAGE: Απεργία στις
17 ∆εκέµβρη και συνεχίζουµε
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ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΩ ΣΤΙΣ 17 ∆ΕΚΕΜΒΡΗ

ΣΣεε  µµιιαα  σσεειιρράά  ππόόλλεειιςς  σσωωµµααττεείίαα
εερργγααζζοοµµέέννωωνν  έέχχοουυνν  ππάάρρεειι  ααπποο--
φφάάσσεειιςς  γγιιαα  ααππεερργγίίαα  σσττιιςς  1177  ∆∆εε--

κκέέµµββρρηη..  ΜΜααζζίί  µµεε  ττοουυςς  φφοοιιττηηττιικκοούύςς
σσυυλλλλόόγγοουυςς  πποουυ  ααπποοφφαασσίίζζοουυνν  κκαατταα--
λλήήψψεειιςς,,  οορργγααννώώννοουυνν  µµεεγγάάλλεεςς  ααππεερρ--
γγιιαακκέέςς  σσυυγγκκεεννττρρώώσσεειιςς  κκααιι  πποορρεείίεεςς,,
δδίίννοοννττααςς  σσττηηνν  ααππεερργγίίαα  ππααννεελλλλααδδιικκόό
χχααρραακκττήήρραα..

«Στη ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη, απεργιακή συ-
γκέντρωση στις 10πµ στην Καµάρα
καλούν µε 24ωρη απεργία η ΕΝΙΘ, το
Σωµατείο Βιβλίου Χάρτου, ο Σύλλο-
γος Εργαζοµένων στα Φροντιστήρια,
πολλοί φοιτητικοί σύλλογοι µε κατα-
λήψεις», µας είπε η Εύα Τζένου,
«24ωρη απεργία στις 17/12 έχουν
επίσης αποφασίσει η Α’ και η Ε’ ΕΛ-
ΜΕ ενώ το ίδιο αναµένεται να αποφα-
σίσουν όλες οι ΕΛΜΕ Θεσσαλονίκης
στις εκλογοαπολογιστικές τους συνε-
λεύσεις την Τρίτη 15 ∆εκέµβρη. Στην
απεργία καλούν επιπλέον το Σωµα-
τείο Μισθωτών Τεχνικών Μακεδονίας
µε προσυγκέντρωση στο Εργατικό
Κέντρο. Επειδή το ΠΑΜΕ καλεί στο
Αγαλµα Βενιζέλου, προσπαθούµε να
οργανώσουµε την πορεία έτσι ώστε
να ενωθούµε µαζί του και µε τα σω-
µατεία που θα είναι εκεί και όλοι µαζί,
ενωτικά, να βαδίσουµε προς το
υπουργείο».

«Η απεργιακή πορεία στα ΓΓιιάάννννεενναα
θα ξεκινήσει στις 9.30πµ από το Ερ-
γατικό Κέντρο», µας είπε η Παναγιώ-
τα Ερωτοκρίτου. «Καλούν µε 24ωρη
απεργία το Νοµαρχιακό Τµήµα της
Α∆Ε∆Υ και το Σωµατείο Μετάλλου,
µε στάση εργασίας η τοπική ΕΛΜΕ
και ο Σύλλογος ∆ασκάλων, φοιτητικοί
σύλλογοι όπως το ΒΕΤ µε κατάληψη.
Το Σωµατείο Μετάλλου µάλιστα κα-
λεί σε σύσκεψη την Τρίτη 15 ∆εκέµ-
βρη όλα τα σωµατεία και τους φο-
ρείς στις 7µµ στο Εργατικό Κέντρο
για συντονισµό για τις 17 ∆εκέµβρη.
Πρόθεσή µας είναι, αφού ξεκινήσου-
µε την πορεία, να ενωθούµε µε το
ΠΑΜΕ που θα συγκεντρωθεί στο ∆η-
µαρχείο και όλοι µαζί να πάµε στη
Νοµαρχία».

«24ωρη απεργία στις 17 ∆εκέµβρη
καλούν στα ΧΧααννιιάά η ΕΛΜΕ, η τοπική
Ενωση Γιατρών και Σωµατεία που
ανήκουν στο ΠΑΜΕ», µας είπε ο Χρή-
στος Κιούπης, «Η συγκέντρωση θα
γίνει στις 10πµ στην πλατεία 1866 και
θα είναι ενωτική». «Στο ΗΗρράάκκλλεειιοο, η
τοπική ΕΛΜΕ αποφάσισε να µετατρέ-
ψει τη στάση εργασίας της ΟΛΜΕ σε
24ωρη απεργία και µαζί µε το σύλλο-
γο φοιτητών Φυσικού καλούν σε συ-
γκέντρωση στις 10πµ στην πλατεία
Ελευθερίας και πορεία στους δρό-
µους της πόλης», µας είπε ο Βασίλης
Μυρσινιάς. «Την ίδια ώρα συγκέ-
ντρωση καλεί και το Σωµατείο Ιδιωτι-
κών Υπαλλήλων στη Νοµαρχία. Απο-
φάσεις συµµετοχής στην πορεία ανα-
µένουµε και από άλλες φοιτητικές
συνελεύσεις». «Στο ΡΡέέθθυυµµννοο, 24ωρη
απεργία έχει αποφασίσει η τοπική
Ενωση Γιατρών και στάση εργασίας
η τοπική ΕΛΜΕ», µας είπε ο Νίκος
Σκιαδάς. «Η συγκέντρωση θα γίνει
στο Εργατικό Κέντρο στις 10πµ».

Η δύναµη της βάσης
ΓΓιιαα  ττηηνν  εεππιιττυυχχίίαα  ττηηςς  ππααννεερργγααττιικκήήςς  ααππεερργγίίααςς

ααππόό  τταα  κκάάττωω  ττηηνν  ΠΠέέµµππττηη  1177  ∆∆εεκκέέµµββρρηη  εεννάάννττιιαα
σσττοο  ννέέοο  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσµµόό  λλιιττόόττηηττααςς  κκιιννοούύννττααιι

δδεεκκάάδδεεςς  ππρρωωττοοββάάθθµµιιαα  σσωωµµααττεείίαα  ττοουυ  δδηηµµόόσσιιοουυ  κκααιι
ιιδδιιωωττιικκοούύ  ττοοµµέέαα..  ΤΤηηνν  ίίδδιιαα  µµέέρραα  σσττηηνν  ΑΑθθήήνναα  θθαα  γγίίννεειι
ππρροοσσυυγγκκέέννττρρωωσσηη  σσττοο  ΜΜοουυσσεείίοο  σσττιιςς  1111ππµµ  κκααιι  ααµµέέ--
σσωωςς  µµεεττάά  θθαα  αακκοολλοουυθθήήσσεειι  πποορρεείίαα  σστταα  ΠΠρροοππύύλλααιιαα
κκααιι  ττηη  ΒΒοουυλλήή..

Στα Προπύλαια θα βρίσκονται συγκεντρωµένοι οι
εκπαιδευτικοί. Οι αποφάσεις δεκάδων συλλόγων
δασκάλων και ΕΛΜΕ για στάσεις εργασίας στις 17
∆εκέµβρη και συντονισµό από τα κάτω, ανάγκασαν
το ∆Σ της ΟΛΜΕ να προκηρύξει 3ωρη πανελλαδική
στάση εργασίας (11πµ-2µµ και 2µµ-5µµ) και διαδή-
λωση στις 12.30µµ στα Προπύλαια. Η Γ’ και η Β’�ΕΛ-
ΜΕ Αθήνας µετέτρεψαν τη στάση εργασίας της ΟΛ-
ΜΕ σε 24ωρη απεργία. Τα σωµατεία, οι φοιτητικοί
σύλλογοι, τα σχολεία που έχουν αποφασίσει να συ-
γκεντρωθούν στο Μουσείο, θα ενωθούν µε τους εκ-
παιδευτικούς και όλοι µαζί θα βαδίσουν στη Βουλή.

Κόντρα στις ηγεσίες της ΓΣΕΕ και της Α∆Ε∆Υ
που αρνήθηκαν να κηρύξουν πανεργατική απεργία
ενάντια στον προϋπολογισµό που φορτώνει τα βά-
ρη της κρίσης στις πλάτες των εργαζόµενων, η
πρωτοβουλία για πανεργατική από τα κάτω απλώ-
θηκε σε πολλά πρωτοβάθµια σωµατεία του δηµόσι-
ου και του ιδιωτικού τοµέα. Αποφάσεις για απεργια-
κές κινητοποιήσεις στις 17 ∆εκέµβρη έχουν πάρει
το Σωµατείο Εργαζοµένων ∆ήµου Περιστερίου, το
Σωµατείο Εργαζοµένων ∆ήµου Νέας Ιωνίας, ο Σύλ-
λογος Εργαζοµένων στα Φροντιστήρια Καθηγητών,
το Σωµατείο Μισθωτών Τεχνικών, o Σύλλογος Έµµι-
σθων Ιατρών Ιδιωτικών νοσηλευτηρίων Αθήνας –
Πειραιά, ο Σύλλογος Εργαζοµένων στο νοσοκοµείο
Ερρίκος Ντυνάν, το Σωµατείο Εργαζοµένων Γενικού
Νοσοκοµείου  «Αττικόν», το Σωµατείο Εργαζοµένων
στις Κοινωνικές Υπηρεσίες Ιδιωτικών Φορέων, ο
Σύλλογος ∆ΕΠ Πανεπιστηµίου Αιγαίου.

Κάλεσµα

ΜΜεε  4488ωωρρηη  ααππεερργγίίαα  σσττιιςς  1177  κκααιι  σσττιιςς  1188  ∆∆εεκκέέµµββρρηη
θθαα  σσυυµµµµεεττέέχχοουυνν  οοιι  εερργγααζζόόµµεεννοοιι  σστταα  ssttaaggee  µµεεττάά  ττηηνν
ααππόόφφαασσηη  ττοουυ  ππααννεελλλλααδδιικκοούύ  ΣΣυυννττοοννιισσττιικκοούύ  ττοουυςς,,
εεννώώ  2244ωωρρηη  ααππεερργγίίαα  σσττιιςς  1177  ∆∆εεκκέέµµββρρηη  ααπποοφφάάσσιισσεε  οο
ΣΣύύλλλλοογγοοςς  ΣΣυυµµββαασσιιοούύχχωωνν  ΥΥΠΠ..ΠΠΟΟ  σσττηη  γγεεννιικκήή  ττοουυ  σσυυ--
ννέέλλεευυσσηη..  ΚΚάάλλεεσσµµαα  σσυυµµµµεεττοοχχήήςς  σσττηηνν  ααππεερργγίίαα  έέββγγαα--
λλεε  κκααιι  ττοο  δδιιαασσωωµµααττεειιαακκόό  όόρργγααννοο  ττωωνν  εερργγααζζόόµµεεννωωνν
σστταα  ΜΜΜΜΕΕ  µµεε  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηη  σσττιιςς  1111ππµµ  σστταα  γγρρααφφεείίαα
ττηηςς  ΕΕΣΣΗΗΕΕΑΑ..

Η πρωτοβουλία απλώθηκε και σε Οµοσπονδίες.
Το Γενικό Συµβούλιο της ΟΕΝΓΕ που συνεδρίασε
την περασµένη εβδοµάδα αποφάσισε να δώσει συ-
νέχεια στις κινητοποιήσεις των γιατρών κηρύσσο-
ντας 24ωρη πανελλαδική απεργία στις 17 ∆εκέµ-
βρη. Ενώ 24ωρη πανελλαδική απεργία την ίδια µέ-
ρα έχουν κηρύξει η Οµοσπονδία Οικοδόµων, η
OΣΝΙΕ, η Οµοσπονδία Φαρµάκου, η Οµοσπονδία
Εµφιαλωµένων, η Οµοσπονδία Τύπου και Χάρτου, η
ΠΟΘΑ, η Ενωση Λογιστών, η Οµοσπονδία Τροφί-
µων. Τα συνδικάτα που ανήκουν στη δύναµη του
ΠΑΜΕ και συµµετέχουν στην απεργία θα συγκε-
ντρωθούν στις 11πµ στο Πεδίο του Αρεως.

Ο γύρος των γενικών συνελεύσεων που γίνεται
αυτή την εβδοµάδα σε όλες τις σχολές αναµένεται
να αποφασίσει καταλήψεις στις 17 ∆εκέµβρη και
συµµετοχή των φοιτητικών συλλόγων στο συλλαλη-
τήριο. Για χιλιάδες εργαζόµενους, φοιτητές, µαθη-
τές και νεολαίους, η πανεργατική της Πέµπτης είναι
η συνέχεια των µαζικών κινητοποιήσεων το διήµερο
6 και 7 ∆εκέµβρη, στην επέτειο της περσινής εξέ-
γερσης µετά τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπου-
λου.

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ στηρίζει την απεργία στις 17 ∆εκέµ-
βρη και καλεί στην προσυγκέντρωση στο Μουσείο.

ΚΚααττάάλληηψψηη  κκααιι  εεππίίσσχχεεσσηη  εερργγαασσίίααςς  ξξεεκκίίννηησσαανν  οοιι
εερργγααζζόόµµεεννοοιι  ττηηςς  υυπποοδδηηµµααττοοπποοιιίίααςς  EELLIITTEE  ααππόό  ττηη
∆∆εευυττέέρραα  1144  ∆∆εεκκέέµµββρρηη  µµεεττάά  ττηηνν  αανναακκοοίίννωωσσηη  ααππόό
ττηηνν  ππλλεευυρράά  ττηηςς  εερργγοοδδοοσσίίααςς  ττηηνν  ππρροοηηγγοούύµµεεννηη  ΠΠαα--
ρραασσκκεευυήή  όόττιι  λλόόγγωω  χχρρεεώώνν  δδεενν  θθαα  ππλληηρρωωθθοούύνν  οούύττεε
τταα  δδεεδδοουυλλεευυµµέένναα  ααλλλλάά  οούύττεε  κκααιι  ττοο  δδώώρροο  ττωωνν  χχρριι--
σσττοουυγγέέννννωωνν..  

Ο πρόεδρος της εργοστασιακής επιτροπής,
ΓΓιιάάννννηηςς  ΣΣκκοουυλλήήςς, είπε στην Εργατική Αλληλεγγύη
ότι η κατάληψη θα συνεχιστεί µέχρι να δοθεί λύση,
δηλαδή να πληρωθούν τα δεδουλευµένα και να
διασφαλιστεί ότι δεν θα γίνει καµία απόλυση. Επί-
σης τόνισε ότι οι εργαζόµενοι της  ELITE θα κατέ-
βουν στην απεργιακή διαδήλωση της Πέµπτης 17
∆εκέµβρη ενάντια στα κλεισίµατα και τον προϋπο-
λογισµό της κυβέρνησης. Η ΠΠόόππηη  ΚΚυυδδωωννιιάάδδοουυ
που δουλεύει στο εργοστάσιο τα τελευταία 8 χρό-
νια µας είπε ότι η ανακοίνωση για το σταµάτηµα
της παραγωγής ήταν εντελώς αιφνιδιαστική και

ότι αν κλείσει το εργοστάσιο πολλοί εργαζόµενοι
που είναι στα πρόθυρα της συνταξιοδότησης µπο-
ρεί να χάσουν τη σύνταξή τους. Ο ΘΘοοδδωωρρήήςς  ΒΒλλάά--
χχοοςς από την εργοστασιακή επιτροπή είπε ότι στην
τριµερή συνάντηση που είχε το σωµατείο µε τον
υπουργό Εργασίας πρότειναν να αναλάβουν οι ίδι-
οι τη διαχείριση του εργοστασίου για να µη στα-
µατήσει η παραγωγή και να µπορέσουν να πληρω-
θούν οι εργαζόµενοι. 

Το κανόνι που βάρεσε ο Χριστοδουλάτος, αφε-
ντικό της ELITE, έρχεται να προστεθεί σε µια σει-
ρά κλεισίµατα και απολύσεις που έχουν γίνει το
τελευταίο διάστηµα. Οι καπιταλιστές µε την ανοχή
της κυβέρνησης συνεχίζουν να φορτώνουν τα βά-
ρη της κρίσης στις πλάτες των εργατών. Η µόνη
λύση για να µην πληρώσουµε εµείς την κρίση τους
είναι η κρατικοποίηση των εργοστασίων που κλεί-
νουν χωρίς καµία αποζηµίωση για τα αφεντικά.  

Ηλίας Γιαννόπουλος

Κατάληψη στην ELITE

Απεργία και στα ΜΜΕ
ΣΣττηη  µµάάχχηη  ττηηςς  ππααννεερργγααττιικκήήςς

ααππεερργγίίααςς  σσττιιςς  1177  ∆∆εεκκέέµµββρρηη  µµππήή--
κκαανν  οοιι  εερργγααζζόόµµεεννοοιι  σστταα  ΜΜέέσσαα  ΜΜαα--
ζζιικκήήςς  ΕΕννηηµµέέρρωωσσηηςς..  ΗΗ  ααππόόφφαασσηη
γγιιαα  2244ωωρρηη  ααππεερργγίίαα  σστταα  ΜΜΜΜΕΕ  ααππόό
ττιιςς  66ππµµ  ττηηςς  ΠΠέέµµππττηηςς  1177  ∆∆εεκκέέµµββρρηη
έέωωςς  ττιιςς  66ππµµ  ττηηςς  εεππόόµµεεννηηςς  ηηµµέέρρααςς
κκααιι  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηη  σσττιιςς  1111ππµµ  σστταα
γγρρααφφεείίαα  ττηηςς  ΕΕΣΣΗΗΕΕΑΑ  ππάάρρθθηηκκεε  σσττηη
σσυυννεεδδρρίίαασσηη  ττοουυ  ∆∆ιιαασσωωµµααττεειιαακκοούύ
ττηη  ∆∆εευυττέέρραα  1144  ∆∆εεκκέέµµββρρηη..

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση
του ∆Σ της ΕΣΗΕΑ: 

«Τα νέα µέτρα, που προωθεί η
κυβέρνηση, στο όνοµα της αντι-
µετώπισης της κρίσης στοχεύουν
στην πλήρη ανατροπή των κατα-
κτήσεων… Όλοι στη συγκέντρω-
ση την Πέµπτη, 17 ∆εκεµβρίου
2009, 11 π.µ. στην ΕΣΗΕΑ. Κα-
λούνται όλα τα µέλη του Μικτού
Συµβουλίου σε συνεδρίαση – ως
απεργιακή επιτροπή – την Τετάρ-

τη, 16 ∆εκεµβρίου 2009, 11 π.µ.
στην ΕΣΗΕΑ».

Η συµµετοχή των εργαζόµενων
στα ΜΜΕ στην απεργία της 17ης
∆εκέµβρη αναβαθµίζει κατά πολύ
τη σηµασία της. ∆είχνει ότι µεγά-
λα κοµµάτια εργαζόµενων βλέ-
πουν αυτή την πρωτοβουλία από
τα κάτω σαν µια ευκαιρία να εκ-
φράσουν την οργή τους για τα
µέτρα της νέας κυβέρνησης. Η
απεργία στα ΜΜΕ είναι ένα τερά-
στιο βήµα, όχι µόνο γιατί δίνει
στις 17 ∆εκέµβρη το χαρακτήρα
πανεργατικής, αλλά και συµβάλει
στις επόµενες µάχες.

«Οι Financial Crimes εκτιµήσα-
µε έγκαιρα την ανάγκη συµµετο-
χής των εργαζόµενων στα ΜΜΕ
στην απεργία της 17ης
∆εκέµβρη», µας είπε ο ΝΝάάσσοοςς
ΜΜππρράάττσσοοςς, µέλος της παράτα-
ξης, «Για να προπαγανδίσουµε

και να στηρίξουµε την απεργία,
κυκλοφορήσαµε το τεύχος Νο 44
µε πρωτοσέλιδο ‘Εµπρός για πα-
νεργατική απεργία στις 17 ∆εκέµ-
βρη’ και αντίστοιχα περιεχόµενα,
ώστε µε κύκλο περιοδειών να
συµβάλλουµε στο µέτρο των δυ-
νατοτήτων µας, στη στήριξη της
απεργίας, πολύ πριν µπει σαν θέ-
µα ηµερήσιας διάταξης στις συ-
νεδριάσεις των ∆Σ Σωµατείων.
Με επιστολή µας από 1η ∆εκέµ-
βρη σε όλες τις Ενώσεις και την
ΠΟΕΣΥ ζητούσαµε να υπάρξουν
εγκαίρως αποφάσεις και οργανω-
µένη πορεία µέχρι τις 17/12, ώστε
να αναδειχτούν τα σοβαρά προ-
βλήµατα στα ΜΜΕ. Με τον ίδιο
τρόπο λειτουργούµε πάντα όταν
έχουµε µπροστά µας µια απερ-
γία, θα δώσουµε όλες µας τις δυ-
νάµεις για να έχει επιτυχία».

Πέρσι στις 10 ∆εκέµβρη η
διαδήλωση της Πανεργατικής
οργανώθηκε από τα κάτω

Κείµενα: Λένα Βερδέ



ΟΟ  ΒΒλλααδδίίµµηηρροοςς  ΙΙλλιιττςς  ΛΛέέννιινν  ααφφιιέέρρωωσσεε
όόλληη  ττοουυ  ττηη  ζζωωήή  ααππόό  τταα  φφοοιιττηηττιικκάά  ττοουυ
χχρρόόννιιαα,,  σσττοο  χχττίίσσιιµµοο  εεννόόςς  εεππαανναασσττααττιι--
κκοούύ  κκόόµµµµααττοοςς  πποουυ  θθαα  οοδδηηγγήήσσεειι  ττηηνν  εερρ--
γγααττιικκήή  ττάάξξηη  κκααιι  µµααζζίί  ττηηςς  όόλλοουυςς  ττοουυςς
κκααττααππιιεεσσµµέέννοουυςς  σσττηηνν  ααννααττρροοππήή  ττοουυ
κκααππιιττααλλιισσµµοούύ  κκααιι  κκάάθθεε  µµοορρφφήήςς  κκαατταα--
ππίίεεσσηηςς  κκααιι  εεκκµµεεττάάλλλλεευυσσηηςς..  ΚΚααιι  ππρράάγγ--
µµααττιι,,  ττοονν  ΟΟκκττώώββρρηη  ττοουυ  11991177  ττοο  κκόόµµµµαα
ττοουυ,,  οοιι  µµπποολλσσεεββίίκκοοιι,,  οοδδήήγγηησσεε  ττηηνν  εεππαα--
νναασσττααττηηµµέέννηη  εερργγααττιικκήή  ττάάξξηη  ττηηςς  ΡΡωω--
σσίίααςς  σσττηη  ννίίκκηη,,  σσττηηνν  κκααττάάλληηψψηη  ττηηςς
εεξξοουυσσίίααςς..  ΗΗτταανν  ηη  ππρρώώττηη  φφοορράά  ––εεκκττόόςς
ααππόό  ττηη  σσύύννττοοµµηη  εεµµππεειιρρίίαα  ττηηςς  ΠΠααρριισσιι--
ννήήςς  ΚΚοοµµµµοούύννααςς  ττοουυ  11887711--  πποουυ  ηη  εερργγαα--
ττιικκήή  ττάάξξηη  δδεενν  ααννέέττρρεεψψεε  µµόόννοο  έένναα  ααυυ--
ττααρρχχιικκόό  κκααθθεεσσττώώςς  ααλλλλάά  ττηηνν  ίίδδιιαα  ττηηνν
ττάάξξηη  ττωωνν  κκααππιιττααλλιισσττώώνν  γγιιαα  νναα  χχττίίσσεειι
µµιιαα  κκοοιιννωωννίίαα  ββαασσιισσµµέέννηη  σσττηηνν  ιικκααννοοπποοίί--
ηησσηη  ττωωνν  ααννααγγκκώώνν  ττηηςς  µµεεγγάάλληηςς  ππλλεειιοο--
ψψηηφφίίααςς..  

Αργότερα, µε την αποµόνωση της
επαναστατηµένης Ρωσίας και τη συ-
ντριβή της κληρονοµιάς του Οκτώβρη
από τη σταλινική αντεπανάσταση, ο
πραγµατικός Λένιν θάφτηκε κάτω από
τόνους διαστρεβλώσεων. Ο σταλινι-
σµός τις αναπαρήγαγε παρουσιάζο-
ντάς τον σαν ένα υπεράνθρωπο αλάν-
θαστο ηγέτη. Το ψέµα ότι ο Στάλιν και
ό,τι σήµαινε το ανατολικό µπλοκ είναι η
φυσική συνέχεια του Λένιν, ακούγεται
ακόµα και σήµερα. ∆εν είναι παράξενο
λοιπόν κόσµος που σιχαίνεται τα «κα-
πελώµατα» και τα ξεπουλήµατα της
επίσηµης αριστεράς να θεωρεί ότι η
κληρονοµιά του Λένιν πρέπει να απορ-
ριφθεί. 

Κι όµως, αν κάτι διαπερνάει τις ιδέες
και τη δράση του Λένιν από τα πρώτα
βήµατα της συγκρότησης των µπολσε-
βίκων στις αρχές του 20ου αιώνα µέχρι
και τη Ρώσικη Επανάσταση, είναι ο βα-
θύς δηµοκρατισµός του και η πίστη
του στην αυτενέργεια των εργατών και
των καταπιεσµένων. 

Κόµµα

ΓΓιιαα  ττοονν  ΛΛέέννιινν,,  ττοο  εεππαανναασσττααττιικκόό  κκόόµµ--
µµαα  δδεενν  σσττέέκκεεττααιι  ααππέέννααννττιι  σσττοο  κκίίννηηµµαα
µµεε  ττιιςς  δδιιααττααγγέέςς  ττοουυ,,  ααλλλλάά  σσττοο  εεσσωωττεερριι--
κκόό  ττοουυ  γγιιαα  νναα  ππααλλέέψψεειι  γγιιαα  ττιιςς  ιιδδέέεεςς  πποουυ
δδίίννοουυνν  ππρροοοοππττιικκήή  σσττοουυςς  ααγγώώννεεςς  πποουυ
ξξεεσσππάάννεε..  

Σε ένα από τα πιο γνωστά –και πιο
συκοφαντηµένα- κείµενά του, µε τίτλο
«Τι να κάνουµε;» ο Λένιν υποστηρίζει
για παράδειγµα ότι το πρότυπο για τον
«σοσιαλδηµοκράτη αγωνιστή» (όπως
ονοµάζονταν οι µαρξιστές στην εποχή

του) δεν είναι ο «αξιωµατούχος του
συνδικάτου» -που νοιάζεται µόνο για
τα άµεσα, στενά συµφέροντα της οµά-
δας ή κατηγορίας εργατών που εκπρο-
σωπεί. Αντίθετα, υποστήριζε ο Λένιν, οι
σοσιαλδηµοκράτες πρέπει να γίνουν
«το βήµα του λαού» -η φωνή του κάθε
καταπιεσµένου, του κάθε εκµεταλλευό-
µενου. Η εργατική τάξη θα µπορέσει
να εκπληρώσει την ιστορική της απο-
στολή, µόνο όταν µάθει να µπαίνει
µπροστά στις µάχες για την υπεράσπι-
ση κάθε δηµοκρατικού δικαιώµατος,
κόντρα σε κάθε αδικία και καταπίεση:
από τις θρησκευτικές µειονότητες και
την καταπίεση των εθνών, µέχρι τις αυ-
θαιρεσίες του χωροφύλακα και του
αξιωµατικού στο στρατώνα. 

Γι’ αυτό τα επόµενα χρόνια, όπου οι
µπολσεβίκοι είχαν παρουσία, σε εργο-
στάσια και γειτονιές, εκεί ήταν και τα
σηµεία όπου ξεσπούσαν πιο συχνά
απεργίες αλληλεγγύης σε άλλους ερ-
γάτες που αγωνίζονταν, αλλά και πολι-
τικές απεργίες ενάντια στην αστυνοµι-
κή βαρβαρότητα ή τη λογοκρισία του
τσαρικού καθεστώτος. Η «Πράβδα», η
καθηµερινή εφηµερίδα που έβγαζαν οι
µπολσεβίκοι ανάµεσα στο 1912 µε
1914 στη Πετρούπολη, δεν ήταν µόνο

γεµάτη µε ρεπορτάζ γραµµένα από
τους εργάτες για τα ζητήµατα του ερ-
γοστασίου ή του κλάδου. Ηταν και γε-
µάτη µε σύντοµα άρθρα που καταγγέλ-
λανε την εθνική καταπίεση, εξηγούσαν
τι βρίσκεται πίσω από τις εθνικιστικές
ρητορείες, συνέκριναν την καταπίεση
των µαύρων στις ΗΠΑ µε την καταπίε-
ση των αγροτών στη Ρωσία. 

Κράτος

ΤΤοο  11991177  οο  ΛΛέέννιινν  οολλοοκκλλήήρρωωσσεε  έένναα  άάλλ--
λλοο  ββιιββλλίίοο  ττοουυ  πποουυ  ππααρρααµµέέννεειι  εεππίίκκααιιρροο
κκααιι  σσήήµµεερραα..  ΕΕχχεειι  ττίίττλλοο  ««ΚΚρράάττοοςς  κκιι  ΕΕππαα--
ννάάσστταασσηη»»..  ΣΣεε  ααυυττόό  ττοο  ββιιββλλίίοο  οο  ΛΛέέννιινν
ααπποοκκααθθιισσττάά  κκααττααρρχχήήνν  ττηη  µµααρρξξιισσττιικκήή
δδιιδδαασσκκααλλίίαα  γγιιαα  ττοο  κκρράάττοοςς..  ΕΕξξηηγγεείί,,  όόττιι
αακκόόµµαα  κκααιι  ηη  ππιιοο  ««εελλεεύύθθεερρηη»»  κκοοιιννοοββοουυ--
λλεευυττιικκήή  δδηηµµοοκκρρααττίίαα  εεξξαακκοολλοουυθθεείί  νναα  εείί--
ννααιι  µµιιαα  δδιικκττααττοορρίίαα  ττηηςς  αασσττιικκήήςς  ττάάξξηηςς..
ΟΟσσοο  οοιι  κκααππιιττααλλιισσττέέςς  έέχχοουυνν  ττηηνν  οοιικκοοννοο--
µµιικκήή  εεξξοουυσσίίαα  σστταα  χχέέρριιαα  ττοουυςς,,  ηη  δδηηµµοο--
κκρρααττίίαα  θθαα  ππααρρααµµέέννεειι  ππεερριιοορριισσµµέέννηη  κκααιι
κκοουυττσσοουυρρεεµµέέννηη::  ττοο  δδιικκααίίωωµµαα  ««νναα  εεππιι--
λλέέγγοουυµµεε  κκάάθθεε  ττέέσσσσεερραα  ππέέννττεε  χχρρόόννιιαα
πποοιιοοςς  εεκκππρρόόσσωωπποοςς  ττηηςς  άάρρχχοουυσσααςς  ττάά--
ξξηηςς  θθαα  µµααςς  κκοορροοϊϊδδεεύύεειι  ααππόό  ττοο  κκοοιιννοο--
ββοούύλλιιοο»»..  

Η εργατική τάξη δεν µπορεί να πά-
ρει αυτό το κρατικό µηχανισµό και να

τον κάνει να λειτουργήσει «προς όφε-
λος του λαού». Χρειάζεται να τον συ-
ντρίψει και να χτίσει στη θέση του ένα
νέο κράτος «όπου η κάθε µαγείρισσα
θα µπορεί να κυβερνά». Το «κράτος-
κοµµούνα» όπως το ονόµαζε, θα λει-
τουργεί µε βάση εκλεγµένους και άµε-
σα ανακλητούς αντιπροσώπους από
τις γραµµές των ίδιων των εργατών.
Και επειδή το έργο του θα είναι να κα-
τανικήσει την αντίσταση της εκµεταλ-
λευτικής µειοψηφίας µε τη δράση της
πλειοψηφίας, θα είναι ένα κράτος που
θα βάζει την προοπτική του να καταρ-
γηθεί, να «απονεκρωθεί». 

Σήµερα έχουµε ανάγκη αυτή τη
στρατηγική. Οι αγώνες µας µπορούν
και πρέπει να έχουν ένα ορίζοντα πολύ
µακρύτερα από τη συµµετοχή µερικών
αριστερών υπουργών σε µια «προο-
δευτική» κυβέρνηση που θα διαχειρι-
στεί αυτό το αποτυχηµένο σύστηµα.
Μπορούν να φτάσουν στο σηµείο όπου
η «κάθε Κούνεβα» ο κάθε απεργός να
«κυβερνά το κράτος». Και χρειαζόµα-
στε ένα κόµµα σαν του Λένιν που να
επιχειρηµατολογεί  γι’ αυτή την προο-
πτική µέσα σε κάθε αγώνα από τη πιο
«µικρή» απεργία µέχρι τη πιο εκρηκτική
διαδήλωση.

Νο 897, 16/12/2009

ΈΈ ννααςς  χχρρόόννοοςς  ππέέρραασσεε  ααππόό  ττηηνν
εεξξέέγγεερρσσηη  ττοουυ  ∆∆εεκκέέµµββρρηη
22000088..  ΟΟ  ΧΧρρυυσσοοχχοοϊϊδδηηςς  έέχχεειι

ττοο  θθρράάσσοοςς  νναα  κκοοµµππάάζζεειι  σσττιιςς  σσυυννεεννττεεύύ--
ξξεειιςς  ττοουυ  όόττιι  ««ππρροοσσττάάττεευυσσεε  ττοονν  πποολλίίττηη»»
µµεε  ττιιςς  εεκκααττοοννττάάδδεεςς  ππααρράάννοοµµεεςς  κκααιι
ππρροοκκλληηττιικκέέςς  ππρροοσσααγγωωγγέέςς,,  ττιιςς  εεππεελλάά--
σσεειιςς  αασσττυυννοοµµιικκώώνν  µµεε  ττιιςς  µµηηχχααννέέςς  ττοουυςς
ππάάννωω  σσεε  δδιιααδδηηλλωωττέέςς,,  µµεε  τταα  δδαακκρρυυγγόό--
νναα  κκααιι  µµιιαα  εεκκσσττρρααττεείίαα  ττρροοµµοοϋϋσσττεερρίίααςς..
ΠΠααρρόόλλαα  ααυυττάά,,  οοιι  µµααζζιικκέέςς  δδιιααδδηηλλώώσσεειιςς
σσττιιςς  66  ∆∆εεκκέέµµββρρηη  κκααιι  ττηηςς  ββδδοοµµάάδδααςς
πποουυ  αακκοολλοούύθθηησσεε  έέδδεειιξξαανν  όόττιι  ττοο  ππννεεύύ--
µµαα  ττηηςς  εεξξέέγγεερρσσηηςς  εείίννααιι  εεδδώώ,,  ζζωωννττααννόό
κκααιι  µµααχχηηττιικκόό..  

Ο ∆εκέµβρης του 2008 ήταν γέννη-
µα ενός ολόκληρου κινήµατος που εί-
χε παλέψει τις επιθέσεις των καπιταλι-
στών και της κυβέρνησης της Ν∆ επί
χρόνια. Γι’ αυτό µπορεί και συνεχίζει
σήµερα κόντρα στις επιθέσεις που
εξαπολύει η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ
για να φορτώσει την κρίση στις πλά-
τες των εργατών και της νεολαίας. Αν
η κυβέρνηση του Καραµανλή έδινε
«στις τράπεζες λεφτά, στη νεολαία
σφαίρες» όπως έλεγε το σύνθηµα του
περσινού ∆εκέµβρη, η σηµερινή κυ-
βέρνηση του Παπανδρέου εξακολου-
θεί να δίνει «στις τράπεζες λεφτά» και
στη νεολαία µπάτσους. 

Έκρηξη
ΟΟ  ∆∆εεκκέέµµββρρηηςς  δδεενν  ήήτταανν  µµιιαα  ττυυφφλλήή

έέκκρρηηξξηη  ααππεελλππιισσµµέέννωωνν  ααννθθρρώώππωωνν..  ΟΟιι
φφοοιιττηηττέέςς,,  οοιι  µµααθθηηττέέςς,,  οοιι  εερργγααζζόόµµεεννοοιι
πποουυ  ββγγήήκκαανν  σσττοουυςς  δδρρόόµµοουυςς  εεκκεείίννεεςς
ττιιςς  µµέέρρεεςς  ήήτταανν  σσίίγγοουυρραα  γγεεµµάάττοοιι  οορργγήή,,
ααλλλλάά  κκααιι  µµεε  πποολλύύ  ππεερριισσσσόόττεερραα  ππρράάγγ--
µµαατταα  σσττοο  ννοουυ  ττοουυςς..  

Ένα χρόνο µετά, µε τις µάχες του κι-
νήµατος να είναι ανοιχτές σε όλα τα µέ-
τωπα, η συζήτηση µπορεί και πρέπει να
ανοίξει πλατιά µέσα στην αριστερά. Όχι
µόνο αν θα έχουµε νέους «∆εκέµβρη-
δες»: η µεγάλη πλειοψηφία πιστεύει ότι
θα έχουµε, όπως δείχνουν άλλωστε ακό-
µα κι οι δηµοσκοπήσεις. Η αριστερά
πρέπει να είναι έτοιµη για τέτοιες εκρή-
ξεις, και το έτοιµη σηµαίνει έτοιµη να τις
υπερασπίσει, να τις υποστηρίξει και να
τις στηρίξει χωρίς «ναι µεν αλλά». 

Σηµαίνει, όµως, και κάτι άλλο. Κινή-
µατα σαν του ∆εκέµβρη θέτουν επί τά-
πητος το ζήτηµα της προοπτικής. Οι
αγώνες για να νικήσουν χρειάζονται
συγκεκριµένες επιλογές, τόσο από
άποψης τακτικής όσο και στρατηγι-
κής. Κι αυτές οι επιλογές δεν πέφτουν
από τον ουρανό, δεν ξεπηδάνε ως
από µηχανής θεός στην κάψα της
απεργίας, της διαδήλωσης, της κατά-
ληψης. Η γενιά του ∆εκέµβρη και των
∆εκέµβρηδων που θα έρθουν –και όχι
µόνο οι µαθητές αλλά όλοι- έχουν
ανάγκη από τις ιδέες και τις ιστορικές
εµπειρίες της σύγκρουσης µε τον κα-
πιταλισµό. Από ιδέες και εµπειρίες
που µπορούν να ενώνουν το αυθόρµη-
το ξέσπασµα µε τη συνειδητή δράση
για την ανατροπή του καπιταλισµού.
Που θα µας εξοπλίζουν µε τα εργα-
λεία και τα όπλα να απαντάµε κάθε
φορά στο ερώτηµα «τι να κάνουµε;»
Οι ∆εκέµβρηδες χρειάζονται τις ιδέες
του Οκτώβρη, δηλαδή τις ιδέες του
Λένιν και του Τρότσκι.

Οι Δεκέμβρηδες χρειάζονται τις ιδέες του Οκτώβρη
ΛΕΝΙΝ
Οι 
Κούνεβες
µπορούν να
κυβερνάνε

ΓΙΑ ΝΑ ΝΙΚΗΣΟΥΝ

ΌΌτταανν  ηη  εερργγααττιικκήή  ττάάξξηη  ττηηςς  ΡΡωωσσίίααςς  έέκκααννεε  ττηη
ππρρώώττηη  ττηηςς  εεππααννάάσστταασσηη  ττοουυ  11990055,,  δδηηµµιιοούύρργγηησσεε
έένναα  ππρρωωττοοφφααννέέρρωωττοο  ««θθεεσσµµόό»»::  τταα  σσυυµµββοούύλλιιαα  ττωωνν
εερργγααττώώνν  ααννττιιππρροοσσώώππωωνν,,  τταα  σσοοββιιέέττ..  ΣΣττηηνν  ΠΠεεττρροούύ--
πποολληη  ττοο  σσοοββιιέέττ  έέγγιιννεε  σσττηηνν  οουυσσίίαα  µµιιαα  ««εερργγααττιικκήή  κκυυ--
ββέέρρννηησσηη»»..  ΠΠρρόόεεδδρρόό  ττοουυ  έέκκλλεεξξεε  έένναανν  2266χχρροοννοο  εεππαα--
νναασσττάάττηη,,  ττοονν  ΛΛέέοονντταα  ΤΤρρόόττσσκκιι..  ∆∆ώώδδεεκκαα  χχρρόόννιιαα  µµεε--
ττάά,,  ττοονν  ΣΣεεππττέέµµββρρηη  ττοουυ  11991177  οο  ΤΤρρόόττσσκκιι  εεκκλλέέχχττηηκκεε
ππάάλλιι  ππρρόόεεδδρροοςς  ττοουυ  ΣΣοοββιιέέττ  ττηηςς  ΠΠεεττρροούύπποολληηςς  κκααιι
ααππόό  ααυυττόό  ττοο  ππόόσσττοο,,  οορργγάάννωωσσεε  ττηηνν  κκααττάάλληηψψηη  ττηηςς
εεξξοουυσσίίααςς  ττοονν  ΟΟκκττώώββρρηη  ττοουυ  11991177  ααππόό  ττοουυςς  εεππαανναα--
σσττααττηηµµέέννοουυςς  εερργγάάττεεςς  κκααιι  σσττρρααττιιώώττεεςς..  

Στα επόµενα χρόνια, θα γίνει ο οργανωτής και ο
ηγέτης του Κόκκινου Στρατού που υπεράσπισε την
επανάσταση από τις στρατιές των «Λευκών» αντε-
παναστατών και των ιµπεριαλιστικών δυνάµεων. Θα
είναι ο πρώτος µπολσεβίκος που θα συγκρουστεί µε
τον εκφυλισµό της επανάστασης και το πνίξιµό της
από τη σταλινική γραφειοκρατία. Θα το πληρώσει
µε τη ζωή του. Τον Αύγουστο του 1940 ένας πρά-
κτορας του Στάλιν τον δολοφόνησε στο Μεξικό. 

Με τον αγώνα του ενάντια στο σταλινισµό ο
Τρότσκι κράτησε ζωντανή τη φλόγα των απελευθε-
ρωτικών οραµάτων της Ρώσικης Επανάστασης.
Και µόνο αυτό θα ήταν πολύτιµη κληρονοµιά για
το σήµερα, όταν η συζήτηση για το ποια κοινωνία

µπορεί να είναι η απάντηση στον καπιταλισµό της
κρίσης, των πολέµων και της οικολογικής κατα-
στροφής, αποκτάει µια πιεστική επικαιρότητα
στους αγώνες που ξεδιπλώνονται. Όµως, η προ-
σφορά του είναι πολύ ευρύτερη για το κίνηµα σή-
µερα.

Στη καρδιά αυτής της κληρονοµιάς βρίσκεται η
θεωρία της «∆ιαρκούς Επανάστασης». Ο Τρότσκι
την επεξεργάστηκε βασισµένος στην εµπειρία της
πρώτης ρώσικης επανάστασης του 1905 και κατό-
πιν στις δεκαετίες του 1920 και του 1930 τη γενί-
κευσε. 

Ητανε κυριολεκτικά µια «αιρετική» θεωρία για
την αριστερά της εποχής του. Η µεγάλη πλειοψη-
φία των µαρξιστών πίστευε ότι µια επανάσταση
στην καθυστερηµένη Ρωσία των Τσάρων δεν µπο-
ρούσε παρά να ανοίξει το δρόµο για την ανεµπόδι-
στη ανάπτυξη του καπιταλισµού. Η σοσιαλιστική
επανάσταση ήτανε µια µουσική του µέλλοντος. 

Ο Τρότσκι ήρθε σε ρήξη µε αυτή τη «σταδιακή»
λογική. Οι εργάτες στη Ρωσία του 1905 µπήκαν
στο στίβο της µάχης κουβαλώντας εικονίσµατα
αγίων και τσαρικά λάβαρα και µέσα σε λίγους µή-
νες τα είχαν αντικαταστήσει µε τις κόκκινες σηµαί-
ες της επανάστασης. Μια απεργία τυπογράφων µε
αίτηµα να πληρώνονται και τα σηµεία στίξης που

στοιχειοθετούσαν, µετατράπηκε σε απεργία µε αί-
τηµα το οχτάωρο που την περιφρουρούσαν εργα-
τικές πολιτοφυλακές. Σε άλλες χώρες είχαν περά-
σει δεκαετίες ανάµεσα στην εµφάνιση των συνδι-
κάτων µέχρι την πολιτική οργάνωση της εργατικής
τάξης. Στη Ρωσία αυτή η διαδικασία συµπυκνώθη-
κε χρονικά, έκανε άλµατα. Το σύνθηµα των εργα-
τών έγινε «το οχτάωρο και ένα τουφέκι». 

Σηµαία

ΟΟ  ΤΤρρόόττσσκκιι  υυπποοσσττήήρριιξξεε  όόττιι  µµεε  όόπποοιιαα  σσηηµµααίίαα  κκααιι
αανν  µµππααίίννεειι  ηη  ττάάξξηη  σσττηηνν  εεππααννάάσστταασσηη,,  σσττηη  σσυυγγκκεεκκρριι--
µµέέννηη  ππεερρίίππττωωσσηη  ηη  ππάάλληη  εεννάάννττιιαα  σσττοο  ττσσααρριισσµµόό,,  ηη
θθέέσσηη  ττηηςς  σσττηηνν  κκοοιιννωωννίίαα  ττηηνν  ωωθθεείί  νναα  δδιιεεκκδδιικκήήσσεειι
ττηηνν  εεξξοουυσσίίαα  γγιιαα  λλοογγααρριιαασσµµόό  ττηηςς..  ΟΟιι  εερργγάάττεεςς  πποουυ
ττσσαακκίίζζοουυνν  ττηηνν  ααπποολλυυττααρρχχίίαα  σσττοουυςς  δδρρόόµµοουυςς,,  δδεενν
ππρρόόκκεειιττααιι  νναα  γγυυρρίίσσοουυνν  σσττοο  εερργγοοσσττάάσσιιοο  δδεεχχόόµµεεννοοιι
ααδδιιααµµααρρττύύρρηητταα  ττοο  δδεεσσπποοττιισσµµόό  ττοουυ  ααφφεεννττιικκοούύ  ήή
ττοουυ  δδιιεευυθθυυννττήή..  ΗΗ  εεππααννάάσστταασσηη  γγίίννεεττααιι  ««δδιιααρρκκήήςς»»..  

Η εργατική τάξη στη Ρωσία δεν µπορεί να χτίσει
µόνη της µια σοσιαλιστική κοινωνία. Αυτό είναι
αντιδραστική ουτοπία, έλεγε ο Τρότσκι, γιατί σο-
σιαλισµός δεν σηµαίνει το µοίρασµα της φτώχειας
αλλά την ανάπτυξη του πλούτου της κοινωνίας.
Αντίθετα, η νίκη της εργατικής τάξης στη Ρωσία
θα προκαλέσει ένα επαναστατικό κύµα σε όλη την

Ευρώπη και το ευρωπαϊκό προλεταριάτο µε τη σει-
ρά του θα σπεύσει σε βοήθεια της επαναστατικής
εξουσίας στη Ρωσία.

Η επανάσταση του 1917 υπήρξε η δικαίωση της
στρατηγικής του Τρότσκι. Όταν ο Λένιν κέρδισε το
µπολσεβίκικο κόµµα στην προοπτική του συνθήµα-
τος «Όλη η εξουσία στα σοβιέτ», δέχτηκε βροχή
τις κατηγορίες ότι έγινε «τροτσκιστής». Κι ο Τρό-
τσκι έγινε ο δεύτερος σε σηµασία ηγέτης του
µπολσεβίκικου κόµµατος. 

Από το 1917 µέχρι τις µέρες µας, έχουνε ξεσπά-
σει πολλές εξεγέρσεις και επαναστάσεις. Όµως,
σε αυτές πολιτικά ηγεµόνευαν οι απόψεις που κή-
ρυτταν τον «αυτοπεριορισµό» τους. Η εµπειρία του
κινήµατος στην Ελλάδα είναι γεµάτη από τραγικές
ήττες που έφερε η πολιτική των «σταδίων» που πά-
ντα υπέτασσε τη δυναµική των αγώνων στην επι-
δίωξη συµµαχιών µε τα «προοδευτικά» τµήµατα
της άρχουσας τάξης, στη µεταρρύθµιση του συ-
στήµατος αντί για την ανατροπή του. Ετσι χάθηκε
το κίνηµα της Αντίστασης, µε τις προδοσίες των
συµφωνιών του Λιβάνου και της Βάρκιζας. 

Για να µην έχουµε άλλες Βάρκιζες, χρειαζόµα-
στε τώρα να δυναµώσει η αριστερά που έχει στο
λάβαρό της τις ιδέες του Τρότσκι.

Λέανδρος Μπόλαρης

ΤΡΟΤΣΚΙ Η Επανάσταση είναι διαρκής

ΣΣεε  λλίίγγοο  κκυυκκλλοοφφοορρεείί  
οο  22οοςς  ττόόµµοοςς  ττηηςς
ττεεττρρααλλοογγίίααςς  ττοουυ  ΚΚλλιιφφ  
γγιιαα  ττοονν  ΤΤρρόόττσσκκιι

www.marxistiko.gr τηλ. 2105247584

Eπισκεφθείτε το ΜΒ 
(Φειδίου 14-16, 
πίσω από Τιτάνια-Ρέξ)
στις 2222  ∆∆εεκκέέµµββρρηη,,  77µµµµ

Ti µπορείτε να διαβάσετε...

Ο Λένιν και ο Τρότσκι µαζί στην δεύτερη επέτειο της Οκτωβριανής Επανάστασης
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

ΞΞααφφννιικκάά  κκααιι  ππρρόόωωρραα  έέφφυυγγεε  ααππόό  ττηη
ζζωωήή  οο  σσύύννττρροοφφοοςς  ΑΑννττρρέέααςς  ∆∆αασσκκααλλάά--
κκηηςς,,  µµόόλλιιςς  3333  χχρροοννώώνν,,  ττηηνν  ΤΤεεττάάρρττηη  99
∆∆εεκκέέµµββρρηη  22000099..  ΤΤηηνν  ΠΠααρραασσκκεευυήή  σσττιιςς
22..3300  ττοο  µµεεσσηηµµέέρριι  ττεελλέέσσττηηκκεε  ηη  κκηηδδεείίαα
ττοουυ  σσττοο  ΚΚοοιιµµηηττήήρριιοο  ττοουυ  ΚΚόόκκκκιιννοουυ  ΜΜύύ--
λλοουυ..  ΕΕκκττόόςς  ααππόό  ττηη  µµηηττέέρραα  ττοουυ,,  σσυυγγγγεε--
ννεείίςς  κκααιι  φφίίλλοουυςς  ππααρρόόννττεεςς  ήήτταανν  κκααιι  µµέέλληη
ττοουυ  ΣΣΕΕΚΚ  ααππόό  ττοουυςς  ππυυρρήήννεεςς  ττωωνν  ∆∆υυττιι--
κκώώνν  ππρροοαασσττίίωωνν..  ΈΈνναα  σσττεεφφάάννιι  πποουυ
έέγγρρααφφεε  ««ΚΚααλλόό  ττααξξίίδδιι,,  οοιι  σσύύννττρροοφφοοίί  σσοουυ
ααππόό  ττοο  ΣΣΕΕΚΚ»»  κκααθθώώςς  κκααιι  κκόόκκκκιινναα  ττρριιαα--
ννττάάφφυυλλλλαα  ττοοπποοθθεεττήήθθηηκκαανν  σσττοο  µµννήήµµαα..

Ο Αντρέας οργανώθηκε στο ΣΕΚ
τον Οκτώβριο του 2004 στη γιορτή της
Εργατικής Αλληλεγγύης στο Πεδίο του
Αρεως. Από τότε συµµετείχε στον το-
πικό πυρήνα του Ιλίου. Ήταν ένας άν-
θρωπος χαµηλών τόνων, εργαζόµενος
σε τυπογραφείο µε πολλές προσωπι-
κές δυσκολίες που διάφορες στιγµές
τον εµπόδιζαν να συµµετέχει το ίδιο
δυναµικά στο κίνηµα.

Η πραγµατικότητα ήταν ότι αυτός ο
χαµηλών τόνων σύντροφος µεταµορ-
φωνόταν όταν επρόκειτο για δράση.
Ηταν πρωτοπόρος την περίοδο που η
Συµµαχία Σταµατήστε τον Πόλεµο ορ-
γάνωνε το αντιπολεµικό συλλαλητήριο
τον Μάρτη του 2005. Ιδιαίτερα επικοι-
νωνιακός µε τα νέα παιδιά βοήθησε να
χτιστούν δίκτυα αντιπολεµικών ακτιβι-
στών εκείνη την περίοδο.

Αυτό όµως που του άρεσε περισσό-
τερο ήταν η διακίνηση της Εργατικής
Αλληλεγγύης, της εφηµερίδας του
ΣΕΚ. Είχε αντιληφθεί ότι αυτή η εφηµε-
ρίδα ήταν ένα συναρπαστικό µέσο επι-
κοινωνίας, συζήτησης, δράσης µε πά-
ρα πολύ κόσµο. Γι’ αυτό πάντοτε στις
διαδηλώσεις επέλεγε να είναι στην
οµάδα διακίνησης της εφηµερίδας και
όχι σε κάποιο άλλο πόστο. Και είχε δί-
κιο γιατί πάντοτε έδινε διψήφια νούµε-
ρα εφηµερίδας. Οσες πιο πολλές εφη-
µερίδες έδινε, τόσο πιο ενθουσιασµέ-
νος ήτανε. Θυµόµαστε πόσο µεγάλη
ήταν η χαρά του στη ∆ΕΘ το 2005, στα
µεγάλα συλλαλητήρια και απεργίες για
το ασφαλιστικό και αλλού.

Τελευταία φορά τον είδαµε στον πυ-
ρήνα της Τετάρτης 2 ∆εκεµβρίου που
συζητήσαµε για το ρόλο της επαναστα-
τικής εφηµερίδας και την οργάνωση
των συλλαλητηρίων στις 6-7 ∆εκέµβρη.

∆υστυχώς στο επόµενο χρονικό διά-
στηµα θα οργανώσουµε τις µάχες χω-
ρίς τη βοήθεια του Αντρέα. Όµως κάθε
φορά που θα διακινούµε την Εργατική
Αλληλεγγύη θα ξέρουµε ότι ο Αντρέας
είναι µαζί µας. Καλό ταξίδι σύντροφε.

Πυρήνας ΣΕΚ Ιλίου

ΕΦΥΓΕ Ο
ΣΥΝΤΡΟΦΟΣ
ΑΝΤΡΕΑΣ

ΤΤηηνν  ίίδδιιαα  σσττιιγγµµήή  πποουυ  έέσσττεελλννεε  άάλλλλοουυςς  3300..000000  σσττρρααττιιώώττεεςς  σσττοο  ΑΑφφγγααννιισσττάάνν,,  ττιιµµήή--
θθηηκκεε  µµεε  ττοο  ΝΝόόµµππεελλ  ΕΕιιρρήήννηηςς..  ΘΘαα  µµπποορροούύσσεε  νναα  εείίννααιι  έένναα  σσύύννττοοµµοο  ααννέέκκδδοοττοο  ααλλλλάά
δδεενν  εείίννααιι..  ΟΟ  ΜΜππααρράάκκ  ΟΟµµππάάµµαα,,  οο  ππρρόόεεδδρροοςς  ττωωνν  ΗΗΠΠΑΑ  ππααρρέέλλααββεε  ττηηνν  ππεερραασσµµέέννηη
εεββδδοοµµάάδδαα  σσεε  εεππίίσσηηµµηη  ττεελλεεττήή  σσττοο  ΟΟσσλλοο,,  ττοο  ββρρααββεείίοο  ΝΝοοµµππεελλ,,  ττοο  χχρρυυσσόό  µµεεττάάλλλλιιοο
πποουυ  ττοο  σσυυννοοδδεεύύεειι  κκααθθώώςς  κκααιι  1100..000000..000000  σσοουυηηδδιικκέέςς  κκοορρώώννεεςς..    

Το σκεπτικό της επιτροπής που απένειµε το βραβείο ήταν ότι ο Αµερικανός
πρόεδρος έχει κάνει «εξαιρετικές προσπάθειες να ενισχύσει τη διεθνή συνεργα-
σία µεταξύ των λαών» και «την εργασία για έναν κόσµο χωρίς πυρηνικά όπλα». Ο
πρόεδρος της επιτροπής Νόµπελ, Thorbjorn Jagland είπε: «Η ιστορία όµως είναι
γεµάτη από χαµένες ευκαιρίες. Τώρα, σήµερα έχουµε την ευκαιρία να υποστηρί-
ξουµε τις ιδέες του προέδρου Οµπάµα». 

Ο Οµπάµα προσπάθησε να δείξει µετριοφροσύνη. «∆εν έχω καµία αµφιβολία
ότι υπήρχαν και άλλοι υποψήφιοι, οι οποίοι ίσως να το άξιζαν περισσότερο», δή-
λωσε   κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου µε τον πρωθυπουργό της Νορ-
βηγίας Γενς Στόλτενµπεργκ. «Σε σχέση µε ορισµένους από τους γίγαντες της
ιστορίας που έλαβαν αυτό το βραβείο αυτά που έχω επιτύχει εγώ είναι µικρά»
συνέχισε. Ενώ δικαιολόγησε τον συνεχιζόµενο πόλεµο στο Αφγανιστάν λέγο-

ντας: «Ο πόλεµος είναι µερικές φορές απαραίτητος για να καταπολεµηθεί το κα-
κό στον πλανήτη και για να µπορούµε να εγγυηθούµε την ασφάλεια των ΗΠΑ. Η
χρήση βίας είναι µερικές φορές δικαιολογηµένη, ιδιαίτερα για ανθρωπιστικούς
λόγους, και στην περίπτωση της Αλ Κάιντα οι διαπραγµατεύσεις δεν θα οδηγού-
σαν στην κατάθεση των όπλων από τους µαχητές της. Ωστόσο οι ΗΠΑ δεν θα
πρέπει να θυσιάζουν τα ιδανικά τους για την αντιµετώπιση των εχθρών τους».
Πιο συγκεκριµένα αναφερόµενος στα σχέδια για το Αφγανιστάν, δήλωσε για άλ-
λη µία φορά ότι τον Ιούλιο 2011 θα αρχίσει η αποχώρηση των αµερικανικών
στρατευµάτων, αλλά ο ρυθµός αποχώρησης θα εξαρτηθεί από διάφορες συνθή-
κες.  

Η απονοµή του Νόµπελ Ειρήνης στον Οµπάµα, όµως δεν µπορεί να τον βγάλει
από τα διλήµµατα που αντιµετωπίζει. Η πλειοψηφία των αµερικανών τάσσεται
κατά της αποστολής επιπλέον στρατευµάτων αλλά η αποχώρησή τους από το
Αφγανιστάν θα σήµανε ένα µεγάλο πλήγµα για την αµερικάνικη υπερδύναµη. Η
ανάδειξη του σε «άνθρωπο της ειρήνης» δίνει έναν ακόµα ανθρωπιστικό µανδύα
στη νέα αποστολη στρατευµάτων στο Αφγανιστάν, ελπίζοντας ότι µπορεί να πεί-
σει και άλλες χώρες του ΝΑΤΟ να κάνουν το ίδιο. 

Οµως το αντιπολεµικό κίνηµα έχει δείξει µε τη δράση του όλο το προηγούµε-
νο διάστηµα ότι τα επιχειρήµατα περί ανθρωπιστικών πολέµων, δεν πείθουν. Και
για αυτό η µόνη ελπίδα για ειρήνη στον πλανήτη είναι να συνεχίσει να πιέζει µε
τη δράση του απαιτώντας «έξω τώρα το ΝΑΤΟ από το Αφγανιστάν και το Ιράκ».

Το Νόµπελ του Πολέµου

ΕΕ νναα  εεππίίκκααιιρροο  ααννττιικκααππιιττααλλιισσττιικκόό  µµααννιιφφέέσσττοο  εείί--
ννααιι  ηη  ννέέαα  ττααιιννίίαα  ––ννττοοκκιιµµααννττέέρρ  ττοουυ  ΜΜάάιικκλλ
ΜΜοουυρρ  ««ΚΚααππιιττααλλιισσµµόόςς::  ΜΜιιαα  ιισσττοορρίίαα  έέρρωωτταα»»

πποουυ  ππααίίζζεεττααιι  ααππόό  ττιιςς  1100  ∆∆εεκκέέµµββρρηη  σσττοουυςς  κκιιννηηµµααττοο--
γγρράάφφοουυςς..  

Είναι µία καταγγελία του συστήµατος που για χά-
ρη του κέρδους καταστρέφει ανθρώπινες ζωές, δο-
σµένη µε ρεαλισµό και χιούµορ, καταφέρνοντας να
µεταφέρει µε πολύ εύστοχο τρόπο την οργή και τη
ριζοσπαστικοποίηση που έχει γεννήσει η κρίση του
καπιταλισµού στον απλό κόσµο στις ΗΠΑ. Σε όλη τη
διάρκεια του ντοκιµαντέρ ο Μουρ έχει σαν κεντρική
ιδέα να καταγράψει τις ταξικές αντιθέσεις στις ΗΠΑ
και το χάσµα ανάµεσα στους πλούσιους και τους
φτωχούς που υπερδιπλασιάστηκε τα τελευταία χρό-
νια µε τη βοήθεια της κυβέρνησης Μπους, στη διάρ-
κεια της οποίας έγινε η «µεγαλύτερη ληστεία στην
ιστορία των ΗΠΑ» όπως αναφέρει. Ετσι για τον
Μουρ «η ιστορία έρωτα» αναφέρεται στην «λατρεία
των Αµερικανών» απέναντι στον καπιταλισµό, που
κατέληξε σε προδοσίες, ψέµατα και τελικά σε µίσος
απέναντι στο ίδιο «το αµερικάνικο όνειρο». 

Η ταινία άρχισε να γυρίζεται πριν από το ξέσπα-
σµα της µεγάλης οικονοµικής κρίσης.  Ολοκληρώ-
θηκε όµως µετά τον Σεπτέµβρη 2008 όταν έγινε η
κατάρρευση της Λίµαν Μπράδερς. Ετσι ο Μουρ, πε-
ριγράφει την κρίση που συνέβαινε εκείνη τη στιγµή
µε αποτέλεσµα να φτιάξει µία πολύ επίκαιρη ταινία,
κυρίως για τις επιπτώσεις της κρίσης στις ζωές των
απλών ανθρώπων. Η πρώτη σκηνή της ταινίας όπου
δεκάδες αστυνοµικοί καταφθάνουν ένοπλοι για να
διώξουν µία οικογένεια από το σπίτι της, το οποίο
κατάσχεσαν οι τράπεζες, µπροστά στα µάτια των µι-
κρών παιδιών, σοκάρουν. ∆εν είναι όµως οι µόνες
σκηνές που εξοργίζουν τον θεατή.  Στην ταινία κα-
ταγράφονται απίστευτες µαρτυρίες, από Αµερικα-
νούς πιλότους που πουλούν το πλάσµα αίµατος
τους για παραπάνω χρήµατα ή είναι αναγκασµένοι
να έχουν δεύτερη δουλειά ως σερβιτόροι. Σκάνδαλα
όπως των δικαστών της Πενσιλβάνια που χρηµατί-
στηκαν για να στείλουν 6.500 έφηβους σε φυλακές
ανηλίκων, εταιριών που βγάζουν κέρδη από τις
ασφάλειες ζωής των υπαλλήλων τους αφού εκείνοι
πεθάνουν, µην ενηµερώνοντας τους νόµιµους κλη-
ρονόµους τους.

Και µάλιστα όλα αυτά µε τη συµφωνία του κρά-
τους αλλά και της εκκλησίας την οποία δεν διστάζει
να ειρωνευτεί και να καυτηριάσει. Ενα κράτος που
στην ουσία στηρίζει όλα τα εγκλήµατα των τραπεζι-
τών και των πολυεθνικών εταιριών σε βάρος του
απλού κόσµου, αφού όλα τα στελέχη του υπουργεί-

ου οικονοµικών, όπως λέει χαρακτηριστικά, ήταν
πρώην στελέχη µεγάλων χρηµατοπιστωτικών οίκων,
όπως ο υπουργός Οικονοµικών του Μπους, ο Πόλ-
σον, πρώην στέλεχος της Goldman Sacs. 

Ενας υπουργός που πρωτοστάτησε στο µεγαλύ-
τερο οικονοµικό σκάνδαλο, αυτό της δωρεάς των
700 δις δολαρίων στις αµερικάνικες τράπεζες. Ενα
«οικονοµικό πραξικόπηµα», όπως αναφέρει χαρα-
κτηριστικά ο Μουρ και µάλιστα µε δήλωση της Επι-
κεφαλής Οικονοµικών του Κογκρέσου που οµολογεί
ότι δεν γνωρίζει που πήγαν αυτά τα λεφτά. 

Οργή και ριζοσπαστικοποίηση

ΗΗ  µµιιζζέέρριιαα  κκααιι  ηη  δδιιααφφθθοορράά  πποουυ  φφέέρρννεειι  ηη  κκρρίίσσηη  ττοουυ
κκααππιιττααλλιισσµµοούύ  όόµµωωςς  δδεενν  γγεεννννάά  µµόόννοο  ττοο  µµίίσσοοςς  κκααιι  ττηηνν
οορργγήή,,  γγεεννννάά  κκααιι  ττηη  ρριιζζοοσσππαασσττιικκοοπποοίίηησσηη..  ΗΗ  ττααιιννίίαα
ααπποοττυυππώώννεειι  πποολλύύ  κκααθθααρράά  ττηηνν  ααλλλλααγγήή  σσττιιςς  σσυυννεειιδδήή--
σσεειιςς  ττοουυ  κκόόσσµµοουυ,,  πποουυ  οοδδήήγγηησσεε  σσττηηνν  εεκκλλοογγήή  ττοουυ
ΟΟµµππάάµµαα..  ΟΟσσοο  οοιι  ααννττίίππααλλοοίί  ττοουυ  ττοονν  ««κκααττηηγγοορροούύσσαανν»»
όόττιι    εείίννααιι  ««σσοοσσιιααλλιισσττήήςς»»  ττόόσσοο  ααννέέββααιιννεε  ηη  δδηηµµοοττιικκόό--
ττηηττάά  ττοουυ,,  σσχχοολλιιάάζζεειι  οο  ΜΜοουυρρ..  ΚΚααιι  ππρροοσσθθέέττεειι  όόττιι  ««έένναα
γγκκάάλλοοππ  πποουυ  έέγγιιννεε  ττιιςς  ηηµµέέρρεεςς  ττωωνν  εεκκλλοογγώώνν  λλέέεειι  όόττιι
µµόόννοο  ττοο  3377%%  ττωωνν  ννέέωωνν  δδήήλλωωσσεε  όόττιι  ππρροοττιιµµάά  νναα  ζζεειι
σσττοονν  κκααππιιττααλλιισσµµόό»»..

Στην ταινία αποτυπώνεται µε γλαφυρό τρόπο η
αυτοπεποίθηση που έδωσε σε χιλιάδες ανθρώπους
η εκλογή Οµπάµα. Ισως η πιο δυνατή στιγµή της ται-

νίας είναι οι σκηνές από ένα κατειληµµένο εργοστά-
σιο στο Σικάγο, το οποίο είχε κατασχεθεί από την
τράπεζα και οι εργαζόµενοι πετάχτηκαν στο δρόµο
χωρίς καν αποζηµίωση. Οι εικόνες όπου οι εργαζό-
µενοι σπάνε τα λουκέτα, καταλαµβάνουν το εργο-
στάσιο, οργανώνουν συγκεντρώσεις και διαµαρτυ-
ρίες, ξεσηκώνουν τεράστιο κύµα συµπαράστασης
µε αποτέλεσµα να κερδίσουν ακόµα και δήλωση του
Οµπάµα ότι έχουν δίκιο και τελικά να αναγκάζουν
την τράπεζα να τους πληρώσει την αποζηµίωση εί-
ναι εντυπωσιακές.  

«Όταν ξεκίνησα τα γυρίσµατα πίστευα ότι ο καπι-
ταλισµός είναι αντιδηµοκρατικός, ανήθικος, και για
να το πω στην γλώσσα των συµπατριωτών µου είναι
αντιαµερικανικός. Αυτό όµως που δεν ήξερα και σί-
γουρα το διαπίστωσα µετά την κρίση είναι πως ο κα-
πιταλισµός εκτός από όλα αυτά, έχει και ένα άλλο
µειονέκτηµα , ίσως το σηµαντικότερο: δεν λειτουρ-
γεί» δήλωσε ο Μουρ. 

Μην χάσετε αυτή την ταινία. Είναι η µεγαλύτερη
επιβεβαίωση ότι ο µόνος δρόµος για να σταµατή-
σουµε αυτή τη ληστεία που λέγεται καπιταλισµός,
είναι η ανατροπή του. Ο Μουρ µπορεί να µην φτάνει
στο ίδιο συµπέρασµα, η ταινία του όµως αποτελεί
ένα πολύ δυνατό όπλο σε αυτόν τον αγώνα.

Κατερίνα Θωίδου

Καπιταλισµός - Μια ιστορία έρωτα

Οργή για το σύστηµα
Ο Μάικλ Μουρ στη διαδήλωση µετά
την πρεµιέρα της ταινίας µε µέλη
του συνδικάτου του Πίτσµπουργκ
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Π ρρααγγµµααττοοπποοιιήήθθηηκκεε  ττοο  ππεερραασσµµέέννοο
ΣΣάάββββααττοο  1122//1122  σσττηηνν  ααίίθθοουυσσαα
ττοουυ  ΤΤΕΕΙΙ  ΖΖαακκύύννθθοουυ  ηη  ααννοοιικκττήή  εεκκ--

δδήήλλωωσσηη  µµεε  θθέέµµαα  ““ΟΟιικκοοννοοµµιικκήή  κκρρίίσσηη  κκααιι
ππωωςς  ααππααννττάάµµεε””  πποουυ  δδιιοορργγάάννωωσσαανν  ααππόό
κκοοιιννοούύ  ηη  ττοοππιικκήή  ΕΕΛΛΜΜΕΕ,,  οο  ΣΣύύλλλλοογγοοςς  ∆∆αα--
σσκκάάλλωωνν,,  οο  ΣΣύύλλλλοογγοοςς  ττωωνν  ΕΕρργγααζζοοµµέέννωωνν
σσττηη  ΚΚααθθααρριιόόττηητταα,,  ηη  ΣΣυυννττοοννιισσττιικκήή  ΕΕππιι--
ττρροοππήή  ΕΕρργγααζζοοµµέέννωωνν  SSTTAAGGEE  ττοο  ΣΣΕΕΚΚ  κκααιι
οο  ΣΣΥΥΡΡΙΙΖΖΑΑ..  ΤΤηηνν  εεκκδδήήλλωωσσηη  ππααρραακκοολλοούύθθηη--
σσαανν  4400  άάττοοµµαα  κκααιι  γγιιαα  ππρρώώττηη  φφοορράά  σσυυµµ--
µµεεττεείίχχαανν  µµεε  άάλλλλοουυςς  εερργγααζζόόµµεεννοουυςς  οοιι
σσυυµµββαασσιιοούύχχοοιι  SSTTAAGGEE  οοιι  οοπποοίίοοιι  ββρρίίσσκκοο--
ννττααιι  σσεε  κκιιννηηττοοπποοιιήήσσεειιςς  λλόόγγωω  ττηηςς  ααππόόφφαα--
σσηηςς  ττηηςς  ΚΚυυββέέρρννηησσηηςς  νναα  δδιιαακκόόψψεειι  ττηη
σσχχέέσσηη  εερργγαασσίίααςς  ττοουυςς..  

Στη διάρκεια τη συζήτησης ο ΜΜωωϋϋσσήήςς
ΛΛίίττσσηηςς οικονοµικός συντάκτης της εφη-
µερίδας “Ελευθεροτυπία” υποστήριξε
ότι στη σηµερινή οικονοµική κρίση το δί-
ληµµα στο οποίο µας υποβάλλουν είναι
η θα χρεοκοπήσετε όπως η Αργεντινή ή
θα λάβετε σκληρά µέτρα όπως η Ιρλαν-
δία. 

Πριν όµως από µερικά χρόνια η Ιρλαν-
δία ήταν µια χώρα πρότυπο όπως τη χα-
ρακτήριζε ο πρώην πρωθυπουργός Κ.
Σηµίτης. Σήµερα στην Ιρλανδία εφαρµό-
ζονται µέτρα τα οποία περιθωριοποιούν
το τοµέα της υγείας και της παιδείας µε
µείωση των µισθών κλπ και αυτό που
απαιτείται από τη κυβέρνηση είναι ακό-
µη σκληρότερα µέτρα. Τελικά η οικονο-
µική κρίση δεν είναι αποτέλεσµα απλά
µιας πολιτικής κάποιας κυβέρνησης η
κάποιων κυβερνήσεων είναι αποτέλεσµα
µιας µακράς πορείας κρίσεων από τη
δεκαετία του ‘70 του καπιταλιστικού οι-
κονοµικού συστήµατος. 

Ο ΗΗλλίίααςς  ΜΜαακκρρήήςς  που ήταν ο δεύτε-
ρος οµιλητής, εκ µέρους της ΝΕ του
ΣΥΡΙΖΑ , αναφέρθηκε στα διαφορετικά
κριτήρια που προκάλεσαν τη κρίση του
1929 και την τωρινή κρίση η οποία όπως
είπε προήλθε διότι το σύστηµα δεν µπο-
ρεί να προστατευτεί από τον εαυτό του
και από τα διάφορα καλοπληρωµένα
στελέχη του και λόγω της αναδιάρθρω-
σης στη κορυφή της πυραµίδας. 

Εγγενής κρίση του καπιταλιστικού συ-
στήµατος η περίοδος που διανύουµε ,
υποστήριξε ο ΣΣωωττήήρρηηςς  ΚΚοοννττοογγιιάάννννηηςς
από το ΣΕΚ, λέγοντας χαρακτηριστικά
ότι οι Έλληνες καπιταλιστές είχαν χωθεί
µέχρι το λαιµό σε όλα τα κόλπα, τα
προηγούµενα χρόνια, ανάπτυξης του κα-
πιταλισµού στη περιοχή των Βαλκανίων
και ότι ήταν επιτυχία χθες, σήµερα µετα-
τράπηκε σε αποτυχία και ελλείµµατα.
Καµιά θυσία δεν αποτελεί λύση, χρειάζε-
ται να αντισταθούµε στα µέτρα που µας
προτείνουν πρωτίστως και επιπλέον να
αγωνιστούµε για ένα δικαιότερο σύστη-
µα πέρα και εκτός του καπιταλισµού. 

Το επίπεδο της συζήτησης ήταν ικα-
νοποιητικό και όσοι έλαβαν το λόγο δεν
παρέλειψαν να τονίσουν την ανάγκη
διοργάνωσης παρόµοιων εκδηλώσεων
και στο µέλλον.

Πέτρος Ποµώνης

ΖΑΚΥΝΘΟΣ ΧΑΝΙΑ

Η συζήτηση ανάβει
Μ εε  ιιδδιιααίίττεερρηη  εεππιιττυυχχίίαα  ππρρααγγ--

µµααττοοπποοιιήήθθηηκκεε  σστταα  ΧΧααννιιάά,,
ττοο  ππρροοηηγγοούύµµεεννοο  ΣΣάάββββααττοο,,

εεκκδδήήλλωωσσηη  ττηηςς  ττοοππιικκήήςς  ΑΑΝΝΤΤΑΑΡΡΣΣΥΥΑΑ
µµεε  θθέέµµαα  ««ΑΑππόό  τταα  ∆∆εεκκεεµµββρριιααννάά  σσττοονν
ΕΕµµφφύύλλιιοο»»..  ΤΤοο  θθέέααττρροο  ««∆∆ηηµµήήττρρηη
ΒΒλληησσίίδδηη»»,,  όόπποουυ  ππρρααγγµµααττοοπποοιιήήθθηηκκεε
ηη  εεκκδδήήλλωωσσηη  γγέέµµιισσεε,,  ααππόό  δδεεκκάάδδεεςς  ((οοιι
σσυυµµµµεεττέέχχοοννττεεςς  έέφφτταασσαανν  ππεερρίίπποουυ
ττοουυςς  110000))  ννεεοολλααίίοουυςς,,  φφοοιιττηηττέέςς  κκααιι
εερργγααζζόόµµεεννοουυςς..  ΉΉτταανν  ηη  κκααλλύύττεερρηη
ααππόόδδεειιξξηη  όόττιι  ηη  σσυυζζήήττηησσηη  γγιιαα  ττιιςς  µµάά--
χχεεςς  πποουυ  έέχχεειι  δδώώσσεειι  σσττοο  ππααρρεελλθθόόνν  ηη
ααρριισσττεερράά  όόχχιι  µµόόννοο  δδεενν  ααφφήήννοουυνν
ααδδιιάάφφοορρηη  ττηηνν  κκααιιννοούύρργγιιαα  γγεεννιιάά
ααγγωωννιισσττώώνν  ααλλλλάά  ααννττίίθθεετταα  ππρροοκκαα--
λλοούύνν  πποολλύύ  έέννττοοννοο  εεννδδιιααφφέέρροονν..

Οµιλητές ήταν ο ΑΑλλέέξξααννδδρροοςς
ΝΝττααλλααππέέρρααςς µεταπτυχιακός φοιτη-
τής και ο ΛΛέέααννδδρροοςς  ΜΜππόόλλααρρηηςς δη-
µοσιογράφος της Εργατικής Αλλη-
λεγγύης. Στη συζήτηση άνοιξαν πά-
ρα πολλά ζητήµατα. Η κατάσταση
στη δεκαετία του ‘40, το κύµα ριζο-
σπαστικοποίησης της εργατικής τά-
ξης και των λαϊκών στρωµάτων κατά
τη διάρκεια της Κατοχής, οι αγώνες
που οδήγησαν στην µαζικοποίηση
της αριστεράς, αλλά και οι δυνατό-
τητες καθώς και οι πολιτικές ανε-
πάρκειες της αριστεράς, αποτέλε-
σαν αιχµές γύρω από τις οποίες ξε-
τυλίχθηκε η συζήτηση.

Ευθύνες

ΌΌππωωςς  ήήτταανν  φφυυσσιικκόό  ιιδδιιααίίττεερραα
έέννττοοννηη  ήήτταανν  ηη  ππρροοσσοοχχήή  πποουυ  δδόόθθηηκκεε
σσττιιςς  εευυθθύύννεεςς  ττηηςς  πποολλιιττιικκήήςς  ηηγγεεσσίίααςς
ττοουυ  ΚΚ..ΚΚ..ΕΕ..  κκααιι  σστταα  λλάάθθηη  ττηηςς,,  πποουυ
οοδδήήγγηησσαανν  σσττηηνν  ήήτττταα..  ΑΑυυττόό  ήήτταανν  κκααιι
ττοο  σσηηµµεείίοο  ττηηςς  σσυυζζήήττηησσηηςς,,  γγύύρρωω  ααππόό
ττοο  οοπποοίίοο  αακκοούύσσττηηκκαανν  κκααιι  οοιι  ππεερριισσ--
σσόόττεερρεεςς  ααννττιιππααρρααθθέέσσεειιςς,,  ττόόσσοο  ααππόό
ττοουυςς  εειισσηηγγηηττέέςς  όόσσοο  κκααιι  ααππόό  ττοο
αακκρροοααττήήρριιοο..  ΕΕννδδεειικκττιικκόό  ττοουυ  εεννδδιιαα--
φφέέρροοννττοοςς  ήήτταανν  οο  µµεεγγάάλλοοςς  ααρριιθθµµόόςς
ττοοπποοθθεεττήήσσεεωωνν  κκααιι  εερρωωττήήσσεεωωνν  πποουυ
αακκοούύσσττηηκκαανν..

Στο τέλος, θετική ήταν η γνώµη
όλων µας, για το εγχείρηµα να
πραγµατοποιήσουµε µια τέτοια εκ-
δήλωση. Ήταν µια συλλογική δηµό-
σια απάντηση, σε όσους προσπα-
θούν σήµερα να αναθεωρήσουν την
ιστορία, κρατώντας ίσες αποστά-
σεις ανάµεσα στους νικητές και
τους ηττηµένους, ρίχνοντας τις ευ-
θύνες για το αιµατοκύλισµα στον
κόσµο που αντιστάθηκε, βγάζοντας
καθαρούς την άρχουσα τάξη και
τους ιµπεριαλιστές. Ήταν, όµως, και
µια ευκαιρία όχι µόνο να συζητή-
σουµε για την ιστορική εµπειρία της
αριστεράς, αλλά και να ακουστούν
και να δοκιµαστούν οι διαφορετικές
εκτιµήσεις που υπάρχουν τόσο µέ-
σα στους κόλπους της ΑΝΤΑΡΣΥΑ,
για το ζήτηµα, όσο και σε ευρύτερο
κόσµο.

∆ώρα Κιντή

ΠΠάάννωω  ααππόό  7700  ααγγωωννιισσττέέςς,,  πποολλλλοοίί  ααππ’’  ααυυττοούύςς  ννέέοοιι  εερρ--
γγααζζόόµµεεννοοιι  κκααιι  φφοοιιττηηττέέςς,,  σσυυµµµµεεττεείίχχαανν  ττηηνν  ΚΚυυρριιαακκήή  1133
∆∆εεκκέέµµββρρηη  σσττοο  µµοοννοοήήµµεερροο  εεκκδδηηλλώώσσεεωωνν  ττοουυ  ΣΣΕΕΚΚ  σσττηη
ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη  ««ΈΈννααςς  άάλλλλοοςς  κκόόσσµµοοςς  εείίννααιι  εεφφιικκττόόςς»»..  ΣΣίί--
γγοουυρραα,,  ηη  ππιιοο  σσηηµµααννττιικκήή  εεππιιττυυχχίίαα  ττοουυ  ήήτταανν  ηη  ππλλοούύσσιιαα  σσυυ--
ζζήήττηησσηη  ππάάννωω  σσττηη  θθεεωωρρίίαα  ααλλλλάά  κκααιι  ττιιςς  ζζωωννττααννέέςς  εεµµππεειι--
ρρίίεεςς  ααππόό  ττοο  κκίίννηηµµαα  σσήήµµεερραα..

Τα θέµατα της οικονοµικής κρίσης και της πάλης για
το σοσιαλισµό απέναντι στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ,
προκάλεσαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τις περισσότερες
ερωτήσεις και παρεµβάσεις του κοινού. Ο ΠΠάάννοοςς  ΓΓκκααρρ--
γγκκάάννααςς (Εφ. Εργατική Αλληλεγγύη), ανοίγοντας τη συ-
ζήτηση για την «Οικονοµική κρίση και την επικαιρότητα
του Μαρξ» τόνισε ότι «η καλύτερη αφετηρία για την αρι-
στερά και σήµερα είναι η ανάλυση του Μαρξ στο Κοµ-
µουνιστικό Μανιφέστο, ότι η ίδια η τυφλή ανταγωνιστική
συσσώρευση εγκυµονεί την οικονοµική κρίση, που φέρ-
νει µαζί της την πολιτική και ιδεολογική κρίση. Η Αριστε-
ρά πρέπει να θέσει τη λύση του συνειδητού και δηµο-
κρατικού προγραµµατισµού της οικονοµίας από τους
ίδιους τους εργαζόµενους». 

Ο ΧΧρρήήσσττοοςς  ΛΛάάσσκκοοςς (Π.Γ. του ΣΥΝ) και οικονοµολόγος
υπογράµµισε ότι «η ανάλυση του Μαρξ είναι βασικό ερ-
γαλείο όχι µόνο θεωρητικά αλλά και πολιτικά γιατί δεν
υπάρχει καµιά άλλη εναλλακτική θεωρία και εξήγηση
για το πώς προκύπτουν οι κρίσεις. Η Αριστερά πρέπει
να προβάλει λύσεις που να υπερασπίζονται τις ανάγκες
και τα δικαιώµατα των εργαζόµενων». 

Η συζήτηση στάθηκε ιδιαίτερα στα διδάγµατα από
την κρίση του ’29 αλλά και τις δυνατότητες και τις ευ-
καιρίες για την Αριστερά να βρεθεί µε ενωτική δράση
στο κέντρο νικηφόρων αγώνων σήµερα. Στη συζήτηση
«Η κρίση, το ΠΑΣΟΚ και η πάλη για το σοσιαλισµό», η
ΜΜααρρίίαα  ΣΣττύύλλλλοουυ  (περιοδ. Σοσιαλισµός από τα Κάτω) πα-
ρουσίασε την εικόνα αδιέξοδου και φόβου για την άρ-
χουσα τάξη. Αδιέξοδο για το αν πρέπει να συνεχιστεί η
κρατική χρηµατοδότηση επιχειρήσεων και τραπεζών ή
να τις αφήσουν να καταρρεύσουν. Και φόβος για το µέ-
γεθος της κρίσης αλλά και τη δύναµη ενός κινήµατος
που στην Ελλάδα ανέτρεψε την κυβέρνηση της Ν.∆.,
έχει την πρόσφατη την εµπειρία µεγάλων και σκληρών
αγώνων και προκαλεί ήδη αντιπαραθέσεις στο εσωτερι-
κό του ΠΑΣΟΚ». 

Μια σειρά σύντροφοι και συντρόφισσες στάθηκαν στη
συνέχεια στις εµπειρίες από τις συγκρούσεις που ξεκίνη-
σαν ήδη ενάντια στη νέα κυβέρνηση και ιδιαίτερα στο ρό-
λο της αντικαπιταλιστικής αριστεράς στην οργάνωση από
τα κάτω της πανεργατικής απεργίας στις 17 ∆εκέµβρη. 

Οι συζητήσεις για τον Τρότσκι και τον Λένιν φώτισαν
τη σηµερινή περίοδο κρίσης, αστάθειας και µεγάλων
συγκρούσεων µέσα από την αντικαπιταλιστική κληρονο-
µιά των ιδεών και της δράσης των επαναστατών στις
αρχές του 20ου αιώνα. 

Τρότσκι

ΟΟ  Γιάννης Κούτρας ααππόό  ττηη  µµεερριιάά  ττοουυ  ΣΣΕΕΚΚ,,  άάννοοιιξξεε  ττηη
σσυυζζήήττηησσηη  ««ΤΤρρόόττσσκκιι--ηη  σσττρρααττηηγγιικκήή  ττηηςς  εεππααννάάσστταασσηηςς»»  ππαα--
ρροουυσσιιάάζζοοννττααςς  ττοο  ππλλοούύσσιιοο  ααγγωωννιισσττιικκόό  ββιιοογγρρααφφιικκόό  ττοουυ
µµεεγγάάλλοουυ  εεππαανναασσττάάττηη..

«Από την εξορία και τις φυλακές βρέθηκε πρόεδρος
του πρώτου εργατικού συµβουλίου στην Πετρούπολη
το 1905 και µετά πάλι στην επανάσταση του 1917.
Οργανωτής της νίκης της Οκτωβριανής επανάστασης
και του κόκκινου στρατού. Θεωρητικός της διαρκούς
επανάστασης και πιστός µαχητής, µέχρι τη δολοφονία
του το 1940, των κατακτήσεων του Οκτώβρη ενάντια
στη σταλινική αντεπανάσταση και της δυνατότητας των
εργατών να παλέψουν ενωτικά και να νικήσουν το φασι-
σµό και τον πόλεµο». 

Ο ΓΓιιώώρργγοοςς  ΓΓιιααννννόόπποουυλλοοςς  (περιοδ. ΕΝΕΚΕΝ) ανέφερε
ότι «ο Τρότσκι συνδέθηκε µε τα πιο συνταρακτικά γεγο-
νότα του αιώνα και κινήθηκε µέσα συνειδητά και όχι στα
τυφλά. Αντιµετωπίζουµε και σήµερα µια µεγάλη κρίση
και η εργατική τάξη δεν έχει τα δικά της σχολεία και πα-
νεπιστήµια, αλλά έχει την κληρονοµιά επαναστατών σαν
τον Τρότσκι». 

Ο ΚΚώώσσττααςς  ΤΤοορρπποουυζζίίδδηηςς (ΣΕΚ) στο θέµα «Ο Λένιν και
η ανατροπή του καπιταλισµού» παρουσίασε «το πανηγύ-
ρι των καταπιεσµένων στην επανάσταση του 1917 και
πώς οργάνωσαν µια διαφορετική κοινωνία µε βάση τις
αποφάσεις και τις ανάγκες της εργαζόµενης πλειοψη-
φίας. Οι αναλύσεις του Λένιν για τον ιµπεριαλισµό και
την αναγκαιότητα καταστροφής του αστικού κράτους
ήταν καθοριστικές για το σωστό προσανατολισµό της
πρώτης νικηφόρας εργατικής επανάστασης, αλλά η επι-
µονή του στο χτίσιµο του επαναστατικού κόµµατος έδω-
σε στους ρώσους εργάτες το καθοριστικό εργαλείο για
την οργάνωση και τη νίκη τους».

Στο χώρο της Νοµικής παρουσιάστηκε επίσης έκθεση
φωτογραφίας από το αντιπολεµικό κίνηµα και αφίσας
από τους σταθµούς του αντικαπιταλιστικού κινήµατος
από το Σηάτλ και µετά. Στο τέλος των συζητήσεων προ-
βλήθηκε η ταινία του Ποντεκόρβο «Γένοβα 2001: ένα άλ-
λος κόσµος είναι εφικτός». Η συζήτηση πάνω στα θέµατα
του µονοήµερου θα συνεχιστεί και τις επόµενες µέρες.

Κώστας Τορπουζίδης

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Κυριακή 13 ∆εκέµβρη, 
Νοµική Θεσσαλονίκης
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MAΡ ΞΙ ΣΤΙ ΚΑ ΦΟ ΡΟΥΜ
ΠΕΜΠΤΗ 16/12

ΝΕΟ  ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΗΣΑΠ  6.30µµ
ΤΑΥΡΟΣ ΗΣΑΠ 6.30µµ
ΠΑΤΡΑ πλ. Όλγας 7µµ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17/12
ΠΕΡΑΜΑ Πλ. Ηρώων 10.30πµ
ΚΟΥΚΑΚΙ µετρό ΦΙΞ 6.30µµ
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ 6.30µµ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ πλ. Λαού – πεζοδρ. Εβρου 6µµ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ Market In 6.30µµ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ Μετρό 7µµ
ΚΑΛΛΙΘΕΑ πλατεία Κύπρου 6µµ
ΠΑΤΗΣΙΑ ΗΣΑΠ Άγιος Νικόλαος 6µµ
ΠΑΤΡΑ πλ. Όλγας 7µµ
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥΠΟΛΗ δηµαρχείο 7µµ
ΧΑΝΙΑ αγορά 6.30µµ
ΡΕΘΥΜΝΟ Παλιά Πόλη 6.30µµ

ΣΑΒΒΑΤΟ 18/12
ΓΑΛΑΤΣΙ Βείκου και Γαλατσίου 11πµ 
ΠΑΓΚΡΑΤΙ Coffeway (Υµηττού) 12πµ 
ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ 11.30πµ
ΑΙΓΑΛΕΩ µετρό 11.30πµ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΒ Βασιλόπουλος 12πµ
ΜΑΡΟΥΣΙ πεζόδροµος Ερµού 11.30πµ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδροµος 12πµ
ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙ πεζόδροµος Σωτήρος 12πµ
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ κεντρική πλατεία 12πµ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 12πµ
ΑΓΙΑ 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 11πµ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ πλ. Οσίας Ξένης 11πµ
ΚΑΜΑΡΑ Ναυαρίνου και Τσιµισκή 11πµ
ΚΕΝΤΡΟ Αγ. Λαµπράκη 11πµ
ΤΟΥΜΠΑ πάρκο Αγ. Θεράποντα 11πµ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ 11πµ

ΚΥΡΙΑΚΗ 20/12
ΙΛΙΟΝ πλ. Ιλίου 11.30πµ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Πετρουπόλεως και Βάρναλη 11.30πµ
Στις σχολές
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
Αντικαπιταλιστικά κάλαντα

ΣΑΒΒΑΤΟ 19/12
ΠΛΑΤΕΙΑ ΙΛΙΟΥ 12πµ

ΚΥΡΙΑΚΗ 20/12
ΜΕΤΡΟ ∆ΑΦΝΗΣ 12πµ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ άγαλµα Λαµπράκη 11πµ
HONDOS CENTER ΠΑΤΗΣΙΩΝ 12πµ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδροµος 12πµ
ΠΑΓΚΡΑΤΙ εµπορικό κέντρο Millenium (Υµηττού) 12πµ
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ πεζόδροµος Μικράς Ασίας 11.30πµ
ATTICA 12πµ
ΜΕΤΡΟ Αµπελοκήπων

∆∆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 

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/12 καφέ Μίχας 7.30µµ
Ευχολόγια για το τέλος της κρίσης
Οµιλητής: Μιχάλης Θεοδωράκης
ΙΛΙΟΝ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/12 καφέ Βινύλιο 7.30µµ
Κλίµα και πράσινη ανάπτυξη
Οµιλητής: Ηλίας Κολοβός 
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/12 καφέ Βέσπα 8µµ
Η ρώσικη επανάσταση
Οµιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου
ΧΑΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/12 
Σύλλογος δασκάλων 7.30µµ
10 χρόνια από το Σιάτλ
Οµιλητής: Γιάννης Θάνος
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/12 καφέ Carpe Diem 7.30µµ
Πώς χρεοκόπησε η Αργεντινή
Οµιλητής: Γιώργος Τσαµούρης
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/12 
πατάρι Γρηγόρη Πλ. Κοραή 7.30µµ
Η πρώτη απάντηση 
στους εκβιασµούς των αγορών
Οµιλήτρια: Ελπίδα Καµπάνη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΧΑΡΙΛΑΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 17/12 Σύνδεσµος  Άρης Βελου-
χιώτης (Αντώνη Τούσα 15) 7.30µµ
Κρις Χάρµαν: «Βάση και εποικοδόµηµα»
Οµιλητής: Ηλίας Τσαµπαρδούκας
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΠΕΜΠΤΗ 17/12 Κέντρο Νέων 8.30µµ
Το ριζοσπαστικό ισλάµ
Οµιλήτρια: Αλεξάνδρα Κρήτη
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-ΠΕΡΑΜΑ
ΠΕΜΠΤΗ 17/12 Goody’s (πλ. Λαού) 8.30µµ
Από πού προέρχεται η βία
Οµιλήτρια: Ελπίδα Καµπάνη
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΕΝΤΡΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 23/12 Εργατικό Κέντρο 6µµ
Χριστούγεννα 1989 – 
Η επανάσταση στη Ρουµανία
Οµιλητής: Νίκος Χατζάρας
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΕΝΤΡΟ
ΤΕΤΑΡΤΗ 30/12 Εργατικό Κέντρο 6µµ
Αλλάζουµε τον κόσµο για να µην αλλάξει το
κλίµα
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΡΙΤΗ 5/1 καφέ Βραζιλιάνα 7µµ
Πώς χρεοκόπησε η Αργεντινή
Οµιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης

ΚΟΥΚΑΚΙ - Ν.ΚΟΣΜΟΣ
ΤΡΙΤΗ 5/1 καφέ ∆ίαυλος
(πεζόδροµος ∆ράκου) 7.30µµ
Είναι ο σοσιαλισµός δυνατός τον 21ο αιώνα;
Οµιλητής: Νεκτάριος ∆αργάκης
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
ΤΡΙΤΗ 5/1 καφέ Σαλαντίν 7.30µµ
Είναι πραγµατικά η Ελλάδα 
στα πρόθυρα της κατάρρευσης;
Οµιλητής: Παντελής Γαβριηλίδης
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/1 
πατάρι Γρηγόρη Πλ. Κοραή 8.30µµ
Από που προέρχεται η σηµερινή οικονοµική κρίση
Οµιλητής: Κώστας Σαρρής
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/1 καφέ Cake 7µµ
Λένιν – Όλη η εξουσία στα σοβιέτ
Οµιλήτρια: Νίκη Παπαδοπούλου
ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΕΤΑΡΤΗ 6/1 καφέ Μίχας 7.30µµ
Πώς χρεοκόπησε η Αργεντινή
Οµιλητής: Σπύρος Γεωργακόπουλος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΚΕΝΤΡΟ
ΠΕΜΠΤΗ 7/1 Εργατικό Κέντρο 7µµ
Είναι ο σοσιαλισµός 
δυνατός τον 21ο αιώνα;
Οµιλητής: Λευτέρης Αραµπατζής

ΚΟΥΚΑΚΙ - Ν.ΚΟΣΜΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/1 καφέ ∆ίαυλος 7.30µµ
Πώς χρεοκόπησε η Αργεντινή
Οµιλήτρια: Τάνια Βριζάκη
ΠΑΤΗΣΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/1 Goody’s Κάτω Πατήσια 7µµ
Κρις Χάρµαν: Βάση και εποικοδόµηµα
Οµιλητής: Γιάννης Αναγνωστόπουλος
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/1 καφέ Βραζιλιάνα 7µµ
Λένιν – Όλη η εξουσία στα σοβιέτ
Οµιλητής: ∆ηµήτρης Αγωγιάτης
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 13/1 πατάρι Γρηγόρη Πλ. Κοραή
7.30µµ
Ρατσισµός, τι είναι και πως παλεύεται;
Οµιλήτρια: Κατερίνα Κραβαρίτη
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΠΕΜΠΤΗ 14/1 Goody’s πλ. Λαού 8.30µµ
Το περιβάλλον σε κρίση-γιατί το πράσινο
είναι κόκκινο
Οµιλητής: Ανδρέας Καπνίσης
ΠΑΤΗΣΙΑ - ΓΑΛΑΤΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 20/1 καφέ Κίνο 7µµ
Εργατικό κίνηµα στην Ελλάδα

ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ

10 χρόνια 
από το Σιατλ

Ο αντικαπιταλισµός 
είναι εδώ

Μαθητικά Φόρουµ

ΤΕΤΑΡΤΗ 16/12 αίθριο 12πµ
Οµιλητής: Νίκος Λούντος

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: Κωνσταντίνος 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..  

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 Κυψέλης 7.30µµ
Οµιλήτρια: Μαρία Στύλλου
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΠΕΜΠΤΗ 17/12 
∆ηµαρχείο Καλλιθέας 7µµ
Οµιλητής: Γιάννης Σηφακάκης
ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/12 
Στέκι (Αβέρωφ 7Α) 7µµ
Οµιλητές: Πάνος Γκαργκάνας,
Βασίλης Συλαϊδής

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΣΑΒΒΑΤΟ 19/12 
Αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου
(Ξυλοτεχνία) 6.30µµ 
Οµιλήτρια: Μαρία Στύλλου

ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΚΥΡΙΑΚΗ 20/12
αίθουσα ΟΝΑ – ∆ηµοφώντος  -

Άνω Πετράλωνα 6µµ
Οµιλητές: Μωυσής Λίτσης,
Μαρία Στύλλου 

ΙΛΙΟΝ
ΚΥΡΙΑΚΗ 20/12 
∆ηµαρχείο Ιλίου 
(Οδός Κάλχου) 6.30µµ
Οµιλητής: Πάνος Γκαργκάνας

ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΣΑΒΒΑΤΟ 9/1 
Πολιτιστικό Κέντρο 
«Αντώνης Σαµαράκης»  6µµ

Η κρίση, το ΠΑΣΟΚ 
και η πάλη για το Σοσιαλισµό

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18/12 καφέ Άνεµος (δίπλα από το πάρκο του Αγ.
Θεράποντα) 9µµ

Πάρτυ οικονοµικής ενίσχυσης της Εργατικής
Αλληλεγγύης

ΠΑΝΤΕΙΟΣ

ΕΝΑΝΤΙΑ    ΡΑΤΣΙΣΜΟ
ΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΑΠΕΙΛΗκαι

τη

στο
Κίνηση ΕΝΩΜΕΝΟΙ

� Η Εργατική Αλληλεγγύη δεν θα
κυκλοφορήσει παραµονές Χριστουγέννων και
Πρωτοχρονιάς. Το πρώτο φύλλο 
της νέας χρονιάς θα είναι κοντά σας 
την Τρίτη 5 Γενάρη.

Θα υπάρχουν: έκθεση φωτογραφίας 
αφίσας - βιβλίου

ΣΑΒΒΑΤΟ 
11πµ-4µµ Παρέµβαση στο µπαζάρ της πολιτιστικής οµάδας Πετρα-
λώνων στην Πλατεία Μερκούρη
ΚΥΡΙΑΚΗ 
10πµ-6µµ Παρέµβαση στην εκδήλωση του Ανοιχτού Σχολείου
Μεταναστών Πειραιά στον πεζόδροµο ∆ραγάτση.



Η κουκούλα ως πρόφαση του
αντισηµιτισµού

ΚΚ ααττάά  κκααιιρροούύςς  σσττοονν  εεµµπποορριικκόό  ττύύ--
πποο  εεππααγγγγεελλµµααττίίεεςς  κκααιι  µµηη  γγρραα--
φφιιάάδδεεςς  ξξιιφφοουυλλκκοούύνν  εεννααννττίίοονν

ααόόρρααττωωνν  εεχχθθρρώώνν..  ΜΜεεττάά  ττηη  ννεεααννιικκήή  εεξξέέ--
γγεερρσσηη  ττοουυ  ππεερρυυσσιιννοούύ  ∆∆εεκκέέµµββρρηη  οοιι  ππέέ--
ννεεςς  ττοουυ  εεµµπποορριικκοούύ  σσυυσσττήήµµααττοοςς  ππλληηρροο--
φφόόρρηησσηηςς  ααππέέκκττηησσαανν  έένναανν  εεππιιππλλέέοονν
σσττόόχχοο..  ΟΟ  ννέέοοςς  ααπποοδδέέκκττηηςς  ττωωνν  εεππιιθθέέσσεε--
ώώνν  ττοουυςς  εείίννααιι  οοιι  ννεεααρροοίί  µµεε  ττιιςς  κκοουυκκοούύ--
λλεεςς..  ΚΚααιι  δδεενν  ααρρκκοούύννττααιι  µµόόννοο  σσττηηνν  εεξξωω--
ττεερρίίκκεευυσσηη  ττηηςς  ααππααρρέέσσκκεειιάάςς  ττοουυςς  ααππέέ--
ννααννττιι  σσεε  ααυυττάά  πποουυ  ππρρεεσσββεεύύοουυνν  κκααιι  αακκόό--
µµηη  ππεερριισσσσόόττεερροο  σσεε  ααυυττάά  πποουυ  ππρράάττττοουυνν
οοιι  δδιιααββόόηηττοοιι  ««κκοουυκκοουυλλοοφφόόρροοιι»»,,  ααλλλλάά
εεππιιχχεειιρροούύνν  κκααιι  νναα  ττοουυςς  δδααιιµµοοννοοπποοιιήή--
σσοουυνν..  ΕΕκκεείίννοο,,  όόµµωωςς,,  πποουυ  εεννοοχχλλεείί  ααφφάά--
νντταασστταα  εείίννααιι  ηη  χχωωρρίίςς  φφεειιδδώώ  χχρρήήσσηη  ττωωνν
ππρροοππααγγααννδδιισσττιικκώώνν  µµέέσσωωνν..  ΈΈττσσιι  δδεε  δδιι--
σσττάάζζοουυνν  αακκόόµµηη  κκααιι  νναα  κκααττααλλοογγίίσσοουυνν
εευυθθύύννεεςς  γγιιαα  ττηη  δδιιάάχχυυσσηη  ττηηςς  ββίίααςς  σσεε
ττµµήήµµαατταα  ττηηςς  δδιιααννόόηησσηηςς  ττηηςς  χχώώρρααςς,,  τταα
οοπποοίίαα,,  ωωσσττόόσσοο,,  δδεενν  κκααττοοννοοµµάάζζοουυνν..  

Μέσα σε αυτά τα θερµοκήπια των
γενικεύσεων και της σύγχυσης εκκο-
λάπτονται οι ιδεολογικοί και κοινωνικοί
στιγµατισµοί που έχουν από καιρού
εγκαταλείψει τα κράσπεδα της κοινω-
νίας και κινούνται ανεµπόδιστα προς
τον πυρήνα της. ∆ιάφορα µικροπονή-
µατα ανέξοδης αγανάκτησης ενισχύ-
ουν ακόµη περισσότερο αυτή την τά-
ση. Στην ίδια κατεύθυνση του στιγµατι-
σµού του αντιπάλου κινούνται και οι
µάστορες του είδους, οι πολιτικοί. Με-
τά τον περασµένο ∆εκέµβρη ανακάλυ-
ψαν και αυτοί έναν νέο βολικό εχθρό.
Εκείνα τα τµήµατα της σύγχρονης νεο-
λαίας που δεν αρκούνται στο µηρυκα-
σµό έτοιµων και εύπεπτων αντιλήψεων
για τον κόσµο και τη ζωή. Τη ζωή τους.

Η «έκρυθµη» κατάσταση στο χώρο
της νεολαίας δεν αφήνει ασυγκίνητο
κανέναν πολίτη που ανησυχεί για το
µέλλον του τόπου και της νέας γενιάς.
Στις προσεγγίσεις, ωστόσο, του φαινο-
µένου, διχάζονται τα πνεύµατα.

Υπάρχουν δύο είδη ρητορείας απέ-
ναντι στο φαινόµενο. Η µια που αποδέ-
χεται άκριτα και υπερθεµατίζει σε κάθε
εκδήλωση και πράξη της νεανικής
αντίδρασης, η άλλη που καταδικάζει
και δαιµονοποιεί κάθε ανησυχία. Και
στις δύο περιπτώσεις δε λείπουν οι
ακρότητες στους χαρακτηρισµούς και
ο υπερβάλλων ζήλος. Από το σηµείο
τούτο αρχίζουν και µια σειρά σοβαρό-
τατων προβληµάτων.

Απαξίωση

ΓΓιιαα  ππααρράάδδεειιγγµµαα  ηη  υυπποοττιιθθέέµµεεννηη  πποολλιι--
ττιικκήή  ππυυγγµµήήςς  ττοουυ  υυπποουυρργγεείίοουυ  ΠΠρροοσστταα--
σσίίααςς  ττοουυ  ΠΠοολλίίττηη  κκοορρυυφφώώθθηηκκεε  εεππιικκοοιιννωω--
ννιιαακκάά  σσττηη  ρρηηττοορρεείίαα  ππεερρίί  ««ΝΝύύχχττααςς  ττωωνν
ΚΚρρυυσσττάάλλλλωωνν»»..  ΟΟ  υυπποουυρργγόόςς  ΜΜιιχχάάλληηςς
ΧΧρρυυσσοοχχοοϊϊδδηηςς  δδεενν  εείίννααιι  οο  ππρρώώττοοςς  οούύττεε  οο
ττεελλεευυττααίίοοςς  πποουυ  σσττρρααππααττσσάάρρεειι  ττηηνν  ιισσττοο--
ρριικκήή  µµννήήµµηη  γγιιαα  νναα  ππεεττύύχχεειι  ττηη  µµέέγγιισσττηη
δδυυννααττήή  ααππααξξίίωωσσηη  ττωωνν  ααννττιιππάάλλωωνν  ττοουυ..

Το φαινόµενο δεν είναι µοναδικό,
ούτε και προνόµιο της πολιτικής τάξης
στη χώρα. Και άνθρωποι της διανόη-
σης αρέσκονται σε παρόµοιες ρητο-
ρείες και χαρακτηρισµούς όταν ανα-
φέρονται στο φαινόµενο.

Πρόσφατο παράδειγµα ένα άρθρο
του Κώστα Γεωργουσόπουλου µε τον
τίτλο «Περί σηµαιολογίας» [ΤΑ ΝΕΑ,
Σαββατοκύριακο 12-13 ∆εκεµβρίου
2009] στο οποίο ο συγγραφέας δεν
αρκείται στην κατακεραύνωση των νέ-
ων που κατέβασαν την ελληνική ση-
µαία στο πανεπιστήµιο και στη θέση
της ανάρτησαν µια κοκκινόµαυρη µε
το Α της αναρχίας, αλλά αποδίδει και

τις ευθύνες για το φαινόµενο σε κάποι-
ους «θεωρητικούς» που «ονόµαζαν και
ανέλυαν τα έθνη κατασκευές, τα κρά-
τη µηχανές βίας και την ιστορία των
λαών σενάριο φανταστικού σήριαλ». Ο
αγανακτισµένος πολίτης Κ. Γεωργου-
σόπουλος αποκαλύπτει τον αποδιοπο-
µπαίο τράγο της υπόθεσης, ωστόσο
δεν κατονοµάζει τους συγκεκριµένους
«θεωρητικούς», ούτε τα έργα τους.

Και συνεχίζει ακάθεκτος: «Αυτές οι
απόψεις πέρασαν στα αµφιθέατρα,
στα σχολικά εγχειρίδια και στη µαζική
νάρκωση του πληθυσµού µε πολιτισµι-
κά προϊόντα των παρακµασµένων κρα-
τών [sic] που εγκαινίαζαν την κουλτού-
ρα της εµπορευµατικής συναλλαγής
στο παγκόσµιο χρηµατιστήριο των
ναρκωτικών, της αγελαίας διασκέδα-
σης, της οµοιοµορφίας, της αλαλίας
και των κραυγών, του ωµού εργαλεια-
κού σεξ και της απαξίωσης µετά βδε-
λυγµίας της παράδοσης, της µεγάλης
τέχνης, της ποίησης, των τεχνών». 

Το επιτηδευµένο ύφος του συγκε-
κριµένου γλωσσικού χυλού δεν µπορεί
να φενακίσει τα συντηρητικά φοβικά
σύνδροµα του αρθρογράφου, ούτε και
το σύµπλεγµα εθνικής µειονεξίας συ-
γκαλύπτεται µε τους φαιδρούς ισχυρι-
σµούς περί «παρακµασµένων κρατών».

Η λεκτική ακράτεια του κ. Γεωργου-
σόπουλου κορυφώνεται στην καταγγε-
λία για την υποτιθέµενη παρεκτροπή
και στο χώρο των τεχνών, µε αναφορές
στην «παιδοφιλία, αιµοµιξία, τρέλλα…»,
στις «… µανιοκαταθλιπτικές πράξεις πε-
ριθωριακών…» και στους «δηµόσιους
“καλλιτεχνικούς” αυνανισµούς, πεολει-
χίες και πρωκτορρηξίες!!» Άφεριµ…

Στο στόχαστρο, φυσικά, δεν βρίσκο-
νται τα «τσιµπούκια» που πλασάρονται
ως τέχνη, αλλά η µεταπολίτευση και οι
συνδηλώσεις που συνόδευσαν διάφο-
ρες πολιτικές, κοινωνικές και καλλιτε-
χνικές αναζητήσεις της συγκεκριµένης
περιόδου.

Ο πραιτοριανός του δηµόσιου λόγου
δεν ενδιαφέρεται να ερµηνεύσει και να
κατανοήσει, ούτε και να επικρίνει τού-

τες τις τάσεις και τα αντίστοιχα φαινό-
µενα που τις συνοδεύουν, αλλά να στιγ-
µατίσει τους φορείς τους, τους οποίους
κρατάει στην ανωνυµία. Και επιχειρεί να
στιγµατίσει τις αντίθετες ιδέες ολοκλη-
ρωτικά. Έτσι ανακαλύπτει ακόµη και
εκλεκτικές συγγένειες της «κουκούλας»
µε τον νατσισµό του Αδόλφου Χίτλερ.
Ή ακριβέστερα τις υπαινίσσεται.

Ο «σηµειολόγος» και «σηµαιολόγος»
των «ΝΕΩΝ» εντοπίζει τούτη τη σχέση
στα χρώµατα της σηµαίας που ανάρτη-
σαν οι «κουκουλοφόροι» στο πανεπιστή-
µιο: «Πρώτη φορά την είδαµε να κυµατί-
ζει τη σηµαία αυτή, διαγωνίως µισή κόκ-
κινη µισή, µαύρη, µισή κοµµουνισµός,
µισή ναζισµός, µελανέρυθρη. Οι δύο µε-
γάλες αυταπάτες του 20ου αιώνα».

Λαθροχειρία

ΕΕδδώώ  οο  κκ..  ΓΓεεωωρργγοουυσσόόπποουυλλοοςς  ππρροοββααίί--
ννεειι  σσεε  µµιιαα  κκοοµµψψήή  λλααθθρροοχχεειιρρίίαα..  ΜΜεετταα--
ττρρέέππεειι  ττοουυςς  ““BBrraauunneenn  σσεε  SScchhwwaarrzzeenn””
γγιιαα  νναα  εεξξυυππηηρρεεττήήσσεειι  κκααλλύύττεερραα  ττοο  σσττόό--
χχοο  ττοουυ::  ττοονν  ιιδδεεοολλοογγιικκόό  σσττιιγγµµααττιισσµµόό  ττωωνν
ννεεααρρώώνν  ααννααρρχχιικκώώνν..  ΠΠρροοφφααννώώςς  κκααιι  δδεενν
υυφφίίσσττααττααιι  κκααµµίίαα  σσχχέέσσηη  µµεε  ττοουυςς  ΝΝάάττσσιι
κκααιι  ττοονν  ΑΑ..  ΧΧίίττλλεερρ..  ΑΑλλλλάά  πποοιιοοςς  ννοοιιάάζζεεττααιι
γγιιαα  ττέέττοοιιεεςς  λλεεππττοοµµέέρρεειιεεςς..  ΟΟύύττωωςς  ήή  άάλλ--
λλωωςς  οο  ππρρααγγµµααττιικκόόςς  σσττόόχχοοςς  ττοουυ  δδεενν  εείί--
ννααιι  κκαανν  οοιι  ααττίίθθαασσοοιι  ννεεααρροοίί  κκααιι  ηη  ππααρραα--
ββααττιικκήή  πποολλιιττιικκήή  σσυυµµππεερριιφφοορράά  ττοουυςς,,  ααλλ--
λλάά  οοιι  αακκααττααννόόµµαασσττοοιι  ππααννεεππιισσττηηµµιιαακκοοίί..

Εκείνο που θα πρέπει να µας ανησυ-
χεί στην προκειµένη περίπτωση είναι η
προσπάθεια συνολικής δαιµονοποίη-
σης της θεωρίας και η απροσχηµάτι-
στη λεκτική βία που διαποτίζει όλο το
κείµενο του κ. Γεωργουσόπουλου, ο
οποίος ως υπέρτατος κριτής δίνει
εντολή στον Προκρούστη του νου του
να ακρωτηριάσει το περιβάλλον στο
οποίο ξεδιπλώνεται η γνώση.

Ο παραληρηµατικός οίστρος του
συγγενεύει µε την προπαγανδιστική
ρητορεία περί Νύχτας των Κρυστάλ-
λων του Μιχάλη Χρυσοχοϊδη. Ο κ. Γε-
ωργουσόπουλος – άνθρωπος των
γραµµάτων και του πολιτισµού – δεν
ταυτοποιεί απλώς τους νεαρούς ως µι-

σοκοµµουνιστές και µισονάτσηδες, αλ-
λά προσδιορίζει και τον κοµµουνισµό
και τον νατσισµό ως δύο αυταπάτες:
«Οι δύο µεγάλες αυταπάτες του πολι-
τισµού του 20ου αιώνα».

Πρόκειται για έναν πολύ ευρηµατικό
τρόπο να «εξοµαλυνθεί» ιστορικά το
φαινόµενο του νατσισµού. Ο τελευταί-
ος δεν ήταν παρά «αυταπάτη του πολι-
τισµού». Η βιοµηχανία εξόντωσης εκα-
τοµµυρίων ανυποψίαστων ανθρώπων
ανάγεται σε µια αυταπάτη. Εκείνοι δη-
λαδή που σχεδίασαν και «διεκπεραίω-
σαν» το Ολοκαύτωµα δεν είχαν επί-
γνωση του εγκλήµατος που διέπρατ-
ταν, απλώς ήταν θύµατα της αυταπά-
της τους. Τόσο απλά.

Τούτη η χονδροειδέστατη ψευδοε-
γελιανή ερµηνεία ακυρώνει τη µοναδι-
κότητα του νατσιστικού φαινοµένου
και κυρίως του εγκλήµατος των εγκλη-
µάτων, του Ολοκαυτώµατος. Αφήνει
επίσης αναπάντητα πολλά ερωτήµατα
αναφορικά µε τον τρόπο µε τον οποίο
αντιλαµβάνονται διάφορες πλευρές
των κυρίαρχων ελίτ στη χώρα µας τού-
τη την φρικτή στιγµή της ανθρώπινης
ιστορίας. Οι τυµβωρυχίες αυτού του
είδους είναι ακόµη πιο επικίνδυνες και
από την ίδια την ανοικτή αµφισβήτηση
του Ολοκαυτώµατος.

Η σύγχυση, σκόπιµη ή µη, είναι η
φωλιά στην οποία επωάζονται τα αυγά
του φιδιού. Οι συγκρίσεις µε τη Νύχτα
των Κρυστάλλων δεν είναι µήτε τυχαί-
ες, µήτε ακραίες, αντιθέτως αφορούν
έναν τύπο χλιαρής ιστορικής µνήµης
που ολισθαίνει µε µεγάλη ευκολία
προς τον αντισηµιτισµό. Μόνο σε µια
χώρα µε ναρκωµένα τα ανακλαστικά
στο φαινόµενο του αντισηµιτισµού θα
περνούσε σχεδόν απαρατήρητη µια
παρόµοια δήλωση, όπως αυτή του
υπουργού Προστασίας του Πολίτη.

Η σύγκριση, ακόµη και των πιο βίαι-
ων νυχτερινών επιδροµών των «κου-
κουλοφόρων» µε τη Νύχτα των Κρυ-
στάλλων αποτελεί προσβολή στη µνή-
µη των νεκρών του Άουσβιτς και των
άλλων στρατοπέδων εξόντωσης.

Και για να προλάβω τυχόν ενστά-
σεις: Μόνο κάποιος αφελής αδυνατεί
να διακρίνει τη διαφορά ανάµεσα στην
οργανωµένη βία που εξαπολύει ένα
κράτος µε όλους τους µηχανισµούς
του εναντίον µιας ανυπεράσπιστης
οµάδας του πληθυσµού από την περι-
στασιακή παραβατική πολιτική συµπε-
ριφορά διάφορων νεανικών οµάδων –
και ας είναι ενίοτε χιλιάδες.

Η Νύχτα των Κρυστάλλων ήταν ο
προάγγελος του Άουσβιτς. Αποµένει
στον λαλίστατο υπουργό να µας κατα-
τοπίσει για τη σχέση των «κουκουλο-
φόρων» µε τη βιοµηχανία εξόντωσης
του Άουσβιτς.

Προφανώς βρισκόµαστε µπροστά
σε µια ακόµη αντισηµιτική κακοήθεια,
διότι και εδώ υποβαθµίζεται και αµφι-
σβητείται εµπράκτως η µοναδικότητα
του Ολοκαυτώµατος.

Όµηρος Ταχµαζίδης
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ΟΧΙ ΑΛΛΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΛΑΘΡΟΧΕΙΡΙΕΣ

Η Νύχτα των Κρυστάλλων
του κ. Χρυσοχοϊδη

ΤΤηηνν  ΤΤρρίίττηη  88//1122  γγύύρρωω  σσττιιςς  1100µµµµ
σσττηηνν  ππλλααττεείίαα  11886666,,  φφαασσίίσσττεεςς  εεππιι--
ττέέθθηηκκαανν  ππιισσώώππλλαατταα  σσεε  δδύύοο  µµεετταα--
ννάάσσττεεςς  µµεε  σσιιδδεερροολλοοσσττοούύςς  κκααιι  µµαα--
χχααίίρριιαα..  

Η συγκεκριµένη επίθεση είναι το
αποκορύφωµα µιας σειράς βίαιων
ενεργειών. Χαρακτηριστική ήταν η
επίθεση σε σπίτι µεταναστών στη
Χαλέπα κατά τη διάρκεια της πο-
ρείας στις 17 Νοέµβρη.

Οι επιθέσεις είναι έργο της να-
ζιστικής συµµορίας της Χρυσής
Αυγής ή Οργάνωση Εθνικιστών
Χανίων όπως αυτοαποκαλούνται
ορισµένες φορές. Η συγκεκριµένη
συµµορία δρα µε τις πλάτες της
αστυνοµίας, αφού δεν έχει συλλη-
φθεί κανείς για τις επιθέσεις που
έχουν γίνει. Αλλά και όταν συµπα-
ραστάτες των µεταναστών πήγαν
στο Α.Τ. Χανίων να καταγγείλλουν
την τελευταία δολοφονική επίθε-
ση η αστυνοµία δεν δέχτηκε να
συντάξει µήνυση! Μόνο σύµπτω-
ση δεν µπορεί να αποτελεί το γε-
γονός ότι στις πορείες για τον ένα
χρόνο από τη δολοφονία του Αλέ-
ξη Γρηγορόπουλου εµφανίστηκαν
διάφοροι κουκουλοφόροι να συ-
νοµιλούν µε τους αστυνοµικούς.

Χρειάζεται να ξεκαθαρίσουµε
προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν θα
ανεχτούµε άλλο την παρουσία και
τη δράση ναζιστικών συµµοριών.
Γι’ αυτό πρέπει να παλέψουµε όχι
µόνο τους φασίστες αλλά και τις
πολιτικές που τους θρέφουν. 
ΝΝαα  δδιιεεκκδδιικκήήσσοουυµµεε
-- ΝΝόόµµιιµµοοιι  οοιι  µµεεττααννάάσσττεεςς  ––  εεκκττόόςς

ννόόµµοουυ  οοιι  ννααζζιισσττιικκέέςς  σσυυµµµµοορρίίεεςς
-- ΆΆσσυυλλοο  κκααιι  σσττέέγγηη  σσττοουυςς  ππρρόό--

σσφφυυγγεεςς
-- ΝΝαα  ττιιµµωωρρηηθθοούύνν  οοιι  έέννοοχχοοιι  γγιιαα  ττιιςς

δδοολλοοφφοοννιικκέέςς  εεππιιθθέέσσεειιςς  
Όλοι, όλες στην πορεία Πέµπτη
17 ∆εκέµβρη 7µµ, πλατεία 1866

* Από την προκύρηξη της Κίνησης ΕΕΡΦΑ

ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ
∆ΙΑ∆ΗΛΩΣΗ 
ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ

Ναζί διαδηλώνουν µπροστά απ’τα σπασµένα εβραϊκά σπίτια και µαγαζιά στις 10 Νοέµβρη του 1938, την εποµένη της “Νύχτας των Κρυστάλων”
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ΕΝΙΘ

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ

ΑΓ. ΣΟΦΙΑ
ΕΕιικκοοσσιιττεεττρράάωωρρηη  ααππεερργγίίαα  σσττιιςς  1177  ∆∆εεκκέέµµββρρηη  ααπποοφφάάσσιισσαανν  οοιι  ννοοσσοο--

κκοοµµεειιαακκοοίί  γγιιααττρροοίί  ττηηςς  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηηςς  σσττηη  γγεεννιικκήή  σσυυννέέλλεευυσσηη  ττηηςς  ΕΕΝΝΙΙΘΘ
πποουυ  έέγγιιννεε  ττηηνν  ππεερραασσµµέέννηη  ΤΤεεττάάρρττηη  σσττοο  ννοοσσοοκκοοµµεείίοο  ΓΓεεννννηηµµααττάά..  ΗΗ
ααππόόφφαασσηη  ππάάρρθθηηκκεε  εεννόόψψεειι  ττοουυ  ννέέοουυ  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσµµοούύ,,  µµεε  ααιιττήήµµαατταα
ππρροοσσλλήήψψεειιςς,,  ττηηνν  κκααττααββοολλήή  ττωωνν  δδεεδδοουυλλεευυµµέέννωωνν,,  ττηηνν  εεφφααρρµµοογγήή  ττηηςς
σσυυλλλλοογγιικκήήςς  σσύύµµββαασσηηςς  κκααιι  ττηη  δδιιααππρρααγγµµάάττεευυσσηη  ττηηςς  ννέέααςς..  

«Από τη δική µας πλευρά κάναµε την πρόταση για την απεργία
στις 17, που στηρίχτηκε και από τις υπόλοιπες δυνάµεις της αριστε-
ράς και τελικά ψηφίστηκε µε συντριπτική πλειοψηφία» δήλωσε στην
Εργατική Αλληλεγγύη ο ΓΓιιάάννννηηςς  ΚΚοούύττρρααςς από το Νυστέρι και ειδικευ-
όµενος στο Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης. «Τις επόµενες µέρες θα προ-
χωρήσουµε σε εξορµήσεις στις κλινικές για να πετύχουµε τη µεγαλύ-
τερη δυνατή επιτυχία της απεργίας».

2244ωωρρηη  ππααννεελλλλααδδιικκήή  ααππεερργγίίαα  ττωωνν  γγιιααττρρώώνν  σστταα  ννοοσσοοκκοοµµεείίαα  σσττιιςς  1177
∆∆εεκκέέµµββρρηη  ααπποοφφάάσσιισσεε  ττοο  ΓΓεεννιικκόό  ΣΣυυµµββοούύλλιιοο  ττηηςς  ΟΟΕΕΝΝΓΓΕΕ  σσεε  σσυυννεεδδρρίίαα--
σσήή  ττοουυ  ττηηνν  ππεερραασσµµέέννηη  ΠΠέέµµππττηη..  ΗΗ  ααππεερργγίίαα  γγίίννεεττααιι  µµεε  ααιιττήήµµαατταα  νναα
ππρρααγγµµααττοοπποοιιηηθθοούύνν  οοιι  ππρροοσσλλήήψψεειιςς  γγιιααττρρώώνν  κκααιι  νναα  εεφφααρρµµοοσσττοούύνν  γγεεννιι--
κκόόττεερραα  όόλλεεςς  οοιι  δδεεσσµµεεύύσσεειιςς  πποουυ  ππρροοέέββλλεεππεε  ηη  ππρροοηηγγοούύµµεεννηη  ΣΣυυλλλλοογγιι--
κκήή  ΣΣύύµµββαασσηη  ΕΕρργγαασσίίααςς,,  νναα  ππλληηρρωωθθοούύνν  άάµµεεσσαα  οοιι  εεφφηηµµεερρίίεεςς  ττοουυ  22000099
κκααιι  νναα  εεγγκκρριιθθοούύνν  τταα  ααππααρρααίίττηητταα  κκοοννδδύύλλιιαα  γγιιαα  ττιιςς  εεφφηηµµεερρίίεεςς  ττοουυ
22001100..  ΗΗ  ααππόόφφαασσηη  ττηηςς  ΟΟΕΕΝΝΓΓΕΕ  ήήρρθθεε  µµεεττάά  ααππόό  ττηηνν  ααππόόφφαασσηη  ττηηςς  γγεεννιι--
κκήήςς  σσυυννέέλλεευυσσηηςς  ττηηςς  ΕΕΝΝΙΙΘΘ  γγιιαα  2244ωωρρηη  ααππεερργγίίαα  σσττιι  1177//1122  κκααιι  σσεε  µµιιαα
σσττιιγγµµήή  πποουυ  τταα  ννοοσσοοκκοοµµεείίαα  σσεε  οολλόόκκλληηρρηη  ττηη  χχώώρραα  ββρρίίσσκκοοννττααιι  σσεε  αανναα--
ββρραασσµµόό..  

Ηδη στο ΑΑττττιικκόό, στο ΓΓεεννιικκόό  ΝΝοοσσοοκκοοµµεείίοο  ΠΠααττηησσίίωωνν, στο ∆∆ααφφννίί, στο
ΠΠααίίδδωωνν  ΠΠεεννττέέλληηςς και σε άλλα νοσοκοµεία, οι γιατροί έχουν ξεκινήσει
επίσχεση εργασίας µε αίτηµα την καταβολή των εφηµεριών που η κυ-
βέρνηση χρωστάει από το καλοκαίρι.  Στο Παίδων Πεντέλης η διοίκη-
ση του νοσοκοµείου άσκησε αγωγή επιχειρώντας να τροµοκρατήσει
τους απεργούς ειδικευόµενους. Οι ειδικευόµενοι από το Παίδων Πε-
ντέλης παραβρέθηκαν στο γενικό συµβούλιο της ΟΕΝΓΕ και απαίτη-
σαν τη στήριξη της Οµοσπονδίας, η οποία κάλεσε σε στάση εργα-
σίας και κινητοποίηση την Παρασκευή 11 ∆εκεµβρίου στα δικαστήρια
όπου θα εκδικάζονταν η αγωγή. Τελικά κάτω από την πίεση, η δίκη
αναβλήθηκε και αναµένεται η διοίκηση να αποσύρει την αγωγή.

Συνάντηση

ΤΤηηνν  ίίδδιιαα  µµέέρραα  σσεε  κκοοιιννήή  ττοουυςς  σσυυννάάννττηησσηη,,  οοιι  εεκκππρρόόσσωωπποοιι  ττωωνν  ∆∆ΣΣ
ΣΣυυλλλλόόγγωωνν  ΕΕιιδδιικκεευυοοµµέέννωωνν  ΙΙααττρρώώνν  ττωωνν  ννοοσσοοκκοοµµεείίωωνν  ΑΑγγίίοουυ  ΝΝιικκοολλάάοουυ,,
ΒΒεεννιιζζέέλλεειιοουυ  ((ΗΗρραακκλλεείίοουυ))  κκααιι  ΡΡέέθθυυµµννοουυ  ααπποοφφάάσσιισσαανν  όόττιι  σσττηηρρίίζζοουυνν  ττηηνν
ααππεερργγίίαα  σσττιιςς  1177  ∆∆εεκκέέµµββρρηη  κκααιι  ξξεεκκιιννάάννεε  εεππίίσσχχεεσσηη  εερργγαασσίίααςς  ααππόό
2211//1122,,  αανν  ττοο  υυπποουυρργγεείίοο  δδεενν  κκααττααββάάλλεειι  µµέέχχρριι  1188//1122  ττιιςς  εεφφηηµµεερρίίεεςς  ττοουυ
22000099..  ΌΌππωωςς  ααννααφφέέρροουυνν  σσττηηνν  κκοοιιννήή  ττοουυςς  αανναακκοοίίννωωσσηη::  ««ΣΣττηηρρίίζζοουυµµεε
ττηηνν  ααππεερργγίίαα  πποουυ  εεξξήήγγγγεειιλλεε  ηη  ΟΟΕΕΝΝΓΓΕΕ  σσττιιςς  1177//1122//0099,,  αανν  κκααιι  δδιιααφφωωννοούύ--
µµεε  ττόόσσοο  γγιιαα  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ((µµιιαα  ηηµµέέρραα))  όόσσοο  κκααιι  γγιιαα  ττηηνν  εεξξααγγγγεελλίίαα  ττηηςς  ττεε--
λλεευυττααίίααςς  σσττιιγγµµήήςς((πποουυ  µµόόννοο  ζζηηµµιιοογγόόννοο  µµπποορρεείί  νναα  εείίννααιι  σσττιιςς  κκιιννηηττοοπποοιι--
ήήσσεειιςς  µµααςς))  κκααιι  ππρροοττεείίννοουυµµεε  ττηηνν  εεξξααγγγγεελλίίαα  πποολλυυήήµµεερρηηςς  ααππεερργγίίααςς  ττοο
ννέέοο  έέττοοςς  µµεε  έέγγκκααιιρρηη  αανναακκοοίίννωωσσηη  κκααιι  οοµµααδδιικκήή  σσυυµµµµεεττοοχχήή»»..  

Αυτή είναι η απάντηση που πρέπει να πάρουν οι απειλές της κυ-
βέρνησης για «δηµοσιονοµικό έλεγχο», σκληρές περικοπές δηλαδή
σε όλο το δηµόσιο, την παιδεία, την υγεία, µια επίθεση που έχει ήδη
ξεκινήσει. Είναι ενδεικτικό ότι την ίδια στιγµή, που η κυβέρνηση µέσω
του νέου συστήµατος φορολόγησης προσπαθεί να βάλει χέρι στις
τσέπες των νοσοκοµειακών γιατρών από την πίσω πόρτα,  η
∆ΕΠΑΝΟΜ (∆ηµόσια Επιχείρηση Ανέγερσης Νοσηλευτικών Μονά-
δων) αναφέρει σε έγγραφό της προς το Γενικό Γραµµατέα ∆ηµοσίων
Εργων ότι θα διακόψει τις εργασίες σε 14 έργα «για µη εξόφληση λο-
γαριασµών λόγω έλλειψης χρηµατοδότησης».

«∆εν πρόκειται να πληρώσουµε εµείς τα σπασµένα της κρίσης. Οι
τραπεζίτες και οι βιοµήχανοι έχουν το θράσος να απειλούν ότι χρειά-
ζεται να ‘χυθεί αίµα’ από τους εργαζόµενους για να γλιτώσει η οικο-
νοµία την πτώχευση και η κυβέρνηση ετοιµάζεται να εφαρµόσει πά-
γωµα µισθών, προσλήψεων, κονδυλίων στο δηµόσιο τοµέα. Τους
απαντάµε ότι είναι κόκκινη γραµµή, δεν θα πληρώσουµε εµείς τα
σπασµένα της κρίσης» τόνισε στην τοποθέτησή του στο Γενικό Συµ-
βούλιο της ΟΕΝΓΕ ο εκπρόσωπος του Νυστεριού ΚΚώώσσττααςς  ΚΚααττααρραα--
χχιιάάςς, ειδικευόµενος στο Αγία Σοφία. «Η 24ωρη απεργία της ΟΕΝΓΕ
πρέπει να γίνει το ξεκίνηµα άµεσης απεργιακής κλιµάκωσης και συ-
ντονισµού».

Γιώργος Πίττας

ΑΠΕΡΓΙΑ 
17 ∆ΕΚΕΜΒΡΗ

Τα Νοσοκοµεία στον αγώνα

ΣΣ ττιιςς  1177  ∆∆εεκκέέµµββρρηη  οοιι  ννοοσσοοκκοοµµεειιαα--
κκοοίί  γγιιααττρροοίί  ΑΑθθήήννααςς  κκααιι  ΠΠεειιρρααιιάά
ψψηηφφίίζζοουυνν  γγιιαα  ττηη  ααννάάδδεειιξξηη  ττοουυ  ννέέ--

οουυ  ∆∆ΣΣ  ττηηςς  ΕΕΙΙΝΝΑΑΠΠ  κκααιι  γγιιαα  ααννττιιππρροοσσώώ--
πποουυςς  σσττοο  ΣΣυυννέέδδρριιοο  ττηηςς  ΟΟΕΕΝΝΓΓΕΕ..  ΘΘαα
υυππάάρρχχοουυνν  κκάάλλππεεςς  σσεε  όόλλαα  τταα  ννοοσσοοκκοο--
µµεείίαα  κκααιι  ηη  ψψηηφφοοφφοορρίίαα  θθαα  κκρρααττήήσσεειι  ααππόό
ττιιςς  88ππµµ  έέωωςς  ττιιςς  44..3300µµµµ..  ΣΣττιιςς  εεκκλλοογγέέςς  γγιιαα
ττηηνν  ΕΕΙΙΝΝΑΑΠΠ  κκααιι  ττηηνν  ΟΟΕΕΝΝΓΓΕΕ  σσυυµµµµεεττέέχχεειι
µµεε  ψψηηφφοοδδέέλλττιιοο  ηη  ΠΠρρωωττοοββοουυλλίίαα  ΓΓέέννοοββαα--
ΝΝυυσσττέέρριι..  

Την περασµένη Παρασκευή, η Εργα-
τική Αλληλεγγύη βρέθηκε σε περιοδεία
των υποψηφίων στο νοσοκοµείο ΠΠααίί--
δδωωνν  ΑΑγγίίαα  ΣΣοοφφίίαα όπου µοιράστηκε το
προεκλογικό φυλλάδιο της Γένοβας.
«Αίσχος. Μόνο έτσι µπορεί να περιγρα-
φεί η κατάσταση στο χώρο της υγείας,
µε τον οποίο πρέπει κάποια στιγµή, κά-
ποιος να ασχοληθεί σοβαρά. Είναι ανή-
κουστο να µιλάνε ενόψει της κρίσης για
νέες περικοπές. Η Yγεία δεν σηκώνει
άλλες περικοπές» δήλωσε στην Εργατι-
κή Αλληλεγγύη, η ΑΑγγγγεελλιικκήή  ΗΗλλιιάάδδοουυ, ει-
δικευόµενη παιδοψυχίατρος και υποψή-
φια µε το Νυστέρι στο νοσοκοµείο Αγία
Σοφία. «Εχουµε  ελλείψεις σε κλίνες, τε-
ράστιες ελλείψεις σε προσωπικό (ιατρι-
κό και νοσηλευτικό), ελλείψεις σε υλικο-
τεχνική υποδοµή. Εξακολουθούν να
πληρώνουν τις εφηµερίες µε το παλιό
µισθολόγιο. Αυτό που πρέπει να απαιτή-
σουµε είναι να δοθούν όλα τα κονδύλια
που χρειάζονται για να καλυφθούν όλες
αυτές οι ανάγκες».

Στις προηγούµενες εκλογές, το Νυ-
στέρι µε 247 ψήφους είχε διπλασιάσει
τη δύναµή του και είχε αναδειχθεί η πα-
ράταξη µε τη µεγαλύτερη άνοδο. Στις
φετινές εκλογές διεκδικεί ξανά την
έδρα που τρία χρόνια πριν, του έκλε-
ψαν µε πραξικόπηµα οι παρατάξεις
∆ΗΚΝΙ και ΑΕΓ επικαλούµενες το νόµο
1264. 

«Τα τελευταία χρόνια, το Νυστέρι
έχει ένα σταθερό και συνεχή ρόλο στο
να πιέζει µε κινήσεις και µέσα στις συ-

νελεύσεις βάσης στα νοσοκοµεία και
µέσα στα συνδικαλιστικά όργανα για να
βγούνε οι αγώνες» µας είπε η ΑΑνννναα  ΞΞαανν--
θθάάκκηη υποψήφια από το ΙΙπππποοκκρράάττεειιοο.
«Τσάµπα, ο Λαοπόδης και ο Τσούκαλος
κοκορεύονταν ότι αυτοί υπογράψαν τη
σύµβαση, αλλά ακόµα και αυτή λήγει
σε λίγο και δεν έχει γίνει τίποτα: Ούτε
για τις προσλήψεις που υπόσχονταν,
ούτε για τις εφηµερίες, που σε αρκετά
νοσοκοµεία χρωστάνε ακόµα του Αυ-
γούστου. Το ίδιο κενές και οι υποσχέ-
σεις για νέες κλίνες στις ΜΕΘ ενόψει
της γρίπης ή τα Κέντρα Υγείας Αστικού
Τύπου. Χρειαζόµαστε νέες κινητοποιή-
σεις και δυνατό Νυστέρι µε έδρα στην
ΕΙΝΑΠ και την ΟΕΝΓΕ».  

Ανακοίνωση

««ΗΗ  ΠΠρρωωττοοββοουυλλίίαα  ΓΓΕΕΝΝΟΟΒΒΑΑ--ΝΝΥΥΣΣΤΤΕΕΡΡΙΙ
ππρρωωττοοσσττάάττηησσεε  κκααιι  ββρρέέθθηηκκεε  µµέέσσαα  σσεε
όόλλεεςς  ααυυττέέςς  ττιιςς  µµάάχχεεςς,,  όόλληη  ττηηνν  ππρροοηη--
γγοούύµµεεννηη  ππεερρίίοοδδοο,,  µµααζζίί  µµεε  ττοουυςς  µµααχχηηττιι--
κκοούύςς  ννοοσσοοκκοοµµεειιαακκοούύςς  γγιιααττρροούύςς  ττηηςς  ββάά--
σσηηςς,,  ππααννεελλλλααδδιικκάά  µµεε  ττηη  σσυυµµµµεεττοοχχήή  ττηηςς
σσττοο  ΓΓεεννιικκόό  ΣΣυυµµββοούύλλιιοο  ττηηςς  ΟΟΕΕΝΝΓΓΕΕ  κκααιι
ττηη  ∆∆ιιααππρρααγγµµααττεευυττιικκήή  ΟΟµµάάδδαα,,  ααλλλλάά  κκααιι
σσεε  κκάάθθεε  ννοοσσοοκκοοµµεείίοο  δδίίννοοννττααςς  µµεε  ττιιςς  δδυυ--
ννάάµµεειιςς  ττηηςς,,  ττηη  µµάάχχηη  ττηηςς  οορργγάάννωωσσηηςς  ττοουυ
κκιιννήήµµααττοοςς……»»  ααννααφφέέρρεειι  ηη  αανναακκοοίίννωωσσηη
ττοουυ  ΝΝυυσσττεερριιοούύ  κκααιι  σσυυννεεχχίίζζεειι::  ««ΘΘαα  εείίννααιι
µµεεγγάάλλοο  ππιισσωωγγύύρριισσµµαα  µµεεττάά  ααππόό  ττιιςς  ννίί--
κκεεςς,,  τταα  ππρροοχχωωρρήήµµαατταα  κκααιι  ττιιςς  ααννααττρροο--
ππέέςς  νναα  ααφφήήσσοουυµµεε  ττηηνν  ίίδδιιαα  σσυυµµββιιββαασσµµέέ--
ννηη  ηηγγεεσσίίαα  ττηηςς  ΕΕΙΙΝΝΑΑΠΠ  νναα  κκααθθοορρίίσσεειι  ττιιςς
εεξξεελλίίξξεειιςς..  ΜΜέέσσαα  σσεε  ααυυττέέςς  ττιιςς  σσυυννθθήήκκεεςς
χχρρεειιάάζζεεττααιι  µµιιαα  άάλλλληη  ΕΕΙΙΝΝΑΑΠΠ  πποουυ  νναα  σσττηη--
ρρίίζζεειι  ττηη  δδυυννααµµιικκήή  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  κκααιι  νναα
ααννοοίίγγεειι  ννιικκηηφφόόρραα  ππρροοοοππττιικκήή..  ΈΈνναα  άάλλλλοο
σσυυννέέδδρριιοο,,  όόχχιι  εεθθιιµµοοττυυππιικκόό,,  ααλλλλάά  σσυυννέέ--
δδρριιοο  ααγγώώνναα  κκααιι  ααππεερργγιιαακκήήςς  δδρράάσσηηςς  ττηηςς
ΟΟΕΕΝΝΓΓΕΕ..  ΗΗ  ψψήήφφοοςς  σσττηηνν  ππρρωωττοοββοουυλλίίαα
ΓΓΕΕΝΝΟΟΒΒΑΑ--ΝΝΥΥΣΣΤΤΕΕΡΡΙΙ  εείίννααιι  ψψήήφφοοςς  γγιιαα  νναα
εεκκφφρραασσττεείί  ξξεεκκάάθθααρραα  ττοο  ππιιοο  ααγγωωννιισσττιικκόό
κκααιι  αασσυυµµββίίββαασσττοο  κκοοµµµµάάττιι  ττωωνν  ννοοσσοοκκοο--
µµεειιαακκώώνν  γγιιααττρρώώνν  ααππέέννααννττιι  σσεε  κκάάθθεε  ««ρρεε--
ααλλιισσµµόό»»  κκααιι  υυππααννααχχώώρρηησσηη»»..

Στηρίξτε ΝΥΣΤΕΡΙ στην ΕΙΝΑΠ

ΜΜααζζιικκήή  σσυυµµµµεεττοοχχήή  εείίχχεε  ηη  ππααρράάσστταασσηη  δδιιαα--
µµααρρττυυρρίίααςς  πποουυ  ππρρααγγµµααττοοπποοιιήήθθηηκκεε  ττηη  ∆∆εευυττέέ--
ρραα  σσττοο  ΓΓηηρροοκκοοµµεείίοο  ΑΑθθηηννώώνν  εεννάάννττιιαα  σσττιιςς  ααπποο--
λλύύσσεειιςς  ττωωνν  σσυυννδδιικκααλλιισσττώώνν  ΕΕλλέέννηηςς  ΣΣιιώώτταα  κκααιι
ΒΒαασσίίλληη  ΤΤοουυµµππέέλληη  ((ππρρώώηηνν  γγρρααµµµµααττέέαα  κκααιι  ππρρώώ--
ηηνν  ππρροοέέδδρροουυ  ττοουυ  ΣΣωωµµααττεείίοουυ  ααννττίίσσττοοιιχχαα))..  ΠΠαα--
ρράά  ττιιςς  ππρροοσσππάάθθεειιεεςς  ττηηςς  εερργγοοδδοοσσίίααςς  --  πποουυ  εεξξαα--
κκοολλοουυθθεείί  νναα  ππααρρααµµέέννεειι  ««ααννέέννδδοοττηη»»  σσττοο  ζζήήττηηµµαα
ττωωνν  ααπποολλύύσσεεωωνν  --  νναα  εεµµπποοδδίίσσεειι  ττηηνν  εεννηηµµέέρρωωσσηη
ττωωνν  εερργγααζζοοµµέέννωωνν,,  ττεελλιικκάά  οοιι  δδιιααµµααρρττυυρρόόµµεεννοοιι
µµππήήκκαανν  σσττοο  χχώώρροο  ττοουυ  ΓΓηηρροοκκοοµµεείίοουυ,,  όόπποουυ  κκααιι
µµοοιιρράάσσττηηκκεε  ττοο  ψψήήφφιισσµµαα  ττηηςς  ΟΟΣΣΝΝΙΙΕΕ  ττοο  οοπποοίίοο
ααννααφφέέρρεειι  ααννάάµµεεσσαα  σσεε  άάλλλλαα::

«Οι απολύσεις αυτές αποτελούν τροµοκρα-
τική επίθεση της εργοδοσίας ενάντια στους
εργαζόµενους, που συνδικαλίζονται, που διεκ-
δικούν, που αγωνίζονται. Η ‘Ελεήµονα Εταιρεί-
α’ και η Εκκλησία της Ελλάδας για άλλη µια
φορά ποινικοποιούν τη συνδικαλιστική δράση
και παραβιάζουν κατάφορα τα δηµοκρατικά
δικαιώµατα των εργαζοµένων και µε πρωτοφα-
νή εκδικητικότητα διώκουν ποινικά τους 2 συν-
δικαλιστές απολύοντάς τους, χωρίς αποζηµίω-
ση… ∆εν πρόκειται να ανεχτούµε να απολύο-
νται συνάδελφοί µας, εργαζόµενοι, οικογενει-
άρχες» καταλήγει η ανακοίνωση της ΟΣΝΙΕ
καλώντας σε κλιµάκωση του αγώνα. Ο αγώ-
νας, η συµπαράσταση και η αλληλεγγύη θα
πρέπει να συνεχιστούν ακόµα πιο δυναµικά µέ-
χρι την ανάκληση των απολύσεων.

Σε στάση εργασίας και συγκέντρωση στην
είσοδο του νοσοκοµείου προχωράει ο Σύλλο-
γος Εργαζοµένων στο νοσοκοµείο Αγία Σοφία
την Τετάρτη 16 ∆εκέµβρη, 8πµ-11πµ, µε βασι-
κό αίτηµα την άµεση πρόσληψη προσωπικού.
Η οργή για την κατάσταση διάλυσης που
έχουν επιφέρει οι περικοπές στην υγεία ήταν
έκδηλη σε όλες τις ειδικότητες και κατηγορίες
εργαζοµένων. Πολλοί εργαζόµενοι ανέφεραν
ότι το νοσοκοµείο τους χρωστάει τον εξωφρε-
νικό αριθµό των 150 ή και 300 ηµερών ρεπό
(!), καθώς αναγκάζονται να δουλεύουν και τα
ρεπό λόγω της έλλειψης προσωπικού.

�Την Πέµπτη 17 ∆εκέµβρη στις 4µµ θα
πραγµατοποιηθεί στο Εργατικό Κέντρο
Πειραιά (Οµηρίδου-Σκυλίτση 19, 6ος
όροφος) η τρίτη συνέλευση του
Συνδικάτου Ιδιωτικής Υγείας Πειραιά µε
στόχο τον ορισµό εφορευτικής επιτροπής
και την πραγµατοποίηση των εκλογών του
Συνδικάτου.

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:

Νοσοκοµείο Αγία Όλγα
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Το 2009 κλείνει μέσα σε συνθήκες τεράστιας οικονομικής
κρίσης με τους καπιταλιστές να φοβούνται τον κίνδυνο χρεω-
κοπίας και τις κυβερνήσεις να προσπαθούν να περάσουν τα
μέτρα που θα φορτώσουν τα βάρη στις πλάτες των εργαζόμε-
νων. Το Σοσιαλιστικό Εργατικό Κόμμα κλείνει τη χρονιά με τον
κύκλο των εκδηλώσεων «Η κρίση, το ΠΑΣΟΚ και η πάλη για το
Σοσιαλισμό», θέλοντας να συμβάλει στη συζήτηση για την
προοπτική των αγώνων και τα καθήκοντα της αριστεράς.  

Ο γύρος εκδηλώσεων ξεκίνησε από του Ζωγράφου στις 10
Δεκέμβρη με ομιλητή τον Πάνο Γκαργκάνα. «Μια πολύ ζωντα-
νή συζήτηση πραγματοποιήθηκε στο πνευματικό κέντρο στου
Ζωγράφου», μας είπε ο Γιώργος Τσαμούρης. «Συμμετείχαν
μαθήτες και φοιτητές που τις προηγούμενες μέρες είχαν δώ-
σει δυναμικό παρόν στα συλλαλητήρια για τον ένα χρόνο από
την εξέγερση του Δεκέμβρη, εργαζόμενοι καθώς και μέλη της
τοπικής ΑΝΤΑΡΣΥΑ και των κινημάτων πόλης.  Η συζήτηση
επικεντρώθηκε στα τεράστια προβλήματα που υπάρχουν εξαι-
τίας της κρίσης. Διαλυμένη παιδεία, νοσοκομεία χωρίς προ-
σωπικό, ιδιωτικοποιήσεις, κλεισίματα εργοστασίων και απολύ-
σεις. Η ανάγκη να δοθούν μάχες εδώ και τώρα είναι η εικόνα
που ήρθε από παντού, καθώς και η ανάγκη σε κάθε χώρο και
σε κάθε μάχη να προτωστατήσουν τα πιο πρωτοπόρα κομμά-
τια των εργατών τόσο στην οργάνωση τους όσο και για να κά-
νουν τη σύνδεση ότι ένας άλλος κόσμος είναι έφικτος». 

Στο Ρέθυμνο η εκδήλωση έγινε το Σάββατο 12 Δεκέμβρη με
ομιλητές το Γιάννη Σηφακάκη απο το ΣΕΚ και τον Κώστα Κου-
τελιδάκη απο την ΟΚΔΕ-Σπάρτακος. «Την συζήτηση παρακο-
λούθησαν 17 άτομα,φοιτητές, μαθητές, εργαζόμενοι, ανάμεσα
τους και δυο εργαζόμενες απο τα stage όπου τοποθετήθηκαν,
ζητώντας την συμπαράσταση μας στην διήμερη απεργία τους
και στο παγκρήτιο συλλαλητήριο της Παρασκευής 18/12», μας
είπε ο Νίκος Σκιαδάς. «Οι παρεμβάσεις στην συζήτηση κινηθή-
καν γύρω απο τα αδιέξοδα που δημιουργεί ο καπιταλισμός, το
αν και πώς μπορεί να δουλέψει καλύτερα μια σοσιαλιστική
κοινωνία, η κεντρική σημασία της εργατικής τάξης αλλά και με
ποιούς τρόπους μπορούμε να παλεύουμε στις μάχες του σή-
μερα».

Την Κυριακή 13/12 σειρά είχε το Ηράκλειο Κρήτης. «Είμα-
σταν περίπου 40 άτομα, με πλειοψηφία ανένταχτο κόσμο» πε-
ριγράφει η Λυδία Παυλίδη από το Βιολογικό Ηρακλείου. «Άνοι-
ξε το θέμα της οικονομικής κρίσης που τα αποτελέσματα της
τα βιώνουμε ή θα τα βιώσουμε όπως οι απολύσεις των stage,
των συμβασιούχων και των ωρομίσθιων, τον προϋπολογισμό
που έρχεται «βελτιωμένος» για τις ανάγκες της οικονομίας και
την οικονομική κατάρρευση του Ντουμπάι και ίσως και άλλων
χωρών μέσα σε αυτές και η Ελλάδα. Ακόμα έγινε μεγάλη κου-
βέντα για το ΠΑΣΟΚ και τις προεκλογικές του υποσχέσεις που
όχι μόνο δεν υλοποιεί, αλλά αντίθετα παίρνει σκληρά μέτρα
και οι ευρωπαίοι φοβούνται ότι δε θα περάσουν γιατί το κίνη-
μα θα σταθεί απέναντι του. Και φυσικά από εκεί άνοιξε και το
θέμα του ποια πρέπει να είναι η στάση της αριστεράς της επί-
σημης και της αντικαπιταλιστικής και πως θα βγει το κίνημα
δυναμικά στο δρόμο ώστε να μην περάσει ο Γ. Παπανδρέου
αυτά τα μέτρα και να μην πληρώσουμε εμείς την κρίση τους». 

Την Κυριακή 13/12 έγινε εκδήλωση και στον Πειραιά. Συμ-
μετείχαν μαθητές, φοιτητές και εργαζόμενοι από τα ΜΜΕ,
τους λιθογράφους, τους χώρους του δημοσίου. Ο Πέτρος
Κωνσταντίνου που ήταν ο βασικός ομιλητής τόνισε ότι μέσα
σε αυτή την περίοδο όπου η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ προσπα-
θεί να διαχειριστεί την κρίση είναι ρεαλιστικό να κερδίσει τον
κόσμο η Αριστερά αρκεί να έχει την πολιτική της σύγκρουσης
με το σύστημα του καπιταλισμού. «Δεν περιμένουμε πότε θα
έρθουν οι χρεωκοπίες οργανώνουμε τις αντιστάσεις με αφε-
τηρία την πανεργατική απεργία στις 17 Δεκέμβρη», τόνισε.
«Τα χρέη δημιουργήθηκαν όταν η κρίση ανάγκασε τις κυβερ-
νήσεις να βάλουν χέρι στις δικές μας τσέπες και να χρηματο-
δοτήσουν τις τράπεζες», τόνισε ο Κώστας, δημοσιογράφος
«Δεν πρόκειται για εθνική κρίση αλλά για κρίση του καπιταλι-
σμού».

Η κρίση, 
το ΠΑΣΟΚ 
και η πάλη για
το Σοσιαλισμό

Σε ένα αρχικό πρακτικό συμφωνίας κατέληξαν η διοίκηση του
ΟΛΠ με τις συνδικαλιστικές ηγεσίες των εργαζόμενων στο Λιμάνι,
στα πλαίσια του διάλογου που ξεκίνησε μετά την πρόσφατη απεργία
διαρκείας τους. 

Το πρακτικό της συμφωνίας προβλέπει διασφαλίσεις όσον αφορά
την απασχόληση ενός αριθμού εργαζομένων του ΟΛΠ στην προβλή-
τα ΙΙ, την οποία από 15/12 θα διαχειρίζεται η Cosco για τα επόμενα
35 χρόνια. Επίσης προβλέπει εργασιακή εξίσωση παλαιών και νεο-
προσληφθέντων στον ΟΛΠ. Ακόμα προβλέπεται η δυνατότητα μετα-
τάξεων για όσους εργαζόμενους το επιθυμούν καθώς και η δυνατό-
τητα της εθελούσιας εξόδου, που θα οριστικοποιηθεί ύστερα από
νομοθετική ρύθμιση. Τέλος από την 1/6/2010 θα λειτουργήσει η προ-
βλήτα Ι που σύμφωνα με την αρχική συμφωνία θα λειτουργεί κάτω
από τη διοίκηση του ΟΛΠ. 

«Το κόστος της εθελουσίας είχε υπολογιστεί από την προηγούμε-
νη διοίκηση σε ποσό άνω των 50 εκατ. ευρώ, αλλά πλέον γίνονται
συζητήσεις για αναπροσαρμογή του προς τα πάνω. Εκτιμάται ότι
από το προσωπικό του ΟΛΠ θα απομακρυνθούν περί τα 300 άτομα
εκ των οποίων τα 200 με την εθελουσία και περί τα 100 άτομα με την
παροχή ειδικών κινήτρων», αναφέρει η Καθημερινή (15/12). 

Πρόκειται για μια συμφωνία συμβιβασμού που εγκαταλείπει το βα-

σικό αίτημα να μην μπει η COSCO στο λιμάνι. Οι εργαζόμενοι στον

ΟΛΠ θα χρειαστεί να παραδειγματιστούν από όσα έγιναν στον ΟΤΕ,

όπου η κυβέρνηση Καραμανλή είχε καταρτίσει ένα πρόγραμμα εθε-

λουσίας με στόχο το ξεπούλημα του ΟΤΕ στους ιδιώτες. Το πρό-

γραμμα εθελουσίας δημιούργησε τεράστιο έλλειμμα στα ταμεία με

αποτέλεσμα να μπαίνουν σε κίνδυνο τα ασφαλιστικά δικαιώματα

όλων των εργαζομένων. 

Μέσα σε μία περίοδο οικονομικής κρίσης ο μόνος δρόμος που

έχουν οι εργαζόμενοι είναι να ξαναπιάσουν το νήμα των απεργιακών

κινητοποιήσεων κόντρα στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ που χαρίζει το

λιμάνι στην Cosco και φορτώνει τα βάρη στους εργαζόμενους.  

l Εκλογές για την ανάδειξη νέου ΔΣ έγιναν στις αρχές Δεκέμβρη

στην Ενωση Λιμενεργατών ΟΛΠ. Τα αποτελέσματα ήταν τα εξής:

«Ενωμένοι- Αδέσμευτοι Λιμενεργάτες» 213 ψήφους και 10 έδρες,

Ενωτική Συνεργασία (ΠΑΣΚΕ) 82 ψήφους και 4 έδρες, Δημοκρατική

Ενότητα (ΠΑΜΕ) 10 ψήφους και 1 έδρα, «Πολιτικά Ανεξάρτητη Λιμε-

νεργατική Επανάσταση» 10 ψήφους και καμία έδρα (η έδρα ανάμε-

σα στις δύο παρατάξεις που ισοψήφισαν δόθηκε στη Δημοκρατική

Ενότητα ύστερα από κλήρωση).

Συμβιβασμός στον ΟΛΠ

“Κύμα” διαμαρτυρίας
100.000 νέοι και εργαζόμενοι από τη Δα-

νία και άλλες χώρες διαδήλωσαν στους
δρόμους της Κοπεγχάγης στην κορύφωση
των κινητοποιήσεων το Σάββατο 12 Δεκέμ-
βρη ενάντια στην κλιματική αλλαγή. H δια-
δήλωση ξεκίνησε στην πλατεία μπροστά
από το Κοινοβούλιο  με τη συμμετοχή ακτι-
βιστών για το περιβάλλον, σοσιαλιστών,
αναρχικών και ποικίλων κινημάτων και οργα-
νώσεων, όπως το διεθνές αγροτικό κίνημα
Via Campesina και τελείωσε έξι χιλιόμετρα
μετά στο Μπέλα Σέντρ, όπου γινόταν η Σύ-
νοδος του ΟΗΕ.

«Ακόμα και οι πιο συντηρητικές εφημερί-
δες αναγκάστηκαν να αποδεχθούν την επι-
τυχία των κινητοποιήσεων. Στόχος μας ήταν
να χτίσουμε μια πολύχρωμη, μαζική, ανοιχτή
στις πλατιές μάζες διαδήλωση και το πετύ-
χαμε» λέει ο Χέρμαν Ντβόρζακ, ακτιβιστής
από την Αυστρία.

«Ο κόσμος ήταν τόσο πυκνός που δεν
μπορούσες να κουνηθείς και αυτό σε ένα
δρόμο 40 μέτρα πλατύ. Μέχρι να αρχίσουμε
να περπατάμε περιμέναμε μια τουλάχιστον
ώρα» αναφέρει η Μαξίμ Κόμπ που διαδήλω-
σε στο μπλοκ «System Change – not climate

change» («Αλλαγή του Συστήματος-Όχι κλι-
ματική αλλαγή»). «Είναι μια διαδήλωση που
θα αφήσει εποχή. Σηματοδοτεί την μαζική
είσοδο των κοινωνικών κινημάτων για την
κλιματική αλλαγή στο προσκήνιο, είναι ένα
αποφασιστικό γεγονός από αυτά που λέμε
‘πριν’ και ‘μετά’».

Η κυβέρνηση της Δανίας αντιμετώπισε με
άγρια καταστολή α λα Χρυσοχοϊδη τους δια-
δηλωτές, με αναίτιες επιθέσεις και συλλαμ-
βάνοντας «προληπτικά» 1.000 διαδηλωτές
τους οποίους αφού κράτησε επί ώρες ξα-
πλωμένους στο δρόμο, μέσα στο κρύο και
χωρίς τη δυνατότητα να πάνε καν στην του-
αλέτα, τους κράτησε σε κλουβιά και στη συ-
νέχεια στη συντριπτική τους πλειοψηφία,
τους άφησε ελεύθερους.

Καπιταλισμός

Μαζική ήταν και η συμμετοχή στην Αντι –
Σύνοδο των κινημάτων. «Κύρια αιτία της κλι-
ματικής αλλαγής είναι ο καπιταλισμός. Είμαι
πολύ χαρούμενη που σας ακούω γιατί αυτό
είναι πολύ δύσκολο να ειπωθεί στη μεγάλη
σύνοδο» ήταν η χαρακτηριστική τοποθέτη-

ση της Ανχέλικα Ναβάρο, διαπραγματεύ-
τριας από τη Βολιβία. 

Τη Δευτέρα έγινε διαδήλωση με αίτημα
το άνοιγμα των συνόρων στους κλιματικούς
μετανάστες, ενώ νέες κινητοποιήσεις ετοι-
μάζονται για τις 16 Δεκέμβρη. «Οι ηγέτες
των πιο πλούσιων κρατών θα ψάξουν κάθε
δυνατό τρόπο για να πουν ‘δεν πληρώνου-
με’. Αυτό σημαίνει να πληρώσουν οι φτωχοί
αντί για αυτούς» λέει η Ανν Λάνγκ από το
Internatiolale Socialister, αδελφή οργάνωση
του ΣΕΚ στη Δανία.

Στην ίδια τη Σύνοδο, οι μεγάλες δυνάμεις
του πλανήτη, πρωτοστατούντων των ΗΠΑ,
δεν δείχνουν να ανησυχούν τόσο για την
απειλή της κλιματικής αλλαγής, αλλά για
πόσο παραπάνω χρόνο θα μπορούν να εκ-
πέμπουν τους ζημιογόνους για το περιβάλ-
λον ρύπους, για να αυξάνουν τα κέρδη τους
πολυεθνικές και ιμπεριαλιστές. Την Παρα-
σκευή 18 Δεκέμβρη, οπότε αναμένονται οι
ηγέτες των χωρών για να κλείσει η Σύνοδος,
τίποτα ουσιαστικό δεν θα έχει προκύψει
προς όφελος του πλανήτη.

Γ.Π.

ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΕΚ

Κοπεγχάγη 12 Δεκέμβρη



ΣΣεε  λλίίγγεεςς  µµέέρρεεςς  κκλλεείίννεειι  έέννααςς
χχρρόόννοοςς  ααππόό  ττοουυςς  ιισσρρααηηλλιιννοούύςς
ββοοµµββααρρδδιισσµµοούύςς  σσττηη  ΓΓάάζζαα..

ΣΣττιιςς  2277  ∆∆εεκκέέµµββρρηη  ττοουυ  22000088  τταα  ιισσ--
ρρααηηλλιιννάά  ααεερροοσσκκάάφφηη  ξξεεκκίίννηησσαανν  νναα
ρρίίχχννοουυνν  κκααιι  δδεενν  σσττααµµάάττηησσαανν  µµέέχχρριι
ττιιςς  2211  ΓΓεεννάάρρηη..  ΣΣττοο  µµεεττααξξύύ,,  ααππόό  ττιιςς  33
ΓΓεεννάάρρηη  κκααιι  µµεεττάά,,  εείίχχεε  ξξεεκκιιννήήσσεειι  ηη
χχεερρσσααίίαα  εεππίίθθεεσσηη  ττοουυ  ιισσρρααηηλλιιννοούύ
σσττρρααττοούύ..  ΗΗ  δδιιααφφοορράά  ιισσχχύύοοςς  ααννάάµµεε--
σσαα  σσττιιςς  δδύύοο  ππλλεευυρρέέςς  έέκκααννεε  ααππόό  ττηηνν
ααρρχχήή  δδύύσσκκοολληη  αακκόόµµηη  κκααιι  ττηη  χχρρήήσσηη
ττηηςς  λλέέξξηηςς  ππόόλλεεµµοοςς..  ΗΗ  ΓΓάάζζαα  δδεενν  έέχχεειι
οοπποοιιοουυδδήήπποοττεε  εείίδδοουυςς  ααννττιιααεερροοπποορριι--
κκήή  άάµµυυνναα..  ΤΤοο  ΙΙσσρρααήήλλ  ββοοµµββάάρρδδιιζζεε
όόπποοιιοο  κκττίίρριιοο  ήήθθεελλεε,,  κκάάννοοννττααςς  εεππίίδδεειι--
ξξηη  ωωµµόόττηηττααςς..

Τα ισραηλινά εγκλήµατα κατα-
γράφηκαν µε τον πιο επίσηµο τρόπο
στην έκθεση Γκόλντστοουν που δη-
µοσιεύτηκε µε ευθύνη του ΟΗΕ τον
περασµένο Σεπτέµβρη. Οι νεκροί
Παλαιστίνιοι ξεπέρασαν τους 1400,
έναντι µόλις 13 Ισραηλινών. Η επι-
τροπή του δικαστή Γκόλντστουν επι-
βεβαίωσε ότι το Ισραήλ χρησιµοποί-
ησε απαγορευµένα όπλα, ανάµεσά
τους βόµβες λευκού φωσφόρου,
ακόµη και όταν χτύπησε την ίδια την
έδρα του ΟΗΕ στη Γάζα. Το χτύπη-
µα αυτό κατέστρεψε τα τρόφιµα και
τα καύσιµα της Υπατης Αρµοστείας
του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Στην
έκθεση καταγράφηκαν επίσης δεκά-
δες περιστατικά βοµβαρδισµών
ακριβώς την ώρα που οικογένειες ή
ολόκληρα καραβάνια προχωρούσαν
συντεταγµένα για να φτάσουν σε
κάποια πιο ασφαλή περιοχή. 

Το τζαµί Μακάντµα χτυπήθηκε
την ώρα που ο κόσµος προσευχό-
ταν. Χτυπήθηκαν πολυσύχναστοι
δρόµοι και χιλιάδες σπίτια. Στην πυ-
κνοκατοικηµένη Γάζα η κατάρρευση
πολυκατοικιών σηµαίνει ότι ολόκλη-
ρες οικογένειες, σε κάποιες περι-
πτώσεις µέχρι και 40 άτοµα, θάφτη-
καν κάτω από τα χαλάσµατα. Ο κό-
σµος στη Γάζα επιβίωνε οριακά ήδη
πριν από τους βοµβαρδισµούς. Το

διεθνές εµπάργκο είχε διαλύσει µε-
γάλο µέρος της υποδοµής, τα νοσο-
κοµεία υπολειτουργούσαν, χωρίς
µηχανήµατα, χωρίς φάρµακα και µε
διακοπές στο ηλεκτρικό ρεύµα.
Υπήρξαν συγκλονιστικές περιγρα-
φές από γιατρούς ότι λόγω των ελ-
λείψεων αναγκάζονταν να επιλέγουν
ποια βρέφη θα µπουν στη θερµοκοι-
τίδα για να σωθούν και ποια θα κα-
ταδικαστούν σε θάνατο. Οι βοµβαρ-
δισµοί προκάλεσαν δεκάδες χιλιά-
δες περισσότερους άστεγους σε
ακόµη πιο δύσκολες συνθήκες.

Εκεχειρία

ΜΜιιαα  ττέέττοοιιοουυ  εείίδδοουυςς  εεππίίθθεεσσηη  ααππόό
ααέέρροοςς  ααππόό  ττηηνν  ττέέττααρρττηη  µµεεγγααλλύύττεερρηη
σσττρρααττιιωωττιικκήή  δδύύννααµµηη  ττοουυ  κκόόσσµµοουυ
µµπποορρεείί  νναα  δδιιααλλύύσσεειι  τταα  ππάάνντταα..  ΟΟτταανν,,
όόµµωωςς  ττοο  ΙΙσσρρααήήλλ  ππρροοσσππάάθθηησσεε  νναα  εειι--
σσββάάλλεειι  σσττηηνν  κκααρρδδιιάά  ττηηςς  ΛΛωωρρίίδδααςς
ττηηςς  ΓΓααζζάάςς  κκααιι  νναα  φφττάάσσεειι  σσττιιςς  µµεεγγάά--
λλεεςς  ππόόλλεειιςς  τταα  ππρράάγγµµαατταα  δδεενν  ααπποοδδεείί--
χχθθηηκκαανν  εεξξίίσσοουυ  εεύύκκοολλαα..  ΟΟτταανν  ττεελλιικκάά
ααννααγγκκάάσσττηηκκεε  νναα  κκηηρρύύξξεειι  εεκκεεχχεειιρρίίαα,,
κκααννέέννααςς  ααππόό  ττοουυςς  σσττόόχχοουυςς  πποουυ  εείίχχεε
ββάάλλεειι  ηη  ιισσρρααηηλλιιννήή  κκυυββέέρρννηησσηη  δδεενν  εείί--
χχεε  εεππιιττεευυχχθθεείί..  

Πρώτα απ' όλα απέτυχε ο βασι-
κός στόχος για ανατροπή της κυ-
βέρνησης της Χαµάς. Το Ισραήλ έλ-
πιζε να προκαλέσει τέτοιο χάος που
ο κόσµος θα στρεφόταν κατά της
“σκληρής” κυβέρνησής του. Το απο-
τέλεσµα ήταν ακριβώς το αντίθετο.
Ο Μαχµούντ Αµπάς, ο πρόεδρος
της Παλαιστινιακής Αρχής που έχει
διατηρήσει πραξικοπηµατικά τον
έλεγχο στη ∆υτική Οχθη, έφτασε να
φυλακίζει Παλαιστίνιους που διαδή-
λωναν την ώρα των βοµβαρδισµών
υπέρ της Γάζας.

Ολόκληρη η Μέση Ανατολή κινδύ-
νευε να µπει σε εκρηκτική τροχιά
καθώς οι διαδηλώσεις έβαζαν µεγά-
λη πίεση πάνω στα αραβικά καθε-
στώτα. Κάποια από αυτά αναγκά-
στηκαν να προχωρήσουν σε πρωτο-
φανείς κινήσεις διώχνοντας ισραηλι-

νούς πρέσβεις και εµπορικούς ακο-
λούθους. Η εκεχειρία ήταν µια ανα-
γκαστική κίνηση για να διακοπεί αυ-
τή η εξέλιξη. Το κόστος όµως για το
Ισραήλ ήταν ότι ενώ ξεκινούσε µια
επίθεση για να πάρει τη ρεβάνς µε-
τά το φιάσκο του Λιβάνου το 2006
ξανακατέληξε στο µηδέν. Σήµερα,
ένα χρόνο µετά, η Χαµάς διατηρεί
τον έλεγχο της Γάζας ενώ όσοι συ-
ντάχθηκαν γύρω από τον Μαχµούντ
Αµπάς έχουν συντριβεί πολιτικά. Ο
ίδιος ο Αµπάς δηλώνει ότι δεν θα
ξαναδιεκδικήσει την Προεδρία στις
ερχόµενες εκλογές και η ριζοσπα-
στική πτέρυγα της Φατάχ δείχνει
διατεθειµένη να κερδίσει το χαµένο
έδαφος.

Από την άλλη µεριά το Ισραήλ
βρίσκεται σε µεγαλύτερη κρίση
στρατηγικής από ποτέ. Στην κυβέρ-
νηση βρίσκεται πλέον ο Νετανιάχου
και η οµάδα που όλα τα τελευταία
χρόνια κατάφερνε να κάνει κριτική
στις πολιτικές του Ισραήλ από ακό-
µη πιο δεξιά. Εχει ανεβάσει τους τό-
νους απέναντι στο Ιράν, κάνοντας
ανοιχτά έκκληση για πόλεµο ενα-
ντίον του. Παρουσιάζεται ότι κο-
ντράρει τις πιέσεις του διδύµου
Οµπάµα-Χίλαρι για προσωρινό πά-
γωµα των εποικισµών στην Ιερουσα-
λήµ και στη ∆υτική Οχθη. 

Οµως όλα αυτά σε ένα περιβάλ-
λον που µε βάση τα αποτελέσµατα
της περσινής επίθεσης έχει πείσει
τους πάντες ότι χωρίς την ένταξη
της Χαµάς στο διάλογο για το µέλ-
λον της Παλαιστίνης, τίποτα δεν εί-
ναι εφικτό. Το Ισραήλ έδειξε ότι δεν
έχει τις ικανότητες να επιβάλει τον
σιδερένιο έλεγχο στην περιοχή µε
τον τρόπο που το έκανε από το 1967
ως το 2006. Ενώ σε συνολικότερο
επίπεδο η κρίση της κατοχής στο
Ιράκ και στο Αφγανιστάν δεν αφήνει
περιθώρια για “εύκολες” περιπέτει-
ες ξαφνικών βοµβαρδισµών κατά
του Ιράν, όπως θέλει το Ισραήλ.

Νίκος Λούντος

ΗΗππεερρσσιιννήή  θθηηρριιωωδδίίαα  ττοουυ  ΙΙσσρρααήήλλ  σσττηη  ΓΓάάζζαα  έέββγγααλλεε  ττοονν  κκόόσσµµοο  σσττοο  δδρρόόµµοο  κκααιι  όόχχιι
µµόόννοο  σσττιιςς  ααρρααββιικκέέςς  χχώώρρεεςς..  ΟΟρριισσµµέέννεεςς  ααππόό  ττιιςς  δδιιααδδηηλλώώσσεειιςς  σσττηηνν  ΕΕυυρρώώππηη  γγιιαα
ααλλλληηλλεεγγγγύύηη  σσττηηνν  ΠΠααλλααιισσττίίννηη  ήήτταανν  ααππόό  ττιιςς  µµεεγγααλλύύττεερρεεςς  πποουυ  έέγγιινναανν  πποοττέέ,,

όόππωωςς  σσττοο  ΛΛοοννδδίίννοο  κκααιι  σσττοο  ΠΠααρρίίσσιι..  ΣΣττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  εείίχχααµµεε  ττιιςς  µµααχχηηττιικκέέςς  δδιιααδδηηλλώώσσεειιςς
σσττηηνν  ιισσρρααηηλλιιννήή  ππρρεεσσββεείίαα  πποουυ  έέππιιαασσαανν  ττοο  ννήήµµαα  ττηηςς  εεξξέέγγεερρσσηηςς  ττοουυ  ∆∆εεκκέέµµββρρηη..  ΟΟ  ΣΣύύ--
ρριιοοςς  ππρρόόσσφφυυγγααςς  πποουυ  κκααττάάφφεερρεε  νναα  οορρµµήήξξεειι  µµέέσσαα  σσττηηνν  ααυυλλήή  ττηηςς  ιισσρρααηηλλιιννήήςς  ππρρεεσσββεείί--
ααςς  κκααιι  νναα  σσκκίίσσεειι  ττηηνν  ιισσρρααηηλλιιννήή  σσηηµµααίίαα  έέγγιιννεε  σσύύµµββοολλοο  γγιιαα  όόλλοο  ττοονν  κκόόσσµµοο..  ΜΜεεττάά  ττοο  ττέέ--
λλοοςς  ττωωνν  ββοοµµββααρρδδιισσµµώώνν,,  ττοο  κκίίννηηµµαα  ααλλλληηλλεεγγγγύύηηςς  σσυυννέέχχιισσεε  οορργγααννώώννοοννττααςς  µµιιαα  σσεειιρράά
ααππόό  ααπποοσσττοολλέέςς  σσυυµµππααρράάσστταασσηηςς  σσττηη  ΓΓάάζζαα..  ΑΑρρκκεεττέέςς  ααππόό  ττιιςς  ααπποοσσττοολλέέςς  κκααττάάφφεερραανν
νναα  σσππάάσσοουυνν  ττοονν  ααπποοκκλλεειισσµµόό  κκααιι  νναα  µµεεττααφφέέρροουυνν  ττρρόόφφιιµµαα,,  φφάάρρµµαακκαα  κκααιι  άάλλλλαα  υυλλιικκάά
πποουυ  έέχχοουυνν  ααννάάγγκκηη  οοιι  ΠΠααλλααιισσττίίννιιοοιι,,  µµέέσσωω  ττοουυ  ππεερράάσσµµααττοοςς  ττηηςς  ΡΡάάφφααχχ  ααππόό  ττηηνν  ΑΑίίγγυυ--
ππττοο..

Ο ένας χρόνος που συµπληρώνεται δίνει την ευκαιρία για αντίστοιχες κινητοποιή-
σεις που θα υπενθυµίζουν πρώτα απ' όλα δεν έχουµε ξεχάσει τα εγκλήµατα του
Ισραήλ αλλά και ότι συνεχίζουµε να έχουµε τα µάτια µας στραµένα στην Παλαιστίνη.
Το προηγούµενο Σαββατοκύριακο πέρασε από τη Θεσσαλονίκη το καραβάνι του
Viva Palestina που οργανώνεται από το κίνηµα της Βρετανίας µε τη στήριξη του Stop
the War Coalition και τη συµµετοχή του βουλευτή Τζορτζ Γκάλογουεϊ. Το κονβόι, το
οποίο έχει ξεκινήσει στις 6 ∆εκέµβρη από το Λονδίνο συνέχισε την πορεία του προς
την Τουρκία µε στόχο να φτάσει µέχρι τις 27 ∆εκέµβρη στη Γάζα.

Πρωτοβουλία

ΜΜιιαα  ααννττίίσσττοοιιχχηη  κκααιι  ππααρράάλλλληηλληη  ππρρωωττοοββοουυλλίίαα  έέχχεειι  ξξεεκκιιννήήσσεειι  σσττιιςς  ΗΗΠΠΑΑ  ααππόό  ττηηνν  ααννττιι--
πποολλεεµµιικκήή  οορργγάάννωωσσηη  CCooddee  PPiinnkk..  ΣΣττόόχχοοςς  σσεε  ααυυττήήνν  ττηηνν  ππεερρίίππττωωσσηη  εείίννααιι  σσττιιςς  2277  ∆∆εεκκέέµµ--
ββρρηη  ππεερρίίπποουυ  11000000  αακκττιιββιισσττέέςς  ααππόό  όόλλοο  ττοονν  κκόόσσµµοο  νναα  ββρρίίσσκκοοννττααιι  σσττηηνν  ΑΑίίγγυυππττοο  κκααιι
ααππόό  εεκκεείί  νναα  ππεερράάσσοουυνν  σσττηη  ΛΛωωρρίίδδαα  ττηηςς  ΓΓάάζζααςς..  ΜΜεεττααξξύύ  ααυυττώώνν  θθαα  εείίννααιι  οο  ΦΦιιλλιιππππιιννέέζζοοςς
δδιιααννοοοούύµµεεννοοςς  κκααιι  αακκττιιββιισσττήήςς  ΓΓοουυόόλλννττεενν  ΜΜππέέλλοο  κκααιι  ηη  εεππιιζζήήσσαασσαα  ττοουυ  ΟΟλλοοκκααυυττώώµµααττοοςς
ΧΧέέννττιι  ΕΕππσσττάάιινν..  ΣΣυυµµµµεεττοοχχήή  σσεε  ααυυττήήνν  ττηηνν  κκίίννηησσηη  θθαα  υυππάάρρχχεειι  κκααιι  ααππόό  ττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα,,  µµεε
ππεερριισσσσόόττεερροουυςς  ααππόό  ττρριιάάνντταα  αακκττιιββιισσττέέςς  νναα  έέχχοουυνν  ήήδδηη  δδηηλλώώσσεειι  σσυυµµµµεεττοοχχήή,,  ααννάάµµεεσσάά
ττοουυςς  κκααιι  ααππόό  ττηη  ΣΣυυµµµµααχχίίαα  ΣΣττααµµααττήήσσττεε  σσττοο  ΠΠόόλλεεµµοο  πποουυ  σσττηηρρίίζζεειι  ττηηνν  ππρρωωττοοββοουυλλίίαα..

Αλλά η αλληλεγγύη δεν θα είναι µόνο µέσα στη Γάζα. Τη ∆ευτέρα 14 ∆εκέµβρη
οργανώθηκε µια πρώτη κινητοποίηση έξω από το Μέγαρο Μουσικής ενάντια στη
συµµετοχή σιωνιστή καθηγητή από το Ισραήλ σε συνέδριο Ιατρικής. Επόµενος σταθ-
µός η Τρίτη 29 ∆εκέµβρη, στις 6.30 το απόγευµα έξω από την ισραηλινή πρεσβεία. Η
Συµµαχία Σταµατήστε τον Πόλεµο, ο σύλλογος Ιντιφάντα και άλλες αντιπολεµικές κι-
νήσεις θα δωσουν το παρόν.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση είναι συνένοχη µε το Ισραήλ για τη βαρβαρότητα κατά των
Παλαιστίνιων. Το εµπάργκο που έφτασε τη Γάζα στην κατάσταση που είναι, επιβλή-
θηκε από τη “διεθνή κοινότητα”. Ελληνικές φρεγάτες περιπολούν στα πλαίσια ευρω-
νατοϊκών επιχειρήσεων στη Μεσόγειο κάνοντας πλάτες στα ισραηλινά πολεµικά που
απειλούν το Λίβανο και πολιορκούν την Γάζα. Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις που
έσπευσαν να στηρίξουν το Ισραήλ µετά το φιάσκο του 2006 στο Λίβανο, δεν υπερψή-
φισαν την έκθεση Γκόλντστοουν που καταδικάζει τα εγκλήµατα του Ισραήλ στη Γά-
ζα. Αλλες καταψήφισαν και άλλες, όπως η ελληνική, απείχαν από την ψηφοφορία. Η
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δεν έχει δείξει την παραµικρή διάθεση να κάνει έστω και ένα
βήµα µακριά από την άκριτη φιλο-ισραηλινή πρακτική της κυβέρνησης του Καραµαν-
λή. Η κινητοποίηση της 29ης ∆εκέµβρη είναι µια ευκαιρία να δείξουµε ότι και το αντι-
πολεµικό κίνηµα δεν θα αλλάξει στάση. Θα συνεχίσει να συµπαραστέκεται στους
Παλαιστίνιους µέχρι τη νίκη.
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