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Επικαιρότητα
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΛΕΝΙΝ ΧΘΕΣ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ

Ο Πόλεµος και η Σοσιαλιστική Επανάσταση
*«Η πάλη για την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωµάτων είναι αναπόσπαστη
από την πάλη για την ανατροπή της εξουσίας του κεφαλαίου»

«Για τον Πόλεµο και τη Σοσιαλιστική Επανάσταση», τιτλοφορείται
η έκδοση Σύγχρονης Εποχής µε κείµενα του Β.Ι. Λένιν που παρουσιάστηκε, χθες το βράδυ, σε εκδήλωση
που οργάνωσαν στο Φρούριο οι Τοµεακές Οργανώσεις Εργατών Λάρισας του ΚΚΕ και της ΚΝΕ.
Τα κείµενα που δηµοσιεύονται
στη συγκεκριµένη συλλογή έχουν
γραφτεί την περίοδο 1914 - 1917,
δηλαδή στα χρόνια του Α' Παγκοσµίου Πολέµου. Αποτυπώνουν τη µεγάλη σηµασία της ταξικής - επιστηµονικής προσέγγισης στο ζήτηµα
του πολέµου, πράγµα που έδωσε
στο κόµµα των Μπολσεβίκων την
ικανότητα να καθοδηγήσει την εργατική τάξη της Ρωσίας στη νίκη της επανάστασης ενάντια στη δική της
αστική τάξη, εξήγησε η Μαρία Γαβαλά, µέλος του Γραφείου Περιοχής Θεσσαλίας του ΚΚΕ, που ήταν η οµιλήτρια της εκδήλωσης.
«Το ΚΚΕ, δεν υποτάσσει την πολιτική του στις ανάγκες της στιγµής, δεν λυγίζει στον συσχετισµό δύναµης,
φροντίζει να διαµορφώνει την πολιτική του στρατηγική
επιστηµονικά- ταξικά, να αφυπνίζει συνειδήσεις, να
οργανώνει διαθέσεις γι’ αυτό που είναι δυνατό στην
κοινωνική πρόοδο», ανέφερε µεταξύ άλλων η Λαρισαία
δικηγόρος µιλώντας για το βιβλίο µε τις παρακαταθήκες του Λένιν. Και συνέχισε: «Αυτό γίνεται πραγµατικότητα µε τη συνειδητή δράση, τον ταξικό πολιτικό
αγώνα. Γιατί µόνον τότε, οι επείγουσες καθηµερινές
διεκδικήσεις, µπορούν να έχουν αποτέλεσµα, να απαλύνουν τα βάσανα του λαού, να βάζουν φραγµούς, να
οργανώνουν τη µεγάλη επίθεση, µε όρους ανασύνταξης του εργατικού κινήµατος στους τόπους και κλάδους δουλειάς. Με µπροστάρη την εργατική τάξη, σε
συµµαχία, µε ανυπότακτους και χειραφετηµένους αγωνιστές κι όχι ένα «κίνηµα» ψηφοφόρων που θα συντάσσεται πότε για τον κεντροδεξιό και πότε για τον

γιατί στη γη, οι δυο µεγάλοι πόλεµοι του 20ού αιώνα
έφεραν για πρώτη φορά σε κάποιους λαούς την έξοδο
από την οικονοµική κρίση και τον πόλεµο µε εργατική
εξουσία, πρώτα στη Ρωσία και έπειτα αλλού.
Το βιβλίο συµπυκνώνει µεγάλο µέρος αυτής της
πείρας µέσα από τη θεωρητική δουλειά του Λένιν, ηγέτη του κόµµατος των Μπολσεβίκων. Μέσα στη φωτιά
του πολέµου, όπως αναφέρθηκε, ο Λένιν γράφει πάνω
από 30 άρθρα, γράµµατα σε άλλα κοµµουνιστικά κόµµατα, µπροσούρες µε θέµα τη στάση του εργατικού
κινήµατος, της σύµµαχής του αγροτιάς, απέναντι στον
Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο.
Οι πόλεµοι, ως «συνέχιση της πολιτικής µε άλλα µέσα», δεν εξαπολύονται από παράλογους και ψυχοπαθείς, ούτε καν από εκείνους που έχουν µεµονωµένα
ιδιοτελή συµφέροντα, ούτε από τις «µεγάλες προσωπικότητες», όπως λέει η αστική κοινωνιολογία και φιλοσοφία. Ποτέ οι πόλεµοι δεν ήταν δηµιούργηµα των
«µεγάλων ανδρών», που συνέλαβαν και εφάρµοσαν
«µεγαλόπνοα σχέδια», διοργάνωσαν «πολιτιστικές και
θρησκευτικές εκστρατείες». Ποτέ δεν οφείλονταν γενικά στην ανθρώπινη φύση. Καλλιεργούν τον εθνικισµό
και το µίσος, τα υποδαυλίζουν.

ΝΕΟΣ ΘΕΣΜΟΣ Η ∆ΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Περνά η εποχή του «θα σου κάνω µήνυση»

Σύντοµα θα εγκατασταθεί σύστηµα ασφάλειας, µε
µαγνητικές πύλες στην είσοδο του δικαστικού µεγάρου
Λάρισας, για να αντιµετωπιστεί και το θέµα µε τις τηλεφωνικές φάρσες, οριστικά. Τα παραπάνω υπογράµµισε, µιλώντας στους δηµοσιογράφους, ο γενικός γραµµατέας του Υπουργείου ∆ικαιοσύνης, ∆ιαφάνειας και
Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων κ. Νικόλας Κανελλόπουλος.
Ο γενικός γραµµατέας ήταν ο συντονιστής της ηµερίδας, που έγινε χθες το απόγευµα στο µέγαρο δικηγόρων, µε θέµα «∆ιαµεσολάβηση και ∆ικαστική Μεσολάβηση», κατά την οποία παρουσιάστηκαν το ολοκληρωµένο σύστηµα της διαµεσολάβησης αλλά και της δικαστικής µεσολάβησης, ως νέοι θεσµοί, σε χρήση των
πολιτών.
Το µεσηµέρι ο κ. Νικόλας Κανελλόπουλος, επισκέφθηκε
τις υπηρεσίες του δικαστικού µεγάρου Λάρισας και συζήτησε
µε τους προϊσταµένους και δικαστικούς και εισαγγελικούς
λειτουργούς, για θέµατα καλύτερης λειτουργίας της δικαιοσύνης και του µεγάρου. Στη συνέχεια, προσερχόµενος στον
∆ικηγορικό Σύλλογο Λάρισας, είπε ότι:
«Επισκεφθήκαµε τα δικαστήρια, έχω θετικό αίσθηµα, µου
έκαναν γνωστά ζητήµατα ελλείψεων, κάποιων υποδοµών, να
βελτιωθούν. Ως υπουργείο δίνουµε µια κατεύθυνση για πλήρη
ενίσχυση όλων των αναγκών για µηχανογραφικές καλύψεις.
Νέα συστήµατα, υλικοτεχνική υποδοµή, θα καλυφθούν. Επίσης, κάποιες ελλείψεις σε υπαλλήλους, θα καλυφθούν τις
επόµενες ηµέρες, λόγω της κινητικότητας.
Επίσης και µε τον νέο προσανατολισµό που δίνουµε, µέσα
από τα ολοκληρωµένα συστήµατα, τα µηχανογραφικά προ-

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙ∆ΑΣ

Νέος διοικητής στην 61 ΜΕ

Με την ανάληψη της διοίκησής του, ο Ανώτερος Στρατιωτικός ∆ιοικητής Φρουράς Φαρσάλων και ∆ιοικητής της 61 ΜΕ,
Συνταγµατάρχης (ΠΖ) Χρήστος Ράµµος πραγµατοποίησε χθες
εθιµοτυπική επίσκεψη στον Μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος και
Φαναριοφερσάλων κ. Κύριλλο.
Ο Σεβασµιότατος δέχθηκε τον νέο ∆ιοικητή και του ευχήθηκε υγεία και δύναµη και να επιτελέσει µε τη βοήθεια του θεού, όπως είπε, το δύσκολο καθήκον που του ανέθεσε η ανώτατη ιεραρχία, ενώ έδειξε µεγάλο ενδιαφέρον να ενηµερωθεί
για τα τρέχοντα θέµατα που αφορούν τη νέα δοµή των Ενόπλων ∆υνάµεων.
Ο ∆ιοικητής της 61 ΜΕ, Συνταγµατάρχης (ΠΖ) Χρήστος
Ράµµος ευχαρίστησε τον Σεβασµιότατο για τα θερµά του λόγια, που του δίνουν µεγάλη δύναµη για να συνεχίσει µαζί µε
τους συνεργάτες του, το έργο που του έχουν αναθέσει ενώ
ευχήθηκε στον Μητροπολίτη υγεία και δύναµη για τη συνέχεια
του θεάρεστου πνευµατικού του έργου και της ανεκτίµητης
προσφοράς του στην τοπική εκκλησία.
κεντροαριστερό πόλο, όχι µε αγανακτισµένους σε πλατείες αλλά µε πυρήνες οργάνωσης κύρια και πρώτα
σε τόπους δουλειάς, που θα τραβάνε µπροστά στη
γειτονιά, σε χώρους εκπαίδευσης, στη νεολαία.
«Σε περίοδο βαθιάς παγκόσµιας συγχρονισµένης
κρίσης, η εξάρτηση της µιας καπιταλιστικής οικονοµίας
από την άλλη δυναµώνει ως τάση… Η πάλη για την
υπεράσπιση των συνόρων, των κυριαρχικών δικαιωµάτων από τη σκοπιά της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωµάτων, είναι αναπόσπαστη από την πάλη για
την ανατροπή της εξουσίας του κεφαλαίου. ∆εν έχει
καµία σχέση µε την υπεράσπιση των σχεδίων του ενός
ή του άλλου ιµπεριαλιστικού πόλου», σηµειώνει το
Πρόγραµµα του ΚΚΕ.
Οι κατακτήσεις των προηγούµενων γενιών ήρθαν,

Ο Α’ Παγκόσµιος Πόλεµος σηµατοδοτεί τη φάση
της ιστορικής παρακµής του καπιταλιστικού συστήµατος, της «σήψης», της εξαιρετικά βίαιης έκρηξης
όλων των αντιθέσεων.
Η ανθρωπότητα µπαίνει σε µια νέα ιστορική εποχή,
αυτή του ιµπεριαλισµού, τελικού σταδίου του καπιταλισµού. Το πρώτο µεγάλο µοίρασµα του κόσµου αρχίζει µε τον Α’ Παγκόσµιο Πόλεµο.
Η καπιταλιστική οικονοµία αναπτύσσεται ανισόµετρα. Γι’ αυτό, δεν έχει να κάνει µε «καλούς ή κακούς
καπιταλιστές», «καλό ή κακό τµήµα του κεφαλαίου».
Έχει να κάνει µε τις νοµοτέλειές της. Στην σύγχρονη
εποχή µας, καµία καπιταλιστική χώρα δεν βρίσκεται
υπό κατοχή, δεν είναι εξαρτηµένη. Καµία αστική τάξη
δεν είναι αθώα».

Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

«Το ποτάµι των ανέργων
θα πνίξει τη µαύρη συµµαχία»
«Το ποτάµι των ανέργων θα πνίξει τη µαύρη συµµαχία Ν∆ –ΠΑΣΟΚ - ∆ΗΜΑΡ» σηµειώνει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ
Λάρισας. Όπως µεταξύ άλλων σηµειώνεται στην ανακοίνωση «οι αριθµοί αµείλικτοι αποκαλύπτουν
1.355.237 ανέργους, αύξηση του ποσοστού κατά 22%
σε σχέση µε πέρυσι και αυτά στα επίσηµα στοιχεία –
πόσο µάλλον στην πραγµατικότητα.
Σοκ προκαλούν τα ποσοστά για τους νέους 18-24
ετών που φτάνουν το 60% και 66,3% για τις νέες γυναίκες.
Σε αυτό το συντετριµµένο κοινωνικό τοπίο έρχονται
να προχωρήσουν το δόγµα του σοκ. Να προσθέσουν
τους 2.656 απολυµένους της ΕΡΤ, τους 15.000 που
προγραµµατίζονται για την εκπαίδευση και πόσους
άλλους από τον δηµόσιο, ευρύτερο δηµόσιο και ιδιωτικό τοµέα. Αυτή είναι η ανάπτυξη και το υποτιθέµενο
success story της βάρβαρης τροϊκανής χούντας.
Το πιο βαθύ µαύρο, το πιο µεγάλο και συνεχές πραξικόπηµα βρίσκεται στην καθηµερινότητα των άνεργων

και υποψήφιων άνεργων ανθρώπων. Ο αντιδραστικός
χαρακτήρας της επίθεσης, η κατάλυση κάθε έννοιας
δηµοκρατίας συναντά εδώ την άλλη όψη της τροµοκρατίας, της απειλής της ανεργίας.
Η ανεργία είναι σύµφυτη της εκµετάλλευσης και
των αγορών, είναι απότοκος όχι της έλλειψης αλλά
της αποθέωσης της ανταγωνιστικότητας, όχι των άκαµπτων εργασιακών σχέσεων αλλά του ίδιου του εκµεταλλευτικού χαρακτήρα της εργασίας, όχι της µη αξιοποίησης αλλά ακριβώς της συµµόρφωσης στα δεδοµένα της ΕΕ και του ευρώ, όχι του οπισθοδροµικού
αλλά του προσαρµοσµένου στις ανάγκες του κεφαλαίου εκπαιδευτικού συστήµατος.
Το ποτάµι των ανέργων µπορεί να τους πνίξει. Υπάρχει σήµερα η ανάγκη για ένα ενιαίο ταξικό κίνηµα εργαζοµένων - ανέργων, σταθερά - ελαστικά απασχολούµενων, Ελλήνων - µεταναστών, νέων – παλιών. Η
δικτατορία των πιστωτών, της Τρόικας του ευρώ και
της ΕΕ πρέπει να ανατραπεί».

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆.Ο. Ο ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΟΥΣΙΟΣ

Νέο «αίµα» στο ΠΑΣΟΚ ∆ήµου Ελασσόνας
ΕΛΑΣΣΟΝΑ (Γραφείο «Ε»)
Του Γιάννη Μουκίδη
Νέο «αίµα» στη ∆ηµοτική Οργάνωση ΠΑΣΟΚ ∆ήµου Ελασσόνας, µετά τις πρόσφατες εκλογικές διαδικασίες. Νέος γραµµατέας της ∆ηµοτικής Οργάνωσης ΠΑΣΟΚ ∆ήµου Ελασσόνας
είναι ο κ. Κωνσταντίνος Μούσιος, νεαρός σε ηλικία, µηχανολόγος στο επάγγελµα, που αναλαµβάνει το «τιµόνι» της ∆ηµοτικής Οργάνωσης Ελασσόνας
σε µια ιδιαίτερα κρίσιµη περίοδο.
Αναπληρωτής Γραµµατέας της Οργάνωσης εκλέχθηκε η κ.
Φωτεινή Ιγγλέζου.
Ο κ. Κ. Μούσιος εκλέχθηκε πρώτος σε ψήφους και προέρχεται από τη Νεολαία ΠΑΣΟΚ και την ΠΑΣΠ. Το περασµένο
Σάββατο (15 Ιουνίου), στη συνεδρίαση της ∆ηµοτικής Οργάνωσης εκλέχθηκε οµόφωνα.
Στις πρώτες δηλώσεις µετά την εκλογή του, ο νέος γραµµατέας της ∆ηµοτικής Οργάνωσης ΠΑΣΟΚ Ελασσόνας τονίζει,
χαρακτηριστικά:
«Στη δυσκολότερη οικονοµική συγκυρία από τη µεταπολίτευση και έπειτα, στη βαθύτερη αξιακή, πολιτική και ηθική κρίση που περνάει η χώρα αλλά και το κίνηµα η αυξηµένη προσέλευση κατά τη διαδικασία ήταν άκρως ενθαρρυντική.
Όλοι γνωρίζουµε, πως το ΠΑ.ΣΟ.Κ. περνάει δύσκολες στιγµές, έχοντας χάσει µεγάλο µέρος από την εκλογική του δύναµη, η οποία έκανε την επιλογή να µην στηρίξει άλλες πολιτικές δυνάµεις ή να δώσει την ψήφο του σε άλλα συγκυριακά
κόµµατα, τα οποία λαϊκίζοντας, καπηλεύονται την κρίση που
βιώνει η κοινωνία προκειµένου να αυξήσουν τα εκλογικά τους
ποσοστά.
Ξεκαθαρίζουµε πως, εµείς οι νέοι, προοδευτικοί, δηµοκρατικοί άνθρωποι, τα µέλη του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήµατος θα είµαστε απέναντι από ακροδεξιά στοιχεία και δυνάµεις που ποντάρουν στην καταστροφή της χώρας».

γράµµατα, πιστεύουµε ότι τα δικαστήρια από τη νέα χρονιά,
θα λειτουργήσουν πιο οργανωµένα και αξιόπιστα».
Για τη διαµεσολάβηση τόνισε: «Ήρθαµε για να παρουσιάσουµε τον νέο θεσµό της διαµεσολάβησης. Πλέον µε τη βοήθεια του διαµεσολαβητή δικηγόρου, ο κάθε πολίτης θα έχει
τη δυνατότητα να λύνει την υπόθεσή του µε συναινετικές λύσεις και προτού αυτή η υπόθεση έρθει ενώπιον των δικαστηρίων. Με αυτό τον τρόπο, δεν αποσυµφορούµε µόνο τα δικαστήρια, αλλά προάγουµε ένα διαφορετικό πολιτισµό, της
συνεννόησης, της συµφιλίωσης, της κοινά αποδεκτής λύσης,
το οποίο ανεβάζει γενικότερα το επίπεδό µας. Θέλουµε να
ξεπεραστεί η εποχή, που λέγαµε «θα σου κάνω µήνυση» και
προτιµούµε ένα άλλο επίπεδο συνεννόησης, του «έλα να τα
βρούµε». Εδώ, θα βοηθήσει πάρα πολύ ο νέος αυτός θεσµός...

Πιστεύουµε θα είναι σύντοµα έτοιµος ο νέος κώδικας
πολιτικής δικονοµίας και ο νέος ποινικός κώδικας. Αυτές
οι δύο µεγάλες υποδοµές θα µας δώσουν τη δυνατότητα, να ακουµπάµε τη δικαιοσύνη του µέλλοντος, µε
αυτές τις µεγάλες µεταρρυθµίσεις». Ο γενικός γραµµατέας, είχε συνάντηση µε τον πρόεδρο κ. ∆ηµ. Κατσαρό και τη διοίκηση του ∆ΣΛ.
ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ
Το βράδυ, στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισµούς
ο πρόοεδρος του ∆ΣΛ κ. ∆. Κατσαρός και ο πρόεδρος
του Επιµελητηρίου Λάρισας κ. Σωτ. Γιαννακόπουλος.
Εισηγητές ήταν ο κ. Κωνσταντίνος Πολυζωγόπουλος
αναπληρωτής καθηγητής Πολιτικής ∆ικονοµίας στο
Τµήµα Νοµικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών, η κ. Λίλα
Απ. Μπακατσέλου δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, δικηγόρος
∆ιπλωµάτων Ευρεσιτεχνίας (European Patent Attorney), διαπιστευµένη διαµεσολαβήτρια, αναγνωρισµένη από το Υπουργείο ∆ικαιοσύνης, ο κ. ∆ηµήτριος Τίτσιας, πρωτοδίκης, δικαστής µεσολαβητής στο Πρωτοδικείο Λάρισας. Παρέστηκαν
µεταξύ άλλων ο προϊστάµενος του Εφετείου Λάρισας αρεοπαγίτης κ. Αθαν. Καγκάνης, ο προϊστάµενος της Εισαγγελίας
Εφετών κ. ∆ηµ. Παπαγεωργίου, ο προϊστάµενος του ∆ιοικητικού Εφετείου Λάρισας, η προϊσταµένη του Πρωτοδικείου
Λάρισας εφέτης κ. Χριστίνα Τζίµα, άλλοι δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί, ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συµβουλίου κ. Γρηγ. Παπαχαραλάµπους, ο αναπληρωτής δήµαρχος κ. Αθαν. Μαµάκος, ο πρόεδρος του ΣΘΕΒ κ. Απ. ∆οντάς και νοµικοί.
Ε. Ρ.

ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ Γ. ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΣΤΑ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ

Η λαϊκή εξουσία ως τρόπος διακυβέρνησης

Πραγµατοποιήθηκε µε επιτυχία η εκδήλωση - συζήτηση του Μουσείου Αµπελακίων περιόδου 1940- 49 µε οµιλητή τον
Γιώργο Μαργαρίτη, το περασµένο Σάββατο, στον χώρο του Μουσείου. Το θέµα
που ανέπτυξε ήταν: «Οι Λαϊκοί θεσµοί
στην Ελεύθερη Ελλάδα (1942-1945)». Στη
διάρκεια του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου,
στην κατεχόµενη από τις δυνάµεις του
Άξονα Ελλάδα και ενώ στην Αθήνα
έδρευαν ελληνικές κυβερνήσεις συνεργασίας µε τον κατακτητή (Τσολάκογλου,
Λογοθετόπουλος, Ράλλης), σχηµατίστηκε
προοδευτικά, στα ορεινά κυρίως της ελληνικής ενδοχώρας η Ελεύθερη Ελλάδα. Σταθµοί στην απελευθέρωση µεγάλων γεωγραφικών ενοτήτων που περιλάµβαναν ακόµα και πόλεις ήταν οι εξεγέρσεις του Φεβρουαρίου-Μαρτίου 1943 και η συνθηκολόγηση της φασιστικής Ιταλίας, τον Σεπτέµβριο του 1943. Σε αυτές τις ζώνες, όπου δεν
έφτανε η εξουσία του κατακτητή και των συνεργατών του,
δηµιουργήθηκε ένα καινούριο πολιτικό καθεστώς, η Λαϊκή
Εξουσία. Η τελευταία αρθρώθηκε προοδευτικά από τα κάτω
προς τα πάνω, από τους πρώτους “υπεύθυνους” του ΕΑΜ
στα χωριά, τη Λαϊκή Αυτοδιοίκηση, ως τις περιφερειακές διασκέψεις του 1943 και κατόπιν ως την Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης (ΠΕΕΑ) και το Εθνικό Συµβούλιο του
1944. Οι κρατικοί θεσµοί, η οργάνωση της οικονοµίας και της

κοινωνίας, έγιναν λαϊκοί θεσµοί και ένας
νέος τρόπος διακυβέρνησης γεννήθηκε.
Τα χαρακτηριστικά του ήταν η συµµετοχή,
η ευρύτατη δηµοκρατία στη βάση, ο διαρκής έλεγχος πάνω στους εκλεγµένους αντιπροσώπους και η σύζευξη παραδοσιακών κοινοτικών θεσµών µε αντίστοιχους
που το λαϊκό και εργατικό κίνηµα είχαν
µόλις εισαγάγει στην ιστορία.
Η λαϊκή εξουσία γεννήθηκε µέσα στον
πόλεµο, τον µεγάλο αντιφασιστικό πόλεµο
των λαών. Σε αυτές τις πολύπλοκες και
δύσκολες συνθήκες, το πολιτικό εργαλείο
της εργατικής τάξης, το Κοµµουνιστικό
Κόµµα της Ελλάδας αποδείχθηκε ο µόνος µηχανισµός που
θα µπορούσε να οργανώσει το χάος, να σταµατήσει την καταστροφή της χώρας, τον εκµαυλισµό της κοινωνίας. Σε αντίθεση µε τους αστικούς µηχανισµούς (την Εκκλησία, το σώµα
των αξιωµατικών του αστικού στρατού, τα εξαφανισµένα
αστικά πολιτικά κόµµατα, τις πρακτόρικες οργανώσεις των
Άγγλων, τις ναζιστικές αντίστοιχες των κατακτητών) οι κοµµουνιστές διάβασαν µε ακρίβεια τη συγκυρία και έκτισαν κάτι
το καινούργιο πάνω στα ερείπια του παλιού. Ταυτόχρονα
έγραψαν και τις πιο λαµπρές σελίδες στην ιστορία του ελληνικού λαού του εργατικού και λαϊκού κινήµατος στη χώρα
µας. Μετά το τέλος της εισήγησης, οι παρευρισκόµενοι διατύπωσαν ερωτήσεις και ακολούθησε συζήτηση.

Εκδροµές συλλόγων του νοµού Λάρισας
Εκδροµές διοργανώνουν σύλλογοι και φορείς ως ακολούθως:
*Στη Σαµοθράκη θα εκδράµει ο Σύλλογος Συνταξιούχων
ΟΤΕ Λάρισας, το τριήµερο του Αγίου Πνεύµατος 22, 23 και
24 Ιουνίου. Για πληροφορίες στα τηλέφωνα 2410 -251788
και 6977- 239975. Τα εγγεγραµµένα µέλη του συλλόγου, θα
έχουν έκπτωση κατά 50 ευρώ, της αρχικής τιµής του εισιτηρίου.
*Ο Σύλλογος Κρανιωτών Λάρισας «Η Ξηροκρανιά» θα
εκδράµει το τριήµερο του Αγίου Πνεύµατος 22-23-24 Ιουνίου,
στις Μυκήνες-Ναύπλιο-Πόρτο Χέλι –Ύδρα –Σπέτσες –Τολό
–Επίδαυρο (επίσκεψη στο αρχαίο θέατρο) κτλ. Για πληροφορίες Λάµπρος Γκονέλας τηλ. 2410-611926, 6976-4976616.
*Μετά την πολύ επιτυχηµένη εκδροµή στην Τήνο, που
πραγµατοποίησαν οι «Φίλες της Αγάπης», ετοιµάζουν για
το τριήµερο του Αγίου Πνεύµατος (22, 23, 24 Ιουνίου) µία
άλλη πολύ ενδιαφέρουσα εκδροµή στα Γιάννενα και Ζαγοροχώρια, που θα σηµατοδοτήσει και το τέλος των εκδηλώσεών τους για τη φετινή χρονιά. Τα µέλη, οι φίλες και οι φίλοι
του συλλόγου που ενδιαφέρονται να συµµετάσχουν παρακαλούνται να τηλεφωνούν στο 2410-250907 για να πληροφορηθούν το πρόγραµµα της εκδροµής. Η αναχώρηση θα
γίνει το Σάββατο 22 Ιουνίου στις 9 το πρωί από την πλατεία
Αγίου Βησσαρίωνα (Λαού).
*Προσκυνηµατική εκδροµή στους Αγίους Τόπους θα
πραγµατοποιήσουν οι Φίλοι του Αγίου Γερασίµου του Ιορ-

δανίτου, µε την ευλογία του γέροντά τους π. Χρυσοστόµου,
από 21 Ιουνίου µέχρι 26 Ιουνίου. Η εκδροµή περιλαµβάνει
όλα τα προσκυνήµατα της Γαλιλαίας, της Βηθλεέµ, της Ιεριχούς και της Ιουδαίας, µε αποκορύφωµα την Ιερουσαλήµ
και την Αγία Σιών, όπου ο ναός της Πεντηκοστής. Για δηλώσεις, στο τηλ. 6936-831456.
*Στη Σύρο θα εκδράµει η «Υπαίθριος Ζωή» από τις 22
µέχρι και τις 25 Ιουνίου. Για πρόγραµµα στα γραφεία του
συλλόγου Μανδηλαρά 5Β τηλ. 2410- 250818.
*Τριήµερη προσκυνηµατική εκδροµή στην Κέρκυρα και
στον Άγιο Σπυρίδωνα, διοργανώνει η ενορία του Αγίου Χαραλάµπους Λάρισας από 25 έως και 27 Ιουνίου. Για πληροφορίες και εγγραφές στο τηλέφωνο του ναού 2410- 252348.
*Εκπαιδευτική εκδροµή στο Λονδίνο έχουν προγραµµατίσει τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Μαρίας και Μικαέλλας Λ.
Γερογιώκα, από 7 µέχρι 21 Αυγούστου. Η παραµονή περιλαµβάνει και προαιρετική φοίτηση σε κολέγιο για βελτίωση
της Αγγλικής γλώσσας. Πληροφορίες και προγράµµατα στα
τηλ. 2410- 537515 και 2410-237155 και κινητό 6974 -355004.
*Επταήµερο οδικό ταξίδι νόστου και γνωριµίας, στην Αρχαία Ιωνία της Μικρασίας, θα πραγµατοποιήσουν Μικρασιάτες, µε αναχωρήσεις 11 Αυγούστου και 22 Σεπτεµβρίου
2013. Για πληροφορίες και αποστολή του αναλυτικού προγράµµατος του ταξιδιού, ως και δήλωση συµµετοχής των
ενδιαφεροµένων φίλων των Μικρασιατών, τηλ. 6989 -826961,
2410 -535414, 6937- 515239, 6979- 276316.

