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ΦΦαασσιισσττιικκήή  εεππίίθθεεσσηη  δδέέχχττηηκκαανν  ττηηνν  ∆∆εευυττέέρραα
2233//1111  ττοο  ββρράάδδυυ  µµεεττααννάάσσττεεςς  σσττοονν  ΝΝέέοο
ΚΚόόσσµµοο..  4400  µµεε  5500  ττρρααµµπποούύκκοοιι  φφοορρώώννττααςς

κκρράάννηη  κκααιι  κκοουυκκοούύλλεεςς  εεππιιττέέθθηηκκαανν  σσεε  δδύύοο  µµααγγαα--
ζζιιάά  ΣΣύύρριιωωνν  µµεετταανναασσττώώνν  µµεε  µµοολλόόττοοφφ  κκααιι  ξξύύλλαα..

Τα δύο µαγαζιά βρίσκονται σε πολύ κοντινή
απόσταση στη γωνία Κασοµούλη και Ντουρµ.
∆ιέλυσαν ότι υπήρχε µέσα στα δύο ψιλικατζίδι-
κα, έσπασαν τζάµια και χτύπησαν βίαια όποιον
µετανάστη έτυχε να βρίσκεται στη γειτονιά.
Στο ένα από τα δύο µαγαζιά εκείνη την ώρα
βρισκόταν ένα παιδί µόλις 14 ετών. Από αυτό
το µαγαζί πήραν και τις εισπράξεις της ηµέρας
από την ταµειακή µηχανή. ∆ύο τουλάχιστον µε-
τανάστες βρίσκονται στο νοσοκοµείο, ο ένας
µε σπασµένο πόδι.

Ούρλιαζαν «να φύγετε από τη χώρα», «θα
σας σκοτώσουµε όλους» για να µην υπάρχει
αµφιβολία για το ποιοι κάνουν την επίθεση. Η
Αστυνοµία αντιµετώπισε το θέµα καλύπτοντας
τους φασίστες. Έφτασε στο σηµείο της επίθε-
σης και ο υπεύθυνος έλεγε στους µετανάστες
ότι δεν µπορούν να κάνουν τίποτα. 

Αστυνοµία

ΜΜιιαα  οοµµάάδδαα  55--77  φφαασσιισσττώώνν  εείίχχεε  µµεείίννεειι  σσττηηνν  ππεε--
ρριιοοχχήή  κκααιι  όότταανν  οοιι  µµεεττααννάάσσττεεςς  πποουυ  εείίχχαανν  µµααζζεευυ--
ττεείί  ααππόό  ττηη  γγεειιττοοννιιάά  ττοουυςς  εεννττόόππιισσαανν  σσεε  µµιιαα  πποο--
λλυυκκααττοοιικκίίαα  ζζήήττηησσαανν  ααππόό  ττηηνν  ΑΑσσττυυννοοµµίίαα  νναα  ττοουυςς
σσυυλλλλάάββεειι..  ««ΕΕίίππααµµεε  σσττηηνν  αασσττυυννοοµµίίαα  νναα  ππάάεειι  νναα
ττοουυςς  σσυυλλλλάάββεειι..  ∆∆εενν  ήήθθεελλαανν..  ΠΠοολλλλάά  ππααιιδδιιάά  ππήή--
γγααµµεε  σσττηηνν  πποολλυυκκααττοοιικκίίαα  κκααιι  ααυυττοοίί  όότταανν  µµααςς  εείί--
δδαανν  έέττρρεεξξαανν  ππρροοςς  τταα  ππάάννωω..  ΑΑλλλλάά  ττόόττεε  ήήρρθθαανν
κκααιι  έέππιιαασσαανν  τταα  δδιικκάά  µµααςς  ππααιιδδιιάά»»,,  εείίππεε  σσττηηνν  ΕΕ..ΑΑ..
οο  ΜΜααχχµµοούύννττ  ααππόό  ττηη  ΣΣυυρρίίαα..

Η Αστυνοµία συνέλαβε τους µετανάστες και
τους οδήγησε στο Α.Τ. Κυψέλης µαζί µε δύο
Έλληνες. Ταυτόχρονα, έδινε ψεύτικες πληρο-
φορίες στα Μέσα ότι επρόκειτο για υπόθεση
«συµπλοκών ανάµεσα σε αλλοδαπούς». Στην
περιοχή βρέθηκαν άµεσα συµπαραστάτες από
την Κίνηση «Ενωµένοι ενάντια στο Ρατσισµό
και τη Φασιστική απειλή», από οργανώσεις της
Αριστεράς και κόσµος της γειτονιάς.
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ΑΑρρχχίίζζεειι  ττηηνν  ΠΠααρραασσκκεευυήή  σσττηηνν  ΑΑθθήήνναα  ηη  33ηη  ΠΠααννεελλλλααδδιικκήή
ΣΣυυννδδιιάάσσκκεεψψηη  ττοουυ  ΣΣΥΥΡΡΙΙΖΖΑΑ..  ΚΚεεννττρριικκόό  θθέέµµαα  θθαα  εείίννααιι  ηη  δδοοµµήή
ττοουυ  ΣΣΥΥΡΡΙΙΖΖΑΑ  κκααιι  οοιι  ααπποοφφάάσσεειιςς  γγιιαα  µµίίαα  σσεειιρράά  οορργγααννωωττιικκάά  ζζηη--
ττήήµµαατταα,,  όόππωωςς  εείίννααιι  ηη  έέννννοοιιαα  ττοουυ  µµέέλλοουυςς,,  ηη  λλεειιττοουυρργγίίαα  κκααιι
ηη  δδιιάάρρθθρρωωσσηη  ττωωνν  κκεεννττρριικκώώνν  κκααιι  ττοοππιικκώώνν  οορργγάάννωωνν  κκ..αα..  

Η συζήτηση έχει επικεντρωθεί κυρίως στο ζήτηµα της
έννοιας του µέλους, για την οποία έχουν διαµορφωθεί δύο
απόψεις. Ο ΣΥΝ έχει προτείνει τη δηµιουργία ενιαίου µη-
τρώου µελών του ΣΥΡΙΖΑ, όπου όλα τα µέλη των συνιστω-
σών θα είναι αυτοµάτως και µέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Προτείνει η
κάρτα µέλους κάθε συνιστώσας να είναι ταυτόχρονα και
του ΣΥΡΙΖΑ και επίσης προτείνει οι ανένταχτοι να κατα-
γράφονται σε ειδικά µητρώα και να αποκτούν ξεχωριστή
κάρτα µέλους.  Η πρόταση των συνιστωσών είναι η θέσπι-
ση της έννοιας «µέλος ΣΥΡΙΖΑ» να γίνεται µε άµεση σύν-
δεση µε τις τοπικές και νοµαρχιακές επιτροπές, να δηµι-
ουργηθεί ενιαίο µητρώο µελών και ενιαία κάρτα µέλους
για όλους, οργανωµένους και ανένταχτους. 

Τα σχόλια των εφηµερίδων αυτές τις µέρες κάνουν λό-
γο για το πρώτο µετεκλογικό ντιµπέιτ ανάµεσα στον Αλέξη
Τσίπρα και τον Αλέκο Αλαβάνο, που θα κρίνει και αν ο
ΣΥΡΙΖΑ θα ξεπεράσει ή όχι τον κίνδυνο διάσπασης. Ο Αλα-
βάνος επιχείρησε µία εβδοµάδα πριν τη συνδιάσκεψη να
τοποθετηθεί δηµόσια µε οµιλία του σε εκδήλωση στη Θεσ-
σαλονίκη, για την παρουσίαση του βιβλίου της
Ν.Βαλαβάνη.«Σήµερα το απλό αίτηµα για ‘µέλη’ του
ΣΥΡΙΖΑ εµπλέκεται σε βυζαντινολογίες, σε περιπτώσεις
και υποπεριπτώσεις, σε σχέδιο Ανάν, σε µια αργκό ακατα-
νόητη από την κοινωνία, σε κόλπα», τόνισε.

Πρωτοβουλίες

ΗΗ  οουυσσίίαα  όόµµωωςς  ττηηςς  κκρρίίσσηηςς  πποουυ  ππεερρννάά  οο  ΣΣΥΥΡΡΙΙΖΖΑΑ  ββρρίίσσκκεε--
ττααιι  ππέέρραα  ααππόό  τταα  οορργγααννωωττιικκάά  ζζηηττήήµµαατταα..  ΒΒρρίίσσκκεεττααιι  σσττοο  γγεε--
γγοοννόόςς  όόττιι  µµεεττάά  ττιιςς  εεκκλλοογγέέςς  ττηηςς  44ηηςς  ΟΟκκττώώββρρηη,,  οο  ΣΣΥΥΡΡΙΙΖΖΑΑ
µµοοιιάάζζεειι  νναα  έέχχεειι  ππάάεειι  αακκόόµµαα  ππιιοο  δδεεξξιιάά  σσττιιςς  πποολλιιττιικκέέςς  ττοουυ  θθέέ--
σσεειιςς  κκααιι  ααυυττόό  αανντταανναακκλλάάττααιι  κκααιι  σσττιιςς  πποολλιιττιικκέέςς  ττοουυ  ππρρωωττοο--
ββοουυλλίίεεςς..  ΜΜόόλλιιςς  ππρριινν  ααππόό  µµεερριικκέέςς  µµέέρρεεςς  ηη  ηηγγεεσσίίαα  ττηηςς
ΠΠΟΟΣΣ∆∆ΕΕΠΠ,,  ύύσσττεερραα  ααππόό  ππρρόότταασσηη  ττωωνν  ααννααννεεωωττιικκώώνν  ττοουυ  ΣΣΥΥΝΝ
ααπποοππεειιρράάθθηηκκεε  νναα  κκααλλέέσσεειι  οοµµοοσσπποοννδδίίεεςς  κκααιι  φφοορρεείίςς  γγιιαα  νναα
ππάάρροουυνν  ππρρωωττοοββοουυλλίίαα  γγιιαα  ττηη  δδιιοορργγάάννωωσσηη  εεννόόςς  σσυυλλλλααλληηττηη--
ρρίίοουυ  κκααττάά  ττηηςς  ττρροοµµοοκκρρααττίίααςς..  

∆εκάδες χιλιάδες εργαζόµενοι µε stage βγήκαν στους
δρόµους αµέσως µετά τις εκλογές διεκδικώντας µόνιµη
και σταθερή δουλειά, αλλά η θέση του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι σε
αυτόν τον κόσµο ήταν η µοριοδότησή τους για να διορι-
στούν, όταν και εφόσον προκύψουν, νέοι διορισµοί από
τον ΑΣΕΠ.

Και ακόµα και όταν ο Λοβέρδος σε συνεννόηση µε τον
Αλµούνια, ξανανοίγουν την επίθεση στο ασφαλιστικό κα-
λώντας την ΓΣΕΕ και την Α∆Ε∆Υ σε διάλογο, ο Τσίπρας
παίρνει τη «ρηξικέλευθη» πρωτοβουλία να καλέσει τα κόµ-
µατα της βουλής σε τηλεοπτικό ντιµπέιτ για το Ασφαλιστι-
κό.     

Το ΠΑΣΟΚ φρόντισε πολύ γρήγορα να αποδείξει ότι εί-
ναι το κόµµα των σπασµένων υποσχέσεων,  συνεχίζοντας
τις ίδιες επιθέσεις απέναντι στην εργατική τάξη µε αυτές
της Ν∆. Μέσα σε µία τέτοια περίοδο η πλειοψηφία της ερ-
γατικής τάξης περιµένει από την Αριστερά να πάρει την
πρωτοβουλία για να στηρίξει οργανωτικά και πολιτικά τις
µάχες που δίνει. Μία αριστερά της «υπεύθυνης προγραµ-
µατικής αντιπολίτευσης», δεν µπορεί παρά να διαψεύδει
αυτές τις προσδοκίες. Αυτό που λείπει από το ΣΥΡΙΖΑ εί-
ναι ο αντικαπιταλιστικός προσανατολισµός και δεν πρόκει-
ται να τον βρει όσες συζητήσεις και αν γίνουν για την εσω-
κοµµατική λειτουργία και τις ισορροπίες.

ΤΤ αα  µµααχχααίίρριιαα  έέχχοουυνν  ββγγάάλλεειι  τταα  σσττρρααττόόππεε--
δδαα  ττωωνν  ««ΣΣααµµααρριικκώώνν»»  κκααιι  ττωωνν  ««ΜΜππαακκοο--
γγιιααννννιικκώώνν»»  σσττηηνν  ττεελλιικκήή  εευυθθεείίαα  ττωωνν

εεκκλλοογγώώνν  γγιιαα  ττηηνν  ααννάάδδεειιξξηη  ννέέοουυ  ααρρχχηηγγοούύ  ττηηςς
ΝΝ∆∆  σσττιιςς  2299  ΝΝοοεεµµββρρίίοουυ..  ΟΟιι  κκόόννττρρεεςς  κκααιι  οοιι  ααλλ--
λληηλλοοσσππααρρααγγµµοοίί  δδεενν  εείίννααιι  ττίίπποοττεε  άάλλλλοο  ααππόό
εεππιιββεεββααίίωωσσηη  ττηηςς  κκρρίίσσηηςς  ττηηςς  ΝΝ∆∆,,  µµίίαα  κκρρίίσσηη
πποουυ  ήήρρθθεε  µµεεττάά  ααππόό  ππέέννττεε  χχρρόόννιιαα  ααγγώώννωωνν
ττωωνν  εερργγααζζόόµµεεννωωνν  κκααιι  ττηηςς  ννεεοολλααίίααςς  κκόόννττρραα
σσττηηνν  πποολλιιττιικκήή  ττηηςς,,  πποουυ  ττηηνν  οοδδήήγγηησσεε  σσττηηνν  ήήττ--
τταα,,  σσττηηνν  γγκκρρίίννιιαα  κκααιι  εελλππίίζζοουυµµεε  σσύύννττοοµµαα  κκααιι
σσττηη  δδιιάάλλυυσσηη......  

Οσο και αν παλεύουν οι επίδοξοι διεκδικη-
τές της προεδρίας να εµφανίσουν ότι η δια-
δικασία εσωκοµµατικών εκλογών, αποτελεί
βήµα εκσυγχρονισµού του κόµµατος, που θα
µετατρέψει τη Ν∆ σε νέο κόµµα, σύγχρονο
ευρωπαϊκό, η πραγµατικότητα είναι ότι προ-
σπαθούν να µαζέψουν τα κοµµάτια ενός δια-
λυµένου κόµµατος. Μπορεί ο Σαµαράς να εί-
ναι µπροστά από τη Μπακογιάννη στα γκά-
λοπ, αλλά το πραγµατικό πρόβληµά τους εί-
ναι ότι η Ν∆ είναι πια περιθώριο. Μία πρό-
σφατη δηµοσκόπηση φέρνει τη Ν∆ πίσω από
το ΠΑΣΟΚ κατά 20 µονάδες, δηλαδή γύρω
στο 22%. 

Γι’ αυτό πρώτος στόχος των τριών υποψη-
φίων είναι καταρχήν να ανεβάσουν το ηθικό
του «πληγωµένου νεοδηµοκράτη». «Μόνη
ελπίδα του ΠΑΣΟΚ είναι µια αδύναµη Ν∆ και
ίσως γι’ αυτό το σύστηµα ΠΑΣΟΚ, τα ΜΜΕ,
δίνουν τα ρέστα τους εναντίον µου τον τε-
λευταίο καιρό. Αλλά ξεχνάνε κάτι: Τον αρχη-
γό της Ν∆ δεν θα τον βγάλει το σύστηµα
ΠΑΣΟΚ, θα τον βγάλουν οι νεοδηµοκράτες»
δήλωσε η Ντόρα σε οµιλία της στη Θεσσα-
λονίκη. Και πρόσθεσε: «Σε µια εβδοµάδα,
κύριοι του ΠΑΣΟΚ, το πάρτυ τελειώνει. Θα
έχετε να αντιµετωπίσετε µια δυνατή, ενωµέ-
νη και αποφασισµένη Ν∆, θα µας βρείτε
µπροστά σας».

Ο Σαµαράς, προσπαθεί να εµφανιστεί ως
δύναµη που θα τα αλλάξει όλα στη Ν∆, θα
τα βάλει µε τους µηχανισµούς και τα τζάκια
και θα επαναφέρει την χαµένη ιδεολογία µέ-
σα στο κόµµα. «Αισθάνοµαι τελευταία διαχει-
ριστής και όχι πολιτικός», είπε σε οµιλία του
στη Λαρισα και συµπλήρωσε: «Στόχος µου
είναι να φτιάξουµε µία δυνατή Κεντροδεξιά,
να διευρύνουµε την επιρροή µας, να µην
κρύβουµε τις ιδέες µας. ∆εν µπορεί ο αρι-
στερός να λέει ‘είµαι αριστερός’ και εµείς να
κρυβόµαστε». 

Οποιος αντέχει να παρακολουθεί τις τηλε-
µαχίες, τις δηλώσεις και τις περιοδείες των
τριών υποψηφίων αρχηγών, ταλαντεύεται

ανάµεσα στην αηδία και στην κοροϊδία. Η
Ντόρα λέει, έχει επιρροή στο νεανικό κοινό
και τις γυναίκες και ο Σαµαράς στους παρα-
δοσιακούς ψηφοφόρους. Πέρα όµως από τα
γελοία κουτσοµπολιά το πιο αισχρό είναι ότι
και οι τρεις υποψήφιοι προσπαθούν να εµ-
φανιστούν ως κεντρώοι και µετριοπαθείς. Η
Ντόρα Μπακογιάννη προσπαθεί να περάσει
το µήνυµα ότι η παράταξη πρέπει να ξανα-
κερδίσει τους ανθρώπους του προοδευτικού
«µεσαίου χώρου» που την εγκατέλειψαν είτε
απέχοντας είτε ψηφίζοντας ΠΑΣΟΚ. Μιλά
για τις «νέες ιδέες» του φιλελευθερισµού και
θέλει µία Ν∆ «ανοιχτή και όχι περιχαρακωµέ-
νη, ευρωπαϊκή και όχι ευρωσκεπτιστική, πα-
τριωτική και όχι εθνικιστική».

Πατριωτική 

ΟΟ  ΣΣααµµααρράάςς    εεµµφφααννίίζζεεττααιι  ωωςς  ««ππααιιδδίί  ττηηςς  ββάά--
σσηηςς»»  κκααιι  ππρροοσσππααθθεείί  νναα  εεκκφφρράάσσεειι  ττηη  λλααϊϊκκήή
ππααττρριιωωττιικκήή  δδεεξξιιάά..  ΑΑππέέννααννττιι  σσττηη  ννεεοοφφιιλλεελλεεύύ--
θθεερρηη  ΜΜππαακκοογγιιάάννννηη  ππρροοττάάσσσσεειι  ττοονν  ««κκοοιιννωωννιι--
κκόό  φφιιλλεελλεευυθθεερριισσµµόό»»..  ««ΝΝαα  ααππεελλεευυθθεερρωωθθοούύµµεε
σσαανν  ΝΝ∆∆  ααππόό  ττοουυςς  µµηηχχααννιισσµµοούύςς  κκααιι  ααππόό  τταα
φφέέοουυδδαα  κκααιι  νναα  δδεείίξξοουυµµεε  ττοο  σσεεββαασσµµόό  πποουυ
ππρρέέππεειι  σσττοουυςς  ααππλλοούύςς  ααννθθρρώώπποουυςς..  ΚΚάάττωω  σσττηη
ββάάσσηη,,  σσττηη  κκοοιιννωωννίίαα,,  σσ''  ααυυττόό  πποουυ  εείίννααιι  οο
ααππλλόόςς  οοππααδδόόςς  ττηηςς  ΝΝ∆∆»»  δδηηλλώώννεειι..  ΟΟ  δδεε  ΨΨωω--
µµιιάάδδηηςς,,  οο  ««ΠΠααννίίκκααςς»»,,  θθέέλλεειι  νναα  ττοουυςς  εεννώώσσεειι
όόλλοουυςς,,  ααφφοούύ  όόππωωςς  λλέέεειι  εείίννααιι  έένναα  ππααιιδδίί  ττοουυ
λλααοούύ,,  γγννήήσσιιοοςς,,  ααυυθθόόρρµµηηττοοςς  κκααιι  ««σσττηηνν  ψψυυχχήή
ααρριισσττεερρόόςς»»......  

Οποιος και αν είναι ο νικητής, η Ν∆ θα πα-
ραµείνει το παραδοσιακό κόµµα της άρχου-
σας τάξης. Και ένα τέτοιο κόµµα δεν µπορεί
παρά να έχει αρχηγό έναν πολιτικό που ανή-
κει στα µεγαλύτερα τζάκια του ελληνικού κα-
πιταλισµού. Για το Μητσοτακέϊκο τι να πρω-
τοθυµηθεί κανείς. Οσες φορές και να προ-

βάρει η Ντόρα το πλαστικό της χαµόγελο,
θα παραµένει πάντα η κόρη του αποστάτη
Μητσοτάκη, του ανθρώπου που τον Ιούλιο
του 1965, ο µονάρχης Κωνσταντίνος τον διό-
ρισε στην κυβέρνηση αποστατών, για να
ανατρέψει την εκλεγµένη µε 52% κυβέρνηση
Γ. Παπανδρέου. Ο Μητσοτάκης έτσι συνέβα-
λε στην προετοιµασία και τη διευκόλυνση
του στρατιωτικού πραξικοπήµατος της 21ης
Απριλίου 1967 και της δικτατορίας. Από τότε
η οικογένεια Μητσοτάκη, δεν µπορεί να κρί-
ψει τις παραδοσιακές σχέσεις που έχει και
µε την ακροδεξιά αλλά και µε τα νεοφιλελεύ-
θερα λαµόγια της Ζίµενς του Χριστοφορά-
κου.  

Ο Σαµαράς που δεν έκρυψε ποτέ τις
ακροδεξιές του θέσεις και δηλώνει θαυµα-
στής του Σαρκοζί, έχει κάνει σηµαία της
προεκλογικής του εκστρατείας τη σύγκρου-
ση µε τα τζακια και την οικογενειοκρατεία.
Οµως και ο ίδιος προέρχεται από ένα από τα
µεγαλύτερα πολιτικά τζάκια της Ελλάδος και
είναι και αυτός άλλος ένας απόγονος µεγά-
λων βαρώνων. Είναι εγγονός του παλιού
βουλευτή Θεσσαλονίκης Αλέξανδρου Ζάννα
και ανηψιός του πρώην βουλευτή Μεσσηνίας
της ΕΡΕ Γεωργίου Σαµαρά. Ενώ από την
πλευρά της µητέρας του είναι απόγονος του
Εµµ. Μπενάκη.  Οσο για τον Ψωµιάδη, οι δη-
λώσεις του ότι υποστηριζει το δόγµα «Πα-
τρίς, Θρησκεία Οικογένεια» δεν αφήνουν κα-
µία αµφιβολία για την πολιτική του ταυτότη-
τα.

Οποια πλευρά και να πανηγυρίζει την επό-
µενη Κυριακή ένα πράγµα µπορούµε να
τους ευχηθούµε. Να το γλεντήσουν ως το
πρωί, γιατί αυτό θα είναι και το τελευταίο
τους πανηγύρι...

Κατερίνα Θωίδου

Η ΚΡΙΣΗ ΣΤΗ Ν∆

Ένας Τιτανικός 
αναζητεί καπετάνιο

Η θέση του Μητσοτακέϊκου στο πολιτικό φάσµα. Σκίτσο του Γ. Ιωάννου το 1977.

Λευκός Οίκος, 1990

ΣΥΡΙΖΑ
Οργανωτικές
διαδικασίες
χωρίς πολιτική,
πανιά χωρίς
αέρα
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΡΜΗΣΗ
ΆΆλλλλαα  77..220000  εευυρρώώ  σσυυγγκκεεννττρρώώθθηηκκαανν  ττηηνν  ππεε--

ρραασσµµέέννηη  ββδδοοµµάάδδαα,,  φφττάάννοοννττααςς  ττοονν  δδεείίκκττηη  ττηηςς
οοιικκοοννοοµµιικκήήςς  κκααµµππάάννιιααςς  γγιιαα  ττηηνν  ΕΕρργγααττιικκήή
ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηη  σστταα  4466..885500..  

Ευχαριστούµε τις συντρόφισσες και τους
συντρόφους που µας έστειλαν: από 300 ευ-
ρώ ο Ηλίας Σ. και η Παναγιώτα Χ., από 200
ευρώ Άγγελος Κ. και Παντελής Σ., Μαρία ∆.
170 ευρώ, από 100 ευρώ οι Γιώργος Ρ.,
Γιώργος Κ., Γιάννης Κ. και Σπύρος Γ., από 50
ευρώ  οι Γιώργος Β., Νεκτάριος ∆., Χριστίνα

Κ., Μαρίνα Π., Έλενα Τ., Μάκης Γ., Μιχάλης
Μ., Θανάσης Σ. και Νίκος Α., από 30 ευρώ οι
Γιώργος Π., Φώτης Φ., Βασίλης Λ. και Κώ-
στας Λ., από 20 ευρώ οι Λίτσα Μ., Ηλίας Κ.,
Έφη Ζ., Νίκος Μ., Κασσάνδρα Κ., Τίνα Κ.,
Παναγιώτης Π., ∆ηµήτρης Τ., Χρύσα Τ., Μά-
ριος Μ. Ευχαριστούµε, τέλος, το Εργατικό
Κέντρο Ιωαννίνων που ανανέωσε την συν-
δροµή του στην Εργατική Αλληλεγγύη.

Στο Γήπεδο του Μίλωνα Θα γίνει η Παναθηναϊκή Συνέλευση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ την Κυριακή 29 Νοέµβρη.

Θα το βρείτε ΦΦεειιδδίίοουυ  1144--1166
στο  Μαρξιστικό βιβλιοπωλείο
(πίσω από Τιτάνια-REX) 2105247584

ΗΗ κκυυββέέρρννηησσηη  ττοουυ  ΓΓιιώώρργγοουυ  ΠΠααππααννδδρρέέοουυ
ββρρίίσσκκεεττααιι  σσττηηνν  εεξξοουυσσίίαα  λλιιγγόόττεερροο  ααππόό  δδύύοο
µµήήννεεςς,,  κκιι  όόµµωωςς  µµοοιιάάζζεειι  κκιιόόλλααςς  γγεερραασσµµέέννηη

σσαανν  νναα  ββρρίίσσκκεεττααιι  εεκκεείί  ααιιώώννεεςς..  ΤΤίίπποοτταα  δδεενν  έέχχεειι  ααλλ--
λλάάξξεειι,,  οοιι  ίίδδιιεεςς  εεππιιθθέέσσεειιςς  αανναακκοοιιννώώννοοννττααιι  µµεε  ττιιςς
ίίδδιιεεςς  χχιιλλιιοοεειιππωωµµέέννεεςς  δδιικκααιιοολλοογγίίεεςς..  

Αντίθετα, σε λίγο κλείνει ένας χρόνος από την
εξέγερση του περασµένου ∆εκέµβρη και η νεο-
λαία (και όχι µόνο) νοιώθει σαν να µην έχει περά-
σει ούτε µία µέρα. Καθηµερινά φουντώνει η ίδια
οργή για τους µπάτσους, για τους φασίστες, για
την ανεργία, για τις τράπεζες...

Η Αστυνοµία του Χρυσοχοϊδη συµπεριφέρεται
σαν την ΕΛΑΣ του Πολύδωρα έχοντας όµως µια
µόνιµη κασέτα «συγγνώµης» να παίζει σαν υπό-
κρουση για κάθε χυδαιότητα των αστυνοµικών. 

Οι φασίστες απολαµβάνουν την ίδια ασυλία για
τις ρατσιστικές επιθέσεις τους όπως πριν. Η υπο-
κριτική χορωδία για τη «βία των αντιεξουσιαστών»
καταπίνει τη φωνή της όταν σηκώνει το αποκρου-
στικό της κεφάλι η παρακρατική βία µε τις πλάτες
της ΕΛΑΣ. 

Ούτε ένας απολυµένος, απλήρωτος εργάτης
από τα εργοστάσια που κλείνουν δεν έχει πάρει
πίσω τη δουλειά του. Αντίθετα, έρχονται να τους
συναντήσουν οι εργαζόµενοι  Stage, οι συµβασι-

ούχοι, οι ωροµίσθιοι, που απολύει το ΠΑΣΟΚ από
το δηµόσιο. 

Ούτε ένα εδάφιο από τους αντι-ασφαλιστικούς
νόµους της Ν∆ δεν έχει ακυρωθεί. Αντίθετα, έρ-
χονται ξανά στο προσκήνιο οι αντιδραστικές προ-
τάσεις για µείωση συντάξεων και αύξηση των
ορίων ηλικίας που δεν µπόρεσε να επιβάλει η Ν∆. 

Επιβεβαί   ωση

ΑΑυυττέέςς  οοιι  εεµµππεειιρρίίεεςς  εείίννααιι  ηη  εεππιιββεεββααίίωωσσηη  όόττιι  οοιι
εεκκλλοογγέέςς  δδεενν  ααλλλλάάζζοουυνν  ττίίπποοτταα,,  οο  µµόόννοοςς  δδρρόόµµοοςς  εείί--
ννααιι  σσυυλλλλοογγιικκήή  δδρράάσσηη  µµέέχχρριι  ττηηνν  εεξξέέγγεερρσσηη  κκααιι  ττηηνν
ααννααττρροοππήή..  ΕΕίίννααιι  ηη  εεππιιββεεββααίίωωσσηη  ττηηςς  κκρρααυυγγήήςς  χχιι--
λλιιάάδδωωνν  δδιιααδδηηλλωωττώώνν  σσττηηνν  πποορρεείίαα  ττοουυ  ΠΠοολλυυττεεχχννεείί--
οουυ::  ««∆∆εενν  υυππάάρρχχεειι  δδρρόόµµοοςς  κκοοιιννοοββοουυλλεευυττιικκόόςς,,  οο
δδρρόόµµοοςς  ττοουυ  ΝΝοοέέµµββρρηη  εεππαανναασσττααττιικκόόςς»»..  

Αυτή τη µεγάλη αλήθεια χρειάζεται να βάλουµε
σε καθηµερινή εφαρµογή. Μεγάλα κοµάτια της
εργατικής τάξης και της νεολαίας κινούνται ήδη
προς τα εκεί. ∆εν περιµένουν πότε θα έρθει ξανά
η ώρα να «τιµωρήσουν» τους υπουργούς µε την
ψήφο τους, προχωράνε σε απεργίες και διαδηλώ-
σεις, εδώ και τώρα. Οι εργαζόµενοι Stage και
συµβασιούχοι είναι ήδη στους δρόµους, οι νοσο-
κοµειακοί γιατροί απεργούν στις 30 Νοέµβρη, οι
εργάτες των ∆ήµων στις 3 ∆εκέµβρη, οι εκπαι-

δευτικοί στις 7 ∆εκέµβρη. 
Αυτό το απεργιακό κύµα πρέπει να το απλώ-

σουµε και να το κλιµακώσουµε. Ηδη γίνονται προ-
σπάθειες για να βγει µια Πανεργατική κινητοποίη-
ση από τα κάτω στις 17 ∆εκέµβρη, σε πείσµα των
ηγεσιών ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ που κάνουν πλάτες στις
κυβερνητικές επιθέσεις. 

Ενας τέτοιος συντονισµός θα έρθει να συνα-
ντήσει τις κινητοποιήσεις της νεολαίας που ετοι-
µάζεται να υποδεχτεί την επέτειο του ∆εκέµβρη
µε καταλήψεις. Αυτή τη «συνάντηση» τη φοβάται
η Κυβέρνηση, τη φοβάται η άρχουσα τάξη, τη φο-
βούνται οι γραφειοκράτες, γιατί όλοι τους βλέ-
πουν ότι µε αυτό τον τρόπο ανοίγει µία εναλλακτι-
κή προοπτική. Η οργή της νεολαίας µαζί µε τη δύ-
ναµη των απεργών µπορεί να γίνει ακαταµάχητη. 

Χρέος της Αριστεράς είναι να οργανώσει αυτή
την «συνάντηση» και να φροντίσει να δώσουν το
παρών και οι επαναστατικές ιδέες του αντικαπιτα-
λισµού. Οι νέοι υπουργοί βουλιάζουν µε ραγδαί-
ους ρυθµούς στο τέλµα της κρίσης της οικονο-
µίας, των θεσµών, των «αξιών» που χρεωκόπη-
σαν. Η απάντηση µπορεί και πρέπει να έρθει από
τα αριστερά, οργανώνοντας βήµα -βήµα  το
απεργιακό κίνηµα και µπολιάζοντας το µε την
προοπτική να απαλλαγούµε από τη βαρβαρότητα
του καπιταλισµού.  

Συνέχεια από τη σελίδα 1

Δυο μήνες από τις εκλογές 
ένας χρόνος από το Δεκέμβρη

Στόχος 120.000€

ΕΞΩ ΟΙ
ΦΑΣΙΣΤΕΣ

«Η φασιστική επίθεση στα αραβικά
µαγαζιά στα προσφυγικά στο ∆ουρ-
γούτ, είναι πρόκληση για τα δηµοκρα-
τικά αισθήµατα. Είναι πρόκληση ότι
χτύπησαν οι φασίστες και η Αστυνοµία
τους έκανε πλάτες και τους φυγάδευ-
σε. Παρά τις υποσχέσεις του Χρυσο-
χοΐδη, η Αστυνοµία καλύπτει τους φα-
σίστες. Ενώ είχαν πιάσει δύο, τους
άφησαν ελεύθερους χωρίς καµιά
έρευνα. Χρειάζεται να αντιδράσουµε
άµεσα. Να οργανώσουµε αντιρατσιστι-
κή διαδήλωση στη γειτονιά, να απλώ-
σουµε τις επιτροπές της Κίνησης για
να σταµατήσουµε τις φασιστικές επι-
θέσεις», δήλωσε ο Γιάννης Σηφακάκης
από την Κίνηση.

Η πρώτη άµεση απάντηση στις δο-
λοφονικές επιθέσεις θα δοθεί την Τε-
τάρτη 25 Νοεµβρίου µε διαδήλωση
που θα ξεκινήσει από το δρόµο που
βρίσκονται τα δύο µαγαζιά (γωνία Κα-
σοµούλη και Ντουρµ, πίσω από το ξε-
νοδοχείο Ιντερκοντινένταλ) στις 5µµ
και θα συνεχιστεί στους κεντρικούς
δρόµους της γειτονιάς. Η συνέχεια θα
δοθεί το Σάββατο στις 6 το απόγευµα
στην ανοιχτή συνάντηση στο καφενείο
στην Καµοσούλη και Ρουµπέση µε
πρωτοβουλία της Κίνησης «Ενωµένοι
ενάντια στο Ρατσισµό και τη Φασιστική
απειλή» για να φτιαχτεί µαζική αντιρα-
τσιστική επιτροπή στον Νέο Κόσµο για
να διώξουµε τους φασίστες από τις
γειτονιές και να σταµατήσουµε τις ρα-
τσιστικές επιθέσεις.

Πώς πάµε στο Μίλωνα ((ππίίσσωω  ααππόό  ττοο  γγήήππεεδδοο  ττοουυ  ΠΠααννιιώώννιιοουυ))
Λεωφορεία: 106 (από την Αθήνα - αφετηρία στην οδό Σίνα, δίπλα από την
Ακαδηµία) ή 130 (από τον Πειραιά - πάρτε το από την Πλατεία Κοραή, στο
∆ηµαρχείο). Και τα δύο κάνουν στάση έξω ακριβώς από το γήπεδο. Ακό-
µη, το 110 (αφετηρία στην οδό Σταδίου, έξω από την παλιά Βουλή) έχει
πολύ συχνότερα δροµολόγια, θα πρέπει πάντως να περπατήσετε περίπου
700 µέτρα ως το γήπεδο. Το ίδιο  ισχύει και για τη γραµµή του τραµ.

Νο 894 33



ΝΝοο  88994444

Stage, Συμβασιούχοι
Δασοπυροσβέστες
στους δρόμους της Αθήνας

Απεργία στα
Νοσοκοµεία 
30 Νοέµβρη

ΤΤ αα  ααγγωωννιισσττιικκάά  ρρααννττεεββοούύ  ττοουυ  κκιιννήήµµααττοοςς
ττωωνν  σσυυµµββαασσιιοούύχχωωνν  κκάάθθεε  εείίδδοουυςς  ((σσυυµµ--
ββαασσιιοούύχχοοιι  έέρργγοουυ  κκααιι  οορριισσµµέέννοουυ  χχρρόόννοουυ,,

ωωρροοµµίίσσθθιιοοιι  κκααιι  ssttaaggee))  δδεενν  εεππιιττρρέέπποουυνν  χχααµµόόγγεε--
λλαα  γγιιαα  ττηηνν  κκυυββέέρρννηησσηη  ΠΠααππααννδδρρέέοουυ..  

Η 24ωρη πανελλαδική απεργία που αποφά-
σισε το Πανελλαδικό Συντονιστικό των Συµβα-
σιούχων για την Πέµπτη 26/11 µε συγκέντρω-
ση στις 10πµ έξω από το υπουργείο Εσωτερι-
κών στην Βασ. Σοφίας. Η συγκέντρωση των
Ωροµίσθιων εκπαιδευτικών το Σάββατο 28/11
στα Προπύλαια στις 12 το πρωί. Η πανελλαδι-
κή συγκέντρωση των εργαζόµενων µε stage
την Τρίτη 1/12 στην Οµόνοια, 11πµ µε πορεία
στην βουλή και η αποχή για όσους εργαζόµε-
νους δουλεύουν στο ΙΚΑ και τον ΟΑΕ∆ την
Πέµπτη 26/11 που αποφάσισε το Πανελλαδικό
Συντονιστικό των Stage. Αλλά και το µεγάλο
πανελλαδικό ραντεβού των ∆ασοπυροσβε-
στών που υπόσχονται να διαδηλώσουν κατά
χιλιάδες στην Αθήνα στις 3 ∆εκέµβρη δηµι-
ουργούν ένα εκρηκτικό κλίµα που µπορεί να
σπάσει τις πολιτικές των απολύσεων που ακο-
λουθεί η κυβέρνηση.

Οι υποσχέσεις του Ραγκούση στους εκπρο-
σώπους του Πανελλαδικού Συντονιστικού
Συµβασιούχων, που τον συνάντησαν την Τρίτη
24/11, για δήθεν ανανέωση «κάποιων» συµβά-
σεων και πρόσληψη µε προϋπηρεσία στο 50%
των «νέων» προσλήψεων (αν και όποτε ανα-
κοινωθούν), είναι σκέτη κοροϊδία. Άλλωστε και
οι νέες αυτές προσλήψεις θα είναι ορισµένου
χρόνου αναπαράγοντας την ίδια οµηρία για
χιλιάδες εργαζόµενους. Το µόνο που προσπα-
θεί να πετύχει ο Ραγκούσης και η κυβέρνηση
είναι να «αγοράσουν» χρόνο. Να σπάσουν την
αγωνιστική ετοιµότητα των εργαζόµενων και
να διασπάσουν τον αγώνα τους.

«Ακόµα και αυτά που υποσχέθηκε ο Ρα-
γκούσης σήµερα είναι εκτός του νοµοσχέδιου
που πάει να καταθέσει», τονίζει στην Ε.Α. ο
ΚΚώώσσττααςς  ΠΠλλαασσττήήρρααςς πρόεδρος του σωµατείου
συµβασιούχων ΟΑΕΕ µετά την συνάντηση στο
υπουργείο, «∆εν µπορούµε να κάνουµε πίσω
µε υποσχέσεις χωρίς αντίκρισµα». Ο διαχωρι-
σµός των συµβασιούχων ορισµένου χρόνου
από τους συµβασιούχους έργου αποδεικνύει
ακριβώς αυτή την πρακτική. Το διαίρει και βα-
σίλευε είναι η µόνιµη απάντηση των υπουρ-
γών για να ξεφορτωθούν µε κούφιες υποσχέ-
σεις και λόγια του αέρα τους εργαζόµενους
που παλεύουν για την επιβίωσή τους.

«Εµάς τους συµβασιούχους έργου δεν µας
αναγνωρίζει καθόλου. Σαν να µην δουλεύουµε
τόσα χρόνια», αναφέρει η ΜΜααρρίίαα  ΠΠααππααδδοοπποούύ--
λλοουυ από την ΓΓΕ και µέλος του Πανελλαδικού
Συντονιστικού των Συµβασιούχων. «Η απόφα-
ση δεν µπορεί να είναι άλλη από την συνέχιση
των κινητοποιήσεων. Θα είµαστε έξω από το
Υπουργείο Εσωτερικών µέχρι να καταλάβουν
πως δεν µπορούν να µας πετάξουν στην ανερ-
γία. Η κινητοποίηση της Πέµπτης θα πρέπει
να είναι µαζικότερη από ποτέ».

Για δεκάδες χιλιάδες συµβασιούχους που
στο τέλος του χρόνου µένουν χωρίς δουλειά
τα πράγµατα είναι πλέον ξεκάθαρα. Με τον
Παπακωνσταντίνου να καταθέτει έναν από
τους πλέον αντεργατικούς προϋπολογισµούς
των τελευταίων ετών, προϋπολογισµό επίθε-
σης στους εργαζόµενους, τον Πάγκαλο εξα-
φανισµένο, την ∆ιαµαντοπούλου να σχοινοβα-

τεί στις πλάτες των επισφαλώς εργαζόµενων
εκπαιδευτικών, τον Ραγκούση σε ρόλο πυρο-
σβέστη, τον Λοβέρδο να δηλώνει αναρµόδιος
για οτιδήποτε και τους Ρόβλια και Παµπούκη
ανίδεους, δήθεν, για τα πάντα, ο δρόµος της
εργασιακής επιβίωσης περνάει µόνο από το
χέρι τους. 

Καταλήψεις

ΗΗ  λλίίσστταα  ττωωνν  δδιιααφφοορρεεττιικκώώνν  δδρράάσσεεωωνν  σσυυννθθέέ--
ττεειι  έένναα  πποολλύύµµοορρφφοο  ππααζζλλ..  ΑΑππόό  κκααττάά  ττόόπποουυςς
κκααττααλλήήψψεειιςς  κκααιι  εεξξοορρµµήήσσεειιςς  εεννηηµµέέρρωωσσηηςς  σσεε
δδιιόόδδιιαα  κκααιι  σσττααθθµµοούύςς  µµεεττρρόό,,  µµέέχχρριι  σσττηησσίίµµαατταα
σσκκηηννώώνν  κκααιι  κκααθθιισσττιικκέέςς  δδιιααµµααρρττυυρρίίεεςς,,  ααππόό  σσυυ--
γγκκεεννττρρώώσσεειιςς  κκααιι  δδιιααδδηηλλώώσσεειιςς  µµέέχχρριι  ααπποοχχήή  κκααιι
ααππεερργγίίεεςς..  ΤΤαα  ααιιττήήµµαατταα  όόλλωωνν  κκοοιιννάά..  ΚΚααµµιιάά  ααππόό--
λλυυσσηη..  ΜΜοοννιιµµοοπποοίίηησσηη  όόλλωωνν  χχωωρρίίςς  όόρροουυςς  κκααιι
ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς..  ΚΚααττάάρργγηησσηη  όόλλωωνν  ττωωνν  εελλαασσττιι--
κκώώνν  µµοορρφφώώνν  ααππαασσχχόόλληησσηηςς..

Αυτά ήταν τα αιτήµατα του ψηφίσµατος
που κατέθεσαν οι συµβασιούχοι στον Ρόβλια
και τον Παµπούκη την Πέµπτη 19/11 πραγµα-
τοποιώντας µια µαζικότατη συγκέντρωση στα
Προπύλαια και διαδήλωση στο Υπουργείο
Εσωτερικών. «Οι 200 εργαζόµενοι στον ΟΣΚ
αποτελούµε πάνω από τα 2/3 του προσωπικού
και έχουµε την πλήρη στήριξη και των µόνι-
µων που πήραν απόφαση να στηρίξουν την
απεργία µας, και να προχωρήσουν σε κινητο-
ποιήσεις αν τολµήσουν να µας απολύσουν»,
τονίζει στην Ε.Α. ο ΤΤάάσσοοςς  ΒΒοουυλλγγααρρίίδδηηςς συµ-
βασιούχος µηχανικός που διαδήλωσε µε το
µαζικό µπλοκ των εργαζόµενων στον ΟΣΚ.

Τα ίδια αιτήµατα είχαν και οι εργαζόµενοι
στα stage που την Παρασκευή 20/11 απέκλει-
σαν τα κεντρικά κτήρια του ΟΑΕ∆ (στην Πει-
ραιώς) και του ΙΚΑ (Αγ. Κωνσταντίνου), ενώ
πραγµατοποίησαν εξορµήσεις (ανοίγοντας τα
διόδια για το κοινό) στην Ελευσίνα, στα Μάλ-
γαρα, στη Ραψάνη και στην Κόρινθο, και συµ-
µετείχαν στο συλλαλητήριο του ΠΑΜΕ την
Τρίτη 24/11. «Η απόφασή µας για συνέχιση
των κινητοποιήσεων µε ένα ακόµα πανελλαδι-
κό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας είναι
δείγµα της αποφασιστικότητας όλων των συ-
ναδέλφων να παλέψουν µέχρι τέλος. Οι εικό-
νες που έρχονται από όλη την Ελλάδα δεί-
χνουν πως η κυβέρνηση δεν µπορεί να αδια-
φορεί για εµάς. Το ζήτηµα των εργαζόµενων
στα stage βρίσκεται πλέον στην κεντρική πολι-

τική ατζέντα και θα το κρατήσουµε εκεί µέχρι
να δικαιωθούµε», τονίζει στην Ε.Α. η ΛΛίίαα  ΚΚοουυ--
ττρράάκκοουυ από το Σωµατείο Εργαζόµενων µε
stage του ΟΑΕ∆ και µέλος του Πανελλαδικού
Συντονιστικού. 

Τα ίδια αιτήµατα είχαν και οι συµβασιούχοι
της ΕΡΤ που σε µια µαζική συνέλευση τη ∆ευ-
τέρα 23/11 αποφάσισαν απεργία διαρκείας
από την επόµενη κιόλας µέρα (Τρίτη 24/11) µε
περιφρούρηση στα κτήρια της ψηφιακής ΕΡΤ
που συγκεντρώνεται ο κύριος όγκος συµβασι-
ούχων, ενώ παράλληλα έστησαν (µαζί µε συµ-
βασιούχους και από άλλες υπηρεσίες) σκηνές
έξω από το υπουργείο Εσωτερικών. «Η περι-
φρούρηση της απεργίας κατάφερε να κρατή-
σει κλειστή την ψηφιακή τηλεόραση. Από το
πρωί είχαµε µαζευτεί και δεν επιτρέψαµε να
περάσει κανείς. Στην συνέχεια πάνω από 100
άτοµα πήραµε µέρος στην συγκέντρωση έξω
από το υπουργείο Εσωτερικών. Θα συνεχί-
σουµε µέχρι να τους δώσουµε να καταλάβουν
πως η ΕΡΤ δεν µπορεί να λειτουργήσει χωρίς
εµάς», τόνισε στην Ε.Α. ο ΓΓιιώώρργγοοςς  ∆∆ηηλλιιγγιιάάνν--
ννηηςς συµβασιούχος τεχνικός. Στην ΕΡΤ το από-
γευµα της Τρίτης 24/11 πραγµατοποιήθηκε
εκδήλωση που οργάνωνε η Επιτροπή Αλλη-
λεγγύης Συνδικάτων και Συνδικαλιστών µε
σκοπό την καλύτερη οργάνωση και τον συντο-
νισµό όλων των εργαζόµενων που βρίσκονται
σε απανωτές κινητοποιήσεις.

«Ο µοναδικός τρόπος για να κερδίσει ο
αγώνας των συµβασιούχων δεν είναι άλλος
από τις συντονισµένες απεργίες διαρκείας.
Πρέπει να αποτρέψουµε την κυβέρνηση να
πετάξει στην ανεργία 100.000 και πλέον εργα-
ζόµενους», αναφέρει στην Ε.Α. η ΕΕιιρρήήννηη  ΦΦωω--
ττέέλληη, εργαζόµενη στην ΕΡΤ και µέλος του συ-
ντονιστικού οργάνου της  Επιτροπής Αλληλεγ-
γύης. «Πρέπει να στηρίξουµε όλες τις επί µέ-
ρους κινητοποιήσεις, αλλά πρέπει να οργανώ-
σουµε και να συντονίσουµε κοινές οργανωµέ-
νες δράσεις. Να κλείσουµε όλες τις υπηρε-
σίες. Να πιέσουµε τις οµοσπονδίες να βγά-
λουν απεργίες. Να πιέσουµε από την βάση
την Α∆Ε∆Υ και την ΓΣΕΕ να κηρύξουν πανερ-
γατική. Η 17 ∆εκέµβρη πρέπει να είναι το µε-
γάλο αγωνιστικό ραντεβού ώστε όλοι οι εργα-
ζόµενοι να δώσουµε ένα κοινό µήνυµα απένα-
ντι στις απολύσεις».

Κυριάκος Μπάνος

2244ωωρρηη  ππρροοεειιδδοοπποοιιηηττιικκήή  ΠΠααννεελλλλααδδιικκήή  ΑΑππεερργγίίαα  ττηη
∆∆εευυττέέρραα  3300  ΝΝοοεεµµββρρίίοουυ,,  ααπποοφφάάσσιισσεε  ττηηνν  ππεερραασσµµέέννηη
εεββδδοοµµάάδδαα  ττοο  ΓΓεεννιικκόό  ΣΣυυµµββοούύλλιιοο  ττηηςς  ΟΟΕΕΝΝΓΓΕΕ..  ΕΕππίίσσηηςς
ααπποοφφαασσίίσσττηηκκεε  ηη  κκααττάάθθεεσσηη  ππρροογγρρααµµµµάάττωωνν  εεφφηηµµεερρίίααςς
γγιιαα  ττοονν  ∆∆εεκκέέµµββρρηη  µµέέχχρριι  τταα  όόρριιαα  ττηηςς  ααµµοοιιββήήςς  ττοουυςς..  

Ενα χρόνο µετά τη ΣΣΕ που προέβλεπε την προκή-
ρυξη 2000 θέσεων και οι οποίες έχουν εγκεκριµένο
προϋπολογισµό, στα νοσοκοµεία δεν έχει προσληφθεί
ούτε ένας νέος γιατρός. Επιπλέον τα δεδουλευµένα
των εφηµεριών παραµένουν απλήρωτα µέχρι και 6 µή-
νες και σα να µην έφτανε αυτό η µη κατάργηση του
πλαφόν δαπανών για εφηµερίες που αναγκαστικά γί-
νονται, έχει σαν αποτέλεσµα τη µείωση των αποδοχών
σε πολλούς νοσοκοµειακούς γιατρούς.  

«Στο προσχέδιο Προϋπολογισµού του 2010 και στις
ανακοινώσεις δηµοσιονοµικής τροµοκρατίας της Κυ-
βέρνησης για την Οικονοµία, που επικαλείται το σύµ-
φωνο σταθερότητας της Ε.Ε, προβλέπεται µείωση των
δαπανών για τις εφηµερίες, µικρό κονδύλιο για προ-
σλήψεις ιατρικού – νοσηλευτικού προσωπικού, κατάρ-
γηση της αυτοτελούς φορολόγησης της υπερωριακής
εργασίας, πάγωµα των µισθών», αναφέρει η ανακοίνω-
ση της ΟΕΝΓΕ. «Οι νοσοκοµειακοί γιατροί είµαστε
εξοργισµένοι καθώς διαιωνίζεται ο µακροχρόνιος
εµπαιγµός µας. Η υποµονή µας εξαντλήθηκε. Αρκετά
υποστελεχωµένα Τµήµατα Νοσοκοµείων κλείνουν, πο-
λύ περισσότερα αδυνατούν να διεκπεραιώσουν τα
προγράµµατα εφηµεριών τους µε ανθρώπινες συνθή-
κες εργασίας, δεδουλευµένες εφηµερίες µας δεν πλη-
ρώνονται». 

Αιτήµατα

ΤΤαα  ββαασσιικκάά  ααιιττήήµµαατταα  πποουυ  δδιιεεκκδδιικκοούύνν  οοιι  ννοοσσοοκκοοµµεειιαα--
κκοοίί  γγιιααττρροοίί  εείίννααιι  ::  ΛΛεειιττοουυρργγίίαα  ττηηςς  ΚΚοοιιννήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς
ΥΥπποουυρργγεείίοουυ  ΥΥγγεείίααςς  --  ΟΟΕΕΝΝΓΓΕΕ  γγιιαα  ττοο  ππρρόόττυυπποο  εεφφηηµµέέ--
ρρεευυσσηηςς,,  τταα  ΤΤµµήήµµαατταα  ΕΕππεειιγγόόννττωωνν  ππεερριισσττααττιικκώώνν,,  ττιιςς
ππρροοσσλλήήψψεειιςς  22..550000  ννέέωωνν  γγιιααττρρώώνν  ττοο  22001100..  ΠΠλλήήρρηη
εεφφααρρµµοογγήή  ττηηςς  ΣΣ..ΣΣ..ΕΕ  ττηηςς  11ηηςς  --  1122  ––  0088  κκααιι  ττηηνν  εεππιικκααιι--
ρροοπποοίίηησσήή  ττηηςς  γγιιαα  ττοο  22001100..  ΑΑννάάκκλληησσηη  ττηηςς  ααππααρράάδδεε--
κκττηηςς  εεγγκκυυκκλλίίοουυ  πποουυ  σσττεερρεείί  ττοουυςς  εεππιικκοουυρριικκοούύςς  γγιιαα--
ττρροούύςς  ααππόό  άάδδεειιεεςς  κκααιι  χχρροοννοοεεππίίδδοοµµαα..  

Σύντοµη αποπεράτωση των κρίσεων γιατρών ΕΣΥ
που συνεχίζουν να εκκρεµούν. Αύξηση των δαπανών
του Προϋπολογισµού του 2010 για εφηµερίες και προ-
σλήψεις στο ΕΣΥ. Εξαίρεση των εφηµεριών που ανα-
γκαστικά πραγµατοποιούνται από την κατάργηση της
αυτοτελούς φορολόγησης. Την κάλυψη των αναγκών
του ΕΚΑΒ, των υποστελεχωµένων Τµηµάτων και την
απόδοση σε λειτουργία όλων των ετοίµων κλινών ΜΕΘ
και ΜΑΦ. Την προώθηση της Οργάνωσης Πρωτοβάθ-
µιας Φροντίδας Υγείας.

Η απόφαση της ΟΕΝΓΕ για 24ωρη απεργία είναι
αποτέλεσµα της πίεσης της βάσης των νοσοκοµεια-
κών γιατρών που έχουν ήδη ξεκινήσει κινητοποιήσεις
για να πληρωθούν τα δεδουλευµένα τους. Η Ενωση
Αχαΐας έχει ξεκινήσει επίσχεση από τις 16/11 και
πραγµατοποιεί ΓΣ την Τετάρτη 25/11. Αναλογες κινη-
τοποιήσεις πραγµατοποιούν οι Ενώσεις Γιατρών Λάρι-
σας, Εύβοιας, Χανίων, Θεσσαλονίκης, οι γιατροί του
Νοσοκοµείου Κοµοτηνής, του Νοσοκοµείου Έδεσσας,
του ΨΝΑ, του Νοσοκοµείου Γρεβενών. 

«Είναι η ώρα να πιάσουµε το νήµα των περσινών κι-
νητοποιήσεων που ανάγκασαν τον Αβραµόπουλο σε
υποχώρηση», αναφέρει η απεργιακή προκήρυξη που
κυκλοφόρησε το ΝΥΣΤΕΡΙ. «Ο περσινός συµβιβασµός
της ηγεσίας της ΟΕΝΓΕ τους έδωσε τα περιθώρια αυ-
τών των ελιγµών, αλλά οι εµπειρίες µας µπορούν να
κάνουν το κίνηµά µας πολύ πιο δυνατό. Η απεργία
στης 30/11 µπορεί να γίνει η αφετηρία, να ξεδιπλώ-
σουµε ένα αγωνιστικό απεργιακό πρόγραµµα. Το επό-
µενο βήµα είναι να στηρίξουµε την πρωτοβουλία συλ-
λόγων εκπαιδευτικών, πρωτοβάθµιων σωµατείων  και
συλλογικοτήτων για να γίνει η 7 ∆εκέµβρη ηµέρα κινη-
τοποίησης όλων των εργαζόµενων και της νεολαίας
στην επέτειο της δολοφονίας του Αλέξη Γρηγορόπου-
λου και στις 17 ∆εκέµβρη  την οργάνωση απεργιακής
κινητοποίησης, τις ηµέρες που θα συζητιέται ο προϋ-
πολογισµός στην βουλή». 

Χιλιάδες συµβασιούχοι δασοπυροσβέστες διαδήλωσαν
στις 26 Μάρτη 2009 στην Αθήνα. 

Ανάλογη κινητοποίηση ετοιµάζουν για τις 3 ∆εκέµβρη.
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ΕΜΠΡΟΣ ΓΙΑ
ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ
ΑΠΟ ΤΑ ΚΑΤΩ

Απεργιακό
λουκέτο 
στους Δήμους

ΜΜεε  οολλοοέένναα  ππιιοο  έέννττοοννοο  κκααιι  οορργγαα--
ννωωµµέέννοο  ττρρόόπποο  εεκκφφρράάζζεεττααιι  ππλλέέοονν  ηη
ααππααίίττηησσηη  γγιιαα  ΠΠααννεερργγααττιικκήή  ΑΑππεερργγίίαα
εεννάάννττιιαα  σσττοο  ννέέοο  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσµµόό  λλιι--
ττόόττηηττααςς  κκααιι  ππεερριικκοοππώώνν  πποουυ  κκααττεεββάά--
ζζεειι  ηη  κκυυββέέρρννηησσηη  ΠΠααππααννδδρρέέοουυ..  

Η πρωτοβουλία που ξεκίνησε από
συλλόγους δασκάλων και καθηγητών
για την πανεκπαιδευτική απεργία στις
7 ∆εκέµβρη προχωρά ένα βήµα ακό-
µα απαιτώντας από τη ΓΣΕΕ και την
Α∆Ε∆Υ την κήρυξη Πανεργατικής
Απεργίας στις 17 ∆εκέµβρη. Για το
λόγο αυτό οργανώνεται την Πέµπτη 3
∆εκέµβρη, στα γραφεία της ΟΛΜΕ

στις 7µµ, ανοιχτή σύσκεψη πρωτο-
βάθµιων σωµατείων δηµόσιου και
ιδιωτικού τοµέα µε στόχο όσο το δυ-
νατόν περισσότερα συνδικάτα να συ-
ντονιστούν σε αυτή την απαίτηση.
Στην ίδια κατεύθυνση βοηθά το ανοι-
χτό κάλεσµα που ακολουθεί και το
οποίο κυκλοφορεί από συνδικαλιστές
της βάσης. Στο Γενικό Συµβούλιο της
Α∆Ε∆Υ που θα γίνει την Παρασκευή
27 Νοέµβρη, οι Παρεµβάσεις θα βά-
λουν την πρόταση για τις 17 ∆εκέµ-
βρη.

Η πρωτοβουλία για τις 17 ∆εκέµ-
βρη είναι πολύ σηµαντική και πρέπει

να απλωθεί παντού. Ολοι οι εργαζό-
µενοι που κινητοποιούνται το τελευ-
ταίο διάστηµα, όλοι οι εργαζόµενοι
που θέλουν να παλέψουν τις επιθέ-
σεις της νέας κυβέρνησης, µπορούν
να συντονιστούν από τα κάτω και να
πιέσουν τις ηγεσίες των ΓΣΕΕ-
Α∆Ε∆Υ να κηρύξουν πανεργατική
απεργία. 

Από τα συνδικάτα των λιµενεργα-
τών που παλεύουν ενάντια στην
ιδιωτικοποίηση, των εργαζόµενων
στους δήµους που απεργούν στις 3
∆εκέµβρη, των γιατρών που απερ-
γούν στις 30 Νοέµβρη µέχρι τους

συµβασιούχους και τους εργαζόµε-
νους stage που βρίσκονται συνεχώς
στο δρόµο, όλοι έχουν θέση σε αυ-
τό το συντονισµό για µια µεγάλη
ενωτική απεργιακή απάντηση στις
17 ∆εκέµβρη. Ξεκινώντας µε τη συµ-
µετοχή τους στην ανοιχτή σύσκεψη
της Πέµπτης 3 ∆εκέµβρη και παίρ-
νοντας αποφάσεις που να στηρίζουν
την πρόταση για απεργία στις 17/12,
η πρωτοβουλία µπορεί να πάρει δια-
στάσεις ανταρσίας από τα κάτω και
να πετύχει το στόχο της.

Λ.Β.

∆∆ εενν  ππέέρραασσεε  µµήήννααςς  ααππόό  ττιιςς  ππρροογγρρααµµµµααττιικκέέςς
δδηηλλώώσσεειιςς  κκααιι  ηη  κκυυββέέρρννηησσηη  ττοουυ  ΠΠΑΑΣΣΟΟΚΚ
δδεείίχχννεειι  ττοο  ππιιοο  σσκκλληηρρόό  ττηηςς  ππρρόόσσωωπποο  ααππέέ--

ννααννττιι  σσττοουυςς  εεκκααττοοννττάάδδεεςς  χχιιλλιιάάδδεεςς  ννέέοουυςς  ττηηςς  εελλαα--
σσττιικκήήςς  κκααιι  µµααύύρρηηςς  εερργγαασσίίααςς,,  ττοουυςς  ααννέέρργγοουυςς  κκααιι
ττοουυςς  ααπποολλυυµµέέννοουυςς,,  σσεε  όόλλοουυςς  ττοουυςς  εερργγααζζόόµµεεννοουυςς
ττοουυ  δδηηµµόόσσιιοουυ  κκααιι  ιιδδιιωωττιικκοούύ  ττοοµµέέαα..    ΠΠρροοϋϋπποολλοογγιι--
σσµµόόςς  λλιιττόόττηηττααςς,,  ννέέαα  σσκκλληηρρήή  εεππίίθθεεσσηη  σσττοο  ΑΑσσφφααλλιι--
σσττιικκόό,,  ααννττιιδδρραασσττιικκέέςς  ττοοµµέέςς  σσττηηνν  εεκκππααίίδδεευυσσηη,,
µµππααρράάζζ  ννέέωωνν  ιιδδιιωωττιικκοοπποοιιήήσσεεωωνν  κκααιι  ααπποοδδοοχχήή  ττωωνν
ππααλλιιόόττεερρωωνν,,  γγεεννίίκκεευυσσηη  ττηηςς  ««εελλαασστταασσφφάάλλεειιααςς»»,,
σσκκλληηρρήή  φφοορροολλοογγίίαα  γγιιαα  ττοουυςς  φφττωωχχοούύςς..  ΣΣττοο  ππλλααίί--
σσιιοο  ττηηςς  κκρρίίσσηηςς,,  ττωωνν  οοδδηηγγιιώώνν  ττηηςς  ΕΕ..ΕΕ..  κκααιι  ττοουυ
ΣΣυυµµφφώώννοουυ  ΣΣττααθθεερρόόττηηττααςς  ((ΣΣττααθθεερρόόττηηττααςς  ττωωνν
υυππεερρκκεερρδδώώνν  ττωωνν  ττρρααππεεζζιιττώώνν,,  ττωωνν  ββιιοοµµήήχχααννωωνν  κκααιι
ττωωνν  χχρρηηµµααττιισσττηηρρίίωωνν)),,  σσττοο  όόννοοµµαα  ττοουυ  δδηηµµόόσσιιοουυ
χχρρέέοουυςς    ππρροοσσππααθθοούύνν  νναα  ππεείίσσοουυνν  ττοουυςς  εερργγααζζόόµµεε--
ννοουυςς  γγιιαα  ττοο  ««µµοοννόόδδρροοµµοο»»  µµιιααςς  ττέέττοοιιααςς  σσκκλληηρρήήςς
κκααιι  ααννττιιλλααϊϊκκήήςς  πποολλιιττιικκήήςς..  ΓΓιιαα  άάλλλληη  µµιιαα  φφοορράά  οοιι
εερργγααζζόόµµεεννοοιι  θθαα  κκλληηθθοούύνν  νναα  ππλληηρρώώσσοουυνν  τταα  ββάάρρηη
ττηηςς  κκρρίίσσηηςς  κκααιι  τταα  εελλλλεείίµµµµαατταα  πποουυ  δδηηµµιιοούύρργγηησσαανν
ττοο  κκεεφφάάλλααιιοο  κκααιι  οοιι  κκυυββεερρννήήσσεειιςς  ττοουυςς..  ΤΤηηνν  ίίδδιιαα
ώώρραα  πποουυ  δδιισσεεκκααττοοµµµµύύρριιαα  χχααρρίίζζοοννττααιι  σσττιιςς  ττρράάππεε--
ζζεεςς,,  σσττοουυςς  εερργγααζζοοµµέέννοουυςς  ππρροοσσφφέέρροοννττααιι  ααπποολλύύ--
σσεειιςς  κκααιι  ααννεερργγίίαα!!  

Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ σε συµφωνία µε τη
Ν∆ προωθεί χιλιάδες απολύσεις στον δηµόσιο
και ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, µε αρχή τους εργα-
ζόµενους των προγραµµάτων STAGE, τους συµ-
βασιούχους, τους ωροµίσθιους, γενικά τους ελα-
στικά εργαζόµενους. Αφού τους προσέλαβε τόσα
χρόνια για να δουλεύουν χωρίς κανένα δικαίωµα,
τώρα µε άλλοθι την «αξιοκρατία» και το «χτύπηµα
του ρουσφετιού» τους πετάει στο δρόµο. Η επί-
θεση που µεθοδεύει η κυβέρνηση είναι συνολική:
ετοιµάζει δραµατική µείωση του δηµόσιου τοµέα,
ιδιωτικοποίηση και επιχειρηµατική λειτουργία,
ένταση της ανταποδοτικότητας.

Η πολιτική της λιτότητας και της συρρίκνωσης
του λαϊκού εισοδήµατος συνεχίζεται. Οι αποφά-
σεις για ουσιαστικό πάγωµα των µισθών στον δη-
µόσιο  και ιδιωτικό τοµέα και η επιδίωξη των βιο-
µηχάνων για µηδενικές αυξήσεις στη νέα ΕΓΣΣΕ
δείχνουν το δρόµο. Την ίδια στιγµή το «επίδοµα
αλληλεγγύης» µόνο «αναδιανοµή» δεν αποτελεί
εάν αναλογιστούµε την τεράστια ενίσχυση των
τραπεζών που προηγήθηκε.

Φέρνουν νέο αντιασφαλιστικό νόµο, για να
ολοκληρώσουν ότι άφησαν πίσω τους οι  νόµοι
Σιούφα, Ρέπα, Πετραλιά. Χαρίζουν τις εργοδοτι-
κές εισφορές και τα ασφαλιστικά χρέη των βιοµη-
χάνων, παρατείνουν το χρόνο για τη σύνταξη, εξι-
σώνουν προς τα πάνω τα όρια συνταξιοδότησης
στις γυναίκες, καρατοµούν περισσότερο τη λίστα

των ΒΑΕ για τους νεοεισερχόµενους. 
Στον προϋπολογισµό που κατατέθηκε προβλέπε-

ται τροµακτική µείωση των κοινωνικών δαπανών, η
µείωση της επιχορήγησης των ταµείων ενώ µένουν
άθικτοι ο σύγχρονος κεφαλικός φόρος των 12 δις
ευρώ τον χρόνο τόκων του χρέους, οι επιχορηγή-
σεις στους επιχειρηµατίες, οι στρατιωτικές δαπάνες.  

Στην εκπαίδευση προωθεί ένα άνισο, ταξικό,
σχολείο της «αγοράς», µε υποταγµένους εκπαι-
δευτικούς και ελαστικά εργαζόµενους εκπαιδευ-
τικούς χωρίς δικαίωµα στην µόνιµη και σταθερή
δουλειά, µε διατήρηση των κολλεγίων και όλης
της εκπαιδευτικής πολιτικής της Ν∆.

Οι απολύσεις και η ανεργία θα ενταθούν µε
εφιαλτικούς ρυθµούς, οι ΣΣΕ θα ποδοπατηθούν.
Αν τους αφήσουµε…

Καµιά αναµονή

ΑΑππέέννααννττιι  σσεε  έένναανν  ττέέττοοιιοο  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσµµόό  κκααιι
µµιιαα  ττέέττοοιιαα  εεππίίθθεεσσηη,,  κκααµµιιάά  αανναακκωωχχήή  ––  κκααµµιιάά  αανναα--
µµοοννήή  δδεενν  µµπποορρεείί  νναα  υυππάάρρξξεειι..  ΤΤηηνν  κκρρίίσσηη  νναα  ππλληη--
ρρώώσσοουυνν  οοιι  ττρράάππεεζζεεςς,,  οοιι  χχρρηηµµααττιισσττέέςς  κκααιι  οοιι  ββιιοοµµήή--
χχααννοοιι  πποουυ  ττηηνν  δδηηµµιιοούύρργγηησσαανν,,  όόχχιι  οοιι  εερργγααζζόόµµεεννοοιι
κκααιι  ηη  ννεεοολλααίίαα!!  

Καλούµε τους εργαζόµενους και τη νεολαία, το
µαζικό λαϊκό κίνηµα να ανατρέψει τη νέα επίθεση
µέσα από τους αγώνες και τις κινητοποιήσεις τους.

Οι συνδικαλιστικές ηγεσίες σε ΓΣΕΕ-Α∆Ε∆Υ
αντί να καλέσουν Πανεργατική Απεργία προχω-
ράνε σε «κοινωνικό διάλογο» µε τον ΣΕΒ και την
κυβέρνηση ενώ αποδέχονται τη λογική του κεφα-
λαίου και της Ε.Ε. για τα ελλείµµατα και την πολι-
τική των «θυσιών για να βγούµε από την κρίση».
∆εν στηρίζουν τους αγώνες που ξεσπούν (λιµε-
νεργάτες, συµβασιούχοι), δεν παίρνουν πρωτο-
βουλίες αγωνιστικής απάντησης, αρνούνται να
εντάξουν στα σωµατεία την ελαστική εργασία.

Καλούµε το εργατικό συνδικαλιστικό κίνηµα να

προχωρήσει σε απεργίες ενάντια στις απολύσεις,
τη λιτότητα και τις ιδιωτικοποιήσεις, για µόνιµη
και σταθερή δουλειά και κατάργηση της ελαστι-
κής εργασίας, ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις και
για να επιστρέψουν στο δηµόσιο όσες επιχειρή-
σεις ιδιωτικοποιήθηκαν, για ριζικές αυξήσεις
στους µισθούς και στις συντάξεις, για µείωση
των ωρών εργασίας, για την υπεράσπιση των
σύγχρονων ασφαλιστικών µας δικαιωµάτων.

Η ελπίδα βρίσκεται στους αγώνες! Το απέδει-
ξαν οι αγώνες των εργαζόµενων σε χώρους που
µπόρεσαν να ακυρώσουν έστω προσωρινά
αντεργατικά µέτρα, να ανακαλέσουν απολύσεις,
να αποτρέψουν ιδιωτικοποιήσεις. Σε αυτόν το
δρόµο χρειάζεται να συνεχίσουµε το δρόµο του
ανυποχώρητου αγώνα, της αγωνιστικής ενότητας
των εργαζοµένων, της ενιαίας συνδικαλιστικής
έκφρασης των εργαζοµένων κάθε χώρου (υπερ-
βαίνοντας τους διαχωρισµούς µε βάση την τυπι-
κή εργασιακή σχέση) του αγωνιστικού συντονι-
σµού των σωµατείων, συνολικά της ταξικής ανα-
συγκρότησης του εργατικού κινήµατος. 

Ένα πρώτο βήµα πρέπει να είναι η προκήρυξη
από όσο το δυνατόν περισσότερα σωµατεία και
οµοσπονδίες πανεργατικής απεργίας στις 17/12.
Καλούµε την ΓΣΕΕ Α∆Ε∆Υ να προκηρύξουν
απεργία ενάντια στον αντιλαϊκό προϋπολογισµό.
Είναι πρόκληση να ψηφιστεί προϋπολογισµός λι-
τότητας και αντεργατικής επίθεσης χωρίς απά-
ντηση µε εργατική κινητοποίηση.

Καλούµε να συνεδριάσουν τώρα τα ∆Σ των
σωµατείων, να καλέσουµε συνελεύσεις στους
χώρους δουλειάς ώστε να κάνουµε υπόθεση της
ίδιας της βάσης την οργάνωση του αγώνα και την
µαζική συµµετοχή στα συλλαλητήρια.

Οι συνδικαλιστές που υπογράφουµε αυτό το
κείµενο θα πάρουµε άµεσα συγκεκριµένες πρω-
τοβουλίες σε αυτήν την κατεύθυνση.

2244ωωρρηη  ππααννεελλλλααδδιικκήή  ααππεερργγίίαα  ττηηνν  ΠΠέέµµππττηη  33
∆∆εεκκέέµµββρρηη  ππρροοκκήήρρυυξξεε  ηη  ΠΠΟΟΕΕ  ΟΟΤΤΑΑ..  ΤΤηηνν  ίίδδιιαα
ηηµµέέρραα  σσττιιςς  1111ππµµ  θθαα  γγίίννεειι  ααππεερργγιιαακκήή  σσυυγγκκέέ--
ννττρρωωσσηη  σστταα  γγρρααφφεείίαα  ττηηςς  ΟΟµµοοσσπποοννδδίίααςς  σσττηηνν
ππλλααττεείίαα  ΚΚααρρααϊϊσσκκάάκκηη  κκααιι  σσττηη  σσυυννέέχχεειιαα  πποορρεείίαα
σσττοο  υυππ..  ΕΕσσωωττεερριικκώώνν..  

Η απεργία είναι η πρώτη απάντηση των ερ-
γαζόµενων στους ∆ήµους στα «πολεµικά σενά-
ρια για περικοπές και αφαίρεση δικαιωµάτων
των εργαζοµένων στο ∆ηµόσιο και την Τοπική
Αυτοδιοίκηση» όπως αναφέρει η ανακοίνωση
της Οµοσπονδίας, τα οποία ανακοίνωσε η κυ-
βέρνηση προκειµένου να φορτώσει τα βάρη
της κρίσης και των ελλειµµάτων στις πλάτες
των εργαζοµένων.  

«Το κλίµα που διαµορφώνεται το τελευταίο
χρονικό διάστηµα µε κύρια ευθύνη της κυβέρ-
νησης και µε άλλοθι τις παρεµβάσεις της Ευ-
ρωπαϊκής Ενωσης είναι αρνητικό και κινείται
στην κατεύθυνση του περιορισµού των δικαιω-
µάτων µας και µεταφοράς του κόστους της
κρίσης στους µισθωτούς και συνταξιούχους»,
αναφέρει η ανακοίνωση της ΠΟΕ ΟΤΑ. 

«Ο κλάδος, όπως στο παρελθόν έτσι και τώ-
ρα, έχει αποδείξει ότι όταν έχουµε το δίκιο µε
το µέρος µας, µπορούµε να έχουµε ουσιαστικό
και θετικό αποτέλεσµα στις διεκδικήσεις µας.
Για αυτό είµαστε αναγκασµένοι να αγωνιστού-
µε ολοι µαζί για να διεκδικήσουµε την επίλυση
των προβληµάτων µας για να διευρύνουµε τα
δικαιώµατά µας και να δώσουµε την απάντηση
σε όσους σκέφτονται για άλλη µία φορά να ρί-
ξουν τα βάρη της κρίσης στους εργαζόµενους
και τους συνταξιούχους». 

Εισοδήµατα

ΤΤαα  ββαασσιικκάά  ααιιττήήµµαατταα  ττηηςς  ΠΠΟΟΕΕ  ΟΟΤΤΑΑ  εείίννααιι  νναα
κκααττααρργγηηθθοούύνν  οοιι  εελλαασσττιικκέέςς  σσχχέέσσεειιςς  εερργγαασσίίααςς,,  ηη
υυππεερράάσσππιισσηη  κκααιι  δδιιεεύύρρυυννσσηη  ττωωνν  σσυυννττααξξιιοοδδοοττιι--
κκώώνν  κκααιι  αασσφφααλλιισσττιικκώώνν  δδιικκααιιωωµµάάττωωνν,,  ννέέοο  µµιισσθθοο--
λλόόγγιιοο  µµεε  ππρρααγγµµααττιικκέέςς  ααυυξξήήσσεειιςς  σστταα  εειισσοοδδήήµµαα--
τταα,,  εεννιιααίίοο  ππλλααίίσσιιοο  ααµµοοιιββώώνν  κκααιι  όόρρωωνν  ααππαασσχχόόλληη--
σσηηςς  ττωωνν  εερργγααζζόόµµεεννωωνν  σσττιιςς  εεππιιχχεειιρρήήσσεειιςς  ΟΟΤΤΑΑ,,
κκααθθώώςς  κκααιι  εεππίίλλυυσσηη  θθεεσσµµιικκώώνν  ––κκλλααδδιικκώώνν  ααιιττηηµµάά--
ττωωνν..  

Η µάχη ενάντια στη λιτότητα, την ανεργία και
τις περικοπές είναι κοινή για όλους τους εργα-
ζόµενους στους ∆ήµους, ανεξάρτητα από το τι
είδους σχέση εργασίας έχουν. Ηδη στο ∆ήµο
Περιστερίου οι εργαζόµενοι στα stage αποφά-
σισαν να κατέβουν στις 3/12 σε στάση εργα-
σίας µαζί µε τους µόνιµους συναδέλφους τους. 

«Η απεργία στις 3 ∆εκέµβρη ανοίγει τον κύ-
κλο των κινητοποιήσεων ενάντια στις επιθέσεις
της κυβέρνησης», αναφέρει η απεργιακή προ-
κήρυξη που κυκλοφορεί η «Σκουπιδιάρα». «Θέ-
λουµε αυτή η απεργία να πετύχει και να κλιµα-
κωθεί συµπαρασύροντας όλες τις οµοσπονδίες
του δηµοσίου.

Να οργανώσουµε την απεργία ενηµερώνο-
ντας όλους τους συναδέλφους, µε γενική συνέ-
λευση του Συλλόγου και να κατέβουµε στην
συγκέντρωση µε το πανό του σωµατείου µας
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ. ΜΟΝΙΜΟΙ, ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΙ και
STAGE.

Απαιτούµε από την Α∆Ε∆Υ και την ΓΣΕΕ να
προκηρύξουν πανεργατική απεργία στις 17 ∆ε-
κέµβρη όταν θα συζητιέται στην Βουλή αυτός ο
προϋπολογισµός και να σταµατήσουν να αφή-
νουν τον κάθε κλάδο να δίνει την µάχη µόνος
του». 

� Εκλογές του Συλλόγου Εργαζοµένων ∆ή-
µου Αγίας Παρασκευής θα γίνουν την Τρίτη 1η
∆εκέµβρη από τις 8πµ έως τις 4µµ. Η «Σκουπι-
διάρα» θα συµµετέχει στις εκλογές για την
ανάδειξη νέου ∆Σ µε υποψήφιο τον Κώστα Με-
γαγιάννη.

ΚΚάάλλεεσσµµαα  σσυυννδδιικκααλλιισσττώώνν  γγιιαα  ΠΠααννεερργγααττιικκήή  ααππεερργγίίαα  σσττιιςς  1177  ∆∆εεκκέέµµββρρηη

Η περσινή διαδήλωση της Πανεργατικής Απεργίας στις 10 ∆εκέµβρη 
έγινε κόντρα στις ηγεσίες της ΓΣΕΕ και της Α∆Ε∆Υ.
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ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΑΠΟ ΤΗ ∆ΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΗ

ΜΜ εε  ττιιςς  κκααλλύύττεερρεεςς  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  ξξεεκκίίννηησσεε  ηη  ππρροοσσππάάθθεειιαα  γγιιαα  µµααζζιι--
κκέέςς  κκιιννηηττοοπποοιιήήσσεειιςς  σσττοονν  έένναα  χχρρόόννοο  ααππόό  ττηηνν  εεξξέέγγεερρσσηη  ττοουυ  ∆∆εε--
κκέέµµββρρηη  κκααιι  ττηη  δδοολλοοφφοοννίίαα  ττοουυ  1155χχρροοννοουυ  µµααθθηηττήή  ΑΑλλέέξξηη  ΓΓρρηηγγοο--

ρρόόπποουυλλοουυ..

Την Πέµπτη 19/11 πραγµατοποιήθηκε στα γραφεία της ∆ΟΕ η σύσκεψη
για την οποία είχε πάρει πρωτοβουλία ο Σύλλογος ∆ασκάλων Ά Αθήνας.
Στη συνάντηση συµµετείχαν 16 σύλλογοι από τους δασκάλους και τους
καθηγητές, το Συντονιστικό Ωροµισθίων Αθήνας, η Πανελλήνια Ένωση
Αδιόριστων Εκπαιδευτικών, το Συντονιστικό Νηπιαγωγών, µέλη της
Α∆Ε∆Υ και του Εργατικού Κέντρου Αθήνας και φοιτητές.

Την συζήτηση άνοιξε ο ∆∆ηηµµήήττρρηηςς  ΜΜααρργγιιόόλληηςς από τον Σύλλογο ∆ασκά-
λων Ά Αθήνας. Αναφέρθηκε στα ψέµατα που είχε πει η ∆ιαµαντοπούλου
στο τελευταίο συνέδριο της ∆ΟΕ πριν από τις εθνικές εκλογές, όπου είχε
υποσχεθεί να καταργήσει την ωροµισθία, να δοθούν επιπλέον χρήµατα
για την Παιδεία, «να γίνει επανάσταση στην εκπαίδευση». Έπειτα, τόνισε
ότι υπάρχει ήδη ένα πρόγραµµα συλλαλητηρίων και ότι πρέπει να γίνει
συντονισµένη προσπάθεια να συµµετέχουν όλοι στην κινητοποίηση για να
γίνει διαδήλωση και απεργία στις 7 ∆εκέµβρη, µέρα την οποία είχαν προ-
τείνει από το κάλεσµα που είχαν στείλει για να γίνει η σύσκεψη. Τέλος,
πρότεινε να βγει µια αφίσα για το κάλεσµα της διαδήλωσης και ένα δελτίο
Τύπου που να καλεί τους φοιτητές και  τους µαθητές να συµµετέχουν, αλ-
λά και τα συνδικάτα να καλύψουν τους εργαζόµενους µε απεργία.

Γ΄ΕΛΜΕ Αθήνας
ΣΣττοο  ίίδδιιοο  µµήήκκοοςς  κκύύµµααττοοςς  ήήτταανν  κκααιι  ηη  δδεεύύττεερρηη  εειισσήήγγηησσηη  ττηηςς  σσύύσσκκεεψψηηςς

πποουυ  έέγγιιννεε  ααππόό  ττηηνν  ΝΝττίίνναα  ΓΓκκααρρααννέέ  ααππόό  ττηηνν  ΓΓ’’  ΕΕΛΛΜΜΕΕ  ΑΑθθήήννααςς,,  πποουυ  ττόόννιισσεε
ττηηνν  ααννάάγγκκηη  νναα  σσττηηρριιχχττοούύνν  οοιι  κκιιννηηττοοπποοιιήήσσεειιςς  ττωωνν  ωωρροοµµίίσσθθιιωωνν  σσττιιςς  2288  ΝΝοο--
έέµµββρρηη,,  ττωωνν  ννηηππιιααγγωωγγώώνν  σσττιιςς  3300  ττοουυ  µµήήνναα  κκααιι  νναα  υυππάάρρχχεειι  σσττάάσσηη  εερργγαασσίίααςς
σσττιιςς  77  ∆∆εεκκέέµµββρρηη..  ΕΕππίίσσηηςς,,  εεννηηµµέέρρωωσσεε  όόττιι  ηη  δδιικκήή  ττηηςς  ΕΕΛΛΜΜΕΕ  ππρροοττεείίννεειι  νναα
µµπποουυνν  µµππρροοσσττάά  οοιι  ΟΟµµοοσσπποοννδδίίεεςς  µµεε  ααππεερργγίίαα,,  ααλλλλάά  κκααιι  νναα  υυππάάρρχχεειι  σσυυννττοοννιι--
σσµµόόςς  γγιιαα  νναα  γγίίννοουυνν  κκιιννηηττοοπποοιιήήσσεειιςς  γγιιαα  ττοονν  ππρροοϋϋπποολλοογγιισσµµόό  σσττιιςς  1177  ∆∆εεκκέέµµ--
ββρρηη,,  όότταανν  θθαα  γγίίννεεττααιι  ηη  σσυυζζήήττηησσηη  σσττηη  ΒΒοουυλλήή..

Ανάµεσα στις εισηγήσεις τοποθετήθηκε η ΝΝττίίνναα  ΡΡέέππππαα, εκπρόσωπος
των Παρεµβάσεων στη συνάντηση της ∆ΟΕ µε την Υπουργό Παιδείας που
έγινε λίγη ώρα πριν ξεκινήσει η σύσκεψη. Ενηµέρωσε τους παρευρισκό-
µενους ότι η ∆ιαµαντοπούλου έκανε προσπάθεια να κρατήσει απόσταση
από όσα η ίδια είχε δεσµευθεί, µε διφορούµενες απαντήσεις προσπαθώ-
ντας να κατευνάσει τις αντιδράσεις που υπάρχουν.

Στη συζήτηση που ακολούθησε έγιναν πάνω από 13 τοποθετήσεις. Τα
βασικά σηµεία της συζήτησης ήταν η σηµασία του συντονισµού όλων
όσοι θέλουν να γίνουν οι κινητοποιήσεις και η προσπάθεια να βγει απερ-
γία τόσο για τις 7 όσο και στις 17 ∆εκέµβρη µε πίεση πάνω στη ΓΣΕΕ
και την Α∆Ε∆Υ να καλέσουν πανεργατική απεργία.

Στο ενηµερωτικό δελτίο Τύπου που βγήκε αναφέρονται όλοι οι φο-
ρείς που πήραν µέρος στη σύσκεψη (οι σύλλογοι δασκάλων Ά Αθήνας,
Παρθενώνας, Αθηνά, Αιγάλεω, Νέας Σµύρνης, Άνω Λιοσίων-Ζεφειρίου-
Φυλής, Πειραιά, Κερατσινίου-Περάµατος, Κ. Σωτηρίου και οι ΕΛΜΕ
Β΄Αθήνας, Γ΄Αθήνας, Ε΄ Αθήνας, Γ΄∆υτικής Ατικής, Ε΄Ανατολικής
Αττικής, Άνω Λιοσίων- Ζεφειρίου-Φυλής και Ελευσίνας) και υπάρχει κά-
λεσµα για νέα σύσκεψη συντονισµού την Πέµπτη 3 ∆εκέµβρη στις 7 το
απόγευµα στα γραφεία της ΟΛΜΕ (Ερµού και Κορνάρου 2).

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΙ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ

Συντονισµός

ΈΈννααςς  χχρρόόννοοςς  σσυυµµππλληηρρώώννεεττααιι  ααππόό
ττηη  σσττυυγγννήή  δδοολλοοφφοοννίίαα  ττοουυ  µµααθθηηττήή  ΑΑλλέέ--
ξξηη  ΓΓρρηηγγοορρόόπποουυλλοουυ  ααππόό  ττηηνν  ΑΑσσττυυννοοµµίίαα
ττοονν  ππεερραασσµµέέννοο  ∆∆εεκκέέµµββρρηη  ττωωνν  µµεεγγάάλλωωνν
εεξξεεγγέέρρσσεεωωνν..

Αυτός ο ∆εκέµβρης δεν ηττήθηκε
όπως πολλοί ισχυρίζονται. Αντιθέτως,
µαθητές φοιτητές και εργάτες κατόρ-
θωσαν να συγκρουστούν ανοιχτά µε
την κυβέρνηση, έχοντας ως σύνθηµα
«κάτω η κυβέρνηση των δολοφόνων».
Η κυβέρνηση του Καραµανλή έπεσε
κάτω από τη µαζική δύναµη του κινή-
µατος, σε συνδυασµό µε την οικονοµι-
κή κρίση απέναντι στην οποία παρέλυ-
σε.

Έτσι, και φέτος τον ∆εκέµβρη έχου-
µε να οργανώσουµε την οργή των ερ-
γαζόµενων εξαιτίας της οικονοµικής
κρίσης και να διεκδικήσουµε τα πολιτι-
κά µας αιτήµατα. Να αφοπλιστεί η
Αστυνοµία, να διαλυθούν τα ΜΑΤ, να
τιµωρηθούν οι ένοχοι για τις δολοφο-
νίες. ∆ιεκδικούµε τη νοµιµοποίηση των
µεταναστών και καταπολεµούµε ταυτό-
χρονα τους φασίστες µέσα στις γειτο-
νιές, δεδοµένου ότι την ίδια µέρα µε το
θάνατο του Αλέξη δολοφονήθηκε και
ένας µετανάστης.

Επίσης, ζητάµε προσλήψεις, αυξή-
σεις των µισθών, καλύτερες συνθήκες
εργασίας, απαγόρευση των απολύσε-
ων. Φωνάζουµε ενάντια στην ιδιωτικο-
ποίηση της Παιδείας και για το άρθρο
16.

Έτσι, λοιπόν, θέλουµε στις 7 ∆εκέµ-
βρη, την πρώτη εργάσιµη µέρα µετά
την «επέτειο» της δολοφονίας, απερ-
γίες και πενθήµερες καταλήψεις σε
σχολεία και σχολές. Αυτό θα πετύχει
µε συνελεύσεις µέσα στις σχολές και
τα σχολεία για να διεκδικήσουµε τη
συµµετοχή όλων των φοιτητών και των
µαθητών στις καταλήψεις, µε προκη-
ρύξεις, µε κάλεσµα των καθηγητών
στις συνελεύσεις µας.

Όλοι µαζί εργάτες, φοιτητές, µαθη-
τές ενωµένοι!

Αλεξάνδρα Μαρτίνη, 
πρωτοετής Φιλοσοφικής Αθήνας

ΩΩρροοµµίίσσθθιιοοιι::  ∆∆ιιαα  ββίίοουυ  ααππόόκκλληηρροοιι..
ΥΥπποουυρργγεείίοο  ΠΠααιιδδεείίααςς::  ∆∆ιιαα  ββίίοουυ  ππααρράάσσιι--

τταα..
Πέρα από γενικόλογες χιλιοειπωµένες

ευχές περί διαφάνειας, ποιότητας, λει-
τουργικότητας κτλ, οι πρόσφατες εξαγ-
γελίες της Υπουργού Παιδείας µόνο
εξοργιστικές και κενές περιεχοµένου
µπορούν να χαρακτηριστούν.

Εξοργιστικές γιατί ενώ «έσκιζε τα ιµά-
τια της» στα συνέδρια της ∆ΟΕ και της
ΟΛΜΕ ότι θα καταργήσει το «αίσχος της
ωροµισθίας» (υπάρχει και βίντεο), τελικά
ανακάλυψε ότι δεν µπορεί να το κάνει.
Θα την διατηρήσει µε πολύ χειροτέρους
όρους πρόσληψης των ωροµίσθιων εκ-
παιδευτικών.

Εξοργιστικές γιατί καταργεί την προϋ-
πηρεσία που τόσα χρόνια υπό οµηρία
προσπαθούν να µαζέψουν οι εκπαιδευτι-
κοί, στην «πινέζα» του χάρτη πολλές φο-
ρές µε το όνειρο της κάποιας στιγµής
στα χρόνια µονιµοποίησης. Αντικατάστα-
ση µε τον «αδιάβλητο» ΑΣΕΠ, δηλαδή
εξετάσεις ξανά και ξανά. Μια ζωή στον
εξευτελισµό και την τροµοκρατία των
εξετάσεων, ενώ σπουδάζουµε την µισή
µας ζωή.

Κενές περιεχοµένου γιατί µιλάει για
µεταβατική περίοδο, χωρίς να διευκρινί-
ζει τίποτα απολύτως πάνω σε αυτό.

Κυρίως, όµως, κενές περιεχοµένου
γιατί δεν µιλάει µε νούµερα – πόσοι θα
µονιµοποιηθούν άµεσα ή από Σεπτέµβρη
και κάθε χρόνο; ∆ιπλάσιοι; Οι ίδιοι; Οι µι-
σοί; Κανείς; Οποιοδήποτε σύστηµα κρί-
νεται από το πόσοι περισσότεροι εκπαι-
δευτικοί θα διοριστούν για να καλύψουν
τα κενά σε όλη την Ελλάδα που είναι τε-
ράστια. Χρησιµοποιεί δευτερεύοντα πα-
ραδείγµατα (των αποσπάσεων) για επι-
κοινωνιακούς λόγους ενώ για παράδειγ-
µα όλος ο νοµός Χανίων και όλος ο νο-
µός Ρεθύµνης εκτός από τις δύο πρω-
τεύουσες δεν έχουν ούτε ένα εικαστικό
εκπαιδευτικό.

Άρα στην πραγµατικότητα οι εξαγγε-
λίες δεν χρήζουν καν απάντησης µέχρι
να διευκρινιστούν επακριβώς. Λάβαµε το
µήνυµα της σκληράδας και της τεχνο-
κρατικής λογικής που την περιµέναµε.

∆εν θα αναφερθώ αναλυτικά στο ότι δια-
φωνούµε κάθετα µε την αξιολόγηση, το
θεσµό του «δόκιµου εκπαιδευτικού», τα
σχολεία-επιχειρήσεις. Εκ των πραγµάτων
και χωρίς δικιά µας ευθύνη κόβεται οποι-
οσδήποτε διάλογος µε το Υπουργείο.
∆εν θα µπούµε σε αυτό το ανόητο παζά-
ρι που κραυγαλέα ξεκινάει το Υπουργείο.

∆εν παζαρεύουµε την απαξίωση της
δηµόσιας και δωρεάν παιδείας, δεν πα-
ζαρεύουµε τις ψυχές µας, αλλά κυρίως
δεν παζαρεύουµε τα παιδιά του λαού αυ-
τής της χώρας. Τα παιδιά µας.

Υπάρχει όµως και κάτι άλλο που δεν
πρέπει να ξεχνάµε. Αφού δεν καταργεί-
ται άµεσα η ωροµισθία, τι θα γίνει µε τα
ΑΥΤΟΝΟΗΤΑ αιτήµατα µας (όπως υπο-
στήριζε και η ίδια η Υπουργός στα συνέ-
δρια µας);

Να ζούµε από τον µισθό µας και άρα
διπλασιασµός της ωριαίας αποζηµίωσης
(από 7 ευρώ που είναι τώρα), να πληρω-
νόµαστε τις αργίες, να παίρνουµε τα
χρήµατά µας κάθε µήνα και όχι µετά από
5 ή 6 µήνες, να αρθεί το ασυµβίβαστο,
να γίνονται προσλήψεις από την αρχή
της χρονιάς.

Καλούµε τις οµοσπονδίες µας ∆ΟΕ-
ΟΛΜΕ να κηρύξουν απεργία αρχής γενο-
µένης από τις 7 ∆εκέµβρη και κλιµάκωση
των απεργιών, κινητοποιήσεων και αγώ-
νων µέχρι να τα πάρει όλα πίσω. Να λύ-
σει τα «αυτονόητα» σε µέρες. Όχι µήνες,
όχι χρόνια. Στην προοπτική της πλήρους
κατάργησης της ωροµισθίας µε µαζικούς
διορισµούς.

Τέλος, επειδή είµαστε πολύ καλά
σπουδαγµένοι και επιτυχόντες στον
ΑΣΕΠ και άρα ξέρουµε και από ψυχολο-
γικό πόλεµο, θα ήθελα να κάνω µια διαπί-
στωση: Η «σιδηρά και πολύ µελετηµένη
κυρία» της νέας κυβέρνησης αποδείχτη-
κε ξύλινη και αδιάβαστη. Μια συµβουλή,
κυρία Υπουργέ: Προσέξτε µη µείνετε και
κουτσή…

Νίκος Κουράκης, 
εικαστικός ωροµίσθιος 

εκπαιδευτικός.
Μέλος Συντονιστικού Ωροµίσθιων
Εκπαιδευτικών και µέλος ∆Σ ∆ιδα-

σκαλικού Συλλόγου Π.Ε. «η Αθηνά».    

Θέλουµε Παιδεία,

Οργανώσεις
ΤΤηηνν  ΠΠααρραασσκκεευυήή  2200  ΝΝοοέέµµββρρηη  σσττοο  ΠΠοολλυυττεεχχννεείίοο  ππρρααγγµµααττοοπποοιιήήθθηηκκεε

σσυυννάάννττηησσηη  οορργγααννώώσσεεωωνν  ττηηςς  ΑΑρριισσττεερράάςς  κκααιι  άάλλλλωωνν  φφοορρέέωωνν  γγιιαα  νναα  οορρ--
γγααννωωθθοούύνν  κκοοιιννέέςς  δδιιααδδηηλλώώσσεειιςς  κκααιι  δδρράάσσεειιςς  εενν  όόψψεειι  ττοουυ  ∆∆εεκκέέµµββρρηη..

Το δελτίο Τύπου που κυκλοφόρησε υπογράφουν µέχρι τώρα οι:
ΑΑΝΝΤΤΑΑΡΡΣΣΥΥΑΑ,,  ΑΑΡΡΑΑΝΝ,,  ∆∆ΕΕΑΑ,,  ∆∆ίίκκττυυοο  γγιιαα  τταα  ΠΠοολλιιττιικκάά  κκααιι  ΚΚοοιιννωωννιικκάά  ∆∆ιικκααιιώώ--
µµαατταα,,  ΚΚοοιιννήή  ∆∆ρράάσσηη  ΑΑλλλληηλλεεγγγγύύηηςς,,  ΚΚόόκκκκιιννοο,,  ΝΝεεοολλααίίαα  ΣΣυυνναασσππιισσµµοούύ
ΟΟΚΚ∆∆ΕΕ,,  ΟΟΚΚ∆∆ΕΕ  ΣΣππάάρρτταακκοοςς,,  ΣΣΕΕΚΚ,,  ΣΣυυνναασσππιισσµµόόςς,,  ΣΣυυννττοοννιισσττιικκόό  ΑΑννττίίσστταα--
σσηηςς  ΜΜααθθηηττιικκώώνν  ΠΠρρωωττοοββοουυλλιιώώνν. Αποφασίστηκε η διοργάνωση διαδή-
λωσης στις 6 ∆εκέµβρη στη 13:30 το µεσηµέρι στα Προπύλαια αµέ-
σως µετά το µνηµόσυνο του Αλέξη Γρηγορόπουλου και η στήριξη
της απεργίας και της διαδήλωσης που προτείνουν οι εκπαιδευτικοί
για την επόµενη µέρα, στις 7 ∆εκέµβρη.

Και οι ωροµίσθιοι
Το πανό των Ωροµίσθιων εκπαιδευτικών στην πορεία του Πολυτεχνείου
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ΜΑΘΗΤΕΣ

7 ∆εκέµβρη, όλα τα σχολεία

όχι Αστυνοµία
ΤΤοονν……ΒΒύύρρωωνναα  ΠΠοολλύύδδωωρραα  ««ζζήήλλεεψψεε»»  οο  ννέέοοςς  ΥΥπποουυρργγόόςς  ΠΠρροοσστταασσίίααςς  ττοουυ  ΠΠοο--

λλίίττηη..  ΟΟ  ΧΧρρυυσσοοχχοοΐΐδδηηςς  εεννώώ  ππρριινν  ααππόό  ττιιςς  πποορρεείίεεςς  ττοουυ  ΠΠοολλυυττεεχχννεείίοουυ  µµιιλλοούύσσεε  γγιιαα
µµιιαα  ««δδιιαακκρριιττιικκήή  ππααρροουυσσίίαα  ττηηςς  ΑΑσσττυυννοοµµίίααςς»»  εεππιισσττρράάττεευυσσεε  χχιιλλιιάάδδεεςς  ΜΜΑΑΤΤααττζζήή--
δδεεςς  γγιιαα  νναα  ««εεππιιββλλέέπποουυνν»»  ττοουυςς  δδιιααδδηηλλωωττέέςς  µµεε  σσττόόχχοο  νναα  κκάάννεειι  εεππίίδδεειιξξηη  δδύύνναα--
µµηηςς  κκααιι  ππυυγγµµήήςς..

Το σχέδιο του, όµως, δεν προέβλεπε τη συµµετοχή τόσων χιλιάδων µαθη-
τών, φοιτητών και εργατών και έτσι τα ΜΑΤ αναγκάστηκαν να βγάλουν τις πο-
ρείες τρέχοντας για να βρίσκονται δίπλα στο ποτάµι των διαδηλωτών.

Η πορεία στην Αθήνα, σύµφωνα µε τις µαρτυρίες παλαιότερων συντρόφων
και αγωνιστών, µπορεί να συγκριθεί µόνο µε τις µεγαλύτερες διαδηλώσεις
γιορτασµού του Πολυτεχνείου διαχρονικά. Ακόµα, και τα κανάλια αναγκάστη-
καν να παραδεχτούν τόσο τον όγκο όσο και τον παλµό του συλλαλητηρίου
της 17ης Νοέµβρη. Μοναδική εξαίρεση το κατάπτυστο πρωτοσέλιδο των Νέ-
ων της επόµενης µέρας της διαδήλωσης, το οποίο παρόλο που έχει µια φω-
τογραφία που δείχνει χιλιάδες διαδηλωτές να φτάνουν στην αµερικάνικη πρε-
σβεία µε τα πανό των φοιτητικών συλλόγων γράφει για «µικρή συµµετοχή».
Προφανώς, ο τίτλος είχε επιλεχθεί πριν από τη διαδήλωση…

Η Αστυνοµία σε όλη τη διάρκεια της πορείας ήταν προκλητική χωρίς σχε-
δόν καµία αφορµή και επέλεξε να κάνει την επίθεση της µετά το τέλος της
διαδήλωσης, µε κέντρο την Λεωφόρο Αλεξάνδρας και τα Εξάρχεια. Έξω από
το µετρό των Αµπελοκήπων είχαν συγκεντρωθεί διµοιρίες των ΜΑΤ που πα-
ρεµπόδιζαν τον κόσµο που έφτανε, κυρίως µαθητές και φοιτητές, να µπει στο
σταθµό και τον ωθούσαν να κατέβει την Αλεξάνδρας. Εκεί ξαφνικά οι διµοι-
ρίες άρχισαν να τρέχουν προς τον κόσµο, ενώ πάνω από είκοσι µηχανές της
οµάδας ∆έλτα µάρσαραν και θάµπωναν τον κόσµο µε τους προβολείς τους.
Μοναδικός στόχος τους να προκαλέσουν µε αποτέλεσµα όταν κάποιοι πέτα-
ξαν αντικείµενα προς το µέρος τους προχώρησαν σε «παιδοµάζωµα», όπως
χαρακτηριστικά αναγκάστηκαν να γράψουν και οι εφηµερίδες.

Την ίδια τακτική χρησιµοποίησαν και στα Εξάρχεια. Στο ιντερνετικό κανάλι
ΤVXS υπάρχει µαρτυρία κατοίκου για τις προσαγωγές στην περιοχή. ««Από
τον 5ο όροφο της Σπ. Τρικούπη και ∆εληγιάννη, ακούµε κόσµο να περπατάει
από κάτω και βγαίνουµε 3 άτοµα στο µπαλκόνι. Βλέπουµε περίπου 100 νεαρά
άτοµα να περπατούν ειρηνικά, χωρίς να προχωρούν σε καµία βίαιη κίνηση,
χωρίς µαντίλια, χωρίς τσάντες. Απλά επειδή υπήρχε διακοπή κυκλοφορίας,
περπατούσαν στο δρόµο. ∆εν ήταν συγκροτηµένοι, απλώς προχωρούσαν µε
φορά από την πλατεία Εξαρχείων προς τη λεωφόρο Αλεξάνδρας. 

“Το θέαµα ήταν αηδιαστικό”

ΞΞααφφννιικκάά,,  αακκοούύγγοοννττααιι  σσεειιρρήήννεεςς  κκααιι  εεµµφφααννίίζζοοννττααιι  ααππόό  ττηη  ΣΣππ..  ΤΤρριικκοούύππηη  κκααιι
ΑΑλλεεξξάάννδδρρααςς  ππεερρίίπποουυ  4400  µµηηχχααννάάκκιιαα  ττηηςς  ΟΟµµάάδδααςς  ∆∆ΕΕΛΛΤΤΑΑ  µµεε  µµεεγγάάλληη  ττααχχύύττηητταα
κκααιι  οορρµµοούύνν  ππάάννωω  σσττοονν  κκόόσσµµοο..  ΟΟ  κκόόσσµµοοςς  δδιιααλλύύεεττααιι  κκααιι  ααρρχχίίζζεειι  νναα  ττρρέέχχεειι  ππααννιι--
κκοοββλληηµµέέννοοςς  ππρροοςς  ττηη  ∆∆εελληηγγιιάάννννηη,,  ττηηνν  ΠΠααττηησσίίωωνν  κκααιι  ττηηνν  ππλλααττεείίαα..  ΟΟρριισσµµέέννοουυςς
ααππόό  ααυυττοούύςς,,  ττοουυςς  ππρροοσσππεερρννοούύνν  οοιι  µµηηχχααννέέςς  κκααιι  ττοουυςς  κκλλεείίννοουυνν..  ΑΑκκοολλοουυθθεείί  χχαα--
µµόόςς..  ΟΟιι  άάννδδρρεεςς  ττηηςς  ΟΟµµάάδδααςς  ∆∆ΕΕΛΛΤΤΑΑ  ββααρράάννεε  σσττοο  ψψααχχννόό..  ΤΤοουυςς  χχττυυπποούύσσαανν
άάσσχχηηµµαα..  ΜΜεε  κκλλοοµµππ,,  σσττοο  κκεεφφάάλλιι  ππααννττοούύ..  ΠΠααρράάλλλληηλλαα,,  οορριισσµµέέννοοιι  πποουυ  ββρρίίσσκκοο--
νντταανν  ππάάννωω  σσεε  µµηηχχααννέέςς,,  χχττυυπποούύσσαανν  ττοονν  κκόόσσµµοο  εενν  κκιιννήήσσεειι..  ΟΟ  κκόόσσµµοοςς  άάκκοουυσσεε
ττηη  φφαασσααρρίίαα,,  ββγγήήκκεε  σστταα  µµππααλλκκόόννιιαα  κκααιι  άάρρχχιισσεε  νναα  φφωωννάάζζεειι..  ΤΤοουυςς  έέλλεεγγεε::  σσααςς
έέχχοουυµµεε  σσεε  ββίίννττεεοο,,  σσααςς  κκρρααττάάµµεε......  ΚΚάάπποοιιοοιι  κκάάττοοιικκοοιι  ππρροοσσππάάθθηησσαανν  νναα  ββοοηηθθήή--
σσοουυνν  τταα  ππααιιδδιιάά,,  ααννοοίίγγοοννττααςς  ττιιςς  ππόόρρττεεςς  ττωωνν  πποολλυυκκααττοοιικκιιώώνν  γγιιαα  νναα  µµπποουυνν  µµέέσσαα..
ΚΚάάππωωςς  έέττσσιι  ηηρρέέµµηησσαανν  λλίίγγοο..  ΣΣττηη  σσυυννέέχχεειιαα,,  ααυυττοούύςς  πποουυ  έέππιιαασσαανν  ττοουυςς  έέββααλλαανν
σσεε  δδύύοο  ππιιλλοοττέέςς..  ΜΜεεττάά  ααππόό  λλίίγγηη  ώώρραα,,  κκααττέέφφτταασσαανν  σσττοο  σσηηµµεείίοο  κκααιι  22--33  δδιιµµοοιι--
ρρίίεεςς  ττωωνν  ΜΜΑΑΤΤ..  ΑΑφφοούύ  ττοουυςς  χχττυυπποούύσσαανν  γγιιαα  22--33  λλεεππττάά,,  ττοουυςς  αακκιιννηηττοοπποοίίηησσαανν  κκααιι
ττοουυςς  φφόόρρεεσσαανν  χχεειιρροοππέέδδεεςς..  ΈΈνναανν  ααππόό  ααυυττοούύςς  ττοονν  έέσσεερρνναανν  κκααττάάχχααµµαα  ααππόό  ττηη
µµίίαα  ππιιλλοοττήή  σσττηηνν  άάλλλληη..  ΤΤοο  θθέέααµµαα  ήήτταανν  ααηηδδιιαασσττιικκόό..  ΚΚααττάά  ττηη  δδιιάάρρκκεειιαα  ττηηςς  σσύύλλ--
λληηψψηηςς,,  κκααννέέννααςς  αασσττυυννοοµµιικκόόςς  δδεενν  έέββγγααλλεε  ττοο  κκρράάννοοςς,,  ππρροοφφααννώώςς  γγιιαα  νναα  µµηηνν
ααννααγγννωωρριισσττοούύνν  τταα  ππρρόόσσωωππάά  ττοουυςς»»..  ΤΤεελλιικκάά,,  οοιι  ππρροοσσααγγωωγγέέςς  έέφφτταασσαανν  ττιιςς  229922,,
εεννώώ  σσεε  99  άάττοοµµαα  έέχχοουυνν  ααπποοδδώώσσεειι  κκααττηηγγοορρίίεεςς  γγιιαα  σσυυµµµµεεττοοχχήή  σσεε  εεππεειισσόόδδιιαα..
ΤΤηηνν  ίίδδιιαα  ααννττιιµµεεττώώππιισσηη  εείίχχεε  ηη  αασσττυυννοοµµίίαα  κκααιι  σσττιιςς  εεππααρρχχιιαακκέέςς  ππόόλλεειιςς  όόππωωςς  σσττοο
ΗΗρράάκκλλεειιοο  κκααιι  ττηηνν  ΠΠάάττρραα,,  ααλλλλάά  κκααιι  ττηη  ΘΘεεσσσσααλλοοννίίκκηη..  

Ο Χρυσοχοϊδης θέλησε να δοκιµάσει τις δυνάµεις της Αστυνοµίας, αλλά
και τις αντιδράσεις των διαδηλωτών εν όψει του ∆εκέµβρη. Η µαζικότητα των
κινητοποιήσεων είναι ο µοναδικός τρόπος για να αντιπαρατεθούµε στην βία
και την τροµοκρατία των ΜΑΤ και της Αστυνοµίας. Γι’ αυτό και έχει µεγάλη
σηµασία η πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών για πανεργατική-πανεκπαιδευτι-
κή διαδήλωση στις 7 ∆εκέµβρη.

Νεκτάριος ∆αργάκης

ΝΑ ∆ΙΑΛΥΘΟΥΝ 
ΤΑ ΜΑΤ

ΤΤ οονν  ππεερραασσµµέέννοο  ∆∆εεκκέέµµββρρηη,,  ααµµέέ--
σσωωςς  µµεεττάά  ττηη  δδοολλοοφφοοννίίαα  ττοουυ
ΑΑλλέέξξααννδδρροουυ  ΓΓρρηηγγοορρόόπποουυλλοουυ,,

οοιι  µµααθθηηττέέςς  εεξξεεγγεερρθθήήκκααµµεε  εεννάάννττιιαα
σσττηηνν  αασσττυυννοοµµιικκήή  ββίίαα  κκααιι  ττηηνν  κκυυββέέρρννηη--
σσηη  ττηηςς  ΝΝ∆∆,,  ηη  οοπποοίίαα  ήήτταανν  υυππεεύύθθυυννηη..
ΣΣττοο  ππλλεευυρρόό  µµααςς  εείίχχααµµεε  ττοουυςς  φφοοιιττηη--
ττέέςς,,  ττοουυςς  κκααθθηηγγηηττέέςς  κκααιι  πποολλλλοούύςς  εερρ--
γγααζζόόµµεεννοουυςς..

Η ριζοσπαστικοποίηση που υπάρχει
στο µαθητικό κίνηµα τα τελευταία
χρόνια, τον ∆εκέµβρη τράνταξε την
κυβέρνηση της φτώχειας, της ανερ-
γίας, του ρατσισµού, των πολεµικών
συµµαχιών και των δολοφόνων. Το κί-
νηµα του ∆εκέµβρη, όχι απλά έδιωξε,
αλλά διέλυσε την Ν∆ στην κυριολεξία.
Έχουν περάσει σχεδόν δύο µήνες
από τις εκλογές και η Ν∆ δεν έχει κα-
ταφέρει να βρει αρχηγό.

Όλα αυτά δεν ήταν ξαφνικά. Ας θυ-
µηθούµε τις φοιτητικές καταλήψεις
ενάντια στην αναθεώρηση του άρ-
θρου 16. Οι µαθητές καταλάµβαναν
τα σχολεία και ενώνονταν µε τους
φοιτητές και τους καθηγητές µε κυ-
ριότερο αίτηµα την κατάργηση της
βάσης του 10 και των πανελλαδικών
εξετάσεων.

Για να νικήσει το µαθητικό κίνηµα
δεν µπορεί να παλεύει µόνο του και
αποµονωµένο. Αυτό οδηγεί στην απο-
κλιµάκωση του αγώνα. Για να νικήσει
το µαθητικό κίνηµα χρειάζεται να ενω-
θεί µε τους εκπαιδευτικούς. Με κοινά
αιτήµατα για την Παιδεία και τα σχο-
λεία, ενωµένοι µαθητές και καθηγητές
µπορούµε από δω και πέρα να απαιτή-

σουµε από την κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ τ’
αυτονόητα. Σ’ αυτή την προοπτική
συµβάλουµε οι αντικαπιταλιστές µα-
θητές, οι Anticapitalista, όλα τα τελευ-
ταία χρόνια στα σχολεία.

Το αίτηµα για αφοπλισµό της αστυ-
νοµίας γίνεται περισσότερο αναγκαίο
αυτή τη στιγµή γιατί η ίδια αστυνοµία
που δολοφόνησε τον Γρηγορόπουλο
και συνεργάζεται µε τους νεοναζί, δο-
λοφονεί και µετανάστες µε πιο πρό-
σφατη την υπόθεση του Μοχάµεντ
Καµράν στο Α.Τ. Νίκαιας.

Αιτήµατα

ΗΗ  άάδδιικκηη  ββάάσσηη  ττοουυ  1100  πποουυ  έέββααλλεε  σσεε
εεφφααρρµµοογγήή  ηη  ΝΝ∆∆,,  ππεεττάάεειι  χχιιλλιιάάδδεεςς  µµαα--
θθηηττέέςς  κκάάθθεε  χχρρόόννοο  έέξξωω  ααππ’’  τταα  ππααννεεππιι--
σσττήήµµιιαα  κκααιι  λλιιγγοοσσττεεύύεειι  ττιιςς  θθέέσσεειιςς  εερργγαα--
σσίίααςς  γγιιαα  ττοουυςς  κκααθθηηγγηηττέέςς..  ΤΤοο  γγεεγγοοννόόςς
όόττιι  ηη  ΆΆνννναα  ∆∆ιιααµµααννττοοπποούύλλοουυ  ααπποοφφάάσσιι--
σσεε  νναα  ττηηνν  κκααττααρργγήήσσεειι  εείίννααιι  γγιιααττίί  οοιι  µµαα--
θθηηττέέςς  έέδδεειιξξαανν  άάγγρριιαα  τταα  δδόόννττιιαα  ττοουυςς
µµεε  κκααττααλλήήψψεειιςς  ααππόό  ττηηνν  ππρρώώττηη  µµέέρραα
ττηηςς  κκυυββέέρρννηησσηηςς  ττοουυ  ΠΠΑΑΣΣΟΟΚΚ,,  γγιιαα  νναα
µµηηνν  ττηηςς  θθυυµµίίσσοουυµµεε  κκααιι  ττοονν  ∆∆εεκκέέµµββρρηη..
ΘΘαα  σσυυννεεχχίίσσοουυµµεε  νναα  έέχχοουυµµεε  σστταα  ααιιττήή--
µµαατταα  µµααςς  ττηη  ββάάσσηη  ττοουυ  1100  µµέέχχρριι  νναα  κκαα--
ττααρργγηηθθεείί  σσττηηνν  ππρράάξξηη..

Το ίδιο ισχύει και για την χρηµατο-
δότηση στην Παιδεία. Το 15% του
προϋπολογισµού που διεκδικούµε εί-
ναι γιατί όλες οι κυβερνήσεις προτι-
µούν να δίνουν περισσότερα λεφτά
στην αστυνοµία, στο στρατό, στους
τραπεζίτες.

Ένα χρόνο µετά στον ∆εκέµβρη, η
εξέγερση είναι µπροστά µας. Σ’ όλα

τα σχολεία οι µαθητές ετοιµάζονται
για την επέτειο της δολοφονίας του
Αλέξη και τη διαδήλωση στις 7 ∆εκέµ-
βρη. Με όπλο την κατάληψη και την
απεργία µπορούµε να συνεχίσουµε
µέχρι τη νίκη. Αυτό σηµαίνει ότι τις
επόµενες µέρες ξεκινάµε γύρo γενι-
κών συνελεύσεων στα σχολεία, να πά-
ρουµε αποφάσεις για καταλήψεις
διαρκείας την περίοδο της επετείου
της εξέγερσης και τη µαζική συµµετο-
χή σε όλα τα συλλαλητήρια. Από τη
µεριά µας και τη µεριά του Συντονιστι-
κού Αντίστασης Μαθητικών Πρωτο-
βουλιών δίνουµε όλες µας τις δυνά-
µεις για να οργανωθούν µε τον καλύ-
τερο τρόπο οι αγώνες που πρόκειται
να δώσουν οι µαθητές µε την προο-
πτική ότι αυτό το κίνηµα µπορεί και
πρέπει να νικήσει.

Ορέστης Ηλίας
1ο Λύκειο Βριλησσίων

Αθήνα 17 Νοέµβρη 2009, στο µπλοκ του Συντονιστικού Αντίστασης Μαθητικών Πρωτοβουλιών

Ξεκινάει αυτήν την εβδοµάδα ο
γύρος των γενικών συνελεύσεων
στους τοπικούς συλλόγους της
∆ΟΕ. Οι Παρεµβάσεις κατεβαίνουν
µε πρόταση για απεργία στις 7 και
17 του ∆εκέµβρη . Στις 28 του Νο-
έµβρη θα πραγµατοποιηθεί και η
ολοµέλεια των προέδρων όπου θα
συζητηθεί ξανά η πρόταση τους.
Οι αποφάσεις των συνελεύσεων
των δασκάλων µπορούν να βάλουν
πίεση στις ηγεσίες των συνδικάτων
να προχωρήσουν σε κάλεσµα για
πανεργατική απεργία.



ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, ΑΡΑΣ

ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ
Θανάσης ∆ιαβολάκης

Ενόψει της Παναθηναϊκής Συνέλευσης της ΑΝΤΑΡΣΥΑ την Κυριακή, 29 Νοέµβρη
στις 3µµ, στο κλειστό γήπεδο του Μίλωνα στη Ν. Σµύρνη, η Εργατική Αλληλεγγύη
µίλησε µε το Γιάννη Σηφακάκη και τον Πέτρο Κωνσταντίνου από το ΣΕΚ.

Παναγιώτης Σωτήρης, ΑΡΑΝ

Μπορεί να φαίνονται µακριά, αλλά οι
εκλογές βρίσκονται µόλις ενάµισι µήνα
πίσω. Πως εκτιµάτε το εκλογικό αποτέ-
λεσµα;

Πέτρος: Το εκλογικό αποτέλεσµα έδειξε ότι
βρισκόµαστε µπροστά σε µια περίοδο αστά-
θειας και κρίσης και ταυτόχρονα κατέγραψε
µε τον πιο καθαρό τρόπο τους αγώνες και την
αντίσταση απέναντι στη Νέα ∆ηµοκρατία. Πί-
σω από το εκλογικό αποτέλεσµα βρίσκεται ο
θυµός και η οργή του κόσµου που εξεγέρθηκε
πέρσι το ∆εκέµβρη, που οργάνωσε τις µεγά-
λες απεργίες για το ασφαλιστικό, που οργάνω-
σε τις αντιπολεµικές και τις αντιρατσιστικές κι-
νητοποιήσεις. Όλος αυτός ο κόσµος έβαλε τη
σφραγίδα του στο εκλογικό αποτέλεσµα και
από αυτήν την άποψη, µπαίνουµε σε µια και-
νούργια περίοδο όπου η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ
θα έχει να διαχειριστεί την ίδια οργή και το θυ-
µό που έριξε τη Νέα ∆ηµοκρατία.

Γιάννης: ∆εν πρόκειται για µια οµαλή εναλλαγή
ανάµεσα σε διαχειριστές της εξουσίας, η αντί-
ληψη που λέει ότι λίγο-πολύ η άρχουσα τάξη
µπορεί ανενόχλητη να αλλάζει τα κόµµατα
εξουσίας δεν είναι σωστή. Το κίνηµα έπαιξε
και παίζει τεράστιο ρόλο. Η Νέα ∆ηµοκρατία
µέσα σε περίοδο κρίσης επιχείρησε να περά-
σει στην επίθεση για λογαριασµό της άρχου-
σας τάξης, πρώτον, στο επίπεδο του να περά-
σει µια σειρά από µέτρα. Αλλά βρέθηκε αντι-
µέτωπη µε µια συνεχή αντίσταση, ήταν αυτή η
αντίσταση που την έφθειρε. Και δεύτερον, µε-
τά το ∆εκέµβρη παίζοντας το χαρτί του ρατσι-
σµού, του νόµου και της τάξης, επιδίωξε να
υποτάξει τη ριζοσπαστικοποίηση, πράγµα που
επίσης δεν κατάφερε. Ετσι έφτασε στην εκλο-
γική συντριβή και την τεράστια µετεκλογική
κρίση.

Ποια είναι η εκτίµηση για τη συνέχεια,
µετά από τις πρώτες 40 µέρες διακυ-
βέρνησης ΠΑΣΟΚ;

Γιάννης: Το να πιστεύει κανείς ότι εκεί που δεν
πέτυχε η Νέα ∆ηµοκρατία, θα πετύχει µε ένα
µαγικό τρόπο το ΠΑΣΟΚ δεν προκύπτει από
πουθενά. Αν πάρουµε την περίοδο 1993-2004,
ήταν µια περίοδος µε µεγάλες συγκρούσεις
και ανταρσίες, τον Σκαραµαγκά, την απεργία
διαρκείας στην Ιονική, την κορύφωση µε τη γε-
νική απεργία και την απόσυρση του ασφαλιστι-
κού του Γιαννίτση. Αλλά και πολιτικά η ριζο-
σπαστικοποίηση του κόσµου προχώρησε ρα-
γδαία, θυµηθείτε τι σήµανε η επίσκεψη Κλίντον
το 1999, το αντιπολεµικό κίνηµα το Φλεβάρη-
Απρίλη 2003, η Θεσσαλονίκη το καλοκαίρι της
ίδιας χρονιάς. Η θεωρία ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ο
«αποτελεσµατικός» διαχειριστής υπερβάλλει.
Η συνδικαλιστική γραφειοκρατία δεν µπορεί
αυτόµατα και µόνιµα να ελέγχει τον κόσµο µέ-
σα στα συνδικάτα, το βλέπουµε αυτό ξανά και
ξανά, ειδικά όταν ξεσπάνε αντιστάσεις ή πρω-
τοβουλίες των αγώνων από τα κάτω.

Πέτρος: Το ΠΑΣΟΚ έχει βρεθεί πολύ γρήγορα
στη µέγγενη των πιέσεων της οικονοµικής κρί-
σης. Από τη µια, οι πιέσεις των καπιταλιστών
και της Κοµισιόν που βλέπουν σαν διέξοδο
από την κρίση να πετσοκόψουν τις δουλειές
και τις δαπάνες, να κατεβάσουν προϋπολογι-
σµό σκληρής λιτότητας, να χτυπήσουν τα
ασφαλιστικά δικαιώµατα, ενώ ταυτόχρονα µοι-
ράζουν απλόχερα σε τραπεζίτες και εξοπλι-
σµούς. Και από την άλλη, οι προσδοκίες και η
πίεση από τα κάτω -συµπεριλαµβανοµένου και
του κόσµου που το ψήφισε. Γι’ αυτό, η αντί-
σταση ενάντια στις επιθέσεις της κυβέρνησης
Παπανδρέου ξεκίνησε µε το καληµέρα. Οι
απεργίες στο λιµάνι, όπου το ΠΑΣΟΚ αναγκά-
στηκε να κάνει ένα σωρό µανούβρες για να
ελέγξει τον κόσµο, είναι ένα µέτωπο ανοιχτό.
Είναι ο κόσµος των stage και των συµβασιού-
χων που διεκδικεί σταθερή και µόνιµη δουλειά.
Είναι ο κόσµος του αντιρατσιστικού κινήµατος

που κατέβηκε στη µεγαλειώδη συναυλία στον
Αγ. Παντελεήµονα ενάντια στις ρατσιστικές
επιθέσεις και τη συνεργασία αστυνοµίας µε
τους φασίστες του ΛΑΟΣ και της «Χρυσής Αυ-
γής», ο κόσµος που βγήκε ενάντια στη δολο-
φονία του Καµράν.

Ποιες οι δυνατότητες και ποιοι οι στό-
χοι της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στη νέα περίοδο;

Πέτρος: Οι δυνατότητες της ΑΝΤΑΡΣΥΑ φάνη-
καν µε την άνοδο των ψήφων της από τις ευ-
ρωεκλογές στις εθνικές εκλογές. Καταφέραµε
να καταγραφούµε σαν µια µικρή, αλλά διακρι-
τή δύναµη και στην κάλπη. Οι αντιφάσεις και η
κρίση, που όπως φάνηκε και στις εκλογές αγ-
γίζουν και το ΣΥΡΙΖΑ και το ΚΚΕ, αυξάνουν αυ-
τές τις δυνατότητες. Mε µια προϋπόθεση: η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ να στηρίξει όλες τις µάχες και τις
ανταρσίες ενάντια στην κυβέρνηση του
ΠΑΣΟΚ βάζοντας ταυτόχρονα την πολιτική
προοπτική της ανατροπής του καπιταλισµού.
Να οργανώσουµε τις µάχες στα λιµάνια για να
µπλοκάρουµε τη συµφωνία της COSCO, τις
µάχες στα πανεπιστήµια για να πάρουν πίσω
το νόµο πλαίσιο και να υπερασπίσουµε το
άσυλο, τις µάχες ενάντια στο ρατσισµό για να
επιβάλουµε την αντιρατσιστική ατζέντα του κι-
νήµατος.

Η αντικαπιταλιστική Αριστερά µπορεί να κα-
θορίσει τις εξελίξεις. Για να το κάνουµε αυτό
αποτελεσµατικά, πρέπει να λειτουργήσουµε
ανοιχτά και ενωτικά µαζί µε όλο τον κόσµο της
κοινωνικής ανταρσίας που βρίσκεται στα συν-
δικάτα, στις γειτονιές, σε όλα τα κινήµατα, είτε
ψήφισε την ΑΝΤΑΡΣΥΑ είτε όχι. Υπάρχει πεδίο
δόξης λαµπρό. Η φετινή ογκώδης πορεία του
Πολυτεχνείου είναι εικόνα από το µέλλον.

Γιάννης: Ο κόσµος είναι θυµωµένος και κινείται
αριστερόστροφα. Ενάµισι χρόνο πριν, ανέβαζε
τον ΣΥΡΙΖΑ στο 18% στα γκάλοπ. Στις εκλο-
γές, δεν εξαφανίστηκε αυτός ο κόσµος. Ένα
µεγάλο κοµµάτι του ψήφισε ΠΑΣΟΚ για να
γκρεµίσει τη Νέα ∆ηµοκρατία. Αυτό δεν σηµαί-
νει ότι έχει µεγαλύτερη εµπιστοσύνη στο Γ.
Παπανδρέου ούτε ότι γύρισε την πλάτη του
στην Αριστερά. Αντίθετα, τα µάτια του κόσµου
-µε δεδοµένη και την κρίση της Ν∆ που συνε-
χίζεται- είναι στραµµένα προς την Αριστερά,
τις πρωτοβουλίες και τις ιδέες της. Η αστά-
θεια θα συνεχιστεί, το ίδιο και η ριζοσπαστικο-
ποίηση. Οι ανταρσίες είναι µπροστά. Αλλά
χρειάζονται οργάνωση, δεν θα προκύψουν αυ-
τόµατα.

Πέτρος: Έχουµε άµεσες µάχες µπροστά µας.
Στον ένα χρόνο από τη δολοφονία του Αλέξη
Γρηγορόπουλου να δώσουµε τη δυνατότητα
σε όλο το κίνηµα του περσινού ∆εκέµβρη να
δώσει το παρόν του µε συλλαλητήρια, µε κα-
ταλήψεις και κινητοποιήσεις στα πανεπιστήµια
και πανεκπαιδευτική τουλάχιστον απεργία την
Κυριακή και τη ∆ευτέρα 6-7 ∆εκέµβρη. Και να
συνεχίσουµε στηρίζοντας την προοπτική για
πανεργατική απεργία στις 17 ∆εκέµβρη που
αυτή τη στιγµή προωθείται από τα κάτω σε
σωµατεία και συλλόγους, ενάντια στον προϋ-
πολογισµό της επίθεσης στο ασφαλιστικό, του
παγώµατος των προσλήψεων και των αυξήσε-
ων.
Την Τρίτη 1/12 διαδηλώνουµε αντιπολεµικά
ενάντια στην Σύνοδο του ΟΑΣΕ και τον ερχοµό
της Χίλαρι Κλίντον στην Αθήνα. Αλλά και σε
όλα τα άλλα µέτωπα η ΑΝΤΑΡΣΥΑ πρέπει να
βρεθεί µπροστά. Από τα αντιρατσιστικά που
συνεχίζονται µε αιχµή την τιµωρία των ενόχων
για τη δολοφονία του Καµράν -στα οποία η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ θα πρέπει πολύ πιο αποφασιστικά
να στηρίξει τις πρωτοβουλίες που παίρνει η Κί-
νηση Ενωµένοι Ενάντια στο Ρατσισµό και τη
Φασιστική Απειλή- µέχρι τα µέτωπα ενάντια
στην καταστροφή του περιβάλλοντος και την
κινητοποίηση που ετοιµάζεται για τις 12 ∆ε-
κέµβρη.

Μ εεττάά  ττιιςς  εεκκλλοογγέέςς  ττοο  κκίίννηηµµαα,,  ηη  ααννττιικκααππιιττααλλιισσττιικκήή  ααρριισσττεερράά  κκααιι  ηη  ΑΑΝΝΤΤΑΑΡΡΣΣΥΥΑΑ  ββρρίίσσκκοοννττααιι  µµππρροοσσττάά  σσεε  ννέέ--
εεςς  ππρροοκκλλήήσσεειιςς  κκααιι  ννέέεεςς  ααππααιιττήήσσεειιςς..  ΗΗ  ααππάάννττηησσήή  ττοουυςς  ππρρέέππεειι  νναα  ξξεεκκιιννάάεειι  ααππόό  ττηηνν  εεκκττίίµµηησσηη  ττωωνν  ααπποο--
ττεελλεεσσµµάάττωωνν  πποουυ  ππρρέέππεειι  νναα  γγίίννοουυνν  ααννττιιλληηππττάά  µµεε  ββάάσσηη  ττοουυςς  αακκόόλλοουυθθοουυςς  άάξξοοννεεςς::  ΗΗ  ννίίκκηη  πποουυ  έέδδωωσσαανν

σσττοο  ΠΠΑΑΣΣΟΟΚΚ  κκυυρρίίωωςς  οοιι  ππλληηττττόόµµεεννοοιι  ααππόό  ττηηνν  κκρρίίσσηη  ((εερργγααττιικκέέςς  µµάάζζεεςς,,  ννεεοολλααίίαα,,  σσττρριιµµωωγγµµέένναα  ααγγρροοττιικκάά  κκααιι  µµιικκρροο--
αασσττιικκάά  σσττρρώώµµαατταα))  εεκκφφρράάζζεειι  λλιιγγόόττεερροο  εεµµππιισσττοοσσύύννηη  ππρροοςς  ττοο  ΠΠΑΑΣΣΟΟΚΚ  κκααιι  ππεερριισσσσόόττεερροο  κκααττααδδίίκκηη  ττηηςς  ααννττιιλλααϊϊκκήήςς
πποολλιιττιικκήήςς  ττηηςς  ΝΝ∆∆  ααλλλλάά  κκααιι  ττηηςς  γγρρααµµµµήήςς  ττηηςς  όόττιι  µµοοννααδδιικκήή  δδιιέέξξοοδδοοςς  ααππόό  ττηηνν  κκρρίίσσηη  ααπποοττεελλοούύνν  τταα  ««σσκκλληηρράά  ααλλλλάά
ααννααγγκκααίίαα»»  ααννττεερργγααττιικκάά  µµέέττρραα..  ΗΗ  υυπποοχχώώρρηησσηη  ττηηςς  κκααθθεεσσττωωττιικκήήςς  ααρριισσττεερράάςς  ήήτταανν  ττοο  εεκκλλοογγιικκόό  εεππιισσττέέγγαασσµµαα  ττηηςς
ααδδυυννααµµίίααςς  πποουυ  έέδδεειιξξεε  τταα  ππρροοηηγγοούύµµεενναα  χχρρόόννιιαα  νναα  οορργγααννώώσσεειι  ττηηνν  ααπποοττεελλεεσσµµααττιικκήή  ααννττίίσστταασσηη  ττωωνν  εερργγααζζόόµµεεννωωνν
σσττηη  σσκκλληηρρήή  ααννττεερργγααττιικκήή  πποολλιιττιικκήή  ττηηςς  ΝΝ∆∆..  ΤΤοο  εελλππιιδδοοφφόόρροο,,  γγιιαα  τταα  µµέέττρραα  µµααςς,,  ααπποοττέέλλεεσσµµαα  ττηηςς  ΑΑΝΝΤΤΑΑΡΡΣΣΥΥΑΑ  δδεείί--
χχννεειι  όόττιι  ααγγωωννιισσττιικκάά  κκοοµµάάττιιαα  ττωωνν  εερργγααζζόόµµεεννωωνν  κκααιι  ττηηςς  ννεεοολλααίίααςς  ααννααζζηηττοούύνν  σσττηηνν  ΑΑΝΝΤΤΑΑΡΡΣΣΥΥΑΑ  µµιιαα  άάλλλληη  ααρριισσττεε--
ρράά,,  εεννωωττιικκήή,,  ααννααττρρεεππττιικκήή  κκααιι  ννιικκηηφφόόρραα..  

Τα πρώτα δείγµατα της πασοκικής κυβερνητικής διαχείρησης (απολύσεις συµβασιούχων και stage, προϋπο-
λογισµός, ιδιωτικοποιήσεις, σχέδια για την παιδεία κ.λπ) πείθουν ότι το ΠΑΣΟΚ θα βιαστεί να υλοποιήσει βαθει-
ές αντεργατικές τοµές, όσο διαρκεί η όποια περίοδος ανοχής και αναµονής. Για να ξεπεράσει το κεφάλαιο την
κρίση, για µια νέα περίοδο αυξηµένης κερδοφορίας, απαιτείται µια εργατική τάξη ευέλικτη, κακοπληρωµένη,
ανασφαλής και µε περιορισµένα εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώµατα. Το τσάκισµα κάθε έννοιας µόνιµης και
σταθερής απασχόλησης συµπυκνώνει αυτή την απαίτηση και στην κατεύθυνση αυτή κινείται άµεσα η κυβέρνη-
ση του ΠΑΣΟΚ. Όµως η πολιτική αυτή συναντά ήδη αντιστάσεις, οι αγώνες που συνέβαλαν αποφασιστικά στην
πτώση της Ν∆ συνεχίζονται. Για µεγάλα τµήµατα εργαζοµένων, ανεξάρτητα από πολιτικές τοποθετήσεις, η άρ-
νηση να υποστούν όλες τις συνέπειες της κρίσης δεν είναι ζήτηµα ιδεολογικής αντίληψης αλλά µιας σκληρής
πραγµατικότητας που φωνάζει «δεν αντέχουµε άλλο». Το ζητούµενο για το εργατικό κίνηµα στις νέες συνθήκες
είναι πως θα µπορέσουν οι αντιστάσεις αυτές να απλωθούν σε όλο και µεγαλύτερα τµήµατα εργαζοµένων, να
ενοποιηθούν, να συγκροτήσουν µαζί µε τη νεολαία συνολικό κίνηµα ανατροπής αυτής της πολιτικής. 

Εδώ ακριβώς αναδεικνύονται τα καθήκοντα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ στις νέες συνθήκες. Κάθε συζήτηση για την
αναβάθµιση της δηµοκρατικής της λειτουργίας, για το βάθεµα της πολιτικής της ενότητας, για την οργανωτι-
κή της ανασυγκρότηση, πρέπει να γίνει στο έδαφος της αποφασιστικής συµβολής της στο ξεδίπλωµα και τη
νικηφόρα προοπτική των αγώνων. Εκεί θα δοκιµάζονται οι διαφορετικές προσεγγίσεις, εκεί θα δηµιουργούνται
οι πολιτικές προϋποθέσεις για µια όλο και πιο δυνατή αντικαπιταλιστική αριστερά. Έχουµε ήδη την εµπειρία
από το προηγούµενο διάστηµα και το κεκτηµένο µιας ελπιδοφόρας παρέµβασης σε δυο εκλογικές αναµετρή-
σεις. Την Κυριακή στο «Μίλωνα» να συζητήσουµε αυτές τις εµπειρίες, να δώσει ο καθένας τις ιδέες του για τη
συνέχεια. Ο ρόλος και η γνώµη συντρόφων που στηρίζουν ενεργητικά την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, χωρίς να είναι ενταγµέ-
νοι σε κάποια από τις οργανώσεις της είναι σηµαντικός. Το πιο πετυχηµένο ως τώρα εγχείρηµα ενότητας της
αντικαπιταλιστικής, επαναστατικής αριστεράς είναι στα χέρια µας. Γι’αυτό και θα προχωρήσει! 

Γ ιιαα  νναα  δδεείίξξοουυµµεε  έέµµππρραακκτταα  όόττιι  ηη  ΑΑΝΝΤΤΑΑΡΡΣΣΥΥΑΑ
δδεενν  εείίννααιι  ααππλλώώςς  µµιιαα  σσυυσσππεείίρρωωσσηη  ααννττιικκααππιι--
ττααλλιισσττιικκώώνν  δδυυννάάµµεεωωνν,,  ααλλλλάά  µµιιαα  σσυυννοολλιικκήή

ππρρόότταασσηη  κκααιι  δδιιααδδιικκαασσίίαα  γγιιαα  ττηηνν  αανναασσύύννθθεεσσηη  µµιιααςς
σσύύγγχχρροοννηηςς  ρριιζζοοσσππαασσττιικκήήςς  ααννττιικκααππιιττααλλιισσττιικκήήςς
ααρριισσττεερράάςς,,  ππρρέέππεειι  νναα  ααππααννττήήσσοουυµµεε  σσεε  κκρρίίσσιιµµεεςς
ππρροοκκλλήήσσεειιςς::

Η πρώτη είναι η παρέµβαση στα κοινωνικά µέ-
τωπα για να υπάρξει αγωνιστική απάντηση στο
νέο γύρο αντιλαϊκής επίθεσης που µεθοδεύει η
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ µε αιχµές την ελαστική
εργασία, τις απολύσεις, τη λιτότητα, τις εκπαι-
δευτικές αναδιαρθρώσεις, τον αυταρχισµό. Αυτό
δεν περνάει µόνο από την αλληλεγγύη σε κινητο-
ποιήσεις, ούτε αφορά απλώς ένα ηµερολόγιο
αγωνιστικών ορόσηµων. Προϋποθέτει πρωτοπό-
ρο ρόλο για να προετοιµαστούν αγώνες και περ-
νά από το να υπάρχουν τα µαζικά σχήµατα που
θα παίξουν αυτό το ρόλο: Πανελλαδική δικτύωση-
συγκρότηση των εργατικών παρεµβάσεων – συ-
σπειρώσεων – κινήσεων σε δηµόσιο και ιδιωτικό
τοµέα. Ενίσχυση της προσπάθειας τα ΕΑΑΚ να
ανοιχτούν συνολικά στη νεολαία. Συντονισµός
των αριστερών τοπικών σχηµάτων και κινήσεων.

Η δεύτερη είναι οι τις πολιτικές πρωτοβουλίες
που πρέπει να πάρει η ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Αυτό αφορά
τις κεντρικές καµπάνιες και την αναβάθµιση του
προγραµµατικού λόγου της ΑΝΤΑΡΣΥΑ απέναντι
στην κρίση της υπαρκτής Αριστεράς, είτε στην
εκδοχή του ηττοπαθούς συντηρητικού αποµονω-
τισµού του ΚΚΕ είτε στην εκδοχή του αντινεφιλε-
λεύθερου αριστερού κυβερνητισµού του ΣΥΡΙΖΑ.

Αφορά, όµως, και την παρέµβαση σε κεντρικές
πολιτικές µάχες. Οι εκλογές για την Τοπική Αυτο-
διοίκηση το επόµενο φθινόπωρο έχουν µεγάλη
σηµασία και σε σχέση µε την αντιδραστική επιχει-
ρηµατική αναδιάρθρωση των θεσµών του «τοπι-
κού κράτους» και ως πεδίο όπου θα καταγρα-
φούν πολιτικοί συσχετισµοί. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ από
τώρα να πάρει πρωτοβουλίες για να υπάρξει η
πιο πλατιά και µαζική παρουσία και καταγραφή
σχηµάτων και ψηφοδελτίων της ριζοσπαστικής
αριστεράς στις αυτοδιοικητικές εκλογές. 

Η τρίτη πρόκληση αφορά τη δηµοκρατική συ-
γκρότηση. Η ΑΝΤΑΡΣΥΑ για να παίξει το ρόλο
που της αναλογεί πρέπει να µπορεί να συνθέτει
τις εµπειρίες, τις αναζητήσεις και τους προβλη-
µατισµούς των αγωνιστών που στρέφονται προς
αυτήν και να αποτελεί εργαστήρι πρωτότυπων
πολιτικών και προγραµµατικών συνθέσεων. Αυτό
απαιτεί µε τόλµη να προχωρήσουµε σε µια πλή-
ρως δηµοκρατική λειτουργία: Να αποκτήσει η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ µέλη ώστε να είναι ενότητα συντρό-
φων και όχι µόνο µέτωπο οργανώσεων, να υπάρ-
χουν αιρετά και ανακλητά όργανα που να λογο-
δοτούν στις τοπικές επιτροπές, να υπάρχει δηµο-
κρατική συζήτηση και απόφαση σε κάθε επίπεδο
χωρίς λογικές βέτο και υποχρεωτικής οµοφωνίας. 

Τόσο η Παναθηναϊκή Συνέλευση όσο –και κυ-
ρίως– η Πανελλαδική Συνέλευση στα τέλη Γενά-
ρη πρέπει να είναι τοµές και στην πολιτική παρέµ-
βαση και δηµοκρατική συγκρότηση της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Για να δώσουµε πραγµατικά σχήµα
στην ελπίδα που γέννησε το εγχείρηµά µας. 

Τ αα  ααπποοττεελλέέσσµµαατταα  ττωωνν  ββοουυλλεευυττιικκώώνν  εεκκλλοογγώώνν
αανντταανναακκλλοούύνν  ααννττιιφφααττιικκέέςς  ττάάσσεειιςς..  ΑΑππόό  ττηη  µµίίαα
ππλλεευυρράά  ααπποοττυυππώώθθηηκκεε  ηη  ααννττίίθθεεσσηη  εευυρρύύττεε--

ρρωωνν  κκοοιιννωωννιικκώώνν  σσττρρωωµµάάττωωνν  σσττοονν  ττρρόόπποο  δδιιαακκυυββέέρρ--
ννηησσηηςς  όόππωωςς  αασσκκήήθθηηκκεε  ττοο  ππρροοηηγγοούύµµεεννοο  χχρροοννιικκόό
δδιιάάσσττηηµµαα  ααππόό  ττηηνν  ΝΝ∆∆..  ΑΑππόό  ττηηνν  άάλλλληη  ηη  ααπποοσσττοοίίχχιισσηη
––  δδιιααλλυυττοοπποοίίηησσηη  ττοουυ  µµππλλοοκκ  ττηηςς  ΝΝ∆∆  σσυυννοοδδεεύύττηηκκεε
ππααρράάλλλληηλλαα  µµεε  ττηηνν  εεννττυυππωωσσιιαακκήή  σσεε  εεύύρροοςς  δδιιααφφοορράά
µµεε  ττοο  ΠΠΑΑΣΣΟΟΚΚ  ηη  οοπποοίίαα  οοδδήήγγηησσεε  κκααιι  σσεε  ιισσχχυυρρήή  κκοοιι--
ννοοββοουυλλεευυττιικκήή  ππλλεειιοοψψηηφφίίαα..  ΜΜίίαα  εεξξέέλλιιξξηη  πποουυ  δδηηµµιι--
οουυρργγεείί  οορριισσµµέέννεεςς  ππρροοϋϋπποοθθέέσσεειιςς  γγιιαα  κκυυββεερρννηηττιικκήή
σσττααθθεερρόόττηητταα,,  ηη  οοπποοίίαα  ήήτταανν  άάλλλλωωσσττεε  κκααιι  ττοο  ζζηηττοούύ--
µµεεννοο  γγιιαα  ττοο  σσυυνναασσππιισσµµόό  εεξξοουυσσίίααςς  γγιιαα  έένναα  µµεεγγάάλλοο
χχρροοννιικκόό  δδιιάάσσττηηµµαα,,  ιιδδιιααίίττεερραα  ααππόό  ττοονν  ∆∆εεκκέέµµββρρηη  κκααιι
έέππεειιτταα..  

Κοµβικά η πολιτική και κοινωνική συγκυρία µετά
τα αποτελέσµατα των εκλογών χαρακτηρίζεται κυ-
ρίαρχα από:

Την αποφυγή από την πλευρά της άρχουσας τά-
ξης µετατροπής της πολιτικής – οικονοµικής κρί-
σης σε κρίση εκπροσώπησης 

Την σχετική σταθεροποίηση του πολιτικού συ-
στήµατος και την άµεση επιδίωξη από την πλευρά
του αστισµού της σταθεροποίησης των νεοφιλε-
λεύθερων πολιτικών απέναντι στις λαϊκές αντιστά-
σεις και διεκδικήσεις.

Την πολιτική υποχώρηση και δεξιά µετατόπιση
της κοινοβουλευτικής αριστεράς

Τη συνέχιση µε αντίστοιχη αν όχι µεγαλυτερη
ένταση της οικονοµικής κρίσης στην Ελλάδα µε
σοβαρές επιπτώσεις στα εργαζόµενα στρώµατα,
κυρίαρχα σε αυτά των νέων µισθωτών στρωµάτων.

Το αποτέλεσµα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ, στις βουλευτι-
κές εκλογές, έχει δυο όψεις. Κύρια αποτυπώνει
ένα υπαρκτό πολιτικό δίκτυο, και µία πολιτική φυ-
σιογνωµία που µπορεί να µην είναι περιθωριακή.
Από την άλλη πλευρά το αποτέλεσµα αυτό εξακο-
λουθεί στο ίδιο βαθµό µε το παρελθόν να είναι
αναντίστοιχο µε την κοινωνική εµβέλεια της αντικα-
πιταλιστικής αριστεράς σε µια σειρά χώρους και
πολιτικά µέτωπα.

Το επόµενο χρονικό διάστηµα η ΑΝΤΑΡΣΥΑ,
πρέπει να κινηθεί προς διπλή κατεύθυνση. Αφενός
να αναλάβει πολιτικές πρωτοβουλίες στα βασικά
πολιτικά µέτωπα (το µέτωπο αντίστασης στην επι-
δείνωση των συνθηκών στους χώρους δουλειάς,
µε τις απολύσεις, την καθήλωση των αµοιβών και
την εντατικοποίηση της εργασίας, το µέτωπο της
αυταρχικής αναδιοργάνωσης του εκλογικού συ-
στήµατος και του αυτοδιοικητικού χάρτη, το µέτω-
πο της πειθάρχησης – καταστολής, το µέτωπο της
καπιταλιστικής διαχείρισης του χώρου και της οι-
κολογικής κρίσης και το µέτωπο της εκπαίδευσης),
αφετέρου να βαθύνει την οργανωτική και πολιτική
της συγκρότηση. Πιο συγκεκριµένα η ΑΝΤΑΡΣΥΑ: 

Πρέπει να επιδιώξει την ενεργοποίηση της πολι-
τικό ιδεολογικής συζήτησης στο εσωτερικό της αλ-
λά όχι µόνο. Μία πρωτοβουλία η οποία θα µπορού-
σε να αναληφθεί θα ήταν η διεξαγωγή διηµέρου µε
θεµατολογία α) ελληνικός κοινωνικός σχηµατισµός
πολιτική και κοινωνική συγκυρία β) κρίση – εργατι-
κή τάξη – λαϊκά στρώµατα – εργατικό κίνηµα

Από την επόµενη χρονιά η ΑΝΤΑΡΣΥΑ πρέπει να
αποκτήσει µέλη, ανεξάρτητα αν είναι ανένταχτοι ή
οργανωµένοι αγωνιστές. Η συµµετοχή στις τοπι-
κές ή κλαδικές επιτροπές θα πρέπει να είναι προϋ-
πόθεση για την απόκτηση της ιδιότητας του µέ-
λους

Από την επόµενη χρονιά και µετά θα πρέπει να
συγκροτηθεί πανελλαδικό σώµα – συνέλευση που
θα συνεδριάζει ανά τακτά χρονικά διαστήµατα. Σε
µία πρώτη φάση µπορεί να συγκροτείται κατά πλει-
οψηφία από αιρετούς και ανακλητούς εκπροσώ-
πους των επιτροπών βάσης που θα εκλέγονται µε
βάση την απλή αναλογική µε µία µαζική αντιπρο-
σώπευση 

Το κεντρικό συντονιστικό του ΑΝΤΑΡΣΥΑ, θα
πρέπει σταδιακά να διευρυνθεί, να συµπεριλαµβά-
νει σε µεγαλύτερο βαθµό, ανένταχτο δυναµικό.
Σταδιακά θα πρέπει να εκλέγεται από πανελλαδικό
σώµα και να επανεκλέγεται και αυτό σε σχετικά εύ-
λογο χρονικό διάστηµα.

Ο ιι  εεκκλλοογγέέςς  ττοουυ  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ  κκααττααγγρράάφφοουυνν
ττηηνν  δδιιάάχχυυττηη  κκοοιιννωωννιικκήή  δδυυσσααρρέέσσκκεειιαα  ααππόό
ττιιςς  αασσκκοούύµµεεννεεςς  πποολλιιττιικκέέςς  κκααιι  ττηη  χχρρεεοοκκοοππίίαα

ττοουυςς  σσττηη  σσυυννεείίδδηησσηη  ππλλααττιιώώνν  µµααζζώώνν,,  σσυυννεεππώώςς  ττηηνν
δδυυννααττόόττηητταα  δδηηµµιιοουυρργγίίααςς  ιισσχχυυρρήήςς  κκοοιιννωωννιικκήήςς  ααννττιι--
πποολλίίττεευυσσηηςς..  ΩΩσσττόόσσοο  ηη  σσττρροοφφήή  µµεεγγάάλλοουυ  µµέέρροουυςς
ττωωνν  ψψηηφφοοφφόόρρωωνν  σσττηηνν  ααπποοχχήή  κκααιι  ηη  µµεείίωωσσηη  ττοουυ  σσυυ--
ννόόλλοουυ  ττωωνν  ψψήήφφωωνν  κκααιι  ττωωνν  πποοσσοοσσττώώνν  ττηηςς  ΑΑρριισσττεε--
ρράάςς  δδεείίχχννοουυνν  ττηηνν  ααδδυυννααµµίίαα  ύύππααρρξξηηςς  ααξξιιόόππιισσττηηςς
πποολλιιττιικκήήςς  ααννττιιπποολλίίττεευυσσηηςς..  ΣΣεε  ααυυττόό  ττοο  πποολλιιττιικκόό  ττοο--
ππίίοο  ηη  µµιικκρρήή  ααύύξξηησσηη  ττωωνν  ψψήήφφωωνν  ττηηςς  ΑΑΝΝΤΤΑΑΡΡΣΣΥΥΑΑ
ααπποοττεελλεείί  θθεεττιικκόό  γγεεγγοοννόόςς  πποουυ  µµααςς  εεππιιττρρέέππεειι  ααλλλλάά
κκααιι  µµααςς  εεππιιββάάλλλλεειι  νναα  ππρροοχχωωρρήήσσοουυµµεε,,  υυππεερρββααίίννοο--
ννττααςς  ττιιςς  ααδδυυννααµµίίεεςς  µµααςς..

Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ προωθεί µια σκληρή,
νεοφιλελεύθερη πολιτική. Εκατοντάδες χιλιάδων
απολύσεις συµβασιούχων, πάγωµα µισθών και συ-
ντάξεων, νέα φοροεπιδροµή σε µισθωτούς και συ-
νταξιούχους µε αύξηση των έµµεσων φόρων και
του φόρου ακίνητης περιουσίας, άνοιγµα του
ασφαλιστικού µε προοπτική αύξηση ορίων συντα-
ξιοδότησης και µείωσης συντάξεων. Ιδιωτικοποιή-
σεις δηµόσιας γης και περιουσίας (λιµάνια, ακτές)
µε απώλειες επιπλέον θέσεων εργασίας (Σκαραµα-
γκάς, Ναυπηγοεπισκευαστική Ζώνη). Βαθιά αντι-
δραστικές τοµές στην Παιδεία, µέσω των οποίων,
τα παιδιά ευρύτατων λαϊκών στρωµάτων ωθούνται
από πολύ µικρά στο περιθώριο. Παράλληλα έντα-
ση της καταστολής και δραστική συρρίκνωση δη-
µοκρατικών δικαιωµάτων: στρατοκρατία του κέ-
ντρου της Αθήνας, γενίκευση των µαζικών και
αναίτιων προσαγωγών, αναγόρευση των µετανα-
στών σε αιτία των προβληµάτων µας, απελάσεις
και στρατόπεδα συγκέντρωσης, νέο (σχεδόν πλει-
οψηφικό) εκλογικό σύστηµα, ώστε να εξαφανισθεί

η Αριστερά από το Κοινοβούλιο, Καποδίστριας 2
για αναγκαστική και απευθείας υποταγή των τοπι-
κών κοινωνιών στην Ε.Ε. Πρόκειται για µια πολιτική
επικίνδυνη, που αν εφαρµοσθεί, απειλεί µε περιθω-
ριοποίηση, ακόµα και εξαφάνιση, µεγάλο µέρος
των δυνάµεων της εργασίας.

Η πίεση του κεφαλαίου και της ακόµα συντηρη-
τικότερης, µετά την ισχύ της συνθήκης της Λισα-
βόνας Ε.Ε. για την άσκηση αυτών των πολιτικών εί-
ναι δεδοµένη, όπως επίσης η συναίνεση της Ν.∆.
και η ανεπάρκεια της κοινοβουλευτικής Αριστεράς.

Επειδή ωστόσο η κυβέρνηση γνωρίζει ότι, παρά
τον συµβιβασµό της ηγεσίας του συνδικαλιστικού
κινήµατος, η όξυνση της ταξικής πάλης θα είναι
έντονη, ενεργοποιεί όλους τους κατασταλτικούς
και ιδεολογικούς µηχανισµούς τροµοκράτησης της
εργατικής τάξης. Γι’ αυτό, σε αυτή την συγκυρία,
οι διαχωριστικές λογικές στο εργατικό και λαϊκό κί-
νηµα είναι καταστροφικές και πρακτικά βοηθούν
τον αντίπαλο.
Το Μέτωπο της ΑΝΤΑΡΣΥΑ οφείλει να στοχεύσει:
1. Στην ανασυγκρότηση του εργατικού και του ευ-

ρύτερου λαϊκού κινήµατος, ενισχύοντας την πο-
λιτικοποίηση, την αυτονοµία και την µαζικότητά
του.

2. Στην ενότητα και ανασυγκρότηση της κατακερ-
µατισµένης εργατικής τάξης.

3. Στην εκπόνηση ενός προγράµµατος που θα
συνδέει τα άµεσα, καθηµερινά αιτήµατα µε το
στόχο του σοσιαλισµού και το απελευθερωτικό
κοµµουνιστικό όραµα.

Η αναγκαία οργανωτική συγκρότηση του Μετώ-
που µόνον ως διαδικασία παράλληλη µε την προώ-
θηση των προηγούµενων στόχων µπορεί να πραγ-
µατωθεί.

Εικόνες από το μέλλον
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ΑΑ γγααππηηττοοίί  σσύύννττρροοφφοοιι  ττοουυ  ΣΣοο--
σσιιααλλιισσττιικκοούύ  ΕΕρργγααττιικκοούύ  ΚΚόόµµ--
µµααττοοςς  κκααιι  ττηηςς  ΑΑΝΝΤΤΑΑΡΡΣΣΥΥΑΑ,,

εεκκ  µµέέρροουυςς  ττοουυ  ΜΜππλλόόκκοο  ννττ''  ΕΕσσκκέέρρδδαα,,
ττοουυ  ΜΜππλλόόκκοουυ  ττηηςς  ΑΑρριισσττεερράάςς  ααππόό
ττηηνν  ΠΠοορρττοογγααλλίίαα,,  θθέέλλωω  νναα  σσααςς  εευυχχαα--

ρριισσττήήσσωω  ππάάρραα  πποολλύύ  γγιιαα  ττηηνν  ππρρόόσσκκλληησσηη  νναα
σσυυµµµµεεττάάσσχχοουυµµεε  σσττιιςς  εεκκδδηηλλώώσσεειιςς  ““ΕΕννααςς  άάλλλλοοςς
κκόόσσµµοοςς  εείίννααιι  εεφφιικκττόόςς..  ΗΗ  κκρρίίσσηη  ττοουυ  κκααππιιττααλλιι--
σσµµοούύ,,  ηη  ΣΣοοσσιιααλλδδηηµµοοκκρρααττίίαα  κκααιι  ηη  ΑΑννττιικκααππιιττααλλιι--
σσττιικκήή  ΑΑρριισσττεερράά””,,  πποουυ  οορργγααννώώννεεττεε  σσττιιςς  2211--2222
ΝΝοοέέµµββρρηη  σσττηηνν  ΑΑθθήήνναα..

Με λύπη µας σας ενηµερώνουµε ότι δεν
µπορούµε να είµαστε παρόντες στην Αθήνα για
την εκδήλωση. Το ίδιο σαββατοκύριακο, οπως
ξέρετε, πραγµατοποιείται το συνέδριο του Πε-
Ες-Ου-Ούβε, του Ενωτικού Σοσιαλιστικού Κόµ-
µατος της Βενεζουέλας και στο Καράκας θα
οργανωθεί µια µεγάλη “∆ιεθνής Σύνοδος Πολι-
τικών Κοµµάτων” για να συµµετάσχει στο γεγο-
νός. Αυτή τη στιγµή που σας γράφω, είµαι στη
Βενεζουέλα, εκπροσωπώντας το Μπλόκο.Το
ίδιο σαββατοκύριακο, στις Βρυξέλες, το ∆ιε-
θνές Γραφείο του Μπλόκου οργανώνει και φι-
λοξενεί µια επίσκεψη και ένα σεµινάριο µε µια
µεγάλη αντιπροσωπείο πορτογάλων δηµοσιο-
γράφων. Αυτό το γεγονός απαιτεί υποχρεωτικά
την παρουσία των τριών ευρωβουλευτών µας
και όλων των µελών του ∆ιεθνούς µας Γραφεί-
ου.

Ελπίζουµε πραγµατικά ότι η συγκέντρωσή
σας θα είναι αποδοτική, αφενός ως ανταλλαγή
απόψεων -κάτι τόσο αναγκαίο- σχετικά µε την
κατάσταση της Αριστεράς στην Ευρώπη, τα
δυνατά σηµεία και τις αδυναµίες που έχει δεί-
ξει αντιµέτωπη µε την καπιταλιστική κρίση και
µε τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
Αφετέρου θα είναι σηµαντικές οι τοποθετήσεις
σας για την κατάσταση στην Ελλάδα, τους νέ-
ους αγώνες και τις καινούργιες απαντήσεις
που παρουσιάζει η Αριστερά στην ελληνική κοι-
νωνία γενικά και ιδιαίτερα στην εργατική τάξη.

∆εξιά πολιτική

ΜΜααςς  εεννδδιιααφφέέρροουυνν  πποολλύύ  οοιι  πποολλιιττιικκέέςς  εεξξεελλίίξξεειιςς
σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  κκααιι  οοιι  ννέέεεςς  ππρροοκκλλήήσσεειιςς  πποουυ  φφέέρρ--
ννοουυνν  σσττηη  δδιικκήή  µµααςς  ΑΑρριισσττεερράά..  ΕΕίίννααιι  πποολλύύ  εεννθθααρρ--
ρρυυννττιικκόό  όόττιι  ηη  δδεεξξιιάά  ηηττττήήθθηηκκεε,,  όόµµωωςς  ττώώρραα  µµάάλλ--
λλοονν  ααννττιιµµεεττωωππίίζζεεττεε  µµιιαα  κκααττάάσστταασσηη  κκάάππωωςς  ππαα--
ρρόόµµοοιιαα  µµεε  ττηηνν  πποορρττοογγααλλιικκήή,,  όόπποουυ  ηη  ήήτττταα  ττοουυ
δδεεξξιιοούύ  κκόόµµµµααττοοςς  ττοουυ  ΜΜππααρρόόζζοο,,  λλίίγγοο  ααφφόόττοουυ
ααυυττόόςς  µµεετταακκιιννήήθθηηκκεε  σσττιιςς  ΒΒρρυυξξέέλλεεςς  γγιιαα  νναα  γγίίννεειι  

ΟΟ εεννθθοουυσσιιαασσµµόόςς  κκααιι  ηη  ζζωω--
ννττααννήή  σσυυζζήήττηησσηη  κκυυρριιάάρρ--
χχηησσαανν  κκααιι  σσττιιςς  1100  σσυυζζηη--

ττήήσσεειιςς  ττοουυ  δδιιήήµµεερροουυ  ««ΕΕννααςς  άάλλ--
λλοοςς  κκόόσσµµοοςς  εείίννααιι  εεφφιικκττόόςς»»  πποουυ
οορργγάάννωωσσεε  ττοο  ΣΣΕΕΚΚ  σσττηη  ΝΝοοµµιικκήή
σσττιιςς  2211--2222  ΝΝοοέέµµββρρηη..  TToo  δδιιήήµµεερροο
άάννοοιιξξεε    ππααννηηγγυυρριικκάά  ττοο  ββρράάδδυυ  ττοουυ
ΣΣααββββάάττοουυ  µµεε  ττηηνν  εεκκδδήήλλωωσσηη  ««ΗΗ
κκρρίίσσηη  ττοουυ  ΚΚααππιιττααλλιισσµµοούύ,,  ηη  σσοο--
σσιιααλλδδηηµµοοκκρρααττίίαα  κκααιι  ηη  ααννττιικκααππιιτταα--
λλιισσττιικκήή  ααρριισσττεερράά»»  κκααιι  οοµµιιλληηττέέςς
ττηηνν  ΟΟύύτταα  ΣΣππέέρριι,,  ααππόό  ττοο  ααρριισσττεερρόό
κκόόµµµµαα  DDiiee  LLiinnkkee  ττηηςς  ΓΓεερρµµααννίίααςς,,
ττοονν  ΙΙββάάνν  ΛΛεεµµέέττρρ  ααππόό  ττοο  ΝΝέέοο  ΑΑννττιι--
κκααππιιττααλλιισσττιικκόό  ΚΚόόµµµµαα  ττηηςς  ΓΓααλλ--
λλίίααςς,,  ττοονν  ΑΑννττώώννηη  ∆∆ρρααγγααννίίγγοο  ααππόό
ττοο  ΝΝέέοο  ΑΑρριισσττεερρόό  ΡΡεεύύµµαα  κκααιι  ττοο
ΣΣυυννττοοννιισσττιικκόό  ττηηςς  ΑΑΝΝΤΤΑΑΡΡΣΣΥΥΑΑ  κκααιι
ττηη  ΜΜααρρίίαα  ΣΣττύύλλλλοουυ  ααππόό  ττοο  ΣΣοοσσιιαα--
λλιισσττιικκόό  ΕΕρργγααττιικκόό  ΚΚόόµµµµαα..  

Ηταν µια πλούσια συζήτηση,
όπου αντικαπιταλιστές από την
Ευρώπη και την Ελλάδα συζήτη-
σαν για τις προοπτικές που ανοί-
γονται στο κίνηµα και το ρόλο
των επαναστατών µέσα στη νέα
περίοδο της οικονοµικής κρίσης.
(Οι εισηγήσεις των οµιλητών, κα-
θώς και την παρέµβαση από το
Μπλόκο της Αριστεράς στην
Πορτογαλία βρίσκονται σε αυτήν
και στις επόµενες σελίδες).

Το διήµερο ξεκίνησε µε ένα λε-
πτό σιγής στη µνήµη του συντρό-
φου ΚΚρριιςς  ΧΧάάρρµµαανν, ηγετικού στε-
λέχους του Σοσιαλιστικού Εργα-
τικού Κόµµατος της Βρετανίας
(SWP) που έφυγε ξαφνικά από τη
ζωή πριν από δυο βδοµάδες -ένα
λεπτό σιγής που το ακολούθησε
ένα ζεστό χειροκρότηµα και το
σύνθηµα ‘δεν θρηνούµε, οργα-
νώνουµε’. 

Και έκλεισε µε τον ίδιο τρόπο,
µε το ‘αγωνιστικό ηµερολόγιο’
που µας θύµισε, στο κλείσιµο της
τελευταίας συζήτησης µε θέµα
«Η αριστερά και η πάλη για το
Σοσιαλισµό στον 21ο Αιώνα» ο
Πάνος Γκαργκάνας.  Ενα ηµερο-
λόγιο που προµηνύει ένα νέο
θερµό ∆εκέµβρη µε απεργίες και
διαδηλώσεις ενάντια στις επιθέ-
σεις της κυβέρνησης Παπανδρέ-
ου, τη διαδήλωση ενάντια στην
επίσκεψη της Χίλαρι Κλίντον, την
επέτειο της δολοφονίας του Αλέ-
ξη Γρηγορόπουλου και της εξέ-
γερσης του ∆εκέµβρη, την Πανα-
θηναϊκή Συνέλευση της
ΑΝΤΑΡΣΥΑ στις 29 Νοέµβρη στο
Mίλωνα.

‘Ο αντικαπιταλισµός έχει γίνει
καθηµερινή λέξη. Ας την κάνουµε
λοιπόν πράξη... Να φτιάξουµε το
πολιτικό όργανο εκείνο που θα
συντονίσει την πτώση του ελληνι-
κού καπιταλισµού... Αυτή είναι η
δουλειά µας'. Με αυτά τα λόγια

έκλεισε την εισήγησή του στην
ίδια συζήτηση, το βράδυ της Κυ-
ριακής, ο ∆∆ηηµµήήττρρηηςς  ΛΛιιββιιεερράάττοοςς.
Το ακροατήριο -οι σύντροφοι και
οι συντρόφισσες που είχαν γεµί-
σει το αµφιθέατρο της Νοµικής
απάντησαν µε ένα θερµό, ενθου-
σιώδες και µακρόσυρτο χειρο-
κρότηµα. Ναι, ο 21ος αιώνας θα
είναι ο αιώνας του σοσιαλισµού,
όπως έλεγε λίγα λεπτά µόνο πριν
ο εισηγητής. Ναι η ανατροπή του
καπιταλισµού βρίσκεται σήµερα
στην ηµερήσια διάταξη. Το σύ-
στηµα είναι ευάλωτο. ‘Γιατί, πα-
ρόλο που φαίνεται άγριο, που
έχει τις αστυνοµίες του, έχει
τους χαφιέδες του, έχει τις δια-
νοήσεις του, έχει τις τηλεορά-
σεις του, είναι πολύ αδύνατο.
Ακούµε τα ραδιόφωνα και τις τη-
λεοράσεις να µας βοµβαρδίζουν
ότι είµαστε τίποτα, ότι είµαστε
µηδενικά, ότι είµαστε ένα ρετάλι,
ότι η εργατική τάξη είναι ένα τί-
ποτα όλη. Και ξαφνικά αποφασί-
ζουν τα συνδικάτα 24 ώρες
απεργία και βουβαίνονται όλα
αυτά τα στόµατα' τόνισε ακόµα ο
∆ηµήτρης Λιβιεράτος.

Απονέκρωση

''ΤΤοο  11998899  ήήτταανν  µµιιαα  µµεεγγάάλληη  ααπποο--
γγοοήήττεευυσσηη''  έέλλεεγγεε  σσττηηνν  ίίδδιιαα  σσυυζζήή--
ττηησσηη,,  σσττηηνν  δδιικκήή  ττοουυ  εειισσήήγγηησσηη  οο
ΜΜάάκκηηςς  ΚΚααββοουυρριιάάρρηηςς..  ''ΓΓιιααττίί  κκαατταα--
λλααββααίίννοουυµµεε  όόττιι  ααυυττόό  ττοο  µµεεγγάάλλοο
ππεείίρρααµµαα  πποουυ  ππήήγγεε  νναα  γγίίννεειι  σσεε
ααννττιιππααρράάθθεεσσηη  µµεε  ττοονν  κκααππιιττααλλιι--
σσµµόό  ααππέέττυυχχεε......  ΕΕννααςς  ααππόό  ττοουυςς
κκύύρριιοουυςς  λλόόγγοουυςς  γγιιααττίί  ααππέέττυυχχεε  εείί--
ννααιι  γγιιααττίί  δδεενν  κκααττάάφφεερρεε  νναα  οοδδηηγγήή--
σσεειι  σσεε  ααυυττόό  πποουυ  έέλλεεγγεε  οο  ΛΛέέννιινν,,
ττηηνν  ααπποοννέέκκρρωωσσηη  ττοουυ  κκρράάττοουυςς..
ΙΙσσαα,,  ίίσσαα  πποοττέέ  δδεενν  εείίχχααµµεε  µµεεγγααλλύύ--
ττεερρηη  κκρρααττιικκήή  εεξξοουυσσίίαα......  ΕΕπποοµµέέ--
ννωωςς  θθαα  ππρρέέππεειι  νναα  δδοούύµµεε  κκιιννήήσσεειιςς

κκααιι  κκιιννήήµµαατταα  πποουυ  θθαα  φφέέρρννοουυνν
σσττοο  ππρροοσσκκήήννιιοο  µµοορρφφέέςς  ππάάλληηςς  οοιι
οοπποοίίεεςς  θθαα  έέχχοουυννεε  σσαανν  σσττόόχχοο  ττηηνν
ααπποοδδυυννάάµµωωσσηη  ττοουυ  κκρράάττοουυςς......''

'Είκοσι χρόνια µετά την κατάρ-
ρευση του 1989 είναι δύσκολο
για οποιονδήποτε να αµφισβητή-
σει ότι ο σοσιαλισµός βρίσκεται
ξανά στην επικαιρότητα' είπε
στην εισήγησή του ο ΠΠάάννοοςς
ΓΓκκααρρκκάάννααςς. 'Η διαπίστωση ότι το
σύστηµα δεν δουλεύει έρχεται
από παντού '. Όχι µόνο από την
κατάσταση του ίδιου του καπιτα-
λισµού, µε την πρωτοφανή οικο-
νοµική κρίση -µια κρίση που τα
µεγάλα κεφάλια του συστήµατος
δεν ξέρουν πως να αντιµετωπί-
σουν- αλλά και από τις αντιδρά-
σεις της άλλης πλευράς, της ερ-
γατικής τάξης, που δεν δείχνει
καµιά διάθεση να πληρώσει τον
λογαριασµό αυτής της κρίσης. 'Η
ελπίδα για να δικαιωθούν αυτοί
οι αγώνες είναι µια αριστερά που
παλεύει όχι για να διαχειριστεί
καλύτερα... Όχι ότι η αριστερά
δεν έχει καλύτερους ανθρώπους
από τον Χρυσοχοϊδη και την ∆ια-
µαντοπούλου. Έχει πολύ καλύτε-
ρους και ο ΣΥΝ και το ΚΚΕ και η
αντικαπιταλιστική αριστερά.
Αλλά δεν θέλουµε να τους χαρα-
µίσουµε σε υπουργικούς θώ-
κους. Αν πάνε εκεί θα γίνουν
Χρυσοχοϊδηδες και ∆ιαµαντο-
πούλου. Για αυτό παλεύουµε για
µια αριστερά που θα είναι ανα-
τρεπτική'.

Πλούσιες σε συµµετοχή, σε
ιδέες και ερωτήµατα ήταν και οι
υπόλοιπες οκτώ συζητήσεις του
∆ιηµέρου. Ο ΜΜωωυυσσήήςς  ΛΛίίττσσηηςς  και
ο ΣΣωωττήήρρηηςς  ΚΚοοννττοογγιιάάννννηηςς ήταν ει-
σηγητές στη συζήτηση µε θέµα
«Η κρίση του καπιταλισµού και η
επικαιρότητα του Μάρξ» όπου

αναλύθηκε σε βάθος η σηµε-
ρινή οικονοµική κρίση, ενώ η ΟΟυυ--
τταα  ΣΣππέέρριι και ο ΛΛέέααννδδρροοςς  ΜΜππόόλλαα--
ρρηηςς µίλησαν για τις εξεγέρσεις
του 1989, αλλά και την κατάστα-
ση και τις προσδοκίες των εργα-
τών της Ανατολικής Ευρώπης
σήµερα. Το Σιατλ και η Γένοβα
εξακολουθούν να ζούνε στους
αγώνες του σήµερα και στο δυ-
νάµωµα της αντικαπιταλιστικής
αριστεράς ήταν το συµπέρασµα
της συζήτησης «∆έκα χρόνια από
το Σιατλ» που άνοιξαν ο ΝΝίίκκοοςς
ΛΛοούύννττοοςς και ο ΠΠέέττρροοςς  ΚΚωωσσττααννττίί--
ννοουυ. 

Ο ΙΙββαανν  ΛΛεεµµέέττρρ και η ΜΜααρρίίαα
ΣΣττύύλλλλοουυ  βρέθηκαν ξανά µαζί οµι-
λητές στη συζήτηση για τη σο-
σιαλδηµοκρατία από τη γέννησή
της έως τη δεκαετία του ’30 και
από τη δεκαετία του ‘70 στα
αδιέξοδα του σήµερα, στη Γαλ-
λία, την Ελλάδα, την Ευρώπη,
ενώ για τα αδιέξοδα του Οµπάµα
και την όξυνση των ιµπεριαλιστι-
κών ανταγωνισµών µίλησαν ο
ΚΚώώσσττααςς  ΠΠίίττττααςς και ο ΓΓιιάάννννηηςς  ΣΣηη--
φφαακκάάκκηηςς. 

Για την εργατική τάξη σήµερα,
τις αλλαγές, αλλά και το ρόλο
της σαν δύναµη για την αλλαγή
της κοινωνίας µίλησαν ο ΒΒαασσίίλληηςς
ΣΣυυλλααϊϊδδήήςς και ο ΤΤάάσσοοςς  ΒΒ..  ΑΑνναασστταα--
σσιιάάδδηηςς, ενώ στις δύο συζητήσεις
για την επαναστατική παράδοση
του Λένιν και του Τρότσκι, των
ηγετών της επανάστασης του
1917 σηµειώθηκε η µεγαλύτερη
συµµετοχή και µίλησαν ο ΘΘααννάά--
σσηηςς  ΚΚααµµππααγγιιάάννννηηςς, ο ΤΤάάσσοοςς  ΣΣ..
ΑΑνναασστταασσιιάάδδηηςς και ο ΠΠάάννοοςς  ΓΓκκααρρ--
γγκκάάννααςς.

BLOCO DE 
ESQUERDA
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Σάββατο 21 Νοέµβρη, Νοµική

Ένας άλλος κόσµος είναι εφικτός, 
ο Σοσιαλισµός

επιµέλεια κειµένων
Γιώργος Πίττας
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Η αντικαπιταλιστική αριστερά σήμεραΜΑΡΙΑ ΣΤΥΛΛΟΥ, ΣΕΚ

ΟΥΤΑ ΣΠΕΡΙ, Μarx 21-Γερµανία

ΗΗ σσηηµµεερριιννήή  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηη  δδεενν  εείί--
ννααιι  ααφφιιεερρωωµµέέννηη  µµόόννοο  σσττοονν  ΚΚρριιςς
ΧΧάάρρµµαανν,,  εείίννααιι  ααφφιιεερρωωµµέέννηη  κκααιι

σσεε  έένναα  άάλλλλοο  µµεεγγάάλλοο  γγεεγγοοννόόςς,,  σσττηη  σσυυ--
µµππλλήήρρωωσσηη  δδέέκκαα  χχρρόόννωωνν  ααππόό  τταα  γγεεγγοοννόό--
τταα  ττοουυ  ΣΣιιάάττλλ,,  ααππόό  ττηη  σσττιιγγµµήή  πποουυ  ττοο  ααννττιι--
κκααππιιττααλλιισσττιικκόό  κκίίννηηµµαα  έέγγιιννεε  κκααθθηηµµεερριιννόό--
ττηητταα  σσττοουυςς  δδρρόόµµοουυςς  ττωωνν  ΗΗΠΠΑΑ,,  ττηηςς  ΕΕυυ--
ρρώώππηηςς,,  όόλλοουυ  ττοουυ  κκόόσσµµοουυ..  ΗΗ  σσηηµµεερριιννήή
εεκκδδήήλλωωσσηη  δδεενν  θθαα  µµπποορροούύσσεε  νναα  εείίννααιι  ηη
ίίδδιιαα  αανν  δδεενν  εείίχχεε  ππρροοηηγγηηθθεείί  ττοο  ΣΣιιααττλλ,,  αανν
δδεενν  εείίχχεε  ββγγεειι  έένναα  κκίίννηηµµαα  πποουυ  νναα  λλέέεειι  ττέέρρ--
µµαα  σσττοονν  κκααππιιττααλλιισσµµόό,,  σσεε  ααυυττόό  ττοο  ββάάρρββαα--
ρροο  σσύύσσττηηµµαα,,  έέννααςς  άάλλλλοοςς  κκόόσσµµοοςς  εείίννααιι
εεφφιικκττόόςς..  ΣΣαανν  σσυυννέέππεειιαα  σσττοο  ππάάννεελλ  ββρρίί--
σσκκοοννττααιι  σσήήµµεερραα  οοµµιιλληηττέέςς  ααππόό  ττηηνν  ααννττιι--
κκααππιιττααλλιισσττιικκήή  ααρριισσττεερράά  ττηηςς  ΕΕυυρρώώππηηςς  κκααιι
ττηηςς  ΕΕλλλλάάδδααςς..  

Ηταν δέκα χρόνια φοβερών εξελίξεων.
∆έκα χρόνια που ο αντικαπιταλισµός
µπήκε στην ηµερήσια διάταξη. Πριν από
το Σιατλ το να δηλώνεις αντικαπιταλι-
στής σε έβαζε στο περιθώριο. Μετά το
Σιατλ ο αντικαπιταλισµός πότισε τη συ-
νείδηση της νεολαίας, πότισε τη συνεί-
δηση ενός ολόκληρου κοµµατιού της ερ-
γατικής τάξης, δηµιούργησε καινούργιες
οργανώσεις και µεγάλωσε τις παλιές.
Από το Σιατλ στην Πράγα, στη Γένοβα,
στη Φλωρεντία, στο Παρίσι, στο Λονδίνο,
στο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουµ στην
Αθήνα το 2006, µια µεγάλη πορεία που
δέκα χρόνια τώρα µας έχει καθορίσει
όλους µας. Για πρώτη φορά στην Ευρώ-
πη υπάρχουν οργανώσεις της αντικαπι-
ταλιστικής αριστεράς, που συνεργάζο-
νται, που παίζουν µεγαλύτερο ρόλο, που
µεγαλώνουν, που γίνονται πόλος.

Tα παρελθόντα βέβαια δεν φτάνουν. Η
επαναστατική αριστερά έχει να αντιµε-
τωπίσει τρία ζητήµατα. Το πρώτο είναι η
οικονοµική κρίση που αλλάζει την περίο-
δο, το δεύτερο είναι η εργατική τάξη και
οι αγώνες και το τρίτο είναι οι εξελίξεις
στην ίδια την αριστερά.

Οικονοµική κρίση. ∆εν µπορεί η Αρι-
στερά να αντιµετωπίσει την περίοδο χω-
ρίς να λάβει υπόψη της το βάθος της οι-
κονοµικής κρίσης. ∆εν πρέπει να κάνει
το λάθος που έκανε µε το αντιπολεµικό
κίνηµα, όταν πριν από οκτώ χρόνια άρχι-
ζαν οι βοµβαρδισµοί στο Αφγανιστάν και
το κοµµάτι βασικά της ρεφορµιστικής
αριστεράς αντιµετώπισε τις εξελίξεις µε
µεγάλο σκεπτικισµό, υπήρξαν κοµµάτια
που δεν µπήκαν µέσα στο αντιπολεµικό
κίνηµα. 

Το ίδιο λάθος είναι σήµερα να αγνοή-
σει κανείς την οικονοµική κρίση. Σήµερα,
οι καπιταλιστές δεν έχουν σχέδιο εξόδου
από την κρίση. Αυτό έχει οικονοµικές,
πολιτικές και ιδεολογικές συνέπειες. Το
πιο πρόσφατο παράδειγµα, έρχεται από
την επίσκεψη Οµπάµα στην Κίνα και έχει
δύο όψεις. Η πρώτη, ότι ο Οµπάµα πα-
ραδέχτηκε ότι η διεθνής οικονοµία µπο-
ρεί να ξαναµπεί σε νέα ύφεση. Αυτό που
ο Ρουµπίνι και διάφοροι άλλοι οικονοµο-
λόγοι υποστηρίζουν ότι η κρίση δεν θα
έχει σχήµα V αλλά σχήµα W, ότι την
«ανάκαµψη» θα ακολουθήσει νέα ύφεση.
Και η δεύτερη, ότι ο Οµπάµα ζήτησε από
την Κίνα να σταµατήσει την υποτίµηση
του νοµίσµατός της, για να µπορέσει η
βιοµηχανία των ΗΠΑ και της Ευρώπης να
ανακάµψει. 

Με αυτό το τελευταίο ο Οµπάµα πα-
ραδέχτηκε ότι µπορεί να διασώσανε τις
τράπεζες, αλλά η παραγωγή, οι βιοµηχα-
νίες καταρρέουν µέσα στις ίδιες τις ΗΠΑ
και γι’ αυτό ζητάει από την Κίνα να πε-
ριορίσει τις εξαγωγές της ανατιµώντας
το νόµισµά της. Αυτή είναι η πιο ξεκάθα-
ρη παραδοχή για το πόσο βαθειά είναι η
κρίση. Και βέβαια η Κίνα είπε όχι, συµ-

βούλεψε τους Αµερικάνους να ανατιµή-
σουν το δολάριο, γιατί η Κίνα είναι γεµά-
τη από δολάρια, αποτελεί το µεγαλύτερο
δανειστή των ΗΠΑ και πως τολµάνε οι
ΗΠΑ να ζητάνε ανατίµηση του κινέζικου
νοµίσµατος. 

Που οδηγούν αυτά; Στους χειρότε-
ρους ανταγωνισµούς που µπορεί να σκε-
φτεί κανείς ανάµεσα στις καπιταλιστικές
χώρες. Τι σηµαίνουν αυτοί οι ανταγωνι-
σµοί, υπάρχει σχέδιο; Στο τέλος αυτών
των διαπραγµατεύσεων, ο Οµπάµα είπε
δεν θα βάλουµε δασµούς στα προϊόντα
της Κίνας και ξέρετε θέλουµε µια βοή-
θεια για το Αφγανιστάν. ∆ώστε χρήµατα
και εκπαιδεύστε στρατό για το Αφγανι-
στάν. Καπιταλισµοί, χωρίς σχέδιο, στο
κύµα της θάλασσας. Η ίδια εικόνα είναι
και στην Ελλάδα.

Πέφτει

ΣΣήήµµεερραα,,  οο  ΤΤσσίίµµααςς  σστταα  ΝΝέέαα  ααννααρρωωττιιέέ--
ττααιι::  νναα  κκάάννοουυµµεε  ττιιςς  θθυυσσίίεεςς  πποουυ  ζζηηττάάεειι  ηη
κκυυββέέρρννηησσηη,,  ααλλλλάά  ππρροοςς  τταα  πποούύ;;  ΟΟ  εελλλληηννιι--
κκόόςς  κκααππιιττααλλιισσµµόόςς  δδιιέέσσωωσσεε  ττιιςς  ττρράάππεεζζεεςς,,
όόχχιι  ττόόσσοο  µµεε  τταα  2288  δδιιςς,,  ααλλλλάά  µµεε  ττοο  γγεεγγοο--
ννόόςς  όόττιι  οοιι  ττρράάππεεζζεεςς  δδααννεείίζζοοννττααιι  ααππόό  ττηηνν
ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήή  κκεεννττρριικκήή  ττρράάππεεζζαα  µµεε  11%%  εεππιι--
ττόόκκιιοο  κκααιι  δδααννεείίζζοουυνν  µµεε  55%%,,  έέχχοοννττααςς  ττεε--
ρράάσσττιιαα  κκέέρρδδηη..  ΑΑλλλλάά  ηη  ππααρρααγγωωγγήή;;  ΠΠέέ--
φφττεειι..  ΟΟιι  θθέέσσεειιςς  εερργγαασσίίααςς;;  ΠΠέέφφττοουυνν..  ΤΤαα
ππάάνντταα  ππέέφφττοουυνν..  ΗΗ  πποολλιιττιικκήή  ττηηςς  µµεείίωωσσηηςς
ττωωνν  εελλλλεειιµµµµάάττωωνν  θθαα  σσππρρώώξξεειι  αακκόόµµαα  ππεε--
ρριισσσσόόττεερροο  ππρροοςς  ττηηνν  ύύφφεεσσηη,,  εείίννααιι  ηη  ίίδδιιαα
κκρριιττιικκήή  πποουυ  έέκκααννεε  οο  ΠΠααππααννδδρρέέοουυ  σσττοονν
ΚΚααρρααµµααννλλήή  όότταανν  εείίππεε  σσκκλληηρρόόττεερρηη  πποολλιι--
ττιικκήή  κκααιι  ττώώρραα  κκάάννεειι  τταα  ίίδδιιαα..  ΚΚοολλοοττοούύ--
µµππεεςς,,  σσυυννέέχχεειιαα  κκοολλοοττοούύµµππεεςς  κκααιι  κκααννέένναα
ααπποολλύύττωωςς  σσχχέέδδιιοο..  

Αυτές οι εξελίξεις προκαλούν αντιδρά-
σεις και µέσα στην εργατική τάξη. Όχι
όµως αυτόµατα. Εξαρτάται από την κα-
τάσταση που βρίσκεται η εργατική τάξη
όταν µπαίνει σε συνθήκες κρίσης. Είναι
σε κατάσταση διάλυσης και απογοήτευ-
σης ή σε κατάσταση αγώνων; Στην Ελλά-
δα, αλλά και αλλού, η εργατική τάξη έχει
µπει στην οικονοµική ύφεση σε κατάστα-
ση µαχητική, σε κατάσταση αγώνων, αυ-
τή είναι η εικόνα της τελευταίας δεκαε-
τίας.

Το Σηµίτη τον παραίτησε το εργατικό
κίνηµα και τον ανάγκασε να παραδώσει
το ΠΑΣΟΚ στο Γιωργάκη. Ο Καραµανλής
µε το που εκλέχτηκε αντιµετώπισε το
µπαράζ κινητοποιήσεων των συµβασιού-
χων που τους κοροϊδεψε και επί πέντε
χρόνια οι αγώνες δε σταµάτησαν µέχρι
την στιγµή που - µοναδικό στα χρονικά –
δήλωσε παραίτηση για να περάσει η
εξουσία σε άλλον.    

Ίδια είναι η εικόνα και των πέντε βδο-
µάδων µε τη νέα κυβέρνηση. Μια κυβέρ-
νηση µε άνετη πλειοψηφία, έχει ξεκινή-
σει µε ένα νέο µπαράζ κινητοποιήσεων:
Η απεργία στα λιµάνια, τα stage, οι συµ-
βασιούχοι, ο αναβρασµός στα σχολεία,
µεθαύριο οι νοσοκοµειακοί και η ΠΟΕ-
ΟΤΑ. Και βέβαια, αυτό που ζήσαµε φέ-
τος µε την απίστευτη πορεία για το Πο-
λυτεχνείο που όλοι τρελαθήκαµε.

Ποια όµως είναι η κατάσταση της Αρι-
στεράς; Μπορεί η Αριστερά να αξιοποιή-
σει αυτές τις νέες συνθήκες;  Σαν αποτέ-
λεσµα της πορείας όλων αυτών των τε-
λευταίων χρόνων, για πρώτη φορά µι-
κρές πολιτικές µειοψηφίες έχουν τόσο
µεγάλα ακροατήρια. Αυτό δε σηµαίνει
αυτόµατα ότι η Αριστερά αντιδρά σωστά
σε αυτές τις συνθήκες. Αλλά υπάρχουν
δυνατότητες. Στην Ελλάδα υπάρχει ένα
γεγονός που χρειάζεται να πάρουµε
υπόψη µας και αυτό είναι η ύπαρξη µιας
µεγάλης δυνατής αντικαπιταλιστικής

αριστεράς. Τι σηµαίνει αυτό;  
Ένα παράδειγµα. Όταν έσπασε η Κοµ-

µουνιστική Επανίδρυση, επειδή συνεργά-
στηκε µε τους σοσιαλδηµοκράτες στην
Ιταλία, κατάρρευσε όλη η αριστερά και
µέχρι ενός σηµείου και το εργατικό κίνη-
µα - και τώρα προσπαθούν να ανακάµ-
ψουν. Αυτό δεν συνέβη στην Ελλάδα,
παρόλο που ο ΣΥΡΙΖΑ βρέθηκε µπροστά
σε κατάσταση κρίσης. Αν στην Ελλάδα
δεν υπήρχε η αντικαπιταλιστική αριστε-
ρά, αν οι εξελίξεις εξαρτιόταν αποκλει-
στικά από το τι θα συνέβαινε µέσα στο
ΣΥΡΙΖΑ – πολλές φορές µας ρωτάνε µα
γιατί δεν συνεργάζεστε, δεν είστε κοµ-
µάτι – φανταστείτε ποιά θα ήταν η διάλυ-
ση, ποια θα ήταν η παραίτηση, η παρά-
λυση.

Είναι οργανωτικό θέµα αυτό; Όχι, κα-
ταρχήν είναι θέµα πολιτικό. Η κρίση προ-
καλεί τεράστια προβλήµατα στην Αρι-
στερά πώς θα αντιµετωπίσει τη νέα κα-
τάσταση, πώς θα αντιµετωπίσει το εργα-
τικό κίνηµα. Το εργατικό κίνηµα χρειάζε-
ται να δώσει άλλες µάχες, χρειάζεται να
ανοίξει άλλη προοπτική, δεν φτάνει να
λες απλά αντίσταση και αγώνες. Ουτε ο
ψιλο-κεϋνσιανισµός µπορεί να λειτουρ-
γήσει ούτε µπορούµε να υπεκφεύγουµε
το ζήτηµα της προοπτικής. ∆είτε το ∆ε-
κέµβρη. Ο ∆εκέµβρης έδειξε ότι µπαί-
νουµε σε άλλες εποχές, σε άλλες αντι-
δράσεις, σε άλλα κινήµατα. Φανταστείτε
µέσα σε αυτές τις συνθήκες να µην
υπήρχε η αντικαπιταλιστική αριστερά.
Αυτό σηµαίνει πολύ καινούργια καθήκο-
ντα για εµάς. Σε όλα τα επίπεδα.

Ρίζες  

ΗΗ  ααννττιικκααππιιττααλλιισσττιικκήή  ααρριισσττεερράά  έέχχεειι  µµεε--
γγάάλληη  δδύύννααµµηη  µµέέσσαα  σσττοουυςς  χχώώρροουυςς  ττηηςς  ννεε--
οολλααίίααςς,,  ααλλλλάά  εείίννααιι  αακκόόµµαα  ααδδύύννααµµηη  µµέέσσαα
σσττοουυςς  εερργγααττιικκοούύςς  χχώώρροουυςς..  ΤΤοο  ππρρώώττοο  πποουυ
χχρρεειιάάζζεεττααιι  εείίννααιι  νναα  ααπποοκκττήήσσεειι  ρρίίζζεεςς,,  νναα
µµππεειι  µµππρροοσσττάά  κκααιι  νναα  οορργγααννώώσσεειι  ττιιςς  µµεεγγάά--
λλεεςς  σσυυγγκκρροούύσσεειιςς  πποουυ  έέρρχχοοννττααιι,,  νναα  οορργγαα--
ννώώσσεειι  ττηηνν  ααλλλληηλλεεγγγγύύηη,,  ττοονν  κκάάθθεε  ααγγώώνναα,,
ττηη  σσύύννδδεεσσηη  µµεε  ττοουυςς  άάλλλλοουυςς  ααγγώώννεεςς..  

Το δεύτερο είναι η πολιτική. Οι αντικα-
πιταλιστές έχουν πολιτική σε δύο επίπε-
δα: ∆εν αφήνουν τις ιδέες της κυρίαρ-
χης τάξης να µπαίνουν στην εργατική τά-
ξη και να τη διαλύουν. Σκεφτείτε τις ρα-
τσιστικές ιδέες, στη Βρετανία υπήρξαν
διαδηλώσεις και απεργίες, αλλά έλεγαν
δουλειές «µόνο για τους βρετανούς ερ-
γάτες». Σκεφτείτε ότι ο Ανωµερίτης έλε-
γε για να καθησυχάσει ότι συζητάει µε
την COSCO ότι δεν θα δεχτεί κινέζους
εργάτες λες και η εργατική τάξη παλεύει
για τι χρώµα θα έχουν οι εργάτες. 

Υπάρχει, όµως, και θέµα συνολικής
πολιτικής έκφρασης. ∆εν είµαστε απλώς
άθροισµα κινηµάτων, είµαστε πολιτικές
οργανώσεις, είµαστε πολιτικές συσπει-
ρώσεις, που οργανώνουν τον κόσµο που
παλεύει και γίνονται το κέντρο αναφο-
ράς. Όχι µόνο για τις εκλογές, αλλά για
όλες τις µάχες.  

Αυτή η προσπάθεια γίνεται πιο δυνατή
όταν έχει και δυνατές επαναστατικές ορ-
γανώσεις µέσα. Είναι δύναµη οι επανα-
στατικές οργανώσεις µέσα στην αντικα-
πιταλιστική αριστερά, είναι δύναµη για
τις ιδέες, για τη στρατηγική, για τις τα-
κτικές, γιατί µέσα σε αυτήν την περίοδο
τα πράγµατα δεν είναι γραµµικά, δεν εί-
ναι µονοσήµαντα, δεν είναι µηχανικά.
Εδώ βρισκόµαστε, χαιρόµαστε πάρα πο-
λύ γιατί έχουµε απόψε εδώ αυτό το διε-
θνές πάνελ, χαιρόµαστε πολύ που έχου-
µε στην Ελλάδα την ΑΝΤΑΡΣΥΑ, δεν
φτάνει να χαιρόµαστε χρειάζεται να ορ-
γανώνουµε.

EE υυχχααρριισσττώώ  γγιιαα  ττηηνν  ππρρόόσσκκλληησσήή  σσααςς
κκααιι  ττηη  σσυυµµµµεεττοοχχήή  σσττηη  σσυυζζήήττηησσηη..  ΗΗ
οοιικκοοννοοµµιικκήή  κκααιι  πποολλιιττιικκήή  κκααττάάσστταασσηη

πποουυ  γγννωωρρίίζζεεττεε  έέχχεειι  ππάάρραα  πποολλλλάά  κκοοιιννάά  µµεε  ττηηνν
κκααττάάσστταασσηη  πποουυ  ααννττιιµµεεττωωππίίζζοουυνν  οοιι  εερργγααζζόό--
µµεεννοοιι  σσττηη  ΓΓααλλλλίίαα..  ΈΈνναα  θθεεττιικκόό  ααπποοττέέλλεεσσµµαα
ττωωνν  εεππιιθθέέσσεεωωνν  ττηηςς  µµπποουυρρζζοουυααζζίίααςς  σσττοο  κκίίννηη--
µµαα  εείίννααιι  όόττιι  φφέέρρννεειι  ττοουυςς  λλααοούύςς  ππιιοο  κκοοννττάά..  

Αντί να µιλήσω για τους γενικούς µηχανι-
σµούς της κρίσης, θα ήθελα να µιλήσω για
τη συγκεκριµένη. Η κρίση αντιπροσωπεύει
ένα πραγµατικό αναποδογύρισµα των συν-
θηκών µέσα στις οποίες διεξάγονται  οι
αγώνες. Κάνουµε πολλούς παραλληλισµούς
µε την αντίστοιχη κρίση του 1929, αλλά πι-
στεύω ότι αυτή η κρίση είναι πρωτότυπη και
θέτει καινούργια ερωτήµατα. Μπαίνουµε σε
µια χρόνια κρίση του καπιταλισµού. Η ανά-
καµψη στην οποία αναφέρονται τα διάφορα
έντυπα της άρχουσας τάξης δεν είναι πραγ-
µατική. Η ανάκαµψη η οποία υπάρχει αφορά
µόνο το κέρδος λόγω της υπερεκµετάλλευ-
σης των λαών και αναπόφευκτα αυτή η αύ-
ξηση των κερδών, ενώ ταυτόχρονα η ανερ-
γία, η επισφάλεια, όλα αυτά αυξάνονται,
ανοίγει το δρόµο σε νέα ύφεση. Η παγκο-
σµιοποίηση δίνει κάποιες δυνατότητες ανά-
καµψης στους καπιταλιστές, αλλά στα στε-
νά πλαίσια µιας συνεχούς κρίσης. 

Και αυτή η κρίση εκφράζεται στις διεθνείς
σχέσεις, έλεγε η Μαρία για τον πόλεµο στο
Αφγανιστάν, νοµίζω και σήµερα διακυβεύο-
νται πολλά γύρω από το Αφγανιστάν, όπου
ο Οµπάµα προσπαθεί να χρησιµοποιήσει µια
πολιτική που να συνδυάσει την Κίνα και τη
Ρωσία. Αλλά αυτή η συµφωνία, αν τελικά γί-
νει, θα γίνει όχι µόνο ενάντια στο λαό της Κί-
νας και της Ρωσίας, αλλά ενάντια σε όλους
τους λαούς που καταπιέζονται, γιατί πίσω
από τον έλεγχο του Αφγανιστάν, υπάρχει ο
έλεγχος της Ασίας και η Κίνα είναι µέρος
της Ασίας. Ετσι ο Οµπάµα διαπραγµατεύε-
ται µαζί µε την Κίνα και τη Ρωσία, για να
υπερασπιστεί τα συµφέροντα του αµερικά-
νικου ιµπεριαλισµού σε µια περίοδο που οι
διεθνείς εντάσεις αυξάνονται. Η οικονοµική
κρίση σηµαίνει και κρίση των διεθνών σχέ-

σεων και όλα αυτά µαζί συνδυάζονται και
δηµιουργούν κρίσεις και σε πολιτικό επίπε-
δο.

Στην Ελλάδα µόλις γνωρίσατε ένα επει-
σόδιο αυτής της πολιτικής κρίσης που ξεκι-
νάει. Στη Γαλλία, επίσης έχουµε γνωρίσει σε
διάφορες στιγµές πολιτικές κρίσεις, στη βά-
ση των οποίων βρίσκεται µια πολύ σηµαντι-
κή εξέλιξη: Οι άρχουσες τάξεις δεν έχουν
πια επιχειρήµατα για να νοµιµοποιούν τις
επιθέσεις τους. Μετά το 1989, την πτώση
του Τείχους και την κατάρρευση στη Ρωσία,
µας έλεγαν ότι η οικονοµία της αγοράς, θα
φέρει ευηµερία, ειρήνη και δηµοκρατία. ∆εν
έχουµε τίποτα από τα τρία. Αντίθετα, η δη-
µοκρατία καταστρατηγείται, οι στρατιωτικές
εντάσεις αυξάνονται και ενώ πρόσφατα ο
ΟΗΕ έλεγε ότι θα εξαφανίσει τη φτώχεια
στο µεγαλύτερο µέρος του πλανήτη, σήµε-
ρα η φτώχεια αυξάνεται όλο και περισσότε-
ρο.

Οι µεγάλες δυνάµεις δεν έχουν πια επι-
χειρήµατα για να δικαιολογήσουν µια τέτοια
αποτυχία. Για να δικαιολογήσει τον πόλεµο
στο Αφγανιστάν, ο Οµπάµα που υποσχόταν
ότι θα να αναδιαρθρώσει την εξωτερική πο-
λιτική των ΗΠΑ, ξαναφέρνει στο προσκήνιο
τα επιχειρήµατα του Μπους. Το σύνολο των
πολιτικών κοµµάτων αντιµετωπίζει αυτήν
την κρίση επιχειρηµάτων, δεν µπορούν να
αποδείξουν ότι η πολιτική τους είναι για το
κοινό όφελος. Τα ψέµατά τους σκοντά-
φτουν στην κοινωνική και πολιτική πραγµα-
τικότητα και αυτή η κρίση χτυπάει πρώτα
και κύρια τη σοσιαλδηµοκρατία. To σύνολο
της σοσιαλδηµοκρατίας, αλλά και τη συνδι-
καλιστική αριστερά, αφού έχουν µεταξύ
τους άµεση σχέση.

Το Σοσιαλιστικό Κόµµα δεν καταφέρνει
να φτιάξει ένα πολιτικό σχέδιο. Η διαχείριση
του καπιταλισµού, το φέρνει σε ψέµατα που
αντιφάσκουν µε την πραγµατικότητα. Και οι
συνδικαλιστικές ηγεσίες υποκύπτουν κάθε
µέρα και περισσότερο. Αν πάρουµε για πα-
ράδειγµα τη Γαλλία, η δύναµη του Σαρκοζί
είναι ότι κατάφερε όχι µόνο να ουδετερο-
ποιήσει τις συνδικαλιστικές ηγεσίες, αλλά

να τις συνδέσει µε την πολιτική του. Ακόµα
και το συνδικάτο που φαίνεται να είναι το
πιο ταξικό, τη CGT. 

Ολη αυτή η κατάσταση δηµιουργεί για
τους αντικαπιταλιστές δυνατότητες και κα-
θήκοντα πολύ σηµαντικά. Η κρίση του καπι-
ταλισµού που είναι παγκόσµια, θέτει το
ερώτηµα του Μέλλοντος γενικά. Προφανώς
η ιστορία «δεν έχει τελειώσει». Και αντίθετα
µια καινούργια σελίδα είναι έτοιµη να γρα-
φτεί. Και αυτή η σελίδα έχει ένα τίτλο που
είναι «Πάλη για το Σοσιαλισµό». 

Εναλλακτική

ΕΕίίννααιι  κκααθθααρρόό  όόττιι  ηη  πποολλιιττιικκήή  ττωωνν  ιιδδιιωωττιικκοο--
πποοιιήήσσεεωωνν,,  ττοουυ  εελλεεύύθθεερροουυ  ααννττααγγωωννιισσµµοούύ,,
ττηηςς  ααγγοορράάςς,,  ήήτταανν  µµιιαα  ααπποοττυυχχίίαα  κκααιι  ππρρέέππεειι
νναα  ξξααννααδδηηµµιιοουυρργγήήσσοουυµµεε  ττηηνν  εεννααλλλλαακκττιικκήή
ττοουυ  σσοοσσιιααλλιισσµµοούύ,,  δδηηλλααδδήή  µµιιααςς  πποολλιιττιικκήήςς
σσχχεεδδιιαασσµµοούύ  κκααιι  εελλέέγγχχοουυ  ττηηςς  οοιικκοοννοοµµίίααςς  κκααιι
ττηηςς  κκοοιιννωωννίίααςς  ααππόό  ττοονν  ίίδδιιοο  ττοονν  κκόόσσµµοο..  ΣΣεε  λλίί--
γγοο  κκααιιρρόό  θθαα  γγίίννεειι  ηη  ΣΣύύννοοδδοοςς  ΚΚοορρυυφφήήςς  ττηηςς
ΚΚοοππεεγγχχάάγγηηςς..  ΠΠώώςς  µµπποορροούύµµεε  νναα  ααππααννττήήσσοουυ--
µµεε  σσττηηνν  οοιικκοολλοογγιικκήή  κκααιι  κκλλιιµµααττιικκήή  κκρρίίσσηη  µµέέσσαα
σσττοο  ππλλααίίσσιιοο  ττοουυ  ααννττααγγωωννιισσµµοούύ  κκααιι  ττηηςς  οοιικκοο--
ννοοµµίίααςς  ττηηςς  ααγγοορράάςς;;  ΠΠοοττέέ  ξξααννάά  σσττοο  ππααρρεελλ--
θθόόνν  ττοο  θθέέµµαα  ττοουυ  σσχχεεδδιιαασσµµοούύ  κκααιι  ττοουυ  εελλέέγγ--
χχοουυ  δδεενν  ττέέθθηηκκεε  µµεε  ττηηνν  ααίίσσθθηησσηη  ττοουυ  ττόόσσοο
εεππεείίγγοοννττοοςς..  

Το πρόγραµµά µας επικαιροποιείται, τίθε-
νται νέα καθήκοντα πολύ συγκεκριµένα. Να
µπορέσουµε να βρούµε απαντήσεις στην
κρίση του εργατικού κινήµατος που θέτει
πραγµατικά το πρόβληµα της δηµιουργίας
νέων κοµµάτων που να εκπροσωπούν τον
κόσµο της δουλειάς. Και να προσθέσω κάτι
σε σχέση µε τη Γαλλία. Πέρσι γνωρίσαµε
πολύ σηµαντικές κινητοποιήσεις, όµως οι
συνδικαλιστικές ηγεσίες τις σταµατήσανε. Η
αγανάκτηση συνεχίζει να αυξάνεται, αλλά
υπάρχει δυσκολία να εκφραστεί προς τα
έξω, λόγω της παθητικοποίησης των συνδι-
καλιστικών ηγεσιών να χτίσουν συγκεκριµέ-
να τη σύγκλιση αυτών των αγώνων.

Αυτή η µάχη για να οργανώσουµε την
απάντηση του κόσµου της δουλειάς, δεν τί-
θεται µόνο σε συνδικαλιστικό επίπεδο, αλλά

και σε πολιτικό. Πρέπει να αναπτερώσουµε
το ηθικό των αγωνιστών, να αισθανθούν αυ-
τοπεποίθηση και εµπιστοσύνη. Επίσης να
δώσουµε συνέχεια και εµπιστοσύνη συνολι-
κά στο εργατικό κίνηµα, γιατί το πισωγύρι-
σµα του Σοσιαλιστικού Κόµµατος και της
ρεφορµιστικής αριστεράς, άφησε ελεύθερο
το πεδίο - και αυτό είναι πολύ κακό - στις
ιδέες της µπουρζουαζίας και τις νεοφιλε-
λεύθερες ιδέες. 

Εµείς πρέπει να ξανά- «νοµιµοποιήσουµε»
τις διεκδικήσεις της εργατικής τάξης και µε
αυτό το στόχο ξεκινήσαµε εδώ και κάποιους
µήνες συζητήσεις ώστε να συντονίσουµε
τους αντί-νεοφιλελεύθερους µε τους αντικα-
πιταλιστές στις επόµενες επαρχιακές εκλο-
γές στη Γαλλία το 2010. ∆υστυχώς αυτές οι
συζητήσεις δεν πάνε καλά, αλλά πιστεύω ότι
είναι απαραίτητο για εµάς να ενώσουµε τους
αντικαπιταλιστές και ταυτόχρονα να έχουµε
µια πολιτική απέναντι στους αντι-νεοφιλε-
λεύθερους, απέναντι στους ρεφορµιστές.
Ταυτόχρονα για να ενώσουµε τις δυνάµεις
για τις κινητοποιήσεις, αλλά και για να κά-
νουµε φανερούς τους πολιτικούς δισταγ-
µούς, ιδίως στη Γαλλία, όπου η πολιτική του
ΚΚ µοιάζει µε την πολιτική της Επανίδρυσης
στην Ιταλία – αφού προτίµησε τη συµµαχία
µε τη σοσιαλδηµοκρατία από τη συµµαχία
µε τους αντικαπιταλιστές, προτιµώντας τις
εκλογικές έδρες και όχι τις διεκδικήσεις του
κόσµου της δουλειάς, του λαού.   

Φυσικά αυτό το αποτέλεσµα δεν µας
εµποδίζει να διεκδικούµε να υπάρχει η ενό-
τητα στη δράση, αλλά ταυτόχρονα πρέπει
να δουλεύουµε προς την κατεύθυνση της
ένωσης των αντικαπιταλιστών γιατί πιστεύω
ότι η κρίση υπογραµµίζει τη σηµασία της
οµαδοποίησης των πολιτικών δυνάµεων σε
σχέση µε τις διεκδικήσεις της εργατικής τά-
ξης. Θα αναπτυχθούµε αν είµαστε ικανοί να
εκφράσουµε τις διεκδικήσεις των εργαζόµε-
νων. Χρησιµοποιούµε ένα σύνθηµα γι’ αυτό
στη Γαλλία: «Θέλουµε να κτίσουµε ένα κόµ-
µα το οποίο θα είναι πιστό στα συµφέροντα
των εργατών όσο είναι η δεξιά στα συµφέ-
ροντα των αφεντικών».

ΚΚ ααττ''  ααρρχχήήνν  θθαα  ήήθθεελλαα  νναα  σσααςς  µµεεττααφφέέρρωω
ττοονν  χχααιιρρεεττιισσµµόό  ααππόό  τταα  κκααττεειιλληηµµµµέένναα
ππααννεεππιισσττήήµµιιαα  ττηηςς  ΓΓεερρµµααννίίααςς..  ΟΟννοοµµάάζζοο--

µµααιι  ΟΟύύτταα  ΣΣππέέρριι,,  εείίµµααιι  µµέέλλοοςς  ττοουυ  MMaarrxx2211,,  εεννόόςς
εεππαανναασσττααττιικκοούύ  δδιικκττύύοουυ  πποουυ  λλεειιττοουυρργγεείί  µµέέσσαα
σσττοο  κκόόµµµµαα  ττηηςς  ααρριισσττεερράάςς  DDiiee  LLiinnkkee  κκααιι  ττααυυττόό--
χχρροονναα  εεππιικκεεφφααλλήήςς  ττοουυ  κκόόµµµµααττοοςς  σσττοο  ΦΦρράάιι--
µµπποουυρργγκκ..  ΣΣττιιςς  εεκκλλοογγέέςς  ττηηςς  2277  ΣΣεεππττέέµµββρρηη
ήήµµοουυνν  ηη  υυπποοψψήήφφιιαα  ττηηςς  DDiiee  LLiinnkkee  γγιιαα  ττοο  ΟΟµµοο--
σσπποοννδδιιαακκόό  ΚΚοοιιννοοββοούύλλιιοο  σσττοο  ΦΦρράάιιµµπποουυρργγκκ..

Εργάζοµαι στην Πανεπιστηµιακή Κλινική του
Φράιµπουργκ, ένα νοσοκοµείο µε 9.000 εργα-
ζόµενους και είµαι µέλος του ∆ιοικητικού Συµ-
βουλίου του σωµατείου. Ο χώρος εργασίας
µου είναι για µένα η πολιτική µου βάση.

Στο Φράιµπουργκ καταφέραµε, µε ένα ξεκά-
θαρα αριστερό περιεχόµενο και µια πολύ ζω-
ντανή προεκλογική εκστρατεία να πάρουµε το
10% των ψήφων -ένα από τα καλύτερα αποτε-
λέσµατα σε όλη τη νότια Γερµανία. 

Συνολικά κατάφερε η Die Linke  να πάρει σε
όλη τη Γερµανία το 12% των ψήφων. Τώρα
έχουµε στο Οµοσπονδιακό Κοινοβούλιο 76
έδρες και η αριστερά δεν µπορεί πια να εκδιω-
χθεί από την πολιτική καθηµερινότητα.

Στα 11 χρόνια που το Σοσιαλδηµοκρατικό
Κόµµα (SPD) βρίσκεται στην εξουσία προώθη-
σε µια τόσο άγρια σειρά από επιθέσεις που κα-
µιά από τις προηγούµενες κυβερνήσεις δεν εί-
χε τολµήσει. Στις εκλογές το  SPD κατάρρευσε
ολοκληρωτικά: το 23% που πήρε ήταν το χειρό-
τερο ποσοστό στην ιστορία του, 11% λιγότερο
από ό,τι στις προηγούµενες εκλογές.

Το SPD πλήρωσε µε αυτόν τον τρόπο για τη
νεοφιλελεύθερη πολιτική του:

Την αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης
από τα 65 στα 67 χρόνια και αυτό παρόλο που
το ποσοστό των εργαζοµένων που καταφέρνει
να συνεχίζει να δουλεύει σήµερα µέχρι τα 65
είναι το πολύ 30%.

Οι άνεργοι παίρνουν τώρα, µετά τις µεταρ-
ρυθµίσεις Χαρτς IV (την εποχή της κυβέρνησης
του Σρέντερ) όλα και όλα 345 ευρώ το µήνα,
ένα ποσό µε το οποίο είναι αδύνατο να επιβιώ-
σεις. 

Μισθοί πείνας, επισφαλείς και αβέβαιες θέ-
σεις απασχόλησης και δουλειές “του ποδαρι-
ού” εξαπλώθηκαν πλατειά.

Το 1999 η κυβέρνηση Σοσιαλδηµοκρατών -
Πράσινων  (SPD - Die Gruenen) ξεκίνησε τον
πόλεµο ενάντια στην Γιουγκοσλαβία, ενώ από
το 2001 η Γερµανία συµµετέχει στον πόλεµο
στο Αφγανιστάν, παρόλο που ο πόλεµος αυτός
απορρίπτεται από το 70% των Γερµανών.

Ο κόσµος έχει πια χορτάσει αυτή την πολιτι-
κή και ο θυµός απλώνεται σε βάρος όλων των
αστικών κοµµάτων. Το Κόµµα των Πράσινων
συνέπραξε, στη διάρκεια της θητείας του στην
κυβέρνηση σε όλες αυτές τις επιθέσεις. Τώρα
οι κάποτε αριστεροί Πράσινοι έχουν σχηµατί-
σει, σε δυο κρατίδια, το Αµβούργο και το Ζάαρ-
λαντ, κυβερνήσεις µε τη δεξιά.

Η πολιτική της Σοσιαλδηµοκρατίας και των
Πράσινων έχει οδηγήσει ένα κοµµάτι του κό-
σµου στην απογοήτευση και την αποχή από τις
εκλογές. Αισθάνονται αδύναµοι. Έτσι φτάσαµε
τώρα στην συντηρητική κυβέρνηση Χριστιανο-
δηµοκρατών (CDU) µε το ακραία νεοφιλελεύθε-
ρο FDP. Η νίκη τους στις εκλογές δεν οφείλε-
ται σε κάποια αύξηση των ψήφων τους αλλά
στην πτώση της συµµετοχής.

Το κόµµα της ελπίδας είναι σήµερα η αριστε-
ρά. Στη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατεί-
ας πάρα πολύς κόσµος ενίσχυσε την  Die Linke
και βοήθησε στην καµπάνιά µας. Καταφέραµε
να αυξήσουµε κατά περίπου 10% τον αριθµό

των µελών µας. Με 80.000 µέλη η Die Linke  εί-
ναι σήµερα το τρίτο µεγαλύτερο κόµµα στη
Γερµανία. Πολλοί συνδικαλιστές, πολλοί εργά-
τες και τους τελευταίους µήνες πάρα πολλοί
νέοι άνθρωποι έχουν ενταχθεί στο αριστερό
κόµµα. 

Η Die Linke  είναι το µοναδικό κόµµα που πα-
λεύει µε συνέπεια ενάντια στις γερµανικές
στρατιωτικές αποστολές, ενάντια στις περικο-
πές στις κοινωνικές δαπάνες, ενάντια στην επι-
µήκυνση του ωραρίου εργασίας. Που παλεύει
για την κατοχύρωση ελάχιστου µισθού και την
άµεση φορολόγηση της περιουσίας. 

Μετά τις εκλογές η Die Linke  έχει το καθή-
κον να χτίσει, µαζί µε τα συνδικάτα, την αντί-
σταση ενάντια στη νέα, συντηρητική κυβέρνη-
ση και να φωνάξει: 'δεν θα πληρώσουµε εµείς
για την κρίση σας'.

Συνέπειες

ΓΓιιααττίί  ππάάρραα  πποολλλλοοίί  άάννθθρρωωπποοιι  έέχχοουυνν  χχττυυππηηθθεείί
ααππόό  ττηηνν  κκρρίίσσηη  κκααιι  ααιισσθθάάννοοννττααιι  σσττηηνν  ππλλάάττηη  ττοουυςς
ττιιςς  σσυυννέέππεειιεεςς  ααυυττήήςς  ττηηςς  πποολλιιττιικκήήςς..  ΛΛόόγγωω  ττοουυ
ππρροοσσααννααττοολλιισσµµοούύ  ττηηςς  οοιικκοοννοοµµίίααςς  σσττιιςς  εεξξααγγωω--
γγέέςς  ηη  ΓΓεερρµµααννίίαα  έέχχεειι  χχττυυππηηθθεείί  σσκκλληηρράά  ααππόό  ττηηνν
κκρρίίσσηη  --µµεε  ππρρώώττηη  ττηηνν  ααυυττοοκκιιννηηττοοββιιοοµµηηχχααννίίαα..

Σήµερα δεν υπάρχει σχεδόν ούτε µια οικογέ-
νεια που να µην έχει πληγεί από την ηµιεργασία
(περικοπή του χρόνου εργασίας και του µι-
σθού) τις απολύσεις και την ανεργία -3.5 εκα-
τοµµύρια εργαζόµενοι έχουν χάσει από τον
Οκτώβρη του 2008 µέχρι σήµερα τη δουλειά
τους στη Γερµανία.

Αν στη Γερµανία, σε ένα από τα πιο πλούσια
κράτη του κόσµου, πρέπει να πληρώνει ο πλη-
θυσµός µε αυτόν τον τρόπο για την κρίση, αν
στη Γερµανία πρέπει να υπάρχουν παιδιά που
µεγαλώνουν µέσα στη φτώχεια, τότε έχει έρθει
η ώρα να πούµε: ο καπιταλισµός δεν δουλεύει,
έχει έρθει η ώρα του αντικαπιταλισµού. 

Γιατί πολλοί άνθρωποι αντιλαµβάνονται ότι
δεν πάει άλλο έτσι και τάσσονται ανοιχτά υπέρ
µιας αριστερής, µια πραγµατικής εναλλακτικής
λύσης. Στον αγώνα ενάντια στις συνέπειες της
κρίσης η Die Linke στέκεται στην πρώτη γραµ-
µή του αγώνα. 

Την περασµένη βδοµάδα η Die Linke  µαζί µε
τις οργανώσεις του αντικαπιταλιστικού κινήµα-
τος, συνδικαλιστές και ανέργους πήρε την από-
φαση για την διοργάνωση µιας σειράς από δια-
δηλώσεις. Είµαστε το µοναδικό κόµµα που πα-
λεύει, στο πλευρό των συνδικάτων, ενάντια
στις µαζικές απολύσεις. 

Παρόλα αυτά, µέσα στην Die Linke υπάρχει
µια ανοιχτή συζήτηση για το τι είναι πιο σηµα-
ντικό -ο ταξικός αγώνας ή η συµµετοχή στην
κυβέρνηση. Στα κρατίδια του Βερολίνου και
του Βραδεµβούργου η Die Linke συµµετέχει
στις τοπικές κυβερνήσεις και έχει δώσει τη συ-
ναίνεσή της για απολύσεις. 

Ο Οσκαρ Λαφοντέν, ο ηγέτης του κόµµατος,
ήταν για χρόνια στο SPD και έχει αποκοµίσει
από αυτή τη συµµετοχή σηµαντικές εµπειρίες.
Έχει θέσει σκληρές προϋποθέσεις για µια συµ-
µετοχή της Die Linke στην κυβέρνηση:

Καµιά υποστήριξη στις πολεµικές εξορµήσεις,
να φύγει ο γερµανικός στρατός από το Αφγανι-
στάν.

Καµιά ιδιωτικοποίηση.

Να καταργηθούν οι µεταρρυθµίσεις Χαρτς IV,
που καταδίκασαν στην ένδεια τους άνεργους.

Να αντιστραφεί η αύξηση του ορίου ηλικίας
στα 67 χρόνια.

Συνέχεια στη σελίδα 12

Από αριστερά προς τα δεξιά: Σωτήρης Κοντογιάννης, Ούτα Σπερι, Ιβάν Λεµέτρ, Ιωάννα Λούβρου, Αργυρή Ερωτοκρίτου, Μαρία Στύλλου, Αντώνης ∆ραγανίγος

ΙΒΑΝ ΛΕΜΕΤΡ, ΝΡΑ - Γαλλία
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συνέχεια
από τη
σελίδα 11

Γερµανία
“Με 
πρότυπο 
Ελλάδα, 
Γαλλία”

ΕΕ υυχχααρριισσττώώ  γγιιαα  ττηηνν  ππρρόόσσκκλληησσηη
σσττηη  σσηηµµεερριιννήή  σσηηµµααννττιικκήή  δδιιεε--
θθννήή  εεκκδδήήλλωωσσηη..  ΘΘαα  ήήθθεελλαα  νναα

ττοοπποοθθεεττηηθθώώ  ππάάννωω  σστταα  ββαασσιικκάά  ζζηηττήή--
µµαατταα  ττηηςς  εεκκδδήήλλωωσσηηςς,,  έέττσσιι  όόππωωςς  ππεερριι--
γγρράάφφεεττααιι    σσττοονν  ττίίττλλοο..  

Η κρίση του καπιταλισµού. Είµαστε
σε µια περίοδο που δεν φαίνεται ορα-
τά το τέλος της. Ακόµα και µε τις
προβλέψεις των αστών αναλυτών,
ακόµα και αν υπάρξει ανάκαµψη των
ρυθµών ανάπτυξης θα είναι περισσό-
τερο ανάπτυξη της κερδοφορίας, ενώ
ταυτόχρονα οι κοινωνικές αντιθέσεις
θα οξύνονται.

∆εν πρόκειται βέβαια για το τέλος
του καπιταλισµού, που ποτέ δεν έρχε-
ται µε αυτόµατο τρόπο, δεν πρόκειται
όµως σε καµιά περίπτωση, όπως λέει
η ρεφορµιστική αριστερά για µια συ-
νηθισµένη κυκλική κρίση. Πρόκειται
για µια κρίση όλου του µοντέλου που
οικοδοµήθηκε τα τελευταία τριάντα
χρόνια και ονοµάστηκε νεοφιλελεύθε-
ρο στην τρέχουσα ορολογία και υπη-
ρέτησαν όλες οι κυβερνήσεις κεντρο-
αριστερές ή νεοσυντηρητικές-νεοφι-
λελεύθερες.

Πρόκειται για µια εκδήλωση, κατά
τη γνώµη µας, των θεµελιακών αντι-
φάσεων του καπιταλισµού, της κοινω-
νίας της ατοµικής ιδιοκτησίας και της
εκµετάλλευσης. Είναι πάνω από όλα,
η παρούσα κρίση, µια κρίση του βαθ-
µού εκµετάλλευσης που εκτοξεύθηκε
τα τελευταία τριάντα χρόνια επιβάλ-
λοντας µαζική φτώχεια, ανεργία και
ηµιανεργία, ελαστασφάλεια για εκα-
τοµµύρια ανθρώπους. Είναι ταυτό-
χρονα µια κρίση του µοντέλου καπιτα-
λιστικής ανάπτυξης και συσσώρευσης
του κεφαλαίου που προσκρούει πιο
φανερά παρά ποτέ στα οικολογικά
όρια του πλανήτη. 

Είναι τρίτον, µια κρίση του πολιτι-
κού συστήµατος που αντιδραστικοποι-
είται, αδυνατώντας να στρατεύσει σε
ένα νέο αστικό ιδεώδες τα εκατοµµύ-
ρια των εργαζόµενων ή έστω να ενσω-
µατώσει τη λαϊκή δυσαρέσκεια. Και εί-
ναι, τέταρτο, µια κρίση των διεθνών
σχέσεων του καπιταλισµού και της κα-
πιταλιστικής παγκοσµιοποίησης και
των ολοκληρώσεων καθώς φαίνεται
ότι στο έδαφος της κρίσης οξύνεται
σε τεράστιο βαθµό ο ιµπεριαλιστικός
ανταγωνισµός και ο παγκόσµιος και ει-
δικά µέσα στην ΕΕ, η οποία µε τη σει-
ρά της, γίνεται όλο και πιο καθοριστι-
κά ο οικονοµικός και πολιτικός βραχίο-
νας του κεφαλαίου στην επίθεση ενά-
ντια στους εργαζόµενους. Τα παρα-
δείγµατα που ειπώθηκαν από τους συ-
ντρόφους πριν, από τη Μαρία και από
το Λεµέτρ, για το Αφγανιστάν, τις σχέ-
σεις ΗΠΑ-Κίνας κλπ, ήταν πολύ απο-
καλυπτικά δεν χρειάζεται να προσθέ-

σει κανείς άλλα πράγµατα.
∆εύτερον, σε αυτά εδώ τα πλαίσια

δεν µπορεί κατά τη γνώµη µας να
υπάρξει άλλη µορφή διαχείρισης του
καπιταλισµού, φιλολαϊκή, κεϋνσιανή,
δεν µπορεί να υπάρξει ένα «New
Deal» τα επόµενα χρόνια, πράγµα που
αποτελεί τη βάση της ιστορικής κρί-
σης της σοσιαλδηµοκρατίας. Η ίδια η
ευρωπαϊκή σοσιαλδηµοκρατία έχει µε
τη σειρά της ιστορικά µεταλλαχθεί.
∆εν είναι ότι η σοσιαλδηµοκρατία δεν
ήταν πάντα κόµµα της αστικής διαχεί-
ρισης. Ηταν, όπως είναι και σήµερα.
Όµως σήµερα, παρόλο που από άπο-
ψη πολιτικής απεύθυνσης αναφέρεται
ακόµα προνοµιακά στην εργατική τά-
ξη, η ιδεολογία της, η πολιτική της, η
οργανωτική της δοµή, η σχέση της µε
τα συνδικάτα, όπως σε σηµαντικό
βαθµό και τα ίδια τα συνδικάτα, θα
πούµε παρακάτω, στα ανώτερα ιδίως
επίπεδά τους, έχουν αποκτήσει βαθι-
ούς οργανικούς δεσµούς µε τα δίκτυα
του κράτους και του κεφαλαίου και
έχουν µεταλλαχθεί από τα µαζικά
κόµµατα της προηγούµενης φάσης
του καπιταλισµού σε µηχανισµούς
συµφερόντων. Υπό την έννοια αυτή,
απορρίπτουµε όπως και οι άλλοι σύ-
ντροφοι, κάθε πολιτική συνεργασία
µε τη σοσιαλδηµοκρατία, τη θεωρού-
µε τµήµα του αστικού µπλοκ εξου-
σίας, παρόλο που επιδιώκουµε να δη-
µιουργήσουµε ρήγµατα στη βάση της
µέσα στους αγώνες.

Υπό αυτές τις συνθήκες η αντικαπι-
ταλιστική αριστερά αντιµετωπίζει νέα
καθήκοντα. Το πρόβληµα της αντικα-
πιταλιστικής αριστεράς δεν είναι στην
παρούσα φάση ένα πρόβληµα τακτι-

κής, συµµαχιών ή απλά συµµετοχής
στα κινήµατα – σε αυτά έγιναν κάποι-
ες νύξεις. Κατά τη γνώµη µας, η νέα
φάση της αντικαπιταλιστικής αριστε-
ράς προϋποθέτει το λύσιµο µιας σει-
ράς σηµαντικών ζητηµάτων – ένα
πλέγµα ζητηµάτων έχουµε µπροστά
µας να λύσουµε – όχι βέβαια εσω-
στρεφώς, αλλά πάντα µε αναφορά
στην κοινωνία, την εργατική τάξη και
τους αγώνες. 

Στρατηγική

ΤΤοο  κκίίννηηµµαα  κκααιι  ηη  ααννττιικκααππιιττααλλιισσττιικκήή
ααρριισσττεερράά  έέχχοουυνν  νναα  ααννττιιµµεεττωωππίίσσοουυνν
ππρρώώτταα  ααππ’’  όόλλαα  τταα  ππρροοββλλήήµµαατταα  ττηηςς
σσττρρααττηηγγιικκήήςς..  ΓΓιιααττίί,,  εεννώώ  ααππόό  ττηη  µµιιαα  ηη
κκρρίίσσηη  ττοουυ  κκααππιιττααλλιισσµµοούύ  ααννααδδεειικκννύύεειι
ττηηνν  ααννάάγγκκηη  µµιιααςς  άάλλλληηςς  κκοοιιννωωννίίααςς  σσοο--
σσιιααλλιισσττιικκήήςς--κκοοµµµµοουυννιισσττιικκήήςς,,  ααππόό  ττηηνν
άάλλλληη  µµεερριιάά  ααυυττήή  ηη  σσοοσσιιααλλιισσττιικκήή--κκοοµµ--
µµοουυννιισσττιικκήή  ππρροοοοππττιικκήή  εείίννααιι  ααδδύύννααµµηη
κκααιι  υυπποοννοοµµεευυµµέέννηη  σστταα  µµάάττιιαα  ττωωνν  µµαα--
ζζώώνν..  ΥΥππόό  ααυυττήή  ττηηνν  έέννννοοιιαα,,  ττοο  ζζήήττηηµµαα
ττηηςς  κκοοµµµµοουυννιισσττιικκήήςς  ττααυυττόόττηηττααςς  κκααιι
ππρροοοοππττιικκήήςς  εείίννααιι  κκααθθοορριισσττιικκόό  σσττιιςς  σσηη--
µµεερριιννέέςς  σσυυννθθήήκκεεςς..  ΓΓιιααττίί  ηη  σσυυννοολλιικκήή
ααππάάννττηησσηη  σσττοο  κκααθθοολλιικκόό  χχααρραακκττήήρραα
ττηηςς  κκρρίίσσηηςς  κκααιι  ττωωνν  ααννττιιθθέέσσεεωωνν  ττοουυ
κκααππιιττααλλιισσµµοούύ  πποουυ  οοξξύύννοοννττααιι  ππρροοϋϋπποο--
θθέέττεειι  ττοο  σσττρρααττηηγγιικκόό  εεππααννεεξξοοππλλιισσµµόό
ττοουυ  κκιιννήήµµααττοοςς  κκααιι  ττηηνν  ααννααγγέέννννηησσηη--
ααννααννέέωωσσηη  ττηηςς  σσοοσσιιααλλιισσττιικκήήςς  κκααιι  κκοοµµ--
µµοουυννιισσττιικκήήςς  ππρροοοοππττιικκήήςς..

Είναι δεύτερο, πρόβληµα πολιτικού
προγράµµατος, γιατί αν συµφωνούµε
από τη µια µεριά ότι δεν µας αρκεί
σήµερα ένα πρόγραµµα άµεσων ερ-
γατικών διεκδικήσεων, ούτε πιστεύου-
µε ότι µπορεί να αποτελέσει απάντη-
ση στην κρίση ένα νεοκεϋνσιανό πρό-

γραµµα, µας χρειάζεται από την άλλη
µεριά ένα πολιτικό πρόγραµµα που να
ανεβάζει την πάλη των εργαζόµενων
ως το επίπεδο του πολιτικού συνολι-
κού αγώνα ενάντια στη µεγάλη καπι-
ταλιστική ιδιοκτησία, την ΕΕ και το
κράτος, συνδέοντας όµως το σηµερι-
νό επίπεδο συνείδησης και συσχετι-
σµού µέσα στον κόσµο της δουλειάς
µε την αυριανή µας προοπτική.

Είναι, τρίτο, πρόβληµα ταξικής ανα-
συγκρότησης του κινήµατος, πρώτα
απ’ όλα του εργατικού, καθώς εκατοµ-
µύρια εργαζόµενων, πρώτα απ’ όλα
της ελαστικής εργασίας και των µετα-
ναστών είναι έξω από τα συνδικάτα,
τα οποία έτσι, ιδιαίτερα στα ανώτερα
κοµµάτια τους, γίνονται γραφειοκρατι-
κά και συντηρητικά, ευθυγραµµισµένα
µε την κυβερνητική πολιτική, όπως
βλέπουµε τώρα τελευταία, πιο χαρα-
κτηριστικά και στην Ελλάδα. 

Είναι, τέταρτο, πρόβληµα επικοινω-
νίας και δρόµων επαφής και κοινής
δράσης µε το διάχυτο και αντιφατικό
νεολαιίστικο και εργατικό ριζοσπαστι-
σµό που όπως έδειξε και ο δικός µας
∆εκέµβρης και η γρήγορη ανάπτυξη
των αντιστάσεων µετά την ανάληψη
κυβερνητικής εξουσίας από το
ΠΑΣΟΚ, δείχνει να αναπτύσσεται. Υπό
την έννοια αυτή, είναι σηµαντικό να
επιδιώκουµε εµείς και να πετυχαίνου-
µε την κοινή δράση στο κίνηµα απευ-
θυνόµενοι και στις δυνάµεις της ρε-
φορµιστικής αριστεράς, µέσα από την
όποια κοινή δράση και δρόµους πά-
λης θα µπορέσουµε να πετύχουµε
ρήγµατα στα ρεύµατα αυτά.

Πέµπτο, είναι πρόβληµα ενότητας
των ίδιων των δυνάµεων της αντικαπι-
ταλιστικής και επαναστατικής αριστε-
ράς που υπερβαίνοντας τις µερικότη-
τές τους, βάζοντας εκ νέου στη δοκιµα-
σία της ζωής τις ίδιες τους τις ιστορι-
κότητες, αξίζει να επιχειρήσουν µια νέα
σύνθεση στην κατεύθυνση της οικοδό-
µησης της αντικαπιταλιστικής και επα-
ναστατικής αριστεράς του 21ου αιώνα. 

Αντιµετωπίζοντας αυτό το πνεύµα
των προβληµάτων µε φιλοδοξία, επι-
διώκουµε σε αυτήν την προοπτική να
εγγράψουµε το ελπιδοφόρο εγχείρη-
µα της ΑΝΤΑΡΣΥΑ. Ξέροντας ότι
έχουµε κάνει πολύ λίγα, φιλοδοξώ-
ντας όµως να κάνουµε πολύ περισσό-
τερα,  σε ένα µέλλον µεγάλων κοινω-
νικών αναµετρήσεων και ανακατατά-
ξεων στο οποίο ελπίζουµε ότι οι προ-
σπάθειες αυτές θα µπορούν να περά-
σουν σε νέες πολύ µαζικότερες και
ωριµότερες στιγµές.

ΑΝΤΩΝΗΣ ∆ΡΑΓΑΝΙΓΟΣ, ΝΑΡ

ΠΠρρόόεεδδρροοςς  ττηηςς  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήήςς  ΕΕππιιττρροοππήήςς,,  οοδδήήγγηησσεε
σσεε  µµιιαα  κκυυββέέρρννηησσηη  ααππόόλλυυττηηςς  ππλλεειιοοψψηηφφίίααςς  ττοουυ  ΣΣοο--
σσιιααλλιισσττιικκοούύ  ΚΚόόµµµµααττοοςς..  ΠΠααρρόόλλοο  πποουυ  κκυυββέέρρννηησσαανν  ττηη
χχώώρραα  χχωωρρίίςς  νναα  έέχχοουυνν  ττοονν  ππααρρααµµιικκρρόό  ππεερριιοορριισσµµόό
ααππόό  ττοο  ΚΚοοιιννοοββοούύλλιιοο,,  εεφφάάρρµµοοσσαανν  µµιιαα  κκοοιιννωωννιικκήή  κκααιι
οοιικκοοννοοµµιικκήή  πποολλιιττιικκήή  ββαασσιισσµµέέννηη  σσττοουυςς  ίίδδιιοουυςς  άάξξοοννεεςς
κκααιι  ττιιςς  ίίδδιιεεςς  ααξξίίεεςς  όόππωωςς  όόλλεεςς  οοιι  άάλλλλεεςς  ννεεοοφφιιλλεελλεεύύ--
θθεερρεεςς  κκυυββεερρννήήσσεειιςς  ττηηςς  ΕΕυυρρωωππααϊϊκκήήςς  ΕΕννωωσσηηςς..  ΟΟ  κκόό--
σσµµοοςς  µµεε  ττηηνν  ψψήήφφοο  ττοουυ  ααππέέρρρριιψψεε  µµιιαα  δδεεξξιιάά  κκυυββέέρρννηη--
σσηη  κκααιι  ααυυττόό  πποουυ  ππήήρρεε  ήήτταανν  µµιιαα  δδεεξξιιάά  πποολλιιττιικκήή..

Η προδοσία της εµπιστοσύνης πολλών ψηφοφό-
ρων και οι σοβαρές αρνητικές επιπτώσεις που είχαν
τα κυβερνητικά µέτρα πάνω στην καθηµερινή ζωή
και στο επίπεδο διαβίωσης των ανθρώπων, πυροδό-
τησαν µια ισχυρή αντίσταση και µαζικές διαδηλώ-
σεις στους δρόµους. Ηταν η σταθερή µας αντίθεση

στις δεξιές πολιτικές της κυβέρνησης του Σοσιαλι-
στικού Κόµµατος και η αφοσίωσή µας στα αιτήµατα
των διαδηλωτών που προκάλεσαν µεγαλύτερη προ-
σοχή και υποστήριξη στις πολιτικές εναλλακτικές λύ-
σεις που παρουσιάζαµε. Το Σοσιαλιστικό Κόµµα στις
πρόσφατες εκλογές έχασε πολλές ψήφους και βου-
λευτές και µαζί έχασε και την απόλυτη πλειοψηφία.
Το καλό µας εκλογικό αποτέλεσµα, σχεδόν 10%, τρι-
πλασίασε την παρουσία µας στο Ευρωκοινοβούλιο
από 1 σε 3 ευρωβουλευτές και διπλασίασε την πα-
ρουσία µας στο εθνικό κοινβούλιο, από 8 σε 16 βου-
λευτές.

Αγαπητοί σύντροφοι,
Πληροφορηθήκαµε ότι η συγκέντρωσή σας θα

είναι αφιερωµένη στη µνήµη του αγαπηµένου συ-
ντρόφου Κρις Χάρµαν, που πολύ πρόσφατα έφυγε
από τη ζωή. Ολοι γνωρίζαµε τον Κρις, τον διαρκή

ακτιβισµό του και το πραγµατικό ενδιαφέρον για
τους εργατικούς αγώνες σε όλο τον κόσµο. Ολοι
διαβάσαµε τα βιβλία του και υπήρξε ένας από τους
πιο παραγωγικούς συγγραφείς της σύγχρονης Αρι-
στεράς. Ολοι θαυµάζαµε την εκτεταµένη και βα-
θειά γνώση του για την ιστορία του σοσιαλιστικού
κινήµατος. Σηµειώστε, σας παρακαλώ, ότι θέλουµε
να θεωρείτε ότι συµµετέχουµε πλήρως σε αυτόν
τον δίκαιο φόρο τιµής στη µνήµη ενός µεγάλου φί-
λου και µεγάλου επαναστάτη.

Σας ευχόµαστε καλή δουλειά. Κρατήστε µας
ενήµερους για το αποτέλεσµα της συζήτησης και
σχετικά µε µελλοντικές πρωτοβουλίες τις οποίες
θέλουµε να παρακολουθήσουµε στενά και να συµ-
µετάσχουµε ενεργητικά.

Επαναστατικούς χαιρετισµούς

Ρενάτο Σοέιρο

ΓΓιιαα  εεµµάάςς,,  µµέέσσαα  σσττηηνν  ππεερρίίοοδδοο  ττηηςς
κκρρίίσσηηςς,,  ααυυττόό  σσηηµµααίίννεειι  τταα  εεξξήήςς::

Η Die Linke δεν επιτρέπεται να µπει
στην κυβέρνηση, πρέπει να παραµείνει
µια δυνατή αντιπολίτευση στη βουλή
και στον δρόµο. Για αυτή την κατεύ-
θυνση παλεύω εγώ µέσα στο αριστερό
κόµµα.

Μια αριστερή πολιτική µπορεί να
λειτουργήσει µόνο σε επαφή µε τον
κόσµο στους χώρους δουλειάς και στο
δρόµο. Χωρίς την επαφή µε το κίνηµα
δεν µπορεί ούτε η δουλειά στο κοινο-
βούλιο να λειτουργήσει.

Πρέπει να γίνουµε η φωνή των κοινω-
νικών κινηµάτων στη βουλή και ταυτό-
χρονα ο κινητήρας αυτών των αγώνων.

Για αυτό στεκόµαστε στο πλευρό
των φοιτητών και των µαθητών που κά-
νουν αυτή τη βδοµάδα αποχή ενάντια
στην επιβολή διδάκτρων στα πανεπι-
στήµια (1000 Ευρώ το χρόνο) και για
µια καλύτερη παιδεία. 

Το Πανεπιστήµιο του Φράιµπουργκ,
της πατρίδας µου, είναι από την περα-
σµένη δευτέρα  κατειληµµένο. Την Τρί-
τη πάνω από 5000 άνθρωποι διαδήλω-
σαν στους δρόµους του Φράιµπουργκ
και δεκάδες χιλιάδες στις άλλες πό-
λεις της Γερµανίας.

Η Die Linke  οργάνωσε από κοινού
µε το φιλειρηνικό κίνηµα τις κινητοποι-
ήσεις ενάντια στη σύνοδο κορυφής
του ΝΑΤΟ στο Στρασβούργο τον πε-
ρασµένο Απρίλη. Η ερχόµενη βδοµάδα
θα είναι βδοµάδα δράσης ενάντια στην
επιµήκυνση της παραµονής του γερ-
µανικού στρατού στο Αφγανιστάν µε
εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα.

Και παλεύουµε ακόµα για την νοµι-
µοποίηση της πολιτικής απεργίας που
είναι σήµερα στη Γερµανία παράνοµη.
Παλεύουµε µέσα στα συνδικάτα για να
εξασφαλίσουµε τη δυνατότητα να ορ-
γανώνουµε πολιτικές διαµαρτυρίες και
δράσεις µέσα στους χώρους δουλει-
άς,  δράσεις που θα πρέπει να στοχεύ-
ουν στην γενική απεργία -όπως έχει γί-
νει πολλές φορές στην Ελλάδα και τη
Γαλλία. Είσαστε το πρότυπό µας!

Γιατί µόνο µέσα από τον αγώνα στο
δρόµο µπορούµε να αλλάξουµε το σύ-
στηµα. Ευχαριστώ πολύ.
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ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ
ΑΡΙΣΤΕΡΙΣΜΟΣ;

ΈΈννααςς  ααππόό  ττοουυςς  ααπποοδδέέκκττεεςς  ττηηςς  κκρριιττιικκήήςς  ττοουυ  ΛΛέέννιινν  σσττηη  µµππρροοσσοούύρραα  ττοουυ  γγιιαα  ττοονν  ««ΑΑρριι--
σσττεερριισσµµόό»»  ήήτταανν  οοιι  ««ΓΓεερρµµααννοοίί  ααρριισσττεερροοίί  κκοοµµµµοουυννιισσττέέςς»»  κκααιι  ττοο  κκόόµµµµαα  ττοουυςς,,  ττοο  KKAAPPDD
((ΚΚοοµµµµοουυννιισσττιικκόό  ΕΕρργγααττιικκόό  ΚΚόόµµµµαα))..  ΤΤοονν  ΟΟκκττώώββρρηη  ττοουυ  11991199  ηη  ηηγγεεσσίίαα  ττοουυ  ΚΚοοµµµµοουυννιισσττιι--
κκοούύ  ΚΚόόµµµµααττοοςς  εείίχχεε  δδιιααγγρράάψψεειι  ττοουυςς  ««ααρριισσττεερροούύςς»»,,  πποουυ  ααρρννιιόόννττοουυσσαανν  ττηη  σσυυµµµµεεττοοχχήή
σσττιιςς  εεκκλλοογγέέςς,,  ττηη  δδοουυλλεειιάά  σστταα  σσυυννδδιικκάάτταα  κκααιι  ππααρρέέσσεερρνναανν  ττοο  κκόόµµµµαα  σσεε  ««έέννοοππλλεεςς  ππεερριι--
ππέέττεειιεεςς»»..  ΤΤοονν  ΑΑππρρίίλληη  ττοουυ  11992200  οοιι  δδιιααγγρρααµµµµέέννοοιι  σσυυγγκκρρόόττηησσαανν  ττοο  KKAAPPDD..  

Ηταν ένα ανοµοιογενές κόµµα. Ένα µεγάλο τµήµα του ήταν πρόσφατα ριζοσπαστι-
κοποιηµένοι νέοι εργάτες και πρώην φαντάροι. Γι’ αυτούς, για να θυµηθούµε τα λόγια
του Τσε Γκεβάρα µερικές δεκαετίες µετά, η δουλειά του επαναστάτη «είναι να κάνει
την επανάσταση» µε ένα τουφέκι στο χέρι. Όµως, στην ηγεσία τους υπήρχαν και φυ-
σιογνωµίες που για χρόνια είχαν δώσει µάχες από την αριστερά της σοσιαλδηµοκρα-
τίας. 

Ο Αντον Πάνεκοκ ήταν ένας τέτοιος επαναστάτης. Ηταν Ολλανδός καθηγητής
αστρονοµίας, που είχε πρωταγωνιστήσει στην ίδρυση ενός αριστερού σοσιαλδηµο-
κρατικού κόµµατος στην Ολλανδία. Τα µέλη του έγιναν γνωστοί ως «Τριµπουνιστές»
από το όνοµα της εφηµερίδας τους. Ο Πάνεκοκ βρέθηκε στη Γερµανία, δίδαξε στη
σχολή στελεχών του SPD και από νωρίς τάχτηκε στο πλευρό της Ρόζα Λούξεµπουρ-
γκ. Για παράδειγµα, σε µια απάντηση στον Κάουτσκι το 1912 µε τίτλο «Η µαρξιστική
θεωρία κι η επαναστατική τακτική» εξηγούσε πολύ καλά ότι το κόµµα πρέπει να προ-
ωθεί τη δυναµική των αγώνων όχι να περιµένει πότε θα «αλλάξουν οι συσχετισµοί».
Εκείνη την εποχή, ακόµα κι ο Λένιν θεωρούσε ότι η Ρόζα κι οι υποστηρικτές της ήταν
«υπερβολικοί» στις κριτικές τους στον «πάπα του µαρξισµού», τον Κάουτσκι.

Ενώ ο Μπορντίγκα στην Ιταλία θεωρούσε ότι το κόµµα των «ξεκάθαρων επαναστα-
τών» ήταν τα πάντα και τα εργατικά συµβούλια τίποτα, για τον Πάνεκοκ τα εργατικά
συµβούλια ήταν το παν. Τα «παλιά» συνδικάτα ήταν εξαρτήµατα της κρατικής µηχα-
νής και της αστικής τάξης πραγµάτων, ενώ τα συµβούλια ήταν οι οργανώσεις «στις
οποίες αναπτύσσεται η νέα ανθρωπότητα». Το επαναστατικό κόµµα θα έπρεπε να αρ-
κεστεί στο ρόλο του προπαγανδιστή της µελλοντικής κοµµουνιστικής κοινωνίας µέσα
σ’ αυτά. 

Μηχανισµοί

ΌΌππωωςς  πποολλλλέέςς  λλάάθθοοςς  ααννααλλύύσσεειιςς,,  ηη  σσυυλλλλοογγιισσττιικκήή  ττοουυ  ΠΠάάννεεκκοοκκ  εείίχχεε  έένναα  κκόόκκκκοο  ααλλήή--
θθεειιααςς  σσττοονν  ππυυρρήήνναα  ττηηςς..  ΣΣεε  έένναα  κκεείίµµεεννοο  ((ααππάάννττηησσηη  σσττοονν  ΛΛέέννιινν))  ττοουυ  11992200  µµεε  ττίίττλλοο  ««ΗΗ
ππααγγκκόόσσµµιιαα  εεππααννάάσστταασσηη  κκιι  ηη  κκοοµµµµοουυννιισσττιικκήή  τταακκττιικκήή»»,,  οο  ΠΠάάννεεκκοοκκ  υυπποοσσττήήρριιζζεε  όόττιι  σσττηη
δδυυττιικκήή  ΕΕυυρρώώππηη  κκααιι  ττηηνν  ΑΑµµεερριικκήή  ηη  αασσττιικκήή  ττάάξξηη  δδιιααθθέέττεειι  πποολλύύ  ππεερριισσσσόόττεερροουυςς  µµηηχχααννιι--
σσµµοούύςς  γγιιαα  ττηη  δδιιααιιώώννιισσηη  ττηηςς  εεξξοουυσσίίααςς  ααππ’’  όόττιι  σσττηη  ΡΡωωσσίίαα..  ΠΠίίσσωω  ααππόό  ττηηνν  κκρρααττιικκήή  ββίίαα
υυππήήρρχχαανν  θθεεσσµµοοίί  πποουυ  εεξξαασσφφάάλλιιζζαανν  ττηη  δδιιάάχχυυσσηη  ττηηςς  ««αασσττιικκήήςς  ννοοοοττρροοππίίααςς»»  σσττοουυςς  εερργγάά--
ττεεςς,,  τταα  σσυυννδδιικκάάτταα  κκααιι  τταα  κκοοιιννοοββοούύλλιιαα  ήήτταανν  δδυυοο  σσηηµµααννττιικκοοίί  κκααιι  δδίίππλλαα  ττοουυςς,,  ηη  εεκκκκλληησσίίαα,,
ηη  εεκκππααίίδδεευυσσηη,,  ηη  οοιικκοογγέέννεειιαα,,  ηη  µµεεσσοοαασσττιικκήή  ««ννέέαα  δδιιααννόόηησσηη»»……..  

Μερικά χρόνια αργότερα, ο Γκράµσι στα «Τετράδια της Φυλακής» θα αξιοποιούσε
αυτή τη παρατήρηση του Πάνεκοκ. Όµως, τα συµπεράσµατά τους ήταν πολύ διαφο-
ρετικά. Ο Γκράµσι υποστήριζε την ανάγκη ενός επαναστατικού κόµµατος που θα πα-
ρεµβαίνει σε όλα τα µέτωπα της ταξικής πάλης  για να χτίσει την «ηγεµονία» των επα-
ναστατικών ιδεών µέσα στη δράση. Όµως, ο τελικός στόχος παρέµενε ο ίδιος µε των
µπολσεβίκων: η συντριβή του αστικού κράτους κι η ένοπλη κατάληψη της εξουσίας. 

Ο Πάνεκοκ πίστευε ότι τα «εργατικά συµβούλια» είναι το πρόπλασµα της νέας κοι-
νωνίας στους κόλπους της παλιάς. Σύντοµα εγκατέλειψε την αναφορά στο επαναστα-
τικό κόµµα. Η αντίφαση στη πολιτική που πρότεινε ήταν η εξής: αν η «αστική νοοτρο-
πία» ξαναπιάνει τον έλεγχο των συνειδήσεων των εργατών µετά από προσωρινούς
κλονισµούς –όπως η Επανάσταση του 1918 στη Γερµανία- τότε, ποιοι ακριβώς θα συ-
γκροτούσαν τα εργατικά συµβούλια; 

Στη Γερµανία, τα εργατικά συµβούλια του 1919 συσπείρωναν εκατοµµύρια εργά-
τες. Όµως, η µεγάλη τους πλειοψηφία ακολουθούσε τα ρεφορµιστικά κόµµατα. Αυτά
τα κόµµατα αφόπλισαν τα συµβούλια, πρώτα πολιτικά και µετά κυριολεκτικά. Όµως,
δεν ήταν το τέλος: θα χρειαζόταν να φτάσει το 1923 για να ηττηθεί η γερµανική επα-
νάσταση. Στο ενδιάµεσο, εκατοµµύρια εργάτες κινήθηκαν προς τα αριστερά, σε σύ-
γκρουση µε τις ιδέες που είχαν µόλις δυο-τρία χρόνια πριν και τις οργανώσεις που τις
εκφράζανε. 

Ο Πάνεκοκ κι οι σύντροφοί του δεν έπαιξαν κανένα ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Οι
«συµβουλιακοί κοµµουνιστές» έµειναν στο περιθώριο να διαλαλούν την ανωτερότητα
του σχήµατός τους ενώ προσπαθούσαν να στήνουν «συµβούλια» που εκφράζανε µό-
νο τους ίδιους. 

«Τα αστικά κοινοβούλια και τα συνδικάτα είναι ιστορικά ξεπερασµένα» δήλωναν οι
«αριστεροί κοµµουνιστές» στη Γερµανία. Κι ο Λένιν τους συµβούλευε: «αυτό είναι σω-
στό, αλλά µη θεωρείτε ότι αυτό που είναι ξεπερασµένο ιστορικά είναι και ξεπερασµέ-
νο στη συνείδηση των µαζών». Οι επαναστάτες χρειάζονται τη πολιτική όχι απλά γενι-
κές ιδέες, για να παρέµβουν στους αγώνες και να αλλάξουν τις συνειδήσεις.

Λέανδρος Μπόλαρης

Οι «αριστεροί 
κοµµουνιστές»

Ο Μπαντιού θεωρεί ότι η ριζο-
σπαστική αλλαγή είναι κάτι το µο-
ναδικό και προκύπτει από ένα «συµ-
βάν» το οποίο διαταράσσει την επι-
κρατούσα τάξη πραγµάτων. Παρότι
έχει αποµακρυνθεί από τον µαρξι-
σµό, τη σκέψη του συνεχίζουν να
την απασχολούν τα ερωτήµατα του
επαναστατικού µετασχηµατισµού.
Ο Μπαντιού είναι επίσης ένας από
τους λιγοστούς Γάλλους διανοού-
µενους που έχουν κρατήσει µια συ-
νεπή αντιρατσιστική στάση, για πα-
ράδειγµα έχει αντιταχθεί στην απα-
γόρευση της ισλαµικής µαντήλας
των κοριτσιών στα σχολεία. 

Ένα από τα βασικά θέµατα της
δουλειάς του Μπαντιού, είναι ο τρό-
πος µε τον οποίο κυρίαρχα σύνολα
ιδεών, αξιών και ερµηνειών «ορί-
ζουν» κάθε κατάσταση. Πως δίνουν
προτεραιότητα, δηλαδή, σε κάποια
πράγµατα και ταυτόχρονα συσκοτί-
ζουν ή αποκρύπτουν άλλα. Για πα-
ράδειγµα, η κυρίαρχη ιδεολογία
του αµερικάνικου καπιταλισµού δί-
νει ιδιαίτερη αξία σε έννοιες όπως
ατοµική ιδιοκτησία, το δικαίωµα του
καταναλωτή να επιλέγει, κι η ευτυ-
χισµένη «πυρηνική» οικογένεια.
Αλλα πράγµατα, όπως η εκµετάλ-
λευση των εργατών, η κρατική κα-
ταστολή, ο θεσµοποιηµένος ρατσι-
σµός και σεξισµός, δεν µετράνε. 

Τον Μπαντιού τον απασχολεί ο
τρόπος µε τον οποίον τα στοιχεία
µιας κατάστασης τα οποία είναι
ανακόλουθα µε τον τρόπο µε τον
οποία αυτή παρουσιάζεται, µπο-
ρούν να  σφυρηλατήσουν µια νέα
«αλήθεια» που ανατρέπει την επι-

κρατούσα τάξη πραγµάτων. Το
«συµβάν» εµφανίζεται όταν τα ανα-
κόλουθα στοιχεία µιας κατάστασης
γίνονται εντόνως φανερά. Τέτοια
«συµβάντα» -για τον Μπαντιού- δεν
περιορίζονται µόνο στις πολιτικές
επαναστάσεις και τις αναστατώ-
σεις, αλλά επίσης µπορεί να αφο-
ρούν τις καλλιτεχνικές δηµιουργίες
ή τις επιστηµονικές ανακαλύψεις.
Για να µπορέσει αυτή η «ανακόλου-
θη αλήθεια» να µείνει ζωντανή,
χρειάζεται η πίστη –µέσω της αφο-
σίωσης και της πειθαρχίας- ενός
ατόµου ή µιας οµάδας ατόµων –του
«υποκειµένου».  

Κάποιοι θεωρούν ότι αυτή η ιδέα
έχει τη καταγωγή της στη µαοϊκή
περίοδο του Μπαντιού τη δεκαετία
του ’70. Τότε πίστευε ότι το επανα-
στατικό συµβάν θα προκύψει από
την αφοσίωση της επαναστατικής
πρωτοπορίας η οποία θα δρούσε
για λογαριασµό της εργατικής τά-
ξης –του «ανακόλουθου» στοιχείου
της καπιταλιστικής κοινωνίας. 

Υποχώρησαν

ΟΟιι  εεππαανναασσττααττιικκέέςς  ααννττιιλλήήψψεειιςς  ττοουυ
ΜΜππααννττιιοούύ  υυπποοχχώώρρηησσαανν  κκάάττωω  ααππόό
ττοο  ββάάρροοςς  ττωωνν  ηηττττώώνν  ττηηςς  ααρριισσττεερράάςς
ττηη  δδεεκκααεεττίίαα  ττοουυ  ’’8800..  ΕΕχχεειι  δδιιααττυυππώώ--
σσεειι  ττηη  θθεεωωρρίίαα  ττοουυ  µµεε  λλιιγγόόττεερροο  ααννοοιι--
χχττάά  µµααοοϊϊκκόό  ττρρόόπποο,,  ιιδδιιααίίττεερραα  σσττοο  ββιι--
ββλλίίοο  ττοουυ  ««ΕΕίίννααιι  κκααιι  ΣΣυυµµββάάνν»»..  ΣΣ’’  ααυυττόό
ττοο  ββιιββλλίίοο  οο  ΜΜππααννττιιοούύ  σσττοοχχάάσσττηηκκεε
γγιιαα  ττηη  φφύύσσηη  ττοουυ  ΕΕίίννααιι  σσττηη  ββαασσιικκήή
ττοουυ  µµοορρφφήή..  ΥΥπποοσσττήήρριιξξεε,,  όόττιι  ππααρρόόλλοο
πποουυ  ηη  φφύύσσηη  ττοουυ  ΕΕίίννααιι  εείίννααιι  πποολλλλαα--
ππλλήή  ππααρροουυσσιιάάζζεεττααιι  σσαανν  εεννιιααίίοο  κκααιι
σσυυννεεκκττιικκόό  ««έένναα»»..  ΌΌµµωωςς,,  ππάάννττοοττεε,,
ααυυττήή  ττηηνν  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννηη  έέκκθθεεσσηη  µµπποο--
ρρεείί  νναα  ττηηνν  υυπποοννοοµµεεύύσσοουυνν  σσττοοιιχχεείίαα
πποουυ  δδίίννοουυνν  υυππόόσστταασσηη  σσττηη  πποολλλλαα--
ππλλήή  φφύύσσηη  ττοουυ  ΕΕίίννααιι..  

Το βασικό πρόβληµα µ’ αυτή την
ιδιαίτερα αφηρηµένη θεωρία είναι
ότι µας λέει πολύ λίγα πράγµατα
για τον τρόπο µε τον οποίο συγκρο-
τείται το επαναστατικό υποκείµενο.
Ο Μπαντιού περιγράφει την αφο-
σίωση ενός «υποκειµένου» στο
«συµβάν», όµως δεν µας εξηγεί το
πραγµατικό του περιεχόµενο. Ανά-
γει το υποκείµενο σε έννοιες όπως
πειθαρχία, αφοσίωση και «εγγενή

αλήθεια». Ετσι, όµως, η εκτίµηση
των διαφορετικών πλεονεκτηµάτων
και δυνατοτήτων των διαφορετικών
υποκειµένων απλά παραβλέπεται. 

Ας πάρουµε για παράδειγµα τις
πρόσφατες εξεγέρσεις της γαλλι-
κής νεολαίας ενάντια στο ρατσισµό
και την ανεργία. Ποια πρέπει να εί-
ναι η απάντηση στη κρατική βία;
Χρειάζονται συµµαχίες ανάµεσα
στη νεολαία, τα συνδικάτα και τα ρι-
ζοσπαστικά αριστερά κόµµατα και
ποιου είδους; Η θεωρία του Μπαντι-
ού δεν µας βοηθάει να απαντήσου-
µε σε τέτοια ερωτήµατα. 

Όχι µόνο αυτό, αλλά πολλές φο-
ρές υποχωρεί σε αριστερίστικες
ιδέες –όπως να κατηγορεί τα συνδι-
κάτα ως  συντηρητικά από τη φύση
τους και τα αριστερά κόµµατα γιατί
συµµετέχουν στις εκλογές. Η άλλη
όψη του ίδιου νοµίσµατος –αυτή
που µάλλον υποστηρίζει τώρα ο
Μπαντιού- είναι ότι το κράτος είναι
κάτι δυσάρεστο αλλά αναπόφευ-
κτο. 

Όλα τα παραπάνω δεν σηµαίνουν
ότι η αφηρηµένη σκέψη είναι από
µόνη της κακό πράγµα. Η µέθοδος
του Μαρξ στο «Κεφάλαιο» µπορεί
να αντιπαρατεθεί στη µέθοδο του
Μπαντιού. Ο Μαρξ έχει δείξει πως
είναι δυνατό να προχωρήσουµε από
µια αφηρηµένη κατανόηση των «νό-
µων κίνησης» του καπιταλισµού σε
µια διαδοχικά όλο και πιο συγκεκρι-
µένη κατανόηση του τρόπου µε το
οποίο λειτουργεί το σύστηµα, µε
σκοπό να επισπεύσουµε την ανα-
τροπή του. 

Εξετάζοντας το χρήµα για παρά-
δειγµα, ο Μαρξ απέδειξε ότι η
αφαίρεση αποτελεί ουσιαστικό
στοιχείο κάθε επιστηµονικής έρευ-
νας. Ο Μαρξ αποκάλυψε τις εκµε-
ταλλευτικές σχέσεις που κρύβονται
πίσω από το χρήµα, εξετάζοντάς το
πρώτα στην αφηρηµένη µορφή του. 

Ο Μπαντιού αντίθετα, παρόλες
τις χρήσιµες παρατηρήσεις του,
δεν κατορθώνει να ξεφύγει από τα
πλαίσια ενός αφηρηµένου τρόπου
σκέψης. Γι’ αυτό το λόγο, η εξήγη-
ση που προσπαθεί να δώσει στη ρι-
ζική αλλαγή, παραµένει εν τέλει
ανεπαρκής.

ΕΝΑΣ ∆ΙΑΝΟΟΥΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

ΟΟ γγάάλλλλοοςς  φφιιλλόόσσοοφφοοςς  ΑΑλλααίίνν
ΜΜππααννττιιοούύ  εεππιισσκκέέφφττηηκκεε  ττηη  ππεε--
ρραασσµµέέννηη  ββδδοοµµάάδδαα  ττηηνν  ΑΑθθήήνναα,,
γγιιαα  µµιιαα  σσεειιρράά  δδιιααλλέέξξεεωωνν  κκααιι  εεκκ--
δδηηλλώώσσεεωωνν,,  µµεε  ααφφοορρµµήή  ττηη  κκυυ--
κκλλοοφφοορρίίαα  ττοουυ  ββιιββλλίίοουυ  ««ΗΗ  κκοοµµ--
µµοουυννιισσττιικκήή  υυππόόθθεεσσηη»»  ααππόό  ττιιςς
εεκκδδόόσσεειιςς  ««ΜΜεεττααίίχχµµιιοο»»..  ΣΣττοο  κκεείί--
µµεεννοο  πποουυ  αακκοολλοουυθθεείί  οο  ΤΤζζόόνναα--
θθαανν  ΜΜάάοουυννττεερρ  ααππόό  ττηηνν  εεφφηηµµεε--
ρρίίδδαα  SSoocciiaalliisstt  WWoorrkkeerr  ττοουυ  ΛΛοονν--
δδίίννοουυ,,  εεξξεεττάάζζεειι  κκρριιττιικκάά  ττιιςς  ιιδδέέ--
εεςς  ττοουυ  ΜΜππααννττιιοούύ..  

Οι ιδέες του 
Αλέν Μπαντιού

Νοέµβρης 2005 στο Παρίσι.
Εξέγερση της νεολάιας στις
γειτονιές των µεταναστών.



Επανεκδίδεται για 3η φορά µια από τις σηµαντικότερες εκδοτικές επιτυχίες του Μαρξιστικού
Βιβλιοπωλείου, το βιβλίο «ΜΜααρρξξιισσµµόόςς  ΘΘεεωωρρίίαα  κκααιι  ππρράάξξηη». Ένα βιβλίο που αναλύει απλά αλ-
λά διεξοδικά τις βασικές αρχές του µαρξισµού φέρνοντας
ιστορικά παραδείγµατα για να τις εξηγήσει. Απένα-
ντι σε όσους πιστεύουν ή διαδίδουν πως ο µαρξι-
σµός είναι δύσκολος, ο Κρις Χάρµαν απαντάει µε
πολύ κατανοητούς και σαφής όρους αποδεικνύοντας
πως οι βασικές ιδέες του µαρξισµού δεν είναι δύσκο-
λες. Εξηγούν, όπως δεν καταφέρνει να το κάνει καµία
άλλη θεωρία, την κοινωνία µέσα στην οποία ζούµε.
Βοηθούν να καταλάβουµε τον κόσµο που τσακίζεται
από κρίσεις, τη φτώχια που υπάρχει κάτω από τα
πλούτη, τι σηµαίνει εκµετάλλευση, τον τρόπο που κα-
ταπληκτικές εφευρέσεις µπορεί να καταλήξουν να ρί-
χνουν εκατοµµύρια ανθρώπους στην ανεργία, τις "δη-
µοκρατίες" που χρηµατοδοτούν βασανιστές και τις
πρώην "σοσιαλιστικές" χώρες που απειλούσαν η µία την
άλλη µε πυρηνικούς πυραύλους. Πρόκειται για ένα
πραγµατικό οδηγό του µαρξισµού.

“ΜΜααρρξξιισσµµόόςς  κκααιι  ΕΕθθννιικκιισσµµόόςς”. Είναι κι αυτό ένα άρθρο
που πρωτοδηµοσιεύτηκε στο περιοδικό International
Socialism το 1992. Ηταν η εποχή που µετά από δεκαε-
τίες οι εθνικιστικές συγκρούσεις έκαναν την εµφάνισή
τους ξανά στη καρδιά της Ευρώπης. Στην Ελλάδα, η
κυβέρνηση της Ν∆ χτυπούσε τα τύµπανα της εθνικιστι-
κής υστερίας για τη «Μακεδονία µας». Κι η αριστερά
έµοιαζε παραλυµένη: ένας παράγοντας γι’ αυτή την
παράλυση ήταν το γεγονός ότι οι εθνικισµοί είχαν
αναδυθεί στη πιο αιµατηρή µορφή τους στο πρώην
ανατολικό µπλοκ –εκεί που υποτίθεται ότι ο σοσιαλι-
σµός χτιζόταν επί δεκαετίες. 

Ο Χάρµαν πάντοτε συνδύαζε τη πιο διεισδυτική
ανάλυση µε τα πολιτικά ζητήµατα που αντιµετώπιζε
η αριστερά και το κίνηµα. Αυτό έκανε και στο «Μαρ-
ξισµός και Εθνικισµός» (ο τίτλος του άρθρου ήταν
«η επιστροφή του εθνικού ζητήµατος»). Εξηγεί ότι
ούτε τα έθνη υπήρχαν πάντοτε, γεννήθηκαν µαζί µε
τον καπιταλισµό, ούτε οι εθνικιστικές ιδέες είναι
κοµµάτι του «εθνικού χαρακτήρα» των λαών. Το άρθρο κυκλοφόρη-
σε από το Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο σε αυτή τη µπροσούρα το 1993 και βοήθησε χιλιάδες αγωνι-
στές να προσανατολιστούν στις µάχες και τη συζήτηση εκείνης της περιόδου. Σήµερα, εξακο-
λουθεί να είναι ιδιαίτερα επίκαιρο γιατί αυτή η συζήτηση επανέρχεται.

«ΜΜααρρξξιισσµµόόςς  κκααιι  ΙΙσσττοορρίίαα  --  ΒΒάάσσηη  κκααιι  ΕΕπποοιικκοοδδόόµµηηµµαα».
Είναι η νέα έκδοση του Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου που
θα κυκλοφορήσει εντός των επόµενων εβδοµάδων.
Πρόκειται για ένα δοκίµιο που είχε γράψει ο Κρις Χάρ-
µαν στις αρχές της δεκαετίας του 1980, για το περιοδι-
κό International Socialism. Η σχέση της οικονοµικής «βά-
σης» της κοινωνίας πάνω από την οποία ορθώνεται ένα
«νοµικό και πολιτικό εποικοδόµηµα στο οποίο αντιστοι-
χούν συγκεκριµένες µορφές κοινωνικής συνείδησης»
σύµφωνα µε τα λόγια του Μαρξ, αποτελεί ένα από τα
πιο πολυσυζητηµένα ζητήµατα στους κόλπους των µαρ-
ξιστών. Ο τρόπος που ορίζεται αυτή η σχέση  έχει άµε-
ση πολιτική σηµασία στο πως αντιµετωπίζουµε τη πάλη
για την αλλαγή της κοινωνίας.
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ΤΤηηνν  ΤΤρρίίττηη  πποουυ  µµααςς  ππέέρραασσεε  ππρρααγγµµαα--
ττοοπποοιιήήθθηηκκεε  µµιιαα  µµεεγγααλλεειιώώδδηηςς  πποορρεείίαα
γγιιαα  ττηη  µµννήήµµηη  ττοουυ  ΠΠοολλυυττεεχχννεείίοουυ  χχωωρρίίςς
όόµµωωςς  νναα  µµέέννεειι  µµεε  χχααρραακκττήήρραα  ππρροοσσκκοολλ--
λληηµµέέννοο  σσττοο  ππααρρεελλθθόόνν..  ΗΗ  πποορρεείίαα  εείίχχεε
έένναανν  έέννττοοννοο  πποολλιιττιικκόό  χχααρραακκττήήρραα  κκαα--
θθώώςς  αακκοουυσσττήήκκαανν  σσυυννθθήήµµαατταα  ααννττιικκααππιι--
ττααλλιισσµµοούύ,,  ααννττιιρρααττσσιισσµµοούύ,,  ααννττιιφφαασσιι--
σσµµοούύ  κκααιι  ααννττιιµµππεερριιααλλιισσµµοούύ,,  σσυυννθθήήµµαα--
τταα  εεππίίκκααιιρραα  όόσσοο  πποοττέέ  άάλλλλοοττεε  κκααθθώώςς
δδιιααµµοορρφφώώννοοννττααιι  ππααγγκκοοσσµµίίωωςς  οοιι  υυλλιικκέέςς
ααννττιικκεειιµµεεννιικκέέςς  σσυυννθθήήκκεεςς  πποουυ  ττοουυςς  δδίί--
ννοουυνν  ββάάσσηη..

Η διεθνής οικονοµική κρίση από το
2007 έχει υπονοµεύσει αισθητά τις
ίδιες τις βάσεις του καπιταλισµού, κά-
νοντας την διαρκή αναπαραγωγική
διαδικασία του µη εφικτή και δείχνο-
ντας παράλληλα τις πραγµατικές βά-
σεις και περιορισµούς των σηµερινών
σχέσεων παραγωγής. Η κρίση όπως
την γνωρίζουµε από το ξέσπασµά της
το 2007, δεν είναι µια τυχαία παροδική
κρίση, αλλά ένας κρίκος σε µια ευρύ-
τερη αλυσίδα γεγονότων που έχει ήδη
ξεκινήσει από τη δεκαετία του ’70,
όπου και παρατηρούµε στατιστικά
τουλάχιστον ένα τέλος της µακράς
«άνθησης» και µια νέα σειρά παροδι-
κών κρίσεων φτάνοντας µέχρι και τη
σηµερινή κρίση, όπου να «σπάει» ο βα-
σικός κρίκος διαλύοντας την αλυσίδα
αυτή στο σύνολό της.

Αστάθεια

ΗΗ  οοιικκοοννοοµµιικκήή  αασσττάάθθεειιαα  ππααρράάγγεειι
όόµµωωςς  κκααιι  πποολλιιττιικκήή  αασσττάάθθεειιαα,,  ηη  οοιικκοοννοο--
µµιικκήή  κκρρίίσσηη  γγίίννεεττααιι  κκααιι  πποολλιιττιικκήή  κκρρίίσσηη
µµεε  έένναα  δδιιττττόό  χχααρραακκττήήρραα..  ΑΑππόό  ττηη  µµιιαα
χχααρραακκττήήρραα  άάρρννηησσηηςς,,  ααππόό  ττηηνν  ππλλεευυρράά
ττηηςς  κκυυρρίίααρρχχηηςς  πποολλιιττιικκήήςς  πποουυ  εεφφααρρµµόό--
ζζεειι  ––ήή  ππρροοσσππααθθεείί  νναα  εεφφααρρµµόόσσεειι--  χχρρεεοο--
κκοοππηηµµέέννεεςς  οοιικκοοννοοµµιικκέέςς  πποολλιιττιικκέέςς  ττοουυ
ππααρρεελλθθόόννττοοςς,,  ααννίίκκααννηη  ππααρράάλλλληηλλαα  νναα
σσυυλλλλάάββεειι  ττοο  ββάάθθοοςς  ττηηςς  κκρρίίσσηηςς  σσττοο  σσύύ--
ννοολλόό  ττηηςς..  ΑΑππόό  ττηηνν  άάλλλληη,,  χχααρραακκττήήρραα
υυππέέρρββαασσηηςς  κκααθθώώςς  σσεε  όόλληη  ττηηνν  ««ααννεε--
ππττυυγγµµέέννηη»»  ΕΕυυρρώώππηη  έέχχεειι  ααρρχχίίσσεειι  νναα  αανν--
θθίίζζεειι  µµιιαα  ααννττιικκααππιιττααλλιισσττιικκήή  ππρροοοοππττιικκήή
κκααιι  έένναα  εεππαανναασσττααττιικκόό  δδιιεεθθννιισσττιικκόό  κκίίννηη--
µµαα..  ΟΟ  ππάάγγοοςς  έέσσππαασσεε  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  µµεε
ττηηνν  εεξξέέγγεερρσσηη  ττοουυ  ππεερραασσµµέέννοουυ  ∆∆εεκκέέµµ--
ββρρηη  κκααιι  µµόόλλιιςς  έένναα  χχρρόόννοο  µµεεττάά  ττοο  κκίίννηη--
µµαα  άάρρχχιισσεε  νναα  δδεείίχχννεειι  τταα  δδόόννττιιαα  ττοουυ  ξξαα--
ννάά  µµεε  ττηηνν  πποορρεείίαα  σσττιιςς  1177  ΝΝοοέέµµββρρηη..

Η περίοδος του τωρινού ∆εκέµβρη
θα είναι κρίσιµη για το αντικαπιταλιστι-
κό κίνηµα καθώς θα δείξει εάν µαθαί-
νοντας από τα λάθη του έχει φτάσει
σε ένα ανώτερο επίπεδο οργάνωσης
και δράσης. Απ’ ότι φαίνεται ο δρόµος
του Νοέµβρη και το πνεύµα του περσι-
νού ∆εκέµβρη µας οδηγούν στον τωρι-
νό ∆εκέµβρη.

Κώστας Πάτσης, φοιτητής

Ο δρόµος 
του Νοέµβρη 
και το πνεύµα 
του ∆εκέµβρη 
µας οδηγούν

««ΟΟ  ΧΧάάρρµµαανν»»,,  έέγγρρααφφεε  οο  ΠΠάάννοοςς  ΓΓκκααρργγκκάάννααςς  σσττοο
άάρρθθρροο  ττοουυ  δδυυοο  εεββδδοοµµάάδδεεςς  ππρριινν,,  ««φφρρόόννττιιζζεε,,  µµεε  ττεερράά--
σσττιιαα  υυπποοµµοοννήή  κκααιι  εεππιιµµοοννήή,,  µµεε  έένναανν  ααξξιιοοθθααύύµµαασσττοο
ππλλοούύττοο  ιισσττοορριικκήήςς  γγννώώσσηηςς,,  νναα  ππρροοµµηηθθεεύύεειι  ττοουυςς  σσυυ--
ννττρρόόφφοουυςς  ττοουυ  µµεε  τταα  κκααλλύύττεερραα  ιισσττοορριικκάά  ππααρρααδδεείίγγµµαα--
τταα  πποουυ  µµπποορροούύσσαανν  νναα  ββοοηηθθήήσσοουυνν  σσττηηνν  κκααττααννόόηησσηη
ττωωνν  δδυυσσκκοολλιιώώνν  ττηηςς  εεππαανναασσττααττιικκήήςς  δδρράάσσηηςς  µµέέσσαα
σσττιιςς  µµεεττααββααλλλλόόµµεεννεεςς  σσυυννθθήήκκεεςς»»..

«Υπήρξε ένας εξαίρετος διανοούµενος, συγγρα-
φέας και θεωρητικός που είχε την ικανότητα να εξη-
γεί µε απλούς όρους τι σήµαινε γι’ αυτόν ο µαρξι-
σµός και πώς µπορούµε να αλλάξουµε την κοινωνία
από τα κάτω», διαβάζουµε στο αφιέρωµα, στο τε-
λευταίο φύλλο της Εργατικής ∆ηµοκρατίας στην Κύ-
προ. «Ο Chris Harman µπορούσε να γράφει τόσο
καλά επειδή ακριβώς είχε κατανοήσει τον πλούτο
των µαρξιστικών ιδεών στην ολότητα τους. Τα γρα-
πτά του αποτελούν πολύτιµο εργαλείο για τους επα-
ναστάτες που θέλουν να παρέµβουν στους καθηµε-
ρινούς πολιτικούς και εργατικούς αγώνες µε ξεκά-
θαρες ιδέες, στρατηγική και τακτική».

Και πράγµατι ο πλούτος των ιδεών που µας άφη-
σε ο Κρις Χάρµαν είναι εντυπωσιακός. Αν κανείς πε-
ριηγηθεί στα ράφια του Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου
θα κατανοήσει µε την πρώτη µατιά το µέγεθος του
θησαυρού που µας κληροδότησε. 

Ορµή

ΑΑππόό  ττοο  ππρρώώττοο  ββιιββλλίίοο  πποουυ  µµεεττααφφρράάσσττηηκκεε  σστταα  εελλ--
λληηννιικκάά  κκααιι  εεκκδδόόθθηηκκεε  σσχχεεδδόόνν  δδυυοο  δδεεκκααεεττίίεεςς  ππρριινν,,  ττοο
««ΜΜααρρξξιισσµµόόςς  ––  ΘΘεεωωρρίίαα  κκααιι  ΠΠρράάξξηη»»  κκααιι  πποουυ  ααυυττέέςς  ττιιςς
µµέέρρεεςς  ππρροοχχωωρράάεειι  σσττηηνν  ΓΓ’’  ΈΈκκδδοοσσήή  ττοουυ,,  µµέέχχρριι  ττηη
««ΝΝέέαα  ΚΚρρίίσσηη  ττοουυ  κκααππιιττααλλιισσµµοούύ»»,,  ττοο  ππρροοττεελλεευυττααίίοο  ββιι--
ββλλίίοο  ττοουυ  ΚΚρριιςς  ΧΧάάρρµµαανν,,  ηη  σσυυγγγγρρααφφιικκήή  οορρµµήή  ττοουυ  όόππλλιι--
σσεε  χχιιλλιιάάδδεεςς  σσυυννττρρόόφφοουυςς  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  κκααιι  σσεε  οολλόό--
κκλληηρροο  ττοονν  κκόόσσµµοο  µµεε  µµιιαα  ππλλοούύσσιιαα  φφααρρέέττρραα  εεππιιχχεειιρρηη--
µµάάττωωνν  κκααιι  γγννώώσσηηςς..  

Αυτός είναι και ο λόγος που το Μαρξιστικό Βι-
βλιοπωλείο προχωράει στην επανέκδοσή αυτές τις
µέρες όσων βιβλίων του έχουν εξαντληθεί όπως το
«ΜΜααρρξξιισσµµόόςς  κκααιι  ΕΕθθννιικκιισσµµόόςς», ενώ µεταφράστηκε και
είναι έτοιµο να κυκλοφορήσει ένα από τα πιο «πυ-
κνά» κείµενα του Χάρµαν το «ΜΜααρρξξιισσµµόόςς  κκααιι  ΙΙσσττοορρίίαα
--  ΒΒάάσσηη  κκααιι  ΕΕπποοιικκοοδδόόµµηηµµαα».

Στα ράφια του Μαρξιστικού Βιβλιοπωλείου µπο-
ρούµε ακόµα να  βρούµε τα βιβλία του Κρις Χάρµαν:
«ΓΓεερρµµααννίίαα  11991188--2233..  ΗΗ  χχααµµέέννηη  εεππααννάάσστταασσηη», «ΗΗ  ννέέαα
κκρρίίσσηη  ττοουυ  κκααππιιττααλλιισσµµοούύ», «ΗΗ  οοιικκοοννοοµµίίαα  ττοουυ  ττρρεελλοοκκοο--
µµεείίοουυ» (2η έκδοση), «∆∆ΝΝΤΤ  κκααιι  ΠΠααγγκκόόσσµµιιαα  ττρράάππεεζζαα  ––
ΠΠααγγκκοοσσµµιιοοπποοίίηησσηη  κκααιι  ααννττίίσστταασσηη» (2η έκδοση), «ΠΠώώςς
χχάάθθηηκκεε  ηη  ρρώώσσιικκηη  εεππααννάάσστταασσηη», «ΜΜάάηηςς  ‘‘6688» (2η έκ-
δοση), «ΑΑννττόόννιιοο  ΓΓκκρράάµµσσιι  ––  ΗΗ  ζζωωήή  κκααιι  οοιι  ιιδδέέεεςς  εεννόόςς
εεππαανναασσττάάττηη», «ΑΑννααλλύύοοννττααςς  ττοονν  ιιµµππεερριιααλλιισσµµόό» (εκτε-
νής επίλογος στο «ΙΙµµππεερριιααλλιισσµµόόςς  κκααιι  ΠΠααγγκκόόσσµµιιαα  ΟΟιι--
κκοοννοοµµίίαα» του Μπουχάριν), «ΡΡιιζζοοσσππαασσττιικκόό  ΙΙσσλλάάµµ  ––
ΙΙµµππεερριιααλλιισσµµόόςς  κκααιι  ΑΑρριισσττεερράά».

Επίσης στο Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο βρίσκονται
στα αγγλικά και τα βιβλία του Κρις Χάρµαν,
«MMaarrxxiissmm  aanndd  HHiissttoorryy», «FFiirree  llaasstt  ttiimmee  ––  11996688  aanndd
aafftteerr», «EExxppllaaiinniinngg  tthhee  ccrriissiiss», «RReevvoolluuttiioonn  iinn  tthhee  2211sstt
cceennttuurryy» καθώς και το τελευταίο του βιβλίο «ZZoommbbiiee
CCaappiittaalliissmm» στο οποίο κάνει µια εκτενή ανάλυση για
την νέα κρίση του καπιταλισµού. Τέλος υπάρχει ολό-
κληρη η σειρά του περιοδικού International
Socialism του οποίου ο Κρις υπήρξε αρχισυντάκτης
και είχε γράψει πολλά σηµαντικά άρθρα.

Τα βιβλία 
του Κρις Χάρµαν

Πέµπτη 3 ∆εκέµβρη, 7µµ
Ο ∆ηµήτρης Λιβιεράτος στο Μαρξιστικό Βιβλιοπωλείο (Φειδίου 14-16). 
Παρουσιάζει το βιβλίο του Τόνι Κλιφ «ΤΡΟΤΣΚΙ 1879-1917. Προς τον Οκτώβρη»
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MAΡ ΞΙ ΣΤΙ ΚΑ ΦΟ ΡΟΥΜ

ΠEMΠΤΗ 26/11
Κουκάκι, µετρό Φιξ 6.30µµ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/11
Πετράλωνα, ΗΣΑΠ 6.30µµ
Αµπελόκηποι, µετρό 7.30µµ
Γαλάτσι, Βεϊκου 6.30 µµ
Πατήσια, ΗΣΑΠ Αγ. Νικολάου 6.30µµ
Καλλιθέα, ΗΣΑΠ 6.30µµ
Ζωγράφου, Μάρκετ Ιν 7µµ
Πέραµα, πλ. Ηρώων 10πµ
Κερατσίνι, πλ. Λαού 6µµ
Αλεξανδρούπολη, ∆ηµαρχείο 7µµ
Ηράκλειο, Λιοντάρια 6µµ
Γιάννενα, Νοµαρχία 6µµ

ΣΑΒΒΑΤΟ 28/11
Ιλιον, πλ. Ιλίου 11.30πµ
Αιγάλεω, µετρό 11.30πµ
Περιστέρι, πεζόδροµος 12πµ
Πετρούπολη, Σκλαβενίτης 11πµ
Εξάρχεια, Λαϊκή 11.30πµ
Ταύρος, ΗΣΑΠ 11πµ
Ιλίσια, Σκλαβενίτης 12πµ
Βύρωνας, Χόντος 11.30πµ
Νέα Σµύρνη, πλατεία 12πµ
Ελληνικό, σούπερ µάρκετ Βασιλόπουλος 12πµ
Πειραιάς, Σωτήρος 11.30πµ
Κορυδαλλός, πλ. Ελευθερίας 12πµ
Θεσσαλονίκη

Κέντρο, άγαλµα Λαµπράκη, 11πµ
Καλαµαριά, πεζόδροµος 11πµ
Χαριλάου, Ος. Ξένη 11πµ
Τούµπα, πάρκο Αγ. Θεράποντα 11πµ
Καµάρα, Τσιµισκή µε Ναυαρίνου 11πµ
Αµπελόκηποι, πλ. Επταλόφου 11πµ
Χανιά, αγορά 11.30πµ

Στις σχολές
ΝΟΜΙΚΗ Τρίτη-Πέµπτη 11πµ-2µµ προαύλιο
ΦΛΣ Τρίτη-Πέµπτη 11πµ-2µµ αίθριο
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ∆ευτέρα-Παρασκευή 10-
12πµ διάδροµος
ΑΣΟΕΕ Τετάρτη 11πµ-1µµ Είσοδος
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Πέµπτη 1-3µµ
ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ Τρίτη-Πέµπτη 11πµ-1µµ
ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ Τρίτη-Παρασκευή 12πµ-4µµ
ΑΣΠΑΙΤΕ Πέµπτη 10-12πµ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ-ΛΕΣΧΗ Τετάρτη 1µµ

∆∆IIEE  ΘΘNNII  ΣΣMMOO
κκααιι  όόχχιι  ""σσοοσσιιαα  λλιι  σσµµόό  σσεε  µµιιαα  χχώώ  ρραα""
ήή  ""σσοοσσιιαα  λλιι  σσµµόό  µµεε  εεθθννιι  κκάά  χχρρώώ  µµαα  τταα""  

HH  εεµµππεειι  ρρίίαα  ττηηςς  PPωω  σσίί  ααςς  ααπποο  δδεειι  κκννύύ  εειι  όόττιι  αακκόό  µµαα  κκααιι  µµιιαα  ννιι--
κκηη  φφόό  ρραα  εερργγαα  ττιι  κκήή  σσοοσσιιαα  λλιι  σσττιι  κκήή  εεππαα  ννάά  σστταα  σσηη  όόππωωςς  οο  OOκκττώώ  --
ββρρηηςς  ττοουυ  11991177  δδεενν  µµπποο  ρρεείί  νναα  εεππιι  ββιιώώ  σσεειι  σσεε  ααπποο  µµόό  ννωω  σσηη..  TTαα
κκααθθεε  σσττώώ  τταα  ττηηςς  EEΣΣΣΣ∆∆  µµεε  ττάά  ττηηνν  εεππιι  κκρράά  ττηη  σσηη  ττοουυ  σστταα  λλιι  ννιι  --
σσµµοούύ,,  ττηηςς  KKίί  ννααςς  κκααιι  ττωωνν  άάλλ  λλωωνν  αανναα  ττοο  λλιι  κκώώνν  χχωω  ρρώώνν  ήήτταανν
κκρραα  ττιι  κκοοίί  κκααππιι  τταα  λλιι  σσµµοοίί..  

ΓΓιι’’  ααυυττόό  ππααλλεεύύ  οουυ  µµεε  γγιιαα  ττηη  δδιιεε  θθννιι  σσττιι  κκήή  εεννόό  ττηη  τταα  ττωωνν  εερργγαα  --
ττώώνν  σσεε  όόλλοονν  ττοονν  κκόόσσµµοο  χχωωρρίίςς  δδιιαα  κκρρίί  σσεειιςς  εεθθννιι  κκόό  ττηη  ττααςς
γγλλώώσσ  σσααςς,,  θθρρηη  σσκκεείί  ααςς,,  φφύύλλοουυ,,  φφυυλλήήςς  ήή  σσεεξξοουυαα  λλιι  κκήήςς  ππρροο  ττίί  --
µµηη  σσηηςς..  

YYπποο  σσττηη  ρρίί  ζζοουυ  µµεε  όόλλαα  τταα  εεθθννιι  κκοο  αα  ππεε  λλεευυ  θθεε  ρρωω  ττιι  κκάά  κκιιννήή  µµαα  τταα
πποουυ  ααννττιι  σσττέέ  κκοο  ννττααιι  σσττηηνν  ιιµµππεε  ρριιαα  λλιι  σσττιι  κκήή  κκαατταα  ππίί  εε  σσηη..  HH  δδύύνναα  --
µµηη  πποουυ  θθαα  ττσσαα  κκίί  σσεειι  ττεελλεειιωω  ττιι  κκάά  ττοονν  ιιµµππεε  ρριιαα  λλιι  σσµµόό  εείί  ννααιι  ηη  εεννόό  --
ττηη  τταα  ττηηςς  εερργγαα  ττιι  κκήήςς  ττάά  ξξηηςς  σσεε  δδιιεε  θθννήή  κκλλίί  µµαα  κκαα  ααππόό  ττηη  NNέέαα
YYόόρρ  κκηη  ωωςς  ττηη  ΣΣεε  οούύλλ  κκααιι  ααππόό  ττοο  ΛΛοονν  δδίί  ννοο  ωωςς  ττοο  ΣΣάάοο  ΠΠάά  οο  λλοο..  

AAννττιι  ππαα  λλεεύύ  οουυ  µµεε  κκάά  θθεε  µµοορρ  φφήή  σσοοββιι  ννιι  σσµµοούύ,,  ρρααττσσιι  σσµµοούύ  ήή
σσεεξξιι  σσττιι  κκώώνν  δδιιαα  κκρρίί  σσεε  ωωνν  πποουυ  ααππεειι  λλεείί  νναα  δδιιαα  σσππάά  σσεειι  ττοουυςς
εερργγάά  ττεεςς..  

AAππέέ  νναα  ννττιι  σσττηηνν  ααννττιι  ττοουυρρ  κκιι  κκήή  πποολλεε  µµοο  κκαα  ππηη  λλεείίαα  ττηηςς  ““δδιι  κκήήςς
µµααςς””  άάρρ  χχοουυ  σσααςς  ττάά  ξξηηςς  υυπποο  σσττηη  ρρίί  ζζοουυ  µµεε  ττοο  σσύύνν  θθηη  µµαα  EEλλ  λληη  ννεεςς
κκααιι  TTοούύρρ  κκοοιι  εερργγάά  ττεεςς  εεννωω  µµέέ  ννοοιι..  

EEίί  µµαα  σσττεε  ααννττίί  θθεε  ττοοιι  σσττηηνν  κκαατταα  ππίί  εε  σσηη  ττωωνν  µµεειιοο  ννοο  ττήή  ττωωνν  σσττηη
ΘΘρράά  κκηη  κκααιι  ττηη  MMαα  κκεε  δδοο  ννίίαα  κκααιι  σστταα  µµέέ  ττρραα  αασσττυυ  ννόό  µµεευυ  σσηηςς  ττωωνν
µµεετταα  νναα  σσττώώνν..  

EEΠΠAA  NNAA  ΣΣTTAA  TTII  KKOO  KKOOMM  MMAA
ττηηςς  εερργγαα  ττιι  κκήήςς  ππρρωω  ττοο  πποο  ρρίί  ααςς  

HH  εερργγαα  ττιι  κκήή  ττάά  ξξηη  µµπποο  ρρεείί  νναα  ααππεε  λλεευυ  θθεε  ρρώώ  σσεειι  ττοονν  εεααυυ  ττόό  ττηηςς
κκααιι  όόλλοουυςς  ττοουυςς  κκαατταα  ππιιεε  σσµµέέ  ννοουυςς  µµέέ  σσαα  ααππόό  ττηη  δδιι  κκήή  ττηηςς  δδρράά  --
σσηη..  ΓΓιιαα  νναα  κκεερρ  δδηη  θθοούύνν  όόλλαα  τταα  κκοοµµ  µµάά  ττιιαα  ττηηςς  ττάά  ξξηηςς  σσεε  ααυυ  ττήή
ττηηνν  ππάά  λληη  εείί  ννααιι  ααππαα  ρρααίί  ττηη  ττοο  νναα  οορργγαα  ννωω  θθοούύνν  τταα  ππιιοο  ξξεεκκάά  θθαα  ρραα
κκααιι  µµααχχηη  ττιι  κκάά  ττµµήή  µµαα  τταα  σσεε  έένναα  εεππαα  νναα  σστταα  ττιι  κκόό  σσοοσσιιαα  λλιι  σσττιι  κκόό  εερρ--
γγαα  ττιι  κκόό  κκόόµµ  µµαα..  EEνναα  ττέέττοοιιοο  κκόόµµ  µµαα  µµπποο  ρρεείί  νναα  ππεείί  θθεειι  ττοουυςς  εερργγάά  --
ττεεςς  γγιιαα  ττηηνν  εεππαα  νναα  σστταα  ττιι  κκήή  ππρροο  οο  ππττιι  κκήή  ππααρρεεµµ  ββααίί  ννοο  ννττααςς  σσττοουυςς
µµααζζιι  κκοούύςς  ααγγώώ  ννεεςς..  EEίί  µµαα  σσττεε  ααννττίί  θθεε  ττοοιι  σσεε  κκάά  θθεε  ααννττίί  λληη  ψψηη  υυπποο  --
κκαα  ττάά  σστταα  σσηηςς  ττηηςς  ττάά  ξξηηςς,,  ααππ''  όόπποουυ  κκααιι  αανν  ππρροοέέρρ  χχεε  ττααιι..  

Πα λεύ ου µε για 

ΚΟΥΚΑΚΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11 καφέ «Γρηγόρης» (πατάρι)
Συγγρού-Φιξ 7.30µµ
Οι επαναστατικές ιδέες του Μαρξ
Οµιλητής: Παύλος Γιαννούλος
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11 καφέ Βραζιλιάνα 7.30µµ
Τα αδιέξοδα της σοσιαλδηµοκρατίας
Οµιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης
ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11 καφέ Σαλαντίν 7.30µµ
10 χρονιά από το Σιατλ
Οµιλητής: Παντελής Γαβριηλίδης
ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11 πατάρι Γρηγόρη(πλ.Κοραή) 7.30µµ
Έξω τα γεράκια του πολέµου-∆ιαδηλώνου-
µε 1η ∆εκέµβρη
Οµιλήτρια: Ελπίδα Καµπάνη
ΚΟΡΥ∆ΑΛΛΟΣ-ΝΙΚΑΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11 Goody’s (πλ. Ελευθερίας) 8.30µµ 
Έξω τα γεράκια του πολέµου-∆ιαδηλώνου-
µε 1η ∆εκέµβρη
Οµιλήτρια: Κατερίνα Θωίδου
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11 καφέ Κέϊκ 7.30µµ
20 χρόνια από την πτώση του Τείχους
Οµιλητής: Ηλίας Γιαννοπούλος
ΙΛΙΟΝ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11 καφέ Βινύλιο  7.30µµ
20 χρόνια από την πτώση του Τείχους
Οµιλητής: Μιχάλης Βερβέρης
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11 καφέ Βέσπα 8µµ
Το πρόγραµµα της Αριστεράς
Οµιλήτρια: Κατερίνα Πατρικίου
ΑΙΓΑΛΕΩ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11 καφέ Μίχας 7.30 µµ
10 χρόνια από το Σιατλ
Οµιλητής: Μιχάλης Θεοδωράκης
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΛΑΜΠΡΑΚΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11 Εργατικό Κέντρο 5.30µµ
Η επαναστατική εφηµερίδα
Οµιλητής: Νίκος Κοτσιγιάννης
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΤΟΥΜΠΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11 καφέ Άνεµος 6.30µµ
Είναι η ανθρώπινη φύση εµπόδιο για το
σοσιαλισµό;
Οµιλητής: Στέργιος Σιδέρης
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΚΑΜΑΡΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11 1ος όροφος ΦΛΣ 7.30µµ

1989: Οι εξεγέρσεις που προδόθηκαν 
Οµιλητής: Πολ Μπάναµ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11 Μακ Ντόναλ-
τς(πεζόδροµος) 8.00µµ
Εργατική τάξη: η δύναµη για να αλλάξει τον κόσµο
Οµιλητής: ΝίκοςΤουρνάς
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11 καφέ Ζολί 7µµ
Τι χρειάζεται να αλλάξει στην Αριστερά;
Οµιλητής: Στέλιος Παραβάντης
ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 26/11 ταβέρνα Ροζαλία 8.00µµ
Ο Λένιν και η ανατροπή του καπιταλισµού
Οµιλήτρια: Θένια Ασλανίδη
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΠΕΜΠΤΗ 26/11 Goody’s (πλ. Λαού) 8.30µµ
Έξω τα γεράκια του πολέµου-∆ιαδηλώνου-
µε 1η ∆εκέµβρη
Οµιλήτρια: Ελίνα Γρύλλη
ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11 Στέκι 7.30µµ
20 χρόνια από την πτώση του τείχους
Οµιλητής: Γιώργος Ράγκος
ΓΑΛΑΤΣΙ-ΠΑΤΗΣΙΑ-ΚΥΨΕΛΗ
ΠΕΜΠΤΗ 26/11 καφέ Κίνο 7.00µµ
Ο Τρότσκι και η στρατηγική της επανάστασης
Οµιλητής: Γιώργος Πίττας
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11 καφέ Κάρπε Ντίεµ 7.00
Το 1989 και η πτώση του Τείχους
Οµιλητής: Γιώργος Τσαµούρης
ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 25/11 Ολντ Ποστ 7.00µµ
Η επαναστατική στρατηγική του Τρότσκι
Οµιλητής: Γιώργος Τσιρώνης
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΓΚΥΖΗ
ΠΕΜΠΤΗ 26/11 καφέ Θέµις(µετρό Πανόρ-
µου) 8.30µµ
Η οικονοµική κρίση και η επικαιρότητα του Μαρξ
Οµιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 26/11 καφέ Παλιό ∆ηµαρχείο 7.00µµ
10 χρόνια από το Σιάτλ
Οµιλητής: Θοδωρής Ανδρίτσος
ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27/11 αίθουσα Χορωδίας,
δηµαρχείο Ηρακλείου 7.00µµ
Η οικονοµική κρίση και οι αγώνες
Οµιλήτρια: Βιβιάνα Καραγκούνη

ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 28/11 Coffee time 6.00µµ
Λένιν-Το χτίσιµο του επαναστατικού κόµµατος
Οµιλητής: Ορέστης Ηλίας
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ 29/11 καφέ «Έχουµε και λέµε» 7.00µµ
Μαρξισµός: Θεωρία και πράξη
Οµιλήτριες: Τίνα Κατσανεβάκη, Αγγέλα
Χαραλαµπάκη
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΛΑΜΠΡΑΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 29/11 Ε∆ΟΘ 4µµ
Τρότσκι: Προς τον Οκτώβρη 1879-1917
Η ζωή και οι ιδέες ενός επαναστάτη
Οµιλητής: Στέλιος Γιαννούλης
ΚΟΥΚΑΚΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12 πατάρι Γρηγόρη (Συγγρού-
Φιξ) 7.30µµ
Λένιν: Αριστερισµός, η παιδική αρρώστια
του Κοµµουνισµού
Οµιλητής: Νεκτάριος ∆αργάκης
ΧΑΝΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12  καφέ «Γωνία των Αγγέλων» 7.30µµ
Λένιν: Ο αριστερισµός, παιδική αρρώστια
του κοµµουνισµού
Οµιλήτρια: Μαργαρίτα Παπαµηνά
ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12 πατάρι Γρηγόρη (πλ. Κοραή) 7.30µµ
10 χρόνια από το Σιατλ
Οµιλήτρια: Τιάνα Ανδρέου
ΠΑΤΡΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 2/12 Εργατικό Κέντρο 6.30µµ
10 χρόνια από την εξέγερση του Σιατλ
Οµιλητής: Γιάννης Αγγελόπουλος
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ
ΠΕΜΠΤΗ 3/12 Goody’s (πλ. Λαού) 8.30µµ
10 χρόνια από το Σιατλ
Οµιλητής: Ανδρέας Καπνίσης
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΠΕΜΠΤΗ 3/12 Στέκι Νεολαίας 7.30µµ
10 χρόνια από το Σιατλ
Οµιλητής: Νίκος Χατζάρας
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΚΑΜΑΡΑ 
ΠΕΜΠΤΗ 3/12 Αρχιτεκτονική 7.30µµ
Ιµπεριαλισµός και πόλεµος στην εποχή του
Οµπάµα
Οµιλήτρια: Τέτη Πιπέρη
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 3/12 καφέ Παλιό ∆ηµαρχείο 7.00µµ
Το πρόγραµµα της αριστεράς
Οµιλητής: Στέλιος Μιχαηλίδης

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 29/11 Ε∆ΟΘ 6µµ
ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ για τη
συγκρότηση της Επιτροπής Αλλη-
λεγγύης

ΣΟ ΣΙΑ ΛΙ ΣΤΙ ΚΟ ΕΡ ΓΑ ΤΙ ΚΟ ΚΟΜ ΜΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ

ΣΥΝ∆ΙΚΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΙΚΑΛΙΣΤΩΝ

Η κρίση, το ΠΑΣΟΚ και η πάλη 
για το Σοσιαλισµό

ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ
Εκδηλώσεις για τα 10 χρόνια

από το Σιατλ

Μαθητικά Φόρουµ

ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 10/12 Πνευµατικό Κέντρο (Ανα-
κρέοντος 60) 6.30µµ
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/12 Αίθουσα Ανδρόγεω 7.00µµ
ΡΕΘΥΜΝΟ
ΣΑΒΒΑΤΟ 12/12 Εργατικό Κέντρο 6.00µµ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΤΡΙΤΗ 15/12 Εργατικό Κέντρο 6.00µµ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
ΤΕΤΑΡΤΗ 16/12 Βιοτεχνικό Επιµελητήριο 7.30µµ

ΝΟΜΙΚΗ- ΑΣΟΕΕ-
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ
ΠΕΜΠΤΗ 10/12 Αίθουσα 3 Νοµικής 2.00µµ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11/12 12.00µµ
ΠΑΝΤΕΙΟΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/12 Αίθριο 11µµ
ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 10/12 Ιατρική 3.00µµ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 28/11 πατάρι American House,
Πασαλιµάνι 6.00µµ
Ένας χρόνος από τη δολοφονία του
Αλέξη-Να τιµωρηθούν οι ένοχοι
Οµιλήτρια: Ελίνα Γρύλλη
ΕΞΑΡΧΕΙΑ 
ΣΑΒΒΑΤΟ 28/11 ταβέρνα Ροζαλία 4.00µµ
Μαρξισµός ή αναρχισµός
Οµιλήτρια: Θένια Ασλανίδη
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
1 χρόνος απ’την εξέγερση, 10 χρόνια
απ’το Σιάτλ
Οµιλήτριες:Ρ. Κούτσικου, Έλ. Πανταζοπούλου

ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4/12 αίθουσα Χορωδίας,
δηµαρχείο Ηρακλείου 7.00µµ
Παλαιστινιακό, Σιωνισµός και Άπαρτχαϊντ
Οµιλητής: Μανώλης Σπαθής
ΚΟΥΚΑΚΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 9/12 πατάρι Γρηγόρη (Συγγρού-
Φιξ) 7.30µµ
Κλίµα και «πράσινη» ανάπτυξη 
Οµιλήτρια: Τάνια Βριζάκη

Θέ λω να γί νω 
µέ λος του ΣEK

OOννοο  µµαα....................................................................................................................................................................

∆∆ιιεεύύ  θθυυνν  σσηη ......................................................................................................................................................

ΠΠόό  λληη........................................................................................................................................................................

TTηη  λλέέ  φφωω  ννοο........................................................................................................................................................

ΣΣωω  µµαα  ττεείίοο  --  ΣΣύύλλ  λλοο  γγοοςς ..................................................................................................................

ΓΓρράάψψ  ττεε  µµααςς  σσττηη  δδιιεεύύ  θθυυνν  σσηη::  TT..ΘΘ..88116611,,  OOµµόό  ννοοιιαα,,  110000  1100  AAθθήή  νναα

ΣΣOOΣΣIIAA  ΛΛII  ΣΣMMOO
µµέέ  σσαα  ααππόό  ττηηνν  ααννεε  ξξάάρρ  ττηη  ττηη  δδρράά  σσηη  
ττηηςς  εερργγαα  ττιι  κκήήςς  ττάά  ξξηηςς..  

OOιι  εερργγάά  ττεεςς  δδηηµµιιοουυρρ  γγοούύνν  όόλλοο  ττοονν  ππλλοούύ  ττοο
µµέέ  σσαα  σσττοονν  κκααππιι  τταα  λλιι  σσµµόό..  MMιιαα  ννέέαα  κκοοιι  ννωω  ννίίαα
ααππααλλ  λλααγγ  µµέέ  ννηη  ααππόό  ττηηνν  εεκκµµεε  ττάάλλ  λλεευυ  σσηη,,  οο  σσοο--
σσιιαα  λλιι  σσµµόόςς,,  µµπποο  ρρεείί  νναα  δδηηµµιιοουυρρ  γγηη  θθεείί  µµόό  ννοο
όότταανν  οοιι  εερργγάά  ττεεςς  ππάάρροουυνν  σσυυλλ  λλοο  γγιι  κκάά  σστταα  χχέέ  --
ρριιαα  ττοουυςς  ττοονν  έέλλεεγγ  χχοο  όόλλοουυ  ττοουυ  κκοοιι  ννωω  ννιι  κκοούύ
ππλλοούύ  ττοουυ  κκααιι  ππρροο  γγρρααµµ  µµαα  ττίί  σσοουυνν  ττηηνν  ππααρραα  --
γγωω  γγήή  κκααιι  ττηη  δδιιαα  ννοο  µµήή  σσύύµµ  φφωω  νναα  µµεε  ττιιςς
ααννθθρρώώ  ππιι  ννεεςς  ααννάά  γγκκεεςς..  

EEΠΠAA  NNAA  ΣΣTTAAΣΣHH
κκααιι  όόχχιι  ρρεεφφοορρ  µµιι  σσµµόό  

OO  κκααππιι  τταα  λλιι  σσµµόόςς  δδεενν  ππααίίρρ  ννεειι  δδιιοορρ  θθώώ  σσεειιςς..
ΠΠρρέέ  ππεειι  νναα  αανναα  ττρραα  ππεείί  µµεε  ττηηνν  εερργγαα  ττιι  κκήή  δδρράά  σσηη..
∆∆εενν  υυππάάρρ  χχεειι  κκοοιι  ννοο  ββοουυ  λλεευυ  ττιι  κκόόςς  δδρρόό  µµοοςς  ππρροοςς
µµιιαα  ττέέττοοιιαα  ααλλλλαα  γγήή..  TTοο  κκοοιι  ννοο  ββοούύ  λλιιοο,,  οο  σσττρραα  --
ττόόςς,,  ηη  αασσττυυ  ννοο  µµίίαα,,  ηη  δδιικκααιιοο  σσύύ  ννηη,,  όόλλοο  ττοο  αασσττιι  κκόό
κκρράά  ττοοςς  λλεειι  ττοουυρρ  γγεείί  γγιιαα  νναα  ππρροο  σστταα  ττεεύύ  εειι  τταα
σσυυµµ  φφέέ  ρροο  νντταα  ττηηςς  άάρρ  χχοουυ  σσααςς  ττάά  ξξηηςς..  HH  εερργγαα  ττιι  κκήή
ττάά  ξξηη  θθαα  χχρρεειιαα  σσττεείί  ττοο  δδιι  κκόό  ττηηςς  κκρράά  ττοοςς,,  σσττηη  ρριιγγ  --
µµέέ  ννοο  σσττηηνν  άάµµεε  σσηη  δδηηµµοο  κκρραα  ττίίαα,,  σστταα  σσυυµµ  ββοούύ  λλιιαα
ααννττιι  ππρροο  σσώώ  ππωωνν  ααππ''  ττοουυςς  χχώώρροουυςς  δδοουυ  λλεε  ιι  άάςς  κκααιι
σσττηηνν  εερργγαα  ττιι  κκήή  πποολλιι  ττοο  φφυυ  λλαα  κκήή..  



Νο 894 1177

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ - ΕΙΚΟΝΕΣ ΑΠΟ

ΜΜ εε  ττιιςς  µµεεγγααλλύύττεερρεεςς  δδιιααδδηηλλώώσσεειιςς  ττωωνν  ττεελλεευυττααίίωωνν  χχρρόόννωωνν
εεοορρττάάσσττηηκκεε  φφέέττοοςς  ηη  εεππέέττεειιοοςς  ττηηςς  εεξξέέγγεερρσσηηςς  ττοουυ  ΠΠοο--
λλυυττεεχχννεείίοουυ..  ∆∆εεκκάάδδεεςς  χχιιλλιιάάδδεεςς  εερργγααζζόόµµεεννοοιι,,  φφοοιιττηηττέέςς,,

µµααθθηηττέέςς  κκααιι  ννεεοολλααίίοοιι  δδιιααδδήήλλωωσσαανν  σσττηηνν  ΑΑθθήήνναα  σσεε  µµιιαα  πποορρεείίαα
πποουυ  ««µµύύρριιζζεε»»  ∆∆εεκκέέµµββρρηη..

Τα συνθήµατα της επετείου µπλέκονταν µε τα συνθήµατα των
αγώνων του σήµερα. Ενάντια στην οικονοµική κρίση και την
προσπάθεια των κυβερνήσεων και των καπιταλιστών να την
φορτώσουν στις πλάτες των εργατών και της νεολαίας, για αυ-
ξήσεις και προσλήψεις, για µόνιµη και σταθερή δουλειά, ενάντια
στις ιδιωτικοποιήσεις, τον πόλεµο, το ρατσισµό, ενάντια στον
ίδιο τον καπιταλισµό.

Η οργή για τη νέα κυβέρνηση ΠΑΟΣΚ, που ενάµιση µήνα µετά
τις εκλογές έχει πάρει πίσω όλες τις προεκλογικές τις δεσµεύ-
εις ξεκινώντας επιθέσεις, ξεχείλιζε. «Είµαι 42 χρονών, µητέρα,
ωροµίσθια 7 χρόνια», µας είπε η ΙΙωωάάνννναα  ΑΑλλεεξξίίοουυ, καθηγήτρια
φυσικής αγωγής που διαδήλωνε στα µαζικά µπλοκ των εκπαι-
δευτικών και του Συντονιστικού Ωροµισθίων. «Τον Αύγουστο κα-
νονικά θα διοριζόµουν και τώρα είµαι στο αέρα µε την κυρία
∆ιαµαντοπούλου. Τι θα κάνει µε µας; Πώς θα έχουµε σχολεία;
Μίλησε µε έπαρση, δεν µου άρεσε καθόλου το ύφος της, το
αποφασίζω και διατάζω. Τέτοια αντιλαϊκή πολιτική δεν έχω ξανα-
δεί τα τελευταία χρόνια. Αυτή είναι χειρότερη από τον Αρσένη.
Ηρθα από τα Τρίκαλα στην Αθήνα για 12 ώρες, για την προϋπη-
ρεσία µου. Εφυγα από το σπίτι µου, παράτησα δουλειές γιατί
ήθελα το όνειρό µου. Ξανά πάλι ΑΣΕΠ τώρα; Στα 42 µου να κά-
τσω να µάθω αποστήθιση 600 σελίδες εργοφυσιολογία;

Εχουµε φτάσει στα όρια µας. Θα περιµένω εγώ τι θα κάνει
αυτή µε τους πίνακες και πού θα µε βάλει; Αλλα 7-8 χρόνια δη-
λαδή, στα 50 θα φτάσω, να κάνω τι; Αν τα έλεγαν αυτά προεκλο-
γικά θα είχαν 10 µονάδες διαφορά; Παντού, σε όλους τους αγώ-
νες θα είµαστε. ∆εν κατάλαβε η κυρία υπουργός µε ποιους έχει
να κάνει. Σε συνέντευξή της λέει ότι εξωθεσµικοί της παρουσία-
σαν αυτά τα µέτρα. Ποιοι είναι αυτοί; Να µας πει. Ποια είναι αυ-
τά τα «µυαλά», οι τεχνοκράτες; Εσαεί εγώ δηλαδή θα αξιολο-
γούµαι και αυτοί θα κάθονται στις καρέκλες τους; ∆ε θα την
αφήσουµε να µας καταστρέψει. ∆ε πρέπει να δεχτούν τίποτα οι
Οµοσπονδίες µας. Η ∆ΟΕ και η ΟΛΜΕ πρέπει να βγουν µε απερ-
γίες. Για να δούµε, θα το κάνουν;».

ΑΝΤΑΡΣΥΑ

ΕΕππιικκεεφφααλλήήςς  ττηηςς  πποορρεείίααςς  ήήτταανν  οοιι  φφοοιιττηηττιικκοοίί  σσύύλλλλοογγοοιι  κκααιι  αακκοο--
λλοουυθθοούύσσεε  ηη  ααννττιικκααππιιττααλλιισσττιικκήή  ααρριισσττεερράά..  ΗΗ  ΑΑΝΝΤΤΑΑΡΡΣΣΥΥΑΑ  εείίχχεε  έένναα
ααππόό  τταα  µµεεγγααλλύύττεερραα  µµππλλοοκκ  ττηηςς  δδεεκκάάµµηηννηηςς  ζζωωήήςς  ττηηςς  κκααιι  όόλληηςς  ττηηςς
πποορρεείίααςς..  ΑΑκκοολλοουυθθοούύσσαανν  τταα  ππααννόό  δδυυννάάµµεεωωνν  ττηηςς  ΑΑΝΝΤΤΑΑΡΡΣΣΥΥΑΑ,,  ττοουυ
ΝΝΑΑΡΡ,,  ττηηςς  ΟΟΚΚ∆∆ΕΕ--ΣΣππάάρρτταακκοοςς,,  ττοουυ  ΣΣΕΕΚΚ..  ΑΑννάάµµεεσσάά  ττοουυςς  ηη  ΚΚίίννηησσηη
ΕΕννωωµµέέννοοιι  εεννάάννττιιαα  σσττοο  ΡΡααττσσιισσµµόό  κκααιι  ττηηςς  ΦΦαασσιισσττιικκήή  ΑΑππεειιλλήή  κκααιι  οοιι
µµααθθηηττέέςς  AAnnttiiccaappiittaalliissttaa  πποουυ  µµεε  έένναα  µµααζζιικκόόττααττοο  κκααιι  πποολλύύ  δδυυννααµµιι--
κκόό  µµππλλοοκκ  έέδδιινναανν  ττοονν  ττόόννοο..  ««ΜΜεε  ττηηνν  εευυκκααιιρρίίαα  ττηηςς  εεππεεττεείίοουυ  ττηηςς  1177
ΝΝοοέέµµββρρηη  11997733,,  εείίµµαασσττεε  σσττοουυςς  δδρρόόµµοουυςς  γγιιαα  νναα  δδιιααδδηηλλώώσσοουυµµεε
γγιιαα  όόλλαα  όόσσαα  σσυυννέέββηησσαανν  ττόόττεε  κκααιι  ββέέββααιιαα  γγιιαα  όόλλαα  όόσσαα  σσυυµµββααίίννοουυνν
ττώώρραα,,  γγιιαα  ττιιςς  ααυυθθααιιρρεεσσίίεεςς  ττοουυ  κκρράάττοουυςς,,  γγιιαα  ττηηνν  κκρρίίσσηη,,  γγιιαα  ττηη
ββίίαα,,  γγιιαα  µµιιαα  κκααλλύύττεερρηη  ππααιιδδεείίαα,,  γγιιαα  ττοουυςς  εερργγάάττεεςς  σσττοο  λλιιµµάάννιι»»,,  µµααςς
εείίππεε  ηη  ΚΚωωννσσττααννττίίνναα  ΚΚυυρρίίµµηη,,  ααππόό  ττοο  22οο  ΛΛύύκκεειιοο  ΠΠεερράάµµααττοοςς,,  ««ΘΘαα
σσυυννεεχχίίσσοουυµµεε  νναα  ππααλλεεύύοουυµµεε  µµέέχχρριι  τταα  ααιιττήήµµααττάά  µµααςς  νναα  ιικκααννοοπποοιιηη--
θθοούύνν..

Θέλουµε Παιδεία ανθρώπινη δωρεάν για όλους για να µπο-
ρούµε να διεκδικούµε τα δικαιώµατά µας. Θα είµαστε και πάλι
το ∆εκέµβρη στους δρόµους για να διαµαρτυρηθούµε για αυτό
που έγινε στον Αλέξη για να αποτρέψουµε ξανά τέτοια φαινόµε-
να βίας και να µην αφήσουµε τις αυθαιρεσίες. Οργανωνόµαστε
όσο µπορούµε καλύτερα για να συνεχίσουµε να αγωνιζόµαστε
αλλά και γιατί η ανατροπή θα έρθει µέσα από τα σχολεία µας
γιατί αυτός ο κόσµος µας ανήκει. Θα κάνουµε ό,τι περισσότερο
µπορούµε για να ρίξουµε ακόµα και τον καπιταλισµό γιατί αυτό
το σύστηµα δεν µας ταιριάζει».

Τα ίδια µαζικά και µαχητικά χαρακτηριστικά είχαν οι διαδηλώ-
σεις σε όλες τις πόλεις. Χιλιάδες διαδήλωσαν στη Θεσσαλονίκη
µε τους φοιτητικούς συλλόγους και την ΑΝΤΑΡΣΥΑ να έχουν τα
µεγαλύτερα µπλοκ. Γύρω στους 2000 διαδηλωτές συµµετείχαν
στην πορεία στα Γιάννενα, πάνω από 500 στα Χανιά µε πιο δυνα-
µικό κοµµάτι τους φοιτητές, τους δασκάλους και δεκάδες εργα-
ζόµενους stage. Πάνω από 500 διαδηλωτές και στη Λάρισα σε
µια ενθουσιώδη πορεία στην οποία κυριάρχησαν τα αντικαπιτα-
λιστικά και αντιιµπεριαλιστικά συνθήµατα.

ΗΗ  φφεεττιιννήή  πποορρεείίαα  ττοουυ  ΠΠοολλυυ--
ττεεχχννεείίοουυ  ήήτταανν  ηη  ππρρώώττηη  δδιιααδδήή--
λλωωσσηη  ττηηςς  εερργγααττιικκήήςς  ττάάξξηηςς  κκααιι
ττηηςς  ννεεοολλααίίααςς  µµεεττάά  ττηη  ννίίκκηη  ττοουυ
ΠΠΑΑΣΣΟΟΚΚ  σσττιιςς  εεκκλλοογγέέςς..  ΑΑππόό  ααυυ--
ττήή  ττηηνν  άάπποοψψηη,,  ηη  εεννττυυππωωσσιιαακκήή
σσυυµµµµεεττοοχχήή  πποουυ  ξξεεππέέρραασσεε  κκααττάά
πποολλύύ  ττιιςς  εεκκττιιµµήήσσεειιςς  κκααιι  ττωωνν  ππιιοο
ααιισσιιόόδδοοξξωωνν,,  οο  ππααλλµµόόςς  κκααιι  τταα
ααιιχχµµηηρράά  σσυυννθθήήµµαατταα  πποουυ  αακκοουυ--
σσττήήκκαανν,,  ααννααδδεειικκννύύοουυνν  κκάάπποοιιαα
πποολλύύ  σσηηµµααννττιικκάά  ζζηηττήήµµαατταα..

Παραδοσιακά η πορεία του
Πολυτεχνείου ανήκει στην Αρι-
στερά. Είναι η διαδήλωση που
πρωταγωνιστές είναι οι οργα-
νωµένες δυνάµεις της και ο κό-
σµος της. Είναι η διαδήλωση
που «µετράνε» κάθε χρόνο,
από το ’73 µέχρι σήµερα, οι
από πάνω για να δουν που βρί-
σκεται ο αντίπαλός τους. Η εµ-
φάνιση της Αριστεράς φέτος
είναι σίγουρο ότι τους ταρα-
κούνησε για τα καλά. ∆εν είναι
τυχαίες οι εκατοντάδες προσα-
γωγές του Χρυσοχοϊδη µετά το
τέλος της πορείας. Οι χιλιάδες
που συµµετείχαν δείχνουν ξε-
κάθαρα ότι, άσχετα µε το τι
ψηφίζει κανείς στις εκλογές, η
δύναµη της Αριστεράς στο
δρόµο είναι πολύ µεγαλύτερη.

Ετσι, όσοι εκτιµούσαν τα
αποτελέσµατα των εκλογών
σαν µια απλή εναλλαγή κυβέρ-
νησης κατασκευασµένη από το
αστικό µπλοκ το οποίο παρά-
τησε τον Καραµανλή και υιοθέ-
τησε τον Παπανδρέου εξασφα-
λίζοντας την σταθεροποίηση
του πολιτικού συστήµατος,
χρειάζεται τώρα να το ξανα-
σκεφτούν. Αντίθετα όσοι επέ-
µειναν ότι τα αποτελέσµατα
των εκλογών είναι άµεσα συν-
δεδεµένα τόσο µε την οικονο-
µική κρίση και το βάθεµά της όσο και µε
τις µάχες που έχει δώσει το εργατικό και
νεολαιϊστικο κίνηµα για να µην πληρώσουν
οι από κάτω τα σπασµένα, µε αποκορύφω-
µα τον περσινό ∆εκέµβρη, δικαιώνονται. Η
περίοδος είναι αριστερόστροφη, χιλιάδες
εργαζόµενοι και νεολαίοι έχουν ριζοσπα-
στικοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, θέλουν
να συνεχίσουν τις µάχες που έχουν ξεκινή-
σει και κοιτούν την Αριστερά για να το κά-
νουν. Η άρχουσα τάξη δεν έχει στο «τσε-
πάκι» της ούτε τη σταθεροποίηση του πο-
λιτικού συστήµατος ούτε τις επιθέσεις για
την έξοδό της από την κρίση.

Ως εκ τούτου, η φετινή πορεία του Πο-
λυτεχνείου καταρρίπτει τις µετεκλογικές
εκτιµήσεις ότι η «άνετη» νίκη του ΠΑΣΟΚ
µε το προβάδισµα των 10 µονάδων, του δί-
νει τη δυνατότητα να προχωρήσει χωρίς
αντίπαλο στην εφαρµογή της άγριας
αντεργατικής πολιτικής του. Μπορεί οι
ηγεσίες των συνδικάτων να κάνουν ό,τι
περνάει από το χέρι τους για να εµφανί-
σουν τη δική τους συναίνεση σαν συναίνε-
ση όλης της εργατικής τάξης, όµως η βά-
ση δεν φαίνεται να υπακούει. Η µαζική
συµµετοχή στο Πολυτεχνείου έδειξε τις
δυνατότητες που υπάρχουν για ένα νέο
ξεσηκωµό ενάντια στις επιθέσεις της νέας

κυβέρνησης. Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει λυµένα
τα χέρια του να προχωρήσει χωρίς αντι-
στάσεις και µετά το Πολυτεχνείο το ξέρει
ακόµα περισσότερο.

Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, οι ευκαι-
ρίες για την αντικαπιταλιστική αριστερά
µεγαλώνουν. Η εµφάνιση της ΑΝΤΑΡΣΥΑ
στην πορεία του Πολυτεχνείου ως το πρώ-
το µπλοκ µετά τους φοιτητικούς συλλό-
γους, ήταν εντυπωσιακή. Χιλιάδες εργαζό-
µενοι και νεολαίοι επέλεξαν να βαδίσουν
µαζί της ως εκείνο το κοµµάτι της Αριστε-
ράς που µπορεί να ηγηθεί στους αγώνες
και να τους οδηγήσει στη νίκη. Είναι στο
χέρι των αγωνιστών της να αξιοποιήσουν
τις δυνατότητες που ανοίγουν.

Τρίπτυχο

ΟΟιι  ππρρωωττοοββοουυλλίίεεςς  ττηηςς  ΑΑΝΝΤΤΑΑΡΡΣΣΥΥΑΑ  σσεε  όόλλαα
τταα  µµέέττωωππαα,,  ηη  οορργγάάννωωσσηη  ττωωνν  ααγγώώννωωνν  πποουυ
ξξεεσσπποούύνν  ααππόό  τταα  ssttaaggee  µµέέχχρριι  ττοο  λλιιµµάάννιι,,  οοιι
ιιδδέέεεςς  κκααιι  ηη  πποολλιιττιικκήή  σσυυζζήήττηησσηη  πποουυ  ααννοοίίγγεειι
σσττοο  κκίίννηηµµαα  εείίννααιι  ττοο  κκρρίίσσιιµµοο  ττρρίίππττυυχχοο  γγιιαα
ττηη  σσυυννέέχχεειιαα..  

Το δείχνουν οι πρωτοβουλίες που έχουν
ήδη ξεκινήσει, για παράδειγµα στο αντιρα-
τσιστικό µέτωπο. Ποιος µπορεί να αµφι-
σβητήσει ότι τα αντιρατσιστικά συλλαλητή-

ρια του τελευταίου διαστήµατος, η συναυ-
λία στον Αγιο Παντελεήµονα ενάντια στους
φασίστες, η µάχη στις σχολές για να περά-
σουν αποφάσεις για να τιµωρηθούν οι ένο-
χοι για τη δολοφονία του Καµράν, ή η ορ-
γάνωση στα σχολεία του αντιρατσιστικού
κινήµατος δεν έπαιξε ρόλο για να κατέ-
βουν οι φοιτητές και οι µαθητές στο Πολυ-
τεχνείο; Αντίστοιχα, ποιος µπορεί να αµφι-
σβητήσει ότι η πρωτοβουλία των δυνάµεων
της αντικαπιταλιστικής αριστεράς να ακυ-
ρώσουν τις προσπάθειες της ηγεσίας της
ΠΟΣ∆ΕΠ για συλλαλητήριο ενάντια στην
«τροµοκρατία» δεν έπαιξε ρόλο στην επιτυ-
χία και το χαρακτήρα του φετινού Πολυτε-
χνείου; Η’ ότι η πρωτοβουλία της αντικαπι-
ταλιστικής αριστεράς µέσα στις Παρεµβά-
σεις για πανεκπαιδευτική πολιτική απεργία
στις 7 ∆εκέµβρη δεν καθόρισε το κλίµα
του Πολυτεχνείου; Ανάλογα παραδείγµατα
υπάρχουν πολλά. Μόνο αν κινηθεί έτσι η
ΑΝΤΑΡΣΥΑ, ανοιχτά, ενωτικά και µε συνεχή
πολιτική συζήτηση και παρέµβαση, θα έχει
στις µάχες που έρχονται τις χιλιάδες που
διαδήλωσαν στα µπλοκ της στο Πολυτε-
χνείο -και πολύ περισσότερες χιλιάδες
ακόµα- στις γραµµές της.

Λένα Βερδέ

Μαζική ριζοσπαστικοποίηση

Η πορεία του Πολυτεχνείου στη θεσσαλονίκη



Νο 8941188

ΣΣ υυγγκκρροοττήήθθηηκκεε  ττηηνν  ΤΤεεττάάρρττηη  1188  ΝΝοοέέµµββρρηη,,  σσεε  σσυυγγκκέέννττρρωωσσηη  σσττηη
∆∆ηηµµοοττιικκήή  ΑΑγγοορράά  ττηηςς  ΚΚυυψψέέλληηςς,,  ηη  ττοοππιικκήή  ΚΚίίννηησσηη  εεννάάννττιιαα  σσττοο  ΡΡαα--
ττσσιισσµµόό  κκααιι  ττηη  ΦΦαασσιισσττιικκήή  ΑΑππεειιλλήή..  

Την συζήτηση άνοιξαν η ΜΜααρρίίνναα  ΒΒήήχχοουυ, µέλος της Κίνησης Πολι-
τών 6ου ∆ιαµερίσµατος και του Συντονιστικού της Κίνησης, η ΡΡίίαα  ΠΠαα--
ττσσέέλλλληη, φοιτήτρια στο Μαθηµατικό και κάτοικος στα Πατήσια και ο
ΠΠέέττρροοςς  ΚΚωωννσσττααννττίίννοουυ, µέλος του Συντονιστικού της Κίνησης και κά-
τοικος Κυψέλης.

Η Μαρίνα Βήχου έδωσε την εικόνα της πετυχηµένης αντιρατσιστι-
κής συναυλίας που πραγµατοποιήθηκε στον Άγιο Παντελεήµονα, απο-
τέλεσµα της δράσης του αντιρατσιστικού κινήµατος που ανάγκασε
την κυβέρνηση σε υπαναχώρηση από την προηγούµενη τακτική ανοι-
χτής συνεργασίας της αστυνοµίας µε τους φασίστες του ΛΑΟΣ και
τους νεοναζί της Χρυσής Αυγής. Η επιτυχία αυτή δεν επιτρέπει εφη-
συχασµό αλλά επιτάσσει συνέχιση της συστηµατικής αντιρατσιστικής
δράσης, µε στόχο τη δηµιουργία ενός ανοιχτού και µαζικού µετώπου
που θα διώξει τους φασίστες από την πλατεία του Αγίου Παντελεήµο-
να και θα αντισταθεί στον ρατσισµό και τη φασιστική απειλή.

Η Ρία Πατσέλλη µίλησε για τη δράση των αντιρατσιστικών επιτρο-
πών στις σχολές µε ψηφίσµατα και συλλογή υπογραφών για την τιµω-
ρία των δολοφόνων του Μοχάµεντ Καµράν και για την ανάγκη ανάλο-
γης δράσης στις γειτονιές του 5ου και 6ου διαµερίσµατος. Η δράση
της τοπικής επιτροπής µπορεί να απλωθεί στα σχολεία, στους εργατι-
κούς χώρους, αλλά και σε κάθε κίνηµα που αγωνίζεται για την ποιότη-
τα ζωής στις γύρω περιοχές (ενδεικτικά αναφέρθηκε το κίνηµα για το
πάρκο στη Βίλα ∆ρακοπούλου).

Ο Πέτρος Κωνσταντίνου θύµισε τις µάχες µέσα από τις οποίες ξε-
πήδησε η Κίνηση Ενάντια στο Ρατσισµό και τη Φασιστική Απειλή: την
ρατσιστική νοµοθεσία που εισήγαγε η κυβέρνηση της Νέας ∆ηµοκρα-
τίας µετά τις ευρωεκλογές του Ιούνη, τα πογκρόµ κατά των µετανα-
στών από το κράτος και τις φασιστικές συµµορίες, αλλά και τα αντι-
ρατσιστικά συλλαλητήρια της 9 Ιούλη και τις κινητοποιήσεις στις γει-
τονιές (Νίκαια, Νέα Ιωνία, Λαµπρινή, κλπ). Η τοπική Κίνηση µπορεί να
πρωτοστατήσει σε πολλές µάχες, ανάµεσά τους στη συνέχιση της
δράσης για να διωχτούν οι φασίστες από τον Άγιο Παντελεήµονα, να
απλωθεί η αντιρατσιστική καµπάνια σε όλους τους φορείς και τους
κατοίκους των περιοχών µας, που είναι και ο µοναδικός τρόπος να
αναγκαστεί η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ να γίνουν πράξη τα αιτήµατα
του αντιρατσιστικού κινήµατος.

Στη συζήτηση που ακολούθησε, τοποθετήθηκαν µέλη του ΣΥΝ, των
Οικολόγων Πράσινων, του ΣΕΚ, της Αφγανικής Κοινότητας, της Κίνη-
σης Πολιτών του 6ου ∆ιαµερίσµατος, κ.α. Ανάµεσά τους:

Ο ΧΧρρήήσσττοοςς  ΡΡοουυµµππάάννηηςς έθεσε το ζήτηµα της παρέµβασης στο ∆η-
µοτικό Συµβούλιο της Αθήνας για το άνοιγµα της παιδικής χαράς του
Αγίου Παντελεήµονα. Η ΚΚααττεερρίίνναα  ΘΘεεοοχχάάρρηη ενηµέρωσε ως διαµερι-
σµατικός Σύµβουλος για τις σχετικές ενέργειες που έχουν πραγµατο-
ποιηθεί. Ο ΓΓιιώώρργγοοςς  ΠΠίίττττααςς θύµισε τις παλιότερες µάχες στην Κυψέλη
ενάντια στις ρατσιστικές προκλήσεις της Χρυσής Αυγής και τα διδάγ-
µατα που δίνουν για το σήµερα. Η ΑΑρρεεττήή  ΑΑγγρρααφφιιώώττοουυ πρότεινε τη συ-
νεργασία µε την Αφγανική Κοινότητα για την υλική βοήθεια στους
πρόσφυγες που ζουν στις περιοχές µας. Ο ΘΘααννάάσσηηςς  ΚΚααµµππααγγιιάάννννηηςς
τόνισε την αξία της κινηµατικής δράσης από τα κάτω σε κάθε γειτο-
νιά, φέρνοντας το παράδειγµα από τη δράση στο Γαλάτσι. Η παρέµ-
βαση του εκπροσώπου της Αφγανικής Κοινότητας για τις συνθήκες
ζωής και µετανάστευσης των προσφύγων χειροκροτήθηκε από όλους
τους παρευρισκόµενους.

Αποφασίστηκαν:
- Η ανάληψη πρωτοβουλίας για παράσταση στο ∆ηµοτικό Συµβού-

λιο της Αθήνας για την πλατεία και την παιδική χαρά του Αγίου Παντε-
λεήµονα.
- Η διοργάνωση εξορµήσεων µε υλικό που ανέλαβαν να γράψουν

µέλη της Κίνησης στις γειτονιές. 
- Η διακίνηση αντιρατσιστικού ψηφίσµατος σε σωµατεία και συλλό-

γους, καθώς και η διακίνηση κειµένου υπογραφών.
- Η οργάνωση αντιρατσιστικών εξορµήσεων στα σχολεία της περιο-

χής (Πατήσια, Γκράβα, κλπ), σε συνεργασία µε τις ΕΛΜΕ (εκθέσεις
φωτογραφίας, συζητήσεις µε τους µαθητές, κλπ).

- Η συνέχιση της δράσης για τη διεύρυνση των συµµετοχών στην
τοπική Κίνηση.

Τοπική Κίνηση Ενάντια στο Ρατσισµό 
και τη Φασιστική Απειλή 

(περιοχές 5ου, 6ου ∆ιαµερίσµατος)

ΑΓΙΟΣ
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ,
ΚΥΨΕΛΗ, ΠΑΤΗΣΙΑ
Ενωµένοι ενάντια 
στο ρατσισµό

2255χχρρόόννοοςς,,  µµέέλλοοςς  εεξξττρρεεµµιισσττιικκήήςς  οορργγάά--
ννωωσσηηςς,,  σσυυλλλλααµµββάάννεεττααιι  ππρριινν  ααππόό  εείίκκοοσσιι  µµέέ--
ρρεεςς..  ΣΣττηηνν  κκααττοοχχήή  ττοουυ  ββρρίίσσκκεεττααιι  ππττυυσσσσόό--
µµεεννοο  κκλλοοµµππ,,  πποουυ  εεππιιχχεειιρρεείί  νναα  χχρρηησσιιµµοοπποοιι--
ήήσσεειι  κκααττάά  ππααρρεευυρριισσκκόόµµεεννωωνν  σσεε  δδηηµµόόσσιιαα
σσυυγγκκέέννττρρωωσσηη..  ΟΟδδηηγγεείίττααιι  σσττοονν  εειισσααγγγγεελλέέαα
κκααιι  ττοουυ  ααππααγγγγέέλλλλοοννττααιι  κκααττηηγγοορρίίεεςς..  ΌΌχχιι,,
δδεενν  εείίννααιι  µµέέλλοοςς  κκααµµιιάάςς  ««σσυυννωωµµοοσσίίααςς»»  ήή
κκάάπποοιιοουυ  ««ππυυρρήήνναα  ττηηςς  φφωωττιιάάςς»»..  ΚΚααιι  όόχχιι,,
δδεενν  ττοο  αακκοούύσσααττεε  σσεε  κκααννέένναα  δδεελλττίίοο  εειιδδήήσσεε--
ωωνν  κκααιι  κκααµµίίαα  εεφφηηµµεερρίίδδαα..  ΕΕίίννααιι  µµέέλλοοςς  κκοοιι--
ννοοββοουυλλεευυττιικκοούύ  κκόόµµµµααττοοςς,,  ττηηςς  ννεεοολλααίίααςς
ττοουυ  ΛΛΑΑΟΟΣΣ..  ΚΚααιι  σσυυννεελλήήφφθθηη  ττηη  µµέέρραα  ττηηςς
ααννττιιρρααττσσιισσττιικκήήςς  σσυυννααυυλλίίααςς  σσττοονν  ΆΆγγιιοο  ΠΠαα--
ννττεελλεεήήµµοονναα,,  σσττιιςς  22  ττοουυ  ΝΝοοέέµµββρρηη..  ΚΚααιι  ββέέ--
ββααιιαα,,  δδεενν  εείίννααιι  ««κκάάττοοιικκοοςς»»  ττηηςς  ππεερριιοοχχήήςς
πποουυ  ττάάχχαα  µµπποούύχχττιισσεε  µµεε  ττοουυςς  µµεεττααννάά--
σσττεεςς……

Η πραγµατοποίηση της αντιρατσιστικής
συναυλίας τη ∆ευτέρα 2 Νοέµβρη στην
πλατεία του Αγίου Παντελεήµονα αποκά-
λυψε τους «αγανακτισµένους κατοίκους»
σαν αυτό που πραγµατικά είναι: στηµένοι
φασίστες, µέλη του ΛΑΟΣ και της νεοναζι-
στικής Χρυσής Αυγής, που µε ωµή βία
τραµπουκίζουν µετανάστες και κατοίκους.
Το ΛΑΟΣ υποτίθεται ότι είναι ένα «κυριλέ»
κοινοβουλευτικό κόµµα. Όµως η συγκε-
κριµένη ιστορία αποδεικνύει ότι το κόµµα
του Καρατζαφέρη, εκτός από τους φασί-
στες µε γραβάτες, συσπειρώνει και φασί-
στες µε ρόπαλα. 

Το νέο συσκοτίστηκε µε συντριπτική
οµοφωνία από τα ΜΜΕ, ακόµα και από τα
συνήθως λαλίστατα ακροδεξιά µπλογκ. Ο
τρόπος µε τον οποίο µαθεύτηκε ήταν µέ-
σω των «αντιδράσεων» που εκδηλώθηκαν
στο κόµµα του Καρατζαφέρη για την «ελ-
λιπή» στήριξη του µέλους του. Αναδηµοσι-
εύουµε ένα χαρακτηριστικό απόσπασµα
από την ακροδεξιά φυλλάδα Ελεύθερη
Ώρα (09/11/09): 

«Την προηγούµενη ∆ευτέρα, 2 Νοεµβρί-
ου στον Άγιο Παντελεήµονα, έλαβε χώρα
µια «αντιρατσιστική» συναυλία, η οποία
διοργανώθηκε από κάποιες «παραφυά-
δες» του ΠΑΣΟΚ στον χώρο της εξωκοινο-
βουλευτικής Αριστεράς. Η συναυλία ήταν
προγραµµατισµένη για αργά το απόγευ-
µα. Το µεσηµέρι, στην πλατεία είχαν συ-
γκεντρωθεί κάτοικοι, οι οποίοι διαµαρτυ-
ρόντουσαν για την εκδήλωση...

Κάπου εκεί έλαβαν χώρα κάποια µικρο-
επεισόδια, που κατέληξαν µε την σύλληψη
δύο νεαρών, από τις αστυνοµικές δυνά-

µεις, που πρέπει να οµολογήσουµε ότι
φέρθηκαν µε ιδιαίτερη βαναυσότητα, τό-
σο έναντι των συλληφθέντων, όσο και των
υπολοίπων κατοίκων. Ο ένας από τους
δύο συλληφθέντες, ήταν µέλος της Νεο-
λαίας του Ορθόδοξου Συναγερµού, µε
αρκετά βαριές µάλιστα κατηγορίες, από
ότι µαθαίνουµε όµως, ανυπόστατες.

Είναι αλήθεια, ότι επακολούθησε κά-
ποια κινητοποίηση, στον ΛΑΟΣ, µε δικηγό-
ρους να σπεύδουν στην ΓΑ∆Α, προκειµέ-
νου να αναλάβουν την υπόθεση του νεα-
ρού συλληφθέντα. Ακόµη στελέχη της
ΝΕΟΣ – όπως µαθαίνουµε και ο πρόεδρός
της Γιάννης Παναγιωτακόπουλος – βρέθη-
καν έξω από την Γενική Ασφάλεια, προ-
σπαθώντας να βοηθήσουν τον συλληφθέ-
ντα, µε όποιον τρόπο µπορούσαν. Σωστή,
λοιπόν η έµπρακτη αλληλεγγύη στον νεα-
ρό συλληφθέντα. Έτσι πρέπει να αντιµε-
τωπίζονται τέτοιες περιπτώσεις.

“Μέλη του”

ΜΜεεττάά  όόµµωωςς,,  αακκοολλοούύθθηησσεε  µµιιαα  πποολλύύ  ππεε--
ρρίίεερργγηη  σσιιωωππήή..  ΤΤοο  κκόόµµµµαα  ααπποοφφάάσσιισσεε  νναα
µµηηνν......  ««σσηηκκώώσσεειι»»  ττοο  θθέέµµαα,,  κκααθθώώςς  δδεενν  εείίχχεε
λλάάββεειι  πποοττέέ  οορργγααννωωµµέένναα  µµέέρροοςς  σσεε  σσυυγγκκέέ--
ννττρρωωσσηη  κκααττοοίίκκωωνν  ττοουυ  ΑΑγγίίοουυ  ΠΠααννττεελλεεήήµµοο--
νναα,,  ππααρρόόλλοο  πποουυ  µµέέλληη  ττοουυ,,  κκάάττοοιικκοοιι  ττηηςς  ππεε--
ρριιοοχχήήςς  κκααιι  σσυυµµππααρραασσττάάττεεςς,,  ββρριισσκκόόννττοουυ--
σσαανν  ααρρκκεεττάά  σσυυχχννάά  σσττηηνν  ππεερριιοοχχήή..  ΙΙδδιιααίίττεερραα
ηη  ννεεοολλααίίαα  ττηηςς  ττοοππιικκήήςς  εεππιιττρροοππήήςς  ττοουυ  66οουυ
∆∆ηηµµοοττιικκοούύ  ∆∆ιιααµµεερρίίσσµµααττοοςς..

Αυτή η κατάσταση έγινε αφορµή και για
κάποιες ... «ενστάσεις» για την διαχείριση
τέτοιων καταστάσεων στο κόµµα, καθώς
πολλοί θεώρησαν ότι ήταν µια καλή ευκαι-
ρία για άρθρωση αντιπολιτευτικού λόγου
στο ΠΑΣΟΚ, που αντιµετώπισε µε τέτοια
σκληρότητα την διαµαρτυρία των κατοί-
κων. Φαίνεται όµως ότι τελικά επικράτησε
η άποψη που θέλει τον ΛΑΟΣ να παλεύει
µόνο στο κοινοβουλευτικό επίπεδο». 

Βέβαια, τα περί «κατοίκων που συνέλα-
βε η αστυνοµία» αποκαλύφθηκαν χυδαία
ψέµατα. Από συνέντευξή του στον «Ελεύ-
θερο Κόσµο» (15.11.09), µαθαίνουµε ότι ο
τραµπούκος του ΛΑΟΣ δεν είναι κάτοικος
της περιοχής! Λέει χαρακτηριστικά: «Έµα-
θα από φίλους που κατοικούν στον Άγιο
Παντελεήµονα, ότι θα συγκεντρώνονταν
στην πλατεία για να εµποδίσουν µια παρά-
νοµη συναυλία υπέρ της ανεξέλεγκτης λα-
θροµετανάστευσης και αποφάσισα να

ενώσω τη φωνή µου µαζί τους. Εδώ και
πολύ καιρό παρατηρούσα µέσω διαδικτύ-
ου την απόγνωση των κατοίκων… και δεν
µπορούσα ως Έλληνας Χριστιανός Ορθό-
δοξος να παρακολουθώ άλλο άπραγος
αυτή την κατάσταση»… Με τον ίδιο τρόπο
είχε δικαιολογήσει τις πράξεις του και ο
δολοφόνος Καζάκος, όταν το 1999 µέσα
σε µία νύχτα είχε πυροβολήσει 8 µετανά-
στες γύρω από την περιοχή της Οµόνοι-
ας. 

Αυτό είναι το πραγµατικό πρόσωπο του
ΛΑΟΣ. Μαζί µε τους ναζί της Χρυσής Αυ-
γής και τον παραστρατιωτικό Σύνδεσµο
Ελλήνων Εφέδρων, θέλουν να ελέγξουν
τους δρόµους και τις γειτονιές, ξεκινώ-
ντας από τον Άγιο Παντελεήµονα. Θέλουν
να ακολουθήσουν το παράδειγµα των Ιτα-
λών νεοφασιστών που, µε την ανοιχτή πια
στήριξη της κυβέρνησης Μπερλουσκόνι,
περιπολούν δήθεν για «λόγους ασφάλει-
ας» σε ιταλικές πόλεις. 

∆εν είναι τυχαίο ότι ο πρόεδρος του
Στρατιωτικού Συνδέσµου Εφέδρων, ονό-
µατι ∆. Πιπίκιος, πρωτοστατεί στους «αγα-
νακτισµένους κατοίκους» του Αγίου Πα-
ντελεήµονα και δηλώνει ότι «µόνο η Χρυ-
σή Αυγή µπορεί να µας προστατέψει». Ού-
τε είναι τυχαίο  ότι σε συνέντευξή του τον
φετινό Σεπτέµβρη ζητούσε µε αφορµή τις
πυρκαγιές και την «εθελοντική» δράση
του Συνδέσµου «να µας δώσουν εξοπλι-
σµό για να κινούµαστε ανεξάρτητα», την
ίδια στιγµή που έσπερνε βρωµιές για δή-
θεν αναρχικούς που βάλανε γκαζάκια και
τάχα ανάψανε τη φωτιά στο Γραµµατικό.
Και βέβαια δεν είναι ατύχηµα ότι στην κο-
πή πίττας αυτού του ευαγούς συνδέσµου
παρευρέθηκε ο τότε γενικός διευθυντής
του ΛΑΟΣ στρατηγός εν αποστρατεία Γ.
Καραποστόλου…

Οι εργαζόµενοι και η νεολαία στην
Ελλάδα ξέρουν στο πετσί τους τι πάει να
πει παρακράτος. Οι δολοφόνοι του Λα-
µπράκη και οι βασανιστές της Χούντας
έχουν ντυθεί τη στολή των «αγανακτισµέ-
νων κατοίκων». Σπεκουλάρουν πάνω στην
απογοήτευση του κόσµου από τη φτώχεια
και την ανέχεια και πάνε να την στρέψουν
ενάντια στους πιο αδύναµους της κοινω-
νίας µας, στους πρόσφυγες και τους µε-
τανάστες. Γελιούνται όµως. Γιατί, και αυτή
τη φορά, δεν θα περάσουν.

Θανάσης Καµπαγιάννης

Έξω οι φασίστες από τις γειτονιές
Από τη συναυλία στον Άγιο Παντελεήµονα στις 2 Νοέµβρη



ΣΣττιιςς  1177  ∆∆εεκκέέµµββρρηη  οοιι  ννοοσσοοκκοοµµεειιαα--
κκοοίί  γγιιααττρροοίί  ττηηςς  ΑΑθθήήννααςς  κκααιι  ττοουυ  ΠΠεειι--
ρρααιιάά  ψψηηφφίίζζοουυνν  γγιιαα  ττηηνν  ααννάάδδεειιξξηη  ννέέοουυ
∆∆ΣΣ  ττηηςς  ΕΕΙΙΝΝΑΑΠΠ  κκααιι  εεκκλλέέγγοουυνν  ααννττιιππρροο--
σσώώπποουυςς  γγιιαα  ττοο  σσυυννέέδδρριιοο  ττηηςς  ΟΟΕΕΝΝΓΓΕΕ
ττοο  οοπποοίίοο  θθαα  ππρρααγγµµααττοοπποοιιηηθθεείί    ααππόό
ττιιςς  55  εεώώςς  ττιιςς  77  ΦΦλλεεββάάρρηη  22001100..    

Οι εκλογές στην ΕΙΝΑΠ γίνονται
σε µία περίοδο που οι νοσοκοµεια-
κοί γιατροί έχουν µπροστά τους
κρίσιµες µάχες ενάντια στις περι-
κοπές στους µισθούς και στις δα-
πάνες για τη δηµόσια υγεία, που
έχει αποφασίσει η κυβέρνηση µε
πρόσχηµα την οικονοµική κρίση
και τα ελλείµµατα. 

Η ανάγκη να ξαναπιάσει το κί-
νηµα των νοσοκοµιακών γιατρών
το νήµα των σκληρών αγώνων
που έδωσε κόντρα στις επιθέ-
σεις και τις προκλήσεις της
προηγούµενης κυβέρνησης της
Ν∆, είναι ακόµα µεγαλύτερη.
Αυτή η προοπτική όµως δεν εί-
ναι µόνο αναγκαία αλλά και
εφικτή. Αυτό έδειξε η  προηγούµενη
περίοδος όπου χιλιάδες νοσοκοµεια-
κοί γιατροί συγκρούστηκαν µε την
πολιτική του Αβραµόπουλου και τους
συµβιβασµούς της ηγεσίας στην
ΟΕΝΓΕ και στην ΕΙΝΑΠ. Η εξέγερση
των ειδικευόµενων οδήγησε  στην

ανατροπή του έκτακτου συνεδρίου
της ΟΕΝΓΕ, στην πενθήµερη απερ-
γία του Σεπτέµβρη και τις µαζικές
συνελεύσεις του Οκτώβρη και Νοέµ-
βρη. Η ίδια δύναµη µε την απειλή
του εφηµεριακού κραχ και µέσα στην

κοινή δράση του συντονι-
στικού της Αθήνας ενά-
ντια στην συµβιβασµένη
ηγεσία της ΕΙΝΑΠ και της
ΟΕΝΓΕ, ανάγκασε τον
Αβραµόπουλο να δεχτεί
την υπογραφή της πρώτης
ΣΣΕ για τους νοσοκοµεια-
κούς γιατρούς.

Σε αυτές τις µάχες πρω-
τοστάτησαν οι δυνάµεις της
ριζοσπαστικής αντικαπιταλι-
στικής αριστεράς στο χώρο
των νοσοκοµειακών γιατρών.
Η ενδυνάµωσή τους και στις
εκλογές θα στείλει µήνυµα και
στη νέα ηγεσία του υπουργεί-
ου και στη συνδικαλιστική ηγε-
σία ότι το κίνηµα των νοσοκο-
µειακών γιατρών είναι αποφα-
σισµένο να συνεχίσει. 

Αυτός είναι ο λόγος που η
Πρωτοβουλία ΓΕΝΟΒΑ-
ΝΥΣΤΕΡΙ στην ΕΙΝΑΠ, έστειλε
ενωτικό κάλεσµα στην ΑΡΣΙ για
κοινό κατέβασµα στις εκλογές.
Αυτή η προοπτική µπορεί να

ανοίξει νέες δυνατότητες για  να εκ-
φραστεί και στις  εκλογές η δυναµική
του κινήµατος και να ανοίξει µία ελ-
πιδοφόρα προοπτική για ανατροπές
και στο ∆Σ της ΕΙΝΑΠ.

Νο 894 1199

Νέα από τους χώρους

ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΧΑΝΙΑ

ΓΑΛΑΤΣΙΠΕΤΡΑΛΩΝΑ

ΟΤΟΕ

ΙΝΤΡΑΚΟΜ

ΣΣεε  ννέέαα  κκιιννηηττοοπποοίίηησσηη  ττηηνν  ΚΚυυρριιαακκήή
2299//1111  σσττιιςς  1122  ττοο  µµεεσσηηµµέέρριι  σστταα  δδιιόόδδιιαα
ττωωνν  ΑΑφφιιδδννώώνν,,  κκααλλοούύνν  οοιι  κκάάττοοιικκοοιι  κκααιι
εερργγααζζόόµµεεννοοιι  πποουυ  σσυυµµµµεεττέέχχοουυνν  σσττηηνν
εεππιιττρροοππήή  ααγγώώνναα  κκααττάά  ττωωνν  δδιιοοδδίίωωνν,,  µµεε--
ττάά  ττιιςς  ααυυξξήήσσεειιςς  κκααιι  τταα  ννέέαα  δδιιόόδδιιαα  πποουυ
κκαατταασσκκεεύύαασσεε  ηη  πποολλυυεεθθννιικκήή  ιιδδιιωωττιικκήή
εεττααιιρρίίαα  ««ΝΝέέαα  ΟΟδδόόςς»»  πποουυ  εεκκµµεεττααλλλλεεύύεε--
ττααιι  ττηηνν  εεθθννιικκήή  οοδδόό  ΑΑθθηηννώώνν  ΛΛααµµίίααςς..  

Η πρώτη µεγάλη κινητοποίηση που
πραγµατοποίησαν την Κυριακή 15/11
ήταν ιδιαίτερα δυναµική. Πάνω από
1200 κάτοικοι συγκεντρώθηκαν στα
διόδια έσπασαν τις µπάρες και απελευ-
θέρωσαν χιλιάδες ταξιδιώτες από το
χαράτσι που έχουν επιβάλει τα ιδιωτικά
συµφέροντα. Η ίδια εικόνα και την επό-
µενη Κυριακή 22/11. Χιλιάδες οδηγοί
πέρναγαν κορνάροντας ή σταµατού-
σαν να συγχαρούν για την πρωτοβου-
λία τους, τους κατοίκους. Πάνω από
800 υπογραφές περαστικών συγκε-
ντρώθηκαν σε µια κινητοποίηση που εί-
χε πανηγυρικό χαρακτήρα παρά τον
εκφοβισµό που προσπάθησαν να επι-
βάλουν µπράβοι και διευθυντές της
εταιρίας. 

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν όταν η
«Νέα Οδός» έβαλε µπάρες εγκλωβίζο-
ντας τους χιλιάδες κατοίκους των 14
∆ήµων και κοινοτήτων της περιοχής
που σύµφωνα µε το νόµο έχουν δικαί-
ωµα να ΜΗΝ πληρώνουν. «Μόνιµο αί-
τηµα της επιτροπής είναι η κατάργηση
της σύµβασης µε την ιδιωτική εταιρία,
και εν τέλει η κατάργηση των διοδίων
για όλους, πόσο µάλλον για τους κα-
τοίκους που χρησιµοποιούν τον δρόµο
πολλές φορές καθηµερινά», τονίζεται
στην ανακοίνωση της επιτροπής. 

Ωστόσο το ποτήρι ξεχείλισε πλέον
µε την εταιρία να λειτουργεί ως κράτος
εν κράτη. Να αυξάνει τα διόδια κατά
βούληση φτάνοντάς τα στα 3.20 ευρώ
και να απαγορεύει ακόµα και στους κα-
τοίκους να διέρχονται δωρεάν, ενώ αρ-
νείται ακόµα και τις συµβατικές της
υποχρεώσεις, την κατασκευή δηλαδή
ασφαλών παράπλευρων δρόµων. 

«Εµείς οι κάτοικοι και οι εργαζόµε-
νοι των περιοχών, από τις Αφίδνες µέ-
χρι τον Ωρωπό, δεν υποκύπτουµε στο
εκβιαστικό δίληµµα του τύπου “να
πληρώνουµε το παράνοµο χαράτσι ή
να διακινδυνεύουµε τη ζωή µας στον
άθλιο και ηµιτελή παράδροµο”. Απο-
φασίσαµε ΝΑ ΜΗΝ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ, να
µη δίνουµε το ονοµατεπώνυµό µας και
αρνούµαστε να παραλάβουµε οποιο-
δήποτε χαρτί», αναφέρεται σε άλλο
κοµµάτι της ανακοίνωσης.

Οχι στο
χαράτσι µε
τα διόδια

Την Πέµπτη 18/11 πραγµατοποιήθηκε
εξόρµηση στο 1ο ΕΠΑΛ Πειραιά που έχει
κατάληψη. Τα αιτήµατα αφορούν την κατά-
σταση του σχολείου, η οποία είναι άθλια.
∆εν έχουν ούτε βρύσες για να πλυθούν,
δεν έχουν βιβλία και υπάρχει τεράστια έλ-
λειψη καθηγητών. Μαζεύτηκαν κάµποσες
υπογραφές για τον Μοχάµεντ Καµράν.
Υπέγραψαν πολλά παιδιά. Ήταν εκπληκτικό
πόσο ενηµερωµένα ήταν, γνώριζαν για τη
δολοφονία του και έπαιρναν θέση για την
άθλια κοινωνία που ζούµε και ότι αυτός ο
κόσµος πρέπει να αλλάξει.

Η υποδοχή που µας έκαναν τα παιδιά
ήταν πάρα πολύ καλή, συζήτησαν µαζί µας
και τρία από αυτά οργανώθηκαν στο ΣΕΚ.

Λουκία Παπανικολοπούλου
1ο ΕΠΑΣ Πειραιά

ΕΕκκδδήήλλωωσσηη  µµεε  ααφφοορρµµήή  ττοονν  έένναα  χχρρόόννοο  ααππόό  ττηηνν  ααππεερργγίίαα  ππεείίννααςς  ττωωνν
1155  µµεετταανναασσττώώνν  σστταα  ΧΧααννιιάά,,  ππρρααγγµµααττοοπποοιιήήθθηηκκεε  σσττοο  ΕΕρργγααττιικκόό  ΚΚέέννττρροο
σσττιιςς  2200//1111,,  ααππόό  ττοο  ΦΦόόρροουυµµ  ΜΜεετταανναασσττώώνν  ΚΚρρήήττηηςς..  

Η εκδήλωση ξεκίνησε µε την προβολή ενός βίντεο, από τις πιο κρί-
σιµες στιγµές των 26 ηµερών του αγώνα των 15 απεργών πείνας και
του συγκλονιστικού κινήµατος αλληλεγγύης, µέχρι την νοµιµοποίησή
τους. Ακολούθησε πλούσια συζήτηση στην οποία τοποθετήθηκαν οι
ίδιοι οι απεργοί πείνας και άλλοι µετανάστες απ’ όλη την Κρήτη, αλλά
και εκπρόσωποι φορέων (Σύλλογος ∆ασκάλων, Π.Α.ΜΕ., Ταξική Πο-
ρεία, Κίνηση Ε.Ε.Ρ.Φ.Α., Στέκι Μεταναστών, κατάληψη Rosa Nera). 

Κοινή ήταν η εκτίµηση ότι η απεργία πείνας και το κίνηµα αλληλεγ-
γύης δηµιούργησαν µια µικρή ρωγµή στην Ευρώπη - Φρούριο και ότι
αντλούµε εµπειρίες δύναµης για να παλέψουµε για νοµιµοποίηση
όλων των µεταναστών µε ίσα δικαιώµατα, για να σταµατήσουν οι ρα-
τσιστικές επιθέσεις των κυβερνήσεων και της αστυνοµίας, αλλά και
των φασιστικών οµάδων που προσπαθούν να εµφανιστούν στην πόλη
µας.

Χρήστος Κιούπης

ΠΠρρααγγµµααττοοπποοιιήήθθηηκκεε  ττηηνν  ππεερραασσµµέέννηη
ββδδοοµµάάδδαα  ττοο  2299οο  ΣΣυυννέέδδρριιοο  ττηηςς  ΟΟΤΤΟΟΕΕ..
ΗΗ  κκυυββέέρρννηησσηη  ττοουυ  ΠΠΑΑΣΣΟΟΚΚ  ππααρράά  ττιιςς
ππρροοεεκκλλοογγιικκέέςς  κκααττααγγγγεελλίίεεςς  γγιιαα  ττηηνν
««ααππλληησσττίίαα»»  ττωωνν  ττρρααππεεζζιιττώώνν,,  σσυυννεεχχίίζζεειι
σστταα  χχννάάρριιαα  ττηηςς  ΝΝ∆∆..  ∆∆ιισσεεκκααττοοµµµµύύρριιαα
γγιιαα  ττιιςς  ττρράάππεεζζεεςς,,  εεππιιθθέέσσεειιςς  σσττοουυςς  εερρ--
γγααζζόόµµεεννοουυςς..  ΟΟιι  ττρρααππεεζζοοϋϋππάάλλλληηλλοοιι
έέχχοουυνν  ««ααννοοιιχχττοούύςς»»  λλοογγααρριιαασσµµοούύςς::  ΤΤοο
ψψεευυττοο--ΕΕΤΤΑΑΤΤ  ττοουυ  ννόόµµοουυ  ττοουυ  ΑΑλλοογγοο--
σσκκοούύφφηη  γγιιαα  ττοο  αασσφφααλλιισσττιικκόό  ττοουυςς,,  ττηηνν
εεππίίθθεεσσηη  σσττηη  κκλλααδδιικκήή  σσυυλλλλοογγιικκήή  σσύύµµ--
ββαασσηη  ααππόό  ττοουυςς  ττρρααππεεζζίίττεεςς,,  ττηη  δδιιάάλλυυσσηη
ττωωνν  εερργγαασσιιαακκώώνν  σσχχέέσσεεωωνν..  

Μετά την απεργία του 2005 η ηγε-
σία της ΟΤΟΕ δεν συνέχισε στη πο-
ρεία της µαχητικής σύγκρουσης µε
αυτές τις επιλογές. Οι δυνατότητες
υπήρξαν, όπως έδειξε ο πανεργατικός
ξεσηκωµός του 2008 για το ασφαλιστι-
κό της Πετραλιά, µε τους τραπεζοϋ-
πάλληλους της Τράπεζας της Ελλάδας
στη πρώτη γραµµή. Τέτοιες µάχες θα
χρειαστούν απέναντι και στη νέα κυ-
βέρνηση του ΠΑΣΟΚ. 

Το συνέδριο λίγο το απασχόλησε
αυτή η συζήτηση. Η εκλογή 2 µελών
στο Γενικό Συµβούλιο της Οµοσπον-
δίας από το ψηφοδέλτιο της «Συνερ-
γασίας» -το οποίο στήριξαν κι οι δυνά-
µεις της αντικαπιταλιστικής αριστε-
ράς- είναι δείγµα ότι οι φωνές που
έχουν αυτό τον προσανατολισµό δυνα-
µώνουν στην ΟΤΟΕ.

ΣΣττάάσσηη  ΕΕρργγαασσίίααςς  κκααιι  ΓΓεεννιικκήή  ΣΣυυννέέλλεευυ--
σσηη  έέχχεειι  ττηηνν  ΠΠέέµµππττηη  2266//1111  ττοο  σσωωµµααττεείίοο
εερργγααζζοοµµέέννωωνν  σσττηηνν  IInnttrraaccoomm..  ΗΗ  σσυυννέέ--
λλεευυσσηη  γγίίννεεττααιι  εεξξ  ααννααββοολλήήςς  ααφφοούύ  ττηηνν
ππεερραασσµµέέννηη  ΠΠέέµµππττηη  1199//1111  δδεενν  ππρρααγγµµαα--
ττοοπποοιιήήθθηηκκεε  λλόόγγωω  έέλλλλεειιψψηηςς  ααππααρρττίίααςς,,
ππααρράά  ττοο  γγεεγγοοννόόςς  όόττιι  σσυυγγκκεεννττρρώώθθηηκκαανν
ππάάννωω  ααππόό  335500  εερργγααζζόόµµεεννοοιι..  

Το θέµα της συνέλευσης είναι η
πραγµατοποίηση απεργιακών κινητο-
ποιήσεων για αυξήσεις στους µισθούς.
Η πρόταση του ∆Σ του σωµατείου,
που υιοθετήθηκε ύστερα από πρόταση
της Πρωτοβουλίας ΓΕΝΟΒΑ στην
Intracom, προς τη Γενική Συνέλευση
είναι η πραγµατοποίηση δύο 24ωρων
απεργιών µε βασικό αίτηµα αυξήσεις
10% στους βασικούς µισθούς και δια-
σφάλιση των θέσεων εργασίας.

eerrggaattiikkii@@ootteenneett..ggrr,,  ffaaxx::  221100--55222277117777

Εκλογές ΕΙΝΑΠ
17 ∆εκέµβρη

ΤΤηηνν  ΤΤεεττάάρρττηη  22  ∆∆εεκκέέµµββρρηη,,  σσττηηνν  ααίίθθοουυσσαα  ττοουυ  ΣΣυυλλλλόόγγοουυ  ΗΗππεειιρρωωττώώνν  ΓΓααλλααττσσίίοουυ  ((ΟΟρρφφέέωωςς
1166)),,  σσττιιςς  77µµµµ,,  σσυυλλλλοογγιικκόόττηηττεεςς  κκααιι  πποολλίίττεεςς  ττοουυ  ΓΓααλλααττσσίίοουυ  µµααςς  κκααλλοούύνν  σσεε  ααννοοιιχχττήή  ααννττιιρρααττσσιι--
σσττιικκήή  εεκκδδήήλλωωσσηη  µµεε  ττίίττλλοο  ««ΧΧττίίζζοουυµµεε  γγέέφφυυρρεεςς,,  όόχχιι  ττεείίχχηη»»..  

Στην εκδήλωση θα µιλήσουν εκπρόσωποι µεταναστών, καθώς και η εκπαιδευτικός ΣΣττέέλλλλαα
ΠΠρρωωττοοννοοττάάρριιοουυ, που πρωτοστάτησε σε ένα πρωτοποριακό εκπαιδευτικό πρόγραµµα στη
Γκράβα για τα παιδιά των µεταναστών της περιοχής µας. Παρεµβάσεις στη συζήτηση θα κά-
νουν εκπρόσωποι των εκπαιδευτικών σωµατείων της περιοχής (ΕΛΜΕ, ∆ιδασκαλικός Σύλλο-
γος) και της Ένωσης Γονέων, ενώ θα ακολουθήσει συζήτηση.

Σκοπός της εκδήλωσης είναι να αναδειχτούν τα προβλήµατα των µεταναστριών και
των µεταναστών και να προωθηθούν λύσεις στην κατεύθυνση της νοµιµοποίησης, των
ίσων δικαιωµάτων στην παιδεία, την υγεία, την εργασία και των κοινών αγώνων όλων
των εργαζόµενων.

ΕΕππίίθθεεσσηη  µµεε  µµοολλόόττοοφφ  έέγγιιννεε  σσττοο  σσππίίττιι  ττοουυ  ΓΓιιάάννννηη  ΓΓιιααννννααττσσήή,,  σσττεε--
λλέέχχοουυςς  ττοουυ  ΕΕΕΕΚΚ  κκααιι  εεννεερργγοούύ  µµέέλλοουυςς  ττωωνν  ττοοππιικκώώνν  κκιιννηηµµάάττωωνν,,  τταα
ξξηηµµεερρώώµµαατταα  ττηηςς  2200ηηςς  ΝΝοοεεµµββρρίίοουυ..  ΑΑππόό  ττηηνν  εεππίίθθεεσσηη  ππρροοκκλλήήθθηηκκαανν
µµεεγγάάλλεεςς  υυλλιικκέέςς  ζζηηµµιιέέςς,,  ααλλλλάά  εευυττυυχχώώςς  όόχχιι  κκάάπποοιιοοςς  ττρρααυυµµααττιισσµµόόςς..

Ήταν µια προσπάθεια τροµοκρατίας και εκφοβισµού του συ-
ντρόφου (και των αγωνιστών γενικά). Οι τοπικοί πυρήνες του ΣΕΚ
στα Πετράλωνα  και στο Κουκάκι καταδικάζουν απερίφραστα και
µε τον πιο έντονο τρόπο την επίθεση και εκφράζουν την αλληλεγ-
γύη τους στον σύντροφο Γιάννη.

Χρειάζεται να συνεχίσουµε την προσπάθεια για να  αποµονώ-
σουµε τους φασίστες σε όλες τις γειτονιές, να µαζικοποιήσουµε
τα κινήµατα πόλης, να µην υπάρξουν ξανά τέτοιες επιθέσεις.

Η πολιτική-πολιτιστική Λέσχη
“Εκτός γραµµής” διοργανώνει το
Σάββατο 28/11 στις 7.30µµ συζήτη-
ση µε θέµα: «20 χρόνια από την κα-
τάρρευση των καθεστώτων του
‘υπαρκτού σοσιαλισµού’». Οµιλητές
θα είναι ο Βαγγέλης Χωραφάς και ο
Πάνος Γκαργκάνας. Η Λέσχη βρί-
σκεται στην οδό Στρατηγοπούλου 7
και Μαυρίκου (Χαρ. Τρικούπη, στά-
ση Λασκάρεως).



∆∆ιιεεθθννήήςς  ΣΣύύννοοδδοοςς  γγεερραακκιιώώνν  οορργγααννώώννεεττααιι  σσττιιςς  11  κκααιι  22  ∆∆εεκκέέµµββρρηη  σσττηηνν
ΑΑθθήήνναα..  ΟΟ  ΟΟΑΑΣΣΕΕ,,  οο  ΟΟρργγααννιισσµµόόςς  γγιιαα  ττηηνν  ΑΑσσφφάάλλεειιαα  κκααιι  ττηη  ΣΣυυννεερργγαασσίίαα
σσττηηνν  ΕΕυυρρώώππηη  θθαα  σσυυννεεδδρριιάάσσεειι  υυππόό  ττηηνν  ππρροοεεδδρρίίαα  ττοουυ  ΓΓιιώώρργγοουυ  ΠΠααππαανν--
δδρρέέοουυ..  ΗΗ  ΧΧίίλλααρριι  ΚΚλλίίννττοονν  µµααττααίίωωσσεε  ττεελλιικκάά  ττηηνν  εεππίίσσκκεεψψήή  ττηηςς  σσττηηνν  ΕΕλλλλάά--
δδαα  ππρροοκκεειιµµέέννοουυ  νναα  σσυυµµµµεεττάάσσχχεειι  σσττηη  σσύύσσκκεεψψηη  ττοουυ  ΟΟΑΑΣΣΕΕ..  ΜΜεε  ττιιςς  µµεεγγάά--
λλεεςς  κκιιννηηττοοπποοιιήήσσεειιςς  πποουυ  υυπποοδδέέχχοονντταανν  ττοονν  ΜΜππιιλλ  ΚΚλλίίννττοονν  ττοο  11999999,,  ααλλλλάά
κκααιι  ττηηνν  ππααρράάδδοοσσηη  πποουυ  ααρρχχίίζζεειι  ππλλέέοονν  νναα  δδηηµµιιοουυρργγεείίττααιι  µµεε  ττιιςς  ““µµααττααιιώώ--
σσεειιςς””  όόλλωωνν  ττωωνν  ττέέωωςς  ΑΑµµεερριικκααννώώνν  υυπποουυρργγώώνν  εεξξωωττεερριικκώώνν  χχααρρααγγµµέέννηη
σσττηη  µµννήήµµηη,,  ηη  ΧΧίίλλααρριι  ΚΚλλίίννττοονν  µµααττααίίωωσσεε  κκααιι  ααυυττήή  ττηηνν  εεππίίσσκκεεψψηη  σσττηηνν
ΕΕλλλλάάδδαα  κκααιι  µµάάλλιισστταα  γγιιαα  δδεεύύττεερρηη  φφοορράά  ((ηη  ππρρώώττηη  ήήτταανν  ττοο  κκααλλοοκκααίίρριι
σσττηηνν  ΚΚέέρρκκυυρραα  κκααιι  εείίχχεε  µµααττααιιωωθθεείί  γγιιαα  λλόόγγοουυςς  υυγγεείίααςς))..  

Ο ΟΑΣΕ είναι ο µεγαλύτερος οργανισµός “ασφάλειας” στον κόσµο,
µε 56 µέλη που απλώνονται από τις ΗΠΑ µέχρι το Κιργιστάν και από
τη Νορβηγία ως την Κύπρο. Η ελληνική κυβέρνηση υποδέχεται τα γε-
ράκια του πλανήτη, έχοντας την προεδρία του Οργανισµού στη διάρ-
κεια του 2009.

Ο ΟΑΣΕ συντονίζει πολιτικά και στρατιωτικά τις πρωτοβουλίες στις
οποίες παίρνουν µέρος ΕΕ, ΝΑΤΟ αλλά και η Ρωσία. Αυτό που ονοµά-
ζουν “ασφάλεια και συνεργασία” είναι ενέργειες όπως η συµµετοχή
στη δύναµη κατοχής του Κοσόβου, και η προστασία των καθεστώτων-
µαριονέτα σε Ιράκ και Αφγανιστάν.

Η Κεντρική Ασία και η κατοχή του Αφγανιστάν βρίσκεται στο κέντρο
του ενδιαφέροντος του ΟΑΣΕ. Εξάλλου, την προεδρία του οργανι-
σµού µετά την Ελλάδα, αναλαµβάνει το Καζαχστάν, η µεγαλύτερη χώ-
ρα της Κεντρικής Ασίας µε κοµβικό ρόλο για την τροφοδοσία των κα-
τοχικών στρατευµάτων. Την Τετάρτη 18 Νοέµβρη η ΧίλαρΙ Κλίντον
βρέθηκε στο Αφγανιστάν και συναντήθηκε µε τον Χαµίντ Καρζάι, λίγο
µετά την παρωδία της ορκοµωσίας του ξανά στη θέση του προέδρου.
Ο Καρζάι “εκλέχθηκε” πρόεδρος µε εκλογές που ο ίδιος ο ΟΗΕ κα-
τήγγειλε ως εκλογές νοθείας, αφού παραιτήθηκε ο αντίπαλός του από
τον δεύτερο γύρο. Μετά τη λήξη του τελευταίου “Πολεµικού Συµβου-
λίου” την περασµένη Τρίτη, ο Οµπάµα αναµένεται να ανακοινώσει τις
αποφάσεις του σχετικά µε τον πόλεµο στο Αφγανιστάν και την απο-
στολή ακόµα περισσότερων στρατιωτών, βάζοντας ακόµα µεγαλύτε-
ρες πιέσεις στις κυβερνήσεις που θα συµµετάσχουν στη ∆ιεθνή Σύνο-
δο του ΟΑΣΕ στην Ελλάδα.

Οι υπουργοί του ΟΑΣΕ έρχονται λοιπόν στην Αθήνα για να οργανώ-
σουν τις επόµενες κινήσεις, τον συντονισµό ΝΑΤΟ, ΕΕ και ΟΑΣΕ για
τους πολέµους και τις κατοχές από τη Σοµαλία ως το Πακιστάν. Είναι
µεγάλη πρόκληση και χρειάζονται µια εξίσου µεγάλη απάντηση. Ηδη
υπάρχει συντονισµός για να βγούµε όλοι στο δρόµο σε ένα µεγάλο
συλλαλητήριο την Τρίτη 1 ∆εκέµβρη στις 6.30 το απόγευµα στα Προ-
πύλαια. Η Συµµαχία Σταµατήστε τον Πόλεµο στην ανακοίνωσή της
αναφέρει:

“Το αντιπολεµικό κίνηµα, οι χιλιάδες αγωνιστές και οι αγωνίστριες της
Ειρήνης που από τότε µέχρι σήµερα έχουµε βγει στους δρόµους ξανά
και ξανά ενάντια στην εισβολή στο Αφγανιστάν και στο Ιράκ, στο πλευρό
της Αντίστασης στη Γάζα και στον Λίβανο θα είµαστε και πάλι στην πρώ-
τη γραµµή. Για να βροντοφωνάξουµε:  Έξω το ΝΑΤΟ από το Αφγανιστάν
– πίσω ο ελληνικός στρατός. Όχι στην «αντιπυραυλική ασπίδα» - Να κλεί-
σει η Σούδα. Πίσω οι φρεγάτες από Σοµαλία και Λίβανο. Όχι στους εξο-
πλισµούς. Λεφτά για Παιδεία-Υγεία, Ταµεία και µισθούς”.

ΗΗ κκυυββέέρρννηησσηη  ΠΠααππααννδδρρέέοουυ  δδεενν  κκρρύύββεειι  όόττιι  θθέέλλεειι  νναα  σσυυννεε--
χχίίσσεειι  νναα  ππααίίζζεειι  εεππιιθθεεττιικκόό  ρρόόλλοο  σσεε  όόλλεεςς  ττιιςς  µµοοιιρραασσιιέέςς
κκααιι  ττιιςς  ιιµµππεερριιααλλιισσττιικκέέςς  εεξξοορρµµήήσσεειιςς..

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, ∆ηµήτρης ∆ρού-
τσας, προϊδεάζοντας για τη στάση της Ελλάδας στη Σύνοδο
έδωσε αναδροµικά συγχαρητήρια στη Νέα ∆ηµοκρατία, δηλώ-
νοντας ότι η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου θα συνεχί-
σει στην ίδια γραµµή: “Η Ελλάδα θα συµµετάσχει µε φιλοδο-
ξίες στη Σύνοδο, όπως έκανε και ολόκληρη τη χρονιά. Θα είναι
µια ουσιαστική συνέχιση της πρωτοβουλίας της Κέρκυρας
(σ.σ. η οποία οργανώθηκε από την κυβέρνηση της Ν∆ µε επι-
κεφαλής την Ντόρα Μπακογιάννη)”.

Ο ∆ρούτσας λέει ότι η Ελλάδα έχει “φιλοδοξίες”. Ο Υπουρ-
γός Αµυνας Ευάγγελος Βενιζέλος έχει εξηγήσει µε µεγαλύτε-
ρες λεπτοµέρειες ποιες είναι αυτές οι φιλοδοξίες. Σε δήλωσή
του στις Βρυξέλες, πριν από συνάντηση µε τους ευρωπαίους
οµολόγους του τόνισε αναφορικά µε τη Σοµαλία: “Θα συζητή-
σουµε όλα τα θέµατα των αποστολών τις Ε.Ε., δηλαδή για την
«Αταλάντα» στη Σοµαλία, για την καταπολέµηση της πειρατεί-
ας δηλαδή, εµείς έχουµε ανανεώσει την εντολή της συµµετο-
χής µας µε µια φρεγάτα και ένα ελικόπτερο”. Για τη Βοσνία εί-
πε: “Θα συζητήσουµε για την επιχείρηση «Αλθέα» στη Βοσνία
όπου εµείς θεωρούµε ότι πρέπει να περάσουµε πια από το
στάδιο της ενεργού στρατιωτικής παρουσίας σε ένα στάδιο
κυρίως πολιτικής παρουσίας, αλλά βεβαίως θα παραµείνουµε
παρόντες εκεί εφόσον η κοινή θέση τείνει να είναι η συνέχιση
της παρούσης φάσης”.

Σε πρόσφατη συνέντευξη Τύπου ο Βενιζέλος επέκτεινε ακό-
µη περισσότερο το εύρος των ελληνικών “φιλοδοξιών”. Παρα-
τείνεται και το 2010 η συµµετοχή της Ελλάδας στην Active
Endeavour, την περιπολία των ΝΑΤΟϊκών πλοίων στη Μεσόγειο,
ενώ το 2012 η Ελλάδα αναλαµβάνει την διοίκηση της ∆ύναµης
Ταχείας Επέµβασης του ΝΑΤΟ. Η ∆ύναµη Ταχείας Επέµβασης
είναι µια δύναµη 25 χιλιάδων ανδρών που λειτουργεί σαν
εµπροσθοφυλακή του ΝΑΤΟ µε δυνατότητες επέµβασης σε
οποιοδήποτε σηµείο του πλανήτη µέσα σε λίγα 24ωρα. Και ενώ
οι θέσεις της κυβέρνησης για το Αφγανιστάν παρουσιάστηκαν
προβάλλοντας την απόφαση να αναιρεθεί η απόφαση της κυ-
βέρνησης Καραµανλή για µεταφορά των ελλήνων στρατιωτών
από την Καµπούλ στην πόλη Φαράχ, ο Βενιζέλος διευκρίνισε

ότι λόγω της µη-µετακίνησης η ελληνική κυβέρνηση θα δώσει
δώρο τρία εκατοµµύρια ευρώ στον αφγανικό στρατό.

Με λίγα λόγια, από τη µια θέλουν να µας πείσουν ότι η κυ-
βέρνηση του ΠΑΣΟΚ αναιρεί τα πολεµοκάπηλα σχέδια της Ν∆,
ενώ στην πραγµατικότητα διατηρούν ολόκληρο το στρατό στο
Αφγανιστάν και σχεδιάζουν µεγαλύτερη εµπλοκή στα άλλα µέ-
τωπα. Από την άλλη, µάς λένε ότι πρέπει να πληρώσουµε σε
ρευστό από την τσέπη µας, όσες κινήσεις δεν θέλουν να υλο-
ποιήσει στρατιωτικά. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Πάνος Μπε-
γλίτης προσπάθησε να το διατυπώσει µε πιο εξυπνακίστικο
ύφος. Λίγο πολύ είπε ότι τα στρατιωτικά αδιέξοδα της κυβέρ-
νησης Οµπάµα στο Αφγανιστάν έχουν ενισχύσει τη συζήτηση
για τις πολιτικές λύσεις στο Αφγανιστάν και γι'αυτό η Ελλάδα
πρέπει να εµπλακεί ακόµη περισσότερο στους πολιτικούς σχε-
διασµούς της κατοχής, αποφεύγοντας παράλληλα την αύξηση
της στρατιωτικής βοήθειας. Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση
ΠΑΣΟΚ έχει κληρονοµήσει βαθύ µπλέξιµο σε όλα το τόξο από
τη Σοµαλία ως το Πακιστάν και δεν παίρνει την παραµικρή
πρωτοβουλία για να ξεµπλέξει.

Μαζικό

ΗΗ  ααππόόφφαασσηη  ττηηςς  ΚΚλλίίννττοονν  νναα  µµηηνν  έέρρθθεειι  ττεελλιικκάά  σσττηηνν  ΕΕλλλλάάδδαα  εείί--
ννααιι  ααππόό  µµόόννηη  ττηηςς  µµιιαα  κκααλλήή  ααρρχχήή  γγιιαα  έένναα  µµααζζιικκόό  σσυυλλλλααλληηττήήρριιοο..
ΟΟ  ΜΜππιιλλ  ΚΚλλίίννττοονν  εείίχχεε  έέρρθθεειι  ππρριινν  ααππόό  1100  χχρρόόννιιαα,,  ττοο  11999999,,  λλίίγγοο
µµεεττάά  ττοουυςς  ββοοµµββααρρδδιισσµµοούύςς  σσττηη  ΓΓιιοουυγγκκοοσσλλααββίίαα  κκααιι  εείίχχεε  ξξεεσσηη--
κκώώσσεειι  ττοουυςς  ππάάννττεεςς..  ΕΕκκεείίννεεςς  οοιι  δδιιααδδηηλλώώσσεειιςς  άάφφηησσαανν  έένναα  δδυυνναα--
ττόό  ππρροοηηγγοούύµµεεννοο  γγιιαα  ττιιςς  εεππιισσκκέέψψεειιςς  ττοουυ  ΠΠάάοουυεελλ  ((πποουυ  αακκυυρρώώ--
θθηηκκεε))  κκααιι  ττηηςς  ΚΚοοννττοολλίίζζαα  ΡΡάάιιςς..  

Οµως οι δηλώσεις Βενιζέλου, Μπεγλίτη και  ∆ρούτσα δεί-
χνουν ότι η κυβέρνηση χρειάζεται ένα δυνατό αντιπολεµικό
σοκ. Οι εργάτες και η νεολαία, και αυτοί που την ψήφισαν,
ήταν στην πρώτη γραµµή του αντιπολεµικού κινήµατος από το
2001 και το 2003 επί κυβέρνησης Σηµίτη και συνέχισαν να
αντιµάχονται την πολεµοκαπηλεία του Καραµανλή. Κανένας
δεν την ψήφισε για να συνεχίσει αγκαλιά µε τον Οµπάµα ό,τι
έκανε ο Καραµανλής µε τον Μπους.

Την 1η του ∆εκέµβρη, µαθητές, φοιτητές και εργάτες, χρει-
άζεται να τους κάνουµε να καταλάβουν τις διαθέσεις µας.

Νίκος Λούντος

� Έξω το ΝΑΤΟ από το Αφγανιστάν – πίσω ο ελληνικός στρατός
� Όχι στην «αντιπυραυλική ασπίδα» - να κλείσει η Σούδα
� Πίσω οι φρεγάτες από Σομαλία και Λίβανο
� Όχι στους εξοπλισμούς - λεφτά για 

Παιδεία-Υγεία, Ταμεία και μισθούς

Έξω τα γεράκια 
του πολέµου!

ΑΝΤΙΠΟΛΕΜΙΚΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ
ΤΡΙΤΗ 1 ∆ΕΚΕΜΒΡΗ, 6.30µµ Προπύλαια

1-2 ∆ΕΚΕΜΒΡΗ
Σύνοδος ΟΑΣΕ
στην Αθήνα


