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Άτακτη έκδοση της Ανοιχτής Συνέλευσης φοιτητών, μαθητών, εργαζόμενων & ανέργων Μυτιλήνης

Η απελευθέρωση της εργατικής
τάξης πρέπει να καταχτηθεί από
την ίδια την εργατική τάξη!

Ο γραφειοκρατικός
συνδικαλισμός πέθανε...
...ζήτω η αυτοοργανωμένη
εργατική τάξη!
σελ. 6-7

Οικολογική Αστυνομία
Κάποτε στην Κυψέλη
υπήρχε ένα πάρκο...
σελ. 3

Να μη φοβόμαστε
τις απολύσεις...
να φοβούνται
τις άγριες απεργίες...
Απολύσεις στην κληρωτίδα!
σελ. 5

Αριθμοί για πιεσόμετρο...
Ο υψηλός πυρετός της
υγείας συνεχίζεται...
σελ. 4

Απ’ την παγκόσμια
κρίση...
...στην παγκόσμια έκρηξη!
σελ. 9

Επειδή πολλά λέγονται
τελευταία...
Δυο λόγια για το άσυλο
σελ. 8

http://anixtilesvos2008.blogspot.com/
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Δρόμοι της Μυτιλήνης

Πανεκπαιδευτικό 9 Ιανουαρίου
Μετά από κάλεσμα Πρωτοβουλίας Μαθητών για συγκέντρωση στις 12 το μεσημέρι, το οποίο στηρίχτηκε και από την Ανοιχτή Πρωτοβουλία μαθητών,
φοιτητών, εργαζομένων και ανέργων Μυτιλήνης, πραγματοποιήθηκε δυναμική πορεία.
Η πορεία ξεκίνησε κατά τη μία με 100-120 άτομα. Οι μαθητές είναι ακόμη
εξαιρετικά οργισμένοι και το στίγμα της πορείας ήταν αντιμπατσικό και αλληλεγύης στους συλληφθέντες του Δεκέμβρη. Ήταν η πρώτη
φορά που στους δρόμους μαζί μας βρέθηκαν και μαθητές
δημοτικού!

Πορεία Αλληλεγγύης στους Συλληφθέντες της Εξέγερσης.
Το Σάββατο 24 Ιανουαρίου και ώρα 12.00 πραγματοποιήθηκε πορεία αλληλεγγύης που καλούσε η Ανοιχτή Συνέλευση μαθητών φοιτητών εργαζομένων
και ανέργων Μυτιλήνης. Συμμετείχε και ο Σύλλογος φοιτητών Πολιτισμικής
Τεχνολογίας. Περίπου 100 άτομα συγκεντρωθήκαν στην πλατεία Σαπφούς και
πραγματοποίησαν πορεία, από την προκυμαία μέχρι τα Κεντρικά λύκεια,
όπου έστριψε μέσα στην Ερμού. Σπάστηκαν 2 κάμερες Τραπεζών.
Κατά την διάρκεια της πορείας πραγματοποιήθηκε και μοίρασμα κειμένων απο
μέλη της Συνέλευσης. Στη συνέχεια η πορεία κατευθύνθηκε προς τα Δικαστήρια.
Η παρουσία των αστυνομικών ήταν
διακριτική.

Ξεκινώντας από πλατεία Σαπφούς, η πορεία πήγε από
την προκυμαία μέχρι τα Κεντρικά λύκεια, όπου έστριψε
μέσα στην Ερμού και φτάνοντας στη Μητρόπολη βγήκε
και πάλι στην προκυμαία και συνέχισε προς τα δικαστήρια. Καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας ασφαλίτες και ζητάδες ήταν μπροστά και πίσω, ενώ μία διμοιρία ήταν
παρατεταγμένη στο υπουργείο Αιγαίου και άλλη μία στο
τμήμα.

Πετάχτηκαν μπογιές και γράφτηκαν συνθήματα στους τοίχους των Δικαστηρίων.
Ο Σύλλογος ΠΤΕ ανέρτησε πανό στα
κάγκελα των Δικαστηρίων.
Η πορεία τερματίστηκε στο κτήριο Παπαρίσβα όπου πραγματοποιήθηκε η
Ανοιχτή Συνέλευση μαθητών, φοιτητών,
εργαζομένων & ανέργων.

Καθ' όλη τη διάρκεια της πορείας μοιραζόταν το πρώτο
φύλλο της εφημερίδας «Εξεγερμένα» που βγήκε από πρωτοβουλία της Ανοιχτής Συνέλευσης και γραφόταν συνθήματα στις τράπεζες και τα δημόσια κτήρια.
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- Νεκρός στο γήπεδο από δακρυγόνα. Μετά τη λήξη του
αγώνα Ηρακλής - ΑΕΚ ξέσπασαν επεισόδια μεταξύ των οπαδών και των ΜΑΤ. Οι
αστυνομικές δυνάμεις εισέβαλαν στις εξέδρες αρχίζοντας να
χτυπούν αδιακρίτως τους οπαδούς των γηπεδούχων και έκαναν εκτεταμένη χρήση
δακρυγόνων. Το αποτέλεσμα
ήταν να χάσει τη ζωή του ο
57χρονος Σωτήρης Σεραφείμ, ο
οποίος υπέστη καρδιακό επεισόδιο εξαιτίας της μεγάλης
χρήσης χημικών. Οι μπάτσοι
συνεχίζουν να δολοφονούν...
- Στις 22/1 στη συμβολή των
οδών Τσιμισκή & Παύλου Μελά
ομάδα 50-60 περίπου ατόμων
κατέστρεψε ΚΑΦΑΟ κάμερας.
Η δράση έγινε στις 2.30 το μεσημέρι κλείνοντας τους παρακείμενους δρόμους με πανό. Το
σαμποτάζ στα συστήματα κοινωνικού ελέγχου συνεχίζεται...
- Πανελλαδικές δράσεις
αλληλεγγύης στην Κωνσταντίνα Κούνεβα. Πορείες, καταλήψεις
εργατικών κέντρων και
επιθεωρήσεων εργασίας.
Εισβολές στον ΗΣΑΠ
και Στα γραφεία της Η
αλληλεγγύη είναι το
όπλο μας...
- Φωτιά στον καταυλισμό των Αφγανών στην
Πάτρα που είχε ως αποτέλεσμα την καταστροφή
των παραπηγμάτων και
να μείνουν 500 άτομα
χωρίς στέγη. Βρέθηκαν
γκαζάκια στο σημείο όπου

ξεκίνησε η φωτιά και μερικοί
είδαν 2-3 άτομα να φεύγουν
τρέχοντας την ώρα της έκρηξης. Να φεύγεις να ξεφύγεις
από τον πόλεμο και ο πόλεμος
να μη σε αφήνει...
- Οι ανοιχτές και οι λαϊκές συνελεύσεις είναι ότι πολυτιμότερο μας έμεινε από τα
δεκεμβριανά του 08. και συνεχίζονται σε πολλές πόλεις και
σε πολλές γειτονιές των μητροπόλεων. Η αυτοοργάνωση δείχνει τον δρόμο...
- Επίθεση φασιστών σε άτομο
που έβγαινε από την κατάληψη anti-info cafe στου Ζωγράφου. Τα σκουλήκια
κυνηγήθηκαν και έγιναν λαγοί...
- Τρίτη 20/1 επίθεση με μαχαίρι
στη Λάρισα. Φασίστες με κουκούλες χτύπησαν και χαράκωσαν σύντροφο ακριβώς κάτω
από το σπίτι του. Είχε προηγηθεί το Σάββατο 17/1 πανελλαδική πορεία 4000 ατόμων για
τους συλληφθέντες που διώ-

Λαγουρέντες, (ο)

κονται με τον τρομονόμο. Όπου
δεν φτάνει το γκλομπ του μπάτσου φτάνει το μαχαίρι του
χρυσαυγίτη...

- Σε 4 χρόνια με την έφεση να
έχει ανασταλτικό χαρακτήρα
καταδικάστηκε η 21χρονη Χ.Τ.
Που είχε συλληφθεί στις 9 Σεπτεμβρίου του 2007 μέσα στο
άσυλο του ΑΠΘ για επεισόδια,
αφού είχε μείνει τρεισήμισι
μήνες προφυλακισμένη. Ο
νόμος νόμο δεν κοιτά...
- Αναρχικοί ακτιβιστές δολοφονήθηκαν στην Μόσχα στις 19.0.
Ο Stanislaw Markelow ήταν
γνωστός πολιτικός δικηγόρος.
η Anastasia Barburowa, δημοσιογράφος, με σφαίρες στο κεφάλι. Καμία αυταπάτη για
καμία δημοκρατία και καμιά δικαιοσύνη πουθενά. Και το
αίμα που κυλάει την εκδίκηση
ζητάει...
- Συγκρούσεις με την αστυνομία και επιθέσεις κατά κοινο-

βουλίων πραγματοποιήθηκαν
σε πολλές χώρες τον τελευταίο
μήνα. Στο Βίλνιους της Λιθουανίας στη Βουλγαρία, τη
Λετονία, τη Δανία και την Ισλανδία. Είναι λογικό όταν
κράτη και κεφάλαιο σπέρνουν
ανέμους να θερίζουν θύελλες...
- “Νέα” όπλα στην ΕΛ.ΑΣ;.
Εκτός από τις αύρες που θα
εκτοξεύουν νερό υπό πίεση
κατά διαδηλωτών και θα καταστρέφουν οδοφράγματα, η
Ελληνική Αστυνομία προμυθεύτηκε όπλα ηλεκτροσόκ
Τάζερ Μ-26 - όπως αποκάλυψε
ο Χηνοφώτης - λίγο πριν από
τους Ολυμπιακούς Αγώνες του
2004 ενώ ως τώρα αρνιόταν
ότι τα έχει πάρα τις καταγγελίες δύο μεταναστών κ ενός
Έλληνα ότι υπέστησαν βασανιστήρια με τα όπλα αυτά. Τα
όπλα αυτά ευθύνονται για δεκάδες θανάτους σε ΗΠΑ και
Καναδά. Φταίνε και οι σαδιστές που τα χρησιμοποιούν
όμως...
- 40 αιωνόβια δέντρα
έκοψε ο δήμος Αθηναίων στο παρκάκι
στην Πατησίων και Κύπρου για να κάνει υπόγειο πάρκινγκ. Έστειλε
τα ΜΑΤ που επιτέθηκαν 7 φορές σε μία
μέρα στους διαμαρτυρόμενους κατοίκους. Τα
ΜΑΤ εκτός από το πλαστικό χριστουγεννιάτικο
δέντρο φυλάνε και τα
κομμένα, όπως δέρνανε
και τους διαδηλωτές στην
Πάρνηθα που διαμαρτύρονταν για το καζίνο. Οικολογική αστυνομία...
Ε.Α σ ί κη ς
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Οικολογική αστυνομία...
Υπήρχε και στην Κυψέλη
ένα παρκάκι, Πατησίων και
Κύπρου, γνωστό και ως

πάρκο Λέλας Καραγιάννη
ή Αλεπότρυπα. Είχε περί τα
50 δέντρα, παγκάκια, παιδική χαρά. Όλα αυτά μέχρι
τα ξημερώματα της Δευτέρας 26 Γενάρη 2009, οπότε
και ο Δήμος Αθηναίων
έστειλε μπουλντόζες, φορτηγά, σκαπτικά και ανυψωτικά
μηχανήματα
και
κατέστησε τα παραπάνω παρελθόν. Κόπηκαν (και τεμαχίστηκαν!) τα περισσότερα
από αυτά (αφήσαν 3 φοίνικες), τα παγκάκια εξαφανίστηκαν.
Έφτυσαν τη Δασική Υπηρεσία - η οποία με έγγραφο
που είχε αποστείλει προς τη
Διεύθυνση
Κατασκευών
του Δήμου, το Μάη του
2007, απαγόρευε την κοπή
δένδρων στο συγκεκριμένο
χώρο (2400 τ.μ. κοινόχρηστου πρασίνου βάσει απόφασης
Δημοτικού
Συμβουλίου το 1989) - καθώς
και τη γνωμοδότηση της
Δευτεροβάθμιας Επιτροπής
Αρχιτεκτονικού Ελέγχου με
την οποία απαγορευόταν
οποιαδήποτε εργασία κοπής
δένδρων στο πάρκο, την έκδοση της οποίας είχε επιτύχει
η Επιτροπή Κατοίκων. Κοροϊδεύουν τον κόσμο εξαγγέλλοντας χώρο στάθμευσης
για αποφόρτιση της κυκλοφορίας και επαναφορά του
πρασίνου. Πώς θα επαναφέρουν αιωνόβια, ψηλά και
όμορφα δέντρα πάνω από
τρεις ορόφους; Όπως έκαναν
σε αντίστοιχες περιπτώσεις
στις πλατείες Πρωτομαγιάς,
Κοτζιά,
Κάνιγγος
και
Κλαυθμώνος μήπως; Η αποφόρτιση θα γίνει κοστολογώντας με την ώρα μέσω
μιας ιδιωτικής εταιρείας
("Δομοτεχνική
Τεχνική
Τουριστική ΑΕ") κατασκευής και εκμετάλλευσης;

Όπως αποφορτίζουν και τα
άλλα πάρκινγκ - μεγαθήρια
της ευρύτερης γειτονιάς;

Τόνοι πρόσθετου τσιμέντου
θα σκεπάσουν την τελευταία
έκταση ελεύθερης γης της

γειτονιάς. Με έναν ακόμα
τρόπο θα έχει προωθηθεί η
χρήση του αυτοκινήτου αντί
να προωθείται το ποδήλατο
ή τα ΜΜΜ, θα έχει πριμοδοτηθεί μια βραχυπρόθεσμη
λύση (κι αυτή αμφιβόλου
αποτελεσματικότητας) ενάντια στη λογική: Συγκοινωνιολόγοι
λένε
ότι
η
κυκλοφοριακή συμφόρηση
και η ρύπανση από το επιπλέον καυσαέριο των συνωστιζόμενων αυτοκινήτων θα
επιβαρύνει περαιτέρω την
περιοχή, ο Νικήτας θα εκπληρώσει άλλη μία μιζοϋποχρέωση και για πολλοστή
φορά θα είμαστε θεατές στο
καθημερινό έγκλημα ενάντια στις ζωές μας. Ή μήπως
όχι;
Με το που έγινε γνωστό το
γεγονός αρχίσαμε να μαζευόμαστε. Περίοικοι και κάτοικοι
της
ευρύτερης
γειτονιάς, φάτσες γνωστές
από τις τελευταίες μέρες ξανασυναντιόμασταν σε ένα
τόσο άχαρο περιβάλλον:
παντού κουφάρια δέντρων
και βιασμένη γη, εδώ κι εκεί
φορτηγά και εκσκαφείς με τα

λάστιχα ήδη ξεφουσκωμένα
και τα παρμπρίζ γραμμένα
συνθήματα από όσους είχαν
φτάσει νωρίτερα. Κυράδες και νεαροί,
μπαρμπάδες και γιαγιάδες δήλωναν την
αλληλεγγύη τους λεκτικά και έμπρακτα,
μια ντουντούκα άλλαζε χέρια και ενημέρωνε
τους
διερχόμενους από την
Πατησίων για το ανοσιούργημα. Δημοσιογράφοι,
κάμερες,
παράγοντες και ένα
σμήνος περιστεριών
που επέμενε να πετάει
πεισμωμένο πάνω από
τις αστείες υπάρξεις
μας λες και εξόρκιζε
την πραγματικότητα.
Κι όμως η πραγματικότητα
έμελλε να μας εκπλήξει κι

άλλο. Ίσα που είχε προλάβει
να γραφτεί το πανό
και ένα σύνθημα
στον τοίχο, όταν
έσκασαν οι πρώτοι
μπλε, ακολουθούμενοι από πράσινους.
Μέσα σε λίγα λεπτά
και μετά από αρκετές
ασπιδοσπρωξιές
η
πλατεία ξαναπρασίνισε...

και που σημειωτέον ο Δήμος
είχε φυτέψει την προηγούμενη εβδομάδα. Εκτοπιστήκαμε στην Πατησίων και
αναγκαστήκαμε να την κλείσουμε... με οδοφράγματα
από τα κομμένα δέντρα.
Μέχρι που ήρθε η στιγμή της
επόμενης εντολής: εδώ πέσανε και φυσουνιές και κρότου
λάμψης
για
να
φυγαδεύσουν ένα ανυψωτικό, αλλά όλο αυτό το διάστημα που είχε μεσολαβήσει
είχε δημιουργήσει ένα πολύ
καλό κλίμα μεταξύ όλων των
συγκεντρωμένων, οπότε δε
διαλυθήκαμε, παρά επιστρέψαμε με μεγαλύτερο πείσμα.
Ερχόταν πια κι ο κόσμος που
μέχρι τότε εργαζόταν, μαθητές που σχολούσαν, καινούριες διμοιρίες... Το σμήνος τα
περιστέρια εκεί.
Αργότερα εφόρμησαν ξανά
οι διμοιρίες, πολύ πιο
σκληρά. Πολύ πιο σκληρή
ήταν και η απάντηση με
επιθέσεις στα δύο αστυνομικά τμήματα της περιοχής (Θήρας και Αγ.
Παντελεήμονα). Υπήρξε
εκ νέου ανασύνταξη των
κατοίκων και συμβολική
δεντροφύτευση της καταπατημένης γης. Το ραντεβού ανανεώθηκε για το
πρωί της επομένης για πορεία. Οι κάτοικοι καλούν
όσους μπορούν να σταθούν αλληλέγγυοι στο δίκαιο αγώνα τους. Ακόμα

τίποτα δεν τελείωσε - ο Δεκέμβρης ζει παντού.
Και θυμάμαι εγώ τώρα που
ως παιδάκι μας δίδασκαν
για την καημενούλα την
Αθήνα που χτίστηκε έτσι
όπως χτίστηκε και τώρα
είναι αβίωτη και τα σχετικά
και ότι τα δεντράκια πόσο τα
αγαπάμε που μας δίνουν το
οξυγόνο κι όλ' αυτά... Μεγαλώνοντας γίνομαι μάρτυρας
μαρτυρικών δέντρων, είτε
αυτά είναι στην Πάρνηθα,
την Πεντέλη, την Πελοπόννησο, είτε στις πλατείες που
υπόκεινται σε ανάπλαση. Τα
περιβαλλοντικά εγκλήματα
τα νιώθω στο πετσί μου είτε
ως κάτοικος είτε ως αναγνώστης και αλληλέγγυος (Αχελώος, Λευκίμμη, Χαλκιδική
είναι τρία μόνο από τα πάμπολλα, τα οποία όμως δεν
είναι του παρόντος - αλλά
ούτε και εφικτό - να τα αναφέρω). Πνίγομαι από την
οργή και την αγανάκτηση,
μου ανεβαίνουν δάκρυα στα
μάτια και αναρωτιέμαι τι
νόημα έχει ο όρος ευνομούμενη πολιτεία: Αν και οι
ίδιοι οι κρατούντες παρανομούν ενάντια στους νόμους
που αυτοί οι ίδιοι φτιάχνουν, τότε σε εμάς τους
υπόλοιπους μήπως είναι πια
εξόφθαλμα σαφής ο δρόμος
που μας απομένει;
π

Παρατάχτηκαν πάνω
στα τελευταία μαρουλοειδή καλλωπιστικά
φυτάκια, που είχαν
παραδόξως επιβιώσει

ΕΚΡΗΚΤΙΚΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΛΕΥΚΙΜΜΗ
Έκρηξη μεγάλης ισχύος σημειώθηκε στον ΧΥΤΑ
στη θέση Μεσοράχια του Δήμου Λευκιμμαίων
τα ξημερώματα της Δευτέρας 26 Γενάρη. Μεγάλες είναι οι υλικές ζημιές ενώ σοκ έπαθαν οι μπάτσοι που ακόμη βρίσκονται στο χώρο λόγω των
συνεχών αντιδράσεων των κατοίκων για την μη
λειτουργία του. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν έχουμε κάποιο τραυματισμό. Η δύναμη φρουράς ήταν 23 άτομα (με μια κλούβα)
και έπαθαν την πλάκα τους από δυο απανωτές
εκρήξεις οι οποίες ταρακούνησαν την Λευκίμμη.
Από το ωστικό κύμα έσπασαν τα τζάμια σε απόσταση 500 μέτρων ενώ υλικές ζημίες υπέστησαν
τα σημεία που είχαν τοποθετηθεί οι εκρηκτικές
ύλες και ένα υπόστεγο με την σκεπή του. Κεραμί-

δια είναι σκορπισμένα παντού ενώ έσπασαν κολόνες φωτισμού, μέχρι και η πινακίδα του έργου.
Θυμίζουμε ότι από την περασμένη Παρασκευή
23 Γενάρη οι κάτοικοι της εν λειτουργία Χαβούζας στο Τεμπλόνι έχουν κλείσει τον εκεί ΧΥΤΑ
που λειτουργεί ως χωματερή με ακάλυπτα βουνά
σκουπιδιών και χωρίς να τηρούνται οι όροι υγειονομικής ταφής. Και αυτοί δηλώνουν ότι δεν θα
υποστείλουν τον αγώνα τους και δεν ξανανοίγει
η ΧΑΒΟΥΖΑ!!
Περισσότερες πληροφορίες για τους αγώνες
των κατοίκων της Λευκίμμης στο διαδίκτυο:
http://xyta-lefkimis.blogspot.com/
indymedia
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Δημόσιοι υπάλληλοι γρηγορείτε! Ο κόσμος αλλάζει,
οι προϊστάμενοι σας το μυρίστηκαν έγκαιρα. Γι'
αυτό σας αποστέλλουν αυτή την εγκύκλιο.

Αριθμοί για πιεσόμετρο
Η κατάσταση στον τομέα της
Υγείας παραμένει στην εντατική καθώς είναι πολύ κρίσιμη.
Μπαίνουμε στον κόπο να παραθέσουμε μερικά νούμερα
για την κατάσταση στα ταμεία Υγείας.

Ξεχάστε την υπακοή,
το καθωσπρεπισμό, τη
δουλικότητα κι όλες
τις παρεμφερείς αξίες
που μεσουρανούσαν
στο δημοσιοϋπαλληλικό
στερέωμα
αποτελούν
πλέον παρελθόν.

* Ως προς τον φορέα ασφάλισης υγείας δημοσίων
υπαλλήλων (ΟΠΑΔ), αναζητά εναγωνίως 1,15 δισ.
ευρώ για να καλύψει τις
υποχρεώσεις του. Συγκεκριμένα ο Οργανισμός
χρωστά 700 εκατ. ευρώ
στα νοσοκομεία και
άλλα 450 εκατ. ευρώ σε
συνεργαζόμενους γιατρούς και φαρμακεία.

Τα απαραίτητα πλέον
προσόντα για ένα νυν και
μελλοντικό προϊστάμενο
είναι η ικανότητα να διαχειρίζεται τις συγκρούσεις,
να οργανώνει διάλογο, να
γεννοβολά συναίνεση. Για
να μην τηλεφωνούμε στα
ΜΑΤ με το παραμικρό να ξαποστάσουν κι αυτά λιγάκι!

*
Σήμερα,
στην
«ουρά» για εφάπαξ
βρίσκονται
πάνω
από 12.500 πρώην
δημόσιοι υπάλληλοι και για την καταβολή
των
εφάπαξ που δικαιούνται περιμένουν έως και 16
μήνες.
Δηλαδή,
ακόμη αναμένουν όσοι συνταξιοδοτήθηκαν και το 2007.

Σπεύσατε λοιπόν στα σεμινάρια
για την συμμόρφωσή σας. Θα τα
βοηθήσετε τα μάλα.
Αιγύπτια Καλλονή

* Τα μηνιαία έσοδα του τα-

μείου (εισφορές) ανέρχονται
στα 24 εκατ. ευρώ, ποσό που
αρκεί για την καταβολή του
εφάπαξ σε μόλις 500 άτομα.
* Οι κοστολογημένες οφειλές
των νοσοκομείων «προς τρίτους»
ανέρχονταν
στις
31/12/2008 σε 5,5 δισ. ευρώ για
την περίοδο 2004-2008
* Τα χρέη των ταμείων προς νοσοκομεία, ιατρεία και διαγνωστικά κέντρα υπερβαίνουν τα 2
δισ. ευρώ και επιμερίζονται ως
εξής: 800 εκατ. ευρώ ο ΟΓΑ, 600
ο ΟΠΑΔ, 400 το ΙΚΑ και 200
εκατ. ευρώ οι μικρότεροι ασφαλιστικοί φορείς.
* Το ΙΚΑ οφείλει σε ΟΑΕΔ,
ΟΕΚ, Εργατική Εστία και
ΕΤΕΑΜ περίπου 10 δισ. ευρώ
και τα μισά από αυτά στον
ΟΑΕΔ
* «Πάρτε πίσω τώρα τα ρουσφέτια»! Για τα δικά μας, ρίχτε μια
ματιά
και
εδώ:
http://www.sernomy.gr/
Έτσι για να μην νομίζουμε ότι
τα πράγματα πάνε από το καλό
στο καλύτερο...
ανίατοι ασθενείς

Δεν πληρώνω... δεν πληρώνω...
Κατάληψη στα Ταμεία του νοσοκομείου Αγία Όλγα πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της
Δευτέρας 26 Γενάρη από ομάδα
εργαζομένων (στο χώρο της
υγείας και μη), ανέργων και
φοιτητών. Το νοσοκομείο ήταν
σε εφημερία και για τις περίπου
4 ώρες που διήρκεσε η δράση,
τα πάντα λειτούργησαν ομαλά
(αν όχι πιο επιταχυμένα) χωρίς,
όμως, να καταβάλλονται χρήματα (άμεσα ή έμμεσα) για τη
διενέργεια εργαστηριακών και
παρακλινικών εξετάσεων για

τους ασθενείς που αντιμετώπιζαν κάποιο επείγον πρόβλημα.
Το κλείσιμο των ταμείων αποτέλεσε μια ευχάριστη έκπληξη για
τους ασθενείς και τους συνοδούς τους ενώ και το προσωπικό
του νοσοκομείου υποδέχτηκε
πολύ θετικά την δράση.
Κατά τη διάρκεια της κατάληψης, μπροστά από τα ταμεία
αναρτήθηκαν δύο πανώ ενώ
μοιράστηκε και κείμενο.
ανίατοι ασθενείς

Προσπάθεια τρομοκράτησης από την Εθνική Τράπεζα
Στη δέσμευση του λογαριασμού που
άνοιξαν τα μέλη της Ανεξάρτητης
Αριστερής Κίνησης Εργαζομένων
Εθνικής για συγκέντρωση χρημάτων
για την Κωνσταντίνα Κούνεβα προχώρησε η Εθνική Τράπεζα στις 19 Γενάρη, εμποδίζοντας τόσο την
κατάθεση όσο και την ανάληψη χρημάτων, με την ασαφή δικαιολογία ότι
δεν έχουν τηρηθεί τυπικές προϋποθέσεις για ερανικό λογαριασμό.
Ο λογαριασμός αυτός είχε ανοιχτεί
προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα από τους εργαζόμενους της ΕΤΕ
και κατόπιν αυτά να κατατεθούν στον
κεντρικό λογαριασμό που έχει δημιουργηθεί για την Κωνσταντίνα στην
Τράπεζα Πειραιώς.

«Δηλώνουμε προς τη Διοίκηση ότι δε
τρομοκρατούμαστε από την προσπάθειά της να μας βάλει στο στόχαστρο
εξαιτίας της δράσης μας υπέρ των εργατικών συμφερόντων, γιατί η απάντηση θα είναι μαζική από όλους τους
συναδέλφους της ΕΤΕ και αντίστοιχη
με την αλληλεγγύη στην καθαρίστρια
Κούνεβα», επισημαίνεται στην ανακοίνωση – καταγγελία της Ανεξάρτητης Αριστερής Κίνησης Εργαζομένων
Εθνικής.
Ο λογαριασμός τελικά μετά από κινήσεις της Κίνησης αποδεσμεύτηκε και
έγινε η ανάληψη των χρημάτων τα
οποία και κατατέθηκαν στο λογαριασμό της Κωνσταντίνας στην Πειραιώς.
Ο Παναγιωτάκης Βασιλέλλης δολοφονείται για άλλη μια φορά...
indymedia

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
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Να μη φοβόμαστε τις απολύσεις... να φοβούνται τις άγριες απεργίες...
24/1/2009
Υπάλληλος απολύθηκε ύστερα από
κλήρωση που έγινε από τον υπεύθυνο του καταστήματος που εργαζόταν. Αυτό το πρωτοφανές

περιστατικό συνέβη σε κατάστημα
της Vodafone στην Πάτρα και έχει
ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων από
τα σωματεία των εργαζομένων.
Ο υπεύθυνος του καταστήματος
έπρεπε να απολύσει έναν από τους
υπαλλήλους, αλλά δεν ήξερε ποιον
να επιλέξει και σκέφτηκε να... βάλει
μπροστά την κληρωτίδα. Έτσι πήγε
στο κατάστημα και όταν έκλεισε, πα-

ρακάλεσε τους εργαζομένους να παραμείνουν ζητώντας τους να γράψουν τα ονόματά τους σε ένα
χαρτάκι. Στη συνέχεια τα δίπλωσε,
τα έβαλε σε μία γυάλα και όλοι οι εργαζόμενοι θεώρησαν ότι θα γίνει

κλήρωση για μπόνους από την εταιρεία. Έπεσαν, όμως, από τα σύννεφα,
αφού μόλις ο υπεύθυνος τράβηξε
ένα από τα χαρτάκια και σε αυτό
αναγραφόταν το όνομα μίας κοπέλας ανακοίνωσε την απόλυσή της.
Η εργαζόμενη ξέσπασε σε λυγμούς
μην μπορώντας να πιστέψει αυτό
που συνέβη, ενώ όλοι οι εργαζόμενοι είχαν μείνει άφωνοι.

Η εξήγηση που έδωσε ο υπεύθυνος
του καταστήματος ήταν ότι λόγω
της οικονομικής κρίσης έπρεπε να
γίνει μείωση προσωπικού, χωρίς να
δώσει περαιτέρω εξηγήσεις στην κοπέλα που ζητούσε να μάθει τον λόγο
της απόλυσής της. Η
κοπέλα προτίθεται να
προχωρήσει και σε επίσημη καταγγελία στο
Εργατικό Κέντρο της
Πάτρας, ο πρόεδρος
του οποίου μιλά για
ένα περιστατικό που
αγγίζει τα όρια της παράνοιας.
«Είναι όντως πρωτόγνωρο. Γνωρίζαμε για
κληρώσεις λαχείων ή
για μπόνους, αλλά το
να φτάσουν κάποιοι
εργοδότες να κληρώνουν και απολύσεις
είναι ασύλληπτο. Έχω
μιλήσει με την εργαζόμενη και περιμένω να
έρθει για να δούμε αν
ήταν παράνομη η απόλυσή της. Βέβαια όλο αυτό προσβάλει και την προσωπικότητα ενός
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εργαζομένου», τονίζει ο πρόεδρος
του Εργατοϋπαλληλικού Κέντρου
Πάτρας Αντώνης Καλής.
Μα γιατί τους παιδεύουμε, μου λέτε,
με αυτούς τους συναισθηματισμούς
μας; Εγώ προτείνω σε όλους εμάς
τους εργαζόμενους να κάνουμε αυτό
που έκαναν στα απείθαρχα στρατεύματα (η αλήθεια δεν είναι που το
είδα ή το διάβασα... μπορεί να ήταν
και καμιά πολεμική ταινία...). Να
σταθούμε σε σειρές ανά δέκα, και
ένας στους δέκα τυχαία να σκοτώνεται... Στους ανέργους που έχουμε
μαζευτεί πολλοί λέω να ανέβει το
νούμερο στους 3 στους 10...
Θα ανοίξουν και οι δουλειές για τα
γραφεία τελετών, για δημοτικούς
υπαλλήλους στα νεκροταφεία, μαρμαράδες, λουλουδάδες, η αγροτιά
θα πάρει τα πάνω της από τα κόλυβα. Όλος ο κόσμος θα φάει
καλά...
Έτσι ξεπερνιέται η κρίση όχι με
ημίμετρα...
βα.αλ.
http://mutantjazs.blogspot.com/

«Μεμονωμένα Περιστατικά»
Και να που ο Δεκέμβρης με τα «Δεκεμβριανά» του
πέρασε , όπως συμβαίνει με κάθε εξέγερση άλλωστε, έστω και αν η φωτιά που άναψε καπνίζει
ακόμα σε διάφορες εκφάνσεις της καθημερινότητας και της κοινωνικής ζωής όλων μας.
Ένα μήνα - και κάτι - μετά αναρωτιόμαστε ακόμα
τι έγινε στ’ αλήθεια τις μέρες που πέρασαν και
ποιανού «κατασκεύασμα» ήταν σε τελική ανάλυση. Τα ΜΜΕ, μεσούσης της εξέγερσης, έσκιζαν
τα ρούχα τους ότι πρόκειται για ένα ξέσπασμα της
νεολαίας – μαθητών και φοιτητών - γιατί ένας συνομήλικος τους δολοφονήθηκε από μπάτσο. Στη
συνέχεια, όσο γενικευόταν η εξέγερση, είπαν ότι
στη νεολαία δεν της αρέσει ο κόσμος και η κοινωνία έτσι όπως είναι, και ακόμα πως είναι στη φύση
της να αντιδράει και να εξεγείρεται.
Αυτού του είδους η προπαγάνδα στόχο είχε να
φανεί η εξέγερση σαν «μεμονωμένο περιστατικό»
που οι ερμηνείες της είναι πιο κοντά στην ψυχολογία παρά στην πραγματικότητα που ζούμε. Τελικά ποιοι δεν θα ήθελαν να αλλάξει αυτή η
πραγματικότητα;
Η λεγόμενη «γενιά των 700 ευρώ» (που ανάθεμα
αν είναι μια γενιά μόνο και ανάθεμα αν είναι
700); Ή μήπως οι ουρές των πτυχιούχων ανέργων
έξω από τον ΟΑΕΔ; Γιατί λοιπόν να μην είναι και
δικός τους ο Δεκέμβρης ;
Οι απολυμένοι από τις κλωστοϋφαντουργίες, τις

ιχθυοκαλλιέργειες, τη
Siemens, τη Lannet
και πολλοί, πολλοί
άλλοι, τι λόγο έχουν
να είναι ευχαριστημένοι και φιλήσυχοι;
Γιατί να μην είναι
και δικός τους ο Δεκέμβρης;
Οι μετανάστες που είναι το πλέον εκμεταλλευόμενο εργατικό δυναμικό και ζουν μόνιμα με την
απειλή της απέλασης; Γιατί να μην είναι ο Δεκέμβρης για τους εκατοντάδες μετανάστες και πρόσφυγες δολοφονημένους στα σύνορα, στα
τμήματα στους χώρους εργασίας;
Οι 300.000 «ευέλικτοι» εργαζόμενοι που βάσει επισήμων στοιχείων κινδυνεύουν να χάσουν τους
εξίσου ευέλικτους (και χαμηλότατους) μισθούς
τους; Γιατί οι μέρες που πέρασαν να μην είναι και
δικές τους ;
Οι 860.000 συνταξιούχοι του ΟΓΑ που δούλευαν
μια ζωή για να πάρουν σύνταξη 330 ευρώ στην
καλύτερη περίπτωση, αλλά και πλήθος άλλων
συνταξιούχων που ζουν με συντάξεις πείνας; Γιατί
να μην είναι και δικός τους ο Δεκέμβρης;
Κάποιοι από αυτούς βρέθηκαν στον δρόμο με τις
πέτρες και τη φωτιά άλλοι πάλι όχι, ωστόσο ο Δεκέμβρης ήταν αφιερωμένος στην Εξεγερμένη
Αξιοπρέπεια και σ’ αυτήν όπως και στον δρόμο

έχει ακόμα πολύ χώρο.
Είναι αλήθεια ότι οι δρόμοι ήταν γεμάτοι κυρίως
από μαθητές και φοιτητές, όμως αυτό που τους κινητοποίησε δεν ήταν η νεότητα τους όπως προσπαθούν να μας πείσουν. Όλοι αυτοί ξέρουν καλά
τη «γεύση» των χρυσοπληρωμένων φροντιστηρίων της «δωρεάν παιδείας»,της στείρας γνώσης,
της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, της κατάργησης του ασύλου, της στέρησης των επαγγελματικών δικαιωμάτων και των πληρωμένων
μεταπτυχιακών. Όλοι αυτοί είναι οι μελλοντικοί
άνεργοι που προσπάθησαν και ξόδεψαν πολλά
για τη μελλοντική ανεργία τους. Ίσως όμως κατάλαβαν πριν από όλους ότι δεν έχουν τίποτα να
χάσουν στο παρόν και τίποτα να κερδίσουν σ’ ένα
μέλλον χωρίς αγώνες και εξεγέρσεις.
Όσο λοιπόν και αν προσπαθούν να μιλούν για νεανικά ξεσπάσματα δεν θα πείσουν και πολλούς
γιατί η πραγματικότητα τους περιμένει στη γωνία
για να τους ζητήσει τα ρέστα για τα ψέματα τους,
και η πραγματικότητα αυτή είναι στο πετσί μας
και όχι στην ΤV μας.
Πίκος Απίκος
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Ο Γραφειοκρατικός συνδικαλισμός πέθανε,
ζήτω η αυτοοργανωμένη εργατική τάξη!

Η παγκόσμια οικονομική κρίση
καθώς και η εξέγερση του Δεκέμβρη
έφεραν στο προσκήνιο ένα πόλεμο
που οι καπιταλιστές θεωρούσαν πως
είχε από καιρό κερδηθεί. Η αλήθεια
είναι πως η δικιά τους τάξη κέρδιζε
όλες τις μάχες τόσα χρόνια αλλά
αυτός ο πόλεμος δεν μπορεί να τελειώσει ποτέ. Είναι άλλωστε η φύση
αυτού του συστήματος που τον επιβάλλει. Από την μία είναι οι εκμεταλλευτές και από την άλλη οι
εκμεταλλευόμενοι, από την μία το
κεφάλαιο και από την άλλη η εργασία.

Διαπραγματευτικό ρόλο ανάμεσα
στις αντιμαχόμενες πλευρές έχουν
αναλάβει οι εκπρόσωποι του γραφειοκρατικού συνδικαλισμού (ΓΣΕΕ,
ΑΔΕΔΥ, ΠΑΜΕ) των οποίων ο
ρόλος είναι γνωστός. Χρόνια τώρα
με την ιδιότητα του επαγγελματία
συνδικαλιστή εξυπηρετούν τα συμφέροντα των εργοδοτών. Ο ρόλος
τους είναι καθοριστικός και καθορισμένος όταν αρχίζουμε την αντεπίθεση απέναντι στα αφεντικά.
Τότε πρέπει να μας διαλύουν. Μερικές φορές το καταφέρνουν διαπραγματευόμενοι τη συναίνεσή μας,
άλλες φορές ξεπουλώντας μας. Αυτό
φάνηκε ιδιαίτερα κατά την
διάρκεια των
ημερών του Δεκέμβρη.
Φάνηκε όταν
στις 10 Δεκέμ-

βρη η ΓΣΕΕ και η ΑΔΕΔΥ αποφάσισαν να μετατρέψουν τη μοναδική
και από καιρό πριν προγραμματισμένη, απεργία σε απλή συγκέντρωση. Φάνηκε όταν το ΠΑΜΕ
αποφάσισε, πιστό στις θέσεις του
ΚΚΕ, να κρατήσει αποστάσεις από
τους εξεγερμένους καταγγέλλοντας
τους ως προβοκάτορες. Φάνηκε και
αργότερα, στις 24, όταν τα αφεντικά
κατέφυγαν στις γνωστές και δοκιμασμένες δολοφονικές τους μεθόδους (επίθεση στην Κ. Κούνεβα) και
ο γραφειοκρατικός συνδικαλισμός
απάντησε με τυπικές ανακοινώσεις. Φάνηκε έτσι για άλλη μια φορά
πως η σύγχρονη εργατική τάξη δεν
έχει τίποτα να περιμένει από τους
επαγγελματίες συνδικαλιστές.
Την ίδια στιγμή φάνηκε πως για
πρώτη φορά έπειτα από πολλά χρόνια στην Ελλάδα αρχίζει να δημιουργείται ένα εργατικό κίνημα. Ένα

Κατάληψη ΕΣΗΕΑ
http://katalipsiesiea.blogspot.com/
Το μεσημέρι του Σαββάτου 10/1, μια μέρα μετά τα Πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια σε όλη την Ελλάδα, έγινε κατάληψη της ΕΣΗΕΑ από “πρωτοβουλία έμμισθων,
«μπλοκάκηδων», άνεργων, «μαύρων», άμισθων και φοιτητών στο χώρο των ΜΜΕ”. Βασικός σκοπός της κατάληψης
ήταν η “αντιπληροφόρηση ενάντια στην προπαγάνδα των
αφεντικών τους” αλλά και η “ανάδειξη του εργασιακού μεσαίωνα στα ΜΜΕ, όπως και στην προβολή της ανάγκης για
τη δημιουργία ενιαίου φορέα έκφρασης ΟΛΩΝ των εργαζομένων στα Μέσα”. Η κατάληψη διήρκησε 7 μέρες κατά
την διάρκεια των οποίων πραγματοποιήθηκαν μαζικότατες
συνελεύσεις αλλά και άλλες εκδηλώσεις (προβολές, συζητήσεις κ.α).

Την Τετάρτη 17/12/08 πραγματοποιήθηκε κατάληψη στο κτίριο
της ΓΣΕΕ στην Αθήνα. Η κατάληψη πραγματοποιήθηκε από “χειρώνακτες εργάτες υπάλληλους, άνεργους, προσωρινούς, ντόπιους και μετανάστες” που συμμετείχαν στα γεγονότα της
εξέγερσης με σκοπό να μετατραπεί το κτίριο “σε χώρο ελεύθερης
έκφρασης και συνάντησης των εργατών”. Η κατάληψη λειτούργησε για 5 μέρες κατά την διάρκεια των οποίων πραγματοποιούταν η Γενική Συνέλευση Εξεγερμένων Εργατών με συμμετοχή
που ξεπερνούσε πολλές φορές τα 500 άτομα

Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης
http://katalipsiergatikoukentrou.blogspot.com/
Στις 29/12 έγινε κατάληψη στο εργατικό κέντρο Θεσσαλονίκης από “άτομα από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους,
μέλη σωματείων, φοιτητές και μετανάστες”. Η κατάληψη
έγινε ως μέσω διαμαρτυρίας για τη στάση των εργατικών
κέντρων και ως κίνηση αλληλεγγύης για την Κ. Κούνεβα
και τους διωκόμενους του Δεκέμβρη.

Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων:
http://katalipsieki.blogspot.com/

Κατάληψη ΗΣΑΠ
http://katalipsihsap.wordpress.com/
Την Κυριακή 27/12 τέσσερις μέρες μετά την δολοφονική επίθεση
στην συνδικαλίστρια Κ. Κούνεβα η Συνέλευση Αλληλεγγύης στην
Κωνσταντίνα Κούνεβα κατέλαβε το κτίριο του ΗΣΑΠ. Η επιλογή
του κτιρίου έγινε γιατί η ΟΙΚΟΜΕΤ (εταιρία που δούλευε η Κ.
Κούνεβα) έχει αναλάβει εργολαβικά την καθαριότητα του
ΗΣΑΠ. Η κατάληψη διήρκησε 2 μέρες κατά τις οποίες πραγματοποιήθηκαν συνελεύσεις με τη συμμετοχή του σωματείου της
Παναττικής Ένωσης Καθαριστριών και Οικιακού Προσωπικού,
άλλων πρωτοβάθμιων σωματίων αλλά και πολλών άλλων εργαζομένων.

Οι ενέργειες που έγιναν την περίοδο του Δεκέμβρη αλλά και τις
επόμενες μέρες δεν προγραμματίστηκαν από κάποιο συμβούλιο της
ΓΣΕΕ ή του ΠΑΜΕ αλλά αυτοοργανώθηκαν μέσα από μαζικές συνελεύσεις. Οι εργαζόμενοι που
συμμετείχαν δεν είναι βολεμένοι εργατοπατέρες αλλά συνήθως επισφαλείς εργάτες της γενιάς των 700 ευρώ
που αναγνωρίζουν τα ταξικά τους
συμφέροντα. Οι δράσεις που έγιναν
είναι πολλές και περιλαμβάνουν
από καταλήψεις κτιρίων, πορείες
μέχρι παρεμβάσεις σε εργασιακούς
χώρους. Κάποιες από τις πιο σημαντικές ενέργειες έχουν να κάνουν με
καταλήψεις κτιρίων με καθαρά εργατικό χαρακτήρα:

Εργατικό Κέντρο Βόλου:
http://katalipsi-e-k-v.blogspot.com/
Στις 12/01 έγινε κατάληψη του Εργατικό Κέντρο Βόλου από “εργαζόμενους,
άνεργους, φοιτητές και μαθητές”. Η κατάληψη έγινε “σε ένδειξη αλληλεγγύης
στην Κ. Κούνεβα, στους συλληφθέντες
της εξέγερσης του Δεκέμβρη όπως και σε
όλους τους άνεργους, απολυμένους,
ανασφάλιστους, απλήρωτους εργαζόμενους”.

Εργατικό Κέντρο Ξάνθης

Κατάληψη ΓΣΕΕ
http://gseefreezone.blogspot.com/

κίνημα που εναποθέτει τις δυνάμεις
του στον ίδιο του τον εαυτό και δεν
περιμένει την «από πάνω γραμμή».

Στις 09/01 έγινε κατάληψη του Εργατικό Κέντρο Ιωαννίνων από “εργαζόμενους, άνεργους, φοιτητές και μαθητές”.
Κατά τη διάρκεια της κατάληψης πραγματοποιούταν η
Ανοιχτή Συνέλευση Κατάληψης Ε.Κ.Ι. με τη συμμετοχή και
πρωτοβάθμιων σωματίων. Η κατάληψη έγινε ως κίνηση αλληλεγγύης για την Κ. Κούνεβα και τους διωκόμενους του
Δεκέμβρη αλλά και ως ένδειξη αλληλεγγύης στους εργαζόμενους της επιχείρησης Καρυπίδης στα Γιάννενα.

Στις 14/01 έγινε κατάληψη του Εργατικό Κέντρο Ξάνθης “σε ένδειξη αλληλεγγύης στην Κ. Κούνεβα και στους
διωκόμενους της εξέγερσης του Δεκέμβρη”.

Την Τετάρτη 14 Γενάρη έγινε συμβολική
κατάληψη στο γραφείο του διοικητή του
νοσοκομείου Ευαγγελισμός από μία
πρωτοβουλία 26 πρωτοβάθμιων σωματίων. Η κατάληψη έγινε ως αντίδραση
στις συμβάσεις “δουλεμπορίου που επικρατούν στον δημόσιο και ιδιωτικό
τομέα” και πιο ειδικά στη σύμβαση “που
έχει υπογράψει ο Ευαγγελισμός με την
«ΑΡΙΑΔΝΗ ΗΛΙΑ ΕΠΕ»,
εταιρεία στην οποία
έχει εκχωρηθεί η
καθαριότητα
του νοσοκομείου”.
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Ο Γραφειοκρατικός συνδικαλισμός πέθανε,
ζήτω η αυτοοργανωμένη εργατική τάξη!
συνέχεια από σελ. 4
Την Τετάρτη 21 Γενάρη η “Πρωτοβουλία
των 56 Πρωτοβάθμιων Σωματείων για
την αλληλεγγύη στην Κωνσταντίνα
Κούνεβα και την κατάργηση του δουλεμπορίου στο δημόσιο και ιδιωτικό
τομέα” έκανε παρέμβαση στην Επιθεώρηση Εργασίας Πειραιά (ΣΕΠΕ). Η πρωτοβουλία απαίτησε “να γίνει αμέσως
έλεγχος στο χώρο του ΗΣΑΠ στον Πειραιά στα συνεργεία καθαριότητας της
εταιρείας ΟΙΚΟΜΕΤ του Νικήτα Οικονομάκη”

Την Τετάρτη 21 Γενάρη οι “καταληψίεςεξεγερμένοι νότιων προαστίων” κατέλαβαν το κτήριο της Eπιθεώρησης
Eργασίας της Δάφνης. Η κατάληψη
έγινε “σε ένδειξη αλληλεγγύης προς την
αγωνίστρια Kούνεβα, τον αγώνα των
καθαριστριών ενάντια στην εκμετάλλευση και την τρομοκρατία των αφεντικών και στους διωκόμενους της
εξέγερσης του Δεκέμβρη”.

Την Τετάρτη 21 Γενάρη η “ανοιχτή συνέλευση κατοίκων Χαλανδρίου και γύρω
περιοχών” κατέλαβε το κτίριο που στεγάζεται η Επιθεώρηση Εργασίας στην
πλατεία της Αγίας Παρασκευής “σε ένδειξη αλληλεγγύης προς την αγωνίστρια
Kούνεβα, τον αγώνα των καθαριστριών
ενάντια στην εκμετάλλευση και την τρομοκρατία των αφεντικών και στους διωκόμενους της εξέγερσης του Δεκέμβρη”.

«Η απελευθέρωση της εργατικής
τάξης πρέπει να καταχτηθεί από
την ίδια την εργατική τάξη.»
Διεθνής Ένωση Εργατών

Πρώτη ανακοίνωση κατάληψης της ΕΣΗΕΑ
Το μεσημέρι του Σαββάτου 10/1 έγινε κατάληψη της
ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20) από πρωτοβουλία έμμισθων,
«μπλοκάκηδων», άνεργων, «μαύρων», άμισθων και
φοιτητών στο χώρο των ΜΜΕ. Το εγχείρημα αυτό, που
κατά βάση αντιτίθεται στον κυρίαρχο Λόγο, στοχεύει
στην ανάδειξη του εργασιακού μεσαίωνα στα ΜΜΕ,
όπως και στην προβολή της ανάγκης για τη δημιουργία
ενιαίου φορέα έκφρασης ΟΛΩΝ των εργαζομένων στα
Μέσα...
Οι ελαστικές/επισφαλείς εργασιακές σχέσεις, η άμισθη/ανασφάλιστη εργασία, η δουλειά με το κομμάτι,
τα εξαντλητικά ωράρια, η εργοδοτική αυθαιρεσία, οι
δεκάδες απολύσεις, συνθέτουν το τοπίο που έχει διαμορφωθεί στη βιομηχανία των ΜΜΕ, με φόντο φυσικά
έναν ευρύτερο μετασχηματισμό του συστήματος, στο
κέντρο του οποίου βρίσκεται η νεοφιλελεύθερη αναδιάρθρωση της εργασίας.
Η ΕΣΗΕΑ, από τη μεριά της, όχι μόνο δεν αντιτίθεται
στις επιδιώξεις των εργοδοτών, αλλά συναινεί και
σιωπά μπροστά στο όργιο αυθαιρεσίας. Την ίδια
στιγμή, ως μια ελίτ συντεχνία, που αποκλείει χιλιάδες
εργαζόμενους στην Ενημέρωση, αντιδρά σθεναρά στο
επιτακτικό αίτημα για ξεπέρασμα των εσωτερικών διαχωρισμών και του κλαδικού κατακερματισμού, προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ενιαίο συνδικάτο τύπου.
Η κατάληψη αποσκοπεί παράλληλα να αποτελέσει ένα
κέντρο αντιπληροφόρησης και εστία αγώνα, που πλαισιώνεται από αγωνιζόμενο κόσμο, που δεν συνδέεται
αποκλειστικά με τον συγκεκριμένο κλάδο, όπως φάνηκε ήδη από την πρώτη ανοιχτή συνέλευση. Απέναντι
στη μεθοδευμένη κατασταλτική και ιδεολογική προπαγάνδα που προωθούν τα αφεντικά, η ΕΣΗΕΑ και οι
πραίτορες των Μέσων με παραπληροφόρηση, διαστρέβλωση και αποσιώπηση – ανάλογα κάθε φορά τις περιστάσεις - αποφασίζουμε να βρεθούμε, να δράσουμε και
προπαντός να μιλήσουμε αδιαμεσολάβητα για όλα όσα
τόσο καιρό το θέαμα έχει κατακερματίσει.
Οι ξυλοδαρμοί, οι μαζικές προσαγωγές, οι προφυλακίσεις, η τρομολαγνεία, οι «τυχαίοι» θάνατοι στα σύνορα
και το κολαστήριο της Πέτρου Ράλλη, οι βασανισμοί
στα τμήματα, οι «αυτοκτονίες» στα κελιά, στα ρέματα,
τα εργατικά «ατυχήματα», το βιτριόλι της εργοδοτικής
μαφίας, οι απολύσεις και οι «εξοστρακισμένες» σφαίρες
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δεν είναι «μεμονωμένα περιστατικά». Έτσι κι αλλιώς
«εδώ δεν είμαστε Γάζα» (Πραίτωρ Πρετεντέρης).
Πράγματι, δεν είμαστε στη Γάζα. Ωστόσο, η αλληλεγγύη μας δεν εκφράζεται στα παράθυρα της τηλεόρασης,
αλλά στο δρόμο, στις καταλήψεις, στις συγκρούσεις
μαζί με τους καταπιεσμένους-εξεγερμένους, όπου αναγνωρίζουμε και τους εαυτούς μας. Μια αλληλεγγύη που
ξεπέρασε τα σύνορα και επεκτάθηκε από το Μεξικό ως
την Αγγλία κι από την Κορέα ως την Τουρκία αμέσως
μετά τη δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου
και τα γεγονότα που ακολούθησαν.
Δεν ξεχνάμε τους 67 προφυλακισμένους, τους 315 συλληφθέντες και τους εν γένει διωκόμενους της εξέγερσης.
Διωκόμενοι, οι οποίοι διαρκώς πληθαίνουν παράλληλα
με την ολοένα εντεινόμενη κρατική καταστολή, όπως
αποδείχτηκε για άλλη μια φορά στην πορεία στις
09/01. Η περίφημη διαφύλαξη του ακαδημαϊκού ασύλου των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων την μέρα αυτή
οδήγησε σε εικόνες, όπως η βίαιη εκκένωση της πολυκατοικίας στην οδό Ασκληπιού, όπου είχαν βρει καταφύγιο διαδηλωτές. Η επίθεση στον κοινωνικό
χαρακτήρα του ασύλου είναι επίθεση στα ίδια τα αγωνιζόμενα κοινωνικά κομμάτια. Είναι καταστολή.
…Όπως καταστολή και τρομοκρατία είναι η επίθεση
στις 23/12 με βιτριόλι στο πρόσωπο της μετανάστριας
Κωνσταντίνας Κούνεβα, λόγω της μάχιμης συνδικαλιστικής της δράσης. Η Κωνσταντίνα είναι υπενοικιαζόμενη καθαρίστρια στον ΗΣΑΠ υπό την εργολαβία της
«ΟΙΚΟΜΕΤ». Μέχρι σήμερα νοσηλεύεται σε κρίσιμη
κατάσταση στον Ευαγγελισμό, αλλά ο αγώνας της συνεχίζεται κι εμείς τον στηρίζουμε έμπρακτα…
…Όπως έμπρακτα στηρίζουμε και κάθε αγώνα απέναντι στην εργοδοτική αυθαιρεσία και στις σχέσεις εκμετάλλευσης που επιβάλλει η συνθήκη της μισθωτής
εργασίας είτε αυτές βαφτίζονται ελαστικές, επισφαλείς
είτε πρόκειται για ανασφάλιστη εργασία, απλήρωτες
υπερωρίες ή δουλειά με το κομμάτι.
Γι’ αυτό καλούμε, τόσο εργαζόμενους στα Μ.Μ.Ε. που
τάσσονται υπέρ του εγχειρήματος (καθαρίστριες, δημοσιογράφοι, φωτορεπόρτερ, οπερατέρ κ.λ.π.), όσο και
κάθε άλλον ενδιαφερόμενο για την περαιτέρω ρήξη του
ανταγωνιστικού κοινωνικού ιστού.

Ένας προλετάριος

τρομοκρατία που εξαπολύθηκε τις τελευταίες μέρες από την πλειοψηφία
των ΜΜΕ. Γι’ αυτό η μόνη απάντηση
του κράτους απέναντι στη νεολαία και
τους εργαζόμενους ήταν γι’ άλλη μια
φορά η ωμή καταστολή. Τα ΜΑΤ,
έχοντας λυμένα τα χέρια τους από τις
διαταγές των αφεντικών τους και την
παρότρυνση των ΜΜΕ για μηδενική
ανοχή, φιλοδώρησαν με χημικά, ξυλοδαρμούς και συλλήψεις όποιον βρέθηκε στον δρόμο τους.

Την Παρασκευή 09/01 χιλιάδες διαδηλωτές πλημμύρισαν τους δρόμους πανελλαδικά αποδεικνύοντας ότι η
φωτιά του Δεκέμβρη δεν σβήνει, ούτε
από σφαίρες και βιτριόλι ενάντια σε
αγωνιστές ούτε από την ιδεολογική

Ο «στρατηγικός σχεδιασμός» από την
ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ οδήγησε από την
«διακριτική παρουσία» των ΜΑΤ στην
αρχή της πορείας τα οποία βρίσκονταν σε στοές και στενά αλλά ακόμα και
μαγαζιά στην ανεξέλεγκτη επίθεση
τους στο τέλος της πορείας. Η επίθεση
αυτή είχε ως σκοπό να οδηγήσει τους
διαδηλωτές στα στενά των Εξαρχείων.
Εκεί θα μπορούσαν, μακρυά από
«αδιάκριτα» βλέμματα να εκτονώσουν
πάνω μας όλη τους τη λύσσα, σε μια
περιοχή στοχοποιημένη και φορτισμένη ιστορικά.

Χαρακτηριστικό είναι το περιστατικό
του αποκλεισμού 100 περίπου διαδηλωτών στην οδό Ασκληπιού. Εκεί,
αφού 4 διμοιρίες μας εγκλώβισαν στην
είσοδο πολυκατοικίας, οι επικεφαλής
των διμοιριών αποχώρησαν αφήνοντας έτσι ανοιχτό πεδίο δράσης στα
σκυλιά του συστήματος. Μετά από
10λεπτο άγριο ξυλοδαρμό και την εμφάνιση δικηγόρων, δημοσιογράφων
και κατοίκων της περιοχής εμφανίστηκαν οι «ομάδες σύλληψης» και άρχισαν
οι διαπραγματεύσεις και οι αντεγκλήσεις μεταξύ τους. Εν τω μεταξύ πίσω
από τις διμοιρίες είχαν συγκεντρωθεί
σύντροφοι και αλληλέγγυοι προσπαθώντας να
μας προσεγγίσουν αντιμετωπίζοντας και αυτοί
γκλομπ και χημικά.
Στην προσπάθεια μας να
αποχωρήσουμε από την
πολυκατοικία συντεταγμένα, χτυπηθήκαμε ξανά
και προσήχθησαν τελικά
20-25 περίπου άτομα μεταξύ των οποίων δικηγό-

ροι, κάτοικοι και δημοσιογράφοι.
Λόγω της πίεσης των συγκεντρωμένων
και των σοβαρών τραυματισμών μερικών από εμάς οι μονάδες των ΜΑΤ
αποχώρησαν και εμείς φύγαμε, αφού
ενωθήκαμε με την πορεία που πορεία
που ξεκίνησε για να εκφράσει την αλληλεγγύη της, στους προσαχθέντες που
βρίσκονταν ήδη στην ΓΑΔΑ.
Τελικά από τις 70 περίπου προσαγωγές εκείνης της ημέρας προέκυψαν 2
συλλήψεις.
Επαναστάτες/τριες Λάστιχο
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8 Επειδή πολλά ακούγονται τελευταία...
Η αλλαγή του νόμου Πλαίσιο που πέρασε επί Μ. Γιαννάκου (με το 2ν, την
κατάργηση των δωρεάν
συγγραμμάτων, τον περιορισμό των οργάνων συνδιοίκησης)
αποτελεί
το
θεσμικό επιστέγασμα για
την ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης αφού αφενός νομιμοποιεί
την
ύπαρξη
ιδιωτικών πανεπιστήμιων
και αφετέρου έμμεσα ιδιωτικοποιεί τα ήδη υπάρχοντα
δημόσια.
Σε συνδυασμό με το νόμο
για την αξιολόγηση, θα
αποτελέσουν
ξεκάθαρα
μοχλό πίεσης προς τα δημόσια πανεπιστήμια ώστε να
συμμορφωθούν πλήρως με
τις επιταγές της Μπολόνια
που θέλει τα πανεπιστήμια
να παράγουν αποφοίτους με
ελάχιστα μορφωτικά και
επαγγελματικά δικαιώματα
μετατρέποντάς τα σε κέντρα
κατάρτισης και συνεχούς
επανακατάρτισης. Μέσω του
«ανταγωνισμού» θα τα
αναγκάσει να εφαρμόσουν
ένα ανταποδοτικό καθεστώς
(δηλαδή να λειτουργούν με
κριτήρια επιχείρησης), εξαλείφοντας πλήρως τον κοινωνικό τους χαρακτήρα.
Βάσει της συμφωνίας της
Μπολόνια δημιουργούνται
δυο κύκλοι σπουδών, o φοιτητής για να αποκτήσει πτυχίο πρέπει να συγκεντρώσει
από τα μαθήματα του ένα
συγκεκριμένο αριθμό πιστωτικών μονάδων.
Χωρίς να φτάνουν
όλα αυτά και με την
δικαιολογία περί
«καταστροφών, ορμητήριο των κουκουλοφόρων που
καίνε και καταστρέφουν» (λεχθέντα κύκλων του
υπουργείου Εσωτερικών, σύμφωνα με
δημοσίευμα
των
Νέων στις 23/12) θέλουν να καταργήσουν και το άσυλο.
Η επιδίωξη είναι
σαφής, η κυβέρνηση προσπαθεί να
δημιουργήσει ένα
κλίμα τρομοκρατίας, ώστε να παρουσιάσουν
ως
απαραίτητη
μια
επικείμενη αστυνομική επέμβαση.
Βέβαια αστυνομικές
επεμβάσεις έχουν

συμβεί και στο παρελθόν με
χαρακτηριστικά παραδείγματα:
* το Νοέμβρη του 1985 όπου
λόγω της δολοφονίας του
15χρονού Καλτεζά από τον
μπάτσο Μελίστα, αλλά και
της ευρύτερης καταστολής
επί ΠΑΣΟΚ έγινε κατάληψη του Χημείου Αθηνών
όπου εκατοντάδες μπάτσοι
εισβάλλουν στο Χημείο και
κακοποιούν βάναυσα και
συλλαμβάνουν πολλούς καταληψίες.
* Το Νοέμβρη του 1995 σε
συνθήκες μεγάλης κρατικής
καταστολής και την μεγάλη
εξέγερση στις φυλακές, σε
πορεία αλληλεγγύης των
απεργών πείνας Καλαρέμα
και Μαρίνου συλλαμβάνονται και ξυλοκοπούνται
δεκάδες άτομα. Πολλές σχολές είναι υπό κατάληψη. Το
ξημέρωμα της 18ης Νοέμβρη βρίσκει πάνω από 500
άτομα στο Πολυτεχνείο και
τη σύγκλητο να δίνει το
πράσινο φως για την είσοδο των ΜΑΤ μέσα και τη
σύλληψη όσων ήταν εκεί.
Με τους καταληψίες σε ένδειξη ενότητας και συντροφικής αλληλεγγύης να
βγαίνουν στο προαύλιο πιασμένοι σε αλυσίδες φωνάζοντας συνθήματα και
τραγουδώντας «πότε θα
κάνει ξαστεριά».
* Η πιο... ξεχωριστή άρση

δυο λόγια για το άσυλο

ασύλου καταγράφεται το
2002 στην Κρήτη, όταν στο
νησί οργανώθηκε η άτυπη
σύνοδος των υπουργών
Εθνικής Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ελικόπτερο της Αστυνομίας, το
οποίο διενεργούσε περιπολία στο πλαίσιο των μέτρων
ασφαλείας, εντόπισε χασισοφυτεία σε δασώδη έκταση
στο Pέθυμνο, ιδιοκτησίας
του Πανεπιστημίου Kρήτης.
Έτσι, δόθηκε άμεσα από τις
αρχές του ιδρύματος η
άδεια, προκειμένου μπάτσοι
να εισβάλλουν στον χώρο
και να ξεριζώσουν τα 620
δενδρύλλια.

* Το 2007 μες τη σύγχυση της
προεκλογικής περιόδου η
αστυνομία βρήκε την ευκαιρία να προχωρήσει σε μια
απροκάλυπτη παραβίαση
του Ασύλου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Η αστυνομική
εισβολή είχε σαν αποτέλεσμα τη σύλληψη και παραπομπή
με
βαρύτατες
κατηγορίες της φοιτήτριας
Χριστίνας Τονίδου που βρέθηκε στο χώρο του πανεπιστημίου και πολλές άλλες
προσαγωγές.
* …Πιο πρόσφατα: άρση του
πανεπιστημιακού ασύλου
στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο αποφάσισε αυτεπαγγέλτως, το Σάββατο 20
Δεκέμβρη, η εισαγγελέας
υπηρεσίας με

αφορμή «επεισόδια γύρω
από το Ίδρυμα». Ο πρύτανης και ο αντιπρύτανης του
ΕΜΠ Κ. Μουτζούρης και
Γερ. Σπαθής, το βράδυ του
Σαββάτου κατά τη διάρκεια
των επεισοδίων, δέχθηκαν
τηλεφώνημα της Αστυνομίας η οποία τους ενημέρωσε
ότι
επίκειται
επέμβαση, καθώς η εισαγγελέας υπηρεσίας αποφάσισε
(!!!) ότι μέσα στο κτίριο διαπράττονταν αυτόφωρα κακουργήματα,
όπως
η
κατασκευή εκρηκτικών. Ο
νόμος δίνει το δικαίωμα αυτεπάγγελτης επέμβασης της
Αστυνομίας με εισαγγελική
εντολή ακόμα και χωρίς
απόφαση άρσης του ασύλου
από τους πανεπιστημιακούς,
εφόσον διαπιστώνεται διάπραξη αυτόφωρων κακουργημάτων. Οι πρυτανικές
αρχές του ιδρύματος διαφώνησαν με αυτή την απόφαση
και τελικώς η Αστυνομία
δεν επενέβη.
Η κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου (που ως
στόχο έχει την κοινωνική
καταστολή και έλεγχο) δίνει
την ελευθερία σε μπάτσους
και μπράβους να εισβάλλουν απροκάλυπτα και πολλές φορές χωρίς στοιχεία σε
πανεπιστημιακούς χώρους,
συλλαμβάνοντας και ξυλοκοπώντας φοιτητές και μη.
Θέλει

να

δημιουργήσει

κλίμα τρομοκρατίας για
την αγκύλωση αγώνων, και
κινητοποιήσεων όπως επίσης να παραμένουμε παθητικοί
και
ανίσχυροι
απέναντι στις επιταγές του
κράτους.
Οι καταλήψεις δημιουργούν
έδαφος κοινωνικής τριβής
και αλληλεπιδράσεων στα
πλαίσια των οποίων καλλιεργείται με άμεσο τρόπο
μια κουλτούρα με ποιοτικά
χαρακτηριστικά κοινωνικότητας όπως η αλληλεγγύη, η
ισότητα, ο κοινωνικός προβληματισμός και η αυτοοργάνωση.

Όχι στην καταπάτηση
του πανεπιστημιακού
Ασύλου.
Κατάργηση του νόμου
πλαισίου.
Άμεση απελευθέρωση
και απόσυρση των κατηγοριών από όλους
τους συλληφθέντες
που συμμετείχαν
στα πανεκπαιδευτικά
συλλαλητήρια.
Το άσυλο δεν παίρνεται
ούτε στ΄ όνειρο σας,
γιατί ήμαστε
απολίτιστοι για τον
πολιτισμό σας!!
Φιδία

Στραβός είν’ ο γυαλός ή στραβά αρμενίζει ο σύλλογος;
νέα από το «αντιδραστικότερο τμήμα του πανεπιστημίου Αιγαίου»...
Την Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2009
πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση Τμήματος του Τμήματος Επιστημών της Θάλασσας (συμμετέχουν
καθηγητές και δυο εκπρόσωποι του
φοιτητικού συλλόγου).
Οι προθέσεις των καθηγητών ήταν
λίγο πολύ γνωστές από τις συζητήσεις μέσα στις αίθουσες ή κατά πρόσωπο.
Το τμήμα Επιστημών της Θάλασσας από την αρχή της λειτουργίας
του συμμετέχει ενεργά στις διάφορες
κινήσεις των κινημάτων. Έτσι είχαμε
κινητοποιήσεις στο τμήμα για τα νομοσχέδια Αξιολόγησης / ΙΔΒΕ /
ΔΟΑΤΑΠ, το άρθρο 16 και βέβαια
φέτος στα δικά μας Δεκεμβριανά.
Η ενεργή στάση του τμήματος απέναντι στην πολιτική ζωή προφανώς
και ενοχλεί κάποιους μέσα στο Πανεπιστήμιο.

Στην λογική αυτή, στη Συνέλευση
κατατέθηκαν δυο προτάσεις από
τους καθηγητές. Η πρώτη αφορούσε
στην μη πραγματοποίηση της εξεταστικής και η δεύτερη σε χάσιμο
εξαμήνου. Η απόφαση του Συλλόγου (διεκδίκηση διπλής εξεταστικής κατά την χρονική περίοδο της
εξεταστικής του Σεπτεμβρίου) όχι
μόνο δεν ψηφίστηκε αλλά δεν έγινε
δεκτή για κατάθεση - μιας και όπως
ενημερώθηκαν οι εκπρόσωποι – κάτι
τέτοιο σύμφωνα με τον τελευταίο
ψηφισμένο νόμο για την παιδεία
είναι παράνομο.
Εδώ να σημειωθεί ότι το τμήμα Επιστημών της Θάλασσας μαζί με το
τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων της Σύρου
είναι τα μόνα τμήματα πανελλαδικά
που δεν θα πραγματοποιηθεί η Εξεταστική περίοδος λόγω των καταλήψεων και αυτό μαρτυρά πολλά για
την στάση της Διοίκησης του Πανεπιστημίου.
Λαγουρέντες, (ο)
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Απ’ την παγκόσμια κρίση στην παγκόσμια έκρηξη
Καθώς η οικονομική κρίση του καπιταλισμού αγγίζει σιγά σιγά κάθε
γωνιά του πλανήτη, γίνονται όλο
και πιο επίκαιρα τα λόγια του Βλαδίμηρου που έλεγε πως οι καπιταλιστές θα μπορούν πάντα να
ξεφεύγουν από τις κρίσεις τους, για
όσο καιρό θα μπορούν να ρίχνουν
τις επιπτώσεις τους πάνω στους εργαζόμενους. Απ' ότι φαίνεται, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, αυτό δεν
γίνεται χωρίς αντιδράσεις.
Τον περασμένο χρόνο δεν ήταν λίγες
οι εξεγέρσεις των πεινασμένων σε κυρίως αγροτικές χώρες, ως απάντηση
στην ακρίβεια από τη κρίση στις
τιμές των διατροφικών προϊόντων.
Διαδηλώσεις και συγκρούσεις με την
αστυνομία, πυροβολισμοί και νεκροί
διαδηλωτές με αποτέλεσμα κυβερνητικές παρεμβάσεις που μείωσαν τις
τιμές των ειδών πρώτης ανάγκης και
ξαναέφεραν μια σχετική ηρεμία.
Πριν λίγους μήνες και μετά την χρεοκοπία της Ισλανδίας, χώρας πρότυπο μέχρι πέρσι, άρχισαν για
πρώτη φορά εκεί μαζικές διαδηλώσεις, οι οποίες συνεχίζονται βδομάδες τώρα και οι οποίες έκαναν τους
φιλήσυχους Ισλανδούς να συγκρούονται με τους μπάτσους και να
ζητάνε επίμονα την παραίτηση της
κυβέρνησης και του διοικητή της
κεντρικής τους τράπεζας. Η χώρα,
μετά τις δυναμικότατες συγκρούσεις του Γενάρη, βαίνει προς τις
πρόωρες εκλογές και η κυβέρνησή
της αποτελεί την πρώτη που καταρρέει λόγω της οικονομικής κρίσης.

ήταν η μεγαλύτερη από την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της χώρας το
1991, πήραν μέρος 10.000 άτομα.

Σπασμένα μπατσικά στην Λεττονία

Την Τετάρτη 14 Γενάρη, η πρωτεύουσα της Βουλγαρίας Σόφια, είχε
σειρά. Αντικυβερνητική διαδήλωση
έξω απ’ τη βουλή κατέληξε σε συγ-

Φαίνεται, λοιπόν, ότι στην περιφέρεια της ΕΕ έχουμε κοινωνικές εκρήξεις κυρίως εξαιτίας της οικονομικής
κρίσης, αλλά όχι μόνο γι’ αυτό.
Είναι λανθασμένη η αντίληψη που
έχουμε πολλοί ότι στην πλούσια
Σκανδιναβία με το ισχυρό κοινωνικό κράτος ο κόσμος «δεν έχει λόγους να διαδηλώνει». Την ίδια μέρα
με τα γεγονότα της Λεττονίας, στη
Δανία και τη Σουηδία, έγιναν εκτεταμένες συγκρούσεις εκατοντάδων
διαδηλωτών με την αστυνομία, κατά
τη διάρκεια διαδηλώσεων ενάντια
στην ισραηλινή σφαγή στη Γάζα.
Κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων
συνελήφθησαν συνολικά περισσότερα από 300 άτομα. Αλλά και νωρίτερα,
το
Ρόζενγκραντ, ένα
προάστιο με μετανάστες στο Μάλμο
της Σουηδίας, συνέχιζε στα βήματα
των εξεγερμένων
γαλλικών
προαστίων του 2005:
Για δύο μέρες στα
τέλη Δεκεμβρίου
έγιναν εκτεταμέ-

Την Παρασκευή
16 Γενάρη, στο
Βίλνιους, πρωτεύουσα της ΛιΤο δέντρο καίγεται και στην Ισλανδία...
θουανίας, ήρθε η
Μετά την εξέγερση του Δεκέμβρη συνέχεια. Κατά τη διάρκεια αντικυστην Ελλάδα, η οποία ξέσπασε με βερνητικής διαδήλωσης ενάντια στη
αφορμή την εν ψυχρώ εκτέλεση του (με αφορμή την κρίση) μείωση των
15χρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπου- κοινωνικών παροχών, οι μπάτσοι
λου από τον μπάτσο Κορκονέα, δεν διέλυσαν με χημικά και πλαστικές
είναι λίγες οι εκρήξεις που ακολου- σφαίρες τους διαδηλωτές που πέταθούν τα χνάρια της, ιδιαίτερα στην γαν πέτρες στη βουλή. Ακολούθησαν
ανατολική Ευρώπη.
συγκρούσεις με την αστυνομία για
αρκετές ώρες, κατά τη διάρκεια των
Έτσι, την Τρίτη 13 Γενάρη στη Ρίγα, οποίων σπάστηκαν περί τις 100 βιπρωτεύουσα της Λεττονίας, εκατον- τρίνες. Όπως αναφέρει ο Λιθουανός
τάδες διαδηλωτές συγκρούστηκαν με ανταποκριτής του Reuters: «Οι χειΜΑΤ σε αντικυβερνητική διαδή- ρότερες συγκρούσεις από την ανελωση. Αφού απέτυχαν να εισβάλ- ξαρτησία της χώρας από την ΕΣΣΔ
λουν στο κοινοβούλιο, οι διαδηλωτές το 1991, είναι μέρος ενός πρόσφααναποδογύρισαν μπατσικά, έσπα- του κύματος διαμαρτυρίας εν μέσω
σαν και λεηλάτησαν μαγαζιά, ζη- οικονομικής κρίσης στη Λετονία, τη
τώντας
τη
διάλυση
του Βουλγαρία, την Ισλανδία και την
κοινοβουλίου. Στη διαδήλωση, που Ελλάδα.»

νες συμπλοκές με
πέτρες και
μολότοφ
ανάμεσα
σε νέους
(μετανάστες
και
μη) και την
αστυνομία
και κάηκαν πολλά
αστυνομικά οχή-

Ιταλός

ματα. Σημαντική για ολόκληρη τη
Σκανδιναβία είναι η παρακαταθήκη
που άφησε το πολύμορφο κίνημα
υπεράσπισης των αυτόνομων χώρων
στη Δανία το 2007 που κι αυτό με τη
σειρά του εμπνεύστηκε από τις τακτικές που εφαρμόστηκαν στον αποκλεισμό του G8 στο Heiligendam
τον ίδιο χρόνο.
Στον πυρήνα της ΕΕ, ακόμη δεν μιλάμε για εξεγέρσεις, αλλά η κοινωνία βράζει. Με πρώτη τη Γαλλία,
όπου η κυβέρνηση ομολογεί ότι παγώνει τις μεταρρυθμίσεις υπό το
φόβο εξέγερσης των νέων. Στην Ιταλία, με το στρατό στους δρόμους από
το καλοκαίρι και στη Γερμανία, που
τα πράγματα είναι επίσης πολύ σφιχτά, υπήρξε θερμή ανταπόκριση
στην ελληνική εξέγερση αλλά ούτε κι
εκεί μπορούμε να μιλάμε για γενικευμένες συγκρούσεις. Το ίδιο και
στην Ισπανία. Ωστόσο στις 10 Ιανουαρίου στη Βρετανία, την πιο καπιταλιστική χώρα της Ευρώπης και
την πιο ασφυκτικά επιτηρούμενη
κοινωνία σε όλο τον κόσμο, τα ΜΑΤ
διέλυσαν βίαια μια μαχητική και
μαζική διαδήλωση 100.000 ενάντια
στη σφαγή στη Γάζα.

Συγκρούσεις στη Βουλγαρία

κρούσεις με την αστυνομία. Οι οργανωτές δήλωναν «έχουμε βαρεθεί να
ζούμε στην πιο φτωχή και διεφθαρμένη χώρα», ενώ έξω από τη βουλή ο
κόσμος φώναζε: «Μαφία! Παραιτηθείτε!» Στις συγκρούσεις, που άρχισαν όταν έφυγαν χιονόμπαλες και
μπουκάλια προς
το κτήριο της
βουλής, συμμετείχαν εκατοντάδες διαδηλωτές,
ενώ τραυματίστηκαν 12 μπάτσοι
και
τουλάχιστον 20
διαδηλωτές.
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Από το Λονδίνο

Συγκρούσεις και συλλήψεις στη Λιθουανία
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Τον λένε Αλέξη, τον λένε Όσκαρ... είναι νεκρός από μπάτσο.

Επιμέλεια σελίδας: Ιταλός

Ο Αλέξης δεν είναι ο μόνος.
Και είναι λίγοι οι Αλέξηδες
για τους οποίους μαθαίνουμε. Ένας από αυτούς και
ο Όσκαρ Γκραντ, ο οποίος
εκτελέστηκε εν ψυχρώ από
μπάτσο, μπροστά σε κάμερες επιβατών του τρένου
που κατέγραψαν το περιστατικό. Καθημερινά, μέχρι και
τις 14 του Γενάρη οπότε και
συνελήφθη ο δολοφόνος

του Όσκαρ, υπήρχαν μαζικές και βίαιες διαδηλώσεις
στο Όκλαντ, στο Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνια. Οι
σημαντικότερες συγκρούσεις
έγιναν την ημέρα του μνημόσυνο του Όσκαρ, στις 7
του Γενάρη. Νωρίς το απόγευμα της ίδιας μέρας, έγινε
γνωστό ότι ο αστυνομικός
Johannes Mehserle παραιτήθηκε από το αστυνομικό
σώμα που φυλάσσει τους
σταθμούς του Bay Area
Rapid Transit (BART), προκειμένου να μην αναγκαστεί
να καταθέσει στην εσωτερική
ΕΔΕ που γίνεται για το φόνο

του Γκραντ.
Η πορεία ξεκίνησε από το σιδηροδρομικό σταθμό του
Fruitvale. Εκατοντάδες διαδηλωτές πορεύτηκαν κατά
μήκος της International
Blvd προς το κέντρο του
Όκλαντ. Καθώς περνούσαν
από το σταθμό BART της
Lake Merritt, έγινε μια σύντομη σύγκρουση με επίθεση

σπάστηκαν πολλά παρμπρίζ
αυτοκινήτων και μπήκε
φωτιά σε ένα βανάκι. Η
αστυνομία επιτέθηκε ξανά
στη διαδήλωση μερικά τετράγωνα παρακάτω, και
καθώς οι διαδηλωτές διαλύονταν σπάστηκαν οι βιτρίνες ενός McDonald's.
Κατά τις 9 το βράδυ ο δήμαρχος του Όκλαντ Ron
Dellums
εμφαν ί στηκε
σ τ η
1 4 η
ο δ ό
περπατώντας
προς
το κέντ ρ ο
κ α ι
επιθεωρώντας τις
ζημιές.
Ο κό-

σμος του επιτέθηκε φραστικά
σχετικά με τη μή σύλληψη ή
έστω ανάκριση του μπάτσου
που διέπραξε το φόνο, αν
και έχει περάσει μια βδομάδα από το γεγονός. Όταν
ο δήμαρχος και το ολοένα
και μεγαλύτερο πλήθος που
τον ακολουθούσε έφτασε στο
δημαρχείο,
απευθύνθηκε
στους περίπου 200 διαδηλωτές από τα σκαλιά του δημαρχείου. Είπε στο πλήθος
να δείχνει σεβασμό. Είπε ότι
ο θάνατος του Γκραντ ήταν
προφανής δολοφονία και ότι
είχε διατάξει το Δήμο να
κάνει σχετική έρευνα. Η ομιλία του διακόπηκε πολλές
φορές από τον κόσμο, που
εξέφραζε τη δυσφορία του με
την κατάσταση.
Όταν ο δήμαρχος τέλειωσε
το λόγο του και μπήκε στο
δημαρχείο, το πλήθος τον
αποδοκίμασε και πολλοί άρχισαν να φωνάζουν «δεύτερος γύρος» και έτρεξαν προς
τη λεωφόρο San Pablo, σπάζοντας κι άλλα παρμπρίζ &

βιτρίνες. Η αστυνομία έριξε
ξανά δακρυγόνα. Οι διαδηλωτές τότε κινήθηκαν προς
τη λίμνη μέσω της 17ης οδού.
Κι άλλα αυτοκίνητα σπάστηκαν και μπήκε φωτιά και σ'
άλλους κάδους. Κατά τις 10
το βράδυ, αστυνομικοί με
αντιασφυξιογόνες μάσκες σε
περιπολικά άρχισαν να καταδιώκουν διαδηλωτές, οι
οποίοι διαλύθηκαν προς διάφορες κατευθύνσεις. Κατόπιν ένα μεγάλο πλήθος
άρχισε να συγκεντρώνεται
και πάλι στη διασταύρωση
15th και Broadway και πολλοί κατευθύνθηκαν προς το
λόφο Telegraph, κλείνοντας
το δρόμο με αντικείμενα και
σπάζοντας βιτρίνες. Λίγο
πριν τις 11, περίπου 50
άτομα περικυκλώθηκαν από
την αστυνομία απέναντι από
το θέατρο Paramount. Πολλοί διαδηλωτές ξάπλωσαν
στο έδαφος καθώς η αστυνομία άρχισε να τους συλλαμβάνει. Συνολικά έγιναν
περισσότερες από 100 συλλήψεις.

σε περιπολικό, και μπήκε και
φωτιά σε έναν κάδο. Σύντομα εμφανίστηκαν ΜΑΤ
και έριξαν δακρυγόνα μέσα
στο πλήθος. Η διαμαρτυρία
συνεχίστηκε με κατάληψη
και αποκλεισμό της διασταύρωσης 14th και Broadway
για πάνω από μια ώρα και
το πλήθος να φωνάζει «είμαστε Όσκαρ Γκραντ». Τα
ΜΑΤ
προσπάθησαν να
απωθήσουν τον κόσμο κατά
μήκος της 14ης και προς τη
λίμνη Merritt. Οι διαδηλωτές
υποχώρησαν,
τρέχοντας
κατά μήκος της 14ης όπου

Ο Δεκέμβρης της Γαλλικής εκπαίδευσης
Στην εκπαιδευτική μεταρύθμιση του υπουργού Darcos
αντιτάσσονται από τον Σεπτέμβρη μαθητές και καθηγητές. Αν και οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν από την αρχή
της σχολικής χρονιάς μόνο από την στιγμή που ο
υπουργός ανακοίνωσε το «πάγωμα» της μεταρρύθμιση
για ένα χρόνο, αποφασίστηκαν ποιο δυναμικές κινήσεις. Ενώ με το ξέσπασμα της εξέγερσης στην Ελλάδα 20
σχολεία ήταν ήδη κατειλημμένα, στις 18 Δεκέμβρη 250
σχολεία τελούν υπό κατάληψη. Σε πόλεις όπως η Ντιζόν της δυτικής Γαλλίας γίνονται 2 πορείες την ημέρα
με 800-1000 άτομα και αιτήματα ενάντια στη μεταρρύθμιση, την ιδιωτικοποίηση των πανεπιστημίων, ενάντια
στους αστυνομικούς ελέγχους μες στα σχολεία και απαιτώντας να μην διωχθούν οι αγωνιζόμενοι μαθητές και
καθηγητές. Οι μαθητές στη Γαλλία δείχνουν την αλληλεγγύη τους και στους στους εξεγερμένους της Ελλάδας
με πανό (πχ. «Ζήτω η φωτιά, αλληλεγγύη στους εξεγερμένους της Ελλάδας» σε σχολείο στη Λυόν) και με άγριες
πορείες.

Στις 18 Δεκεμβρίου, που είχε καλεστεί πανεκπαιδευτικό
συλλαλητήριο στην Ελλάδα, υπήρχε αντίστοιχο κάλεσμα
και στη Γαλλία. Συνολικά 160.000 μαθητές κατέβηκαν
στους δρόμους αναποδογυρίζοντας αυτοκίνητα και
προκαλώντας ταραχές. Μπλοκάρανε γέφυρες & σιδηροδρομικούς σταθμούς χωρίς πανό ή συνθήματα, κάτι
που στη Γαλλία διαφοροποιεί τους πιο ριζοσπαστικούς
αγώνες από εκείνους με συγκεκριμένα αιτήματα. Ένα
σχολείο μάλιστα λεηλατήθηκε. Σε συνελεύσεις μαθητών
ακούστηκαν κουβέντες του τύπου «η κυβέρνηση υποχωρεί, ας προχωρήσουμε», ενώ στη Γκρενόμπλ ένα πανό
έγραφε «μας φαίνονται μεγάλοι επειδή είμαστε γονατιστοί». Ακόμα και στις πιο επαρχιακές πόλεις έγιναν συγκεντρώσεις με πρωτοφανή μαζικότητα, ενώ παντού
υπήρξαν πολλές προσαγωγές και συλλήψεις.

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
σημαίνει ΕΠΙΘΕΣΗ!
Εννέα ακτιβιστές συνελλήφθησαν το
πρωί του Σαββάτου 17 Γενάρη σε εργοστάσιο όπλων έξω από το
Brighton της Μ. Βρετανίας. Σύμφωνα με μαρτυρίες, υπολογιστές
και ολόκληρες ντουλάπες με αρχεία
πετάχτηκαν από την ταράτσα του
κτιρίου λίγο αφού ομάδα ακτιβιστών εισέβαλε στο εργοστάσιο, πραγματοποιόντας
ένα
«λαϊκό
σαμποτάζ» του εργοστασίου της
εταιρίας EDO-MBM/ITT, ώς μια
άμεση
απάντηση
στις
δολοφονίες Παλαιστινίων στη
Γάζα από τον ισραηλινό στρατό. Οι
ακτιβιστές κλειδώθηκαν μέσα στο εργοστάσιο. Τελικά, κατέφθασε αστυνομική
δύναμη
30
περίπου
αστυνομικών και συνέλαβε τους
ακτιβιστές.

Εξ εγ ερμ έ να - 30 Γε νάρ η 2009
Ζούμε ανάμεσα μας - Ανταπεκρίσεις
19/01/09 Εκδήλωση ΦΕΜ
«Το ξέσπασμα»
Οι φωτογράφοι Σ.Τσουλέλλης και
Ε.Γουργούρης, οι οποίοι βρίσκονταν
στην Αθήνα κατά την έκρηξη της εξέγερσης του Δεκεμβρίου, θέλησαν να
μοιραστούν μαζί μας αυτά που έζησαν στους δρόμους και κατέγραψαν
με τους φωτογραφικούς τους φακούς.
Η εκδήλωση περιλάμβανε την προβολή ηχοραμάτων (δηλαδή φωτογραφίες με μουσική παράθεση),
έκθεση με τα εξώφυλλα των μεγαλύτερων εφημερίδων των ημερών και
τέλος συζήτηση /ανάλυση των γεγονότων με τον καθηγητή του τμήματος
κοινωνιολογίας
του
Πανεπιστημίου Αιγαίου Σ. Χτούρη.

τόν ουδέτερη πολιτική στάση μας
ανέλυσε τα γεγονότα, εκφράζοντας
τον σκεπτικισμό του (και της γενιάς
του) για την έλλειψη αιτημάτων των
εξεγερμένων.
Οι εξεγερμένοι δεν έχουμε αιτήματα,
έχουμε προτάγματα. Αυτός ο σάπιος
κόσμος που βοηθήσατε όλοι να δημιουργηθεί, δεν έχει τίποτα να μας
προσφέρει.
Δεν θέλουμε μια καλύτερη κοινωνία.
Θέλουμε μια άλλη.
Όπως λέει και ένας σύντροφος,
«Δεν θέλει πολλά,
μόνο μάτια για να δεις,
και καρδιά για να νοιώσεις»
ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΤΕΛΕΙΩΣΕ
συνανθρώπισσΑ
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Μας θέλουν μαθητές σε μια
γραμμή, με κοινές ιδέες, αντιλήψεις περί κόσμου και καθημερινότητας με όρια και κανόνες, με
γνώσεις ελεγχόμενες.

Το Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα μέσω του σχολείου, που
αποτελείται από καθηγητές «βολεμένους» και αδιάφορους προς
τον μαθητή, από βιβλία δυσνόητα
και κάθε άλλο παρά ενδιαφέροντα
όπως μπορούν να χαρακτηριστούν, αλλά και από τα φροντιστήρια, συμφέρουσα κρατική δημιουργία, τα οποία έχουν
ενσωματωθεί στον θεσμό του σχολείου, στοχεύουν στην δημιουργία ενός ανθρώπου που θα έχει μάθει να παράγει και να
καταναλώνει. Να μην τολμά να επαναστατεί. Να ανταγωνίζεται. Να συμβιβάζεται. Να πουλιέται. Να μην ζει.
Η κρατική εξουσία θέλει να αναθρέψει εξειδικευμένους βλάκες που θα την υπακούν, ενώ η θέληση για εξέγερση να παραμένει σιωπηλή.

Ο σχετικά μικρός χώρος της φωτογραφικής εταιρείας γέμισε ασφυκτικά από ανθρώπους διαφόρων
ταξικών ομάδων. Ο καλεσμένος ακαδημαϊκός, απετασσόμενος μεν τη
βία, διατηρώντας δε κατά το δυνα-

Άρη

Γενιά

Ωδή στην Πουτάνα Κοινωνία

Μπορείς
την σπίθα σου
να βρεις
να βγεις
στους δρόμους
της φωτιάς
που οι καιροί
τραυλίζουν
Το άροτρο
που κάπνιζε
οργώνοντας
το τότε
να ζέψεις στην βροχή
που πνίγει πια την λογική
Αν όχι
μαζεψ'τη μοίρα σου
απ'τους δρόμους
να μην χωλαίνει
βήματα
που σέχουν ξεπεράσει
κι'ευχήσου αυτούς
για το μετά
να μην αφήσουν
στάχτη

Στο καστράκι της ψυχής σου
ζούμε σαν βαμπίρ
τρεφόμενοι από τοκετούς
ανέλπιδων ονείρων

Στις Γενιές του 114,
του Μάη του 68
του Πολυτεχνείου
19/12/2008
Μάκης Αξιώτης

APOLOGY OF
AN ECONOMIC HITMAN

Σημαία ξεβαμμένη από τα πολλά πλυσίματα
καθώς και σταμπωμένη από
αίμα περίοδου
χύσια
και ύπουλες κάλτσες
Άκαμπτοι στο γυάλινο κλοιό σου
χειριζόμαστε την ζωή με ευχέρεια
τηλεχειριστηρίου "electronic"
ακονίζοντας νύχια και δόντια με επιχρυσωμένες λίμες
έτοιμα να είναι για την επόμενη σφαγή
«ΕΓΩ»
«ΕΙΜΑΙ»
«ΕΧΩ»
«ΛΕΦΤΑ»
τι?!
«ΦΑΕ»
«ΓΑΜΑ»
«ΦΥΓΕ»
Πώς διάολο καταντήσαμε έτσι...
Υποκλιθείτε στο βασιλιά καρνάβαλο.
Από κάθε του πόρο εκλύεται μαγευτικό, καθαρό μεθάνιο
Καραφλή Τραγουδίστρια

Εξομολόγηση ενός οικονομικού δολοφόνου, του Στέλιου Κούλογλου. Βασισμένο
στο bestseller “Εξομολογήσεις ενός Οικονομικού Δολοφόνου”, του John Perkins
Η προσωπική μάχη ενός ανθρώπου με τις ενοχές και
τον φόβο να πει την αλήθεια.
Το φιλμ που απαντά στο
ερώτημα
του
Τζώρτζ
Μπους: «γιατί μας μισούν».
Η ιστορία του , στελέχους
της μυστικής ομάδας των

«οικονομικών
δολοφόνων»”, που χρησιμοποιούν
δάνεια της Διεθνούς Τράπεζας, δωροδοκίες και εκβιασμούς προέδρων του Τρίτου
Κόσμου, πραξικοπήματα
και πολιτικές δολοφονίες
για να δημιουργήσουν την
παγκόσμια Αμερικανική
αυτοκρατορία μετά τον
Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
Trailler: http://www.hitmanapology.com/video.php
darkillusion@path01.com

Άτακτη έκδοση της
Ανοιχτής Συνέλευσης
μαθητών, φοιτητών,
εργαζόμενων & άνεργων
Μυτιλήνης
Κυκλοφορεί σε
2.000 αντίτυπα στους
δρόμους της Λέσβου
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Κ ΕΡΔΙΖΟΥΝ!
Από τις συγκρούσεις που οδήγησαν στην καταψήφιση της ευρωπαϊκής οδηγίας
για την πλήρη απελευθέρωση του τομέα υπηρεσιών στα λιμάνια

