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Tρομοϋστερία για τους “κουκουλοφόρους”

Mεθοδευμένη πολιτική
αστυνομικής “έντασης”
Η

συζήτηση για την κατάργηση του Ασύλου
άνοιξε πολύ προκλητικά από την πλευρά
της κυβέρνησης, μετά τα επεισόδια που
έγιναν την περασμένη Τετάρτη στο Πολυτεχνείο
στο τέλος του πανελλαδικού φοιτητικού συλλαλητηρίου ενάντια στην αναθεώρηση του άρθρου 16.
Η κυβέρνηση απειλεί να προχωρήσει άμεσα
στην κατάθεση του νομοσχεδίου για την αλλαγή
του νό μου πλα σί ου για τα πα νε πι στή μια, στο
οποίο θα περιλαμβάνονται και αλλαγές που θα
αφορούν την κατάργηση του ασύλου, υποτίθεται
για να αντιμετωπίσει τους «κουκουλοφόρους». Η
κυβέρνηση μέσω του Ρουσόπουλου υποστηρίζει
ότι το άσυ λο έχει γί νει θε σμός «υπό θαλ ψης
εγκληματικών στοιχείων» ενώ δεν παρέλειψε να
δώσει και μερικά μαθήματα για την χρησιμότητά
του: «το άσυλο υπάρχει για να υπάρχει ελευθερία
σκέψης και όχι για να κατασκευάζονται βόμβες
μολότοφ», είπε.
Τη Δευτέρα 22/1 ο αρχηγός της ΕΛΑΣ συναντήθη κε με τον πρό ε δρο και τον ει σαγ γε λέα του
Αρείου Πάγου, όπου τους ενημέρωσε για τη δράση των «αντιεξουσιαστών» και τους ζήτησε καλύτερη συνεργασία. Ζήτησε όσοι συλλαμβάνονται
για επεισόδια να πηγαίνουν κατευθείαν στο αυτόφωρο και όχι να παραπέμπονται σε δικάσιμο. «Είμαι σίγουρος ότι έχουμε τη συμπαράσταση της
συντριπτικής πλειοψηφίας του ελληνικού λαού»,
δήλωσε ο αρχηγός της ΕΛΑΣ Δημοσχάκης. «Η
ΕΛΑΣ δεν είναι μέρος του προβλήματος, είναι μέρος της λύσης κάθε προβλήματος και έτσι πρέπει
να την αντιμετωπίζουμε όλοι».
Αυτή είναι η αλήθεια αλλά ακριβώς από την
ανάποδη πλευρά. Στην πραγματικότητα η κυβέρνηση δεν περίμενε την αφορμή των επεισοδίων
της περασμένης Τετάρτης για να ανοίξει τη συζήτηση για το άσυλο και για τον «κίνδυνο της εγκληματικότητας», αλλά στην ουσία την ενορχήστρωσε. Ειδικά μετά την ρουκέτα στην αμερικάνικη
Πρεσβεία η τρομοϋστερία χτύπησε κόκκινο και η
αναβαθμισμένη χρήση των καμερών για 24ωρη
παρακολούθηση, αναδείχθηκε σαν το νούμερο
ένα πρόβλημα της κοινωνίας. Η κυβέρνηση Καραμαν λή βα δί ζο ντας στα χνά ρια του Μπους που
προχωρά σε νέα κλιμάκωση της βίας στο Ιράκ
αναπαράγει όλα τα επιχειρήματα για τον «κίνδυνο
της τρομοκρατίας» που είναι η αφορμή για το
χτύπημα όλων των δημοκρατικών δηκαιωμάτων
με πιο χαρακτηριστικό το θέμα της κατάργησης
του ασύλου.
Η αστυνομία του Βουλγαράκη και του Πολύδωρα έπαιξαν από την πρώτη στιγμή το χαρτί της
έντασης προκαλώντας στην ουσία με τη στάση
τους κάθε είδους επεισόδια. Αυτή ήταν μία πολιτι κή επιλογή της κυβέρνησης Καραμανλή από την
αρχή που ανέβηκε στην κυβέρνηση.
Το πρώτο δείγμα της νέας γραμμής που εφάρ μοσε η ΕΛΑΣ κάτω από τις οδηγίες του Βουλγα ράκη, φάνηκε από το Σεπτέμβρη του 2004 ακόμα,
όταν μετά από το ματς Ελλάδας Αλβανίας η αστυ νομία σε συνεργασία με μέλη της Χρυσής Αυγής
εξαπέλησαν μέσα σε μία νύχτα ένα πανελλαδικό
μαζικό πογκρόμ κατά των αλβανών μεταναστών
που βγήκαν σε δρόμους και πλατείες να πανηγυ ρίσουν τη νίκη της ομάδας τους. Παρά τη μαζική
αντιρατσιστική απάντηση που πήραν από χιλιάδες
οργανώσεις και συνδικάτα τότε, η πολιτική της
άγριας καταστολής συνεχίστηκε και μάλιστα αυτή
τη φορά χωρίς διακρίσεις είναι αλήθεια.
Οι συχνές επιδρομές στα Εξάρχεια έγιναν από
εκείνη την περίοδο μία από τις βασικές δραστη -

μένο σχέδιο το οποίο το ονόμαζε «σχέδιο Γκουντανάμο», το οποίο έλεγε ότι η περιοχή των Εξαρ χείων θα είναι η περιοχή όπου θα περιοριστούν οι
κουκουλοφόροι , για να μπορέσει η αστυνομία να
τους περικυκλώσει και να τους έχει κάτω από τον
έλεγχό της. Αυτό το σχέδιο αποκαλύπτει ότι η
αστυνομία προσπάθησε το τελευταίο διάστημα να
προκαλέσει με τη στάση της όσο γίνεται περισσότερα επεισόδια, πάντα γύρω από την περιοχή των
Εξαρχείων, λειτουργώντας στην ουσία προβοκατόρικα.
Ο μοναδικός υπεύθυνος για όλα αυτά τα επεισόδια είναι η αστυνομία και φυσικά όχι το άσυλο.
Αν το πρόβλημα ήταν το άσυλο τότε στα γήπεδα
για παράδειγμα που η αστυνομία έχει τη δυνατότητα να κάνει ασφυκτικούς ελέγχους και να μαντρώνει τους οπαδους σε συγκεκριμένες κερκίδες
δεν θα υπήρχαν ποτέ επεισόδια.
Η συζήτηση για το άσυλο είναι εντελώς υποκριτική. Πέρα από τις ευθύνες της αστυνομίας,
που όπου εφανιστεί είναι εγγύηση ότι αργά ή γρήγοτρα πρόκειται να προκληθούν επεισόδια, χρειά ζεται να ανοίξουμε τη συζήτηση για το ποιές είναι
οι πραγματικές αιτίες. Αυτοί που προσπαθούν να
μας πείσουν ότι νοιάζονται για να εξαλειφθεί η
βία, είτε στα γήπεδα, είτε στα Εξάρχεια είναι
στην ουσία αυτοί που την παράγουν.

Yποκριτές

ριότητες της αστυνομίας. Μία από τις καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας ήταν
αυτή που έγινε για επίθεση των ΜΑΤ σε καφενείο
των Εξαρχείων στις 15 Δεκέμβρη 2005, όταν τα
ΜΑΤ του Βουλγαράκη μπούκαραν, έβγαλαν έξω
τους θα μώ νες- ανά με σά τους πέ ντε μέ λη του
ΣΕΚ- και χωρίς καμία εξήγηση έκαναν βίαιες σωματικές έρευνες, άνοιξαν τσάντες και στη συνέχεια έκαναν προσαγωγές των “υπόπτων” παρά το
γεγονός ότι είχαν μαζί τους ταυτότητες. Εκείνη
την ημέρα προσάχθηκαν συνολικά στη ΓΑΔΑ 50
άτομα, ενώ όσοι τόλμησαν να ρωτήσουν τους λόγους αυτής της συμπεριφοράς της αστυνομίας
αντιμετωπίστηκαν με ακόμη μεγαλύτερη βαρβαρότητα στα γραφεία του Τμήματος Προστασίας
Πολιτεύματος.

Eκστρατεία
Μια καλή αφορμή για να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο αυτή η εκστρατεία, ήταν η ληστεία που
έγινε στην Εθνική τράπεζα στο κέντρο της Αθήνας το Γενάρη του 2006 , που είχε οδηγήσει σε
ένα μαζικό κυνηγητό της αστυνομίας απέναντι σε
όποιον κυκλοφορεί στην περιοχή των Εξαρχείων
ή έχει εμφάνιση που παραπέμπει στον “αντιεξουσιαστικό χώρο”. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε το γεγονός ότι ο Βουλγαράκης, που είχε κρυφτεί από
κανάλια και εφημερίδες από τότε που έσκασε η
βόμβα των απαγωγών, βρήκε εκείνες τις ημέρες
την ευκαιρία να δηλώσει ότι η ληστεία της Εθνικής τράπεζας μπορεί “να σχετίζεται με την τρομοκρα τία”, θέλοντας να αποκαταστήσει την “τιμή”
της ΕΛ.ΑΣ.
Στη συνέχεια η κυβέρνηση της ΝΔ προσπάθησε
να εκμεταλλευτεί τη βομβιστική επίθεση κοντά
στο σπίτι του Βουλγαράκη που έγινε στα τέλη του
Μάη του 2006 για να εξαπολύσει μια βρόμικη εκ στρατεία. Ο Ρουσόπουλος μίλησε για «στοχοποίη ση» του υπουρ γού από τη «δη μο σιό τη τα» που

έχουν πάρει οι αποκαλύψεις για τις απαγωγές των
Πακιστανών και τις υποκλοπές. Ο βουλευτής Τασούλας έκανε ένα βήμα παραπέρα κατονομάζοντας την Πρωτοβουλία ΓΕΝΟΒΑ σαν τον «ηθικό
αυτουργό». Τότε μπορεί να υποχώρησαν από αυτή τη λασπολογία αλλά σήμερα επανέρχονται, βαφτίζοντας οποιονδήποτε τάσσεται κατά της περιστολής των δημοκρατικών δικαιωμάτων, από τη
Σύγκλητο του Πολυτεχνείου μέχρι το «Συνασπι σμό», ως παρακινητή των «κουκουλοφόρων με
τις μολότωφ».
Στο μεταξύ και ενώ μετά τον ανασχηματισμό ο
Καραμανλής στέλνει τον Βουλγαράκη με δυσμενή μετάθεση στο υπουργείο Πολιτισμού, ο νέος
υπουργός Δημόσιας Τάξης Βύρων Πολύδωρας
προσπάθησε να δώσει ακόμα μεγαλύτερο αέρα
στα πανιά της αστυνομίας με την περίφημη φράση : «είστε Praetor Urbanus, ο ηγέτης, ο πραίτωρ
της πόλεως» προς τους αξιωματικούς της αστυνομίας. Και από τότε οι πραίτορες δεν άφησαν
διαδήλωση για διαδήλωση που να μην δράσουν
σαν «πραγματικοί ηγέτες». Τι κεφάλια άνοιξαν
στις φοιτητικές διαδηλώσεις του Ιουνίου, τι σιδηρογροθιές κατέβασαν στις απεργιακές συγκεντρώσεις των δασκάλων τον Οκτώβρη, τι χημικά
έριξαν στα πρόσωπα των συμβασιούχων που διαδήλωσαν μπροστά στη Βουλή παραμονές του
Πολυτεχνείου, τι “ζαρντινιέρες” στον Κύπριο φοιτητή που τον έστειλαν στην εντατική εξαπέλυσαν.
Οι αρχηγοί της πόλης έδειξαν με αυτόν τον τρόπο ότι εί χαν πά ρει πο λύ σο βα ρά το νέο τους
αναβαθμισμένο ρόλο. Για τον Πολύδωρα όμως
ούτε αυτά ήταν αρκετά. Τους προέτρεψε ακόμα
και «να χρησιμοποιήσουν τα όπλα τους σε περίπτω ση που προ κλη θούν από γνω στούς αγνώ στους».
Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας ΤΑ
ΝΕΑ (20/1) ήρθαν τις τελευταίες ημέρες πληροφορίες ότι η ΕΛΑΣ στην περίπτωση των “κουκουλοφόρων” είχε βάλει σε εφαρμογή ένα συγκεκρι-

Μην ξεχνάμε ότι πριν από δύο χρόνια περίπου
το Παρίσι φλεγόταν από την εξέγερση της φτωχής νεολαίας που ζούσε στα προάστια της πόλης.
Τότε ο Σαρ κοζί, που τώ ρα δι εκδι κεί την προεδρεία της Γαλλί ας, τους είχε χα ρακτηρίσει σαν
«αποβράσματα». Οταν στα επεισόδια του Πολυτεχνείου στη Θεσσαλονίκη αποκαλύφθηκε ότι συμμετείχε ένας 10χρονος πιτσιρι κάς, τότε όλοι οι
σχολιαστές και στελέχη της κυβέρνησης άρχισαν
να εκφράζουν τις ανησυχίες τους για την «έξαρση
του φαινομένου της βίας». Οταν τα φώτα της δημοσιότητας έπεσαν πάνω στο 10χρονο, ύστερα
από την υποκριτική παρέμβαση του υφυπουργού
Yγείας Γιαννόπουλου που συνάντησε την οικογένεια, αποκαλύφθη κε ότι ο 10χρονος ήταν μέλος
μιας πολύτεκνης οικογέ νειας που ζού σε σε μία
τρώγλη και γιός ενός άνεργου πατέρα.
Ολα αυτά τα νέα παιδιά είναι άτομα που η πολι τική των κυβερνήσεων τα έχει βάλει στο περιθώριο της κοινωνίας και προσπαθούν να δείξουν την
οργή τους απέναντι στο σύστημα με έναν λάθος
τρόπο. Είναι αυτά τα παιδιά στα οποία απευθύνονταν η Γιαννάκου όταν έλεγε «δεν κάνουν όλα τα
παιδιά για το πανεπιστήμιο» και προσπαθεί τώρα
να αποκλείσει από τη δημόσια παιδεία, βάζοντας
ακόμα περισσότερους ταξικούς φραγμούς. Η καταστολή της αστυνομίας, πέρα από το γεγονός
ότι προκαλεί ακόμα περισσότερο την οργή τους,
δεν λύνει κανένα απολύτως πρόβλημα ενώ αντίθετα προσπαθεί να δώσει «συγχωροχάρτι» στους
Πολύδωρες και τους Καραμανλήδες, για να προχωρούν σε ακόμα μεγαλύτερη καταστολή απέναντι σε όλους όσους παλεύουν ενάντια στη φτώχεια και την ανεργία.
Οποτε η κυβέρνηση έπαιξε το χαρτί της καταστολής, απέναντι «στο κράτος των Εξαρχείων» ο
απώτερός της στόχος δεν ήταν να εξαλείψει τη
βία αλλά να στραφεί κατά του ίδιου του κινήματος. Γι’ αυτό δεν πρόκειται να τους αφήσουμε. Το
δυνάμωμα των καταλήψεων που παλεύουν για
δημόσια και δωρεάν Παιδεία για όλους και η σύνδεσή τους με το εργατικό κίνημα και τα συνδικάτα, είναι η καλύτερη απάντηση στην προσπάθεια
της κυβέρνησης να χτυπήσει τα δημοκρατικά δικαιώματα και τις κατακτήσεις μας. Ο πραγματικός
εχθρός είναι αυτοί που στέλνουν την άνεργη νεολαία στο περιθώριο σε όλο τον πλανήτη και δεν
πρόκειται να γλυτώσουν από την οργή του κινή ματος, όσα Γκουαντανάμο και να στήσουν.

Kατερίνα Θωίδου
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Kαταλήψεις

κέντρα εξορμήσεων
και συζητήσεων
Περιοδείες φοιτητών από τις
καταλήψεις Αθήνας στα νοσοκομεία:
Νοσοκομείο Σωτηρία, Παρασκευή 26/1, 11πμ,
η 5μελής επιτροπή της ΕΙΝΑΠ στο Σωτηρία καλεί τις φοιτητικές καταλήψεις να ενημερώσουν
τους εργαζόμενους
Νοσοκομείο Αττικό, Δευτέρα 29/1, 8πμ-10πμ
Ψυ χια τρι κό Νο σο κο μείο (Δαφ νί), Δευ τέ ρα
29/1, 10πμ
ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΑΕΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Περιοδεία σε εργατικούς χώρους:
ΠEMΠTH 25/1, 10πμ (συ νά ντη ση πλα τεία 4
μαρτύρων): Τράπεζες, ΟΤΕ, Τεχνικοί ΟΤΕ, Νομαρχία, Νοσοκομείο

Πρόγραμμα εκδηλώσεων-συζητήσεων
Aθήνα 17 Γενάρη

H “πολιτική της έντασης”
δεν θα περάσει
Η

κυ βέρ νη ση επι λέ γει να
εφαρμόσει τη «στρα τηγική
της έντα σης» στις πλά τες
του φοιτητικού κινήματος. Η επιλογή αυτή εκδηλώθηκε με τον πιο χυδαίο τρόπο με τα στημένα επεισόδια στο Πολυτεχνείο την περασμένη Τετάρτη. Και επιβεβαιώθηκε με
την ανα κοίνωση ότι η κυβέρνηση
επισπεύδει τη νομοθετική ρύθμιση
σε βά ρος του Πα νε πι στημια κού
Ασύλου.
Είναι φανερό πως η κυβέρνηση θεωρεί ότι το θέμα του Ασύλου είναι το
σημείο πάνω στο οποίο μπορεί να απομο νώ σει τις φοι τη τι κές κα τα λή ψεις
από το υπόλοιπο κίνημα και να αντιστρέψει την πρωτοφανή δική της απομόνωση. Από μία άποψη, πρόκειται για
ανοιχτή ομολογία ότι οι υπουργοί δεν
τα βγάζουν πέρα στο ζήτημα της αναθεώρησης του Αρθρου 16 και προσπαθούν να μεταθέσουν την πολιτική αντιπαράθεση σε ένα θέμα που θεωρούν
«προ νο μια κό». Ταυ τό χρο να, όμως,
πρόκειται για την πιο κραυγαλέα ακροδε ξιά στρο φή, στα πρό τυ πα του
Μπους και του Σαρκοζί.
Οι συκοφαντίες σε βάρος των πανε πιστημιακών, των φοιτητών και της Αρι στε ράς εί ναι εξορ γι στι κές. Ξαφ νι κά,
όλοι όσοι υπερασπίζουμε το Ασυλο εί μαστε ηθικοί αυτουργοί σε διακίνηση
ναρκωτικών, προστάτες «ανεγκέφαλων
χούλιγκαν» και ανίκανοι να περιφρου ρήσουμε τις κινητοποιήσεις μας. Αυτή η
τελευταία κατηγορία βγάζει πολύ γέλιο
καθώς εκστομίζεται από υπουργούςβετεράνους των «Kένταυρων» και των
«Pέιντζερς» της ΟΝΝΕΔ με ύφος πα λαιών πολεμιστών της Αριστεράς. Λίγο
ακό μα και ο Μεϊ μα ρά κης θα ντυ θεί
Αρης Βελουχιώτης για να καταγγείλει
τα συντονιστικά των φοιτητών για ανι κανότητα οργάνωσης του αγώνα!

Αυτά τα καραγκιοζιλίκια δεν μπορούν να συγκαλύψουν την πραγματική ατζέντα του Καραμανλή. Δίνει
προ τε ραιό τη τα στην προ ώ θη ση
της τρομοϋστερίας, φτιάχνει έναν
αχταρμά από «κουκουλοφόρους»
και ρουκέτες και ελπίζει να συσπειρώσει μια «σιωπηλή πλειοψηφία»
για να απομονώσει την αιχμή του
κινήματος αυτή τη στιγμή, τις φοιτητικές καταλήψεις. Αν το πετύχει
αυτό, ελπίζει ότι ανοίγει το δρόμο
για πιο φι λό δο ξους στό χους, να
κερδίσει ξανά τις εκλογές και να
γονατίσει τις αντιστάσεις που αντιμετωπίζει, από τις εργατικές απεργίες ενάντια στις ιδιωτικοποιήσεις
μέχρι το αντιπολεμικό ρεύμα που
κυριαρχεί στην Ελλάδα.
Ολο αυτό το αντιδραστικό πα ραλήρημα μπορεί να μείνει μόνο
στη νοσηρή φαντασία των εγκεφάλων που συντονίζονται με τους
νεοσυντηρητικούς των ΗΠΑ και
της Γαλλίας. Μπορούμε να τους
σταματήσουμε.

Πρώτα απ’ όλα γιατί η συντριπτική πλειοψηφία στην Ελλάδα κουβαλάει εμπειρίες αντίστασης σε τέτοιες μεθοδεύσεις. Την ώρα που ο
Μπους απομονώνεται μέσα στην
ίδια την Αμερική, είναι φαντασίωση
να νομίζει η ΝΔ ότι ο κόσμος στην
Ελλάδα θα δώσει πράσινο φως για
ελεύθερη δράση μπάτσων και πρακτόρων, για ανοιχτές συνεργασίες
με CIA-FBI, για καταπάτηση Ασύ λου κλπ κλπ. Οι φοιτητές μπορούν
να ξε ση κώ σουν την πλειο ψη φία
στο πλευρό τους ενάντια στα σχέδια της κυβέρνησης.
Αυτό όμως, απαιτεί δράση εδώ
και τώρα από τα συντονιστικά των
καταλήψεων και όλη την Αριστερά.
Η απόφαση της ΠΟΣΔΕΠ για απεργί ες των Πα νε πι στη μια κών με
48ωρη, τριήμερη και διαρκείας τις
επόμενες εβδομάδες δείχνει το δρόμο για όλα τα συνδικάτα αρχίζοντας
από τους εκπαιδευτικούς της ΟΛΜΕ
και της ΔΟΕ. Ολες οι συνδικαλιστικές ηγεσίες πρέπει να ανταποκρι-

θούν σ’ αυτή την πρόσκληση.
Ταυτόχρονα, οι φοιτητικές καταλήψεις μπορούν να γίνουν κέντρα
εξορ μή σε ων που κερ δί ζουν την
ενεργητική υποστήριξη της βάσης
μέ σα στους ερ γα τι κούς χώ ρους
και στα συνδικάτα. Ο προσανατολισμός αυτός υιοθετήθηκε από το
Πανελλαδικό Συντονιστικό, τώρα
χρειάζεται να γίνει πράξη.
Εδώ πρέπει να ρίξει το βάρος
όλη η Αριστερά. Δεν είναι η ώρα
για απολογητική στάση, ούτε για
αλληλοκατηγορίες αν η ΝΔ αντιμετω πί ζει δι α φο ρε τι κά την ηγε σία
του ΣΥΝ από την ηγεσία του ΚΚΕ.
Είναι ώρα για συσπείρωση και κοινή δράση στο πλευρό των φοιτητών που μας καλούν: απεργίες μα ζί με τις κα τα λή ψεις, κλι μά κω ση
και πολιτική κάλυψη για το κίνημα.
Να στείλουμε αυτή την επικίνδυνη
τρε λή κυ βέρ νη ση σε ψυ χια τρι κό
άσυλο, να σώσουμε το Ασυλο και
όλα όσα κινδυνεύουν από τις επιθέσεις της.

Oικονομική Εξόρμηση
Αλλα 4.000 ευρώ συγκεντρώθηκαν την βδομάδα που
πέρασε για την οικονομική
εξόρμηση της Εργατικής Αλληλεγγύης. Φτάσαμε έτσι τα
94.000 ευρώ, μια ανάσα από
τον στόχο μας των 100.000
ευρώ. Τις επόμενες μέρες βοηθείστε μας να τον φτάσουμε
και να τον ξεπεράσουμε!

Αν αυτή είναι η πρώτη φορά που
παίρνεις την εργατική αλληλεγγύη

ΓΡΑΨΟΥ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ

Θέλω να μου στέλνετε την Εργατική Αλληλεγγύη
Ονομα:
Διεύθυνση
Συνδρομή για
10 εβδομάδες , εξάμηνη ,
ετήσια
15 ευρώ

37 ευρώ

75 ευρώ

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
για την κατάληψη 22-29/1/07
ΔΕΥΤΕΡΑ 22/1, 10μμ: Βιντεοπροβολή της ταινίας “FAHRENHEIT 9/11”
ΤΡΙΤΗ 23/1, 5μμ: Συντονιστική Επιτροπή Κατάληψης για την οργάνωση του συλλαλητηρίου
της Τετάρτης
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/1, 12μ: Συλλαλητήριο Ακαδημία
ΠΕΜΠΤΗ 25/1,
• 8μμ: Εκδήλωση Συζήτηση με θέμα “Η πολιτική πίσω από τις μεταρρυθμίσεις στην παιδεία
και πως την παλεύουμε”
• 11μμ: ΠΑΡΤΥ
ΠΑ ΡΑ ΣΚΕΥΗ 26/1, 8μμ: Βι ντε ο προ βο λή της
ταινίας “Η ΚΑΤΑΛΗΨΗ”
ΚΥΡΙΑΚΗ 28/1, 7μμ: Συντονιστική Επιτροπή Κατάληψης για τη διαμόρφωση πλαισίου για την
επόμενη Γενική Συνέλευση 29/1
ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Εκδήλωση-συζήτηση
ΘΕΜΑ: «Αναθεώρηση του άρθρου 16
και φοιτητικό κίνημα»
Πέμπτη 25/1, 3μμ, Αίθουσα 3
ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΑΕΙ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
Εκδήλωση-συζήτηση
ΘΕΜΑ: “Απεργίες και καταλήψεις ενάντια στην
ανα θε ώ ρη ση του άρ θρου 16 και στο Νό μο
Πλαίσιο - Πώς συντονιζόμαστε όλες οι βαθμίδες της Εκπαίδευσης”
Ομιλητές: Θάνος Πάκος, καθηγητής Παντείου
και μέλη της Συντονιστικής
Επιτροπής Κατάληψης
Πέμπτη 25/1, 7μμ, Μικρό Αίθριο

ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΓΕΝΟΒΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ Ρεθύμνου
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟ
ΔΕΥΤΕΡΑ 29/1 αίθουσα Δ2Α
2.30μμ: Καταλήψεις, απεργίες, Αριστερά
και ποια η προοπτική
Ομιλητής: Παντελής Παναγιωτακόπουλος
5.30μμ: Αντιπολεμικό κίνημα. Τέσσερα χρόνια από
την κατοχή στο Ιράκ - ο δρόμος για τις 17 Μάρτη
Ομιλητές: Στέλιος Μιχαηλίδης, Μανώλης Ηλιάκης
9μμ: Προβολή «The corporation»
ΤΡΙΤΗ 30/1 αίθουσα Δ2Α
2.30μμ: Λατινική Αμερική.
Μια ήπειρος σε εξέγερση
Ομιλητής: Νίκος Σκιαδάς
5.30μμ: Κίνημα και Τέχνη
Ομιλήτρια: Χριστίνα Μπουρμά
& καθηγητής Μέσης Εκπαίδευσης Καλών Τεχνών
9μμ: Προβολή «Το τελευταίο ταγκό στο Παρίσι», ακολουθεί Πάρτυ
Σε όλη την διάρκεια του διημέρου θα λειτουργεί έκθεση βιβλίου, φωτογραφίας, αφίσας
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Tο κίνημα του Aρθρου 16
H ΠOΣΔEΠ κλιμακώνει
σε απεργία διαρκείας
Μ

ε απεργία διαρκείας
από τις 5 Φλεβά ρη
κλι μακώ νει η ΠΟΣΔΕΠ τις κινητοποιή σεις της
ενά ντια στην ανα θε ώ ρη ση
του άρθρου 16 του Συντάγματος και το Νόμο Πλαίσιο
που προκλητικά επαναφέρει
η κυβένρηση Καραμανλή. Οι
πανεπι στη μια κοί συντονίζονται ξανά με τους φοιτη τές
σε έναν αγώ να διαρ κεί ας
που, όπως και το καλοκαίρι,
έχει τη δύναμη να νικήσει.
Για αυτή την εβδομάδα η
ΠΟΣΔΕΠ αποφάσισε 48ωρη
απεργία στις 24 και 25 Γενάρη με συμμετοχή των πανεπιστημιακών στα πανεκπαι δευ τι κά συλ λα λη τή ρια την
πρώ τη μέ ρα. Συ νε χί ζει με
τρι ή με ρη απερ γία στις 31
Γε νά ρη και 1, 2 Φλε βά ρη,
ενώ η Διοικούσα Επιτροπή της ΠΟΣΔΕΠ που θα συνδριάσει στις 2 Φλεβάρη θα επικυρώσει την απεργία διαρκείας.
Το απεργιακό πρόγραμμα αποφασίστηκε στην συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της Ομοσπονδίας το
Σάββατο 20 Γενάρη. Ο Λάζαρος Απέκης, πρόεδρος της ΠΟΣΔΕΠ, ξεκίνησε
την εισήγηση λέγοντας πως είναι μια
κρί σι μη στιγ μή για το κί νη μα με την
ολομέτωπη επίθεση της κυβέρνησης
στο δημόσιο Πανεπιστήμιο που εντείνεται και με το ενορχηστρωμένο σχέδιο
δυσφήμισής του. Τόνισε ότι από τη μεριά των πανεπιστημιακών χρειάζεται
εγρήγορση, συντονισμός με φοιτητές
και εκπαιδευτικούς, ευαισθητοποίηση
της κοινής γνώμης.
Η συνεδρίαση ήταν διευρυμένη με
εκπροσώπους των Συλλόγων Διδασκό ντων από όλη την Ελλάδα και εκπροσώπους των φοιτητικών καταλήψεων.
Ολες οι τοποθετήσεις των πανεπιστημια κών μι λού σαν για κλι μά κω ση των
απεργιακών κινητοποιήσεων, όπως οι
φοι τη τές. Ο Ευ άγ γε λος Νι κο λα ϊ δης
από το Πανεπιστήμιο Κρήτης τόνισε ότι
χρειάζεται καθολική σύγκρουση με τις
επιθέσεις της κυβέρνησης και συντονισμός με το φοιτητικό κίνημα, καθώς οι
καταλήψεις των φοιτητών αποφασίστη καν μέσα στην εξεταστική περίοδο.
Ο εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου
Αι γαί ου πε ρι έ γρα ψε πως από τα 16
τμήματα του πανεπιστημίου, τα 10 εί ναι ήδη υπό κατάληψη, κάποια μέσα
στην εξε τα στι κή πε ρίο δο. “Το 100%
της κοινωνίας είναι ενάντια στην ανα θεώρηση του άρθρου 16. Και στα 5 νη σιά που υπάρχουν τμήματα, γίνονται
εκδηλώσεις και διαδηλώσεις. Τα μέλη
ΔΕΠ βρι σκό μα στε σε δύ σκο λη θέ ση
γιατί από τη μια έχουμε το φοιτητικό κί νημα και από την άλλη απεργίες της μι ας μέρας από εμάς. Από την Τετάρτη
υπάρχει νέα κατάσταση με τη συζήτη -

ση για την άρση του ασύλου. Πρέπει η
ΠΟΣΔΕΠ να βγει επιθετικά”.
Ο εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου
Θεσσαλίας είπε “Το άρθρο 16 συσπειρώνει τους πάντες, όλοι είναι αντίθετοι
στην αναθεώρησή του. Από τις 12 γενικές συνελεύσεις φοιτητών, οι 8 έχουν
αποφασίσει 5νθήμερη κατάληψη, ενώ
η εξεταστική ξεκινά τη Δευτέρα. Αρα οι
καταλήψεις θα είναι μέσα στην εξεταστι κή. Δύο μά λι στα τμή μα τα που οι
φοιτητές έχουν αποφασίσει κατάληψη,
είναι αυτά που έχασαν τη διπλή εξεταστική το Σεπτέμβρη”.
Ο εκπρόσωπος τους ΔΕΠ Θεσσαλονίκης θύμισε τον ξυλοδαρμό του Κύπριου φοιτητή από τους αστυνομικούς,
λέγοντας ότι η αστυνομία και οι παρακρατικοί είναι οι πραγματικοί “γνωστοίάγνωστοι”. Τόνισε ότι η κυβέρνηση θέλει να επιβάλει ένα μοντέλο νεοφιλελεύθερης πολιτικής, ότι ο ιδιωτικός τομέας δεν μπορεί ποτέ να ελεχθεί και
ότι τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια θα είναι
επιχειρήσεις με μαύρη εργασία, φοροδιαφυγή και ανεξέλεγκτες προδιαγραφές.
Η Μαίρη Μαυρή από το Χημικό Αθή νας είπε ότι είναι η κατάλληλη στιγμή
για κινητοποιήσεις διαρκείας, ότι πρέπει η ΠΟΣΔΕΠ να ξεκινήσει με 48ωρη
απερ γία αυ τή την εβδο μά δα που οι
Σύλλογοι ΔΕΠ έχουν γενικές συνελεύ σεις και να συνεχίσει με απεργία διαρκείας από την επόμενη βδομάδα.

Συμπόρευση
Ο Ζαχαρίας Τρυγάζης, εκπρόσωπος
των διοικητικών υπαλλήλων του Πανεπιστημίου Αθηνών, πρότεινε τη συμπόρευση των πανεπιστημιακών και των διοικητικών, τη μεγαλύτερη αποφασιστικότη τα και έντα ση των προσπα θειών
από όλους ενάντια στην αναθεώρηση
του άρθρου 16 και ενάντια στην κατάργηση του ασύλου. Ενημέρωσε ότι οι διοικη τικοί υπάλληλοι του Πανεπ. Αθη νών πραγμα τοποιούν γενική συνέλευ-

ση την Πέμπτη 25 Γενάρη και πως έχει
κα λε στεί να μι λήσει και εκπρόσωπος
της ΠΟΣΔΕΠ.
Ο Γιώργος Βλάχος, φοιτητής Νομικής, είπε πως η σχολή του είναι κλειστή από της 10 Γενάρη, ότι η επίθεση
της κυβέρνησης είναι ολομέτωπη για
να πειθαρχήσει το φοιτητικό κίνημα και
πρότεινε να βγει ανακοίνωση που να
καταδικάζει την επίθεση στο άσυλο και
να απαιτεί τη διεύρυνσή του.
Ο Μανώλης Σπαθής από την Πρωτο βουλία Γένοβα Φοιτητών είπε στην παρέμβασή του “Εκατοντάδες σχολές είναι και πάλι υπό κατάληψη, γεγονός
που ανοί γει τε ρά στια δυ να μι κή. Η
απεργία διαρκείας της ΠΟΣΔΕΠ το καλοκαίρι έπαιξε ρόλο και βοήθησε τους
φοιτητές να αποφασίσουν καταλήψεις.
Και τώρα είναι αναγκαία μια ανάλογη
απόφαση γιατί θα συμπληρώσει την εικόνα των κλειστών σχολών. Τα επεισόδια της Τετάρτης βολεύουν την κυβέρνηση, είναι στημένα για να ανοίξει το
θέμα της άρσης του ασύλου και για να
φέρει πάλι το Νόμο Πλαίσιο. Δεν θα το
επιτρέψουμε.
Χτες το Συμβούλιο Εφετών απέρριψε το αίτημα της απέλασης του Τζα βέντ Ασλάμ στο Πακιστάν. Είναι μια μεγάλη νίκη και θέλουμε να ευχαριστήσουμε την ΠΟΣΔΕΠ που έπαιξε ενεργό
ρόλο σε αυτή την καμπάνια για τα δη μοκρατικά δικαιώματα. Τα βάλαμε με
τις μυστικές υπηρεσίες, με τη CIA, με
τον Μπους και τους συμ μά χους του
στο “πόλεμο κατά της τρομοκρατίας”
και νικήσαμε. Ετσι και τώρα μπορούμε
να νικήσουμε τη Μαριέττα και την κυβέρνηση Καραμανλή για δημόσια και
δωρεάν Παιδεία”.
Απο φα σί στη κε τέ λος, το 8ο συ νέ δριο της ΠΟΣΔΕΠ που ήταν προγραμματισμένο για τις αρχές Φλεβάρη, να
μετατεθεί στις 2-4 Μάρτη. Για να γίνουν γνω στές οι απερ για κές κι νη το ποιήσεις, η ΠΟΣΔΕΠ έδωσε συνέντευξη τύπου την Τρίτη 23 Γενάρη.

Tο κίνημα
στις

απλώνεται
γειτoνιές
Σ

ΠETPAΛΩNA
Περίπου τριάντα μέλη, φίλοι και κόσμος από τη γειτονιά που ήρθε για πρώτη φορά, συγκεντρώθηκαν στη συνέλευση της Πρωτοβουλίας Γένοβα Πετραλώνων-Κουκακίου το Σάββατο 20 Γενάρη στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου
Αθηναίων. Το θέμα της συνέλευσης ήταν πώς μπορούν να συντονιστούν όλες
οι κινήσεις και συνδικάτα της γειτονιάς για να δημιουργηθεί επιτροπή ενάντια
στην αναθεώρηση του άρθρου 16 στην περιοχή.
Τη συζήτηση άνοιξε ο καθηγητής Μιχά λης Λυμπεράτος αναλύοντας την
αντιδραστική μεταρρύθμιση στο χώρο της παιδείας και τις καταστροφικές συνέπειες της αναθεώρησης του άρθρου 16 στην παιδεία αλλά και στις εργασιακές σχέσεις. Ο Νίκος Λούντος, μεταπτυχιακός του Παντείου και μέλος του
ΣΕΚ τόνισε τη σημασία που θα έχει μια ήττα της αντιμεταρρύθμισης συνολικά
για τη νεοφιλελεύθερη επίθεση, ενώ ο Νεκτάριος Δαργάκης, μέλος της συντονιστικής επιτροπής κατάληψης του Παντείου και της Πρωτοβουλίας Γένοβα έδωσε την εικόνα των πολιτικών μαχών και μέσα στο φοιτητικό κίνημα, του
γιγαντώματος της ριζοσπαστικοποίησης μέσα στους φοιτητές.
Στη συζήτηση πήραν μέρος φοιτητές του Παντείου, εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, καθηγητές και ακτιβιστές της γειτονιάς. Κοινή πεποίθηση ότι το κίνημα
για το άρθρο 16 μπορεί να νικήσει και σ’ αυτή τη μάχη όλοι θα πάρουμε μέρος.
Αποφασίσαμε να τυπωθούν οι ομιλίες, να γίνουν εξορμήσεις για να μοιραστούν
προκηρύξεις και να στηρίξουμε, μαζεύοντας υπογραφές την πρωτοβουλία δασκάλων και καθηγητών της περιοχής για να φτιαχτεί μια μεγάλη επιτροπή σε
σύσκεψη σωματείων στις 30 Γενάρη. Το κατέβασμα στη διαδήλωση να οργανωθεί από όλους μαζί και μέσα στους χώρους δουλειάς να μαζευτούν υπογραφές που να ζητούν απεργία στις 31 Γενάρη. Ηταν μια επιτυχημένη πρωτοβουλία που μπορεί να μας βοηθήσει να ανοίξουμε αυτή τη μάχη και να κινητοποιήσουμε εκατοντάδες ανθρώπους στα Πετράλωνα και στο Κουκάκι.

Πρωτοβουλία ΓENOBA Πετράλωνα-Κουκάκι

ΘEΣΣAΛONIKH
Την Παρασκευή 19 Γενάρη πραγματοποιήθηκε εκδήλωση της Εναλλακτικής
Πρωτοβουλίας Δικηγόρων στην κατειλημμένη Νομική με θέμα την αναθεώρηση του άρθρου 16.Τη συζήτηση άνοιξε ο καθηγητής Ν.Παρασκευόπουλος ο
οποίος αποδόμησε ένα προς ένα τα επιχειρήματα της κυβέρνησης και των
υποστηρικτών των ιδιωτικών Πανεπιστημίων, αναφέροντας τι σημαίνει έρευνα
με τα κριτήρια της αγοράς προσανατολισμένη στο εύκολο και γρήγορο κέρδος. Επίσης, τόνισε ότι το δημόσιο Πανεπιστήμιο πάσχει πάρα πολύ από την
υποχρηματοδότηση από το υπουργείο Παιδείας και μίλησε για την ακαδημαϊκή ελευθερία και την αυτονομία του δημόσιου Πανεπιστημίου, που εγγυώνται
έως τώρα τη μη μετατροπή του σε απλό “κρατικό εργαλείο”.
Ο Α.Στυλιανού, μέλος ΔΣ του ΕΣΔΕΠ, αναφέρθηκε στην ευρωπαϊκή εμπειρία, όπου τα δημόσια Πανεπιστήμια αποτελούν τον κανόνα στην εγκατάλειψή
τους από τις κυβερνήσεις, αλλά και στην αντίσταση των πανεπιστημιακών που
θα πρέπει να συνεχιστεί και να γίνει επιθετικότερη. Στη συνέχεια η Αρετή Σκουνάκη, από την Εναλλακτική Πρωτοβουλία Δικηγόρων, επεσήμανε ότι η συνταγματική αναθεώρηση κινείται στο σύνολό της στα αντιδραστικά πλαίσια που θέτουν ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΕΕ για να αυξήσουν την κερδοφορία του κεφαλαίου.
Τέλος, ο Μπάμπης Κουρουνδής, μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών Νομικής και της Πρωτοβουλίας Γένοβα αναφέρθηκε στον αγώνα ενάντια στην αναθεώρηση ως την κορύφωση των μαχών του κινήματος τον
τελευταίο χρόνο ενάντια στη Γιανάκου και τον Καραμανλή, που θέλουν να μετατρέψουν την παιδεία σε εμπόρευμα. Επιπλέον, τόνισε ότι η δημόσια και δωρεάν παιδεία κατακτήθηκε μέσα από μάχες του κινήματος από το ‘60 και μετά
και ότι η νίκη απέναντι στο Ευρωσύνταγμα μας έδειξε ότι μπορούμε να νικήσουμε, σε συντονισμό με το εργατικό κίνημα, όπως έγινε και το καλοκαίρι
στην Ελλάδα με το νόμο πλαίσιο.
Ακολούθησε πλούσια συζήτηση όπου άνοιξαν πολλά ζητήματα, όπως το ποια
πρέπει να είναι η θέση του κινήματος απέναντι στην ιδιωτική παιδεία στις άλλες
βαθμίδες της εκπαίδευσης, και το ποια είναι η εικόνα σχετικά με τις συνταγματικές ρυθμίσεις στην υπόλοιπη Ευρώπη. Επίσης, ο Κώστας Τορπουζίδης, δικηγό ρος, αναφέρθηκε στο άνοιγμα που χρειάζεται να γίνει στον κόσμο του ΠΑΣΟΚ
που διαφωνεί με τη συναίνεση της ηγεσίας του με την κυβέρνηση, ώστε να δώσουμε από κοινού τη μάχη. Πρότεινε το κατέβασμα της Εναλλακτικής Πρωτοβουλίας Δικηγόρων στο συλλαλητήριο της Τετάρτης μαζί με όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, όπως στο συλλαλητήριο της 10 Γενάρη αλλά και να συνεχιστεί η
πίεση στον Δικηγορικό Σύλλογο να εκδώσει σχετικό ψήφισμα στήριξης του
αγώνα και της διαδήλωσης στη Γενική Συνέλευση που θα γίνει την προηγούμε νη μέρα. Η εκδήλωση έκλεισε με τη συμφωνία όλων για συντονισμένο αγώνα με
απεργίες και καταλήψεις μέχρι τη νίκη.

Γιάννης Πατζανακίδης, δικηγόρος

5

Νο 752

Νο 752

ε δεκάδες γειτονιές της Αθήνας δημιουργούνται πλέον τοπικές Επιτροπές Αγώνα ενάντια στην Αναθεώρηση του Αρθρου 16. Την περασμένη Τρίτη 16 Γενάρη, οι “Πρωτοβουλίες, Φορείς, Δημοτικές Κινήσεις
και Κάτοικοι ενάντια στην Αναθεώρηση του Αρθρου 16” που δραστηριοποιού νται στο Πε ριστέρι, οργάνωσαν πι κε τοφο ρία στους κε ντρι κούς
δρόμους της περιοχής. “Πάνω από 30 άτομα συγκεντρωθήκαμε στο Πεζόδρομο Περιστερίου, μοιράσαμε προκήρυξη που καλούσε στο φοιτητικό συλλαλητήριο της επόμενης μέρας και κάναμε πορεία φωνάζοντας
συνθήματα”, μας είπε η Λίλιαν Μπουρίτη, από την Πρωτοβουλία Γένοβα
στο Περιστέρι, “Ο κάθε φορέας και οργάνωση είχε τις δικές του πικέτες
και τα δικά του υλικά, αλλά όλοι είχαμε την κοινή προκήρυξη.
Η επόμενη συνάντηση της επιτροπής για τα επόμενα βήματα γίνεται
την Τρίτη 23 Γενάρη στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου. Είναι ανοιχτή
συνάντηση γι’αυτό έχουμε βάλει ανακοίνωση στις τοπικές εφημερίδες και
έχουμε βγάλει προκήρυξη που μοιράζεται παντού. Εμείς την έχουμε μοιράσει στη συνέλευση των συμβασιούχων του δήμου Περιστερίου, από
όπου πήραμε και ψήφισμα ενάντια στην αναθεώρηση του άρθρου 16,
στην βδομαδιάτικη εξόρμησή μας στην πλατεία και σε δύο σχολεία”.
Ημερίδα ενάντια στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος
οργανώνεται την Κυριακή 28 Γενάρη στις 10.30πμ στο 5ο Λύκειο Κορυδαλλού με πρωτοβουλία του Δήμου Κορυδαλλού. Στην διοργάνωση της
ημερίδας συμμετέχουν ο Σύλλογος Δασκάλων Κορυδαλλού-Αγίας Βαρβάρας, η τοπική ΕΛΜΕ, ο Σύλλογος Φοιτητών Κορυδαλλού, η Πρωτοβουλία
Γένοβα.
Την Παρασκευή 26 Γενάρη οργανώνεται σύσκεψη στο 20ο Δημοτικό
Σχολείο Πειραιά στις 6μμ για τη διοργάνωση εκδήλωσης ενάντια στην
αναθεώρηση του άρθρου 16 μέσα στο πρώτο δεκαπενθήμερο του Φλεβάρη. Στη σύσκεψη συμμετέχουν ο Σύλλογος Δασκάλων Κερατσινίου-Περάματος, η ΕΛΜΕ Πειραιά, Επιτροπές Γονέων και άλλοι φορείς.
Την περασμένη Πέμπτη 18 Γενάρη πραγματοποιήθηκε σύσκεψη φορέων στο Χαλάνδρι με πρωτοβουλία της δημοτικής παράταξης “Αντίσταση
με τους Πολίτες Χαλανδρίου”. Συμμετείχαν εκπρόσωποι της τοπικής ΕΛΜΕ, του Συλλόγου Δασκάλων “Περικλής”, της Ενωσης Γονέων Χαλανδρίου. Την Πέμπτη 25 Γενάρη, σε νέα συνάντηση θα αποφασιστεί η δημιουργία της επιτροπής καθώς και το πρόγραμμα δράσης με εκδήλωση και πικετοφορία.
Στο Μαρούσι ο τοπικός Σύλλογος Δασκάλων έχει πάρει απόφαση να
οργανώσει μία μεγάλη εκδήλωση ενάντια στην αναθεώρηση του άρθρου
16 στα μέσα Φλεβάρη, όπου θα καλεστούν όλοι οι φορείς της περιοχής.
Την επόμενη βδομάδα θα γίνει σύσκεψη των διοργανωτών για να καθοριστεί η ημερομηνία της εκδήλωσης.

ΠATHΣIA
Ανοιχτή εκδήλωση με κεντρικό θέμα την πάλη ενάντια στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος διοργάνωσε τη Δευτέρα 22 Γενάρη η
Επιτροπή Αγώνα Συνδικαλιστικών και Κοινωνικών Φορέων των περιοχών
Πατήσια, Γαλάτσι, Κυψέλη, Φιλαδέλφεια που έχει δημιουργηθεί με πρωτοβουλία της Γ’ΕΛΜΕ Aθήνας. Η εκδήλωση έγινε στο Σχολικό Συγκρότημα της Γκράβας, με ομιλητές τον Λάζαρο Απέκη, πρόεδρο της ΠΟΣΔΕΠ
και τον Δημήτρη Σεραφιανό, δικηγόρο.
Την Πέμπτη 18 Γενάρη η Επιτροπή είχε οργανώσει πικετοφορία στην
Πατησίων σαν πρώτο βήμα δράσης και ενημέρωσης των κατοίκων της περιοχής για την εκδήλωση της Δευτέρας. Καθηγητές από τη Γ’ΕΛΜΕ, δά σκαλοι από το Διδασκαλικό Σύλλογο “Αριστοτέλη”, φοιτητές καθώς και
μέλη των τοπικών κινήσεων και φορέων που συμμετέχουν στην Επιτροπή,
συγκεντρώθηκαν στις 5.30 το απόγευμα στην πλατεία Αμερικής, άνοιξαν
πανό και μοίρασαν εκατοντάδες προκηρύξεις στους περαστικούς. Αμέσως μετά έκλεισαν μία λωρίδα κυκλοφορίας και βάδισαν μέχρι το σταθμό
του ΗΣΑΠ στα Ανω Πατήσια. Σε όλη τη διάρκεια της πορείας δε σταμάτησαν να φωνάζουν συνθήματα και να μοιράζουν προκηρύξεις.
“Η αποδοχή του κόσμου ήταν φανερή σε όλη τη διάρκεια της κινητοποίησης”, μας είπε η Ντίνα Γκαρανέ, καθηγήτρια στο 39ο Λύκειο Κυψέλης και
μέλος της Πρωτοβουλία Γένοβα που συμμετέχει η επιτροπή, “Αυτοκίνητα
κόρναραν ρυθμικά συνοδεύοντας τα συνθήματά μας, κόσμος έβγαινε από
τα μαγαζιά, αλλά και στα μπαλκόνια και τα παράθυρα των πολυκατοικιών.
Αν σκεφτούμε ότι ανάλογη τοπική πορεία είχε να γίνει από την περίοδο
των κινητοποιήσεων ενάντια στον ΑΣΕΠ, τότε καταλαβαίνουμε τη σημασία
της. Ο στόχος μας είναι η επιτροπή να μαζικοποιηθεί, να συμμετέχουν οι
εργαζόμενοι και η νεολαία της περιοχής σαν κομμάτι του κινήματος για
δημόσια και δωρεάν Παιδεία. Η μάχη για να μην περάσει η αναθεώρηση
του άρθρου 16 είναι μάχη όλων και η νίκη μας θα βασιστεί και στον κόσμο
της γειτονιάς που ταυτόχρονα είναι εργαζόμενος, φοιτητής ή μαθητής”.

Kαταλήψεις διαρκείας
Κ

α τα λή ψεις διαρ κεί ας απο φά σι σαν οι φοιτητές στην πλειοψηφία
των γενικών συνελεύ σεων αυτή
την εβδομάδα. Συντονισμένα οι φοιτητές
διαδηλώνουν την Τετάρτη 24 Γενάρη σε
όλες τις μεγάλες πόλεις και συνεχίζουν
δυναμικά μέχρι τη νίκη.
Η προσπάθεια της κυβέρνησης Καραμανλή να περάσει στην αντεπίθεση το
μόνο που κατάφερε ήταν να εξοργίσει
ακόμα περισσότερο το φοιτητικό κίνημα
και να εξασφαλίσει ότι ακόμα και οι τε λευταίοι που είχαν απομείνει να εκφράζουν αμφιβολίες για την κλιμάκωση του
αγώνα, να στηρίζουν και να ψηφίζουν
τώρα τις καταλήψεις διαρκείας.
“Οι συ νελεύ σεις έγιναν πιο μαζικές
και μαχητικές μετά την επίδειξη ‘πυγμής’
από τη Γιαννάκου και τον Καραμανλή”,
μας είπε ο Γιώργος Τσιρώνης από την
Πρωτοβουλία Γένοβα Ιατρικής Ιω αννί νων, “Στη συνέλευσή μας αποφασίσαμε
μαζικά εβδομαδιαίο κλείσιμο της σχολής, συμμετοχή στο τοπικό συλλαλητήριο, συντονισμό με τα συνδικάτα για να
κηρύξουν γενική απεργία. Ολα αυτά δηλαδή που πρότεινε το Πανελλαδικό Συντονιστικό των Γενικών Συνελεύσεων και
Καταλήψεων της περασμένης Τετάρτης.
Παρόμοιες αποφάσεις έχουν πάρει όλες
οι σχολές των Ιωαννίνων, δείχνοντας ότι
όσο η κυβέρνηση Καραμανλή επιμένει
πως ‘οι μεταρρυθμίσεις στην παιδεία θα
προχωρήσουν’, τόσο εμείς θα συνεχίζουμε για να τις τσακίσουμε όλες”.
“Την επόμενη ημέρα από τις δηλώσεις
Ρουσόπουλου, πάνω από 500 φοιτητές
ψήφισαν το Ενωτικό Πλαίσιο για κατάληψη μέχρι τη Δευτέρα 29 Γενάρη και νέα
συνέλευση την ίδια μέρα μέσα στην κατάληψη”, μας είπε η Ντίνα Χαριστού από
την Πρωτοβουλία Γένοβα Νομικής Θεσσαλονίκης, “Ακόμα και μέλη της ΠΑΣΠ,
που επί ση μα σαν πα ρά τα ξη κα τέ βα ζε
άλλη προταση, ψήφισαν την κατάληψη
διαρκείας από τον πρώτο γύρο. Η συκοφα ντία της κυ βέρ νη σης ότι το άσυ λο
κρύβει ‘ναρκωμανείς’ και ‘μολότωφ’ έχει
ξεσηκώσει τους φοιτητές και όλοι πια
θέ λουν την ήτ τα της κυ βέρ νη σης και
των ψεμάτων της”.
“Τον νέο Νόμο Πλαίσιο τον νικήσαμε
ήδη μια φορά το καλοκαίρι με τις κατα λή ψεις μας και κα νέ νας φοι τη τής
δεν πρόκειται να ανεχτεί την επαναφορά του”, μας είπε η Αλεξάνδρα Σιαφάκα, από την Πρω το βου λία Γέ νο βα
ΜΜΕ Θεσ σα λο νί κης, “Με εξαί ρε ση
δύο τρία τμήματα, όλες οι σχολές στη
Θεσσαλονίκη κλιμακώνουν με καταλήψεις διορ κεί ας και η ορ γά νω ση του
αγώνα προχωρά με γοργούς ρυθμούς.
Την Τριτη 23 Γενάρη η ΠΟΣΔΕΠ κάλεσε μεγάλη εκδήλωση, ενώ την Τετάρτη
24 Γε νά ρη με τά τη δια δή λω ση αντί στοιχη εκδήλωση οργανώνει το συντο νι στι κό Θεσ σα λο νί κης στην Ια τρι κή
στις 8μμ με καλεσμένους όλα τα συν δικάτα. Την Παρασκευή θα γίνει μεγαλη συναυλία των καταλήψεων, ενώ καθημερινά υπάρχουν συζητήσεις και βιντεοπροβολές ανά σχολή. Η τελευταία
απεγνωσμένη προσπάθεια της ΔΑΠ να
επιστρατεύσει τους ‘αγανακτισμένους’
φοιτητές που είναι επί πτυχίω και δή-

θεν δε θέλουν να χάσουν την εξεταστι κή τους έχει αποτύχει, βάζοντάς τη για
άλλη μια φορά στη γωνία”.
“Το Οικονομικό της Νομικής ήταν το
μοναδικό τμήμα που είχε αρχίσει την εξεταστική γιατί δεν είχε γίνει ποτέ γενική
συνέλευση, με ευθύνη της ΔΑΠ που την
μπλόκαρε οργανωμένα”, μας είπε ο Μα νώλης Σπαθής από την Πρωτοβουλία Γένοβα, “Τη Δευτέρα 22 Γενάρη, όμως, καταφέραμε να κάνουμε συνέλευση με 100
άτομα που όλοι στήριξαν την κατάληψη.
Η συμμετοχή αυτή, παρότι μοιάζει μικρή,
είναι μεγάλη για ένα τμήμα που η τρομοκρατία της ΔΑΠ δεν άφηνε ούτε τόσους
φοιτητές να μαζευτούν. Την Τρίτη μάλιστα η ΔΑΠ επιτέθηκε στους φοιτητές,
έκοψε λουκέτα και προκάλεσε επεισόδια.
Δεν κατάφερε όμως να σπάσει την κατάληψη. Η απόφασή μας παραμένει για κατάληψη μέχρι την Παρασκευή 26/1 και
νέα συνέλευση την ίδια μέρα”.

Mαζικά
“Γύρω στα 1000 άτομα συμμετείχαν
την Παρασκευή 19/1 στη συνέλευση
όλων των ΑΕΙ”, μας είπε ο Παντελής
Παναγι ωτακό πουλος από την Πρωτοβουλία Γέ νο βα Φοι τη τών Ρεθύ μνου,
“Με άνετη πλειοψη φία ψηφί στηκε το
ενωτικό πλαίσιο για μία εβδομάδα κατάληψη, παγκρήτιο συλ λα λη τήριο τη
Τετάρτη 24 Γενάρη στο Ηράκλειο και
νέα συνέλευση μέσα στην κατάληψη
την Παρασκευή 26/1. Η συνέλευση δεν
ήταν όπως τις προηγούμενες βδομάδες με τοποθετήσεις εξήγησης του άρθρου 16, γιατί όλοι πλέον ξέρουν καλά
τι σημαίνει αυτή η επί θεση στη δημόσια Παιδεία. Ηταν πρακτική, πώς συνεχίζουμε και πώς συντονιζόμαστε με μαθητές και εργαζόμενους.
Οταν ανα κοι νώ σα με την απόρ ρι ψη
του αι τή μα τος έκ δο σης του Τζα βέντ
Ασλάμ στο Πακιστάν, έγινε χαμός με χειροκροτήματα και συνθήματα γιατί όλοι
αισθάνθηκαν ότι είναι και αυτή νίκη του
κινήματος. Επίσης στη συνέλευση ψηφί σα με ανα κοί νω ση που κα τα δί κα ζε τις
κλοπές υπολογιστών από γραφεία καθηγητών που έγιναν την περασμένη εβδομάδα και αποφασίσαμε να περιφρουρήσουμε ακόμα καλύτερα την κατάληψη.
Είμαστε όλοι σίγουροι πως η κίνηση αυτή ήταν προβοκάτσια στα πλαίσια της

γενικής δυσφήμισης των καταλήψεων
από την κυβέρνηση. Δεν είναι τυχαίο ότι
το χρησιμοποίησε η ΔΑΠ για να πείσει
για την ανάγκη κατάργησης του ασύλου,
αλ λά και κύ κλοι κα θη γη τών που εί ναι
ενά ντια στις καταλή ψεις με δη λώσεις
όπως ‘ψάξτε τη Γένοβα και τους αναρχικούς για να βρείτε τα κλοπιμαία’”.
Την Παρασκευή 26/1 το πρωί, οι φοιτητικές καταλήψεις προσανατολίζονται
να προ χω ρή σουν σε μα ζι κό διά βη μα
προς τη ΓΣΕΕ, καλώντας τη να κηρύξει
πανεργατική απεργία συμπαράστασης
στις καταλήψεις, ενάντια στην αναθεώρηση του άρθρου 16 και σε όλες τις επιθέσεις της κυβέρνησης στην Παιδεία.
“Πάνω από 1000 άτομα στήριξαν την
κατάληψη μέχρι την άλλη Τρίτη 29/1
και νέα συνέλευση μέσα στην κατάληψη”, μας είπε η Αλεξάνδρα Βασιλειάδη
από την Πρωτοβουλία Γένοβα Φιλοσοφικής Αθήνας, “Στις αποφάσεις μας για
συμμετοχή στη διαδήλωση της Τετάρτης και στο παναθηναϊκό συντονιστικό
στο Πολυτεχνείο αμέσως μετά, συμπερι λαμ βά νε ται και η πα ρά στα ση στη
ΓΣΕΕ για κήρυξη γενικής απεργίας στις
31 Γενάρη, όταν το συλλαλητήριό μας
θα είναι και πάλι πανελλαδικό. Η απεύθυνση σε ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ ήταν απόφαση του Πανελλαδικού Συντονιστικού και
αυτό είναι το πρώτο βήμα για να γίνει
πρά ξη. Αμέ σως με τά τη συ νέ λευ ση
πραγματοποιήσαμε διαδήλωση στους
δρόμους του Ζωγράφου μέχρι την κεντρική πλατεία για να ενημερώσουμε
τον κόσμο για τον αγώνα μας και να ζητήσουμε τη συμπαράστασή του”.
“Πάνω από 900 φοιτητές στήριξαν το
κοινό πλαίσιο όλων για κατάληψη μέχρι
την επόμενη Δευτέρα 29/1”, μας είπε η
Χριστίνα Βασιλοπούλου από την Πρωτοβουλία Γένοβα στην ΑΣΟΕΕ, “Οι εξελίξεις
με τη νέα επίθεση της κυβέρνησης, ανάγκασε την ΠΑΣΠ, την ΠΚΣ και την Αρένα
που την προηγούμενη βδομάδα προσπάθησαν να κλείσουν τον αγώνα με διήμερη
μόνο κατάληψη, να ξαναμπούν τώρα στη
μάχη. Μετά την διαδήλωση της Τετάρτης
θα κάνουμε παναθηναϊκό συντονιστικό
στο Πολυτεχνείο, ενώ την Παρασκευή το
πρωί αποφασίσαμε να κάνουμε παράσταση στη ΓΣΕΕ και να την καλέσουμε να κη ρύξει πανεργατική απεργία”.

Λένα Bερδέ
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Tο κίνημα του Aρθρου 16

Πραγματικά
ποτάμι
στους δρόμους
Ε

να οργισμένο ποτάμι διαδή λωσε
την Τε τάρ τη 17 Γε νά ρη στην
Αθήνα στο πανελλαδικό συλλα λητήριο που καλούσαν οι φοιτητικές κατα λή ψεις. Δε κά δες χι λι ά δες φοιτη τές
από όλη την Ελλάδα έστειλαν ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση Καραμανλή ότι το
κίνημα ενάντια στην ανα θεώρηση του
άρθρου 16 είναι αποφασισμένο να νικήσει.
Στις 12 το μεσημέρι τα Προπύλαια είχαν ήδη δια κο σμη θεί με τα πα νό των
εκατοντάδων σχολών που είναι κατειλημένες πανελλαδικά. Φτιαγμένα από τους
φοιτητές με σχέδια, χρώματα και έξυπνα συνθήματα υποδέχονταν τον κόσμο
και έδιναν τον τόνο. Η διαδήλωση ακολούθησε τη συνηθισμένη διαδρομή, από
την Ομόνοια στη Σταδίου και από τη Φιλελλήνων στη Βουλή. Το μέγεθος της
πορείας φάνηκε όταν τα πρώτα μπλοκ
έμπαιναν στη Φιλελλήνων. Τα τελευταία
μόλις άγγιζαν τη Σταδίου.
Χιλιάδες ήταν οι φοιτητές που ταξίδεψαν από την επαρχία στην Αθήνα. Τέσ σερα λεωφορεία ήρθαν από τα Γιάννενα, πέντε από τη Θεσσαλονίκη. Εκατοντάδες φοιτητές ταξίδεψαν όλη νύχτα
με τα πλοία από το Ρέθυμνο, το Ηράκλειο, τα Χανιά. Εκατοντάδες από την
Πάτρα, τη Θεσσαλία, την Ξάνθη.
“Σή με ρα απο δεί ξα με ότι το κί νη μα
των φοιτητικών καταλήψεων είναι πολύ
δυνατό”, μας είπε ο Φώτης Φραγκελάκης από το Φυσικό στο Ηράκλειο Κρήτης, “Η κυβέρνηση μας φοβάται όπως
το καλοκαίρι. Η καρέκλα της τρίζει και
το ξέρει πολύ καλά. Γι’αυτό δεν πρέπει
να ανα στεί λου με τις κι νη το ποιή σεις,
πρέπει να οργανώσουμε και να δυναμώ σουμε το κίνημα. Δεν είναι ώρα για οικονομία δυνάμεων όπως λένε πολλοί. Στις
νέες γενικές συνελεύσεις θα μεταφέρουμε τη σημερινή εικόνα και θα προτείνουμε τη συνέχεια με καταλήψεις διαρκείας, διαδηλώσεις και απεργίες. Στις
εξορμήσεις μας στην πόλη του Ηρακλείου, ο κόσμος είναι φανταστικός, είναι
μαζί μας. Είμαστε πραγματικά κοντά στη
νίκη”.
Μαζί με τους φοιτητές διαδήλωσαν
εκατοντάδες πανεπιστημιακοί που πραγ ματοποιούσαν 24ωρη απεργία την ίδια
μέρα, καθηγητές και δάσκαλοι με στάση
εργασίας.
“Η δια δή λω ση σή με ρα εί ναι μα ζι κή
και δυ να μι κή” , μας εί πε η Χρι στί να
Μπουρμά από τη Φιλοσοφική Ρεθύμνου,
“Το μπλοκ της Κρήτης είναι πολύ μεγά λο γιατί όλες οι σχολές είχαν πάρει από φαση να συμμετέχουν στο πανελλαδικό
συλλαλητήριο στην Αθήνα και εκατοντά δες φοιτητές ταξίδεψαν με τα πλοία. Η
κυβέρνηση πήρε σήμερα την απάντησή
της για το ποιος είναι πλειοψηφία και εί ναι πολύ δύσκολο πια να σταματήσει τις
καταλήψεις. Σαν Πρωτοβουλία Γένοβα
είχαμε από την αρχή επιμείνει το συλλα -

λητήριο να είναι πανελλαδικό και σήμερα με τις πικέτες και τα συνθήματά μας
δώ σα με τον τό νο σε ολό κλη ρο το
μπλοκ”.
Νέα συνθήματα και τραγούδια έκαναν
την εμφάνισή τους στη διαδήλωση. “Ο
Τσάβες μας δίνει τζάμπα τη βενζίνη, Μαριέττα θα σ’ανάψουμε φωτιά που δε θα
σβήνει” και “Ωωω 16, κι άμα βρέξει θα
είμαι εδώ, κατάληψη θα κάνω και το Φεβρουά ριο, το Μάιο-Ιο ύ νιο δε βά λα τε
μυαλό”.
Εκατοντάδες ήταν και οι μαθητές που
συμ με τεί χαν στη δια δή λω ση, πα ρό λο
δεν είχε γίνει ανοιχτό κάλεσμα στα σχολεία να πά ρουν μέ ρος. Το πα νό της
Πρω το βου λί ας Γέ νο βα Μα θη τών “Μα ριέττα Go Home” έγινε κέντρο για πάρα
πολ λούς μα θη τές. “Κα τε βή κα με στο
συλλαλητήριο σήμερα γιατί είμαστε ενάντια στην αναθεώρηση του άρθρου 16”,
μας είπε η Ζωή Σκοπέλου από το 1ο Ενιαίο Λύκειο Καισαριανής, “Δε θέλουμε να
κάνουν τα πανεπιστήμια ιδιωτικά. Οι γονείς μας πληρώνουν ήδη πολλά για τα
φροντιστήρια, ενώ κι εμείς στερούμαστε
πάρα πολλά πράγματα για να περάσουμε στις εξετάσεις. Η δημόσια παιδεία πάει συνεχώς προς το χειρότερο, ας φτιάξουν αυτή πρώτα. Εχουμε ελλείψεις σε
καθηγητές, σε υποδομές. Πολλοί από
εμάς έχουμε εμπειρία από διαδηλώσεις.
Μεμονωμένα είχαμε κατέβει και στα αντιπολεμικά συλλαλητήρια το 2003”.
Δίπλα, η συμμαθήτριά της Αλεξάνδρα
Φύσκι λη συμπλήρωσε: “Προσπαθούμε
κι εμείς να συμβάλουμε στον αγώνα. Να
διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας, να
παλέψουμε για κάτι καλύτερο. Ο μόνος
τρό πος για να μας ακού σουν εί ναι οι
διαδηλώσεις και οι καταλήψεις. Το φθινόπωρο κάναμε 4 βδομάδες κατάληψη
και παρά τις δυσκολίες κατεβήκαμε σε
κάποιες διαδηλώσεις. Τώρα θέλουμε να
ξεκινήσουμε πάλι μαζί με τους φοιτητές.
Δυστυχώς δεν έχουμε όλους τους καθηγητές μαζί μας, σήμερα μόνο μία καθηγήτρια μας συνοδεύει. Είναι κάποιοι που
μας απειλούν ότι θα χάσουμε την 5ήμε ρη αν βγού με πά λι σε κα τα λή ψεις.
Ομως εμείς δεν υποκύπτουμε στον εκφοβισμό, γι’αυτό και ήρθαμε σήμερα και
διαδηλώνουμε με το πανό ‘Μαριέττα Go
Home’”.
Η πλειοψηφία των ΜΜΕ “ξέχασε” να
μεταδόσει τις εικόνες της μαζικής αυτής
διαδήλωσης ή να σχολιάσει τη σημασία
της. Επι κε ντρώ θη κε στις πε ρι γρα φές
των επεισοδίων που ακολούθησαν, εξυπηρετώντας έτσι τα σχέδια της κυβέρ νησης να επισπεύσει την προσπάθεια
κατάργησης του πανεπιστημιακού ασύ λου. Τίποτα όμως δεν μπορεί να σταματήσει το φοιτητικό κίνημα που βγαίνει
ξανά στους δρόμους αυτή την Τετάρτη
24 Γενάρη, με διαδηλώσεις των καταλή ψεων σε όλες τις μεγάλες πόλεις της
χώρας.
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Tο κίνημα του Aρθρου 16

Πανελλαδικό Συντονιστικό
των Kαταλήψεων
Η

πανελλαδική διαδή λωση της 17 Γε νά ρη
κα τέλη ξε μέ σα σε κλί μα ενθου σιασμού
στο Πολυτεχνείο στην Πατησίων. Εκεί χιλιάδες φοιτητές και φοιτήτριες ζωντάνεψαν ξανά
το όργανο που το κα λοκαίρι είχε αποδειχτεί το
βασικό συστατικό της νίκης τους, το Πανελλαδικό
Συντονιστικό των Γενικών Συνελεύσεων και Καταλήψεων. Είναι το όργανο της βάσης των φοιτητών
που συνεδριάζει πάντα μετά τις διαδηλώσεις και
που σε πανελλαδική κλίμακα συντονίζει τις καταλήψεις, δίνει κατεύθυνση στις συντονιστικές επιτροπές και τις γενικές συνελεύσεις, προτείνοντας
τα επόμενα βήματα του κινήματος.
Η αισιοδοξία από το επιτυχημένο συλλαλητήριο
που είχε προηγηθεί, η αυτοπεποίθηση ότι ο αγώνας προχωρά ξανά προς τη νίκη μεταφέρθηκε μέσα στο κτίριο Μαχ. Το μεγαλύτερο αμφιθέατρο σε
ολόκληρο το Πολυτεχνείο αποδείχτηκε αυτή τη
φορά μικρό για να χωρέσει όλο τον κόσμο που
ήθελε να συμμετέχει στο Συντονιστικό. Τα έδρανα, τα σκαλιά, οι διάδρομοι γέμισαν ασφυκτικά
από χιλιάδες φοιτητές και φοιτήτριες. Ηταν το μαζι κό τε ρο συ ντο νι στι κό που έγι νε πο τέ. Πολ λοί
ήταν αυτοί που δεν κατάφεραν καν να μπουν στην
αίθουσα και περίμεναν υπομονετικά απ’έξω τις
αποφάσεις για τη συνέχεια του αγώνα.
“Χαιρετίζω τις 300 καταλήψεις των σχολών σε
όλη την Ελλάδα, χαιρετίζω το ίδιο πανελλαδικό
συντονιστικό των γενικών συνελεύσεων και καταλήψεων που πέρσι το καλοκαίρι έριξε το Νόμο
Πλαίσιο της Γιαννάκου”, έγινε μέσα σε εκρηκτικό
κλίμα η πρώτη τοποθέτηση από τον εκπρόσωπο
του Πολυτεχνείου Κρήτης, “Τώρα είναι η ώρα για
να συνεχίσουμε τον αγώνα. Λέμε όχι στις αναβολές και στα πισωγυρίσματα. Για να τα σαρώσουμε
όλα, και την αναθεώρηση του άρθρου 16 και το
Νόμο Πλαίσιο και την αξιολόγηση να πάρουμε πί σω και όλες τις επιθέσεις. Πάμε για αγώνα διαρκείας μέχρι το τέλος, πάμε για έναν πανκοινωνικό
ξεσηκωμό”.
Κάθε φορά που ένας ομιλητής ανέφερε τις λέξεις “Καταλήψεις διαρκείας”, το αμφιθέατρο συνταρασόταν από χειροκροτήματα και συνθήματα.
“Η σημερινή πανελλαδική διαδήλωση με τους χιλι άδες διαδηλωτές, με τις εκατοντάδες καταλήψεις
μας δίνει ένα μήνυμα”, είπε ο εκπρόσωπος του
Πο λυ τε χνεί ου Ξάν θης, “Πρέ πει να αφου γκρα στούμε αυτό το μήνυμα που είναι ότι συνεχίζουμε
με κα τα λή ψεις διαρ κεί ας! Οχι στην εκτό νω ση.
Ετσι θα είναι νικηφόρες οι συγκεντρώσεις, έτσι θα
είναι ανατρεπτικές οι κινητοποιήσεις, έτσι θα συνεχίσουμε κι εμείς”.

Γενική Aπεργία
“Η διαδήλωση σήμερα ήταν φανταστική”, είπε
ο Νίκος Σκιαδάς από το ΤΕΙ Ρεθύμνου, “Οι 300
καταλήψεις μας δείχνουν το δρόμο για τη συνέχεια και τη νίκη του αγώνα. Πάμε για την κλιμάκωση τώ ρα. Δεν θα κά τσουμε να περι μένουμε τις
ημερομηνίες της κυβέρνησης, το Φλεβάρη ή το
Μάρτη. Οργανώνουμε τώρα το πανεκπαιδευτικό
μέ τω πο, θέ λουμε από τώ ρα τη γενι κή απερ γία
των συνδικάτων, μαζικοποιούμε από τώρα τις καταλήψεις και τις διαδηλώσεις. Συνεχίζουμε με καταλήψεις διαρκείας για να νικήσουμε”.
Παλιά και νέα συνθήματα εναλλάσονταν, διακό πτοντας τους ομιλητές. “Το ποτάμι πίσω δε γυρ νά, τέρμα πια στις εκτονώσεις, καταλήψεις διαδη-

λώσεις” μαζί με το “Και πάλι καταλήψεις, και πάλι
διαρκείας, είναι η απάντηση στην υπουργό Παιδείας” έδιναν τον τόνο.
“Είμαστε μόνο στην αρχή”, είπε ο εκπρόσωπος
των Μεταλειολόγων ΕΜΠ, “Αυτό το Συντονιστικό
σήμερα μπορεί να πάει τη μάχη μας ένα βήμα
μπροστά. Μπορούμε ακόμα καλύτερα και από τη
σημερινή κινητοποίηση. Ο αγώνας μας δε σταματά. Δεν υποκύπτουμε στις εθιμοτυπικές ημερομηνίες. Υποχώρηση αυτή τη στιγμή σημαίνει βήματα
πίσω και δεν έχουμε περιθώριο για κάτι τέτοιο.
Προχωράμε πιο δυναμικά και πιο μαζικά μπροστά.
Συνεχίζουμε τον αγώνα και μαζικοποιούμε τις καταλήψεις. Το δίλημμα είναι μόνο ένα: Η θα νικήσουμε ή θα νικήσουμε!”.
“Η σημερινή εικόνα δείχνει πως το φοιτητικό κίνημα είναι εδώ δυναμικό και μαζικό”, είπε ο εκ πρόσωπος της Αρχιτεκτονικής Βόλου, “Είναι πάνω από τις κασσάνδρες της ήττας, πάνω από το
φόβο της εξεταστικής, πάνω από το φόβο των χαμένων μαθημάτων και εξαμήνων. Το κίνημα έχει
τη δυνατότητα να νικήσει, μαζί με το σύνολο της
κοινωνίας. Η μόνη λύση είναι να συνεχίσουμε, να
πάμε στις πόλεις μας με τον αέρα του αγώνα και
αυτόν να μεταφέρουμε στις γενικές μας συνελεύσεις και τους συμφοιτητές μας”.
“Η κυβέρνηση νόμιζε ότι δεν έχουμε άλλες δυ νάμεις για να συνεχίσουμε”, είπε ο εκπρόσωπος
των Μηχανολόγων Μη χανικών Βόλου, “Οι χιλιάδες φοιτητές στις πόλεις μας περιμένουν συγκε κριμένες κατευθύνσεις από τη σημερινή συνάντηση. Είναι η συνέχιση των καταλήψεων. Θέλω επί σης να σας ενημερώσω ότι στις 2-5 Φλεβάρη γίνεται Σύνοδος Πρυτάνεων στο Βόλο και χρειάζεται
να δού με τι κά νου με. Να προ τεί νου με στις 15
Φλεβάρη που συζητιέται η αναθεώρηση, η ΓΣΕΕ
και η ΑΔΕΔΥ να καλέσουν γενική απεργία. Αυτό
μπορεί να γίνει όχι μόνο με ένα τηλεφώνημα αλλά
με εκστρατεία του πανελλαδικού συντονιστικού.
Με ενημέρωση του κόσμου, με αφίσα που να κα-

λεί τα συνδικάτα σε γενική απεργία και να κοληθεί
παντού”.
“Σήμερα είμασταν χιλιάδες, σήμερα δείξαμε ότι
θα νικήσουμε”, είπε η Θένια Ασλανίδη από την Ιατρική Ιωαννί νων, “Ηρθαμε 4 λεωφορεία σήμερα
από τα Γιάννενα για το πανελλαδικό συλλαλητήριο. Πρέπει να συνεχίσουμε τον αγώνα. Εχουμε
όλη την κοινωνία μαζί μας και μπορούμε να την κινητοποιήσουμε στο πλευρό μας. Να ζητήσουμε
γενική απεργία, να βγούμε στις γειτονιές και να
μιλήσουμε με το κόσμο. Εμείς θα νικήσουμε και
σε αυτό το γύρο. Καταλήψεις διαρκείας μέχρι να
τα πάρουν όλα πίσω!”

Kαταλήψεις διαρκείας
Ολες οι τοποθετή σεις κινή θη καν σε αυ τό το
κλί μα, για συ νέχεια του αγώ να με καταλή ψεις,
διαδηλώσεις και απεργίες. “Συνεχίζουμε με γενικές συνελεύσεις και καταλήψεις και την άλλη βδομάδα και την παράλλη”, είπε ο εκπρόσωπος της
Ιατρικής Αθήνας. Στον ίδιο τόνο ο εκπρόσωπος
των Μηχανολόγων Μη χα νι κών Αθήνας “Σή μερα
έχου με την ανα συγκρότηση του Πα νελλα δικού
Συντονιστικού των Γενικών Συνελεύσεων και Κατα λή ψεων που το καλοκαίρι έφερε τη νίκη του
αγώνα. Στο τμήμα μου αποφασίσαμε μία εβδομάδα κα τά λη ψη στη τελευταία γενική συνέλευ ση.
Πρέπει να συνεχίσουμε τις καταλήψεις και τις μαζικές διαδηλώσεις όπως σήμερα”.
Συμπυκνώνοντας τις τοποθετήσεις και τη διάθεση των φοιτητών για κλιμάκωση, το Πανελλαδικό Συντονιστικό αποφάσισε ότι προτείνει προς τις
γενικές συνελεύσεις όλων των σχολών: μία εβδομάδα κατάληψη, πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια
σε όλες τις πόλεις την Τετάρτη 24 Γενάρη, συντονισμός με τις Ομοσπονδίες ΠΟΣΔΕΠ-ΟΛΜΕ-ΔΟΕ
και κάλεσμα στη ΓΣΕΕ και την ΑΔΕΔΥ να κηρύξουν γενική απεργία ενάντια στην αναθεώρηση
του άρθρου 16.
Οι κατειλημμένοι σύλλογοι που συμμετείχαν

στο Πανελλαδικό Συντονιστικό, που δήλωσαν την
παρουσία τους και τη διάθεσή τους να παρέμβουν στη συζήτηση, ήταν πραγματικά εκατοντάδες. Για να πάρει το συντονιστικό αποφασιστικό
χαρακτήρα, να μην κουράσει τον κόσμο και τον
διαλύσει αλλά να βγάλει τα επόμενα βήματα του
κινήματος, έγινε η πρόταση να γίνουν μικρές τοπο θε τή σεις με συ γκε κρι μέ νες προ τά σεις από
τους πιο μεγάλους συλλόγους της χώρας. Η πρόταση ανακοινώθηκε και οι χιλιάδες φοιτητές που
από την αρχή βρίσκονταν μέσα στο αμφιθέατρο
συμφώνησαν σε αυτή τη διαδικασία.
Την ίδια ακριβώς ώρα, όμως, που η πλειοψηφία
των καταλήψεων όλης της χώρας συντονίζονταν
στο Πολυτεχνείο, η παράταξη της ΠΚΣ είχε αποφασίσει να στήσει ένα δεύτερο συντονιστικό στο
Χημείο με κέντρο τους λίγους συλλόγους στους
οποίους το πλαίσιό της είχε κερδίσει στις συνελεύσεις. Ηλπιζε ότι θα κατάφερνε να παρασύρει
τον κόσμο σε ένα δικό της συντονιστικό. Η προσπάθειά της απέτυχε παταγωδώς και έτσι αναγκάστηκε να εμφανιστεί στο Πολυτεχνείο λίγο
πριν το τέλος της συνεδρίασης.
Ο εκπρόσωπος της Γεωπονικής και στέλεχος
της ΠΚΣ, εί πε ει ρω νι κά στην το πο θέ τη σή του
“Χαιρετίζω το σημερινό μάζεμα” ξεσηκώνοντας
φυσικά την αντίδραση των πάνω από 2000 φοιτητών στο ακροατήριο. Λίγο μετά, αδιαφορώντας
για τη διαδικασία που βρισκόταν στο τέλος της,
τα μέλη της ΠΚΣ έφτιαξαν ένα δεύτερο κατάλογο
ομιλητών από τις σχολές που “ελέγχουν” και ανακοίνωσαν ότι θα μιλήσουν όλοι. Τότε ο ίδιος φοιτητής από τη Γεωπονική ανέβηκε στην έδρα και
αναγνώρισε ξαφνικά τον πανελλαδικό χαρακτήρα
του συντονιστικού. Ολοι οι φοιτητές, καταγγέλοντας την προσπάθεια καπελώματος της ΠΚΣ για
να αλλάξει τις αποφάσεις του συντονιστικού, αποχώρησαν από την αίθουσα με τις αποφάσεις που
είχαν ήδη πάρει για εβδομαδιαίες καταλήψεις και
συντονισμό με τα συνδικάτα.

Nαϊρόμπι, Oυάσιγκτον, Λονδίνο, Aθήνα

Nέο κύμα ενάντια στον πόλεμο
Σ

Aνταπόκριση
από το Παγκόσμιο
Kοινωνικό Φόρουμ

ύσκεψη για την ορ γάνωση του αντιπολεμικού συλλαλητήριου στις 17 Μάρτη, οργάνωσε την περασμένη Δευτέρα η Συμμαχία Σταματήστε τον Πόλεμο. Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε στο ΕΚΑ και συμμετείχαν αγωνίστριες και αγωνιστές του αντιπολεμικού κινήματος, των φοιτητικών
καταλήψεων, μετανάστες, συνδικαλιστές.
Τη συζήτηση άνοιξε ο Γιάννης Σηφακάκης, συ ντονιστής της Συμμαχίας Σταματήστε τον Πόλεμο,
εξηγώντας τη σημασία να γίνει ένα μεγάλο αντιπολεμικό συλλαλητήριο εκείνη την μέρα. «Υπάρχουν
δυο σημαντικοί λόγοι γιατί πρέπει να γίνει αυτό το
συλλαλητήριο. Από τη μια έχουμε την απόφαση
του Μπους να κλιμακώσει τον πόλεμο στο Ιράκ. Το
Μάρτη συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από το
ξεκίνημα του πολέμου στο Ιράκ, που μέχρι τώρα
έχει κο στί σει τη ζωή σε πε ρισ σό τε ρους από
650.000 Ιρακινούς. Και ο Μπους αποφάσισε να κάνει ακόμα μεγαλύτερο το λουτρό αίματος με την
αποστολή 21.500 στρατιωτών στη Βαγδάτη. Αυτή η
απόφαση ξεσηκώνει τα αντιπολεμικά κινήματα παντού. Στις 27 Γενάρη θα γίνει μια γιγάντια διαδήλωση στην Ουάσιγκτον και στις 24 Φλεβάρη θα ακολουθήσει το βρετανικό αντιπολεμικό κίνημα.
Με αυτή την κλιμάκωση του πολέμου από τον
Μπους συμβαδίζει και η προσπάθεια της κυβέρνησης του Καραμανλή να κλιμακώσει τις επιθέσεις
στα δημοκρατικά μας δικαιώματα. Το βλέπουμε
όταν με αφορμή τη ρουκέτα στην αμερικάνικη πρεσβεία η κυβέρνηση βάζει μπροστά να γεμίσει την
Αθήνα κάμερες που θα παρακολουθούν τους διαδηλωτές, βλέπουμε την απόπειρα να καταργηθεί το
πανεπιστημιακό άσυλο με μια ολόκληρη εκστρα τεία συκοφαντιών για τους φοιτητές και τους πανεπιστημιακούς, ή την πρόσφατη απόπειρα να απελαθεί ο Τζαβέντ Ασλάμ ο πρόεδρος της Πακιστανικής
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ερισσότεροι από 80.000 διαδηλωτές, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του
7ου Παγκόσμιου Κοινωνικού Φόρουν και βγή καν στους δρόμους του
Ναϊρόμπι το περασμένο Σάββατο, για να φωνάξουν ενάντια στον πόλεμο του Μπους. Η Δήμητρα Κυρίλλου γράφει από το Nαϊρόμπι:
Με διαδήλωση για την ειρήνη άνοιξε η αυλαία του 7ου Παγκόσμιου Κοινωνικού Φόρουμ που πραγματοποιείται αυτές τις μέρες (20-25 Γενάρη) στο Ναϊρόμπι της Κένυας. Περισσότεροι από 5.000 συγκεντρωθήκαμε το Σάββατο στην
Κιμπέρα, τη μεγαλύτερη παραγκούπολη της Δυτικής Αφρικής και βαδίσαμε
προς το κέντρο του Ναϊρόμπι, φωνάζοντας συνθήματα ενάντια στη φτώχεια και
τον πόλεμο.
Τα συναισθήματα ήταν ανάμεικτα. Γιατί άλλο να βλέπεις την παραγκούπολη
στην κινηματογραφική οθόνη του «Επίμονου Κηπουρού» κι άλλο να βρίσκεσαι
πρόσωπο με πρόσωπο με την πραγματικότητα. Αυτοσχέδιες παράγκες και καλύβες, ανοιχτοί υπόνομοι, μια ολόκληρη πολιτεία 700.000 ανθρώπων χωρίς τρεχούμενο νερό, χωρίς δρόμους και υποδομές, όχι όμως χωρίς αντίσταση και αισιοδοξία.
«Kibera for peace”, «Εξω ο Μπους από
την Αφρική», «Κάτω τα χέρια από την Σομαλία», «Αστεγοι αλλά όχι απελπισμένοι», «Γη
τώρα» έγραφαν τα πανό και οι πολύχρωμες
σημαίες «PACE» κυμάτιζαν στο παράξενο
κομβόι από κάθε είδους όχημα που ακολουθούσε το καραβάνι της πορείας στη λεωφόρο Χαιλέ Σελασιέ, μέχρι το πάρκο Ουχούρου στο κέντρο της πόλης. Εκεί ενωθήκαμε με πολλές χιλιάδες κόσμου που έφταναν από κάθε γωνιά της γης.
Ηταν εκεί αντιπροσωπείες από το Σοβέτο
του Γιοχάνεσμπουργκ, τη Ζιμπάμπουε, τη
Σομαλία, τη Γκάνα, το Κονγκό, την Τανζανία
και την Ουγκάντα. Δεν έλειπαν οι σύνεδροι
από την Ασία (κύρια από την Ινδία και το
Πακιστάν) αλλά και από την Ευρώπη και
την Αμερική (μεγάλη συμμετοχή από την Βραζιλία). Το πιο ενθαρρυντικό όμως
ήταν η παρουσία από τον ίδιο τον κόσμο της Κένυα που, παρά τα οργανωτικά
και πολιτικά εμπόδια, αγκάλιασε το φόρουμ και έδωσε το χρώμα σε όλα τα γεγονότα. Για τους περισσότερους ήταν η πρώτη φορά που συμμετείχαν σε μια
τέτοια διοργάνωση, κι αυτό είχε ξεχωριστή αξία. Δεν έχει σημασία αν η αφορμή
ήταν ο αγώνας ενάντια στο AIDS, τον Μπους ή την φτώχεια.
Ξεχωρίσαμε ομάδες από παιδιά του δημοτικού που κατέβαιναν με τους δασκάλους τους, επιτροπές με αίτημα την αναδιανομή της γης, κάποια εργατικά
σωματεία και κάποια άλλα που δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε όπως το
«σωματείο πλανόδιων πωλητών και εκδιδόμενων γυναικών του Ναϊρόμπι» που
κυριολεκτικά ξεσήκωσαν το κόσμο στο χορό και τις φωνές.
Στο κέντρο πληροφόρησης Κενυάτα μας ενημέρωσαν ότι το σύστημα εγγραφής είχε μόλις καταρρεύσει καθώς πολλές χιλιάδες κόσμου έκαναν εγγραφή
μόλις την προηγούμενη μέρα. Ομως, δεν διαμαρτυρήθηκε κανείς.
Στην πλατφόρμα του πάρκου όλοι σχεδόν οι ομιλητές κατηγόρησαν τους
ισχυρούς του πλανήτη και τις πολιτικές τους που έχουν αυξήσει τη φτώχεια
στον Τρίτο Κόσμο. «Γνωρίζουμε ποιος είναι ο κόσμος που θέλουμε, ένας κό σμος όπου θα υπάρχει σεβασμός και όχι κηδεμονία της Δύσης όπου θα τερμα τιστούν τα χρέη που επέβαλε αυτή η κυριαρχία» είπε ο Τσίκο Γουιτάκερ από
την Βραζιλία, μέλος του Διεθνούς Συμποσίου του ΠΚΦ.
Το 7ο ΠΚΦ έρχεται φέτος να μεταφέρει για πρώτη ουσιαστικά φορά στην
Αφρική την πλούσια συζήτηση που άνοιξε η εμφάνιση του κινήματος του Σιάτλ.
Συμπίπτει με μια στιγμή κρίσιμη για το κίνημα και όλο τον πλανήτη. Ο Μπους
κλιμακώνει τον πόλεμο (που χάνει) στο Ιράκ, και ανοίγει νέο μέτωπο με την ει σβολή της Αιθιοπίας στη Σομαλία. Ολα αυτά δεν χτυπάνε στην καρδιά και στα
μυαλά μόνο του κόσμου της Δύσης, αλλά και στην Αφρική, ο καπιταλισμός είναι παγκόσμιος, το ίδιο και η κρίση του, η συζήτηση για την εναλλακτική απά ντηση έχει μόλις ανοίξει.

Δήμητρα Kυρίλλου
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Δε κά δες χι λι ά δες ακτι βι στές από
την Αφρική και όλο τον κό σμο παίρνουν μέρος στις περισσσότερες από
1.000 εκδη λώ σεις και σεμι νάρια του
Παγκόσμιου Κοι νωνι κού Φόρουμ στο
Ναϊρόμπι.
Μέ σα σε λί γα λε πτά πέ ρα σαν από
μπροστά μου μικρές διαδηλώσεις από
αντιπροσωπείες αγροτών από την Ινδία,
γυναικών της Κένυα, βοσκών από την
Σομαλία, μεταλλεργατών από την Γερμανία, ακτιβιστές ενάντια στο AIDS από
τη Ν. Αφρική, των αγροτών της οργάνωσης Via Ca mpe si na, δι κη γό ρων που
υπερασπίζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα
στην Αλγερία, ακτιβιστών ενάντια στο
χρέος από τη Μοζαμβίκη. Αυτές οι εικόνες συ νε χί ζο νται όλη τη μέ ρα, ένα
πραγματικό καρναβάλι αντίστασης.
Στη δια δή λω ση του Σαβ βά του όλα
αυτά τα ζητήματα είχαν τη θέση τους.
Αλλά σε κάθε συζήτηση αυτό που γρήγορα κυριαρχούσε ήταν η οργή για τον
Τζορτζ Μπους.

Ο Στανισλάους Αλουσιόλα από την
παραγκούπολη της Κιμπέρα μας είπε:
«Ο Μπους είναι τύρανος. Συμπεριφέρεται το ίδιο με τον Σαντάμ αλλά είναι χίλιες φορές ισχυρότερος. Καταστρέφει
το Ιράκ, εποφθαλμιά το Ιράν και τώρα
ενθάρρυνε την Αιθιοπία να επιτεθεί στην
Σομαλία. Οι ΗΠΑ ξοδεύουν ένα τρισεκατομ μύ ριο δο λά ρια για πό λε μο, αλ λά
στην Αφρική υπάρχει τρομερή φτώχεια
που θα εξαφανιζόταν με το ένα δέκατο
αυτών των χρημάτων. Γιατί να ζούμε σε
τέτοιες συνθήκες, με το HIV/AIDS, χωρίς σχολεία, χωρίς τουαλέτες και όλα
να πηγαίνουν για τον πόλεμο; Χρειαζόμα στε ένα κό σμο χω ρίς Μπους και
Μπλερ και όπου οι λαοί θα έχουν προτεραιότητα.» Τις απόψεις του τις μοιράζονται πολλοί που συμμετέχουν στο Φόρουμ, κόσμος που βλέπει ότι ο πόλεμος
του Μπους και ο νεοφιλελευθερισμός
που καταστρέφει την Αφρική είναι δυο
όψεις του ίδιου νομίσματος.
Μια άλλη ομάδα κατοίκων της Κιμπέ-

ρα είχε φτιάξει πλακάτ που καταγγέλνουν την επέμβαση των ΗΠΑ στην Σομαλία. «Είδαμε τι έγινε στο Ιράκ και δε θέλουμε να δούμε να γίνονται τα ίδια στην
Ανα το λι κή Αφρι κή» εί πε ένας απ’ αυ τούς. Τη Δευτέρα και την Τρίτη εκατοντά δες Σο μα λοί δια δή λω σαν ενά ντια
στην αμερικάνικη επέμβαση στη χώρα
τους. Οι εφημερίδες της Κένυα το είχαν
στις πρώτες ειδήσεις τους, μαζί με φωτογραφίες μιας Σομαλής που κρατούσε
μια αντι πο λε μι κή αφί σα του So cia list
Worker.
Οι αντιπολεμικές συζητήσεις που οργανώθηκαν είχαν μεγάλη συμμετοχή και
ενθουσιασμό. Περίπου 200 άτομα παρακολούθησαν την συζήτηση για τον Ιμπεριαλισμό και τον Πόλεμο που οργάνωσε
το Globalise Resistance. Ομιλητές ήταν
ο Σαμίρ Αμίν, ο Γουόλντεν Μπέλο, η Γιλ ντίζ Ονέν από την Τουρκία και ο Αλεξ
Καλλίνικος.

Tσάρλι Kίμπερ

ο αντιπολεμικό κίνημα στις ΗΠΑ
ετοιμάζει στις 27 Γενάρη τη μεγαλύτερη κινητοποίησή του από
το ξεκίνημα του πολέμου στο Ιράκ. Ο
αντιπολεμικός συνασπισμός United for
Pea ce and Justice (UFPJ) ορ γα νώνει
μια πανεθνική διαδήλωση στην πρωτεύουσα Ουάσιγκτον. Οι τρεις προηγούνενες πα νε θνι κές κι νητοποιήσεις που
ορ γά νω σε το
UFPJ συ γκέ ντρωσαν
α π ό

17 Mάρτη - Πανελλαδικό
συλλαλητήριο στην Aθήνα
Κοινότητας επειδή αποκάλυψε τις απαγωγές των
Πακιστανών από τις μυστικές υπηρεσίες.
Για αυτό θέλουμε ένα μεγάλο συλλλαλητήριο
στις 17 Μάρτη στο Σύνταγμα, για να απαιτήσουμε
σταμάτημα του πολέμου και της κατοχής στο Ιράκ
και των επιθέσεων στα δημοκρατικά δικαιώματα
που φέρνει η συμμετοχή στο «διαρκή πόλεμο κατά
της τρομοκρατίας». Θέλουμε μαζί μας τα συνδικάτα, τις φοιτητικές καταλήψεις, τις κοινότητες των
μεταναστών.
Εχουμε κάποιους σταθμούς να αξιοποιήσουμε
πηγαίνοντας προς τις 17 Μάρτη. Στις 15 Φλεβάρη
για παράδειγμα, τη μέρα που το 2003 έκανε την εμφάνισή της η «νέα υπερδύναμη» του αντιπολεμικού
κινήματος. Τέλη Φλεβάρη αρχές Μάρτη θα επισκε φθεί την Ελλάδα, ο βουλευτής του Respect Τζορτζ
Γκάλογουεϊ, που έχει πρωταγωνιστήσει στο αντιπολεμικό κίνημα.»
«Από σήμερα θα αρχίσουμε να δουλεύουμε γι’
αυ τή τη μέ ρα» εί πε ο Να ϊμ Ελγα ντούρ από την
Ενωση Μουσουλμάνων Ελλάδας «Η 17 Μάρτη είναι
μια πολύ σημαντική μέρα. Οι αλλαγές έρχονται
όταν βγαίνει όσο περισσότερος κόσμος γίνεται στο
δρόμο. Θα μιλήσουμε σε όσους προσεύχονται στα
τζαμιά, θα φτιάξουμε προκηρύξεις και πανό, και θα

300.000 μέχρι 500.000 διαδη λω τές. Η
διαδήλωση της 27 Γενάρη αναμένεται
να σπάσει όλα τα προηγούμενα ρεκόρ.
Οπως αναφέρει σε δελτίο τύπου του
το UFPJ «η ορ γά νω ση Move On.org
έχει καλέσει τα 3.2 εκατομμύρια μέλη
της να συμπαραταχθούν με το UFPJ,
δηλώνοντας ότι η διαδήλωση έχει τη
δυναμική ν αποτελέσει το «σημείο καμπής του πολέμου» και να συγκριθεί με
«τη πορεία του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ
στην Ουά σι γκτον το 1963 που
απο τέ λε σε το ση μείο κα μπής του κινήματος για
τα πολιτικά δικαιώματα». Η Εθνική Οργά νω ση Γυ ναι κών κι νη τοποιεί τα τοπικά της
πα ραρ τή μα τα. Το ίδιο
κά νουν αντι πο λε μι κές
κινήσεις και ομάδες σε
όλες τις πόλεις.
Το πε ρι φε ρεια κό
συμ βού λιο Νο 37 του
συν δι κά του A.F.S.C.M.E
στη Νέα Υόρκη {εργαζόμενοι στο δη μό σιο και στην
τοπική αυτοδιοίκηση] και η
Ομοσπονδία Δασκάλων της
Ν. Υόρ κης, το με γα λύ τε ρο

προσπαθήσουμε να φέρουμε όσο γίνεται περισσότερους αδελφούς μας εκεί.»
Το λόγο πήρε μετά ο Τζαβέντ Ασλάμ πρόεδρος
της Πακιστανικής Κοινότητας. «Ενάμισι χρόνο δώσαμε και το αίμα μας για αυτή την υπόθεση και νικήσαμε, γιατί είχαμε δίκιο και γιατί είμαστε δυνατοί. Εμείς σαν Κοινότητα θα παλέψουμε για όλους
τους αδελφούς μας που θέλουν ειρήνη, δημοκρατία και δικαιώματα. Τώρα είμαστε πιο δυνατοί και
πιο χα ρού με νοι και θα μας βρεί τε στην πρώ τη
γραμμή. Εχουμε τοπικές επιτροπές της Κοινότητας
και θα κάνουμε τα πάντα για να ενημερώσουμε τα
μέλη μας και να έρθουν στο συλλαλητήριο.»
Ο Αχμεντ, πολιτικός πρόσφυγας, μίλησε για τις
εξε λί ξεις στο Λί βα νο. «Σή με ρα ξε κί νη σε γε νι κή
απερ γία στο Λί βα νο. Και με την από φα ση του
Μπους η Αντίσταση στο Ιράκ θα δεκαπλασιαστεί κι
από τους σουνίτες και από τους σιίτες».
Στη σύσκεψη παραβρέθηκε ο Γιώργος Αλεβυζάκης από το ΕΚΑ ο οποίος αναφέρθηκε και στο αντιρατσιστικό συλλαλητήριο της 10 Φλεβάρη που οργανώνει η ΓΣΕΕ με κοινότητες μεταναστών ενόψει
της ψήφισης του νομοσχεδίου του Παυλόπουλου.
«Είναι ένα εισπρακτικό νομοσχέδιο που δεν λύνει
κανένα πρόβλημα των μεταναστών, αντίθετα έχει

πολλές ρατσιστικές διατάξεις» επεσήμανε. Η Μαριάννα Χρονοπούλου, φοιτήτρια της Φιλοσοφικής
είπε «ότι οι φοιτητές που δίνουν αυτή τη στιγμή μια
μεγάλη μάχη ενάντια στην αναθεώρηση του άρθρου 16 έχουν κάθε λόγο να πρωτοστατήσουν στο
αντιπολεμικό κίνημα». Ο Πάνος Γκαργκάνας από
την Εργατική Αλληλεγγύη είπε ότι «όσο αλήθεια είναι αυτά που λέει ο Μπους ότι καταπολεμά τη τρομοκρατία στη Βαγδάτη τόσο αλήθεια είναι αυτά
που λέει ο Πολύδωρας ότι καταπολεμά τη τρομοκρατία στο Πολυτεχνείο.» Η Ελενα Πολυγένη, ηθο ποιός, έκανε προτάσεις για το πώς μπορούν να
δραστηριοποιηθούν ηθοποιοί και άλλοι καλλιτέχνες
σε αυτή την προσπάθεια.
Ο Κώστας Σπανόπουλος, που ήταν υποψήφιος
υπερνομάρχης με τη «Συμμαχία για την Υπερνομαρχία» τόνισε «ότι το 71% των Αμερικανών τάσσεται ενάντια στον πόλεμο. Το συλλαλητήριο της 27
Γενάρη έχει τεράστια σημασία για όλο το αντιπολεμικό κίνημα». Επίσης στη σύσκεψη παραβρέθηκαν
ο ιστορικός Δη μήτρης Λιβιεράτος, ο Σπύ ρος Κότσιας πρώην πρόεδρος της ΠΟΣ, ο Πέτρος Κωνσταντίνου συντονιστής της Πρωτοβουλίας Γένοβα
και η Αρε τή Αγρα φιώ του από τους Οι κολόγους
Πράσινους της Αθήνας.

Aπάντηση στον Mπους
μέσα στις HΠA
συνδικάτο εκπαιδευτικών στην χώρα,
στέλνουν λεωφορεία γεμάτα με μέλη
τους στην Ουάσινγκτον. Καραβάνια αυτοκινήτων και τρένα της ειρήνης θα συγκλί νουν στην Ουά σιν γκτον από την
Ανατολική Ακτή, τις Μεσοδυτικές Πολιτείες και από τα νοτιοανατολικά. Λεωφορεία με διαδηλωτές θα έρθουν από
περισσότερες από 30 Πολιτείες, 111
πόλεις.
Η Τζου ντιθ Λε Μπλανκ μέ λος του
προεδρείου του UFPJ είπε ότι: «η ανακοίνωση από τον Μπους των σχεδίων
για κλιμάκωση του πολέμου έχει γυρίσει μπούμερανγκ. Κάθε μερα δεχόμαστε τηλεφωνήματα ή e-mail για να μας
πουν ότι θα διαδηλώσουν μαζί μας στις
27 Γενάρη στην Ουάσινγκτον, για να
απαιτήσουν τερματισμό αυτού του πολέμου. Απαιτούν από το Κονγκρέσο να

υψώσει το ανάστημά του στον Μπους.
Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία: είναι η
κατάλληλη δράση την κατάλληλη στιγμή.»
Την Πέμπτη 11 Γενάρη, ομάδες και
κινήσεις που συμμετέχουν ή συνεργάζονται με το UFPJ διοργάνωσαν περισσότερες από 1.000 τοπικές κινητοποιή σεις διαμαρτυρίες ενάντια στην απόφαση του Μπους να κλιμακώσει τον πόλεμο στο Ιράκ στέλνοντας ακόμα 21.500
φαντάρους εκεί. Οπως γράφει κι η ανακοί νω ση του UFPJ «κλι μα κώ νει ο
Μπους, κλιμακώνει και το αντιπολεμικό
κίνημα.»
Η απόφαση του Μπους να πετάξει
στα σκουπίδια την έκθεση της Επιτροπής Μελέτης Ιράκ και να κλιμακώσει
τον πόλεμο, με όλη τη βαρβαρότητα
που θα συνοδεύσει αυτή την κίνηση,

Διαδηλώτρια στο Nαϊρόμπι με πλακάτ από το Socialist Worker του Λονδίνου, ενάντια στον Mπους

έχει κάνει ακόμα πιο έντονη την πολιτική κρίση για την αμερικάνικη άρχουσα
τά ξη. Οι καυ γά δες, ακό μα και μέ σα
στους Ρεπουμπλικάνους γίνονται όλο
και πιο έντονοι. Ο ένας μετά τον άλλον
οι στρατηγοί, όπως ο πρώην διοικητής
του ΝΑΤΟ Γουέσλι Κλαρκ, βγαίνουν να
κα τα δι κά σουν την απο στο λή νέ ων
στρατευμάτων στη Βαγδάτη. Οχι μόνο
γιατί γνωρίζουν ότι από στρατιωτικής
άποψης αυτή η κίνηση είναι καταδικασμένη. Αλλά και επειδή βλέπουν πόσο
μεγαλώνει η αντίθεση στον πόλεμο και
μέσα στις ΗΠΑ. Σήμερα, μόνο 1 στους
10 Αμερικάνους υποστηρίζει την απο στολή πρόσθετων στρατευμάτων στο
Ιράκ. Και μόλις το 13% των αμερικάνων
φα ντά ρων πι στεύ ουν ότι οι ΗΠΑ θα
κερδίσουν το πόλεμο.
Η 27 Γενάρη θα γίνει η αφετηρία για
να περάσει στην επίθεση το αντιπολεμικό κίνημα.

Λέανδρος Mπόλαρης
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ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡ

ΑΦΟΣ ΘEATPO

APOCALYPTO

Mια αποικιοκρατική
καρικατούρα των Mάγια
Ο

Μελ Γκίμπσον αποκα λύ πτει
το «μυστι κό» του «Apoca lypto» στο τέλος της ταινί ας.
Τρία πλοία εί ναι αγκυ ρο βολη μέ να
στον κόλπο καθώς μια βάρκα με ιεραπόστολους και στρατιώτες πλησιάζει
την ακτή. Μετά από δυόμισι περίπου
ώρες γεμάτες με βία, αίμα και αγριότητες, έρχεται σιωπηλά ο πολιτισμός
για να σώσει τους κακόμοιρους πρωτόγονους από τον εαυτό τους.
Τα τελευταία λόγια του Τζάγκουαρ
Πάου, του Μάγια πρωταγωνιστή –ενώ
αυτός και η θαυμάσια οικογένειά του
(δυο γονείς, δυο παιδιά) επιστρέφουν
στο δάσος της βροχής από το οποίο
είχαν έρθει- μιλάνε για ένα «νέο ξεκί νημα».
Επρεπε να περιμένουμε τρία χρόνια για να δούμε τι σήμαινε ο ερχομός του «πολιτισμού» από τα στόματα
των αποικιοκρατών κατακτητών. Ξανά
και ξανά ακούσαμε πως ο ερχομός
του «έσωσε» αυτούς τους λαούς από
τη βαρ βα ρό τη τα και τους σκο τω μούς. Και τώρα, χάρη στον Μελ Γκίμπσον, μπορούμε να μεταφερθούμε
πίσω στο χρόνο και να δούμε αυτή
την αποστολή σωτηρίας.
Στο “Apocalypto” οι Μάγια παρου σιάζονται σαν να βρίσκονται σε έναν
ονειρικό χρόνο βουκολικής απλότητας –κάτι σαν ευγενείς άγριοι. Ενα ειρηνικό χωριό δέχεται επίθεση από βιαιότατους εχθρούς οι οποίοι εμφανώς απολαμβάνουν να προκαλούν πόνο και δυστυχία.
Σέρνουν τους χωρικούς μέσα στο
τρο πι κό δά σος και φτά νουν σε μια
πόλη γεμάτη πυραμίδες. Εκεί κάποιους τους κάνουν σκλάβους για να χτίσουν νέα μνημεία. Κάποιους άλλους
τους ετοιμάζουν για ανθρωποθυσία
αφού πρώτα τους βάψουν με μπλε
μπογιά. Καρδιές ξεριζώνονται και κεφά λια κα τρα κυ λά νε στα από το μα
σκαλοπάτια στα πόδια ενός υστερι κού όχλου.
Τί μου θυμίζουν όλα αυτά; Μα βέ βαια τις αμέτρητες περιγραφές πρω τόγονων λαών να ουρλιάζουν από ευ χαρίστηση στη θέα του αίματος και
των ξεκοιλιασμάτων, καθηλωμένων
μπροστά σε αιματοβαμμένους ιερείς,
να χτυπούν ο ένας τον άλλον μέχρι
θανάτου σε μια ιεροτελεστία χωρίς
νό η μα και χω ρίς τέ λος. Πά λι κα λά
που φτά νουν οι Χρι στια νοί για να
τους γλυτώσουν από τον ίδιο τους
τον εαυτό!
Σε αυτή την ταινία οι ιθαγενείς που
είναι βαμμένοι μπλε δεν ορθώνουν τ’
ανάστημά τους για να φωνάξουν «Δεν
θα πάρετε ποτέ την ελευθερία μας»

O πολιτισμός των Mάγια είχε φτάσει σε ψηλά επίπεδα
όπως γί νε ται στην άλ λη ται νία του
Γκίμπσον, το Braveheart. Στο κάτωκάτω είναι ιθαγενείς Αμερικάνοι που
δεν έχουν το «επίπεδο» για να καταλάβουν μια τόσο πολύπλοκη ιδέα.
Η ταινία γυρίστηκε στο νότιο Μεξικό και πολ λοί από τους ηθο ποι ούς
(αν και όχι όλοι) είναι Μάγια και μιλούν τη γλώσσα τους. Αυτό το στοιχείο κάνει δυο φορές πιο χοντροκομμέ να δια στρε βλω μέ νο το τρό πο με
τον οποίο ο Γκίμπσον πα ρου σιά ζει
τους Μάγια.
Ο Γκίμπσον λέει ότι η ταινία αποδίδει το αρχαίο Μεξικό των Μάγια –κάπου στο 200 πχ. Ομως, οι πρώ τες
αποβιβάσεις Ισπανών στην χώρα έγι ναν το 1511.

Kουλτούρα
Σε αυτή την περίοδο η κουλτούρα
των Μάγια είχε φτάσει σε υψηλά επίπεδα καλλι έρ γειας. Τα ερείπια που
συναντάμε σήμερα είναι ό,τι έχει απομείνει από πανέμορφες και εξελιγμένες πόλεις που έφτασαν στο ανώτατο
σημείο της ανάπτυξης τον 10ο αιώνα
και μετά άρχισαν να παρακμάζουν λόγω εσωτερικών διαμαχών.
Ο λαός που ο Γκίμπσον παρουσιά ζει να μένει άναυδος μπροστά σε μια
έκλειψη, διέθετε στην πραγματικότη τα πολύ προχωρημένες αστρονομικές
και μαθηματικές γνώσεις –το πιθανό τε ρο εί ναι ότι θα γνώ ρι ζαν για την
έκλειψη πολύ καιρό πριν γίνει.
Ομως, το πιο επικίνδυνο στοιχείο

του «Apocalypto» είναι ότι είναι τόσο
κα λο φτιαγ μέ νο. Μια ται νία δρά σης
σαν κι αυτές με τις οποίες έχει ταυτισθεί ο Μελ Γκίμπσον, γυρισμένη με
μαστοριά σε τοπία που σου παίρνουν
την ανάσα με το μεγαλείο τους.
Οι άνθρωποι είναι όμορφοι, οι ζωγραφιές στο σώμα τους θεσπέσια λεπτοδουλεμένες (και απολύτως ανα κρι βείς από ιστο ρι κής άπο ψης) η
μουσική συγκινεί έντονα (και τα τραγούδια από τον Αλι Φαρκα Τουρέ). Το
αίμα είναι πολύ κόκκινο, η βία απίστευτα παραστατική –όλα αυτά κάνουν την ται νία πιο δι ε γερ τική από
όλα μαζί τα αυτοκίνητα που ανατινάσσονται σε προηγούμενες ταινίες του
Γκίμπσον.
Ο έντονος ρυθμός που χαρακτηρίζει την ταινία εύκολα αποκρύπτει τα

ψέ μα τα στα οποία βα σί ζε ται –μια
απλοϊκή απεικόνιση για όλους τους
πρωτόγονους λαούς, που η βαρβαρότητα τους κάνει γοητευτικούς αλλά
που τελικά χρειάζονται τη σωτηρία
από τα δολοφονικά τους ένστιχτα.
Αυτά τα επιχειρήματα επιστράτευσαν τον 16ο αιώνα οι Ισπανοί κατακτητές για να δικαιολογήσουν τη δική
τους βαρβαρότητα. Τον 21ο αιώνα τα
ακούμε ξανά, με όλη την τεχνολογική
υποστήριξη που μπορεί να προσφέ ρει το Χόλυγουντ.
Δε πρό κει ται να εντυ πω σι ά σουν
τους Μάγια που ακόμα παλεύουν για
τη ζωή τους όπως έκαναν πάντοτε,
ενά ντια σε κα τα πιε στι κά κρά τη και
αυτοανακηρυγμένους εκπροσώπους
του πολιτισμού.

Mάικ Γκονζάλες

Δόξα
τω Θεώ
Ο

ι ab ovo είναι μια ομάδα νέων
σε ηλικία καλλιτεχνών, και το
“εκεί εκεί στην κόλαση” είναι
το πρώτο τους έργο, το οποίο έφτιαξαν εξ ολοκλήρου οι
ίδιοι. Σενάριο, σκηνοθεσία, χορογραφία, κοστούμια, ζωντανή μουσική είναι
όλα δικά τους, και σε όλα έχουν κάνει
πάρα πολύ καλή δουλειά.
Αλλά αυτό στο οποίο είναι ιδιαίτερα
καλοί, είναι το να μη μασάνε τα
λόγια τους.
Το θέμα της παράστασης είναι η
θρησκεία και συγκεκριμένα ο
χριστιανισμός. Οι ab ovo δεν αφήνουν
όρθια καμιά πτυχή της χριστιανικής
πίστης, που να μη την κατεδαφίσουν
με αμείλικτο χιούμορ. Το προπατορικό
αμάρτημα για το οποίο όλοι θά πρεπε
να νιώθουμε ένοχοι. Ο μισογυνισμός
της εκκλησίας και η γυναικεία καταπίεση. Η μισαλλοδοξία και οι ιεροί
πόλεμοι. Η υποχρεωτική βάφτιση. Η
εκκλησία σα μηχανισμός άσκησης
εξουσίας. Η υποκρισία των “ιερών δεσμών του γάμου”. Ο αλτρουισμός του
καλού χριστιανού που ζητά ανταμοιβή.
Το πίστευε και μη ερεύνα. Όλα
αμφισβητούνται, απομυθοποιούνται
και τελικά διαλύονται μέσα σε μια
ανελέητη σάτιρα.
Δεν πρόκειται για μια ακαδημαϊκή
κριτική της θρησκείας, και δεν έχει
σκοπό να εξηγήσει τι είναι η θρησκεία
σα φαινόμενο, ούτε γιατί ο κόσμος
πιστεύει. Είναι μια σάτιρα με στόχο το
ίδιο το αντικείμενο της
χριστιανικής πίστης, αρκετά πετυχημένη στο να προκαλέσει γέλιο, αλλά και
στο να προβληματίσει, χωρίς να προ σβάλλει τους θεατές που πιθανόν να
πιστεύουν, πάνω στο τι είναι τελικά αυτό το πράγμα που, σύμφωνα με το
κράτος, θα έπρεπε όλοι να πιστεύουμε.
Ζούμε σε μια χώρα όπου η εκκλησία
μας ακολουθεί παντού, από το σχολείο
και το στρατό με τις πρωινές προσευχές και τους αγιασμούς, μέχρι τους
γάμους και τις κηδείες μας. Ο αρχιεπίσκοπος θέλει να κάνει εξωτερική
πολιτική, να οργανώνει δημοψηφίσματα και να έχει δικό του πανεπιστήμιο.
Σχεδόν σε κάθε τοκ σόου υπάρχει καλεσμένος ένας παπάς με άποψη για
οτιδήποτε, από τις εκτρώσεις, τα ναρ κωτικά, τις χαρτορίχτρες, το ροκ, τη
17Ν, και πάει λέγοντας. Ακόμα και η
Αριστερά, είναι διστακτική στο να
βάλει το ζήτημα διαχωρισμού εκκλησίας και κράτους.
Γι αυτά και για πολλά άλλα, θεωρώ
πολύ αισιόδοξο και πολύ σημαντικό το
γεγονός ότι επί 3 χρόνια πάνω από
5000 θεατές γέμιζαν το θέατρο του
Ήλιου για να δουν τη συγκεκριμένη
παράσταση, και μάλιστα χωρίς καθόλου διαφήμιση. Δόξα τω θεώ...

Αντώνης Καλαμάρας
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ΠAΛAIΣTINH
Γιατί αρνούνται συνομιλίες
με την εκλεγμένη κυβέρνηση;

Σ

τις τελευταίες βδομάδες του 2006, ο
Μαχμούντ Αμπάς, ο πρόεδρος της
Παλαιστινιακής Αρχής, και η οργάνωση της Φατάχ της οποίας ηγείται, προχώρησαν στην πολυαναμενόμενη απόπειρα
πραξικοπήματος σε βάρος της δημοκρατικά εκλεγμένης παλαιστινιακής κυβέρνησης
που έχει πρωθυπουργό τον Ισμαήλ Χανίγιε,
της ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς.
Ακολούθησαν μέρες ενορχηστρωμένης
βίας ανάμεσα στις παλαιστινιακές οργανώσεις. Η Κάρμα Ναμπλούσι, πρώην ηγετικό
στέλεχος της Φατάχ, επιτέθηκε στο κόμμα
που ανήκε στο παρελθόν μέσα από το χώ ρο της έγκυρης παλαιστινιακής ηλεκτρονικής εφημερίδας, της Electronic Intifada:

Γράφει ο John Rose
«Η Φατάχ άκουγε ότι βρίσκεται ακόμα
στην εξουσία και η «διεθνής κοινότητα» την
καλούσε να παίξει αυτό το ρόλο....Σήμερα
γι νό μα στε μάρ τυ ρες των τρο με ρών και
αναπόφευκτων αποτελεσμάτων ενός προμελετημένου καταναγκασμού, σκοπός του
οποίου ήταν να αναγκάσει ένα λαό υπό κατοχή, να παραδώσει τους εκλεγμένους εκπροσώπους του. Το γεγονός ότι αυτός ο
καταναγκασμός επιβαλλόταν από τη σιδερένια γροθιά του κατακτητή, του Ισραήλ
–το οποίο κατακρατεί τά έσοδα από φόρους των Παλαιστινίων- και από τους νεοσυντηρητικούς υποστηρικτές του την κυβέρνηση των ΗΠΑ, ήταν κάτι αναμενόμενο
και κάτι που δε μπορούσε παρά να συναντήσει αντίσταση.»
Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ξεγράψουμε τη βάση της Φατάχ. Αντίθετα, παρόλες τις αποτυχίες της παρούσας ηγεσίας
της, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Φατάχ ξε κίνησε την πορεία της σαν ένα ένοπλο απελευθερωτικό κίνημα αντίστασης στα στρατόπεδα των προσφύγων. Στην εκστρατεία
τους αυτή έδωσαν το όνομα «Η Επιστροφή». Η Νάκμπα, η «Καταστροφή» του ξεριζωμού, θα έπαιρνε τη ρεβάνς και οι πρόσφυ γες θα γύ ρι ζαν στην πα τρί δα τους.
Μπορεί η ηγεσία της Φατάχ να έχει εγκαταλείψει αυτό το όραμα αλλά η μεγάλη πλειοψηφία των υποστηρικτών της δεν πρόκειται
να το ξεχάσει ποτέ.
Πράγματι το επιχείρημα ότι ο Χαμάς θα
πρέ πει να συ γκρο τή σει μια κυ βέρ νη ση
εθνικής ενότητας με την Φατάχ έχει λογική
βάση. Αλλά κάτι τέτοιο δε μπορεί να γίνει
όσο ο Αμπάς επιμένει να προσπαθεί να επιβάλλει στη Χαμάς τον όρο να αναγνωρίσει
το Ισραήλ, έναν όρο που μπαίνει από τις
ΗΠΑ και το Ισραήλ. Αυτό το ζήτημα διαστρεβλώνεται σκόπιμα και με κυνικό τρόπο
στις αναφορές των δυτικών ΜΜΕ.
Οταν η Χαμάς κέρδισε τις εκλογές ένα
χρόνο πριν, πρόσφερε στο Ισραήλ μια μα κρόχρονη ανακωχή με αντάλλαγμα συνομι λίες εφ όλης της ύλης. Αν η Δύση εννοού σε στα σοβαρά όσα λέει για την ειρήνη και
τη δημοκρατία στη Μέση Ανατολή θα είχε
αναγκάσει το Ισραήλ να δεχτεί την προ σφορά.
Η σαφέστατη δήλωση που έκανε τότε ο
Χαλίντ Μισάλ, ο ηγέτης της Χαμάς που ζει
εξόριστος στην Συρία αποδεικνύει πόσο
σοβαρά έπαιρνε τις διαπραγματεύσεις η
Χαμάς (η δήλωση μπορεί να βρεθεί στην
ιστοσελίδα της εφημερίδας Γκάρντιαν της
31 Γενάρη 2006). Είναι επίσης ενδιαφέρον
να σημειωθεί ότι η εφημερίδα Jewish Chro -

nicle ακριβώς εκείνες τις μέρες ανέφερε
ότι «φαίνεται ότι η ισραηλινή κοινή γνώμη
είναι πολύ πιο ευέλικτη από τους ηγέτες
της χώρας...το 48% με 43% είναι υπέρ των
συνομιλιών με τη Χαμάς.»
Υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα
από την ιστορία της βρετανικής αποικιοκρατίας, και βέβαια της Νότιας Αφρικής και της
Ιρλανδίας. Ο Νέλσον Μαντέλα, ο ηγέτης
του Αφρικανικού Εθνικού Κονγκρέσσου δεν
«αναγνώρισε» το καθεστώς του απαρτχάιντ
πριν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις. Επίσης,
παρόλο που η ηγεσία του IRA δέχτηκε να
συμ με τέ χει σε μια συ γκυ βέρ νη ση με το
κόμμα του προτεστάντη εξτρεμιστή Ιαν Πέσλεϊ, δεν έχουν ακόμα αναγνωρίσει τη βρετανική κυριαρχία στην Βόρειο Ιρλανδία.
Επίσης είναι «κοινό μυστικό» ότι το Ισραήλ έχει διεξάγει συνομιλίες γύρω από τους
όρους μιας γενικότερης ειρηνευτικής διευθέτησης τόσο με το Κατάρ όσο και με τη
Σαουδική Αραβία παρόλο που καμιά από
τις δυο αυτές χώρες δεν το έχουν αναγνωρίσει επισήμως.
Η Χαμάς είναι απόλυτα δικαιολογημένη ν’
αρνείται να προχωρήσει στην αναγνώριση
του Ισραήλ. Η απόφαση του Γιασέρ Αραφάτ, να αναγνωρίσει το Ισραήλ με αντάλλαγμα τις Συμφωνίες του Οσλο το 1993,
προκάλεσε χάος στο παλαιστινιακό κίνημα.
Ο Τόμας Φρήντμαν, ο δημοσιογράφος
της Νιου Γιορκ Τάϊμς, σχολίασε με αυτό το
τρόπο την επιστολή αναγνώρισης του Ισραήλ που είχε στείλει ο Αραφάτ στον τότε ισ ρα η λι νό πρω θυ πουρ γό Γι τσάκ Ρα μπιν :
«Δεν πρόκειται για μια απλή δήλωση αναγνώρισης. Είναι μια επιστολή παράδοσης,
μια λευκή σημαία δακτυλογραφημένη σε
χαρτί, με την οποία ο ηγέτης της PLO αποκηρύσει κάθε πολιτική θέση σχετικά με το
Ισραήλ από την ίδρυση της οργάνωσης το
1964.»
Στη περίοδο που μεσολάβησε ανάμεσα
στο Οσλο και το ξέσπασμα της δεύτερης
Ιντιφάντα το 2000, ο αριθμός των Εβραίων
εποίκων στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη δι πλασιάστηκε, φτάνοντας τις 400.000. Υπο τίθεται ότι η Δυτική Οχθη και η Γάζα θα
αποτελούσαν τη βάση ενός παλαιστινιακού
κράτους.
Ομως, η πιο καταστροφική συνέπεια των
Συμφωνιών του Οσλο, είναι η δυνατότητα
που έδωσαν στο πρόεδρο Κλίντον να υπονο μεύ σει το δι καίω μα των Πα λαι στί νι ων
προσφύγων να επιστρέψουν στο τόπο τους.
Ο Κλί ντον απέ συ ρε την υπο στή ρι ξη των
ΗΠΑ στο Ψήφισμα 194 του ΟΗΕ, το οποίο
επιβεβαιώνει το δικαίωμα των Παλαιστίνιων
προ σφύ γων να επι στρέ ψουν στις εστί ες
τους. Το επι χεί ρη μα που χρη σι μο ποί η σε
στον ΟΗΕ η κυβέρνηση του Κλίντον το 1993
ήταν πώς μετά το Οσλο οι προηγούμενες
αποφάσεις του ΟΗΕ έγιναν «άχρηστες και
αναχρονιστικές». Υποστήριζε ότι οι Ισραηλι νοί και οι Παλαιστίνιοι θα έλυναν όλα τα ζη τήματα με απευθείας διαπραγματεύσεις,
παρά το γεγονός ότι το Ισραήλ επέμενε να
μην αναγνωρίζει το δικαίωμα επιστροφής
των Παλαιστίνιων προσφύγων.
Αυτή είναι η λυδία λίθος κάθε σοβαρής ει ρηνευτικής διαδικασίας. Ο καυγάς γύρω από
την «αναγνώριση» που μπορεί να έχει εκρη κτική κατάληξη, αποκρύπτει την άρνηση της
Δύσης να τρίξει τα δόντια στο Ισραήλ.

O John Rose είναι ιστορικός εβραϊκής
καταγωγής που ζεί στο Λονδίνο. Eίναι
μέλος του SWP

Χ

To Iσραήλ
μετά το
“Bατερλό”
στο Λίβανο

ρειά στ η καν λ ι γό τε ρ ο απ ό έξι μ ή νες
για να σ πά σ ει η φού σ κα «Ολ μερτ-Πέ ρετς-Χα λ ούτ ς» στο Ισ ρα ήλ . Ο επ ι κ ε φα λή ς τ ου γε νι κο ύ επι τ ε λείου Ντα ν Χα λο ύτς ανα γ κά στη κε ν α π α ραι τη θεί, κα θώς
ο π ό λ ε μο ς κα τά της Χεζ μ πο λά τ ο κα λ ο καί ρι
στο Λί βα ν ο, εξε λ ί χθη κε σε έν α ν έο «Βα τ ερ λό ».
Για πρώτη φορά από το 1948 πόλεις και περιοχές στο βόρειο Ισραήλ, δέχθηκαν τον καταιγισμό

Γράφει ο Mωυσής Λίτσης
των πυραύλων της σιιτικής οργάνωσης. Την ίδια
στιγμή, ο άνθρωπος που έσπερνε το θάνατο στους
Λιβανέζους και έστελνε τα παιδιά του ισραηλινού λαού δήθεν για να απελευθερώσει τους στρατιώτες
που είχε απαγάγει η Χεζμπολά, ο Νταν Χαλούτς,
πουλούσε τις μετοχές του στο χρηματιστήριο του
Τελ Αβίβ λίγες ώρες πριν την εισβολή!
Ο πόλεμος του προηγούμενου καλοκαιριού, έφερε στην επιφάνεια τη μεγάλη διαφθορά του πολιτικού
συστήματος στο Ισραήλ. Ο πρωθυπουργός Εχούντ
Ολμερ, ανακρίνεται για το ρόλο που έπαιξε στην ιδιωτικοποίηση της «Μπανκ Λεουμί», της εθνικής τράπεζας του Ισραήλ, μιάς από τις πρώτες τράπεζες που
ίδρυσαν οι σιωνιστές στην Παλαιστίνη, με στόχο τη
δημιουργία «εθνικού κεφαλαίου». Όλοι σχεδόν οι
ηγέτες του Ισραήλ τα τελευταία χρόνια(Σαρόν, Νετανιάου) έχουν αναμειχθεί σε οικονομικά σκάνδαλα,
ενώ κάποιοι φυγόδικοι Ρώσοι μεγιστάνες βρήκαν καταφύγιο, λόγω της εβραϊκής τους καταγωγής.
Η δημοτικότητα του Όλμερτ, ιδρυτή του νέου
«κεντρώου» κόμματος «Καντίμα» βρίσκεται στο ναδίρ
και έχει πέσει στο 14%. Ακόμη χειρότερα είναι τα
πράγματα για τον υπουργό άμυνας και ηγέτη του
«αριστερού» Εργατικού κόμματος Αμίρ Πέρετς, η δημοτικότητα του οποίου έχει πέσει στο 10%. Όλα δείχνουν πως το Ισραήλ βαδίζει προς πρόωρες εκλογές.
Η δυσαρέσκεια προς το πολιτικό σύστημα, δεν σημαίνει όμως ότι θα στρέψει και την ισραηλινή κοινωνία αριστερότερα. Η δημοτικότητα του γνωστού «νεοσυντηρητικού γερακιού» και ηγέτη του παραδοσιακού δεξιού κόμματος «Λικούντ» Βενιαμίν Νετανιάου
φαίνεται να ενισχύεται. Όπως και αυτή του ανοικτά
ρατσιστικού κόμματος «Ιζραέλ Μπεϊτένου» Αβιγκντόρ
Λίμπερμαν που μιλά για «εθνοκάθαρση» και «μεταφο ρά» των Αράβων(Παλαιστινίων) πολιτών του Ισραήλ.
Μπροστά στη εντεινόμενη πολύμορφη κρίση η άρχουσα τάξη του Ισραήλ, δεν αποκλείεται να τολμήσει
ένα στρατιωτικό κτύπημα κατά του Ιράν, με πρόσχημα τις ανοησίες του Αχμαντινεζάντ περί Ολοκαυτώ ματος κ.λ.π. προκειμένου να πετύχει μία νέα εθνική
συσπείρωση. Δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά που η
άρχουσα τάξη, χρησιμοποιεί τον κίνδυνο ενός νέου
«Χίτλερ» για να συσπειρώσει τον εβραϊκό λαό, διατηρώντας την ίδια στιγμή τις καλύτερες σχέσεις με
αντισημίτες όπως η θρησκευτική δεξιά στις ΗΠΑ.
Μη ξεχνάμε, το Ισραήλ είναι μιά βαθειά ταξική
κοινωνία, με το χάσμα πλουσίων και φτωχών να
διευρύνεται, ενώ κατεδαφίζονται και τα τελευταία
απομεινάρια του «κράτους πρόνοιας» του «σοσιαλι στικού σιωνισμού» που κυριαρχούσε στην πολιτική
σκηνή του κράτους μέχρι τα τέλη του ’70.
Πάνω από το 25% των Ισραηλινών ζουν κάτω από
το όριο φτώχειας. Οι περιοχές που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία, είναι οι αραβικές(παλαιστινιακές) πόλεις που βρίσκονται στην επικράτεια
του κράτους του Ισραήλ, αλλά και οι λεγόμενες υπό
ανάπτυξη πόλεις, όπως η Σντερότ(γνωστή από τις

Σύλληψη Παλαιστίνιου από Iσραηλινούς φαντάρους
στη Δυτική Όχθη
ρουκέτες Κασάμ), όπου κατοικούν Εβραίοι που προέρχονται από τα αραβικά κράτη και τις χώρες της
πρώην Σοβ. Ενωσης και οι οποίοι ανήκουν στα φτωχότερα στρώματα της ισραηλινής κοινωνίας.
Το 25% των Ισραηλινών δεν μπορεί να πάει σε
για τρό, το 75% των φτω χών δεν έχει λε φτά για
φάρμακα. Αυτό που σοκάρει περισσότερο είναι το
γεγονός ότι το 40% όσων επέζησαν του Ολοκαυτώμα τος, 170.000 πε ρί που ηλι κιω μέ νοι, ζουν σε
άθλιες συνθήκες-τα στοιχεία αυτά έχουν δει κατά
καιρούς το φως της δημοσιότητας στις ίδιες τις ισραηλινές εφημερίδες.
Την ίδια στιγμή το κόστος του λεγόμενου τείχους «ασφαλείας», ανέρχεται σε τέσσερα εκατ. δολάρια το χιλιόμετρο, με ισραηλινές και αμερικανικές εταιρίες να βγάζουν δισ., από την προσφορά
υπηρεσιών ασφαλείας. Η ισραηλινή εφημερίδα «Χαάρετς» υπολογίζει, ότι οι εβραϊκοί οικισμοί στη δυτική όχθη και τη Λωρίδα της Γάζας, έχουν κοστίσει
από το 1967 45 δισ. σέκελ(9 δις. ευρώ). Λεφτά τα
οποία στερούνται περιοχές εντός του «νόμιμου» Ισραήλ. Πολλοί μάλιστα Ισραηλινοί έγιναν έποικοι, όχι
από ιδεολογικούς λόγους, αλλά επειδή οι τράπεζες
δίνουν φθηνότερα δάνεια και το κόστος ζωής είναι
μικρότερο στους οικισμούς αυτούς, απ’ότι στο Τελ
Αβίβ και την Ιερουσαλήμ.
Οι ΗΠΑ χρηματοδοτούν από το 1971 το Ισραήλ
με περισσότερα από δύο δισ. δολάρια το χρόνο,
προς όφελος βέβαια των πολεμικών βιομηχανιών και
των γε ω στρα τη γι κών επι διώ ξε ων, που δεν έχουν
καμμία σχέση με την «ανασφάλεια» του μέσου Ισραηλινού.
Υπάρχει όμως και η άλλη όψη του νομίσματος.
Παρά την περιθωριοποίηση μετά την αποτυχία των
συμφωνιών του Όσλο του κυριότερου κινήματος ειρήνης, του «Ειρήνη Τώρα» που συνδεόταν πολιτικά
κυρίως με τη σιωνιστική αριστερά, τα τελευταία
χρόνια αυξάνονται οι φωνές αντίστασης που προέρχονται από το ριζοσπαστικό αντικατοχικό κίνημα
του Ισραήλ..
Μεσούντος του πολέμου στο Λίβανο, 10.000 ειρηνιστές διαδήλωναν στο Τελ Αβίβ με συνθήματα πολλές φορές πιό προχωρημένα από αυτά που ήθελαν
οι επίσημοι διοργανωτές της διαδήλωσης. Διαδηλώσεις έγιναν και στη Χάϊφα, παρόλο που βομβαρδιζόταν από πυραύλους της Χεζμπαλά, με αξιοσημείωτη
συμμετοχή των Παλαιστινίων πολιτών του κράτους
του Ισραήλ.
Η Χάϊφα έχει άλλωστε μία μακρά παράδοση εργατικών αγώνων και προσπάθειας κοινής οργάνωσης
των Αράβων και Εβραίων εργατών ήδη από τη δεκαετία του ’30, όταν η Παλαιστίνη βρισκόταν υπό βρετανική εντολή. Παρά τη διαφαινόμενη συναίνεση και
την ιδιώτευση, όλο και περισσότεροι Ισραηλινοί περ νούν στην άλλη όχθη και υψώνουν τη φωνή τους κατά της κατοχής της Παλαιστίνης, με συχνές διαδηλώσεις κατά του τείχους ή άλλου είδους πρωτοβουλίες προσπαθώντας να κάνουν το λαό του Ισραήλ να
καταλάβει, ότι δεν έχει τίποτα να κερδίσει από τους
πολέμους και την κατοχή, που εξυπηρετούν τα συμφέροντα μίας μικρής μειοψηφίας.

Ο Μωυσής Λίτσης είναι δημοσιογράφος στην
«Ελευθεροτυπία» και μέλος των
«Financial Crimes». Εχει ζήσει και σπουδάσει στο
Ισραήλ.

12

Νο 752

ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ
ΕΡΓΑΤΙΚΟ
ΚΟΜΜΑ
Παλεύουμε για
ΣOΣIAΛIΣMO
μέσα από την ανεξάρτητη δράση
της εργατικής τάξης.
Oι εργάτες δημιουργούν όλο τον πλούτο μέσα στον
καπιταλισμό. Mια νέα κοινωνία απαλλαγμένη από την
εκμετάλλευση, ο σοσιαλισμός, μπορεί να δημιουργηθεί
μόνο όταν οι εργάτες πάρουν συλλογικά στα χέρια
τους τον έλεγχο όλου του κοινωνικού πλούτου και προγραμματίσουν την παραγωγή και τη διανομή σύμφωνα
με τις ανθρώπινες ανάγκες.

EΠANAΣTAΣH
και όχι ρεφορμισμό
O κα πιταλισμός δεν παίρ νει διορθώσεις. Πρέπει
να ανατραπεί με την εργατική δράση. Δεν υπάρχει
κοινοβου λευτικός δρόμος προς μια τέτοια αλλα γή.
Tο κοινοβούλιο, ο στρατός, η αστυνομία, η δικαιοσύνη, όλο το αστικό κράτος λειτουργεί για να προστατεύει τα συμφέροντα της άρχουσας τάξης. H εργατική τάξη θα χρειαστεί το δικό της κράτος, στηριγμένο
στην άμεση δημοκρατία, στα συμβούλια αντιπροσώπων απ' τους χώρους δουλειάς και στην ερ γα τική
πολιτοφυλακή.

ΔIEΘNIΣMO
και όχι "σοσιαλισμό σε μια χώρα"
ή "σοσιαλισμό με εθνικά χρώματα"
H εμπειρία της Pωσίας αποδεικνύει ότι ακόμα
και μια νικηφόρα εργατική σοσιαλιστική επανάσταση όπως ο Oκτώβρης του 1917 δεν μπορεί να επιβιώσει σε απομόνωση. Tα κα θεστώτα της EΣΣΔ
μετά την επικράτηση του σταλινισμού, της Kίνας
και των άλλων ανατολικών χωρών είναι κρατικοί
καπιταλισμοί όπου η εκμετάλλευση και η καταπίεση της εργατικής τάξης δεν διαφέρει από τη Δύση. Γι’αυτό, υποστηρίζουμε τις εργατικές εξεγέρσεις ενάντια στη γραφειοκρατική άρχουσα τάξη
αυτών των χωρών.
Yποστηρίζουμε επίσης όλα τα εθνικοαπελευθερωτικά κινήματα που αντιστέκονται στην ιμπεριαλιστική καταπίεση. H δύναμη που θα τσακίσει τελειωτικά τον ιμπεριαλισμό είναι η ενότητα της εργατικής τάξης σε διεθνή κλίμακα από τη Nέα Yόρκη ως τη Σεούλ και από το Λονδίνο ως το Σάο Πάολο.
Aντιπαλεύουμε κάθε μορφή σοβινισμού, ρατσισμού ή σεξιστικών διακρίσεων που απειλεί να διασπάσει τους εργάτες.
Aπέναντι στην αντιτουρκική πο λεμο καπηλεία της
“δικής μας” άρχουσας τάξης υποστηρίζουμε το σύνθημα Eλληνες και Tούρκοι εργάτες ενωμένοι.
Eίμαστε αντίθετοι στην καταπίεση των μειονοτήτων στη Θράκη και τη Mακεδονία και στα μέτρα
αστυνόμευσης των μεταναστών.

EΠANAΣTATIKO KOMMA
της εργατικής πρωτοπορίας
H εργατική τάξη μπορεί να απελευθερώσει τον
εαυτό της και όλους τους καταπιεσμένους μέσα
από τη δική της δράση. Για να κερδηθούν όλα τα
κομμάτια της τάξης σε αυτή την πάλη είναι απαραίτητο να οργανωθούν τα πιο ξεκάθαρα και μαχητικά
τμήματα σε ένα επαναστατικό σοσιαλιστικό εργατικό κόμμα. Eνα τέτοιο κόμμα μπορεί να πείθει τους
εργάτες για την επαναστατική προοπτική παρεμβαίνοντας στους μαζικούς αγώνες. Eίμαστε αντίθετοι
σε κάθε αντίληψη υποκατάστασης της τάξης, απ'
όπου και αν προέρχεται.

Θέλω να γίνω
μέλος του ΣEK
Oνομα
Διεύθυνση.........................................................
Πόλη .................................................................
Tηλέφωνο .........................................................
Σωματείο - Σύλλογος.......................................
...................................................
Γράψτε μας στη διεύθυνση:
T.Θ.8161, Oμόνοια, 100 10 Aθήνα

Kαμπάνια ενάντια στην αναθεώρηση του Άρθρου 16
Ομιλητές: Λάζαρος Απέκης, Κώστας Παπαδάκης,
ΕΛΜΕ Πειραιά, Σύλλογος Δασκάλων

XANIA
TETAΡΤΗ 24/1
Σύλλογος Δασκάλων 7μμ (Σύσκεψη)
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΣΑΒΒΑΤΟ 27/1 Πνευμ. Kέντρο 6μμ (Mπουμπουλίνας)
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 28/1 Αίθουσα Εκδηλώσεων 5ου Λυκείου 11πμ

ΑΙΓΑΛΕΩ
ΔΕΥΤΕΡΑ 5/2 7μμ
ΒΥΡΩΝΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 7/2
Αίθουσα Ταπητουργείου, 7μμ

MAΡΞΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΟΥΜ
ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/1 ταβέρνα Ροζαλία 7.30μμ
Ποιος μπορεί να φέρει
την ειρήνη στην Παλαιστίνη;
Ομιλητής: Γιάννης Αγγελόπουλος
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/1 καφέ Coffee Time 8μμ
Η Ρόζα Λούξεμπουργκ
και η γερμανική επανάσταση του 1919
Ομιλητής: Γιώργος Ράγκος
ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/1 καφέ Γαρδένια 8μμ
Η Ρόζα Λούξεμπουργκ
και η γερμανική επανάσταση του 1919
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης
ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 24/1 καφέ Πρεσβεία 7μμ
Εργατική Αλληλεγγύη:
η εφημερίδα του κινήματος
Ομιλητής: Γιάννης Μαραβελάκης
ΓΑΛΑΤΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 25/1 Πινακοθήκη (Ψυχάρη 36) 7μμ
Ποιος μπορεί να φέρει
την ειρήνη στην Παλαιστίνη;
Ομιλητής: Γιώργος Πίττας
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 25/1 info καφέ 7μμ
Το Ιράκ μετά την εκτέλεση του Σαντάμ
Ομιλητής: Γιώργος Τσαμούρης
ΒΥΡΩΝΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ 25/1 καφέ nuovo 7μμ
Οι εκλογές στην Βενεζουέλα
και η νίκη του Τσάβες
Ομιλητής: Λέανδρος Μπόλαρης
Ν.ΙΩΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 25/1 Παλαιό Δημαρχείο 8μμ
Η Ρόζα Λούξεμπουργκ
και η γερμανική επανάσταση του 1919
Ομιλητής: Σωτήρης Κοντογιάννης
Ν.ΣΜΥΡΝΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/1 καφέ Γιώργος 7μμ
Το Ιράκ μετά την εκτέλεση του Σαντάμ
Ομιλήτρια: Χριστίνα Κόικα
ΚΕΝΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/1 Εργατικό Κέντρο 8μμ
Οι εκλογές στην Βενεζουέλα
και η νίκη του Τσάβες
Ομιλητής: Γιάννης Παντζανακίδης
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΚΥΡΙΑΚΗ 28/1
Πολιτιστικός Σύλλογος Ανάληψη 7μμ
Παγκοσμιοποίηση και περιβάλλον
Ομιλητής: Γιώργος Μαλινάκης

ΕΞΑΡΧΕΙΑ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/1 ταβέρνα Ροζαλία 7.30μμ
Οι ιδέες του Τρότσκι
ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/1 καφέ Coffee Time 8μμ
Τρότσκι και Διαρκής Επανάσταση
Ομιλήτρια: Χρύσα Κατσιματίδου
ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/1 καφέ Γαρδένια 8μμ
Τρότσκι και Διαρκής Επανάσταση
Ομιλήτρια: Αναστασία Μουστάκα
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΕΤΑΡΤΗ 31/1
Γραφεία Δημοτικής Κίνησης 8μμ
Η μελλοντική σοσιαλιστική κοινωνία
Ομιλήτρια: Εύη Ευσταθοπούλου
ΓΑΛΑΤΣΙ
ΠΕΜΠΤΗ 1/2 Πινακοθήκη 7μμ
Σομαλία: ο πόλεμος του Μπους
απλώνεται στην Αφρική
Ομιλήτρια: Μαριάννα Χρονοπούλου
Ν.ΙΩΝΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 1/2 Παλαιό Δημαρχείο 8μμ
Η Διαρκής Επανάσταση του Τρότσκι
Ομιλήτρια: Νάστια Καλλινίκου
ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΠΕΜΠΤΗ 1/2 info καφέ 7μμ
90 χρόνια απο την Ρώσικη Επανάσταση
ΒΥΡΩΝΑΣ
ΠΕΜΠΤΗ 1/2 καφέ nuovo 7μμ
90 χρόνια απο την Ρώσικη Επανάσταση
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΕΜΠΤΗ 1/2 καφέ dream 7mm
Οι ιδέες του Τρότσκι
ΠΑΤΡΑ
ΠΕΜΠΤΗ 1/2 Εργατικό Κέντρο 7μμ
Οι εκλογές στην Βενεζουέλα
και η νίκη του Τσάβες
Ομιλητής: Κώστας Πίττας
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΣΑΒΒΑΤΟ 3/2 καφέ Κιβωτός 5.30μμ
Οι εκλογές στην Βενεζουέλα
και η νίκη του Τσάβες
Ομιλητής: Γιάννης Αγγελόπουλος
ΧΑΝΙΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 3/2 Σύλλογος Δασκάλων 7.30μμ
Οι εκλογές στην Βενεζουέλα
και η νίκη του Τσάβες
ΚΥΨΕΛΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 4/2 καφέ Γρηγόρης 5.30μμ
Σομαλία: ο πόλεμος του Μπους
απλώνεται στην Αφρική
Ομιλητής: Γιάννης Αγγελόπουλος

Εξορμήσεις
με την
Εργατική
Αλληλεγγύη
ΠΕΜΠΤΗ 25/1

ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΕΤΑΡΤΗ 14/2 7μμ
Η κλιμάκωση του Μπους στο Ιράκ και
η επίθεση στις δημοκρατικές
ελευθερίες στην Ελλάδα
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ
ΚΥΡΙΑΚΗ 4/3 6μμ
Η κλιμάκωση του Μπους στο Ιράκ και
η επίθεση στις δημοκρατικές ελευθερίες
στην Ελλάδα

Στις σχολές...
ΠΑΝΤΕΙΟΣ
ΠΕΜΠΤΗ 25/1
Αμφιθέατρο Σάκη Καράγιωργα 2μμ
Οι επαναστατικές ιδέες του Τρότσκι
Ομιλήτρια: Μαρία Στύλλου
ΦΛΣ ΑΘΗΝΑ
ΠΕΜΠΤΗ 25/1 Αίθριο 1μμ
Οι επαναστατικές ιδέες του Τρότσκι
Ομιλητής: Πάνος Γκαργκάνας
ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΕΜΠΤΗ 25/1 Αμφιθέατρο Ανατομείου 1μμ
Οι εκλογές στην Βενεζουέλα
και η νίκη του Τσάβες
Ομιλήτρια: Γιούλη Παπουτσή
ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ ΚΑΛ.ΤΕΧΝΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΕΜΠΤΗ 25/1 Αίθ. Θεωρητικών Εφαρμογών 5μμ
Μπορούμε ν’ αλλάξουμε τον κόσμο
χωρίς να πάρουμε την εξουσία;
Ομιλητής: Γιάννης Μήτζιας
ΤΕΙ ΡΕΘΥΜΝΟ
ΠΕΜΠΤΗ 25/1 7μμ
Το Ιράκ μετά την εκτέλεση του Σαντάμ
Ομιλητής: Νίκος Σκιαδάς
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΑΘΗΝΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/1 1μμ
Η Ρώσικη Επανάσταση το 1917
Ομιλητές: Χρήστος Κιούπης, Πρωτοβουλία
ΓΕΝΟΒΑ, Γεράσιμος Χαροκόπος, ΠΑΣΠ
ΕΜΠ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/1 Κτίριο Τοπογράφων 3μμ
Το Ιράκ μετά την εκτέλεση του Σαντάμ
Ομιλητής: Γιάννης Σηφακάκης
ΙΑΤΡΙΚΗ ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/1 Αίθουσα 1ου Έτους 6μμ
Λένιν, ο πρώτος αντισταλινικός
Ομιλήτρια: Θένια Ασλανίδη
ΜΜΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΤΡΙΤΗ 30/1 Αίθουσα 4 2μμ
Η πάλη ενάντια στον νεοφιλελευθερισμό.
Το παράδειγμα της Βενεζουέλας
Ομιλητής: Μπάμπης Κουρουνδής

ΚΑΤΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ σταθμός ΗΣΑΠ 6.30μμ
Ν.ΙΩΝΙΑ πεζόδρομος Μ.Ασίας 6.30μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ.Ελευθερίας 7μμ

ΡΕΘΥΜΝΟ
Παλιά πόλη 6.30μμ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26/1
ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ σταθμός ΗΣΑΠ 6.30μμ
ΓΑΛΑΤΣΙ Σκλαβενίτης 6.30μμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ σταθμός ΜΕΤΡΟ 6.30μμ
ΙΛΙΣΙΑ Σκλαβενίτης 7μμ
ΝΙΚΑΙΑ my Market 7μμ
ΠΕΡΑΜΑ πλ.Ηρώων 7μμ
ΚΟΥΚΑΚΙ σταθμός ΜΕΤΡΟ Φιξ 7μμ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ Σκλαβενίτης 7μμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ.Ελευθερίας 7μμ

ΡΕΘΥΜΝΟ
Παλιά πόλη 6.30μμ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ
Δημαρχείο 7μμ

ΣΑΒΒΑΤΟ 27/1
ΕΞΑΡΧΕΙΑ λαϊκή Καλλιδρομίου 11.30πμ
KYΨΕΛΗ κεντρική πλατεία 12.30μμ
ΜΑΡΟΥΣΙ πεζόδρομος Ερμού 12μες
ΧΑΛΑΝΔΡΙ πεζόδρομος Χαιμαντά 11πμ
ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Αγ.Ιωάννου & Γιαβάση 11πμ
Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΟ πλατεία ΗΣΑΠ 12μες
ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ σταθμός ΗΣΑΠ 12μες
ΚΑΛΛΙΘΕΑ σταθμός ΗΣΑΠ 11.30πμ
Ν.ΣΜΥΡΝΗ κεντρική πλατεία 11.30πμ
ΒΥΡΩΝΑΣ πλατεία Δεληολάνη 11.30πμ
ΖΩΓΡΑΦΟΥ μάρκετ ΙΝ 11.30πμ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ Βασιλόπουλος 11.30πμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ πεζόδρομος 12μες
ΙΛΙΟΝ Σκλαβενίτης 11.30πμ
ΑΙΓΑΛΕΩ Μαρινόπουλος 11.30πμ
ΠΕΙΡΑΙΑΣ πεζόδρομος Σωτήρος 11.30πμ
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ πλ.Ελευθερίας 11.30πμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΧΑΡΙΛΑΟΥ πλ.Οσίας Ξένης 11πμ
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ πλ.Επταλόφου 11πμ
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ πεζόδρομος 11πμ
ΤΟΥΜΠΑ Αγ.Θεράποντος 11πμ
ΚΕΝΤΡΟ Άγαλμα Λαμπράκη 11πμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
Πεζόδρομος 11πμ

ΡΕΘΥΜΝΟ
Παλιά πόλη 11.30πμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Πλ.Ελευθερίας 11.30πμ

Συμμαχία
ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΜΑΡΟΥΣΙ

ΤΕΤΑΡΤΗ 7/2
καφέ Γαρδένια 8μμ
Η απελευθέρωση του Τζαβέντ και το
αντιπολεμικό συλλαλητήριο
στις 17 Μάρτη

ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 12/2 8μμ
Η κλιμάκωση του Μπους στο Ιράκ και η
επίθεση στις δημοκρατικές ελευθερίες
στην Ελλάδα

MAPΞIΣTIKO
BIBΛIOΠΩΛEIO
στην
Θα μας βρείτε
νέα διεύθυνση
Φειδίου14-16
ιτάνια -Pεξ)
(πίσω από το T
4
τηλ.210524758

Πρωτοβουλία

ΓΕΝΟΒΑ

στις
σχολές

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟ

ΣΑΒΒΑΤΟ 27/1 Αίθουσα Δ2Α 7μμ
Κλιματολογική αλλαγή, οικολογική
καταστροφή. Πώς απαντάει το κίνημα;
Ομιλητές: Θοδωρής Ανδρίτσος (φοιτητής),
Ευάγγελος Νικολαίδης (καθηγητής πολιτικού)

Bδομαδιατικη ΣοΣιαΛιΣτικη
εργατικη εφημεριδα

εκδίδεται από το

ΣοΣιαΛιΣτικο Eργατικο Kομμα

Iδιοκτήτης: EKΔOΣEIΣ EPΓATIKH ΔHMOKPATIA
Eκδότης: Kώστας Πίττας
Διευθυντής: Πάνος Γκαργκάνας
Eκτύπωση: Mεσημβρινή Α.Ε.
Hλεκτρονική σελιδοποίηση:
Παντελής Γαβριηλίδης, Αλέξης Καλέργης
e-mail: ergatiki@otenet.gr
Γραφεία: Αναξαγόρα 14Α, Ομόνοια
τηλ. 210 52 41001, fax 210 52 27177
Διεύθυνση Aλληλογραφίας:
TΘ 8161 Oμόνοια 100 10 Aθήνα
Κωδικός ΕΛΤΑ 7856

στις σχολές κάθε μέρα...
ΑΘΗΝΑ
ΠΑΝΤΕΙΟΣ Πεζόδρομος 9πμ
ΦΛΣ κεντρική είσοδος 11πμ
ΝΟΠΕ κεντρική είσοδος 11πμ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ κεντρικός διάδρομος 11πμ
ΕΜΠ Τοπογράφοι 11πμ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΝΟΜΙΚΗ φουαγιέ 11πμ
ΙΑΤΡΙΚΗ κυλικείο 11πμ
ΜΜΕ ισόγειο 11πμ
ΜΟΥΣΙΚΟ φουαγιέ 11πμ

ΓΙΑΝΝΕΝΑ
ΙΑΤΡΙΚΗ κυλικείο 9πμ
ΦΛΣ κυλικείο 10πμ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΕΧΝΗΣ κεντρική Βιβλιοθήκη 10πμ
ΛΕΣΧΗ 2μμ

ΡΕΘΥΜΝΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κοσμητεία 9πμ

ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ (Βούτες) 11πμ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΝΩΣΣΟΣ 11πμ
ΤΕΙ 11πμ
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επανάσταση του 1917 άλλαξε ριζικά την
στάση της Pωσίας απέναντι στην σεξουαλικότητα και τις γυναίκες. Ανοιξε μια περίοδο σεξουαλικής ελευθερίας η οποία κράτησε
μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 1930 -μέχρι την
συντριβή της από την αντεπανάσταση του Ιωσήφ
Στάλιν.

Η Ρωσία του Τσάρου ήταν μια εξαιρετικά άνιση
και καταπιεστική κοινωνία. Κυριαρχείτο από την
Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία και τόσο ο σεξισμός
όσο και ο αντισημιτισμός ήταν βαθιά ριζωμένοι.
Το σεξ ανάμεσα σε άνδρες ήταν ποινικό αδίκημα, τιμωρούμενο με εξορία στην Σιβηρία. Οσο λιγότερο προνομιούχος ήταν κάποιος, τόσο περισσότερο κινδύνευε να συλληφθεί -οι πλούσιοι ήξεραν πως να είναι “διακριτικοί” και να αποφεύγουν
τον νόμο.
Η κα θο δη γού με νη από τους Μπολ σε βί κους
επανάσταση του Οκτώβρη του 1917, όμως, οδήγησε σε μια ολοκληρωτική μεταστροφή αυτής της
προσέγγισης. “Με τους Μπολσεβίκους ήρθε μια
πολύ διαφορετική αρχή για την κατανόηση της
σεξουαλικότητας”, λέει ο Νταν Χίλι.
“Αυτή ήταν μια εξαιρετικά μοντέρνα ιδέα -ότι η
σεξουαλικότητα θα έπρεπε να γίνει κοσμική, ότι
θα έπρεπε να απογυμνωθεί από όλες τις θρησκευτικές μπούρδες που την περιέβαλαν και ότι
θα έπρεπε να είναι η επιστήμη ο βασικός παράγοντας για την προσέγγιση της σεξουαλικότητας.”
Αυτή η φιλοσοφία έγινε η βάση για την αποποινικοποίηση του σεξ ανάμεσα σε άνδρες στον νέο,
μεταεπαναστατικό ποινικό κώδικα. Η έκτρωση,
επίσης, νομιμοποιήθηκε ενώ το διαζύγιο μπορούσε να χορηγηθεί απλά με την αίτηση οποιουδήποτε από τους δυο συντρόφους.
Συνοδεύτηκε αυτή η νομική αποποινικοποίηση
από αλλαγές στην κοινωνική συμπεριφορά και
από μια ευρύτερη απελευθέρωση; “Είναι δύσκολο
να το επιβεβαιώσει κανείς.” λέει ο Χίλι. “Παρόλα
αυτά, έχεις μια αίσθηση ότι αυτή ήταν μια μεγάλη
στιγμή απελευθέρωσης για τους ανθρώπους που
προ σα να το λί ζο νταν στο σέξ με το ίδιο φύ λο.
Υπήρχαν κάποιοι που το είδαν σαν την στιγμή της
απελευθέρωσης από όλες τις παλιές συμβάσεις ακόμα και για να εμφανιστούνε δημόσια.”
Ο Χίλι παρουσιάζει ένα παράδειγμα από την περίοδο του εμφυλίου πολέμου, που συνόδεψε την
επανάσταση, που είχε οδηγήσει στην πείνα και
την φτώχεια. “Ο κόσμος εγκατέλειπε τις πόλεις
γιατί δεν υπήρχαν ούτε τρόφιμα, ούτε καύσιμα,
ούτε δουλιές. Χρειάστηκε πολύς καιρός μέχρι να
σταθεροποιηθεί η κατάσταση και να αισθανθούν
οι άνθρωποι κάποια οικονομική άνεση και να μπορέσουν να εκφραστούν.”
“Υπάρχει, όμως, μια αίσθηση ότι οι ομοφυλόφιλοι αντιμετώπισαν την επανάσταση σαν και δική
τους επανάσταση. Σκέπτομαι την περίπτωση μιας
τραβεστί στο Κούρσκ, που αναφέρεται σε ένα ιατρικό άρθρο, που μοιάζει πραγματικά να ερμηνεύει τα γεγονότα της επανάστασης και του εμφυλίου πολέμου σαν μια άδεια να είναι ουσιαστικά
προκλητικός και σκανδαλιστικός. Για μια περίοδο
φαίνεται ότι ο κόσμος ήταν διατεθειμένος να τα
αποδεχτεί αυτά”.
Μια νομική υπόθεση του 1927 δίνει μια ακόμα
εικόνα. Αφορά στην υπόθεση μιας γυναίκας που
είχε ζήσει σαν άνδρας από την εποχή της επανάστα σης -της οποί ας ήταν εν θου σιώ δης ακτι βί στρια. Είχε παντρευτεί μια άλλη γυναίκα το 1922.
Το δικαστήριο είχε αναγνωρίσει τον γάμο σαν “νό μιμο, καθότι είχε συντελεστεί με αμοιβαία συγκα τάθεση”. Είναι εντυπωσιακό ότι η Ρώσικη Επανά σταση είχε αναγνωρίσει τον γάμο ανάμεσα σε αν θρώπους του ίδιου φύλου τη δεκαετία του 1920
αν σκεφτεί κανείς ότι στην Βρετανία νομιμοποιή θηκε τον Δεκέμβρη του 2005.
Κάποιοι ιστορικοί υποστηρίζουν ότι δεν ήταν
και μεγάλη πρόοδος για τους ομοφυλόφιλους να
πρέπει να αντιπετωπίσουν τους γιατρούς και τους
ψυχιάτρους στην σοβιετική Ρωσία αντί για την
αστυνομία. Ο Χίλι διαφωνεί. Αυτό ήταν το αίτημα
των καμπανιών των ομοφυλόφιλων της εποχής,
λέει, και για αυτό ήταν ένα βήμα μπροστά.
“Σε ιστορικούς όρους, είναι εξαιρετικά προο δευτικό”, λέει. “Η ιατρική είναι δίκοπο μαχαίρι μπορεί να είναι δύναμη για το καλό και το κακό.

Eπανάσταση
και Aπελευθέρωση

Συζήτηση με τον Nταν Xίλι,
συγγραφέα του βιβλίου «Oμοφυλόφιλη επιθυμία στην Eπαναστατημένη Pωσία»

αντιστροφή των κατακτήσεων τόσο στο επίπεδο
της δη μο κρα τίας όσο και στο επί πε δο της σεξουαλικής ελευθερίας.

Πολλοί ψυχίατροι στην Ρωσία της δεκαετίας του
1920 έδει χναν εξαι ρε τι κή συ μπά θεια απέ να ντι
στους ομοφυλόφιλους και προσπαθούσαν να βοηθήσουν τους ομοφυλόφιλους ασθενείς τους να
προσαρμοστούν, με κάποιο τρόπο, στην ομοφοβία που συναντούσαν γύρω τους.”
Ο Χίλι σχολιάζει, όμως, και τις τάσεις που υπήρχαν μέσα στους Μπολσεβίκους σε σχέση με τις
ιδέες και τις εμπειρίες της σεξουαλικής απελευθέρωσης, τάσεις που ο ίδιος βλέπει να προέρχονταν
από την επιθυμία απελευθέρωσης του ατόμου,
από την μιά, και από την επιθυμία διατήρησης του
συλλογικού Σοβιετικού κράτους, από την άλλη.
Ο Χίλι σημειώνει ότι πολλά ηγετικά στελέχη των
Μπολσεβίκων, όπως η Αλεξάνδρα Κολλοντάι, ζητούσαν τον μετασχηματισμό ολόκληρης της οικογενειακής ζωής, το τέλος της οικιακής εργασίας
και την δημιουργία κοινοτικών μαγειρίων. Ο στόχος ήταν η απελευθέρωση των σχέσεων από την
σκλαβιά του νοικοκυριού που θα επέτρεπε στις
γυναίκες να ζήσουν μια ανεξάρτητη, εργαζόμενη
ζωή, έξω από την οικογενιακή εστία.

Εμπνευση
Τα επιτεύγματα της Ρώσικης Επανάστασης έγιναν πηγή έμπνευσης για τους αγωνιστές των δικαιωμάτων των ομοφυλόφιλων σε ολόκληρο τον
κόσμο -συμπεριλαμβανομένου του Μάγκνους Χίρσφελντ, του κατά πάσα πιθανότητα πιο σημαντικού ηγέτη του κινήματος των ομοφυλόφιλων σε
ολόκληρο τον κόσμο.
Ο Χίλι, όμως, διαβλέπει και μια διαφορετική
προσέγγιση από αυτή που είχε η Κολλοντάι -αυτό
που περιγράφει σαν μια “δυσπιστία απέναντι στην
ευχαρίστηση για την ευχαρίστηση και μια μεγάλη
δυσπιστία απέναντι στις ακανόνιστες και ανεύθυ -

νες σεξουαλικές σχέσεις”.
“Το πρόβλημα των ομοφυλόφιλων είναι ότι οι
σχέσεις τους παρουσιάζονται ακανόνιστες, εν μέρει γιατί δεν υπάρχουν παραδεκτοί τρόποι συνάντησης και νομιμοποίησης των σχέσεών τους”.
Ο Χί λι εί ναι προ σε κτι κός όταν ση μειώ νει το
πλαίσιο μέσα στο οποίο συνέβαιναν όλα αυτά. “Η
σεξουαλικότητα δεν ήταν ένα από τα κεντρικά ζητήματα για το καθεστώς”, λέει. “Το καθεστώς ενδιαφερόταν πολύ περισσότερο για αυτούς που διοικούσαν την βιομηχανία και για την δημιουργία
μι ας σο σια λι στι κής οι κο νο μί ας -αυ τές ήταν οι
προτεραιότητές του”.
Αυτά τα επιχειρήματα έχουν την σημασία τους.
Το ενδιαφέρον, όμως, των Μπολσεβίκων να προστα τέ ψουν την νέα τους κοι νω νία δεν πή γα ζε
απλά και μόνο από οικονομικούς παράγοντες.
Υπήρχαν οι στρατιωτικοί παράγοντες - η Σοβιετική Ρωσία πολεμούσε ενάντια στην επίθεση των
ιμπεριαλιστικών στρατών και των στρατών της
αντεπανάστασης το μεγαλύτερο διάστημα που οι
Μπολσεβίκοι ήταν στην κυβέρνηση.
Ακόμα πιο σημαντικό, οι απόψεις της Κολλοντάι
για την σεξουαλικότητα δεν ήταν με κανένα τρόπο
περιθωριακές μέσα στην ηγεσία των Μπολσεβίκων. Ο Λεον Τρότσκι, που έπαιξε πρωταγωνιστικό
ρόλο στην διάρκεια της επανάστασης του 1917
και του εμφυλίου πολέμου που ακολούθησε, είχε
παρόμοιες απόψεις για τα ζητήματα αυτά. Οταν
ρωτήθηκε από έναν αμερικάνο δημοσιογράφο αν
ήταν αλήθεια ότι το διαζύγιο δινόταν με απλή αίτηση ενός από τους δυο συντρόφους στη Ρωσία, ο
Τρότσκι απάντησε ρωτώντας αν είναι αλήθεια ότι
υπάρχουν ακόμα χώρες όπου δεν γίνεται αυτό.
Οποια και να είναι η εκτίμηση για τις διαμάχες
της δεκαετίας του 1920 ο Χίλι τονίζει ότι η δεκαετία του 1930 συνοδεύτηκε από μια ολοκληρωτική

Η ομοφυλοφιλία και η έκτρωση έγιναν και πάλι
ποινικά αδικήματα το 1933 -με τρία χρόνια φυλάκισης ελάχιστη ποινή για την ομοφυλοφιλία. Αυτό
πήγε χέρι χέρι με ευρύτερες επιθέσεις -το 1932
επιβλήθηκαν εσωτερικά διαβατήρια και οι μισθοί
των εργατών περικόπηκαν στο ένα δέκατο του
επιπέδου του 1926.
Ο Χίλι υποστηρίζει ότι η αρχή αυτής της αντιστρο φής φαί νε ται από το Πρώ το Πε ντά χρο νο
Πλάνο του 1928. Η ηγεσία άρχισε να επιδιώκει την
αύξηση του πληθυσμού φοβούμενη ότι δεν θα
υπήρχαν αρκετοί άνθρωποι για να επανδρώσουν
τον στρατό της.
Το καθεστώς του Στάλιν ήθελε, ακόμα, να διατηρήσει τον οικονομικό και κοινωνικό έλεγχο. Η πορνεία ήταν ανεξάρτητη από το καθεστώς και έτσι
άρχισαν οι επιθέσεις ενάντια στις εκδιδόμενες γυναίκες. Οπως έγραφε ο Τρότσκι την εποχή εκείνη,
το γεγονός ότι υπήρχε πορνεία έδειχνε από μόνο
του πόσο απήχε από τον σοσιαλισμό η Ρωσία.
Στην αρχή το καθεστώς προσπάθησε να βγάλει
τις γυναίκες από τον δρόμο και να τους διδάξει
κάποια τέχνη. Υστερα από μερικά χρόνια, όμως,
οι εκ δι δό με νες γυ ναί κες κλεί νο νταν απλά στα
στρατόπεδα εργασίας και τις φυλακές.
Μετά την επαναποινικοποίηση της ομοφυλοφιλίας εκατοντάδες άνδρες συνελήφθηκαν στις τέσσερις-πέντε μεγάλες πόλεις. Οι λεπτομέρεις αυτών των επιθέσεων παραμένουν σχεδόν άγνωστες
αφού τα αρχεία της KGB δεν είναι προσβάσιμα
από τους ιστορικούς.
Η απαγόρευση, τονίζει ο Χίλι, ήταν μεγάλο σοκ
για πολλούς ανθρώπους. “Υπάρχει μια θαυμάσια
περίπτωση ενός Βρετανού Κομμουνιστή, του Χάρι
Γουάιτ, που έστειλε γράμμα στον Στάλιν μετά την
απα γό ρευ ση της ομο φυ λο φι λί ας. Στο γράμ μα
υπάρχουν πολλά καλά επιχειρήματα ενάντια στην
απαγόρευση, στηριγμένα όλα σε μια καλή γνώση
της μαρξιστικής ιστορίας”.
Ο Γουάιτ ζούσε στην Ρωσία, την εποχή εκείνη.
“Επισκέφθηκε ψυχιάτρους που δεν είχαν ιδέα για
την απα γό ρευ ση και δεν την πί στευαν μέ χρις
ότου τους έδειχνε την εφημερίδα που δημοσίευε
την είδηση. Μίλησε με πολλούς επισήμους, πήγε
ακόμα και στην μυστική αστυνομία και τους ρώτη σε πως θα εφαρμόσουν την απαγόρευση.”
Η σεξουαλική ελευθερία ήταν κοινή λογική στη
Ρωσία μέχρι το 1933 λέει ο Χίλι. “Θεωρείτο κομμάτι της σεξουαλικής επανάστασης ότι η Ρωσία
δεν καταδίωκε ανθρώπους όπως κάνουν οι “αστικές, υποκριτικές χώρες, όπου οι ηθικοί και θρησκευτικοί περιορισμοί τροφοδοτούνται από τις
παλιές προκαταλήψεις’”.
Σε αντίθεση με αυτό, τη δεκαετία του 1930, οι
κονδυλοφόροι του Στάλιν υποστήριζαν ότι όλοι οι
ομοφυλόφιλοι ήταν πράκτορες και φασίστες.
Τα ιδανικά της επανάστασης ξεριζώθηκαν και
ανατράπηκαν. Οι κατακτήσεις και οι εκλάμψεις
ελευθερίας σε όλες τις σφαίρες της ανθρώπινης
ζωής καταστράφηκαν από την αντεπανάσταση
του Στάλιν.

Aπό την εφημερίδα Socialist Worker
του Λονδίνου
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ITAΛIA

O Πρόντι
αναβαθμίζει την
αμερικάνικη βάση
στη Bιτσέντζα

Τ

ην πρόθεσή του να επιτρέψει την επέκταση της αμερικανικής
στρατιωτικής βάσης της Βιντσέντζα ανακοίνωσε την περασμένη
βδομάδα ο Ρομάνο Πρόντι, ο “κεντροαριστερός” πρωθυπουργός της Ιταλίας. Η δήλωσή του προκάλεσε σοκ σε ολόκληρη την χώρα. Ακόμα και υπουρ γοι και ηγετικά στελέχη της κεντροαριστεράς
αναγκάστηκαν να διαχωρίσουν την θέση τους από τον Πρόντι. Πολλοί
δεν δίστασαν να τον κατηγορήσουν ανοιχτά για προδοσία.
“Η εμφανώς λανθασμένη απόφαση του Ρομάνο Πρόντι δεν κλείνει
το ζήτημα της Βιντσέντζα αλλά, αντιθέτως, το ανοίγει” δήλωσε ο Αλφιο
Νικότρα, ο επικεφαλής του Τμήματος Ειρήνης της “Ριφοντατσιόνε”,
της Κομμουνιστικής Επανίδρυσης, που είναι το τρίτο μεγαλύτερο κόμμα του κυβερνητικού συνασπισμού.
Εκατομμύρια Ιταλοί ψήφισαν τον περασμένο Απρίλη τον κεντροαριστερό συνασπισμό με την ελπίδα ότι θα έδινε ένα τέλος στην πολεμοκάπηλη, φιλοαμερικανική πολιτική του Σίλβιο Μπερλουσκόνι. Από τότε
μέχρι σήμερα, όμως, το μόνο που τους έχει χαρίσει η νέα κυβέρνηση
είναι την μια απογοήτευση μετά την άλλη.
Ο Πρόντι διέταξε μεν την απόσυρση όλων των Ιταλικών στρατευμάτων από το Ιράκ -μια απόφαση την οποία πολλά στελέχη της κεντροαριστεράς προσπάθησαν να παρουσιάσουν σαν μεγάλη νίκη του αντιπολεμικού κινήματος. Ταυτόχρονα, όμως, σαν αντάλλαγμα απέναντι
στον Μπους, αύξησε τις ιταλικές δυνάμεις στο Αφγανιστάν. Από τις
31.000 Νατοϊκούς στρατιώτες που πολεμάνε σήμερα στο Αφγανιστάν,
οι 2.000 προέρχονται από την Ιταλία. Και τώρα ετοιμάζεται να κάνει
ένα ακόμα βήμα προσέγγισης εγκρίνοντας το αμερικανικό αίτημα για
την επέκταση της βάσης της Βιντσέντζα.
“Εχοντας αποσύρει τα Ιταλικά στρατεύματα από το Ιράκ” σχολιάζει η
εφημερίδα Financial Times, “ο κύριος Πρόντι πασχίζει να δείξει στις ΗΠΑ
ότι μπορούν να τον υπολογίζουν σαν έναν καλό σύμμαχο όσον αφορά
στο Ιράκ και στην βάση της Βιντσέντζα”. Το ίδιο ακριβώς, όμως, ήταν που
πάσχιζε να δείξει και ο Μπερλουσκόνι -για αυτό τον μισούσαν εκατομμύρια άνθρωποι στην Ιταλία. Η πίεση αυτή του αντιπολεμικού κινήματος και
της κοινής γνώμης είχε αναγκάσει, άλλωστε, ακόμα και τον ίδιο τον
Μπερλουσκόνι να μιλάει δημόσια για απόσυρση των Ιταλικών στρατευμά των από το Ιράκ -αρκετούς μήνες πριν διατάξει την απόσυρση ο Πρόντι.

Συνασπισμός
Τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής έχουν διχάσει τον κεντροαριστερό συνασπισμό. Η Ριφοντατσιόνε είχε παίξει, τα προηγούμενα χρόνια, πρωταγωνιστικό ρόλο στο διεθνές αντιπολεμικό κίνημα. Η τεράστια συμμετοχή στην αντιπολεμική διαδήλωση του Νοέμβρη του 2002
στην Φλωρεντία -μια διαδήλωση που είχε καλέσει το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Φόρουμ- ήταν σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα της δικής της κινητοποίησης. Ο Νικότρα απείλησε τον Πρόντι ακόμα και με μια μεγάλη πανι τα λι κή δια δή λω ση αν η κυ βέρ νη ση προχω ρή σει πράγ μα τι στην
έγκριση του αμερικανικού αιτήματος για την Βιντσέντζα.
Η κεντροαριστερά διαθέτει μια ελάχιστη πλειοψηφία στην ιταλική
γερουσία. Η κυβέρνηση του Πρόντι εξαρτάται από την ψήφο εμπιστοσύνης των βουλευτών της Ριφοντατσιόνε. Η Ριφοντατσιόνε, με άλλα
λόγια, βρίσκεται σε ρόλο “ρυθμιστή” -για να χρησιμοποιήσουμε την
κοινοβουλευτική φρασεολογία. Θεωρητικά θα μπορούσε να εκβιάσει
την κυβέρνηση να αποδεχτεί την θέληση του κόσμου -στα γκάλοπ το
62% των κατοίκων της Βιντσέντζα είναι αντίθετοι στην επέκταση της
βάσης, ενώ η πλειοψηφία των Ιταλών είναι αντίθετοι στον πόλεμο “κατά της τρομοκρατίας” του Μπους.
Στην πράξη αυτό που γίνεται, όμως, είναι ακριβώς το αντίθετο: από
ρυθμιστής η Ριφονταστιόνε έχει γίνει “ρυθμιζόμενη”. Ο Πρόντι παίρνει
τις αποφάσεις του -να στείλει και άλλα στρατεύματα στο Αφγανιστάν,
να εγκρίνει τα αιτήματα του Μπους, να συνεχίσει να δεσμεύεται από
τις αποφάσεις των προηγούμενων κυβερνήσεων του Μπερλουσκόνικαι οι βουλευτές της αριστεράς αναγκάζονται να υποχωρήσουν και να
συνεχίσουν να δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης. Ποιός μπορεί να πάρει την
ευθύνη να ρίξει την κυβέρνηση άλλωστε;
Μέσα στην αριστερά διεθνώς πολλοί είχαν καταγγείλει σαν “δεξιά
στροφή” την απόφαση της Ριφοντατσιόνε να συμμετέχει στον κεντροαριστερό συνασπισμό του Πρόντι. Τώρα φαίνεται ανάγλυφα και τραγικά πόσο δίκαιο είχαν. Οσο πιο γρήγορα διορθώσει αυτό το “λάθος” η
ηγεσία της Ριφοντατσιόνε τόσο καλύτερα θα είναι και για την αριστερά
και για το κίνημα στην Ιταλία -και όχι μόνο.

Σωτήρης Kοντογιάννης

BOΛIBIA-H μάχη της Kοτσαμπάμπα

Η

Κοτσαμπάμπα είναι η τρίτη μεγαλύ τε ρη πόλη της Βο λι βίας. Το
2000 ήταν το κέντρο ενός μεγάλου αγώ να που ανέ τρεψε την ιδιωτικοποίηση του νερού. Ηταν το σημείο εκκίνη σης για τα μεγά λα κι νή μα τα που τα
επόμενα χρόνια θα ανέτρεπαν δυο νεοφιλελεύθερους προέδρους και θα έφερναν
τη Βολιβία στα πρόθυρα της επανάστασης.
Τώρα η ίδια πόλη γίνεται το επίκεντρο
της σύ γκρου σης ανά με σα στο κί νη μα
που ανέδειξε τον Εβο Μοράλες πρόεδρο
και τη δεξιά που θέλει να προστατέψει τα
προνόμια της άρχουσας τάξης.

METAΠTYXIAKOI
NOMIKHΣ AΠΘ
Την Τρίτη 16 Γενάρη πραγματοποι ή θη κε Γε νι κή Συ νέ λευ ση του
Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών
και Υπο ψήφιων Διδακτό ρων Νο μικής του ΑΠΘ, όπου υπερψηφίστηκε
με με γά λη πλειο ψη φία το κοι νό
πλαίσιο της Αριστερής Συσπείρωσης-Tabula Rossa (όπου συμμετέχουν και τα μέλη της Πρωτοβουλίας
Γένοβα), της Δημοκρατικής Πρωτοβουλίας που πρόσκεινται στο ΠΑΣΟΚ και της Παρέμβασης (Ανεξάρτη τοι), ενάντια στην αναθεώρηση,
το νόμο πλαίσιο και την αξιολόγηση,
με αιτήματα για την ελεύθερη πρόσβαση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και την αύξηση των δαπανών για την παιδεία, όχι για εξοπλισμούς και πολέμους.
Η Ανα νε ω τι κή Πρω το πο ρία
(ΔΑΠ) απομονώθηκε στηρίζοντας
τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια, όπως και
η ΠΑΣΠ που πήρε 6 ψήφους αρνούμενη κάθε κινητοποίηση. Ηδη ο
Σύλλογος ετοιμάζει τη συμμετοχή
του στο συλλαλητήριο της Τετάρτης 24 Γενάρη στη Θεσσαλονίκη
και εκδήλωση την επόμενη ημέρα,
αφιερωμένη στους πρωτοετείς και
την πά λη του κι νή μα τος ενά ντια
στην συνταγματική αναθεώρηση.

Μπάμπης Κουρουνδής,

μέλος του ΔΣ Συλλόγου Μεταπτυχιακών Φοιτητών & Υποψήφιων Διδακτόρων Νομικής ΑΠΘ

Στις 11 Γενάρη αυτή η σύγκρουση κατέληξε σε βίαιες συγκρούσεις ανάμεσα
στις παρακρατικές οργανώσεις που υποστηρίζουν το δεξιό νομάρχη Μάνφρεντ
Ρέγιες Βίλα και τους εργάτες, καλλιεργητές κό κας και αγρό τες που για μέ ρες
απεργούσαν, διαδήλωναν και είχαν καταλά βει την κε ντρι κή πλα τεία της πό λης
απαιτώντας την παραίτηση του νομάρχη.
Το αποτέλεσμα ήταν τρεις νεκροί και πε ρίπου 100 τραυματίες και από τις δυο
πλευρές.
Τρεις μέ ρες πριν, στις 8 Γε νά ρη η
αστυνομία είχε επιτεθεί στους διαδηλωτές που πολιορκούσαν το νομαρχιακό μέ-

ΦPONTIΣTHPIA
Πριν ενάμισι μήνα απολύθηκε
καθηγητής από το φροντιστήριο
Ευρωπαϊκή Πορεία στα Άνω Πετράλωνα. Για να γλιτώσει η ιδιοκτήτρια όμως την καταβολή της
αποζημίωσης δε δίστασε να καταφύγει στη συκοφαντία, κατηγορώντας τον για σεξουαλική παρενόχληση γνωρίζοντας την ευαισθησία
των γονιών πάνω στο θέμα έτσι
όπως έχει αναδειχθεί τελευταία
στα κανάλια.
Έτσι, πέρα από τους μισθούς
πείνας και τα ελαστικά ωράρια οι
καθηγητές της ιδιωτικής εκπαίδευσης και παραπαιδείας έχουν πλέ ον ν’ αντιμετωπίσουν και τον κίνδυνο να καταστρέφονται ηθικά και
επαγγελματικά για να γλιτώσουν
οι εργοδότες το ποσό της αποζη μίωσης. Αυτός ο εργασιακός μεσαίωνας επικρατεί στην ιδιωτική
εκπαίδευση και θέλει η κυβέρνηση
να εφαρμόσει σε όλη την παιδεία.
Πέρα από τη μήνυση που κατέθεσε ο απολυμένος καθηγητής για
συκοφαντία, η Αυτόνομη Εργατική
Πρωτοβουλία, μαζί με την Παρέμ βαση Κατοίκων Φιλοπάππου και την
Πρωτοβουλία Γένοβα Πετραλώνων
κάνανε μια πρώτη συγκέντρωση
συμπαράστασης αμέσως μετά τις
γιορτές μπροστά στο φροντιστήριο
και ετοιμάζουν πορεία στα Άνω Πετράλωνα την 1η Φλεβάρη.

Τάνια Βριζάκη

γα ρο, με δα κρυ γό να και κλομπς. Την
επόμενη μέρα, το συνδικάτο των εργαζόμενων στην ύδρευση έκλεισε την παροχή
νερού στην πόλη για μερικές ώρες. Η
κυ βέρ νη ση του Μο ρά λες απέ λυ σε τον
επικεφαλής της αστυνομίας αλλά δήλωσε ότι ο νομάρχης πρέπει να παραμείνει
στη θέση του.
Ο Ρέγιες Βίλα είχε προσπαθήσει να
καλέσει ένα δημοψήφισμα για την «περιφερειακή αυτονομία». Αυτό είναι ένα τέχνασμα της δεξιάς για να αποφύγει την
ισχύ νόμων της κεντρικής κυβέρνησης
που εθνικοποιούν βασικούς κλάδους της
οικονομίας.

Oμιλητής
από Aργεντινή
«Λατινική Αμερική ...μια ήπειρος που αντιστέκεται...ιδιωτικοποίηση της εκ παίδευσης» έχει τίτλο
εκ δή λω ση- συ ζή τη ση με ομι λη τή τον καθη γη τή
του πα νε πι στη μίου Tucuman της Αρ γε ντι νής,
Eduardo Rosenzaig, που θα αναλύσει τις εκπαιδευτικές εξελίξεις στις χώρες της Λατινικής Αμερικής. Η εκδή λω ση γί νεται την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου και ώρα 6.45μμ στην Αίθουσα Εκδηλώσεων της ΟΤΟΕ (Βησσαρίωνος 9, 4ος οροφος) και
διοργανώνεται από τον Εκπαιδευτικό Ομιλο και τα
περιοδικά Αντιτετράδια της Εκπαίδευσης και Ουτοπία.

Παρουσίαση
βιβλίου
Τα δύο πρώτα άλμπουμ της σειράς εκδόσεων
«Πόλεις του Κόσμου» του Πάνου Τότσικα, παρουσιά ζο νται την Πα ρα σκευή 26 Ια νουα ρί ου στις
8.30μμ στο Βιβλιοπωλείο «Απρόβλεπτο» (Ρήγα Φεραίου 25, κεντρική πλατεία Ηλιούπολης).
Τα άλμπουμ με γενικό τίτλο «ανιχνεύοντας το
εφήμερο», αφορούν την Αθήνα και το Σαν Φραντσί σκο και πε ρι λαμ βά νουν φω το γρα φημέ να
γκράφιτι, τοιχογραφίες και επιγραφές. Ομιλητές
στην παρουσίαση θα είναι οι: Σώτη Τριανταφύλλου, συγγραφέας, Γιάννης Κουκουλάς, δημοσιογράφος, συγγραφέας, Γιολάντα Τσιαμπόκαλου (Sa dahzi nia), μέ λος των Active Mem ber,
συγγραφέας.
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Oι καθαρίστριες σχολείων
ξανά στο πόδι
Προχωρούν οι προετοιμασίες για την 24ωρη απεργία που
έχει προκη ρύξει το συντονιστικό συμβασιούχων και η ΓΣΕΕ
την Πέμπτη 15 Φλεβάρη. Την ίδια ημέρα θα γίνει συγκέντρωση όλων των συμβασιούχων στον Αρειο Πάγο, όπου πρόκειται
να συζητηθεί η αναίρεση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου
κατά της ομόφωνης απόφασης της ολομέλειας που δικαιώνει
δικαστικά τους συμβασιούχους. Τις επόμενες ημέρες πρόκειται να κυκλοφορήσει αφίσα και προκήρυξη του Συντονιστικού.
Την Πέ μπτη και Παρασκευή 1 και 2 Φλεβάρη οι καθαρίστριες Δημοσίων Σχολείων προχωρούν σε 48ωρη πανελλαδι κή απεργία. Την πρώτη ημέρα καλούν σε πανελλαδικό συλλαλητήριο στις 10πμ στην πλατεία Κλαυθμώνος.
Οι κα θα ρί στριες δια μαρ τύ ρο νται για τον εμπαιγ μό της
υπουργού Παιδείας, που αιφνιδιαστικά προχώρησε σε «διόρθωση» προηγούμενης υπουργικής απόφασης με την οποία μεταθέτει την καταβολή της δαπάνης για τη μισθοδοσία των καθαριστριών δημοσίων σχολείων Α βάθμιας και Β βάθμιας Εκπαίδευσης στους Δήμους και τις Κοινότητες.
Στις 7 Δεκέμβρη του 2006 η Γιαννάκου ύστερα από δεκαετίες αγώνων προχώρησε στην υπογραφή της μετατροπής των
συμβάσεων 2.500 περίπου καθαρίστριών σε αορίστου χρόνου,
σαν το πρώτο βήμα για την υλοποίηση της υπόσχεσης για τη
μονιμοποίηση 8.000 περίπου καθαριστριών. Και ενώ το σωματείο περίμενε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για την υλοποίηση της απόφασης και για τις υπόλοιπες εργαζόμενες, ξαφνικά
η νέα απόφαση της υπουργού Παιδείας, που δε συνοδευόταν

φυσικά με τα ανάλογα κονδύλια για τη μισθοδοσία των καθαριστριών από τους Δήμους, ξεσήκωσε αντιδράσεις. Η Γιαννάκου
έτρεξε στη συνέχεια να πει ότι πρόκειται για «λάθος» και έριξε
τις ευθύνες στο γενικό διευθυντή του υπουργείου Παιδείας,
ενώ δήλωσε στα κανάλια και στην ΚΕΔΚΕ ότι θα διορθωθεί και
ότι το κόστος μισθοδοσίας θα αναλάβει το υπουργείο.
«Εμείς δεν έχουμε στα χέρια μας καμία επίσημη απόφαση
και γι’ αυτό λέμε να τους ταρακουνήσουμε με την απεργία
μας», μας είπε η Στέλλα Γερασιμάτου πρόεδρος του Σωματείου Καθαριστριών Δημοσίων Σχολείων Αθήνας. «Ζητάμε να
μας εντάξουν αποκλειστικά στο υπουργείο Παιδείας. Επίσης
έχουμε και άλλα αιτήματα. Ζητάμε να αναγνωριστεί η προϋπηρεσία μας, που σε πολλές συναδέλφους είναι δέκα και δεκαπέντε χρόνια, πράγμα που θα έχει επιπτώσεις στους μι σθούς και στις συντάξεις μας».
Oι καθαρίστριες σχολείων έχουν δείξει με τους αγώνες
τους ότι έχουν τη δύναμη να ξεπερνούν τις τρικλοποδιές της
Γιαννάκου. Πολύ πριν από τις καταλήψεις των φοιτητών, ήταν
εκείνες που με την κατάληψη στο υπουργείο Παιδείας, είχαν
αναγκάσει τη Νομική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας να
αποφασίσει μέσα σε μία νύχτα ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Τώρα μαζί με τις φοιτητικές καταλήψεις και
τους πανεπιστημιακούς που συνεχίζουν δυναμικά τον αγώνα
ενάντια στην ιδιωτικοποίηση της Παιδείας, μπορούν να αναγκάσουν τη Γιαννάκου και τον Καραμανλή να μαζέψουν όλα
μαζί τα «λάθη» τους και να φύγουν.

ΔIAΔHΛΩΣH ΣTO ΓOYΔH
Συγκέντρωση διαμαρτυρίας καλεί
την Τετάρτη 31/1 στις 7μμ στην είσοδο
της Κατεχάκη η “Επιτροπή Αγώνα για
το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή”.
Την ίδια ημέρα ξεκινούν οι πολυδιαφημισμένες παραστάσεις της “Λίμνης των
Κύκνων”, και γίνονται τα επίσημα εγκαίνια του πολυτελές Μπάντμιντον, του «μεγαλύτερου θεατρικού χώρου» στην Ελλάδα, χωρητικότητας 2.400 θέσεων, το
οποίο κατασκευάστηκε στο χώρο του παλιού στρατοπέδου Γουδή, την περίοδο
των Ολυμπιακών Αγώνων. Ο χώρος του

παλιού στρατοπέδου 4.500 στρεμάτων
εδώ και χρόνια είχε δεσμευτεί για τη δημιουργία μητροπολιτικού πάρκου αρμοδιότητας των 4 όμορων δήμων.
Στην “Επιτροπή Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή” συμμετέ χουν μία σειρά τοπικοί φορείς, δημοτικές παρατάξεις, ανάμεσά τους και η
Συμμαχία για την Υπερνομαρχία, σύλλογοι από τους εμπλεκόμενους δήμους. Ολοι οι φορείς απαιτούν την ακύρωση της σύμβασης παραχώρησης και
την απόδοση του χώρου στους πολίτες

ΣEΪX ΣOY
Έμπρακτη απάντηση στις πολιτικές υποβάθμισης της
συνταγματικής προστασίας του δάσους έδωσε η «Οικολογία-Αλληλεγγύη» με τους οικολόγους της Θεσσαλονίκης. «Ως συνέχεια των αγώνων που έχουμε κάνει χρόνια
τώρα για την υπεράσπιση των περιαστικών δασών, δείχνουμε το δρόμο που θα πρέπει να ακολουθήσει η πολιτεία, οι πολιτικοί και κοινωνικοί φορείς: είναι ο δρόμος
της δημιουργίας, της προσφοράς και της ανάπτυξης των
δασών και όχι της καταστρο φής, της υποβάθμισης και
της εξυπηρέτησης των ιδιοτελών συμφερόντων», δήλωσε ο νομαρχιακός σύμβουλος Μιχάλης Τρεμόπουλος.
Η δενδροφύτευση στο Σέιχ Σου ήταν η οικολογική απάντηση στην αναθεώρηση του άρθρου 24 του Συντάγματος
για τα δάση. Με την προτεινόμενη αναθεώρηση αίρεται η
συνταγματική προστασία δεκάδων εκατομμυρίων στρεμμάτων δασικών εκτάσεων και περιορίζεται δραματικά το
ποσοστό των προστατευόμενων δασών, προς όφελος των
ιδιωτικών συμφερόντων. «Συγκρουόμαστε με τα συμφέρο ντα, υπερασπίζουμε το δημόσιο συμφέρον και την ποιότη τα ζωής όλων», ήταν το μήνυμα που ήθελαν να περάσουν
οι συμμετέχοντες στη πρωινή, σε μέρα και ώρα εργασίας,
δενδροφύτευση, ως άμεση απάντηση στην απόφαση της
επιτροπής της Βουλής να εισηγηθεί στην Ολομέλεια την
αναθεώρηση του άρθρου 24 του Συντάγματος.
Η δενδροφύτευση έγινε σε μια καμένη έκταση του Σέιχ Σου το 1997, πάνω από την Άνω Τούμπα, που είχε
όμως ξανακαεί πριν δύο χρόνια και δεν είχε πια τη δυνα τότητα της φυσικής αναγέννησης. Την Κυριακή, 21/1 η
Οικολογία Αλληλεγγύη έκανε νέα δενδροφύτευση στην
Απολλωνία, σε μια ευαίσθητη οικολογικά περιοχή, που
δοκιμάστηκε από τις πλημμύρες του Οκτωβρίου.

για τη δημιουργία πάρκου.
Η κυβέρνηση μέσα σε μια νύχτα παραχώρησε το οικόπεδο στα “Ολυμπιακά Ακίνητα”, που το δημοπράτησαν σε
μια ιδιωτική κοινοπραξία με συνοπτικές
διαδικασίες, εκχωρώντας ουσιαστικά
ένα ακόμη φιλέτο δημόσιας περιουσίας
στην ιδιωτική πρωτοβουλία.
Η Επιτροπή Αγώνα, καλεί την Πέμπτη 25/1 σε συνέντευξη τύπου με στόχο την μεγαλύτερη ενημέρωση και κινητοποίηση των εργαζόμενων και της
νεολαίας της περιοχής.

XΩMATEPH
Οι τόνοι και τα ύψη των σκουπιδιών ανεβαίνουν καθημερινά πέρα
από κάθε πρόβλεψη και έλεγχο. Ατυχήματα όπως αυτό του οδηγού
που ακρωτηριάστηκε επιβεβαιώνουν με τον πιο τραγικό τρόπο αυτή
την κατάσταση. Ετσι «επιβάλλεται» η δημιουργία «ενδιάμεσων προσωρινών κυττάρων» που γεμίζουν μέσα σε μερικούς μήνες. Ο
ΕΣΔΚΝΑ συμφωνεί στην δημιουργία αυτών των εκτάσεων (πάντα
στη γειτονική μας περιοχή, ανάμεσα στα Α. Λιόσια και τη Φυλή)
όπου γίνονται μικρές χωματερές μέχρι που τελικά να επιβάλλουν
την μεγάλη χωματερή στη Φυλή (θα συγκεντρώνει το 80% των
σκουπιδιών του λεκανοπεδίου). Οι περιοχές αυτές ανήκουν σ’ εκείνες του «Νέου ΧΥΤΑ» της Φυλής για τον οποίο εκκρεμεί ακόμα, πάνω από ένα χρόνο, η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για
την νομιμότητα ή όχι της κατασκευής του.
Στην πραγματικότητα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας όπως
και αυτές του ΠΑΣΟΚ με τους περιφερειακούς σχεδιασμούς που
έφτιαξαν έχουν σταθεί εξαιρετικά συνεπείς, αρνούνται να αποκλίνουν απ’ την ταξική επιλογή που φορτώνει για άλλη μια φορά όλων
των ειδών τα σκουπίδια και τους ρύπους των βιομηχανιών στο Θριάσιο Πεδίο και μέσα στα σπίτια μας. Οι αγώνες των κατοίκων για το
κλείσιμο της Χωματερής πρέπει να συνεχιστούν. Τα Δημοτικά Συμβούλια όλων των γύρω περιοχών οφείλουν να πάρουν πρωτοβουλίες μάχης για να σταματήσουμε αυτές τις κυβερνητικές επιλογές.
Ολοι μαζί παλεύουμε για να κλείσει τώρα η Χωματερή και όλα τα
ενδιάμεσα κύτταρα. Καμιά επιπλέον επιβάρυνση απ’ την επεξεργασία
των σκουπιδιών στην περιοχή μας. Καμία δίωξη να μην πραγματοποιη θεί ενάντια στους κατοίκους των περιοχών μας που παλεύουν για την
απομάκρυνση των Χωματερής και διώκονται. Αγώνας διαρκείας μέχρι
την απομάκρυνση της Χωματερής από τη Δυτική Αθήνα. Η Πρωτοβου λία Κατοίκων καλεί όλους τους δημότες της Πετρούπολης σε διαδή λωση μαζί με την ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ τη ΔΕΥΤΕΡΑ 5 ΦΛΕΒΑ ΡΗ, 6μμ στην πλατεία κλαυθμώνος πορεία στο Mέγαρο Mαξίμου

NOΣOKOMEIAKOI ΓIATPOI

Τ

η σκυτάλη από τους νοσοκομεια κούς γιατρούς παίρ νουν αυτή την εβδομάδα μία
σει ρά νο σοκομεία που ορ γα νώ νουν κινητοποιήσεις διεκδικώντας
όλα τα αιτήματα που ανέδειξαν οι
νοσοκομειακοί γιατροί της Αθήνας
και του Πειραιά με την πενθήμερη
απεργία τους στις 15-19 Γενάρη.
Την Τε τάρ τη 24 Γε νά ρη στά ση
εργασίας, συγκέντρωση στο αμφιθέατρο στις 10.30πμ και στη συνέχεια κλείσιμο της Μεσογείων οργανώ νει ο Σύλ λο γος Ερ γα ζο μέ νων
μαζί με την πενταμελή της ΕΙΝΑΠ
του νοσοκομείου Σωτηρία. Την ίδια
ημέρα και ώρα συγκέντρωση στην
πύλη οργανώνουν και οι εργαζόμενοι στο νοσοκομείο Δαφνί, διαμαρτυρόμενοι για τις τραγικές ελλείψεις στη χρηματοδότηση του νοσο κομείου. Επίσης στις 24/1 στο προαύλιο του νοσοκομείου Αγλαϊα Κυριακού στις 9πμ, η ΠΟΕΔΗΝ οργανώ νει ανοι χτή συ γκέ ντρω ση δια μαρ τυ ρί ας με βα σι κό αί τη μα τις
προ σλή ψεις προ σω πι κού και την
ασφαλή λειτουργία του νοσοκομείου.
Επίσης ο Σύλλογος Εργαζομέ νων στο νοσοκομείο Δρομοκαϊτειο
ξεκίνησε τη Δευτέρα 22/1 στάση
εργασίας από τις 10πμ-2μμ, σφρά γι σμα της εφη με ρί ας όλο το
24ωρο και αποκλεισμό της Ιεράς
Οδού στις 10πμ στο ύψος του Νοσοκομείου. Η ίδια μορφή κινητο ποίησης θα επαναλαμβάνεται κάθε
Δευτέρα και Πέμπτη όπου είναι για
το νοσοκομείο ημέρες εφημερίας,
μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των εργαζομένων που αφορούν
κυρίως προσλήψεις προσωπικού.
Οπως αναφέρει ανακοίνωση του
σω μα τεί ου έχει να προ σλη φθεί
προσωπικό 3 χρόνια αν και μειώθηκε κατά πενήντα υπαλλήλους με
συ ντα ξιο δο τή σεις-με τα τά ξεις
–αποσπάσεις, από τις 1400 οργανικές θέσεις οι 800 είναι σήμερα κενές, ενώ οι ασθενείς παραμένουν
«αποθηκευμένοι και χωρίς δικαιώματα».
Ο συντονισμός γιατρών και νοσηλευτών είναι η δεύτερη νίκη της
5νθήμερης απεργίας της ΕΙΝΑΠ. Η
πρώ τη ήταν το γε γο νός ότι δύο
ημέ ρες πριν την έναρ ξή της, ο
Αβρα μό που λος ανα γκά στη κε να
ψηφίσει τροπολογία για την ανα στο λή της εφαρ μο γής του νέ ου
ωραρίου, η εφαρμογή του οποίου
θα σή μαι νε ελα στι κο ποί η ση της
εργασίας τους και πετσόκομα των
αμοιβών των γιατρών.
Ωστόσο στη Γενική Συνέλευση
της ΕΙΝΑΠ που έγινε την περασμένη Πέμπτη 18/1 στο νοσοκομείο
Σωτηρία, φάνηκε ότι οι εκλεγμένες παρατάξεις στο ΔΣ της ΕΙΝΑΠ
εκτί μη σαν ότι αυ τή η απερ γία
ήταν λίγο πολύ «λάθος», ενώ συμφώνησαν οι αποφάσεις για την πορεία των κινητοποιήσεων να παρθούν σε επό με νο ΔΣ της ΕΙ ΝΑΠ
και όχι σε ανοιχτό ΔΣ μπροστά
σε δε κά δες απερ γούς για τρούς
που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση, όπως πρότεινε το Νυστέρι.
Μάλιστα ο πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ
Τσούκαλος προσπάθησε να αφαιρέσει το λόγο από εκπρόσωπο της
καταλήψης της Ιατρικής που χαιρέτησε την απεργία των γιατρών

και πρότεινε συντονισμό και κοινή
δράση γιατρών και φοιτητών. Το
ίδιο κάλεσμα έκανε στη συνέχεια
και η Δήμητρα Λιναρδάκη από την
κατάληψη της Νομικής. Οι προθέσεις της παράταξής του φάνηκαν
την επό με νη ημέ ρα στο Γε νι κό
Συμ βού λιο της ΟΕΝ ΓΕ, όπου οι
παρατάξεις ΔΗΚΝΙ, ΠΑΣΚ, και ΑΕΓ
πρότειναν ξανά διάλογο για εφαρ μογή της Κοινοτικής Οδηγίας για
το ωράριο.
Απέναντι σε αυτές τις ηγεσίες η
επιτυχία της πενθήμερης απεργίας
και η συ νέ χεια της δρά σης των
γιατρών μαζί με τους νοσηλευτές
είναι μία τεράστια νίκη.
Ο Γιάννης Τριά νος από το ΔΣ
του Σωματείου εργαζομένων στο
Σωτηρία είπε στη ΓΣ της ΕΙΝΑΠ:
«Μα ζί με την πε ντα με λή της ΕΙ ΝΑΠ πήραμε κοινή απόφαση και
εί μα στε σί γου ροι για τα θε τι κά
αποτελέσματα. Ο πόθος μας είναι
να συναντηθούμε μαζί με το σύλλογο γιατρών και τους φοιτητές
για να πα λέ ψου με για τα κοι νά
μας προβλήματα. Παλεύουμε για
δημόσια υγεία, προλήψεις και κα ταδικάζουμε την κοινοτική οδηγία
που αφο ρά το ωρά ριο των για τρών, για τί πιστεύ ου με ότι μετά
τους γιατρούς θα έρθει και η σειρά μας.

Συνέχεια
Πα λεύ ου με για να χα ρα κτη ρι στούν τα νοσοκομεία ανθυγιεινός
χώρος, μείωση των ορίων ηλικίας
συνταξιοδότησης, 1300 βασικό μισθό στην ΥΕ κα τη γορία και 1600
στο νεοδιόριστο ειδικευόμενο γιατρό. Είναι αιτή ματα που μπορούν
να θεωρηθούν κοινό πλαίσιο. Την
επόμενη Τετάρτη θα προχωρήσουμε σε κλείσιμο του δρόμου και θέλουμε να έχει συνέχεια ο αγώνας
μας με κορύφωση ένα πανελλαδικό συλλαλητήριο».
«Η βάση επέβαλε τη θέλησή της
απέναντι στις ηγεσίες που αρνούνται να δώσουν τη μάχη», είπε ο
Θα νά σης Σταυρίδης από την Πενταμελή του Σωτηρία και το Νυστέρι. «Η επίθεση Αβραμόπουλου
ήταν το φι τί λι που άνα ψε μέ σα
στον κό σμο. Το μέλ λον που θέ λουν να επι βά λουν στα νο σο κο μεία είναι όπως το Ασκληπιείο που
θέ λει να αγο ρά σει η Μαρ φίν ή
όπως το Ερί κος Ντι νάν όπου ο
Μαρτίνης εκβιάζει και απολύει νοσηλευτές.
Την πενθήμερη απεργία της ΕΙ ΝΑΠ την επέβαλε η δύναμη ενός
κινήματος μέσα στους γιατρούς
που έρχεται να ξεπεράσει τα γραφειοκρατικά εμπόδια της ηγεσίας.
Αυ τό το κί νη μα απευ θύν θη κε
στους ασθε νείς, ορ γά νω σε συ γκεντρώσεις στις πύλες των νοσοκομείων και οδήγησε στο συντονισμό με τους εργαζόμενους.
Μέσα στις γιορτές κυκλοφόρησε
αφίσα της απεργιακής επιτροπής,
κόντρα στην αδράνεια της ΕΙΝΑΠ,
ενώ υπήρξαν πρωτοβουλίες γιατρών σε πολλά νοσοκομεία που
πήραν πάνω τους το ζήτημα της
ενη μέ ρω σης. Δεν εί ναι ώρα για
γραφειοκρατικούς ελιγμούς. Nα
ορίσουμε νέα ΓΣ της ΕΙΝΑΠ για
να κλι μα κώ σου με μα ζί με τους
φοιτητές».

O Eισαγγελέας Eφετών άσκησε έφεση
στην απόφαση που απέρριψε
ομόφωνα την απέλαση του Tζαβέντ

O

Eισαγγελέας Eφετών κ.Παντελής άσκησε
έφεση κατά του βουλεύματος με το οποίο
απορ ρί πτε ται το αίτη μα απέλα σης του
Tζαβέντ Aσλάμ στο Πακιστάν. Tώρα η υπόθεση θα
εκδικαστεί στον Aρειο Πάγο σε ημερομηνία που
δεν έχει ακόμη ορι στεί. H έφε ση εί ναι κα θα ρή
πρόκληση, καθώς το Συμβούλιο Eφετών είχε αποφασίσει ομόφωνα να μην απελαθεί ο Tζαβέντ. Διαβάστε παρακάτω πως καταρρέει η σκευωρία στο
δικαστήριο.
«Νίκησε η δημοκρατία και έχασε το κράτος» ήταν η
πρώτη δήλωση του Τζαβέντ Ασλάμ αμέσως μετά την
ανακοίνωση της απόφασης του Συμβουλίου Εφετών
που ομόφωνα απέρριψε το αίτημα της έκδοσής του
στη χούντα του Πακιστάν.
Η απόφαση ήταν μία πραγματική νίκη, που δικαιώνει όχι μόνο την Πακιστανική Κοινότητα αλλά
το ίδιο το αντιπολεμικό του κίνημα που παλεύει
ενάντια στο διεθνές παρακράτος. Είναι άλλη μία
νίκη κινήματος που από την πρώτη στιγμή δε δίστασε να καταγγείλει τις απαγωγές των πακιστανών και τις προσπάθειες συγκάλυψής τους μέσα
από τη συνεργασία των υπουργών Δημόσιας Τάξης Βουλγαράκη και Πολύδωρα με την Πακιστανική πρεσβεία για να φιμώσουν τον Τζαβέντ Ασλάμ
και όλα τα μέλη της Πακιστανικής Κοινότητας που
βρήκαν το θάρρος να προχωρήσουν σε αυτές τις
καταγγελίες.

Hσκευωρίακαταρρέει
οισκευωροίεπιμένουν

Aποκάλυψη
Σε όλη τη διάρκεια της δίκης που κράτησε σχεδόν τρεις ώρες αποκαλύφθηκε βήμα βήμα η στημέ νη σκευω ρία. Ολοι οι μάρ τυρες τόνι σαν ότι
πρόκειται για μία πολι τική δίω ξη που συνδέεται
άμεσα με την αποκάλυψη της υπόθεσης των απαγωγών από την πακιστανική κοινότητα.
«Η υπόθεση ξυπνά μνήμες της δικής μας ιστορίας», τόνισε ο Γ. Α. Μαγκάκης στην κατάθεσή του.
«Πάντα όταν εγκαθίσταται ένα τυρανικό καθεστώς
οι πολίτες αισθάνονται την ανάγκη να αντισταθούν, όπως έκανε ο Τζαβέντ. Η περίπτωσή του είναι πανομοιότυπη με ανάλογες καταστάσεις που
ζήσαμε και μεις. Ο πρόεδρος Τζαβέντ είναι ανεπιθύμητος για το καθεστώς. Μην ξεχνάμε την υπόθεση των 28 Πακιστανών που εξετάστηκαν με την
παρουσία βρετανών πρακτόρων. Ο άνθρωπος που
αγωνίζεται κατά της τυρανίας δεν είναι δυνατόν να
κάνει δουλεμπόριο. Παρόμοια αιτήματα είχαν έρθει και για πολλούς έλληνες που βρίσκονταν στο
εξωτερικό κατά τη διάρκεια της δικτατορίας αλλά
δεν εφαρμόστηκαν ποτέ. Και μόνο ότι κατήγγειλε
το καθεστώς και μίλησε για τη σύλληψη των 28
πακιστανών τους ενοχλεί τρομερά. Η προσωπική
μου εμπειρία λέει ότι και μόνο επειδή εξηγούσα
κά ποια πε ρι στα τι κά σε συ νε ντεύ ξεις τους ενο χλούσε. Η διεθνής εμπειρία λέει ότι χώρες τυρανικές εφαρμόζουν αυτές τις πρακτικές».
«Δεν υπάρχει στην Ελλάδα κοινότητα με τόσα
πολλά εγγεγραμμένα μέλη», είπε ο Γρηγόρης Φελώνης πρόεδρος του EKA. «Σαν ΕΚΑ μαζί με τα φιλειρηνικά κινήματα συνεργαστήκαμε με την Πακιστανική
Κοινότητα στις αντιπολεμικές διαδηλώσεις αλλά και
στα ζητήματα που αφορούν τους νόμους και τα ΠΔ
για τους μετανάστες. Οταν έγιναν τα γεγονότα στην
Αγγλία απήγαγαν και βασάνισαν πακιστανούς που εί χαν συγγενείς εκεί. Ολα αυτά αποκαλύφθηκαν με
πρωτοβουλία του Τζαβέντ. Για τον Μουσάραφ, τον
στυγνό δικτάτορα που κατέλαβε την εξουσία πραξικοπηματικά χωρίς εκλογές, ο Τζαβέντ είναι ενοχλητι κός. Πήγε το 2006 και ζήτησε εξηγήσεις γιατί δεν
αντέδρασε ο πρέσβης του Πακιστάν στην Ελλάδα για
τις απαγωγές και όταν γύρισε άρχισε η προπάθεια
ενοχοποίησής του. Πλησίασαν πολλούς από τους κα ταγγέλοντες και τους πρόσφεραν χρήματα για να
αλλάξουν τις καταθέσεις τους. Είμαι 100% σίγουρος
ότι κανένα από αυτά τα αδικήματα που τον κατηγο ρούν δεν ισχύει. Αν εκδοθεί στο Πακιστάν θα πάει
όπου πάνε όλοι οι ενοχλητικοί του συστήματος, στο

Oι μάρτυρες υπεράσπισης μαζί με τον Tζαβέντ.
Γκουαντανάμο».
«Ολη η υπόθεση είναι μία πολιτική δίωξη σε βάρος του με δημοκρατικό τρόπο εκλεγμένου προέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας από το 2005»,
είπε ο Γιάννης Σηφακάκης συντονιστής της Συμμαχίας Σταματήστε τον Πόλεμο. «Τον γνωρίζω από
τον Νοέμβρη του 2003 όταν έγιναν κάποια επεισόδια στη Νίκαια με θύματα Πακιστανούς μετανάστες και οργανώσαμε κινητοποίηση. Είχαμε μεγαλύτερη συνεργασία από τον Ιούλιο του 2005 όταν
τότε η πακιστανική κοινότητα και η Συμμαχία Σταματήστε τον Πόλεμο κάναμε την επίσημη καταγγελία ότι έγιναν οι απαγωγές λίγες μέρες μετά τις
βομβιστικές επιθέσεις στο Λονδίνο και τότε υπήρξαν μόνο λίγα σχόλια από το BBC. Στις αρχές Ιανουα ρί ου 2006 δώ σα με συ νέ ντευ ξη τύ που στη
ΓΣΕΕ και ανακοινώσαμε επίσημα και δημόσια τις
απαγωγές. Ο Βουλγαράκης είπε τότε ότι οι απαγωγές δεν έγιναν ποτέ.
Από τότε άρχισε η ταλαιπωρία του Τζαβέντ.
Από τον Ια νουά ριο μέ χρι το Μάρ τιο του 2006
υπήρξαν παρεμβάσεις προς τους καταγγέλλοντες
των απαγωγών να πάρουν πίσω τις καταθέσεις
τους. Σε έναν από τους ανθρώπους που έχουν καταθέσει κατά του Τζαβέντ εκρεμεί δίωξη εναντίον
του γιατί δωροδόκησε τους πακιστανούς να αλλά ξουν τις κα τα θέ σεις τους. Το Φε βρουά ριο του
2006 ο Tζαβέντ πήγε να ενημερώσει τους υπουργούς της χώρας του και του είπαν ότι δεν μπορούν
να κάνουν τίποτα. Γύρισε πίσω και συνέχισε να μιλά ει και να υπε ρα σπί ζε ται τα δι καιώ μα τα των
70.000 μελών της πακιστανικής κοινότητας.

Σύλληψη
Τότε το Μάρτιο άρχισε να στήνεται η σκευωρία.
Εγινε η σύλληψη του αδερφού του στο Πακιστάν
με την κατηγορία ότι πήρε λεφτά από δύο ανθρώπους για να τους φέρει στην Ελλάδα. Ο αδερφός
του με τά από 87 ημέ ρες αφέ θη κε προ σω ρι νά
ελεύθερος.
Το Σεπτέμβρη είχαμε την πανηγυρική αθώωση
του Τζαβέντ για την ίδια καταγγελία. Μετά βγήκε το
ένταλμα της Ιντερπόλ που βασίστηκε πάνω σε στη -

μένες καταθέσεις. Αποκλείεται 100% να έχει κάνει
αυτές τις πράξεις και αυτό φαίνεται από το στημένο
των κατηγοριών. Από τις καταθέσεις ο ένας, ο Αριφ,
είναι εδώ και αποκαλύπτει ότι τον εκβίασαν να καταθέσει κατά του Τζαβέντ».
Η μαρτυρία του Αριφ ήταν αποκαλυπτική. «Ηρθα
στην Ελλάδα το 2005. Εμεινα στον Ταύρο σε έναν
φίλο του Μοντασέρ Ικμπάλ. Με βρήκε ο Μοντασέρ Ικμπάλ και μου είπε να καταγγείλω ότι με έφερε
ο Τζαβέντ. Δεν είχα που να μείνω και με πιέσανε να
μιλήσω. Μου είπαν ότι ο Τζαβέντ είναι εχθρός του
Πακιστάν και ότι αν δεν τα καταγγείλω αυτά μετά
θα το μετανιώσω. Εδωσα 400 χιλ ρούπια στο Πακιστάν για να έρθω στην Ελλάδα. Δεν με έφερε ο
Τζαβέντ. Ξέρω ότι εκβιάσανε και άλλα παιδιά. Στην
αρχή δεν είχα πρόβλημα αλλά από τότε που είπα
την αλήθεια με απειλούνε. Κάποιοι συγγενείς του
Μοντασέρ πήγαν σπίτι μου και με απειλήσανε».
«Νιώθω ευγνωμοσύνη στο πρόσωπο του Τζαβέντ, που είχε το ανάστημα να αποκαλύψει τα βασανιστήρια», είπε ο Αρης Μουσιώνης βουλευτής
του ΠAΣOK. «Δίνουμε προσπάθειες να φέρουμε τη
γυναίκα του και το παιδί του από το Πακιστάν. Τι
δουλέμπορος είναι που δεν μπορεί να τους φέρει;
Χθες καταθέσαμε ερώτηση στο ΥΠΕΞ για τη σύλληψη του αντιπροέδρου της Πακιστανικής Κοινότητας στο Πακιστάν, ο οποίος έχει ελληνική υπηκοότητα. Πρόκειται για πράξη τρομοκράτησης όσων
τάσσονται στο πλευρό του Τζαβέντ. Εχω περίπου
ενάμιση χρόνο γνωριμίας με τον Τζαβέντ και αποκλείεται να έχει τελέσει αυτές τις πράξεις που τον
κατηγορούν. Αυτός που κατά τη διάρκεια των εκλογών της πακιστανικής κοινότητας πήρε το 3,3% είναι αυτός που έχει συντάξει το κατηγορητήριο εναντίον του. Οι μυστικές υπηρεσίες των Βρετανών θα
έπρεπε να κάθονται στο εδώλειο και όχι ο Τζαβέντ,
που όρθωσε το ανάστημά του. Αυτοί είναι που στηρίζουν την ειρήνη και τη δημοκρατία, οι άλλοι προ σπαθούν να κατατρομοκρατήσουν».
«Γνωρίζω τον Τζαβέντ από το καλοκαίρι του 2005
εξ αιτίας της αποκάλυψης της υπόθεσης των απαγωγών», είπε ο Αλεκος Αλαβάνος. «Πρόκειται για
έναν άν θρω πο υψη λού ήθους και γεν ναιό τη τας.

Γνωρίζω πολύ καλά ότι υπάρχει πάγια πρακτική,
άνθρωποι που δεν σκύβουν το κεφάλι να αντιμετω πίζονται όχι ως πολιτικοί αντίπαλοι αλλά ως ποινικοί. Μην ξεχνάτε την υπόθεση της Μπεναζίρ Μπούτο. Πρόκειται για την εξόντωση ενός ανθρώπου που
δεν υποτάχθηκε στις επιλογές της πακιστανικής
πρεσβείας. Σχετικά με την κατηγορία για το δουλε μπόριο είμαι πεισμένος, στο βαθμό που τον γνωρίζω, ότι είναι αθώος».
Στη δίκη εμφανίστηκε ο δικηγόρος Ιωάννης Χριστόπουλος εκ μέρους της πακιστανικής Πρεσβείας. Το αίτημά του να παραστεί ως πολιτική αγωγή
εκ μέρους της Πρεσβείας απορρίφθηκε ωστοσό
εξετάστηκε ως μάρτυρας, αναπαράγοντας τα εντελώς αβάσιμα και αστήριχτα επιχειρήματα της πλευράς της πακιστανικής χούντας. Ο ίδιος ομολόγησε
ότι οι καταγγελίες σε βάρος του Τζαβέντ έγιναν μέσα στην πακιστανική πρεσβεία παρουσία του Πρέ σβη και τριών αξιωματούχων της FIA, της πακιστα νικής αντιτρομοκρατικής. Το αποκορύφωμα ήταν
όταν ρωτήθηκε τί πιστεύει για το καθεστώς του
Πακιστάν. «Είναι δημοκρατία», είπε με βεβαιότητα.

Δημοκρατία
«Οταν λέμε ότι σε μία χώρα υπάρχει δημοκρατία
δεν ενο ούμε ότι όποιος θέλει όποτε θέλει πιάνει
κάποιον και τον βάζει στη φυλακή», είπε ο Τζαβέντ.
«Στο Πακιστάν αν κάποιος ζητάει τα δικαιώματά
του είναι εχθρός. Αυτή τη στιγμή δύο εκλεγμένοι
πρώην πρωθυπουργοί βρίσκονται έξω από το Πακιστάν. Αυτοί είναι κράτος και μπορούν να φέρουν
χιλιάδες στημένες καταθέσεις εναντίον μου. Ομως
εγώ έχω τη δύναμη του δίκαιου. Αμα καθαιρεθώ
από πρόεδρος τότε κανένας πακιστανός δεν θα
μπορεί να ζητήσει τα δικαιώματά του και θα ζουν
όλοι σαν ζώα, θα γίνεται ό,τι θέλει ο πρέσβης και η
κυ βέρ νη ση και δεν θα αι σθά νο νται ελεύ θε ροι.
Πριν από εμένα όλοι οι πρόεδροι τα είχαν καλά με
την πρεσβεία. Εγώ όμως είμαι με τη δημοκρατία
και το καθεστώς φοβάται ότι αν μάθουμε τι σημαίνει δημοκρατία τότε θα διεκδικήσουμε δικαιώματα
και στη χώρα μας».
Υστερα από την διαδικασία και η ίδια η εισαγγελέας τόνισε ότι πρόκειται για μια «επιλεκτική δίωξη»
που «συνδέεται με το σκάνδαλο των βασανισμών
των αλλοδαπών» και ζήτησε από το συμβούλιο να
γνωμοδοτήσει κατά της έκδοσής του.
Μετά από αυτή τη μεγάλη νίκη της πανηγυρικής αθώωσης του Τζαβέντ ακολούθησε και άλλη
μία. Την επόμενη ημέρα ο αντιπρόεδρος της Πακιστανικής Κοινότητας Λαλ Χουσείν Σαχ, που ζει
τριάντα χρόνια στην Ελλάδα, έχει ελληνική υπηκοότητα και κρατούνταν στις φυλακές του Πακιστάν,
αφέθηκε ελεύθερος.
Tώρα όμως με την έφεση που παρατείνει την
ομηρία του Tζαβέντ πρέπει να συνεχίσουμε τις κινητοποιήσεις μέχρι την οριστική απομάκρυνση της
απειλής να απελαθεί.
Χρειάζεται να συνεχίσουμε μέχρι να αποκαλυφθούν
οι πραγματικοί ένοχοι, όλοι όσοι έστησαν και συγκάλυψαν τις απαγωγές. Το επόμενο διάστημα πρόκειται να
συνεχιστεί η διαδικασία καταθέσεων των μαρτύρων,
αλλά και η δικιά μας αντιπολεμική δράση με κορύφωση τις 17 Μάρτη.
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