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Περιοδική έκδοση Πρωτοβουλίας μέσα από την Ανοιχτή Συνέλευση φοιτητών, μαθητών, εργαζόμενων & ανέργων Μυτιλήνης

Μια κλεφτή ματιά
στο όραμα...

... φυσικά και καταδικάζουμε
απερίφραστα τη σιωνιστική
θηριωδία              
... φυσικά και κανείς δεν μπο-
ρεί να μείνει ασυγκίνητος

το μέγεθος της εκμετάλλευσης,

μερικές σκέψεις

& κάποια συμπεράσματα

σελ. 9

δεν σταμάτησε

Όταν τα βάζουν
με έναν από μας,

τα βάζουν με όλους μας
Αποφάσεις Σωματείων για

την Κωνσταντίνα Κούνεβα

σελ. 6-7

που ποτέ

όταν ο ισραηλινός στρατός
βομβαρδίζει σχολεία, όπου
βρίσκουν καταφύγιο οι άμα-
χοι.
... φυσικά και η θέαση, έστω

τηλεοπτική, ενός διαμελισμέ-
νου παιδικού κορμιού...
... θα μπορούσα να συνεχίσω.
Δεν είναι απαραίτητο.

σελίδα 3

Τι είναι η στρατηγική
της έντασης;

Γιατί το κράτος πυροβολεί

& τα σκυλιά του

σελ. 4

Τι είναι όμως
τρομοκρατία;

Πάνω που ήμασταν όλοι

ασφαλείς & ευτυχισμένοι...

σελ. 5

Νοσοκομειακό ΚΡΑΧ

Με υψηλό πυρετό

& το Βοστάνειο...

σελ. 8

Οι δρόμοι της παιδείας
φωταγωγημένοι...

... μα είδα τη γενιά μου

καλωδιωμένη

σελ. 10-11
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* Ο “καημένος” ο ΜΑΤας
που πυροβολήθηκε (από
βλάκες ή κυπατζήδες) θα
την γλυτώσει και θα συνεχί-
σει να δέρνει και να σκορπά
τον καρκίνο, κύριοι υπουρ-
γοί, βουλευτές, παππάδες,
ρουφιάνοι, δημοσιογράφοι. Η
Κωσταντίνα Κούνεβα θα
μείνει τυφλή & δεν θα μπο-
ρεί ούτε καν να τραφεί από
το στόμα και να δουλέψει
καθαρίζοντας τις βρωμιές
της κοινωνίας μας για να
ταΐσει το παιδί της. Αλλά τι
σας νοιάζει; Συνδι-
καλίστρια μετανά-
στρια, δεν έχει
“δικαίωμα” ψήφου
βλέπεις...

* Πογκρόμ στα
εξάρχεια τη νύχτα
μετά τους πυροβο-
λισμούς, με μπούκες
σε σπίτια φακελω-
μένων από την
ασφάλεια, εισβολές
μπάτσων σε καφε-
νεία, ταβέρνες και
μπαρ με 72 προσα-
γωγές περαστικών
και πυκνή αστυνο-
μοκρατία τις επόμε-
νες μέρες. Μμμ...
άρωμα κυνοβουλευ-
τικής δικτατορίας...

* Να απαγορευτεί
το πανεκπαιδευτικό

συλλαλητήριο της  Παρα-
σκευής πρότεινε το δημο-
κρατικά ακροδεξιό ΛΑΟΣ!
Σιγά μην πάρουμε άδεια για
να διαδηλώσουμε!

* Πολύ γλύψιμο τώρα τελευ-
ταία το “Κ”ΚΕ στα  παιδια
του λαού, βλέπε σκυλιά των
αφεντικών, και πολύ λάσπη
για τους εξεγερμένους. Μάλ-
λον γιατί οι ακαθοδήγητοι
εξεγερμένοι το 'χουν χεσμένο
το κόμμα αλλά 40.000 μπά-
τσοι εν ενεργεία και βάλε
πόσοι εν  αποστρατεία είναι
πολλοί εν δυνάμη ψήφοι...

* Ο ΣΥΡΙΖΑ το ίδιο τροπάρι,

καταδικάζει τη βία απ' όπου
κι αν προέρχεται... Λες και η
βία της τράπεζας και της
εξουσιάς είναι η ίδια με την
πέτρα και τη μολότοφ του
διαδηλωτή... Λες και η βία
της Ισραηλινής στρατιωτικής
μηχανής είναι η ίδια με τη
σφεντόνα του παλαιστίνιου
πιτσιρικά....

* Τα ΜΑΤ, σταλμένα από το
δήμαρχο, περίμεναν κατοί-
κους και μέλη της “Πρωτο-
βουλίας Πολιτών
Καλαμαριάς” έξω από το δη-
μοτικό καφέ “ΡΕΜΕΤΖΟ” την
Κυριακή 4/1 όπου και είχε
οριστεί λαϊκή συνέλευση...

* Πορεία δεν πρόλαβε να
πραγματοποιηθεί στην Πτο-
λεμαΐδα την Δευτέρα 5/1
αφού συνελήφθησαν όλοι οι
διαδηλωτές στην προσυγκέν-
τρωση...

* Σε λίγες ώρες τα αποτελέ-
σματα της βαλλιστικής για
τις σφαίρες που πέσανε στα
ΜΑΤ και σε καμιά βδομάδα
μετά τα αποτελέσματα της
βαλλιστικής για τη σφαίρα
που σκότωσε τον Αλέξη.

* Ένας λαός δίχως μνήμη
είναι ένα καταδικασμένος
λαός....

* Η καρδιά βρίσκε-
ται δίπλα σ' αυ-
τούς που
αντιστέκονται στην
αιματοβαμμένη
Γάζα...

* Μια από τις τε-
λευταίες πρόβες
των βομβαρδισμών
και των σφαγών
στη Γάζα έλαβε
χώρα στην Ελλάδα
μόλις το καλοκαίρι
που μας πέρασε σε
κοινή εκπαιδευτική
άσκηση των Πολε-
μικών Αεροποριών
Ελλάδας και Ισ-
ραήλ...  Μίλησε κα-
νείς για συνενοχή;

Ε. Ασίκης
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Αυτή η έκδοση αποτελεί μια πρωτοβουλία μέσα από την ανοιχτή συνέλευση φοιτητών, μαθητών, εργαζομένων & ανέρ-
γων Μυτιλήνης, που προέκυψε από κόσμο που βρέθηκε κατά τη διάρκεια των Δεκεμβριανών του 2008 στους δρόμους

της Μυτιλήνης.

Κίνητρό μας η ανάδειξη καθημερινών και όχι μόνο γεγονότων που θεωρούμε σημαντικά για τον αγώνα που τώρα αρχί-
ζει, σε κόσμο που μέσα από τη στάση του κατά τη διάρκεια της εξέγερσης έδειξε ότι περιμένει κάτι που ξεπερνά την

υπάρχουσα κανονικότητα και αντιλαμβάνεται πως η ζωή του πρέπει να αλλάξει ριζικά.

Επειδή ο τομέας της πληροφόρησης είναι πολύ σημαντικός για να τον αφήνουμε στα καθεστωτικά ΜΜΕ, έχοντας υπο-
σχεθεί να διαθέσουμε όλες μας τις δυνάμεις στο γκρέμισμα του παλιού κόσμου και στην ανάδυση της νέας αταξικής

κοινωνίας, ξεκινάμε και την περιοδική αυτή έκδοση δρόμου.

ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕ - ΟΛΑ ΤΩΡΑ ΑΡΧΙΖΟΥΝ!
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... φυσικά και καταδικάζουμε απερί-
φραστα τη σιωνιστική θηριωδία              
... φυσικά και κανείς δεν μπορεί να μεί-
νει ασυγκίνητος όταν ο ισραηλινός
στρατός βομβαρδίζει σχολεία, όπου βρί-
σκουν καταφύγιο οι άμαχοι.
... φυσικά και η θέαση, έστω τηλεοπτική
ενός διαμελισμένου παιδικού κορμιού...
... θα μπορούσα να συνεχίσω. 

Άλλωστε σ' όλα τα ΜΜΕ, οι εικόνες φρίκης
διαδέχονται η μια την άλλη καθημερινά.
Συνοδευόμενες από τα απαραίτητα σχόλια
αποτροπιασμού και καταδίκης της Ισραηλι-
νής κτηνωδίας.

Η αντίδρασή μας σ' αυτό τον καταιγισμό
φρίκης και ολέθρου;

Φοβάμαι πως για την συντριπτική πλειοψη-
φία, η παραμονή της στον καναπέ, απέναντι
από τις οθόνες. Επιδοκιμάζοντας όλους τους
τηλεοπτικούς μαϊντανούς - από την
υπουργό εξωτερικών ως τον αρχηγίσκο
οποιουδήποτε αριστερού σχήματος, και από
τον αρχηγό της μείζονος αντιπολίτευσης ως
τον αναπόφευκτο Νταλάρα.

ΟΛΟΙ τους πανομοιότυπα, ολοκληρώνον-
τας ξερνούν την μόνιμη επωδό «καταδικά-
ζουμε τη βια απ' όπου κι αν προέρχεται»
τοποθετώντας θύτες και θύματα στην ίδια
ζυγαριά... παλιά δοκιμασμένη συνταγή.

Υπάρχουν βέβαια και οι προοδευτικοί και
οι όλων των αποχρώσεων αριστεροί. Ετού-
τοι θα κατέβουν στους δρόμους οργανώνον-
τας πορείες διαμαρτυρίας προς την
αμερικάνικη ή ισραηλινή πρεσβεία. Πίσω
από μια πελώρια παλαιστινιακή σημαία.
Βροντοφωνάζοντας «λευτεριά στην Παλαι-
στίνη» και θεωρώντας πως με τη δημιουργία
– επιτέλους! -  ενός ανεξάρτητου και δημο-

κρατικού παλαιστινιακού κράτους, έχουμε
βρει το κλειδί για την επίλυση του προβλήμα-
τος της Μέσης Ανατολής.

Ας το ξεκαθαρίσουμε μια και καλή. Πού και
πότε οι εθνικοαπελευθερωτικοί αγώνες, οι
τόσο προσφιλείς στα αποπαίδια του λενινι-
σμού, τους τριτοκοσμικούς και λοιπούς πα-
τριώτες, δηλαδή οι αγώνες για τη δημιουργία
μιας εθνικής αστικής τάξης είχαν απελευθε-
ρωτικά αποτελέσματα για τις κοινωνίες που
τους προσπάθησαν;

Η ιστορία μας λέει ποτέ και πουθενά. Αν
μου υποδείξουν το αντίθετο, δίνω την υπό-
σχεση της άκριτης συμμετοχής μου, στην επό-
μενη τους πορεία.

Συνεχίζω την προσπάθειά μου, να ξεδιαλύνω,
όσο γίνεται, τα ιδεολογήματα που σε αλλε-
πάλληλες στρώσεις καταπνίγουν τις αγνότε-
ρες των προθέσεων.

* Δημοκρατικό λοιπόν το κράτος της Παλαι-
στίνης. Όπως δημοκρατικό είναι και το αντί-
στοιχο του Ισραήλ. Γιατί; Μα είναι αυτονόητο
«στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέ-
ξοδα...». Γι' αυτό το λόγο η Χαμάς κέρδισε τις
τελευταίες εκλογές με συντριπτική πλειοψη-
φία (ας μην το ξεχνάμε). Γι' αυτό η δημοκρα-
τική δύση τη χαρακτήρισε ομόφωνα
τρομοκρατική οργάνωση, διακόπτοντας
άμεσα κάθε βοήθεια, ενώ παράλληλα βοήθησε
παντοιοτρόπως τον αμερικανόδουλο Αμπάς
να εμφανίζεται σαν ο αποκλειστικός «εκπρό-
σωπος» του παλαιστινιακού «λαού».

* Και μιας και μόλις αναφέραμε την επίκαιρη
λέξη τρομοκρατία. Σε κανένα, επαναλαμ-
βάνω, σε κανένα ΜΜΕ τόσο έντυπο όσο και
τηλεοπτικό, δεν χαρακτηρίζεται η ισραηλινή
επίθεση σαν τρομοκρατική. Τα επίθετα που
την προσδιορίζουν διαβαθμίζονται, από το

«αναγκαία» όπως δήλωσε ο Τσέχος υπουρ-
γός εξωτερικών μαζί με τον Μπους, ως
«άνανδρη» και «αιμοσταγής». Να το θεω-
ρήσω τυχαίο; Σίγουρα όμως δεν είναι τυχαία
η ευκολία που κολλούν το τρομοκρατία στη
Χαμάς, την Τζιχάντ το ΛΜΑΠ και τη Χε-
σμπολάχ.

* Κάνοντας ταυτόχρονα γαργάρα το γεγο-
νός ότι όλοι οι μαχητές αυτών των οργανώ-
σεων εμφανίζονται κουκουλωμένοι. Αλλά
αυτοί είναι οι ηρωικοί παλαιστίνιοι μαχητές
μιας και βρίσκονται στη μακρινή Μ. Ανα-
τολή, μακριά από το Σύνταγμα το Πολυτε-
χνείο και τα Εξάρχεια. Εκεί όμως μακριά
διεξάγουν ένα πόλεμο μέχρις εσχάτων. Ενώ
εδώ στο πολιτισμένο και δημοκρατικό άκρο
των Βαλκανίων έχουμε συναίνεση, διάλογο,
δημοκρατικούς θεσμούς, συνδικάτα, κόμ-
ματα... άρα η κουκούλα είναι περιττή.

................................................................................

Μερικές άτακτες πρώτες σκέψεις ενώ η λω-
ρίδα της Γάζας πυρπολείται απ' άκρου σ'
άκρου. Κατανοώ πως αρκετοί θα τις χαρα-
κτηρίσουν εγωιστικές, εγωπαθείς. Αδιαφορώ
γνωρίζοντας πως η όποια μάχη που δίνω
εδώ μαζί με τους συντρόφους μου, αποτελεί
τμήμα του ολοκληρωτικού κοινωνικού πο-
λέμου που διεξάγεται καθημερινά σε κάθε
γωνιά του πλανήτη. Μεταμφιεσμένου ή μη
με θρησκευτικά ενδύματα, συσκοτισμένου ή
μη πίσω από ψεύτικες ταμπέλες, συκοφαντη-
μένου νυχθημερόν απ' όλες τις «προοδευτι-
κές» δυνάμεις. Συνεχίζω, πεπεισμένος πως η
μόνη αλληλεγγύη με τους όπου γης κολα-
σμένους είναι η διεξαγωγή του κοινωνι-
κού-ταξικού πολέμου απ' όπου βρίσκεται ο
καθένας.

Μια Αιγύπτια καλονή

Μια σφαγή που ποτέ δεν σταμάτησε
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Καθώς το πρώτο κύμα της εξέγερσης των Δεκεμβριανών ξεθυμαίνει,
έρχεται η ώρα της λευκής τρομοκρατίας των αφεντικών. Σε κάθε
τομέα, η επίθεσή τους είναι ανηλεής, καθώς προχωράνε πράγματα που
ήθελαν να κάνουν εδώ και καιρό, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκουν την
φυσική εξόντωση των αντιπάλων τους.

Έτσι, μετά τους εκατοντάδες ξυλοδαρμούς και τις δεκάδες συλλή-
ψεις, μετά τη χολή που άρχισαν να βγάζουν τα ΜΜΕ απέναντι στους
εξεγερμένους, μετά το πυροβολισμό εναντίον μαθητή στο Περιστέρι
και τη δολοφονική επίθεση στη συνδικαλίστρια Κωνσταντίνα Κού-
νεβα, το κράτος βγάζει και το τελευταίο του όπλο, στοχεύοντας αυτή
τη φορά τα ίδια του τα σκυλιά. Στρατηγική της έντασης.

Η στρατηγική της έντασης συνίσταται στην κλιμάκωση μιας οποι-
ασδήποτε αναμέτρησης στο πεδίο όπου αυτός που επιδιώκει την
ένταση έχει την υπεροπλία. Έτσι το κράτος, η μόνη πηγή νόμιμης
βίας, δεν μπορεί παρά να επιδιώξει τη μετατόπιση της υπάρχουσας
κοινωνικής έντασης προς την ένοπλη αντιπαράθεση, όπου έχει και το
μαχαίρι και το πεπόνι.

Όπως ακριβώς και παλιότερα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (χαρακτη-
ριστική περίπτωση η αντίστοιχη Ιταλική), το κράτος μέσα από την
άγρια καταστολή, τους παρακρατικούς και την λευκή τρομοκρατία,
επιδίωκε όλες αυτές τις μέρες να ξεμπερδέψει με την κοινωνική εξέ-
γερση, είτε με τον φόβο είτε σπρώχνοντάς την στην ένοπλη αντιπα-
ράθεση. Κι αφού είδε ότι ούτε το ένα ούτε το άλλο του βγαίνει, φυσικά
δεν δίστασε να γυρίσει τα όπλα του ενάντια στους ίδιους τους μπά-
τσους, ώστε να αποκτήσει κι αυτό το «πλεονέκτημα» του νεκρού.

Όλοι εμείς που βρεθήκαμε τις όμορφες μέρες του Δεκέμβρη στους δρό-
μους της εξέγερσης, δεν μπορούμε παρά να συνεχίσουμε τον αγώνα
μας. Και δεν μπορούμε παρά να δηλώσουμε ξεκάθαρα ότι η μνήμη
και η ιστορία είναι ένα όπλο στα χέρια μας. Κι η ιστορία μας διδά-

Οι μπάτσοι δεν είναι παιδιά των εργατών

είναι τα σκυλιά των αφεντικών

Για να τελειώνουμε μια και καλή:

η αστυνομία δε φτιάχτηκε για να προστατεύει τους μη προνομιούχους,

ούτε και τους εργάτες. Έχει φτιαχτεί από την κυρίαρχη τάξη για να φυ-

λάει τους πλούσιους από τους φτωχούς. Για να επιβάλει τους νόμους

που η ίδια η εξουσία κατασκευάζει και συντηρούν το σύστημά της. Για

να κρατάει τους λίγους στην κορυφή και την πλειοψηφία στον πάτο.

Δεν ξεχνάμε, ούτε και συγχωρούμε:

Οι ΜΠΑΤΣΟΙ ήταν πάντα οι υποτακτικοί της εξουσίας και αυτό παρα-

μένουν, όσο κι αν τους φτιασιδώνουν. Δεν είναι ούτε «εργαζόμενοι»,

ούτε «ένας/μία από εμάς». Έχουν περάσει στην άλλη πλευρά και αυτήν

υπηρετούν. Καμία «κοινωνική αναγκαιότητα» και «βιοπορισμός» δεν

φτάνει για να δικαιολογήσει αυτό τους το πέρασμα. Είναι οι φυσικοί

εκφραστές του κρατικού μονοπωλίου της βίας, οι επιδειξίες της δύνα-

μης της εξουσίας. Αυτοί είναι «η δουλειά τους» και γι 'αυτό πληρώνον-

ται. Οι εξευτελισμοί, οι ξυλοδαρμοί, τα βασανιστήρια, οι δολοφονίες,

αποτελούν εργαλεία τους. Η βία της αστυνομίας ακολουθεί και ενι-

σχύει την επικυριαρχία τους κράτους και του κεφαλαίου στις ζωές μας

και συμπληρώνει την «δικαιοσύνη» των θεσμών τους. Οι μπάτσοι υπάρ-

χουν όχι μόνο για να ασκούν άμεση βία αλλά και για να συντηρούν το

φόβο όταν δεν πιάνει η ρητορική της συναίνεσης και της δημοκρατίας.

Η συντήρηση του φόβου αποτελεί από μόνη της άσκηση βίας. Βίας

που δεν απευθύνεται μόνο στους «παραβάτες», αλλά σε ολόκληρη την

κοινωνία.

Όλοι στο δρόμο να σπάσουμε τον φόβο.

σκει ότι:
α) οι σφαίρες που δέχτηκε η κλούβα

των ΜΑΤ στις 23 Δεκέμβρη του 2008 μέσα
από το πανεπιστημιακό άσυλο στην πολυτε-
χνειούπολη, όσο και

β) οι σφαίρες που δέχτηκαν οι μπάτσοι τα ξημερώματα της Δευ-
τέρας 5 Ιανουαρίου του 2009 στο υπουργείο πολιτισμού, δεν είναι
παρά έργο ενός καθεστώτος υπό κατάρρευση, που χρησιμοποιεί πα-
ρακρατικά γουρούνια στην προσπάθειά του να κερδίσει την κοινή
γνώμη και να σπρώξει το κίνημα στον καναπέ ή στα όπλα. Οι σφαίρες
έπεσαν από το χέρι του κράτους και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι
αυτές έπεσαν:
1) μέσα από το άσυλο με το οποίο θέλουν να ξεμπερδεύουν
2) από τα εξάρχεια τα οποία στοχεύουν χρόνια τώρα και θέλουν
να αποικίσουν μόνιμα
3) τις ημέρες που ο κόσμος βρίσκεται στους δρόμους ενάντια στη
σφαγή της Γάζας και
4) αναμένονται ακόμη πιο έντονοι κοινωνικοί αγώνες καθώς όλα
δείχνουν μόνο χειρότερες μέρες.

Πρέπει να είναι ξεκάθαρο ότι δεν καταδικάζουμε την βία από όπου
και αν προέρχεται όπως κάνουν κάποιοι νομιμόφρονες. ΚΑΤΑΔΙΚΑ-
ΖΟΥΜΕ ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΒΙΑ. Και δεν θα τους κάνουμε
τη χάρη να βγούμε στην ένοπλη αντιπαράθεση τώρα που μας τη ζη-
τάνε.

Η στρατηγική της έντασης δεν είναι κάτι που μπορεί να το χρησι-
μοποιήσει μόνο το ένα από τα δύο στρατόπεδα. Να εντείνουμε τον
αγώνα εκεί όπου μπορούμε και οφείλουμε να έχουμε την υπερο-
πλία: στην συνείδηση, στην αλήθεια, στην επικοινωνία, στο τέλος
των διαχωρισμών, στην αλληλεγγύη...

Ιταλός

Τι είναι η στρατηγική της έντασης;
ή γιατί το ΚΡΑΤΟΣ πυροβολεί  & τα σκυλιά του
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Ας κάνουμε μια υπόθεση εργα-
σίας. Ας υποθέσουμε ότι το να
επιτεθούν κάποιοι με όπλα σε 3
ΜΑΤάδες μέσα στην περιοχή των
Εξαρχείων, λίγες μέρες πριν το
προγραμματισμένο «ραντεβού»
που έχει δώσει το εξεγερτικό κί-
νημα του Δεκέμβρη δεν είναι πε-
ρίεργο. Ας υποθέσουμε ότι δεν
είναι περίεργο κάποιοι να γαζώ-
νουν με τριάντα σφαίρες 3 ΜΑΤά-
δες και παρόλα αυτά δυο μόνο να
βρίσκουν στόχο. Έστω ότι αυτή η
ενέργεια δεν φωνάζει από μακριά
«προβοκάαααατσια». Τι είναι
τότε; Μα είναι στοιχειώδες αγα-
πητέ Ουότσον, είναι η επι-
στροφή της τρομοκρατίας!

Τρομοκρατία: εξουσιάζω
δια της βίας. Τρόμου

Και τρομοκράτης τι θέλει να πει;
Δε ζητάω απάντηση από αυτούς που

την επινοήσανε.
Ζητώ απάντηση

από τους λαχανιασμένους.
Κ. Γώγου

Μετά την εν ψυχρώ δολοφονία
του 15χρονου Αλέξανδρου Γρη-
γορόπουλου από τον ειδικό
φρουρό (που φυσικά και δεν ήταν
τρομοκρατική ενέργεια) όλοι εί-
δαμε ΜΑΤατζήδες, ζητάδες και
άλλους φρουρούς της τάξης να
κραδαίνουν όπλα και να πυροβο-

λούν. Πολλοί από εμάς ένιωσαν
την ανάσα τους να χάνεται από
τους τόνους δακρυγόνων που
απλόχερα πρόσφερε το κράτος.
Πολλοί από εμάς ένιωσαν το
απαλό χάδι των (ανάποδα γυρι-
σμένων, από τη μεταλλική - και
θανατηφόρα - πλευρά) κλομπ. Δε-
κάδες συνελήφθησαν με πανομοι-
ότυπα κατηγορητήρια και μόνη
«απόδειξη» τις μαρτυρίες μπά-
τσων, προφυλακίστηκαν και πα-
ραπέμπονται σε δίκη με
αντιτρομοκρατικούς νόμους.
Εκατοντάδες άλλοι τραβήχτηκαν
στα αστυνομικά τμήματα και κα-
κοποιήθηκαν από τα όργανα της
τάξης. 13άχρονα κορίτσια και
αγόρια τσακίστηκαν στο ξύλο
από μπουλούκια μπάτσων μπρο-
στά στις τηλεοπτικές κάμερες.
Ήταν μήπως αυτό τρομοκρατία;
Όχι βέβαια!

Μέσα στο Δεκέμβριο μόνο έγιναν
περίπου 6000 απολύσεις εργαζο-
μένων. Όσοι «τυχεροί» δεν έχα-
σαν τη δουλειά από την οποία
επιβίωναν, αναγκάστηκαν να
δουλέψουν Κυριακές και να κά-
νουν απλήρωτες υπερωρίες με
το φόβο της απόλυσης (τόσος κό-
σμος περιμένει στη ουρά, αν δε
θες θα βρω άλλον). Η συνδικαλί-
στρια εργάτρια Κ. Κούνεβα δέ-
χτηκε επίθεση με βιτριόλι και

βρίσκεται στην εντατική επειδή
τόλμησε να ζητήσει τα δεδουλευ-
μένα της. Μήπως αυτό είναι τρο-
μοκρατία; Όχι βέβαια!

Μήπως τότε είναι τρομοκρατία,
προκαλούν δηλαδή μαζικό φόβο,
οι συνεχείς αθωώσεις μπάτσων
που αποδεδειγμένα ξυλοκόπη-
σαν, βίασαν, βασάνισαν και δο-
λοφόνησαν ανθρώπους μέσα και
έξω από τα αστυνομικά τμήματα
μόνο και μόνο γιατί είχαν την
εξουσία να το κάνουν; Μήπως
είναι τρομοκρατία το αναίτιο αι-
ματοκύλισμα που προκαλούν οι
μπάτσοι σε πορείες μαθητών, φοι-
τητών, εργατών, συνταξιούχων;
Μήπως είναι τρομοκρατία τα
πογκρόμ κατά των μεταναστών
από φασίστες με ή χωρίς στολή
(αγανακτισμένοι πολίτες);
Μήπως είναι τρομοκρατία τα
«εργατικά ατυχήματα» (δολοφο-
νίες) που αυξάνονται συνεχώς
και για τα οποία ποτέ κανείς δε
φταίει και ποτέ κανείς δε πληρώ-
νει; Μήπως ασκούν τρομοκρατία
οι δικαστές που στέλνουν φτωχο-
διαβόλους για ψήλου πήδημα
στις φυλακές (πολλές φορές χωρίς
καν οι φτωχοδιάβολοι να ξέρουν
το γιατί, μια και δε μιλάν πάντα
τη γλώσσα και οι μεταφραστές θε-
ωρούνται περιττό έξοδο); Μήπως
είναι τρομοκρατία οι ίδιες οι φυ-

λακές, τα πειθαρχία, οι απομονώ-
σεις, τα λευκά κελιά; Μήπως τρο-
μοκρατία ασκούν τα ΜΜΕ και οι
άναρθρες κραυγές των δημοσιο-
κάφρων (μα γιατί δε τους συλ-
λαμβάνουν όλους, γιατί δεν
απελαύνονται οι ξένοι, γιατί δε
ξανανοίγει η Μακρόνησος, το
Άουσβιτς, γιατί δε βγαίνει στους
δρόμους ο στρατός,, δεν υπάρχει
ένας λοχίας να μας σώσει;);
Μήπως είναι τρομοκρατία οι
σφαγές αμάχων; Μήπως σας τρο-
μάζει η καταστροφή του πλανήτη
από ένα όλο και πιο αδηφάγο κε-
φάλαιο, μήπως τρομάζετε στην
ιδέα ανθρώπων που πεθαίνουν
από πείνα, δίψα, παγωνιά, εξα-
φανίζονται στα σύγχρονα σκλα-
βοπάζαρα, πνίγονται στις
θάλασσες, ανατινάζονται στις
νάρκες,  δολοφονούνται από τάγ-
ματα συναδέλφων του εδώ καη-
μένου-τραυματία-εργαζόμενου-τ
ων-700-ευρω; Όχι βέβαια! 

ΓΙ ΑΥΤΟ ΣΑΣ ΛΕΜΕ,

ΠΑΝΩ ΠΟΥ ΟΛΟΙ

ΗΜΑΣΤΑΝ ΑΣΦΑΛΕΙΣ

ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΣΜΕΝΟΙ,

Η ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΕΣΤΡΕΨΕ!

ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΜΕ

ΚΑΠΟΤΕ ΜΑΖΙ ΤΗΣ!

ΚουκουλοΦθόρος

Τι είναι, όμως, ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ;

ΒΙΑ είναι να δουλεύεις 40 χρόνια για ψίχουλα και να
αναρωτιέσαι αν ποτέ θα βγεις στη σύνταξη.
ΒΙΑ είναι τα ομόλογα, τα κλεμμένα ασφαλιστικά τα-
μεία, η χρηματιστηριακή απάτη. 
ΒΙΑ είναι να αναγκάζεσαι να παίρνεις ένα στεγαστικό
δάνειο που τελικά το πληρώνεις χρυσό.
ΒΙΑ είναι το διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη να σε
απολύει όποια στιγμή θέλει.
ΒΙΑ είναι η ανεργία, η προσωρινότητα, τα 700 ευρώ με
ή χωρίς ένσημα.
ΒΙΑ είναι τα εργατικά «ατυχήματα», επειδή τα αφεντικά
περιορίζουν τα εξόδά τους εις βάρος της ασφάλειας των
εργαζομένων.
ΒΙΑ είναι να παίρνεις ψυχοφάρμακα και βιταμίνες για
να ανταπεξέλθεις στα εξαντλητικά ωράρια.
ΒΙΑ είναι να είσαι μετανάστρια, να ζεις με το φόβο ότι
θα σε πετάξουν ανά πάσα στιγμή έξω από τη χώρα και
να βιώνεις μια διαρκή ανασφάλεια.
ΒΙΑ είναι να είσαι ταυτόχρονα μισθωτή, νοικοκυρά και
μάνα. 
ΒΙΑ είναι να σου πιάνουν το κώλο στη δουλειά και να
σου λένε «Χαμογέλα ρε τί σου ζητάμε;»

από κείμενο της κατάληψης δημαρχείου Αγ. Δημητρίου

ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙΝΑΙ

Η ΜΙΣΘΩΤΗ ΣΚΛΑΒΙΑ

ΚΑΜΜΙΑ ΕΙΡΗΝΗ

ΜΕ Τ΄ ΑΦΕΝΤΙΚΑ
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Καλούμε σε σύσκεψη Πρωτο-
βάθμια Σωματεία και Εργαζό-
μενους για να συζητήσουμε και
να αναλάβουμε από κοινού
πρωτοβουλίες, σχετικά με την
υπόθεση της συνδικαλίστριας
Κωνσταντίνας Κούνεβα.

Η δολοφονική απόπειρα ενάν-
τια στη συνδικαλίστρια Κούνεβα
η οποία με τη δράση της είχε
γίνει ενοχλητική στις εταιρείες
που παίρνουν εργολαβικά την
καθαριότητα δημοσίων και δη-
μοσιοποιημένων οργανισμών
είναι, πρωτοφανές γεγονός για
τα ελληνικά δεδομένα. 

Το εργατικό συνδικαλιστικό κί-
νημα πρέπει:

ΟΤΑΝ ΤΑ ΒΑΖΟΥΝΟΤΑΝ ΤΑ ΒΑΖΟΥΝ
ΤΑ ΒΑΖΟΥΝ ΜΕΤΑ ΒΑΖΟΥΝ ΜΕ

- να σταθεί στο πλευρό της συνα-
δέλφισσας Κωνσταντίνας τις δύ-
σκολες αυτές ώρες

- να καταγγείλει την ακραία
αυτή έκφραση της εργοδοτικής
τρομοκρατίας

- να απαιτήσει και πρακτικά να
βοηθήσει ώστε να τιμωρηθούν οι
ένοχοι (φυσικοί και ηθικοί αυ-
τουργοί της εγκληματικής ενέρ-
γειας)

- να παλέψει για να ξεσκεπαστεί
και να καταργηθεί το καθεστώς
σκλαβοπάζαρου που επικρατεί
στον κλάδο των εταιρειών καθα-
ριότητας (εξευτελιστικοί μισθοί,
μαύρη εργασία, κλεμμένα έν-
σημα, αυθαιρεσία και τρομοκρα-
τία της εργοδοσίας,
συνδικαλιστικές διώξεις...)

- να αγωνιστεί για το σταμάτημα
του άθλιου καθεστώτος των ερ-
γολαβιών, για προσλήψεις μόνι-
μου προσωπικού καθαριότητας
στους δημόσιους και δημοσιο-
ποιημένους οργανισμούς

- να αναδείξει τα ζητήματα που
σχετίζονται με τις συνθήκες δια-
μονής και εργασίας στην Ελ-
λάδα των μεταναστών εργατών

Η πρωτοβουλία που παίρνουμε
στοχεύει σε αυτή την κατεύ-

θυνση να συμβάλει. Δεν μπο-
ρούμε να περιμένουμε τι θα
κάνει η συνδικαλιστική γραφει-
οκρατία για όλα τα παραπάνω,
η οποία ούτε θέλει ούτε μπορεί
να δράσει αποτελεσματικά για
την υπεράσπιση των εργαζομέ-
νων σε αυτό τον κλάδο. Είναι
χαρακτηριστικές οι καταγγελίες
της Παναττικής Ένωσης Καθαρι-
στριών και Οικιακού Προσωπι-
κού για την ανταπόκριση που δε
βρήκαν οι εκκλήσεις τους από τα
ανώτερα συνδικαλιστικά όρ-
γανα (ΓΣΕΕ, ΕΚΑ) 

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΒΙΒΛΙΟΥ - ΧΑΡΤΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
στις ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΕΣ και ΤΑ-
ΧΥΜΕΤΑΦΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙ-
ΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΡΓΑ-
ΖΟΜΕΝΩΝ στα
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ
ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

Δεν είναι μόνη της...

Ο λογαριασμός ενίσχυσης της
Κωνσταντίνας Κούνεβα, της
συνδικαλίστριας που έπεσε
θύμα δολοφονικής επίθεσης
με βιτριόλι της εργοδοτικής

τρομοκρατίας.

5012 019021 277
Τράπεζα Πειραιώς

DECHEVA ELENA KUΝEVA
KOSTADINKA NIKOLOVA



ΜΕ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΕΜΑΣΜΕ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΕΜΑΣ
ΟΛΟΥΣ ΜΑΣΟΛΟΥΣ ΜΑΣ
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Την Δευτέρα στις 22/12/08 στις
12:10 περίπου το βράδυ η Κω-
σταντίνα Κούνεβα, γενική γραμ-
ματέας της Παναττικής Ένωσης
Καθαριστριών και Οικιακού
Προσωπικού επιστρέφοντας από
την δουλειά της δέχτηκε Δολοφο-
νική Επίθεση με ΟΞΥ. Νοσηλεύε-
ται σε κρίσιμη κατάσταση στην
εντατική μονάδα του νοσοκο-
μείου Ευαγγελισμός έχοντας υπο-
στεί σοβαρές βλάβες στα μάτια
και στο πρόσωπο, με αποτέλεσμα
να έχει χάσει την όρασή της από
το ένα μάτι και να έχει υποστεί
μόνιμες βλάβες σε άλλα ζωτικά
όργανα. Κινδυνεύει η ίδια η ζωή
της.

Η Κωσταντίνα, είναι γυναίκα,
μητέρα ενός ανήλικου παιδιού,
εργαζόμενη, συνδικαλίστρια και
μετανάστρια. Δεν τις έφτανε όμως
αυτό ήθελε και επέμενε να είναι
πραγματική συνδικαλίστρια και
να παλεύει για εργατικά δικαιώ-
ματα. Τέτοιο θράσος δεν μπο-
ρούσε να γίνει ανεκτό. Έπρεπε να
στοχοποιηθεί και να τιμωρηθεί!!Η
Κωσταντίνα και το σωματείο κα-
θαριστριών προσπαθούν και επι-
μένουν τα τελευταία χρόνια να
τραβάνε την κουρτίνα και να
αποκαλύπτουν όλα όσα κρύβον-
ται κάτω από τις εργολαβίες ιδι-
αίτερα στις δημόσιες υπηρεσίες.
Σιωπή!! Το κράτος κοιμάται και
δεν καταλαβαίνει! Οι διοικήσεις
των οργανισμών, των επιχειρή-
σεων, των νοσοκομείων κοιμούν-
ται και δεν καταλαβαίνουν! Ο
επίσημος συνδικαλισμός δεν κα-
ταλαβαίνει!Συντελούνται κάθε
μέρα μικρά και μεγάλα εγκλή-
ματα, παραβιάζονται τα ανθρώ-
πινα δικαιώματα, η ανθρώπινη
αξιοπρέπεια.. κανένας δεν κατα-
λαβαίνει. Απαντούν με ένα στόμα
ο υπουργός, ο διοικητής του νο-
σοκομείου, ο πρόεδρος του οργα-
νισμού «εμένα δεν με

ΠΑΝΑΤΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ & ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ / ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25/12/2008

ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΟΛΟΦΟΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΚΟΥΝΕΒΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ

Παναττική Ένωση Καθαριστριών και Οικιακού Προσωπικού - THΛ 2108221083 - 6978844725 - 6978865730

EMAIL: pekop1999@gmail.com - FORUM http://pekop.formyjob.net

ενδιαφέρει». Μα καταπατούνται
όλα τα εργατικά δικαιώματα, δεν
μας βάζουν ένσημα, δεν μας πλη-
ρώνουν τις ώρες που εργαζόμα-
στε, μας βάζουν και
υπογράφουμε λευκά χαρτιά με
αποδοχές που ποτέ δεν μας έδω-
σαν, υπογράφουμε με την πρόσ-
ληψη την οικειοθελή αποχώρηση,
δηλώνουν πλασματικές ώρες, δεν
μας πληρώνουν τις υπερωρίες,
δεν μας κολλάνε τα βαρέα και δεν
θεμελιώνουμε δικαίωμα σύντα-
ξης, μας ασκούν ψυχολογική βία
εκβιάζοντάς μας με απολύσεις και

«μαύρες λίστες». Στήνουν εργο-
δοτικά σωματεία για να μας εκ-
προσωπήσουν οι Προσωπάρχες
και οι υποτακτικοί τον εργολά-
βων. 

Καταγγέλλουμε καθημερινά στις
ελεγκτικές υπηρεσίες, στο ΙΚΑ,
στα ανώτατα συνδικαλιστικά όρ-
γανα. Κατεβαίνουμε με αγωγές,
ομαδικές και ατομικές. Ζητάμε
στοιχεία που αφορούν τις εργα-
σιακές μας σχέσεις και επικαλούν-
ται προσωπικά δεδομένα!! Όταν
καταφέρνουμε, με χίλια ζόρια, να
προσεγγίσουμε τα υπουργικά
γραφεία για να εφαρμοστούν τα
αυτονόητα και να αλλάξει το νο-
μικό καθεστώς που επιτρέπει στις
δημόσιες και στις ιδιωτικές επιχει-

τηση!!

Η Κωσταντίνα κινδυνεύει είναι
για τέταρτη μέρα στην εντατική
και ακόμα δεν έχει κινηθεί καμία
διαδικασία για να βρεθούν οι
ένοχοι! Θα προσπαθήσουν για
άλλη μια φορά να απαντήσουν,
«δεν μας ενδιαφέρει». Εμείς όμως
θα επιμείνουμε και θα ξανατρα-
βήξουμε την κουρτίνα όσες φορές
χρειαστεί και θα αποκαλύψουμε
όλα όσα κρύβονται.Την Κωσταν-
τίνα επιχείρησαν να την δολοφο-
νήσουν. ΚΙ ΕΜΑΣ ΜΑΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ!!!

Καλούμε όλους τους εργαζόμε-
νους Έλληνες και Μετανάστες, τη
νεολαία που έχει κατέβει στους
δρόμους, κάθε έντιμο και αξιο-
πρεπή άνθρωπο σε αλληλεγγύη
και συμπαράσταση. Να αποκαλύ-
ψουμε τους ηθικούς και φυσικούς
αυτουργούς, που κρύβονται πίσω
από την απόπειρα δολοφονίας
της Κωσταντίνας.Να αποκαλύ-
ψουμε όλους όσους μας σκοτώ-
νουν κάθε μέρα γιατί όλους και
όλες εμάς, Έλληνες και Μετανά-
στες ΜΑΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ!!

Καλούμε την κυβέρνηση να ανα-
λάβει τις ευθύνες της:- Να βρε-
θούν άμεσα και να
αποκαλυφθούν οι ένοχοι.- Να
εφαρμοστούν τα εργατικά δι-
καιώματα και να σπάσουν τα ερ-
γασιακά γκέτο των εργολαβιών
καθαρισμού.- Να πεταχτούν έξω
από τα υπουργεία και τις δημό-
σιες υπηρεσίες οι εργολάβοι δου-
λέμποροι.- Καλούμε όλα τα
συνδικάτα, όλους τους φορείς και
τους εργαζομένους στα ΜΜΕ σε
ενεργητική συμπαράσταση.Η
αποκάλυψη του αποτρόπαιου εγ-
κλήματος είναι χρέος τιμής για
κάθε πολιτισμένο άνθρωπο.

Η ΣΙΩΠΗ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΕΝΟΧΗ!!

ρήσεις να επικρατούν από την ερ-
γοδοσία οι πρακτικές της cosa
nostra, ούτε αυτοί καταλαβαί-
νουν και ας καταγγέλλουμε και
στους υπουργούς ότι τα ίδια γί-
νονται με τις εργολαβίες καθαρι-
σμού και μέσα στα υπουργεία
τους!! Ίδια λίγο πολύ αντιμετώ-
πιση, από τα ΣΕΠΕ και τα
ΚΕΠΕΚ που καταφεύγουμε για
επιθεωρήσεις στους τόπους εργα-
σίας. Υπάρχει ένας τεράστιος φά-
κελος από τη δράση μας για την
εγκληματική συμπεριφορά της
εργοδοσίας. Τα καταγγείλαμε και

στα ΜΜΕ.Η ΕΜΠΡΑΚΤΗ
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΟΛΩΝ ΠΑΡΑΜΕ-
ΝΕΙ Η ΙΔΙΑ: ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΝΔΙΑ-
ΦΕΡΕΙ!!Μα είναι δυνατόν; Μέσα
στο υπουργείο σας, μέσα στο νο-
σοκομείο σας, μέσα στους ΗΣΑΠ
που δούλευε η Κωνσταντίνα...να
μην ισχύουν ούτε καν αυτοί οι
λειψοί νόμοι και οι κανονισμοί,
να υπάρχουν μαύρες νησίδες από
τους εργολάβους; Η απάντηση
τους είναι αφοπλιστική! «Εμείς
αναθέτουμε και πληρώνουμε τους
εργολάβους για να καθαρίζουν.
Με ποιους δουλεύουν, πώς δου-
λεύουν, είναι δική τους δουλειά,
εμάς δεν μας ενδιαφέρει». Με όλο
αυτό το κατεστημένο τα έβαλε η
Κωσταντίνα, γι' αυτό της έδωσαν
αυτή την τόσο αποτρόπαια απάν-

Κωνσταντίνα Κούνεβα: Δεν Ξεχνάμε - Δεν Συγχωρούμε
Πανό στην βουλγαρική γλώσσα, από Θεσ/νίκη
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Πριν καν μπει το νέο έτος, έχει
καταρρεύσει ουσιαστικά το
Εθνικό Σύστημα Υγείας, έχοντας
δώσει τεράστια ώθηση στα ιδιω-
τικά θεραπευτήρια που επεκτεί-
νονται και πολλαπλασιάζουν τα
κέρδη τους, αντλώντας δυνάμεις
τόσο από τα καταληστευμένα
ασφαλιστικά ταμεία όσο και από
τους ίδιους τους εξαθλιωμένους
ασθενείς, που καταφεύγουν σ’
αυτά αδυνατώντας να περιμέ-
νουν μέρες και μήνες για
μια εξέταση ή μια απλή
επέμβαση ή ακόμη και ένα
κρεβάτι σε μονάδα εντατι-
κής θεραπείας.

Η επίθεση αυτή που έχει
φέρει στα πρόθυρα του
κραχ τις ασφαλιστικές κα-
λύψεις των εργαζομένων,
έχει ενταθεί και διογκωθεί
τρομερά τους τελευταίους
δύο μήνες. Με το κράτος
να μην κάνει τίποτα πέρα
από την υποστήριξη των
αφεντικών του χρήματος,
δίνοντας 28 δισ. Ευρώ
στους τραπεζίτες, ενώ την
ίδια στιγμή τα δημόσια
νοσοκομεία δεν έχουν πόρους για
να αγοράσουν γάζες!

Όσον αφορά τους εργαζόμενους,
χαρακτηριστική είναι η περί-
πτωση του Κρατικού Νίκαιας,
ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκο-
μεία της Αττικής που εξυπηρετεί
185.000 επείγοντα περιστατικά
τον χρόνο. Σύμφωνα με τον εκ-
πρόσωπο των γιατρών στο Δ.Σ.
του Κρατικού Νίκαιας, νευροχει-

ρούργο Πάνο Παπανικολάου,
«έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η
κατάσταση, εάν δεν προσλη-
φθούν άμεσα τουλάχιστον 200
άτομα νοσηλευτικό προσωπικό,
το νοσοκομείο θα κλείσει». Είναι
χαρακτηριστικό ότι αυτή τη
στιγμή λειτουργούν μόνο πέντε
από τις 12 χειρουργικές αίθουσες,
με αποτέλεσμα να δημιουργείται
λίστα αναμονής για προγραμμα-
τισμένα χειρουργεία που ξεπερνά

τους τρεις μήνες.

Στη νυχτερινή βάρδια του Αττι-
κόν αντιστοιχεί ένας νοσηλευτής
σε 35 ασθενείς. Οι εργαζόμενοι
δεν μπορούν να πάρουν τα ρεπό
και τις άδειές τους, με περισσότε-
ρες από 50 ημέρες ρεπό να χρω-
στούνται σε κάθε νοσηλευτή. Δεν
τηρείται το 12ωρο ανάπαυσης
που πρέπει να μεσολαβεί ανά-
μεσα στην κάθε υπηρεσία. Ένας

νοσηλευτής σε απογευματινή
βάρδια θα φύγει στις 11 το βράδυ
από το νοσοκομείο, για να πιάσει
δουλειά ξανά στις 7 το πρωί, να
φύγει το μεσημέρι και να ξανάρ-
θει στις 11 το βράδυ για την νυ-
χτερινή βάρδια! Οι ελλείψεις
προσωπικού που έχουν αντί-
κτυπο στην περίθαλψη των ασθε-
νών έχουν φέρει σε αδιέξοδο όχι
μόνο το Αττικόν - ένα νοσοκομείο
πέντε ετών - αλλά και τα υπό-

λοιπα μεγάλα νοσοκομεία. Και
όλοι όσοι ζουν από κοντά τις μο-
νάδες υγείας μιλούν για «επερχό-
μενη κατάρρευση». Στον
Ευαγγελισμό, το μεγαλύτερο νο-
σοκομείο της χώρας, οι κενές ορ-
γανικές θέσεις, σύμφωνα με το
σωματείο εργαζομένων, ανέρχον-
ται στις 1.300!

Η αντίδραση των ερ-
γαζόμενων στις αρχές

του Νοέμβρη, έφερε σαν πρώτο
αποτέλεσμα την υπαναχώρηση
του υπουργείου υγείας σε... δια-
πραγματεύσεις, αφού από το κα-
λοκαίρι δεν δεχόταν κουβέντα!

Στον αγώνα τους αυτό οι γιατροί
και οι εργαζόμενοι στα νοσοκο-
μεία προτάσσουν το θέμα της
ασφάλειας των ασθενών. Καθό-
λου τυχαία, αφού, πέρα από διε-
θνείς μελέτες που έχουν δείξει πως

τα περισσότερα ια-
τρικά λάθη οφείλονται
στην υπερκόπωση ερ-
γαζομένων, «ένας για-
τρός που εργάζεται
συνεχόμενα πάνω από
18 ώρες έχει τα ίδια αν-
τανακλαστικά με έναν
μεθυσμένο που του
αφαιρούν το δίπλωμα
οδήγησης», όπως λέει ο
Δ. Βαρνάβας της Ομο-
σπονδίας των Νοσοκο-
μειακών Γιατρών
(ΟΕΝΓΕ).

Και βέβαια το πρό-
βλημα δεν είναι μόνο
στα νοσοκομεία. Είναι

χαρακτηριστική η περίπτωση των
δημοσίων υπαλλήλων που δεν
έχουν πια ούτε ιατρική ούτε φαρ-
μακευτική κάλυψη από το ταμείο
τους και  έτσι οι ασφαλισμένοι θα
αναγκάζονται να πληρώνουν την
τιμή της εξέτασης και στη συνέ-
χεια να διεκδικούν το ποσό από
τα ταμεία τους.

Οι μεγαλύτερες  ελλείψεις σε προσωπικό εντοπίζονται κυρίως στα νοσοκομεία της περιφέ-
ρειας, καθώς και στο δικό μας Βοστάνειο, όπου οι νοσηλευτές όχι μόνο δεν κάνουν μια νυ-
χτερινή βάρδια, αλλά συχνά καλούνται να εργαστούν διπλοβάρδια για να μην κλείσουν
τα χειρουργεία και οι κλινικές! Και σα να μην φτάναν όλα αυτά απλήρωτες θα μείνουν και
για το 2008 οι υπερωρίες των  υπαλλήλων κατηγορίας Τ.Ε καθώς απορροφήθηκε όλο το ποσό
που διέθετε το Υπουργείο Υγείας (Πράμα που δεν μας ξαφνιάζει...)

Το κερασάκι στην τούρτα θα έρθει να τοποθετήσει ο Διοικητής του νοσοκομείου Α. Χατζηκομνηνός  καθώς ευχήθηκε καλή χρονιά στους
εργαζόμενους του νοσοκομείου την ώρα που το ελάχιστο που θα έπρεπε να κάνει θα ήταν να απαντήσει στο υπόμνημα  που του στάλθηκε
στις 24/11/2008 με τα προβλήματα του νοσοκομείου και των εργαζομένων και όχι να κοιτάει να βολέψει καμπόσους.

Κακή χρονιά και ανάποδη να έχουν:
αυτοί που παίζουν με τις ζωές και τα δικαιώματα των εργαζομένων
αυτοί που αρκούνται σε ευχές και υποσχέσεις την ώρα που η ζωή μας έχει γίνει τσίχλα που τη φτύνεις μόλις χάσει τη γεύση της
αυτοί που παίζουν με τα χαρτονομίσματα την ώρα που οι συνταξιούχοι δεν έχουν λεφτά για ασπιρίνες.

Πάει ο παλιός ο κόσμος ας γιορτάσουμε παιδιά!

Νοσοκομειακό κραχ

Με υψηλό πυρετό και το Βοστάνειο...

Χρόνιοι Ασθενείς



Επίθεση στο ασφαλιστικό...

Και μέσα σε όλα, για να μην ξεχνιόμαστε, από την 1η
Γενάρη του 2009, άρχισαν να ισχύουν τα αποτελέ-
σματα της ήττας μας στην επίθεση που μας έγινε
στα ασφαλιστικά δικαιώματα. Έτσι ανάμεσα σε
άλλα έχουμε:

1. Αύξηση ορίου ηλικίας συνταξιοδοτήσεως
2. Αύξηση των ετών ασφάλισης για συνταξιοδό-
τηση
3. Μείωση κατά 4% του ποσού της βασικής σύντα-
ξης του 
ΟΓΑ
4. Μείωση της σύνταξης ως 10% στις περιπτώσεις
πρόωρης συνταξιοδοτήσεως
5. Παύση της συνταξιοδότησης με 3.500 ημέρες ασφά-
λισης
6. Κατάργηση δυνατότητας συνταξιοδοτήσεως ανέργων
με μειωμένη σύνταξη
7. Αύξηση των ημερών ασφάλισης για υγειονομική περί-
θαλψη
8. Αύξηση των ημερών ασφάλισης για χορήγηση επικου-
ρικής σύνταξης από το ΕΤΕΑΜ
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ΜΙΑ ΚΛΕΦΤΗ ΜΑΤΙΑ ΣΤΟ ΟΡΑΜΑ…

ή το μέγεθος της εκμετάλλευσης, μερικές σκέψεις & κάποια συμπεράσματα

1. ΜΕΣΟ ΕΘΝΙΚΟ ΕΙΣΟ-
ΔΗΜΑ είναι το ποσόν  που προ-
κύπτει αν αθροίσεις όλα τα
εισοδήματα που   υπάρχουν στη
χώρα μας και το διαιρέσεις με όλο
τον πληθυσμό (γέρους, νέους,
μωρά, ανάπηρους κλπ.). Ε… λοι-
πόν, το Μέσο Εθνικό Εισόδημα
στη χώρα  μας είναι (με στοιχεία
της Εθνικής Τράπεζας της Ελλά-
δας) 20.000 δολάρια. Μια μέση
τετραμελής  οικογένεια έχει λοι-
πόν 80.000 δολάρια και, αν τα κά-
νουμε σε ευρώ, προκύπτουν
περίπου 60.000 ευρώ. Δηλαδή 14
μισθοί επί 4.300 ευρώ το μήνα.
Αυτά   μας αναλογούν σήμερα,
σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.
Σκέψου με τα ανεπίσημα και τα
κρυφά.

2. Ούτε τα στελέχη μεγάλων
επιχειρήσεων δεν τα παίρνουν
αυτά. Όποια οικογένεια λοιπόν
μαζεύει σήμερα κάτω από αυτό το
ποσό είναι φτωχή. Απέραντα
πλήθη φτωχών δεν καταλαβαί-
νουν τη φτώχεια τους και νομί-
ζουν, οχυρωμένοι στην
ατομικότητα τους (διάβαζε μονα-
ξιά), ότι αν έχουν ξεφύγει από τον
πάτο των 600-700 ευρώ, ότι κάτι
κάνουν, και αδρανοποιούνται.

3. Ποταμοί χρήματος κυ-

κλοφορούν, αλλά όχι στα χέρια
των εργαζομένων. Πού είναι τα
υπόλοιπα; Ας το καταλάβει αυτό
ο βυθισμένος στην πολυθρόνα
της αποχαύνωσης, ότι ο μισθου-
λάκος του για τον οποίο είναι
υπερήφανος δεν είναι
παρά λίγα ψιχου-
λάκια παρα-
πάνω με
α ν τ ά λ -
λαγμα
τ η
ζ ω ή
του.

4.
Υπό
τ ι ς
π α -
ρού-
σ ε ς
σ υ ν -
θ ή κ ε ς
και χωρίς
καμία βα-
σική αλλαγή, η
οικονομία της
χώρας αρκεί:

* Είτε για διπλασια-
σμό (τουλάχιστον) του μισθού

* Είτε για μείωση του
ωραρίου εργασίας στο μισό
Πιστεύουμε περισσότερο στην
μείωση του ωραρίου στο μισό,

ώστε ο κάθε εργαζόμενος να έχει
χρόνο για μόρφωση, διασκέδαση,
ταξίδια, έρωτες, ανάπτυξη της
προσωπικότητας του και ότι άλλο
τον κάνει Πραγματικό Άνθρωπο.

5. Στις χώρες του ανε-
πτυγμένου καπιτα-

λ ι σ μ ο ύ
πιστεύουμε

ότι η οικο-
ν ο μ ί α

επιτρέ-
π ε ι
δ ρ α -
σ τ ι -

κότερες
μ ε τ αβ ο -

λές.

6. Τα παρα-
πάνω ισχύουν όπως

είναι σήμερα η οικονομία στη
χώρα μας. Αν όμως ενταχθούν
στην πραγματική παραγωγή όλα
τα παρασιτικά επαγγέλματα:
στρατός, αστυνομία, δικηγόροι,
παπάδες και καλόγεροι, μεσάζον-
τες, τα εκατοντάδες στελέχη των

Μέσων Μαζικής Αποβλάκωσης
και ο λοιπός στρατός των χαρα-
μοφάηδων, και η κοινωνία μπο-
ρέσει να κινητοποιήσει τις
υπόλοιπες δυνάμεις της, τα πράγ-
ματα πάνε πολύ πιο μακριά.

7. Με τα παραπάνω προκύ-
πτει το αίτημα για ΑΜΕΣΑ
ΤΩΡΑ

ή τετράωρη δουλειά
με τον ίδιο μισθό

ή διπλασιασμός του μισθού

8. Τα παραπάνω βέβαια δεν
μπορούν να γίνουν από μόνα
τους. Απαιτούν να σταματήσει ο
Ατομισμός και να αναπτυχθούν
Συλλογικότητες και Οργάνωση,
όπως μπορούμε και όπως είναι
ευνοϊκότερο κάθε φορά. Σε μια
προοπτική αλλαγής της κοινω-
νίας τα πράγματα οφείλουν να
είναι, και θα είναι  πολύ ευνοϊκό-
τερα.

ΑΞΙΖΕΙ ΤΟΝ ΚΟΠΟ ΚΑΙ
ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ

Πρωτοβουλία από την
Γενική Συνέλευση

Εξεγερμένων Εργατών
http://gseefreezone.blogspot.com/

Never on Sunday...

Θυμόμαστε όλοι πόσο σκιζόντουσαν και «έκλαιγαν» οι
διάφοροι εκπρόσωποι του εμπορικού κόσμου, ΠΑΣΟΚ
(βλέπε δηλώσεις Χρυσοχοΐδη), ΝΔ (βλέπε δηλώσεις νο-
μάρχη Ζορό - Ψωμιάδη), δημοσιογράφοι για το ζήτημα
της λειτουργίας την τελευταία Κυριακή του χρόνου.

Μας έλεγαν ότι όλα και καλά γίνονται λόγω των κατα-
στροφών και για να μην δεινοπαθήσουν οι «κακόμοιροι»

μικροέμποροι και οι υπάλληλοί τους.

Λοιπόν για να τελειώνουμε με τα παραμύθια:

ο Μίχαλος, πρόεδρος του ΕΒΕΑ, εκπρόσωπος των μεγαλεμπόρων
και ηγέτης της προσπάθειας ανασύνταξης κράτους, αντίδρασης και
κεφαλαίου, ήδη από τις 26 Νοεμβρίου (πριν τη δολοφονία) είχε
αποστείλει επιστολή στο υπουργείο Ανάπτυξης με θέμα ακριβώς
τη λειτουργία την τελευταία Κυριακή. (πηγή: το δελτίο «Ανάπτυξη»
του ΕΒΕΑ μηνός Δεκεμβρίου, σελίδα 23)

Έτσι για να μην ξεχνάμε ποιοι μας πίνουν το αίμα
και την προπαγάνδα που εξαπολύουν

αυτοί και τα παπαγαλάκια τους...

δυσκοίλιος εργαζόμενος
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Σε όλες τις κοινωνίες μέχρι σήμερα ο παρά-
γοντας εξουσία έπαιζε σημαντικό ρόλο στην
κατεύθυνση της παιδείας αλλοιώνοντας το
πραγματικό της σκοπό. Το αποτέλεσμα ήταν
η εκπαιδευτική διαδικασία, αντί να λειτουρ-
γεί προς όφελος της κοινωνίας, να αποτελεί
έναν ιδεολογικό μηχανισμό στρατευμένο με
τα συμφέροντα που εξυπηρετεί η εκάστοτε
εξουσία. Ειδικά σή-
μερα με την κυριαρχία
του καπιταλιστικού
συστήματος το κράτος
προσπαθεί συνεχώς να
μειώσει το κόστος,
στέλνοντας μεγάλο
κομμάτι της νεολαίας
κατευθείαν στην
αγορά εργασίας ως
φθηνό εργατικό δυνα-
μικό, στερώντας τους
έτσι το δικαίωμα στη
μόρφωση. Με μπού-
σουλα την ιδιωτικο-
ποίηση οι νόμοι
διαδέχονται ο ένας τον
άλλο. Κάθε χρόνο χι-
λιάδες μαθητές και
φοιτητές βρίσκουν τις
πόρτες του δημοσίου
σχολείου κλειστές με
αποτέλεσμα να στρέ-
φονται στην ιδιωτική
εκπαίδευση, όσοι βέ-
βαια μπορούν να αν-
τ α π ε ξ έ λ θ ο υ ν
οικονομικά. Οι ιδιωτι-
κές σχολές–επιχειρή-
σεις αντιμετωπίζουν
τους φοιτητές ως πελά-
τες, κάνοντας τη
γνώση εμπόρευμα,
αφαιρώντας έτσι τον
κοινωνικό της χαρα-
κτήρα. Το κέρδος απο-
τελεί μοναδικό σκοπό
-όπως σε όλες τις επι-
χειρήσεις- εις βάρος
της ποιότητας, δημι-
ουργώντας ανθρώπους
εργαλεία προς όφελος της ιδιωτικής παραγω-
γής.

Πιο συγκεκριμένα η κατάσταση στις βαθμίδες
της εκπαίδευσης έχει ως εξής:  

Νηπιαγωγεία: αποτελούν βασικό κομμάτι
της εκπαίδευσης αφού προετοιμάζουν τα
νήπια για τη πρώτη επαφή τους με το σχολείο.
Ο αριθμός τους είναι ελάχιστος σε σχέση με
τις ανάγκες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή
στην Ελλάδα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα 60.000
νήπια να μείνουν εκτός των δημόσιων νηπια-
γωγείων και αναγκαστικά να «πέσουν στα
χέρια» των ιδιωτών και δήμων, πληρώνοντας

εννοείται δίδακτρα η τροφεία.

Δημοτικά: αποτελούν ουσιαστικά την πρώτη
γνωριμία των μαθητών με το σχολείο. Εκεί
γνωρίζουν τα παιδιά για πρώτη φορά τον αν-
ταγωνισμό και τη βαθμοθηρία στριμωγμένα
σε τάξεις που μερικές φορές ξεπερνούν τα 30
άτομα ενώ σε πολλά χωριά θεωρείται λογικό

να βρίσκονται στην ίδια τάξη παιδιά 6 και 12
ετών. Το ολοήμερο σχολείο που πρόσφατα
εφαρμόσθηκε δεν αποτελεί τίποτα άλλο από
ένα προσωρινό parking των παιδιών που οι
γονείς τους δουλεύουν.

Γυμνάσια: ο έμμεσος ή άμεσος ανταγωνισμός
μεταξύ των μαθητών για καλύτερη βαθμολό-
για αρχίζει να γιγαντώνεται (ολοκληρώνεται
στο λύκειο) καθιστώντας την παραπαιδεία
(φροντιστήρια, ιδιαίτερα μαθήματα, ιδιωτικά
σχολεία) απαραίτητα μέσα «επιτυχίας». Αυτό
έχει σαν αποτέλεσμα να μειώνεται στο ελάχι-
στο ο ελεύθερος χρόνος των μαθητών αναγ-
κάζοντας τους να γίνουν αποδέκτες στείρας

και επιφανειακής γνώσης.

Λύκεια: τα λύκεια λειτουργούν αποκλειστικά
ως προθάλαμος για την τριτοβάθμια εκπαί-
δευση. Αυτό όμως δεν εγγυάται την επιτυχία.
Εδώ και τρία χρόνια που ισχύει η «βάση του
10» 50.412 θέσεις σε ΑΕΙ και ΤΕΙ έχουν μείνει
άδειες. Αυτό βολεύει μια χαρά το κράτος

αφού μειώνει τα έξοδα
του για την παιδεία
αλλά και γιατί στέλνει
πελατεία, όσους βέ-
βαια αντέχουν οικονο-
μικά, στα ιδιωτικά
κολέγια, ΚΕΣ κ.α. Για
τη σχολική χρονιά που
πέρασε 97.407 άτομα
κατέθεσαν μηχανο-
γραφικό. Οι προσφε-
ρόμενες θέσεις ήταν
86.736 απ’ τις οποίες
18.512 έμειναν κενές,
με αποτέλεσμα 29.183
μαθητές να μείνουν
εκτός τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης.

Τα τελευταία χρόνια
γίνονται απόπειρες
από το κράτος να
εφαρμοστούν στις σχο-
λές οι αποφάσεις που
πάρθηκαν στη Μπολό-
νια. Η αναθεώρηση
του άρθρου 16 που θα
επέτρεπε τη λειτουργία
ιδιωτικών πανεπιστη-
μίων στη χώρα μας
βρήκε εμπόδιο τη σθε-
ναρή αντίσταση των
φοιτητών. Βέβαια η
κυβέρνηση παρανό-
μως και δια της πλα-
γίας οδού, έδωσε
δικαιώματα στα διά-
φορα κολέγια αναγνω-

ρίζοντας επίσημα τα πτυχία που παρέχουν ως
bachelor. Γιατί όμως να το κάνει αυτό; Γιατί
να θέλει να υποβαθμίσει τα πτυχία των ΑΕΙ
και ΤΕΙ; Με το νόμο της αξιολόγησης που έχει
ψηφιστεί η κάθε σχολή θα χρηματοδοτείται
ανάλογα με τη βαθμολογία που έχει πάρει
στην αξιολόγηση. ‘Όταν αναγνωριστούν και
επίσημα τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, θα έχουν
και αυτά μερίδια στη χρηματοδότηση από το
κράτος ανάλογα με τη βαθμολογία τους. Δη-
λαδή στην ουσία αντί να αυξηθούν τα κονδύ-
λια για τις δημόσιες σχολές θα μειωθούν
αρκετά. Δεν σταματάνε όμως εδώ. Η επίθεση
στα δικαιώματα μας συνεχίζεται με τον ψηφι-
σμένο «νόμο πλαίσιο». Οι εργαζόμενοι φοι-
τητές που όπως είναι λογικό χρειάζονται

Οι

δρόμοι της παιδείας

φωταγωγημένοι.. .

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Τριτοβάθμια
εκπαίδευση
(ΑΕΙ-ΤΕΙ)



Εξ ε γ ερ μ έ ν α  -  9  Γε ν άρ η  2 0 0 9 1111
παραπάνω χρόνο να τελειώσουν τις σπουδές τους, χαρακτηρίζονται
«αιώνιοι» και πετιούνται έξω από τις σχολές. Επίσης το κράτος δεν θα
είναι υποχρεωμένο να παρέχει δωρεάν όλα τα συγγράμματα που προ-
τείνει ο καθηγητής του αντίστοιχου μαθήματος παρά μόνο ένα. Τα
υπόλοιπα από τη τσέπη του φοιτητή ή της οικογένειάς του. Μέσα σε
όλα αυτά, για να χτυπήσουν οποιαδήποτε αντίσταση δημιουργηθεί,
στα σχέδιά τους προσπαθούν λυσσασμένα να καταργήσουν το άσυλο
των πανεπιστημιακών χώρων.      

Το ερώτημα λοιπόν που προκύπτει είναι αν υπάρχουν τρόποι να αν-
τιδράσουμε σε αυτή την επίθεση του κράτους και των επιχειρηματιών,
έτσι ώστε να αντιστρέψουμε το κλίμα, να καταφέρουμε να αμυνθούμε,
αλλά και να βγούμε δυναμικά μπροστά με αιτήματα και προτάσεις
που θα αλλάξουν ριζικά τον χαρακτήρα της παιδείας και της πολιτι-
κής κατάστασης που υφίσταται γενικότερα. Πρόσφατα στην Ιταλία
ψηφίστηκε νομοσχέδιο σύμφωνα με το οποίο μειώνονταν δραστικά
οι δημόσιες δαπάνες για την παιδεία και ο αριθμός καθηγητών πανε-
πιστημίων, κλείσιμο του επιμορφωτικού σχολείου των καθηγητών, κα-
τάργηση των δυο δασκάλων ανά τάξη στα δημοτικά σχολεία αλλά και
επαναφορά του «point system» για τον έλεγχο συμπεριφοράς των μα-
θητών. Μαθητές, φοιτητές, δάσκαλοι και γονείς με διαδηλώσεις, απερ-
γίες και καταλήψεις κατάφεραν να σπάσουν το τσαμπουκά της
κυβέρνησης Μπερλουσκόνι και να τον αναγκάσουν να «παγώσει» το
ψηφισμένο νόμο.

Στη Γαλλία τον ίδιο καιρό με τα ελληνικά δεκεμ-
βριανά χιλιάδες μαθητές, φοιτητές και καθηγητές
βγήκαν στους δρόμους πολλών γαλλικών πόλεων
για να διαμαρτυρηθούν για την εκπαιδευτική με-
ταρρύθμιση. Σύμφωνα με αυτή προβλεπόταν περιο-
ρισμός των διδακτικών ωρών με ακόλουθη μείωση
του αριθμού των εκπαιδευτικών και αύξηση των μα-
θητών ανά τάξη, διαίρεση του σχολικού έτους σε δύο
εξάμηνα και αύξηση των εξετάσεων και υπερεξειδί-
κευση με κατάργηση μαθημάτων και επιλογή επαγ-
γελματικού προσανατολισμού από την Α’ Λυκείου.
Τελικά οι μαθητικές κινητοποιήσεις κατάφεραν το
«πάγωμα» της μεταρρύθμισης αφού η γαλλική κυ-
βέρνηση φοβήθηκε την ανακοίνωσή της τον ίδιο
καιρό με τα γεγονότα στην Ελλάδα. Μάλιστα είναι
η πρώτη φορά που ο Σαρκοζί υποχωρεί, έστω και
προσωρινά κατά τις επίσημες δηλώσεις, μπροστά
στην αυξανόμενη λαϊκή οργή.

Όσον αφορά την ελληνική πραγματικότητα πρό-
περσι οι φοιτητές, μέσα από καταλήψεις διαρκείας,
πορείες και συγκρούσεις με τα όργανα καταστολής
του κράτους, κατάφεραν να αποτρέψουν την ανα-
θεώρηση του άρθρου 16. Πρόσφατα οι μαθητές έδω-
σαν το δικό τους αγώνα. Έκαναν τα πρώτα τους
βήματα στη συλλογική διεκδίκηση αιτημάτων,
πράγμα πολύ σημαντικό για τη διαμόρφωση της
προσωπικότητάς τους και την απόκτηση κοινωνικής
συνείδησης. Μέσα σε ένα περιβάλλον ατομισμού και
ηττοπάθειας, επέλεξαν να έχουν στάση μαχητική και
όχι κακομοιρίστικη και αυτή η διεκδικητική στάση
είναι το μεγαλύτερο σχολείο γι’ αυτούς. Σε κάθε
αγώνα διεκδίκησης, οι υποστηρικτές του υπάρχον-

τος πολιτικού συστήματος προτείνουν και συμβουλεύουν, οι τρόποι
δράσης να μη φτάνουν στα άκρα, να γίνονται μέσα από τα εκλεγμένα
όργανα με «δημοκρατικό» διάλογο χωρίς βίαιες ενέργειες (καταλή-
ψεις, απεργίες συγκρούσεις…). Το μόνο που προσπαθούν να κάνουν
είναι να μετατρέψουν τα κινήματα σε ακίνδυνους συνομιλητές και
να τα οδηγήσουν για άλλη μια φορά στην ήττα. Η εμπειρία μας έχει
δείξει το ρόλο της συνδικαλιστικής διαδικασίας, της γραφειοκρατίας,
της πλειοψηφίας των καθηγητών, των γονέων και κηδεμόνων, των
κομματικών ηγετίσκων που όλοι μαζί προσπαθούν να αναχαιτίσουν
την δυναμική των συλλογικών αγώνων. Η απάντηση είναι η αυτοορ-
γάνωση και η ανεξάρτητη δράση με μέσα που θα επιλέγονται από
τους ίδιους τους αγωνιζόμενους και δε θα αφήνουν το μονοπώλιο της
βίας στα όργανα της άρχουσας τάξης. Για ένα σχολείο χωρίς ταξικούς
φραγμούς, για ελεύθερη πρόσβαση στα πανεπιστήμια, για δημιουρ-
γική εκπαίδευση. Βέβαια ένα ιδανικό σύστημα εκπαίδευσης δεν μπο-
ρεί να υπάρξει χωρίς την εξάλειψη της σημερινής κοινωνίας της
εκμετάλλευσης. . . .μαείδα τη γενιά μουκαλωδιωμένη

μαθητευόμενοι αιώνιας φοίτησης
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Πογκρόμ στρατιωτικού
τύπου για ακόμη μια
φορά στα Εξάρχεια

Λίγα λεπτά μετά την επίθεση στους
ΜΑΤατζήδες  έξω από το ΥΠ.ΠΟ., τα
ξημερώματα  Δευτέρας 5/01 στης 3 πμ
και με τις αδιάσειστες πληροφορίες ότι
οι δράστες είναι εγκλωβισμένοι στα
Εξάρχεια, αρχίζει να στήνεται μια επι-
χείρηση αποκλεισμού  της ευρύτερης
περιοχής.

Μέσα σε λίγη ώρα η πλατεία  Εξαρ-
χείων κυκλώνεται από μπάτσους και ο
κλοιός σφίγγει. Ένστολοι εισβάλλουν
είτε πεζοί ή με μοτοσικλέτες σε μπαρ,
καφετέριες, ταβέρνες, προχωρούν σε
σωματικούς ελέγχους,  χτυπούν ανθρώ-
πους που αντιδρούν και συλλαμβά-
νουν όποιον/α βρίσκουν μπροστά
τους, ακόμη και κόσμο που εκείνο το
βράδυ εργάζεται  στα μαγαζιά αυτά..
Στους γύρω δρόμους,, τα ίδια.
Το πρωί της Δευτέρας 5/01  οι κινήσεις
από τα σπίτια και τα κτίρια εντός της
περιμέτρου βρίσκονται υπό τον έλεγχο
των ένστολων. Μέχρι και τη στιγμή
εκείνη περίπου  72 άνθρωποι  είχαν ήδη
προσαχθεί στη ΓΑΔΑ. 

Η επιχείρηση προχωρά σε έρευνες σπιτιών με αφαιρέσεις Η/Υ  και
άλλων αντικειμένων αλλά  και σε επιπλέον προσαγωγές που στη-
ρίζονται, σύμφωνα με την Ασφάλεια  σε «όπλα» που βρέθηκαν
(σφυριά, τσεκούρια, γκαζάκια, σουγιάδες-ποιος νόμος ακριβώς
απαγορεύει την κατοχή όλων των παραπάνω!) και κλείνουν λέγον-
τας πως η διαδικασία των ερευνών σε σπίτια δε θα τελειώσει πριν
ερευνηθούν περίπου 50.

Το ίδιο βράδυ αποκλείεται το Nosotros από διμοιρίες ΜΑΤ ενώ η
λίστα με τις προσαγωγές συνεχώς αυξάνετε. Με το που γίνεται γνω-
στό, κόσμος αρχίζει να συγκεντρώνεται έξω από το Nosotros. 

Την Τρίτη 6/01 η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Κατοίκων Εξαρχείων
(exarchia.pblogs.gr) καλεί σε συγκέντρωση στην πλατεία Εξαρ-
χείων. Εκεί συναντιούνται περίπου 1000 άνθρωποι και αντιστέκον-
ται στο κλίμα τρομοκρατίας και καταστολής που επιχειρείται να
επιβληθεί από τις Ειδικές Αστυνομικές Δυνάμεις στη γειτονιά. Η
παρουσία του κόσμου αναγκάζει, τις δυνάμεις καταστολής να απο-
χωρήσουν.

ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ - ΝΕΟΤΕΡΑ

Από τις δύο μέρες προσαγωγών και συλλήψεων, σε 8 άτομα  απο-
δίδονται πλημελημματικές κατηγορίες.

Δύο κρατούνται ακόμη και περνούν από δίκη την Παρασκευή
9/01, αφού ζητήθηκε αναβολή, ενώ όλοι οι υπόλοιποι έχουν αφεθεί
ελεύθεροι με πλημελήμματα.

fatim

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ

στην Πτολεμαϊδα
Δευτέρα 5/1/09

Σήμερα Δευτέρα 05/01 ένα όργιο κα-
ταστολής εμφανίστηκε στην πόλη της
Πτολεμαϊδας. Έπειτα από κάλεσμα
της ομάδας “Πολίτες Στο Δρόμο” για
συγκέντρωση – πορεία και ενώ ακόμα
τα άτομα συγκεντρώνονταν έγινε πέ-
σιμο από ομάδες αστυνομικών και
έγιναν μαζικές συλλήψεις. Συγκεκρι-
μένα συνελήφθησαν όλοι οι συγκεν-
τρωμένοι, εκτός από ελάχιστους που
κατάφεραν να διαφύγουν. Αυτό δεν
ήταν αρκετό. Η αυθαιρεσία και η πλή-
ρης παραβίαση δικαιωμάτων συνεχί-
στηκε. Έξω απο το αστυνομικό τμήμα
δεν επετράπη σε δικηγόρους να εισέλ-
θουν, ενώ απαγορεύτηκε και σε τηλε-
οπτικό κανάλι πανελλαδικής
εμβέλειας να πάρει πλάνα. Μετά από
την φράση μπάτσου “Πηγαίνετε σπί-
τια σας” ξεκίνησε άλλη μια προσπά-
θεια από τους φιλήσυχους

αστυνομικούς να προστατεύσουν την κοινωνία μας. Άρχισε και η
σύλληψη των γονιών που βρίσκονταν απ' έξω για να στηρίξουν τα
παιδιά τους. Συνελήφθησαν αλληλέγγυοι που βρίσκονταν απ' έξω
ενώ αποκλείστηκε ο δρόμος γύρω από το Α.Τ.. Επίσης να σημειωθεί
ότι τη χτεσινή μέρα στην εκδήλωση με θέμα “Κρατική Βία κι Εμείς”
υπήρχε παρατεταγμένη διμοιρία κοντά και ασφαλίτες περνούσαν
συνεχώς μπροστά απο τον δρόμο βιντεοσκοπώντας με κινητά.
Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά; Ειναι προφανές οτι η παρουσία μας
ενόχλησε. Ενόχλησαν τα αιτήματα μας. Ενόχλησε η φωνή μας. Ενό-
χλησε ότι βγήκε μια ομάδα με πολιτικά αιτήματα μπροστά, ανοιχτά
με τα πρόσωπα μας χωρίς φόβο. Φοβήθηκαν. Εμείς όχι. Μιλήσαμε
για εργασία, για ένσημα, για συντάξεις, ασφάλιση, παιδεία, υγεία,
περιβάλλον. Μιλήσαμε για τα τοπικά πολιτικά συμφέροντα που κα-
θιστούν ομήρους την τοπική κοινωνία υποσχόμενοι θέσεις σε δη-
μόσιο και βύσματα. Μιλήσαμε για την εκμετάλλευση των
εργαζόμενων στην ΔΕΗ που εργάζονται υπό αντίξοες συνθήκες και
τρώνε τον καρκίνο. Θα πούμε κι άλλα και είναι πολλά! 
Η απάντηση που πήραμε δεν βασίζεται σε πολιτική αντιπαράθεση.
Τι πολιτική αντιπαράθεση να γίνει άλλωστε όταν το συγκέκριμενο
καθεστώς είναι αυτό που καθημερινα βιάζει τις ζωές μας. Απέναντι
σε αυτό μια μπορεί να είναι η απάντηση. ΟΛΟΙ στους δρόμους. 
ΟΛΟΙ μας πρεπει να ξεκινήσουμε πρώτα ατομικά και έπειτα συλ-
λογικά να αποδομούμε αυτή την βιτρίνα δημοκρατίας που έχει το
δικαίωμα να παραβιάζει καθημερινά συνταγματικά δικαιώματα,
να χτυπάει, να φυλακίζει να απαγγέλλει αυθαίρετες κατηγορίες και
να στήνει προβοκάτσιες. Εμείς είμαστε όλοι συλληφθέντες... αυτούς
ποιος θα τους “συλλάβει”; Ποιοι ειναι οι πραγματικοί τρομοκρά-
τες;

Δεν είναι οι αστυνομικοί... είναι ολόκληρο το σύστημα. Δεν είναι
θέμα μεμονωμένου περιστατικού... είναι θέμα πολιτικής. Πολίτες
Στο Δρόμο Άμεση απελευθέρωση των προφυλακισμένων της εξέ-
γερσης. Καμιά δίωξη στους εξεγερμένους του Δεκέμβρη.

Πολίτες... στο δρόμο

ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ 2008
ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ (από 06/12/08 μέχρι 21/12/08)

Συλλήψεις: 246 – Προφυλακίσεις: 66
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